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ΑΜΑ6ΤΤΈΤΙ,ΟΏΑ ΝΤ 
Ἐκ ΟΗῇοΐπα ΟΠΟΤΕ ΝΙΑΝΑ 

ΜΏΟΟτΤιΧΤ11ΙΙ. 
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δολ οτξο Υ 
Ἁ ικα ρν α ο ΣΣ Ἡ Ὁο-ᾱ 

"ορ Ν΄ 
| κ ο ποτ Θ 

Γι τιορασομΕεν οΙ Μο Υ ἃ Α 1. 

ΗΕἘΒΟΤΏΌΟ ΤΙ 
πι ΑΕ τι ο νκν ὃ 5 ΕΓ-Ἱ 

ΗΙςΤΟΚΙΑΕΥΜ 
πε δα; τ 

Ἱήμίαταπα ΓΝοππϊπίρας -- 

Οη, ει Ίμι, εκ], ΔΥΠ. ΥΔΑΙ.Τ ΔΕ ἱπιετργειαιίοπθ, ππῃ αἀποϊατιοπίδυ» 
ΤΗΟΜΑΕ ΟΛΙ ΕΤΕΙ  ΙΤΑΟΟΒΙ σΕΟΝΟΝΥΙΙ. 

Ἐάϊάοπεια οὐτανῖε εἲ {1ης ἵτεπιαιιε 

1νΝὈ. ΟΛΡΡ. ΝΑΙ ΟΚΕΝΑΝΙΤΙ 
ΝοτΑςΣΡ ΑΡΙΕΕΟΙΤΊΤ 

ΡΕΤΗηΝΥΣ5 ΥΕΡΡΕΙΙΝΑΙΝΥΡ, 
“ο ος ο. ο ΜΝ:Τ 

Ῥνποες ΨΙΤΑΜ ΗΟΜΕΕ Ι νατία εκ ργῖίαί5 {οΠριοτίθυς ἂε Ῥετβο, 

ο... Νο, ως Εχοετρια εἳ ρταείετήπ εκ ςΤΕΡΙΑ. 

αλ αοΤειοοὂρ-Ἔα 4 1, 

θωπρῶις ΡΕΤΕΙ ΞΟΒΟΥΤΕΝ11, 
ιο οσοι τιτι 
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9 - ο ομελΑςοθάωιώὰς ο. ας "Αμεσα κε σον. ποσο σα. ο μη κ κ. ὤ ὅα.,. ὧν παν τω. επ ομως ον καθως εφοδίων ντι 

ποςρτιιςςας τΜμΠπδ  κατον Ε 

ΙΑΜΕΡΟΙΙΦΘΣΦΙΜΙΣΝΙΚΕΚΙς 

ΠΟΑΝ. ΑΝΟΌΚΕΚΤΑΔΑΕ 
ΟΥΝΑΝ ΝΗΕΡΊΝΚΕΝΕΝ το 

ο Τ 

ΑΕΝΟΙΡΟ ΤΟΤΕΝΙΟ 
ΙΝΟΠΙΤΑΕ ΥΕΡΙ5 ΤΕΑΙΕΟΤΙΝΑΕ 

ονΜ ΜΑΣΧΙΜΕ | | 

ο ο κ ο πετ Ἡ Υ:8, 
-- ΝΕοΟο ΝΟΝ | ο... | 

ΟΒΑΝΥΙΦΣΙΜΙ5 ΑΤΟΝΕ ΑΜΡΙΗΙΘΘΙΜΙ5 στρ. 

ο ο μι... | 

ςσΕΝΑΤΟΚΙΕΡΥΟ 

ΑΟΑΏΌΕΜΙΑΕ ΟΥΕΑΤΟΚΕΙΗΥ5 
Ας ΝΙΥΤΤς ΝΤ. ο ο Ιολ 1 

τς 

ρε τε ας οΕςσςνΕετ ισα ατσς, 

πο δε αμ 7118) «μμ 6Η. ο µίή [γε αἴφμέ 
π ο] επαίρ [γοήε Εεγοοίμηη Πα εαγμαι/ ζωη” 

[1 αεοθρἑηγέ, φᾳ ου οἱ ποδΗΗ{71/ Ὅ 1 
ώς ΓΙ ση Αμ], ο αΡ10 009 

] οὐζοάρείῃ «ηπου α ο ο(Ἰο/Ε 46 2ΥΟΓΗΤ5 
ᾗπ [ημῃ γρεορ]ήν. Ργοῤο Πιο ή) Βμης 
γα ἀἡσπὴ ο δὲν {11η ΠΛΟΥΟΥ ΤΟΜΕ 11 

ῇοΠΟΤ6 ο αρμά [εομ]μήη [19ο ΡΥΙΓ, αξ ΠΗΠ6 4Ι0έΠΟΓΗΠ 
Ἰαίην Γοηγί, αἴφμε ἐπ από ῥαργργε: α 11/0 Πτοσίας 

οτε | ρα” 



. αφορις αδόςβεο νε ρα 

εσσττη πσαηαφμειφο ας ρητι(ν.κθενρ ροην σεο οννρκηπίωφψἘ : 

Γη σης τ- 

ο... ποστ ρηφνηηρ πρ Ἕπσ Ἡ ο. 

«ΠΕ. η πες Απατ ου Ὁ 

Ῥατοπίεπι, ἆ ΙΓἱοηγῇο, Ροβμ]α) [μ0, ΤΟΝ ΤΑΥΚΊΤΑΤΟΝ, ἁπ]- 
οϊδαπαμπῃ, αὖ «ΙΙεήπΙσο ΘΑΥΜΑΣΙΩΤΑΤΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΙΓΗΡΥΝ, 

1Ώ ρτίπαῖς αἁππ]ταρηετα οί πε] Πμαπα. οὗ [αυ παηη ᾱἷἷ- 
ἁδίοπί {μζμπάαίθῃ ᾱε πὐργιαίείη αάρε]ίαη. Όμα φάοη 
Ἰρηήοι οἱ ᾗ αἱεῦγι [μεμίο εί; Ιοδίογοι αἰ]οιαί εἲ ῥ]απᾶς 
ΖΙΟΥΡΙΗΥ, βάμά Ρο/γειμα ο άε οι οἱ υγ 6 ΕΥΑ ηΊά 
1ο[ερΏ; δεαΙσετι {εη{εηίίά 6Ι, ααοἀ νοτι/{ΠςΠπιιις οΏΙΏΠ1Π1 
{οἱωίαο οταϊ]οπίς {οΠΙρίοταπ Πε, αι Ποάίε εχίίαπε. {οτῖ- 
πίστα οπΠβίΏυπα Οσταεςαγάσα εξ Ρατῦατατυπα. ᾖζασπα Ίσην 
 ΊΠΑςΠΟ Ὅπο, [εῶ ϱΝ ΠΕΓΊο. Ῥγορέζα. ο ανν ϱΠΙΠ1 
αε απΠφμΙ ή «4[γίρας, «4εσγρή, Ιάαε. (σαροᾳο. 
Ραὐγ/οπίσε, Βετάν οἵ δγΙδίαε Τεδµς πο[οιης, {]] Ρο] 
{πμ αεερρία [εγήπν. [εσώῃ «Πεσγρη, Ώβαγοπί Άορο- 
1 εἰ ΙΠορθταε, 1/μγία [αΐΐα, σρηι Εἰεθγαρας, αἱ αη- 
Πώέυ Ιε[/αΠίΗΓ, [αερε ἆαηπο[α. ῥμῖς πί ἀέῥειω. Ί- 
4Η 06Η ]0πέο, Φναρ Μεάογηηι ϱγήπῶρες, αρ βραίμ με 
«49//ΥΙΟΤΗΠΗ Πμρεγμμη, οἱ ΛΙΠΙυρΕ, απηρΙμ[ αρ Ἠγδίς., εχεἲ- 
ζωη {μή μαΜΙ. ΙΠΙπο (Ωγ. ΠΟΡΙΙΕ/ΜΗΗ Ὦ Υ/[ΟΥΗ η γ- 
ΦΕΤΗ αὐ ἐΧρήςΠαΙα/” εἰμ! αμόῖη αίφμε αμ/ρίοᾶς ΒάΡΥΙΟΠΟΙΗ, 
αἴήμε Πα εχρµσπαίαᾳ., 111 [απο 1όγεηΙαο | ζλο]πο ΟΙ 
οι εεεπεγαΙ; Ππώλάεπο (1ῤγ[εη, αγίωη ΕΠῃ/[ΡΙήοη. 
«ΚΕΥΧΕΠΑ» Γ7ο[α 1η [αγ] εοώἱο1 11Η ΠΟΡΤΑ» οκ Ρ]ογΑ{ ο 60ση0-. 
Ἴμπμφ. [οί ΒὶΟ Ιημαγμήη ΗΕ ΗπαΓΗΙΠΦΗΘ ΟΥ ΜΙΗ 1ηο- 
ΖΟΥΙΑ7Η Υ6ΓΥΙΕαΥθ α{φμο μΡετίογε {ΕΥ7ΙΟΗΙΡ ΕΧΟΗΥ/ΤΟΠΟ 1): [ο 
4101/4113 Νοίαρ υοδίς, νΊβι ΑΜΡΙΙΡΟΙΜΙ, [αἱ [μή αμ- 
-:α6 εἰ τογαζίαίαρ [αερῶμ. Ὠγοβαδιῃ ϱγοεδξο οὀρργάήη Πρ. 
Τοάοἵίο, εκθε]ρηἱε/[ηπο [ογ]ρίογί, ος {η ρε οἱ Ἱο "ο 
πα ΟΓΑΙΙΟΠΙΕ οπή» οἱ ΡΕΥΜΑ ΕΤΗ ας ο]ρέλα δή] ϱο- 
Ρία. αἆ 10 ος αεἰαΠ {Ηβ6Π/ΑΙΗ. Προ πο ο ορ ο[η- 
«μη. ο ο ΙγΙσΠΙα ΠΡΥΠΙ ἄππου ογΗΠέ Ίηρ ῥρηρβερῃίμαο 
Γάιο Ργο[εΗΗ Γή, αμήν Ποπογίλης, Πο, βαεπέ 
οὕτμίβ, οἱ ᾖαθε {ας αν ημΙαγεναὲ [γη ΟΡΙΠΟΥ Ἰάῤο- 
{11 ΑΗ ΕΕΠΊΟΑΣ Ες 111β/ ΤοΥΥΗΠΗΓ, γα} 1η. 9ο αηῤηηί 1]. 
μη. Ε6βγαπι ὉἱρΙΓβ η, ΜΑΕΟΒΝΑΤΗΣ ΟΡΤΙΜΙ, έηρα [οηρηη, 
{ΕΥΠ ΗΥΜΙΗ ΙάΠΙ6Η ῥοπρ. ὤοπος ΕΠΙ οἱ Φέηα ὉΥΕΡΗΜΙ. ἆρ 
{1/ψήγ; υεβγα [εῥοία, επβυο[εηΠίαΠη ΡγοΡγίαη! 1Η] οἱ ΡΟΥΘΊΠΟΙΗ 
ῥΤοΡΗΙ{ο οἱ /ῥοπάρο. εγ/ουεγεί. ἠα ΓδαΤη, ἠποοίμὴς, ο] 

ο ΡΥμάΕΠΙΝΠΙΡ ϱοη]ΗΗ1ς. ουας, ου αἰ]ε ήλε[ηαρ {ραίο- 
'4ρ ὀε(γέ[ εί ΠΗΠΗΜάΙΙ, υοδὴ αίεῦι οπ/Μί1., ντηι Νοξῖ- 
185, ἐκ απ; [οβίομΗά [ηερεάαη: Ἠἶαες ῥγερογ. Ίγα- 
1011 αἲ [βοῃ. α. ἄ, νυιπ, Και | οἵο το οο Ι/ΧΗΠ. 

ν | 
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ολ 

Ἀ 

ΑΕΟΝΥΝΟ ΤΕΟΤΟΚΙ 

ΡΕΤ ΨΕΘΘΕΙΙΝαϊΙΝΥ5 
σσπῃ απ νήτις πημὶ οροξας ρἴείΠΙη νἰάεοτ, 4 ρης5 ποππυ]α 4ε ἨΠε- 

«Ῥ] τοάοῖο εἰασάιια τς, αὔαπα ἱπήσααά ππεῖ Τ4ΠΟΠΕΣΡ, εχρο(1ε- 

το. ἸΜασπί νἰπὶ Ίος. «δεάᾗσεν, (σεν. 1ο. ος, 10. «4. ἴα- 

ῥ/{οἷμς ετ πονἰςβπια 1ο. Βουῤεγίης ετιιάϊτε εα π τε {πετμπί ος” 

οπραίί» {πθρα (4π1εΠ ἀΠσογάος αἳ ΠοπΠΙΠᾳΜαΠ1 εἴῑαΠα Ιαρῇ. 

)]. Φεΐσαπα Ἱπάε νεπίταῦ ππαχίπια αἀβιπί]ία, εἲ εἰαξζα αἀβτπμαβο. 

 ᾗ. Ῥαμίαπα Ῥτασσἰασίκμπη. (οἠρτοεῖς Ἠα[ίσατησςίαπα οι νετβῖς 

κ οἶο, Παβτα σεπΏς αἳ Ρατεπῖος Τγχεπ αἲ ΏΙΥοπεπι (4) δΗ 

ας (2) νειάσαιο Ερίδταπιπια οβεπάαΠῖ. ΄ Δείας ας Παϊα]ϊς αἩ- 

στα πιις το[Ἡπιοπίο Ῥα//ρῥί]αε εοσποίοίττ, (ο). ρεηάθεπείς ρείπεἴ- 

Ρίο Ρε ΡεΙοροπήεβασϊ απο» Πάπα Παδαϊκίε ἐευ οἱ ζμἱρφμασίμία: αμοά Όεματα Οἶσπι- 

ρίαάϊς ιΧΧΧνι, αΏπο {Εοιπάο οὐπα οοδρετίε» ΡτΠ]αΠΙ αθαπα Ί1ςθίῃ αἀ{ρεχίι Ἱπεμπίε 

ΟΙψπιρίαᾶε ταχῖν., ααίμος αηηΐς απἲε Χειχίς ἵπ 6σταεσίαπη αχροά(Ποπεπῃ. Ειάπσαϊαμσι 

εἀοδϊμππαιιε Πετα]ίτετ β1ή5ί8, α παπι απα αε ρΓαεςεριοΠΡς αἰΙΤΗ ΠΙεπίπι, ἁποϊίατε 

πεία. ΑάΠΙΠΟΓ Πα ἱἰσατηαρί απ, γταηπἰάσπι Ε υσάαλίά(5 ποη {0γεῃς. τοἡαις, {6εαΠε 

1 ἱπβήαπα Φαπηµπι σοητη]ε, υδἱ [οηἱοί {εεπιοπίς Ψεπεγες απαρ]εχιῖς αΠίπ]άιπ αἆ {οτίρεῃ- 

ἀσπι αἀρι]ῖξ, ἵπ ἔοτο οἳ οσα ασεμαὴς ἰ2ὴ/ ο1ΠΗο Ὅεη(ώΓΗ8» (αἱ) τείτε (σεγοθε.. ΑΠ” 

τε ἰά τεπιρι]ς ἵπ ριδ]ἴσιαπα εάἶτα Εαϊςίο Γεοπίσε) ἵνΗΙΕΠΙ Περήγήσις της ᾿Ασίας ΓΕΤΙΗΓ: Πίπο» 

αὐαε Ααργριωπα, ἀείοηρᾶοπεπι Ῥποοπηίεῖς, Πρροροϊαπ, εἰ οΓοσοάΙΙοτπα1 νεΠαΙοπες 

{ρεξίαπι, βραχέα παραποήσας» /1/1ᾳ116 ᾖόμοῖς, ΠΠ α (ε) Λοβῥ}/1ο Ιππίας, πιπϊηθία5 

ο θ5ε,  Ἑτ Ε Μπας Εοσιαδίες πππ]αιιε ναϊάς ἁωθίπι αδε, Βαογῖ(ηο εἶμς Περηγήσεως ΠΗερα" 
ες ααδιοῦ, Ομήήιοςδης, επὶ ἴα η περοιτῖο ἵπβα επιςβια ἀῑέῆο αντ, θαἵῃ 1εείΩεῦ 

αδίιιαἱσαίλπι οὐ(ουπίοτί Ποπαϱ! οήδυῖε αριά 1) “βεπεωή. Ἰδοι αἀάο, ααοά ϱΟ]. 

Γἱοβεμώ ές νετίιπιε () παοπαίε, πἰΒΙ Μαϊαδοεπ]οά! αὖ αλῑδ, πε αὐἰάεπι 3 νία}- 

ερο, εχριοῦταίἁπα Πετοάοίο {1ἱ5ί6. γμὶσαία ᾳποαία λαπίδ Λνδακὰ μειαηί, ἀεάε- 

τηπίαπς Πί τὰς ἀφορμὰς, Ώνα ση/ῶ εἰ οεζά/οηε/ αὰ 18 Γγάοταπα εκχροπεπάας: Π6- 

αἷιε εηίπι ορίποι Ερῥονί αριά (0) «41ὐεπαεμῃ νετρα πἰεπίας Ρο»ί6 ρογηϊρί. ναϊα {4- 

πο Ηοιοάοιως (9) ἀᾳ Τ,γάΐς 6οταπιααε {πι ἱτα]ίαπι οοἰοηίΐς, ἆε απί ος πΙμ! «αηίῤης, απί 
οπηπία αἶία, Ποσ]ῇο, ἨΗετοάοί ΡρορυΙατί, (2) ἁοσεπίε, Εταπι Ῥταείείεα ἵπ ἀοξτο» 

τήΠα Πιαπίρυς οἳ σαἰουτίεία Ποσο ΙΝΜΠΙΕΠΙ εἲ Ολαγομης Τ απιρ/αοεΠϊ Περσικὰ, αῑῑί 
(2) Απιήῆς «στις α’σαπιεηά οοππιεηϊαα. Οποσάπῃ αὐἰάειη Πρτίςα {οηβοπάο ἀειοττί» 
τας ποπ. 65, {εά ος. 14 σε εγω σµαή2 [ηρεγίογος, εἲ ος «ἱεέηεν 
«ας (22) Οἱρεγομί νειδα: {ο} πΠΕΠΙ». οὖκ ἀπετράπετο, ἀλλ᾽ ἐπίφευσω αὐτῶν κρέισ- 

σόν τι εξοίσεω.. στο ἴπ Άπεπα, Ὁϊ ΠηΡυ]α οχρί(σατείαγ εἰ ταβἰοπΗ(η Πίμς αίαῦε Παδίζας 

σοἵαα Ιπιιοτειησ οἳ εχρἰοἵαίας, (π8άΙΠΠΠ ας αεΓΙΠΩΠΕ5 ΊοΏβαε Ῥοτοαρτίηκιίοηῖς ΠΟΠ τ6ςί]- 
Βινῖ. Τ µβταῖα οπιηῖ Ογαοσῖα ει Ἐρίτο, νλαια ἸΜασεάοηία ει Τηασία, πι θογίασΠ] 

ο πα Ἡταπα οἳ Βουγβίεπαπα (2) οτας ΠηΠΠϊε Ίνεφιο 4ο Αα αδ/Ππαῖε, ο]ᾳς Ῥεία: 

σταϊα ΠΙΟ πιαχίπια ρατίε, αάΠε βγπίαπι, δί (ο) Ἔνταπι, Ῥποεπίσιιπ πορΙδπ]απι 

Ὄδεπι, αἳ (0) Ραϊείήπαπα πιαΠήπτατη Ἱπίρεχίτ ἀίρεπτετ. ἨΠίπο οοπιαοάπη 1Π Αθ- 

βυΥρίαπα Ἱίει, αὐαπι ν{επάϊ εαρϊάἰίαῖε οὐειταδίαε, ἔνίερε Ιοᾳμίωτ. Ἐκ Δεργρίθ τη] 

1ογαπι εχομευτής, (4) ΟΥΤεπεπαε υάῑς, {ουίάπ αἳ αἰία απαρ]εῄπ]αε τερἰοηἰς ΟΡ" 

ρίάα.. Αβίσιο αΌ Αορύρίο αά ρτοπιοπιοπαπα βοἱοθητεπι {οἰμείωα ἀείεηρΏο εἰ 16: 

Ῥπὶ οὐπη΄ Οατιμαρἰπιεηβδις Παυίά (2) {επΙοΏε5 Ώος Ροδίαηῖ Ῥρετ[μαάετε, πεαιε να” 

Ίάς πιο. Απ Βαργίοπεπι οἳ αὐειτίπιος εἶας 4ρ[ος Ιπν ες, νοεῃῖε ἵπ ἀἱδριαο” 

Ὥσιῃ. Ἠἱν ἀοδήςαπιμς, Ώες /Ἴσποίες, {εά Πειοὰοϊο {8ερίΗ5, «απ Ρατ εΓαῖ» 1Π15 

αὐος. «ο ρτοεᾶϊυπα (9) νεπεπασηίετ {πΠΗα(ΗΓ.. Ώίοῃ Πεβο, αὐσά 11 ορἰπἰοπὶ ουίε; 

τί ΑΠΕ, Ἱάπενίς ῬαῬγ]οηίοί ἀἰβτίόαιι α Ίναάς πιεπίοπεπα αδεςία. Αἲ {πι ἄε νετςῖ- 

πια ΑπΠρΙ, Βομβεγί) (4) ου{ετναήοπα εοπρἰήτα, αἴας Ἡιά Π0ἱ ἀε[άσταπε: ἵπ 5 τε” 

Ῥοῦΐα σμπι Οα]άασῖς (1) εο]ἱοαμία, υίκ 6 τοπιρε(ίαίε εχιτα Βαυγ]οπίας Ππερ οοΏ{ετ- 
τα» ἴπα απιρ]ςαπ]ας γοῖς ορετοία εἰ αοουταῖα ἀομποαίο . ἴδεπιρ]οίήπῃ ρταείετεα ετ 

Ώβαααπα, αίδις Πα πποηίτο {ροτοίεραι. Αἰε (η βιάπ1 δᾳΠε αεταῖεπι Ρα ΡΨΙΟΠΕ ο 
της(ς Ἰονίς Ώσιί ΏΙΠΙΠΩ αετοῖς Ρονιί, Δὶς Βήλου ἐρν χαλκόπυλο» (4) καὶ ἐς ἐμε τουτο 

ἅτι ἐό,  Οουία εα ποτ νἱάϊδίο {είς Ίδιμίς {λιήαπα ἁοάςεῖπα ομΡΙΕΟΤΗΠΙ 6Χ [οἱάρο 9υγο, 

σε (η ΜΕ | τν : αυοά 

(2) Ἱα Ἡρόδοτος ΑΡΗ ο Τπ {οΠο[]ς πά «4γήβορζ. Νυδ. ν. 341, (ῴ Αριά (σε ἔμη Νοά., 
), Αἴ νι ο. (2) η 1, Ἡ, 4ε ος ο τον Ὅ κα Ια η ος δα Χ. 3. Ῥ. 466... (4) μεῖ- 

08. 1. Ἡ.ρ, 7οςῬ. (ας) Αἆ Μια Ἡ. 77. Ρ. 199. 2) 1. χι, 9... 515: (ὗ ιά. 1 1. 94. 
(4) ΑπΗα. Ῥοπῃ, 1, τ. Ρ. 50, (Ὢ νι. Οἱ Εα]ίο ΕρίΠ. α Ῥοπιρεμ]ῃ Ῥ. 129. ο Οτατος. 

ολ Ε. ο νο, ο. 51. οᾱ (ο) Τ10το τε, 44. 62) ο τ τ 11, 196. ϱ) 1. π, 9 

να .1ν., 168. 6τς, αἵ 1.,. 1ν» 45. εἴ 195. τό, 5 Τ01Οὰ. κ. 1Υ .οἳ νι 19. 

(ϱ) ΡΙΜεπι, Ποιο, Ο. τ. (η) Τα 1) θα ο μα ο, τῶι : ας .- 
κά 

Ὃ 

ο φομ 

- 

ο 
ο’ 

” 
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. τοπ τττιε τν. 

-- 

ρ ο 1. Εκ Ἔν-οι 

αὐοά ολη Χεῖχες α]ίοτ[πῃ αβροτιασίεῖ, (4) εγω μό μυ οὖν, εἶδον, Ῥοιτο, ἀεείατατα οί» 

ὠςμπιϊς νετοίς {οἡ Βαὐγ]οπίαὶ ἀοετίαϊε» εκ, (2) δε κέγχβου καὶ σήσάμου ὅσο Τι Φενδρον μέ- 

γαθος γήεται , ΕΞΕΒΠ ΙΣΤΑΜΕΝΜΟΣ, ο μἩ ου. ποια «υ εἶδῶς οτι τοισι μη απιγµέ- 

νοισι ἐ6 τὸν Βαβυλωνίη χώρην» καὶ τὰ, εἰρήμυα, κάρπω εχόμθα, εὀ απισυμ ΦΟλλΊ απικται' ἐΧ 

οη1]ο σμή6/ή εἰ [2/ῶπιο (αηίάε ΡΓΟΕΕΓΙΙΑ1Η5 απζο” {1541 ΕΤΕΙ ΡΚΟΡΕ ΠΠΙ 60Ν-. 

ΡΗΕΡΤΗ., ποβογώγε [Ηβετ/[εᾶεο. ὄεπε ΕάΓΩΦ 1199 {1 ΠΗΠ4ΜΑΗ 42}/ΟΙΕΠΗ ΓΕΡΙΟΠΕΙΙ 

αἱ ήπὲ, σµαε ἄε [γμρίδης ἀἶδία {Πῇ, ΡεΥ{ ΗΠΑ ἠπογε ρα οἱ ἡγ. 1 αλα οαοππχεΠ” 

τπηίαπι ηοαδίπαα5 σαξαπη τετάπη ἴοίτοπι Πής(ς οομ]ρτπαἩ. γεναπι 15η ετιά(το ντο, πῖ- 

τηο Οἴοβας απποτε ἴπ τ{απδνε/ητα αὐ[ερίο», «οπάοπεπις, ἨἩετοάοιής νΙῇς τοι ταρῖο- 

πίους, ατοίδας εἲ Ποιπίπαπα πιποπίρας ἴω δαπιαπα τονοτία5, αας αἆ [εάσ]αε αρῖς ἱπίτας 

υπάίσαε οοἱοσείαι, {αἱρής εοπῄσπατε» οωάᾳ απεῖοτε, Ἱπρτεςίας {ηήῖ, Ππίεπτο αἲ1- 

(συ. ἶδεὶ πασοτίο {ρα Ἠα[ίσατπαςίῖη γταππίςσο ἀοπήπαία Ἠρεταηά! αάβα]αι; αοτίααα 

ἄεΊητο τες απο σσδᾳι, Ἐαριις επίπι Τ,γράαπαίς δι, ει οἰνίοις αεαµα ΤεαΗῖ Ποευης; 

{οὰ, υπ Βε, Ειδάοπες οἰνίταϊοπι πηἰ(οσεταης, Ἰην]άίααμε Πδειαίοτεπα, {αέο[ς Γοτιαδίς 

στανεπα, ἸΠοβξί, Τωπα ραϊίαπα τοἰααίε, Ίπαια Οταεσίαπι Τείεάϊ.  ἨἩμς ροαγιιπεηῖ 

Τομέ (ο) Ίδια, ἀλβοῖία ααἰοαδάατα ἱπτεμεέτα νὰ, πλεύσαν γὰρ οἴκοθε Πεγοβοία» εκ. 

τῆς Καρίας εὔθὺ της Ἑλλάδος, ἐσκοπῶτο, νἰάε]ίσοι, αι ταπάεια τά ῖοπε ετ πη]πίπηο Ί1ροτε 

απβρηϊς ας οε]εοτῖς εναἀετεί: ἱπ[αρας Ῥετ 1Η «οππιοάυπα ΟΙγπιρίογαπ (επρι5 {ο]- 

Ίεππο: Ρτορετανίτ αά Ἱ]ιά οδιίλππεη, αἴαια ἵη πἹαρηο ΟΠαεςοτπι οοΠ/{ΕΡίΗ τθσίταν τε 

μίαοιῖας {πα5.  Ίναππαμθ 64 ηοΠ ἀοσεπῖ, αὐ{ο]νὶδία Ηετοάσοίαπα Πἰ{Ποτίαίαπα μργος Πα” 

ᾖϊσατηαςα, {τά σοπροῄτος ἵπ ΦαΙπο ἱπία]α, αοά οκ ωζα αἀ[οήσεπάμια», εχ οατία 

ἀά ΟΙγπιρίουπι «οπνεηίἁπα {8οπα Ροτίαίς, οί Οταεοίς, τπτ 1115 ἱηποτείοστεῖ, Ρταςε]θ- 

οἱσίο.΄ Είραπι αἆ εαπα τοσϊαήοπεπα Οἰγπιρίαάεπα εχχχί. υπὶ ἀοξΗ, αιρρε αεῖαά Τε” 
τοᾶοῦ αρτερῖε «οΏρτυαπα: πθαι1ς παϊηί Γεβ-ασατί αηίπι5 ει, εοαϊΊε ππἰηα5, αιιοά Ῥι1ε- 

τος ΤΠήσγαάἰάϊς απαϊ ἙΠάσπίεπα Ἠαπς ΟΙψπιρίαάσπα Αδἱ ροβυἱεητ. Λάεται ΈπασγαΙ- 
ἆθς ππα οὔπα Ῥαϊτο Οἶοτο αἀπιοάμπα αἀοϊείσεης (6) ἔτι παὶο ὢν, ἵπ {ΠΠΙΠπΙΟ Ο1αεςο- 
τεσπα Ρρ]αυ(ὰ τοοίαπ, Παοτγτηανίταια, αεπημ]αίοπε αἠαάαπα ἴάΠα {πα 4 οοπ/απα]] 1111” 

ἃϊς Πιιάϊππι αοσεπ[ᾳθ» αιιο Ἡειοάοτις απἰπιπάνετίο αἆ Οἰοταπη, (6) ὀργῷ ἡ Φύσι τοῦ 
ὑιοὺ σοῦ πρὸς τὰ µαθήµατα, ΟΡΙΙβΙ6 ἀε ΡΙΕΙΟ ΧΥ. αΏποτυσα», εἰ β]οτίας ἀεβάετίο ἵαοίγ- 

τηφηῖ6. Λίαμ Πίς ποι οδνσος {εεμπάαε τεοἰτα ης» ᾿Αιπεπίς ΟΙψΠΙΡ. ΈαχκΠΠ. απ- 

πο ἰπῖο ἱπθεαίας, «παπα Ἐπασγάϊἰάεπι αμίσὔίτατα Ῥοτυἰσίο» οστίΏπι αυἰάεπα α5ι, {εά 
Ίηπα νἰηἩ ασια, ποπ Ῥήσταπι. Ἐπαάίιο ος (10) 1Η. Ποµυείως εχίεουία5 αἀρτοῦα- 

νῖε (6) Εά. Ο0ΥβΛο, ΕΟὶ ἵαπι6ς ποῦ οοπαπῖί» οἳ εαπάεπι Ριβεἰεζήοπεπι 1η ΟΙγπιρ. 
τχχχῖν. οοπσϊεηᾶ, 1ιμείσηηως οι πως, αποτάπι απέτοπίταε 1Π Ἠ]ας ρατίες αὈῖΐς, πῖ- 
μὴ Ἱπνλαι, Όο ρήοτα ἀἰδεαπι (πρια 65ε, ἆθ Ρμίο ἀείπαερ». Ὀδί νετο Ρον: ΟΙγπιρίη- 

ἄθπι ΧχχΙ. οἳ αἩα Οταεσοῖαε ἴπ ἀτος οοππιοταϊας {αεπς, απ Ῥετερτε ἀεηιιο αδίειίε, ᾱἷ- 
σσίς πο Ἠαμθο. Διάοτ 0 Ο2ή}/οβο ης (2) ει, ΟοππίμΙὴ νεπίςίε, {οήριας α {5 
μ]βοτίας αιτα]ϊςίδ, ϱταπἆς εχθραξιαδίο ρταεπαίμπα οὗ αάίρετίὰς Ρε]]ο Ῥετίσο Αάϊππαπηα ος 

Οοπήοτάπι Ἰαήάςς: Αταϊιαπα εα {ρε, ἀε]ενίσίε ρίυτα» εἲ οἰνίιαῖς ἁμοῖαιιε σ]ο- 

τίατη ἱππαϊπυιση ἱνίία, Οὐπα, εἰα ία 6οΠπαιμίοτυπα εἳ ΛάἰπΙαπ Τερι]ς Ιαιμάαπά!ς πη]γο 
ρατοςς θαεπίς, (4) οπἰπηαίοπες νἰάεπίης ἨοπιίΠαπα αενἰ {ετῖοσί, (Οστίμς Ποια 
Απεπίς Π1ος εὐπα Πστος Ἱορίδία 1 οομ//1ο. υἲί ΕΠεΡοΡγή2ως {ου θῖε. εἲ Δο7ογα1//ὴ ίςὸ, 
ἰάαπε {εβο ῬαπαϊμεπαξοτΙμ] 4ῑε αΏπ] τετ Ο]γπιριβάϊ ΙΧΧΧΗΠΙ., αὖας εἶαραης ΠΠ], δοά- 
{σεγί (4) ἀοξιήπα. δε Ἰάεπα ἵεππρυς Αἴλλεπίς οοἱοπία ἵπ πἹαρηαΠι Οταθοῖαπι ἀθάιότα 
(7) Τηππίος {πΐς, αἱ ροητε {πα εοπη(ἴεπη {5 Ἠενοάοτας αἀάῑάϊε, Θούρος οἩ ρτορίετ {19- 
ρα ἀῑδά5, διὰ τὸ κοϊωήσαι Τη εἰφ Θουρίου αποικία» Ὁϊ αριιὰ (20) δΙΑΡΟΠΕΣ, Τρὶ ροι 

οὔεπι Ἠϊοτίας τοσεπ/ήε, πιωίσαε ή αἀβτυχίε. Ίναπα αποά ἵπ ΡΗμίο ει, (1) Τὸμ- 
γἱΐς ἵ [λα]ία οοπαΐσ/ε Μήβογἱ/ αΏμο 1015 ΓΓΕΡΕΠΙΕΓΗΊΟ ἄεοῆμο, αἨτετ {. ασοϊρίαξωτ 
οιτοπευπα οτί, Οοπάϊάτ ΗΗτοΠαταπι στος. αἰἰδί, εοδάεπ]αµθ. απίς Πε]ίσιιπα Ίτος 
{οπιαὶ αἴαιιο ἱίαταπα πι. Ποαεπῖ (σταεςοτΗπη πιειςαί Ῥταε]ερίε, Ἰδιηίς νεο Ι]]ος εἰῖ- 
πηηνίε, ποππι!ία αἀϊθοῖε» αἶῖα Εοτωδίε τεεχιή,  Αἀάῑάῑίε απῖεπα. θα αΓβΙπΊση- 
ἵο ΒΙΠΕ, απο Ριοβεέήοπα ἵπ πιαδηαπι’ (ιαεσίαη Ίοηβε {πητ Ροβεήοτα.  Ταῖῖς 
6-ε, πεαίια Ιααίε Απιρι. Βου β6γ/Η) ΤΠεβραποσαπ] ἵπ Ῥ]αϊαεεπίαες ἱπνα[ο ο: (0) σπο- 

4ες Εγιηαε! Τ οοηήαᾶαε ΠΗ1, Ῥηποίρίο Ὀε]ῃ Βεἰοροηπε[αςί; τὸν Θηβαίων εσβολνν εἰς 
τὴν Πλάταιαν, [αγ τε ήμης (2) νοεαι, Πίτα Ιρ΄ ἀοδτίς νὶτὶς αάΠαστοίζσηήδιις, Ταῖῖς 
οὕαπι 9ραΓΑΠΟΣΗΠΙ 1π ΑῄΠαπι Ἱερατίο εἲ Ιη{εΗκ εἴἶὰς Παιάε ἰίσαε, ΈΠτασμα ταση]! 

ονθΏί1ς. Ὑοςσμπια (6) Πεγοβο{18 » Ταυτα μέν 19 πολλοίσι έτεσι ὕστερόν ἐγένετο τοῦ βασι- 

λέος «όλου. ϱοπᾶρεταπί αἩἱρρε 4ΠΠΟ Οἰψπιρίαάϊδ 1Χχχνπ. ἵθτῇο, ἄνα απηΐς ροδε Χετ- 
χὶδ Ίῃ. Οταθοίαπι ἰταηβϊαπα ἀποθις εί αὐἰπαμαρίηία, Ῥειήπενεπι αἁ Ώπηςο αποαύε σετ. 
σπα, αυας ας Απιντίαεο εἰ Π]ἱο εἶης Ραιιῇτί ροτ(οτῖρία πιειηϊπίπηας, 4. ααοά νίτο απῃ- 
Ῥ]βπιο Ίῃ ορἰπίοπεπα νεηίτ, τερε Ῥεααῃ] Ὡατίο Νοιπο ενεηϊσίεπι: αξ εαπα ΕΠ, 
γίάεος τηϊµὶ οἶητο (2 οίζεπάϊίο, Ἰαβίος Ίοευς ετῖε β1ρας Ζοργή, ΕΙ Μοραῦν21, 

(6) αά 
ο μά ο το δα ο,τι (τς Βειδδοο Ο: τν; θσὰς μάς] 

(0 Ο{αγοσπης ὃλς, θὰ, ο Ὃς αν (49) Αρραταϊης αἆ Αππαι. 1 Πασγα]ά. ρ. . ο) Ελ δίας, 
:1Π, Ῥ. 903. Εἴ Ῥ, οτα, (0) σα, Οοπητ. Ῥ. 456. (Ὁ Νἱὰ. αὰ Τ. νι, 33. (8) Δὰ δι(οδ) ΈἨτο- 

ος λαλο (0) Οοὔογης δίόμ], Τ.. Χο 7. εἴ το, αρ 1, κιν. ϱ. 97ο, Α. (4) Ναι ΠΒ. Τ πα, Ὁ. 4. 
«ης 939 (2) ΥΙε Τμαςγαίά, Ρ. 9. Ἐθῖι, 1 ὕκει, (ᾱ) Εαον να, 137. (η) Νἱά, α 1.. π1, 15. 
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ρα. ΑΕΛ .ο. 
(9) αἆ Λιοπίεηίο5, αἴεπι Οείας {10 Οἶγπαρ. ΕΧΧΧΝΙΠ. ΠΟΠ τημ](ο ἀπίς Ατίοχειχίδ 

οὐίτήπι αὖ τορο ἀεβεοῖςίἃ αἴαιιε Αίίιεπας αὐῑϊδία, (0) εοππιεπιοτανί, ΥΕΤΗΠΙ ἆθ. Π5 

αθηπάς,. Οµ9 1Ἴδαιε νίωπα εχιεπάεπε, εἲ ΌΙ εἶας Ππειῃ {εσετῖέ, Ρατ {εΠρίοταπα 

ἰαοϊεαγηϊίας, ρατίπαι ἁῑσοτάία, ἵα ἁποίο τε]ηαυ]ε (0). 148 ΤΠυτίῖς (πρτεπαάπι οὐ115- 

{6 ἀἶεπι οἳ 1π {οτο ατοῖ5 οοπταπηΠ]αἔΗπα Ῥοτπίδεε, εδίᾳ ἵπππεπ, αἱ Βε]]αε ἵπ Ταεεάο- 

πία ἀθσοες[κίο ἀά νίι., αἶαπι, οἱ (ῶ) ἸΜαγεε]μπο πφες εοπίται, {ΕρΙΙΕΓΙΠΙ Πειοἆοῖῖ 

αἆ Ῥοτίας Αἴπεπατήπα Ἰνε]ίαάας ἵη (οεῖα» 0ί Κιμώια µνήµατα, ο[ειάεδαίας οἱίπῃ. 

Οὐας ἆς πιθα αὐῑάεπα {εητεηίία εχρεά(Π πεαεηῖ» η «εποϊιαρΗηία ππιυ]α ας οποία” 

τῇ ἵπ αὐκΠίαπα νοσθηϊατ. Τάφος ἴλΠπεΠ Ἰήγεείπο, 41ο ἂε Η. [οάωείά (6) Ἱαου]επῖα 

ο5ι απϊπηλάνειῃο. Ἐκ {οπριίς {πηπαῖ νἱηῖ [οἶας αἆ πος Ιαουπάϊδβπηαε τκ.. ἠναίαε ἄενο- 

Ώστωπε,  απι Εξήγησω ορ οἶ]α Ποιμεγὶ Πταίυια ἐπιεηῖ εἰ Πεγοάοταπα ααξζΘγει Ῥετ” 

Ῥεταπι οάστα, Παπίάΐς τοσα ατσιπηεπτίς εν]αἰκίε πε Ῥμίο, ρδεπε ΠἱΠοσίαγΗπι Πουῖ5: 

Μα[ως Ιπ[οηρσεε, ποπ. Ἰαιαῖ, «Γωεἱζβως» είς Γοηως εἴ Εαὐγ]οίμς οὐ ΠΟΠ {πη, 

Ἱοιπίπαπα αάπηγλάοπῖ, ος ΠαιταοΏπα οἳ ἀἰδμοις Ἱαςμπάϊπία ρτορεηί(α, «ος (/) αὰ- 

{οήρηι τἱτη]ο5.  Ίπ πιοτς Γρ Ε1ίτ, (6) τὸ πρώτω λόγο». τοὺς πρώτους λόγους ΡΙΙΠΙΟΓΕΣ 

Ἠῦτος,. οτ {ζᾳιΙηίος τοὺς ὄπισθε λόγου, Τοὺς ὀπίσω λόγους, ῬοδίμαΏίιο ΝΙιήάταπα, ταπιεί(ϐ 

Ἱπ[ηςήπιο, ποιπίπε αἀρο[ίαιςε, Οι]ά οπίτη Η]ἱς εκ ομηότα Εταεσῖα αευηάϊας, αίά {185 

γἱμς, οἱαραπμςνεξ Νεγαοϊταϊς ΠΠΙΕΠ ΠΙΟΣ, πε 41ο μἱποτῖας πἰμΙ] πα πισαε εἲ ]- 

οι]ας 6οττας., ρ]ωπίοις οἶἵπα αἳ πο[ῖτί αενἰ ἱοπηπίδιις αὐεδίε νΗς 65, εΠρδεζαί εί, 

Πἰαγρουγα{ίο (2) περὶ τοῦ κατεψεῦσθαι τὴν Ἡροδότου ἱφορία, (Ομἱά οαιρδοίε, εἰ ααἱρας 1 

τερας Οουἱοίαια ἱαάϊσανετίε, Ιρποταίαν. Ἰά πονίηυς, ἴπ τῃείοίαπι οα πα Πήδίε». 

οἵτπ. οἶατί ποπηϊπίς ἔππηαπα αιοιραδαηίας, αΠοταπα πχερ]ής ἀειαπετε: αὐοά «0ο Ώος αῑ» 

εἶατ, τῖ ἆᾳ ΠἩαιροσιαήοπε αά(θνετετατ. Εἰοτί Ῥοιέ, αϊ αά ποπημ]ία, 4 µάε νενί Πάεπι 

νἰάσὕαητισ οχοθάσνο, οἰζεπάσιτ, Ἰναϊεος 1ή οοπήαμαί]εια ᾖΓλαάσπα {βοεϊίαε Ἱπάμεταηῖ 

Ίναβς {βαρεΠιπιοτο Ίπποεχας, αὐίοας {οΗριοῖ {ρδο αά(οπ(ᾶπι περανίε, οτεῦΓΟ ουιείζα» 

ἴμςδ, {8 (4) ἀκοῇ λέγω, [ώάο αερεβία /ΕΓέεγζε, πεαιῖε οιηπία Π0ί πισαὰ νἱάθτῖ, παιπο 

Ίαπο ΠΡΙ Ίδσοπα ἀῑχίςίδ, τε αιάϊτα «πατε, πεαιιε οὐηέίς αά{ΠριείΗς ταπε» οἵαε 

ηος ἱπομ]σεμπα οπαηίδης οµρετε Ιεζοιρας, ᾿Εγὼ (ᾷ) δὲ ὀφίλω λέγων τὰ λεγόμωα» 
απείθεσθαι μὲν οὐ πασι ὀφείλω' καί μοι τοῦτο τὸ ἔπος ἐχέτω ἐξ πάντα τὸν λόγον. Οµοἆ εἶας 

πποπίτασα Π οτπηἰπαίοτας Παδιϊςίεηῖ ἵη ρτοπηία» απ αεαπῖτας Ῥο[υ]αραι, (αχαιάϊ αίααθ 

τποάυπα, Εεοϊρίδηι, ἀευμίίεπῖ Ρρίο(εᾶο. Λοπίοῦ ἴΔΠΙΕΠ, εἴῃς πο ἱρηατας, ἱπ[τοσίς 

Ῥ]μίαγεδως, υὶτ οχοε]]επῖο οΓΙάΙΠΟΠε» Ποῦ {αἱ (οά ϱἳ πιαΠρπ]ταᾶς (0) Ηοτοάοίμπη {14- 

ἀπσοπάο, Άάίο ἁοέτα οςῖ,. Ψετπα ππίῆος σο]οταία, {ερίσιπιε Εῑ]αα εἰ αγοεςβία αἀεο, 

ης ουἱραπα, αα ἴαπα πἰπίο ραίας {ΠΠάἱ0 οΏείατε ΡείΠὲ, ἴρ5ε {ήἤπεαε, Ἰοσεῦ. (- 

ΙεγΩΡμς οἳ 11. ἱορλασης τὰ ποῦ ἀἰδβπαμ]αγαπέ, πεαΒε Πο 6οΓΗΠ] εχεηΡΙο, Π]β ΡΓαΕ”. 

{ογήπη ἵπ τοὺιις, αἶιας ΓροΠαραπίαγ. ΑἴαΠε Πίς Ἰλμάίδας {ειτε ἀεῦεο. ἀοέήκβπιί Α0’ 
Ῥατίς (Δοἱμορ} ἵηπ νἰπάϊοις οἳ ἀαίδηβοπα ΠΗετοάοᾶ αὉ ααοιαΠοηίρας Ρἱαιατο]ί εἰ θἱο- 

τησ ἠάϊμπα, οὐίας Ῥατίοπι ποδίς «4εζειμίας ἴπ[ζηρΙοπωι (2) «θα Ααπί Επ 
Ἡετοάοιις νἰάο Ἠαπιαπῖ Ἰπσοπί οὐποσίας ειτοΠρ15, Ἱαροις νετ ἱρηοταπίία Παιά ΤαΤΟ 
ο5ι, (περίας οἶαπι αὉ αἰῑδ ἀεοεριιδ. «Μζμείδο, τείείεητε (2) «10/4ρᾷο.. Ιαξήταραι, ΕΠε- 

) ᾿γυπτιακῶ ὑπ ἁγιοίας ἐψωωσμέο» 1 γεὖμς «1ερλρηίο ῥΓΟΡΙΕΥ {610- 
γαη]άήρ οεγ ές οὐ) α/ὸ: νεα Γοπαδίθ: Π]α]]επα Ώππεῃ Ιοουρ]είίοτεια, αμΙΠ Ἀήαπθ- 
ἴλο νυ]ρο παδείως, Ἠαίας ασοιήαΠοπίς απέτοτεπ], Δι επίπι ρἱαίπ]α ο πι 1η {ος εἴ 
Ώριησπεῖς ἀθριταραπιαΕ, αἴοτιαπι ἱα[κΠπις ΠΙΙΠΕΤΟ πμης οχἰππαπεας.. Ελ οἱοίὰ. οεΏ- 
{ευαητητ ἀς ΑΠοτησι Ιη{Πτᾶς οἱ πποτίδας Ργοάία, ἆε οἰτομπιμανὶραία εα ποίϊτί ος018 
Ῥατίε, 4ε Λεργρᾶϊ {Οἱ σεπῖο ει Ῥψτπιάίρης, ἆε σογιμῖς, {ἀοσίπί οπἱρίπε, (αἱρίο 
τηηγί, ἱππμπιογίσαιαθ αἰῖς, αἴῖπα {ετίος αεῖας οἳ ρειερτἰηαϊοτήπα Πεηπεπίῖα νετίταη ΑΠ» 

ππαάνοτήι οοΏρτήα, Ἐπίπινετο οζήπα οιππίυήι πποπιοπίασα τερ]ίσαϊα πμ! αἴπηεῖ, 

Ίειμά Ώαστοι ΊΠ. ἁμδίο, πιποβίπεπε πιίια Ππι, εἴ αἩ αἷίος απαίς ατρυιπεηᾶ 6οΠπΙΕΠ- 
τατίος ἨΠετοάοίι]ς ἀἱραςίοτίι Ἱναπ]αάοΠΙς εὲ ἀε[εξτιας {ιριοίοπεπι ἆᾳ Αἰπεπαάα. νο 

Ἐτασμϊπίος ἱπάϊσαία (ο) πἹονεηῖ: οὗτος ἀπέκτευε μὲν Ἐπιάλτεα δὶ ἄλλην αἰτίη, τὸν ἐγὼ 

οὗ τοῖσι ὄπισθω λόγοισι σημανέω ῥίο Πρίσίεμ αι οὗ εὔΜ1/ώ/1. 412 εΡΟ /2ζ1εΗΙύΗ5 {4 

ογὲς εί. ἐπίογευμὴ. Εαάᾶϊάϊε ααίεπι ΠΙΙδαΙαΠ1. ποπ οἔἴανο» πεάπι Ηῦτο ΠΟΠΟ. 

Έχροπο οᾳ εχοϊάϊε σοππιοπιοταο 2 1 ρτοπηίςᾳ οὐ]ἰνίο εἶις απίπααπα ἱΠορςεξ 4η ἀθοῖ- 
τη Πα αάαησογς ππσάίσεας Εαῑε ἱθταπι ο. Ὁσαππαμα Πο απίταπι ε5ε. Ἰναπα Πίπεας Πδ 1η. 

Ἱναας παπα {5 πι ἱπάϊοῖαπα ρτοάἰάτε.. θἰπ ΠαότιαΠο, {εά εχρεάϊ(α ΡΓΟΠΙΟΙ» άε 

Ποηίς Τήμγοῖς, Διβυχοῖσι λόγοισι, «ΙΙΟΤΙΙΏ πιθπη(η]ε (ῥ) {ρδα, οι «4. αῤηλοίμς (4 εἰα- 

Ῥουαίος Ποπ οδη{Π(ε, {οά ἵπια ρτοπηἱσίαπα Πειίκίο. Πη/Πος νετίοταιε αρῥεέ εἳ Ῥομβεγό 

εοπἰσαγα, Ἱππιίςίο {οπἱρίοτοπα οχπ]απα ΙΜΗί1ε αστῶς ρατίει» {εάπΙο τει» Η0γεῖς 

οσοιῥαίαια, αἳ {εέΙοπεπα ἴπ ρηϊπιί ορηίεβππαπι απο ΠαδεβππαΠα ΠΟΠΑΠ1» υδ1 4ς Α- 

τας, Αεργρήί τερῖς, (α{εερία ἵαπ ΟγΤΕΠΕΠ εχρεάΠοπε εἰ ἱπβμβο εἶμς ενεβῖ, πιμ]ίο 
| ! . ᾱ--- κα” 

(2) Τ40, τα. 6, αἷς, 7) Ῥεηῖς, Ο. 49. ϱ) Ἱα Ἡρόδοτος. 4) ΝΙΕ, Τμιεγά[ά, Ρ. 8. (2 Δρ” 

ρατοῖ. ἂὰ Αππαϊ. Ῥημοναϊό, δα ΧΙ. ρ άμα 6, 1. ο νο 96. νης- 90. οἳ 50. 
Ἡ. 7ο. (6) δωίας ἵπ Αρποκρωτίων. (δ ΝΙάε Ἱ. Ἡ» 59. εἲ Οᾳ. 191 ὅ- ον αλά, δ' ορ. ετο. ({) ἰπ 

ἕω να» 15... ( Όε ΜαΠρπίταιο Ἠετοᾶο" Τ. π. Ρ. ὅδδ. ὅτς, ο Βὶ οτ1, ΧΙΧ. Βάῑτ. Γατἱδ. Ρ. 119: 

(0) 1ω 1. Ὁν Δρίοῦς Ο, 1 (ο) 1 Υ, 913. νο π, ότ. 2 Βἱρ]ιοῦι, 5. εν Ἡν αο.. 
κκ α 



Ρε αι αν ο, 

αις οι νοῖο, πὲ αἰϊαμίς οπαας, ουί οὕ πι Πε υρενίς εἴ Ιπσεπ]αήι αἆ Ηετοάοίοα Ρος. 
Ῥήτραπάα, Ὥαπς αἷῖς οἴσαπα ἴταάεΓε,  Οτιής εςῖ, τΠ ἴ]ε ορίανείαῖ» {σοι Ρομουίμς. οιι-. 

"της ἵπ (ταθσος 1 αήποσαιιε {οπἱρίοΓες αππος Ππρυ]ατίς ο εχοε]ἶεῃς ετι]ἁἰπο ἵπ ορ]εῦτίιλις 
ει οπιπίἁπι οἵε νοτάτασ: ἨΠετοάοίαπι αά ππεπρίαπας ἸΜεάίοςας, οίρις ΠΠ ρα αιιε 
Ππιϊϊ]ς ατρἰαδαίας, ἀΙσεπεϊςιπιε εχαπηπανίτ: Ῥ]ατίπιίς Ίπάε ντος ρΠ(ΙΠΙΙΠΙ ΠίτογσΠη 
ει «οἰοτοπι τοάἁἰάϊε, αἲῑῖς Πα ἀἰσΠπιαπα Ίάσεπα εἴ ῥᾳή6ε 4ποαυε 1 αιἰπῖς, αά(ο]ρείς αά- 
ποϊαιἰοπίρης, αχαἑίς ρτοίεέτο εἲ ετιά]ῖς, πά{ρετίτ 1 αράαΠΙ. Ῥαϊανοτιπι οΙοίοςρχν͵ 
Ἱγίαρπα Ἠΐπο (}ομοσίο ἴαις εἳ β]οΏία, πεφί]ε ΙπππεΠἴα» (ἴ1αΠ1 Π]π]]α (άπΊ6Ώ οἳ Ρας Πι- 
φεγ(ηϊοία Η0τὶ Εἱογεπβπϊ νεηεταίο ποηπΙΏ ἀεάεσοταςίε ν]ία ει. ΊΝοη εχρτοῦτο γ]- 
τη]επίαπι ἀἰσσηπάϊ αοετδἰαίεπα» ΝΙΤο5 Ῥρτασσίατος εΧ. ΙενΙ ωρα {α6ρε εἴἶαιη Πι]]α, Ίασς. 
ταηῖοπ1» Π6αΙε ε. ΙΠΡετο» αἴῑαε ἀοζῖί Ποππίπας, ζβεγης, Βε]εγως, Βομδεγίμς αἴοιις 
αΏί εἴας {π αἀποιαοπίδις ἀε[άεταταπῖ: Οορηίήρβπια ἰδία {απε, Παιιά οΠοόλτα. ας ῄαπῃ- 
τηὶ νὶπί, απεπα ᾖοσεηίεπ Ι1γεπς αἁμηίταίας αἱ, 40ος σοπίεπιίης περ]ίραιις, Ίππο: 
ηαες ἀπ {οτίοο, οὐ]τα αἆ πε ἨΠετοάοι! εἀτίο αάετίής, (ἱαδομαε το πἰποτῖριις νο- 
Ἰαπαϊπίδας, αοῖ ἸΜυίαε οεπ{επίς, {ουπιίς ἀείοτρία 4ΠΠΟ εΙοίοσςΙχΙ., Οτοπονῖα- 
παπα, ἀείεξς ἵαπ1εΠ αἀποιαίοπίρας, ααππμΙα!ς, Όε πἹεα ΠΟΠ Πη]ή6 ασαπ], Ορῃ- 
εδτο απῖε Ἡος Ιπάθεοῖπι 4ΠΠΟς ἴΠ εἶας οοπΏ πα ουΓα Ρπςερς οοπα γη αϊ {πρροιϊας 
οοάἵσιτα (οπἱρίοτΙπα {11Ε, αΜαπι ρτοίρετ ποπ ἀα[ιμίτ Παοςςς/ὰ5, ῬατίΠὶς 0. (ῤῥεγο- 
περίης» Ν. ΟΙ., Ὀεπίνοῖε εχεειρῇς, α νἱπὶς ἀοξτϊςβπιίς ήεμοίο εἲ (2ἱ20Φἱ0 οχ τγῖδι]ς Ες. 
σίαα. Βἱο]οιπεσας πιεπαὈταηίς 1η πηαϊρίπες εχεπρΗ (στοπονίαπὶ οο]]αία, {οά ρατοῖοτος 
α παπα {ρ6(ΓΑνεΙάΠΑ, Παπ: πιυἶτα αιἱρρε, Ιεν]ςήπαὶ πιοπ]επίί, {ογάες ο αι]κα ]]ίας ορῖ- 
παϊας, {εἱ6µ5 νοἰθηςαθ ργαείιοτῖεταῖϊ, Είπε πιεα ΊοΏςε ἁμετεραδαί {Επίθητ]α, Οατίςς 
ϱ. Καῤηκεμώη, 1πτείαο Ραπβοταα ΓΠάἱοσΗπ ολ 5ί ΤΗ1ῃ πιοζαπίεΠα, Πἱειρρῖς αἀάιισο 
εἴ εχρσπο, αϊ εα πβρι5 πιεί πε περεηίαγ. Ἠαέταπ εσὶ ερτερίο απηὶοἰκβπι] ψὶγὶ οαη- 
ἆοτοα οἳ αμχΙ1ο, αἷιοά ἴαπίορετα ἀε[βάειαδαπα» Ὠθς εαπα πΙοπεητῖ5, «οάϊσεπῃ ΡΓΙΠΙΠΙ 
οὐ{15.Α. Ιπάεχ, ἱπρεπιῖς οδίε ρτειϊ, εἰ (ληΐαε, νε ΠττεΓαζαπῃ ἀπέϊης νο ΠΠΟΠΙΌΓΑΠς 
Φρεξεπτας, Ρη]οΠιάἰπίς, τς νίκ αἨπς, αὐἱομπι αοΏρᾶταΓ! Ροδῇ:, Ιπνεπίαηχ,  Ώρυσῃ- 
(ητ εἰηδάεπα (2ῤῥεγομεγή{ Όομαε νο]μπῖαΠ εχεειρία εΧ {επεςΙ, {οομίο χν, ΕΧαΤαΙϊ5, πιο- 
πα(εεγῖ ιδ, Λοηὴσί  ε0ησγοσα (ήν . ση {μ ΓΤάποίά» Ῥτίοῖες ἆμο 1ἰοτος οἱ (ογΗ] τηα- 
σηαπᾳ ΡαΤί6Π1 οοΠρίαχίς, ἴπι αἰία εκ οοάϊσα» {πα ΒΙδΙοἴμεσαπα Ἱορίαπῃ πονῖκρμηο 1] ὃ ε ε {Το 

ἵπ απο οχ 1κ. Ἡετοάου Μις ΕΓασπεπία Ὠδμά Ῥαµσα ἀθπίαιε Λέξεις Ἡροδότου ϱχ Ένα. 
ἱς ΡΙρ]ίσιμεσια ζΗσο/ΠάΠεΗ/Ις, νυὶραιϊς οἶἶπι εχ {6μ6άίς (οΙάα/{ 1οῦβε αή]ίοχος, 
αἰάσπα οσα Ἰαάαδῖί {οἶἱεγἶς νὶή Ππάῖο, Ρχορίετ αιιοά ΠΙ βταῖῖα π]ηποῦίς, οοΠΐσοτρῃ,. 
ως, οοππιοάαπα αά π.α γἱς ογααἰεᾳς-αι ρἱησίηιπι τενογεπάι»ηίῶν σα, ς Τ Ὦ 
πΠασπας. Βπηηίας, Βερί α {1οτῖς, 1πν]ΠΕ. γ/ατίος Ίπῖοτ ΙΠομΠάοδᾳΙ1ε {6ΓΠΊΟΠῃΕς νορία 

αἆ Ἡρδτοάσίαπα:΄ νεΒΕΙΠΙΘΗΣ ργαθ ππε. {6ΓΕΡΑΠΙ ἀα[άθιϊαπα. «οαἰσῖς ΑιοΠιορί(οορὶ (6), - 
δόΠΟγΟβ, Οαπιαρηρίας ακ(ουναεῖ, ει αἰέ Ἰαμάϊοις α4ςο  οε]εταςῦ, . Τωπη ψὶς πημ](ο 
Ἠυππαμίβαιας Ρτο]ίχο ααχίήπα Ῥο]σσηί, πες Ρρο]σση (ΠΙΠΠ, {εά εἲ ρασ[]αχς, 
τοάιςσα ἵπ Βπιαηπίαπα πο πηυ]άς ροδί πεπΠρις ΕΧΕΠΙΡΙΗΙΠ (αἱεαηπε εάἱοηῖς αες]ρίο 
πάπια ἁἰ[οτοραπήίδιις Πδτί Αποβιορίίσορί {οηρτωτῖ5, {οἱεγήσῄπια Οε]αῦ, {ης . 
ἔεω παπα. εποϊαῖϊ5, Ίπα .ουπι οοτοἰ]ατίο εκ {ρβις «{9άσιυ «Πατίαοςεο οοᾷἶσς «ΠΠΟΣΙ1Η, ἔοτπιε αιἰηρεπίοτυπα, Ρήπιοιο αμίάεπι Ἠ]μίαο Ρτίμ]ας Ρατίε ΠΊάΠςΟ, {εά ροή], Ὀ. 
πασυε ορετα παμί ἰπουπάϊκάπια ποο]άίε ου. εχοεΙεπΏυπα ΥΙΤΟΓΗΙΩ απ ςἰτίατη οἳ ασοι] : 
Ποπεία, αιῑα πΙμ]] Ππρτα. Άγεαμο ποι πημῖ οε]ευταπάα αἁαῖε Π]. Θαγορίς ο η ολ 
Ἱ Ἡογοάοῖο αἀϊαναπάο Ὀεηίσηίτας» ἆε πιεο επίπι ἱπ/Ητμτο ες Πέεγας αἁπιοη]τις κε 
ἁςκαπια ΝΨΙπάοροπεα[ς ΒἱρΗοίπεσαε {επεάας 61αεςε ΡεΠ(ο Ποπ οππῃ οάτο ρα 
σοπιεπάσηάἀας τπαάἰάῑε., 6ἳ, αἴῑπε ποὐϊἱκπη ντ]. Παππαπί(ας, (ΓΗΒΗΠηΙΑ ἵπάς αἆ Πῃ α 
βοϊοβςίπις οιιτανῖε,  Ῥατ Ειδίει Απιρησαπιὶ Οτάπα]]ς Ομἰγιπὶ Ῥεηϊνο]επῖα ἱῃ ας 
οχ Πρηίς Ψαιάσαπίς αμχίο, πίᾷ πιοις Π]ιά Ιπίοτοερίδίει, ΡΙεΠΙςΠΊΟ Γωπ]θῃ {Ἀνοτὶ ο 
ερἰ(εοῖα ΟΙ. 4ΐ9/εμαηηέ {αρει Ἰοοῖς ααἱδικάαπι Πειοάοϊεί.. Οοά Παπ απτοῃῃ Ῥσὰ τμ. 
το ποπ Ώνετιπε Εαία, ομπη]αἴῆπιε εἰμσάει ]οςί εἰ ἀἰρηΙιαῖς Υ ηϊπεηιίσβῃις ο - 
πας Ραοπεμο εκρ]ενίτ: παππφο οορηία πηθα {ΟΕ ΔΣΗΠΗ Ὑητίοαπατάη ομρίαι. 
Ῥομπιμπαβίτες τε[οτἰρῆε, π5 πας αάπιοάμπη Όομ5, 8ο ρηί(ζας νἱάρτ]: οκ[ο ῃῃ. ο. 
Ῥ]οίιοσα, εχ Φ{ογήσηα ρτοίεξχας, {πίερτίοτες» πηϊθάε Ρίξία5 οἳ νείετας; Πα γίῃ (3 ον 
ρου Ύραφὰς πημἰ ΠΟΠ ΠεραΙσυη, ΑΟίο]νίε νἱς {αΠ1Η9 αἰῑοά ἵεοερετης, Ιδοσα]](ος ομίμ9.6σο ακοεϊ]εηίαπι ἵπ. 1ο ΕμΒρίο, ἆωπι {Ἡρετετατ Εππαπίωτοπη οἱ Γρ. πῃρ τν 
ἁἴαπα Ιαμάΐοιις ἔουτο οἳ ϱυα!α πεηῖε τεσοίείς, ἀείίπαπα ΠΗΠΩΠΔΙΗ, Ώο Ίθγο νοτα οπής οἶτσα (οουἱαπα ἁποάςοίπιαπα ἵπ οματία Ῥευραπιεπα αὖ ἀοξϊο {Είδα οχησαϊας ο-ς. Ριάῃηῃς 
ἵνα {εβίοοο πΙΒήΙ οεἀεης, Ώπερο {ΠΡΕΤΙΟΓ.: Ἠ]οταπῃ νοτο οοάίουπα εχσετριῖς 6σοιιραις 
αἴαιςο οροτί». ΓΟ1Π15 εχίοήδεπάο, ἀμάμπι Ἰπίοπίο, εκ Ῥπηπία οοπμ]ήκβπιις { 
Πεοειήμς οὐἰαπα ωήσεγ/πάμηί εκειαρΙαῖα ἰΤαΠδΠΠΙΤΠὲ, ή 5 1Ώ πηατρίηε ος {ζηαίϊς ο. 
εδίερ. ει ἀιιοῦις Οκο/1///2Η. πἀποϊαπεηῖα, {εὰ ἀαποτε αἴταπ]επίο, {περῖις Ρίσηῦο 
(απἱριοτίο, Ρίέ1, ολαμα Ρτορίει π Ἠπιιά Ῥαμοί5 απαοίρια, που ή, «Παπ ]απη βις- 
Ρεη/ος, πεαιις ροεπ/αῖε, ἱοσμη» ετ ϱταῦη5 νοίθτί απἹἱσο. Έτ Πον αὐΙάθπι πια ἄς.. 
{οπἱρῖος «οἆϊσες, το ἀῑνετῇς ἱοείδ ΕΓΗΙΟ5», ΠΟΠ εοἀεπα οΠΊΠες οαρί(ε π]αῃας(ς νο ο. ΠΠ. 
Πἱῄπιο «οπρεΏ, Τρί Ίχσοτ ερὶ οἵ Πία[οἰε Ζαὐσε 1θετ 19 ῃ λος, 4γ οδίορ., ως 
πεηῇ οἳ Ῥ]ετῖκαιε γηηοωηές οἳ ΟηοΜἱεηβόνν Ἱπεμπας. 9ἱ αυἰὰ Ίπ Βΐ9 αἩς ρηηεσίρα ση αως 
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οι αΑοκριλιυπ π ο 

:εκοιβίίαης, ἴάεπι αρ 1ιζµγεβωη.  Οοπρα ἵπ αὐατα ή ηῖς Ίπιος ηειίσειὴ, Βά9: 
/ΟΠΕΙΗ εἰ «{9βετυ Οοάᾱ., «Ῥζείοπεο ἵπ αἰτετηῖας Ἱαρδι τε, οἳ ρἱαίπιύνη» επεηίε, 
οοποστάϊἰα. ΟειαετοτΙπα, αὐοτΙπ οοπΏπιια εχοετρῖο Παιιά αάῑρέσι, ἐοη/{ϊαπιέεπα εοη- 
{βηῄοπειῃ ἰα[ατί πεσιεο, ' Ἔτες ρΠοΓες εοάαεπι εκ {οπῖε, νε απΠαυἱοΓε πιεπαῦίαηας 
ΠαιήἩ νἰάσπιατ. οὐίς {οτῖδα, {οτιαςίς οβεη(5 οτευτίς Ἰν]ηίαε ρτίπιαο εχοἠτῄος, έυη- 
δος Ἱπρτμάσηϊος αὈ{σίά(τ, αἳ τε Ηῖατιι5 ταεάίο {οτεπῖ, πεχΙπα {επίεπαᾳύε οταΠοΠίδ ολ]1- 
ἃε αριανίε. Ὀ]άπιί τες αἰίς εκ {ομεάϊς ἀείοεπάεταπί, ῥτιιάεπΙοΓέπα αππαπεμ{επα εἴ 
πμΙ] ταπΊετς αιμ{οισηίΘία ἱπάσριίς, αἴαιιε ϱα ἆθ οπς5ίὰ εοππιεπάα οτε».  Βε]βαυᾶς {οτῖ» 
Ῥιητας ἁλβοτίτατος, αυας {ιπα ο Πα πηα]ίαε, α6σθρτας Πστατϊς, Ιοηπίσαέ ἀἰα]εξῖ Νες: 
τος σοπιηηπίοτο {θγπιοπθ πημιαπάδις, νοςεδαε ορίίπ]αε ποῖας θἳ 6π{ίΙΠ1 νοῖθτος 1Π]6- 
χἰοπς6», οιιοά αῦ ία αΏίεταπτ, Ῥρεινετίεηιίοι5, τείετο. Ὀαπαποίιπι Ἱ]αά ΠεΓοάοτο 
{πάσα νιάςοι παΠῖ {αερίεμπιε ἀερτεπεπαϊείε ετ οστιϊςΠπαίς ἀοσιπιεηῖίς ἴπ οπιπίαπὰ 
Ῥο(α]ςίο οοπ/ρεξτΙπι. Ίναιπαιε 1ρᾳ {οπριοτί, ἡπωίας ἆς πονο τεσοεπί{εΠῖ, ας ᾳΙ1Ο- 
τηηόαπα {Πρίοῖο τ, ἁοπγεραηπιίαε ποϊαδ]]]ς οτἱρίποπα πο αΊπα ραετε: αἴαιια πος 
πηῖῃας, οἰοπία(α ἵπ νοσαδυ]ἰς, οἴτα ἀποίαπι ρτανί5, αἀππίταπάα {οά στ βοεάὰ οπαπίαπι 
αἀρατηῖτ εοπ{ριτα!ο, Οσο πιοάο «ὔΙπαιε αμῖαπΙ {6 ἴδια Παυηετίπέ, περ]εξτος εἲ αἲιο- 
ἀππιπιοάο «οπίεπητος αὖ Εάῑτοτίοις Π1ϊ5{ε {απἱρίοτες, αἱ Ηθτοάοῖεα αάνοσατηπι αἲ εχ” 
{οροταπῖ» πηίγαϊιις {περα ΓΗ. Ἐκ Π/ομγ/ζο παϊΠῖ ΕαήογμαΜ/έο. ήγάῤοπε, Ρ/ωίάγεδο, 
{οη/ζμία, Φέοῤαεο, ἔῤαϊβίο αἳ βἰ5 πας 4ε θαπαϊμα, {ε]ερείαπα ρ]υτίπια, ρ]σά(ίβ πιθ- 
Ἠστα. Ψἱάϊ ἀεϊπσερς Επ] ερ. Βεγρεγ], νὶτὶ ἀοξϊςαπαϊ, εἀπάεπι πἹεσΙΠα εχέτσεπ- 
τς αστάπα, ΡτοροβτΙπα,  Αριά απίππΙπη ἶ5 οοπ/Πτπεταί Τ2. (αἱοί εκεπιρ]ΙπΙ πονα εαἰ- 
Ποπε τεσμάσια, εἰ, αὐία εκ Ν]ςδο. ἀθεεταῖ ααχίπαπα, εκ ρτ(σοοταπα αἀνοσαποπίοας Ρία68” 
Π4ἱΠπι ααετετε: Ἰὰ τί ει οχ΄ στο: Ἠιαδιποςϊ οἰτιΠοπίδις τείδτίο 6τ ραμοίς αἆ 
Ῥπίππσπα Μιήάπα ποῦς, (4/6 απϊπιαάνετβοπίδης (0 ἡἱεἰεπάῖς., ρατιήι. δωά(απι νἰνῖ να]- 
αε ΕΙ ἱπάμίαπα, {6 ἵα ΠΕ/ΗΟσε/Ε εἲ εἶιας οεΠο]αίτα., ούσεο εἰ {η α)ΡΙο 1Π 1ο” 
[ή απος τάπα Ἱερίςίε ποπ νἰάείις, οἰαιιάίσαῃς,. Απ νοτο ἆά ΕΙεγοιοίωη τεέϊτε οὐτα- 
ἆπαι 1ά {πβοσοιε, (4) ἀἰκαιίπι αἲΠ. Ίρδεπιοι νίίο »ομοσίαπο. ους πε παρπαϊπῖε αιιῖ- 
ἆεπι», ορετο» {παπα αθίεςῖε, αἀποταίοπεσαιια, τοιῖες αἆ «4{0ἱρΆγοΠε; Ῥτοιηϊσίὰς, 4ΠἴπιΟ 
τηασί5 αρϊτανίε, απαπα αὐ[ο]νίε Ίνυμας΄οεττε, Ῥπαειες Ῥαυσας Ἱ]ας, εἰ τηαὶό «οἩασίεη- 
το», αἀ/ραχί: Ῥοπἱ αυάφυ]ά Ίπείας, ααέτοτὶ αἴαιε οὐ/{εγνατου πραέαπα ασε» Ίπππισ ϱτα- 
της ασποίσο, Ῥαυσα Εααιμίαπα, α τηε ρΙαείευνΙ(α» εκ Πας Ιπάϊείο νεπὶσίε; ἀεσεσαιε 
αάσο πισπιο(αθ νἰτὶ ἀοάηςιπιί, ρατίτοτα1ε ἱπ{ε]αἰδᾳπαῖ, πῖ εἴιις αἀ ροβεπίταίϊεπα Ιπάυατῖα 

Ὅοππι Ἰππάς Ῥτοραρειατ. ΑΠπά «οπβαπα {0. (0/1. εξ Ράμυ, νΙύ Όταςςς ἀοδςΠπιας 
{5ά {Πἱ {οπηρετ απβίη!, αππρ]εχις Πε. Ὀπίουπι 1 Τὸ. 6αἱεί αἁβήι εχεπαρ]απα εἰ αππαἶ 
Ἱηοϊτατίοιῖς Ἱπρείμς, «πας ορ6ᾶ (Πευτοίς Πεγομο{ ]οαῖς πιεάἰαίπαπα ρτο νἱγ] αοῖε, {αἱ- 
Ὄταπα {άἄερα ες ρτοδαδίειι. Ουῖ Ιαροτί, ααοάἀ οὈίθτναςίε τοππϊπ](σο5, Ἰμνοπῖς ἀπιο- 
ἀμπι., αἳ απίε νειτεπτῖς {εου] απΏάπα Χν. Ἰηνϊρηανίε Νυ]α Ηἷπς αριιά αυπα ἴπ Τηράι- 
ηθΘΠ/{ΘΠα 6Ἱτοτεπι απ]πιαάνειβον πα εἰαδάεπα ας, πα πιεηΠο, 4 αἶἶα, Ὀαίια {ἱ 11” 
Ίάπα πονῖ, Ε0ἱ ποῦ τεπ]ρεΓαδίεῖ» πεαῦε α πιε ἀἰσίοωαῃε, ο ὐἱ βπαϊματίας ἱρδιισα νατία- 
αας αἷας {απρία «εορπονετπῖ. Βεμεάας Πας, παϊπυτὶςΗνηῖς Ῥίότας Ηττετῖς, ππεοπα νΙί 
ῬεταπηαΏ!ς εἳ {αἰμίατῖς αγῖς Ῥεγ]ῖα αριά Απηζειοάαπιεπίες σε]εὈτῖς, ᾖο. ἴπο. Ο/ίεης ο” 
τηπηϊσανίι.  «οηραι ΠΗΙ 4ε Πεγοβοίο Ῥεπε πιετοΠάἰ νοἱαπεας {ο. ἴσο, Πεἰρξ]ὲν νΙθὶ οἶη- 
τἱδήβ, Ὁμένα {πραοί εἲ βιεσιπάϊ Ἱπρεπῇ επιεηάαῖοηοας, {οἰμοίιο ἱπνε[µραϊας, νῆι(σε]- 
Ἰαπεῖς ΕαρΠεπΏδας Πηεγμεται.  Ὠεᾶῖτ παπί ρεζοβ]σίοίδ, τπτ Π10 ἱπομάσπι τενοσλῆς οἳ 
νατίε α {5 πημιλῆς ΠΠ Π6εΓ6ί, ΠΗΡΕ Ύετο Ἱἴθγαπῃ ἱίαγήπιαι]ε τασθηβ(ᾳς εἴ ἑοτ{εέϊας ρι1» 
Ρ]ίσε εκίτατε Ιστ. Ίηρταιας {οτεπι, ΠίΠ ε]ος πημῖ, οι {περίας ἀῑείεπιεπιϊ., Ῥτοβτα» 
τες βαἰείε.. ΙΗΡΗΗ 1 που Γµάἴοσηπα Ρεπετο σα/ίΗπι απεπάαπα Παῦοπηας »ΠΕΩ ΙΕ οΛάΕΠΙ. 
οπηπίρας {ρΙάΠ:. οσα εχ Πσείαιε ΠΙΡΙ] Ἱποοππιοά!, ἵπππιο αἆ νετϊταϊίεια, πιοάο νου- 
Ῥοτυπ1 αὐσίε εοπίαιπε]ία εξ τἰχαπάϊ ργυπίτας, σοηπιοάί πππ]Ε]ῃ. Παπ πας απιρ]θχιιπα 
Ῥτο γείετε Αν ΠΟΒ ἃεριε {ετεῖ Μτ ἀοξίσμαιας, Ταὐάαδῖε, {: {σίο, ἰδιαπι αἰπαί 
1ηεί ΗΠΑΟΙΕΗΠΗ 1. ιά, 4ὔγο[εδίως, νὶς Οἶατ., ου] νατ]ας αἆ Ἱπήσπάοτα Ηετοὰοῦ νοτῦα 
απἰπαάνοτΠοπε» 6ἰ εχρἰαΠα(ἴοπες αορερίας {οτο, Μεγάλη ΠΠ ος Αοἱρεέο χάρ. Εἰιδάεπι 
Οἱ. 10. Ένα. ἴημη. 17ΩΙοδίο ΟΝ οεΤὰς πη]η]αεη]ας ογιάΠήσΏπαή ΟΥ. 0η. οδωΓοΛΗ(/ὀΡΗ, ἵπ 
ααίρις ἀοέτοσιπι ΥΙζοσήσα» «Βοσβαγη, γὶ, Οἱ, Σο οι αΠοτιπα, ἆξ ΕεγοάΟ/ο 
πο πια]α ΠιεΠτοσπι, Ιπαϊσία, εχ(οτίρῖας οχ (οἴμαπα Ῥίυ]οιίμοσα, ἀθδίτος {π1. Αά' 
Ἰενοταὲ πο. πιιήσασι ἀδ[ῆπηῖ]ες πιανρίπρης Ἠοιναρίαηὶ οχοιπρ]ί απΠῖ οιοΙοχια. ή. 7” 
ἀως, αὐα5 Οεἱεῦ. Ρεἱ. μγήάμμης δεομη με, (αἴαπλ Ώαιιά ρατοςς ργοπιυ5 οοπά!ῖς» Π1ΕΔ5 
αξία, τι αἶία πιυῖτας Ψο]μίξ, πες ποη ᾖς, 08/ῇ οοπίεξχυτας, πηαπ πηασπί Οαροῦί (ΙΓ 
Ρῖα5, οἳ ᾖσο. 90. 1) Ου 14 Ῥ]ατες, Ὁ Οννϊαῃας (Πας, οροτα Ἡοτοάοίθο βπΠί ΡΙΟΧΙ- 

τηΟ, υμρανί, οἳ ΠΙάΡΠΔΠΙ ῬαγίεπΙ αἆ οοηπιεητατίαπῃ νὶγὶ στιάἰμςπαῖ ἵπ Ομαπιοπεπα αᾱ- 
ἀῑτας Ἱπεσ]]οχῖ: ΜΨοδββηᾶς «ΟΓΗΤΏ πηαή οἶίπα ΟΙ. Το. 4{ἱλονή, πίης πιοτίοπι ποπάδτα εἶα- 

ο αῖπιας, ααάϊἁσται. δοἱάμπα ἵαππεῦ Λα. Ῥωηί οομ. νὶτῖ απαὶοϊκαπα[ θεπεβ- 
«σπα, ο οτ ταῖς οπππΙθι15 ἸμάαΒς[απηϊς Ἡοιηϊπ] δεις ιιῆ ἀρῥηηά τοις {Πα Ἱία πεπΙο 
ΩΡἱ αἀάϊέξαπα ππαρίς εἰ ου πΙέζαπα πια εἳ Πεγοβοίηη Ἠαδαι, αὔαπι ᾖ, 6 Γή ελα, 
ἵναππαμε Ἠξ «οηρειτο αοσερῖῖ νἴς ἀἴπτησηα Εαλασίαις πηηί Ἰαπέᾶςαπαυς, αλά ΕΕ τι 

ο. Ὃ ας οὗ- 

(9) Ψἱάε ΜΙ(ζεΙίση. 1αρβοης. Νο]. ΥΠΙ. Ρ. 305. 



ρτ απεσσ καπ το, 
οὐ/{ειναίίοπες ἱταπσπαίΠε, αι Παρίαπᾶ» αϊ οοπΏηιΊαγαῖ Ιπολοαίας εἳ ΙΠ Ραϊῖεπῃ Ἰαῦοτῖς να- 
πἰτεϊ, Ῥείαππαπίαί αά{εηβας ΕΗῑτ.  Ἠαες οπἱρο εἰ οεσδ/1ο αἀποϊαΠοπΙπῃ, ρταρς]αγῖς[ίπ]αθ 
ετιιίοπίς εχ. ἱπίστῖοτίοις Πιτενῖς αἀραταια τε[ετώσΙπα» ο οΙ5 Ἠαες ΕάῑΠο π]]ά1ος οἵ 
αά Ῥο[απίίαίοπι σοππιοπάαίος Ῥτοσεάαι. «Θοπρδίπς αΠΠΌΟ ΙοσοσΗπῃ Ἰπῖεγνα]]ῖς {11ῃ.- 
ἁ, Πϊε Εταπααµετας, οσο Τταϊεξ αἆ ἈΠεῃ., αοοϊά[ίααε αἀεο, υϊ ελάεπα ατοϊτταΓθΠις 
ποΠπυης πα: πιεα, ποί οοππιοάτη ετας, Ἱπάπέτα {ποίπάε {πεταης, {λερίας, τις ἀαίοτῖ- 
Ῥοπάἱ βαΙάϊαπαι νΙιατετσ, τοα]ἰδία, {εά ρε, ΠἹΕΟ ΡΓάΕΕΟΠΙΟ πο Ἰπαϊρὶ, ρεΓ- 
επηἶ ἵαππεῦ στα απ]παϊ τεβΠΠοαΒοπε οε]ευταπάϊ, οπΙπΊα Ιπίερτα, Ἠε[α Πα ο5ε. πα 
αὉ{ο]αᾶ ορειῖς ταῖῖο ἵπ οὐίσιτο παπεαῖ. Εκ {οπρας οοάΙςῖρας Ἰοπἱαἱ {εγιποῃῖς. αμοίες 
Πουίε, {οτππαπα εἲ Ἠαδίμάίπεπη τεβοιπ]ανΙ» ἵπ ΙπτερτΙπα πμ]]ο {1ο ππετίτο Ῥοδίδεῄοῃο 
ἀείεξτα τε(Πιηῖ: Ἱππυπηστα ππεπάϊς Ἠετανί, {εά ρατοϊσβπιε 4ε οοπ]εξχησα, αἴηιις Ί]]]ς 
ἀωπίακαί 1π νοσαδι]5, απαε ἀῑξιοπίς Ίπάο]ες ανετίαραϊατ, Όσα τε ποπηι]ῇς, αιιοά 
Ἄρετια πεηάοία εἰ 1ενῖ Ὀτασβίο οοποϊαπαπάα», τε]αιιετῖπι, Ἱ{ο ν]ίας ΒΙὶ σαυεῖοτ. Ὑ6- 
τήΠ1 Π]ιά πια]α1, {15 Παδεης, { αἆ πιεάἰοῖπατη νία πιοηΏπατείατ, Μυιρλάσπιπι ἵῃ α- 
ηοϊαΓἰοηΙρ!15 τεδάϊτα σατ]ςία 65. Ἐκ οοπίεχία» Ππ νοσαπε, αἴῑπε αχιοιπαϊπαν]. τε]αραία 

-1π νατίαπτες {1ητ 1,εξίοπες, οορἰοβςαπιε, 4ο εεη{επάἰ Βιοι]ίας {οταῖ, αἀροῄτας. μα 
αὐἰάεπι ἵπ τε ΠΙΠΙΠ πονἰ Ρταείεταιο οοπ/{πειιάίπαπα πια β]παϊις ΕΙ. Οοπαιἡνῖπηιας {ο|- 
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Οδ ε ρυέοτ 
«φον εκ νη 

Ἂν 

Πείία αυτα αἴ ἱπρεηῇς απηρ]ὶς ἀϊνατίας πεπΙΌταπατΙπα {οἱρίυτας, ουΙ Όοπο {απάεια, Ἂ 
υτὶ η] πείις ρυτοίΙτ ο. πο Ι αιίπα Ῥταθαυηίαπα πποτο Οταεςῖς ααηχί » ΠΟΠ ἴ]α Ρο”. 
Τεξζο ορια, [εὰ α ΟΊατ, (οπουίο πιυ]ή {παπα ρυτραῖα» εἰ» Πουδί ον τῷ κειμένῳ α]ϊηιι]ά 
Ἱπποναϊμια, α πε 4ποφς, Μαιαϊδίεπα εαἰάεπι., αι (ΠανΙρβπχς {ορίου εα ἀα]οξτο αὺ 
οπιηΙδ15 {ΕΓΕΥΕΙΗΣ, «μα αρποί νο]αίε  96ά υά {δε]απα εδῖ, αίπα Ρο(μ]απεηγΣ πια- 
πεαϊ Ῥτοϊπάε Ίος Οπίοης Ῥετ πια «οπΙΘΗΤΗΠ1.  Δάάῑαπιεηία ηπάίαιε ας {. Φ26ΡῥΩ 0 
ει {ήσεγ/ζἨπο ἆς ΙΝΠΙ οτι, ἀᾳε Αεργροσαπα αἲ Ῥοτίαταπῃ πποτῖρι]5 εἰ Ἱερίρις, Ώ πιοὶ 
τες Εηδίει αγδἰαϊ, ἀεπιπσαδίόπα οἴππία», εχεερίο ΑποηγΠΙΙ ΠαβΙΠΕΠΙΟ» οἙἱ {η Αάάση- 
ἀἱς εχ οοᾶΐσε Βερίο», πιθοπῃ αὖ ερτερίο ΗὔΠΚΕΙ0 ΟΟΠΠΙΗΠΙΕΑΙΟ {αλαῦσε ΠΙΣΗΙΗΠῃ νε- 
ηῖξ, 4ε ΙΝΗ{ Ιποτεππεπῖο., οἳ Οία, Εἰπὶ ορετῖς 2. (1ἱ6ἳ εἲ {ως, (γπομουΗὴ αάμαετεηι αᾱ- 
ποίαΙοπςς, αατάπα Ειο[ίος ἰιῖ {ας εδίεῖ, Παράμπεπῃς ΕῑΠοηί5 Ραρίπας πια γρ]ηῖοις 
ποβτας αςβρηαίαε {ππί, 1Τ,εχίεοι νΟΕΙΠΙ Ελειοοιρ άσσο» εχ ας {εμαᾶϊς ρυ0]ϊσα- 
(η, Ρτοςυἱ απιαπάανί, Εμ ῆεέχο οκ 2ηβεΓ/ΙάΠΕΠ//ΦΗ5 ο. . τον αεί δες ΤΘΟΘΙ- 
{οηάῖς ος σοωβοϊειάϊΐ5 οροίαπα πιοῖ οαδίὰ «4. ΓΚ ωήωςν ας α5 εἴ 9 εώς 

Ώππεσερτοτ, Ἱπάυβτίο ἱπίππαας, ΄ Όπυπα, πεαο ας τν 1η» τηα]Ε πῃο Πορ 
Ὠυοά οροτας ἵπ τοπῖς αἳ (ρἰγίτῖοια5 τοῖῖες ἀεΠΦΠΕΡΙΠΙ. ΜΧΗΣ 1Πἱ αοεταΠΙοπΊθις Ἱςῃς 

Ώαδεοραιε,  Ὑαἱε, πω 

η] 

οἵ, οκ. 

τει ἰσαητος σοι]! ἱ Πιερίας {παπι ΙΝοβπα εας, αἱ οοιῦ- 
τετες {εὰ {1ΜάΙππη οαἱἱραηίες οσο {ήττα 10Ρλ» : τς πο σμ 
τες εποΏνἰ, παλ] νίάο αἀροπί.  Ῥοψας ἀε /6ΓοβΟ70 ΙΠῖες ΠΙΟΓΟΟΓΙΠΙ το γίσος 1ῃ τος 
νεδῖα πεῖαιο αἆ παπι ἀεάμέϊο Ίπειοηωτ.. ΈΡο εις 18ο ορί πιο ΜΑΧίπιο ρτω]ης 3μο - 



͵ ο...” ἷοσσοο-ὗὖ''''σσσσσσσσσοσοσ ο ἳ 

δις ανω στ 

ο .κ ο ρολ εν ην 

ΓΙ ΡΟΤΕΚΙΡΙΟΑ, ΑΠΜΡΙΙΓΣΣΙΛΙΟ 
ΕΤ ΝΟΡΒΙΠΙΙ55ΙΜΙΦ ΓΙΚΙ5 

ἹνσίΙιτας σΙΥΙΤΑΤΙ6 

ΤΙ ΤΡ ΕΝ ο 8 

ΟΟΝςΥΙΙΑΩΝνΥς 
ΘΑΡΙΗΝ ΤΙΟΟΙΜ ΙΟ 

Ῥ ΑΒΒΑΗΑΜΟΑΡΑΤΡΗΕΝΙςΕ 
σοΟοΝΟΝΥΙΥΜ ΡΕΑΗΡΙΡΙ. | 

Ὦ ΟΟΝΚΑΡΟΛΑΝΥΥΞΟΗΛΤςο 
Ό ΝΙΟΟΙ,ΑΟ ΥΑΝ ΒΑΝΟΗΕΜ ιο 

Ὦ ΙΟΗΑΝΝΙ ΔΑΙΓΕΧΑΝΡΕΟ 
ΙΝΑΝΤΕΑΝΡ5ΡΟΗΟΤΛΤΟοΟ 

ΡΕ ΤΕΙΒΥΝΑΙΙΑ ΕΤ ΝΑΒΙΑ ΕΕΙΡΥΒΙ, 
ἹΝΕσοττα ἍσςΗονΝο ΑἙ Τα σόὁ τς 
ΕΟοΙ Α ΜυΙΕΤΚΝ δΕςστλαςις 

| 'ῬαϊκοΏῖς {μις Ῥετρείιιίς 

ΤΑςΟΟΡΥ5ς 6ακΚονΝοντν65 

ποτά ΕΥΡΗΠΕΗΙ [ερ μία ΑΡ. 

Όδρ-ς νο] Γι 4 ζω βίοίίας ῥΡοροβΗ ώς. ὅμο Ἠε. 
ος | /οάοίώ; πουα ϱἳ ΡΥΗΠΑ αριά ᾖαίαυον εὔδίοπε 4ρσο- 

γαµη εο», εχέρεγο υἱάοή”, ο ϱήηγέα ο Τη- 
υοημομὲν ἐπάμβγία υε] υογδογής ορ ζαίε 4. αξ” 
{1ο Έροα [οδοί [ο μμίαιε οβεπάα» {9 απ» 

ι πα (0Α0Υ ρου ὶσῦια εἰ αρ] «πο Πμρῤγα-. 
«πλ ὁ 2 10ης ῥγούαίας ορία; πο «οζΗά ῥίαεεγε» εξ 

---- (θαπο «ολραίίοπο 7οδὶς Γπυογαδήοη γεάάογο. δει 
Προ πύον ὁμ ῥγὔπαγίαη απἰέᾳὲ {ρηήρογν ῥή/ζογ 2 ἑάΗ5. 18 ςεὔο πμ” 

ἈλἈ ν΄ 4: 
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᾿ ι να ᾿ . Ἱ ἳ ᾿ δα πμ 
. ν . . . .. ᾿ ὁ 3 ν ψ Α : Ἴ ἳ ο  Ν 

ου ο ου 
{α ευ] αἡρο [ησµ]αγὴς ἐν αἱ [1ο {ΙΙΙ οεοΙΗ’ΓΙΨ/ὁ Ίνοο γειῤμο- 
3 πες οείμη, - ας [εμέ ὅρτα γε εἰ 1Παΐ6Υ14 οἱα7αΣ {6 αυεγ/άγί ο 
οὔΐε[ε, ὅηοά ΟΠ εί [1ρ)ἱοίσ/ΗΠΩΗΣ ἀία εΡο σεη/ζγε ο0ΡοΣ 7ηε]έης 65ο 11]- 
ϱ1/ αγ]{είο/. Ρο «ΕΥ. ευ Τσ) {έε/ αρρίαη/ς εί ο αγεε 
οἴγο/ηυεπίχθ. - Φ να δα, ὰ 

«σεαίών επί; γαεζεγ11ο [Πεοιίο απΠς ΤΧΙΣ. ζ71 11/2 ᾖ{αΐο ᾖμ- 
ος ῥάές ου] ήεγαγης Ίο /ΩΠέ[ῤεῃο {π/ρέεεγεΗ, αά ους οκς- 
ῥ]ογαέον ᾖεζιοαμ η Γουις αρίον ΠεεόγΗ }οβγονωη ὁ 
ΦΗΡΥΟΊΟ «ἨΜαρήγαίω αὖ ΠΠ. 2 ζγίς Φοβοίπε {βάμποη/ς εοη ή οη- 
6 «ΠΟΥΗΥ Μο εγαβέ ᾖῥγαε/[εηίε /[ρεγ/βίέες 70. Ῥαεής. ᾖΙοῤ. 
(ωερεῖής, Ἴπο. σοῇμς, ἀοπαπάμς, αεεερεγῦ” εν Ίαπη (ογπε]) εργο. 
υεὲ» Κεξονὶς εζιάε ῥγιμεπείς οὐ πα αά {έπογα ἔλ]α ἐησοπίᾳ εο]οῃ- 
ᾳ οοΠΠεΠάαφΙς εκεπερίαγ ῥ]/ογλαγη ῥιάης ΕεγοάοΙ εκ ϱ(Μ1ἱ0πο «ο. 
ἔθο/τι. {ωηςογιαμη. ΑΗ ἀἴκαο» ᾗ εοήβέοαγ. Γή ἐά Γα]ο κ. 
Ο17οηΙέ Ρε; αάο]ε[εομ{ίαη εἰ εἰ ορίαωῃ ἄθοι» /εά οἱ (2Η ήἱογίῃ {: 
ζ449 οψΐεα υἶίαο «ΠΙΠΕΠΙΙΗΗ ᾖῥγαεάσίζο. ορ επέ Ἴρου/ο/0 Γαές τς 
ϱὲ υο]ΗΜΙΠΙς, ΠΟΠ θεος {αΗΗ βαν ᾖ]ασῇο Γεημη({εοΥ ἴμ οἱ [η]ρεῃ- 
ἐν 5 71011ὀγαΠί αγ] Ἠίογο: { (θά θογ{αμέθης ἠαῤογ1Ωὴ θγαάέῤις 
ῥοίραιμο εἰ ῥαΐγε 116 αά Πηῤὴπὶ ῥήογίας φετέεΠέε εὐρεύαγ. εν ο. 
γρ ΠΟ7ΠΕΊΙά αφυοεαύα; Πργοκοίωμ. -«άσουαδα» «ἄἲθο, | αἱ ἐπ. 
220675 αρα ίομέῤης αζήα ορ αὔ[μεδαν» ἀπ Ῥεγ/βερε οβρᾶ. 
4ο ελἸριὴ εάρεγε 110 [67.7 ευ -. αμα ὉΕ ΤΟΤΕ 1 (σγπο. 
οἷτ οϱη/εΤΥΕ ῥού/0ῇι ιροίε λές ἔπάε 4ΛΑΥΕΦΑ 6ὲ σαεεα. οο 221) 
άγεΤΕΣ οομῶαν ὐ λα «φμοά θέβοτίαε Εφιάσιν Φηαεγεδα, [ωρες 
6ΕΥ18 103 «Ι16]ρεγεΖ. “1ἱοο 1βοωὴ ΖμῤίέαΥ : 1073. 4εύ ἐξ ο (1111 οδ{ημρ., 

γὲ 07 ο//πη ὌγΏμαε «4εαεπιίεπε 164 υἶίαε αεἰαἰεΖ» «ἰήής ἐῇορ 
ῥὲ] ή γε/έγυαγε Πεγοζοί ΄1αΡηάο οοοά0Πέ» { {ια Ὁοηίίγα ος/οΥ. βὰ 
μμ ια οσον τσ τα Ἴ ν Ἱ ο ο - . - - - ΄ ν ο. ἴ Ἱ 

Όμαρ Ίρθα (µη. πο [0η υοπογὲ» / ἐππίοροχε εἰἶσ [ο]]οὶς ος 
1101 /οείγπε, αἱ Πεγοάσίης {βοΥΙΙΗΗ5 ὉαγΙΟΤΙΗ οογγηρέε]ές ΕΣΥ ΟΙ. 
6 ὕμμιο 4 εἰς «εί{ε[ογε οοΡΙ/[Ης » 060 ΓοάοΡ αά μα ᾖο. 
14172 «αγ (γαρεπο αγες οἱ 1αἨ{οβεγ6 1 εὐ 4ςπουεγιωή ς 
7Ἴοή0 Ίγο/ετά; οοπείηπος Άρση εἰ Πρες {1Η 1/1οἷν ΦΤαΜΗἠηΗ1ο]ς 
ζῶμ ῥεγαε ης ᾖβεγαλαὴς 4110 αὐ 107125 ο /ήραγα1ῃ Ἴγο 
Ἱ ο «έοπίηι οὐ} ἀῑλα οἱ 11ο εἰ {64 οὐτίπεί» σιο ο ὴ 
οἱ «απ Φώς υάση /ρεέαγε» Πορ αἱ ἄδμαμο Ῥεπο Ἰπογίος τρ. 
ΟΠΣ 77ο0υεαί οί [ή εἴ ΠΙΑ αογΗΠΟΜΙΩΗ. «4 ἔνῃ λὸ, 
ϱγαείΟ θώπο [ζοριη οππύπος καθ ἴπ ΗΩΗ, εἲ ρετηρεῃς ο 
7γαογάὔΙαγΙα «ΑΕΙ. {ΠοβίΠαΠΙΟΥ εκρεγ ον /έ /1ήΡΕγο η Λι). 
1 «Π0ᾷ469 ΟΠ 100 ἴπ βγίυαί θοΙΗΗ ο ο0/ηΟλλαίος 05 οὔο4//ο- 
Ἴθο «πο [2Υ οὔλαν αἩπίς [ήημίος ϱγαεύεαΠί αά «σγεσίος ἔηῤείης, σι, 
εὐγ1ε΄ ασ” εο]εέλύης {ο δν { μα, {1ο οκ ρείεαη; ος 
-βο {οηβογε [ῥ]οπάεας {οτι [έηοηες «[έά Λ4ςπΟΡΟΥε 1ή/4ρεν ορ] : 

0-- 

ζμοά που ᾖῥηαευλήεῥαμὲ» {ἱπ [οάρπάο αργα Ἰῥεαμγως, Ου 
νι Τά πε ἀδίο [μυ ΝΟΡΙΙΟΥ. ' σιμνη «άιῤγασα [λαέ] γω. 

Ῥδωνν, «παβορμώκι. Ἠλρς ιδβνα οκ ας 
Ζαπο ζ1οά /4εοΠῶβέγε Όο]χ 016/4ΐ » Ποιά Ρε. 2ρ5/ῃ “4ερογ κο. 
τας αἆ [ῥεζ]αμάωμ {πυεδὶ {πω 1ο ἐγηῤηβῥο ἐρποίαν Ἰαμχεα. Πόυθ1) η) 

ἔγα- Γαγωπι ἔγιαρίπος {ὸ Πεγοαμε Μιαφείε Ὁβγο. αά δίογα οβωβα 

ών ως. | νο . ο 

Λεσο ο ΠΩ ΖΗάΠέοΡεγΟ ῥας Ῥγήσηας ος 1λαΜέομὲς ὼ 

αοεΓοσαέές τωμύγας, ή υετίών ἀἰκογῦμ, ῥάΠο φαῇ ϱγαεοραδυαη, ορ. 
ξ σγ 
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δεραδκάα απο 
σώη: οί ἐπυολίαηζαε» οὐ 17η Ἰοησὸ Ίο74ΡοΥε  απᾶεσηγγῥηδεΗ» Ε1ΠΟΥ ΗΡΙ 

εἱ ΙΙΧΙΠΟ 110/1ΕΠ{Ο ΗΗπέυεγὴ{ ος απΠέ. ΜΏΟΙΙΧΝΥΤΗΙ:, σ14 αὖες εγα). α. ἄ- 
τν, ἸΙάμ. ἵσπιαν. (1 Σο ὔγα (πία οοη/ζη/ Ἰπαῖο Πε[ ζωη ο -«εαάὸ- 
248. Ὁμωπίως 1] [ῥΙεπᾶογ εἶαξ» σΜ7η /ῥεξἰαση τεγ{ε ια Υά8- 
δεγεπὲ δεγεπΙς/α νερία (ε//μάο 6Ο5Η1 ΙΗΠ. δεπὶςηΙβηιε αάίοηε οὐ 
{ῥεέῖαμε, {η ασ Ί1ει υεπεγαης εἰ αἰοφισης, 4 ϱἠποιµίε Μ1Ηἱὸ φ-. 
40 ας ες Ἰεά πρ εν ἠήιρηέ η αγάα «ε[αεγογῇ, 
77ΟΥ, Ἰαολα {οσο 115 ε0Ώ/ ο παΙ10 12111εβάίΗΥ, Φιάο οε{0ς ἐ7α- 
ἴος αἰλοφιῶη ὐη ῥεγοβγ{αΠάο τα «δεν ἱπ ΓοΥ71Ο/Ε ΑΣ Γήγγίαε υαἰ- 
Ίευι «γὶρεγεῖ. Ὃ ος κα νοιος ονμν τν άν. 

Ρο ας [εαας δὲ {απ ὑεμίί ᾖοεηλα ϱ/ορηάσἠαΣ αά ἐπία ἴ- 
ππαα οΙΠα εσας Πὐε7ῆμαε» εἲ θα παΙΟΥΕ7; Ίος Υ420 7ήῤή 
πεο [ος [ερ τἱ ἴπ χερια Π{εγαγιώ οὐΠ/εγαη 1γ04ῦ- 
1 ᾖᾗ ποη ῥεπέης, Φα επ απέόγὶ παμη με δεις ᾖΥοάἱὲ- 
αἱ, «εογέο {ή 1η [όν ία εραγαΜµη. Ὁμοί σι; γε 11454ε 
20] οσ/ὁ οογΠας 1Η { ΥΙΙΠΗΠάό «οἰγοιωπάραγ εἲ γευογί” ά ἀῑε 
ος, σε 21117 Ιοὔηρίοζες ἀλ]ος β/εή/Ποισμε Ῥλμεος «{εάῖερος /ῥᾳ- 
Πἰά» Πεγοβοίεωη ιά περα. ᾖῥαῤῥαγίά γαε(βζαίοπε «ΙρΙη » 
0η υλ/οπα οί: [εά αώ 5 ἀαθάς, ἐπ οοήρ]εχά εἱ ἸάΠΙΡΙΣ ῥαᾳ- 
ῥεπαῖ υουεπαίσπε Ροίε/ίαίε [Υπο εαάδανι αά Ὁσγ1/α2ο ή Πέπε [0Υἱ- 
ῥίωγαςε» ἍὈλχ πεί ἔογήρος 714Π60. :έελλαν ά πο ἀξ[ζεπίογε ογεΙεΔα7Η 5, 
ζμοες αἲ {η ῇ ογ1α ἔ0ρ0, επάα ας η γαεσα “21Υ/4410Πε αἰλζ 

ῥᾳ Ἰογί Άγαε(ζηΗής ῥγΕΙΠΗΗ, ή αὖ ἡα ῥόνα νου ἠζ ζὀσεγεγ ες- 
εως «ἰεΠί οοπεεᾶεγε; «ηΠΟ εὐπεερίῶ; Πεγοοίοίξ επεπεβρίαγέδως οὐ- 
Γρωγλαίο «ἱεβραί Ἰαηάεηι αἰζιο οχο[ε(οεγέ /[Απγε, Πα αρραγοῖ αδ 
μπίρα. 7ο βγα δογαίαίε ῥγή7ιο αρῥείομάπε ῥιμ ὀβοίπο ἐθορί δὲ 
{ηάΐ055 «μέγα ἄεοεπηΗμη Οεζ{αί08 οἱ Πάπες» ἄρπίφμε «4ογοή εἰ [αι- 
{076 {υεί/ε Σε ήγα υεθειπεμίεγ αγε εοποΜαµΗη: Ἰονε [αῖ, οἱ ᾖ 
ία ποπώμιμη Σε βγογη ὅπ [αλα αἰφιαμαο ἀεογαί Πποωη ᾖγας/αη- 
ᾖἱᾳεν Φα ελ οεΩΣ /ρεγ ομηπέα {9έε οοήεχ Ιαηἱοβεγο ῥὴ/ογα υείεγε ΡεΥ 
{ωήήυεγ/ά [ρβεης» [Παμε οἱ γεὔμίεργαηε, εἰ Ποια ελιῤέ]αγεί ῥωῤήεα 
ὑιμαπέ πείς εο7ηποά /α{ε αιέία» 1 7 σοη/ρίοία αἐζιΗή9/ΙΑε Ποέίαε 
αάμμμεμίο 11Ηήγαῑο βρε [μέ] εἶως ο//οάΙα), ραηήεπὲ Άογγο [η θής 
εχεηρΙ ἄεεογα. | ο 

(οί ὴ απ 7η Όπε σοη/εζ]αζίοπο ηηήπε Ἠεγοιοίί 1 ΕζγεΟ 5 
αηύίρεγε {πορίο» γη «4οαάοημας, {14 εοἷο, «απ ΙΙ Ιμάο - 
10γΑΥΙ0 «Ε ΟΙ, Ἅῥοσ 40Η εοη/θογαὶ α πε ἀέδεαιί. αμα 
κ οες (αιγίαο αὐηίπὴ//γαἰο ο ; Ἱ1γ{μζηε οοάία αλαδέέεΥ 67 αἩ- 
που {9 0 βγα οα οἱ η γεοερἰα Ίο; «γαζµε [η 772” 
πο Ρεγεζη/Ο οἱ ᾖγο υὐγ)) ῥαγ1ο εοηογο. τά «οἱ πα αγοὐίφισ ἀν- 
ρπαίανι Μαθεαλν [ῶγαν, λεζαησιο; ἵῃ βο/{εγίογε εἰάΜΙ ῥοσ ἆρον 3 
/ογ/ω1’ αἰλειά Ψρῤβοοηηα 70 βγα πήρα Ῥαγοι /άῤὲ {άσε οἱ {ο 
μυ ο /πάήν αογίο/[ώη, ῥροκμές ᾖιο αππίς, «μη αάο”- 

-ᾱἲ ς ΥΙΦΙΕΛάΕ οαι/. αι «4οποσιίας οοπΗἡρ1{ 1Λὴ βγαεραγαγε 470- 

κ Ιω Πο ο 
4αίῃάε ἱη επΠάε; /άερο. [πρι ο. περο γε εκρεγς οὐ Πε- 

«Σοάο1ΩΗ α [ Ἴρσο βῥε υὐδία αγ «λμέωη εἰ «ἰμωπέών Μάπο /- 
 γευπο Μαη. Ὁμοά ση ἐα [ δὲ πεις αἱ {ροά α 16 

Ἰάμρα, εἰ ουν ἀεδεαί; Ἅ/βαίμο οριύηο οὐ επορηιομία αλίὄια ῥ9- 
Πσα Γαωη αγοθίζηο Ίαν [οἱ Πογοπίοι α πε 276 /4πο αβ- 

Ργέρεπ, οἱ ῥαπο Εἰογοίοἡ Πουβή ;οραγαΜήοπο ΟΙ /40γΑΥ εὐ- 
ΤΠ (γρεῖπε, ῥοβε {εί Είπε ᾖοβγαες {Ἡ εἰ βγαεβάεης 
ο ἡ 2” πνΕ "ο βλά 9 νά Λ41: οι ἃ 
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ΌὉΕΡΙιΟΑττο 
Λ4Ιπεγὺα ος πο {δὲ αΟΝ , εά εἰ εἶποτηήῃ {η πώγεὲς [απέῖο ὃα- 
δεπάῖς αγΙγα, [1 αριά [ος οὐρποηὔαδαµ” 1Η Πολιῦχος » 2140 Κλη- 
δόυχοο, απο αεἴογπαι «Βεπίςπέλωίο Ζεβγαε Πάει [ῶγυαγε οἱ ο1/4ρΆαγε 
υεέ» Ίλεωη ῥγερας, τ οἱ Ἡσογοοὶ πίεση {ης αὐλί οὗ 
ος {ή εἴία”ι [ζμαδὲς υἱσεβίοη [ὐ ῥγαε/ίο ε/ῆγο εεγηα! οἳ εεἷο- 
ὄγεί (Οὐγήίαπης ον), Ἰαδαι ὑι 7 δε 7 εὔνα α. ἆ κιν. (επάας ἶμ. 
Πας αηπὶ ΜΡΕςΧΝ. πν ο οθλενα 
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ΙΙΕΟΤΟΕΙ ΒΕΝΕΝΟΙ,Ο 8 
οἷο {6 ραρίηίς οοπΠεϊάθια; {εά Ἱπάμίδε αἰπε[ο {ραήαπι αἆ οχ- 
Ρ]ςαπάαπαι ἀἰρωιαΠοπεπι Ἠαπος αὐαπι οἵηΠῖ Τατίοπε «οΠπΠάο 
ΏΟΠ {οτε Ιπρταϊαπας {6ά οατῖε πεσες[α]αῃ, «Θὔπι ες ογα[- 
ες Ῥ]μίεοτυπα ἵπ Βἱο]οίμεσα ἸΜεάίεσα ρεῖνίηπα ΠΗΙΗΙ Ειέζαπι 
εδίεῖ, Ὁῖ Πεετεῖ ΙβίοµπαιΙε οείπετε αἳ ἀε[ίπαΓε» ἵτα οοπ{τί- 
τωῖ Πρηανίαμε, υϊ πχ νίσο αἰἰαίά πιαῖας αρρτεάεΓες πηῖ- 
ΠΟΤΕ ΡτοβΙραϊο. Ἐταπι Ἠαες νατίετας τεστεαῦαῖ. ἰΠ οὐ] ν]- 
Εἰδβτιά(πί Ῥτοροβίο «οηΏρίε, Ἡτ αά Ἠετοάστωπῃ: Ρεγνεπ!Γεια 
Ῥορί ἆπο εχειηρ]ανία ερ οσα Ιστ! πουυταὔδιπιε Ρετ]ε; 

πο ἕτα εἰ εάΙίοπες 4 επ εχαξίᾳς, Νε] 4 πμ] ἀϊδαιαπι απποϊαϊα 
τεραβίδίεπα, ΠΠΙ {Η{Πε]εραῖ ρτοτίας {είτε ἵτα Ἱερί η ργῖ(οίς Π]ίς πποπιὈταηίδ, ιτ οετιᾶ 
{οἰἱάπααε ποβτία εἰ 3Ὁ πιεί οευς οο]εξία, ποπ α]ἱεηῖς, Πι]σῖτο Ιαβίοπεπι ΠΊΘΑΠΙ 
αρηπαπαπα Ῥοδίεπῃ. ΄ ΟπεῖοτΗπι υἶσα εχίρεξαϊοπεπ Ιοσιρί]αιηνίτ ππς Ἠαες οοα[ο, 
Ἱνεαμε επΠΙΠι αἳ εο ἵΕΠΙΡΟΤΕ Ῥοδίεάί ]]α ἵβεα ταπῖήπα, αὖας Οχοπῖί Ππιρετ νη]ραῖα 
{ππῖ 4ΠΠΟ ΜΡΟσΙΧ. αὖ (ατ. Τποπια Φππο, ἵπ Πὶς Ερίτοϊίς ἵαχία Εχοπιρίας Μα- 
ἀἰσειιη ἀεπίιο τεσεηῄῃς, {οά ρ]ητα. - νε ἁιδίτεξ, ααοαῖρε {ρεσίπιοπ; οἳ αὐίάετι {ἴα- 
πα ἵπ ρηποῖρίο, εἴ αυ]άεπα ππυπι, {εὰ εππᾶ, ας αιοςδοῖ Ί]ος Όεῃς Ποῖοξ Ιθ6ἵο” 
τες Ιῃ ΡυάΟΤΕΠΙ ΕΟΜΗΟΙΗΙ, 1η Ίρδα εΠίπα Ἱητοήρίοπα ορἰβοῖλς αά ΘΠΙΥΤΠ4ΘΟς εαῑάΙέ 
Ψοββμς τῇ οὔση ο) Ἀμύρη Της Ασίας, ο) ἁμώμῳ ππύματι, λόγω 9οῦ», 0ο πὶμί! αἰιιά 
Ῥτουανίε, ματι {ε ΠοΙΙε {εαιἱ αηπαυέαᾶς Εάσπι, οἳ Ίος ἄροταο. υξ {οἡ {πο ατὈῖα- 
ταὶ Ιππίσίασ» ἀὐῑοά εἶ εοποεάεπς πῄτος ἴπππδη, ο υπ {π ορροβία νεΓΠΟΠΘ. Ταΐπα 
Ῥπαεδεαι 142 1οΟΙᾷΗΗΠάΙΟ [ῥΙΥΙΗν ο) Ὅεγῥο εί, Ἱπάϊσαν]είο να σοριανας ἄευετε 
εχρηπηί ἵπ Ώρπο «οιηπιας; αιιοά ἵπ ΜΡ. εδί παπι; Ἰἶηάο πι! ααά Ῥτοππονίε, 
αὐσπι αἱ ἀαγείς οροττηηίτα» ν]γῖς εγααϊεῖς ἵπ Βηωππίάς ουἱ πηϊγαδίτον. δἱαπααπτας 
παε ερἰτοίαξ, Πππηείεμάϊ ἵπ. Αρα πα Ἱπερις νασυαπα ῬρητσΠ]απ1 καὶ, Ῥτούτ παρεττῖ- { 

μις οοηιϊπιαν]Ιι εἀϊτίο Οκοπῖδηβς ΜΏςοςΙΧ. δει ευπάςπι ΟΙ. νίταπα, οασαπῃ {ά ἵαπῃ 1Π- 
πιο ΜΡοΟοχΙΙν. αἴἶαπι εάϊίο Οχοπίεπςς μἱοπηϊο απτεσεάεης Ψοδβαμαπ ἱποΠμοαν]δίδέ Ῥετ 
{ππΙπΙΙΠα ἵπ Ητετῖς εἰ {αοτὶς Ψϊτηπι Ὑπίεπαια,  Ἠϊπο νίᾶς Πιρίοῖοπειι 1ραας οπιτηί 
ἆς ἵος οσο εἰ {οτϊίαπι ὨἨπίας ρατήςμ]ας οοππόνας οπιἰςΠοποπι ἵη νοτβοήο νος- 
Ώρπα, αὐπι γετε πΙμ! σεηΙπαπα Πε ἴπΠ Ιδίο καὶ Ίναπι ἵπ ΙΝή5. ΙΝεάϊσξο πιαπ!είς 
Ἱερίτήτ αἅμωμω ΤΙΝΙό λογώ αιιοά εχρ]απατ οροτίεῖ ἁμωμῳ πιένματίκῷ λίγῳ Θιῶ,. ΔΙ 
ὀαυμπίαγ αἩο ἴεππροτε, {1 Ώειδ νοε,.  -  τ. ή | π] 
Οσα] ἵτα ἐεεβκίει ΙΠρεέο οὐάϊῑείς, αἴῑειι αἀΠίραῖε Ψδσβιξ, οἱ αὐϊ Ιαδαίατ ρε: 

ηπίηα οοΠΏηεΓε» 4η Ρροϊμὶ Ίος [απ ἁμ]οί ρα Ιπείσατής, (μάπα Ῥοσῖ Ἠαρς ἀθοῖβ 
α, ρηπηαπίς ἀῆσαάετε» Οπιπίπο αἀαπιανί οἴἶαπι αἰῑβτη, απο ρεο(οτίθί νυ]ρο {9Ιεπῖ 
υἱ {Πρροβτα. Ώεοτενί Ῥτοτ[α5 1]α Ῥατίίεγ ταυορποίζοῖο.. Ργασίογήπι αἰάπῃπ τεροτίς- 
{επι, ας ἀῑσο, ααπα οοάϊσεπα, αἱ 5 εχμίῦαδαι, τι Εοτίάη ΠοΏ αεοιια]επῃ αοῖατί νο- 
Ἰπη]ηίδ», 4ς αἱιο αξἴαπι ο5τ, σετῖα ταἴπεΠ. νείοτεπι οἳ ας ΠΠΊ απ: Ῥατααι Πατ παῖ- 
ποτε. Ἰῶᾳιε αΠίπινετο ετ Ἱερί αἳ ΓΙ ραςβπι εχβσπαν!, τησ ἵη Ερίβοῖα πά ΡΗΙΗρ- 
Ῥεπίε ἀερτεβεπάϊ Ῥαρ. 99. Ψοδπηπα εἀῑιοΠίς Π]ίο Ἱερὶ τὸ εἰς τὸν Φάνατον. τοῦ Κυρίου 
διαδιδόµοὀν, ΠΟὮ ΠΙΟΔΟ Φιδόµενον» αὐοά ῥρπας εδι Π]ίο πετνοβαᾶ; Ρας. ΤΟΙ. ὄλεβρον γαρ 
ἑαυτοῦ γυώσχει κ. τ. Ἂ; ΠΟΠ ἑαυτῶν, Οιοά Βσππαίηχ 48 Τ α"πα νετῇοποα, σι εἴαπι Ρα6. 
106. μαρτυρία ππύματος καὶ Θεοῦ. ὑπεράνωθεν, ΤΟΠ Πατὸε; εἴ ῥᾳβ. 107. µετα δὲ τὸν νή- 
λείας ἷ νο, ο δώνα ο ΡΩΡ. 110, Ιεβεῦαπα. καὶ τη οτολης υκείσας τοὺς οὐδὲν | 
οι αν ςωσαο» Πῖ εάΙπΣ 11 1 απ], εἱ αἱ ΜΙήπάΠ)ο εἰ εὐς συενήἡ. ΑΠ 
ἱρ]τα «αρ. ΙΧ. ἀε Ρρετπὶοῖε 1πάπε οσςαῇοπε ερίῖοῖπε ἰδήις αά Ῥμήϊρροπίος ποῃ Ἱ- 
ειἰς πηῃί ΠΟΙΩΤΕ, αποά {ρα Οµέμ εί ᾖ ζω εοαἰεἱ [ηεάίερο ᾖεί, ΠΟ ΥΕΥΕΙΗΥ 
ΠΗΟΥΕΙΗ ζμτοΓΠ 1022, «1 γεἰσωσέε, (1 οἱ ἠ]μη σε)/ζυεγ/ής, εἰ ᾖάμο 1404 419- {πο 1ο ΡεγΙεβΟΓΗΜΗς. Τη 6ο εοᾷἰος ο1απι Ψοδβις απέλανἰε οχ[ίατς αρί[ιοίαπι αά ΡΠΙ- 
ἠρρεπίε» οβο ηὔαιπε ΠΟΠ {Οήδο: τεϊπαιο Ψοκβιμη, αμα]ΐς θες; εἳ αμίς (πρρομί Ροῖεδὲ 
ωπα Ῥουνατία», Ὡς 1ά {οεῖρετα νεῖ]σε, Ύπ1 οἱ Ἰζόσβις ον[ῶι ιοΏρτς, οἳ τὰ Ίρ5α αἰί- 
τετ νἱάΜίοο: {5 Ταππεῃ ες αἶ:ο; οοάος οςς εοάες ἸΜεάϊσους, ει ἂε 90 Ίσαμοςς. {δά 
ἔετνοτ ΙπβΗΠΙΠΙΙ5 πια]αῖε ἀπσαπῃ Πτθροτο, «1λπι τοξῖς ἰπιο]ίσοτα, ἰάαιιε εἴαπα Πε 
Ῥειεςρί, {οΗοἰταίοπε Ἱπ(ῆαὮ οκ 6ο; α1πθπῃ Ἡξ απίσα ΕΜΤΟΓΟΙΠΗ Πιάϊοταπα Ριαεοῖρυαυαχ 
Ἑἳ πη]ηί ἀεά]άκιπηιπα, ἴτα ππηο οοπηηΐς. οἳ Ρτοἰἰχ](κῆς ἵπππποπβιο πησπιοσία ΨΕΠΕΤΑ: 
σο]μι. ο η, Ὃ νε ΠΠΙΗ {ες Ίρδα (ῆς Ἱοφιιοτοίως.  Ίνοι ασε τς τοσεῖ Τους 
ὁ ον 11459 ϱΤΜΑΑΥΠΗΣ: Πο θε ας [οπῖδητ 00ο φμή 15 ολήσεμιλο/ύηε εν” 
6 σι πορουίο». μὲ ς ΔΩ ῥγοσ] «ωῤίο ομγαηι {7 εὐ ευσ]υσηΖο ΠΟ αὐθίῥώώ 
ο ο πο ο. ΏΟὮ πρερίαῃ, πίᾷ αὐοά ἴροο Ίθσυα πεκο 

Ρ6Υ Ῥ]αμς ια] Ποπῃϊ ἆ νο ο ος ώς απις πρ ἴια ἀθῑοδμη, ἐπ ἨΟπΙΙΠεΠΙ 4Ε06Π5, Ἡτ Εδῖ (ππιοη ον γἱαίπο {επήβεπμαΏΗΣ, ασ 
αχρ να Ρετεαηῖ ἴ]α» εΡο εμπ {οξϊο ΤΠεβρίαςτεπάο» Ἠϊ μον αν 

επι], απάτη, «ο 11Ο πιο αάῑρΙε {ετεβίος τοπιρείίας, ΥΠΑΠη μη . π 

Τροαήϊ Ερίβοῖας οκ Ες ος η» εἲ ἀϊνίπας' ρτοσ/ας ἀειεδαήοπί ππο ἀεάο» ης Ρ0ξ ο εκ ΠΠετοάοίο ἀἰ[οαπη 14 Π]ηπη επίπῃ οκ ταὔήοπα Υἱοἰςβιμά1ηῖς πια σοπτι]ῖ. 
ο αλ.) μμ 



Ρ ΠΤΑΡ. Τικ εδίαςθ: 
Όυαπα αηἵπ] τος αἆ ἰά {ε ἆατοι, Ππεπιιαϊ ἁο]αϊδ[α αἰαιιοᾶες» ΠοἨ αά{εαυϊ π]α πες ἵῆ. 

Ἰε]ίσετε, αωίά αάξειτει Ίσιο {οπἱρίοϊ» Ἰάαιμε ῬρίαΠε ααεἰἀεδαῖϊ ρταεῖει εχίροξιαῄοποιῃ. 
Ἱναόϊτας επῖπα ϐΒαθταπι οάἱάοπεπι Επαπσοίυτή οχαταῖασα», απῖα5 ἴπάίσεπα Ἱπῃρηϊὰ ποπιίΏα 
«οπάεσοταπῖ, αΠα, Ἠεπτ. Φιερπαπας, Ετίά, Ῥγ]οηχρῖας, 6οἵποβ:. ΠήΠσεγπ]απις. Έτ 
Ίαιῃ αιάϊνεταπι ααπάς α Αἱάο ραϊαϊαπα ρτίπιαπι εἀἰΠοπεπα αἳ αὓ ΊοαςΠ. Οαππεταῖο 
ἀμας εχ οβιοίπα Ἐτουεπϊϊ» ας ἀεπίαιιε ΡἱΗπίππαπα ορείαπα ΠΠ Ἱπρεπίαπι αὉ Αοπιῆῖο Ῥος- 
ἴο,. Ηυίο ἵαπτο ρ]επεγήπποσαπα Ἰπρεπίοταπ «οποἰ]ῖο 4 ΗΠῃ Ρ]ασιΙδίει Ἠείοάοιης, ἴωτα . 
ορίπαρας ἔοτα, αϊ α πιε Ιπνεπίτετατ Πσιτ 116 αὖο Οἱσσοτοπε ἀείστίριῖς ο5ε, {πε υ]]]ς β]α- 
Ὀτίς αυ {εάαϊτας απιπίς ἢμεπςς υτα1ε Ἠῖπο ἀείοεπάθης αὰ οσζραΓἴοΠετη εἶῃς Ἱεροπάϊ 
"πρταάετετ ρεπῖτας ἁἴπιοτο ἀειεέίοφιιε αὉ ος ἵρεοταπῃ αἰνεαίί, αὓ Ἠας απτϊαι]τατῖς οχ- 
(τεπ]αε {αλαδεγήπια Ρετερτηαίοπε, αυϊάφα]ά {ογαιάπα αιατ ἁΠίτοτταπα εχ πηεάΙἵ Τ6Π1ΡΟ- 
τίς ατα εἴ Ιπουτῖα Ἰπο]εν]δία Ῥοϊιεται, οπιπίαααο οσστβιγα πη]Πῖ Πο ἀεσεητία, {ς αρῖα. 
ως πΙμῇ ἀε[άστία π]εα πιοτατί Ῥοδίε,. Ίο {ρετασαπα πῃε Π]ίο τερετιήταπα (Ίοσαος τηα- 
πζε[ε εχεπιρ]! ε{δο εχ Π0Γο 1.) νε] οπΡ. 3Ο. ὃς Φιλοσοφέων τῆς πολλῆς «)έωρίης ἔἴνεκε ἐπελή- 
λυθαθ, ΟΠΗ Ταπα {ενα Ιπιετργετατιοηῖς νατῖααιια Εαυτῖσα» ναὶ ο. 41. ᾽Αχαρί τι τοι οὐχ ὄνει- 
δίζω, Ἠϊπο ἂᾳ αἰεξθϊν1 Ίκειας {σπα απηδίραπιθ Ὑ]]α εἰ ΦΙΘΡΗΑΠΟΣ 64Ρ, 59. Σάχος τὲ χρύ- 
σιοΥ πᾶν ὁμοίως, καὶ αἰχμὴν σερὺν πᾶσαν χρυση καὶ τὸ ἕυσὸν τῆσι λόγχησι ἓὺν ὁμοίως χρύσιο" τὰ 
ἀμφότερα κ. τ. λ. (8Ρ. 58. ᾿Απὸ σμικροῦ τέως τὸν ἀρχὺν ὁρμεώμοο). 63Ρ. ΟΙ. Κρόσος πέμπτου 
γένος ἁμαρτάδα ἐξέπλησε «πρ. 08. ἵη ἆοπιο Ὠείοσῖ Κύκλων εότων τῶ  συαπτότων ἑπτὰ, 
«αρ. 116. «παταξϊε {ας]εῖ ἵπ ΟΥΤΟ προσφέρεσθαι ἔδοκεε ὧν ἑαυτὸν, «3Ρ. 179. Καὶ τῆς μητρὸς 
ὤὠαμγεεται Νε] ἀναμιάεται τὰς μητέρας. 6ΛΡ. 194. ἹΝομέας τοῦ πλοίου καὶ καλάμην πᾶσαν απο. 
χηρυξω. «ΔΡ. 196. Τα χέλεα τοῦ ποταμόὺ καὶ κατὰ τας καταβάσια. Ἠοπίαϊιο ση 
191. Κατὰ τὸ ῥέθρο τοῦ Εὐφρήτεω ποταμοῦ ὑπεουθοςηκότος ανδρεως» Οὐΐοιι Επηϊ]]α οχΏ ας 
Ῥυτίπ]α» Ππρυ]α ΡΤοβΕξίο οι οπιαομί σα πιοηῖς εἲ οεΠ]ογωπῃ ΓΗήΠάΐα, οἳ Ῥτογβις τ1- 
ἴία. ας Ἐπάγπι]οπ]ς {οπιππα πημί ορτατα ̓ πηα]αϊσίεπη, Παπ Ῥτοσθάετε αἁ ἴδια Ἱσσρῃ- 
ἀα. Αιάΐπιας απἰάειη ἵπ ἰδῖς ἀῑάμέής εἰ {εραταίς νοεκοµ]α Όεπε ταεσα, {δᾷ ους 
ᾳοπιοάο αὖ Τί ἵπ υπ εοπἰαηρἰ Ροϊετητς Ιππιο νετο 1, αιιοά Ἠποξτοραπῃ 
ΠΟΠ πιοᾷο Ἱερετηπι ἱαπόα, οιἴαπι ἱπιετρτοῖατί {ππε Ταίπε, {εὰ ατ Ιπὰε ραίΐθαι Ώς 
ἴ]ο5 ραπ ἁἀμχίκίο ο[Ποῖί οι εχπαίοπίς σαοπεια» εἲ εχ[ῖαγε Ἠετοάοίαπι ο. 
ΠΠΑΡΠΟ εἰεραπίίαε εοτιπι ἀειτίπιοηίο. Ἠϊπο σανετε ΠΟΠ Ροϊεταπα» αὐἴΏ {Πςσγείζσγοι 
πα]ηί οἶαπῃ ἰπ Άας ἱπάἰσηαᾶοπα ππαςεταπῖε Π1ᾳ5. αιιοά αὖ ος ρεπηὶ Ὄταεσοσαπῃ τοῃ;.. 
Ῥοτίς ἀοπατίο ἀῑσαπα, απ ἀῑπτίοἈ οί οχἰπαία ναίεταπι ΑΕβγρῆ» ΑΠαε, Αβήσας ο: Ει. 
τορας ΕΙΤΟΤΙΙΩ αὉ Οατίσο Ἱπρεπίο Ῥατς οταῖ σοΙΙΠΗΙδία, ΏΟΠ 1Π απιεσεςίαπῃ: αδερίςίοηε 
νεῖ αΠαππσΠΠαυε ου(ζυτίωίεπι. Ἰήαιμα Ἠίπο σοπηρίε, πῖ 124Π. Ηείπβης Ῥοιιογίε ἵπ-. 
ρεπιταίεπα Ξοα]ἱρετί ας σπΠάοτεια ρταεάίσατε» αί 1ο6οΓΗΙΗ επιεπἀαΠοπες . 9ας ϱχ 
ἴριπροτο ΠΠἰ Πιρρεςίετῖτ αἰ: οἵ]πι 9ο σοπηπαηπίσανετίε, ποπηίπε αρροῄϊτο {π Πατρίης οχς 
Ῥτεσίετῖε; 1ὰ ααοά {π Ἠετοάοιο Ηε(ψεμίοααε ΒΙΕΤΙΠΙ αι, Όειδ Ροπε, δί ἱςτμά Εχοπι- 
ρίας Ἠίπς Πεν ροτῖτ, τας ἵπ. ρηπαῖς αππΐς {σου Μρο. Ραπϊος Ρο[εδς 
πηυς ἴ]ε Ίης. Ῥαϊπιετίας α τοητοπιοςπ! Οαασοπυπα Πετοάοῦ ΠαβταοΠί ψα 
αμάϊτε {ἀτεσετίε, τι ἵῃπ Πας νΙῖα ποϊανίε οἵ, Μοτίπι», - Φήο ενα{εγιητ Ίδίας Πετοάστο 
ταια [Ἀνεηίες Ποίαοᾷ ἨΠαῦοεο Ρρίωτες, αοίπα νυ]ραί Ῥο]1ειίαΠο Πποϊαταπη αά Πετοάο- 
τά: {εά να]εαΠς» αιία ἱπτεεχεταπί πΙμ!, ο 
ΑΙΙΠΕΏ Π οπιπῖα τοᾶςα εχρεπάας, οἰαυοτανίί παες οἵπηί5, ΟΙΙαΙή ποπηϊπανϊ 

σαΏτοπα 
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αυϊάεπι αά οββείηια παπα, ας αμσαά Πϊουίτ, Ηετοάοτο {ἱοσιττεπίες ενἰριαναιῖηι ἵπ 
{μάϊο, αιιοά {Πίεερείαπι» {εά ἴαπα ἵπβεία αμέτοτί ποίῖτο ἀείηάς ΠπεΓΙΠΙ φλεύαπῃ Ως. 
οία» εἲ [1 ππα]ενοία νατίοταπα εκ Ῥροήχατίς {οτῖτας Ες Ιηά]οῖα, ας παἰσατὶ ποῃ 

Ῥοτισαῖ» {1 {ρα τατοῖάἰς ετ (αΠασίδιις Ιεξήοπίσα5 πεα]εΠς ρεσ εοδάεια Ώππς οἱ 
σετο αὐῖ {μΠίζαϊοΠι Ῥ]οπαπα ἵτα νο] απουπαε αάἰαναπάϊ οοπίεΠΠοπε ας Ἱπάυβτὶ 
τες, ιτ επίπι 6σο {6π1 οοποῖρίο, απ ΠποΓεΙς Ἱπίτα σ]οῦία, εἴ Πε οτίαπῃ 1 
το Ηετοάοίο αιἰάθαι π]ον ΠπππϊπΙστειΗς επάεια οεἰεῦταίίο αῑαε Ἠ]βοτίας ν]νοπῖς: 
Ῥτοίδαμύτα Β1εναῖ» τερεῃς ἱπορρίτ το ΠΟνΣ5 ΠΙΟΙΙΓΙ Οτε[α». π Ἠυίς εηίπῃ {τς ποῃ ρητ 
Ῥετίοίρετε, απαα ρ]ασΙσταπε, 6 πουν 444 ΠοπηεΠε]αἴοζεΠῃ Ῥετῄσητιπῃ αρρε]α]ο.. 
πυπα 6 Ἡεγοάοίο αὐειίοιοπι αριά Ότπεσος {5 ρτοβίετ» {εά, Ἡς {οἱες 1, ανα, 

Παϊιίαπα ο5ί (δάο]ε αροτο, ἰαάατο {5 νο]αῖε οἳ εχ Ἱηνίάία ρταείετίπ] ας ἀοιτοζηείο.. 

πο Ηοτοάοῖί» ἀῑτεξτο αὖ 6ο αἆ τεΙσἰεπάιιπα .εῖ ἵπιρτοῦε ἀείετοπάμπη ηοπιίηαί, οτείος. 
το, Πᾳμίάεπι ογεάίπχ5 Ῥμοτίο, επίας {ο]α Πάο Ίαςς οπιπία Εἴαηι οαάυητας.  5οᾷ ο 
τΠσΠ αἰαπαπιάία Οιεβας ποπ αμάϊας, ποπ ογεβίτη». ΤαὐεπΏδης νοτο ετ πηυταῃῃ.. 

Όμς {θου]ί πας αμίά πες αματε εχ{ΠΠτ Ῥοδῖ 3εῖας (αιαπα ΒΙΕΕΩΙΗΣ ἴρδα ποπηίπα λε 
πἆ Ρατίε5 νοσαπᾷβ) αυα ρετ/ρίειε ποπηι]]ς ρίασετε εὔἴαπι Οτεβας ἱποερίτ αἀάεο, αι ξίες 

τοάοῖις απίθα ανά Ιαιάατας αοάαπππιοάο΄ εχίρετετυ {1ο Ποποίε, αὐί ἤποῃ ς 

πῖδιις βιτ οχοιΙδίᾳς, οὗ νἶᾶῖ, ααοά Οτεῖας Ιπσμοῦνετας, ερο αμίεΠΙ αχ νεπετη 
Ἠστοδοή πε Ρτοίειτε αμάεπα οΜΠΙΠαΧΙΠηΕ γ6εΠΠπα, οἴπιεη ἀῑπ. [α/ρεη{απα ισα 
«ἁαπιπαιας, ΙασετεῖΙτ πιοάο οατρεπάί αἳ νιιρεταπάϊ ϱ11514, Εκ πος ΠαπΙτιπῃ 
οτια ἴπης, αια ἀἰχε[ηπι ροδί ἱτεσεΠίος εἴ αἶσα 4Ππος» πε οεΓηΙπιης αχ (οΠρη 
Ἰπάϊσηϊ ΠοπαίΏα ἵπ Ἠπο Ρατία» {δά τς πἰάεαπτΗς, Ρτοζεόαηϊς αιδε Ίπαυαπῃ «ἱ 
151 {ετης Π]ς Ὠϊοάσγιις Φου], ταπι: {ετας ἸΜαπειιοΠ 6Ηπ1 πονίς {αοεγάοι]ρ 
Παμἱβτηα πιοῆας (οἱῇσοι {οἱ(οἰταίς, α αι απία {1εσοι]ῃ 61 ἀεοξδίοῦες. τα 
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βα ΑΡ ΕΠΑ Τώρα 
ΦΓ1ῦο (αι {55 Ααῑας ἩΗαγροοιλίος αἰήαμεὸ Ἠίῆς {ετᾶς Π]ε Ῥ]ηιατοΏάς αἲἲε Ίτᾶε 
αὖξ νϊπάϊδίαε πποάστατί πεαιϊνίε: Ἠίης αἶτετ, αἱ ἰπάϊεατης ποῦί5 Ερι αὖ. Γμεοίσ ΡΓα6- 

ματ, Ἐναησε]. 0. κ. οαΡ. 8. εΧ Ροτρβυπή {οΠρΏ5, ομίΗ5 νετσά ΙΠῖε]ίρα5 Γ9ρΌ Ἐα 1ρδο 

Ἐιμορίο., να] ππαχίπιθ {εγης Ρο]ο.  ῥίςο επίπι ἀά ΠΗ5 οπιπίδα5 Ώου ἁλμρίίο ῥτοπυΠ» 
οἶατε, Πουι Ιρτο οέανο ἀείετρΏ Πίοπεπα ΟΠτγίοΠοππυπι. ΔΌ µας ρτανἰ πυδε ποὮ 

ἴρος (πιστα οὑτιίας Εαῑε ριάεπάϊ οἳ {οεάί οπἨπιπὶς νατίε αἲ 15 εχρτεδ τει]. {εά 
ασ ἰπίητία ἵπιτα απο οτππαοπαπα πο ἀεδετει Πατε, εχειηρ]ατία Πἰτοσίαε.. εἶας 
τηἰγαυ]]τος σοπ/ρυσσαία ει ἱπίεγρο]αϊα Πτογίς πιοάο ἀεπιρᾶς, τηπυτατς, αρροβτίθ νἱποίθ. 

(αιοά ἵπ Οταεοῖ βιοῖε οοπΕηρίε). εε αὐἰάεπα {τα με ἔετο ἀἰχετῖς Ιήάμπα {οπ[δίς 1115 
Πυτανίς ρενϊηᾶς ας πηα]ενο]ς. ἀοδες οι οετίαπιεΠ ΠΟᾶὰΕ Πετοάοιο ἰπίειεπάαε ΕΗ5ίε, 
αἱ: ἰδία ἀμ]οεάο {γι αιοπάαπι ΟΙγπιρίας ετ Ατλοθὶς αιάἶτα πες παπ5 η]αϊοτία θες νε” 
ταεϊταῖοπαι Ῥρ]ασεης Ῥρίαπε ἀα]ετείήτ, ὩὈερνεπεπαϊ Ἰά Ῥοτεσι εκ 15, αἴαε {τς πιβοτὰ 
ει ηαενί {πεααπι {οεᾷα οἁϊαάϊτ Αἱάιὶς αοαιοίσεπτε ίς 6απιεγηίο, εἳ αὐαξ ΙΠΟΣ 
οσα Ὁπῖα {αττασίπο ναπατπι ΙδἐοπΙΠα Ηομτ, οτερηαΠς. ῥιερηαπί Π]α ταῦίο ἀσσεῖ 
οοάίσες Ηετοάοι! {45 ἀέπίος {πρειςεείε» {εὰ ἀερταναῖος ππίτα ἀῑνειβταίε, εἲ εχ[αΓεΠξ 
ἵπ εἶῃς {οΠριο Ιοᾳμμείοπος νοσεδαςα πΙΠαΙαπι αὖ Πειοάοτο οορίιαῖας, ῥριαεοῖρυα ἴτια- 
ου]εητία ἴΏ Ρατοι]ΐς, αιιοά πιαχἰπαΐδ πιοαῖς εχ οοάϊἰσα Ἰεάίσεο αά ππταϊοΏσαπα αδΕ. 
ἀῑάϊςεί. Ο1ἱ5 Ἠ]αά. ἀείρεταταπα ἵπ 16ο ΙΧ. ᾽Αμαζωίδας τας αἀποθήκας ηΟΠ ἴτα ΕΚ ἐωπῃ: 
ραδϊο εοπΠαίπα, αὐτ εχοορ](απἀο 6οΠΙΠΙΕΏΙΗΠΗ οἳ νε] ἱπρεπίοίᾶ Πάτιαπα αά Ιααστίὰ 8” 
έτοτί αεαυε ας Ιεξοτῖ εαράία νἰάοιῷ Απ΄ ποπ οΓγεάἵπιας ορΏίπαθ Ἠαες ἰητε]]οξδία {ἱ5ίΕ 
ορίπιο ΗΕΠΣ. ίερΗΔΠΟ, α απο τείετιτ 1π Ιπάίσετι {η {σος εἰ] ος 4- 
ΓΦεΗΙΣΗΗ. 1εαΙτο Ιάπβοπ]απο. Οι Ί]απι αδοπηίπαπάαπι Πσσπῖαα οἰταίοππι 1 
ἑπητα ἀἰνετβϊαϊς ποΏ {βηΠτ {πάς Πιχὶς(6 2 αὖπς ποαιεἰνίε οχ πποπιοτίας Πάιιοία., Ὁς ἠΠῖεί- 
ἀωπι ἴπ εχἰριιὶς στίς Βογί απῃατ, ενεπἰςίε, {δά αιιοά ναί ρτανατόπίΩς Ηετοάοτο {άµ1η τθ: 
Μπαείε» νεὶ αἴεγεητας εχοπηρ]ητί ἴπ ταπίπα ρογάΐτο, ος 
ᾖ ΝΙΜΠΟΠΙΙΠΗ5 απυπη Πἱ Πο Ὀποσματεητας, οχ ταπεῖς πα Ποτάπα Ργοῦσίς θα]έτΠέ ποβες» 
αἰιοπίαπΙ ΙΤΕΠ ΠΟΠ. ἀείαεταπε ῥρταάσςμήοτίς {επιεμίαε ἵπ ἠϊτααιιο Ἱίπρια ΙΙζΕΟΓΕΡ ὁ 
αυἱ οτ Ἰιήαταπα. εχειηρ]ατία ΠΡ οοπΙρατανΕΓΙΙΠΙ Ῥεπε εχρ]οταῖα, τεµέτα ἱδία νιηρατϊ 
Ρτο(Ητωτίοπε ΙΠί5 ασετοίς αι ΙππροϊεπΏ δις ἀοπηίπῖς: ετ Ρτουασεητ {δαμετεηιωταιίε ἃς η 

ἄατεπίι ΠΗετοάοῖυπ εἲ Πἱοπίαπα, ρτοιιῖ ἴρ5ε ἀῑμτιοιεταὶ αἴαμε απηϊ5, ποπαϊπίρας, οἳ- 
ἀίπε ἱπιεγρυηχεταί: πιο αὐἱ Ποιι ἴρΠ ασφυἱείοευαπὲ Πετοάοῖεᾶ ἀϊσεηίαῖοΠε ἰπίρο- 
ταπα ας ΤΕΓΗΠΙ, Πο Ιθετος {105 εαπι ἵρδαπι οἳ ΠΟΠ αἰίαπι ἀοσεῦαπί, οπηπΊπο {Παιμεπίθα 
Π]απι ππο]οτῖ νεπας ε5ίᾶ, Οοπβαπί οπίπι ΠΕ Ὠϊοηγαυς Ηαἱἰσοατηαδίεις εἳ Οἱσείο ἵπ 
νεπε(απάο ΕΗείοάοτο, πες αὖ «ο ἀεάμοί {ε ρααπίυν. ΄ Ῥη(αῖ «αυτ Π]ἰ περαΏί αἰϊίά οἵ α- 
ομίαπα ρεῖί Ροδίε, { 1Π Ὠπο αητϊαμίταϊε Ηετοάοίο ςἡτθτίπιας» αἳ Οιεβαπα ἴδιά πιαϊήθ: 
τηπῖ πιεῖρὶ αείείηα οὐμνίοπε, ο υπ ρτοβειτεπίΗς αδίαιε Ηετοάοιθα: Ώ6 αιά({α αι» 
ἀεπι Οτείαπα Ποιε, αυ ρα ρταπάίοῖες Ποιοάοίθα ροτίοηαΓθηϊτ.κ. ἴπππιο πάς 1β5οῦ 
αυί «τεβαπι ργοῦανασήης, αὐαπι αἆ οπιήαπι Πἱβοπίας Τα5 νεπίται,. νἱάσας τε(Ηπὶοπίο 
(τείας απ, αὐυπι ερίᾳα 1ά {ῃ {8 εχρεπίατι; Ἡοτοάοϊμς. ἵτααιε αὖ ἱρβις αενο, 6οἱ: 
{4η εἳ οΠΙτορταριο, αυ Ιπι εἲ ἵπ ]ααΐς Οἰγπιρίοῖς ει ἵπ αΠο Ίοσο, αδί αάβασαι ρα 
Τὸ μιογάϊάες αάΏις {μπίος, Ἠος αι, σοποαῖοπα Λιάσα, Ἱεροττ Ίας τεἰαίοπες, ἀῑα {ε- 
τπαπίοΡαΠε΄ εχεπηρ]αξία ἱποοίταρια οχαταϊά οἳ ποῖπο Ρρτοτίας εχααἰβτας, πιμ]ς Παιά ἆμ- 
δια Ἰβοσαπα αὐάἰεπῦυπα ΕΡί δα οοπιραγσηβθιις οἱ ς ϱ6Γ παοπος (πασοης ἀῑ[ραίρει- 
ἴδια» που {οριαπα. Θποτυπ ρ]ωίποῖς ἀθιηεῖ ας Ῥοι ΠΠ ΛΠΟΣ ολ{[15 ἀπ]]κ[ῖδ, ΠΟΠ 

: αἥαυο «οηήρίτ οπιηία σαἀετο ἵπ Ιη[οἰνίαιη ρο[ἑοτίοχάπι ἱηνίάσπήσα στ Οιδβήπα ἅπι- 
Ῥ]εξιεμὔπα, απὶ ἀε[οήρτιχή 1Ρβ, νε ἀείοίδοπαυπι αθόνηας ἱπβταδνυη Ει]ῇς {πβρο- 
Πτίς οοτΙΠΩΡΙ οἳ τάς Ἠετοάοιωπι ραιμάεῦαηες {δά οτοϊθί]ε εδε, ας βοσιαιαά 
ἴεα Ια[οίνια εορποίοὶ οοερίε, οοπῖτα (9ἱ6Ια ἀδρξαναΠοπειη ἀοδίοτες ἑτ εἰεραπΠοίεδ 
Ῥορ/εδίοτες που εριδε, Ὁξ εαπτε αὖ {ας Ὀἱρ]οιἡσοίς ἴῑα ρετνετίὰ εἰ {σαδίοίὰ αρίρετει- 
ταῖς ας ΤΑΠΟΠΕ εἲ {άῆῑς {ῆς Ώοπο σοπ{μ]θπτος οἳ {ἶς ρτονιάθπἀο. ειἰαιη ἂε ρο[τετί- 
ταῖο αΙΠΑΡΙΗΤΕΣ ἀηχίος.. γερίπι εχκοσςῇτ Πιροτανίταυε Ἡ]α στοσατία πια]άάο να ο” 
ἀἰουπα, αῑος ετ {αῖπα Ροςῖ αγοΠεῖγρα εχεπιρ]ατῖα οοπΏοτί ασοἰάϊε, αἳ Ρεί οΠπΙΠΕΡ ἀείπ- 
«6 αεἴατες οΕΥΠΙΙΠΗς οοΠΠπματος {ᾳἱς(ᾳ πὰ ἴροος Ρυαο]ί ου. ρἱαπαυεῖς Ηιοτίς ἱηναπ ΑΠ” 
Ὥο5; πάς ἀερτεπεπάίπ]ας ἴπ π]χηυς ρ]υήπι. νοηῖα(α Πῦτο ἨἩοτοάοτος Ρος ΕἰτΟΠΙΟΣΑ. 
ιεσι]α. ἀείοήρτο», {εὰά αι οάγθίσῃε Ί9ίά Ἰαμάς, αὔαπι οἳ Ὠϊοιγῆμς Ηα]ἰοατπας{εῦ5 εἲ 
Οπή απ ας ατοδαυπε {σπρτοτὶ ρτοΓίις πιείδης. Ῥτοιο[ίοτα οἳ αοσιαίθ πιαρῖς ΕΧΩΤΗ: 
νους νοἱαπίπα ΙαΠδυῖς Ποίσ(ο αμίρις ἱππιοτβὶ βηπε, {ο/η υἶσο {8 αὐίοοπάηεία: Ὃ 
ο ορ ΡεΓάΙΓΟΣΗΠΙ εχεπρ]ατίηπα {1115 ΠΙ{ΟΣ «οΠΙταΏετεῖ ααΠά {οτάαπα»΄ Με. 
αἱ ο ω ἱαηρετεπίαϊ: Πομε οσσιΙταίις. Ιηευ]ε ἵετε εοἀεκ. ΗεΓοάο 1η ο λὰ ο Β 
πα ον τος α]ῆ5 Π]αΡΠΟΡΕΙΕ Ιαιάατης.. ει ααΠἩ ἀευετεῖ μά]σατί ν Ἀμεα η Αῇ ον 

Ῥουνοη]ς ο ως ο ο ο σα οσα μμ 

κ ή πα ἀἴσαπα αιιοά τες εί, νετήσοτάϊαε εμήαφάαπα ο ήν μας 

Ἠμήης ἀερομμ ος Της, "ας αμαί βυβεΓηαη» Ἀάΐρετετ-δά κατοσα  νομῃ πες ἰπῷε- 
δι ἁἴσυυιη ς Ἠβηατης αηριΐης Ποπιποιῃ ́ 8ητο Ροτιῖε αάνο νεος τος οωμµι ερο Πίο εἳ ἀαεπιηοϊαίοπε Ὀοπί οχοπιρἰατῖ σατεΠίεΠα ΡΕΑΈ να 5 
ἀοῆκις ο νο]μπ]ήπα ο]]α {εροπεπς υπί 11 Ηετοάοτο: αμεϊυήπαθας {μοτίσα, 18 ας 

4 



πο ον ο ος 

Ἡ ε 

ποπ νο μημ ν πωνσππμσμμομπ ον πμ νι ο οσα πμ μμ Υπ μα  σ σς 

ρ, ἨἙ ΑΡΕΣΕ ας ο 

αιππι Ἠεάχοί αὖ Το ποπ τεσεάεης πονεπι Ἠπηίας ρετερειῖπι πο Ὠπίππα Ππε ρο8: 
ηπϊϊοηίία, {εά πε πιοάο αχρείῖεπς ἴοἰΙ οΠεπίοπεπι» ας ππε απῖεα α[αιοῖῖες {Γάανε" 
ταὶ, πιπιο (ογίθας, πιοάο Πείείο απο οἁοτε ἴαέίας πιε]οτῖς απδυεηᾶ εχΗ]θΓεπα «ΓΕ 

Ῥοαυτίπις», δὲ πἰταδ] νοϊαρίο {επΏτεπι ΙάεηπάεΠα π]ε νερείατ, ασε πε πιοζεί» 
Ἠυίας ἁμ[οίςσβπαϊ τιαπαροτῖς ΠΠεπιοί εἳ ΠοἩ Ῥραΐσα οοπΏπεηίες Ἱπάε τηπηίπαης, Ππιπ]αϊ» 
αἳε ροιαὶ, Ηετοάοίο τηπίᾷ5 {εοξδῇ» αἳ αἱ α Ἠή]αε Ῥοψί5 οἷα ἀῑνίίας πηοας ποίσθ- 
το ἱπείρεταπι, οὐτανί {εάμίο, εἲ ἴαπα {εΠεῖτει, Ἡτ ἀείηάε ποια οιη(ετίπῃ ἵῃ οσ]15» 1π 
απίπιο» Ίπ τιαπἰθι5 Παθετε Ἠωπο ἨΠετοάοίῖσπι Ιἴα ἐξωνυχισμέω οκ οοπιραταίοπο Ἰνεά!- 
6636 Ροίβαππεπας Ρτοῦβ!5 αμέτοτεια ἀεοοξίαε ΠΠανίτας, εἰ αά{ετοπίεπα οομτῖπ]ε µυρ- 
᾽μηκίω ἸαεΏείαε εχ οετία τεΓΕΙη ΟΥ4εσαΓΙπά εἲ νοεΙη ποδίία, «ο εΠὶσαοίοτεπα, αἀσά 
Ῥοδί Ρραµἱο. Π. 4ΠΠΟ ΜΡΕΙΧΣΧΙΣ. νεπῖτ πονς εκ ὨὈπιαππία ΠετοάοτΙδ, ἵη 4ο ἀε[ῖ» . 
ἀετίαπι «ορποίσεΠα1 εξ ατάοτεπι {Π1πι Πο Ιπαϊσαραι Οµάΐς Οταενίο, τα ραῖει εΧ ρᾳ”- 
οἶπα 31. ορίοἰαίαπα: ΔΝΑΤΓΑΠΙ ῥγάείεγες «464 ελίώγε εἰ] εἰ ζωα) που ε110- 

«εη Πεγοὔοἡ ..« « ΠεγοβοΙΜήῃ ο πμ » ϱΕΓΗ40ΥΕΙ Φ4ε[ῦ 1πε [ωεἱᾳς, σμἱῶ {ὴ εῶ εὔ- 
ΐομε ῥγώε[ΙΣεγΙέ εἰ φφἰδης [μάς ΄ δεὰ ἆε εο απΠπα ἀθίποερς ἰασθαιατ., πες νε] 
οἴετητετ αὐἰάᾳπαπα ἀἰχετίξ, παμὶ αμποαιε ΙΠοσαί εὔπι ἀϊσαγα ἵητα {1ο αίεπι οςί8, αι” 
16 65: Πα αἰιοά οοᾶίσες αἆ οαπι αἀΠίθία νατίς ἵπ ρατάδής ρετηίίσπητ, ππάς αιίἁ 
οενίο ἀε]ίσαως Ῥτοροπ1 αβποίσο Ῥοϊμδίε, 9απΠε εἴίαπι εἴ πηασὶς οορίτανὶ πηῖΠί α π1” 
ΠΤΙ ερίε Ῥερα{είάΠι πιεῖος, εἰ αγοαπίταϊς Ἠετοάοίεαε ϱοπιήπαπα {επΠεΠ, αἷοά αυ” 
“ΠππιευΏαε ΠοΤαΓΗΙΏ ασεῖρα» αοά ΟΠΊΠΕς Ίεέας αιάίῆδαιε Πισας Ρορίδι ἁῑπεια εἲ 
"4ΡΠ6ΙΡεΓΕ. ἰπ Ίος ροιυῖ Ίτα πμῖ ἀπίαίς ερίο, υϊ ρε αππος αμα άταρίπια ἵπ οο Άσε” 
ΤΕΠΙ ας ΙοσβΓεΠῃ παὐ]τα ππεα Πμάία, ει ἀῑεπι Πιήας Πετοάσῇ περοτοζεπι Παρρ]σαιίο" 
που οοπιπιθΠάΦΓΕΠΙ ας ναπετατεί ἁοπιεί]αί,. «Ομἱά οπῖπι ἀϊσαιι ἆς αἰῑϊς νἰτίς ἆο- 
ἀῑς; αἱ ριοχίπιο ΤεΠΊροτε Ῥορί εἀἰίοπεια Ππηβετιπαηπ{ ἀετιποϊηηηάο αἰίαιας ραγίθΒ 
Ἠετοάοᾶ {1ΗΗπιεταπε αιπεένατεξ Ομ]ά Ιππιο εΠαϊη ας Πίς, απὶ ἵπιτα Ἡος 1, πιρθ: 
ΤΟ αΏΏΟς Π]απα νειείεπι ΙΜυ(μπι εχροῄτε εοπαῖί βιεβηηΠί 9 Φαπ6 οθείατίπι οπηπία Ὦδ- 
πίσης, {εὰ εἴῖαπι εχ ριυϊάα αθέταῖοηπο ἱπαπίς ΣΟΦΩΣ, Οιἴρρε πυ]]ᾳς 6οταιη ἆθ 
απο Ηἴαιῖ5 εἴσα Πετοάοίμπα Ρϊείαϊε {οΗἱοἶτας. πες νεὶ ρεάεπα ππονοτα ἀϊσπαιις αἆ 
σοπ/π]επάαπα ΡΠ(ΟΛΠΙ ΠΠΕΠΙΡΤΗΠΑΠΙ, αὐἰάᾳμαΙη αἰμά απαπι ἵΠ εχίριο οαἳ ἱποετίο Ώαθ" 
τει, ἵῃΠ Ίαο Περίάα ταῖοπα πιασὶς ἀε[ρίσεϊεπάςς, αιοά αΠΙπ1 αὐσΙ]! ργοσ1ς παπί] άπα 
αάξοτατ αιϊαμε. σοτπας σοππιεπίαγ!5 αάπεχοθ Ἰπάίσες ΠΗειοάσίιπα ρ]ησίοςς ρασῖπη- 
ταπι πωπαετίς οοπίατε, οὐ σπα αεπαιΙαίη θἱ{εΓΗΠ. Οηππεό {οἱο ο σεποτο οἵ {ρ6- 
αἴπαίπε σοκ Ίεπη ναίετπη, απάς Ἠεητ, ΦζερµαῦΗς Ρο(α]τ ἀῑνεγίας Ιεξήοπες, πασπῖ- 
Ίοᾳί εἰ είεηις Εππιϊ ροΐτο Ίτα {5 ρεταπέ, η Ἠπίνετία αὖαε αάξεταπε, σης ροπίθ 
αὰ ποῖαπι ἡεαϊσεϊ Ῥτοπαριματά. α«αε ἀοσεῖ 11ο ρετ {Ππαππαπ] Ἰενίταίεπι αδεπἀο Ρρ]μ5 

ο νἰθανϊίε,  Ουἰά ἆς 15, αυἱ ἵπ' Ναΐαε Ἱπιειρτείαίοπε αμαι]ά «πτρεις οἳ οοτίρει6 ἵωδίεταπῖ, 405 ΠΠΕΠ Ραϊίσρας πυπα ατα νεὶ ἱπίροχίδε Τιεχίσρι Ροτάὃ Ίναπῃ οἳ ραι1- Ἰαπα Ὠπες α πι]ε αάταεραπαας, ποια ΤαηίηΙη εε[πεηίε» αμἱά εδίξί Ῥεηος τς . {εἆ αὐαπία 1ρεοίυπα ἁΠταπῖα αὖ Ἠετοάοῖο» οσευτεηίαὲ Ποτάπη εχρεππεηϊα, {5ἆ Ρίτα 
{πάτα, ΠΙΠ αάΠπείας πἹεὮ ρἱεταηπε οἰατιη]ίς εἰ οοποΙ15 ΠΠ οιεάστα, {θρα αιετθ” τει ἑα. ἀῑδίίοί, Ῥτοιε ππο πια]ία Ἠετοάόιεα αἴΙεΓοί Ρεῇςίξ, Θιιοά πιµίαῖτς Ἱῃ Ἠος πεςυ]νί» αἆ εαἰποπίς ἀεσας. ρτετίοία {1115 οο]αία εδίε πμῖ Ἱπαρίπαῃς» ἵἴπ ἴΠππεῃ ϊ 
Ἠετοάοῖεα τε]ίαα αρΏίπο οατίοία Παβίηγας πι, (οτνοιπης, αι]ά Ἠϊῃο ἱπάς το. «ο6ΡοείΟ. 

9 

οίο ροϊμἱ ἵπ η Ἰαευπάε εὲ 4ΠΠοσπε 6ετεῖς Πη]ίωπ αθίαίθια. ́  Ἐίαπη Ῥοίμϊςίεπι ἴο- 
εἴμ5 Ῥοι{ο να ἀοπποΙίαπα 1π΄ εἰσάειῃ τερειν]δίε, πίΠ αἳ σνατής ἵῃ Όσπο πηστῖτο ος([ὃ 
νε]]ειῃ »' εἲ Γογιαπαπα ρυδΗσαπι π οοΠΠΠἱο Ώαρεῃς εἴἴαπα αὖ {ρῇς αππηὶς «οσοτοΓ Ῥος[αςο- 
ηὶς Ἠίας {οε]είαίε ἀεμηΙσα: οπΊΠες, απ αἆ τεπιριυβ!. Πτεατίαπα Ρετίπεης, Ουἵ ρτο: 
Ῥοβίο πῖ ἀϊσατεπα α]ᾳαοά πυπο {παάΙαπα ταῖοπε ορΏίπΊα, ποτ ροῖμὶ αἶῑτοι 0 απ οπιπίᾶ 
ααο ρτοάµόϊτα εταηπῖ εἰ εἀϊ[ία 1οτάϊάε, απωιπ ΠεξίεΓε ἵπ τπε]ῖ]ς ΠεφΙσεπα, ἀθ]επάο θἳ 
Ἰωδεπάο Ίτε επάε νεπείαπί, Τέροπετε ΠάεΠΤε 6» αἴῑπε οἶατο ἁοσθίδῃς ΘΑΤΙΠῃ ἱπερΏα” 
τή αΗάϊοΓες, {44 σαιιάἰί ή ηταπα Ώοι ἠδᾳ Πες ΙααΙ1θ ΡοΓΙΠΑΠΕΤΕΘ, Ῥοιμή: ἀοπίπισῃ αἱ» 
ααοά Πετῖ, υί {εππρεί 1 {πα πιυ]ῆς; {6ὰ εα αὖας ρτοὈϊταίεπα {ἴ13Πῃ Πάεπ]ᾳ]ο Ῥοπο εξ” 
οππρ]ο ἱπάἰσαδαητ, απ εταπὲ, πῖ ροϊεΠηῖ εἴἴαια ἴΤ4ΠΘΓΕ 6η, ἆς αὐ]δης οιροεγες ἀθὶί- 
Ῥείατθ. Ἠίης πε ου]ά {Πρείεπα, νυ]ραία ἵ]α οἳ ρ]ο]θυτίπί αἰίης Πετοάοι πιοπίεπα 
πιαπηπ]αε ετ {οπίάπα σαγραπῦα, αἲ [απο εἶις Εοβάϊταιίς, τπτ πιαίδτοπίηΓ υ]εοηης ησς 1” 
σε ΠΠ, πες Ίο6ο, απεπι οευ]Η5 Ἱερεπίῖς ποίατε Ῥορίεε, ππἰποτὶ οματαξῖοις οοπίοσί ἵπ 
πια ΟΙ, αὐΙῃ οοπῖεχίης οὔσταί Πετοάσοίαπι τεάΙηίεσταίηπα, ομίᾳς εἴἶαπα ορτορίᾷ 
ποίΐς νοῖαῖ {Παπίπατε, οὶς ρµίανί Ἱα]ςαπιο οἳ Ππιρ]ίοῖτος αρεΏἀο., α αι ηἰΒΙ1. οὐίααπ1 
ΑυιΕοταί(ΙΓ, εΧεάταΠΙ ΠετοάοὮ ἵπ {11άἱὶς πο(τίφ ενι]ία αΠαπίωπα βετὶ ροϊμίε ἱπαροτιυπίσλ” 
το ναάαπα {οἵε, Θμαε ἨΠηαια Ῥοι{ο εηἰ(είζας, θἳ τη ργίπιοταπᾳ {αες]οταπα Ἱπτθ]ή- 
ΦεπΏαν ϱηΏΙΙάατε Ῥειραῖ, {ἨΙΠ ΙΠ εο εΠ]οτείσετα Ἱπάοίειπι οιιιάϊιαε Ἱἴπσιας αρποίσααί 
Μπα, αυιε Πμτίς Ππρυ]ίς ἱπβάσπε, ᾳαπα ΠΊθλπι ἀλ]ροηπιϊάτα, αιί ἱποβηίβπι οβ]σίο 
{εάυ]ταίθια. (Ωπῃ αἄοσιε 1ερεπες ε{ρα {ε Ὀεπενο]επ[ίαπα ρετρείπο σοἱαμάαίμπας !, Ἰλίαπα 
ἴ]α πιη]α, αυας ηηπο οπεταπί Ηετοάσίμπα, αὈεδίο τηα]]επα, ιτ ποπ αἀάὶ πιο αμόϊτοτε 
{οἶας5 ἳ αποά πμης ἴπ οσυ5 νεηΙε, ῬαΡ. 194. ν. 8. Ἱπιευρτείατε, ανα ορ 
{5Η 6μ0ς σμῇ Ίος ρε ήομίος (ὀύσεγο «ἰηη/ῶς. 1 πἶαο Αορίις Ειοίας! 

ΕΡΙ. 

; 



“ΕΡΙΕἘΑΜΜΑΤΑ ΤΕΙΑ ΥΕΤΕΚΑ .. 

πι απ ο ο ο τι ως Μ. 
ο | «μι τολανου ποιητοῦ ον Ὃ ος | 

ῥ' Αλικαμασσοῦ με ως οἶσσης ος 

. νο Ο' Ἡρόδοτος πολύϊθριο, ὃς ὨὩγυγίων χλία Φωτῶ 

ὃ Ὅσσά πες ἠπείρων δυὰς ἢ ἤγαγω » ὁσσά πες αἰῶν 
Ἔδρακεν ἑρπύζων, ονώταιο ἀγεβήχατο Μούσαις | ος σα 

Μίξας εὐεπίησυ Ἰώμδοε ὧθια Φᾠωμ. -  Ὁ ον όν, 

ιν ο ο 
: 

ΓΟΜΚΙΡΤΟΡΟΝΙ ΡΟΒΤΑΕ., ΤΗΕΡΑΝΙ σΟΡΤΙΤΑΕ,, 

Ιπιεγρταῖς ο. ΦΑΙΜΑΡΙΟ. 

ΛΝεὲ 16: ρα. οαὴας ονοίπε { Ἱεῦυ 
- ΠΕΚΟΡΟΤΕ ο [άρίεμδ, ζµο. [01 Ἴοβα φΟΡΗΗΣ 

. «κομλάη μία ἴρ Έπγορα οἶσηε «4ᾳ Ιῥεμίδης ας 
σόι ο 4ηρογα ῥή/ὲα ἐωίογε,. ουεῦ [εγαμίε (10Η) 

ος {ηηᾶα σα εε/ΐ ο πα πα 
ο: ὦ κ λ π κ 

ο τα Ἀπὸ ορ λοόύσα ας μον 
ατα κ Δ ος ΔΑ ο ἂν ο 

ενω. κανα ο ο ο οσα 

κ να ΜΙ Ἡμόδτω λέξιΑ. αμύπτε πόνο Ὥι θωύτα. 

Αν ο ο ο ος (ἀρχαίη ὑσορικὴς. ππρύταιν» ο νλό ο ν 

ὴ Δωριέων πάτρη» βλασόντ᾽ ἄπο, τῷ γὰρ απλητὸ -α - 

Ἰήφμο ὑπειπρορυγὼ. Θούρῳ ἔσχε πάτε. 

νο εν τα 

'.Ἑιοάεπα ΙΠίΕΓΡΙείθε 

1) λπο Ἡ Ε βοΡοΟ Έτ οἶπεγές ῥωήής ὀεία ΑΕΙ 

ρομα αφησε άν Π0μ]άρώς. | | 

ο ομεη Ὠογἱ ραπ ἐ)Ιε)Οὲν ῥαήγία αἰἴεγα δόρη 
ΊΤρηγος εδρα, αμ 711 νοἰβίρην, 

ο. αρίρζαπΊπΊα εἰ αἰἴαταπα αΌ 49ο Π16Ο» ΟΠ αἴμδάθπι ἱπιευριοοης, Ίπβα Ῥαρ. 

17. Γῦ. Το. Μποπιυϊ Π1ς θΓΛΙΠ ΒΑΕ ΜΑΦΙΝ5 ποίῖεῖ ὁ πώνυ, ΤΠ ΤεΓο νεηα» το] 

νη]σο ΠαὈοϊις Δωρίέων πάτρηε, Ῥαϊαίπος σοά]σες Παβετε Δωρίδος 6 ἐκ πάτρη., σος 1ρδυΠι 

ταΠΠΕΠ νυ]βαίο πηε[ής. ΠΟΠ εσίο οεη{αῖ,  «ήβεΤΊΛΗΊν 

ΑΛ Λ ο, 

Ἡρόδοτο, Μούσας ξωίσσατο”. τῷ δι ἄρ ἑκάση 

ἸΑυτὶ ώμής το. έδωκε μίω, 

- κ 

9 Εξ» 
Λϊ Α.Α 



5 «Ε Φιασσμ. ϱ 
'8ΕΟΕΥΜ ΟΥΑΕ ΙΝ Ἠος ΟΡΕΕΕ 

ΟΟΝΤΙΝΕΝΤΟΥΤΑΕ. 

ογοάοεὲ ῥὴ/ογἱαγ μή ᾖῤγὴ Πουεῃ (ουε ϱ) ᾖα)ῤηε ΟΙ αάπολαλλοπέῤης, 
1Ηῥε]μ, ΠεγοΙοίὸ ΡεγρεΓ ή {Υήῤηδης, κε 4 Ίεγο υζλαζο Ε]οηιεγὲ. 

σ;. 1 αἱ. Ραρ. 747. 
«ἀρρομάίλα α Ἠεγοοίη ε Ἰοσίδιις εἲ {η1Ηµές Ῥεγ/ροῖς εἰ! «4 ο η αλ 

{Πεηγ. Φήερθαπο αάῑεέία τς | κ στο 

«ἀρρεπάϊα αἶλα ον βογεὔΠΕΠ/ο ΠΝΙ] εἳ εἶς ος ες «βυεγ/ῇο αμέἸογίλιις 

1ε Οεα Π2ηΥ. ο {ερβαπὲ ἁλεσιᾖ1ο .. 
1)ε δττογραφίᾳ ζιιογΙρλάαη! Πο ΙΦΗΗΗ 3 (Ἴεία γαε[έγΗήι» εἰ ἆἷὲ κοργρεὶς 

ᾖ 00 (0 Ὅοεε Ἐκλογῶν εὐσάείη (4/ἡσαίίοπες 8ο7. 
(σεβπε ΒΙορέωση ο. ΒγΙ/οπίο εἰ οἷε οἶἷμ [2γ]ο 1ε/β1ηιοπία | 898, 
Φογ1ες γέριη ΓΕη/εογΙΗΗ αά (πας θή/ῥογίαγ αὖ «4. δεῥοί/ο ἆε[ογίρια 9 το᾽ 
Οεβαε ΓΕ εοΙΗ ζκεργρέα ο. Γῥοίίο, ο ἠΠέεΥῤγ. ΕΠ. λερῥωε, οἱ υα- 
13 ᾖεἐΠοηίδως εκ οὔ/{1οΠε (σγευα Ρο): 1ε ο 4ένογ/[ε ἔπλεγρνοι,. 
ΜοἨ1ζ1 «4. Φεβοιαὶς εἰ ποἰς εἰήφάεῖι εἰ Πεηγ. Ξ{ερθαμὲ, Ωαυίάΐεηις 
Ποε/εθε)ὲὲ | α. | 

ΟΊεαε ἰπάίοογωσι Εχεογρίρ ο ο /1 1 ῥομίο εἴ ἐλήρ) ας αι] Ῥοβεα ο. 
οεσΓεγμηέ σδαα 8ος 

Ἐπάεηι Ιπίρογη) Εκουγρία εκ. ἠεΥΡΥΕΙΑΙΊΟΠε Ἰ-αμγ. Ἰκδούοιοη) 81ς 

ἕκ 11 Γον, [παλοᾶς, εἰ αλ (2εβαε πέρας /7ασήπεηέα, εκ Ὀαρέες 
αμέἰογ{δς οοἩρε/ζα κωιαὲ δ3ο. 

«ΑΡρεπάῖα ῥο//γείπα αἆ Ηογοὔοίιη, {η σα εκ σπορ. (1ργαγὴ )οοεηηῤο 
εί εη/[ίο Πεγο(οή, 07114111 εοπίγα ΙΓ ήαγεβΙΗΗ ) 

Μόγοάοι υἶ]α., ϱἱ) αὲ ολα]εξίο Ιοπίεα» εΧ εθάΕΙΣ | ο 

Π1εγοιοΗ] υουαδιμί [οηίεα εἰ σΗαεάαη ϱεπεγά οσιθμάὰ, 1) µη Γογηργο ος 
πα ἐΧ ῥραγίε εοΠΗΠιµήα.: ὲο 0 αλα, οοᾖ]εξία εἳ 1.αβίηο εάαΐία Λαγ11ηε αὐ Ἰοποθ. Οωεγαγίο, ραγ1ήῃ αὐ ΠοἨγ. 2έβθαπο 9 

1οηςπή (η), [υε Ἰοπίοί (α/1οἱ μέ, εἰ. εοάΕΖΗ 11. Φ/ερῥαμο τθ 

-«4ᾳ 4ἷρ Ην ο ο) υοείδις οἳ Ὁπγ]ά {4 {ιδ σάαγὴ Μο», Ιοσρέμνῃ εἴς. ϱ1. εμάοι ΦΙ6Ρῥ. ῥγο]ερογιοπὲς «βυογ/ς πο πο. 
(γοπο]ορία Εεγοίοι1 εἰς οζμίοηε Ίδοῦ1αε (641. Ξς 
7ανίρηέες ἠεέβοπες ο) Λίοιαε Άγευος Τὸ. σαἱε. | φαν 
Ίαο. Ογομουὴ) Λίοίαο οἱ ΟΛ/ἔγυαβίοπες {η ΠοὈΕΤΑ μδγον 11ο νροοε 13. 
{,εχ {0η [θυε ΟΙ. Πονοοίεαι 6 Μ5. σης ο Ιαποη( | 178. 

οκ εεκακα  ζων ος 

αμ σηααξος 

πμ αν βαν, 

ν πῷν. δν 



“δὲ τῶν 
Ώ4β. 1 

οτογ}γ 
πο να ὁ 

ΑΛΙΚΑΡΝΗΣΣΠΟΣ 
ππατο Ετα 

ΠΕΚΟΡΟΤΙ 
ΗΠΗΑΙΤΙΟΑΕΚΝΑΣΡΣΕΙ 
ἨἩΙΣΤΟΕΤΑ 

«1νΕ ΗΙςΤΟΠΙΑΠΌὉὌΜ ΊΙΒΕΙ ΝΟΥΕΜ, 
ΜΌςΣΔΕὉΜ νομιΝ Ντους ΙΝΣσΗΕΙΡ ΤΙ. 

118ΒΕΕΚ ΡΕΙΜΟΡ, 
αἱ Ιπ{οΠΙΡΙεας Ο 11ο. 

ΕΟΔΕΝΟΡΟΤΙ Παἱσανπα[Πα] ΜΗ[ζο- 
ϐ) τῖσα ἹπαιμΠοπῖθ {ρεαῖπιει 
} Ἰος. ε[ε:. πῖ πεαπε εα, ας 

{αδτα Πιπτ αὖ Ποπαπίρας, Τείι- 

{ ἄθεος ) νε] ὰ Οταςῖς εἀϊτα νε] ὰ Όαϊ- 

Ῥατῖς., ρ]οτία {ΤαιιάεπῖιΙ » 6Ιῃ αῑα, ἴηπα νεΓΟ 
οἶαπη Ύπα ἆς. σαία ΙΠῖεί 1 Ῥε]ΙβείανετΙης. 

τῬετ[ατιπα απἰάσπι Ιίτα ἀοξῖ πιεπιοταηῖ ἁ1Πεῃ- 
Ποπ ααέτοτες εχηηΠε Ῥλωπ]σαδ, αι ἃ τηᾶ- 

τ 

} Ῥοτε εκο]είεαπὲ, πεφε 1η- ΄{ 
σεπΏα ὅτ. αἀπΤαπὰα ορετα, οὗ 

1ΣΤΟΡΙΩΝ ΠΡΩΤΗ, 
ἐπιγραφομέη ΚΛΕΙΩ. 

ἈΦΡΟΔΟ ΤΟΥΣ Αλικάρησοδος ἔτο- 
ἴώ ρίης ἀπτόδεξις ἥδε, ας μήτε τὰ Ύὲ- 

νόµεα ἐξ ανθρώπων τῷ χρόνῳ εξί» 
τηλα γθηται, μήτε ἔργα µεγάλά 

« τε καὶ Ὁ «ωὐμασὰ, τὰ μυ Ελ 
; λησι, "τὰ, δὺ βαρββάροισυ ἄποδε- 
χ»θτα, ἀχλεᾶ γένηται τάτεᾶλ» 

) } οσὰ 9 ᾽ : 
λα» χα δι ὃν 6 αἰτίην πολέμησαν ἀλλήλοισι. Περσέων 

/ / κ.» ο» μῶ «υγ ἆ οἱ λόγιοι Φοίικάς Φασι γενέσθαι της δαφορής 
3 

αιτιδό 

ΟΛ τα Α πΙσιμ ο Ἕστο τν 
α 9ὶς Ἰεήΐορης. Όιί Ἠπος Ἱααάαπτ ὨὈεμείγίης Ῥδαίον, περὶ Ἑρμ. Ο. 17. δε {4 "Αλικαρνασσός; Ὁξ αμ, ΠΡ] γ- 

εδ τ.Π. ϱ.όοἡ. Ἐ. Αλμεαρνασσέως., «4γἱἱάες τ.Π. ϱ. 98 1. ᾖνά. }εὐῦ. ἹἉλικαρνασέος. ἵη οοάΐσε Βτίταππϊσο «{γο]ερή/ζο- 
ΦΔἡ Ἁλικαρνασῆος., Οἱ πιοᾶ οΙπ1 ΤΜΟΡΟΜΕΗ/{ ὠπέδειξις, ῬΓανα. ὐ Θαυμαςὰὸ «4γεδ.., (εαπι βαρβάροις Ῥαγίηης Δ. 
ϱ ᾽Αιτίαν ἐπολέμουν αγή/. 6,» ροῦετίης ὃς 1ῃ πιαϊρῖηε οέερῥα/ ας οοᾶϊοε ο. ερ ἆ Λόγοι Ε)Η1. .Π,Ρ. 95ό.Β., 

Τ. Ἡροδότου “ΛλικαρνήσσΠος] -«41/ο/ε]ῖς αοἰαίς Ἡροδότου 
Θουρίου Ἡδ' ἱφερίῃς ἀπέδεξις Ἱεβεραίιιγ ᾖκ2είου. Τ. ΤΠ, Ο. Πο: 
αιις ἀείποςρς ἀε[ιεναπῖ, αι] Ιπάιιάο ἵΑλικλρνασσέως τῖ- 
ευ]ο, Θουρίου πιαΙεγπεαριἆ Ρήήαγεδνηη σε 2/1 ρ.όοι. 
ὃς ὅὲ αίση. Πεγοιο ρ.δ68. Αάάῑάεναι (6 Ἠοιοάοιιις 
οἱοπίδ» αι ΄Ἐμηχίο 1η πιασηαπη (ΓαοοἴαΠῃ αίσγαπε : 
μα ἵπ πτοςἙ ουΠΠ ος ορ» αὈ{ο]νογῖτ, Θούριν ποπήίῃαϊα 
6 Ῥοϊιήτ» Ποια αι ραιοῖ αἀρε]ίατυπτ, άομε το[ς 
1. χιν. ϱ. 97ο. 1π Ἠὶ5 Ιπιρ, σης. Οµ/5 λογοποιὸν 
Θούριο» ΟΡΑΔΟΥΕΙΙ Τμ] ΟΙ Ἱπρτηάσπτοτ οἱ ζε]ο- 
71μ5 εχρΠσιΠΠοε, Ῥοεπας ἁοάῖς ν]τῖς ἀσᾶϊτ αἁ 7,μοίση. 
µη, δεΓἱδ. Ἠ{ῇογ. ο, οσο. Βοτὶρίϊ Η91. αποταπι οιῖ- 

ἆσπι ποθϊθα ΕΠ, Ἠα]ΙοατηαΠΕΗΠΗ {ΠπΊπια 6οΠ{ΟΠΠΟΠΟΝΟ- 
ολη ῖ» αΠΟΙΡΙΓΕΡΙΑΠΙΕΗΤΗ νοσαριἩ1 {σπἱρᾶοπο, Άλικαρνησ- 
σὸς Αλ ασε ν ο πηλσσὺ ΆἉλικαρ- 
ήσευς ΤΕΡΕΤΙΠΗΓΙΓ 12144. Π. 17ό. ΤΠ. νΠ ο 
ἑτίαηι ἀποστάῖα αἲρή, ία, [ο η Τὰ ἵ, σα, ς 
Ῥηι]άσπα Αλικαρνησὸν ὃς Αλικαρνησῆα, ἰξῖ 1 ΝΙΦ5. {- 
οὐιερ]/ορί ΟαπτπαπΙεπῇῖς ὃς 7ΠάοΡΟΜεΗῇ! [παρε ΠΙΠΠΕΤΟ, 

ο ΡΙΕΙΘΙΤΟΠΙ 9 ΠΙΠ ἵρβπιει Πα ἱσατπα[επ(ὃς ουβίοτοπε, σ6- 
πηίπαταπη Οἱ ]απίοπα Πττετατη 1η πηπιἰςο/ᾷομίωπτςς, Αεηιι]ά 
ἑδορίμς ὠπόδεξις, ὃς 410 νἑπεΠάα πποᾷοξ Ὁ. Ποίη[ις 
πα [εί 7/17. Ῥ. 198. ηΠΙ1 ε[ε α]ῑιὰ σοπ/ιήτ ας 
«ρορίην νο Πήβοτίαπι» οὐϊ οσο {δποηιίας ΠΟΠ ασθθᾷο, 
η ο μβογις ἵπ 210), 761. ὃς Κεεεη]ε «7ο. Ο)εγοὶ . 86, 
νὰ Οτοπονίαπήπα ογ4ε 4ο/ΙΟΗ/ΓαΗ10 αοοτοῖβιηα 
να νε Ρα]]αε ὃς οερῥαμ ορἰπϊοπ]θι]8, γε- 
πο] Ἰσ[α ο /εγυσ/άγ η [ρεςίήΙοῃ ῥος εῇ, νου, ΕΠ 

ἡ σα ΤεΡη {ηζή ο, Ἱσορίμσι φάμενοι εἰδέ ἲ ὠυτοῦ Μενέλεω ., αι] «ο πΙτια τασοειζνα σας ήσαν. ἍπΙαἨγες {Η(μἱγομάο {ε[; ος ΙἨεμε]αὺ 
λασαν ἠπίςμδηδι ει ὃς Τ19. τούτων δὲ τὰ μὲν ἱσορίήσι 

: ὠπόδεξιο ἔργων ΟΡΕΤΗΠΙ, αιιαΘ Ὁ- 

ο. 

{ση (με Γνης. {ρεςἵπιςα 1; Ἡ, 1Φί, ὃς 149. Απϕῤεξις ἵτλ- 

Ἡ πλ άπαιη τὰ πρησσόμενα ἐκ ΜΙΤυλΗ’ 

αῑς ἱσορίης Ἱπαμ]βποπῖς τοτήπα» αἲν Ηετοάσιο 1Π(ΗΗἴαΕ, 
{ρεσῖπιεῃ οτε αἴηιαε αὐριπιεπιήή. ωρα» ΠΠ αοοΙά- 
ἴαπι ἴ φμασγοπάό νἱς οἰατίβήπιας , αισά ορίπος» Ππίε]- 
Ίεχεγῖτ, ἱσορίης νίπι ποπ. αεφυῖρατας» Ώες ἀϊρπα ἴΑΙΠΕΠ. 
αοογίοτο οχρτοΡζα τοπ οταξ, ηθαιΙε οτῖε Γοττα[]ε ῥή/7ογί- 
σας ἐπφ(ῇ ομές [ῥεεί(πο” αιοά Ἠιαλῖ. «Ῥ/μαγοδέ ἱφορί- 
κὸν ἀποδεικτικὸν ἵ. Π. ρ.ο43. Ῥαμ]]ο ἀϊνετβις οὐ] 
8 Ὡς μήτε τὼ γενόμενα ὅτο.] ἵπ Π]5 αάαμήε[οιηε {ομ- 

ρε οἀϊίαιε οπιΠ6ς. ὥς ἶοπᾳα οπιπί θες ΡΠΙΟΓΕΒ» {2Η}7 
{ιο ασ, «4ος, Ἱμοίσις (2µ61. δογ1δ. Π//οΓ. 
0.54. Ἕαπιεῃ 5). Βεγοίογας ἵπ 48. {1 /εη/. ΟΙ ΤὈ οσχν!» 
ϱ.370. Ιενῖ αἆ {ροσῖετα πΙ(ΑΠΙΟΠΟ» τὰ λεγόμενα ἐξ ἄνθρώ- 
πων» σίσε αὖ ῥοηήμέδης οἱζιμ/11, Πε δὶς ταυτὸν ἡμῖν ὁ,σ Π 
Φὸς Ἡρόδοτος» οοττ]σ]ε: α[ο οπίπᾳ τὼ γενόµενα πὰἱ ας 
ας ἔργα, ὃς τὸ ἔργα πο γεγόµενα. 19ο Νετο ἰᾷ {οΠρεω 
ποΠεπ], ῥυπῖ, {ἴΘ05. ἔργα μεγάλα τε καὶ θωύμασὰ ἡ 
ξομεῖα αἰσμε αώπι]γαμίία οβεγα φενόµενα 5 νιαΙῖπι ΠΙ ο. 
1ης. Μεπηϊηϊ ᾳΙοαι1ο φίνεσθαι ἐξ ἀνθρώπων Ἱοπαϊπες ο 
Ἠήροσ], σι ππογίαΠπη ππιοτο οχἰπιαητωσ» πες ΡΕΟΡ. 

ν / ο- ὁ ,  ὶ τρ μέδιες 
εᾳ τὸ γενόµενα ἐξ ἀνῤρώπων πες ἀῑεὶ» σας εκ ϱ 5 ) Ρα ο 
ευαμιογ. ΊναππαΙο Ἠειτοάοτ ππΟτΕ μή τῶν 
ἐχρτίπιμης, πε ρυ]στο Τσ. Ε1ῤογ 1. α. Αρ τα, 48. 

{ ! ΄ 9 

Σαμίων ενόµενον., {σά δα] 4ε[αμαγσ! αν Το. 1ὅος 
: : νι 

Ίος απιρ]ις, { τὸ λεγόμενα {0 ΜΗ αρ ν 
ὃς τηπιούος οροτῖς ρεϊποἰρίο Πρεδταιλ η µ ρ0. Ου ἡ]]με, ΠΗΡΕΕ εοποΙπη πα αἴηιιο αθ/ητά 1 ας .” ος αρίταας εἰ αἆ Ο2αγΙ{δΗ. 
ποξὈῖς Πττεγίραϊιο εταρί!δ» 41) Ος- τ. Ἡ ο Ἱορί αιώείασι {πτεπιιο τοιμηάσπο. Ό6” 

ς . . . . ΄ 15 ς (ο ᾗ πας αιιοάαπλ πιοᾷο ααπια]αῖ ΤΗΠΙ Ἠετοάοῖεα Ἠα ο οτι 
ᾗ . ΄ ον 

9 4. 

ο ὃν λόγιοι]. ομοὸ Τ2. (αἱε τοὺ ον 

ψους Ο//αΤεΖΗΗ ίς πι τς πιοπιίε» ἰ4 Υεχο ο ος 



αν τος ΡΕ τα 

σον 

ὃν λ ο. πα λ ς . ζ ; 2 σφυ Ίν θυμος μάλισα" καὶ τες Φοίψιας Εδιαχέλευσα- 
ο, μερών λρλδοῇ. κκ Ν ω ωρ : -ᾱ πμ” 1 πι σ]δΠ- μῶ8. ορμήσαί ἐπ αὐτάς, τὰς μὲν δ) πλευνᾶς Ἱ γυναι-οδΡεῖιπα {εσϊδε: ὃς αρ[ατᾶπα Ῥ]ετήσιε απξαβιεΠ- ) 

απ ο ο. ο  πον π ό  ονς το νττ 

πια αν νε 

τ 

Φον νν ο ον νο” 

. 

ου ΠΠ δι ο Ὁς Ό  ι 

αἰτίεε, τέτε» ῇ "πο τὴς Ἑ βυθρής αλώμένης αλάσ- 1Ο , αιιοά Ἰκαῦταπο γοσατης , “1μ. Ίος Πο[ΜώΠὶ 
Ἴσης ἀπικομέγὰς ἐπὶ τήνδε τὴ Φάλασσαω), κα] οἰκῆσω- : ΡΙΟΓεΣΗ, ὃς Ώαῃς ΙΠοο|εηῖες ΤερίοπεΙη, κκ 
Ίαςα τῶτο τὸν χῶρο τὸν καὶ )ὺν οἰκέήσυ, αὐτίχαγαυ- ἨΠΠΕ «ποθπς Ἱποοίαπε, ἱοηπρίπηις οοπΏ- 
τιλίησι μαχρῆσυ ἐπιβέσθαι, ἀπαγυέωτας Ὁ δὲ Φορ, Ώπο πανιραεοπίρας Ἱπουρπεπαπὲ: Πς ἀεροζ- ΄ταπά15 ππετείρης ΛΕσγριεῖς ὅε ΑΠὖτῖς ει 1π 

θο  ν νο , νι. αῑας Ῥαραθν τα εἴἶαπι Άτρος” Ρετνεπετηπῖ- η η 9ᾳ καὶ ἐΕἌργος, Τὸ 6ΆΡΥΟΡ τβτο] Το15 Άρός ναῖο οη ἱοπαρε[ίαϊς οτπΊοιις οἰνισαΏ». 
Ὅοδοι πωειλη πα Ἔοι τή ἨΝ Ειλλάδὶ Φλεοµεῃ.. Ρις. εριθηϊς;, αμ Πιῃς Ότασία ποπήπατώσ., / 2 / 3 32 ο” 
χάρη, ἀπικομένις δε τες Φούμιας ἐοδητὸ Α ργος τᾶτον 

] κ / τλ ς τν 9. : 9 ναρωτιασὴ ς . ο δη θια]ίθεσ-}αι τὸν Φόρτο. πέμπ]η ὃἳ ἡέ]η 5 Ἠμέρηνα Ἡς) πηετομποπῖα νεπιπη ἀεδίῇε: ὅτ απίπτο {εχῖο 
ὄ / ΐ ως { .ων " . : ή 

ἀπίκο]ο, ἐξεμπολημένων σφισχεδὺν-πάν]ων ςἐλθεῷ επ γε απαπι αρρυμβεπι ἀῑε. επηξεή5 ζετε ο 
τὸν Φάλασσαν γυναριαρ, ἄλλαρ τεπολλὰς, καὶ δρα) οο ης 2 ας ο τον απο «πι ον μοι ας ω κ ο ᾱ η νὰ κε ει ς ο “μπα ν "Αα θ61ς - ο ' τὸ [βασιλΊος Ἀυγατέρα. τὸ δὲ οἱ εὔομαεναιχα]ὰ τωυ. ον αν νεΓο Ίρις Ἠλιαπας: 6πΙ Ώο παν, 
τὸ ἆ τὸ καὶ Ε΄λλνες λέγουσν, 1 οὗν τὴν 1γά3γ..Ίαὐ Ίάοπα αιοά Οτῶσί τχράιπε, 1ο ΒΙαπα 1πα00Νν / να ων τος τν γαχαιΙαύταξ Ἕηπιηις Ἠ55 Εεπῆμα ρυρρί πᾶνὶς αλῃτεπιες ος 
σασας χα]αὶ σθυμ)ήν Της γηος, ὠΦέεσθαι τ Φορίων, ετΈ ο, τα 

η ., {5 / 
Αἰγύπ]ιά τεκαι Αοσύραν τη τεάλλη, χώρηέσαπικνέ-.. ο βαν ο 

ὍἹετοραξ, Έπωπίσας {είς αἁῃοτίαϊος 11 645 111” 

χῶν 5 ἀποφυγέών τὴν δὲ Γουν σὺν ἄλλησμ αρπασθη- Ώδις, 1ο οπι ας ταρίαπι ΓΗΠε: εἶδαε τι 
: ο μς Ἡ αρ αμ. εν τον « . ἕνα 

ναι. Ἠ- εσβαλλομέ/ες δὲ ἐς Ίὴν νέα, οἴχεσθαι ἀποπλέον- - ΠάΨεπα Ἱππροβεϊς Ῥπωπίσας 1π΄ΑΕΡγριη νε 
Ίωςζπ Αἰγύπήε, οὗ νο ὸ . » νο  Εεσῖῃο, θὶς αἰμάεία 1ο ἵπ ΑΕοσγρίαπι ρεῖνε” 
«επ γωσα, οἨρομη Τωγες Αἰγωπῆω ἀπριέσίαι πδον τοβίτηρὲ Ῥοτβια,  ποὮ. ἀποπιαάπιοβαπι ο ΜΜ ολ αλ ορ ρα ων τν «ο ανν. σας ο. κα Ἐ αδικημάτων Οτωςὶ; ὃς Ίος Ἱη]απατήπι ρηποίρίαη οκ - 
δα ἕαι ας Μά δε ΤαυταΕ λλήνωτυάς (990, Ῥοῇ; πας Οπῶσοτιπι αποφάατι, απο 
 έχησ ! τουίομα απτηγήσασθαι) Φασὶ της Φουίκηρ.ἐρ . ΠΟΠΙΕΠ ΠΟΠ. ΡοΠΙΠΕ ππεπιοίατος πασταηι ΤΥ- 
Τόρη προσχόίας, ἁρπάσαι τὰ βασιλΏος Κπνθυγα]έ-, Τάπι. μες Εὐρν τερίς ταριή {ο Επτοραῖη: 
ρα Εὐρώπην. (εἴήσαν ὃ ἂν ἀτοι Κρήτες) Γ]αῦτα μὺν δη ἶσα τι οηπὲ αὐζοπι ΠΠ Ὄτετεπ{ας, δὶς Ἠ]]ς ρατ ρα 
πρὸς ἴσα σφι γοέσθαι, μῷ δὲ ταῦτα... Ἑ λληνας αἰπίως ορεσππη, Ψετιη  Ῥοβσα Οπωοος {εουπά ο κος Εν ταωτας ώνας κιτ απ]ητῖίφταιξεοτες εχ{[ς. Τ.οηρα οπ]πι πανς νθ- 
σαδ. ρό ἀθικίης γθέσθαι, κά]απλώσαί ασ ηὸ μακρηὂο(χος αἆ Αξαπι πτβεπι Οοἰσμιάϊς ὅς αἆ Ῥμα- "ν ᾿ « .λ ; ο { 5  ν ἂν . 11 . ή ε Αιὰν τέ Τη Κολχίδα καὶ ἐπὶφάσιηστό]αμὸν, ἐγ- Πα Πανίαπι, πο, απππι οοίεγα ἱταηοορή- 
θυτο,διαπρηξαμθης καὶ τᾶλλα, Τενεκω π ἀπίκαιο, {οΠῖ, ου οΤΙΠ1: ϱΓαΓά νεηποταπε, ταριϊΠο Ε]απα 

ν ο ο -ω ον Ἱ « . ; Ἰ ο." ο ε. 1 : ΄ 3 

αρπ'άσαι τὸ βασιλήος τὸν υγα]έρα Μηδείη. πέµψαι- τερὶς Μεκεααα: απβπιαήο αἆ Ῥωπας ας ταρτα 
Ία δὲ Ἡ τω όλχων βασιλ]α ἐς τὴ Ελλάδα κήρυκὰ» κ ο ας. ον ο εις. ἃ - ον ἐν ο κ ά πομο ᾳ .ς θαί 3 ο λραρος--τ ω 
αἰτέει Ίε δίχας τής ἁρπαγής, κά ἁάπεα(]έευ τὸν θυγα-ΔΟ “ον Ρα 7; ΝΑ ο τε κα κ τς ον ον λαο. πε, τα 11: 4ᾳ ταρία 135 Αιρῖνα ρωπας ]- 

Ἱέρω τας οικσα, σρθαι ΒΡ.ΡΟΝ ὁμάνοιαρτής Αξ.. μ]νπομ Ἀοβ]πεαε :: Ὥθς {8 ἰαίτην Ἶ]ίς ἆατῃ- κακών α(ηςἐδοσώ σφιθδίκας της ἁρπαγης εδὲ ὧν αὐτοὶ δώσει 
ἐκεύοισι. Δεύιέςιδὲλέγασι γοεῇ μὲ Ίαυτα Αλέξανδρο ἀῑο Ῥηαπιϊ Βἰίο » μπι Ίῇα αι 
Ρ τὸν Πριάμβ» -ἀχήχούτα ταυτα., ἐθελῆσαί οἱ ἐχ, τῆς ταϊοπι ἹποσβιΠα᾽ εογῖς ΠΡΙ Ἑλλάλς οἱ ἁμταγς γοῥανκῶρι, ἐπικάμά ας Ότασία «αραιά, τον 
κι ασλκώ τν “πάν ο ! ως , 

ἀμά[[ος, νοἰαη- 
ρε ζαρίπαπι ὁ 

τίμια ΠαβεηΕϊ οπηπΙΠΟ: 

α Τόψδε τὸν πον αὐίητᾶο «4νεῦ. 2 Ώεβι δὲ ἵπ 7Τμζο2.. πος βΙΙεο]ίπι ἵπ «γεδίερ.; πά{ετῖρηι ἷ ΄ 4 ᾽ ο οΝΙ . ον ρα ολ Ἡ πι . : έ- ϱᾷ πια]ε ῥΊμάο.  αἆ οἳ καὶ εά]ο, δὲ Νεσὴς,, οετειῖ τὸ, ε 45. Ῥαυ]]ο απὶς πα. ος ο ος 
ο. Β. ΠαΠΠι νετο πο ο 4 ο. γὰρ σάσ. ος. ε Τῶν κιν ο). ἃ Ὃ ο ε4 σφὶν ἵπ πιατρίπο,  Ψιάςε Τῤευςς, Ιάγ]]. 17, 4ο. Διακελευσμένους {1Η100. ; τν 
Φαρί[. ϱς πια]α. πΊΟΧ ἄλλοισιν «4πεῦ. --ὁ Ἐσβαλομένους Ἱκογιὴρ. ο Φοίνικες «4ά. άσσο ρο Ανρες ο ο ἵπ ΒΗρμοίμ.. 1). πανοί ε.1. Ῥ. πόο. πα σρῶτον τοῦτο ἄρξαι «γεῦ. Ῥαγ]/. δ, ᾖ ΑτΙΟΙΙΙΠΙ ΠΘΗ ϱὲ τς . 7 Ζμᾶ. Ρα. ο... ἡ Ῥίο Φέερῦ. Ἰπαϊσος Αεὴς, Περ, 3ῦ η]]ς μὲν αβε[, Επ ἶσ Ῥτουαης ἀγεῦ. 
αγ. 0.2 1 Πχεζ]ο, ὃς αἨ1ς νι]ρατπι. Ῥαμ]]ο απτο οὕτω Ίκρῦτες 1.2. 1ζοῦ, ὠπίκοτο 1ε]ιαἱ ομπι. 4ἱάο, Βεα πι ἔνεκεν ὃς βασιλέως «1γοῦ, ἅτ ῥ  Ἠοςαχ ος ὃς 7η. 
βασιλέα ΊναῬαί οοά1εῖ οσα. πιά. τὸν Ιζόλγγον ἘάΠΕΙΠΗ, 

ρλή/ιΟ,  Ἡ Τὸν όλχον «γοδίερ. α ρτῖπια πιαΠΙΙ: 
. . ς , ο 4 ο Άι οί ον! «. , κ 

ΠΟΠ α{ῖ. Ψἱάε δάση Ὑποκρίνεσόοι ὃς Γη αίῥ. ἵπ Εἴοιο», ποκρίνασθαι 7εμεί. ὃς Ῥαὴο. πια]ς, Ἴοπιυα ομἱσι μαι Ῥ. 68σ. 18. 2 τοῦ πια. 
Απ]ο» { Ἠρες ἆο «Π/ο/ΗΗἱ ΠΗα]ΙςηΗ. {οπηροι Ῥοηας ᾖ- απ Ἱπασ] μα 1η: οι αει πλδ τοιν  δῃος ἀαῖ πει, αποά Ίοησα {εσιι αβος, Τ,ορογίε ταις» νυ]- ΠΗΠΕε νέ ον ος, τὰ Ὃ η η προ. απ να]άς αά[εταπε Β/ο/ε ους εβῥαεβ, απ (ωάΐς, πιοναᾶ πρ 6 τν οι πρι ονΣ 

η « «15ου πρλυΐκορες οί ν Ἔ 20/14 εχς, Ρ. 458. ΦοὔηχΤτ, Τσο. ὃς Τδομας ἵνα. αᾷ Ῥποσπίσιπι πα ανν Ὃ αμ η Εἱεγ. Ὃι Περσέων 440019 λογιώτατοι ὃς μάλισα λογιώ- 

αΏ{εςε]οραῖ., Ἱπς Ῥοιτο αρρι]ίος Ῥμαπ]σας - 

κ ν ῤ ο ο πα 
Επ. ο ρμοαουευ ας τν αεπτο αι αν κο Ε πα 

πηετσατεΠίητ, απο  οιήήσαπε {Πάαπα πΙαΚΙΙΕ. 

108... θεειπάα ἀεμίπς ίατς, -Εοτῃῃε » Αἰοχαῃ- 8 

Ρὔηα Ἱ]σπΗ. σῶν κεν {γοῦ. »- 

4 σφι πρὸς «44, ΄οπος {οῦ. | 

- Τα πατταηῖθς, Ῥιασία 
ἴ61π Πλην] : τοῦ βασιλέως θννατ Ρ ΟΕΙΟΓ39 

τάτοι Ἠῖς 1η Ηρτ] {ποφΙσηίος, γιά, ἆλαο, 62ΟΠου. 1π 1, τ, 
9- ὃς αἀποϊαίοπες πιθας οὐ Ώ)οο 1ο) Τ,τ» 4. ΛΙά 
Μπ ἀοζτιας ἵπ Ιή1/οϱ/1.Ο)/ορυ, }0). Π. ρ.152,. Τε ῬμοςῬ- 
πὶοῖρης α τυῦσο παασ] ἵῃ Ῥαασ[ήπαπι ἐληδστε[]ς Ίτογιπι 
1. νπ. 89. ὃς Οἱ βυς Ῥεγ]ὲρ, Ψ. οοό. ἨΠἐιοάοι , αξ 
{περε. νε(Εβία Ίεσεῃς, κ. ν 

οτ. Κωτὼ τὠύτὸ, τὸ κοὶ Ἕλληνες] πο. Ογοπουίης 
ντ οἰαγήΠπιής.,, ἄεηυα ἨΠετοάοϊο Ρίαθε]ατα πιεήτι]ς, 
επῃ Ἱεροπι 51 ἆε {οἶγοάὶς Ἰηοᾶϊσοῖς {σησπα!ς ἀἰκιπεε, 
Ἱππιπτανίε, φμοά «4ἱήμς ἀεάεται ὃς Μ85. Ῥίυνας Ρυαο {5 
ΤγεῬαΠΕ» ΠθαΙ16 σοπῃΠο ἁσβιογηπε οχοπηρ]α. {5ά οἶιις- 
1π0Κ1, οὖαα Ἠθγαγ]ϊς, Ἡειοάσί ἀἰδΗοπετη Γοξίες τοῖσς- 
απο ἹηνογιοηΕ δι]. εγαης(οηδί ρίσίαα6 ἀξΡεῃε,  βατΐ5 
ἂν | λάσπη εχρ]ογαίήπι αῇ., η] απ αβα ατα Ἠετοάο- 
ς αι Ἰας οχίῖαγε , 4) Ίας άρα Ίπππυπς 5 ΦΠσπιηπαπι 
ας. ἁ: απ. σοπ]ΠιαΕ19 ρ]άγα ]ατεΠέ, Φπαε ΤΕΝΟΕΗΤΙ ρος 

ν ης] πἠπήο γαᾷά1 {οήρτοι! ἀεῦεπε, Ἐπατῖς ή οη- 
Ἠσ]μς τθὶ οί ΑΡΙΣΤΟΣ ΚΑΝΩΝ.,, /ο”}/0, οΡίΙπΙΟ 

9 Ὀδτεῃς, Ίιιπο νοτο» ΦήσΕΗ 1114111119 αὖ {ο Πεδογα, Ἰρῶν ο. ος τῇ ᾗ Ἱ αροῥοῥις-ᾱ 
ζαήση, Πεγούρε] ον Ἰνόκου ΝΙάΙτ Ὠ]ς Ρ/µαγερυς ας 

σα σον ον ανν ο  Ὁ. ὃς Γήλαμμ Έ.1. Ῥ. 507. Λ. 
αζνι ρίοιης ἡ ἰρὄν Νοηρβῃ[ο νἰάστι: «Πεγοβοίης» 

. πσσμις Ῥοΐσα. τὴν νόχοψ. 111 {μενῖς 

Αρ λλνἡσοὰ έρα τὸ δέ οἳ οὔνομο εἶναι ( κατὰ πὠῦτὸ 
ο τὸν Ἴψες μμ Ἰοῦν' αάάΙ πον Ροῦιήε α» 11εγο- 
όρο ο »ῶχου. Ηπ]Π οι οκ εοτήπιάσπ1 ΠαγταΏῖοπθ Π1ο- 

τοῦ νι α» τοῦ βασιλέως τὴν θυγωτέρο, Ἑυρώπην, ὃς 
πρ κα ως την θυγατέρα Μηδείην. Ένποραπα χαὶ μας 

Ἑλλήνων πάς οὗ γὰρ ἔχρυσι ({ς {στοιτ Πε- ) 2) 5 

ο ορ ον ος τκενδνα 
ος Οὖν ὡς Ἕλληνες] ήμιμη οὖμ ὡς Φεῤιωες 11Ο. ῬήαείοΥ /72ηο μη ια 5 31 οὖκ ὧς Φοίνικε;, 41Ο 

. : σης ρ]ο ./ . ο ης : 

Τηίβᾶὰς., αβΠΙΜΗ Βγσηηἶραον πΙΒὶ Πρεδατηπα 
ἓδ ο, Βεγρίεγης, εὔ]ας αᾱ Ἠετοάο- ἴηπα ᾿οοΠεταπαῃ 1Πί6Υ ας ρόο Ψη]σαίο Ίοησε 

νε πες» πτ ον ο Ἱπήηία.  Ώμαξ πορίς ἄς ώς Ίῃ ΛεβΥΡΙΜΠ αςΟξΙΙ εχροπτ Τοπιεπᾶαε: Ῥεγ- {πε α Ῥ]μοσπίοῖδης ταρίαπα» Εμοσηῖςς6ς. {ροητα {5 4ᾳνᾳ- Ἱομάαπη ἀεαϊβε αά[ενοναρασς: απῖρης μὈοηης οχρ]απα- 
[155 παῦτα μέν νυν, Ιπηυῖε Ο:. 6 Τέρσοι τε κοὶ Φοίνικε 
λέχουσι. νε Οταεοῖρ πμ]; ΠΕθΙΕ Ππερε[6 αἵοτ 1ῃ το {0- τὰ ΘΕΜΗΣ Τεριοπε ἀεζαπιαή[ια, Ἠσιὰ δη ἰάσ]ῃ Ίσπο- το, Σαιώμίανη α Τὸ, Θ]σο ρα ΟΠΗ1η ἔοζορῃης ]αθΕοπῖ πάνοσαή» ο/η» ῇ ΤΠ, τό. ονο]νοιίς, Ίῃ αἷία οἵπηία 
10ἱ8. Ρεᾖ Ππηπι ουίαι]ο Ἰπάἰσῖηπι, Ἕλληνας {οὔιρας ενεἴ-. 
τρια πολη 2 ηΕΩΠΟ εΠΊΠ οπιπία Ἠεγοάδεί οὔ]εοῦ Πσσπῖ, 
34. Ίσᾷ πρὸς ἴσω σφι ὅτε,] Ἐοτίιχ[ο πο πάς εοπ{- 

[0 ΗΠΙ5 εκ ΠιεΙΟΓΛΠΙΕ Ίος τιμά Ἠιδίαπε » εν 

τ ολες η πν. κδςβα 

λε σᾶς ον απο. 

ρα Νρ 
πμ φορείς ς 

αεον ονομα σα 

χΑ 

Ἐν 

ή ον τὸ 

ατα οσς καθε τσας- 



ὅ- τα οι δε ἡε]ι 3 
{8 Ῥ0ῃαδ ποἨ ἀαξπταπιΣ Ίος οπῖπι 1ἱος ἆατς. 
Ίτα απ απα 15 ἨΠε]επαπι ταρα]ῇοε ο, νἰυπι ε[θ 
ατῶςσίῖδ, 'ρήπιαπα πηᾖ]ς πιπαῖς ὅτ ἨΗείοπαπι 

πάντως ὅτι ε δώσει δίκοας" ετε η ἐκεύεέ διδόναι, ετῶ 
δὲ 4 ἆρπάσαωτος αὐτὸ Ελένην, τοσιυ Ἕλλησι δόξαι» 

ν πρῶτο πέμψαί]ας α]- γέλβε» ἀπαιτέεν ῦ τε Ε λόην, Ἱερείετε, ὃς Ῥωπας ἆε ταρί Ροίεετο ; "]ος καὶ δίκας τῆς ἁρπαγ]ν αἰτέον. πες δὲ, ΜΗ 
νετο» απαπι ΠΙ Πτα ἀαπιπεϊανιτεπε, ρτοτι]ήΤο . / ΓΛληδΗ Ες ν αῥ 1ρᾷς ταρτιπι Μαάςα : ταπηπαπα ααὶ, 4απα πας» 0) Ταυτα» περοφερε ο. όν αι λος ο Ῥωπας ἀεά[επε, πες παάϊΦΠεηι απππι το θύντες αὐτοί δίκας, μ9ε ευ ωαπα ὶ "βμλοία- 
Ῥοΐσεγείασς, νεῄεπι αὖ αἷῖς Πδι Ῥῶπας ἀάῑΙ. τό σφι παρ ἄλλων δίκας γνεσαι, - Μέχρι με 9 

4 Πας Ἡδαιις Ίρ]τήτ Ίπτοτ οο5 παιέμ]ς {ο]]ς ταρ]πίδ ἆ τούτα, αρπα γὰς μούνας εἶναι π' α6 αλλήλων τὸ δὲ αυτη, ΔΡ. Ώος απτοπι ἔοππροτα αιιοὰ ασαίώε, ἀπὸ τούτα, Ἑ λληνας ο) μεγάλως αἰτίῶς γενέσρα:. 
(Τς05 ΟΙΠΠΙΠΟ Ρϊαείριε αιδζοτες εχεις, ει. / ο οσα, ολ ορ Α 

] : | : μα προτερᾶς Ύαάρ ἆρζαι σ΄ ρατευέσαι ἐσ τὸ Ασι , Ἡ 
αι ΡΠοτες 1π Αῄαπι, απαπι 14 ἵπ Έηνο ν δε μας ῥδαι σρ / 9 2 Ἴ ἡ / ρα ο ον 

Ῥαπη» πηΠίαταπα νεπίτα Ἱπεερίῄοπι. 8ε αα- ος ΤΝ. τν πο ας ΕΑΗΡ πάζω η τών άεπα {οπεῖτα: Ππίᾳποτιπα νίτοταπι {ιδία εῇο χαάά ἀνδρῶν Αν νομίζω ες πρ έαρς 
ταρεια Εεπῖπας: αππεπΏιπα νετο, ταριῖς πἱ-. π“ασ»εισέων ος 8) «ε οῄσαισθαι εν ο μαι κο οΙ[σπά!ς ορεταπι ἆατε:. ριἀεπείππα απτοπα, δὲ μήδεμίη ὥρη ἔχευ ἁρπασθεισέω, σωφρόνων. δηλα ηπ]α επτα. Ῥτοίοφιῇ ταρίαςς ππαπἰξο[απη εππιόογαρ ο) ὅτι εἰ μὴ αὗται ἐβηλέατο, οὐκ. ὧν ὑρπάζο- ε[α, ὃς Ώοη νο]ητεπι, πεαιααπαπα Εοζά- το σφέας μὲ ο τες ἐν τῆς Α᾿σίης λέγεσι Πέρσαι ο νῷ : 0 ο. τν δα πως κ ἁρπαζομφέων γυναικῶν λόγον οὐδεγα ποήσασθαι΄ 

Ε 9 Ἑ λληνας δὲ Λακεδαιμοίης ενεκο γυναικὸσ σόλο µέ- υ]]απα Παρα Τε ταΏϊσηεπι:. Οτῶςσος αμίοι ]:15σ6- τν ο ο η αι ἀππιοπίς πια[]ετῖ ρτατ]α Ἰησοπίαιι οο]αρς, οσα απατά» ἐϱ τη Λιαήθς εἰαίῆοσι, ὅς πιοχ ἵπ΄ Αῄαπι Ρτοβεδίος, προ: 5 τὸν Πριάμθ δύναμη κατελέν’ ἔ ἀπὸ τέτε αἲςὶ Ἰγή- παπι Ἐτιαπηϊ ενεχΏ]ε: οκ. εο ἵἘΠΙΡΟΤΟ {6ΠηρΟΤ σασθαι τὸ Ἑλληνικὸ σφίση εἶναι πολέμιο. τὴν Αρ. εχήπια[ε ΠΡἱ Ἰο[ίεν ε[ο Ωτῶσος. Φἰααϊάεπι Α᾿σίῳ καὶ τὰ ἐνοικέογτα, Έθνέα, [βάρδαρα οἰκεεῦνται οἱ ὁ Αβαπι ἃ Ῥατραας δεηίες, 4δ Ιποο]μπῖ, Ῥετ[α Γέρσαι » τὸν. δὲ Εὐρώπη καὶ τὸ Ε Ἀληνικὸν ηγνται. ΠΕΙ νιηςἱ τ ἱ φαν .. ΞΗΤΟΡΑΠΙ νετο ὃς 6ΓΦςος Ρρῃ κεχωρίσθαι. Οὕτω µει Ἀ Πέρσαι λέγεσι γέσθαι 5 Ταηὲ {άπέίος.. της ἵπ πιοάμπι Ῥογ[α νο ζοχαὶ διὼ τὶν Ἰλία ἅλωσυ εὑρίσκεσι σφίοιν ἐοῦσαν τὴν ταηΏῖ ασσ]άιῇε, ὃς ΙΗ1 οχοϊἁΊαπι βδἱ Πο[αῃς Ίνα Ἴ : . : 4 ᾿ ϱ] Ν ρω σ/ ο» 2 Ν / . λ ο ο» «18. Όσωσος οχ[α ρηποὶρίωπι σοπιροτίωπε.  ἀρχὺν τῆς ἔχλρης τής ε5 τοὺς Ελλήνας. περὶ δε της . 
Οπι αἳδας πο ςοπ/{επΏωηὲ ἆςο Το Ῥμωπίσος., Ίου. οὐχ. ὀμολογέεσι Γ]έρσησι ἵ οὕτω Φοίμκες, οὐ γὰς. 
α1αα περαπε {ε 1η ΑἨβγρειπι ἀπκ]ῇο ταρα ἁρπαγῇ σφέας χρησαμένης ξ λέγεσι αγαγέν αὐτὴν. » πο, {[οά εαπι αριά Άγρον επι ΠαΙς]ετο παν] ἐς Αἴγυπ]ον, αλλ΄ ὡς ἐν ο Ισ πναν. 
ΤΕΠΙ Παρας : ὃς αὐπι {6 σταν]ἆαπι εἰΤε «οπι- 75κλήρῳ τῇ νὴός' ἐπεὶ δὲ ἔμαβεν ἔγχυος ἐῆσα, αἱ με ζνι 
Ῥεη[ος, νατίταπι Ρατεηίθε, Πο νο]επίοιι {ρίαπι ᾿τρὺς Ίρχίας » οὕτω δὴ ἐθελοντὸν αὐτὴν τοῖσι Φοίιξισυν-. οἵπι ΡΠαπ]ςίρης επαν]ρα[ς, πε ἀείθσοΓαίηγ. ο πλασαι ο  ιατάδηλος κας τα 
Έτ Ἠσο απἰάειι Ῥετ[α Ρἰωπίσθδαιιε τείοταηῖς Π' σα ο .. μη η ορ “ερο νετο» πέταπι α βο ρεῇα βη:, απ αἴτος, ού, πέρσι τε καὶ Ὥουικες ο αοὰ ο οεκποΡι μκ. 
που Ῥ]ηπρις ρου[εημας. . Οείεταπα απειη ἀρίε ΤΕΤώΝ οὐχ, έρχομαι εξεων ὧς ουτω» Ἡ ἄλλὼρ)χαφ. 
πονΙ ΡΙΠΙΗΠΙ σαρ]]ο Ιηίθιτο Ο106ἱς Ἱπ]απ]απα,ΒθΟταυτα ἐγέετο . τον δὲ οἶδα αὐτὸς πρώτο ὑπαρ-. Όπης Πθί ἱπάίσανετο , {οποιο μἱτοῆι Ῥτοβτο- ἔατα αδίκων ἔργων ἐς τοὺς ΒἌλινας, τοῦτο σημή- 

ἀῑατ 2 νάςα 

/ 

9 ϕ . 9 « ὅ “Δρπάσάντα Ο]ΙΠΙ ἵῃ «γοῦ,» {σὰ οοιτεᾶπι ο: ὁ Τὸ Ἑλέῳ Γη, ἄτ «49.7. οι1 ὃς πέµψει ὦνν. πιοάσ, . Πρρσχομόνους γερό, πηϊρο. Ὀαρή. , 2ο, οεῖοτὶ πράσῳ.µένων 5 πιοχ ΜΗδίης «4γοῦ. ”7μάο2. ὃς ραι]]ο ατῖαπα. . μρτα.. 6 Τούτων Ρ]εη]αιΙθ, τούτου ᾖειίς, οἵιΠι {αγή. «4.» οὐ είπα µόνως. ε Ἔργον νομίζειν Ρ]ητος. «Ἰήεῇ- ο αάΠρυ]αττ. 2 Ἴπά, ὃς «7γοβίερ, Ραγί/. 44. Β. πιοχ ὥραν 71μά, ἅ «{9οδ.. ππαῖθ. ᾖ δὶς {4εΐς, }1πά, γοῦ. ὃς 
ος ὦ δὲν α] ας ομένων. ΌΏυπς ριαεςεάηί δύλα φὰρ ὅτο. Ἱαῦει Ρ/1. τ. Π. ϱ.95ό.. Ἠδὶ πης δῇλον. οσα 
ης οὖν ο ά αἷο, ῥἼμά, «4γοὸι Ῥαγή/ι ἀμο, οείοτὶ τεύσου τ' ἄμεὶ, Ἀηῖ κἀπὸ τούτου ἀἄμεὶ πῖ ὁτερῥα{ ΟΓ3. 

αἱς, . οὕτω νο ἀρ. ο). εζἁλς, ὁ ΏὈσε[ήε Πέρσαι 74, ὃς 4γεῦ.., Ἱαῦαῖ ἴαπιθῃ 1Π1ΡΟ,  ὁ Οὕτως /Η0- 
συ ἳ Ῥαι]]ο απές αμ ΠΠΗΙΠΟΓΟ 41Η. πες ΠΠ] ππαῖς, πάς «οπου; αά 1. 6, 9. ΠΙΟΧ ἁρπαν]ς «4γοῦ. 4 Λέγου- 
τε 7 1πά, νο, Πιῤοήμς ο ας ΕΙ» θμῖριρ ἵη απιοτό 6ῇ ν βῃα]ο,. Φιλήπι ὄγεν 41ο, ῥά, μα, { Ἑείριπς, . , Ὁ ἳ '1ΗΡΕΠΙΗ5 συνεκπλεῦσᾳι Ραγήᾖι 6 Γεποί, Ῥανει ολ νομος 

ΤΟΠΕΠ: ου] Ῥ]ήτος [ας 
Έενετ. αἱ. {Ἴογγομι Ο/ ΦπΙΗσὁ αυαο πιθας «ἴεγοπε, να ἑαάιοῖε ἀρηα]ἱρη. Πογοί. Ρ. 856. Νοϊοπᾶρις Τουέ 
τιπι οπά/λοπ σοἨπημζχέιµμ ο ας 0408. (αριτ. νουδο- βΗαους ὃς (αβαπάτας νίπι ου]αίαία αἷξς Οἱ περαί 3 ΤΑΤΙΗΗ. Ιπάῖρῃ κο : 2 ας. 
ΠΗΠΙΕΙΟ ᾿Ἡῖ (γοησοίης πρ] υῃε ο πο νε οι Ἱκαρίαν ΡΙΕΤΗΠΙΦΗ6 Ταρὶ ας . η ἁποῖο ἂν πάρα ρο. 
{οι (ΠΠ οΠΠ πι ατοίσ]ο,, Ἠνυ[ς ΠΟΙΟ Ῥοίτήβητε» {τα οετῖς αοίας ρ]ωτες ν]άΐξ. αὐῑπε εἰ μὴ αὐταὶ ἐβουλέατὸ, 
ΠΠεγοζοέής Το κ, 7, Ἰς μἡμ{ζοο χο! Πτιέτητα Ρἱαου]ε, οὐκ Ἂν κατ γα]αι ἵη Ἠος Ρεπεῖε» 1π {Παιάεπι 1” 
Μοῤῥοε]εν «4{μὴο, ν. ν 4 ; πρὸς Ἴσους ἄριθμὸν µακεσόμεία. Οεῖ {ηπό η Ἱερίπα, Ῥριάθηπι ο 
ΦΡ10δ8. ν. 605. ὢλλ) ο ) πρὸς ἴσους, « Ἐρῶν ἐρῶσαν ᾧχετ' ἐξαναρπάσας. 

) 71612 «40. Ν. 1900, Ἱ Ἡλοα ἄνήρ. Ντο ΓΦουρῥτο- . 8ος Ἡ. ρα Μο ος {ρῤίσον. ἴμ 4μά, ν. 7ο. ο ο - 
Πίρος, ΠΟΠ ο. αθτρᾳοῖρα ΠΠΙΕΩΕΗΠΗ: 1 ΡΤΟ- 67. "Έήνεα βάρβαρα ὀμκειεύντόι οἱ Πέρσοι] 7. 7πανετ" 

 σὸν Ιζόληοκές τὸν Ἑλλ,  πρεΠί, πέμφαντα ο ο ος καν ο Αα ο νὰ ΑράβΙΟν, τὸν Πέρσην Ἱ,, τ. 6, 

ελίαἀρε][ίαίο, ος ο] ων σδα, Ῥοχασαππα ο το. ΤΠ 3 Τε, Τὰς δίκας τῆς ὥρπονο, τι ο 
Ῥιϊσαε «ο ῥίμε {η ΕΟ/ΙΟΥ. Ρ. ο. ἂ ομο {μπιό οκ. 
2 ών Τοὸς δὲ », προϊσχομένων Φαῦτα ο : προφέρειν ο - νο τμ ομενωε ΠπρυίατΗ, [ρα Πλας η. μα Ἆ : . . . « οί ͵ { παρίηὶ αά]ενίε, αὔ[οπήσυῖδιις Μςς., φαπλφι ας ον. ϱ1δ. Ἱρίο Ποια 4ἴσηιιε {εωβσιδὴο ρ. Λος, 18. εν αρ Ρο 
]ξος ης αμεση ἡλια- μυ 

πας Οδ /δρυσς ο 2 ΙπρηςαΗυς. ΟΠΠ] νΕ[]οῃ], «ΟµΠσηΙς. . Πγο(ο1. Ο.1. Ρ21 ΑΥΤΗ α4 4ο, ααηζπι- Αα. - » λεχία κατὼ ἓν Ἱ των Ἠεσσηνίων ἆπο- ὑγγνώμην ἵσαται, τὸν ᾽Αλέξῳ Σ ΜΕΝΩΝ καὶ τὸν ἔμείνου Φέβον ὦρ ρω ὃν ΠΡ ΟΙΣΧΟ- 
6ο, “ο ο ο Ἡ : ο μοβ» 
ος η αὗται ἐβουλέωτο 4116ῃι ὁ ο. ουη ΦοϱΙέγο. ή (γοῦ μι ΠΟἩ πης ολα Ἰοϊαίας ας 

]α]Ε Ρο (0οή ου η ἴης- 

ἵοταί [2{ Πεοε(ΜΗμίηρ εοΗ/Ηδ]ας ῥΗίάΠέ Ῥτο αι ραΒ 
{0 {ωμᾶατ 1ΕΠΕΜΕ ππα]ς (γοµουί. Αἰιά, νο]αΙξ: 
τούτων ὰρ ὦν τὴν ἐξεύρεσιν οὖκ οἰκηιοῦνται Λυδ) », 0Η 
{ηυομ1{0ΜΕΙΗ [10ἱ 0) υὐμαίσαμέ 1.941, Ἠυ]ὰς Π0ί ος 
Ῥατίας [ιαπα εῇῃα {ετεραπτ, ΕΡίας ΟΠΙΠΕΠΙ ας 
ΠΠΟΤΩΠ Ίο ἃ Πηα]οπίθιθ μμ η ς : 
τὴν ᾿Ασίην πῶσῶν νοµίζουσι Πέρσαι ἑωύτῶν ε κ. 
Τρ. Οομίος η «4ὐγα[οῦ ΡΙμοἰΑήή. ιό ο, 
Ῥ. 45. ἨΝΊοχ 1η οὖν ὀμολογέουσι Πέρσῃσι ουτ” οσα 
ατδίτατατ αΙσοπιβίηας εἰ οτε Ἐ; 
{σἱο, ἓδ Ποτόάοἕις αἁπη ατα Πε, 015 ΡΕ 191ν 
154. ὅτο, νο τν , 

ο ος ἂν -ᾱ » | . . 3 { ν, ση ό ᾿ 1 ; ης - 

ο πε ροβοιίοια 
ἴσαπι ΠΙΜΠ]. ἑρέων ὁμρήβη σενα Ὕοις Ρος, Ἰμισ απ 

ᾖοῖος, 6ΟΣΙΙΠΙ πο οὈΗΜΗ5» ας δοῦο]. 4ρο)ομὴ! Κδοά. 
ο ταρ Ὁ α ωπο ιά {ρεᾶα[ςε., ἁμδίτο: πι” 

ο πο 1ἡ6ἰαπειίς, Ῥο]]υα Ε οπιαποτύπι ὃς πίπις οοτίς Ί9πι9 Αμ Ῥας. 



4 μ {πς ἄμκα πα Ὅ το Ἱ 
νας» 3 ροξήσομαι ἓς τὸ πρόσω τὸ λόγε,ὁμοίωσµι-. ἀῑδί, ἴαπα ραΐνας πτρας οἴγιιαίεεαμα σΟΠΙΙΠΕΠΙΟ” 

αρὰ καὶ μεγάλα ἄγεα ἀνθρώπων ἐπεξιών. τὴ το- ΤαηάΟ. 411Ώ 1παβπα». ἆναπι αφ οἶπι ππαδη 
εταπῖ, εἄηπα ρεπη]ε {α6ϊαρ {ηπί ΡατγΏ; τητ{αςς. 

9 προς πια ΠηΕῃΊοτΙα ππαδπΏ εἴαπὲ» ΡΠΠ5 Γαοταπὲ ας 

ρα κῷ μα ο λαιμο δδιζ πτώρκο ο ος Έσίτας α παπι {οἶαπι Ἀππαβαπα {οε] 
αὐθρωπτη!η ὧν επισ αμα ἐν πιο Βοαμαν ον τῶν" τοπ πεηυἍ(μαπῃ 1ῃ εοἆστῃ ἴεποτε Ρρετίίατε;, α87 

τῷ µθέσαν, επιμήσομαι ἁμφοτερων οµοίώρ. ο ο τΙπιαΠθ πιΕΠΠΙΟΠΕΙῃ Ἠαβερο, | ο. 
ΚΡΟΓΣΟΣ Ἡ Λυδὸ μέν ὁ γένος, παις δὲ Α΄- .. ὀκοβφυς 6επετε' απἰάεπι {πε Τάι, Π- 

λυάττεώ" Τύραννος δὲ ἐθιέων Ἡ ἐγτὸς Αλυος ποταμᾶ,. Ίἴπδ αὐτοὶ Αἰγατεῖς, εΥταπΏΗΦ γοἵο πό 
ὃς ῥέων α πὸ µεσαμθρίης μέ]αξὺ ἆ Σόρων καὶ Παφλαγό-οοσ ας Ἱπίτα Γαἰγπα αππποπη {πηε. ΄ Ἠῖς ἃ πιο! η 

νῶν, ἐδίει π.οὂς [0Ρ]Υ ἄνεμον ἐς τὸν Εὔξεμον καλεύμοον Όγτος ας Ῥαρμίαροπας Ίπετβπεῃς, νεα νεΠ- 

ἆ τον ὁ ΓΚροὶ ρδά ρω. πα αφι]οπεπι, ἵη ροπίιπιπεπι γοσαπε Εις πόντο. ὧτου ὁ Κροισος, βαρθάρων πρῶτος Ἐἡμεϊεδμο, ηπῃ αχὶῖε, [Πο Οιωβις ὁ βαῤησῖᾶ Ὃ ος 
ο μὸν κατεφρέψατο Ελλήνων εξ Φόρε πα γωγὺν, της, Ῥπήπαις ο ες σα. πας το 

τις δὲ Φίλης προσσποήσατο. κατεσρέψατο με] ὠ- ἀεπάμπι αἀερῖε, α]ον ΠΡἱ απηςος οοποΙΙαν]. 
γάρ τεχα! Λιολέας; χα! Δώριαστες ο τῇ Αἱσίη, Φίληεοσθυβασῖτ αι]άεπιἶοπας, ΑΕοἰεπίε»; δε φαἰβαπε αν 
δὲ προσεποήσατο Λακεδαιμονίες, πρὸ δὲ τὴς Κροίση ΔΠα Πουϊοπίος: απιίσος αατοπα {εσῖε 1/4οςάδῦ- 
ἄρχὴο πάντες Ε λληνεςσαν ἐλεύθεροι, τὸ ἡ) Κιμμερίων ΠΠΟΠΙο5, 4 πι απῖε εἶα» Ίτηρ οίασα μήνα οπα. 

«ράτευμα τὸ ἐπὶ τὴν Γωήην ἀπικόμεον, Ἱροίσε ἓὺν «δει βάῇοπι,  Ναπι πανε δομα, 

πρεσβύτερο, εἓ κατασροφὴ ἐγένετο Ἡ πολίων, ολλ) Ἰοπίαη επρεζ(ίο, ναυα[ίος Ἡ]α Οχα{ο, ποῦ Ἡς: 

εξ ε Ἡς ἃ κ η δη ο ο ος ος εχρισηανΙε , {εὰ Ρετ ἱπομτίοπεπα εριῖ ρτ” 

, εξ ἐπιδρομής Φρπαγη. Ἡ 9ε ηγεμοιμουτῷ περίηλθο» ἆας. Οετοταα ρεπεἰραἑας απ σπῃ οΏοῖ Ἠειασ]ί- 7 

εὔσα Ἡ ρακλειδέωγ, ἐς το γόνος τὸ Κροΐσε, καλεομόεο ἆπιπα ; αἆ βεπης ΟΤΦ8, αἱ νοσβραπτας Μεῖ- 
δὲ Μερμνάδας, ν Κανδαύλης, τὸνοί Ἕλληνες Μυρσϊλον τηπαά, Πς Ῥετνεπῖς: ΟΑΝΡΑύΙΕς., 15 αμεΠα 

: ὀγομάζμσι » Τύραος Σιαρθίων, ἀπόγονος δὲ Αλκαίε Οτασὶ Μγτ]απι ποπΙπαηί ὁ «ναι βα]ϊ ω, 

το ρολά λωνμιμη μΜνιτῶμρανς ια Ἡς αστιο "σας πας 
Αλκαίη, σερῶτος Π ρακλειδέων βασιλε

ὺς ἐγένετ 0 Σαρ-5. πο ο Νιπά ββάς, . - : τα. 

δίω" Κανδαύλης δὲ ὁ Μύρσο, ὕσατος, οἱ δὲ πρότεβω. ΄Ἄτοπερος» πονήήπιας, Οαπάαι]ες Μγτ[ι βία»: 
᾿ Αλ βασιλεύσαντες ταύτης της χώρης »Ίσαν οὐ πιό- 4 μπα απῖε ΔΡΙΟΠΕΠΙ » 401 1Ώ θα τεβΙοπ6Γ6ρηανς- 

3 ουσ Λυδθ τε Ατυος' ὠπιό τευ ὁ δήμος Λύδιος ἐκιλήθή ταις, Γαἱῇεητ οίυΏαϊ ἃ Τγάο ο. οι »ἀφιο 
ὃ πας τοῦ, πρότερον ΦΥ καλεόµοον, ὦωδο Ἀπε- τοις] ρορι]α5 ο ο ας ε[εΓ ο αν 

τῶν 9ὲ Ηβακλέιδαι ἐπιτραφθέντες», ἔσχον τὴν αρχὸν ένα οἱ μας ση. αμα ϊσ ας : ώς 

να ἄρξαντεν { μὲν ἐπ] δύο τε καὶ ο -- ώ ας τν κο κ ὃς Ὃ τμ 
ων ο ο ο ο μπα απατεος τεπυετασε. ΠΗάΦ ρα άρίπσεῃς {πςςς- 

τε ἐκδεκόμθος τὴν άρον, μέχρι Και τύλεωτε Μύρ- ὦ ανα ; Ἄσσυς αἆ Οπιῤηβίεπι Μντί αν Ηις ὃ 
συ. Όδτοςς Ν ἕ ὧγο Κανδαύληφηράσθη τῆς ἑωυτοῦ γυ-1 5]βίτυς Οαπάαι]ες παχοτῖς {159 απποτα ἱεπεραίατ» 
ῥαμκός- ἐρασ-εὶς δὲ ἐνόµιζέ οἱ εἶναι γυναικα πολλῥνπα- θβπι(μο ἀεροτίεῖς απρίεταΡατηχ ΠΡί πποχεῖη ο- 

σέων καλλήγψε ὦ, το δεταυτανομίζωγ Ίν γάρ οἱ αἰ- Ἱηπίηπα οῇς ραἱςβοιίπιαπα, Ἠος τα εβς βῥίρος- 
ο ησα αλ : χμοφό- . {1α- 

απ λ χΧ ον ο η, 
πάλαι μεγάλα Ἡν τὰ πολλὰ αὐτῶν σμικρο αογέ, 

3 ο Α ου 9” : / α” 

τὰ δὲ ἐπ᾽ ἐμῖ Ἰν μεγάλα» πρότέρο ν σµικρά, τ 
ο ρω 2 

συ συσ ὔσσ σσ  α ση 

ἴ 
ζ 
ἳ 

| 
' 
| 
ε 
ε 

ἳ | 
ς 

. 

ο . 

ϕ 

--σ Ἠροβήσ. πρόσω περ]οξεῖς πιεδης Ζμ6ί, Ραρή. Ο. «4νοῦ, Σημ,  ὃ ἀνθρωπίην 71π., «4γοῦ.. πα οὐλαιωῦ ἃε τῷ ο αὐτῷ ρπο εαἰή]ας ο Τὸ γένος Ιάμεο Ρ/Η αμήν Ῥρ.ττόο. ή, Ρμή/ο2., τεδτο αγσυ]ς α οί α ἡ είς, ας μας ᾖο Εἰαίο, Περὶ Συνὀ, Ὄνομ. 5. 4. ἸἸσκήμο πο ΕἱΠετί, 98. ρ.4 90. 3610]. Εεγ/ποσεηής Ρ.305. Ουας (ραμπεας, 
ἱαυόατ «42οβέΗς ΤΠ Ἐόρωννος» ἃ 77 α/λεματῖο Όεπε πατάτας. 'ἆ ου αΏτοί έραδο, Πή5 Ημ, Το, κῃι ϱ.9το9. ὃς Αἱοηγβης» πες ΦΠΠεΝάΗε ΜΦΦ.: πιοχ ἐξίησι π-. βόρεαν λος 96µο]. Πέήπορ. : Ίαν, Τγγ]ης πρὸς. [θορέην ἐκδιοσῖ, νὶεο Ἱπεπιομίας. -ᾱ τοὺς μὲν ρετπῖς «4γεῦ. ὃς 71μά., [οὰ ὔἴπε 1 ρτ]οτίς οΥ1. τα ΙΗερΐς, }ηηή, ξομέο, πατάς ὡλερῦ. ἴπ ας καλένυσι. Ὃς (απάση]ε» αμ] ὃς γης, οἶηπι Ρή μίας {,, χκχν., 8. 11ῇ, Λία, 5 το ριας- τος ᾖ4ροΐο, Κορ. }πά, «γεῦ. /2Π68. 9 Ἀ ΠΟΤΗΠΙ πηρα, ὁ Νέου δαε απ πρῶτος αὐίυπε, ἃς ὑερό. Ἠ]Α1- 
ὅο5-Ἴλοκ. Πάεπν "Άγρωνοε, Ν]βο "Άργων ὃτ βρρωνο, ὁ Τούτων δὲ Ἡμακλ. " Ιαίαμο οπµηο8. είς, δὲ Ίσ]ιο- τα, - ὁ "Αρξαντες ἐπὶ «4, ὃς εαῖει], μὲν πιετίοε ἠδις,  ἕ ον «σας πώκβὶ ᾽πολλῷ ο ακῶν. ᾱ- ών σσοσς κ. ..- στον τα. πο ο νο νο 

ὴ 

ἀεπλ» πευίτο {μάϊρειλς, | 
” 

ισπ 

Ῥαπεπογπα {Πο Ἠ]ετοάοίσο {εΠρεασήΒ μα ρω ὅτο, Μεουπι {οπής Απιρηβηαις Ῥουδερής δ; ο. 

τν ας μπαμ σος τα κο 18. ο. 0.5. Ρ.65. τς ν (εν. Πε- 
ερίε αιΙάσιῃ Ἠ]6δ., {εά ἆ νοσασυ. Ππίπιο αεί. ος 4. "Αγρων μὲν γὰρ ὁ Νῄυ] Ψοτο Ποην. 

πι Ῥειο Σολμή, Φοῦ 9Η, Ο.Τ. Ἱερε Ε, Γ1δοΗ Νεο. Ώαπια[ὂσηιμη Ρ. 68. ὃ Ορ μας γατ. Το8, τχ., 4- Μο 1άέπα νίτ οἰαήΠΠππΩς. τὸν δὲ οἷ- ο τος ᾖΜ95. εππι {αρρείῖας ἔοαπε, ααῑς ου]η τα οίευς δὰ ἀντὸς ὠιούσας, Ἠξ Το.Ἡ» 19. Ἡν σσ, Ψεσιπη Ἰὰ Ῥομά ΘΓΓΡΠΟΗ; αποᾷ νΙχ.ορίπος, ακῖῇο οὐσµγτοε Ρον ης, 
ωκοσως ῬαίρεεΙσπι, Ἐκ[εφαίτατ Ρίαεῖετεα ποπ εα ἄμηεαχαι πας το, ορρούιης α θεηρ]εγοΊ 4δίς Π οΗ/ οιοιο οσχντ. ποσο ἀσηριοπε» ω- ἀπθϊεόπε αοεερῖξ» {εὰ ὃς αΠαπάς Ἰη- Ῥ. 417. εκοϊεατής, Ὥθς Πήπης ἀσ[δῃ αρ αμ 

τον «οἨσξη. Λάά. Γμοση. Ὄεα δη. θθ ννς οποια 1. δοαἡρέγ οβοπήν Λε, ἃς Ἠενήοναπι Πο” 
σος δς θὰ η ο αν πήοί εοπ]ᾳ:. πμ]Η» Αριοπίς Ράΐίι αγυππαας, ουἱσίης Ἠαικο[ό λα, 
ἐπ αλ θο ΜΑ, ἣν Ἄόρον ἠπο]ο. ποφιο νσῥόρρη» Ιω. 194 ὃς δύρης Ἰωρλάναν εκ ση; σποἰᾖ]αγθβον Οιπρ]λα- 

στ Ὅ βι» Ἀἴαιο 91195 Ἠ]ηπα ἁΙ[στερατε, . Φο]εῖ Ίος Συρίυς Ἰ6. εἶμφ βνα Άχοια {οἨ Π]ϊα ο αν 
| 

; 

όν αν και 

παμοήρασο, Ῥοέξο «ας, σλσῤσυλην Ἡπ Τε πο Το. Τη οιπέ αρ ο Ἠογοβσε Γδητοπήα., αἰιδὰ 1/1μεΓλς Ῥτ]Π- 
δοῥοί, “ροή. Λο 31 Ἡ» 048. ου] ριΒ Ἠετοβοῦ Ἠ0- αριο εγο]α{. {η 6: «μον, οοππιοπείδοῖε., τορθηο- 

παοῃ». ρΓΟσ/19 πα {εητοηήαπῃ πεζο αι ισα» αὈοίῖ, οπιπία τη] Ῥ]ητος. απίδης οὐ 1] σοεθᾶσιο ἀσῦσᾶς, σαιβα 
«αΆσῃῃ, Το αππΠὶ5 ΒΥΠΙ68 Πορ ῄνα ο ο ος ὃς Ῥα- ἀεβις Ἠσιίσι, Οπιρμα]άς {οινίοπᾶ, οκ οποΏ]α πατηπα 
“Ῥμ]ησοπας ἀιΗηρμεπεί αμ Ἡς εῇ, ; 'γ]αμής βΡερ{ρ], ΒΠπι ΛΗΠΕ, αἁρποίοιε Ώήάογες Τ.. Τν» 39. Π8ς Πθραξ. 

μὲ. Ἐν] Ῥ. 17. οὖκ ἀπὸ µεσαμβρίας , ὦλλ᾽ ὧπ᾽ ὤνι- Ποαηίεης, οτι Ἱπ ΕΠΗ ποππο 5 4μθιπβάπιού πι ὃς {22ο- 
σχοντος μίων ηοη απογλάΐσν Ὁξ Ἠετοάοτης» {4 αὖ ο ἀογηςς ἀπσονε., Ίπ ορῥαμ) Ακέλη. Ορθπιο οπηηίυπα 18 ος ἷᾳ ὴ Ῥομηήροι. Αε οαμΙά { ἴ]ε οἵτυπι {ος Πῖ- Φ]ο ΟΡγΥ/οβ ου, αἱ Δε} Ιεγώτῦ ποἩ ΠΙ6ῖε, Όνηε, χν. 
ΡΕ(ΠΗΠι Ίπ πιο η ριιογίε δὲ ον, Ῥεδαδ.» ἃς Ἠετου]ε, τερή σοπετῖς ΊΠίςί Ἐλ/άος αμ έτο- 
«7 Τὸ γὰρ ιμμερίων σρώτευμα] άὖο Ἰωχ. Ρ. 12. Τα, ὃς οὐδὲ τῇ Ἱωρδάνου δούλή συγγενέσθῳι ἄπηξίωσεν, ἐξ ἧς τς η. Ρ. 339. Πο ρμοίοπι, ὃς οἴνσα Ἠοπιεί αθία- «ἐγένοντο οἳ Σαρδέων βασιλεῖε. ἵνα εἴρο αχ Ίαγάσπ 3Ἡ- 
πα σως μον Ῥαμῖο » ΟπππιοΗο ΙΙ Ἠῃο Ίῃαις- οἴ]α τέρας [μπε απὶ Θηγάδις ἀείπας ἱπιροταγμπί, Πο- 
Ηπα ται “Τοπος Ἠειοηοή {ομίομήα, αιήρρα απῆ- αῑςαἆεο ορι5 εΠξ, Εξ αυε σπα Τη, 10), τ. 54. 
μπα ο νσμς ο ομν όλοι {6 τεπιροβρς ασοι- τα. ἐν Ὀμφάλης τῆς Ἰαρδάνου, η ἐκ Λυδῆς τετῆς Ἰαρδά- 
ΑΠΗΠΗΟ ΟΙΝΙΑΡΗΗΝ απφις πλΗραπής Τ,, αν 1. νο 1ο. γον ΟΗΠΙ πίζο ζοὐΓΙΚΑΠΙΗ», ο μις: 

Ξ 93, Χρην 

, 



κ 

σι τα ος 
Ππαάεμο, αρ Ογροιι, Ώα[ογ]ϊ βΠαπι, οκ {1- 
τε]Πεῖρας {.ἱς (οἴαε θΠΐπι 16 πίασΊπια 1ρᾷ αςςε- 
Ρίμ5, εοαιε 1Π τερῖς πιαρὶς αταη]ς πεεραιαζος 

- ζαπάαι]ες) ΕοσπιαΤη 4ποσπε αχοτῖς {ΠρΤὰ πιο-- 
ἀάπι εχέο[]εσας, Λά αΠεπῃ πο πη]έο ΙΠεεί- 
1εξὲο εεππροτθ΄ (ποσσ[ε Ὥαησαε εταί αἱ ππαἰς 
εγεπίτε) 1ου]: ής νετρῖδ, (Ύσες, Πο επΙπι. 
ορΙπὀτ΄ τε ΠΠ] βάειη Ἱαβεις τοξετοῃΏ ἆς σοἩ- 
Ίμρὶς Εοσπια: ( 
πηπίρης ΄απγες παπι οσι1). βας Ί]]αίι οοΠ{ρ]-' 

αποά παρ] Ἱπετεδπ]ω Πππε Πο ο5., 

ΕΕΣ 1 ὰ β 

χµοφόρων Γύγηεὸ Δασκύλε αἱρεσκάμθος μάλισα’ τή» 
τῷ τῷ Τύγη κα] τὰ 3 σπεδαιέσερα τῶν περηγµάτω». 
ὑπερετίθετο. ὃ Κανδαύλης » καὶ δὴ κά τὸ εἰδίθ» ας ηό 
᾿γυναικὸς ὑπερεπ'αμέων. χΡΟΙΗ δε εἰ πολλου θιελθόντΘ» | 
(οὐ χρην ὃ Κανδαύλη γθέσ9 αἱ ν- ο ογέ ος25 

τον Γύὴον τοιάδε' ο Γύγη οὗ Ύάς σε δοκέω “πείθε-- 
σαί µοι λέγοτι περὶ τὲ εἴδεας της Ὑωναικόρι 
(τα 1 τυ/ χάνει ἀνθρώποισι εύντα ἅπις ὕτερα ὃς 
Φθαλμῶι) ἆ-ποίεε όκως εκείνη «ήσεαι γυμνήν. ὁδὲ 

1 

22 

. 
9 ν - 9 9 / .ν / ἃ / / ον 

οἷας πιάατῃ, Ἠῖς απτοπι νομεπιθηΐοτ οτο]α-- » μέγα ἄμβωσας, εἶπε, Δέσποτα, τίνα λέγει λό» . τς - 7 , ἳ αν. : Ἅπιν ο 
ΤΗ8Π5 9 ΟΠεπΙπα πι » 1960165 πειτε, {ΘΙΠΙΟΠΕΠΙ αν γω οὐκ, ὑγιέα χἐλεύων με δέσπτόιναν Ἕλν εκ “4. Ἡ νν να 11 Ἱ ο ἡ ων / ὦ 

ΡΙΟΓεΙς παπάαπαφσαπι {[απιπα., ος πα ᾖαρες ο θηι ὀῤρήνι ἅμα δὲ κιθῶνι ἐκ δυομένω συνειδύε» 1Π{ρίσετε Ἠσγαπι ΤωθαΠῃ -ΠΙΚΛΗα 3 Μα]ει Ἔχι- 2) ο τσ ο Αι δὲ πρὸ νακὰ ὡά αν πμ οουμᾶ πα] ἱτατ-εχηῖς,  Ταπιθοο» τοι καὶ ΤΗ ἄιδω γυνή. πάλαι δὲ τὸ καλὰ αὖ- τὸ τηπ]ζᾷ ὃς νετεσιπάϊῖαπι ρητ]ίαχ εχη]ς. '΄ Ταπι ον ο οκ κ σορο δώ. οἶϊπι Ποπηϊπῖρας [1πε Ποπο[ία εκςοριίαία, ῃ- -ν ο το ο νο 9) 4ε «Ι[σαγε ἀερόππας: 1η αρα Ἠος πημπα ες ἓν τέδε ἐσ]., σκοπεώ τιυὰ τα εωυτου. εγω δὲ Τι 4πεππαις Π[ρίσοτς ἀθμοτο, Έρο νετο εδὶ Πάεπη Ἠαδεο., - Π]απι ε[ς Εοη]Πατάβῃ οιηπίαπι {ρεςΙοοΙβἸηπαπα, ΄ἔεφπς οἵο Πο τΆς οὖας 1ο]: οἵα.' ΑιΠ6 πῶς 
Ρεγιπιε[οεῃς ποιά ΠΡί οκ Πὶς πια]! σοΠΕΙΗ- 
δετεῖ. ΕΙ νΙοιβίαι 1]]6 Π]ς ψειρῖς, Ἐϊάεῃς, 11- αμ ε[ο Ογβες: πεφμε εἴπιο 4Η επῃο, απαΠ Τατ Ὥος {ΕΓπιοΠς ἵοπίβίητας ἴς » Ἁμί ΙΧοΓσΠι ΤΠΕΑΠΙ πεφιίᾶ- Εδὶ οκ ἑη θίτΙπιθπε] 
τάγ, Οπιπίπο οπ]πι ᾖς ερο ἷ ππας[ήπαροτ, ατ 1]α ηε ἀδργεμεηᾶσγο οάσπι Ρο[]τ {5 σοπ/ρε- ἔἴαπι αὖς τς. Το Ὥαηαπε {συηᾶμπι αρετίαπα - Ἱαπααπι ουρῖοιΠ, 1ή αυο εὐδαπιής,. εο]οσαρο, 

εγσς Ο) 
ον 

3 / ον. / ο πείθοµαι ἐκείνην εἶναι πασέων γυναικῶ χαλλιση" 
ἓ λρηνἩ ο καν οονς, Αα, ο πο σέο δέομαι μὴ δέεσ.αι ανόμων, Ὁ με ο, λε- 

» / : ὰς / ο ελήβ, εκ ΙΕΡΑΑ 
ἀϊσεπἀο Ογρες τερισηαραῖ 35 γων τοίᾶυτα» απεμαχετο. Εξ αβρωδέων μή τι οἳ εξ 

. αὐτέων «γένηται κακό, ὁ δὲ 18 ἄμείδετο τοιόδε » 
 Θάρσει Γύγη’ καὶ μὴ Φοξεὺ μήτε έμὲ λῶς σέο' σεν 

ρ ρώμο(ϐ» λέγω λόγο τόνδε' μητεγυϊαικα ΤΗΥ ΕΥ, 
, μή τι τοι ἐξ. αὐτης γέηταιβλαξθ». αβχῃν γὰΦ 
»ἔγω μηχανήσομαι Ίς οὕτω, ὥστε μήδε µα.2ειν μυ ὔ- 
ὃ ὖ' φθέισαν -λφο σεὺ. ἐγὼ γάρ ανα ἐς Τὸ οἴχημα» ο τῷ : 
ο ποιμώμεθα» Ἱ ὀπισθε της «οίγομθη όρη σησῶν 
9» μετὰ 9) ἐμε ἐσελ.)ότα παρέες καὶ ἡ γυνἨ η εμὼὴ 

4 

ώς... ο ιν ας περ ἄθς ας νωνως: θωοιν οκ ολ 

3 οἳ κκ ῤν νε ἐκ λεν κάρα, ομως. νεος τον. ειτε «δὲ ο 8 Της ἐσόδε ,)ρόνος" ἐπὶ - 

Ὀρί ερο Εαστο Ἱποτείτπις ἔ ὅε Ἴκος Ίπεα -»» 85 κοιτον. χειται δὲ αγχε τῆς ἐσι νο Επ : ἳ : ας ρολ ς ον νο να ανά Σ νο. εκ εσας ας. ο ασ ο ππετος ο. σον ου κο πανο οος πρ αφακοτ) πο Ας μον ὃν ο 
. ὀ ὁ 

ἃ ο Ἄμ τν) ζ «ρα» μη ο ὰν Ἐ- ο κκονα ορ κ κα να ᾱ- φέτος 
ο Ὑπουδριότερα αγ]. 4. δ.. Ἰομὶς, λερῦ. οἵα. Σπουδεέσερι }οῦ,», Ῥνανδ. ΄ὗ ἐχρην δε Ἱένδούλην «25. ο. «της ὃς Ππ [ο δη 0. 98. ο Έλεος ἃξ {εφιαπᾳ. Ῥτε[ϊε, Οσο {ησσοᾶμπε ὦτα φὸρ ἃτο, Ἠαροπε ση. Πρ] {.μοίση. 12011, 0.90, περ]εξίω ὠνθρώποισῳ. ΣΙΟΧ μέγα ὠμβώσως. 449 επε). {μά, {οῦ. «4γοῦ, Εκ[οηρῇτ αΠϊοπῃ Ἠασς Τρου Έτοργπιη. ρ. όἡ αταπτ Ε]1. ε. τε ϱ. 198. οὐ. δε. 80: Ρ.Ἰς. ὃς σκοπεύει». ϱ Ὀβῥωδέων οἵ «/ορῦ. 

ίθετο τ΄Ἴᾳδε βαλή/, «4. δ. έοηι, [οι 
ίρενος λέγῳ λόγον ἄπο 
οὕτως β]Η1. Ῥαμ]]ο 1η{ς ΕλάβΗ., {ος ος Ιετθγας «44. Εαγής 4. Λ. ὃς αἷῑῖς, ῥύσω νη]σο, 

ρτο 

΄ Ίτα 4:/, 

μμ 99, Χρῆν 
οἱ ροπυ9. θεηήριοτί τε, ότ. Ι. «σος ν το 1η ζπ0ἱα, «οε0ρ/ο ΦΟΣ σοἱῤιτ, |. ὃς Ῥο ού. ο6, ππίχος, αφ μαοβῄο ἀοεῖως Ἱπεσγρισίκς ἷ πο {.. ο. ἐχρῆν δὲ ἄρα. νταῦθοι ὥσπερ μοὶ φενέσθρι. ἜΑάᾶς, 
κῶς, ὃς εχροάἴτῃ ΟΠΊΠΙ οτι, 

. . 

-. σαιρίπο 
ς : 

Ερὶ Ἶ τν γαρ Ἰκανδούλην παθέειν κακῶς Ῥο]]ᾳ «ΌὈρ[όραειμι να, 
ων πρηγ μότων Ῥεῃς Ία-- λα ῥὴ Ι1ΟΓΥ/.Ρ. 1141. 16, 

ἀεροπτης» 
αποᾷ 1η. 

«4μ1δο). 11. 7. Τὰ οπουδωέςφτα τῷ Ῥαπε. ΠΟ ΡΙ]εη το(Ππιοπίο / Ἡπα σπουδεέσερῳ «4γοῤίορ, εταπεί Πγασίο πεηυο Π1ης Αἴῑσας ας Ιοπίσης {οηαἰοπίς, ορΙΠΙοπΕΠι κ ις 15. 6αἱε ἀεπήχου, Τι νὰ». ν/ δ77 ρ.9τ. ὃς (γρρουῦ Ἡ 199. 1. ζ]ο)Ιο η) ασ ίόκ] νρονς ἀμιθρρ ας νη, 1. ̓ ἀθάσγαῃτ. Βοα[]οσῃ(ὃς ον ολη ἔμχρντο, σπουδαιότερον. ΠΟΠ Τη8]Ε. πες ρυ]οτίης ΓωπΙόῃ σπευδαιέφαρον. {ομἱρακς, . τν ας ος ο 99. ΄Ωτα γὰρ τυγχάνει νθρώποισι ἃςς, Ῥορι]απ {1 ἀθτίναιό . προα, τκμὰ 

400 ὠνύρώποισι Βαν]. Β., Ὄεῃα. 
Αοθῑς ος ἐπ ο, Μένα α ος, 

» καὶ ὥπεμ. την ψυχὺν ὠῥωδέων {ΕΥ/ΠΟ/οΡ. ϱ. 
: Ῥτῖας 4ήοφε 7γοῦ. 

{αλ//. Κεμέσ. ουαχερὸ. ἵπ είς, 
Ῥο[ίτεπιας {προῇτο, «4γοῦ. 

23 Ἰζανδαύλγ νενέσθωι κακῶς] Ῥ]ασυῖεάΙσδη- 
θ, Ὑν0ς. ἡ. ΙΧ, Τοῦ.. 
ο12, Γή. 0.18. ΙΠῃ 

Θι10 πιασϊς 
544 λος ο ρε 1 - 

Ἰνδαύλη μά- οσο Τ]6 νο]υήτ ἠπεο]Ισξίηπι ἳ 8 ή 

0/0 
: Σ ριο 0 - 

τῆς ἐπὶ τὴν Μέμφν ὁδοῦ κ ση(]ν] ὃς ζοδυηρὴ) τς 

ρήοο,Π. 

Ἔελιῖς, εκ 

ΟΙο}/0 περὶ Συν. Ὄνομ. Ρ. 24. Ὁ, 4. Ατεϊζα ἀἰα]εζτο οχ- «τε «4εθλ]Ιος Τα 11ως 11 Ὀταποίος. Ῥεκυ] Ρ-04. ὃς 
4 Πάει Ιάεπι, «4γοζ ἠει]ο, 
αθο[ε  ε 6εύσχοθαι η) 2 ἃξ ΤηΔΙΕ τίιω ἔχειο λόγον. Όιαα {εη πετ ἅμα δὲ ήῶνι ὅτο.ς 79. Ῥ. 4ΔΙ- ο} δὶο 1Η, Κοίρ., ΠΙβΙ6Ο ο/6ῤῥ,: ἵΠ α]]β 

693 48. ηος ΕχΊοσο,.  ὦ ζμεί- 714. ὦ2ερῥ, ΠΊΛΤΡΟ, ὦμρίβετοι σ ιώδε νυ]ρο, { Περώ: πειρώµενον, αποᾶ ὃς ἵπ α]ίς, οπή[ο λέγω, ἆ δὶς ΙΕ, { /1ημ, 4γοῦι ἔπισθεν, (1 ΠΙΟΧ «ῄσω οὐΠὶ κής. Ραγ//. ἀποι οἵα )ρὸ., κοτῶνα 9Η], 

: 30. "Άμῳ δὲ κιθῶνι ἐκδυομένῳ κ. λ.] ΒροξηνΊε Ἠαθε Οἱ,- ΠΕΗΣ «εν. Ῥαεβαρ.τ, Το. ΤΠ, δ., ησσΙς (ταοσος εἶας. ' οποβδίτας Ἰατηῖες τοῖσῖε ασ Τεοίογος Ο”, αά 6γαεο Ίκ, ῥ: 189. Πϊςπιογῖας ΓηπΊοΠ Ῥουσαϊο Ἱαρίᾳ. ο 
{]ηήαγοζύη αὐάἶς τ,Π.Ρ. 1 380.65. οὖκ ὀρθῶς Ἡρόδοτος εἶπένν. ὅτι ἡ νυνὴ ἅμα τῷ αιτῶνι ἐκδύετοι καὶ τὴν ἀΙδώ᾽ τοὐναντίον 
ὼρ ἡ σώφρων ἀντενδύεται τὸν ὠϊδω. Ομϊ (ΠΠ ά ΕΠΙ 4ᾳ οαίῖα 
ὃς πιοάείτα {οπιῖπα πη]]απι {οιαῇΕ Ἠτοπι Ἠετοάοιας 
πιονεβίε, ἆᾳ Ῥτοσασα πιοίτο ΠππιΗὈμσαυις αἰῖς, Ῥεπα 
{21119 6ὔ1 ο ππαῖρης, πι ο α- 

{ασ ῥγ)μοἰρΙ η εβ ϱΗάγο {ές οὐυέι οὐῤβόταν 
Ἱπ' Οἱ ος ομής ϱ/αοβ, Τη/οαν ο 39.. Μεμας 1άεπι Ρῇμ 
ζαγοῤης ϱ. 37. {-. ΡΟΙΗΟ σκοπέειν τηὼ τῷ ἑωύτοῦ Πο 1Ο”. νεο» οἰαπηηπινίς «ρογρίης ΚαβῥεΙης σκοπεύειν ΤπαρΙ Ἰοπίούπα Παιοσίε η Ῥσ) Πρ. οὐ ΕΡΗΙῤῥ. πι, 4. ΝιάΕ 
0.909. ὃς 7/01 Ίῆ ι)ολρς] Ὃ ο ριοςν νς «.96. Ὁ δὲ ὤμείβετο τοῖςδε] ΙΤ Ῥταε[ίατ » Ἡς 6. 35 98, 
αἴφιο α1ρί5 πας «Πεησίε Ιοηγζης» φμἱ ὃς ὡς σέο.πεῖ- 

᾿ρώμενος λέγω λόγον, εστοβία ορπ6ονα οὔπη νδεμ[ής 6, 
α. “γορίερ. {εμοάα» Τ2. (αἱ αοοσπ{εῃς ΙεέίοΓ6Β ’ πε όλο, Αηβταιατ: περώµενο λέω Ῥτάε[οτηπε οἰαηῄππς, ΄ νε’ ας ζ ος Απόζοτημο Ἡσπή]ήο Ἱηεας Ον; ΤΙΗΗ ης νὶγ ἀοέτής πον εή11ς {οπηρεχ αβ, υᾶ οροτε. 

4 ὃν .. 
, 

ς ν Ῥ.οο 1 ο ΙΤΠΘ. ΕΊΠΡΕΙ, νΕΤΗΠ, 1Π. ἑοπαογετς νορομτ. [ν178, Ἱπά]οίαπι αυ] ήπη αά (οἱορίμης ὃς ΡταραΤς οδη/{]ες ὅις πρὸς ο ιαλμοῦ πολὺ. κρείττων ἐς ηη]ς, αιιοᾷ (α/αμύσως ἁοοη]ε ο 
ἔρι οδό ες ΠΟἨ αζπιοάπῃ. εα ππ]τα πε, πι ΙΗΟΗ(σΠή γΘγήΠῃ ΝΑΠΙΑΤΗΤΗ ποΠ ση αι ὦκοή. Οποά ἀὐῑάσπι αἆ ἂν οι ἍῬεοάονεην Ορα8. Χ. οὐ ὅραρς αι Ιον, ΒΗΠοτ ἔπμπη αππῖδας οῇ οΠ]οίμῃ, , Π1υ Ἰηάΐρᾳ Ο, ΧΙΠ. ες. οι νιν 

Δερ]ίσᾳο νἱάσιμη 
ὰ 

ΒεπεγαΏπ] ὃς 
ώ ή αὖο 1.. τι, 

ΡαΓαΠάαΠ1 οσµ]1ς 

. στ, "1οᾳὕεπάϊ {οΥήΊάπ1Σ νειρα αμσ(Πδ» σκοπέειν 1Π ὁρᾳ η : ος « ηλμά αΡῄμ. ελλ οευῆς [αρ]οσδα Γή εΠ συν ἔωηε, «ἰρποίσμητας ος 
πρὸς ἐπισήμην. 

ΠΒ] αρίοἵ {περα 
ΓΑΠΠΠΗΠΗ Π το- 

ο 2. 15Τ.. ῬαϊΟΙΟΤ.. 
να ουἱσα {σης το]ρ]οίο 

ο πυς οευ]ς, 3ο)ο ΤΑΤΊΠ] ὁ δὲ μένα ὦμβο τν. {αηβ1 ΕωεμΠ] α[ὲ ὃς Βοἱο]ίαίας πουμε ο ο. 

«41. Ἐφὼ φάρσε ------ ὄπισθε. απ, μα] ος 4 υπ] αιθίέίος: ὠγανὼν άρ σε ἐς τὸ μη, ὠεθο, ἔπισθε τς ο μνὰ οο//οζαῥο. 6Χ. Ω/οή/; οι Ῥ.6, αμ. Ἰοπίοα απἰάθηι Π]ο οὐπνογήε 11 Αεΐοα οι 
Ἡς Ῥ.6, 9σ. ]οπίσα ο]ά ος ηλ. 

ο ο ο ο ο ων [ορομας » ΠΙ Ίος. οα : ας, ἐς «ρου κῶ: ὕρανε τὸν ΤόΡΕ, ἐς τὸ οἴκημο. απο, ος, ὃ να μι ἁλαφωρα νρνεκολέ το) ον μας την ὤγ αν ὼν ἐς τὸ προώςειον κώτέδΗσΣ. α μα η - 49, ὄπισθε τῆς ὀνοιομένης νο πρ άσμα ος 
διορύομων ΑΙάἰπΠΙ ἹοριοτΙπιαο (οὔ4. σήσω Ἠλα” νὶε αἴηήο ϱ]1ς. «λποὶ "ηποα Ἱπεοπίυ]το Ἠπίαγε”. 

61. 
Ὅο, Ἠαιιά Πη]ημα, Ἱπαίρπαπις 18 

Ίκες, 1, Ν. Φ. 388. Ίο δε 

{ριεΒ 

ΙΓ» ος 
Έλις πο ροών ως εξ να» 914. Ίνηπς ο). 9 



6 Η 15 ολα νι Ὁ ποτ 
5 τὂτο Ἐ ἱματίώ κα{ὰ ἓν ἔκασ-ο ἐκδύνησα 9ήσει μ4δἷΏ ορίομ]πα : Ίαχία ου]ας Ἰπιτοῖταπα {εἷ]α ρο- 
” καὶ κατ ἡσυχίῃ πολλὺν παρέξε τοι Ἀεήσασθαι. τα ε[ε, {αρετ ατα, υείτος Ἠ]α» τε φπ.ππφα ὃ ” . ο ΦΑΝ. ος ΔΗΛ τεροποῖ, {6 ] ν- μεν αμ η ο  πκπενκώήμνα ον μον. ο ο ο. /; » ο 7 ' σ ἱ ᾿ 6 6 1. Ἡ .. . ο .. - 9 τω πα άώα ΑνἹαβαην σον νς . τω. 101, δε ἃ τειρο εἶις ατῖ, σουτ τε δῖ Πιτ ἀοῖα- μυ ὅκως μή ο σε ὄψεται ιόντα, ας. Ὅ εν ο  -σορδ, ηὸ τς Ῥος {ογθς αμθιηϊσπι εοπ/[ρ]ςῖαῖ, δή, ὡς ὂυχ, Ἰδύγατο διαφυγεων, ἣν ετοιμο». ο δε Καιδαύ-5δοᾷγαος . 5 2 "ες ου / ο» ί φ ι ο] . ο λής, ἐπεὶ ο ἐδόκφε ὠρη τη» κοίτης εὔα,Ίγαγε Το τυς ο Ραταίας: απεπι Οαπάαυ]ες, Ρο[τεααιαῃι. τοπ. ἐ6 τὸ οἴχημα καὶ μετὰ ταῦτα αὐτίχα παρῖγχα) . Ῥι8. ουραπαϊ νἱἀερατιτ πάεῃο. ἵπ. ουυὶσυ]ωπα 5 Ύέα ε, το οικημα καὶ µετα τα ΕΕ Ῥυπα να αμ, α » 19 ΕΙΡΙ 

3το ὁ Γύγης. ὡς δεκατανώτε ἐγένετο, ἰούσης τηςγυ- "Απ ας ΕΙΗΠΙΕΠ Ἡ Ῥοποηῖεπι Ορος Ππιαίτις,. ΕΥ καν Ὃ ος. ἁ ον ΠΡΙ ανετα Ες ία ἵπ ]εδξιτα 'ν84εης, 1ρίθ. αικὸς 9 Τη) κοίτηνυπεκθὺς εχώρεε εξω. καὶ Ἰγυὴδ5 
λ 2 

ο οσα οσα οσο ΡΓοίερεῃς {οτας αὐῆι :" ὃς Ίπῖετθα εχ]εῃ» ὰ «επορῷ, μὴ εξίόντα, Βαώυσα 9ὲ Τὸ πε ώυ ἐκ. το”. πι]ετε εοη/ρεξτης ε[. «Ἠας ια ἀῑάΙεῖε αι. Ὅδρος οὔτε α)έβωσο ἀισχυνθεῖσα, ὄυ]εέθοξεξ µανλέευ» ον ᾽ . ς : ο -ὰ νιο αξίαπι» πειε οχο]απιανΙή ας Τ6- νόφ ἔχεσα Β τίσεσθαι τὸ Κωδαύλεω. παρὰ ἠὴ τοῖσι τοηῖα πεφιε ν][α ε[ὶ αη]πιαἀνοτιῇε, Παῦθης 
Λυδοισι,σχεδὸν δὲ καὶ ο δὸὺ Ἀ τοῖσι ἄλλοίσι βαρθά- 1π αΠίπιο Οαπαμἱεη ἱοἰ(ο]. Λριιὰ 1,γάος εΠῖπη, 
ῥοΐσι, καὶ ἄνδρα ὀφθηναι γυμνὸν, ἶ ἐς αἰσχύνη µεγά- 6οῦς {ετε Αρ ος ο ο αν | ος 
Αν Φέρει. Τότε μὲν δὺ ετως,- εἰδὲν δηλάσασαυ Ἠσυ- ΤΠ ΓΟΠΙΡΙΕΙ πΙα Πλ πΙαΡΏο Ῥτουτο: αἴῖ,, "ἴα Ἰ. κα ας ο) πμ ως φπἶάειη τηπς ΠΠ]. αρετίεΏδ» Πεπιῖαπα τοπιτ : χύν εἰχο' ως δὲ ημέρη τάχισα ἐγεγύεε, τῶν οἰκέ- 
τέῶν τοὺς µάλισα Κ ᾧρα σπιςοὺς ἐόντας ἑωύτῇ, ἑτοί- 
μις ποησαµέη, έκάλεε Τόν Γύγεα, ὁ δὲ : οὐδὲν δυ- ΡιωρατηΠες, Ογρεπι ατοε[Πτ. Ἠίς νετὸ σαι. χέων αὐτη ' πρηχ») ῦτων ἐπίςασ-αι, Ἴλθε χαλεό- 65η] [αρίσαης {ειτα εοτιπῃ α1θβ αξία εταΏῖ. 
ϱδνθ». 1 ἑώδει 1) καὶ πρόσθο, ὄκωςἡ βασίλεια κα- θε[Πτι9 νοπίε: φιἱρρο ὃς απτοα {οἴτις, αοεῖβς ) ΗΕ τν. . ἐν ατειταρῖπα, αοσεἀετα. Όιτ νεπῖτ, Ἡϊς νοτ-. ο λέοι λοΤΓύ ί Έλεγεν ἡ γυνη ΝΟΤΕΣ ΤΕΒΙΠΕΣ ἂςι ας η 8 λά6ἱ, Φοιτῷ). ὡς δὲ ο Γύγης ἀπίκετον ἐλέγεν ἡ Ύυνὴ υμὶς πιω]ῖες ἱπομίες απο ἁπαδας ῑά ο. / ... « τ ο τς / / 

᾿ 9 2) τάδε ή Νυν π τοι δυοι οδού -παρβσέωνς τς ἤδις νἠφ, Όγρερ, «οποςᾷο. εἰοξίίοπεπῃ. 1 

ν ἕ ' ᾿ . ” /. “ . . . 

 ἔχε τὴν Λυδῶι, ἢ αὐτόνσε αὐτίκα 9 ετω Ἀποθη- (επεσε, απῖ ταἱρ[πι «ΟΠΗΠΙΙΟ οσσπηµρις. - «κ ω ὡς ο} ἵνὸο-« » , . ρω εν { : 
; 

9 σχεω δε ὡς ὢν μὴ πάντα πειόμωος Καδαύλη, Τα οροτῖεῖ: πε οπηπ]α ζαπάαπ οῬ[θηασής οκ. αφής ορ ον ο σὁ τόνο ετὸν Ῥοβϊμας ν]άεας αι τε ποΏ ἀεςσεῖ. θε αι 1] 9 τᾶ λοιπᾶ ἰδιε τὸ μή σε δει. ἀλλ Ἠτοι κεμόνγετο Ροῖιι ἱεας αῶ {6 ΠΟΠ «ει κ 
' ’ ος τα ς ὴ ο. / ο” 5 / ο ν : ος ἆβα οοπ{α]α1ε» Ιπιοττρο ορις ο; -αας. τς 

2) ο ό, ββλεύσαντα ὃν ἀαμοιαν ώς, ἓ 54 ἡ παπα π1ε Ε5 εοπ/ρίσατης, ὃς 1Ποῖτα ϱ 
 ἐμε Ὕυμνν. ή σα λμον. ο εαοὶ σοι 41η: θὰ α οἱ. υμλά πας. νετοα "ὄγρος Ῥτίσηππα 

« ων» 

2) (δια. ΟδὲΤύγηρ τέως µε Ἱαπεθωυμαζετα λεγό- ρε[αξεας, Ῥο[ίεα. ομ[εστατε Ί]]απι, ης [ο τα 
Ἴμδμα” ϱΏ δὲ ἱκέτευε μή μι ἀναγκαί δεν. ο” οεβιιαΠ  1]ρατεί ἀΠιάϊσαπάα, τα]ῖς εἰεδε]οπ]ς , 
» ας ο ορ κά ν . ΄ 5 ᾽ » -. τν «Φος . ας . - ν Ἱ ς ἱ Ξ 3 

«κρύαι τοιαύτην αἴρεσυ.  έκων δὴ ἔπεδο, ἀλλ ὠρα ᾿ Ὁρι πον Ρά[ααάες, [εὰ ηῖαις Ριοροβίαπι πο. 

Ὅα Στίχη {οἶμς. ἠ{εή{ᾳ, σείχη οοτοτὶ συΤα «4άο.  ὃ Ἐσόψείαι 1εάΐ5ο, να, 4ΐμε οἶὖπι .. 7ημά, «4γοῦ 
. αφή. 6, ὃς Δ., νου ἵἩ Πιαταίηθ, μή σε ὄψετων ΠΙΟΧ διὰ ύνρέῶν οἶπι Οχεάΐο, Κεηὴς., Ώπο τὸν. ο] απ]ζι]ις ἵτ, αἱ], ὁ ἵτα είς, ἐδόκεεν εαϊατ].. ᾱ- είς. ἐθηεῖτο 1η ας οπιπῖοιις ἐθηῆτο. πποκ κατὰ γῶτο «4γοῥ. » Που ὃς 4μ]]ο απίο. ο δίς. ερῦ, ο ρὸ είς, 61ο,  ΟΕἴΕΙ1 ὅρᾳ. { Μαύέειν 44, ἅ ΤΟΠΩΙΗ, αάβεῖν {µ,, ρα]- 

[ο {προτίης ὠνεβόησεν «4γοὐ. }Ἴμά., Πιαίο.. . 6 Τίσασθαι «4Ιάμς ὃς οετετῖ, πες ος τα Ε. Πἴογγεμ ΟΕ ΤΑ 
0001. Ο. 4. Τΐσεσθαι είς. ΄ ὁ Πῶσρ ἄλλοισι γοῦ. {1μά.. - Ἐς αἰσχύνην δν 21ρῦ. ἠ]νάδο, κος, Ἱῃ. οεις- 6 Ῥαοροβείο ἀοῆτ. Μος ἠσυχίην ἥγε Φ{6βὂ, ΠπαῦΡο» Σορή/. -ᾱ-  Κομής. Α Ἔώρρ 4η Ἀνίμθι ὅρω ΛΖοβίς ροι]]ο απίο φεγόνεε Ῥαὴ. Β. ΄ ᾖἰ Έωθε «4τορ. ὃς ὠπίετο ΠΙΟΣ. {6ὰ Ῥϊανα. ”. Ταν «γεζ. ἠμίη, ν Ῥὰι σιλείην «γε, ο δίο 1οά. , οὕτως ἵπ Ἀῑ.  ῥ 1άεηι 4.4. οὰ ο ορῦ. Απρ.» βουλευσάµενον το]Ἰουή 

-ϱ ᾽Απεθωύμαζε «44. Ρατ]. ἐγες» }πά,. -«4γεῦ, ἱκευς. 77εµάΙ. ἀπείώμαζε ο, Οοπῇσῖσραε νίς ἀο. 

. Κορ] 

5 Ῥωπής ὦρ οὐκ ὧν δή ἔπείον, ἀλλ ἐπὶ ὅρ, εἰ πο αάΗριἱος. ἀλλ ἑόρα Ῥ]ούαμο,  Ψ]ρητιῃι ες, οΦΙΙΩ ο να αμ ο πι σΑ ση «να ην το ἠσμπας στον. ο σορό ος ὁποδμς αν . δν λα ἴ . ον ον νε αν μον ν σννς ος ίν ος, 

{ΡΙεξ Ίος οῤῥοο Οµρ. (09μ.. ν. 107... το ος πώ Ῥλλλα ως θεωρεῖσθαι οῇ Ίῃ οτα 
Ὡς" ἐν δόµοισι τοῖσι σος ΣΤΗΣΩ. σ ἄγων θα Ἰπ Ηογοήολο ἂν Ίνο ος. Σδόμενος ἐθήῆτο τὸν πόντον. ΣΤΗΣΩ:Σ ἐωωτό,--Ἕλλις Ὁ ον ος θυοὰ ΠΟΠ περο αχρηΗΏπῃ ε[α., {σᾷ αιο 1019. Θήτὴρ Μοχ. ἐς κρῖτον {ετναν].. Νοά (πε οἱ ἐπὶ τοῦ κοιτῶνος ε{τ 1η βασπιεπῖο Ρεγ]ῶ]οπας πριιά ο), όρη, ον ην 

ον. ο Ῥιπε[εό! εκ «4γίση. Ώί. Πρίῶ 1νν Ῥ. 408. Νά. Ἡω. Πιν ο. ἐν 8 Ἄκκη 
σε δε Ατζώηις ἐισαχθεὶς εἷς τὸν κοιτῶνα πριά ]ράο- 6ο. Ἔς ἄισχύνην μεγάλην Φέρει] Ἠαιᾷ το[οηι λος 
21 ΧΙ. 6ο. Αἲ αι ήρμι πια]ενα, 17. Τα: αἩ α{ΕΓαΓΗΣ Ργαοροβτίο, ΔάΗΧΙΕ σαΠάσηῃ Ις ἁδανς. 
1ε ὃς Βαγιεμὴί ἨΤομίς, Ο, 8. ὧς δὲ ἐς κζτόν ποτε ὧπε- πι 1. Ἡτς 198. 6 πιεπηῦτηπ]ς. ογομεἡηὲς, υδὶ αἶῖας 
τράπετο. ας ο ο πο ση τῶν.ὅσα ἀισχύνην ἐβ) Φέροντα.. ΄Τα]ο δορῥοσλὲς Ἔτασληῃ, 47. Ἐπελν δὲ ἀπὸ τοῦ θρόνου σείχη].. Παυὰ τερυρπο . ν. 6. δι ο - πα αν. Αισύυνήν. Φέρει. . Τοὶς 
πποπιρταπἰς. σίχη ήεάϊο. ἀείεπά!ϊ αἲἲο ἀεὈιε πποάο» ο Εαζοηῖ νηρ0/. Ρ. 184: Ε. ἐπὶ τοῖο Άλλοιςπλων ο ον 

{ιάπι α 6γοπουΐο ε(ὲ: ἃ σιχἁω ΟΠ ναπῖτ» πες {οπππα- τῷ ο πα, ἀισχύνη Φέρει, Οποὰ νοτο η ως 
τί Ροῖε[. Ρο]εηὲ σείχοντας ζ σιχόντως ἈΙπΑΠΗΕΠ{ ος 6ΟἩ- γα ερ. σπιβσατυπε -ς οππηΐιις Ῥαμρανίς άλας 
πιιταίαΠ» 76. 1» 11. Ἱαριππιμα ργαείετεα οί Ιπάί- πιάατεπεας» ταπρε νἱ μπας ἴπ 6ο πἰπή Αν 
ο )ΙοἨ][0 μή σε ὄψεται. κ. 4ᾳ ρεπείε αἨσαίαπι ὅς 8. ο... Πε, Ἰοέτα Ῥ]αο Ῥομμίς Ἱνν. 

Ῥστοπι ἀπ[ριεαίοπεπι ἀαδὈίε ἴογγεμς Οὔ/εγυσέ. Πογοά, ϱ. 452. ς. αμα ος ἡπφμῖες Αερρορὲς Ῥρσορο 
ος ΙΕ ιο μονο ἔ Ότο εν ἐξ οὗ τοῖς Ἕλλησω ἐδόκει ἀμαχρν καὶ Ψολοτα, ὥς 

οι "δν Ὃ ο ας υἷα ΠΙΗ] ΙΠ{οΙ: 209 τοῖς ΠΟΛΛΟΙΣ ΤΩΝ ΒΑΡΒΑΡΩ ..γυμνοὺς ἂν ἽἜ. -ς Ω, ᾗ μας Ὠίαὶς ο Ἐν ἄλλο.περιερ ὁρᾷσθαι. Λά]ππρε ΑΡΗ γαΕ] 1. ο. (ος 30. Ρ. να 
νασάμ ετο μής σι οα6 Ἰεσίβα νίάεία ος ἐπ 76. Ὁ δὲ Ῥύγής ---- σα ηνίτην «πι Ο) 

ος ἦν ορ το νο] ϱιτοπι., ποιέεῖν ψ ἑτοῖμος. γει- 700109 ἁ ροκ νς π]ο Ἡ Ῥ 
Άλι Ὡς ος ἔπ1 ᾱ- Ῥτασσσάεπε βιοϊΜς οτε αΌτ ἔμπι οευτο, Π πμ α δα, ὃς Ἱ ΔΙΙΕΠΙΤΗ 
{ου σου] ος πι αρίιά Πεγοήσμμ ἦν ἑτοῖμος ΠΠῃ ἡ]ο]- ο Ἠοις ο ανν ὰ : - Ἡ πίτας. ς ο ου τι αρ π]]ο αι αἀϊοέξαπα: οχίΗΗα πείς» 5Ἰ ο Ὀο]]ίηι ηλ 

πο ο ρε πρβ ος ρορεμε οχοππρία: 16. περα 1Π]ά, αι ΡΓΙ(Ιπατη θάσπι τοσἱροταν]ς 
το ο λρρ, 190: 91. Φαμέ- τεσηττος. Ἕμετατ ὃς {ση Όεα γγία, ὃς νοµβΊηυμς αρ οπως μα ορ ΡΙΙο[ορΙή οἱ μάταια τῶν ανα νου δὲ ταῦτο, ἑτοίμου εἶναι ποέειν. ΑἰπιΙΗπια Ρ. 920» 37. Πτι α[εΗ] ΡΙΗΟΙΟΡΗΙ οἱ μάταια τῶν ἀνθρώπων τοὺς 
408, σα. 598 π η δώ , ΑΙΚΕΝ. ολ χρήματά ρα πι τι κώσι τε καὶ τεθωύμόκασι Σα 

54. Ἐθηητο ὁ ύγης] πατας {ἱεειη. Έβο ποὮ 11Η” ο οὐπεὶ Με, ΙΝ. Ρ. 58. 

τας (ς 

ἱρίτας, αοΙ εβηρετο ποἩ. Ροει]τ, Εἰξτο, ν 

πιοχ απτεπι βπηπ]ας οῑες Ἰ]αχίε, 4ος {εγνοτηπα, . 
ΤΠΑΧΙΠΕ ΠΡΙ Πάε]ες ΙΠίε]Ισεραι εΠε, απαπα 
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εεβΊ(πίοπι εστηῖε απε ῥετάσπαϊ Ποταπα, απέρες ἆνα)]καίῃἀληθέως προκειμένη, ἡ όν δισ ότι. πολ 
αἱἱος ΡεΓεΙπά! , εἰ[εσίε ιἲ 1ρίε Γαρετε[εῖ : 4 θολύαι } αὐτὸν ὑπ ἄλλων πόλλυσθαι ί αἱρέεται αὖ. 

απε Ίτα Ρεγεοπίαης Π]απι» Ἱπαιίε, (μαπάο- αὺς περα, Ὁ ἐπερώτα δη λέγων τάδε, Επί µε 

αμ ο ο αι σέδος υἀνα]κάζις δεσπεότεα, τὸν ἐμὸν κ]είνου,, οὐκ. ἐθέλού]α, 
οσεἰἀθπάαπα, αδα. αιάϊαπα 4ἳο εείαπι ραξο ον ορ η νε ὃ ρω ο... 

Ἰϊαπι αἀοτῖεπιυτ. Ἐκχειριεης Πα, Ἐκ εοάεπι 5 Ἐν αν «πτροποὶ πα σον ον. 
απ]άεπα, Ιπαι]ε, Ίοσο αἀοτίεπάας επ]ε, ἀπάεὰ Ἠ δὲ ο έφη, ος το αὖτΏ μὴν χωρν ι 
ἴ]α πιο ππάαπι ο[επάῖε: 18 Γορίευπα απτοπα Ίπι-Ώ δε, ὁρμὴ ἐφαι ὄλ0περ καὶ ἐκεψος ἐμέ ἐπεδεξατο γυ- 

19Ρρειῖς ἁαθίήτ. 'Ῥο[εαααπα Ιβίευτ Ἱη[άΙας Ίπ- ν μνήν' ὑπιωμθω δὲ Ἡ ἐπιχείθησις ἔσ-αι, Ως δὲ ήρτυ- 

Ππαχοταπς, ἂξ πο αἀνεπῖς, (ποῦ είπα ἀἰπηϊζ- σαν τὸν ἐπιθηλὺν, γυκτὸς γυομέηε, (8 } Ἡ µετίετο 
εουαευσ ΟΎρες , περα ΠΠ Εἱ]α ἀεν]ίαηα! {αου]- ο ύγής:, οὐδέ οἱ Ἡν ἀπαλλαγὴ ὀυδεμίή, ἀλλὰ ἐδὲε 
τας εταξ, {εὰ πεςε[Πε ρετίτε αιξ 1ρίαπ, αἲξ Αν ον λιώή ὁ καῤδιόκεὰ ἤπιτο ἐς) θά» 
μηθαι[επα). πωμ[ίσγεπα Ίτ Γμαϊαπιυπα Γορβίεας,,  Ἡ ἄ Το πολωλώση» Ἡ Ἰκωνόπωλεα ) Είπετο εν, 
απεπα Ί]α, ἀητό ρήρῖοπε”, 'ΠαΡίες εαφάεπι Γο-ολαμο τή γυναικ! καὶ μὴ εκενη ἐγχεΙ6ίδιου 9μσα Ὁ 
τος οσσυ]ε:’ ππάς ΡροβΙπσάΙπῃ Ῥῥτοσθάεπς, κατακρύπίει ὁ ὑπὸ τὸν αὐτὸν 9ὐρην. και αν ταῦτα» 
αἱα[σεπέεπα Οαπάαυ]έπι οῬιτιησαε, ακοτεηις ἀναπαυομέῃ Κανδαύλεω, ὑπεισδύς τε καὶ Ὀποκτεί- 
ἃς τοσπο ροείεας ε[ξ ΟΥδες. ΄ Οὔ]ας ὅ- ΑποΠΙ- γαρ ἀὐτὸν, ἔσχε καὶ τν γυναῖκα καὶ τὸν βασιλήή! 6 
Ιοεῖνης Ραπΐας»΄ αἲ ρετ (επ ἕαπρως Ες, Ία Γύγη τῷ καὶ Αρχίλοχος ὁ Πάρις, κατὰ τὸν αὖ- 

13 ΊαππΌο ΙΤΗΠΕΙΤΟ πιεπηπήε.ΟρίπαΙε απτέΠὰ Τθιοα γλ «κής υόραν ο αλ, 5 ερ ὀορεμιήσθη 

ρηῦπι Όγρες ὅς ἵπ 6ο Επί «οηἩγπιαίις αΡ Ρε.” ο ο ο ον ο ως 
ΡΗ]οο ᾿οἵασι]ο. Ναπι απ πι 141 Ιπάίσπο απῖ- Ἔσχε 9ὲ την βασιληῦρ» καὶ εκρατύγ»η εκ τὸ ο) Άελς 
πο Γεττεπῖ Οαπάαι]ς οαίαπα., αιηῖο Ιπ αγπιῖς Φοισι χήΣηρίε. ως }ὃ όη δἱΛυδοί δεν έπ'οιευτο τὸ 

εῄεπε, εοηνεβίε ΊπίεΓ μον ας Εαδλίοπεπι ΟΥ- Κανδαύλιωπάθθ», καὶ Ε οὗ ὅπλοισι Ίσα , συνέθησὰν 
δίαπασις εν Π οτασυ]άπι τε[ροπάϊῇοι Ἠηής ἐς τώτὸ Ἡ οἵ τε τὸ Γύγκω σ-ασιῶται καὶ οἱ λοιποὶ 
εἴῑε τέσεπῃ Τγάοσυπα » 1ρίε τερπατος: Πη Πῖ- Λυδοὶ, Ἡ ἣν μὲν δὲ τὸ χθησ΄Ίριο ἀνέλη μυ βασιλέα εἰ- 
Ώις, ΡΠπΠΕΙραΤΙΗ Ἠετας]άῖς τεβιμετες.- Ας- Ίναι Λυδῶν, τόδε βασιλεύεη ὃν δὲ μὴν Ἀπιδοῦναι 
τις λατ οπαου]ο ὤγβον ἵτα τερηανίε; Δε: Γὀπίσω ἐς Ἡρακλάθας τὸν ἀρχήν. ἀκῖλέττε δὲ τὸ 
ΤαΤΠΕΠ ΤαΠίΠπη ἀῑχΙτ Ῥγιμία, ΕετασΠαϊς υ]Εῖο- ο ελ τς οσο ντ 
πεπα 1η αὔπεροτεπι ΟΥΡ] εΠᾶ νεπεταπι. Οιοά ΧΕΙ ΝΑ εεασιλεωσή Ψτω Έυγνευ "τοσόγφι 
ναποΙπῖαπη πεαπε΄ Ἰωγάϊ πεαια Ἱρ[οίαπι τερες Αν πο η Πυ}ήη 6 Ἡ ῥακλείθησι τίσιο, δει 
πας πα Μα ο πας δὲ Του αέμπίω Ἕπογοον Γύγεω.. τήτε τὸ ἐπεον 

14 εοπηρχόρατωπι ο.  Ἠππς Ίπ τπσάιπι οΡείημο» Ἀνδοί τε καὶ οἱ βασιλέες αὐτῶν λόγον οὐδένα ἐστοιῦν- 
τε εγταηηϊάεπα ἹΜεπιηπαάς, Παυάατῖς εα Ἡς- το, πε ς έσθης;'Ἔὴν μὲν δὴ τυραννίδα οὔ- 

τας]. Όγρες» Ὁγταπηϊάεπι Παξιδ, Ἠεῖ- τως ἔσχο οἱ Μερωάδαι, τοὺς Ἡ ραλείδᾶς ἀπελό»- 
Ρίο ἁοήατία πε ποπ΄ ραισα» ΄{[εὰ απαπι- ο ο κα ο ο ρε. 

Ῥἰυτίια εκ ατρεηῖο ἁοπατα [απ αὐ 1]ο Εε]-τοτα ἐς Ἀρλφλοθῥνῥλί ας δλλ ἳσαέ ανν ρόρθραι 
ρῇ5. Ετ Ῥτωϊετ ατρειιίπι Ἱπηπιεπ[απα νἷπι ο ρά 2ε ο ὡς ἐν ο. 
αυη ἀοθίσανίε: Ρο[τηὰς εισαι αἶία, ἔμπη νο- ατα εσυ οἱ πλεισα ϱ) Ἀελφοισι' πάριξ δε τᾶ 
το, οσὰ᾽ ργδεῖρία Ἱπεπεῖοπε -άἱρηυ ει, «ΥΤΡΒ) χβυσογ απΕλεΤΟΥ αγηκῶ, ἄλλο τεκαι τθ 
οἴαϊετᾶς ἆ4µἴΟΟδ ΏΙΠΙΤΟ {εκ, Ῥοπάο Π- µάλισα μνήμην ἄξιο ἔχευ ἐσΊ, κρητηρέο οἱ ἀριθμὸν ἓξ 
βίητα τα]επίογαπι: απ ἵ (οτητοταπι ἴἶιε- χρύσεοι ἀνακέαται. ἐφασι δὲ οὗτοι ἐν τῷ Κορυθίων ͵  θη” 
απτο σο]οσαὮ {ππε. Ίσα 19 τμε[απτΙδ, Π15σαυρῷ, φαθμὸν ἔχοτες τρήκωτα τάλαντα αλήθέί 
νετα Ίσατ » ποῦ Οοππίμίοσιπῃ Ῥηρ]ς] νν ν- δὲλόγῳ χριωμέώ, οὐ ζω σον ον 

.-ᾱ Τα {βίο Τ1οποη/. 4γοῦ, 14, Πομῇς., ἀποντεῖναι «4, ὃς ραιοῖ αἳΠ. ὁ Ἐκ ΠΜεήο, οὐ Ρατ 4.3. 
επήρωτω ΝΗ]ςο. ΊΜοκ ἀποκτείνειν «Γεῦ. ο Ἐπιχειήσομεν Ραγί/. 8ηιηος, ἐπιχειρήσωμεν «4, αἴηιο αΠΠ. Παθῖπα 
ὠωτὸ 4γοῤ. 4 1εΐο, ἐμετίετο. Μετίετο ΟΠΊΠΕΣ Ι1 ὁ ΤΙΟΧ οὐδεμίω Ῥαγ/η. ἔγες {5 «γε. ΄ε Ἐπὶ οἶἶπι «4γεῦ. 
ὑπὸ 11 Ἠ]αταῖμΕ ππεμπα. Μοχ. ἵη Ζεπε]ο Ρο(ξ Πάριος Ἠϊατας ε[ῖ ΊΠ ἐπεμνήσόη Ἠδαιε. 1 δίς ἠήεκ[ς, Γοηῇς, Φγέρῦι 
οἵα» αγ, Ἠπι]ς. η, ἔνοπλο. 6 Οἶἷτε 30ο «γοῦ.» ΠΙΟΧ σρατιῶται «4ἱάως ὃς ρ]ατῖαια αἰΠ. Ναἱρατάπα πιο» 
Πτο Ῥτοραπε (Ἠεά, Βογή/. ωο ὃτ Σα]. . ὃ ν μὲν δὴ τὸ «41 εέρ. ηεί, αρή/. ὃ. «4εδι α είς, δὺ αὉ- 
εΠ. Ἴ4ε 6, Τ4. ΠΙΟΧ τῶν Λυδῶν νη]ρο. Απζηώσι ἠζ41ς, δε «{γοῦ. πο Ἰαῦοπί,  ὁ Ἠαες νίεο Πυτατή ασᾖμᾶς- «παπτγ 1ῃ }πάρῥ, "δε αἆ Ἱορηθίων. Ῥαμ]]ο απῖς οὗτοι οὗ ἐν τῷ Κορ., {5ὰ αχ σοττοξΙοΠε, ῃ «4ποὸι ἡἃ δὶςάεα, 
Λος. Φιερ]ι, ΊἼάγρο ὃς Ῥαγή., το]αἱ δήμου. : μὲ. Ελ | α9 

΄ ος ον. γὰρ: µετίετο ὁ Γύγχ.]. φο]ας», ὃς Ππα Ποιο, τιπ Ῥίάτα πορ]σοητος, δίΠΕ ισα Πνοή ΜΙ- η οἷαα Δεαίοεαε: παπι ἐμετείύᾳ Έ, ΤΙ4. φποὰ Ῥτο- πῖπιο Ῥτορίο: 6 τορτεμοπάϊ ἀεῦιιοται, πεῖ εαχατι» οί 
οΠῦμητ, αακῆΙο ΕΠΕ πο Ροζ. Μεπηπί Ῥμ]στό, Ἱπ' πα [ο ο Ὅμποι. ρ. 7. Γά. ΟΡΗ. πὉ Π]αβτί νίτοφ 
πη]ας νοιρί {οππατίοπῖρις ναΠαπα ν]ὰετί Ἠετοάοευπι». ας { ΙΙ απριπιοπίο σοπἱσοίῇοι» Ατοῇ ]οσ]υπα Πο- 
ον κο [ΠΕΗ οχΙ/Ίπιο» επί 1ρτο » πῖα {εππομῖς τηίῇο {Πιο 6 δε» αιία {Π εήπιειγῖς {115 εἶας ταρῖς π]ς» 
η] ολ εχροβιΠεῖ» Ίτα {ε αἀάϊσεια, ξ οσα] Ὁπα παπι. πηπῖβοι, - Νήνή Ππι]ο ἵπ Ἠΐς {οΠριοτίς νοτοῖς, «4γεβί- 
ο ντ μας, Ψἱάε «ας. ϱ. «0τγε[οῦ οοηπιεπίαίΙς ο) πιο α ποῖα {ππε, ὅτ Ἱεσυπτατ ΙΡίάσπι. το ἆ / δν οι ' σα. δν 666. Ἱὰ 4 παετετε Προ, Ὑείοπς  ϱ8. Καὶ ἐν ὅπλοισι σαν) Οράππε Ίος ἵπβαιτα η ε(ξ, 
αν ς Ἡ νο ο η τεβίηας ατΏΌις Ρο πιοτῖα Πο ίογως .. ΙΧ. Ρ. 498. καὶ γυμνῶν τοὺς ἐν ὅπλοις κω- 

ας ρε δαν τρ ῬοσίεΠρίατη ΕΠΙ: ποῃ ορίπα λύειν ἀδυνωτούντων" υὐί ἱάσπι τοὺς ὡνόπλους ΜΦ5. ρα” ο λα εσπο ος ἤ αἱο Ἰ. Ἡ. ἆς Ἐοερ. Ῥ. 360.9 ᾖαήμις ὃς Χγπά], Βἰπ]α 6β δορμοσ]ευπι Οζ ο αν τον ο ο κε. ος κι ος ας Ἀντοο.ς, Ἱσσ ο το ἥκει Τ' αριᾶ Ώγοροβία αΠοδαμς Ἐν ἂν δηρίας » ὃς Ὃ ὴρ μιά Ἀπημίησι» Ἡς ὀροχιος {εςϱΙ- φιοῖς ς ροείρε ας άδοτο δάση πιο] 07; .. ο (οπάρα]]ς πεςς σοπίρίτἍτο Ῥοτοίς, Τοηρίμς ὄγμη Ίωτ, 10.30. Απηῖς ]μηρέτπιαππο τοῦ Γόγου :25193 η υπ ϱ//αγοδί Ὁμαςβ. 6γασεαε Ῥ.395.. ἀθ. Ἰνῆϊ Ὀε]- ται Γορείη στο: ΛΗβΟ” ρζοαΠο, Ιάεπιαμό Ραζήπο 
ππιότυσς ωχ Οι ην τν Ὃ ας ας ο Οοάΐσο Πα] ], αά Ῥο[ίάσέη Ἱ.. μπει 153: ο. ιοί, 

1“ ὃ ἱ . : ΕΤ ΟΙ. ο οσο τὸ ο. ὦα τν Οοσ{1πι» Ἡ τν ΟΙ. Ππε Ἰομρ]ειο (ο[Ππηοπίο απάμμαις» Ποτοάοτο Ρείοτος το λλλμστν ἀπόνα Αλομε Ῥπταπζοιὴ Ρα 

-- 

ΠΟΠ Ὥσρο, ἵῃ Τγάῖας ν]αϊπῖα πατο... ΟοπΗ{Ητ Ῥτο οἷις- {η οι οσα εν ο λείςώ ῥνενες τοάυχίε ΝΠή 
46Π) Ῥακνμῖν Λυύας ευη ἵα «ΟηεΠΗ, Ασιά. 1η- ανν 9. χοµίζοντες ο. 
Γοπρε οναρ,ήσο. ο αν τοα αμα τμ, ἄλεῖσα ἶδα χρισὴ ο) ὀωρή -Πμο ἃς βεπετε ἀοένο δή: 
ο {λαο ὁ Πάριο]. Οπιπί Ἴαες ἆς ΑΠ. {ογεζς Ἱ Ορρία μὲ σος. ΤΝ. 191. ον εἰμ]ος]ο 1Ώ Τα" οπες Πήογαμί τΓαπκ(οίρο, Πεγοσμς ηα- ο τό οὐ ξορῃ, ή τοῦ δηωοσίου] Φ7αζ0 ἂς ορίρι» ἵοΠ- 

Ταδπιος{ {οπρίοσπη το (Ππιοῃ]]ς υπ], τοσμήαν]ε, Όοπ[ηε ριί Τοϊρίηςι Σ ηλοῦσι οἳ τε ῥήσαυροὶ α ὃς  ν δημο ον 

Ρίαετείοα αἴθηε ερτερίε Ίηπτει {5 αρα οταΏο εβ, Ἰής δυνάσαι ωτεσμεύρσαν 1. 1κ. Ρ.όµ1, Ῥτανυπίῃα 6160 Κο” 
απποίίς, Αιρεηπί ΟΡΙΠΙΟΠΡΠΗ πιοπΙΡΠΒΕ /οπείαρ ο ϱβό(ων τοῦ δήµιυ» Εαιάεπι ποῃ Δ4{ΕΥΡΙΑΥΕΤΟ/ νο 



ἡᾷν τος να ; κ - ανά, ρὰ ο σ. - ς δν νή1 ν ο ως ος ος εαμὶ οὕτω δή, πηοᾷο Κυψέλλου Ῥαήβη. 4. 5 Μετὰ δὲ Μ/δην 7ημά, ὃς 4γοῦ. ἴᾳ Πάσπα , αμ ές Ες δν ος ος Ῥω]]ο αΏῖο ὠνέθηκε ὰρ καὶ «πο.  ᾱἆ Ίτα είς {ο 1η, 

8 Επι δε 
! Ἡ 

Θησαυρὸό, ἀλλὰ Κυψέλη τὸ Η΄ ετίωνος. 3 οὗτος δὲ ὁ 

Τύγής, πρῶτος βαρδάρων Ἡ ἡμᾶς ἴδμον, ἓ Δελφοὺς 
ανέθηκεν ἀναθήμάία, ὃ μ) Μίδην τὸ Τορδίεω, Φρυγίης 
βασιλ]α, ἀνέθηκε ην δή καὶ Μίδης τὸν βασιλήίωθρό- 
95 ἐς τὸν προκατίζων. εδίκαζο, ἐόντα αξδέητο, 
χεῖται δὲ ὁ «9ρόνος οὗτος ο» άπερ οἱ τὸ Τύγεω κρητή- 

{ρέι- ὁ δὲ χρυσὸς οὗτος καὶ ὁ ἄργυρος, τὸν ὁ 1 ύγης αὐέ- 
Άγιο» ὑπὸ Δελφῶ καλέεται Τυγάδας ἐπι τῇ ανα 
Θέντος ἆ ἐπωνυμίηι 5 ἐσέδαλε μέν νυν σρα]ὴν καὶ οὖ-ο 

να . 5] / ὧν. / 
σος, ἐπεί τε ἠρξω, ἔς τε Μίλητο καὶ ἐς Σμύρνη» » 
καὶ Κολοφῶος τὸ ἄφυ εἶλο. αλλ’ οὐδ Ε ην µέγα 
έργον απ᾿ αὐτοῦ ἄλλο ἐγένετο , βασιλεύσαντος δυῶ 
δέωτα τεσσεράκοτα ἔτεα. τοῦτον μέν παρήσομθ, το- 

ο το τὸ 

{οὰ. ΟΥρ{εΙϊ Εθιῖοπίς ΕΠ, Ἠϊςο νετο 6766» 
Ῥαϊρατοτιπι απος 1ρῇᾷ πονίπιας ρηπις, ΠΠ” 
πετα αραιά Ώε]ρμος Ρο[ὲξ, {εουπάαπα ΜΙ: 
απ (σοτά! βΠηπα,. Ρητγσις τερεπῃ. απ 

«δε ΨΜιάας ἀθάϊσανίε τερίαπη {εἰίαίΏ, ἵπ αμ 
ΡιΦ[ῄάεΠς Ί1 ἀϊσεραι , {ρεξίαει ἀϊσπαπα: {εἱ” 
Ία απἴετη 1ῑα εοἀεπι, απο (Ύγρα ὁτατετε, 10” 
«ο Ῥοβτα., Αυτί {απο Πο ὅ αιρεπΏ». ααοά 
ὤγρες Ρο[αϊς, ομππ]ής ψοεϊαίητ α Ὠεἱρίῖ5 

5Ογσαθαδ, «οβποπίπθ εἶα «αἱ ἀοπανίτ Ἐτ 
Π1ο Ισίτητ, Ῥο[ίααπα ΙΠρετίο ΡοῦΏτις ε[ῖ, ατΠι 
Ἱηταμε Μ1ειο ὃς Θπιγτπς, ππρεπιαπε 6919” 
Ῥμοπειη σερίε.  Ίδες αἰῑπά παω πιαρπαπη 14” 
οἶπιας αὓ εο σε[απι εἴῖ», ααάπι ἀποάεαμαάσᾶ” 

-. δΙηῖα αππος τερπανοΏτ. ΊΠππς αιΙάείι ΠΟ5 
ον α / ΄ ον Ἰ ν 

σαῦται ἐπιμγήσ-}έγτες. Α΄ρθύος δὲ τοῦ Γύγεω ; Γύ-βο]]ς ἀππιακαϊ ἆς 6ο πιθπιοταςῖς, παπα [- 
«ή! βασιλεύσαή]ος μνήμην ποιῄσομαι. οὗτος δὲ Πρημέας 
τε ξ ἑλώ»ες Μίλητόν τε ἐσέδαλω. ἐπὶ τούτετετυ- 
ραγεύωτορ Ἀαρβδίων, Κιμμέριοι ἐξ Ἰβέων ὑπὸ Σκυθέων 
Ἡ ομάδων ἐξανασάντες  απικέατο ἐς τὴν Ασίή 

λ / ' ΜΕ, 1 
ἑαὶ Σάρδιο 1 π.ληΥ τής ἀχροπόλιος εἶλο,. Α΄ρδυος δὲ35 
βασιλεύσαντος ἐνὸρ δέογτα πεγτήκογτα ἔτεα,, ἐζεδέξα]ο 
Ῥαδυάτ]ηςὁ δ Α΄ρδυος, καὶ ἐδασίλευσω ἔτια δυώδεχα” 
ΣιαδυάτΊέω δὲν Α’λυάτ]ης. οὗτος δὲ Κυαξάρῃ τε τῷ. 
Δηόκεω Ὀπυγόνῳ ἐπολέμήησε, καὶ ΝΛήδοισι’ Κιμμερίες 

εἴεπι. ΑΚΡΥΙ6 αμῖεα εἶμ ΠΙ Γπείαία 15 ων. 
ΙΠΕΠΠΟΠΕΠΙ, αὐἱ ρο Ογρεπι τερπανί-. Ες 
Ῥτίοπεη[ες εκρυρπαν]ε, ὃς ΜΙεταπα ναι: 
αμο βαταίαπι (γταπη]άεπα οὐτηεπίε» ΟπΙπηέ- 
τή ἃ δεγιµΙς Νοππαάϊρις ε]εξ ε {εάῖδας» 1 
Αῄαπι ἵταπβετιπῖ», ῥατάθεαιιε Ρίσίετ Ισ. 
οερετυηῖ. Οπυπι απτοπι ππάεααΙπαπαρίπία τ6- 
ρηαῇοι αΏποθ. {ασςεβτ ΘΑΟΥΑΤΤΕς ἂπ: 
ἁγίς Βῆας., τορπανίίααε αππϊς ἀμοάεείπῃ. θα» 

ἀγαιία {αεσσθ[ῖι ΑΙΥΛΤΤΕΡ» 4 ὃς επι 

τε ἐκ τῆς Ασίης ἐξήλασε'. Σμύρνη τε τὴν 1 οὐπὸ Κο-4ος7άσατε Ὠεῖος]ς περοῖο. Ῥε]]ανίε 3ο ΜεάΙ5» 
λοφῶνος κτισ»)ἔἶσων εἶἷλου., ἐς Κλαζμοά, τεἐσέδαλο, 
«τὸ μέν νυν τούτων οὐχ ὡς ἤβελει ἀπήλλαξο, ἀλλὰ, 
προσσταίσας µεγάλως, ἄλλα δὲ ἔργα απεδεξατο 
έω ο) τῇ αρχη αξιαπηγητύτατα τάδε, Ε πολέμησε 
Ἰιλησίοισι», ΩΩ ροιδε ἄμμλν(Θ» τὸν πόλεμο παρὰ του. 
πατρός, ἐπέλαύων γαρ Ἡ ἐπολιόρκεε τὴν Μίλητο τρό-- 
πώ τοιῷδε ὄχως μεν η ο τῇ γῇ καρπὸς ἀδρὸς τη- 
γκαῦτα, ἐσέδαλλε τὴν σρατίήν, ἐσρατεύετο δὲ ὑπὸο 
συρίγ/ων τε καὶ πηκτίδων, Ἡ καὶ αὐλου γυναικήϊθ τε 

2 1 ς 9) 5 ο 

καὶ αἱδρηίς, ὡς δὲ ἐς τὴν Μιλησήν ὠπίκοιτο, οἰκήματα» 
μὲ 

. Ἀ 9 

. ὁ Οἶω Ρανς 

δε Οἰπηπποτῖος εχερῖτ εκ Αῄα. ΡΠΙΥΤΠαΠΙ επἶαπα 
ὰ Οοἱορποπε «οπα]Ιἴαιῃ εεριῖ» ὃς ΟΙ47οπ1ε- 

Ώας Ἱπνα[ι. Όπάε ποπ Ρίουῖ νο]εραῖ ἀήσε[ς, 

{οὰ νεμεπιεΏῖεί οΠεπάςῃδ. «Λα 4άοφιε ορετα 

ἀμπῃ τορΏΏπῃ τοπιῖς ἀἰρηι(ῆπια ππεπιοταζα. θά1- 

561τ, ασ πας ΠιΏΐ, ΄Βε]]
ο ααοά δοεβιι ο 

ΙΠι Μ]6. ττ τ 

αἷς ἃ Ῥαϊτο τταάΙεπα, Ἆας ταίοπε Μ11ετυπῃ Π]ίης 
Ρτορτε[ας ορβάερας: ἁππα {ταρες ΙΠ τερίοπε 
εταηί σορίοί», ἴωπο εχετοἸίηπα πηπΙσεραςς 
{αςῖεης εκρεαΙ(ίοπεια αά «απίμπι βΠηίαταπις 
Πάϊαππαπε», ας οί ἴαπι πετ ααπι νἰ- 
πλ, Οππιαπε 1Π Άρίαπι ΜΙΙεβΙπΙ Ῥετνο- 

ώς ὴ ν ἳ πεταῖ 9 

Ἱργί/ ἀμο.' ἂς /7οπεξ; ἐπωνυμίῃ «4ἱά. πταμε αἲΙ-.  ὁ 9ο δμάας 1η Γύγη» 1Η εάΐο, δε Βαγή/η]. ΑΗ; καὶ οὗτος 
«ροτὼ,  Ἡ Τὰρ Ώοι ο ἵη ὠίάαν «1 πιοκ δυοῖν ΟΠΗ ἁγιῦ. ΕΠΙ τεσσαράκοντὰ «4, «τεῦ. Ραγί[ς 4... ππο- 

"ας χεις, ὅτ οετετ]. Εἶλε δε ἐσέβαλε Ραγί[. ὂ: απὶ ῬΙετυπιαε ν Ππα]ε οπη(ῆε, πος ππαἰς. ὦ ος 
«1, «είς, 5 Ρατ]. ἀπο οσα Δείρ.» ὦπίκοντο «τεζ. Σά, Ῥαγί. Ο. ὃς θααεν Ῥϊανο,. { Πον Ῥαγή. 
ο. Γπαον. ὃς πει.  ᾖ δηίααὲ τὴν ἀρὴ 
1161. δα]ζ. «οτοτὶ ὑπὸ Ἱολ.  ᾗἩ ΕΠ ΙΠ 

Ίο ἆηϊο ἐσέβαλε «4γοῦ. 

ἡν ΑλάΙτ., αιοᾷ 95. σορη( τσ] πο Παρεπί, {ος Ιαίς, {0. 7ς- 
.. ) εώήδ. ὃς δµ16.» ἐπολιόρκησε ἵη αῑδ. 3 Καὶ αὐλῶν 41ο. Ῥ. 517. ὃς 

697. οαποά ὃς {η Ῥγ{[είαπα Ῥ. 911.25 εκ υμ]άᾳ {υπιΠ] εί 41ος Ἱερίέμς, Ἠ]δο φυναικείου ὃς οδρείο ο Ῥαυ]- 

επι Ἡοτοάοίο 1η 11 ροβοή/οης Π0ἱ ααοάαπηποάο Ρία- Ἠλὶς που ἀβημιί ία οκ ΑιοζίιοςΊο ἅξ Ολ1Ιπο 5 οαὐῖ ο)Πὰ 
οεηῖα.. «Νες πιονοο ἴρπιαῃ τεσερίαπ]. ΄Γαπρῖς ααηὀςπι Ῥασπο Ῥατος Ειοτῖπτ ὅτ (γρ αοαµα]σς. πιοπήη]ῇα. νἰ- 
απο τεπι αγεδις ΤΠ αρίοηή. ζομυΐυ. Ῥ. 168. Οεἴε- ἀετε εἴἶαπι Ῥοσιενιήε ργονοξήοτο ασίαιῖς», Φηγάος 3 
τύτῃ Ἰζυψέλλου, αιοᾷ {οηρᾶ Ίπερε ἀαραπτ, ἀπάιπη ρτο- Οππιπειῖς Ίπετοερίας: Ἡϊ ποσσ[ο 
{οηρίεταπε νι ριαες]αΏῖ» (α/µβοπις ὃς (Μεπαβίμ αά ῬτείΠοπεπι (Ἠπιπιδιίσας πατίοηῖς, 
υἳ 

αὔεπι Ον [ερίως Ο ο 4. Ῥπτγρίας τερηυπῃ ουί- 
πια αάΠγπιαξ. 
ἀἱοδ. αὖος Ριαείεί {161γ. Ὀοάύωυε]ωῃ 49 Ογε]ς ρ.9οο. 
ςοτίοἵε [ετία ἀαίοηρῃτ Απηρι Δουβεγίης {[]. Εἰεγοβοί. 
ο. 8. Ῥήπυπι απἴοπ Ῥασρατοηπι Όγσεια 1ε]ρῃῖς 
ἆοπα αἴτεα ὃς ατσοπίσα ἀεάίσα[ε» αρπο[οῖτ βεπαεινι Κεν τὴν ἄνω Ιολ 
απίς πα Τερεπ1 Ῥαυρει Ῥψγηίας εἴατ» νο ὤνάργυρο Ίεο ΘΠηΥΙΠΑ Ἠ] ση 

Ίγπιρ. κ. 
Ι41τ ϱα τερίο ρΙήγες Νῆάας ὃς 6οἵ- Ετ. Ῥηταοτίες, Ογηχατῖς ραϊον, Αἱ 

παυά νἱάδατς. ἵπ- 
εοπίἵᾳ ας Ἠσατοάοιο Ὠϊορρειμ, {αὔγε. 1. 94. ” Ῥ]ασεῖ» τπμ]το απΠαΙοίοιη ροιη]ρογς, ἴπο νἱ 

109. Μετὰ ΝΙδην τὸν Τορδίεω] Ἐοτια[ε ης ε. ΟἹμομεέίν «4ἱρ. ΦΙΤΟΙΠαΤ, ν 1. Ῥ, 308. Ὁξ ΟεΙήπο ν 

"1. 74. Δεῖας σοΠρ6- 
ἁγίς, ανί ΑΙγαιίσς» 

38. Οὗτος δὲ Κυαξάρη] Νἱὰς 

ο Αρ ν ος Τ«ΒΠΟ ᾿Ῥτασ[τ αριά Ῥαοηίσην 

4ο, Τὴν ὦπὸ Κολοφῶνος κτισθεῖσαν] Οατίήπππις εἷ- 
ο » αποά Ἠετοβοίο ἘαΠΙσανπαί- 

ΟΙοΡΗΟΠΕΠΙ Ὦοΐσαπι ναγις ροβῖα καὶ ἄχέρυσος 1». ΨΙ. Ῥ. 991. Εις: 14 Π ἀπρ]ίσσαε. Ἀἴαιε ἀπὸ αὐῖ ὑπὸ Όσης Ἠαεαῖ» 94. Καλέεται Τυγάδας] Παβτονίε Ῥ. Πευβαγάμε 1. (:ο1ορΗοπεπι ποπ υρίς, {δά νι 
χτι. ᾖποπάατ. «. ο. εχ Ροὐῤηεῖν Τ, πα, Ὁ7. ὃς να, 9ὔ., ἆἀεπι» Ώοπιεῃ νἱάθγί, Ῥης ος ν ὃς οοπάἰτοσίς αἰΙ]- 

΄μπτυ ορ]ῃῖο. ΊΝ16- 
Ἠγηιεγίωε ἡμ ᾖηοργρύ. Ῥ. 69. ΙΙ. ΦΙερ. ὃ δὲ ἡμέτορς Ἠὴς Γαῤηετίης, Επί, ο τοποῦατας, Ἠποβιαάοπο 
πλοῦτος, οὗ χρυσές τι ΤΤΓΑΔΑΣ ἢ Λύδις" 4ΠΟΤΙΠΗ 4ο 

απά Ὦ ]οτοτῖς οταβοπί απριεπάα εης. 
-οΏ, Αυῶν δέωτα] Ἠοα Ῥιαεορίο οσο δυοῖν., αιιαπι- 

τυπηνὶς σος {γοδίερ. {ΗβταβετΝ. Πεγο(οίής Ἐ.. 1, 94. 
ἐπ] ἔτεα δυῶν δέρντω ἔικοσι. Ἶιι Τν» 90. ἀναπλώσας -- δυῶν 

1ΛογεΙ/. ϱ. 4. οἱ ἐᾳ ΓΙ λοφῶ υσος τίς ε ΕΤ ΟΗ1. Ῥ. 9. ο {01 Εεγοοίμς ἱζολοφῶν: 
Άπεπια. ΠΙΑ ῥΕΠοΠοΠ ΠΠὲ.  αιοά ορίπος» το {ε]]εκ]έ οΡειο., ολ ὄνωίω ον (ΟΙοβῥοπει Πε ΥΠΑ ΠΕΙΥΟΡΟΙΗ » 

ὃν) ο /ὔοηη) {ρ/[άηη ῥγο 1ηοο]ίς ῥο/ 1 πεκ]ροδίον. Ίυήπι 
μιο[εᾶο ο Αν οοορ ξ Ἱ6ςῖο ΕΙ ὠπὸ ἹΚολοφῶνος, «οἱορβοπ ΗΊΨΤΠΑΙΏ ϱο- 
οµίς [ή εχαᾶῖς Αεοϊομβρής, οσο ρατήης, ντ οἱξ 
«19 15ο. ὃς ΤΠ ϱ7άΡΟΠε Τ.. Χιν. Ρ. 949. Ίνες πιονα!Ί 

ἡμερέων πλόον. Αάάο (Γοπουἱμ 1 ἨΠ, 181. - οοπ/{εΠ{ η ο. κτισήναι, ἵπ ἀεάμότίς οοἱοπ]]ς νυ]- 
93. Ἔξ ἠθέων --- ἐξωνασάντεε] ὲ ΟηπιοΠ]ρ σεπιῖ- ραππππα 

πα «γγίαπης Έοχες {ῃ ΛΒΗΟΥΗΙ5» ἁριὰ δη/αλῤ. {η 
1, 149. 167. ὃτς, | 

40. Ἐσρωτεύετο δὲ ὑπὸ συρίννων] Ῥερτεμεπάιε Αἱψαῖ- 
1017. Λ. Ἰό7τ. ος... Ίπος Ηετοάοίεα ΠΟΠ οδΗεάπι. τὰς Ἰάχυπι Ῥαῦραμίσῦπι, αποά Ῥυήσίοτ ο μομέος η ήα- 
ὁ2γαΡ0 τἙ[Ππιοπίο Οηῄβ]ιοπίς, Φατάος ρῖπιαπα α Οἶπι- 
πιο! ἀείπάς α ΄Ῥγεηρις, σοηίο Οπποσίο» οσο- 
ραΐαρ ἀοςςί Τ, ΧΠΠ, ϱ, 059. ος νεο 1, ρ.058, 

Ἰ 

{ογευ ἓσ' Γάἱεἶπεν  αἲζμε ΓΕ ΝΗΝΑΡ εί ΤΙΒἱ 
{η ἐεγοἰέ αἰφμε 1η ῥτοςυμᾶ η Παιν], {, σος Νοῦ. 
«4ἡι Γἳν τήν Αι ας Γη ηὴ Ἡιοβοτας, 4Η ΕΠΑ ἴεβοΙα 
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τι ο ε απ. 6 

μὲν τὰ ἐπὶ τῶ ἀγρῶι ἐτέ κἀτέδαλλή, ὄτε ονυπίμ 
πρη» ετε 9ύραρ 3 ἀπέσπα, ἔαδὲκατὸ χώρηὺ ἐσά» 
να ὁ δὲ τά τε δένδρεα 5 καὶ τὸν καρπὸν τὸν ο, τῇ γῇ 
όχως Ἀἱσφθάριο, ἀ ἀπαλλάσσετο ὀπίσω, τῆ γ 

3 : νο. ἣ η 

Ὅαψε, πτ ορις ποΏ οΠει εχετοῖεαῖ ΗίΙς οοπβι»ὸ 2 Αλάσσηρ ο. ἠΜμλησιοι Ὃ ο λίς, τει έθρην μη 
ενα, ΑΕάῑβεία απτεπι Ἡγάις πον ενετιεραῖ ἐὔαι έργο τή σρατιη. τὰς σὲ οµειας ου καηέθαλλο 
ἀᾷσίεο, πε ὃς ΜΙΕΠΙ ροβεπι Ίπὰε Ρτοβτεί ᾖ Λυδὸς» τῶνδε ἐὔεκα  ὅκως ἔχοιθ ο,Φέυτῷ 9 ὁρμεώ- 
{4 Παπαπι Ίετετε σοἰεγεαῖε: ὃς αὔπα Που Ἱ]- ΄ µεοι τὴν γην σπείρω τε καὶ ἐργαάζισθαι οἱ ῬΜιλήσιοιν 
Ἡ  Εοο[επε”,  1ρ[α, Ἱπναάσπ Ἠαβετατ αἰαιά αὐτὸς δὲ, ἐκείνων ἐργαζομένων, ἐχοι τι καὶ σίνεσρ]αι 
ο Ῥορυίατειη. Πας. {ασ]εης ὃ κ μμώς σολ πα ώ αποιέων, ἐπολέμεεἔτεα ἔνδεκα” ο” 

4 ἱ μοι, ς .ν » / 

.  θζμησς, ον αλα, μμ τρώµατα μεγάλα διφάσια Μιλησίων Εγέετον 

(αποά εἰε ἔρ[οτάπι. τορ]οπ) Ῥαρπα εοππάς ὃ Ὁ τε Λιμοήίῳ πμραμρο μετα 
ο» Μαιάνδρε πιδίῳ. τὰ μέν νυν ἐξ ετεα τῶν δέκα Σνα5 {45 «αεογιπῃ’ ἹΠ. «απΠρο: ΜΦαπάπι, ἩἨοτιπι 

. ἐ . / λαο ”/ ο”. ϱ” ς κ. 3 πάσσῖπι ἁπΏοταπα {εχ αἀῃής αριἀ 1,γάοςτε- θυάτ]ης ὁ Α΄ρδυος ἔτι Λυδῶνηρχε, ὁ καὶ ἐσξαλῶν τη: ο : 5 . 9 9 ο» 2 / 2». Έπαραι δαἀγατίας Αταγίς Βίας, αἱ ουπη εχογοῖ: όσηικαῦτα, ἐς τὴν Μιλησίην τὸν σρατήν» (Φαδυάτης Ὦ ἓ» 
ο. ερὰ ήεβαπι της ΙΗΝΑΠΕ, ὃς Ίάεπι Ρε]]ΠΠ1 τος ἠὴ καὶ ὁ τὸν πόλεμο Ίν συιάψας) τὰ δὲ πότε 

ρα ΑΥΓ 2 ΠΠπαπς τεἠᾳπῖς, αι εοε [εκ ἴεφας: ὀτέων τὰ επόμενα ποιον Ἐξ Α᾿λυάτ]ης ὃ Σαδυάτ]εω Ραπτυτ, εἶας Β]ας Α]γαιτος Ρε[ίάπι πποὰ ἃ ραῖτα ωδυμά να Ὀιιδιξάμω(Θ» (ὡς καὶ παβότερόν µοὶ Ἄςεερεταῖ πι ἃ το {αρεγ]ής «οππεπποαίαπα | 3 δν, ο. στα τ Α λος} Αρόαι κἃ 
ο[ι, Ἱπτεπήίας αἀπηπήβταν]ε: ἵῆ ᾳπο Ρε]]οΜίΙο- 5 Ἰλωται) Ἑ ο ο ρα Ἡμαν βαν 41ος πυ]ῇ. Τοπαπι Παυιενανετυπῖ, Ῥτοῖει Οµίος7ΟΘΑΤεΤταµέίως, τοισι δε Μιλησίοισι ἶ εδαιμοὶ 1 ὀνων τον 
Ν ο Σ Ἡ- . . Α . . Φ οω . ον ον ἴο]οςς τεβάσητσς Ίτα νῖσοπι, απδά απηῖεαΜΙΙΕΠΙ πόλεμο τθτο συεπελάφρυω , ὅτι μὴ Χϊοι µοῦνοι 
κ. ἕ . έ ν- . .. κ .- 3 ΔΝ ο να. Ῥε]]ο:σοπιτα «Ετγιμγος αακί]α τω]ῇοης, ότοι 9ὲ τὸ ὅμοιο ἀῑ]αποδιδόντες τιμάρεο' καὶ  δὺ . { η { Ψῥ . “ ώ ς σω . ” / ὁ ώς ος 1πΟΘ(]9 ῴ ΕΧΕΤΟΙΠΗ:: ρὂτερο ὂι Μιλήσιοι τοῖσι Χίοισι τὸν πρὸς Ὦ ρυθραίκε ' π . ' ννοῄι ο” .. 1, ο ΜΑ ον ο ο ο βεασμσ ο οι ) αωῤηώο πω δν λώδκάνω ὅτα λήΐα ΠΙΕΤΙΠΙΕ: «οποερεταπῖ Ίσηεπι να]άο ἴβεῃ:,, κ», ο ος» νι ο πς 
το νεῃῖο» 15 σοτὶριϊε ΜΙπεινα τεππρ]ήη ζσέμ “πισερμβ υσῃο ον τεννα τ συννείχθη τν 

δὲ γυέσ.αι πρηγμα ὧς ἄφθη τάχισα τὸ λήΐον ἀγέ- κοβποπήπε ΑΠΕΙΩ, απο Ἱποεπάϊο 14 ἀεῇα- δή ο όν : ταν] Ἓσαιο μας πποπιεηεῖ θα ταν της Κῴβιώμειο, ἄψατο νηᾷ Αθηαίης» ἐπίκλησυ Ἡ Ας. 

ο τ  σς 
Ὠδίὰξ , πο αάϊβεῖά Πυᾶ 1η αρτῖςεταπί, αῑξ 
ΎΠεί6: ΏΟΠ ΙΠςἘΠάςΙθΘ, ΠΟΠ ΕΟΓΕ5 ΕΒΤΙΠΡΕΙΘ) 
{εὰ ἱπεο]ήτηςς εΠε ραβῖπι Ώπετα: ατδοΠρί6 
Ἠιοᾶο ΠπζΡΗσαιε ταρῖοηῖς ρεινα[αΠς», 18- 
ττο {ε ταεΙριεραῖ. . Νατι ΜΙΠΙΕΠΙ πιατο οὈΓΙΠΘ» 

Εν ήν πο ος :σησίης. ἀφθεὶς δὲ ὁ γγὸς κατεκαύθη" καὶ τοιω Ὀρυτίχκα Φατὰες Ά]γαιτες ἀεσοαρι][Πε πατηηπηπς βλ αν πολι ανα ο τον αισὰ ΛΙΥ ᾽ απι µεν λόγος εἰδεὶς ἐγένετο. αγ δὲ, της σρατίης ἄπιχος 2ερτοίῖατες, Πεἱρίος πήβΠε ἀεμπῃ ἀε υαἱοιμάῖ βοµένης ἐ Σάρδὶς, Ογόσησεν ὁ Α᾿λυάτ]ηε, ιακροτέρης δέ πε [6[σἰταίητοδ, νε αἰίεπο Ίνα [Πποριε σοη- σα. ’ : | πρ οἱ γθομένης τὶ λος Πο αἆ  πηετεπάᾶπι  ἠπάμέας.. Ἱιποῆς αι. ο ος Της γᾶσεν παπι, Βελροὺς Φεοπρόσες, 
καὶ αὐτῷ ἔδοξε 

0 : ο τε ὃὸ ο πάκνό εν τετ, θα Ώε]ρ]ος ρεινεπεπε, {ε τε: .- ς συμθωλεύσαντός Ὅοπν 
ἴτηταιη τε[ροπ{απι Ῥγίμα Περανίε, Ρτις- πέμψαντα τὸν ον ἐπείρεσ»)αι περὶ της νέσει, τοῖσι 
ουαπ. (επιρ]απι ΜΙπεινᾶ ἹεραταΠεῃε,  αιοά οξ η Πυήη απικομοισι ἐε Δελφοὺς οὐκ. ἔφη χρήση, ἵπ. ἵνα: αμα νααι ο α ΑΠΕΠΗΠΙ «οποτο-Όσσεὺ Ἡ τὸν νὸν τηε Αθγαίης Ρ ἀγορθώσωσι, τὸν ο)έ- 5οπιαΠεπῖ,. Τά αξξαπα εΠε «Ρο εκ Γε]ρῆῖς αι. ᾽χώρης τῆς ΝΛιληδ μα οὁ, Αμ ο ην 5 Ρ Ἡτ πρησαν χώρης τη Μιλησίης ο Ἀσσήσῳ. Δελφθνοίδα, ἀεπάο πΠογῖ: {6 ΜΠΙΙΕΠΙ  Π]8 1]]α αἀάιπε., έγω ἑτώ ἆ 

Ῥοτ]αῃ- 

τα Ἱτα δ1ερῦ. Οἱ1» μα, 
«1οδ. αγ1/. 3. }ηάοδ. }ΕΠΕΙ. ἑξάμεναι, 
«τοῦ. ἆ ᾽Απαλλάσαιτο 14 ὃς η οῦ 
α «γεῦι ε Ὁρμεώμενοι 44. Ἱευ] 
οἵπηες. ΘΦο]ης ο. ἔν τε ἐν Λίμεν. 
«4γοῦ. φὰρ ἀε[ι, | 
διέειµον Εμά,. Ἡ Συγείγθη Πἱο/ὴ, συνήχίη 4γοῦ. 

ΤΟΘΙΟΠΕ ; οηὴς. Ρατ. «1, πέμψαντι 1. 

πάνοσανίε , ΠΙΠΙ] πΙΠ ὀυλοῦ νυναμω/ου νοσίῖδις Ἱπ- εἰπ/α οὐ{μόης, Τ]δ]οπ]ς σεήης Ῥασῄπι οὈνίωπα ἵπ «{γγ]αμ! ἴπά 0.5. Ρα. Ι/, ο) Ο/”. Ρ. 964. Ὦ, Τα]ο Φορ]μοσ]ειπι 8, ν. 693. Οὕκων ἐέσεις οὐδ ὑπ᾽ 
εὐφΊμου βοῇς ὑῦσαί µε. ΔΙ {περε ὑπ᾽ ὀυλῷ καὶ τυμπά- 
γῳ» 4ε αμῖσιις Οὐ. Κεἰγα]ην αά Ἰοίση, οἷὁ 1) ος, Οι 16. .Ἔρο νοτο οκ ή Ηειοδοῖο ῥ1Ππι 5 Ίος 6 Ἰοπίοιμ , τθάβιάἲ....ς νο ο κος δν 53. Ἔω δὲ κωτὸ φώρην ἑςάνωι] ἸΝοῖο ἀβιτοη, «4 τοί(Πε Ν199, ἑσάμείαι Πο [απιό εχρισπα[ο, μὲ Ῥοπίς νΙΟς Σσνοσατεταν. οῖο ΠΠ] Ἰπβηίεμπι, πε γο- ορηῖ» ἨΠπής Πρες Ἠο[οβος περατὶ: αἲ παρε ε]ηήσο- Ἱποςοϊ «{γαίσεύς (αρραῖος» 1 μρίσηων αἴημα αΠ» αι ΤΠοτοάοτσαήι» νο 1οπῖσαπι «Ια]εξηπί ργοῦατπε. Τμ 
πα ίπιηςηδ, {οι εχεπιρία σαι ἵπ ΠΠ σοη(ρίσατα ΊνΙς 
48. Ιπάοξζοδαιια» τε Ρ]επίφιια αάρτῖπιο οτωης. Πυίη- πός Ἰομίσμα ὕπια Ἱηά ἀοροπή ος  ομαρα τις 
:οἩ βτ βπη]ε: τεβαυ] Γαππεπ εχ {εάίρεο ὃς δωῤζᾳ ἀοιῖ- 
ΤΙΜΗ οτπΠα ΟΠΕ] ἆς πΠΩΠάΙ ῬΗ Ἡτα νοιῖτμα, 14 
ο Ἱμησο » 4316 μη ς. 76. ΕπΠΙΗ5 πιοπεῖε ἔπειρῷ- 
Τ0 --- ἀπιςάμεναι, Πδί αλ οΊπΠες ὄπισάναι, ὃς Ῥαν/[α- 
4164735. πῖ {παρα πίΠῃετο {οἶσε, Ἠθτοδοίεα Ἠαες οἨ]- 
το αεΙπη]αηπα ΠΗΠο ἵῃ Απ Θραταποιηπα πθροβο 1, 
νο ο. ον ο. 

οἷως Ῥτο {ή ἑώ]εςρ ἔντε ἔν Λιμενίῳ ἀΠρατανίε, (οᾷ Ίο- 
ος παιιά Ῥίοίεξτο «αάβπήηΌις, ηξ Όεμα Ἐον, Πογγεμὲ 
Ο//ήυ. ΗεΓ04. Ὁν 4. Ὀϊβοτυην υ{ὰ {επποπῖς ὂν δὲ δὲ 

ὦ- ΙΠΟΧ ἐπέδρης ας. ΑΙ νοςεπῃ ἵπ Ὀΐπας ἀϊῑνε[τμητ, 
6. 740δ. Ῥοῃο, Οεἴοί ὁρμώμενοι, 

ο, ἕν τε ἕ σε ή, ἵῃ Τρώμµωτα. 
ὁ Οὔδαμὴ «4γοδ. ο. ΕΊΠ συναπελόφρυνον «όμ, Ρα ὃ, 

3 ᾿Ασισίηρ «41, Ῥογαεῃ, 
ῥ ος ἵῃ Πκάσπη, 

1 ταπιις νήπα οοάἱοῖριις αάμδεταίσοτα. 

χέσας γθέσθαι Μιλήσιοι δὲ τά Ἱς πό γθεσναι Μιλήσιοι δε τάδε προςιθεσι 
 α πο το δε πούτομ 

τω Ἆρν ὃν 
ἠ1εῤ]ο, Λ/οµεΗ/: ὅτ μ]ζ, κωτόσδω ομπι «Αρ απ. 2 Ίος δις ο νι ΑΙ, 

Δες. ἑσωμένας ὃς Ραγί/. Ἠπιις. το Ῥερῖεπι {80!16πίος νοσας οπη τες 
οἵατιπῃ εἶναι ἔρ- 

. ᾗ Ἐσβαλὼν γοῦ. ϱ Ἔντε Δίμενῇῳ 
ὦ δίο Με, πο. νὰρ οὗτος οστοτί», 15 ἰπ 

ἔ Δὲ κ) Τὸ -4νοῖ, ῥμη, ̓ { Σ- 
Ῥτηνα. ο δὶο ᾖᾷαᾖ, πο βπε ςΟἵ- 

ἀνορύώσουσι -4όήιμ πἴαιιο α]Π. ρε, 

ἔν τε" Π]ιά αὐ[οίατο ὅτ [πό ολ Ιοσςμ1 {οἶθε,, πο {εοιᾶ 
που. Νοβσι Τ,, ΤΠ» αδν. πολλοῖδί τε καὶ ἄλλτισι τεχμή- 

βίμσι πᾶρεςι ςαθωώσασθαι, ἐν δὲ δι καὶ τῷδε. ἱπου]εατα 
Πἱ5' ὃς ἹτοΓατι εκ εοπ]εάττα ΡταεροβΒο: αἲ Τρία Ἠε- 
τοήοῖις 6. 16. ε]ηδάεπι ἨὈτί πολλοῖσι μέν νυν μα) ἄλ- 
λοισί ἐσι σαθμώσασθαι --- ἐν δὲ δὴ καὶ τῷδε, αϊοις { 
οά1οίαπι νοσεπι ἱπ[ετιεῖς., ἀευίμιαὈίττ Ιοφεπά! Ῥε]- 
Ίάπι βεπης. Ταΐα» πέυπο πίας» 1. νπ. τή, τοῦτο 
μὲν γὰρ τῷδε χρὴ σαὐµώσασθα.. Μἱο απίπῃ Ἱερὶ ορογίΙε- 
τας εκ {οΠρίῖς. Ίταια, πίᾷ ΗρταΠῇ ου]ρα ἵπ ζογομΗ; 
Φὲ5 ππεπιρταπὶς τερετίτα Πε ρτπεροβΠο» αποά Πρίσαί. 
Πεει., τεβηρὶ ροῇσε, ἕν τε ἐν Λιμενγίῳ --- καὶ ἐν, απξ 
ἓν ἐν Μαιάνδρου πεδίῳ, αποᾷ 1Αείπα. ίσο ἀκριπιυηῖ 5 
ο ἀοζΗπποσυπα νίοσηπα }. πο ΚοολΗ δε Γάἱ- 

0/Υ6] 4ΙΙΑΠΙΩΙΑΠΙ 1η εα ποῦ ορη{ταηεῖ5» ορίπίο, Ἡ 

77. Ἐπίκλησω ᾿Ασσησίμε] Ἰαυάας, πε 7 , ας 8ᾷ- ποπιΗς» ὀιερῥαπως Ίπ ΄Ασσησοί, : 1. οὐγαέμο ας. ντ 
47 ορβπιο Ίητο ἀἆοζη νἱσὶ Μήπετνας ἠεμ]υπα τοβ(ο. 
τηπῖ, Ἠαιᾶ νοιο ἄσσστπο» Νϊτίπα απ ΟΡΡΙάΙ Ώοπιθῃ. Πε Τη 1ο {Ιοκαμάγὴ «μ)ο1» ᾿Ασσησοῦ βασιλῆος ἐλεύσε- 
τῶι ἔκφονος ᾽Αγϕεύς Ίπτοι γοίο. ΖΓΦεΜΗΗ Οταν 
«8ο, Καὶ ὀντῷ ἔδοξε πέωψαντώ ὅχοι] ΟοΠ/[ΕΥ (ὤρομου. 
ἵπ Τ. τν. 81. Ῥηργα 1, 1» 3- 21Η) λλγσὶ δόξωι, πρῶτον 
πέμψαντας ὠγγέλους ἀπαίσεαν -«ἀρο/οπ]ης δι, 449. 
ὙΥμῖν μὲν δὲ µοῖρα θεῶν ΧῤΕΙ3 τε περῆσαι Ἄνθάδε κῶοις ἔγον- 
χας. ηὺὶ Οπιεοί νετετεν ανα. ὃτ Καῤῥοως οχ Λοβγο ἵα 
«ἳ, 4.κν. αρ. ὃν Εβρ. σά 1,1, 6, ο 
τα | ξ 96. Ὁ 



το Ππ δι. «ϐ ἅ οαςτ 1 
ας ο ; ο. κα. υμών ακδέες..ο τή 

τούτοισι, Περίανδουν 3 τὸν Κυψέλε εεύτα Θρασυβαά- Ῥεταπάταπι:, Ογρί6]ϊ πΠαπα ς ο νππα απάτες ρα. / / Πηονξσταμάλισα, Οἵαςυ]Ιπῃ Α]γαιτα τοάαεηπ], πη]ο παῃςῖο 1ῃ- 
λῳ τῷ τοτε ΜΙλητε τυραφεύοτι ζεγονεεταµάλισα, ΟἵαςΙ να. μπο τ ν νομος μονή μον, οο σαν] (ῇα ἸἨταβριίο. ἵμης Μείίοτηπα τγ- πυόμον το ΧΡΗΣΗΡΙΟΥ τὸ τῷ κου νο ) ν΄ ταηπο: (6μ]ας -ατδΗβῄπιο πίερατας  Πο[ρ]εῖο) πέμγαντα ἄγ/ελα αν οφοκακκρήσας αάπποπεητεα, πι αφι]ὰ ργο[ρὶσ]σηάο Εὺὶ σο- (προς τὸ Ὁ παρ βηλεύηται. Μιλήσιοι μέν η ΜΤωλέν  ῥ]θτοι 1Π' ῥτῶ[οπο. ΝΠΙΕΠΙ αὐῑἀεπα Ίτα 14 ρε- Ύεσι γθέσβαι, Α’λυάτ]ης δὲ, Φοι:ταυτα εξ); Αα | | θῃς αὐτίκ έπεμπες χήρυχα {Μίλητο 2 βελόμνος 1Ρ4: παπεῖατα Τηπὲς σοπ[ε(µπη : οαἀΙςθαΓοτΘΙα 

.. 
. 

/ 
- . . αν 

΄ - κα 

σσωδὰὲ ας σασθ)αι Θρασυβήλῳ τε χαὶ οκ ο ο. - ππευηάας. ο. σας χρόνον ὅσον ὢν. τὸν γὸν οἰκοδομῆ,. ο μὲν δὲ; ἀπός-ολος ἐς : ο βαράς Ένα ας οι ) ί να ασύβελος δὲ σαφέως ἆ ὤροπε- Ρ απι ΦάΙΗΟΔΤΕΙ. κα : 
το ος άμα δδέτὰ Αλυώτ]ηςε µιέλ-. επι νεπῖτ,  μτα[γρα]ας, νατο 4 παπι οπηπεπα πυσµενορ πώωια λόγο, και ο πρ παρα. ΡτσαΙΦΙοΙ]σε, ποῄσταας α.:δ- λος πουν μηχαναται  τοιάδε' ὅσθ» Ἡν Ὅ τὸ Παπι- Αἰγαττες. [ασετο Πατι](ός» «Βα]α[σοινοᾶῖ σι σῖτος καὶ ἑνὐτᾷ καὶ ἰδιωτικὸς 2. τουτο 6 πάντα τεπη τηαςμΙπατασ,,  Οποά ΕαππθΏς 1Ώ η1Ρ6 ετας συγκοµίσας ερ τὸν ἀγορὴν, προΐῖπε Μιλησίοισι, ἐπεαν] νο {ηπι Ίρβις νε] Ρηνατοταπι 514 οτηπε 1η βο- αὐτὸς σηµήνη» τότε πίνεν τε πάντας καὶ κώμῳΝ χρέ- Ταπ1 ϱοΠΡετΙΕ:΄ Ρτωοῖρίταιε Ἰνη]ε[ῖς., ΒΙ αυ πα εσθαι ἐς αλλήλας, Ταῦτα δὲ ἐποίεί τι καὶ «Ωροηγό- 1ρίε Ἡρηιπι ἀθφΠῖες, «ππᾶῖ ροίαξεπε ,- ὅε Ίπτες 

. 

{ξαπα ππεπποταπε.' «Αἰγαιιος ἀὐθπῃ . υρί σς9δς 

ονἩ. { 9 / εοπιεΠατιοβίρι5΄ πτετεπτιγ,  Ησς ΤΗταῃ -93 
ρευε Θρασύθελος, τῶίδε | ἔνεκοω» ὅχως εν δὲ ς κό ρυέ {ε η]! γ μί ο ος ο : : Ρια]ας εα ρτατία ξεοῖι Ργῶοδρίταα6, -αέ σαάασεα- δν Σαρ ος» ἰΦών πο γαι σιτε εκυρινγος τοι θατάΙαΠς σείΠπ6ῃς 1ηΡεηῖεπι ΓΓυππεηΙ1 αςες- χαὶ τοὺς ανθρωπος ο ευπαθείησι εώτας., αγ/είληΑ΄- γήπα εὔα[απι, ὃς Ποπηίπες ομ|εξεαι]οπῖδις να. 

Χ Ἡ « » ον σὶ ' . 
λυάτΊη. τὰ δὴ καὶ ἐγέετο. ὡς γὰρ ὃ)ι ἰδών τε έχεµα. σαπίες, τεπαποῖαταῖ Αἰγαϊττᾶ, Θιισὰ ὅε σοι] 1.» 2 «η. σος 
ὁ κἡρυξ, καὶ | εἴπας ωθὸς Θρασύθελον τὰς οὔολὰ, παπα ρα ας ρα στο μοτο Όρος ον ρν ὁ νο . / 3 Ν ΄ ͵ Ἱ 4 ς ἁ 
Του Λυδοῦ, Πα πηλθω ἐς τὰς Σάρδις ὡς ἐγω πυν- ας σος ευ μυθιών. οὗ πμ] ἁ1αςά Ίπτος α. 
θώοµαι, 9 οὐδὲν ἄλλο ἐγένετο. ἡ αλλαγή. Ἀ ελ ο σαι οδρ ροταδε τς ωώλία { ᾿ να ” 3 " 2 ὃ. κ. . ., . ν 

πίζων γὰρ ο Αλυάτ]ηε σιτοδηῦν τέ ἐψαῃ ισχυρν ο) οηιεπι ροπιίαπι Παπιεπί ΜΗειί «Πε, δι ας 
ο) / ἡ / 3 ”/ να « νὰ ν ἂἁ ”- ον . 

τή Μιλήτῳ, καὶ τὸν λεὼν ο τετρύσ.λαι ἔᾳ Τὸ ἐσχαν ρυίαπι α οι ανα ἀενοπίῇο, 
: ον» ο / . ς 

κ ν κ.α 

ΤΟ) χαχουν ἤκεε τᾶ κάρυχος γοφήσαντ(Θ» ἐκ τῆς οκ τενετ[ο Ἠ]Ιπο «αάποθα δο πῃ δε σοηἵγατ]α 
: αν) ο ιν νδῶς αἴαιε 1ρ[ε Γπεταῖ ορίΠαϊΗ5. Ρο Πας Ίπερς᾽ 

Μιλήτε τοὺς ονωτίες λόγες Ἠ ὡς αὐτὸς κατ’ ατα μοβ] ᾧ δὲ, Ἡ λλαγή Ρ σφι ἐγένετο, ἐπ᾽ ᾧ τεξεί-ἵ 5Ίτα οοπνεπτπι ε[ὲ, ηἱ πΊΠταο Πο[ρίτος οῄσηι ας μυ ον η τε Όία ο Εφιακσον: δύο πεώντὶ ΄ {ος 5 Ῥίοιμο Πο ἀμο ἀε]αῦτα αριιὰ ΔΠε[απα εν ληλοισι ἔραι καὶ ξυμμά χεις" καὶ Ὃ ο, Μπεν ΦάϊβεανΙε Ά]γαιτες. Επαπα Τρίς οκ 
ς . πω 3 ' ς ἅ ὦ . τ κ λτν ονο ρα μα κ νο νο ον ο νο κ νο μον κὰς. Ασοικῶν αὐτός τε ἐν αἴαιούσε ζὐέσ., 3 καϊτὰ μὺ  ἆσην ὃν βειπάε πα νάν ος τα 

- ασε ΡΕ ο. ών ον στ’. 
-"ϕ --Ι-ᾱ- ᾿ . 

Ὁ κατὰ τὸν πεῤὸς Μιλησίω» τε καὶ Θρασύθμλον πόλεμο Λψμμο Ρει Ἶ Ὃ ο κ πλρνιο Ῥετ]αηδ ος ο Αλνάτ]ῃ ὧδε ἔσχα.. Περίωιδρίθ» δὲ ἵν Κυψέλω παϊωοοατοσι ΟΥρΡΙΟΙ Βῆας, Πας ἶ6 αμί Τῃ ο. 5 Τα[γΌ]] . Δ ν µ ᾿ ι ο 
κ ωσ ον ο οα σας ἐτυρώ- πάϊσανΙε οἵαςμίαπι, ΘοπΙπτ]ῇ, ΤΥΙΑΠΠΗς. ο. 

ος αλ. σας ετυρω” παισανιτ οἵαειμάπι, οι 5 οὗτος ὁ τῷ Θμασυβωώλῷ τὸ ση ὃ αν ο. ώ ος ππαχίππαπα ππιτασυ]απα Εαίῃα οβ]άεμ ας υε δὲ ὁ Περίανδρος. Κορύθη-, τῷ δὴ λέγεσι Κορίνό [η Ῥορυ]ας 
ἸΛέσθιι) 6) τῷ βίῳ θωώύμα µέ- τε [Π ῥιάϊσαπι» ὃς 6 Τ,οςδ]] Ῥορυ]α. 

(ὁμολογέεσι δὲ σφι Λέσβιο) ο, τῷ. βίῳ Φωύμα µε νο μον ο]. Αρίοα :τὸν ἸΜηθυμναιο Ὃ ον ἀεπίεπι αἆ Ἐ ο {1ο ονς " πα 
ο ' .3 . ” 1 / Ἱ κ ρης λ. « α ο) 1 

] Ἱ ὶ ᾽ 
φίο. εξωειχθέντα ἐπί Ταΐναρο , Ἐόντα κιαρῷουγ3 5 γη σιματωδοτιπι Γη] [θομ]ῖ πα] [εσυπὰ ὶ διθύ | ιδς τῷν τότε ἐώτων οὐδενὸς δεύτερο ν καὶ Φιθύραμθο ν 4υ]άπο ΡΠΙΠΗΣ Ποπήπυτη, 33105 Πογίτηις : ὃν 

| ζ σος» ας νο νὰα ο {εςῖς εσας ο μονο ασ οος ἡ Ἂ νο ασ ναδός . 
η άλλο δν. ας ας οκ ας. ην ο ολ ος σολ» 2 Ἐοᾷο Πεδίο. {ερυιί . πάαρον νυ]ρ ο . 

ιρλ σι πας ο. πευβόμενον 7 ἐµεΙ. Ὃ ; ος ει, 
.-ᾱ Τὸν τοῦ ΚυψέλλουἍγε ῶ τς οθἡσπα», ρ]ασοί ΤοΠΙΟΗ. 4 Ἡροπεπευσμένος ρ]ενίοης Όπῃῃςς, προπεπυγιμες απ πας αν τς ος ὁης ᾱ ος αρα δις 8 2 {1 6 . κ Ρ., κ νωἓν Δ ; δε ΕΠΙ «41ο Ῥ]ητος Ίπαζαπῃ ες 1π.δγερὂ, ππατρίπο, είς. Ποοῖο, ὃς Ῥαγήβη, ἀμοῦις. ας αι ἠήαζίο Γορίς, δερῦ, οτι. Ῥρρς Εμ] ο ο ασ, ο αν ὁ Χρέεσόαι Κκογιής. δε ο πο α Ἠσθοι νι]ρο. Μος 
4. δ. αν ἄγοῦι προσήγἌρευε 706). Ἔννεκω νυ]ςο. Οποᾷ μα α ο ὃς Ππ[οηρε, Ν/ . η ἡρῆς, Νωνής. ἂτ διερύ. οτι, Ραγή; 4. Β., νά. Ο1ρ. 70. ὅτ 89. Ἠωῖις Που], Ρε, Κἱοῦ. έσο» . 

άν 9 «ν-Ἡ ἱ ὃ 5 υττὸ νς “Ὑπῆλόεν Σ1μά, ὃς ῥεηο.  Ἡ Οἶτατ παθο Ργή/]σηι Ἡς ντα, Ῥ. 11Ο. ϱ Τρ  ρν., ῶ. ο σον πάσαν ο ασ ον ην τὸν όν «σα λλυαρη, Πκναλπη ο «ορ ρημα 
ας ον ον Πβ- επετα πιαΠ πιο» φηοᾷ (οπου ορῖπαξις 
96. Ὁ. μὲν δ) ᾠπόξολος ὃς τὴν Μιὰ. ἡν] 1π΄πλοεα Πρπϊβ- ἱήποτε πια εἷο τὸμ ὠπόσολιν ας ο αὰς ϱῃε. ο. πο ο ο ο ο αν... τν ωξα .Φ. ρα ολ 6Πι. ΄ ο) Οσοτίσι ᾖ μπα 1α0 6 2 - ον. - Ι Ὕ Τρ “ἱ ς ο αν αν ο ο το. μό Ἠειέαπα πο υεημ αμ Ἠρνρύνος  φι σ 6ι Ῥεσαο } κώμῳ χρέεσῤαῇ 8σηπος Ἰἴρχος τν. ὁλε ὃς πόλη’ Ρ. 85ο 39. δε ὃς ῴρσας εσας, ἁ ου αώρίνος Νοίεν τα μον Ίδχος, σέ μος . οἶκίω' Ῥ. 907. 99. ἁπήϊε ἐρ Μίλητον. Εοῖιτ ασ. . ο, δι ολλ ῬήΙοον, ναι μή Ἐλενοῦ, Ιοηοὶ { εἲ τὴν Μίλητον παρῶν' οομογάέ οι: δὲν χρέος -οἷός τε ἓὼν ἀυτοῖς ερέκαήα, πο οδαεὶ Άσμα. σοοᾶ νοιδηπι ο υβητρανίε . νι, ο. 94» ο . ταύτης ορ ἐ ο. ο ́  ον λα. πῃο Ἱη ρ αν 
... σ πας ον) 14/8 η « ή, τὸ ον « εδ. λ ρῶν ω) φ σι -. σὰ . Ῥ. ὦ ο ο : σα ο Αρης Ῥιδμσα νκισνο ὡς “νο, μον αδὰο» ποσά οηήνετς δδ παρίσων εν ὢν Ακαίρόνα, ντε, ο δα: πε, παρῇ; Ίξυτι ο, ἄς ἀ τνας ὄφο ο Ῥαπᾳ Ίππο α ο 
ο, μας ἀῑσ]ς ο{ῖ Ιεξίο: παρῆσαν εἰς Σάρδει. αυ 9. Ὡς Ὃ να ανα πα ο λα δες] 1, 

σαν μεσα ακοή αςς παες ὃς εαιορία ρτανα ἀοζβ(ῆπιο εζνλιο. πλοης Ἱασίευς ἵπ ΠΗ6ε Ἑλλ. τῇ» Ῥ. 3945 98. παρε Ἠπες ὃς ερτερῖο ρτα προ σον δη ο οσ1 ο. πμ ο ο ος λικήν, πιο Πειοτί5 οὐ ανα λα Ἱετο ἡ διαλλανή, Νατηο ης ὃς ὃν ὀπίκθος ας τει πες ας κ αεω μας ον ὁς Ῥτοβίμας πε ο μαμ η, Ιάᾳ6 2πΙΕΠ». 6 {ΠΟΠΠΗΙ. Ρας α ἀπ χ.ο ἂν πας Ὅμῃς: πϊμ]]ο. μπας ουρίας 1, νι» πού, δεύτέραῖ:ο ἐκ ΤΩΠΙΕΠ πΙᾶΡΙ ον ο ΑΡΡΜΗΙ μας ἶηᾷς ποπ. ο μας [εσιμπαο αἷο, ῥ0//1141Η βίΠα. «-οπαα ϱᾳ {γ. 1... ὃς 11ο. Τλμο ᾱ. ρ.όσο. 
ἐν Σπάρτη . τππι 4ο ΑΠΠαροτα «ερι]α ἀεβεοτε νΙάεΗΣ» καὶ ὡς πυνθάνομοι 
σος) Αλιδοίμνα τριήρέι ἀπόσολοο 1.ΑΠπί5» αις ὥς σε ἐγὼ πυνθάνοµοι. 8] αν, 9 , ͵ 

ς 

τατῖς 

ο. 
{ο ον ας «Ν πῦι δεύτ. α 

αν ην 1 ἷ : «στις πιο] ἡλμαῖο, αμό 4ΗΙΑ6ΠΗ Ίοςο Πανίσημάο. ουπι 1 λοοάβοπιο- ο ναι τὰ πια)μετ]ς πηα]οτα ἸποΙρ αὉ νὰ 
ΏΕΠΙ ἀδ]ατ]πῃ ν ἀοζσππής: ἃς ο ντες ημΠοΙο 1ης ποῬιφ αος . | ς τ 

ας Πα. 

ριος 

΄ ͵ α{εῃ ] . εαχ.  Ατίοπεπι Μειγπίηπφαπῃ σε] μμ μην 

ς ενος Ἔλλω λρο πα 1οζοςᾗο Ρ. ὃς Ἐκ / ρδήτοο νυ]βο- ΄ Σαρδύϊος «Ίγοδ. | ΜεΙΙό, Βαλήβηι ἀπο δτερῦ. Ππαίβο:. Εἰπὼν αΏϊ: ἐσπὸρ λα» Σωρδήος παισο. | 

11 ο ήνς αν 



Άπίοα ἀῑιβγταβαθί αμέχος ἀε]ρλίαό 1, Ι ὂ : 
γεδις Γαπαίοῃ. 

{οοῖτ ὃς ποπιπανΙὲ ὅς ἀοοπε Οοτπί ᾱ- 
24ιμγταήραπι, Ἠαής Ατίοπεπι Γεταπῖ, παπι 

Ῥεηπι]ειπι ταιηβοτῖς επνίῇει αραιά Ῥετίαῃ- 
ἁταπι» ἐοήευρίΠε 1π Πταίαπι δΙοΠΙαππααε η” 
νὶσατέ: Τεϊτοιφ!ιε», Ῥατία ἹΙηδεπί Ῥεευπια 
νο]αϊ[ο Οοήπίμαπι τενετΗ: ὃς, αὐωμπι ΡΓΟΓξ- 
ἔυτις Τατεπίο ε[εῖ» α]α πυ]ῖ πιαρῖ αὔαπα 
Ὀουίπιμῆς Άάεραι, πανΙρίαπι νΙτοτΙπι (οσΙη- 
τἡίοταπι «οπἀχ]{Πθ. ΘΟαπι 1ρίτΙς αἰτάπῃ ἴς- 
ΠεΓεΏῖ» 1ἱο Ατίοπϊ ΙπῇῄάΙαϊοδ» ης εο εχΙΙΤ- 
ὕαΐο, ῥΡεοιπία Ροτϊτεπῖισ. ΄ Ἠοο Παπ 1Π- 
τε]]ρεπίεπι, οταν]{]ε, οὐ]αῖα εἰς ΡεσΏΙα, ΠΠΟΙ- 
τεπι ἀαρτεσαίυπι. Ίου Ρετ[ααάεπῖΙ παυίας τπαΠ- 
ἁανίῇε, τπτ αι Πδἱ πιαΏις Ἱπ[εττοῖ, 4ο Πς {6- 
Ῥι]υταπα 1 ἵεττα παποµσετεῖιατ, απῖ 1ςο 1Π 

ω ω ς ντε. ς πας 
ππρῶτο ανθρώπων τῶι ἡμεῖς ἴδμεν, Φοήσαντά τὲ καὶ 

3 ϱν λ 

ὀομάσωτα καὶ διδάξαντα ον Κορίθω. Τοῦτω τὸν 
5 λ ν 

Α᾿ριόνα λέγεσι» τὸν πολλὸν του χρόε ] αφ τρίδοτα 

3403 παρὰ Περιώδρω, ἐπιλυμήσαι σιλὠσαι ἐε 1 ταλίην 
3 λ 

τε κα) Σικελίη ἐργασά μλνον δε χρήματα μεγάλαν 

Θιλῆσαι ὀπίσω ἐς Κόρυθον απικέσ-αι. ὀρμασεαι μέν 
’ λ 2 - ο» Ν 

νυν ἐκ, Τάρωτος , πισώωτα δὲ οὐδαμοισι μᾶλλο ἃ 

Κορυθίοισι, µισθώσασθαι πλοϊο ἀγδρῶ Κορυθίων. τοὺς 
ω 3 - λ . 3 / 

ασδὲ 9) τῷ σελάγει ἐπιδηλεύω», Το Αρίωα ἐκδαλόη- 
᾽ ; λ ἀ / ον 

τας, ἔχευ τὰ χρήματα. Τόν δὲ, συγτα Τουτο »λἰσ- 
/ λ ../ / λ Δ 

σεσθα.» χρήματα µε Ωδλίυτά σφι» ψυχὸν 9ὲ 
ιτἐόμΏνο. ἔχων δὲ πείθεν αὐτὸ ὃ τὔτοισι, ἄλλα, 

Ν Ἀ ολ χ / κελεύευ τοὺς πορθμέας Ἀ αὐτον Α]9χρασθαί µυ, ὢς 
. . - , . ον ο» 4 ο» 3) Ν /’ 

1ηατθ ἀεβ]τει, Ατίοπεπι αἆ παΏς ἀἰβιου]εάτεπι/ ον ο ταφής ον γῇ τύχη, 3 ἐκπηδαν ἐ5 τὴν θάλασσαν 
τεβαξεαπι» οὐ[εστα[ε, τς αμαπάοφιίάεπι 1ρῇ5 
Ίτα ρ]ασίταπι εῇοι, ραϊετεπτιτ {6 οπιΏὶ {1ο ΟΓΠᾶ- 
τα {ππ]ρτο, Παητοπι (άρει {οτοςδ, σαηίατε: ἃ 
ΟΠΠΤῃ σαπίαΠετ, Ῥο[ἱοεραϊατ {ε Πἱ πιαηΏς 1]]α- 
τυτάπῃ.. Πϊος 1βίτιτ (1ηνα[εται εΠΙΠ1 605 ΙρΙάο 
απάιεπά! ρτα [αυ (Ππιαπα Ιπίςς Ποπιίπθς πιοάι-4: 
]αἵοτεπι) ὁ ραρῥε Ιη πιείαπῃ ΠανεΙη οοποε[][ο, 
ατα, Ἱπάπτο οπιπῖ οιπαία» ας {ππηρτα οἰελα- 
τα. Παηῖεη Π1ρεΓ Εοτο» Ῥετερ]Πς «ΧΓΠΙΘΗ 

λ τὸν ταχίσην. ἆ ἀπειλήθθτα δὲ Τον Α᾿ρίονα ἐς Ἅπο» 
ρίην «Ῥομτήσασθαι, ἐπειδή σφι ἔτω δοχκέαι, δι- 
Ιδέευ αὐτὸν ο) τῇ σχευῇ πάση φάντα 9) τοῖσι: ἐδῶ- 
λίοσιν ἀεῑσαι ἀείσας δὲ, ὑπεδέκετο ἑωύτὸν κατερ" 

-ω ο” -- λ . / ο. 

σγάσασθαι, καὶ τοισι ἐσελθεή Ίὴ Ἠδυ) εἰ µέλλοο ᾱ- ρθρο 
ρω / ” » 5 

χούσεσθαι τὸ ἀρίςε ἀθρωπων ἀοιδοῦ, ἀγαχωρῆσαι Εχ, 
-- ών. / ν΄ ϱ ; - τς πρύμνής ἐ6 μέση) γέα. τόν Φε, οἸθύτα τε πᾶσαν 
λ - 1 , λ / / 3 ο» 

τὸν σχευὴγ, καὶ λαθόντα τν κιθάρην, «“άντα 9) Τοισι 
πα Ὃ μι. ο ιν» {6- εἑδωλίασι, διεζελθεῷ νόµο ἕ τὸν όρθιο, τελευτῶτ(ϐ» 

9 ο οἵπαία, 1Π Τπατο ο ο / ο ον / Ὃ ος | 

ἸεαΙ]α,. δι ο αιἰάσπι ουσ[ίάπα ιοπυ][ο οο-5οδὲ ο κωνο ἵψαιμ Ες 3ά φόρα, τά 
ππίηαπας 1]απ νετο αἴμηι ὰ ἀε]ρμίπο εχςο- «ο ΤΗ σκένη πασή, καὶ Τουρ αν μι μή 
Ῥτυπι, Έωπατοη {μΙΠε ενεξταπα: ὃς αυμπὸ ἕ ε6 ἸΚόρυθο" Σα 9ὲ δελφύα λέγέσι ««πολαξόντα, 
ἀε]ριήπο ἀε[οεπάίΠει, Οοτίπματη οοἀειη Ἠα- ἐξθέμοι ἐπὶ Ταΐναρο, ποδώτα δὲ αὐτὸν χωρέευ εφ 

-.. Ἐόρυθον σὺν τῇ σκευῇ. καὶ ἀπικόμοον ἀπηγέεσ-αι μα ονας ρε ααηκ αν, νι, «ϱΟοπτιδς - : Π ΓΔΠΤςΤω 6 σσγαν τὸ ώς ο ισς ὧν ο λδι 

ία Ποῃ στσβστος, τεπαϊ[[α Ἀοπαίπαπι ἵα σωος ον ος να οσν, Πιερίωδεον δὲ ὑπὸ. ἀππισίης Α ρίοα, 4 . μο ο) Φυλακῇ έχει», οὐδαμιῃ µετιέτα, Ὦ ἀγαχῶς δὲ 
” ον ς 5 κ . Εὶ- 

έχευ Ἑ πορθµέω ὡς δὲ άρα π'αρέμα| αυτοὺς κληθών- 
{Ποάῖα, πε απὸ Ριοά ται: «εΓΕΤΙΠΙ «ΙΤαΤῃ Ιῃ- 

τεπάἰ[Π6 1π παμίας. Γο5 αςαῖῖοδ, ΠΡΙ αἀ[ιο- ον ” Ἶ ο. ὃ 
τας» ἰσορέεσθαι εἰ τι λέγοιε περὶ Α᾿ρίο(θ», Φἀμένων 

. ΄ ς ”/ ο» ΄ - 

δὲ εκείνων ὡς εἰἴη τε σῶς ἱ περὶ Γταλίν, καί µυ εν 
τηπε, Ῥοπσοπίαταα Παιϊά ἆε Ατίοπε πῃθιηο- 
τατεΏε:΄ ὃς τεβετεπΏδις Παπα {ο{ρίζεπι οἶτσα αλ, 
Ττα]ίαπι αρεσε, Γοτιππαϊππηααε Τατοπιῖ {ο το-όος πρήσσωτα λίποιω ο, Τάρωτι, ἐπιφανῆγαί σφιτὸν 
Π1α1Πς , μας κα α:ο δρ, Αλίονα » ὥσπερ ἔχων ἐξεπήδησε' καὶ τοὺς, ἐκπλα- 
11Π6ῖ Παδίτα : Ἠϊος τεττεῖαςῖοδ, ΠΟη ΡοϊμίῇΠο ὐκ. ἔγευ ἔτι ἐ ο. ο αισίως σον]ίὰς. ἱβάατί δε ο Ππιμήί σφα κάν. “ ἐλε[; χομυες ἀβγέεσθαι. Τταυτα 

Ρ μ »υν Κορύθιοι τε καὶ Λέσδιοι λέγεσι. καὶ Α.ρίοόςἐσν 
ας Τ,οδῖὶ αἰαπι: εχίαϊαιε αραιά ΤΦπατοη ποιπ ; εν ς . ῥἳ 
πΙαβΏΙΠ ΑπἱοΠί5 εΧ Φγε ἀοπατίαπα , Ἠοπιο {ι- ἀγά»λήμα χάλκο 1 οὐ µέγα ἐπὶ 1αμαρῷ» ἐπί ολες 

| « φυῶν Ρος 

-α Σὺν πο. ὅ Τούτασι Ἰάεπι, ουῖ [οἱίαπηπο Ίος ἵΠ ρέπογα ν. Πα. ο Ταφες Ζμά,  ἆ ̓ Απειληθήόντα 
«1γοῦ πια]ε, ε Ἑδώλοισι Ἠεά., ἵη εοτοτὶς οπηπίρις ἑλωλίοισι, οὔἼαπι «δμύᾷα εχ Ἆος Ίοσο: πες ατα πιοχ. Πση- 
Λοογαμίοη εκ Γεγοιο] Τα. 1. ἑδωλίαι ἴπ ἑδωλιᾶσω. { Τὸν ἔρόριον «4γεῦ. 7πά, ϱ δὶο εά., ἐς τὴν Κορ. 81 

{ ὀπ1ηΕΡ» Που ὃς ἐς Ταΐναρον. ΜΟΚ µετίρντα }/2ΠοΙ. Οἵεαε μίας ἵπ οο νοσαρι]ο.  { Περ τὴν Ἰτ. Ρ]επίαμθ ΟΗΕ. Α Πρήσοντα «4γοῦ. πρήσαντα }μά. 1 Ὀεβι οὐ 71//, {οπὶρ. 4γοῤ. ϱ πάν Ώπε σαβία. 

ϱ7. Ὡς δὲ ἄρω παρεα] Μπ ἀοξήβήπις ὡς δὲ ὥρα 
: 

37. Πρώτον ἀνθρώπων τῶν ἡμεῖς ἵδμεν] Οωἱ που ἶδιι 
Φ 141111 α1/{ 2/1 οἱά5γεί. απῖ ὥς δὲ εὗρε » (161 1 ΕΡΗ” 

{γίαι, ΓΠίοΥ εῤῥίηαι «49ο Ρ 14 πιοπμΙῇθ ωμς οὐ]ε 9/16 (21/0 ΟΥ Ο. κχχνΠ. Ῥ. 455. Ίλος Ηστο- Ὁοιί ρ]απί(ῆήις εχρτε[Π[ῇα, πος ἆᾳ ἀῑτῃ ΡἱαπΙΠΊΠ ΤΗγΤΑΠΗΡΟ ,. αιοά αεί οζϊάοπῖ πἀροβεαπι, ἀϊβεπάνο Οπῆσος νειότόν αἆ {ΟΙπζαγ] ΟΙγπιρίοῃ. Ο.κῃτ, ος, / ' 
96. Τὸν δὲ, συνέντω τοῦτο] νι ποναπῖ (οΐσες, Δ- 

115 συγ/εντῶ Ν19 9. συνιεῖσα 1, 905. οχ ήειίο,, συγιεὶς 
ν» 93. 7. ὃς συνιέναι ν. Όο. 6 Ι0γοηΙΠο. Δι συνέντες  λὰ 3- ὃς συνὲς εἰπξάεπι Τ.. σπρ. 1ο.. αΠαπι Πα : μα. ο ος αριά αἷτος. ον 

ΠΟΓ. ; ἱ η η ο ς 146 7ο, Ὀσυίβιη 8 Ὑβίη, 

90. Ὃς ἂν ταφῆς ἐν νῃ τύχη] Δαἱευτο[ι Ίαος αἲ- αὖε Πητο]]εότα ἀδᾖσμς «πο ἀοξῖο ἵπ ἠ41{ορὴ], Γή); Νου. 
ο τν ο τος ο ελ ςοπ{οΙ{ζετς ερ] γαρ . απ Ἠος ναιοα ρτας {6 [οτιης, πο με 

40. Ἑτάντα ἐν τοῖσι ἑδώλοισι] Απ ροπᾶσο.. δις, ο. πος, 5η ἑδωλίοισι ἀεάειϊε, αῖ όμς ο Φε. Ὁ. 461. ΟΦ0ξρῥ. ο. όος τω Βωγήρίζ, Ποίοη, ο, 1587. Φδοβῥοσίες «{ἱπο. ο. 1505. 3ἴαΙο α] ἂς Ίας οβ- ΟΙΠ 5 η ποτηπ] οὐ]άσπα αμόοπίατο (οπρίογήπηαιο πι πι τΤΗΗ Παπά πι { Πιοσῖε, 14 Ρτο[οέτο πια] ε: ΠΑΠΙ Ὃ ως αιΙάᾷαπι ος εχηιή Πας ἵη αἶτετο {ρα- ἑω[ε» πάς πονορίηχιςὃ Έλνοι ἔλωλοισι » Ώεηια ἁβι- ορ ο τὸ Λἲ Φμ] ας οοἆστη 4115. ἈΠΕ{ΟΠ ἵπ Ῥχεῃο μηϊνειίπα , ἑδωλί 

. 4ἱ πα Όι ζ 

Λεγί[εε, οβεπίας {οτταΠα ΙπβπΙῆνο» σαυο οπρί(Σ 4ε]ε- 

Θαἴυπηιιο Ἠειοάοῦις. δὶς Ἡ.» 189. ὡς ' ἄρα οἴχεσθαι τὸν 
᾽Αιοπα ἐξ ̓ Αιύπτου. αἱ «4ειβίορε επ εβγρίο αρηἒήε « 

ντι. 94. ὡς δὲ ἄρα φεύγοντας γἰνέσθαι κατὰ τὸ Ἰρὸν. ΜΙτ" 
Το 11. ο. Ἡ : 

585. Ἱσορξεσθαι εἴ τι λέγοιεν] Ἱπορέειν ΠεαΕΠΙΔΠΙΙ Ηεγο" 
ἀοὲο πιρίαπα αἰοί Πε αάΠήδίεωπα ἱσορέεσθων". [οπαβε πᾶ 
Ἠΐς αιΙάεπα», αδί, {4 ααὶς Οοάεκ απτίαιιις {αγετει 6ΟΠ” 
Ἰσάχιτας., ΡΙΠΒΟΡΙΑΓΕΠΙ εἰρωτέεσθαν νεχΌυπα οεσῖε ΗΕΤΟ- 
ἀοίδιπι, οὐνίήπι 1. νι.ς. 3. ὃς ὃς Ἡ, ς. ο κ 
µένους ., εἴ 3 ἔχουσι πλέον λέγειν πεβὶ τῶν ἐρήμων Τη 
βύης, Φάναι ----' αια Ππαδτα πος 1π ]οςο Ῥοβι 
ὧὰ δὲ ἄρα πὀρεῖναι, ο ών τς  εμτία 
20ἱεν περὶ ᾿Λρίονος. (ε/ίο, {ΕΠΡΕΠΕ ΧΥ1. Ον ΤΑ. τὸ 
έζ1ήήος --- ὀ([νωΙαπιετ {πίεγγόβσν/ὲ » εορώλά αμ] 
ο --- ρε” «4γίοηπε, νεβοιπι εἰρωνεύεσθαί ος 

{ετ ουνα(ασπη 5 πὶβ [αα ρρςη τε]αυ]ς επ 
ἀοτοῖς πιπηί[ουήρίος : ΠΙΗΙ] {άναε ὰ ν νὰ 
{οτία ΕΙεγοάοΗ] ος ρτεπηξ» ση ποίος ον 
Ρ.425.0.. 8εὰ Οἱ Ῥαταρηταβς. ο Αρτα Ίεσυηις 

ο 

ἱο6ζΟί ήτο σοπηραταΡ]ε αἆ Παν αθώς. 1 
ν. 99. ν τοῖσι αν γὰρ ο ν΄ . ΝνΙΗ αρα 

ΕΗοηβεγῦη(ο απ Ι»ποίση. Ῥ- 4: ο ισόμας ἁοπεας 

μα τη ἕθτος, οαπως Β. 4μὴῃη. 1. ΧΠ» 45: 

ἴμ] ης ππασηἰτιάϊπε» φὔαπι Οοάΐευπι απἰἆαπα» 
πο θηρεπῖ: ΠΟΠ ἴτοπι Ω/ο ΟΩμοβο. 

πῶς ΦΑ{ ον ον τ ς ολλ Ο: ακκνιι, Ρ. 466: οἩ . οὗ γὰρ Περίανδρος», αν 



ο ου 

δες, 

τα ΑΙ »” Γφψὰ ϱ: ώ. ο ωι σο Ἡν ο ψ ον νι α - ο ον ον βρεις σπορ περ νο βε οοσαςπεπμπνσς --ψσν ο. ο... 

ὂ ς πα 3 πμ, 
ο σον ντ στ τσ” 

σσπππεπτσ σσ -τ- 

τση τπσρεσττη 

κι μομμῥθουν -μ--. 
ἔ ρν : 

μόδα . 

μπαρ ΕΕΕ 

1Ο 

Αἴγαϊτα πο, Οτα [ιο (αοοσ[ῖοι Οσαεος αἰ{οσααὲ 
-αὰ Ἠσαίγη Ώδαυς ἁοπιαε, αθήπεης αὖ ἱπίμ]αη/δ. 1ο τα Ἑ πὐθσ ο - Ὁἳ Ἱ 

ο» ἐπιὼ ἄνθεωπθ». Αλυάτ]ης δὲ ὃ Λυδὸς τὸνόσβετ ἀε]ριίπιπι νεµεῃς. Ῥοιτο Λ]γαιτες 1:35 
ἀᾳ5 » εοπ{εξίο οὐπι ΙΜΙΙεΠίς δε]ο., Ροίεα »-- λ / / / 7 ὃς Μιλησίες σόλεμο δινείκας, μετέπειτα τελευ- 0 

τη , ή τν απσπῃ {ερίεπι ὅς ααἰπαμαρ]ηία τερηαΠεῖ 4ΠΠ0Ρ; ο ' ος ο ᾱ 

τομ βασιλώσας ας ἑπτὸ καὶ πισω σος νιτα εκςείῃτ: αι {εοευπάις ἐκ ας ἆοπο » 
9 ηκά δὲ ἔκφυγων ΤΗΝ γῖσου» δώτερθ» ὧτίθ" της οἱ Όμηπι ὁ πιοίο οοπναιήῇεε, αριὰ Ῥοῖρίιος 

αυτης Ἀελφους πρητηρά τε αργύρω μέγα «εδ]σαγ]ε ϱ[απᾶεπι εκ αἴρεπίο οαῖετε 1 
καὶ αἱ πποκθητηρίδιο σιδηρεον χολλητο) » 9}έη9 ἄξιοζο]ιοιηηιε. οἴαιοῖς τεσερίαςυ]άπῃ ρατναπι, εξ 
διὰ πώτων Ἐ ον Δελφοῖσι ἀναθημάτων Τλαύκα {Εθιο» Γεταπηϊπαξαπι, Γρεξαα ἀἴσπαπῃ 1Πἱεξ 

πε Χία ποίημα ὃς μᾶνος δὲ πάντων ανθρώπων σιδη- οπηπία απ [αΠί Ώε]ρῃῖς ἀοπατία : ΟΡΙ5 ρω 
ρ8 κόλλήσυ ἐξ ευρο, Τελευτήσαυτος δὲ ΑλυάτΊεω » ας αν, ο το πο 

ὴ εξιδεξατ σας ή προς 9 κα ο άος ον {ασσεβῖε 1Π τεδπο Πλας εἶὰδ «ΚοΕςΌ55 38: 
φεὰν, αμ ΗΝ ες αν πρι κοραι ό οἡ Ε λ-7δμος παῖμς αὐῖπαπε ὥς εΠἡρ]ηϊΐα : ααϊ ΡΤΙΠΑΙ5 

Ἀήνων πρώτοισι ἐπεθήκατο Ἐ φεσίοισι, ἔθα 93 0ἱ Ἐ Φε... Οπταθοοταπι ΕΡΠοΠΙς Ῥε]απα παμε, Ὅπάε Ε- 
/ νε. ων 2 ᾽ / ἳ . ἷσα- 

σιοι πολιορκεόμομοι ὑπ᾿ ἀυτοῦ, ανέθεσαν την πόλη τή ΡΠεΠί αὖ εο ορ{εΠΙ, 1ρεπι ΓαΠ8 ἀεάϊσᾶ 

Αοτέμιδι, ἐξάψαντες ἐκ. τὸ γηᾷ σχονίον ἐς τὸ τέ- τπε, ἔππο εκ εἶις αὰε αἲ ππυταπα αἱΗραϊο, 

το Ὃν 

εισροών 
αν 
4 

ἦ : Αρ - / / Ἱ . πν χο. ἔσι δὲ μεταξὺ ο της τε παλαἰῆς ππόλιοςν Ἡ το- Ε4{ απίεπι 1ΠῖεΓ νεισΓεπα ος : ος νι .ν . 
5 / ἃ ο” ο. ς λ 10 ὤ η 

τὲ ἐπολιοθκέέτο, καὶ τὰ νηξ, ἐπ]α, «-άδιοι, πρώτοισιθο πα ερατι, δὲ ἵεππρ]αα» Π6ρίοΠῃ Ίνα [ια εξ τς 
του ᾽ ο Ἐοσι ο αλλος. τεινα]]ωπι, . Ἠος Ρρτῖπιος ΟΤΩ/[15 αΡΡΙΕΜΗΡΕΗ. 

μεση οι πε ο πρ Εν «νο ΗΕ. φεῖπὰε νετο ῥετ νίσοες Πηρα]ος Τοπυπα ΑΕΟΙεΏ: ο. 
Ρε εχασ-οισι 1 ων τε καὶ ΑΙολέωγ αἀλλοίσι ἀλλας Πιπιααα, αἰῖ αἶίας σαιί]ας ΊΠίετεης», Ἠηϊ 1ῃ - 

} / Αν Αλ. α / : τν . ὁ αν 

αἰτίας ἐπιφέρων, Ἔ μθν εδύγατο µέζοας παρουρίσκεί» 4αοδαι1ς. ππαχίπιας περετίτε Ροϊῖεζας » ΠΠΑΙΟΙΩ2 
µέζοα, ἐπαιτιώμβμος, τσι δὲ ἃ αὐτέων καὶ Φαῦλα Π αποδάαη οἴίαιη [νο] οαυίατας. Ροΐϊεα νς- 27 ο 

ἐπιφέρων. Ωἱς δὲ ἆρα οἱ ο) τῇ Ασίη Ελληνες κατε-Ώδτο 4ά1 Οτῶσος ἵπ Αἴα [αδερῖε αἆ πϊρυεα 

«ραφατο ἐς Φόρ ἁπαγωγὴν», τὸ οηβώτῳω επωόε, Ῥεπάεπάμη πε ο Εθἰπεαής, αλλ 

νέας ποησαμδν(Θ»., ἐπιχερέω τοῖσι νήσιώτησι. - ἐό.  ρᾶς αβρτεά] 1Π{ΗΑΠΟΡ. αυας «ΟΙΠΡΙΠΕ 
ας, κι ο πο / ον ἆᾳδ. Ύιάπά οιηπία Πλ ραταία εῇῃεηῖ, ἀἰομης 

των δὲ οἱ πάντων ἑτοίμων ἐ6 την ναυπηγίη, οι μ αμ] Ἠάπιοπι Ῥπεπεπίοπα, ααίη θατάες νεπὶ{- 
Βίαντα λέγεσι τὸν ΓΠουμέα ασπικό μλκον {ερ Σρὸὲ »{δε, αἱ Ειίαςατα ΜΙΙΥ]εΠεΘΗπῃ 4 1ΠτειΓοβᾶ- 
οἱ δὲ Πιτ]ακὸν τὸν Μιτυληναῖον, 8 εἰρομένι Κεοίσε εἰθΟ(µπῃ ὰ ΟΙΦ/ο, πιππαιίἁ αριὰ Οτεεῖαπι πον 
τι εἴη νκώτερο πιθὶ τὸν Ελλάδα, εἰπόντα τάδε, κα- εΠειῖ τε[ροπά(Πε, αασά Ίηπι [αοἱεπάα αἰα[- 
2) Ταπαῦσαι τὸν ναυπηγίη, Ω, βασιλέὼν γησιῶται {6 μάς νοε. ο κάν ο 

6 5 η ὦ 

9ὸ ίππο συγαγέοτα| μυρίην» ές Σιάρδια τέ καὶ επί σε μη αρα. νεα λοκώ ες ο τοσα, 

 ἔχοντες 9) νῷ σ«ρατιύεσθαι. ἸΚοισον δὲ, ελπίσαν- ὃς Οτι νετα ]οᾳι1 ταϊήπαι» οἰαΙΠε, ατῖ- 
τα λέγεω ἐκενον αληθέα», εἰπν» αἲ ο - ο νὰ ἀθπι ἀῑ ᾖαπς Ιπ[α]απῖς ΠΙΕΠίεΠΗ 1,γάοςΊη- 
ο) ποῄσειαν ἐπὶ νόω νησιώτησι» ἐλθεὺ ἐπὶ Λυλόνπαι- ναφεπαϊ εὐπη εηυῖδὶ Αἴαιε Ἠμης εκειρίεηίεα 
δας σὺν ἵπεσοισι. τὸν δε, κ ασολαθοτα αγ, . ἀῑπίΠε, νἰἀες πἠμὶ, ὃτεα, επρίἀε νοια {α». 
9 βασιλοῦ» «οθθύμως μοι Φαίνεα] εὐξασθαι γήσιωτας ἕτυτας τ΄ ἁπ{π]απος ἵπ εοπΙΠεηία ααἱρ][ζατίς 
5 ἵπεσευομθες λαδευ ο) Ἠπείρῳ Ν εἰκότα ἐλπίζων ας παιιά ανν αι απῑά 
ο μησιώτας δὲ νῖ δοκέει εὔχεσθαι ἄλλο Ἡ ἐπεί τε αμά. 1η ος πο . ον ο » Ἡπημ]ας απαϊθ” 
:; τάχισα ἐπύθοντό σε µέλλοτα ἐπὶ σφίσιναυπη-Ι Τηπῖ εοπ{ηταΊο το αἀνετίης 6 εἰα[ῇεπι οάΙβσα- 

-» Ὑέισθαινέας, λαδέῆ ἶ ἀρώμθοι Λυδοὺε ομθαλάσσήν, το λος Ρτεζαπέε , Ἡῖ παζἒῖ Ίμγάος ἵῃ πια] 

«4γεγ., ὠυντέων, Ὁξ {οἱΕΠΕ Ίοπες. αλ. μα, Ικειπὶς Ζ2ΠεΙ: αἴηιΕ αἩΠ. ο Ῥέρντων ἵῃ {γεῦ, 

να ; : Ἰπτετςιρ]αΏῖ , ἴεααε ρτο η : .. 
:. να ὑπὲρ Ἱ οὐ τῇ Ἠπείρῳ οἰκημένων Ελλήνων τί- ριᾶ - απξ Ῥτο Ογαςςῖς ἵπ εοηΏπεπζθ, τ 
2” ᾿ ὃς ον θμλωσας ιο κο : 3108 τὰ 1η {εγνίηίο ςοπηες, τἱοῖ[σαπεις ἃ 
ϱ σώται σε "του συ ὀβλώσας εχει; καρτα τ" Ίος [εάῃοπε ἀε]εξιαήπι αὐπιο ή στα... 

τς 
αἴ» 

Ὅτᾳ Διεδέξωτο «49ἨΠσΗ. ἸΆ Ἐύρωννος. Ῥαμ]]ο (πρτα θέής ἄξιον Ἰαυμάατ ὃς εκρ]ισας αι, {η []ογιογ. Ρ. 6οό ον ο. ὋὪν Σεπεί. πο. ο δίε Φε» επεΠΏσαπι Ρ]ετίαιε αἱ Ίηογαπε, παλοιᾶς 2η. «νο. οἆ Ἰλυτῶν Πλοί. 

ὔ Ἔς Κροῖσον 44, 
ὃς οἵα οἼέρῦ.. ᾱ δίο 1. Ἱκωηρ. }ἐπεί.ν τελαμὶ εἱρμένου δε. ῥὃ μότο 44, Ραγ//; Α. Γοηος, νο). ης, Εὲ- 
«ιἱσ. » ἐοικότώ Ἰηέεά]ο. Ῥλμ]]ο πιο ἵπ Κεὶς. ἱπποδυομένουα.  }{ Ἐκ ἄίο. Ἰομεμί. Ἰτοί 1ο -. {ος 
η, ἀμουις ὃς οἵα ὦ]ερό. ἵπ ἱκομήρ. ὠρῶσθαι ὃς Βαγ]/. «. ὃς 5ερῦ. ο). τα η, μα ας κος οδ 

Αρίων πομησάµενος µίµηµα χαλκοῦ οὗ µέγω ἀνέθηκεν ἐπὶ 
Ἑοόάρου: ἰΝοίϊτο. Ρίο οοπ{ρίταπς. αἴθιο ερίρταπΊ]α 
οχκρἰοάεης», α ο Ῥοτϊαπάτο ἁοπὶ ἀαάϊσατίο οοπυ ου Ιτα 
ΠογΙΙερ. ᾖ.. Τν., 16. Ῥ, 498. Όαϊ αμά, ὃς νεα, Ἡϊ 
ορίπος» ππεΠς οε{α» «αμ 
σος Αθανάτων πὀμπαισῳ᾿Αρίίνω, Ιζύκλονος ὑιὸν 

Ἐκ. Σικελοῦ πελάγους σῶσεν ὄχημα τάδε. : 
7ο. Ἰαὶ ὑποκρήτηρίδιον ομως, ίς {Ἱερε[αμάεν Ἰπ 

ῥ1ῥεή. 1..ν. 19. εκ Πετοάοίο., ὃς ΡῥΜοβαέης νι. 7Η. 
ροῇ. Ο, Π. ῥ. ο4τ. 1Π ΡΗήαγεῦο ε[εᾷ. Όγαο, Ρ. 496. 
ηῆπο ἐπικρωτηβίδιον, {εὰ οι» τε Ιπ Ἠειοάοῖο » ἴείῖα 
υποβίαπο ντο, "Ὑποκρατήρων ἵπ ΕΗ/εΡίο Ἱε τ. σώο. 
Ἱζωγω [μη Ο. 8.0 εὐ]μδ εκ νενρίς Ί0. Πκαϊμεβης, νῖς 
Ίοπσε ἀοξζππιης» -ἴ-- Π1. Ο2/εγυ. Ο. 6. πο εἴττα Τ810- 
ποπῃ οοπβσῖε, νοσαβι]πη {π]σμίᾳ α ἀοξτίς πίοιρτεΏριις 
Ἱπ ἁἰπήπιινοταπη Ππηστο οεΠ{ενῖς παπα Παπά. οχὶ- 
σΏηπι Ίος ὑπέθήμω τοῦ ᾽Αλυώόττου κρωτῆρος ΤΗΠΕ εχ. 
Ῥομωμ, Ἱ, αχ. Τό. ὃς Πεσε[απάγο αριπάε Ηαμετα. 
ΚΡΗΤΗΡΑ ΚΑΙ ΥΠΟΚΡΗΤΗΡΙΟΝ , ογα{εγεή ο1 [μα 
ζαρ Ῥαδες «1οηΙο ἀΐσεα Ἱπ[οβρεο Ρ. 54» ; 

75. Σιδήρου κέλλησιν ἐξεῦρε] Πεητὶ ἐ1εΙ [εβ) ΠΕ) 
ελεος Ιαυ]έ νογεῖτ [Πο ΗΗ5 πα Εη[εθὴ] (Όπου. ΟΊγπηρ. 
ἄχν» 4- Ἰά νόχο φμα]ο βιορίε» απ. Ηπ]α ζεγτυήπα- 
Ποπ» 1 ααλδ]το ρομίς οποτε ΠΡ Γεγα! ἀε[αῃ- 
Ρυπ!ς» Ππίτο ποἩ Ῥηκό µοςσῇο, Ῥαι[απίαε ΠΙΕΙ Ἰη- 
ΠΙΗΤ. ᾿μονή δὲ κόλλα συνέχει τε καὶ ἔσυ ὄυτη τῷ σιδήρῳ 
δν να ΄ μμ βΗίημηι νά, [υς τὸ ὑπόθημα τοῦ κρα» 

τῆρος, ἠἱραί» ϱ[/ᾷ15 Ζου {εηγο υἱμομ]μ. Ώο Ο]αιοο ρ]” 
τα Εγ. }απίμς 1η (μΜάορο «{γΗῇς, Ρ. 09, 
.. (9, Ἔ5ι δὲ μεταξὺ τῆς τεπαλαίῆς δες.) Τ. [ι]ὶ σο- ἱεέίαναπι. σοι (γομου. να]ειο 1Ηβῇ5. ἑπταςάδιν., ζ οταξίο οοπ{εξ» τεβήσεης: Παδε Εα4ΕΠ1, {4 ἑπτὸ σάδιά 
«πι οἩ. εγβΙεγο ππα]ηαχῖς, ηθηιΙς Ἱπσοπάίω οτίς» 4 
εἰσὶ δὲ περοπίατητ, ΝΟΙΙΕΥ νι; 96. εἰσὶ δὲ οὗτοι ςώδιι ἓξ 
τε καὶ τριήκοντα τοῦ Ἰσθμοῦ. Ἔυπι. ὰς 1ρίο ος τοπιρ]ῇ αΌ 
Ἡρ]είο Ιπτοσνα]]ο, «Χοπορῥ. Εβζε[. τ. ϱ.ο. ὠπὸ ας πό- 
λεῶς ἐπι τὸ ἱερὸν σάδιοι δέ ἔισιν ἑπτῳ. Τωαῖιε ορΏο ε[ε. Ὦ6 Ῥε]1 Ἠυ]ς οεσαῇοπο αἴηις 6νΠ{ «4είαμ. ΑΗ. [επ 
96. ὃς Γοὔσεμ. ΦΥγα16ρ. ν. 5ο. - 
94. Τοῖσι δὲ ὤντέων καὶ ὅο,] ΛΝΙωηι [1ο ῥα1γοεὐηήδ 
ος ἵῃ το ἀῑνετῇ σῃογ]ς Φόπεύα αἴῖ. ᾿Αυτέων, του” 

τέων ὅτο, ΟΠΠ {πε, Ἠιής ἁϊα]εότὶ {οἱρτονίδιις 46- 
πεπίαία. γεπίίμῃ νὶᾷς ἵπ Τωοἱρί ΔΙποῖ, Ο.1. ἵΜε- 
ἶσθαθ πΙΕΠΙΡΙάΠ46 ἴπ΄ Ποτιπα {1 νατίας: πιοᾷο Ῥτο- 

«απες πποᾷο Ἱπροβαπε» Ώξ 1, 135. 145. 143. ὅτς, 
μ5ς πΠ] πιορί]ττας πο αἀτίάες. Ῥήμπι Πεχοᾶοτο τοά- 
αἳ1 αΠοτῖες οεσαΠο {σται, : | 
-οϱ. Ἐικότα ἐλπίζων] δίς ΤΝ. το, ΥΠ. 5. ο, ΊΜε- 

ἀῑσαῖ ἐουώτω Ιπε]ΙΗ ποπ εβ: αἀρ]αμάσίστη { ὀικότω {0- 
τεξ» 64μσά 1. 17. 155. ὃςς, τοξ(πις οἵιε, ο), δοὗ- 
{ης απῖο Ίαες εχί(ππιαε ἀθε[α, ων ῥδίως ὑπαράγη 
ὠυτοὺς., Πιοᾷο ἵαπιεῃ οδίτηπι Πε, Ἠσατοδότμη Ἡοσιλίεο 
πποίς οοἶα ΠΌἱ ααημα]ία ὃς πα[ροπάσηηη νο]αϊβε ἤπςε- 4 

τς» αιοᾷ εσο «δΙΤ1πι α[θ ΠΠ] ἵἩ] ροή μαάξο ,ᾳ ο ΠΠΙΠΙΠΘ παίμή Ρε! διά 



Οταᾷ ῥοίεριία ἂι ἀοθονηη ε Οχάσία αά δὐΠὶ ᾱ ο π Ἱ ο Ἀ Τ 1 Ὁ Β τς 1 τ, Ἱ 8 ΤΕΠΙΗ9: Φο]οηίς ρειερτίπατίο, 

Άἴηιε Ἱπάιέαπα (αῇ; οπῖπι νΙ[ας Τ]ε Ῥεπαιιαπὰ 5ήοθηναι Κροῖσο τῷ ἐπιλόγῳν χαὶ οἱ (θοσφυέως 8 {6ἷτε ἀἰκιΠε) αὐ 1αΡτίσηπᾶα εἶαῇε ἀε[μης, δόξαι λέγευ) πειθόμβνου, παύσασθαι τη, ναυστηγίη»' 3 ος Ἱτα πι ος τν να 1Πς01εΤεΠΕ, ρα ο ρλό μον οἰχημέιοισι Ίωσι ξανίην πο, ΡΙΠΙΠΙ οοπίταχΗ1θ. Ἱπιοετιεξίο αιξέπι ἴΘῃ]- θήι .το, Χορό δὲ α επιγυοµῶβ » χαὶ κατεςραμµές Ῥοτε, [Παραξὲίς Εετπιε οπιπίρι5 αι Ίπίτα Ηα]γη ροκ ώλλλ Ὃ ος οροκος, ΥΊΗΠΙ «οἶμῆξ: παπι Ῥτοίοτ Οἶ]]οες ας Ἰμγεῖος ο νο ον. ος ΟΤα[Πς «οἴειος οπηπες η [παπα Ῥοιο[ῄαϊοπ το-Ιοπλὺν γὰρ Ειλίκῶ! καὶ Λυχίών» Τοῦς ἄλλας αμ ἀερῖε, απὶ Ππε, 1γάϊ, Ῥμτνσες, Μγῆ, Μα- ὃ ὑπ ἑωύτῷ εἶχε κατασρεψάµνος ὁ Κςῦσορ. εἰσὶ δὲ Παπάγηϊς ΟΠαἱγΡες, Ῥαρῃ]αροπες, Τμταςθς», οἵδε, Λυδοὶ» Φούγες, Μυσοὶ, 9 Μαριωδυνοὶ, Χά- 11 κους τξ ο. ὁς Βπμγηί, («ατες, Ίοπες, Ώοτίεῃ- λυβες, Παφλαγώεε, Θρῆκες, ἆ οἱ Θυοί τε καὶ Βι- ᾿ οἱεη{ες, Ῥαππρηγ], ΄ Ηἰς ἵπαπαια {18- θυνοὶ, Κάρες, Ίωνες, Δωρίς, Αἰολέες, Πάμφυλοι, αξῖ, ὅς Ρροιεπῖα γάοταια Ῥετ Οτα/απι α- η ο Ε λ η λα δείεεπῖε, σοπτι]οταπέ [5 8ηγάες ορίρις βοτοῃ- τος ατέγθαμμένω δὲ τούτων, καὶ «ωροσεπικ]ωμένη 
τεδ; ἴηπῃ οεἴθτῖ οπΊΏος ὁ Οτωσῖα {ορµί[, απ Κρίση Ἄνθοισι ᾿ ἀπιροέοτα| 86 2γάρδὶα ἀχμαζασαν εα επιρείῖατο εἴαπε, Ῥτο {5 άϊδαια Ῥτο- πλθτῳ 3 ἄλλοι τε οἱ πάντες ἐκ, της Ελλάδος σοφι» 
εἰ[εεηῖθςς ταπῃ οεῖαπι Φοἷοῃ» ντ Αιἰοπ]εηβς, σα), οἳ τοῦτον τὸν χεόνο ἐτύγγανον ἐόντες, ὡς ἐκά» πι απμπη Ἱερες Ἱαρεπίδας ΑιμεπίεπβΡας εα]ῖς- σος Εαὐτέων ἁπικύζωτοί κο δὴ καὶ Σόλων, ἀνὴθ 
τν Ὃ ων ος ταΡΙΙη οσΏ-οοΑθφαῖος, ὃς Αθφαίοισι νόμες πελέώσασι ποῄσας, . 
δαῖΏ φας ος, ολ νεα το, νο. πεδήµήσε ἔτεα δέκα, κατὰ εωρίης Ωυ φαση ἔχπλω- 

5 6 σας, 8 ἵνα δὴ µή τυα Ὅ γόµων ἀνα[κασθῇ λύσαι 1ναπι Ίος Ἀιμεπίεπ/[ας Ιρῃ βαορις Που σμμ. πς ὁ οποςοπρ, α αν νο βίαιο» ΙΠάΧΙΠΙΟ ΠΠΤεΙηγαηᾷο αἀαδεῖ αἲ οἩς ἀδςθίῃ Ρε Ξθέο. αὐτοὶ 1) οὖκ οἷοί Τε Ἴσαν αὐτὸ ποηδαιΑ ος ! 
- 

. . 

; ᾖ ἔ αν 

Ἕλπος [ειναπάας, «μας 1ρῇς Φοἱοηῃ εοπά(αϊ[]οι. . ὀθχίοισι γὶ µεγάλαισι κατείχωτο, δέκα ἔτεα κάλο ὃο ος 1:44:16 Ἱεριπα ας σοητεπηρ]αη αἱ Εταεῖαο σσθαι γόµοισι τοὺς ἂν Ἡ σφίσι Σόλων 9ῆται, ἶ ᾿Αὐτῶν δὴ - 
ον 

τν 
{ ος ος σα 1η Αεαγριυπῃ ἆ4 Α- ᾿ὦ τούτων καὶ τῆς «έωρίης ἐκδημήσας ὁ Σόλων κ . ο 3 ι ὦ 2 ᾿ 3, κ 

- ΠΙΠΗΕ, ΡαΓάες πα α Φ/[απι. Εο Χ6, ἐς Αἰγυπ]ον ἀπίκετο παρὰ 1 Α᾿μασν, καὶ δὴ καὶ απ Ῥετνεπ]ῇεε, μο[ρίζα[ῖτον Ίη τοσίαπι ἁΟτω- δή ρὰ ν Ἰζρισο: ἁριό δὲ, εξει ἕοτ ῇ {0 εχοερίι οῇ;: τοτζοφς απε απατίο ροβ ἁῑς, ος ὃν δ οί ο ον Ὄ) αι τ ΠπΠα ΟΤῇ, πηηϊῃτί οΙοπππάκεταηι ΦΟΙΟΠΕΠΙ ον ας αμ, Ενισε ος - να. εἼσα ἴμεβιατοβ, οπιπίααπς απσθ ἡμίς εταΏῖ πα-οΟΤΗ Ἠ τέταρτη, χελεύσαντος Κροΐσε, τον Σόλωνα θε- σ ο ανν αλ ἂν 5 ιἜ. ποσα ο σα τ ων Ἆ λ ὅπα ας Όσατα, οΠεπτάτίπε. Έππι Ῥοιτο σοη- ξάποτες «ξιῆγον κατὰ τοὺς Ἠσαυροὺς, καὶ Ὁ ἔπε" ο Ὃ μα ος π ομρρς ώουσαν πιώτα ἐόήα μεγάλα τε κα) ὄλδια. Φεἠσά- αἲ πιάτα, 1035 ῬετουμταϊΙ οι Ὅτώπ ας πνον δε ος ο ο ο αν 

πας ο Ραι ταΠις «νου δέ μυ τα πάντα, 9 οι) σχε-/άκλνον ὡς οἱ χα» ο{ρες ΑιΠεπ]εη[ς, αιια ππι]έάς αἆ πος ΤΙ ΙΡ ο προσ ος ο μὴν. 
ὃ Ῥ ης Μ ο μωρο ἂ ο 22 Τὰ, Χαίθον η είρτο ο Κβοῖσο, τάδε, Ἐεηε Α θη- ετε εἴπαπαν]ε οῦ τπαπι {αρεπτίαπα, ὃς οὐ Ρεί- - έως αν περὶ σος λα ερτιπαοπεια, ααεππαάπιοάμπι {Πάϊο [αρίεῃ- 5” παρ Ἅμλας περ Ὁ ον λόγας ας : ος ο ά δν ο ώ νου τω 93 λος 
ς 

ο ων. 8 π9 : . 5 ) ς ’ ᾿ ο ο ο ο ον ο. '. εκ[οηρῇ αἡᾖ. 3) 4 ἐγΙ6Ρ. Ὑ. 9ο.  Ὀήυνὸ «4{γοζ. Ἴθυνρ) Ἀειπίρ..  εὝλλλοι οἱ πάντες 27η. 1᾿Αυτέων ΟΙΠΕΡ. ζυτῶν Ἠ]εή, ᾿ ρ δὶο τρις, εεία Ῥ]εήοιε ὕνν μὴ δή τω Ἰονί ἁἰ[οίπήπα, Σφισὶ οπηῃος 16/Π16.. σφὶ κά. { Ἱτα ζεις, Κεγέρ. 71η], ο), ή, οἵα ὦἵορῥ. /οηε).Σ ὀυτοῦ δ) ὦ αν ] . ἄ Πάσπη, τη “ἱάο ὃς ραι]οῖς εἶνειρ, { ἜἍμασι «4, νιτο ορείαἵπῃ. τη Ατηοημις ἄεβε «{/ζ) ο αν. ολ 
πρίτην Ἡ τετάρτη», ῬΙοβαπῖο (4ῇσο. βπο σπιςῇι, Μετὸ δὲ ροπίτησ αίο]μτε, εραςήπι.  / δίς να /4ο41ἱρ ροή. έως οΠ1Π65. ὠπεδείκνυσον }2η0/. ἐπιδείκνυον {ης ΕΗΠΙΦΙΙΕ {εοι. ο «πο. εις, /οής. 7η. ερῦ. πα. Ἔατή:» Νυ]60 πάντω ἐότω μεγάλα τε κο) σκεψ. ΡιεεξάεηΗριις ρεγρεταπα ἱεργαῖς. 2 Σεῦ 72)ε). ΠΟΙΙ παρ, 
«ος Ρος Ῥαῦα οερῦ. νη]σαν]τ λαβεῖν ἀρᾷσθαι Λυδοὺς, ΕΠΤΑ ΣΟΦΙΣΤΩΝ ὅπως νένηται. ἡοτυήΙ 6ῃ ταήραίο 14 (4. ΒΗΟΤΟΓΙΓΑΓΦΗΙ Ίεσιτις [οαίτ: τμαγί ᾳποαιΙ6 {1- αΠίπιο Γ/ήαγοδι, Ῥασαοι ΟΠἱ1οπσπι σὸν δοφισὴν Τ. «υπ Ροτε[ῖ» αἰῑοᾷ ὠρώμενοι Ίομοπῃ ογαξἰοΏοπ] ΠοΡΗΙΠΗ] 1, Ῥ. 96. ὃς τε[ῖφιιος ἆε Ίου ππιεΓο σοφισὸς {α]τανίε, ητοοπε, Οα1ς ο]]οπάιπι ὀρᾷσθοι Ὕ«γ. ἆς ανω ἀθ- ασ. Αυτῶν δι ὧν τούτων καὶ τῆς θεωρίῃ ὅτο,]) Δάίεπ- ογονίε.  οὐρΙμς Τενοσαπᾶιµη οοη[ΗΕ, α1Ε 1η ἄράμενη, ΤΗ Ίπ ἀοσσπῃα] ροτοστίπαΏοῃό» Οποεῄηιια οκ Φοἱο- ποά [οπιῖη] οἑς 14ειῃ, νοιταπᾷππῃ, αμ] ἁετη οοπΠίεῃ- πίς εοπρτορίι Ρήμ. ἵ ο], ῥ. 9ο. ποι. Ἱπβῆατας η] τοῦ ΝΑ, ΠΟΠ οὐπίζαν, πάς οπου. ΠμΠε, α1 επι τοῖς αρόνοιο ὡς πεπλασµένον, {νο ΤΘΠΙρο- «ΣΤ. Εισὶ δὲ οἵδε, Λυδ]. Ιάογρη πιπῖπις ΟΡΡΟΙΤΗΠΑ  Τήπ1 ταποπε σοπιπεπΏσίηπα Παρετοπε: πεαιο ποβῄτα 36- Πίο ροπίταΓ ΠΠΕΠΠΟ» ΠημΙάειῃ 606 ΠΟΠ ἁοπιηε, {οά α πιο ἀθβοίμης ολάσπι Π]]ς ορίηαξῖ» «ο]οπίδηυθ. οΙπὰ 14Ο] 09 ασθερῖε, ΠρείΙο. ΠΠ ράΐεος : τε]ίαι]ας παΠο-  (Οποσ[ο οοἱΙοααἵτμπι [αΡ1119 αἁπιππείαητος., ἵπ αι]ς ο. πες Τγά]ς 1εχ 4 414ξ προσεπικτωµένου Κροίσου Λυδοῖσι, «Ἀγαοζεγως Που. Ρ]]ο/ορῦ. Τ. τ. Ῥ. 41. ὃς ρε μ υἩ Πεη Ισ. άῑε ὅτ Ίος (ων. ἄε Ῥαμω. Ἴμτασος Ὁρηπε. σα, 1η/ογ12/. Ἐ. νΠ. Ῥ. 433, ΦΟΙΟΠΕΠΙ Έτοραθος. Ο10ΕΠΙ5 ποι 4πδερίε, {ο Λῄαο Ἱπσοίας, αἴμπε ΟΙγπιρ. ΧΙΝΊ, 3. Ἴερες Διπεπίεπβδιις τ]]ς[ς { Ἔμηγπος ὃς Βειγπος, οχ Τητασία ΡΙοβιε[ο», Ῥεπε οδΗδίε» πες ἵα Γάῑα ἴαππετ., ἐγταπηϊάϊς Ῥιπβιαιολα Οσμσμης τι, 1η Ἔγρορ. ν. ο. το ΔΗΠΟ {εσυπᾶο {10 ΟΙγπρ.τῖν., (μα τορπατο ΟποεβΙΕ Τ2ψ) Τόγσοςς ερ. Φε ΛΗΜΟ ΒΗὀγηία ΤΗ. Ἱπῖοι ῶγάος εοερεῖε:. ἴταηιθ. Λετριᾳ ῥΙβογώ  οετέ Αθ4ε πο μπι σοι στο ο δή] θε {πο οΕΥΙΠΙ Τα ήπΊ(ΙΕ οδίς, αιιοᾷ οκ Πει- 7. Άλλοι τε οἳ πάντες ἐκ τῆς δο.] Οµς, οὐίεοτο. «οἨάο Ῥοπίςο ϱ)µ. η δο]οη. Ῥ. ού. Β. ρετμῖρει, 90: οἱ πῶντε σοθισα{5 αρίῖιις εοιἰάσπι Ἶῃς Ίπ [σάς Ἱιδῖσα: 1οΠ6Ίῃ συφνὸν χβόνον εοπρ]ήτ6ς 4ΠΠΟΡ Ρροβ οεουραίασ) 3 τη] ἐπιφανέες' η{ δαγ ος 1ῇο ἵσπιροτο νεπ]ῇε ἀἰσεείεπ- . Ῥίήβναιο τγταηπἰἆθιῃ τοσα, πο αυ. ἱπρς” Τατ ἄλλοι τε ἐπιδανόεο ἐν τῆς Ἑλλάδος σοφισο).. --- κα) δὴ 416ξ» ΄αῑο πήπας 1η Τ/άΐαπι» σεπιαηῖς {10 επί» ἆοπα]» μα ολ κα ο ο ΜΑΕΠΟΝ, “Πλίοης οἰνίταϊο» ες αδίτο ροζηετίε, αΠΟΓΠΙΗ ὄε ο 17. Αλλοι τε οἱ πάντες  Δ “Ἀτεπιὂταπας σοπ]οέτ- ἆμοιε, αἶας οροη, 7:αὔνε. Τατ. 9ο. 90. Ἠαῦθε» ΕΙ πη - τας τοῦ περαηῦ. «Νίάετης. αεχρᾷοξι 1ος. α ΙΙ Ἠπο ῥαμίμς Τὸ Ἡ,ρ.997.Α. Αἴηία Ἠος{εοπτης εί 0.4 ο] τοπΊροταε: ὃς Παρί ὃς νοαΏῖ {4 Ἰεπτος Γπηε. ππμογα, [ως η δοἷομο [1ο ὄ 58, Ατίηπι Ηετοάοιη» ὃς, ο Ἡ δν Ν] {απο εταῖ» ΕΣ 71. 4ε μσ]]ση. Ε]ργο ὃσ7. 1; επι ΡΡος]οἵῃ Τησρὴ Ῥ]αίοη, ρι5ο.»αΜυοΗης ρενς. σαφισὰ; εο πΗΠΟΠΡΕΡΙ ΠπάΙρπαίοτας» οιπι Θοίσμοπι 7: σο]]οφαίμπι πιο Ῥήββχαη εγταππίάστη βαετε Ερηῖε, ἵπ Ὄλαλεν, ΤῬεφήῥίως αἴημο ας αι δις τοβΗπιοπ΄ ση ὄχρ. ΕΙΤΟΓΔ» ᾳ11οπι ὅς ᾖ][]ς οκργοῦτανίε γα. ΠΜ 45, παηϊ[ε[ο εαν {η Μοίοπε Ο. η. ἀεπιπηϊαν]ε » ΏοὮ α1ο οἵπα- οτπτ, Έης ΏπΙσῃ, ὃς αμΙᾷ ππογαὈί(μ γάμο ΠΕΙ ος Ροηατσν αἷπί Πτπ]ο» πος ἵη 6ΟΠΤΟΠΙΕΗΠΙ ταπηςῃ, πεί πεηιε Ἠεπο- Αο]οποπι ποτ Παβίπι α Ιαάς Ἱερίο ος Ξα 1119 ΑΠΠΟΣΙΠΗ ἀοἴιι; εμἰ Ἐγίασογας σοφιςὴρ Τν., 95. ὃς σοφισα) αιοῖ- Ἱαρία ΠαδίμΗς, Ἱεπον {5 εγαᾶ ᾷ ος Ῥοσίο Οπορίμα αλοῖ ἴοῖα Ὁχαςοῖα πρίοηίαο Έαπ]α Ἰήμβτος η, 49. Βεὶ- Αἰγαιπο ραπὶ τοσπί σομ{οπεπι Γήδία. ᾳμοά Νοίετ. 16 γἰάες τς πι Ρ. 517. όν, Ἡρόδτος όλωνα σοφισὺν ΠρπΙβσμτε νιάαετατ "Ἡ,. Ίο Όλες επιςάειπαι]α αμ/ρΙςΙ18 

(κέκληκεν 2 οὗ Ἠυθωγόραν πάλιν: οὐκ ᾿Ανδροτίων τοὺς ἑπτὸ Ἠε]ία βοςῇεία, πτ αριιά ᾠσλόση 1η Κροσος' 4μο αιάρπα σοφισὼς προσείρΗΚκΕ» λέγω δὴ τοὺς σοφούς. /ε//0/ῥεμες» ΊΤΕΠΙΡΟΓΕ., αν νεα ὃς [οσευπας κας πήᾗ ΑπάτοΏοη ἑπεήε» ἆς 41ο {ήῤλΙς, ἵα Εγους «οτι ο τὸ Ίος ης μμ αοας Ῥ. 757. 4ο ΒοἱοΏέ ἐπ᾽ οὐδεν) μᾶλλον ἐσπρύδασεν, ὢὶ πῶν απ, οὐχ ΕΡΗΟ(ΗΙΗ Ἕ ο μμ απ. 
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Η Εβδ οκ ουσ 
σο ἀεα]έιις ππυ]ίατα πηυπά1 ρατίεπι ν]άεηά! {11- 

τ4 | 
ἃ ἡ / ϱ/ ” ον πο πήη -, 

ὃν λθόν Χα] σὀφιηδ εμέ Της σης καὶ πλάνης ὦ- 
9) Φιλοσοφέων : Ὕν πολλὶν έωρίή6 ενεκθ ἐπελήλυ- 

»» ας” ῦν ὢ) ἵμερος ἐπείρισθαί Ὁ µε εππλθε σε, εἴ 

δκὰ ήδη πάντω εἶδες ὀλθιώτατον ὃν» ἐλπίζων Ώες ῥεατ{Πππαπα εξ, Ίτα {ο σιίαδατα5. εἶναι ἀθρώπω) ὀλθιώτωτος, ταῦτα ἐπηρωτα' ΣόλωνΛΟ 
δὲ, οὐδὲν κ ποθωπεύσας ο ἀλλὰ τῷ ἐόγτι χρησάµε- 

-» 1069 λέγει, Ω βασιλεῦ, Τέλλο Αθήναιου, 5 Ὅπον νἰᾷ Ρεαβῄπιπι Τε]ίαπι Διλεπίομ/οπη, Φποά 
θωύμάσας δὲ Εροϊσος τὸ λεχ»)ὺ » εἴρετο ἆ ἐπισρεφέως ἀῑξίαπι αἀπηίταιας Οτα[ις ἵπῃαι Ιπίειοραϊθ » 

5 Κοίη δὺ κρίνεις Τέλλο εἶναι ὑλξιώτατο: ὁ δἐεῖπε, Όυα το Τε]]απα ]ηάίσας ε[ε Ρεα(Ππιαπιο Οἱ8, 
2) πας} τν μμ ασε, οἱ, 1Ω{ΠΗ Π1 κ Ιν Τε[ιο., τεριδ]ῖσα Ῥεπα Ππ[Ηταία, ΕΠ λω», 9 τουτο μὺ τής πόλιος εὖ ἠκθύσης, παὶ-ἠ σα 01Ε ν 2 : ο μά ὁνς » Τέλλῷ,ρ μα ᾧ Ἡβιεταης Ποπεί[Ώ ὃς Ῥοπί, ὃς 1] ν]άῖε Πασι15 

Τε Ῥδαι(μάο, Ο1εοβῖς ὃς ἨΙτοΝ. 
Ὀεαιί. : 

ἀἱο αἀϊειῖ: 1άεο τη]Ώ] πυπο οιρ]άο Ἱποεβῖς {ε]-- 
Γεταπά] εκ Τ6». εσ(ιεπι απ. νΙάΙἩ οπιηίατα. 
Ρεατ παπα. Ῥρεταῃς νἰάε[ισει {6 ἵπτοτ Ποιοί” 

Φ0ἱοΠ 
αὐίεπα ΠΠ] αἀπιοάσπι αΠεηίαϊτας, [εά πι Τε 
εταῖ τε[ροπἆεῃςδ», Έρδο νετο (Ιπαιῖε) ὁ τεᾶ» 

/ 2 / Ν / 

20 Τέκνα ἐκγθόρλνα , καὶ πάντα 

95 

2 ἃ ; "ην ἳ 
2» ὃὲς Ἴσαν καλοί τε κουγαθοί, καί σφι εἰδε ἅπασι 

μείναντα.. 
:Ε τοῦτο δὲ τὸ βίη εὖ Ίκοτι, ὡς τὸ παρ ημή» 

λ Ὀ ο / 
»» τέλυτὴ τῷ βίε λαμπροτάτη επεγέγετο. γεομένης 

επαϊος Ίδειοβ., Ἠοδᾳιο οπηπος {Ππρογβήτες: ὅξ 

Ρις εἴι, οὔῖτις {ρ]επαΙά πας Ιπ[αρετ οριβῖτ. 
ΜΙαπίάεπι Ῥτω]ο, αὐοά. Διμεπίεμ[ος οπι Ππῖ- 

ο) γὰρ Αθηναίοισι μάχης “ῴθ»» τοὺς οἰσυγείτοιαρ ο,5Ο πας βεῄετε αριά Εἰειβπεπι, απαπι αμα]]ο 
5 ο” λ . ἁ ” .  Ελωσῦι, βωβήσας , καὶ τροπὺν ποίσας Ἔ πο- γεπτει, Πο[θεαιο 1η Εαραπι γετῄῇοι, Ῥυ]- 

ο λεμίων . ἄπέθως κάλλισα. καὶ μυ Αθήγαῖοι δ- 
µοσίη τε ἔθαψαν αὐτου τῆπες ἔπεσε, καὶ ἐτίμη- 

2» σαν μεγάλω», Ως 9ὲ τὰ κατὰ τὸ Τέλλο θὸ- 
ετεέγατο 0 ῴἼθλων τοῦ Ἐθρισο» δ ερ πολκς τέδο 
χο ὀλδίὰ , ἐπηρώτα τίνα δεύτερο µετ ἐκέμον ἴδοι: 

22 

Πεγῖπ]απι ορΡεῖΙΙΕ ΠΠΟΓΙΟΠΙ. Θπεπι ΑιΠεπΙΕΠ” 

τπαταπῖ ». πιαρπΙΏςεαις Ποποτατιῃῖ. 
το τηπ]τα ἆε Τε]]ο ας Ῥεαῖα Φοἱοπε τε[οτεΠῖθ» 
εχειταίας Οτω[ας, Ἱπτειτοραϊ 4πεππαπι {εοΏ” 
ἀαπι αὖ Ί]ο νιἁςίειΏ Ῥυϊῖαης Ἠαιὰ ἁη]ρία {8- δυχέων ἃ πάγχυ δυτερεῖα γῶ οἴσεσθαι. ὁ δὲ εἶπε «εππὰας {6 Ῥατιες ε[ο Ἰατπτάπι, Ο]θορῖῃ » 1π- 

. ὰ / χ ο» λἃ 

ω. Κλέοδή τέ χα] Βίτωνα. τέτοισι γαρ έᾷσι γο(θν 
9 / 5ς ον ή ἃ Τ 

- Αργείοισι βίος τε ἀρχέων ὑπὶν. καὶ πρὸς τάτῳ 
αΙῖ 1ε, ὃς Βϊίοπεπι : αιἱρρε ης ὅς δεπι!δ 

) : «οτροτίς τορις ἴαΠίυπι: ἹΠ. 1Πὶ 
3 ῥώμή σώματος τοίϊδε, ἀεθλοφόροι τε αμφότεροι 6-60; α. ταπίασις ατ ὃς 1Π σογταπη]ηίθς 

λο ο σΧ ο { 
» µοίως ἔσαν, καὶ δὴ καὶ λέγεται Κ ὅδε ὃ λογος’ ἐε- 

”- ω / ον . 1) / 

”» σης ὁρτῆς τῇ Ἡβρή τοῖσι Αργείοισι , ἔδεε πάντως 
ς ς λ 

ο» ΤΗ) 

α Τῆν πολλὴν Ῥαγή[. 4. 8. Ιζευρ. τὴν πολλὴν είς. τὴν πόλιν }αἡἱοα. υηή9» ΏβΙΠ οοτοτῖ 4ΗΔΕΙΟΣ τῆς πολ λήά, 
ὁ ΜΟὶ ἐπῆλθε, εἰ «γεῦ. ΓΤπά.}εΠεΙ. ο Βίος 
ε Τοῦτο μὲν Δεῖς. ἵπ ΖΠπά. τῷ μέν ἵπ ας οπιπῖρις 

τά γε. μα. Ῥαγί{. ς. 7επε!. οὖπι «40: 
θωμάσας Ἰμείο. ἆ Οἶἵατ θυίάας ἵπ Νος8, 
Ίν{οα ἡκούσης ἵπ πιαίβίης Τ9ΠΤα «γοῦ. 
ντερ. Τά. 

7; Τοῦτο δὲ ια τούτῳ δὲ {εά1ο. ἔρ τοῦτο δὲ εεῖετῖ 6η {140 ϱ Ἐἰπὼν 
2 | ἔ εΠίΠ] 1η οοσίεζῖοπε πάγκυ, 7 Ιπάοῦ. παγίων. { Ιλέ- 

(η -ἄγοῦ. Κλέωβυ ο) οπιηςς. - ᾖ ες κενὴρ. }Ημάοῦ. Ῥαγή/. ἄπο» Ῥτοῦς. 1π τεµαμῖς ὧδε λόγος. Ῥημ]]ο αἩ- 
{ Πτοτυα το ᾖσαυ ΡΊμά. ὃς 11 {εὰ πια]α» ὃς οοπίτα ΙοπΏπι πποὔεπα » ΕΕ ἵνα {περε απίς, Ψἱάς Ε9}ηο). ϱ. 381, {Ηεά1ο, κεηής. }1μά. Βαγή{. «4. αἲἲ ἐκκληζόμενοι, 

Ἱρίᾳ αιἰάεπι Απιαβς». Λεσγρποτηπι τερῖδ, ΠΠεΠΠΟ.. Α 
Ἠαα οοπϊοέταε ΠΕ, ἴαίες (απιεη » ὐαε {οΠρίοςίς Π- 
ὄεπι αχ {ωπῖα νο]ητατίοπο εκίταλαίαε απεμπε, Νιὰάο ὃς 
Απιρι. βουδεγὲὲ Ώς/. Πεγράο:. Ο. τό. 

ο”. Ὡς Φιλοσοφέων ν πολλὴν θεωρίης ὅτο.] νι]σᾶ- 
ΕΙΙΠ1 τῆς πολλῆς ἸιΠιπιο (γοπουίας, φἱρρο ΙΠ {6ΥΠ1Ο- 
ης Ἰπάο]ετπι απ]είαηδ» ἵπ αχ] απ Ίτε 1Ηῇε, αὶ { δε 
γἩν σοιτοχιΠεῖ» ΜΕ 11 Σοπέν. Π.Ο 85. ὃς τ) ἐπὶ πολ- 
λὸν Αν ἐληλυθὼς, Ἴοσμπι ρειαΠαδίας,  Απιρίοχί 14 
πηθιο {πι παπα ΝΤ5, αὐότοπίτατα Ῥίοῦε πιυπῖζπα, 
Ααβετας ἐπ (167. ή). ΑΝ. {5 . Ἐν. ρ. 38ο., 1) ΟΥ- 
οὐ α (2α210ή. Ἱ..Π. Ῥ. Τόο.. ΔΏδας (σείπος (οη- 
πε. «οπή, [η[εγ{ρη. Τ. Χνι. Ῥ. 58. ὅε Δεν, Τρία 
ΕΠεγοζοέης, αὐοά {εάΗαίεπι (γομου Παπά Ἱατοής, 
τν. 76. ἐπείτε γῆν πολλὴν θεωρήσας», Ιῃ Το ΏΟΠ 41δβΙΠΙΗ, 
Ταἱα ᾳὔοαμε Ίος Ώεποεγή πριά [ω[εύ.Ργ. Γγυσηρ. 
1. Χ» 4. Ῥ.ή 70. ἐγὼ δὲ τῶν κῶπ᾽ ἐμαυτὸν πλείςην νν ἐπε- 
πλανησάμην ἱςορέων τὼ µήκισω. Ἀεαιε ἀμβίμπα τηΙΠί ε[ε., 
«απ 4εάΐο, (οτἴριατα ὃς Επηϊ]]5 Ίευπιο 1110. εκ ἨτεαπεΠ- 
α τ ὃς τ εοπίπ/Ίοπα ρίορεπίτα ΕαεΠῖς: Εεγτὶ άπΙΕΠ Ῥοί6- 
ταῖ» 4 ΟΥοε/[ΙΦΑσίης τὴν πολλὶὴν, απεπιαἁπιοά ια ΤΠ γ- 
{μέ {μαίο. (ᾳ 5.» Πιεπιοταδίεῖ» Ἠ Λιβύης τὴν πολλὴν 
20/0. 6 4ρίο. ἴ.. Τ2 19. ὃς Καρίης τὴν πολλὴν Ἰνοίαν 
Ψ, 1ο. Αἲ τὸν πολλὴν» Ώμ]]ο τερ]οηῖ5 αἀροβῖο νοςη- 
Ὀψ]ο, αι ῥ]ωγημαι πΗΠά1 ῥαγΙΟΗ Ίητε εκρ]οιεήτς 

45. Τέλλῳ» τοῦτο μὲν τῆς πόλιοο ὅτο.] Ὀεπήταϊις [36- 
ρο μπι, ποππὶ Ίενε, αιποά Ίαες οεεμρανείας νΙΠΗπα 
Ἰπρο]μίῇο, Ῥτασίεάπι {εαμεμήρης 14 πιαπΙε[ίο Ῥτο- 
ἀαπάριις, ́  ήεώ]σοί αὐ]άσπι ορα ἐς τοῦτο δὲ α[απι {4- 
εἶεια Ἱπάμής, πες {ρεείο(απ ΤΠΕ : ΠΙΕΠΟΤΕΠΙ ρυαραί 

Ἱ. εϊςκέμν οὕτω δὲ. ΝΗΠΙ (οΠρβςίε {επιρε νήμς, 
ας Αη πι ππαχίηο 6. Απάοτεπι ορἰπἰοηἶς 
.Ἀο]αὴ) οοβ]σοπι αῦεο», ἵρμπιαις Ἠθιοάοίαπ » 

τοῦτο μὲν ὃς ποῦτρ δὲ τοΏο» ἴοἴϊαδᾳιΙΕ ἱτοταπίθιη : ΘΧΕΠΙ- 
αμ ατα τη οβΊῃ Ῥρ1) Γεν., πθς Ἠετοδοῦ Πά1ο- 
«πι πήρα Ῥοδίπης Οµσπι αΙζοπι Τέλλον αἀρεί]ατ» 
ων Ρ].τ, αο. ζ ντα, 1ο7. Ψἱάς Ί. 

2 ο τῃ: 3 . . . . 

τὰ μή Ολο. δν ἑμρθήρβαή, Ἀληρμιάοσον 

ὁ Ίπ 4γεζ. νιάετατ οἷπι Ε1ἱς[5 πόμπαν. Ε. 

αΠΠΡΟ ῥρατιῖτες Ῥταπιῖα τη]ειῖπε, ὃς ἆς ῆς θΓ1η πι 
Ί[ία ππεπιοτεπῖΙΓ:  Οὐύπι ἀῑες Εε[ῆης [ηποπίς 
αραιά Αισϊνος εΠεῖ , οροτιεγείαιε οπιηῖπο πια- 

}. ον 5 ἡ / . 9 ώ μητέρα αὐτῶν ζχύγει κομισθήναι ἐσ τὸ ἱρὼ' οἱ επι Ἀοταπι αἁ ἴεπρ]ήπι γε Ῥοριῖφ Ιηδεῖς » 
3 ο 2 ον 2 2 / 

» δὲ σφι β6ὲς ἐκ, τὰ ἀγβοῦ εν παρεγίνωτο οὐ ὥρη' 
3 -, Ν ο [ ς / κ ζ 9 

2» 1 ἐκκλήτόρθνοι ὃὲ τῇ ὥρή οἱ γημίαι, -ποοδύντες αὐ- 6539 εἴεπε: ἴππο Ίμγεπος οχο]μῇ [εππροτε» 
τοὶ 

22 ζ 

Ώ]αμε Ῥοψεδ εχ 4ρτο εἰς αἆ Ποταπι ῥρτα{[ο 

τούτῳ μέν» 

54. Ὡς δὲ τῷ κωτὸ Τέλλον προετρέ τε νί ἀοκααπιυς ΕΙ να πα 
προσετρέψατο» Ἠ6θϊ1Ε α[ιιά ἵπ {οεῖρτο αἆ της, π]ᾷ προστβέ- πεσθοι εῇὲ αὐἰφιεηι απ {ὲ οὐη υγ] γε, αἱ {οί ή Γπου” 6: Ι{ΑΠΗ6 5 Ὥαπι οεἴεΓα εοη/{η]το οπιίσο, νοιοοτΙα {ηοπίίαπι νίάαι: ῥοβσσην ολ κίς[οε γες Το] υα]άεδεα- 
{05 οήέ α{οΏΗΜ ἕσ απἶπη) {,/ῥοη/ μη [εοῖς(οί ΟΓ06- 
/ 111 Φο)οη. (ΟΗἱπ οιαζΙἁ]δίο ο[ἵπῃ {6 τοῖς κατὰ Τέλλον Ῥιαείωτε. Οµο απίφεπι πποἠπηίῃας, αθϊωπιοπάς σοςᾖ- σὐπα 4ε[ετίο. πος ορι5 ατίε, πιοᾷο οκ οοπίσαισπή ἆ 
{οπτεηιίαπι οι Ο1. «42γε[οίο Ὠ ας, Τδμργά, Δ. ασ, 
πά{οΗσατΗ προετρέψατο ἐπερωτῶν {πούίσυ] οσο 7η 1εγγοβαμά µη. ἴπ Ραγεμί Ἐτοῦς, Ο, τ. ἐκεῖνος ὠυτὸν 
ἁππθοκάμμον εἰς πολὺν οἶνον προετρέψωτο., {]]ο 2ο 11ὴο ϱδ- 
οερ{Α 1/70 υἱμο ῥγουοσυ]. ἱ 
νο ώ α{εουι]ς ας, ορμή, 58. Κλέοβίν τε καὶ. Ῥίσωνα] ΟπεῬογΗ ἱηδαϊ ἲ πα Ἠήηδαῦό ΙΠΕΠΠΟ» {εᾷ, αυεπιαάπιοᾷ πεδίο δν Κλβω πάρεῖ Πταπε Ῥοχεπι. Όρρογέηπο πιοπι]ς ἐπ1/ ζεις, 116” τῇ πεσρεβίατο Ἠυπς {ορεπά] πιοάυπῃ οἱ το ρατε 11 2οΡαεἰ ΘΕΙΠΙ, ΟΧΙΧ. Ρ. όος. ας ρα τ΄ ἐπὶ σόµασι» οἰκείοισι Ζεύγλαν ζευξώμενοι ἅτο, Φὶς οἵσο ταε[ας Δάάε ο, «12. ΤηῤγΙο «μη ιὰ οκ] ΓΏ νι, ΜΗ 94. Ῥ. 156., ΜΟΙ ραῖς Ίσος ἸΜιήας σας λόγος περὶ τῇ ᾿Αργείας Ἱερείας, ὃς 3ο. αυ αἆ ϱἷ- ο6γ. Τη[ο. Ώ]ῥ. Τν 47. τεῦχο ιῤλροί µοτρὸς, ὠυτῶν δε- 
ξαμένης οιτ]ρεπίεια: αιῑοᾷ ταπιοπ Πο οὐ εί, {οὰ σε/- 
πετ] ΨάετιΥ Ῥεσσαίηπα: παπι ἵπ. ῥοηείᾳ οἀίοπο εὐξα- 
µένης ν]σατάπα ρπήσας Ας, ρε ας 
«69, Ἔδες πάντως τὴν μητέρα ἀυτῶν ὅτο.] Ἰηποπίς Αί΄ 

Εἶναο {αοσνάοτίο Ππηροδατας, πες [αοι]ς Ῥεχ όρο] αὔ- 
εδ[ε Ροΐθκαῖ. Ίε 6α ῥγβείαι «4ε[ο21η. δοςγ). [λλα], 1] 
Ίο, (ογἱο Ο. {η Εγοε0ῤ. σασπεμ Ο. 45, ῬΙσό- 
δα: {πογεβί. (4β. ο. εγυ]με 1 (αεοιρῖς σος 632. 
ετοάοῖί ΗΠ/ογίαπι ῥτίπ]αη Ἰαιιάλης, ας 
6δ. Ἐσιληϊόμενοη ο 1ϊθάειη Οἱγο Τυίς, τ. 0:47: 

{ωνεπε δή» --- Ὅε[εβοβία οοθογῃ ϱ/ερ βεγαηκεγάΠέ» 46 
{484 ακομη: {ο /[αεργάο αυεδία ἐν {πη. 
ϱ67ΦΠΕΊΗ 11 Πεγοήο!ο Ἱερῖδίε (Ηρίσοτ: ἐκδυέμενει δὲ λ 

1’ 

αὐπη νίτα Ῥεπε Παῖς οεάστεε, αΠαπτΙπα Ίππο 

65, 419 Ίοσο οσσιβιεταῖ, εο ]ρίο ρυρΙοε πα 
Τυπινε-ος 

Αιρίνιπι εται, ὃς νἶξεις Πιρρεάϊταδαι : αάμαο 

ρα. 

ο Ρὶς ΟΠΊΠ65 Ο11Π1 «44ο, ἄπο- ΄ 

{ΝΠ, Ρ. ότα. αἱήπιιπι ἴπ ; 

“Ὅιδε Βίτων Κλέοβίς 

ο σ9β». 

ναοί, ας 
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(]εοδίο δε Βίοι Ὀσαιὶ, ποη Ότα[ις, οι ἴ 0 5 

1Ρᾷ Ἱπρυα {ρειπίςς., ρ]αμβταπά - τνακοτήπε 

ΓπφεαςΕ. 18 
μη ος ο ο ιδ νου {κο τοὶ ὑπὸ τὸν ζεύγλην, εἷλκον τὴ ἁμάζάν, επὶ τηέ : 9) - ἷ τα 319 Ίπατες νεμερατατ ὃς αἱπημε ας απαάτα. ο» ἁμάξης δέ σφι ὀχέέτο ἡ ῥήτηρ, σ-αδίως δὲ πῴτο διπία Ῥετ ολες πας 8 ὃς Εν »» χα] ἃ τεσσεράχωτα. α]οκομίσωτις, ἀπίκωτο πεχυηῖ, ερ.5 απππα πως ΙεςιΠεηί 8 ανν κο Αι / .. καὶ ὀφθέσι «οι 6ο ϱ 8 ῃ ο δις 3 Ῥ 66 τὸ ιρ0, ταυταὰ δὲ σφι Ίοιήσασι , χα ὀφθεισι ΟΙΠΠΙ εσῖμ ςοη{ρεξΏΙ {ΗΠεπε, ορΏπιις οὗ. ᾿ δῖι νίτβ εχίτης: ὃς ἵη Πῖς ἀεις ἀεπιοπῃταν]ε ,{Ὁ αξ απο τὴς πανηγύρις, τελιυτὴ τὸ βία αρίσηέπε» ηλ νὰ : : : ' δέδεζέ  τήτοισι ὁ »)εὖσ, ὡς ἆμενο {αΏη9 Ποπηϊπ] εῃε πιο πιαρῖς αμᾳπι νῖνετε, προς ξε τε ποπ αδονπαακηὶ Ίδια 4 παπα οἴτουβηῄαπίος Αγαϊνϊ Ἰαπάῖδις τοἱ- ον εἴη ἀνθρώπῳ τεθιάνα ΦΘΛΑΊ σεν, ΑΕΥΜΑΙΕΝ : ο να ν . ἷ δὰ 3 ο ή ' Ίετεπε, νἱτὶ φαϊάεπι τοις αἡο[ε[οσπΠ πι» Ε6- ο 9 δισάντες ἐμαχάρζο Ἡ γεήνιεω Ὁ την μή). ΠΙΠΦ νΕτΟ ΠΙΕἴΓΘΠΙ: ΘΟΓΙΙΠΙ 

{οτιτα εκ{οι : 
ΤΙ {απια, α 

 αποά ἴαιες Π]ος 

πίτα Ππιπ]αστυπα Παης, Ῥτεσαϊα 
ΠπαΤεΓ σαἰά{ο ρειΠήα ουτα ΓΑ6ϊο7 αν 

ς Αλ 2 ο» κ 7 δω / / ον. αἱ δε Αργεῖαι, τὴν μητέρα αὐτῶν, οἵων Τέκνών ἐ5 
δν Αλ / Νο σον ο ο οι κύρησε. Ἡ δε µήτης, “αξωχαρὶς ἐῆσα τῷ τε ἐργῳ 

: ο» ὶ ο” 3 τς ο / καὶ τῇ Φήµή, σασα ἁωτίω τὰ ἀγάλματος, εὖ- ε[ε Ώεαπι, ιτ Ο]εοδῖ δε Βϊτοηί β]9 {1ἱ5, αι Ἱ]- 25 ο) ο. αρ ον αλ νν µ δι” Ι1π ππαρΏορετς Ποποταν]κίεπε , ἆατες 14 φὐοά, 22 Χετο, Κλέοθί τεκῶι Βίπαηρ δαν, ο, . ΟΡΙΗΠΗΗΠΑ εδ{εῦ Ποπι]π] οοηΏΊΏσετε, Ῥο[εῆαπςο 2) ια μαθω πο της ολο τά, Ῥτεςατιοπεπι, ΠΡΙ {ποπβσαταπῖ ερη]ατίαα {άπῖ, ον ἀνθρωπῳ τυχευ ἄρισον εφ]. Αν ταύτη! δε ΤΗΥ Ευ» ν να . σα Ν 2 ' ος. Ἡ - πάοἱοίοσπιος {οτηπο απ]ε[ζςητος ἵπ 1ρ[ο ἀε]α-θο,.. χὸν » ὡς ἐθυσάν τε καὶ εὐωχήθησαν., κατακοιµή-. Ότο, ποπ τα[απγοχοΓώῃῖ 16 Ἠος νῖτ εχκίτα / ου. ων τον ας . « 4 ΠΙβΕΦ ΝΟ εως Φέτες ον ἀυτῷ τῷ ἃ ἱρῷ οἱ γομίαι, οὐχέτι ἀνέση- ή ς 9 22 τ : αἱ » τι ο ων / τν Ὃ ον αι ο... τρ 2» σά ἀλλ᾽ ο» τελέί τέτῳ έσχωτο, Α᾿ργέει, δέ ' - . Φ | 5... αά ς.- 
Ί Ῥτοαπηπῇ εκηφ[εης, Αταινί {α 5» σφεων εἰκώας ποιήσάμλνοι, ἀγέθεσαν ἐέΔελφες, ὡς 32 ἐἴας αριά ΤΏε]ρίιος οἱἱοσατιε. Ἔτ Π15΄ αι- 

ἀθιπ Φο]ση {εομπάας ΕΡεαπτααἰπῖς Ρατῖες αἲίτι- ἀὐδρῶι ἀρίσων Ὑωομένών.,. «Σόλων μὲν δὲ εὐδαιμο”. « - - /' δι ου κών κ / ς (νά δὲ , θε) ῥαῖς, ΟτΦῇΙς --αμίοπι σοηατραϊής  Ἰπαπῖς,Ὀδ)ίηΦ ὀευτερεια ἔγεμε τότοισι, ροισος πικρό τα . ῃ π .. ο . αν αἈ. ου . ο ς ως . 2 / ϱ ο Ἠοίρες Αιμοπίοηῄς » ἄάεοπε ἃ το ἀε]ίείεις η. »» εἶπε, Ω ξενε Αθναϊε,ἡ δὲ ἡμετέρη εὐδαιμοίη ατω. η] η ]σπι ποβτα Ε[ο]σίτας, ης πο. Ῥη]ναιίς. αὐ]- 
ΟΠ ΝΙΠΙ5΄Πο8 Φηιἱραταπάος ἀάσας» Οἱ Ἱ]- 
1. Μο, ὃ ϱτΩίς, απατηπι ΄ΟΠΙΠΘ ΠΙΠΠΘΠ: ἸηγΙάυπῃ. οκ[ᾳ ὃς εαχθυ]εητηπα,  ἆς τοῦας πα- ΊΠΒΠΙ5 ΙΠίαίτορας 9 [η ἀἰπειτπο επῖπι ΤΕπΠρο- 16 πηυ]ία νῖάετα ασοϊαϊτ, 4ἡ πεπιο νε]ε, 
αἴαπο εεἰᾶπι τοἰέτατε τπυ]τα. ᾿Ῥτοροπο επ] 
ἨὩοπαῖπὶ τεσπ]ηαπα νίτρ αἆ Γεριπαρίητα αἩ- 
πο5, Ου] τος αππῖ σοπ/απι εκ υἱριπιαπῖῃ- 
αὖε ΠΠΙΙΡΗς ααο ἀμοεητς ἀἶθριης., Ἰπεη/6 Ἱη. 
τεγζαΙαΤΙ ΠΟΠ Ῥοῇτο. Οαοά Π ναί αἱτειπος - . κ... 22 ΙΠΟΤΙΤΗ 4ΠΠΟΓΙΠΙ ΙἰχΙοΥ Αν / ; ο αλ 8 βομ ος μπας πηεπ{α Ῥτο]α ος τερυ τῶν ἱ ετέων μι μακρύτερο γίγνεσθαι, ἵνα δὴ αἱ ος δκαῖες οοβοἑιήπε ΙποΙάεΠίΒ ὧραι συμδαίνωσι παραγηόμθναι εἰς τὸ δέον., μύγες μὲ ΞοΠβτΙαΠΕ» ππεπίε απ]άεπῃ Ἱπτεχοαίατε Ῥας. 2) ην πομε ν άμμος ο οδος Άηπος Ἱερτπαρίητα, Πεπε τπρϊηταφαίπαιθ, ἀῑδς 5) Ἐν σα ο λμς γοσται 3116Ιη ες ἱ5 πιεηβδιις πη]]]ε απἰπααρ]ηϊα. Ἠο- » ὃ τρήκο]α πέντε’ Ἠμέραι δὲ ἐκ τῶν μηῶι τότων,, 

ΤΗΤα 

-ᾱ Ῥεηε Πχ. 
}{{. ἀπ. τὴν φνώμηῳ το]]οιῇΣ τῶν νεήνιέων ε[ι ὃς ἵῃ υπ ὃς σι, Ἱερῷ ἀνοῦ, Ῥαι]ο απες Κλέωβι ΠΟΥΙ4ΠΕ ὤνδρῶν περ]οξτητῃ. 
2161 ἆμιο 

εαΐς. ὃς «γορι. Ἰλέεν ὃχ ποαθέειν εως Ο0/. σα Εἱογούφ. Ο.ς. Αάῑς 10). ϱ. ἄγοῦ. 5 απ Έπ]ης πιαγρῖπο ἐτέων.  ᾖ Ἅσά ρημα, ἄγο.» 
βε 20β/)} τῇ ὄρῃ οἵ νεηνίαι, ὑποδύντες αὐτοὶ ὑπὸ τὴν ζεύγλην, εἶλκον την ἅμαξαν, αἴηιις 1]]ά ἐκδυόμενοι 3ηῖεροπο ]ράτίο- η] ρι]ς νη]ραςς, σοϊοΓίδαια. αας αἆ ἵπηπι (ἱᾳομ1ε]ο- {απ εχοοβίτονΊε Απρ, Βου) (ο]]ογία, ΥΑΙΚΕΝ. λ ο Επ ῥώμωην] ἹΊπ. ΜΡΡ. ἀῑς[δη[ι. |] ΕεπάΙ ατοϊΕΊππῃ εβει οσο φνώμην ῬΓαςίΘΙΤ6ΙΠ, Πηνοπήπι. ῥώωὴ {αρτα αᾷΗρονος Ίμίτηυα Ίη Ῥ]τοπο {9ης πα. εχίπῇα: ὁ Ῥίων ὑπὸ ῥώμης . Ν Τ - 9 { - ν τε κά Ισχύος παῦρον ὦράμενος ὄνεγκε ἵἩ Ῥαμ[απίαο Τ.. π ς ο. 4/7 « 90. Αἲ Ρίππι ος ΠΠνθΠΗΠΗ 
ο πλοίο Πάϊππι {πρνα σμδε σος τοῦ: οοἩ- {ροζΏις οἵαε ὃς Ἰαμάαδί]ιῃς, Ππιαρίηοπη, «9 αἴῑα Ἠλος,, 
υιαῖς δε Απρῖς ΄αη/αηίας» 3π Ἠμ]ο ; 
«ἴχοτο. Ἰο[οτε Πιίς γδει ΠΠΑΙΠΙΟΓ 1ερ. Δητα. Ρ. τς. κ ας | 

0. Τὸ θεῖον πὸν. ἐ) ) ! . γε ον : 5 

Απιας αἆ Ῥο]γοτάεομα πα ασ οι ας Μύς 
ΧΕΠΝΥΠ, 4ό. Νετς ὃς. ὰς {ΠΙΠΊΠΙΟ ἨΠιῃ] δη ο λοας ιδ ος ας {η ἨΠΙΠε Ποπείηι]ς λαίο ὁ Φθώος ἔξω τοῦ θείου. ο 

Δερεγαν ΒΡὶςϊ- 

οροῦ ἵἴ τα. : στο. Ιιοᾷ εἴις αχ. Σῤαράς ϱ Αἰσυπη πιετίτο ρταςαῖσαμε Ῥρῆρρ ολ ο ταν ασ μας Ῥ. 445. ὃς Ἠζανῤο Ίγε. Ῥργ. πο ᾗ Ἠαιά αερτο Ὃ μς {ετο Ραγοδ σὐῇῃ]σα[ίο.. τῃ ΣΠεγοβοίρηπα ϱε Ἰα/ίρη, Ρ. 9ς7. Ἐ. ο μις «πρΙο» πιοᾶο Ἱπρία ἵπ Ὦείήῃ τωαϊο ἀἶδα, οχοι{ατίο- 
να ως «εκουωπ ο Ὦηβαλῇ, Ῥ. 1. 38. ο4ό., 

μη Ῥταςἴοιεα 4ε Ώσο πΙΠΙ]ο ῬγιάσπΏϊς αό 16: 
Ἰ, δυρὸ, ας ος» 3μος Οἰμαγέμς ἀλδίε πὰ Ῥρήθβγαι, 
ΟμηΙβίαποτίμα ας) ος 5. πεαΙΕ 3 Ίας Ίαῦο ἴππηπος 
πες Ορ Ἡν τν -δ» ΠΟΤΗΠΙ 1ηργιάεπείαι τπα- 
η) αἡ Εμβαιὸ, . αἰσβπια]ανῆε ἵη Ογοσον)) αι 

Ώεο Ο. Μ. Ίνα. Ρ. 11ο, 
4 Ν 9 4 ' 3 . 

Σα ὀὐδεὸς ἐχγίνεται Φάόνος, οὔτε θήβας , οὖτε ὀρρήλμΣ. 

2 
ἳ ' λ ον ον 3 ἡ ον 

» ἐπισάμδνό µε Ε1]ὸ δει παν ἐὸν Φθοερό]εκαὶτα-. 
ο” ε. τ ο. ’ - { “ ὠ ν / δε 

90, θαχῶδες, ἐπειρωτῷς ἀνθρωπηῖων πρηγµμάτων πέρι; 
λ ρα ον Ἂ 9 λνὰά Ν ο» 93 γὰρ Ἰῷ μακρῷ χρόῳπολλὰ µόέσυ 6 ἰδέευ τὰ 

λαο πώ νι επαυ χ τω. 2» μὴ τις Εθέλει, πολλὰ δὲ καὶ παθέεν, 
1. µόρεού]α ἔτεα εἶρον της 

ετοι εόντες ολιαυτοὶ ἑβδομριοντω . πορτα, -, εώ 95 ο μαναμηνη Α.Ἠλοογτου ρέχο ται] ημε- 

050 

Υι]Ρο τεσσαράκοτα. ὃ Ίάεπι δι 770,7. 
Κομὶρ. δε Βαν]. Β. βου Ίῃ 
οπ1Π65. 

ϊ 7 Τὸ ὀνθρώπινον πᾶν οὔδαμιῶ ἐν ο ΟΠ επῃ νυ]σατας {αΠίσητίας, Οἶεαι Ἠειοβοίςα αι. ἵ ΕΙΠΕ. ϱ. 60ο, ο. ἔ 
«44. κει, μα], 4ος {691ΟΥ. 

564. υ0ἱ Ίαςς οἴζαητίις. 

σας ΠπΠἱείῃ πο 

: ὃς Απῤαπις αἆ Χατ- 

σοι Ῥτασσ]ασίας {/µήαγελης ἃς. 
» ἄγαθὸς φάρ έσι, ὦγαθῷ δὲ. 

) 5 {σε "ν «9 ον Α / 2 ΛΑ 3 ο σφι 6 α ο Ίοι ἀπέβῥιπαι ἐς τὸ µηδεν» ὡστε ἐδὲ « ἰδιωτέων ἂν-. 
Ἱ ο» / ς ον η ο ον » ορῶν ἀξίες ηµέας ἐποίήσας; ὁ δὲ εἶπε, Ω) Κρόῖσερ 

ζόης εὖνθρώτιῳ προτίθηµι- 
βας θιηχοσίας καὶ ποταλισχιλίας καὶ ὃσι ρίας. λ λ μπολ . .- / ἐμδολίωε μηὸς μὴ γθομώκ. εἰ δὲ δὲ; ἐθιλήσει τὰς 

χίλιαν 

6 [ες δε Ρα 
{εάΐσι» τῶν τεκνίων ἵπ ορῖετίβ. 

ϱ Ἰδιωτέων ὠνδρῶν οΠ1Π69 οὐ [τί -Σ1π Ὅτο 
τωύὺτῷ, ἐπειρωτῷς τῶν σεωύτοῦ πρη)μάτων πέρι. οἱς 2ᾳ-. 

Ἰδεῖν ὃς ΠιοΧ παωθεῖν 
Λοϊι ἆε Ίος Ίοσο σοριοῄεβπις ἔευσ). [ρη- 
ὦ Ζωῇς 4γοῦ.ν ππε οα]θίαι, ὁ Ἑτέρων Ζηρς, 

11 α]]ς τριάκοντα, Ππλ]6. τούτο ἡ ; 

αγ. «4γοὂι 72/0), ἐπὶ τὸ ἵ αἰλίς. 

σο ΔΙΑ Ῥτο Ἡειοάοῖο {1 Αροϊορία. λάνοηι βήμα)». ορ] ογπήπαΠοπες Άδυας ὐμος Ο2ΗΛΟΗΥ. «4οιο, ο. 
/Ο101. Τ. χτκ. Ρ. 117. ὅτο., {εᾷ αμ δις ποη Ἠτοι, 
αρ Ἡμέραι ὃν ἕκ τῶν μηνῶν τούτων ὅτο.] Οοπβαί ἀπ. 

Πο, {4 απΏς Γποιῖε ἁῑστιπα οσοῖκ ὃς Ἱποηίες πἱοεατ{ᾶ. 

Ώνε τριακονόήµερο". {εαΝεΓΗΣ Γππιέη» ες μόνα α]τονηίς. 
Ιπιεο]αΏοῃα, ΧΥ. ἀῑες 4ηπο αἀσθθσηξαἴαε 1 ονα-. 
{οτε ἀετυπι οσοοΙῶΧν.» ἀεπῖς αιιΗοἵ» αὔαπι 4ΠΠΠΟ: 
ου {οἱ αρίοϊνίει {εηπεί ρίλείεγεα» αἱ Ὀτενὶ ἵθμι-- 
Ῥοῦαπι Ιαρβ αεβα ἴπ ααΙΙΠΗΠΙ», Ἠίεπις Ίη Ύευ πόμτ-. 
τος, ὃς ΡΙΟΓ{Η5 απΠὶ πποβιο {οΓίΕ «ΟΠΕΙΓΡΑΠΙΑ, ο 
ααἱ ΙπίεγοαΙαβαἴ1 αἰεεγη]ς αηπίςν ὕνω δὴ ὧι ον συμβαί-' 
γωσι παραγόμενα! ἐς τὸ δέον' 4 αη] ον αευ ΟΡΟΥ-. 
2616 ΤεζΥΥΕΡΕΠΙ [Αρίσμε ο... 11ος νετο ου]. 
αΠπιά ος» «παπι Υιπεία {μα οαεάενα ὃς ἱρίο τεπιεά]σ 
πηα]πα αάαμρεις, «70/20. Φα/ήσος. εἴιοπιοαί. 1 εδίξ 
{οχἱρήε», απο» [0ήμὴ ῥΥΟΡΙΕΥ αὖ γάΙλαί εν οκῤλο ωμό 
{15 {ες εἰίσηι ἑσηφΜαήὴ 1671έΥΕ. τρ ἁ ρα 
6μὴῃ Εχίτεπιο ᾖ.. 1. ε ομά εήρογ.. Νεπεπιεηίε: 1 
ἀρμομίε, αμ] τανο ΒοαΙῖπειαπα Ῥίασαηε, «0. 5ε ο μς. 
1.1. 9. Ἰεμρ. ο. 38. ΊΝες ρτοῦατε {5 ροτμίς » ςβ αν 
:ἱ0 ἂς Μαι. Ίοπιρ.ς., τς Ἔε Πῖς αμἰάσπα ος .. 
μας ΙΠίοΓζα]αΗοηο αυτα {05 εχαεαματὸ 1μαστεῃε ο 
πήσιπα ϱἨαητηπι αὐ. εο. εχοτρίἔης: ἔτουα αι] 
ἀαπι οοπ{εεῇοπα 14, αιιοά ἴπ Φήσεγο ἀαηηα)αξ, δά-- 

ὃς (ετῖρεῖ: ἴπ Οτο-- 

{ 

πηἰεεῖε Ἡ]έτο,  Ί]α νοτο απέεοΓί Ρε: 1ηζεορ]αξἱοησπή απ» 
Πο αἱ μην α/ίφωος εκοιἑ ο. ΑΙ Μέ ΟΗΑ/0ηο ογ/αν/ο ήπ-. 
ΜΥ ζαᾖα {ή πε μ πιετας 115 τονοσρεηγ» (ασδυτεῖες 
Α: πἡη! 4ς ἄϊεπυτα εχοπιείοπο Πεγοζρίας, ἆπα φΜοσμα.. 
γοζθρία., αν “πορ]εξταπὴ ἀαιηίτου,, {ππππα ἀῑετυῃ 1. 1ος νο 
απηΐς τὰκ. δὲ ἱπτεσα]αΠ 8 ἄχχν, Πίο 
ἑοπσύμεῖ, Ώυσαπί ρτοίπάς αἨπά Ἠμ]ας ἱπεοηπαοάα - 

ππθήβοιμς πἠπήπ{ς 

ἐς γὰρέδδυ- 



τό η τσ ης «οι Ὁ 
ρω” 

0Ο τ ῑ ΕΓἶες νατ]1 νὶιὰ Ποπλίπαπι, Ῥεαιμα Ποὰ 
αλ] Ρο Ποτιςσῃα, 

να, ο ο. : ες . . ο Χίλια] 3 πωτηκοία, ὃ τητέων τῶν ἁπασέων ἡμε-Ι 1ππῃ ἀἴεταπα οπιπῖαπα:, απὶ {μπε Ίῃ {ερτιασίητα 
ὃν βέω) τῶι ἐς τὰ ἑθδομήκοία ἕτεα,, ἐθσέων πε/]ήκοί]α 
ο» καὶ δηκοσίων καὶ ὁ ἐξακισχιλίέων καὶ Δσμυρίέω, 
ο Ἡ ἑτέρη αὐτέων τῇ ἑτέρῃ ἡμέρῃ τοπαράπαν ἐδὲν 
ὃ» ὅμοιο ἆ ροσάγει πρ]γμα. «ετω ὧν, ὠκρᾶῖσε 

υ 

αππϊ5» Παπηετο ἱριπε(ες πη]]ία ἀποπεὶ απῖῃ- 
αμαρ]ητα » πυ]]ας ΡΓοτΠΙ5 αὐα]επι α]]ας τοπῃ αά- 
ἀμσίτ, «Ίτα Ιβίτιτ, ο ΟτΦ[ε. ππῖνεταπι ει 
Ποππο αἱαπτας, Οείετατα τα αὐϊάσπι πημῖ, 

5 ν]ὰες ὃς ἁῑν]εῖ να]άς Ῥοΐϊετα, ὃς ππι]τοτωπι: Ευρ νθ δα ον 1 : 1 
2». παν ἐσιαγθρωπίος συμφορῃ. ἐμοιὀεσυχαι 6 πλᾶ- Ποπήπιήπ τοχκ εῇςα: {64 1ὰ ἀς 49 της ΙΠΙΘΙΤΟ- 

ο τέεν μὲν µέγα Φαΐνέαι, καὶ βασιλεὺς εἶναι πολλῶν 
ἀνθρώπων Εκείνο δὲ τὸ εἴρεό µε, εἐκω σε ἔγω λέγω, 

2. πθὶν ἂν τελευτήσωτα καλῶς τὸν αἰῶνα. πύθωμαι 
ο 8 παδτος τν πκασιος ον τα ΕτεἩμεςηη 

ο» ἔχοντος, ὀλβιώτερός ἐστι εἰ μὴ οἱ τύχη ἐπίσποίιον 
πάντα χαλὰ ἶ ἔχωτα τελευτησαι εὖ τὸν [ίο. 

20 πολλοὶ μὲν γὶ ζάπλετοι ἀνθρώπων, ἀνόλββιοί εἰσι' 
5» πολλοὶ δὲ µετείω» έχοντες βί.. εὐτυχέες. ὁ μὲν δὺ 

» Ρα{Π ποπάυπι το εῃε ἀἴχεβο, Ῥτίαδαπαπι τ8 
Ῥεπο νίτα ἀε[ιπέξωπα εῇο απἀϊετο, ΄ Νεααθ; 
επἶπι ΒεβΕΙΟΙ ε{ῖ πιασπ]ς ορίδιις ργωά]τας , 6ο». 
απ ἀἴατππα ν1ξίαπι πάθει: ΠΙᾷ εἰάσπῃ οπΠίΒΙ5. 
υοηίς ριΦάτο, {οτίιπα «οποσες/{ετῖτ Ώοπο νῖτα, 
ἀείαηρι. Ἐτεπίτη πα] Ποπηίπες Ῥετηιαπι Ἰο- 
σπρ]εῖες, ΠΙΙΠΙΠΙΕ ΤαἴπεΏ Ὀοαιῖ {ππες πιη]ᾶ νο- 
το πιεάἰοστία Παβεητές ραϊτιπιοηῖα, Εοττυηαξῖ.. 
Φποτπῃ 15 οὐ] ἀῑνιαϊς α[]αϊτ, {64 ποῃ Ῥθαιης. - 

1Ο 

/ 3 ο» ω . 

- μέγα πιλάσιος 5 ἀνόλδι(θ» δὲ, δυοϊσι «ωβοέχει τΏ (δεῖ. ἀπαδυς (αΠτΗπηηοάο Τερης απτεσε]Ητ Γος- 
3. / .- -- » . κ τά, 55. εὐτυχέος µούνοίσι" εἶτος δὲ, τ πλεσίη καὶ ἀνολ- ἵππατμη: αἲ μῖς ἀῑν]Ιίοπα ὃς πο ΏδαἵΗΠῃ Ῥ]υτῖ-. 
/ νι ες Ἐλ ὰ 

δ βία πολλοίσι. ο μέ , ἐπιθυμίην ἐχτελέσαι ν χα 
2» τή μεγάλην Φροσπεσουσαν θγειχαι δυγατωτερος” 

Ν ο. 

λε κο γα” 1 αν ο ματ] 2» μυμίη ουχ. οµοίως δυγατος ἳἈ ἐκείνῳ ολέίκο ταυ- 
να » κκ 5» Τα 9 εὐτυχίη οἱ ἀπερύχει. ἄπηρος δέ ἐσι, ἄνη- 

| 93 ρω ’ κ ν 
2» σ0, ἁπαθὴς χαχὼ, εὔπαις, εὐειδῆς. εἰ δὲ πρὸς. 

/ ’ μμ ψςρ Ν ο ες ο ον. » Τούτοισι ετι τελευτησει το βίο εὖ, οὗτος εκείνος ᾽ 
ς νεα ” νὰ ͵ ὅ, 3 22 Τὸν σὺ ζητεῖς , ὄλδιος κεκλῆσθαι ἄξιός ἔσι. ποὺ 

προσ ὁ τογ-Ἡ 

α ζ]]α ἀσ1ς ηρονεος» {εὰ ριανο. 2 Ῥεπο '4εά. 
σ414. ἑξακισχιλίωῦ κα) δισµυρίων ΝυΙΡΟ οΠΊΙΠΕΦ. ἆ Εἰσάγει 9100. ὅς Τδε0..  ε Οὕτως ον ὦ ΑΙμᾶ, ὃς {γορ 

ος Νο. ον ἃ -/ / 

9. δε, τοῖσι 1 δὲ «Ὠβλέχει ἐκείνε, ἄτην μεν και ε- 

ης. Πε αἆ εαριάτατες Ῥείαρεπὰας, ὅς αά- 
σταπάεπι αι Ιπεῖάαι οβεη/ατη τοἱοταρόαπῃ γη-. 
ἠάῑοτ ε[ε: Π]ο νετο Η815 {αρεταῖ Ἰ]απι, ετήπωπαπι 
αιήάεπι ὃς ομρἰαἰταίεπι Ποπ Ώπή]Ιτες ας Ί]α 

ΦΟροϊε[. Το]είατα» ΝνΕΤΗΠΙ πα αὖ Ἰ]]ο αὈὶρῖτ [ε]ιοὶ-- 

ναἰοιιιάῖπα., ΠΙΙΟΓΗΙΏ εκ{οἵς» 1η Ἰρετὶς. Ιεας» 

Εοππιοί[ας. Οποά Π α λῶς, ἀῑέπῃ 4ήοφις (ηωαὰ 
Εο]ϊείτε οὐ]ετ]ε , 15 ε{ξ» απεπ φαῶεῖς  ηίρης 

ααἱ νοσατιχ Ῥεαϊάς: ΡΕΙΗ5 αΠΠςΠ 4 παπι ο οῬῇ- 

μα πα μπα 

τος ο 00. ́  τούτων οσιοτῖ, Μον ἡέεραίων 7ηᾳ1, ο Ἡ 

.5 οὕτῳ 
ὦ δίοΡ.Σ γοµου. ὦ πορ]εχίε» αὐοά οπιΠες ΡΓΟΡΩΠΙ. 
«γοῦ. ᾿Κεπὶρ. Τζεο. Ῥ! απ; Ῥ. ό4. Οἱο. «4ἱον. ΦΙΤΟΠΙ. Η1. Ῥ. 517: ΠΙΟΧ συµκρορῇ ά.  ϱ ο ρ | ον 
γε, μις, ας : νὰ, ν ρὰν δώ υά ορπας οπηπίίηι πλουτέειν μὲν αλοᾷ τενοσανί. πλουτέων σο, 24 

ΟΧ τελευτῆσαι τὸν ἀιῶνα 

πι 

ἅ 
Ίλις πιοβουὶ σοπαες 7Ἴρμο]ές Οὐγοποίος. Ἱ.. νι, 5. Ὦ. 
νο κά τοσιὰ πι αδ ισπί ᾱ Ἡοβσώ ποχῖα. δια, 
Όπως αὐχ]ή πι ρατανίε οσαμέβ. Ογ/ερ/ως ὲ Ὀζωῤη1ρ/. δΓ 
οἷο ὃς, ἵπ 11/2/ομ]ο Γ2ειήάο οὐεγοάαη. Ῥ. 49332 Ἀπ- 
πυπα, απο ἆς αρίει, ἀἴογπι ΠΗ[Ε αἲξ οσΟΙ..» ο] αἰ- 
υοιηὶς Ππεσισα]ατίοηῖριις ἄῑες κν. αάῑεέΗ ΠΙεΠΗῖ  Ἠϊ 
ουΓ(01 {οίς αἁσοππιοάαζοττ » {ο αοφυαδίᾳ ἀῑες οοοιὰν. 

Γαπ]α γή ζμς Ῥομέείεγαρ ΙΚοίµ. ἑ5 (σγαεο. «αι ερ. 
ἄν. Ῥ. τζό. δεὰ ναῄὰς τεβαρατας παμε αρτεβατα 
αῑῑς πππ]α: πεφπε ποσαπτ ἆοάνί ντὶ» παπα Πε 
{οἱο]ο ὃς Ἱπατηπα τοαπα Ἱπροπίέο, ουπα {οἶαπι ο6ΟΙΧ. 
ἀεσαπ] αππί {οπ]απα τοσογάατοτυσ » ἱπππμταταπα νἱάοτὶ 
ὃς εοτγαρίαπι : Πηκ [ο ο] ή] ῤωέρως πεντοκοσίως καὶ τετρά- 
κισχιλίὰς καὶ δισµυρίας υἱρ]1/ το μεσν ζ1μρεή- 
105 αῑες εκ ηπΠὶς Ί.χκ. 5 Επι αλ αῑεῖς 1ητουςαἱαγ11δ. πεντή- 
κοντό καὶ πεντακοσίων καὶ πενταισχιλίων καὶ δισμυβίων 
οἱ 111 Φιήηφιιο ΙΙ (ΗὐηρεΜέογ ή ὃδ σἱπφια- 
μία. Όυαδ, 4 ἂν απΏϊ ἀἴετιπα ο0ΟΣ.. ΤαΤῖΟ Ρ{ο- 
τα {πετίε, ὃς Φοἷοπ. Ῥροβμαδῖεῖς {αας οἴν]εαεῖς πποτί- 

Όυς» εαπι (ρεξτατίε» Παμά ππα]α ετυπί.  Ψε]επα (απιεΠ 
μαυἱα τας οι ον οαΙΠΏ. ἴα]επα απΠϊ Πα δίσαπι ἵπ ΤΥάο- 
τΗΠΙ βα] {ο υ{1. Πεγούσέη ποπη [1 ἀϊεταπι οςΟΙΧ. Ἠ16- 
πποταῖ 1. πτ., οο. Ψε]ειη 4Ἡοαμε αἰιαμίά εκ Μ95. 
ριαεΠά!» πλ εσο Πιοῖ]ε πῇσοτεπα. { ρτῖας 
Ῥ]απίβπιε Πφοτες: {αἶνα ἴμπῃ Γεγο(οἡ, 4πεπΙ ΕΠΟΓ- 
τηί(ος ἵπ τα {ας ουνία αὈειτα[ε» αἆ οτεάεπάαπι ἁΠῆ- 
οἳξ εβς Βφες.” ολα τι, α ς ων το η 
τρ. Οὕτω ὧν, ὦ Κροῖσε, πᾶν ὅτο.] 9ἱ πῶς πια]ηοτῖς, απο 
πιράο ΔΙάΐπιπι επιεπάανΙε Ο2γέγαεις ἵπ «44 οί α{. Π16γο- 
«οιοίε» ὃς Οοἱσιπι ποπημ οιπι Ο/ΕΛΕΗΙΕ «ἄῑεκ. ὅτε 
Ἔζροπε Ἱεροταπῖ » πἰΠΙ] ε{ε, ον οβεπάαϊ :. οπιπίς ιὶ- 
-αἱιο Ποπιό αετιπιποίας α{ῖ, Ταἱς Δἰεχαπά ποτ] Τη- “αοσρτοιήπι }ο)] Χχν» 6. πᾶς ὤγόρωπος σαπρία. ὃς θογτ]αε 

ας. πῶς φὰρ µέἐτωπόν εἶἰμι 1η. «οαηί 1. νι. 6. 
πι Ώεηιουγὴη] πι Πῤῥουγα{Ἡ Ηή/'. σά ΠαιαβεΓμ ας 

99ο, Ἀπι. {1 ἕλος ὤνθρωπος ἐκ γενετῆς νοῦσος ἐπί. Δἲ 
΄Ῥλυτες οπτη ὁο/εο 9». πᾶν ἔτι ἄνόρωπος συµφορή. Ἐτο 
-Ύ πο νΙχ αυάάπῃῃ ἁοόχις., οἴττα σαιδ[απα απιέπ αά πια- 
ΡΙΠΕΠΙ ᾿Δἰάΐπας τροης πῶν ἔτι ὠνῤρώπεισι συμφορή. Ἰάεπι 

Ὅταμ ορΙπΊοΠΕπα Ὑσρις ϱ]. οἱβίο, Εατοπεῖ (άπΊΟΠ, οπιηία 
Ἱῆτς ΡΟΔΙΕ5 πιοᾷο ματ) πόζαταπα α.{ΕΙ{ΕΒΕΗΣ: [ση- 
αῑϊ ὃς Ἠμο) ἀοβάσηίωκ η Θ ερ α4 {ιούσηέ ΑΠ. ᾿ 
(56. πεηιιε Ίοηρο ἀοβοῃι Ίῃ Ίατρα ἀΠρηταζίοπε Σ. 

ο τον « 7 ἐκεί[νω «γε. ΦίαΤΙΠΙ ὤπῃρος ἵπ ἔτη ἴσι. μοῦνον νυ]δο..  ἐ Ταςδε 9200, τοῖσι δὲ «4γοὸ, 3 Καὶ ἐκείνῳ ἄπηρος 1η. 

η ο ἃ Ρείπιᾶ τπαηΗ: {η α[ίο ῥ7σ/ήο, Ιήάσπι. {οἆ οκ «οστεέξίομε» θηίίαιια Δάπιοάπχν 11 αἰῆ5 οπιρίδρῃς ο ία 

1 Πω. Σά 7η. Ραγή. «44. ὃς Οἱ νο 
ον 

-” . 
“2 

πο οχρ]ῖσαι {7 . ὧν : ᾖ 
πο ᾗ. τύχη "γιὰ Ίος ο αρα τμαΣ. « |. /7 ] ῥῤιέο.. Ραρή. ἆμοῦδιι. ἱ ἔχοντ Ἴ αµ1. ΦΤΟΤΙΠΙ τελευτῆσᾳι : Υπ]. 

Βίω εδ. Επομ. ὃς δοδαεις. ἵπ αλ] εὖ ἀεῇτ 4 2 Αρλ 

ἱΠΙΦΕΓ/ΠΙΗ 6ο Φ01Π0 εαα μη {ᾳ5ο ἵαχαῖς Για ος νεα 

ἰρ]11γ» ο (οέ[ε» ΦΟ/ΠΟ {041 οα{ις ε[}; ης ος 155 1 

Τήπῃ αξία. οἵηπΕς Ποπαίπες σα]απιίτο[ος ος{ς. ες Υ6- 
τον ΡΟΙΟΠΟΠΙ {Π ηας αβ]οσιίοπα., αΠοςάαῃι όρη ρί πι βν- 

τ.. Οτο εφι]άεπι ποῦ ΙΠΠΠΟΥ, πες συμῷο ος νΙὰς-. 

({οἩρτοτῖς πποῖεπι ο/η Ῥιῖο, ΟΠ άσπιας η οπττα 
Ῥχοίροτο {παρε τοΓΏπῃ ΓΠοςςε[ὰ5 ατ α1]ος ῃ σι Οττα]ας 
ασ ΕεΗοἰτατ 1ή β-αοµα ΙπΗοἴσητ, πιαηΙ/αηγομιω ο αν 
οὐδὲν ὄντα» ὤλλο πλὴν Ἐλδωλ., ὅσοιπερ ζῶμεν πας ως 
σχιὰν Ἡς ἵῃ Φορὂος]. πο ν. 1ος. Β]γο 6γᾳρ᾽ } κουθὴν 
(ποπον1{» νο {οωη ΚιΤετί ριασιμ]θεῖς ρα 
τος ο μον ΠΠ ιο ος μας. 
αεαυῖης πο]ασαμε νἱάστητ, οή11πο ὀομρο ορ. 91Ο ο κκ ον 

ος Ὁ βίος ὤληθῶς οὗ βίος» ἆλλὸ συμφορά ο 

απ 1π το ως «406β. ν. 8οο, : 
τσι Πλουτέειν μένα Φαεμιῃ Νοσ]ῃι οἷις : 
ολο! Ρταερεῖ σσήος : όλ. 4 ανά ἃ ν]οῖπα 

σα Φαίνεαι, πεσεβα απ πιοπίῖταπε Ἱ πρωτ ἂν μὲν μὲ- 
Ίπ. ν]οῖηϊς ποππι]]α αποφμε ολα οίς, ἡαμο ἐκεῖνρ δέ. 
ππεΠοα : Ν. 109. τελευτήσωι εὖ τὸν βίον’ οι ετ νη]ροᾶς 
Πππιαπε Δηρίσαπϊ, ν. 93 δυρῖσι- προ νι ο Οο]σας 
ούγοισι' Το μοῦνον. Ν. 44. ὦ βασιλεῦ. Πα ἐυτυχέος 

πια]ε νυ]ραξα» Ἡς Πίο ν. 5ο, απεο ἡ]]ος ον ἄπειρο 
τεχῖτ 001. Πεμ, : : ; ὃν απάμπῃ εοζ- 
19. Πάντα καλὰ ἔχοντω τελευτῆσαι εὖ τὸν ΑΗΚΕΝ. 

Πππε (γοπου. ἔχοντα τεορρῖτ, α 9ἱιΟ νο][: βίον] ΚοβΗ/. 
ας αν : ν 6 Ι  Υ) λα ν 

πμ Έπσται πηαήιις αρῃίῃογα, μμ ε 0 σοπ/{]- 
ατα ο εκ Τα νι, 7 τος ναι. πλ βία ῇ το- 
οδ[υητ, Ὁ νεο εὖ, ο υοὰ ᾖ απ Π10᾽ ] στ. ὃς, 

σεμεοε ὃς Ῥτταπηϊοί δη σάς, χα η [ολο νησι 
νι: Ῥοίυ]αδαπε Ἱέετατας Ιοετίοπες καλῶς, εὖ ς : ος ἳ 

σως τὸν βίον τελευτῆσαι ἴάπι οτατϊοπί Παδίεις, κ αρί- 
επῖπι αά ρεηοόταπι {ο σἴταϊτεπι {119. εξ ΠΠ πι εημς 
τόσα ομπημ]ής» { πιο]οίία ἀεζσςβο ποσαάαε, Ἱν ὈΟΠΟ-. 
οἵαῖε Απια[ς τς Ἡῃ» 49- ὅτι οὖκ εὖ τελευτήσεῃ, α Ῥο]γ- 
τυχέων τὰ πάντα. Ἠπες» αὐαα {10 πιοηῃ ον λλει εὖ-- 
της οι ΟΙ ΕγΤαΠΠΙΙΝ ΤΠ δολ ΘέΓῃῃ κο ο. ἡπαῖζα 
--οἳ- ΄Άπηρος δὲ ἔτι] Οιιοᾷ οἱ πιοχ οορίο(μμ. ρ ῥδο. 
[μοο Ἰπασς «μηρεγΊλαΗΠο 3 Ῥο]]μο, ῃ σι Τα). ορ. 
Ἄεγως, ΑῦΌδας Οσεὐποσίήςν ἂ Αοίιζίις αι δμ- 
Ῥιαείταε }/σἱοσηης ο εχ, "Άπειρος, αι δη μα ντιπ | 
να]ετε που Ροτείὲ: θά] ἀεριετάτ, συ]μς τα] αλ 

{ες 

ἴας:. {εὰ εξ ππεπηῦσῖς Ίηπτεσες, Ῥτο[ρετα {τιθῃς 

3λ9 

φή 

Μη 
. 

Ἡ ν / 

αιῦ. Ποπ. ρ.5οι. ο. ὁ Με. «γοῦ. Ε1οη. 414. 192. Ῥω ον 

“ / . . Δ 

ς 77Η. ο{ο2.:. 0 ΠΙΟΧ µούνοισι, {τὶς ψομο. αν νι τὸν: 

; . ο τν 1099 αιιῖ Χ : 

ὤπειρς. 

Κωβεγως ΝοΙΟΠΕΙΛ 6γομουὴ] ὃς ἀϊμηδμοῃς “ 

ην 

ϕ) 
ον - 

" (β 

α 

͵ 

» 



᾿ - “ - - . -- 

ςο]οπῖς αδίίᾳ5, Ότα[ι [οπιπῖστα εἶτοα 4” Ωω ετ σοι ἶ 
Ἱέαια, εἰ ἀάι ΙΧΟΓΕΠΙ, . 6 Ἡ Ἱ ο 1 τν ο ϐ ς φ. 12 

: . 3  λ - ο ’, εν Ρύτα ή 

ἴαπι Ῥετνεηετιζν «οΠΏΠΕυν ὃς πο ααΠαΤῃ Όεα-οδ, ὃ αγ Τελευτήσή 3 επισχεί» Φε χαλεεν κ 

ἴπι αρρεί]α, {εά {οτεαπαίτη, φοά πῶς οἵΏπΙᾶ », ὀλδιω, ἀλλ ἐυτυχέα. τὰ πάντα μέν νυν ταυτά 

εοη[οφαἵ Ποπήίπεη Ἱπροδβδ]]ε εξ: Πειῖ τν συλλαθεῦ ἄνθρωπο εύντ , ἀθύατω" ὡσπερ χώ- 

τά 1 ον ας ο) ωρρεάτας ὃν τς 6η 5 ὀυδεμίη καταρκέε πάντα ἑωῦτῇ παρέχεσα 
αι11 αΏ6ηΏς5 αἴιο αιπαισεῖ» αυ ἴαϊπιε . 2 ν΄ 2/ η εν ά .. / ο νὰ -ολὲ 

μαι Ρἰηίπια ΄ εα εῇ ο Θιοπιαάπιο-. 25 αλλα καν ή νο α δὲ ο ο ς “ρ 
ἀππι οεῖαπι Ιοπηπῖς σοτρας ΠΠΙΠη αἰίᾳαοὰ ο τὸ πας ΕΙ ΕΗΜΗ ασ οι 

Ῥϊ που {α0Παῖες αιία αἰῑπά μαρεῖ, -αο «ασε. 22 πἩ σώμα Ὦ οὖθν αὐταρχες-τητ το μυ γὃ ἔχειν 

Ἴδοὰ αιἰφαυς Ποχπῃ Ῥ]ητίτηα Παῦετε Ρει[ενείᾶ- « ἄλλη δὲ εδεές ἐπ]. ὃς ὃ ἂν Ὁ αὐτέωπλησα ἐχῶν 

99 

93 

: . : λ : } / . / ΣόὉ., 
νεο, ὃς Ροῇεα Ρ]ασϊάο αΠΙΠΙΟ ὁ νΙία εχΧςζδ- αἱ οτελέῃ ; χα] ἔπειτα τελευτήση ἐυχαρίσω» τον 

᾿ᾖίσετα αχίταπι» απὸ Πε εναίιτα: αΠοΠίαπη 

. . . 9 κ. 23 . αν ! οὐ 

{ατῖε, Πίο αριά τηε ΠποπΙης μος, ὃ τεξ, ἆο- ο βίο, εἶτος παρ ἐμοὶ τὸ ενομα τὗτο, ! ὦ βασιλεῦν 
- λ πατῖ ΤΠετεϊυτ. Οπιπίς απἴεπι τει οροίίῖεῖ 1Π 96., δίκαιός ἔσι Φέρσθαι, σχοπέων δὲ χβὺ παντὸς χρός 

Ν ον ονί ς 

µατος τὴν τελευτὺν κ Ὑποθήσέ]αι. πολλοισι }ν δή 
τη]τος ἀειις, αῖδιις ΓεἰἰοΙεατεπη αιποάαπηιποάο 22 4. : : : 

ο ὁ ὑποδέξας ὄλδου ὁ «)εὸς, προῤίζης ἀγέτρεψε. Ταυ- 
23 πιοπ/χανεταῖ, ταά]σϊεις εγετΏῆῖ,. Πας Ρο]οΏῦ» 2) : Α 

44 [ρίσετα οχίίαπι. Ρο5τ αβίταπι βο]οπῖς ἀῑνί- 

"(αι «οπΊσεταο 1σει) {6 Ιρ[ΙΠΙ οπΙΠΊΗΠΙ ΠΟΙηΙ- 

: ώ ἆ / 5 2 ων / 2/ ρ 

Ώρας ἁβ[εηταπάο ΟΥΩ{ο, πε π]]ίας ειπα τα λέγων τῷκβοισῳ Εχωρθτέ ἐχαρίζετοθτε λγ8 
πιοιπεητὶ [αςϊεπάο,, Ιοαυτς ἀἰπιτιτας: {4Π6 μυ ποισάµεοςΜδυὸς, Ὀποπέμπέ]αι κάβα δόζαςν ᾱ- 
πεφιε ν ης ε[ ος[ᾳ Ιπάοξτας, απἱ θοηῖ8 ΡΓσ{εΠ- ἠομα»ὴν εἶαι, ὃς τὰ παρόντα ἀγαβὰ µετεὶς, τὸν τες 

1 1 ἷ Ἱ 9 1ῃ. σος ͵ Ν ἴδις τατεπηίσῇς ἴυβετες οπηπῖπῃ ΤΕΓΗΠΠ ΤΠ: λευτὺν παντὸς χρήματος ὁρῶ, ἐκέλευε, Μετὰ, δὲ 
: 3 / ο σε ο : 

Σόλωνα οἰχόμουν  ἔλαδε ἐκ. ἶ .)εΒ γέµεσι µεγάλη. 
.- ς ἓ ο ᾱ -- 2 Κρόσο » (ὡς εἰκάσαι) ὅτι ογόμισε ἑωυτον εἶναι αν” 

. . . - -- / ο / 3 { 3, Γο ες» 

πιπα ῬεαΏςβπηυη ατρἰτατεῖυσ. Φαπη Ιβίτας Ὀρώπων απάντων ολξιώτατο, Αυτίκα δὲ οἱ εὔδογτι 
εἰ ἀοτπ]επιϊ {οπιπῖαπι οῬ]αταπῃ εΠι, νεπτα-ἠδεπέη ΥείροΡ οὐ οἱ ΤΗΥ ἄλην ην έφαιε τ μελλότων 
ἔπι ἰπάίσαης τπα]οτυπα, 4ῑθ εἶτσα ΕΙΙΠι εταηῖ γθέσ.αι κακῶν κατὰ τὸν παῖδα, Ίσαν δὲ τῷ Κροίσῷ 

- ς : ν ο / α” ν ενεπίυτα. Έταπε απτεπι ΟΤΩ[ο Πρεπῖ ἀο, δύο παϊδες Ἡ ἑτερος μὲν διέφςαρτο Ίν γὰς δὶ κω- 
αποτΗπῃ αἰίατ οταῖ εοπαρίς, Περοιε {ητάΙς: φὺς, ὁ δὲ ἕτερος, Ἡ ἠλίκωγ μακρῷ τὰ πώτα πρῶ- 

ν ] { 5 2/ αν 3 ὠ ο 3 1] 4 
αἰτοτ Ιπῖετ ΄ᾳπα]ες οπιπ]α Ίοηρα ΡΠπΙς, Πο: Το ὄνομα δὲ οἱ ὃν Ατυς. τοῦτο δὲ ὦ τὸν Ατυν ση- 
τη]πς Α:γ5. Ππης Ἱίααας Αιγπι Οτω{ο Πρπί-ςο ο ο ο ο κ λο λμοο 
Ώσαδαι {οπιπίάπι ἔοταο» τς Εείζθα ου/[ρίάε Όρο ο ο βρόν 5 επωμ ας αχ μλτδς 
Ἰοδεπι απετετε. Ἐκροττοξις, ἅξ [οσοι ΦΥρή Εληθέτα. ὁ ὃ ἐπεί τ ἐξΗΥέρΘη » χαὶ ἑωυτῶ 
τοπι νοτ[ιπδ» {[οπιπῖο τετπτι, αεεῖρῖτ Β]ο . 2 

ηΙ{Η5 Ίπσεης νἰπάϊξία Οπα/[απι εχεερῖε, αἰιοά 

. ση 

τ ΒΙο λόγο ἔδωκε, κατοῤῥωδήσας τὸν ὄνειρο » ἄγεται μὲν 
πχοτεπι: ὃς αυ Τη {οτμς εδίει Ργῶεςίε «ορΗ5 : τῷ παιδί γυναικα” ἑωθότα δὲ σρατηγέευ μι Ἡ Λυ- 
Τ γάοταπῃ , Πήδααπ ΕΠΙ απηρ]]5 αἆ ἴαια πηιι- δῶν, ἐδαμη ἔτι ἐπὶ η τοιουτο πρ]γμα ἐξέπεμπε" πει 

ηις ἀπηϊεεε : Ἱαου]α ἃ Πα[ζας » οΙΠΙΔ(Πε Πι1: 55 όή]ιο Ἡ η δορ άτια, κα χὰ παπα 3 

1η5σεπιος] αιΙδα5 Ποπηῖπες 1Π Ρε]ο αυπίυῦ, 6 ει χθέωται ἐς πόλεμοι ἄνβεωποι», ἐκ. Ἡ ὠδρεώνων ἔκ- 

ντ]ίρις «αῑαπι Ρατίρις απονεῃς» Ιπ ἔπα]α- 7 ον / η,  ς 
ὦ τ. : χοµισας ο - 

τηο «οασστνας, ποιά Πιροπίαπι η βΠαα ος 2 αν τους Φαλαμε» 9 συΏήσε, μὴ τί οι κρὲ- 
” ἥτ / ος ο / ος {ς ι  ὦ 

4ς Ἰοσϊάστοι. Όπαπι αὐίαπι πηριία ΕΠΙ {10 ππα- ΕΑΝ ΤΦ παιδὶ ἐμπέση. Ἐ χωτος δὲ οἱ ο) χφρσὶ τὰ 

΄ 

ης εκ[εηῖ , αἀνοπῖι ῥατάας ο ]ἆαπι 1Π. σαἱαπῃ]- παιδὸς τὸν γάμο, απικέεται ἐς Ρ τὰς Σάρδις αρ 
ταῖς ῬοΏτυς» ππαπίρηδαις ΠΟΠ ριτῖς, ΠαΏοπεόΟσυμφορῇ εχόµοος, καὶ. κα.)αρὸς χέρας ἐὼν, Φρὺξ 
ῬΗτΥΚ» τερίο εκ επσα. Ἠππο, απυτη αἆ μὲ ην γέ | 05 
Φὰες ΟτΦῇ νεπὶδίει, εκ τίταηυε πΠταίο, Ἡῖ {- 
Ρί εχρίατὶ Ἰσετει, οταδίοι, Οτῶ/[α5 εχκρίαν]ε, 
ἸΜοάις αιἴεπι εκρίαης1 αρα 1,γάος ε[ί ρτορίη- 

5 ν η . «νι να «σσ η ) 
ε6 τα, Κροίσε οικία , κατα γόμες τους επιχὠρίεςχα- 

Ἶ 3/ ο» ο» . ον ον 

«αρσίς ἐδέετο 3 χυρῆσαι" ΚΚεοῖσοε δὲ μὴ ἐχάθηρε, ἔστ 
π᾽αραπ'λησίη ἡ κάθαρσις τοῖσι Λυδοῖσι καὶ τοῖσι 

τς ε 

α Ἐπισχέεν -ἱάι 7μή, Κωηίσις Ἱή 7η, ἐπιμεῖν. 1. ἐπισχεῖν οἶιπι 8107. 4γοῦ. Ῥαγί; Ὃο ἀῑπειεήμα πτοτ 
ἔλβιον ὃς εὐτυχέω «{/ηηομίης ἵπ νους ΡΕΙΟΙ6, Καὶ 7 Τμ. «4γοῦ. οὔ.., οἴττα οαυδίαπι. ο Οὐῦδεμίη 2ΕΠεΙ.2 ειἰ- 

ἵμ οχοετρία Πίο ἄεβπωπε, Άεη, «44. μιῖ «γοῦι }]μά.. οὐδεμίω Ἰ «00. ἴωπι καταρκέεν «4οῦ, 71μά, 
ἀ 1.4, δ/60. Βατήγι, ἔχοι ανά, Λοίσι » ἔχει “γεζι εἸΑυτέων ιά, Λοηῖς. ην τα λάμαῖς πν μ6 ας ζυτῶν. 
{ΓΩ βαδιλεῦ 10]ή5 δ100., ὡς βασιλεὺς ΟΠΙΠΟΦ αἲΠ.  Λέγωτι τῷ ἱέρίσῳ εις. Ῥαγή/. ἄ.ν }αάΐς. ὅς οειοτῖ 
ΟΠΙΠΕΡ λέγων τῷ ὅε ὁὐ ᾽Αμαθὺς «{γοῦ, ὃτ ζ]α. Λἱμαέ» το]αυῖ. ὁ ἠος, ὃς Ραγ{/. ἀπο: θεῶν Ἰπα]1ς. ἆ Σι- 
δηρήη 714, ν σιδηρῃ «4γεζ. { Ἐξηργέήῃ Ἰάσπι. 1 είς, Ῥαμή/ 4. Δ., οετο τοιοῦτο. Ῥαι]]ο 3πῖα ἔτι πο εἰξ 
1η (94. «4γεῦ. 3 Δὲ ποη παρετε «4γοῦ. 71μά, ΊΜοα φρένται ΟΠ1Π65. Ῥτο 4110 χρέωνται {ο]εῖ Πογούρίων. ο Συν 
ὄνεικε ο]ερῦ. Πιαϊσο.. ῥ Απάσι]ας ἵη «4γοδ. ἄεβε δε ποσος/ηγίης ΠοἩ οΏ. 6 εάἱο, ὃς αγ. -ᾱ-, Τη πἱ8 ἐπι-. 
κνρῆσαι Οοβάοταῖαα ἵπ «4γοῦ., τος οί πῖβ ἵπ πιαταῖης ὃς π]αηι τοςομίο.. Νά6 Πογγεύίη» Ναἱβατατη ἀθ[οπάρπίαπηι 

Ἆ ο» με γθεῦ» Ύέεος δὲ του βασιληΐθ. παρελβών δὲ ὧτο 

ἴεε. Ἡ: Ίπβα Τ.. 10 οο7.5 ης Ια8ΗΙΕ Ίχος 11. ερζανωη, Ἱουτο[α Λυρα Οεήμοχίο,, ουὶ οἳ {οἨρευσα Ῥαρή/. ὃς Κεν 
αἱ επρες αμ{ει εἰ; ΓΙα]οΥ ΜΗ: αἲ Ίτα ἄπειρος ἰάσπι οτέ ηής. αβλιιϊεταῦτα λένώτι ἸΚροῖσος οὕκως οὔτε ἐχαρίζετος 
πς ἁπαθὴς κακῶν, φηοᾶ ὃς Π]α ρτορίετοα 1π Ταηῖς πο- ως ({ορηήἡ τς μη ὃν ογαἡεαδαέηγ ὅτε, Αἲ 
Ριεξιϊ Ἠαδηίε: ΡΕΓρ6ΓαΠΙ Ρτο[εᾶο. ΝαἴΗΠι ὤπειρο {ας ΤΠ ΙΠΡΟΤΕΙΠΗΠΙ ἀποπέμπεται, Πληδευηίς ο ης 
εε εχ {οπϊ αάβηίτατς, ες ἵῃ Ιά/πο Ο. 196. ἔμπειρο. αἶππε, Ροϊοβαϊο» ὅς {πο {1ο σα{» πε ἆε ΠΙπιΙα Ἠ1Η ΓΩ: 
ὃν μσήος Ρτοραπιής; ἲς μπα ος 
γής ομη(ὔης ΕΡΜΗ ἀῑχὶς[ε (γερογ. Νφε[εη, Ἱερίβ. αἆ 1Ο οὕκως πια]]οῖ οὗτος, Πἱτο πἀσποίσθηδο Πηἱηίπιε Μσ: 

{μβαιῦ. Ῥ. 1ο-: νοσατηῃτ ὃς αΠ.. Ναόνις ρίαπε βπηῖ- τόᾷσιοφε Πκ ία Το[ροιάστο τν. οοπττα 6ο 2244 
Ἡς νἰήαν]ε αος «αφή ἴΟΠΛ. Π. ϱ, 66ᾳ. Ὦ. ἢ φὰρ οὐδὲν Ἰμαπα» Γωπεσμο εί οἱ ἡπάοθ Ιαιάαϊ δὲ. μα 
ἐγίγγετο ἂν ἢ κομιδῇ τινα εὐαρίῤμητα, ἀυτὼ οὐδὲ ᾽ΛΠΕΙΡΑ. ὠμαθὺς αἆ εοΓίπι οχοπαρ]ηπα τεβήσεη52 αιισά ὃὲ ἴπιςς- 
ουτοπία ποπ ἄπηρα.. το ααδτοπίατο Ἠδηί Ώπ]καπηίσί πομπΙ ση» {8 Ῥτοδανής. δις 

84. Ω) βασιλεῦ] ΠὨΠβιοῖ]ος Ἰαρετα οχρῄξαεις ὡς Άω- οετίο οβηπία Ῥίαπα. Ρ/ωῤαγόδως επ σπα {εμας το πο” 
σιλεὺς ὃτ Ίοπρε ατοξξῇϊος» ἀοιεβπιοζαπα Ψήποταπα Ογο- ἀίπα, ἔδη μὲν ἀλλόκοτος » «9/0Η, ἐδόκει εἶναι τῷ ροίσῳ 
Ώου} ὃς Πογγεὶ ἀε[επβοπες ο[ιεπάμης. Βἱ οχ δίοα 5ο- καὶ ἄγρομως 1η 9ΟΙΟΠ. 9 ως, 
10Η «εκ οι] οὗυος» φι] ο! εῇ»Ἠε/µογο- 47. Ἡν γὰρ δὴ κωφόε] διάς Ίπβα 0:85. δε ]οάογί 
ρ]α ασ [ος ΤΟΥΥΙΟΓΗς 5 ϱῇ ΚΕΧΝ, ποῃ αὈπιοτέπι, ῥἱσΗ], Ἔ. Π. Ρ. 553. ΗΡΙ Π{ακένη ΤΥΓ ωημονιὸν ὠμάρ- 
ΟΔΠΙΣΗΠΙΑ δεῤῥαμ{ ει Ῥ]ήήαπιαο αἱογπῃ οοπ]οόἒα- σημα ἑορίπιας» ὃς αἱ. 40η. Ἰθπηηληπι Οτοεβ 
Πο» [τατι δνολαο] ραιπος]π]ο ρτοϊεόῖωη » ΠΟΠ τοριάα- Ἠίης ἁς(ομοοπιόπι Το. 172 Ελ Εως ης, 
Μ. τν Ρ]ης νίοο Ππηριίοί ἵΠ Ἠας οταΏίοπο ὦ βασιλεῦ. . ςὃι Κωτοῤῥωδήσας τὸν ὄειρον] εΠχρε Πεγούομιός κα 
Ίη σεις ο 3. ἆιοά εοΠ{εα τισ» ἀῑέο 4 λοιεῖος ἠαῤῥωδύσως ς καταῤῥωδήσα:, 40οᾷ ὃς Π]ο οἶΐπι βήκ{ε εχῖ- 
αεβίαί ς ο νο νάεηι, π, 1. ὃς ΔΙορηιαεδίο, Ίο 1Ο... {Ἠπιο. Ίπ Γοἱσηή ο ηπι Ὁ- 19, 91, δες. ὀῤῥωδέεν 
ΠΟΠ Ποπ] οορήοο]εν Βμμ/ρ]άρνημς, αἆ οι]ας «{πάγοηισοῦ. ὃς Ο. 9ο. ὀδῥωδίη, 4υΔΕ ΠΙΠ ΗδΓαΓῆΙ6 αοσερια τα[εταηζυςν 
Ψ. 10Ο. 20 ο βσγε[. νίὰο, ο ας μ ο Νο ο μης Ριοίοήΐδετ. ενος νά. 

4ῦ, Ταῦτα λέγων τῷ Κροσῳ ὃτς,] Βοαῦτά Ίχλες δε {- 6. Ἔσι δὲ ποραπλησή ἡ κἀΜΡΙ γιάε ἀ6 Ἰμβσαλά! 

{γης αἀπ]οπιῇτ, τω ΊΊεπι-. ΏσΠο ΠΠΟΠΙΟΙΟΠΙ. Δεἰελέως ο Πἶα πιοχ ἁμαθης Ἱερατ» 
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{ ο Ῥ Αα βῖ αἄψεηιας, ΑΡΕΙ Ίη ΌΙγιῆρο ηγβ6, 4“ . ο Α / ο ϱ) 4 ἃ ν, . «αα .. 4 ὁ κ. «πο μ Έ λλησι, επεί τε δὲ τὰ γµιζόµενα ἐπεοίησε ὁ Κρόϊσος,68αΠΙῖ5 οἱ φυϊαριά Όχαοος, ΤΤΡὶ νετο]ερϊτϊπιὰ ρες- - ἐπυμ)άνετο ὑκόθω τε καὶ τίς εἴη: λέγων τάδε. 
. 3 Ωθεωπε, τίς τε ἔὼν, καὶ κό το Φρυγίης 
2» Ἠκῶγ ἐπίστου ἐμοὶ ἐγέγεοι τίνα τε ἀγδρῶν } γυναι- 

αλλά εΌν δ.. : ον ω » ών ἐφύγευσας; ὁ δε αμείδετο, Ω βασιλεὺ, Τορ- 
5» οἵέω µε τῷ Μίδεω ἔιμὶ π᾿αῖς, ὀνομάζο 

«05 Φονύσας δὲαΦελφεὺν ἐμεωυτὲ ἀέκων, πάρειµει 
2) ἐξεληλαμένου τεα πο τὸ πατρός χαὶ ἐσερημένος 
» πάώντῶν. βρόισος δὲ µη ἀμείθετο τοῖσδε, Α’γδρῶν το 

-49 Φίλων τυ[ χάνει ἔκγοος ἐν, καὶ ἐλήλυθας εαφί- ἴεπι Ἰηνίσεπι εἴπῃ Πο αἰ[οφιερατα: 

µαι δὲ Α΄δρη- 
/ 

ερῖτ Οτω(19, ῬεΓςοπίαει εΠ:, υπάς ς δε ᾳπε- 'ΠαΤη Τοτοί , πο Ίπηπῖσης » ὁ Ποπ1ο, ας ει ὃς απο ΤΗτγρΙΩ Ἴοσο Ῥτοβεξις, πρρίεκ πι Γα61ς ες ὃ ζ απεπῃ νίταπ απτ απαπι .{επήπαπι Ἱπιειεπήβϊ  Αά αἴθπι Ί]]ο τοίροῃ: ζοᾷιτ, Ότεχ, Μιάς περον ν δλως 
απ. ποπήπε Αἀταβας : οπἷα ΕπατεΠη 1η 
Ίρβας Ἱππιρταφεπα Ιπεετεπηϊ, α[ιπι οἰσέίης ἃ 

Οτω[φαι- 
. Ἐκ νι 

ραΐτε, ὃς οιππίρης τερις εχιέμς, 

κ και 2 / ; η] ος 1 .. οκ 2 Ἀο' ἔγδα οἰμηχαήσεις χθήµατος οὖδοδε, µένωνζ5Ἅ π]εἶ5 οπαπάᾳς εδ, ὃς αἆ απιῖσος νεπ]βή: Ἡπ- 
9» 

η / αν Α ωμ 5» βῶν» κερθανέειο πιλέισ-ο. ὁ μὸν δὴ δίαιτω εἶχε 9 
τον ἡμέέρη. συμφορὺν δὲ ταύτηὠεκεφότατα Φέ- 

3 

ον 
/ ἂ ο» ο» ο 

Κροίση. Ε΄} δετῷ ὀυτῷ χρόῳ τύτῳ, ον τῷ Μυ- 
/ 3 / σεν λ εν ) ο. { σιῳ 4Ο υλύμπίῳσυος χβημα γύεται μέγα" . ὁρμεώ- 

ῳ Α΄ ώ .) 2 4 ώ ο 2 ς ο μα ν΄ εκ ων Ες ὁ ἄθος δὲ ὧτος ἐκ του ἔρεος τούτη, τὰ τῶ) ΜυσῶθοΜγβαπι, αρες εχΙπ τπαρη τα ]πῖς εκεπες 
ρε / ἡ ες 3 ἔργα α [αφ.»ίρεσχε, ΄ πολλάκι δὲ οἱ Μυσοὶ ἐπ αυ- 

/ , ᾽ 
τοη υ εξελθόντες 2ΠΟΙέΕσΚΟΥ μὲν οὐδὲν κακὸν, ἔπασχον 

͵ 2 ω / λ Ἆ ο. δὲ πὸς αυτοῦ, τέλος δὲν ἀπικόμενοι παρὰ τὸν Κροῖ- 
22 

22 

22 

22 

32 

σον τῶν Νλυσῶν ἄγ[ελοι, ἔλεγο τάδε, Ω βασι- 

εδ. Νις Φ .ιν ο Ι 

ή ὃς τὰ ἔργα ο] οιφθείρει. τοῦτο οθθυμεύμενοι 
6 ή 3 : ο» αν - το 

ἑλέεν οὐ δυγάµεβα. ῶν Χ ὧν προσδεόµεβα σεῦ, τὸν 
ο ο σωςς Δ 

παιδα καὶ λογάθας γεηίας καὶ κύνας συµπέμψαι 
ετων 2.1. ὗ .» αν. ς ο λεν 

» μή» ὡς ἄν µη ἐξέλωμεν ἐκ, τῆς χώρης. Οἱ μὲν δη 
τούτων ἐθέοντο, Κροῖσος δὲ μνημονεύων τοῦ ὀνείρι τὰοο ο κ ράρν αλο” ερ ς ο» επία, ἐλεγέἑ σφι τάδε, Παιδὸς μὲ περὶ τὸ ἐμε μη 

ο. . , Ά 4 ου “ 7 . / ͵ » μσ.ήτε ἔτι" οὐ ) ἂν ὑμῖν συμπέμψαιμι’ γεόγα- 
3 . ; ο» ον ͵ ς ΘΟ 111] α΄ οἱ] . ᾿ , - 2 μόρ 1 τε γάρ ἔσι, καὶ ταῦτά οἱ γν µέλε, «Δυ;. πετ απο σος ο ον ουίδουσα πῄζοίπι: 

-δῶν μέίοι λοῦ (δα ὶ τὸ κυνηγέσιον πανσυµπέω σαν απ δι οῷ έοτο σης υπ οἳ 2 ει ο πο μον σῦσι εἶναι ὦ Ώρος ποσάϊ, πώ σηλ κ... επ αεΙεξεος. νδπαιο 

ολο το ποτ ο ροών ' οββοἵαπα πα πητίαπα, ππαπάαῬοηης ο)]ῃ; “Φυμό]άτοισι συνεξελεή ὑμυ Τὸ "ηρίον εκ.της χωρης. Άρης ιτ ρτοπιρεῖσβπιε νοίίουπη Ῥε][ δα ο [ο κ πρ ἀλορόρο αν μα οθμσκομε, εἴπαπι κα ᾽αμείψνατο. '' ποχριωμένων δὲ τούτοιι τῷ  µρἶοπο Άμπππονεαπε. Ἠσς Όχωῃις ο, ὁ σ6- Γαυτα, εσας Ακ ώφο ο πο  αὐ 
Νυσῶν ,ἐπεισέρχεται ὁ τὰ Κροίσν πιαῖς , ἀλωριοω» τῶν 
ἐδέοντο οἳ Μυσοί. οὗ Φαμένη δὲ τοῦ Κροίσρ τόν γεπαι- 
δά σφισυμπέμψεν» λέγει πρὸς αὐτὸν ὃ γω τάδε 
» Ὦ πάτερ, τὰ κάλλισα «βὂτέρῳ κοτεκαί γῶ- 

να οροτ σι: πλ ων κ 
 αιότατα ἡμυ Ἡν» ἔε τε πολέµες καὶ ἐἄγρας Φει- 

 τέωτας εὐθοχιμέα 1ῶΥ δὲ αμφοτέρῶ) µε τούτων 

τα Ἐκ ἠε]ο, δε Ῥαγί/ 4 
1ο απο ἀμηκχαωνήσεις οἶταῖ ;20/1Η. ζ 
αν Ὃ Κοιής. Σπ, 44. » ὁρμώμενος ἵπ ει, «Βαγή/. «4γοῦ. 

όσα 

{ Ὀείτ 4πεῦ. 
τπ Τ ατἰπῖβ νοσεπα στα. Ῥαι 

οοπ{σε]ειαίος. (ωλοσοιήπι τα Τη 
κ θῆ-- Ταμσ, ν. 95ο. δε 9εμο]. 4 

5 

ν ο, . ο ' 

αι 

ασήβ. ἵπ νοσς, 

6, οὔπι Ρατ 6 Πολλόκις 71πά.. 

ο απτο ἔυνελεῖ «4γεῦ. 

ο. 
Ἐπίσιος ἐμοὶ ἐγένεο] . Βε]μο[αίος «4βο)οµ. Λζοι, 

ἐφέσιον. ἐπὶ τῇ ἑςίᾳ ἔντα τεξετν. 747. δρρίεα εί» πᾶ 
{06ῦπα Ρ{Ο ποτε αἀβάσῃς. ε 22ε/. Ηεγαπμη 1π Τετ- 
{)έση. ΛΡοϊορ, 1» ἠγευβοη. 96. Ῥ. 952. Ἰετηπι 4- 
Λ0/ῇ0Η. ΙΝ, 709. ῥέζε θυηπολίην, ὅμτ' ἁπολυμαίνοντοινή- 
ληεῖς ἱκέται, ὅτ᾽ ἐφέσιοι ἀντιέωσῳ. -«Ίε[οῤγῆης Εππιεπίά. 
ν. 59ο. ἔφι 

νὰρ δόµων Ἱπέτης ἕδ ὧνὴρ καὸ δύµων ἐφέσιος 
σο ἐμῶν. Ἠείο ὃτ «σποβίοι πἀβρηϊίβσατε εκ ΟΠΠε]ς πά 

ροή. 1ο 999: ΠΟΠ Πής. 
ο. Τοβδίεω μὲν τοῦ 

11 

Μίάπε 
νο ντ 6ρῃο ριαεβ!ςίο. οι . ΑΠΙΡΙ. Λι θε 1/ Ῥικίστι 

ΜΙδεῳ εἰμὶ παῖε] Ἐπιαπισπι }]- 
Ῥεπο 1π οἵάἴποπι οοᾶσ]ε (γοπουήμ. («οτάυς εἶης' 

βπις βίο νἰάστατ, 4ε απο {αρα Ο. 14. Νεηιε 
αὐ[ιγάυπα οτε, Ῥμαγοῖας, {5ά ΟΜοε(ο τῖρυτα- 

ε, Ο. 8. Ῥ. Ὁρ. ρα 
ένων ἐν μμετέωυ] δίο να», 8» 4. τὼ τιμιώτατὰ Ἐν λμσίρη ον ης ἁολάς πσὸ 

α Ἠ]ψ' Ἠλρρ Τ. ντ. Ῥ. 26ς. ὧν, ὡς οἷμαι» Φικάν. θρώπων ἐν ἡμει επείρωσθε, Ἱναπιαμε «Ἁγαπάγη {οτ]- 
Ότις ἐν ἡμετέρ ῃ 
υα αἀπιομυῖτ 
37ο. ἡλίεν ἐς 
σετῖςε απθαεῖα 

ο ἀϊνοπιπῃ » απο Ὅ 
σ]οΥΗ1. Ῥοξίαα «24 Ηετζηγ. γ. 

ο{μμενος ἐιλίπόδας βοῦ». αγ. ας 
ν, εχοιαη ποη ἀ6- 

. οοζοτῖ: 1ΠΟΧ ὢν γοῦ. 7 ο, ἃ οἵα 1ορῦ.. 
ο Ἐκ Ἱκροίσου Οἵα ερῦ, Νειμέρ, } πιο, 

ὁ δὶο [εΙΐς, Ραγί/. 4... ΙΠτο]αι]ς ἑλθόντε: 
{ Εωβαιὸ. { Ποπ. Ρ.. 773» 6. Ίες [ρεξανιτ.  ᾖ Οὖν ἀ νἡμίος, κο 

{ οὐκ μα -α]]ᾳ Ἱερῖσίε νιάετητ 
1 

-4σ8ο ντο αάπίβοσαε» 

6εβῖ. Ἠϊαπι Ροἵτο σαἱαπηζαίοπῃ απατη Ίου. 
τής Εετεπάο ., ΡΙΙΓΙπΙΗΠΗ Ἰπο]ξασῖες. ΄ Αιά 6 

4ε ἵῃ ποβσῖς Φρις τπαπεῃς, να 

' ὶ πθ 
λε απϊἀεπι αριιά Οσωβµτι ἀοπηϊοϊ]ίωπα Ἡαρηῖε, Ὑσπιπι Ῥετ Ίος Ίᾷοπι ἔοπριις αριιᾷ ΟΙγπηρίτη 46 
αμ εΧ Πος τποπίε Ρτορτεε/ής ἹΜγ/{οτυπῃ ορε-. 

ἐρτοδβ, πμ] αἀπποδμπῃ πια]! Ἑἳ ἔοσοναπε, (εὰ 
αυ. εο απεσερεταητ, ΔΛά εκίτεπηπῃ Ίσ]τῃς πηῖς- 4 . .“.. α- Ἡ - . 

{ αἆ Οτωίαπι εκ ΜΥΠα πυποἩ Ἱεα ἀϊκοτες 
᾿λεῦ» 1 ὑὸς χβῆμα µέγισω ανεφάνη ἡμν ο τῇ χώ-ὈδΛρρατυϊε, ὂ τες, Ριὰ πος ππαχίτημς αΡες., 

αἱ αρτείῖα εοττιπηρῖε ορύτα: ἠσπῃ Πμζῖο- 
ῄοῄπιο οαριαπῖες Ἰπεοτίππετα απο Ἱοῃ να: 
Ἱήπιας. Ύδυπο Ιἴα(πς το οῬ[εσταπηης , µε πμ 
Ῥϊεο πι παπι. το ΠΠ. ας ἀε]εξίος Ίπνοῃος ολ 

πθραιε πήτταδ» από Ῥε]υαπι ὁ τερῖοηα ἐο]]α» 
Τηήδ. ας τῃ Ῥγεσαπρής, Οτῶ[ής Γον] 
γείρα πιεπιοτία τερείεπ»., Ίτὰ τε[ροπά]ε: Ῥ]]ῃ 

ομία -απιρ 

ἵο, . Οπἷας νετρὶς απαπι σοπῖσης 
εν πιοναῖε Ὁλαλ Άλις απθϊην τηε Μ; 

Ῥτδσατεπεις, ὃς Οτα/0 περαπις. ορ, ΜΥΠ 
τ Ίπχαπα {ο Ἠῆαπι,, πως παπὶς αὰ : Π]ς πηῖς- 

[ε[οεῃφ» Ο Ῥαϊες, απίε]ας Ἰπεόσά μη μα ασ 
Ππια ποΡῖς ας Ῥτασίατα πιαχίῃις : οπε[]ς- 
ἵπ Ῥεϊία νε! ἵπ νεπαϊῖοπος σιπᾷο ο]σμας νεὶ 

ο 

ἠμοτέροις, Ῥαι]- Νιυ]σο ὃν 

Οὕρεος «44, 

ηΙΟΝ σῆς. 
ρῦ. Ώπε εαιις 
κ» 

ΠΟ Τηλρῃο, 

Εδο προς ο ο ος ς Ἔροι Ῥπητοπι 5 . « 

μα, τεΒΙΠΙ τοξις βῃε. τς. 3 
1Ρ6Η.. 11 1εοπό» φπέπι ἵ κ Δάτίαπιις . οπύσαεατ 4. 

χρήμα ὄντα καὶ πολλῷ Μόο ο ρταξ, μέγα κο" κατογεμηθέντα της. 
Τ,. νηῃ. , 6 5 ο)  πᾶσον νν - 

πα γετό ολό ή Ἰαΐσονς ἂν ον Μη ἐν ολ. 
Ώς εοβπίαι» αιας οἳ, Δενρ]οτη πηα]ό σοῃνε. οσα» {- 
νεγε, “4εἱΛ]0ρ. Ἐ. ντι. Ρ. -όᾳ. υΕ] νεΠα απῖπιας- 

μπποσρα. 1. γερ,230. ἁς ϱ.ἆμά; ἂν Ομαρλκν ἀνλς ον Ἰρίονεβα Αρ όγε αν αὸ θα ὀμωσήρις) ἳ 
η {ε {19, πος τηα] τα ος σιοεσα σης”. 

ἵε ᾱξ Ῥος βοπετε }α]ξοισγίμν αἲ λρροι) ιν 
πες πια]ς, αἀά]δᾳ]ι 

; ὃς οτιά]- ρὺ71.- | 
ο τε νάρ ἐει. Ῥμιάρρίάσαι Ίωνις ς, τός 

ἡμεροδρόμον τε καὶ τοῦτο μελετῶντω. ΝΟ ΠΜ] ἵπῃς αν: «όῃ τ Ἡῃ. νά ἡ 1 
| τοταλωτ» σ. 

αὔτο οὗ παρέργως ει ρε οὔς ) πμλσημς αν τὰ ο τν οταν 
3- Νῦν δὲ ἀμφοτέρων µε τούτων ἀποκληΐσας ἔος] 

ὧν βηἰκ[ξ οσο]ββ ο. εξ ἵπ 4 ἱβορῥων κ. Ε ογανς τος, ο ο ορδαμ, βλ ον κα ὠχράςο τις ἐγκλείσασ᾽ ἔχει τὰ σιτία᾿ ωνα 

τς είεος οβῥοςΙοη.  Οοἆ Υεπκῄπιυπη, Έχε 

03. Καὶ ταῦτά οἳ νῦν. αμ] πράος, .τ 

νω , ΠπΙΠ1] ΠΕ 11 1 μοσηί ή πολ. 

ΤΚΕΝ. 
πο εκοΙμ/ὔµή μὲ Ίεπες ποςος/ατ]απῃ πορας βο, 

γε ἠΠοΙµ/ η αἴοο εἰ ίμη. Λτῖζος ην ης το 

οἶπι ἀεάΙ Οὔ/εγο. Ρα. 1, 51. ΧΝες ΜΗ ο ος 
ΠΕΠ, πηρεη πε {εηπατῖς, απ ελείρήη, Ἐσ- 

6οτάἩ Πμας ἃ 

ση μην 

ο Ν 
. Μο 

τα ῬετναΠαρας: Ἰπ αΠσπῃ {ρεΠπιοτο ΜΑ: 

αφ [άσεγε πποπεῖο, - 

Τε[ροη-ο7 
γ- πι . 

κ. ὄρεος 
[οπίπηῖηο, 

6 ας 

να ο. 

τοάο- 

ΜΗΝ 

λε) { 

Μα 

ο 

ος, 
δΙμἩ Ν 

αλ 
α ᾖ 5 αν - 
4 
κι [νὴ 

Μα. 

ο. ὄν 
Ἰ μι: 

αν . 

ά 
κά στ ... 

νν 
ὼ 

ω. 

υ ο. 

ο ο 

κο 

ὰ 
υα 

. 
μ 

/ 

οί ας δύο δι Αλ 

ο ος ο. 



ΜΥ ακ1 [πια σοΏέ/α αΡΠΊΠΙ αὖ 6ο ΡείπΏι ἀμες Εἱΐο, ο τ, ϊἶ ος χ: ΐ Ὦ ες 1. 1ὁ 

ο οἱ εὐρίἀιι5 αβίέ σα Ράιτς, Εις ἁεοἰρῖε νεπίαη οὐμά1, 

{ηγα; Π5ὰ Ἠογηαι πέχοφιις ἠμπο οχοἰα[ᾶπα τπθ ο Ἠποκληΐσας ἔχειε, 3 οὔτε Τὰ δελήν µοι Ἱπαρί-. 
ἴσπος, Ππ]ία ἵΠ πιο απἰπαάνενία πεφιε Ιρπᾶ- 5,, δώ, οὔτε ἀθυμίγ, γύ τε ὃ τέοσί µε χθ ὄμμασι 
νῖα πεηπο: [οεοιάῖα. «Άπο 6ἴρο αμῖρυς πε, ος ἔς τε ἀγοη καὶ ἐξ ἀγορῖς Φοιτέοτα Φαίνεσθαι; 
οσιι]ῖς οοπ{ρ]αῖ οροτίεί εὔηζεπα 1Π {οτυπα, αἲ- δα. 4 ο τον πμ λὰσι δσὸ ελα, η, 

αμα Ἱ]]ῃπς  τοάειπίεπι  ααί5 εἴν]δις, αυα- ο , λαο ὖ ς δόξα ὁ 

ᾗ τιχοςῖ Τ6ςςΠ6 πρίω νἰάεροτ ει Ἠ]α νιτο 3 τς τσ Ἡ ο ο μμ ας όξει ως 
νιάερίεις πρτα . Ῥτοϊπάς πιο τἩ απε Ππας ὃ6ι μα κρροκέμς ας σιη μέροο απ α ή». 

Ὁ Ἱνοπαταπα τα, αι πὴμὰ νετρὶς Ρογ[ιαάεας, Ρο"1Ό., βήν» 3 λόγφ ἀγαπεισο ὀχω» μοι αµένῶ ετί ταυ- 
:Ἀδιοτα ἵ[α οσ[ε αι Άς Εισῖς. Οἱ τε[ροπἀεΠθ ;, τα τω ποιεόµώα. Λμάβεται Κρόῖσος Τοιοδε, 

Οιωῇ1, Ο ΒΙ, Ἱπαπῖε, πεφπο απο Ίρπᾶ- ; παῖ, ἔτεδαλίῳ, ἃ εἴτε ἄλλο ὁδὲν ἄχαρι πἀρι-. 
νίαη» Ὥθηιο Ύποά αἴιά αὐρρίαπι ἱπίασαης ο δώ τοι, ποέω ταῦτα) ἀλλά μοι ὄψιο ὀνίρα ο) τῷ 
ἀππι τοϊμὶ απϊπιαἀνοτιοεῖπι 1Π ἴον Ίνας {ασῖοτ ο / : Ἡ 

{εὰ. ν][απι ώς ἐς ολ]σοιήι ας, 2 ὕπνῳ ἐπιγᾶσα 5 ἔφη σὲ ὀλιγοχβόμον ἐσεσθαί. υπο ς 11 ο ᾿ 3 . . / Ν ν νΧ. 3/ 

ἰσ]ε το Ῥτενίς ὧνΙ Γαπταπι: απἱρρε {είγεα 322 1) αἰχμὴς σιδηρέη; πολέέσναι, ο Ἑθὶ όψη 
Ρογίεασπη ευ[ρίἀο, ημας νὶῃ ρτατῖα ὅς πας 95 ην το τε Ὕαμον το πο ενος και επι ς 

υτἱρί πιαευτανί Πωρεῖας, ης αἆ θα αι ΠΗοί- τὰ φὈφλαμξωόμεα οὖν ἀποπεμπω» Φυλακ!ν 
Ῥίμητος, ἁπηίττο, ΟΡ/6ΙναΠ9 { 41ο αιεαΤη ρ8έϊο -ν ἔχων ἔιχως δυναίµην επὶ τῆς ἐμῃ» σε ἓ ζω, α]ο,- 
τε, ἀππα ν1νο Γαῖπα {ειναῖε. Ε π]ις οπῖπα ΠΩΙΗΙ ν χλέψαι ὰ εἰς γάρ μοι μουνος τυγχάνει ων παὶς' 

Ὁπιοις ἆ5: παπιιο αἰτεταπι απΠρις οαρίππιος,, τὸν ηὃ δὴ ἕτερῳ, διεφαρμέω Ἡ τὸν ἀκοὺν » οὔχι 
90 Ρτο πη]ο εχήἨιπο,. Δά απεπι νὶαϊμπι αἆο- ὃν ) 6 ες σδ 

Ιε[οεπφ, Ο Ῥατου, Ἱπηπ]ε, οἲδί οημἰάσιη Ίρπο- 23 τν ντ λογίζωμαι, “μα πα ση ον 
{5ο ασεπΏΙ οἶτσα ππε οὐ[Ποάίαπι, απὶ ταίε νι- 2) Συ]. γα μη πατέρας (δόντι Ὑε όψιν αλ 
ἀετῖς {οπηπίαπα: νοτιπι τὰ 1αά ποῃ ρτοδὸ Ρεί- 9 ΤΗΥ» περί εµε Φυλακὴν εχεὺ. 1 Το δε οὐ µανκ)άγείρ 

αἲρίς:. 4ισᾷ αποπίαπι το Ίαῖοι, «ηαππι 6 ο ἀλλὰ λέληδέ σε τὸ ὤερῳ  ἐμέ τοι δίκαιόν έσι 
πλο ΠΡΙ Ππτετρτειατί, Αἲς ΠΡ Γοπιπίηπι ο εῃ-ος,, Φράζεν' Φής τοι Τὸ ὄνειρο α- σοο αἰχμης σιδηρέης 

ωα.. η ο ο ον. Λι ο. 0 Φάναι ἐμὲ τελευτήσευ’ ὑὸσ δὲ χόῖαι μέν εἶσι χει- 
οΠαΙΏ ΊηαηΏις αρτῖ {ππτ, απῶνο ει/ρῖ5 Ας η ον κο τὴ 

ἵειτοα , παπα τὰ απο. Μαι Π ο οὰ αν ών, ὃν αιήρ ού να Φμεεά νο 68 
ἀἰχίε[αι απξ απο Πας Επι ΡροτίτΙτΙπη πης, 232 ὀδόγτορ τοι εἶπε Τελευτήσεὶ µε»Ἡ ἄλλΒ τευ 
ἀεῦοτες {ασετε 49 Εαςῖς, πηπς απίαοπα ἀῑχίε, 55 ο τι Ττβτῷ έχε» χΘΥ 9ἡ σε ποιέν τα, ποιέειο΄ 

οπ{[ρ]άο.. μας νο Ῥαρηι ν δὲ ὑπὸ αἰχμῆς, ἐπεί τε ὢν εἰ πρὸς ἄνδρας ἡμὺ 
49 οτι ντ, ΤτΕ ππε Ππας. Έτ Οτα/1ς» Ἐνίη- » γήεται μαχη, µέθεςμε. Α΄ ίδεται 1 Ἰζροῖσος, 

οἵδ πια, Ἰπαπίτ, ὃ ΠΗ, Ἡτα Ίοφπες ἂς {οπιπο , παι» ἔσι τῇ µε ανν Ἐκτοφαίνω περὶ 

Ἱητε]ήρεπάο. Οπαρτορίος, πε αὐς το νίδης, -», τῷ ουπίε, ὡς ὢ νθικηµέος ὑπὸ σέο, µεταγι- 
ππητο Γθητοπίίαπα, ὃς Εδί νεπίαπι 4ο ευπά αἆ ο γώσκω, µετίημί τέ σε ἰέναι ἐπὶ τὸν ἄγον. Εἶπας 

41 νεπαιϊοπαιῃ. δε Ἰοᾳτής Οτα[ή5, Αάτατο δὸ ταῦτα ὃ Κο Αα πρ αμ. 
959έ Ταυτα ο Ἡροισος  μετωπέμπεται το Φρυγα Δ.- 

παπι ΡΗΤΥσεπι ατσεδῇς, εἶαιε, ΠΡΙ αἀ δε, ἴα- . ο τν / " ; 
μα ἹΙπαπῖ» Προτίε, Λάταϊς, σα]απηίεαϊο Ῥγος- » ὀήγο' ἀπικομέῳ δέ οἱ λέγει τάδε, Αρησε .ἐγά 
{μα Ἰηρταία, απαπα Πδί ποπ εχρτοῦτο, οχριανί, 5 σὲ συμφορῇ-α ἐπληγμέω  ἀχάρίτι τήν τοι οὖκ, 
δε τεσερτιπι ἀοιπῖ Ἠαῦθο, οπίπεπα {αρραάίαης 0 Φεδίζω, ἐκάθηρα,, καὶ ὀικίοισιὑποδεξάμοοςἔχωνπα- 
{µπριάπα: πυης εἴρο (ἆερεν επἶπΙ ἀά ππε αμ ῥέχων πασω δαπάνη’ νυν ὦν (ὀφείλει 1), ἐμεν Ἡσπρο- 
ος. ο ρτίος 3 ποή- 

2”. 

ασ ΟἶπεΤῥοη; Ἰ{. Ἱπ ὀθυμία,  ὃὗ ΤερῖσιοιηΏσ. . ο Δόξοει {γε ο Τζρη, 1, Ίιαθο οχ{ο ρε ἵπ παρεῖδεν. 
ε"ΕΦησὲν «γεδ. ὃς πιοχ ὠπολέσθαι, Ῥϊανα, . Γ Δία οἵπΏςς: ὦ αΏδί ταν]. αμ φ δρ μὸι ος ὁέορῦ. 
ὁ Τῃ ἀκοῃ 4γεῦ. αὖἩο ΠΟΠ μμ για. Εογγου Οὔ/. Εεγος, Ῥ. 79. : { Ῥὸν δὲ ο. ᾱ }αή]ᾳ ὑὸς ἵπ νεΓ- 

Άοπα ργαείοήτ, ΄ {ᾖ 9ο ᾖήοΐο, }Ιπάοῦ. {5 «4γοῦ., ἵπ οιῆαδ οἵα» {6ὰ πιαΏΗ ΤεΟΕΠΕΙΟΙ6. τοῖςδε Νοςῖ ζροῖσος αᾱ- 

ποξμτας, αΠοπποίο» ραεῖοτ Ῥαγί/[, Ῥρ]οτῖαιιε α]Π. Ἡ ᾽Αχορίτην 11ε4.. ἄγαρι τήν τοι Ῥαγί[. 4.0. ὃς Σπα. 4γεῦ.ο 
ἄχαριτὴν Εαγή/. 2. » ἄχαρί τι «άμν ὃς Ἱευπής. Γωπα ὀνειδίζω 4Η], 4{γοῦ. » Ἰπ αἰῖ5 ὀνειδίζων. η Πρυσπο/ήσαντος «4γεῦ. 

ο ορ ὸ Ψαῖπα ΤΠΕ» ταίροπᾶεί φΠοάαΠ1 πῃο- οπταβςβπια Ίπίογ ππαης {1Πὲ» πμ] Απηϊο ορίοττ; 

ο Ρορλοσ]ευπῃ Οε41. ΤΎγ. ν. 544: δειλίον ἢ µωρίαν[- Ἐλοτίτ ΤΠΠΠΕΠ 5 σοπίο {ουπιοπί5 που σοπργηίε» οἶατυπι 
δὺν τίν) ἐν ἐμθὶ . ταῦτ’ ἐβουλεύσω ποιεῖν» Οοπίαϊ 1, 198, ετταπῖς. Πονα τί] (ρεσπηση. ΊΝαΠΙ πολλὰς εἶχε ἐλπίδας 
ὰ 4”αμ/]. {.εοβαΓάΜΗΝ /ηεηάα!. νΠ. 11. ος µετήσεσθοι ἐπὶ θήλωσσοω Ἱ.9ν» 95-. 9µο ΥΣ ακΙπΗης π]α- 

δ. Νῦν τε τερῖσί µε χρὴ ὄμμασι ὅτο,] Θοπροπάπα Ἰα ἀθ[οηριο πίτας, ΡΙβεβάΙο πο 6ϐ. 1 επίπα Ἱερία» 
ΡυΤΟ : νών τοι τέρσί µε χρὴ ὄμμασι --- Φαΐνεσίμ. Τε τηΏπα, µετήσᾶσθαι 1116. μαμά ταν 
(ραΐτεπι ) ζἱρς 16 0141 0Λο2/6ἱ {ηέψεγὶ,. Φοῤῥοσίας 97. Ἐφώ σε συμφορῇ τεπληγµένο ἀχάριτι, τήρ τοι οὐκ 
ΑΙ46.Ν.462. Καὶ ποῖον ὄμμα πατρὶ δηλώσω τω Τελαμῶ- α΄ Αἱίμιμη ὄχαρί τι τοι οὐκ ὀνειδίζων ἐκάθηρω, 680 16 
5 Ῥ]ηήπια Βή19 σεπετῖς αἆ Οἱωγομ. Όν. Ρίο ΕαὈϊν. /γοςµ] οὐργοῤγ]ές αμαγν {Η/γσυ ΙΠΙΙΑΤΗΠΙ πο]ιεταπς 
{19 βποπῃ οοµᾳθρίτ Νίο, αμ.  ΝΛΙΚΕΝ. Βεγρωγώ ἵπ 48, Πέ) οοΊο ος ΧΝΙ» Ρ. 419. 1101 
5: “Νὸν τε τέοίσι ---- ὄμμασι ἔε τε ἀγορὴν ὅτο.] θίε σεις Κεἰςλίων αΏΙ , αὐῑδίι αὐο ΠΠ οαἰου] πα αά- 
ρα »Αεηβ]ογης, Ικοίμς αίδιις αιήζπ]ενί, ἆαπι, σοπ{εηῇι {οοάατυπι ΜΒ. Ἰπρεάίος. ΡἱεΓαεαῦς 
ΝΟΕ ὃρ. σέοσι ἐγκυρήσει αχ Βογεμίμο, Ίος 6 ΟΠΊηΘ συμφερῇ ὤχαρι, τήν το οὖχι ὀνειδίζω ν ὅς {4 αὐαξ 
ΕΠΙ {μδμεάμίιαν 2 ο, τέῳ δυνάμει, κοίμ χειρῃ» ΟΏΔ ὄκαριτὸν οάμηϊ., 6απήπο ΤΟΠΟ» πῖ {εοαηάαπι 1ΠΠΗΔΗΙ 11 
εορία ὃ φΗαῦο ωπα ῥ Ἠομογης Π, Ω, 37. τέων ὃ ἐξ ἆπαν νοσσπι» οτηΠΠΕ, . Τα Ῥαμήι Α., {οι αποαμὲ ὔᾷε: 
ὅσσι τοκήων» 6411 15 δη Ηέγε ῥαγεη{εν μι: Ὁ ἀζσρμ, ΝαΠΊᾳο ὠγαρίτην 68 Ποῦίοπς  414π1 ΥΠ ο” 

17. ᾿Ἐπὶ τὰ παρθλαμβωνόµενα οὐκ ἀποπέμπω] Ίνοι ἀικμπιί νο]ηπῖλια αἀερίπι ο[ενοσαδιή]ωπῃ» παρει! ΡΟ: 
πηα]ο Τ αμτοπΏ ας σά εα Φεαο [/οἱρ]ωμέωγ, Ίνα µας {5 νοτοοΥ ξ Ἱπροιγοτωτ. . Οὐίά 61ρο3. Αῦύας Ο/ος 
να ῃ υηδεμὲ» Ἡί τα άπσς 11 π]αης {ΗππαπΙΗΣ ὃς ρεί- τ.χνι, ια]. 1 οΡίρη, Ῥ. ότ, ἆς {οπεάσταπα 1εάοΒΕ Π]- 

πρΏπεησ,, Οοπεέισαο ἀΟ6ΙΟΡΗΝΙ ΝΙζοσΙπῃ παραβωλλό- Ἠὶ ἀδπλιτας, συμφορῃ -----' ἄχαρι» τήν τοι οὐκ ίσων 

ἐς παρεμῥαλλέμενα » παρρκαλαύμενα πἰπηίαο [μης, ἐκάβηρα, αξο 1ὰ οαἱαηη]λαίο ῥοΥοΩΣ/ 1Η ἐπβ τή ος ῃ 
ιό {οᾷ αἴἷα {οππια», ἴπ ΟγΗἱᾳ Ρ. 1οο. Ὦ. σὸ δὲ ἔργα, δὲ ο οπργούγο» ῥωηραυ]: Ῥει Ἠαὰε ϱοπο ο 3 

οι τὰς πῶν ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΩΝ Φθορὰς καὶ τῷ µή- ὄχαρι 60 ζ1ῇ1 [ο τη οτο {αγρατεξυτ. Μα]! ππηος. 
-α κ ν Ἰφανίσύη. ΛΦΙ «42γε[ῦ. Οὐμείά. Ίδης, {6τε, συμφορῇ πεπλ. ἀχόριι 1εευτάξ ϱν Ράτίε αιαάσπι 
Β οσδ, ζόγο. αν | ; ο μη. Όυα αμἱάσπα η το πμάποίοι 1 νΙάσαΤ » ΠΟ 
ὃν λέλήθέ σε τὸ ὄνειρν]. ΟΠεπάϊτ ὃς Ἱερεπίαπι ἀθατίε νοηῖα. “Συμφορὴ ὄχομο σι ὄχαριο τοξτΙΕΠΕ 

πας νθίρον Ίος απάεπα Ίοσο: Π αὈεείεε., Τενο- νη. 96. χοο. ΟὈροτηπε Αρίων «οβ. ν.ὃδς. 
εαποας α αι οπηδία ρταν]ς» νὶκ σοττο Ισ τα)” Ορ μὸ εἰς δέµους Ὀέέατ", εὐδ Απήλασε, 
{5 η λα πἆ {οπτεηᾶαπι νοσυ]α κατὰ.  ἩΝ[οσιπι Καΐπερ βαρείῳ συμφορᾷ πεπληγ μένω. ον .ρ 
ος ἁκ μα τω ορίμίο» εοποξχαπεῖς Ἱπ[ιρας τοῦ Έες νετο Πηπημηίτος» Ἀτημὸ ο οροτίςι» α4Α1ξ ΤΟΧ τήν 
ὀνείρου » πςς 15 1άσς Λεὐε ώς, οο . τοι οὐκ ὀνειδίζω. ο ήαμε » ΕΠ νογο ᾖὮ]μαγοῦ. σε «4: 

34. Μετημ πεσεἸέναι] Οα]εις µέτημι οχ Οοἡς «ἀγοῦι ϱΡ. 4.» πᾶσα Φειδιζομένη χάρις ἐπαχθὴς καὶ ἄχαροι 
τεῖο ρτορίυς αἲξ: ΠΙΠΙ 1ῃ επορτρεῖς εἶνς Πρ], απλο αά- 37." Αχαρί τί τοι οὔκ οσο). Ἰήε τω η) νὰ 



9Ο ντ ο αι ος 

99 ποήσαυτ' ος χρησὰ ἐς σὲ 9 , χθισῶσί με ἀμείθεσθαι 

»» φύλακα παιδός σεᾶ τῇ εμᾶ. χρή: ω γωέσθαι, ές 
οὐ ἄγρν ὁρμεωμόν' μη τηε κατ’ οδὺν χλῶπες χα” 

29” Ἓθργοι ἐπὶ δηλήσει Φανέωσι. ὑμυ, περ « δὲ τοῦτο, 

ο” καὶ σὲ τοι χθεών ἔσι ἴέναι, Όρα Ό ̓ Ἀπολαμπρύναι 
οὖ τοῖσι ὄργοισι, πα τρωϊόν τε Ὑάρ τοί ἐσι, καὶ προσ-ὴ5ρπϊετπΗπ α[ε, ὅς Ρίᾷιοτθα τοδιτ. πλ ε[. ον » έτι ῥώμη ὑπάρχει, Αμέίδεται ὁ Αρησα, Ω βα- 
οἳ σα ἄλλως μὸ Έγωγε ἂν οὐχ, ἠία, εν ἄθλον τοιώ- 
9 9ὲ τότε 1. συμφορ) τοίμδε κεχθήμένον 6 ὀιχός εσι 
9) ἓ6 ο εὖ πρισσοντας ἐώαιν οὔτε πὸ βώλεσθαι 
μι πάρα πολλαχη τε ἃ ὢν ἴσχο ἐμεωύτόν. 0 δὲ, επείδο 
ο» τέ σὺ σπεύδει, καὶ δὲι τοι χαρίζισθαι(ὀφείλω: γάρ 

σέ  ἀμείθεσθαι χεηφᾶῖσι) πποιέυ εἰμῖέτοιμος ταῦτα. 
δὴ παιδά τε σον, τὸν διάχελεύεαι Φος » ὤπήμο- 
ο) υλάσσο]ον εἴ έψεκοω προσδόκα, Τοι Ἄπωοφήσευ, 

Τοιάτοισι ἔ ἐπεί τε ῴτος. ἀμείψα]ο Κρόσο, Σἠΐσαν πα Ῥο[ισαα παπι ῃ15 Ψεχθῖς Αάταβις ο Οτο 

ταῦτα ἐξήρτυμένοι λογάσι. τε (νομίησι καὶ χυσί. ἂπι- 
κόμεγοι δὲ ἐς τὸν 6 Οὕλυμπο τὸ ὄρος : έζπιο τὸ θη- 
ρίο" εὑρόντες δὲ, χαὶ αθιγώτες Ἀ αὐτὸ κύχλῳ, ἐση- 
κώτιζω, ὄνθα δὲ ὁ- ξένος ! οὗτος δὴ ὁ καθαρθεὶν. τὸν 
Φύο, καλεόµειος δὲ, Α0. δρησος, «ἀλωντίζων τόν τοῦμόοείδλιως αλα 
τᾶ μῶν ἁμαρτάνει, , τυγχάνει δὲ τοῦ Κροίσω παις ὅφ, 
ὃ. μὸ δι βληθεὶε τῇ αἰχμῆ ” ἐξέπλησε τὸ δώρα τν 
ιφύμηρ. έεε δέ τις ἆ]- γελέω τῷ πι]ροίσῳ τ ὁ  Ὑέγο- 
μόφ' ἀπικόμθος δεέ ἐε τὰς Σάρδιον τόν τε μάχη» καὶ 
το τὸ ὃ παιδὸς μόρἃ ἐσήμωμέ ὃ ο Οἱ 'δὲ Κροῖσος, τῷόδοχαβις. “αμτεπι πποτία ΠΙΙ Ρο ναῥαίως, οὐ σα ῤ ι 
)αγάτῳ τὸ ὃ παιδὸς συγτεταραγµένος» μαλλό τι ἐδει- 
λα . ότι να Αρ τὸν αὐτόρφώνν ἐκά-ηρ. 
8 εε μὲν Δία 

παν οἱ μη πδτο οἱ ο ο 

στ . -οψ 
40 

τσ Τοῦ ἔμοῦ παΐσ. . 1η οππβήρης οοϊοής τοὺμοῦ, δν ̓ Απολαμπρύνεται 4Η. ππασαο ιο ορῦ, 2η ἀ, αμ. 
ἀ1οΐς, ο ἔρὸς να]6ο ΟΠ1ΠΕΡ. ᾱ-. Αν ἴσζον ᾱ4, ς ονής, ο ον . ιών μΗ: . 6 ον πο ᾖλι ὧν ὃς. 

Φ, 20611. 7 3 

ος . πας «ο δα, ο κά ρτανε ος παν 4 τν, εαΐς, ον αρ 1Π αἰῑ]ς ἀλλὰ, 
ο8. ο. σάς οί ο 

«ο ἒν νά Γογουίοῦ. 

τὸν ἔεινου ορ φσία παλι ο ές η Πο[ρίτεπα, Ῥετους[οχεπῃ ΒΙΠ {πι εκ» 
θύσχ ὃν οἳ ταιρήίο » ὡς Φύλακα 4εης αἰσ[εῖ; Γαπα τοι γετο φιιοᾷ. το ας 

(6 ς αὐτὶ ηλ 4 ὀνίκαι πολεμιώτατο, Τϊαρη- «ε ΟΠΙη 1]]ο πιής[υση εοπηρατ]κίες  πηαΧΙΠηΙπῃ .. ν ο : πο μόμα ᾖως, Ίωγά αφ [ή δτιητ 

Ἂν ος ᾖάεῤίο, 714. 42, ας. πας δς Ῥορής Ψι]σο ἕ ὅτι δή. 

ο. τ Ἱ1 Λάταβο ομβοᾷς, 4 «πο οεεἰάνεα, 

οΡΠΟΙ -4ᾳ ἴε Ῥεπο πιεβῖτις {μπα Ἰην]σσπα Ῥ6ῃΘ. 
Ἠιετε). ειήἸοᾶεπι το ορις εῇὶ εσίε ΒΙΗ πιεί, 
:νοπαϊαπῃ Ῥτοβςί[οεηεῖς » Πο απὶ Ίπερι γ]απα 
οσοι]. βια/αουςς 1Π νεβταπι ῬετηΙείεπι ρτο- 

εαπῖ.  Λά ως» τα Ιπίιςτο[ί εὁ τε Ίτε, 1 3 
πας εκ τευις ρεῄ]ς. Ῥαταϊασς αιιοἆ μᾷ 9 

κ σνη Ἔμο, 1πᾳπῖε, ὃ τος», ἵπ. ἀβμά. σετ- 
ΤΑΊΠΕΠ αᾖοφιῖ ΠΟΠ Ῥείρετεπη: πεαιο .οηῖπῃ τὰ». 
[ οαἱαπηταϊθ. ια ως ει ον ο ο) πο 
εοπζεττε {οτεηΠαΐος, πεαιε 1 Νε πα 
α4εβ, ὃς βεαπεητςτ πιο Ίρβιπη οοπϊπιή: δν τα 
Γ ΕΠ. αοπίαπι ΠΟΙ Πος «οτάΙ ε[, ευΙ ρτα- 
ἠρορε ος ο επῖπῃ βταιἶαπι τε[εττα 
Ῥες ορ[εφα) Πία εκεφιὶ ραταῖης (ηπη: Άλαν 
να Ταπτη 4πεπι πε ομ[οφίτο Ίηδες, θάβρᾶς 

ἁΠσοΙμπιςτ τοάιττήπι νο] ου[οςϊς τε 

τα[ροπά1ξ » ΤΙΟΧ η ταδε]. ἀε]εξεῖ 1μνοπίρις α 
ἅ οαπίρης., ἀῑ[σεάπητ. ολοι υ1. π01 αἆ ο. 
Όμοια ρείειοτο μαι, ἱπάβραπς , δν αν. 
Ἰηναβίαπα οἰτουπη[αῇ | αυ]]ς Ιποςφίμη, . 
Μοίρες 15 αιϊ ἃ ὰ οσἀθ. ο μα, αν 

κάν νίθταιο Ίπ. οι ' σα 
Ὁ ποπ Ἠἶαπαν {6ὰ βιβχαιο 1 μπι Οτωᾷ 

πἀσραις. αμ. «1ο αιϊἀεπι οιρ]ὰς Ίδης νο. σεπα- {οπηπίί ἠπιρ]ενίε. θμρα ἲ α αι]όαπι 
Οτα[ο. παπεϊατυτας ουσίες, ρειψοπὶ Φατάς5, Ρρπαῖη ΤΙ δε ΕΠΙ πθσοπι 

νῖπς εαΠΙ {ετερας, αὸά 15 6ΙΙΠΙ ηεςα»[οι 
εχρ]ανοταῖ ὁ σωὰο. ας «Ῥειριαν]τοτ ο» 

'ς ΤΟΤΕΙΏ 1ΏΥ 

ορ οτα νο η 4 
φς ἹςΗΠ; ἆοι κ ορ 1] η ς 61Η Ίθπι πο, 3Ἠ Πιο- 

η ἀοίπο 
ιοβάσπι αμἰἀοπι, αποά 

Ρτι- 

-- 

σαἀα- 

ο ο ἦ 

ἄι »4πεῦ. νε ο απο, ᾧς 
' νιις, γα Ἡρο ὄνρ, ἲ ἲς η ε. 

ο. ας αμ ν ρα οι ελα. π ο οσα, 4 Μλωΐοι Άη 4νῶ. ο ἆμο οἶσι νερό, ονα1 η ανα ο η 1 
μή π]ο «4πο ἆ ᾗ ην αὶ ς αν όν 

δρ 5 ῃνο ὀ]απλαίδη, 4π. αυσπι τας πασίάϊβὶς 
. - “741 ὄχαρι ἀἰσίευχ. Πεγοάοίο» αριά ισπ] 

εἴν ἄχαρι [περα τοσΙγΗΕ: ΠΟΠ 8ᾳϊ ἀμ0ἱ 
μμ οἶἷπι ν]ραϊα Ιοξεῖο τηε]ῖος Πε Μοθίεε 
ος ὀειδίζω.  ἴθα ἵπ1οη { Πο {οἱρια Όος 

ται απζηιυς ἐγώ σε συμφορῇ πεπληγ µένον ἀχορίῳ, τήν. 
τοι θὰ ὀνοδίἕω, ἐκώθηρα 6ρ0 16 ΕΥ] Λες) αμ) Ιέαέ ο. 
ζ01 12] ἨΟΝ οπως εκρέρυ!, μπες ν 
λα ἀμάΙσατοπηῖ ὄφ Πθς Πο Ανβηνς ὦχ 
{ο σατυσ απ ὄχ τας τοτοί; 5 Ἠ] ἳ αιοά ος 
Ἠοτοάοιαὶ . Ῥιθεεηί ἀχάριτα δήμο] ο 84, 56. ἅ 
ἀκαρπότατον Ἐ. 491 2 δ; Ὀσυπιφμο Πε Τη αν. πό 
ὠθέμισος ὃς θα τν υΑβής οαλομνας» ας ἀῑεῖεην 
ὄχαρι συμφο νη» 6, Ί0ο. ΔΙΕΤΗΠΙ Π]ηά, τήν τοι 
οὐκ δν μην. τε Ῥοπίίν Βιοῖ]ο Ῥοφβεῖ 34ρΓΟ- 
Ῥαπ: «4{η4ο 3189. τὼς ἐμὰς συμφορὰς ἐπὶ ὶ παντὶ 
ὀνειδίζειν. μμ) ον ᾳ Απάτοξ, Ρ. 307. ϐ. οι τὼς 
δίως συ αρ ὀνειδίζειν κο) προφέρείν ο ο ἆ Ίιο- 
π]ης νά {ποἱπδ. πιστιο 1μάϊσαδαι ος, Ρ10 
Ὅοχ, ϱ. αν ς 491. ἐγὼ δ' ὅλως μὲν, ὅδις ἄνθρω- 

ο, ὀρώσῳ τύχην προφέρει, παντέλῶς ὠνόητον 1 οῦ- 
16[ο) μον 6, αβρη, Ῥ. ον 40. οὗ τὸ δα, Δρνο 

ἡς προ ην οσο] Ναβίων. αμή επεῖ 
Ερα η Ἶοι ει, το. ανη- 
Ἡ 65 πηϊπῖπηι η] .δ 

ο τοι χρεών. ο ο” Ἡ ΟΡ βο Σ:σρὸφ δὲν ἐς τοῦτο 

ἴρις ὠπολρέμηιις ο φως ος ἔρφοισε, 

ιδ ας νὰ απ ΠΙΗΤΑΝΕΠΙΠ. 

πιαταἴας Ίπίοτ ος λίις ἔρροισί τε καὶ ώ- 
μχσι πολλα ΜΑ) Ὁ «τοι ο, ἔργαρι ἀπολαμπρύγεσέαι βαγεπ/α]. Ρ. 35. 

'νεσθα! ων «α ώμο Φ | 

ον τον: ο τόμ ως ν.τθ ως να «κος ον 
ἀχαρίτη» Ἠϊα ἐρ ἄεθλον ος. 1. π,ο1ς. ἐς 5 οὐὰῶν 

αν}. 4, 1ή 
Ὑ μα 

. ο δν. 

ο }. . - τ αν ως ο . αγ 
ν ο δα / 

«ρα 2- ον . 
, ο η ο. . ο. ς ἳ ς ὰ 

Ανα, ν Ὑ ή Ν 4ε -- κ « ΛΑ, 
Γ 

» η 

μελος 8, 
ος ου ριρόοις Ὅος λαο δα ια, α Οίομο (0), ΟΥ. 

ο. εν ἴσκοιν ῴ αἱ 
: ο, ντ νὲ, μονά -ηγό ο ο. κ κο. τα δν». 

σσ . 

πριν 

διάπειραν Ἰένω τρ. ἄεπι πρὸς δὲ, Α/ά6ί6γεΙ {1ογοάι 7 . 1 
ροζσθος αν ω ΔΦΠΓΠΠΥΙ . πο Ἴεέίος οι πο 
39. Πρὸς δὲ φοῦτο] ΝΙ π ΚΕΝ. ὁ ὃ 

Ρίετί,, οεγβῄπια θέ να αν να. σας 
σα Μα ἀρίιο ἐμεωῦτὸν αχ «4ο ὃς | αᾗ ταν], μὴν η) ΠΠὉΙΕ, ορὲς οοηλῥημ ερ ο ' 

6ο. Οὗτος δ) ὁ καθαρθεὶς,τὸν φόνον] Ἔοπο α -ᾱ Νεαιιε: επίπι ἀἰα]οέί 6 Ἰπάρ]ες, υτ χατωρβὶς {οτίρατι 
οιπη]εεῖξ. κωθάρσιος, κάθαρσις., ἐ 
ἷς το ροπώπωιτ. Ἰδήροώτα όν, ο μα 

6, 46. ὃν πένθεῖ µε ᾧ καθῆσο, ηοςᾳ κωτῆςο. ως Τήµενος ἃς μα οβοπάπε, Ψἱᾶς τ ς 85. 
Οὐαᾳ νετο ἆα Ἰπε]ςε ο Ιδ Γωε ος 
4Ππο βΙΕΤΙΠΕ. 7ουοη 
«69. Ἐξέπλησέ τοῦ ὀνείρι 
ο, «ἲς ας, δὲ στὸ κε 

«πιο ον 
Ίο 
1, Ῥ, 8. Ου πηι.: ο. ο06.Α.. ὑσθημφβμ δή ας. δ- ο/η. ο ᾿ ο γι ώρα 

87. Κριῖ 

Ἡ ο 1 -- ο. Ρ. 



« 

αυτο, τό εκ 1 9ἳ 
δὲ ἅπετό οἱ ο ὃ Φονύ». σ-ὰς δὲ τος αρὸ τὸ ὁγιρὃν παρ 

ὍεδίδΗ ἑωύτὸν Κροίσῳ, «Ωθοτένων τὰς χαρα, ἐπριᾶν 
τασφάξα| μυ κελύων τῷ εκρῷ' λέγων τήν τε Ώρο- 
τέρην έωυτοῦ συμφοβὶν, χαὶ ὡς ἐπ᾽ εκείνη τὸν 8 καθή- 

πρίθορωτα, πολωλεκως η οὐδὲ οἱ ἐἴη βιώσιμον. Κρεισοξ 
δὲ τούτων ο. ἀκούσας ) τόν τε Αδρζο κατοικ]είρει , 
καΐπες ἐῶγ οὐ χκαχκῷ οἰκήΐῳ τοσύτῳ χαὶ λέγει. σσ 

αὐτὸ, Ε χω, ὢ ὃ ἔδνε, παρὰ σεὺ πάσα) τν δίκη εξ 

Ὑερίαπι Αάταβας παΒιι» (5 οσεῖάϊε, Ῥοβ ἱιέεπι Ο1σς 
{15 {111 εἶεις ἂς Ῥοιατπα ροτεηιία εχρίοται οἵαου]α, 

ζαφαναι Γετεβαπε: Ῥοίε {ρ[ατη 1ηΓεΙΓεξΡΟ: {εαπς- 
Ῥατητ. θἵαπς απῖστη ης απίε σαάανετ» {ε[ε Οτ- 
{ο ταάεραῖ πιαπΏς Ῥγοίεπάεπδ, 14ρεπδαιε ης 
{ο Ππρετ σαἆᾳνει πιαξίατει, τεβετεπᾶο ο 
Ῥτίοτεπι σα]απηϊταῖεπα Γιατι, ἵμπι απ]α Ροβ 1 
Ίαπα {παπι εεἶαπῃ εχρἰαίοτετη ρεταιά]δίει » 
νινεπάμια αππρ]ης πο εδίε. Ησς Οτω[ώς αι. 
ἀῑεῃπς, εἰ 1π ταηῖο ἀοπιείεσο Ιπέία ροΏτας, 
ἵαπιεπ Αἀταβιπι παϊ[ετατας εί, ὅτ αἆ εὐπι π- 
απῑξ;΄ Ἠαδεο αὐς το Ποίρος οΏπεπα νΙπαϊεῖαπα, ε πειδὴ 5 σεωυτὸ :καταδικάζας» πάνατοι εἲ δὲ ε σύ’ 

μάς ας, ο ση, ας η αθιςςὅδο μοι τε τὰ χακοῦ αἴτιος . εἰ μὸ. ὅσο) ἄέχων έξερ- 

μοι Κα μμούαως  ἀναν αμα. ον σσ λὰ κό τρ µαλαὶ πάλαπως 
σήμανε τὰ μέλλοντα ἔσέσθαι, Κροισος μό νυν ἕ- Ρρίαπα» απῖ ἱαπηρτίάεπι ΙΒ] νεπέυτα, Πρπίβσα- 22 Ἡ ) 

νίε Ότωβις ε’σο Βἰίαπι, Ῥτοιέ Ίπβηπι οἴαξ 7αψε ὡς ἆ εἰκὸς Ἡν τὸν ἑωύτοῦ σαῖδα. ΑἼδρησος 9ὲ 
{εροΙϊνίε, Αἀταβας απϊοίπ Οοτάἡ πμ, ΜΙ. 5 ὁ Γορδίκω τ Β ὁ Μίδεω,ὅτος δη ὁ :Φοεὺς μυτᾶ ἑωυτ οῦ 
49 περος ,15 αὐΙ τηπῃ {αιτ]ς {αἱ ἔπι: οχρἰαιοΠεροἀδελφοῦ γθόμονος, Φφοὼ» δὲ τοῦ Ὀκαθήραντος ἐ ᾽ ἐπεί τε 
Ἱπιεν[οξτος εταῖ. ρί βΙ οπή πι Ποππα η Εε - ἠσυχίη α ἀνθρώπων ἐ ἐγέντο 6 περὶ Ξὸ σημα, συ] γι- 
αἆ {ερυσταπῃ, αβπο[σοης {5 ο5[6 Ποπήπίπα, 4πος νωσκό {μΔνοὲ ἀμθρώπω εἳ ένα Ὁ αὐτὸς ἡμιδε βαρυσυµ: 
ἴρίεπονεται, «οαἰαπήτοβςβπιαπα, {ο[ο {αρετ Ριι- ζω. Κ 

46 βαπῃ παπεβοᾶῖς, Ῥοττο. Οταβις, Βἱιο οἴρατας. φορώτατος» ἑωύγον λακμμ ρω τῶτύμξῳ. Ἔροι- 
Ίηροπε Ίη. Ἰηόῖα ἀπος αππος ἀε[οάῖε, Ωιεπι 506 δὲ ἐπὶ δύο ἐ ἔτι, να πάθε μογάλφ καθήσος ο τὸ 
Ιαέαπι ρο[ίεα βπϊν]ε ΛΠγαρὶς.Ογαχατῖς ΠΙ1 ἀο- Οδπαιδόν ἐδερημένος. μῇ δὲ ἡ στ Απ υάγεος τε ς Κωμῤάμο 
πΠΙπα ΠΟ ἃ Όγτο Οαπιογῇς πο {πρίατα., ὃς ΤΕ. ἠγεμοίη καταιρλῶσα ὁ ὑπὸ Κύρο τὸ Καμξύσεω, 
Ῥοπ[αταπη. ος: : 4ης 1π [οἰἱσϊπάίπεπα τὰ τῶν Περσέων πρήγματα ἀνξανόμδμα » ποῶιθν 
νεπῖε, μην Ποπε Ῥοδίοε, Ροϊεπίαπι Ίβαπι, μὸ Κεοῖσο ἀπέπαυσε ογέθησε δὲ εε Φεωτίδα, εἰ κὠέ 
Ῥήαδηπαπα Ῥει[ο π]πηϊς Ἰηνα[α[σσνομς, πε. ο ῥ : Επρὺ μεγάλες γθάσθαι να Πέρσι ν κ καν 

τό, “Ἐσιςπαῆς επεσ να «ταλαθεν αὐτῶν αὐξανομένῃ τὴν δύαμυ. ταν]ῖ οτασυ]α μδαής μιά 
να 1. αἲς » α]ῆς αἰὸ ἆὶ ᾿ἀδιώνοι μα αὐτίκα ἀπεπεραι ἄτο τόμων τὸ 

πδάαπα Τε]: ος άΐδας .αα5 αν 3 4119 
Ώυπα. α]ῑῖς άρα. : 
Απιρηϊαταιμα ὃς αἆ Ττορβοπίππη, ἂ πα αα- 
ἆαπ ετηπῖ αἆ Βταπε]λ]άας οτῶ ΜΙεΠΩ. Αί- 
απε Πως {πι στωσα οἵασμία, αἆ απ «οἩ- 
ἀπ]επάα Οτα{ας πΙΠῖ. Ίπ Λίσα ετο αἆ Απι- 
ΤΏΟΠΕΠΙ αἱἱο5΄ τε[ροπία Ῥοϊιίτον ἁἰπιῖῃε., Ὁ- 
πιηες νο ᾱ πἩΙΠτ εκρΙοταξυπᾳ οἵασυ]α απ]ἀ 

ἐπέ ποτο. παρά τε ̓ Αμϕιάριων ην παρὰ - ὂο 
οἱ δὲ, της Μιλησίη,ε ές Βρα]; χίδαν. ταῦτα μὸ νυν τὰ 
Ε λληικὰ μαντήϊω» ές τὰ ἀπέπεμψε μωτευσόμὴμθν 
Ἔροισος, Λιβύης δὲ παρὰ, Αμμωνα Ἡ ἀπέφειλε ἄλλαν 

{εηιτοπί { Ἱπτε]Ηρεπία νετταϊειη ἆς- χθήσοµωε», δέπεμπε δὲ ο πορεώμδνος ᾳ μαντηῖών ας ». Ποοιπὰὸ Ρος Πιός τορατος» Τοῦ Τι Φρονέοιν, ὡς εἰ Φροέωτα. τὸν ἀληθηήν ἑυροθεήρ 
47 πιπαῖὰ 1π Ῥετ[ις εκρεδΙΙοποΠῃ. ΠΟΗΓΕἴΙΣ ὁ ἐπείρητα| [ σφια διύτερα πέμπων, εἰ ἐπιχρέοι ἐπ]Περ- 

Ἠαςο πιαπάαϊα οὐ υπ ἀθάϊκίει 1,γαῖς, επη- σας σρατεύεσθαι» Ε κ» δὲ τοῖσι Λυδοῖσι τά- 
Πι αἆ ἱεπιαπάα οτασμία , 1. «αμα ἀῑε ρτο{εξξΙ 2 
εείεπε βατάΐρης, αρ Μας ως ο εν νλν ἡμῶν μωβ σΝ, τ οκ μ. ο, ο ζοπινο της 

ὃΒδμοηό 4 .. ἡλσο δα. ορίσει. «2 Ματρο δ1ερύ. ὃς ἠζαήςς, ὁ ἀκούωνν ἀκούσας τε]ὶαυ]., αποᾷ τε[Η; 
4ιὸ., ΤΕΙΏ ποῦ κακοῦ. σεύσον αίεμ :Παῦσαί σπα ἐμον ᾖᾷαιδοά{ ς ὅς Ἰμβτας αχ ΗΠΟΥΟ Η.Τ 5 164 ΠΟΠ ης αρ Ῥεναες .-- 5) «εάίο, 1π «4γοῦ. νιν αν μη Γηπῃ ὡς εἶκ. ᾖν θά: ψαι τὸν ἑωῦτοῦ. 4110 ΡΑΣ «ζει ἀείιπτ «4γοῦ. 71η, εἩ ια αάα ατα {υπΕ, ή ον ἅ ως υπῇς. παρὰ . το "ουπι Ῥαγή{ς 4{γοῦ. ε ὡγερῦ. ΠΑΤΡΟυ γι]ρο εἷδε.  ὁ Ίπ 4γοδ. ὃς 71η, ἐπόνύει, με αν ἴπηυε {ερ Ιεπβρις. ΤΠ Ασυάνεω. λος τἆ τν µεγά- 
λως ἀυξηθῆναι τοὺς Ἡ. ες. ἃ αν Φλερ. ο. «4νοῦ. Ραγή. ο 3Η καταβαλεῖν. οἱ τῶν ὃ Λιβύη. Κε 
ὃς ογρῦ, οἵα, 1η 4ο). δελφίσι,, 1, αν Δελφῶσι. ΑΠΙΡΟ νοατο: οπή τηηί οπιπία», αὐἶαα Πιοσσάυπε, πβᾳπο 1 
αρ. 63.. 1 ρσάράς ον το Αμ «Ψιάε Ρα], Γιουρογιμη Ἐπιοπᾶ, νΙ. 50. τῶν Φωκέων ἵπΡαρή. 6, τυπι ες Λο σεν” δβοκής ΟΠΊΠ68 ..-- 14.4, Απένολλε. κ) ας σενὰ . ”γ 
δ1μ1. πειρώμενος» Ππο να δα τς -έ σα η δς 

. σα κ Φγνος αι λωλνο, ω  ῶο αύαό 

ἀ Ἂ 4. ας να εξ ηνῷ αέ . 

87, ος στον, δεν Νόῑα Μάς. αν Ἰιαμμπα, ΜαΙὸ, οστια ΙπΗϊΔέ σον 
τομή. τν [δις ὀικὸε, 4: κ ο. ἓν { Ρ]α- μα ας ο . να πώ ο ποᾶο 
υ][ε "ομρίάε α ΡΙετπι Ἠοια [οἱδ-ν Ἡοπεέτα Ἰρπωσίς, ὀλῆς (οπιδ] 4 

4γοῦ. Κμον εν .α ως 1, ΤΗ. 
κε -ῳ Γὁ ααήμς 11, ος Ὀλρώρες ̓οοπβάηιεί οἳ ας, πνοπῖς, Ἰροπῶς. ποπ πιοτι αἀσπίςο, πι 

ύσεω ὃς Ἠμήσο Όχιπαο ρίωσα ἄν 

Ψειδε {ετνο. «ο 4, χ΄ ας 

Μα] (οπουΐας αμμάϊτ οὗ ᾖἸήεμίοι κ 

4ο οπζ(πί πασ]ῖας οοπρτιε- Ἱαρίαπο- ο 

νοπζοσεε: α οἶβιη ᾱς 
αροβΒοπίπη οοηπιηαοπα . ο να, Ἱ τς 

αλ, Έμο ας ασς 

ἀπ Ισ, τὸν Άπτυος 

πο τΕΘΡΙ εκ ως.» νά 

Ὃ ον. α τοροήίο» η: νι, 1οο, ΙΧ 11. ὅο. μοδα κῶ. περ ων ἀθνοπευΣ . 
«Ου. Ἐπεί τε |] κι ον ντος ζίλ) Επ Ίος. [ση ροι ἡ φώσκοτδςο 

7 τάι 9, Ἰ πε ας ὸ ων] ος πρ -08. Ε  λάμην καπαλ νβεῖν ἀυτῶν ςν» ον ο 

(ποπῖατη Ἱοπίοηῖας τεῖ- μπι» ᾳμοά, Επιοῃ. πίαο' Γο]οίαα ΥΔΜΩΠΙ Ἰναῦ αὖσ' 
ας ας παρὼ τὸ σημα - νι ο πικώτοσφαξο 6] ϊ ος στ ας λα. δὲ 

ποσό με άν απ/πι δὲ ταυτόν. σάς τς ο 

ταῖς {αΠ16Π., 11616ΙΗΠΙ εδίε ἀεῦοι. ωρα 
ας Ἡ. ϱ. 5639 ὁ δὲ οὐδὲν ἧττου κὠτ' 
ον πορευύεὶᾳ ἑαὐτὸν κατέσφαξεν ΡΛΗ, 

νῶγγας. «4)λάί. ο παπα 
2. οι . η 3 κ. 

πο. Ἓβος 
ἡ μίσος ΙπάΙοίυπι. ὃς να 

μ4 τα, 9). ο 41), 
ον σά ος θεῖσω τῷ 

ς αίὸ αὐ νά ον ἀρεὴν ποταλύσόέν | οῇτ ἃ ῆρες ενεισπᾶϊ παν 
Ἐν ῤηλισον τὴν Κύρου βασιλή" αν Ὃ μιάς, 
«κρταλαβεῖν. πε «δε εηβε/θεΗ 

3 



9 

ο Π ἡ Β Β ο Ὁ ου μἩ Μοάμς, 4πο Ο(αῇις οτασυ]α εοηιανίε, νά 
γέοτας τὸν λοιπὸν χρόνων 3 ἔχατοςἹ ἡμέρῃ χρησ,)αι1 5σΕΤΤΙΙΏ επηρι]ς » εεΠτεβπια ἀῑς πζετεητησ οἵα» Γτοῖσι χρηφηρίοισι, ὃ ἐπαρωτέοτας ὃ» τι ποέων τυ[. αυ 3 πμ ο ο Ἐν ος Έισοτει 1γ4ο- 

ε ο ο ο θνς ϱ η σ ς . . ᾿ Ἀά ολ) χάνοι ὁ Λυδῶν βασιλεὺς Κρόϊσος ὁ Α᾿λυάτ]εω. ἄσσα δ᾽ Τηπι τες Ο1ΦίΗ5 Λ]γαιτίς 115: ὃς απσἀ μη γσ ο Μο. ορθώς ἃς δυ]α. οτασ]α. τε[ροπά]κ[οπι . 1ά οπ]πς σο- τὸ ὧν κώφαα χρκηβωώ 256 ΟΥ Υπ {σΠρτηπα α { τεεττεπε. Ὁπίά Ῥουτο σοἵο- . ναφερε; αρ ἑωυτόγ. ὅ Τιμ ΛυΥ τα λοιπά ἳ ΧΘη- τα τε[ροπὰετῖητ οτασι]α » ἃ ΠΠ] «ΟΠΗ: σηρίωι οεθέσπισε, ἐλέγεταιπρὸς ἐδαμῶν' ον δὲ Δελ-οΟπηογηήγ : αριᾷ Τε]ρμος αμζοπῃ ως 
Φοῖσι ὦς ἐσλλθο τάχισ ἐς τὸ μέγαρο οἱ Λυδοὶχρή- απο Ἰπίανοτυπε Ίωγαι επρίαπῃ, σοπΠτηῖ. αυ α ον ο ου πωρλμές. ἀεππην ὃς {6 οἶταα Γππε φαοὰ εταῖ ἹπΙπηξη. ἡ Πυβίη ον ἐξαμέτρῳ τόνῳ λέγει τάδε, νε τν Έγιλία Βεχαπιειτο ἵεποτε ἠῶς ο αι -- ο λ α.} λ ν ὀ να, : : ως. κ ελα 1 δρ ὁ ἐχνάμματ' ἀρημθμὠμέτραΛαλάσση,  Δαμμον 8 Γλαμιῦη Ελπανως δὴ ποματσγριας «9 Κα) κωφᾶ συνίηµι» καὶ ὁ Φώνέντος ακούω, 25 άμίωῃ ῥετεῖρίο, }απεῖς πΙρή] αιιά[ο Ὅόσειη. ία 3 Ὀομή μ᾿ εε Φβένας Ίλθε «χραταιρίγοιο χελώνης 77επ]Γ αἆ ῥος [εη/ς πἰζον τε] αγ. 

ς 
: κ ὅ ὦ τν ο. θκώαρίη τ αν πε ο α Μ σα 

5, Ἐ ψομέης οὗ χαλκῷ ἅμ ἀργείοισικρέεσσυ, μώ ο αν ο Ἐν δρ ο 
ο» Ηἶ χαλκὸς μῶ ὑπέσρωται, χαλκὸν ὃ ἐπίπω. σε 1η) Τα ίταο, σα ο ἄς ο) αν ο, Ἀ 

Ταντα οἱ Λυδοὶ εσπισάσης της Πυθίης συ/γρα- Ἠῖο αἩδ Ργιμία οροϊηῖς, οοπ{οΠριῖς., 1,νά4δ 5 5) η : 3 . ων]: : αἱ ς τε  . μάμλνοι, οἵχοντο ἁπιόντες ἐς τὰς Σάρδε, ὧς δὲ καἰ2οάἱρτεςή, να. Θππ]αι1ς αῇ] αὖος 2 ο» . } .ς. ΄ « αλά Ἱ "χ ἄλλοι ὃν αδιπεμφθέ]ες παρῆσαν Φέρω]ες τεὶς χεισµος, ειομπηπη/οτας (χωίας, αβείοηε Έατεητες να ο ο μών κ. ὃ αοή ᾿ συ. Πείπα, τηπς Πηρι]α εκρῄσαπς,, αιοά {ο- ο).)αύτα ὃ Κροίσος εκασα ἀγαπύσσων ἔπτώρα Ὑσυ[- ο ει απ ο | ο ν ; ο. ι Ἅλ ὴδὺ / / ν ς δὲ ως σα . . ᾳ : πη : οαυΙάθπι πυ]-- µ Ὑθαμμάτων. Ἐ μον δὴ οὐδὺ «αεοσίετό μὴ ο9ὲ, ὡς Ἴμῃ ρτορανίε  Ὀδί απέοτι Ἰ]μά Ῥε]ρ]ηοα 
τὸ εχ. Δελφῶν Ίχεσε, αὐτίχα (ος σέυχέτο τεχαι αιϊνιε, Ῥτοιίπας αἀοταν!ς, ὃς πονῖε, οχἰή- 
προσεδέξατο, γοµίσας μοῦνο εἶναι µαή]ήΐον τὸ ο) Δελ- 9 5ππαπς {οἰηπα οτασμ]απα εδ[ο 1] εἳ Ῥο]ρύίεα αν ο 

ι . ο ώς εΦφοι- . ον | ο το ώς Ενα ήετς -η πΐρ. κα 

πω ο πώ ο αν πάν. α «4]άμς. Ἰείίο, Ῥαγί/. Ὁ. ἕκασος τῇ. ἵπ ἄποσας αἶῆς, πει νυ]σο». Ἱ δε τος ἁπλρρν ος ἐπήρωτέοντπης εαΐΐς, ΜΕ ο ωσε τυγχάνοι. 44. τυγχάνει. ΝΛαΙΠΙ ος ο ον 14. Πα. 6ο, πώ ον χρό. είίωμς Εδὶ ποπ σοπίαε, πεαιιο αἲῖ Ῥοχρδτιο. ο τα Π1εά. Θεσπίσοι ΝΗΡΟ. πώ αι αηαο εΠ, “ἐπειρώτωγ. ε 316 Με, Ικευὶς. Βαγή{. Ἰπ ο νιτο πεφπεπᾶ πρΩταιρήγοιο. Ν π]σο κρατειρὴ οἷα. Ομως 
ΟΙ4ΕΗΊΗΠΙ α. νοῖρέηπα ρ]υτῖους., {εὰ νατί6» «4γγΙήΐε τ. π. ϱ. 377. 64, εδ. 1υ/εΡίο Ῥρπορ. Ὦμ, ν 9 84. μιά ς 
Ἱπ Κρῆσω, ο | | πα. 

Λ να ον ς τν 2 “ - . ἵ ανα ν α Φ1ς,ς ΑΥΩς ο. ν η 

εαν ηβ δα, ἀτόαβο ἐπλαβα, «αι, να σαι. ης ος ο ως μα ο τας Ἀσαξ εἰς νε ο ερομ ον ισα η άρα ͵ τροπή αὐτὸ ο θές σαι Αμ το 
έτη οερᾶς πβήσΗρ. Σρίοισι 411. ο ν τ΄ Ἠπος κ η τῶν. μερέ 5 αυ Ἰοραιί ας ης {άρει ε[ραΐεπς {εησᾶς (1]ς, Ἠηρπεδείονίις ἴεπιρία.» ΟΥοε(Ι5 ουἵπαπῃ, Ἔκα Ἆ [επαῖς οσα» πδαΙᾷ Ἰηπιοτίζο» ἔκασος Ίᾶς νοςῖιηῃ {α΄ ἀἰχίκίο δε Παικ[ο νἰάσεις» αῑοά 6οσιπη αἲῃ {ρ, Οταν ἀοτίο» ἔκασον πηπ]ήτ» προ αμ]άαμαπη ἆς γἱεο {η/ρίσα- - οἶπο μήπιος βηος, αἲἠ ἵπ ἠπππας Τάῦγας αγοῃῃς Οχησ- ο ο μρμα μοες επας, Απερι τοσα κκ σεπεσαὰ ασε. ος ως ης ρσ «οβΩῇ αρ ΟΓΑΕΝ]ΗΗ εΟΏ/ΠΗΙΟγΕΗΕ » τῇ ἡμέρῃ Ἱπτουρτοίπτις  βἰοσίαπη Ἱπβαυταςί «πα πημα Ἰδοι ορ μα «ο  εσ[ετ τῷ ἀυτῇ νε] γαυτῇ ἡμέρη. Ῥιασιήξ ος ἀοόεῖν -ερής Ἀμΐοτι, Ψἱάς «48. ββοη/. ἁππὶ σἳο οκ ο γήπ]ς», ΠΟΥ ΓΡΟ Ο)/. Ἠοτοβοί. «1ο.» Ελεμογο δοδεώίαβ, Ῥ.4 ρα. ο ο το πα Ο)ο, 0.6. ὃς αἱ. Αι Ηπὶ 3 τερε ἀἷςς ΓΗ]. κυ- 36. Ίο) οὐ φΦωνεῦντος ἀκούω] Ώοδα ΟΤαπΠΠΩ Ισ Οι, Εόῃ τῶν ἡμερέω ϐ. 46.. απο 1εσητί σπηξὸ» Ρο[αΙαήι ΠΟΠΟ Ίμιο {19 010 καὶ οὐ λαλέοντου ὠκούω ς οι : 

Ῥατρυς ῬτοίεζΕ οταητ» ογαζ]ς {0Η ἱανοπευτ, ἴτα- δωόσε, Εηβαιδίως, αἴαιο αἲἡ» α 2 σὐζοηαγ]ο Ιός ἁ σε οἸαπου]Ηη α, Οτοςίο 5 ἀἰδιπι σοπ/(Ώπταπιαι]α αν πως πας ροὔρηῤμς Ἱν. 3 
το . ας. οἵι]ς ο : π]απα- 109) εαν αν ν . ο - 

το ο Ὃ ον. Ὃ ον ο. ἱήθηίς, οἶτια ἵπ Γστῖ, λε, Ὀδπομαως ν Έωρο)η ρα, ρρρρς τοπι {είς ρίοτο: ὅς το 1ρβι νεβῖρ ο οπήπα Όοπο, σἰαπάσίῆμα {ία ἀῑοῖ ἁότομηίπαξ ματς ́  αηυ{ε[ομηῖ, Πές ποη ὃς ]αρίάϊ ἄηις τορὶ οταξ», πο πηποῖ, Π]ΐνα, αά 5 πηαπάα- Ογαεο «{ΗορΗΙλΠΟ γήυπι., Ὀαμέής» τεῖ» 4 απ1 απήπιο αρίτα αι, {οἰεπείαπα Ἠαρετεπε. οὔο ορ]ησῖος.. Ὠταπηπιατίσου Ἂ ο ώς μμ νι ω.. ο, σον 1 ἡ έρ] 2 ἵ » 6ὐήέΙ α16. ΟΙ: 5 ον -- ἓν τε. πο α η ὦ : ας ο ὃν ο.ὰ ολ τος πα Ῥοήήηοι 1, 67. Ψοτιπα αιας {αργα 4ο οσασ]] χρω. ω. 26κ ἀἨπίογα το[ία Αλόη ο. πάν Ῥοβτα {μπε ἆς οοπ(Ώπιτο αὖ 1ορο οοπ[αἱ(αείοπῖς Παπατο- όρο” οἵς ἵπ Ρ/η/αγοῦὲ ὄγηρο/; 1, ρ. ότβ μας. µε ἀῑα, ὃς ηαπς {Ηρίίοποπα ἠτρήθητ». Που αοφ1α τμ]ο. ἀοέτα ΡΙοη/ονως σγομή], Τ, πι. 
εΟΓΑ. «Γαλ «4πῤημαάυ. ἐη ΠΠεγοοί, Ο. 50. μίᾳ ἡμέ- Ίπτε πεβις. Ππε]επιεμείης ορ όσ ϱή.. ἣοη αάδ., Ὦν ή ητρας(ο ἨΠογοάοτιη ΠιήΏμαΠ1» αἲ-  6Ξοἵ ον Ἡ ο οως, {ορίησας ΚΡΑΤΕΙΡΗ "ο | - 1). εἴπβ.Ἰσαμεπά: πιοτο Πίοτερατε,- κοηρίυς αθῖε ΔΩΝΗΣ.. Ὀλαβλεομοᾷ 1ή Οοχ]σά τορο/ςεςςς «ΟΙΑ ΧΕ- . Αρη] ἐμάσω ῥιτῇ ἡμέρη “κα Κως τον αι Νάδς ων σοπβα]οπά], ἀῑσς Ποπ: » Πο», 4ΜοΠΗΠ ΊΝοβ οταήο ΤΠ. Ρ. 587. 5.» [εὰ πποπποτίαε Ρόσσπἴο στη; επῖπας», οπηπῖοιΦ πης αἴαιο Ιάοπη, Ῥησὴν ἡμέρην :36, Ὁδμή μ ἐ Φρόνας ἤλήε] Κρρτερῤνοω [νο κωβνῳ θαΐς[ο πάρποίσο,, πσημο Ίπρχοῦο Φολο[μα[ίοἩ πιαολιπς πι οσΙςο τοσα ΕΠΕ η δολ ας} ἁ η Σμοἰαπὲ «γου, Ἴχαρ, «. 89. ἔταξον ἀνπος, ῥηὼν ἡμέρω Ῥι οταν Ίος ὃς, ἵπ Ίἴρθεπι δοῦο]ῖς μι σα7. ο) οἱσβό ες ἡ. ἀτὸ πὸ Ἀφίκεσθαι. 9οὰ αμοτις Ἱ]ο Βιοηε, ἵη οοπιτο- πιήπιτα Ἰοβετοτυν. Ομοά. α)ἰδί ο το ατα πιο, 6γοπουΐν οκ Ἰερ]ίο, ἔκώσος τῇ ἡμέρῃ Φρένως ας αιοϊσπα ἃ 0 νίᾷρεις, αμ μν τὸ δν ἳ να δι ΦΗἱ με ἑία αρ ογαεμ/ῖς ΜΕΡΕΙ. Οὐα Η38- τὰ ναί ὃς. ΟΊΊΕΤΙζΩ ἸοηΠεηᾷῇ χατῖο,. Ίἶωῶρο τα στο ία 09. Ῥαπο, αμα Ἰομαςί θαιάἼρης Ρτοβοϊ(οεύαπι 3. 1ὰ ἆπ αριά 41ο). ΠΠ, ϱ. 85. Ἑ, Ἰμύνοι ως, ος αμίάσπι» { ΠιποίΙ6 αἷας αρίαδίεῖ Οποσ[ας» Ἱπρειταή σίᾳ λεπώς. «10/00γ/. Ῥοχῇς. ν. τότ. Κα μ.,θάλασ- 

σα; 

-ηυ]]α, ΟΙ έως 7η, Ρος Ιπί Ο. οὸ, Ῥοπῖρα Ὁσάἷςα, ὃς 2ο1)2γ- ών 

ΦΠΙΟΠΙΙΤΠΟΠΕΙ νὰ ο. 
(η /ογ1ρΗ. ον πμ Ρ. 96. 

ῇ 
αν . ϱ’ /, . δν στ με αρδίον πψ απι ἵε,. βοἱοεοµπι Ῥιαείοίοα» ΗΕ Ἰεπεβπιο ἆῑ- μύσσει Φροντίς. πρρ!.. Ν. 984. Φόβος μ ἕφει αν λο- 

ο Ὃ το ---- σος ---α ἐπειρωτῶντας , οἱ -«μγὶρ. ΟΥ. ν. 6ο. ὥσε μ’ ἀλοῆσαι Φρένας. αρένα, μ 
Ἀπθη]αι ος ποτᾷς, {σήρίοτος (πιέζυταπι Ίβποταπ Πςιρ Πα οροηιΆρμιν οσα ντ ο, πος πῃο [ασίτ» ΙΓ οχἰπίμ8 βεπῖπα» απ ορίΠᾶ- αυ μες ει ωκω.. ν ν ΤΙ, 6χοπῃ; μάς ἵμθι « 4 {εάπ]ο εχουε(ετίδ» θεμα αά- . αδ. Χαλκὸν δ ἐπίεσαι] Ίῃ δαέάας Ἱροῖσρς ο 5] 
Ῥατεριπε. ἠοο οπ1. ΠιαχίηΕ 30 εα Ορεία» αιοά ἐπίεαι, ειῖ μα ἔω» 1 ρτίπ]ας ἆαης οὐ 'λκὸς 
οσα ΠΩ Β [οσο] Κεν) ἀῑιρεπιῖα ἵπ Θπεγ]ο Λο. Όη]ας ὃε ΠΠΑΙΠΙΟΥ. Νο ασο. ΛΒογήςοχ ῥ-.ι ο | ν : . ] Ἱ ν ο ἔπιέῳ [νο μάς απο α ενμο Ἱρίε., δε ρθαμὲ ννμι Τεζε Ῥτοραρανίε, Οἱ τοβιδ]ῃὶ ἑελπς αι ὃν ο 2οό, αν ης σ κ ανν ο ἄετ. ο. σερ ναφνς {πάωα ο: ολ 

οἴτ ποζαπι Πιπλοσα]σην Ἱς, να] Α., αἲῖ αἰζαπα αΙαπινΙς» ΠΟΥ αἀρε]]αῖ. δὴ, Ὀὐδὰν. σροσίοτι σα υα. Μργούοέμς τὴν κυρῄῃν τῶν ἡμερέων 4ΕΙΙΡΠΝΕΙΤ : ζμὶ 33. Τῶν μὲν η προσίετό μι] 11η αζ]]ε αά(Πρι]ος ἵΠ Πμπησκατο «ῑς ὃς εἶατα ἃ Τεβε εΧ- ϱΜΙώΕ) ΠΩ) αν 1ος ου 
Ῥισρίο: ΠΙΟΣ ζππςῃ Ώθη 16 επη ῃος αμεπιαα!η, 4μοά 415 ΡΠοί 1Πίετρχεε 

73 5 ἨΘΟΠ Ἰητο]]ή σα μα 2 4419ΤΩ φιζεη ην], ργοδα- 
. ωθήδὰ ΄ 

. 



40 (1Φ/ο τε[ροηβαπι εΠ. Ἐκ Απιρμιαταϊ γατ]- 

5ο 

πε ραϊπιαΠ, ΠἩπιετο Γεριεπάεσῖπι ας σεΠΤΙΠΗ: 
4µοΓΠ1 απαϊπος εταπε απ] οκσοξῖ , Πηραϊ 

ο) 

σι 

Βεἱραοιηϊ ρτοβαῦὸ Μοβοτατίε ἆορῖς ὃς {- 
οτ{Πς115, ο νο ο λα κατ Ὁ 98 
φμῖρρό Ομσά «οπήβοΠε[οί αποὰ 1ρ[α Εεοσῖίαξ. φδῖσι, ὅτι οἳ ἐξευρήχεε τὸ αὐτὸς ἐπ)οίησε, ἐπτεί τε ἡὴ δὲ 
ΊΝαπι ρο[εααυαπι αἲ Ῥεϊεπᾶα « 
τοτες ἀἰπ]ίεται, Πατιῖτο Πο ἀῑε ου[ειναῖο , 
ταἰε αΙἀάατα αἴι ππαεμϊπατας: «οπιπεπίαηἀο 
ἑα 4παε αἲ ἀερτεμεπάεπάαπι ὃς εκριςαπάαπι 
Ρετα]βοί]α Έοτεπε, ἴεβαάῖπεπι Ῥατίετ ὃς 
ἄρηαπι «οπεῖίος 1Π απεπο ϊρίε οοχῖῖ» ΟΡρεῖ- . 
εὐἱο αεπεο ΙΠπροῇίο. ΄Αἴιε Ίτα ὁ Ώεἱρῃῖς 

αἶπίο αὐἱάπαπι τε[ροπ[ιπα {πι 1ωγάί, αὐάπι 

νσόΆ /  λ οταευ]α «οπ{[π]- δέπιμψε αφ τὰ χρητήρια Τε »λεοπρόσες, Φυλά- 
. Μο δι ιν, ὸ 

ας τὴν κυρίην Ἱ ἡμερέω 3 ἐμηχανήσαπο τοιάδε' 
3 ᾿ ἱ α” , 3 Γὸρ "αψμω « δες 

ἐπυνήσας τὰ 3ν ἀμήχανο ἐξευρεῦ τε καὶ ἐπ]φράσα- 
” ' / ευ οσε 4Όσ-αι ὃ χελῶη) καὶ ἄρια κατακύψας ὁμοῦ ἕψιε αὖ« 

δι ϕ οφ 
Τὸς ο λέδητι χαλκέων χάλκεο ἐπίθημα επιθείς, 

ν ο ν 4 πώ (σω ὀγγρίσαην κι Τὰ δν δη εκ. Δελφῶ ἔτω τῷ Κροΐσω εχϱήση' κα- 
λ οκ 2 / ω “, ο” ου Ἡφ 

τὰ δὲ τὸν Αἰμφιάρω τὸ μαντηΐε Ὀπύκρισω » οὖν, ἐ- 
ἵ 8 ου ς ο.” 5ο/ / 

ω εἰπέη ὃ» τι τοῖσι Λυδοῖσι ἔχρησε, ποήσασι περὶ 
ἵΏ {16ο 1ο τῖτε {αοηϊβσαδ{επτ, Πο 4πεο ἆἷ- 45τὸ ἰρὸν τὰ νομιζόμᾶμα. οὐ ἠὴ ὦ οὐδὲ τοῦτο λέγεται 
οετε, ΊΝαπι ἂά εο πὶὶ Γεπατ α]άά, αὔαπι 
ποά ὃς Ίος ΟτΦ/Η5 νετακ νααϊηίηπι {5 πᾶ- 
ηπι εσία εχΗἩπιαν]ι, Ῥοβ ῶς απίεπι 1Π- 

/ 
ο 

ς 

ον 2 /.. λ 

λλο γεν 3 ὅτι καὶ τουτο οἸόμισε ματ/ϊο ἀψευδὲς 
ο Ἱ ο” : ” λ ἔκτησφαι, Μετὰ δὲ ταῦτα «)υσίησι μεγάλγσι τὸν 

σεπίρις Μοβῆής ἀειπι, αϊ ε[ῖ αριὰ Γε]ρίος οὐ, Δελφοῖσι Αἐὸν λάσκετο, κηνεά, τε ηὶ τὰ «ύσιμά 
οεχοταηπάσπι Παιμε, 

. . Ἱ .. . / » / 5 Ἱπηππο]ανίε απίπι Ίεδα «πάντα τρισχίλια ἔθυσε, χλίνας τε ἐπιχρύσες καὶ ἐ- 
δν. ν - . . . λε. 9 ... Ῥεεοία ΠΗΠΊΕΤΟ τες πη]]]ε: ῬίΦίετεα Ιεξίος αἰ- 5οπαργύρις, καὶ Φιάλας χθυσέας, καὶ ἵματα πορφύ- 

ς } τεος ὃς αΤΡΕΠΙΕΟΦ, Ρ]ίαί]ας αµτεας, ὃς απι- 
ἔτι Ῥατριί6ο, ας εμηῖσας ἱπροπιῖ Ργτα εκ- 
ἵπηξτα. «οποτεππαν]ε, {ρεταῃς {ε[ε αἰἰαααητο 
τηΏρῖς Π]9 τερις Ῥορίε ἀείπῃ Παπ ΠΡί Ῥίασα- 
τε, 1η5ῇς οιῖαπι 1,γάῖς οπιπῖδας, τε [αα 1Ρίο- 

ρέα» κα] χιθώνας, ἃ νήσας πυρ μεγάλην, χατέκαιε 
ἐλαίζων τὸν «εὸν μαλλόν τι τάτοισι ὁ ἀνακτήσεσ-λ]αμ 
Λυδοισί τε πᾶσι «ωροένπε «ύων πάντα τιυὰ αὐτῶν 
τούτῳ ὅ, τι ἔχοι ἔκασς. ὡς δὲ ἐκ, της Βυσίης ἐγθε» 

ὀ ώ . / να ς / 3 

τάπα. απ]οφιΠᾶ  Παρετεε απἴδαπε, Ιππο]α δοΤ0 καταχάμῶμος χρυσυν ἄπελετο» Ἠμιπλίγδια εξ 
τεῃῖ. Ὃπο {αοηβοῖο Ρεταδίο απάπῃ Ιπππιεπ/απι αὐτου ἐξήλαυνε' ποντοι »ποιέων{ εξα- 9 . . . . . 1. Ἶ . ς ΦΑ Ὁ / ΥΙπῃ αὐπ1 Παιιεβεςϊφ[εε, εκ εο ἀἰπιά]αίος Ἰαΐε- πάλαισα, ἐπὶ δὲ τὰ βραχύτεα, τρπάλαισα, 
τε σοπβανίε, Ἰοηρίοτες απ]άεπι {εκ ρα[πιο- ὕψος δὲ, 

ἑκατό. καὶ τΏτέων, ἅ ἀπέφθη χροσᾶ τέσσαρα, τρία 
όοημιτάλωτα ἕχαςώ ἕλχοτα τὰ δὲ ἄλλα ἡμιπλίν». 

ιά λευκοῦ χρυσοῦ, σαθμὸν διτάλαντα. Ἡ ἐποιέετο. 
δὲ κα λέωτος εἰκόνα 'χευσοῦ ἀπέφθα, ἕλκησαν 

τΗΠΙ Ῥτενίοτες αἰέεπι Ἱτίηπα,, οταββμά]- 

Ῥοπάο ἀποσιπι δε ἁῑπηϊαἡ εα]επεῖ: σειοιῖ
 νθ- 

το, απ αἱβίᾶΙ1, Ῥοπάο ῬϊπΏπα τα]επέοταπη. 
Ἐεσεῖε 4πθαπε Ίεοπις εβρΙεπι εΧ αἴΙΤο Εχςο- 
ένο, ἀεεπ ΓαΙεπίοτΙπι ΡΟΠάο: αῇ Ίεο 4Η ΠΠ καίετο ὁ ο Δελφοῖσι 
τεπιρ]ηη Πεἱρβίοιη ἀεβαρταν]ε, ἆ {επι]αϊς-ό5.9{ων' 

Κορυμ)ίων «ησανρῷν ἑλκων ς-αθμὸν Ἑδδομω ἡμιτά- 
λαντο. ἀπετάχη Ίν αὐτοῦ τέταρτο ἡμιτάλωτοὴ, 
Βπιτελέσας δὲ ο Κρᾶσος ταῦτα. ἀπέπεμπε ἓρ 
“Δελφοὺς καὶ Τάδὲ ἄλλα ἅμα τσι, | 

τρης ἀεο]άῖῖς- {αρετ ἴ]ον επί εἶαι ςοἶ[ο- 
σαΐας; ὃς πυπς ἵηπ ΟοτπιΠίοταπι ΕΠε[απτο το- 
Ῥοβτης εΠ., Ροπάο {εκ τα]επίοταπῃ αίηια ἁῑ- 
πα, εἰαιαής ]ρας ταἰέπς ας ἁῑπιάϊο, 
Πας Οτα[αφ υΡί΄ ρειεοῖι, Ώε]ρμος πήΠε, 
εὐπηα!ε εἰς Πορ αἶῑα, ἀπος ΡταΠα1 Γοτπ]α οτα-ζοµεγά»εί 

ο ο ΤεΓᾶδ, .ὲ 

σ΄ είς, 1ο αγᾶτο, ἐμήγανήσώτο ΡΗ; ἄπο ὅτ {μις αα νη]σαιἷς, Ζ 5 
Ἴ υ. Ίγαροεά. 0. 8ο. δὲ «τομ. Ο.τ. αἴαιε αν, ή Ο. τή, ο 

6 Νηήσας ερ. 

Όἡ. Ῥοβτάπι ο καθ’ ὑπαλλανήν" γιήσις ἀῑχίκίοε τῶν 
μὲν δὴ οὐδὲν ὠντὸς προσίετο. υΕἱ Ῥογ]ὴς ἁἁπιοπιε, δὶς 
«ἄγίῤορῥαπει [εφιε, ν. 
πραγμάτων. Οὐοα Πὶς ΠΗάΙπι, ὁ δὲ ---. ὀντίκα προσεύ- 
κχετὸ τε καὶ πρσεδέξωτο, «ΙΕΚ οἶἶπι ν]εῖ τουπη {πῑε ας ππυταπάπη: πυης πηπίπιε οὐ. Ο, όο, προσεύφοντο τὴν ὤγόρωπον. Ἐδίε επ]πι Ἰάσπι αἴηιιε εὔλογω πρὸς ἀντὸ εἶπε, {γαεοίαγα {5 ζοπογίβος σε εο ολ, ΟΠ ορίποτ. Ὀτεταια. ΛΊοβηὲ δα άσισα Ῥοπί, (ποεβις. 

»ηίαἴη5, οταση]] αν. | 
ο 

τανρί {ΠπραπΠΠοπο ἆς 
να ας ΡΙΟΠΊ5 ας ΟἶΠοῖας ῥτασδίοέεις ασσθ- 
Ρίο ΟΤ46ΜΙΟ: ὁ δ' ἡψεμὼν ἐκεῖνο ἐξεπλάν καὶ ποδενύ 11 Β)μαγεζο ε[εῦ. Ογο/, . σα» Β. | αν 
'46. Μαντήϊιν ἀφευδὲς ἐκ ηθω ΓΕ ηα(ῦ, ἵπ Ε0ήΙΟΥ. ϱ. 759241. τὸ ἘΚΤΗΣΘΑΙ Αττικόν ἐσι καὶ ἀυτὸ., κο 

Τωνικὸν δὲ ἀποβληθόντος τοῦ συμφώνου της ἀυξήσεως. 1ε1- αὖς ποη τερµάίο. Πὔογοηγήπως Ἠδες ἹποοπβαηΗᾳ Ίαδο- 
Τα» πηιιίαξ Π]α ὃς 15. 17ο 
ὅ-ο. Ῥτοχίπις οὗ γὰρ ὧν ο τοῦτό λέγεγαι., τεροπ]ε νίγ ἀοάϊιι5 οὐδὲ τούτου ὙΕὶ οὐδὲ περὶ σούτου, ἣοη {84ΠΟ5. 
ος πέζααπο 1η {ουσια 14 Ἰοευείοπ]ς βεῃι]ς Πο το. 
τ “ « . « δ . . ο ο) ͵ ο 

Αλ... κ μδ. νο” αξι 
| κ 

ον ἱζτήνεά σα πόντο τβίσΙλις. αβυσε] ο σωσιοδἃ ο, 

νι ομς 

ερβετο ἄοοογημης» 1ος Σοζονβαπέης Πῆνοιαἡβπηπο 8 ο ρυίν Ῥἱεταεῖς Ίη τοπηρ]! Ἠ1εγο[ο]γηταπί ἀεβῖσαο- 
Ἡ Ἄκειναι, 69.» πες παεσαπίσια Πιρεήαοῃῖς, 
πο Τδρρυγευς αἲε ΟΥα/. νπ. αὖ Όπου. Ῥ. 
ο. ο ή μή ημας κατέβεον » καὶ ποίµνια 

εν ο ουκλα. ( ͵ ρτοά]ση[ῃ 1. πο ΑΗ, αν ος ος Ῥσάίρήαι 1 
: Λη] 

ο 
κ. Ὁ 

ΤΕΠΊΠΕ γγήσαε ΕΧ ὁ. Ιο]σ {οΠδᾶϊς. {εὰ τας - «0 Ε5{8, Περωηῆσαι Ὀῖν οῬνίηπη οῇὲ κ αρὃη . ον 4ῥοή, ΤΗ. 1999. αὐτῷ πυρκοῖὸν εὔ ΝΗΗΣΑΣ. νο. 

ε ὶο εί, Κεηής.., ὠνακτήσασθαι νι]ρο. 
υξ Μαγή. ΟΠΊΠΕΦ «πι εζ1τίς ἑξωπάλαισά, τριπάλαίσα, παλαισιαῖα. 
οιται ϱγ)(οἱσμς ἆε «ῬομάεΥ, Ρ. 1347. Νἱά. (γοπου, ε ες, }5{. 

5ὓ. ἓν 5’ οὗ προσίεταί µε τῶν 

τεΏῃεϊ ΤΗ, 1οο, Τν., 199. 

η] ναι Π4επι πηπο νιόΗπαΓΙΠΗ πυπιστάπα οκ 

ολο η ' 

μή παπα βίσμο, ΤΘβΗΡΘ-. 

πάλαισιαια ἀριθμὸν δὲ, ἐπάκαίδικα χα] 

αθμὸν τάλαντα δέκα. οὗτος ὃ λέῶνν ἐπεί τεκατε- 
γηὸς . κατέπεσε 2ο Ἡ ἥμιπλυο ΄ : / : « νν Γυ ο. επι} τούτοισι ἵδευτο καὶ ν κται ον τῷ 

μεγάλους» χεύσίω καὶ ἀργύρω τῶν ὃ 
ολ σης μα «ΨΗΦ 

ο Άπες Ζ/μούσμιη βοπθηθρίε, 2ο. 
ο «44, Ραγή. α. δε αΠ. Κεκτῆσθαι 1,1, 

7 Ι{εοήο. ἑξωπόλασω , τριπάλασα ὃς παλασιαῖα. 
6 Οοπίετ Ε/γηΙο0Ρ. Ῥ. 65ο. 35. ᾖὁ Ἠαες 

Τ4 3. ο 

2ήήσε σκίζας. Δάάε Εη/αιῦ. Ηοήιεγ. Ῥ. 7419 ἂν Οὔΐοά 
α.άῑτασ ἄς Τάἱς θύειν --- ὅ, τι ἔχοι ἔκαςός νιΏπιας υῖ- 
αυ Γρεέταϊ αἴαιιε αά {εητεήείαπῃ νετροτίµῃ τοαυίσίε» πε 
Ἰπίε]]]σας τιµιώτάτον, Ὁῖ Λεἰεχ{ής, Πνε ὀύδιμο , εξ 
Ὃ ο θπίπι σα Ὃ σα ΠΗ5ίε. Ἡς 
απΙάαιά Ἱαρείεπε, ἹππιοίατεΠές - δν 
ός Ποιέων ἑξαπάλαισα] Ἠαδιϊείε ο βΡΗΗ εκ ἀοξ- 

πα", να] πποτο Ῥαϊίας, ἄπε αἷἷα οοπ/αείμάἶπο ἑξωπάλα- 
σᾷ, σρπάλόξα δτο., ἡλίΙαχ {ΗΡΙείο εξ. Τῶν ποδῶν μὲν 
{αήδίε {ρία Τ, τε, 149.. ΤΕΤΡΑΠΑΛΑΙΣΤΩΝ ἑότων, 
τοῦ δὲ πήχερς ἛβΑΠΛΛΑΙΣΤΟΣΥ., πηῖ]α Οο61επι 6δ- 
οοτάἰα, Μπίπιο ααλαςὺν ἀ8ΙπΠΟ. ἀτν μα ΑΗ 
λαςὴ τὸ µέτρον καὶ θηλυκῶό λέγεται καὶ ἄνεὺ τοῦ τι, ν8Ε 
ηθ(οἵο οπΙ6οτυΠι νοιστΙπη 6οπτεπίοπες ἀε νο η 
τὸν δὲ παλαςήσασα Οὐγή/. Α, 9539.. θεά ΠΙΟ. παρε : 
Ῥόεβε, {οἨρθοπίς ἵπ ἨΠεγοβοτο σοπ{ΕΠΠΟΠΕΠΙ. 1π ο 
ῥων Ώνα ἡμιπλωθίων ΠΗΠΙ6ΤΟ Ιοβογή δοµή. κο ; 
4010 τα ποῖα ῥα. -ᾱ-- αἀπιπήείαε ΟΧΧ. 14 ΧΥ13 
53. Οἱ Ίπ σποισ{ἱομέλης ρ]ατα. νά ο 
τό, "Ἑλκὼν σαὐμὸν ο ἡμπάλαντο] Ψἱὰ8 σ ος 

ἀοξχοξαιε Ἱπίεγρτείες Ρο]μοίς 1» 55. πι ρ; ο ωμι 
4ος Ἠ]6 εβ «αι ». σης ἵπ Ρ//ΦΗ1 ο παν Ἴω. 
Οσππποητατίο ϱ, 135ο. νειδα [οήδοπόα νά 
νε καὶ ᾿Αττικοὶ τὰ δύο ἡμίσυ » αν άν) δν 
ἓξ ἥμισυ τάλρντα, ἕ ἡμιτάλάντον» ος ρα, ο ε,΄ Ομίς ἁδἁπκα, ηπῆ αἆ ων. νὰ Οπηπία {ὗπε, {οά νΊήο ΕΕΠΙΡΟΕΗΠΙ μη 
Οοππισπίατ. αά ήαήη. οσπώσίοςη(ό πα δυ 

ὅο, Κρωοῦρας δύο μενάθεῖ µεγάλουε] Μονίε σοπέονετ: 
απ αν κ πνς. τῷ μεναθεί, φποᾷ ΕΙοτεπίαε μέ Φέλε τό πα εγ δε το ὃς αι : ΠΗΡΟΜΗΑΠΙ 6ισο Εε 900” {0η νίάοη µέαθος ΓεΗρβΡίε, ΑΠιά ναπι Ὁν. ΟΥ 120; τὸ μέγεθος, αἴξ» µέγαθος λέγουσιν 1ὅπει. Ἡρόδοις ὃ 
2ῇ δευτέρα τῶν Ἱποριῶν Ἡ., 76: πρέσωπον --- μάγαθο ας 

κρητηρας 9ύδ ο8 



α 

δη. ποσο ο ιο Ὁ 
« . ᾿ νο. Ν 3 ωκὰν ο ή τι 
ΜὲΥ χθύσεος ἐκέετο ἐπὶ δεξιὰ, ἐσιόντι ε6 Τον γΙΟ’ ο δὲ 
3 1. πας τ 

ἀργύριος, ἐπ᾽ ἀρισερή. μετουή»ησαν δε χα] οὗτοι 
δ.. ωω 

ὑπὸ τον γή) χαταχαῦτα, «αλ ὃ μὲν χρύσεος κείται 
ον ου ε ἔ ” 

ο» τῷ Κλαζομοίων «ησαυρῷ » ἑλκων σαθμον 3 ένα- 
ς 11, { / νε. 5 / 

Τον ἡμιτάλαωτο» χα ἐτι δυώδέχα µγέας' ὁ δὲ αργύ-ζ5 

ρίος, ἐπὶ τοῦ «ωβονήΐε της γῶίη» χωρέων ἀμφορέας 
ς ο ΙδΕ Ν 5 , κ ο υνν - δῬ / 

ἐξακοσίᾶς. επικίρατοα| ὃ υπὸ Δελφών ἳ Θεοφανίοσι. 

Φασὶ δέ µυ Δελφοὶ ΘεοδωρΗ τὸ ΣαμιΣ έργον ενα]. 

καὶ ἐγὰ δοκέω οὐ 1) τὸ συγτυχὸν Φαίνεται µοι ἔβ- 

Ύον εἶνη. καὶ τι πέσεμ 
ὧνεν ἃ ον τῷ Κορυρίων «)ησαυρῷ ἐφασι και «Βιῤ- 
ῥαντήρια. δύο ἀνέλ)ηκε » χθύσεόν τε κα} ἀργύρεον, τῶ 
τῷ χρυσέῳ ἐπιγέγραπ]αι .. Λακεδαιμοίων » Φαμέ- 
νῶν εἶναι ἀνάκ)ημα οὐκ, ορθὼσ λεγωτες, ἔσι γὰρ κα 

᾿ τοῦτο Κροίσε. ἐπέγβαψε δὲ τῶν τι Δελφῶν, Λακε-βδειπτ {παπι ε[Πα ἀοπαπίαπι; πο τοξο, ποπ 

δαιμοίοισι βελόμδν(Θ» 5 χαρίζεσθ αμ τὸ ἐπις-ά μλνος 
3 η / - ν . 2 5 λ ας 2 

τὸ οὕνομα., οὔκ, ἐπιμνήσομαι. ἀλλ. ο μῖ παϊς κ, 9ἱ οὗ 
ον μνῖςς, λ ψδ. ΑΛ δι / ο εκ 3 / τη χειρὸ» ῥέει τὸ ὕδῶρ, Λακεδαιμοήων εφ’ οὐ μέντοι 
ω 2ς 3 / 3 

τῶν γε ξιῤῥωτηρίων εδέτερῳ. ἄλλα τε ἀγακ)ήματα, 
/ ᾿ ο» 

οὐκ, ἐπίσημα πολλὰ ἀπέπεμψε ἅμα τούτοίοι ὁ ραὶ- 
} / Ν 

σος, κα] χεύµατα ἀργύρέα χυκλοτερέα" καὶ δὴ καὶ 
3 {πω 

γυναιὸς εἴδωλον χρύσεο τρίπηχυ, τὸ Δελφοί τὴς 
Ί ου α . α” ι Ν 

ἄρτοχόπε της Κρεΐσε εἰκόνα λέγεσι εἶναι. «Ὥδος οὲ, 
ον εντ ον λ ο ο» / 

χα τῆς ἑωυτὸ γυναικὸς τὰ "Οκτὸ της δειρής ἀγέν)ήκε ὃ 
-ω . λ » τν 3 

Ἐροισος; χα) τὰς ἕωνας, Ταυτα μεν ἐ Δελφες απ-ο5 
/ 

έπεμψε. τῷ δὲ Αμφιάρῳ» πυθόμοο αὕτου τν 

ἃ / 3 / 3 νε, 
αἱ πίθεης τε ἀργυρέης τέσσαρας απέπιμ-θ 

ϱΌιτυπι αφπἱππίπατς, Αίῑα αποσιο ομπι ηὶς πια]. 

΄ 

Ώοπαμία Ὀε]ρ]ής 4 Οτα[ο ἀῑς αα1 
Ίτεπι Απιρηίαταο. ος Ὅτα 

Ν 

Τείαδ» αΙΤΕΙΠΙ αἲδεπἴεΙπΙαεί αποτάπι 4 ΕΤΕΠ δ. 
ΙΠῖζαΏΠΙΡΙ5 ΤΕΠΙΡΙΗΠΩ α ἀθχατεταπα ΡοΠτΏς εἴαῖ, 
α’βεπῖεις αά Πηιβπαϊη. "Οἱ ὃς τρ. αυ 
Τεππρ]απα Ιποθη/{ά1Π {ὲ, Ίοσο πποῖῖ Εαεταπῖ, 8” 
Γεηδᾳπο ἵπ ΟΙαζοπιεπίοτΙπα ἴμείαιτο ροή, 
Ροπάο ἴαἱεπίοτιιη οξϊο ὃς ἀῑπιιάα, Ρισίειεα 
τπίΏαταπα ἀμοάσοίπι: αἴρεπτεΏς αἆ απαυἱαπα αἲν 
τετεππρΗ » {εχεσπίαἕΗπι απιρΠοτατυπα «αραᾶ: 
ἵΏ 410 πσείατ νίπαπι ἆ Ώεἱρμίς ΤΠεσριαπΙο” 
ΤΙ Γε[ο: ορΗς (πε Ρε]ραί αἴππε) Ἰμεοάσ 

οἳἳ μαπι, πὲ ὃς εΡο αΤΡΙΙΤΟΣ: ποι επΊπ πμ. . 
γ]άετιτ ορ» νη]σατα ακ[ς. :ΜΙΠι Ρτῶίετεα ἀ0”. 
Ίτα ατβεηῖεα 4παἴπος, απ 1π Οοηπτμίοταπα Ὀλθ- 
{αητο {πι οο]οσαῖα, ὮοπανΙξ Ιἴεπα ααΗΠΙΙΠΑΣ. 
τι 4Πο» απτεμπῃ α’ροπῖεΙπι(ε; αποσάπη 1Π 317 
τεο Ἱπ[οΠρτυπη εῇ, 1ασεὰωπιοπίοσαπα:. αι ἀῑ-- 

{ 

ὃς πος Οταῇ εΠ. θεά απ]άαπι ΠΏεἱρίιοταη ϱἵΑ” 
ἵῆσατί Ἱ,αοεάσπιοπῖϊς νο]εῃς. Ίος Ιπ[οηραι: 
σι116 ΠΟΠΠΕΠ εᾳο οορηΙ(ππι Παδεης, ΠΟΠ ΤΑΠΕΗ 
Ρίοπιαπι, Ψεταπα ρᾳες, Ρετ ου]ας παπι ΒΗΙ  - 
αηπα. 1,αεεάσπιοπίοτηπι ε[: {εά 6οἵπι ΠΕΙ”. 

Οτω{α5 ἆοπα πηΠτ που Ἱπῄρη]α: Ίτεπι ΕΗΠµα ΕΣ 
᾿απρεπῖο οτρίσι]αϊα:. πες ποη πηη]ϊοτίς Ππια]α” 3 
εταπῃ αὐτεάπι επ]συρ]ἴα]ε, αιοά Ώε]ρῆῖ ΠαΠ 
εσ[ε εβ]ρῖεπι ρ](τ]εὶς ΟτΦΠ. Θαρει ος ἀοπᾶ- 
ν]τ Οτω{15 αχοσῖς {1 πιοπῖ]α ἃ σο]ίο, ας7ο". 
Πα. Ώθς φπἶάεπι Ώε]ρίος τγαπρηίῇτ. : ΑπιςΟΣ 
Ῥματαο 1Π/1Ρεν, ουίας ὃς νίτιατεπι αμ ἀιεταῖ ὃς 3 λ κκ / 5 / / Φον 

Ἄκοριρη πωνσηι πάθη ; ἀνένληκε σαχο, Τε χΦυσέΦ. «αάεπι, ἁοπανίε εἰγρειπι εχ απτο ἴοῦηπαν αν 
πα9ν οµοίώς ΧΙ αιχμῦν σερρη πάσαν χρυσή τὸ πΗᾗτε ὃς ἴοῖηπι εκ αυτο {ο[άο Παίΐαπα, μαμα 
ἔυφον τήσι λόγχήησι εὖν ομοίως χρύσεω. τα ἔτι κα) Ῥετίπάε ας {ρίεμ]α τοῖυπα Ππαϊτες αυτευπη: αμ 
ό ν α- Ν ὰ 

ἁμιθότερα ἐς ἐμὲ Ἡν χείµωα Ὁ ον Θήδήσι, καὶ Θή- 

ξαΐω ον τ ᾧ νῷ τᾶ Τσμννίε Απόλλωνος. ΣΤόισι δὲ 

ὄἄγευ µέλλέσι τῶν Λυδῶν ταῦτα τὰ Φῶρα ἐς τὰ ἱρὰ;. 
Κω 3 ο ΔΝ 

οὐετέλλετο ὁ Κροισοο ἐπερωτῶώ τα χβήσηρια», εἰ σρα- 
κ η ο» 2 » 

τεύηται ἐπ Πέρσας Ἐρόϊσος» καὶ εἶ τυα «ρατὸν ὦ- 
κ. ' 3 : Ἱ - : 

δρὼν 8 «οσςέθιτο. Φίλου; ὧς δε ἃ απικόμοοι ἐᾳ τὰς. τει Ἡ 
5, / . 3} : 3 ος 

απεπέμφ»)ησαν οἱ Λυδοὶ  αἀνέφεσαν τὸ αγα-)ἡμὰ- 
, . 5 ὼ ο” 

τα» } ἐχρέωντο τοισι χρήσηρίοισι» λέγοωτες' Ἐθοι- 
ει ον . / ον 

2 σ0ό ὁ λυδῶν τε καὶ ἄλλων ἐθ/έωΥ [βασιλεὺς » )ομί- 
ανν να. σας 

ο "Έβδομον οἵα «δ16ρῦ, ἃτ Πεής. θἷς Πλειΐο, Ῥηγί/., «4]άμς θευθουίησι ὃς νυ]ρο. 
αυ ὃς πιοα ἔτι ὦμκρότερω. ΜΕΙ5 εάΐο. εα. ἆ δὶίς [εῖίο,, απ καὶ τὸ ξυςὸν. 

1πασο. Τα 71µ4, ὃς «4γεζ. πες Πηρατοτῖρ 
πόιαῦτω ἐνετέλλετο ἐπειρωτῶν εἰ ὅτο. 

ας. 4ὔ. 

κρέξ. Οιο ἴ8ΠΙΕΠ 16ο «492. μέγεθος. ΔΙ ἶς Ίος Ίῃ νο-. 
«ρΌμ]ο νατίης εί, Ποια ὃς 114, Φαερε Ἆος, {παρε Ἱ]- 
11 ρτοραίυ, :Μεγάθεω, μέγαθος 1ρ:400,909. Ἡ, 09. 
πι» 1ο. 1Υ. 62, ὅτο. Πίείηις, Ῥατ ἁμσοτάϊα ἵπ Ποφήρ. 
ὃς 40. Ἀοὕπθαπιης νυ]σαζηπι » ἄοπες αληπάς οεἵ- 
Ώις αφ βα]ροαι, “ΟιεΠο ἀρία ωτα ὃς ρτοϊδέϊα ο[. . Ίε- 
άθεί σµικρὸ Ἡ. 74. ΤΝ, 59.. μικκός νὼ μᾶκος οὗτος -«ᾱ-. 
210ῤ0. 4εδαγη. Υ. 0900. κἄλλει καλῆς, ΜΕΤΕΘΕΙ ΜΕ- 
το » τέχνμ. σοῷφῆς Ἰ δεορῥί]ην ἵπ «4ἱῤεη. ΧΙ. 9, Ῥ. 

«76. Χωρέων ἀμφορέως ἑξρμωσίους] Φογιμίοῖ αλεπῖ Ῥας. 
επρας]θᾳς τν, Θτ. Ώε τεπιρ]ο Ὀε]ρμίσο ΕΠ Πτααα-. 
τηπῃ ἴρππροτο ἀεβαρταπία Ἡ» 1681. : 

στ. Ἐπίκιρναται ---- Θεοφονίοσι] Όυπι {απ ρετευίας 
οιή {πρεπε Οοάϊσος Ἠοτοάοτεϊ» πορβπια ΕμετΠε΄ 
Θεοφάνειω., Ἑοίυιπι Ὠε]ρμίσμπι Ίος Ψε]αῖ ῬίοΡτΙο Πο- 
πη]ης ἀἰάπι ΒΗς(ς, Ἠαδα ορίποτ. Ἑουταδίε {ορ[εναῖ. 
Ἐσνούοης Θεοξείοισι. Ὀε]ρηίς Θεοξέιω οε]ευταῖα , 
αὐσᾷ Οο/Ίσμως ὃτ Ἰήεωήμν ἱρποναταπΕ» αείπιατε Π- 
τρε ὃ Ῥ]μιαγοζο Ἠ. Π» Ῥ. 557. 1. ὃς Βοἱώποπε αριὰ «- 
ος Ῥ. 97ο, Λ. υτορίαιια παταΏς σοηρτηῖε σΓαἩ- 
αν το ΕτοἙί κρητὺρ, 1ο 1ε]ρίιος Ίος «ῑε {α(ΐο {οτ]- 

ο ο ο μμ ας «ρολ αμρνίων, Φαμένων εἶναι ἀνάθημα) ΌΡΙΙΠΕ. 
Φε ωλΊς γομουίας μρος {ΠΓΕΙΡΤΕΣ Ί1α]ε ψεγίεταῖ» (6- 
σον «πας οεζαΠοπαιῃ 5, Ο0γΗ. ζεῬαμυ περ]σεητίαε ΠΠ 

πἹΊρ]θπάαα, 1ος ἧσῃ (ααμίεμ’ ἄα Ἱοπιίπα 
Ῥε]ρηίς οπἴηπάς, αιῃ ο «ΟΟΠΙΕΦΜΙΗΣ τν μπα ο. ταήβσατι]ς 1 ποσὰεπιοπΙ1ς 116- πι, «ΡΙοπαεως Πορῥρωρνι ο | 

1 ΓῥοιΗ ΒΙ21ρ11, δρ ος ον κ. υὲ πΗρατΕΗΣ» 

. 

ο) οσα ὦν ε ἠ4εάΐσ. 71, 4γοῦ 
ὁς ἐπέμφθησαν 0ἱ Αρυκεο. ᾖἱ Καὶ ἔχρεον {ἱάεμ., {58 τηαῖο, 

Γ/ήαΡεδυς. πἆ 
Ἐ, Ὠράϊε δε Οτοσῇᾷ1ς τὼ ἀπὸ τῆς δειρῃς {1νε 10Η] 
79 λογής ' 
ανατις επῖπι 1ΐε ὅτ ΠοπΙΠΗΠΙ | 

:βεπις ἆοπα οπρίαδαῖ. "ΊΜοπεῖδο αηχίο ὃς (ο οἴαπά 

Ῥτορίατοα αρυά «41εη. Υι. Ῥ. 919. Ἐπάσῃι. Βαζ. Ὦ 
ΓΠοΠεγ. ϱ. 16907. 44. Πιοηεπῖς Ἀογρ]ογο, ἳ 

ΏπηΡο αἆ ππεαπη πδαια πποπηοτῖατη αραιά Ἔμερας 
1 Ἱεροβτα Επεταπῖ» Ίρίαπε ἵπ ΠΠπεπᾶ Αροήιηϊς 

ΤΕΠΠΡΙοΟ. Ὥσφεο ἆοπα 1419 ροτίαϊυτς αἆ οα-δ 
εμία Οτῶ{1 ΙπμηχΙ6» πῖ ΠΠίεορατεπι αἩ. 
αἀνειαο Ῥειία Οτωίας {Ἠπιετει εχρεά]εῖο» 

ο πείη, ὃς αἩαποταπι Ποπήπιπι αὐτ]]ία αά[οἱ[οο- 
ας πρΙ «ο 4ο ἁπητιεραπίισ Ῥεινεπο-. 

τηπῖ» ἀοπατῃς ορ]ατῖδ οἵασι]α σοπ{η]πετιπε 
1 νεο]; Οπω[1, Ἰμγάοταπι αἰαταπιαας 
πβΏοπιΙη τες Πτα «1. Ποπηπίρις {οα εδίε - 

οταν 

ο Χαρίσασθαι οὐἵή. Ἐχ ο 
; ερ. ε Ἐν θήκησι- σγερό. τα 
Ίτα ΠΕΕΤΙΠΤΗΣ » τοῖσι δὲ πεμπομένοισι κήρυξι μετὰ δρ 
ὄ Κερ. γυ]σο προσθέητω. ὦ ᾽Απίκοντο 7114. αγών κ. 

ἡ 

«95, Τὸ Δελφο) τῆς ἀρτοκόπου ---- λέγουσι] Ἠαρει πΐπα- ν 

Αττα ἀεάϊσαίοπῖς σαυρία» Τ.π. Ρ. 4ος { 
: 

ο 

1 περας(ο νιάεγοτυΙ: εἰγάαδα » ο Π]ηάεῃς Ίος 
. 

κ μα 

ΠΠάγ χρυσον Φέρε κόσµο» ἑλὼν ᾽ΑΠΟ σὺς ὠλέχοιο 
ΔΕΙΡΗΣ νι νο Ἡ 

90. Τὸ ἕυςὸν τῇσι λόγχγσι ἕ. ὃ. αρύσευν] Ἐκ Μια 
Ίηζα Ἱπβαυπα σπα Ὀε]]οσια οκρΠσἴεαπι 6, λόη πα 
παε {ριου]ηπι εβ, Δίοβεγ νπ, 6ο, ᾽ΑΙΧΜΑΣ εἶχο» 
ἐπὶ δὲ κέρως δορκαίδος ἐπῆν ὀξὺ,, πεποιηµένον τρόπον ΛΟΓ: 
ΧΗΣ. ὃς Ο. σσ. εἶχο --- ἸΑΙΚΜΑΣ σμιρὰς, ΛΟΓΧΑΙ 
δὲ ἐπῄσαν μεγάλα. ΘΌήπα Ἠϊς {οτπις ρεπίπα (μπε. ΝΗΙ 
το Ἰαφιε Βαεςγ]Ἴαο ἔγχεα λογχωτὸ αχ Φ/οὐαεὶ ΦενΜ:. 
ΠΠ. Ῥ. 967. » κ γαομὴοίιο ἀκόντιον λελον χωμένου σιδήρῷ 
ὠμιρῷ 1. ΠΠ. ρ.οσ5.Β. Ῥοΐῦις οτε Ιπάμίτετα, ἸηπεΠ6΄ 
ϱ. Δατιίως, αἲ Ῥαρίμη! δα] Τ2ε0. Ες, 3990. Ρ. 137". 
Ἱερο[αεΓ]ξ», κείµενα ἐν θήκγσι ΘΗβρίων ἐν τῷ νηῷ τοῦ Ἰσ- 
ὠνίου Απόλλωνος. Παῦεῖ εχ ιερθαπί πιαχαῖπε θήκησί;. 
ορίπατα5., εί αὈίέοῦ, τὰς θήκας ἴείαυτος ταΗπι(ξ’ 
{ποίατπα οθ[α {ανϊδίας: Ἠΐπο σορ]ᾳ οχη]ατο αιοαίε 
ἀερηῖε. ́  οι Ιαπάο,. ΑΠιά νετοτῖρης ῥή, ΟΒΙΥΙΟ- 
ἴπεππ]ς Ῥαΐς Αραππεπιποπίς Ἰοσμίαπα Ὀμήηπιαμθ ή. 
πατρὸς 1Ώ οβῥοεΙε Ε/εῶ. ν. 890. ΤΠΘΙΠΟΥΑΕ . Ἠσηιιοῃθ 
Νγο θάψωι ἐν ἱρῇσι θήκησι Τ., 67. 6ο. Ὠαυίι επ΄ 
τὴν θήκη» τοῦ Ορέσεω ἓν 67. 1411 σορὸν {2εμ/113 {πΌεῖ- 
Ριείητ, Ου]άας Κε καὶ Θηβέων, ετα που ΜνΙ . 

αρ 

{ 



ο4 

55 

56Π16 εκ νετβρις , απ αι ρτόμω Ἠ. 

{6 ἱπᾷ]σαν]. 

΄ 

Οιαβ ιηειοβαίομος, ἀοπιπ]αιε ἵησο]ΐς Ὠεἱρ]ιοίησα 
όσα, ὃς οἵαου]οτωχα γοια,απάς Εαἱ[ αι οἶμο ϱαμάέηπι, ς ἒ, ἷ Ὃν ΕΙΤΡΕΕΈΕ 1. 58 

οἵαου]ὰ εκἰ(πιαης, Ιάαίτεο νοὺίς ἄἼρπα ἀοπα ϱ, σὰς τάδε μἀντήϊα εἶναι µια ο) ἀνθρώπαίσι, ὑμν 
ἂξ Ῥτορίει Ιηνεηϊα, Ὑοδᾳπο Ροιζοπίατα: » 311Ο,, τε ἄξια δώρα ἔδωχε Ἡ ἐξευρημάτων., καὶ νῦν ὑμέας αἀνει[ις Ῥογ[ας {Πε Ρτο[εδξατις 1η εχρεά1ΠΙο- ο ἐπερωτῷ, εἰ σρατεύηται ἐπὶ Πέρσας, καὶ εἴ τινα, 

Ὥσπι, ὃς απ Γοοἱα]οη ααποπι εχειοῖταπι ΠΡ] σρατὸν ἀγδρῶ) 3 «Ωβοσ»)έο]ο σύμμαχο): ὃι μὲν ταὺ- απέλασης» Αιαια Πὶ αμϊάσπι Ἠες Ιπίειτο- 321} ον αρα.  ο 
δευτ. Οτασσ] απἴεπι μἰτησαιε Ίπ 1άεπισοῦ- τν ο ρωτ, Ὅ οἳ ΑΥΤΗΝ ΑΗ ΤΟΤΕΡΩΥ ερ τωυτο 
εμτεραπῖ {επίεπιῖα, ρταάϊεεπίες Οτο, Το- αὶ ια υέδραµο» πες λω σε ροισφκον σρα» 
τε, πῖ Π ατη]α Ῥετῃς Ἱπ[ειταί, τπαΡΏΙΤη Ίπι- 1 Θτεύηται επι Πέρσας, μεγάλην ος 
Ῥοπίαπι 16 εεγίετει, (οπ[]εραπε εἰἶαπα» πὲ λῦσαι. τες δὲ Ἑλλήνων δυατωτάτες συγεδούλευόν ὃι 
ΡοϊεπεΙσῄπιος Οτεροοίηπη νε[ῆσαπο ὅς τεροΓίεῃς ἐξευρόντα Φίλε «Ὡβοσθέσθαι. Ἐπέ τε δὲ ἂνε- { - . : ώ ς : 

ος ο» / 3 ο 
απς αἱ 115, οτα[ις νεΠεππεηῖες ειαῖ5 αΠΙΠΙΟ ἐρή 9 ε τοῖσι 1 ης ρίοι “ο Ὑυν τε ἐλπί- 
ε{ξ» δε οπηηῖπο «οπαϊρίθη {ρεία ογετίοπα!ϊ αὓ νο η / ος {6 ἱπροϊ ΟΥΠ, ας τΗ[Ης πΠττοῃς αἆ Ῥγιλο ,20σα9 ο εεν ΚΒ βασιληϊη : πέμγας : 
Ώε]ρ]ος Ππρι]ος., αοτιπα 1ο ΠΙπποτΙπι {οἳ- ή. Πννω, Δέλφοὺς Φωρέεται ) πυ,)ὀμδμθ» α ταιης. εΓας, ἁοπανΙε νΙπΠτη Ρἱπῖς αιτὶ Παϊε- Ττῶ Τὸ πλῆθος, κατ ἄγδμα δύο ᾳατῆροι έκασον 
Ῥι5. ΟΡ αμ πιππετα Ώε]ρὶ ΟἵΩ[ο 1,γάΐδαιθ Ἅχρυσοῦ.. Δελφοὶ δὲ ἀντὶ τούτων Ἰδωσαν Κροίσῳ και ἁοπατιπῖ Ρτπας 1 εοπ/[η]επάο οΓαςυ]ο ρα1ῖΕ, Λυδοῖσι Ὡρομαντηῦ χαὶ ἆ ἀτελείῃ καὶ ὤωυε- 
ανα ᾿ ος ον 1Η ἡἰεπάο ἱο ο δρ . καὶ ἐξέναι τῷ βελομέῳ ἀυτέων γωέσθαι 5 εέηαΙη «π]αΠς νο]επῖ αά{οτῖ- να λεν: ον σον 
ἡ σος ος Οετετηπι ἀοπῖς 4 ΦΟ) ἐ5 τὸ αει χθόο. Άώρήα πα λνοές δὲ ον. (αω[ᾳ9 Ῥτο[ζαιπτι Ὠε]ριος, τοτῖο Οἵασι- Φώς Κροισος » ελ το επ πε 

ἴππι σοΏ{α]αῖε, «μἱρρα. Ροῇ. νεναςϊταϊπι, οἰιίς γαρ 9η παρέλαθε Τ8 ματήϊῃ ᾱληθηνν »οφεφερέετο ογαςυ]1 «οπηρετίαπα, Ίατρε Ρἱ Ἱπαμ]σοραῖ Π ϱο. αὐτοῦ. 5 ἐπερώτα δὲ τάδε χρήςηραζόµεος» εἴ ὃί 
περτεῦαῖ ἀΠζεΙῃ οκ οἵασμ]ο», απ ἁῑπτατηαπή Π-.αοπολυχεόνος ἔσαι ἡ µεναρχίη. ἡ δὲ Πἱυθίη ὃν ε χε Ῥ {οται Ἱππρετίαπι,  Ουἱ ΡγῖΜα 1Ώ πας γετρα τάδε ο.α να ον τε[ροπα1τ, ᾿ | ο” τς δν Ψ ο, ῥ : ας μα Ε Αλλ) όταν ἡμίοὺς βασιλεὺς Μηδοισι γθήται Κερὶε αριᾷ Ἰγοίος Πη]ο Ἴᾳπ1 /εζς ροΐο, | αν ὁ κος ν΄ να νλ.. τρ α ο Ισ ρα μη Ί ς 1.γάε ισα πο]]ῖς /Όγιρο/ η οὐγγί εαά Πετιη, μι ιδ να ποδαβ ὁ πολυζηφίόα Επ να μα Ἴνσοο ΄πάπε: ἱσπαυως Ροβίο Ας Ιερά. ο γε μήδε µθευ, μησι, αιδέισ-αι κακχὸσ ἐὔγοι 

55 απατη εκ «εῖεΓῖς νο]αρίαϊεπι ΟΥωΩ/15 αςς ρῖς, ια πάντων ἤσὃη. ἐλ σίι ων ἡμίονον ἀ δα, ͵ ἃ ἀντ' ο ν. 
{βεΓαἩ, {οτε αἵ ππηφπαπηαρυά Μεάος {ηι]πβρτο  δρὺς βασιλεύσειν Μι, ων" εἰδ) ὦν αὐτὸς, εἶδὲ οι εξ αὖ- ν1ΤΟ τερπατεί : ὥς ΡΙοΙπάε πες 1ρίε πες Ροΐε- . τὸ :. παύσεσθαί χοτε τῆς ἀρχης. μετὰ δὶ ταῦτα ἐν 
τ {1 ρηπείραῖα ῥΠνατεπτητ, Ῥοῇ ψῶς ρατα- φρώτιζυ Ἱφορέων τοὺς Κ ὃν Ελλήνων δυιατωτά- γε ΠΡΙ αυταπάαπα, πὲ ῬουεηΠκῄππος ΕΥΦεοτυΤη Λοτης ἐὗτας πρυσκ]ήσαιτο Φίλα», ἱσορέων δὲ, εἴ- 1Π4ΙΗΤΕη ΠΡΙ  σοΠε]]ατεῖ. Ἰά4με νεβήραπάο οί το αρ λος ο. «οπηρεΠε 1/ασοἠωπιοπίος αἴαπα Αι]επίθπίο βία ακεθαιμοίους καὶ Ἅ αΐους πο γατα, 
επήπεια, Ίος ἵη Ὥοτίσο. 6ΕΠεΙΕ., ο ἵπ. Τους µε» του Αώρικου γέΕΘ», τοὺς δε, τοῦ ζω ον ά ο οι» . - : κου» 

. α Όπιπος ἴξα, οος {ηργα ἴῃ Ίος σοιρο Πονὶ: διά προσθέητά!. ΝΙΟΧ ἐπηρώτων «4γοῦ., ἐπειρώτευν νυ]σο , ἐτειρώτων Ίτ 107211. 2 Ἔερετατ Ηεβ]ο. 4γοῦ. 7η, ρήσ., ἵη αΕῖς κρταλύσεω. ο Τοαχὺ «4γοδ. ὃς 71η... αυ] πποχ πέμψας αὖτις --- ἔνεφορέετο ὀυτοῦ περβρµπι.  ὁ Ἐκ Ἰς, δε Ἰνομίο., ὦγγελρν ια ο ο 71μά. δα «γοῦ. καὶ δὴ καὶ ἐἰς Δελφοὺς κρήςηριαζόµενος ἐπηρώτα. ᾗ Ἀρᾶται 4γοῦ., Ῥτανο. ἨαΡοι τείροπ{μα 72ήο Οὔ)Υ/: Οτ.χπτ. ϱ. οσο, -ὁ ἩΠ ἵῃ Βοπε, ντι. ἄε Ἱκαρ. Ῥ. 566. ΟΙαυ]α ἵπ «ῤεμ. Τ. χιν. Ῥ. ό5ο, {[ε2. Ῥν. αν 
Ἡο 94.5 ΗΡΙ μηδὲ δεῖσθαι καωκὸν εἶνοι, Ῥιανα. ὁ Ονδαμῇ «4γεῦ. ὃς ΠΙΟΧ βασιλεύσει ΙΠι ήεαίς, ὃτ 71ης, γη]σα, Βασιλεύερ. Ῥοίᾷ ῥαιϊσα παύσωσθαι {ἱ ὁ Ὀε[ι ὃν νε,  θὐΙ Πα Ππι πρσμτῆσαι, ΡΕΙΡΕΙΑΠΙ, 

έτα “πορεΠαΗΠη : Ῥαδβπι {ο ρεπείηπα αιμζ{σπΏπππα1ο αποά Ε. οβῥαηας αά[εναιανίε, Ἠϊς Ἱεροηέ, Ιάαμ6 ρεοσατο Θηβλίων τεεερτυπα» η δὶ Θηβέων νοιῖις Ώιοιηξ, εἴις οχ Τ,αΗπῖς οοσηο{ο] αμ θεα Ώε 7ᾳῇῇᾳ, πε βρπίβσα- 148 τς Ὁ, νς οεε/πιο Ἡς ἄεῦει. Ῥπ]οιίς ἱπτεγρτεῆς, {νε Ρε. ϱ,. Ὑμῆή τε ἄξιῳ ---- τῶν ἐξευρημάτω] Ἑκριτο Ῥζωμία [οι Ο0η. Πεῤοίδακλίής Βιογῖε, 1ο οπΊΠΙ. μαιῖ- ΠΟΠ ναἱ6ο» αΠαπιοῦγαπι ρἱορείαπι π]πηὶς ϱἵ ο ἐξευρήμω- ἅα ποι οἩ. Ἱαήπα Ειετάπε» «ερδί οἱοίῃ Ο0ε[(ὅ τω 7ΠΌ6ηίά ΙπίεΓρΓείαΠΙ.  ΟτοεβΙ5 τε οταοι]ί νῖτος δε Ἰάΐεσωε εοπαγμέ Λας {1 Ε0/Η/εΠάο ογσεµ]ο ῥ0Υ” ἀἰν]παΠοπεπι ροἱςΠτανοτητ » σα ΘΟΗΠΙΕΠΤΗς εταῖ» ασε 1. ῥγμησμς {η [εάπάο Ιοεὴ αἶσης ΠΝΙΗΟΝΙ ΤΠΥΕΗΤΗ ας οορµίσα ρε εταῃτ ἁῑββοῖμα., ἐπωοήσας τὸ ἦν Τά4ΤΙΕΛ{ ἔφη οΓβεΙ{µη ομ](ηέ ὅο, Θυθο ώτελείφν, 
αμήχανον ἐξευρεῖν τε κρὴ ἐπιθράσρσθωι Οαρ. 49. Ἱπνοπίε οίῇ νοσριπι {οάθίῃ πηῄρτανεΓΙέ  ΝδιΙ6{6 6ΙΙΠι εἷα- Ῥοπίοπαῖης ΑΡοΙΙο ατα εχρ]επίε» απσά Παιν ροδίς. πιαηΕ» αἴηπε οχ σοπἠεέτητα απἰάσΙἩ :. ΠαΠ1 ἂς πιει ῦσα- τοκ απιθίρερατ. Θεᾷ ποῖο Ίπ το οἶαιᾶ ΟΡΟΓΑΠ αι, πὶς αραιά πσυππαμε β]οπάνπι, «1οέΠο 1ρία ἀποίο σαγεῖς Καῑίαε πὈος[ο ἀοϊπᾶς πιεπείο ἀαρολήτ.  Ὦδβιστιπε οἷιις ἀεπτοταυε Οσγῃι ἄε Ῥμμτυ προµοντήϊην καὶ προαγγελίην Ἠῦτο απάσπι οπιηία, αμῖρης πας, Ῥ]ηγες ἀα[οεῖος ε6- τερο[ήείο. Τε]ρπογιπη {π. Ίος ΡΕΠΕΤΕ βΥαἴμπι εἴρα 

φας α Ῥεπο 4ε οιπου]ό πιοτίεος απίπιάπα (οίαπτης {οπηυ]ας 
15. Μεγάλήν ἁρχήν μιν καταλῦσαι] Ῥοιμίδ[οί καταλύ- οοΠρ]μτες, Αάάο ἀε[οηράς α (γοπουϊο εκ Ἱαριάῖοις σε. {64επι ηδ, Πεμ Ὁ. οἱ. πὶ Ομ, Ριασιρίετ ΟΥ Ιπο) περ αμ] Ῥ. 3ο. ΔΕΛΦΟΙ ΕΔΩΚΑΝ ΦΙΔΠΙ- 3 ΠΠΙς 5 πΕ(ΗΕ 11 Έππιοα Ώου Ίπ βεπεια ΑΡί οοπΏαπε, ΠΏι ΚΑΔΥΜΝΙΩ;, ΑΥΤΩ; ΚΑΙ ΕΚΓΟΝΟΙΣ ΠΡΟ: {περίσβπια 14 ἀπΙΗΠΙ νοσαπεος, θπ]ᾷ {οπῖριοτ ἀρίεπιεί ΞΕΝΙΑΝ ΠΡΟΜΑΝΤΕΙΑΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑΝ ΠΡΟΔΙΚΙΑΝ Ὑολμοσίε, Τῖπες νετο οο]οβετεῖπια Π]α[οιςο, ο. ΑΣΥΛΙΑΝ ΑΤΕΛΕΙΑΝ. ΠΑΝΤΩΝ. Αηῑπι Ον: ΟγοεΓς Εα]γ/ΗῥεπεΙγαης, 7άςἨάΡΗ ΟΥ ΟΥ )ος ΟΛ, Ὁέρηι των εχοοτρβε ἐπίγροφὴν ΟΙΤΗ Ερβπιαα Ῥ. 27. Πο" Όσα {ε Οὐωγὸ ἂμ Π]ο)η. Ἡ, 60. δε Ὀσυύβις Ἰρίάσπι, Μταια ᾖ, 4. ἠωαῤορίων Τδεί ϱ, 1οΙοΧΚΙΣΕ ονἹ. οσον Πέμφας αὖτις ἐς Πυὼ, Δελφοὺς ρέστα Ῥίὰ 1 ορετα» πιοάο οὕτα Ἠπιά ἀε[αστίς», εκ ΡΠοτε 11Π8- Ἁηϊς «γομουι Ἱπιαγρτοτῖς Ῥτ]οτί Ἱαρῇ1 ἁαπππατο Ίοσμπα. ση, ο ο μις να κμον 

οροάϊνίε ΟΙ, Γη. Άου Οὐ/: ΟγΗίο, Ο. ο. Έσηθ 33. Λυδὲ ποδὰβϱὲ πολυψηφίδα το] Ἠεβεδίο ἆβρὸ ος 2λαᾶ » 1 οδ. Πυθὼ, πόλιο Φωκίδος, Ἡς ὃι ὀμκήτορες αΐνων αΏ Σρυφερόβιος, πε(Με ἁποτερας πόδαβρός. Τδε- ας ο αγαθς]. 1 | ηῥίης ναξτς Ὁν. χικ. Ρ. σ6: Ὁ. ἀλλὰ . ος ἦν καὶ 
τν σον Κροίσῳ ---- καὶ ἀτελείην] Ἰοπίσα {οτ]ρίοτατ οὐκ ὠρέῆς ὃ ΠΟΔΑΒΡΟΣ ἔπωνωμίή -οηνεπῖς αίαπα πρόμοῦτηίην μὴ ἄτελιῆην ρτουΏῖ τούτο ναι ον 67. κ ἄφειν ἄβρὸν πε ο. 1.596. Το ΤΟΠΟ’ ὤτελείη, τὰ καὶ σπρρερίη  ΠΘΤΙΙΠΙ. οεουτΙς σα» ο: 75. νοσῖπολυψηφίδε ἀἰθαμηπῖς θηῤ οόέ - 0η, Ρ. 96» 357 ο. Πτα το] ΟΟΠ{ονεῃ δρ μἱᾷσμῃ µπο 6οάεππαιΕ πποᾷο {51η- τή 730 58. αἴηῖε πιτοῦΊα]ς πολυψήφίδα παρ ὅρμον φεύ- ρετ οκαταΠ(α. μνς π ς ΥΔΙΙΚΕΝ. Φερ' ᾖλαβ Δι ἃ αθ. παντμΏλ Πα Ποῃες οοηπιεπὀαΓΕΓΗΣ: 
94. Ἰαὶ ἄτελείην] ᾿Ατελγβην {ογπιοη]ς Ἰπᾷοἷος Ροβμ]ας. δή] βππί]ε: Ἶπς :Ἠειπά ᾳποαμε οὕροσίμπα ππεποί 

Ἑλρυαας» παυπηπαα ας Ατελείήν Ένα ὠτελίν, Ν.Ο, Θ | 45. Τ) 
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96 Π Ετκ ο 85.50 ο Τ σπα παρω 
νικοῦ. ἃ ταῦτα ὴ Ἡν τὰ «προχεκριµένα Εόντα τὸ ἂρ- Ἰοπῖςο, Ἠδ πᾶπιφιο ροπτες Ῥή/[εο να : 
χαϊω" τὸ μὲν» Πελασγικὸν, τὸ δὲ, Ε.Ἀληνικὸν Έθνος. ργαετοραπτατ ὦ Δ]τοτα Ῥε]ασσίσα » να μμ | ο) τὸ μὴ δα οκ πελυπλά-ἠ δις: 4πΤΗΠΙ Πα πηπαπαπι εκ 1]ο 10 κι κα νά (δν ΑΦΗ εεῃῖ, Ίπς να]άς πππἰεππιαιο ε[; «ναβαῖα» ΤΟΥ καρτα. επι ή λν Ἀνυκαλιωνος ΕασιἈηος ον Ἠτεπίπι Πρ Ώειςα]οπε τερε οταπι ΡΗΟΙ” ΩΙ Ὕὴν τὸν Φῶτυ ἐπὶ δὲ Δωρε τὸ Ελληοςν την υπὸ {ο Ἰησο]μίε, {10 Ώοτο απτεπι Ἠε]]επίς Πο τὸν ὃ Ωσσαν τε καὶ τὸ Οὕλυμπο ΧΑΡΨ, Καλο τορίοποη, αμῶ πὰ Οραπι ὃς Ογπρυπι ο 
µένῃ δὲ Τσιαιῶτω. ἓκι δὲ τῆς Πσιαιώτιδος ὡς ἐξανέση Ποπήπε ΠΗσοιῖπι: υπ α Οᾳάπιεῖς Ὃ 
ὑπὸ Καδμείων, οἴχεω εν Πήδῳ ο Μακεδὸν καλεόμε-5οσο]α]ῖ απ ΕΙπάο, νοςαϊα “Μαεεάπα ; Ὃ ν, οβεῦτο δὲ αὖτις ἐς τὸν Δρυοπίδα µετέδη» καὶ Τατβις 1 Ώτγορϊάετη εοπππαρίανα5», αἴαας υ Αν ας Δρωκῶν δνο ἕ Πλοανπω ών, Δημ. Με Ἶν Κορ ω νο, Ῥαλ ας 
αὸ : ἐνλήθη. πκασή ο . δ. Ακ ον ο. υ{, το σατἰο ος ΠΟΠ βατ: ἀράἩ οὐκ. ἔχω ἀτρεκέως εἰπέν' κ εἳ δὲ χρεών ἔσι τ Ρος ἲ ΕΕ εοπιεξϊαηἆο ἀῑσοτο εκ 5, απϊ οσα µεο λἐγέω τοισι γυν ει εῆσιΓΠελασγῶν,  ὑπερ 1υρ-5δτηακῖπιο {αρειίαπε Ῥε]ασσοταπα, αιπί Γαρίᾶ σηνῶν Κρηγῶνα πόλιν οἰκεύτω, ἅ ὃμεροί χοτε Ίσαν ΎΈντῃεπος πτθεπι ΟΤΕΠΟΠΕΠΙ Ἰπσο]απε » αἲἴ- ν τοῖσι γύν Δωριῦσι καλεομέοισι οἴκεου δὲ τηιχαῦτα, απαπάο Ππιηπα 6ρτήπι, απἱ παπς ὮΏοσεπῇες 
Ύήν τὸν) Θεσσαλιῶτην καλιοµέημ καὶ τν Γλα- ΨοςατΗΣ» τηπε Ιπσο]επῖες τερίοπεπι, αὐΦ τος χίήγ τε καὶ Σικυλάκην Πελασγῶν οἰχησάντων ) Ἐλ- Ἔλπεν[α]ιοῖῖς ΠΟπΠΙΠΑΤΗΓΣ ὃς Ραεῖαπα ο ο. λησπότῳ, οἳ σύγοικοι ἐγένοτο Αθηναίοισι’ καὶ ὕσα σου ος δν κο) κα 
ἄλλα Πελασγικὰ , εύγτα πολίσµατα τς οὔνομα, η - ἃμα Ῥε]αφεῖσα ορρίάα ποπιεπ ΠΠ. μετέδαλε 9 εἰ τέτοισι Τεκμαιρόµενον δὲ λέγευ, Πηπίατηηε: Π Ἠ]πς εοπΙεξαπίεπι οροττεῖ ἀῑςε- Ίσα» δι Πελασγοὶ βάρθαρο γλῶσσω ἱότες, εἶ τοΏυν τα, Ῥε]αφαῖ τοαητηχ Ῥαϊβανα ἵπρυα,  Οποά 3ν καὶ παν τοιᾶτο τὸ Πελασγικὸν , τὸ Ατ]ικὸν ἔθιος {4 Ίβιτς δε Ττοῖα Ρεῃα Ῥε]αδρίσα τα] εἴαῖν 
εὐν Πελασγικὸν, ἅμα τῇ µεταδολῇ τῇ ἐς Ε λληνας,ό δεης΄ Ατεσα περοϊε Ῥε]αερῖσα » (η πι 1Π Πε]» | | καὶ τὴν γλῶσσαν µετέµαῶν. καὶ 8 δὲ εἶτε Ε δι Κρη» .ΠΑ5 τταποῖῖε, Ἰἴησμαη 4αοφμο Ίβοχητη αἀἀῑαῖ- ἳ ὃν . τν. : ο ο. Ἐτεπίπι ποια Οτο οπ]αἵαταπα Ππσιια οὐπι Σὠλήται οὐδαμεισι Ἐ ΙὸΥ σφεας αἲξιοριόγτωγεῖσὶνόμό» υ]ής Ώηπο εἶτοα ΠαβίταπΏδις σοπ{οηεῖε» ποσιε γλὼσ- ἷ ᾿ Ῥιασια. ο Ίηρεης οτά(εητ ἵτ Σημ. δε «{γοῦ., }απαιιο Ἠΐαεις πᾷ Ἡποίρίηπ Ο, 6ο. πδηιε : ἰάεπι ἵῃ αἴοιας 2η1ομΗ «ο ορόα”ς Όγο. ἵπ Δώριον «10/, (018/, Ρ. ο8θ. ΙΠ ιΜίις {ος ἁσδς τὸ δὲ πολυπλάνήτον ὅτο., Ἱπυτατα ρ]ετππαῦ ἀἰαιεέο. ὁ 4 ώχ6ρό. Νι]οοΟ Ὄσσυν. ο Παῦεῖ Πίης ε6ρῥ. ἵτπ ωκεδνόν. 9εὰ εΓΤΠς» ΠΟΠ οπίπα Ίος. {84 βεητῖς ἩΠΟΠΊΕΠ α{ξ, γιάς ντπ »43« ὃ ΤΑ 111ρ. Ἠε]]οῃ. Ῥ. 7. -ᾱἆ «ΙάΙμο ὃτ Γεγυρρ. εἰ δὲ ἀείας. έ Ἐν άρπα, { πε ος Απίιιι ριον, τς : . ο 

ας ον ο... πα νοα- 

ἁ 

: 

---ουμαναρασνώκφ ον -ᾱ 

τος ια” 

πο μμκκμαικ σε ολ, αιμα ώκαμ αρ 

ο τ 
το ρε εδ εν 

ντ Ε ιο οσμε να θκαβο: ο. μ.ο ς- ο 3 ο ΕΙ ΜΝΟΕΦΗα 

Ἡ ου. 

ς 

- 

. 2έγους φησί, ΠΟΛΥΠΛΑΝΗΤΟΝ ἀυτὸ καλῶν κ. 

. Τὸ μὲν οὐδοιμῆ κω ἐξεχώρμσε]. Ῥηρτα οὐδαμῶ βασι- ο .. Ἰ Ορ]εμς οὐδαμή εκ «4γεῦ. πιπ]ῖτ, πμ]]ο [ις- σεσ1» υίταπια]ο ρτοπΗ{ου6 ροµίεΣ, Ἠ/6ΓΗΠῃ Ίονςο ος, τος εἰ» οἳα ἆθ πατῖοπο Ίαος ΡτασάΙσεπτΗς, ' Ἐ]ό Ἰεήσαπα 8η Ῥε]αδρῖσα 6ο]. ἀγοπουζης ηᾷ Ἡσ]]οῃί 
σπα αΠςεΙΠξ, αερα νοιίοῃς Σεπερίζα» οίεα Γο]- 
{εηΐεα » ΦΙΥΗΙΩ Όᾳος ΗΗΦΗΠΗ ο {)]ο [ο]ο ΕΛ ΟΕΕ λα 
υα]ζε 114/ΓΗΗΖΗο ϱ/ δα 16 Ἱπ]ηπία, ῬγοσίοταΙς 
{οτιρίοτ]ς ορίΠΙθῃσπῃ. εεῖ Αεπεπίεπ{ες οἨρ]ηίς ὁ[ς 
Ῥε]αφοῖσας , 1αοσάαοπιοπίος Ἡα]σπίσχα: Ί]]ος [οὔΊριις 

“459 ΠΟΠ Ππῄρτακ(Ε: Ώογθς., φ1ῑο επ] ϱοποίς ορατ{αη] 
πχα Ππεταπε, ππη]εήπι ρετναραίος ὅς ἁῑα βΗείο, ϱΟ- 
1ηπ]ῃ θπας {ΗΡΙΗΠΡΗΗΕΗΣ» ἥπηο {οπϊσηΕίατα οχροβ]απε, 
Ἱπρηπιῖο καὶ ἐω τῆς Δρυοπίδος οὕτως ἐς Ἠελοπέννησον ἐλίνν, 
Δωρικὸν ἐκλήθη, ἹππαππεΏοτϊοπήσπι ὃς Ἠσγας]ΠΙάατίῃη 1ῇ Ῥε]οροππεί/ πι 1ΠΙΤΟΙΕΗ. ΔίΟΙΕ ή πολυπλώγητοι, Π6- αε Εηρί Π. Φερῥα η, [πο σαι15{ {ΡΤΟΤΙΠΗ. ώ2ερῥα- Ἴ1ς Ἄνα, εἰατ]κήπιο: | ρόδοτος ἐν τῇ ἆ. περὶ τοῦ Δωρικοῦ 

ην 1 Ν ) δεικνὺ οὕτω, πείς ΝΟ] νετὺῖς, Ῥαν ἆς ΠεΠ]απίριις ασασα ηαιταξίο, Ζοοῥοαος Ῥτοπερι. ρ. 179. οἳ μὲν ἄλλοι ΠΑΝ.- ΤΕΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ἐκ. πῇς σφετέρας ὠντῶν μεταςάντες ὁι- κοώσιν ἔνωσος ἀντῶν , ἐξελάσαντες ἑτέρους κοὶ ὠυτο) έξελα- σύέντεο Ὁκ΄ ἑτέρων. Αελοπίῃίος νεο. ΠΙΠΟΠΑΠΙ {υ]ᾳ τ6- Φ19Π6 πΠη]ρταδία,, ησηιο αᾗος Ἱπάς εχρι]]δ[Ε: οὔτε ο ἐξηλάθητε, πάΔΙΕ, ὑπὸ (ῷπὸ) τῆς σΦετίρως ὠ ο το ον ικα» » ὑπὸ (ἀπὸ) τῆς σφετέρας ἀυτῶν ὑπ' ϱὗ-- δωμῶν ὠνήρώπων κ. λ. 1ρῇ ἃς Το Αἁιορίομ(ος β]οπίοίς τά (Ε1οποπι. νπ 161. Φρχαιότωτον μὲν ἔύνος ποαρεχόμε- 201 μοῦνοι δὲ ἐύντες οὗ μετονάσ] Ἑλλήνων, Νο δαι- ο πρ σΕοτάσι Σβαᾶομος » πα] γίαπι ή σς. 4. 3δ.. ὠ1γσύομ πλάνο 
ος καὶ ταχὺ πρὸς ὃς ὃν πο αίσεα ἀἰδμπι]]α είς] ππαπβακ(ο ο/η {μ/, Ἱς, 1 να 4. Αί Πεγοοέωε ἆς υηϊνεγρι ΠαΙἶοΠ6 ποῃ ]οσιή ς Αεπεπίεηβῦτς» Ἰπάς πεηις {μι ἀπσοση τοσα πιοπιοζαὈί]ε ασοἰάτε, «οξζαπι Ἠαης (ὰ Ῥο]αφρίς, Ὠοιί- 

Ῥης. Αἰεπίεηβρυς,, ραγιαηής ὃς Ἰοηίδας οκ ῥιτρείο. πσπι, χΠ, {07ης {οξήοπίὂις ἱπο]μ[ημι » Ῥ]ηήδις οχ 
[ο]λοά]ς εχυ]ατα» α{επῆασφιο οἷης σημεία 

πάσς{α, πο μα 15 Πΐης 11] αὐος(ο Πυτῖς., 115 
αἶπς ὀναρον, Όρο ος ΟΠΙΗΕΠΕΗΠΙ, {ρα ρ]ο, πα δ. 
Ἴσουε, θνερῤας, ο 2 ήγαδο Ῥ]μαγοδς ν «4ἱδε- 
κα μΙβαοποπι Ίῃωνο ο. 5 Πῖ ΟΤΑπΙπΙΡήσος ΡαΘΙΟΙΘΑΠΗ » 

έποι ππ](ο αἹρῃή Ῥεο ος ΓαΗ{ΟΙ αάἴαΦΙθαΠΕ, οβίηιία 40” 
Ῥταχϊ γἱάοῖης, ας ας πο μα έης ἠησομίο, Ἱνορ]οἔξα α [- 
Ἱεπίδήπιο ἁδοιτεγας αῑηας. «ος αι ος οι Ἠσαροίατ αἆ μπε Ἱαςουπης ΕΧθΙΠΡΊΠηι πο 

59.. Ἡν τιν δὲ φλῶσσαν ἵεσαν οἳ Πελαωσγό(] Τοτῇε 
παες ΟΙ ἀπριωο ἀοζήδβπποτηπα γἱτογιπῃ Ἱηρεῃίᾳ» 
411. οερῥαμ/ ὃς Ρύ. Ουογὴ] 1η ατρϊττατ]α γοςπη ἵΤαῃΠς- Ῥο[τίοπο αμα ασίαπι,, οἱ] ο ώριςς αα(Πρη]αταν Απιρι Φουδεγή ΛΗ/. Ἠεγοῦ, Ο. τκ, Ρ. 1Ο0.. τοᾶα οοπρ6- 
{οπετηπε (γοπουΐης ὃς (εἱμοσίης. 8ΗΠΕ ᾳἩσοαιιε {ρεέϊα- Ό]ες ὃς ταπιεγατίας Π]αΠ, ας η Ογήρίη, Ώ η (ος 111ογ. Οἱβ]οιά/. Ῥ, 949, Ίηῃς 
16 εάήρας ἀοάΐε. οι]ᾳ5. εί ορίποσ» Ίαος σεπιΙπᾶ [εηιεηία. Ὥο Ῥα1ρατο Ῥε]ασσοτιπι {ε1π1οΠς οοπ]εδά- ΤΟΠ» Π {19 Πε. {πιὶ Ῥορίς αχ σοτΏΊΠῃ τε]σιηΐς , Οτ6- Ποπεπι {πρι Τγτίῆοπος Ἱπεο]επᾶδις, αὐϊ αὐοπάαπᾶ. η 
Ώονῖριις » Σµερίααπι Ππα εοπιροτῖς Παηπι Ρας ΠΙ6- 
ταητ Ηπίμπηϊ, Ίαος αροτῖ ομὶνί, Ώᾳ Οτοβοπε ὃς Ἔγιτμοπίς ἀπδίατητ, Οἱ. ολιξίο ριοραδ]ς πο Πε» Τε]αφσος πἆθο ΠΗς[δ 6νασαϊος» τε ἀέτερεπτα εχ 6Γ8Ε- οἶπε οτί ἵπ ἘΕΗΤΙΑΠΙ ΤΠςηΠΙ{οΙηε: πεά επι Ἠετοάο- ἴηπῃ 3Π1 Τεμα {ο πάς {πὶκ[α εἰοσύεάσαπα :. πρ ΙααΣ 
ΡΙ4Εἴ6Γ6ὰ τοῖα αμα πθεπη Οτε(οπεπα Ιπνεπίτί, Τε” 
118 Τυρσηνῶν Ίοςο Ἐυρτώνην τεροπεπᾶαπι, {1ρτα «ιο 
Ἰήαοεὰοπίαο α1επι Οτεβοπίζα Γητασίαε τερῖο ΒΗτ ουῖ 
αὐ]επι ΠΗρίαἰοπί» 199, ΠΙΠΗΙ ΠηναπΗδης, παν 
ηἰπίαο», ποῃ αάμτσο. ΝΗΠΙ Οτείῖο ὅς τερίο Οταβΐο- 
πΐσα, νὰ οἴἷπι ΕΙε (95 Πὶο οῬροτυπα,: Έψτηοπ!, Ρε- 
ἱμθοίσας ρεπιῖς ρίορββο» 1«επππῃ οἶύα πχμππαο {π- 
(οἄθτυπτ» οσσιΙρατηπὲ ἀαίη νατα ΟΠατ[οποῇ αἴηυς ἃ 
ἨεΠείροπειπι Ίοσα ἔσπι αἆ ΠΠΟΠΙΕΠΙ Απο», τεβίρυ8 
Τζμοάϊάε Τι τν, 1ου. ὃς 60ποπε χι, Φηρτα Πο {π 
ΤἩτοσίαο Βηῖριας παΏῖο Πς Οπεβοπίσα, [οτίάῃ ὃς 109. 
Οπείοῦ» Τημογά]άϊς αείαῖα Ῥαεπα Ῥασύητα ὅς δ/λωσ” 
σο, «αμ ὃς Ἀοβεν να» 1ο. νΠ, ττό. πιοπηπίς 
μπα εὔπι Όειε Παθεαπε» Ῥοβ[ηπε ρτο νοης Ρυίαῖ1: 
ο ας ταπεη Ἐγττπεπος Ἐτητίαα ῥαξάπι Ηοτοάοια 

ΤΠΕΠΙΟΓΑΕ» ΠΟΠ Ἰπζοτοράαπη να]άα,, { οκ Οἱογ/1 απο” 
πιταῖο (σγλοῃ {συ γίοπα Εππητίας Ἱπεεβ]ραταχ», Τη 
Πο Γέρησῶνω πόλιν ἹἹονεαῃέ, ο μμ, 

56. Καὶ τὴν Πλοκίην]. Πωπρίτ Ίπες ατῃςβπιο Οογη. 6 
«Ῥαψτο Ῥταεσσᾷεπεῖδυς», οπηπ]ᾶ αὓ ὀύκεον, δὲ 846 ἵη μετ”. 

Ίσα αἴριμπεπτάπ]» αμος {εφπεπῖα πιαπί{ε[ίο ροβη]αηῦ 
ΑΤΡΙΤΟΣ αγἰσυ]1πι  θθαία αά{εΗσεσπάμπι «εεττ αά νεῖ” 
Ῥοῦµπι Ππαεζηταπα., καὶ τῶν τὴν Πλοακίην, ἔεὺ εν ο δε 
ἠπερογΗ1Η σμἱ ]σείαηι {5 ογαορηι {η 1ε//ϱ(ῥοΜΗΟ ϱ0Η”. 
αγ, ὃ ζέσε αὐ]ᾳ Εε]σερ]οα ορ] [ρω ο ο. 
36 1ΗΗΙαγΗΠ{ : Ἠὶ Ἱπτετ[είτατ, ἥλος οκ οὐ Ῥε]αδρο” 
τηπῃ ΠΙΠΠΕΤΟ εδ[ε, απἱ Αιππίεπῄρις οἶῖπα πάβηεν 56” 
τηπε, 4ᾳ αι οης ντ, 197., Ποιά ἆς ορρίάΐς 15 μή 
ΟΙ 1Ψ, του. Ἐτ Ώρες ρίαπα νΙάςητΗτ, σας ά 

ἱπαΏομςς, Ιπεοτρυπάο 
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Τη ὃς λε 8/81 α ἀοέξίκ- έβαλε Ῥατεπίμο[ Ιπο]μάεῃς: ρα ἠεεἰοζΗ/ {οπῖοπίῖα, {οὐ | δρα οι Ἰα]ος ντο 1η 16Πο]ίο αμασηῖ:. πδρις απίπα ́  ρο(: Σχυλό ην τευπΙπΗτα Ῥατοπίπεί Πασμοητῖς, [- | πα[σημει ο: απ άα παπι {ςΠο[Ἰαίχοι ηἰχοία (αἡ μ]ταῖε πιοάο Ὀατοασί Ῥοϊακσοτιπι {ογπισπίς 1π Ῥ]ασίαπς ΠΙ η 



ο.” 

58 εινατα. Αἲ πατῖο Πε]ιεπίσα., εκ αιιο εχἰ(μς, 

οσο λ ΄ἠποῖα ϱ5 Φ0)ή4οΡ ῥαγυρ ΓεΙΕΟΓΩΗ  δυνεβωύλεε Ἰοηίτας Ιοηίσῃ ἔτι 

| τα ααὶ τὴν Πακτύην κατὼ Σκύλοκα ἓν Ῥαῶγεη Γὁομη- {ο «ε[οζΥο ντ. Τε). 935., δοῤῥος)] 

ἶαα» εἶΠδ οχ ορϊπίοις- 

'Ῥόρβαρω ἵπ Ίος {οείριογο; Ψοσαρ] εοιαβοπί ρυπάήο- 1, ς, 

Επὶρροέταϊες Ρἱββτας ῥα:ος ἀιομίες ΡοΠοΠίο δέ α - { δὲ πι πλ ἰ δρ 
Ὁλμίοπα, Μεραε]ος, ον, ΡΗ πατάς ΕαΦ1οί, σ Τ, ϊ 0 . Ὁ 1 κα , 

ΓἸαοϊαποταπι ; Ίπίοτ 1ρίος ν6ιο σοηναπίε; ὃς «/λωσσέί» ὀῦτε ὃι Πλακυφοὶ, σθίσι δὲ ὁμόγλωσσϊι, ὃ. 
ἀεοίαταπυ απαπα Πησιις Πσιτατα ἰητπ]ετιηῖ 1  λεσί τε ὅτι τὸν εὐείκαν]ο γλώσσης χαρακτήρα, µέ]α- 
Ώσρο Ίοσα «ἴππδοιπῖσΒ, πάει {5 πηπς ζοἩ-ΖΟδαΐγουτες ἐε ταύτα τὰ χωρία, τῶτο ἔχεσν οὗ Φυλα» 

ον κἡ. Τὸ δὲ ΕλλΙΚΟΥ γλὠσδη μῶ, ἐπεί τε ἐγόετο 
επ οπέταικάς απμες πβαατ-ας πάλι αἰάς- ἀέίκοτε τῇ αὐτῇ « ο] 9,χράται» ὣς ἐμοὶ κἀταφαίνεται τ1γ5 {εραταῖα απ]άεπῃ αὐ Ῥε]αδρῖσα., ΙΠρεςῇ- τς ο θη δν το ον τῇ λα ος, 
6» αὐ εχίριο Ῥτοσ[ις Ρτο[εδτα, ἵα πια]εῖτι- είναι ο ποβρχια ον ωρα ος, 
ἵπεπα ακοτεγῖε σεπῖαπι Ρἰατίπιατπα μμ πο κε στο τη ἄρλοβμεώμει υξηται 

εἴῑαπι αἀποσιετίητ {6 11 αἶ]α βεῃίες Ραἴραί75ες πληθος Ἰ ἐθνέων πολλῶ, μάλισα προσχεχαρηκότων 
{τεφιεηίε, Οι οαςῇι Ἰπ[ηρετ πΙΙΠΙ γἱάθ- αὐτῷ καὶ ἄλλων ἐθγέων βαρδάρων συχνῶν, 5 πρὸς δὴ ὢ; : . : ο, τας Πη]σ[ο. εἩσ ρεης Ῥε]αφρίσα, απηπι. βατῦα» ἐμοί τε δοκέει οὐδὲ τὸ Πελασγικὸν ἔθι(Θ»., ἐὸν βάρβαρο», τα εδίετ, πεφπαηΙαπῃ τπαρῃΏος Ῥτοξεδίας Εεσθ- 5 ον η. 2 ο» / Μο ο 8 κας, : ο : -. οὐδαμα µεγάλως αὐξηθναι, Τούτων οἳ ὢ τῶ ἐθνέων δρ. Ὡς Πὶς Ιρῖτατ επερας, Αιείσαα αιῖ- ο γ ὃν νο ήσαν Ἰ ο ορ κ: ΗΝ ἀεπι Οτω[19 απἀϊερατ «οπΏπεη «ἰ[μαξαπιαπος, Τὸ μυ Ατίκο επ ικόμσό ανμεδα να ο . εοίο ἃ Ῥϊββτατο Ἡϊρροειαιί Β[ο. Ἠίο επδοθώετο ὁ Ἰεοῖσορ ὑπὸ οκ τειτ η σπήα ταν εα ἴεπιρεί[ίαιε τγταΏπις Αἰμεπῖς εται, Οπἷας Τῶτον Τον χρόνο τυραγγεύοίος Αὐήναίων. τπ ο 
Ραυή, «υπ Ῥτναϊις Ἱνίδίοι αἆ οεἰευηπάα ο, έώτι ἰδώτήν καὶ )έωρέωτι τὰ Ολύμπια, τέραρ Υπηρία, Ίπβοπα σοπΏϊρῖε Ροτίοπεηπι, ἵΝαπι ἐγύετο μέγα. θύσαντος ὴ αὐτᾶ τὰ ἴρὰ, οἱ λέδητες μπα Ποβίαπι Πππιο]αδίας, αμεπα  α[ξαπιῖα ἐπεσεῶτερ , καὶ κρεῶι τε ἐύγτες ἔμπλεοι χαὶ ὕδατος, 
Εαά ος εάτπίρης ὅς ο 3 Ὃ σα {61-05 άνευ πυρός ἔζεσαν »καὶ ὑπερέδαλον, ἆ Χίλων δὲ ὁ Λα- πεταπῖ, πα πὲ ααυα τεάαπάατεῦ. Οµσοὰ Ροζ- / ο ες Ὃ πε τεηί αι ποιός Οµ1]οπ πα Ἡ : να ά τσκ κακά κας τς ράσα . αι {οτί αἀεται, {παβτ οἳ Ῥπηιπα, ΠΘ Πχο- ϐ ος 1 π᾿π' να τα φαιά Τεκνοποιῃ 
ΤΕ ΡΤΟΗ. σὶσποπάα αρίαπι ἀμσετοῖ ἄοπιαπ: 3 ἄγεσλαι αρα δικο δε ος ἔχων, Φεύτε- ΏηΏ νετο ἴαῃ Παμοτοῖ » ΠεεΙΠ4Ο Ίοςο πχοτεπι ρᾶ τὸν γυναικα εκπεµπευ' χαὶ εἰ τίς οι τυγχάνει ων Πλαπι εἴσοται: ὅτ Πηπἱάεπι οκ οα Β]]ηπι {ι:θΟπαῖς, τοῦτο ἀπείπασθαμ εἴχων ταῦτα παραὐέσαΐ]ος 
ει ντε πα Ομοπῖς ο αρ Χίλωνος πείθεσθαι «)έλευ τὸν Ισποχράτεὰ» γοέσθαι δι Ώοιεῃς ορ/{εαΠῖ Ἠϊρροσταϊιες., Ἠπῃῆς Ροίῖθα Ῥϊ- «πι αατο τπ7 κ πο Φον / : λος ον ο ον ται σρατο) ΤουτοΥ σ, σ-ασια(όντων ΠῄΠταίαπι Άμαπι {ή ἱα]15,- ααἲ ἵῃ {οά]ῖοπε Ἱῖ- κα. οσο ζ ο” / λ ο 3 ο ὁ 2 / χα 
οσα Τῶ) π'αραλων καὶ τῶ ἐκ τὸ πεδίε Αθηναίων, καὶ 1. τοτα]απ] απῆρας Ῥταεταϊ Ἰήερασ]ες Αἰσπιωο- τς ορ  αδ , ή ὦ . νο / ον 2 / ο” Ώ]8 πας: ὅδε σαππρεβτΙαπα. αυαῖσας ΡτΡεταῖ κ εκατο» Μεγαχλεορ τε { Αλκμαίώνος» τῶν 

Ίγειτρας Απιποιαϊάα Βας, τεττίατα Γεάϊεο-Οδ9ὲ ἐκ, του πεδία Ἀυκέργε Α ρισολαΐδεω, Εκαταφρο- 
ηεπ εχοιτανΙῖ , (γταπη]άσπι α[αξίαης: ζοἩ- μισῶς Την Ῥυραφίθα , ἤγείρε τρίτην φᾳώσυ. συλλέξας ἷ 1] 1 : ος ο ς α : ἴταςσηπε [εάΙΠο[ς, Ρει σαμ/απι ἐμϊαπάϊ πποη- δὲ Ἡ ᾳασιώτας , καὶ τῷ λόγῳ Ὅ υπεξακρίων «ωρο- 

ο κ 

-ᾱ δίο ή. ὃς Ῥαρί/ ἵπ η]ἡς κρέετο, ὁ 4, Ἡροηρ. Πλας, γή]. »Ψη]ρΟ τέως. Ίνλαχ ὅρμεωμένον οὖπι «4. Ῥ]ητὸς. Ὁρμώμενων ἠ{α]., Άπο ὀπιιδίὰ. . ο 9ἱς εάζοιν ὧς δὴ ὤν «44, ὃτ αἲΠ. ο ο, πά{θπᾶτητ {[όμς, χεί- λῶν ΤΠ οᾳ1τς ὃς πιο Χε]λώνος. ο «{ΐμς, [Ἴεγυ. συνεβούλευεν. 1Η]. συνεβούλεε. ᾽Αλημέωνος Ἰ4ε, οχ ΠεηΙεΠ- Ώκβηα σοπβΙῇοπο ἀἱρΏιθιοποί ὅς νοσα]ῖς οἶις,  Ῥαμ]]ο {ΡΤὰ φενέσθαι δὲ ὁι εἰς ῇ.. είς Ρ,/ση, ρ. 187. Β, Ῥωγ ο, ὁ Στρατιώτως Ινεπίρ. ὃς [αεῖπι µη. τοιύνδε. 
οὔπι Οογπ. ὅὲ Ῥήμιυ ὁμισόντωνι Οαμς(ωπι ἁαδῖε Πο 87. Συγεβούλευεν αν οταπη Ίος, ἴπ ᾖ4εᾷ ; α Ἰηνεπίσν. Μος Ο.  ζαἱρην α Ὁ 111116) 10ης Ογηβής. | ὦ ' 17ρο. Ζτ. συνεβούλευσε Ἱζροίσῳ τὰδὲ, ΨΙΠ. ΤΟΙ, νῦν τε συµβού-. ο ππης [ποῖςε ΠΠ! ἠήα/[οίο. Ῥ]ασίαπα πχ βόπῃ αά . λευσον. αῑρις 1οςῖς ᾖεάΐο. α {αηῖρεπαϊ ρουσατο Π8ἱ οα-. με Πήρα αι ΠΠΗκ{8 αάβτ- νι Οὔσπίι νετο φυναῖκα τεκλοποιὸν ο ὃς ν. Λο. α: 
Ἱε]]εβροπτηπι Ῥέοροπξιάσίῃ . οι πμ γνὶ ο ωχ 
πηαηίς Σ΄ Νο(ΠΗ νεινα 5οἹοΠοῃ εξ αβο]ετα ο ᾳὐοά ́  ρεῃαῖ, εὔ αἨΙβ παιδοποίὸς ὃς τεκνονῴος., Ὃ μνν 

2 α 6. 50ου ο ΦΥ 06Η {οπἱρίοιοπι γ]άσ]ϊσαι Ῥογλρήε, αμἲ ἵη «ος. Κωταφροήσας τὴν τυραννίδα] «4{[εδαα! πρ μη: Εἱαο]οπῖς Ίαιοτο Ῥϊσσπος. Ῥιπο]αηι ἆσ Ἡδγοδοτοῖς :4Ίηηο Ἠΐηο Τη Τοχὶοῖ πονα νεΙΡΟ κωτοφρονεῖ αεετίρηἔα ΙΗΟΤΙ{Η5 ει ἀοξσβηνας ΑΌῦας (οέπος » ἨΙΗΙ ἵπ ρ]ετίς- Τε Ασπίβοφεῖο, «παπι «εττο ρο[οἵς Ἠιήις ]οοί {επῖε- ανα οοπ/θηωπειις, Ἐ, Χν!, (0/ΠΕΗΣ: 4ολά. {η/Εγἱῤ1.Ρ.6ο. Ώπ, Ῥαβππιις Αἰ]ιοηὶς ΤεΡΊ ΜΗ αβρείεής , αΙΙΔ18 αῑας 06, Οὔτε δι Πλαμιηνοί] Χο {οΠΙοϊεπαιτ α π]ς ἵρήσω- ἐρωσθεὶὸ τυρωνγ/δος Γ]ζγοίσιο ἰσίτιτ» ὃς ἔρωτα σχὼν τύ» »ήται» ἵαπιείΠ ἵη 1010 Κροτωνιᾶται, Ψι]ρανίε Όοι- ῥρῶ2Ύος γενέσθαι. Ἠϊς εκ νη]αα νετδί ποβοπο ροῦς ἀῑσᾶ. εγω Ὠἱκ. ΓΠεγος, Ο. κ, ]αριά15 Ἱη{οπίρΏοπεπα, Ῥ]α- Ῥοϊμ]δία νιάθγαῖιχ οὗ καταφρονήσας τὴν τυρανγίδ. Ιο- » 4εροβΗ, ἴῃ 41. σῇς (ωητρὸς απεπάϊ τα ρῃα {είς {ήταξλ αὖα οὐ πωταφῥονέει), 10/4 Πλωκιανῆρ Ώνο (Οδείες πιοπιοία, Ὀατοατι ΠΠ, Ἠμς, "Σοηοίο, ὃς ἨΟΠΠΕΤέΙΙΠΙ οὐ Φιλέειν, ἀείεβαγίο Ειπὶ ορ- 1ηηί [οΥ{α9(ς Ππ[ορΗ τπαπ]οΓ]ς ΓΕΙΠΡΟΣΕ Ῥ]ασίαΙϊ, { φροβια. 96ά {δουπάπι «οι. ῬογΗμη πριιὰ Ίοπας Ρρεσυ/ Ταπιεῃ Π]οτίη σα ἐπινραφὴ. ηϊ Ῥε]ακοίσας σοης Ἱαρία Πατίς νἱριῖε Ίπ νερο κοταφρονεῖν εχ{/ἠμαμάέ νεὶ αγ} ΤΟΠΙΡΟΣΙ8 Ρ]ήτος » δίγλωσσοι. ΔΕΠΟΠ οῇ. Ἀ]αηίς (1- ατα] βρπὶβσπεϊο : ἵπ ἀμοῦις» αἨαε πΒί αι άεπι 1η” {05 πε ιαπ ορρίά1 /ή/γο Ῥ]ποίσπαη Ἠοποῖ]ς ποϊμειυπί Πεγο(ο// ]οοῖς οάηεϊ αιΙάεΙι ο /η]ομὴς Ρο- ουἶσι ἀἱρπαία Γής. Ψἱάο Οοπιήας Οσγ]ως μη. Ἔ. Ἡ, εοίας, νοὶ σγγοραμεἰς ροῦις ἆς {5 Γμἱδᾳα ΜπΙΟΗς ρε” ρ.τοῦ... ές πο αμαβοπέ: {οὰ ζωα ἈἱἱοτΙπ νοὶ Ῥατίτ νο] οσα 76. Καὶ) ἄλλων ἐθνέων βαρβόρων] Ώο]απάαπι ἐθνέων νο: θέ], Ίζμογά, Ἡ. 6ο. Ἰέναι τοῖς ἐχθροῖς ὁμόσε., ὺ σε «0η, ἆε Ῥαψωυ σοηῃἠτ: Ώῃό 6αΙία. Ῥα[Πι ἔύνει Θρονήμωτι µόνον, ἀλλ πο κατοφροήµατέ ἃριά Πεγού: 
66. καταφρονήσαντες Αρκάδων κρέσσονες είναι ριαςς ης {οςυΓ{ πι ο, Ίος ακεἰεκ {ή πρὸς ὧν δ) αιξ -. ΡΗ.Π5 εῇ Ἰοεηο: «{γοπάΐῥης, ζ0ς οομ/εΗέΡΗΙ » «6 

φ 

ἡ ὧν. α ζἱλως ΠΕΊΗΡε 107 υἱάείμγ. Γι (οπου. αἲ]. Λ/σε/}μΗἱογες αγλήγαε; Πιηοσσει]ομήέ. ΝΤΙΠ. Ος1Ο. κατὰ” ορῥαπή» ΡΙΕΙΕΤΕΩ ἵπ Ῥγο]οροπ]οῃ]ς Λ. 789. Γῇ. (γοῃ. 
) ᾗ Ῥοήσαντες ταῦτα τβα ο/η εθηΜεµ οοβό Αα ες. Καὶ διεσπασµένον ,. Ωιοᾷ ΡΟΙΙ ρα"σα {εοὐ την, ἵπ κοὶ ὌΌυπι Που]άο οοπ/Ητοτῖε, πα] Παδίτα οοπΈΕΠΙΕΙ8 Τὸ ν 0” εσποσυνόµενον ΠΙΙΙΑΤΙΠΙ νο]ιξ. ας ο ῑοτ. Δεσπό- 6. κατοφρονεῖν Ῥ{ο Φρονεῖν νοὶ ἄγαν Φρονεῖν α ΥΕΤΕΤΙ ης 

ον ο απορώ ΟΤΑΕΡΟΠΙΠΙ μ{1 να]ςπε. αἲ αῖς δεσπο- (τδσθΠΠοτΙΠι αι πι οοτηϊρῖε «{πηποπίη 11 ν. Φρονεῖν) «ὔπεσθαι ἀῑχίε αάλίριήσααςξ Ἐοδυπῃ ο[ξ κωτεχόμενον σε τή ἩγραΊπας {ΠΗρίοχροι οαιἠἆεπι ρτό καπαφρονήσας Ἱεμ «θι δσπασµένν. Ἱναπιαιο ὃς Ῥίβήναά, ἀοϊπίπαίοῃς πηηξαίοπο ̓ σογήαοπάιήα το να Ίοσο καὶ Φρονήσας, οοπιπεραπίιγ Ῥπεπιεραπίυταιε ΑιΠοπίσπίες, ὃς ἁῑνιῖ- ΈΌυπι ἵη Διάσα αἰνίιο Μ εσπεῖοο ὃς 1 ι]σις Ίμας 
1 1 Ῥογίος ταηῖ» Αἱοπαεοπ]ᾳ]ς ,. ὃς αιοϊαιιοξ οἵις- ᾳίδᾳϊια Ειάίοπῖ , ουήμς οταῖ οαριῖ » ΤΑΠΙΠΙ (μάνας; 
66η εταπε {αόΠοπῖς, ἆοπιο Ῥτο[ιρίς, ή ἀοσστητ Ο, 61. Ῥιρβρας, καὶ Φρονήσας τὸν συρῶννίδ»» ο{ἱᾳη) ἐγγαηηλάὰν 

ερη, τν οεζΗβαμάσο [μίο/ 5, τρίτη» ἤγ5ίβε σάσιν. «ἀπήβορδαπες Ὁβ. Χίλων δὲ ὁ Λακεδομμόνιε) Ἐκ ΙΠογεΠ.. ου οοἩ- Ορ. ν. 695. --- αἶτίων ἔχω Ταῦτα δρᾷν ωρα ὃς, 
{εηΠῖ «ἰΐμν» Χίλων τεςερῖης ΕΠ. ΑΙΟΙ οχ οοάσπη Χεί- κα) ρονῶν τυραννίδα”. Νυ]βαῖο ὢν νοσμ]αιη ὃς 1ο νοηα λων ΝΗΠ 305: 2 ΤΕπῃ Χίλων Να. 6ρ. ΜΠειπίπί Ραμ/αμίπεας {10 Ἱτμεπάσπα εεπίεο.. ο νΑΙΚΕΝ. 
ΡΙαγεῦο Χίλωνα Ῥτορατ!, Χείλωνα 1)Ιορεμ] 122. 1ῃ 7. Καὶ τῷ λόγω τῶν ὑπερακρων] (ομου. νὶὰς » 
Ώπο οάεππα!τε {οπἱρίοτς τρ]]ς ο{σοτά(α ο6ρ/Ἅγο ἆαῦετος, Λο ο ριη αΠ. πορὶνρι όἡ7. Σά, ἴνοπες. » « 

λ 

» πθφπο αρίωτάε, ρ Ὀίας Ίος 

ο 



20 

οὗ 
. ου ὰέ . -- τν ος ον λ 

ἆ-ᾱδ μηχωατα τοιάδε, τρωμµατίσα» εωυτόν τεκαὶ 
« / . ν΄ ἕ κ . μ, ο 5 ο. 

ἡμιόνις 3 ἤλασε ἐς τὸν ἀγορὶν τὸ ζδυγος» τῷσ εχπἐ-- 

Δ δν ολ ] ς/ δω δα οὴ 1ο 
φωγως τες ἔχφρ8σν οἱ µη ἑλαύνουτοαι 4 αγρον Ἠ.24- - 

Ἀήσαν "Ὀπολέσαι δῇθο.. ἐδέετό τε τὸ ὁημε Φυλακήςι 
. λ ω ω ον 3 ος ο ον ὃν ἄῑνου “πρὸς ἀυτοῦ κυρῆσοι “εβότερο ἐυδοχμήσας ὢ τῇ 

λ / ο αλ», οκιὀ / / λος 
προ Μεγαρέας γΘοµεΥΗ σβατήγή» Νισάν τε έλῶν» 
χαὶ ἄλλα πεδεξάμωος μεγάλα ἔργα. ὁ δε δήμος ο 
Άθηαίῶν », ἐζαπατηθεῖς 3 ἔδωκέ σι τῶν ἄσῶν κατα-5 
λέξας ἄνδρα» τότε ,ὰ δορυφόροι μεν οὐχ. ἐγένῶτο Πει- 
σισράτε » κορυγηφόροι δὲ. ξύλα. ὃν Χθρυγοις εχοωτες 

ἑπωτό δι ὄπισθο. συγεπ΄ανασ ντε δὲ οὗτοι ἅμα ΠΠει- 
ως. ; ος Ν Γ 2/ κ ΙΝΝ 

σιγξάτῳ ἔσχον τὸν ἀκρόπολη. ἔνθα δὴ ὁ Πεισίστρα- 
ων 3 ) Ν εν αν / κζ με η τοῦ Ίρχω Αθηναίων, οὖτε τιμὰς τὰς εούσας συγτα- 1ΟΛιλοπίοΠΏυΠη 

Αα 
͵ ράξας » οὔτε θέσµια µεταλλάξα»' ἐπί τε τοῖσι κα- 

ο” / λ /, δν ο Νο» 

τεςεῶσι Ὁ ένεμε την πόλιυ χοσµέων καλῶς τεχαὶ εὖ. 
-- Λι ο  λ 7 --- 5) δὲ εἰ ππολλὸν χθύν τώυτὸ Φροήσαύ]ες οἵ τε τὰ Με- 
γακλέης 5 φασιῶται καὶ δι τοῦ Λυκούργη ἐξελαύγησί 

λ : , ο» 

μυ. Οὕτω µε Πεισίςρατος ἔσχε τοπθῶτον Αθήνας, 
7 . λα. κ μα. Αα ο Ες 5ης / ρα. ο καὶ τν Τυρανίδα οὕχω κάξ]α ἐῤῥζομέην ἔχων, απί- 

ς 3 αν ο αλ γε-.ς. Χ.. 2, ὃν / ζω. 2 / Σι ο 6αλο. οἱ δὲ ἐξελάσαγ[ες Πεισίσρα]ον, αὖτίς ἐκ γέης ἐπ. 
ς μι δι . 3 . / ς Δ ο / ολλήλοίσυ ἐφασίασαγ. “Ὀδιελαυνόμοο» δὲ τῇ «-άσει 

ως. ο. ψ.ὴν 2 ες νάαρ γοςᾖ ανν / 3 / : 
ο Μεγἀχλέης» επηεχηρυχεύετο ΓΠείσισράτῳ» εἰ βέλοι- 

λ / / ου Δ ὁ τό οι τὴν ουγατέρα ἔχευ γυναικα ἐπὶ τῇ τυρανγδι, 
3 . τις. ὰ κ ίω. ἐδεξαμένη δὲ Τὸ λόγον καὶ ὁμολογήσαί]ος ἐπὶ τού- 

/ ω ρω ον Τοἱσί Π]εισιςθάτο ,μηχωώνται δὴ ἐπὶ τῇ κατέδῳ πρῃ: 
ο / ς πανε. ' γω - . Ὕμα ευηθέσατον» ὢ ἐγὼ ἐυρίσχω , µαχθῷ' ἔπεί γε 

απεχρίθη ἔκ, παλαιτέρΏ ἆ τὰ βαρδαρικξ Έθνος τὸ Β.λ- 
5ὶ } } 3 λήμκό’ εὐν καὶ δεξιώτερο , καὶ ἐὐηθίης ἡλιθία απηλ- . .δ. ου . 9 λαγµεο μάλλο' εἰ καὶ τότε γε οὗτοι ἐν Αθηγαίοισι 
{ / 5» ΐ κ λλάξ κῥη λα, 

Τοισι πρώτοισι λεγομθοισυ «εἶναι Ἐ λλήνῶν σοφίηνο µη- 
᾿ α. ἳ ο ον. . ον « ην. λ ιο χαγῶιται τοιάδε. Ἐν τῷ δήμφ τῷ Παιωιεὶ Ίν γυνὴ τῇ 
| ο ν νφ- ο. - 

οὔνομα Ὦν Φύη» μέγεθος ἀπὸ 5 τεσσέρων πηχέων ο-τι- ο μίσος φββθν ο» σα ο. Γ Τα 5 κ. ) ον ο Ἐν ατμο .. - 

λείπεσα, τεέιο αντύλης, καὶ ἄλλων ἐυεἰδής -ταύτηναΟ[οτεῖπι Γοπιοία, Έἶαης πηΙΠετσΠ] Ρίεπα΄ κο ώμο ο να. αλ ιφαθα η ! ν τὸν γυναικα σκευάσαῄες πανοπλίη, ἐς ἅρμα, ἐσθιδά- ρλΕ᾽ σεν κε/ο ᾱ κό θὰ. κ. ο.) . κ! 

σαΐᾖες καὶ «ηρδδέξαήιες σχημα οἳόν τὶ ἔμελλο ἐυπρι- 
2] 3 ΑΙ 9 

αέφ΄ατο Φανέεσθαι Έχεσα, ἤλαυω ἐς τὸ ἄσυ, 
ΑΠΣ ην. με ος νο ον ο μν 

δρόµης κήρυκας προπέμψαήες, ἃ τὰ ὀντεταλµένα 
2γόρέψον ἐς τὸ ἅφυ απιόμεοί, λέγωτες τοιάδε , ο βο ρ ἵῃ Ἄχρεπα γεηϊδίεπε, 

ο ψ ο» ς 2 ο ; ᾗ Αθηναίοι» Φέκεσ.)ε αγαθῷ γόῳ Πεισίσρατο), τὸν 
αδκεδκ ς 3 ἷ / 5 / ο ) ἀὐτὴ ἡ Ααίη τιµήσασα οὐβρώπων µάλίσα, κα- μι ὼὰ πο λκ. χε ώς δ.σ] ως σας λε άκὀλος «εκ . τάχει ἐς τὴν ἑωῦτῆς ακρόπολη, Οἱ μὸν δ) ταῦτα ο κών ο ιν πι ο ννσο πρ Ἀ/ ο φατέσήες λεγο' αὐτίκα δὲ ἐς τε τοὺς δήμες Φά-- 

αι πρ ορ πυρ; οἳ τι 
--ᾱ- εί, ο αΠὶ ἔδωκεν αἩξ ἔδωκέν ὃν 
Σαρή. σρωτιώτα- ο], 9ὶς 
248. ὃο οτα Φεβ. "ε Ἐκ. 

ο Ρον]; 

5.9. Ἱνίσριάν τε ἑλών]' Ὡς -Ίμπο Ῥίμβνας, 169 εχρεΙῆοπα ρηελς πέῖς Ο.Α. Νίσαιρ αἩ Νισαία τες Ῥίπραεα, ΟΥαπιπιαΠσὶ αυαετηπε αρυἁ Οἱ. Ό- ΔΟΜΗΣ 1 μονή, 1, τομ. ΕΑΜ παπα Ἐπί τε σσ ἔνεμετὴν πόλιν] ος ]ης ΑΙάῑ ἔμε- σέ Ἴσμρε. Ῥιπείογε, ἆανετσ: ΨΙάετα Ρ/αγοδης Ἱπ. 8ο: 
Ὃ ιωνν εανναστε νὰ τοὺς πλεόν τοῦ Σόλωνος" ΒΝΩΝ πρῶτος ἀντὸς ο) τοὺς Φίλους. 

ἵπ. Ἰγ[οραίοῃ- 

ὠναγκάζων" {εὰ : ἀϊναίβμῃ .Ἴσησα ο, Ἀίοβγο Ἱ[]ά ρ]ασιῖε : Δυο. οσεπηρῃς » ἃ (γοπουίο ἵῃ ΠΠΙΠΗ σοῇ- οπέάς "εκ Ί,. νς σαι οἶπερ ἔνθμον πότε ολες Άη : η Πρὶ 4ο ἃημυ πο, τοτε τᾶς "Αθήνας, Φιο απῖπῃ 1Ρὶ νο. ὃς η) ο Ἰπεοιναῖ]ς ἑοηροκίς, α τοι! πή, ο ΠΠ ἄσπι, αΕΡΙπαξα. οοηπιοᾶε εομΗρί Ροτεπῖε: ὁς Αθ φποά θε Ὃ ο. ΡΕΙΠΙΩ νίος Απ]ιεπὶς ο 6Ψ6Ε- σωτείρας. εἶδος ἔχουσων. δρα αἲς ιών απι Ῥποσοπι ΣΠί πι γχοπηίάεπι Ἠμηκα. Ἀομδορίος, αῑτ ο ρριανα. Έεοςτ. Ρ. 169, 5. Ἰοεύπι αάμίσαε 1. 
τά πημήης οομβΙίο» Ν Ἠρνοβο, Ὁ. η τηε εωηβης Ἱπ. ΟΕσἵΙορ. ο. 97. ὃς Ῥ]ῆδ μπα νο Ἕμ -οοπίος ' ΒζΑοσ. «ση; Ἴλρβορ. άμμο Ἔν αι, πα, ὀλμδοηίην : “δἴμκά σπα’ ΝΗπεγνας, ὃς αἩ Ὃ ο 
ο ο μον σιομας ον Ἔρ ή πείρα] ερίᾳι: αποᾷ να]βανίε αν ον τοῦ: βαρβαβιμοῦ  ἔθλευς τὸ 44 "δι. Τα ν. ο σος γα ταπαι σα θαῦή Ἑλληνικόν] : θἶνα μος, Ροή » ει ειῖο, 1ος τηα]ηθτῖς .  νδηπη πλης 
ης κ Ἐ υ- ά πα. ' μοι ἁσμω . ψ π]β- 

ος. «ΕΙΠΟΙΗΗ ΡΕΠΗ5-α Ὅαμμαιρ Βήθίς {υας- 
σοπβαδίς ρα οι, Δε «ζωη ῇ {ειατα, «οσαθ. 
εοπεβαία.. ος πε» εκ, ὔογομπο νοβοπιοΠίθ 
οπηλλαν μένουν. 9 η] Ἑλληνικοῦ, ον ὴ δεξιότερώ ν 

Διαπίσπίος αιήάςρ ος ϱοἰδηΠῖ», πτ Ποοσε[α ϱΠ ὃ 
περεβάλωτο», υἩ [σι συνέσει, δεί τὸ Ἑλλημὼν ὅ- 
Ῥαχὰ Ἠμηονάση, Ἵλοψι μια ομίας ων. δι, μα ὕτυπι ΤΕάΠΙο Εαλείος νους αν | τη τν 40 ον 

σα } ἀθρίις., ον Ἡ 

π ΕΕ Ἀπσουρ ο τι 

το θμο επ η ἔμενε. 1π εί, ἔνεμε. ο θἱς μέρας. πι αάμ, Ῥαη Ὦ, ἃ α]ἡ.. ]είο. τὸ βώρβαρον ἔβιος εοὔ Ἑλληνμοῦ: μπα Ἐν 

ο σα, πε α 
ἄδίσετ., αἱσπαπι. : Εεπήπο σεπ]ήνί ἐκ πριως Ἡ 
τοῦ βαρβάρου όνος, Ἀπρήριήταίσπι΄ ο Ιαπάαπὶ Ῥὰ- 
τἱεπίθς» Ιρτατ]οῦ » Ὁἱ πιηοτοητ» ρείππονετηηε. Με 
μπι (με δρῦ. ο] δι ΠΡ οιρτοοσκνῖ 

ρ; Ῥήήμαίας» εδ 
«4ἱδεμαε]. ΧΠΙ. Ῥ. 6οο. Ο. σὺν καπάγουσαν Πεισίερα 

: σον ἐπὶ) τὴν τυρανίδα, ὧὣς ̓ Αὔηνᾶς πεῖρον- εἶοος ἔχοι ο 
σα», παλήν.Φήσι γεγωένωι, ΜΗαπαὈί]ο (ωμῤομο να 
πες Ποα αβρῖε 1 ῬΗήη. ο, Ίν. Ἰήουγβις ὁ πλεθ 

1άσε γεεζνοοηήδε ΙΡΛΟΝ 24 020ϱ) 
}η]ορέο ᾖζασ.α, 0-5. 

 χοβπσοταί: 660 ΟΙΠΠ ᾳροσ Ἴ 
: παπάς ας, 116 οΡΗ5 προδέξαντες,, προδείξαντε 
Παίά ἀθοίε Ίος αχ Ίοσο.΄ έ πάς 
ᾖοαπά Ἠίαπι {ρεείεπι πε Πποβμιον βι]ετεπε.. σι 
ἠγσεπας Ίππο Ἠάεπι Πομ πορ]εχίε 1.1. 51 1. 
Εδί κὸ τὴν τυρωνίδα τῶν Αθηνρίων κοπέσχεν ΕΥΠ 
ρἵέγο  {οηρίεῖ ἔοαπι αμίειος ῇδ, 

Ῥοβτέπηυς α[γαιῖος ταππίάοπι οἑξαραξ, ὃς «ἰεδής ἐς" 
οἴρίε. ΡΙββτα(α5 α Ἰάπεινα τοάμόχας ο 

ἴαπος, Πιπαδορπιος1 τοπ ΠιασΠΙπα 1. οε ἡρ[απᾶ νά 
ας πα]ο5 α παπι ναἱπεταν{ες, αρ]ανΊτ Πππιεηίᾶ 1 
ἄοταπα, ταΏαµαπῃ ε]αρ[ας οκ ΠοίΏδις, απεπι Σ19. 
Ρϊοβεϊίσεπτεπη {οἶ]σετ 1] Ργο[ας Ιπ6ετππετενο” 
Ἰη]β{οπε: ὅς ρορυ]απι Ῥτοσατις ε[, ητ αἰ]αιῖά ον» 
Ποβίῶ αὖ 1ο οδείπειοι , αἴαπα πμ» ΙαμάαρΙ]. 
{ρεείππεη {11 εϊἀϊςίος ἵπ ἀασατὰ σοπίτα Μερα- 
τεπ{εΒ, ἵαπι «αρα σα  εηπα αἷῑῖς ρτῶς]ατ1θ 
οβειῖρις εἀ1εῖς,. Ῥορι[ᾶς ἴρίτας Αιπεπιοπββάο” 
«ερτις, ἀεεῖτ εἰ αποσάατι ὁ «ἴνίρας ἀε]εξιος σα» 
τον, αυΙ πο [αἴε]βτος αῑάσεπα Ῥιῃ[ῄίτατο {ειτεπῦ 
Πα[ας, {εὰ εἰανα». 1 Ίρπεας επῖπα εἶανας ΠαΡεΠ" 
τες {εἑζαραπέατ ει1π ὰ τερο. Οἱ βπηα] σππῃ ΕΙ“ 
Πῄτατο Ιπ/ήτρεητες αγσεπῃ οσσυραταπῖ: ὃς ἱπάς 

“πηρεπίο ροῦτηςς πυ]]ῖς ο (01 
εταπῖ πιαρίβταΠρις Ρετιατραῖς, ποαιιο 1ΕΡΙΡΗ5. 
πιπϊαιίς, {εὰ Ῥτ]οτο Πατ ἵηταρτο βαπημι(ας 
ΠΤρετη Ῥεπε ας ραἱεῃτο εκοτηση», ῥεά πομ πι 
ἴο Ῥο[ι ἵεηροτο [αξιο Μεραε]ῖς ὃτ ΤγευῖβΙ. 
εοπεοἵάρας απίιηϊς-ευπι εἰεεῖς, . Ἠιπο 1βΙΣ 

Γ 51 πποβυπι Ῥϊββτατας ρηπαπι οδηπυϊς, Αθ: 
πᾳδ» ὃς τγταΏπΙάεπ ποπάππη να]ὰᾳ {ΠαδΙταΠ 
αδεῃς΄ απήῄε; εμας εἰδξζοτες ἆεπιο 1Πίες 18 
{εάιάοπετα τοὔΙπτερταταπτ.. ππ. ους. οΡ{εδίᾳ5. | 
Μεραε]ες, ῬϊΠῃγαϊαπι ππὶκίο σαἆισσατοτο τν 

οον]τας Ώμπαυ]ά νεῖε {Π5ἱ βΙῆαπι εαρετεμχοες 
ΓΡ τγταπη]ά1 Ῥταωπη]ο, Αεαϊρίεητο γετο Πεῖ- 
πηόπεπη ὃς «οπᾶϊσεητε Ἠαης οοπάΙοπεια ΡΗ1: 
Πταῖο, ππαςήπαητατ αά Ἰας. τοβῖτηπα, τεπὶ» 
πῖ 6Ρ9 «οΠρΕΠΙο, Ίοηρε Πα[εἱςβπηαπα:  απαράρ” 
απ]άεπι Ίαπι οἶἶπι {εραίαταα ΕΕ α-Ῥατρατίσῦ 

Ο56ΕΠΟΙΕ (ΤΦΕΙΠΙ ». ο ρρς αμν ὃς α {ατί. 
τατα 1{ομάα πιααῖς αρΙοιχεης. Π οπῖαπῃ 11 1. Ατοπίορῃδης, ααἲ Ίπτει (γσος ἔεταπεας { 
ριεπεῖα ρπα1» τα]ία ππασβϊπαπτατ. Ἐτα Ιῃ Ρο” 

Ῥυ]ο Ῥεραπ]επῇ πια]ετ ποπήπε Ῥμγα, πῖρις αν 
« βλ πήπις Παΐυτα απαίπος εΙΡΙΟΓΗΠΗ: ἄριρ 

Ὅτ ατα ασυπί Ἰηβαμχίσεῃε, Ἱπ,οὔττήπιους ΠΗδα-. 
“αδίεπε, «οπηροβἔαπα ἵπ. εὔπι Παρίταπη., απο νε’ 

πι Πκῄπια αρραπτήτα εσ{6ι, 1Π Πρει ασιπῖν 
"ριαπι]θῇς αιΙ Ῥιῶσυτίθτοῃε Ῥιάσοπίδας, σα 

Ὠσοα πιαπάατα Ρίο”. “παπεΙαϊςηῖ, ἀἰσεπίός» Αιμεπίεη[ος, Ῥοπα τπο” 
το εχαρίτο ΡΗΠταζαπα, απεπι άπεινα 1ρ[ᾶ 

τρεθςῖραο Ιπῖεϊ Ιοπ1ῃθς λοπους Ρτοίεαπατα, 18 
: ἄπ8πη τεαας]ξ ατοσπι, ΠΗ Ιβ]ευτραδβπιεμπιας τά” 
μα Ῥιαάιεανειαπι: ὃς Πατίπη τηπιος να ο. 

. 1. νο 

Ἠχέων τεσσάρων. - 

, 421 

ο, Τῃ εὔνομα ἃ Φύη] Όυα ο[ίσηεαία οἶνας ἀθεθ- 
: «1αἱβίε- ἀῑεῖεμΣ ἐυεδής, ὌΡΟγΨΟΡά 

απῖ-΄ 

ὄλορα αἱβεο εταδΊωΣ. 
να ο σκ ΤΝΑΕΚΕΝ; 

αι 

το γα τβ τες η αΙ Ἡπμςς 11 μι” ἴσο, Ίο) προδέξρωτες σχήμα] Ἐυῖς» αι πρσάψαντο 
ρ δήσαντες ος ΙΨ. 105. γις 110. ἡ 

ΟΠεπίατύπε ογρο πιβρης 
4) Μά 

δε” 
.. 

{ο. Κάλ 



61 Ῥίβῄτοιηπι πεσερεταπε, Π σης ΙΠτησβ πι, απεπι 

:᾿«ΟΠΙΗΡΙΟ Ἰρογος εο]]το » Παπά Ιορ]ίπιε «οἶδας 

65 Έτος: 

επξ]ι Β[ζλήα ίς ἀς]ΐ5; [τὰ [οοάς αὐήέοιε γαχ[ι ρεῖ αυ τει .-3 ὃ - 
τησ ὃς Ετειτία ο γίπα Ραταῖ, γεπίταιις ΜαΤαΙΝΟΠΕΠΗ, σ 1, ἳ ο ἆ Ἡ ..... Ἱ, : 9 

ν ώ . . , . Ψ 1 να ἐ 2 - ς 2 ι 4 Ἴ ., ση ο ωὰ. μι .ῥ. αν «  δ 

εΙπαπανιὲ, Ῥηήβῄτατηπα α Μίποτνα τοάαςϊ, Μϊλοτιε ἀπίκετο, ὡς Α θηνα[ῃ Πεισίσζατο κάτάγγει χά4 
ο ως ζ ν 9 τρ κά /  μλνμον τν ο ο 

ΨΕΤΟ ΤΠ υ1ρε εταπε, Ρε[ααῇ πας ΠΊΠΠΙΕΓΕΠΙ 5-  οντῷ ἄσεὶ α πειθόμλνοι την γυναικα εἶναι ἀυτὸν τν θεό {5 ἆθαπῃ ἱρίάπι, ΓΠΙΠΣΡ {πρρ]σατυπερα (ες, ὃς προσιύχωτο τε τὸν ἄνθρωπο » χαὶ 2δχοντο τὸν Γα-. ἀκίπιης, τεζµρενατα τγταηπίᾶο, Ῥ]ββταίης,ος οἱ αΤΟ. Απολαξων δὲ τῷ τυραηίδα τεόπῳ τῷ εἷ- κα τι; ἳ ος Ραμοπε᾽ ἅπαπι ορια: εἰ Μήορασ]α., βαπι βημένω ὁ Πειοίσρατος» ον τν Ὃνλ την προ εΡας]1ς ἁπεῖτ πχοτεπι, ἈΓοτηπι αυπσπι ὅζ ΕΙ45Μεγακλία οπως φαμαση ἐγακλέως τὴν εσίεητ εἰ 'αἀο]είορητος, ὃς Αἰεπιροηίάτο ἄϊσε- »δυγατέρα. οἵα, 9ὲ παίδων τέ οι υπαρχόντων γοφίέων τεπῖυτ ορποχ! ος[ο Ῥϊαεπίο, Πο]εῖς ἐΧ Πογο : χαὶ λεγομένων οὗαγέων εἶναι Ἡ Αλκμαιωηδέων , 5 τόν | 5 βελόμενός δι γθέσθαι ἐκ, της νεογάµε γυναικός τόσα, 
ορ] μας πι κμβτα,ς ει απιη τρίο πι μος ἐμίσγετό δἱ οὐ 6 χατὸ νόµου. τὰ μιέννυν πρῶτα ἔκρυ- ιο μεον Ροΐκα Ώνο Ἰπαμη νίρίος {ευ ορ ὀδοπῖε ταῦτα ἡ γυνή; μῇ δὲ, εἴτι ἱορεύση» εἴτε κὀὶ εἰ, ΠΠΑΙΤΙ [19 αρεγῃτ,. Μαϊον γίτο ἱποϊσανίς, ο ο το ας μὸ δν τῷ ἀνδρί χὸν ο) δικό, Ύετο 1π]ᾳπε Τετοο {ο ἃ Ῥϊπήγατο οοπίιηε]α αξ- Φράζα τῇ ο φητειἩ ε τῷ αγδεΙ. Τον ὃ . 1012 η, εγαῖ πτατης» Ρρο[ιῖς Ιπ]πιίςΕ]]ς 1ῃ Ρα Γ]8Π1 Χρ»! ἀτιμάζεσ αἱ οσον []μσ ο Εάτει ΡΥΊ. | τοζλε ο {ορ]εῖο[ς, «Ὃυ8 Παιὶ ΕΙΠβτατῃς «οἩ- ὢρ έχε, χαταλλάσσετο τὴν ἐχθρην τοισι ἁ σ-ασίωτη οι πἰπιαάγετίσης, τορίοηο Ρτογ[ή αδ{ςεα]ὲς σι, μαθὼν δὲ δ Πεισίσρα τος τὰ ποεύµεια ἐπ᾽ ἑωύτῶν ὃς υδί Ἐτεμίαπι Ῥετγεπίς, ππα οππῃ Π]]1 ἀε]Ι-σ 5 ραλλάσόττο ἐκ της χῶρης τοπαράπαι, ἁπιιόμοδε ος ον ος ος 8 ἐν Βρέτμαν, ἐβολεύετο ἅμια, τόῖοι παισίν. 1 πωίω ἔἶπα πηησοτὰ ζο]ἱεροτηε οκ αμῃ Ἔσιω ο ο γιώῶρ ήσωτος; αγακ]ασθαι ὀπίσω τὸν ο 1ρβς ποηηυίαιη ο ο μοδα ολαῦτα Ίγειρο δωτίας ἐν τῷ πολίω.. αἳ 
1Ρῇ16 πομημ]ίαπα απῖο τενετεηεῖαπι ἀερεραηε. Ἐν βία, Αμ ο ο ῶσολίώφγες επ πιη]ε πηαρῃας εοπίμ]ετιμηὲ. ροσηπίας, ταν νέες σφι. προήδέατό κά τι. πολλῶ οἳ μεγάλα πα- γετο Έπεραπί Πρετα]ίταις {πρεταγείηης. Ῥο[ιζορασχόντων χρήματα ΘΦήδαῖοι ὑπερεβάλωτο τῇ δύ- πῶς ηέ Ὀτεν] {ετπιοῃςα ἀϊςαῖα, ἴεπιρας οχοίτηπα σεί τῶν χρημάτω. μον δὲ 6 πολλω λογῳ ειπεν, πο, ἂν ορ]. ἆ τεζῖσαπῃ εἰς οκρεάῖτα [ηοτηηῦ. ἐφυ  ώή 
ὃν οο ν αρα Απενι ἁάοιαπέ πιριος. η, καὶ Ἰν ̓Αργεοι µισθωτοὶ ἀπίκωτο ἐκ. Πελοπο- Ἴ ΠΟΜΟ. ὃς Ἰνασ]ας απλά επι 3 ΠΟΠΗΠΦ 4 αι καὶ Νάζιός σφι ἀλὴρ ἀπιγμθος ἔθιλωτὶε», τῷ 
ΒδάΔΤΠΙ5. Υοἰπησατίᾳς. 1ρβς αφ νοπίοης  πημ]έαπας οὐ ιο ΛΜ καν τῶν ο αλ το, ωρα δτίς .ἲ Μἰβοτίταείς, αφἀ]άΊε, αἰαῖο ὃς ροσυηῆῖς ἃς νὶχῖν. Ο5οῦ, μα ὃν Δύψδαμιςν Ῥολυμήρ πλάσηῃ ππαρεχετον έἩ απεοτα Ῥχοιτῖα, απΔο απάσςἶπ]ο νοχεοη- οάθμίσας καὶ - «φἸματα και ἀρθρώς. εν εετεάἹετάπε, ὃς ῥΥΙπιηπη 1ῃ Αιτῖσᾳ ἸΜαταίΠοπεπα. μη τρ 9ἱ2 ὄνδω ὄτω ἔτέος απίκοτο ὀπίσω. καὶ οσεΙρᾶτηης. Λα αὖος ἵπιρτεα 1Ρὶ οα[ἶτα Ἱαμοηίος πρωτο τής Αττικὸο ἴσχεσι Μαραθώνα. «δὲ τούτῳ ευπι{αζΗοβ οκ πτῤο {5 οοπίοτεύαης, ἴηπιαΗ εκ τῷ 6 χώρῳσφι ςζατοπεδευομθοίση, οἵ τεεκ τὰ ο ἕεο» ͵ ο λος ο αχ 2[ὁ ος ω σα 

Ῥορι]ς α/]περαπς, απίρις ετας εγγαπηῖς αμαπα Ι-Ζορασιῶται πχ το ολοι ην ὃς τῷ διμὼ τοῤοἒην Ῥετία» ορίαρ]]οι ἐΔϊαπε Ιέα ΠΙ αἱ άεΠισοΏρτθρα-- ες, [ ν ιΦιο γε ο ο νν' 12 ιδ ου | 
κά ο Ὅ ού, οἰσυ η Τύραν)ι «0999 ελευν)ε ν ασπ'ας-ὅτέρο 

Ῥαηυας., Οοἵογαπι αμα α ΡιΠβναεις Ρεεύπίααι. κο. ὃ μμ μμ εαθέρῆς Ἰν ἄσπι ια, 
νι πλ ως ον ΑΟ Ανιτον ο ὐ4- | Ὁν ὅλ 

εοβεθαῖ, ὃς Ροῇΐρα Ἰμαται]οπειά ε6π6Ραξ, Α.ῑο.- ἡ οὗτοι μὸ δὲ συήλίζωτο,. Λ9 Ῥαίῶν ὃὲ το τν πϊθη{ες αι ΙΠίγῃ ΙΤ ΡΘΠ] ἀερεραπῖ, τεπιπϊμ]]]ζοσς- 5505 ἕως μέν Πεισίσ, ρα] τα χρήμα]α ἤγερε, χαιμετ-. ταηΏξ: {εὰ Πῖ αοσερεταηῖ ΘΗΠι εχ]ΜΜαταϊποπειτ- αυτίς ὦ, εσχε Μαραθώνα, Ῥεπα νδγβις Π]ονσγς , ἵνα ἀθμπίηίι Αικιᾳ αἡγεμιςζστε δὲ ἐπύθρήο ἐι τᾶ Μαραθώλος αὐτὸν 1 πορεύεσθαιἐσ] «Ἠτη «ΟΠΊραταπε, ΤΗ Ἱρίτης συ οπιπ]βηοσορής τὸ ἆἲσυ» ὕτω ο) βοήθέυσι ἐπ᾽ ἀὐ]όν, καὶ ετοί τε πα]- νο ο απο ο Κατώντας' καὶ ὁιἀμρὶ Ππσί, ο) Ἰδρρεκὸ νε. ενος. Κ 38 ο ον της. Ὀρβρωυ τε; πο πως στ ο πο - τ σξατος 

ο 4. Πιγυῤᾳ, ἂν ή]. πας ζ αδίο πυθέµορι, ὃ Ἰαί., νι]ρο νωµέει . υγ. ἂν, ..ὁ 4. ὃς 
1). ἀς ο βρ ο τὸν νόμου {Ξάή. ἆ Στρωτιώτησι ἴΙ: δε ὠγερύ.οἵα. ἐ Γνώμηικεής. επι πιατρ. δ1ερᾷ,  Δεῄς. {στ δ.. προµδέατο Ιεζ. »«Ρεή. προειδέωτὸ. "6 Ἀρόνρ Περι 9/62. οἵα ὃς 41. ο Ἀοής, ὃς οιερό, Π1αιΡΟ. σα, οὕτω. τὰ ἀέον. οί, οἵα Φλερῦ, 2 αρωτεύεσθαι «4. ὃς σε, ο σος πλαν ο 

ο ΦάκΦΔΒΗ 
ιά 2.) τά 4 

- . ος πα . ο . ο αν ος μα 
ἓ νο ον ῥφά τέεντ -. ἐό . 

.- : 
οκ 

5 

. 
ο 40. ΚΑ) ἐν τῷ σαι πειόμενοι] Τε πΠΊδγοιή το 46η α4οτατεπξ. 1ηςρ5{6/6. αΠΠπιος Ρε(μα[ο ἀαυιέ ο ν]ῃ]» ρα, : απο χστ 

τας, Πνύμενοι πατηπι 6[ξ εκ -ο”, απσά Ι6ΒΙΒΙΗΜΗ, 50. “Αι τιέο σῷι σρρηδέωτό κούτι] Βίς Κροίσε. πιο ὃς 
ο πε, 78.΄ Δάρεος δὲ οηής., οοπ/επΒθηῖς [σα ἠχμίίωο, Έα πρρ/δομαι τὸ” 
πυίόµενος ὧσε τὸ ὀγκειρίδιόν, οι 021η οὔ/οηῤερομὲ ὅτο, ῬεΒΙπα νίε σχορουίως αἀῑΙς ΤαΕΠἱς. σωῤο, ρε 
αῑα, απά αιΙάσπι πειόμενοο-, «μο. Πιθάο: Ομά0: ία: όρη 21) οηΐε Λ]πομε γη: {54 ΥειῬο 1Η. Πο 10Ίροη- 

1ος Τη Γ1ο ΠαΡριής, : Έποῖς ΠΠ ας 1. Τρ ζοδεῖσθοι Ἠειοβοίσο {εἴπιοΏΕ πο, αΠιᾶ 
«4ῥεμαρανεκ Ορ], ΧΙΙ. ρ.6οῦ,., ὃς ΟΗοΙ 10ο: ς ἔ, ας Τ6νοΙσΠΕΙΩΠΙ οὗ ποζςρΏµη απίο Ῥεποβοήμη ὃς 
1ΠΙΟΙ Εζηή, νν Π/7., ναπῖε; εὔίαηῖρς, ιά, ο, σειι- δταῖυπι απἰπιὴ τοβα » Ὁε 11, 49. κόὶ τίς ἐσι Ἑλλή 
ΠΕλβάναυ Ονπός) το ον μα πως ». ᾧ ἐγὼ πρραιδεῦμαι , Ψεωςὶ. μὲν τὸν ἀρχὴν μον. Γον οοομόνον ἐν ον] κάν οληδίααν οχν ΄ἔνων "αμ οὗο Ἰσργεμμη ἁπέο ἀελοο, που λα]ς Ἰωήετ» 

{ν, πολέμους το, Ο9Π8, αἆ Ὀ/οάρ/21. χὶ, Ὁ, 96. πά: 

Ἰωλλάσσετο σὺν ἕλρην ποῖσι ερριόροῇ ία Ἐν Οσττό ης σα εχ[οεῖρεα Ἠϊὸ βΐμε ἵω Μ[; σοπρίᾶ- «98. ΚῶΣρλλάσσετο. τὴν ἔχθρην σοῖσι οαδιώτγσι] Νἱάςσ ποε Ὅς επ {οτπ]αίοπα  ηέ ΟΟΠΠΛΕΠΙΕΣ» πιοζεείο ποπ 
ἀσιῤῇ. Γεορογά. Βθηομα, πο δρ ας ῥ ΩΜΗ ει: αι ἠπῖ Ἐκίοθοβίι ποῦῖε, Ἠπας ος Ίβποτας :,Αάάϊ 
σήσι Ῥτμάσηϊο εοτερίτας, ́  Εβ: Ἱη “Ηογο (ο) {οηρις οροτεςοε» Νοθἠκ την ποσών; «εκάεπι πιεσα Π9: «υάδι Βθοποπ, πασαπα Ψοσπμι ΟμβΗῇο 2 Οβείεηπες {5 ορΙίοµο, ομΤΙής πρώτο. απ Ῥλάωλμι αι ος Ἄπιριο Πε θίοτ. ος, μμ ντος ζ] ῥ70(ῥΙοΙ ση σα ο βλ κ ποραρο- πε ο δν όκς  {ζθαὤᾖ) 
νὰ Ἱππίεῳ δὲ νρώμήν νήσοντὸς] ΟΡΙΗδΕ ἐκ 1ιδάϊς ᾖοίς ερ .. 6η 

' νά «άδικο, 

τας επίπῃ απίπιαάνογήσ(ο ς πήτη Ἴπος Ἰποπίδηµα» Τῃ αυΐδις ιριιέοτ. ὃς -ὅρο ῥαμ] οχοαξρξα σοΏΓεηΛΜΗ Ἰπέδησθάδτα, παος ρα Βλ μό μη ΑΜ ΕΙΜΗΗΕ ΙήΙπωμ ο 
Ρο δυπέας σαεως Ῥασΐμε, εἰεκίωε, ο, σηπι σπος αμᾶσιη Ἱπρτιάσπεος. αυ ασ αμ η]ρρο ο νορί. Ἰοδήομοτα, οΏσ]ς σομιἠόθᾳ Ὠδς Ἀωτόρ το βου. ηλίος,Ματαιλομίς ἸΠεπο τεῖαυε {οπ]ος τῷ χδρῳ ρο. νο ομορθφαῖος εἶναι, νρώμησ! τε νμὸ ορίων τι. θο. Πμ]πηε, μή] πιοµᾶα νιάανίε Τα τς, 6ο.» α]ας ασ, ες ΡΕ ΤΑΠΊΟΠ πίος Ψεία. «4γῤῤῥορὂομ, Λαζ. τεγροῃάα, Ἰά Ῥοπο., αιισά οὕτω δὴ, βωθέουσι απβα πια. ΝΙΚΗΣΕΙ αν τν δρ ΤΝοΜ Σο, ον ἐκ. Ιόπιμή Ἴπους ὃς Ίρεοῖς. Ῥαμάσπι Ππς υ]]ο ο, ΜΚΗΣΕΙ σλείονας } συ. 4ς/ὀδήνον Τα Οἱεβρῇ, Ῥ. ὅς. [οπβοπίς Ἠποτα». Π ναί μπη» (ο Ῥταθῖνοε, 1ά το οπ6; ὀντασθῳ ἔτερυ ψήφισμα νο, Ἀρρσίω,. ἅ Ρ. 8ο: ἦν μὲν τοπ, Ναπι ῥοππ ατα δε Πονοάοίοιμι οε[ς εκ ωρα 

γαρ ὁ τὸ ψήφισμα νράψας μολ. νρρίσως ᾿Αργῃος,  Ίλας 12/ο ἵπ Εοο Ῥ. 986. τό, ατηις αμυπάς ζεππομίίτα- 
Βέπήπα {μπι Ψαϊος 1ὰ ριαρ]ῆς., νᾷν µῃ ὃς µά- Ὀίως Ἐ, ντα, 14. ὃς ρ 2ο η } 
σ 

τμ ιραν : Ἶ 8 ν 4 σ 

ον ολο 00ο ρθρο ρπίω πανε 
ολ. 9 . : ν ιν ο Οµ ΠΙΟ. 6Πίέ: «ΠτΙαΠΙ. η μη, ο. κ ωἳ δ1411Π παΤσίηεπι «ερζαμ{ νοπ]ε[ς Φρώδή' νἰ- 68, Ἐν το. ο. ο Ν τ οῖο αμος ἅμο ζοδΐος 5, 

| μα ἀεῃοπανίς, θεμθά!5 «4γεῦιοπηη]α 

: 

Χρόνος διέφυ, καὶ πάντὰ σφι ἔζήρτυτο ἐρ τὸν κάτο». 

/ αν λόγου εἶδένα εἶχον, ἐπεί 

ο 

3 



απ Ε:κ. ο. 5 οςτ δο 
. Γη .”ν ο. 3) ἀ-ρατο » ὢς ὀρμηθεντες ἐκ Μαραθῶ]ος ἠσω ἐπι πο σσυ 
ἐ6 τωύτὸ συγόγτες, 3 ἀπιέωται ἐπὶ Παλλωνίδος Α΄- 
θηναίης ἱρὸν, καὶ ἁγτία Έθωτο τὰ ὅπλα, οθάυταβ 

Ξείῃ πομπ] χρώμνΘ’ παρίςαταιΠ]ασιςεάτῳ Αμ- 
φίλυτ(ϐν ὁ Ακαρνὰν, χρήσμολόγΘ» ὠὴς, ὃς δι πβοσ- 
ιὼν χρῷ ο) ἐξαμέτρῳ τόνῳ .. τάδε λέγων ο 

Εισαι ὃ ὁ βόλος» τὸ δὲ δίκτυυ ἐκπεπέτασ-αι’ 
Θυνοι ὃ᾽ οἰμήσεσι σεληναίης διὰ νυκτός. 

Ο μὲ δή οἱ οἸεάζων χρᾷ τάδε ΠΠεσίςρατος δὲ » 
συλλαξὼν τὸ χθησ{ριο, καὶ Φὰς δέκεσθαι τὸ χρη- 
σθὲν, ἔπἽγε τὴν σρατίην. Α΄θηνατοι δὲ οἱ ἐκ, τὸ ἄςτεος 

ὃς ἀριςον τετραμμένοι σαν δὴ τηηκαῦτα" καὶ μἩ 
ο ος ψε. ἳ ὦ ΐ 

τὸ αβισον Ὁ µετεξετεροι ἀντῶν οἱ μὲν, πρὸς κύδυς,οοΥ ΕΓἴεταητ, ὃς Ροῇ; ρταπάΊ απ ραγεῖπη α Εεβ[ετᾶδ» 
οἳ δὲ, πθὺς ὕπγου, οἱ δὲ ἀμμφὶ ΠΠεισίς΄ρα το), ἐσπεσόν- 
ές, τοὺς Αβηναίες Ἑρέπεσι, Φευγόγτων δὲ τούτων» 
βελὴν οθαῦτα σοφωτάτην Πεισίσρα]ος ἐπιτεχναται, 
ὅχως µήτε 5 ἁλισθέω ἔτι οἱ Αθηναῖοι, διέσχεδασμένοι 
τε εῖω. ἀναθιδάσας τοὺς παιδας ἐπὶ ἵπσες, «ρδέ- 
πεμπο . οἱ δὲ καταλαμθάνωτες τοὺς Φώγοτας, 
ἔλεγω τὰ οιτεταλμθα  πσὸ Γεισισράτε, θαρσέεν 
τε κελέύωτες , καὶ ἀπιέναι ἆ ἔκας-ος ἐπὶ τὰ εωὺτοῦ, 

αρ 5 ἳ ο) ΛΝ 
Πεθομένων ὃε Ἡ Αθηναίων τω δὴ Πεισίσ΄ρατος τοτρί- 
Τον σχὼν Αθήνας, εβίζωσε τὴν Τυρανίδα, ἐπικεροισί 
τε πολλόϊσι, καὶ χρημάτων συγόδοισι. Ἐ μὲν, ἀντό- 
θω, τῶι δὲ, ἀπὸ Στρυμόνο ποταμᾶ δυιόντω ὁμή- 
ρυς τε τῶι ο ρομευάή]ων Αθηαίω: καὶ μὴ ἀυτίκαφυ. 
αγόΐ]ων παῖδας λαδων, καὶ καταςἼσας ἐς Νάξο, καὶ 
3) ταύτην ὁ Πεισίσρατος κατεσρέψα Τὸ πολέμω», κας 
ἐπέτρεψε 5 Λυγδάμι. πρός γε ἔτι τούτοισι ΤΝ νησον 

Ἀύλω καθῄρας ἐκ τῶ λογίων. καβήρας δὲ ὧδε, ἐπ᾽ 
όσο) ἔποψις τὸ ρᾶ εἶχθς ἐχ, τούτο τὸ αχ .. ο ; 

εξορύξα» τοὺς γεκροῦς , µετεφόρεν ἐς ἄλλον χώρο τη σὰ 1» όδ ᾿ ' τν” 2 ΔήλΕ, καὶ Πεισίσρατος μὲν ἐτυράμυθ Αθῃαίω Α- 
: θηναίων 

ᾱ ̓ Απινέεται ὃς ΠΟΧ ύετο 4 . ) ὀ ων, ος 
«ΑΔ, ἔκασον Ώρπιατα {αρίᾳ Ροῄίο. 

λ ζ. Ἐπὶ Παλληνίδος]. «Δίως πόριήε παῤύένου Παλληνίδος 
αάανει {11π1 Πππαπάπη ριασαἰοῖε Εγβ]]οιις ἵπ Ίομ. 
φ1ρ. Ἠενασ]]ά. Ψ. 1091. Π0ἱ ν. 819. Ἱεριητιτ Πα: ολ- 
ληνίδοο γὰρ σεμνὸν ἐκπερῶν πάφον Δίὰς ᾿᾽Αθάνας. ἴοιι- 
ΡΗΙ Γοτβοπ ἀοπατῖα 54 1ασηιις Π]ίς {Πίο ή ρεα Πἱ6γΊΠε ὀορπο-- 
1ςοτεπιής» 4 Τδευή/ομῇς αἆ που ροινεπἰκίος αὶ Πάλλης. 
νι. «44ὔεῃ. Ν1 Ρ. 9984. Ἡ. οςδ. ΑΦ Ῥοῤεπας 1. ο. ο. 
δ. Τ Πεισίσρωτος νἸπα ας, ὧπ' "Ἔνβοίὼς ἐξράτευσεν εἰς Απ 
τον ἐπὶ Παλληνίδος. Ἠ9 ἵ Ῥα]ίεπον ἆεππο Ίοουπι ἆανα 
Ροϊι]δίετ [εωγβιν, οκ πα αν. 

θο. Ὁ ο Ὑπϊες αἴσιο 1ά σοπῖῖς Ποπήπιπ] {5-- 
τεραῖ Δεοτησπία ὃς νἰαίπα, Τιθισης.. Οι {πστοῦ 108. 
εχεγοΙ ΠΠ οοπτος Ίῃ ρµπηῖς Πζ{οβςῄπιο 6οΠΙΙΕΠΙΟ- 
τας» αὉ Ἰηρεπίο Τό μομδὴ πας ααπῃ ἵπ ρατῖο ππ]απι 
ἀϊνειίας. Εογοβσίμς Μεγισίην Ίπαηος Ακαρῆνο ΥΠ. ς. 
921. ὃς ἨπρροπιαςἨΏπῃ Λευκάδίον ἄνδρα ΙΧ. ς. 37. ΛοπΙ- 
πΟΠΙ ΟΜοφμε» αποά Επεπάυπι ο, Ποπ. ἀῑδεοπνοπίε 
ορ ησ ΠΟΠΙΕΠ: ἸΚύνητα τὸν Θεολύτου Δοπιπαπί5 πο- 

πμας 1 ζμεγά. Ἡ: 6. Σ92. Θ6ᾷ π]]το ΕΠΗ Ρ]η16ς Αἴ- 
ταὶ Ποβί» πες πίτιπι» ΙΠπΟΗΕΤΗΠΕ χρήσμολόγοι. 
Ουαπάο Ἰΐαφυς αἲῆ Όεπε οππήπαξι]ς αοσαδβέ Ρἱβ(ναταπα. 
Απιρῤηιγεης, Εοπᾗς οσταᾷ ἀἰσατητ ἵη Γμεαρερ. 19. 
Ὅ, (αποά Γσωή]. Γεορατάην Ίαπι απἰπιαάνεταϊ Πα, νῃ, 
ο. 79) ὁ ἡμεδαπὸς ᾽Αμϕίλυτος" "Δθηναῖος απτοτα Ορ. {- 
{εχ. ΕΠΙ. 1. Ρ. 30 231. ηΡΙ ποῖαῖ Εμζορας; Ἠΐκεσο 
πμἱάσπι τεβίρς Πάετο ιαπ, ααπῃ ἀε[οΠριοπίοις 
οὔσυπα Μεγοοι{: {Ηρίσατις 4: .... Ης{[ο Απι- 

Ῥήγεηπι» αἴαμε α4εο ἀεαϊςίε ἸΝοβΐσιπι ᾽Αμϕίλυτος ὁ 
᾽Αχωρνεὺς., απῖ 4 αὐῖς Π]ηά οῦ π]οζεπι ταβ/εΓας ]οη]-. 
επι ὁ ̓ Ακαρνεύς ἵπνεμειπι {η/ῥαλβίο ὃς βάθρωκος πα- 
ρῷ τῷ "Ίων, Ἡροδότῳ, πὰ 04. Η, Ρ. 3712 46. θα ϱ1λο- ἆππα Ίᾷσπῃ Ίρρος [πήας ἔοσπιπο ταςΗπ]α. ᾽Ακορνὸν ὃς 
Αχαρνεὺς ὃς α)ϊδί ροιπιταξα Ώπητ α Ἠὐταγήίς, ὃς ἵῃ ζιμ- 
εἰπηῖ Ἑ. Δ. νῃ ᾗ -τπ. Ῥ. 907. υβἱ εοπῃαίηπα ο ἀπρ]]- 1 ἄις Ὁ ο Ἡ Ρ 9 α 2 Ν «1 ΙΟ:ΠΟΠΕΣ οιοῇ ην Ῥίαεβεπε {οΠρᾶ » ᾽Ακαρνανεὺς ὃς 

: αλ αρνανευς” Ὄσῃς πι Ι αμίοίο ἀαρισιαί οΏίεπιρο- 
ταξί: Ύοῖα οπίπῃ σος ᾿ ἵο: ὅ ὃς ὃ ᾿ πο ὃ ηΙπα οΏ Ῥγοσμ] ἀποίο Ιεέξίο: ὁ γεωργὸς ὁ ᾽Α- 

ενα απο Ῥαΐτο ιπ]ς{15 ἵπ ΙΤΡΕΠΙ ὄνυ τι- 
1 μον ἀς εοτήρο ΤΗ οἴνου" ποι {ιτ φ Α- 

«ΚαβΙΙΝΦΕ 0901. ὃν κ ώς ΥΔΙΚΕΝ, 

« 

85 Νοᾶο αἀεγιπῆ 1β)Π] εἶῶτο [ιὸ /1άεγε Ίνα. 

051/1ετος Ἱπιροῇϊος εφπῖς ρτωπήῇτ, απί αΠεαππᾶ 

6 14. ΕΠΙ ο16ρῦ.» ΠΊΑΤΕ.» Δυγδόμει» Ράή, 

[μη 01, ΠΠ. Ῥ. 46. Βείροπ{απι Πατίοῇ! {ε]]σηή {ο πις” 

ἴδηάς Ἰοίίας (οςοτάςς 1άοτῆα τς 
ερῖι; Ὀείμνα εκρ]αν]ε, 

ϊ ὁρίε(ταηηίάσπη » Νακαῖα 18. 

ε19 οππι {1ΐς, Ῥοίίηπαπι ο Ματαϊποπο ἀῑστεςβ 
Πα] ππο αΡΠΙπε αἆ υτοεπι νεηῖς[εΠε, ασεε 

οὐ της αἲ ΜΙπετνα Ρα]]εη]α]ς [απάτη , δε οα [τὰ εκ 
αἀνετ[ο Ρο/πετήπῖ. ΠΊς ἀῑνίπο Ιπ[ΙπΕχάΠΙΠΡΕΗΣ 
Απιρηηιγιις Ασαϊπαῃ, ατίοῖας», Ῥιβῃταϊο άν 
{115, ΕΙΠΕ αεσεἆθης Ἰεχαππεϊτο οαγππε 5. 
ΏσΙπαιας, ΙπαΙεῃδν | 

1αβ/ιω αδὴ! ση δις ο ο[ (ιομιο τοῖς τεραη/1. 

Ἠος ἵ]]ο οτασα]απι 1Πῖ ἀῑνίηϊεας τοδά]άϊς. ΡΙ(:63. 
Πἴταϊῃς νετο, ο Ρε[σερῖο, ὃς {6 ἀῑνίπαα νοςεπα 
-ασοῖρετε αΠτπιανῖτ, ὃς εορίας αἀάυχῖε, Απο 
πΙεη/ες απἴεῃ ΠΠ ρᾶη] τηπς α ρΊαπάΊαπι {ε εοἩ- 

ατα αἆ {οπηπῦπι, Τη Ίος Ισῖτητ ἵππρειι Γαέϊο, 
αυ Έἶπι ΡΜ πατο εταπε, εο5 ἵη Πιραπα νεττμηί» 
Τρ αὐθεπι ΓΙρ]επῖδις ΓοἰεγΏςβπηηπη 1δῖ εοπῇ-. 
ἥμπι Ῥιπῄτατας οχοορΊταε, πτ Αιλοπίοπ/[ες πες 
αππρ]ας τεςο]Ιρετεπτησ, ὅἆχ ἀςβραιϊ πιαπετεηῖ» 

ΠΙρίεΠῖες, Ἱπαπάαία Ῥϊπῃται ἀῑσρτοπι λος - 
τεπῖαπε ος Ῥοπο απίππο ο5{ε, ὅτ αἲ {πα απεπα”, 
4Ἡςε αδίτε, Ίτα ΡατοπΏῖδις ιδιο ΑιποπίοπΙ-θά 
ρᾳς, ΡιΠίταιας τοτίο Ροῦίης ΑτΠεηὶς, ὤ α 
ταπηϊάεπι Παβιν]ε, ταπα αἀϊατοηῖρις ππ]ήδ 
τσ Ῥεουπίαταπα ΡτονεπΏρής, Ῥρατῖπι πάν 

ι ἀεπι, Ῥατῆπι ἃ Βαππα ΘΙΤΥΠΙΟΠΕ σοπιραταϐδ. 
Έπος 4ποατα εοταπ Αεπεπίεηβαπα αἱ ρα” 
{Πτειαηῖ, πες 6 να[ῆριο Βπραπι Εεσθταπε, Ῥϊα 
ορβαίρις {απρίον, Ἱπ Ναχκαπι τταπατῖ. 
Ἠαπο επῖπι Ἱπ[]απι Ρε]]ο {Πρεσεται, 1648” 
πε ρειτη]{εταῖ 4 άπι αΏτο Ἠας εείατη Γ)εἰΗΠΗ 
Ἱηβ]απα εκ οταςη]5 εχρίαδίει. ας αυ» 
Τοπ Ίτα, απαξεης Ρτοίρεξξις α Τεπῃ Ίο Έετο» 
Ῥατατ. εαϊεπαις εκ οπιπῖ οσο οαἀανοτριι 
εΏοοα, ὃς ἵπ αΠαπι εἴπάετῃ ΠΠ] ]οοι. 

τοι απδΙαξΐς, Τίαᾳμε ΜΠβσαϊις εγταηηῖἁε Ρο 
: 15 
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͵ 

Φὴ 
τω 

ζωμίπν. ο 41. Παρ. Ἰ {ο ζοηήρ. », ἸἩ Ρορής 
1. ͵ Β 

νὰ πο» 5 : ας ο... 
8ο. ᾽Αμϕίλυτος ὁ᾽Απαρνὰν] «γοπου. νιᾷς δε Τοπί- 

απ 

αμ 
Ἱποιίαα ουτηΙε» οσα ΤἩγπποτηπι ρΗσαάοπ , ου] άς]- 
πο ἀε[οήριαε, {μράετει Η/ῆ. {πήηιχν., 5. οὐκοῦν 
“τε 3) Ἐρετριεῖο ἴσασι ταῦτα καὶ Νάξιο!, τὸ κλέος τς 
θήρας τῆς τοιαύτης πάθόντες , ὅσα Ἡρόδοτός τε κοὶ ἀλλ 
λέφουσι. ΙΝΟΓΗΜέ ῥαεο 5 {εβαπί ἔ [)γογ]ο/ῖ 
{6 αν, σε βή[ζαέίοηε {ηβρηες, εἱ Πογούοίμς Ὁς 
αλ} ἐεβαμέωγ. Όιο (με ὃς ρα » πηϊηίπιο ΕΣ 
{οπισμεῖαπα , τι ἀἰσαπα Ἰομίκβππς», αά{εοιεῖ, ΄ Ἐτοτγοπῇ- 
Ὀμβ αἲξ» Ὀαχίίσαμα ὅς Αιπεπ]επίρας οκ πππο οἵ ιβ” 
ππος1 ΓΠΥΗΠΟΓΗΠΙ 6πρίητας {Η νεπὶδ[ο. φας Ἡσιοάο- 
ἴ15 αἴημα αλ Πετοτις ρτοάἱάστῖης. 4 λείος, 
αἩαπι αι εκοϊάϊς[ε νιάσπετ, πΙΠ Π {οἠδομς οὐ» 
εκ περ]εζᾷ. η τν Μο 
189. Τετραμμένοι ἦσαν] Τιονε νιᾶρΏ] ο α 

πιεπ»5 Οἱ16πΙΠΕ Ιοπίρις ο6{ο ἔσον., ως ἤ 
ΠΟΠΠΗΠΦΙΑΠΗ  νε]μᾶ Ο. οτ. 71. ὅςς, »16ά Εεαιεπᾶυς ἦσαν Τεγιο» 1η αἰς Ῥπις ος[ο ογοηχ]ης.. ὋΟμμο πιά ἀπ ογεραητῖα αππαΠΠοπ/Πήῃ , πο [οπἱριοεῖς αγαπας. οἰα]δίε νΙ{α {επ]ρεν ΠΕ, Συλλαβὼν τὸ Ίρον ραπ. 
ΥΣ εἰαίσῃππης ἆείοπά]ε, οιισπη αᾷ κησα, ος τών. 
τν ον εοπ{η]εγε ορογΜήήη σἱ15, οιν α Ἡ 

οὗ. Κο) ἀπιέναι ἔκα πο] Π. θ)ορῦα 

ΑΝ 

ὰ 

ΡΙΗΤΩΠΙ: Ἡξ ογα[ίο ]αμίοΥ εμστετοῖ, αν ρα πο ἔκασον Ποταίς » 1Πρτα {οπῖρτο βσγλαιο. Ἰάθπι ο Όλδ[Ε ο ώς Π]ο αγί(ζατης, αι σονῖς [οηραπίς ροςοἳ” ΓΗ οδίο οογε]ποπάμῃ, Βαϊνα το οἩε, πιοᾶο Ἰπβπί- ΝΙ5 μπα (γοπουὴ) ορίπ]ο, Ἱπιροταπεπι ν]σαπι ΕΠ. ΒΣΗΓΗΙ. αερίςβπιο Ίος ῥεπιις ποίῖο απιανίε, Τα 17 
106. σὺ δὲ σὸς καὶ παυσάµενος πλάνης μάχεσθας {ς Η0Η Μ». ὃς μβοκό]ως, ο απῖοις ὅς νΠ, 150. σὺ δὲ μ" θοηήέειν τεβήρομά υπ οπῖτ, Κιβῤονις ἵπ Οἶεριος Ὠῤῥην- ον. .ν ΟπΙΠΙ4 απηρίεχυπι ,ατάοι οὐ]οσμοπά! α νεΙΟ. ζ {ε ξ 

ο 

7. Ἰζαθήρως δὲ ὧδε] «9ο. 

ᾖ 
. 

δὲ ὦ {εαν -ᾱ- ευ πού) Ίεπι: Ἐαάσπι {αἡρβτ Ίπ Ῥ νε ο 8. σωμα ΛΙΟβεη: Έ]εραητει πἴημε αά Ἄμπο Ίοοιη οὕροσεώπε Το λάε᾽ 
ἨΠ, 104. ἐκόθηρε μὲν νὰρ καὶ Πεισίσρωτος ὁ τύραννος πβε 

2 λ ΄ 6 

τε αντήν, ΟΧ ἅπασανν ἀλλ ἔσον ἀπὸ τοῦ Ἱερῦ ἄφεν 
ρᾶτ» : 

Ἡ 



ο η έαοηπη ηηπ»)"| νι"... 

65 1αρῖς. Ταἱεπι Ίταφαα [πει Αιποπίσπβαπι 

εμας 1πρες΄ Ῥῶς ερῃοτος ας {οπατοτος Ἰωῃ- τρυριάδας καὶ συσσίτια" 6 τς Τγευτρας. Ἱτα ΠΠ αἲ τοξηπι νίτο δεΠιδ ρης καὶ γέροτας ἑ 

Σαοράἁπιοπίοαπα Ῥε][αίη εδηίτα Τοσσαίάς, Ε πιςῶρ ἵν τ ῃ ὴ- ΓΤΤτρτ ρ τ Φδ ἆαιὲ 14ος ἠαπιοπ]1 Ρει |,γουσρµπι. 3 σ Ἑ, 1 ο 2 ΡΙΡΕΤΠ ἳ. οἳ : 3, ΄ ὁ ο κών. ο οκ ιν ” Μα νος λ.. πα ὦ 2 με οκ. ; ος ο. ἃ ο τας εῇ Απιοπίεπβυπι, δοτµπι θα] 11 ρια]ο θφά[ω δὸ οἱ μή ο) τη µάχή ἐπεπ]ωκίσαν, ὃἱ δὲ αυς .. . - . ω 1“/ 3 . υ ν - 
σφῇς, αἰς πα σηπι Αἱαπιβοπ]άα Ραΐτια ΡΙΟ- τῷ ρο Α᾽λκμαιωίδεω έφευγον εκ, τῆς 8 οἰκήΐη», Τοὺῦ 

3 ο λ / ο 2 | | μέν νυν Αθηαίας τοιαῦτα τὸν χρόνον τοῦτον ἐπουγβώνέ]ὸ Ε5ί6 σα Τεπιρε[αϊο ΟπΩ[1ς αιάϊσναι: Ίμοο ου , Ν λ δ ὺ / 9 ή, , : ο Ἔροισος κατέχωτα τοὺς δὲ Λακεδαιμονίως ἐκ κας ἆθπιο αρῖ . ν» λος ΠΊΟΠΙΟ 4µοφίε πιαρηῖς ε εαάϊδις ΕΤΕΡΙΟΣ» 15κῶ τε μἐγάλωι περ ύταξ, ως  Ασρτος ἅ ἴαπι Ταροαιῖρις με]]ο {Πρετίογες ε{ε, ΟΗ1ρ- 
/ ο Αλ Ρε Ίμεοπῖε δρατία τοσηαπίο ὃς Ἡερεμείε, λέμῳ κατυπερτέρες Τεγεητέων. ἐπὶ ἠὴ Λέωτος βασι« έν 

κ / Φα) κ ενω 1αοεάσπιοπῖϊ απ ήπι σοίθτα Ῥε]]α Ῥτο/ρετε βεδ- λεύοτος καὶ Ηγησικλέ(θν ο Σπάρτη : του, άλλες 
; ς Πρίεπι, αἀνετί[ας {οἱο». Τεσεαῖας «ἰαάεπι ας- πολέμες εὐτυχέωτες οἱ Λακεδαιμόνιοι » «προς Τέγεή- ἷ 

. . 
” α β 

«εΡτᾶπε, Εξ απτεα ἔετο οκ οππίρις Οτῶοὶς τας ὃ μείνεις προσέπαιον. τὸ δὲ ἔτι πρότερον τούτων πτεραητητ Ῥοσβπηϊο Ἱαρῖρας ὃς εἴτσα {ε[ε 1Ρί08,οΟι αἱ κακοοµώτατοι Ίσου σγεδὸν πάντὠν Ελλήνων κα- τηπ εἴαπι ρετορηπ]ς Ιπτο]εταβί]σο, αι ἵπ: αρ ολ λ / 2 { {κ. 1 τι. 3 . σφέας αυτε και σεμοισυ ασπρεσ ιχοι, ετε- 
{Ἠτατα ἴπ πηε]ίας Ίτα τπυτανογς.. Ῥποιροι ους τώτά ον τος ξ : . Γ .. το Ίπτος δρατείατας Ρτοβαϊο » Ώε]ρ]ος ἂά οΥ4- δαλον ἕ ὡὸ εξ ευνοµίην. Ἀυκούργα τῶ 2παρτιήτε επ]π] ρτοξεξεο, Ππιπ]αία τε 1ῃ εεάεπι Ιῃρτεδίις δοκίµε άνδρος ἐλθόντος έε Δελφοὺς ἔπ] τὸ χρισήριοὴ : δα : 3 Ξ , ς Ὃ ο 9 ς είς, Ῥγιμία Νας Παῖπι Ιπουῖς, ὤ» ἐσήϊῳ ἐς τὸ μέγαρο», εὐθὺς ἡ Πυθίη λέγει τάδε» ο. νκς. 

ε/ ο / » ο ριὶ «ἆ περ υοπ[ϱ1 ρμορίηριία Ἱοηρία, Ίλειτε, 35 Ἠ χει ὦ  Λυκόοργε ἐμὸν ποτί πίωα μὴν, 9 
χ " λ ο 3 ν / πα σα. ταῖε [ουἱ Εδ ειηᾶ]ς (αἱ ἐεδλα Γωρηλι; Οἰγπηρί. Ζηὶ Φίλος, καὶ παση Ολύμπια δώματ᾽ έχεδε, . . . α 5 / Φ 2, 

Ἰηδ]ρο ἴεπε ἄριμῃ ἰσ]η Πης Λοιμίπεπιφιε [μέ ε/η, Δίζω ἤ σε 20) µαντεύσομαι, ἃ } ὤνθρωπο. ᾱ δεά πημῖρ παρ ϱς/ὸ ἄριμη {ο ογεζο» λομδε.  . Αλλ ἔτικαὶ μῶλλο 9 εὺν ἔλπομαι, ὦ Δυκόοργέ, ήν. : Ν λ ντ κο ων ον ἸΜοπην]ή ρχωτος Ίσος αἴππτ, Ῥψιβίαπι εἶ εχρο- Οἱ μὲν δή τιες σεὺε τότασι λέγεσι καὶ ράσα! χ ς 1 ας (ϱν ἡ ο» οω - 
{4166 Ἱπ[ῃήτητα απ ππης ἃ ορατηατῖς {ειναητυτ,Οαύτῷ τὸν Πυβοην τὸν νῶ κατεφτῶτα κόσμον παρ». ανα, αν αππορῇῖ ἀἴσυης, Ίγεπτριπα, τήτησυ. Ως σ]᾽ αὐτοὶ Λακεδαιμόνιοι λέγεσι, Λυκδρ- Πε 1ςί . ἱ Ἱ Ἱ 2 γα δα. 3. εν Κοἂε κα ο ας ο ος ο ο δΙᾳΠΙά6Ιη ο 1Ηπι. Ῥηπιαπη τπτος {αᾶις ει . ππππσα ουν μι ο οσα απ οπιη]α Ίπχα Ἱπηημεωνίε: ἀσθῑς Πο ορᾶραπι ζἴο- γέσθαι ταῦτα, ὦρη) ἐπετρόπευσε, τάχισα μετέςησὲ ἀπὸ εα ἱταπεβτεβετειητ: ἀείπὰο νετο απ αβδδτὰ 5 όμιμα πώτα, καὶ ἐφύλαξε | ταῦ]α μὴ αμ. εἰ Ρετπεπε, εποπποεῖας. τΠασαβας, ὃς [βαΐνυ, ϱ δὲ τὰ ἓε ποόλεμον ἔχδί]α »ἑνὠμοτίας, καὶ 

συσσίτια" «πρὸς τε τήτοισι, τεὶς ἐφόν : ντως ἐφήσε Λυκίργο,. Οὕτῳ μὺ μέ]α- (ταπε]ατῖ {υπὲ, ὃς ΤγευΓβυτη νίτα ἀθβιηξληπη ἆς- [βαλόίες εὐομήθησαν. τῷ δὲ Λυκέργῳ τελευτήσανι Ίηρο ο ϊβσατο ππάρπορετε σο]αηέ, Έχαιο νο Λοἰών ἑσάμοοι» σέβοί]αι µεγάλω». οἷα δὲ τε χά 
" 

9 οκ δν 

κ 
| ταν 0- 164.., Ἱριὴήσς ὃ {4 οἶκίίο.  ὁ ῬΜόνυς «4. ο Πες, αἴαις αἹΠ. γυ]βοΛυκόεργε ὃς πιοχ. ἆσηιο. ζ {Ηεάΐᾳ,» οἱ α (Πρυ]απευτ Αμ. τ,τ. Ρ. τουῦ. Α. πε, Τγγ. ΟΥ. χχῖκ, Ρ. 947. (4/2. Ῥγούγεβὴ. ϱν.. 74/92, Εν Επ. 1, ν. 937.91 2ε0β, ΟΥ, Χνιρ. 1ος. Ιπ.411. ϱὸ κο) ἄνδρα ὃς Ῥατή. 6, ὃς {λε ΟΥ: ΧΙΧ. Ρ. 205. ἔ Νύ- ια κος. ὃς πιοκ παραβαίνων, ΠΕΦΙ8» { ἵτα ππα]ς, αΡ{ιάς, Γιπι Ραμ]]0 αΠίε Λεωβότεῳ, ολ ρᾶτο τῆς νήσου. Ψαιοὶς ἁ{στεραῖ» ἵπ Τα ωπάας Ἱπ[]]ας 8ο 4είῶς» οαυα {ηας 6 ιίο]ας οΓηξ, πι Ἠ]ὸ Πα[ζσγο- πΏρις ὃς πιοᾷο ἁἰίρογάῖα π]]α, αι ος τησ. Ἐταείείεα ΟΠαγΙΠ, Ώνο Οµατ]αϊ βαῑτὶς Ῥο]γάε- “11. Ὅ] δὲ ἀυτῶν μετὸ ᾽Αλκμαιωνίδεω] Ὑνοεις Ἰπίοι- «πο ΠΠ, τπί]απι Τγομγσις,, πιβσπο {ΟπρίοσυΠῃ σοη- Ρεν Αλκμαιωνίδέων εκ οοπἰξητα», αι]ὴς αὐιτᾶα πι» {εη{α» αἀπηαίβταν]ξ, ος  αἴαιο Πα ο. εμηης ππθ ΕΠ: Α]σπιασοπ]άαό ΟπΊῃος ΔιΠεπῖς ου ΡΙΠΗταΠάαταπα . Ἡθτοάοίο » Π] σοη/{ες., ππαη{ε[βα ετταηεῖ Ὀὐ]]οῖε 2έέρης ΤγΤαΠΠΙΦεπῃ οχςθβίατήπΕ.. εἰνίππιαιια ρίυτες {οουπιττα- Ζασομίοῖ Ο. 9. δε {11/ζο), Γπεοη. πο 5. {εηιῖτυν ου ἄθτο» Πεμ κ ν. 6ο. ΙΏογί]ς οΟΠΠΙΘΠΙΟΤΗΕ, Τ1σσΠῃ εμ ὃς απιρῆας οεπεΙπ απηῖς Ἱπίοτ Τ2Ροῖαα ορίυπι ὅς ΠΟΠ πεσο Περπσ]σπι ΒΗς(ο. υπήνογ/ς ΕΡΠΙΟΠ βεπτῖς ρο- «Εευτοί Ἱεσϊε]αίοποπι Ἱπιογοσςβκί[α σοπίθησἰε ομβο. τος πηοηΠίο, Ῥπαερ]ητο ή αγοῤως η 90/06 οΧΤΤΕΠΙΟ. έως ή. Ἠεγοίοη. Ο. τα. Ουή δημ ά σι ή φερεο»; “αι ος εὐδὺ ἔφυγε μετὰ τῶν ἄλλων ΑΛΚΜΑΙΩ:. {4 «4ροορίογή, ΟΙλοης «4ος. 4η ο α[ε)ή} Τη- 

16. Ἐπὶ γὰρ Λέοντος]. ΟοηίοΓ ΄2α[ομίαμι Τ,. τπτ. 8, τανίες Εΐδη ροσῇς: α παπι ὕαπι {4 ορηΠάετετς ς- ΝΟ ΡΡΗΗ ἀθηγη]αηϊσπι» πος ἄθχιτό ἐππήσῃ ᾖΛής Ρατηρης ουταῖᾳ πήρα τορίαό Επή]]ας τοσο ΥΠ» 9οβ6- {πό ο ος ως ΝΠΗς Τ8τ,. τὲς 6 Β εγεζεπά πα Πε ἀηβοΙμβ, Απ αγ 31. Ἰκαὶ ξείνοισι ἁπρόσμιητοί] Τεγεργ]ηὲς ἡη/ο]ογα)έ]ος ῥίλλευ επ νίτο Απιῤηκβπιο τεβηρεπάεπι », Εμἱραφι1ς 1ΠΈΘΓΡΓΕ6. Ἵμιποι, ἀνεπίμιωτοι, ἄπρόσμιπτοι οπιηςς Ἱ]- ΊπΠρτατίος. αἱ πϊπιής {6ἱοΗ Λεωβώτεῳ οοττεχετίπε, εξ. ἳ 41 Ῥετεριίπος Ίηχο σοΏπιαγς] εκε]υΦυπε: εοπήπι- το[οτοπάα 3 θἷς Ῥχοίοόχο ΤΠ ναζο 168 επε» ὃς Ἠειοάοί Ω:ε εοη{οσϊαοποπι Ἀίᾳης «άἴτπῃ ταριήαηε,. ο Βπ- τς αὓ οττοτα Ἰηπιυπίς: νἱάτπα νετο απΠαΙεβπτηπι ὅς ΕοΠΠΙΩ Ορ ν. οτ. οὕτη δὲ ϱ) μὲν παλαὼν ἀγεπί- «Ῥαμ/ωρία Ῥηας: Ώειο 1ά πήταπάυπα» επ] Π1ο 1απί (κτος ἐγένετο ξενιαῖς δυνάμεσ]. Ἠίπς ἄμιμτοι ἄνθρωποει ΤἘπΊροτε ΕΖή/2Ίόῃ αριά ο η βοι Ο μασ. Πο. ΥΠΤό Ζ1οίαμ. Η. Ν. Ἡ, 37. ὃς ἅμικτα ἔύνη κοὶ θηριώδη Ρῥ/ή/. ἆς εοτηρεῖς Ἠειοβσε αχεπιρ]ατῖρις απεγε]απ π]ονο-- ο. Γ ερ. αὐ 00). Ρ. 1919. (, Ἠοπιπος σοπίΘε(ι]ς, ΟΊΠΠ6. τὶς, (Μητεύαμης (αν. 0ὐγοποί. Ρ. 455: αἱαπι, ὃς {οτιά πα ΠατρΕς ὀοηι:ς ἀείτοξχαηϊας. Ῥοβ] ὀνεπιμιξωτῶν ῬΙαπίοΓοΠ]. Ιπρτος[ίις πιεφε]ας νίηπα ΠΗΕ: πίστα Υοσυά ἐὐνῶν 4ε πα απο ζΟΠΠΙΕΙΟΙ ία ὃς αοοος/ /κζετβί. 1εὰς ΕΗκίο οσπίας Λυν, ἐπιπροπ. ἀδελφίδέου μὲν ἑωῦτοῦ Ες τν που» Που ἐπιμιξίη πρὸς τοὺς Τεγεή- ᾿ βασιλ. δὲ Ἑπαρτιητέων Λεωβώτεω ο ΟΙ 65/2 111107 τος Ππβτα ο, 68. ὃς τῷ». 1Π θΗαπη Ῥατίοπι, {μην 1], Ἰιοοῤοίας αέειη ραγλΤΟΡΙΗΗ ο), υπε να ορατό ὁ Αυκόοργε]. Ῥουυϊκί[ει νὶς οἰατὶςῇ; αἰίηά το: πό Ἠιήαςοσπιοςϊ νοσαδι]οσαπι αΠεροβΕΙΟπ6ς πομΊη- δαν (6, ου «ΠΟ Ἀαάετο οκ ρο]οη. Άδο) 19 169. {ο]ταο» πεαιο οὈοτῖε πα]αήπι Τεοροῖε πας | Ῥοωὺ ἐ παπὴρ ΑΥΚΟΟΡΓΟΣ . ἔπεμπε ὃς ργίπεῖρο αθῖαβ, «στεπῃ ΕΠ 4ᾳ ἵοπιροτε Ἱεριπι Ίαξασιι ας ες 
ο » ἃ οπτίσ]θ νετεπῖριις Τρι Ιβι]αἴο 5 1)αά, Ἡ, 144: Ἰδουταὶ νατο ρηπεϊρίο απε(ιΙος {οπἱρίοσες εν, ο ως ο ρα Ίπ ταση] νονί[α ἴεγεῖο. Ἰ. ἄγθρωπον ΠΙΕΙ. άἨπετι: 14 πὰ ορετοβις ο[επάατασ, ο μπα 0: ο δρὴ τν δορήβίηων βΌἱ πο σοπταξ, {ουταφ[α αἱΐστιμπη οη]- {[οοῖε. Οοπίΐαε ρίαείοτοα Ἐλποπιάπι, Ἱερίβ]ατοτδ ρα” ελα πο 1Ο. Χτκ. ρηπα]ρίο, ημπς απ]άεπῃ 7ὲ καὶ τοι, ὃς {ΠΕΓΕΙΠ Ῥο]ψάεξτεπι Ῥτενε 16 ο μ8- ὃν ἐν ορια ἸηνθρίαξΗΣ. 1η [οριιομβ Ρις Ὀἱς ἔσενε οὖν Ῥπίς[ὰ: υ]χῖς[ο Τεοροίαπα ἀλαείκβπια » 1 ο ΠΠῃ αἴηηό τρ ομήμηο θεὸς ἢ ἄνθρωπος ἦν. Ἠηῖϊ αὐζοπα Ῥψιμίας 14 ́  Ασοῄίουπι, Ἁίωη ποροιόπιαµο, ελίσιο ἨπῬινλ]]ο. ὃε ὠ], Ρ. ον οε]ορετήππηπα, δε, ῇ Ῥ]μογοῦο πάν. τοβο Λαρβίαο Ίερος βραγταπής ρεΠ]αἴαδ μαηέα πας φαῖς ἱΠ[σΕΗΠ. αριί ἐν Τωι παλάωταταις ὦναρρά- ο. Οὐ86 πῆσιξ Ῥ η αΠἴ1ΠΟς. ππΙπΊης 6β, τε .4ρο//ο ση) τοι ΤΗΠΟΠΙΡΙΙς Λοβοί, ο Ἐπισροπεύσωντα, Λευβάτεμ] 1.αὈοταπὲ Ἠπος ργο- ας ο Ἡς (εἨρβςίε ΕοΠίσαΠ]ς, Τρας Τ;2ο: πππητησαυς Ἰπῆρηί αΙΠ]ομ]ωις, σἳρ 1αη/ηίας Τ, Πῖρ ο, Όοια «οΠροΠοµᾶ!ς Ἱοαίρυς οΡέΤΑΠΙ Ἱπρεμα(κ[ο Ἕμγοι- Ἠπιιά αἱτες, 4ε Π06. ΟΠ] πηηκίπιο,, Ἱσρομ]ε, Ταἡδες ριπι: ἃά οἶμς τερπση Εὐζε]α ΡΕΤΠΠΕΕ, απαπι Ογεσυπὰ Ίνα Ἰμοοδοῖος; ἐκ τερῖα Ἑμ επῖάατηπι βηή]ία, Ες; δι εχοορῖε ἀείπάε» 4ο 4ς Ῥγασίογ α[ίος αλοι τί Τγευτρί» φπἴρρε Ῥτοςῇς αο» αἴηο οχ α]ίᾳ. ῥοτ]ας καὶ τηκάδως] Ὀζττυβιαπο Οἱόρβιό Ηδ- . : ν ὃ οϱῃίθ 96. Ἐνω ,  οτ πμ να 1Η9 πο Πμίες Π {τοις βΗ νι αἰκετῖς ς ο αδόι Τοήοτεαο εχρΙαΏδΗτ5 Ἠπθε ο μ]ρήὲ; {δᾷ πον Έπα ος, 

3 

95 

Ώοηςς «ΟΠΒΕΠΕ, 14 νεταῃ νἱάσηῖ. Έάροπο Νοβον ος- 



ο6 

5 

μμ 1 1 
πέδας τε εχοτεστὰς ἐφέρογτο αὐτοί ) καὶ 

-απΙζαῖεπῃ ΥΕεΤΟ εαρΏνοτή 

- 
} 

ἀγαθῇ » καὶ π.ληθεῖ οὐκ, ὀλίγων ἀνδρῶ» νά τε ἔδρα- 

μου αὐτίκα, καὶ εὐθηήθήσων, καὶ δᾳ σφι οὐκέτι 3 ἀπό» 

χραι ἠσυχίην ἄγευ, ἀλλὰ. κα]αφροήσαντες Αζκάδων 
κβέσσονες εἶναι» ἐχισηειάζωτο ον Δελφόσυ ἐπὶ πάση 
τῇ Αρκάδων χώρη- ἡ δὲ Πυθίη σφι χεᾷ τάδε, 

Γη : ο» / 9} κο ο] / - ο : 

ὃ Αοχαδίνμ’ αἰτέ, μέγα µ ο ναι Φώσω, 46 ρειὲς «4ποσάίστη ὃ Παρπιωα ες: ὑαμά Π9 
ο Πολλοὶ ον Αεκαδίη βαλανηφάγοι ἄνθρες ἔαση, -. ἱταίαη. αἩη 

Οἵ ο ἀποκωλύσεσυ, ἐγω δὲ τοι ἔτι μεγαίρώ, 
ἡ ᾿ ας 

ε Δώσω τοι Τέγέη ποσσίκθοτο ὀρχήσασθα!» 
ι ν : ὃς ΐ . ή 

πζαὶ καλὺν πεδίο σχοίνῷ Αλ] αμετρήσασθαι. 

ἂν ος ; 
κάδων μὺ τῶν ἄλλων ἀπείχωτοὶ οι δὲ, πέδας Φι- 

ν ὁ α . ου / 

εόμθοι 5 ἐπὶ Τεγήτας εδρατεύοτο» χβησμῳ χΙ2Φηλω. 

ππίσυγνοιν ὢς δ) ἐξανδραποἳ άμθοιτες Τεγεήτας, εσ-- 

σωθόβεε δὲ τῇ συμβολῇ  ὅσοι ἃ αὐτέων ἐζωγρήθησαν 
σχοίνῳς χι 

μθρησάμοοι τὸ πεδίο τὸ Τεγεητέὼν, ἐθγά(ογτο, αἱ δὲ 
πἰδαιαῦταί,ο τῆσυ ἐθεδέατο, ἔτι καὶ " ἐ5 ἐμὲ ἤσαν ο. ον ο τες 1Π 60 ορι5 ος . 
ο ο πια μεσα λος ρα, οπιρεάες απἴεπι αιήδιις ν]ηξτα {πεταπεν  .. 
παω ο οὐ γήσο αι ᾖν ΑΙ πιθαπα πδοιο Φιαῖοπι {ειναι Ειοταπῖ ἵπ Τερέα - 
κριµάµθαι, Κατὰ μο δὴ τον πεότερο πόλεμο’ συγε-όΟςἼγοα (εππρ]απι Μίπεινα Λ]ε Πιροπία. Έεόῇ .ἃ 
έως αἰεί καχῶς ἀθθλεον προς τής Τέγητα», κατα Ριήπποτε απ]άσπῃ Ρε]]ο αἀνετ[ις Τερεαιαφαδῃάαε 

δὲ τὸν κα]ὰ Κ.6οισο χ Ρο)» καὶ τὴν Αγαξανδείδεν τεχαὶ {επιρεί πα]ε Ριρπανεταπί: ΟΙῶῇ ἵαπιοῃ αταῖε 

Αίζω(θ» βασιληήη ο) Δακβδαίμοι» Ίδη οἱ Ἅπας- ὃς Απασαπάτίάα ας Απῄίοηο τερηαπδις Ἰδ- 
χῆται κατυπέρτεροι τῷ πολέμῳ ἐγεγόπσαι, τεόπῳ ολο μομς Ίδη ἴοηβο Πιροίοτος δραπής ο 
τοιῶδε γωόμθοι, ἐπειδῃ αἷεὶ τῷ πολέμῳδ ἑσσΏτούς Όω τα ρ 1 ΕΠσΑΡΗΙ Εα]ος ώς 

εασο Τεγωητέω, πέμψάντεξ εοπρόπες ἐᾳ Δελφθς, Ωμ ᾱ- «εβρ {παρεα 
κος καπ ον : 3. τη, πηἰσῇ Τε]ρίιο οοπ/{α](οτίρη, οτασι]ΗΠὰ. 
επειρωτιο, τα οὐ σεῶ (λασαμεοι πατυπερνε τῷ Τηπι [αἱ[οἶταί, «πεπηπαπα ἀθοτιπῃ Ρἱασατοπῖ» Βς 
πολέμῳ ΤΕΥΩΙΤεώ ώς ἡ 98 Πυθίήσφυ ἐχρησο Τερεαίαταπι γιὰοτξς. εχι{τετεπῖ, «16 ΡΥΙΝᾷ 

τὰ Ο έστω τὸ Αγάμέμνοος ὀσέα ἐπαγαγοµένμο.ῶς τε[ροπάίε, 14 ἄονε, Ώ οσα Οτεβῖ ΒΙΗ ΑΡΑ’ 
δὲ ἀνευρᾶῖ εκ, οἶοί τε Ἡ ἐγωέατο τὸν Φήωῃ τὸ Ο ρέστωνζοππεπιποής τείεστεητ. ς ο ρα 
μα αντε ών ἐπηρησομέωνο τὸν κῶρω ον πραατεης απαπινος ήσαα αα ασιη πει 

Ιτοο Ο ρέσής. εἰρωτῶσι δὲ ταυτὰ τόισι κ) έθ-- 

ίσι λέγει ἡ Πυθίητάδε, . τς 

τν Ἑ σγπις Αἰρκαδίης. Τεγέη ἃ λευρ
ῷ. αν χώρῳ, ος 

10 ἄνεμοι πγείεσι δύο κρατερῃς ὑπ' ἀάγκης» 
. Καλτύποσάντίτυπος, καιπημ ἐπὶ  πήμα]ικέται 
ο ἘΊθ Αγαμεμνοίδη κατέχει φυσίζοΘ» αἷα' 

Τὸν σὺ κομισσάµθνε» Τεγόην ἐπιτάβῥροθος ἔσση, 
5 

6 
η Λλαβίο., νυῖσο ὀπέχρη δε Ῥανί[ο. 0 Οἶαε ο δὴ Οἱ, κνἩ. ρ. ὁστ. Ῥαῦ[ὔμ. ντι. τ. δὲ Ώβ/ζ. ἵπ Πιν. κος δε, ώς {ῃ Τεγέα, ΠΟΠ πΠΙ] ἀήστεραπς, ἆ πα ἁ το. αὐτῶν 

- εδ, ᾽Αλαίής ΑΠ, ϱ Ἐισσῶντό νυ]ρο, Ουοά πηπο ο, ος 1454: 
ο δεαῖ5. ὁ αἱ. Πεγοαρ. ὃς Ικερ.ι ἐχίνωτο ει, ραυ]]ο αητε ἐπειρώτεο νη]σαςὶ , ἐπηρώτεον «441, ἐπηρώτων Ι1εῇ 

τ Ῥοβαεη. 1. Ὁ. ΕΕ
 δὲε .δ, 391. ΠΠ. ο Ἠαδει Εοβα 

μη ος ε Ἔς ἐμεῦ «αά. «44. ὃς Πε... πο τεᾷῖς. 

Ῥπυς Ιοπίοῖπα παρίς. ὁ Τὴν ἐς θεὸν εά., «44. αἰάφε τὴν ἵρποιαηϊ.. ΦαΕίπι 
βειέρ.. ᾗ Πήμασι «4ἰήως» ὃς πΙΟΧ κομισάμενορ, Τεν] ἄῑδο 

το» ἀοίοήρβε, Ὁε αἆ (Ιορ[αίοτεπι {19 Τεππροσε ἆοςο- 
Ῥϊτ, Ῥεπο Ροΐγασπαν ἃς 1 ποεβαεπιοΏ]15 κατὼ λόχου». 
κοὶ μοίρας, ἘΝΩΜΩΤΙΑΣ καὶ ΣΥΣΣΙΓΙΑ σρῶτοπε- 
δεύοτες Ἱ.. Ἡ, 3.11. Ἐρ]ιοίος» ἃ Τ6ΗΙΡο ορατιωηῖς 
βαἡκίο Ἱπροβίος» ἠήαγεδαμων ἱπβαατας ΠΗΙπρτηάεΠτοί, 
ΊΝΟΙὲ ραιτοςϊηίαπι ἀοέχα ρτοίερῇας ΟΊα9. ας 7ο. Ρε- 
7ἱσοπίμς απῖο ΙαπάαὈ1]επι (γοπουὴ} ορεταῖῃ αά «4ε]αη. 
Ῥ. Π.πι, 17. ΟεἴοΤΙΙΗ µετέςήσε τὰ νόμιο πάντα (ωἡ. 
Τομὴρ. Π νόμαια{ποπίηξ, οωρὶἀε ρτοῦα Κε. ΜΠοΓε ἄται1α 
{πβΗεητα πάϊςαηί, Ψ]άς τῃ, .ν ὅς ἆε Τ γειϱῖ Ρο οΡ]- 
{απι ἁῑν]πῖς Ποποη δις ο, Ὀαίμα[οομή Έλς.Ῥ. 4490. 

ΔΙ. ᾽Ανά τε ἔδρωμον οὐτίκα] 9ἱΕ 1. ΝΠ; 126. ὅι δὲ πα- 
ραυτίκ’ ὀνώ τ) ἕδρωμον καὶ ἔβλασο. Ἡτ. Ιοάογην ὃν 19. 
Τοχὺ τοῖς τε νς τν λιται ο αρ μις 

τμ{ ουπι Ἱπ πιοά ση Γπερε ας Ὁς Τρ] ο(ἵεῃ τν 
Αάς Ραμή, η ας, ος ρω. 

49. Κωταφρονήσαντεο "Αρκάδων κρέσσωες εἶναι) {πίτα 
τω ῤγάεημς 4ε ΤΗττ]5 Ῥαργ]οπίσας ΠπιέτοΠρις κ.) δὴ ον καταφρονήσατῶς ορ εἶναι 1Π ο ας 

κ. Τ4. Ἑ μταΡΗΠΙ πὠτοαφρονεε!» 4011410 Ῥίας- 

ος 1 τή ταπευπάσιη Ε41Μ{ε ἃς κοτονοεῖν 0 66- 
ους Ώπα οοπίσπηέη αποάαπι. Ίος αἷία -ορίμανγ/ Ποτ. 11 1048ΤΠ.  1νς 

8 ή εἰελίο. «Απίαπι ἀεαΙε Πεγο/σέης να] 
Όε, λης Πορῖ Ο, 50... Η0ἱ 7) ζεπατὴ} πΙΙαάνεἴ- 

ΠΟΠΕΙΙ εχροπᾷς, ος η, 
τοσο. Οἱ δὲν πέδος Οερύμε. ο Ρος Οαίπαρ]- να πο Ἡ.. 
οερῖα Ιπίε]Ιχ Ἠπος ἂ ος οάἱΠο ΠΠί τερς 
Οφατί]ο, ἀοσεπῖς Ῥρμμο ο ο 6ὰ ρ » «ΟΟΕΠΙΟ Γση[ῶγρλα πι, 7. ὃς ΥΠΠ. 49. .1α- 

πι Έσοπήπη αἷία Ίπτο {ήῤρηής 

« 

Ἡ στ πιο σου τ. 1 

:4οΡεἱρ]ής οοπ{αΠπεταηε. Οὐήδας Ῥψιμίατε[ Ῥομάϊξ, | 

5ο 
/ ας, ς ; 3 

Ταῦτα ὡς ἀποειχθέντα ἤκεσα) οἱ Λακεδαιμόγοι Ας-. 

««4εοποσερτυπατείοτς, ορΗεης Ποπιογίοίῖπι []ας, α,9οἳ” 

αμ, ος ο... -. κά. λ.ς οπακα 

. 

Ὀνρίάίσια εοτατα (υρίσεμάς Ατοώσια 
{ε]ῖσες ἵπ ρτος1ὲ5 οςΏττα Ἱςσεαῖαδ. 

Ροπ]ταϊο. [ο], ἴαπα1 ποη εχίσια Ποππιπῃ εορία» 
ε]εναιῖ {απῖ {ζατῖτα ας Ῥεπε βοτιετηπῖ, ΟΠ εἴ 
Ί4Ίη Ώοῃ απηρ]ῖας {αΠἐςῖτ 1] ραςς ὃς αεῖε πρ 
{εὰ απμπ {5 Αποπάΐρας ρταε[χαπτίοχος εδ[ε αἲδί:. 
ιτατεηΏτ, «ε οπηπὶ Ατοπάυπη τερ]οπο οἵασμ]πα 

μη αριιά «4γοπάίαπι υς/ζρηῖες ϱἶππαε υἱγή 112 
Ομ] 16 τε οί). .Ἰ 1δἱ ερο βαιιᾶ ἱποίάσγο ημο ια!» 
δαήσηάαιι Ίερεσηι ρἱαηία ρἰσιάεητε ἀαίωγωος ο 
«φις φµεας οαΗΡΙΗ ΠΙΕΗΤΙ [πε Γεγαςειη. ο. 
Ἠαες τε[ροπ{α υῖ αςοερετε 1,ασεάφπιοπᾶν α 
σεϊετῖς Αγοπάϊριας αρίµπεητας, Ῥε]ίυπα ΙπτπΙασε 
Τερεαιῖς, {ετεηῖες οοπηρεὰες:. νΙάε]οει σα’. 
τοίο {ειῖ οταςι]ο ἵαπαπαιη τεζαξεατὶ ΤερεαίᾶΣ 

5δῖπ Γετν]τηϊοπι, Ἠείυπι οοπρτεοῇ ρτω]ο ας 1” 
Ρα", απίσηπααα 6οταπ γὶν {1πτ σαρΏ, εἴδάεπι 
αυα 1Ρῇ αἰτα]εγαηὲ «οπηρεάίρα» Ιπε]αῇ, ὃς σαι”. ο 

4ε Ίοσο {ο σἵταταπα, 1π 44ο Πτις Οτείῖες ες{ετ, 
:.Ἔἶασς' πυπεῖῖς Ιπιειτοραπίρας, Ίια Ῥψιμία 115: 

ο πν ο 481 ισάσιη γιαάϊα Τεσεα, ἵη Τορίοηρ ῥαιοη]ς 
5 Πὶο ἆμο ᾖαπὶ οοπΗ υἱῥογοεὐθηεη!ο ασ], 
: Γυτηια δο[18 }όηια 5 ἕδ πο Γαρεπαίνα ποά 

«110 «ἀβαπιρηποπίάες Πεγγα οηπραγεπὲρ [ρηοί» - 
Όιμο ἔη Πι2]αῖο Τερες [ῥεταδεγο ἱβ 0. ῥ 9 

Ποταηί, 1 ἐπερήσομένουο «44, ὃς αἲΠ. ᾖ Δευ 
πνπο, Ψἱά: διερῥαημην ἵν Τεγέα» υδὶ Ίος οταομ]μπν. 
τοερῖε Ῥγοιβῥοποι. σἆ η]λαμ. Ῥ. 170. Α. ὥσπερ γὰρ Ἅ) 
ἔτεμον Ἀπαρτιάται γῆν Τεγεωτῶν, ταύτην εἰργάζοντο τοῖς 
Ῥονκηκέσι» ἁοίνικας ἔχουτες" Ἱ. ο.» Π ΠπΙΘΥρΓΕΙΕΠΙαπάΐδν, 
/ηοἱοἳ ἐρβρηϊεν. Αν Πο ππζσμ]έωτο» χρύιμες η] αἨιά. 
ας Λβγο πέδαι, 18ο ΕὐἰΔΕπι ογατοῄςΊοσο, ο ο 
«89. Περ τὸν νηον της "Αλεης] Ῥεπα ΜΙπειναε πε Εἴ- 
ΓΗ] Ἱπαυτον]ε (γομου., Επ Ίη νοσῖς ο ρίπο επος 
1Πείε, «οηβαπίοι ᾽Αλέων πἀρε]ίατ Ῥαιμοηίας, τορ]αμό, 

ἵῃ αΡομε ΝΠ1, Ρ. δο5. ᾽Αλαίας ΠΟΠΙ6Π Παδός οκ ἆο' «ἄοταπα οποξησῖς,, ὃς σοπρεάίρης, ος ες επ ΡΗ ἁοπαπα Ώση/ση]αε πενο Φἠγαῦαπε, {ρίο Τι, ντα» 17. 7ο. Οὖν οἷοί τε Ἐν ρα σμαιςι Ἱος οχΙσπιἩ ΤΟΙΕ. οΡΟΗηµς ἀα]εζΕ ταΏοῃοπι ποῃ ἀπκτέ» 1ΠΟΣ. 4ποΦΠΕ τουτέων, δρέων α]ϊααπα Ἱπππαεανίε, αυας ἵ ΡΕΠάΣ πον Πισταπι, ́  ΘΗβΗἩ ρταστοτες -ὢν, υἱ {εᾷεΙΣ 
1ΠΙΟΤ αὖτις ἓς θεὸν σοησθδίρται. απ εμτορε οππήθ, ποτ» ΏξαΝε Ῥταεβάπνα αθαῖρῖε αχ Ο, τα. τὸν πρ 
ενα, 411ρρε Ῥίαπα ἀϊνοτίο. ο λκεἰςλης. τοῄπο {. 
Ῥεατ, τπανη]ε ἔπεμπο τὸν αὖτις ἐς θεὸν, ὃτ πομπη, Βπιέξιταπι αά{ολοῖε: ροδίθε σοπήππ νἰάση, 9ΟΡΗ 
οἴουπῃ Τγορβήα. ν. 666. Τ1ν ἡ σάνδε πβὸς πόλιν ἀνύσεν 

-” 

ΠΙΠ φήστεραγεί τεξϊο εχροπ{ηπῃ, ον 
Ὅσ4. Τεγέη λευρῷ ὃν) χώρῳ) ΟΙ. Ῥαμτο Τενέῃ λε ας 

«γῶρος, 61 εἰς «ΟΠ οπις, λευρῷ ἴπ1ΘΠ {ο κ 
ΑΠεετ Ῥοδ. Ο/Η, Ἰοι. ρα αι 

ος Της ἕτερον μὲν θειλόπεδν ΛΕΤΡΩΙῤῥχαροι 
Τέρσεται ν ακὰ 

76. Καὶ τύπος ὄντίτυπος 
εκ τήα οπου ὃς ἄν 

ν 

Ἁ]χαπαις πήμιής πα. ο 

ες: ἵπ πάποιμήσπ σας] ον Ἱ 



ο οῬα]α τά ομίτοταπα, Ίπγευτα ῥοι 1.1οἶιαη ς 

«Ἔθγέης ἐπιτάῤῥοβος ἔσσγ 

Φβαιοξιρὶ δραιία. Οτεβίς ου Τερες ας. 

Ὀρι Πας 4πσαια αμάϊεταπῖ 1/αοθάφπιοπϊϊ, πῖ- 

Εοτηπα» απ] ῬεπεππεπΕ νοσαητασ, «οπιρετῖξ. 
δυπε αιέεπ Ῥοποπιεττ], 1η εἴν]διις {επρετ εκ 
μα εφιεβτὶ ερτοςῇ πιαχίτηε {ρπες, αιήπααε 

Ι ΟΥ ΡΙΡΕΒΑ Ἱ 43 
Ἅ ρω / Αν νε ολ. : δν Ω)ς δὲ καὶ ταῦτα ἤκήσαν οἳ Λακεδαιῤύποι; ἀπήχο . : « . . ᾱ] ο 5 / δὲ “/ νο Ἠ]]ο πηῖπης Ιπνδηιῖοπα αὐ[ππετιηηΏ ΟΙΙΏΙ4 α1δ-θοτης ἐξευρέσι(θ» 866) ἑλασσο, πάντα ὁὶ «άιτεηῖες; ἆοπες 1]ιος, ἵπις ΦΡαΓΠΦΙΑΓΗΠΙ ὄμοαι ἐς κε 
αα ω» / δὴ Λίχης Ἡ ἀγαθοεργῶν καλεομένων Σπαρτιτέων ᾱ-- ον 

ο» 2 νο νευρο᾿ οἱ δὲ ἀγαθύεργοί εἶσιτῶν ἀσ-ῶν, εξιόντες ἐκ 
/ 3) Ην ξ ἁππέων αἷεὶ οἱ πρεσβύτα]οι, “πέντε ἔτεος ἐχάςη τες ω ων ανά 5 ! Αν) 2 ως / Αποτβηπίς, 41ῑος 4πο αηπο ες οφ είρης εχαιΙΏτ,,  9ὲΙ τΏτο τον ἐαυτὸν τὸν ἂν ἐξίωσυ ἐκ. τῶν εν 3 

“οροττεῖ 4 ΘραΓΒΙαἴαΓπΠ1 ςΟΙΠΤΩΙΠΙ πης[ος αἶίος α-ὃ5 
68 11ο ποι σβδίατο, . Ἐκ Ἰς 11611654 πυπι είδε, 
«τεπι 1]ηΤῃ αραά Τεσεαπῃ αἀϊπγοπ]ε, Εοτίπηα ρᾶ- 
-α1ξετ αἴᾳαο {οἱετῆα Π[ας, Ίδαπι (πηπα οὔπι ῶε- 
δεατῖς ᾖ]ος ἔ6ΠΗΡΟΓ6 11 σοΠηπιθτς] εδίεε, δε Πε 
19 {εττατίαπῃ ο{Πεῖπαπι νοηῖς[οι »1ητπεραξασ τη]- 
ταρυπάς {6ΓΤΗΤῃ ἀ 1η’ ΡτοσάεΡαίΗ, 

Σπαρτιητέων τῷ κουῷ δαπεμποµόκέ, μη ἐληύει 
ἄλλες ἄλλη. 3 Τετέω ὢ τῶ ἀνδρῶν Δίχηε ἄνεῦρε ον 
Τεγέµ, καὶ συτυχίῃ χρήσάµθος καὶ σοφίῃ. εόση» Ν 
του τὸν χρόνον ἐπιμιζίης πρὸς τες Τεγέήτας, έλθὼν 
ἐξ χαλκήϊον, ἐθηέττο σίδηρο ἐξελαυνόμοο' καὶ ὃν 9)Φῦ-- 

Ὅμο ἵποΌματι Ὦν, ὃ ὀρέων τὸ ποκόµθον. μαθω δὲ µη ὁ χαλ- 
λ 5 δι 3 ών ο. σ/ 

ον ς 
0 έργα 

{ρεξίαςμ]ο αἀπαίτατί ειπα απϊπιαάνειίοῃς Ώαδετ  χεὺς ἀποβωυμάζοντ πε παυσάµεος τΏ εργ8 ετατα5», Ιπιεπιϊκ[ο ορετα, Οσγις τπαρῖς, δ΄ Ίασοῃ Ἠοῄρες., ΙΠαιΠὲ, αἀππῖτατετα, { 1ά6π1 απο εβο ἵα πος[ος, αι ταηίορετε αἀπη]τατῖς Γεπ οριβεῖαπω. Τη Ίας οπίπι σοτῖς ρυἴοΙπῃ {8- 2 
: ο ο αέα 05. «ετε πηπι νε]]επι, {οάϊεπς ΙΠποιαϊ Ίῃ Ἰοσυ]ήπι «ἄερίεπῃ οὐίτοτιµα:. ὃς απ]α ποτε υ]ης εἴαπα» ΟΠΙΠΙΠΟ ΠΠς[ο πιαίοτες ᾳὔαπι Ππης {1πε Ποπη]- 

ης», αρεταῖ επι, ὃς νΙὰϊ σπἆαγοι οἰηςάσπι |ο- ευἰο Ἰοπρίτικ[ηῖς: απ οί ππση[ας {ηπι, 1:6- ΣΗΠΙ οὐτι], 
116[θς εοβΏάεταῃς, «οπἰθξαδαε Ἠιης οκ οἵα- επ]ο ασ{α Οτε[ΐεπαι, Ώας ίσης εοπ]θξίιτα: ἆιος αῑάεπῃ 41ος «οτπεραξ {αὐγὶ Γεττατ]] Γοἶ]ες, τοῖ- 1άε ΙΕ εδία νεηίος: Ἱποιάθπι νατο ὃς - τον , , αι 

Ἱωμρ δρς ΕΕ{6 νεπτος:  ἴπομάεπα νετο. «δὲ ἄχμοωα", καὶ τὸν σφύρα), τόν τετύπο καὶ το 3 . ' κα ἃ 5 ον ς 2 Εαχ» ποχαπα Πηροτίη- Φάντίτυσον" τὸν δὲ ἐξελαννόμενον σίδηρον τὸ σημα επι πεῆμκατι 2εείενου" κατὰ τοιόδε τι εἰκάζων, ὡς επ 

ΤηΒΙεΙα, {οταπῃ ὃς {ΟΤΙ τερετοιείοηοῖη : 
ἔετταπι νετο ᾳποά «μάθετε τη 
Αἴτατη ποχᾶ: µας τατῖοπο 1ᾷ εοπἰοξίαης, αποᾶ 
ἵπ ποχαπι Ποπι]πς {6ίτωπ ΙηνθπΤππι {. 
Ίἴαφπε εὐπι «οπ]δδαν]δίοι. ρατίαπη τεργςς- 
{15, Τεπ ΟΠΙΠΕΤΗ 1,αςθάςπιοπ]15 τοίσττ, ΤΠ] ος 
ςοπιροΠτο. ὅ Βέιο {επιοπς Ποππίπεπι  {πο]- 
εἰο αρρτεκιεπίες εχῖ]]ο αμηπαπῖς ΟΙ Τε 
-δεαΤη Ρτο(εξτς, ὃς οαἱατηϊαῖετα {ααπι ας 

ο. 4 
“΄ 

πα λατ Ἱαρη λλο., 1 δε Λίμνης π]άγβο δνο 41, ὐ 4 ὅτι Ῥαρί[. ἑῶν Ἰοΐς, -ς ως ην ο ο αΙὰ Βρση ο ὸ Βεπε Μεί,., νι]σο πο ῤώμονλα: ε «άμν ὃς οσιθτ]. 0λ 
(γοπου. 

σας. 
ον ὃς τό τππι ἐπὶ πήµασι οτα Μερό. «ης, 

Ῥ. 494. Ἴπου, πΠ]6. ΦΑΕΙΤη παυσαμµένυ Οἵ8 ογερύ, Ξ1ΠΤΕΤΙΘΡΊΕ ὃς {ο]θῖε θέλων ἐν τῇ» Ώπε ελυςία. 6, ἵαπιθη Φα {ρποταπί ὃς ες. 4. μίας ἐννώσας πο {αππεπα Ὀ]σο συμβαλλεύμενός, ὃτ πιοχ αιιοά τε(Πτυῖ, Ψἱά, νι. κον (νε. ὃς 14. οήερῦ, 

Ἠ]ο Οἱεηήοἳ ἵπ 11]. 21, ὁ5' Κεοιτ.ν. ρ.405.. Οι] Ῥο- Ώο Ἡ Θοπ]ρίος {ρία φὸν ἄκμονο κοὸ σθύρων ἠπομάε]η ζ5 1] ]ΕΙΗΗ 5916 τὸν τύπον ιλὶ τὸν ὠντίτυπον αἴε, αιοᾷ ΤηΦ]]αι]ς ΙΠΟΙΙ46ΠΙ {εήίαξ, ὃς Ίησιις νἱοῖςῃῃι ΠαΙΙεΙπῃ ταρε]]ας:. 1ὰ Πε {οἶεο ο[ῄσίπας [αγγατίηα αρεξτι οπιπές ὃς {οπο εάοσεπε; δε ἠεπήσιιο {7 Μήῤῥαμην ἔσ' Οῤ)γσεης ἅιι-- απ ΠΙΟΠΗΘΥΙΠΙ Τόπος ἵη οτασιΗ1 απιδαρ]ρίς αἴηπα οχ νι θα ἆαπι ΟΥΙΒΙΗ15 ΠΠΑΙ]εηπα Ποῃ Ίηαία» ὄντίτυπος. αυ]α εἶις 1άη1ῃ ταρο]]1ε, Ἱποιιάσπι εΧΡΙΊΠΕΤς αρίι5 εί: πηω΄ «ἐπὶ πήµατι ΤΕ» αιοά ΄πια]]θο Βρογ Ἱποιιάς ΕΠ ἓς- "εαν, Ὅμα Τη οχρ]ἰσαίῖοπο αὖ Π]ργούοε] {ξπτοηιίη ῃοη ο: Πεχίτ Ρόι /απίας ΠΠ. ο. ϱ. ὁ10, Ὀ]επιο ογαομ]! νογίι 
.«ογμ. ε Ῥσιω τεροπεραί Τενέης ἐπιτάβῥοθον ΕΞη, Τερεσο αι]]ρίογεη ῥαῤοδίς ϱ)) » ἆσ αχΗΙαίοτο» οι] ΕΩΠΙΘΗ ποΏξία τοηιΙτεβαης., Τρίο τ{ᾳ-. σης 

8ο, Ἔς οὗ δ) Άρης τῶν ὠναβοεργν] Ῥτο[ ο ίεητο ρᾳ. οἱο ὃς κεἰνΕΙὸ ἐς οὗ ριλείαγο αέ ἕως οὗ αιϊ ἐ; ὅ. δἱς "επΙπ] {Πα τεζδρίίπι ορίο. Οοπίζα νοπίμπε[ζμεᾶηο {0 7ΕΠΗΙηο 1Ν. 19. ὃς 16ο. 1ό6., αρ] (οπου., ΤΗῃ Το- Πφμαο οΊηπεςν, δι. ΕΗιρῃς ἀο[οβιῇ πιοᾷσγί Ροΐεβ:, «ο ραΓΠΟΣΗΙ Αραϊμοῦτρίς Αη ζεμίως πὰ 1ήήειη  ἀοξόνυπη αφ ΓΠ6λοδ{μη), η, 
ο ΜΕ ἑλμύευ] δίς Τ, ντα, 71. ΙΚοὶ ἐλίγυον οὐδένα πιο ατ νΠ, 5ό. ἐλωνύσας οὐδένο φρόνον. ἀ[εοτάῖοις 

:Ὁς Ἡεεοίαπῃ Ἱεογαίατῃ τεσα{απΏ 5, δαίζα ποη αῑς- ἀεηῆοπιο, Σ]ροσγαμίς (οἆά, ἵπ Ἰοπίσο νειδο αβειμητ 1ᾳ Ῥατίος Πάσα. ή υδως σοππποηβταν!ῖς, Ὑἱάς α{: "60.1, 589. ΙΠπίρεργρίρς αἱμ)], Π,ερρα γή πησπά, νο. αν Ἡσμη, πυρατά 
"9ο. Μωθὼν ὃν μν ὃ χαλκεύς] Γ12ε- σεγαγμς νοτι]ς ἵῃ- ΤεΓρί{6ς» ενας ασ Ἠ]ης. Ἱογγαγίης., Ἰη{εσυείαιε αά1ίο- 18. (οπου. 118 οαηςῃ αεΓαγ/ήη ῥρταστη]ε. Ὀμόάιητ εΏ, οὔπι Γη [απΐας απ. ὃς ἀρσθτος. ο/Πείπαπι {ευτα- (1181 {ία {πα απι Τάςμας Ρεπειανεής πάπες 

ο Γέῥοῦ.α. 

» ᾿ ” ον / / Ό / 5 -Η κε ἂν, ὦ ένεΛλάκων, εἴπτερ εἶδες τό περ ἐγῶν 
./ / Ἑν ο Ες ) ..  χάρτο ἂν Εωύμαζεο ̓  χι 10 τω τυγχάνες θωῦ- 

λ ο. » µα ἆ ποεύµεος τὴν ἐργασίη τὸ σιδᾳρΏ. ἐγω γὰρ η : ο ».. ου, / / ἐν τῇδε 5 Θέλω τῇ αὐλῆ Φρέαρ ποῄσασθαι 2ὀρύσ-. ΝΟ] 
ο σ)ν ἐπέτυχον σορῷ ἑπταπήχεῖ, ὑπὸ δε ἀπις. ης 

τν μὴ μὲ. γυέσθαι μήδαμα μέζοας ἀθρώπες τῶν 
3 )ύ ὀνῷξα αὐτὴ, καὶ εΙΦο) Τὸν νεκρὸν μηκεῖ ἴσον 
«2. εόντα τῇ σορῷ. µετρήσας δὲ, συγέχωσα ὀπίσω, Ὁ Ἡας Πο τεετοπῖο αἱ νἱάοται, «μὲ δή 5 οἱ ἔλεγε τά πέροπώπες ὁ δὲ, θνώσαις τὰ, 
1λεγόμθα συγεβάλλετο τὸν Ο ρέστα χατὰ τὸ ε0- 
πρόπιω τῶτον εἶναι, τ]δε Ἡ συμβαλλεύμειος τὸ χαλ- 
κάορ Φύο ὁρέων Φύσας, τες ἀνέμες εὗρισκε ἐώτας' τὸν Α 

4 Πο ΄ χαχῷ ἀγθρώπη σίδηρο ἀγεύρηται. συμβαλλεόμεγος δὲ ταυτα, καὶ ἄπελθων ἓς Σπάρτην, ἔφραζ; Λακεδαι-. 
µοῄοσι πᾶν τὸ πρῆγμα, οἱ δὲ, ἐκ λόγε πλαςτη 

Τοἐποείκαντές οἱ αιτήῃ», | ἐδίωζαν, ὁ δὲ, ἀπικόμεοεῖς 
Τεγέη, καὶ Φράζων τὴγεωύτᾶ συμφοβὴν πρὸς τὸν χαλα 

κάέαν 

εαΐο. 
ολ. οοτΗΡῖτ μηδὲνενέσθι. ϱ Ἐκ 4, 

όν ολα ὅξ πιο συμ(βαλόμενος 1, 

" Ἱεᾷα ποβοΠῖς οἶμς ταοπα, Ῥαϊοβισίε 1 4πσαιε τς 
1ρίῃ εἴηδαιο {ετίος. Ῥο]μα νῃ, τού. Λαλκεύεμ, δὲ καὶ 
τὸ σἰδηρεύει ἔλενο. καὶ χαλκέῶς» τοὺς τὸν. σίδηρον μία: 
ὀμένους , (Ποτπῃ α]Ππια {μπε 1 σγεῖὲε 4 Ῥοδμίο. γε. 
» 98. Ῥ. 956. Οοπίοτ Ἑτασπιεπία Ργ/ῥαρογ. ρ. Ζοό» - 

ἆά. σα]. Φομο]. ἵπ «4ροίοη. κος, τς 4βο) ὃς 4ΐειμή, 
οτι αἆ Ἀεποβῥοβίε Ῥ. 1178. 

Μη [Πογοίο. 1, ο. Ῥ. 668δ.. ἴπι «4. ο κιροα ον πα ΠΠ»: το... συ Λοβεγ ρτορίει «ιά, πο ο ο) 1 
εκ Βρατίαποσυπι {απιοπίδης » Ρτοβίζ!η», ὤσιπο [αζμ 
7401, δν Ὃ τὸ 07. ΜΜ μὲν γενέσθαι] 5ἱ ΏἈνετεπῖ 0οξἁ, ΡΙΔΕΙΕΠΙ μη 
μηδαμοὺς. φενέσθαι μηδαμῶ µέζονας ὠνθρώπ ους τν ο, 
Ἠμ//05 ε/ρ]α:η Πής/ο. Τ.. π. 6, ΟΙ. μδ ἄλλων μή θομιν ας 
δαμῶν ἀνθρώπων. Όρϊπίο ποη αρίατάα Ρατ]. ΕΤΣΑΤΗ ή Ρεαῖας πϊτερατήγ 6η: ρτορεπιοάιιπι ΤΟΠ» 40 .Πι ο} 
Υ6ιο]ς αριᾷ ΟΥήσεῃ. Τν.» Ῥ. 907. εκρΗπ]α: ο η 
καὶ εγονέναι κά) εἶναι καὶ ἔσεσθαι. ῬΙπ] πια ο ἂν δις 
εὲι ἵβαπι ὤπιςίον, να]άς ας δώ ον μας 
ο ο ον ο νεα 

Πὶς ραι]ο {1 οημ5 Ἱεριπεαή: ἤ κου ὂν Ὃ το ορ» 
ἐθωῦμαζες ο. Πηρενεα Γαπἱρία ρτοίαης 11 ο κα, Ἰ 

Ἱ δι Πλνν πήμωτῃ  «4ιάίνων ἐπὶ σήμα] ον νοτιπηῃ Ῥπαρβατες «4μμίς. ν. 6ο». ἁριαν κας πα 
Φθιμένων ἐπὶ ΠΗΜΑΣΙ πἰπτοντᾶ, η] σα « π . 
461. ὃς 1π Έουπιμ]ας τή Αν ῷ τς μλς, ο. 
οβηπα Ῥψεήας ἄρμά Ὃ ορ, ἡμυμι: ο 

) πῆμα δόµοι ἐπὶ πήµῶτι. . 2. 
ο ών κὶ ΠΗΝΓ ἘΤΠ ΠΗΜΑΤΙ δινῷ" 

Έοίδι Ἠιιο ο ας. αῑα ῬταετετέαπὌ 9 {ηυεαᾖὶς Φὰΐς ΣΥ2 

ανς, ” ρολ) ήγη {ρ]α]ό {ποιά πε[αμιίά α 
γούνα] ΛΟΤΗΠΙ εβ. οι ος ο 

{ Ἐδίως 

4 Οτέ(ής οοέ- / 
Ῥου6», οποίζα Ιοπρίταάϊπῖς παρεπτε {ερίεπι «Εῥ1/ῤγα- 

νό) 
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κ. . ο ως ν τοίρεια 1 ,αὁ»ἀσθιοπ]ήα, αμ ὰΟταίς ἴ Οταοἲς ος τς 3984. Ἡ .0 4 ο ὮὈ ο -ᾱ- Τ ἳ ον απιίςο. Οταϊστῖς Οταἰὸ πηκᾷ οὐ Θ ται ος αν. 
4 υ ἐό ον Κεν η)" ἡ ο. μις το «έα»” ἐμισθᾶτο παρ οὐκ. ἐκδιδόγτος τὸν αὐλὺν. χΧρό- Ἄύτο {ειτατῖο, εοπἀπσεδατ 4ῦ. 6ο ἀειτεξίαπις. ὰ λ / αφ λο ὃ Ν ὃ, 1 ὅ ο πλ κώων- γῷ δὲ ως ανέγνωσεν, οικίσθη, ἀνορύξας δὲ τὸν τά- νο αν η ο 01 Ῥετ., λ . κ. -φ Ἶ . / ο . . 2 ἡ «Φο), χαὶ τὰ ὀσία συλλέξαςνοὔχετο Φέρων ἐς Ἠπάς- 1815, 1ΡΙ ἄοπαιπη Παριῇε, δὶς οβίος(ο Γερι]αιχο : ο Ὕλ, δα λος) »λλή- καοδία οο]ερῖτ, 6ααιπε Ῥοτίαῃς Ὀρασίαπι τοά]τ.. 

η, καὶ σποτ κ οκ ἁρνωτο :ῷπο οκ ἴἜπηροτς αιοϊίες {ο ἸηνίσρΏῃ εχρεῃ 

ὃν 
., . 

ος 

ο. - - 

ᾱ. 
ν τῇ . 7 » / | οι τω πολέμω εγίοτο οἱ : : πα. λων πολλῳ «κατυπγερτεροι τα κ {ππτ, Ίοηρε {Ππρειίοτες Ρε]ιο εκεῖτετε Τ,ασεδα»- νι 

Λακεδαιμοιοι’ Ίδη δε σφι τα. ή ΠΟλλή ο Πελοπον- ο ΤΙΟΠΙΙ: ΡΙαετετεα 6ο ππαρηα εἴῖαπα ρατς Ῥᾳ | ν κ. 

σε ν κατέσραµµένη. Ταῦτα ο) ὧν πάντα σπυγθωό- Ῥομπεῇ 1ΑΠ1 εἷς Ρατενατ. ας Ίταῆως οη ο ώ 
θὰ ον. ὁ κής. 5 7 5 ϱω . . - ν να -« μονος ὁ Κροϊσος, ἔπεμπε ἐς Σπάρτη ἀ[γέλης δῶρμά Όταίις απάϊεῃο, τηίβε ΠπηςΙος Ὡρατταπα σπα τα 

τε Φέρωτας, καὶ διησομένη» συμµαχίηε, ντελάµε-αοτππ ίνα» ος, ΡεΙΗ {οσϊοταιειη, ὃς 
, Ἅ 3 Ὃν ς 9 ” “ ” ͵ . νὰ, - κο 3 υέςτετὰ λέγω χρην. οἱ δὲ, ἐλθόντεςέλέγο, Επεμ- ΤΙπάαΗ5 αιΦ ἄῑσετα οροτίετει. ΤΙ Ῥοβαμαα 

Ἔά ἡμίας ἀζρϊδός ὁ λυδῶ καὶ ἄλλωνλθή ρεινεπετηπῖ, Ίος, α1Ππς, Οτα[ας π]ῃε; γ- . 
πο αασος λ. ο . ο ος ο ἁοταπι αΠατυτηήαθ Ρεηεῖππι τος, Ίτα Ἱπομίεπας 
2» ασιλςς ο... πλ νς ΡΟ ΧΡΗΤ ὁ 1ασοάωπιοπ, ἁποπῖαπι ἀεις οτασυ]ητη το - «0 σαντο τὸ "εξ τὸν Έλληνα Φίλο προσθεσθαι (ὕ- ἀῑάε, τπτ Οτασυπῃ πο απιῖσιτη ν ον οόκν 

: / λ / / ων ς / « . α{οΙ[σστεπα, ἵ 5» µέαςγας πυθάνοµαι προς ἆγαι της Ελλάδος )ὑ-ο 5ὅς νος Ίητετ στΦςο08 απτεςε]]ετε απάῑο, νοφϊρι- 
22 τα»  κατο το ΧΡΗΓΗΡΙΟ προσκαλέοµαι, Φίλος ἵητ εκ οταςμ]ο αάνοςο » 6ΗΡΙΕΠς απηῖςις εσίε ὃς ον ντε Θέλων γθέσβαι καὶ σύμμαχος ἄνευ τεδόλε καὶ 1οεῖῖδ, οἶτζα ἀοίαπι {Γαπάσππφιις, ΟτΦ/{18 Ἡ ο ο 

3 ἀπάτης, Κρᾶσος μὲν δ) ταῦτα ὃ δί ἂ[γέλωνέπε- ΄ Ρεῖ Ἱεραῖος πιπεΙανΊε. Οποταπῃ αἄνεπτι Ἱμ- : ο ος σ ο αλ ὁ κ «ο χνὰ. οθἀθπιοπ, απἱ ὃς 1ρᾷ οτασ]απη Οτα/ο ἀαίαπι το, εδαιμιόγιοι : : ο ων αατππα Χηρυχεύετο, Λακεδαιμόνιοι δὲ, ἀχηκοότες καὶ ἀυτοὶ τὸ απφίεταπε», βανίῇ, ζωὰμς Ιοβρίε! οί ψ ό / λ / / {/ / ΩΣ {ευ νο. ο νῷ . . , »)εοπρότειον το Κροίσῳ Ὑ6ομεο} ἠσθησάν τε τη αφιξεῖὮΌριο 1Π16ΤΗΏὲ.  Ἐτθηῖπι 1αΠι απῖεα Ιπεγοςᾷσςβαῃε ων ως κ, 12 ϱ/ ώρα 71 ἡ 9 . Φ ; . τῶν Λυδῶ,, καὶ ἐποσαντο ὄρχια ξενίης πέρικαὶ ἕυμ- ποππυ]ία ΟΠ. 1Π. 1ασεάαπιοβῖος Ῥεηπθβοία 

πρότερον ἔτι γέγονιαι, πέμψωτες γὰρ οἱ Λακεδαιµό- επιπάπη 4.0 "πα τιν τη 1 Ππημ]ασχυα νο ἐς Ῥλάρδις, Χρυσὸν ὠγέωτο 169 ἄγαλμα βμλόμοοι αμ πι ων ὃν ας Ἴμογπαςα 
τα ρω τὸ τη ωμό ἂν Θόμβιρδικο Γαλ κναν, οιδίπε αλοο- Ἵδρυται Απόλλωνος" ἸΚροῖσορ δὲ σφιὠκομόθνισιἔδωκε δω- τῷ οτηβίρας Οτωςῖς ἀε]ορ]είος, [ο οἰαίκ εστι 
πίημ. ἃ Τετέωτε ὢ ένεκο οἱ Λακεδαιμόνιοι τηνσυµ- Ἱη]ίοτυπε. Ἑτ Ῥατῖπι απἰάσπι ἀσπιποϊαπεῖ (ος 
μαχίην ἐδέξωτο, καὶ ὅτι ἐχ, πάντων σφέας προκρίνας “Ραταϊος εχηιραετηῖ» ΡατεΙπῃ ΓαὈτῖσατιητη κ ν 

ς / Ἂν : - . ψ. - ) ον Ἐ λλήνων ν αἱρέετο Φίλες. καὶ τῦτο με, αὐτοὶ έσαν τεχοπα αεπευΠη εἶσσα Ἰαρία οπιτιπίεσιις Εεοριιεῃ- η. 
. 3 / ων λ {νὰ Ἅ οσα ιχὶ5 Ότηα υῃ, ἃ- αν. έτοιμοι 5 .ᾳ | ποπ μη ουρολάνο  οκὰς αν οιµοι 3 έπα]- γείλαντν τῶτο δὲ, ποιισάµέίο “Ἔατασα απηρµοσατυπι «αρασεπι αγοχομι σεσεη- 
χάλκεο, ζωδίων 
α ας ωλαστα. 

αν οὐ ας ) : ου μοαχίης καὶ γάθτυες αὐτες εὐεργεσίαι εἴχω εκ Κρίση :ΊΝαπι αμα. ΠΠ πηῃΣ[εηῖ δατάος αἲ ατυτῃ σο- 
ὃς 

ΜΟΝΗ 

4 

... 
». 

κ... , ον α: ὦ Ἐν ει ο. φ» ν ο αν ΏΕ η ϊ τε ἔξωθῳ πλήσαντο περι το χα Ἴσμο νοἰθηῖός Όχη τοπυΠεταῃς ο Ἄος Μο μὴ . μοι ο κά. 2 ες φ Ὁ λφ φνφω φώς. ῥυνς ῥα-χωωνν ι « . κά ..- λου, καὶ ἕ μγάδεῖ Ὑρηκοσίως ἀμφερίαρ χωρίωτα ο”.  θρτᾷος ποπ Ῥεινοπίε, Ῥτορεος αἱζογη,α Ἠε νου ἆὥρο βηλόμεοι ἀντιδέναι Κροίσῳ ὧτος ὁ ρητή τυπα αμ Εετυπῖας σαυβίΑΤΗΠ, ἅτῃι : ορ) λα Ἀ ο ος δν. ηλ. ο. ' σος . « νά ἃςςθ | ο. οὖν ἀπίκετο ἐς Σάρδι, δι αἰτίας θιφασίας λεγοµέ- “αμίάσπι αἶωπε Άωπο ΟΓΓΕΤΘΠΙ , 6Ἡημη ἁππιοπῇ : 

ο : , αν ᾿ μπι Ἰοηρ]ς.ααρτεδῃ ἔαεις, Ίρρ » Πανῖρας "νο πυθόμφοι Σάμιοη ἔ ἀπελοίατο αὐτον, µυσιµα- 1 ο ος  αδα Ύετο αμήν 

Ἴ ν φ ή / Ἴ /. ο  οἰδν απ Ρον να -σ/ αλά να κ. οἳ ! ετο «ρατηῦν ἓς Καππαδοκίή ελπίσας καταιρήσευ. ῴπι εγέπίοπα, “οὐ ἵα μας Ἀρραίημα,ἳ ετίᾶ- . 
ἆ έὰ 

ολ δν νο - εσ' κ. 

γάς τάξδε' οἱ μὲν Λακεδαιμόγοι λέγησιως ἐπεί τε ἀ-ἠ5Φατὰες, ὅε Ρτορε ΦΑΠΙΗΠι γεηϊδε ος ας 
Ὑόμεος ες τὰς Σιάθδις ο κρητὴρ ἐγίνετο κατὰ τν Σα- ἡΕπὶδ[ε ΙΠῖετεερτηπας απ, οορηίτα 

ον δν πιο αὀασιος ἐωμεί.. αἶσπον, Ἱ,αεεάΦιηοπ]ος, οι] . ερῇσι ἐπιπλώσωτες' αὐτοὶ δὲ Σάμιοιλέγεσιως ἐπεί ΕΠΙ» το πομδηταν οσο ο ετος ο ἁ 
να. τῶ δαϊμοίων τὸν κρητη- πε, 16χς », 111π] αυΦ]εῃς σαν 

Ὃ ο αν ος ος εν ρΕΙ σαρίι(ῃ εδίε οΙπα ΘαΤ6]διις ἷη ο αμ . 3 ἳ }’ .» 1. . . - . ς ὰ 8 

ῥα, ἐπυ)λώωτο δὲ Σάρδι τε καὶ Κρισω λωχθαι, Όρο νεπὰϊάϊίε νἱεῖς Ῥηναις, απ] ων ιδ.  Ἡ 
ἀπέδοντο «τὸν κρητηρα ὁ Σάμῳ: ἰδιώτα» δε ὤθρας :τεπηρ]ο. ἀεδίσανετε: Γοτίαῃ απίοπῃ αν Πποπῖς ἳ 
απριαµέγες ἀναγέναί μι ἐς Ἡ τὸ Ηραῖῳ' τάχα δεῶν νεποϊάετιηῖ» δρᾶΤίαΠΙ Τογοτῇ ἀἴσειοι ο -ᾱ- ο 
καὶ οἱ ἀποδόμωοι λέγοιεν ἀπικόμωοι ε πάρτη), ς- πηῑϊς Π)1 {πϊδ{ε επερίππι. Ας δι α ὅα- 

| - 

.-- λ- --- -- --, 
έ 

ἁ παιρθείησω ὑπὸ Σαμίω). χατὰ μέν νυν τὸν κρητΏρα. τος {8 Παβοῖ, (απ ΦΙ18 απϊεπι ἄμορον ο Ίτα ( 

Ἱ ετωρ ἔσχει ΚβάΙσον δὲ ἁμαρτωι τῷ χρησμᾶ», ἔπαέ-ΘαΙαουἱο, Αάναηας Γαρραλοσίατι οχογοῖρως ος ον ο "τς ἐσχει ἄνῇ « ον Ἀνγο Ραχαρας, {ρε ὅς δε οτε; 5 ςΟΠ]- 
! / ώ όμΗ 

ϱόν τε καὶ την Περσέων δύναμιν. παρασκευαζομόο δὲ ο» . 

ο κος Έλλων «4νοῦ. Ρημά.. ο θόραχι πᾶσπι, ο Τούτων Ίχιῃ Μια Ἠσυει ο. στὴ ο 4 ω : το υμών σα. {6 ἵπ τα[ατα Ώ]αδα Ῥοβομογ, ΈΜωος οδό, ναιβο” εἴνεκεν αέΠ,4γοΡ. 16. ο. ὤνο. ϱ 141, Κε, 10Η. Οἵὰ (δὴ ο δει τὸ, Ἱ- 
{ 

.. ' φ δῶρον᾽ «4ης ὀμφ. χωρ: φον. 6 αν Ὁ ἐρῦ., Ἅπι πι ο σον πο ο ο τς: Ρεϊοσῖ, ὁ 4.4, ὃς «4γοῦ., οὕτω 1Η. αοαῖε Ῥεπο. ΒιΕπι σρατην Ῥτρής ο οδαι 

πο. ο πο ἐλδύντος] ο εἰρΚίο 3 {4 μα, τν ο ρθω δὲ πόντο χέεσθαϊ, ντ δόναι Ῥϊο Πρπίβοες. Ίρεατε Ῥτο οοτῖα ππεγεξάς» ΠΕρΔΗ5 αν νο υ “ἴάοπιος ΟΥ. Τι) ες ον ΜΟΝΑ ΑΜ μες επίπι Βοῦμ». Ἐμισθοῦτρ ορηάµοσγε ομῤίεῦαὲ ὡς εὔηρρα: νά 964 ἆεβπο.. | το συνεῖνα, ὃν Φα. -χ.  Όμο πιοᾷο Ππερο ου]άρβπια5 απήδαµς.. ρληπα πώως Ἐν Θόρακι] Ἠος. ἃς Ἱ κ / πο» Γ ὰ . ο. 190, ῶ 90: . Ταοοπίσας ο. 53. ὁ μὲν Περίανδρος ἐξέλλετο ἐς τὴν. Ἱερχύρρν», Ὅ- Αροϊήπε Ῥγιμπεο, Οποθβαις αμχο” ρ Ποπις ὅς πς ν . Ἂν ες ήν 4 ελθὼν ὠνέρτο. Ρ0 γ 2 ΙΒ ο ΗΤΟ Όῃ . ν αν ασε λος πι κο το. ἶ- ο ως ο πτοδίαυης οοπαἴΗς ὃς νο]υηίας ος ὅ 4 ο ὀρροτα μῖ νι ας 
κο ας ο ο απέα Ἱ “2 {02 Ῥ.140: 49. Αμδορ ὢῶφ ΑΩβΞΟΥΤ. 0 26 εοῇᾷ πα) 

πα ζσμαρ, έσω ος ο μις. ἃ ρε, 7. ον νω, άν δε ἑκάκης ἄγον Ίος σον .. 
τοις Ερμή. ΥΠ» 7. -- : ο ρχὶ εσας (00. ας ΙοΠΙΠ1 αμ ὀθρῥαπας 

εκριόμιατώσε ἐς Σπάρομ δε, μας μαμα οι λος Νορίσαν, οσἲξ αὐδί. 
Ἅλις οσμές. δρα Π]οθχοο, δε Ῥήπιο οιπιμ[σα 6οηβος πάν ασ σς 

αι το αὐγής 2όρα ἑππεβαναο δις, οᾷ, αν πα Ἠομο, ν Ἴνα [ο ὥρων πβώτους Ἱ 9) . - τν ο β ἡ . ν . : 3 ζ 9 ,  νεγο τη 

λα, ΠΠ 1η] ὃς Ἰητγροῃή αν τς ἲ τα λιός ζοβάποσης {Ποπ απ δ45 Ἵ ολ πο {ο 
ᾖ05. {εά αά Ογτηπι οπιπή οἱ ομαία ρετβάο παπβ]ς- ού, τεῦε σας 02 ας θημα! αηῤ]ίως μας 
{ε αρυή 1 ή ἵῃ οωρν ΡΟ ος σα ἆδοβ; δὲ; ἁοπαγίψῃ ἀἶεπε ῥεζίήή ο ΕΗΗηη. 
53. νότα δὲ ἀγγέλων ἐπεκηρυκεύετο] Αὐετταῖ 11ρετ 

Γι 
ο 

ἴς 1] ἆς Φαιίοτητα Πείαεο, 
| 

ὅτι Ὢ βα- 



Βαπάαπῖς ἀδεεττοὶ Ὀτου[ιτη αὖ ος Ὀε][ο, Ῥετίαταπη ἵμπς 1 ᾿ ας 4. -. 

Ῥαμρειία». ΟΥΠΙ (αρραφοςς». Ἠαίγ5β. Οτα:{ἱ απο]ο, ο ἴ, 1 οι 15 Β.Α τσ Ἀδ 

ἀϊθίοπε οσευραῖο, 11γάπ5 απἰάατη, ποπηῖπε 84”. Γροίσι σρατεύεσθαι ἐπ] Πέρσας, Τῶ τιέ 4 λυδῶ ν)ὸν 

4απῖς, δεαπτείας ρτο [αρίεηζε Παδίτις, ὅσαῦ μας μιζόµενον καὶ πτρὀσθε εἶναι σοφὸς, απὸ δὲ ταύτης τ]ὰ 
{οπιεπεῖα Ῥ]ας ποπηπἰς αριά 1γάος «οη [6 ΠΠ σογνώμης καὶ τὸ κάρτα εΐομα ἐν Λυδόῖσι έχων, συνεβέ-- 
τη, μαΠο ἵη πισάυπα Ογα[ο εοπ{π]αῖε; Αάνεπ[ας ο λωσε Κροίσφτάδε, (ἑνομά οἱ Ίν Σιάνδωνις)» Ω, 
ἴαιες ντο ΕΧΡΕάΙΙΙΟΠΕΠΙ ΡαΤᾷ5, ΟΤεΧ;, 41 ε ὧν θμλνας τὸ αρ ατα να ε 
εοτῖο αι]άεπι {η ρ]ὶρασα]α, εεἰαπια εοτῖοτε]αιαπι 22 ΣΙ ΑΡΣ Ετ αγορα» τρ, τσ 7 ο στα 
ναίτεπι Γετηπι: αι ποπ αρα νο]αΠῖ οΙρ6Υε- 22 βᾳσ κευάζεαι» ει ρυτυαομα μας με 
{ευπτιΣ» {εὰ αιοά Παδεηῖ, Περοϊῖετεριοπεπια{ρθ- δε την ἄλλην ἔσθητα Φορέβσι, σιτέοται δὲ οὐχ, ὅσα, 

141 ἹΠςο]εηῖε. Αὰ Ίφο Ροῖα ποη υπὶ πτπη-ζς,, ἐθέλεσι,. ἀλλ’ ὅσα ἔχέσι, χώρη ἔχοΥΤες τρηχείγ. 
της {εά απ: ποπ Ποος αἆ σοπιεάεπάμπανπες . πρὸς δὲ, 5 οὐχ οὕῳ δια χρέωήαι, ἀλλὰ ὑδροποτέη» 
απὰ απϊσ(παπα Ροπί ΠαρεηπΏ, Είπε Π ν]ηςες, σι 6 σύχα δὲ ἔχμσι τρώγευ» οὐχ, ἄλλο ἄγαβον δεν, 
απϊά 15 επρίας, ααίδας πμ] εἴιὁ {π νιέτας ο ο Μπες ; ο ιὰι 
{ποτῖς, απηαάνατις αποῖ Ῥοπα απιίτος. Ὀρι ο το 0 ον εἰ ηικησειο» τι σθας παρε 

τοισιγεµή ἐσι μηδώ;, τᾶτο δὲ» Ἠνγικηθῇς, μάθε ὅσα ρι[ανετῖπι 1] ποβπα Ῥοπα, εα ναἰάε επρεπε, 2. αν : 3 ο 
πες αδὶρὶ Ροϊστηπῖ. Εαιϊάσπι ἀῑῑ Πηβεο ρτα-ζΟι2 ἀγαθὰ ἀποβαλέις, γευσάμθοι γὰρ τῶν Ἡμετερων 

. . δ . . 3 ο.” σον 2 5 ο κα τα, απὶ ποη ἱπάπευπε ἵ απίπιαπι Ῥετ[ς, αξ -5 ἀγαθῶιρ περιέξοίαι, εδὲ ἁπωφοὶ ἔσο]αι. ἐγωμθν 
1γὰο5 Ρε]]ο Ἱπναάετεπι. σε Ιοφυμῖ ποη ϱ, 2 «έοισι ἔχω χάρη κ οἳ οὐκ. ἐπὶ γόο ποιέησιΓέρσησι 
Ὃ πο, ος οι Ρετῇς, τας 5» Γρατεύέσθαι ἐπὶ Λυδάς, ταῦτα λέγων, οὐχ. ἔπειθθ 
ἀλοπι "ΥΦΟδ Ἰπιβετεπῖ, ΠΗΗ 6ΓΓησΠΗς ἸῶΗ. τον Κρῶσον, Πέρσησι γΝ, πρν Λυδαςχατασρέψασθαιν 

τα παν ο ἑρετασως ατολιρραἁοράσ ασε ορε ααοι ὧν ἁναὼνώδν ο, καπ άδικα 
6ταςῖς ΥΠ ποπιίπαηταϊ: ὅς εταπῖ ΠΙ ΘΥΤΙΙ,έ Ὃς νο ος / αμ δν ας 
απις(παπα Ῥετ[α Ἱπιρογίτατεπῖ, ἀῑιοηῖς Μεάο- Ὁτε Ελλήνων Σὔροι ὑομάζοή ακώσαας 9ἱ Ζυρίοι μ.ο 
σηπα, τππο απἴεπι Ογτο ρατεβαηε. ΦΙᾳπάεπ Τὸ µο πρότερῳ ἡ 1]ερσαν ἄρξαι, Μήδων καζήκοοι, Τὸ” 
Ἱππρετίατι ἸΜεάίειπη ας 1γάϊααι ἀῑλετπιίπαραι τεδεΚύρε"ὁ γὰρ ἔ εὗρος ην τῆρτε Μηδικηεαρχηεχαὶ τη 

. . . . ον ες ε . . 3 , Ἆ Πανίας Παἱγς, αἱ εχ Απποπίο πιοπτο Πυξ ΄Λυδικῆς,ὁ Αλυεποταμὸς» ὀδρέει ἐξ Α᾽ρμοίε έρεος διὼ 
3 ο] .) ρ (Ἴ]σας, ἀεμῖπς αῖα ος Μαϊιεπος ΠαρειθοΚιλίκων , μὸ δὲ,Ε Ματηγες μὲν ἐν δεξιῃ έχει ῥίων' ἐκ. 

ί . ὰ , ων ντ κ ὰ ” ἶ ι 1 ᾱ ἀεπιταπι, ὃς Ῥητγρας αἆ Ίῶναπας 4ποδρτα- δὲ τοῦ ἑτέρο, Φρύγας, παραμειβόµοος δὲ τούτυς, καὶ 
τεΓ]αρΠ1ς δε Όογεαπι νγετ[ῖ {Ητ[1π1 τεπάεῃς Βῖῃς ΄ Ἂ δολ βία. ὤθω μὸνν Συρίας ος 
αιϊάεπι θγτίος Οαρραάοσας ἀπο]ηάίε, αὖ Ἰώνο ο ο ροραέμο ον ρε ναππα 
απτεπη Ῥαρμ]ασοπας, Ίτα Βανίας Ἠα]γς ειηξία Φόχας αὐπέργει ». εξ εὐωνύμη δὲ Παφλαγόνας, οὕτω ὃ 
έετε Ἱπ[οτίοτα ΑΠΕ, α πιατῖ αποᾷ ΟΥΡΙΟ ορῖθ- Αλὺς ποταμὀὸς ὶ αποτάμνεισχεδὸν πάντα της Α’σίης 
ἑναπα εΠ, αἆ Εακίηαπι πδασε Ῥοπταπι αἰτιπαῖς. Ώδτα κάτω ἔκι Φαλάσσηκ τῆς αντίον Κύ' πρω ἐς τὸν Ῥθεας 

ΈΙ απτεπῃ σεινίκ Ἠῶς Τοῦίής Πη]ας τεριοη]ς5 γο πο" ἐστι δὲαὐχλνοῦτος τη, χώρηςξ ταύτης ἁ πιά: 
Ιοπρίτπάίπαπι πεις αιισά αἴΠπεῖ, 4ΙπάΠΕ σης μήκος ὁδοῦ εὐζώνῳ ανδρὶ πέντε ἡμέραι οὐναίσιμζνται. 

73 ἀον νίτο οκρεάῖτο Ἱπ[πππεάτ. Τωηπο κά νεσ[ας Ἠλσρατεύέ]ο δὲ ὁ Κρόϊσος ἐπὶ τν Καπ παδοκύη τῶιδε 
Οαρραἀοσῖαπι Οτω/ας οι εχετεῖῖμ Ρτο[εξις 1 αλ εν) / Αν ... ο σ | ενεκα, καὶ ς ε[ῖ, τάπι εαρἰάϊταιε τερ]οπίς, νο]εῃς Ίαῃς ῥαῖ- , καὶ γής ἱμέρῳ» προσχ]ήσασθαι πρὸ» τέωὺ 

22 

22 

. , ; ᾿ ΠΠ ιοί νο λ ἂν ιβ η ο 
τοίη [15 αφ ]οσγα, ἔππι νεἱ τηαρς βἀιοῖα οτασι[ρ λος ΜΟΙΡΗΝ βυλόμεο χα µαλία τῳ χρησηίω πι» 
ὃς ΟΥτιπι. αἰοῖ[αί απηϊ(εης Ρτορίει Α/γασαπι,  συ)ο εῶ/2 καὶτίσασναι Ἡ «)έλωνύπερ Α’συώγεος ΚΌρο, 

Σο ὁ | (αἱρρα Ισ) νά | "νι 

α Λυδὸς 1ά. ὃς «πῶ.. 2 Ἐχοειρβί «4δεμ. πιο δ. Ῥ. 78. ο Ἠπες μμ. ἘρίΠ. ο). δε Εωβαιῦ. ἵα Πωη. Ρ. 
1964 18. -ᾱ Αποιρήσεις «4γεῦ. 71μά. πιο γὲ ὃς μὴ ἀαίαπι εάῑίς, 11, {νοῦ. 12η. οἵα )ορῦ. τοῖσί γε μή. 
 Ἡρῶτο «γοῦ. Βπαεσεάξης ἀβὸν μέ αὲ εκρ]ίσαι, "  Ὅρος νο; Ἰήεί.. ριαεβαῖ εάταπα αιοά ες. 6, Σπα, 
ὃς α βππιαπε, Ψπά, σε. ἵῃ Εοή: Ρί149. 15. ϱ Μαντηίρους 4ο). ὃ Συρίους καὶ Καωση- Ἰάεπι, ΜΙά. ρα 
ὀγς. ἵῃ Καππαδοκίο δε ΦγαδοΜΕΙΗ ΧΠι Ρ. 819.» ηδί Σύρους, {εὰ ππα]α» τς οί (/αμ2. πι α{ζ. ἴτπ Ισηγ/0/ Ῥς- 
περ. ν. 784. { Ἐκ Ἰ4ε., ἵπ α]]ῖς ὠποτέμνει.  Κ Ώεβι «4γε7.. ππιοχ 4ποφιε ὦνδρὶ,. 8 Ο. Το. . { εί: ἵπ αΠ]8 
ενεκε, Ίεν] ἁἰ(οιπήπα, 1 [4 ὃς «4γοδ. µοίραν, µοίρην «44, ὃς οοϊθτὶ. Ραμ]]ο απίς γῆν ἐπιθυμῶν ἥμερον προσκ. 
«άτοῦι ὃς πα, (εᾷ αϊ μέρῳ..  Ἠ «4γοῦν ῥ μή. 2ε0,» ἐθέλων ο η. Είπα ᾽Ασνάγεω 4γοῦς | 

αλ ει ει. τς Ον -, ’ : - : αι κ ωἃ ᾿ θα. ο μι, οι Ψοζᾶς» Ἡάιοδοξεδε ἔπ- Μαῖοτο ἀϊβιηόῆοπίς ποῖι αὖ ἱπίοαπεπᾶ δις (ο μηροπιάα, 
ποπ Το ο (οἷά, εχ “/δεπαεο στο Ἡτ» Ῥ. αδίσατας βΗς, Ανχὴν, ογούκ, αΠσυβης πιεαῖυς Νοβγο 
78. Ἡ. τα(Ώταϊ Ῥοΐεγαπ: ὦ βασιλεὺ, σὺ δὲ ἐπ᾽ ἄνδρα, 6{ε, ὃς τοιτᾶς οἶαπι απσι(Πὸ ααδας, οεχνῖοῖσα το Ἡπ- σοιούτους αρῶτεύεσ θωι παρασκευάδεωι» κου 1. να, ο, βατ ροιτοᾶ. Ώο Ῥο Ῥοτο Τηταςῖο τν, 85. κος ὃ πο. σὺ δὲ» ὦ βασιλεῦ, µέλλεις ἐπ᾽ ἄγδρας σρατεύεσίω, τοῦ σόμοτος» ὁ ὀυχὴν, τὸ δὶ όσπορρε κέκλήταί, 6οπβπαῖ- πολλὸν ὤμείνονας Ἡ Ῥκύθως » ΙΝΟΙΒΟ]οξ6 σὺ Εαεγαξ α]ί(απα τοι 1Ηγὶς Ἀπιοαισπῃ Ἱπ οὔῖα {οἰπαϊεᾶτ, Τ6ΠΟΙ 22ὔ πο- Ὦ Ροχίπ]ε Ργαοροάοηεῖριις Πιστίς, ΥΑΙΚΕΝ. ταμοῦ αὐγὺν πσίὰ, ϱ, 8ο. ΑΙΟΙ αὐχένω. τῆς Χερσονήσου 
ᾳ 6ρ. Χρ ἔχοντες σρηχείην] Ἑαίοπεατ Ῥοτ[ιο, γην γὰρ πάρεί]ας μας, αὉ υή06 Ομτάῖα αά Ῥαξεγαπι ρτοῖεπ’ ἐκτήμείω ὀλίγην καὶ τοὐτην' ΤΡΗΧΕΗΝ, πιαρῖρ εχ]1ο-. ΠΗπ 1. ντ,α6., ὃς τὸ εὐρύτατον τοῦ ἀυχένος 1 ΠΕΠΠΟΡΥ- 
ΠΕΠ] εοπ{οιιαἶπο, μας, 191... Οἷα εἴῖαπῃ ἆᾳ αΙςῇί Ἱατίπι απσ(μας, υδ ραπ]]ο εταπέ Ιαχίοσες. Δάάετεπι 
ἐπιπονώτωτα ζῶντες διὰ τὴν τῆς φώρας τραχύτητα «Χεπο- Ῥγήρίήὶς ΠΔ, ν. το88.. αυπεαυε 1 Βεμο]ής Ἱεσυπ' Λ2οµΗἱ ο αλαεά Υπ. Ῥ. 197.. Οοἆ «1δεησεμς νδ- ων αά ορζρὸλε ΟΕάΙρ. Οοἶοη. Υ. 688. 4 1η οῬίοιτο 
10 ω πας δὲ, νὴ ΔΙ, οὐ οὕνω χρέοται, Ἰὰ ΠΠί τὸν πίαποτοι, Ί]ε οοτις ἆοάβκβιηί 172Η12ο)] οοττοξΗο, 
Ῥπίνυπη εἰῖ ὃς τοΗπαπεπά υπ, Ψατίαξ ὃς, αἷία ατα αά- μα οἶετα ηοςσβίαίοπι ἔξΙ δὲ αὐχὴν οὗρος τησμχώρης 1Η Νειῄος επεπένν (οκ. οπ1ηος, 1ΝΟΦΕΣ αἴτεπι ΠΟἱ σο- δορο,, {ήον. οὐ ΟΗὲς, τοβηχῖε. Ίλοι ἅιεισ ἀξ᾽ 
ἵταπας ΠΟΠ εἴξ» αμαπάο Ο. σολ. οἴνῳ δὲ κάρτα προσκέα- 4ΕΓΗΜΟ ΑΛΠαἄσας ςἶπς τοσίοπίς, {εά απο. 1ῑ]α Ετά πες 
ται, οἱμο Εετίαο αάΙ6ῖοτες Τμης. Οἶπα Ῥαμροτος ο- τδί ταβ]Ει: αὖ αππας Ἠσαίνα, ὃς απαπι απσιβο α ΟἨεῖαξ 
ααπὶ ὅς {επι νιοτα εοπίεπᾶ: Ογτὶ δεΙπ[οσμτοταπι ρ]παῖ- Ππῖδις ἵῃ Ῥοπεαπι οκτοΠάλεΙς. Ἴδσπι ο Κολ. ας 

εἷξ 

λα ν]άοιῖας. ροτεηίαπι ὃς ἀῑνίῆας: ορεςδ» ξ Πε, ὅτα νἰάϊε, Πα ]ανατό Πΐς οώμπὶ ΟΡ, Λβρα αν 
υχύπῃ ρερετοτΏητ. Ίμερε /76ΦΟΠΕΗ Χν. Ρ. τούβ, πηΗη Ῥοπά ΠχΡόΠῃ σωεδὸν στεότωτος ΑΤΧΗΝ ἐη εἰ 
.. 3/ « γ / , 9 111 εδ» εν, ολ. ΥΧ - 5 

ο ος. Ἔνθεν μὲν Σ0ρίους Ἱζαππ. αδέκως ὧπέ ει] δίο΄ ον Ἰσ. νι ην) η ας μὴ δὲ ὁδ 

αθίως, ΜΕ. οοπ{οηΏσης. Οὐγη. ππέη δε τὸν Ἰσσμὸν κάλπω δυήκὠν. Μο 0. Ηείηβας ο1ή.. Ἠπι 
Ῥαμω αιῖ Συ- ἑὐζώνῳ δες. τοί πσηο ἵῃ Ῥολώς. Ἡ. 21 ιά 

ος οὐ Κωππαδόκας ετα[ο» πια]]εῖ.. Ῥοσιεταί Ῥχο[όσέο ο ης μα, 15 Ίοηρ! πιάΙΠε» {απιειῇ. 
ἀ ο “Νοβε ἀειποῖ, πες. 76. Έάπο ῥΓαέσηαπς Ῥοροτατς Τ,, π, ὁ., ΠοπαμΗ πάμβετος  Ἄνς 
η ο οἳ. νὰ Ἠ]υπι, απεπι ΙΠῬοή- ἄϊπιπο μπα απζία στ, με 1. ν. 503:2. {ει 00. 4ΠΕΠ1: 

οττο μΙμεῃς Τα]γς Ταάϊτ, Συρίαν, ᾿Ασσυρύς, Λευ- αάπιοάσπι 1ν. τοτ, σοπἳτΙ θε» «145 11 ϱετνῖχ 
ωποῤόα τος λάρε ἴταπε Ρο). Ἐλοδαιν 947.966., ἀπρηβίας, ο ρίάο αχόχας, οοπεἰάεἴητ. Ἵδεαιιε Ιαταῖς 
ς ὃ ρω η οὶ ΟΥαος1» Ιση}/. Ῥετίερ.ν. 733. ΛάΙ Ἴχος ΦΟΠο Οδέο, αι ν΄ ον. τος Αῃάς Ίαν αἩ- 
ὃς Γ0ΗΟΌ. Ἡν Ἰοη. Μο οζίως πάντω τῆς ᾿Ασίης ῥιήῆας», «νε Ῥοπτωι 1. τα Ἠϊοῖαε πιαΠᾶππα ἀἱ6- 
ο κανα η ος ο. ο ο σ ἂμ Τηηρί αδὶ ἀποπιεταῖ» ΕΟΠΕΠΗΟ Ὁ δ) Ἠρόδοτος ἐέικεν 
ὃν οι ο ορ οὗτος τῆς κώρης ταύτης ὡπάσηε] Ῥε- ἀγιροῖν λέγων 

ιὅ 

.- ν οὗ α ση Κιλιίας πέντε ἡμερῶί ὁδὸν ὧς ΠόΣ: 
ες }ο, 1), (γοπουίης ηαος ΡατοπιΠθβΊΏ Ἱμάεηδα, αυτ ὤν. --- υπ ως δν ΜΜΕ 

τν ή ας ΝΕ Ἅ νι πο νο Έ ἁ ερ να ο ὁδ, 1. 4 



ΡΕ α. ε ϕ ὁ 

ο ο ο. 

ον 

ὃς οοπἰθέήσουσὰ Λγασς, Βοψἠιαγα βοείταδ,, Ἰπεσηία: 
γαιδὶς Ογακατῖς ὃς οαυσῇ ὑε]]ή {πιο Μήαάος ὃς 1495. α ο οα σιαςς 

Ίρρε Ἠπης ΑΠγαρεπι Ογαχατίς ΠΗαΙη Μέ- 

εν τερείῃ, {Ππεπι 01, Οστς Οαπυγῇς. 

βἱμς Ρε]ο νίδαπι οερεαῖ, Έται απῖεπῃ ΟΦ”. 
{ο ΑΠγαρς» Ἠπης 1π πιοάμπι αμπῖς, Αριά Ρ0Υ” 
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Αἰσυάγια γὰρ τὸν Κυαξάρίω ,ἐόντα Κροίσε μου γαμ- 
(ρὸν, Μήδων δὲ βασιλΊα , ΚΌρος ὁ Καμβύσίῳ κατα- 
σρεψάµαος εἶχε ν γθόμοων γαμβρὸν ΚΚροίσῳ ὧδε, Ἔνκυ-- 

ἕων τῶνγομάδων 3 εἴλη ἀγδρῶ φασιάσασα»υπεζηλ.θ8]µης ἹΜοικάας 4 μπι οσίοι [εάτίο, «αἴεΙΥΑ 
 ἓς γην τὴν Μηδικάν' ἐπυρώνευε δὲ τὸν χρόνον του. γίτοτιπαι εἶαπ εκσθοβε 1π ἵειταπη ΜΜεάισαπι» 

το Μήδων Κυαξάρη, ὁ Φραόρτεω του Δηϊόχεω, ὃς τες αυα Τεππρεί[ίαϊε Μεάοτυπι ΤγταπΏςς εΓαί σα» 
Σχύβας τούτες τὸ μὲν πρῶτον περιέιπε εὖν ὡς ἐδ]ας Χατεδ, Ῥηταοτίς Β]μδ, ὨὈεῖοείφ περος; 
ἱκέτας' ὧς τε δὲ περὶ πολλοῦ ποκόµθος αὐτες, παϊ-  5ογι]μᾶν μος, περοτε [αρρίςες, ἀπίτο Ρεμιδαή. 
δε σφι παρέδώκε τὴν γλὠσσάντε ὃ ἐκμαθέω, καὶ εχοερίε, ἃς απαπῃ Ῥ]αΠπα] Θ08 ἔροθτεῖ, ΡΗς 
τὴν τέχνη τῶν τόξων, χρόγη δὲ γθομένε ο καὶ αἰεὶ Φοι-1 τος εἷς Ίταάιαϊς Ἱπριεπάον ὃς Ππρυα κν ο 
κο ος η βαη νο, , σα», ὅε ατεβεῖο {αβιίαπάϊ. Ππτετεξῖο ἀθΙπ . 

τεόντων τῶν Σικυθέων ἐπ' ἄγρην, καὶ ὧεί τι Φερόων. 
χαΐ χοτε συνήνειιε ἐλέν σφἑας μηδέ" νος-Ἴσαντας δὲ 

ἔαηροτε, ϱπμπῃ Θ6ΥΤΗΣ νεπαξυπα αφβἀιο Ιτεπῦ 
λα π ον / «ο ησατας οὔ ὃς {επιρετ ααπ]ᾷ αΏεττεης, ο. μα 

αὐτοῦ» 5 χεμῇσι χερσὶ, ὁ Κυαζάρης» (3 γὰρ; ὧς δέ πει «οπηρεραϊ απ πΙΠΙ] «αετοί. (1ος 1 
δεξε;, ὀρΎγ)ν οὐχ. ἄκρος ) τρήχέως κάρτα περιέσπέαει-5 τενετιςηῖθο ππαπῖριφ Ιπαπίδηθ ΟγαΣᾶΤ65 (απ . 
κάΐμ. οἱ δὲ, ταῦτα, πρὸς Κυαζάρω παθότες, ὠρτε επίπι, τπτ πιοπαντ, 13 ΠΟΠ ἵππρεΓαης) 4 λ ο. 
ανάξια ἆ σφεων αὐτῶν πεπωθότες, ἐβουλεύσαντο τῶν ο. το αἀπιοάυπι ουσια «οπίαπιε]ια 1Π{εδεαΡαΓΩΓ. 

λ : { 

παρὰ, σφἰσι διδάσκοµέών παίδων νά κατακόψαι, ΠΠ, αι {6 ΙπάΙρηυπα, ἃ ΟΥαχαΓε ρα ΠΟΠ μα α- 
/ , 3 τος, σοπΠ][ίο Ἰαδιίο ἀεσοτενεταηῖ αΠααεπῃ εοτ άν 

σχευάσαντες δὲ αὐτὸν ὥσπτερ ἑῶ9εσαν καὶ τὰ «ηρία 3 4 
σκευάζω, 

λ 

ο ο το ον 

| ο ο ὦ ο) . Ῥπετοτυπι απο» ἀοσετεηί, σοποϊἀετε; αρρατατυσο 
ος οΓζυαξάρέή δουν 9 Φέρτε ὡς ἄγρη δη90 1Οµµο πε οταν 4ρρατατε εοπ{πενεταπί, ΟΥΑΧΔΠΙ ο. 

δόντες δὲ τὴ ταχίση κοµίζεσ θαι παρὰ Α λυάτ]εα ίεττα, ρεηπάε ας Εετίπατη: Ἰάφιε 4 πάπα ος 
Τον Σιαδυάτεω ἐς Σάθδις. ταυτα καὶ δὴ ἐγένετο. καὶ {[επὶ, 41.πά εε]ειτῖπιε {ε αἲ Α]γαϊτεπι Μα | 
γὰρ Κυαζξάρης καὶ οἱ παρέόντες δαιτύμωες τῶ κεεῶν βΗΙαπι θατᾶος σοπ[οστεης. . Ο1οὰ ὃς Γαξταπι αι 

' πβτέων ἐπάσαντο" χαὶ οἱ Ἐκύθαι ταῦτα ποήσαήεο,  Ἰνατ ὃς ΟΥασατες ὃς αμ] ο μον ρπσανε οι ο 
Αλυάτ]εω ἱκέται ἐγένωτο. Μετὰ δὲ ταῦτα (οὐ άδα 5 πάσης Ρι[ίανεταπτ: ὃς Ῥογτμᾶ ρερείταῖοἩ ος 
ΡΜ σσ δυο σοὼς Ά]γαιιί {ε Παρρ]ςες ργβραετηηῖ. πο8 Ρο ο) 
πα λυάτ]ης ἐξεδίδε τοὺς Σκυ.)ὰρ ἐξαιτέοτ! Ίυι τερο[οεπτϊ Ογακατί, αιοἀ Αίγαϊτες τεάάεε 

ξάρεῖ) πόλεμος τοῖσι Λυδοϊσι καὶδ τόϊσιΜηδοισιεγέ- αμππεται, Ρε] Ιπῖος Τγάος Μεάοκααο αωἷα- 
Ύουες ἐπ᾽ ἔτεα αγέντε" ἓν τοῖσι πολλάκις μὲν οἱ Μηδοι απεηπαἰς «οΠβαϊππα ε{ι, Οτο ἵπ Ρε]ο {πρ 
τοὺς Λυδοὺς ἐίκήσων, πολλάκιο δὲ οἱ Λυδοὶ τοὺς Μή-. ΊΜεάϊΙ, [πδρε 1γάί νἰεοτες εκεϊεεπιπε, ὅταν 

τς ο καὶ καλνμαχήν τὸ ἐποήρωωτο Δαφίριοῥονοτο γι Ἱοπυνὰ Μος δθλνον αλκώμο τες, 
δε σοι ιο ο» τῷ ἕκκῳ ὑτεῖ συμβολής τε, {οχιο 4ΏΠπο-Πρηϊς σοἰϊαῖ, οοπΏρῖε, πα 
Ὑθομεης» συήνεεα ὠρτο τηρ ΜΑΧΗΡ συγεσεώσής» ΤΗ Ἱῃ ἸηρᾷΙο ρήρπα Ἱερεπιθ ἀῑες ποχ ε[]σςιο 
ἡμέρν εξαπίνής νύκτα Ὑθγέσθαι, τὸ δὲ μεταλλαγὴν 
παύτην της Ἡμερης Θαλής ο Μιλήσιος τοῖσι ]ωσι προή-. 

Ὄτατ, Ὅσαπι ἱπππισαταποπεπι ἀῑεὶ [υευταπι Της. 

τος αρ σος, οι ϱΛΗΦΗΑ ΤΟΙΣΙωσιπροή-  Ίες ΜΙεβις Ιοπίρας ργῶά]κεταῖ, Ἠμπς Ἱρία 
φ/όρευσό ἔσεσθαι ; οὔρον «προθέμενοό ἐνιαυτὸν τουτον, ἐν ᾧ' 
νο μ, αλα ἐν ᾧ25ΑΠΠΙΠΙ ΡΓΦΕΠΙΕΩΦ: 41ο Πππηυία]ο [πδία ε[ῖ» 

δὴ καὶ ἐγέγετο Ἰ µεταβολ]. οἱ δεΛυδοί τε καλοί Μδοι Ὦψαί ας ΜεάΙ πρὶ ἀῑεπι ποξζείσεγα νὶάρτηπί, 
"εσεί 3 ρα” 

ἵη πησύ μπι Ο. 25. ὁ ά δε τα ἡήο, ἵα βαν] Ο. Ίλη δε οἀϊεν, πας νοτο {γεῦ. ὃς Σημ, ἀσβιης ὕφαμο 
Ι4ΥΦΟ γερῦ. ὃς Έτου,. κενῇσι υμ]- οείοτῖ. 1εήΐο, ἐκμαθεῖν. Ῥοΐτο παϊδάο σῷι Ραρί/. ἄμο, Παῖδα εαΙὶ πιαἰα. ο 

Ρο. οἆ κ, Νυἱβο σφέων ἑωύτέων' ΡΟΙΤΟ ἐβούλευσαν εχ εοάεπῃ: Ριπε[τας Νυ]βαμη,  ὁ Φέρυτες ραγίιἩ- 
Ἠι» ἵπ «αυτο οα{α 41, ὃς τα, { Τούτων Μεΐο, ο ΕΙ ΡΔΗΙ10 απίθ σαῦτω καὶ ἐγένετο ρ]αοιξ, 6 Ὀερεως 
ατϊςυ]η5 4εΙ.» Ἰρποσασῖ αν 

ο5. Τῶν νομάδων εἴλη ὠνδρῶνἹ. Ῥατυπι τείετε, εἴλη 
Ῥτάδορίες απ ἴλη. Ίπ ππεπιογαπίς Ρειρετι]α α[ί ἁπσοι- 
ῑα. Ἐ]λη: ΠΕΠ»  οπἱρίπεπι οοπ/άστες., ναιτίος, 
Ρὶκὶ αἆ Οἱοάογη Τα Χνα, 95. ἀῑπείυπι αλ, Ίπ ὄν- 
τα νοςαρα]ο Ίαΐοτε ταρῖς Πτυ]ηπι, ους ορ/σαιΙσπῃ 

ἄκρος» ΝΕΥΠαΙΙΕ» 101 ε} 4. ΕΟΗΡΟΣ Ὑμοηιὴν. Λε ἀἰ[ειορα 
πος 1αῖπα Ῥεπο ργοσσάυηε, Ατίζησοτας πιοπείς αί” 
4επι ΕοΠρος ε{ατ, {εὰ {π ασεπᾶ]ς τει {ογεῖ ας ΠΙΑΡΩΟ. 
4ΠΙΠΟ ἀε[εζεις, βνο ψυχὴν οὖκ ἄκρο. Ίο Ιοπρυπα τα” 
1411. επι Ογαχατες Ίτοιῃ ΕΓεπῖς οοπρείζοτε Ώαιά να 
ΊαεΠε, {Ἡρείνασαησα ν]άριυτ περαπς νοα ὅτ το]]επάλ. 
Μεευπι {επῦτ Αρρας (/μοσίης. σ 

7. Ἐβωλεύσαντο τῶν παρὰ σφίσι ὅτο.] Ῥε[ημ], αιοάἆ 

υρϊανϊ Βογίμας ἀειοκανειίπε, Καιξίης οοη]]οΙξ. ἸΜΙ- 
Πἱ Τα] ΠΟΠΗΙΠΕ Μες Ῥογίμα οορηῖτας τηϊπίπιε εῇ. Θ6γ- 
Πιατητα νομάδες, ὤνδρες ΠΟΠ αἲΠ {1Πς ας νομάδες 1. 1ν. 
Το.» 81 ἄνθρωποι νομάδες «ἀγγ]αμί Γπαϊς. Ἔ.. 9ο. Βεου- 
τε 2]]α5 ὄνὴρ αὐλητής ὃς ὦνὴρ βασιλεύς δτο, 

. Ἱοο. Παϊδῶς σφι παρέδωκε] ἵτα Υεῖιις Ιπτειρτες 6χ οοΠ- 
Ἰθάητα» «αἱ, «Βατῤογγσοῖμς ον. Γυεα, Ῥαττ, τ. 
Ῥ. 46., (ωγη. ἆε Ῥαμωυ, Λεἰ{ἠρ ὃς ΑΌῦας ἀείπο» Τ. 
ΧνΙ. (0Η. «Ίταίι 1η/[γ/Η. Ῥ. 66. 
μαε ΔΙΟΦε Πο πππρη, Ῥ]ανες ροβηΊλητ ρήεΓος. Τη- 

ἀίρποτ Ιἴαήε» εοεσιη 1ῤείμ ης Ἱπραᾶηπι, αὐ]ρης 
Ῥήετοτιβῃ πη]Π(ηάο» {Ρίο {οΠρτοτς νΊαπῃ πιοπ/( παπί, 

ποτ ν ια Γαῖε, ΝΤ55, αὐοτιπι απέτοπῖζας ἀσβάεταρα- 
Ἠπε, 4 υπε, ο ρε 
τς, Ἱοσήσοωτας 

ν φώμάτα 
4 {λεθαό», Ροβυ]απίς {ευπιοπίς 1. 4αΡιΙη:, 

ος, Ἡν γὰρ, ὧς. 

---- κεμῇῖσι φερσί] ία ἀεομς, Κει- 

διέδεξε, ὀργὴν οὖν ἄκρος) Οι ροῖς- 
πλ Ῥος ορ ΕΠΙ 16 ἐρν ἄκρος εεΠ{εΤΙΣ» ΩΙ ἵτα- 
«ουπᾷο απίπιο ε{ι, Ώνε ἵπ Ίχαπα Ῥτοπίος, Ώε δυ]]α 4- 
ῥίαμης, ὁ δὲ κωτὼ τῶν μἐγίσων ὠνδρῶν τὲ καὶ πόλεων ἄχρος 
ὀργὴν φενόμενος: ἴυπα ἆς θετῖοπίο» καὶ νεγένῄτο ὀργήν τε 
προς οὐ ὑπ τη ολλ οὗ, Ουῇ/, 1 1. Ρ. όοα. ᾶ 

προς Ἀοζοῆῆς “Ώ]ο Ος εχ Ο]. ον Ιπάϊσῖο» τ. Τ. 
2.59. Εά), Νουίε[; θυμοῦ τε ἐπλήρώθήσῶν, ὄντες κοὶ ἄλ- 
29 ΟΡΤΗΝ ΑΙΡΟΙ, Έργο [μεοεη/ί /ΗΗ1ο αἰ]οσι) {η 
Ζγαρμάλαηι θ1έαπι ᾗ κοµή. Ίο 16 ὀργὴν οὖκ ἄκρος, απἱ 
αστρα Όνωνἶδος, ομα[ῆς ρτοίεέτο». με τος ἆθζ]α- 

Ρ8» Ὕλλτες πομ βΗς, Ν]οππί βεπήππι Υάεηί 
εἶνν ὖ» 194” ἡνγὰρδῃ, ὦρ διέδεξε, ᾿Αρισαγέρης ψυχὴν οὖκ 

’ 

ὃς πιατῖτο: ΠΑΠΙ. 

«Τκ» 94. ὃς κεμοὺς ἀμφορέως ΝΠΙ; 98. Ὑ6- 

εἶττα εαυδ/απῃ Ίηπηματάπι (πετατ, Ψά, να, Ἡ, κ, νπη 
το. Ἠεσιε ἁπρΙίσιής Κυαξάρεί δοῦνοι Φέροντες ος Ρα 
πο. ΕβΌεραϊ Φέρντας αιιοὰ 1ο νδίροτηπι οτά(πε 
ἀιρῃσετε ροΐεται. ᾱ 
"5, Συνήεικε --- τὴν ἡμέρην ἐξαπίνης οὐκτά ἅτς] νυ- 
ϱἳ πιοτε {αδαι]ε δ Ῥι]αήίει Άοβεν., ααοβθε ἆθ (οἱ. 
εεάρβδιις {εΙπιο. 6 
ὁ ἥλιο ἀμαυρώθη -ἐν τῷ οὐρανῷ τκ, το, ε6α 
ο/ωε//Ηή, ης Πεγοβοίο πμ. ἡαμΜι 
Ώπαπι 4εξηησταε, αιιοᾷ ογῃ Πέσυπαιια., στ ππε ἸυΠᾶ ΤαΠΟΠΕ Ῥτοροβαηήι, Ῥοΐοτατ: Ύσγηπι σταςβητης Ἠἱτε 
Έμα]εῦα πε ρετίάαπι αβτοποπιίαᾳ απξοῖε, ὅς, απεπαρίβζ΄ Ἀ]κεται Το]ς ἀθ[εέτυπι, Ο]οπι Πἠκ[ο ἱπββαιωσ: ἐεέ’ Ὅγας [1βήγο οὔογέαι Τμ]κίὲ, φις Τλα]ες ο γερ]ομὴς ΜΗ 
Λεαλήεσο ελζη]αμ]οπίλης οΡ/εγυρΗςῥγαε]χεγαέ» ἶΠ 44: 6σμά. αά Ὠ]η[; ἆε Ογο]ς Ῥ. οἵο. Οᾳ το ἅππι Τη5ἱεΒ 
α[ἰτοποππίᾳα υάυπα ὃε (οεηᾶαπι αθιπήτ. αἀαισεί αἶυ- 
4επι οοβπΠοποπΗ τοτηπα πατητα[Ἴηπι αἄθο., εποπαίηεϊ”. 
εο Ίη Ρεπετε Ῥατεπι Παδισητ, Ἠαρεαίνο. Οιή5 επ. 
Τ6ΡΙΟΠΟΠΙ αΠᾳἴπατη 1ηβγες[η οοπρ]ηγες απτς Ἱποπ{ο8 1 ἄἰσαν]ε, ἸπάΙσαΡίενε, αυ]! ναροτήπι οχμα]αήρῃο αδῆδ2 
«οε]απε Ἰαρίτις οὐ δαν ουπμοἠαπάα5αμ6 Πβίο 
41ε 413 Τ ροπίο Βάες {επι αριὰ Ο/ρηιομ/ος ού) 48. Το τ. Ῥ. 354. ἵπ Εήβοιία Αβτοποπήμς, ΟἰωγοΗ 
ΡΜήο0 πι 1αἔγαο, 4ρη]είο ὃς αἰ1ῑ ρ]ητῖου 8 2, Ἠπο οτε ρειῃίσεης, ΤΠα]ειόπι {ο]ἱς Ίππο οοΏρίς Ἡηα 
το απῖε Πβηησαφίε; 4ὐατη οοπΗρῖς, πθρατώς. ρα” 

9 ς ΔΝ 3 { 
ἲ Αντὶ ἡμέρης νὺξ ἐγένετο νἩ. ο] 

ΠΟ: : μ . ιν 

κώνου κ. ό νάράος ανν 



Άβγαρός μενει Α]γαμῖς, Ὦ ορ άοεῖς νἹησυ]άτα ἵη αια- - : Ά ὃ ὃ τηο (αηρυίπε ώμο, Ηαἱγοδιταπβτην, ζ Ἱ, ἳ ο . ΠΤΡΕΑΔ Ἡ Ξ ; δρ : : νά ο σο. Αν Αλλο ο ὃς ολ. 0 8 Ῥιβηαπάο «ἀε[μιέιαπε: εοᾳᾶθ Ῥζορεπβής ἐπεί τε εἰδο γύκτὰ ὠντί Ἠμέρης Ὑομέήν , τς µά- 5 : . ῃ .» { ε 2 ὑπτιαας αἆ Ρρασεπι ἵπτει {5 οοπ/Ἡτιεπάαίη {6 ης τε ἐπαύσωτο, καὶ μαλλώ τι ἔσπιυσω καὶ αμ- 3ῷ {Ππαγετιπίς απξοίρας «οηνεπεϊοπἰς ΦγεΠΏεΙ Φότεροι εἰρήνν ἑωύτοῖσι γωέσθαι, οἱ δὲ συμβιβάσαντις 
Οηῖςε ΙΟ: ϊ {00- 2 .! ς ο ιο ς 12) Ἶ 
άμς κα. ες Ἐν ασ μιιοαύτώς, πα οἶδε, 2υέψισις νι οΚίλιξ » χα Ααβύνήος 
Πετει, επΙῇ {μπες ἀεσειπεπῖτες αὐ Δ]γαιιο Α- ο Ῥαβυλωιος" ος και αμ γεν 
ΤΙΕΠΙΠ Π]ϊαπι ΑΠγαρὶ Ογαχατὶς Πιο παρίαπι νέσθα|ἔσαν χα] γάμων Ἐν «πρήσαι Α λυάτ- 

απ: «ποπίαπι πα νεμεπηεηϊ; πεσθοβτιᾶϊ-, τεα ἠὴ ἔγιωσαν δδναι τὴν «υγατέρα Αρύηη Ασυάγες 
Ὦς «οΏνΕΩΠΙΟΠες ΠαΡί]εο {εινατὶ ποπ απειηῖ. τῷ Κυαξάριω παιδί. ἄνευ }ὶ ἀναγκαίηε ἰσχυρ]συμ-- 

ἵπουπε, απῖοπι Ία ροπίος Γωάετα ου εειεΓΟαςβάσιες ἰσχυραὶ εἰκ. ἐθέλεσι συμµένευ. ὄρχια δὲ ποιέέ]αι 
πια στῶζοτηπα, ΤΙΠΙ Ἱπ{εσαπάο. Ῥτας]]α {ηπι- ποσα πέρ τεΕ λλες" καὶ πρὸστέται- 
τιᾷ 1η εηίε» ας πππατα {αΠρίΙπεπῃ ἀεΙπρεῃ- ώρς ρα ας ορ ως 

7540. Ἠσπε Ιρίτατ Αβγαρεπι αντι {Ηπα ππα- ο ἁπαν τος Κραχιωας επμάμωγιαι 56 τὴ ΧΜ ὃν 
ἵετηπι Ογτης Ῥε]]ο νιδηπι τεπεραῖ, οὐ θᾶπι «ἈΧβροή Τὸ αίμα ο άμχααα ΜΗ ΛΦΗ, Έουτου 9η 4) 
ΠυαῃΠ 1Π {εαιιεηί] Ρις ΙΠπ6ΙςαΡο σοβ1ι5{1Πῃ. Φπο. Ἀ φυάγέα, Κυρος έόν]α, ο σος μήροπάτορα χαταςρε-- 
ΠΟΠΙΙΠΘ Οτα[ας εἱ ΙΠβεπ[Ης, πιπα]ὰ Ιηξειγεῖ/οψάµθος ἔσχεν δι αἰτίην τν ἐγω ὢ τοῖσι ὀπίσω λόγοισι 
τοεν Ῥε]απι,. αἱ οτασμ]α πα{[ετατ, Έ 4ΠΙΠΙ  σηµανέω. τὰ Κροισος ἐπιμέμφόμφος τῷ Κύρῳ, ἔρ το 

τν πιαηνώισ, ομαλές κἀναίος τάς ο την κἳ αράλώωτι ἐὶ Πήρα 
Ῥοτ/αταπι ΤΘΓΣΑΤΗ. λος αδί ο Ἠαϊγπι βι- τ. ἂν κα μα. ο ας ο 
ΣΡΕΕ Ρε λῃς, ἴξιεξο  ππϊήθρι παστος οτος τμ ΡΙΣΕΟΕ Ι. λασπνενο ορ ηνετεζνος 

ῬοπΏραφ 1Ρί Πες εορίας ταδυχίε; υἳ απίεπιά μοίρηνι ὡς δε απίκετο πει τὸν Αλυν ποταµο)ο Κροι- 
στας] Ρἰαπηί ἀἰδείταηε, Τμαἱες ΙΜΙΙοῇις ἴγα-, σο6» Τὸ ἐθευτὸ ως με εγωλεγῶ »κα]ὰ τὰς ἐήσας γέ 
ἀμχ]ί εἰ. απι αἨαπα 1Πςβγέήςδ. αππΙ ΟτΦίας. Φφύρας δεβίβασε τὸν σρα]όν' ὡς δε ὁ συολλὸς λόγοςΕ λ- 

οτοῖ, ἀ ρατεο Βαπηήηῖς τερἰίοαγος οΧοτοῖτιιπα, λάνων, ἃ Θαλῆς οἱ ὁ Μιλήσιος διεβίβασε, ἀππορέοί]οσηΝ 
Επ Ιοβετη επΙπ] εκ 1] ροπΏρις ϱα ἵεπιρο- Κροίσε, ὅκως οἱ διαβήσέ]αι τὸν ποταμὺν ὁ σρατὸς» (εἶ ας ΠΗς[6) ' ἔετητ Ἐμαιε, «αἱ ἵπ ὶς σ8-ε ο ασε ο πε / ) Π]ς αάθιαςς ροῖςῃ ος ἷ . δΟΥαρ ο) εναί Ὁ χω τουτο τον χρύνο τὰς γεφύρας ταύ- » Τεςιίε», πε Βυνταδ. απὶ αἆ Ίναπι ος , Θα το /} 
Εχετοιτης Ἠπεραι, Ώμετος εἴἶαιη 4 ἀεχίταπη, τας) ο ον ο κ νονν 
Έεο]δίε απίθνα απο ἵΠ ππούυτα. Έορμπι αἰ-  “Ἕοήσαι αυτῷ το ερ κομ ἐξ ἀρισερῆς χαθὸς ο 
ταπα ϱΧοτία5. Παρογίοτο Ίοσο. απᾶπι εχαηῖ σα- Του σρατοῦ. καὶ ἐκ, δεξις ῥέευ. πποῤσαι δὲ ὧδε' ἄνω- 
Πτα. ἀπξίαπι 1π {ρεςίεπι Ίππο, ἀερτοεῇε, εν που σξατοσέδὺ ἀρξάμωο», διάρυχα Ε βαθόη 
οὐ οαίµα, αξ εἴβηε ππεϊαία, α ἴ6ιρο ΠηρΙε-Φδὀρύσσει», ἄγοτα μωμοείδέοι, ὅχως ἂν τὸ «ρατόπτεδον 
νε ας Ρος {οδίαπι αυ μπι (γαάμσαικίες ἱδρυμένου κατὰ Ε γώτε λάβοι ταύτῃ κα]ὰ τὴν δι αὐμίο, 

) ' » ο] ς α- 2 ὰ ο ὰ στο κας . ος ο ο... χα ἐχ]θαπόμοος ἐκ. Ἱ ἀρχαίον βεέθρω, καὶ αὗτις πα- 
5 9 1 πι ΥΕΗΤΙ ἵ 3 / ἃ ΄ 5 Νο ου 3 / λος αμειβόµενο»το φρα]όπεδο , ἐ Τὰ, αργαια ἐσ[βάλλοι, τους Ίτα τε απΠπῃ ἀῑνί[ας ϱδ[οε, σεἰειεῖπο Ών- ἐν ορ ο κο) ηόπι ο ο ο 6 . ωσε επί τεκα! εσχἰσθη» τά χισ-α ὃ πιό]αμὺς αμφό]έρη νιιο πήῃηΠε ρεππεαθ]]]ς εβεδίης Πε, Ουἰ- ἡ η. -ἕμγε.- λν ασ . Ἡ . 9 ἵ . 

; 1 

ἆαπι νογο αἴππτ, νδίετεπι θεἶαίπι οπηΠίπο ὀκα-όοδια/(βα]ῶς ἐγένέ]ο. οἱ δὲ καὶ Τὸ π'αρά παν λέγεσι χαιτὸ 
ταὶείο αἰνουτα. . Ομἱ τεί εφπάεπι ΠοἩ αοσθάα, αρχαίο Ὦ ῥόεθρῳ αποξηρωθήναι, αλλὰ τῶτο μὲν 1 κε ὃ ο Όιο - | λος κανείς ο υμίν 
--ᾱ Αιμοῤροῦν 41. (επευ, 1618. Ῥαυῇο {Πρες ἁπαλλαγὴν ἐπ. οχ «4ἱήονΟΥὰ ρῦ, Αάάδ Ιδού, ΦΘΊΊῃ. ΧΧΝΤΠ;: 
Ῥ, 197. Ἠ0Ι1 1]ιὰ ἄνευ γὰρ ὤναγκ. εχ[ορίτατ. ὦ Ἑ]ρωτέων αάάυπι «44, ὃτ αἰΠ. ΑΡεβΙ 1 . ο {ο μοίραν, αὐοά Ἰοπίπῃ πο εβ,  ϐ ή, «4γοῦ.. ἵπ αλ διεβίβασέοὶ. ε Ἱζωτὸ τοῦτον «4γεδ., εἴεα ἐπακίαπι. 7 Ἠρθεην Ἰάεπι. Ψἱάο Ίπείσεν Οὴ). τ, ΕΠ, 9ὀ, ὃς δοζο]ία ἵπ οἱ Λωύ.ν. 18ο. ϱ Νδτα Ιάεπι. ὦ Ῥεϊθρον Ἰδειις, 
{ Οὐδὲ προσιένοι «4γοῦ. 7 νο], | ο. | να 

ςοπ/Ίος σα Π1εγοάοίο οειεεῖσηιιο. τί οροιίος, Ὢ6 4ΠΠΟ»  ησς ριοῦαε[ς νἰάρηεας, Όσο Αβάει ας ὅς Ώσιήθαήία 
οι ἀθ]]αἴμήα ιά {Οἱ ραββις Βιοτίτ, πιαίος οοπίθηείο  ηρ]οίμς 9 Οοοἱο Τ,.ΠΠ. Ρ. 159. αὺν συμπλολὴν οἱ ἸΑβ- 

εοπίτονοτῇα. πλην κ. Π]ήογ. Να). 6.10. ΙΠαῃ- δηρίταιἘΠΑΛΛΑΞΕΙΝ. ὥσπερ κο) ὃ Δημόκριτος, 191Πβε(]ε πσπαι ΟΊγπιρ. ΧΗΝΙΠ: 4. τείοῖ: επθης «4ἱον.ἵπ ΟΙνπυρ.  4{1ὐεὶ {ιο]1α ἹἩ ΠΕεΡΙὶ Ἐπαλλάξαντες. 
Ἱ, ΕΙΤΟΙΙΕΙν οχ ΟοΠΙΕ(Ίητα, Ὀήηδάμε {οπιομῆας οῇ]- 37. Ἐς τὴν ὁμοχροῦην] Ὁππιπαπάα ἔεπιοτίεατε Ἐάτοι 
οἷς τεχ Ογασατος» απ νίταπι 1η 11ου Οἰψπηρίαάυπη αη- : Οἐπογοηῃς ο1ο 1ὸ οχνΙ. αγερῥαμὲ, ΟΖΥ/}ῥε), Ῥογεὴ ἃ- 
ΟΡ ΠΟΠΤΡΕΟΤΟΡΑΝΊΙ, (Ἴσεγο τ. Ὀἰνίπας, Ο, 49. {οἷϊςα Γμα- Πογιππαμ6. οοπ]εξτΙταπα {εομῖις ὠιμοῤῥοϊην ριρ]οανῖει 
1εῖε ῬταεάΙόχαπ] ἀε[εζΙοπεπῃ, Δίΐγασεα ταρπαπίς Ο1άαπι γ]σατύπη Μ9Ρ. απέτοπῖτατο τημΠΙζΗπα 6{ᾷ» 1! ρεαεῖς- 
{ὴΜ(ὸ αἴε; 14611 3Η ἁἰχογιπε, οοπίτα ΛΙΟΡΗΙ ἀε[οηρίαα τοσα, αυας νι ἀοδϊςμπα 1. 00ης ὃς «}αο. σγσηουίως τογπῃ {οηίεπι» ὃς Πσι]Φἱβπι η) ορ] το(Ἡπιομίαπα. Ίη τποβ]ωπα ἀεροίιεγιπέ, Ἔς ὁμονοῖην «0/3. ἆε,Ῥανκω ης: 
ΒΕΠΟΤΕ 3ενο ΥΠ ἀοδᾶίςαπιί (οα]/ 6, Οµ]οίήης, Ῥεία- πο ρτανυπῃ. 9οἱα ἆπτας οοπίτονετῇα» αΙά ὁμοχροίη 2 
οἱ» ]εοοἷμν, Ὀνογίως ος ἀείοδειοηίς ο Φοσ]ήσεγ Ο1/ἠρα1. η Πῤῥοσγα!. ερ υμ/μεγ12. οαρΗ1ὲ 
τοπ1ρυς ὃς ΠΠπάπραΤηηί ὃς {ας {σοι ΤΕΠΙΡΟΣΙΜΗ. ταήο- Ῥήποϊρίο» δὲ, ΙπαΙΗ(, ἡᾗ 'ΟΜΟΧΡΟΙΗ εἰ; ου έΗᾳ η 
ης ΝΗΓΙ5 9Η αά]ρατηπε, Ἐχοππανίε ἀἰκβάσηιος {ογίο ἠηήοδίὴν Φα εὐΜΗηςΗΠΕ /ὸ σε ῥαρ/ες {πογίο- 
Ἠοταπ] ορ]ηίοπες }Ἰοποίίμε τε, π. Οὐγοπο], Ῥ. 954. δα, γε ὑπ» ο αΠρΗ/1 Γποἱμη. Όμας 1βί- αάάυῃ- 
αοευταίο» ἀἴθππαιιο ἀα[οξήοπή οκ αιδίττωια, οοπ(η ας, {ΗΥ οχ ππδάἰσοἕΗΠή Ῥτίησίρε, Π]απι ποῃ Πα ῬΙΠμπενοσα- 
ἵπ αἶἷα αῆτο ΡἼςηοῇ] τερµάΊασα, Ώοσμς οἶεγα οαµ/άπι, Ῥ] ΠΟΗΟΠΟΠΙ, ην ος αωαπιάαπι αθααρί]ίεα- 
ορϊπίοπε» Φομεγίως 19, Πογου, Ο. Α. ΔππρΙεκι αἰῖα τοπι. ἡ ὁμοχροῖη ὀσέου ια Ἰαενῖς εξ Πηρετβοῖες» Ἡξ 
αὔ,οαιε ε[ῖ 1. ο. Δαίογης ἵπ. Ἰήοφιον, δογεδ]οῖς, Ἱπ[οτή Ώσιο Τωῦ[ρ. πε οΡΙπὶν Ὠἰα[ορ. ΠΠ. 15. οὐδὲ ὥπτεγαε 
ἵν πα. Οηνορίαν. «οπή, Ῥωγοροῇγ.Ρ. ἆθθω οὐ] οχἲ- ταῦτω τῆς ὀμοχροίας, Ῥοπο τεδάἵτατ, μοζμο αΜΗΙΑΙΜΒΕ 
πηὶ νἩ φυπεβοπίς Ἠπή9 εκαπ]σῃ, πι συν ἱπ[ή(ι- ὅπου Γρεγβοίοη, Δά αὔειι πιοάυπι 4 εἶπι Βαν. 13 
ται πηηίπιε ἀἡρμοΙε: απΙπ Γ9ΠΙΟΠ Ῥεμάεο, αἆ αἱἩο5 60 ἐπιτώμωνται ἐς τὴν ὁμοχροίην νειτετῖς ἐν ρα εΗ- 
πο α ἴπηραπα » 11 αΠίο εοπρυηηὔήπῃ ΦΙφ[οπία, πο- 1ο. {δι ομ)ὲς {μβεγῇοίε, ο εαπ]άεπα ἹητεγρτειβηθΗτη: 
ας Ῥαύτυν αἀποϊροπυπα Ῥγενή(ας ἩειΊογομα εχοχ- σσπίδο, σος[αρίτ, Ὦ αὖᾷς πποταῖα Εξ, Φιβπευ]ῶς. Τη- 
μπιν Ελ να τος οἶξως ΠΠ Ίη ται ΑππΠιχΠ, 47. {ευί 1814 ο, 6η ϱ)]: 
οιίρα α οεσί πε ὁ Κίλιξ καὶ Λαβύνητος) Ψετηπι εΠ, οἶωηε, Αα οεβις αἲ ἠάείσα τν 1.» 3Η Εγοπουίης, ηος. Νέα ]εύμς 1Π «6[ΕΨΙ ση ν. 96. ὃς Τ, [λεν αὔαε ἀρᾷς τεἩπα ο, σαν ε 
- ἳ. Ξφῤ. ο. ἀοσμοτήπε, Οήσυπι Ίθβςς ημείς ο. Ἐ] εμωπέύηται ἐπὶ Πέρσας] ᾿Ερωτέων αὐοά 5 1: 
ο Εαῤρε ίμως ἑἠκ[ο, Ψἱάο Των» τ1θ, Ῥοτα]ίτον αάγυέιπι Εωήε» τοόῖε αεῖξ. Ψἱά, ὤρομου. ὃς 

μις ο. 8 Γ)Ιοάογμηη κο] κΙν. 9ο. | ῤνηοι] /αἲ. πᾶ Ὠίοῦο), Χιν, τσ. , 9 
ΠοπιοἩ ἵι Βαδγ]ορής τορῖοις Ίελάσμι Ώθάμσης, Γά ᾖλος νά Ὡς δὲ ὁ φολλὸς λόνόε Ἑλλήνων] Επβ Λοβον ααθ- 
ς, 77. ὃς 118. αἆλα, απὶ ραςῖς απήτο ὃς {αηισβίοι Μ6- ὀογήπι Ἠμῃο τίµποσεπι ργενετιτ, απηρ]εχὶ ἀεῖη πια). 
ἀος Ίπίοί ὃς ῶγάος ΑΠε, οῇ ΝαριοΠοάοποίοτής, αμ {περ - «4ρο/ΙρβογΗΣ 1 Ὠίήορεπε Ἱ, 98., 1μοσμΗ» ὃς Νερυσαάπεῖας: «οἩβτιηῃί {πρ χα σαῄοπος, Τά . Ἠϊρρι 0, ο,» αίαμε» ἆξ αή δις ρνο Εογοοίο ἂὰ ευπᾶ 
ων ἐπρλλαγὴν, 1 ΤΠΟΧ. ᾗθ εοπ[οκίλία πἀβηίαις ἵο- Φαπιοβιεοπᾶς Ιοεύτα (1: ώς δτιά(έθυ - - σὰ 



26 ΠΠ ΕΕ 5 ος Ός τοῦ αν 
ου” Ἰ ὃ ς στ κκ, προδίεµαι, κῶέ γὰρ ὀπίσω πορεύόμθοι διέβησαν αὐτόν; 

ον 5 ον πω Φα Ρ ... 

Έροισος δὲ . ἐπεί.τε διαβὰς σὺν τωσ] ρα]ῷ οὐ ος Καπ» 
απαδοχίής ἐς τν Πτερίη καλεομένην. Ἠ δεΓτερίη ἐσΊ της 

/ ᾿ : λ / / Χῶβης ταύτης τὸ ἰσχυρότατο, κατὰ Σνώπη πόληός 
«τὸν εν Ευξνῳπόντῳ µάλιςά 3 κή κειµένν. θθαῦΤα, 
ἐσρατοπεδεύετο, Φθείρω τῶ Συρίων τες κλήρουε. καὶ 
λεμὸ ὃ ἙΠτερίω τη πόλυ» καὶ ἠηδρασιοδίσα!]ο, εἷλε 
δὲ τὰς περιορίδας αὐτῆς πάσας  Συρίη» τε οὐδὲν ἐῴγ- 
τας αἰτίες, αναφάτες ἐπίήσε, Κῦρος δὲ ο ἀγείραςγοεκιειπαϊπανϊε, Ἠϊῃο Ογτις «οαξϊο {1ο εχεῖ 3 ο 

1 ν . 9. . . -. ! Ἶ τὸν ἑωύτοῦ «ρατὸν» καὶ παξαλαβὼν τοὺς μεταξὺ οἷ- αἵτα, αἀ[απιρείᾳπε οπηπίρης, αἱ Ίη ππθάἰο. ) ο τς οἱ ὁ κέοτας πάνταρ» Ἠντιοῦτο Κροίσῳ, ποὺ δὲ ἐξελαύνειν 
ο.» . λ / ο. Ανν ὀρμῆσαι τὸν. σρατὸν, πέµνψας χλρυχας ἐς τοὺς Ίω- ο λ ” 1) αφ ἐπειρατό σφεας ἀπὸ Κροίσε ἃ ἀπιςάνα” τωνες 

ο 5 1 μέν νυν οὔκ, ἐπ'είθοντο, Ίυρος δὲ ὡς ἀπίκετο, καὶ ἀῑ]-75 
εγρατοπεδώσατο Κερίσῳ . ἐβαῦτα ο τῇ Πτερίη 
Κὠρή επέιθΩΤο κατὰ τὸ Ισχυρο αλλήλων. μάχης 
δὲ χαρτερης γθομένης, καὶ πεσότω « αμϕοτέρων 
πολλῶ» τέλος εδέτεροι γικήσαντες διέφ΄ησαν», γυκτὺς 

ον κ / «Θτο] 1Τῃ] ἐπελθαύσης. καὶ τὰ μὲν σρατόπεδα ἀμϕότερα ο οβο ποάιπι ἀπο εχετοῖτής ἀϊπιςαναετῃῖ, 
Ἰγωνίσατο: Κβοῖσος δὲ, µεμφθὲς κατὰ τὸ πλῆθος 
τὸ ἑωυτοῦ φ«ράτευµα" ην γάς οἱ συμβαλὼ σρατὸς 
πολλὸν ἑλάσσωι 3 ὁ Κύρμ: τοῦτο μεμφθεὶς, ὡς τῇ, 
ὑστεραίῃ οὐχ. επειρᾶτο ἐπιῶν ὁ Κῦρος, ἀπήλαυγε ἐς τὰς 
ιάροις, 
χαζ]α Τὸ ὄρχιοΥ, (ἐπιοήσατο γὰρ καὶ πρὸς Α΄μασυ βα- 
σιλεύυτα Αἰγύπτε συμµαχίην ποότερω ἤπερ πρὸς 
Δακεδαιμοήες) µεταπεμψάμθος δὲ καὶ Βαβυλω- 
γης" (και γὰρ πρὸς τούτως αὐτῷ ἐπέποίητο συµ- 
μαχί ἐτυρώνευε' δὲ Ἡ Βαβυλωνίων 
ΤΟ Λαβύητος) ἐπαγ[είλας δὲ { παρόναι ἐς χέόνον ῥητόν. ἁλίσας ὃ τε δὴ τούτης, καὶ 
την εωύτου συλλέξαν ο» : αά λες, ο Φιό χαμωα 

παρεῖς, ἅμα τῷ Ίι σρατεύεν ἐπ! Τοῦς Πέρσα». καὶ 
ὧν ς 2 Ν ο 

ὁ μῶ, ταῦτα Φβοέων, Ἀ ὡς ἀπίκετο ἐε τὰς Σάθ-05 
9), ἶ ἔπεμπε κήρυκας κατὰ τὰς συμμαχίας» προς: 
ῥέωτα» ἐς πέμπτου μηνα συλλέγεσθαι 6 Σάςδα. τόν 
δὲ οταρεύγτα καὶ µαχεσάμεο σρατὸν Πέρσησι» Ὁν Ἡν 
οὐτου ξευριὸς πάντα ἀφεῖς, διεσχέδασε᾽ ᾿οὔδαμια, ἐλ- 

πίσας μῆ χοτε ἄρα, ἄγωνισάμένος οὕτω πγᾶραπλησίαν Ἔνρος Χ ἐλάσῃ ἐπὶ. Σάρδι. Ταῦτα ἐπιλεγομθωζροί- 
σῳ τὸ πιροάστιον σεν Ὀρίων ἐνεσελήσθη. Φανέν]ων δε 1 αὐ-. Ας ο οσα ον , | τέων» οἱ ἵπστοι µετιέντες τὰς γομὰς νέµεσθαι» τὰ Θοι-. ος μα ας 2. ανν νν . τω ος φ : . σα 9 γ. ε/ 

Ἰέωτερ κατήσθιο. ἰδύντι δὲ τοῦτο Κροΐσῳ, ώσπερ καὶ 

α Τρποϊαπε ο Πόεη. ὃ Νο εβΊῃ {γοῦ. 
α110 αΠῖς µήρυκας Ῥ]αμίαϊι6 οπΊΠ6ς οι ζΗ. πήῤυκα 
εἶιεάΙς εχυ]απῖ Ίσαιιο Ίπ πιεά(απι Ο, 7ο. 

{με ὃτ εειεή.  ᾖ Εκ Ἰζ.. ἑλώει νυ]βο. 

--66. Μάλικά κὴ κειμένρ] Κειμένη Ῥτασβατος. Ῥχπσαί- 
οπτυΙ ἀᾳ τερίοπε Ῥιοα, ᾳὔαε 1π Ἠπίριης Ρίπορες πά 
Ῥοηίυπι, δέερῦ. Ὄγα, ἔςι κο) Πσερία πόλις Σνώπης οκ 
Ώου» ορίΠΟΕ, Λίο] Ἰορο.. Ῥεοτίογαία αοίς πιοχ Πιθῃ- 
ασ θε, ἐς | 

72. Πρὶν δὲ ἐξελούνειν ὁρμῆσαι τὸν σρωτόν] ἘΠ., οπὶ ἔξε- 
λαύνειν Ἐν νεα ΝΙΦεεΗτ, πιο ἀῑδ[επΠεητε: ρηῖος ᾖ- 
πη]ε εείε Τ. νπι, τού. ᾧς δὲ τὸ σρώτευµα ------ ὅρμα ὃ 
βασιλεὺς ἐπὶ τὼς ᾽Αθήνας, ἀΠεοτορα ΤἼΙΠΕΠ. ὲ ᾳὐ]δαιιο 
νιάεῖ.  Ἠος {ρεᾶα ΥΠ, Ίος. πρότερον ἥπερ ὁρμῆσαι σρο-. 
τεύεσθαι ἐπὶ τὴν Ἑλλάδα. Ἑε[ηε οκ {εεάατιπι σοἩ- 
ροπο κήρυκας. Ῥἶατος Οντις πατε, Που Ο, 141. 181 

Ἠ]οΊοπος ρο/α]απτ, αὐοά Ἠΐς περαης ΟΥτο, τπαά τας, 
ο ζὃ, Τεσόντων ἆμθοτέρων ος Μεάϊα νοκ ροιρᾶ- 
ΤαΤη Ῥπασιογίτηγ, Ἠἱάς Ο. 8... Ἅπη Ἱ 
Ῥιοπίας, μο » κοὶ πεσόντων ἐξ ὠμθοτέρων τῶν σροτοπέδων πλη- δὲ) σολλο  οὸ πεσόντων ξ ὤμφοτέρ ρ ή 
οπήσταηε Ίρ πη ΡΓπεροΠΕΟΠεΠΙ ᾳμοά ἁγῶ. ὃς. }1μ, 
θα υπο στου ορ. 

«Φεη/[ί Λγοβίορ. » μεμφθεὶο ἅς,] 1 αάπα Οοε/ς Τεβγε- 

Ῥτοπεπ/ις Ἡ μιαν οὐρίας ΏΟΠ ΡίοΡο.  Α.αιο επί τα-- 
ρίατιπα ΠΗπΙσΓΟ. Ἰομας ἁρίο {επιοῖ ἱπομ/αδαίς, αὐιοά . 

τηπι 1ορο οσ[ος, Νήσο 1οἳ, σΟΠΡΓΕΦΠΗ5 ουπα Ῥεγν- 
. ος διερύρης ὃς Ῥογ/ήςν Ρο[ξι- 

3 Ανν - ἕ ϱ γόῳ ΈχωΥ, παρακαλέσας μὺν ̓ Αιγυπήίνεβς 

! , . 
ΤΟΥ ΕΦ του-ΟΟΠΕΙΙΙ: επ 

κο Λακεδαιμοίως ἀῑξίαπα ἀῑεπι 

ὁ Ἐφείρας 7ηπά, 
{Ηε(. 

6 δΙς 'εΙς, 
/ δὶς αα1ή νείστας, αὐτῶν 9116, Φοιτέοτως «4ἱᾷ,, Φιπῶντες ᾖ414,, αὶ ὃς Ἰδόντι δὲ τοῦτο Ἱκρ., ἵΏ αῑ]ς 

ζ 1μά τπτ, ττ., υἱ ο 

σίέντες τὰς νομὸς νέμεσθαι, ἐσφοιτέρντες (ποπηρε {πρ με ος τες ης ρ Ἡ σα, Κατήσόηρ. γετρυπι αἱ διδτῃὲ μίας δι 105 
τι τσ κ ν 

α Ῥιο[α, Αεσπιπη τη 64 ρτζς]ίμπα οβοπά!ς Οταςῇ επἱραπὴ, ἀμδά ἳ 
ῥᾳηςοςοῬιεσ]δίοι ρ]] σης, ἱάεσαιιο τεβ]ίε δατάς, Ῥοπεμα 

(1ο είπα πισάο αἱ ταήηπι τοδϊεναπέ , Παπ. 
ἵταηβίνετιπε Ὁ ΟΥΦΠΙς Ἱρίτατ εχετοῖεα ἴπαῖς- 
ὅτο, νεπῖε 1η Οαρραάοσίῶ τερίοπεπι, ή 
ἀῑσῖτατ Ῥτετία, ᾿ΟΠΙΠΙΙΠΙ 6ἶμς Ρίαρο υπ κβμπ]ᾶ : 
Ἰηχία πἴρεπῃ 9Ιπορεῃ αά Ροπεῖπη Εασπυ α 
ἵετε Πιαπι, Ἠϊο Παιῖνα Ἠαροης, ρτσαία 91” 
1ΙΟΤΗΠΙ ναβαῖ., ὃς Ἀτραπι ῬτδΓίοΓΏΠῃ εχρηρηᾶϊ 

«ἀπρίταμς, ΄ Οαρίε φἩοφια ομηδίας οἰσευπα Π- 
ἴᾳ5 επρες» ΘΥοΡ6 {ρ[ος πΙμΗ] οοπηπιεΠ(Ο5. 

«θ]εραπῖ» ορνίαπι ρεῖσῖε: πιῖςῇ ἵΩΠΠΕΗ, ἃ 
(εᾳ απ εχετείτιπα οἀισετο «οπατείητ, «38ὶ 
έεατοτῖρις αἲ Τοηας τεηταπάος ιτ αά [5α 013 
ἀεῃσεταεπι, 16 αρηιεπίρις, Ρτο[εξτα 6 
Πτα ΟτΩίο ορροΠήε: Ιρίάεπιαια ἵπ. τεβίοΏ 
Ῥιατα Ρο νΙπρι» {5 Ιηνίσεπι ]ασεκ[οτθ. ΟΠ" 
πηδίιᾳπς αοτῖ Ῥησπα, ὅτ πιη]εῖς ήπαυε ἳν 
ἀεπῆρις, αἆ εχιτεπιιπι ποξξῖς Ιπτετνεπᾶ ἐν. 
ΠΠΗΠΠΙΗΣ, Πθιῖ ν]δογος, Αιααε Ἠυπα. πι 

τν 

{19, τερτεμεπ/[]Ρίορῖετ {ηα8 {ρῃης εορῖαφ τΙΡ5 
ἕνα πιπ]ΕεαάΙπῖς΄ (παπη εχετεῖτης εἶιφ αι οοἩ- 
Π]χίε, πηπ]το ππῖπος εταῖ, παπι ΟΥΙ) 1π 
τερτεβεπ{Ι5, απ Ρο[ίετο ἀῑε Ογτής 1ρ[ΙΠ ἀ 
Γπρει/εάετει Ἰπναάετο, Ἱερτεείας ει δῖ 
εδ, αρεπς 1Ώ αΠΙΠΙΟ ενοσατε ΑΕΡΥΡΙΙΟ6 
{ᾳάετε; «αΠοτΙΙΏ ΈΗπη Τ6ρε Απιας, αΏτεθυξ 
οὔπι 1,ασεάαπιοη]ῖ., {[οοϊεϊαΐεπι ἰπΙθΓαῖ ὃ 
οερ/ετε εἴαπα. Βαθγ]οπῖος, ουσ απῖριας ὅς 1ρ5. 
{οσ]εϊαίεπι αΓΠΙΟΤΗΠΙ Ρερίρεταϊ» εται απἴε 
ΒαΡγΙΟΠΙΟΓΗΠΙ εσας. ο επιρε[ίατε 11401: 

.. ϱθ' ῑ πε 1 αοεάσπιοη ͵ 

εδώ δαν Ῥτωβ ηρας “Ἰήδηας ἃς [ή 
οορΏς οοαξᾳδ» υρὶ Ῥετ Ἠγεπιειη οἰ]εγῖς[οτ. 
Ιπ]ῆο Παβία νετῖ ἵεπάετε αἀνοατίις Ῥργ[ις, 
πο ἀείῆπαης ΟΙΦ/19, αβῖε δατάος, ἀἰπ 
Πταιε «αἀμσεαίοτες αἁ Ρε] {ος1ο6, θΔΙΦεΠ» 
ἴε5, τεῖ αἆ αιΠηΤῦτη ΤΠεΠ{ΕΙη ΦαΤὰες οοῃνθΠῖ» 
τεπε. Ἐκετείτηπι Ψείο οἱ αἀεται οκ πηἡε]- 
Ῥηο εοπααζᾳς, απϊ οππι Ῥετῃς ΦΙπι]ζαγεταῖν πδίαπῃ ΓεσΙὲ ας ἀεβρανίε: πηῃίπης (ρείαηδ 
ὕπαπαπι Τοτε, τί Ογίῃς, ουΙ ῇς ὥηιο Μαϊ" 
τε. Ρυρηαδίεε» δατὰε5  σορῖας Ῥτοππογετεῖ 
Ἠαο (παίο ταβϊοεϊπαπία,  οπηπία {Πιρυγβαπᾶ/{ 
εοἰπρῃῖ Ἱπιρίετα 1Ἠπε: απο τς αρρατ- 
εταΏΏ» εφ ΓαΠάῑεητες ρα[σια ϊοπάστο οοὔἃ 
εἀεραπῖ,. Τά ΘΊῶ{ο «οτῃοῃι] γΗυπι οί, Ὁῖ εταῖ, εδίε: ῬοτίεΏίηῃ : 1άεοφπε ϱ. νε[ρίο 

ποὺ ὃ-έ 

1 

ᾱ Απιάμεαι 4, 
--ε Ώε[τ Ἠαες νοκ {γοῦ. 71η, 

ο 1 α]]ς δέ. , κ. ε[ξ ο ες, 13η 
ει σι Εκ Ῥη]/ ἀμο]ῃις ὃς Βής ο ὁ τῷ Κρι τοῦτο 

α 

Ίαηέα νειοὶ υ01, οπΙςΓ 1119 ερ ύις /ὰ] ῥσιρ(αίοή α΄ ινε Ῥοῦμ8., /61Η6έ Τ6ΡΥΕΦΕΠΙΣΗ: ο {πομ/[αμς ιο οὐκ ἐπειρῶτο ἐπιὼν Κεἰςζ)/ Πα[ίι ἐπωρῶτο οὐπεϊσοπά πι 1ο” τες» πίῃ {4 ναµἆς Άοβον τεῄβστοι, Ἔπερς ι ρτιὼν ΠΟΒ αμπιά ΗΗ «ο ἐπιέναι, Έδες ΠΡΙ γη ο πς Ἱειαῖος. ὃς Ο, 5ο, ἃ 
πιΗτετ νπ 

-. -” . 

25. ἐπειρῶτο ΚΑΤΙ ὧς δὲ ἐ ο, η: 
Θαΐνων. 

πειρῶτο συλλαμβάνων. σοι 3 559. Τηπ1 1, 8η ἐπειρῶτὸ πι 9 
πι Βαυγ]ομίστιπῃ ι]άπηας, ο 

απ 1ος. 
Γρ ΟΕ η... ο», 

αἵ οα1]δί{ ΔπΙΑΠΗ Αεργρείηπῃ ) πάς η ευ πμ : 
ΜάεΤΗΤ. Ἴκρο Χεποβδομ/οη νπῃ, [βι . 

΄ ' 

» 179, ὃς 

ᾖ ολλ αμ] Εο 
9 ἃᾳ ΟρεΙορεηόαπι ΟΥ] .. 
4εία {ηπότιις ντι αζαμβε[οεπεσπι Ροϊσπα 
ορ Ὃ ορ Ρε[Η Ἠπῖας Ἴογωςίς οσσαῄο. 

νο. Ῥοτέοτεε | Ότι αἲδί {πορίας Ίῖς σι. τι ορ λ"ς οπου. Ἰομ]σηπι {οτίραπᾶ1 ΤΑΠΟΠΕΊΗ: ὅς ς, ού. ιο τεον 8 Πῦτο Έ]ου. 1Π ἐφοίτων τΓαΠβΙΕ: σ]πῃ ραπ]ο ΡΟ)". ἐπκβοιτέοντες ΙΠΙΑέΤΗΠι τεΗπο ας α]ή διαφοσέσε ὃς ἐπιβοπέωσι. Ἠίο νδιο {οπίν] τηΦΠπι: οἱ ἵσποί» με π 

“ ὃν 



τσ εν οἙλνμι τώ «ων 

'μο.μὕἓμω.. 

νο μη 

δοἆἱ {πε ρετῖει. 

Ξοχρ]ϊσαίο Τ εἰπιεοίοπ[βαία, Ὁτααὰ αά[ξαμυίας Όντας ἵα ς υ ΩΣ ΟΥ Ε ο ο ο Ὁαμαπτο ὁ Ὀὗυ ποσα τα 99 
πηττεραϊ σοη/π]ίοτος αἆ  οοπἱοξἑοίες Τείπιες- ον, ἔδυξε τέρας εἶναι, αὐτίκὰ δὲ ἔπεμπε  ιόπρόπεέ 
κ. «ἨΠ1ς Ίτα Ῥτοεξὲῖς, δρ αοεθρίο 18- 4 ἓς τες εζηγητέας Τελμησσέω. ἀπικομένοισι δὲ τοις 
Ροπίο αδ ἛΤεϊπιεαεπβρυς, «ἀἰάίοετιπε απϊά τσι ερπρόποισι, καὶ μαθᾶσι πρὸς Τελμησσέων τὸ θέλα 
νε]εῖ {Πρηϊβσατε Ῥοτίεπίαα, ΠΟΠ εοπιϊσ]ε πῖ ο ταον τῷ ο δα ρα πι 
Οτω(ο ο νο Νο ντος σήμαίνω τὸ τέρας νἐκ. εξεγῶετο Κροίσῳ ἀπαγ]είλωι Ἀ 5 2 ο. 3 Ν απ ὐὉ δατάες τεπαγίρατεΏξ, ΟΓΩΠΙΕ ε[ὶ «αΡτι». «Δε. πρὶν γὰς Ὦ ὀπίσω σφέας ο ολα δν τας Σάρδιε ἵαπιε Τε]ππες[εηί{ες Ιἴα τε[ροπἀεταητ, εχετ-Ι1Οὔλω ο Ἐροίσο. Τέλμησσεε με Τοι ταδε “γνωσαφ 
αἴἴαπῃ επίετηιπη Οχα{ο Ί]]ας αΒιτυταπι, αἱ σρατὸν ἀλλόθρου προσδόκιμο εναιἸζροίσῳ επι τν χὼ- 
Ἅμαπῃ αἀνερίείος, Ιπάΐσεμας Π]σετει: απο ρ’ ἀπικόμωον δὲ τοῦτο κα]ασρέψεσθαι τὴς ἔπιχω- 
αισεγεηξ. αΏβΙΙΕΙΗ ἴΘιγας. Ῥτο]εια εδίε; εαυαπι, ρίς, λέγοτες όφιυ εἶναι γΊο παϊδα, ἵππο δὲ,Ὀ πο 
Ἠο[ζεπι ὃς αάνεπαιι. Έως Τε]πιες[επ[ος Οτω- αν, τη ης γ - πλαν) δν. λέμιό τε καὶ επΊλυδα. Τελιησσέες μέν νυν ταύτα, 1ο {μπε πεειργεια!, {οά Ίαπι οπΡρίο; ποπάμπη.σς ὦ ο. ς 3 : " ο ς , , ) ς /  ο/ 3 / κ ταπλεῃ. ρηατ] 6οσηπι απ ἆς δατάΐρης ας ἀρίοῖδς ὑπεκριαντο]ροίσῳ Ίδη ἠλωκότι, οὐδέν κω εἰδότες Ἔ 

νο ἃ κ / : λ ο ο. μον ν αν 

{9(0πωίο αρέτεπ:τ, Όντας σετῖοτ Ἐαάιι .. 3 περι Σαθδις τε χα] αὐτὸν Κροισον, ἕῦρου δὲ, αὐτί- 

δε[ταπι αΡίορείεται, οοπ/Πειῖς[ς Ρος αρίτασι οὐ τῇ Πτερίῃ, μαθὼν ὡς ἀπελάσας ἃ μέλλοι Έροισος ες . τι. . ν ριὰ 3 . ὃ μ η τς 

ο ο «0ΡΙ5, εοπῃ]ο ΙΠῖο» «ΟΠΠρΕ- ὁδασκεδῶν τὸν σ΄ραΤὸΥ » βηλευόμθος εὕρισχεπρηγμά οἳ ν ὔ ό λλες : ΣΤ Ἅ Ἶ τιουαῖ ορετῷ ρτεήαπι «εεία, παπα. «ε]ετσῖ-οοεῖγαιἐλαύνευ ὡς δύγαί]ο τάχιγαξπὶτὸς Σάρδις, ο πρὺ της Ῥοδίοί;,  ΡΙΟΙΠΟΥΕΙΟ. εχετοϊταη Φατάος, ο... 
ΦΙΙΠδᾳΗάΠΙ. «οπίταἩατεπτις Ιἴοτιπι 1 γάοταπα " Ὁ ουκ ος ΣΑ μς 
κορίς, Ἠος αδῖ. ρτορανίε, Ππίπι Ἅμοημο τά εδοδὲ, καὶ ἐποίε κατὰ τα γα εχεπιυῖις α[. Ῥτορεγεαια ἀπέτο ἵπ 19άϊαπι  ΓΡΩΤΟ ε6 τηγ.Λυδίήν, αὔτος ἄγ)ελον Κροϊσῷ ἐληλύθεε. 

Ἠ με Ν ος ώ δ« ως πο - κ 3 εν ᾽ ο». 2 ώ” ’ 8 5 τε . «ΧΕΙΟΙΤΗ., Ἰρίεπιοι πιηςῖας ΟτΦίο αἀνεηῖς, ϐθαύτα Έροισος ε6 ἄ πορίην πολλή) απιγµέγος, ὣς οι ον ας “πρ μονος / ον ον σΕ κφιὦ πα πάς Οχαῇᾶς Ίπ. πιαρηαπη. Γο]βοίυμάίποτη αά-οςπαρὼ δόξα ἔσχε τὰ πγµατα ὃὶ ὡς αὐτὸς κατεδό- « - 6 .. ᾿ ' νο δν 2 ἄρεω ώ πα γὸ « ἀπξζας, αιοᾷ Ρχαῖα ορΙπΙΟΠΟΠΗ ΡΙΦίοτηιο ος.  χος » ὅμως τες Λυδες ἐξηγε ἓε µάχον. ν δὲ τῶτο Ροξίαίοπεπι {παπα {ο τος. αβετεπε. ἴαΠιΘη ! η. 
Ίγὰος ἵη Ρτω]ίμπι εἀακίε. Τά ᾿ νο η ςς ὃν οι 1Η 1ο 4. '}α1α γετο 5δεηίε ος ὠ ο - Αι Ἆ Αν 7 λα αμΑες. 
1ῃ Αῃα πι]]α Ταῑϊ θα τοπρε[ΐατς πος {οτήοτ ο χ4μῶτερον του Ν υδίε, η) δε μαχη σφέεων αν απ’ 

. . . . αν 3 / φ λ / Δ ο. Οσαίαπι, -αὖἱ Παῖπι Ρο ρτωΠαπι 1Ώ Ῥτετια κα ἀππελαύνού]ος Κροίΐσα, ῥν τή μαχη τὴ γθομοήν 

ο 

νο { / τα Τ ο Αν 

πος ππαρῖς Πχοημα: εκ οαμίσᾳαο 1Π ρυβηαραπε,.  π, ὀύρατά τε ἐφόριο µεγάλαν καὶ αὐτοὶ ἔσαν 
Πα[ήρσαυε 1ης ΕΕΠΑΝ 11. ὃς εταπε εαιήταη- 3 Οιπεύεσθαι ἀγαβοί. ΈΒ «το πεδίο δὲ συνελθόΊωντ οι Ὀνδα θὰ. ως λα να φ ο. ο ον ον Αν, 9 Ί ν” . πΙΡΗδ» 1Ππ απο «οποιτίαπη «Τὸ πτρὸ που ἄστος ἔσι του Σιαρδιηνου» ἐὸν μέγα τε αν ο πα ον αν Ὃ ον τρ σαι ο κος κας δα ολ ὃ ά ες στο 8 ς ε» απτε τρεπι ατάαπαπα Ἰασθς, ππαρπας ὃς Ε ψιλὸν, (διὰ δὲ. Ὁ πποταικοὶ ῥέουτές κ.α] ἄλλοι. κ. πηά με: 4 παπα ομπῃ αἱ] απιΠες ρογβπεηίος, τη Ἀ Ύ λλο συῤῥήηνυσι ἐς τὸν “μέγισο, καλεόμειον δὲ. γῆς, Ρεγαπριπὲ πι]. 11 ΟΠΙΠΙΗΠΙ τηαχὶ- Έ θμον, ὃς ἐξ 1 έρεος [ροῦ μητεὺς Δυδυμήνης ῥέων, ἔκ- 
πηυση»(μ1 νοσατατ Πδίπιης., απἰ ο πιοηῖο 1ποΓο ο οδοί ἐς Φἄλασσαν κατὰ ἕ Φωχαίη πόλιυ) ο’βαυτα Ματς λΙπάγπιεπα . Ἱαρ[ας. ἱπβαπάϊτας. πα ὂοε ΙΡΑΚ ΟΜΑΡ, δν. 
Ἱαχία Ρποσσαπῃ ορρίάπτα.. Ἠϊς ποῖ γίάῖι 1: τον ο ια μμ εν τασαος ο ρα, ος αἆ ραρπαπάππ Ιπ[ααδίος Ογτας, οφ μ]τὰ- καταββωδήσας ΤΗΝ Ἱππο, ἐποίήσεν, Αςπάγε υπο» ἴάπι σος . σοπ[άτμῖε αἁπποπίει Ἠαι- »έμῶν ἄὖδορ Μήδα,τοιόδε ὅσαι τῷ σρατῷ τῷ ἑωὺ- 
Ρ4ΡΙ Μεάϊ, Ίτα Εαεϊεπάππα: σολξες οπιπῖδης τὸ ἕπωτο σίοφόροι τε καὶ σχευοφόξοι.καάμήλοι, ταύ» 
ιν. τα ο αροπηας -οαπηοῇς,/Οτας πάσας ἁλίσας» καὶ ἀπελων τὰ ἄχθεων ἄνδραφ 

Ὅρπταπα νο ναια ροτιρηίδης, [αταῖ- ἐπ αὐτὰς 1 ἀνέβησε ἱππαδα. φολην θεσαλµένους, η μὰ ο απ Νο ες σὰς, αι κο ἂν κο ωα ον ο ντ η ο πο 
μα κουν νο 

πο ο 

{ 

" μσσέων, 41ο ἕς Ἱποάο ἀθϊπάο, 2 Πολέμιόν τε εἶναι ἘΙά ὃς Βαγῇ[. Ον ΙΕ, εἶναι περΗσῖε, Πσυα ὃς ἴα, 
ὁ Ῥροξανῖτ Ίος ωβαιὸ, Ἱῃ Που. ϱ. 787. 19. ὃς αῤζας 1η νου, Μέλλει οἶία. Ίο ἀεσοίωχ τεοβρίηπι, 
6 Όκως πρὶν ἢ «ἄγεδ. 71, δε Ροή. ς., αὉαίῖ 4εά, ΡΕΙΗ5, αὐϊ τῶν Δυδ., ΠΟΠ. πὲ α11 «τὴν τῶν Δ. Οπήτς ρταείου- 
οἳ αὐτὸς ἐπικωταλάβοι, Όµας Ἡι «πο Ῥοῖι δύναμιν Τεαισραπεητ,  } Αη) ὕσπων Αἷά, ἆπο Άνσί;, η, ὧδ 
πό ρα . η πεμτυ, απ1 Πῖς Ἱπεῖρῖε, ει, ἀφίππων. ϱ δίς Π1εά. ὃς ος ολο 44, ο, προς αριδς ο, ο, ος 0. Γκορῄς. δε Ῥαγ]/. ἆπο οἱ1ῃ Ν]αϊρ. ῥή6ρδ., Ἕλλος «44. αἱ ήφιιο. ὁὶ Οὔρεος . ὄρεος «ἄνζις {εὰ ἀῑπ]εξή ταβοποπι (ως 6 ΟΠΤΘΠΙΠΘΠΕ5 πιοχ Δμευμίνης Ἰκεωίσ,. { Φωκίην πια]α «44. 2114. γεῦ. αγ Ο,, πιοας ο, αι ή, 418, ζωη. ὃς θμίάαν ἵα νο, αᾗί οὔπι εὐἰεῖ5 ἔβησε. Μος ἱππαδᾳ 5ολην εΣρ]ῖσαῖ Πε Ημ Ια Υ. ο. «μμ μπα λας Ὁ μες 

που ροκ 

6. Ἔς ποὺς ' ἑξηγηπέως ΤελωησσίωνἹ. Ὀυλίαπι εῇ-..ς ἐπεὶ οὐτοῖσι παρὰ δόξα τὸ πρήνµατα τῶν βαρ- Ῥτασίτείπε Τελμήσσεες 8π Τελμίσσεες ο ος {οΥπ1ο ἆο ης Ὃώάσα ολο Γκολ ος ΝΑΤΚΕΝΟ οοπἱεζοίρις εῇ,  Οοογο ἁῑνίπας, 41. Τεμεής : 98, Ἡ δὲ μόνη σφέων ἦν ἀπ᾿ ἵππων]. ΤΝΙΠΗ1 ἵη Ἠὶς πια» 
14 (ωγία ο, ὅςς 1 110 οκοο])ὴ ῥαγα/ῥίοιη οἱ/οἱρή- Απὶί οροτυῖῖ. ᾽Αϕίππων» Ἱπίαρετ Παδίτο 1οπι]πι Τποτθι 
πα. νο Μγαδο Τελμήδσεως., νε Τελμησσέων οκ ὄφ ἵππων Ῥιορεπίταπι Ειὴκίε σοάϊουπι αλ] ἀεεῖα: ον ης μι Ἴθρο. -μγίαπον αμὶ ἂς Ἠαγ]ο]ίο ὃς σος τας. ΕΠ ]]μά ἵῃ Ῥαρῃα οημοβί ρτοῦατίπι. Ῥοῦτα 1ος Ἠϊς αΙΠροπῆςβιις.., Τελμισσεῖς Γπαρ. ἄἱες. οὗνεί ή. 5ο. ἐπισάμενοι μὲν ἀφ ἵππων ᾿Ανδρώσι µήρνα” 
το 9. Φέῤῥαπο Άγα., δμίάπε αἴοιις αἰς, Ιηῇα 0,84. σθω, ΟυΙής εχεπιρ]ο Ρ2110//γας Πεγοίο. Ἡ. 18. Ρ. 69ο. 
ολάστι {σηρήμας Αἰνογβίας. “Νοη αλᾶο Ῥίυτα. ο Ῥο. καὶ Μυσα) γωνίας ἀΦ' Ίσπων Ἑνιεμάχοντο τῆς Αιδράσι εὐαγέως 1η (ὖση. ,. ο ὃς Εκεοῦ. δραπδενίως η ὅηπε Ῥταείστθα τεῖ εφηεβαής ταάες ὃς ἱπρεηά ἄφιπποι" 
αμ. ἄρ ας  ὅ- Σγαοῇ. Ἱωνμίβη, ῥ. 669. αὈηηᾶς Εισῖσῃε Ἰδουήὴ ΟΥαΕ,ΧκΠΙ. ρ.οῦ5.Δ. πο) τῷ ̓ ΑΦΙΠΠΩΙ (οὐκ 
αντ, ο ετσι τοὺς ἐβηγητέως τΏλίβιος πο]ο, ΊΝοπΏο- ᾖδὺ ὁμῶν) τὸν Ἰηπικόν. -Αιαὶ Τ9/41 ο ἵπ βοποῖς βρε" μυς. τῶν ἐξηγησέων, 408 θΠμπᾶς αἴοσςβία νοσς, ἆς- το σσίείος εχορ]]εῦαης. Ἱππεύεσόαι ἀναὴ, πἩ Νοβι 79 ος απεας; αἳ ους οοΠίοΓίαπι {εάαΡίπιας, οί Ῥιαίς- [νο Ὀιλιππότωτοι, ἀΙοπιπάπιοᾶυπι Ῥῤήηβραδως 15ΟΙ. 
δρα ς ππα ἱποϊήρις πιυπίτα νἷα ε[ιο Ψοσαυυ]ή υπ 1, τ. τὸ. ρ.788., θπις. 6108 ΟΠΙΠΘΘ Ἠοριεγο πποκο: 

κ ο ο ο ο ας Ῥ ΕΣΟΟΟΣΗΠΙ πιοΗΡΗς 1π Ίησε ροίπεταηι η Ο], πο 

ο κο ος να ἀετάπι Οῤηγεαμις αἆ 1ήυῦ ΧΑΣΝΗ, ον ο ζαγαης ος ἡ Ὄρίοκε πρηγμά οἳ εἶναι] «νο [ίε [ο ες/ο. Ἱπέτο οι]. ντο 9., ηθηίε Ἱπρεθίαης 100 η σπῤῥῥαδρω Ας: 
ο α οκ παλλάσσεσθαι πρῆγμα εἴι. νἩ, 12. πώφχυ οεᾶαῖ Ἠγαδο, Πεῥοβοε) το(Ἡπιομίο Ἠ)ΗΣ Ἰ.  ΧΠῃ. ϱ,9 98.9 Ὁ κεῦρισκε οἳ οὗ τρως», ολλ. ο νμα εἶναι ερωταύεσθαι' ουηῤεγὲέ ῥγογ]μς πι ἂς Ἠσυπιο., εἰς ὃν κοὶ ὁ “Τλλ2ς ἐμβάλλει ---- σύμπε- ή! ού [ΗΗ ἐς πο, ο ιασώς 2] μη αν, . ει, . ολ, ας ἄλλοι ὥσημότεροι σὺν αὐτοῖς, ες τὴν 

ἀ οσα Πίο πίος νοιοιο ρον[οῄοπο ονοτεηηᾶήΣ, ἁωη Φωμμίον Ἀδίδόάσι θάλαττών, ὧν Ἡμβντος Φ/ΡΙΝ. ἀείεπά1 ΠΟΠ ἀθεπ. ο ος ιν ώγ. μον τς Οπάς Οοορταρί Έαπτρ {υπ ουροτιωηίοχα., «αητο ο8ς- 
..35. Παρὼ δόξα ἔρλεἹ Ὥρτο φυϊᾶσιη ῥοίσσαε: ὅ, ὁ εἶπν πόρο βἀρᾶτθ ,-4.4)6. Ῥο]]]κῆπια ματὸ Φωπωίήν πό ἔσκε θὰ πρήγµατα οὖν ὧς Φθπὸο κωτεδόκος Ῥχοιε αμα, Άν οβετκε, ΟΙ: Λεἰσκίής ὀνῤῥηννῦσι πια] ΙΠί6 μαετο Αι: κ ὧν ἤδελε, δεὰ Εὲ Ἠὶο, {οπιε] ρεαθῖοτεὰ Ἰσαώμε ρω ο οὓς ενα ο μν ν 
όν 9 { 8 

χ 4 1. π ο 2 / {η ΤΟΥ ΧΡΟΥΟ) Έθνος οὔδεν εν τῇ Α΄σίῃ οὔτε ἀγδρεότερο »ετε. 

Ἡ τοδεύτερο ἁλισθήαιἘ Λυδῶ δύναμιν. ὠςδέοι ταῦ- 

α Ἔς σοὺς ἐξηγηπέως Τελωισσέων οἵηῃος «14. [οσυᾶ. ἐς τῶν ἐξινητέων Οἵα ι/6ρῥ. δε Ἰήεάδο, 5 Ῥιθείειοβηιις Ἐελς 



ο [ ον “ ττν ̓ π .. σκευασὰς δὲ αὐτοὺς, προσέταξε της ἄλλης σρατήη 
. 9... ' . κ. χρ ᾿ ου 

ποια πρὸς τὸν Κροίσε ἵππο τῇ δὲ χαμηλῳὼ έπε- 

ὅθαι τὸν πεζὸν ς-ρατὸν ἐκέλευε. ὄπιόθε δὲ τοῦ πεζοὺ 
“3. . ο» δ ΗΝ ο ζι επέταξε τὴν πᾶσω ἵππο. ὡς δὲ ὃι πάντες δε]ετά- {5 

ὡς αλ» 9 ) ον ΔΝ ../ “χατο, παραίγεσε τῶν μεν ἄλλων Ἀνδῶ μὴ Φειδοµέ- 
4 ͵ τν σεις ί 3 ο» 

Ύθευ χτείνευ 3 πάντα τὸν ἔμποδων γοόµου, Εροὶ- 
«σου δὲ αὐτὸν μὸ κτείευ, μηδ ἣν συλλαμβανόμωος 

- Ν Ν / 
Ῥ αμύηται, ταυτα μεν παραίεσε. τὰς δὲ καμήλες 
ἡ . ο» / ἔταζε ἀντία της ἵππε τῶνδε ο εὔνεχκω' κάµηλο ἵπ- 

] ' πο Φοβέεται» καὶ εκ. ἀγέχεται οὔτε τὸν ἰδέην αὐτῆς 
δε. κ. λ ω “ο δρέων, οὖτε τν ἃ ὀδμὼν ὀσφραυόμειοο, αὐτοῦ δὶ ὢ 

ο. / -- ο” αν Ἱ τούτη ἐἵνεκε ἐσεσόφισο, ἵνα τῷ Κροίσῳ ἄχρησω ή το 
ς.,-- 1 .. ον / 3 ρω ς «πιο τῷ δη τι και ἐπεχε ἐλλάμήμεσθαι {ο 

.. / ς λ } 3 ρα ’ «Ἀυδός, ὧς δὲ καὶ συγῄεσαν ἓς τὸν µάχν, αυτα 
ς ὶ ιο) : ς 5» ] »α ο” / : ϱ/ Γ 3 ο Ἑ ως ὀσφρα/ο ταχισα Τ χαμήλων οι ἵπποι, χα Ὁ εἰ- 

. κο οας ν υγ αὐτᾶρ, ὑπίσω ἀρέσρεφο, διέφθαρτό τε τῷ Κροί- 
ἕως 9 « : αν 4 ου ] ο. σφἡ ἐλπίς. οὐ ἶ μέτοιοἵ γε Λυδοὶ τὸ εγθῶτεν διλοὶ «πηε]Ι, τεῖτο {ε αν 
σαν ἆλλ᾽ ας ἔμαθο τὸ γυόμωον, αποθορόντες ἀπὸ 
'τῶ ἵππων, πεζοὶ τᾶσι Πέρσησι συέβαλλο. χρόνῳ 

99 δὲ πεσόντων αμφοτέρων πολλῶ, ἐτράποτο οἱ Λυ- 
δοί, κατεληθέντες δὲ ἐς τὺ τέιχοσ» ἐπολιορχέοντο ὑπὸ 
Ἡ Περσέω), τοῖσι μὲν δ) κατεσἼκεε πολιοθχίη. Κροῖ- 
σορ δὲ δοκέων δἱ χρόνο ἐπὶ µακβὸν ἐσέσθαι τὸν πο- 
λιορχίή, ἔπεμπτε ἐκ. τοῦ τέίχιος ἄλλες αἲ[γέληεό5 
50 τας συμμαχία». οἱ μὲν γὰς πεότερω διεπέµποίο 
ερ πέμπτο Ίνα προερέοτες] συλλέγεσθαι ἐς Σά6- 
ὃς, τούτες δὲ ἐζέπεμσε τὸν ταχίσην δέεσθαι πο βοή- 
«έεω, ὡς σεολιορ 
λαρ ἐπεμσεσυμμαχίας, καὶ δὲ καὶ ἐς Λακεδαίμο-. 
'α. Τοῖσι δὲ καὶ αὐτόῖσι Ἡ τοῖσι Ἄπαρτιήτησι κατ. 
αὐτὸν τοῦτον πὸν χύνον συνεπεττώκεε ἔρις ἐοῦσα, πρὸς 
Ἁργείες περὶ χώρβ καλεοµένά Θυρέής. τὰς Ὑας Θυ- 
βέας ταύτας, ἐούσας της Αθγολίδος µοίρη . ζ ἀὔπο- 
παμόμοοι ἔσχο οἱ Λακεδαιμόγίοι, Ἡν δὲ καὶ ἡ µέχειζ5 

Μαλεῶ ἡ πρὸς ἑστσέρῃ ΑΕγείων, ἅπεον τῇ: ἠπαίρῳ 
"χώρη» καὶ ἡ Ρ Κυ»Ηρίή νήσος, κα) αἱ λοίσιαι "ν νήσων. 
βοηθησάντων δὲ Αθγείων τῇ σφετέρῃ ἁπποταμνομεή, 
ἔνθαῦτα συνέβησαν έ6 λόγες συνελ») όντες» ωστε τριήκο- 

/ ο 3 ο 

σίες ἑχατέρωι 1 µαχέσασθαι' ὑχότεροι σἱ, ὢν περιγέ-ὃΟιες 

π οποιο οσο τι 

/ 2, λ , Χ. 3/ χέοµένΏ Κροίση. ἔε τε δὴ ὧν τὰσάλ-- 

ευπι έο εοπβ]σχῖξ, Ρρες σἀπηε]ος γ]θοῦ, ὃς ν]ας οαπιε]1 τετιεισηιος, Οτα:ῇ οὗ 
Εἰ ὃς Όρατας εοιταπηῖπα ἂς Τηγιςα, 

πας ἀείταχιτ, ὃς ν]τον Ἱππρο[α]ε οηαεῇ τα ιοά {ιε Ἱπάπτον: αιδας οτπατῖς ΡιΦεέερίε, τε 
ΡΤΩ1ΤεΠΕ ϱεῖεΓας: εορίας Ἱαάνογ[ις ἄαῃ 
πταϊῖαπις ῬεαΙίαίαπη, πῖ Ἠαπς ς2Πηθ]ϊ ἃ 
πρ[εφπετείυτ » 1Η6ῇἱ, Ῥοῇ Ἠυῃς᾽ σο][οι 
οπηπεπα εφΠίαϊάπῃ,  Ῥοβαιαπα οπηῃςς ΟΥ 
Ἡ εταΏξ» ΊΠρετας εἶδ, πε οἱ] «ΘΙΘΤΟΤΗΠΙ 
ἀοτίπι Ῥάτσετεπε, {εὰ 4επι]]ρες οσσ]άστ 
οΡβΠεηῖεπ » Ῥταϊῖετ 1 

σοςἈΡίῖιΦ «π]άεπι τεριρηατε, ας Ἰ 
ν1ε, (αππειος νετο «οπιτα εαιΠζαταπη 
αὶε, ας τατῖοῃε αἰῑοὰ σβΠΙΘΙΗΤΗ εφυυς τ 

"πη]ᾷαξ, αἀεο αιἶάετ πε πες {Γρεσῖεπι. ἸΠίπετί πες οὔοτεπι {επτο ΠΗἩπδαης,. Τὰ Ἱό 
«ΟΠΙΠΠΕΠΙΗΦ εξ, τς εηιίαταπι 1Η, ς 

δε {ε Ῥγανατυταπι «οπῇάεταρατ. ἱπημ]επι τεάἀετεῖ. ΘΙπι]αταυς τῖαπῃ 1π Ῥυρυσπι Ίταπ 
επ, εαυῖ, οἰαξες 

].γάοταπι γῖτιμς, ( 
{554 γαµα «ομβ]ία, 

ὰ χ- 

να) 
Φε 

Ρίαπι Οταία 

Ρρτοιίπης "οοηΏ{) ος 

ξ]δ. ετιιπΕ, ππὰς {ρες Οτα 
{ Ἱπτετήςτ,  Ὑετιπι Πποῃ Ῥτοιῖπις 1γάϊ οἱ 

τά εχιετη Γπητ, {εά οορηίία το αῦ εἰ 
ἀεβμππε, ας ῬΡεάῖτες συπι Ῥο[ς σοῖ 
6υηες {εά (απάεπι, πιυ]εῖς πτίπαιε σαἀς 
δᾳς, πγετυπίῦσ ἵῃ Πιραπι: ας τορυ]ῇ 
Ίλητος, -ᾱ Ῥεμῖς οΡβάεραπτυς Πς, Όσαπι οἳ- 
Π4ΙοπεΙΏ Ιπ Ιοηβῖιθ- ρτοσεβ/Ώταπ ταῖς τῷ 

[ας αἴος πηηοίος οκ ατοε πηϊτεῖς «4 [ος 
Να αὐϊ αΠητεα ἀπῃκῇ εταπτ, Ἠϊ 4 οοὔμῃς 
ἆυπι Φατά ες ααἰπείπι πιεη{επη Ἰπάῖχοχαης, Αε 
Ἡος ἀϊπιτιεραϊν οἵαἴΗΠΙ. αμαπῃ ́ οδἱεττῖπια αἲἲ-. 
χίᾖα πητῃ ΠΡΙ παμε Ίαπ οὐ 
α αἴας [οείοιαιοο ππίΠε, Έα 
1ρῃς δρατῖατῖ Ἰποίάεται αυπι Άτο 

μι α1 ἁῑοῖτας Τῃ Ἰσεμπι , -αιΏ (ἐιτᾶ Απποϊοῖν ρῶμεὰ. Ομο 
Τ αεεάσπποπΗ αὐοί[απα ἵἜποῦαης, ρω το πε 

Ρίνοτιπα εε]απι εταῖ οφυ]άφα]ὰ τς ην Μ. . 
τεπας αἆ οεσα(απι νετρῖε, ἵωπῃ ως αἶςι - 
τε, ἴππι Ιππία ὃς αἶα, οπιψώμεα,- ' | Θυσπα ΕΙΡΟ Αιρινϊ {1ο τογητοτὶο νι μα. 

ααπ]Πηπή {επτεπὸς 19ῖ 4ῦ Πεῃῖς τς Δάεπιρια 
απίιπα νεπευπα α[ὲ, ραξαις ης ο οο]]ο- 
τεπῖ αἴήηαιε ἀἰπῃσατεπι : ος ο 

ος όο 

αθρ:- 

δι 

πανω ὡς» 

αν 
«ἲ ᾿ 

’ οπι 

«Ἕλα 

ο ὃς 
οχί1ΠΙΦ{εΏῖ,  ΘΟΣΗΤΗ αλ.» 1θρ]Ω - ο “ό- να 

ώνται»τωτέων εἶναι τὸν χὥρον. τὸ δὲ σελΊφο, τοῦ τι θα Ἱσιμως, αῑ[σς λα λλάσσέσθαι ἑκώτερο ἐς την ἑωύτᾶο μπε ἀστεηε, πος ῬσΠΙΗΠΟτοΠε ἆυπι ον τπαραμένευ. ο... Ἕῶνδε εἴνεκας να μηπαα πες τα {ε]ἱςεῖ σαυδία, ης ᾖ μι 

ῥεόντων τῶν σρατοφέθων, ὀρῶντερ οἱ ἕτεροι 3 ἐσσυμέες ΡΟΗ 1ποςυπηΡεπή αμχῖῆυπ [ῃ της αν, ας “νι ον ο εκ. Ἡ | κ ας πα ο μοι οσο ο κρνς 
-ὁ Οἶωπε Τὸ, ἠ{μρύῇ, δτ μίας ἵπ νοσὰ 6. ὁ ̓ Αμύνητοι οδλεὶ σμπη Ῥαγίῤηός, }μά ρω ον 
ο ο ο ον «γε. 7 μα]. η. ο εἶνεκε «9. νι ος ἆ δα : οπής, ὁ : 
ή ), ὃς Τμ .. 9ε]ιο]. ΕεΥ1ορεμέε Ῥ. 996. 
ο αι τις πο] «494. ὡς. ο ὣς ὄσβραντο ο πας 

οἆ πἶύπς ε, εχ ει. 
ο] μακρότερυ. { Τὸ συλλεγ. «άγιο. 7πη,.. 
ο εί, «ΐ9ζ., οεῖεῖ ατπου]άπ1» Πο ΄ αἆπι 

«4γεῦιν ὠῦτὸς [εεηίρ. έ 1 ὼι 
σες αὐτὰς 1ο. «4γεῦ. ὃτ αΏ εὐπι εἀ1τς. 
{εὶς, ὃς οτα οιερύ., «άῑμ ὃς 
1” βοιμίην «4γοῦ., (βοηθεείην 71Π4, 
ο 1Η, 4. ἱκεηίς. 74. 4γοῦ 
γυρο Ἰζύθηρα. ὦὃ 
ὁ κ. 1Η, Ἰπάν, ἠσσήμένους 

έρεσθαι Πκεμίρ. 
Α : 

ο: 48. ΜΗΣ ἣν συλλαμβανόµενος ἀμύνηται . Ἀιπήα ὃς 
αεπε {αρε/ΗΠοία, αὓα η 4εάΐο. εἶαῖ ΥΙΥ αμ Ιποξς 

τενετεπΏα ἵπ οἵαἴρπεπι Οἱ νατδυπ]» Το ας 
Ἰρποῖηπι» ὀμύητοι Ἰπνεχίε, ΕἰΙΑ ο Εως τ ὃ 
δεπία Πυτατα Ῥτορπαϊυπι. Αρθεθίαμ, 5 η ς ο. 

πσῃς, πθς αΠΗδ1, πο αὖ 1ρίο αμίάεπῃ ο Ε.Α 
41η {οηδίαιγ, {. Κμβεγωή, Ἀσεο]ής πος ας 8 

Ὥοχς β/2/0/2, 1, Οὐ Νου. ΟἱεΥἱοἱ Τ.Ν. Ῥ. 499.  ερεε 
ων, πηής(πῃ βιεῖο, ΟππιοΠ οᾷοσεπι ὃς {ρεείεπα 6 ΗΗΠῃ. ΏΟΠ ἴατεο {οῇ χο[οτπιϊόἆητα»ἵα Ῥταε 1 Ἠήμ5 ΕΠΑΣΓΑΞΙΟ7 

πο Χεπορῥο, [ηῤη, ΟΥ. 1. να. Ρ. 176. Σ; ὃς Ῥοῤρερη 
Ὢ27ρ8εΡ.νπι 6, 6, ποῃ Ῥιαεϊοτογηπῖν ος ο, ο 
μι 54. Τῷ ὁ : υδός] Ῥατηπι 

πεἰσίη ἑλλαμψ.» Ῥ]8- 

ο ως 9 

Ὄ οη τι καὶ ἐπεῖχε ἑλλάμσάᾳι 
ει Ἠοσοας τησοριςς. :Ἐπείσθη ἐ η Οἶδπι» τηςτίτο νὶς ἁσάήνς τεριαϊανίί οὗ (”. 159. 

ἐπεῖχον φρατεύερέαι,. Οἶει δρ αιἠάεπι 6 παυΐδις αά 
απεβογῶς [αμΗ]ῥης, ἐπεχούσαι, τ Ῥαμίτα πομ νἱάεπίας: 
πιμ](Ο «οΠΠΠΟΚΙΗς τὸν οοῦν πα ᾱ]. οπίς οΠρ]εΙπΕΠΕΗΠΑ 

. 

ἠσσωμένους ο, 

. 9 { οι αι ευτῃ 44. 2 24. 4 6Ιη. 

πο, ο ν 

ὸς Ἰκά, ἳ 

2414. «4γοῦ. «49Λ. Ἱαῦεπι τοςεριιπις εβας, ὥσφραντο ΤΑΠΓΠΠ] { Μεν γε οἱ «4γεῦ, 
αν ας 

ὁ δα, να 
ο. ο μάς 
μπι ηςςξς/(ΑΤΤΠῃ. α " 

{ « 4γεῦ. 7, ὃς θλη, 

η] πέρ/ΑΕΥΕΙΝ είς. ἑκατέρων ἐς τὸν ὅτο ας: ερ 

αά{οἹσοίιν. πάς Ἱος Ρ0/ 21] 
λ08 ον ΕΠΕΧΩΝ πάλαι τοῖς, ο 
σι. ὃν ὃν η ος Ἔοπηρ. (), χιν ά 
πρωτοκλσίας ἐξελένοντο. .. . 
απ τεμ ίσης, ταήωε ενα δω, κ οοο ν. 8 
πυΙ Ῥταείοτηπε Ποτί ὁ ἄντὸς, πα ώς Ἀπίεπῃ ῃ 

παἴα]ες Ἠαρες, Ῥτογίις ιιεῖ θυλῶν κόρως 
1οὔγα11 πριιά «4ε]αη. ο «4πίηα). χπ., 
επμετιης Ππγίτας, πιοπῖς : '. Δυδῶν κ 
το Τ. ἂον οποτε 7. Κωρορ ῥαν. ᾖ 

τ. 68. Δέεσύ ν βοβέον ΊΝοπ ῥτοῦο Θοήθν ο 

νο Ἰθγῶην, ταπιοίῇ 1ο- σας τος .. ν . { 3 σα. νι ον. 1ολρ 5 δεύµενος Κρήαφ. βοηθέειν πολρ | 

ο ο ο να 
δν ΚΑ Τὸ ολοι Εμῤηλομίως κά 
τς Κνόνρίη 

{8 Περ) χώρου καλεομιέν 
Λο, Ὃ σα. ται Ὢ Γ 
ἵ. τ, Ῥ. 39ο. 1)ε νοσαδ] ν 
τη]πὶ αἆ {οᾷο. 
Τμηπεί [νεκς, Ῥ. 
Ώε πιυπῖτα {.τὶ5 6 νήσο (γοηρφὲῇ εκροαίο- 

1 
4 ϱο. Αλ“. 



ὲ ΨΗΗΜΗΜΨΨΜΜΨΜΨΜΜΜΜΨΜµΨΜμμΗμμμµμμμμ͵μ͵||Ἐ|Ἐι 

4 

Οἵὑεγαάες Ί:4εο γἱ66, ο τ, 4. ὩὉ ΤΡ 5Ε 8 1, βί 

Ἠϊο «οηνεηεῖς» ἵπ. ἀῑνει[α ἀριεάαπιατ, Έχρστες σφετέρῶς, ἐωαμύνοιςυ, 3 συθέμέοι ὦ ταῦτα ᾱ- 

πιτίᾳαε ἀε]εξει νἰ αἱ τε]1ξ [αηῖ «ΟΠΗΙΧ6- απαλλάσσοῄο, λογάδες δὲ ἑκατέρων ὑπ'ολειφθώτεςσυνΞ 

αυπῖς αἴφιο 5 αμ]άεπῃ πὲ Φα ππατίε ΡΗ- έβαλλο, µαχομέωι δὲ σφέων, καὶ γυομένων ἰσοπα- 
βπαπβδις, εκ {εχορη5 ἴτεδ ΟΠΠΠΙΠΟ σεια τς ὑσόλίαώτο εξ οἀωδρῶ) εξακοσίων τρεις, Αογείων 
Έποτιπε: 1άφμε ποξβῖς Ιητεινεητη. Εκ Αιρινις ον  λ) ν σύ λαών 
ἆπο, Αἰσοποι ὃς Οτοπιί5, απἲ «απαμαπη υὶ- ἐς, κ ακμας σι κα «ρω, λα. Ρίο 

ἔχοτος ουσία Αγρο» «οπϊεπάστιπε: εκ Ἱασεάῶ-θο Οὐρυάθη,. ὑπελείφθησαν δὲ ετοι γυντος ἐπελθήση» 

πηοπ]6 ππα5 ΟΙΠΊγαάες, αἱ {ρο]ίατῖ Ατρίνο» οἱ μ δὴ δύο Ἑ Αργείων, ως  αμτη ἔφεον ἐσ τὸ Α΄- 

τυπῃ σπἀανοσῖδιις, θοτίι αἴππα απἁ [ια οα[ῖτα . Ύος' ὁ δὲ τῶ Λακεδαιμοίων Ο θρυάδης, 5 σχυλεύσας 

ἀοιυε, ὅς {6 1η Πιο οτάῖπα τεπηῖτ, Ῥεειπάο τες Αργείωνγεκρθςν καὶ προσφορῆσας τὰ ὅπλα πρὸς 

άῑε μμ. ο α. ον ας τὸ ἑωύτῷ «ρατόπεδο, ὢ τῇ τάξει εἶχε ἑωύτόν. ἡμέ- 
τίαπι νοπάϊσαβαηϊ: Ατρὶνὶ πι, - ο αν β οι ο γ 
τΗΠῃ Ῥ]Ητες σος οπής 1,ασεὰασπιοπίϊ 5Η ” τν θυτέρ ο σα πυθωόμοοι ως Ῥυπερρ ανον 

νετο» αιοά απὶ θοτίπι {Πρετ[αεταπε, Γρ λιω, πι αφαρωαπροὶ Δεγοτς μον 

{επι; {πμ5 απζεπῃ Ρετ[ΗτΙδίει, ὃς Πζοταπι σαἆα- 45 ἑώυτν σπ λευνε περγεγοασι οι δεν τες ορ σον 

νεα Γρο]ίαδ[οτ. Ἶκ «οΠῖεΠΙΙΟΠΕ ἴΑΠάΕπΠΙ 6Οη- Φαίουτερ πεφευγότας, τὸν δὲ σφέτερο) παραμείγαί]άν 

υπτεηίςς Ῥύσηαπε: ας Ρο[ημαπη Ροτπιη]Ε 1. καὶ σχυλεύσαγτα, τοὺς ἐκείνων νεκρούς. ἃ τέλος δὲ, ἐκ, 
ππίπαπε σεσΙἀεταπῖ» 1,αοεάΦπποΠ]! νιπουηῖ. τῆς ἔριδος συμπεσό/]ες ἐμάχοίιο πεσόώτων δὲ χα] ἅμ- 

(1ο εκ ἵεπιροτο Αγβίν! τοηῇς σαρίίρας, 4ΗΗΠα Γφοτέρων πολλῶ,, ἐήκων Λακεδαιμόμοι, Αργέοι μέν νυν 
οπῖοα πεςεκ[ατῖο «οπηα:1 εδ[εΠῖ» Ιεδεῖῃ οοπάϊ- δολ τόπη τῷαηρόω κα] / 3 , 
ἀατιπέ, {6 ἀενονεπῖας, Ώθ ΡΠ]5 «οΠαΠΏ αἰεγαῖῦ ιῤσ σα ἹἙαφαρκς ο ας το μερα Ην 

αἱδαπαπι Ατρνοταπι» πενε ππΠετας ατα ολ στο γκε χομᾶγ[ες, ἐποήσαή]ο ο τς 
ογτεηῖ, ααπι 1 Ἠγτεας τες Ιρεταδ{εητ. ΗΙςε 3 ΜΗ πΡΟΤΕΡΟ Ὀρέψευ κόµην Αθγείων µηδένα» με 
ἀϊνει[ο Ι6δοιη τπ]εῖς 1,ασοἀαπιοπϊϊ, Ἡὲ αὓ Ἴος 5τΤὰς γυναϊκάς σφι χρυσοφορήσευ, Ὁ πρὺὼ ἂν Θυρέαςά- 
Έεπηροτς σοπηαξῖ ο5{6ΠΕ, 4ΠΙΠΠ αηῖᾶ ΠΟΠ ΕΙῑς- νασωσωήαι, Λακεδαιμόνοι δὲ Ε τὰ οἸαντία τύτων ἐθεο 94 
{οητ. Οιτγαάεπι, αἱ ἴπιις 6 ττοσξητῖς τε]ῖ- γόµον, εἰ 1 κομῶτες πρὸ τήτε, ἀπὸ τήτε κομῷ. τὸν 
απς Γα]5ί6ε, αἴπητ Ρυάοτέ Ῥρασίατα τενοτεπά! δὲ ἕνα λέγασι τὸν περιλειφθέί]α Ἑ τριηκοσίων» Ο θρυάδὴν» 

το ςοπιπαϊΠεοπῖρης Ιπτετ[εξεῖς, Ί]ς αραιά Έμγτεας » το μας λξσὰ κ 
53 Πποτίαπι Π01 οοη/οἱνίδ[ε. Ο11Π1 Παος εδ[ετ αριιά ο ο ον ο. μά 

Βρατιαῖας τετΙπ «οπά(Πο, αἀνεπῖε σαάασεα- 1 Ὁό φθαρμέων αὐτό μυ εν τησιΏνρεησι κατα χρήσασθαι 
τος Φατάϊαπας Ργοσατπα «ΤΦ{Ο οΡ{ε5/ο αιικ]]α. ἑωύτόν. Τοιάτων δὲ τοῖσι Σπαθ]ήτγσι Ἀ. εγεςτώτων πρη)» 

Ὁ ΤΠ, σαάασεατοτε αἰαῖτο, {ατιεταηῖ ΟΜῳ[ο [α- µάτων ,Ίκε ὁ Σιαρδιηνὸς κἡρυξ, δεόµενος Κροίσῳ βοηθέειν 
τίπα Πιοσυπτεπάιπῃ. Φωρας ΙαΤΠ {6 αρραταητ]- πολιρρκεομένῳ. οἱ δὲ ὅμως ἐπτεί τε ἐπύθωτο τὰ χήρυχος» 
Ῥα5, ας πανίρης ραταῖῖ, ας αΠετιιτ πμΠ- ΄ ορµέατο [βοηθέ. κα σφι ἤδη παρεσκευασµένοσι, καὶ 

εἶας, ΠΙηΤΙΠὰ 1 γάοτυπα εχραρπαξυπα, ΟΤΦΠΗΠΙ- {ει ἐασέων ἑτοίμων, Ἴλθε ἄλλη ἂ]γελίη , ὠς ἠλώκοι τὸ 
απς νίνιπη εσία σαρίτη, δἱς 14οεάσπιοππῃᾶ- φόνος Ὁ Λυδῶνι καὶ ἔχατο Καάσο ὦ θε. τω δὴ 

84 Επἰτπάϊπα σα[19 Ρε(οι]ῇ, {πρειίεάετιπῖ. 9 2 ολ κα Ἠχαδι οσο γα 

ες αιϊοπὶ Ἠμης 1 ΠποδΙπα {απὲ οχρισπαϊς.. ὃ τη 49 συμφορῷ ποησαμθοι μεγάλην επεπαυτοε 
ν 6 : ο {4 ον, 2 ὰ ο λ, 

Οιαττοεςίῖπιο 4µαπῃ ουβἀετί εαρία {ηπῖ ἀῑθ, Σά0διοδε ! ἥλωσαν ὧδε, ἐπειδὴ τεσσερεσκαιδεκάτη ἐγέ- 
Οὗτας, τηἶκῇς Ρασῇπι εφα]ήρις,. {1 «ορ Τὸ ημερη πολιοθκεομέιῳΚροίσῳ, Κυρος τῇ σρατιῇ τῇ 
οᾷ]οῖε, {ο ἆοπα ἀαίυτυπα αἱ αἱ ήπιας ππηταπιοορωύτΏ οδιαπέµψας ἱππέας, προῖπε, τῷ πρὠτῳἔπι- 
εοπ/[οεπά]δίει. Ῥο[ίεαφμαπη 1ά «ρπαῖο εχετεῖτα ́  βάντι τοῦ τείχεος δῶρα δώσέη, μΏ δὲ τῶτον Κ περή- 
τε ΠΟΠ Ῥτοσεδῇῖ, 1βὶ, αιιε[σεπΗρης οείες, σαµέης τῆς σρατίῆς, ὧ, εἰ προἐχώρε, οὐθαῦτα ὼ 

Μα- νο ο σα 

τα Ἓυνεμ. ὧν Ρ]ομσιις οἵΏπος. Ἀυνόντες «4522, {εὰ ὧν ἱσποταπε 1421. 1. ὐ 114. 4. 4γοῦ., Αλκίνωρ 44, ὅτο. 
Ῥα[]]ο «Πίο συγέβαλον Ῥαγή/. Β. Ὁ Συννήσως (Κε. ὃς Ῥαν][. 4. ἆ Τέως 40. ε Πν ἂν 4ἲΚ. «ἄτοῦ. / πα, Κε. 
. αἲἩ ον ον 44.4. νο ὁ ο. μδένοι ν σφ) ραυ]]ο απτο «4. {Με 498. «4{γεῦ» ο τζ- 
αντί υλλοκίων τε διεφ. «“γοῦ. Όυας {εαΠΙπταΥ Τδοµ. ας. οχοεΓρβϊ ἵῃ διαχρῶμαι ὃς Ρ/1. 4ε ᾿ήα//ση. Ῥ. 
ὃρθ, ας ης όν 576ρδ., «49, Ἱπτετίεηετῶν. ΛΗΙ ων το, ως ες. πιαϊσο οι ερῦ. ο 
ἠλώκεσῶν « ἀς .-αρό 7 6, ΤΗΗ τεσσαρεσκαιδεκάτη «49. ὃς οεῖατί οιΙπι 40. ᾖ 44. 4ποῦ. ος τωπα 
προεχώρεε Ἠὰσπι, «1γοῦ. ΟΧΟΕΡΙΟ. προσεχόρεε ὃς περησάµενος «υπῃ νυ]ᾳο Ρ]εαμο, | ο. 

89. ᾽Αλώίνωρ καὶ Χρόμιος] Τ2είόως ἵπ οὐ. νΠ. Β, 92, ὃν δν Θὐλέας ὀνώσῳ | | δν ο τμ ον ΥΠ. Ὦ, 03. ». Ποὶν έλς ὤνασωώσώντα! 5Η1Π1 Ἡοτοάοιις τέ 

ἔκειτ 9 η μεταξὺ τῶν ἄγηρεμένων αμήν, ο Ἐκ τι ος ουνία ΠΟΠ ας τες» πΙῖ οαάεπ} 
νο να ην ὃν εἶων δὲ δύο ᾿Αλκήγυρος καὶ Χραμίου. ἹΠῖ ἵπ απήπιο πέαμο οομ]ῖς Εἱ[ΟΠΕΣ ἔνορκον ἂν πορ/σαίµην» 
ο ο δαν Ἡ ΑΠΕΤΗ5. ΤΠ 6οΠ]βοπάο ρατΏπι αὖει- ὥσπερ Αργείοι» μὴ; πρότερον κομήσειν» πρὶν ἂν γικήσω ἄν 

ΤΗ» Γρ »1ᾳ ση Αλκήνωρ καὶ Χῤόμιος, Β]η/αγο2! Δ- μαχόμενος ὅτο. Ἱπ Ῥόσείοπε Ρ. 89-{-- . 
/ήνωρ η πάμΠη γαίοππανίε. Ὡς Ομτγαάς Ῥτας- 7, Οὐ ὼρ κομῶντες πρὸ τούτου] Οοπ6ραΓε οΓα{10- 
εἶαῖε {9 επι ο δες αἆ 1οἱση, (π4εηῤίαμ/.Ο. με. πῖς. (οτίαπι φὰρ πο Ἰαταῖς {οἰᾗΗ1 {ο]]ετπαπα, Ίνοι νἰ- 
. ην Ἐκνλενσας τοὺς ᾿Αργείων νεκρούς] Ἐτεβιιεπίατησ]]ς ἀῑκίο Π]μά., {αῑτεπι (ρτον]ςίε, {ῤαδίω απβΙπιεηῖο 
ἵπ Ἡ τν μις υΡΙ ἄδ τοσο τοὈι]δαιιο ἴρπιογα σΟ- {πε, Λακεδαιμόνιοι δὲ »νμωήσαντες ἔνθεν τὸν (ἔθέντο νο]υ1ϱ). 

ο[ή» ο] ὃν μίς, ταΠΕΓΠ εχ ΜΑΡ., αἀπ]άετε ποπ γόµον, μὴ κομῶντες πρῴην, ὠπὸ τούτου κομᾷν ΕΧ Πεγο]ο{ο 
ευεῖ» λα ὦωτναες, Πρις ας (πηρη]ῖπο ἆςθ- ἵπ Π106Υ.Ρ. 165.10. ΟοπΙΑΠΙΠΟ ντο 90 Ίππο 4ε ΑΤ- 

{σάχη πι ΠΜ ο ῬΙνοσιπῃ «ΟΓΡΟΤΗ «οπζστνατο 2 Ῥε]- αἰνὶς νἰᾶοτία ὁρατίαπί ρτοπ{εήπο, ἀπδία Ίπ {σἱρῖρ” 

6 Τρε[εων Ἰπ΄ 9χᾳ ϱΗ Οὐρυάδης πολλοὺέ ΣΚΥΎΛΕΊΣΑΣ. Τηπῃ ἰκ[οπία τος ο(ἳ, )/μ]αγοδὶ ΡΙπΕΙΟΣ οοἴΕΙΟ5 1ν 9 

ορ Ῥον πε εναν σα Ὀρρνω, Άγωνι Τὰ ολικής Ὡμονής ας Ὡγρρα μαι 
αν Ενα μα ως Ρία. ο 9), Ἰ{ομγ[ ζει, ἵνασοή. 1. 10 1 

ο Δέγοντες οἱ μέν ὅχοι] ς αἷῖα αμαοάαιη ορῥορίὴε αμα ὃν ο ηόροη Ὅ ο, ού, νππ,ό. Ῥ. 93580 τς. Βμγῤρλάήτ, 4 υπε Ἱαρὶςίε ος Λιιοπὶς νο. πὶάςς κομῶν ὑπὲρ ὠνδρείας., Ἡτ απηϊοῖς νΕεΠΕ {πρ ὃς Ἠ0- 
Σ1µ. εχργεςῇε ης 1οσιπι ᾳς Ποεπ]κῇς Ἰμγ]ρ]αεν. {Πδις πα ἀίες Μο” ΕΙΠι ταῦτά τοι καὶ ἡ Σπάρτη 
1471. ὅτς, ᾖν δ' ἔρια σρωτηλάταις, Οἱ μὲν --- ΝΕΡΟΙΠΙ ἔλε- ἐπ' ἀντῷ δ μεῖν οὐδὲν ᾗ ἐπὶ Δυκούργῳ,τὲ 1) ἸΦίτῳ. 
29ν, ἐλέγετο Παρρηϊπηίταν Ἠαιιά {επιε] Ἱπ απιΗπιο Ίοσο Ἰ, 6. ἠσῶας ο: ἔῷ ρἱογλαδω 12ο 0Η πα 
5 «ογάλάῖς να. ς. 36. ὁ δημος ἐν πολλῇ πρὸς ὠἀλλήλους ἔρι- ζμα11 ὅςς. ὦ ρς όν νοτο αρεττανί ο ο 

αλ. οἳ μὲν ᾧς ὀὐδεν) ὢν τρόπῳ ἔλήριε οἱ ̓ Αθηναῖοι --- 19, Αὐτοῦ µιν ἐν αῇσι Θυρέῃσι τω) «Ὡς Οὔισγαάας σος δὲν ος Βἰῆς Ππρρ]οπιεπῆς Πο ΙΠάἴρο]ηις, ΝΛΙΚΕΝ. οχῖει ἴξοτπη ἀ[οοχάϊᾳ.. Ῥοπίςίὸ Εοπ]αὶ. ΑἱοσποσίςΕ.» 
ᾗ Ὃ πι ον, κ τῆς ἔριὸος ὅτο.] ΝΙΗ ὔγγ/έγλων ἱ- τπαπα Αταϊνι ἴοταπε ἵπ Ῥρη/ση, Ἡ. 50.5 ἀΝΙοΦΜΑΕΥ 1 
εν ας μας ζαρα απο]. Πταπι {οδηπάμπα 8ραί- ο]το Βρισελπααίς.ς μπι 1] νο] θιοῖς λόμπι, 5. 

ἴαπος ἀΕάΕΙ η τα 1οΓ οι ταίλεῃ ν]έτοιήαπι 40] ρῆς. Ῥ. 909. 9εά ῥαµίμπη ΡαΠοζΩΗο [Πυάΐο, 8 πύπς» Ρἱ- 
η Ἐν αι , τν ολα χ.ο. ΨΠπάϊσαταπε ὃς ΑΡΙ τπι οσα α ἁαπμίτο αμ οτολητυν. ο α 

... ο . 4 έως ον . 3 6 - «1. τ ' 
αμῖσης ἀσθά νὶη ος ας μμ 608 σέφαγ»ι, ἀε σα, Ὡς οὗ προεχώρεε] γοπου. Ιαυᾶρ; ψιάρ ον 

εδώ”, γπαν 1ο». μα προχωρεῖν ὃς πρ;σκωρεῖν - 



4ο 
, ο » ο τραί. ἄλλων ππαυµέω, ἀ9ήρ ἸΜαρθὸς ἐπγοιρατο “προσ ή. 

εν 1” ν . «Ακ Ρος Κο κ ο. ν 3 ι 

νών τῷ οὔνομα Ίν Ὑροιάδης κατὰ τᾶτο της ἀχροπό- 
οκ” ο 3 νο 5 αἆ οχοΡαπάππα εταῖ «οἱ]οσατας. απία 1 λος τῇ οὐδεὶς ἐτέτακτο 3 Φύλακας. οὗ ὴὃ Ἰν δεμὸν χα-25 νι Τὸ ποῦτο μὴ ἁλῷ κοτέ. ἀπότομός τε γάςεσι ταύτῃ 

ἡ ἀκρόπολις, καὶ ἄμαχος τῇ οὐδὲ Μήλης ὁ πρότερον 
βασιλεὺς ΣαρδίωΥ µούγη οὐ περήγεικε τὸν Λέοτα, τό 
οἱ ἡ παλλακὴ ἔτθιε, ὃ Τελμησσέων διασώτων, ὡς 
περιωειχθέγτου του Λέοτος τὸ τεῖχος, ἔσοται Σά6-9ΟΊ1π1 εἴτουπα]μεας Ε5ίΕΕ; Φατᾷες Ἰποχριρηαδῖῖε δρυ ΡΕ Ομ) όλο τέχος πε. οτε Τειπιεκ[εη[ες Πηάϊσανεταπτ, ΄ Έαπι Μείε 
Ῥεείκας, τῇ Ἡν ἐπίμάχον τὸ χωρίο της ἀκροπόλίος, 
κατηλόγησε τούτα, ὥς εν ἅμαχόν τε καὶ ἀπότομο" 
έσι δὲ ο πρὸ του Τµωλε τετραμμθο τἩς πόλιος. ὁ 
ὦν δὴ Ὑροιάδης αὐτὸς ὁ ἃ Μάβδος, ἰδῶν τῇ προτεραῇῃ 
Ε τὸν τνα Λυδῶ κατὰ τοῦτο τῆς ἀκροπόλιος κατα". 
άντα ἐπὶ κυγέην ἄνωθο χαταχυλισθέίσω», καὶ ἀγελό- 
ουν ἐφράσθη, καὶ ἐς δυμὸν ἐβάλετο, τότε δὲ δὲ Εὁ 

αὐτόρ τε ἀναβεβήιεε, καὶ κατ’ αὐτὸν ἄλλοι Περσέων 
Ἀγάβαμογ. “προσβάντων δὲ συχιῶ, 5 οὕτω δι Σάθδιές 
τε Ἠλώκεσαν, χα πω τὸ ἄγυ ἐπορθέετο, Κατ’ αὐτὸν 
δὲ ράσο τάδε ἐγένετο. 1 οἱ πας, τοῦ καὶ Πρότερο. 
ἐπεμησθη, τὰ μὲν ἆλλα ἐπιεικς, οἴρωνος δέ, ἐν τῇ 
ὢ παρελθάση Ἡ εὖες ο ὁ Κροϊσος τὸ πᾶν ἐς ἰ αὐτὸ 

ἳ ο κα σσος ἄθοώ” 

Ῥέέρῥαν, Όγς, 

«400. ε Γῶν τωα Δυδ. Ρα. γε). 1Η, ο. Ἰ 
ον ο ος -Ν]οκ 1άεπι οἴηπα 11, «1γοῦι 2 πα. καὶ κ 
5. ΡΙΠΠΙ ἑμλώκεσον «4ρεῦ. . ὁ ι Ἐὺ ος οΑ. εὐεσοῖ. 

5]οδα,. {0 ὲ.. ἕωυτ ολο στ μ΄ } . . ενος : » «ιο κος σα 
ποπε]αρβῖς» ι΄Τδολαὲς πι. 5. ́Ατοστη Φαγᾶϊα- 

« ὴ γ ή )], « ς ἀ ἀ Ἡ κ. ωρα. : Ὁ ν 1 

7. ΤΠ οὐδὲ Μήλης ὃ πρότερο 
Πρότερ ὁς, Ἡ να]οτες» ΠοἩΡΡΗωη, Τοῦ Ῥε]όνοπι Ὁνοσίὸ τοσεπι-Πρηατεῖ οσήήςρσ Όλη, Ἴάβο ο ποθὰς 
υάνετιεπῖο. {4/ο2ΗΑ: σος ἵπ- 
Ἠοιασ]ἱάατπη τοσίας αρΏά Ίγᾷος αθΏᾶῖς [είσιη. 
ΜψτΗί Οππάσπ]ασηῦε αααίοπι ππτονονεῖτ Ῥτοκίπις, 

1ηΙά(ζοΗ/. Ῥταεε]αταο ἆςε 2ἱσπε Ο22Υ/ὸβ. ΟΥ. Ίχιν. Ῥ. 
508. ο η δν Ἠμίμς ὃς ως 1Υ4/ ΠΟΠΙΙΠΟ Πιθ{]- 
της ο Ῥα]ε[ρην πα Ν. Ὀδβια[ ο} [κοζήρὲ. Ῥ. 41... "50. Τελμησσέων δµκωσ τών] Νο Ες δικλσ), {ο ορ μάς 

ἸππσιπΙ. α 6Ἴσογοηε ἂὲ Ώϊν. Ἡ, 6.9. απ] ΤΠ, ς: πο 
14 ΠΠαΠῖε, σμ]άσ ΟἨσεοριν οιίρανν ᾖἩ ρης [ζηΙΩΙ. 
1) εχ]ς «θεηό ζΙ] ΟΙ1Ε]/ Ὅαίεπ] Όμης Δογβίῥο]ο : ᾿ : Ἐν. 0. εἰ εὐετὺς., (τοπά πα ἴλ π]το ΕΓοφιιεητῖτις ἀῑσί εὖ ορήηη. Μάντις Υ ἄρισος, ὅσις εἰκλζει καλῶς. Ἰδεοσγί- νο εξού ολ ροἒν ας ολ ς ἔρ ΕΛά. ΧΙ, 39. Ὃς νὰρ ἂν εἰκώζῃ κατὸ τὸν 760. οὗτος ἄριςσός ἐσρ ὀψειροκρίτας. ''Ἕππιασα ΠΟΠ Ίσπονοπι, σημα(- γεῦ, Κρίνε» νμώσκεῳ, Ἡπ ταΠδις. επαπγ πάΠιρετί αν Πο: 2949405 Ίιπα Τηπισῃ Πτα τα Πέτα Ἰήο Ἡβοπτοι ]οσαγίπι:. Τελμήσσέων εἰκοσάντων οὣς ---. Οἱοη. 0η: ΟΥ. ἄκκιν,ρ. 414. . τὸ μὲν τῶν ῥωνῶν εἰκώζει δε]. ος ο)υ)ηῶ 0. οπ]οῶ γα μήν, μήνα ζμρηη να εως 30Η βοίεβ: ϱἷ- οόρο ἂς Ὀνι τς. Τὰ. ύπεπηλή ᾷ ΠΑΡΗ Ίδοῦ νοες- ΤΗ 1η ΟΗΙΡΙΙ5 τοῖς δικαίος, εἰκαῖ νἱάσηπτις {1ΡβΙ- 
ο ο τς ἂν οκ Ἰο πα το ρ τῆς όν οσα ερατις. "80. Γελμησσέων δικωσάντων] Ἰη{ο]δης ναιδ! (ης οἩἱρὶ- ἄῑσα., να, μμ με Ἐν ερ, 
πο Ειῤρ]οϊοπίσας Ῥιλθδόί, Ὑαμίας Κοιζ]ως οἥοτε Πε. 61]. Π4Ρ/: νο]. νη. ας τό, ο π]ης 2; 
ζρεομές, πάρτοῦας, ΝΗΜΙ οκρεδ!τα 1η Ίπος 4ο μον 

οσα 
πουπήπο ΟΙΙΠΙ8 Ποῦ {υπ Απιῤῥαρος ἄοπες ἰαήογα. Ρ]Ιι 

.ΝΙΦ5. 10χ. : Τεοπεπι αἰζσιηπι αγεῖς πιατοῦ ϱο[βα πι ο. 4 
θαν]ε 4ροζομίης Ίγαηι Ερή, Ίκν.» Ἕυπι Ἠχηπαρης ο ος ον ποίρ πεπιίότε, ἄρα ΛΕΟΝ ΤΓπόλεµω 
πα ρα οι τος πο το προς αλ σρώδηῃ αὐτὸς ὁ Μάρα] ΜβΗΑ οὔτὲς ου Ῥουῖο πμ μΙάο, Ὁομίοι ΧεβοῤῥομΙοή νπ. ΠΗῇ, ΟΥ. Ρ. 18ο. 
ἨΡΙ ποπηηή]ὴ ἀϊνειαία. Μοχτόντια Λυδῶν ́Ῥίανε Τῇο- 
"ας Ἱοπρίῃν, ο ΝΟβΗ πλοτε αθυηᾶς το ρύπτητ 

μα ο σς οἵατᾳ Ἱη Ο, 85.4 (γομουίο αοσεὰεπὲ ρτο- 
ορ ΗΕ ος ΡΙΗΤΙ μμ αλ ἐμς τπτ. | | αμα ες, πορελθούση ἐυετοῖ] ΑΊΗ Ο0οᾶἆ, [οσπ]απὴ 

πα Ὁ ΕΕ ορει 

Ἀο]απη νετρῖε. «ΔΡ Πας 1ρῖτατ ραττε {ρε Ἠσιαϊ 

ο; 

ώς / η, νλ. ολα ον νο Ἁ) κ. κ. κκ .δνὸ Εγα Ίαπόάαπι ΟτΦΠις ο σος ͵ γη, 6 

ἐπεποήκεε, ἄλλα τε ἐπιφραζόμοος, καὶ δὴ καὶ ἔειδ.Π5 με ο ΡΕ πιπῖα {αςςτᾶι» 

ε-σ- σος Ἠ]ης «δμΙίαν 14 Ψουι Ῥαμ]]ο: (προΗΏς πεπαυσµένων 21η. ὃς “4γεῦ.» απά ᾳποφιίο Μάρδης, πη]ο. άν 
πα 2 Τελμισσέων Ώνε μκωες : μὲ «τοῦ.» Ριείαιιο. Ἐάϊτυπη, ρτουαῖ 

ΙΤ] ο, ὁ πού .. Ἱπ ρ]οτί 1 115 ὃ προτερος. ο. ος ντ ο Αλ μον η τα" {β Αὐτές τε πα ὁ Ας, ατάου] 
αὐτὸν «ο 
ος Ὁ1έεοο. 

ον αμα ωσεξτοασεπινς ὁσία ο 
ᾖ | τοῦ σ.βάφει. ΏΕΠΙΡΕ εὐετύῦ. αἴῑοά Ἠαραί {ροή Ὠ]ο εᾳ Ίπος οἰσομπιάρα(ξ αἲ 1,ηοἱμη, . 358. Ὄφρα πιο ἐνετύὶ χαΐρη. ποτιδέγµενρς Αρ. πω ο το κ μδῇ ἐφετηρίᾳ. Εοὔπιᾶς Πήμςπιοάί ΠΟΠΗΙΠΙΠΙ Ίοῃος αάχι ον βασιλ.] Ἠὰ Ίος Ῥεμα. Τυπῖργασ{εγπ: ΄Ἰώνων Ἠχήπι 

Απιάξ Αη /οθίων -αὰ Ἡ. Ἐ. Ίδια. ν. ο, τ]ππΗ! α. ΠΕ, ρ. σσο. αρίπα- :ΕΟΕΗΗ: 6 ἡ ̓ Ἔτισύς" μον ιδ Μιλήτου φηοὺν Ἡρι η, να μαζαὸ -πος' ἠεριπήης 1β. 1, τς, 9 
4Η οις. χατωπλοςὺν 1.15. ο, 75. {αυπηπ]βγανῖε, Ὁε αλα πι ππα. Ὑσ- “"Ῥεταχίπήα, Μεάίσοιις Ίο Όοφος Ῥτας οοῖσγῖς Ροῦς τι], Πηη]το Ίος απϊ(ΠΙοΥ ἸΜε]ος ἵπ βαρπιοπεϊς αῇ; Λίο. 1η ἔλ[ία Ἠεηηεπεανῖε 6 αοδι | πι 

Παυ15 ἹηπνοπΙππΕς ἁρπακτὺς, διω 
ὤλητὺς, ἄπευτύ». ΗΟΓΗΠΑ ΠΟΠΗΠΙ]α πιους ατα Ίτ ΕΙ” ος. αμα " ῇς 
Ρταςερεῖ Π6/Ο2. απαδὀαπι οἩ Ὢτ τὴς ΥΟ ἐφμίέθυνας ὃν Ίρργοίο Ῥορμμοήν Φῑῑς ἀλο οὐ). ομως ἐῦ. ΑΕΠΙ οὕαπη πιοῃάσΏης Οἱρσὸς Ν 

ο Πτι {οἱροπάπα, 
ἄθροσις 

-αυᾷ Ίας τς 
πια]ε ἀταξταπα αριᾷ χο 
εὐιουγΜ]οίν ϱ. 978. 93. τὸ ὅδῃ 
ὃ μτείνων". καὶ πρὸς εὖ ἔ5᾽ οὖν τοῦτο ἔρδειν μῶλλοῦ 
ῥοηρομάμπι» πρὸς εὐεςοῦν. Κακεςοῦν ΙΠίοΙρτσια(μ.. 
ού]ής καν κατάσασιν., Ἡ ἀπραγίου, αο]ογη έλος Ἄδομη ἀῑδα ᾿Αειεσὼ, τε[ΐα, ΓΙγρορ, 
οὐγίας οζοῦσεὶ Ἐσ]. ΕΏΥ{ Ρ. 8. ν 
ἠηπεῥο πριιᾶ οἱ /αηι Απεσώ. η9ὶ νο] 

7 οΏοττ 3 παπι ἵῃ ὼ, απιοᾷ ζοπηπηομηπ, πι] 'Ῥτασίοτη ο ηῑας ο ώς εᾷ Ἠαες» Επτοοτ. Ίσχς 
Οπαοζοτηπῃ απ έχοτιπη αμα, νο .. τν ν .Τγ 

ππ {οἨριῖς κος. εὐεςὼ 
επί ΟΙ συγάϊπε σοππιοβῖος ἀαδίτως Ίοσς..Ἱ, ΠΙΗΠ ΠΔ, “η οά απηρί]οχιις {μπ,, “αΠσπίπη, Ώογιουί αρ οἱοὐσείη ναιδῖς Παρ]ῆτο ἵπ απἴππο Ώπολας, Αϊ Ροτβπα σι (μη Θἴωρρης ων, ΦΓοοῇ, πι. ϱ, 40ὔ μ4ΧρΙΤος μὲν ἐν τῷ πεβὶ τοῦ όλους, τὴν εὐθύτον ΕΥΕΣΤΩ “προσήόρευσεν. 
α]]ς 1 ἷ 
Ῥιΐς ΝΟβΊ οοἩρτηῖτ «40όγ]μενῃ ο, 

ϊ Αὺ ριήπιο Ἡγγακάς εοη/ζοηβίς πασα» Φατάἴσπα, εὐἶί 
Έατα απ ίασα, Με]εςτοχ. ν 

Ματάις αῆθαπι» ειὶ ΠοππεὮ ειπε Ηγα 
465, 4βρτεάΙ ε[; αὐῇ[ις α ραττε ατοῖς πδί πηίν 

{ 

πῬεηπαπάο αἲκ σαρετειητ Πααά {Ηρεξαπα 
τας» πτροῖε Ίοσο' ῥίΦτηρῖο αἰαπε ΙΠορρΏ 
ΡΙΗ: απαάς πα  Ῥατιο Ίμεοπεπι ΊΜε[ες, 
απτεα Γεταῖ δατάῖηπα τεκ, ΠΟΠ. εἴσομτη 
ται, εκ Ῥε]ῖςε {πα σεπῖτηπι: απὶ Ίο Π. 

Ῥεγεειεταπη΄ ρατἴεΠΙ ΤηΗΠΙ οἴτουπιάαα 
:ΕΠπαΠε Ροῖεταῖ α’χ ορρΙρηατι: ρετ 
ἴσπι» Ταπαπᾶπη Ἱπορρησπαβί]επα ΄αταιε Ῥϊ 
απ, οἹτουτπάσετε ΡΙΦι6τπΙΠε, απ α΄ 

ἆὲ5 Ματάας εοπ{ρίσατας αππἀαπι ἘγάΠΠΗ 
«ῑε ἀε[σεπαϊρίο αἲ ραἱεαῖι Ππρειπα ἀονοὴ 
ὃς τεζερίε, αἀνετιτ απ]πιήπι, αἴφις α 
ἀεταν]ε: ἀελῖπς ὃε Τρ[ε τηπο σοΠ/[ζαπάϊς, 
4 εἶας εχεπηρ]απῃ αἰή Ῥετ[ω [αβίπάε, αῑς 
Ἠ]ῃ Γεππσπέ6», Τα ἄτρς δατάσς σαρτα εἴξ, 3ϊ 
πε οπηπῖ ἁπορτα. ΤΡΠ απτοπ Οτώίο Ἡ 
εοπῃρετιπ. Ἔται 1 ΕΦ, «π]ής Πἱρειία» Ἠδ- 

“Ῥαϊ πιοπεῖοπεπα, ΠαΡΙΗς α σετετα, [5 πιπτᾶ 
Ίπ Ῥτίοτο 1ρΊταΣ αΏπποτιπι Γε]εῖταις αά ν1άϊ 

- 

͵ ο ὰὰὴ 
ΑΙ, απ 

ϱππτνον) 

.. 

οἳ 4. ὃς 414... οὶ ρα μμ 
-ο Πρὸς τὸν Τμῶλον κε. ἐκ εοπϊεάτα. ᾱ ΜΙ ρδης | 

οτί καὶ μετ αὖτ. 6 Ρημα., δὴ 4. 

αδον 

σχηματισμὸ» οχοπιρ]]ς 44 

λσύοο Εν, ς, 6. τὴ). 

4 1 6Γ115 ραιιςῖς 16 
Ν ᾱ ά π 

πτυς», φἑλαςὺς, µῶρυ 

Ῥ. 354: πη]το Ῥίητα Ἠπ]ίῃς. οἱ 
πας], «μήῤησεδεα {ΠΗΤ πωρητύς. Ἐσκλητὺς Ρτοῦαῦ 

| 2.ΗΕΙ Ἱερίτιν Ἐσκλητὸς, καὶ τῶν ἐξόκω 
ἐν Συρακούσαι.... (Οεἴετπι, { νε] ΠοτοάοῖἙῦ 

-6β[Ε νοςδπὶ ΟΠΊΠ65 ΠΟΙ 
πά ΠΟΗ ΟΊΊῃ65, νΟςΟΠΙ ΤΠ, 
“ΕΙµΗ ΡείρεΤαπι ἵῃ ναιρ]ς | » ὤδ νό ων τω α . 9 / τῷ ὤθμκέοντω (τῶν ζώων} ως 

.. 

αν 

αρατης Τη {1ργοῦ 

ἡ ἄποχώρησις.. 
αΤη ριαοῦσε Ἠς 
ασε. ἨΙΟΔΗΠΙ οχοςᾷ τα νά 
ΑΗ κ ἁ ς . ο ο 
ρα. γ. έσσ 
εν πε :. Ἐν τῇ, εὐεςο] Φοφιος Τὸ -. ζοΠιςἨίαηζας. Ιπ (ἰσοςβς το ια ὼ εὐημερία, Ά]]Ιας εὖεςίο.. εὖ 

νοη 6ρ[ε 

᾽ 4 611. ον ο ή 5 δν 

ΓΩ - ρευσεν. Ίνοη. ΠΠ Ίεροιις Ἰᾷσμι αἴθν ποϊανΊες [πα ομήπι ΠΡί Ρπή]ο[ορηής γοσαῦ 

Ν 

ων ο κ ο , «ο νο ο πα δ’ τ ε: 3 ωά / ο ] ς ολη ροῖ. Ἱηηβέα πι {14 0ος1οῖς αἀπήταδα- ο Μήτ ὃ κακθῖσι, µήτ ἐν ΈΤΕΣΤΟΙ ϱ/λ αν σα, ος Ἰοέσαπι Ἠ]ς βΗΙΜ[ε ΠΗΡΙςΟΣ εὐετύι, ο  Βύνηως εἴω τ αμ τν ομοη σριος ο ἀτερησοι Ἠηπηῖεας {ορια Εὐεςόϊ, ταδί ΟΠΗσὶ εὐδάιμονίάν εὐετηρίᾳ, «Οςο ΗΠ1 ὃς 414 «το Ἐόμη, ἡ}οὔημιμς, ἳ Ἱρίαν ---'' Αιογεανὸς ἄνεν ἀς Εἰεδ. ν, ολ. τρσσ πα 
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. Τοάετηφιε ἀῑες Γι]κ[ει ορίοε[ᾳς. ἀε]ειο πια: 

"ιεετῖθ» ΠΙΟΔΟ νδτηπι, Λίο . 

1παβεπιε Ὁτοιῇ εῶδε Ἰσαδῖεις [ας «ἡι/ήΒ. Πἱο οοπὶ« 
Ῥμτεπάμς ους ἵω Ργτα τος εἰαπιαγοείτ, Φοἱοι, υπο το .1τΕε 1, 

αα αχοορ]ταπἁο,, ἴππα Ὑεῖο Ώε]ρίιος Πη((ίθη- Δελφοὺς περὶ αὐτοῦ ἐπεπόμφεε 3 χβήσομενς, ἡ ὃὲ 
40 αἆ οασυ]απῃ {{ οΙ{ἰιαπάαπαι αἴαιε αἱ ΡΥΙΠία 
τα]1δυς τε[ροπά1τ, 
9άρ σεπις, τὸν ινών, υαὰο ἵη/ίς Ογα/ο: 
ΝΟ εωτα σπα εποβίαίανι απώί/ο Ἰοημεπίής 
Πηΐγα ος ὀ06ΕΊΗ: πε θα Ρο[{0Υ Ηἱδῆ [οηρο, 
115 αἴε φιοπίαν ῥύηηηηι {η)οίος ΙοφιέοΗι. 
Ῥοττο «αρεῖδ πιαηίρας αμἰάαπι Ῥετῇι ἵπ στα- 
{απι ΠΡ Ἱβηοτυτη ατ οσο ("τις γαάσραι. Φαεια 
Μηναάεηϊῖείη {ο ΟτΦ/Ης 4πμπη νίάετει, ἴαΠΙΘΗ 
ΡιΦ{επᾷ εἶαο αεδεις ἀθγίτατο περ]ίρερατ, 

5Ο 

Πυβίη οἱ εἶπε τάδε, 

Λυδὲ γένος, πολλῶ βαδιλεὺ, μἐγὰ νἠπιὲ Ἑρόϊσέ, 
Μὺ Ὁ βύλευ πὀλύευχτο {ην ἀγὰ δωματ’ ἀκέίειν 
Παιδὸς φ3ε/γομθε. Τόδε σοι πλὺ λάϊΐω ἀμφὶε 
Έ'μμυαι. αὐδῆσει γὰρ ο) ἤματι πρῶτον ανόλβῳ, 

ρω κ δες λ Πυ ΕΣ. ἁλισκομένη δὲ τοῦ τείχεος Πίε γας 3 τῷ τιρ Περσέων 
ἄλλογνώσας ἸΚροῖσον ὡς αποκτεέω. Ἔροισος μέν νυν 

2 ς λ ο» / ον 

ὀρέων ἐπιόγτα», ὑπὸ της παρεέσής συμφορής παρήμε- 
/ »ο/ ς ’ / ” . 

η] Ῥμταης ἀβεττο αΏ ρετοιφ[ής ορρειετεισλήκεε» οὐδέ τι οἱ διέφερε πληγύτι ἁποθανεμ. ὁ δὲ 
ΤΠΟΤΙΕΠΙ, ΕΠΙΗς εἶας πιπτᾶς, αδῖ νἰάῑε Ῥοπ[απι 
πτασηϊεπι, ρτᾷ πιεία ὃς ἵαητα Ἕτάπηπα, ταρῖε 
γοσεπι, 1πᾳπΙεης, ὂ Ποίπο, πε Ρετίῖπιας Οτῶ- 
{ωπη.. Αἴιο πος Ί]ε ρΗπηΙπη εὔαίης, Ῥοί-- 
πιοάμπῃ Ρε οἵηπο γ]τα ἕαπωριρ Ίοφμεης οχε]τς. 

ψ]νο, 4Ηηπ1 τερηας{εῖ 4ΏΠΟΦ απατιοτάεςῖπη, 

σπαῖο οὗτος ὁ ἄφωνος, ὡς εἴδε ἐπιόγτα τὸν Πέρση! 9 ὑπὸ 
ἆ δέως τε καὶ κακοῦ ἔβῥηξε Φωὴν' εἶσσε δὲν 5 Ω/θρω. 
ο Πεν μὴ κτένε Κρῶσο, εἶτος μυ δη τοῦτο πεῶτο 
ἐς τα. ὲ τοῦτο η ος τν παρεα χεόνο 

: ών τὴς Ε (οης. Οἱ δὲ Πέρσαι τάς τε δ) Σά0διο ἔσχο, καὶ δό Ρε ὅς δατάῖρις ροΏιί {ωπς, ἃχ 1Ρ/ο μα ο ου ος ο ξωτα ὃν ο ο 

δικα, καὶ τεσσερσχαίδεκα ημέρας σπολιορκηθώΊα, χα» 
ο. . : ΔΝ λ ή / να. ω ο. ἔπο Γηο Ππρείο, πὲ οἱ Εαατα: τε[ροπ/απη. Έαπι Τὰ τὸ χεηςΊριό τεδ καταπαύσαντα τὸν ἑωυτου µε «αρίιπῃ Ῥει[ αά Ογταπα ἀπχεταπι: απεπι Ἱ]]ς 

γ]πέταηι «οπιρεάῖρις Πι 
τυχοταῖ ρποταπι Ππαεπα Ἱπιροπίε, εἴτσαηπο 

επι Ῥἱ9 {ερίοτη 1,γάοταπι Βίος: [να Ηαῦεης 
1Π 8ΠΙΠΙΟ ΡτΙπΗ Πας Πας α]ϊσμ] ἆθο οΏειτο, {γα 
Ψο]επ νοῖππα Ρετ[ο]νοτα, [νο εἀρίάυς {6ιεΠ- 
1, πιπι ααἱς ἆπρπποππι Ἠρετατεῖ (πίτα, 
(απεπι τεβριο[απι οε[ο αμάἴετηε) 

αι]άεπι ΟΥτάπι Γεοῖδ[ε αἴπηι. Οτω{ο αμεεπα 
{αρετ Ῥντατα {Παπ , εἴῃ ΙΠ ἵαητα ςαἰαπιίταϊο 
΄Ροβῖο», ἴαπιοῃ γεηῖδία. ἵη πιεῃίειη Φο]οπίς, 
αιοά αρ εο ΠΡί παἴα ἀαὶ [α]κίει ἀϊδέαπι, Εκ ν]- 

ν : ον / 2 / 5 ο αιοπήπαςΖΟσο εἶναι «)έοσεβέα, τουδε εἴγεκεν αγεβίβασε ἐπὶ τὴν πυ- 
Ῥγτα Ιπιροῇτις νΊνας οοπετεπατετΙτ. Έως ρήν' 2 ς ον Ἆ βαλόμενοο εἰδέναι εἶτις µη δαιμόνων βύσεται τοῦ μὴ 

ο - ο οι ο ο δὸ ζῶντα κατακαυθῆγαι. τὸν μὲν δ); “ποιέειν ταύτα. τῷ ὃ ΄ ς .» 5 -ω ὧν ον Λο. 3 Ἐροίσῳ εσεῶτι ἔπγὶ της πευρῆς, ἐσελθεή» καίωερ ον ου. / } λε / ϱ ς 9... καχῷ εῶτι ΤοσΏτῷῳ, Τὸ του Ἄθλωνος, ὧξ οἱ εἴη σὺν 
ω. 3 / Ν 1 / δν .ν 7 ”/ ο” τω, ζ5)εῷ εἰρημένο, τὸ | Μηδέια εἶναι τῶ ἕωντων ὄλβιο, ὡς νεπι]δας Ὀθαῖυπι 65{8 ΠΘΙΙΙΠΕΠΙ, Θποά ἀἰ δι το) Ρο ] ζ 

Ἠ0Ι {πο1ς Οτα{ο, ἔεταπῖ ευτη τεβεξξητη ὃς ἵη- 
δεπ{σεΏῖεΠι εκ νεΠεπιεπῖα ταςἰιυτηϊαϊς τος α΄ 

δο]ϱή 

ον ϱω ΄ ; ! 1 

δὲ αξα µη  προςΊναι τβτο ἀγωεικάμθόν τε καὶ ανα αἱ ττ Ὅμοον 
εάξαντα Ἐκ, πολλῆς Ἡ ἠσυχίης, ερ τρὶ ὄομάσαιο 

». όλθ)ε 

ῃ α 40ῇ. 4γοῦ. μμ, ᾖ{. ἱδοη., οἀσυατιιὰ ῤήσήμώρ, Ποῃ ρτοσί]]ς πἠρ]ο, Ν1άἀ, (οπου. Τν, 145. ὃς Λ/{/0ϱῇ1, Οὐ- έγυα. . ΠΠ, Ρ. Τ41. 
ὦ -4π. Ιεά, Κωπὶρ. δε 
(ορ μέδης. 
παπ.. Ῥ]ετ]αις, 
Ὄοι γε. 
ὅς οετετί ΌπΊΠος. εἶναι 1ο, ἆεβτ, 
ΑΠππΙΗΣ Ἠαδες Ἠΐπο Ββαιῥ. Πο). Ῥ. 1όοἡ.. 8. 

ῥα}. 4ο. ἄλλον γνώσας αἩῖ. 

(ορυ]απι εί, «4ά. 

ὃ Ῥούλου εί. «4.. ἵπ α]] βούλευ, ὃς νατῖω». 
ἆ Δέους τέ κοὺ ἔῤῥηξε «4γεῦ. 

"Ανόρωπε «ή, ὃς σαξ, αἴαπε {τα ὅτ σε] ΔΙ 411, Ψ, 9, 
επε {ο]]απῖ. . Ψἱα, «γοπου.. 

{ Οορι]α ασ «4γεῦ, 71, οκ εἶνεκεν 3. «{νεξ. 4}. . Έψεκαω «41. ὃς σοῖ. ὁ ΙΜ/δένοι εἶναι τῶν «{9λ. 
1Η. «41. 7 1μζ. «4γεῤ. Κο. Ῥαγίμί ὃς 4. Νυ]Ρο παρασῆναι. ϱ 

ο ει]. 4τΔ. γοῦ., ἀεε[ῖ τῶν νυ]ρο. 
ε ή. 41. «4γοζ. επι. ὃς 

Ἰ ζωῇς μα, «ΐγεδ., πιαθ. ο Καὶ κα- 
ὁ Ηπιατ Ἠ]πο δε ίας 1 ος. { Νο Ἡα- 

ΠΜΟΤΙΗ ΠΙΑΥΡΊΠΕ λειποψυκχίης, Που ὃς εἀϊεῖς, 1ο, «4οῦ., αιὶ αάπα ὄνομ. Σόλωνα. ΝµἱΡΟ τὸ Σόλων, {8ά ατεῖ- ευήωι 24ε1, ὃς «491, Ῥταξίσίουπς, 

59. ᾽Αλλεγνώσας Ἱροῖσον] «. ιδερδ. οοπἰοθαπάο. Ἱή- Ποτι Ἠι]μς 1ου] {οἩρΏοπεια αά{εσιτας Πε 1ης, ρνο- «01εᾶγ. γεέεΠ//οΊο Ρ. 793. ὃς 799. Όθιωπι ρΙαθβαπί ἨΝ]ος. ὃς Πεβεῦ, Αλλογνώσας» ὠγήῤήσας, Άεφιῖα αδίξ ΤΠΕ ὁλλορνῶν ἵπ επί (ἱοςί Ἡϊρροσταῦς, «ο ζε μι ΓΙ αά Πεοῦ. δε Ἰοδβων η ΟΕ ΟΟ, νο ἃ]α 11 εοηροβείοπο, ὦλλοφρογέωνν ἄλλοφάσ- 
«56 Ὁ δὲ παῖς οὗτος ὁ ἄφωνος] Οἶωγο Ὠ/υΐη, 1. 53. εἰωεάεῃ ΕΠεΥἷς εε]σηη {μα 6), σος [ογ]ής Προ οέης , Ὅσεβ μήν ο)η ες/ο) Ἱπβηης Ἰσομείμῃ, ῬτοάΙριοία 

«η ΠΟΠ ὤθωνον [απἵυτη. οΙΙ6ΠΙ- αἁπιοάυπι «Χοπορῥοη, Λίο, λαγια/ζομς ὃς οὖν {οβ., ὃανς ο. {54 διεφόαρμένον τὴν οἰκοὺν ζαρί η αΗγ]- δή Ὁ. 38. ὃς κωφὸν Ο. 4. ἡήκ[ο Ριοβἰά{ε, ᾿Ῥορίμπιπα ετρο αὐ. 1ρῄ5 παἴαΙΌης {υγά1 ατάσι]αῖτας νοσος οἆστς 5 Ἔτας[ετΏπ πη]]ο ἀῑνίπο Ῥοηεβοίο, νοΓΙΤῃ ὑπὸ δέους καὶ κακοῦ, ηηὶ Γοηδίτ, ἩΜΠειίτο Άος τορτοἨεπά]ε Ορ, ἆρ «ανω. Ἠαυει Ρήπίμε Ν. ΗΙ4.1, ΧΙ. 56Ο. {ΕΠΙΘΠΤΕΙΗ Ὁτοσῇ ΠΗμπι, 1π. εεριπά[]ς Ίοσυεπι, 41ο ρτοά{ρίο τοῖυπη Τράΐας ταρηπι οοπεϊἀετῖε, Ατ αἰίῃς ]ς ΠΗε, αἴ- Ὥμε α Ίρο ἀϊνοιϊις, ῖ Ὀδ]]α Παγομίπης , π]ᾷ { ΤΠΘῃ 3ὰ Ῥοπίςητο ἁε[οηρεπάο ἵπεοτ ναΐογες Ἠαιιά οοπ(Ἡτουής, 
2 7. Καὶ ὃὶς ἑπτὰ Λυδῶν --παῖδαφ.] (οπβπηήία. Λ. τς α” άρον Ἐκοευρί. ϱ. 457.,1ῃ ἵας Εντ παροσάαης, 
σι ος ο α Ἰηπυππαπή ταῖς ἃ Όντο 1π ετ(ας απιοΠθης. ας ΣΏΜΗ] ᾷᾖρ τορο., αἁπή [σοι ἴωΊηςΠ τοβΙρ]οία πι] τα, ΝΗΠ] αἴσαια Χομορῇ, ἴμὶ {Πρίο] - ἐΠΟΡΦΟΠ. Όμας πμ] {1Ηρίοίοπειη αάαιι δε (ο, ἀρῶν ο ντα αν Ώρε]]]ς Ἠαθς Ρτο- 1 ᾽ περο, αι 1 - ὦομο ος μα ο ο αοισι σος 

:Ἰήήθενα δίναι τῶν ἕώντων ἕλ ν] Ἐεθασ, αιιοὰ ορ απο υτη εταξ ο. ἱζμοδῖς ος ιάς 

αὔαπι α ἵ 
ο λμῶ . Ἰοοῖς α Σὐζίο ἀεβρπας» Ώιαρε ἀῑδιδ {18 

Ῥταείθταα . 

6.95. ὃς Ἰοῦ. ή νδηκβπυα Ν. ΗΙβ, ντ, 49: δὲ 
ὉΕΓΙΗ (ΙΕ 11Η Ππεεγέ υ0/Η 19 ἄε γερμάἰαία ου)! Π07- 
ἔησε απιἠ{ίΟΠε «εεεγΠέγέ» ΠΟΠΗ ΠΕΊΠΟ 6/2 ο λήλοι 
Ῥοϊμεταί ΊΠΠοΧ παρασῆναι Ἰοευπι Εμετῖς αυεπι ὃς 11 
{εοἱεζἡς τεµάηα νοἰνῖς, πα 1195. εοπσοτάῖα ουπ]κὰ 

ἳ ύ1 (/Η. ἔ κο κεο κ κ, 

Ὃ ο Ὃομ ἹΜαπιοταῖατ1 ὀγοβύρμο Ἰοξῖο- 77. Ἐκ πὀλλᾗς ἠσυχίης ν . ᾷ Ὃ ον. 
παπι αυῖα ἀαραῖ ὃς Μεά, 6οἆ. τες τ ή τς 
οἶμςς πὶε 4ποαμε Ροϊμειαὲ {Η/αθίσν οπἱ αά 0,6. 
Ρ. 910» 93. Ἡρόδοτος» ΙΠηιήΓ ο ἐκπλαγεὶ δὲ τρύτοισιν 
ἐπὶ χρώον ἄφύσγγος ἦν, όχι δέ τε ἀνενεχθεὶο εἶπε. κο 
πάλιν. ὄνενεγκάμενόν τε καὶ ἀναςενάδαντα ἐκ πολλῆς ᾖσυ" 
χίης. ποτηπι Ῥπίοτα Ἱερυπί τ. 6. 116. Οµοά Ίος 1ο” 
«ο να]ραῦαΗΙ οἨπι» λεποψυχίης Ἠπχίτ, ΟΡΙΠΟΣ» εΧ 
Ἱπτογρταιαπιοπίο Ιοέήοπῖς πος αὈ[ιτάαε ὠψυχίμε' εεπίξ- 
τί οετίο ροτιής Οτοείης οπἴε Ρρ8Ρ{19 αμήη! «σμήνη 

τὰ {ο τοάσμηίθια {Ηβ16Ι1ὲ δο]οπίς ἀῑέτυπι: ἡ λει” 

ὠψυχίῃ ΠΗἱῤῥοσγαιή: Ἱπ Ίοευπι ψυχίς, {επι νε ον 
ὧῇ» Τ8ε]]ε τηητατί ροζΕ]ξ ἠσναης αμοά βεπαίπ Ὃ ον. 
160. ώς ελ λφίη 

77. Ἐμ πολλῆς ἠσυχίης] Νοι αὐάεο ὁρπμν . αν ης 
τοι. (44, ὃς Παβαίδή Ῥτορυσπασυ]ο, ολ λ 
Ώαγια/ζεπ! 1π Ἀίο/γο τερεί {ε, Σιωπς γενομένης 
αἷῖ ΓΑεεγρ/. Ρ. 461. σενάξας μέγα» αν ονακαλεῖταί 
πάλιν Σόλωνα, Ἐκριοπεοπεπι οετῖε 11 ραταρΏταβη 
Ἠμίας ]οοῖ οἩ ργαερεπε, Ἐν πολλή» Ἠσυχίης, ῥ0/1φμαη» 
αμ ενα! [επί], νε σιωπής γενομένης. ὈταὈί]Ιτᾶ- 

Ἱρο]αμς 1εέοΠΕΙΙ «ἄγεοῦ. Ῥοτεής, Πε ὅς 
«είσπως ἵη Ἐμβαεῦ. Ρ. 14094245 Ώρες Ῥιαπίκβπια ας» 
πηη]ατιο: ὁ δὲ ἀνηνέγκατὸ ἄρω» καὶ εἰς τρὶς ἐκάλεσε τὸν 
Σόλωνα. , Αἱ ος ποπ . αι » αμαπι αά{οτίρ» 

τ ΒορίεΓΗΣ, Μη} η αγ. 11, ΙΧ 41. ο. 
η Ἐν ης αν 

49 

ὃν 

γάλην ἀρχήν, λαβόντες δὲ αὐτὸν οἱ Πέρσαι ἠγαγοῦ 
Ρε; Ππρεπίεπι αυαπῃόςπαρὰ Κυρο. ὁ δὲ, Ἀ συγήσας πυρ μεγάλην 2 ἀνεβί- | 

ασο ἐπ᾽ αὐτὸν τὸν Ιζρόϊσό» τε ἓν πέδησι δεδεµένο» χαί 
δὶς ἑπτὰ Λυδῶ παρ αὐτὸν παΐδας » ον γόῳ ἔχων εἴτε 
δ) αχροθίια, ταύτα καταγιέῦ "εῶν ἶ ὅτεῳδὴ, εἴτε καὶ 
εὐχὸν ἐπιτέλέσαι,)έλων νεἴτε Ἰ- καὶ πυθόμθος τὸν Κρόϊ-- 

μφε {6- 
ϱ ΙΗ. 49. Κε. ή[ζαιδ.. ΟΙ3 ΦερῥαΠϊ, ὃς Ραγί/. Ο. δ., ἵπ 



κον ᾿ φωτ ΑΦΗ ο ών ώ ο ο 1 ι 

το εἶπεν, Τον ἂν εγω πὰσι τραφοίσι ππροέτίμήσα µε- 
Ἄ : 

ό 

Μο τε ὦ νηΣ νι ώρν ἀπ ο ος ας ον 

Φα κατασύναι ὁ δὲ εσεν Ω᾽ βασίλευ, εγω ταυτα}5 

Ἠπας δη. πι ντ 

-αυς οοπ]εέτησ]ς ο ρα. . 

Σόλων: καὶ τὸν. Κυρο ακούσωταν κελέῦσαι τοὺς έβ. 
µηγέας ἐπείρεσθαι Τὸν Κρόισον». τίνα, τοῦτον ἐπγικαλέο-- 
το, καὶ το 6 προσελθώ]α» ἐπειρώ]ώὴ» «Κεόῖσω δὲ 3 τέως 
μο σίγην ἔχευ ἐξωτεώμοο µη δε ᾷ ἠναιγκάζετο ϱ 

- δι 

» Ὑάλω χθημάτων ἐς λύγας ἐλθεῖ. ὧς δὲ σφι ἄσημα, 
έφραζε ;πάλυ ὃ ἐπερώτέυ τὰ λεγόμωα, Ἀιπαρεόήων 
δὲ αὐτῶ, καὶ ὄχλον ππαρεχόγτών, έλεγε δὴ, ὡς λθεβ 
ἀρχὴν ο Σόλῶν ἐν Αθηαῖος, “καὶ εήσάµύος πάντα 
τὸν ἑωύτῶ ὄλβο, 5 ἀποφλαυρίσειο οἷα ο εὔπιας νώφὲ 

αν οὐ μον, 2 Ὡς γέςς, κ ν φας ακλὰς ᾳ ο. 
ἀυτῷ πάντα ἀποβεβίκεέ οἱ, τῆπερ ἐκθνος εἶπε. οὐ- 
δέν τι μᾶλλω ἐς ἑωυτὸν λέγων» Ἠ ἐς ἅπαν τὸ ἀθθρώ-. 
στι) κά μάλίσα, τοὺς παρὰ σφίοι αὐτοῖσι δυχέο]α5ο 
ὀλθίες εἶνοι. τὸν μὲν Κεοῖσο ταῦτα ἀπηγέεσθαι. της 
δὲ πυρης ἤδη ἀμμθηε» καίεσθαι. τὰ περέσχατα, καὶ 
τὸν Κύρο ἀκέσωτα τῶν ἑρμηνέωι ἃ τὰ εἶπε Κροῖσοςν 
μεταγρότα τε; καὶ 5 ἐἠάσαντα ὅτι καὶ αὐτὸς ἄνθρω- 

ν ΕΟΟ) ΡΜ 1) ν. , ο] .. ων σα. 

ποβ ἐῶν ἀλλο ἄγθρωπο, γυόμοο ἑωύτὸ εὐδαιμοίμος 
3 νεα, ου ερ. η 9 

οὐκ, ἑλάσσω, ζῷτα ἔ-πυρ 
ο ο ογθαν πο ας 9)9ὶ οίή πρός Ἴτε τάτοισι, 

δείσατα τον τίση, κάὶ ἐπιλεξάμενο) ὡς εἰδὸν εἴη 6 Ἡ ἐν 

χίση τὸ καιόµθω πῦς, παὶ καταβιβάζιν Κροῖσόν τε 
καὶ ΤΗ μὴ Κροίση, καὶ τες ) πειθώμέγο ε Φύνασθαι 
Επί τοῦ πευθὸρ ἶ ἐπκρατῇσαι. Εηθαῦτα λέγεται ὑπὸ 
Λυδῶν Κρόῑσῳ µαθότα τὴν Κύρω µετάγνωσις ὡς ὥρα 
πά]]α μὲν ἄνδρα σβωγύγ]α τὸ απὍρ, δυναμένες δὲ εἰχέτι - 
Κκχαταλαβν, ἐπιβώσασθαι, Τό Απόλλώνα ἐπιχα- 

ρ ἲ ὥς. λα ΑΔ. Ίρπο Πθειαίατ, Αροϊίις, εαΠὰ αὐζωιοῖας ν 

δο]οᾷ ποπήπαδίε: ὃς Ογταπα, α παπι απ αἰ{εῖ 
19ῃ9{6 Ιπῖετρτεζες εἴπη ρεγοοπίατϊ ΦΠΕΙΙΠΑΠΑ 

οἵἵτυπῃ Ίπνοσατες, Ἰοσᾳι αςσρὰεηῖες {μία 
Ρετςοηῖαίος, ὃς Ἠπης ΙΠτειτοραίπα ΠΙεπΙηπι 
τεπι]κία. ὨΏεἰπάα αάμπι «οσετοτας, ἀῑχίδίεν 
αἆλαπι απείῃ «η οπιπΊρης Ἰγταπηϊς «οἱοᾷὰ 
ερο; 4Ἠαπι ἱΏσεητεῃ ροσμηίατη ΡιΦορία»/εἴῖ-. 
Έα πο Ρ]απε 15 ἀεοίαζαπτεπι, τησ[ς ἴπ- 

σιειτοβαηῖ εα απ ἀῑξία εταῃῖ.: ΕβαριταπΗ- 
Ρή5 ας ππο]ε[ίε πγδοπίῦης, παπ]ξ, απεπιᾶά” 
ΠΠΟΚΙΙΠΏ ΡΟΙΟΏ , ́ 4οπιο Αιπεπίεηβς, ΟΠΠΙΓ 
νεπικίεε, ὁς ΙΠτΙεας οτηῃες εἴης ορες εΟΙΕΠ1 

ὍΦτο πἰμ][ο ἀμχϊσ[ου» τα]τα [οἰ]ίσατ Ιοαπαες, Εξ. 
ΠΡ! 1ρᾷ οπιηία εαδ{ετΊητ Π]ας, απο Ηἴε ἀχετας 

Όπεαπε Πας πιαρῖ ἂς {ο 1ρίο απαπα ας οπιΠῖ μον 
πηΙπΙπα 6επετο, ὃς ἂε τς ρισ/ετεῖπα απά Π9ἱ 
1ρῇ9 Ρατ! νιἀστεπίατ. ΄ Ἠας Οτω{ο τείετε 
1άΤ1 Ῥγτα Ππσεπία, αΓβς{6 εχίτεπια: ὃς ΟΙ 
απ] ρετ Ιπιαιρτεῖες απ Οχωίας ἀῑκιδ[εῖ, 
Ρωπίεαϊσίε: ὐαπΠ {6 φἴσαπο ἸποπίπεΠα 65 
σορίτατεε, θά αἰπῖη Ποπήποπι, απ {5 Πηῇε 
ΠίοΓ Πος Γ[ει ορίρἠς, νίναπα 1ρηί εχαετεῖ 
Ῥτωϊετεα νέπεπτῃ οὐ 14 Ίταπῃ ἀεοτατη, ας 18 
Ῥυϊαπίεπαι ΠΙΠ11 εέ[α ἵπ τερας πι παΠῖς ΠΑΡΗ 
1Π5ῇ5{6 Ίδηαπι σε]εττῖπιε εκι]ησιῇ Ίαπα ατὰε 

ο τεπι, ΟτΦίαπαπε ἀείειτί ὃς αι] ο εο 6Γ3ἱ 
Ἠοτιμπ 905 απ 1164 ΓπεταΏς Πο ΡοΏδίς 
αππρήας νίτα 16ᾳ]9 {πρειατε, ΄ 1Ρὶ [εναπε ΗΥΑ 
ΟτΦβμα εορΏῖτα Οντί {επτεπτῖα πιυία πρ 
-αππτη «ετΠετεῖ "ΙΠΙπιαπεΠαάε εκηπσιεΠᾶΟ 
ἴρηῖ ἱπουτιβεΠτέΠΗ, 6Η Γαπιοη εοὔγεοταΡο»". ὃς ο ώ δις ΑΙ ο δμωλ ρω ᾿ . . σ ἅ . ο ῥ 

λέομενον ΕΙ τί οἱ χεχαρισµένο ἐζ αὐτοῦ 1 ἐδωρήθη.πα-ς {8, εχο]απιαΠἀο. Ιπύοσα[ς Αροϊῄποπι, αἲ 1ρ. 
ολ τε /. 9 α / ρ Ἶ ον 2, ͵ 1 ὃν δω ὁ 2 στα 

Αη] καὶ βύσασθαί πι μὴ ἐκ, τοῦ παρέώτος κακου. Ἀἀεδίει, Π αποά αὖ «ο ἀοπίτα 1 ργαέαπα 11157 
ὃν ΑΦ λαο, ο πα σα 
νά μεν, δακρύο]α Ἐπιικαλέεσθαι, τὸν 9 εόν” ἐκ ὃ οἳ . οπψτηῖς Ὁ μον ἆθδας 

τε καὶ ηψεμίη ξα ή νέφέαν καὶ χαί- "Ίς.  μιρος τοροπεό» 4 πι ΓΟτΕΠΙΠΙ 
ασ οκ ο Ὁ Ἅη Ὁσοη ἡμαὶ λαβρυτώτῳ» οή]άπι εκ[οε» σοηϊιαέχαο εο[α, δε ῥτοςς] 
ο πατασβεσθηναί -τε η πυζν, ὕτω δὴ µαθότα τὸτοειυρῖν[ο, ας νεβεπιεπεΏπια ἄσπα. ρωϊοίς, 

τμ. ο δ α. ἩὍν 3 Φα λ {ΜΜ Οι ος ος μάς ώς : απ οας, 

βάσανται αὐτὸν ἀπὸ τῆς πυρῇς, εἴρεσθαι τά- 
ΗΝ ες εν ή Λα ον «θὰ κ ΜΑΛΙ η κα κε. 

δὲ». Κρᾶσεν τίς σὲ αυθεώπων Ὁ αγέγίωσε, ἐπὶ γὴν 
ο ος Άρα. να ας εκ Αλ ντ) » τν ἐμῖ) σρατευδαµθο, πολέμιω αντὶ Φίλε ἐμοὶ 

ο. ον ο σ κ. ο , Μεν ὸ .. ο οἳ { 

 ὀωριζα τῇ σῇ µε) εὖ αἰμοή». ΤΗ ἐμέωντθ οὲ κα» 

γη. κ. θε αν φον ν 
- φώς ο αν - δα ο νο ολ, 

ια Ἔως. μὲν «4γεδ. δὲ ́ Έβαιῦ. Ἠοπι. ρ.8ο- 4 
«4Γοῤ. ἐρωτώμενον, Ώπε εαδία: ἀαε[βρτασῖοτοα { 

νὰ ο β, α΄ ο πο ντ] ο ων 

ἐπειρώτων. ο ᾽Αποϕλαυρίσειε" οἷα 5] εἶπαως ὥςε αὐτῷ πάντα 
ημας νάνή., 01 ὠποβεβήκα, ἵπ νερ. β]πά, οἳ ἀθβε: 

κ 

κριεἶπε ἄελ. 4γοὂι ενα. ρ. οῦθ, τς. Ίπ σι, 
-- ο σον καπὶς. --Ὁ Κελεύει «4. ΙΗεῦ. 11. Ρο). αγ) . ο. 
ρωτέει» 
αὐτὸν. μι ὃς αΠ1 µη, Νοβαῖ ποσα, 4 Συνδ 

αἳ 
-«'8δε 1 ἡλθε ἁρλὸν ὃ Σόλον] Ο1- Καλές ὡς ἠλεσάρ- 
δις ὁΣ. Ψοτιπα ὁρὸν ποίας ο/η Ἠίς αἲηιίο αἲἰρῖ,. Νἱάο 
τς οὔ. δὲ Γαμ. αγε]οῦ Βμοᾷ, Τῤπογά, Ῥ. 711. 
107, ̓ Αποϕλανρίσειέ,οἳ ὃ δὴ ὅτοι) ἵπ οἷω ἡ Ίχαο Ητοίας 

“οοδἱαίεείες, 1 ής  ηιΙάσπα 1ου τή Ειοἰίσς νιάείο- 

ασ {πτεβοσεης Ηξα ταΏοπε [οὔρε οἷό δὴ εἴπας, τὸ αὖ: 
πῷ πάντα ὠποβεβήκες τῇπερ ἐκεῖνος εἶπε. τῇ πάπα 1 τὸ 
αθῑε ππίατηπας {εά, ογιρδίε 6οάϊσον Η16 νη]βαξῖς ππεῖθ- 

το ΨΜΑΕΚΕΝ. 
τ. 87. Οἷω δ) εἴπας, ὥςε ἅο.]΄ Νατία Ίασα {1εΓΗΠΕ ἵση- 
ποσα, Ο]- ὐγε[οῦ {οἱα ἀϊμηξῆοπο νοιση {ο Ἡρίταθ πῃςδ- Ὦ 
οι, αηίο σῆπερ ἐκεῖνον: ΙΠεΓΡΙΠΡΕΠΕ. : οἱ νέας αὖϊ 

δὴ εἴπας, εἶπε αὐτοῖς ὧς πάντα ---- 3ηῖ ὢ δὲ εἴπας» ἔφη, 

ὃς Αυτῷ πάντω ὅπ.ν τῆπερ----- Ἐλθοπι Πλετεπίι» Ε{ῄ 
ροτα ημη]ο οσο δΗε, νΙΠ ερτορῖῖ, Ῥκόιιο Μος. να(τῖ- μραα. Αρραίς (οὐμοαίο» ομ]ης Ἀποβεβήκεο, Οι 

τα 4αρεαίισ» οπταβίπιας 4Πὲ άΠΙΠο.; Βοῦ8 
τᾳ5 1ροίεξ, 0ος. ἄν. ὠπρβεβήκοι:: γε: 
Ῥοχ τΠΠΕβΗ, Ὁξ α1α8. το  ἑωύτῷ ἆαβο- 

.«47γε[οῦ ἀῑάτο Ίοσο. ὃς οήουίμη. ' ο ος ο οας π Ίππο ο αν «σης 

πο ο ο ος 
ἡλν « σης δὲ ποινή 1 τοιτα μπε Ίαες Ο. 101. 

κ. 

Φ 
3 

κ υν 

κκ’ 1 
Ἀ 

Ρετηπα ἴέαημᾶ ορε 

ος τε ων μις σας ο η πο ο η. 

6 εἴη ὁ Ἐβοῖσος καὶ «9εοφιλὴς καὶ ἄγὴρ ἀγαθὸς» 

39 κος - 

ἴτι ὡς ης, ὃς 1/γοῇ, 

πα Ι α η 4 ὦ 2 . , η 5 ΤΑΠΤΗΠΙ 

ὠντῷ π. ἀποβερήκεε τῇπέρ, εἴαπι Ἰεάίο.» πΙβαποά πάθγαατ ο). 
ἡβιμάρι 

ἐς; πΟἩ ππα]ε, -ᾱ Κοταβαλεϊν Ἰάσπα, 7 ἹΚεχωρήσητᾶι ΟΥ. ιδερῥι ὅτ Ἱξοημίο. πι ο; 
4μι Ίποσο,: Ἡ Συνδραμεον 4, ὅτ 4{1. τη ροή ο ῦ, ος 

«ἈΤΕΕΙΠΗ6 ας ἄψεΠ. τρ αωε Ρομομα[τες, {0/4 1242. {αἆ ἄνέγνω.. 

«5398: Ιςδλούςι ο μη θεά η ϕ .- ο ο 1410 κ Ὃ μα 69. ο] ὅ | 
ππαΙη1(ᾳ με Ἱεηίεστ ΠΠΕΠΙΕΠΙ ΟΓ4ΠΊΟῃοΠι. κά ο ὰ σε φαξ 4 : ΠΠ. Ἴο]εῖ. εΠίΠ] Λίοβον Ίη 66 
σαι (περα: πυπΙετΟ οΗ1, ὅριβ 
Ὄοροη. μ/ ή). 1 
“401. πρ. σύ σσω,π. 6,. Ἡδί ταπ]οῃ αἱ 

λεῖν» Ἡτ ΤΠ όν ο. ἴης 

ν -5. ΕΙ τί οἳ κεχδρσµένον ἐξ ἀθ τοῦ δν σος μ] 
λοῤῥαμίς, εί Όσπε Φερ]εγης, ης η] ΜΕ ώ ο  Υ στ ο τε δ' ντο 2 γε ο δι εἴ τι ρισµένον ΄ φο(ρίδιον οἶσθο Παρ 

πορυπα εχΙΏξέυπι ΓΗ 5ί6. Ἱτα σγτιι 
το ἀῑς ρταίαπι ας ΡΟΠΗΠΙ ΥΊτηπῃ ος[ο (αα/απι 
νὰ Ῥγτα ἀερο[μ]κίε » αἴαπε Ίπης Ιῃ ἨηοάαΠῃ 1π- 

«αετιοβαδίες Ο1Φίε, αῖρπαπι ἲρὶ Πομίπαα 
Ῥετ[ιαΠε πε ουπι αχογοῖεα Ἰηναβοτος Ἀπε 

Ἴπηθρς, εχ απιίσο Γαδϊης Πο[ῇςο Οµἱ Οτα/ας, 
««Έρο, 1ο Η10ς ο τοκας Πας Εεςῖ το Ρτο[ρείο» 

αι ώς ο 
/Ἐδά, ἐπερωτώμειο οἵα σιερῦ,, ]] 
ο ὁ Ἐπειρώτερν Ῥ]ητες, ῇ ὃν ἀπορέβηκέ οἳ τῆπερ αΐᾳ, Λε, ὅτ Ρα ; 

Αποβέβήνεε, ΄ Ψι]βο ἀποφλούρίσειέ οἱ ὦ δὲ εἶπ τῇ ε. Νοχ ἀνθρωπήων, ια [ο]οι, [ρνασίίατεε, 6 Τά :-ἄτεδ. ἄν. κος. Ῥαρὴ/; ἄποδας. ' Να]αο πυῤ 

πο ο «αθας έοηη 
σβεσύ, ἄλοδι πιοκ-ὁ Κροῖσος «ἄγοῦι 

4. Ον 1π θ)ῑς κελεύειν, 

Ἱα)- 

ο Ἰπ[α]ατό τοςΜο: 
μας πο " 

ΡΠΟΠΕΠΗΣ {ο ῃς{α πΙηΊᾶ, 
ΠΟΤΕ νασξαίσηι (οθαή, ῇ 

3 1095 αοί[ι Ἱα ΟΥ 
καρδε], Ο ο/: ς Ηεγῦ” 

ΠΕΠ α]επη ου βοόατᾶ, 
ντο οι κάταβα" 
(ὲ, εοπ]βοδαε,  οἶσα Ἡἱί 

ΤΠ, ν 

9). τ. οἡ: ἅς 

ϐ. Αυναμένους δὲ οὐκέτι 

ἔεπα οπης(ηπαι ΄ 9ἱ 6ὐἱ Έπδῃ δη οσα το ας 

.; Ἠασὶς [οηρθσηί, ἀθήμίμς αν χα δρ ο ρὲ 
οεΙπεατ ορΠβιβο 48. Ίπά Πηροσίτις. νὰ, ο, 

αποιις νίπι ρα ύπεας, Λίο Ὀσα/ρεηός Ἐκεομρε, 

449: ὁ οὲ Φηράτωρ ἐπ) πὺν δόρχον (ὥρμησε) καὶ κωταλ 
(θῶν ἐσπάρωττε" Φαῤμάβις ὰ Πα ον, μώταβλ τα 
νο ΛΙΕρΙσης πος εἰατίης «Ι(ΗπέΕονο ἴοφμετῃς, Μία , 
Πα) ιμπν ανν Αι | ας ον 

ον 

ἐμοῦ κατεδηδρώς. ήλο ῤ 

ύφητάι Ρὶ: ος. ο κώφία κ α 
Ῥήνηται Ῥ]ασετα Ῥοβίεε. πησᾷο Ἡσγοάστςὶ 6η [ον 

τοι, τι μη οῇ /ἡβορ]ήνς θερα)ομὴ β θε 31ῑσ᾽ 
ΤΗ» οφ ἀεππαάπιοβ μπα 4 Ορ Ίωτ. ας, ασ ρα 

, ῇ. ἆ ἑερίε» «ολ ο δν. εὸο ὰ μαζών θυμό τι) | ο θπάμῃς, κ ΜΕ ; 

ο ω  Ὁ 



ον ο οψευφα αι τν. 

ο ωω1ὤὈὝΎἍ1μὔ10ρμ0ρ1μυἴµ ----- 

αμα ο αν 6 
πΙΦΟΘΙΗΠΙ, οι] εκρτοῦταῖς γι]τ {πα πια]α, σενα 

ππθο Ππ[αμ[ο βπο, Ογῶζοταπα ἀ4εο αμδίοία, 
θα πιε αἲ Ῥε]τηπα σετεπάυπι Ἱπιραήε,. Ν απο 
επῖπι αΠδρίαπι Ίἴα απιεῃς εί τς Ῥοίίπη αμα 
Ῥασεπῃ Ῥγοορίει, Λατ ἴπ Ῥᾶσε ΕΠ {ερεμαπι 22 
Ραΐτες, 1Π Ῥε]ίο ραΐϊτες Πορ. θ6ά τπτ Πα Π6-202 
ΤΕΠΕ» ἀσπιοπίρις εοτά1 Εε. ας ΟΦΠΙς ]ο- 2» 
απατῃς ΕΠ; απεπι ΟΥτας {οἰαεῖπη Ίοχία {6 οοἱ- 0 

κ” ν 

8 οφ Αν βαν ρα δι μη ΑΧ κοδαιµοίῃ, αἴτιοό δὲ τη τῶν ἐγένετο ὁ Ἑλληνών «εὺς, 
/ λ ; / .μαδῷ 1.Α νο τα ή ἐσ'αβας ἐμε ἃ σρατεύεσθαι, εἶδεὶς γαρ οὕτω αγδηιος ή 9 3 ᾿ : / λ κ) . Αλ Ἔσιν ὅς τις πόλεμο) πρὸ εἰρύνης αἱρέεται. ἐν μὲν ν 

ω ον. λ / / αλλ ος Ὑη ᾿ ον τῇ οἱ παϊδες τες πατέρας άστεσι, ἐν δὲ τῷ; οἱ 
πατέρε Τε; παῖδας' ἀλλὰ ταῦτα ὃ δαίμοσί κά 
νά αλ αδ., ο ῥ ο ο δὲ ον ο Φίλο 3ν ἑτω γωεσθα. Οἱ µε ταυτα Έλεγε. Όρος. ε  . : το Α 1 / / / 9 ες ΦΑΝ Ἰοσανίε, ας Ίῃ ππα]ία {απε οΡ/ειναηΏα Ἰαῦθ-, σὲ αὐτὸν λύσας 5 χάτισέ τε έγγυς εώντᾶν Χοὶ καθτα, ραε, Ιπῖπεησας επι αἀπήγαρατΗτ, ἴαπι αρίε ὁ 4η οπηΠ]5 οἶτσα 6µπι σῶτι]ς.. 

Ρυπάας βἱεπΏππι τρπεδαι. Μος αἴτεπάεῃς, 
ας «εἴπεῃς Ῥετίας Τ γάοτιπα ἀῑπιρίεητες ΗΤΡΕΠΗ, 
Ό πι 4ερεο, Ἱπααῖτ, οτος, ΤΡ] ]οᾳῦ1 αποά 
{επηο, απ ἵάσοτο Ῥος ἵεπιροτεξ Όγτας νετο 2) πα, απῶσππαιε Πβετει, απἀαξίετ ρτοὶοφαῖ ον 1π5Η5. Έπῃς Ί]]ς. Οστίπι Ρετοοηία(», 
1ΠΠΠΙΗ5. ταπία Ποαπεπίῖα ου]ά Ί]α Πε Ῥτορο-. τας αβειεῖ Οπἱ ΟΥτας, Τααπα, ἴπααῖε, Ὁχ- Ῥεπι ἁλΠρίε, ἵμασαια ορες ἀϊεβραι,. Αίαι, (αφ[Ις εχεῖριε, 
πεβπε Ἴπεας ορες, ΊΝΙΗΗ1 ΕΠΙΠΙ πΠΗΙ ΙάΠ1 ΙΓ 22 δρ 1Π]ς τοριις ε[: [ρὰ ἵμα Γεταπτ αραηίας6, ΠΗΙς352, 

2 

ο) 

ΜΝ 

σοιρί Ίπίοξία «πτα, Ογτας Οτω[απι [οπιοῦς ὸ, 

ων 1 τν η δ) 3 / ς Δ ασ ; Ἠ]ε ορβΙτάτο ςτὸς, κο) οἱ περὶ ἐκεῖνον ἐόγτες πάντες. ὁ δὲ, συνοῖ 
3 

Πἴααοδέ 

πεΠΠε πτρεπι Ίπεαπῃ ἁπριε,, 32 

' ωι μν τς ως αγ. ὁ νο δ ον “πολλὴ προμηθήῃ εἶχε. ἀπεθωύμαζέ τε ὀρέω) καὶ αὖ- ο δν 
/ : ο ην λ ασ. / ασ)» ἐχομθος» ἤσυχος Ἰγ. μγ δὲ, ἐπισραφείς τε καὶ ἃ ἰδό- 

κ : δαν δο 3/ κ οσο ᾿ φον 9ος τες Πέρσας τὸ  Λυδῶι ἄφυ χέραϊζοντας» εἶπεν 
τ ω μα κ ΕΚ) / Ὦ. βασιλεῦ, 5 κότέρο λέγευ “πρός σε τὰ γοέων τὺγ». 

: “νι Αλ ο” κ.» ώδτνα / / ΄ ου ὁ 

χώω, η σιγον ἐν τω π'αρέύντι { Ἀίθονω γη: Έυρος ς ' - «6 μυ «αρσέοτα ἐκέλευε λέγευ ὁ, τι βέλοιτο, 9 9ὲ 
2 ζω. μον αν εν Ἑ δώ } ο Γνά 

αὐτὸν έρωτα, λέγων, 6 Οὐτος ο πολλος ὀμιλοςτί 
τμ ο κο πο ο ϱ- Πόλυ: Ταυτα σπ6δῃ πολλῇ ἐργάζετωι; ὁ δὲ εἶπε, Πόλυ 

: ο. . ) λ / ο να ώς. τε την σν δαρπάζα 2 αἱ χρήματα τὰ σα Ὦ διάφο- 
ο ῄ οο 2 ΄ : Αρ αρ ο  λ δΚΔ/ῥι ρέει. Ἰζροϊισος δὲ ἀμείβετο »Όύτε πὀλυ τη ἐµη, Ετε 

να κ ος 2ο. ην αλ. χρήματα ἱ τὰ ἐμὰ διαρπάζει’ εδεν γάρ ἐμοι ἔτι 
7 Ελ Αη ; πα αρ. 3) ' τότών µέτα. ἀλλὰ Φέρεσί τε χαὶ ἄγουσι τὰ σάι Μο νο ος 1 . 9 ὡς : : να δή ᾱ Ν ον δν των ν λα ατριετῖς 1πιςτΓοΡαϊ απΙάπαπα 1ῃ ]]9, απ Βετοης, Κύρῳ δὲ ἐπιμελὲς ἐγένετο τὰ Κροῖσος εἶπε' μεταςησά-- ΠΡ] εοπ{Παεπάαπα οεπ[οτοι Λά αἴειη Οτ0- 

ως ποβῖαπα, αἷε, πιο αΙ {ετνηπι ΠΡὶ ἴτα- 
Ἰάεταπε, Ίαγο ἄσῦεο, Πημ]ὰ απιρ]ης απ]τηαά-. 2. γοτίοτο, 1ά ΠΡΙ Ιπᾷῖσατο; ΄Ῥεμ[ παταία Ῥτο-Ά 3 τεινα (ππε, ὅ άσπι ἳ 1ορΕ5,  Όπος { ἀῑτι- 22 Ῥϊεπτες τα ας Ῥοίεητες τηε 

κ «3 

η] ορῖρας περῖ- - 2». 

τν Ν ὃν νὰ - λεν ων ον / ων ΄μθος δε τες ἄλλες, εἴρετο[Κρόῖσω ὅ, τι οἱ ἔνορῳη οὗ 
τοισι ἕ. ποιευµένοισι, ὁ δὲ εἶπε οΕ πεί τέ με εοὶ δῶ- 
καν δοὺλόν σοι, δικαιῶ, εἴ τί ἐγδρῷ π᾿λέο», σημα(νεν 
σοι, Πέρσαι, φύση εόγτες ὕβρισαὶ, εἶσι ἆ χρήμα]οί” 
ὃν ὧν σὺ τότως ὶ περίδ, δαρπάσωτας χαὶ κατα- κ λ 

. . γρ - σα ἤ ών ο ο.τ ος] Ὃ ον ὃ ον μιας κ μπλα ο ο, τά ρ. ᾿ δὶς» Ἱά ερ οκ Μο εχοδῖρι[α εΠ ογοπευταπι. 3ος χρήματα μεγάλα» τάδετοι εξ τν αὐτέω πε απ] σας. Ἡ οταπα ΡΙΗΓΙΠΙΙ5 ορίρις Ρομείπε, ο. επίδοξοι γενέσθαι. ὃς ν αὐτέων πλέ σα κατασγη 3 «έεφο Ὃν Ίτα {ας]]Ππ]ς 1 το τεβο]]ατγηπῃ ο Ε5ί6 εχρεξίαη- Λ5. 
ἆππ, Άαπε Ιρίεήτ, { ΠΡί Ρασοπί πῶς αυ. 1 ἐπο ἀἴσο, 1{α [ασῖτο. 9ἱῇ6 αἲ Πηρἱάς ροίιας 
αΠαποτ εκ τηῖς {ἱε]ΠΠρις σ[[οάςς, αι αὐ[ο- -- 3 Τεητας νεζεῃτ εχροτίατὶ ορες, ταπαύαΙη ϱτΗη. 2) ἀθείπια Τονῖ ποσεβιτ]ο τεάάεπάς Ππι, Ἱία 2) 
πεφαε τά: οὐ]απι ΠΙοταπη σοπίτηῃες : 
εΠρ]επάο: ὃε 1ΡΠ αΡηο[εαπτός το 1] Ἀδετας. 

99 ΠΟΠ 1ην]εί Εαςίεῃτ, ΄ Έως ππάτεπς Οτάς, πια ος Ίοτοπῃ 1π Πιοάἵπι ραν][ας οί τα] ἁἁπιοπίτα,, εαηπε νεµεπεηεεΓ αρρτορανίς» “ὃς Ἰαςῇς [ατα]. 
"ν 

γὶ ορεβδΟ»». 

ορ ο Αν ΙΚΑ ο 5  ΦΩΦΣ. αν ω 5 τβτον Ὦ ππροσδέκεσθαί τοι ἐπαναςησόμενο, γὸον ὧν ο ἐπαγασησόμεννε νυν. 

97 

/ νοκ ο σος οι ποίήσον ὧδὲ , Ὁ εἴ τοι ἀρέσκοι τὰ γω λέγω, κάτι: 
σον Ἡ δορυφόρων ἐπὶ πάσησι τῇσι πύλησιφυλάκθςι 
οἳ λεγόή]ων πρὸς τες ἐκφέρο]ας τὸ χρήημα]α παι" 
µεόμθοι, ὣς σφεα ἀναγχαίως ἔχει 5 θέκατευ»)Ίναι 
τῷ Δή, κα] σύ τέ ὁφι εἰχ. ἀπεχθήσεα| {η ἀπ'αιρεό- 
µωος τὰ χρήματα, καὶ ἐχένοι συγηνόντες αποιέει 
σε δίκαιο » ἐκύγτες ποήσεσι, Ταῦτα, ἀχέων ὁ σα 5 Αλ λος. ο» ὁ ροκ - ν Ἡτωψε ὑπερήδετο, ὡς οἱ ἐδόχεε 3 εὖ ὑτσοτίθεσθαι. αὐέσας δὲ 

) τος ον, ο ο ὖβ. - ο ων. πα ο ολς Αν ον ον 1Η τν ΡΕ ΣΕ ο κα1, κ κρο ΠολλὰΦν χαὶ ΕΤέιλάμένος τὸοισι οροισι τα, Ἐροισος Πρι 14 εχεαιῇ Ἅποά Οτω{Ης5 1ΡΗ {αρίεοϊκίοι, 7 α θδρυφοροι μον Ἠ16 Ψειρ]ς ουπῃ αβατπο εῇ;; Οτα/ς, α ιαπ οαἱ- 5922 
ἀεπι ὃς ἔαένα ὅὲ ἀῑδία τα Ρτοππέα ντ τερῖς . 25 
Πηξ, Ῥεϊο ου]ᾷ πιηπατῖς α πια γε] Ἱπιριφίθη- ΄ 2 
ΠᾶΤΗΠΙ “ΗΡΙ Αα], Αά απσπῃ Οτὄ/ας, ο ]οτο . ρολ μα Σ 

ναὸ "αι αεν ππασῖπις βταΤαα τη]μή Ειοῖος, ῇ Πνο-. ; τὶς. παπα ἄθιπῃ ΟΓῶσοτιΙπι » 41επι 6ρο ππαχίπιεςς ν ΟΠΙΠΙΗΠΗ νεπετατας {1π1, ΡεγοσηϊατΙ Ππ]φῆς αά ο ευπη ]ς νησυ]ἱς, πιπαπ]ά αἱ Εὶς Πε νομο. ας 2) 1ρ[ο πιεΓεπίες ἀθείρειο, Έτ Όντο Ιπιειγοραπτῖ 9 

2 

κ 

ες } Κα οσο κο μιλάς ΛΑ 
µησα εγω «εῷ) µάλίσὰ» ἐπέίρεσθαι» σέμ 

᾿ὑπεθήκα]ο ἐπή]ελέειν, εἶπτε πρὸς Κροῖσον τάδε »Έροισε, 3 : να 1 ως μα τωμάς ως ΑΕ ΑΡΑ: Δ ἀναρτημένα σεν αὖγδρος βασιλέος χρηφα έργα. χαὶ 
7 / 5/ / / ο. 8 έσεα ποιες ἀίΤεο ἃ Φοσυ 1ΊΥ τυα [βούλεαί τοι γέ- κά; -ὁ ν αν Α ο δεν 2 Υέσθαι παραυτίκα. ὁ δὲ εἶπε, ϱ δέσσοτα., ἐάσαξ ο. ο. αν ον / πώ : (μὲ ἳ χαρ μάλιφα τὸν εὸν ἘΕ λλήνων, τὸν αι ἐτί- 

Ωωτῶ 
τάσδεν τὰς πέδας, εἰ ἐξαπατῶῦ τοὺς εὖ ποιερ]ας . , κε ση βλην ϱ/ - ς ον 3 ; ορ νόµο ἐσί οἱ, Ίῦρος δὲ εἴρετο ὅ, τι οἱ τοῦτο Χ ἔπήγο- . . / ή σαν ν { λ ο " αἰάήαπι 14 οδ[οε, απο ἱπου/[άτοι » Ἀ]ήμς τερο- : βῶν παραιτεοιτο, Έροισο». δὲ οἱ ελ ήσι ποκαι 

ἴεηδ οι νι Των τνε την ον δί νὰ σσ ως ο ο. φσοι ήδη) Ἰώ δν λα δώ ή . . ] : 
ο νο . » με ως 

ορ μα. Ἀπβωτοποδεόεσύαι 0ἡ. οὐμή ο ορῦ, Ἠλανα, θυς {οα ΠΠ Εατ,παδας 0. Φ6Η1: Η1Π. ϱ. 468: . {λ. δε δε: ἶσ, {84 που Ί]]ς υπ, ἵπ εβύ. οΥΠ. δᾳ]μονί κου ΙΙΗ, ο Ἐν 4. άνί.. 4γοῦ. 1η] κὀτέρῳ {γάµ, ηοηιε αὓ μσάο. ἀεπαστλως.ς, Οὕτως. «2ο... ἃς ἠλοκ [ης πολ, η. ὄ ἕ Μ. ἄτοδ. οδε. Κορίς, γημή, ἵα Ῥδπιτομώ Ἡ {β(μυΠεΗΣ οκριοκῇι Ῥ/ήβ,, τι, Ῥ. 891, 4 ]άμε» ΙΗ. ἀγοῦ, {", νη]σο πἹλευθῆναι 49 Κ. ΝΤΟΧ.ἵπ ρτῖοτο”, 

έ . 

60 προσδἐχεσύρ. -ο Ἐϊτι 

Γη βωσίλεος «ΐνᾖ. βασιλέως νι]ρο, ες. Χαριεῖ.. 14. Ἠφὼ ἔτ. θεὸν ο 
Ῥτανα, ο Ίπηρορι {ει πο πηα]ς, ο ος 

θε Κώτισέ. τε ἐγνὺς ον νν 1ογομέηης ογ. 
νου τμ σβ, Νηβαπι {η Ἠΐς ἠδηής.κωτεῖσε, Ἐπποτῃ 
αν Ὃ ως ορίσυσης πες ΙΠῄγεησης 18, Οάς σσή- 
υὶο ην ταν 5. μας τε δρέων, Εἰοηιογὶ ἄκεπι: 

Ἐμορόωλἄτο ος τν ο νοι ομβξον πο 
(9: Ἀρήματω τὸ σὰ διωφομέεῇ 8ἱ6 ορομυϊο[ς, Ίπηή ἁμί. οσµῖε Ρ.. . 51411 4: στη πμ ἂν «.αοραγάμε Ἐπηοπὰ, ν]ι 9. Ῥτορασαξιπι εκ «πο. νῖᾶνπι ος Ὀ ρήμα, 9, Τορβραίη {δμίο Των. 7δι να. ο ος ο νπος νοσαδι]ήὴ ο8 ) α ο νο: ὁ Ὁ ”- ουἳ η] | « Τμ ν ών. ὁ 

Μής ἀεβάσιαδίε, ο ος πο βγω Νοι[ωνίες) ηηλ! ο μη Βρρν α μΙκνμο :46. Κάτισο. τῶν δοβυφόρών]. ΘοΠεατίωη Ιποσά1ε- {γεῇ, 
» 

ΜΟΧ μετὸν «ά9ζ., μετὸ 141 (ταήπα ἐπιμελὸς -19λ. 
ὁ Πορευομένοισι «{γεῦ. / Περιείδης 4. 

Ἡ Άμα Ῥσίοτο ἁπωμχή, -ύ Δρα}, 4ο. 2: Αναργήμένου Ρα. 4. δι {ή 4ῇ, τὴναἁ μπι 
ον 14η ου 4ο 1Ώ άῑιυ πὶἩ 

Κωτεῖσέπε ΙηΗή. πλ. Αἰδόμενος }1πη. 4γοὖ., Ῥτανθ, 
{ Ἱκενι, 1Η. ὃτ 4. αἱ φρὴ ἠρουβῖέι Τη οειοτίς όν 
14, 41, επι οἵα οόρ2. Ῥαγ]/ς πο. Διφθορέει 1. 

: )ήᾳο νετο 
” Αὐτῶν 55 ΙΗε(, 44. 

ος 1.» αἷῑι ὄνηρτηά:» 
ούλεε «γεῦ. ΡΕΤΡΕΙΕΠΙ, ὁ θολό 
ο 49έι αι] ευπα γεῦν ποιρῦνταε» 

Ρεῤ., Τμ θάῤῥησον τῶν ὃ. 
ἳ 

ινε. Μοχ 
ἡπημεαηίο,, ο 

ο... λὰ 

- 

ῥάῤῥησον ορ 
Θάσσεσον 1ΗρταᾶσηΕ! Εχι 165 ας 9 τμ ας Ἡ με Μι ος πρ οἱ ση 2 ο. 11. ΟΙ νπ.Ρ. 18Τ.» μν ο. ὄ εἰοῖρβῖ,, 
«δι “Αναρτημόναν σεῦ ῥνδρός δες" Ἰ πρι, 

Ἰεοὰ οοπ[ιριαάμη]., Ἱρίς νο τν ῤλνττ ὠναρτήμόνους ω α , τὰ {ροςῖοῖ ἁρτέσται». 
ἁρτηται ἄῑς, ΜΙ κι Ἰνειακαής βασιλέρς χρησοῦ ἔργα» 
ζοπϊεδοίτα Γοσεβ{ο αὐβισατ]α. κ ποτ ολ λήκ ον ἡ ρα αλ 

εοπκή σε ραπ ὃ Ἱερεπάυπή ἐπωλιλλέησε {δά Ῥος 

ο δα ἀπ ναί 

όν. 

ροἵαπη 11. οἶης ρηεγοσΏήο δις, 

τη, 



κό Ἡ δ Ρ ο ο απ ἲ Ῥεμε εω]ρα αὈίοἰίως, {πιετριείδήο οσα ομ]οσαΠι, Οπς. π. 
τημ]Η5, 

τὸν ἑωύτοῦ διάνοαν, καὶ Ὁ χρησγβίων τὰς ὑποκρισίαο, ἴεην οΙΏΠεπι Γάτα αρετιῖε απῖπηπα, τεδίᾶ- 
καὶ µάλισα τὰ ἀγαθήμά]α' καὶ ὡς ἐπαρθεὶ τῷ µαω-ὅ5απε Πδὶ οτασμ]α, ὃς Ρισεῖριε ἀοπαηί ον ο Ὃ ο ως, ο] Προς αν ὐ ταῦτα απεπαάπιοάμτη εχο]τι5 οτασμ]ο {[α[εερ]»/ε σ μια Ἱαβοτευσατο πι ο ο Οι δα γω, ΨεΠα Ῥετίις εχρεδἸΠοπεπι. Ίσα εοπηθ κκί]έβαυε αυτις παρα[εόμοο» » ἐπειναί οἱ τος 8 πιοταπάο τοβῆε τήγ[ις αἆ Ῥεϊεπάαίη νεα 2» Τῶ ὀγειδίσαι, Κυρος δὲ τος ἐ Και τος Ἡμ οευ εκρτοβταπάΙ,  Λά αιεπι τἶάεπς ΟΥ” 
. τεύξται παρ Ὁ ἐμευ, Κρόϊσε, καὶ ἄλλε παντυςτᾶ ον καὶ πάγτο τη, Ετ που, πας, Οτα[ε, α ππε ἱππρεία: 
»» ὧν ἐκάσοτε δέ. ὡς δὲ ταῦτα Ίχεσε 5 ὃ Κρόϊσος »Ζο015, ὃς φπἱσφιίά αἰπιά 1άεπείάεπι Εδί ορυ» ΕΠΙ. ̓ 
πέµσων τῶν Λυδῶν ἐο Δελφοὺς, ἐετέλλετο, τιθέας Ὀρί µας αιάϊνίτ ΟΥΦ[16, Ώε]ρίος πετ ο 
τὰς πέθας ἐπὶ τὰ νηᾶ τὸν οὐδὸν , εἰρω]ῶν εἰ ε τι ἔπαι- ἀ8Π 1405, 1ηβ[ος, αυηπι αά Ἴπιεη ἴοπ ο ο ο ο ει 
σθαι ἐπ Ἰ]ερσας, ο ο ο σφες τη ΚόΡΕ θύνα- χὶφ[αι αά Ῥε]ίωπι Ῥομῇς Ἱηβετεπάπα, ΤαΠ4ΜΑΙΠ Ἡρι ο η ἀκροθήια τοαυτα γωέσθα, Φωσύγταςγ υΟΥτὶ Ροϊεπίαπῃ Εγεγ{ΙΗΤΗ; υπάς τα]ες ΡΠΠΙ τας πέδάς. ο ος πρώτα Εακα αι αχαβιγοισι Ἠθ 1 οβειτεπτητ: σοππρεᾶες {οἶ]]σαι ο. . 90 οµος εἶναι τοισι Ε λληηκοισι «γεισι, Απικομώοισι δὲ ἀεπὰο; ὃς {ο/εἶτατὶ εππι πας, επι ηηπά | 
τόῖσι Λυδοῖσι, καὶ 9 λέγεσι τὰ ἐτεταλµέα, τὸν Οτᾶςὶς ῑῖς ἔοταῖ [ας οσ{ε ΙηρταὮς. 145 ον αν Πυθήμ λέγεται εἰπέν τάδε, Ε Τὸν πεσρωµέηγμοί- Ίπο ΡτοζεξΗς, ν μια Ανεεις να. 
» Ρν ἀδύνατά ἔτι ἀποφυγέω καὶ 9εῷ, Κρόῖσος ὁἱθοσταμι ὀεβίμαις, ὅτο ἡμόηης λαρμν 18 ; πέμπ]ν 6 γονέον αμα ]άδα ἐξέπελησε, ὃν έων ὀρυ- (Ότωβις αὐῖοη απἰηῦ Ῥτοσγεαϊοπίσ αἨπιεῃ Ἰωΐεν 
ο. φόρο, Η ρακλεδέων, δύλῳ γυναικηΐῳ Ἡ ἐπισπόμοος, αὐϊ «πππα εδ[εῖ {πϊε]]ος Ηετας]ἰάατωπι, πέν 
2 ἐφόνυσε τὸν δισπότεα, χαὶ ἔσχε τὸν ἐκείε τιμὴν τὶς ἀοο Ἱπάέτις, ἀοππίπηπι Ἰῃτοτοπη]ε: μή ϱ» δέν οἱ προσήχεσαν, προθυµεομένε δὲ Λοξίεω ὅχως «πε ἀῑρπίτατε ροΏτηφ εί, πμ] αά 1ρίαπι ρεΗ” | 

- : 

μαμα λαο πως στα Ες 

ν 
ν' 

” ὢν κά]ὰ τς παῖδας ἶ τε. Κροίσε Ὑένοιτο τὸ Σαρ-Ώ5ηεπῖε. Ἠέτηπι Δροὶο, αππη άπεε ος 
δίω πάθος, χαὶ μὴ κατ αὐτὸν Κροῖσον, Κ οὐκ οἷόν Άδο ΦατθΙιπι εἰάεο Πρατς Οταῇ, ποτ 1βΗ ὅ .ν.. ᾽ ών ὁ ν 6) π  «τΦ[ο σοπιηρατοῖ, ἵαἴπεῃ ἵταῃβίειτε ΓΙαΠΟΝ 52 Τὰ ἐγέγετο παραγαγέν μοίράτμ οσον δε ἐγέδωκαν αὖ- Ῥοϊτιε: {εὰ απαϊεηιῖς Ί]]α Ρετπηί{ετιπῖ, 3ἵ ο. 2» Τὰ Ἠήύσατο, χα! ἐχαρίσατό οἱ, τρία γα έτέα εΠ, αιιο εἰ ρταίαπι τειυ]ε, περοτο ἀῑῑαϊᾶ . 

» } ἐπακεβάλετο τὴν Σαςδίω ἅλωσυ. καὶ τῶτο ἐπι- ΦατάΙΗπι οχριΡΏΔΙΙΟΠΟ ἴχες 3ἨΠΟΘ. Έτ πα 
» 5άσθω Κροῖσος » ὡς ὕφερον τοῖσι ἔτεσι τήτοἰσι ἀλεεοοΟχα[ις ἀῑ[σας, τοι Π]]ῆ απηῖς [οτ]ας απαπιαα Ἐ ἃς 

κ. 

 Τή πεπρωµένήρ. δεύτερα δὲ τότων, καιομέιῳαὐτῷ ἀείμπαταπε, {5 Εηϊα[ο εαριυῖη,. Φεσυπάο ]οςΟ 
3 9 ολ ο κα; ' ποὰ 1ρᾷ ατάεπιὶ ορεπα ταῇε. ΊΜαπιαιιοὰ 86 

. ο νακεε εετώ δὲ Τὸ α ιτ κς τσ. κα ος ὥ ο ος Ρετεπεῖ, Ιαιά ταξῖε ΟΤω{ης σοι” 
2, ὀᾳθῶς Κροισος µέμφεται. σεχ ρμε πι αθις Λοβίης αιεΏτητ: αποπίαπι ΑΡοϊιο ργαἁϊχῖε, εΙτη ος[ὸ 

ήται ἐπὶ Πέρσας, μεγάλη ἀθχΗ αυτο Ἱπαρπηπα Ἱππρεήππη, Ὦ Ῥε]]απι Ῥετ[ο ἴΠ[οττος, 

αν νώλ», 
7 

» χαταλύσεμ. τὸν δὲ, πρὸς ταῦτα χρην Ἡ εὐ μέλ-οενεττπι: 4ε «πα τε {ρ[απι τοξῖς σοη/[]τατΕ. 

ο. 

| 

2» ν ἑωῦτοῦ }ὶ τὸν Κύρε 9 λέγοι ἀθχήν. οὗ συλλα” Ίτηπη ἵρβις Αρο]]ο ἀϊοετει ἱππραηπῃ, 4η Οστί { 
ον δν ο θλο ῃ ό ἑωυτὸν αἴτιω δεά αιιοά ἀῑέζαπι εταῖ, πες ϱοΏΠάρΓαῃς πα 2» ων δὲ τὸ ῥηθὲν, οὐσὶ, ἐπανειρόμεος, ἑωύτὸν 5 . πε ον να σας ον ζομύῳ 4εηιο ΙΠίεΙτοραΏε» ΠΡΙ 1ρᾷ ασοερίμπῃ τε εταῖ. »» αποφαμέτω. ᾧ καὶ τὸ τέλευταιω χρησηριαζοµθά ο, 

ο λα.” ὃν Οποἆ απἴεπι Π]Ππῃο τε[ροη/{ο αἰτ Αροι[ίποια ἅ- 2» ἔἶπερ τὰ εἶπε Λοξίης περι ἡμιόνα' έδε τῦτο 3 συ Ρο! 

2» λογτα βελεύεσθαι, ἐπείρέσθα] πέµγαντα, χότερα µνο]επίῖοταῃ» ἀεειεταῖ 1ΠΙττεε {Ι[οϊταῖητη, Ἡ- ο 

Ἱ μπα ο οι το αρ Ἄῑδίε άεπιπ]ο, ηε ]ος απ ἆθπῃ ἀἰ[εικΠι, Ναα 2» έβαλε" Ἡν γὰς δη ὁ ΚΌρο οὗτος ἡμίωο». ἐκ γαςΙ [πῃ]μς Μα» Όντας οται: ααἱρρε αμἱ ἆπορις ᾱ- 

πρ το 
.-ᾱ Τούτῳ. «2 ποῦτο ἵξεμι.» ὀνειδίσειν «γώ. ὅ ᾿Ἐμοῦ 4γεῦ., ἀῑπ]οξή {ρτεῖα γορι]ᾳ, Ομήιςσσπιοά ο αν ος 4 τα να πηΠταπά1 ΗΡίάο.. ο ες, {.Λ. Κορ, νισο συ, Κρ . Μι 
«νδ,, ο) τοιαῦτω- Ῥταεῖπα ἐι ἄχαρισεῖν Σαγή. Α. ὃς ες. ο} {τοῦ 1. {ο : 

« λένυσι ταῦτα 5) τὼ ὧντ. -4άμς Ἠαύεῖ κο) λέν. ΓΟἶως Γή ὀσηέι τε, Ἡ, Ρ. 69.Ώ. ὰ 
Οξαιωμ Ο.95. Αα εί. ή. Ῥαγ]/. 4.. γένευς Ῥασβπι, ΄ ὁ Τιας {ατή/.. ΤΠ οεετῖς ἐπισπώμενος. { ἀπ Ἠ]Ι ποὺ. Κ Οὖκ οἷός τε 4γεῦ. ΥΠά. / Ἐπανεβόλετο [δο. {οὐ νι]ῤο ἔπόνεβ λλετο η λμὴ Ῥρ 7{/: ἆῑο ευη 52ερῦ. ΟΥ ὃς «49ῇ., αὐτὸν Ἰσποταηϊ η], ΑΡΕΠ οὐ. η ας ο. ος η ο λε. δ. ο -οἼπηες οσα Ἐάά. ῥ Ώνο αος οχι]απῖ οχ «{γοῦ. ἃτ η ῥωήα, Ἱλας ροχῖς λος αίω δρυς. Ἱα, πι, ἄςλάας, 5, Τμοεῖας ϱ. τος. ΛΙ, ή, πιο ροής ἷ 7η, » ε{ρεχίτ] .τε, μα ο εως. 1.. Ἱ. αΜΙτα ος 

νο ος 

κ 

σώος 
ἐπ Ραγ. ἀμο, ΑΙ Αν ογ{ο ΟΡ, ἵπ ῬγοορΙμᾶ 

η, 

Μ 

νο κό 

μα 

ρε ερ ΓΗΣ 

- 5 

Ἕ 

μάς 

ΑΠ συνέλαβε. ελ 
ἁπάππι ῥίαεσορίέ ασσοηΗςΠΠ)Ης. δ. μ]ά- 1 ο 1 σα πα Ἱ ος πα μ5. Γ. Γοοβαγά, ὃς οι]ᾷ- Ἰἠᾷο]ες «εχροβ]αι. Ποηογ, Οἱ. Ὁ, ο15. ἐπισσόμε ο μιά: ήμος ο Ῥοϊοναῖ Ἠπιιν, ς, ϱ, αἲ- θεῦ ὀμφῇ. δοῤῥου]εν 19/8. ν. 079. ᾽Αλλ” ἦν ἐπίσπῃ τοῦ. ο. ον «εδιῖ Ίος 1 Ίοσο Ροή τ, τοο, ΠΑΠΙ Πο ΑἰΠ]- ἐμοῖᾳ βουλεύμασι, Ψετιπι {οπρεηταο Ἠπος αὈογιατίο δις Τὸ, ΕπάλΙλλύγητο, 6 ω 1.90. 118. ΥΔΙΚΕΝ. αλ] ὅς Νοβγο ἵπερε {ο οδίοαο, πας 1οα. 11, 14”. 
λα, νά ο ν ος ο αη 1η {οοβαγά[ραχτε οήσπα 91.Φ4.ὅτο, η 11Ο οοηβ]ο, ς ο στ ρΟλε δν ος ο ορ ορ ορ 110, Ἐπαλιλλόγησε, τερε-. 86. Οὖκ εἷόν τε αρ ΝΙΠΙΙ ἀαπππτος οὖκ ον. ψ. : ὀρ[α εαβο[ήη, ουπο {αργα Ὁ, αὖ. τς,, οἷα, οὐκ οἷοο ἵη ΕπηΙ[ἶ το Ἡ ης { : αἴημε Ίτα Ρούμμς, Ν ο πα ας ραμσα ιδ να, νι ν ΄ ; 

3Τῃ ἐπαντιλόγήσε, ἀιιοᾷ ΠΠ ὃς λο- 7. 1ν, 159. ΝΙ, 199. «Ῥοῇ. Ῥοιισα {οἱ 
πι ο α, ο. ἔτεσι τούτοισι οιος Οοἀἆ. ᾖ ῬΙ4έβετεῃε, αἀτεπάοπείἩ. 

πι 

ώση, ο ήο πα, 

μη Εμ ὸ 

κ Φα 

ώς 

{ο Ἱπββαιτας Ο]. «3. ἔ]οίμος Ο2/: 
Ώοη σοηνεπΙ ὅς Ιοηρῖιης ἀαβοξητ, Έσπο Ῥῥ]]ο {μά.ἀε πιθτετετΗτ: πΊ]ῃς οᾷ]το ΙΠΠΦΘΙ6Ο, . 2. Ν 2 οι. λ 3’ π πο ' ώ ᾖ | Τοτ1 ή μ4, ρ. 7 98. . Ἐλρηκὼς δ ὅσα δίδωσιν ὁ κοµρὸς, ΠΑ»  Ἱοο. Ἐἶπε τὸ εἶπε Δοξίης] ἹΝοπηῖηοπι οΠσοπᾶεγοπί 1. 
ΛΙΛΛΟΓΕΙΝ οὗ δίκαιον. αμ μον { {ο]α Ί6β6τΘΏΤΗ : 4ᾳε Άῥα]ῷ Ίσεῃς ποιεῦσι. ἱῖ » σὰ 76. Και εἰ ἀχαρίσοισι νόμος εἶναι ἹπερΏιηῖ ο]πι {1ο ́  ποιεῦσι Έλληνες. 1: 6.49, ΊΝΟΠΙΟ ΕΠΗ Ίοο α ρήῦ». ἳ ἀχαριςσεῖν {εσας Ψείογας. οδ]τί Πτογαδβπ]ας Ἰοεμτῖο- εἶπε Οοαἱεῖδιις αὈοείει. οὗ {σᾳιεπάς εοπίσγεπι άῑς 
πὶς. Φαῦ5 Ίος Τομργήλήν οπἶενα, 36. οὐκ ἂν σφίσι πι, ΡηΗἩπηπιηε {οπἱροποπι Ἠπης Ης{α: σῷ κ τὸ (υλομένοις εἶναι διὸ τῆς σφῶν τὸν σρατὸν έναι. ΦΙπ]α τελευτρῖον χρήςΗριαζοµένωζτ. ς. 55.) τὰ εἶπε Λοξίμ σέ ος Τσοο ὃτ δα []μβίο Ηρανίε Ῥ. Γεοβαγάς Επρη. 1 ρὶ ἡμιόνυ ζὐδὲ τοῦτο συνέλαβε Ρο(Ἡδππηπι Ηεγοάοτουα ὃ πασοι ὃς ηης Ῥετείποῃς «42γε[οῦ Ώ]]μο, Τόμο. Ῥ ἰῖ, ης ὅς Π]μά: οὐ δὲ τοῦτο, ---- τὸ εἶπε, Πο 1, τὸ ἳ τν πβτερία Οσπεης 4ο. Σγοίγε 7. Ῥ. 90. ὦ ἱΚρῖ- 8ο. Κύρῳ δὲ ἐπιμελὸς ἐγένετο, τῷ Ἱέροῖσος εἶμς. Ίος ᾖ τε 

. να. ο ρικός ἔξω, ὃν προσκυνεῖς, ὃτ ΡΙΗΤΗ Ππο ἀε- πε πιεί, ( παπι Ποτηπα Ἰηήρίσετς Ἠογο]ς ποη Υας1Τ). : 81. πει, εοττιςί νι] Κεϊρίας: Τε τ,ς, 7, . 1, ἱρόν τινα λόγον 14: πθηῖθιη αγῶςν ονέος] Ῥτασείατο ἠρήίωης. Ἰάεπι οὉ {ο- αὐτοῦ ἔλεξαν, τὸ --- δδήλωτωι, ϐ κ ΚΕΝ. 
ερ]εγές, πο σοπ]εζχαπάο αά{εζιτις ΠΠεταΓοΊερθ. 1. Ὁ κὕρος οὗτος ἡμίονος] 4δγ ω ο ὃ : ἔί εημε οχ τορῖς ΡαῦγΟ΄ Ἰπτδσρτστος, λα ας ἀσσ]α1ξ, Ππεβίαδίε 1η τε ουνία πῖῖ οχασμ]ο ἆε Ογτο ἥξει Πέρσης ἡμίρος ἵπ Ἐμ[ο. 1 Ορ ροίαν, να ος ο. ος εοππεπατας η. ΐας Ἐκρ]ρπατίις νου αλ... ο 

{οπρῄίει. αιιοᾷ Ἅτῃ ΤΙΟΧ ούλῳ ---- ἔπισπόμενος 14459 41ΡΟΙΜΠΕΠΙ ναηίταις ὃς πιοῃφας]] αγσδΠ5» 0 Γη 1ἱ. ἀπδὰ ΜΙΣΦ, οσο ρταε[γαπί ὃς {ειπιοηίς φὰρ 'ἨΜΙΜΗΔΟΣ } ἨΜιΠΕΡσΗΣ Κῦρς 5 ὁ μν 

η ο Νορ θνώς 

ο λα Αν μα ικσαμβνση 
Ὃ το τς 

ο 

ὁτααααιώ κ οοαξ ών. 

- η τὰ 



παμπ πην'µµν πο... 

ασ κι λος. 

92/15 Ἠάρεητ. ΄ Ῥουτο ΟτῶΠ ποη Ώσς {οἰάπι 4: 

τε[αίειῃ ρτονεΒετε «οΠαΡαεΙσ. ΄ Ῥαπία 

934: ὧε ἀοπατς Παξτεπίς ἀἰδίαπι {τ,. Ῥουτο 

Ώοπαιίᾳ Ο1σς Τμοῦίς δε Ερ]ιεῇ. Ῥαηια]σοι Ε]ῆμις Α]γατεῖς, ο ἕ; 
Οα [ης ιµτοτςπι εἰς [οράα ἱπίετεπηίτ, Α]γαιτίς {ερυ]ειμπα. 

γετ[αταπι βοπί]απα ρατεπΏΡρᾶς οτίς Πε, 6ΕΠ6- 
τοβοτε ΠαΐΤΕ, ραΐτε ἱοηιῖοτα. .ΊΝαπι ἴ]]α αι- 
ἀεπι, ἸΜεαα εται, Αγασις Μεάοτιπι τερίς. 
Ώμα: Πο αὐτεπι» Ῥετία δε ἹΜεάϊς Π10ΙεξὲιΙ5: 
ὃς Πσι οιηπ] πα ἵπβπχας., ἕαπιοα ἁοπη]πατη {παπι 
1Π πιαϊγποπίαπα «ἀησῖο, 
τείροπά1ε, απῶ 11 θαχάες τενοτῇ (Οπα[ο πΙη- 
εἰατπητ, Ορς απα]εῖς Οτα/α5 {παπα Ίρβας: 
ΔΡΠΟΥΙΕ «Π]ραΠῃ ε5{Ε, ποῃ ἀ4εὶ.  Όε ΟτΦΠ ἰρὶ-- 

Νο Μρ: 

2» 
922 

Πας 19αι Ῥγήμα 35 ) ο 
Ταντα μὲν ηΠΠνθίη ὑπεκρίνατο τοῖσι Λυδοισι οἱ δὲ ἂγ- 
/ ; λ / ον ἐ ή. ς 9) 
Ἰγέρεαν ἐα Σάροις, καὶ απηγγειλαι 5 τῷ Εροΐσῳιὁ δὲ. 

3 / κ. ο” ας / 3 

ἄκεσας, συνέγνω ἑωῦτοῦ εἶναι τὸν ἁμαρτάδα, χαι 5 

1. Οι ος δα ἡὅ 
ο ος ών ος ἐ δν, αν 

9υιο) οὐχ. οµοεθέω). εγἐγόγεε, μἐήτρὸς ἀ μεῖνόνοὀ, πας 
ς Χώ λώ α- 

». Τρὸς δὲ ὑποδεεσέρι, μο Ὕαρ ην Μηδίς, καὶ 3 Α- 
φυάγεος «)υγώτηρ τοῦ Μήδων βασιλέος. ὁ δὲ, Πέρ: 

ασ» 2 ς / » ον ” 1 

σής τε Ἰν» καὶ ἀθχόμεοο υπ΄ εκείοισι'. καὶ ἔγερθε 
1 ρω / ο. ς .. .ω : ) 

ὼν τοισι ἅπασι» 9εσποίνη τή εΦυτου ρ συλο[κε.- 

ὃς . ο. . . - ως ον ο... οκ. 13 ν τησ Ἱπιρεγίο ὃς Ρῖπια Τοπία {αραξεοπε Ίτα τς Τοτοῦ.εοῦ. Κατὰ μὲν δὲ τὸν Κροίσε τε αρχ», καὶ Ἰω- 

Ίαπῃ: ἰχίπης, {εὰ αἶῑα 4ποηπε ρογπαη]έα ἀοπα- 
τια1Ώ Οταεῖα εκτ. ᾠἰαπίᾶεπι αραᾶ Τμερας. 
Ῥωοΐίσαςφ επρις εί απτεις, απεπα Ἱ]]ς Δροίῇ- 
η] ΏιΠοαρανΙε Ἠππεπίο: αριά ΕΡρΙε[ιπι φπο-- 

ΘωώΠεῖαπα 1π Ῥτοπες τοπιρ]ο αριά Ώε]ρῃος 

γής τν πρώτη) χατασ΄ροφ)ν, ἔσχε οὕτω. ἆ Εροίσω δὲ. 
ἐσιχαὶ ἄλλα αἸαθήματα ἓν τῇ Ελλάδι πολλὰ, κἁζ. 
οὐ τὰ, εἰρημένα µοῦνα. ἓν μὲν γὰρ Θήβησι τσι Βιώιῶν. 
τρίσες χρύσέοςς τὸν εγέθγκε τῷ Απόλλωνι τῷ 1σμη» 

ασε Ρησμ]ε απτεα», αἴαπα σοἰαπιπᾶ Ρἰετφαπθ.1 δΥίῳ οὐ δὲ Εφέσω, 
/ σ ς / } ϱ.. 

αἱ τε [96ε6 αἱ χρύσέαι, χαὶ τῶν 
χἰόνων αἱ πολλαί’ οἳ δὲ 5 Προηΐης τὴς ον Δελφαῖσιν 

εΙΥΡειῖς απτειις ΊΠΡΕΠΦ, Άτφιε Ώσς εΠἰαπΙΠά(Ι. «σαωὶς χθυσέη- µεγάλη. ταύτα μὲν καὶ ἔτι ἐς ἐμὲ 9 
αἆ πιθα "φας ἴβππροία {προτοταπτ: ποηπη]]α 

ε]άας ΜΠ]εΠοταπι α- Οτω[ο ἀεάϊσαῖα ΕαεταΏέ ΗΕ 

/ Ἆ οσοι /  ὦὢ 2 / ΔΝ 

- πέρέοτα, τὰ σ] ἐζαπολωλε τὰ Ἡ ἀγαθημάτων, :τὰ ΤΑΠΕΠ ΠπτεταΙἆετΙπῖ.. Ἆς νετο ᾳπᾶ αριά Βταῃ- ον 'σἳ ον Ἂ αμ 
ο ᾱι ον Βραγχίδησι τῇσι Μιλησίων ἀναθήµατα, Κροΐσῳ» 

: 2 
ον ως ο ν ες ο . ὃν } / δ/ η. λ η. ο : Ροπάεγε, ο 1 4ΏτάΠΗ ΙΠῖε[Ιρο, οαα]ί ὃς απηµα σος εγω πυνθάνοµαι, ἴσα τε σαθμὸν «καὶ όμοια. τοισί. 

ἐταης Ἡς οι] {ηε Ώε]ρί]ς.΄ ΟδΌετάπη ϱα οἱ 
ἴππα Ῥε]ρμος, εηπι οσα απ Απιρηίοταϊ πίβς 
εέπρίαπα, ῶς 1Ρί, νε]αΠ ἁοπιε[ῆσα Ροπα. 
ΡΕΙΕΓΠΑΤΗΤΙ4ΙΕ Ειυ]ίαευπΙ  Ἠδαπαῖπα, ἀῑνῖς 
οοη/εεγαν]ε,.  Οπαπάσαἱάσπι σοῖοτα. ἀοπαία 
6 {αευ]αΗ Ρας εταπε ν]η αἀνον[ασᾶ, απ Οτα[ο, 
ΡΠΗδᾳυαπά τερπατεῖ, Τερισηαῃς, Ῥαπίαίοοι-- 

ὰ 

ὁν Δελφάσι, τὰ μέν νυν ἔς τε Δελφἒς καὶ ἐ τοῦ 
᾽Αμϕιαριω ἀνέθηκε,. οἰκήϊά τε ἐώτας καὶ τῶ. πα- 
τρφων χθηµάτὠν απαρχή” τὰ δὲ ἄλλα αναθήµα- 
τα Εξ. ἀγδθὰς. ἐγένετο οὐσίης ἐχβροῦ., ὅς οἱ. πρ 

οδή ἡ 
δω Πωταλέοτι- Ὑθέσθαι «τὴν. Λυδῶν ἀθχήν. ὁ δὲ. 

ρω . 9 ζ .  ῤ / βασιλευσαι» Ε αγτιςασιώτης-χατεσήκεον συσῶεὐ-. 

άν νο Αλ οΑν ο νο τσ ας κκ ο ος ιωλν/, ἄν λα ος μη 16 ραγΗρας ο αν Ἐν ος ων. Α΄ λυάώτΊεω ἀὲν σοι Ἱέροίσε δε ου. 
Σ - ἑἠῤα 

τος ος 

πάπα δε 1Ρ1Ε Ἀ]γαιεῖς ΒΗβ ετας, Οτωῇ βατετ, ὦν' 
αξ ἩΟΠ 6χ εαάθπι πῃαίτθ. ἵΝαπι ΟΤΠΙ6 Παζασαοτε οἳ δόντος τοῦ π'ατρὸς ἐκράτησε τὸ οἴθχ]ς ὁ ΚΚροῖ- 

σο6 Τὸ ἄνθρωπ'ο τον αντιωρήσσωτο ἐπὶ 6 κγάφεν 

Ἕλκων διέφθµρε; τὸν δὲ οὐσίην αὐτοῦ ἔτι πρότερο κατ- 
ἱρώσας . τότε τούσῳ τῷ εἰθήμένῳ ολέννρος ξ6 τὰ εἴρη- 

πηῖτς Ῥοπα απτεπα εἴασάσπῃ Ίαπι απτς Ἐοηίεονα- ται χαὶ περι ταν αναθηµάτων τοσαστα, εἰςήσθω.ὴ Θωῦ. 
Αε-βδματα δὲ γη Λυδί εδ συγγβαφη ου µάλα έχε οι 

τε καὶ ἀλλή χώβή, παρὲξ τοῦ ἐκ, τοῦ Τμώλε κα-- 
ταφέροµένΒ. Ψήγµατος ὃν δὲ ἔργον πολλὸν μέγισω 
παρέχεται, χωρὶ τῶν τε Αἰγυστίων ἔργων καὶ τῶν 
Βαβυλωνίων, ἵ ἔσι αὐτόθι ᾽Αλυάττιω τοῦ Ἐροίσε 

151 επῖπα εἰξ Ἀϊγαιήν4οπατεὸς (σημα, του 3 κρησεὶε μέν ἐσι λίλωνμεγάλων 
τὸ δὲ ἄλλο σήμα, χῶμα ΎἨ5. ἐξειργάσωτο δὲ με. 

Επῑε Α]γαι εκ Οατίσα πχοτα, Ῥαπίαίεοη εκ 
Ἰαάς, Θα αὐίοπι ἰΤαΒΙῖο α Ραϊτς Ἱππρετίο 
ΟπΦίας ροτείητ, Ποπιίπαπι Π]απτ αι: ΠΡῖ τ6- 
Ππτείαι, π σατᾷαῖς Εἱἱοπ]ϊς τταξππι. Ιπίρτθ-- 

τα, ἵπης πεί ἀῑκίπιας 15 ]σοῖς ἀθάϊσαν]ε, 

1 γάῖα απ {οήραπτατ πη]]α πο τηϊταηαα ᾖα-. 
Ρας, Ρΐοιε α]]ῶ τερῖοπας, ρτΦΤΟΓ αυτῖ ταπιθη:. 
ε Ἴπιοιο ἀθξειτὶ {οετα, : παπι ἵαππθη πολῖς 
εχηίρεῖ πιπ]εο ππακήππαπα ργστος ΛΕσγριίοτιπι 
ὃς Βαργ]οπίογια ορεγα. - 
ΟΦΗ Ῥατεπεῖς εριϊςτηπι, οιἠμδ ετερ]ἀο ε 

βιαη- 

-ᾱ ἸΛευάχεω ὃς βασίλεος νο. 
«4γεζ., συνώκ. να]σο. ΄ ο τῷ Ἱζροίσῳ 
«γεῦ- Ώδ με αά ς. 93. :ε Ῥτασσ]ατο «1, ἅχ 

᾿δελφεὸς οὐκ. ὁμαμάτριο, Κρᾶϊσος μὲν γὰρ ἐκ. Καέρης 
Ὕνναικορ Αλιάτση Πανταλέων δὲ εξ Ἰάδος. ἐπεί. 

οἱ 

αἱ δε (αροτίις ἄμίνρος, επίαης. (σεν Ἰαμάατα πο ἀθυπσιας, ὁ ωί 4. Ἱοτίᾳμο» ατεῖομ]ηπῃ 4εή, πο Ίαροι, ΄ ἆ Ἠαες ἀεβαειαπος ἵπ 7μᾳ, δε 
{4.5 Ν]σο προνγίοις τοῖσι. Γή, ἀῑδ. Κε, Ῥατή[, ἀντιςασιώτας νυ]ρο. 5 Τ9Χ. Ποιος, ἐπὶ πνάφοω, Ρ)με, ἃς ΝΙα[ῖσ. ἐπὶ τάφου ϱ. 858, Ώμῃς: πάφου ὃς Όᾳ . ο κκ σα «ρου, : : «989, ο: παπι ων ἐπὶ νῶφου ὃς Βαβ]εε- {ο Εάγνρφηου τί. ὁ μι «40χ.. «4ήμν αι ο ειν ο σρα, «ὶ Πάεπι, Ψη]δο , βπα]ε ἀθεβ; πες 

Ώλα]ο 1η μοα {οἩρίοτςο, Οἵι ο αἷο ΤΠ, ϱ. 930, 

(έν ὃν ΤυρρΥΙκου, πατρόβεν δὲ ἐξ διωτικοῦ φένους Ἡμίο- ΝΟΣ ὃν ὃν τῷ αἰνίγματι, παρειλωνει. ὰν- «ἕώα λριό 
Ἰ0σαν, αλλὼ καὶ τὴν να Ὃ ωνὰ νους ο 
Σοήσέεα 1πηπ1. 4ος Ππιοδρα πιεπΏο ἵεβας 9111 
ἔμπυφον Τη] ῥ]επαιῃ ὃς ἴ7/ο]ε(οεμ{εΙῃ Ιην]α]οίὃ Ίαχας,, ἵπ Ελησάειι 2. Ἐνπηρ. ν, οτ. Βσῃο ᾖς {ο ἁβμ]είως ΑΔ- 
Εν 0η οἶζρο ος {η εα ε ῥµήρη: 
ον. ἁσηὰ πόηην φµσρ; Ὄγγο ππαλογὲ, σμαᾷ β0Πέ) μίας ο ΕΜ Η Δον Ιμμαν ή ο” 
16. Ἐν δὲ Προνηΐής τῆς ἐν Δέλφοισι] Ἱαιάαικῄπις, νου-- 

Ῥού ή η ρεΠτίοπα Π Ῥυποιοινιάσης, ὅτ νοηςβπις σοι 
Ορομσοίως. ΝΠποινας βγο)ομβ]αν]ς Ώνο οοβ/ μας Ἱη. τοι ΄Ώο]ρμούήπῃ πιππῖπα, σε]οβναήκβπια. α[ί Πηοπιοίία 
ΠΩΠΠΟΙΙαΠή ἵπ π]ο {περῖης Ῥεσσατηπι, ποπηῃί αλο: 

ΟΠΠ πάροπεία αἆ ἱρΟΗ ΧΙ. 14, Ῥ]υτα οι ΤαγίοΥ 
πᾱ Ὀομοβῥοπομ ἵπ {Ιβορίομο Ῥ. δις ο 
ρα[ να μὲν καὶ ἔτι ὅτο.| Οἱ, Καἰηζέως τῶν τὸ, μὲν 
εσμςν οπεμέ ἀαουνία. Πτα Ἰ]μά ορριάο εβ., 
Ἠσηιιδ ο «οη[τατο ΤΠ Ώρα χίδησι τῇσι Μιλησίων, 
ρα εζοπί μιας το Ἡς Τ5ο0. 1οσιῖ5 πέθγ(ιε ἀοζτοσιπι ἀἷδ- 
ς τμ πα οἰίπι αχαπηίπατης δα, ἁοσοπία οχ 
ο «ΦΗ/ο/ηρ ην Ρογρῥγρο, πος ποσ]Ισοπίς «γο- που(ο. Ν ΑΠςΙπα αποπβρπῃ Π]ις τημ]ῖαν Βπε, ᾗ ἐν Άρα- ἀίδαις νυνὴ «βήσμῳδὸς {α112/1 02ο ἆἷρ Ίήγον, τι. Ἡ. ϱ. 74. 

αὐας Ππίο]επΠοῇ απάσι]ο πήῃ]] Ῥτοάδῇ, Ίωνοπης {η: ΖΗοῦΙὴ πριὰ ὦήοδ. 5. ΧΧΧ. Ρ. 7τ. ὦδελφὸ, δὲ ούρων 
καὶ ὃ ὃν Βραγλ/δή (35 βαίνει οσοι κε ἐν Ἡρορίδησι, 

τε Δοβον. απἲ ἀοιᾶ 1ρίσπιαῖ επι Φέ/αζοπε ὃς Ῥσα/αμία ἐν Βραγκίδαις. ο δη κ ορτας Λα 2 8, ος κὠτεσήκεε]. Ἰυτὸ «γοπουία ταν Ίπ υή{α Ώπιε νεγοὶ, αὐοά {οί πἐθνο (ωπηί Ῥοσίο επ νίε, νονα Ἱαρβις. 1 Κωβεγυς, ππαῖε ἀῑεἴοτΗΤῃ ΠΟἩ 1η: ΠΙΟΣ» Ῥασοπι ΠΠ οααπα. τοδάϊά(ε 11. Οπερῖοί «1, 
7 ἔ5' Κε, Τι ν. ρ.4ο7. ᾿Ταεάεί παες {αρί Ροϊμίίε. 
Ὄε Ραπτα]εομίς λέων ἵπ οὗ, ΜΕΙΠΙ. ΙΝΕ Ῥ. 9196 
αμαεάαπι Ἱππμτ. ρω 91. Ἐπὶ κνάφου ἕλκων] Οοπβάεπίαι Ίος {παπι τη {5 ν 
4εἴη. τδροβ/: πας ο. ος πα η ι] νόά τε ΝΙ ο οΏσπι δν - Ίς Ἡλνοηπιτ» αν 

ἀπιά η (Φου Ώις. ἀλοῖε: Έα 1ε/γοῦ. ὃς ολα ο, ος οκ Ἴοοο ἐπὶ κνάφου ἕλκων οχρΗοδπίος, Ρο Ἔιοοὗ αναιφήζου. η ζω] οπέο αίμα ηος τος νά τη ορ ήδβιοσγο, Ὅνς ταπό σπα Ἰποιπιοπά πι {η 70 ος αν ᾖαΐπση» πακ]εν Νμίακπο αἆ ομάοπι ἰοουῖ ος οί Βεπα Ίος ροµρεχίτ, Ἰοσυπ]αε ΡεπΡΗ Τμ. τε. σσπντ; ὃ. 193.. οτι Τ, Πο» Εἶετής ΑΑ, ΤΑΡ4. ορ το οσα ον ο ος σα] ῄνε /2εγόη(ης τά {οῤο) {παν ασ πιομε επι η εσας αβος οσο 
. ἴρτος οτπάοἠδῄπηε οποζαπάος: "Όργα- οσρ]εεπι., αἲ πηΙΕσοΒ ΟΕΕ ο ον να 

όν σι, ἐν. κύκλῷ “πένσρ Ἐν δ- οὐ τοὺς βασανιζοµένους 
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τεούσι μίας ὃς 11πεώ», Ῥετήποι Άμος Ῥ]ωιοηίς Χ. 
ἄο Ἀορ.Ρ. 765. ἀπ. ᾠσπαλάλων κνάμπτοντες /9ρε’ μ]ὸν. 
Ὃ ος ἩΕ νι θρτεβή ἀοομετηπν ο { 4 αἱ 



ο πἽ 1 άοταπα Ἱμ[ας δε αμ 389 πα ΕἈῬ σοι ντος αν. 
ρω ών πο ο καὶ ἴρις α[ῖ Ιαρίάϊρις: τε]ῖαια {ερα]οη Ρ8:52 

| κας, ἀθωό ν -. νο αν μις, Ὃ εως : 1ἀ τιμά [ον να ἐεργαζόμηαι παιδίσκοι. ον. . εχαί σι ΤθΠ[οςαἴηις ορετατῖὶ, ὃς παπα σαπι ΐς αὰ 4μδ- 
ὄνομα τω ο ο ο α. Ῥτο(Πτατα η εἶ]ο. Οεἵοτυῃ αά πισαῖη πδθς6 
γράμματα Θεκεκόλαπετο» τὰ εκαγοι ἐξεργάσαντο,Λτοιηιόῃι ἵπ {απηπ1ό τηπημ]ο φαίπαυε τεγποπί 18: 
καὶ ἐφαίγετο µετρεύμθον τὸ ο παιδισκέων ἔργον το Ῥαπε, αήδις Πτετο Ιπ[οπἱρία Ιπάϊσαπι 418 μη- 
µέγισο. τὸῦ γὰρ δὴ Ἀυδῶι δημο ο Ὄυγα]έρο 5 π0ρ.. ρυ]ί εἰαροτανετίπε: αρρατεραῖφπεες πρ 
γεύοται πασαι» συλλέγουσα/ σφισι Φερνας ές 9 ο πσῦες Ριε]]ααπῃ οριςεςία ΠιαχΙΠΙΗΠΗ. νο οἰκήσησι τοῦτο ποιέεσα|. ἐκδιδόασι δὲ αὐταὶ ἑωύτὰς, Ῥορι]ϊ ΒΙ8 ΟΠΠΠΕ5 Ἐν μα 

μὲν. δὲι περίοδος τοῦ σήματος, εἰσὶ σ-άδιοι εξ, χαὶσοαυσ[α. ταπε/ρετ ἁοτεπῃ «οἰίδαπι ἆππα παρ] να ο νο / / πε: {6 απζετη ἵρδῶπηε Ιοσαητ. ΦεραἱσΓί ΠΠ δύο πλέδρα, τὸ δὲ εὐρός έσι πλένρα τρακαίθεκα, απηῤήους,, Παάίοταπι οἳξ [ῶχ, ᾱς ἀπότιπι αΕΡΕΝ 

λίμνη δὲ ο μας 7 ο... ἀΙοΓπ1:]αΠεμάο, ατρεπάϊοτιπι ττεὰΕεἶπῃ. 
Λυδοὶ ἀείναον εἶναι, καλέέται δὲ αὕτη Τυγαίη, τοῦτο βη]ς ε[ὶ εἶάεπι Γερυἱστο ἱασιι5ίπσεπς,, ααεα]14ἱ 
μὲν δὴ τοιουτό ἐσιι Λυδοὶ δὲ γόµοισι μι π αραπ/λη»- τε[ετιηῖ ε5[ε Ρέτ6Ππεπι» νοσαϊατ αΠΤεΠΙ σ | σίοίσι χβέωνται καὶ Ἕλληνες, χωρὶς } ὅτι ο τὰ Φήλιαδσρωας. Αἴαμς Ίος αμἱάσιι Πςμαροῖ, ΕΥΑ 
τέκνα καταπορεύεσι πρῶτοι δὲ ἀγρώπων τῷ ἡμᾶς Όαα ΡτορεπιοΦυπη πτμηξησ ΟΓΕΟΣΙΠΩ ών 1 ν 
ἴδμο, νόμισμα Ὑρυσοὺ χαὶ ἀργύρε κοψάµωοι ἐχρή- πΙΠ φμοά Π]1 Άμαν ο νι 

σαγτο" πρώτοι δὲ καὶ κάπηλοι ἐγώοτο, Φασὶ δὲ αὐ- Τὶ ΕΟΤΗΠΙ 4105 ΠονΙπλ!ς, ΠΗΠΙΠΙΗΠΗ. : 
ϱ{εταΠῖ τοὶ Λυδοὶ καὶ τὰς παιγνίας τὰς ὺν σφίσι τε καὶ Ε΄λ- ιο ης ος  ιὸ. {ρῃ {6 1 

καν ος 9 εωυτῶ ἐξεύρημα γωέσθαι, ἅμαθοι]ος Ιπνεη]δίε, αι ατΙαΙΠΠΙΙΏΙ αριά νο ο δὲ ταύτας τε εξευρε) ναι παρα σφίσι λέγεσι , καὶ Ίρ[ος ορπαπε, Πππυ] αίεΠη Ίος ἵη Γη] ει 
4ο Τυρσηήη ἃ ἄποικισαι» ὧδε περὶ αὐτῶι λέγοντες" ἐπὶ νεπὶσε, δε Ίη μα ο σκιά ας | ἄν τὰ λίώω σλοι, ἐσιλα, ὠρῇ, ὧν ποδηως ἠρλρνακιο είν 

τη “Ανδίη ο α γωέσθαν χαὶ τοὺ ας υδοὺς τέως κ ών 8σγεπι βηής{ο, ὅτἃ Ἴ 
μτν διάγευ λιπαρίωτας: μετὰ δε, ἂρ οὐ παύσθαι ο αμαπιδῖα ααϊά επι 1ωγάος νταπι αφβαμὶς Ιαροίδης ἄχια [.δἱζῃσθα”. ἄλλω δὲ ἄλλο ἐπιμηχανᾶσθαι ασσ τοἰεταδ[α; Ρο[ῖεα νεΤο, απάπ1 ποῃ μια | τῶ, ἐξευρεθήναι δὶ ὦ τό το καὶ τῶν κύβων καὶ τῶ, πιοδῖα αμεθβν]κ[ε, ὃς αἶαπι αιά οχσορῖῖᾶ» αν. 
ες ραγάλων καὶ της σφαίρης, καὶ τῶ 8 ἄλλεων πα- λσα ο. να κόυ παρ ο αι : 

ὃ ὁἷ ῶ] ο ζαΙοΓΗΤη 11ΦΠΠΙ ’ αμε 1 ο. παιγΠέω τὰ είθεα » πλ ο τούτων αὁὶ ο ὰὰ οταν Ρε θεο μαι εαἱου]οταπα: β 
; 

ηἃ νο νν οι πα ΑΕ σον 
: 

5 

δι δν 
ται ος 

΄ κ. . ν . ον . δε με ο ῥ Ἡ, . 

4 Οὗρωι νοΐστες Ἰά4., Όσιο. ΝΙά. Ὦμβαι2, Ρ. 149. 16. οὗροι παπα μασ ἕνα. ο. δη 
ἴοσο, ὃ Ἠλδει οῤο χι. Ῥ. 895. ὅς ΧΙ. 930. Μοκ συνοµήσωσι ολα. ὃς «4, ἀποικῆσαι νυ]ρο; | ο ΜεΙδ. «40, Ῥρρί ἆιο. ὃς Ἐάϊῆο (βπενεπί. ἀππῖ 1ό18., ο μες πησιοι ο, παν ο δς α 
σιτοδηῦν μἐζ.οο,.. Δίζησόαι «49. νη]δο δίζεσθαι. [η 24. ο, ο αν ον 2 εν 
νά, Ψ1πῇ, Περσέων ἵτ «4γοῦ. 511ῤ0. Οἵὰ πεσσέων. «Ρατήβη! εἨπι «40 π. ή 

ΜΙΑ πώ νο εν πα Ἡι αρ α μμρις  Ἠρτὶ: απο {απε ΨεΓο οοπνεπῖτ. Παιιά {6ἷο ΤΑΠΙΕΏ. Ἡ 43. Αἱ ἔνεργκζὸ αιδίσκάι] Παες ὃς {αᾳᾳ. τα(ρί Ἱ ν ρα, ππα τ ᾿ ο ο ο ο ΟΙ ολ δρ 
ν οομορήν, ιο «μβιιοηᾶ, Ἄνιόαρο», νυ]βαπ»Ρ.. δό5. ἃς ες ποσα. Πής πα Αν Γύ ο), η κ. 
«1. ΑνδΣ τὰς κέρας πορφευθείσας καὶ ἀργύριον ἑνεργήσα, , Ὅμι η Τὸ νἷας. ν. 633. ΟπΠςϊ θύρες αρώς σθαι, καὶ οὕτω νἁμασθαι καωλὸν δοκεῖ εἶμεν' Ἠίπε αείαπι ΝΙαπάὶ ας ο οσνα ον νο 
ΠΠΑΠΙΓΕΛΙΑ β΄. ουχ αά [παπι παἰδισκέων πποηίίοπεπι 56. Τὰ θήλεω. περ μα ρα Ἱ . απ Ὃ 
Πατταποπί {μας ααποᾷαπι ἆς π]οτο 1άΐασο Ἱπτετ]εσετίς οὐσ αβαμ! επ. πιο, ει ηα5 ἐπὶ π. τ ο 
Πεγος. Ν. Ἀτ-----δ. Οπὶ νοσσπι» αἀϊεέταπι α Βορηί(α» δίδωσε» πιν Ἱπτα  τ λη, τις κάτα αι { 
ὠργύριον ο1εξτοτ! ΠΠραΦΙεη όση τοἨπαιῖξ» απσπι 1 ΠΠΗΗ θήλεα τέκνα. ΝΙΠΙΟΣ α 1άΐς τερεγίος «Κοπορθαμε: ή Ίοςο αἀροβαῖε Τ, π, «,τόο. σο Οπεορα {στίροπς ἀθνο-. Ροὐμοῖςτκ., 8 3. ΊΠάσπι ργοΚ(άϊε, Δάάς Βηβα2ΗΗΗ Ἠη]ίο Ῥτανίωϊς, τε Πμαπι νοιπαητ ταπαῦαπι ῥγο(εάη!, ΙΟΥ) ν. 84ο, 9 

«πρήσσεσθαι ἄργύριον ὁκόσον δή τι. Ο01ῤογε ζμαεβώΗ ]πείεη- 9. Σιτοδείην Ἰσχυρήν] Πεγοβοί σιτοδηΐην (ας τε ον γ. ων Αμα αλ ,-ὴ ο . “ . Ες α ; τὸ πα λα ο 1692 πιπρώσκονσαι τὴν ὥρων παντὶ τῷ βουλομένῳ» “116 614 ἀοΠριαπα Ἱερῖτατ {ὰ τα 0. 93.) ἀφορίων καρπῶν ΙπιοΥρΙ« ο. Οες.ν, ρ. οσο, 2] οὖς (αρημάτων “Χεποβῦ. Θγπαρ. ἴαυχ ορίων ΠαΠοαγη. Α. Ἡ. 1. Ῥ. 91: 93. ΙΡ! ̓  Ῥ. 5597.) τὴν ὅρων ὠπεμπωλούσαι ΓΗ/ΕΡίο Προπ. ΙΝ. Ῥ. 38. ΡτΟ διανείµαντως τα(Ἡτιεπάυπι νΙάεια: δεί αν: τόο. Β. 6 οπιπιοᾷςα ἀἰσιπτις ἐνεργαζόμεναι, 14 εε» οοἵ- "Ατυν ἅπαντα τὸν δημον διχῇ κλήρους ταῖς μοίρας ἐπιβ οτα να] ἐν ἑωυτρῇς ἐρ)οζόμεναι" αΠτεί εερῖε Ο1α1. -4- λεϊν' οχ Πογοάσέον ππαβρηϊα τὸν βασιλέα αὐτῶν (ΑΠ 2γε[εῦ, Ῥ]]. Τ2αογά. Ῥ. 769. ᾿Ἐργάζεσόωι, ἐργάτις, ἐρ- δύο µοίρως διελόντω. Λυδῶν πάντων κληρῶσαι. γασία, ἐργαςήριν, 46 οπάσπι οσσυττηηὲ ορμοίπα. «μ- «Οἱοηγβως επατατθ ρτοβίοτΙτ., ς ΤΕΓΙΙΠΙ ο ΓγάἱασαταΙἩ ᾷ ο. Ότας, ο. Νδεαδγηπη Ῥ. 7305 44. ἑταίραν [μη Πο]ωπέ. {οτῖρτοτε ρτοραδ]Ητος, απο (μ/ο) θιρΙοἰσ ες, ἀαῖ ὁρᾷν ἐν Κορῦθῳ ἐργαζομένην» οὐδ' ὑπὸ πορνοβόσκῳ οὔσαν ὃς ναϊα. [νο Ἐν | ο νΑΙΚΕΝ. Ῥ. 731 57: Όυαε νεπῖτ οὗ Ίηπι αμασίξαΠι Ίῃ Αθογ- - όό,. Ἕλχεα δζ/σήαι] ΕΠ πο πησπήπῃ ν]άδυίτητ πα» νεπ]ς{ο ἀῑσῖτμν Ἐμοάορίς κατ΄ ἐρνασίην στοά. Ἡ, τηε ρτοήυπι, Πος ἐκ Ν5, οἷο ὃν ης ττα ἡπ αἲδ . 195. Ῥεευπά πι σταπηπασορ ὃς ωβλα)). αἲ η. Ψ.Ῥ.. παπα ἱπάπεσῖς , ρ]αομ]ς[ς ολο αι | 1453. 45. «άγοθίζοερης ἵβλμς βεπετίς ΠΙΗΠΕΤΕΠΙ Ἐργά- ὃς {οπί η δίζεσίαι ὃς δα, πα Ὃ μοι 
τω ἀἰχεται: {εᾷ αἲ ΠΠ ἀἰθίοπας 7. Ε. αἲ Ποβοῦ.Ίῃ Ίσρο 6οβεπῖε. ἁῑοογά]απι. Φμοά χοοορῖ Ἡοπιοή ᾿Ἐργώτις. τὸ ποργεῖο ΕΙ Ἐργωσήρίὸν ἵπ Ατεῖζα Ἱμεβε αριά 1οηπα εί Παδει Αα όως η Οἀγςί «την 8 Ώοπ. Ρ. 736. 195. ὃς 1 -4/ρῥγομ]ε Ἡρίτοῖα, ΟΙ. δίζηται εκ Πεγοάσίο, ηἰιοᾷ πηπο Ἡ, 98. ρα” Όσα 
νυ]ρανίε ο. Αάάρπά, ἵη «γήήσεη. Ῥ. τας. πα Επάμης ΟΓΑπιπιαήσο ὥπησῃ Οοᾶᾱ. «ἄτά, ὃς {. 6ἳ δισκεῖον ἀῑχίε ΊΨοίσ» «4/ὔ0η, Χ. πμ 497. . ΠΊΕΙΠΟΙΦΗΦ ΥΙΟΥ ὃς νεγα Ὀεηοςγήήμς, διζηµένοισι τῶγαθ, μέλι: 
οτίοπ τὸς δημοσίως ποιδίσκὰς ο /ά6ἱ Οἱ. ν» Ῥ. δῦ, Τ9- ϱα2/νεταΙ, τὰ δὲ κακὸ καὶ μὸ] διζ]μένοισι οκ οῤαεῦ "Ἑπάοπιοπίς ὠπελευθέρῳ ἐναυκλήρει συνοικίαν ἓν Πειραιεῖ» ΡΟοξῇ ΡΗΙ]οίορ!ι, Ῥ. 126. -- | Ἶ ρ αὐτοῦ κοὶ παιδίσκα» ἔτρεφε. ΠΠΟΓΕΙΤΙΕΜΙΑΦ αἰελα) εομ- ' 67. Τῶν κύβων καὶ τῶν ὥσραγ όλων] Οοτήρίεις ΛΙ ο σος Ἱῃ Οιπε, ο. ΊΝΕΠΕΥ, ϱ. 7259 98. ΟοΠβΙ 1θει- αὖ {μῤοησρο 1,15. Ρ.19.Α. οὗ ΙΠᾷΟΤΠΗ Ίάςς ἠπνεβ τὰ Ἰλ]σηνεις ἐπτὸ παιδίσκας ἐκ μικρῶν παιδίων ἐμτήσατο.  ΛΙΥΙΡ τορῖς ΤΕΙΠΡΟΥΕ: οί επίπι Ίπάος Ίῃος ππ]το θῇ” κα ο, ΥΑΙΚΕΝ.  ΠΦΙΙοεε, ρυοῦαϊος ιΗμγραίοβηις Ρο]! Τγοὶμηί τσ δοι Καὶ δύο πλέθρα] (τοπουἱο [ερεπάωπι νἰάειυς : τα, ο ρί]αε ὅτ ταἱοτιπα Τά[ ποια οκ ΠΙΟΙΠΕΟΤΕΣ 4) δύο πλόθρα τὸ μήκος’ πεηῖς επίπ] ]αΕιΙάΙΠΙς πιεηίίο- ας ηδί αριιά επ. 7ες/[εγαγΙΗ πῶν κύβων. αὐξ κυβαοο ο ΠΕΠ} αρεξίς Ῥοε[ς πας πλέύρα 4ε απποίτι τοξζα Ροπ: αἲ κυβεύειν πιοητίο ὗ ΟΙΑΓΙΠΗ ΟΗΠΗ Πἠσοάαια ΠιοιπἶἩ ο εοπίία εα (.εοη .γηρ]ίς νοπίε 4μήηαώυ. Ο. ο0.. ῥ/ε- τῖε, {εγ]ογί τοπηροτῖ Ιπνδηπῃ ἀεδαιμν, Ὅοευήε Πο”. 72] ΠΠΕΠΙΤΑΠΗ αγ )η] Ἰομρὴ ιά ηέ ὃς Ισ μάμήΊηςο- ερτοσίε Τζομζι Εἶγῆε Ἠϊβου, Α]ρης Ρ. 119, ἅ Ηρηβό ρὲ αάπιονεη οοἨπιοηβκαής.. πι]]άπ1 1 οφ 1Η{1Ε ΙΟ: Φήβης ἵπ Ῥοήίμο, ικ. 97. . ο ΡοχΏοπ!ς 1η υπ] ἀοξβκβιηὶ. 

- 

νὰ ο ο ορ επιεπάαεῖοπς 11ἱοΠΕΙΠ Ἠὰ- 6ο, Πλὴν πεσσῶ] Νυ]ίαπι Πὶς {οπρτοτί ζν/]μ” κ 
} 



Τγιαεπης ἀηκ]ε 1/γάος { Ἠωθσίασι α {ὁ πποχ αρρε]ίαίο, ορ. ο οι ἴ. ὠ λαο Ἱπορετία, ἃ ἷό στ 1 ο . ττδαςς 9 
λ κ να ν ΠΡΙ ἆϊ 1, .α. Ν 5 ; ς 3 δν ιο» . η κά λν ο ος ΣΙ ΕΠΗΤῃ 1ΠΝΕΠΕΒΟΠΕΠΙ 191 πο νεπαισαηί πζοΑ) ΤΑ 3 εξεύροσὶν οὐχ. οἰκήϊουταὶ ᾿Λυδοί, «ον δὲ ἐδὲ «εἩ , Ἱς 1 ] Ξ λ ἡ λλ1ρ / Ν ς Ὢω ς ; αν Ῥοιτο 1 μες αἆ Ὃ ο ας ο πρὸς τὸν λιμὸν ἐξευρόντας: τὸν μὸν ἑτέρῳ τῷ ὁμερίό 

ι : ο” λ ον ἳ ἑ Ἀνοπιπκολωμρανοιεσ τομαµαίοµς ἀραιίον ιόν πάσαν, ὕα δὶ μὴ ζητέοιυ σιτία" τὴν δὲ ἑτέ- 
/ 

ης νιάε]οεῖ «ἶδοΒ πο! 4ΙΦΓΕΤΕΠΕ: αἰιετοαμίεπι ”. . αμ αν 2 
4 Ιαῇρας αβΡ/µπεπίες., νε[οὶ εοπ{Ηεν]ςίο. Αι. Ἐν α ααυρῃ τς μι μα η ισα ολ ᾳἩς ος πιοάο ν]κίσ[ε αηπί ἀαοάονίσίηη, πῳ θιάγει ον δυῴν θέωτα έἶκοσι" επεί τα 9ὲ εκ. δΙ απτοπα ππα]ηπῃ Ποῦ. τεπηίετετες» {5ὰ τηαρἰς{54)ίέμιΙ τὸ κακό, ἀλλ ὃ ἐπὶ μᾶλλο ἔτι βιάζεσθαι επἶᾶπα Ερνίτοε, ἔηπῃ τέρεπῃ Μηίνετίος Τ.γάος Ρῖ- οὕτω δὲ τὸν βασιλ]α αὐτῶν, δύο μοίρα» δελώτα Λυ- 
{αίαιη ἁϊγ]{ος 1Ώ {ΟΓΓΕΠΙ πη]ῇ!5{ς, ὃς ᾖο8 αι]άδπα ο πάντων, λήρῶσαι, τὸν μὲν ἐπὶ μο, τὴν δὲ ἐπὶ ας 1π ΓεάΙρης {15 ππαπετεηξ, 1]ἱορ νοτοπε οσα]: ἐξόδῳ ἐκ τῆς χώρς' καὶ ἐπὶ μὸ τῇ ο µένυ αὐτοῦ 
τοπε ος ραπ], Λο νετο Ἡς αμ! ἵπ {εάῖρας Πηῖς λαγχωεση τῶν µοιρέων, ἑὺτὸν τὸν βασιλέα «προσ]άσ-- ΤΠΑΏΠΟΠΕΤΗ {οτι ο6[εητ, τα επι 1ρδΙπ1{ε αά-ο ο. ἂν ασ : νῦν μαῖλὰ, ἀἰά]δίει Ι]]ὶς απτοπι αι ορτεζΙοΡαπτς., βΙαπι ο οσευ» απ ισς ἁμήή ονλνασρο ϱή σα 2 {αυπι, οὐ Ποπιετ Έγττπεπο. ος οκ [οτῖς (τῷ ούναία εωαι Τυρσηό. λαχόνταρ δὲ αὐτῶ ο. σα{Ἡ ο Ίγάῖα εκοεάεηῖες, ἀε[οεπαϊσ[ο ὀπηγτ- ἑτέρες ἐξιέναι ἐκ. τῆς Χάρης, καὶ κατά βηνὰι ἐν Ἄμυρς Ώαπι: Οεπλοχ[αρηήσαᾗς παν]ρίϊς, αἱρασεα αι η, καὶ μηχανήσασθαι πλοία, ἐ τὰ ἐσθεμόης τὰ αά Παρε]]εέβ]οπι «οπηπιοὰα Παοδαπε, ἵπιροπο- πάντα ὅσα σφι ἣν χρησὰ ἆ ἐπίσλοὰ, ἀποπλίεν κά» ΤΠΕ» αά νΙόζαπα {οάεςαιιε ασ τεηὰας οαπ110]-0 στὸ βίο τε καὶ γης ζπτησω" ἐς ὃ ἔθιεα, πολλὰ παρά- ν]Ι[Ε; ἀοηες νατῖας πατίοῃεο ριεινεξε, αἆ ο ο σα μας ο μόνα , ἐψαμθθο, ἀπικέσθαι ἔ Ὀμβρικούςν ἕνα, σφια Ὑπηργος ρειγοπἰς[οητ: ηδὶ οἴνιταίδας σομίΊτι- ον 2 : τν ο βρ ος ο κ δἳἱφ, αὰ Άμης δημο ἀΐοῃ μαδίτανοήπε, ας Ρο Ὀιορυσασναι πύλιας, καὶ οἰκέευ τὸ µέχριτοῦδε. ἀντὶ 
Τωγάἷν τορ]ῖ Β]Η , φαῖ «ος ἀεάαχίτ, ΠοΠΘῃ πηηία- δὲ Αυδῶν μετοοµασθήναι αυτοὺ» επεὶ του βασιλέως τοῦ 
Ψ]δία, μὲ πιήμς αρρε]ἰατ]οηΏς 4ποθπε ποπηῖπαιϊ Ππαιδόςν ὅς σφεας α’ηγαγὲ' επι τουτε την ἐπωυμιή ποπηε Ἑγτιμεπ], 11 ἰτααῖθ ἃ Ρετῇς 1Π [ετ.οΟποιευµένας ὀνομασθηναι Τυρσηγούς, Λυδοὶ μὲν δὴ ὑπὸ 25 Υ1ΤΗΤΕΠη ΕοάαξΗ Βπετυπε. Ἡ1ν ἶαπῃ ποδίς Το- Πέρσησι 9 εδεδεύλωντο. Ἐπιδίόηται δὲ δὲ τὸ υθεωτεί μέ ϊ ] Ιτ]]]ο αι «ε ἑ ο ολ ; {ς ἃ ς οΓ.519 ς Ογταπι, απἱσπαπῃ βαστῖε 1]]ᾳ, απῖ ἡμὺ ὁ λόγος τό τε ΚΌρω, ὅσι ἑω τὸν Κροΐσε ἀρχην ο ονετέΙς ἀπρεπίαπι, ὃς Ῥευ[ας» αποπιοάο κατέῖλε, καὶ τοὺς ΓΠέρσας, ὅτεῳ τρόπῳ ἡγήσαντο της 19 ΙΠΙΡΕΤΙΟ Ρο Ππε, Τβιταταπεπιαάπιοάυία λα Ὡ προς μες απ ο τν πες απ] ἆαπ] Ππεπιοταπε Ῥεγάτυπι, πηοικο ηλ ραασσῃς:. πρ μα ές πα μετεξετερ κ ο πο ν ῳ ὀχτο]]εγα, Γεά Ῥτοιιε Πϊα {ο µαρεπε, τοβοττο {ι-Ο5λόμειοι σεμνοῦν τὸ περὶ ΚΌρω, 4 λλα, ΤόΥ εὖγτα λέγε ἀεῃῖ, τα 6Ρο εοπ{οίραπα» βημτις Γρ]εεκα- λόγο, κατὰ ταῦτα γράψω" ἐπιςάμενος περὶ Κύρα 1α5 εε{ε ἆε ΟγΥτο πατταπά!1 νῖας. ΘΦσασπι ΑεΩτ Χοιι Τριφασίας ἄλλας λόγων ὁδοὺς Φῇα. Ε᾽Ασσυρίων 

ν ώ : τ τωα 1 ώ ον. 3 ο ου 3, ο ο. ο ονβρ ' πες ο απηϊ5 Ἐν Ρας ος ΑΠΑΤΙ οῦ- αβχόντων τη, άνω ̓ Ασίης ἐπ) ἔτια εἴκοσι χαὶ ποτα- 
ο - ο » νο . μις εΠΐ αμα ο. ἃ μσ «ΗΟΕΤΕ ΟΡΟ: χόσια, πρῶτοι ἀπ αὐτῶν Μ]δοι Ἡρξαντο ἀπίςασθαι' ταΏε: απῖ ουπα Δε[γτῃς ρτο Ἰδετιαῖο ρτω] αεί οί ως οὗτοι περὶ τῆς ἐλευβερίη µαχεσάμθαι τοῖσί {πεπιε {8 Ρορίετιπε, εχκοις[οηπε [ογίτης ορ ος ᾗ δα. ον Ὄονς Ἱηβο Πρετίαϊεπι ορίΏμετιῃηῖ.  Ροῇ απο ὥ αν ; 9 η) ΑΚ α ώς αι πα 

6118 πα Π]οπες Ἰάεπι {εσετιπε ᾳποά ὃς Μεάϊ. 6ε- Τη ὁ Βλοσύμηη Ἴλευ ἐρῶθήσαν ματ 9ὲ ος τν αἱ ἃ . ὶ ν .. Ἱ έ κκν κ ἵσταιῃ «ΠΗ1Η 141Π Ῥει «οΠΏΠΕΠΤΕΠΙ εηῖες ο- ἕ Τ ἄλλα έθκα ἐπίνε τωύτο Ἀ τοῖσι Μήδωσι. Εόν- Ίηπος Ῥτορτής νίνετεητ Ἱερῖρης, Ἠας οεσαῇοης ΊΤώΥ δὲ αὐτοόμων πάντων ἀνὰ, τὸν περ, ὧθε αὖτις . 1. . ον . ν ᾿ 5 2ο π : νι ον οἱ νο Μ ν ανν λαβνα ΠΙΡΙεξΗ Έπειαπο. Επίεκριά κὲς τυραγίδας περήλθω' | ἀγὴρ ἐν τοῖσι Μήδδισι ἐγέγέ]ο : 
ς ον ο) τα. ν - ὄτρῳ ων» ο λνἈά Ἄλετωκ 

της ΤἨπαοτι, αὐὶ 4α πι αἆ εγταπη]άοπα αξρῖ- οὗτος ὁ Δηϊόχης», Ἱς ἐρασθεὶς τυρανγίδοε, ἐποίοε τοιάδε ΤΑΤΕΙ» 14 9 Ρεδῃι. ΈΟυηπι Μεᾶί ρεί νῖοος -- ο κ, ας νο τν. κ Παρίίατεπε, Ὠείοςθς σι απῖς αριιά [ος Ρτο- Ἂ Εν αμ ο πια σεν. 
Ρατας, τηπα πιαρῖς Ππάϊοβασαις Φπταϊεπι Οο- ιν ο μμ να ται προθυ- 
1εῃς εχεισεραῖ, ἶάαιις, αι]α νιἀεραῖ αρα Με-Ιοµοτερο δικαιοσύνη επιθέμθος Ἰσχεε' και ταυτα μεν 
95 Ἠηνείο πῃαρηαπι φµαῃάα τι ]όσυπι 1Πβχ- - τοι, ἐούσης. αγομίη» πολλή» ἀγὰ πᾶσω τὸν Μηδικὴν, ’ . 4 καὶ .-- - . 3 

. ον ς Ἶ τ4 ) Ακ ος - ον ̓ κ ών ο ο ο. ἐπιοίεε ἐπισάμενος ὅτι τῷ δὶκαίῳ τὸ ἄδικον οἴολέμιόρ - ὶ ἳ ͵ ων 2 ον » ον . ο» 1 ο τς κά "επι, οἱ οἱ ἐκ της αὐτῆς κώµηρ Μῆδοι, ορῶτες αὐτά 
: ον ο ασὺό 

ὤ 241. 49}.. νι]ρο εὕρεσι». Οιιάς {ο ος κα μας δν τας κ ο ος μὲ ὃν. ον ο μά 
ἡτ Ε : : : απαητΗΣ, ἵδηριε Ββα12. Ῥ. 1969. βπ. είπε νοτο 71ο ὅτ {ὐ. ὐ Ἔτί τς ή. ος Ὦ { Ἠπιμένεμ λωχούσῃ Κενµς. Τιερο ορ ή τι Τ.Α. Ε. Ρ. 91.» Ηδἱ Πὶ5 πίτα. 6 Ἠα- εε τα "ο ος ἄν το. ὁ {εα., δεδούλωντο «45. 7, «ἄγεῥ. ἅτ {εά:, Ῥορίαταιε ταήπεΠ» { ορᾶς Ίοσεῖ, . Ψἱάε αἆ η ο ο. ἐπιδίζηται -4νἡ. «ἀγῦ, της ἅν Ππαγα. γορῦ. 4. ἐπιδίόται. 7 ῥτετισι Ἠΐο Π]αζας Ίπ ο; ο λα ϐ Ἐκ Ηεή, δὲ 4εδ., ἵη αἰῆς τἆλλα. ὁ εύόως ή, 14, ὃς «494.., νυ]δο αὈεταῖς { 18 ος το «ἄνᾖ, «44. Ἰξευι, ἐν ποῦ Λε Ίῃ ή. ΝΙὰ. πά ο ορ ΧΠι, 7ο. ᾖ Ἠλες υραιίε {π (6. 98. εχι- 8η ΧΑ το. {ού οτα 4: 4.λ., ἵτ 4Ο ἑωῦτῶν, ἐν ῇ «4ἱᾷ: δὲ 6ος. ϱι Πάσα ὃς «4, νυ]δο μζλλόν τευ 
{50. Πεσσοὺς ὃς πεσσὸ /ίι Τ6ΤΗΠΕ, ΠΟἨ πεζούς, Φ6πιρεῖ- (σου. ὃ, ὅ, ἃξ οἱρίο Ἰα[ ος ΗΙΠ. Ὀϊρίοπι, Ρ: 928ὲ νς 1ῃ να πι Ρεοσατῖ5 πὉδοοπάϊεα τ[ραβίπι ας. αἴαις α[ῆ, ο ιτ νο σο ι ο ει ἳ μν. πρ ο ον ο 6α μα επ οι  ογ. Καὶ τρφασίας ἄλλας λόγων. ὅτο,] Ψουε ἀῑχιε. η 
ορ ζίο. ο Πάμζ μα 00Η55 «Ιοάαριαμής, Ἱπῖϊα ὅτ ΠΠ τα {1έχα ἀϊνοτῃς πιοᾷ!ς ρε Οπεηᾶς Ρ : τρ Ἡ 2 μι ποπ εν. ρω ἰμς 4Ηοτηπα Ίσσα. βας οοἱεῦτατῃ βῄστιπε, Οίας, πεῖ Ῥοτ Ι6ΟΤΙΗΗ Παρα μα Ας σεν. τὸ μις ΝΕΟ πεόσοὶ οα]οι! τα ἑοπἀοσοβαςίπητ, ααπί ας Λάβε; εεϊν]ε νίαπι» Ἠτο, «ΕΙ» 3 οφ/ομὴ! ει [εγαγὴ ἀΠ]Πιο[α απῖς πο πημ]ος ἴυταιε Βῥοιἡ, Οπἱά «Χεποῤῥου [εξατας Εαεσίς». 1 σμιός αἱδρμεάνεΓυπί 7ο. (0Η. ἆξ Ὅαμιυ Ώλαὴδ, ο ΟΠΗ 6ῇ ποπποῖα, . Εοταα ὃς βιαπι Πδἱ παϊτθΗοπῖς ος ο Ῥ. δὔ. δ. Ραμη] ΟΥἡλοσε Ρι αγο, ἀσθ ιά. Εσπις Ἰαδιήε «μορίων Ίν Ῥοηβ ν. 77ο. Ἰαυὸ οΡΏο 
(ζ9. Ἑωῦτὸν τὸν βασιλέα προστάσσειν] Ο]. εἰς λές πρό- η Ἐπ) ἔτεῳ εἴκοσι καὶ πεντακόσια]. Ἠασο ὃς αὐᾶς {μο; αρα. Τμ νίᾷςπῃ, 8ο. νι, ὃς. Οἱηγ/5. Ιῖς υ1ᾳ8, ορόιπε Οοῇογης ααπριΠΕ1..Π. ον κα πενᾶ Ῥιμάθῃ- π πο Μβοτατος αάβιχῖε Ρἰώτα: 1γάππι, Αἲγίς Π- ἔοτ ὃς σοὐβάστηις, Παμε 1δὶ σομπιοπικτάζαπι ο, ντ ον “23Η α ραΐο αάβοπαειπι, αἰτονὶ Έγγλεπα 7. Οὗτος ὁ Διός] Ὠειοσδπι πο ΡΙποϊετ]ϊ Βο]γπο. πο τς Β. 91. Λαχούσης δὲ θῆς ἅμα λυδῷ μοίρως πι θτατς «Νας Τε, Νετυτη Μα ΗΡῆς αἱοτηπα Ἰηββ εν, αν ιν 3 ἐκχωρῆσαι. ἐκχωρῆσαι δὲ τὸν ἑτέραν» Ὀμαετιπί εοδή νίπὶ Ἰάέπιπε Επεῖε ἃς ΑτρῄάΧαάις, ουήας ας τι ρημάτων τὸ µέρη. δίς, Ρυῖτο. 10Η- ἵΠ ζζὗσο Πίπομα 6. ᾱ- ποιποΓΙα άυσας, 8η Ῥμταος- ο ον ΠΕΠΙΗ Της Τῃ ]εη]]ας οτας αἴηήο Ἐκγμίου- τοφροήμς, ὐηληρίως» 1οΜ1/αήοηίμς, Ῥγ]ήερμο: ἀὸ ΣΗΙΠ βοΠΗ ΟΙΙΡΙΠΑΠΗ Τωγ41 ἀρήεηπε,, απ οά Λοβγωη Ἱο- ουα [πο «δοῤγοοὂγως Ο24Ε. «49, {εξ 1ν, ᾱ- ὃς, ὃς ου Ῥ]η1ος ΠΠΙΟΓΙΑ παάἹάσγιης. ἵῃ ππβσῃα νεηωταχοοἩ- εν, Ο(ῥα δρίο/κδ. ΓΗ). 0Ῥγοποίορ. ρ. 145: 6ρτο- πογετῇα, 4ε αὐα Τῥεος, οξέως ΟΙ ος γην, {ιο Με ον» ν πα μας πιό : ον ο χ 4 



4 

6 πομῶσι δὴ παῦτα οἳ 

9 
αν λα... ών. αν κ οΒὶ 
που τροπ8ε; δικαςν μυ ἑωύτά. αιρεωυτΏο. 

α ὁ ππτοιροο 

ὁ δὲ δὴ, 

. 2 - Ἡ 1 - ε ωΤ. 

Μεᾶϊ οἴἵτα ραιᾶ Ρεξ Ψῖεος δε Ιπϊμτί, Ὠοίοσες, Ἐχοπαρίωσα 
τορ]1 {πιρειίὰ Ἰηαοάό1, Ἑκκδαίαπα οοράἶτα 

λ 
/ 

φῖσαπα, Ἰπιπεπῖος Ποπηπϊς πποίσδ, 1ΜΙΕεΠι 

οἷα 3 μνεώμθος ἀρχὸν, ἰ9ὐς τε καὶ δίκαιον Ἡν. ποιέων 1 ςἱρδύπῃ ΠΕΙ σοπΏΙτααπε, Ηῖ6, πε αἲ ρήπεΙραηΙ 

τε ταῦτα, ἔπαμώ εἶχε οὐκ, ὀλίγον πρὸς τῶν πολιτεων 
οὕτω, ώσε πυνλωόμεοι οἱ ο τῇσι ἄλλήσι κώμήσι ὡς 

Δηόκης εὔι ἂν μοῦνος κατὰ τὸ ὀρθὸν δικά ζων . πρό- 

3/ 

ἠκουσα}, 

: / / 3ν αβτέκα. 

τερον περιπίστοντε ἀδίκοισι γγώμησιν τότε επεί τε 

αὐτοὶ δικασόµθωοι' τέλος δὲ» οὐδοὶ ἄλλῳ ἐπετρᾶ- 
πωτο ο Πλεῦνος δὲ -ἀεὶ γυομόε τὰ ἐπιφοιτέο- 

τοῦ» οἷα πυθανοµένων τὰς δίκας ἀποβαίεν κατὰ 

τὸ ἐν, Ὕνθς ὃ Δηϊόκης ἓσ ἑωῦτὸν παν ἀγακέίμοο» 
ο. οι ὁ , ἡ 

οὔτε κατίζειν ἔτι Ίθελε ὤθαπερ “πρότερυ περοκατί-ος 
ς 

ζων εδίκαζε, εἐτ᾽ ἔφη δικῶ έτι. οὐ γάρ οἱ λύσιτε- 
σος { ιο να οκόν «η ν ῶ τὴ {ης αῑσΙν Ἀέεν, τῶν ἑωυτὸ ἐζημεληκότα, τοισι πέλαν δ ἡμέ- Ίεραε. πεαϊ]εοτππΊπο ΙπάΙσβΕΗΓΗΙΠΙ απιρ[ῖη ἀἰΧ1Σ: : 

: / ” . ο ς ”/! 

ρής δικάζω. ἐούσης ὢν αἁρπαγης κα ἄλομίης ΕΤὶ 
ππολλὼ μαλλον νὰ, τὰς χῶμας 

/ λ ο” έ / : ” 

λόγο, λέχωτες περὶ τῶν κατηκότῶν. ὣς σἱ εγώ 
ε δώμα τὰ ν), ”/ “ οας κω ασε, / δν 

χέω, ἃ µάλισα ἐλέγο οι του Δγπιόχέω ΦΙλοί δο 

22 
92 

25 

22 

92 

ο» 

λ ορ, ωώ 
πρότερον 9 συ» 

1 

Οὐ γαρ δι τρόπφ τῷ παρότι χρεώμωοι, ὃυ- 
͵ Δ Ν " . ᾿ ο... 

νατοὶ εἰμέν οἰκέευ τν χώθ, Φέρε, φσωμο Ἡ- 

απηρίτετ, τεξάπὰ {8 Ξφαππιαάέ ρταΡιε. Οὐδ 
απώτη {ασστεῖ, Ια1άεΠΙ αριά ρορι]ατεδ ους 

Παπἀαιααιαϊη εχἰρυαπα; αἆθο αἱ μοδα πιο]; 
ρ6ητος «εἴετόοταπα ΡαροταπηἹπσο]α, ποπαρε Ρε 

: ο. ἳ '. Ἴοοεπι Το] πι δξ[ε απ! Ιπεούσαρτε Ιπάϊσασεε, ΡΠΗΣ 
ἄσμεοι Ὁ ἐφοίτεο παρὰ Το Δηϊόκέα καιοοἰπ]αιῇ» {εηῖεπεί αἀβΙΕ81, ταπε ροβα παπι θά 

νοτιπε, Ισ αὔ]πετεπῖ αά Ὠείοσεια ὃς 1Ρῇ πα. 
ρατατῖ; Ῥοβγεπιο πα] αἲἩ 1ά σοπαπηττετεβῦ’ 
Ούμπ1 νετο Πιππετας ασσισΓεπ τα [οπιρετας Ἡ ο 
ἀσετατ, πτροιε α] Ιπεε]Ιρετεπε {οπεεΠΗα5 εἲ 
νετο τειπήπατί, Ὠεῖοσες, απ]πιαάνεττεΏς ΜΗ 
γετ[α ἵη {6 πππη Ίποαπδετα, πθαίε απηρΗ» χ΄ 

Πο εοπΠάετα, ΠΡΙ Ρας ρτΦΠἀεΒς 14 ἱσαραῖ, Υ
ο” 

Πᾳπἱάεπι ποπ ετε[ηα οκ{ς,, {1 ἔοέμπη ἀῑθπι »ΣΕΡΙ5 
15 περ]εξεῖς, ἀῑτίπιεπα!ϊς α[οταπι μαρυς 

Λο δνι ρω. οκ ώς άν αὶ αρα α]βρήαήςηυ 
ἐλέχ.)ησαν οἱ Μήδοι ἐς τὠύτὸ, καὶ ἐθίδοσάν σφισιλοβεΏάςτεῖ. «0 0π1 Ίριτηγ ταρίης {σε]ετααπε Ρᾶ” 

ῄπη ρες νῖσος πηυ]το εεῖαπη Ππας]ς αὔαπη ΡΠΗΦΡΣ΄ 
ἵτατοπτυς, ΊΜοά1 «οηνοσαϊο σοπςΊ]ίο., 4ὲ εΟΠΙ’ 
παπί τετυπα Πάτα ςοἰ]οηπί σῴροταητ. Έτ αμαϊ” 
ἴππι ππϊμῖ νίάετας, Ρεῖοςϊς αππῖςϊ πιαχ]τΏέ 1 
Ἠαπό {οπτοπαπι]οφμέραπεης; Νεαπααἁαπιρτθ” 

µέων αὐτῶν βασιλέα, καὶ οὕτω ἤ τε χάρη εὐνομή-95/επῖῖ πιοᾷο Ὑϊνεηϊε Πάπα ποβαπα τερ]οΠεΠΙ 
λ υὦ λες λ αΨ φδων. Ἴσεται, κα αὐτοὶ πρὸς ἔργα τρεψόμεδα, οὐδὲ 

. ον ᾗ 4 » τὰ οὖν / / δις. δγαϊκ.-- υπ αγομίηε ανάφατοι ἐσόμεθα, ταῦτά κη λέγο- 
τες, πείθεσι ἑωύτοὺς βασιλεύεσθαι, ᾿Αυτίκα δὲ ππρο- 

. / ϱ/ κ / ' . / ο ἵ, ../ ον 
βαλλομέιων ὄντυα «΄Ίσογται βασιλέα, ὁ Δηϊόκης ἡν 
κ λλες 8 Ἶς ο Ν ὶ / 4 ολα . ἐνλ 

Ἀθλλος υπο παντού ἀγθρος 1 προβαλλύμειον (κα]οΓοπΏπιο δί οοπ[ι]εαίαπι ΕΠ απθπππαπ τεβεῖη) 
δα ο 95 1 ο 7 

αὐέομώος' ἐς Ὁ Τ8τον καταμέεσι [βασιλέα σφίσι ένα. 
ς λα λ 5 .. ον ο» ὃ οἳ' εκέλευε αὐτοὺς οἰχία τε ἑωυτῷ ἄξια της βασι- 

΄ 3 ο» . Ίδ.έ ο. λος ρωσ θδ σκ- ο 

λήἴήΡ οἰκοδομήσαι, καὶ κρατύνα] αὐτὸν δορυφόροισι, «ασ λα μυς ο ο δ πειόνη, ας 
ο μόν δν οἰκοδομέεσί τε γαρ αυ- 

τῷ ο 

απς χ. 
οι λα ρα ος 

µεγαάλαω τεκ
 ἰχία 

ὕρης κα] δορυφόρο; αὐτῷ ἐπιιτβέτεησι ἔκ πά/]ων 
Μήδων καταλέξασθαι, δ οἳ, ὡς ἔσχε τὸν ἀρχὸν, τες 

Ὁ Νήδης ἠνάγκασε Ἐν πολισµα ποήσασθαι, καὶ τᾶτο 
«ανά 

α) ἰσχυρᾶιν ἵνα αὐτὸς ἔφρασελ 

Ῥοψ/[ωπας ΠαρίίαταΣ αρα, οοπ/Ἡειαπιής ΠΟΡΒ 
1ρΐςτεσεπῃ, Πῖ Πς τερῖο ποῄτα Ῥομ]ς Ἱερ]δαν 36 
πηπήβτετας, ὅτ πος 84 ορετα εαἰπς., πεαπερΙθ. 
ἱπιριπίταιο {εε]ετηπιεχε]άαπηςς, Οπφαμμπς 
τεβειτοπίησ, σοη/{ει{ουηῖ Μες πὲ τεσπεπτῦζ, 

στεατεηῖ, Ώεῖοςες αἆθο αὐ οιηπίραφ ρτοδ δὲ 
ο. πό” 

. ο. ώρες. 

οτεχ «οπιρτοβατειΡ. Ατ 1]ε 

οτατ], Ἠιής Μεαϊ ηορο ριαίτεταπε, οἶφεε 

ἄσηπε {α1ε]Ιτες ες υπ]ψετῇῃς ΜΜ εῖς ΠΡ: ἀε[ίρε” 
τα, ΏεἰοσεςΙριτΙτηρεπΙοΡοβεῃς, Μεφος σοπΙ”. - 

περισέλλοτας» τῶν ἄλλαν Ίσσο ἐπ]μέλεσθαι, “πεθο-.. θε πΠπα οβρίἀπ] «οΠάες,Ἡε ος ηπο σοπί” 
µέων δὲ και ταῦτα τῶν Μήδων , οἰκοδομέει τεχεαςο ωππ]ίο εχοτπαίοηΙΕ, αἰΙογαπῃ Ποπ Ίξα παρα  ώ κας Ἡ ου κ μωρο ος ͵ 
γάλα τε καὶ χαρτερὰ » ταῦτα τὰ ν ΕΑγβά- 

λος, ἷ μ ς ὦ δη αν ένα νὰ 
ταία χέκλητα|». ἕτερῳ ετέρῳ χύκλω 6 εεσῶτα, 

»Ἱὰ ᾱἱ- Ραρής Β. Κε, μνώμενοο 
λος. ἄνθανς ἐν τῇσι ΠΙΑΓΡ. Φέρῥ., 
«ἄνᾗ. κε. αγ; οἵα Φ)6βῥι η Γή. κάλλις, 
Ἰκβώτωνὰ οαῖεΠ. ϱ άεπι ὃς ανά. ν]ρο ἐνεσῶτῳ. 

ἀθέα νι. Ρεμ Ῥομλοί»  οὐϊ ο μας ΟΠαιαάϊχο- ́  
τάπα ομἱΠοσεΠῃ οφ Πείοποια Ργονί ἆερα 
{ωάΐες /ὀγΙο [ὲς ΙΕ ϱβ ἄσ, Ἰθεῖο, ἐδίκαξε". ἑαιΐει Γα1ΐ0- 
πε ΕΠ ΛέγΙς, Ἰθεῖω, ἔ5, ἐς μέσον ο οσο, ω]' ἐπὶ ἆ- 
ρωγῇ» δικάζει, 1... Ὁ. 574. δ 5ὃοι 
υσγέῶς» το Ἰὺς ίσος ὅος [2/1 Οζ ἡΙ[ό- ἶσος, υἱχ η - 
20 ενἠ), ϱΗ1 ΕΠεγδάσἒμ 1 712/1ε ῥᾳδιιο ή ἡ)]μή ὺ- 
/0Πἱ5» τὸ ἴσον πόλεμον οὗ ποιεῖ, Ἰσιαίμι ή μαγεζο π 
εἴως 11. ρ.95. ΏΌιι ῥΗς ΜΙΙΤΗΗ [ρεῶαμέ» ζὗσε, ῥαµ/- 
70 αη{ε» 4 ἐοάε”ι Ώείορεν Λαζεί, ἐπισάμενος, ὅτι τῷ δι- 
χάῑῳ τὸ ἄδιιον πολέμιόν ἐξ εν φιλη ἐ, 
1110 Φοᾷ ἡλλῆε {μῤσεγοξ» τη ο 11Η επίη) 
Ἠογράσσης ΙΩΜΗ/Εβο [αη]βεοξν ὄήπε δις, ῥ7οδε ϱἨα- 
21Η οἶσέδ ῇ 
{η]ρη/ος» {αγ οὔ/εγοβε/ὲ ει. η ηεηην πο ϱμ]ς 
6/64 5, αὐ γερή αάρήγαΜΙεύ]ο ο εοβΕἱΡεγε/» /{- 

-θμεῖ, 76 (1Η άΕή) σγβἠγο» ᾿ἠἐθεπά μη ἐν/ε » ὅτε τῇ ἀδικίῃ 
-πὺ ὦδικεύμενον πολέμιόν ἐς. ο(ιέό ο) 116)» {7 αρ ΜΙΠΕΗ{Ο 
ένο βαν), ΕρΙήοςν δ ῤσε δο]ομῆ ὤ)ῶ/ ῥηά {νηε- 
μου Ῥδορηήν/. ο. δ41. τὸ γὰρ ἶσον νόμιμον, οεί 0/9 
αινὸν, ἀνθρώποις ἔφυ' Τῷ πλέωνι ὃ' ἀιεὶ πολέμιώ καθίσωται 
ή σον. ϱ)η//ο. ζΗ11 ΠεμΙεη Πέ ἐπ ο) Ο1µή 

μα ο ΜΗ ΙΟ σα. 
ση ὤρμο[οας. 

Ίκων κδθίςαται σοὔλόωον ο) Πρ] κ μν, αδρή  τ καμωώω. ρε {ᾶ ϱῇ Ηεγοκο1. τῇ 

ἵπ Ἠσες αἆ πια; {δά 
μη 

ν.δ, -ν γὰς νο ιώα. κ 

ο το μμ. 
ών τς αχ οκ... αν αν 

.  πς) ν αν 9 νο Μα. ο ῳ ν 

ο- Ν 

. 

τᾶ-, Ἰδύρ τε καὶ δίκαιος ἦν] Έπος ΠΡ οὈ[ειναβοποπι.. 36. Ἔνθαπερ πρότερον προχατίζων ἐδίκαξε ] Ώο 1μά(ἅ' ης» νε ΠΠ τερος (οι ρείναεί ΒιοήΠε, Ίος {ο]]οπιθό' Ίπμς, Όμυν αρ 

«0ο, ὢἱ Ὅεγο ϱΗ μα (- 

Μἱρης {16Η υε}2ής Ὁ]- 

αξ πα) ερ οεκαέον, {414101 γε: 

Πο- 

οάμ]ομο, ο σε) [ο] [ορ εἶἴή ῥο//μ]αί 

οσα: ο, ζος, τῷ πλέονι ὃ ὧιε πολέ- 

“πολέμιόν ἐει. Ἠποο οχιάϊτο Ί]α 
μήδΗς πιοηΌαηαε αυ ΣΠ υπ Πὲ- 

.... 

Φηρτα Ο. τή, ας ἄνέθηνς τὸν ῥρόνον 
ἐδίκασε, ὅξν, 56. ΄ ΔάάῑταΥ χιείς Ἡ 

ται ὃς απα Τρρης 
Ῥπαεε]ατε Ο]οεμο δαῖς 
σειν. Ηρόδοτος ἅ, οὗ ΦΗσι δριῶν ἔτι, 

η ρης αμΙσετε Πεγοῇ, ϱ. τόο. 

σ 
αὐτῶν βασιλέα... | βἰ 
51. Τὰ νῦν ̓ Αγβάτανα κἐκλητα]. Ώσπήτος ἀεδσι 

η]]ς ππεπιρταπ]ς Πασά αἩ ιο ο 
. ας ΒΗτ Ο, ττο. ι 

6η. 93. 1ΝΟΠ Ῥ]αςατ Ἰᾷ σοπβ]Η Ἱποδγημπ ρε, ἀοχἜθογομε. ο αἲ Ῥ]αίες {οἨσβης οο[οῦέῃ 
Μεᾷοτηπι τερίαπι Ἠαης Ἡν 
ηι6 ὃς εαν Αγβάτανα, 
Ί8τυΠῖ, Ίηπο αὐἰάσπι {π Ίμις Ῥρη[ος Ἰδρκε Κορ, 
Ῥαρήνην, ἐγγὺς Ἑκβοτόνων, Ίρςο ἀθᾷσται “ΑΥΡΑΤΑΛΡ 
Πεμ 1η οιερθση! Ῥαβήρη Ἱεσίωτ.  Ορίπος Μϊσο ή 
Υοςαῦυ]πη Ἱπ 6) ὐγΙ! Ῥεγ[ ν. 027. παπα αὐαξ 4 ὦ | 

ευταπι Ἠαρετεπτ, ΟΡ{ΕηΚεπιῖρης ᾳἁσφις μας [Ἡ 
τε ΜΕεΦΙ5, πιωπῖα εοπ[Ηταῖτ αππρ]α Ώπιπ] δε ναἲ- 
ἀᾳ; εα 1ρδᾶ 41 πμῆς Ἐκραίαπα αρρε]]απτυτ, ἵἩ 

ο ο Ῥυπηῇτ Πΐπο δµίάαε, 
6 ΑΠ ποιέουσι..  Αγβότονα 

φ 

3 ' 

ἐς τὸν προκΏτ. Ἶ 
δᾷι εἴοοξῃι, οὗ 
ζ 

ἔτι, {5 101 μ]έγα ΠμλοαΜΗΤΗΗ: Πο αΏ]ά οΏήτῃ ης ΣΑ 

ορ » οπως ἀοξβεβπη γἱη μή 
πα. { 

σα 

πποπΏσιηπε ἀμάηπ. Τη Άασπι, Ῥ]: ϱ δ ριί 

να 6. ΧΙ. δι Πἠοίορ νο Ρ 

τά τ 

Ἰεπαγά1ρ. 491. ὃς Ε. Φιερῥαμς ἂς Γρ. Ὅ, 

Ῥ. 91Ο. καῄτοιπερ ερ ἐλέαι πι ας ος ή ἐιεν) 
ν μέλλοντα, ἀνθρώλου καταδικῶν, ἔγικὴ ὅτς, Ρ5ὶ ἴ (αβνοτης καταδίκάζην οοτεαἱ δὲ 

ππηηζη(εε: Δια, τὴ 

(9. Στήσωμεν ἡμίον αὐτῶν βόρλίν]΄ Νου ὃν 
Ἰεαρας αὈζοτριαίη ἃ Περης ροκ ας, παπα ος 

)». 39. ἕνα σφέων αὐτόν 
να ἡμέων Ῥασθάα μμ κι. αἴ Πε Ίτα {σπρβς(ς Ἠος 

{ου]τας[ο ομουλωο» 30 ή, 5: ππίπια ΝΕ 

επ] νείστιῃ οοπρ]Ισο ορ] 
Τείτε εβῥαπο Ἄ. 2, αἀρὲ, 

ος 

/ 

-ἆᾳ πασά ατα ὃς εοπηπαεπάαξαθ ε{ξ, πε οπηπ]απι οι 

᾿βοῖα ΕΡἱ πε σαοκεν ραοτῖρυς [στο 

οωα]βεῖα πρεπτ]αρτοβεφπε πηπῖτα οχιτηκοτΏΠ! 
ἵη ἐᾳ απαπα ἀεβρηανεταξ ΤεβῖοΏε: Ῥογηηί [οΓΙΠΙ. { ἳ κ ᾿ 

Ἆ 

νοκ ο 

-28ῆ; Ῥπιοσοδεηεία οἴθνίε ή. ον Οδ μ.ο. ε ή 
2 ανάς, ΕΜ. βατ. Β., 1η 1. 114. ἐφοίτων. Ἐ ορρμην ΙΕΕΕ: πι αν {1 

ὁ εί, «Ί9λ. Ῥεπα. «414, αἴηι Πιν 

ιο 
νι. 
Αη 

“ Α 

ασε πος 

ας 

Ὃ ο ο η ο. ο τος, ανα Ἡ ος λα μδό ' τε ων. ο ὢ 

- ο ο οὖφ. -- .. 

κε 

. Ἱ 
πἩ 
ο Ἱ. 

α 
1 - 4 σι 

κ 

5 οἱ 

μι : 
ἡ 

πα 

πι πο κ ο κ... 
ο 
προς 

ον Ες 
ν 

ον) 

Ἱ 

σι 

ος κ 

Ἀ 

α 
αι τ 
ὥ ον 

μ. 

ἅ υπ 

π, 



το. Ὁ. 
56. Ἱολωνὸς ὧν] παρεα ΟΙοήδγης Ἡ. 1. ἵπ πδὶς {)/ θἐΡεΡεΠΜ/Ρν ἡο Οἰπεμ/ηγιη «ε]αμίσμο αἰ[ζεδαρ. 

δή ἁαίεηρία. Ὠεῖοσς» ζώπάαετερυσπα, ἸαΗία {εΥοτάς, ο 1) ῑ Ὀ ζτ .ΤΕΕΑΛΑ ἴ, δε 

. 9 . .. . / λε η] η ν.. ο 8) ο 
αρα» πιαπῖ αἶτει οἵδῖς αἱεατ Ιπάϊες εταῖ: Πο µεμηχάγται δὲ οὕτω 3 τᾶτο τὸ τέχος, ὥστε ὁ ἕτερο 
πἰπητάσα «οπ/{Πεαε]ς πιαπίδα», πῖ οτοῖς αἰτεταί- τὸ ἑτέρν χύχλος Τοῖσι προμαχεῶσι µούνοίσί ἐσι ὕνηα 
τετο {915 ριπηῖς {οτοςοχοε]ίοτ. Λάιναβας Λος αλότερος, τὸ ὃ µό κε τι καὶ τὸ χωρίον συμμαχέει» 
1961 1ρδίς «οπππιοάϊἴας» αὐππῃ οο]]15 εκ{ες, Ἐν ο μαι αμα ο κι ἂ) μάλλό) Ἡ 
τα Πετεῦ, θεά ασοες[ῖ εἴῖαπι πιαῖας ααἰάάαπι δή μέ ο/ ὃν ο το οσ. 
ἀαῖα ορετα ΓαξξυπιΣ. {ΠᾳπΙάεπῃ ἀπηρίτας 15Η Ππηςὶ ΕΤΕΤΗΟεωνΗ ν πώχλῶν των τῷ συλαντω ο 
οπηΠςς Ππηετο Γηπῖ Γερίεπι, ἵπ 4μοτιπι Ρο[ς- 90 δε κα τα βαο ο ο ος 
πηο τερία ε[ὶ ὅτ τπε[αυπΙ. Ποτιπινετοπιακῖπηις ροί. το δὲ αὐτῶν µέγισόν ἐσι τειχος κάτα, του Αθ 
πηητης ππαρη]εμάἶπε Εετπι 1]]απι Αἰλέπατυπι Ἑ-6Οναίων κύκλο µάλισά κη τὸ µέγαβο». τᾶ με δὴ πρώ- 
αὐαῖ αππρΙῖάπῃ, Ας ΡΤΙΠΗ απ]άεπι απηρ]τής ΡΙη- φε χύχλε οἱ σπρομαιχεῶνες εἷσὶ λευκόί, τὰ δὲ δευΤέρε ο 
ης «ο]οτε {ηπῖ αἱρ]σαπι, {εουπά! πἶστο, τετ] µέλωες' τρίτα δὲ κύκλε, Φομίκει" Τετάρτε δὲν 

. - - ὃν ; / Ῥιρυτεο, απατῃ «ῶτι]εο» απἰπ {ππάαΓαςΙΠο, χυάνεο" πέμπτη δὲ, ἃ σαγδαραχἠοί. οὕτω πάντων Ίτα Ῥετ ουπέϊος απαθῖεας ρΙπηςρ Γα]{εταπί σοἱοτῖ- ὃὸ ὁ ο ρὸς διὰ ο Φα κλι 
Ῥας. Ῥο[τεπηῖ νεῖο ἀο, αἶεετ α’σεηϊαϊας, αἱἰ-  Τῶγ χύχλῶν οἱ προμαχεώερ ηισμένοί εἰσἰ Φαρμ ᾿ 

. . ῤ ο ρα /. Ἐν ς ον ην 9 ο ο σας, ς Αι 9οἵεί Ιπαυταῖας Παδείρίηπας, Έε]ας ααἱἀεἴπτηιι-Ο5δύο δὲ 5 οἱ τελευταιοί εἰσι, ὁ με καταργυρωµήες 2 
πίπιεητα Ώεἶοςες Πδί Πτυχῖε, ὃς οἶτσα {Πα 16- ὁ δὲ κα]ακεχρυσώμένες ἔχων τος προµαχεῶα». Ταῦ- 
Βίδπα5 ας τεῄφπυπῃ Ρορυ]απῃ οἰχουπισίτζα ΠαδΙ- τα μὲν δὴ ὁ Αηϊόκης ἑωύτῷ τε ἐτέχχεε, καὶ περὶ τὰ τατο πΙΗΤΗΠ Ἰᾳδῇτ, Οδίετηπι ἀπῖνογῇς σοπ/]τι- ἑωύτῦ οὗχία, τὸν δὲ ἄλλο δημο πέριξ ἐκέλέυε τὸ τὰ- 
ζη5, οτάίπειη ἥμης ἱπρο[αξ ρεῖπιις Ώείοσες, ο6 οἰκέεμ' οἰχοδομήβύτων δὲ πάντω, κόσμον τόιδὲ ηε «ὐΙ αἆ τθδεπι Ἱπργεα! Πσετεῖ, {εά Ρει Ιπῖετ- . , εν ιά σες λα ης τε ἐσίένα πηυηςίο ουπέξα (χαπδϊρετεπῖυς, αἆθο Ἱτ Παςζο Πο κής πρωτος εσι σεν ος δν η 4 
σοπ/ρίοετετιχ τεχ 4 4ποβαΠη: εά Ἰιῶς, πες τί. “Ἕαρὰ βασιλέα µηδυα, 9: ἀ]. ο ο κισ 
ἀςτε, πες 6χριοτο «0Γ4ΠΠ 6ο. απο ὁσοπηπ]ρᾳς -σ ναι, ορασθαί τε βασιλέα ὑπὸ µἠδωός, πρός τε ο. 
1αξτα ἀε[οχπιε εε[ετ. Ἠσς 1άεο εἶτοα [ο Ἱπ[Πιαῖε τοισι ἔτι γιλῶ τε ἅ καὶ π]ύεν ἀ]ίου, καὶ ἁπασιτῦτό 
δΙοΓΙοία, πα ν]ἀε]σει 6απι οΡιΠεητες ὤημα]ες γε εἶγὰι αἰσχρόγ. Ἡ ταῦτα δὲ περὶ ἑωύτὸν ἐσέμνυνε τῶιδε 
ὃς ππα οὔπα 6ο εἀιιςατὶ ὅς οκ ἆοπιο οτεὶ ΏΟῃ νΙ7Φέψοιο, ὅκως ὢν μὸ ἵ ὀρέοτες οἱ ὁμήλικες ἐότεο Κ σύγ-- «οσο» Ἠεθμς νῖτεες ας Ρόποβοσηεῖα Ιπ[ασίοίος΄ Ὅοϕρί τν ἐκενῷ χα]οϊκίηρἆ ᾠλαυρότέρς εδ ἐς δρα: «ο]οαης ατφας ἸηβάΙομευτ; {5ὰ απ]άαιη ἀἰνεηως ορ  ἀμός αν μμ μι οι μλρο» ὅ; α]ίεηις 1ροῖς οε[ς νἱά επϊητ ποη ἰπιασηῆβης, γἀθιή) λειπ'ομθοι, λυπεοίατος καὶ ἐπιβελεύσέν, ἄλλ 

ς : ς . ου ε Χου ΑΔ / ΑΛ τα 1ου Ύἶδας αππα {ε[ Ώεῖοσερ ἵατη αἀοτπαρ[οξ, αὲ  ετέριόο σφι δοκέοι εἶναι μὴ δρέωσι. ᾿Ἐπεί τε δὲ ταῦ 
Ύπς ἵῃ Ἱπαρετίο οοπΒσπηαδίθε, ΙΏ εκετσεῄεα Ίπ- Τα διωιόσµησε, καὶ ἐκράτυνε ἑωῦτὸν τῇ τυρανδι, Ίν 
{Πα να]άε {ενότητα {ο Ῥταρηε. Έτοπῖπι ΠΠ :Βοτὸ δίκαιν Φυλάσσων χαλεπός, καὶ τάς τε δίκαὲ δαητες σδιις{α5 {1.5 οοπ[ςΠ]ρίας ΙΠΙΤΟ Ῥετ ΙΠῖεί-  «γράφοτες, εἴσω -σεαρ᾽ ἐκεῴον. ἐσεπέμπεσκόν' χὰὶ ἐκέι- 
1ἩΠςΙΟ5 αἆ ευΤΏ πη]ετεραΠὲ, 4μας ἴ]ε ἀθομίαςτε- ο διακρίνω, τὰς ἐσφερομένας ἐχπέμπιοχε, παῦτὰ 
τη] ετεραϊ. Εξ Ἰῶο απ άεπι ἵη 1416115 ΓαξΗταρας, μὲν κατα τὰς δίχας ἐποίε, τα δὲ δ) ἄλλα ὀκεχος 
ΟετεΓῖς αἴεπι 1η τερας ΠαΏς οτάἴπεπι ΙΠ[Η(Παε- Ἐν πισν ὔιὁ ὑβρζντα, τς 
τας: ] ααεπῃ ΙΠἳε]]εσ]ς[6ί 1ΠΙΠΤΙαΠΙ οµΙρίαΠῃ {4- α ο μα ο. αν ἠζωτα, : ζάλη, ον σετε». Ἠπης αά {5 ατοθεβτύτη, Ιπάῑξία ρτο ἀε[ί-οδµεταπεµνψαιτο ο. ἀξῆν ας ἀδικήματος έδιν 
δδῖ ομΙησᾳ 18 πιοάο ρωπα ππυ]ίαραξ: Ίη απεπιά. «Χαΐω, καὶ οἱ Ἀαιτασχόποί Τε Καὶ κατήκοοι ἠσου ὣὰ 
{απι εχρ]οταϊογες απ{ευ]εμτότεσαιε ρετ Ιπίνεί- ΄πασαω τὴ χωρῷ της ἦρχε. Αηῑόχης μένουν τὸ ΜΗδΕ. 

191 {4π1 τεβίοπεπι Ἠαβεραι, Ὠαίοςες ἰβίειτ Γοἶαπι «ὸγ ἔθος συέσρεψε μονο, καὶ τούτη ἠθξε' ἔσι δὲ ἡΜοκῖσαπι «οπιταχίτ 1π ππαπαπαΠοΏεία» εἶαας ο σος ον στ ο τν ως ο Νή. 1Π1ρ6- 

α Ἠάεπί, τοῦτο ἂεῆε α]ῖς.  ὃ Ἠίς οἵάῦ 1π 14. 4ε., αέντι κου τα αἰῑῖς. «ταΕΐαι ολ. ἐὼν. «41: ο 44 44. 
συναπτόντων «ἄᾷ, Ῥα[. «4. Δ. ἵΝΙοαἁ τὸ δί αὐτῶν «44. ὃτ εζ1εῖ Ῥ]ητες» αρ[ιτάε.  ἆ Στονδράκωοι ἵπ «9. δε «4/4, 
6 Ώεβι 4εῇι Ῥιαεοεάσπιία ἵπ Τζο). Ἰάαρ, Ψ. Φάρμακὰ. } Ιε{, κ. Γαγή/.ο α1 δυγχωρέει, δύ ἆφγ. ϱ Νἱὰ. δές, 1 ἹΚάρδαµα ὃς Χεμορῥομ/ει Ππα. ΟΨτ. τ. Ρ. 9.8. ὁ Πι κο, ἄχ. οἵα ο1ερῦ. Νυ]ο. ταῦτα δ.π. ἕν ποιέοντον ὕκως. 1 ΗΦΕΠΙ ὁρῶνπεο. Ζημά, «4νοῦ, «4ἱ4, ὃτ ί ὀρέοντες, ᾗ «εκ, ΠΜ. κ, ὃς ο εό, ταΙΡ.» «όμως ὃς αΗ1 κα) συν-- Σροφο!, γαθοί τε κοὶ ἄλκιμοι λυπεοίωτο, Νἱὰς 6γοπουί} πἀποταξίοπος., υὈὶ πλ] ερτερῖα.. (Οὔπε {εουὕπττ αθβιΠ -ΦοδιῥἍμα } δῖς Μάά, νε, Ίπι αἲλῖς ἑτερρῖος, ταῖα ὀρέωσι Ῥόμή]. Κει]σ: «4, ὀρῶσι 1, «ή. να 
«αῤαμίον βεηῖς Ῥεμήσα, α Οἠά51δ. αά{εηρία β1πε, ᾖός αφῶν μνὶ ΚΑΤΗΚΟΟΙ ---- πολλθὶ περιδέυν. ΑΦ {μπί ζατοπί, ο. Βοοῥαγ)ως Επι]! οπἱσίπεπα η ΑΤΑΡΙΠΙ {5ΥΠ1Ο- ὠτακουσα), Ἡξ 1Π ΙῬα]]ο ᾖἷε ζωπίο. ους Ιήέτρτες -- ης 1ΨΟΠΙΤ ὃς εἰεσαπίοι ΠΠ]ήταν]ε Ῥῤρίρο,τ, 14. Οπ]ία ι]οίμς πο πα αααάατη οπ]εας ε]εραπα., /ζ {1εΥ ος νετοἀε Απβοϊο]ις ου(ουηΙοιῖδις Ίδης οί πλείο- «γε γερίπε {ηβεγαίογής ος] φάση δομές σι πεββαγµἔνοι ἐσὶ περβόλοις» ἢ τὰ ἐν Ἐκβατάνοι βασ! 1 γε 1]]ε οὖ ῥο-  βασί- οἱΦΓΗ1 ϱΕΊΕΓΑ ΥΕΝ 111 αὖ δο λεια Ό. ΧΧΝΙ. ρ. ῥ 2 πρ 5β Ἱ. ουαβαηΗΡ. Ῥε (σε ο[ῇ . 

η ἡήλς εἶεμς εσ/ γε ελα{Γ» ο ο/ηΙα5 ΦΗπευμηός 
ειπεν ἐν πεδίῳ 1 Ῥ]απίς Πτόζαπι {ωήροῃς, ΟδίδΠΠΙ {οτίθὶ ἀερεδατ. αιοά Όεπε νίάΙε Κεῦκής Απῃ Ἰζμπι Ἰάθια Χνπ, ττο. Ῥίαᾷ]]5 ΟΥ, αὈ{οϊνίε, ὃς Ἱας καὶ οὗ ας οπῖπι ἆπῃάϊ οα{]ς: ο ο ος αἴδεοις, ΑελέπαταΠα δπίπι αΠιρΙίεαάο αταις απ 87. Τὸ Μηδ/κὸν ἔθνος ἐυνέςρεψε] πειρτεϊα «ο ῥἡπέ, Ίτμς Παβία ος, κα ασαξ, ἴεβο ίοπε Ο2ΥΥ/0/βσΥ1ο Ον. Ώοίοσος ----- Γον Ιείοσηι [11ος] Παζἰομόα εἶφέ 

Ψι» Ρ. ὅσ. Ο., ὃς ΠΠ] επποα οκ ΛΤοβΕ) θαϊθοπο Έσδαια: ηεγαυ]!», ἵ]]α Ἱοπήίῃας οταπι πετβοθβ. ἵη Ἠϊβοτία ν6- «ΜΟΤΗΠΙ Πηαβη]α]άο οοπνοπίερας. Ὁποά οὔΐειτ κωτὸ τὸν τα εΓηβσηᾶα ἀεοερῖτ. «αΐες Ῥτο  συνέςρεψε Ιαρί {οτ1- 
Αὐηναίων κύκλον αν] ΕΠΙ, ̓ Αθηνέων οροτίπεία : α Όπε ἵπ ΜΒ, συνεέρέψωγο, αἴαια ἵτα Ἰοαυῖ {ο]ετᾶ 12γρΑὔ- 
αμΙάσπι πο Πή5 Ἠβεῖς πηηής Π:6(Πεῃς, 11: ουνειίαρατι ετΙΦΙΠκβππο νἰτο κωτερέφασο Ἠ04- 65. Δύο δὲ οἱ τελευταῖοί ο. 1 Ισέοπί Ἱοτεπι [οµαςία οὐ, ναϊοτήπι πη]Ι! αἆςο Πε πεπταἔΙπα αμαπι Σἴογσήσέο; τεσογζαἴο ἴα]ο αεαΙΠεῖα ἴαπιρ]αφμο ψατ]ῖς σο]οχίρης ἁἵ- ἁριά αμοῖη πιιερίαπι Ἱπνοπίδεις συνεδρέφωτον υ{ηρρ8- 

«ἸΠησιιαπά1 66η] βαρβαρικὸν εἷ ο εἴι, Θὶο 4ε Νεριιπί ΊΤδπῃ τὸ συέρέψω ποῖο Πρπίβεατα τς. «. 18. πᾶντή συσρέ- 
ἵὰ Απαπβάς {οπιρΙο: εἶδος δὲ τί βαρβαρικὸν ἔχων' πάντα ψαντες (ππυτατὶ ποη ἀεσηοτας) ἑωώτοὺς καὶ πυκΑσᾶντες ; ἔξωήεν περήλειψαν τὸν νεὼν ἀργύρῳ» πλὴν τῶν Φκρωτη- ὦς µάλιςα: Ἠός αριιᾶ αἶίσα Εδάποπή ἀῑσίεις ξυςραφέν- «ών. τὰ δὲ ὠκρωτήριω χρυσῷ ΟΥίαε Ῥ. 116. Ῥογίποπε τες νε] συερεφόµεοι. Ώμδίωτ πα Πω είς, απήπ Ὥος πα απο «4μδο; ἆε Μιπάο εἰερπηῖος 6οἨπιθπεαξις Ίοσο συνέσρεψε ποῖαῖ {ή 4σήὴ οὐμΗΣΑΜΗΕ: «- ἐἴοερ τὸ τε 

κος Ῥ. τος. 4. 76, ρε Ἡ οσο Νηδικὸν ἕλνος συνέάρεφε, μούνίυ τε τούτου Ἠρδε' (Πο 1βα 
ή α ο ὤνφέλων ---. χβέεσαι] Ψἱάς Ο. 6ο. Ἐέρίαα 'Ίενίτον πεβησοπάα {ρίσος:)) ο. Βλ Ίνα, δέ1έε7 η Ίσᾷος Ῥομ[ησαμό πιαϊε[ίαίσπι. Παμο ἀθδίταπι α εοηἑγακέέ, «1φμε θλε (ο) {ΗΡΕΤΑΡΜ. «πΧ ΠΑΟ νετα» Πὰ "άαῬοσῃ ὢ τε πβαΠῃ αθηπάς εκρ]αμανίε Ά, Βλ ορίων" 91]ος., πέσυρτοίαπάϊ ταήσπε ΡεϊππυΠν πηρπήΕβ τη {ξ» ἂς ἔεσπ. Ῥεχῇ 1 οὐ, τι, οἱ. ους Ἠ]ς οοπὕπηα ἀϊνετία πιεποτεπἔΙΥ Ἠ[οβοταπι σεπε- -, δό. ΚΑ) κατήκοοι] Βαςρό Πιπποτο νοσανυ]επ ἵῃ Μά- τα» 6 ααῖρι πάσα Π1ε {Εζου βοήτοπι: ἀθμιὰς , απαπα- 5 τεουτηέ ἆα Πηδᾷ]ᾶς ἱπιρεγίο ας ἀῑδεο αιάϊεπάδης, ΄ οὕσοπι ἆς ΠΠο Ῥμταοξίς Ραυ1Ο ἀῑσαι Ἱπ[οτ]ας: οὐκ ἆπε- τασηπα Ἠὰς ΠΟΏοΠΕ, ΄ Ἔσος ΠΡΙ Ἱπήτρεοσσπη Ὀ/οπεΟ19- αρῆτο (ομάας ΕΧΡΙΟΕ 2 ἀρκεῖν ἡγεῖτο") µούνων ἄρχεν τῶν ν {91 1 ΧΙ 17. Ῥ. 815. Δ4, Λί, καὶ γὰρ Κατάσκοποι πνημπσμοις ἐπὶ τοὺς Ἠέρσως σας 

9 δν ' 
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ἀπίκωτο, Ἔσι δὲ ἀπὸ 

τη 

--9υν πὸ ΊΝΙΗΣΙκὸν 

- - ον ΜεΔοΐυπα σεηίθα, ὄστερος Ὠείοςος, ὮΠ{άΟΤΙΕΣ, Ωλκα. ων. 

5 Π Ῥ Ῥ ο Ὅ ο ; ασ ο] χς8, ο άν 6ο ι ης Φογε]αασα ἑππαριο, Αρ, 
« 4 ο. Αα (πδαέλα γε δογιλα οὐ ΑΕΡΥΡΙΑΠΙ, ͵ ἷ 

Μήδων τοσαδε γέεα» Ῥεσαὶ . Παρητακῥοὶ, Στρη- ΙπΠρεταν]ῦ. Οπ1α5 πα ἶοπ]ς τοῦ ΠΙΠπΘΓΟ 5εΠΙΕΦ 

χάτέςν. ᾿Αριζαντο), Ῥδδιοι, Μάγοι, Ὁ γέγεα μο 99 
Ἰήδων ἐσ} τοσάδε. Δήιόκεω δὲ παιν Ἠίγεται Φραόρ]ης, 
ὃς, 5 τελευτήσατος Διῄόκεω, [βασιλεύσαντος τρία 
καὶ πεωτήκοτα ἔτια, παρεδεξατ ο τν αρχήν. αρα” 
δεξάµοος δὲ, εἰ, ἃ ἀπεχρῆτο μθνων ἄρχεν τῶν Μή- 

3 νο λ ρω ο : ως Γ ὁδὰ 

δω), ἀλλὰ, φρατευσάµοος επ] τθ ΓΠέρσας» «πρωτοι-05 
οἱ τε τούτοίσι ἐπεθικατο, καὶ πρώτως Μήδων ὑπη- 

Χόης εποίησε. μετὰ δὲ, έχων. δύο ταῦτα ἔθνεα » χαὶ 

ὀἀμφότερα. ἰσχυρὰ,χατες΄ρέφετο τν ̓Ασίη», ἀπ ἄλ- 

λου ἔπ' ἄλλο (Ἴῶν Έθνου. ἐς ὁ σ΄ρατευσάμεος ἐπὶ τοὺς 

΄Δοσυρίθε, καὶ ὁ Αθονρίων τέτες ὁἳ Χῆοι έχω, καὶ 
ΊΡχο πρότερον πιάτων, τοτε δὲ Ἠσαν μέμθνωμέοι, μοι 
συμμαχῶν «τε ο πεσεώτῶ), αλλὼς μµεΥΤοι ἑεῶυτω ευ 

ἥκοτες' ἐπὶ τότες δὴ σρατευσάµωος ὁ Φραόρτης, αὐ- 
τός. τε διεφθάρη, ἄρξας ἔ δύο καὶ εἶκοσι ἔτία, χαὶ ὃ 
αρατὸς αὐτᾶ ὁ πολλός, Φραύ | 

εξεδεξα]οἰΚυαξάρης ὁ Φραῤέ]έω τῇ Διόκεω παῖς' τος 
λέγεται 5 πολλὸ ἔτι γεέσθαι ἀλκι μώτέρος τῶν προ- 

γόων' καὶ πρῶτός τε Ἡ ἐλόχισε καὶ τέλνα τὴς ὢ τῇ 
΄Ασίη, καὶ πρῶτος διέταξε χορὶς ἑκάσ ες ἔναι, της 

τεαἰχµοφθρις, καὶ της ἶ Ιππίας, καὶ Της τοζοφό-1 

ρε5’ προτᾶ δὲ ἀχαμὶό Ἐ Ἡν πάΐ]α ὁμοίωο ἀναπεφυρμέ- 
να, ὅτο ὁ Τοισι Λυδοῖσί ἐφι μἀχεσάμθας, οτέ νὺξ Ἡ 
1 ἡμέρη ἐγέγέο σφι μα χομένοισι’ καὶ ὁ τν Ἅλυος πο- 
ταμᾶ ενω ᾿Ασίην πασαν δυσἼσας ἑωύτῷ. Ἡ συλλέξας 

δε τὴς ὑπ) ἑωύτῷ αρχοµέγής πάντας, ἐσραπεύετο] 
ἐπὶ τὴν Νου, τιμὠρίων τε τῷ πατρὶ» καὶ Τὸν πόλὺ 
παύτη θέλω ἐξελέη, καί οἱ, ὢς συµβαλω) ἐίκήσε 

ενα, νο ἐν λΙΦ ΑΣ ΑΗ φως αμ μής. 

Τες Ασσυρίως, πέρικα)ημένῷ τὸν Νῆον » εσέηλό έν" 
θίων σγατὸς µέγαει ἦγε δὲ αὐτὴ: βαοιλένς ὁ Ἔφεα! 
Ἰήαδύηρ, Ἡρωτοβύιῳ παῖς; ὁἳ ἐσέβαλον μὲν ἓ την Α΄ 
οὖψ» Κιμμερίο» ἐκβαλόήας ὧι την Ενρωπήςν Τατοισι΄ 
δὲ Ἡ ἐπισπόμειι Φιύγεσί», οὕτω ἐν τὴν Μήδιῶη χάρµ 

.Ἔ, τῆς λίμνης τἩς Ματιδος επ 
Κόλχες τρήκογτα Ἠμερέων εὖ- 

κ σον 
. λά ανον ολ 

Φάσυ πόταμὀν καὶ ἐ5 

ὃν Μηδρὼν, ἀλλὰ Ὁν τὸ διὰ µέσθ έθνος αὐτῶν εσίρ 

Σάσπειρες τᾶτο δὲ παβαμθβομένοίσι, εἴαι ϱ’ τὴ Μή- 

δὴ, οὐ µέτοι γε Σκύθαι ταύτη ἐσέβαλο, ἀλλά 

τὸν κα τύστερθεν ὁδὺν πτολλῷ µακροτέρην 
γοι, ον δεξιῆ ἔχουτες τὸ Καυκάσιὼ 

ων 3 νεος. ο νο ὅρος. ἐνθαῦται οἱ (ιὲν 

Ἴ 2 ης λί οι οὖν ΄ - να 

ῥάχιετ ροκ ρα αι. , ως ι 9 .. : ον ς ον. - αν 5 - νά 

σήῃ πάσα ἐπ έσχον. Εγθωτο δε ᾖσαν επ Αἴγυπτω" 

ο | . ο νά ιω... 

ἐτο παρμονταορώ 7. 4εδ., αΐ6. Ψἱά. Οε]/αγΙμην 6. Δ. Π, 19. 
ο, -ὁ ή. {γε {. Κε. Βατ], Εά. μὲν. Μήδων ἐὶ τάδε. 

τη Αποχρῆτο νο. ἵἩ -4νξ. Μήδων μούνῶν ὄρχεν. ΜΙΑ. δμίὰ ἵπ Νου. Ψη]αο ὠποχρᾶτο. ο Ασουρίως ας Πο. 
Γ εί, πλ. δύο. «ροψβίους γοῦ.» πο 

πματο. ο 

ππα]θς ΤΗΠΙ εἶχον» Ῥίο 4110 σα ΛάΠ. 
πολλῷ. ὃ 'Ἑλόχησε τε. « ο{, ὃς δμίάας.. 

“ους Πάπα, οοἶοτεπι Τδοσήῇ. ΟΙ. 96. Ῥ. 910. { Ἡμ. 
να «7 υραιε ἴπο. το. 

οΐοσας» «σαϊ]ίάιις Πἱε Ἰα(ϊεήαε {αε]]ες,, Ῥασΐ5 απιαης ὅς 
{ο]ος ἵαρετο Μεάος οοπίεΠΓ5; ρπυ] αἴαμα, {η11ἱᾳο 
μομόαο οὔμ[ἁ (Οἶωγο ἂε ΟΕ: ς. ΧΠ. Πτ,} σεχ Γηοτας 
ορ) / 5 ο Ἰοραδη οή/ῥον/ον οἶνον {000 Δἀθβ]τὲν πέλισµα 
πορσασθα!» Καὶ τοῦτο πεβισελλοντας των Αλλων Ἠσσον ΕπΙ- 
«μέλεσθαι. «Πετοά, Ῥ. 41. 5: ὃς ρ, 435 ἡ- οοπά]ά1ε η- 
σπα Εεῤαίσπα. Ἠίν ἀοπαϊταῦς [υο]υπαῖε:, Αλίδοις μὲν 

Ζθνος εμας Ἡος, α1ς ν Τ6 πα 
{λορίης ἁἰσϊτητ συνῴκισε» ΝΕ] συνήχαγε, λοῖαε {1Πί 1π]- 
.. ἔππος, “λοεῖ», Οεἱολίό, βπμμιμο; ο Ἡ 

εἰοπα. απίς θγτλου15 ΟΠΙΠΙ4 ρομαρεπίε, ΠΠεγράοίως ἃ 
ανα ο ο ον, «ΝΑΙΚΗΝ. ἃ 

« ἄθοι Καὶ Ασσυρίων τούτους ὃ Νῖνον ἔχον] Ου] ἔσχον νο- 
«πες αἴᾷ χροῃς τηΠο ἀε[μάσαϊας» ΡΙΔΕΠάΙΟ ΠΟΠ 64- 

͵ Να 

αορτέω δὲ τελωυτήσωτος 5. 

ΦΟΡ τοβα οἰεές Ἱπ ΑΠαπι εµρείυπε: ὅς ἆν 

4 ρυ 3 4 ο” 3 

ζώῳ ὁδος. ἐκ, δὲ της Κολλίδος 6 πολλον ὑπερβηναι εεο 

μακροτέρην ὁ ἐκπραπόμε- 
εδώ ν να Αλ αλ { ο. Ἆ ᾧ αν - ) . 

Ἰ4ηδοι συμ[βαλόντες τοισι Σικύθήσι» χαὶ ἐσσωθέτες τή τε, ΡΙΦΙοφε ΠΗ1 5 

ὁ Τοξοφ. κ.τ. ἱππέας «“γεῦ. 419.  ᾗ Ὀεσπι λ οοῦ 

σφι ἔγεν. «τοῦ. Ὑἱάε (πρτα 6. ο Ὁ σος ὦ 

Ἐπισπωμένοισι «Ι. ο Ἐστρεπόμενοι οἵ 3 1βῆ. 

οῥο]]αβε» 
ἐν τῇ ὀρκῇ» | 
ος να) τς τοίετ» Εεἴοτα αἰἴογ[μηι ἀα[ετεπάα, 
Ἰζο κατᾷ τέλεὰ καὶ παντοί 1  λλνά ως 
πω, δν τν ον τν ἑσβάλλοντες ὑπ. 21113 α 

τμίσαςε Ίοσο {ΗΠΠε: ἆς σρη]]ς ΠΙοη]μιιό η ρ]ή- Ακ τών. ης σχι λε ο 
18 ας Πο 4» ας ιο κομας 
«ΡΑΥΠΠΙ 1μΠί, ]άουος Σκυθιμοῦ οχροάἹτ]οηο οτεβΏ]΄ 
ΠΩ ΠΟΠΕΡ ταΏσῖτ ΟΡΊΕΕΥ «1ο)ο μι το ρὰ ὃς οἱο ᾷὺ 

ο ΄ « 

ΠπάΙμς, τν. 10. ΥΠ, σο. 

ο οἵσπε, Βι[α, Ῥατειάσεηί, Φισµαιε» ΑΠ 
“Ζ4πἱ, Ῥηάή, Μαρὶ. Ἠδ {ιπε τος ΜεΦοπΙ 
6εηῖες.  ὨΏεῖοσε ἀε[απξτο, αϊ αππο τες δε ἳο 
ιἠπαπαρίητα τορπαν!ε, Πας εἴῃς ΡΗΚΛΟΚΤΕδ. 
{ηβοορῖτ ΙΠπρεΠση. Ομ] {οἷο Ιπιρετίο Μεαο 
Τππι ΠοΏ σοπἵεΠεας, Ῥο]ίαπῃ αητς οπιπές Ππίδ 
Πε Ῥοτβο, εοδπο ρµπίος ἴη Ροιοῄαξεπι Με" 

“ἁοταπι τεάορῖί,. Οπΐδις ἆμαρις ΠαΠοπϊρα 
Ροὔτας, να[θα πίταθσε, πιοα Αῃάπι ΠΡερίε» 
ἄ]ίαπη ἀεῖπσερς αἴαπε αἷἴαπι Ἰπναἀεπάο δεπΒείη: 
ἄοπος αἆ Λ5{γτῖον ορραρπαηᾶος ρεινεπῖε, 
απἰάείῃ αἲ εὁδ Αο/γτίοταπι αἱ Ν1ΠΗΠ4 1πσο]θ- 
ὕαπτ, «ποπάαπι οἵωπίαπα ῥηπεῖρες, /εὰ (μπα 
α {ος]ἱ5 Ῥετ ἀεβεξείοπεπα ἀε[ετῖος, αοα1 Ρε 
{6 Ῥεπε Ἰαρθηϊίο.  Αάνεηας Ίος εχρεάΙΏο- 
πα {ηεςερία Ῥμταστίς» {εεπάο ας νΙέΕΗΛΟ 
4παπι τεσπο Ῥοῦτις ε[ι αππο, επι ρ]εαα. 
οχαιαῖεις Ῥατίε ρε.  ΤῬοβ ᾿ορίεαπι ε1ᾷδ» 
ΟΥΑΧΑΚΕς Ῥμταοτις Ώμις, Ῥεῖοςίδ Πέ 
ορ. [Ἱοσοσβε: ααὶ ἀῑεῖτας τημ]το ππαϊοπρῆς 
{π5 ΕοτΏῖοτ Εηδίς, ὃς ρΏτης ΑΠαβσσς Ρο” α 
Ῥα]ος Ῥεγ σοτβοία΄ αά ππΠΠαπι ο 
Ῥτπημσαιια 1π {Πα 4Ποθᾳπα οτάίπεπι ἀπ 

οὐιδίε, Πα[άτος, εαμῖζες, {αριτατ]ος: απαπἩ 
Ρας οτηπία Ῥτοπηί{ομε ραῖτετ Γαἱκ[επὲ 6οΠ:᾿ 
{μα Ἠὶς ει αὐϊ επτῃ ῶγαῖς Ῥεϊασι δε” 
ᾖτ:. 4πο ἵεπιροξε 1 Ίροα Ῥαρπα ἀῑες 1η Πο” . 
Έεπι ΕΠ; οοὐνετ[15: απίαπε τοῖα Παρα Ηαίγα 
Ῥππιοπ Αα ΠΡί «οπεϊαϊα, σο]εξς Πή5 ο. 
πηπίδης, «ορῖα» ἀηχῖτ αὔνεπας Νίθαπα, ΠΠ) 
δε Ῥαΐτεπι υἱητής, ὃς νο κν σε . 
(Ὀπάετα,  Τρεὶ Ῥοΐτο, Αα[γεῖῖς Ρτα]ίο Π1ρ6: 

τματάπι εχετεῖτα», ἀάσε ΒΕΥίΠαΤΙΠΙ τες 
Μαάγε «Ῥτοιοίιπγο Πο, αἱ Οπηπισγῖς ϱἳ 

, 

οό .. 
μα 

μ 

ο να 

Ίος ΄ {αρίεητες ΄ Ῥετ[οαπππης, Ίνα Ἱη. Με: 
αἶαπι ῬεπειααΠς. Ε41 απῖαπι α Ίαση Μαοῦ ἔ9' 
αᾱ Ῥμαβπι Ίδια ὃς 1π ζοἶςμον, οχρεάΠίο 
γ]αϊοτΙ Ίεετ τπρίητα ἄῑετηπι: α Οο]σμίς νε. 
510 ΠΒ» Ίτα Ίοπδο ΊΠπείε Ρρετνεῃ]τὶ πα 
Μεαάϊαπι: {εά πα ἀππιαχαϊ παϊῖο μον 
εξ, βα[ρίτες: 41ος ηβὶ ιαπεϊετῖς, «οΠΙΠΙΟ 
οεουτηε Μεάα. - Βεγίμ πεπ Πας ΠΟΠ 

-,ἀσταρεταπῖ», {εὰ αἰία γἷα {προτίοτς. ὃς πηπ]το 
᾿Ἱοηρίοτε ἀεβεξίεητες, (α]σα[ο πποητο πά ἀθχ” 
Πάπα το]ἑτο, Ἠϊο ΜΕΚΙ ου Θοψιμίς «οἩ” 

ΛΙΙΦ Ἱπρετίηπι απαὶν , 
{ετηπῦ,  Ῥοττο Θεγτ υπϊνοτία. ΑῄΠα Ῥο:4 

τ Πως Ἠλπο τεξία Ἱη ΔΕΡΥΡΙωπι οοπτπάμΠῖ. 

Ρ. 8ο8. Ίάεπι 094, ΑΑγοῦ. Ῥαη]]ο Πιρτη συνασθε : 
6 Τελευτήσάντῳ τρία οπη]κβ πηρβ]ς {οῦ, 

τε κ) Νηἱρο. ποηυε 14 πηα]ς, ο Πολλὸν ({γοῦ Ιοςῦ. 

ουδ άΤΟ τέλεα τὰ ἀνμλώμωτα,, πα) τὸ ρ 
ερ Ισ ω.. 

ἨΗαῦει σχ 6ο 
: ἀ Ν -ω Χάί τὸ συντελεῖι εἷς τάνμᾳ. 

«19. Ῥάσιλεὺς ὁ Σκυβέων αδύη,] Τα οῬίστο ταβ ας 

μα Ῥα[ήπῃ σοπνοπίηπε, Με) 

δὲ 
ν : 

υάοίε επάεπι γε τοσσπι Ορ 119 
ὄτῃ πι 

ἀβτπιαι. νο Έεπι Ο/ηρΥΙογΗή) 1 
2 Αα δν. 30. Ἔν δεξι ἔχοντες τὸ Ἱρυκόσιον ἔρος] Ἐαάθια (άἱδ ια 

ΠηπΠετῇ Ίεσετυπί -ασβῖς, Ακβγίος Ίαχίογο ᾖοπὶβεμᾶοπο «Λοβεγ υπηρας, Ῥοπα ὅτρει ε]αμ/α Οαπσα{σα ἵπ ΑβαΠΙ] ασ 
-ἀλλς ος ΟΠρίσ]οι της Ἰλωυν[οπίος. ΑΦΙΨΠΙΟΓΗΠΗ Ἱτα- ἴμας ἀἆὐῑπι ρΥοίησος ἱπίεαυπρης. ἳ Ὑλν αὐο τανυπέν ρε”. τν 
406 αἱ μιας αῦγ]οποπι α1ή ροβῄάεδαπε» πᾶ Ο. απς Οπῇρίας Ροσίας Ἱπ Μαβίαπι, ταρίοποπη α ΠιβΙΑΣ να/θπβρκκο ο οι ο Νεήαη, ἀενεπετηπε, Ί,ερο 12, Μήσ Βμίρώς ο 

” 
«» 

6, Ῥλόχισε κατὸ τέλος] Τμγηαιήη. Δά{σοΠρίεταί μὶς Ίπεηῖ, Αζαά, ΡεΠΟΡ. 1, ΠΠ. ϱ. 918. 
84. ψαμ- 



ο Ὕωπε  νεμτων. μμ Ἐν. 

ο...” Ἅμ ς 

ν 

{οότῃς», 

Ῥ[ηπιπι εἰς] ω]ομία, Ψεπιις ζσαἰε[ῖς Ρις (εή]ς. σα Τ; ϊ ο; οπ το Ε 8 Τι. δα ξοδ, ὃς «γακαιςο Αα ρε]]τ, 
' . ͵ ε ὁ : : . 1 ) δι, ας νοκ ῴ ος 
Οἱ» ἴαπι ὀγγίαπῃ Ῥα]άβήηαπη ΠπργθεβεΡβπι- λαὶ ἐπ τ ἐγέωτὸ οὐ τη Ταλαιςίνη υρίή» Ύαμ” . . . : ” ν . 3 τηΙσῃας οεσυΊΓεης ΑΕσγρεί τεςα, πιαπεΠθαδο σμίτιχόε σφέαδ Αἰγύπτε [βασιλεὺς αἀντιάδας δώροισί - . - 

ο Ρτεσίραφαμε εβεςῖε πα π]τδγῖης ΡτορτεάετεηῖιΙΓ. 
Φογίμα, αοὶ τερτεάϊεπῖες νεΠετιπῖ ἵπ ΙΤΡΕΙΏ 
Ὀγτί, Α{ζαἱοπεπι , τπακίπια ρατῖς Φογίματιτη 

ω ’ ς / λ ας τε καὶ λιτῆσι ἀποτρέπει 3 Τοπροσωτέρω μὸ) πορεύε- 
] { 2 ιό σθαι. οἱ δὲ, ἐπεί τε ἀγαχωρέωτες ὀπίσω» ἐγένογτό 

Ὃν - ’ 3 / Ῥ {να ων. / κ. : ια | ν΄ Ασκάλωνι ὃ πόλι Τῶ π͵λεύνων Συ» Ῥτῶτευρτος[ι Ώπο πια]εβείο, Ραιοῖ αἰίαιοι 6ο- Τη Σ0βίή ε σι 
τπητεµξΏ ἨΤεπετῖς ΟΦ]ε[19 ζαπάπι ἀε[ροµατυΠΕ, 

: » / ας λ δέ νυν ͵ 
έν παρεξελβόντων. ασψέω, ολίγοι τυες αὐτῶν ὑπο- 

. αν ον . , / ο πιο ὢ- 2 ζὰ αλὸ νΛ. η δις.) Ε/Ἔνετο 1αά, απαπταπῃ {αἰ[εἰαπς Ἰητε[μρο, {1-4Ολειφόευτες, αν σης Οὐβαγίης Αφροδίτης τὸ ἱρόγ. 
τες οπιπ]ᾳ Πα]ας ἆθα [απα νε ΙςαΠΠηΠΙ, ρ]α]-- ἔσι δὲ ΤΕΤΟ Το 12 ως ἐγω αὐθαγόμθο» 5 εὑρίσχως ἄαπι αιοὰ 1Π ΟΥρτο ε[ί ΕΙπαπι, Ηἶπςο Ρτοδ ες. 
αιοά 1ρ51 εΠαπη Ογρτή ταβεταης, Οπἷη εείαπη 1: 
Ίαά 1η Ογε]λετῖο ἀθίαδταπι, Ῥ]ωπῖσος οχῃας 9Υ- 

σου νὰ ν / ϱΝ, ο. : πάντων ἀρχαιότατο ἱρῶν ὅσα ταύτης τῆς .εδ. καὶ 
5 Ἆ : . λος μι ς 3 χι. γὰρ τὸ οὗ Κύπρῳ ἱρὸν εθεῦτο ἐγένετο, ὧς αὐτοὶ λέ- 

προ" χαὶ τὸ ον Κυθήρασι. Φοίικές εἶσυ οἱ Ώ16 ΤεβΙοΠ6 οΓΕ1 εοπάΙάετηπῖ. Ας νετο θογτῃὶς ος ο κ ω ο ο. π ο. εν φΝ δὲ Γοπυρὰ Α{ζα]οπεπβς Γροματοείρης εοταπιαας 4! ρυσάμαοίν ἐκ ταύτης της Ἄνριης Ὁ εὐντες. Ἰ {οπιρετ Ῥοζετίς ππιε πποσιη Ἰσπιῖβε βοππὶ- Τῶ Σκυνέων ο ο ο νο ο πεατη:, απεπιαἁπιοάιπη δε 1ρεί {αἴεπτσ θαγτῃς τοῖσι ὁ τετέων αἰεὶ ἐκγόνοισι ἐέσχηψε ἕ ἡ «εὺς λεία 
{ο νἱάσ]ίοςι ]]ο πποτρο οὐ 14 Ιαβοτατο; ἆχ Ί]]ος, νῶσο: ὧσε ἅμα λέγεσί τε οἱ Σκύθαι διὰ τᾶτό σφέαβ αὐΙ γεπίαπε 1η Ῥογίμίαπα, νίάετα αποπιοάο 
εοπ/(Ἡτηεῖ ΠΠΕ, 4ος Έῃαγεας, αρρε]]απο 96Υ- 

Ῥο[ξᾳμαπι νεπο ἶαπι οξϊο ὅς νὶρ]πεῖ αηπῖς 

5 .. ον “ » / ρ 

6 νοσέ καὶ ὁρῷν παρ ἑωῦτοῖσι τς ἀπικγεομένες ἐ9 
ο 1 { . ; Δ γε” 3 5Οτ)ν Ὑχυθιὴν χώρη ὧς διαχέαται, τες καλέξσι Ένα- 

/ ς / 2 Δ ης Ανω κ κ ο : : άν . έας οἱ Σχύθαι. Εστί μέν γυν ὄχτω χαὶ έχοσι έτεο Ἡρ” Α{ΙΦ Ἱπιρετίαπι ογίμ ορπμικίεης, οπιπία- ον - μ οἱ ς ἡ ο λσθι ον . : 
Απ5Ίαη Ῥωπο εκ Ια[αἰνία ὃς περιρεηιία ενεῖ- Χο) Τη Ἀσίρ οἱ οηκύναί,' καὶ τα ον ον {α εδίοπε, (παπα ῥτοτοτ επδητα εχίσεραπῖ αῦ' ὕβριος μι θλιγῶρίης «ποσο μα  γας Φὸ- 
Πηρι]]ς 500 

κα ῶ, 2 . 2 / πα ων 3 νωᾷ τας ο Πηρυ]ς Ιπιροπετεηε: ὃς Ρτῶί6Γ βῶν, ἔπρήσσο παρ ἑκάςων τὸ εκώσ-ἰσι ἔπέβαλλον. ν . Α ς . ν ον ᾱ.. ήν αλ ονς ναι η ἆ Ἱρωμς ρασηα ταρίεραπε οἰγεμποίήβεητες Ίᾷςςχωρὶς δὲ τοῦ φόρα; ἥσπαζο περελαύοτες τᾶτο ἃ ὅν 
᾽ ελ οἱ ον ΡΣΗΤΗ (πο Πηρ]Γροξβάεραπε) επΠἀεἴη ΠογΗα 

ΡΟΠΟΙΕΠΙ ραπιεπιΟγασαἵθς αἴ(ιε]Μεά] Πο[ριεῖο: 
ἁςζορίαπα ΙπεβηαίαπηφιΕ ΙΠτεταπιετπητ. Έτ ῃς 

ον νὰ ἵ λ. κ αλ, ω πρ ο, - τι ἔχοιν εκασ-ι, καὶ τούτω μὲν τοὺς πλεῦναξ Κύα- 
λος ο. κ. ας αλ. ώς / ν ξάρης τεκαὶ Μ1οοι ξωΐσαντες καὶ κα]αμεθύσατεςκατ- 

δι . ἰάώκλ ο τος αν 4. λ δολ. ον « ' | : : : εφόγευσαν, χαὶ Τω ἀὐεσώσαγτο τὸν ἄοχὴν Μηδοι, καὶ ἸΜεάϊ τέοµρενατµε παροήσπα, ας ρος{εἀετηηῖ. ος ο Αα στ πως, ο. κ” ῃ ο : εα απῖρας ρτῖας Ροί6ραπτας, δε ΝΙπαπα εκρι- ΄πεκράτεον πες καὶ πιρότερο' καὶ Τη ΤΕΝ ΡΟΕΙλο: 
ὃς ος ρα νδαα 

εμάς Εν ον αμ 

ὃς Ῥαή/. 
ασ «μπας ρε αν 
ο ή. 49. προσωτέρω «440, 

44εά, .. ο ΏεΙΠε 14, 

Π]416.5 ὅπερ {4. ΠΟΠ Ἱπασηο ἆποτίπῃς. 

"4. Ψαμμίτιχος] Τα Πο. Αί Ψαμμήτιχος 1], Ἡ. 9. 
9ϐ. 8ο. πες οὐπ/βητοτ Ώπισῃ. Ἑ δσιτητ ρι]οι {οἩρτι- 
ΤΠ. 151. ΝΠ. 7, Θµαε αμΙάειι ἁΙσγεραπεῖα εχ Ῥτο- 
πηυμΠαΠοπ]ς. ν]αἰπία. πάτο ΕΕ... Θογιμίσμηι οχροά{τίο- 
πετ ΠΟΡΤΕΣ ααΠρῖι ἵῃ Ἐαδίοίας Ώριωρ]ίο: απο 
δη} Πεγοσέης ΓΕ [1 Ώαγίο ή είοήη }ερο υζ- 1] σημῇν ΟγΙοηΙοΊῃ {επῤε[ὸ οὔβΙόνήη, αἴσε αὖ «4ε- 
ρα ὲς 5 ο ο ος 1441 ἐπερί/ε υεβ ίσα), ΏΟΠ. Ώπο επτοῖρης, ἆς αιήρις οζαᾖρογ Ίῃ [ο] Οτο. 
Ῥ. 93. Τοπροσωτέρω ἨΟΠ εκ σεπῖο ]εγοβοί] ΗΠΙ να Φυναικίζουσ{ τε καὶ ἐργώζοντωι μετὼ τῶν ουνωικῶν. ὃ κὠὶ 6οπου/ο, {εᾷ ο Οπαπμαήσοτηπι νοῖοτο [σἨροπάϊ πιο-- ἐς 
το νοπῖς θεγνανῖε Ίρςο τὸ προσωτέρω ΤΠ. 139. Που 
ΠΗΡ1 σὸ σρόσω, τὸ λοιπὸν, τὸ πρῶτον, 4υ9 οπΏιοπάαμς 
Ἠειαιο {οηρία, Οοπάμκίε ἆε σοποτο Ίος εοπρ]ιήσμ]α 
εγο. 15/6, αἀάϊτα ἵπ Όμζονί Ῥταεία οποια Τ2ηργάά15, 
κ 49. Πάντων οἀρχομότωτον Ἱρῶν. ὅτο,] ῬΒαμ/αμίας 1. 14. Ῥήπιος οπιπίεπα πποναΠυπα Ακβηεῖος Ψεπετεπι Οοε]ο- Παπ «ο]6ίε {ηριερίος ρε]ήροι., αὉ ΠΗς Ῥαρ]ίος Ίπ ΟΥ- Ρ1ο ὃς Ῥμοσπίρος ἵπ Ῥα]ασ[ήηη ΤΕΙΙΦΙΟΠΕΙΗ εἶῃς αοςξρίς- 
«τος Ἠΐπο ναπίε[ο αἆ Ογιοιος: αμάηχὶε ἀοάςβΠΙΗΙ {οΠἱρίογοπ1 α νοτο Ψεπις ήήμα, απἲαπι 0 Αξ{γτῖς επίωπι ες ΛοβΡΙ1, τα. ὃτ 190. ἀἰάϊεσται. απ ᾳμο 
Ῥαξτο αρ Αεβτῖῖς, α Ἱπανὶ οπιοτϊςβ1η5, οα {ηρετ/ηεῖο 
αἆ Ογριίος ροπείταγε ροευίςὸ Ὀζγοηίσηι 1ηπι ἩσΠοσία 
ΥΣ] λογο νοςϊταῦαπι ἵῃ Οήοζο)] πι, ή, 

47. Ἐνέσκηψε αὶ θεὸς θήλειαν νοῦσον] [ει ἀσάεναῖ, 1 τοῖ Ίοτιος ὅς Γοπρίπως ἰαηπητ. Αοἱο απ]πιοίς ὁ θεὺς ἃ τοπου]ο ἀε[επᾶ{5 αἴιο πιοάο, { αὐῖ να]ε, οπιπί 5 ΏΦΟΝΙ6 ραποςΙπῖηπι ῥαᾳταδίειν. ΘήλειΦ νοῦσος 4µα6 Έ16- τις» αμασβτυπι απηρ]ηοίς ης, Απιρι. βοω δε ες ἴοίωπι ἨΗ Ο, ϱο. ΟΜ/ΕΡΕ. Πογοίρῃ. Ἱπροπαϊς, {ρτεβῖξαιο ρ]ή- ὍἼαπῃ οοπΙοζΡΗΠΙ5, απας τοσοπ{οτα πίμ]] αἀΏπει, ἀεοεῖ- ΠΕ ου Το)ίο αἲ Γοη σύ ατηιςο ας, ὀήλειαν νοῦσόν ΕΟΠΝΕΠΙΕ οοΗ/απηΙπα 15 110220 Μίνι οὐγο » Ὁτ Πο- σαΐγμς αΠευδί, Ίνα ρασῖς. Ὑοτυπῃ εΏ, ΒΡΡΙΙΟΠΕΙΙ μζ,, ὨΙούς) Ο0γὴ(0ο Πογούαλμη, ολο ζήη «οκ, [μη Ας]ιο[]α[ἔοτ Τ2μογάλάές, αυῖος αἆ- 1µηΡΙ ροϊεηῖς ΟπΙάσιις αἆ Περῥσεβομίς μοβήΙῆ,ρ. 11. ΕΙΤΟΝΙΕΗ ῥηλείως νούσου ἱὰ ασοΠιι ἀε[οηϊρῄβεία: ποφιο αἲ- 1] πα επε, {1 ρτοβίσατδ» {,οηρίΠο Ποπεββαπ] εαπι τητ- Εις σα ἀε[οπροπαια αἀπηταβί]αῃῃ αἴαί]ε ἀμίμητον 1 811. ια ε[ {οπισπ{ῖᾳ νὶ : ᾱ 
ῥαΤΟΠ ἴρπηοί ᾳ {οπίσπεία νὶτ Απιριίκβπιις, Ἠπιιά . δη πιοτηο, υς Άηβεν Φογιλὶς 1ά ἱπρυίοῖε, ΔΗΒΙ ΕΟΓΙΟ 5 6ἴ]πι πο ἀἰςαπιή]ο η ε ποβορ νυ]ε, ας νατροτίτη ΟΙΓοιΗΠοπα αὈ/ηποι 1 »195.. ΙΗΥ1]5 1181 ορίποί» Π Ἀρετις ]σημῇ πο]]ας: μις αάἁς, ἵπ Θογίαπα ἀε]αᾶς, υἱ αάβτπλαξ, πηοχ)ή Π]μά πη]]ερτῖς σοπιις {4- πι Εἱδία πιαπ εί άπα, αιοά 1η ραζα1 οἱ πττηπα Ἠαιήᾷο 

: σεάο Ῥοβ16 ας Είελρη, 

ο να 
ο. ἴ μμ. ; ων χ : -- ὦ . κ» ως 

ἳ } « ροκ μα ο φ αν μον 3 
κ.” ού 4 . : 

Αλ Ἠςι έν Ἡν. νεο λαό ἡρα, ον Ῥέτωα οὐ οοαεάκς πνν Σλαρε θ, αἱ να ο 
πρ δι ους 

ο δρα πα 
ῶ 

{1/. τούσων 4: «{ νειυς Τη: σοφεῖν. ;. δ Ἠφεπι εµπα δερῦ. 

ο ο... ὁ «44, «εί, ὃς 1). Ἐάά. ὄτες, Ρ149θ. -ᾱ- η σα ο ση ” ὀ 

ἵρι ή, ὃς ζοηβύηης περ Ὕψ. {εὔε. 97. Ρ. 169. ἵπ «44. ὃ, 6 4. ΙΗ., αἲἲ 

οπής. αάρατεατ οκίσπηρίο,. ποή Ἰα09ο  ἀϊσοίς, Ας: 
τεμγ]ά] οΡΙΠΔΠΟΠΕΠΙ 71. 

1οδ, Πᾶς σε Πἱῤῥρούγρίοη ὃς Λο Ργ) ϱοπραταΠ{{ς. 116 
4ᾳ. Πδάεπι Βογί]1ς ἆς δν, 40. 6) 10ο, Ρ. 903: 5 εὖνου- 

ο πίαι γίνονται καὶ ουνακεῖο ἑρόξώται. καὶ ὡς αἱ γυναῖκες 
διαλέγωται ὁμοίως. (αμδίαπι πιοτοί Ἱπορ]ας αςοθρίαΠΙΤ6- 

«Ίσα ἆθό, {54 οἵσατδ: Ίαβετ6 6111 Τ]ας Π0ι, νείιιπι 
παζισο]ες, σαμεία8. Ῥουτο οὐῖ πια]ο τοπέβησ ἴῇο 
ἐνδύοντωι σολὴν γυναιπεῦῇ)οκαταρνόντες Σωῦτέων ἄνανδρείην. 

ἐκεῖναι. Ἠεπίοφμε γοῦσον πἀρε]ῖαε, απα]ίς ρτοίδόξο ον 
ὃς πιατῖρας τωσρίβπις, Αίας Ἠαθο {επος ἀῑνίπιις 
εοάεπα {εΓα» 119 ΠεΓοήο» εοπ Ἱεπίατης 6β 1οππροτο, 
πε ἀπδίμπη πο {έ, απήπ εβπιάεπι Ιζέταιις ΤΠ ᾖρήανο- 

«πε, ΝΟΙΕΥ νοῦσον θήλειων νοσαξ» Ί]]α αἲ πιουδή εἶς Π- 
πηπεϊ εβεότας, αἩαεαυε Ίπᾷο]ος Πιαι1ε,- ἀθοῖαναες, {ο- 
γοάοζής Ἱταῖαα Ψοποιί» Που Βογίμας Ίγης Ῥεότηπι, 
πποτο! Ἱπ]ᾶα οοπιηρη]ς, ΕΙῤῥοσγαέες οχ ατιὶς {αηε ἁῑ[οῖ- 
Ρ]πα» {ΠρεγβΙΠοπο «κβραία οπτηῖ» τησ] οπηε[απα να- 
{Πραι ὃς εχρίαπας. Οἱ αμίάσπι ἀἰδ[οη[ας {οτοπᾶι5 ὃς 
πηθρη] ΏοΠ ε[επιοπ]εηῆ, το) -. 

5ο. Τοὺς καλέουσι Ἐναρέας οἳ Σκύθα/] απλα 
ἐναγέῶς» ῥσομ/ο οὐ α)η/παίος», οοιτοχῖτ, Ἐπέξηπι ΠΟΠ 
Ἰαάο. ου ΠπεΙΡΓΑΠαΕ. ́  Ἑεριίσπαί {οριοτ 1ρβο 
Τν» 67. «σοπιτα δτῖαπι νεπῖ ὀσμο[αβαα Ἐνδριες. οἱ 
ὁπλίταν εις εχρ]ςομΠο, ο Πτ εἵτοπος .. ἀεσοεροατίζ- 
ος . ΟΟΡΙΜΕΦΗΜΗ, νεῖατ Πτα Ίοποπι.  Αππρίίης τοῦ 
Ἰρρουγαδεν αἀάετεῖ, πιοάο {οπρβείοε, τε Το τὰ 

Γ.0Π61ΜΙΗΗ Ἠαδεῖ, καλοῦνται δὲ οἳ τορῦτοι Ἐνόριε νε: 
πηπῃ σὲ ᾖ{εγοαμγίσΗς οΏ οοιεξίο {ροσῖο(α, ᾽Ανανδρεῖό 
Ῥτασίεταηε νεῖεγες εἀ1α, (οπίες Ρ, Γεοβργάη ΕΕΝ- 
η παρ τος ον ο ο Ἡ 

59. Χωρὶς μὲν γὰρ Φόρων] Καΐνκ. φωρὶς μὲν ϱὰρι Φίρν 
ὃς πιοχ τὸν ἑκάςοισι αἴιε Φόρου. Οῦ. ϐὰ αἴῑας 41η το” 

ταητυσ, ΝΗΠΙ ποπβεας α Ῥ]υταῇ αἆ μις 
πππα ηοῃ ἀἱερ]σαί. 8αθρᾶ ΠΙΗΠΕΓΟ τα πο 13- 
ριας ο ον. Ὀπυ/ῇ) αἀποξαΠοπεΒ 11 ϐ106γΟῃ. 
ο 46 Ίναῖ. ΏΕΟΥ. : σας 
ος Κοὶ τήν πε Νῖον ας ος 1Π (τομ, 

(ᾠσπαγος Ιήοίως [ῤυεγΗε. ΝΙΜΝ 7 8ο Ππας οσο 
η, Μοοςο]κ.ρ.85. Ρογίας/ὸ ἓν 672ΕΕΟ ΟΟΠεεΡΗµη ᾖμη: 
υαξάρης ὁ Ἰήῆῆδος τὸν Νήον ὄἄιρετ' οῤΙΣν. πρήσμα. αγ 
τος) ἆμλίο 10η [ωῤυεγ11. ου! 6τ {σσης ΝΟΥ 
6. τ7θ, Νου ἄνωσάτου γενομένης ,. Ῥαῦγίοποιί. σεητῖς 
ταρῖσπι ὃς πιοθοροΠἩ {Ηἱ5ίε: αά ἆἵτην ϱἳ, τρ. ενετ/αῃα΄ 
ερίεα Ἰεαϊς. Ὅμας απίάστῃ Τη (γαχατση ππεΗ ας οοἳ- 
Πε» αὐαπι 11 ασε, πι Φομδεγίως νο] Δ64- 

«Ίδη, ἐογζ(01. Ῥ. 349: σα Ἠϊβο]αα, λὔγουρ 
αι 8 Αθευ" 
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-, α 5 ος. αεᾶα 
(ως δὲ εἶλον οὗ ἑτέρασι λόγοισι δηλώσω) καὶ τοὺσ6οβπανετιπῖ; (ατ απτεπι οερετῖηϊ »1πα]ής [ορ 
᾽Ασσυρίες ὑποχειρίες ἐποι/σα)το , πλὴν Της Βα[βυλω- 

ον .. Ν λ 

γίής µοίρη». μετὰ δὲ ταῦτα, Κυαξάρης μὲ »βασιλεύ- 
. ω - / αν 

Ἴσαφ 3 τεσσεράχωτα ἔτια, σὺν τοῖσι Σκύθαι Ίρξαν, 
τελευτῷ. Εκδέκεται δὲ Α΄ςυάγης ὃ ὁ Κυαξάρέω παὶς 
τὴν βασιληύμ. καί οἱ ἐγένετο αυγάτηθ» τῇ οὐνομαζσβ]ίῃς. Ἠις βαπι Πιδτα]ῖτ, αρρειανίταιιε εΠΆ. 
ὄθετο Μανδάνη. τὴν ἐδόκεε Ασυάγης οὗ τῷ ὕπιωοὐ- 
ῥῆσαι τοσῦτο ὧσε πλῆσαι μὸ τν ἑωύτὸ πόλιν, ἐπι- 
χατακλύσαι δὲ καὶ Τ Ασίη πάσα). ὑποθέμθο δὲ 
τῶῷ μάγων τοῖσι ὄειροπόλοισι τὸ ἐύπηιου, ἐφοβήθῃη.. 

ἵ Αγαρίς (Οπιπίμπι, Μαπόάαπε ἱπορίας ΟππΙΡΥΑ, υπ΄ Ὃ 
Ῥὺες Ραίας ἀαῑας Ἡατραρο οεεἰἀεπάη». ο... 

1πάΙσαΡο). ΑφΏτίοδαιε. εχεερία Βαβγίοπίεα 
ῬοτΏοΠε, {Ἡβεβετυπε, Ῥοῇ πας Ογαχατδ,ὸς 
αμαἀταρ]πτα αηηῖς». 1η απῖρις {μπε ὅ Πμ, ρε 
1ος ΘΕεγῖΠ ἀοππ]παι Ππε, Ἱπρεταδίει, ΥΙΙᾶ ' η 
{ππδλας ει, Οπ1ης τερΏυπι {μ/σερίε ΑΦΊΣΛΟΡΡ 

Μαπάαπεη : 4199 ν][α ε[: εἰ Ρετ αιΠειεπαταπΙἩ 
υπ1ηςς {ωπάετε πῖ ΟπΙΠεΠΙ 1ρί1ς υτρέπα οΡρ!έ-. τ 
τοῖ, αἴαιιε υπὶνετίαπι Αῄαπι Ἱπαπάατοι. Φπσά .ὴ 
{οπιπ]απῃ 4παπῃ πιαρ]ς, Γοπηπίοτηπα Ιπτετριεᾶ. 

, λ Ῥα5, εχρο/ι1δίεε, οοπῖετεῖτις εΠ, Ππσι]α απ” παῤ 5 αὐτέων αὐτὰ ἕκασα ἆ μαθώ,. μετὰ δὲ, ο τηζος ν οΡ : ο ια 
Μανδάνην ταύτην ἐοῦύσαν δη ἀθδρὸς ὡραίῃμ, Ἰ/δωὺ 
μὲν τῶ έωυτΏ ἀξίων οὐδοὶ 9ῑδοι γυναρια» Φεδοριὼς 
τὴν ὄψι' ὃ δὲ Πέρση διδοῖ, τῷ οὔνομα Ἱν Καμβύσης: 
τὸν εὕρισχε ἕ οἰκίής μὲν ἐόντα ἀγαβῆς, τρόπε δὲ ἡσυ- 
χίε' πολλῷ ἔερθε ἄγων αὐτὸν μέση ἀδρος Μήδη,75 
Συγοικεήσης δὲ τῷ Καμβύση της Μανδάνης, ὁ Α’συά- 
35 τῷ πρώτῳ ἔτεὶ εἶδε ἄλλην ὄψι" ἐδόκειξ δέ οἱ ἐν, 
τῶι αἰδοίων της «υγα]ρὸς ταύτης Φύναι ὠμπελου. τὸν 
δὲ ἀμπελο επισχέὺ τὴν Ασίη πᾶσω. ἰδὼν δὲ τῶτου 
καὶ Ἀ ὑπερθέμωος τοῖσι ὀροπόλοίσ, μετεπέμψατοΏ 
εκ τῶν Περσέων τὸν υγατέρα ἵ ἐπίτωια ἐῆσαν. ἅπιν 
χοµέγη δε ἐφύλασσε, [ῥθλομοος τὸ γενώµθω ἐξ αὖ- 
Τη διαφθειραι Ἐ ἐκ, γάρ οἱ τῆς ὄψιος οἱ τῶν μάγων 
3 / ι ο ὃν οΥειροπ6ολ.οἱ ἐσήμανο, ότι | μέλλαι ὁτῆς ουγατρὸς αὐ- 

/ κ. / ς / ον σόµωος ὁ Αγυάγης, ὡς ἐγέετο ὁ Ἰῦροε, χαλέσας 
3/ 3 .. Αςπαγο» ἄνδρα οἰκήΐο, καὶ πιςύτατόν τε Μήδων, 

/ / ὦῶ΄. ς ο χαὶ π᾿άντων επΊτροπον τῶν ἑωῦτᾷ;, ἔλεγέ οἱ πι τοιάδε" ς ϱ ον . 2» Αθπαγέ, πβήγμα τὸ ἄν τοι προσθέω, Ὦ. μηδαμῶ 
2» παραχβήση" δὲ ἐμέ τε παραβάλη, καὶ ἄλλεσοο 
» ἐλόμωος, εξ ὑσέρης 9 σοι ἑωυτῷ περιπέσι,. λάβε 
ο.’ Ρ τὸν Μανδάνη ἔτεκε παϊδα" Φέρων δὲ ἓς 4 σεαῦτῶ, 
-απόντεμο) µετα δε» "Ἰάψον τρόπῳ ὅτεῳ αὐτὸς 
5 βόλμαι, ὃ δὲ ἀμέβιται, Ὦ βασιλῶ, ὅτι ἅλ- 
λοτί κὠ παρειδες ἀγδρὶ τῶδε ἶχαρι εἰδὺγ, Φυλασ- 
ο ο, ορ) / » σὸµ ὃν χαι ερ τὸν ὃ μετέπειτα χρόνον µή- 

ο” ΄ / 

φίλο τᾶτο ἔτω γίνε- 

ν 

κ. ον  κλό. » 9ὲΥ εξαμαρτῶῦ, ἀλλ᾽ εἴ τοι 
Ν / λα} 3  σθαι, χθὶ δι τόγε ἐμὸν ὑπηρετέεσθαι ἔπ'ιτηδέως, 

Εσς τού- 

-ᾱ 4. ), πεσσαρ. ἈΠ. θΘιχήπι σὺν τοῖσι Σκ. ἦρξαν οπαίειπε 72 ὃς «4γοῦ. 2ὐ Ὠοε[ ὁ {9ῇ, 
{εά. «4γοῦ. αὐτῶν. ἆ «4ποῦ. «49. ει. ἐκμαθὼν π]Π. ο Τὴν Μανδ. «{1. {οὐ «44. ὅεο., Ώπε ητροπῖα σαιδία. 7 Ραμή. Ά. 4γοῦ. ή, οἰωῖῃς Τε, «41, Μος 

ὃς οειστῖ, Ίῃ 

Ψιάς ζωμ.τ, η. ρα ΙΗεή. 4ιδ., δὲ αὈο[ί οκ αἰῆς, 
744. 7114, {11.. ἐπίτεκᾳ «44, τος. 

: ο Σὺ ἑωῦτῷ «4εῇ, ὃς «4γοῦ.. σο) ἐδωτῷ [ει]... νι]- δο ἑωῦτῷ ἵΆπίμπι. 2 Τὸν ἂν ΡΙεΠα Πε οὔπι βάά, ἵπ «494. ὃς ΙΗ. ἂν πο ΕΠ.  Έκ πῇ δη «2 ἑωῦτοῦ α]Π, πό Ἀδιο Ικείή. 5 ΠΕ παρίδον 4γεῦ. ο ωΣ Ἐσέπειτω ὦ/εβῥ, ΊΠᾷΤ6Ο. 1Π1 ΤΠΟΧ εἴ τιφ. γώ. . 

΄Ασσυρίυς, σοπροβς[ο Πεγούοέμηι» οτεβϊρῖ]ο Πε, ΊΜε- 
πη]πΙς εοτήπ] Ο. 184. αἰίοτα νῖσοα. Ῥαονι]ηε οἵτο, ΊΝΙ- 
11 1πὰε {ετναίαπα» πΙα παπι {ογίας(ς αριά «4{γήῤοίε- 
16 Πασπιεπτυη ΕΠΑ. {πι νπι. 1. ΊΝαππ α1» αυαε 1619 ποιο ν . : ν (Ο{ηπι 1 ἱδίεπλή 1πᾶς ατεοκ{ηπΕΗσ» Ῥεσρείαπα ἵπ νης ΟΕΠ{ΙΠΗ νοσαητασ. Ῥιζηνί λα αν υρῖ {οπριος ος οπβτανις ῬΕΠΙΕΤΗΩΕ ΦΗΤΕΠΙ:: ἨΕ ΙΠΠΗΠΙΕΓΑ αῑα. ἔεπχροτυπῃ Ἱπήμσία. Ὁ, πα, Ἰοπηίηϊ ΑΠ) αρι ν « Ου] {οσοτάϊτεί αἴαμε Ἱπαρις ἀῑρε[ῆος 
ππεπίατίο5» ὃς ρε περ]εᾶος οι 7Ἰρμο]ίο Ο0γο- 
70/06. ἵν 46. ὅτο. αἀ{ενείαητ. ΓαΙα σοπΠάθπῖου οῬτ]- 
4 μπε» 4ΠΟΤΟΙΗ Τ4ΠΘΠΕς ΤεάἀεΓε πεαΙ6ΙΠΕ.. Ψανήπιᾶς 
ηὶς {π ΏμΡρετα Μ/271. Πεγοβοτες Ο. 1. ἀδρυίατηπι αθο- 

ϱ05 {ΠΗ5{6 σρη- 

. . 

τῖις ΠΙ. ος ο. σας 
68. Ὑποθέμενος δὲ τῶν μάγων τοῖσι νι 11. νερά νης Ἰπίτη Ῥ. 737. ὑπερύέμενος, αοά (αρ. Το8.. Ίοηβε Ῥγῃο- 

ἵετες α οιΗ]5 1ΠάΙεΙο ποῦ ἀῑδῆάεο, Ὑπερθέσόαι Ώου υΗ11 
1η ΝΠΗις ΠΕΩΙΕΠ5» ΠΟΠ 1]ά. Τούτῳ τῷ ΤύΗ καὶ τὸ 
σπονδριέςερρ, τῶν πρηγµάτων ὑπερτίθετο, ο (ρε ο)η- ο, 8., ἴυπι ν, 94. ΥΠ Ὁν Τ. ΘΕΑΙΠΠ μὲν 3πσΕ Μανδάνην Ἱπάκὶ, ου/ξουᾶ]ς πιεπιΌγαηίς, 
μα ζω σης μὲν ἐόντω ἀγαύῆε] ΛΗΡΙ ταξτα Ἱερίτιτ » {εὰ 

οὐ. δοῦῖς Ἱπνδπίτοιητ : στ Ὡξουῖς ῇ ναι { 1 ο ν9 7ν νν ο 1 νε 11 κ . 
μας ποη ρου οἶκηήῃ ἀῑςΙ» {επηρει Ιοπίσς 

ΣΕ ος μα 1.6, 00. ἐόντες οἶκίήο οὗ σα 
κ} ς. ο, 17ο, «414 βηύπνμη δαλσλοην «ρίμμη μην τὸ τν πρ καὶ οἰκίήο οὐκ ἐπι ο ο η, Φανέος Ἐμπιάσπη ΠεΙαέοίν «4ἱδε- 

οαά 1ηῖειρτεῖςς {οσηπΙοτήπα, βΠαπῃ Ἰαπη ρατεα 

τώ αν : ΠΏγαρί, ρτο]επα β]Ια) 1ρ5]τις ΡΥΟ 1 41. τᾶ γόνος βασιλεύσευ ἀντὶ ἐκείνα. ταῦτα, δὴ ὧν Φυλασ-Ώ5 ν ΡΕ Ῥοιας ΡΤοΙρεοτερπατΏΙ 

' .. ὦ Ὑποθέμενος «4γεῦ. «49{. «1ερῥ.Ίιατσο. { Ἐπίτοκω 4γοῦ» « ΄αγὴ Β. Α κ, 49. γοῦι, κοὺ ἐς ἵΠ αἰῑς ὦ προ Ψι]ρΟ μέλλει. οκ ὧντ᾽ ἐκείνου «4ἱά., εἀϊειπι παρεε «4{γο2, ο]. {εί 
δ/6βῥ. ΟΤ4. μηδαμοῦ «4γεῦ., μηδαμῶς ΙΗ. 4{1τχ., ἵπ Πά4, μήδαμῆ. 

Παεῖ κν, ϱ: 68ο. Ἑ. απἴθαυαΠῃ 4 
{ι]ε{ε {οτ]θί: Ιδιώτην καὶ τῶν τυγόντ 

ὃτ, Ἐπίτεκω ἐῶσαν] Ἐενούηνί ποά δ- 
{εευά εχριδείεταπε. ο. ο. μὰ 44μ. ευπια; 

ναε {οἩρίητας αηέτοτίλίσπι 60 

]οθο σι ὃς ἀείοπά1, πίῃ 2 πὭ ἷ Ίπ (η Ί μπι νος πσαηής, λάμα ο .Δρομπαβσιο {ῥουγαέος 
ἀοέίατα 
Ἐπίτεξ. 
οἱ. Σο) ἑωῦτῷ 

εωυτῳ. περιπ, αά{ο]/ςὶ 
ΤΙΠ1 ε0 4ΙδΙΤΑΟΓ 
ραῖ, αἱ, ρ. 47. 
Απίπτω, 
τώυτὸς ἑαυτῷ 
πλάνη ἑαυτῇ περιπίπτει. Ῥατ. 
μῶρ, αιοά νίτο Ο]. ἵαπίορογε. 
ππογίβΠηπῃ 1η ο 
Τι οδίε ριπε[αὈ]εὸ ῬΜηδαμῷᾷ Ἶια αὐξ Αἱἱ45. μήδαμή φποηις.. Νίο ΠΟΠ 16Π81Η9 ἀείεπά{ γαογπι ]ορὶ οηβπια μα παῦοτο ἵη Φ41//εοή, Ο)/όγο, Ἔ. αι, Ρ. 14... 

1 

αὖς αρ 115 εἀοξτιις: Ρο[ΐεα νεο ΜαπάαπεπΙ 
νΊτο ππαίΙταΤΏ ΏΝΙΙ Μεἀοταπα {ποταπα, αἱ εἩ . 
ἀϊρηις εσίες, τταάσπάατα {ατυ]ς, νΙ[απι µοστε 
{ουπι]άαης. Ίπιπιο 1]ε Πππρῖε Ῥετ[ οπἱἁαπιπο. 
πάπα ΟαΠΙΡΥΠ, 4πεπι εοἴπρετίηπα αρερας αν 
πη]ία απἰάσπι Ῥοπα οσίαπα». σείετπα {προ 
αἰΠείο, εχΙ{πιαῃς ειΙπῃ Τη]το Ιπίγα πιεάΙοςΓ15 ! 
Μεαϊ {ἴαιαπι. Ῥτίπιο ροβ: ΟαπιρΥΠ σοἰἱοσαῖαΠ η ! 
Ἡ]απῃ αΏπο» ν1/{άπη αἰτεταπ] νίάΙε: γιὰεραταί αἱ 
εκ δεπιαΙρις Ε]ίας ν]τῖς εηα{αΙ, πα οΠΙΠΕΠΙ 
οσευρατεῖ ΛῄαΤη. Οτο νΙαπα απ πι τοιμ]15[εἳ πώ αν 

οι ορ 

εἴπαπι εκ. Ῥετῃς ατοεςΏτ, εἶφμε, ο αώπι νεα 
{εε, ει{γοάίατη αρροπῖε, νο]εῃς αἀοά 1α ρερς 
τ]φ[εε Ιπτείπηετα, Ἐτσηίτη πιαρὶ [οπηπίοταπα 1η: 
τεγρτεῖες νΙ[απα 1]]ιά Ῥοτίεπάετε ἀἁῑσεραηῖ βαν 

Εἶος 1βίτατ «Ἀνεπς Αἴγασες, ιδ βεπῖτα» εἰ’ 
Οντις, αςςῖῖο Πατραρο, {απήματί νιτο͵, δε 11” 
τει Μεάος Παϊδ[πιο, αἴαια οπιπίΗπῃ ΤΕΤΙΠΑ 
{πατηπι Ρτοσυταϊο], ας ἵπαωίεΣ Πατρα” 
δε, περοτῖο αποά εἰρὶ Ιπίαπρο «ανςο αὐπῖα:. 
τί Ώθαιε να] πια τεῄεῖας, ναἱ αἶίοο Πππηθης, 
Ῥοΐΐεα εβΙ 1ρ8ῖ ΡεπΙςίεπι “σεε Οπρίιό 
απεπι ἹΜαπάαπε Ῥερεῖτ ΡΠεΤΗΠΙ, ἴπ ἁοππαπι- 
4ε τμαπι Τετεῃς, οεσ]ώΙτο: Ρο[πιοάμπι αἱο. 
απο πιοάο νο]ες 1ρ6ε Γερε[ιο. Οιῖ ΤΟΓΡΟΠ” 

αῑι 11ε; ΟτεΣ, ηεφυε αἰῑας υπαίαπι Παῖς νί- 
το αἀνετ(ξί αἰηπ]ὰ ἱπρταῖηπας σανοβίπηισ νο 
το ὃς Ίπ Ροβῖςα πεημίά Ίη το ἀο]ίπααα- 
της. (πο { ΠΡΙ εοχά1 εἰξ Πος Ίτα βεγὶ, οΡοἵ- 
τεῖ Ρίο Ίπεα νΙΠ]Ι ρατιε 1ὰ Ιπάιβεῖο οκθαιί. 

| Ἠως 

ο Αὐτέω αν 
Ὃ »» μὲν ΙΠίεΥ/ ΒΙΠΕ η, 

ἠσύχιος «4γοῦ. , ΈἨπα μέσον ὧν. 

/ «ποῦ. ἱεεσ. [οί 4 ο να σα σαν 

ἆ τεσπηπ ρογνοπίτεῖ». 
Ὠων. νΑΙΚΕΝ 

: το πΠζΙματο ν]άρτῖ» ἐπ 
Ὑαμετην συγεπῆφεν. 8εᾷ ἁπδίῃ ὃς σομαονοΙᾶ. ο 

ζατο, πεηιτ. ΝΙΠΙΙ ῥπῃ]ς ἐγ] Ῥ]υτοκαής α]ῆ βις Ππ]]ε ἐπίτεκα, 1η ) 1 απ  Ἡ 1ο πἱἩ ΤΠετίης η, ποφήεῖε, Μος 1. Εσηβοῥη[; αἀποϊμΒοποπι αἲ Τ ου). Μ. αλ 

τερπέσης] Ὀμρίηπι 6 Ἱοσσῖπεο 43 σὺ πι Εµ6Ι ἀεθεαε,  Πβππο]απι οσο πο ΠΜ 
Ατιο ΡΟΠΕΤΕε {ο]επε, «{ε[οδίη. ἀθλ” 

«47. 54. «4. ὡς ἐγὼ τοῖο ἐκαυτοῦ λόγο πε 0. ΟΡ ργ/βορων Τι Ψ. ϱι οι. Ἡ, ἆλλ' ὁ μον 
περιπίπτει, ὃς Τ,νπ.,ρ. 891. Ο, παντὰ ἡ 

Ἰο ρτοτί]ς ε{ὲ {π μήδ 
αοωΐε, Έκαιής ὀπ, {σμεάασυπα ἀἰςοργόϊα Ἡοτοάοἵειμ 1: 

ὃδε Ο, ο πε όδς 
ἐς σεωύοῦ {2182 
5 ἑωῦτοῦ Ροβίς» 

οο, 

νι αρα μιρωι ν τ πω μα πιο σεώςς 

λε. 



ο φας μην 

ο -3-ᾱ- 

--ρ'υηνωµνυμµ  ἵὕμιω 

Ἠιύας ἨαβικΗ ο δε απ σασοδ. Ῥαοἵ ἀαιήσ οξεὶ ἀεπά ας 
ἸΜαπαφατί θηβἱοο) ὁ ι αι δα ἂτ 1, 1] δξ 

1ο Ἠωο απώπὶ τε[βοµά]είεε Ἠαιραρίς, εἰάπδ- Τότοιὶ αμειψάμθοξ ὃ Άρπαγος, ὧν οἳ παβεδόθη τὸ 
. . ηρεδε, 3 ἃ ι « 5 ΄ -/ ο. 

ΡΗεγη]α5 οὐπατας ος{[ος τταάΙτης θὰ Πεσεῖη, σοἩ” «παιδίο κέκοσμημθον την ἐπὶ 3 «λανάτῳο ἠεικλαίων εἰ 
. «κα : ρα , 4 : αν δν ος ὃν - « το] {6 ἀοπιππῃ Πεπςτ  αάΙεηθαΙε Πχοζεπὶ, τὸ οἰκία, παρελθὼν δὲ ἔφραζε τῇ ἑωῦτὸ γυνὰροὶ τὸν 

τὸ Ἠῷς Ἰοδαδιυδ ος φεῃίρ]ς ἡσαμρή ηταν πας ο ος ια ον ολ 9. βι. αν αυστας, 6 νε[βιρίο πυποσίυπα τει αἆ εκ). αὐτίκὰ ἆ) γελω ἔπέμπε ἐπὶ Ἡ βυκόλων Ἐ 

τεζετῖ οἵππείη ΠαΡιτήτη ας Αἤγαρε {ΕΓΠΙΟΠΕΠΙ. 
Αά απεπι πποτ, Θαἱά 1ριεας, 1παπΙε, {ασετε 
Ἡρι ΤΠ αηΏἲπιο οι Ἐδο νετο., τε[ροπᾶεῖ ντ, 22 
ηοῃ Πειε Αίγαςες ππαπανίε, Ώεαας {1 4ε- 2) 
Πρϊεῖ, Ῥεϊαδαιε 1π/[απίθι 4παια πμπς Ιπ[απΙς, 50 
ΠΟΠ. (αππεῃ Ἠηῖς  νο]απίαϊὶ ῬατεῬο, πεφπεαὰ 
παπα πεσεπι οΡ[έαιατ: τηπ]είδᾳυς ἆθ σαιδ8 
επῖη ποῦ οσοἰάαπα,  τάπη 4Ἡος -ρΗεΥ 1ρ8Ι πμὶ 
εοδπαίις ε[, επι αοά Α{1γαΡες βταπάῖ8 Πᾶ- 
τὰ εῇ, ὃς νΙΠῃ Ρρτοἰα 6ἵΡις:΄ 4ο ἀε[απξίιο, 2) 
Π Ὀγταηπῖς αά Ἠαπς εἶας ρεινεπειτα εΠ; βαπα,Το2» 
115 παπό ΠΠαΠα Ῥες πιο Ιπτετϊτηϊς, απῑά ᾱ- 4 
Πυά τεβαε Ἠ]πο ΠΙΗΙ απατι Ρετίσμ]απι π]αχῖ- οὐ 
ΙΙ Σ Επίπινετο {οουητατίς πες ία εκ- 

935: 2 

Ρεά1ί Παπά Ῥαδτήπι ἱπιεῆτα, {εὰ ρε αάπεπα 
ν Ἱρῃις Αῃγαρῖς, ποη Ρε αἱίαιετη ΠιεοσΗπῃ, : 

Ρυδηἱεαπι ΑΠγαρίς, απεπὶ ποταῖ Ρα[οια τηαχὶ- 
πε Ίάοπεα Ῥαΐοστε, ὃς πιοπίθς Εεγ]ς [τεαιθη- - 
Ἡδβίπος:΄ οὐ] ποπΙεΏ τας ΜΙιγαάαίος: σπϊὰθ 

« λ .. ι γ« πάντα ὺ ̓Ασυάώγευς ήβντα λόγον, ἡ δὲ πρὸς αὐτοῦ 
ολα Ακ νὰς αλ 

λέγαν Νῶ ὧν τί σοι ἐν γόῳ ἐσ] παιέέη; ὁ δὲ ἀῑμεί-- 
3 ο.5 / 3 / κ δὲ .. ς ᾿ 

(θεται Εκ. ἐγετέλλετο Ασυάγης οὐδ' εἰ πα-. 
ἳ : ος / νοκ. ο. 

ραφρόνήσει τε καὶ Ἰ᾿μαγέιται χακιο) η ος Μμαῴεταις 
3 ᾿ ω /. 2ο) 3 ο. 

εἰ οἱ ἔγωγε προσθήσοµαι τῇ γνώµη, ἐδεερ ἆ Φόνώ 
γω ρω ν΄ 6 3 ανα . 

» τοιβτο ὑπηβέήσω. πολλῶν δὲ εἵνεχα ε Φογυσῶ μὴ. 
Ας) νο ἴ ο ωσι ς Ἐκ) Χο ΙΑ: 

χαὶ ὃτι αὐτῷ µοι συγγενή» ε5η ὁ ππαϊό 9! οτι 
᾽ 3/ . 1 ο... συάγγε μέν ἐσι Ὑέρων, καὶ ἅπίαις « ἔρσενορ Υῶ8’ εἰ 

ο Ἀ ; ᾗ δὲ ελήσει τότε τελευτήσαβτος ἐς τὸν Ἀυγατέρα 
ον ς ὴ τ ον «Ἅ ς λ ταύτην ἀναβῥναι ἡ τυρανγὶε» Ἡς νῦν τὸν ὑιὸν κλείνει δἳ 

ον. ο ν ο» η ὖ, [ο 

ἐμεῦ,ἆλλο τι} λείπεται τὸ θθεῦτεν ἐμοὶ κινδύνων ὀ 
σας ολ ο, κ φ .. ο ΡΗ 

᾽μέγισος; ἀλλὰ τὸ μὲ ἀσφαλέος ενεκα ἐμοῖν δεν 
τᾶτον τελευτᾷν τὸν παῖδα: δὲι μὲ Ἡ τια ᾿Ασυά- 

5. ου δε / : κ κ μά αλ  ά, 38 . «γεοςναὐτὲ Φογέα γνέσθαι, καὶ μὴ  ἐμῶ. Ταυτα 

3 ο ο ος 
Ασυάγεος τὺ Ἀπίς-α]ο οµάς τεἐπ/ηδιω]άτας νέμον- 
τα, καὶ ἔρεαΟηρωδέσα]α, τῷ ἐνομά ὃν Μιτραδάτης. ή 

: ο ν - . ο. ο / υ/ ον νὰ ς ατα αὖ 
εοηταβείηα]ς εγαῖ «οπ{είνα Ποπ οσπο,- (συοίκεε 6 δὲ ἑωύτῦ συγδέλη. ἕνομα δὲ τή ΥυΥΦΙΧΙ μάς 
Όταωσα Ππρια; Μεδῖσα, 9ρᾶεο; Ώαπι οὔπείιηαοσυνοίκεέ εἰΚυνω, κα] Ἡ τὸν Ελλήνων γλὠσσω" κα] δε 
εάϊ 8δρασᾳ αρρεῖίαπε. ΄Ίισεις υδὶ Ρουπιρᾶ- τὴν Μηδλὴν, Σπακώ, τὴν γὰρ χύνα καλέησι Ἔπάκα, 
Ίομα Ι]ε Ραβα]εις Ἠαδεραξ, τποπΏ πα ταάῖσος 
εἴαπῖ, 'αἲ νεπέαπα Ῥούεαπι Ἠευφέββοτήπις ὅε 
αἆ Ῥοπιαπ Ἑπσίπυπ, ος επίπι τταξά αἲ -», 
Φα{ρίγες΄ νετρεηίε, Μεᾶϊά να]ά6 Ἱποπεο[α εῃ - 
ὃς ὁάῑία, ἆσ Ἠεπιοτίρς Έτεα 
το Μεαῖα τοῖα αἀπιοάυπα Ῥ Ἁπα. Ἠῖς Ἱτααμα 
«τεξκβτας Ῥίορετε αμα νεπ]δίεῖ 1παυῖε αἆ Μηδρὼ 

Ἰλήδοι αἱ δὲ ὑπώρεαί εἶσι ἰ Ἔ οὐρέων ἔνθα τὰς νομὰς Ἐ 
βοῶν εἴχε τος «δὃ βεκόλος, πρὸς βορέω τεἀνέμεχ 
Αγβαωτώνων, χάὶ πρὸς τοῦ π'όντου του Εὐξείνα. Τὰό- 

6ης, χοῇαμα νε-αστή μὲν γὰς ἡ ΜΗὸ ἡ χκώρη στρὸς' Σασπζείῥων ὄρειη- ἐσή- 

τοδυοι ἔπεὶ ὧν ὁ βμκόλοά 
ευπι ΥΙαγρββις: ́ Ίπρει το Αγαρος μηπο σα” σπδ πι πολλή καλεόµφος ἀπίωέο, ἔλεγεὸ Ἅρπα-- 
ῥε[α Ιπ{απῖσπι, αἴπεπα {π ἆθ[ευββπιο ΠποΠΕΙΙΠὰ 
εχροΏα8, ἀὲ οΕ]είΙπιε ρείεας, ὃὲ µας υἳ Πρε, 
ἀῑσεγεπα ΠΠΙΗΙ πι χ]ες πΙΠ ηυπς Ἰπεετόπια ες, 
{εά αἴηηο ραξϊο Γεινανειῖς, Ρεεῇῄήιο αχΙεΙό ες 22 
οσαἴ[απῃ 15 εκροβιήπι Ἰπ[ρίσετε πμῖ Ἱπίπη- 3 

τε διπι εῇ. ' σε ἐδὶ αιάϊγεΡαβαῖσας, {απιρίο 0 

- 

-- 

Πίαητε, ἳεὰ Πε εαἀθμι αἴα νεΠρίαξ νία ἄά εα- ον 

9. γος τάδε,- Κελεύε σε ᾿Ασυάγης τὸ παιδίω τοῦτο. 
ρω 3 Ἶ 3 ο] Δ λαβύᾗα »9εναι ἐς τὸ ερημότατω Ἐ ερέων; ὅχως ἂν 

{ ἱ 4 ο Ἂιι 'τάχισα διαφθαρείη κα) τάδε οι ἐκέλέυσο εἰπεῖν Ἠ. Τα ΤαιδΗ 
μὴ ἀποκτείην αὐτὸ, ἀλλά τεῳ τρόπῳ περποήσή». 
ο Ἐεον 2 ο ϱὶ Ἰ ὀλέθρῳ τῷ καχίσω σε διαχρήσεσθαι: ἔπορῶν -δὲ ἐκ- 

/ - . ἡ σέ Ἅλα, ο ͵ ι : « κείµυο π.δατέτώγµαι ἔγωι Ταῦτα ἀκούσά» ὃ βέ-. 
δυπίαπη {αυπι, ' Ῥ] βπτοπη Εχοξ Γιαν ̓εμ]ας ῬάΓ-α σκύλος» καὶ ἄλαλαβὼν τὸ παιδίον, ἠῑε πὸν αὐτὸν ὀπίσω 
τὰς 1η ἄῑερ εχ/ρεξδιαδα(ας, ἴμῃς ἀῑνϊπίεας επ]- 
πεατ ΠΠηπις απάπι Ῥυδηἱξᾶς : 11: πῬειη 1γοιι 
Έτρο παπα Πηπέαα ἑεπεραπέατ {ο σἰταάῖηε» 
Π]ς φπ]άεπ1 πχουί Ρατει]θμί ππειάεης, 1]]α ν]- 

᾿ ' αλ. πμ λ .οκΆ ο ος ν΄ 

σδὺνν καὶ ἀπιχγέζαι ἐς τὴν ἔπαυλυ" τῷ δ' ἄδα καὶ αὐ-. 
ως ρ΄ ο ο ο ο σα ών ν . 

τῷ ἡ γωὴ ἐπίτεξ ἔῆσα πασανήμέρῳ, 9 τότε κωφ
κά] ὁ 

οφ ὸ 7 { ο µ κα, νεα ον ρω ώς , 

οἴσβια ππανϊ(ο Ώσλεης, Ριορίεγσα αιιοά ρεαϊοτ ΄ ν ΦβΟΤίΦΙ ἀμφότεροι ἀλλήλῶν περ ὁ με, τΏτόκω 
λὰ : σοΠ-- 

εν μενει 
Ἱ - 

ἵτα Θάνωτον «γεδ,, ΕΠ ϱὰο)μίΑ Όσπο ο]μεῳ το]]ουῇ, 
«4γοῦ., παρυφρονήσείέτε {14 ἅ ο 

ο, ᾖ1η(].. 
ο 4. ὃς 418, οἱ ὃτ 
«τοῦ. συνδού 

οεῖρτ,: 4 Φόρον «4γοῦ. 

λῷ,. Πες πια]6, Ψἱά,π. 

πδίρων «44, ς Ἐδά. αΠοτιπῃ. 
{7 Ων Χαλ. 4γοῦ. 7, ὃς μα) ἔλενρ ΕΠΙ οὐδὲ ν 3” φα ΤΙ οὐρέων ἔεάά, «4τοδι Σά, 445 ΐΐᾳ βπιρίος μα 

δζιν εἴπαον θόσίκρι «44, ὃς το]: Ίο ἐπὶ τὸν βευχ. τὸν ᾿Ασυάν., ο 'αποά παπς εἰ νεπίε΄ 
ἐπιπήδεοτάτας, ««4γεῤ. ἐπιπηρεόταλας ή; ἐπηηδεύτώτα, η 

γυίαιό 
{ κ δλν Ὃν ο ο ο ας αν ον απονανς. -.ὦ "Δονάγεω.4γοῦ. αἰαμᾶ ἱτοτπι Ἱπα,.. ὁ οί, 40. -ε Ὄδρσενος «απ. Σά, «4λοῦ. αμ ὃς θελήσο. 1 -«4γοῦ. 

«4λ., νυ]ρο ὃῃ δὲ ἓν ΠΠ 
ο. )λ). ] .ν 14μ ᾖὐ Ηάεῖι, τὴν τῶν αἰΙ. ὁ- Τῶν ὀὐρέων νάἀ. ὃς 71ᾳ, γή. Β.ο ὀρέῶν ήεή, «1. ἄποῦι, πη]ο,. 11}. δν. γεῦς ᾖ,, τῶν Ἐκβ. αΏΠ.. Ἠϊος ἸΑπείρων 4γοῦ., ος ον γοὔ., Ῥτανα, ' Πουτι Σπ» 

7 Ἠαοεί 100. Παρ. η ν. Ίπ 4νοῦ. ὃς }1μά, κρὶ ὑψηλὴ ------ βουκόλος ἀε[ΗΠΕ. 
: αγ]. ὅτο, ὀρέων ΙΗε{1, «494. γοῦ. 

ΒΙΟ {Ἡρτα Ὀμωχρήσασθαι -4ροῦ. --Ὁ τὸ τέκος 46η ὃς ῥηιίι 
η Δἰωτέτανμαι «4ῑχ. ο. 

που. Ἔετὸ οκία]. Ὑογιπι 1ᾷ ος πε ύβε ἐς τὰ ἡκίω ο. κ Οοπίὸς Ἠμήις  Ώ/0 -ᾱς μκς ρα, Ῥομ[ Ῥι όφει, δὲ Ἱ- 
τη 119, 86ρ6 Ἀπιεῃ ορετατυπὰ ἀςΠόχο ἄδριαναιυς, απεπι . αἆ πιοάπι ρπαίρἰο αἰῆεάσπι οαρ]ες ὅτε ὃς μμ 

ἀπό σαν Ἐπ η, σέθ τα. ολᾶ.. 
αι ή Ουαο απῖά σπα ὅτ αἴα Ἠπιή]]ς Ὃ ος. Ὀμπαπα, οἷς Ν99, τοβίγε 

τάς (οπου, Ἡ ος κ Μ89, τοᾷα ἀερεην. 
τα”. Νομάς τε ἐπιτηδεωγάτας νέων νο 

ποῄήιασίο ἀῑῑστων Ὁἱ, Αοζομμςι κκ ν Ὁ αρο πο 

[ος Ἡ ὠνεπισηδεοτάτα» ῥα/ομα πιαφύπιρ ΦοΥΓῇβέᾳ Τοροπο-- τος, .Ῥόρστοτυπι {οτιαςίς πιος-Παόχας πποηεος λλώλίρω 
τοι, απὶ πῖᾳαο΄ Ῥουπα: ρα τας πππίβιο σοηνοπ]εδαῃε, 

ἂτ Ῥηίσια, όγλπεαά πιοπῖμίη ταῖσσςς υᾶ μα, 
όν 638 αμτοπι ρ]ογήπι πο .Ἠευο]αί γαμῖαιις ασιῇ., 

ο] νο εοπαἱ6 οριερΏ]: Ἠ]πο ὃς Ῥασις ΠΠίς, Ποπήπαπα 
Ίόεις μα Π1δο Ὁ. τ14.. «Ῥοδίος, ῇ ΙΠπόναξίοπε 
Ὀ]σἳ (Πο δ αρα τιλδεώτατα οκ -3Ι4ᾳ τοσῖρετα δε Όι- 

ῶς. Αν οι 16 ούλης Ἐπῃηδείως: ἐπι-. 
ο  .” ν πο εν. κ οδό οσον 

Μράσνπν, ὦς να «αλέρυο! σπάκα Ηδη] Ἐλάοιηης μον κ. τα ΤΩΓΗΠΗ αοτῖς ἀϊλ]οέχιις Πο σαεξ, 

1η. το]αι1ς. Ῥδχβσας, Ίμου » ΠΟΠ“ 

δγίοπής ὃς Πας», Κεαηρίως Ἰπνεμότιης. δονΑεάπη, 

/ 

Πποσυας . πλ], ἀοθήςβπηί νήπια 

Ἠτς Λείψ. 1416. Ῥεηί. ρ. 97. Παβέμης τ. 4. ὧς σαδίά 
πΠοπα]ῃῖς ὥροσα Ἱερίλις ἀάπιοῦίευς Ερεί]ας» αχ Τγορί 14 
οριδ βθιναήδ, Ευ σος πλ ο η 

τω. Ἠρὸς Σασπείρω] Οποάο Ἰογομίσε Ποή αῑδς 
«{οήρβε/δ., οὐ προχ. σα το Πἱοπήνπή.. Οοᾶεα -ᾱᾶ: ὃς 

α]α Ἰάεπι οῬτμ]ετηπτ. Σαππείρων «44 ὃς λα 
Πετεγα ἀιταματασ, Σάπειρως ἀαδίε, αἴῑορ 0916 μή 
Ἠπες,. αΠτ. -Ἄγσοι. ν, ς5. "δὲ {ρ0/- Πεςδ,. πιειποϊαπι Ογρύεις. .. ΡΕ Σ να, 

λος - μα δλα μαμα ἀπ 7η. 10, τ, αο7. αἴηια εκ. 15. ὁοῤῥαμης σ 
Λ/οβΡ! Μμβς” Ἰνρφο Σωρπερὸ τας ος ο 
ρε τν, 37... 6οπῖτα ταθυ]ας «πε, Μες Ἐν ἡ ην σαν 
7ο. ν ὃν ον . » » ν τν ] ϊππστα ο δ Π 

τα, Ἠπορδυ ο δπέτάγµοι ἐλώ] ποσα ΟΙ ΕΣ 
ἀλλ ὅμς σα Ἰηή ίσο. οστωίαυε Ἆοις δνταχθή” 

πς Ῥα]]μς. οὕτω ἦν διωτετ μέ. Τ Απ, {ει- 
ψιις ὀποίμσε ἕὼ διώτωκθέντ αὐτὸ Ί-με, Βυρηβ, Χνμ» ο. 
πες ήβοίμης, ΑΙ ἵα οοηροβτο απιρ]ίας φαση πι" 
ρα εείο αἀθεπιαδυπε» ποαιο Ἠής' ρεγήπατος οῦ]ο” 

σιαβίπα ἐπίτεξ ἐοῦσα πᾶσον ἡμέβην ρτανε ἐχρ]ίσα- αυαν η ἐπίτέ παπα μμμιςσα 
Ἱν, Φ2έεβῤος 19/2 4ἱ ή βαΥΕΗΥΙΡΡάΥ ῬμΙοἵε ΙΠΟΒΕΠ 

οἱ ο νὰ, Ὠίόο, λα) ῥυθ όν 
το "Όλι 

ορ παλῶν μφών ας
 

ο) ] 
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αι ναιας Έαοχ]τ, 

ςό Ἡ 0 Β ο Ὁ ο" Τ. 1 αἱ απ ηχος ἀςίδεται, Ονιας πα 
αλά ἂν ο 1 εὐ Ἱ 

Ἅ 
γυναικὸς ἀβῥωδέών, ἡ δὲ γυὴ, ὅτι εἰκ, ἑθὼς ὁ ακρη νάίαμοι ο. Γἴπτραβο αποοσβιυς εεῖρα / ᾿τῆς τὸν ἄνδρα" ἐπεί τεδὲἄπο- Ν δἱ αμίῖεπι τεγετ[ας αΏ 1 «ΠΠ ΙΧχοῦ, Ἠτρο- 
4 µεταπέμψαιτο αὐτῆς τὸν ἄνδρα" ἐπεί τε λάρ ἐς. εκ-Ἰπιρτονίζο.σεχησης. -οτίος ρόδα ἃ οφήσας ἐπάση, οἷα εξ Ὁ ἀέλπτη ἰδυῦσα ἡ γυνὴ, εἴ- . ἵξ ὃς Ἱπρτον][ο «ΕΡΠΕΠ6, Ρτίος 1ΩΤΕΤΓΕΟΡΑΙΝ η 
σ ον. Αν οό ο αἱ νύοσε ία {αφΙοίε Ίρδαπι ΣΙατραρας. ατοςκί Ἰ. πα ταηα οτι κοπο μας ην κ ἀδδ. Ώυι Ἠ]ε» κος, Ἰπαπίε, αδῖ 1ῃ υρεπι ϱ Ταπέμψαιτο" ο δε είπον {ὸὁ Ύύναι ο. Ὅ τε ἐν γεπὶ, ὃς νιά ὃε αιά]γί αασά πες νἰμπῃ ο- - 2» πόλη ἐλθὼν και ἥκασα, τοιματα [δεῦ ὀφελω», μηβδροτιηῖτ πςς 38 εἶτσα ἁοπήπος ποῇχος, αι ή  Τέ χοτὲ γθέσθαι ἓο δὲσπότεας τουρ ἨμετερΏ] οἶκος γραρὶ ἁἆοπιαβ οπηπίς ]ηόξι τεηεραίτ: ἴπ  μαπι » μὲ πᾶς Αεπάγη κλαυθμῷ κατείχετο. ἐγω δὲ ΈΡο Ῥετιειγε[αξίης Επι] αἴοιιε Ἰηττοῖ], νίἀεο . ἐκπλαγεὶς, 5 Πία ἔσω. ὣς δὲ τάχισα ἐσηλθο, ΡΠΕΤΗΙΙΩ {π πησβῖο Ροβτιπα, ραἱρίταπιο . ο». Πία ἐσω. ὦς δὲ τάχισα. -. ΝαβΙοπίεΙπαΙΕ, απτο 4ο γοιβσο]οτῖ γαῄῃς Ὃν ο ων μαρώς καὶ ων Ἡ /ν : 

: .. 
9. ὃ 

» ομΘΟΝ9 κενυσμήμξιω ρησῳ τε μα εσ απ τον λος ϱ]οτγίπῃο πιστα, αἴαις οχροποπά πι δρ  Άρπαγος δὲ ὡς εἰδέ µε ἐκέλευε τὴν ταχίσην ἄνα- - ; : η 7 ή ἴατα 1Π ΠΙΟΠΙΑΠΗΠΙ Ίοσυπ1, ΟΜαΠΊΠΙαΣ]Ίπῃε Εοτ] ” λαβωτα τὸ παιδίο, οἴχεσθαι Φεροτα » Χα Ὅευαι θθυπόάαπίοη: ἀἴσοῃς Αἴἴγαρεπα είς αιὶ 
κ 5, ο. 5 ΄ / φαν. ὁ 9 . . . ”» Όθα "ηρωδέσατο εἴη ξ τῶν ὀυρέων, Φὰς Ασνάγια πηβί Ιπίπηρετει; πιασηορεο ΠΙΙΠΙΗ5 5» εἶαι τὸν δ ταῦτα ἐπιθέμεόν μοι". πλλ. ἀπειλήσας ος ο ο Ρήεταπα αττα] 1ο η . ιν φλο ον κςταῖας αἰσιῖας Παπ ἁοπιε[βίσος » Πυῃπ- 

ϱ» ἓί μη σφεα ποησαιμι’ κα εγω ἀλαλαβω, έφερο55 . η λέος{, Ἵ πα οδίος η ᾱ δυκέων τῶ; τινος οἰκέ]έων εἶναι, οὐ γὰρ ἄνκοτεκατ- ΑΠ επίπι «ορ](βείοπι, πάς εχλυη Ἕαποαα 1. Μα ΕΡΑΥ: ψ ο ω ματ. ταππεΏ αὐοὰ. γϊάετεπι απτο νε[ηρισαις 2» ἐδοία Ὁ 9 Ύθ χι ενάμβ δὲ θρέων χρυσῷ Ἱ οππαίπι: ΡτΦϊτεα αιιοὰ Ρἱαηέλης ππηρίβοήι »» καὶ εἵµασι κεκοσµήµέιο. προς δε, και κλαυβμὸν βευαὶ ἵπ α » κατεγτώτα, "ἐμφανία ὁ Αρπάγν,κ καὶ πρόχα τε γἱα τε[ςσο. οἵηΠεη {ΕΓΠΙΟΠΕΠΙ εκ πηὶῃ] 
͵ κ ς Ἰ 

ος ὃ ο 
... όλον ᾿ 

”» 9η κατ οδὺν πυθάνομαι τὸ πάντα λόγο Ἱ μερώ«όοφυῖ. εχίτα πΊβοπῃ ἀθάισσῃς., ΙΙΙ Ιπίαπιεπη πουτος, ὅς ἐµε προπέµπῳν ἔξω πλἰος, ἐγεχείρισε «ἴταδίαϊτ, θα. απόλπες Αβγαρί πας ἃς 
22  βρος αν ην ω πώ ρονα. Αν.  Οαπῤγῇς Ογτο ροπῖεὶ οδί[ο βΠυπι, ὃς αὖ., ση . ον ο, ο. αποψη ον ση σόρ)ύμαν Ἄγαρο Ἰπρε Ἱπιεβεϊ: αἴφιο ἶς Ἱής ος, Ἅ ΩΡ υγαΈροςφκαι Καμβύσεω του Κύρῳ, ολκας. σε Ίοαμεπ Ῥραίοιδ, Ῥίετηπι φοις ἔηπι 11 22 μυ Απ υαοχὰα ὁτελληταναποχτέῆαι, τν ς ὡθε. ο[ιεπάϊε: αεπα Ί]α µπτίτα, πιᾶρΏυπῃ ας {ρε- »» ἐ5ι. Αμα 9ε παψτα έλεγες (βΏχολος, καὶ ἐκκαλύ-όδε]ο[ωπι, δεηια νι Έὔπι ]ογγπηῖς αππρίεχαν / ς ] ” ἵ 

1 πλ 
ας απεδέρουε, Ἡ 96, ὡς εἶδε τὸ παιδίω μέγα τεκαὶ οὐ/θοταῖ ηθ 4μ4 ταΏοηΕ ΡΙεΓῆπι οχροπας. 2 » : να ρω / ᾽ 

. . 
εὔειδες ἐν, Φαχρύσασα, χαὶ λαβομθη τῶῷ γβνάτωγ Ἠὶς περατα «μες ιδία ἂρη ποσο {Ἡρετνεη-. ου 5 1 ”/ Μοδ. ΑΟ ΛΟΘ .. έ 2 λος κ ο 1 4 ἵ 
τοῦ αλδρός όχρηΚε μηθεμιῇ τέλη ἐχθῆναί µν, ὁ δὲ ακ. τιος λος ον Ῥ.. Πατρα Ες πἰατοτες ο Ἡ 

πν α Ν η 3 «ΟΥ. ς ͵ Ολα» 1ΕΙΩ ολ πρι ος ος πο "ον τὰς ' αμ. 
ΕΦή οἱός κ έμαι ἄλλων, αυτά ποιεεµ. επιβοετασ ες  οϊς. Εαστῖε, πη[ειτπις Ρετίευγατη. ἂν ο. 20 ς εν. ζω νο ο εαει λα τα 
χατασχόπες εξ ο Αξπάγε Ρ επ. μμ αμα Πρι. νΙο ποῃ. Ῥετίι ιαᾷει.. {εοιπάᾳ Ίῶς αἆ ἄ τεχάχισα, ἣν μή σφεα πούση. . δὲ οὐκ, ἔπεειθε ο απ ἆῑςς Οπαπάοφμ]άσπι τα «προ Ἱπάῃσρις, 2. ρα. τὸν δρα, δεύτερα λέγει ἡ γυβιτάδε, Ἐπεὶτοί-. ΠοΏ ΕΧΡΟΠ5., τα γετο 1 [ηςῖτο, { πῖφμς 
2} ρᾷ Το ο) ρᾷκονη να κο κ οὐ { ΤΟΙΠΙ5 εΠ αῃ 1601 . νυν 6 δύγαμαί σε πείθευ μὴ ἐκθεναι, σὺ δεὧδε ποίη-, ηεςες ο ΡΙΟΠΙΙ . «ρη ΡΗΕΓΙΙΠΙ εχροῇ- - νο ον πα λα, πέ- απ. (Ποπ. ἁ ας ρθρα αρα Ἡ παλ πο ἡνι ο πο αίτω μλρθίαίεν οθονη αννων ἡς η, Ρεμς . : 9 ΐ 

ν ΄ ) ου εν ὁ ί ποσα . . 
. ος 

ἁ Ἐν λαοί ὀνθε τίμια ένα ο ορ ́θχμοπ6;, ὁ-. ἴιυπι εκ Πα ΔΑ γαρῖς 2» Φέρωνπιρόθες" τὸν δὲ τὴς» Αγυάγερθυγά]ρόρπαι-. ιᾶπ1 οκ ΠΟΡΙ9 Ρεπίευπι, αἰαπως μοι ζ ς 

τραβΙ 4οπιο. Αιοιὶ Παιἶπι 1η 

το 

9. αν, « ο στ 4 . - σ : ἴ Π « κ. δὲ, ὡς εξ ἡμέων ἐόντα τρόφωμη: καὶ ὕτω ήτα σύ, αμο τω Ἱπ]ωηῆης  ἵπ  ἁρπιίηος ο » ἁλώσέαι ἀθικέων τοὺς ἵ δισπότεαξ, ὀυτε καπ ἀεῃς, .πεφπο. ποὺῖς Πηαίο σο [ααετίταας, 
αν Εν ὅ. τε γὰρ.τεθεως (ασι-. Ναπ ὅ Πίς αι οῦΗς, τερα]ο {5 ] ὦ ον 2» ΧΦ6 εβελευμένα ἔσαι. ὃν τε ο μρλ μ αν 1 ς Ἱἱερα]σβταπα. 

ληης. αφης καὶ ὃ ρι να ων κ ρ ανλὸς 1τῖτθξ. σαΏθδ π ὃ αλα 2 Πη λα. 
ἡ τὸν ἠωχήν. Κάρτα τε Ἰδοξε τῷ βυκόλῳ πρὸε τὰ Ἠοα αππὶ τωρα η «ΟΠηπηος νῖῷ εῇ 11 μη ο ο ττοα τανξα, Ρυδα]σο παμε. Ἰοαι1 α ΡΙΦ[εῃς (οπηρις: παρεύτα. "ος ολο σὰ κνώλκζαδα Φυβίαμθ- 1τα : σοπίπα | πα ο. μὲν ἔφερε «ανατῶώσων παὶ α» τουτο” µε παρα ας) ΠΙΟ {οςι:, Βεπι ριδτυπ - δ0: τῇ ἑωῦτοῦ γικαική τὸν δὲ ἑώῦτοῦ ἐόγτα αθιθῥν λα» .Ἠκκλτυτως Αειιλετάε, ουπι ἠχοεί (μρ ἐμμῇς διδοι τή ραια τς Όντο ης. κ η ον ΑΗ ἃο  σασθι αἴες {παπι “Ἀπτοτη αμ ΠΟΣΕΣ τας. 3 ὁ βὼν ἔθηεε ἐν τὸ ἄγγος ἐν τῷ ἔφερε τὸν ἕτερο). χοσμήσι Ῥρευπι «ο]]οσανίε Ἴπ ο να[ς , Ίη φπο δὲ τῷ κόσμφ πωτὶ τοῦ ἑτέρα παιδὸς φέρω ἓς τὸ κ. πτανς τη τῷ κοσµά τες κος ιν ἐς εσνώνκεν εδ 4 [δή ΑΦ αν . . νά να ος εν πως ὃς δν ημών Ἡῃ σοκ σοι 

μα ος νι οτηᾶ» 
--- 

Αρτ κα κρν ο ορ νο. ρθρο η ονης αἰἡντιά Απέλατω. Ρημά, ο Μ πέμψάτο μι λα ορ θνς ας ης «οκ, νι. 12ο. ἠζας1ῇ. Ἱη ν. ΜΟΧ δεσπότως ει] οἃ σα ς : ο ο" ν ον μον, ὁ, 1ῃ οἷῖα . δες... του λέων {σρήρδωή: ηλ :ᾖ1έή.. ποἰαῦτοι α]Π. ΊΝΙΟΧ πο ο τὴ ὴ 
δεσπότεα. ο Μα ἄν. ' τῶν ὀρέών {Επιρεὲ µε, ϱ άν. 2 Τό ος ο ο]μΙ ΟΤΑ ορ. κκ ο. ο. γερό.» ΝΙΊΡΟ ἔνθεν ος ψος α, κα μ ο νο, » δρ, δ. 1 Θε- ᾖ Ἶ 10 Πας ος Αα σα. : . 4 ο ο μαμα ἂν Λοχ ἀπολάσίαι ιό, ς Ἠἰοι ος ἡπ 4ο. μὑποκλη,) αν δικα σα ᾱ- κ μι Ἄεη. ὅτο,, ἵπ ᾖεΠ, «494. ὲ αὐεί, 5 Ασυάγεω 4γεῦ. ο δὶς 414, 3 σ αν : 

ο] 

: τος ο 4ο), Τη]. ρη.. αρ κάθας 1Η  . η Περιὼν. 4γοῦι ΠΙΟΚ ἀπολέσει ἀάεπι οπι 44, 10, ὃς ας, Ψπήραευπη ος. ο β ἁἩ, 

ος λος. απέμψτο]. Ἐούϊα: Πογοπείαε Ἠ]πο ἃς Ο,ττο, δεσπόγεας., ὃς τοι], 
η] ολα ης ος πιθμπαι Ὀρρμουήαες 1ΕΦΜΟΣ ΟΧΕΠΙ' δεσπότεας τ1. Νο β)ἱ ϱοπίΐπης, θτόος τα ρτοβωδίοι ος στα 416Π5. ΙΠΙροΓΙΟ. ρῖς ο μη. νι ο τς ἡλν ο ος ἵρδοσηπη αῇ, μτέας τς τς { ἴόας ΠπιρΙςΙαΠ πηγα Ὀ]]]-- πρι εδ. λΠΑτΙητ ο οιη΄οχ {ορία τα ο  . νμος «οτητίο τμ ρω), ὃς τοσα σος μπ. ἸΑμοαγέρω Αμσαγόρξα" Καμβύσης,, να μα ὃν πμ ο ο ο ο Ἰάδη) Μλκοὰ μηνες καν οκαλνδε, Ἠμωπον απο οι μας ΣαΤ. δορθοο]ρς φῇτον Δίας, ν. 727. ἐξ ἀέλπτων Άιας με; ο; τι Β]. δὴ πᾶσα ανάρκη] [ωαᾷ[οΙοι: ποσα, νάνο ἐθ) 

ον 

3 

τρ κλπ Ίς Ἠὶ ο μα. ἴδἱ πυίσα, πα ἀἢ,ν. αδαζι ο) αρ ἠν ή Ρ. με ε Ὄσπα. ἴη Πετοτῖς αν ῥ | 
| Ἠτιοτ] αᾷ της ς εἰ, Ἡεβεπάμπη εὐἶαα νάγκη: Ἱπ Ἐγρόγ, ϱ.7.Ὦ. Ίτχαιιο νὰ ἱπίστρ, εππα Ῥ]ω- ἐξ ἀελητήής, 3µο 4 νά ση ΣΟΜ10Ρ. ΠΟΗΡΙΗ 159, οἵττα [οπισπείας ἆαππύυαι ας Έσατσ αν 419. 24. 6α1οί μας ος πμ το ΟΙλΠςΗππο τοξίο, Βλορο ΕΙΠΕΝ αριΙᾷ α]ίος πολλά 46, Ἐς δεσπύτεας μοτέρ υς] Οοροί ρε πηιημία νάγκη, Ῥοσίας 1η Ῥηπής, ὧε αιίους Αη. δω νεπατῖ, Οἱ4 ἀσ]λδ, εδ τα]ορη το Ανα ἀαεῖ Αυίρωατ ρἰάΐε όρο ννΙόΒ, τε ὃς ον ΑΦΗ. δη επι 1ο Ε]να ἄπε πμ .α 

κ-- 



τι Όιἱ Ροβεαφαπι. ἀεσεππῖς Εαΐς,  ευπι τες Πα, 

τιςδι]αὶ Β]ο, Αιάϊεης μτος αἴηιμε «εΙΠΕΠ5 Α- 

1 ιο, Ρος αι σπα αρπο/οἱ σορρῖε. Απτοποζώμιμμιἒς Φ 3 ας Ὦ ι 4 -ο- 

ὧπ ο ρε ο, Ριειὶ ἂν ρύξαιοο εἀμσαι{ σ 1 9 . Ἡ 1 Β Μ 5. Ἱ. 5ο 

. ἆ . ᾳ . ᾗ . / Ἄ ο κ. βέτ ον δὲ 2 ς, / τι νὰ . 

οἵπαίηπα» ἵπ ἀε[ετιϊςσβπιο πιοπΗ πι εΧχρο{ιΙ μότατο τω ουρέών τινει' » 9ὲ τρίτη ημερή Τῳ αι. 
᾽ . 1 ; / δλὰὁ 3 3 ͵ ο 

τηάποαυε Ροῇ Ῥυετῖ εχροΠΠοπεπη : τε[Ιέτο δίῳ ἐκκειμέώ ἐγέετο, Ἠϊε ἐς πόλυ ὁ βεκόλος, τῶι 

αι Ες πας νο η, 1η Πὔτ ινα προβύσχω 3 Φύλακο αὐτου καταλιπώ». ἐλθών 
επι {6 σοπτυ]ῖτ, ὃς αἆ ἀόπουπα Γ]ατραρι: θ1ζ οοδὸ ἐς τοῦ | /; , ο "εν ο Α 

πι ὴ ἐς τοῦ Αρπάγε, ἀποδεικγύγαι ἔφη ἐτοιμο 
4πς {εί Ραταϊαπι 1 ο[επάετε Ῥιετι]1 σαφα--) πο ΡΕ κο μοσντη 

παιδίη τὸν νέχυ. πέµψα» δὲ ο Αρπαγος τῶν ἑωύτου 
νεῖ. Ἡατραρίς, τηϊκῇς Πιοτάπι {αἴε]Πεαπα Π; ο ς ) Ὦγί τε διὰ πείτω 

ἀε]ϊςβπηῖς, Τε ρεῖ ϱο5 Ιπήρεχίε, ας Ῥηδα]αί «ορυβορω Τους πισοτατό»» πο ως και 

βΙοίυπ {ορε]νίι. Έτ Εὶς: φπἰάεπι Ἡαπιατας Εὔαψε του βεκόλε τὸ παιδίο. κα Τὸ μεν ὃ ετέθαπήο: 

ε[ε: αἰτετητη νετο, απἱ Ρο[ΐεα Όντας αΡρεῖΙαιιδ. .. τὸν δὲ ὕφερο τούτων ΚΌρο ὀνμασθΏτα» παβαλαβᾶ- 

ε[ι, υχοτ Ραδ]εί αά[αππρίπ πΕτΙΥΙΕ; Ἰπρο-05σα ἔτρεφε ἡ γὺνὴ τὸ βυκόλε,ἔνομα ἄλλοχε τικαὶ εἰ 

Πιο ΠΠ αἰίο αιορίαπι ας ποῦ ΟΥτΙ ποππε. Κύρο 3εμέη, Καὶ 5 ὅτεδὶ ην δεκαέτηςο παὶς, πρηγμά 

ἐρ αὐτὸν τοιόδε γενόµενον ἐξέφινέμυ. ἐπαιζε 6 τῇ κώμμ 
1 / 2 γα λος / ων ὦ 2] 

ἵῃ ρβΡο ηδὶ εἴἶαπῃ αΓπιεΠΙα ]]α εἴαΏτ» ὅτ πάς Τον Ὁ ο βμΚά4: βεχολία] των ο έπαιζε δὲ 
Ῥαϊ συπι αἷῆς σαια δις ηνία». ὃε «ο]αἀεηῖες μέ ἄλλὼν Ἠλίκῶν εν ὁδῷ' καὶ οἱ παϊδε παΐζο]ε εγλοή]ο 
Ῥηοιὶ εἰέσετωπε 11111 ΤεβοΠῃ εδ[ε µπης «ΟΡΏΟ- ἑωύτῶν βασιλέα εἶναι τοῦτον δὲ τὸν του βεκόλε ἐπί» 
τοἱηαίηπι Ρηρα]σί Εἰίππα, . Τρίο ἰσίτας οτάπα- 1κλήσν παῖδα. ὁ δὲ « ἁὐτέων διέταξε τοὺς μὲν, οἰκίας 
δαῖ εοδ; αἱ α] ἆοπιος {πετεηῖ: α] {ατε]μτες οἰκοδομέεύ, τες δὲ, δορυφόρες εἶναι Ε τῶν δέ κε τύα 

{οτεπε: αἰἴημεπι 4ποαπε εογῖπι» Ἡξ οουἱαδ το. αὐτέων, ὀφθαλμὸν βασιλῖος εἶναι τῷ δέ τι, τὰς 
βὶς εσίεε: αἰῆ, τε Ἰπτετημησίη ασ[οῖ ΘΟΓΗΠΙ, ον ορλίας Φέι ὀδίδη «έρως. ὡς ἐκάςωζργον . 
ουσ αἆ αι]απ1 αἀ[ετεραπίητ, απαπαπα πηῖςιη- η έλμας ἀΡβ αν” ο μμ2ι οὔ λες γ αμ 

4ας πΠηΠΗς α5βρηαῃς.. ἨΠοτιπη ρστοσαπα ααὶ- ος σσ. εἰς 9) τάτων τῶ παιδίων συμπάίζων, μοά 
ἆαπι ἑο]]α[ος ΑπιεπιραΙΙς Β]α5 εἴαῖ, νΙΠΙ 1πτες ἓ «Αθτεμβάρεος παῖς, ἀγδρος δοκίµε ἐν Μήδοισι () 
ἸΜοβος οἰάτῖ, «ποπὶ Οτας, αμοά ἵπρεταια Ύ8ς δὴ ἐποίησε τὸ προσ]αχθο ἐκ. τοῦ Κύρε ) ἐκέλευε 
να Ὃ ης σ πάς, αὐ οι ον πας αὐτὸν τοὺς ἄλλης παΐϊδας διαλαβέωγ, πθοµένων δὲ 

πα 111 ρατη]δ{εηῖ , αἴρετε αἀπιοά πι νεῖ- 3) παίδων. ο Κὺ ὃν αι. { { ἵ πε 
πο Νις ης Όσα μιάς (απο ατη {6 ΙΠά]- | μπι παρ Αα καν ον. ο σσ ροή ον ο 

δηΏα Ῥαδ[ι», ΙπΙαιΙςβΠπΙοΟ αΠΙΠΙΟ Γετεῃδ, υδὶ ν, μις Το Η ο τικ 
ΡΙπιάπα ἀῑπαϊς[ας ε[ε, 1 ατρεπι τενοετίις αἆ ο γ, ὃ ανάξια ον παθῶν, ια αν Ἕ πμ ος 
Ραϊχετη, σα απ α Ογτο Ρεττη]σίοι ἀορἰοτανίε: Τέε. χατελθω 1 δὲ ἐς πόλιν» πρὸς Τὸ πατέρα ἀπτοι- 

Ώση ταἴποἩ. Ογτωπι Ποπηίμαης (ποπᾶσπη οπίη πίζετο τῶν ὑπὸ Κύρη ᾖή]ησε, λέγων δὲ αὶ Ἡ Κύρω,(ὁ 
εἶἡς Ἠοο εταῖ ΠΟΠΙεΠ,) {64 αὖ Ἠ]ϊο Ραρια]εῖ Α- γάρ χω ἦν τοῦτο τοὔνομα). ἀλλὰ πρὸς τοῦ βεκόλε 

Πνασῖα. Ατίθπιρατες, ιὲ οταῖ Ίτα Ρετεῖἔιδ,1βτου ᾽᾿Ασυάγευς παιδόσ. ὃ δὲ ̓Αρτειιῤάρης ὀργῇ. ο γαρ : ΡΟΤΟΙΠΙ»Έστου Απυζγεορ πταιδός. ὃ δὲ "Αρτεμβάρη, γή» ρ 

αι 11 τα]ῖ οοπείσῖε, Ραίαπα {εοῖτ. . 1μπάεραϊ 

.” ' : τρ 3 ο 3 τ , ς 

ς μέων λαο: Ὃ η λα εοπῖεπά!ξ; ειχε ελθῶν παρὰ τὸ ᾿Ασυάγέα: καὶ ἅμα αγόμθος 
ρω 2 ή ὦ ὅὸ. 

Σ τεπα ΙΠΙΟΙΕΓΠάΑΠΙ ΡὰδίΙπΙ Ε5ίΘ ΙΠ4ΠΙΕΠ6 τὺνπαῖδα, ἀγάρσια πρήγματα Ὁ ἔφη πεποθέαι, λέ- 
εἴπσαπε Πμππετος οεπάεῃς, Ο τεχ, Πο Ιη[α]- ἕωή Ὦ ἁοιλὼ. ὑπὸ τᾶ σὰ δέκα, βάλοἃ 
ταῖς (αἴτ) πορῖθ αὐ {ε[νο ἴπο, εἴήδαιε δα» ον ησς παν ο ως 

| . παιδὺς, ὧδε περιυβρίσµεθα (δειχνὺς τοῦ παιδὸς τες 
| Μιλς : . 9 1, λ 2Ώ ἵ 2 / 

Ίγαρες, νο]επς Ατιεπιραι ΠΟΠΟΣΙ8 ριαΏα  οάμερ. ) Ἄχάσας δὲ καὶ ἰδὼν ο ὃ Αφυάγης, ελών 
υ]αῖ[οἳ Ῥήετπα, 1ηδῇε αιοεςᾷ Ῥηραίσιπι ὃς Τιμώρήσαι τῷ παιδί τιμης τὴς ᾽Αέ]εμβάριος Όεκα» µε” 
μα ια ρναι μμ αάβας[επῖ, τιν τεπέμπο τό τε [Αεχόλυ χαὶ τὸ παϊδα. ἐπεί τε δὲ 

ἵη ΌΟγταπι ΑΠγαρεςδ, Ταπε. Ιπᾷυ1ζν Ίος ἵ8" «παρήσαν ἀμφότέρι,βλέ λε ρά ζω 
Ἡ Ραΐτο σεπί(ήςδ, απ[ας 96 Πιΐας Βππη, νἱτί ος ἐφ ας Σὸ  ὁ ϱ λ αρ λε προ πες 
αριά τηε ρηπηατ, αι Ἰπά]ρηϊς οοπεἰάστερ ος”; Μο μία οι Ὃ ιο ο. τα εν ος -- 
νατροτίριςὁ Οπῖ νιοϊκΠπα 116, Παπά, Ιπαῖε, 2 ώς μαρια εος πρασεσεαρ ασ νο 
ο Ίσιο, Ἠπίς 6Ρο 1ητο {οαῖ, Ῥιεῖ επί ες 2 οῖ τουίδε περισπεῦ »ὁ δε ἀμείβέ]αι ὧδε ..2 δεσπό]α, 
ἼἌος Ῥάβο» ἄποχυπι Ἠίς ΠΠΦ οἵαε, Πῃς Το 2 ΕΥῶ δὲ ταύτα τούτω ἐποίήσι σὺν δίκη. οἱ γάθ μὲ 

Αα ας .ὸ δηλ 
--- εν 

ὦ 1. 4... 4γεῦ. 7 516Ζ. ΙΑΤΡΟ. νι]ρο φύλακα. ΦΙΡΙΑ ἔρξων ιο οὐ ξ ς ᾗ πὺ Αρπ. . ὁ Κε. 
24, πλ. 1Π η15 ἐθώπτετο. ο Ὅτε δὴ ὃν αν ΖἼπά, δα αι εν Μα εν λα, αὈ{ΗΙ- 
ο ὃς ἑωύτὸν βασ. ο 4. Ζ. Βαγή, αὐτῶν 1. 4γοβ. δε πιοχ Ἱτότπι. ᾗ 1. 40χ., ἵη αἰῖς τόν. Βεαείπι ἐσφέρειν 

Ἰά, 2’. «ἴγοῦι {κομ. 9εὰ Φέρεν ἵπ εά. «494., απὶ θίδου δὲ Παΐπι,  ϱ δῖς 1. 0έ. Ἱη «44, δε αἨῖδ᾽Ατεμβάρεω» 
{ινε Ατεβάρεω η «4γοῦ., ὃς πποχ ἀεΠίο. ὦ Οὐκ ἐποίήσε ΟΓ3 Φ6ρῦ. Μο διωλαβεῖν 14., ναϊρατυτη οεῖοτ]. { Πε- 

ῥίεπε «γοῦ. 77. πιαγρο 5/6ρῦ.,περιέόπαισε{νχ,. ΜΗ. 4νλ. Ίτ {4 ἐμετείθη µετηρίθη }1πά,, ἐμως]χόὴ «γε. 1 Ἴνοπ 
εἰξ 1π «πο. 14 Κῦρο Ἰάεπι» ΤΠ Ασυάγεω Γ10 ΠΟΤΟ, 3 Ἔφηδε Ίάεπι; 41ῑΟ πποᾶο ΝΙ» 196. ο Ατησι]ς ποἩ 
ο 1ῃ 49κ. τοῦ... ϱ Αεικίῃ «44, αἰκίῃ «4γεῦι» ἀδυάῃ 7η; τπι ὠμείβετο «4τχ. 4γοζ. Ὡδιιὰ πια]ε Ἠος. ἵη 4. 
ὃς ιν ἀεικείμ..  Ἐγὼ δὲ «4γοῦ. αὉ αἰῑῖς αεί υ]άπιαπας 

88. Τῶν τινα προβόσκων] Ἠίης ἵπ «ο. Ῥογεέ αἱϊοτιπι- πιοπηῖε ΕΙογαέέως τ. 8αἳ: Πέ, 947. ὃς εχρετεπΏα τε” 
αιια Τ,οχίοα τεσερίη ΠΗΕ πρόβοσκος' ΗΠἴαϊα νοκ αἴγο- Τμ. μι ο] ; 
βοσκῶν βιοῖ]ε Ῥοτι]ε 1π Π]απι ἀεβεξα. το ΝΑΙΚΕΝ. 4. Τὰς ἀγγελίας Φέριν] Ὀϊβαιμς εἰεςίο, Φέρει» 

ος να πρρβέσκων]. ΤΕΙ πΠφιο ταΓ πι ε[ξ πρό δς ἐσφέρειν ἀγγελίας υάϊι5 αἁπιτιτ: Π]ηά Ταεῖας {5 Ροίσ1” 
αλά, : ρ οἵς, Πεμεῖ δὲ πρὀβόσκημα, αἷοά ἵα ΒῥΙ- σἵε, Ίος εἶης ρτορτῖε» εί ἵη αἰι]α ἐσαγγελέος ΠΤΙ ” 

0η. 148 Ἡν ος Ῥ. 903. Ὦ. Ψετυπι Ίος παενο οῬβεμά αιήαμα αἆ τερεπα ἀαίοτεας, απ παποἰαραπτσ. ος 
«πιο 1η σβος τρως νετιεπάυπι ἀοοιηε Κιῤηηης απ ρολ νης ἐπε ο}. Ὁ. 95. Πε)οάογµή1 Χ. Ῥ.. 1. ὃς 
12Ιορεη. 761. Ταε[αλ. 2 στι 1ΠΟΝΕΤΕ ΠΟΠ αμάςο. Λος (οπου, Ἠασιλέος ὀφθαλμὸν ππυ]τα ἵπ Ίησε ο με το, 0- 

οεᾷ1ὲ Ρτοχίπιο αἰγοβοσκῶν νοσαρι]υπή» {84 πιοιμο» πέ αμ Έοση. Ῥεή,α, 190. κ 
παὶς βουχκολίωι» Ὀοπε οοπνΕΙα, Ίο, Περεσπε ματιγζων] ἹΝϊΜΙ ἄοππωτο, Ψοϊμῖε πρό, 
- 1. Οἰκίας οἰκοδομέεν] Όπα πημίσεα Πετογα οἰκονομέεν Τοῖδα τς µια ο ο Ρ. ἠκοραταμ» 
εβηρίε Ο]. Ῥαμω: ποφιο επίπῃ ευπι, αι ΠΡΙ δορυφό- ποπ, ντ 'Β- Ῥσπο οεαπι το δει μοτείῤη Τα τοῦ. ἵη- 
ος ποια ὀφύαλμὸν ελρεῦαι. οἰκονόμους οπΏβεία: Ἰα- Πρηίς ἃ ραΐοι 1 δοσγαςῖο Ὥος αἲ 6 {ΠπάώΙ5 Ζ΄ Ἴπζοὸ.., 

αι. Ῥγαείεισα Ῥεπατήπι Τερες μελεδώνδὺς τῶν οἰκίων οὐ] ἵπ 4ΠΊΤΠΟ µετήαθη Αήκ[ο νίάετωτ. 
Ἠὸ ότ., απίσις ααάι ὅτ ταί ἀοπίείῆσπε οµτα οτι.  ο6ό. Αεικεί ον περισπεῖν] 9ἱ6 12794 ὅσ πτ, 16ο.» 
“6 νατυπὶΣ ΠοτΗπῃ ᾳοαΙΕ οἰκοδομεῖν, οἰκοδομίαν δε οἷ- Ἠδὶ ἀμείη μία 4γοῦ, οχ (οπο[ίο6 μ.ο ὃς 1ὰ ἀε[ζοη- 

ον ον ετπη{οσί αριά Ῥόήοη. Ιμά. ἆε Βορά. ἆῑε. αασᾶ ἵη ῥγού. Ῥιασοτε Ροῦς 1 ἀεικίη, πε προ 
Ρ. 4 ἳ ος ἵπ Ῥαμ]]ΐπα αά ΤἨηο10. ρε]οξε Ο. 1, 4. δε μή 1. 88. πι, 36. π. Σ2ΜάδΟ« ΝΟΤΗ ΑἰάΝ9 1π Ηϊο 
{περιὰ ὁα. Ἰειέτυπι ΕΗΠΙΟΠ αἁϊσίε, τε 61π] {η {ο νοσρα]ο ναημὸ ο. 98 πι ππα] 1 ἐγὼ δὲ οκ 4γεῦι» 
τεπΏοπ] Εἴηχ. Τλιάμς ροτογπι 4ε[οηρίταε, αΜοτιά αιάρρε βρπίβζαη 115. Ῥήματοῦμε {η Ῥγπεσερ:. κ. 6Η: κ 

πα 

ερία Ι . 
» πο” ν με 3 Ξ ” / 2 ” 

Ὃ . ν δὲ ἀνάπαλιν ---- οὖκ ἑμαυτῷ νέ Φηµι ταῦτβ 
4αΐῥεαγε εα[αε, Ρή Ρ. Βασ) μα ο . Ίνα ομῖπῃ ἀθᾷοτ οἶκο» 

ώννε βαν ἶη ο ο ας αζαμβεγε ΠΗΓΕΣ. το ὦλλὰ τῇ ποτρίδι 18 αι ἴπα ἀεάεταῖ» ον . 

"να ν . Ώ η. τὸ 



κθ 

22 

32 

ἐκ. τῆς χωώμής παὶδιε, τῶν καὶ ὁδὲ ἠν, παίζωτες, 
σφέων αὐτῶν ἐφήσωτο βασιλέα. 2δόκεον γάρ σφι 

2» 
92 

22 

25 

Νο / ή / ω δὺ 3 / / 
δὲς τὰ ἐπιΤασσοµενα ἐπ'ετελεο!» ουτος οε οὐηκᾶσεε 

αν ΙΤ κ) 3 

τὲ καὶ λόγο εἴχε οὐδένα ες Ὁ ὃ Έλαβε τ Ἡν δίνη. εἰ 
Α ω /. ον οὐ ος θν . ὦν δὴ τῶδε εἵνεκα ἀξιός τευ κακοῦ εἶμι, ὡδέ τοι πάρ: 

ο» ἐμμ. Ταῦτα λέγωτος του παιδὸς του Ασυάγέα 

, , ας δαν λ ώς 
πε προσφέρεσθαι ἐδόχεε 5 ἐς ἑωύτὸν, καὶ Ἡ ὑπόκρισιο 

, .” ν ο» 5 / ως / ἐλευθερωτέρη εἶναι, ὅτε χρόνος τῆς ἃ ἐχβέσιος τῇ ηλικίη 
ρω « . ᾿ Ἀ ΔΝ Γοῦ παιδὸς ἐδόκεε συµβαίνευ, ἔκπλαγεὶς δὲ τούτοισι; 

δολ φς σδί θο/[- α 8 / δὲ δη 3 θε] 
επί ΧΡΟΙΟ αφυο) γος Ἰγ. 5 μόγι ὁε 9) χοτε αγ χθέίό) 
3” / ἂν / κ 2 δν αραύρκς ϐῇ λ νζε έέπεε («έλων ἐκπέμψαι τὸν Αξ]εμβάρεα , ἵνα, τὸν βεκό-ἡ 

ων ᾿ 2 3 λ ο 2» λον μδνο ἕ λαβὼ βασωήση) Αέ]έμβαρες, ἐγὼ ταῦ- 
ἁ / λ ο 1 2» Ίαποῄσω 5 ὥσεσεκαὶ τὸν πταῖδα τὸν σὸν μηδὺν ἔπι- 

έµφεσθαι. τὸν μὺ δὴ ̓ Αῄεμβά ἔμπε; τὸν δὲ ο» µέμφεσναι, του μεν δὴ ᾿Αῄεμ ἀρέα πεμπτε) τον ὃὲ 
Κυρο Ἴγο εἰσω οἱ «έράπιοή]ες, χελεύσαί]ος που Ασυά- , ε ον .λαἲρία {οἶαπῃ Ῥετεοπίαξυσ, πάς ρυθταπι ασσε” γέος, ἐπεὶ δὲ ὑπελέλειπ]ο ὁ βυκόλος μῖνος, Ἡ μθνωθέ[α «σ]σπι ροΡΕσαιΗπιςν Πηβε μας ἓ 
τάδε αὐτὸν εἴρετο ὁΑσυώγης, κόθευ λάβοι τὸν παϊδα, - 
καὶ τίς εἴη ὁ παραδές;ὁ δὲ ἐξ ἑωῦτᾶ τε ἔφη γεγοένα, 
καὶ τὴν τεκοῦσαν ἶ αὐτὸν ἔτι εἶναι παρ ἑωύτῷ, Ασυά- 

5 δέ μυ ἐκ. εὖ βελεύεσθαι ἔφη »ἐπιθυμέο]α ἐς ἀνάγ- 
κάς μεγάλα» ἀπιέεσθαι, ἅμα τε λέγῶν ταύτα »ἐσή.5 

ς ον ὃ / λλδὴ / λα βοτως δὺ αφ καγετοισι ὀυρυφόροισι λαμβάνει αὐτόν. ὁ δὲ, ἀγόμεος 

49 

ο αἷα, Ι. 7’. Ῥανή. 8. {νοῦ., αἱ γάδε 

ες τὰς ἕ ἀνάγκας, οὕτω δὴ ἔφαυε τὸν ἐόγτα λόγο. 
ἀθχόμοος δὴ ἀπ᾿ ἀρχδε, δεξῄα τῇ ἀληθηήῃ χθεώμε- 
ο’ καὶ κατέβανε ἓ λιτάς τε, καὶ συ] γνώμη ἑωῦτῷ 
1 κελεύων έχευ αὐτώ, ᾽Αγυάγης δὲ, 
τὸν αληθηήν ἐκφήναήρς, λόγο ᾖδ χα] ἑλάσσω ἐπεοίέε- 

ἶ ο οκ ος ο τν ς ϱ/ 9 τὸν τοὺς δορυφόρης ἐκέλευε, ὢς δέ οἱ παρήγὸ Λρπαγοςν 
: σης ο μα μμ ων κών Ἱ 

ο» Εετό μυ» ᾽Απυάγη», Ἄθπαγε, τέφδη "ὰ μόρῳτὸν 
νἒςς ος κατεχρῆσαο, τόν τοι πάρει 

ασ γιων 

»» Ὑόγοάτα την ἔμᾶςι ὃ δὲ Ἄρπουγον ὧς εδε τὸνβωκό λον ὄνδον ἐόντα » ου Τρέπεται ἐπὶ γευδέα ὁδὸν, ἵνα μι 
ὃς ἑλεγχόµεο αλίσχηται ἀλλὰ λεγει τάθε , 6 βα- 
2» σιλευ ἐπεί Τε παρέλαβο τὸ παιδί, ἐβέλευό 

2 / ϱ / γὰ, Αν κκ αι 2» σὲ Ὑθόμος αἸαμάρτητος, μῆτε νυγατρὶ τῇ σῇ 
ο μήτε αὐτῷ ὅοι εἴν αὐθέτη». 9 πιιῶ δὺ ὧθε, χαλέ- 
3» σας τὸν βΗχκόλον τόγδε »παραδίδωμιτὸ παιδίον. Φὰ» 
ο) σέτε εἶναι τὸν κθλεύογτα ἀποκτένοι αὐτό. καὶ λέ- 

.-ᾱ Ἐπιτήδειότωτος «τοῦ, }ημ, 
αὐτοὺς 4. «νι. ο Ιμμ. «4. Ἐκβέσεως νι]σο. 
1 Οπήαυπε ρογΠοἰρίαπι «4γεῦ, ὃτ «41ᾷ.. 

Ἔπι 6γομου. πορ]εχῖ,  ὁ ᾽Αγκάλας γοῦι 
τοῦ. νΙΠΟ Ηρτατή, ϱοπίεηείι Τ2ο, 
οεἴΕΙ1 ποιήσω επι «4, ο Πετήπη [ει ὃς «4γοῦ. 

ΙΑ ἵῃ Δεσποτεία. 

94” Τὸν ᾿Ασυώγερ ἐσήει] Δά ευπι πιοάυπι ντ, 46. 
ἐσῆλθε γάρ µε λογισάμενο ΠαΠΊΕΙΙ6 Ίνα 10. λοῤαον ὃτ 
{οἡρᾶ Γοάϊσεε. Ψετηπι ἤ]ο ἆς ραπενο αῬογίππς ἆθό 
γή Τ. Ποη/βεγδης ἵη Τ.µοἱαη. Έ, 1. Ῥ. 96. ὃτ 71]χεη. 
αἆ Εαγρίά, ῥορηίς/. Ῥ. 464. βας νογο ἁσπιτατί ΏΟῃ 
41εο οπου) ΔΕΗΠΙΕΠ» 1Ο προσφἑρεσθαι ---- ἐ αὐτοὺς 
ἴαητο. Ῥατατυ. ἀείεπάίεις,  Ῥοϊε[ης Ίχου ροιάποτο αἆ 
Οωπγίει ὃς Μαπάαπεηξ Οι Ίοησα αὔείμπε, πος 
πογησα ]α 1η ΌγΠ ας αρηϊήοπε ΡΓαεγεγεε πιαπεῖο, 

Άδηης Α{γαρες ἴοίο σοΓροΓ!ϐ Π]ο ὃς νη]τ]ς ΠΠαβππο- 
Ἡν (0ἱ ριοτπῃ τείροπάεἵα ορίπαἑς ο, Θα απ] άεπι 
ηχο ὃς [ηήήμος αά{επτατ, ὃς ΠΌῖ {επακ αιίά ἀθά]ς, 
Ἐεάεας ο-σο {141 Ίπ {θάσπι, υπάς ἀθϊοθνα νοηις οῇ 
Ἰοέβο, ' ος οι εἰεΛ1ο πιαΙ]επι ἐλευθεριωτέρη Δοπηίπε 

πάσαης ον {9 /έγυο οἱρῃ]ογ. ΛίΙε ἵτ Ῥογμις 
Αρ ος. . νι ος ον, ὃς καὶ τὸν παῖλα ορ Οράπιε Ομπουΐμς εκ 
ρ - ὰ «ημο σης ρασίη βιοῖτ {δ, ΟΠ Ίοηρε νοτο 
«το Ἠἶσὰ µωνόν, Όπεῃς {ιοσεπ{οο {οἱλοςῖς Τ)0- 
5 πάλὰ παω ανν νο Ίη Έπος ρταεοἰρίεία Ίτα(εγηε, 

᾿ ο υ ' Ν 4 ς {υπ Ἰογί αυκή]ο ροϊσς ο οέντα δ) εκ εο Μπο ὃς «4γοῦ 

Η ϱ Βιρτ 

ρα δονη κος ον π οσπεῖδ. Δε Πε, απππι «αίε ΟοἵΏΠες ΡΕ έαι ε ττο 3 Επιτηδεώτα]ος. οἱ μέν νυν ἄλλοι παι-αο και 

ν 4 ω Ν ο” . - . - . . εσήει ἀγάγγωσις αὐτου' καί οἱ ὃν τε χαρακ]ὴρ τὰ προσ-Ω 5119, νΙ[αφαε 1ρΡῇ εβ βριτα οτί αἀππονετί ἃά 

Ὀβιρπποιῖς απήηῖς τήπιατδτις, Ἐρο, Ἰπαμίῖν 

οἵαἴε]Πεῖριις Ἱηπι]ε πε Ῥγεβεπάστεπι {ρ[απι. ΗϊΕ 

τοῦ μὺ βεχόλες σεῖις Πτα Παρι]ϊ » {εὰ. Παιραραπι» ουἰ να]- 

Το" Α παγὼ οἳ χα 
ἀε {αοςεη{εραῖ »: νοςα

τὶ 

ὸ 

α, 
κ. οὐνρλιθθλν 

ο. κας ωμὰ «8 ο ο 

ο αν « ο | µεγ ζλῶς µεμ Φφόμωος, καλέ
ευ αὖ- 

ᾷ 

δωχα εἰ, θυγα]ρόεόο]μήι τειρ]νετ/ατὶ πεπάαςίο, πθ 

σκοπῶν ὄχως σοί τε Ἡ ποιῷ κα]ὰ γόο, καὶ ἐγὼ περόό 5 

ϱ Ἔβαλε -4γοῦ. ο. ἑῴ: 
ε Οἷπε Εηβαιύ. ρ.τόος, Δ.. :ὄἀνενειθεὶς «4γοῦ. ιαπ ή. «41, ὃς. η. ὥςε ὼ παν Μί Ὃ ο ο ον 

ΠΟΠ Παδροῖ, {οᾷ δὲ αήτυτη, 
/ Η. 49. Κε; κελεύειν {4 

1Η. Τεεερῖο Ίῃ Ψ. Διχρῶμαι, «ἄ9ᾗ. κατεχρήσω», Τη4]6, 
««ή., οπὶ 4πΠρο {Ηραίας φμόμενος. 

49. Μουνόθεν τάδε] Νοήπη ἴτρβ. οπου] ἃε να ἷ κα Ἱ]ηάατ: {εὰ πἰπής βεηιοπΗ 
5 πε] ΤηΠί σοπΙροΠ/άΠςᾳ, 
ταπάιπι ποῃ 6, 
αρήητά]ης οορίωτη: ΥΕΤΗΠΙ ιά 1εγοῦ, Πο μουνωθέντα τώδε, οΠσείΠο. μρυνωθέντα δ) οὐ 
λώβοι τὸν παῖδα ; 
ο 51. ᾿Αδόμενος 
παγοµένου πρὸς 
ὤς ογάγκας ἵΟΤΠΙΕΠΙΑ. 

πιαο οοπ/Παμμαι εται. 
Φοὐῥίης, Ρίο Ἰωμ., 
βατ. Ὠ]οβογων τα, 14. Ἡ 

Πά1άπα Ἠαδαι ν. 7. παω («ἐν νυν τρόπῳ πρρύτῳ ἔτ λ 
σησε» {τὰ πβππωπη, Νοη αάθηρίε κά νίχῃ κακο Εαπβδα νοσῖς ἀπάμπι ργοῦαίας, Ῥ]αίμησας ια | 
Ἀηζοπίασε» ὃς [πι Ιτεγαίας, 1ῃ λος 10ΠΠ ὧν 
14 αμόυπι ὅς πιταπι Τνίε ο]. Κείμς, αμπερ | 1/1, ζή/ τιν, 

1 

βεπι Γαππι Ἰαάεπιας οοπ[Ηίπεταπε: απἱρρέ 
αἱ νιάερατ εἰς αἆ [ος ππαχίππε ϱ5{5 1460- 

εοΏ[απιῖα «οἴαπι Άβγασε, Ἡαιβαρὶ εκεμ[ίίο, ὃν 

11946 ΟΡΙΕΠΠΡΕΤΑΤΕΠΕ, αμἀϊεπς ἀῑδίο ε5/ε πο” 
Ἱεραῖ, ας πΙμΙ Εαε]ερατ: Ρτορῖετ αιοἀ ρῶ- 
πᾶς ἀεάΙτ. Οισά ῃ 6ρο Ρτορίετεα μ]ἱο Ππᾶ- ἥ 
Ιο {ππι ἄἼραις, Πίο ΠΡΙ ρηεβο {μπ. Ἠθε] 
Ίοᾳπεητε Ῥπετο, Πιρήτ Α/ἱγασι τεεορη]Ώο ϐ- 

{ε ὃς τε[ροπῇο εδ[ε Πρετα]ιος, ὅς εεπιρι» εΧ- 
Ῥο[ηοπί ουπι Ῥηετὶ αἴαῖο «οΏρτιετε. Ηἱδ. 
Ρετει][ας Α[ιγάρες, αἰαπαπάϊα πε γοςθ 
τπαπΏε: νΙκαιο (απάεπι αἆ {5 τενετίας» Νο 
Ίεμς α {ε Αττεπιρασετη ἀἰπίττετε, ας Ρυρα]ευπι 

Απιεπιρατες, εβιείαπι τε τὰ ὃε Πας ταςοῦ 
ος ΠΙΗ1 οοπαπεπαπηϊπ]. Τπής[ο Ιρίτας πο 
τεπρατε, ὃς τερῖς 11δ[α Ρε {[απππ]ος Ογτο 1Η; 
ποάιξίο, Ῥαρη]είμπ, αἱ [οἶμς οτατ τε]δτα, 

Ῥϊδίετ, απ]θνε εἰ εγαά]άἰσ[εξ Π]α εκ {ε βρεί” 
ἴππῃ τείροπάετε, δε ρεπ]αϊσετη οἶας αριά 15 
ειἴαπιπιπι είε, Α[γαρες ἀῑσετα, ποἩ ΕΠΕ 
{01 Ἠ]απι «οπ{α]ετα, αι «υρετεῖ 4 Ιηρεπίε 
ἀενεπῖτο πεσρεβτατθς. ὈΙπησ]σαε Πας ἀἰσεΠδν 

απἴεπι αἆ {οΓπεητα ἆάπι ἀπσίεωτ, Ίτα ἀθπιπΠα 
τεπ πί εταῖ Ῥαϊεξεσῖε: αρ απΙΠοφιε εΧοῖ”͵ 
{15 νετα τε[ετεπᾷο, «ο[σεπάϊς αὰ Ρίεεεσ., 
Ῥετεπάαπι ΠΡΙ νεπίαῃ. . Βιρα]σο νοηταῖεια 1 
εἰοαπμῖο, Α1γαρες ππίποτεπι 4ποαμε Ἰαπἃ 

α {ατε]Πεῖρας. 1μοῇ 
σπα» πρῖ αάζηῑε, Ῥετοοπτατης Αίἴγασο 8χραρα, Ύηα πες ἹπτετεπἩ ΦΗείη 

απ ϱ Βία πε δεπιτηπῃ ὁ Ἠα ος απ 
αρις, τπτ νιαιτ Ῥαρα]ειπα 1Π1μς. θείο, Τι . 

: ΑΙΡΗΠΠΕΠΗΙ5 εοπνἰποετείιτ: {εά Ίτα τε[ρομα:ς; ο Ροίῖ- 
εααπα ΙΠΓΦΠΤΕΠΙ. Ἀςοερι, τεχ., οορῖτανί, απο Ρραξίο γο]απια τας [ι 
ἴαππεπ, ουππι αἆ τε ἀε]ιδῃ 
επι, πε Ίογεπι απὲ Βἰα της ας εἰρί 1ρῇ. εατπιεκ» Ἰάεοφπο τα Πατ ασοπάμπι: ΛΑ: 
εεσᾳτο Ἠπ]ο Ῥηραίσο Ἱηββηίοπη εχαβϊαϊ, {π- 
απῖεης το εθ[ε, απ ἵαδετες Ἰ]]ηπα Ἱπεσγβζείε, 1Π Ύπο ἀῑεεπάα ππεηΏτης ποῃ ΆΠῃ :παμ ο | 
ΠΙπῃ Ίτα Ῥτῶσερετας. ΝΙΜοπήπις μαῖς Ρις” 

τα 

Βδίασετεπι: ὃξ 
1Π{ΟΠ8 ος Ἱ. 

ώώσὸν ”. 4νοῦ, ὧς ἑωύτὸν έγες αγ] ο σπα Ῥ44, ; ἄ 
βη(ῆ. 

{ Αὖ λ 
ἔσω ας ὑτὸν ἔτι εἶναι ΟΠΊΠΕΡ.. 1. Ἔρόπῳ «44, ογη ὡτερό,, μό' 

ϱ Με, ἄλ. π 

Μοχ ᾽Ασυάφεω 4νεῦ, 
Ἰήουγόθεν εί, «4{.}. : 

: ων 
ταπις Ίσηιαταχ Ν]σς, αῃ Ιθ6ΙοΗΡΗ5. 

ἃ οατ]ςβπηϊ νἱηὶ Ρεσσαία αν 
ος πὶᾷδπι σοΠ{ το, μουνόβεν. παλι πρήτ 

οτι» απία Ῥτονν, αἲ 
αν τὸν εἴρετο ὁ ̓ Αξυάγης» α 

αι τίς οἩη ὁπιαρωδούς: ΑΙΚ 
ες τὰς ὠνάν κας] 1Ιοάογ119 τοῦ Δάμα 
τὴν ἀνάγκην ἵ. Ἡ, δν α25. αμ [11ρῤἠΟΜΗ 

αὐίδις Ῥση]σο νοτΙπη έ ρα. 
νοσαϊ Νοε. πο 1 {31 πμ” 
Ιο[ἐρύμο» δε, ης αἴλον π 

1401 1 αἀποίατα νιᾷς. ος 60. Τέῳ δὺ µόρῳ τὸν ποῖδα, το] {1η τρόπῷ 

{ετήπο Ῥορ[ε η 
» απ Τους {ορ 

Ρ- 618, Ροϊθτης, -η. 
{ « 



μμ”, ------------------ἷἍμηιπιιηππητηππμππη . 

119 Ἠ]ς  οοπνοπῖε,  Γοήβςατς, 

οποιο. ο... 

᾽ἀπιρετατεῖ, 

τα ζω], ΛΙ ὄχριο, ὁ Ἰο] ὁ εἶλου {νοῦ. Μος ἐθαφάμην Τζο. ᾖ. Ρ. ἡ16. Ἐὰ. Χου. ρουρόταπι. Ὑϊάο ομουί. 10) {οῦ. ὃξ οά,: ὀνεῖχε αἲΠ. 4 Ίεπι Μ88.. αὐιὸς ἀσπι 0, 
6 ή. πι: πάριι οἵππος οί ὃτ «44 

1δᾷ Ῥοῦ Ρ]ασαπᾶ ΑΠγαροία 2 πάς ἨἡΊης ἀππιμ]αϊο, Πας 
Εαίΐᾳ Ιατίμα. Ἠαιραβας ραβ ης ΕΠἰ εαιπίδης,, ' 

ΣΙ ἱπαάο Ίας Ἱόρε; ΙΠδῇ αχροπετα επι 1η 
ἀείεττο πποητε, ὃς ρετ[ῖατα ου/[ετναπίετη ταη- 
Ώ{ρετ ἆππι εκρϊτακ[ει; σοπηπήπαεις 1Η οχ- 
ἵτετηα 4Ἡσαιε, ΠΙ1 Πας εβαξία ταάἁιά]ςίος. 
«ὉΡι 1ο ξασῖς ἵπιρεταῖα, ὃε Ίπβιης οΡΗξ, πιῖςδ- 
9 ειπαςποταπῃ Βαϊκμπή, ει θοξάεπι 
νιάΙ ὅς επι {ερε]ίν]. 

Ππατραρις αι]άαπι τεξζαπι Παρι]ε οταΏοΠΕπῃ, 
Ἀ[ϊγαρες απτοπα ἀἰβμπια]αία, ας 1] Ιπ[εῃ- 
{15 εται Ἠ]ς οὐ 14 απσοά εοπεᾳεταῖ, ΡΙῖ- 
τηηπι Τεπ] αἱ νΙαΙκΠτη επατταϊ απεπιαάπιοάιπα 

Ο 

ο Ὁ τος ειδα 1 60 
ο / 2 ο ο νο ως ον. γων τουτο γεν εκ. ἐψευδομην, σὺ γαρενετέλλέο ετὼ 

ος λ / 3 / : » παραδίδωμι μΏτοι τῷδε κατὰ τάδε, ἐντελάμθοέ 
22 

29 

9) 

τα τες Ἠαρει, ὁ τεχ: {520 
Σ1δατ(πο πο πιοτιο ἀε[ιπέις εῃ Ριετ, Έτ . 
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Θόναί µι ἐς ἔρημο οὓρος και παραμώοντα Φυλάσ- 
σε 3 ἄχει οὗ τελωτήσει" απειλήσας πταᾖ]στα τῶδευ 
ὃν μὴ τάδε ἐπιτελέα ποση, Ἐπείτε δὲ πποῄσωτος 
τέτε τὰ κελευόµενα ο ἐτελεύτησε τὸ παιθίο, πέµ-- 
ψας τῶ εὐνάχων τοὺς πισοτάτε, ὃ καὶ εἶδο δὲ’ 
ἐχείνων καὶ ἔθαψά µυ. οὕτως ἔσχε, ὦ βασιλεῦ ' περὶ 
τε πςιγματος τάτε" καὶ τούτῳ μόρῳ ἐχρήσατο ὃ 
σαι. Α0παγος μεν δη τονἰθὺν ἐφανελόγο. Ασυά- 

Δ ; / ε. / / αλ ολ... : τος ὑσυτων τον 5 οἱ Θείχεε χόλο) διὰ το γεγοόθ» τρία εκ Ῥιρι]σο απάίετας: ἀείηὰς παπταείοῃοὃ ΟΥ ή δε, κεί κα ἄ λά. ν το βως ος Πς τερετα, Ίπο ἀθνεπίε Ἡτ ἀῑσοτει; Ῥαετ το ενώ ροςναμτεπρος νο) 
το πρήγµα, πάλη ἁπηγεετο τῳ Αρπάγω νάΤά 6 

ἲ : . : / . / ς ς / ΠΗ» ἸπαπΙε. αποά ΙΠ Πος Ῥιοτο {αδπι ΄ ὦς οἱ ἐπαλλιλόγήτο,χα]έρανε λέγων, ὡς περίεσΊ τε ὃ 

ΝϊνΙε, ὅς αὐσά αςε]ἁ]ε, Ῥεμο Ἠαδοι. Ὦς 6ο 

εείες, γα]ᾶο αροταραπι, ὃς α Β]]η πιοα Ἱπ- πηπ]αῖς. Παπά, Ἰονῖτο {ετοραπι, Ίριτατ Ίπφ 
Ῥοπαπι εοηνετία Γοτίππα., ἴμπι ΒΠαπι ἔπαπι 
πιεις αἆ Ῥήεταπῃ Ἠπῃς απ τοσεῃς νοηῖς: μπι 
νετο αἆ οΦηαπ πημί αἀε[ος Πεμ]άσπι σοΠ- 
ΣΠεῖ ρτο Ώ]νο ριςτο αἀῑῖς. απῖδας Ποπος 

Ἡατραρας αι- 

2 

922 

22 

22 

22 

22 
σπιν ΎΠμπα Πως αιἀ]ς[αι, αἀοταῖο τερε, αςΟΟ,, 191 ΠιαΙοτεπι Ίπ πιοάαπαι ρταιπίατης αιισᾶ 

Ρεςεσαἴαπῃ {Π1ππα «οπππιοἆθ σεακ{[εί, ὃς Ῥτο- ῬϊςΓ {οτίεπι ρτοίρεταπα αἆ σοπνἰνίηπι γοζητό- 
τας, ἁοπιππι αὐῃ]ς ΟΠαπῃ Ἰηρτεδίις, Ρτορο- ταητετ Άμαπα, απῖ 1ρᾷ ππις {οἶας οτατ (γεάσοῖπῃ 

εᾱ τερῖαπι ΑΠγαρῖς, ὃς εκεα] ἁποάςμπαιις 1]]ς 
1ρίε ρε[Ίεης, αι]ἁ ΠΡῖ ενεηϊφ{ει 

πιο εχροΠ]ξ, Εᾷας Ῥοττο ΒΠππι, αδί αἆνθ- 
πε, Α[γαδες Ιπρυ]αταπα πποπιῦτα πα σοηΏςῖ- 
4ης ρατίεπι σα η]ητα τοττη]ε, Ρατίεπι εχανῖς, 
ὅς Ρἵορε αρραταία» ἵῃ ῥτοπηρία παδαῖε, Ώδίπς 
{10 Ὥοταπι οῶη9, Ῥοβηπαπα αἀβαετυπῖ οππι 
οεῖεή «οηΥῖνε, τηπ1 γετο Ἡαϊραρις: σοή- 
γιν] απἰἀεπι- αἰίῖς αἴσις. 1ρᾷ Α{ἱγαςὶ Ἱπεπ/α 
ΑΡροῄϊα {ωπι ονί]]α τοβεγί σπτῃε: ἨΠατρα- 
8ο 4ΠΤεΠΙ, ΡρταίεΓ «αραῖ ὃς ππαπς εχίτεπ]ας 
Ἄς Ῥεάες, τε]ααῖ οπηπῖρις Β1 {μή Ρρατιῖ- 

νο, Ρις; 

πα Ό,τας ο ή, {ῇ. {γοῦ. ἅτ Ἰοῦ π. μέλλω Ἰάσπι ὃς {.ῇ. 
τοο. { ᾽Ασυάνεω «Ίνελ. Ν]ος κελεύῃ. {εὰ ἵπ τἍπτα. 

«49. «γοῦ.ν [δὰ πο ἐπιπλέαι ἶ. ν Ε1ή6 νετρα αΠοηίμη ρεγπεπτ, ἀπεζαν ἐπιπλέαν. Τ Λήστε. Τη Ἐά, τοῦ ἑωῦτοῦ πι, ς αΌδαι]ο τέ, 

114, 
(οἱ τόδε ἐπιτελέω ποιέουτι ---- εἴη ἐπαύρασόαι κα) βίου ὃτ ΗΕ] 5/ῶο ἵῃ Ἐρίβο]. αἆ ΟἹαρταίεῃ Ίπίετ Ργ/δαρο Ἕγαρι.ρ. 249. 
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όν ι] ΄ ω ον λ 
παισιχαὶ Τὸ γεγωὸς ἔχει καλῶς. Ἰωτεγαρ πεποιη- 

3, λ ω ου 2 

μέν» ἔφη λέγων, ἐς τὸν παϊδα τᾶτο ἔκαμνο µε- 
Σ λ η / 3 3 γάλώς, καὶ ουγατρὶ τῇ ἐμῇ διαβεβλημένος» εἰχ.ε ἓν 

2 ο / ε να / ϱ- “ / ελαφρῳ εποιευµ, ὧς ὢ της τύχης εὐ µεεσεώσηςν 
ωω {Δ Ν .. όν», αμ δα Ἀ ΤΘΤο µε!» Τόν σέωὐτᾶ παιδα, απ ὀττέμψου παρα. τὸν 

ον - / ο. λ ω ο παΐδα τὸν γιλυδα” τᾶτο δὲ (σῶσρα ἓ τῇ παιδὺς 
ά ον λ πας / γὰρ µέλλω «ύευ τοῖσι )εῶ) τιμὺὴ αὕτη προσκέεται) 

ε/ -ς ͵ ᾿ ο» ν λ “/ ξ πάρισθί µοι ἐπὶ δεπνο, Αρπαγος µε, ὡς Ίχεσε 
ο. ἳ / ͵ ' ϱ κ παῦτα, προσκυήῖσας, χαὶ μεγάλα, ποσάµθος ὅτι τε 

ες ἵ / ς5 7 5 / μα λ / Ἡ ἅμαρτάς οἱ ἐ Φέοι ἐγεγόνεε; καὶ ὅτι ἐπεὶ τύχησι χρη- 
λ οἰΙτοίΙτΗΓ Παξης αππος. ΘΙ1Π1 επῖτε, Ίαρεῃς Ιτεοδοέ 

ο λ ο. } ο 3 - 3 3 σι ἐπὶ δει ἐκέκλητου ἠίε ἐᾳ τὸ Ἡ οἰκία, ἐσελθων 
λ ο, ς ου. ον / { ΤΟΝ ταιχίσ ην» Ἡν γάρ οἱ παῖς εἷε μιοῦνος, ἔτεα τρία 

χαὶ δέκα, 2.8 μάλίσ-α γεγοιῶς» τθτον ἐχπέμπει, ἰέαί πε κελεύων ἐς | ̓ Αγυάγεος, καὶ ποιέν ὅ, τι ον ἐχέγοξ ς ον Ν : κ σα . ω ι Χέλεύό!. αὐτὸς δὲ περιχαρὴς ἐῶν, Φράζα τὴ γυναικὶ τὰ ” 3 ἀ ο/ ς ντ : συγκυρήσωτα. Ασυάγις δὲ, ὧς οἱ ἀπίχετο ὃ Αρπάγε 
/. 

. ” χ λ Ν / 1 . ΑΣ αι, σφάξας αὐτόν, καὶ κα]ὰ µέλεα διελὼι, τὰ μεν . . ΧΑΝ ] . ον ρω  .] λ . 1ῶπ'τησε, τὰ δε Χ Ἓψήσε Ἡ κριῶ). ἐὔτυκτα δὲ ποιησά- ον ”» . ον ϱ/ ρα μάιος» Ἰ εἶχε ἑτόιμα, ἐπείτε δὲ, τῆς ὥρης γινομένής του ὃ ραν ο «/ “/ 4. ή / εε ων «οΕΠΥΕπαβησα) οἱ τεάλλοι δα[υμόες, καὶὸ Αρπαγος, λ 

50 

Ἱ “/ ϊ «ν Ἕς Τοισι με) ἀλλοισικαιαῦτῷ ᾿Ασυάγεὶ ππαρέ]βέαί]ο .Η Τθά δα 

ώς ᾖἡ Μψισε «{ἱζ. Ἐὔτυντο εχ/οπρτ ασε 1η ν. σνν . / 3 ς ας 5 . εἰώεν' ἐπείτε Ώπα τηε(1Ο; ἑτοῖμο 1πτεγροππῖ Ῥ]ετίαμα ΟΠ] 
Η1Ρο τράπεζω ἐπιπλέα' ἵΠ ΟΥ3 ων, 

Ἠπ} μηλείων «4γοῦ. οσῖτετί μήλίωῦ. 2 Ἰει, 411, 

«4. Ἡν μὺ τάδε ἐπιτελέω ποιήση] ἣοπ ἰπβσ(πθῃς 1]: Ἔο]ο Ἠϊρροσγαίθηπι Ίῃ {Ηγεμγα (0. Ὄρκον οὖν 
ον ο 

7. 
α)6] ἀρέσκεμ τῷ αὐτῶς ὤψδρ), ἐπιτελέας Ἐοιευσων τὰς ἐκείνω θελήσιαςο. 9ΗΠί 1 γοροβίο ποι ἀῑς. Ἠπήμα, ο ΐρης Ἠήπς Πή θμδο να 6 Ώηπςο Ἰσειμπί πσσο. 

. -- λ ὦ ως πτῶρ δὲ νόον ἔδων ---- δεδιέτω φονέων 

| Δί αρίῆπετο Ἠαιιά 1 Γοηρο αριά 910. 8ουπι. Ίχχνῃ. Ῥ. 46ο. 
εὖχὰς ἢ κωτάρας » εἰδὼς πλεύνεσι πλερνάκις ἘΠΓΕΛΕΑΣ συᾳ, εβηκυ]ας. ΦυΠῖ 6 ἨΠΙπα ο[]εἰ] 1π Ρατεηῖας ρ]οπίκῇπια. πο νοτο 1Ιῃ.{γεῦ. Ἱερίαιν καί ἑ εἶδον. ΗΝ Ῥαΐοπης ἴογοι 06γµς {4 Ἐ 490. κα ἓ Φύλασσε Ἱ. 6. αὐλὸν. 

1η πηοΓι] ερίεπα» πε Ἱηργιεπεῖ ὀκοϊάσγῖε Πρτατίο, Ἡ βαλάσπι αά [εηζεΠείαΠΙ ποὮ τεφυἰτίτης, εσειας αἱ Ίστο. 

οΓερτο αἷῑας, Πα 
ἴς 
10 

ϱ δο. Ἱέρύπτων τόν --- «/όλον] ΑΠ Ἠϊς {08 τς Ιερειαι ζή- ὂ. πιέζων ---- χόλον; αἲδί οοτίο πηκρίαπη οὔσησγο ας ο. επ] οοἩρτισγεῖ 1]πά., αᾳποά αἆ Ἡ. Δ. Ρ. 49.9. 
[έοοτορ, πες τὸ» χόλον καταπέψαι, «όλον πιέσαι Φησήρ. 

ΥΔΙΚΕΝ. 5ο. Τον οἳ 2 ἐγει, ! ας ἳ ο 
ἁπΙη πι ἐνεῖ, εμχεε αόλον] Λάνετεί οἶῖπι Π. ο ερῥα μὲ 

ἕξ» Ὥσαμα 1ΠπΠεΗΤο: πια]αἲξ ἐνεῖχε Ίενί, ττο., ηἱ ὃς ορο 
Ψεπ]ε αὐΙάειη Ἱπβο]ο 
ορεπΙ περανῖε (ομουῤις. 

 Ῥτ]π]ας «ΤοΠῃ, ρετ «64. Πσοτθέ, 
πΏ νοσαβι]ο Ῥογέης αικίϊο ηθς 

ὦ] {ΩΠΊΘΏ ΝΨΘΤΙΙΠΙ ΑΠΙΗΤΗΙΙ5., ἀποβεβήκεε, κεχωρήκεε, ἔγερόνεε ὅτς, ΠΙλ]{ Ίαναπτ, απἱρ- ρε τεπιροτῖ5 ας, ος ος ΤΠ ἐτετύφειν ϱἳ Ίω- 

πεαιΗήτηΕ {15 Πο Ἐν 
ην 

τήν» Πσηαδίε {79247 ΟΕεΛΟΙ4. 

δαέζαι ἐπισλέαι μηλείω κρῶ Αρσάγῳ δὲ, Ἡ τοῦ ως . ω ν εν ” οὐ παιθὸς Τ8 έωυτου; πλὴν κεφαλής τε χα] ἄκρων Χείρων 
οτε 

ο” 

ε Ἐλαθρῶς «γε.  Τὰβ 
ὁ «4τεῦ. ορΏπιε; οἰκεῖα νυ]σο. Οοπέ Ον 

{ 4{ποῦ, 
4.» η 1 ἔπειτω εί, «Ίτλι ἐπείτε. 1 71η. ή. 

.2 ΕΧ μα Ιπ Ἐπιπλέα ΟΡΙΠΟΓ» 
πεφα” 

ν 

νεό τὴν τοῦ ὑπερσυντελικοῦ αν δἱύονον ἐν τρίτῳ προσάπῷ 
εἰς ο διωλύουσι. ον ομνὰὁ 

δ6. Οὐψ. ἐν ἐλαφρῷ ἐποιεύμην] «4γοῦ. ἐλαθρῶς {οπο]ίοα 
ει, Ο/6 (ή κκκηκ. Ρ. 114: Οπηρε]5 οὖν ἐν ἐλαφρῷ 
τὸ πρᾶγμα ἐποιήσωτο. ὃς ΙΝΊΠ. ϱ. 714. ὃ Τιβήρις οὖκ ὃν 

υαπιᾳ απ . 

ἐλαφρῷ τὸ πρᾶγμα ἐποιήσωτο. Ομοᾷ ροβ ραµσαεχ 1εά, 
Ἰπου]σαίηπι εξ πάρισθί µοί, Πο απιδοε]Ητ ρεποι 
Ῥε]]αιῃ Ὥπιεῃ, αι να ο. 

1. Ἐὔτυχτα δὲ πορσώμενος, εἶχε ἑτοίμα] Ορίπος 18 
Π]5 ἑτῆμα αὐωπάατα. Ίνον τηε Π]ρίε εχ 1, πτ. 199. καν 
σαδήσας δὲ τὼς λάρνακας. εἶχε ἑτοίμας. Φεᾷ οἶμς θα τ ν 
Πο. Ἠίς {αεῖς πείαιε εγαξ εὔτυντα. «δάση πΙδΙαπδ. ση 3ΙΙΘΙΔΤ 
"Ἑυτύκτω Ξαρὰ Ἡροδότῳ ὄντι τοῦ ῥᾷδιω, Ἡ ΤΟΙΜΑ. εἶρρα- 
σµένα, καλῶς κωτεσκευασµένα. Οὔαε 11]ε πιπἔαα αι. εχ ΔΡ} Θε]οΠαβο. Πε οδίμ παν ρ]σπι ς εὐτύκτον ἔχε, ἑτοῖμον' ου] αἰΙἁεπὰ Π]ηά μι 3ο ἑτοῖμρν: 
ανα οῦ οσι]ορ οί. νΗιπιαΠε ΕΠ πο ὅρα .Αγοῦ ή : Γ οἴ]ά πγη]ταὃ ταπῃ σθιά ραεβαϊ { (σε ησὰ {ᾶ- {ρεξαπι νοσαρη]υπι ο ]]ο 4ΠΙΠΑΠ5. Ἔπείτε, 4Ἠοᾷ {6- 
απίεήςς Ἰαβηπι εβ, Ο6}όποσ. νίάς το 53. δε Θα. τα μος ανα ο ως 

δν Ἅ ιδ α ο ο μας μας. ν ο ροές» ον]]]ας σατηῖ κρεῶν. 9ο]εῖ οετίε 1140 Τόσα,  ἄδῃ Δετεπ- 

ο ερήςς με οσα 
ἷ Ίαπε ΤΗΥΕΙΤΕΙ5 ερΏ]15 εκ Πογοβοιο Ιοδιήπ ἀεαῖτ. 

ως αν μᾷ «4οῇγό. 1.. ΤΠ. ρ.48α, 54 ή. 20 
ρα τεζΙητερτατῆς. 

Πα 18. καὶ 
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Ἴ / : λ δν Θες - ο ως κ ν 

ο λ τοτε ένεκα. και υμον έχε αγαθόν 8 γας έΤιτο- 

6ο η; 8 Α το τος ον ο ικα 
πε καὶ πυδώῦ, τἆλλα πώτα" ταῦτα δὲ χωρὶο ἐκεῖ]ο Ῥη55 παπι μα ἵπ σαπἴτο Ῥεπε αι ο. .. 

ἡπ]λωῖνιάνιωδυμμός Κ άλτη Αρν νὰ, παλιοί ας, Εωναιιοη, ην «θε ἅλίς έχω της ίβορης ὁ, Ασυάγης εἰρετό μαφία θείη ο πηπαι]ά Πε 1]]ς ομΙοδαιάς ερυ]ςᾶ 4 

τι τῇ «οί; φαμένη δὲ Αρπάγα ο. κάρτα Ἠσθηναρῖοςς νετο να]άα ου]εδίαίαπι ἀῑσοπει ΗΠαἴρᾶβο, 
8 παρέφερο, τοῖσι περοσέκεῖο» τν κεφαλΊν του παιδος 1ἱ ϱπἴρᾳς περοίηπα εται ἀαίυπα, αἀ[εταπῖ εάν 
κατακεκαλυμµέγη» καὶ παρα να πόδας. Ῥυὲ ΠΠ «υπῃ εχιτεπηής πιαπῖρης ας Ρεά[ρι5 ν 
᾽Αρσαγον δὲ ἐκέλευον Ὁ προσάντες ἀσσοκαιλύπυτέη τε ἕἴππις ὃς αἀῄαπτες Ίπρεητ εὐπα ἀειερετ; αμ 
καὶ λαβξν τὸ βέλέ]αι αὐτέων. πεθόµοος δὲ ὁ Αρπα- {απιετο αποά νε]]εῖ εκ ῇν. Ἡατραβυς οὗτος 1 
Ύοε, καὶ ἀποκαλύπτων, ὁρῷ τοῦ παιδὸς τὸ λείµµα-ι5βεῖ8Π6» κ ας ως να π 

. δὼν δὲ, ὅτε ἐξεσλάγη» ντός τε ἑωῦτε γίνεται, ἨΟΠ ΤαΤΩΕΠ «ο 1ρεζ«αΕμ1ο ζοπιτεγπαϊΙς νσ 
τν ον ον κο άν οἱ ομάίσχαι ὅτευ Θηρίωκρέω'αὶ «ΟΠΠΡΟΒ ΠΙΣΗβΙ.  8οὰ Ροτοοπιαπῆ ΑΦ 
εἴρετο δὲ αυτο ο Ασνυάγηςει γυδσχοι οτευ ηριΕ ρε.  δὶ πηπαμ]ἁ αρπο[οστοῖ οι]ς ἔοτα σατπε ρα 
α΄ βεβρώχοι; ὃ δὲ καὶ γινωσκεὺ ἔφη » πα αρέσουν ευαι ερίε , {6 πρποίσετε τε[ροπάϊε, ὅταικαμα 
απᾶν τὸ ἂν (βασιλεὺς ἔρδη. τότοισι δὲ ἀμειψάμοος, καὶ τεκ αρετοι, Ῥ]ασοτα. Ίος τεβά]το τείροΏίο» 
ἀναλαβὼ τὰ λοισὰ, τῶν κρεῶν, ἠϊε ἐς τὰ, οἰκία. ἔνθευ- οΟτεσερίΐδᾳυθ τε]ϊαιῖ σαΓη]ηπα, «ἆοπππη 4ΡΗΜ2 
τὸ δὲ ἔμελλε, ὡς ἐγω δοκέω, ἁλίσας 9άφψεν τὰ πώ. «35» Ὁτ 6Ρο οΡίΠοΣ, ἡῑ]ίο σο]]εξνας πππαα ον 
τα, Αρσάγῳ μῦ ̓ Ασυάγης δίκη ἆ ταύτην εσέθηκε. .. πο πα ας ος μα 4 
Ἱζύρω δὲ πέρι βΕλεύων, ἐκάλεο τες αὐτες τῶν μάγων ος ες ῤ ο αν μα - | 
ὃἳ τὸ ἐνύπιιόν οἱ τωύτη ἔκριηαν' ἀπικομένες δὲ εἴρετο ὁ πρ μια πο μα μα τος Αα μα ο κκ κοπο ας Ἱα, Ιπιεερτεϊα!, Ῥοβαπαπα επ 
συ η Εαν ᾶ ὄ νυν . δε ατα Ταυτα, ΕΤ ῶστωπε, [6ἱ[οίαίΗχ 05, αποπιοάο Πδί νΙμπινη 
σαν νλέγο]ες ως βασιλεὺσαι χρην τὸν παιδα ἐι θ ἐπε- Ἱπά εδ[επῖ ΙπτετρτοίατΙ ΠΗΗ ἵαχτα εππάἀεπι (αν | 
ζωσε, καὶ μὴ πέθανε πρότορο. ὁ δὲ αμείβεται αὐ: Τεπίίαπα ΠΕ τππαταΠῖ ἀϊσεητες, Ρπεττα ἤ]απι ἀθ’ μα. 
.» τες τάδε 'Ἔσι τεὸ παῖς καὶ περίεσι’ καί μυ έσπ᾽ «Όετε τερπατε, Π Παρετ[ίες εδ{εῖ, πες ρα ας .. 

ο ο μα ο ντ 2» βασιλέα» : 9ὲ τν οφ η ἄληθει λόγβα-Φορυειὶ εἶιις μα κά στοβραν, υφΠμῦ 
2» σιληέονετέλέώσε ποῄσας, ος δορυφόρες χα αΡ 1ης τερίρις, εα οπιπία ίς ρετεσῖ, ΝΑ 
22 υρωρθς καὶ ξα[ς γέλιηφόρεε, καὶ τὰ λοιπα πώ α {αιο]μήριις, Ἰαπίτορας» ΙΠτετηαπςῖῖς Ἱαοτο. 
», θατάξας 8 ἤθχε. καὶ υῦν ἐς τί ὑμῦ ταῦτα Φαΐνε- τες οβ]ας ἱπ[ῆτιῖς, Ἱπιρείηπι εχετε” αι 
5. Ται Φέρέν; εἶσαν. οἱ μάγοι » Εἰμὺ περίεσίτε,καὶ 189 νορήάπα τις νἰάεπιας (με ξχκες” ον . 

2» ἑβασίλωσε ὁ παῖς μὴ ἐχ πρωοίης τυὸς» ο οοαιθδτερταν σοι ος αἶθμα Πω εμα, ο : . 
Ἰ4, ας Ῥοπο ε[ῖο απίπο. Ίοη επῖπι αὖ] 

δεύτερον. ἄρξει. παρὰ σμικρὰ γὰς καὶ τῶν λογίῶν οι ο "ΊΝαπι αἀθάαπι νατ]ς]ηῖα Ἡ 

ὃν Ἡ ἡμῶν ὅνα λιχώρρα. καὶ τάγε τον ὀεράτων ἐχέ- νι οχῖθτα οεκῖωαης, - ἴρα Ἰηζοπηία ασ 5 µθα, τελέως ἐς ἀσθωε» ἐρχεταῖ. ἀμείβεται Άσγυα- -αἆ Ῥτοσ/α» Ιπρεσί]απα ἀενεπίηπτ, Έρο, παρ 

ο σης πε καὶ αὐτὸς, Ὦ μάγοι, παύτηπιλάῖςτελοΑἴγαβος τεϊροπάεην, Ἰᾳήμς, ο ππαρῖ, ριοην. 

- 

αά κο 

9, ον. Άλι αν - : ς . - ω οσα ο τν ορ ρλτος ὀγομασθήγτὸς τοῦ παΐδος, Ίαπι {επίεης, ῬΠΕΙΤΟ Τσε ποπήπατο Πάει 
«ο ο ΦΗΗ ΤΗ .β ο ιό αν τω. {οπιπῇ ἀπιρίδίαπι 656, πλήρης ππνδή απαρίώ 
ο ἐζηκειν τε τὸν Όνειρο» καὶ μοι το πο τα | Γα 
τιν 

χο Κάτω ῥ. Πετήπαι εδί[ς τεβοτπ]ὴ 
92 εἶναι δεινὸν εἰδεν ἔπιν ὅμως .. ῶ γέ σε συμβθλεύ- Ἴραλ δρα ποιοι Ἔ ος, 
25 σατέ µοι, εὖ περισκεγώµθοί» τὰ μελλά σφαλ”  Ώπε ὅε πες ἀοπιμὶ ὃς νοῦῖς ειςβπια, σοπϊ. 
 σατα, εἶαι οἴκῳ τε τῷ ἐμῳ χα! υµη. πο πρόρήομτο, αλά Ἠες ππαρὶ, ἸΝοβῄτα εἶαπι, ο 16 

μπω μα ο τε σες ον νέας, ππαβῖ πιεί, σημα Πτα η µ ο» βὲ ολλ πες μάτεσσν Ἂν ο . «ιρατυπι:αμοφΙΠ ΕΠΙΠΙ αεπαζητ αὰ Ἠηπς Ρ86’ π. 
» μὲν γὰρ αλλοτριᾶται, ἐς τὸν παιδα τᾶτο  σε- πι, αἱ Ῥετ[α εἴτ, παηδργερῇις ὥς ποβ 4μ0- 
3 Ρώῦσαι εύντα Πέρση» καὶ ἡμεις ἐόντες Μήδοι, ὃυ- αὖε αὐϊ Μεάϊ {ππιης, ἵπ {ετνίταζεπα τεάϊδέ- 

ο λάμεθα Τε καὶ λέγθ 69ειὸο γνομεβα. πμ αρα ον - απμπι Ππιας εχιταπεί, πι] ας ετπηδ 
ώς ἑώτες ξένοι σεο σἳ, ενεσεώτού ββασιλἩος, ἐόντος πο-  ΆΡτα Σετίας ρε: τε απτεπα τερΏαπτς. αΐ 

χο) λίαν 1 ν Ν / πἰατῖς ποίτετ 65», τηπι ος αττο Ἱ 
» λήτιω καὶ ἄρχομο Τὸ µέρος, καὶ τιμάς προς σε ος τηασΏος αὖς τς ποπ ος οῬήρερηες ε 
ουν σσ να ο ος : το μὲ» ς ος 9 π 

-ᾱ ΟΊαε Τζοη. ΜΗ. ἵπ Πρόσκειμοῃ.  ὃ Πρὸς πάντες «κ. ᾽Ανοκαλύπτει «κε, ἵΝΙοχ ὀυτῷ αᾗᾗ 
Ανΐ.» Ίπ οειογῖς βιώνει, πε ΠΠ. Μοκ ἔρδι Μάά. ὃς Τατ. Ον κοπής,» ἔρδῃ 1. ρα ον - 
νά. Σ’. ἄτοθ.» νή]βο τοιαύτην. ο «τοῦ. 01. ὃς ἄ9ᾖ.2 ἐπέδησε αϊ οπῃ ἁ[ήο, ΜΊος ἀμείβετο «{γοῦ., Ἱπιά ΠΠ Σ΄ Αγγελιαφόρους ᾱΙ . ὃς «γα. ος 7ηπά, ὃς καὶ ἔτι πε νῦν. θΕἶπα Φαίνεται ἔχειν Ῥουνς . . 4ἱἱ 

δ., αἲ αεί «44, ἡμῶν ἔνια. ἰ 4. ανή, 7 ἄτοῦ. ὃς ὦ7ερῦ. πηΤΡο: ν]βο τῇ ννώμῃ. ά, ὅγοπου. ᾗ Εναι ἔς 
οὐδὸν τη, κ. “4ποῦ, Φ4είεν μέν τοι «40. ὃς αἲ εὖπα Εά1, τη Ἐκ ἀπὸ, «πε, Ῥαί/. ἀπορις : περιεοῦσῶ 144 

ο 

ο , 

πρ νο ΒΑ ο . νο Ἀν οσο οεὶ ορ - .. 
τὸ. Ιαὶ) ἀρεςὸν εἶναι πᾶν ὅο:] Ουοᾷ Δ4{ΕΠΙΑΙΟΙ αρΏά τίων ἐχόμενα ΤΠ. ος. ΠΠ ορ όσσς.. 

Ὁὐπίουα, ΟΟμάάρηλά ἄἴονης Ιομάοι  τωτ/ωη πο. οὐδὲν, οὔτε ὀργόρων Ψ» 4ο., ὅτ, απσὰ ἠριπο ία, κ 
σαμέ, ζαμάο 4 φήσ0με» Ἠ]αά Παρεπί αμ]ας πιούες. Ίπ- ἐς πόλεμον ἄχρησῳ οἰκετέων ἔνά ἴ μη 
ὦ ο α ΄ δὲ Δ / » αν ων χόμενα, {6γνί ἆοπι6 

σπα ἵπ Ἠαρᾶβο {ρεςίπιεη» ὁ η γνόμήν οὐδαμῶς πα ο σι τν 
Ῥλλοιθθη τῇ θέ, πᾶν εἰρηκὼς ἀρὲςὸν ὑπάρειν αὑτῷ τὸ 48. Ἐς τὸν παῖδα τοῦ ἀ ανν ο Ουά 

ο οῦν Ἰρ' βωσιλεῖ, ΝΟ ΙΗὶ νείβρῖα ὃν Οῥογί- ' Βικίοι ντῳ περῦσα] ει απονε ν ος πο νῇ ἈςΙ Τεροηεπάτη: ᾖεγοή. τ. ϱ, τοο. οὗ ωὐν δὲ {ν 
εως ΟΥ. ἵπ ἨΤο00β. σε. 31. μο αἰπά 1πήετα- βασιλῇη ἐᾳ᾽Αλέξανδρον περμήῖε. Ἑερπιπη νο] πηροπωμη 
ο πι ης : ἀῑσΙίητ Τη ασπσπα περιελθεῖ. πι πο 
39. Ἡες αἱ ὑμῖν ταῦτα φαμετω Φίρομ] Νου ες εκ μήκών, Πετοδ.τ, ς- 18”. ο, Ἅχοι Ία. οι ὡς ᾱ, το.) 
νο. Ἱπσοηρτήι ἔχει» πεΦυΕ 4εβτῖοῖε ποσοε[αἶνπ], Ἔ, Τ1τ. Χεποβῥομη! Κ. Π. τν. ρ, στίς, μρηο ἕ η { 

«Ὁπηπιαις σοᾷσπι τπτ, ΟΥποΓ1ΗΠΙ ἐς ποὺς ᾿Αργείους Ῥ. δα. Ταν Ῥ αθόο, το ο ενας Αμ ν 

φέρον ὃς ἐς αὐτοὺς ἔχον ΡεΙΠΙΠΤΑΠΕΗΥ ΥΤ2Τ0. Ἡεπίεετεπι- ΑΝ. Ἐς τὸν παῖδα τοῦτον λερησοα] Ψοήκβπιε ές, ή 

«Ῥη5» 4Ηππάο 1Πή νσιμο σοηπιοάΊος Ίουῦδ» Πευα ν, 91. ἱπαγίης, Βυπ]ε νυ]σατππα οτε αἴαῖιε 1Πάο]ϊ (οπποὸ 

9ὃ. Καὶ τάγε τῶν ὄνειρότων ἐχόμεσ] Όμαε αηπεα «πο εἷμι ἀεϊπᾶς τεοερταπι., τΈβῃ σεης.ΜεΙης (σ1ρῷ 

{114 (ημηὲς ἵπ Ταθπὶς Ὀρομου]{, ποἩ Ῥεπε Ορίο. Τα Π0Πῇ, αάθις οὈεάσηίαπῃ Ἠϊς ποῃ ἄρτιοδπά η ἃ 
ππθειπα Τρία 1 Ὦ/0Υ/Η]ᾳ Ἰητο]]ήσς οκ (οριοσίς αἁ (ποιά! πηῖε 6οἱποσίν Ορηπήσης, Ας κά, Ιπ{οτῖρι. 1. κνΠ1.Ρ’ πο «ης. Ώε Πηρίδις οροφιο παρπῶν ἐχόμενρ 1» 193.09 οἱ” ΜΕ, Ῥαγὴς, - ώι τν 



των μμ Ὄψφι 

αν μαμα μμ πφαγωυά μανν ιο εο μομμι συν 

ἱρψωφψιμμωνηώ ών». 

ος ο ωἃἎθῶῶ ΛΙ ἧ 'ϱϐϱξ'.'.'.'.μ'.μυ 

5ιά4Ρ. ο ο οὸ 

ππάς Ογτης τη]σ[ῶς ἵη Ῥει[ᾶς ἀά {που ῥαιεηίος, Ἑδπια ἆς ζα» 
πιο ημισίοε, Ἡατραβί {ρςς γ]πάἰᾶα 

τηαρῖς ΟΠΙΠΙΠΟ Ῥετ πο» ὅσ εΙΡί ὅτ {ερήο ἴπο Ρί6» 
"ἀριοιεπάυπα ε[;, δε πιπο, Παιῖά οετΠεΓεΙηι5 
Ώπιεπάμπα, απῖνετ[ιπι ΠΡΙ απῖο αΡετΙΓΕΙΠΙΙ: 2 

Ψεταπι ΟΠ ΗΠΙ 1Π τεπι Πινοίαπι Ώμης ονα[οηο ο 
{οπηπίαπα, ὃς 1ΡΠ εοπΠά(πιας, ὅς τε Πε] ἆαπι α]1α 
ας Ποτίαπας, πὲ ππης αθ]ερες ΡΠΕΤΗΤΩ ΑΡ ο- 

Ι21 ευ]Ι5 ἐμῖς 1 Ῥετβάειη αἆ ρατεΠῖςς, Ἠ]ς αιάϊ» 
19 Αἴγασες ρανί[ις εῇ: αοαϊίοαιο ΟΥΤο ης 

στ 10, 

129 . 

22 

22 

22 

22 

{ΕΕ ςΑ ὅϊ 
ωμή άστρων ο ο δα ὰα 

µεγάλαξ ἐχομι. οὕτω ὦν παντῶς ἡμῦ 3 δέο τέ 
/ 3 ον 

» καὶ της σης ἀρχης προοσ]έον ἐσί. καὶ νῶν εἰ Φο[βὲ- 

ρόν τι ἑωρῶμι» π.ὰ) ἂν σοι προερραζοµο" ον ον 

ποσκήψαντος του ὠυτγίε ἐ6 Ὁ Φλαῦρο , αὐτοί τὲ 
«αρσέοµε;, καὶ σοι ἕτερα τοαῦτα Ὁ παρἀχελευόμέ- 

ὃα. τὸ δὲ παῖδα τούτο ἐξ ὀφθαλμῶ ἃ ἀσόπεμ- 

αι ἐ9 Πέρσας τε καὶ τες γαμένβε. Ακέσάς ταῦ- 
- 

» } ον ΙπαΠΕΣ Ὁ΄ Ρυες, ᾳΠμΙῃ ερο Ρτορίοι σποπάβπ]ῥοΟτα ὁ Αφυάγης, ἐχάρη τε» καὶ χαλέσας τὸν Κῦρον 
παπά ρετβεξίαπι {οπιπῇ νιΠοπαπι ἵπ ἴε Ειἱς[6Πι 
1Π1ΗΓΙΠ5 1ο ἵαπιεῃ 1ρῃαφ [αϊο Παρετίτες Ε5. 
Ίναπς Ίἴαηπο Ίτας αἆ Ῥετί[ας Ίτο σίιπι 1ῑς φ1ος 

22 

9) 

ἃὰ ἴα ἀεάμοσπάυπι ππ]ίαπι, Ίο Ῥεινοπίεῃς, 2 
ΡατεπΙες ἴμος οὔεπάθδ; πεαπααιαια πι] 2) 
Τοτίή, ασ εΠ; Μιιχαάαιϊς Ραρι]ςῖ, ὃς ἀχοιῖς ϱ-ό53, 
149. ας ]οᾳυυέης Α/ἴγαρες, Ογταπι ἀῑππϊεεῖε, 

τυηῖ {Π1 ρατεπῖες, ὃς αηίτα το νοειπηεπίαι απι- 
Ῥ]εκα {απε, πε 4πετη Παεῖπι πποτίοπι ορ]ῖθ[α 
{ιεραπε,  δοϊ[οιταραητα Ἰσίτας αποπαπι πἹοᾶο 

ἈπΏῖεα ΏΟΠ πον]ς{α, ὅς ἵῃ Ρ]άτῖπιο 6ΓΓοτε γετ[ᾶ- 
ἴαπι Γαϊδ[α: Ιπίου νίαπι ἵαπιση ΟΙΠΠΟ {Πάπα ἵῃ- 

Υαρῖ5 ερ[α Β[ηπι: νετατη Τη Ίο ΙΠπετς ο- 
ΙΛΏΕΠΙ ΤΕΠΙ δεβατη ,αὖ 115 απ 1ρίαπι ἀεάμκεταπί 
αεζερ]δίε,.  Οοππεπποταραϊτ απῖεπη {6 αΏ πχοτα 
Ῥαδιοί Ειήε[ς εἀπσαταπι, {οπιρετ εαπῃ ]απά τρις 

“Ρτοίε(πεπς, Ίτα πε 1π εἶις {ετπχοΏς Ῥείπιας ἔοτ- 
τεῖ Όγπο.  Οαοἆ Ποππεῃ ποαϊρ]επῖες οἶμς ρᾶ- 
τεηῖες», υξ ΤΩΔΡΙ6 ἁῑν]πῖτας νίάετεεατ Ῥετίς - 
Πας Εα]ς[ο 1ρῇς {ετναϊς, ἀῑνιίσαταπε, α σαπεθοξκκείµεενον Ἐυρον. 

αὕτη κεχωρήκεε 
ἠλίκων ἀγδρειοτάτῳ καὶ προσφιλεσάτῳ, “προσέκειτο 
Ἄρσαγος, δώρα πέµσω»,. τίσασθαι ᾿Ασυάγεα 

Οσταπι, απππι εδ[εῖ εχροΠίΗς, [η]δ[ο οἆασα» 
ἴοφ ἴυπας υπὰε πῶς ορ]αῖο επιαπαν!ῖ, Ὀ δι Ογτας 

1η νΙτ]επι αἀο]εγ]ὲ οταίοπα, ὅς Ἱπίε Φαα]ες 
τορα{ήκῄπ]ης ενα[Πι ὃς απιωηίςβπηις, υτβρεδαῖ 
επι ἨΠατραρας ἆοπα ππ]τεπάο, Α{ἰγαρὶς υἱε]- 

{15 [116 ακβπ]αραε, {οοῖηπι οοπηραταραῦ, 
ὃς αἰϊᾳπο απῖς Γεπροτε Πως αῦ ἐο Εαδα οταηῖ. 
Θπυπ1 εδ{ες ασειρις Α/ἴγαρες 1Π ἸΜοὰο», Ἠατ 
Ῥαριφ Ππρι]ϊο φαἱρασαας εοσαπα Ἰπβπααης ῥτῖ- 
πποΠΡας» Ρει[ηαἀεραῖ, οροτίετε ΑΠγαρεπι α 
τερπο {ΠπηπονεΓΙ, Ογτο ἀε]εξῖο.  Ἡατραρις, 
Ώ19 τταηραξ]]φ ας ραταᾶς, Ἱτα ἁσππππι νοίθης 
«ντο αριὰ Ῥετ[α αρεπῖ {απι αρετίτο {οπῖεΠ- 
παπα, 4 Πμπα αΠτεσ ποη Ροδίες, πτροιο κ 

π5 

α «4γῦ. }1μά, Κοη, Ρα]. 6, , ἵα ο, ἃτ αἱ 
«ἄγεῦ. 71μά, α]Παιιο: Φφαῦλον 14. {9δ, ἴδειη. 
έρως «4γιῦ, ς 
λεγομένην, νυνοῖκο δ᾽ ὠυτοῦ ἱδοίῃ, 
νι]ρο.  ᾖ Σφέω «4γοῦ. }ηή 
σφι «ἄγεῦ. ο Κοτέλαβον ἱζοη, 
ρου τῇ ἑωτοῦ. Τρὸ ὃ' ἔτι τούτου 7 Λό, ΐᾗ. 
5 Νιάε Τ.εχῖς, {1 ΒΙΡ1, Οοἱβίπῖρπα Ρ. 48 ὃν Σς 

ΝΥΙ52 ΠΙΗΙ αὀπποβπα Ἰπίσγομε, ααπΙ(ΙΦΠΙ 
αοίε τις νΊάείιν πα]η]ς{ο, 
Ψοςαῦμ]ο {περε ΠΌΙ οοητταγ]ης 

ἔλεγέ οἱ «τάδε, ὢ) πα:, σὲ γὰρ ἐγὼ δὲ όψη θγείρς 
εἰ τελη ἠδίκεο, ξ τῇ σεωύτᾶ δὲ µοίρη περιῖο' νυν ὢῷ 
ἴθι χαίρων ἓς Πέρσας ποµσὲς οἱ ἔγω ἅμα πέμψω, 
ἐλθῶν δὲ ἐκεῖ, παἹέρα τε καὶ µή]έρα εὑρήσεις» εἰ κά]ὰ 
Μήραδώτην τετὸν βεκόλω καὶ 5 τν γυναῖκα αὐτᾶι 

Ταῦτα εἴθας ὁ᾽Ασυάγής, ἀποσέμαει τὸν ΚΌροε γο” 
192 Όμεπι αἆ ἁοπιιπι ΟµπΙΟΥΠς τεγστ[απα αςεςρθ- ςΊσαντα δὲ μυ ἓς τᾶ Καμβύσιω τὰ οἰκία ,Ἡ ἐδέξαν]ὸ 

οἱ γευάμθο! καὶ δεξάμθοι, ὢς ἐπύθωτο, µεγάλωδ 
ἱ ἀσπάζωτο» οἷα ο) ἐπισάμοοι αὐτίκα τότε τελευ» 
ον ς / / . 

{αρετίτες εε{ας, ο νετο αἲε 1]]]ς, πατταπς {ε{ ΟΤήσα]- ἵσόᾳ εόν τν . ες μώμκίας . ο . 
λέγε» Φὰς προτὲ μεν οὐχ, εἰδένοίν ἀλλὰ ημαρτηκα] 
πλάσον, κα] οδὺν δὲ πυθέσθαι πασαν τὸν ἑωύτοῦ πά- 

{οτππίαπῃ αμά]κ[ε: οτράΙἀϊδ[ο επῖπι {ο αμα] οἱ ην. ἐπίσ-ασθαι μὲν γὰς ὧξ βεκόλη τοῦ] ᾽Ασυάγεος 
εἴη παὶς' ἀπσὸ δὲ τῆς κεῖθεν ὁδοῦ τὸν πιώντα λόγο τῶν 

σω ον ο. ” " λ γω ον - 

Ζσπομαῶ πυθέσθαι. τραφναι δὲ ἔλεγε ὑστὸ της του [8- 
ν .. ανν ἷ / αν. Χόλε γυναικός" Πϊέ τε ταύτην  αἰγέων διατοαντός 9 ΄ | 

ο « ολ ος ος ο ο ης . τέ οἱ ἓν τῷ λόγῳ τὰ πάντα η Κύνω. οἱ δὲ τοχέες π᾿α- 
σος Ῥλρλ Αρ τν ρολ ή ο οα "ξαλαβόήες τὸ οὔνομα τοῦτο, (ἶνα, «ειό]έρως δοχέη τοῖσι 

{ ᾿ Πέεσησι Ὦ περιέναί σφι ὃ παὶς) Ὁ κα]έλαβον Φάτυ ώς 

ς 
0 

.ἲ «γε τὰ) 7 ρα τένν κά δρ νὰ. Αβεοά ὃοο : 

κύων ξέθροψε, ἐθεῦτεν μὲν ἡ Φατιρ : Κύρῳ δὲ ἀνδρευμένῷ, κα ἐόντι τῶν 

3 . δΣς ο» ον 1 » / ο η ἐσιθυµεω. δ ἂπ᾿ ἑωύτοῦ γὰρ ἐόντος ἰδιώτεω οὐκ, ἐνεώ- 
β 3 / Φ Αλ ον Ἄ γ νά Ν ῥ / {οοπάϊ οπρίάᾳ». ΊΝαπι αὐ {ε[ε, απὶ ριϊναιαςὃδθ”. τιμώρην εσοµέην ες “Απ ὐάγία' υρῳ δὲ ο. 

εδ[εξ, πο ν]άεραῖ {πάσαπη ἵπ Α[ἴγαρα νιπαῖ- ἐσιτρφεασς σας σ να νατάς παάθαρ 3 ο. η » κ ων 1 . ἔταπι: {οἆ Ογτηπι «ετηεης αἀπ]εαπα, επ]ας5 σα- ἸΚύρ τῆσι ἑωύτου ὁμοιήμενος. πρὸ ὃ ἔτι τούτη ταὰ- 
{ Ἴ 2” ψ ΄ 

ῶθά δε οἱ κατέργαςο’ ἐόγτος τὸυ ᾿Ασυάγεος πικροῦ ἐ8 
τοὺς Μήδες, συμμίσγων ἓὶ ἑκάσῳ ὃ Α΄Επαγος τῶν 

- / ο ω 

“Οἱ πρώτων Μήδων, ἀνέσειδε ὧς χρὴ κ ὕρο πρὸσηδα» 
μένεις, ἓ τὸν ᾿Ασυάγεα παῦσαι της βασιλήϊη», κα]ερ-. 
Ὑασμέε δέ οἳ τούτη, καὶ ἐόγτος ἐτοίμευ οὕτω ] 

ν / 3 / 1! ς " 

τῷ Ἱύρῳ δαιτωμµέιῳ ἐν Πέρσησι βελόμθοςο Ἄρπα- 
. ος ο τον δε ας ἀ4) λ ον 

Ύου Φήλώσαι τὴν ἑωῦτοῦ γνώµη, ἄλλως μὲν οὐδαμῶέ 

ἔ, οποΠείσα ἄσβε: Ἠ]οχ «ρόπτέον «4γοὂι 
{ . ο 1Η. Γη. «γεῦ. 491. ἵπ αλῖς δε {ΐο διρκελ. 

ὁ εί, «τις ἵη Ῥ]ετῖδαιο τε «4140. τοιώδε, 

έχό 

ᾗ Φλαῦρο «44, 
ἆ ᾽Απόπεμψε ἐδ 

Ἱ. Τῆς ἑωύτοῦ δὲ μοιρῇς «4γεῦ. ϱ Τὴν μητέρα σὺν 
5 ΟΓ4 μοβ. ααε ρ]οξία ε[ε,. ὃ "Έδεξαν ποῦ. { 1Η. 4γοζ. «4... ἠσπάζοτό 

/ ̓ Ασυάγεω ἐςὶ «Ίπεῦ. πι Ἐπρνέων Ιάρπι. Έυπι εἴμτέ, αποᾶ ὅτ ἵπ Ώοη. Πε 
᾽Απὸ νὰρ ἑωῦτοῦ «γοῦ, { 1Η. «9. Τῆσι εἴῑατα 1εβζ. οἵα.. ΝΨη]σο φοῦ Κύ- 

υοὰ {εᾳΠΟΣ1 ἵπ Π1εᾖ, δέ τι δε «4γοῦ, Ψἱρο πρὸς ὃ ἔτι τούτφ- 

ο. Ἔς Φλαῦρον] Ἠος 5η φαῦλον οχ Ἰ/{ο/, δε α]ῆς ρχο- 
Ὅγ0- 

«ετίε (γομουΐης ἵπ Ίιου 
εί: πιοάο {ορίου να]]- 

ἆς αά[ετίε, πιοβο αΐους, Θροέχα 1, ο. ΥΠ, ὃ, τ. ϕαυ- λοτέρους ἀαὈῖϊ ἱπίει]ας Ο. τος, τς, 
. σοι Ὁ δὲ σφι ἔλεγε, φὰς ὅτς,] Νἱάειιν Τιουγομέως Ἰηναπίς[ε σφέας προτοῦ μὲν “--, αΠοτίππι ὃς «1ο, 2774, Μούαπηποᾶο ἁμουπς, Ταεῖπα αἶ]αε Ἠαες οταης. Πίο 
 Ὅέγο αἲί εὐδ αη{εα Πο” Πουΐε/ε, {εᾷ παϊπίπις Ώοῃῃ : 
(στις Ἰητειτοραπί ους ρατοπηδςς., 9ο τΠάδΙΙ πποᾶο τρ ναΐιις οβίει, ταροηίξ, {5 1 ππίεα πο πονϊςία, {δά 

«Ἡπεχο «εηγπ οορπον]δία. Έλεγε, φὼς σοΏνοπῖ «αοτοβοτε]ς ἔφη λένωνν., 1 τοῦ. Ἰ ΤΙ. θἴηι]ο ἵῃ η πο το”. 76. Πέ. πε 
: οοπιπιοά πι: 

«σαεο:. νοσυ]α 
ἀἰγέων διωπὰντὸς, ἦν ο 

96. ὃς Λο. ἔφησε λέγων, αποά 

ταύτην αἰνέων] Ἠὶϊο νἰᾶσεας πήπας 
ή Ἱερετίηπῃ 1π ἀπορις Οοάᾱ, τεβο απιςτ]εζτα Ἱερὶ ρορίοε: ᾧς εἴη τε ταύτην 

: οἳ ἐν τῷ νι ολ ῥορμς, το χτ 

νώ, εχ Ἠετοάοϊεϊς Ίος ᾧ λογῳ τὸ πώντα } ἵυ 
6, 167. πάντες ζώπύρον εἴχ 

πεσθά1ς ρτοχῖπιαπι ο Τ, 1π. 
ον ἕν σόµασ! οἰνέργες Ῥαι- 

4γεῦ. Ατπουμισι οπίζυπε α11, 

ΙοΡοβ, πάντα δὴ, Ἱπαήε, {ν ἐν εοῖρ Ἠάβυλωνίισί Ζ4: 

τς, Ἱορν ὸὰ ὀρίων ὀππγεφόμορ] Ρε νοτταςι τὰ .Ἱζῦρον δὲ δρέων ἔπιτ ανα αὖ]α νειοταί» 60 
ο. οκ ΠΙΑ : υρίτο απ ρεπε, οΙ: 4πηζῦ 

με, Τδιογά, ϱ. 909. ἐπιπρεπόμενον, Ἠἰπηίτηπα ον σας 

δίλειων εξ ἀρχὴνο ὲ 1, 191. ὃς 1. 7. αἴαιε α01» ος 
Ῥοπῖξς («6/7εης Ῥαιατηπη {7 ἐγαάγὴ {ή κι τση 
ἑοπίεέξιταε νετρα ἑωῦτοῦ ἐόντος Ἰδιώτεω τοῦυΣ σι τν 
αἁάμηι, Ἐαυϊάσπι 61 ποι μον, αἲσ ν ο 
Ὃν ο. ΜΑ». οκ. πογε[ΕρΣεΙΣ2 44248 6/Εεη- 
161 ταάἁστε ππαίοι ο «νεο 

Ό8. Ἐθντος τοῦ ̓Λευάώγεος πικβοῦ] 3 μπι νιδος μν 
ρεαπι, Ῥοπίνο]οπεῖα αιιοά μας ης οπιθθ- 
πατε: διὸ την πιῤρότητα παπα λος .9 απ επιράπιο- 

ἄνπι Ο. 19ο... ρετα]άϊτ, ης ή .ΔΠΠΟΠΕΤΕ Ἀγτασα: 
{11ος {1105 πορ]εχίε {επεᾶ ἀν1ΖΗΣΙΗ 0Ιούσηὶ κπῑι ᾶδ.ο 
ποημο Ἶρίο ]ούύρως» πα] αὲ Α[γαρίς αρετβίεαῖα δὲ 
οπιιάεΠεαίο ΠΠΕΠΙΟΤΑΠ5 1Η Ῥχοοτρῆς ἓν Π. Ρ. 653 ΜΟΝ 
Οἱ. Λεὐεέως καὶ ἑόντός όν τὸς ἑτοίμοῦ αμ ἑόνίων ἑτοίμῶνὁ 
[οἴ]]σεῖ εζογ µη ῥγοσεγ]δή9 α τηυ]εο ἔοτε {μαν]ως ὅτ να’ 
τῖη ορίπατύσ, Τη ν]όε π]άπια Ο, το: ο, 

Ἡ 8 δό: ΛΑ: 

ο 



ξο Ἡ Β Β ο Ώ Ο Τ τ ο ια ΕΙπιυ]ατιο, ὃς οοΏ{Ι1οἵΕσα αἴἴμς, (σοπον 

χε, ἅτε τῶν ὁδῶῷ Φυλασσομέιων ὁ δὲ ἐπιτεχγαταιΟδοῦ» πηῤρα να ἡ αρα νε «απο Ννη 
δι 3 λαγὺν μηγαήσάµθος, καὶ ἀασχίσας τὰ- ἵπ. 3 εροταα ΔΤΙΗΟΙΟΙΟ ἵτασίαης 141 
ας κκ ο εἰς νεπίτειαΣ ὅὃτ πΙλΙ] ανοα]]σῃς, Ῥτουϊ εγαῖ, 

τὰ την Ὑασερα» καὶ οὖδεν ο ἀπιοτίλας» 45 98 Ηλ» Ἴρά]αις Ἠρε]]μπι Ἱη απο 4µ ἡμηῖς σοπ([ση” 
οὕτω 9 ἐσέθηκε βιβλίο», γράψας τά, οἱ ἐθόκεε αιπορ- ο κι. Ρίεαϊ: ὃς τατ[1 «οΠ/{ϊο νεπῖτο, Ἱεροτετη ᾱ- ον ου ν ν . . 1: . . ῥάψας δὲ τοῦ λαγου τὸν γασέρα» καὶ οἵχτυα Φοῦε πα σππι τεῖρις τταβῖαϊτ νοπατοτ επ]όατα » 
ὥτε «ηρυτῆ, τῶ) οἰκετέω τῷ πιγοτάτῳ» ἀπεσειλε αι1ρρε {εΓνοταπι ΠάΙββήιο: πηβῖααε ἵηπ Ῥετ- 
ἐς τοὺς Πέρσας" ἐντειλάμονός οἱ ὧπὸ γλώσσης, διδόγ-ι {ᾳ5. ρα ο ο αι 4πυπι ἆατεῖ Ἱερο- 
τα τὸ ἆ λαγὸν Κύρῳ Ἐπειπει» αὐτοχειίῃ µιν δι- να Ὃ σα Ἔ ο ος ο. 
λκκ ας ο οτάτρκτ παλμ, ταυτά Ἠ π ὃν πο ος Οστις ον ο Ιο-1ο/ δὲ δὲ ὦ ἐπιτελέα ἐγίγετο' καὶ ὁ Ίζῦρος παραλαβω ΙΟ 1 ΝΕ ο πακα | αμα ο ο πο) ν αὖτ Ἡ α λος ος τε[οἰάῖτ, Ἱπνεπίμπιαπε Πρε]]ηπι ααὶ 1 
τηλ ας θε εν ατα σσ /Αλίω Εεογ2ὸ ϱο Ίπετας, αἀερτις Ἱεριῖ, 1π μας νειρα: Ο. 

| : λαβὼν ἐπελεγετο, τὰ δὲ γράμματα ἐλέγε τάδε» Π]ὶ Οππῦγβς, ἁἩ εετο το τε[ρῖσ]ηπῖς ΠΑΠΑ 
» ο παι Καμβύσεω, σέ γος τι - Ἐπιοβέωσι' ου. αἰτει παπαπαπα 1Ώ ταΏζαη Γοττάπ Ρεινεπ]" 
ὦ γὰρ ἄν κοτε ερ τοσΏτον τύχη» ᾽ἀπίκεν, αὐ )υ {05 πἱοήσστα Ώυης Α{γαΡεπι ἔπορ πεςῖς αἲι- . ου άγια τὸν σιωῦτῷ Φωέα τίσαι. κατὰ, μὲν Ύὰς ἑζοτεπι; ον εχ Πυῖς δν ας 

υ | .» ΤΝ τούτη προθυμίην τέθνηκας Τὸ δὲ κατὰ, Ὃ κος . ΑΘΟΤΙΤΩ Τ8πιεπ Ὀσπείσιο 1 ο κὸ . τε καὶ ἐμὲ περέῖο. τά σε καὶ πάλαι δοκέω πώ. οΡείίες ἐν. (Φα οπιπία  φαεπιαάπιοάιιπα 
ἷ ω 9» ; 2 : ) ο κας Ετζ ἴε 1ρδΙπΏ ῥοεία Πε, ορίπος τα ο]ίπι τε Ι» σέο τε αὐτου περι, ὢ θ ὴ ο : ως | ἐκμεμαθηκέναι, σέο τε αὖτ ο ο πΡΟΧΗΗ Ίαπι το[αν][ς: ἂν Ίτοπι. ΟΙΙάΙα ερο αὐ Α: 22 αν 2 Ίν ε νο» ΄ . ο να 

. . καὶ οἷα ἐγω ὑπὸ Ασυάγιο πέπωθα᾽ ὅτι σε οὐχ, {ἴγαρε ραν/[ης Ππα, αιιοά 6 ποπ οσςϊζεείπι, {οά 
ὃ ἀπέκτευα, ἀλλὰ ἔδωχα τῷ βεκόλῳ. σὺ νυν ὃν Ῥηραἱοο επαδϊἀεήπι,  Ὕαπο, { πἠΒί αα[συ- 
ας βούλη ἐμοί πε[θεσθαι, τηρτερ Αγυάγης ᾽αεχειτςίατα νι, οπιπῖ τὰ ου] Α[γαρες Ἱπροται τθ- 

ς λάρο τπρικώι ἐμν Ἠπι ως Ἔι αι Ὁ μον 
2) νε ἀπίς ασίαι ο ᾱκ παλ νο μα ο. 495 {ηβδαῖρε: ὃς ονα ο ἀιιχ αὓ πα τν 
Μα πο υχεος ἀπποδεχθῶ Ἡ αηγὸς «στ δι οσευττοπάμπι «Γεαῖιι [πστο, αἁ[απε, αμα; .» Τία συ» έσι τοι τὰ σὺ βούλεαι, Ἰν τε τῶν τις δὺ- » τα ορίες, νε ας αἰΠκρίατα Ἰήεάοταπηι Π[ῃ- ’ 3 ἠὃ ο λ (8. 3 / : ἔνᾱ . ος . . 2» Χίμων ἄλλορ ΜησωΥ. πρώτοι γας οὗτοι «ποσών τεσοΟῇΠηπι, Ῥτπιί οπῖπι ἴδεί 4ῦ 1]]ο ἀεβοῖεπτες, ὥς 9 9 3 / Δ / λ / η) / » ἅπ' ἐΧΕΡΒ) και γθύμενοι προ σον Αγυάγέα καὶ- α ἴο [απίες Α{ἴγαρεπι «οπαὈΠΤΗΣ ονοτίςγο, 

: / ς ο τς ο» 5 Λ/ ρ . ο σα να 2» αἱρέευ Ἰ πειρήσοται. ὧς ὦ ἑτοίμε τοῦ Ύε ἐθάδε Ταπαυαπι Ιρίις Πρ] Πτ αποάσυπατς Πὶς η οκ-. 
ου ὴ Ν . . 

2» ἐόντος, ποίεε ταύτα, καὶ ποίθ κατὰ τάχος. ᾿Α- πα ο. τα ο ορ ο εαατς ὧμς ΤΠΟ- ο 
. ως κ δν η / {τω Ἱα-  Οντας, Πἱ5 αμἀϊτῖσ, εοπΏάεταρας «ιο. ᾠσοφώ]άτω «Τ : σι 3 αι καλα ο αυτα ο Έυρος εφρόήιζε ια θος ήν ρα παπι Γοἱοτήκβπιο πιοάο Ῥοχως ἱπάισογεί αά 

Περσας Ἡ ἄαπείσει ἀπίσασθαι, Φρωτίζων. ἔ.' ευρι-25χεμε]απά Ντα. 6οριταπἆο {απάσπι οοππρατίς σχέται ταῦτα καιρώτατα εἶναι. ἐποίεε ὁἸ τι ταῦτα, | πῶς εδίε ππαχίΠΙις αρροβία, τϊ Ἱτα { , αρ ες κ. ; , εν ῥ «Μη : ν ο 2 αςετοί: : ο 1 βιβλίο τὰ ἐβούλετο, μή Περσέων ΦςΠριο Πρε]]ο ἆε 115 απΦ νοἰεραῖ, σοποϊ]ῖμῃῃ εποήσατο' μὲ] δὲ, ἀαα]ύξας τὸ βιβλίω, καὶ ἐπι- Ῥεπ[άτηπι σοῦαίε, Ὠσίπάς τεῄρπαϊο Ἰρε]]ο λεγόμθος ἔφη, ᾽Ασυάγεά μυ «ρατηγὸν Περσέων ἀπο- αἴφπε Ἰεξίο, ἀἆπσεπι {5 Ιποιῖτ Ῥεγ/άτυπη αἳ Δ.. 
59 δυκνύγαι, Νυνν ἔφη τε λέγων, ὢ Πέρσα|» πτροαγο-2 ΟΙ Υ38ε ας ο πνας αν πυπς, ο Ρειία, 

 Ρύω ὑμύν παρέναι ἔκασω ἔχουτα δρέπίωνον.- Όρος ος. ον] δν 15 ὃ , ος ο πι] Πεῖς πι 

μὲν ταῦτα προηγορευσε, ἐσι δὲ Περσέων συχγὰ, γέγα". Ὁ ὃ 9 γτης Ῥεγῇ Ῥαος- ο ο αι να 7 τά : 1ὲς 4ποἵηπη οοπΠρ]ητα Π1πῖ σΘῃοΓα, χα] τὰ μέγ αὐτέων ὁ Κυρος συγάλίσε »χα! μας ο ησα, στης ια ἁ ιν 9 {ςασθαι ἀπὸ ΜΙδω ἔσι δὲ τάδε, ο ἐξ ὧν ὤλλο α Μοδὶς ἱπάυκὶε,  δυΠῖ απίσῃ, πως, ος οαιΙ- πάντες ἀρτέαται Πέρσαι, Πασαργάδαι, Μαράφιοι, 4 5ΡιΙς 1 οπηπες ρεπἀεηῖ Ῥετ[ο, Ῥα[άτραα Ῥ ΝΛάσπιοι. τιτέων Τασαργάδαι εἰσὶ ἄρισοι" ἐν τοῖσι ἸΜαταρΠΙ, ΜΜα[ρῃῖ, θεὰ ΠοΥΗΠι Ῥα[ατραβα ριἠὲ 
| σι καὶ ος ρτᾶ- 

ασ «4πῦ. Οεἴεί λογών. ᾖ ᾽Αποτίλως Ῥηγὴς, Ἠηής ποτείλας Τ4ᾷ. οτι ἠοίο. ο 1η. [εί]. «4εζ.: ἵῃ α]ῖ ι . . ς .. ΤΠ α]ῖς ἐπέθηκε. ΜΙοχ Ῥσαστοι ῥ1π4. 1. «τοῦ. «ᾖ.:, Ἐὰα. Ραμή; -ᾱ. δε Κεηη. τά οἱ ἐδύκτε ἐφράφας. ἆ ἄγοῦ. ὃς πιο ἀβΠΙΟ: λαγὼν τε]ᾳυ1. Ιάεἴη εἴπεμ. 9ἱαΕΙΠΙ αὐτοφειρίῃ ἵῃ οάσπι ὃς 4. Ἱκε)η. 4.Λ. νΙ]Ρο. οὕτοψειρί. ο η]. 4.χζ. ἐπορῶσι, ἐπηρῶσι ΑΣ’. πει {ἵ . 4πδ, ἱέεηη., ὠπίκνευ «4γοζ., αά οὖπι Ἐθά. ὠπίχμευ. Νῖος ὸν ἕωῦτ. οὗ Φον. 
«4γεῦι 7. εκ εί, «491. Ἰκεη. φὐοά Ἱαρίεατ. Ψἱά. 0.198. ΄ϱ Ἐ] βυύλει γώ. ᾖ ᾽Αντῆσοι «44, ο άρο 7’. το. ΙΒΠῃ ἔαι τοι τὸ 4νΚ. ἀγοῦ, 2. ἔσι τοι τὸ Ίέεηη. ὃς 1Η.., οπῖ τοι ἆεβε ΡΙαοἴΘΊ6Η, Πομῄσοντοι {νο {ἆ ᾿Αναπεῖσαι 1. οεετῖ τς Βαγήι ασδ» πε, 7πά, κει, «4γοῦ. ἵῃ Να]ρατο αἀοἱοίσηπι, { ο 11 491. εὖ δει τε Ῥ]ητες ευπι «44. εὕρισκε. πι Τάδε Εάά, ὃς Βαγής ἆμο, «ἴγεδ. { ξε, καὶ ἔποίεε δὺ ταῦτα «πχ. Πείσηυπι ὅς ἵΏ 4εῶιο ἐποίησε δὲ ἀγοῦ, 3 Οἶσι Γβαιῦ. ἵῃ 1].Ἡ. ρ. 17ο, 9ο.: ΄ΓΗΠΙ ΄Ασυαγ. μὲν «44.. αιοᾷ έγαρις πιογίτο οοιταχῖ, ο “Εξ «4γεζ. ὃς ὧν ὦλλοι οιπα οι], «411, νή ο ὤλλοι. 1η Ῥαγή/ι 6. ἐξ ὧν ὦλλοι πώντε ο πως - 9 ἀρτέωται Τέρσα Πρσαργ., 11 3115 οηπίρης ᾿Αρτεάτωι ὃτ ο1ερῦ, Ανς. απ ν. 2Η. 41. Κε.» οἵα ὦήορῥ. Γυπι παρόφι, ἠδως δὲ 
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οτι“ 

οι τος ας . νι ον ο ον νι «ἃς .. ο που. μου µγ ο ο σμηνών σ ψνσμω σωρ 

ο σι μισώ μμ πωμψυυν ων ο ωσμμώμώμ μη --. . ἳ 

ἀγοῦ. ΔΗΙ Μεράφιι, Μάσιι. ΘΟὔαε ἃᾳ Ῥα[αγραάἲς αἆάυπί, αἶται Α4/21ῥ, ἵπ Ώϊοηγς, Ῥ 

06. Λαγὸν μη χανησάμενος] 1οπηπι ε[ῖ ὁ λαγὸς, λανοῦ» 
ἀοζοπίε «4ιβεμαεο Ὁκ. Ῥ. 400. ὃς, εὐπη {εσπίο, η- 
βαί. ἵ Π01ΕΓ.Ρ.1994 14. Ετ ἵηπΠεῃ ἵπ ΜΗΠς 1ά ρος- 
{παρε πεοΠρίεας, πα]]α Εεγοζοι{, {εὰ Γορατυπι οπἱρα. 
Τι]ε 14 αερτε 1. οέρῥαρης πἴαμε υρίαυε ΙπαΙαῃ- 
ἆππι ἀοοτενίς 4ε Πα]. Ρ. 148. Ῥατερο ἀοετοιί, ὅς 
ὙετιήΗς πιεΠΙὈ{αΠΙ8. 
ο οὐδὲν ὠποτίλας] Νεἴις ὠποτείλας 3Π{4Π1 (Υ0- 

Ἠου]ο πονας οχρ]εαΙοπῖς πονΊαηε νετοὶ ΠΠσεπα1 Ρύας- 
Ῥη]ε, Οἱ. {γο[ο). πἰηισάυ. ἵπ «4ε[οὐγ] 1. τ. ΟΕ. 96. Ρ. 
194. «αππηατο Ίᾳ]ου σοπατ» οὐδὲ ἁποτείλας ναι. 
766 ϱΗἱάζμσηη {η υ00 ΙάΠάσΗς 1141 ἀποτείλως Ῥοί- 
τητη Πς Ίοοο ἀποσείλως. 1 αμάατε 1ὰ ρορίστα» ΠπίΠ ΜΕ. 
απ ὃς τηοβας της οὐ]άοπι αιθίσο, ἆπτος: Ἰάσπι Ῥου- 
{με σοπ]εζζαπᾶο οχι τας: πες εί ἀἱδΠις {απισῃ. αῖ 
Ἐν σος Ἐ{ Πιτ. 49. λαβοῦσαν ὑρίδακοι 

περίτιλαι. τον 3 1 5 Ἰής 6016. δα ο νο ος ος. περιτε]λᾶ! » απ ΙΤαμΕ 
η Ὀνίο, Ίνοῃ αἀάο, τίλλεν., ἆ- ποτίλλέι) 11 Ἀγ1οις ὃς Ῥτυτοτη λΐς., αήυι ρΙμπ]ας 

7 

Ῥινε ενεΜπίΩ. υ(α ἴοη, Έατρασις ἱαροΏς αγ ήβσῖο- 
{ο τταξαΙ Ννεπιτοπι {οἱά1ε ηβο " μι π ας Ῥτουί εἵαξ» 1 11 ά1ς Πδ]Τηι, Ἔρο αταεσα νο]ήητ; πΠ αἰΙδαµε ν]άεῖ, Λάἱ ὃς Ροἱγσορη νῃ. 
σπα Καμβύσεω]. Ψοπίε Οἷ- πομή 

τευ» Ἠαιιά ἀμδία οὗ εα» αυαα οοπΏπιο {εαΙπετς ἵῃ αἰή δις» { γὰρ ταπµπλάσπι να]οι ας οὖν οὐγέε» 1 [Ἱορα 
να]εῖ» οπάι]σα εκρ]επά1 {Πο οτί, η Ῥοπο {)γε[οῦ. 
Όήο. Τηογά. ρ. 46. 

/ 10, Στρωτηνὸς ἀντ]α σευ] ΛάεΙ ραοπις. ϱῑσπῃ ϱ110- 
αἩε βεΊρ]εγμν αἀνοσανΙε, «44ἱμο ὃς «{γεῦ, ἄντῆσοι {0- 
1167. 1. Τ» 499. ᾿Αντήσω φὰρ γὼ τοῦ ὠνέρος.. Ναιδὶ 
Ραμί]ο Τατῖος Ππέζήτα τατοας οἶσγο αὰ 
Ἱτ, οὗ πᾶνυ συνήθης οὐδὲ κοιν ἡ τοῦ ὠντᾶν αὔὕτη σύνταξις 
ἡ μετὸ γενμόῖς {οΗδίε Γη α εδ, ΝΙΗ] ΩΠισῃ ἆο ἴς- 
ϱ6ρτο» {α5 υῖαιο εἰεραηῖε, ἀθίΤα]ιο ππµτονα: {ΕειΙς 
1 {εαΠεπΠΌυς, ηδί τοι {μπι οκ ΜΙΑΣ, Ίοσμπα Ἱπροιτανίε. 

94 Ἔξ ὧν ἄλλη πάντεο ὀρτέωται Πέρσω] Ἠειοᾶο- 
τεμπη 

ΕΠΕΡ. ν. 1ούο. Ρρ.ο8ο. 

Κα 10 ἵπ ορίπ]ο- ΏδΙα Ἠϊπο αἰῑαιῃά εχεΙα]δίς, ὃς αὐἱάεπι 3 μᾶλλον θεῶν 

πηηαπάμπιροξι- 



ο 

ο, η, αν αο 4 ἀείεοπάμπιΙπρ ο τ, ἵ ο ο τος κ 1. | ς 

ον ν - ν μὸ, ο { » ' «οσα : ος 9’ νο. / κ . 9 ἵ -..ρ κ. ολ ος ος τ , ο. 

ρταβαπκΗπη, 1ῇ ἀαΐρας δε Αομοπιεηϊάς {πο καὶ ᾽Αχαιμόίδαὶι εἰσὶ α Φρήτρη, ενθε οἱ [βασιλέες οἳ 
{οάαΠαπα, ππάε τεσες Ῥετ[άα {ηπτ οπσηά[. Πέρσέϊδαι γεγόνασι, ἆλλοι δὲ Πέρσαι εἰσὶ οἵδε,ῦ ΓΠα-- 

: 1 ν . . τη ο” ο» «ῇ , 3 

αν. Γετίο ο ον Σαπημαιαί, ο Φιάλαϊοι, Δηρεσιάιοι, Τερμάνιο»" οὗτοι μὲν «αντεξ 
9 

. 3 ον 5 3 β ς : ὦ τ - ος ο οιονςα ατάσοτςς. 1Ο αροτηρές εἶσι, οἱ δὲ ἄλλοι 5 νομάδες, Δαοι, Μας- γετο ρεειατῃ, Ὠαι, ἹΜατάι, Ὠτορίαί, ὃ8- ο. ο ωασρή, οἳ παρά 
τοσδαττή, Ὁρι «ππξ αά[πεταπε Παδεηίες αποά ο» σος --αγαθ ν να. Κο ότι 

εται Ρεερειτη» 1Ρ1 Όντας Τάρεῖ Ἰοσµπι απεη- ἔλοτέ το “προίρημθονν ε’ νο” πα Ὕπς ο. 
ἆαπι ἁππιο[απα (εταὶ επῖπι 1π Ῥετ[άρ ἶ6 Ίοοι5 Χώρος της [Περσικής ἀαγθώδης ὀσο τε - ὀκ]ωκαἰδυκά, 
οµςΙτετ οὗτο ὃς ἀεοεπι {{αάϊοτιπι απἲ νἱρΙπα) σφαδίης,ὴ ἆ εἴκοσι πά]α τῷτόν σφι τὸν χῶρο προέϊτε 
κα Ῥτοι[ας ἀείεισατε ἵπιτα ἀῑσπι. (1ο 5ἐξημερῶσαι ἐν ἡμέρη. ἐπιτελεσάντων δὲ Ἡ Περσέών τοῦ ο . ἁ ὰ .». ο . : µ ο 9 αι τς ο ψτἁ ος πο ος προκείµενον ἄφθλον , δεύτερα σφι προέῖσσε, ἐ ΤΟΝ υπεραιήό 
{πηι ος ομς σον ο ο] π'αξέναι λέλημθες, ἐν δὲ τέτῳ τα τεαἰπόλιά και τὰς ΠΠΗτη αρτατΏτη ,ονίαπα, Ῥοίπα ρτερες ΟΙΠΏΕΡ : | τὰ θωκόλια ὁ Κὖρ μα μι  Ἡ 
Ῥαΐτ]ς {11 πηαξξατ αἴηιε 4ρρατας, ἵάπηυαπι Ῥετ- “Ἕορυαρ καὶ τα ΙΒκόλια οΊκυρος π΄αγια 6 
(ατα εχετοϊἔπῃ εκοθρτυτίο νίποαιε ας οἶδα- ἄλίσαν ἐ9 5 τῦτὸ , ἔθυε, καὶπαρεσχεύαζε ὧν ἡδεξόμε: 15 αμα Ἰαμεϊσβπαὶς. Ῥο[ίετο ἀῑε υδὶ οοπνα-5νος  Περσέων τὸν σ-ρα]όν. πρὸς δὲ, οἴωτε καὶ σ ΙΤίοΙσὶ ΏοταπεῬετ[ρΊηδει 6ος ἀϊδοιπαρετε ἱπρταῖοαϊ- ος ἔ ἐσ]]ηδεωτάτοισι, ἀπικομένης δὲ τῇ ὑφεραίη τοὺέ 
απε ερυ]ατῖ, ΄ Ὠεϊπάς «ῴπαϊτος ἱπτειτοραξ», Ἡ- Πέρσας κατακλίνας ἐς Ἀ λειμῶνα, εὔώχεε. ἔτεί τέ δὲ ἵτηπῃ ΡπάΙβηαπΙ αΏ ΡΙῶίεηίεπΙ οοπΦΙίοπεᾳ  «ὦπὸ δή νε σαν, εἴρό σφιας ὁ Κὔρος, ! κότερατὰ τῇ. ΡτΦορίατεπε, "5 τε[ροπἀεπῆρας, παπι λα / ἵῃ αἱρετώτερα. ο εσ[ε 1ηῇέ Ίχο ἆμο Ιπῖδγνα]!: Ῥγϊάϊαπαπα οπῖπα. ορ ο αχ) ο ο ως ο, ΟΙΠΠΙΕ Τηα]α Παραϊς[ε, Ρτα/[Επῖεπι νετο οπιπία δὲ ρα ολων τσα αυπεωἑοτώσο, τη μμ γα Ῥοπα Ἠαβετε: οχοερῖε ΟΨΓΙΡ Ίος γε[ροπῇηπα, “πρόἹέρην ἡμέρη πώ α σφι κακὰ ἔχευ, τὸν δὲ πω ο 
ὰς ΟΙΙΠΕΠΙ ΤεΠ1 ἀεπιιάανίε, παμίθης» Μ]πί Ῥει- εἴσω , πάντα ἀγαθά, παραλαβω δὲ τΏτο τὸ ὅπιου ὃ {5, Ίτα τον νε[ά Παρεπῖ: γοἰεπιρας νοῬίς » ἆῦρος παρεγύμνΏ τὸν πάντα λόγω, λέγων ΑγδθεΒ 
πη]η] ορίείηρείατ8, ὃς Ἠπς ὃς αἰία Ἰπβηϊτα » Πέρσαι, τω ὑμγέχει. βαλομένοισιμὲν ἐµέο πείθεσθαι) 
ο ἆπης ᾳπο π]ο Γετν]] Ιαθοτο : ηο-σο.. Κὶ “), ο] ο λαά ν΄ ΑΝ ΄ κ ῃ. ο,» Ἔ έσι τάδε τε καὶ ἄλλα µυρία ἀγαθὰ., ἐδένα -πόνον Ίεηᾶδις νετο, Ἱππιππεταρί]ςς, Ππιή]ος Ἰια[ίου- 3 πρι ώ ος δηλοπρεπέα ἔχεσι' μὸ βελομένοισι 1 δὲ ἐμέο πείθε» 

πιο» τήτηπαις Ίὔηῃς Ίνβαας ορεεπηρειαπάο δρ λα να : ων 
τηΙβΙ. ε[οις Ηρετῖς παπι ὃς ἁῑνίπα αµαάαπα 22 5142 εἰσἰυµ στύνοι τῷ χθιζῳ παβασελησιοι ανα 
Ἰοτίο ἴρεο βάπῖεις Ἠσρο Ῥοπα νῖᾶεος Ίπ πια- 5 βίθµή]οι. νῦν ὧν ἐμέοππειθόµενοι , Ὑίνεσθε ἐλεύθεροι, αὐτέφ 
Ώυς νεῄτας αάΐξεττε, ὃς νος ατβΊττος ντο 66- πογὰρδοκέωδείῃ τύχη γεγονώς, τάδε ἔς χέῖρας ἄγε- 
{ο ποῃ. ΙΠ{εΓίοτας Ἰν[εάίς, οΠ1 1ῃ αἰῑῖδ» ἴππιόσο, σναι’ καὶ ὑμέας ἥγημαι ἄνδρας Μήδων εἶναι εἰ Φαυλο» 
γετο 1Π Ῥε][εῖο τερι5. Ο118 απι Ίνα Γης, ὃς τέρας, ὖτε τἆλλα, ἐτε τὰ πολέμια, ὡς ὧν ἔχόντων 

» / ͵ ον 197 ο ο αρ Αῄγαρε. ας ο τς ὠδε απίςώσθε Ασυάγεος τὸν ταχίση. Πεέρ 
- « κ 

ο «81 14ΤΗΡΓΙάΕΙΙ αθάΙΡΠΑΤΕΠΓΗΣ Ῥαετε Ὠαθ- ὄρπι μέν νυν πρὸς άτιω ἐπιλαβόμοοι, ἄσμοοι ἐλευθές 49.) ΠαέΗ ἀμσεπι, Πρεπει ἵπ Πρετιαίεπι ' / τα ΕΕ ΜΜΕ Οὗτυπι Αἴγα-,  ῥΤοσκαι πάλαι δευὸν ποιύµοοι ὑπὸ Μήδων ἄρχεσθαι, 
2 / ο ον / ο» / 

ΕΦ 4ωάπι αοοθρἰςίοε, πηἰίο πιησίο επι αγ-ζο Ασυάγη, δὲ ὡς ἐπύθετο Κ Όρο πρήσσοί]α ο οταν 
| ΜΙΣΑ σες- ἳ : ψαθ 

Ν. 

α Ῥοῇι «411. οι ηος Φήτρη. Με]ῖις Φρήτρη «4γοῦ. αὶ δὲ ΑγΑιμενίδες. ὃ Πενβιάδοί, Δηῤούσαϊοι, Κάρμάνίοί ηερῦ. ο 1 Δηρουσαῖοι. Πονθιαλαῖοι, Δορουσαῖοι Ἰκεπὶσ. ο Ἠπραι Ἠίπο Ὦη/βαιῥ. ἵῃ Ἠ1οΏγς, Ψ. 9ο5. ΊΙοχ Σ2γαρτίδες ἐπ 4 Εϊκοσι πάντη τοῦτον Ρατίς. Ο, πάντω «γεῦ., αιιοά τηα]ο. Ίήοχ ἐξερημῶσαι 1Π Αεβύ. οἵα εκ «44ο. αιοᾶ 
ὃ Ρ,219, ο, 6 Τὸ ἑωῦσὸ, ἑωῦτὸν «ἄτκ., ρτῖΗς «4πεζ., ααὶ ὃς ἔθυε. Εοιμῖ νη]σο οἶα ὃς Βαγή. «4. ΔΑ. ἔθυσε 1Η. 
«0. Ἰ Δεξάμεος 7. 4γοδ., οοπ/οπᾶς Ἡ δς «ὠ0χ. 0ο. Κεθ.; νι]ρο δεξιωσόµενος. οκ Πέρσ: ἀρωτὸν «49. ὃς 
τοῦ. ϱ βὶς «9 Μ. ΤΕΠΩΙΗ ἐπιτηδειοτάτοισι, οοπΤΤΑΠΠΟΤΕΠΙ. ὁ 4. «4{γεῦι 49. ρἱυτα]επι πΙΠΙΕτΙΠ α1Π ππα]ηετιπῖ, 
{ Ώεί[υπε «4ποδ. 7, δαυιε ἵῃ πολλώ. ᾗὁ ΙΗ. «4... οειετῖ ἔσαι. ἵνῖοχ μυρίω «1γεῦ. περσίι { Μ. «4ο. «41. 
Ἴμά., «οεἴοΓΙ βουλομένοισι δὲ, εἰσί. 19 Δέ νυν «4γεῤν, 

Μι τν εσας. ος βερη, αρ Βεπεις παΠοπες Πνα ́  νοςῖθ οσἱρίπε Τό. Εῇγάίε Ἠϊβοτ: Ἐε]ίς, Ῥετ[ατ. β: 416: 
Ῥηρ]ήος τς. Ἡί ον . ο εἴε» Ῥα[ιγραάας, Μα- Γερμάνια ΠΟΠ α)ἡ οεΠ{επῖυσ ας Καρμάνία, Ποια ὀχεῤῥα- 
πῖδιπι: ὀρτέα πμ. ο, ον οδαμ μας ας » Πο. πρ {οηθῖε, 'Τπουήξ Γερμανοῖς δεκτη «Ῥδ]]ο/ὄρδ.ππ. Ηγ- 
Το ο αν ν Ἡ 2 ΔΕΟΟΓΙΠΙ 8115 ἤρτήνται. Ροϊγρ.Ρ. 178. ἀῤῥενομιδίας» 4195 οπα Πΐς οοΠροπίξ 40, 
δαν ΕΠΗ «ΟΠΗΠΗΗ «ΤΠ» ΤΟ. καὶ πῶς ἐκ Φοινίκων «4. Ρῤγ οί. πε[σἷο απτεξϊθ. 1ά Ῥαμ]]ο ἱπργμάεπᾶι» 
ΕΤΗΤΟ ὁ ναυτιὸς σρᾳτος, ΤΗΠΙ ντ, Το0, ταῦτῳ ὦν ᾿αιοᾷ (6/ΙΑΠΟς πο[πος Ῥεχίίσαε οτἱριπὶς ΠατΙοτιηξ 

επ ᾶ ο μάνα) ΝΑ ἐν 6" ΑΡΤΗΤΑΙ, βς ΜΙΑ, Ποππα, αμοπίαπᾳ ἵπ Ῥοσ[ς Τερμάνιι. Έπταπιος οοπιί- 
ἵ ἃς το]κ ᾷ ., 3αοά Άλις ατοοςῇ ροϊα(ε, ΟοἡΠας τος η νίαπι ἀοάμχοιαε -ῥ, Οἱμυεγίη» Οτι, Απει 1, τι 

τεζΒδβπ]α Ῥτοσσᾶῖς, απίθα Ἱοτη]άϊος., {οπἱριοτ]ς ϱ, 4ο., ὅτ {πρειίμπε, αὐϊ ἀμσῖρις τερειίς ρ]απᾶε νθ- 
πο, ΔΕ οοπίτα νοπής Φγορύσηως ἵπ Αρτεῤῄαι ὃς Μά- . πια] υπ 
σι. «ἀγίραίας, Φέγος Τιερσιιὸν Ἆος οχ Ίοσο τοσθη(ρης μενόὰ Πμή. είς ΑΠΙγΠ- ἳ τον : : ΓεοθΠίΟΠς. 49. Ὡς δεξόμενόε] Ρεαιοῖ (σγοπουἡμή. ος ΑΠΙγΗ- 
ὃν πο ως η {ησγίς αἴαιο εκ Ιπ[ο]οπείογο γειδί Ώς απιδα Ίαμτο τος ἐδέκετο τοὺς Πέρσας ν. 18. δε 
νο ο. Ῥοος 6 ΠΟΙΙΘΗ {οπιανεήε ὃ «ΠεγσάοξΗς οἵδ- νΠ, 11Ο. ὡς δὲ δείπνου 2/νοιτο ὥρη οἳ μὲν δεκὀ κενο ἔχεσκον πλ ο μπιν ᾱ ες Ρεηῖ5 ηα{ῖοπας ΙΠΕΙΠΟΤΩΕ, ᾽Αρτεώτας πόνο. ΝΙοχ ΟΙ. ἰεἰσχἡμς ὡς ἐπιπλειοτάτοίσι 42εγΓ ήν 
ου]ρα εναά]ί πα Υπ. 6τιό απα τα γορῥαπὶ τόβηρ]ε, 4Π6ΠΙΠΟΠΊΘΟΕ. νε. 
Ἠϊς νοι[ηεις Αὖδας ὁ Μεσιπι {επί ἀοδήςβπια ἵη 50. Ῥουλομένοσι μὲν ἐμέο πείθεσθαι] Ἐαίαπα σε ατή- 
Γγίρει Τ, Χνπι. Ρ, Τ1 ας (0104. «4οαι. Ἱη- ἄὴνας {ροοίπιεν: αΗδί σα(άπι τογάυπα αάλωηρῖετ» 179: 

ως : ΜΑ δα, νε, ὃς Μάσπιοι 5Ιερᾷαπο Ῥογμις αυχϊ]ϊο αἀνοσανίε Εἰοηιογὶ Π. ΙΧ, 57. κείνου μα 
οἳ η Π. Ἡ, τζς. Ἑλέ ον ΤΠ Ῥαμείς Ἱαρίο. Οτιά- κε µάλισω πιθοίώτο» {ογοταιο ναἰιάμπι ο ς πια 
Μοβῥαφίω: σ5, τοα Μενελάου παῖδες Δίαιθου καὶ Ἱί {οτίρωγας σοπσοτά(α οοπβατοτ, Ὁς ας ες ος 

ηλ ὦφ' δὗ τ τῶν Μοῤῥαφθίων γενοο ἐν Πέρσοις εκ {ομοφατίπι οοπ( απ κβῄπια σοπ{εΠῇο οίξ» απ, -- Μα ὂ πες η Ρατίό ἨΜοῤῥόφμο Βαγπεβιρ, Ώμς [οττῖ ποαυσαε, {ηοσμττεῖ ρυβεροβείο ος ΣΤ: 
μαθω ο νο ο Ἠ.49) 9ι Ἠοράφμε ὄνλω: -Βοῦ ἀθεναί Ροµοί; δὲ ἀοδοτ. τποποτο (μπι. Ῥ. παν ο κο ο τεὲ ο οσα πα πα. 1ΠΗςγά. Ρ. 725.» 6115 1 ο ον 
ο κ κωδ, εἰσὶ Φρήτρη] Νου τα] ο. Ρ. 9401. Α. τν ορ ον ο Η οε κατὰ Αλιηλάνς Φάναι » 
Ῥώμνα., ἐποτοπι, ση ειτου {ε, Ῥοτα]ςία, 11ο: κ) λλων λέγόντων ΠΕΙΘΕΣΘΑΙ: Ίπ τν λ πη]]ε Χο 

[ης ᾠρτριωκό ο Ἴμα. Φατρώ, σύνταγμα, σύθημα, πόῤῥοηεῖς 1ν. Ἰπῇ, ΟΥτ.Ρ. 196. Β. ΜΗΟύ! ἀχούσαντες τοῦ 
ρ,5 ο8. Ἰννα Ψηφοφορίοι 1η Ὃ Πα ᾖἱοαγπας {6 ΤΚ. ἀγφέλους ἐσίφησαν , ἀπορῦντε Εν π95 χρή καλοῦντοφ 

πο άριες ἡν αίτα, αμίρης ηἴὴις οῇ, Οἱ; Κελδίως ΑΠΡΙΘΕΙΝ δα ο Πο νν ἑ μν. αμ τμς. ὃς ἄν ὀρς Ὁ ύπη Ρ. ἆοο, Ἰα]η] πιδπήυγαήας (σαμῖς 66, “ας ὧν ἐχόνωό ὥδε] εευτηϊ ὃς οὕτω ἐχότω υπυ Φρ/ΣΡΕ νοσε «πας σοπάυχῖε Εῤοςῥ, τη Ἱ]. Ἡ, ρ: ἀλλ. Ἱι οῤῥοοός ἄΐδο. Ν. 910. Ὃς ὧδε τοῦτ' ἔχοντοςν ρρο, 93. Πη]δία Ίασετα, Ποιιεί ὃς ὀρρῥα] Μη μΗσπυπα ἁμέον πάρά. Αί Ε/εΏ- ν. ΤΤΟ3. ὡς ὧδε ἐχόντων αν οπιο” ετβσατυπα Πτ]Ι9 ἀρθταᾶομές, Ῥέ Αεῄαεπιεη]άϊς ὃς (ο «1ῑρε, Ψ. 996: Λταμε «4ς{οδγ]ως «ΐσανη Ὑ. μα. ία 



: Τ Ι «οειςδτε νι]ε Αβγαρος. Ἐιβτα: ΠΑΠΑ οαάλτως δε ν ἵνα» εαΡ1”. 

λ- Π Ε π 8) 9) ο Ὅτο τηχ,ομὶ Ἱπία]τας Πατραρμ5, {κά νετοῖς; 

ψας ἄγελον 3 ἐλάλεεαὐτόν, ὁ δὲ Κὔρος ἐκέλευετονα]» θεεΏνίε Ίο πυποῖαπι Ίπδει  τεπυπρίτο» 
{6 αά Παπ ρήας νεπίπταπ απαπι Α{ἴγαρεδ 2 / ο / ε/ ο αμ ο ὦ 

ἐλονἁ πα) γέλλευ,ὅτι πρότερο ἥξοι παρ εχευο)Ἠ» αὖ- ο 7 σ 2 ῥότερο ἡξ ) ἵροα νετ, Ἠῖς απάϊῆῖς, Δίίψαρες. ΜΜεάο5 , / 1 ες ς» ; 

τὸς ̓ Αφυάγης βνλήσέ]αι’ ἀκμσας δε ορ ο. οππδϊτος ατπιαῖ, Ἰήδαια πτροϊς ΙγπιρμαΓς 
Ύήν Μήδας τεώτλισεπεώ ας :Χαισρατήγο  αυτέων,; Ἡρτραρυτη Ρισῃοῖε, ομ]ίεις «οσα. 41ο 1 

54 ὥντεθωβλαβὴς ἐῶν 2 ἃ ἀπιέδεξε Αρπαγου» λήθη’ πομυ- 75 Εεο]κ[ει. Οοπιραταιο αχετοῖεα» υδὶ Μεάο- : 
µεοο τά µη ἐόργεε. ὡς οἳ, οἱ Μηδοι σρωτευσάμθοιτοισι τιπῃ εορίῷ οὐπι Ῥειβεϊς ριωβιπα «οπ{ΕΓΗΕ- 

Πέρσισι « συγέµισγοι »οἱ μέν τυες αὐτέεων ἐμάχωτο,Ὀ- τηπῖ, ἀπἰσΙΠ(µ 6οχΗΠ1 «οπΠ1 ἐΤαπῖ ΕκρεΙ: 

σοι μὴ τὸ λόγε µετέσχο" οἱ δὲ αὐτομόλεο ἔ “προς τες ἴεδ, ΡΙΦΠαβΡαπτΗΓ» αἰΠ νοιο αἆ Ρετ[ας ἴΓαη5Ι- 
κ . /; ασ . . . . - 4 6. 

Πέρσας » οἱ δὲ πλάσ-οι ἐθέλοκάκέό τεκαἰ ἔφευγο, Δια- Ραητ.. Ῥ]επαιε 4ε Ἱπαμ[πία Ἱδπανιίε αξ 
. , α : - οῦ 

τν εν, / ᾿ ων οκ {ο Ῥαηϊτ. Εησ]εραπιαίθ, Ὠιαρίο τρίτες Με 1η 

Ἀυθέντον δὲ τὰ Μηδικᾶ σρατωµατος ο μας απ θο σας νο , νο ον νεα ΤΕΠΙ 3 / 3 ; ο. 

- ντο τά χισα ὃ Απυάγηρη εφηαπιλκασῳα Κύρῳ εοβπονίε, πηἰπίταης Όντο, Ἱπαπίε; Νε Πο 
». Αλλ ασ] ας ο υρός Ύε ΧαΙσΗ. Τθσαυτα, πα.» απάεπι Ογτης ραιάερί. δε Ιοᾳπ{Ἡ5, 4Ἡ- 
Φρώωτον µε τ μµόγω τ8ς ΟΥιροπ’ολ 86 101 μυ 8 αγεγνώ- τα οπΙΠία 605 πιαδος {ΟΠΙΠΙΟΣΗΠΙ αητετρΓεῖΕ»» 

σαν μετένα| τὸν Κζῦρο, τότες ανισκολόπισε. μετὰ δὲ, -απὶ [παβρίεηι 1ρθὶ Ογταπι ἀπηττετε, ραἱρυῖς 
: ὥσλισε τες ὑπολέιφθόντας ὅ Μήδων τῷ οὖσ-εἴ ,νένςτερ σἰΒΒΊΕ. Ὠεϊπάθ τεµαιπος ΜεάσταΏ πες 

καὶ πρεσβύτας ἀὖδρα». ἐξαγαγὼν δὲ τάτες, καϊσυμ- δὲ εταπὲ, εἀοἱείςρητας να νο Ὃ 
βαλω τοῖσι Πέρσήσι, εσσώθη" καὶ αὐτός τε ᾿Ασυάγης πλβίις ΟΟΗΙΡΗΑ ΙΑΝ, ΕΙ  οεηρκοίς 
ο / εν ορ) ον ντος ο βπραϊτησ: γίνισααα ἵρδε σαρίτας, ἀπιϊσβ5 4105 ; 
εζωγρήθη» καὶ τες εξήγαγε Ἑ Μ]δων ὠσεβαλε, Εοΐ]ι 

ο] ἐν Η. ο καν εἁιχεται Μεάῖ. ἩἨὰ εαρᾶνο αἴαπς Ηατρᾶ- 

δεαἰχμαλώτωτῷἃ ᾽Ασυαώγείπροςὰρὸ Αρπαγοέκατ- σης Ιπ[α]τανίτ, εππ]μα ἀῑξτεγῆς Ιασεςβνιῖ » 

έχαιρέ τε καὶ κα]εκεβ]όμει, καὶ αλλα λέγων ἐς αὐτόοοειπι αἰῖα απ απίπιο εἶπς ἀο]οίεπα ἀατοηῖ ᾱἱ- 

Φυμαλγέα έσια᾽ καὶ δ) καὶ εἴρετὸ µιν πρὸς τὸ ἑωῦτᾶ σεΠ5, Επ ΨεΓο. ετΙαίη τορανΊτ εὐπι 4ε ο. 

δειπνον, τὸ µη ἐκέῆος σαρξὶ τὰ παιδὸς εθοίίσε, ὅτι ει Ίαα, 1η απα 1] 1ρεη δν ΙΒ ο ανν 

ἡ ἐκείγι Φηλοσύνη αὖ]ὶ τῆς [ῥασιληϊής: ὁ δέ µη προσιδὼν αθμις αι ος αρα. 
ολ) ο ολλ, δν Αρ Ἡ ἴάοῃς. Δῄγαρες ν]οἰσβπι ΙΠΙεΙΤΟΡαῖ, ΏΙΙ υἷά 

ἀντάίρετο, εἰ ἑωύτᾷ ποιέεται τὸ Κύρο ἔγο; Αεσαγος ΄Άμμπι Ῥποξτοι ΟΥ οριςὲ ἨἩπιραρις νῖτο» 

{96 ΈΦη, αὐτὸς γὰρ ἶ γράψαι, πὸ πρηγμα δὴ εωύτῶοδ[πῃ οσ{ο ἀῑςοτε; Ιάηι1 ππετῖτο, αποηίαπα 1ρ6ε 
διιαίωο εἶναι. ᾿Ασυάγης δέ μι ἀπέφανε τῷ λόγῳ πὰ Ογτωπι {οΠρβκίει. Τατ Αίἴγαρες εἴπα 

σκαιότατόν τε καὶ ἀθικώτατο εύντα πάντων ἄνθρω- οοπΠἠὶ ]αγίκβπαηπη αἴαμε ἰπ]α αἰκβπαη οπηη ηπα. 

πων' σχαιότατὠ µέν γενεῖ παρ αὐτῷ βασιλία Ύε.  ΛΟΠΙΠΙΠ ἀεπιοπ[ίτανίτ:. Ιενίκβπιαπι αλλά ψ 
έσθαι, οἱ. δὲ ὁἷ- ἑωύτῷ γε ἐπχθι τὰ, παµώ-. Ανάν ο ος ον Αλαν λα ρε ρω πι 2 ο. ς κ ο ορ οτῖι ἡ 

πα αν λινκ μράιζῤ νά η ον | θεία ερ[εΠῖ: ἰπ]αμσβπααπη νοτο, σμοἃ ος | 
τε δείπνα εἶνιε Μήδως κατεδόλωσε. εἰ γα 0η ᾿ 99ΦΊ Ἔωμορι Μεὰος ἵη Τειν]εαταιη τεζερῖσ[οι, 5ἱ6- 
πάντως περθεναι ἄλλῳ τεφ την βασιλν καὶ μὴ πῖπι οροτιεβαῖ οιηπίπο 6µπῃ «οπ]ραταγο α]τοι 

ταὐπὸν ἔχενν δμιαιοτερο εἶναι Μήδων τέῳ περῃβαλέύ τοσΏἩΠα» πες ΠΡΙ παδετε, 1 Πας Ετάτυπα Εής- 
᾿ᾳΏτο τὸ ἀγαθὸν Ἡ Περσέωγ. οῶν δε Μήδες μὺν,. ναι {ο Μεάοταπι α]σιὶ 14 ΌοΏίΠῃ «οἵηρατάτα αυαΠι 
τίε». τούτη ἐτας, δυύληςο ἀγτὶ πι Φεσποτέων Ύεγο-5 Ῥεπίατηπι, ΊΝιπς ῬΜεάος, αἱ Ἠη]ς σος. 
ψέγα ΓΠέρσας δὲ, δούλης ἐόγτας τοπρὺ Μήδω, οῦν Ἀγληες ΠΟΠ εχηεςίεητ, εκ ἁοπηηίς βιδτος οοίς 

ματ κκ | Ἑ κο χε. Ἴετνος: ὃς Ῥετίαν απἲ Γηἱςίεηι απτεα Μαιος | 

άᾷ, {ειν 

α κάλεσε δηρήτ, 4.0. ὐ Αθυμόῆις αὐτὸς 14γεὖ, πχ. Ταπ1 βούλετόμ «ἀγόδ. ο δὶο «4, ἵα Ῥι αἰλ]ς ωὐτέωά 
νϊεο {οηἱρειτας» αὐτὸν «4{9οὖ. πα, αὐτῶν ΙΗ. 41. ἆ είτε Ηεά, 494.) η ἀπεδειξε. ὁ Συνέσμινον «4. «4γεῦ, 
Ἔυππτπος αὐτῶν. ἩΈ 1. επ. «1. ΙΗ., απορώ. ϱ Ἠαδεπι Τδογ. ΙΤ, ὃς ο. ἵπ ᾽Αγαγινώσκω. Αάάο δή» 
Ίῃ Μετεῖναι, ἨδὈὶ ΘΕΠΟΜΟΠΣ ὃς Νίάςα νίτον ετμά(τοῦ αᾱ Ίδοωη.. ῥὁ ᾿Αευάγη «γεῦ., {1 πποτῖς τοπαχκ. Ῥαυ]]ο ! 
Εμ ης τν ἳ ν ον ̓  ο ὡ {ετναῖ. φρόψας, τὸ" οφ δὴ πρ. «γοῦ., ΝΗΙΡΟ γράφοι καὶ σ 
πρ. δ. ει. δὴ οπή. ἀΑ ΕἘϊγε δ- «γε, . «49. νὲ Ἰπιεγροπμπῖ ροΙῖ ἑωῦτοῦ. ΑΠ Ῥτοτ{ις ΙσηοΓαΠέ, : 
ο πο ος κών ο ωσμν ο κ Ἡ 

} 

76. ο δ᾽ οἳ Νήδοι κ. Π[έρσήσι συνέµισγο] Συνέσμιγὸν, Κύρου ἔργον» Ῥτασίιετεα, αποά ταροποπᾶσπα Γ/ρίσοΓ» 
ανοὰ εχ ἀποῦη» Οοάά, εποτατήπα» Ἱηνεηις (γοπουΐμ «τηΏε ἴπ ὅτι εἴη ἀερεπετῆδίο. εἴ τι ἠσθείη, πἰΏτης Ἱ]]ιιά 

Ἠ]οτοπᾶας νπ. 4ο., Ἰοσοίαππαπε Ῥτοίεία5 βΗτ Ππετα- {πρία ηαιταής ς, 11ο. Ρ. 9. 19. ΕΙ. οι 1π[οῖ]ς βΙΗ1 
τήπῃ εγαΠεροΠΒοπεπι, αἶαα {εηή ΡΟ8ΗΕ. ῬΙπηΙ]]5 το 195. πιοηῦτα ἀενοτας[εῖ Πανραριβ» ᾿Αευόγης εἴρετό µη. εἶ 
ἅτ νι, τή. 1η {ομεάἰς 2ἡμα, αἴοί]ε «514. απ Το]ετα ρος- ἠσθειι τι τῇ θοίνῃ’ αοοτρὶςβπιηπα ἀῑδταπα Πῆς Ἠαρασιις 
Πτ. ποπ ἀαβηῖο. . Ῥοεία5 ετῖε, αῑοά εκ Χεμοβῥομίε αᾱ- {4 νετα ΓΗρί6ΟΓ 1 απέοτοπι Ταζογῄε, Ῥτοριαν {Πα Ρο” 
Ῥροπαπι, Ῥετλϊριήϊ 16 νπτ. ΟΥγοῤσεά, ϱ. 9985. Λ. Ὄγαχα- ΗΕ Πο» ηὶ {81ΟΥ ἐφοίνήσε. Ρίο ἐυώχήσε νο] ἔδωμσε. 

| τοπῃ ΟΥτο. βῆαπα Ὡχοτεπι οὐ[]οσαρίε», ΙΠΙρεΥ 1π ἀοῖεπι.. Παϊραρας Ἱπία ορ. 16ο. ΠΠΕΠΙΟΤΑΤΗ, ῥὸν ἸΑσυόνηά 
αἀαϊά]δίε ΜΗδίον τῇ» πᾶσον Ώνε ἴοῖμπι ειπε ΤΕσΠΗΠΙ5 ὠνόμῳ τραπέζῃ ἔδαισε. Ἶ ν ας 
{οσστο Ρτοϊπάςα ἄπα. Ὀε]ίοταπι εμπη]τῃ Όντας 1π Με- 91. Ἔιρετό µιν ---- ὅτι εἴη] Ὀεβιχ]αία αίαϊ]α οχρ]ά1δίε 
ἀοτιπα Ῥηπεῖρατι, {Ποσεδβε» πεαίε αΠίοπιιτ Χεπο- Ἠῖπο μηνα αἰν{} ορἰπίο αποαιια αῇ: νὶάσμὶ {1ογο- 
Λ2ομΗΗ5 ας]. ΑταιΙ Ἰάσπι 116 τη. ᾖαρεί. Ογὲ Ῥ. θές. οηρβρία: », {ηέεγγοραδα! {Ιγῤηρις «4/γαρεῦὲ 
998. Ὦ. ἆε Τμαπίεία αἲ Τϊρτίπι Ἰμοε τγαάΙε, ορ{ακ[οτες ο αώώγαης ῥεΥ ἠ]]ών «ἶαρος πρὸς τοῦ δείνου. φιίατ {ρᾖ 
Ῥργς», οσα ΊΜεάοτπα ΠΠππρετίΗπ] ασοϊρετεπε» ΠΙΟ ο οὐ ζιθυογαΠέ]ης. Λγοβο/μεγαέ, {ϊ ΑΙ λος ολοίν- 

απία πιοάο εχρΗρπα(ς να]η]ς[ο:. ΡΓαεἴεΓεα ΠΟΠ Ί0Π6Ο: ,, σε, εἰ πιςεύει ὅτι ὁἳ εἴη καὶ ἐκείνου ------ ογείργοί οὰ δρ 

Ἱπιοιναίϊίο ορριάπι Πηςίε Μεβρί]α» 1η αιιοά τορῖς Ἠο- ) εὔροΙίαλεηι [01 τς 
ν 

| ο 
πίῃ υα/έγε. αεφό ϱΤαίαηῃ [ἐν 

ἄ θεμα οοΠΙια» «οήίᾳ ποπήπθ» Εασεῖτ, Ῥεμις ἁοπιί- ο Φα [ ΤεβΙΗΗ ἐρ/λμη αοερρίς/2ς. πες πο, . αν 

ή: 
ο 

παίοπαπι Μεάοταπι επί ου{εγεπΏρης. ΘΟπαε πῆσια  ἀεπι ἀοζΠεβπιοσυπῃ γἱγ 

τπτ πε πμ συ ποπ 

στρ 

μμ συ μ ο ο νσν 

: Ν 

Άμα. νἰ ὃς απποζπ Ππερίσ Παπά ενεπετηπί, Νο 
πσίᾳῖο, οὐίά ἆα απέτοτε τῆς ᾿Αναβάσεως Κύρου τε[οτδί 

ο νεαε, Μἱεὐυπαῦε βιαίε, ἵπ ρατίος Ἠειοάοβ «οπεᾶ- 

ω / ϱ/ 1! ο 1 { -0τ. Ίο) δὴ κο) εἶρετό µιν --- ὅτι εἴη] ΟοπίεζΙσαη {1” 
ῬεΙ Ἴος Ίσσρ ΡτοροΠᾶαΠ1» 4ἴαε. {οσῖο Ῥατίοίῃ Φαδύ: Π1η- 
«ΕΓ.9 Ἰεδβοηίς, Ὀοτ]σόυ ατα: κο) δὴ καὶ εἴρετό µιν πρὸς 
ΜΟ ἑωύτοῦ δείπνο, ΤΩ/ µη. ἐκεῖνορ. σαρξ) τοῦ. παιδὸς 

ως οτι λοθείη ΤΗι Ἐβ ἐκείνου δουλοσύνῃ η, Ν 
μη τοβαδα: {μμ ῥγσείεγέα ῥΥ0βΙΕΥ ἐρμ/Α5» 

νι ῥρ/ ο ΓΗ ριαθαἩ ορρηίδως ενοορεγσέ» Πηφμἰά 
ϱΙελαγέΓΕΥ Μὴ/1ῃο ογέα [όνυ]γμιο 

«ῃ- να ορ ου. ΡΗΠΙΙΙΗ αἆ 

ία αμαάτατ Αγαρὶς ταβροπ(ωπι, εἰ ἑωυτοῦ ποἰέεται τὸ 

1ΟΡΗΠΙ αππρ]εέτοι «οπατης ὃς {µ- «ἴππῃ Ῥτοῦο» που Ρατία βιοῖο.. Εείοτι Λίοβον νι, 67: 
Ἠαιγοβίάεπ Ἀρατίαπαπη, ππἰ(ο {οινυ]ο ἐπὶ φέλωτ] τὲ 
καὶ λάσόῃ ἀεπάεπαϊ ὃς Ἱπα]απάϊ οαισία, τοσας(ο τὸ 
Δημάρητο ὁποῖόν τ! εἴή τὸ ἄρχειν μετὰ τὸ βασιλεύειν; 4” 
ἷε εε/εε εα ΆΓαε[εῶΏώτα Ρο χερι) ὸ Ἰάσπι 1 ουιγοὈί- ἀπε ὃς Ἠαηρααϊ εοπβ πα, πθο ἱπεογοσατίο ἀἱδρας»- 
Πιοάο ὅ, σι» Νοςθ ἀῑφ[εότα, Ίορας. Ἠ]ο Ὀομιαλάπ » 

'περπο ἀεϊοξηπι, οὃ ριαεεᾶηταπι, ϊς ΑβγαΡεπ» 
Ίάεπι ενεΓ{πῃ Ἱεριο» ἆθ' {οιν]ῖ ορπζΙήοπα» 8’ 
αἳε ασ. 1 Ἱππιπας, Ἱπιστοραϊ, αὐα]]ς. Πία ριέ 
τερηο ΥΙάεαζατ Ὦ (ας αμ]άσπι αοοιῬὶκβπια. οκρΓοῦΙΑ” 
Πο ὃς ν6τΕ ῥνμαλγὴς, ΡΙΔΕ{ΕΡΗΤΗ 1ῦ5 αἁπεϊσί οτε 10” 
ριορία.. 

9, Πέντε 



αν ον κ. 

ο. 

-α 4 

τ Απο οκκφωε- πεσει Ἠ ειν. ομιρμο σε μη. 

191 Λῄαπι αἆαρεις ο, Ῥοκπο τἶτης ἀπίρις πτιΠ- 

ο ́ }ὐ}΄}....Ὃ--ἷ-ο..””ιο.... ο. --- 

ο οπππῖϱἳῖ” ο... νο... ο... 

/ ας 

Ρατεῖς Ογιη5, Ῥοπαιητι τἶαις, 

4γγαρες, αυαπι αιήπααε ὃς Γπὶρίπία τερηᾶδ- 
{εῖ 4Ώποθ, Τ6ΡΠΟ εχοϊα]ὲς οὐ οπ]ας αοετοἰῖα- 
τε ΜεάΙ {πεςπριεταπῖ Ῥετῇς, σεπίαπι ας 

ο, 5 οὐ 
τ9ο/ετν], πιης ἁοππῖπος ενα[ς/α. Τἶηπς ἵῃ πιοάιπι 

ισπ τε όδ 
. δα. δ. 3 ν ολ . .3 , : ῥ ς 

γεγοειὠιδεσποτας. Ασυάγης έν νὺν βασιλεῦσας ἔπ᾽ 
/ ο 5 

ἔτια πῶτε κα! τρήκοτα, οὕτω της βασιληΐης κατ- 
ν δν σε Ἱ 
επαύθη, ΊΜ}δοι δε ὑπέκυψαν Πέεσησι διὰ τν τέτᾶ 

/ 2”! να ω σ / ος ἳ Ικρὀτητα, αρζαντες Της αἴω Αλυος ποταμεᾶ Α σίηό ἁποἀειτισίηία αΏπος, οπιπὶ {πρτα ἨΠα]γπι Αμα : ι ' νΊπη ΑΠΩ ἀοπιίπα, εχκοθρίο τεπροτο 41ο 
ΕΥΙΠΦ τερπανετυηῖξ. Ἐοσάεπι {απιεη {6απεη- 
ἵἹ Τεππροτε Ποτήτη {αξξοταπα Ῥωπ]τιῇε, Ιία ατα 
Ὥαπο ἀείεσετίπε: {εὰ Ροῇ. ἀε[οξείοπεπῃ Ρζ9- 
11ο νΙξ1, Ιζεταπι {1οα 6 {ππτ. 
τερπαηῖε Α{ἴγαρε Ῥετί[α εὐπι Ογτο απ1η αᾱ- 
νεπης ἸΜεᾗο» τερε]]αν][οπε, «ἀείποερο ΛΠΦ 
Ἡπρετιίανεταπι. Ογτης πι]]ο α]ο τπαἰο α{Π- 
εἶεης Α{ἴγαρεπι, Ῥεπες {5 Ἰπαδιήτ ααοαά νυἱῖα 
εχεεεῃτ. ΄ τα ΟΥτις ρεη]εῃς εἀσαίδηιο, το- 

3 1 τς λ δὶ α δὲ λ Ἀ 
επ ἔτεα τριήκοντα καὶ ἐκατὸν 9υῷν Φέοτα, παρεξ Ἡ 

σ ” ς / / / . /{ 

ὅσον οἱ Σκύθαι Ίρχο. ὑφέρῳ µθτοι χρόνω µετεμέλησέ 
ω / / Αν ἤ τέ σφι ταῦτα «ποσασι, καὶ ἄπέσησαν ἀπὸ Δά- 

3 / ἡ / κκ Ὄρείθ. ἀποφώτες δὲ, ὀπίσω 3 κατεσράφθήσα»» μά- 
3 3 / - Ἴτπο απτεπι {5η χηθώτες. τότε δὲ ἐπὶ ᾿Ασυάγεος οἱ Πέρσαι τε 

ον, ρω / ασ” 2 

καὶ ὁ ΚΌρος ἐππαγασάντες τοῖσι ἸΜήδοισι, Ίρχω Τὸ ἆπο 
{ ρό »/ 2 / λ . } δὲν τΏτε τής Ασίης. ᾿Ασυάγεα δὲ ἵζυρος χαχον οὉ 

δις. / ον που κο αἱ  ὁ / 

ἄλλο ποισᾶς, ειχε παρ εωύτω, εδ ὁ ἐτελέυτησε. 
με λ ο τ Ν .5 οὕτω δη υρος γενόµενός τε καὶ τραφεῖς, καὶ ἐβασί- 

ὅπο Ροῦτας ε[. Έτ ροβ µας Οτω[απι ΙπητίβοΟλευσε, χαὶ Κρόϊσο ὕστερο τέτων ἀθξαί]α ἀδικίης κατ- 
απξτοτεπι {αρορῖε, ααεπιαάπιοάμπι α πια {αρε- 
ΤΙ15 τηεπιοταίηπ] ει, Ο1ο {πραδίο., ἵτα ΟΠΙΏΘΙΗ 

τα Ῥετ[α, τα]ος εσία οοπηρατι, ΊΝΜεηιο {α- 
ἴμᾶδ» πηεφπε τεπιρ]α, πεαιε ατα Ροπετε ὃς 

εοῃ- 

εσρέψατο» ὡς εἴρηταί µοι τοσρότερῳ. «τῶτο δὲ 
κατασρεψάµεος» ετω πάσης τῆς Αδίής Ίθξε. ὃ Πέρ. 
σας δὲ οἶδα γόµοισι ο τοιοῖσι χριωμένις. ἀγάλματα 
μὲ καὶ γῆς καὶ βωμθς οὐκ, ἐν γόµῳ ποιμένες ἱδρύε- 

ου 

σθαιν 

α Η. 49δ., ο] κατεςράφησαν. ἨἵΝΊοςκ τὸν δὲ Ἆς. «{γεζ. ὁ Εα{οηρῃι Ογήσεη. 6. ΟεΗ. να, ρ. 7489. ο τρδὲ 
«49{. ΟΛἠ6εη. ΠΟΠ 1ηα]ς, 

Ὁ. Πέντε κο) τριήκωτα]. Τάϊείπε 6 οἳ Θ αμα ΕιοϊΠ]- 
Της Ῥοϊμοτηπί Ιπῖογ {6 οοπιπιατατῖ» Ρτο Ε΄, Άνε πέντε, 
(οσεπάπα ατρίτου Θ΄’, Ἰὰ οί ἐννέα. --- Ῥαμ]ο ροίξ 
Ίεάϊ ἁἴσιπειιτ Ίπιρονίατη σῇς ἄνω ὝΆλυος ποταμοῦ ᾿Ασίής 
ΡΕΙ 4ΠΠΟς ἵοπιηρία τοῦ» παρὲξ ἢ}ὶ ὅσον οἳ Σκύθοι ἦρχον. 
ΦΟΥΤΙας τῇς ἄνω ᾿Ασίης ὖρξαν ἔτεα δυῶν δέοντα τρι/κοντω. 
οτε δα δ: 

95. ἀειταπεπάος ερίες Ώτπιατ 1Πμά η{ας νοσυΙατυπιπα- 
ρὲξ 3 ὅσον, ΠπάΠιπινε Ἠετοάοῖειις: Τ.. π.ς. 99.Ρ.100, 
93. πλὴν ὅσον. 1..Π. ο. 77. Ῥ. 117. 1Ο. φωρὶς }) ὁκόσνι 
σφι ἱρρ ἀποδεδέχάται. 6, 111. Ρ. 195. 9. πλὴν ἡ τῆς τῷ 
οὔρῳ ψάμενος ἀνέβλεψε. 1. Τν. Ἑ. 89. Ρ. 949. Ἱ. χωβὶς 
ἡ ὅτι. [ω ΝΙ. 6. δ. Ῥ. 9335 84. πλὰν } ὅσομ----, Ἐεμαι] 
Ίαφιιε {ηπε απηί ἀμηταχαϊ 19ο, ποὮ ἱπιροτῃ ἨΠεδοτΙΤα» 
αππὶ ορίπῃ ορ{οητ τος) {6ᾷ Ἱππρεγῇ ΊΝΕάοτΙΤη τῆς ὄνω 
᾿Ασίης, να τῆς ἄνω λλυος ποταμοῦ ᾽Ασίης, Ἑυπιαή 
σε Μαάοτυπι 1 /άογιπαιΕ Ἱπιροτή! ΕΕ Ίππο, [ο- 
704. Τε. τ.ς. 7ο. Ώ Ηποιε Εογοι, τῆς ᾿Ασίης τὸ κάτω. 
ὃς τὸ ὄνω αὐτῆς, Ῥ. αν) 49. ὃς Ρ. 71, 5ο. 3ο. ΛἴαΙΕ 
τα Ῥασβπη ο]: λι ογ)πα εἰῖ }ὶ κάτω Ασίο. Οὐοά 

{0η Ο2ΑΥ/. Ρ. δ66: Α. Ασοβίαυπι ἀῑοῖξ κρατήσρύτα Φ-- 
σήᾳ τῆς κάτω ᾽Λσίας' ἀἰχεται ἆᾳ θοἆσια Ιπιρεταῖοτς /ὸ- 
εγα{εὈ Ῥ. 7ο. 1). τῆς ἐντὸς "λλυος φώῤὼς ἁπώσης ἐκράτησε. 
(πος(ο ἄοενίέτο Ρήπηις ΟΥΗς οὕτω πάσης τῆς ᾿Ασίης ἡρ- ξε᾽ Πογο, Τετ, ο. 199. ΑΦΑγΗΙ {βουπᾶπι Πεγος, (τα 
1. 6. 05.) κ. Άπῃος 55ο. Ἱπιρετίππῃ {εΠΙΕΤΙΠΐ τῆς ὤνω 
Ασήης. ΑΡ Ακτής Ῥεϊπ ἀοίοσστυπτ Ἰ]οάϊ, πθς ἴπ- 
πε Μ{ {Ποσσδ{ετπε ἵῃ ἁοπιϊπαίοποπι Αξ{ποτηπι» πα Έερεπῃ αιΠάσπι πό Ὡοϊοσσπι, ἨΠίς, {οἷα ΝΙοάία 6οΠ:. ἴσηιμε» 4ο {0η σαπά!ς Ακίγιϊς πο σορ]τανῖε αΙάεπῃ. 
Ίνομ. Ιααῦε, Ίος τοσηαπ!α., ἀῑοὶ Ῥοίμείπε ΝΜΤεάϊ ἄρξαι 
της ὤνω Ασίης, αἴιιε 44 εο οπΠ 59., ρα 41ος τερηα»/{6 ἀῑσίειν Ὠεῖοσας, Ἠΐς πιθῃ αμἰᾷδ]ῃ ορίπίοπε Ῥτοτίτ]ς 1. εεπ{ηπι νοπῖτα περμεμπί. Ὠος οοπί{Πμίο, Ῥιοϊ πας επί ΠΠΠΟΤΗΠΙ Τοο. σοππρί(ής. Ὠοϊοοῖς Εη]ης Ῥηταου-. ἴὰς: ΗΠΡΕΣΙΟ Ῥαίεγπο Ποῃ σοπίδπεις, (1. 1, ο, 102,3 ΡΙπΠΗΠΙ Ῥεγ[ις ασστοςῇις 401 (δίοοῖς: ἀείπεερς κατε- 
ερέφετο τὴν ᾿Λσίην, ἆπ' ἄλλου ἐπ᾽ ἄλλο Ἰὼν ἔθνος. ' ἴσπαιε {0 ἨἨγαοτία ἀῑσΙ Ῥοεήστο Ίν]οᾶϊ {αρεΠοις Αῄας οὐτῖ» 
ημ]ρ[ο ΙπιροΠΠα: τορηανίέ ἵ6 ροΓ α4ΏΠος οο. 8ἱ αΠΠΟ ππρετῇ [εοππᾶο αἱ) (απἱδοῖε Ῥσγβις σείεταδαΙ6ε Παρα- το ΛΠας σοηῖος, οχοορῆς Απ[ΡΗΙΙ ΄1αρς 

ἷ 1115 ΠΠϊ 
πυπιογαπάϊ {ὖπε Ῥ 18. Ῥηταοτῆς α 

. ης 
Ὁψαχαγερ ΑΛ ΠοΡ εὔαπα ἀενίαῖε, ἴαπα αἄσο - : Ἠΐο ρήπιής οί, ὁ τὸν "Άλνος ποταμοῦ ἄνω ἸΑσίην 
πᾶσαν συςήσας ἑωύτῷ' Πεγοί. τ. ς. τος. Τ]ος γι. 
γαηίς, Ρε: 4Ππο» οὔ, ροῃος Βογέμας ᾧ πΙηια ΕΗτ ππρεγῇ, Ογαχατες πιοπτας (σαρ. 1οό.) β1σι- 
λεύσας τεσσέρακώτα ἔτεμ, σὺν τοῖσι Ῥκύθώι Ίρξαν. Αο. 

Ύαρερ πο[ής {π οχοπηρ]αί δες ΡΕΙ αηπος τα- - ηαδία αοίταν ὃρ {1 νετα εξ εοπιεξτα {πρτα 
πάς) απ] {16γΠΕ, αο. 
ο ὃς ο. αηπή Ἀεᾷοσυπῃ Πῆμς ΙΠιρογῇ Πιοις του, «νπασηση αΠί οῦ, ᾳς Λο, Ογαχαής βῇςί ἀείτα- Ἠεπά1» ἀῑχ]κίο γαχατῖς Γιής{επί ἀειτα 

ἵο ορίπος» Πεγούσημς (ρ. 44, 36.3 βα- ο ῶε 
πι αμα. ἔτεα», ἐν τοῖσι Σκύθαι ἠρξαν.. 9ἱς 
ἔνν ἐν τοῖσι πμ 1.0. ταῦτῳ ἓξ το καὶ ἔκωτὸν λονίζονται 
της, ταρηας(ὃ αήάσν 1» σὺν τοῖσι» ἨΙΟΠΠΤΩΤΕ Υἱάο- 
πςὸ τοδύμὃ πΙάςπι Ογήχατοῃῃ ρος 4ΠΠΟ5 4Ο. ΠΟΠ 

Λο ως να. Φογιβς Ρθί {ος «ἨΠοβ 
ον οσο- 

ὁ ὃς Έτ. «.τοό6. Νε] εχ Ἠοτιπῃ ΙοςΟσΙΠΠ. 
Ῥτίοτοε 1παΠΗεΠιΗπ εί, ἃς {Πηπια απποτΗτα 198. Ίος 

οσσαραξπ τασαρεταδίετ Ἱπρεηπα, "Γαπιάϊα υτπί 
Ῥτοϊταχίσίε Ογαχατεπα πΙμή] ε[ξ οὖν πήτοπιυτ» Πα υΙάειη 
αν Ώείοσες Ῥογ αΠπος τερπανετίε 1η Ν]οά]α 59.. αμ υητα 
τερηΏα Τρί Βε ἀρ]αειπα. Ίαπα αετατῖς παξτας» δὲ ὦνὴρ 
σοθὸς, Τ..τ, ο, 96. δε 97. Έέσας µακροβίους ὃς τεσει” 
το ΜΗ{ζοσία ρχαξῦοί ὃς νετ. ο ΝΑΙΚΕΝ. 

11. Ἐπ᾽ ἔτερ τριήκοντα καὶ ἑκωτὸν ὃτς.] ρεξατϊςειπια 
εχίται ετιάϊτοταπα Ποπαϊπιπι αά Ίππο ΙΟζΙΠΙ ΟΡΕΤΑ : 
νΙκ ἩΠ118. αῖ απθἶφιΗ τοπιρογίς ταεῖοπας ἱπῆε αἴηι]ς Ας- 
{γτίογήπα, Ἱαάοτιπι ὅτ Ῥοτ[ατιπα Ἱπρετῇ ρηπαῖρία ας 
απηΏίεηπι ΠπϊνΙε, αυτα περ]εέτΙ Παῦαῖε, εξ Ῥασῃο Ίπ- 
ἀἱρπετ» ταηϊο β1εΠΠο ἵπ πονἰκῄτηα εΦΙΠοπε ΕΗ]ς[Ε τΓαῃς- 
πηρίπῃ, σαπι ραμςῖς: Πεγ, ζὐητίηρίο αππὶ ἸΜεὰο- 
τηπα. Ρηηοῖρασις α Ῥήπιοτάϊο Ἠΐ5 νευοῖς {ευπίπαπς: 
ογε{ουΠῖ 11, αἁάῑας κχντῃ, βογιπατήπι ἀοπήπαΠοπ]δίτι 
ΠυΙπεζΗπα ΟΙΑ1, (ππινοτο Ώείοςες τερηανΊξ αΠΠΟΡΙΙΗ., 
Ἐμταοτίος ἄχῃ., (γαχκαῖες χι.» Δῄγαρες χχχν., ου 
απΏη] οο]]εθ εαπέα {1ης οἳ,» πθσςδίαπι εῇ., {εχ ταἰ]» 
απ Ππεηῖπε ὀβασίλευτοι «4άυεγ/. (ὐγοποί. Ο. 3. Ἑλεραπς 
εα εχρ]σαΠο ὃς {απο οοππιοᾶἰος, αιοά πι]]απα υἷπι 
ΝΟ 2γ{ π[εταϊ οταΠοπί» α οἵα αΏ ΠΡΙ Ἠαιά Τεπιρετα- 
τηΠΕ, ηβενος Ιῃ ΠΙΠΙΕΤΟΤΙΠΠΛ ποῖῖς νεί(Πσαηϊος. ο. Εἶαγ- 
ὤμίήμς αηΠΠίς πχντῃ., αΙδιις Θογίμαε Αῄας ἵπρετα- 
τυπὲ»{επος αὈ{οίπατε Οὐχομοί. 7 Τ6ῇ.Ρ. σφ9., πἀρίαι]- 
ἀσπῖα δεῤγσεζγο ἨΙ[τοτ. Α5ΠγΙ. 196. τν. ϱ. 547. 1ὰ νοτο 
γείαι Πεγοήοίμς ὃς τοππατ]τας ἆαπηπαί, 1ἶ]ος Χχνπ, αἩΠ- 

;ηος ἴοιες ᾳπε ναι]αίοπε ΤερεῖθΠς 1. 1ού.1ν»1. 7ρπο- 
Μμ5. οὐ] Ίδια ἀἱερ]ίοιήτ νἱο]επία, ὲ ο ΝΤ, θηΠί τοῖάη- 
4επτητ, Ὠεῖοσῖς τερπὶ ἱπτεινα]]ήπι αἆφιροι, αἀάῑάς 
Πρετα]τοτ ντ, αηηὶς (ὠτοποίσρ. Τ.. Τν. 5. Ῥ. 937. Έ{α6- 
{59 Ἀομδετίης, πο οὐ]ά ΠΠ οοποράστας, νιάμπα {οπή ξανα 
Ιπ {ρ8Πο9. αιιοά. πμ οσα τερπαπᾶο αὐ[οϊνίς «. τος, 
Φορίαπι ΙΟὶ Εμϊεία., ἄρξας ἔτερ ἔκτω τε κρὶ εἴκοσι ΠΟΠ 4 
υ οππῖρς ἵπ ππεπΙὈγαΠῖϐ «ἔτεω δύο τε κιν) εἴνοσι Ώ- 
21, Πεγοίο. Ο. 4. Το ἴαρας αἴηια αεῃης οἰοτυπΕ 
απΠϊ νι. (6οπτ]ησίαηί ὠβασίλεντοι, 4195 υῖαα, 4 ρ]αι” 
ΠΠ] οα ΕΒπετίε ορίπίο, υἩ υία Παιά ραµεῖς ε[, Πο 
τε[ρυ]έ ὠναρχία Ἱν]οᾶοτυπα αἨτο Ὠοΐοσθπι ἀεαρπαταπα 
τερεπι.. Έσσε αΏπά: Ὡθοάμπι επίπῃ Τϊ Πιδεὴς Ῥοίαα- 
τοπῖ, Ῥον. Καἰῤμιζν, Ἰπβεπίο {αρτα επεοϊοροτηπι Υυ]- 
δη ετοξήοτ», ἀπίνεηπα τερπῖ ΝΠεάοτητ ἹπιεγναΠηπα 
πηϊς οχχνπι,» Ιπε]υῇς αχντπ, Ῥβογίματηπι Ππρει]» 
οτουπιοπδίε:. Ῥορί Ὠε]οοί αΗ[ετε 4Ώπος Χχῃ., τα” 
ἀῑος χχχι. αηπὶς Ῥηταοτῖς χχΠ., Ογαχατῖς αι. 6 
Α{γαρϊίς χχχν., ασ απΠί οχχνΠΠ. σοπ{ΗΠΙπΙΘΠΕΙΣ 34” 
Ρτεραῖ (0ή/πεηΗ. 1π 7 ἱεὐπία Οαῤαεμοί ὃς Λαδωη τ- Υ’ 
Ῥ. 7ο. Όμαα αι]άεπι π]ᾳπ!{ος αμάβοῖα ε[» ο ὰς, 
ἀαπΙΠΟΠΟΣ, αιοᾷ Δίοεγέ ἀῑείο παρὲξ ἢ ὅσον ιο τς 
ηεπι θογιμ]σας ροϊεηΏας Π0ἱ εχρο(υ]εῖ. λα 5” 
ας Σζεπαγίης, πεαιε Ιτετατὶ ἀεῦεπε. τς : τῃ Ἡ 8εΣ 
Ῥτας]ηκῇσατῖς ορ]η]οπίρης Ίατσο {ποστείζυης: Ἡ 0- 
Εμοῇ δα Εώς, το αλά! . Ρας {ηνία {ΕΗΡΙΟΥΕς {μη:, 
1 1εςυ{ςῃ ΠἹΟΝΕΠ Χεἰτ. ὶ 
5 η ρα οής ἱο. νἰάεταϊ ῬοῦοΥ, Ἐτιάϊα 
{μπε «ια. η {ΠραΓοίθ. Ὃ μμ εοπ[ρήο μπω: 
ΠΙΟΓΑΠΕΙΣ χπιεπ. πομπυἶ]α αείππη πλεηπα, αμίρις 
ας [ογτας{ε Ίοσι1ς επ]ξ., .. - 
ο. ος κωτεοράφησαν] Ορήπιο Ἰήοβίο, 1 απᾶαηέ 

Ίοπος νοιογοσαµο ει ος ας ἴονηιας. ἡΙάΕ 
121110. ἵη ΠΜΕΓ. Ῥ. 19) 41. « 
ως ̓Αγάλματα μὲν καὶ ού] Του, Πγάε Ηιάο. 

ΝΠΗΙ πιυ{ς ἆᾖδ σαι]ς- 



σό πτ ἙὉ π. ο ὍὌ ο ντο τ. ἳ δε ́πιοτες ἴω γέχα, 

εθαι, ἀλλὰ καὶ τοῖσι ποιὺσί µὠρίην ἐπιφέρισι, ὥζο σεοπ[εετατό Τὰ ρυιαξ, απἠπίπΊπιο Μος {461εΠ- 

| μ ἐμοὶ  δοκέεν ὅτι οὐχ. ἀγθρωπποφυεαν θόμισαν τς ἄρας άοος ο ο. ΙηΓετπῖ ώς νο 

Φεθσ, κατώπερ οἱ Ἑλληνεν εἶναι, ὃ οἱ 9ε νομίζησι νι - τα ο ω τος ο 
Δι μὸν ἐπ) τὰ ὑψρώρατα -Ἡ λέον βαίρ]ην γρο], ΓοηΏῖππ: ἄθος ἐκ Ποπηπ]ρης οστος οοίς, 
ο ὃυςί ος δρ μα. ο ια Μουίφ Ἠαρεπε, εφἰείβιη]ς «οη/σεηῇ Τποπῖ- 

ασια ος ποπ ο ο ο ο ος με Ἱον ασια ο απ  σμμσα 
λέοτες' δύεσι δε ἠλίωτε καὶ σέληνη και γή και πυ- 9Οοἴονεπι αρρε]]βηῖθς. 9ο Ίαπεε {ασπίβσαηῦ, 
ϱἱ καὶ ὕδατι καὶ ἀνέμοισι. τετοισι μεν δη µούνισι ὃς το]υτί, 1ρηῖ, ἄη πα’ αἴφΒε νεητῖς: Ἠίδαιε {ο- 
ἆ θύησι ἀρχλθη. ἐπιμεμαθήκασι δὲ καὶ τῇ Οὐρωήη 18 στα {8οῖαπε ἴαπα {πάεαὐ Ιπ]θῖό. δεὰ ΡΓτεζ- 
Φύει, παρά τε Ασσυρίων µαθόντες καὶ Αραβίων. κα 58 ἄποφιο αἀάάίσετιπε Ὑταπιο {αεΠβσατεν 

2 δω ἆ Απόνα τν κρράηε,Μόιντε νὰ, ᾱ λαθος Αρβόννν οὐ. Ὕοσαιας 
ος ος τς ο - - ος ανόὴ .- ον ο. ο Ὄσᾷσπι Αῑτα αρρε]]απε, Ρε νοτο ΜΙταῃ. 8-19” 

κ. εσεσι περι τας ρημοθό «ους ηοε κατεσηκκ, τοταπη ἀΠτεΠ: τούτη: οἶτσα Ἠος ΤΠοάο- ἀῑξὲοδ 

κα --- ο πταφταυν αὖτ πυρ πακαθσι"μελκος. εος ΗΠπξ εκ τηβΗνΠέο ΠαΡεπι Βεο, ος 
ο. σύευ. τς σπνοθῇ χβεωταΙν οὐκ! αὐλῳ, οὐ σέµ- Πσαιωπί, Πες αἴα» ετίραΏξ, πθηις Ίσπαπι ἵποεή- 
ασι» οὐκ οὐλβοι τῶδε ὦς ἑχάσῳ )ύευ 5 Φέλε, ἀατ, Γεά πεηυε Πραπεπής πἴαπτας, πέφαο τί 
ἔρ χδρο καθαρον ἄγαγῶν τὸ κτῖνος, καλέει τὸν ὺν, οδς, ΠΟΠ 1Π{]15. ΠΟΠ πο]: νεταπα, αῖ 48 
ο : 5. λ 4. / {6 ε «ε. ὡὦ 1 Ἶ ν . . : : μπα ἱπυμοωμήνς αν τάςαν μιρη µάλισα, αϊνώ πολης αλ ἡδι ἄςαα πας Βπποϊε οσα 
μυ δὴ τῷ ούοτι ἰδίῇ μµούνω οὗ οἱ ἐγγίεται ἄρασο) ΙΠΗΠΑΗΠΙ ΥΙΟΙΠΙΑΠΤΜΟςΠΗΣ, Ρ 

. αγαθά’ ο 9ὲ π΄ασι τοισι Π]ερσησι ἔ κατεύχεται εὖ γί- ον ο ν Ν ον 5 νέσθαι» καὶ τῷ βασιλει, ο γὰρ ο) τοῖσι ἅπιασι Πέρ- : κ. 2 ο 9 λ . : ] ] σησί και αὐτὸς μετα. ἔπεἈν δε ἃ διαμισύλας κατὰῃ συπίνειῃς Ῥειῇς Ῥεπε Ρτεσατας ὃν τορῖ: φἱρρθ 
{ 

ᾳ Δοκέει «4γεζι ὅ Ο,ἱᾳ, δυκέειν «4, ὖ Ὀείοηραι γαζο, ποπη]]ής πιηῖατῖς» 1. ΧΝ. Ῥ. Τού4. ο Ἡἶαπο νο- 

τας, τηγτῖο ππαχίπιθ οἱπόταπι σεῄαης τἴαζαπῃ. 
Φασγιβσαπϊ απτεπα, ποπ Πεεῖ Ῥτο {6 1ο]ο ῥή]- 
ναϊῖπι νοίῖα πιπσΠΡρατεΣ Ίππππο 1] «οπιπ]ΙΠΙτΕΕ 

ΕΑΝ - . ς : 
ὑερία το 1ρήιΦ ἑψήσῃ τὰ, κρέας » ἱ ὑποπάσας ποίη ΙΠπῖετ Ῥετίας οἵηπες ὃς ἴρ[ε οοπιρτεβεπάΙτΗζ. 

ὦρ ́  Ὁυὶ νετο 1απι1Ἡ ππ]πήτας ρογΠοπεδΠο[Ἡαπα οοἩ- 
οι” 

σεπι περ]]ρίς 7 γε, αι ὀρέων Ἐν. απίς οἶµΠ ᾖ4ε.. οὐρέων Ρατ. δ. ὃς αΏῖ, Ο1σε {εαπΗπέυτ» Ἠαδροι {η- 
ΑΔ /α10. ἵΏ ΠΟΠ. Ρ.168. ο). ἆ οῇ: «{πεῦ. }1μ., ἵπ.αὖο ἨέτοφΙς {εφ ΠίεΗς Ἠϊαξμς ὕδαυμε Τη «αρ. 196. ὁ Θέλῃ 

«νά. {Η, {9λ., αἲ σον. ' ϱ Πεοει Ἰήπο Τδοη. ή. 1 Νου. ὦὐ Δισμισύλας «9. ὃς Ραυ]]ο {Πρία αὐτῷ γω. 
ΔΠΙ δωµυείλα.. { 1. {πδ.. νι]σο εὐπι αγ, 3. ὑποσπώσας. 

Ἀε[ία. Ῥεγ[ατ, Ρ. ορ. ὃς 97. Πο ο5[ο ηαες αὐ{ο]ητο νεα 
ΠΙΕΙΣ, {5 οοπϊεάασὶς ὃς τεσδηεῖήπα {οπἱρτοζαπα 
Πά16ἶο. (οογο, γαδο πταυε α1, αὐϊῖδις . Βγ[ο- 
Πμς Ἱκοση. Ῥογ[τ. 98. ὅες. τε πιοπίάπα ἀεηξίαν τε» 
{Νοι/γο (η Ιταραπεας. Δάάᾳ6 ΥΠ, Ίο, ο ο 
το, Ὡς μὲν ἐμοὶ δοκέει] ου πια], (γοπου. πιοᾷο 
Ίος, πιοᾶο δοκέειν Ιεαᾷαες ὃς Ἱπευ]σαί, ο 1, 159. 1ν. 
πόδ. Ὃ η ῥα]α νατιαταϊ ον ῥοηήμίδης ογέ0ςς. 
ΠΙσβΙτητα ε[ὲ έαμ/οΙ{ ορίπΊο ὄυ/παμαε Πογ/ήά6 εἴ[ε ο α- 
Ίος ἨΠοιοάοῖο ὠνθρωποειδέες θεοὶ Ἡν 149. Αἲ Ῥεήπα, αι 
ηςες Ιπιβρίπες (αέμαδνε ἀεοτήπα πες ἵαππρ]α ρτοραβαΠῖ» 
θοδάσπαι ἨΗππαπαξ αμοσμε οἩἱρ]ηίς ὃς οχ Ἱοπηπῖρις 1Π 
ἄσοτυπι πιστα ΓάΗς{οηρίος ποραδαατ. ΟοπΜ, 710. 
17/1” ὨὈ{υίη. Γαραί. ΙΗο[ν Ἡι [28, τ. ϱ. 05. 
ο. Δίᾳ καλέντες] «Πεεδίς Δίαν Ἱεριδε νἰάετ», 

Δίων μεγάλην ὃ ἔνδοξον' τὸν οὐρανὸν Ἠέρσαι' αὐοτυπι υ]1- 
Ί1 ης ρογίηοτο οἶατηπι 6Η. Φοίο α ΟΙ. {ε]απάο σοἵ- 
τοάβσπς αάλανατί, Οταπιπαίουπα ή9/2γ. 771εΥ. 1 {πρ 
Φεγ[αγ. Ῥ. 175.» αὖα «ατεε ΡοββΙΠΙΙ. Ψἱάς (1. -4/- 
2εγὲ] αἀποταείοιςς,  Θμ46 αΗῖοπι (γοπουύμε Ίῃ Το. Οἱε- 
Α/ση Ἀ{ρειῖας Ἰεοῖε, 4 Ίος τερυήα {απε 12/1οἱ 2. {η- 
116. {5 Ιερή. ἵ. Ψ. Ῥ. 416. Ὀασο «Ὡς παπρασιὴ 

ται Μύλιστα ᾿Αρᾶβιοι δὲ, ᾽Αλίστα] ἘαθιϊκμπΗ νὶτὶ 
φοζᾖρεΓ» δεάεηΗς» ΔΒοοθαγίν }Ἴγήηρας ΗΙης, 

«ας νοσες ορϊο{ε, αἴδὶ εμπιάδτη νίαπα ποῃ 1πρέθεῇ {επ]- 
ρα8. Πα παναπε, Ψπά, Πε εί νι Μύλητα ὃς αὖπε 
151 απαῖσιῖς τηε! (ησυ]α 5 {ο «4Ρεγέ]. 0ο αἁποδι-. 
τπτ» Ἠέρσαι δὲ, Μίτραν. Ἰὰ 1παίε ας Ῥεί ειτοῖεπῃ {ετ]- 
Ρα αὔαπῃ ρ]ηγΙπΗς νιμα ΒΗε: ο]επ 6Πἱπι Ῥαμή]ς ϱ8- 
16 ΜΠμσαπα, ποἩ Ψεπαίε, Ὁπηπι ποπήπαΡο Ρό, α 
Τηηγέ ΙΟΡΗΠΕΜΕ. }Εἱ. «4Η ρ. 175, ἹΝδηϊΙε ρτο[αέτο 
{4ή4ργαι Ῥενῇς αμ{εῖ» τος νοτετηήι το Ηπιοηής ὅτ πιο: 
πυππεπᾶς αχρταβ[!55΄ Ἠείοάοιϊ νετο απε Οψτῖ ροβιι4 
αοίαζα» 6 Εἴα]ο {οἱ αμ] Ε]ς αὖ εαάσπι οπῖς [Πουῖς, ἆιι- 
απ 1ποῖε «Πἱδρυτατίο΄ ἀοζιεβπη ᾖογοι/ Ο0ΟΠΠΠ6ΠΕ, Α- 
σμά. ΠπίοΠρτ, τ. Χνιρ. ο7ο. Ἠαιίάσπι {όροι Ἱ]]ίς 
ταΗ πόση]. πες Ῥατίατ Λο] Πάσπι ΙαδεβιάαΗ. Δά- 
{επείτάτ «ΐηῤγοβης Ἰω πι ο. ΘΥΠΙΠΙΑΟΡΗΠΙ Ῥ. 84ο. (0ο- 
οβου, «41 ΟΗὔναμε. Ροέ[ας, ΛΙορίρ }οήργη οὐ- 
Ἰωηέ, ῥΓο ἱσε/αίθ ποηῤη]ε, Ηδη ῥ)2 η ΙΗές οσο 
ἑαΐοι (4ο ΜΗ) Ψεπαιοπι οππᾶσπι ἵῃ ουσ {1 
Ῥεηημίοπε τε[αη(Ηή. Ῥγάθισγόα Ῥογβήπι ρΗ/[οο' (ον 
τΊΟΏς 0 )β]/. ΠΠΟΣ Ἰπάϊσαμν, βοπιρ Τ0. 1]γά ἨΠ4, Ἔσι, Ῥομ. 0.4. δ., τοῦ.. Ἠΐπο Μ/ ίσον, μις ». ΗΙΠΟ Μίτραν», ΣΕΠΕΤΡΙ ἱοέ άμα, οα{Ἡ απιοτῖδ αἀέτοτόπι ὅτ ῥίααβά σα, ταξχθ 
ἀἴκοιαπι δε οµήαΓΗΠε. ΄ Ἠθς απηρ]μα; βομιης νά ας ὦ . ΑΠΠρΙ16: ἀ ποιες {οτ]- 
ΡτυΤα μτρο ὃς Ἰίθρως., αἴἲσᾶ ομρς; οἱ 1ε; ἀἰςοτοραπὲ σπἹσαμ, ρᾳ9. ΤΟΠΟΙ νετο πιοπΗΙςς προς αποφις σοπείε: Πΐς δοἱ, Π]η Ἡοπιις.  Τατη 4 Ταμία Ώνο Οορ]ι ἴ1ῃ νοιοίιμῃ Ε16τὶ εησο]οαία ας ντο, Ες εαν ΠΟΠ ΑΠ Τη ΨοεΦΕΗΗΙ βιαγ]ς 

ολη  ηπᾶς Μίτραν Πιο Ῥδμβις Ἠαροτο αθυα Ώο ΝΠΗΤΗΤΑΠΙ Ροϊασταο, ΟοἱΗδτίπεσοµα οπηπσ8 ου! {ᾳ- ο ος ΠΠ ΠοῬαπίαν, τή οκ Ἱπ[οτίρής Ιαρίάϊριις Ἄρμα «4101. ση Όρ]ε Οήορε, μᾳ, ΙΡ Ρ. 1ό, 

ὃς Ῥόὸ, α Τµγ1ε Ἰήομιωμ. 78). {0))) Ρ. 16ο. αἀρατεί» 

«Νονυπα παγίονία Ίῑ]α πο Ἠσροο. 4ΠΡρΟ τοροηΕίοτίθ 
"'αονὶ, 14 πήλπὶ αὈυπάς εἰ, εοπΏατα ΓΙεγαβοίο πιέτοτί- 
ΊἍτεπι ὃς βάοια. Ῥϊητα γέρο ὃς ΙἨουδοίυς Ν.Ο], 
ο Λῥαά, μζωογ) Ἀλῄίρρ {η///. Ῥ. 937. Ρτο ἨΠοιτο- 
ιο τς 
οῦ, Οὐ σέµµασι] θἡ ο ΟΡΙΠΟΣ» οὗ πέ ς ο. μασ 

Ώβῆι, ας αἲτ Πεγοοίης. ὃς Ῥοατία. ἀάπι {πουῃ [αε]εῦαε, 
:. οἵαὲ ἐσεφανωμένος τὸν τιάραν μυρσίνῃ µόλίσα. ὃς [ιὶς νἱ- 
έππια «οἵο]115 εταξ εχοΓηαϊα: ἆςᾳ Ῥεγ[ς ή 1ο χν Ρ. 1065. Δ. θύουσω, «ΙΠΙΗΕ, ---- παραςἠσάμενοι τὸ ἱεροῖον 

ος νευρα ὁ]γαδομής» ὃς Ἁεπορῥοηὴς ΕΧΚ.Π.Π1» .45, 93, Ἱερεβίτα Αγής/οπίης ατηΠε ἃς Τ.. Ῥ. Ρ.9093. 
π Ἠειοάοίείς πμ] νι Πρίσαιιις, ἵῃ ααίρης Ῥεπο 

σοηνεπίτε οὐ πέμµασι» οὐκὶ οὐλῆσι, ΠΙΟΠΠΤΑΠΕ Τμ Τ,, τ» 
6, 16ο. οὔτε οὐλὼς. κριθῶν πρόχυσῳ ἐποιέετο θεῶν οὐδεν) , οὔτε πέωµατα ἐπέσσετὸ κφρποῦ τοῦ ἐνθεῦτεν. ΛΙΚΕΝ. 
«41. Τὸν τιάρων | ΟρΏπιο εδο, Ἱαξοηις: σρίρν 
[οΠρ/οτοξ Πογούσέης, «Κεποβῥο, ήγαῤο. Ῥοημε ἄ .. 9 / 

” ρίυτες αῖ σὴν τιάρα» ἀεάείυπε, π «{ε(οὖγ// Ροτ]ς - 
σιλείου τιάρα ΠΙΕΠΙΙΟ ν. 663. 1] γα1ς Ίσοι. 1» 30.0: 
ὅο8, βλέπει δὲ ἡδὺ καὶ µετέωρον, ὑπὸ τοῦ σιάρα ἐπισοβεῖν, ἧς, οἷω ὅτε, 41ο πα ππαµι1 Ἱατρίτατ, αἶτετα τοσιΜας, Δα 
νο]η]τ ὑπὸ τοῦ ---- ἐπισοβῶν οὗ, οἷα λιβᾶδες ὅτς, Ὁ Ὀσ μις Ῥτοίοέῖζο αἩξ Ώος, αΏξ βοποίο {εηπῖοτς. Ῥαμ][ο {Ἡρτα τῷ 
δὲ ὡς ἑκάσῳ, ομἰ αΗ{εΏ) η ήφιε ΠΙΙ/ α]ήμς ο] άσσηε 
Ίαεογς εί. οοΠρῖε αἴηιιο εχρ]ίσαῖ {οἱ ζίμς, Θυοά νετο ΠαΠπι ΠοάΙΗ1 ὁ δὲ πᾶσι Πέρσησι κατεύγετοι ---- 
καὶ τῷ βωσιλεῖ τεζΙκῄπηε οοπίοπ(Ιτα συπι ᾖζ1ού κψι 7ι 
εἴπωτε τοῖς μαύηταῖς αὐτοῦ, καὶ τῷ Πέτρῳ' Ψειοα ρβι πος Ἰαησα πε 1χαῖὰ {1Πέ5 παπιαμς Ίβῃ ἐν ο] 
τοῖσι --- αὐτὸς γίνεται ΠΟΠ ἵαΠρυηῖ τθροπι. {οὰ [ποιῇ- 
οππίεπα» ευ ΠΟΠ Ποσοαί Ιδίῃ μούνῳ ἀρᾶσήαι ὀγωῤμ. Ὄς 
Ἰμάροοσαπι ΦΙἱαἵππη ο παοΠπῃ Τη ο Ῥίσσπι ϱε6- 
τε πιοΏΌιΙς ρίασεΊατε Ρ010 1μά, Δὁ Μοπατς].Ῥ. 8ρ5.Ὦ. 

45. Ἐπεὼν δὲ διαµυςίλας ---- ἑψήσῃ τὸ κρέα]. Ίταπε ΥΕ: 
1ο εοηΠεραΏῖ «ὔσπεβ, αἴηιιε οἶἶχας, Εμ οομμας πιο]- 
δις Ιπ]ροβίας, ἁοπππ αερογαΡαπεΣ Ίτα αμἰάσπα ϱὔ- 
Ρῖϊ ημων Ρ.993. Φοᾷ 1ᾳπῖς Ἠΐθος {16115 πΗ]ΤΗς πάς” 
τας: Ργάσίοίθα πήπις Ῥ]ασοί σὺ διαµυσίλως. ΓεΠΕΙοΙΌι5 
πιο {οτίς ρτοάστῖε. οὐπίδάσα Ἱεβοπᾶς: ἐπεὼν δὲ ὦλὶ» 
(ἆλὸς αδί Πποπηίπῖξ: } μισύλως κωτὼ µέρερ τὸ ἱρήτον» ἐπις 
πάση τὸ κρέ, ὑποπάσας ποίν ὡς ἁπαλωτατηνν ---- ἐπ' 
ταύτης ἔθηχε ὧν πάντα τὼ κρέᾳ᾿ Λα) {αἱ6 οἱ ήριαο 
Λάγος /ἐῶπε ο1γΠεΡ. εοη/ῥεΓ//. ὑποπάσας αάβππιαΗΣ 3 
Φροπουίο. Τόλω ἐπιπάσσοντες Ἠετοβοίσοιπι οῇ τν, ὁ 
τ7ο, διωπάσας Ἱερίται 1, νι. ο. 55. Ο1Πος ὦλο) δωπάτ- 
τευ αχ Οσημίοης αραᾶ «4126η. ΙΧ, Ῥ. 9990. 19. Α1επαΗ- 
σεν 14 Ἐπιπρέπουσι" ᾿Ἐπέπως ἐπὶ τὸ τάριχρς ὤλας. 1- 
Ἴλογεμ! µισύλλειν. ἃ µίω ΤΟΠΠΑΤΙΠΗ, ποῖατ, {3 6 
ου ΕΙσγο, ΥΛΤΚΕΝ» 

; ͵ : ͵ εν / { - ον οἩ ο; 45. Διαμικύλας --- ἑψήσῃ {2 κρέα] Μαν! διριαυςί. 
λά6 εχ {Πεάί5 «9λ., ποια Πθίσίας «οπὀνετ(αξ αρμᾶ., 

ΡΙαση” 



τὸ νωναν..- 

ο παν ος ὃς ενος σι 

νδν. 

πε μω  ρμτ 

ον τω 

9ο 

σον 

αι αα-.-ι»"οοὋ...υςπ πι σσΥΨΝαο κα μπηνη 

νλε όν νὰ των. ψ δα μα δν κ ο ο ον « π ὶ νν ἂν . δν νε. Ὃ ος τὰ {αμίαηάο., γιεῖπος ἀδᾖ- σι Ἱ, Ἱ ος τ1ρεςν ἴ όφ 

οἰάῖε, «ατηῖρας εἰχῖς ειβαπι {αρ{ετη]ς 4παπι-. ὥς ἁπαλωτάτη » µάλισα δὲ τὸ τρίφυλλόον ἐπὶ 
πιο]κΗπιαπα, πιακίπιε {ο πι. Τη ας Ισίτατ φαύτης ἔθηκε ὢ πάντα χρέα. διαθέντος δὲ αὐτὸ .. µά- 
ἀἱδροβτ]6 οπηπΊρης σατηῖρη5, τηβρς νΙτ αἴἴαπς, ος ἀνὴρ παρισεὼς ἐπαείδει «Φεογοίην, οἵην δ ἐκεῦοι 
ἱπεοροπίατη ασαϊπ]ε» Παπϊάεπα Ἠαης Π]Ι ἀῑςιηϊ ντ η Δλ με ψῃν. 
Ε6ίε Ἱηςαπίαζίοπεπι.. Οἵΐαφιε ΠΔ ΡΙΙΠΙ ος αν νι ον παν Ὕν ὃν ο μες - 
πυ[[απα ϐε ἱεριπιατη {αοτιβείππη, Βτενί {ρατίο "05 επί πυσίας, ποιέεσναι. παν ο χβος 
ΠΠΙεΓροβῖο Ἠἱε, απὶ πιαξζανΙε, {ηρ]αιῖς σατηῖ- «ποφερετα| ο σύσας το κρο  ο.  ς 
δα αεῖτήγ {η 4πεπισύπα πε π{πῃ ἴ]Η ΓεγταπίΠς. ὃ λόγος αἱρέι,. Ἡμέρη) δὲ απασέων µαλισα, εκεί 

/ 9 
. . : . ’ Ἰ ῶ ον ἳ 2 ; Δ 153 Ἐκ οπηπίρης «Ιερις ρτῶεἴρυε σο]επάμπῃ σεΠ{οΏῖ. τιν ρομίζησι τῇ ἕκασ-ος ἐγθετο, ο) ταύτη δὲ πλέωώ 

πδά 

Φτοβίταίας αθοταῖ αἰτείατη.  {π ρτπηῖς αμῖεπι. 

{παπι αυἶάπε παϊαίεπι: πάς ηος ἀῑε Ρ]ι5 θ]δς ον ο. ο» ον 3 σώσω δσσδαιτα τῶν ἀλλων δικαιωσι προτίθεσθαι ο) τῇ οἱ εὖ- 
«ᾳυ η «εμ{επῖ «ἱρογαπιρΓοΡροπεϊθ. Έτ ρεατῖο- 7 ο ο. ν9/ ὧν : ΑΗ 

τες, ΙΠῖερΓΙΠ Ῥονέπα, απ, σαππε]απα, α{- δαίμ ο νο ὃν πμ σσς η ος ο ον πω 
ΠΠ, 1Π {ογπασίρης το[ῖο»., 1ο ἀῑε ΡτοΡο- κι ον ος ο μι αος αν η. 
ΏπΏῦ Ραµρεγος νοΓοσοσππιεχ Ρεσοσϊρης[εημίο- ἀὐτέῶν Τὰ λεπτα τῶ προβάτων προτβέαται. σι 
τὰ Ῥποροπιηῖ, Οἱρί απεπῃ πππτας ραμςῖς,  Τοισι δε ὀλίγοίσι χρέωντάι» ἐπῖφορημασι δὲ πολλοισ» 
Ρε]]ατ]ῖς πιη]Πς, Πσαις. 16 σοπ{ογί. ΠἨϊης ὄοχαὶ 3 οὐχ, ἁλέσι' χα διὰ τοὺτό Φασι Πέρσαι τοὺς 
ε{ξ αποά Ῥετ[ο ἀῑσιπε, 6ταῶςο ἵπ νε[εεῃάο Ἕλληνας σιτεοµέγης, πευῶντας παύεσθαι, ὅτι σφὶ 

ο ο ο ο 
ἀεβπετε εἀστα.. Ὑ]πο Ίατα]ας αάΠαγεηζ. Ε- παρά πος ας ας πμ ο ἐ ον, ς 
ἆοπι πες νοιηοτό πες Ιῖπαπῃ {αςσίο οοἴαπηαἷο. ορ ο ειπα ο οι ας έσαι ἐζέσι τοις 
σας: α1ςθ παης ιά οπι Ίτα οὐ/[εναητατ. Ῥο-6 σαι αντίο ἄλλα, ταυτα μεν )υν οὕτω Φυλάσσεται. 
τη. Ἱπιρ]οεί ἀς τρις ππαχίπιο {ογ]ῖ σοπ{α]έατο μεβυσκόμφοι δὲέώθασι βελεύεσθαι τὰ Ὁ σπεδαιέσατα 
«οπ/πενεταΏς: αιιοὰ αμ ίθπα Ρ]αςιετίε Ιρείσσοη-, τῶ πρηγµάτων' τὸ οἱ) ὢν ἆδη σφι βελευομέοισί, 
{ααπΏΡις, 1ά Ρο[ΐετα ῑε {ουτ]ῖφ Ρτοροβίεῖδ, τοῦτο τῇ ὑσεραίη νήφέσι προτιβέι ὁ ςέγαρχος, ο, τὰ 

ο τι ο ο ο) 
Ίρο» Ππ πΠΠας, ἀείετυπες ετίατα ἆςε απϊβς ωρα πα πκας σκααι ο ην μμ; ως ' ο 
1ηΠ1 απῖς ἀεΙροτανετιης, ἆς εἰδάεπι Ροξ1 ΙΠ{- κοιτα -ς ο πας λα σς κος ο ζκής 
Ῥετ «οσποίσαπς. Φέι ἵπ. νἷα. Ἱηνίσοπι Πρι σ. -- Όι συτυγχάώώτες οὶ αλληλοισι 92 Τησι οδσι- 

οσσυττηπῖ, αχ Ίος αιῑς εοβποίσαϊ αΠραταςΠητ:. σι, τῷδε ἄν τις δια γγοίη εἰ ὅμιοιοί εἰσι οἱ Ότυγχάνοί]ες, 
παῖα [α]ατατίοπῖς ]οςο πηάταο οτα ο[εμ]απεής, ἀντὶ γὰρ τοῦ περοσαγορεύευ ἀλλήλες Φιλέμσι τοῖσί 
αος Π αἶεετ Γπετῖς ΙΠΓΕΤΙΟΣ Ραπ]ο »1ηΔ]α5 ο[ειΙ-ΖΕφόµασι. ὃν δὲ ᾗ οὕτερος ὑποδεέφτερος ὀλίγῳ, τὰς πα-- 

Ἱαπτυτς Πη απίεπῃ αἰτεγ ΓαθΓΙ: πηπ]το ΙΡΠΟΡΙΙΟΓ, ρειὰς Φιλέοται ἂν δὲ πολλῷ ᾗ οὕτερός ἀγενγέφερος 
| 4 [ Ὢ προσωίπ’τω) προσκυνέει τὸν Ἑτερο. Τιμῶσι δὲ ἐκ, πάν» 

Ί]ος οὐ[ετναπε τενετόπτες απ Ρτοσίπο Παρί τον τοὺς ὁ ισα ωῦμ ον οὐμίον. ο τα 
ταπῖ, αἴἴθππεῃ Ρο[ἱ {5 1ρ5ος: [οσυπάας επουμηξ Φύτε, μας ώμος ος ρα, 
ς απ α ρηπις ρτοχἰπη]: αἴηιε βς ἀειησερδτα-, ον τρ δε, Τις δυτέρι μετα 9 ματι κος 
Ἠοπο, Μαρίτά ρτοριρἰεηίςς». πηϊπίπιο, ἁζοπιθΟπροβαὔωτες τιμώσι, ἥκισα δὲ τες ἑωὐτῶν ἆ- έχας-ᾱ- 
Ποπογαπί Ιοπρ]ςῄπις αὐ {6 ΠαΡΙίληϊες. ῥίς εΠΙΠΠ ΊΤω οἰκημένες εν τιμῇ ἄγοτα[, νομίζοτες ἑωύτεῖο εἶναί 
εκ(Ώππαης, {Ε Ποιπίπιῃ οπηπία Ίοηρα οριΙΠιο ἀνθρώπὼν μακρῷ τὰ πάντα ἀρίςες τοὺς δὲ ἀλλέςς 

ος ας πες, «άρα αΐρις, Ἰκααιν ας αμ Ἀμί τ ιρον ες με ὠτήνα ες μασ, νιτίας 8 ΕΙΠ 4πἱ {6ΠΠΟ | ον ο πο δὸ 
ανα ο. : ο τ1ς- ο 3 » 

ω 

--ᾱ ος, 4:Ρ., αἆ ππαϊρ]ήσπι «{1ῥομαοὶ ος 0ο. Ἐατπεβαπο αά{οηραε Ἰ{ωγείης οὖκ ἄλλεσι Τ.. τν. 1ο. ῥ. 143.. 
ὉΡΙ Ίαςς οἴσαητηχ. ον Τ, ΧΙν» Ττ. οὗ καλοῖσι, αἠοπιοάο Βατής. ὃς εἀ1τῖ οπΊΏ65. ἐπιφορήματα Ἠϊπε ρτοάμεοῖς 
μαιῇ, Ὃ οι 141.39. ὁ [εί. «4{1δ.: σπουδᾳιότατῳ Ραγίς. «4. δ. ὃς Ὠάά., εἴῖαπι «4ἱδεῃ. Ῥ. 144. ο ΙΜεύ.. ἑντυρκάνοντες Εὰά. Ῥατής, 4. Β. «49ῇ., αυ τποχ.ὄνντυγκκάνοντες.. ἑκάςῷ «44, Μάο ΓοὲΙ Οεεοποπι, 1π Ἑκά- 
50. 3ΥΛΟΧ κατὸ λόγον τὸν λεγόμενον παν] ὲ «4{ὐγο[ορ]ης: ον 

ν ρα ο παρ ον πα ΥΠ Ῥηςζ]α] Έπκεοδν . παπήτα ῥτόβιραπεᾶτ», Ψάσπέατ ολᾷσήῃ αἷῖα ἄἴαιίο αἷϊα 
Μος, ης : ζγ. ἃ οπ1ςι 11, ν 6ρ6.. οπρίπα , εἴςί ππππιε Ἠυηπιαπα, {ατιῃ]ε{6. Οορία ἄς 
ορ ας ὃ (2 αηαξ ΙΕΠΙΟΤΑΓΗΣ: νΙάείΗΣ, Οποβίσοζυπι «4εορίδως ὃς επιαπαοπίδως, οχ Ζ01ουβαί 
ΕΕΣ ὁρρῃ μα. βωμοὺς Το ύντω!, οὖτε πΌρ ὤνακαίουσι ὃς Οµα]άαεοτιπαι Τπεο]ορία ατεξεδῃεῖς, ὃς τας 1π ναᾶσο 
εἰλκακὃ ΑΠ Προ ῥοο ον ο ψήση τὸ κρέω» «Ἴγπες ος Αάϊμησα Πεωισεί τεμπιοπίαπι 1η Οορεμὴ 189: 
ὃν ες. Ίπ Ώπα {οσο ἀοσσπίο /]ῥεπαν]] οΠΙαδΗτα Πἱ, 6. 9. ο ρέἁέρες τς. 
τς ος, ης” ον 4ρ Ια Άσηγε, 7: Οἱ, -6δ. {0} οὖν ἁλέσι] ΙΙΙ Ίος Υείας, ὃς νἱάΐε (νο: 
ο κ σης ορ . 4ῇ. Ρ. 47ο. ΠΟΠ 4ἱ6- πουΐηε, {οᾷ {είς ος Πρπίβσαε, Ῥετίας Ὀε]]αγης υά 
ή ων πό η ελ ρα πιαλαῖς», ὅς, Π)] πγπες ουαπι Ῥ]ηήπηῖςς {ο Πήπήπιε οοπ[εγῆς. . Ιπίετοραπε νΙ- 

μμ ὁ μον ο ᾷ Γ ρα ΓήΠ1 14 άσε» ἐπεὰν ἀε]ίοσι Ῥετίαα ἸΠ πποπίαπι οπρεβ]ας ὃς Ῥε[τατία τη]έα 2 
ιάδηισοὸ ο] δοσε . νι κας Ομ1ρας ἆς ἁπισ- {εά ποἩ. οοπ{ετῆπι οπιηία, 'Αλὴς Τοεῖες ἵπ ΜΠης τερεῖ1- 
σΠ, ΝόΒ οἵπήσῃ ος Ἡ ΜΠ ερο αὔοιτο» {π]να το τησ: ἵπίτα Ο, τού. τν, 184 αἴημο α)ἲθὶ, Ἰοσίδα ογμό 
ας μθὰ ο νεο, 131ΡΗ6π1 περατ Πογοβο(ηά {5ἆ βρπαᾶς, τε πιαχίπιο πήταπι ασοἶάατ, Έαπι αιχρί(ε 15 
Ὃ ρ ῥλιζΙδΑ ο η - νὰ βωμοὺς ποιεῦνται, οὔτε ἀεαῖκ[ε Πογατίος.. Ὀϊοίπιας που {ρεσἰπήπα», α]ά Ες” 
Επι {σέηπι αΗ οἹεονθης πποτη ὃς 1η αγίας ππωτα- τοᾷοῖο Ποπήπύπη ὃς τεπροσΏπ. ἀπίπ]α π{. νεπετῖ, τὰ 
Ἠαος ἆς Βογθμίς τν, 5ο Ὃ μα, ἹπροάΙεραε, Ψϊάο «ἱ Ἡ] Ῥοδίεπε επιεηάαΏίοπες (ποπ ὃς οκ ον 
νρὸς οὐ οῤββλοςί ον µν ο. ς δὲ καὶ βωμοὺς καὶ επί Ώοποῦ Ψοτήπ Ῥταε[απί Μ95., αὐοά {111 13 

σασας η σημα πάς Ἑστατηπι πιοσίρης τε- ἆθπι ῥοπηήσίανίς ΕΠ επι. δε ο. ὃς μάς Ριαπήρῄπιε: ΤΠπῃ ἆε Ἠοίμὰς Ἰηπιοϊαπάασ ποτ . ό6ι Τὸ οπουδαιέσωτο τῶν πρρμάτων] Νἱάε ΠΙΡΤΗ 6, 

ἐοπεῖσας ος ο ος ο σον .. ουτε κατωρξώμενὸς, οὔτε δ. «41δεπασμε σπουδαότωτα αὐτῶν πρ μβτολ. πο τς 
Ίσης τβώπεται πρὸ ἔφήσι, Ου]ά χα αιά νο- ἠήήνείο πποπίτοτε», τεξτο τῶν πργµάτων», ΑΡΗ θΗπι- εσμι Ἄρ ο ση {η αἰζατ] η] ηπῃ Ἠη]κ[ς Ίσησπα, ππϊπΊπης αἩ- ἆθπι ὁ σεγέρρφος 1Π8ἱ6 ορίπος. ΜεΙΙως ἔ' ο]]μν Χο 9ο. 
ὀντασὸ μας πο «οΏμεπΊα ν]έήπιας οπτο οι: Μοχ 6. Τῶν πρρ,µάτων] Αὐτῶν πρήγµασ» Ιεβ]είΕ νιάειαὲ 
49. ος ή την 4ΠΟΩΠΕ» ππΕ ποπ Ἰηνίο, ο 4ὖεα. τν. Ρ. Τ4Λ.Β. Υ. Του σεγέβρκοὲ ΡΙΟ 5εγαρχος' δὲ Τλόρ παΐς -. θευγονίην]. Ψε]]οαϊ Ίπος Τὸ. ν.ττ. εἰ δὲ μὴ. µετιεῖσι.  9εᾶ τὸ ο ωσόα τῶν πρή” 

Προ σίμηη. θηρρα ἀιθιας ρ Ψοιῖσατε βΡῖ οοπιταΏα σμότων ΑπηΙΠτοτ πιοπιοταξ Πού Τ. ος Ὁν ΥΑΙΚΕΝΕ η ης ο ἀἰχ]κ[ε, Ῥο[ας οχί(Ἠπιανα,, εἶρος ος ο. Οἱ συντυγκάνοντες] ΙΜοΠ τερµά1ο: πΙπή]ο ἕαπιεπ 
Ίηοχο βοηέῖν δλδ ο ὃς ῥεογονίην πει (σασσο Ῥοΐας φοά αἰδν ἵπ ο. ο ας ες εχροά: 
Τλεόροηίς ΟΤΛΕΒΕΑτη ο δεά ποι ρήρηαπ Ἠ]]αι”. νἱτ β. Βγὴ[οηίης. ον Ῥ, Τ2175.. Αάάῑ ροτείς Ζζ: 
νομίτο ποπΡοίσῇ, Ῥεή εα μα τσ. ἵηῃ οθπῄ]πα 1ής οδών Οοπε. Ῥτονετὸ. ν.δ: ἅ Ῥο]ο]ίαβίας ἵπ /ομί: πη ἡ πεαε, Ὁς ρ]ήτα ναμήφυο βοποσῖν ΘΛ/ν/ο/. Οτ: να. ἵπ πάποταΠοπίους ἠ{ογεΙ! ρ. ο, λὺρ 

' ᾿ . 9 αντ 

σό 



3 εχιεῖπα ἀεοϊρϊεπάο,, ρορα]ῖς ἀῑσειεπά[», (αμοἷῖς ππλοσο, ἓ 

δ Ἡ Εκ” ο  Ὁ ο πμ κοσ 
«  ί δα Μη {ος ο  Ἠςσαπϊ αὓ 1ρ8ῖ5 νὶναπῖ, εδίο Ρρεδῄπιος. νὰ 

ἃ ας νι μὴ, τα ο νότα Ως Μεάϊς μαι ο ζσήλο παΓΙοπες 4110: 

ἔπιι ὂὲ ήδων αλ ος, Ἠ ρα ο. '. "απε βΡῖ ἱπρεήταραηε: οπιπῖρας φὐ]άεη απ] 

4 συναπάντων μὲ Μήδοι, καὶ τῶ ΥχΙΣΑ ΟΙΝΗΤΟΥ ρφσναπε Μεάϊ, δε 119, ααὶ ρτοχίπιοῖροο» νἰνθ- 

σφίσι τοι δὲ καὶ τῶ ὁμούρων" οἱ 9ὲ » µμαλα τῶ ἓ Ἔηπες Ἰδῦ απτεπῃ εεῖαπη νἱαῖπίς» 1ή ππακῖπιο αἲ- 

χοµθών. κατὰ τὸ αὐτὸν 9ε ο ος. Περσ α) τι βπϊρας. Δά εαπἀεπι εἴῖατη ταΓ1οπειη Ρεη/ῶ οο”΄ 

μῶσι" προέβανε γὰς ὃ)] τὸ εθνο αρχ Ὕσοη επιτρον,, Ίσπες Πατηαης ἵ]α 6ο» Ἱπρετίταης ὃς αμαί! μ . 

πεῦοω Ἐιωικὰ οἳ γόµαια Γερσαι προσίιυτα] ογδρῶοοιε]απῃ 6εΓεΠ ΊοΏρε Ῥτοσεφεραῖ. Ὃ ο. 

µάλισα. καὶ γὰς δὺ τὸν Μηδιὼν ἐσθητα Ιομίσαντες ἴειῃ Ὃ πα σε. ολα. ο 
ὖκ-ὁ ο ὸ 

τῖς ἑωῦτῶν - δι ας. ανν ο) ο, ΠΕδαΙος, σεβαπι: ὃς ρα δη ΠΤΙΠΕΗΓΕΙΟ- 1 

με τοὺς κ μωως 38ρ να νηως αν τὸ τασῖρας ΑΏργρεϊς. Οπίπ νο]αρταΏδιι οἶαι | 

παντοδαπὰς πυναόμοοι πο, ο... ο καί  οπηπῖς ρεποτὶς (πας τείαῖτα ροῦπεσηπῖ, {ταὶ {μα | 

ὦπ᾿ Ἑλλήνων µαθόντες, παϊσι µίσγοτα. Ὑαμεεσιθσᾷεῃι. Α Οτῶσί οἀοξῖ!, Ριιετῖς π{ζΕΠΕΗΣ. τος | 

ο] ἔκασοε 5 αὐτέων πολλὰς μὲν κεριδίας γυναικαόν πηφηπίδηπα 6οταπα νηρίπας πηυ]εας ἀπεῖε χο: ο 

πολλῷ σι ἔτι πλεῦας παλλακὰς κτῶνται. Ἓνδρα- τα5: ΓΕ πηπ]το Ρ]ησες Ρά]]ασας Παρεπῖ. Ὃ μα | 

γγαθίη σἱ αὕτη ἀποδέθεκ]αι, μετὰ τὸ µάχεσθαι εἶναι, Ῥτωαπαα μῶς ο” Ὃ ματς ο | 

ἀγαθὸν, ὃς ἂν πολλοὺς ἁποδέξη παῖδα». τῷ δὲ τοὺς τπάπεπι, { απὶς παππετοίατῃ 11ροιεπῃ ργος 

κα. διρωύ ος ορ ρῃ ἀῑδ. ν’.. ναε; ὃς 1 α αἱ Ιβετος Ρ]ατίπηος ο[εεπάσΠξ, ΤΕΣ 

σα κκ νο τς ο. Πηρ]ίς απαῖς ππωηετα πηἰτηξ. 1ος ππα]εᾶσα ε{ῖ, 

ἀνὰ παν ἔτος. Τὸ Πολλὺν σι, ἡγέαται ἰσχυρον εαι.1 «γαίωπετοδα[απι οσ[ς. 1άδετον Πιος, α φαἰπῖο 
ὁ παιδεύεσι δὲ τοὺς παῖδας, απὸ πυταετεος ἀρξά- πῃπο Ἱποϊρίεητες Ίδαπε αὰ ν]σεβπααπα, ΕΠΟΣ 

57 σοι µέχρι εἰκοσαέτεο, Τρία μοῦα» ἓ ἱπσεύεν, ἁππταχαϊ Ἱπ[ίευπης, ἑαμ/ ασε, {αβΙείαΤΕ ὅε νεα 

καὶ τοξεύεν, καὶ ἀληβίίσθαι, πρὺ δὲ Ἡ ποταέτης Ισᾳπ1. Απτε ο σαι 
/ 2 » / τν ο 3ο ν : 

Ὑέήται, οὐκ, απτμαέεται ἐν όψιν τῷ πατρι, ἀλλὰ ο εντ αμ σδον οι έρες Ὃαρίεη τι καν 

παρὰ τῆσι γυναιξι δίαίταν ἔχει, Τουδε ἐίγέκα τοσο μη αεί αβίοτατ πιο]ε ίαση, Ἐφαίάσαι πωπς τοῇ 

ἅ οὕτω ποάνται ἵνα ἂν ἀποθάνη τρεφόμωο», μχδέµ  πποτσία ]αιάο: Ιαπάο 1ξεπι 1]]άπα, πε οῦ ππαπὰ 
Ἡ ἄσην τῷ πατρὶ προσβάλλη, ᾽Αιέω μέν ρυ τόνδε τὸν ἔαπιπτα οὐἱραπα Πσεαῦ νε] 1ρ91 τερὶ οεσίἀετε 

όμῳ' αἰγίω δὲ καὶ τόνδε, ἶ τὸ μὸ µιης αἰτίης ἐἵεκα απεπιρίαπα, πε(πε ου] παπα αΠογιιπα Ῥετ[ατάπι 

μήτε αὐτὸν τὸν βασιλέα µηδύα Φονύεν, Κ μήτε τ ἅγ] οαιτοςίη αἰᾳ]ὰ ἵπ {απ ἵαπα {παπα εοπῇι]ετο οῦ 

ἄλλων Περσέων µηδύα τῷ) ἑωῦτε οἰκετέω ἐπὶ μι]αί- ὑπιπα [οἶηπι ἀεμέτηπι: 1οά εχρεμάετε ρομὰ 

τίη ἀγήκεςον πάθος ερδειυ. 1 ἀλλὰ λογισάµεος ὃν έν- απΐσαιε, { ρ]ητα ας πιαῖοτα «ΟΠΙΡΕΓΙαἴ ε/εά 
; 7 να. ουνώ να αλ οκ.  Ίξα «παπι οῬ[εαπ]α, ἴπΠῃ ἀΕΠΙΠΠΙ Ίτα ὑἱαἴΠΤ. 

ατα εύοτο τ υπ' ) . «ας 

μσεΥ πα κ έζω να ἀλὶ Σ ο ο ἁποιπῶνα, - θηυπη ἀπίςπα Ῥαϊσεπῃ αἲὲ πιαιγέπα αῑππῖ 3 πθπηὶ 

ωργημάτωνα ο αν ον πό Ν΄ «Ί. πα µπᾳπαϊη βΙῑε[ς οσσ][ος, νεταπῃ 4ποτφιοἳ {ὰ- 
δὲ οὐδένα κὠ λέγεσι ΤΟ εωυτΏ πατέρα Ὁἳ οὖος μη Τ5]ία Εοτιο αςοϊάσταπε, ἀῑσιπε οΙΠΠΙΠΟ πεσεδ[ηπι 

ρω μἍμκ-ομαρομ μωσιημιμιμμαςήμμ, 

φαν οφ νόμων. 

λος ο νο ασ ο μονη | . 
τέρα. ἀλλὰ ὑχόσα Ίδη τοιαῦτα ἐγΕέτο, πασα) αἱ- ορ[ε, τ Ῥεπο Πἰ οχειιδ[ῖ ταπάΕΠΙ ἀερτεΠεηβ{αε- ἳ 

“ η νὰ κε ον τα) λα 9 ος 2] ε . ν λος, 2 ώ . . ἰ 

ἆγκων Φασὶ ἀναζἠόμεια ταῦτα, ἀγευρεθήναι ἦτοι ὑπο- τῖητ απι [αράήσϊ, απε [ρυτᾶ, ΟΗἱΡΡε νετῖβ- 
βιλιµαῖα ἐώτα, Ἰ µοιχίδια. οὐ γὰρ δή Φασι Ἁ οἰκὸς ππη]]ε πεηπαημαπι νϊἀστὶ αἰιπὲ, ηἳ 15 απ νετης 

᾿ εἶναι τόν γε ἀληβέως τοχέα ὑπὸ τῇ ἑωύτά παιδὺς ἆπο- Ρ8ΤΕΠ6 Πτ, α Ρτοργῖο βίο ΙΠΤΕΗΠΙΑΕΗΣ. (18- μ48 
θήσκιω. Ὁ ἄσσα δέ σφι ποιέειν οὐκ ἔξεσι, ταῦταοος υπάμε 15 ἴασετε Πο ταις τος ος 
οὐδὲ λέγειν ἔξεσι, αἴσχισο δὲ αὐτόῖσι τὸ ψεύδισθ ΤυτρΙεβπηππα αρ ἐο5 ος πιεΙμησας” | 

/ γ ο ο ο ος ο σιλάο οσο, ἄ5 αΙεπΗΠα ἀερετε, «ΠΠ οὗ αἰῖας 
ψεγόµισα δεύτερά δὲ» Τὸ ὀφείλεν χρέος πολλῶ μθ Πηη]εας ολς[ας» ευη πρακίπι αποὰ πκεήν 

χαι , ν εδίς 

4 Σὺν ὁπάντων «4. Ὁ εί, 491., θόρακας νι]ᾳο. ο Ἰάσπι» 3Η αὐτῶν, Ῥευρείαπα. ΤΗΠ Μουρδίας πτοταιο, 
Ἐάά. κουρδίους. .. Ῥταξσσςιηῖ Ἐνίρηι ο; Ἡ (γεσογ. Λία», ΔΕΕΙΕ. 1» Ῥ. 04: 4 Ὠεπιὸ 49. ε ο 
Ἰήπο ποιό. ἵπ Ώϊοηγθ.ν. τορ6. { Ἠαυοι Ιήπς Ἰδογιας ή. ἱπΑληθεύω. 6 1. 4. ἀγοῦ. ο ταν : {πας οὕτω ἀεβτ. . ὁ 4γοῦ. πό, βληβὸν ἀγδη" ια ορθά νι]σαεί ὥσην ὦδη. ἴπ 1.4, ὃς «Ανή., ὤμδῆ ο ό 

Ὀ ευσς άεπῃ μήδεµίαν. Τιπὶ πρσβάλῃ 49, { Τὸ δὲ μὴ Ἴάωη. { Μήτετιὰ τῶν γε. ας Ὃ ο ὦ 
ἃς ή. Ἠδαιε ἴη Ο, 198. τν { 4δ., ΕΙ ἡ µη. ΠΜ. δε 08.» εἶκὸρ 1, Ὠπο αµδίαν πα ὤλημῶςν 
0 ΙΗεή. Λε. πχ. ὃς οἵα ὦ/ερῦ., ν]σο ῥκόσα. ἳ | 

ο ς ο α / 6 ) : ἡ 

ΟΙ. Μηδιὺν ἐτθῆτα] Ὀϊᾶηπι ἆε ος αἆ Ὠἱοάογέ τι, 6. ΑΕΠΙ ο ης ον ., ο. ο μεις. ως π1- | 

κά Ἰουΐσαπι Αεργρίατα ὃς Ποἶαπα ΜεάΙ- πο. ο ο ο αν ρα ρας 
οσίη Ἠλη τοπία εοΠρ]ητα, α αἰάδας αθήπεο. μω να ον . : | 
95. Παισὶ οσα Ἄερτε Ῥ]μαγεύως [ετι ἄε ἵα- τσι Μήδεμίην ο ω τς ο ο πε μὰ 

161. Πεγοι. ϱ. 957.Β., {οοῖας Ίος α Οπηοςίςπά Ῥειας ὠπδῆ» ἃπ τορασε πι ος η Ἅτ. να, μά, ο Ῥποραραίπῃ Ῥοήήρουί: σοηίτα θα θνομίείο. 8εά «4τᾖ. ΠΕΟΣΙΙΑΡ. ο. Ἐν - : αν Ῥεπε ἐΧ 
ρησπατ. ΠΗρίοϊοπίδης., το[ῖιος. οἶας τεὶ οιίτήξ,. Ἠίοι Ρήΐσαϊ βλάβην ζγδῆ. ἅ ααρΗ(ς όρ 1 αεζαρ. πα» 9. 
Ἑδ[ο Ροτίὰς α Ὀητρὶ Ίας πιπου]α ΙΠπΙΙΠΕς» «δονίμς «δή ΙΟ διὰ Ώὴν ἄσιν, ΠΗΤΒΟΠΙΟΓΒΙΛΟΙΙ «0 ἆ, αΠξ 1ρδο ἵπ σοΠ” 
Ἰο/ορδης Ερπίβεαι Ἡνψροιγροί. 1» 14: Ρ. 48. Αενο ἴα- Τεχίη δι τήν ὤμδίων ἀεάεΤΗΠΙ εχ ΙπιοΓργοίαπιθητο, 405" 

πιοἩ «4Πηπίαμ] Ῥοι/αρ: ορ]. ηῤγογ η επροτί6ς ε- 119 Αση Αττικῶς., ὦγδίω Ἑλληνικῶς. υδὶ Ῥίυτα ΟΙ. 10. 

ταπῖ 1, Χχπι. 6. Ῥατία {στο ον αάοηριι» Β)εη/οηη. Άτανε Ἠαες ἵεβαπεησ ας ΟπΙσοσυπη εοσὺπὶ 
Ομ Χ. 3. ν ον πΊΟΤΕ: ΝΟ {ηπι πεί ας, ιο με κοδοξν καν 

τ, Τὸ πολλὸν ὃ ἠγέωται Ἰσχωβὸν εἶναι] ια Ῥετίας, ἵπ 107, Ῥετπη, ΧΧΗ. Ρ. 180. π[ισραδίξ» εἶίος Ίος α δα 
απ{ο οἰνίιπι πιαῖοι «ορίᾶ5. ΕπΠἴΟ ΟΙΝΛΕΩΠΙ5 απηρ[ις πείτε α]ία: Ῥοδ[α εἴἶαπι ρ{ο ἁαπιηαῖο ΡΙΡΠΦΙ12 4ΠΕΠΙας- 

π τους, Τ,οσιπι Ίατοτος ρτορίοισα, ΠΙΗςΗπΗΠΙ οοπ{ο- πποά πα 1η Πογγεὶ ΟὐΤειν. ας ο οσο Ρ. 5 να ον 
π ΤΝ τὸ πληῤύνεσθαι τοὺς τῶν πολιτῶν οἴκους» βλαβεβώτα- οπππΙθι, πε 1η βΙΗΗ» ΠΟΠ {αρίυπε . δρεᾷαν 

τον δὲ, πὸ μειρῦσύοι. ας νεῖρα 048 υ11 ἴπ Φέοῦ. 981πΙ.. δες 7αἱεγίας αυ. πο 6» 16. πας Ἠός ρρα 
«ΣΧΠΗ.Ο. ῃςο, Ἠίης πολυτεκνίας ΡΙπεΠΙΙα ὃς αριὰ Ῥει- 17. τοι ὑποβολιμρία ἐόντα ] απ! τν ο ΝΙοοίσμΣ 

ος ὃς αἰης]ς πεῖομς Ἄς αίρις ΕΗεἰπεοίως αά 1». «Ὀαλα[ζοηιν Πέρσαις Ὁ μἨ πδιν ἔξεσιν» οὐδὲ λέφουσι ἐν 
{ση 9 Ῥαρ τν  ἀοξήςιπις, Ο1. ζοἱςΕΙμτοοι- δὲ τίς πατέρα κτείνή» ὑπόβλητον ὤητον οἴσυται. ῬαάεΠ 

1οϊα ας, τὸν τοιρος., ή [ωτὸι, Γαἱοη σµέοη Ομὶ ππα]-  Ῥατεῖς εἶης {ρΙαΙο» σέ εμ)) α Γ/ἱο ηεζΒ] (01 ἑηβάΙα 
το5 Πρετος Ῥόοσγσας μη οὐ βιη πρ Διυετὸ ερηρεγίς[εέ» πες ἠμάμοργε 13 αΗΗΗ613 Λο5/εὲ, κ ή 

| ο η -- Ἰδχυροῦ εἶναι, ή, ΓαηρμίΠενη ο ῥοῦ {2εἱεγῖν ο ρα: ὀ [ήμδ 
ι ες 5 Απὸ πενταέτευ μα σεω. ας ᾱι- ᾽αχόγειι [1ο ίεγ }οσαυ{{» 36 [ο ){εγ οεἶαγεί» | 
. νει(ης «0 ο κα ο πι ἱρεγεί ον πι αάρ]ε[ζεἍ1οΠΙ [1ροίς (ο) ος ες οἩδ 

εἀμεμΏοπς, ήγαδο σοη(οπας κ. ϱ. 1ο66, Ώ Νείσίο  εοπεεβἰέ/εί αρμά ευπάεπῃ 2Η] ν, 9, 4- ο έ 
. 3» ο. . Ὁ., α8, ή” 



ενος ας 

Αλλος ο.» νε μσλ 

2 Ον ω) 

μα, 

ο ολ Γον ασδεα 4 66 
εσ[ε τταάαηϊ ευηάστη απϊ ἆερεί, τπεπἀαςῖο απο: καὶ ἄλλων ενεκὰ, µάλιςἀ δὲ ἀνάγκάίην φασὶ εἶναι» 
4πξ ουποχίηπῃ ε5[ε. θἶᾳη]ςε εἰνίρας Ἱερτα απῖ σὺν ὀφέλοτα καί τι ψεῦδος λέγεν. Ὁς ἂν δὲ τῶν 
υιΠΗριπα Ιη{εξτας Πε, Πἱο 1Π οἰνίταίεπι ΠοΏοσὰςᾧν λέπρῃ ὃ λεύκην 5 Ἐχη» ἓρ πόλιν οὗτος οὐ κάτ- 
ασςεΚ[ξ, πεφιε εὐπῃ αῖς Ῥετῃς οοπ/αειάἴπεπι έρχεται, οὐδὲ συμμίσγεται τοῖσι ἄλλοισι Πές- Ἠαδει, Ὀ]σμπε οΠΙΠ Πος πιοτρος Π]] πηπαῖς- χο δι }ν ὂ ολο θα. ο ντρ ωσὸ 1ο8, αῑοᾷ 1π {οἰεπι ρθεσανθης, Ἠχίοτππι νο- ή φασι ο ρε! Ἅλιυ αμαβτόντα τι, Ταυτ 
ΤΟ 4ὐΙ Ἡδάοπι σοιτερίης ΕαεΠε, ατερίοπο πα. έχε ξεμου δὲ τας το λαμ[βανόµενον τος Ἐν 
πηπ]Η εχίσυητ: ρτοι: επἶατῃ αἶδας ςοἶιπιρας ο, τέω, πολλοὶ ἐξελαύεσι ἐκ τ ἡν κως σρ 
εαπἀεπι «αιδίαπι. Ίηπ Βιπιση πος Ιπιπιεϊαπῖ ,4Ολευχὰς περισερὰς, τὴν αὐτὴν αἰτίη ἐπ ιφερωτεξ. 8. προ ΙΠΙΡΗΠΠΕ, πες πιαπη αθ]αππὲ, πες α[ἴατη. ποταμὺν δὲ οὔτε ἐνερέεσι, οὔτε ἐμπτύεσι, οὗ χείρας 

μασ κῶπο οἶμη. ηλ αμόημο δειδν κά κἡεςὑκσνξνται, δὲ ν ἄλλων εἰδνα τεμφάνιι ἀλλὰ ον :«ΡΟ σέβυται 5 ποταμιὺς µάλισα. Καὶ τέδε ἆλλο σφὶ εΗαγεν αιιοά ᾳπαπφπαπῃ 1ῇος Ίαϊθας, πορίςτα- / | ισθ ν τη, ἓν αὐτοὺς ΠΕΠ ΤηΙΠΊπηε ε[ξ ορεοπταπα: πεπιρε 4αῶσυπαε ὧδε εκ αυ φετο, Γερσας ο 
αριά Ἠ]ο ποπιῖπα νε] σοτροτίριῖο νε] πιαρπίβ-δλέληθε, ἡμέας ἆ μέν τοι οὐ, τὰ οὔ) ο ο. οεπίρ {ηπῖ βπη]]ῖα, «α οπηπ]α Ίη επάοπῃ τεπΙπί- ὅμοία Τοῖσι σώμασι καὶ τῇ μεγαλοπρεπείη, τέλω” Πατ Ἠξίετα, 4παπι Ώοτίοπίες ΦαΏ αρρε]ιεπι, τῶσι πάντα ἐς τώύτὶ γράµµα, Τὸ Δοριές μῶ 249 

ἁἁριοβομάας ομως Ίνα μον μα να, ἀαλίωι, Ίωνες 3 σίγμα, ἐν τῶτο δόήμανς ἡβς αφο]οᾷ Όπιρ]α ὄ δη εει εἰς] Εφιὶ ος σα τελευτώτα τῶν Περσεω τὰ θνόματα, οὐ τὰ, 
. : ) ἱ Ρτο λ κάῃν 5 ὴ / ο ο Ταῦτα μυ Ῥε {οἶεῃ ἆς Ῥοτῇς ρος/αη Ιπάπδίτατο α[Ἠπια- χο Τά οἳ εκ ο ο. 

τα, ΙΝΙΠ]οπήπις Ιδέα ταηαμαπη αὈδσοπαϊτατείο-  ἄτβεκέων κ νάμτως εἴθως η ταδε 3 
ΤΗΏΙΗΣ, ηεαιε ρετῖπάς οετῖο, Πεππρε ἆξ πιοί- ΊΤ6ι ὧ6 χρυπτόµθα λέγεται» καὶ οὐ 'σαφηγεως. περι 
ἴπος «αάανεΓ ἆεβιηξΗ Ῥετ[ρ πο τίς Πηππα- τοῦ ἀποθανόντος ὧς οὐ πρότερον άπτεται ἀγδρὸς 
ἔω απαπῃ απ αὐ αἴτε απτ «απο ἱταξαπι{ε. ΊΜα- Πέρσεω ὁ νέκυο, πρη ἂν ὑπ) ὄριθος Ὦ κυνὸς ἕ ἑλή 

ο Ἐντιμ. ελ ἱνασοἳ αμήβ-ᾳ σχυσ τν, μάγες μὸ γὰς ατρεκέως οἶδα παντα κ 
3 Ρ ασημί, 6ετ κβκμπσα 4νΕΤΡΟ - ποιέότας' ἐμφανέως γὰς δὴ π'οιευσι,. χαταχρώσαν» ΟΠαπῃ σετα ορ]ενεταπῖ ἵδττα σοπόιηξ, Μαρι η ε ο αὸ να. κά, νεο πιΠταπῃ οµπι αὓ αἷ]ς Ποπη]πῖρας, ἔμπι α ρονδιτο ο την. Ε]ερσαι ἀπ δη ο λος. ο ορ {ποειάοῦδη» ΑΕαγρεϊϊς ἀβοταπε. ΦΙααἱάοπιί Ὑοἱ δὲ κεχώρίδάται πολλοι τῶν τε ἄλλων ἀγ)ρώ» 
Εοος ἄεεκρε πμ μα βπιρίσες πω χαὶ τῶν ἐν Αἰγύπτῳ ἱρέων, οἱ μὲν γας αγ” εἰάετίηε Ῥτοτετ ος ἀπηταχαϊ απσὲ Ἱπιπιο]απειδονεύεσι ἔμψυχον μηδὲν ποτείνεν εἰ μὴ ὅσα «9ύεσι οἱ τηαςι Πα] 1ρδοΤΗΠΙ τΠαΠΙΡΗδ, επεερῖο σαηῃθαῖ- δὲ ο (ιά ο ολὝειρίη 
αὖε ΠοΠΙΠΕ» απ]άνίς οσεσ]άμηε; ΙΠπΙποµος Ρε]- 

δε Κάγοι αὐτοχειρίῃ πάντα», σελὺν κυνὸς καὶ 
η ἄγθρωπε , «κτείνυσι. καὶ ἀγώισμα ποῦτο μέγα τπατ! Ίοςο ἀποιηῖ, { ρατὶ πιοὰο Γοιπηῖςα5 {Εἵ- ποιὂνται, κτείνοτες ὁμοίως μύρμηκάς τε καὶ ὄφείςν 

Ῥεπίεκαπε, ὃς αἰία τερΏ]ία ατα ιο νοἰατϊ]α ποσα» λα ὁ χα οδόν λα πολ γει]ηῖ, Άταιε ἆς πος αωἰάεῃ τἶεα ης ἴππιο- ον ο ρπέτο καὶ πέτρα, Ας. . ἀάπι ἀῑξεαπα {8 Ῥτουϊ οΠΙΠΙΠΟ οοπ/{Ηέπτας ε[ῃ:οο ο ῷτουτῳ μκέτως ο. ας ΦΧΗΥ ος (σύ. ο μα δὲ ΏΟΦ 44 ΡΕ1οΓεπ1 ΠανγαΕοπαπλτεςΙπτΙΠΙ5. ΡΟΑΚΟ Επί Τὸ πρότερο λόγο, Ίωνες δὲ καὶ Αιολέεςν ὡς Τ411ομες αἴαιε ΑΕοἰεηίες, ρο[ᾳπαπι],γάϊαῬειῃς οἱ Λυδοὶ τάχισα κατεσρέφατο ὑπὸ Περσίων, ἔπίμ- | {11µ- ολ ωσε ἐρ ὅν' μπα 

ὃς : {Η., ο ΣΑ επι 4, λεύκην {μπβε]ήπς οοωίαιι ὁ ΜΗ. 411ᾷ. {οηιήρ. πἹατρο 1εβύ, -α περιρέουσι, οκ Ι0ΠΙΠΙ πποτα, 4άμς ὅτ 1 ἄλλο τι οὐδὲν ποιοῦδι. ο «49χ, ή.., νι]ρο ποτ. τῶν ο ον λώ πωντων αλ. 724, Ώπο απῖσμ]ο ὃς {νῶ. ἆ ή. δε «9ῇᾷ., οεῖαετί δὲ οὐ. ε ΔΡεί ος «4. ᾖ ζει 4σλ, 1. Υι]6ο ἑλκνσθῇ οὔτα 2 «{γοῦ, Θµαε {εαυμπίης αά Ο, 174... αὈθππτα Ψαἶῑα, «4ο. 21η], 

μας δὲ ε νρυναν Φφασὶ] {δ ῥουως αἀϊανειαξ ν. 99 ασε], αΐρισ[ί, Βεη]]ο]), ᾖόμδορ)., ολις 
Φ99/ΛάΦιον. ΙΟ πο 1Π 1 οπηι]ς, 9 ν 9 . ς : : ., . . ν ἳ τ ος ὕβις ὃς Ἠετοάοτ {σε α 5 Αναγκαν Ὀϊδίετι. {ε Ῥη[ςο.Ο1αεςος, Γάετετίς Ρ. 67ο. σοπ{ἱ ρο 1Ο ΕΗΕΕΙΤ ΠΠ. 189. τν. 18ο. Ώος τος, στων ϱ) ἵπ ΡΙηζαγ] [:ασηις ἵς σα ποιο αλεπο ὃς πιεπασίοσηπι Ἠ]ης ρυΠη]απίς δετπιῖηςα. ο ο ο πρωι ον ο. : 18 ΖμβοπΗς ἵῃ «41δεη.χ. 91. 

ο αράρηι ο Αρη " οι πο ΟΡΙΊΟΠΕΠΙ γεια σ 44. Πὸν ἂν ὑπ' ὀρνιος κυνὸς ἑλκυσθῆναι] Βεπε νοτι(Ἡ νο Πρ λλο ελα ν ο], Τὸ Οή.. ον ασπὶ, 1 ο οοπΙεοεταῖ» ὁπ᾿ ὄρνιθος ἡ νλήνη ὦφελκυ- ον. ρὸ οι ἐς τῆς χώρο] ο ῥυγρίως αἆ σύῇ, «να αὖ αἶηε ῥμρίήία σεµᾖή οπγαΘα {η πΔνΟΟΠΤΟ αλ μρ Ας ΡΤΟΡΟΠΙΕ» ης {το βγος αἩ πποτεπι Ἠηῃς οοβρπὀ(οεπᾶιπα Τεύκορα, αὐί πηΠὶ πά αικὸν . «νά, ΩΜΗ οἱ πολλοί, Ἱκωῤρχεπίής ππαηις πος οι ο τῖεα Πο ππη]ια Τὸ, Πγάς Ἐε].Ῥοή: Ραπῖς ΠΠΜΙᾳΏΟΠΕ ποµποί.  Π]ι {πε, αι αἱογβπα α- ϱ, ὰ- Ἐπιεπάατο πεσεβ[ατία ποῃ 6ῇΏ, πδς ]αευῖε ἆθ» 
σης 

Ίος ἀαάποιητ, {ρα 1. . ντος ο τ ὃν ο ΟΝ »1Ηρ/4 1. Το1. δρα νοτο ὃς νἱε[ρῖης Ἱπππα νΊτηπιΣ Παιμάσπι ραΤΊ ΡίΟΤ{ΠΙ Ἰπίεζίοδ, ΠΟΠ ]ηάλεί [ος Ἡ . νι Ραὰ Ῥχοσίς ἂς ῬετΏτηπ: 
ἷ {οὰ ρ]ειαιιε Ῥοι οΠεηῖς. {ερμ]ειτα Ῥρουυῤίως Ῥο][. Ῥότί, τ, 1ο, ὃς {σα [ζῤρε τ.. ος ο, ας ο. οἳ βάρβαροι τὸς ἔπι- μφὰ Ἐά. κά 2 ραςῤίας 1. 

ο πί Ἄεπρως δυσχεραίνουσι «Ῥ/μέαγούης Υπηρ, τν. σα μας «πο 

Ρ. ότο. Ἡ. Ταπιοῃ Αἴτάκογκος ΑἴοξΩΠΙ, ανοος, 46. Κωτωκηρώσωντεε] Ὁοηνεπες αἳ ΕΙ]ραπὸ 18 
σε «ΟΤχς 4Αταπηρώδαντες, ῥ0/σ µη απσυδγ ο ῥ ἐς 1) μή: ος η οι ο ο. Έοτρι» ἀεραίεστοιτ, ολ Ψειταί (γο, πε Λοβ; μη. Τω[αµ, Πήρ.τ. 45. να Ἡ ο νοἲς τ ος, ανετίαἴας ποῦ. θέ {είπε εἰἶα 68 4 οἱγοιμη]ίήος οοπ/μηέ ο 4 ζή αμα α... 98. ος ετιπα Π]1 αιιοά Ἠοηίε, ρα /ηρ ῥεΙαπεση! «έωγηα εσγρογα. Ὑεται ὁμοῦζ ο η ον τμ ος Ιΐ η υπη, . ος Χν.Ῥ. ΤοόΘ. «ρῷ περιπλάσσοντες τὸ σώματα. Δάάε 61: ἄσητετ, τοραύτως σος πῶς 9ης Ίος ζοηβ- {ο. 4). Παῤγ]οίωηι Ἡ δε Εγροίγῥ. ΠΠ. 94. Ῥι 105. 6 Τὸ, Ἠγαε, Κεἰσμάων ὃς Ρ]πῖος αἲΠ. Ὀσμων κος ὅν αδἲ Ὃ ο μι αι ενας ν ς . -- . ο . 15 1 1άγο 145 Τ. Ἡ, Ὃι όν ον υπῖ α ο. . ἃ ο τας Ὃ οσο ρς « βρς ντος εχτερεπείο- ἁΠαιρημα, αα ὃς οσον Ῥρτ/αάτα πα ος 

ἷς ᾷς ος ἠοπημα Ῥ ην ΠΠ ΠΗ]κ{ς. φηοά. πήηπα, πια]1 οπηπίς αἰιέξοτοπι, βευα ρα]οτί δε δοπί Ότο: ες σαν ος ΠΟΙΙΙΠΗΠΙ κ εγΠςοτυπή» νεῖθτο 6εη- παφάεπι, Παιμετάπε: πάς {5βµς ἀῑος κακῶν ὠναίρεδις ο ., ο με ση τάΠίᾳ ἀάῑεγαγατίοπα Πογοζο- αμο {ηπηπίο αγάοτο 1η {οὔρθηεος ααδαμε ἔετας ὅς πο; 
Ῥίοσα, Ἰληε .. ποη) ον ο. Ῥεπο «οβηίζα αἴαμο οχ. ὁρπίος Ῥοβίας Ἱγήοαπε αριιὰ κ τ { ὁ 0μ- πηυζα, ολάσ[ς, ιο 181θεΈΙς Ἱαρί1 Τεπιροχίς Ιπήμπιετα {οι βΒ/ωήαγεζωπι Ία 14, ὃς Οµ5. ϱ. 900. ὦ, Εγάε αά[σ](αὶ σδα Ὑετρα Ἡς {οα, {πχρετο πονα. ρηΐσα Ἰςα]. Ῥον 6, 95, ο ος νοκ παπι σοπίτα Λοῤ, ες εχροᾷϊο πιθ Ίππιεη οκ αοῖς. 57. Ἱζωτεερέφατο] Τοπάα ει πατέεβάφοτο, υξί ὦλίε” ὁ ση Η, 21411 οι Τὸ. 6αἱαζεγης Αάνοτί, σράφατοτ. 166. 8"ρτα (-- 27: ὢς δὲ αρα Οἱ - Ἑλληνεά καλέουσι Ἰπυ]εοσαηη τοβἡμποπήῖς ονμμ οι αρος μὲν Σὸνκωτεσράφααο.. Ἰσαμα πιήταἲ πο Ἱπήμθα ροκίος, Πουᾶ Ὠηπάσπι Ἰβποναξ νατίλῃκως ας μα ἠδῄπιηπη α{ε, Οἱ δε πιος ππωταεήπα εβ τὰ προῖσαοντο, δὶς Τοἶοε, 0, τόμ. άσσο ησες (:οέἒ]ς ΠΠΟΣΗΠΙ Ποπήπηπῃ οκ- τα, τα. Ώε Ρήαίθή5 Ομ! Έαπιὰ ΠΗσίμητωτ, {οίσηης Ῥ Ὁ  ρἝΠοηςς δοῥο/ίαεήαε ἵπ Οομήσὶ ΝΗῦ, ἆς Απίπη, 1, 30- 1 | ο, δν | 4 Ὁ, Α 



90) 

σ9 Μα 8 Καοοσος οἱ Ἡ Ίλετης Τόπἡν αὖ Ογτο, απσθ μηππῖ[ος τερε]ςτὲ; 
Ίάα {αῦπ]α, Ἠπάε ἁσεπττυητ -α4 ιαεεάσιαοηίοθ. 
οπῖςᾳ μύες, ὃς Ιοᾳαςηά! {Π εἰς αἴνετῆτας, 

πο ἀγγέλεςα ες Σάρδιο παρ» Ἐζυρου» θέλοντες ἐπὶ .[δθνετῃ Τωπς, οε]ειτῖτιο Ίεσατος Φατάος τηί(ξ. 
ο» 9 ο» 5 1 / ον ηλ τοισι αὐτοισι ἐο1 , Τοισι καὶ Κροισῳ ήσαν κατηκοο. 

ὁ τππῖ αὰ ΟΥΤΗΠΙ, νο]επῖες ἠδάσπῃ σοπάΙπΙοπ]Ρί18. : τς πα) { καΡαϊετε Ογτο» αἴϊῑρις αι]ατι ραταθεταπῖ ΟΤΦ{ο. δὲ, ἀκούσας αὐτέω τὰ πρόίσχωτο» ἔλεξέ σφι λό-όοι. ος τς 3. κα ο» / 
09 ἄνδρα Φὰς αὐλητὴν ἰδόντα χθυν ε τῇ Ὢαλάσ- 

3 ν ση» αὐλέεμ, δοχέωτά σφεαξ ἐξελεύσεσθαι ἐς γην ὢς ὃς 
ψευσθηναι τῆς ἐλπίδος, Ὁ λα[έψ αμφίβλησρο, καὶ 

Ψεταα ΟΥ» απά1εῖς από Ρτοίστοραης, ἔα]ῖ πᾶ)- 
ΤαΓ1Π6 εἰδτε[ροπά1ε; ΤΠ ρίσῖηεπι ἵπαπῖεπ» ᾳασή- 
ἆαπι, υ0! ρΙ[ζας Ἰπτηατί σοη[ροσϊς{[εξ, σππετε τἶ- 
μα» εκἰδπιαπίεπα 605 1π ἴΘΙΤΑΙΠ ερτορ[ΏΤΟξ: 

θὠ ου Ἆ ζον ο / ” / . ὃς ὁ . ῴ περιβαλέῳ τε πλήθος σολλον τῶ {χθύων καὶ εξειρύ- αἳ {ρα {πα εν ον {αππρῖιο νεγησαίο, δὲ 
αὰι. δα Ἡ παλλομένος» εἰπεν αρα αὐτὸν πεσει ϕ' ην ο «ΟΠΙΡΙΕΧΙΠΙ εδ{ε ον 

τοὺς ἐχθος, Παύεσθε µοι ὀρχεόμθοιν επει ἐχ. ἐµέο ἴπαΧΙΡΙ6Σ ὃς 4ΗΗΠῃ Ῥα]ρίταητες «εΓπετοῖ, πεια ος ολ) ο σαι Ὄρος μὸν. ἀῑχΙδίεΙρουπη ρί[οἴρις; Τεπιρογατε πι α {α]- ) αὐλέωτος ἠθέλετε ἐχββαίνευ ορχεύµεοι, Κ Όρου µε. ᾿ 
τῶτον τὸν λόγο τοῖσι Ίωσι καὶ τοῖσι Αἰολεὺσι τῶνδὲ 
εὔνεκα, ἔλεξε, ὅτι δὴ οἱ Ίωνες πρότερο αὐτᾶ ΚΚύρη δει- 
θώτορ 5 δι ἄγγέλων απίφασθαί σφεας αν πὸ Κροίσενζ 
εκ, ἐπείθοτο" τότε δὲ κατεργασµένων τῶν πρηγμάτῶ», 

ἰαπάο, 4Παπάο ποπ Πρι] νοβῖς πια σππεπῖε σ- 
βτςᾷ1 {α]ταπάὀ, απο πατγαοποπι Όγτας Τοηί- 
Ῥα5 ΑΕοιεπῇῄριςαε Ίάεο ἀῑχίε, αἷοὰ 19Πε5 

Ώρες 1ρεο ΟΥτο Ρεῖ Ίερατος Ῥεϊσπῖς» εξ α ΟΓΩ[6 
ἀε[βεετεπῖ, τοςι{ανοΓαπτ: ας τηπή ἀθπτιπ], ΤΕ: 5” ς ω 9 Δ ο 3 9 . ᾿ . ο. σαν ἐτοιμοι πείθεσθαι Κύρῳ, ὁ μὲν δὲ, ὀργή ἐχόμεοε ιδ ΡεΓ[εδῖς, Ραταεῖ εδ[εηε Ογ{ο Ἱπιρεταῖα [3 ἳ ὴ 2 / η Ἐλεγέ σφι τάδε. Ίωνες δὲ ὡς ἤκεσαν τότων ἆ ὄγεει- 

͵ / / χθέντων ἐ τὰς πόλιας» τείχεώ τε περιεβάλλωώτο- | ; » / 5. 2] τ.μ {αᾶς οἴγ]ταῖες ἑα τε]αῖα ο5[οΠἳ. τΙΠΙ πιαΠ]α σοπι- οἱ Χάί συέλεγαωτο ἐς Π1αγιωγιο) οἱ ἀλλοι πλην : ἶ 2 ' νο) ... 2 - 1 Ὕ ] / ο ρω, 5 Ἡ ζ πηηηίαης Ππρι]1, τάΠῃ εοπρτεραβραητΙΓ1ῃ Ῥαπ1ο- 
Μιλησίωγ" προς μούγθᾳ γας τετες ὄθκιο Ίκυρος εποή- Πῖηπῃ α]ῇ ΟΠΙΠΕΡ, ῬΓωίετ Ἀβι]εβος; αιίρρο επΙα ορ ην ς / ων ὴ ωΗ λ"! 2 .α ΡΡ σατο.επ οἷσί προ Λυδός. τοισι δὲ λοιποισι ]ωσι ἕ- Μὴ5 {019 Γωφ:15 Ιπ]εγαι Ογτις, Ἰἰσάστη σοπά1είο- 
δόξε κοιῶ λόγῳπέμπευ αγγέλες ἐς πάρτη, δη πῖρις αΙρις ὅς Τάι». Ῥοττο τε]φπῖ 1966 / / 7. ς ον α/ ο” ων λ σοµένὰς Ίωσι τιμώρίεψ. Οἱ δε ἴωνες ὗτοι, τῶν καὶ τὸ οπηπΏΠ1 ποπ]]πε ἁεσγεναγηπῖ Ἱεραῖος ορατίαπΙ 2 ω ον τω το : ο. : ΓΠανίωνιόν ἐσιν τε μὲν ερανοῦ» χα τω 9 θρέων ο 8Ο ΗΕΤΟΤΕΣ Ύαὐι τοδατεπῖ Τοπῖδιις αασ]]]ο νεπίΤθ. ον ς ’ η ΙΩΤ1 -.ἴ υ] τῷ καλλίσῳ ἐτύγχανο ἱδρυσάμενοι πόλιας πώντω. 19355 νετο ΠΠ πὰ α,ιου Ῥαπίοπίαπη 4ποήμς ΡΕΙ-145 

ο ο ο, . ο ὁω οὐμε Ἀπεῖ, πῖρες Ἠαβεπε ουπι σ]ὶ Ῥοπ]εαῖς, ΤΗΠΙ 6. α ο)ὼ Ξ ΝΑ 2 ᾿ μπω Τῶ8 Ύμεις μου ουτε γαρ το οῶ αυτη ποπβῖμπι σοπιιποσ είς Ρυ]σμεττῖπιε Πίας ΡΙῶ χώρια  τῶυτο π΄οιεει τή Ιωνίήν ουτετα χάτω, οὖτε 
} λ δι 1] ὶ κος / ο λ ' Τα “προς τὴν Ἰῶ, οὔτε τα πρὸς Τὸ ἐσπέρη! τα μὲν, 
τι ο ο τε ω / ἈΝ ες 4 ὑπο τὰ ψυγθὸ τε καὶ ὑγεῦ πιέζόµυα, τα δὲ, ὑπὸρς 

που ὃ θερμοῶῦ τε καὶ αὐχμώδις γλᾶσσω δὲ ἑ τὴν δῖι Ρίαρα, Ιοηίαπι ας Ίπ Ρατῖς απιπ]ατί Ρορῇῖ. 

οπιπ]ρης εηείρς αιἶαβ Πος πονῖπηις, αἀθο Πξ. 

εα αἱ 1η οπεηίεπη πες φ1 ἵη οσσϊάσηίαπι Υεἴ” 
ν σος ην / νεα 1ο .. Βαμ]άεπα Ίο νεὶ Εροτε νε] αααῖς ρτοπηΙτυΙ: υτν τοι γὲ τέσσερις πα- Ἡ 5 να ον οακαδεμαλλα ο ΕΕ ΤΜΗΡ Ί]α τατ[α5 σαἱοχε ας Πτα {ηπαἱει. Γήπραα αταῃ- ϱαγωγεῶν. ΜΙλητος µε αυτέεων πρώτη κέεται πολι 
μα μετὰ δὲ, Μυής σος Πρή Ἶρς οἷν ΤΠ ποπ εαἀεπα, {εὰ αΠατιογ ἀεγῖναΙοπΙπῃ Π]ο- 

σος οὖν ο» τῃ Καρίη κατοίκητα! ο κατα Ταυταθο 

διαλεγόμεαί σφι. αἷδε ο) τῇ Λυδή ἶ Ἔφεσος, βία Πι 
Ἐολοφω» Λέβεδος, Τέως, Κλαζμυαί, Φώκαια. }νετοΙη Ώγάία, Ἐρῃε[ις, (οἰορποῃ, Τ,ομο 
αὗται δὲ αἱ πόλιε τῆσι πρότερον λεχβεσήσι ὑμο- Τ6υ, ΟΙαΖοπιοῶῦ 

5. ἸΜ]εῖας Ῥτίπια Θατπι τῃς α ΠΙΓΙΟΙ6Π1 
1ασεῖ. Ῥο[ Παπς Μγις ὃς Ῥτίεπα: Πο ἵῃ Ομτ]α 

ηὲ, εαἀετη Ἱπῖετ {ε Πησιια πτσῃτος, πα 
ι ἀμδ, 

»Έποσσα, ας οι 1ωπῃ αἷῖ- 
λογέεσι κατὰ Ὑγλῶσσαν οὐδὲ, Κ σφὶ δὲ όμοφω- ας ο Ε απαητΙπῃ αἆ Ἱηριαπι ατθπει , πι- ι ο» . - ἐν .ᾱ. / ου ο: 

γέσσι, ἔτι δὲ τρές ὑπόλοποι Ἰάδες πόλιες, τῶ αἷος.ο δΕΠΕΤΕ οοηγαπ/απῖ, ἴπίετ [6 {απηςῃ θα ἆοπῃ {ο- 
νε / λ ο ς ο ρὰ 

Φύο μεν γήσες οἰχέάταιί, Σάμο τε καὶ Χϊω' ἡ δὲ µία 
3 ρω 3 / ϱ/ 3 β ο. ] ϱν α η ο) τῇ ηπείρῳ Ίδουται, Ερυθραῖ" 1 .Χἷο μό νυν χαὶ 

ου 1 γε. ρολ) ὰ Ἐρυθραιοι κατὰ τωὺτὸ δἰαλέγωται, Σαάμιοι δὲ ἐπ' 

παπί Ππρια. Τε]ῖπθ βιΏξ ττος πες οπίσα , ααΤπ1 ἀπας Ιη/α]ας Παδ]ταπε, ΘΑΠΊΠῃ δ- ΟμΙππι, 
υπ 1Π εοππεηιῖ ῄτα, Ῥηψιῃτο, Εκ ]ής ορμής 
Ῥτγιμτω] εαπάεπῃ {εγπηοπῖς ΡτορΓΘΓΠΤΟΠΙ 6ΧοΓ- 

εωῦτῶν οεΠῖ; Φαπηἱ νοτο 4) []ς ἀἴδεγεραπῖσς, ρτορτῖαπα 

ὦ Πρὸς ΚΌρου ἐς Σάρδεις κει. 
πας” 

Ίος προῖσγοντο ἵπ ἘάοΊη 0ο, Βαγής. Ὑη]σο ποοέ ίῃ οοἆς | 111. ὦ ν πβὂἔσφοντο, ὅ Ἠολεῦν ἵῃπ οοᾶσπι Ώπι ἐξερύσαι.  οὁ ή. «{π{., νυ]ρ ον η, ῥέσχ Ῥωλεῖν : 
(οπου. 4πεπΙ νιάε,. ΄ ε Οπιπθρ 

1454. «τί.» 1π οετοῃῖς τὲ αεί. ῥ Ίο 

ο απ] αγ «4, Β, δί ὠγγέλου. ἆ Η. «ΐ1{. αὉ «40 ο ἀνενειχθέντες. Ὠεπε θυρέων 6ΊΊ4ΠΙ [ε, ἵπ {1. ὀρέων. 7Η. ὃς «ῑᾗ., νι]σο τὠῦτὸ ἐπειέετο Ἰω/ῃ. 
2 τέσσαρας «41δ, ὃς Ῥαγί. δ. ο «ο, Ίνοχ ὠυτῶν γμ]σο. { Εα- εἴ ῥίέρῥαην Άγα,ΊῃΠνος, ᾖ 040. σφὶ «41. Ῥανὴς, }. ὃτ ή { Οἶταῖ ο/έρδαη ΔΥ5. ἵη Χίος. 

7ο. ΔΙ ὦνγέλων] ὙΝἱάο Ονοµρυύήη ἃτ {πρτα Ο, 76. 
ὅτ 90. 

ὅο. Καὶ τῶν ὀρέων] Φἱπό σοπίτονοµ/ᾳ οουη]οῖ ἆδιιο- τας: τῶν ὠρέων ἐν τῷ χαλλίσῳ ἐτύγχανον Ἱδρυσάμενοι πό- 
λιας᾽ Ώθθο αηπι ἆς Ιοπίρης Φἰσλπτησ, τοἰ]]ε σππης ἆῑι- 
Ὀἴηπῃ, ω ον 6.149. οὗτοι οἳ Αἰολέες φώρην μὲν ἔτυχον κτί- 
στὲ; Αμδω Ἰῶνων, ὡρέων δὲ Ίχρυσων οὖμ ὁμοίως. τούτο 
7): οὐ εοε] ἔσή]οῃ Τ6Ε1ΗβΕΥΙ2// πεζα σφι σευδέρα). 

το ο. 77. εχορρΏῖς Ἱποο]ίς 14μγας, εδ[ε ἀῑοιητα 
ΔΕΡΥΡΕΙ ὑγμρέσωτοι πάντων ὠνήρώπων, τῶν ὠρέων, ἐμοὶ 
δοκέε» εὔεκεν» ὅτι οὗ μετρλλώσσουσ!". (Πο Ἱερεπα:) 
ἐν γὰρ τῇσι µεταβολῆσι τοῖσι ὠνθρώποισι αἱ νοῦσει μάλα 
γήνουται» --- τῶν ὠρέων µάλισα. Ἱ.. τπτ, 6. 1οό. Οπαροῖα 
τὰς ὥρως πολλών τι κάλλισα κεχραμένας ἔλαχε. αἴηι]ε 1π 
Ὠχαςεία, ΡΙαε{[εην Αελοπίς ατα τοπιής σος]! {μαι 
«οπής {αΙΗΡετα (οπιροχίθο, Ἰπ Ἔϊππαςο Ροπή 
ων Αἴθῑζαπι ΝἩποτνα ἀῑσίτι ε]ερίςί[α,, τὴν εὖκρα- 
η ρολ δβῶν πο τοζῖα εογηρ]ε νυ]βαίαπ ΥοςεπΙ ὁρῶν 
νιμωτώτους. τλ εἰ Φυτῷ ο ὢ τόπῳ)) κτιδοῦσα, ὅτι Φρο- 
πα ος οἱσε «φαοαίωςτ εἰεῖο [α]μῤγ [ηί- 

ἀΓοΗΠΙΘΠΕηη κα Λγηάεμέᾖπο Ἰεγαοί ᾖορο, Ιάσπι 
Ἄλοπιονας ὑπὲρ σπα 1115 ρε {6 ΗΙΕΙς β/]η/ο Ρ.Π.Ε. 

/ ; 

Έα ἵῃ Τί πηήρ ο Ἰς ὥρως μετριώτατον κἐκραµένας. -ἃ οἷκ ἳ : . 
44ἱβεῃ. ΙΧ. Ῥ. 97ο, ἃς οται «4γί ορῥά Πεν ἐν Ὥραις. ΝΙά. 
Λᾷεα, οκ ἀεβετάτεο «/[4ΗΦΟΗ, ΛΠΙΠ. ΊΧ,, ο. τα, {11γ1- ἁγπιαες Ῥοεη, ἀαδῖί ή ήαγοῤην 

ἆςα Ἐχίο Ρ. όοἡ- Ἑ,. Ἱπβρπῖς Ίῃ 60π1 Τοπ] ]οοἳ ᾗς (ο1ηῃ- 
τς υ]είπια: 'Α. δὲ Ἑλλὼς Ασία τε τρέφει κάλλισα, Τῇς 
Φε δέλεαρ ἔχοντες συνθηρεύοµεν. (γοπίης ΤΠ Έχεοτρι, Ρ.. 
4339. ρατισιρίο ἔχοτες {αβίαΠτ ἔντοῦή», Οοιτίσε» 
{οάθς: “Α 5 Ἑλλὰς ᾿Δσίω τε κώλλισα τρέφει, Τῆς τῆσδε 
δέλεαρ ἔχοντερ οὗ θήρεύομεν. 5ΙΠΡΗΙα ροδίοπι Ὡς δγέρί- 
αρα αάΠτπιατ]. νΑΙΚΕΝ. 
..8ο, Κο) τῶν ὀρέων] Ίο ἁμδίπι εῇ, απ] τοᾶχς ἀοέξ 
Ψπν (2γ/γσεΗς, (Σεἱποσίης Λες, Πε απ: ὦ- | ρέων, τε[οΠρ[ετίπε. παπι πποπβτην]: ΔΟΔεΡ Ο. 149.» 
ἴπα ἔσυ[ωμίας νΠ» ο. Ἴωσι δὲ ένα μὲν ἐπιτηδειότατᾶ 
ὡρῶν κράσεως ἡὶ χώρα. Έγεηεῃς οἲξ οοπ8Η{1ο ἐρέων δε ᾧ- 
ρῶν Ίνα ὀρέων, ὡρρίων ἵῃ [ο]ιθᾷ]ς, ἆς αὖα αῑας. -1ά ρεῖ- 
ΠΗΤΗΠΙ 5 ΟοΠ]ηταδ{ο ρἰαγοραια ἵπ οὗρέων νοςβρι[ο, Ἡ- 
Ῥτατίος. | 

90. Μνρύς τε] ἸΜγιπέεπι Οᾳτίας 1ρ]ά σπα τρις {010- 
Πα[ζος Τ δα). 1, 199. Ἰηνίτο βγή/οπίο ἆς ᾖ. Ρε: 
15 151. 38 41 ει {οἱογῆμης Τεζε πἀρο[ηήε, τοπηροτᾶ 
ερία ἀδήποπεπάα» ῥρτπτης οαπίαε» ἀείπεερς ]οπίαξ 
βηκίει Ῥατα Ουζερης Ἱη πα δεποΠαβοῃ. [η βρζο( 
19άΐαε οἶπι Ἵχρο» Ίάεπι να]ει. Ῥεπο ζωη, Δήρέ)- 
[ης απ. 1οξξ, Ἡ» 1. : 
..98. Ἐρυθραϊ) Ἠπυεί «702, 86ΤΙΠ. ΧΧνΠΙ. ϱ. το7. ΥΕ 
τετίς {οΠρτοτίς Παρπισηεπα, ογιο Ῥμη]οί[ορῃί ἔη/[εὔή1» 
αιιοά Ε7σήσΜο ππ]]α οπιδ[α αβ{οσίσης, ἵπ αμο Ατολιοϊί-- 
πιης ἐξ Ἐρυύραίην τῆς Ἰώνων πόλεως. Όωπε Ιδυῖε ρα 

163 
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«εέ, δ]ς απ]άσπῃ 1]]ᾳ Ίτα «ΟΠΊΠΠΟΤΙΙ5, Ίος Τσε 
{ροπ/ηπι εἰς ἀθαῖτ, Τομες Π]ς αιιἀ]τῖς, «παπι αά 3 

πε(πε {ΠρεΠοΥ τρίο, πες Ιη[οτῖος, πεαπε 



ὃς ἀπηρεοϊβῖιας, Τρίαίμπα οοηµα ἵα ἔαημα, Ὠοσίεπβαπι 
Τπιορίας Αροϊϊο, Ἠαιίσατηας[ας οκ οχροτε Ώοτίσο ρυ]α. 

ἳ 
ος ης 

οσ απ θι απσος α 
ως [ουπία Ειοτῖῃι ἀποάσςῖαι μτοςς, 

κι τεζερετπῖ Ιοᾳπεπά! Γοσπιαπη. Δίαιςε ἑωύτῶ µοῦοι τοι χαρακτηρες Ὑλώσσης Ττέδσερις 
. . - Αα ο 3 μα. , μα.” τ43 Αι 1Π. πποάππῃ αρ οΠΙΠΙΠΟ Πηριαταπι «γήοωται. Τέτων ὃὴ ὦ τῶν ᾿Ἱώνων οἱ Μιλάσίόι μὲν Ἰ- 

ΤΟΡΥ : ἷ ο ο. κε ν) ο. ο  Ῥτορτεῖαϊες 6 Ποτί]ῃ Ίοηύπι ΜΠΕΠΙ Ίσαν ον σκέπη τοῦ Φόθε Ὁ ὄρΧΙοΥ πποϊήσάµιεγοι" τοῖσι δὲ :εταηῖ, Η11Π οριερεπάο πιετα{ωάμς ρερίσεταπῖ. ο, ως δεινὸν οὐδέν. οὔτε γὰρ Φοίνικες Ἰσάν τ ξ Ξ : ἔ ᾽ 1) Ἱη[παίρης απέοπα Πογαπι πη]άυπη σταντας Εαῖε λε κ αλά ες ο 
χὠ Περσέω χατηκοσι ουτε ἀὐτοί οἱ 11ερσαι γάν[ρά,- τηςϊπεπάπτα  αποά Ῥεγβς Ῥπωπίσες ποπάπ1α 3 δι 1861] ἴρςὶ | ί δὲ ἄπὸ τῶ ἄλλων Των οὗτοι εδίεητ {α1εξΕΙ, ὅτε Ἱροί Ῥογ[ο παναίοπι αμα Τῶ. ἀπεσχίσθησω δὲ ἀπὸ τῶι α πα σο 

πο Ἡαδετειτ. Ῥοψτο Π{ ΠΟΠ αἴἴαπι οῦ σαδβΊῃ 5χατ᾽ ἄλλο μὲν οὐδὲν, ἀσθειέος δὲ εντος τοῦ πεάγτὸς 
αὖ Τοπίρις εταπῖ τε[εξΏ!, 4παπλ αποά 6ΗΤῃ Ίπι- τότε Ἑλληπκοῦ γέεος /πολλῷ δὲ ) ἀσθσέφατον τῶν 

ρίὰσ αμα Ἰαθα κας ος μμ ομεεορ- ἐβίω τὸ Ἰσμων, καὶ λόγω Ἰλαχίκν, ὅτι γὰθ μλ Ιπ. ος ΤΗΠΙΠΙΗ ΤΠΟΠΙΕΠΗ. ἛΆθηαι, Ἡν οὐδὲν ἄλλο 5 πόλισμα λόγιο. οἱ μέν 
]συ]ά στη ρτΦίοτ ππας Αἴησῃας. ἷ πας. ηυ]ία ήῃδα]α | ) Δ κό 2! 2. 

: η νυν ἄλλοι Ίωνες καὶ ᾿Αθήναιοι ἔφυγου τούνομά, οὗ βε- Ἱπῃρη]ς οἵαις ππἆο αἰῖ Ίοπος ὅς Αἰ]λοπίθπ{ος - . νι . ιό ως το 
ἸοηΗ!ῃ Ποπιεῃ τα[Ισοταπῖ, πο]επίος αρρε[ατ τολόμοοι Ίων κεκλησθαι, ἄλλα, καὶ η φαθνοταί µοῦ 
Ί ἡ ξ οκ λᾱ 4 ὐς 3 , β ο. | δὲ 
οΠᾳ5. Οπείαιη πππο Ρ]εγοδᾳις εκ Π]]ς αρ-. οἱ πολλοι " αὕτεω ἐπαισχύνεσθαι τῳ Ἀνόματι. αἱ ος 

ον οσι 
ο. κ. - 

«το Ἔροεα χλΒιω αδ σ ουν 

ο 

Ρατειποπηπ]κΙῆας ριἆετα. Οδιετηπιἁποάσσῖα δυώδεκα πόλιες αὗτοί τῷ τὲἐνόματι ηγάλλώτο ήὰἱ 
ος ας Ώοπ]Πε 1ρςο ϱ]οτίαβαπεας, ὃς ἔα- {ρὸνἱδρύσαντο, ἐπί τε σφέων αὐτέω τῷ ο ὄνομα ἔθεν- 

πα] δη ο ωσες το το Παιόνων ἐβελεύσαυτο δὲ αὐτὸ. τας ἀδοῦναι ... 
Ρατιῖσ]ρες [ασστο ἁθογονοΓαπε: πες εΤΑΠΙ ασ οο οί ο. ος δι αρ τα ὃν ο -ε 

141 Ρο υ]ατεπὲ Ραγεἱαῖρες Βετῖ, πἰβὀπηγγπαϊ,. Ία- ο οτι μη ον τα. Εάν ολ -- 
]ε απἱρρίαπι ΏομίεΠβΡηςασσἰά1ε, αἱ Ῥοηταροβα Τα πόλιος συν χῶρη Δωρίς, πρότερο δε Ἑδαπολίο 
Ώππς τοβίοΏςπι Ἰπσο]ιπε, 15) «αάσπῃ απο Ἐδ: ΤΠ αὐτῆς ταύτης καλέοµέής, Φυλάσσωται  ὔ 
Χαροῇδ νοςαραϊησ; παπι ὅς Πἱ σἈναπί ηθ 4πεπὶ ῥµηδώμες ἐσδέζασθαι τών προσοίκώγ' Δωριέων ἐς τὸ 
ε Ηπ]ηπηής Ῥοπίοπβδης αὖ Τπορίοιπι {ασταπ]οΟξ Τριοπικὸν ἱρό: ἀλλὰ καὶ σφέων αὐτέων τοὺς Πέρὶ 
«απ τζαης: 84εο πῖ εἴἶαπι εκ ῬοριαΠρης {αἱς.  πὺ [ρὸν αγομήσαντας ἐξεκλήΐσαν Τη μέτοχος, ο) γὰδ 
απ] {αστὶ Ίεβεπι τταΏδρτεςῇ οσ[δητ, α σοπατηαπῖ- ΠΕ ορ κο) .., λὰ 
σαϊῖοπο οκοα{[εΠητ, ΄ΊΝαπι 1η σετίατηῖπε Δροὶ - αμα ον ο σα 
Ππ16 Ἐτιορῃ τπ]ροάες νὶξεοτῖρας σοπ/{Ἡταθβα- τρίποδας άλλη τε κ ο ο νοκ 
ἐὰσ οἶἵη ατεῖ: 41105 ασσερίος ποῃΏ α {αστο εἴοι- λαμβάνοτας εκ. τὸ ιροῦ μὴ ἐκφέριυ, ἀλλ αυτὸυ 
το, {εᾷ ἀεο ἀϊσατε Ιρ]άεπι οροστεραι. Αι νΙ:οδούατιθέναι τῷ Φεῷ. α)ρ ὧν Αλικανησεὺς, τῷ οὔ- 
απ]άαπι ΠαᾖΠσαγπα»[επῇ8 » ποπ]πε Αραβειες» μα, Ἡν ̓ Αγασικλέης, γικήσας» 5 τὸν νό τρ χατήλό- 
ν]ξτοτία ροῦ1εὴς, {Η5Ε1πηΙς Ί6δεπ] ΠαΏς γ]οίατα. Ύήσε' Φέρων δὲ πρὸς τὰ ἑωῦτου. οἰκία προσέπασσά- 
τΠροάεπ]ατΕ ἀοπήσι {ΠαΠ1 Εέχεῃς «ἶανο α[ῇρε- ᾿ λωυσε τὸν τρίποδα, δὼ ταύτην τὸν αἰτίην αἱ οτέντε 

τε. Έτορτετ ᾳποά εοπηπκ[απα, απἴπαπε Π9 εἷ- πόλίέ Λίνδος καὶ Ἰηλυσσός τε καὶ ἃ Κάμερος 
γιταῖες., 1 1πά19., Ταἱγδίις, ζαπτης, 0ο5 αἴαιε ντο ών να ν - τν μον 
Οπίάάς, {οχίαπα οἰνίτατοπι Ἠα]ἰδατπαδ[απι α {α-θο Κω αἱ Ειόοον ἐξεκλλῖσαν τής µετοχή» την 

ετοτήτη ραγεὶαἰραῖοπε 16πΙΟΨΕΤΙΠΙΣ Άας ν]άε- ΕΤ Πολ Αλικαβησω., Τουτοίσι μεν Υυν τας 
145 μισεῖ Ῥωπα Ταἱἱσατηας/εος σά[ήσαπτες,. Δια ημίην οὗτοι ἐπέθηκαν. Δοκέεσι δέ µοι δυώδεκα πλιας 

πι {απο ν]άεπέητ 1οΏες ἀμοφεςίπι Γεε]κ[α 6ἰ- ποήσασθαι οἱ Ίωγεο καὶ εἰχ, εθελ]σαι πλεῦνας ἐσδὲ- 
ος Ψο]η!δίο Ρ]ητες γεαῖρείε» Ῥτορίει-. ἕασθαι, τοῦδε εὔνεκα, ἶ ὅτι καὶ ὅτε «) Πελοπωήσῳ 

ο ο πε αρ. ο γοσι κοκ νο ο λονα αιῶν, τῶν ἐξελασάντων Ἴωνας δυώδέχκά, έσ-ι μέ έας θμπα ππης 4πσοφας Αεμσοτιπή, απ Ίοπας ο{ο: «ιο Τον ἐσέλαδαή' λάμνα τν 
ἄρας ἠμῖς εχεροτάπε, ἀποάσαίπα {ππε ραστος, Μελάνη μέν τε πρώτη Ἐν προς Σιυῶρο µετα, δεν 
Ν επρεΡρτίπηα ΡῇοΡρε ΡΙ6γοπεπι ε[{Ῥε]]εῃα, ἀείη- Ἄιγείρα . . Ἄιγαυ ο .. Εραθι ποταµος αν ώγαος. 
4ε ΛΗρίτα δε Αβρο, ἵη 4πα ε[ι ΟταιλιςΠανῖης ἐσί, ὧπο τᾶ ο 8 Ππαλίή ποταµος Τὸ οὕνομα ἐσχε"' 
ο. 8 αὐο 1τα σις ᾖ]]α νοσατις ε{:: δε Βιχαμοχαὶ Έοῦρα» καὶ] Ἑλίκη, (ε τὴν κατέφυγω Των 
ορ πατάς Αλοἰιοοῖς Ῥε]]ο ΠαξΗὶ Το- "ὑπὸ ᾽Αχαιῶ µάχη ἐσσωθέτες) καὶ Αίγιο, καὶ ης» οοπίδετυπε» ὃς ΑΕρίοι» ὃς Έμγρες, ὅς ΄ Ῥύ,ς, ν ρς εδ. ο ολα νὸ 

Ῥαϊχοπίος, ὃς Ῥμαιεη[ος, αἴθμο Οἶρπις, υρὶ ος  οΣ ΙΑΤΡ χαὶ Ῥαρώςν καὶ αν ν πο σα πο λώώμα, πνῤάστισιως τή «μπίς «ΤΘΡΗΣ, 

| ο ον πρ ο ώρας «μες 4μς. αΗτο. 14. 4.4. Πκασιλαιασυἡῤνα επι Ρα 4. πε(πξ ήλα]ε, 
μέσος «νο σμίς πολι λογίµη Ἡ, 12., ΕφΙΙς οοπ{σπεῖ Τόο. ή. ἵη λόχιμο. ΕΒΙΗΡ ᾠσαύτως ῥεῖ: 

παμτς ας ἸσαΠΕΗΕΙὰ πποπμοταπὲ ἀοξ νή. . ἆ ᾽Αυτῶν ει, Νίο οὐνόμωτι «4:λ.. νυ]ρο ὀνόματι. -ε 4]: αἰ1. 
τοὔνομῳ ὃς ἐπίπε», «4. ἐπεί τε. 96ὰ ἐπὶ σφέων αὐτέων τῷ «4:ῇ. δε εί. Ὦ οσι ιερύαη. ἵπ Τρόπιν. Αιαϊΐπι αὐτῶν νυ]ρας, ὃς ὠνομίσοντες «ἱάι. Ῥαμ]ϊο απις εἰσδέξεσύρι «19. ξ Τῶν νόμων αγίς, ϐ. ὁ Ἱζόμιρο «Ίιχ. Γεπι ΠΠΟΣ οὗτοι ταύτην τ. ζ. ἐπεθ. Τημίατο ουάΊπο, 

1Η Απ νν αρ 

τον Ἡἳ Ἡ Β]μέαγοβὸ- νὶς ἀνσσα(ην, Ἰαήου ΠΕΙ Ἐρυῤραοι, ο. Σάμιοι, ΤΡΙ σαρά Ίπ Ἰτο ποἰῇ. Ομαἱοἰάσπῄτπ. : Απάμοιώι «Πάε. Έμαρο, Ῥ. 908. Ἑ. Τησοπ 11 εδίο Ἔρετριαῖοι εχ Ἠδοεα. αιιοά «Βγγεῥγσο] Ῥοροί]μο ἃτ ΔειοΏηε Ἰοηᾳῖης οδίοπὲ τοπιοΒ ἵη Π]ήβον, Ἰοοςρ, η «1» ϱ. 130. ΊΝοι {485 σοπ/Η]έο,. Ίοῃβς πιο [Ισ ηειής, «τι σαν ἐν σκέπῇ σοῦ φόβου]. Ῥεοτ Ἰπεεγρτςς οί Ταςέθέ4: ΠἩρεττῖππς 24 οὐγεσεμᾶο «πεμ.  Μἱὰς ΙΙΙ οσπβοπίς, Ὡς Βρατιαπῖς «{γΙάρς τ. 1. ρ: 476. ἐν σκά-- τή πο 'φοῦ πολόμου πό) τῶν πραγμάτων ο ας 
ο ο ας ας οἡβομ/ΙαγΗ γι ορίΗΜοΠέΗη» νονΏε «σηλε- πλ να πποάιπι Γῥαμίμς τ.τ. Ῥ. 919.Β. Απιρο 
κό, μι ος νΠ» 210.172, «ἄε]ίσημν ἆα Απρ]: 
ΑΔ 9) ἐκ στα ρ(ετη ποῦ. κινδύνου καὶ ἐλευθερίᾳ νένόμενοί ος νο ο ΠΙΑ Ταχοταπα αηρη(Πας τεσορβί ὃν αρ ιο Ἰπᾶὶ ὃς ης ωκάσουσί. Θυ16 αὐιπάς ο[ἵεη- θε σε οσον νὰ ας μολις ΠΙςΙΙ5 ΕΠΙΕΠ ΤΠ 

11, Ἐπαισχύνεσθαι γῷ η ης 
Πδἱ ππους Ρ//αγούης ἂθ Μαίαα ος 
µ 

Εἶϊίαι Ἠπος {οἱ1εο 
58, Ὦ, Μος εἰε- 

/ . 

ἕ Κα) ὅτι κο «414, ή. 41,» πρὸ τμ βαΓΗ. δι ὃς ΓΑ { Ἠλίβή 

με ἱδρύσαντου τῷ ἐπὶ σφέων ὅεο., πέαιέ 1 Ἱπεομπῖσ: 
ἆσπι {οταες. πιοάο πε νειροτήπῃ αῑας 1 5, οτάό 65: 
{ει Μα] {οΗρεῖς οὐτεπρετατε, ἨΙάς εν. Εἱοηγέ 
Ο)/{, Ἠσοιοάοι. Ρ. τοο. Ὃ παρ 4 
«9ο, Τοῦ Ἐριπίου ᾽Απόλλωνε] Ὀϊφοπαε Οπασυ52α 
Ἰδεοεγ)Η] Τάγί!, ΧΝΠ» 69. ἄγεται κοωῇ ὑπὸ τῶν Δορίξων ῇ 
φὼν ἐν Τριπῳ Νύμφαις, ᾿Απόλλωνι, Ποσειδῶρί. 8, 
Ο/ δαµα[ιη αά {ν/[ζγέρή. [Πογσαἰς -4Ηἱο. ὦς οο: ορ 9 
σος θ κοδνρς νι ΤΘΠΥ ος ἀοάϊσαάς» «0, 13 14 

ο6. Τὸν 7όμον .---.. Νοή, Φερμσει ί νο ων 

ἔκ Βταρτη, Ο04: Κασήὶ, Όσνις Ηπαριοῖ Αλ υ «ἈλΗπη {6- 
ούπάιπι αάβτιοτο 1η πιοτο Ἠαῦοῖ η» 125: ΥΠΙ, 46. Α΄ 
τον Ῥγουορίωτ., απ -Ῥαῖί, απ, ἵ» ο. Ῥουλώκιος δὲ δὐκ 
ἁλογήσας τὰ φενραµµφαι Ῥο νο. το 
Δε ρτοδας 16 (προσίας εἰ! 1Ο] ο 5. Τον 5ο, ὅσα, 
τασι Πελλήνη μὲν τε πρώτή προς Σμκυῶνος]. /γαῦσ Ν τι 

ης 4 

Ρ:50τ, Ίπος οκρσεσήζ, Πρὸς Σ/ρωῶνος {οἱο Πηροπίϊ τοπ]. 
ἔ/ζώδοπις ὃς {[. Γοεής τεήμοταπε; Ώς αππϊΕ 10 {/. ο ον 

νη(Βὰ Εαάοία Βρα/αΠίαε γη: ὃς ο λα ιών {35 αἱ αι 

ί 



61 

σο 

ο, τῷ Πάρος ποταμὺς μέγας ἐσί. καὶ Δύμη, καὶ 
Τριταίεες, οἳ µοῦνοι 3 τουτέων µεσύγαιοι οἰχέεσι. Ταὺ- 

τα δυώδεχα µέ 
νών Ἡν. τουτέων δὴ εἴνεκα, καὶ οἱ Τωγες δυώδοια πόλιας 

ἐποήσαντο ἐπεὶ Ὁ ὡς γέ τι µαλλω οὗτοι "Τωνές εἰσι 

τῶ ἄλλων Ἰωῶν» Ἰ χάλλίο τε γεγόασι, μωρίή 

πολλὴ λέγευ᾽ τῶν Ἴλβαντες μὲ εξ Εὐβοίη: εἰσὶ εκ. 

ἐλαχίση μοῖρα, 

µατος οὐδέ., Μυύαι δὲ Ὀρχομθίοισι ἀαμεμίχαται, 

καὶ Καδμξοι ο καὶ Δρώπες; καὶ Φωκέε, ἀπεοδά- 

σμιοι» καὶ Μολοσσοίο καὶ Αθκάδε Πελασγοί » χα 

Δωριέες Ἐπιδαύριι» ἄλλα τέ έθκα πολλὰ ἀναμε- 
ο. ’ 9 Ν 3 / 9 ὰ τν 1 νὲ . - 115 

(μίχαται. οἱ δὲ αὐτέω ἆ ἀπὸ του πρυτανϊΏ τουδδίητετ {ο εοπηπηίχι Ώπε. Ἡοτυπη Ἡ]ί εκ ΛΙΠό 
/ χ 

᾽Αδιναίων ὀρμηθώτες, καὶ νοµίζωτες γεναιότατοι εἶναι 
/ ο πνν πο ο] ο» 9 Ζ΄ 5 πα 

Ἰώνων ὧτοι δὲ 5 γυαιχκας Ἰγάγοτο ἐσ την ἀ ποικίην 
- ὃν ἔι } ολ σκ-ᾱ Ν { ἀλλὰ Καεέΐρας ἔσχω», τῶ) ἐφόγευσαν τοὺς γωέας. διὰ 

ο» Ν λ / ς ων | ΝΣ / 

χῶτο δὲ τὸ Φόνο αἱ γυναικες αὗται» γόμον έμθα» 
, » / 3 / λ πα . 

σίσι αὐτῆσι ὄρκες ἐπήλασαω, καὶ παρέδοσαν τῆσιό 
/ / ο ρω. ον ο Ν 

Θυγατράσι μή χοτέ ὀµοσιτησαι Τοισι ἀγδράσι» µε 
3) ο θε κο ον νά. Ωω ς/ ϱ/ 

εόματι [βῶσαι Τον ἑωύτῆς ἄὖθρα, τᾶδε εἵγεκα, ὅτι 
7 ΔΝ / σας ο 

ἐΦώευσαν σφέων τοὺς πατέρας κα] ἄγδρας καὶ παι- 
5 / ο ο» 

δας' καὶ ἐσεί τὲ ταυτα ποῄσαντεο,  αὐτῆσι συνοί- 
χέο, ταῦτα δὲ Ἰν γυόµυα οὗ Μιλήτῳω. Βασιλέας δἐόςίσουπι τηαῖτΙπποηῖα ΙΠΙγοηῖ, ας Μ11ειΙ Περαπ!, 

/ ς λ 2 ο» 

ἐσ-Ίσαντο, οἱ μὲν αὐτῶν, Λυκίες, ἂπὸ Γλαύκε του 
ς / / αν / { 2 
Ἱππολόχε γεγωότας"' οἱ δὲ, Καύὐκωνας Πυλίας ,ἂ- 

λ ον ς ἀ ι 

πὸ Κόδρα τοῦ Μελάνοε’ οἱ δὲ, χα συναμφοτέρε», 
᾿ 9 Ν / ω. ο / ων ͵ ω" 
αλλά γάρ πέρεχοται Του ουοµατοξ µαλλο τι τῶν 
2 στ, ν λ λος ο” / ο. : σα 
ἄλλων Ἰωω. ἔφωσα δὲ χα] οἱ κα.)αρῶς γεγοότεσγοϊ]ί νετ αἴηιε σεηηἰΠῖ Ίοπες: οΠ1Π65 ἵππιεῃ 16- 
, . Ἡ νι / 2 / κ, ϱ» 

ο ωνες, εἰσὶ δὲ πάντες Ίωνες, ὅσοι απ ᾿Α.ηνῶ γέγόνα-- 
Ἱ / ] νο ωριώζ, : 

σι καὶ Απατούρια ὤγεσι ξ ὁρτή. ὠγεσι δὲ πάντες, 
πλην 

τ ὧς φέ τοι. 
ὅς Ἐάϊτ. σεπΠεν. οἵο Ι2ΟΣΥΠΙ. 

ο Τῆς «49. Ἰονίος «44, 

ἹἉφαισο ο ο ἹαἩ 

ων ο» λ / 2γ / 

ρέα, νῦν Α χαιῶν ἐσε, καὶ τότε γε Ἰω:45 

ο 

ϱ Τούτων εί. δε πιοκ Ἱεονυπή. θήῤύα Δρύμη «41Λ., Δρίμη «44, ὃς εαῖετῖ. 5 Με. «49Λ., αἲἩ εππι Βατίς {.ῇ. 
ζ Ἔνλαι Ῥ]μλαγοδων ἆς πιαΙἴρη. Ῥ. 

Ίπ γορῦ, δὲ (α/οἱ οάϊτο ωὐλοῖσιι 

ΕαΊα΄ ορίηίοπς τορη]ία. ΝΝαρίαταπα Ίτα 14 πῖαη(ος οτί επ[έ», 

Ῥϊτας ἵπβεῃς Βην]ης εΠ, Ῥοΐεα Όγπια ὃς ΤΗ: 
τεπ/{ο5, αι] [οἱἱπιεΦεείταπεα σοἶωπζ. Πε παπὲ 14 
{πε ἀποάεσίπι ΑαἰοτΙπαῃογοπες, 483 ἴμπ] 
αποαπε ΙοπΗπη εταπΕ, ὃς Ρτορίετεα Ιοπίρθ 
ἀποάςσῖπι οἰν]ταίες «οη/Π ειστε Ρ]ασμ]ς. ΊΝΔΠΗ 
19ἱ05 ο»[ε αἰφπ]ὰ απιρµα5 ρτῶ αἰ5 [οπίου αζ 
Ρ;ῶ[απίιῖοτε 6αοΏετο ΟΓἱ055 Πάρα Ιπ[απία ε 
α5[ενετατε: αυ] 1π μὶς Λραηῖος Ππι Ειρωβ 

ο τοῖσι Ἰωνίης µέτα οὐδὲ τοῦ οὐγό-5οὐαιιὰ πηῄπίτηα Ροτεῖο, «αἱ ἕαπιοῃ πος επι ]οΏ]ᾶ 
ηθς οὐπι ΠΟΠΊΙΠΕ αΠ]σαΙαῖα Παδεπε «οπιηΙΠς” 
ὃς Μίπγα Οπομοπιεπς βητ αἀππϊχα, ὅτ (3: 
τηεῖ, ὃς ΏτΥοΡρες, ὃς Ῥμοσεπ[ες α ΡρορυΙαοῦ5 
αν], ὃς Μο]οςῇ, ὅς Αιςαάςς Ρε]α»δί, ὃς Ὠο- 
Πεπ[ες Ερϊάαυπ], αἴαιε αἷἴω πια]τ ΠαΠΙΟΠΕΣ 

πἰοπβυτη Ῥγίαπεο Ῥτορτεε[ ὃς ποβήΠςβπιος {ε 
1οπίπα εχΙδπιαηῖεδ» Π νετο ποπ ἀπχετυης 
Ίχοτςς 1Π σο]οπίαπι, {εὰ Παριεταπε 0αΠἱ6455 
απατάπῃ 1ΠΤετεπιεταΏῖ Ῥατεηϊες. Ῥτορίεϊ αὐΑΙΔ 
οθάεπη ΤΠΠΙΙΕΓΕς 16 Ἱερειῃ ἐμ]εταπε, 40 8Πι 1Η: 
ταϊηταπἀο 1Πῖετ {6 ΒτπιανεταπΕ, τταιάεταπῖαυς 
{1196 ἀείποερς Πμαδας, οἶπι ππατ]]5 παπα πᾶΠὰ 
οἴριπα {ΠΠΠΕΤΕ, Πε(Πε ποπᾗπο ςοππρεΙατε ΙΙΙ 
νΊτυπα; 1άεο αποά εατάπι ραϊτες. πια]τος αἴαπς 
Π]ος τπισϊάας[εηε, ὃς απυπι Ἠσο ραϊτασ[εηῖ, 

ρη 

Έερες αὐίοπι οτεαγεταπῖ, Ῥατιπι 1765, Μ] 
(Ιαηςο Ἠϊρρο]οςμὶ Π]ιο οπἱμπάος; ρατιπι σας 

«σοηας ῬἘγ]ίος, Οοἆτο Με]απιμῖ Ῥτορεπ]εοΓ{08: 
ΡατΏΙη εκ Π{Τ6418, θεά ΠΟΠΙΕΠ ἵπθπτΥ απ 
α[ᾳπαπίο 4ὐαπι σεῖε Ίοπες. ΦΙΠῖ γετο ΕἴΙΑΠΙ 

πος {1Πε, αποϊηποτ Αιμοπίς οτίαπά! Αρατιτᾶ 
Σεβαπι ςε]ερταιτ. Οεἰερταπῖ αὐῖοΠι ΟΠΙΠ6Β» 

ριώ- 

ὃςδ. Ππα, ε «4. Πεγυασ. ἵηει, {ἰ. 
Ἠ Ἑορτὴν ἀ. Οτι Ρ/]Η1. ἳ. Ἡ. ϱ. ὃδο. Δ. μήν. 

43. Ἐν τῷ Πεῖρος ποταμὸς μεγὰς] ΟΙσπιπι αοάεπι ϱε- 
Ώοτε Ροβήτ «4ροβοάογην αριάἀ ὁίεβῥαμιη ΒγκσηΡ. η Ν.0 
ὃς αδο. οι απιπῖδ» αἰΙ 1 οεπῃ ταάεραῖ, εσας: Ἱναιὰ 

{οἵο, απ Ῥεπο. Ῥαυ/[αμίαε 4ενο Πεῖρος εταῖ ὃς πἀρε]]αρα- 
ἔμγνῃ, 5ο. Δύμῃ οριίπια (α/αμύοης ὃς [πες 
Ίοηπρε αδίὲ Π0ει «494. 

47. Ἐπεὶ ὡς γέ τι μᾶλλον] Ώείεπάϊε νείενειι {οἨρίι- 
Ίταπι Πογγεις ΟΕ{. αἆ Πεγούίοί. Ῥ. 11Ο.» Ἱτα ΤαπΠΕΠ » ΠΕ 
ο) ποῦ Ρρίαπο τεσιήοτ. Τιενῖς τες ει, ὃς ἵπ' ἀῑδ[οπίι 

Οζ. {ετεπᾶα. Φεαιεπία 3} κάλλιόν τι γεγόνασι, αι 
βταεβαμείωε φηά Εεεε/ο ΡΙΙΟΙ 1ΠίαΙρΏΕς» ᾱ. ῥγ. φρ- 
Λἱαῦὴ ευα//ε οΌδευτα ΤΕςΕΠΤΙΟΓ, Ῥεουῖης ΠΙ61ΟΙΗπ {μπι 
ΑΡὺ. είποσὴ) ΟοππιεΠῖ, Α. Ππ{οτ]ρί, τ, ΧΝΠΠΙ. ρ. τού. 

σι. Μινύαι δὲ Ὀρχομενίασι ὠναμεμίκαται] Ίνετηπϊ 1π 
ραϊίες Ῥίαες]ατ γη] αἆ Ίαες εχρ]ἰσαπάα ὃς οοπ/(Ἡ(πεῃ- 
-ᾷα. «Ῥαήπεγίης Μινύαι δὲ Ὀρχομένιοι ὅζο,, Ἰπνίτο (070Πο- 
οἱο. ΕΩΠΙΠΕΗΤ Γωπιοῃ Ῥ]Η1ες, Απιρι, Βομῤεγίη» εκ ἴ1ε- 
εδ Μιύαι οἳ Ὀρχομένιοι καὶ Μάγνητες, {εἱρίΙΠΙ νο- 
Ίπ1ε Μιύαι δὲ Ὀρχομένια, καὶ ἸΜάγνητες, καὶ ἱΚαδμεῖοι 
κ. λ.» Ὠξ ΙηνΙΦΙο[ "πι ἄναμεμίχωται ΝΙΤΑΤΕΙΗΤ» οιίής οσο 
ἵῃ αώποίαξίοη. Ο1. 4θεγή πἆ ΠεβοΡΗ ]ουῦπῃ σοτγεξείο- 
πῖ» αιΙρρε αηάασ]οτῖ ηθηια ποσακῴῖας, ποπ ασοθἆο. 
Κεἰνκἰμς Ρο ᾿Αρκάδες οχοἰἀ1σ[α καὶ Ἱτεππαμο Ρροᾷ Δω- 
ριέες ατοΙταϊησ. Αι {πδγπε Ατοπάςς Ῥο]αδσί Ῥσε[απία 
ΨΠτ. 1. «4ρο]/οίσγο Τ. Ἱ. /ορῥαμο Άγα. παἱάδαιε αἲῖς 
απάτοπρης. Ἡριάαυγή Ῥγαοίῖεισα Ὠοτίσπίες ἵπ Λο βγὴ 
ΠΠ. 46. Όσατε ἥ]α αάἹεαπιεητα τεοι{ο. 1ΝΕ:Ἰοῦρπα 
Γπ6ἶαπ. Ώοσεϊ Πεγοβοίης, Ίοπος πο θ5ίε ΠπΠεςτιοτε 
ππεΠοτε(α αἱῑς παβοπῖρας οπἱρίπε: εοπίΓα ΝαΤΙΟΓΗΠΙ 
Ῥορυ]οΓΏπη αςσαεῄοπα οἶίπι Ἱπιετρο]αίοβ». αάΙάΙε{ε {5 
Ἀβαπίος» αἀπ]χίοςαιΙα οίο Ίνήηγας ΟτεΠοπιεπίος» 
Οαάπιεος» Ώιγορος, Ῥποσεπίες ὃς Ρἱήτες πο». Ἠος 
εἴης οοπβ Παπ { βΙδΠε, τε πα ΗΕ» Ὀε]]ε ρτοσε(1ξ 

αἴηιογῃ/ [οπρπία, Ίδαπι Ππγας ΟΓ6Ποπιεπῇς ΠηπιίχίοἙ 
Ἰδία. πήμή] αἆ Ίιαπο ἀῑσαιΙΠΙοπειη. ΕΙπΠΙΑΓΗΣ Ῥγας- ἲ ΆαΠς αἱ 
λε Ἰσυίσης πιὶσγαξίοπίς ΠαΙΑΕΙΟΠΕ. «Ῥση[ώπίας Ἴωσι 

ςὸ ο ε / ο οφ . 

]οηὲς ρα µετωσφόντες οἷδε Ἑλλήνων" ΛαγΕ10ἷβες ΗἱρΥά- 
3 Τ66ΕΟΥΜΗΗ γα. Θηβαῖοι Ίνα (αεί, Τἴαπι Ὁρ ὅτι Φαν ρτοῦῖο επῖπα Μηνύαις πηυ(ανΙτ Κμδηιςη 
τοπ Ο. 5. Τέων ὃν ος πλην Δελφῶν ὃς Αραπίςς γη, ο, 
µαντι ἐς οὐτὸν ὀλθήμεν, μὲν Ὀρχομένιο Μινύαι, σὺν ̓ ΑΛά- 
Οπτοποπιαπ]1ς οοβπηή]ῃ ον το 8 αοσεἀετα απειπῖ ἃε 

ὧσπι Παριεπάας οοπ]εέεωμ σα Τδ5 97. Θυα6 αὐ]- 
τας Π νίτ ποριἡκπιμς ας - 

«δχεππρ]ητη. ᾽Απέδασμος Ροντῖο ε{ὲ, α ππ]Ητμάίπο αν]” 

Εηχὶδί6ε», ποπ ρετῇρ]οῖο» 4:ο οοἶοια αὐά1σατῖ ροπής” 
{ει τερεΙτπ ΕΠΙΠΙ ὦὤναμεμίχαται ατοϊττατίηπι εἰῖ» 
οιαπῖ 38 5 ᾳοαιε ρατΠδις νι] οἸαηκβπ Ο21, ξ 
Ἅμρπυ ὃς (εἰποσίης, | 

59. Φωχέες ὠποδάσμιο]. Έτ Ῥμοσσπίας Ίος Πει]ο ἵη- 
Άσηες αρ[ο ΛΙοεγ νο]αετῖε, πιη]ᾶς ἁἱερυίας (γοποθή» 
{οά ἵξα τε ήμηες Ἱπριπάσπίοτ απιρ]οᾶαταγ. ΄ [πάοἱεδ. 
νοςῖ ποι Ῥαβε» Πες Ἡδαπι Πιβης  βρπίβσαποπϊ5 

ανν μ.ο 
ο ος 

{5 4ὐγάερης ἹναδιεΏοᾶοποίοίαεπι αἴε ΑΠΟΔΑΣΜΟΝ 
αὐτέων οἱδαγι” ϱεπἐμη ἐς τὸ δεξιὼ τοῦ Πόντου κῶτοικί- 
σαι ἵπ {τν (ὐὴ] Ῥν. ΕΝ. ΙΧ, 41. ἀπόδασμον τῶν Γότύων ἆἃ- 
Οἱς «ραίζίας Ἡ. ρ. 35. ὃς τῶν Δελμωιτῶν ἀπόδασμον ΤΠ. 
Ῥ. 66. Ξεπιεὶ ὠπόδρασμον τῶν [βαρβάρων Ν- Ῥ. τόό., ντ 
Ποία. Τ2εοβζγ/αδΙ τῶν Σαρακηνῶν ὠπόδασμον 1«νπ, 1. 
οχ/{ο ρε διῤσεῖπν. Ἠίπς Ἱεπῖκβπιε Πηιπὲ ἀποδάσμια 
α ο) ἰζιὲς ἀἰοίῇ ζδ αυμίμ, Ῥηπαας 9. Εείηβων, Ῥμο- 
σαθεπ{ος ππιεη ὃς Ῥποσεηίες οοπΕαπάσῃης, αἀπιοπιής 
ἘρίΠ, αἆ /ηβοη. ἵπ πας αά Ῥο/]μο, 09ΠΠΙΘΗΕ, 1 
τ77. ΑΡίεγιήζεαππάεπῃ 1π{εηζοπίαπα (ρἱροσίμς ὃς Κεἰν- 
{ως πες ἁωδῖα τες εί» οὗ Βση[αμίαρ {προς οχσεῖ- 
ἴΔ» Φωκεῖς ὃι ὤλλοι πλὴν Δελφῶ». |Ῥδουρη/ες Οοἱσοπίαθ 
οπΐσας /Ε{ε σὔϊμηκεγυπέ» «ε]ῤθίς εχοερεἠ. Ψετο 68. 
Ῥτορίεἳ ὠποδώσμιοι Φωκέες. 
δρ. ᾿Απὸ τοῦ πρυτον/ίου τοῦ Αθηναίων]. Γηιοίοσς 1 

Πρυτονεῖα νείετεπῃ ἵπ σοἱοπῖῖς ἁράμ οσπάἰς οοπ[ιοαί- 
πεπι εχρ]οι]ε, Φαστα εχ πιαιτορο]ί {δουπα πἀροιταῦ 
οοἱοπ1., 16πειπαἩο {ποτπ] εκ ραΐτίας ρεποῖτα]1 ἀερίοπῖ: 
ἔυπα ὃς αοσσπίηπι.. Ῥ]υτα Πρην, 7ης πά Ἐκοειρῦ 
2οὐ)ΟΗ Ρ. 7. «Ῥήμίαγεζο Που ὃς Ίαες αἀπιογάετᾶ α 
ΜαΗρη. Ρ. 858. Ἑ., ῄπο Ῥτοίεέξα: 1οπες (σας πής 
Πεγεβ, ααΓηπ ραΐτας. πιαΙίοδαυϱ ΤΠΤΕΤΕΙΗΟΤΩΠΙ (υἱ 
ππαιπιοπίο Ιμηχῖσία. Έα Βαυ/αηίας ΥΠ. 9. Ῥ. 20’ 

64. Αὐτῆσι συνοίκεον]. Ίπτε σγοπου(ή» ΑΙάπΗΠΙ τε(ε- 

ηήες Ἰάεπι Ρογέις ἁεσοτονεταί 68. ἴοη. ν. Ἐπείίί 
Ίνασνιις σ{ε., οΡοτασιπα Ῥοσσατο ο)ορθαμ] εἀΙτο αά [ρε 
{ι1ς., Ἰαευβα 6» 41311 οροστηςταῖ» ἀἰάῑεμς. Ώοε Φα 
σο» ἩΗϊἱρρο]οσμί Πο, Ῥοξτα 1. Η. 18. Ποιί δς ο. 
ἆς Οαισοπίδιις ντ. ρ.531. [η ρυοχίις ροῇής καί ἔσαψ 

τα ταῦτα ποιῄσαντες ΙΝΕΙΝΑΙΗ9. αι 
7ο, Κα) ᾽Απατούριω ἄγουσι ὁρτὴν] Ώο {εβο Ίος ποΏς; 

Ώπια οπιπῖα: Ιενῖ πιαομία» οἰῑαο ἀοάπαεβπιο ντο παυ 

{Ητ, οσσµρανΙε {οἹιο[ίοι ἵπ Β]ο]ἱοίι, Οοἱ/έΗ. Ῥ. 6ο», 

κὀὶ διὰ τοῦτο τὸν ἑερτὴν ἐνομιθέτησεν ΜεΙαΙΤΑΝΡ, ο 



.. “ πμ κ ος ο τν η νι 

--- ων - πό - α |“. ο. "ου. ὙἌ'''''”ιι Ωμ - ι--- 

ο ται ας ψωμεμαρκτ νς  εμμωμανμωννώωωνν" --- π 

τικ ως λος «Εν, ο 

ΕΜ ριμλς Ὁ σα Ὁν παπρπλ υ  ἃ 
Ριῶίετ Έρ]μεβος ες Οοἱορ]οπίος, απὶ {οἱ εκ απιλὺν ᾿ ΕΦεσίων χαὶ Κολοφωνίων. ετοι γὰρ μοῦνοι Ἰῶ-- ο Σοπίρης αὐ ΑΡαειυτῖῖς ατεοητήτ., Πφπε οϱ ο γω οὐχ. ἄγεσι Απατούρα" καὶ οὗτοι κατὰ Φόνε τι» 148 ραϊταϊ ςα1Ι5[ΑΠ. Ῥοττο Ῥαπιοπίατη ]οσ115 ε[ετσιὰ σκηψι, Τὸ δὲ Πανιωνιόν ἐσι της Μυκάλης χῶ: 
Φάγζα]ες [8ος ἳ 84 ἱεριεπϊτΙοποπι ον ρα ῥος ἐρὸσ» «πρὸς ἄθχτω τετραμμένος, κοὶνῇ ἐξαραιρημέ- ΙΠΗΠΙΤΕΤ αἲ ππ]ψετῇς Τοηῖους Νεριαπο Ἠε]ίσο- ἔτι πρ Πουδίωι Ἑλκσ ιο ΑΔ λΊνχα ὴ π]ο ἄΊσατις. Μγσα]ε απτεπι ρτοπιοητοπίηπα ει 09, ὑπὸ Των Ίλοσε ρα Ἱ. εοηπΏπεπεῖς ΖερΏγτο νεπτο εΧροῄτιπι, αά ὅα- ἔσ ο ο αμ τος ζάφυρο αν ανν 
ΠΙΠΠΙΡετΊΠεης. Αά Ἠιπς πιοπῖεπι οο]ἱδέξί ος τ- 2 άμω. ἐς τη συλλεγόμωοι ατνὸ τῶν πολΙῶν ζωνες» Ῥ]ρης Ίοπες {αςγὶβςῖαῃ εε]ερίαῦαητ, αποὰ Ῥαή-θοάγεσκον ορτὸν» τῇ ἔθντο οὔνομα Πωιώλια. πεσ΄όνθα-- 
ἸοηΙὰ νοςαπῖε. Ασοϊαῖτ ος {αΠ6 ΠΟΠ ΙοηήΠι Ἱων ο νότια μοῦναὶ αἱ Ἰώώῶν ὁρταὶ τᾶτο, ἀλλὰ καὶ ετῖς ἀπηίαχαι, λος εοπητηπ!τετ οπιπῖα Τ- ἔρχλήηων ὃ πάντων ὁ µοίως πᾶσαι ἐς ο τωῦτὸ γράμ» «ΟΓΗΤΗΠ οππΠΙαπῃ Γόδτα 1 Ἶ Ἱ ΠΠ] .ω ΟΚ, 

8ἱ 
η. τν τὰ (3 η, Αἱδ δὲ ἆ αἱ Αίο- ἀεπῃ Τοπῖςσ {ηητ οἰνίτατός, ο μπι ρα κ ο κ ο τὰ : η. ΟΎπιε, α:9 Ρμτίοοπίς νοσαξας, Τ,ατὶς[ο, ΙΝό-θδλίδε » Κύμη», 3 δρικώνις καλευμέη, Άγρισσαί» νας π]της, Γεπηπης, Ο]]α, Νοπαπι, ΑΕβίΙ- Νέο τειχοο Ἓήμνος, Κίλλα, Νότιο, ἓ Αἰγιρόεο- .. . ο. ή : 3 κ 3 κου . ὃς νὰ ν αν. τοξσία, Ἠταπα, ΑΕρωῶ, Μγππα, Οτγηῖα. Δι: σα, Πιτάνη, Αἰγαϊα|» Μύρα, Τρύεια" αὗται εν» ουε Πω στ ΑΕοιεηβαπι ΡΓΗσα; αἰνίτατες. Ὁτπά  Ἅδεκα Αἰολέω πλιες 6 αἱ ἀρχαιαι. µία γάρ σφεων Ἀπζεπῃ Όπιγτηα Π]ης αἲ. Ἰοπ]ρας ἀϊγόπαιτα {αῑς, 9 : } αὗταί / « 1. 2 ο. ο) 2 ς ' ος νεα : ολ. π'αρελύθη υπὸ Ἰώνω, Σμύρνη. σον γὰρ καὶ αὗται ΑΠοφιὴ εξ [νῶ ἀποάςςίπῃ οταΏε πηπιετο , ἵπσση-. νώδοκα ἂι ν τῃ μα ς να οἱ ο λε χώρή) Ἠπεπ{ί Π156. Τ5ε νετο ΑΡοἱθῃί[ος ΤΕΡΙΟΠΕΙΙ άοι νο Ὃ λα νὰ ο τον αν νρσαι Ἱπόταπε ργσβαπεῖοτοπα, 4παπῃ οταξ Ἱοπυτη, απ ΜΕ μα νο πνώς αμ οἳ ὅαα εω] ἵαππεῃ Εεηρετ]έπῃ πεφἠααήατη ποσθἀεδαε; ΄ δὐκ. ο Ελα: Σ,μύρην δε ὧδε ὥπτεβαλον κας πό Ι5Ο9ΠΙΥΤΠΑΠΙ νοτο Ίας οςσα[οπο απη{[οτηπῖ ΑΕΟ: λοφώνιες ὀὖθρας ἵ σάσει ἐσσωθέίτας, κά ἔκπεσ ταν Ἱεπίες, αιιοᾷ Οοἱορβοπίος Ρε: {σάἱείοπαπη π[ο- ἐκ τῆς πατρίδος, ὑπέδεξαντο, μετὰ δὲ, οἱ Φυγάδεὀ . Γ ἃ .. . . -- έσω, ' 3 ε Ν ”’ ο ει ἐραϊδία ο ο ος :αἱ Ρο[ΐ-ο στῶ Κολοφωνίων Φυλάξαντες τοὺς Σμυραίες ορτ)ν εξώ 

κ Ἀ . κακά νο Ὁ Ι » ως 
τα ΟΠΙΥΤΗΦΡΟΡ οΡ/ετναπτες, ἁπτΏ εχίτα πδεπι Τείχεος ποιυμέγᾶς Διωύσῳ., τὰς πύλας ἀποχλήΐσαυ- Ῥασς[ {εδίμπῃ σε]ερτατεής, οσδ]ιβς Ρος ην ο νο πο ρώσων ὃς ῥάρω ος Ῥεπι οσσιραζαηξ, ΦΗςσιτγοηίθς αὐϊοπι ΑΓο Αν ο ίσο λατ νο Ἱεηβδις απ]ναγῇς, {Πε Ίπτετ 6ο5 τγαηδ]ῤοβαξιέ» Ἀέωνν ομδλογήῃ ἔχρησαντο, . ο κάν Ἡξ, Π Ίοπας {Πρε]εξΕ]ετα τοάάετεπτ, ΑΕοΙΕεβΙΕΦ. υτῶν Τώνων, «Εκλιπε Σμύρνη Αἰολέας. ποισάντων 
Όπιγιπα οεᾶετεπί.  Ἠαπο «οπαΠεῖοπεπι απαπα δὲ ταῦτα μυραίων, ἐπιδιε[λὀγτό ὄφεας οἱ ἔγδεχοὶ Ὀπηγτης! αεςερ!ίεηε, 1]ος ἀῑσιτίρπεταπί 1ΠΕεΓ 1 όλιες, καὶ ἐποιήσαντο σφέων αὐτέων Φόλήτας, Αὐ- ἵς πάς οἶπῃ εἰν]ταίος, Γ1ος αήθφιε οοπβτΠεης ται μέ νυν αἱ ἠσειρώτιδες κ΄ Αἰολίδες πόλιε ἔξω 

151 Έ1νες. Ἠ 5 Ἱίαφπε σοπίπεητῖ5 [υπέ ΑΕ ο]ῖςαό εἲς τῶ ον τῇ Ἴδη οἰκημένων κεχωρίδαται γὰρ αὗται 42] {ρα ] ἸαὈ] ΠΙΑ οκ ο ο κ εν ” λ / κα ψιαίός»΄ εχίτα Πας αὐ [άαπι Παρίταραπε: πα τς τη, νήσες ἔχωσαι, πέντε μὲν πολιές τὴ Λέσβον 11 αἆ ᾖας ποητε[ετπητατ. Τη[]ατας νεοσαῖπ- ο Ἀ, 4ος «πλςυ ον κβρὼ ἀκὼωμὴ Όπε οἰν]ἴαίες 1,εδραπα σο]απες Γεχίαπι επ]τῇ ἵῃ νὰ. αν ο. μα... ο κας ωςᾱ ς Ίμεορο Απσραπι Μειμγπιποοί ΠΡὶ [πρίεσεταηι, Αρίσβαν νδραπ ἐδίσαν Μερυμναῖοι κα... Ίσει εοπαηριπεαπη. Ίη Ταπεᾶο αΠϊοπιππαµᾶ- 85, Ὁν Τοεδῳ δὲ µία τν οἰκέέ]αι πολίο, καὶ ον τῆσὴ Ῥιτατας αἴνίτας, ετ αἱτετα ααρὰαπι 1η Οαρια. Ἑκατὸν νήσοισι καλεομέγσι ἀλλὴ µία. Λεσβίοισι μέ ων. αι 4 . ι .. Ακ οςν ώς 4 Ἐν λσσ, ὁλήν ΄ 3 ὸ ου. / 
ος Ιπ{]15, Ὃ ο άς, 1μεερῇς Τεπεςιδ- γυ καὶ Τεεδίοισί, κατάπερ Ιώήων τοῖσἰ τὰς γήσες ἔ- 

4 η- » πνδκρῷ κ ο κὰς. κο Ην ς σι τος ο ο, ἦν δεινὸν οὐδέν'. Ἔῆσι δὲ λοιπῆσι πόλίσι ἑὰδέ ν ο τ θαωσδό σα ει κα κσλμλὰ θ κρο ο σος ΚΟ ΣΑ τς πβᾶρας σοπιπημπήξες Ῥ]ασυ]τ Ίοηςς πλ. αυδ- : τν Ὃ να Ἐν να {52ςυΏ(Πε Η]1 ἀΠα]είοηε. Ῥοττο Ἠδὶ Τοβήπι ΔΕο- ος ο ρέατο εν άν πι δες ο. ἱεηβιπιάπε]εσαῦ ὁραγιαπιαρριιίσίοπε, (Ἰάφποά ὁἱ ὤγγελοι, (κατ Ύα56 9η Ὃ ων -περαι ρτορεταπέες) Ρτο οπηπίρας ἀε]ερατιπῖ . μύα) ἕἵλοτο πρὸ πάντων λέγέµ τὸ Φωκαία, τῷ γετρα Ίασετο Έλοςτβεπίεπι αππάαπΙ, εμἶπο ο ο -- οὐγός ο τπτ μα ρω ῇδῃ 

«αλα μέ” μόνᾶι αλ. ο ὃν διορῦ, ππαιρος «ἄνδν Μα]. ἁσθε πάντων ψυ]ρο. . ο Ἡς τωῦτὸ ᾱἱὰ αγής. ἂ,, ἀπὸ Ἰάεπι «44, τελευτῶσαι εἴππ ἀποῦις Βαγίς, τὸ αὐτὸ δε τελευτῶσι 14. 1. ἆ Αἱποι οΏ Ἱῃ τά. ο Δήρισαι 1Η: ἄν. { Παῦοι «ιερύ, Ίαν, ϱ . 491. Ατπομημι ποῃ ποτηπε Ῥαγίς, ὃ. δε Ε, ὁ Ει λῖς νυ]σο ἀε[ιάετᾶ- Τη: ο άῑί ᾖ41. { Στῴσὴ 4 { Ὅια »1έρ0. {εὰ ΠΟΠ. {1ο Ίοσο. ᾖ4. «4π{. Ῥταειειδιπί ᾽Διολίδες οοῖοιί, { Οἷ- ταἳ οαρδ. ην. πι Οἰκέται 4 να, {αγή..4. Β.; εχ |. ὃς ΑΙ. ἀπίκωντοι 

σὐύω;, ἣν καὶ Καγιωνίὰν συντελοῦσιν' νεταητ: φμο εἰἰση; οἱ { ος, ἔγουσις Ἱπίυτία οοτηϊσεςαϊ. «Ώίο Οµμὲ- (ωΜἱοηίσ/η ΨόΑΗ. Κωτ' Ἰωνίαν οροτεάσπα, ο  µχιακ.Ρ. 479. ἆε ΗΠΠΟΠΙΙ5 οὔτε γὰρ γῆς, οὔτε ἄέρων ος ο έωμ Ἑλικωνίῳ] ΔΌ ἨΠε]ίσς Αολαῖας 1 δ- ᾿εὖ ὕκουσι εἴ ΙΧ. Ρ. 755. ἄλλως μὲν εὖ χρημότων ἡκὼῦ» ο οσα . που (ο ς δγάδο νπῃ. ρ. 5ῦο. ὃς Βαν [αμίας Ῥτουίης εἰ Λίοβεγ ν., 6». αἴημε Ευσργίως Η. Ἑ ος]. τν; ἀδέδι πο αν (ο]η]κ(α ὃς ΑΡΟΠΙΠΕΙΗ Ραμήδηίώη, 7. Όεβε ἵπ Πὶς Ιλᾳηὴ τε. π. Ῥ. 96ο, τοῦ φὰρ νόµου Ὑεῖους Ἰπ{οπϊρήίοπο Ίπίας Ῥοσος]ίαῃας Ρ. 59.5 Ἰκοντος ΝΑ) πρωτοῦντος, πεφιιε αἀνετεῖτ ογε]ῇ αππιατ εμας «ΟΡΠΟΠΊΙΠα ᾿Αρο]ηπίς νατία οὔίογε. ΠΑΤΡΟΟΥ Οοπίει ΟΙ. 4εγε αἱ Εε[γοδΗ{ εὖ ζκων. εδ ΜΗ ΠΤΘΙΚΟΣ ΚΑΑΡΙΟΥ ΠΑΝΣΩΝΙΟΥ: ινε, πε τς ο- 95. Σρύρηῃ δὲ ὧδε ἀπόβωλον] (εππΐπα πῖ6 Ραμ/αμ1ά5 εξ, ο νακκον ο αερα. κώσονή Ὅ νΠν δε Ῥτορυπι ὃτ Ιοπῖσας ποτας σθηίστεῖατ» {4 απΠΡΗ: ρίο .. των πολιων Ίωνες] Ἰδυπιεγύπη οχοἰᾶϊς[ο Ει- ει Ἠθίατα σώσι ἵπ «49. οδίεε. υ τῇ πόλι τε» 67. δε αδά: Ρίςοι, Ἀεηα πεβΗεμοπάνπης ὸ τῶν πολίων ιβ’ Ἴωνεο. --- Ἑὸν-- ἸΑρίσβον] Νου αἰίτει λερύση. 815.11 "οὓς π 
ὡς,  κιρμης ΝΑΜΚΕΝ. «Ῥογμβηο: Ἡρόδοτος δὲ κα) Ἰάζων ̓Αρίσβαν καλεῖ» ὃν ΠΡΑ:, ές: Δήρισσωι]  Ἠοο εκ «44, Ῥταθια]ὶ, ΊΝον πε[ζ]ο ση: ον 6, ο ιρινλνήν /όπΐσα ο μο ο αιος ΑΡΙΣΑΙΩΝ. Πιπιος αριιά. (οἱ οίη ὃς δεσεγµώι Θά- ἃς [σσοπο {οπἱρμίοτο αἀροβτα α εγκομο {μπςκ πρ σης με ὁ Ληρισσαῖος Ίπβτα Ώς» 1.9 3ἴ16. αἆ ΘΙΙΠΙάΘΙΠ ραςβπι 5 εχοἰάδτηπε, . Νδεανίε ἆοάα τί Ἱαρίασα 96. Δεγρ]ο- μας γιὰςα. δεῤοᾖ. ἵη «4ροβόη. Κὐ.1, οἱ Νοκ ο, Φκης ο ο η ὃ που κβ οκ ως αΌ. {10 //7οη/ο ΙΠ Ἔηρνος πιυίαῖα εῇ, πεαυς 7. Ἐν τῆσι Ἑκωτὸν νήσοισι καλομένίσι] 106019 ππις 
ρτανας Ὕας ρήσεις, υἱ αγοζβῄτης 4 Ογοπουίο εἴε, Ζγι τότέ μὲν ἠνλίσθη πρὸς Τη} ο τῃι Σεκατὸν μαλρυμέ- ον ποη ης ο αἲ Ίεημρη ἵπ ΛΒοΠςϊς Βα]ς[α. οἰνῖ- ων Ας Ἑκώτου, αὐϊ Ίπτες ΔΡΟ ον Ώυ]ος, νῇσοι» 

τς [οπἱρίοσι με.» γο]αδίμπ. Ἠπομη. «Ίος Τῆμνος αι Ἑκωτόννησο,  Ίνεσο Ο1/συΡοή: ΤΠ Φέγαῦν ΧΠΠ. Ρ. 919. Ὁ τα εί ὧν αἡς, Ός Οὔπια ΑΒοῄσα Ίη ης, σον ο ττ Ὡς, δὲ: ὠπικέατο] «Φοἱθηῖ {οηρας δοπηλμήσσο[ὰ «35. 08] Φρμῶσς, Πορ ῄπο Ῥθρσαῖο, το νοτοὶ Ἠυῖως ἔοσπιαπι απρ]εζΙ. Ἔπεί τε δὲ οἱ Παίονες ὦπγ 
Ἅ πας... οι Το, ὡβέὼν εὖ ὕουσων ικέατο ν» 98. ὃς Ῥτενλ Ῥοῇᾷ ἆά, Ἰε., αι 714, ὃς Φογέων Ῥαῦοί Ίος εκ Ἴσςο, «Ππτε]1ρί 1 (πο ἀερος: 4ο). Ἰοηίσαπι ποῖαπι ἀθαρυῃς, Ῥχοσίας υτί Ἠ]ς 1414: ἨΡΙΠΦΠΕ 1τα Πιο {ρτῖ, νυριαο 3ο. τῆς πέλιοο εὖ ἠκούσης, ὅς-άνε, Ῥταεβατ, Ἡὲ ἴη νο νε πε τορμιεςσ δὲν 



/ « ο» { 

ῥαλλόμενος . ὡς ἂν πυθανομθοι σλειθ οἱ συνελθοίεν 

Σπαρτητέων, καὶ καταςὰς» ἔλέγέ πολλὰ, τιιώ- 

ρέευ ἑωύῦτοισι χρήζων Λακεδαιμόιοι 96 ὄχως Ἠκβοή» 

αλλ) ἀπέδοζέ σφι μὴ τιμωρέεν Ἴωσι οἱ μὲ οἳἡ ἆπαλ- 

λάσσωτο. Λακεδαϊμόνιοι 
τοὺς ἀγγέλες» ὅμως ἀπέσειλαν πυτηκογτερῷ ἂν» 

δας, 3 ὧς μὲν ἐμοὶ δοκέε, κατασκόπο» τῶν τε Κύ- 

ρΏ πρηγµάτω, καὶ Ἰωήής. ἀπικόμωοι δὲ οὗτοι ἐ6 

Φώκαιω» ἔπεμπω ἐς Σάρδι σφέων ὃ αὐτέων τὸν δο- 

κιμώτατο, τῷ ἔνομα Ίν Λακρίης, ἀπερέυτα Κύρῳο 

Λακεδαιμοίων ῥῆσν, γϊς τὴς Ἑλλάδος μήδεμίην πὐ- 

Ἂν5 συαμωρέµ» ὧρ αὐτῶ καὶ περοψοµέιω. Ταυτα 
εἰπόγτος του κάρυχος, λέγεται ΚΌρον ἐπείρεσθαι τοὺς 

/ ςς / 
παβρεύντας οἱ Ἑλλήνων» τίνε, εύντεο ἄνθρωποι Λακε-᾽ 

ρεύεσι; πυανόμθον δέ µιν εἶπεν πρὸς ΤοΡ χάρυχα Τὸν 
.» Ἀπαρτήτη, Οὐκ ἔδεισά χω ἄνδρα» Ττοιάτὰς, τοι- 
 σί ἔπι χῶρος ἐν μέση τὴ πλει ἀποδεδεγμένου, ἐς 

ϊ / ὃν) .. ω 3 
ο, ΤΟΥ συλλεγόμθοι» ἀλλήλης ὀμέντε εξαπατᾶσι, 

η ο ον 3 Χ αμ ο » ἑλλεσχὰ, ἀλλὰ τὰ οἰχῆϊα, ταύτα εὁ τής πάν 
τας Ελληνας οὐπέβῥιψε ὁ Κῦρος τὰ ἔπεα, ὅτι ἀγορὰς 
κπησάµθοι, ὠῇ τε καὶ πρήσει χρέωνται, αὐτοὶ γὰρ οἱ 
Πέρσαι ἀγορῆσι εδεν ἑωθασι χρῆσθαι, εδέ σφι ἐπ} το- 
πο ο, µετα ταυτα ἐπιτρέψας τὰς μὲ} 
Σάρδι Ταβάλῳ ογθρὶ Πέρση, τὸν δὲ χρυσο τὸ τε 

σλ. πα Ὁ καάσςυνια 

οὔνομα Ἰν Πύθερμος, ὁ δὲ » πορφύρεον τε ἔἷμα περι] 

Ἀ ΜΙσο Αν / Αλ Γ / 1) 
: 

ο κ δα σα) πάθια ἐφαιαβπιοίο πι Ἱπσο]ηπιδ, ΠΟΠ ΙοΠΗΙΏ ». {εὰ Ρἱ0” 

1 λοράσπλομ!1 , πέσλτο Ἰοδϊυις αἁ]το., π4δΠ Ρεγ Ιορ2{ο8 
πηίπαπτυς Όγτο «ος [ρετποηιὰ, Ώτ τα τεσΏΙ) τερτος/ης δατάςα 
ὃς 1.,7άος ρτα ο 6ἰς οοιωπαἶδας, «ποσα Ῥαέϊγας ἀείςἶντε. 

πε Ῥγίμεππο, Ες ρΙζρυτεα νεείε απ] 1180 
πὲ ος τε[οΙ{εεπῖες Ῥ]ΗτΙΠΙ σοπνεπΙτεηΏὲ 581” 
Παϊα, Ῥτοσεσῇς: Πογιαϊασαιε α[ῖ Τ,αοεάᾶπιο- 
πῖος τη] νειρὶς αἆ {παπι ἀο[οηῄοπειαι. δεά 

Ταςεἀσπιοπίϊ πε(ιασυαπι αμάἰνεταπῖ, ἀεοτξ- 
ἔμτησα 1ῑς ο6ί αὐαίμΗπῃ Τοηῖρης ποπ {εττε. Ε8 

ν 3 / ο ο η αλα . Ἶ κ ΄ 

δε απωσαµέοι τω Ι9ῶΥ2ΟΗΙ αμ]ἀεπῃ αβίετιπτ. 1ασεάπιοπῇ, 4παπηνΙ8 
1οπτῃ Ἱεραῖος τερι]1ς{εΠῖ, {αππεη Ρεηζεςοπίς- 
το επι/{εταῃῖ ΥΙΤΟ8., ΗαΠἴΙΠΙ 65ο σοΠΙ]6Ιο, 401 
τες Ουτὶ ΙοπίΦαιε εχρ]οτατεηῦ. ΠΗ1 Ρποςσαπι 
αρρα]ᾶ ,. Φατάςς πήτιιπε {ρεξεαΗκβπωιπα 1ΡίΟ- 
αΗ παν ΠΟΠΙΙΠΕ 1,ασβίπειΏ , αἱ Ογτο Τμαοεάῶπιο: 
ΠΙΟΓΙΠΙ πιαηᾶαϊα Ῥετ[εττεῖ: ΠΙΠΗΤΗΠΙ ηε ΕΙ 
ἵειτῷ Οταοῖα εἴνιαὮ ἁαππαπη 1Π{εΙτες, ΠΕρο:. ν 
το [ο 1ᾷ πἠηϊπις περ]οξεασί, ΟΥτις απάΊεης 4ὐΞ212 ὃ 
Τμαστ]πος Ρτο[οττοῖ,τοσα»/ο ἔοτιατ οἴτεππίταη 
το ΟΠΦσο», απϊπαι Ποπιίῃςς εδ[οπε 1μασσάῶ 

« 1 να ΄ ον .) .. ου ... ’ ώ ΄ . λα 

δαιµόγιοι, χαὶ χὀσοι πληθος, ταυτα ἑωύτῷ προάγο-ΞΟΠποΠΙ, εἴ παπα συ] πιΙπετο» τα]ῖα Π01 ρι” 
λ 

. 

{ετῖρεπίες 2 πιος τί ησος σοσπογ]»ίεῖ, ἃά 5Ρ31: 
Βαίαπι ΡΙΦζοπεπι ἀἰχ]ς[ε; Ἰαπ]άεπι Ποῃ εχΙ. 
τα] πΠ6 παπα Ποπηίηες 1]ο5, αἱρΗ5 Ίοσ5 Ε5Ε 1Η 
πηθά]α τΏε γασι]ς5» ἵπ απεπι «οΠεξή πιο 

ἀρ5ί ΠΡΙ Ἱπταπάο Ἱπροπίπε,  Ατιε Ε]8, Πα. 
οὐ νῦν λα... 

κ; 
ῳ Ρπα {μα ἱποοπωπιοάα εταπῖ 1π οἴτοι]ῖ5 ἀερίο"΄ 

τηπάα. Ίῶς ἵπ ππὶνειίος ΟΓῶσος νειρα ἆε 

τοι ΟΥτΙ5». αιοὰ Γοτα αππρία Παρετεπὲ ΕΙ: 

ἤοπὶ οἳ νεπάτῖοπϊ {ετν]επΏῖα». παπα Ῥετῇς 19: ἳ 
τα πον {πΠῖ ἵπ πα, πε(ιε 1] ἰ]απα εἰ {0- 

Όμηπι, Ῥορϊ Ίο Φατάες ΤΓαδαίο Ποπιῖηϊ Ῥετ/[ 

ἐ] 

/ ϊ λ ο 5) : Κροίσυ καὶ τὸν τῶ ἄλλων Λυδῶ Πακτύη ὠδρὶ Λυ-. 
δρ κοµίζεµ, ἁπῆλαυνέ αὐτὸς 8 ἐς ̓ Αγβάτανα» Κροι- : 3 / : Ν αλα ου αν 

σ0) Τὲ ἅμα αγομθοε χαὶ τοὺς Ίωνας ο) ἐδοὶ λόγῳ 

Οτα[ απἴεπι. οειετοΓΊηαε 11749” 
ν]το 1,γάο,, ιταά]ά]ς «ΗΤάΠ” 

ῥαϊαπα «οπτεπάίε, ΟΙ" 
ΟΠΠ ΙΠΙΕΤΙΤΗ πο τρ, 

οοιηπήΠς; Οἱ 
τσι αὐταπΡαξἴγν 
μπα, 1ρ5ε νετ[αε Α. 
ᾖιπι ππα. ἆμσεηδς «Ιοπυπι | 

ἔσραν ́μαδοπάαπι ταξίοηεπα οσίε οκ Ῥτίπιο πα 

ων να όν ὰ λ ταβας δὲ ἐπὶ 9άλασσαν ο ὅτε τὸν χρυσο 

ἀπέσησε ὃ Πακτύης από ή Ἔαῦ λε καὶ Κύρθ' κα-βοῦις ἀδοεσ[ε, 1.Υάος Ταζϊγας α Ταμα]ο αἴφαθ 
τν σα Ὅχων πώ- Οστο ἀεί[οι[σετε πρωτ; αἱ ἀεστερ[αςπάππατθ, 

ον / αν {μεις 

ο ΑΕ ΠΟΤΑ Ακης εί], π. Τά γαρ Ρ αβ Ἐν αὰ 45 αἴΠεῃδ: αυαπάοαμἱάεπῃ Ῥαβγ]οη εἰ ορῄασι- 

πα πόνως (καὶ τὸ Βάκτριο Ἐθνου Χὶι Σάκαι τέ . ]ο ειε, εἲ Ῥαδιίαπα παϊῖο» Ίεπι Θαςφαἴαμο 
καὶ οΑιγύπήίοιν επ οὓς ἐπέγχέ τε Εσματηλατεῳ ΄ βΕργρ, ἵπ 4πος 1ρ68 οκροζ[είοποπι σε 
αυτος» επι ὃε Ἴωιας ὦλλο πέμπεν σρατγὸ. 9 τε ἵπ ΠΠΙπΙΟ μαβεραϊ, σοπῖτα Ιοπας αυτοι ᾱ” ο 

: 9ἳἑ απλασε ὁ Κυρος ἐκ, τῶι Σαρδίω) . τοὺς Λυδοὺς μπα ἀάσετη τηϊεζεΓθ,. ΥΕ νετογτης ας θατάΙ- 148 

. ο ελ εν οὐ πα ὃ 8 ο: σν οι πο Ἡ 1’ | 1 . ν ς μά τρ 

τα τὸν ἐκ τῶι Σαβδίω ἐπικούρως τε ἐμισθουτο» 9 η ον ἔτωσι ΘΕΛΑΙΑΙΠαΠητα ΙΙ µμἡ 
κ 'αξοιώή επικουρβς τε ήν σο  Ἀθρεῃς, ἀιχί]ία ππετοεᾶε οοπφαχίε, πιατἰπς» 

τα καπ ναλκασιιρ αθρωπθς ἔπωδε σὺ ἑωυτῳ ΤΡ πο Ποπήπίρας Ῥει[ιαῇε τς (οσυπι τηἱ[ἠτατοπί η) 
ος ο λα το : ἑ ς Πο 

63 τεύεσθαι, ἐλάσας δὲ ἐπὶ τας Σϊάθδιε» ἐπολιέράὲ Έι αριὰ Φατὰες σαδιτα ππείατης, Έαραίαπη 
τος σοκ / αν βοι ενος ν 

“τῇ αἰχροπόλει, πυνομοκσσατςς «οπο]Η{αα ο[εά1Ε, Όγτις ας Ίπ 1ὔπείθ τάβρλω», ἀπιογμόῳ οὐ, αἩ ὠκοπάλαι πνθόμοος 
» ἔισό προς Έροισο «νρ 1Πἱε]Ησεης., Οτω[απι 1 α[[οφυπτις εί; Οπἱ- ν -- , 9 Ἶ οί 

δὲ κάτ ὁδὸν ταῦτα ὁ Κυρος 

ϱ 
η 

Ἱ. 

᾿ ης ὁ : ς 3 ν . 3 η 

2» 9ὲ, Κρόσε, τί ἔσαι Τὸ τέλον τῶν γιομένω τού- ΠαΠΙ. Ιπαμ]τ, (πε, ΠΠίδεΓ]εεοτΗπῃ, αι ΙΙΙ 

9» Των ἐμοῖί; 8 παύσοτα! Λυδοῖ» ὧ, 8 δἰκασι» περηγ- αςς]άμηϊ ξ ΠΟΠ οας/αδιπῖ 1Υά1, αἲ νΙάεπτυτ, εξ ο. 

» µάτα παρέχογτες» καὶ αὐτοί ἐχοτες. Φρωτίζω, ΠΡΙ αἳ πε] περοιίηπα {ασεδίετθ,. Ώεμρειο,αα 

ων ν Ν ο : Αι 
» ᾗ 

ποῦ. | 

4 δος, μὲν αΌ ος ὃ ο] {αρτα ροῇ Φρῄέων Ἱπ {11ο μϊπεις οῇ, εαἷρα Ποταπϊ, ὁ ἁί, Πεγυ,, . ἳ 

ο ο. η ος η ας ὃ Σαμρρέεν Ιη]εά, ἄνλιν συνωµωρέειν Ῥρήν. ἆμο οἶπι Τ44. ὁ 4. ιο. 

ο α παρο ια ον ὀμον. 1618. ἕλλεσχαν πὲί Πήεή., ἄλεσχά νυ]βο. 6Η. ἄν. τοτε, αν 

τμ κωενρν πο] Ἀτρωτήλωτεύεῳ «9. ϱ 1Η. δι, 31 εἴνασι' κ 
αν Ε Φα" ο. ὁ 

σ6. Μηδεμίῃ πόλινσιαµωρέεν] Ῥποϊόπι νοιδί ῥαιίοπι εἶνω Ἐπὶ --- Ίέναι ὃς ἐπιέναι ἵπ. Άνης υήυπ αἀμίρει σἳ 
σ1 δε «40. Ῥομο Ῥίπρηπε, ποπ πιεάίαπι, 4{γβορῥαηὴν 
συ ωρουϱενή ἀν' Ἡ2. ν, Τούό., δε πάντα ἐσινοιμιώρεον ΥΠ, 
4δ.» ΤΙ σινάμωρός “Ηἡῤῥουγαιίς ὃς ΝΟβ/ὴν. 7." βςς- 
πι 1δί οοι Εαγὴ. ὃς οεπομα[ίες. αἴηια αχ ὃο ο 1” 

το ἶσε, νετ ρατε[αοϊαηῖ» Ρδοί Ιπ[αρεῦ, οχ Εενο(ο- 
απ. συαµωρέεῦ 1ῃ Εοχίσο 4εροπεῃς, τιὲ ΟΙ. 4/2οΗ 
τηϊμή το[ίατΗς ε[ε. ο. : ἐ 
ταρ, Τόῄεν ἔσαι ἑλλεσα Άνετίοι (ή απα 1 τος νἰ- 
τοῦ, ᾷο Σεγοβόίο πον ππα]ο πηεμτος, Ογομου) β]ηπι. 
νά ἔλλεσχα ορΏπιε Τερο[ξ, ἴήδηια νε(Ηρία 1141, 
η ος ΡΤΕΡΠΙ. πηήήπιας ο ρ]π]ς πρόλεσχος «1ε- 

ρ Ὀιο ΣΣ. ν. οοῦ. Λεσχηνοῦσώ τε καὶ ὠχρύουσω καλώ 
απ ρίοτας ον. δή). ΒΕΓΠ, ΤΣΧΧΠΙ. Ῥ. 448. ο επίΠΙ 
Ρ. 1ο8δι, λος λε ήμώτα παῦος {Πῤῥοσγαείς Εφ, 

ἩΠσπασοῦς ζώα ος) οδέην. Άλεσχα Ἱπιεπβοτα βση]- 
» κ, 3” ο ἄξυλον ὕλην 11ο- 

το ος ”ν πρώτην. ἷν ο ην δν. να. ν . 

-Ίᾳ ΠΙΟΔΗΙ Ἰπεουρεστακείω ο Ἴτοτ ἀδα ἀαρσαναία πήχιπι 
ἐπὶ Ἵμνος ἓν οὔδενὶ λόνο 5 Ὡς Τοσες τοβΙπεργαηάας καὶ 

πο 7ῃ ποησάµενος τὴν πρώτην Ἰέναι νεὶ 

Ίσης: ποπ πείσῖο ἴπ16η» αὐὶ σοἱος νη]ραςῖς ροςβτεοη- 

αἁλανι: {5ὰ ποβτο Ίοσο ἠπιμίπιας εἰῖ 1, πας, 194-. ἐὸ 

δέ μα ἐπὶ την Ῥχύθας --- μὲν τὴν πρώτην Ἰέναι ἔρσον' ---- σὺ 

Ἑλλάδα σρατεύεσθα" ἵπ ϱμΙΟις ἔσον Ἱαπιαπιάεπι το 

νά]δί ας ἐν οὐδενὶ λόνῳ ποίήσαι. ο  φΩΜΑΙΑΡΔΑ) 

τμ. Τοὺς ᾿Ίωνος ἐν ------ τὴν πρώτην εἶναι 1 Οταθου] 

εχοππρ]α: Ἱϊο ᾖπα νἱήο πο σειπ]» 44. Φερύαπης οἔἩ 

(ἡς. Φυυνοπίε (γη. ο Ῥρμω» εΙΜρί» ἐν οὐδενὶ λόγ 

πομσάµενος τὴν Φρωτίδα εἶναι πρώτη» 3Ηῖ τήν ὥρην εἶναι 

πρ. 6 [ομαι ΠΟΠ 4ἱβπος ΤέΡΗΙΑΗΣ» σιίδης ῥγήπαΗ ο 

ΡΕ ων πιοάο ἀῑσοπα, 

σεπιυβ σοπ/α δι τηηι ερίει, Την πρώτη» Ίαορο ροπβῇ. 

ΠΙο/ομίογ ας ΤΧ. Ῥ. 409. ἀλλὸ μὴ τήν πρώτήν ἐκοντὶ φρι ή 

πες αὐτοὺς ἐνεχείρήσαν ΕΧ 445. 1Η]βΗ/Πο. ΠΠ δρπέως ἵ. Ἡ” 

Ῥ. 11ο. 1). κ παν τὸν πρώτην», ἀμετάςωτον Ἡ Ἅ 

µοτπι πει ιδαΤα ἀϊνειβοτ.  Έσο Λοβηί Ἴλος 

ὀτάϊπαδαπα κο) τοὺς Ίωνως τὴν πρώτη» ἐν οὖδ. λ. ποσάας. 

νο εἶναι. 5 Ιομ1ὴ ΠΗ/Η1 {Πο γαΙίοΠ6Η ῥαλεμάρη ον 

Ίὸ αμ. Ντο πιαΧήπιορεε Ὀλαπθίεως 7) εεμαγΗ 6 

16Η. το. Ομίόν 



ο. ο ο. ----... 

ο ο... -ιοιςιςι........ύῦἳ ου 

ο πα 

156 Πας 1άθο Οτα/ις [Ππρροςῇς, αἷοά ορίαΡΙίοτα 

οὐ Οτω/[ᾳ5 {πρπες[εταί, 14ἱ5 ΙΠΙρεαΠᾶα. 

Ὀέορα ρηλάεπεῖα ἵη 1 μγαῖς (Οτύαπά1ςαἳ οκεῖάΤο, ἀμδάπ- ο ᾖἩ, 
Παδαιης ὉγΙ8, Μαγαϊςς ριαβεΒις 1μγάία, 4 πει εβερὶε 
Ῥαΐϊγας, ]μγάοταπι γίτα οοχταρτεία. 

Ώοη οΡΗΠΠΙπΙ Πε εος 1Π {ετν]τυίεπι τεάίρετε,όΟ,, 
Ψπάεοι εηάεπι ππης πηΠί Ρετίπάε {εε]κ[ε. αἲ- 
4πε1ς, αιά οεε]Ι{ο ραῖτε Π]Η5 ρερετοετῖε: Πετ 
ὐ]άςΠι 6ρο το, απ ρ]ᾳ5 αἰφπῖά απαπι Τγάο- 
ΤΗΠΙ ραῖος εΓαΦ. σαρίιπῃ ἆάςο; {ρδῖ5 απτεπη 1γ- 22 
ἀϊς πτρεπη τταάῖᾶ]: οτ ἀείπάε τΠίτοΥ 605 α1Π6., 22 
ἀεβοετοῦ. Ο1πη Παϊς {αατη Γοπεεπείατι Οὐταδό5; 

22 

22 

οὐχ ους 28 
͵ / ἵ αν ε ἕ : / τε αἩ 5, ον 2 μὺι ἀρισὸ ἡ ἐξανδράποδίσασθαί σῴἰαξ, ἃ ὁμὸίως 
ο. ” οφ 4.5 ἳ 
γάρ µοι νῦ, γε Φαίγομάι πεσοημκέναι, ὣς εἴ τις πα» 

ς, ό ων ην / .ν . ... τέρα ἀπολτένας, τῶ) παίδων αὐτέ Φείσαιτο. ὣέ 
) καὶ ἐὼ λυδῶ . / ΔΑ πο ὰ δὲ καὶ ἐγὼ Λυδών τὸν μὲν πλέον τι Ἡ πατέρα ἐόντα 

ὃε λαβω ἄγων αὐτοῖσι δὲ Λυδοῖσι τὴν πόλιν παρ” 
.. ’ 3/ 3 ο» ς 

έδωκα. καὶ ἔπειτα ωύμάζω εἶ µοι απέσασι: ὁ 
ς ... νὰ ; ἓ ο νο / ; ο »5./ ω : 

εκρο[ιήςίει, ΟἵΦ/4ς οχεερῖξ, Υεττής πε θδαί- δη τώάπὲρ Ὁ γόε, έλεγε ὁ ολ αμέίβετο τοῖσδε, 
ες [ηπάϊτας εγετίετοι; Ο1ΕΧ, 1Π0ΙΠΕ, ΡΙο- 
ῥαρίμα ἀῑχίσει: ΕΞ ἵαπιεη Ώς Ῥετ οπιπία Ιπα]- 
ξεαςδ1ΤΦ, περΠε αΠΠ(Παπ1 οἰνΙ{αϊεπῃ εχο]άετίς, 
αι «ατα Ταρετίοτατα» ἔππα 6ογπα, απ πηπό 
πος]άετιπε, τοα ΠΟΠ εἴῖ: παπι ΡΓΙΟΓΙΤΗ 60Ο αι σσ 
ἔξοι ΠΗ1, 1ὰ αποά πιθορῖς ηος σαρῖτερεπάο : ρίὲ- 3 
{εη [αξξηπη Ῥαξίγας αἁπηΠε, σιή εα Φατά ος σοπ- 2) 
ποτ] 5ης ΗΡΙ ρωπας ἆαῖ: 1 γάΙδαιτεήι νεΏῖαπι 
8π5, ᾖᾶςς 1]]]ς Ίπιρετα , πε νε] ἀθξεξεοπεπι1ηθ- 

ἀῑτατϊ απΠης, γε] επιετιάϊ ε5[6 ΡοδβΠὲ. Ππτετά]-ζ5 
ΟΙ{0 15 ρε Ἱεραίυπι, ης αἴτηα Ῥε]]ῖσα Ροδ[- 
ἀεαπῖ, Ἰηπραίοφίο τηπίσας [Πρ ρα][]ς ρε[ῖατα, 
Πηβ]ίσατε ἵεοπι σοιμηπος. Αάμῶς ἱπιρεσα πε Πἰ- 22 
Ῥετος «ἰείαταπα ρα][ατο, ατ Ρ[αἱἰθτο, ος σα1ρο- 22 
παπι ἁοςεαπε: 6ἳ οε]ετῖτει, ο τεχ», νίτος ἵπ 22 
τημ]]εΓες ν]ὰερῖᾳ ἀεσεπεταςία, πἰβί]αις οτίττης- 80, 
τηεπά!πη, πε τεε]]ες ππαατη ἃ το 4ε[σῖ[ζαπῖ, 

22 

22 

22 

22 

22 

Ίος Τ,Υ15 αρ[ο εκ πματαξ, αἴαμι {1βαδξορ οο8 
νεπαπάατί: {ἲ {οἶεῃς {6 πῖΙ Ρτῶτεχτπῃ 14ο- 
Ώευα οοπαπηΙηΙ{σετεῖυτ, Ποῦ Ῥοτ[πα[αταπα 

δείσας μὲ ἀγαςάτες ποήσή τὰς Σάθδιον Ὦ βασι- 
λεῦ, τὰ μὶν ο οἰκότα εἴρηκας' σὺ µθτοί μὸ πάᾗα 
9υμῷ χβέω, μὴδὲ πόλυ ἀρχαίη ἐξανασήση»; άνα- 

μάρτητο εξθαν καὶ τῶν πρότερον» καὶ τῶν ο» 
τών. τὰ μὲν γὰρ πρότερον ἐγὼ τεέπρήξα, Ἡ καὶ 
ἔγω ἐμῇ κεφαλῇ ἀναμάξας Φέρω" τὰ δὲ νῦν πα- 
ρεόντα, Πακτύης γάρ ἐσιὸ ἀδιχέω, τῷ σὺ ἔπε- 
τρεψας Σάρδιε, ὗτου δύτω τοι δη’ Λυδάσι δὲ 
συγγγὼμν ἔχων, τάδε αὐτοῖσι ἐπίταξο» ως μήτε 
ἁποσέωσι, µῆτες δεμοί τοι ἕωσι. ἄπεπε μέν σφι 
πέµψας, ὄσλα αρα μὴ ἔ ἐκτησθαι κέλευε δὲ. 
σφεας χιθῶνας τε ὑποδύγευ τῶι εἵμασι, καὶ κοθός- 
06 ὑποδέεσθαι. ππρόετέε δ᾽ αὐτᾶῖσι κιβαρίζεν τε καὶ 

/ λ / / } 4 Ἶ ψάλλευ, καὶ χα γηλεύευ παιδεύευ τες παϊδας. κα 
᾿ ο ια. ω  ᾖ δν. ταχέῶς σφέας, ὦ βασιλεῦ, γυναάικας αντ ἀγδρῶ 

3 / { 5 0) / ο : 
» ὀψέαι γεγοότας, ὡσέ ἐδεν δεινοί τοι ἔσοται μὴ 

μον ο ο. νά / » ποςέωσι, Ἐρόισος μὲν δὴ 5 ταυτά τέ οἱ ὑπετίθετοι 
ς / νὰ ο. , ο» 1) 3 / . 

ἀἱρέ]ώτερα ταῦτα ἐυρίσκων Λυδοῖσι, Ἡ ἀνδραπιοδισθέγ- 
ον η ο αὰ οσ 7 ο ο λος κοκ. . 

τε Ππ(Ἡταξαπα ἀε[οτετετ. Λάάς οτῖαπῃ ααοά ροι-ὃστας πρηθηναί σφεα» αρ οσο οτι Ἰν μὴ ἀξιόχρεων 
τη]άαρατ, πε 1Π' Ρο[ἵετατῃ αΠαιιαπάο 111, {1πι- πρόφασυ προτεῦη» 81. αναπείσει μὴν μεταβθλεύσας 
χηϊησηίετη α]απήταίεπι εβηρ]κ[εΏξ, τερεαητος. σθαι' αῤῥωδέων δὲ μὴ καὶ ὕφτρόν κοτε οἱ Λυδοὶ» ὃν τὸ 

1 
α Ῥετῃς ΕαπάΊτας εκΠηραετεπΏΠ. Ογτά Πας  παάρεον ὑπεκδράμωσι, ἀπιοα-άντες αι Ἠ ΓΠερσέων οἶπεό- 
“τῇ αἀπιοπίῆοπε βαγ1{Η5, τεπηϊκ[αη!ε ἱτασΙῃ- λωῄαι, Κ Όρος δὲ ἠσθεὶς τῇ ὑποθήκῃ, καὶ ὑπεὶς τὴς ὁρο 
αἴα, τε[ροπαῖε εἰ {ε ραΠεισαπη, Ατεθθβεοφπερογής, ἔφη οἱ φείθεσθαι. καλέσας δὲ Μα ζάρεα ἄνδρα Μῆ-, 
ΊΜαζατε, Ποπηῖπε Μεάο, επἀεπα 11 ρτθεερῖῖ, 

ἴαιε ρίῶίεί ας πιάπάανΙε, 1ος οπιΏες 11 

9 ταυτά οἱ ἐετείλατο προιπῶν Λυδοῖσι, τὰ ο [ζροῖ- 
ἐν » Ν σοο υπετίθετὸ Ἡ καὶ πρὸ ἐξαδραωοδίσασθαι τοὺφ 

τν λνι ρβ]σ ο ς. ἄλλιρ πάντας, οἳ μετὰ Λυδῶ ἐπὶ Σαρδις ἐσρατιύ- ε’νιτπῖεπα τεά1ρῖ, αμοϊαιοῖ ἅπα «υπ 11γάῑς ᾽ . ς 3 ' ὰ πας ων ων Ῥατᾷεε ορρήρπαδ[επε: Ῥαδέγαπι αμῖοπι το! σαγΤο»αὐτον δὲ Πακτύην παντως ζῶντα αἲγαγέν παρ 

{εὰες. Ῥαξϊγας νετο Ἱπιε]ήρεπα οχετοϊταπα σοἩ- 
Ίτα {6 που Ῥτοςμ] αρε»ίᾳ, οοΏτετῆτις Ε1ρ1ε ΟΥ- 
ΊηεΏ. Ὑαζατες νετο πΙΒΙ] ουηξίατας, ΟΥτῖ εχεί- 
οΊἴη6 αποἴαπιοηπαε Ρρατίαπι ἀπεεῃς δατάες 9 α “/ ./ } 3” 

Ρτοπιον]τ. Ύεταπι 4ΡΙ Ῥαξιγαπι ἶαπι φατάΐρης ὃν ευρέ στι εό]ας τώς ἀμφ 

157 υῖνηπι αἆ {6 ρετάπεῖ, Έτ Ίδία απϊάεπῃ εκ ἰπετεοδἑωύτό. Ὁ μὲν δ) ταῦτα ἔκ τηε οδξ ὠτιλάμοοςι ἁπ- 
παπι ῬγΦοεριείεῖ, Ρτοξεξτης εοτ αἆ Ῥετ[αταπῃ Ίλαυνε ἐς ἤθια τὰ Περσέώ. Πακτύης δὲ πυθόµενος 

ἀγχὲ εἶναι σρατὸν, ἔπ᾽ ἑωῦτὸν ἶ ἰόντα, δείσας ᾧχέ]ο 
Φεύγων εε Κύμη». Μαζάρηε δὲ ὁ Μγδος ἑλάσαςἐπὶ]τὰς 
Σάθδις, τὰ Κύρε φρατᾶ ερ ὀσηνδήκοτε έχων, ὧᾳ 

αχ]ύην εν Σάρδισι, πρῶν 
, η .. σ : . λ ων ο Ἆ λ 
αὐῆρ[ο «ορπονΊε, ρτπήτη 1.γ4ος αἀορῖε ΟγΗ ΙΤα µε τθς Λυδες Ἰνάγκασε τὰς Κύρα τολὰς ἐπ]. 

ος ΕλνΣ 1 λες, : / 9 . παπα] ορίεσυπάατα. Τε εκ Πηήης ΠαΠάαϊο λέεν" ἐν τότε δὲ Χ κελιωσµοσύνηε Λυδοὶ τὸν πᾷσαν 
1γάϊ οπιπέπη υΙί τατίοπεπα σοπηπιτατηη. 
Τειπάε ΜαΖα1ες πηηεῖος ΟΎπαεῃ πηίΠε, Ίαδεῃς 

δίαιτα τῆς ζός µετέβαλα. Μαζάρης δὲ μετὰ τΏτο 
Ῥᾳ, ἵπιμαι τὸν Κύμη ἀ)γέλες, ἐκδιδύαι κελεύωή 

σα» 
ὃ Οἶται Οἱ), «4ἱοκ. ΦΕοτ]. νἱ. Ῥ. 4. ὅὃ Νόε 4. ἑνεε Βαγ]ὲ, Β., ἑνεόεε 4{π{. ο 1Η, 4τᾖ., ὀμκύτα νυ]- 

ὃν ἆ Καὶ ἐμῇ κεφολῇ [ς, ὃς βαγίς. «4. ἵπ οτα 1ε)ύ. κα) ἐγὼ. ει, {{τδ. καὶ ἐνὼκεφ. ἐ 1Η, 49}... δεινοί τε αρα αἱό, ὃς οοτος.. 414. Ρα. 4. Δι, κεωτῆσθαι ή. νά. ϱ Πδά., ταῦτα ὁι 404. Ρος, Β. ὃς 
:. Καὶ πρὸς ἐξανδραπ.. «49ῇ.. ἵῃ αὶς προσεξανδραπ. ππα νοςς, Ρατ πες ὃς Κεπήρ., όντα ΙΗεί, 49. 4.» 

ῬΙανε,  ᾖ Κεκελευσμοσύνης «491. 
΄ 

-«όοι Ὁμοίως φάρ μοι 1ὔν νε Φρί οο. ίως νόρ µοι νῦν γε Αα όμα Οπεμέοη, ο’ εηοΡδομΗὲ πποπιογ]ας νἱή]ο. πά[οηρῇε,, ποξατιης ἀοζεὶ 
γα νο εείεῖος . «{ὔγαιημς αἆ Οἱ5εΥ. Ρτο ΜΠΙ- 10Η. ἵ.ν ὃν δαβη)» αιοά οκ οο ἁῑ[είπηις,, ρα: ορἰπἰο: 

/ κα Ἰχε κ, κ Ἴνηπιρς, ὅ6 πατέρα Μτείνων, ποῖδὸς κώταλείπει. 
εαάσπι (αγ]ε]]ς Λαμάαρὶ, Ίπτοχ φοπήπαἰοῃίς 41 σ2Ώς 1ῃ 
ἁαπιποβεβπης, ὃς ΜαςΠἰανε]]ο ρονη]οϊο[οτίριις (ἡ- άεγαί. Ῥο]ήΗοἰς Ο. 9. ὃς 4. 

σ1. Καὶ ἐγὼ ἐμῇ κεφαλῇ ὀναμάξας] Ἐ εβ]ταί οχρι] {11η 
ΤΧΟΠΟΠΙΕΠ. Ππηίζατης {οἱεπιπίπηοτε Ῥοδεαπι ον, τ,9ἱ. 

.-------- ὃ σῇ κεφαλῇ ὄνημαξείο. 

ιονῖς ο/η] νειοα Βήπεζον., 7» αο. Οε]εὮ. Ρ. 
ο ΠΟΠ ση τὰ ἁποης ωπιεῃ» πεαΙθ ἱππηετο, Ῥατία ο α αΏποαίπε ημς Ἐπίμασον Πε[}οδΙ/ποῖο ἆο- ΤΠΕΤ6. : 

ο. ο ασρᾶ εοπΏπιο {πορεά!τ, Πακτύης φάρ ἐσι ὃ 
δι ρ θλγος «ΤΗ. αὈβιχάε εκρτερίηπῃ εΠ, ῥγσε[οπ: 

α]ίζοτ Ῥείος Ίπις 7η ομ] 1η δαγάες οοηµήβ/: ραι]]ο 
Ῥαξϊγας που {ι ον. {6ᾷ οοπβπ]ῖ {οπιρηία.. Ναπι 

θτπηὲ α Όγτο βαχᾷςς. Ώαάίταε» {ο Γα- 

- 

Ῥα]ο νΊτο Ῥογίας. Ῥαξϊγες χοοξρεχαε Οτοε[ Τάοτμή: 
αὐῑξ ορ6ς ἵη Ῥογβάεπι ανεἸεπάας ας παόχής ὁσζαβοπεπά 
α Ταῦα]ο ὃς Ογτο ἀείεϊνειαε: Ίαες {ηρετῖοίε σαρίῖς 
οπ]πία, Όυατε πε ΠΒἱ οοπίταίας νιάεατιχ Πεγοάρέμ» 2 
αα{απιεπάμπι εἰ αὖτ τοῦτον αὐῖ ἐκεῖνον αὰ Ῥ]επίοτεπα Ο- 
ταθϊοπίς Ἠαδίεαπι. Ίδοη Βαρίτ πτεσρτδξώπα 6 περβεπ” 
τία 60Η. ἆε Ῥαμυ. ΟΙ. ο ᾱ ο δ. 

77. Κέλευε δὲ σφεαα κιῶνας] νι ἀείεΙεεητ” 
Ῥμ8. τα]επι ροεπαΠι Ίτίοσα: αρυά Ἰμιαγούη Όσο 
τζ9.Ο, Χετχος. Τι νὶὰε Ῥοῤαεπμη Υπ» 6.4: ος ο.» 

Ἶτο, κὠ προ, ξωῤωσδίωσία 2 δς1 Εά ο τας πρὺς ἐξωνδρωποδισωσόαι ΤοµΑ ντο κο ος 
(αῄριο. Κώ ὺ πρὸς, πίῤόγ, νν ὄγ. ὃν εἴερετηπιε 1ὰ 
Μις. Ώοποβδεπες 1. ἵπ ΑΡΠΟΝ. Ρ:599: 544 πβὸς . ὑπὸ 
τούτων ὑβριξζομένους" ὃς 1π. εµπιάξηῃ πλ, ο πρὸς» ὅτε 
ζήμαῦσαι κωτὼ τὴν μαρτυβίν οὐδέν εἳ αἰ]α Ο[ομλοπ. 

γάῥ0Η, ΠΠ. Ὦ. 919. ο μς  ᾱ καὶ 
τι ο ἑ ον Ἰόντα]. εἰποπάμν Ιπεῆτο ΤΠ Ίος αά’ 
αμ]ε{οῖίς.. Ἐαάεπι πιασυ]α Ἰπ{εςΙτ νπ. 65. ὀπ᾽ Ἐλευσϊ" 
νος ὢν ἐρ τιμωρίην "Αθηναίοισι. Λάά ἵε ὃς Ἠλες Β)μήσγεῦε 

4. ν : 



ο οσπο ην ττα-ππογτττ-ωπση---ττττστο-----τ- Ὃ το ης σσ οσον. Έστε τε ν--αξ-μκι---ᾱ- θε σπτοι το ασ σωσο, φομ ο επ απ ντ οα ρερτης ασ .--ν 

γ6 π Ὁ σα αατοο 

Γακτύην οἱ δὲ Κυμαῖοι ἔγιωσαν συμβελΏς πέριξς2εὀΥ5. 
ἀνῶσαι «τὸ. ἐν Βραγχίδισι, ἢν γὰς αὐτόθι μαντήτο έκ 

παλαιῷ ἱδυμέο, τῷ Ἰωές τε πάντες χαὶ Αιολέες 

ἑώθεσαν χρέεσθαι, ὁ δὲ χῶρος εἶτοο ἐπὶ της Μιλησίης 
ὑπὲρ Πανόρμε λιμένος. Πέμψαντες ὦ οἱ Κυμαιοι ἐὲ 

η: γ΄ ϊ : μια ῥταπολν]άς, 5ηρρ]λεἶς Ἀθήναις δε Απῑ» 
οὐ]ςί {αρίεΏ» Ῥετγ]εαοία οοηῖτα Ώλεμπ.. 

Ῥαΐδχγαια ἀεάΙ. Φεὰ Ογπισὶ σοπβ]ίο Ἰπίτο {18-, 
εσοτάπτ αἁ ἆεαπι ἵπ Βταπσμ]ά!ς τεβετεπάσπι αμἱά 
{16ϊο ορ» εσίετ. Ἠταϊ επῖπη 1]]α οζασπ]απιρεῖ- 
νειαΏαπι, απο Ίοπες Ὠπίνετῃ εἰ ΑΕο]επίες πι 

εοπΠἹδψεταπε, Οτασπ]απα πος 1π ΜΠεΠο αΡῖο 
ὁδὲ Πιρία Ῥαποτπηνπη Ῥοτέηπα, ΜΙςβς ἰρίτατ αἲ 158 

Δ : 3 ὃ ττ . 3 3 2 

τος Βραγχίδας εοπῤόπης, 3 εἰρώτευν περί Πακτύη1οβταπε]ίἁας σοπ/[ηἱτοτίρας, τοραραηὲ εἶτεα Γ8- 
. / / ν μι -” ῇ 9 ὰ . 

ὀχδιόν τι ποιέο[ες εοισί μέλλοιω χαριισναι, επειρώ]ώσι : μέωιε6 (σὲ µε μα αμ 
δέ σφι ταῦτα χρησΏριω ἐγώετο, ἐκθιδόναι Πακ τύην 

ν ου ς ι ν [ν. ος. Ῥνκν 

Πέρσσι, ταῦτα δὲ ὢς ἀπθειχθεία ἤκεσαν οἱ Κυμαιο 
ς / ο το ον λ ω / ε 

ὀρμέατο ἐκδιδόναι Ὁ ὀρμεωμέε δὲ ταύτη τὰ πλήθεος» 
9 / τά : (δ, δν νι η δρα ΜΑΝ δό. 
Αρισόδικος ο Ἡεαχλείδέω» ἀ)ήρ ἵ ασ εὼν ὀὐμοΘ15 

2. Ἡ ο» / ο» 

"ἄγαπι, απἰάπαπη Εαεϊεητες ἀεῖς ρταϊβεατητ! 65: 
{οητ} Οοπ[επήρης ταῑα τε[ροπάοΡατατ», Γ” 

ἄνγαπι Ῥετῃς ἀεάετε, Όσα «απ τείατα αιιάῖ- 
τοπῖ Ογπισὶ, Ρπταγετυητ ἀεάεπάσπῃ, (εἴεταα 
αυ σπα πας πππΠτπάο Ῥτορεπία εδ{εῖ, Ατήζοάι- . 
σι, Ἠειασ]ίάὶς Βμπ5, νῖτ 1Πῖεί «ΕἴΕΤΟΣ ΕΙΨΕ5 

/ « Χ. ο αν 3 

εσχε μη ποσαι τουτὸῷ Κυμαίες, απισεων τε τῷ {ρεξίατας, οἵασμ]ο ΡαΤαπα Πάεπς., εί 1ρ505 ζοῦ- 

χρησμῷ καὶ δοχέων τες «εοπρόπες ὁὶ λέγευ ἀληθέως. 
ἐς Ὁ, Τοδιύτερο περὶ Πακτύιω επερησόμοοι, ἠέσαν 
ἄλλοι «εοπρόποι» τῶ καὶ ᾿Αρισόδικος Ίν. ̓ Απικομέ- 

νων δὲ ἐς Βραγχίδας, ἐχρησηράζετο ἐν πώτω Α-οο 

ο. βσόδικο, 5 ἐπερωτέων τάδε, Ώναξ, Ίλθε παρ 
»:Ἠμέας. ἱκέτης Πακτύησ ὃ Λυδὸς, Φεύγων «άνατο 
2» Είαιόν πῤὸς Περσέω οἱ δέ µυ ἐξαίέοται, προίναι 

ἀ 

{υ]εοτες τ6[ροπ/{άΊπποπ εχ νετο Ρεϊ{ειτε ΕΧΗΙΙ- 

τηαΏ5» Τεπιηξ αποπη]πι5 1 {ασετεπῖ; ἆοπες 1ζέ- 

τηπι ἆε Ῥαξιγα. ἱπτεττορατατῖ α]ῆ πητζετεπυς 
οοη/µἱτοτες, 1Πῖεί αμος Ατήζομισας αποσέ ζ- 
ται, Ἡλαπαπιαὰ Βπαπομίάας ρετνεπίΦ{επῖ, πΏις 122 
αχ οπππίδις ΑπΙοάϊσης εοπΠι]εραῖ οταςἱαπῖ» 

(ὔ[ῶταης π Πώσ νειρα; ο Ἐεσ, νεπῖτ αἁ ΠΟ5 

Παρρίες Ῥαξιγας Ἰωγάας, πποττεπα {αβεΠΣ Υ19: 
) / / ᾿ ε ο. ” : ᾿ : ὃ , ν κ. ; 

2 ο οτὸς Κυμαιαε. ἡμες δὲ διµαίνο]ες τὴν Ἱδηίαη αΏ Ῥοϊ[ς. ΗΠ ειπἀεπα εκρο/σεηῖεδ» 14” 
' ν / 3 ἷ αν / ΑΔ «νο ]9 

2» Περσέων δύναμη, τὸν ἱκέτη ἐς τόδε οὐ. τέτολμή-οσῦεηι ΟΥπιᾶο» Ποπήπεια ἀΠπήστετε, 1998 Ῥεηία 
ϱ.κάμο ἐκδιδόαι, πρὺ ἂν τὸ ἀπὸ σὺ ἡμη δηλωθῇ 
ο» ἀπβέκέως ὀκότερα ποέώμο. ὃ μὺ ταῦτα Ἔπειρώ- 
τα”..ὁ- δ᾽ αὖτι τὸν αὐτόν ᾱ σφι χρησμὸν ἔφανε, κ- 
λεύων ἐκδιδόαι Πακ τύη ΓΠέρσήσι, πρὸς ταῦτα ὁ ́ Α- 

τηπι Ῥοτεπείαπα {οπάαηῖες, ΓΑΙΠΕΠ {αρρμίσεπὰ 

πομάιπι τεάάετε απ {ππηας, ἆοπες ΙπάαΡΙάΤΟ. 

Ιπτε]ΗρετεπηΠς εχ τε, απ]ά {πεετε πος σοΏΨΕΠΙ3 

τος σης ἵπ πποάσπα {ο εἰταπτϊ Απιοώιεσ , 1 

επατυσβιςτε[ροπἀεΡαξΗς, πεπαρε Ῥαξεγαπι Τετ” 
- {/ ; α 3 / 5 / / 9 ον πλ λ : ν το ' .. 

βίσόθικοσ ἐκ, πιρονοίης ἐποίεε τάδε περίίων τον γη κύ- 3Οῇς ἀεάοπάπη. Ῥορε ης Ἀπίβοάῖσης τα]ε ααίρ- 
Ἡ ος λ η 
λῷ, εξαίροε της φρεθες, χαὶ ἄλλα ὅσα Ὦν ἔ γωοσ- 

. μή ϱν ο ον 

σευμένα ὀρίθω Ύῶα ἐν τῷ γῷ. ποιέωτος δὲ αὐτου 
ο. : ᾿ νν. ω . 

ταυτα, “λέγετάι φωνή εκ. τῇ ἀθύτε γέσθαι, Φί- 
- ν ιν 1 - ἃ 2 / / ν 

Ώσαν µε ασπρος. . ΠΗΤΙ σσ. 
Μαν -μό, πρόςιτὸ..Αμσόθκο λέγεσαι δὲ πάλι, Ἀἰίαππ αμΦαᾶ 

ρίαπι 4ε ἱπάακιτία αβρτεάΊτατ: Τεπιρ]απι ΕΙ” 

«Ἠπηϊέης, Ραδ{ΕΓε5 αλ1αρα(1ε αν]ςη]α», (
πο {οΓίΕ 13 

ἱοπηρ]ο ἰΠῆς πἰάα]αραητας, επ]ά15 εχεπηῖ. ΟΦ 

πα Ί]]ε Έασοτας, πΠθπποζαπτ γοσεπι ες αἀγτο 
Ἱταπα, α ᾿Απίποάϊσυπι Εεττετας, αἴιε πα 

ο ΑνηΕιν - να ο νο μας µρίς Ῥδρην κ 

», ἰλέτας µὺ ἐκ, τὸ νὰ καραΐζας; ᾿ Αρισόδριο δὲ ὁλ. 
95- ουπεοβησ αὖ]α σρρ φφαυτά ΕΤΈΝ ω Ωναξ ὴ αὐτὸς μὲν 

Αοερ: σοι ικρμβσβ 2 (Κυμαίους δὲ χελεύεν Ῥταρίε α 

ὃν το. ἱκέτη. εκδιδοα] 5 τὸν δὲ. αὖτι, .ἀμέί-ψασθαι . 
- φοισθε᾽ Ν Ν  ελεύ 4 ἳ . ο. Ας " ὡς δι ἡ 

.»-Ταισος Αχαί ΧΕλεύΦ, ἵνα Ὑε ασεβήσάντες» άσσομιοιμ
ο. ΡΡ 

5 55 ὃ απολήσθεν ὢς μὴ τολοιπὺν περὶ ἑχετέων ἐκδόσιας θἰδ[Ε 19” 

9, λθητ « εστι το Χρ Ἰαηριν. Ἱαυτά ὡς ἀποειχθέτα 

/ - ο» ) : . να.) ο τν ν 

ἤκησον οἱ υμαιοι» 8 βΕλόμθοι ατε εχδύγτες ἀπολέ- 

: ἐς 
. ) ᾿ ) ᾿ νο ο. . : ἑ ρω 3 κ... ΜΑ νά . . . - . 

δω Ἱιλάδην αὐτὸν ἐκπέμσέωσι, οἱ δὲ Μή]ιλοναῖοι ἐσειτ}δᾳ1ίο εππ ΕΠΙ ρΕΠΒ {εάειϊπεπᾶο, ορρυρπατ], πο” 
«η ͵ Γία-. Ἱπϊπεια αβ]εραπι ΜΥ Πἱεπαπῃ. ΜΥ Π]επαῖ, αππι 

”/.. αν οὐ 7 { 

σαι, τε. παρ’. ἑωύτοῖαι. ἐχωτες. πολιοζκέεσθαι., 

σέµ-ποΐῖος τὸ Μιαζάρέος ἀὐγγελίας ἐκδιδόναι τὸν. 
ν ΟΕ {3 2 Αν: καν ἁμ κ ώς, . ο τω ος ν 

κ]ώψ., παρεσκευάζωτο ἐπὶ µισθῷ ὑσφδή. ἶ -: γὰρ έχ 
κο πο ο τομ σος 

η ε26 ων να α πο 23 - 2 ἃ 

ών δες ωκο νο, ὃς . αν αν .’ ἳ - ως . σα 

ο: : . ᾿ τα Ἐἰρόσων χοᾶα Ἰάσπι. ίσο ἠρώτεον. | 
οᾖ, ρωτῶν κά, 0. ἆ Κύμαι κελεύοντες 

ψέοσσε 

τος πό» τες ΡᾶςΙεππτΗΣ ρτο σεττα ππετςξάξ, 4ποά ἴαπιέΠ 

ὗ Ῥαγ]ε ἆπο, «4.» ὁρμωμένου ηοά. «1. 
ε Ἐκ ή, 9. ἵπ αἱ]ς σφίσι. ᾗ Νενοσσεύμενα Ῥαγίς. 4. δ.. νε- 

ο. Τά. σεπευ. τότ8. 44, 41. «4άν νενοσεύμενὰ. 

ππης, 4απαΠη απάαοἷα το Ἰποςσίε, ὲ οσ Γοπηρ]
ο 

πηθος {πρριίσες ἀΙπΠρΙαςτ. Αγηζοάϊσαπι πΙ]ή] ἆπ- 
μαπς πιοβυπι τείροπάετε; Ταπε, ο 

Έος, Πς αικ]άπι {ετς Ππρριίεῖρ
ας, στ Ογπιῶο 

| σετ τταβετεξ ΕΤ ἀθίπῃ νὶ
οϊς ππι αᾷς. 

Ἐαίάετα Ἰδεο,, τε Ἱπερή πια]ο οἶείας. ποτεαώς, πο ἀείπᾶε ογασυ]απῃ ἂς ἀοδεπά]ς Π1ρ” 
Ῥ]είρη» Ἰασεε[αεῖς. ἘοΙΤο υδί Άωος τεῖστα απάϊ»1 

γετυπε ΟΥπια!, πεφῖς γο]εητες ἀείεπὰο Πιρρή- 
σα ἵταπι ἀἰνίπατη 1η Τε σοποΙτατ], εἴ Ῥετῖτε, Πέ- 

ω. ΊΜαζατες Πρίπάε Ῥετ πιποῖος Ῥαξίγαπι Παρίτα- 

| . πο 

ο Ραγὴ. Β. «4ἱ4.. ἔπει- 

6 ᾽Απόλλυσθε 44. ὠπόλεσθε εἁῖτ, (σα, ῥ Πω, 
εὐᾖὲ : 4 

Ώο, “Ανα. Ῥαγὴ. β. «44. Μπυλήνην, ὃς Μσυλομαῖο Πο ἍΊπεῃ «49. Πἱ εοη(ῖαι:. ἵπ {εαεηάδριις Ἰζεμ, οοπίρη- 
εἴεμν οι ΕΕίίαιιο αὐτὸν ἐκπέμπουσι. 

αν ο. .Σ. 

5. Ἔς (εὺν ἀνῷσαι] Τοιι σα «4ροβίμει Ὀιάγπιαευπα 
1 Βταηςμ]άίς γείεηγε Π ἀἰεστεττ ἐς θεὺν ἀνοίσει, 34ΕΟ 
Ἠημη- Ἠϊς ακίεε ΠΠ{Ο]ΕΠ5. Πε οδίως: "Ανοίσει , ὀναφέρει 
6ὲΑνοίσω» ἀναφέρω' ναϊδὶ πιεπηπ]ξ οἴσω β/αιῦ. πά 04. 

Ἐ. Ρ.58. 90. ΏΠΦΜΑΠΗ µάλλοντος» ἀναδρωμόντος εἲς ἐνεσῦ- 
πᾶο {εὰ εἷς πεζολογ{αν ἀήοο, το Φέρε ΡΟΠΙΗΠΙ οἷσε 

Ἰεαῖεων αΠηπιοῖίες αριιά «2ήβορθαμον, ο σωνίσοψ'πριὰ 
Ἀτήσος Ποπποπαττ Ρίο συφέρευ. Ουοά Ἱερίπια Ίῃ 
ᾖΠεοβοίρ ὠνῶσαι { νίάειιμ Η1ἱ5 εκ ωνι. ο. 66. Ἴ τι 

δω Φενομένου ἐω προνοίής τῆς Κλεομένεος ἐς τὴν Πυύίην' 
δ . ση ορ ωώ γε γεσία: νεῖΌη να]ᾷς να- 
παντα σης Ίπ {οπ/ηπι εαρίεπάα ορΠ{ξο: {εᾷ ὃς Τρί Ῥνας- 
τση, «ῇ ἆατοπί Οοάΐσεδ», ὠνοισοῦ. πο[ποφ!ε΄ Ίοοο: 

8ου, α πέω ἐς κ ἀνοῖσαι » Νε] ἀνοίσειν. Ἑαάσιι Ώτι]- 
Ἂ Ἱερῖτῃγ Τ, ντ, ο. 140. πεβὶ μὲν σπονδέων ὠἀνοίσειν ἐς 

νος". ς ορήεγε ἱζεη σά ῥοβη/ Μη [ὁ γεἰσγήγου: 
| ὄς ἄνομω ἐς οι ον αοά Πο πιοτα 

πολύθηων, ᾱν ἐς πολύφημον, Ηεγοά, ν» 6.79, ἀγορὴν 
ος Οἴκοται {σαι ΠοΙΕΓΦΦ. κής μῆ 

Ὅαχι Ἰο) ἄλλὸ ἔσω νι ο απυς. «προ Οδ (ση πιοπιρέημας, ήν οοσευμένα] Οετίαπι Ίος Ῥγας- Ρεοῦ αντε, Κδηίην φάσμα εοσσευμένω 6 οΠενεπῇ εΦΊΤοτ 
ών. νλοςι Ἀοοβαν/ης ,λάπς 1ου 2ὰ- 

{ 

{ Ρ/ωογοῤμὲ Ώρος {ρεξταῖ σε Ἰσ/ἱση, ρ. 859. Δ. {6 Ἠῖπς αἀϊμναπό ης, 

Ίπονεῃς η] γαπάο Ρ/0ήήηο τσχιν, 4. Ῥαττιπ. προς, 
1.τ.6.8. Ὀά πυπς να σεπετῖς ανες ἵῃ (οηγρ]ογίηπι πι”. 
]ς πίαμ]άητάτ, Πο Ῥη]{εο πενο, ΊΝοτα Π]]μά ]ομῖς 1η σο- 
βποπήπε Εγὴρίής{αρυ]α ν. τζοι σίο δ' ὀρνίθων καινὸς προσ” 
ἐβα. Μῶν ὑπὸ θριγκοὺς εὐναίως Ἱζαρφηρὸς θήσων τέωοιο: 

:85. Τοὺς Ἱκέτας μον] Εις ἵπ Παομ]επεςβπια Ο5. Έλο” 
αΐασα τε[ρίεἰε Ο/ο (2ηΥ/. Ρ.938. Α.. ὁ Απόλλων οὖκ εἴδ 
δήπουζε ἐκ τοῦ περιβόλου τοὺς νευττοὺς ὠναιρεῖσθαι τὸν Κυ 
μαῖΐον, Ἱκέτάς ἑαωυτοῦ. λέγων. Πεγούίσέμς. ὅσα, αἲτ» ὄν 
»ενοσσευμένω ὀρνίθων γένει ἐν τῷ νηῷ' φΙοπιοάο» Πε 
«ἀαρ]σαία, Εοη/{ογζη θι]απα (οἱρβείς, Ἰαμεῖ ο Π0- 
τῖβ αἆ Ῥ]τμη «49. ρι-9ός. αυἱ ἵπ Α]οχ. 004. Ἐ. ια 
νεοσσθὶ , 1Π ΊΟΠΙΩΠΟ Ῥαδβπα {μη νοσσοί. οτε Οοἆεχ αν 
οι 1η Εεγοι, ἁπὈιτἐνγενοσσευμνα. «νΑΙΜΕΝ. 
-45. Τοὺς ἱκέτας µου] Ῥετήπει Ἠως Χεποσταξς, ΡΙΑΤΟ”΄ 

ηὶς αήοἱρυ]1»- τω ςεη]δοσᾶ]αο θ μα Ῥαδίετεπῃ αοοἰρίτ{ε Η΄ 
{οαπεπῖς {π. πια βασίεπτοπι {ετναν]τ ὃς Π1ρατο ταρῖοῖς 
ἀἰπήβε, ἐπειπὼν» ὅτι μὴ ἐξέδωκε τὸν ἹσΕΤΗΝ ἵῃ Ὃ ωρή 

αὖ. χπι. 9τ. πδί Καῤμίων ρ]ητα ὃς 34 εἴπφάεπι ν» 17’ 
ος οὕτω τεοῖσι Ἱκέταις, [ο ἐν Γρρήείξως ὃτς, εΙΕεΒΑΠ”. 
τετ ΟΙ. εἰς ην. τα ο αλβ. 

Δή. Ἐς Μυτιλήνην] Ίοη ἀῑδ[εηῖο α Ἰ{είερον οὐ Ἡ 
178, καὶ Μιπυληναίων, Ποιμϊ ὃς αἱῑς, Βοΐθης νειεγεούς 

η, 



δν σσ ας δι 

σκι. ο -----.-... 

” 

ο ο μα σποτ 

λα ο κ. ος 

Ῥάθγας αὐ Όμ]ς ἀοάλιῖς Ματαιῖ ρο[αἲῖα Ἰοπία αθαοαο, ὃν Ἱ ὉἹ “α 5 ο ὁ σῷ ει] {Πσεςσβε Ἠαιραρυς, Αἴαησας αγία, ΡΠοσφεπί πα πανίρα- σ Ἱ, 1 ο 2 1, 15ΕΕΒ ϊ, 7} Πο αὐ Αεραπελορίηα Ταπιεδβιπη. Εάις Πβοια[ἶτας ἵπ Ῥ]ουφεηίας, 
ποῦ απΠπι Ποπ]ᾶς αδίενεταῖε, αἠαπάοφμ]άεπι πβτό γὲ εἰπὼ ἀτρεκέως εἰ γὰρ ἐτέλεώθη, Ἰζυμαῖοὶ 
ΠΟΠ ΕΤ τε Ρετ[εξία, ΟΥπιςὶ επῖπι εορπο[ζεΠ- γὰρ, ὤρ ἔμαβο ταύτα πρησσόμεα ἐκ, τῷ Μυτίλι” 
Ῥις ο Ἀ Ναγπ]οπασίς Ρετέγεηῖητ» τηλς[ο 1 Ε σοιαίων » πέµψαωτερ πλοϊὼ ἐς Λέσβο, ἐκκομίζησι Πα ν1610Ο. Ραξίγατι ἀεροτίαηπί 1 ὉὈμίαπι. ση όν ος μὸ ΑΕ δο, 
Ἰπάϊάειῃ νετο ες Μίπεινα ετε]ατῖς ἀεῶ ἕεπι- ἅτοη ες δι. θύυτοόε ἐ τή ο κ ὃν πω α. 
Ρίο αρίταξτας, α ΟἰΗ9 τχαζΊτα ΕΕ, ταθίάο- Πποσπασθεί ὑπὸ Χίων ἐξεδόη ἐξέδισαν δὲ οἱ Κι 
ταηῖ απῖεπΙ 6ΗΠ1 Ῥτο Διοτπεὶ πἹειςεᾶς, Αἴατ- ἐπὶ τῷ Αταρέι μισθῷ' τ . δε Άταρνεώς ο ές 9 
Ώειδ απετη ]οσι]ς εεῖ ΜΠΕ: ο τερίοπε 1,εδΟῖ κ ῶροο της Μυσίης» Λέσβε αντίο. Πακτύην μέν νυν 

μπας, Έτ Πο φπϊᾷεπι «ὀπιροῖες Εαέδ] Ῥ επ[ῷ ΙΠ55αραδεξάµενοι οἱ Γέρσαι εἴχο ον Φυλακῇν «Φέλοτες πράσινος Άμος μόδα ἁμα αρα, Κάποτε, ν ῥ χρόνο ὠκ λος χρήμς ΟΠΙΟΓΗΠη πδᾗάς τος ο μμΕῃ ᾖν ῦ ». γοσ οτε Χίων οὐδείς ἐκ. του ΑΤαργέως τούτᾶν Έτε α- 

ΟΙ ἷς Ὃ λα πόνο ρι θαί. λὰς ρω  πῤόνυσι ἐποιέέ]ο «)εῶν οὐδοί, οὔτε πέµ-. Ποτάεαρεῖς 4εο επϊηάαπα, πεσπε Ρε]]ατῖα {ταξχας ο κ κο ον ο ο δα ας 
1πᾷς 4εεετρεῖ ρϊμ{εβαπεας, εἳ ος οπΙΠΙΗΠΗ ἴθπῃ- ο ος πρός τα θβευτο, απείχετο Τε 
Ῥιοταπα {ατεπιονοβαπτας 418 εχαβτοΙΙοΡρτο-όοτῶν πώτων ιρῶ τὰ πάντα ἐκ, τῆς χώρης ταύτηό γι- 

τ6τ νοηίτοηε, ΑΡ ΟΠΙἱς Ίσίτως Ῥαξίγαςταά]τις Είτε, νόμωα, Χῖοι μὲν γυν Πακτύην ἐξέδοσω. ἸΜαζάρης 
Τα, ο ΠΙΟΣ Ίπ Ἠ]ος ςαθῖτα Ρτοπιον/ε, απ δὲ μετὰ ταῦτα ἐσρατεύετο ἐπὶ τοὺς συ ελμ κής αρα]ατη ορρησηασίοπε: οι Ῥαγεῖπι Ῥεὶ ΕΕ ος ας ας, ] βίον ριό αροἱρίς νόσος ρικάπαλίσαν στο Τάβαλας καὶ τοῦτο μὲν Πρηέας ἐξηδρα- ἀτισατπρι Ἡ ἡ ὃν λη ο. ποθσατο τουτο δὲ, Μαιώδρε πεδίο πάν ἐπέδρα. ο -αΠΡΙΠΙ ηπΙνετ[ητη Ἱπεπτίαντε, ΡγΦἀαπι 1η] ο ὃς 9 λλΑ: δν ον δὲ ας. 
Πεῖρης Ρεσπηῄξιεπα; Ίαρπείαπι διῖαπι Ρατῖππο-όσµέ» ΑΜ ποιεύµμοο; τῷ σρατῷ Μαγνσίη ὃ δε ασε 
ἆο, Ἔορε 14 Ἠήαχατος τερεπιίπο πποῖΡο «οἵΤΕ- αὐτω». μετὰ δὲ ταῦτα, αὐτίκα γέσῳ τελέυτῷ, Α» 

Ἱδδριας, ντα ἀεβιηρῖτης, Ίος πποτίπο Πιβεδίής «ποθανώτος δὲ τήτε, Ἄρπαγος κατέβη διάδοχος τῖό 
ἐποοδίοι Ἡπροη! Ἠαγραρῆς αά τηατε ἁο[οσπαϊξ σρατηγίηε» Ύθος καὶ αὐτὸς τῶν ληδος, τὸν ὁ Μή- 
περῶς ομἠςν κα αναἀοταΠι τοκ Αἴγαρος ὅων βαϊλὼς Αυόγης ἀνόμῳ τραπήζι ἔθεισε α ὁ 5 ερῖ]6 εκοεροίαῖ, απ]. λρ μανές κος νο ο να ιάσ» ο ἀιέτας ἵς Ἱορηο οεουριώὰν ιο, Ἱρωμμιν, χζοτῶ, Κύρφ τὴν βασιλλῶη συγκατεργασάµφὸς, οὗτοι Ρο Πρινς ον ύμιώ Ρα οι τω 16 τοτε υ τὸ Κύρε σρὀτήγος αποδεχθεις, ῶς απ’. Ύτο τωπο ΙπἨτατμς ἅας, Ππιμ]αιαπε1ῃ Τοπία ο ο τότέ πο Ἄνρα σρατήγΟ6 αποθεχή. λαο οἩσ 
Ψεπῖτ, γοες ἀἠδὲ]ς αβσειῖρις «ερῖε. Ντη πρῖ ἵχέτο ε5 Τη 19νίήν,΄ αιρεε τας πολιας χώμασι' ὅχωφ 
ενας Πωπίρας οἰαιβείοι, αραοτίρις πιοὰ αἆ γὰρ τεχήρίας ποήσειε, τὸ Έβευτο χώματα «χῶν πωμτος οδ]εξῆς εκριπμαδάς αἰήμοΠεβμοσσασι πρς τὰ πλχας ἐπάθι αράτῃ οὗ ὥς ος 160 ΡΗπαπι Τοπήη οἰν]ταῖετα αρβτος[ις οθῖ. λος ἐπεχείρησε. Οἱ δὲ Φωκαίέερ εἴτοι αυτιλίησι μακρῆσ. ἡλπορασαί τν Ῥηπιί ΘΕπεοσιη Ιοηεῖς Ἰάνίρα, “Ὕπμτοι Ἑλλήων ἐχῤρωτ, καὶ τὸ τε λδήν αςὶ Ποπίρις τῇ Ππητ: ΛάΠαπιαμε Ππια] εἰ Ἔγιμο: η Τυρσφίη. καὶ τὸν Ἰβηροῃ καὶ τὸν Ταρτησσὺν ετοί 

ο αι ἄναἲε ΤΑΜΕΙΑ Ημ σας ο κατα δε ώτο, ἁμωτλλοίς δὲ οὐ φρογγύλη-. {πεπαειππῖ, ἸΝανιρ]ϊς αὔτεπι πξεραπίας ΠοΠτο- - ὃ πο), ΑΛΑ απρηκώα ναι ημας 
ἴππα]1ς, {εά ρεηιεσθηίαιῖς. Ἠϊ αυμπι Τατίςς- ου ναι ΙΑ νεο. ο αεένς 
{υπ νεππθῃε, σταὮ αἀπιοάεπι Ππεταπε τες, ΘΟΤΟΝ. 1αρτησσὸν ο. προσφιλές. «γέοτο τῷ βασιλέι τῶ 
εαάποπίεῃ ο: Αγβαπίμοβίο, απίᾳμο Ἰωπιοξίο- Ταρτησσίωι, τῷ  οὔνομα, μὲ Ἡν ̓Αξγαμθώνος" ἐτυράχο Βίητα αππ]ς Τατίεκῇοταπῃ τέρπο ρτῶβιεῖα:: γἱ- γωσε δὲ Ταρτησσου { ὀγδωχωτα ἔτια, ἔβίωσε δὲ ο Ἔπίρπη ΕοἵοΒ 8ηπος οεπεύπι γἱρίπῆ,, Αἴάπο πώτα εἰκὺσι καὶ ἑκατόν, τάτῳ δὴ τῷ ἀὐδρὶ προσφι. 
αλα] ος μην αἰάρι εος ρο μάς, δύς, ἳ Φακαίο οὔτω ὃν τε γέρο, ὃς τὸ μὴ 66 Πξξαπῃ 1ας[ουῖτ 1Π {1η τεΡΙΟΠΕ {θὰες ἀείϊρετο. ι-Όδ ο ος ο ο ους ὀ δόση ο Ρίσμπαις ]ῑς Ίρειοτ. εταπι απππα πος ποῦ 0 ΧῶρηΣ ο/κησαι ὀχ8 βθλοται" Αατβνόεν ο Ὁ τσ. Ρεί- ος ον ος 4 ο ον ᾱ το τα 

.. Εκρ]ίοαϊ σα λάας πο 21 «χ. ο ὠν ολλ, γιά. Άρληρι, αἲ Πϊαᾶι Α, οςδι . αἱ Τερρώς  ρλ 
ὁ Νηοσ) «9 κ., π]Ἠνωυσί, Ρο, δρήκοντο 1Η. {1λ. Νἱά, Γαδοπειή Ἡτ, Ρ. 355. «μοίαπ. Μαςτοῦ. Όε1ο, ϱ Τοῦτό 2ε-ά9ή., α εεϊοτ]ς πρεβνε ος κ Ἴ 

υιοὶς ΠΟΠΊΙΠό Ψάγ] ος{ο: ὦπὸ Μυτίλής απ Μύτωνοε {ες ημοῦ δὲ Ατάῤῥόως ---- χῶῤος πῆς Μνόμε] ΧωῤρίΑς 
ο : τν ῥνέως ---  γῶρος πῆς ἸΜυσμε] Χωβο Α- τυ]ής Ψαήσίς, υ οῇ ΤΠ δ10Ρ. ὃ 5. 4ποά {ορεμέήᾳο αδίς οοπία 1Π{Η1]4Πι Οαε ο ονμὰν  ν) «δη ληνοπἰερατης» Ἱεοίαπίηπι εξ, {4 ΠΠεαπη οὐπχυ]ο ΜΥ- Τὸ δὲ «ωρίον ἐσίν ὁ ̓ Αταρνεῦς ὃ Χίων µισθὸς., εαἀστι 4ᾳ Ῥα- ΤΙΔΗΝΑΙΩΝ ΠΗΠΙΟΓ μπα. ῥ7ος(οµη νιάε αἆ Ἰζοίσηπ. 7. ετγα ἨμαΙτο Ιοεύτης βΒση/απίᾳ: 1ν. 35. Οοπ{ετ ο )ὸ 59. Τοῦ δὲ Αταρνέως τούτου] Ἰηΐτα πιπηπ]ε τῆς ΄Αταρ- Χνι, 58. αἀροβία, νο” ον Σείτίδος «γώρης ΝΙ; ϱ. 90. μας πο {ρατίοίια ΠΟΠΊΘΠ ἄθ- 57. Οὔτε οὐλὼς κριθῶν] Πονβήης οὐλαῖς, πξ Τεηϊοξ ἆθ: 4ῑξ ορρίάκπι » Ῥαδβπι ἆϊ Ἠπι Αταρνεύς" ΠΕ φωρίον οιΙταῖ 1εύπιο. ευὰ πε ππεἀε]α ποπ ἀεα[ ου]εις. ου: ἐρ υὸν μαμει 6 «Χοπορῦ. Ἕλλ. ΤΠ. ϱ. 986; τα. Οἱ οἷς ᾱἷ- λογχύτας Πο/Πέγµ5. προχύτας ᾖγῤρίἕος ΑΙΚ. νο ο ΔΤΗΣ ̓ Αταρνείτης' οπππάὸ ΝοζαἴΙΣ Ατοαρνεὺς Ίος ας τίτο,, αἶσπι ῆε[}οδίής ἵη ν. 16 Ῥοχίες πυπεμρατε {0- ο. ο να Πατπεμᾶυπ]. ει «ΑΠ. 1». Ηο]βεῃ. πὰ Ίει ΜύΙω Πα. Ἡ. Α. ον πιο ας ο μακοὰ . Ὃ κα αφ σημ. ΤΠ Ν. ᾧ εάῤῥηος, αίαμς 78. Οὐ ερουγύλήσι νηυσί]΄ ΝΙο8 1οπή 1η {5ἨεάΙ6 ανἒι ικανή. ο. ἐν. Το 8οι  Πρπηήβρί ὠνδρὸς οὈ{εγνατΙσ. νηυσὶ ἑβδομήκοντα Ὑϊ. 93.5 οἳ ἐν τῇσί νηυσὶ μα μα Οἷὲ Ηεγοά, νι, ο. ἡ. Ἱπ Πο: τς. 8ο. ὅςπιοχ α, 166. Ίνήτα «ετετοβιῇ ἀῑεσταία 1565 ο. ... ΙΑ] ο. [παρα οοπηΠεπιοσαἴς Πεγηηαν ἵπ νοζαὈυ]ο: πποᾶο νέες, απῖρας ρήπιας Ίπ Ἰοπίᾳ ζὖ-  ωμο α η μονο, αωίης ποπήςῃ τα[Πίπεη- γήηόηε ἀθᾶϊε, πιοᾷο γῄες 6 1 Μαβςι Ῥε΄ νο "Ἐρμίου (νο] Ἕρμείυ: νυ]σασης ο τν ῃ. ὃτ. 6; 46. παρ τεοοπῖοῖς τοιμπάίσαυς πανῖρας Ῥταειοτ Δομή κους ὃν νῦν ὠνό ταν ἐποήπωαν ο ο ο ταμίου") ποῦ εὐνού- Ἰαιδογίνη, πά Ῥ]ηὴ] νπ, ἨΠΠ. Νι Ο. 56. Εργῤάσυσο 

ων ΠΟΗ Ἑρμείως , {εὰ Ἑρμίας {ο σοπά μπα οοπτορᾶ1έ οσο μέ όηι Τκα]ίση: 1η ν]απι τενοσαν!ε (/αμΡΟΡΗΣ βά δέγᾳ: Ἶ Φ. 11 νι ἴπ Ώπης ἀρίαπι, να]άε Ε9ἱ Ῥτοῦαξιπα, οι ῥοήσ) εἰεπιθηίοτι Οσο ἂς 9απεᾶε, (- το. 2Ηἱέ ο. 
Ῥ. όο6.. {οπἱρβρίει (α0 «44θεπσεο ποὺ] οπδιοάΙπηκν, οἱ [ὁρήῤηνη υἰήεο. «4γραμεομέην μὴ Εράϊδης, ϱηὲ ον ο ὃς Ό)0 . 1αξγὲν Ν 7ι 8ι) «ἱβοίεῖος, Διςο χχκ. τερησυὲέ ὤήμοῦ, οΜ/1Η4) δ5 ο - υλλ]έ. Ῥτού 

Ῥοπίς ταν απι {γζορμαπῖα, αΏοᾷ σεῃης {σεῆαπι ἀμόῆοι Άμος «ῇ αθεᾷ6, πες τοπία». ποσα, ΔυβοΥ 
1510 σα ημας, πποἰοίυπη, ΜΠΡΙΕΙΑΓ19 ε[ξ αοσι/αας: ἵπ 01], ὁ ο. 0, τν ον πν ο) ος ΙΗ/ η] α 
ΡΠΙ5. δη ος 14Η ᾿Αταρνέως ἔντροφον νοςαϊ νΙέ ἵνα: {γογῤέη Οἱοργομὲς 1 2ο ἀἱερ εοΙηΤΗγ ία ῥ0γη” αι Αρ ίση. ο. Ἠέμγηυπι, ποη ἀεὗιθ- μὴν πε]αε, Ἡοσιιπι {οΥΙά51Ε. τεροταατῦς: Ῥατία ἔοτε Τγε- 
ο νή . Ῥ. Χ]κίς «44βεησευς ὃς μίζες ἵπ Ῥμπισμο δε], Ρο])0 1 Ο]αά. Ο. 3. Ῥε Τίσα ἀπ οῖαπη ΠΟΠ εἰ; 

ο ο ΜΙΝΩΑ ντ "ἰσίαιτ Ῥ]ή]οίορ]ης. εἰς ὑπερβολὴό αργησσὸο --- ἥς ̓Αργανόώνης ἐβασίλευσέ, ἕήσας ἔφη ρ. 
μμ ος το οσον τὸν ἐν τοῦ "Απαρνέωο τή. ΑΦ ὧν ἐβαρβνεέ α΄» ὃν Φηο Ἡρβοτος ἹἩ Σρεορρτοπεώ 
κ | 3 : ΤΓΝΑΤΏΚΕΝΕ θα ο 

ἵ ξά δι ο 



78 Ἡ τ βπ ο Ὡ ο τ .. απὶ αὖ Ἠαίραρο (ωβαᾶῖ παγίραταηι Ολήαπα, ποοσ Όνγίαασε, δῖ 
Α]αία εοταία 105. Οερυς(α πα], Ἑ εσίτας εεγα πι ΊἉ πα 

το οὖκ, ἔπειθὲ τοὺς Φωκαιέας, ὁ δὲ πυθόμφος τὸ Μή- Ρεϊ[ααῃείει Ῥποσθεπῄρης, ΙητεΙΙσετειαυε εκ δω παρ αὐτῶν ὡς αὔξοτο, ἐδίδε σφι χρήματα ἱδ ἰπτετίπι ΜΜ εάατη ἃ ον ετε[σετεῖ, ς 
τέρχος περιβαλέσθαι τὸ πόλη. ἐδίδο δὲ ἀφειδέως' 
καὶ γὰρ καὶ ἡ περίοδος τοῦ τεῖχεος οὔκ, ολίγοι «ἀδιοιθΟ 
εἶσί' τᾶτο δὲ πῶ, λίθων μεγάλων» καὶ αλα 
σμόων. Τὸ μὲν δὲ τέῖχος τοῖσι Φωκαιευσι τροπῳ τοιῷ- 

Ῥεση]ας 115 ἀεάῑς αἆ υτοῖ ππητατη οἴτουιπιδαΠ- 
ἀπ, Ώεάτ αὐτεπῃ Ποῃ Ρατσς, θἱᾳ1ἀεἴη ἱρδίας 

ἴμραπε πιαϊαςεμ]5 Ἱαρίάίσας, Πδαπε αΏαῦτε «οἩ- 
ἃ 3 . : : 5 / λ κά Ῥ ͵ . ῶ : ] ἡ δὲ ἐξεποήθη, ὁ δὲ Αρπαγος ὦρ επήλασε ΤΗ σρατιή» Ἠοξ ραξϊο ΓπΠτ «οΠ[ιέχας. Ῥοΐτο Ἡατραρις 

ἐπολιόρκεε αὐτοὺς, προϊσχοµθος ἔπέα, «5 οἱ χατα» ΕΧΕΓΟΠΙΙΠΙ άΙΠΟΥΕΠ6 » Ἀτρεπι ορραςηαραῖ: 
χρῷ, εἰ βήλοται Φωκαίέε προμαχεῶνα ενα μοῦνον τᾶοδα πι οῬίπ]ΙΦ[εξ Ἠ]5 νειδα, τάπαύαπα Πδί 

ον ασ ἡ κ ν 
τείχεος ἐρέψαι, καὶ οἴχημα Ὁ 3 κατιρὠσα/ οἱ δὲ Φω- εδ[6ῖ, Π νε]επι Ῥποσααπίες πήπι ἁππίασαϊ 

ω ν τιύΠ Ρτορηβπασμ]ήπι ἀεπιο]]τί παβ]- 
χαιέές», περιηµεκτέοτες τη διλοσύνη » ἔφασω «έλὲμ Ες ἀσπιο[ῖσῖ, εξ ππαπι 

ς κ 2 / βελεύσασθαι ἡμέρην Ὁ µίην καὶ ἔπειτα ὑποκρνέεσθοι. 
τὰ ῑ 7 ο» ο» 

οὗ ᾧ δὲ βελεύωται αὐτοί, ἀπαγαγέῷ ἐκένο ἐχέ- 
ν Δ Δ ο ς ο2ε/ 

Ἄευο τὸν σρατην ἀπὸ του τείχεος. ὁ δ᾽ Ἄρπαγος ἔφη 

ΤαΏΠοΠεΙΏ «οΠ{εςσίατα. Ῥποσβδεη[ες ΤοτνΙτιῖεπα 
ανετ[απῖες, τε[ροΠπἀεταπὲ ἀῑἶεπι ππυπα {6 νε]]ε 
οοπ/α]τατε, εἲ ἀεῖπ τε[ροπ{ητος: {εὰ ΙΠετίπι 
ἀππι «οπ/α](αθεΠς, Π]απη Ιπροδαπῖ εκετοῖταπι αὓ 

εἰδέναι μὲν εὖ τὰ ἐκένοι μέλλοω ποίέεψ, ὅμως δέ σφιι Ἀῖοεαφάποετθ, Ἡατρασις απζοίη ααπαυατη {8 
παρίέναι βαλεύσασθαι. ἐν ᾧ ὦ ὁ Ἄρπαγος ἀπὸ τοῦ {αἶτε ἀῑεετεῖ απ] {αξξιτ] εδ(εΠῖ, ἕαπιεμ {ε 1115, 15 
τείχεος ἀπήγαγε Ών σρατὴν, οἱ Φωχαιές ο) τήτῳ «οἨ[μΙατεπε, Ρεπήττετα, Ι5ὲο Ιβίτυτ παρ 
ο χατασπάσωτες τὰς πωτηκοτέρας, ἐσθέμεοι τέκνα 199 30 πηπτο Πε εκεγο](ηπι αθἀυχῖς, ῬποςθεΠ 

1 ο ”/ / κ Ν Ν 1 καὶ γύαικας καὶ ἐπίωλα πάντα, “πρὸς δὲ καὶ τ 
ἀγάλματα τὰ ἐκ τῷ ἱρῶ, καὶ τὰ ἄλλα ἀναθήμα- 
τα » χαβὶε ὅτι χαλκός ἡ λίθος ἡ γθαφὴ Ἰν τὰ ὁε ἑεπιρ]ίς εἰ 6είετα ἀοπαπία, ΠΙΠ αὐςθ νε] Γειτεα 
ἄλλα πάντα ἐσθωτες, καὶ αὐτοὶ ἐσβάντεε, ἔπλιῳ γεὶ ]αρίάσα απῖ ἀεπίαιε Ρίξἔα εδ[όπε, αετε]ίαυα. 
«ἐπὶ Χί, τὴν δὲ Φωχαίη ἐρημωθᾶσαν ἀγδρῶ ἔσχο οἱ οπωπΙα Ιπιροίπεταπες πιο εἴ 1ρ5ῖ οοπ{εεπάεΠ” 

{65 τῇ {1Πτ ἵπ Ρεητδέοπτεεῖς ἀεάασεπάϊς, απἲρᾶ8 λ 

σ΄ Ἰβετος ππα οὔτη Ικοηριθ αἴοιε {ηρε]]εέ]ε Ἡ- 
η]νετ{[α ΙΠΙΡΟΠΕΤΕΠΕ; αἆ Ἠςες Παϊηας 4ποαΕεα 

Πέρσαι. ο Φωκαιέες, ἐπεί τε σφι Χῖοι νο νησης1Οἵ εδ» παν ΙΡατίηΏϊ Ιπ ΟΠΙαΠ1, Ῥβοσσαπῃ ῃο ἀε[εί- 
Ἆ τὰς Ὀμάσσας καλεοµένας οὖν, ἃ ἐβήλογτο ὠγομένίσι 

ἀπτεπα» αππτη 1ρ5ῖς ΟΜΗ Ἰη(η]ας, απ ΟΕπηςβ 
πωλέωυ» δειμαίνουτες , μὴ αἱ μὲν ἐμπόριον γόωται» νοσαπίατ, Ιαϊταπεῖρας νεπάετε πο][επῖ, ππετΙεη- Ἡ ὃὲ αὐτέων γῆσοο ἀποχλήϊσθη τάτω ὄνεια, , πρὸς τες,πε ϊ]]ας ΕΠΙΡΟΠΙΗΠΗ ΓΓαΠΦΕΕΤΤΕΙΗΣ, οΌαπε Ἠαπς 
ταῦτα οἱ Φωχαιέε ἐσέλλοτο ἐς Κύρω. ον γὰρ τῇ οαΠς[ατῃ 6οττη ΙΠ/[π]α εκε]αἀετετΙῖ, «οΏςθε[θ» 
Κύριῳ εἴκοσι ἔτεσι πρότερον τότων ἐκ οεοπέροπίε οὖε-1 5ΤΌΗΙ ΡΠοσθεπ{ες 1Π ΟγΤΏύπΙ 1π πας επίτῃ 1η” 
ς-Ἴσωτο πόλυ τῇ οὔνομα Ἶν ̓Αλαλίη. ᾽Αθγωθώνιος {αἱα πητε νΙβΙηξι 3πΠος οινΙταῖεπι εκ ναΓΙ6ΙΠΙΟ 1 ο αμ» 
9 τήµκαυτα δη τετελευτήκεε, σελλόμενοι δὲ ἐπὶ τὴν 

/ ω « : , ν ) 

Κυρο 3 πρώτα κάτα πλεύσαντες ἐς την Φωχαιν . 
.. κα οοοο Πρρ τς ἀφ] κα ο : «τό κά | :πατεφόευσα τῶν ΤΠερσεων τὴν Φυλακὴν, Ἡ εφρέρέ οπαπι, ρταβάῖαηπε Ἰ]ῆο Ῥεγβάτηπι, αα αὖ Πατ. 

ζοπάϊάεταΏὲ, Ποπηῖπε Α]α[ίατα, Ίπτετοα αηῖοπι 
Ἀτραπιμοπ]ης {19 εοησεδ/ετατ. Ῥοττο Ογτπηπι 
τταΙεδευτῖ Ῥμοσσεπίες, Ῥτ]ης τδνετίετιπ! ΡῃΟ- 

ς ο μόνες  β. : ΄ » ον | : 
παραδεξαµέη. παρὰ, Ἀρπάγεα τὸν πολι. μετα « έ ’3Όρ8ρο εὐσίοα1β σαηδία αφ ΠΙΕΓΑΠΙ » Πας]άα- 
ω» ΤΒΤΟ σφι ἐξέργασο, ἐπ'οῄσαντο ἰσχυρὰς ορμή τηπῖ. Θυ1ρας Ρ81Ί3:15 » 4145 αἴτοςθς ΙΠΠΡΤΕςαΙ1 
ῥας τῷ ὑπολειποιέω ἑωύγῶ τὸ ολη, πρὸς δὲ ταύ- Ίαπῖ απΙςπῖαιε ΠΙστΙτη σ]αδ[επι ἆε[οτσης], Ῥτα- 
ομως τρ. } ώμου Τετ μᾳ5 {εττῖ 4ποαιετηας/(ᾶπῃ σαπάεπίθτῃ ῃ ΤῃαΤ6 Τήσιρ Καὶ μύδρον σιΦήρεο) κατεπόγτὠσω" «καὶ ὤμο. ἵ Ἡ 8 

οἱ 

«4ᾗ. νι]σο ἐβουλεύοντο. ε οηέας ἵἩ φωκαέων. 

.. Ὁ7. Ὁ δὲ πυθόµενος τὸν ἵ[ῆδον ὅτο.] Ῥ]ασιή ρτῖ(οῖς ἅἷ- 
ἑιοπίς Ἠαες ἔοση]α. Σκέψοι τὴν ὥρην ὧς λιγο βόγιος ἵπ Ἱὰ- 
Ἰρτ. «μ1ῥο], νπ. Ῥ.όθτ. "Λιισου ἐνθ ὥκηκεν ἱςσορῷ πάλαι 
οῤῥοσ]ε Ἐ]εξ.Ν. τ1ο7. Οὐα]α πι αριᾷ ορίπιος 

οδίεταΠί {Ε. Ῥαΐςο ορείαε» ὃς «εβῥαημη αἄνοςο ἆς 
Οἱεῶὴ ρ. 51. Κάῤον. ἵπ «γ]βοβῦ. Ῥ]με. ν.55.. α- 
υὐβη πὰ (Ἴ06γοἨ. Ἐν. Ώ. 1 96. Ῥοῦμς επῖτ εκρί{σατ. 
αὐῑδ εως Ἠ]6, οι]ς νῖτες ὅς Ροϊζεπίίαπα οΓείζεΓε Ατ-- 
σαηϊποπίης εκ ἙμοσαεεπβΡιις ἱπαιμάίνεναιὮ αι 8Ρ118- 
πε» ο1 ᾖεῦηι οἡσίπεξ Ατοῦι (πιρ]ςῖταί νὶχ Ίτα ἆθ- 
Πσπαι. Ῥταείετεα πιάτα νιάεπτατ Ῥμοσαθαθ πιοεπία 
Ληΐε Ἡαγραρ] ΙΠοΤῇΟΠεΠΙ: 1 ροβΗ]απΕ, ο υας 4 οὐ]- 
τὰ ΑΙδαπιμοπΗ 6, τό». ρε Ῥεπευτ. Ίος απιρ]5, 
ναΠάϊςμπαϊς Ίος {ε ἀεπιηπι ἴοππροτο {ορβς[οηὲ πιαῖς, 
Ποατῖπα 1 ροτμῖς οἴίτα τα] πι ἨΠατραρ!, Ίπ νὶοϊπία Ἰαθ- 
τοπεῖ5» ἱπρεάπιεπέμπι ἳ ΤΠΠΠΟ. νοτο αἀρτασίιο πσρεῖα 
εΠ, ορε δις πιμηῖέαπι ὃς ρτορυρπασμ]ς βΥπιατη. Οας 
Ιάστη τὸν Ἰνήδον νεΠεβιεπίεϊ 1σεηϊ. ΠΠΠΙΠΙΕ τὸν Λυ- 

δὸν Π. 6. (ποείππι» Ἰοπήπ Πρες οἰν]εαίρις ΠΠ[οβτΠα 
οἶίπι Ο. 56. ὅτς, Ίνοα αἀάϊευπε ΜΤΡΕ. βατσος,, {πίδεα τὰ- 
πιθῃ πιθάεία ὃς Πριεῖο ποπ εί. ἩἨπαῦεο οοπ{οπῖεῃ- 
τοτι (01. 6ὲ Έσω. ελ 

. Κα) ονομα, ἓν κωτιρῶσαι] Δάάῑ 1άρει Κοἰεζἷμε τῷ 
Μίθρη, αὐί αἰτεήης Ῥειῃοί παπηπίς Ποίπεή, στι 
ετηό ραµεήρης ἆθος Πο Ἱπε]ιάσεραπε, {οπηρία ἅαπι- 

Ώδητος ὅς ανοαἩ Ο. 191. Οεπι πιοάο Ἰαιάανί Ο0γη. 
4ε Ῥμιπο, οἴκημω 11/71 εδίο ἀεσειπίε, {αοταπάσπα ας 
Ἠηπιαπῖς πβρις οκἰπιοπάσία:. Ίος τὲ ορίπετος, Τ,οχίοα 
βαρε]]ανῖε ὃς (]ος/άτιπῃ οἰκήμωτω πρὸ παρεμβολῆς, ΄Ώγο- 
ει 160 Όαλς πμ] απμναπί.  Εαηῖ επΙπῃ Τιεχίσα ὅς 
Γουαγἷα αλοτβμη [οτυῃε, Ποιά ζωθωε ἆοσοῖ ἵπ Άρο- 

ο6βγία. Ῥδερο ἄρέχος νίγος ἱπρεπίοβοτες. εχρεῄος., 
ππαπη ος ενας, αδος Ἡαιραρις επας αεᾳθς οη- ος ὦ ος μιας θΕρΙΠΙΟΠΤΗΠΙ ὃς Ῥετβεαε ἁοπιῖ- 

παρίς, Δε νεβήσαπάυπι ε[ε, επὶ 

πα άε- 

ὃ [ωτιρῶσμι ᾱ)ὰ, πάς μὴ, η πεβηµάητεο, ὃ Μία κά, «9ῑ. : ο Ανμσπάσαντες οτα διορό. ἆ ή, 

θο αἴαπο α{Μ! οαίετε σοπ{εοταίο: οἱ τπάσπι2 Ομπ1 ἆᾳ σοπ/]ῖο οοηίῖεε, Ποοδίε, αἴιοά τηοῖεηπη {01- 
Ρίου Παδι]ε, Ἴρπογατα, ΄ ΑΠοηιί εκ «4Ιάΐπο. Ἰενί ορο- τα» Ππρί ροζεΓΙξ, καὶ οἴκημω ἓν κατειρῦσαι 9) ση ῥᾳ- 
ΡΙάΗἱΟΗΕΙΗ ἀείγαβεγο. θὶς εχροὀἴτλ οπιηίη. γιάς (γο- 
Πουίί/η ΥΠ, ο. νππ, 95 

7. Χωῤο ὅτι | 3ετίδετε {οἱες ἵπ {αϊθιις χωβὶς } ὅ. πι’ Ῥ. 99241. Ῥ. 340, 49. ὮῬ. 349. τ. Ἠϊς Εοττο ρτας(ήτς- Πε Ρο[μἱδίε: χωρὶς ἢ ὅτι χαλκὸς ἡ λ[όοο } γραφὴ ήν, 
11. Οὐν ἐβούλοντο] Ψεῖις ἐβουλεύοντο οχεγοι]ε ρω Φιμσεπείαιη: ναία εοππΠΠΠ{οἵτην, άυαε πιε]οτῖρῃς τ6- Ρε» ΡΙπεί6γεο. (οπ{Ηῇο ΠΠίςῃ νογδίς αἆῃάμα. νο]μεῖ Ὑτ. ὅ6,, μον, δρ. κιν, ἂο. Ῥῤορ, εν μοῇ ΟἨ. ΤΨ. Ρ. 66. Δ. ὅτο, κ πό. Τῃ οὔνομω ἦν ᾽Αλαλίῃῃ] Ώ/ούογην τὴν μὲν Κάλαρι Φωκαιεὶς ἔμτισῶν ν» 19.9 ΠΠΗΦΠΟ: { {οΕἱρίογ]ς Ίνα. 6ἵτο- τα» τξ ἀἰδΕΗπι αἶίαφ. "δρπεα Οοπ/(Ο], ηὰ Ηεῖν, 68. ὧε αμ ᾷΗ/ογα» φήαε εμας οὐζ κής, πάρε, Ῥζοσίε ο/ᾶα, (γα11, σι ημης ας λσηι 0/1, Λγ]αςμῥαο ἠπμα» Οοιῇῆσα, εοη/οζργμης, Ῥειπή(ίσεῃς, τε {περᾶ Υειετθθ» Ἐποσίάεπι ὃς Ῥμουηθηπη, : «99. Μύδρον -- κατεπόντωσαν] Ἠϊς πατταϊα ταπρῖς οδό” ἠαφγεν 83 δορῦ, ΑΠῆᾳ. ν. 7ο, Εχοίτλης Ο///ῥεσοδς {ο” {ΛΗ εχ. Ιρίά6 νεγτη: Φωκείων (ππο Φωκαέων) μέχρα κε ΕΝ μέγας εν ὠλὶ μύδρο. ΨΑΙΚΕΝ. 94. Καὶ μύδρον σιδήρεον κατεπόντωσαν] Ῥτ]ου ΙΠΤΕΙΡΓΕΡ Ταάπα [ουπ]ατατ αά Ἡοταίαηυπα ροή. χνι, ος. 
δα ἔμγεημήν {η ὄμεο: [η] {γης [ωχ γα ίην 7αο]ς ἠρυσία, πε γέο]γο [ή πε[ας, 

Έες εαἀεπι, Μεοα ἀῑκοιοραπι. ζἼογομς μύδρον Ἠ135- 
{απι Ιαρίάσαπι, υεἱ αριά Φαὀοποι {περίας., Ἱπτε[]εχῖτ. 
(οπβπη! ΙΗΠΙΙΙΤΑΠΑ1 αἆ ἀΙταππσῃιο 4{βΙήος ὥρκισε μὲν 
τοῦ, Έλληνας καὶ ὤμοσεν ὑπὲρ τῶν ἸΑθηναίων, μα 

"έμβα» 

ΠΩΣ απιδΙτά5 πο Ῥαιόοταπῃ εσι Παάϊοταπη , το- 

αἶηπαιῖς. Έτ πιαζας απ]άσπι 1]]ε α Ῥμοσθεπῇῃρηδ 164 

ἴαπα Ιποοίί5 οσεπρανετιπὲ Ῥετία. Ῥποσφθεπ[ες 165 

ρα Ερλώ νέο ὡς ᾖ-ἀμλε τετρ αρ εβαμι δα.: 

οπεσπαςς” έμ-ες 

ασ ροβ 

αξι βιτ 

κος ἤ 

σε 

αι ποβες 



εἰ ἁῑα. διο 4ποηια ὅκ ουΏ ρᾶῖ5 ἁῑπι]άϊα τά Πε Ῥ]ιουφαπα: τε]. 
ἀ09 ες («ουῇσα, Όμαπι Ροιἱσταῦς, Ροβ αμἰπηποηπίαπα εχρυ]{ος αῦ 
-«τηιαριηϊεπβ δις ὃς Γγτι]ιοηίς εχοερ]ὲ Ἐμερίηπι, πιος Ηγεία, 

ΟΥτΏΠ5 ιο. Αδάεια α 'Γεῖϊς οοΏίτα, 

ἀεπιάτσιητ, Ιπταηίαας, Πο Ρῖ]ας {6 ΡΠοξσαπι σὰν μὴ πρὺ ἐς δώκαίῃ ἡξεύ, πε Ἡ τὸν μύδρώ τῶτο 
Τενει{ΠΤος 4ὐῑαπι πιβδ[α Ιδία τατ[α5 αρρατετεῖζ.ὀ 5 οναφῇνα], σἙλλομένω δὲ αὐτῷ ἐπὶ τὸν Κύρο, ὑπὸό 6 
Ὅλς απζεπῃ αμ απῃ πανίρατεηι ἵπ Ογτηαπι, Ρ]αδ- μίσας τῶ ἂςῶν ἔλαβε πόθος τε καὶ οἴκτος τὸρ πό- 
Ππαπι ἀϊπηθίαπῃ Π]οζυπῃ ρασίεπι ἀε[βάστῖαπῃ ς6- χὶό ο) ῶ Ἰθέων τς κώρηε' ἠωδίρκια δὲ γωόμέ- 
Ρϊὲ θε πη]{οιατ]ο ηγρίς οἳ {οάίσσα Ι]ας τορϊοπίςς ον ο ον «η ΑΛ τ ο ἡ δν τα 
αἴᾳπε εἴαπι ν]ο]ατο Ιηγεϊαταπάο τεπανῖραταπι η ΑτοΕΑΜΟΕ πιαφις τιμών οσα ν 
ποςσαπα: αὐΙ απτοπα 6οταπα ΠπτΗμταπάο ΙΠΠς- ὀθΧιο εφύλασσο» ἀερθεγτές ες τον Ὀμεσσέων ἔπλεοΥ. 

{εταπε, {οἰνεπίες εκ ΟΕ Ογτηαπι Πανίρα-2Ο Επείτε δὲ ἐ6 τὸν Κύρο ἀπίκογτο, οἴκευ κουῇ μετὰ 
166ἵαπξ. (πο απιπιαρραδ[επι ζοπιπιαπίτες Παβῖ- τῶν πρότερον ἀπικομένων ἐπ᾽ ἔτέα πῶτε καὶ 108 
Ὃ κάνα οιιπι ο Γεπιρο]5 εοἰοπῖ5, ἐμδρύσωτο, καὶ α ἄγο γὰρ δὲ καὶ ἔφερο τοὺς περιοί- 

πάπο» ΊβοΓααπΕ ετεχοτηης. «θῦθ. κµς ἅπαντας" σρατέύυται ὦ ἔπ᾽ αὐτοὺς κονῷ λόγῷ 
ΤΗΠΙ, "01η 111 ν]εῖπος οπηπες ΠΟ(ΠΗΙ1 πιοίς Ρο: ΄ ος εν ᾱ , εν Λε 
Ῥυ]ατεβτας, σοπηπαυΠ] {επεοηεῖα Ρο]ἱαπα ἵη 698. ο ο ο ση ο Καθθόοιν μοι εάτης 
πἆοσπαπε Ύ γγελοπ] αἴαιε Οατιηασϊπϊοπ[ος, ια. 9 δεξήκουτα,, οἱ δὲ Φωκαιέες, πλήρώσαντες καὶ αὐτοι τὰ 

ο". ο « κ ο / » ἃ : ἴπαπο {εχαρῖητα πανίδας: Ῥμοσερεπ/ος εκ αά- πλοια, έότα ἀρθμον ἐξηκοτα ἀντίαζον ἐ6 τὸ 26” 
νετ[ο Γεχασίηία 6: 1ραὶ Ώᾶγος πη]]ίτο Ἱπιρ]επῖ, δόνο καλέόµωον πέλαγος, συμμισγόντων δὲ τῇ αυ” 
ο μη ἠ]ς ρτοσεάιπΠείη π]αΓα, απο αρρεἰ- µαχίη, Καδμείη τις γίκη τοῖσι Φοχαιῶσι ἐγένετο, ο) 

, . . .ν ς Όλ ἩΓ΄ ῬατάοπΙΗπη, Οοππσία πανα[ϊ ρ"ρπα, μὲν γὰρ τεσσεράκωτα σφίσι γε διεφθάρησω» -αἱ δ. 
Ἑλοσφθεπῄρις Οαάπισα απσάαπι σοπτϊσῖτ νῖέχο- ιο η 4, ον αν ας τῖα: παπι αιιαἀτασ]ητα 1]]ϊ λος 4.ΟέιΧοσι αἱ Ὁ στερέᾶσα!» σα) ἆ χδησοι απέφραφατ 
ο σς ἁ αν μα πιο ο οὸς ολλ κάταπλάδάντος ) ὃς Ώῃ Ἀλά- 11 νισιηξΙ ἀείοτες τοβτῖς {αδίω Ἱπιί]ες, ας ο η ο τον ωω Ας λίή» ἀγέλαβο τὰ τέχια καὶ τὰς γυαάικας, καὶ τη 

/ Ες 
Ἀενειῇ 1ρῖτητ Αἱα]ίαπα, Γμπηρις ἠδοτῖς αχοτῖ- να ο σος ας να 
Ῥαεαπε αἴαάοα τε]αη]ς {ασπ]εατίοςς, αααπίας{εί-  «λλή ΧΤησή» ὀσην οἷαί τε έγθωτο αἱ ΥΠ σφι αγει' 
τε Ίρεῖς πανες ροΐειαπε, τε]έχα ΟγΙποπανίρα- καὶ ἔπειτα ἀφέτες τὸ Κύρο, ἔπλεον ἓε Ρήγιο. 

ἹόρταπεἈπερίαπι, Ψεταπι επανίρας1[[ῇς, αι ρετ.45Τῶ, δὲ διαφθαρεισέων νεῶν τοὺς ἄγδρας οἵ τὲ Καθχγδό- 

ο νο ο ο απ ος. "Ἔξνα μισηαῶὑκ αρα ο Ῥαα 4 τιτε» εξαγαγότε καἸέλευσαν. μετὰ δὲ Άγυλ- 
6ερς νετο αιωουπηῖο ες ΑσγΙϊοπβωπι νο] ρο-  Ἀβίοίσι πάντα τὰ παρόντα το χῶρον 9 τῷ οἱ Φως 
οοπΙρης να] ΙαππεηΏς αἴααε Ποπαϊηϊρας]οσπι αἷ- Χαιέερ καταλευσθωτες ἐκέατο, ΕΥΨΕΤο διάφροφά καὶ 
Ίππα αεσεάεραητ, πὈὶ Ῥμοςθεπ{ε» Ιαρῖάαεί Ίαςε-δΟ- ἔμτεηρα, καὶ ἀιπόπληκ]α, ὁμοίως πρόβα]α καὶ ὑπο- 
μαπε, σοπείπιο ἁἰ[ιοτία Περαπε, απῖ πππεῖ]α απἲ ζύγια καὶ ἄνθρωποι, οἱ δὲ ᾽Αγυλλαϊοι ἐς Δέλφοὺς ε- 
τεπη]δ[ο 6ο!ροίε,. ΘΟπατε Αρβγ]ιεηίες Ώε]ρ]ος πεµπο, βελόμθοι ἀχέσασθαι τὸν ξ ἁμαρτάδα, ἡ δὲ 
τηΜεγηπέ, νο]εΏζες αἀιηίκ[απῃ 1]]πά εχρῖαϊθ. ὮΥ- Πυθίησφέας ἐκέλευσε ποιέευ» τὸ καὶ 1ῶ οἱ ̓ Αγυλλαῖοι 
"ταΊα Ὥσο Ίρδορ Ίηδῇτ Γαςρτο, αιῶ εὔαπιπιπο ἄτι ἐπιτελέμσι" καὶ γὰρ ἐναγίζησί σφι µεγάλως, καὶ 
αὐ Αργ]ίαὶς οΡ[εγναπέαςΣ παπι εἰ 1ηδία 115 Ρετ- θα άρι  ῥο πμ ποςσαι καλο 
{οναπῖ πιαρπῖβςσα, εἰ ΕΥΠΙΠΙΕΙΠΑ «εΙερταΏῖ ασνὸ ο Ὑ μακνἩ ατα ωρα ο μι ο 

τὸν Φωκαμέων τοιάτῷ] µόρῳ διχρήσαντο, οἱ δὲ αὐτῶν εηπείῖτε εείαπιεῃ. Ε πῶς ῬμοσΦεπβιπα ροι-. ΤΟ εῶχαιέ ν ο ο πα λος 
Πο απ]άσπα ἨπΠηοπιοά1 {αΐο α{α Ες. Ουἱααίοπι ἐς Το Ῥηγιο καταφυγότες» θβέυτο οβµεώμεοι» ε- 
Ἰ]οταπι ἈΠερίαπι «οπβΊροταπε, ίης Ῥτορτεςῇ «κτήσωτο πόλυ Ύὺς τὴ Οὐωτρίης ταύτην, ἥτις γω) 
ος ο. Ίπ8ρτο ΟΕποιίς, αμ ἰ Ὑέλη καλέετρι. ἔκτισαν δὲ ταύτην, πρὸς ἂγδρὸό 

. ὲ ς πο. ρρε αἴἩχ Ἠγε]α. Έαπι απἴεπῃ εοπ1άθ-6ΟΓΠοσειδωήτεω µαβόντεςν ὡς τὸν Κύθνο σφι Ἡ Πυθίη ἔ- 
ΠηΤ, ἄΡΥΙΤο Ροβάοπ]αῖς οἀοξῖ], Ῥγτμία οἵαςη]ο / «δν κά ἀλλ εἰ τὸν νηδο). (ης Ἰηφ[ος βη]σ[ε ΟγγπΗπα «οπἀεις αοὶ Ἡθιοσσσίο, Ἅριος Ἀτίσαι,, Ἴρων ται οδ ρήση ας ας ο πα | 2 δω, ης ον Ἰἵ οὕτω ἐ ΠΟΠ Ἱη[η]απι, Αἴηπε Ρος απἱἀ επι η Ἰοπίαχας ελ τς νο, ος πα ᾱ ιον 

168 Ώς µαβεπῖ. Θἰπή]α απἰάἁατη ασσϊάϊτ Τεῖϊς,απο- Τ6ΓΙσί Χα 1101 Ἐπρήσαφ. εσα τε γας οα ας τητη ππησαπι Ππππ]αϊαις Ῥος ασροτοπι οερὶςίοι  Χώματι τὸ τέιχος Αρπαγος» ἐσβάντες πάντες ο ἐν καπ παν1δις(ταϊεεργαπίός πλοία, οἴχωτο πλέοτες ἐπὶ τς Θρηκίης, και ϱ)- θές ρ 5 4 ς τν . τω ᾿ 2 ἡ , . οποιο ρππαυς Ἠτοεπῃ εοπάϊάστιπε θαῦτα Έκπισαν πόλιυ "Άβδηρα τὸν πρότερον τούτω) ετα» επ]ης ΠΙπάαπιεητα ρΠςοσθταὶ Τ1πης- ' ᾗ ἴ χ. πώ ἀλλ ὑπ Αὺς σης, ; : Κζλαζομέμος Τιμήσιος Χτίσας, χι απώήτο, αλλ υπο 115 «420π1επΙά9: {εὰ απἱ πα]ίαπιΊπάε βαξχαπι ων . ἐδελαθοι ἂς νὸν ὑπὸ 1 Τηΐω -τῶ ον τη ε{εάα Τ Πταςϊρικοχριβιςπιηπσα Τεϊῖαριά σα, ο ες" κ. 
λος ο ο. 

. ο ο μακα 3Εἲ, Ρογίς, Β. Ἔωπι φὰρ ἤδη ἤγον γὰρ δὴ 41, 4νζ. ἤρταῖα ἀἰα]οβο. . ὃ Περμοῦδαι 44, 
45, Γατὶς Α. 44. «εἴε]αήο: ἀπεσβέφωτο Ιω, ο Αὐτῶν «4νᾷ. ή. ε 1. 411., ἔμπυρα Υιἱσο. ας .. Τῃ Υ. ὃς πποχ Ίῃ Ἐγανίζειν. 6 Οἵα ὦγορῦ. «ἄν. [ει., καὶ ἱππρὼν τε]ααὶ οπή ταης,  ὁ Παρει Τζο. 1. 
νε ς δορύρη, Β) τση. Θύελλα. Α «άν σεῖετῖ, 4. «49ᾖ. ἐξελασύείο, 1 Ίκοη. 494. ΙΗ., νι]ςο τῶν ἀεβάειαεασό 

3 ν 5 Ἀ ο 3 η | - Ἡ . π : φ [ 7 

ἐμβαλὼν ἐπὶ τοῖς ὀρρῖς εἰς τὴν θάλωσσον ἵῃ οἶιίς νίε, Ρ/ἡ- 
ἑργοδης Ρ. 394: Α. ἴυηρε Ταγπεδὶ Αἀνειή, τν. 01, 

ὃ υτ Τ ος τ1δεα 1 29 

Π 

αοσεάσπΏ δις αξία {οοδβηεμᾶα, Όμαε ἄε ΑσγΙ]επί- 
Ἡς ϱὐράνπίως, ορίπίοπεπι αἀμτπιαπτ, Δουτο Ῥ]ητος 

99. Ἰοὶ ἄγον φὰρ δὴ καὶ δες.] Ἐσβιϊ ἵῃ ΙΠίδοΤΙΠΙ ο εταῖ ΠΗΠΙΠΓΑΡΗΤΗ., ο. οι αηάτοτο Π. ᾗ δα, 
εήρες γαρ ἄγον µέλανος θρωώτοίο. θήρια Ο. 7ο. ρ]ασυιε Ίάεπι, Ποιά δε ἀείησορς, αλα]. άμα αν 

΄ΡΟΠεΤο οὗ πιοάμΗ ταὔοποπι. Τπ Λίοβγο ο ορκία:, ρου. 9 ΤΙΦ]ΗΗ1Ε καὶ ἦγου γὰρ ἄὲὶ καὶ ἔφερον, ποη οσο. Ομπα ΞΠΙΠΙ Ἡγρηεῃς πεσεςΠτιἁο 2 Οδροττπίας οπῖεὰς σος γα στο ».1οά Θαππαρπίεη{ες Ίπίεν ὅς Ἠείησοος 6ο8- ἳ τη αὰ Εγτι]επί πιαν]ς ὃς νἱοίπαγυπα Ἱπ(α]αγυπα εως: Ἀπ]ο 1η ΡΗΊαΡ/ Ῥγίμοηυ, Ο, τ. 199. ς 9Ό. ή τις νίκη] Ἐκριϊσαπί [2ο ὐγὶ Έσ]ος. Ε. τ. 
ξ. ην ορ ος Απεθρώφωτο πηα]ο α ἀῑα]εξε Ἱερίοις " νο. ον πο”. 
τν Ἰρ οί πως ο) τε Καραηδόνιο] Ῥατοι]απί τε ταῖι- η Αη ἵσμν Ὥτο Ίαςς εοιτηρία ὃς Ιασυποία ερίς, Ὃ ο. Ἅπα οβ: ἆθος[ᾶ οπίπᾳ, απίά (ατνασίς ππιςς ΟΗΙΠ 119 ζαρεϊνὶς {οσοτίπὲ, Ὦέ Ίάσυπα ἀμδίτο., οεμήεοφί]α 2 «ἑλθχόν τε Ώνε δὲ ροΏυς., οἁὐτέων πολλῷ πλείως, Ἀά 10ἱ05 Έγεήλεπος {ρεχατοςς δε σοππατς α 

πσοθρεταπῖ εὐρίοτυπα Έλτηδοῖ: οπίπες ἑ05». Πουα ὃς 
{1ο Οαταριπίεη{ες» Ἱαριάϊδς σοορεΓµαγµηῖ, . ζστέ”. 
λέυσαν το[ετῖ! αἆ μτοδαα. | αρ 
«5Ο. Κα) ἔωπηρα] Ῥτασε]ατα 6γοπου. εκ εώίοσο, τε 

Ρΐοτ εκ Τβευρορὲ Ἡρίτοπις Πεγούοεέ ναπίδίε» ΑΛΑ 
Ώωο Ῥεγάπετο αρυά μία ἵη Ν. “Αι δὲ γυναῖκες Στ. , ος 
ἘΜΠΗΡΑ καὶ τέρατα. οἳ δὲ τῶν τετο λώμέναν ος, 
θην καταχέωντες, ἦκον ἐς Δελφούς. Ελ Ῥομιο πα 
πθ» {1Πτ {αππεῃ αΙάςηιοά1, ας Ἠῖπο Ριοραβαν Θύς νά 

σ8: τις νῦν Ὑέλα καλέεταί] ο1ορδαμ! ον ας νελλς 
παας Ἠήπς αἀνοσαξασ, παῖα. νΙάεΕΗΣ ο η τν Α- πιο]ο 

(οἡρεί οχοπηρ]ατίς αυξ ΟΤΕΛΙΑ. ΜΗ. 0 Α. Β. τό 
«τό: ἀ1οῖειπ, Ἑληδάσπα αμα τα ο Ἑλέα Ππι- 
65 παιω]ος Ἠαρηῖε, Ίερο Οὔμωσς ος μτοςο 
-66. Ἔντισων πόλιν Άβδηρα] Νοῖει Ίο γυ]ρατο ὀ[ϊπὶ 

ἄῑθαπι, "Άβδηρα καὶ Τηΐων ἄποιπίω ΕΧ Φ/γαΖοΜΗ λν. 
κ η πα οἳ οσα ο ο ὁ ι 9] πω Φ Αβιμφ. 3 ο 

ος Ε ελα] Νίο αά(Πρυ]οτ {εἱσρὸ, νατ]ο 1Π 1ξῖο 
ψετΌος οπεῖ ἐδελαθέντες 1ν» 15. ὃς ἀκλλήθε νκρς 



πο. ο. ------- .-- 

οι σσ ην ο υπ πο ωρα 

/ ο. { / ν Α 
χαλεομοοι Λέλεγέό» εἰχον τὰς νησες» Φόρο). μεν οὔ- 

ο Ἡ Εκτο Ρ0ΘΠΗΤ ο ωοο.. 
᾿Αβόύροισι ὡς ἥρως ἔχει, Οὗτοι μέν νυν Ἰών μοῦνοι 
Τὴν δολοσύνην οὐκ. ἀγεχόμθοι, ἐξέλι 
οἱ ο) ἄλλοι Ἰωνέον πλὴν Μιλησίω, διὰ μάχης μὲν 
4 ἀπικέατο Αρπάγῳ, κατάπερ οἱ ἐκλιπώτες καὶ 
ἄνδρες ἐγέγοντο ἀπγαθοὶ, περὶ τὴς ἑωῦτᾶ εκασος µα- 
χόμυα ἐσσωθώτες δὲ καὶ λότές» ἔμεο χατὰ χώ- 

αλ νά 3 / 2 2 -. - ο 
ρην ὃ ἕχασ-οι, καὶ τὰ ἐπιτασσόμεα ἐπετέλεο. ΄ Μι-ΓΦιτῖα τεπαπ/{ετηξ, εααϊ1ε ο: Ἱππρεγαδαπτας {1)” 

λ { / 2/ οφ ) 

λήσιοι δὲ, ὡς καὶ ππρὸτερὀν µοι εἴρηται, αὐτῷ Κύρῳ ὁρ- 
ς / / / 3 1 

Χιου ποιησάµενοι» Ἠσυχίην "ἄγω. οὕτω δη τὸ δεύτε- 
. 2 / ἆδὶ δα « δὲ Δ 9 ος , αλ. 

ρο Ιωίη ε εο λώτο, ὡς ὁε τοῦ οὗ τῇ ἠπείρῳ Ἴωνας 
3 / ) « / | 

ἐχειρωσατο ᾿Αθπαγος» οἱ τὰς γῆσες ἔχοτες Ίωνεου 
2ς δ . ” Ὁ ο Ν2) / 

πανταβρωΦησαντεό ταυταν σφέας αυτοὺς ἔδοσαν Κύρῳ,5ο 
Κεκακωμόων οδὲ Ιώνων, καὶ συλλεγομένων οὐδὲν σσον 
ἔρ. τὸ Πανιώνιο, πυγθάνομαι γνώμην Βίωντα ἄνδρα, 
Πρυγέα ἀποδέζασθαι Ἴωσι χρήσιμωτάτη, τῇ εἰ ἐπεί- 
θωτο, παρέιχε ἄν σφι εὐδαιμοέεη Ἑλλήνω µάλισα. 
ὂ6 εκέλευε κοιῷ αόλῳ Ίνας ἃ ἀερθέτας πλέεν ἐᾷς 
Σαρδῶ » καὶ ἔπετα πόλυ μίαν κτίζεν πάντων Ἰωνων. 
χαὶ οὕτω ἀἁπαλλαχθότας σφέας δηλοσύγης, 9 εὖδαι- 
μοήσεν, νήσων τε ἁπασέων µεγίσον νεµοµένες, καὶ 
αθχοτας ἄλλων µῶεσι δέ σφι ο) τῇ Ἰωνίῃ οὖν, ἔφη » ο» 3 / ”/ . 9 . 9 . εγοροῦ ἐλευθερίην ἔτι ἐσομόην. αὕτη μὲν Είαντος τονοοἵτηρετίο Ροείεητες. Θἱη απἴεπι πΙάΠετεηῖ ἵη 1ο- 
ΤΠριηγέος γνώμη ἐπὶ διεφθαρµένοισι Ίωσι Ὕθνομιέν ΑΝ ΗΝ ν Ἰ. χρη- δεν καὶ πρ Ἡ διαφθαρῖναι Ἰωνίην, Θάλεω ἂνθρος 
Μιλησία ἐχένέτο, ἓ Τὸ ἀγέκαθν γένος ἐόντος Φοίνικος" 
ὃς ἐκέλευε Ἡ βυλευτήριω ]ωγας 6 ἐκτησβαι τὺ δὲ εἷ- 
γαι ο) Τέω' Τέων γὰρ µέσο) εἶναι Ἰωήΐης, τὰς δὲ ἄλ-ος 
λαρ πόλιας οἰκευμένας, μήδεν Ίσσον νομίζεσθαι κα 

ο εἰ ο Ἴμοι εἰ. οὕτω μυ δή σφι γνώμας τοιάσδε 
απεδέξαντο. Ἄρπαγος δὲ κατασρεψάµενοο ᾿Τωνίην» 
εποιέέτο σρατηῦν ἐπὶ Κάρας καὶ Ἀ Καυνες καὶ Λυ-- 
χίεσν ἅμα ἀγόμοος χαὶ Ίωνας καὶ ̓Αἰολέας" εἰσὶ δὲ 

τήτων Καρέ μὲν ἀπιγμθοι ἐς τὸν ἤπειρο ἐκ, τῶν ή» 1. 
σῶγ. τὸ γαρ παλαιὸν ἑότες ἶ ἸΜίνω τε κατήκοοι, καὶ 

δύα Κ ὑποτελέοτέε, ὅσοω καὶ ἐγω δυνατός εἰμι µα- 
κρότατον ἐξικέσθαι' ἀκοῇ, οἱ δὲ, ὅκως Μίνως Φέοιτο.5. 
Επλήρεν οἱ τὰς νέας ὅτε] δι Μίνω. κατεσραμμέε 

γην πολλν, καὶ εὐτυχέωτος τῷ πολέμῳ, τὸ Κα- 
; 3 ” - οω 3 { ς / 

69 ρικὸν ἦν Έθνος αι λογἰμώτατο τῶ εθέων ἁ πάντων κα- 
ὃς πω / ον / , 

Τὰ, τουτον ἅμα, τὸν χρονο) µαχβρῳ µαλισα. καί σφι ές . μα ' υιό «ς ες α ... . ο τριξα, ἐξευρήµατα ἐγένετο», τοισι οἱ Ελληνες ἐχρή- ιοβεπ]οβεῄπια εἰ απ]ά επι ΠΙΑΧΙΠΙΟΡΕΤΕ εχ/Η[ῃῖ: 6” 
᾿ Δ ρα κ 3 / ο» 

σαντο, καὶ γὰρ ἐπὶ τὰ κράνεα λοφε» ἐπιθέεσθαι Καν 
Εκ”. δι οώὲς {να : ῥὲό εἰσι οἱ καταδέξαντες, χαὶ ἐπὶ τὰς ἀσπίδας τὰ, 

{1 ο, ν : 5 ωχ ΠέΝ 

3 σημήία ποιέσθα» καὶ ὄχανα ἀσπίσι οὗτοί εἶσι οἱ 

πο» 

-α Ῥαγήε, δ. 4). δε αΏά: ὦπικοντο ἵτ «4.1. 1. θε λΗπι χωτάπερ «ΠΔ. ἵη οοἴειῖς καβάπερ. τπα]α 1]: ἃτ {α6ρο ας, ὃ Δες, 41. ΙΗ.. ἕκωσος «4. ο Ρατ Ἀ. 4. δε οσἴρι 
Κεἰλίως. ἆ Αἱρεέντας ΙΗ. ιΠ. ε Ἐὐδαιμωίσεω {µ. 1 Δοπίο. οι, τὸ «49ᾷ. ὃτ «41, ἴσποι άρ, 24. ἵπ "Ανωθεν' Οποῖήτ Ώπες ἆς οπἱρίπε Τ]ηα]σής ρτῖος αν σα χο. οσὰΗ, Ψ]άς Τδουμ. 
44. Ρατ]. ΑΔ. ὃς Δ. ἵπ νυ]σαῖο 3 
τες «ἄνχ, ΜΟΝ ἐπὶ µωκρότωτον, Ἡ 94. ΤΝ. 190. ᾗ Δὴ Ἰάσπι, ὃς Μίνω τε κατεςρ. οΙΤη [δομής α]ν]να ερῦ. 15. ἵπ. Καρία πε σαµς{ὰ. ΜΙΟΧ καὶ μακρῷ Εάά., οορυ]α ἀεα[ῖ ευ. ή, ΄ μωβ ον 7 Δοχιμώτατον. 

Ῥαϊ. αΠοππι» εἴςί Ῥτανα, σοπ/Πειμάο :. ἆε σι[απία  τοπι οίς, αἆ Κσρυκωνίους ἀείοπὰ 
{ες!18 ο γΕ {ας 1. 11. Ρ. 27. Ίερα αἴαε αἆ ου], «οπου. ἴᾳσος. 90ο 4 Ῥηηαῖρο Δαΐο, ποζανῖτ Ο1. Β/εΓ/2Η. ρ. Τ8. αεοπειζμς Ἱπηρὶ, Ῥταθίεταβοι! { 03. Τὸ ὠνέκωθεν γένος ἐἔόντοο Φος]. Εἰωσγεδης » Καύχωνες, δ0ἱ τς Πελασγοί: 8 
Άαες ϱ31ρεῃ5» τὸ ὠνέκαθεν Ἠασει ὅε (ζα/]ϱη.Ῥ. 957. Β. οκ αλοτυπιάαπι {οΠίσῃ 
Άοβγο ἆε Ῥποεπίοῖα Εμα]ετίς ο σίπε εχ απεϊαιΙε/π16 οατα. Αι ἀιδία τος εί, {οι γᾳζο χι 
Ὀειμουγ]έμτ, Ὀωίς, Γεαμάεγ, αχ παἶπης Τεπιοῖῖς Ὀ]ο- ἃσι 

πι Ῥοδῦτ. Δῆτοῃ. Ο. ο. αἀ(Ηριῄαπτιν, 

αρᾷ τὰς πατρίδας, 7ο ε’νΙταῖεῖι ΠΟΠ {εγεηῖας, Ρραϊγίαπι {οἱαπῃ τε]]- 

:οἶνίτατος Παβίτατας, πΙΙ]οππΙπιις Ἱερίρας {115 1” 

{πραξτα Τοπία, εκεταίζαπι (ταδαχ]ξ 1ῃ (ατας, εἲ 

ΑΛ Εοἱεηίες, [πᾖ]50ατες αμΙάεπι εχ1η/{]1ς (τ1ῃς- 

΄Ῥαπε,αρρε[αεῖᾳιε 1με]ερες, ἵη[α]ας Παβία ραπ, 

εαμίείουτ, ὁ 1. άντε Ῥαμὴ. 4. Α. ὃς «άἰάων ποη Ἠ ὓοῃ, 

κκ δξς ον ξας διΒΗ 

ρε ρρρας στ νξας 

εμας σὲ 

ΑΡάετα τἱ ετος σο]ίτατ. ΠΠ Ισίεας Τοπ [ο] όῥ 

απειε. ΄Ἠετη αΠ Ίοηας, ΡτΦιετ ΜΙε[ίοῦ» 
Ριαµα αυ]άσπι {απί σοπῖτα Ηατραρυπα» Ρεῖ- 
1πὰᾳ αἴαιε 11 αἱ εκίεταπὲ, νίτοσαμε {6 1ε- 
η 1ο» ἀεσ]ατατίητ, 4ς [αα Ῥαϊτία αιΙητε ΡΙΡηΣΗ” 
ἴᾳ5. αρεταῖί αιἴθτη εἲ σαρεῖ 1 Γηα απ]αιε ῥᾶ- 

1ραη:.. ΙΜΗΙΕΠΙ, αὐὶ ἶαπι «ἩΤη ἴρςο Ογτο {φας 
{εσεταπῖ, Που Παρεσίς α πιε ἀἰξέαππεσε, ααε- 
ἵειι ασεραηῖ. οἷς [οηία {εοιπάο {εινα [αξία ε»ῖ. 
Ῥου{ο απηπι Π1οηίθη5 15 ροῦ](ή5 εδ[οι Ἡαγραριθ 
αὐ1 «οπΙπεπίεπι Παβιίαδαἃς, 1Ώ/α]αΠἳ ΠοταΠὰ 
εχεπιρ]ο «οπίετΠΙ, Ἰ]ίτο {εί ἆθαιἀεταπῖ ΟΥ- 
το. 181 νεο Ιοπίρης, ειϊαπιῇ αβ]ίέα, πὶ]]ο 179 
τΠΙηις αἲ Ῥαπίοπίηπι «οηνεπΙεητῖρις, ΠΙΟ 
Βιαπίεπι Ῥτίοπεπ{εια ἀεάϊς[ε {αρ εγήΙπιπη Η]ἱ5 
σοπΠαπα: επ] Π ορίοπηρετα»/{εηῖ, Που]κ{ει 18” 
σοτήπι οπηπίἁπι Γε[οϊκῄπιος ΥΊνετα. θἱᾳΙάεΠι 
1]ε {πΠαἀεθαῖ, αῖ εοπωπιΠΙ ο]αδ[ε {οἱνεηῖες θαἵ” 
ἀϊπίατῃ ρεῖετεπῖ͵, οἳ ΙΙ ππαπη οἰνΙτατθπῃ οπΙΠΙΗΠ1 
1οπίπα σοπ/ἔΓπετεπτ. Ίος επῖπι Ρραέἓο εος {εἵ’ 
νιτητα Πρετατος Εε]Ιοιῖοτ ε5[ε νΙξεμτος, οπηπΙπΙ 
ΙΠ{αἱατπα. ΠΙαΧΙΠΙΔΠΙ {ηςοἰεπῖας, αἳ «εἴεγα ΓΗ Π] 

ο «- α- ως μμ 

πία., Πυ]]απι {πατε ΠΡΙ αρρατετε Ηρετιαιῖς {ρεη, 
Ἠας Βϊαπιῖς Ρτϊεπεπῇς {δητεητῖα ἆᾳε Τοηίρις 1Π 

Πατι ρετα]το ΕΤ. ετσι Γηα]εεῖςᾳάοαιε ΜΙ: 
Ίεβί, {εὰ βεπῖς ἱταμεπεῖς οκ Ῥμωπίσε, {]αῦτθ 
Ειῑι 1]ιὰ εοπΏ ΠΠ] ο 14Π1 αΏῖε Πς «οτταρίαπῃ 1ο- 
πίαπα ἀαἴυπα, αι Πηδίοη]τ ]οπα5 υπατῃ απαπάαπα 
ουπίαπη ΠαΡεΓε», εαππαπε ε{ε 11 Τεο: ρτορτετεᾶ 
αιοά 6ος τπεάἶα ε5[εῖ {οπΙ: «είετᾶς αιῖεπα 

{υτας, ας {1 Εοτεηῖ Ῥορυῇ. ΑίαπεβιαπΙάεπΥμα- 
Ἰηφπιος1 εοΏβία 1115 ἀεο]ατανετιπι, Ἠατρασι, Π! 

Οᾳυπίος αἴαϊ]ε 16108 πηα ἆήσεης Ίομας αἴαπθ 

ἵετυπε 1 εοπΏπεπίσπι, ΟΙπῃ εηίπῃ ΜΙποϊ ρατο- 

πρ ταπα αιΙάεπῃ πη]]άπ1 Ρεηάεπίες, απαπτη- 
"πα ια εΡο Ροδ/ατῃ α Ιοηρίκβπια αιἀ]επάο ψο- - 

π]τθ. ΠΙ νετο αππῃ Μίπος Παρίεαδας, πηνον οἳ 
Ἱπιρ]εραπί. ΟΠππι απζετη 1]]ε [αρίθοἷς[οι βΡΙ πια 
βπηπα ἀοππίαπι εἴ ΓεΙ κε]: [οχες, Οατίσα σε, 
οπηΓΙΗΠ1 , αι 1]]ο τέπροτε Ππιπ] οἴαταεγπε, ἵη- 

1ᾳ5ᾳ1Ε ΠΕΠΙΟΤΑΠΤΗΙ επῖα ἵηγεητα, ααἶδις οι ὅτᾶ- 
αἱ Επεταπῖ πῇΠ; Φ11ρρε ρα]είς ογ]ίχας αζα]]ρατθ 
ο[ιεπάετιπῖ Έατες, εἰ ε]γρεῖς Ώσηα αἀΠπησεέε; 
θεΊοσα ε;γρεῖς αμά ρεϊπιὰ {εοσταπς, Αἱ [απες αη- 
πμ ακρ ος τσ Ἓραθα 

Ἐάά.. ᾖφου . «πλ. Ἱοχ Κατάῤῥ. τῶυτὸ ΠΟΠ πιαίσ 

2 Ἰαυχωνίους εις 
{ Ἐπιτελέρν- 

1ῃ ας σημµεῖα. 

επάος ρισάμοί αμα 
ΡΟΕΙΗ.Κ,οο. όσες 
6 αάάὶ Ιζο) Λέλέ ε6, κφὸ .) 0 πεαε πείζῖο, Οµήσος 1δή δι 

Ώ8 τοὺς λεγοµένους ώς τν 
. 

Φ 5 η ὃς Ῥο]ο]ία[ίος 4ροζίοη, 2ο, Ἱ 9. ασθ, ης οην- ἀ μες {1ὔγ1.1ο 19. Ο0Π6Ης «4ῑΛ. ΘΙΙΟΠΙ. 1. ν 459. ον (0πσοπίος ] ποτανίε, 6αὐπίος Το]ς αττς Ιταγά 
Τε. :Ἑν. χ. 4. ΤεΠΙ 1Π πιεᾷίο ροπίξ» ὃ Θαλῆς. ὥς τινες 1 
ἱθοροῦσι, Φοίνιξ ᾖν, ὡς δέ τωες ὑπειλήφασι, Μιλήσιος. Ὁ- -- Καὶ καλεύ ς ]ορ] 1σρ] οἱ . » ὣς ' » Ἶ 8 ΄. καλεύμενοι Λέλεγες] Όσο Τ,ο]ασίῃ ερ» ὃς ΝΟΤΙΙΠΗΣ πιαίοτας Εμουπίσες ΕΙεΓΙΠΕ, 1ρ8ε ἆο- «ἱβριτατίο ἵπ Ῥαύονηὶ Οχ. ση 15 τοιἩ ων νο οσα ἴοᾷεμῃ ἸΠ]οΕ Εχίε, Ἠἱάο 700 4ε ΗΠΤΟΤ. {επίιθηίσπι αππρ]εχαττ ὅς τησεαί κιν, Ῥ. 976. πες ξ 

κ Άσδ. Ίαπι αιἰοά αά (ταπιπαᾶσος Ρ0- ΟαΠἱρης Φϊδοοις οῇ πο ντ, 4: να. . ῤ π ς ὃ 
2 4οδΗ ην Το(ἱάμΥΙΟµΟ αάεἱΠεῖ, ΏΘβαΠΙΘΕ ὠνέκαθεν 4ε 1 1εγ{Ι026. ς : ο ο ο Ὅό Άτισα οοπ[ιοτιάἰπε ήπτραΠ1» ΠΟΠ - 

ζογίρα ο ή. Ἱπρχιάσητίας ασιήο» {91η 

μερα «άπῃρεῃς Ο, 176.» υΙ [ογεμεέρε πΙλ] πτμτατγ, Ῥ{αθ” ἡ 
{απο οοπ{(δΠ{ή τοι [6 6, ποῃ τε]ηότατί, 

ϱ. Ἱζα) ἔχανα ζσπίσι] ΝΠΗ] να ἆο Απιπια]. κι πες Ρέγαδο ἀῑκίοηήῖτ, {1 αἴαπι «{{αροί τοςΠπιοΠίο ας ουρά (οεταθ 4 “παυγεομεἶε» ουίμς ἵπ. Π1ρΠΙΘΠ{Ο Ἱζρομκοῦ εὐερυέρα ὁ- ε Όρο ο ην Ἡροδότου ὥπαξ εἰρῆσθαι. Ἶρ Ρταε(ζας, ΠπΙῇ η με ης μή Εμ. 
ΧΟΠ Ἔαρυτο αὐ]ά ριβεῖεί εἴ1α!» ({/ΡοΛὰ Ποπ. Ρ. Ζο7. ΠΠ, ὃς {ΗγΠΟΙρβΟ ΝΙ5, ΒΙΟ” 

της” 



5 

φ 

«τησα (Οἰετῖα ὃς Ἰαβαιίο γειηβλιῖς, δε σαιβίοτπη. ἵα. { Τ. πι χο : ο Ρίτες «α1ᾳ5, Εατίο εκρε]ἱεηά1 Όεος Ρειεριῖηος. 1 γοῖϊ εκ σ Τ, ϊ ο 2 ΕΣΕΕΑΕ Ἱ. 8ἵ Ότεῖα, Φατρεάοη δε Μπορ. Μας. Φο]γτηῖ οἱ Τειπαί]ς, ἡ ; -ὰς : . : 9 ε : ο δω ο ες Εν ο κ" . ὃν. ν Ἅ 
ἴξα Ώαπιαπε Ἐἶττα Παρεπας βε[ίαΡαπῖ «ἶγρεο»., πποήσἀµθοι πρώτοι" τεώς δὲ ἄγευ ὀχάνων ἐφορεν Τὰ 6 

ς 9 ς . 
/ ’ 2 

πποιαμοῖ «]γρεῖς αἱ {οἱεραπε, Ῥαἱταῖς ἀπηϊαχαι | σασπίδας πάντες οἵπερ 3 ἑώθεσαν ἀσ-πίσι χρέεσθαὶ, ΕΟΠΙᾶςΕΙ5 6ΙβεΓπαπτες, «ο]ἱο Ππιβτοφιε Ἠππηε- "ελα μῶσι σχυτίνοίσι οἰγκίζοντες περὶ τοῖσι αὐχέσι τε ΤΟ ΕΙΓΕΠΠΙρΡΟΠΤΟς Παβεητος, Ώειπάθνετο (ατας, να τῷς, ἀριςτροισι ὠμοισι ππερικείμενοι, μετα δὲ; τες 1οῃΏβο Γεπηροτε {πεσεάεπτε, Ώογίεπ{ες α{αΠε]ο- Καρας χρόνω ὕστρο πολλῷ Δωρέες τεχαὶ Ἴωνες εξανέ- 
Ώες εχ 1η{υ]ῖ5 εἴεσετιπε, ετ {ο ἵπ «οππεΏτὶ {ὸ- ο τα τας τη ολα 2 

ὶ ἐς τήν ἧπειρον ἄπίκού]ο 
ἄες Ῥοίμετυπε. Ἠππς ἴη πποᾶυπῃ Οπεζεη/οο 4ο 5 Ἔπν ἓν ταψγήσώή» καὶ Ἑτω ἓν Τη Ἠπεηρ απτίκον]ο, 6ατδις τεοτηπε, Οπαπαµαπι Πΐς ποῃ ας[εη-2Οκατα μὲν δὴ Κάρας ἑτω Κρητες λέγεσι γυέσθαι, ου δν. . 9 . . . 5 / 4 ο Ωω 3 
ΠΠΗΤΗΣ 1ρεί ζατες, αὶ [5 αὐοτὶρῖηες ατα Ἱη- μέ τοι αὐτοί Ύε ὁμολογέεσι τήτοισι οἱ Καρ αλλά 

. . ζ 
ες «ο Ὡ] Ἀ-. κά ς 

ἀἴρεπας οοπεϊποητίς οϱ{ο ΠΊΕΙΠΟΤΑΠΕ, εοάέπιαπε νομίζεσι αὐτοί ἑωύτεὶς εἶναι αὐτόχθονας Ὁ Ἠπειρωτας» ὪσππΙηε {εππρεγ {ος αὖο εμΠΠΙαΧΗΠΕΣ αἴααπε καὶ τῷ εγόμα]ι τῷ αὐτῷ αεὶ δια χριωµεες τωπερ νυδε αριιά ΜγΙακία Ἰονῖς Οατῇῖ ἀε]ατιπι οί ἵσπταηι ἀποδεμωῦσι δὲ ο ον Μυλώσσοισι Δε Καρία [ρὸν ἀθ- νετασίαπι, επῖς ετἶαπι ρατΠςεἴρες {απῖ ΜΥ αἲ- .ν ον ο δ λαα ο ο ὃν κά 
ο. ο. Ρ : ἱρ-29 ΧΙΟ Του Μυσοισι μεν καὶ Λυδοῖσι µέτεσι, ὡς χα” 

Ύης 1γάΙ, πε ααἱ Οατῖρας βπι δειπιαπ]. Ου1ρ- ο κει ον ᾗ δε λνκα κό ρε Ἰγάππι εἳ Μγβαπι Οᾳῖς [τατχος εε[ς 4ου, σΙΗτοισι εμσι τοισι Καρσ!. τον .. Δυ ο ο απημο οὗ 14 εοἀεπι πΜππειΣ {απο: αἲ Φποϊαιοῖ σὺν λέγασι εἶναι Καρος ἀθελφεάς, τούτοισι μὲν δὴ μέ» 
ᾖνὰ, . . νο” 

λ 3 
. ς ) Αι 

Ὥεέτιης δεπεῖς, Οατυπι Ππρια πΙΠΤΗΣ, Πο τα- τεσι' ὅσοι δὲ ἐόντες ἄλλει ἔθνεοο, ὁμόγλωσσοι τοῖσε «ΕΤ δ Τάση [αετηπη ρασαίραπε, Οπή! Ψετο; ΕΠΔΠΤΗΙΙ  Έαρσι ἐγέοτο, τούτοισι δὲ οὐ µέτα. Οἱ δὲ ἆ Καύνοι ο. . ος ο. εἴδι]ρει{εε «16: οαὐτόχθονες » θοχέευ ἐμοὶ ., εἰσί' αὐτοὶ µθτοι ἐκ. Κρήτης 
“ Ἅ ] 

Τ 
αν 

οω 
λ 

: Ηπάος ΑΙΠΤΠΙαΠΗ, 1ΠβΠαΠΙ {απΠε αξ 1ρ51 Φασὶ εψαι. προσκεχωρήκασι δὲ γλωσσαν μὲ πρὸς τὸ 
4 ΟαΓίσηπῃ Ρορυ]τη ασεοπηπιοᾷανετιπῖ, αιϊ άκρο κα πάς . αβῤτόνας ζατες αἆ Οαμπίσπα Σἷά φιιοὰ Πᾳπ]ὰς ἀεοσίπετο αΡΙΚΟΥ εὔνορ» Ἡ οἱ ἲ Ὃ ον ο ο τατοῃ : πρππεο. Δι Ἱερίρις πεάπτς πι]ευπα ἀϊνειῃς Ώκ. ον νε ο  μορ ὃὲ Χβέωήαι να οἴπῃ αὐ αἰῑίς ᾳοπΏρης,, ΕΠΙ 3 6α1ρις, Νάπα α- ρισμένοισι πολλὸν τώ τε αλλὼν ἀνθρώπων καὶ Καρῶνς 

. ῶ 
. . - οω ΔΝ ι 3 

’ 

Ῥιιὰ Ί]]ος Ιαπάσιϊκβπηπη Παβατας, ρτο ἀῑςοτ]πη]- Φδτοισι γὰρ κάλλισ-όν ἔσι κατ΄ ἠλικίη τε καὶ φιλότητά Πε ὈΦταπη εἳ απης]εία «ατογνατ]πι αἆ ΞΟΠΠΡΟ: ΄ ὁ εἰλαδὸν συ[γίνσθαι ἐς πόσι͵ καὶ ἀγδράσι καὶ γυναιξὲ 
. . 

. ν ν - ω» . 
; 

ο ος ἴαπι ντος Ὃ μμ καὶ παισί. ἱδρυθέντων δέ σφι ἱρῶν ξευμιῶ, µετέπεί] 
ι 

μ 
- . η ”, οω ον ο» 

. Ἱὰς ῬΗοτος. δαστα 4Πιπα ἐρθῖς σοπῄβήευτα εν ὡς σφι ἀπέδοξε, (έδυξε δὲ τᾶσι παἹρίοισι μοῦνον χρᾶ- η ΕΧΤΕΤΠΕ, εοτΙπη Ροῇΐεα Ρετῇ;, απ Πη ο ος 9 ἀαύ  ᾳ ο Εκάνοι Ὦ πας ἁμηταχαι νἰάσχθεας ατεπάατη ἀῑῑς, αηπϊ σθαι «λεόίσι ο, ο πάς πατηα Καφήι θη 
οπιηῖς Φταεῖς Παπηρεῖς ατπηῖς α Οα’γπάῖσος ας-4 99 τύσετού]έο . υρασι τον περα, μεχρι οὕρων το σι ααε πες ρετ[εαεραητΗτ, Πα[ας αδτα «θάεη-. λυνδικῶν ἔστοντο, Ἄαί έφασαν εκβάλλειυ τοὺς ξευικας τς, εχζ]απ]αΏίςςαπε εχίοτπος {Ε εχἰρογο ἀ909, Φεούς. Χαὴ οὐΤΟΙ μεν τρόποισι τοούτοισι χρέωνται. Οἱ 

. . . ”1]: .. . / 3 ον π 
ῤ 

1748 ΠΠ δπ1ο 1 πιοίριις 11 αυπασ, [ογοῖ αι.- δὲ Λύχιοι ἐκ Κρήτης τὠρχαιον γεγόνασι" την γαρ Ερή» ἴεπῃ Ε«τεια αὖ Ππ]τίο οτἱαίποπι ετακετιῃ!.. Ο16- Την εἰχον τοπαλαιό; πάσαν βάρβαροι" διθειχθέντων δὲ ΤΑΠΙ ΕΠΙΠΙ ΡΤΙπιΙΠι ππ]νετίαπι Ρατρατί Ἰπσο]ε- 3 η ἃ 1 .ν πώ μσ αἱ / Ῥαπῖ:. ἀείπάε «οπϊοπἀθηΏρις ἆς ΠΠΠρετίο ΕΙ ήος. να λίαν ως βασρυβής "τῶι ο η παἰΦΥ . Έυτορς Φατρεάοπο ἁἴᾳπε ἸΠποξ, Μ]πος ρετ. η τε και Μίνως ο τεβάσται σσ ἀαξΊοπεπι {προγίοτ [α61ιις εχρι]τ Φαγρεάσοπεπι Μίνως ; εξήλασε μωτε Σαρπηθδύνα ο δασών εἴπδᾳιε ρατΗιπη {οσἱος, Ἠί εχρι]ᾷ η ΑΠῶΤτε- Τας αὐτου' οἱ δε ἁππωσθέντες αΠΙΧΩΤο της Α᾿σίης Φίοποη νεπετηητ ΜΙ]γαάα, ΄ Ομαπι επἶπῃ πως ἐς γῆν τὴν Μιλυάδα. τὸν γὰς ῶ Αύχιοιγέμο ται, ἁὖ-- τα ος ο . αλά ς ΜΗ]γβσοτη τοπαλαἰὼν Ἡν Μιλυάς. οἱ δὲ Μιλύαι, τότε Σόλυ- ΕπαΡαΠΤΙΤ δο]γπῃ. ΟΗπι αιάσπι 1ρα6]ς άλ) μὲν  οὐτίων ο πιρὼνὰα περοπςανς Φαροίοη, ος ο ρῷ αιοὰ ει. Α)ήσλώντε, τίς μὲ δὴ ο ον εταπῖ Ποπ νοσαῦαπιας», εἴ πυῃς ἁάμας Αν ῤῥκας, ος 1γ- 5 
5 Ἐῴήήσαν «4. ὃ Ἡπερέτως δω, Φδηπεηῦς Ἠαῦοι Ἴδου. ή. ἵἩ Διώχράομω ο Ἐκ[οήρῆε «λγαδο ΚΙΝ. Ρ. 9ζ4..4 Κρυκώνιοι Τοἶας ο. οἳ πιος Καυκωνόγ. ο Με, 4ελ., Ἱλαδὸν [ή ὃς Ρα, Β. εί, Κωκώ- 

νο. Ἡβηδὸν εχ{οτῖρῃι ας 1ῃ ν. Καλυνδικῶν 44, «49ᾗ.. α]] 5 ὦ κανα : 
Δμ. ἡ, ὁ Αὐτῶν ἠήοι, νε, δ 2 311 Καλιδικῶν, οὐῖ ὃς ΠΊΟΧ ἔιποντο δα. ἀλι 

Ν 
ἵμθσας Τπρἱεθηαα Ψι [ζονόνας, αὐἱ {μα ἄεραι {ο]χο]]ς τα: α ᾖπει Γέζο ο ΑΠΣ ο ἀεβρὴαΣ η .Θ. 199. Ῥοῇι ραυσα Ο]. οἱ ος 8ΠΙ περικειµένας, τδήτµτ. οὐρέων οδ{ει {οτιρεπᾶ επι, 2ο) ἱαπιθη Οία: Υ]άε[ίσοι ἄσπίδως 3Η περικειµένοις τοροη]:, Φη[ς Πε με ὅτ αἲΗ {δα υΙπτς, τητρίης εΓΓαΠΙΕΠΗ {Π 1φείς ρ. 839 αὐτὼς αἆ {οητοηαπι αάνοσας.. - ες τό, Ἰμέρι ὠνέφψευ δρέων ὄρχρυτας. Ἰοῄτο Ίοσο Ῥορι]18 Ἔδε Μετὰ δὲ, τοὺς ΚΚᾶρας ὅτοι] Ἱήα]ο ηπες ος ἀἰαιίη- ἱπ[ρηυ αά [πάς τορίῖοπίς ἤπες Ἡδαιια Ώρος εχίσερατρετ- ἅα οἱ 1. αίπα οοπ/ιομάίῃο βΙστιµης εχριορία, λοπ ἆο- ερήπος: οοπιτα (ὥρργο {η Ψετ. Το 6.95. δερεβαπαν 6ΕΕΗΣ. βουέ ζαγαι /οηρο {ερ εΗ{ε εργο. ογεη/ες αἴξ, αίγοηας 5) υ{γβίπες εοπυεμἡσ[ό, ων Γ)Ιᾷ 6ΧΡΟΓ: αγσο ἴοπει ος {η/[ι]ὲς ζμής[ὁ 6ργες/ος, ο) /άες {η οοη)- {αγείμ ο0ς ορρΙάο, ---- ἔδωγε οογ]ῥηερμε {76εβ/ή µεσμ6 επακ ο μή/ος ΥΕΗΠΙ 10ΠβΟ Ρορε ΤΕΠΙΡΟΤΕ 1λοπῖεῃ- κά αργ/ [ος ῥτο/εομέαν ε/ο, Τ,εξΗ δρατίαποσήπι ΤΠ6- ος ἄ ΘΠ5Ρ πτας οχ 1ΠΠΗ]1ς εἰες]ε[ς.. Φοτίες οἵατίο- ππἰβοσ]όπι ἀἰσυηητησ ςοπη]ταἩ μέφρὶ οὕρων τῶν Τεγεητικῶν Ώ]5 οὐ τρ ρα προ τος ΗΤΗΠΙ {εηίεπιίαπῃ, ᾖσιῦ ρυ]- Ἠετοά, νπῃ,ς, 194. αά Τερεαίίζος Ίοσηε που. αλα: ος ον ο ΟΙ. σὐροκίης ὃς Δοζνἒέως αἴαιιο ἀπίε Παρὰ Ἡμρδόη Οὗροι. οἳ ὅρο, τὼ ὁριθέτιω 3ΐροτο ΡΙε- τὸ, δω η ͵ Ὃ ρ ὰ τή» ἐντελλόμενος ἐξονασῆσαι τπηηιο {οπδυπεητ {ρήση ταση Ποπ]εῃ ΄αμαπι νοιραπα ἂς νέων Παίονας" ἴμδεης είδη [μὴ Ῥαερηῶν ευεγ/. οὐρίζειν. Τι. ν. 59. Ἱερίτατ µέχρι οὕρων τῶν Κἰληκίων. 1». Π19 εΕΕΡΙΕ 1ΠΤΟΓΡΓΕΙΟΠΙ μετὰ δὲ» ἴοεῖον ἵῃ Π]ς Νωβς πο 6, 99. ἐπ᾽ οὔροσί νι]ρανῖτ «γοπου. Ῥτο οὔρεσι Επαμιετ Ἠτε ροβ(Ιπῃ Τ, 198, δα, ος ο ας ο ο ο ο :οὔρων ναὶ ο Ιια. ο ΑΕ ο οκ; η Ίοςο νεχαξϊκβπιο ΠΠ, 6, δι οαρἰεμάιαα µέχρι οὕρων 3 ος Ὃ Νεφιε να «ήκαδο πορ]οχῖε ΧΌνιρ, οὕρων, ν ος «αν σης ἀΙδΠησΠεης 1Πτατ Ίονεπι ΜΗ ον ην οὐ . λυνδμιῶν ] ἹἩπτετρτες ε 1 ια κ «41, απδβ Οατήπῃ Ίος,  νομο γα νηῃ. και ον νοκ, Ῥ νο νεα αεί, ια πια ον να ο ο ΑΓ {μην ἀξαίον. 110, 4Εσηηι- έν ὃς Πογυσρ/μηη ἀῑῑσος τοομήατωπε. Ναενυπι 6- σα πι Ἕπηπημς οεη{ΗΕ, ειΓαῃς, 4ᾳ «4Μήηια]. ΧΠ. 30, τογ/[ογατ (/αµδομηε αἲ Φ44ΡοΗ. ΧΙΝ. Ῥ. 963., οἰιῖς ο ΑΑΙ μὲν τοι ἐκ Κρήτης ὅτο,] Αάοτσατι ο ρῤο. αµοφμε 1 αῑπὶς επιοπάατίς (εὐμοσέη»- ν ἀρηεία, ελα ἰζοσπου (]οῦ, Μπ οναδαε Ίπρεα. 5ο, Οἱ δὲ Μιλύρ), πότε Σόλωμοι] «]ε οὐ Ῥόμψῳ ΠΠοτ- Ἡ. Ομιαής Ἡν ους ἁπγίτο [οηρίοή {σεν οῬενιά σης, εήα εῇ: Π]μά τότε, ἀποπίαπι ὁ76ρῦ. Όγε. Μιλύαι, πρὸς ον ο μαι «964. Α. Φᾳσὶ δ ἀντοὺο ὁμονλώή- ο Σύ ,. Οεπηίπα ὀΥγαδο απ. ρ. 958., Νο βΡΜΗ, ἱπιῖ- τους (ὲν είναι τοῖς Ἱζαρσ]μ ὦὴς, ας ΠΟΥ ΩΤ ρον Σύλυμοι, Όεπῃ Ἠαπς, αὐοά 1] ύῃῃ : ο ος πα Ἅρσίν, ἀφίχθαι δὲ ἐν Ἱζρήτης, καὶ χρῇσ- ταῖς ὃς ποπήπαείπι αἀρε]]αη»» ποςά 1]]πα ωπχεῃ {ασίε, θα νόµοις ἰδίι. Ὅμας αμἱά επι εκ Λοβγο εκίετεροιίω., Ἰανηῖς κοτά ολ. ύωοπάσηι Φογη] αροαῥαηγαγ. Άοπ ΕΕ αν ο ο . αἄρ]αιάο: τότε Ἠθυ]άο {ροξας ϱ) παλαιό 2 δὲ πιαπάπα 40. Μέχρι οὕρων τῶν Κκλννδικῶν 1. Ψη]ρατὶ ἀεῦιις- απιάίςλτι τεηωήτ. Δάὶ αρα νη,φα, ὁ ὁ 



δο ΠΡ κ ιθ σι ο τη. 
ον πα ή / η ο, ᾱ 

καλέώται υπο τῶ) περιρίκων οἱ ΛύχΙοί ἃ Τεδμιλαι. ὡς 
δὲ 5 2 Ν ων ως. 

δὲ εξ Αθηνέων Λύχοςο Γαδίωος, ἐξελαθεις χα] 9ο υπὸ 
ν 2 - 2 2 / 2 Δ / 

τᾶ ὃ ἀθελφεᾶ Αἰγέως, ἀπίκέιο ἐε τᾶς Τέρμίλαρπα-δδ 
Χ » ο 3 

ϱὰ. Σαρπηδόνα, οὕτω δι κατὰ τὰ Λύχη τὴν έπωνυ- 
/ } . / : λα}. Ν λ 

μίή Λύχιο ἀγὰ. χρόνον ἐκλήθησαν. νόμεισι δὲ » τὰ μὲ 
σ» ρω υ 9 

Κρητικοίσι, τὰ δὲ Καρικοισι χρέωή]αι. ἓν δὲ τόδε ἰδίον 

9 ν 

1 Έγευς ΛΕραί {αῖοτ, 1μγελοιμία ρεηαα]ορῖα εκ πια θά, 
[ο η ορ τον 

1 γε νοςβηϊτατ α ν]ο]ηῖς Τευπ]]]ς. Οάαπι νετό 
Έγειις Ῥαπάϊοπὶς Πας, εἲ Ίροε α {ναϊτο ΑΕΡεὀ 
ΔιΠεπ]6 ρυ]ίᾳ5, 3 Φατρεάοπεπα ἵπ Τειπη]α8 
αὐις[ει, Γαξταπα ε[ί τεπιροτῖς Ρτορτεςί{α ιτ 4ξ 
εἰ ποπηῖπε 1,γαῖ νοσατεπτυσ. Π,ερίοας υὔΠ- 
τας ραπ Οτει]σίς, Ῥατιιπι (ατὶεῖς. ος τᾶ- 
ΤΠΕΠ ΠΠΙΠΙ ΡΤο Ίερε Παρεπῖ Ρεσυ]ατε, εἴ οὐΙΠ 

2 ὰ 5”) / 3 ἃ ”ς 9 . 

γγομίκασι, καὶ οὐδάμοισι ἄλλοισι " συμφερωται αχ. η] αμ] Ποπιίπυπι «οηνεπ]ηπῖ, αιιοά α πιᾶ- 
ΕΝ ανν τος ο / π. 2 . . ο . : 

ρώσων χαλέησι απὸ τῶν μητέρων ἑωύτοὺς, καὶ ἐκἰθοιτῖρας ποπῖηα ΠΡἱ Ἱπάμπητ, ΠΟΠ α ραϊτίδυς: εξ 
ἀπὸ τῶ, πατέρων. εἰρομένθ δὲ ἑτέρα τὸν πλησίον τίς Ἡ αιῑς Ρτορε βαπῖετη Ρεγοοπῖστις φῖςῇε, 4μᾶ- 
”/ ο οι λος” χ 0 ΡΙΚ λ α 

εἴη, χαταλέζει ἑωυτο) μητρονῶ» καὶ της µήτρος 5 -- 
ο. ν 3 Ἶν κ. λ / 

νανεμέεται τὰς μή]έρας. καὶ ὃν 5 μέν γε γυὴ ἂσῃ δὲ- 
ολη .. μνο ἡ / κ πλ ους 

λῳ συγοικήση, Ὑγεμαια. τὰ τέκνα γεόµισαι Ὦν δε αρ 

να {ατη]]α οσίηςξ ἀεί[ετίροι {6 αὓ ππαττθ,, εἴ πιᾶ- 
ἴτ] αγίας ΡτοΏπι]6 Παεπιοταρῖς, Αάάε αοά Π- 
αυα ἡ1ραπα {ετνο παρ(ασῖτ, Πρεί αἱ εκ Πἱς{15”. 
αΙρίμητας, 1ηβεηιή εκἰδεπιαδαατάτ: απ αΠτΕΙΗ 

ναι νς ο { αὖτέ ν ἆ ον Α ον ον ὃς : : : - οκ Ανα βτεε τεγανε είν Ἡ παλ-όδν]τ οἰνὶς, εἲ φιϊάαπι ΙΠῖετ εο5 ΡΓΙΠΗΤΙΗ52 ΗΣ0- 
λακον ἐχλ» μας πάς ΜΗ: Οι μέ) Κα- ταπι ἀαχοτῖῖ εχιείπαπι αἲῖ ραἱ]ασαῖα, {Π5εερᾶ 

2 ”/ 3 ς . : . . . 

ρὲς ἐδν λαμπτρύν ἔργω αποδεζάµθοι, ἐδιλώθήσαν ὑπὸ εκ 5 ΠρετιτεραϊαρηπτΗστεπιοΏ 4ῦ ποπο δι | ή 9 
« . 3 Δ ς ἁ / 2 ο / 

Αρπάγε' οὔτε αὐτοὶ οἱ Καρές αποδεξάμεγοιβ δὲν, ἐτε 
ν ’ . α 1 1 9 ὅσοι Ἑλλήνων ταύτην τὶν χώρῃ ὀικέωσι, οἰκέωσι δὲ καὶ «ἶδτο {ασίποτε εἀῖτο, αὓ ἨΗαἴραρο {αραξὲί {ηπί 

ἄλλοι, καὶ Λακεδαιμοίων ἄποικοι Κνίδιοι, τῆς χωρης 
ον / µ / 3. 

πης σφετέρης τετραμµενής Σ ες πώτο, τὸ δὴ Τριόπιο 
έ / 3 / Α 5 ο» ου 

χαλέεται. ἀργμέγης δὲ ἐκ της Χέρσοήσε τ]ς Ὦ Βυβασ» 

Ίες Οατες ταπίμπι ππ]]ήπῃ θάιάεταπε, {εά πες 
ζΌρταςϊ αιοτφος ἠ]]απη τορβίοπεπι Τεπεπε, ΓεπεΠέ 

αὐϊοπα ουπι αἨ1, ἴωπι 1, αεἑὰσρτποπΙοτη «ΟἱΟΠ1 
ΟπίάΠ, αοτάπῃ τερ]ο ἀεε[ηαι αἆ πατε, 4 4Ρ: 

κ πρς πος άσης της νιδίής, πλὴν ὀλίγής, Ρε]ίαιιτ σιορίητη, ΊΝαπι αμ υπη Ππίαπι εκ ΒΥ- 

περιβόε’ (τὰ µε Ύας αὐτῆς πρὸς [βορήν ἄνεμο, ὁ Όασβα ρεπίπ/[α]α{αππας, εεργατετ εκἰριπα 41 
ἆ Κεραμεικός χόλπον απέργει, τα δὲ πρὸς νότου, ἡζ5ΟπΙάΙ8 οπηπίς Πε εἰτουπηβια: (εα(η ΕΠΙΠΗ ΡαΤΙΕΙΗ 
χα]α Σύμην τε καὶ Ρόδον Φάλασσα)) τὸ ὢν δὺ ὀλίγω  4πᾶ Ροτεβπι {ρεξέαι, Θεταπήους «οὔχοει ΠπΗν 

(νὰ 21 ϱ/ ο δν / ς πουτο, ἐὐν ὅσο τε ἐπὶ πὠτε φάδια, ὥρυσσον οἱ Κιί- 
5. 6 . ο. : ΦοΙ, ἐν ὅσῳ ΑξΦαγος την Ἰωήην κατεσρέφετο, βὲ- 

αιΠπαἰεπι νεο τηατε, 1ῃ 41ο εδ ῶγππεας ΒΙΟ” 
ἀις) γιά 1βίταν εκἰραπα, οἰοίτετ απήπφτε 18” 
ἀϊοτιπα, ΟΠΙ411 {οάἱεραηῖ, ἵπτετεα, ἀππα Πατρα” 

/ η . Αλ 9 3 } λ λα . . Ἀόμωοι γησον τὴν χώρη ποῄϊσαι εγτὸς δε πασά σφι. σι Ιοηίηπι ενετίοτθῖ, νο]εηῖςς {παπα ταρίοπεπα 
ο» / / . ” ο. ο. . . 1 ἐγωεέτο. τῇ γας } Κνιδίη χωρη ἐς τὸν ἤπειρον τελευτῷ,θΟΙΗ Ιπ[αίο [οτπιαϊητεβίροτε. Ιπιμςνετο μπίνετία 

τς ᾱ 2 ο ον. αι « . . 
Ταύτή ο Ισθμός ἐσ, τὸν ὤρυσσο' καὶ δὴ πολλῇ χει 1 εταυ: Πατ Οπ]α]α τερίο, αμα ῬαστεΙπ οοπΗ 

ἐργαζομόων τῶν Κιιδίω' µαλλο γάρ τι καὶ Βειόπε- πεηῖθπα ΠΩΙΕΗΣ, Η]]]α Ι6τΠπης ε5ε, απεπῃ {οά1ε” 

/ 

Ῥαπτ. Έτ {απε ππυ]τα ΤπαΏα ορεταπΏδρας Οπ]άΠή5, ο. πλω ορ. ο ας αν : ϱρο ἐφαίνουτο Τιτρώσκεσθαι οἱ ἐργαζόμοοι τοῦ ιμα. αππρ]ης ΠΙππαπο εἴ ἀῑν]πΙας νΙάεραπτατ νι]πε- 
τά τε ἄλλα του σώματος, Χα μάλισα, τα, πέρ τη] ορετατῃ, 4ὐαπι {οἱε 1η Γαμος Πατ, ουπια” 
ες ο πο, λ ν σμς { ο. 3 . τή ͵ : τες ὀφθαλμοῦ, 5 "ραυομόή: της πέτρης" επεµτσον ε6 δδ]ιας ςοτροτί5 ρατίεΒ; ἵαιπ ρτῶεΙριε οσπ]οφ]ῃςί/{ᾶ 

, ὅ-- -ν 
ανν 

{ 

: τα Οἶτας ορ 
λαθεὶς «414. αἱ 

Ελεσίης. . { 
ἄν.» εἰκότος ο, 

«5ο. 1) οὐδαμοῖσι ἄλλοίσι συμφἐρονταί] ΊΝοΠΙεπ] {απίο- 
οτε Πιάας{εί το [Ἠεαϊς, ντ ϱΙαΠΙ6ΗΠΙΗ5: συμφέροντα 

εηβεπεῖς ειτοί ρερεΠτ. Ψἱὰς 1.. ντ, 5ο. Ἐχρ]ίοι]τ 6- 
παθήτε Ἠυης Ίοσμπα {σοι Ρεγ]κομέης, Ν.Ο]. γι, Ὠίς- 
ήεγή. τ. ϱ. 37.» 4Ἠεπι {ΠάΙοτυπι σοπ{οτΤεΠΙ εξ Ασλάς- 
πήοϊ ορατῖ5 «ο]]εραπα εἰ (γομουίμε ΠΟΠΙΠΗΤΘ σοΠίσπι- 
{είε, παπο ΠΟΠ ἀἶσο, Αάάο Οτεβμα ἀῑάωμπι οκ ἵμ- 
Σέρίάής Ε1είϊ. Ψ. 035. κῴκείνους συγῶ "Τοὺς παῖδως »  ὅς- 
τι του [μὲν ἄρσεγος πωτρὸς Ὃυκ ὠνόμασαι, τῆςδε μητρὸς 
ἓν πόλει. ΔίΠεπίς» τείῖα /γγοπο. Οαμάπι Εηΐε, μὲ 
σημ {0ο Μ{{Η ΠΙΕΡ {ΕΙ ζ6Μἴβεγει, Ώνε 
μήτρόθεν αἀρε]]ατεῖητ, αριιᾶ «υρι μμ Οἵνπ, Ὁ. 
ή 9. Λάρίςα αἆ Ίπός δρίάσο Τ 16 μητρὸς ὡς ὃ)ξ κα- 

: 6ο, ᾿Αγανεμεῖται] Ιοηίσιπι Ποχιτι ὠνανεμέεται οοπ{ε- 
ΝανΙς Γά. «ἱάΐηα, βεπιήπῦπα, { νοτυπα ο αιιοᾷ {οα- 
δίς μόας Ανανέμοσθωι ἐπὶ τοῦ καταλένει Ῥοβίιπι αΌ 
{Ιεγοβοίο: ὠνομγέετρι, Λῇεγο Ῥτοβαταπι αἆ 16. ο Ἀἲ- 
εὐῖε {ο. Ἴπο, Εβεη]μι αἆ Ἠ]οτοὶ κτν., 7ο, {54 οἴτπα Ἠ]]- 
επί α1ῖδ τας οπα]ᾖς(ος, μαι {γοἴοσυπι ΠΟΠ. {8- 
ος ο οβ π]θΊπογαϊ {1ογο4, οοππείΙάΙπεπα 

(καλέουσι ὤπὸ τῶν μήτέρων ἑωῦτοὺς, καὶ οὐιὶ ἀπὸ τῶν πὀ- 
πέρων") τΤα1ά1τ. ὃς Ὃονοο, 1” ας ο4δ. 1. νόμος ἦν 
-ποῖς Ἐανόίοις μὴ πατρόθεν ἀλλ᾽ ὠπὸ ωητέρων χρήμωτίζει». Άμα φυαεάαπι 1δᾷ Ἰπογί εοπρτήα ΛΙσοίαην αάφ1αε 72α- 
η ο; ἵῃ ἐθῶν συνογωνῆ (Ηρε]ίο» ουήης εχεειρία σο]- 

-. }α]ε/. Ρ. στο. ὅτο,, Ἠμπο. Εἡδίε ἀεη]απῃ ο ϱῇ0- 
τὰς 614. «ο]ήβης:) αρµάἀ ογοῦ. Ρ. 9935 99. ΛύΧΙόΙ 
Ὑρ Ὑυναῖκας μᾶλλον ἡ τοὺς ἄνδρος τιμῶσι καὶ καλοῦνται 

3 ὦ 3  ν ἵ / Ἡ ο / ί μς 
κα ο η ουσιν, οὔ ποῖς ὑιῖο, Ἠ]ος α Ἑλήρονομίως τῶῖς θυγατρᾶσι λείπουσιν, 
ζ Διλλοπὶς αταιις αἱ αὐία Ραΐς ΙπβΗΚΙΤΗΠΙ, 

ὄκουσε ον ες. οξοτήτη ρ. 77. 8. 11. καὶ τί, 1Η 55 ος εν κατὰ, ποῖον νόμον προσπαβραγράφοιτ ἂν 
ρα ο Ἱρόρω, ρα.) ΜΑΠοΠΟ σεΏοί {πρει ος 14ε- 

ον) ας ἄκ]βορόρη/ Άγαρν. Υ. 614. Πο- 
Φ1όο Ῥτοι{ης Ἰηυ βατ, Όιοά «οβω]ς ήν ΑΙἱεροτ, 

/ 

Δέλ- οἳ 

δ. Τη Ἑέρμερ» ὃς Εβοιῦ. αἲ Ώρην. ν. 8σ7. Μοκ Όομο ΜΜ. 9Ο. α το]λᾳμὶς Αθηνα! Ῥιαήηη ἐ Ἡ ἐξελασθεὶς. ὅ Ἠεαίο., τε]ὶαι ἀδελφοῦ. ο «44. ὃς επΠ., ἴεπῃ ος ᾱ. Δ,, αν, η. 
: σ ἆ απ. δι (ή/6γΑΥ. ἀνανεμεῖται Π. «9Κ.» ΝΗἱΡΟ οχ οΠΙΘΕΤΗΤΑ ὠνρμνέεται. Νἱά. ση ἵπ Ἡ. ε Ἐκ 247 «ιδ. αὖ α]ῆς φεαθεῖ. { Αὐτῶν 41: . ϱ Ἔσπωτο ή. ὂὃ Σο ερπὶεάυτα ο, γι] δο οπ1ηες Βν; Με, Ίέεη, «4ξω Κερωμμὼο «ή, ὃς οἵὰ οέορὂ.: Έα, αῑ Κεραυνικός, δΙΑΠΠΙ ὀπέργει νχ. κ 

Πο. Ῥ. 417. ήτρωνυμιιὸ Ῥοῦεῖς αάΠϊροπετ Λητοϊδής» 
Δάναϊδης» ὙΝιοβίδης' ἃτο, ποίορ, 1Η Ρ. 166. 1ο. α 
τετρὼς 165 σα {εγμα {ης {Ιῤαβορήοῖς Μαιάδης ἁ- 
εερατΗ1, υεροίᾳ τῆς δυάδος, Μαίΐας ἀῑέχας., {]ο]ως. 

ΙΝΑΙΚΕΝ. 
79. Της Ῥυβασσίης] 1. Σου { εππεπάατῖο ε{ῖ αἆ /1ε- 
ΙΤ. 16. το., ΠπετΙτο Ἰαπάκία ὃς Ῥτοραϊα (}οπου{ο.. 
ΙΙ επίπι Ῥυβλεσίης» αποά 14 ης. ΟΠετίοποᾷ 
Ίαος γεσίο «Βμύαι/, εριά ΡΗΜΙμΗ Εν. Ἡ. ἵναι, Ο, 
98, ὈὉτος, ἀπάε Ποπιεπ., πιοᾷο Ῥύβασος», ΠἹοᾷο Ἠύβωσ- 
σοᾳ. Νάε αἁ ΛΙοάογ) ν. 65. 
«πο. Ἐντὸς δὲ] Ὅπα ἀπητακαϊ Πέοτᾳ ΠΊ τάξη Ἱερειίπῃ: 
ἐχτὸς δὲ πᾶσό σφι ἐγένετο" 1ὰ ΕΠΕ ἐμτὸς δὲ πᾷσα καὶ φώρη σῷ 
ἐγένετο, 1ϊνα ἦν. νήσος” εν{γ /ε ον εΠ{ή} ἐοίᾳ {ρ/ΟΥΗ4 
γερίο εγα! ἡπ[]α: Ῥαμ]ο Πιρετίης Ίσα ἱεσυπτηγ: ἐύσηή 
πώσης τῆς Ἰνιδής πλὴν ὀλίνης, περιῤόόου.  Πξωπι αίη- 

ο ἠαάϊοσι 1ἨππηππνοΙπετηπερθτίοάσγα. οι ηιιοά 
ση εδίεε Ἱηία]α» Ρεπ]πβα]α ἀερεῦης Οπίάίοτυπα: νίά. 
Ῥρμ[ζμ.ν. Ρ. 449. Τ. Οοπηπιοάς. Πιουθᾶυπε αυπε {ε- 
ον ο Π6γοβοέυη» ἵΠ Ηίρης οσο αάσπι ΠΗ1] 
εῄάσιο,. Ῥεπατίος. Αροϊηπϊς ΕγΙΠΙΙ εκασῖεας 06107 

Ιά149 {/εΡὴ Ῥταςρ. ν, ρ.οοο, ο, Ὁ. η ΝΑΙΚΕΝ’ 

-.ζο. Ἐντὸς δὲ πῶσά σφι ἐγένετο] Όιας ἵπ Ἠαος νειρᾶ 
απιπιαάνετεε νὶτ ἀοότις ἠ411/2ε/. 11ρ/. }ομηιοἩ νπ. Ρ’ όρτ. εἳ νΠΠ. Ρ. 908. οβεπιαβ]ε, 1ρες {οΗρεο αά πε ΙΓ 
ποτε πιο τηίπα., ἐγφὸς δὲ ταῦτό σι ἐν. βατ αδεΓΙ} 
ϱ113 0ης ]μά επ ἠρογΗ)Α {οΗ/εΗΗα εργεί”, 6 
εἰκότως δέσφι ταῦτα ---- 0Η [ε οσα [α Γαοἱρῥαη. 
Ἰεχιτας Ί]]αα αἰαστότῃ Ἰπσεπῇ ψοϊηβ]]εατοπι ἀθο]αταηῦ” 
ΜΗ Πϊοεδε ες(ο τατά]οτῖ,. Ώοσστιτ ἵπεγ 61π {ως/απ)” 
παπι ἀερηπιεραηε, ΟΠετίοπείη πήνδιωῃη εωπ {015: 
Ἑ, αἴαμα Ἱπίη]πε ἔοτπιε {πβαν, Έτπι ἵῃ πποάυπα αἲὶ 
σοπ{εττῖπι Ἱπίτα Ἠτρεπῃ {5 Ῥοπειτατητ, ὠθρόοι ἑντὸς 75 
νόμενοι 1Π Ῥαγιβεμί] Ἐτοι. Ο. 9., οι ἆς Ο]ιογίοπαίο ΤΗΣΑ΄ 
εἶα οΏροτίηπε Ἀοβεν ντ. 6. ἀπὸ δὲ τοῦ Ἰσθμοῦ τούτο 
ἡ Κερσόησορ εἴνω πῶσα ἐσι ---, 

ος. Λά΄ 

ΕΠΙπιΥετο Ἠ]μς τεπιρε[ατῖς Οατες ηυ]ίο ρΓ3” ή. 



Ἱωρεά]άς, Ομίᾷϊα ρερῖρβι]α ἁἰγίαίεως (οιναιᾶ. Ῥοδαία, 5" .ς κ 83 οετάος Ρα]]αάν Ία αάγειῃς ὑαϊροτα, Χαπιλί σαἱαπηίτας. Όλι- Ό Γ 1 Ὀ » 1 δΕΝ 1. δν τρας ος οπ]η]α αὖ Ηαιραρο {αυαέχα, Βαὐγ]οηίς πιαρπἰιαάο, 
εἴ νἱπειαῖα Ῥεΐτα: ὨΏεἶρ]βος πι]{[ετηπε οοπ/{α]- ΔελΦοὺς Θοπρόπ ην ἐπερησομένης τὸ οντίζου. ἡ δὲ 
ἴΟΊ65 οτάςῇ]» αμ {οἴ[ειεάτεπτας αι] ἁπαῖη εκ[εξ Πυβίη σφι, ὣς αὐτοὶ Εγίδιοι λέγεσι χθς, ἔν ὃ' τριμέὸ 
41σά ταπίορεγε αἀνετ/ατεττὸ Ῥγιμία, τε 1ρεῖ ρω τόνω τάδε κα. ο τεβοίηηε ΌΠΙάΗ, Γοπα(]ο γεζ[α το[ρομάϊετλαν ο ο στ ἂν 

: 3 ἃ ο ιό ος σης. . 

νεο ἀρδέταῖε, πες εί ΓΗ ΡΗΠΙΗΗ Γοάμε: - -1σθμ ὦ ἂἲ ο μοντ μόνο] αἱ ο Ας 
ἡωπε, ο ρἰασωίείοε, ἱπιίαι ἀεάοαι Όειι, 9ο. 280 γάςΧ ἔληκε γήσογ, 5 εἰ κ. ἐβούλετο, 

ο εν κορν ο τεμ ος. ο τα]α το[ρομαϊσίοι Ῥψτ]ία, Ορίάῆ α {ο- Κήδο μον ταυτὰ της Πυθίηε χρηξάσηΡ 9 τοῦ τε ὁ- 

ἀῑεπᾷο ἀε[μτετηπε, ος πναδεπεῖ «μπι εχετεῖτα ΄ Ρύγµατος ἐπαύσωτορ καὶ Απάγῳ επἰότι σὺ τῷ 
ἳ ἳ αν . 3 κ ὰ ο” 3 / 2 πε ν .. ς Φ Παπραρο.  ε]ιτό [ε[ε Πε ριω]ο ἀεάϊάειώπι, σῬατῷ» αμάχητι σφεαρ αυτου» παρέθυσαγ. "Ησας 

Α ᾗ εζα{εη[ες εΓαπῖ αἱ πιθάϊτεγγαπεατη {αρα Ἠα- δὲ Πηδασέες οἰκοῦήες ὑπὲρ ἆ “Αλίκαριασσου µεδόγαιαν' 
ΕΕ ΙΗΡΗ εο]απε 5 ααἴρας αμηπῃ Ιπεοππποβμπιθ5τοῖδι ὅκως τι μέλλοι ἀγεπιτήδεο ἔσεσθαι, αὐτοισί τε 
ᾗ σα ονοηζισαπῃ ἐί,Ιρεις{εαεοσαπῃ νἱεΙΠ]δ, καὶ τοῖσι περιίκοισι; ἡ ἱεεί τῆς ᾿Αθηναίης πώγωνα. ἄσρτάος Ῥα]]αάϊς ΠΙαΡΠΔΠΙ Ῥατραπῃ ασο]ρίῖς 14 καν φαν / ον ος ο ος, ποά τας 1]]] πι τν αρ  ῥ ΜΕγαν ισχει. Τρι ὄφι τουτο εγενέτὸ.. ουτοι των περι Ἡ ΕΙ 15 ας σἰἀΙτ, Η1 {οἱἳ 1η Οατία νΙτοταπι πλακα Αμ εσώδ καὶ 

ἃτραρο αμφπαπηά]α τε]αξεατί {αατ, ΡΙηπαπην Ὁ τς η . « « ον ο τῴ] απο ποροιῖἱ ΕκΗίραεσηπε, ππομῖσπῃ πημπίεπὰο. ρήγματα παρέσχο πλείσα» Όρου τειχίσαντε 
ον ΠΟΠΠΕΠ Γ1άα, Ταπάσπη ἵαπιοῃ οἳ 1ροὶ εκρι- Τῷ οὐγομά εσι Λίδη, Πηδασέες μὲν γον χρύνῷ ἐξαιρέθη” 

αἱ - ” 2 . ο ε . .) ϱ) Α 176 ρηα!ϊ {πεγαπτ, Οετεταπη υδ] 1 ΧαΠΙΜΙΗΠΗ σαπι- Ισαί Λύχίοδὲ, ὡς ἓξ τὸ Ξάνθιο πεδίο ἤλασέ ὁ Ας” 
Ες ος ἀωχ]ε Γἰαῖραρις, 1μγοῖ «οπῖα πάγος τὸν σρατὸν, ὑπεξιώτες, καὶ μαχόμενοι ὀλί- 
Ρ Ἠτοδ, Ῥαισιαπε οὐπῃ πηη]Π «οΠΒΙΡΕΏ- οι σἱρὺς πολλοὺς, ἀρετας αἀπεδείχνυγτο" εσσωθέντεέ 
τε. Ίπεπις [ο[ε βος[στιητ. δμρειαί απζεῖι δὲ, καὶ κατειληθέγτες ἐε τὸ ἄσυ, { συήλισαν ἐξ τὸ ΡΙΦ]Ιο Γαραῦϊφπε {η μχῦαπι, πχοτες, Ιἱδοτος αἲ- ο λ . - ο εν Ἱ «ν απ Ρεσιπ]αθ πΏα οπη πάτο ατορῃι σοΏρτς- ο ρα ῳ ο ο σα κας η τὰ να. ώα 

ξανετιπε, αἀπιοίοαιε πηοα 16Πθ αἴΟΕΤΗ ΙΠΙΝΟΓ- χβηκατά καὶ Του, οἰκέτας", χα) ἐπειτα ὑσηψω την 
{απη {αι Ιπςοπἀστιπῖ, Οι ιδ] [εοϊς[ρηε. 1ρεῖ  ἄκρόπολύ πασαν ταύτην καίεσθαι. ταῦτα δὲ ποήσαι-- 21051 . . ἡ . α ἄν : κ } ἐτ αηΓεηταπάο αιγοςὶ αἀβτίδὲί οι οἶαπι ερίεσῇ, Τε καὶ Φυοµόσωτες ὄρκες δεμοὺς, ὑσεξελόντεο 

.- ο 3 Ὕ ο” ον , Ῥυβηαπάο Χαπε] οπιπεφ ορρεετπητ. Εκ1Υ- ἀπίθανυ πάντες Ἐάνθιι µαχόμεοι. τῶν δὲ νῦν Λυ- 
ΒΗ15 ἄπτοπα»; 41 Καητ]ίος ημης ἀσυπῖ {8 Ε5{Ε,τοχίων Θαμόνων Ξανθίων εἶναι, οἱ πολλοὶ, πλὸν ὀγ- ΙΙ Όπιηες Ρτατετ οξζορίπῖα Εαπηῖ]ῖας {απίςοΏνε-. Δάρα, α ῥιέωρ.. τ εἰσὶ -ὁ ἦ δες αἱ δὲ δω. πα. ΊΝαιη οἑξοβίπτα Ηξαε Εαπη]]ο ταης ρετερτῖ- κ ς μος » αδι κ ο τας 
παραητασ, Ἰάεοηιε {Ππρετίῆτες τεπιαΏίεταητ. ο το ΤΑ ἔτυχον τηρίαυτα ἐκδηµέεσ ον οὕτω 
Ἀαηιμυπι ααἰἀεπι ἰβΙΕΙΤ Βαπο {π πιοάἶπι οὓτί- ΕΙ ΕΥΈΥΟΥΤΟ. τὸν μον 9 Ἐάνθον οὕτως ἔσχεὃ ᾿Αρσαὰ Ν- . - . 4 ᾿ ὀ ο νε ΏπΠε Ἠαϊραρις: ρατὶ πιοὰο ΟαΠΗΙΏ. απ Ύ05. παράπγλησιῶς δὲ καὶ τον Καυνο εσχε. καὶ γὰρ ὃς νὰ ος σας δα . / 5 ας 
(αμπ. 1 61ος Ἱπηαραπίατ Ίπᾶρπα εκ Ῥαϊϊςε. 1596 Καύιοι τοῦ; Λυλίεο ἐμιμησώτο τὸ πλέω. τὰ ως « ν / ’ ον 3 ' 177 Ταπι 16ίτΗΣ Πη{ετίοτεπι Αῄαπι Ἠατραριβενετ- μέ νυν κάτω τὴ ᾿Ασίης Ἄρπαγος ἀνάςατα ἐποίες. 
ο μμ, Ὃ ας τρος Οστις, μις τα δὲ ἄνω αὐτῆς, αὐτὸς Κῦρος, πῶ ἔθιος κατασρε- Επι 118Ώ15εΠΦ ΠΠΙΠΙάΙΕ ργΦῖετπ τεηδ. Δί ο οὐδὃ Ἱ  εέ  Ὁμοσώ . ο : 3 ὀμενοο» χα οὐδὲ “παριέσ, τὰ πος Τη ρτῶ/εητῖα ἸΙοταπη Ρ]ητα ΟΠΙΙΕΙΘΠΙΗ5, 6 μον , τν Ἡ μα ῥιείς, τὰ με νυν ἀὐτέων πιλεω 
ααπέακαι παττατυσῖ, αυσ» 1Η αἰατηρ]υβῖπίο οοΏ-. αν ωμνς,  ο ος οἱ παβεσχε πε τε πλεισο 
{Πτουαπι ]αροτε Γαπίαπε ΠΠΘΠΙΟΓΑΙΙΙ ἀἰρηκβπια, οχαὶ ἀξιαπηγητότατά τς τν ο των μη 

: αν ο βίευ ΟΥτις σοπΙπεητεπι απ] νετ[απι [1 Κυῤὸ; ἐπεί τε τα πώτα της Ἠπείρα ὑῶοχέίρια ἐὰ 
. δω ὁ ώ ναών 3 ον μὰ [Ζ5 ἀῑπιοπ]ς {ες]κ[ες, Ακ γτῖῖς ἱπιπ]ήποδαϊ. ΑΡΟΥΕΙΑΕ Πποήσατο, Ασσυρίοισι ἐπετίθετο. Ἐ Της δὲ ̓ ᾿Ασσυρίης 

1] ͵ : . λ λ 
ο. αν. αα πιη]τα {ηπῖ ππαρπα ορρίἁα, ἴμπα ἐσὶ τα μέ χε καὶ ἄλλα πολίσµατα μεγαλα πολ- 

δν ον αν ΠΟΠΙΙΠΙ6 ας ναμαἰΗπηαπι θθῖ  λά: τὸ δὲ ὀνομαςότατο καὶ ἰσχυρότατον, καὶ ἔγθα 

ον τᾖρν οδός οι. δα ιὸ ὀμρο Πο φι, Ἰ της ΝύΒ ἄναφάτε γθομέης, τὰ βασιλήτα κα» α τω ἀ τα / ο” } »ω / / ο.” ζ ατα 1; ο ποὸ Ὅ τεςηχεε αῄῤυλω) ο έουσα Το πα : Ώτα οδέ, αιιοᾷ Δά ππαρηϊτμάίπεπι, μπαπιαυαπη- ο) μον νη Β β λ αν Ἡ μη ὃ η Τί5 ο πα 
| | αι Ἁθται 6 πεδίφ µεγάλφ, μέγαθορ ἐοῦσα μέτωπο ἓς 

... | κά: 
.ὁ ΠΜ. Κου, {).. α]ἡ αν ο, ορ ν μω χρα 3 ας. πα ὁ ρα οδς 
Σι[)ὴήν. ο6, ὁ νι ν ας ἐν ις περῃριπε, ὅ Μέτρῳ «1. ο”λικ' ἐβ. Οεµοίαµς ἵπ Ῥταερ. Ἐν. 
κ. δη, η, ον ο. ιάρμασες 4, εαμεπῖα οχαἵ ὁχγάδο ρ. 909. ΗΡΙ ν]άε (/ᾳμ2. ὁ Ὀροσοιχίσαντες 
τατι15 α /οοραγζο Ἐπιοπα, νῃ, κ λάςς» ὃς Ρον 4... ϱ Ἱπιαίων «44. Ἠπὰάε εττοτ νείετῖς {Πτετρ{είί5. ΠΟ” 
7Ιπά, Ἱῦρος δὲ. ος, Μον αλά ὃς 4 (όῤῥαπα,  ὁ ή, άν.» ΝΙΙ6Ο παρήσοµαι. {ἕ 1Η. 4τᾗ., ἵπ 4, ἄγεδε 
ος ιά πο. ς 1ΟΧ ἐπ 7, «4γοῦ: . Τοῦσι δ) ̓Ασσυρίοισι «4γεῦ. ποἩ τηβ]Ε: ΠαΠπι τὸ μέν κου ΕΧ. 

ἠμηρίε Ῥορής, ὃ, Αἴβ]η ας, Της Νΐνου «4γοῦ. εἴ ὠναφότεω: ατου]ηπι, αμἱ αῬοταε, τονοσανῖ, 2 Πόλις κέεταί 
Ὅ. ΝΗΠΕΠΟΠΕ Ροίξ τὶς Ρροβτα: κρίεται «ἄγοδι {ρεθανίε Ώδες Άμβαιὸι ἵπ Πἱοηγει ν. 19ο5. 

ν . Αὖ ω ϕ π ος 2 ΄ .. : 1 : ὰς ζ ς ν, ν να η. ἓ ᾱ-- ᾧ - ο μη 

Εμμ αι ” ἁ εσας ααέρεέτα {οὔροπάυπι Ρο”. ἆεπι Ίδια Ε]α τοροΠυπές ἵπ το Ππή]πια, αἁΠιρίεα: 
εερῖε ἸΠίργρτρς: ρωσ να ο ο τῶ/σΗσεριοικόισ’ Ῥτους ῬΠετοπεπι {οηδῖε Πεγο. τ.ς. 111. πιμ]ίθτας ἐς μήν πό” 
«ή απεοηι Ἠ]μά οἴζομει πθητιτ ι]ραίαπι, ΝΠπΠ- η -- συναλίσατω ὑποπρῆσαι πάσας σὺν αὐτῇ τῇ πόλι- 

Ῥεάα[εηβ δις Ποτιμῃσιις τς ὁ.«410 ππα]ηπῃ Ππηπήποης αἰίοτηπι» Βίος πιεήτο τεριάἰατηπί» Περ] 1, Πα, ο. 45: 
{1ο Ίοοο ΘΟΙΗΠΟΙΠΟΣΗΣΗΣ ἡλα τς οπεπάσραατ ο Πἱο τυρί αἰνίαπι Πθετος ὅτ Ώχοτες Ρο]γεταἴ ες ἐς τοὺς γεωσοί 
ὉὍτ αρίοτ., {τῖς α[πσῃο - ος ὃς 6. 104. [οσο κους συνειλήσως εἷχε ἑτοίμους ὑποπρῆσαι. Ἑ οσεηΠοσῖ5 36νὰ 
γἱάσηί ροτότηπε αὖ αἶϊσηα Ὃ θμὸ η 50 ΕΕΙΑΠ1 απτοπάεπΙ Ἀαπιμίοταπι Απη]ε Ἠμίας [Αοίηις ἀεΠατταῆς συνελάσαέ 
{ροέαπὲ Πίο Ἱπιοήσθα, ουρα 5 ἐτοζοαίς 4Ἡλε Ίο Ρόῤίο ριαθῦοι {ιά Ρ. 83. Ε. Ατῆσῖέ απο Μήβοπίαπι ἆ- 
ο πας μισο α ἐγαδομὰς αἆ ΠΠεγοοί πηί]θεηιο «οππιοπιοζατ ὄᾳ/ωῥοηι Απίσιι ἵα 1δεη: Χπό οι 6οπτί! ος απίε Οὐ/ωμῥοημη Ρ ούρα ον : ΦΑΙΚΕΝ. 

ΥΠ. 6, ΧΙ. Ρι 190. ΜΙΤ ο κὰ, η ο ώς πό 
ς ορ ὁ : ΥΑΙΚΕΝ, . Τοῦτω δὲ ποιή ἆτα] Απίπιοίυπι που ὃς ππϊς 

ο αμα ὃ κ. ον Τ απο ο ΥΠ» 1οή: Μοης Ἱπ σας ο Χαπεί Αἰεχαπάτί 
εοτάος”, αΠρί Ἡν ος πε Ῥη 1162 αποά φι]άεπα το- ὙΠαρηϊ ὃς Οαςῇί Ῥτυπαιε ρε Αῄαπα εχρεά(ποπίρης 1{Α- 
Ἶτ. ουί ζοηαμαῖε Ῥεήμιρί ονο ρτος ΠΦάεεχριες- τρχηπε, πιοτ]ά Ῥη]οηίν ᾖι, Ῥϊλεςσμῖα ομοά Ὁ. Εγοῦ, 
ἆμπι Αύδως μας 4 Ζο]εηιαεί (490Ρ1, ν» 9, (-απίαε ορρί- {126 Ρ. 889. οί «{ρρ]αΜ], 1Π Πατρασί ΠΟΙΠΙΠΕ αἱ[ογαπα 
Γοριίας- τς δρ ΤΑΠΠΕΠ Νέα (οορταρΙή Πο ναῖα ει]ρα νΠοῇ, Ῥε, Οὔνιτν. . 1οῖζ:, ααὶ [πα Ρ/]άλαν- 
Οφάε: Χύδαι Ον τν Ὁς ας ΠΏΙ Ο1Ο0ςϱΟΟΙΧΧΧΝΙ: οὖο ἀεθοι ἵῃ Έντο Ῥ.9986. σαδο νο ο) 

4» Ῥυγήλισαν] δή θα16ς... ο άΦὰ τι οδ. Τῆς Νήου ὠνάςώτου ομΕΥΜΕΙ ΦΕΡΙ8 6 196. Μι: 
ΤΩΤΠΕΠ. Ίςῖα ταροσκῄκ[οης, οαπο Πποετιπι νἱάσεωτ: πῖά τηπὶ ἁροῖαϊς 4γοῥ. ἀνασάτεω" ΟΙ ΌεΠΕ Τη απήπιο θηἱέ 
ἄσυ: ἀϊ που] εει σομβ] η; ΡΤΟΧΙΠΙ8» καγειληθέντες ἐς τὸ {δουπάις σαι νἰπήυπι Ἐ ος Ῥώττεῳ , Πεισισρώτε 
ορίρίς συνήλίσαν., η Ῥομίες, μίγυπη Ῥο[αἡς{εί 1ό: Μεμβλιάρε» ὃς απιιλμσαξ ΟΠ «Ιχετο, 

εν ρνν 38 συνείλήσαν, νε] συνήλασαν' πα υῖ: {ο 
: 5 

- 
ο. κ] 0. 

86. 



δα Ὦ Ε Ῥ Ό ν Ὦ ᾿ ο ή 1 Βμμλριίό εοράϊα πιοᾶις εἰ ἔοισια. [5 Δηγίσφ 

ς / : ζ . 1 « αλ) / ιβ - 4 Ὁ οἳ-- 

χάσ70ν, εἶχοσι Καὶ ἐχατὺν ςαδίων, ἐέσης τετραγώΒ' πε ΠΤοπῖετη ΠαθεΏδ «επῖηπι αἲ γ]βίπΏ Παάἱο- 

οὗτοι «-άδιοι τὴς περιόδα τῆς πόλιος γίνο]αι συάπτα)-- 

τες ὀγδῴκοτα καὶ τετρακόσια. τὸ μέν }υν μέγαθοσοο 

τοσουτόν ἔφι τοῦ ἄφτος τοῦ Βαβυλω!α. ἐκεχόσμητο 

δὲ ὡς οὐδὲν ἄλλο πόλισµα τῶν ημεῖε ἴδμο. τάφρος µ 
ι ρηπάος αὐδ { 
8ν 

τησ» εί επἰπῃ] απαἀταϊα. Τα Παάϊα απαἀτιπβεητα 
ὁτ οξεορίητα εἰγαπίτας ατρῖς σοἱΗρπεαγ οτηπίᾶ, 
Ταπια αῑάεπι Ιδ]τᾶς εεῖ Βαβγ]οηῖσεε ατρῖς πιᾶ- 

Ἡ ο εκοιπαΐα εδῖ, εὲ αἰπαά πυ]- 
Ίαπι εχ ορρίάῖς αμεθποςπον πι». Ίαπι ρε παπι 

ου ; τσ δ Ν εξ ; . 

νε ρῶτά μυ βαθέα τε καὶ εὐρέα καὶ πλέή ὕδατος-πε- Ὅ 8058 αποδῖε αἷτα αἴαμε]αϊα εἰ α4ς Ρ]επα. Ώε1Π” 
͵ ο» / -- / . . . . 

:ριθέα’. μετὰ δὲ, τῶχος πωτήκωτα εν πηχέων α- ἃε ππητις ααϊπαπαρ]ηία ὐρίτοταπι τεβΙοτη!ῃ 
σιληΐων ἐὺν τὸ εὗρος, ὕψιου δὲ, δηκοσίων πηχέων. ὃ δὲθδετα5βτααἴπε, «ἀποεπεοτυπη «εἰ βτπᾶπε. ΕΙ αι- 
ββασιλ/ος πἩχυς του µετρίε ἐσὶ πήχεος µέζων τρισὶ. 
δακτύλοίσι. Δέι δή µε πρὸς τέτοισι ἐπιφράσαι, ἵνα τε 
ἔν της τάφρη ἡ ΎἨ ὃ αναισιμώθη, καὶ τὸ τείχος ὄντι- 
να τρόπο ἔργασο, “ρύσσοήες ἅμα τὴν τάφρο, ἐπλί- 

υὔ ης, πρις ἀἱρ]τῖς παῖοτ. Όροτίει σέτῖε 
τηε ρτσίετ Ἠθς ἀϊδ[ετετε, οί {πε οοπ/απηρῖα 
τετία, αάα εκ {οδία {πεται ερείῖα,, εἰ πΙΆ τς 4ο 
τηοἆο Πιετίε οεκταξιᾳς. μπα] Γοάίεπτες {98- 

3 2 3 { 

θευον πα ΜΑ. τοῦ ὀρύγματου ἐκφερομθη ἐλκύσω-ο[μπη, ΤεταΤη δσεβαπι εκ Ίδιο ορετε Γοιπιββαπῖ 
πες δὲ πλίνθης Ιχανὰς, ὥπ'τήσαν αὐτὰς ο) χαμίνοισι Ιπ ]αΐοτες: αΠοτίτη Ῥοδίαπαϊη 1παΡΏατη ντι ττᾶ- 
μετὰ δὲ, τέλμάτι χρεώμθοι ἀσφάλτῳ οερμῆ, καὶ Χείαητ, εος 1 Γοὐηασῖρη σοᾳπεραητ, Ῥοΐίεα 
δα τρήκο]α. δόµων ὃ πλίιθε ταρσες καλάµων διας-οι- ῥτο «ῶπο νε] σα]σε αξεπτος Ῥἱήπηίπε {ετνεΏν 

βάζοντες, ἔθειμαν πρῶτα μὲν τής τάφρι τὰ χείλεα᾽ 
δεύτερα δὲ» ἆ αὐτὸ τὸ τείχος τὸν αὐτὸν τρόπω, ἐπά- 
νω δὲ τοῦ τείχεος παρὰ τὰ ἔσχατα» οἰχήματα μὲ 
όκωλα ἔδειμοῦ» Τετραμμέα ἐς ἀλλήλα. τὸ µέσο δὲ πποι]άς υπῖας τπέταδτΙ αά {6 Ἱηνίσεπι νε/ᾶδ 

6ὲ Ῥεγ τ]σε[ῄπ]ας ΙατεΓ]σ]αβ 6οπηβαξες εοπ/{ραΠ- 
τος οΓαῖος αταπά Ίππο, Ππυχοτηπτ ΡτΙπιάη ]ηὐτᾶ 

49 βος[α, ἀείπὰε ἵρφηπη "ταση αἆ εὔπάσπη πποβι(Ώ» 
Φος Ἠῆς τη χΗπη εἶτσα οἵα9 εκιτηχετιηῖ 4ο” 

τῶν οἰκημάτ. ὢν ἔλιπον τεθρίπσῳ περιέλασψ. πύλαι δὲ . Ίπιο πας ταπΈάΠΥ ἁπτογοαρεά/(Πῖς πεάίατη τέ” 
ρμσίωσι περό ος εέχεος έκαιτὸν» χάλκέωι πᾶσαι, παπερατι» αξ ᾽απαάηρα οἴτοιππβρ] Ρο»{εῖ» 

χα ααθμοί τε καὶ ἕ ὑπέρθυρα ᾠσαύτως, ἔσι δὲ ἄλλήσος 115 τπτ Ῥετ΄ αηρίεαπα εεπτηπΙ Ῥοτ{ μα: 

πόλις ἀπέχεσα ὀχτω ἡμερέων ὁδὺν ἀπὸ Βαβυλῶνος, Ὀὰπί» «τει οπιΠςδ, Επι σαταΊπῖριις 1Ε1άεπα εξ 
ο 1! 2 ἔνθ Φ Ν χ 3 / 3λ } «ούνομα αυτήν οα εφ πό]αμος οὐ µέγας' 5 Ἱε χα 

ο» ον .) : : τῷ ποταμῷ τὸ ἔγομα; ἐσβάλλει δὲ ετος ἐς τὸν Ἡ Εὐ- 
ἃ ες / . α Φρή ΤΗΥ ποταµον τὸ ῥέεβρο. οὗτος ὢ ὁ ]ς ποταμὸς, 

Παρετ]πη]π]ρης. Ῥαμγ]οπε οξῖο ἀῑεταπι 1Ηπετς 
4Ρεςι αἶία πιο ποπήπε 19» αἱ Βαν]η εοῖ Παιιά 
πιβρηι9, εείαπι εἴασάεπι ΠτΡΙ ποπηπς, αι {5 
ἀενο]ν]τ 1η βΒΗππεῃ Εαρηταίεπη. Ηις Ιἴαφαε βιΙ- 

ϱ/ σος 2 ο» ΄ . . 

ἅμα τῷ ὕδατι Φρόμβες ἀσφάλτε ἀγαδὶδοῖ πολλοὺς,σσν]ης 15, πα οτη 4. πωη] τος τοφαῖτ Εἱεαπι]ΏΙ8 
5/ ς / 3 τς ώ ο ” 1 . ͵ ὤΝον η ἄσφαλτος ἐς τὸ 6 Βαβυλῶνι τεῖχος ἐκομίσθη, ΡΤΙπιος5 πάς ΡΙΕΩΠΠΕΠ αά ΠΠΙΓΗΠΙ ΒαΡγ]οπῖς 
Ἐτόέίχισο μέν νυν ἡ Βαβυλὼ, τρόπῳ τεῶδε, ἔφιἱ δὲ. Ῥοσβτατα Εαῑε, ας Ίβίεης 1η σλοάαπι ΒαὈγ]οι 

/ / δν 8 αν ο ώ 3 : ν Ἀ : ΄ 

δύο Φάρσεα τής πόλιοσ. τὸ γὰρ µέσο αὐτῆς πό]αμὸς 
' ε ) : ἲ / ᾿ 

πως ὡς ασ σος τος τν. «δερς, σμο 

τααφᾶτα ε5τ. Επας 4ῇ5β {1πϊ ΡΙαβ6Ε, αποπίαπι ᾖ]- 

α 344. εηι. «4πΐ.» Ίπ αῖ µιν ἆεβτ, Ῥτβείοτοα βαθεῖα ὃς εὑρεῖα Ῥαγν. 4. δ. ὃς «4ποδ. 40{, ΒΙαΙπι κ) αηἲε 
στλέή ΠΟΠ 65τ ἴω «Ίγεῦ.' ὃ ᾿Ανεσιμ. ἀγοῦ. ο Τιλίνθοις Ἰάεπα. ἆ7Αυ τὸ τεῖχος ἠάεη. ἐ Ἑςᾶσι ἐζ., εχ(οπ]ρήτ Ίπες 
Ἐνβαίῦ. αά Ώ/οηγε, Ν. 1995. Λάάς εὐπιᾶεήι {η σον. Ῥ.ζ585-.. { Ὑπέρυρῳ «πο. ϱ Νἱὰ, ίερδαη ἵπγ., 
οδοί ηἱ5 υὔτωτ ὃς ὔμλα)ῦ. ἵπ Ποιόν. Ῥ. δες 16, ᾖ Ἐυφράτην 4.4. 49. ἄγεοῦ. ὃς πιο Ἐνφράτης, ἵῃ (οτίριατα 
«ο ποη «οπ{ζαπίες, Όυαε αἀάμπτιχ ἆ4ς 
τοῦ. - 

πο. ᾿Ογδῴκοντα καὶ τετρακέσιοὴ Απιρῤηιιάιπεπί υμρ]ς 
Πο ]οπι Παά1]ς οἰτοὐπήσίρυπι Ρίο) Ν. ΗΠΙ. ντ. 56,1 
Λῥ/οβχαί ν. ΑΡΟΠΟΠ. 19 25. εἴ ΟΓΟ/ΙΗ Ἡ, 6. (πεβαι,, 
ΟΗαγεζας» ]γαῤὸ» (γΕμς ἀἰδ[εππαπε, ἆς Παάἱοτιαπα 
ΏίΠπετο σεηεπα [εζηια αιήστοπτος. ἵεπαια ΝΟΥ οἵ- 
χαςία {{. Σον Ῥτοβίετατ ὃς οοπβιάϊδίο πορςβῄπηας 
υτοςς Ὀιππυπῃ ὃς ῬαὈγ]οπόπι: Πας αηχοϊεήπα Παάοταπι. 
ΒΗς{ε οςΟΟΙΧΧΧ.,ΠΟΠ Ἠι]μς Ο2/έγυαὲ ῥ΄αγ. (.8. Όυαε 
ἁοᾶα ἀϊδριίαῖα. οετῖα ποπ {πε ὃς Ῥασηπς ατοϊιτατία, 
Ός Νιπί ὃς Βαγ]οπί6 {ραο ἰοάογης ν 3.7. 

35. Ὁ δὲ βασιλήϊος πῆχυς τοῦ μετρίου ος 
ΟσαρΗ Ο. τό. ἆα αποάσπι Ῥεαίμ]ο. καὶ μονονουχὶ καλ- 
λίων καὶ ὑψηλότεροο ὅλῳ ΠΗΧΕΙ ΒΑΣΙΛΠςΩΡ «1 απαα 
ο]ΠΕ 5. ὁ βασιλικὸς πΊχυς ἔχει ὑπὲρ τὸν ἰδιωτηνὸν καὶ κοὶ-. 
2ὸν τρεῖς δακτύλους, Ῥτοτ{ 15 αά ΠΗεγοῦοί] ΠΙΕΠΤΕΠΙ. θα[5 
αἀρατεῖ, γερίμη εδΙΜΗ Ῥείβουπι ν]άεα: Ῥεματαπι. 
επίπ1 τερες βωσιλεῖς ἀῑοῖ αἁ{ο]εσαῃί. Ψι]σατίς εμδίτης 
Α Πάθος εδὲ εἴ {ογεαβ{ο Βαπμ5, α1εΠΙ . 168. Δεργ- 
ρΗο Ῥατεπι» εἴ ἑξωπάλαισον Ίνα [ἐς ῥα/μογίΗ ε5[Ε 1Π 
επάεπα Ἑηίετρε 6. τ4ο. ροτμ] δεῖ. Αταις Ἠαος ἆς οἵ]- 
Ῥίαά πιαπ{τα. Έσσο α]αά απϊπιπάνεμεπάιπα. ΜΗ 
Ῥαυγ]οπ]οϊ οΓαδβεαάἴπεπα ὃς αἰετιάϊπεπι ππίηΕ 6απ- 
ἄσπι Επιετηπί ΙΠεγδάοίο τεσθπήοταες. Ρ/μὴ ἀπεεπτος 
εο]ᾳτιάἰπίς ρεάεδ» Πήπο {ποοπΠάείατο ἀεργοπηίος» εχα- 
ἡπαν]τ σπα ῃ δο0η. Ρ. Όστ., εκαπη]ηανίτ εοξάειπι 
Ποια ὃς ΟΩε[σε, «Ὠἱράογ], . Ῥδ]]ο/γαμί αἴημε αΠοτυ]η 

αῬοτταήοπες Οἠεσγίκε 1 Ρο γα) Ν. Δροϊ]. 1 98.0 
πος οοπ{1116. ον, οκ να 
: Δο. Ἑλκύσαντες δὲ πλίνθους] ΙΝΙΠΗ Ιπε ἀἰέοΠ], αιιοά 

ην {τ. Πλινθουργὸς» πληθουλκὸς, πλιθουλκεῖν {πε 
1π ο]μερνῃ. τόα. 1 ΑΠΠ]5 «οεπαἡ ἠσέεγες» ϱ ἠα/εγες, 
«οεγε Ίφγογος ΤΙ τοτυπτ. ἵπ 7ήρηυὴ] Πο 8. Ρ)Ηή 
ΠΟ Να κκκν τῃ., Οταδεοτιπ{εχοηρ]ο, ΠΛΙΝΘΟΥΣ 
ΒΑΡΥ ΣΑΝ ἵπ νταπίάε Ιατοι]οῖα τθρίς ΑΠΕΠΙ5Ί, 196.. 
Ἐν Ἕλη ας Λίαζων 0.119 14: 1120. ΠΙΠ/ 

ας ατα) Σο ἴ7αε Ώνο ὧμεο ἠῶ1εγέν. Αα. 

Σηὐγμη, ἴοπηοςς Ύμνο δόμων ᾽πλίνθου]. 94)ΜΑΡΗΝΑ : 
Ῥεπεο με τριήκοντ ο. γε]!σαητες, σοξτειαῖ «σΤ0Ό.» 
ν  ΡΜΟΥΤΩ ὃόµους οκρεάϊν]τ, (ἱορίαμα 6η- 

ἡβητατε Ἠωνίο , παδεε Ἠίπο Βωβαιθ. πα «Ὀ]οηγε, ν. 988, { Χο δὲ ἵα 

4 9 ω 62Υ7ΙΦΠ6Η/0» Δόμον, οὖν ἐπὶ τῆς οἰκίως, ἀλλ" ἐΦ΄ οὗ συν- ήόεια τάττει Ἡρόδυτος ΑΔ: καὶ Β., πἰπίτηπι ηος Ίορο ὅς 
Ἡ; 19/7. 14 1ΠαἰΕ, 4Οά ταρσοὺς καλώμων αἷας αγ μΐ- 
11 εδίο Ψἱτ Ο]. 11545 ουἱ ααϊάεπι ἁδοτοιο να]ίάς 
ΟταπηπαΒοἳ ουπίεμπέατ» οῤο]ίαβει Ἠειοβοῦ, Εεβ- 
οβίας δαλαε, (. Οογ)ηδης, ϱἠαππαμαπα Πορ δοάεῖε 
ΟπΙΠΕ6 ραξἴο, ο/2460 πλέγματα Ἰπτοιρτοτατί, Ἔωπι Ρταε- 
τετ οείετος Τβμογάἰάεν Ἡ 76. ἐν τρρσοῖς Καλάμου πῇλον 
ἐνείλοντες" ηὈΙ ΟἨΠ6ί:πλέγμασῳ, ἀπὸ καλάµου πεποηµέ- 

"οιςτεέςβτηξ: παπα ο. {εαπππτάσ, ποα ραπασυ]ας αΓΙ1Π- 
άΠΙΠ» {εᾷ Ίεχτα ὅς οταῖες τεουίτυπε, Τι τοχ . τθ ε1σο ,1/- 
4ης ὃς Κεἰιζήμε Ἆος ρτοβασΠτ. . Οιοᾷ θλίη ορηά, 
εας Ίπεετ αἴεταπα οτάΐπες {Ηρατῖπε ΠτιότοτΕς, πο αἷ]α 
{οσίαδ{α σαµςία ἱπρ]ῇ Έπεταπε, απαπι τς Ῥ]Εηπη]Π] ας- 
{επὲ Πραπιεπίο» Ῥτοσ[ης ῖ. ὀγτασιή απ] τῶν ἑλῶν κάλα- 
-μον αγΗΠπε ῥα/ή/γε αάΠιρασετητ πρὸς τὴν σύνδεσ 
τῆς κονίως 44 εαία ᾖσαγείηγ πασίν η Ὠο ον; Ἐ ΘιεΠ1 αἴἴοαιπε 1Π ρα μι Τοπηῖσαπι οπιάα ης εχ {ραγίο Ημραπίσο» Ἀιπάΐπεπι Οτασοηπι, ὅς, { οἶαξ εοΡΙ ποῦ Πε. ραειπ, ἆςε 4λοῤήεβ, Ἡ ᾱ Έοττς ποφτιΕ ποπ ΟΠΊΠΕ9 Ἰαζεγ]σίᾳς 6οπραρος, {οᾷ μιας ε- ρίητα» 1ζα ο αμσά (πμάηγᾳς {αγὶρς. ιιᾷ Πὶς εχριηρίεητ», νἰάετις Ίπηπετες ομίής απἰάσπι Ἰπ[ῆεμά 
1αὔἼομες Ἠαβετε ροτπετιηῖ νατῖαα, Τ]ε τος ΠΟΠ Ἰα- άο εοὐτεέΏρπεν (0γη. ἆρ Ῥαμυ. διὸ Φρικ νγὴ. πλνθω 
ο ῶρ Γαρσους καλάμῳ διαςοιβάζοντες, ὐΐρρε νΙοΙεΏῖαθ νοτι εοἶοτε ἀείξίας, ΄ Ομής δόµων ταροτὺς ἆς Ἰπβ ΣΠΗΥΟΓΗΠΗ Ῥασίε αεαἰρίετ Ὦ Ἡε α]ῑα πε ΤΑΠΡαΠΙ, 
1 ο 3εν 1 καὶ τῷ ποταμῷ τὸ οὔνομα ἈΑγηιο σης Μ.9 
«6 1Ο Γπρτα, "Ἱς ὄνομω πυταμοῦ ὥς Φησι Ἡρόδοτος Γύλαξ ὁ ἱσορμὸς, ἀἴηια αΏί Ίεετηπη. Απ σΣύλαξ εεᾶ 
{ρα Ηβίην ἵῃ [αά, ρ. 977. 16. Ἠαῦαι Ἡϊς σοηβπΗ τα” 
{6ἆ καί τις δὲ Φύλαξ ἱςορικὸς, 4ἱΙΕΠΙ ΠΟΠ ππαρ]ς οορηίτάπλ 
Ἠαρεο. Άά[ονεταῖ ο. Δοεῥαγεως Ῥμα]ες. 1ν. 17. Αἴδ΄ δρυ 1]ιά βΗπιεῃ πο 9) 7 ε5ίο ετ ἀῑς]. ποι ἄπε Ἱαρδ!5. α]ῑιιὰ α5ε, αάουταες (6 (ΕἱρτΗπι ο Οο/ο {η 44η” 
δα Ρ. 199, ΊΝοπιεῃ εεἶαπῃ 11 πη]το τδσδῃΏμς νοπῖῖ ἃ {9 ΛΙ9 Η11ο. ΑΙπιιπίος Οµα μα Ραϊτιο» πεαμε Ἰ1ος ἱπίμρει Ἠασῖς Φερόε Ἰάογηε Ὑπτ. δαοτ. Ῥ. 136. ρε 
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ἕεπῃ τερῖης αὔθίεας, 4Ἡαπι ἶ5, 4ο το πιεπ[ιτα τ{ 

ο πορας, 

μλὰρη κοκ, τος 

Ἀροαςα βωῤ σας 

νωρις 

Ἰ 
κ 
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δή Βε]ὶ τοπιρ]ωαὶ , εατεῖς οβαρΙῖσχία ἄπς Παίπα. Έτ ἕι ᾖ{ ι ω. τι ἵρο μ Τ. .ᾷ {αοςτὰοἵ ΕΠ, ας ει Ὠςὶ [οδός σ 1, ἶ ο 2 Ὦ 1 Ὁ 8 .. 1, 58 

Ίαπα παεαῖαπα Γδραταὶ Βανῖας ποιηῖης ἘἙαρηίαιό Φδείργέί, Τῷ οὔνομά ἐσι Εὐφρήτης" ῥέι δὲ ἐξ ̓ Αομοίω αἱ π]αρΏις ϱξ αἶτας ετ σεἰΕς, οκ Λγπιεηϊϊς ΙΠόΟέων µέγας, καὶ βαθὺς, καὶ ταχύς' ἐξίει δὲ ετο ἐ5 Έαρτυπῃ πηατο ἀεοιισηῖς, ἵπ Άυπς Πηνίοπι α- τὴν Ἐρυθρὴν Αάλασσαν. τὸ ὢν δὴ τέγχος ἑκάτερο τοὺς 
το «ππναιτα ρα ὗτιρς παμε ἁμηή, , ἀγ κώνο ς τὀναοταμὸ ἐλύλατα, «) ὁἳ ἀπὸ τούτον η]ς, σοξξίΠπα Ἰαέθγιπι τηαςστῖα» Ρταϊεπάµη- « ο ος κ κ. έν τν αν το. ο ἔωτ. Ἴρδα ππῃς Ῥ]επα ἀοπαῖθης εαίπατηπα αμα... 3 σσ πλήθον ὁπτέων αι ον, ἵςΤΠΑΤΗπΙΩΠΕ  «οπτὶσπατἰοπΙη΄ {οδα οι Ἰπό5τὸ ἐὺν πλήρες Ὁ οἰχίέων τριωρόφων κα. ολ γ]α8» ευη τεξέας αἶ]ας, τΠτη οἴἶαπι ἴΓάΠςναΓ: κατατέτµήται τὰς ὑδοὺς ἰθείαε, τάς τε ἄλλας, καὶ Ίπδ, απῶ αά Βππιοη τοπάππες  αἆ απατά τὰς ἐπηιαρσίας τὰς ἐπὶ τὸν ποταμὸὺν 5 ἐχούσας: ΠπΑΠΙΠΙΕ Υ18ΙΠ 1η ππασοτία, Ύᾳπ ΡΓῶοΥ Πιππεῃ κατὰ ο) ὦν ἐκάσην ὁδὺν οὗ τῇ αμασιῇ τῇ παρὰ τον ἀπσερατης, Ρον]; βιδία Ίιπι Ρίο ΠΙΠΠεΤΟ ν]- η εί αρ. αλ η ο, ο πα 6ξ 1ρ858 ὤτας, 6τ αἱ Ώπππεῃ Ἰάσιη 66 ο μσαύται Ἄμβμό, σ ΜΗ φεξ 1δτεηζας. Ττ Πϊς φπἶἀεπῃ πηυτῃς Ἰθτίσα σκι, Α. ο ο ο ο κ 3) (15. νοτο Ίπτας ππητᾶς πο Πππ]το ααπι Πῖς  βέσαι καὶ ο ως ος αι 46ΡΙΠος εἰτοππιτερῖε, {εὰ αηΏδυῇΙος: ἴπαιε Ἡ- Τὸ τείχος «}ῶρηξ ἐσὶ, ἕτερο δὲ ἔσώθεν τέ(χου μακα πάπας αἰνιτατῖ Ῥ]αμα ρε πιοάῖατη Ίσιο ο5τ 6- ριθῇ, οὗ πολλῷ τέῳ ἀσθενέσερον τοῦ ἑτέρα τείχεος ο: ο λη, Πα αν ο ο εε σσ σεμότερω δε. "οὐ δὲ φάρσεϊ ἑκατέρῳ της πόλιοε ἐτε' ΥΡΤαπαΙ αἴαπε να]µάο: Ίπ αἰἴοτο νς- { έσω; οὗ τω λεν τὸ βασιλον ΤΟ Τονίς Βε] ἐς γεὶς ρονιῖς, 1ὰ ααδα σε χκο ον ο να έ ὃν η ώοη, ον ο ος 18 ΕἴΊαΠΙ πυης «ταις ἔχΙδ]ξ, ἁποτιπᾳ ἠπάε- ς ὁ ο. ορ νν ος «πο η δύ «υπαε ΠαάΙοτῃῃ απρμτιάϊπα, α παπα ΠΕ οὖα- Βήλη τς ο σύκο κά αλα ὃν λάα ἀταίηίη, Τη τεπιρ]ῖ πιθᾶ1ο τηττῖς [οᾖάα, Ππάὰ  «αδίω ο ως μεσῷ δὲ του ον Ἱοπρίταάϊπο Ππιπ] ος Ἰαπεπάίπ6, οπῖ α]ῖα {Πρεί- πύργος σερεὺς οἰκοδόμήται, σ΄αδίΏ καὶ τὸ ήχος καὶ αΠροΗτα εησεῖς ες Παῖς [αβίηάς αἷα, αἆ οὔῖα- θοτὺ εὗρος' καὶ ἐπὶ τέτῳ τῷ πύργῳ ἄλλος πύργος ἐπί τα "δημιο, ο πς 1η ών ρε βέβηκε, καὶ ἕτερο µάλα ἐπὶ ττῳ, µέχρι ἓ ὀκτῷ ΟΤΡΕΠΙ 6ΙΓσα Ππρι]ας τηττες ἴοπάεης Ελέχιις 65ἳ. ἀλλ ν ὁνο ἓ ἐς αὐτοὲ ξωθν κὁ περὶ πάν- Αά{ςεπάεητῖ να εππχ1Π π]εά1Ο ε5ἳ κ μὰ ας ο μας σα. νο ν ρα Γεσαιε αἲ αιἰε[εοπά τη Ειδία», 1η ΠΠ ρη να. ον στ ρα ροής σ ντ, δι . {εεπάεητες {Θάεπτ ας εοπαμἱε[σμητ. Τη Ρροῇτο: ἀγαβάσιο, κ καά]αγωγή ο κ ἀπ αλ. τηα Ταττὶ τεππρίαπῃ οε ΙΠαΡΠΙΠΗ, Ἰπ απο ΙεξειςΏδεν Τοίσι κατίζοντες αμ ανοτα| οι ἀγα[βαίνοτερ, ϱ’ δε εδί τπαρπας ΓρΙεπά]ἁᾳ Ώτατης, ετ αρροῄτα 1] Ἀ τῷ τελεύ]α[ῳπύργῳνγὸς ἔπεςι μέγας" ὃν δὲ τῷ νηῷ τπεπία απτεα. Θταϊίπα ἵατπεη ΙΡ] πη]]α εεῖ Ῥοί- κλίνη µεγάλη κέεται εὖ ἐσρωμέν, ἵ καί οἱ τράπεζᾶ τα: πθαπε Ἠῑς ποξξα ουψαῖ Ποπιίπυτη αἰίᾳμῖς,  παραχέέ]αι χρυσέη. ἄγαλμα δὲ εἰ. ἕνι εἰδὸν αὐτόθι ἐ- Ρτῶῖει πια] ετεπη Γοἶατη εκ Ιηά]σεῃίς, απαῃ ος | 1 ΕΣ1Π :. δυµέο, ἐδε νύκτα ἐἰδες ἐαυλίζεται ἀνθρώπων», ὅτι οπηπίρης εις ἀε]ερεβε, πεί παταπι Ομα]άσοὶι ον λ { ω ὁ / Ἁλ νηκο ος οἱ δε «ση οομἩ Ύυνή μέν τῶν επιχωρίων, τν ἂν ὁ «Φεὺς ἐλή]αι ἐκ. 192 Ἠηῖης ἀεὶ [ασετάοτος. ΊΝατταπῖ αἨἴθΠι 1ρδὶ πα, ὃς Μαν τν Ἴοη ος / λδ τοι ος αν .ν τΏΙΒ1 απΙάετη ποῃ ογδά1ρῖ]]α τε[ετεηῖος, ἀθίτῃ ος Σ ό ΔΔ κά κ ο ο 9 ο : η : . ρ 9) Ίρδυπη θε γεπίτα 1η τεπηρ]απῃ, θε ἵη Ιεξίο σοη- “95. Φασί αλ ο ο μα πια λεστεν αὐ]είσετε, Ρετ]πἀε αἴηιιο ΤΠεΡῖς ΛΕΡΥΤΡΙΙ, ά 909 Ἐκ. φοί]ῶν τε ἔ τὸν πα νου ἳ ἁμπαύκαθαι εοάεπ τιοᾷο «πο Εεγηπὲ ΔΕργριϊ. Ναπιει ἐπὶ τῆς κλίης, κατάπερ ἐν Θήθήσι τῆσι Αἰγυπτίῃσι 1ρὶ Ίπ' ΤΠερΦεπῇς Τονῖς βπο ππη]]εγ ευβαξ;,Ο5χατὰ τὸν αὐτὸν τρόπο, ὧξ λέγεσι οἱ Αἰγύπιο" καὶ ο. κ λ. ” ρω ον 9 ον ο. ζω ο δν ο μ9ᾷῃ 
Ἴπβτυπα πΙΠΠθτΗτη πεάαε ουπη πη][1ς γ]γῖς Ρῆ- γὰρ δὴ ἐχεθι κοιμᾶτοι ἐντῶτὸ Δὺς τὰ Θηβαιέός γυή, ταῖς μον ἄμις 
. 4, Αιμασιαῖσι Ἰάπην ὃν Οἰκίων «4νεδ. τηπα Ίη «4νλι σῤὀράφων δε τετρ. ὁ Ίδη {εδ 2. 11. 4.1., ἵη ας ὦγούσωςι ΊΜΟΧ ὁδὸν «4γεῦι πορ]ιοῖτ. ἆ Ἑσήκεσαν «400. ἐπῆσαν «49χ, πες ρ ΙΟΣ αἱ ο Ἰάεπι ὃς ΠΜ. ε Νο Ώαῦεπε Ίος ναιρυπῃ 2141. ὃς {οὐ { Ίαιο εν Πίαζης Ἠδαιιε {π Ο. 184. ἵπ 4γοῤ. 71η, 6 Όαι ει. ὃς «ἁσκι, ἵῃ 3Π16 ποπ Ἰηνοπίτητ, Ὡς Ῥς]! {απο Αῤοιό. εκ ΛΙ 0Η Ῥοτῖρα, ν. 25 Ατπομμσι ποτ Ἠαῦαι «49. ὁ ει. «49Λ.» νυ]σο νά. ο ανν στὰ 

: } πράπ. ᾖ{ Αὐτοὶ οὗτοι. ἐμλὸ ς αἷ6ι η, ͵ ἆ εσθαί, «{άμν ὃς αἲῆ ἀὀμπαύεσθαι., αᾳιιοὰ τάασαςς ἡτ στην ἀμδὶ τε, ποσα πλ], 01, «Δι ὠνωπρύεσθαί 

σα, Ἐδ "Αρμεω] 8αρτα Ο. 7ο, ἐξ ᾽Άρμοίω οὔρεοο, (πεᾶὶ νὶκ ροτεί απαπι {γεαιδπτας ἵπ ηἠπας Ἠΐοές {1ς- αυοὰ Ρ]αΠ]ββπηο εχρτερῇϊ Ὃ αήες ο 98ο, Ψε- τς αν Ἱοπηήπῖρις εήαπι ταεος ρετάοᾶς ρεοραΓυπι: Τι ποά Ἰΐς {ο σίτην, πο Ἰροδραῖ, Ψιάς Ὄγουρ- ἸΝοῄτο Ίοσο { {οἩριαςΟοἆεα Ῥταθεταϊ ο) δή καὶ πι» Λη Ὀε]]. Ῥοι{, 1 17. ὃς αλόη ἵπ δο]ήη, Ῥ. 497. καρδίας σεππυπΙ νἰάετδίη. ΥΑΙΚΕΝὲ ο 6ο, Τὸ δὲ ἀπὺ Τουτου» αἳ ἐπικαμπαὶ ὅτο.] ΠπραςάἹτῖοχ 75. Ἐν τῷ Πεν Τὰ βασιλήϊα] ΔάΠΗρΗ]ος (6ρομουίο., ἐν ΥεΙΡΟΤΗΠΙ οτᾷο Οἱ, Ῥρμου πιονατν ας τὰς ἐπμαμπὰς οῷ μὲν --- οοπήσεητί, Εἰαξ ἶϊσαιι [οπτοπεῖα, Οθή(ος παβὸ κ. λ, πηα]]ες; Λεἰεζέμη νετο. τῇ οἱ ἐπικαμιπα)ὶ ---- ας 1 9. | , ὀρα πισω ο παρὰ σι, Ο01 εᾳο αά[εηίτετ, αΙᾷ ερίει ο. Σταδίου καὶ ὺ μήμος δες.] Ταρευπί ρποτῖθ 1ήΐαι” ο ) υπ], αι. νιάα, Πἰπϊαπα ἵαπηεῃ ἵῃ τῖχα Ρτεής, νε Βογειδαοδ, ἵη ΤΠ] ο ᾖμλληλο μ] ο νε ο ως Πογοβοέι Ο. 6. Μοχ οἳ 2/14 Π1με ποτ τερτεῃεπάϊε 8, ουβαρίων Ῥμα]ερ. λετοι η; ος Επ» Ποπηρίοτ]α σοπ{ιεεά(πὶ 1η τ 1 δ ΝΙΜΙΠ Ἠϊς ἆς αἰταάϊπε,  Ῥοῦ Ῥραιισα πιλνς ο ρην Ὁς ὀμίως Ρα ηβι ἁορο[ιήκ[οι τ :. Κεέμε µέχρι καὶ ὀμτὼ, οἵτια πθζεςΠταἴεπῃ, 
3 

ῥηβής Ελα, παρα πο μα ΑΠΓευῃ πο Ῥοϊεῇ Ὠ ὃτ, Μέχρς ο ὁρὰ πὐριώ Ἐσιοάρωμα ποηβομάϊ ρόοτο στο ὡς αν) ρα) η. Ἀμεῖον. ο) 5 3: ὥς που καὶ Το ΠΟΠ οι ου]τογαπάιις: π. 6:19. μέχρί οὗ αὖτι 
ῃ ς ν . ἰ ἀξόροφά Φήσιν «νόε ἐν Ῥαβυλῶνι, σροπέων τῶν θερμέων, 1. το. ο. 53. 6, 174. µέχρι ὅτου πλή ΤΤΑΠΙΕΤΗ ΤΗΕΠΙΟΤΙΑΤΗ 1π Ἱαρβας ραεγοςίπῖμπι Ἱεριά]εῖ. ῥούσης ἀφορῆς. Τ,. ΠΠ. ος 14. μέχρις οὗ ὠγορῆς δαλήσιοβό ος 66. Καὶ τὰς ἐπικαρσίας] Ίππο νοτο Ἱερεπά πι καὶ ἐπι- Ἰοπίκηις ὃς Τη Πῖς Ῥοίαξ µέχρι, ΜΑΙΑΚΩΝό παρσίωο. ΑγΠοΙ]Η5 ἵῃ Ίδια [οᾷς 1οσ]πι ποπ Ἰηνεπίε, 4  ϱ». Ἐμο μὲν οὗ πιςσ λέγοντες] Τε ῬτιάθξηίΟΣ εἳ Πης 
ωος οραβοπίς αιοᾷ ἀῑοίσις Γαρίεξταπι: Ῥαυγίοῃ -α- {Πιρεπθοίι οτεβι]ταῖο, Τισρίσβπηας {ταμᾶε νετέτα- Τωτέτμήται τὼς ὁδοὺς θείας τας τε ὤλλας, καὶ ἐπμκαρσίως {ΟΤΙ ΠΙΘΗΠς. απίθης Ωαρίς, απλα Ῥτοάίειίπη Πτι. τας τὸν ποταμὸν ἐχούσας" {η υἶας Π11ήΣ ου] ὤ οίεγας τὶς αΏ, πυρ σ]ῶεῖ πππετοπατυπα ὃς ῬηεΠαταπα 1Ημ{ς: δα ας 7εβας. /εᾷ η ζήαε αά [μεῃ 2γελαη}. τηητ, Οπ]ᾷ Ῥαμ]ήπας, Ἱπιρείπατε Τϊβετίο» ενοποιῖς, ἰκρ μτα Αοταάἵπα (σεγο 1 νε, 1’, ς,δᾳα. ποτηπι ος ὦ /ὁρ2ο οῇ ΑΠε, 116. κντᾶν 324: Ψιᾷς ᾖσ, σ- 
ἡ ὄλονοῇς ώς μις υἱα Ίσιο ῥεΓρειίμα πρι] Α]ρμηη Ἱν 6βοβ] Τμαορ. ν. 949. ος σας ας ο ο. Ῥευτί ποηι]ε αγήσμ]ης Όῖς ροῇέης 96. Καμὂται ἐν τῷ --- γυνή») 54700 ΧνΠ. Ρ, Τ{ζ1. 1ο: ἴς, ἐπποβός ρε Ὁ σσ. οἳ ὃ Ἱπποβότο, {οτροπάυπι- νἱ Έῃεβασο ἐυειδεσάτην καὶ γένους λάμπροζώτου παρθένου 
οᾶς ἱορίτις Τ..  ἐκαλέοντο οἳ πάχέες τῶν Χαλκιδέων. Ππίῄτατ6 ρει]ήθεῖ, {58 ταίεπι» μα]ίς {οσο Ῥοήγο” ν Ὀ ος οτβ, κοταῤῥωδήσως μὸ] ὃι Φωκέες η) Οματθ]να. Ἱοεἰνέως Γρτα ΚΦΤΟ τὸν αὐτὸν τροπόνν πΕ ἔωσι Λάκε αιμονιοι. 1. Υπ, ς, 96. πυνθωγόμενος τὸ ὤείλον Όῖς Ιάοπι ἀῑσβειτ» ἱπάείξ. Έρο 8 αμίά παληά υπ» ἐὺν σέφανον. «Το, 11, ξείνους ἐκώλεον τοὺς βαῤβάρουςε Αα) τὸν αὐτὸν --ἒ ο : ας, 
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Ζ4 

ϱ6 Ἡ  Εἰ κ α 1Ὀ.οο 
ἀμφότεραι δὲ αὗται λέγοται ἀγδρῶ οὐδαμῶν ἓς ὃ- 
μιλίη Φο]ώ' καὶ κα]άπερ οὗ Πα]άροισι τὴ Λυκίης 
Ἡ πρόµαντις Τοῦ Φεοῦ, ἐπεὰν γέηταϊ καὶ γὰρ 3 ὧν αἶεί 
ἔσι ΧρησΊριω αὐτόθι ἐπεὼν δὲ γέήίαι, τότε ὢν συγ- 
καἸαχλήΐεται τὰς γύκτας ἔσω ὃ ὢν τῷ γηῷ. Ἐσι δὲ τι 
«οὗ Βαβνλῶη ἐροῦ καὶ ἄλλος χάτω Υὸς, ῴθα ἄγαλμα 
µέγα τὰ Διὸς ἓι κατημενο χρύσεν' καὶ οἱ τράπεζα 
μεγάλη 5 παρακέεται χρυσέη, καὶ τὸ βάθρο οἱ καὶ ο 
ερόγο Ὑρύσεός ἔσι' καὶ, ὡς ἐλεγο οἱ Χαλδαῖοι, Τα-5 
λάντων ὀχτακοσίων χρυσίε πεποίηται ταῦτα, εξω δὲ 
τῷ γη, βωμός ἐσι χρύσεος. ἔφσι δὲ καὶ ἄλλος βωμὸς 
µέγας, ὅπε θύεται τὰ τέλεα Ἡ προβάτων. ἐπὶ γὰρ 
τοῦ χρυσέ βωμᾶ οὐκ εξεσι Φύευ , ὅτι μὴ ἆ γαλαθινὰ 

Τ | ῑ η αα αἆ εως πιαρηἰΠοεριίατα, Φεπιταταῖς τερῖηα ϱἨ 
ιιοσιῖς, 

ταἴήτ Ἀαδετε «οπ/{αειήάΊπεπι: {εί οΠαπα- ἀεῖ 
απ Ώτα Ῥαϊατς 1γεῖθ εἴγ]ταια, οαπαπάο αἀείξ 
ΏΙΠΙΕΠ, εφυε εΏίπι ογαςυ]απι 191 νἰσεῖ Ροῖ- 
Ῥείπο: πρὶ απτεπῃ Γαοτῖε, ἵπης απε(Ώτα ποδῖα 

]οηί5 ΤεΙπρ]ο απ εἴῖαπι ασῖ {α6ε]]απῃ 1ΠΕετ]α8 η 
υρῖ 1παρΏα Ἱπε[ [ονίς Πατυα απτεα [εάεης εἷ- 
αε πιεη(α π]αρηα αὔτεα αρροῄτα», Ππιι] ετ ϱτΑ- 
αῑῑς εἰ τητοπιϊς 1 Πγείς: αἀθο πῖ ΟΠαἱάσί οξίπ- 
βεπῖοτΗπῃ ταἱεΠτοτΙπῃ αὐτὶ οι εϱ[Ππιατεπ» 
Έχιτα {ασε]]απη ος εδῖ αΠτέπ]: αἰαῖε ΡΙ8- 

τεἈπ 1]αὰ πο Ίἶσει αἀο]ετε, Ρργςετετηιαἴη 105, 
Ία Ἰαέχεητες, 1Π[αρετ 1η Ίος πιαἰαδοι]ο α[ταιῖ ΄ Ν Ν ο ο χ . . - . µοῦνα. ἐπὶ δὲ τὰ μέζονος βωμὲ κα] κα]αγίζησι λιβα- 1Ο ΌΠα]άσὶ αποταηηῖς τη]]]α ταἱεητα εις αἀοίεητ 

νωπᾷ χίλια Τάλαντα ἔτεῦς ἑκάσ-ε οἱ Χαλδαϊοι, τότε -Τμπς, «απο {εδίιπῃ Παῖς 4ο οε]εῦταητ. Ἐ- 
5 ΔΝ ου ον αν 5” ου « . . . ἔπεαν τὴν ὁρτΤ]ν ἄγωσι τῷ «)εῷ τούτῳ. Ίν δὲ ἐν τῶτε- Της 1Π Ίος ἵεππρ]ο παπά Π]ο τεπΙρο 

ρα ΄ 2) χ / ) ο» ο 5 η ος / μένεῖ τούτῳ ἐτι ΤΟΥ χρόνου εκΕῖνον Καὶ ἄγδριας δυώδεχαι 
/ / ο ολ . ». ν } πἩχεΆΥ» χρύσεον σερ», εγω 5 μθ μυ ἐκ εἶδο' τα 

ἀ { ς ω ρν / ο,” 

δὲ λέγεται ὑπὸ Χαλδαίων ταῦτα λέγω, τούτῳ Ττῷ1 ματ απίάεπι Ώα Πας Η γΠα[ρίο β]γμς ΙπῇαΙο[ε 
ὐχ. 

ο] ον / ὰς ΄ ετόλμησε λαβευ Έερξης δὲ Δαρείή ἔλαβε, καὶ τὸν 
ς / 2 / 3 λ ἱρέα απέχτευε, ἁπαγορύοτα μὴ κψέευ τὸν ἀγδριάν]α. λ λ λα ω 5 ή ᾿ ./9 3 τὸ µε δὴ ἱρὸντᾶτο ἑτωκεκόσμήμαι, ἐσι δὲ καὶ ἴδια ἀνα- 

ανθριάντι Δαρᾶος μὲν ὁ Ὑσάσπεος ἐπιβηλέύσας, ο 

το Παϊμα ἀιιοάθοῖπι οµὈΙἴοτήπι ο {ομάο 4Πἴο: 

ΤΕΓο, απ α ΟΠα]άσὶς τείετηπττ, απο {8- 

εαρίαΏς, Ποῃ αἨ[ας ἵαπιεη Εῖτ αἡέοιτο;:. {εὰ 
εαΙΠ Ῥο[ϊεα Χετκες ΤαΠϊ βας αρ[εαῖτε» {85 
οπῃεο, απὶ ρτοβίραετας Παἴμαπι ]οσο πιονεῖθν 
ΙΠτετεπρῖο. Αἴιε Ι]]πὰ τεππρ]απι Ἰος ΡαξῖΟ ο μα τα : εν α δι θημαά]α πολλά. Της δὲ Βα[βνλῶος ταύτης πολλοί ρου, οιπαίυπα, ετἰαπη{ Ππῖ ρεουΠατία πη]ία ἆ0” 

κΏ καὶ ἀλλοι ἐγένοντο βασιλΏες., Ἡ ὲν τοῖσι ᾿Ασσυρίοισι 
λόγοισι µνήµην ποῄσοµαι;, ἃὶ τα τείχεά τε Ε ἐπεκό- 
σµήσω καὶ τα ἱρά ον δὲ δὴ καὶ γυναικες δύο η μὲν 
πρότερο ἀρξασα, τη ὕσερῳ γεεῇσι 6 πέντε πρότέρο 

οποπᾶαπι τερες εχτΙῖετε, ΦΠ0ΤΙΠΏ 1Π ΕΧΡΟ: 
ΠΕΠάΙ5 τερας ΑΑ[γτ]ῖ5 ππεητΙοΏετη Γααἶαπι, 4 
εἴ πιητος απιρΗς οτπανετηπί εἲ Γεπιρί]α: εἴ 1Η" 
ἴεί εο5 απ Γεπ]ης. Πατηπα Ρτίος, αι απ” 

γθοµέη, τῇ εὔομα Ἡν Σεμίραμιε. αὕτη μὲν ἀπεδέζά]οοδαίε αταΠρι αητε Ρο[ἑοΠίοχειη τερηανΙτ, νοςᾶ” 
/ 1 

χάμαϊα ἄγα τὸ πεδίο ἐόντα Ἡ αξιοθέή]α” πρότερον δὲ 
ἔώθεε ὁ πό]αμὸς ἀγαὶ τὸ πεδίο πᾶν πελαγίζων ὶ Ἡ δὲ 
δὺ δεύτερον γενοµένη ταύτης βασίλεια» τῇ οὔνομα, ὃν 
Νίτωκριε (αὕτη δὲ συγετωτέρη γωομένη τη, πρότερον 

ολο ις τς νὰ -τδ ἀρξά- 
τα Πάσπι, ἵπ Ἐάἀ. φὰρ δὺ ὧει. Νου συγΜατακλήεται «4νᾖ. νἱάς Ο20Ηδυ. νπ, 190. ᾖ Ἐν 

ἳ 

ᾱ-ἡ. Ρανίς. δ., με δε εαπι {8ο ἐς τὸν νηόν. 
εο Βη/α{δ. ἵπ Ποη).. ϱ. 148353. 
πέντε Ιῃπ «ΠΛ. ῥὁ ᾽Αξιθήητα «4γοῦ, ἴππῃ πΟΣ ἔωθέν. 

1. Ἔσω ἐν τῷ ή]. Ώεαϊ {οπρᾶς (οἆά., πε πΠερ]]- 
ετεηττ» εἲδί 1η Τὸ Ίρδα ἁ[εηως πι]]α, {0/6ρῥως ἵπ 
α]]πας Ἠτοτία ἔνδον ἐν τῷ νεῷ. Ὃε ϐατητο ἵΈππροτα, 

αµο Δροβο Ῥαΐατα ἵπνήσδατ Φέγοῖη» ΛΕΠ.ΙΝ, 143. 1491 
εοη/{αξο «4βοίμεηι {ὲ9 /ηεηβῥης ῥΙεγια]ίδης, αρ Ῥα- 
Ίαγᾳ» {είσε οἰυίεαίε, «αγε γε[βοη/ά., Μο ή είο 
«4ροῇίο οἱοίδεμ» εἰ [ες πε )γυῖς αδιιά Ώε]η, 
1ο, Λιβανωτοῦ ἁίλια τόλαντα] }2ηῤΐπε ρταπάϊς ἄῑσα 

Ἱπρίπρίτατ οὉ. ορ η] ]]α ἠα]ρηίογΗ/η, Ο ας οίπι ἴπ 
1 απῖς: νετηπῃ εἶης οπΗς/ὰ πιε]οτ εΠ. Οοάες, «επι 
{οουίης εβ, Ἠαες οπηηία, βΠοιτῖ «4ρεῤ, 71η/.. ΡΙβΕ(6Γ- 
πτ ΑπηΠΙ εὔαπι α Ρ, Βῥοεμίοε, Ἠ]πτιις αἰοηιί νοι- 
Ποπῖς ΤαητεπΏαπας {ητοϊοπίο, Ώεῦοτης ρεσσατήπι {1ο- 
γειλαβίο. Λίαῦε Ίος νΗα βΗτ νειρὸ ΠΠοΠεγο» τι 
ο πηπαΏο ορείας, ΘΗρίη καὶ τὸ βθρον τούίκῄπις (/010- 
υἱμν νετ ϱγσὔιη εχεπηρ]ο (μὴ. αι Ὠἱοήογ/χνῃ., 
66. τὸ κατὰ τὸν θρόνον ὑπόβαθρον {πηιη ο Γσε(ὴ {11Ο {ΘΤΙΠΟ- 
πε εχρτερῃτ. Ψ]άε δ. Αγ]ς/ομ/ηηγἩ.. Ῥοχ[ τ απο σειρας 

17. Ἑέρξης δὲ ὁ Δαρείου] Ἐεδιικ οχ Ἱπ[α]]σς {ῃ (ταδοος 
εχρεΦΙϊΏοπε, απέοτε «4γγ]ᾳπο Ἐκρ. Λἱοχ. να, 17. Ἱτη- 
σε ΩἱρύγΗ Π.Ο, 

ϱ/- Της ὕσερον γεὐεῇσι πέντε πρότερον ἃτο] Οψ]ηρηε 
Ίπε ϱἐΠεΓΑΙ{0Π6Σ πηποτΗπα οἶἰγοῖτες οἷρε. ἵΠ νατ]ας απρη]- 
{ας ἀοθτίκῄπιος οοξρετιπε ν]ος. Π1. δοα/ἱσε, τι α]]- 
μἱ Οτεβαπι Ἱπίετ ὃς Πετοάοευπι σοπ{επ/{18 εδίαε, πες 
επ η αη/αἡς πεῖας ἴΠῃ {ΕΤα ΠαβετετυΣ» πέντε ἵῃ πεντή- 

κοντω ἨΙΤΑΝΊΕ 1η ΔΟΝ αἆ Γγαρπεβίᾳ 7έ. Ῥ. ο. Ο1Ηῤ. 
Ύετο 7Η /1ηρά» πιβρΏυ εἴ εγαάίτας Τμοσίοριις, αἶία οχ αι]κ(ᾳ φενεῇσι ιἐ Ώνε δεκωπέντε (0η)ΕΗΣ. 1Π Ιε[αίηπι Ο. 
Ἅπιι Ῥ. 484. οὐαε 4 ποσα σοπΙεητα (αρ]οὶ Ηετοᾶοτο 
αά[οπρῳ οδιπΊττ, νειίτα ορΏς εΠ. Άοι αρΊἔη ᾷς 96- πηιταπ]ᾷς ΜήῃΙ σοπίηρα: Νίπηπι οετῖο {ο ύοίης ἵῃ 
ης Ἡκοχοπηαιιο οἷης ΠΙδαμαπη ἀεροίμ]ε, Τε [οηδί- 
ΤΙ τεσπα Ῥαῦν]οῃις «ρπηήγαπι]ς, αὐαε αρρετῖριις ορίε- 
τας τρ Άβπαης Ώσππεῃ οοῶγομετίε. Αθ[γΠΙαπι ΕΗς{6 πο 
αρρρηι ̓  Ἡμ Ρα γΊοπεμι οοπά1άἰδίθ.. Έπται επῖπι 

τς Βοβυλὼν. Λίογο ΕΙΤΟΤΕΠΙ εχΡΙΟ- 
τος Φεπαταπη]άς ο μλαι Πτυκ]δίς ατα υτοεπι ῥετ- 

τα εδῖ ΦΕΜΙΚΑΜΙ5. Ηῶς Ῥεί «ΑΠΙΡΗΠΙ ασβετεΣ 
εχε]ταν]τ Γρεξίατι 41ρποδ, αάάτη απεε]ας βή- 
ΤΠΕΏ Ῥ6ί ΕΙΠΠ ΟΠΙΠΕΠΙ τε[ίαρηατε {οΠἵηπῃ εςίος, 

115 «η α]ϊῃ ππο- 

ΠΙ- 

εχιιῖῖ {πρετίοτε {οἱετ[Ιοί; 

ὄμησων «{γιῦ, π 
Η δὲ δ) 3) δεύτ. «4γδδι, πο πηα]ς, ξ Έμπη Νίτρωρις {νλι 

Πρηενίε, Έπεταπε, πε ΠσπϊβορνΙε, Ῥαδγ]οπίοτιπι τὲ- 
Ρε» Ρ]ηές: τεβατήτ εοζιπά6πα πιοπιοτίαπι. ὅς ποπήπα 
(σμοη Α{ΠΟΠΟΠΙΕΙς Ώνα ἢΒλοεπισεί: μπι αὔσοαιιε ἴπ 
{οτί ποιες ταβι]1ς: οπή απ] οεητπι ὃς {εχαρίητα αηηϊς 4πτο Ἀτοστίπι βεπηγαπη] Ίπος επηρῄι, ορετᾶ” αἲιε αὐ{ο]νε, ἆᾳ φιΠρης Ἰχεῖς ]οοῖ, Ῥ]μπος ἄπισπι τερῖ- πᾶφ1η ΑΠΑ οι Ε]ρία, αι δις οιέγσηῤοὲς βιστὶε ετι» 115 αππάᾳ οοπίίαε, Ὑἱάς «οσ/ίσεγηαὰ ΟἨτομ. {μεζέ ΘΙΧΧΧΤΠ. εἳ βομῤεγὴ] Ὠ]δίοντ. Ἠοτοάος, ς. ο. οὃ, Τῇ οὔνομω ἦν Νίτωκρις] Μάο τι, 10ο. Οµαδτίς ου ον Ραυγ]οπίοτπι, πε εορηῖίος αἩππας Ἠη)ο- της, ἠΙτοςτς ηχου Πιατῖς, Ιπὶ πι] εο ετηάτεβπη ορ” θε: ΑΝ. «Ιβγαμτε 2 ήησα, Ὀομῥογίς αἴηῖ]ε αἱ ο”π1 Καρ σμκ κο Πνε Χο 
εηίε αάθο ανΊαπι υ]Ηπή Βαγ]οπίοτηπῃ τοσί ΐ πνε Ναροπε(1, Ἡ, ο, Δεέσα[γίς α μζ Ὀορνως μμ, οπηη]α ρετρεπάεπεῖ, ΊἼχος Εα]κ[ς να ρω Νε” Ῥυεαάπεζας Ε., νἱάσιατ, Ἠαβεοφι]α αἷιις {οηεοηείαο εχ Πα 11. ρατίε αΗρι]αίοτεπη . ΟΙ, Ἡ] κ βὸς ο ΜΗ .ΈΜΕΤΙΗΜ. Ίοησο 
ΠΠ απιιοῖπας υ{Η Παπάς ΠΤΙ »11. 19/61. 1 ο μμκ Ζλαμ1ε(έε Ῥ. 119. ΛἴΦΠε Ίος Ρα]]α, ῇ βε/ίοᾳ ῃ  ν : αγ τορυπι{1ε: τῖτ Βαγ]οπίοτηήι ῬοίἩεπι]ςπος ἀἴναγίιις με α εφ ]άεπῃ ΟΡΙΠΟΓ: ἀῑέτο {ορεν/ᾳο Οωχχνπ, 7. Δοῤμοώσε- 
αγ, [10 εἲ Περοι{ ἀἰέϊο αὐάῑέητος, πεηια ἶττα, {10” αζτας Ρεηίες {οἵΕ, «οηνθηἶας: «6ῃ ἰ ϱ τὸδ.; αὐοά ΝΙτοστίπι 14 Όγποτο ΤΗΠΙ υῆπιο, ΙΠΦΤΤΕΙΠ ΏΟΠ ανίαιη» ας ΑΙ. γα 7 γήρας {επιεηῦα, οοπιτῖρις, όαΙε οὐνβσῖε ομίά- (4πΙ πιεηιῖο δπΠΙ α Ν{οᾷις οζζἩραῖας5 αιἴρρο τενεΙᾶ ἃ Μοάοτιπι περα Ογαχατο (ιροιοσῖρις πηῖς ἀοπτας ιο ραρ[ηπιάαταε, 5! ΠΗΤΤΑΓΗπΙ Ο, τού, Ἵδδρρς[ς ο ΏΟΠ ε{ῖ, πες εχίσιπε ΛΟΡΗΙ γεια» ηε Νρσης τερϊπας ΤΕΠΙΡΟΤΕ {αβήηρατα Ἠγὸς σοη{αα{/Σ, Οοὔχμ]ε ρτοῖῃ Δομθετή {Ηρίςίο ὅς εοπ]εάτιτα, Ντη δίς τμ Μεάο- ΤΗ γεη]κ[ᾳ ἀἰΠοποπα, ὅτ Ροϊε[αίεπα, Ρείπιυπι ΟγαχαΞί αὐ{ΡΙςΙ5, ἀείπᾶε Αῄγαρὶς Ν/6γΗ, Πνοή, Ὁ. 21 ΤΤ. Ῥ. 240. Ἠη]ἳ ΕΕΑΠΙ Έἶεσηης ϱ]. Βασ) επιεπάαΒο» 
ἐν δὲ δὴ καὶ τὴν Ίνα, αλ ἀθ μτὸος 6, 17ο. 

ἴεῖ πος, α]ιά αἰτατε Ίπρεης, Ἱπ απο ΙΠτερΙ. 
ρῖαϊ15 Ῥεσιάες ΙΠΙΠΙΟΙάΠΙΗΓ 5: ΠαΠΙ Παρτα αἲ. 

: παποῦαπι εΡο απο πο γἱάετῖπι, {εὰ ϱἩ Τ6-. 

τῇ νγῷ 1, ἐν τῷ νῷ ο Πιαρόκέαται αἱ. -ἆ Εχίστραε 41δε, τς. Ρ. 596. Θα 
ὁ «4. Εεγοι τᾖ. Ιεί., μέν νύν οὺκ νι]βδο. 1 Ἐγό 

; ε 

υζαάπεζα], εἴοεατιπε, {11ς- 

εοτάαδίε ρταεῖετεᾷ 
»1Τερηπι ΒαὈγΙοΠΙΟ: 

99. ᾽Αβδέ: 

1Πτης 1Ώ ΤΕΠΠΡΙΗΤΩ σοΠο]ηάτητ. Ῥουτο ἵπ ΒαΡΥ- 189 
ς 

παπα. Ἠπῖας Βαυγ]οπίφ πημ]εῖ 46οαμε εἰ αἰ1δά ι 

Βοεππάα Ροςῖ παπα τερίπα, ΝΙΤΟΟΕΙΦ ποπῄπο, 1βή 

πλ δες απ νωσν, 

---- 

ος ο ο 



ο δ. Ῥαδγίοπεία, Παχίπιε ο Μά Ὁ Τ,. [ Ὁ ὅ ΤΕΕ Ι ὃγ 

Ώυπεηῖα εκΠτεταπε, ΌπΦ «ΡΟ ΠΙΕΙΠΟΓΑΡΟ,ΩΟἀρζάσης) τοῦτο μὲν» μνημέσυνἁ ἐλίπέ]ο τὰ ἐγὼ ἀπ" 
ἴαπῃ γετο πος; αποά απῄπιαάνετιεῃς Ἱπιρετίαπα Ἰήσομαι τῦτο δὲ, τὸν Μήδων ὀρῶσα. ἀρχὸν µεγάλντὲ 
Μεάοτίπι Ίηδεῃς ας πο απΠείεεπ», ΓΠαραξία- κ α) ἐκ. ἀτρεμίζησαν, λα τε αρα αειώ αξ. 
ππε αὖ Μὶς αἴἴα ορρίάα;, ετ ἵπτας μωῶς Νήπαπαν τησ, ἐν δὲ δι καὶ τὸν Νῖνο, προερύλά ἔα]ο ὅσό, ἐδύνα]ό 
Ῥτωπημπ]ψ]τ {ε οπηπῖριι5 αὔαπι ροτη]ῖ τπαχίπ]θ, ωρο : ο τά Α Ε) ή μας. ν ροής 
Άπια οπηπία Βανίαπι Ἐωρηταϊοπι, απἱ απιθα μήλα πρωτα μυ το τα ας 
Ώυεραϊ ταξας, τπεάἰατη {ρεοίαπῃ πτρεπα ΙΠῖεΓ- ο Ρό ΤεροΥ [θὺν, ὃς σφι δα της πολιος μέσης Ρε, Ότο, 

Ώμεῃς, τοπεποίηπι τοδάΙάϊε, {ος {αρετίις  ὠνωθω διώρυχας ὀρύξασα, ἑτω 9η Τι εποίησεσκολίὀ, 
(ερτεεῇς, αἀεο πε απεπάαπι ΑκΏγτία ραριπι, ὡσε δὴ τρὶε ἐς Ἑτινα κωµέων Χ εν τῇ Ασσυρίη αστικές» 
ποπηίπε Ἀτάετίεσα, τετ Ίπβααε, ετ απὶ Πμπς ται ῥέω.τῇ δὲ κὠμη ένομά ἔσι ἐ τὴν αἰπικνέέ]αι ο Βὐ- 

ανα ν πες ο ας γε Φρήτης, «᾿ Αθδέρκκα, καὶ νῦν ἃ ἂν κοµίζωνται ἃ ἄπὸ 
ΤΗΤ» ΤΕΓ αα παηπς εἠπάεπι ΡαδΗτῃ αρ- ας ο ολα ο ες με ) 

Ῥισεηπε, Ἴάαο απο.  Ετ Πος ο ση (α[ζάοτησδε ο ασεής τ μα ο σ ο. ος πα τοβφίάϊς. Λαροτεπι νεῖο ἵπ ππτοιο Βυπηπίς Εὐφρήτή ποταμὸ, τρίς τε εξ τὴν αὐτὴ Ταύτή κώμη! 

Ίαρτο αρᾳοταν]ε νῖ[α παἰταπαπα (ππιῶ 6ετετ παραγίνουται, καὶ εν τρισι ημέρήσι.τΏτό µο 9η τοιξτό 
3 . κ τή : . . ρω. : : ᾿ / η ο, αππαρηϊταδἰηὶς εἳ [Πρ]πίτα"ς.  πα]ιο Ππρτα" ἐποίήσε,χῶμα δὲ παρέχωσεπας ἑκάτεροτᾶ πόάμᾶ 

ἨΒαδγ]οπεπι, εχἰριππη αμίά ἀεβεξίοης α Ἡῃ- τὸ χέῖλος, αἶζιο θωύμά]ος, µέγαβος καὶ ὕψος 5 όσο τί Ώήπα, Γοᾷϊτ ρα]αάϊ εἰανίεπι » Ρτο[απα(ταϊε | κεσι, κατύπερθέ δὲ πολλῷ Βαβυλῶνος ἄρυσσε έλυτρο 
απ]άεπι αἆ 44Παπῃ Ὥδαιε {εππρετ εβοάίεῃς,'"ε λίμνη, ὀλίγο τι παράείνεσα απὸ τῇ πο]άμὲ βάθοό 
ἸαΠταάῖπα γετο εἶμς α οἰτου]εαπῃ {ππωρῖα απα- νο λα Φορ ορὺ ο λα ν΄ λ αὐ- 
ἀΠΏβοπίοτήπη νἱρ]ηή Παάϊοταπι, Ἠπίας σα- ἕως ο Ισσασαι η ο τ ο, δν .» 
γετπα {οεβεία Ἡππιας Ῥει Ππηϊῃῖς Ίαρτα ασ- -Τ5 Ἔοέυσα, ες Τέρι! τε]ρακοσίων σι δοκ α 
δετεπἀο Ἱπιρεπία 65. Οιεπι Ἰοσῦπῃ πΡὶ ἆθ- βυσσόμωυ χε εκ τέτε τε ὀρύγμα]ος μπας 
Ῥταρβε, ετερἰάπεπι απηβίεας εἶας Ιαράίδιςσοτα χείλέα τὸ πό]αμᾶ παρἀχέεσα.επεί τὲδὲοἱώρυκ- 
αἀνεξτις ἀηχίι.  Ἠσδς ἆπο, τπτ ΒιΙπεῃ Ώεχμο- του λίθης 6 α γα γομένή, κεηπῖδα κύκλῳ πεθὶ αὐτὴν ἢ5 
{απ ες τοῖα [οδ[ὰ εείοτ Ιαευπα, Ἴάεο Εεοῖτ πὲ λασε, ἔποίεε δὲ αμφότερα ταῦτα, τό τε πο] μὸν σκό- 
Ἠαν]ας Ῥος πιπ]τας Ώεχιγας ἔταδας, ἰατάῖοτ Ἀλδγ καὶ τὸ Ἰεύγμα πάν, ἆλος, ὡς ὅ , τε πέ]κμὸς βραδύ- 
Ίπθατοι, οἳ παγΙραϊίοηες Βαργ]οπεπι νετ[ᾳς ο ασ 3 λ [Αα καὶ ο Ε : τμ ας αν Ως πο κ αδ. «περικαμπας πολλάς αν γγυμξνος, κάιοί πλοοῦ 
ερ[επῖ τοτταοίος » εἰ Ἐχ 1ῇ8ἱ5 πανϊρατιοπίδας Τέρος εἰ, πεεικαµοῶς στ λλάς α γνυμένος»ν 

3 ον, λλη ος ας ο [ 3 ήν { 

]οηρι1ς απηοίτης ΙασυΏςν. εχοίρετεῖ.- Τη 6α να. οέῶσί σχολἰοί ε5 την Βαβυλόνα εκ τετ λοῶν ἐχδέκη]αέ 
αλα νὸ, - παρ ο τσ το ος Ανν Ἡ” ο ιωδα ορςτ ορ το Ῥάττο τορ]οπῖς Εεοῖτ Ίωο οροτα, υρὶεναηε πτρίοδως τῆς λίμνης ὴ µακεή: κατά τῶτο δὲ εἰργά(]ρ 
Ἰπιτοῖτας 1Π εαπι» εἲ εοπιρεπάία εκ Μεάϊς της Χωρης τῇ ἄι τε ἔσβολαι Ἴσω, καὶ τα σύή]ομα τη 
ψῶ», ηο Με οοπηπιεταῖο πεβοτία [μα οο- ἔκ Μήδων ὁδᾷ, ἵνα μὴ ἐπιρισγόμενοι οἱ Μῆδοι ἐκμεωθαί- 

αιβόρηο[εεγεπῖ,  Βε ας απίἀεπι εκ Ῥτοβιπάο [οιω αὐτῆστα πεήγµα]α. Ταῦτα μὲν δ) ἐκ. άθεος πε 
οἰτουπη]θοῖε,  Οείδτυτι κ εἰς τα]ε Εεσῖτ αάἡΙ- 
ταππεηταπι,  Οσυπι {ε πσρς ἵη ἀμας ἀῑγεππρια 
τεσίοΏε» Πμγ]ο Ἱπεάϊαπι τεπεΏίε, ποιες ᾱ- 

:Ἠασῖς εκ αἰίετᾶ 1Π αἰτεταπῃ τθρίοπεπι ἴταηδίτε Ἴ ον) ὧ ω ἐν λαβα, ' 
“""γο]εραῖ {4Ρ τερῖρας [Πρει]οπϊθής, 15 Πθορεία «Φάβσιο ερ τῶτερο θαβγναι, χΕΗ πλο αβ ὡς 

Ἠαρερας ΠαγΊΡΙ6 παπεῖ{ε: ᾿αοὰ εἴας, Πἳτεο; 9 ὡς ἐγω δοκέω» ΦΧλήΡον τΏτο" αυτή ὶ δε κα! τᾶτό 
Ἱπο]σβωπῃ, Ἠμίς οπίσΠΙ εὔαπῃ τόῖ {ία Ρτο-6επτροξῖδε, ἐπεί τε γὰρ ὤυσσε τὸ ἑλύ]ρω τῇ λίμνη, µη- 

6 ριβάλετο’ τοίγδὲ δὲ ἐξ αὐτῶ παςοθήκαῃ ἐποήσεί]ο, 
ο. ο» ῤ 3/ 

σπόλιος ἐῆσης δύο Φαρσέων , τὰ δὲ πόαμᾶ µέσω ἐχοοςό 

η 

πὰ η ς μη ὡς ος λίθες περιµήκέας' ὡς δέ οι Ίσαν οἱ λίθοι Ἔτοιμιοι ρ καὶ τὸ 
ες ἆἈριαςς. ῥΓ]οηδος εχοῖαϊτς αι ὐδ] ορ αι λε ης ρα ω  Ἄ τ/ ῇ. ὰ 

αΓα{] μπε 6 ορ μερα τος ἃ τρένασα τε ποτάµε το Ρέεῦθοὶ 
Ραταίι {ΠΠεταής». εἴ ἶοσοις εβοδ[ς, ἵπ Ιοεῖπα χωρίο Ὦ ὠρώρθυκτο» ΕΧΤ6 ψ σῶ, Τ :αμΒ το ϱ θρού 

1ρ5ΗΠ1 4πεπῃ εῄοάεται, οπιπεπι Παπ]π]ς οασ[αα ο» ο δα ἁραία λήδρ δρομο 
ανετεῖξ, ο Ίοσυς εβοδίᾳς ἀππι Ἱπρ]ετείις,ΖοΤΞΤῷ ἀπεξηρασμοβ νε αἳ μυτ 

Μ 
. ο . » .ν / Ν - 

1ηῖετεα ΡΓΗΊ]πο αἶνεο ατεί[αξίο, Ῥατῖτῃ Ιαρία Χείλεα τε πυταµε κατα τὴ πόλη ὃ και τὰς κα]α- 
Φος ον να / ο φμφήκον νοκ, ὃς 1 - ἷ σπχ 3 ρω ὃ λ - 4 - / β 

Βιυπι]ηϊς Ιπίτα ήτβετη, ας ἀε[σοπήας. αυιεσροί- βάσιας τὰς ἐκ Ἡ πυλίδων ἐς Του πό]αμὸν Φιρεσα» ἂν. 
ο 1. νο κ . : ο νο κας ον; νν.. αετός ΐ : ο 9 ο. τας αἆ Βαπιεῃ {ετάπς, εάηχ]ε «οξῆ]ς ]ατεήῖρης, οικοδόμησε πλήβοισι ὀπτῆσι κάὰ τὸν αὐτὸν λόγο) τῷ 

ςα- 

4 ᾽Αναίρημέα 4ο. 2 Μ. 1, Πε, (4162. ἵπ α]ῖς ἐόντα. 5ΕΗΠΙ µέσω ῥέὲι ἄπο. ο ΜΗ, 4. ἀτεῦιν 
ψΨυ]σο ᾽Αβδερικῶ. ἵΜοΧ. ἀγκομίζοται ἴω 4γεὸ. οἆ Η. «1. Κεη., ἀπὸ τῆς Ἐάά.. ε “Ὅσού αεί «το. ἵ 4.4; 
τιν οεῖοῖ λίμνης. Τυπι παρακλίνάσα ἀπὸ τοῦ «ολ 1η, ϱ Κεν, 1Η. «4.8. Ίπ αἲῖς ὠγομένη. ᾖὃ Μακρὸό 
Κο, ΠΗ. 49. {Δε τε 4γεῥ., αἲ πιο ἐκ Μήδου. Ῥταείοτοα ἐπισμιρόμενοι «48: 'ἆ ΜΗ. π., «άήως οι 
«4γοῦ., Ῥαλ]ε, Ά, προτέρων. Ῥαμ]]ο αηίς εἰς. τῆς Τ. ἑόντων δύο. { Ἐαιτ καὶ. αὐοά εχ 6γοπου) Ἐάϊτο εχι- 
Ιαΐσας.. . ο Ορώρυμτο ο «49. {πε Ώθῃς. ὠρώρυκτο ΙΗεάι ὃτ αἲΠ.  ᾽Αποξηρασμένου Ραγ15. ΠΏΗ5. να]δο ΟπΙΠΕΒ 
ο αν ος 8ητε «44. ὃς Γ44, ἐν τῷ, πα, εᾖ. 4γεζι ἐν ῥ. ο ΙΗ: τει, νυ]βο καὶ κατά. 1 «γε. κα” 
ταβάσεις. κ πι ο νε ώς 

39 ᾿Αρδέρικκο Ἱ. ΦΙπΗ]Ι ἄτι]ο υχος δῇ νι, 11ο, νδ- ν ναβίςβεχαᾖς ΒαπρετετΓ, εἲ πανίσαητες τηζά(ας ρτο- 
'τυπι 41ο Πε. 'Θε]ο ο. βορφαγίο αἱίτοι νήηπῃ οδίε, ὅτ σοάετοπε: Ἡοςς ας Ίαομπα οὐίοεύεεως Μεάἰς απιρςῇ- 
πήτος: Ίαςς αά Ἠλ]ρηταϊσπι Ἱαρυ]ε{[εάσπι, 1]]α ἵῃ το- πια ὃς αᾷ- απιπίό αμα» τοοϊρἰσπάας οβραοἰρβτια.  Όμας 
Εἶοπο (Ίφβα Ἠἱς απηπεπι Τ]ρμι, Ὄς νοσαδη]ί οἨρίπο { νοτα ἔπητ, τί τηϊμί νάεπευς» αμ]ά Η]μά ἔν τεσῶν 
Ύμαο ἀΠεριωπίυς Γζαΐμς, τν, τό., οτιβίτα μπε, [τὰ πλόων: Όσγη: ἲε Ῥαήω» ομῖης απήπιηπα εαθάσπι ἀλα- 
«οπιτονοσβ!ς οηοχία. ο τος ο. σμ]τας αρίτιπῖ,, ἵπ σοτοθάοπο τεπιεάωπα ἠπνερίεα 
45. Ὥρωσσε ἔλύτρον λίμνη] 9ἱ λίμνης πηα]ίς, Ίροο 1ν, ὃς αἰάσια ἓκ τε τῶν πλεένων Ώνο πλεύνων ο ῥ)ΗΓΛΡΣ ΕΝ. 175. 4251: ἔλυτρα τῶν ὑδώτων, εἰ Ῥαι[απίαν ἔλυτρον κρή- πἰπίείο ΒΗνΗ, οἱ σσ ας Ίσεμς ο αα {46έΗ5. οἳ 2 

Ὁ νι ο7. 6ἳ Ἡ» 97. εΧ Ί[τα «γ/ῥηηρὴ] οπιοξ!οπα. αμὶ νοστ. ητατάτ: πλ] πον Ῥεπε {αρίς οώδα . 
ιά Υετο ΠΠ ζα. ΟΠοΠαβΕς αἆ Ίπης Ίοσυπα., {ῶψ πλέων ταπτυπαάεπι να]εαέ ας ἔξω τε ο. 
[σον σκέπη, δέρµα, ὃς Ῥεπο» εἰδὶ Ῥλτηπι αά τοπι: παυἱραίοπες ἡέλαν ζει ἵω τερίπας οπή Εως 6 Ῥοβμαδίτ νοσθ., αἴῑας εχρἰαπαπάα Έπετατ. Σχκέπη οταΠο σοπσγήετ. δεά νἱάςηπίς οἑηοῖσΝι ος 
74ῤὰ Ἡροότῳ, ὀήκη, δέρµο, Νοπν]ά πρίν, οι τῷ ἐμπλατο] Νο αιάῖο (σος ὂ ο μππος 

οσο. Ἐκ τε τῶν πλόων ἐκδέωτοι ὅτο:] Ἠπες ἱπηματονϊ- τεπί ᾖρειπσήτας: Ῥγανντη αμοαπε» 49 σσ] /ίογην ὴ 
ἀθηζαι» ἄΡίσίμῃα βοχιιο[α ροξ νατῖος Πιινῖί απβαθακ πα: Οἱρείοί ΒΙ]. Νοε. δε Ἐοοθρῖ» ΕοΠΠΠΟΠΕΙΕΟΙΤ ἀπεξηραμέ- νοηρμ ο ἃ ΡΕ ΝΑΤΙΟΣ ἨΙΝΗ αηίτατας πα ο ον ρη ἄε νά, του, δω λος --ᾱ ΨΜβαΠοΠς, νοηεμπη τηπιάσπη βἠς(8 1π απιρΗς(πιηπτ]αςἨπῃς «νου. Νοε εκ Π4εά, Επά. ας βαν. ος, ὅς ος λε λτο ο ΒαῦγΊοποπι. Ομοᾶ ὃς ρταο- οὐ ῥέεύρν ἀποζηῥωσμόνον ἡο να οἡρ]]α ριεωίας ὅ- 
εσάεπΒα, ὃς Έ. 196, ]ῇ ατρίπε, Ῥτιάξης τερίπὰἅἆμο ᾖ. Ανοικθδόμησε ΦΛ4νΦοΙΣ’ ὑππῇσι] λπή]ε ρυ(αίες (6- 
πηοά[ταα «δὲ ὃς Ῥογερῖε, επι τις Πυνίς ος [ος σκολιὸο, τη]ςᾶ ἵπ ο, Ὑ. 99: ποὺς κὐπρόνος καὶ τὰς λαύρως καν. 
Τη Ἡ{ τὸ ἔρυγμα πᾶν Ίοσει ἔλορ, Ῥτίμς, αἱ Ἱπρείυφβα: σλίνθος ἀνρικοδομεῖν 1» 6) ΗΝ Φομολίαίθθρ εχκρ]Ίσας, ἆπν- 9 

ο ; / ι 3 τς αν νο 

ἐπὶ Ἡ Ἱ- πρότερω βασιλέων ὅκως Τις εθελοἰ ἐκ, Τ8 ἑτερΏ - 
ζν 

[ρεχῖε; Πφμϊάεπα αδῖ οὔοᾶϊε εβηαντώπι ρα]μάῖ,  μόσυνο τόδε ἆλλο ἀπὸ τὸ αὖ]ῦ ἔργα ἐλίπθο, ἐτάμιετὸ 

Ἅτᾶν ἐς τὸ ὥρυσσε χωρίου" ἐν τῷ ἐτοίμα'λατο τᾶτοι οὗ 



Ζό 
: ο ὰ ως ο ὦ 

: παιδα ἐσρατεύετο.. ἔχοτά τε τὲ πατρὺς τὸ ἑωύτβ 

ο Ἡ] Β Ῥ Ο Ὦ ο κ 1 οἱροπεξιθας,ουσα ερηίστο οἶως, ει Ἰμάϊυεῖο ἵω Ὀαπ]ασὴ, Ἠα» 
ἐς ἀμ5 τερίης Βμπη Ιηγαφίτ ΟγτυύΝ. Οἶδις Ῥειβευδτερὶ ἰπεκν 

Ῥεάϊπουεπι ριοξςέῖο, εἴ αηύᾳ (Ποαςρίς. 

τεχέϊ' τῶτο δὲ, κατὰ μέση κά µάλισα τὸν πόλη» θπάςπι 4 ΠΙΗΤΙΤΩ ταήοπο ; Ῥατήπι οσα 
τοῖσι λίθοισι τες ὠρύζα]ο, οἰκοδόμεε γέφυρα, δέησα τες ο τξ πιαάΊαπῃ ἔεπιε τοπ, ΡΟΠΤΕΠΙ 15 108 

’ / ας ! 3 δν ο 9 Γ ; - λίθες σιδήρῳ τε χαί ἃ μολίβδῳ. ἐπιτείγέσκε δὲ ἐπ αὐ- ο ον ο κα Γειτο η σπα [μπαρο ον Δ 5, ᾱ ΤΗ» ὅκως μὲν ἡμέρη Ὁ γόοιτο, ξύλα τετράγωνα, ἐπ ον νο Ρα, εκ ο κ : ο ων ε{ αῑας Βαῦγ]οπί1 τταηςῖτεΠε, Ιπιοιόία εκῖεΠ” 
ὢ τὴν δάβασυ ἐποκῦῇο τοὶ Βαβυλώνα" τὰς δὶ νὐχίας ο ) 3 

ἆ Δαφωτέωτες τὰς νύκτα» κλέπτοίρ παρ’ ἄλλήλωγ.βοῖμα Βιτια «κεισετεηῖ. Ὀρί Ῥοττο 14 αιιοὰ εἷ- 
ὧς δὲ τό, τε ὀρυχθε λίμνη πλήρης ἐγεγόνε ὑπὸ τᾶ Εορ[αη εται, Ταΐα βαῖε ρα]ας τερ]ετα εκ βι- 
ποταμῦ, χαὶ τὰ περὶ τὸν γέφυρα) ἐκέκόσμητο, τον ΠΕ, εε ορΏς Ῥοπίϊ6 εΧοΓΠΔΕΗΠΙ » ἵπης Πι- 
Ἐὐφρήτην ποταμὸν ἐ, τὰ ἀρχαῖα ῥέθρα ἐκ της :Ἠ πι Ἑπρητατεπι εκ ρα]ηάε π μον 
Ἀίμνης 5 ἐξάγαγε" καὶ 6τω τὸ ὀρυγθεν ἅἝλος γθόμε- ος ας κος μα ΡΕ]ή5 αν 
νο» ἐς δέο ἐδόχεε γεγοέναι, καὶ τοῖσι πολήτησι γέ-θς πλικγμα. εσε αξεππετ τι ποσο 
φυρα ὃν κατεσκευασµέη.. Ἡ ο) αὐτὶ αὕτη [βασίλεια  6αΛσπι Ίρεα τερῖπα Ἠυπς αεἴῖαπι πιασλΙπαϊα εδῖ 
καὶ απάτη Ττοήγδέ τυα ἐμηχανήσατο" ὑπερ τῶι µά- ἀο[ιπη: {πρτα Ῥοτία ητρῖς σε]εμετήπια , 19” 
λισα 6 λεωφόρων πυλέων τῇ ἄστεος 2ΤάΦοΟ ἑωύτῇ χατ- «ο εἀΙῖο αἴηιε Ἱπ Παρετβεῖα 1ης ΡοΤίᾶΕ» 
εσχευάσατο μετέωρο ἐπισολῆς αὐτέων τῶν πυλέω, Ἱεριίσταπι Π0ἱ εκιταίε, αίηπε Ιτεα πῶς 

2 . - να - εεκόλανψε δὲ ἐο τὸν τάφο γξάµµατα λέγωτα τάδε,οο ο ΠἱΠεαπῖες Ιπ[οπΙρΠΕ: 51 ονΙ ΚΕΟΥΝ 84 ΤΩΝ ΤΙΣ ΕΜΕΥ ΤΣΤΕΡΟΝ ΤΙΝΟΜΕΝΩΝ ΒΑΒΥΔΩ-. ΒΥΙΟΝΙ5 ΡΟ06Τ ΜΕ ΕνΤΥΚΟΚΥΝ ΕΣΥΕ: ΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΩΝ, ΗΝ ΣΠΑΝΙΣΗ; ΧΡΗΜΑΤΩΝ, ΑΝ. ΙΤ ΡΕΟΥΝΙΑΕ ΡΕΝΥΚΙΑ, ΑΡΕΚΤΟ 5Ε: 
ΟΙΞΑΣ ΤΟΝ ΤΑΦΟΝ, ΛΑΒΕΤΩ ΟΚΟΣΑ ΒΟΤΑΕΤΑΙ ΡνΙοΚΟ ΑΥΜΙΤΟ ΟΥΝΑΝΤΥΝΜΕΥΝΟΥΕ ΣΙ: 
ΧΡΗΜΑΤΑ. ΜΗ ΜΕΝΤΟΙ ΤΕ ΜΗ ΣΠΑΝΙΣΑΣΤΕ, ΒΥΕΕΙΤ ΡΕΕΥΝΙΑΕ, ΝΕ ΤΑΝΜΕΝ ΝΟΝ 1Ν: ΑΑΩΣ ΑΝΟΙΞΗ. ΟΥ ΤΑΡ ΑΜΕΙΝΟΝ. ὅτος ὃ τάφοεΟδΡΙΟΕΝ6 ΤΕΜΕΚΕ ΑΡΕΕΙΤΟ. ΝΟΝ ΕΝΙΝ 
πε ήτα αεκρι εἶ ες Δαρείο περίηλθε ἡ βασιλήΐη, 19 ΜΕΙΙΝΥ5. Ἠός Περι]σταπι Ἰαπιάϊα Είξ 
Ἱ. Δαρείῳ δὲ καὶ δωὸν ἔδοχεε ναι τῆσι πύλήσι ταύ- Ἰππποιππα, ἁμπα τερηατη ρετνεπῖε αά ΏαπίυΠιν 
τσι μηδὲ Χ χβέεσθαι » καὶ χρημάτων κειµέων, καὶ 19 Ἱπάίρπιπα εεῖαπι εδ[ε ταῖῦἩ5 πεις απ απβ” 

. 5 το κ ο" ή Ρος εαπε {ππιετε Ῥεσιη]ᾶς αυτώ τω χρημάτων ἐπιχαλεομέ } οὗ Ῥιαπ Πας Ῥοτία» Ἡς ἳ : ορ κνδημ λεομθων, μὴ οὐ λαβευ Ιρ]: ροβτας, εἲ ες ὐ]άετη 1ρδᾳ5 Ιηνοςαηϊεδ. αὐτά. τῆσι δὲ πύλησι ταύ πο. . | . 

ὕνεκα, ὅτι ὑπὶ ο ο εηνι ἃ ος, ών τούδε Τᾷοο αμτοιή πο. αἴθρατας Ροτία 1α, αιδᾷ 
«ο τν τν ΙΡΑΛΗΡ οἱ ἐγθετο ὁ γεχρος εξε-] Ίηργα σαραε 1ροί επαηδειιηξί πποπτπης εσ[εῦ 

ἳ / ς ΄ . { 

λαύοτι, ἀνοίζας δὲ το τάφο» εεε χήµατα μὲ ης τε[ετανὶτ πιοπαπησπευτηΣ. 1η 4ο Ποᾷ 
/ ΔΑ ἃ λ λ ς ὃν ολ . Φιν ϕ ΄ - ο). ἱ τὸν ἐχρο δὲ) καὶ γράμματα λέγωτα τάδε, ἀὐῑάεπι ρεςαπῖας Ιπνεπῖτ, {εὰά «αάανει ετ τί 

ΣΙ ΜΗ ᾽ΑΠΛΗΣΤΟΣ ΤΕ αἩ ΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ᾖἵετας Ἠεος ἀἴοεπτες: ΝΙ5Ι ΡΕΕΥΝΙΑΣ Ε5' 
ΑΙΣΧΡΟΚΕΡΔΗΣ, ΟΥΚ ΑΝ ΝΕΚΡΩΝ ΘΗΚΑΣ ΑΝΕΩ:5 6Ε5 ΙΝΕΧΡΙΕΒΙΙΙ5 ΕΤ τναριςδ ΤνςΚῖ 
ΓΕΣ. αὕτη μέ νυν η Ἡ βασίλεια» τοιαύτη τιό λέγεται ΕΥΡΙΡΝ5, ΡΕΡΥΝΕΤΟΚΥΜ 1Ο0ςν105 
γωέσθαι, Ὁ δὲ ο Κ Όρος ἐπὶ ταύτης της γυναιχὸς τὸν ΝΟΝ ΑΡΈΚΝΙΦΡΕ5. Τα] ἐκΕΗΡ{ε Πῶστε- κο βίπα πΙΕΙΠΟΤΑΤΗΤ. Αάνει[ας οπῖας Ε[ίαπι ]να 
εν σοι 9 ος Ῥύηταπα, ραϊτῖς ΠΟΙΠΕΠ οἳ Ας [ντ]ο : πημ] ο ὁΔαβυήτη καὶ τὸν ᾿Ασσυρίω ἀθχὴη.. μη μα : Όστας΄ αχετοῖξιπῃ ος πποι, το ο) σι εἰ - Επ ον ιπκ 9 9 5 Τεύεται δὲ Ρ δὶ βασιλεὺς ό µέγας καὶ αἰτίοισι εὐ ἐσκέυ- ΣΟ/1(οιη τος ́  τῃᾶρῃις εχατείευπῃ ριόῦο ἁοπιὰ 

γα 

/ 4". ολο” “ .λ ΑΝ. Ἂ , ΐ { . το. 3 ασμοωκίσι εξ οἵκη, καὶ περοβάτοισι καὶ δὴ καὶ ὕθως ὐτηραταϊα τε Εδατία αἴ πε ροσυαμία.  Ῥοτίᾶ- ον η α ο 6 ᾿ κ. ασ] 9 ἰ πνὸ{ { ς .. το απὸ τᾶ Χοάσπιω ποταμᾶ ἅμα. ἄγεται ος Ἔριμρι ΤΙ εΠαπι ααπα εκ Πιμηῖης 6πσαίε, 1[ᾷ 
ου ν ς ο-- ! γ ο. ι Ι 6 4 . μς» . ντα Σΐσα ῥέωτος άμα μένε πίνει βασιλ εὖρ χα αλλε ρτῶτετβιεπία, 6κ.6Πο Ἠπο τεχ Ρροῖαῖ εἳ ΠΟΠ. κ τη ον ο εκ | 

υὐδυός ποταμᾶ, τούτη δὲ τοῦ Κοάσωέω του ὕδωτος εΧ πο Βμπίης. Ομ]ης (Ο1οα[ρΙς ααιιαπι ἆθ” 
.ΑΙ απε- : εοξζαιην 

α Μολύκδῳ «4γολ.. ΕπΑ. «411. ἃς Ρ]ητος ἐπέτείεσκε". Πιο] 1. ἱ. ὃ τένητα ού. ος ήραυὰ, 
Ῥηγὴς. η γεῦ. Ῥηκαι ο ᾽Απαίρεσκον 1Η. οἵα οδερῦ. «4{11., ὤπωαιρέεσκον η ή ], . ὸ ο ο Ψμ]αο Φμσέωσες, ὁ -ᾱνοῦ. Π. ἄνχ,. α ομπι 44 ξγωνε, {1 41ὲ., ἵπ αλίς αὖτη ἆσῆς ος ὀλκωδύνων αι «γοῦ. ΣΙμά.» λαοφόρων 1Η. «πχ. ὃ Χρήματω 1ο]. {ού ν]ά, ροή δε αἆ (οἱ Νιὺ ν τάρβ {ἑ Τῷ δὲ Δαρ, ποῦ,  { Χρῆσθαι ΜΗ. 4. «γοδιν ή, δε οοἵεη χρίεσθωι,  ᾗ Τὸν δὸ νά, ἁίγοὸ. ο ο ιά. «ἄτεῦ. ἔεις, νΗΙβΟ ἔς, ρεξτανίτ Ίος. ψδιιις {οπἱρίου 1Π 102, ὄερηε, Χ» Ῥ. Τ91.. ᾖασι Ίδγέως Ώ]ε[. ΧΧΝΙ, Ρ. 919., 
ο Ρ. 174. 8. οἳ «4ρηβο]]με Ῥτον, χι, 9ο. Βσσιλία ο) Ὁ λαβυρίσον ., 1Η. 404 μμ. ο θίω ” ον Ὃ ο πο λις/1. οἱρηηνίε Ίπος «{1δεη, π. Ρ. 45: 8. Εήριὂν ἵη Οἀγ6ῇ Ρ. τ4οο.ῇ 

θράξαι, οὐ βγμογο. Ίνοτιπε ἵῃ εαΙῃ ᾳπ1οβι1ε {οπίοπεῖα πα πτορης ἐν, «Οαππΐηια ἔλυτων λἱ {11ρ8- πα λαος ἙΠΕΙΩΙ 121 ες μπε 1 «ΠΕΠΙΙΠΗΠΑ ελυτρον λίμνη, {1ρ8- ἀοέτ νι Κεἰοζμε οτι «4ὐγοιοᾷ. ο Πεβο., αι οά οἶίπι . τἶας. δἱ5 π(ατραίυπι. Ἐδάναγε ο {ρεςίοπι [οπίσαπι 14 ον οζο μὴ ΙΠΠΙΑΌΗΥ., ὠνοικοδομεῖν Ιάειη αἷ- Ῥρταδτ. αἲ 
ὗ » . 9 Ανθή η ος κ αν εραν [γε σε ῥεαμόο οὔβγμε- 95. Οὐ γὰβ ὄ Ὑσίας [οππυ]α» αἩα ρου 

Ορος σος . ́ οσα ὥς άν, γετρῖ ποΏϊοπέπι ον Ἐν αρ 1 τν μα, ἁτηΠε Ιπηί]ε {οσα , το[ατεΠ” 
. 9 11Η. έ ὤ [1 ο, οι α τι. . ἐ/10 “6 τό . 5 ' ᾿ ; 

πος Ομ. Τῤμογά ρ. αςό.. ἃ Ῥοκβηη λος ὅσα ο ΠΡ Η, οι 
μετῖ. Ψεταπι Ίιμῆς Πορ (οΗ/ {οπποποπι Ἰάεπι τδφμτοτα, ον νο Ἰ παθίςεινν οὐ γὰρ ἄμεμον, 
ΠομαΥΡΙΠΟΤ. Ῥορίῃα βοσαξο ΒανΙ]αἱνοο» αρτα ναππαι- ο ος ος το 
ον εἰηεάεπι Ιαἴε]Πο οροτα πηημΗε, ἔηπι φὔοαμε σἵα- οί νιάε Ὁ. Εείηβιη, οἳ [αο, Ῥογίσοη, αἆ {οί Αϊ. 
ᾖδο ουΐρης ἵπ Πμπισῃ εκ νὶοῖς ἀα[οσπίις εἴαῖ ρε ΡΟ αΙΠ. ὸ.0 1νοβγΜη ρυπείστοα τα, σι, ὃς 8., τη]ᾳ5, 4ε ον 6.18ο. Ππημ Ἱαρίάυα βεπετς εἀυχίε. 4. Απλησός τε ἕως]. Ἐομπετί Ῥοειιθταε ἔηο, πε ΤΠ» 

Ὃς ουσ ΊΟΠε αὖξ νο αιτ «ε[οεπ[ς πΙΒΙ] Ἠῖο 143. 1Ν, 151. ἃς, 'δεά ρίασαι ει, Λοβέν Ἡ., 19: 
Άσηυςε ροµ1ε τεστ, πΙῇ αὐβικάς ὃς εοπαὮ π]αγοπᾶς πρόθυμος δὲΈΑ τάδε ---πυθέσθαι ᾖοἰεζμς {ηροτία» σοἵ- 
ο ΗΗΗΠ]. Δάάε {. τοι. ὃς [ατερείε τὰς πυλίδας ΏΟΏ. ΤΙΒΙΙ καὶ αὐτῶν τὸν χρήζοντο ἐπικαλεομένων. ιπεάἰοίπα 3ἳ- 
πίοᾶς οπιεπή ο βεςίο ορβγιδτας »{εὰ αἲβίαῖο δε οη- Ῥίσγοήᾳ εε{ηρογβύα, ο μοι παπα Ραΐοτε ὃς εἰαιιαί {οµας. ο 9. Δαβυνίτου | Βερβτ Ααβυνύτω, υᾶ 6Ο, 7η. ὃς 77: 
ται ος ἀπαιρέεσκο] Ἱπρταάεητετ Ἠπίανα γετροἀε- ΊἈοπιεῃ {οἶα Ὃ ας πΙηΤΩΙΟΠΕ ἀΙςσταραῖ ϱ ΠΤΙΘ 
Ρίτα τοῦ Ιὅς να, 5. παέσκετο, 1οᾷ να» 119. {στί- Ναδοπε, υ]Ηπιή τερ]ς Βαὐγ]οπίοτηπῃ, Ἡτ οτιάα ΥΠ 
τα {ῃ ΙΗ1 ο. Ἠριέεσκε, Φοβέεσκε ὃς που 4ε Ρεπεῖε ρ]ά- ΦΗγίηρρ» ἔεηοπα αἴημο θα ο[ζεπάστηης, ΟΡρίπος 3417 

δις Ὡς δέν ο ς | | τεπῃ ὃς ραῖτί, αμ ας Ἐντ]πιετοάασ]ως, ὃς αγο Νεδή- 
ᾖἷε Άαμτυ «οιτοδός Ἐν σθὲν λίμνη ὅτο:] Ε]εβαῃς. εί Ο]. οπάπεζατ! Ποποιατίηπα Ἠμπςο βῆςίο Ώτη]υπι, αὐα]ες 1 

ος ρητό» πε ὀρυχθὲν λίμνη πλῆρερ ἔγε- Ἰιεάρτμπα, Ῥειίατυτα, Ῥαδγ]οπίοτωτα ὃς Αεσγρι τέ- γύνεε δὲ ἡμ σος ΟΡΟΧ ο ο. μπα ο "4ος εος/1μῃ ο! «1 Τεβίε- Εεἰοηδ να, 
ρα 1 ςὦ { ΑΛ 6 Γι 

ο ὄναι ον : : οὗ ο) «ον 4εραξ, 6αδ4επΙ ποξτα τοἱἱεραηῖ; Ίας νιἀεῖῖς 
τὰ ξύλα ταῦτα ὁ ἀπαιρεέσκο, τοῦδε εἴγεκα,, ἵνα μὴ σοι σηιοίη » Ώε Ρε ποξζεπι απδειπίες Πας 

εἴ Ῥομς Ίπ παπι οἰνίαπι εχιταδς, δεί 

δι ΔΕ, δαν. 

/ 



ο τν ἁνίας βομονο ιά Ες ο Ὦ τ Ὁ, Έτοακ 1. δρ 
οοδἵαπα, εἲ ἵη ατσεπῖεα να[ὰ ἁηπα[απι, {ετεή-15ἀ πεψημέα πολλα] κάρτα ἅμαξαι τετλάκυκλοι 3 ἡκ πα Ῥεηηίτα Ῥ]αυβτα απαταος τοῖᾶτηπα τηῖ-  µιόειαι χοµίζησαι ἐν ἀθγυρέοισι ἀγγγείοισι ἔπωταί οἱ. νο παπεπαρας, αθῄάπε οοπηταπτὰς, ποσµη- Ἂ τοι αλ λα ηἑκάσθε οτε. Κῦρος πορευό- 18ος Πα ΡτοβοΙειατ.. Ογταο ἱβίτοτ΄ Βαβγ]ο- µειος ἐπὶ τὸν Βαβυλῶα ἐγίνετο ἐπὶ Γύνδη ποτά ιιῶ ΠΕπῃ τομάςης, Ἡδὶ νεπῖε 4 ΟΥγΠάεπ απωποπι ον } ο τσι οὔρεσι.. ῥέει ο) απ (απ 1η ἸΜαιοπίς οτί5 πΙοΏΏΙΡΙΙδ» ο αοαν π αςα μαίτεις ἀγιατηποισεσβ να κα ηεος Ώμεης Ἰπ Τ]στίπι αἰτεταπῃ αΠΙΠΕΙΩ εχίτ,θΟαςδωέων, ἐκδὶδοι ὃε ἔεετερ ποζαµομ οὖν ς 9 ααἱ ΟΡΙΗ πἴθεία ρτῶτεΓ]άρεης, Ίηῦτο ἱπ[απάί- παρὰ Ω πι πόλη ῥέων ἐς τὴν Ἐρυθρὴν «άλασσαν ἐκ- 

ΝΙη5 σοπίοταπεῃ5, {αΌπιοτβμη ατίριῖε.  ΟΥ- 

190431 αΠατεπῃ ππῖνοτ/απι υτίνετυηῖ. Όγτις εἰ- 

” 7 . .. ' ο» ο» } ς / 9 τ τατ τηατ]). εοπαραίατ Πηπο Ἰασετε, απ διδο τῶτο δὺ τὸν Τύνδην ποταµον ὡς διαβαίνευ ἐπτει- ΠΟΠ Ῥοδίες ΠΙΠ πανῖρις τταᾖαί. Ἱπτετίπι. αἱ απ]άαπα ε {ποτ εημῖο σαπά]άϊς Ια[οῖνε ἵπρτες- 
{5 Ἠπνίαπι παπείτς «οπαρατιτ. ἩἨπης Ώα- 

οὖ ρω . 1 2 τν / ς ο» 

ράτο ὁ Κ Όρος, ἐόγτα νήυσὶ περητὸν, ἐθαυτά οἱ τῶν τις 
ου ων ρω 4 αν χ δν ο οκήί ἱρῶ, ἵπασων τῶν λευκῶ ὑπὸ ὕβριος ἐσβὰς ἐς τὸν ποτα- 
λ ο” ος ς ο5µοΥ» διαβαίγευ ἐπειράτο, ὃ δέ μύ 8 συμψήδας» ὑπο- 

” / ν / ο ο ο ΤΗ ΑΠΙΟΠΙ Ῥοτᾳιαπη ὥστο [οτοῃς Ἠπης Βυπηῖ- Εῇ ύχιο οἱχῶκεε η ἕ κάρτα τν ὀὴ ἐχαλέπανε όν Ώ15 ςοππΙπ]εΜαπ» ΗΗ εοπηπῄπαταςεςε, {εΠς “τοταμῷ ο Ίυρος τούτῳ ὑβρίσαήμ και οι επηιλήσω τοάάἹαταπα εππα ἵθηπστα, τπτ ἵη Ρο[ΐστυπι {α- οὕτω δή μι ἀσθθέα ποισευφ ἂσε τὲ λοιπε χα γυ- 
ο1ἱε νεἱ α πηΠετῖρις τταηκϊτὶ Ροδίοε, Ώς σο- υαϊκάς µη εὐπετέως, τὸ γόυ 6 οὐ βρεχέσας διαβήσε- πμα Ύμ1άεπ Πῃσεπῆρας,. ας πηῖπατας., εχ-θοσθαι. 
ῬΡεάΙΠοπε ἵπ Βαβγ]οπεπι Ιπιεγπι]ία , εορ]α5 
Ίμας Ῥ]ζατίαπι ἁῑνίπι, ΤὨε]ήπο αἶνεος αἆ {- 
ΕΠΙ ἀεβρπαν]ι «εηύεπος εἴ οξϊοβεπος, πϊτῃ- 

Ἆ Δ Ν 3 ἳ 3 ν΄ µετα δὲ τὴν ἀπειλὴν, μετεὶς τὸν ἐπὶ Βαβυλῶια 
/ λ α{ . σράτευση, διαίρεε τν σρατὴν δίχα. διελὼ δὲ, κατ- 

ς « μμ. : ὶ έτενε σχομοτωέας ὑποῦ έξας διώρυγας ὑγδώχοωτα καὶ 
σος ’ Όν » / απε αἆ Ογπάϊ Ίαρτα οιηπϊπιοἆο «οηνοτίους Ἔπα τόνο ον η ο τν ος προ Γώδω τερμᾷ. - 41ος ἀῑιηδιεῖς «ορ α[οάί 1η5ῇτ. Έτ ορις μθας πηραν θαταξα» ὃ εποασβ ο» οραν αὐ]άεπα τε αιιοά α ταπῖα πππ]Ηταάῖηε Βετος,95σευ ἐχέλευε, οἷα δὲ ὁμίλε πολλοῦ ἐργαζομένη » ὃ Ἰνέ]ο Ρετῄς]εῬατης 5 ταπιε 1ῆς Ἱη εο Ειοϊεπὰο {- μὸ τὸ ἔργο», ὅμως µότοι τὸν ορείην πᾶσαν αὐτοῦ 

δο αππι γπάεη πυ]έαδίει 1η ἱτοσεπίας εἰ 
Πεχαρ]ηϊα Εορ[ας ἀῑφηξαπα, οἳ αἰεοταίη νετ Ἱ]- 

/ 5 Θ ταύτη διέτριψαν ἐργαζόµθοι, Ὡρ δὲ τὺν Γώ δν από]α- 
χ 9 ᾿ ον ν ωχ . μον ετίσατο Όρος, ἐ5 τριηκοσίας καὶ ἑξήχοντά ἵ µυ 

ος . δάρυχας δαλαβων, καὶ τὸ δεύτερωἔας ἕ ὑπέλαμπε Ιαχικίεε, ἵτα Ῥοττο ἴτα ΒαΡΥΊΟΠΕΠΙ ρετρῖῖξ, Βα- ούτω. η ἡ ος ρ ον δὲ Ῥαϐ ολη Ἴ Ργ]οπ16 ευη εἀαξίο εχετεῖεα ρτ[ἑοἱαπῖρις. τν τω η Ἰλαυνε επι την Βαβυλώνα, οἱ δὲ Ρα νο κσα - - πα - ο 1τ . δν ν δώρτ σα» . ' 3 5 ολ. ο ρκώση, . (1, υΡῖ Ρτορίας υτρεπα Πα Ῥτοπιονίε, οὐ ἐκασρατευσάμωοι, Έμεο αὐτόν, ἐπεὶ δὲ ἐγέ γετο ελαύ- ο. Δ ' μαμα 20 Ἂά Ἴ α ο. αι Ἡ τὰ ο ώς ιβ, Ἶ οὐ τω τν φομ. εο εοπ/Ἰκεταπε, Ρτω]οαιε {πβα, Ίη ορρί- ών αγχᾶ της πόλιος, συέβαλόν τε οἱ Βαβυλώποι καὶ 
ἅμπι «οπιρυ]Π Εμείυπῖ. ἩΠ ἵαππεῃ, απία ΟΥ- ἐσσωθέντες. τῇ μάχη» 1 κατειλήθήσαν ἐς τ 
τη. Ἰαπηρη]άσπα απἰπιαάγετίέταυς Ἰπαμίθευπι δὲ ἐξεπισάμοναι ἔτι πρότερω τὸν Κῦρον εν, 
εδίε, νἱἀεταπίαμε ΟΠΊΠΕ ΡαΠΙΕΙ δεπῖες αβ- 
δτεάεητεπι,. εοπιροτανεταηῖ Ρειπημ]τοτΗΠα 
ΔΏΠΟΤΗΙΩ «ΟΠΙΠΕαΤΗς: Ιάεοαιε ἵηπς ορβάΙο- 

ΏΕΠΙ 

λ. 2], ζω] 
ο ἄσυ, οἷα 

ἀτρεμίζο]α, 2 / ἡ 3 .. 9 45ἀλλ᾽ ὀρέωτες αὐτὸν παντὶ εθὶ ὁμοίως ἐπ'χειρέωτα.. 
/ / ο / ο» ο πι προσάξατο σιτία ἔτέῳι κάρτα πολλῶ. Ὀβαῦται 

Φ 
ου τος 

ἆ Ἡμιόεαι πι, {οῦ. Γι κοµίζυσι Κε, ὅὁ Ἑλαύνῃ «{γεῦ, 71η, οἱ ἔπη ἄν Ἐδὰ. ἐλαύνο. εκ εί. 401. ἐλαύνησ "Ἔπονξάι οἱ, ὅπαι, «4:δεη. οἳ {.Η/ᾳ10., Όεπο., 
ἆ Διαρδανέων «4. ΊΝίοχ νώ «ἀγοῦ. ε μίας Ίῃπ ν. ΨἩ]Ρο μή. ὁ δερύ. οτα 4 

ν ο ή. «4... Μαντίοισι {7 «πιῦ.. νη]σδο Μοντημνοῖσι. 
Γ 1Ηεά. «49; αἲΠ οὗτα «44, κάρτα δέ. ο Με. 4τλ.ς 

χα.» οετεΏῖ Ἰνύετο. ᾿{ Διώρυχάός µιν «γε. 4. . ᾖ Ὑπερέλαμπε πῃα]ε «ἄγοδὸ { Κατειλήφθησων {ήβεγη: ὃς (ἴα]εης» Ῥετρείαπι, η 014, «49ῇ., ἵῃ 116 προσάξαντο. 
.1θι Άμαξαι ---- ἡμιόνειωι] Οοπαης αες. Οοᾶἆ. {οτ]- ΡίΗΤαΣ ῇ Ίεναμι ἁἰεοταραπίίαπι 71μά. ὃτ «γοῦ. ῥταστετ- 
ν]άςας, «4{ἱρέηπεὶ ὃτ {μαι} οοπ/{επ{Ἡ πιαρῖς τορὂτα- 
ΓΩ, Ο], Έαεῃ {ζοἱε{έης ἡμιολίαι τε[οτπιαϊ ο Οὐἱ ο/γ ης) 
Πποηπε [2[ουβ/1, Ώνο ἁππιλάϊο Ίαη{ο πηαΐοτος οταἹπατί]ς. 
ος πηη]ος οη]πι ος{ς εαγάα απήπηα]]η, πθης ρ]αι- 

τίς αρία. ΟΡ]εη5 ε[ ΠουπεΡί Ἡ. Ω). οό6. 

Ἐκ, μὲν ἅμαξαν ἄειρων ἐύτροχο, ἨΜΙοΚΕΙΗΝ 
Ιζ2λ) 2 ο. 

ΓΗ σὸ, ὀρικὰ «νο ὀρενὰ ζεύθη» αἰονίπα 1 Λ/σήοήέ, {/2εο. Ώεηιοβῥεπο, «{6[οῇ]πο Ποῦ ἸΠβοαεῃς πιεπιοσία: 
ης ηι]ά αν εΧ τεριι5 ποβῖτας αείαῖς ΠΠ ραπῖςϊς ὅτ | βταπὶσίς. ο ΌΠοαερο ὃς οἶής αοιια ᾖ, Αγ] Γοπής Ἡ, Ῥοτί. 1. 89, ῬΡ. 190. οορίο[ς. 

17. Ὅποι ἂν ἐλαύνησι] δοποὶ Ροΐατῖ{ ἔπονταί οἳ. ὅποι 
ὦ- ε. ΕΧ «41βεῃ. τ. ϱ. 45: Ῥ. αἴηιε ἴτα Ἱερῖς Γ/λαιῥ. αἆ Ο. Δ. Ῥ. τς, οἳ. ἵε[ας πριιά «41δεῃ. ἱςορεῖ, ὅπως ἕψεται τὸ βασιλικὸν ποῦτο ὕδωρ» καὶ ὅπως, ἐναποτιθέμενον τοις ΣΕΙΦΙΦ» συµεβέρεται τῷ βασιλεῖ. Ίο οιτὶροπᾶιΠι Ρυΐο νυἱρα(ηπι Φέρεται ΏτΠΙάΠΕ οπιοπάλΏοῃοπι Αγ1ς/0- 319 ποζαῖα ἂς Ἡ. Β. Ῥ. 8ο, σφια υα[ῆς γρορη(ίεα ζερογ1ᾳ-. 23 {010 {µ0οίΗής Με [ε Κε λουογ)ῇ, Ῥοηρίετατ, οΡΙΠΟΙ, «ἀες, Ο161η6Η5 οΠΙδῇδ, «ας {βτήπΕΙΙΓ ΙΠτΘΤΠΙΘάΙΛ., Ῥασάᾳᾳ, 1. Ρ. 195. 1Ο. ὡς ο βασιλεῖς οἳ ἀνόήτοι» καθάπερ ζ τοὺς ΄Φίλουςν οὕτω καὶ τὸ ὕδωρ ἔπαγόμενοι 1 ὤηλίευς ο .6ἱ αφμα]ὴ. [ὁοµη ἀνορηίός. ---- Οθἴθξάπι αἆ ἑλρύνις ΏλΙΓα μα γομουέμς: Ώοχιις αι Ιοπῖσις ρτο ος ΠΕΙ α [γείβνο ἘΠορίποτηπι ποτσα {οῖροπαί ἀἰκεῖῃ- Γε ἀερασ]άον Βμβαι)ὴ αἲ Οᾷ, Ἡ, Ρ.οξ1» 90, λά- «ση» λαρίήσι ---- κρὶ ἔσω τοιρῶτω οὗ Ῥγηνίων εἰσὶν. ὦλλὸ άν. ρα ΙποΙσανη. Ίτα {οπρΏεία Ῥετμίρειης ο) ζ19: ὄνε, Ἰρύκειον σχημώ «Ιεθοπαδ) Ρ. 170. 194): {10/0Ρ0 Ρ. να; 1. --- «964 Ομία, ου αΠ{ΗΠΙ ποπ] . ΠΗΕΡΙ4ΠΙ 84191 τν ουση Πς {οπἱριηπῃ Ἱασίτωτ αριὰ {1ο 
ομν αμόέπι να ΡΑΤΗΠΙ ἐλαύνοι ποπ. {οἱοἰλίοιι», πὶᾗ Ρίμτας α]τετήπι Οοᾷ]σος 4 Βγπιαγοπί, ΝΑΙΚΕΝ. 19. Διὰ Δαβδανέων ] Δοριέων Ὀγέγσείνεν 14, δερῥα- 

πως» Οωζορως ρτοβανΗέος οπίοήΒαπέ, δὲ ᾠνδξ αἲἲ:- 
αὐαηἹδρετ Ορ6..4νή., Κεἰνχίως Δαραέων ππα]ιῖτ.. Ο10- 
τάτη ή εκ ορρἰἀο Ώαγαες, 1Π1 εκ Ίλαγμα. 9ὐῑας ἵπ Ρέ0- 
ζεισεί (σεοστ. ν1» τ. ος Ιοσογήπι ααᾶα, ΠΟΠΙΘΠ Ἠα- 

"δεις. Ώατάσὴϊ βνέ Ώατάαηᾶς Ίπ Μεβίας αἳ ΙΜε[οροτα- 
πας οτίς ΊΡΠΟΤΩΠΙΙΤ. Ἐν Ματημοῖσι υεῖ 1Π 49.» ὃν 
{περε αἷίας Ίος ἴοπο. Ἱηηπῃ ος{ςο οχ ν. 5ο, αἳ ΊΠΟΧ 
Ἠψήης Ἠῦσί Ο, σοο., αἀρατοδβῖε, ΊΝον πεϊεῖο ή}α0- 
3671 ΧΙ. Ῥ. 8ος. Ο. Ρο/εΠίοτε οσο ἐν Ἡαντιηνῶν Ιερίδία. 
ν]άστῖ, οπ]1ς ταπιεῃ ΗΌσ] ἵη νοσαρυ]1 {οτίρτα β01ποῦ 
ἔοπῄαπε, υἱ Ο/[αήδοπς ἂἆ (Ρ 796. αἀπιοπυής, Οἱά 
ἀΙεξπιµς ἆαο «4γεῦι Τίνρην: {οἱει Ἠ]ϊο απιηῖς Τίφρῃς 1 
Μις {οΗδίν., 50. ΝΙ, 9ο., {64 ρατῖο ολ(α Τ{γρητοςη 
Σωβαιβο αἆ Ὠιουγί. ν. ο7ό. τεῖε. Τα τδα ΟΡΙ- 
αΠαετεπῃ]ς Τ,. ντ, 5ο. Ψ1άε ΙπίεΓΘα Η2οη. 

23. Τῶν τις ἱρῶν ἵππων τῶν λευκῶν] Οοπίετ να, 56. 
Ψετατ Ώαες ἆε ΟΥπάε ὅτ Ἠαυμβο εἶμς βιόῆρις 4ο 
ὥσπερα ἆε Ίτα ΤΠ, 91. εἲ Ογοβ Ἡ, 6., οµ]ης Ἠπες δ-- 
{ο θετε Ἠδες: Αίας ο/η 4) ΤΕΡΙΟΥΗΗ εζμ η)» αμ”: 
ζογε 1οΥ/ΠᾷζΗε ΘΧϱΕΙΙΕΠΙΕΙΗ ς {γαποπιέαμα! [ζμοίᾳ ρεγ/µά” 
{η ------ αὐγερέιμη ῥγαεοἰραίωησήε πίεγ/ργαἰ. Ρίο» 
Ταῤγ]οίο Ἰπάϊσε, ρ]ήτος Μ95.. ἵῃ α]ῑίς γερζοΓ/Η /θρ 
ΣΙΗΗ 94110 πιοᾷο εκ οοπϊεξχτα ᾖ, Ῥ κλαίω πα.) να ς. 
1ν, 1. 14τ.» εἲ {18 Ίπ εἀϊίοπο Πωνογεωηρως, ΤΑ 13 
Ῥοβ/απας {οά σαυς/αα. αὐίδας Ἱπρε]ίαπεας ντ ἆροτιδ- 
πι, ΙΙ] αάπιοάυπα µήροηῖ. φέρω ἆς οὖμο 11 
μη «4, (σε ωῃ, η Εε]ίοιο λαογοδίην ὃς 

Ἐοε]οβα/Ἡσοσυπι {οεἱριρειῖη Ῥ]εσες. (σραή ο. ον ο η 
{βηοτατς Μο ο ωγρίως α ΑΓίη/οΗ. ερ, Ε.Π, 06. 
Ἱερῖτ τοῦτο ὑβρίσαντι, σιἱ {αν εἰ Γ2ο6Γ2/ αν 

35. Ἴγετο μὲν τὸ ἔροι] Ορώπο ποσα 
Ἰάεπι ἁαβριπε {σμοάαε ν» 71. η. ΠΝΟΗ Ππ]άς-- 
{0πιμς, Ίμοσαε, { Ίμδεε; ακρη δι 9ΕΡΠΟτ. ν. Ζο7- ροῇομ. ΚΦ. 1; 496. πα» 1992. «ΟΕ δη Ἡ. κ, αρτς 

«46. Προεσάξαντὸ σετ] ΕΤΕΩΥ κο, Ἱ Ψιάς Ογοπουίων, 
Οοπ[οηΗξ Ἀεμορῥοη» ἔχοντες τὰ ἐπισήδειω πλέορ Ἡ εἶκεσε 
ἐτῶν ἂε Βαυγ]οπῖΐ»» Έντο ου(εςβς,, πίῆς,Οψ:, ος 
Ρ- 19ο, ο, 

α Μή ο 



οὁ η Επ το ο ον ο πα ο ο. 
Ρο ὼν λόν ἁλοοτης ελυρκήης δα Έῦρος δὲ ́  ΠεΙΑ ΠΙΠΙΗ Εαοϊεραητ. Έτ Οστής, αὐπ1, 14ΙΠ ο ος τες αν ὄεσυγοὺυ» 1Ι9ΏΡοΟ ἵεπιροτε Ῥρεταξζο, ΠΙΠΙ] αἁπιοάμπι Τε 

πρ ς κ τω ο. κ. :. ἀρθ]ής Ρτοβζςιςῃῖ, Ίπορς οοπβΠ εταε, ΤΣΠ-ΙΦΣ. ανωτέρω δὲ οὐδε Ἡ πο ο ο ο ἀεπι, νε αἴπς εἴ απτίο {ασρεκῇε, ῃνε 1ρδῖ ἵπ δη ὢν ἄλλον οἱ ἀπορέοτι ὑπεθηιατο, τε και αυτο οῃίοπι γαπῖε» αι] 1Π ταπα εσ[ει, Πο [αοῖε 
ἔμαθε τὸ παήτέο οἱ ὃν, επ οἴοε 9] τοιοδεὶ Ταξας την Εεϊοπάιπαι: ἀπῃτιδ]ς πη]νετῇς σορῖῖ5, όν ο ν σρατήν ἅπασαν ἐξ ἔμβολης τῷ ποταµα» τή ες Τη απα Παν1θ ΠΡΕΡη Ιηρτεάτατ, Ἐν. ἳ τς : πολυ ἐσβάλλει, καὶ ὄπισθε αὐτιό τη πόλιος τάζα, ου ερτεαῖεας, ρτθεῖρίε, τε, ᾳᾳ ο ο σι... ο ΡΕ ον ποταμός προειπε τεπί αἰνειπι Ῥοδ[α τταηεῖτί, Ί]]ας υτρεπῃ 1η μοι. σον ν ) ὁ ῥέεθρον {δωνται «9 ἐιε)ο) β5ετεηί. τα Ἱπβταέες αἴφιε Εογπιαῖῖ [115 ος ο. νε ον πο, ν ο ο) εππα ΙπηΠ]ΙοπΠ ἐεχετεῖεις ραττθ αθῖε αἆ ρα]α- εσιώα αυτη ε6 τὴ πο” κά τνρα ο. ἀεπι. Έο αδῖ ρεινεπίε, αἴξβ Βαργ]οπίοΓιῃ κοτὸ ταῦτα πι ο τν ῃ ο. ο ος. τερῖηα {εσεταῖ εἶτσα Ώπππεη ετ εἶτσα ρα[μάεπη, χρήζῳ τι σρατΏ, ἀπικομοος δε στι οι τα. εαάεπι αμα εἲ Ίρεε {εοῖ. ΊΝαπι Ὃ νι σερ ἤ ο, ῬΒαβυλωιίων βασίλαα εποίησε τα «τε οι πο [οδ/απι Ιπόάαδεο 1η Ὃ να 5 .. ο κθοί, 
παω αρκκτεστὴν ος επιοίαε Κάι Ὁ Ίυρορ κι όν ειας .. οι ὅσα νά, 
τοιαυτα. Τον γὰρ ποταμο διώρυχι εισαγαγων ἐ6 τὴν αῑξ Γαρβάεπιε ο ἃ ο. κ μπα α Ἀίμνην ἐῶσαν έλος, το ἀθχαῖον ῥέεθρον διαβατὸν εἶναι ἐ- Ἐν η αι ον να Τιρίισαϊον 
ποΐήσε, ὑσωοφήσαῆος τὸ πό]αμᾶ. γθομέν δὲ ὁ τή- το εν τι ές ποσα ἔεπιιτ ἰΓΠ96” 
τη τοιότο, οἱ Γἱέρσαι οἵ περ ἐτετάχαῖο ἔπ' ὡς ὑτῷ τό- ππεῖς πιαἀέβισοτοτ , Ίϊας Βαβγίοπεπι 1Π:ΓοΙΕ” τω κατὰ, Το ῥέέθρον τᾶ Εὐφρητεω ποταμθ» υποώοση.όστμης, Όμος Ἠαργίοπη, Π βίδευια ὌψΕ ο κότος 5 ἄθθρι ὧ5 ἐ6 μέσον µήρο μάλισά κη; κα]α τ- Ρο αιἀϊσ[οπέ ας Γοὐβοίοπε, πεφις 60 : 
το ἐσήεσὰν ἒε την Ῥαβυλῶα. εἰ κ νυν ππροέπγύθογ]ο { } {διππθηῖρς Ῥοατ{ατήπι ΙΠΡΓεΡΙΠΙΠ . Ρερβπιο ον 

ἔμαθον οἱ Βαβυλώποι το ἐκ τὸ Κύρε ποιύµεο» 8 εἰ το αβεσϊε[επτ, Μαι οΡ/εται]ς ον τω 
ἂν απερἰιδόγτες τοὺς Πέρσας ἐσελθεὺν ἐς τὸν πόλη, δέ. 3 Ώιπιεῃ ζεαηῖ, ρογΤΠ18, 6οΠ η εν μήαὶ ἷ , κ. , ο λογος ετδ, απ εταπῖ ρετ ]αρτα Βαν ἀπέμε, 1Ρ φδωρ ο ρκών Ὃ ος Ὕης « Ὃομῤμοα σ]ος Ῥτοριεκ[ον νε]ηεῖ ἵπ παδία εκεερὶδ[εηῖ. 

ων ς ας νο οκ ως οιΝθης εκ Ἱπορίπαιο εἶς Ῥετ[α αἴἨτεταπε: εξ ἄιμασιας αγαβώτες τὰς παρὰ τα χείλέα τὸ ποτα» αὔ μπι σαρεὶ 6δίοητ, ααὶ εχιτοπιά υγρίς ἀπσοίο” 
μᾶ ἐληλαμένας, ἔλαβον ἄν σφίας ὡς εἰ ἱ κύρτη. ον δὲ Ῥαηι Βαγ]οπῖϊ, Ῥτορίει εἶπς ΤαΠΠΕΠ πο ἐξ ἀπροσδοκήτε σφι παρέσησαν οἱ Πέρσαι. ὑπὸ δὲµε- μάἴποπι Ποη “{επΏεραπε (πε Γεη : η ἵ ν 
γάβεοό της πὀλίος, ας λέγεται ὑπὸ ταύτη οἰκημέ-Ζ σαι]. ης ο ος «Εξ μας (οτῖς 
γώ, τῶ) περὶ τὰ ἔσχατα τῆρ πόλος ἑαλωκότογ» τις ο ρεατηηε αἲ πε εχετοεηαῖς «Ποτεῖς αἲ- 
Τὸ µέσων οἰκέωτας τῶν Βαβυλωνίων. εἰ ο ολα 4πε ομΙεξναΠοπῖρης ορεταπι ἀπραπε, ἆοπες λότας, ἀλλὰ (τυχεῷῦ γάρ σφι ἐουσαν ὁρτην ) χορεύεν Ῥίαπε εἰῖαπι Ἠος τε[εϊνετιπε. Άτα ἵια Ρπ]- η πε τουτο το χρόο, καὶ ο) εὐπαθείησι ένα]. εφ Ὁ Φή πο τηπς εαΡρῖα Εεδῖ ως ου 19 ας 
χαὶ Το κάέ]α, ἐπύθωτο, και] Βαβυλων με ντο κ τοτεθοια!]» “απαηπία Πιτ Ροίςη ὃ ἆ) σμπῃ ν α18 ο το ολ Τὸν δὲ δύναμυ Ἰ Βαβυλωνίων πολ- τς ἀεε]αίαρο», ἴππι εκ ος, απ θωτον αραίρητο. Τὸν δὲ δύναµυ " Β. 51 δὲ δηκαὶ τερὶ πιαρπο οπηπ]ς Ῥ]αρα, ομί ἱπροιας, Π λοίσι μεν καὶ ἄλλοισι δηλώσω ὀσή τις σι ἐνοε πκαι η ορο, ἀἰ ας ολα νς 
τῷθε' βασιλεῖ τῷ µεγάλφ ἐε αρνί απποπτυπα, Ῥτοίες ἵΠρητα, εκ. ἁποάθοίπι, σα], διαρα{ρή]αι, πάρεξ τὸ ΦορΏ»ΎΗ πασα τν το ααίρης απηης σοπῇαὲ πιοπῄδις, Ρος απᾶ- χει’ δυώδεχα ὦν μηνῶν ἐθδ]ων ές το ἔια ύ]ον τες ας δτιοι πηεπ{ες τερίο ΒαΡγ]οπίσα » οτο τε[ῖφαἷς σέρας µῦνας τρέφει ῥν ἡ Ῥαβυλωήη «Χωρῆ Τό 6ὲ θμπι οιπῖ Αῃά αἩτ  Ίτα Παῖας τερῖοης Ρο- ὀωτῷ τῶν ωπᾶν ἡ λαντὴ πᾶσα Ασίι οὕτω Ὁ Έτη τεπιήα (αεῖασι Αῆο αἴηῖην Ρατιον Φφιήρα- Κοιρίη χάρη τῇ δυνάμει τῆς ἄλληρ Ασίης, καὶ ἡ ἆθ- τας, εἴ εἶηο ρτω[εεῖυτα, ϱαπι λα 

τῷ πες ρυτοσο χη 

Ἐσφιογομένου νο. ὗ εί, πλ... ἕξρει ή, Φατς, 4., 7 «4γεᾷ., Πθς ρ1ν6, ο 24. 491.» ἵπ οσα δι ορῦ. ο, ο αῆς νοχ πιεάία αΌοῃ. ὦ ώ “γαρ. ΙΗ. ΐΛ.. να]αο τοῦ τούτου. ὁ ΤΕΛΗ. «ἄν. 1Η.» ἵα ας ὦν- πο, : ψΊά, 6.οµου. 7 οἱ Βαβ. ἢ ἔμαθον «4γεῦ. . ϱ Οὐμὰν Ίάεπι οἳ «4ης. ὅ Κωτακλείσαντες «“γεῦ, ὁ ΡΗΠΙ- 
ο πο Ῥό[μα Χ» Τ6ο.. Ἰζυρτήφ περ. ᾖ 1, «44. δἱ6Ζ. Πιαϱο» ν]βο οὕτω πρ. Γεπι ὥραίρήτο αγ να η ὃς σαίθιί ναός / Ἐν γοζ., ᾖπό οαΙΙΑ. 1 Τέσσερος τρέφει μην «4γεῦ. Ιειή. ας ο ξνο η: ο σδερως οὔνας ὃς Ἴηβαιῥ. αἆ Ὠἰσηγε.ν. 1ο0δ. 3 Τριτημορίή 40. Μο } ᾿Ασσυρίῃ ΏΟΠ α{ῖ 1Π «4γοῦ. πας ασ πεςνε «4ο ὃς Ἠργυβς, Γι Σοτρωπίην «γοῶ. ΝΠ]ΡΟ τριτηµ. ἡ ᾿Ασσυρίὴ Χ9Ρ’ 

ὅτ. Ἐἰσανανὼν ἐ τὴν λ]ωνὴν ἑοῶσαν ἕλος] Νο πιη]-  ἄεπι ΡαΤυπι αρ[απι 39 ήν Ἱῃ ας τε Ηιίομς, ταπιαΗτοτ Χερορδοη. οηὲ ὃς ἵῃ Ιογεπιίαε οτασΏ]]6 μας 76. Τῶν περ) ν σας τηφ πόλις χο. Ο]ατίης ἔχα ΟψήΙ Που Ιπνεπαηπ ὃς ΙΠΠεμεΙπι τπαπΠε[ῖο Ργαδά1κε- ρηπα πο ρο8 ο. ΕΗΙΙΟΤΗΠΙ  ο6οΙραἴατῃ τορί 5 πε, Ψὰε Ε. Ογο αά εἴην Ψπῆς Ο, τ1, 89, ὃς Ῥεπι πιπεαπᾶυπι ὀγεμίαο Ὁ.. Τα. 3τ. Ψείρα:. παπηαμό ὤήρ. Σ1ηΡΗ.ΟΡΜ. 955. Υ, 5. 908. ἸΝοῖα νετο᾿ ΓΤΡΩΟ 1) ἁῑν]πϊ ναῖ]ε Ἠτ]ς τοπά1ξ, ος τὸ περ) τὸ ος ἀἰδοήίπιἙῃ 1Η{ΕΙ σήν λίωνην ὃς ἕλος ,απιογπιηος βασππῃ, σῳ τῆς πόλιος αὐτοῦ ἀε[οΗὈϊε. ο {ο[βο ἆῑδ » 4110 ΕΡ - ἵνα ὑπάίαμο Ἱποβηυπις ὃς εχίαι ας ΠαΡΙΗΗ ΟπγέΠςΣ ἨαΆγ]οῃ, πο ἀϊνετίϊις αὈίε “Ἀρηοβῥοη : πἰπης ΥΕΝ λίαν, ἴπ «παπι ουξ Πυν]μθ Ἱποιῆε, απί ἀμέτα {οφ 4γῤοίεῖος εεί Ῥομας, Πο ο. ἀῑπι, οαρῖα αι εογά πι ο ςρ οοπαπσίεασ» αἴσιε Ίζεγαπι αχίε. 1α Ἡντοςιῖς ἀῑεπι πτρε, οὐκ αἴσθεσθωί τι µέρος τῃς πόλεως ΕΟΠΠΛΕΠΙΟ” ο Ὃ ον ὄρυγμα ἴεεῖε ἕλος Γαρτα 6. 195... ὃς λίμνη ρα]ής τας, ποῖατιν Ῥτορίείεη {αερο. πλ ᾗα. εΏ; ἸΜασοίίς Ο. 19Λ.. Εὐπι Ιπιατῖ5 ας ΒΗ1οΠ]8» αι ήρας 8ο. Οὕτω οτε πρῶτον ὠρρίρητο] ΝιάεΙισσι α Ῥεῖ η, ΒυνΗ πήσεπεΙτ» νη. τοῦ. Στομαλίμνη» 4Ἠαε οἵ6 πια! αποτήπι τε Ώλήίς {σομπάα 60ΠΗ γίος οσσμρανίε 1». 
εκαῖρῖε, 11 /άδοπε ειΠη ποῖα Ἱπασηϊ ΨΠί, Τα. 1Ν. ϱ. 159. Αναΐρητο, αὐοὰ ἵπ Ε44. οιπηίρις, αΌ Ίος οί ο 98ο, Ἄδοαιια ΏπΠεη» εἰδί Έινεαε ἀἰβεηππ] Εο]οόογως Λαβάὶ Ἡ{ αἆθο Ίοηρο ἀθβοδῃε, Ὁξ πήγε ΤαΠῃ ατα Ὃν Δε Πορτ. ρ, το.» ΕΣΕΙΠΠ Ίος ὃς εοπ(Ητ (πα ε[ῖ. ΝΝο[ίετ" τα ροτε(ο. 7. ζαῤογμε οκ [ισδἰς ῬΡαγἡηίς Ῥε]]ε ο. .. . Ἱ ν ον ο ; ) ἷ 

ἐλοδ τεζςρ{ῃ! οΕηπῃ Ἱπβοποτπα Πυπαη πα 64 1, 900. (αυτανΊε 1π Οἱ) Βϊρ]οιι, Ψ. ἃτ Ίχοο Εν. ρ. οφ 
1, δν ἡ ο ιό. ποσα Έσσα εοί εκ ἹΜΗ[α ποπα Ο, 1ος. ὣς δὲ κρὶ τὸ τεῖχο 68. οὖν ὃν ὥς να : να κονἡ, γὰ : .΄ Αλ ; . Ωμ ο η. 
ο. Ὁνδ' δν ο ην ή Ώσαμα1οῦ παρ]εδιή λάΙταπα ΑΡΑΙΡΗΤΟ ει Μπ. δα. η γουσῳ ὤλλος ὤν]ρ ὠραίρητὸ, ΒΠΕ(ε 44)  Ετο, μὰν, ουὰ ΠΟΝΙΗΛ εκ «4γεῦ. το-. «εί. πού. «49δ., αἳο αμήάεπι Ίσσο απτθα., ϊ ν { Ῥυς αφ ςσρῇε, Ο οΠρίοτια δ). Ἀογβίογην ἐκ Ῥοξία Ἡ. ἀναίρητο, Ός νοτοὶ {οτπιβίοπε σοηῃτο ιάσθο: να Δ, 519. Ὃυ μᾶν οὗ ᾿Ααιλεύς' υδὶ {οο]ί οὗ μὴν οὖν. Εἰεγοβοίαγι πνίτ, ἵῃ θὰ ΊΟῃ Ἠαεβταδίε, Ῥορι Ραῦ υπ .α ή / ω : ς 5 / εσθρίθ- 

Ἰ-ο, οὐ μὸν. σε Ούάς κοὺ μὸν αὖτ' Άμυχος περῄσατο, ἐυπι Το {ομεῴῖφ εχ[η]επε ὶ Ἰλσσυρίῃ, οἳ ρτβ ΄ 1, 6. οὐ μὴν» πε ΟµΗοὶ δε Ἠοοδίης ὀκριίσπαε, Δάάε Ἡε ἡὶ Βαβυλωνίή, {μ{ροίο ἂε επρ]επιατο πιο ἡπμί Ώ8 Βατρίά, ροεη. ν. Ίότα, εἲ 7αλεπαήμη, Ευ» {8 εδῖ, ᾿ ος; Τρ” 



«επυπτης ταβῖς Ππαππεηᾶ, Ἱτίραταπι απ]άσπι 

Τη(απισο]νιπες. Ατίάδα. Έποτωτα τερίοσιπὶ βείητα, Όλος 
1ηφ1ςί 1] 1ἱο λαὺ1Η1, ΑΡΙΙ Εεἰείτας ἵΏ 6ΓΠπιεμτο ὅς ἱπίραι]ο. ο πσ οἵσεσες] 
Ῥει[ῷ νοσαπε, οπηηίατω Φαϊταρίαταπι Ίοησε εσὶ 
ορµπια, αἀεο τπτ Ττἱιλπτῶσήπι Ατιαδασὶ Β- 
ἵο, απἱ αὐ τερο ρτῶ[εόξυταπι απο μαθεδαι , 
Ππρυ]ς ἁἱερῖς βηρι] εἴσεπιὶ Ρ]επῶ ατιαρῶῷ 
ΡεπάετεπτιΣ, Απίαδα απῖθπα πιδηίητα Ῥετβσα: 
οαρ1ῖ, αἴαιῃ Αεῆσα πιθάἴπιηνς » ΑπΠρΙιΙς Ἱτ]- 
Ρις απωπίοῖρης Ατησῖ Λά Ἰῶς εταηῖ οἱ κας - Ρεσι]ίατες απ, Ῥτωτοτ Ρε]]ο ἀε[ήπατος, αά-ος Αττικῆσι, ἵπωοι δέ 
τη]κ[ατή οξβηρεηεΙ, πι εαιατάπὶ, α απῖοας 
αἁπητιεραπταξ, {εχάθοῖπι τη]]]]ρας: παπι {ῃ- 
501 πιατες α ν]οεπῖς αάπηττεραπευτ.  Ῥπιεγ- 
εα ζαΠΙΠ Ἱπάέοταπα ἵαπτα αἰθδατατ ππα]εῖτ- 
ο» τς αἆ ρτῶρεπὰα εἶς οἰματία, «πατιιο ἴπ 

ελάεπι Ῥἰαπίεε ππασηὶ νὶοὶ ατιτίραεὶ οδίεητ, 

ο] 
- ο να η σωστο 1 /. ος ο ια Ὁ 

χἠ ΤΥ6 χωρής Ταυτής, τιν οἱ ΓΠερσαι Σα χραπηϊην 
5 ς ή, ε ο ν « / ΟΟχαλέεσι, ἔσι ἁπασέων τῶν ἀρχέων πολλόν τι κρατί- 

ο 5 « 2 γα” 

ση, ὅχε 3 Τριτα/αίχμη τῷ Αρταβάζη ἐχ, (ῥσιλέως 
3, ον δες / λ / ς η έχοντι τὸν γόµον τοῦτο, ἀθγυρίε μὲν προσήει ἑκάσης 

ς κ ολ / / λ 
Ἡμέρης ἀρτάβη μεση’ ἡ δὲ ἀρτάβη» μέτρον ἐὸν Περσι- 

2 ον ών , 

κό» χωρέι µεδίµνε Ὁ Αττικής πλεῖο χοίιξι τρισὶ 
ο» Ώ” Ιλ, / Ωω» 

οἱ αὐτοῦ Ίδα ἰδίῃ, πάριξ τῶν 
/ μετ 5 7 λ 9 λέὰ ὀ ή 

6 πολεμισέων», οἱ μεν ἀνα[ῥαίνοτες Τὰς ἠλίάς» θεια» 
ς ς / - μ χόσιοι' αἱ δὲ βανόµυα], εξακισχ{λια| καὶ μύριὰ]. ἀνέ 

εί αν 2 οὐ / 2/ ς/ ωες χὺς ἴαυε γαρ Ἑκασοο Ὑ ἆ ἐρσένωγτέτων εἴχοσι ἵπωνς, 
ων ν» ω» ν ν / Φε 3 / τ νων δὲ Ἰνδικῶ τόσοῦτον δή τι ᾳληθος ἐτρέφετο ὧγε 

ο. ο. ο. . . ϱω - 

τέσσἑρες τῶ) ο τῷ πεδίῳ κῶμαι µἐγάλαι, τῶ, ἄλλων 
λ ον 2 / ω / : - . . . 

3 . ν α - 
“ΑΠοχΗΠη επρμτοταπα Ἱπιπαπες, Αἴηιε Ίπςο 1 ἐοῦσαι ἀτελέες, Τᾶῖσι κυσὶ πρόσετετά χατο σί]ία παρ 

103 ΡΓΦΠάΙ Ῥαῦγ]ορῖς ονοπῖομαπτ. Ῥουτο ἵπ Δς- ἔχεν. τοιαῦτα μὲ τῷ ἄρχοίι της Βαβυλῶνος ὑπῆρχέ ΥΙΟΤΗΤΗ Έειτα Ῥαταπη Ῥ]ηϊε, εἲ Ίος εδὲ, 4πο ο» ο 3 ὰ αυ. ἐότα. Ἡ δὲ γή τῶν Ασσυρίων ὕεται μὲν 5 λίγῷ καὶ 
3 » 3 λ μοι 3. ὗ ος τὸ ἐκτρέφον τὸν ῥίζαν τᾶ σίτε, ἐφὶ τοῦτο. { ἀθδόμυω 

« 1 ς ἱ 1 { 2 ου ου ς : Ἶ β.. . 
εχ Ἠμνιο, αἳ α’νιπῃ Πτρίηριε, Ῥτονεπίεααε ο πο ωε λα ποταμοῦ ἀδρύνέταί τὲ τὸ λήΙο, καὶ πα- ΠΤΗΤΠΕΠΤΗΠΗ, ποη. ῄσατ Ίῃ ΔΗΡΥριο, Πωππιπε μή, 
150 11 Άτγα α{σεπἀεπῖε, [εὰ ππαπῖρις αἴσας . Αν ν αν ο ο { ον ) »αλλα χερσ Σοβοποπίρης Ἱπίραταπι,  Ἑτερίπι Βαυγ]οπίσα Του ποταμου ἀλαιβαίγόγτος ε6 τὰς «φαραζσα λα ΣΕΡΙο οπιπῖ, απεπιαάπιοάππι Αεργριασα, Τέχαιξ αὐλαφήΐοισι ἀθδόμοος, η Ύαρ Βαβυλωνη χαβή ἀ[εξία εκ: ἵη βος/ᾳ8, απαἴαπ] ππακίπα Πανγ- παάσα,κατάπερη Αἰγυπ' την κα]ατέτμηται ες διώρ Ἔ ων . ἳ ς » 3 ο) 1 Ὅμ5 δΗςΙ Ῥοϊεςε, αἆ {οἶεπι Μήρετηυπι γετ-ἴοχας' καὶ ἡ μεγίστη τῶν διωρύχων ἐσ] νηυσὶ ἃ περητὸς; αν [επάϊς αὐἴειῃ ες Εμρήτατα 1π. α]τογίπῃι πρὸς ἥλιο τέραμιμένη τὸν χειμερινό». ἐσέχει δὲ ἐς ἄλ- Ιστ] ] . ον η αλ. 3 ος . ῦβτίτη , ιά 4πεπα τος η. Πτα λον ποταμὸν ΕΧ, του Εὐφρήτεω 9 ες ΤΟΥ 1 Τίγρυ πας '.χά8ο ΤΕΡΙΟ ΟΙΗΠΙΗΠΗ, ας πος ν]ϊπιαδ, ἆ κ. τν η π λος Ἱσμ ρὸ ἡ 0 )0 οι ϱ) ἐσιοε,χαώρερ) αυτη α πασεω κα Ίοησα οΡρΙΊπ]α εδῖ, ἀιπιαχαι Εεγεπάο Ἠππποῃ- νι πας . μή μλα, ον ᾗ κ ον ὴν ος το.” ΊΝαπι αἰίαςαἴβοτες ἔεστε, Ώσυπα, νίτοι, Χρῷ ο κ ασ σε καβαο ε Φεβ οἰθαιῃ, ΟππΠΙπο πο «οπατΙς απίάετῃ Οετείεῖστα Ύας δη ἄλλα, δέγδρεα οὖδε περαται αθλχ0ν φέρε Ἀπτεπα ταξξια ρτό[ετεπάο Ταπι «ΘΙΠΠΙοᾷα Ε5ε, οὔτε συχέην, οὗτε οιμεπελὀν, οὔτε ἐλαίγν. τον δὲ της ΔΗ- . κ ον 3 3 6 3” Ἡξ Πησᾳπαπα ποη αἆ ἄπεεπα τοάἁας: πβί απἴοπα  µητρος καρτοὺγ ὧδε αγαθὴ ἐκφέρεν ἐσὶ, ὧστ ἐπὶ δηριό- 

ο κο. Δ ο ο. 
/ Ν Ν 3 πο Οπαιεγηῆπι θπέΕπι Ὁ ο ο. ἑωύτῆς ἐνείχη» ἐπὶ τριηκόσια ἐκφέρει. τὰ δὲ Φύλλα αὐ- ο. 

΄ ο] ε.α χα. / / / ἷνς ο να τς σος ορ ο 2Οτύθι Ἐ τε πυρῶ καὶ " κριθέων τό πλάτος γύέίαι τεσ- ; ΤΠΙ]ο αϊαοπι ας Γε[απιο αἩ ο α να απλο” 1 ἳ σέρων πι εὐπέ]έως δαχ]ύλων. ἐκ δὲ κέγχρε καὶ σισάμη ςεγῖας αἴΡοτ- {Ἡτραε, οἷδὶ πμ] εοιπρειία, ς αλ μία μι ὁ ᾱ ΤαΤΠΕΠ τπείποταζε {Προί/[εάεο, Ρῖορθ {616Π6 15 να. ἓό µέγαθος γε α]ο ἐξεπισάμενον 5 μνήμην 
αὔ] ΠυΠαυαπ1 Βαργ]οηίσα Τα τθβΙοΏεΙῃ αἀῑετηΏῖ, ὁ ποσομαι’ εὖ είθως ότι τοίσι μὴ πυγμονισέ τη Βα. . ο 5 τν : ΄ ..α 3 ἕ ο ο ἳ- , .”, αρ 4ε Γταρί[ετίς ἀῑδία {απτ » ΡετηΙαπῃ πο υλωήίην χάρη, καὶ τὰ εἰρημένὰ 9 καβσω εχόμοιά 

1ρ]- ο ἐ6 
«491. Τρτονταίχμη οἳ Ἐβαέ. ἵη Ἠοπι. Ρ. 1906, 17. «4άμι Τριτίαμή 6ἳ Τρίτου σι. πι Ρ. 995. Βαυ]]ο απο ἁρχαίων «ά, ὃ 14. 4δ. εφ, οτα δἹορῦ., αἰῆ οὐτα «40. µέτρον 5) τς πικοῦ. ο 44, «ἴγοῦ. 7η. δα έδς. σλερῦ. οἵα» αί πολεμισηρίωγ. Θταβίπα θηλέας «49. ὀηλείως ΤΕΗΩ ΙΙ. γπάε 

Ἱπ, ὃς. ἆ ᾿Αρσένων «{γοῦ. «4ι. ππαίο. ᾿ΓιΠ] ΠΙΟΧ τοσοῦτο Πάσπι. ο Ολίγον αγοῦ. 7 1Η. 41. Δε. δ1εβῥ. ΟΤας 1η 44, ἁρδευόμενο. ϱ 1. ΐνλ., Ἱαρδε Ῥο]μα νι» 143. ἵπ -4γεῦ. χεροὶ Ἰδίοσι ὠρδόμ., Ῥουρεταπι. Ψπ]βο κήλω» ψίοΐσι.  ὦ Πέρττος {ο { Τένρην 1. Τατ ΠαΙπΙ οἸκώκητο ουπι 7 1πή., οἳ ὤκητο 1Η. διώκητο Κερ: οτα 9162. εἲ «1νά, οἴητο, νι]ρο ῥἱμέρτω. ᾗ ή. νε. ἵη αἲῆς ἔπεδὺ δὲ, / "Αυτη Ρ]εταιδ οπΊΏςς. Ἡ ΠΗ. Ίου «40. 4γεδ., ον Φεερῦ, οἳ 21με],, νι]ρο εὐπετέων. 1 γερ. ή, 418. , {εᾷ μέγεθός ἔ «4ποζ: ο Βατ ἶμσ δὲ «4γεδ., αλῖ καρπόὀν. 

ο Τρταντοίχμη] Όὶο Ῥίασβαι οὗ Ὦη/βαι2. δε νπ - 82.. ΗΡΙ ας ὃς Ρίάτες Οοάἆ, αἆ απ ποσα. οἳ 

α η, Τρπαντάίνμή, 

; ν τη ν ζ / ; σος ψ ϕ ον. (ρπευε/ῇ απηϊ οΙΟΙΟΟΧΝΙΠ., ἀντλέεται μὲν ερ ς .. 
{ειπε Εάάν νι» ττο.: ουΙ {οπρβοπὶ ορπ{οπτ {}ΠΙΟ- 

: / 3 ὦ δρ σα 
ῥαγίγεται 0 σιτος., οὗ κνατασερ ο Αιγυπτων αυτου 

ἼοΤ. ϱοπ{εηΠθηΠδις οπιπίΏιις “3ΤᾳΊ]Ε 1ρ50. [είερο. ΨΙΤΗΕ ν6Γο. Ιάσπι ΤΥΜΣη 1 οὗηλος ΑΤΙΩὗΠΠΙ Β., ποη α- ἀθο» αἴςὶ οοπΒΗΙο ἵῃ Α ταβάνου ὃς ᾽Αρταβάζου εἶτι]ῖς Ίεῃιιεης, ἀδοδιποιθ ὃς ἄγίαζα, Ῥετίαταπι πιεπήῖ- Τὰ» αά οήογώη κχ., 06. Μέδιμνον ΝΟβεΥ., Βου 11, πια{ου]ἶπα ποῖα ροπή: νή,, 197, 
05. Πάρεξ τῶν πολεμισέων] ος ρτασ[ταϊ. ος 

Θ 
ΙΠΗΤΩΝΊΕ. σοᾷ]σαπι {οττης(ς ΤΊΛΠΙΙ οεχατατΙτη {δσηί]ς. Ώο Ῥησερ]α]ο Δ]εχαπατῖ πολεμισὴὲ ὦφ αθὸς νήγα20 ΧΝ. 
Ῥ' 1093. 5 Ἴπποι πολεμισαὶ Ώορίον, οὲς Π., 41.5 ΠΘΩΙΙ9 1ΡΠΟΙΙ5 ος ῥε]]α{ο» εις Τ αΠπὶ Ῥοῦτας, Εϊ πες αΙ- επι ἀΠΡίο ΤΕΕ. Ομ]ᾷ νετο Ποι Πὶς Γη] Ἱὰ Π. Ύ, 991. Ίπποι Φὰβ αὐτῷ ἦσαν δίχω Φησὶν (Πεγοσεμς) τῶν πολεμιςσῶν. ὀκταβόσιοι μὲν ΚΗΛΩΝΕΣ᾽ αἱ δὲ ώναβαι- νόµεναι ἑξακισχίλιαι. ὅτς.ἳ Ι]]ετο Ἠὶς κήλωνες Ἱπνεπίς 9 πείσει Ώπο ἐπάσιη Ίῃ τα οἳ δὶς (ΙΙ σθιπ. κήλωνες ὀκτα- Ἄόσιοι, χωβὶο τῶν ἐν πολέµοις ΟΠ]. τν. Ρ. 931. θυπί πα Ἄήλωνες Ηθη ας οἱ οαβοίγοντες τὰς θηλείος. (οσο. Ἕήλων, ὃ ἐπιβαίνων ἵππους, «άπ]ε/ωγ]μς, η Ποβοδίο οκ οτοξἔῖοης ὁ ὀχευτὴς ἵππος. ΕτοσΙοπῆυς αβηῖ εοας Ἱπ- {ςεπάσητας αᾗ ΠΙΠΙΟΓΗΠΙ {ΕΕΤΑΠΠ, οκ]. 781. Ὦ Ρο ἆς Ίος. 9ρ6- 

κΗλονΝα ο, ὅυς ὑπερμεγέθεις, οὔς προσαγορεύθσι ο... » ἀνωτρέφουσι. 
ὤοι Ἠηλωνες αριιᾶ Πλ), ρ. 1507. 
06 0ἡ0 ο ιήςἃ αυΊρρε ἔ μή! ὅτ Τκοίσσθ. αἴἶαπι ἃ- Γα οκ ἈτβΙπ]ο ππΙταπΏ πας ἸΠΡοΓΡΥΘΙΩΠΙΟΠΕΗΠΙ, ποσο. δ. ΓΚ κἠλωνμΐοισι ] Τα ᾶο Ἰήεαΐο.. ὑππιοί Ῥοδων κλώγειον Ἰήπο Ἠαῦσαε, Όμν νοτο 4ε νοεῖς ἀῑνοιία {οπριυνα αίτηση α νίτο Ο πΙμ]] εδῖ Ἑ Ωπππες., εχεερῖο 

αῦ, Ἠπο νετο ἤο- 
ἵπ «ποζΟοΡΙ Βασπιοπεο 

)0Ρ. {ή. ρὶ δ1ο., ει ο/(εὔορα]ως περ Σαεδ. Ρ. 5.0 {0]- 
. Ηαἲῖ λόνειον, τὸ κοινῶς Φερώνιο Ἱ. 6. 29/{ϱΠΟΠΕΙΑ εἴ μή- 

λώνιοΥ» τὸ τρεφόµενον ζῶον ἐπὶ ὀχείᾳ ἀἰσήπριφηϊος. Ὦ ηοΙε 
οη Π]19 Γῥαηίως Ὠδείατη. χχχν. ρ.799. Ο. Οπυς{ὰ ἁῑί: 
Γεω Ώς [η ἀῑνετία νοσαδυ]ἱ οπἱρίπεςεε, ὐαπι ΕΗλο]ορε 
ΤΠ κῆλον ρπο, αΠὶ 1Π κήλων. 41ο ἆς {ηρία , ἸπναπεγυΠῖ. 

13. Ἡῆνος πόλις οἴκήτο]  Δεεεάο Ἀοεδανίο, ᾖήαγιζα- 
405 [νεἰελίρ ὃς αἱῖς. Ίος Ρταο[εγοπίρις. σὸ οἱ, αὐαπι- 
τηπινῖς Ἱπ Μ55, αμρηςάαπα, οαι]ά Ἠυίς ἶοεο Ρος» 
ΠΟΠ. εχρυΤο, {ἴοηγευς Αἱά(πιπη οἰκέοται τἠαίιτ Ο)/έηυ. 
{η Γεγοῦοῖὲ Ῥ. 116.» {εὰ αχεπιρ]ῖς α[ἱοῃίς; 8ἱ τασοτάα- 
τας θής{οί ἁῤμίτ, 151. ἐν Τενέδῳ δὲ µία οἰκέωταί Τὸ: 
λίς, ν]άϊκίεε ἂς Ῥταείεπτε τος Πτι αοὶ, ποη ΝΕΟ ΡΙ8Ε- 
τεπτο ὃς οἰἵπι Ώοτεηία: να ας ωπιοη Πίο ὀκέεται, πιδή 

19. "Αρισα αὐτὴ ἑωυτῆς ἐνείκγ] Ῥε ενα εδῖ» {1 ης : 
Ψ]ε Πε, απο {μις νατοτὶ {εγπποπί ου]τις Ίπδτη ο. 
αὔτη πηα]ε εἀεῦατυτ. Λοεν Ο. 999. τῇ. εῤσασής ο κ 
τὴ ἑωῦτῆα" οε Ἱ, 149. ΓΠἱῤῥοσγαίες Αδτ, Αα: ο) Ρ. 
904. 37. παῦτα μᾶν ἄρισα αὐτὸ ἑωντέων η κά 
Ἠά. Ο. το, ὕνωπερ µοκροτότή αὐτὴ, μα σᾱ δις 
{61εΠ8 Ῥτασϊοτεο οἳ συρίάος αά 2Η. ον απ. ἂς [)14- 
Ιεᾷξ. Ῥ. 41. απιαπάο. 1ᾳ7ο ἂε τ ελ ας Πηρίρ 1η- 
εἵαππεῃῖο» αυ οά αρες 1αῦμ]οπ1!ς τέοας τρ Ἐν Χνι. . 
1ο77. Ὦ. καὶ νὰρ τριρησάκια λέγουσ, ΨΜο]μ]ε οτε 6 
σριακόσιω τί Πεγοβοίς» 38ἳ. ΜΗ] 1η Μος. τριωχρσά- 
Φοάς τριωκοσιοντὠκίου»». 430 πδι ἑκατοντῶχουν εἴ δικο” 
σιοτόᾷχουν ῬΟ 8 {1ΡΕΣΙΟΥΕ Η0ΣΟ Ρ. τούα. ϱ, θΕ ἑριβων- 

Ἴχουν να. Ῥ. 473: κ) | ο 
ο δι ἐχόμενα] δὶς Ίμὂρης ππειαῦσαπας» 6ς 14” 

Μα Πλ 
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| ν ) ; ρ ΟΙειπα εκ {ε{απι]ς. Ῥαϊαια πηρυίατος. λαγεςθυγ]αΕΐσς. ΥΣ 
92 Π Ῥ ΓΚ ο ῬὍ ο Τ 1 βαπά1 ταίο 1π Βρηιαϊε εκ πα. 

ἁδιπα νίαπα 11. -Οἱἶθο ααίεπι που ΙΤΗΠΙΗΣ 2, σα / Αν τω / κα ο μα / 

ἐςαπ']ιςιήν πολλή απικτα]. Υρεῶντα] δὲ οὐδεν ἑλαιώνοςὶ : : κ 
ο. ΠηΙ{ οαοά εχ {ε[απ]1ς {αε]απῖ, Ννα{οπΏτατ Εἶ5 3 στ. ά ρω / ου Ν / / 

ἀλλ) ἐκ τῶν σησάµων 3 ποιέυτες. εἰσί δὲ σφι Φοῦμοες 
ώς δις ο ο ο ου αὐτέων Ῥ6ἵ ΕΠΠΡΗΙΩ ΟΠΙΠΕΠι ρα]πιο, Ρἰετώαιο {Ταξ]- 

πιφυκστι αγά παν αρ πα κ .. {ογῶ; εκ αι] ρις ο ραπες ει νίπυπη εἲ πε] «οΠ- 
ᾖ ζροι” ἐκ, Ἡ καὶ ί ὶ ον ο καὶ μέλι ποιευί]αι ω. Ρ .. 
κ αβποθόρο!" εν τ καὶ σιτῖα Χο! 0 ή Σ βσϊαηῖ, εαεαΙε «οἶσπῖ βΒσιιπα πποτς εἲ ΤΗΠα 1Π 

Ν ο. ο / / ο Α } τν : : : 
τοσο τω τρ καα αλΦον. αμῖδ, ἴππι Ραιπηατηπι, Ύας Οταᾶςί πιαδςυ]ᾶδ 

”/ ε . , . . .. 

γίκων, Τοὺς ἔρσεας Ελλλήνές καλεδσι» ΤουτοΥ Το καθ- ὀΟνοσαπῖ, α ατα {αξία οπου ρα πῖ 5 ρα]- 
ο» ων / ϱ/ . 1119 

πο πέριδέεσι τῆσι βαλανηφέροισι των Φοίκων, ἴνα πες πη]δ, αι) ἀαξίγ]ος ΕετιΏς, τὲ Η15 ππαευτεῖ ἆῑ- 
Ν / 3 2 ν .α. 

παΐηταί σφι ὃ α)ὸν τὴν βάλανο ἐσδύνων» καὶ μὴ ᾱ- ἄδα «ο νεα ο πο «ςΘΙΙΗΕ ΗΝ 
ε αν / τνη - νο ο ο μον 

οὗ τῷ καρπῷ οἱ ἔρσοες, ἃ κα]άπες δ) οἱ ὄλυνθοι, Τὸ δὲ α Γ Ἰωορινς 
ο απο τας κ (ς βαντωες Ὁ ο απο ες οπηπίρας» 4η {1ης 1η εα τερίοπε»16 

πο θα υνα Γαυτή μετα Ὑέοςμπά τη ἱρσαπι πχοπι, πμ {ππηππο πτας[]ο 
ο ο ο Φράσων. Τὰ πλοια αὐτοισι ες, ἀἰφ[ειεπάιμῃ. ἸΝανὶρία Πἱοταπι {εομπάο 

ἐσὶ τὸ καὶ ος δίαμο πριμ μες Βαβυλῶα Βαππῖπο «οπΙπιδαη{ῖα Β4ΡΥΙΟΠΕΠΗ, {1ηἳ οτρ1ς!- 
- πο 3 .. . . 

ἐόντα χυκλοτερέω, πάντα σκύτυα. ἐπεα) γὰρογτοι- ἸΙαῖα αἴφαε οἵηπία «οἴΊασθα. ΊἈΝαπι Ροδίαπαία 
2 / ον / 2 / ας / . .. . . τ Ρ ΄ 

σι Αρθίοισι ἔ τοῖσι κατύπερθε ᾿Ασσυρίων ὀϊκημένισι ἵπ Απποπης, απ Παρτα Αο[γτιος Ιποσ]ηπῖν ϱἳ . ο ῷ νίς 
νοµέας ἰτέής ταμόμθοι ποήσωνται, περιτέΐγεσι τότοισι]ος (8 να. εοΐτας {εσετιπῖ, ουάπευηϊ αν 

/ / / 3 ᾿ 
- 

διφθέρας σεγασρίδὰς ἔζωθο, ἐδάφέοο τρόπο, οὔτε Ρε]]ες τεξἑομας; εχεΠηίεοις {π. πηοάυπη αν 
/ 2 / / / / 9» ππεπΏ, Ώεφῦε ΡΗΡΡΕ ἀιδετεῖα, ΠεαΙε Ρτοτᾶ ἃ- 

πούμωην απποκριογτες οὖτε πρώρηι συάγωτεςν αλλ : 
νι / / λ ; ουπηπαϊα, {εὰ 1Π [ροσίεπι «]γρεῖ οτρίει]αῖᾶ. 

ασπτίδου τρόπον κυκλοτερέα ποιῄσαντες, καὶ καλάμη, ἜΤπ]ο πανὶρ]ηπι οπιΏς ταπιεπῖο τερ]επεες ΒΗ- 
πλήσώτεο πῶν τὸ πλᾶω 5 τοῦτο, ἀπιᾶσι κα]α τον γίο ἀε[οιεπἀπη ΡετίτΙΠΕ, οπεταξιπα παετοῖ- 

ποταμὀ) Φέρισθαι, Φορτίων σ.λήσαντες' μάλισα δεη5υιθ: {εὰ πιαχίπιε ἀο]ία εκ Ρα]πι]ς ΥΠΟ οπι/ τα 

Ὦ βίκες Φουικήΐης κατάγεσι οὔε πλέες, ἰθύνεται δε ἀείετηπε, ἀἰτρεπιίριις 1]]ιά ἀπορις ΡΙεἔΙΣΙ5 
ὑπό τε δύο πλήκτρων, καὶ δύο ἀγδρῶν ὀρθῶ) ἑσεώτων. Ν6ὶ Ρα5, ἱούάεππαιο νιτῖ τεξῖο ΠαηΏδης5 
καὶ ὃ μὲν ἔσω ἕλκει τὸ πληχ]ρω »ὁ δὲ έξω ὠθέει πποιέε- ος ἃ]τοι πετον[ας ρα]επα επαίς,, αἰεὲι 

ωστε) , Ἡ δν δν ὧν εκιαρε]Πτ.  Έἶαπι αμίειη πανίρια Ώσρο εἳ τιᾶ- ται δὲ καὶ κάρτα μεγάλαταντα ὦ τα µέγαλαταντα Τά πιλοια, καιέλάσ- σπη πἀπιοάυτη οἳ πηίποτα: αποσυτη τηαχίπια {6: ων ο ο) 1 , - Πα 

κ νὸς η μεγισαι αυτεῶο κι ποταχισχιλίώ Τα”5Οτυπῖ φποβιθ Ροπά16 ααίπαπε η] ταΙεΠτο- 

οκ ο ασῷ 9ε νο ον ζωθφέν- τιπι, Πηρυ]α Πηραἱος αΏπο νήνοῬ ΠαρεπΠα, 
4 ᾽ 3 ο} ἄ. . ή . . Φ 

ἐσΊ, ο) δὲ τοῖσι μέζοσι πλευες. ἐπεὰν ἕ ὢ απίκὠγ- πΠαὶοΤᾶ εἴἶαπι ΡἱΗαδ. ῬοδίφυαΙι 181ΕΗΓ πλ 
πὝ . λ ο” 

. 

ται πλέω]ες ἐν τὸν ΒαΕυλῶνα» καὶ διαθέωγται τὸν Φόρ- Β3Πῖε5 Αμ μγΙρβρις ρε τπκάρειαε.. μαμοις αν 
/ ων } ο” ΤΑ” ΏΠαΝ1Ι561 

ΤΟ οµέας μέ τοῦ πλοίι καὶ τὸν καλάμην πᾶσαν ΙΤΑΧΕΤΗΠΕ» «9ο ο πι ο. ο, 

μή λος λρθέρως αι ηρὰ ρα ο Πταπιεπία νεημηάθηξ, 1σά Ῥ 5 Ιππρο 
ἀπεκήρυζω" τὰς δὲ διφθέρας πι ἐπισαξαυ]ες ἐπιτάςδ5 πώ. 

" . ” λαοδω που : ὰ ] ΄ 

| ολες -- Ἅ Εν 852 
ή 

τα Ποιεῦνται Αγοῦι 2. Αὐτῶν 14. {οῦ. «1. ἃτ «4δεῃ, χΙΨ. Ῥ. όρ1. 6 Φορέουσι «26Η.» εἳ ΠΊΕΠ18: Φέρουσι ᾖεά. 

Ῥαμ]]ο απίο βαλάνῃ «γώ. ὃς {οπιροι ἄρσενες, Ίπ «δουν. (4, 1ΜΦΟ. ἔρσενε. αἱ Κωτάπερ δὴ οἳ «ἄγοὂ. }1μ4. ὤν 

Ῥανή..Α.. ουτα Ε4ά. ο) ΝΤ. αὈεταί. τ 6 ώς. ον πα ο ο Τ Εἶος ΠΟΠ Ἱαρίτ «ερ. ϱ Τούτοισι {γοὸ, 
Τεπι ἀπιεῖσι 1. -νλ., «40 ρ]οήφια ΜΦ5. οοπίοπήυπε. .ὁ Κίκους Οὰ. ἆ Ζὸς οτα Φγρῦ., ζοὼς 49Δ. ζὼς πο. 
γυ]σο ζῶς. ῥὁ 1. 419. «4γοῦ. νι]βο οὖν. / Απινεκήρυξαν ἵπ ἠήε].. {εὰ ὁ πα παρα ΤεΥτΙας ττεταε Παρετ{οΠρῖο» 

αὖο Πιοάο «Φά., ἴπ νυ]ραῖο οἵππες Βαγ]η], 7. «γορ. αἀαιΠείουπῖ. 10 Παυσ Πΐπο βοὐ]ήκ να, τ8ό, 

ᾖΗκῄπιο. ἨΙά. 1. 1σο. Νονί ος νατίε πΙπαΤΙ, ηἵα ο- το Ἠαετει Ερϊτ. ΧΥΤΠ.Ο 11 ΠΟΥ ρα]πιατήπι {οσους ᾱ- 

Ῥετα ἵπ ρο[ετυπι {αρετ[οάεπάμπΙ 68, . τα ππι ἐκ τῶν οθ/]εη 1 αἱ. 1». τ. ἆςε ΟΗΕ. ΑπΙΟΙ. Ρ. σσ.» πεηιε οπαί ἃ 

σησώμων» ποιεῦνται αὐῖ νοίηητ» ααχίµατοτεπῃ «ἀγεῦ. α]]α- Ἱαρία ΙππΙπεΠ. Μ]αϊας εδτ, αοὰ Πεγοζοίο ΠπρίηβΙ- 

ρατο Ροδίυπτ. Έρδο Ίος ΡΗΤΓΟΠΟ ποπ Ἠτοτν ος την: ἆς ου]ςσς» αὐϊ 6 Ίπαδεπ]α ραίπια 1η {οπαίπας Π1- 

ο0. Θερωπεύουσι τά τε ἄλλα,] Ἠῖο νοςες Ίδια ποᾳπ ἔευτα Ἰπετες» Ἡξ ἀαέτγ]ήπι α πια ατείη ρετάισαῖ εἳ 

νἰάστισ Ἱερῖςίο «1δεμαεωι ΧΙΝ. Ῥ. όρο. Ἔ“. απας 11 νει- Ἰς τοππσῖας Ἡαειεατ» πιοΠΙΟ ΠηΙ]ε εκ[ε: αὐοά ἵῃπ σἩ- 
αηπαι 31. Υοϊεότας Π1απη ΠΗΙΠΙ ΓεΦΕΠΙ ν]εγεητης τοσαρο-  ριϊβοαιοπο {ας ἱπαποάικεταε, 1ά ΠΗΠοσίοιπ αΠδΙΗ” 
τασίο» Π Ἱερετετη: τώ τε ἄλλα» καὶ τὸ ἐιρημένω καρπῶν Ιδίο Ἱπρτιάσπτετ αἆ ραίπιας: αιάϊεπάμπα εδ[ο Τῤευ- 

ἐχόμενα. --- ΕΤΟΧΙΤΠΟ {εαιεητία Ώμης, 1Π ποπ. εκ ῥῤναβω, ἀοέαιη {πα ἵῃ ατίο Ἠοπηίπεπη, (πανίς ασοι]- 
Ά1βεπάεο ΡΑΤΗΠΙ» το[Ηπιεπάς 1µάΙ6ο:. τῶν γὰρ Φοινίκων» {απο ο. Νατο Εεγοάοίο ῬαϊτοπΙπι 4προ νίταπι ογι]- 
ποὺς ἕρσενας καλέουσι, ἁοὐτων τὸν κάρπὸν περιδέουσι τῇσι ̓ ἀπ ζωήΐωη Ρομ/εάγαμη» αμὶ Δοά. ᾳ ν]4ρε/ οτἰπῖπα- 

βαολανηφόροισι τῶν Φοµίκωνν ὕαω πεπαίνή τέ σφι ὁ ψὴν τὴν Ποπας ἀοξήρβπια ἀἰερμ[ῖε, οΏεπάτηιε Ῥαἰπηῖς Ρε ο- 

λογο ἐσδύνων' καὶ μὺ ὠποβδέῃ ὁ καρπὸς ὁ τοῦ Φοίνικος" τιεηίις Ρ]αρας Πα οΙδ, πε ρα]πιη]ᾶς απτο πια ζηγ]- 
φῆνας γὰρ δι Φορέουσι ἐν τῷ καρπῷ οἳ ἔρσενες, κατώπερ οἳ Τετα απ ΡείΙ 1ος. ο/ζεε» νε τοὺς ψῆνος [ιςσι- 

ἔχυνλω. Ἠις Ῥεγήποιε Ψλνες ἵπ (ο. Πετοί, Πε}- τν  Πεγούοδη (α[ίεπι Ε5{6 οομ]ατπι, ὅρο ὀγα η 
οδέως 1η ν. Ψηνίζων απἰγια]εμ/0ῃ οδίο {οηΡίτ, ὃ εἰσδύεται. εκ Πογάπα παγαΏοπ1οιῖς 4ε ρα]πιητήπῃ οοπ]ρίο {οπΠ]ρά- 
εἰς τοὺς ὀλύνθους τῶν σύκων. καὶ πεπαίνει αὐτούς. Ν1ά, δΗ1- ἴαδία» «π{δο/αρ. Ἠ. Ἡν 53. Ρ. 165, ὃ 

ων {π ᾽Αγερίνασος. Ζεμοβίων Ἡ Ῥϊον. 93. ἐνδυόμενον ες :'4ο. Νομέας Ἰτέής ταμόμενοι] Νὰς Βγοαρμνη 1; 
τοὺς σφῆνας (Ἰοβοτῖπα εἰς τοὺς ὀλύνθους ὁ Ψὴν) τὸ ὀηρίδιω ΙΜΗεοΙ. 6. 1ο. ὃς Σ. /.εὐῥαγάμη Ἠπηοβᾶ, χΠΠ, 1 ᾱ., οὐΐ 
εερεζ τούτους καὶ πεπαίνει’ Ίάεπι ναιοιτα πεπαίεῳ 1Π ο ος 8ο 7α)ση ΕΟΤΛΙΤΕΓ 11 ΨΙΙΠ τονορηγµ,. ες 
οαάσπι τε Τδεοβῥγαβηε αἈμίραεταϊ 4 σας Ῥ]απε, απ, 1μΗ1ρς πανῖριις ομ]ες {πεΙῥδΙ ην ΑΠΟ], τ.. 7.Ρ. 116. 

ὄ,χα. ---- Όε Πίο ἵπ Εάά. Πε ὃς αρπᾶ «δε». Ἱερίτατ ἵνα «46. Ῥΐκους Φομμρῄους ---- οἴνου] Λά[Πρα]ος ἠοέίς νἰ- 

πεπαίνηται' ΡεΙΡεταῖη;: Βπστις α[ραθαπτα» ἴνω ὁ ψὴν 115. 451 ΟΗΠΙ 7ο] Φοκήῖου εοτήρυηε, Έπεηιεης ἵη 

ἓνν βάλνον δλύνων ποπ, «ὐ κυγή κ ονροώκεαω. μλοο ο γληὶ Κοιν. ωορλον Κύμω Άναρ. 1.Ρ ο 
ο μμ. ο... :.0ἱ)ον ἓκ τῆς (αλόνου ένο τῆς ὧπι 

50. Θεραπεύουσι τά τε ἄλλῶν ποὺ Φε. ] Ἠπες ας τοῦ Φοίνικος πάρε]ας, ΊΝοῇοΥ {11ο μα πως , 
Ίπτος {ο αριανῖ» αιο οναβοπὶ πεχης τε Ἠτοι, {εομτής ΤΠ. 90. Φυρια ἅπιᾶσι. ευ” ἀετεῆης τῷ ἀπιεῖσι {ει 114- 
ἠμάϊοίηπη σα Ίπ ο). Ῥ. 738..6ἳ απί ειπα εχ[ορ- μη ΓηοΗτ» πομ οπρίο, Ψἱάς πε, 66, {ε, Άορ.α αρα πὰ Τδεφρύγα) ΗΠΙ. Ἠαης. 9. Ῥ. ο δτ, Ὄνορ ζφὸς ὃν Φίο ορογε, Ζῶς (παοσαο ἆἷ- 
ττς, Ἱάσῃι Ο0//. 5 Βαν ω εἴ Κολ ἵπ ορἰπΙοπεΠΙ νε- 1εξ {ΟΙΠΑΠΙ ποπ Ίαδοι, αἱ σῶς Εαἰκ[οτ., {ογναθ{επι, 
ΠΙτ. Ψϊᾷς ᾱς Ἠάος αῑπο 204. α δέαρε/ σορεπάα οι «Λοβεγ τν, 76. ἣν σῶς καὶ ὑγης Ὃ ονρονσρ ες Ώερε 
Φα/Ιαβο θοπ(Η]ε, πέφις αρ{ητάς» 1ο ατρίτο. Ῥήπιο «Απῆςί {οηρίοτες, ὀοῤῥορίος Οσα, Οοἶοῃ, ν. 1008.» 
Τουτῶ» τὸν κορπὸν. ΤΗΠΙ ἵνω πεπαίνή τέ σφι ὃ ψὴν τὴν τ--' ᾖαλίρίά, Ἠεομὺ. ν. 994., λαο Ῥμπράρῃ. ϱ 87. Β' 
ὉυατΙπΥ Πο ῤιμῃ ἴσια ο5ε. ὃς αά {εη-' Μιάε {ηῇβαιό. ἵπ Ἠοππου. ϱ. ΡΕ 

ΑΡΤΑ ΡΥΤ “ΤΑΠΙΟΠΊΠΙ τας ΕΧΙΡ Ἕμλες, λαο ΠΙΟ. Ῥ, 057. ετ Τρ ή 14. 11 

λαο Ὡθοσαβημα, Ἑε Ἠαότοπας ἀοάημπηῖς νίτίς Ἰ- Σῶ9.. ο ντος”. 

επς΄ σαἱευ]ήηχ αάάο, ο ισὰ ψογο ΙτοταΙΕ 10/06 ὃς 5ο. Απενεκήρξον ] Οµαπ]πι οταξ Ίτογα ααπεροβ- 

αλλ, «ΗΡ Ῥοβαῖαηε,. αιοπίαπι φῆνως», κἀρπὸν τα ἱεηρικίο ἐπανεκήραξων' ἠπ[ροΥ [2 ῥγαρορη οεμάζ 
νἩ ὃ Ορ, Ὃ ος εκρῄσµόγηπε, νοΙΘΟΙ. μὲ Ἰωίία 6: ῥαμή: Ῥοσίαμαίη Ώέπηρα διαθέωνται πὸν φόρτο, ------ τὴ 
ο εετία» Τί β τεί ἄπε, {η εοεῖ μ- κμλάμην πάσαν ἐπανεμήρνξαν, Α΄ Οπου νΗΙΡΑΙΗΠΗ 

| επι Ά. 

! 

. 



ού ο σοι... ςι͵ι υ...Ἄ.''''----.--Ὀ ἵἵἵ“'-Ὢ 

Ομ] 19 οοεροχµΠα. Ίμερες ἂε Ιοεληάίο α ετ, ῑ ο ο ΕΡΕ, 1, 03 
« 9 - 5 ͵ 5 4 2 ρ ΄ ἁ ἡ. ο ϱ .. ΠΗΠΕ, εοθ(!ε 1 Αιπιεπίατα αρῖταηπες αἀνετ[ο ' ὄνης, ἀσελαύγεσι ἐ6 τοὺς ᾽Αεμοίες, ἄγα τὸν πο]αμιὸν ” ν ὦ 9 9 στι. .-1- 2..ν ’ 2 επ Βαπήπε παν]ρατ ρτῶ Ί]]ας ταρίἁιταῖο γὰρ δὺ οὐχ οἷά τε ἐ5ὶ πλέεν οὐδοὶ τρόπῳ, ὑπὸ τά- 

1 ο” ον λ ον ” ᾖ ΠΙΟ Ῥαξίο Ροΐεει. Ἐτορίετεα επῖπ 4ποαιε χεῦς τὸ ποταμου. διὰ γὰς ταῦτα καὶ οὐκ. ἔκ. ξύλων 
. ή ο, αφ δν 7 39 ν 

νὰ ..ς ρρίς, [εά . εν λος ος ποιεῦται τὸ πλοία, ἀλλ ἐκ. Φιφθερέων. ἔπεὼν οἳ τες 2 υΡΙ αΏπος αρἰταηἁο ἵη Ατπιεηίαπι το. ον, ο; πίσω το ον ο / ἀῑετυπῖ, αἰϊα αἆ αυπά επι πποάΓ1ι Παν]ρῖα σοι οὔνας ἐλαωογτέ απικωνται οπισῳ ον του λομοίμεν . ων, ο ων, η ΔΝ λ Ν [πμπε, Ῥε  πανος απίἀεπα ΘοἵΗΠη τα]ε Πιητ. ἄλλα τρόσῳ τῷ αὐτῷ ποέώται πλδα. τὰ μὲ δὴ 9 . α- ο. ου ο» η] λ . ον» 2 “ν Δ ον / 1ος Απιῑζία απτεπχ ταἰί Πεππτασ: ἁπαβις απσίπη- Πλοία αὐτοῖσι ἐσὶ ταῦτα. Εσθητι δὲ τοιᾖδε χθέων- 
.. . . ο ”.. / ν 2 ἆ ο / ΓΗΓ ΤΗΠΙΟΙ6; πα πεα Ὥσαιε αἆ ρεάες ἀεπιίδ- ται » κιθῶι ποδνεκεἰ λυέῳ χαὶ επι ἃ τουτο ἅλ.- 

{οηρί ἆοθμοιης αρ. Παγλοςγ, Ίων, » 

[α, επ! αἱτεχαπα Ίαῃεαπη {πρετίπά στ: Ῥο[τείιο 
οαπςἰάαϊῃ Ῥοπα]απη εἰτομιπ]]οϊοπίος, σα]σθος 

᾿ ρω λ / ἷ ας λον εἰρηέο χιθῶα ἐωουδύει, καὶ χλωΐδιν λευκὸν 
650 περιβαλλόµεοι, ὑποδήμα]α ἔχεσι εωιχώρια» πα- δεταπῖ δΕΠΙΙ6 ποτε, {οἱεῖς ΤΕ Πευαπίς ρῶπε {- 6 : ας « τη]]ςς. 

/ ο. / 2 / -- Δ Ν΄. . Ἔ : σια τὴσι Ποιωτίησι ἐμβάσι. χοιμῶντες δὲ τας 6αρίτα Παρεπῖες ςοίπα!α, πηττῖς τοάῖ- ας ο ὸ γι; μβ ν να πηπης» πηριεηΏς εοτο «οτροτε ἀεΙριι. Α- Χάφαλα» μΙΤρήσι αγαεοτα!» µεμυρισμε 
ηυ]υπι Πρπατοτίαπα αιῖδᾳμε ϱο[ίαε, οἳ Ῥασι- σώμα, σφθηγιδα σι, ο οκ αμα μαες 

η .ε ’ / ης 111 τπαΏ {αέξμπι, οί αάρςτ Ροβταπι απῖ πια- ροσ’οίητο" ἐπ᾽ εκάσῳ δὲ σκἠ τρῳεσεσι πεσοήµε» .1. . ἀ ον Ἀ Ἀ λ λ Ἀ Ίηπι, απἲ τοία, απί ]σπι, ααῑ πηπ]]α, απξ α-ζοιο Ἠ μήλο», Ἡ ῥόδο, 3 κρίον, Ὢ αἰετὸς, Ἡ ἄλλο τι,' 
» . 5 .λ ”/ ο» ζ 

ἄνευ γὰρ ἐσισήμη εἰ σφι νόμος έσι έχευ κλνα 
Ὡι Ν / 3) λ λ ρω ΜΝλ / πα αὕτη µε δη σφι ἄρτισιο περὶ τὸ σώμά ἐσι, Ἰδόμοι ὃ 1οόεΠ]{ης. Ίμερες νοτο σοπΠΗ (ίσο 1ρ515 μα {1Π5: ἓ 8 ς 

Πας απῖά: παπι] αὔεπο {πβρη] δείτατε {εερίγάτη 
155 Πείας, Αταιε Ἰίο ΘΟΣΗΠΠ 6ΟΥΡΟΓΙ5 εδῦ 

γ ο πα α-ὴ . λ / οδὶ 2 : . αυτοισι ὠ9ε χατεγέατα] ο µεν σοφώτατος 09εν χα” ππα απ]άεπΙ ρπάεπᾶκβπια, αυ απίυη εσο {5η- ο μας . 
υτ], 

λ / Ν ς / ο» ν 5 ω. 32 Ί νι : γετε ο, σπα Ἠπείος, απἱ {ππι ες Π]γτῆς, απάϊο Τα γνῶμη ο κο λα Γλλυρώ - Θες Ππρα]ος ρασος {εππε] αοϊαπηῖς ἴδιαζο πυάνομαι χβῆσθαι κατὰ χώμας εχάφας ἅπαζ Ξ «- . : 2, 5 / ϕ ΑΛ ς / Πεβραπτ. σρι γ1σ]ηες οβεέϊαα ο5[οῃί πυδῖ- τοῦ ἔτεος ἐχώσ-η ἐποιέετο τάδε ὡς ἂν α] παρθένοι Ίε5, 635 Φπππι ςοπρτεραθίεπῖ υη]νοτίας, τ- 
πηπῃ 1η Ίουμπι [ο Ιπηδίας τεσἱρίεραπε, αὖας 
αιγουπι/[τεπις νΙτοταπα Ετεπεηα., {πτρεης 
Ρτῶςο Ππριιαιῖπι νεηάσρας: Ρτίπιππι ααἱάθιη 

5 Ὑθρίατο γάμων ὡραιαι, ταύτας ὅκως συναγάγοκν 
/ 5 Φ ολ 7 ο) απο ογ δὲ ν πάσας» ε5 Ἐν χωρίω εσώγέσκω ἁλέα»' πέριό δὲ αὖ- 

᾿ ο» λ / 
τὰς ἵσατο ὅμιλος αγδρῶ" ἄνισὰς δὲ κατὰ ἃ µίφέ- 

/ / / ου λ ν.δ / : ος Οχάσ-ην χηρυξ πωλέεσχε ὣτα μεν την εὔειδεςά την Ρυ]σΠε παπα οπηηῖαπης {6ουΠάαπη απ σνροςὸ ο Σηβ ἕ πωλέεσχε, πρῶτα μῶν τὸν εὐιδεσάτη σος Ν ευ ϱ/ » ς νν λ Ύμ.π1 Ί]α πιμ]έο νεπάῖτα «οε[ετ αυτοι, ἀἰαι ἔχ πασέω' μετὰ δεν ο α ρωας αλα ΡΙος]αιπαβας, αι Ροςῖ 1]απα εε[οι {ρος]οβςα-  ἈΧρυσίον «πρηθείη, ἄλλη ἀφεκήρυσσε, Ἡ µετ ἐκεί- τα, Ψεπάεραπτατ απτετα 1π εοπηΡῖυτα. Βα- 
Ῥγ]οπῇ Ιδίτας, απὶ Ιοςυρίετοδ εε Πάεπι ππαταγῖ 
παρε εταηῖ, Παιταπὰο απδααε αἰίεταπα {1-9 
Ῥε[αηίες πιετοαῦαητΙ ρα]σειτῖπιας 41α5α18. 
Α: 8.εκ Ριερε αἱ εδίεπι ραταιί αἲ πηρίίας, 

νην ἔσοε εὔειδες άτη. ἐππωλέογτο δὲ ἐπὶ συνοικήσει. ὅσοι 
μὲν δὴ έσκον εὐδαίμονες τῶν Βαβυλωνίων ἐπίγαμοι, . ὑ- 

ο περβάλλοτερ ἀλλήλες ἐξωνέωτο τὰς καλλισευούσας" 
ὕσοι δὲ του δήµε ἔσκω ἐπίγαμοι, οὗτοι δὲ εἴδεος μὲν 

2 οἱ 9 / ρυ εἶ 3 Ἀ / / λ : «οὐδὲν ἐδέοτο ου» ἃ ἂν χρήματά τε χαὶ Ἠ15΄ποη ορις οταῖ ρι]σμτα Έοτπα: Ίπππο 1 ος ώ μν . ω χῇ . δύ, οἱ ἐξέλθαι Ῥεουπ]ας Ππια]αις {αάϊοτες ν]τρίπες ασαῖρίε, «χι παθνρᾶς ελαµβανο, ὧ» γαρ οἩ οἱ εξ' ) Ῥαηε. ΊΝαπι Ῥιεο, υδί νἱτρίπαπη [ροςϊοσΙκῇ- ρυξ πώλεων τας ἐὐειδεγάτας ία παξθθων, αϱΝ « ολ 5 Δ 3. / . 2 .» / 2 ο” ΠΙΑΤΗΤΏ Ῥετερ]είεῖ γεπάἸείοπεπα, εχείταδαι 4ε.ΟΟὰν τὴν ἕ ἄμορφεφάτην, ἢ εἴ τις αὐτέων έµπηρος Ίευ 
/ 3 : {ογπαϊκβπιαπι, απτ Παμα Πἱαατη ο5/οι πιια]α, 

.παις Ῥγος]απιαρατ. ἀῑσεια; αι]κᾳπ]ς νε]]αί 
ΠΕΑΠΙΠΙΠΙΠΙΟ απτΙ αεςερῖο 64ΠΙ 1ῃ ΤΗΒΙΓΙΠΙΟΠΙΟ 

/ ’ Τὰ. 
καὶ ταύτην αγεχἠρυσσε, ὅσις Ε έλοι ἐλάχισο χρυσιος 

3) Ἱ / .ω ἡ ο. κ. « λαθων συνοικέευ αὐτῇ" ἐε ὁ τῷ τὸ ἐλάχισο ἃ ὑπι- 
/ / Ακ ἁ τοπ 9 λ ων. απο δια αμιέγὼ προσέκειτο. τὸ δὲ ἂν χρυσίον ἐγίετο ἆ πὸ τῶν παρετε » ἆοπες ΠΗ, αἱ τηϊπίππο σοπίεηῖις εσ[οι, μες ον πω ο μες μ νλε λίδν. αἀἀϊςετοίατ, Απταπι νοτο Ι[ιά οκ {ρεοίοβς αρα. έρμας μάςρ 

Ραπῖ 

α Ιηε[. ΐεζ. {κο]ς. αΠϊ τούτῳ. Μος εἰρίνεον «49Λ.. ἐρίγεον «4γεδ., ῃ ζάἡ, Ἰρίνεον, .ἄεδ. 1η σεἴοτῖ5 οι «41ο περι 
γοίατο «4γεδ. 6ἵ ΠΙΟΧ συνόφοιεν. 
“Ίγοῦ. Ίκεηι, 7Η4, πιαῖρο ὦ1ερδ., {τυαι0. 

κε τὰ . , ο : : ορ.  Ά μα πει ρν , 12 ή ληι ο πω ος 
γηβιπίρας οοπΏςΙερατατ, ει [ς {ρεςϊο[Ώ εἶοσα-ο καί εμτρ8, ἐξεδίδοσου. ἐκθοῦναι δὲ τὴ ἑωύτᾶ )υ 

Ύά- 
ὃ Περιβαλλύμένος --- ἔχων 

ολλόμενοι ---- ἔχουσι, [εὰ «4γοῦ. εἶχον. επι Πα πι τοῖσι Βριωτ]εσι }. {γοῦ. ετι- σ ΜΜ οπιπες ρταεῖεί {Η. {π. ο ή. 41, 7 “γοζιν α 1 πραθείῃ. ΤΗ. 491. »Τ441. το. Νιά : .ᾷ (την {4.5 ἔππι ἔμπει- ρος Ὀἱς «41,: Ρτααϊστεη ρτο ὖε «{9ῇ. Ἰ. ᾗν ας ; ο ιο ) ᾷ ζην. ὁ  ἵκετ. 1Η. 4. {γοῦ., 

συ ἁπεμπωλεῖν οοπήραίαθαε Ο]αῦ, “40γε/οῦ. Ῥῆμς. Ίζμο, ρ.584-. ἐγκηρύσσειν ΓὪΠΊΘΠ (πα6ειπι αδ(α πιθοιῖπι, ΟΡΙΠΟΙ» περανυτής; Τζ ράἰάεμι ἐπαγεῖπον οἶ, νι. ο, 6ο. αὖ ζ16/γεῤ]ο ὃς ιδία οποίαίπῃ, ἆ ποβσυπι Πα ρΏιις τε[ροπάςε. «Ἰζαήηιά υ006 ηΤοηίος {περο ἀἰσυπευτ ὤναφωνῆσαι, ὦναιω]ρύσσειν, ὠνειπεν,. Ὃς Ρί46ςοΠ6 τος γεπάσπάας ΦγοςΙάηή/ε ὠνωκηρύσσειν Ὀῖς «αλά Ὀιῖτ {1ε- γοή. 1.6. τῷό. Νο[Ἠο ἑλπηζη 1οςο { Οοάΐοες σοηΏ/ρίΤα- τεηῖ 1η ὠπεκήρυξων, σαι{[ας ΠΠ] οε{ος οµς ταριυά1ατό- ων νατρπι, ΙΠίΘΓΘΠΗῃ Πρπίβοαας ϱο/ ΛΥπεροήε υεή- 
4ογον Νε] νεπάεπᾶα σος) [,)ήζοργο Λραροοηήε, ὑπὸ κρυ- 
κορ Νε] ὑπὸ κήρυκι πωλεῖν. νε]υε αριιά Ώεποβό. Ο. Δηῖ- 
{1ο6. ϱ. 436. 8. 905. 1π νοτβι Οοιηὶρὶ 2 αομΐε, αυ ᾷς 
λλες εφέ / αν ὁ κευφρι ο) κλέ ώς ὠπεκήρυξ ἐκφέρων' Ἠεμαηώγ] ὠπεκήρυξε Ψ : μας μναμο ἵνα ν «ΙπΠΙοΡΙμς ην. 
Εηρύξοαι εχρ]σαῖ ὑπὸ κήρυκι ἐπώλῃσε. {/αε Εοτῖς το[- 
Ππιοπάιπι Ἠϊο {οη/α νουρυπα Ποηποητας Ίῃ Βίων πράσει οἱαημς, ΝΑΤ, δν ὦ νὰ ΚΕΝ. κ. ον Ἠ]ρίνεον κιθῶνα]. Ῥεπο «4εζ.: {ορίου Ίρδενῃ, 01, σῶνας εἰρινέους ἐ τες, / {ρινέ 7, οἵττ. ν 5 ἐνδεδυκότερ. .ΛάάΕ πίλους εἰρωέους τν, 

ΟΠ αά1ήῃΡΟ., //Ζοεν) ΟΠΠΠΙΑ Ἡῃ {ΕΓΠΙΟΠΕ τεργαρ{οῃιω«[ὸ δ 3 παθς {1ο τὰς ΧΝΙ, Ρ. 1089. Λ.Σ 1ᾷ π]ΟΠοΤΘ ολα ̓ Το(ΕΕ πι 1Π ΙΗ{ΘσΤΙΙΠΙ ο δε ρἱυπίαπι {επεᾶα- ΗΠῃ ο... ας/ς, ο Ηεάΐο. ἀεάϊε., Ἠ]μ]οιπι μδνή πεαας ρε ββαλλόμενος ὃς ἔχων ϱαήπι β0ἱ βη]- οἵμ1η, 9ο]ες ΠΠογοῦομμς οκονοτεῖπης ς Ρ]υτα]ί αἆ Άπριι- Ίαγεπι ΠΙΠΠΕΓΗΠ Ῥευρετο ὃς 4 ΡΠοτεΙη τεγοετῆ, ιο. 

ο δ ες. 41. τοῦ. ως ὃς αἲῖ θέλει. Μοακ βαλὼν «Η. Πεια (εἴστ ἐπισαμένφ. { Οιήπαιε αφε {εᾳάμπεας νοσες ἁσβιηῖ «{γοῦι 

δο 

197... Μος ἰάσπι α]ῆε. Έσσα εχ Προ) Αρίά, γι. 
9539. ὅτο,» 4ε Ῥατεῖς ὃν δὲ πρῶτον μεμάποιεν --- ὀμῷὶ 
μὲν αὐτῷ Ἠάλλ᾽ ὄνχας μεγάλους ------ αἱ δὲ Φρένας ------ν 
ας Ἠιήας 1ος (ζήτα αάσυγατα τε[ροπάδητ, Ῥοῦ- 
τας 4εεί ἐκάση, ομϊμςπιοθί νοχ ὅτ Ἡὶς αἆ {οπτοπΏαθ 
εοπρΙειπεπίάπι αἀνοσαπᾶα 65ε, ας {αερε αἶίας, 

76, Ὡς ἂν οἱ παρθένοι ὅτο.] 1 ασεπάῦτα ρυτο νε] ὧν 
ἂν, παμε» 1 πῖς ἴ]]ιά ῥταεβοταῖ, σοῖσι ὃν οἱ πιαρθένοι »ε- 
νοίωτο γάμων ὡραῖαι. Ἱερίτιτ Τ.τ. ο. 85. τοῖσι ὃν ὧπο' 
νένηται ἐκ τῶν οἰκηῖων ὤγθρωπος.  Ὃε ριε]]ατήπὶ πος ἃ- 
Ῥυά Δείγτίος πιετοατή Λοοίσης αρῖτ αα[ο. ολοδσεέ 
Ῥ. 903, 16. «4/ᾳη. νιᾶ. Ψ. Ἡ. τν, Ρ. 398. ὃς ΡΕΗΞ0- 
115. Σφυρομώται περὶ πότον τὰς θυγατέρᾶς αμ αν 
Ζεποδίως τον. ν. ος. | ο άν ον 

: 86. Ἐπίναμοι, οὗτοι δὲ εἴδεος ὅτο.] Ώιπε ο 
ΠΕΤΕΠΕΗΣ νοσι]αᾳ, πἹθο αὐίάσπα ϊμα]ςῖο χοξΗΗ5 1 ὃν 
Ἠαεγετεπε Ίπης ἵπ ποάπα {οτῖρια : ἔσοι δὲ τοῦ δήμου 
ἔσκον ἐπίγαμοι, οἳ δὺ εἴδεος μὲν οὐδὲν ἐδέοντο ἱόρήΞοῦ 0υτοι 
αὖ αχρήµατώ τε καὶ οἸσχίονας παβῥένους ελῶ μβ πω 
Θυοά πια ὧς φὰρ δή οἱ ἐξέλόοι ὦ πΗρυς πωλέων, Ἰπ]- 
Ἡ] οξτία ΠΟΠ ρ]ασει, ο, [1 Ἶρος ΝΑΙΚΕΝΕ 

86. Ἐπίγαμοι, οὗτοι]. Έλα ο Ὁ ΕπΙΟΥ οχαξίο» 
η: ” εἴδεος οὐδὲν 6» ΜβΗΣΟὺ» οἱ ὃ αὐ χρήματα. 9τ8- μμ οὐτοῶς Ἰάσμις πονὰ ανα ουπι ὃν ορ, ὦ χέ ὧρ διεδέλίοι ὁ κήρυξ '--» 8µο {επῖδπᾶη ραμ]1ο Βε εχρέ”- 

Προς, ον ΡΟΗ ο 

48 
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ση 

81 

ο Ἡ «Εν {δα θςΏ. Ἀ 

ἃ 

τ ἵ ] Ῥηε][ή». Ίτεπι ἂε αρτόῖίς, (ερυ]ωτα, 1ά8ά, δε Ρμτσατ]οΒὲ 
Ρος οοηεαΟ Πα, Όμ]εμς εμετὶς 

β 2 ου 3 . . γατέρα ὅτεῳ βούλοιτο ἕκασος, οὐκ, ἐξην, οὐδὲ ἄγυ Ῥατῖ ἀείοτπιε ἃς τηατ]]αρ, Ἐ]οσατε νετο ΒΙΙαΠ4 
4 ἐ[γυητέων ἀπαγαγέσθαι τὸν παρθένο πριάµεω, {Πτα επὶ φπΐεφιε νε]]ετ, πον σερατ, πες οὐζ- 
ἀλλ ἐγυητὰς Χρ καταφήσαντα», Ἡ μὸν συνοική- 
σεν αὐτῇ , οὕτω ὃ ἀπάγεσθαι' εἰ δὲ μὴ συµφεροία- 
Το, ἀποφέρῳ τὸ Ὑχρυσίο ἔκειτο νόμος. εξ δὲ καὶ 
εξ ἄλλη, ἐλθόντα κώμη» τὸν βελέμυο ὠέεσθαι, ο αΠτήτη ΤΘΔΓίΡΕΓΘΙ, (ΟιΙπειίαπι εκ αἱἱο Ῥαρο ΄ 

απατα επηρτοτί ας εγαῖ Ππε Βἀεῖιις[οτίριις ἄρ” ΄ 
4μσετα ῬΙε]άΠ1 9 {εὰ ἀαῑὶς Πἀεϊας[οτίδις, οετῖε 
{6 ἀπέξηταπα 1απη Πχοτεπι, Ίτα ἀεπιάπη αθα- 
εετε; Π 4ε Ἠος ποπ σ«οπνεπ]εραῖ, Ίεχ εἴαῖ 8 

μέ νυν κάλλισος γόµος, οὗτός σφι Ἰη' οὐ μέντοι νοπίεπᾶ Πσεναῖ πιετοητὶ ῇ νε]ίει. σε αριᾶ 
γέ 6 Διετέλεσε ἑῶγ. ἄλλο δέ τι ἐξευρήκασι γεωσ γε- «ος Ποπεβσβπια Ίεκ ετατ, απῶ ἵαπιεν αἁ πος 
έσθαι, ἵνα μὸ ἀδικοιν αὐτὰς, µησι ἐε ἑτέρῳ πό- ἵεπρις ποῃ ρἐπενεταν]τ. 8εὰ πονίςβπιε αὐπά 
λιυ ἄγωνταμ ἐπεί τε γὰρ ἁλώτες ἐχακώθησαν χαὶς αι/άάαπι εχσρριτανετιητ, πε απῖς Γεπιίηας 1η” 

3 / ω) ο» , ' 

οἰκοφθορήθήσαω, πας τις τὸ ὃημε ἆ βίε σπανίζων 
/ λ α/ ν ν ι ὸ 

καταπορεύει τὰ «ηλέα τέκνα. Δεύτερος δὲ σοφίη δε 

Ἱπτία αΠισίαϊ, πενο αιιῖ ααπα ἵπ πτρεπι αράη- 
σαι. Νατη ρο[ίεαηπαπ εκριρπαςῖ πια]ε αοεερᾶ 
{απο εἲ τες ἆοιη] ΕΠΕ Ῥεταιτα, υΠήδα1δᾳΗΕ, 2 / ᾷ Ἅ λ / 3 ν 

2 Ν 3 / : . λ λ / 3 ο” ἓν ος 4 . ῥ ἀγορη " εκφορέησι οὐ γας δή χρέωται ἰητροῖσι αἀ]ρίτ αἆ ααᾶβηπῃ «οΓροτο {ασϊοπάπη, Αἰἴθ- 12 
/ 3 λ λ / . . . 

προσίογτερ ὢν περὀ ΤΟΥ χάμνοίτα» συμβελεύησι περὶ [Οτα1ῃ Ιἴεπη {αρίοπίε οοπ{Ητπίαπα ΠαΡεπῖ ]ερεῖα» 
/ ”/ η ο] ΄ ο τή γούσΒ εἰ τι καὶ αὐτὸς τοιρῦτον ἔπαθε, οχοϊον 

ϱ 4 ς / Αα 3 αν αλ / οω ἂν ἐχοι ο κώμνω, Ἡ ἆλλω εἰδο παθόντα. ταῦτα ο αν. / 1 / 1 σι πβροσιώτε συμβελεύεσι, καὶ “παραψέησι 6 ἄσσα, σοπ[μ]ᾶης, Πφηὶς ος 1ροο ευπἀεπι Παρήτ πο” 
λ / 29 ϱν ΑΛ 

αὐτὸς ποήισας ἐξέφυγε ὁμοίην γοῦσο, ὃ ἄλλω εἷδε 
2 / ον λ αν ἐκφυγότα, σιγῇ δε παρξελθεῦ Ἀ τὸ κάµνοτα οὖι 5 

ηα πρτοῖος εΠετιητ Ιπ Γοτπῃ: πεαιιε ΘΠΙΠ1 πῃε- 

1615 υππτάσς τς εὐπῃ αἀευητες, ἆε ΙηΡΗΟΙΕ 

απο, αἲἲξ ααπῃ γ]άῑς εοττερτΙη. Ἠας 1 αἳὰ 
"]ας αἀεάπῖ «οπ/{α]αηε, πογταπτάταπε αἆ εξ, 418 
1ρ5ε {ας1επάο εβαροτίτ Απα]ετη πιορπα, ααζα” .”/ λ ολο μα , ε/ τω ”/ 1 : - 

σι εοσιν πρ 3 επειρηται Ἠτα γουσον ἐχή, Ία- Πηπῃπονεε εβαρίς[ε, Νες [ι5 ει επ] ϐ- 
φαί οὲ σφι ο µέλιτι. φρηνοι δὲ παραπλήσιοι τοῖσι βτοϊαηῖσπι ΡΙΦιοτίτο Πἱεπιῖο, Ώες απἲεαΠατΏ ΕΧ” 
3 ο β ς / τας. ὦ ο» Ὠώ ὁ ον οὐ . . ὁ Αἰγύπτῳ, ὁσάχις ον ἂν μιχθὴ γυναικὶ τὴ ἑωύτοῦ  Ροτανετίε 4ποπαπι Ί]ε πιοτρο Ἰάβοτετ. Βερι]- 1 

-ἀὴρ Βαβυλώιος, ἰ περὶ Ὀυμίημα καταγιζόµρον ἴζα, ἔμγῷ εἰδάεπῃ 1η ππε]]α: Ιαότας βιπετες ΔΕΡΥΡΗΔ" 
« / } ς Ν ε] ΄ . ο ο 9 - τ 

ἑτερωθι δε Ἡ γυὴ τώῦτὸ τοῦτο ποιέει, ὄρθρι δὲ Ύωο-οο τὸ Ρ.1Ππη]]ες, Οπουῖες απτεπι οιπῃ αχογε πή{ζε 
ον ου ο ό λ μθ8. λουνται Κ καὶ αμφότεροι ἄγγεος γαρ οὖδε- 

ς ϊ Ν λ ον νο ἄψοται πεὺ ὢν λούσωντα. ταυτὸ ὁὶ ταῦτα 

τας νὶτ Βαθγίοπιης, ΠΗΠιαί σοη/{εεταϊο α5ῃάεῖ» 

ΊΗπ1 επίαπη αβ]υυπέυτ απωρο; πυ]ηπῃ 411ΡΡε να. 
καὶ Αράβιι ἱ πωώσι. ὁ δὲ δα ο) ῥα/µΙΟΙ " ποευσι. Ὁ οὲ 9η αἰσχισος τῶν νόμων Ρα παπ [5 αρ]αοτ]ηϊ ἵαπρεπτ. Έαάεπι ης εἴ 
ολλ ο / "δ. δν : . .. . ἔγί Τοισι Βαβυλωνοισι ὅδε' δει πᾶσαν γυναικα ἐπι- Άταῦο βασῖππτ. πα ἤδάετα Βαργ]οη]ΐς Ίεκ αρί1ϱ) 
χωρίη ἑζομένην ἐς ἰρὸγ᾿ Αφροδίτης, ἅπαξ ο, τῇ ζόμοδοιοπίρις πιοά]ς Γωάα» πεπωρς απΆπιαυς πιυᾖε” 

μιχόηναι ἀγδρὶ ζεύῳ, πολλαὶ δὲ καὶ οὐχ ἀξιύμθαι ΤΕΠΏ ΙΠάΙΡεπατη οροτῖεῖ {εππε]1Π νΊτα αἆ ηΓεπεείδ 
οω ς 

ο. ἰσγεσθαι ο. ἄλλήσι» οἷα πλούτῳ υπέρ εμάῖπεπιμαβετε, Οεἵθγατη πι] (ερ εἵ ἀεφΙσηαηῖεσ 
ολ. - ζωγέων ο, καμιαρησι ἑλάσασα], πρὸς Τὸ αῄηγυπι εοπ[οτίῖα» πτροτε Ον {Π]ς {ππῃεητος, 8 
[ρὸν ἐσασι' κεραπηΐη δὲ σφι επεται Ὁ πολλὴ ὀπισθω. Ἰπππεηφίη σαπιαῖς γεμεηίες, αἱ επιρ]απι Παπ 
αἱ δὲ πιλεῦνες ποιῦσν ᾧδὲ ο, τεμέκί Αφροδίτης κατ-ΦΟ[εηαϊα Ἰηεετίπι α ἵεγρο τπαρηα Επ ]1ε]] τα: 
έαται σέφανον περὶ τσι κεφαλ]σι ἔχησαι )ώμιγγος Ῥ]ετααιιε εἴϊαίη {πο {ασῖυπτ. Τη {ωπο οῃογῖς {δ- 

πολλαί γυναῖκεο, αἱ μὲ γὰς προσέρχοται» ο) 
 Ἡ/ / 

ἀπέρχοται. σχουοτενέες δὲ οιέξοδοι πάντα τρόπο 

δὲ  ἀεπῖςυΓοπαπι {απιου]1]η ςαρ]εῖρις βετεητος πα” 
τῶ πιμ]]ετες, ε αιΠΡιΙαἰθασσεφπης, α[ίζο ἀΐςοθ” 
ἀυπι. Ίναπι ἀῑνεγῆσι]α ππάεοπηυο βιπίσυ ςτοἱ / Ν ο» ο ον σ / : 9 ὁδον έχεσι διὰ τῷ γυναικῶν» δὲ ὧν οἱ ἔευοι Φιεξιόντε ιο]ῃέλα νίαπι Ρι νους οσεοτηῖς ρὲτπη[]ετον 

: / 

ἐχλέ- 
ἐ: ]α5 , 

εἰ εχ αἰίετα ρατιεπιι]]οτ1άεπι [αεῖτ. 9.0 ἀ]ασιι- 

Γεππρ]απι ἀεβάεπίςσπα, οΙΠ1 ΕΧΙΕΤΠΟ ΨΙΓΟ ςοπ{1Ε” 

α Ἑγνυήτεω «40. «γε. ὃ ΙΜ., ὃν ἄνεσθαι «4ἱχ., ὤγάγεσθαι ΣΠ, ὠνάγεσθαι ἠά4. ο Διετέλεσε ΟΥ: Ι16βῦ. 
εἲ Κε1η. διετέλεσσε 1Η. «49Α.. ΝΗΙΡΟ διετέλε. ἆ ΑΡΕΙ βίωυ «γοῦ. .ε Ἐκφέρυσι 1η. Ἴνο ἴπΏτΗΠν Ζ4γεὂ. 

{ 7 . 
ὁ "Άττα Ἰάεη. ὃ Όυο Ἠαξο οπΗΕΗΠΤΗΣ 1 «{γορι Νλοκ οὔ σφι υ 14. 49/. νι]ρο οὕπω. «ἄγεῦ, 4. πυρὶ 
νι]ρο. ἆ Οορυ]α νεπῖτ εκ 4. 4τλ., α.ῖς αρα. {7 1. τῇ, πρέούσιορίαἩ. Ομας [δάύμπαΙς, ἀσμιπε 77 ὃς 
᾿Αγοῦ, Ἡδαπς 1η Ο. 90ο.» είπα 2ο. 3 ΒιπΙΠε Ἠίπς Ρον ἄν 50. νὰ, ο «Α. ο Ὁδὼν 

΄ . 

90. Οὕτω ὠπάγεσθαι] Ῥϊπεσῖατε {Ἠεαΐο., αἩαπιαμαπῃ 
οτε {ήα νεπας εδί Ίῃ ]εάίοπο {επεάαΙΠΙ «49. ἃ αι ΠΟΠ 
πιω]τιήι «4ᾷμς τοσοα!τ. ΄ΓΕΙΠΙΠΙ εδῖ οὕτώ ἵτπ {επιοπιῖαε 
«οπ{δουείοπα. Νοβε Ἡ, ο». ἕν κλιβάνῳ διαφανέ! πήίξαν- 
τε, ΟΥΤΩ, τρώφουσι ΟΙΙδις 115 ερ (εογρ. καρῥε- 
ᾗης αἁ 48. 4ροῇ. κκ. Ἡπ. ΔΙΑ εσπἀιυχίε 0. Ίαγ/οΥ ᾗι 
Ώείπο/2θεμές ΝΗΙΑΠαΤΗ Ῥ. 193. 

2. Ὁ μέν νυν κὤλλισος νόμος ὅτο.] Π. δ]εβῥαμης Πῖς 
Ῥϊαεροίίετε αιμαεάαπι «οἱ]οσατα 1Π (γαεςῖς εδ[ε εΧεπι- 
ριαΠοας ρυίονΊε: {εηβμη αρίε: 9 ὅαεο φάση αρ 
{ος ῥο/6/21/ηηα ϱϱ//1ε{ά0 εγσέ, 6 ἡπ]μγία ἡλίας α{[οθ- 
714. ΠέζΜε 1Η ασ 4ΥΡΕΙΗ αβάΜοὐΡΕΗ{. «ΑΕΓΗΙΗ αά ᾖχες 
{ζ1έ 1/ΗΡΟΓά 303 ῥ6//ΙΑΜ(Η. Όππι 41Ο ποη {αςίο. 
(ὥππεσα Ῥέπε Ἠαρεπῖ. μας {εάεια 11ε πήρτα»(ε ορί- 
Ώαεις 65ἱ, {πα Πατίοπε ἐνετά πο Ῥοξ[ηπς, θεπρίὂ- 
τας» Πουίσίε ἐξ ἄλλης ἑλθόντῳ πώμως τὸν [βουλόμενον 
ὠνέεσθαι. Ίτααιο αλοπια επιῖαε αὈαιιοί ροϊἙίαηΕ, ας 
Πς ΙπΙγ5 Πα; Ριααίετεα οσομραία τρε αρ. Ἱπ]- 
πϊςῖς, οἷμς τεὶ αππρΙο εορία. Ομαῦε Γεπηίοίες κὀ- 
τοπορνεύει, τὼ θήλεω τέκνα πιαΠεταπε» ῥρτοι/η5 τί Τγ- 

04. 

«ζ» Δεύτερος δέ] πες αρῖα ὃς πεχα {πΠῖ ϱΟ, τού, ὁ 
μν σοφώτατος ὅδε---, Οια]ί ρετῖοἆο Ιοπρῖοτε ὃς αἷῖ- 

: δν πολ Ῥοψε ραΐισα {εἰς ζίμς εἴ τις ἢ καὶ αὐτὸς ---- ἔ- 
παθὲ ἨΜΙΙΑ θταν] σαµκη,  Ρ/µαγοῦαε επἀθπι ἵη Τε εἴ τι 
πο ρν ὅνοι παθὼν αὐτὸς }ὶ παόντα ὐερωπεύσας .. Π. Ρ. 
τ190. Σ. Αάάς δη ς ΑΗ} αθΠ1ΙΙ- ιόν «ΝΕπαΡΟΟΥ χν]. ρ. 10ῦ2.. ΙΝΟ/2γ] ΔΕΠΙΙ ΑἴΟΤΕΠΙ. Βιάϊα π]θβ]σως μι ος ως πε : 
τη πιοτε Ἠπιιά Ῥαμς σας αγτὶς ῬγπιοΓά1α ἴα1 εχ νεῖε 

Ραμεῖ τεροίµης, ἹΝοπήπανίς ΠΟΙΙΠΗΙ05 

«{Ιιε]ουεπίης αἲ 5ΙΥΩΖΟΠΕΙΙ απο Ὀρυύήμς ἵπ Ἴδις, 
1)! Ὠἱ8ί, χπ. Ρ. 549. 

10: Περὶ θυµ/ήμά καξαγιζόµενον ἴζει] ΕΠ πυρ) κο 
ζευ π. 4-7. ροίμετίε, εατῖαε {μπι {σπαύαο κστοα τν Ἴ1μ[ία γοπουή ορεῖα. Α]οηι Ίο Ἠοίηβηπης ζομ- 
Ιεζζηταε» Οι παρὰ θυμίήμα νο]ηῖε, οΏροτει : πας 65{ετ, 
ΏεάΙτ εαπι {ηρεγα”μΗς πἁ Ρο)]μς, 1 ται ΑθΗρΙεδ: 
Ίος ὀγγαδο Χνι. Ῥ. 1οδ1. {0. πῖοπη ρεποργμι Ἠμῷς ὃς 
ΠΟΠ ἀἰβπη]εια ΠπγαΏοπ]ς ἵπ Ἠεῦταξοτιμῃ Ίχγο τἶειη 
εχ ΑΕ βγρτο ατοδήτ, {1ο τωππεη ααδ]τίο ὅτ ρῃε τοβε» 
148. ΠεΖΤΡΕΟΥ. Ἐ» Το 8. Ῥ. 957. Ἐπγερὶα Τδερῃο τοβατᾶ 
ποφαία γυνή ἀπ' ἀνδρὺ» καβαρεύει, ὧπὸ μὲν τοῦ Ἰδίου, εἶλε, - μα ὦπὸ δὲ τοῦ ο ρρίμρα οὐδέποτε ἵτ )οὐπεί 
ΟΠ. 9 . Ῥ. 449. .. 10 οἡ. "ε ο. μπα 

{Μεπαρᾖ ορ[εινατίοπο. . ρα 

δ1. Στέφανου ---- θώμιγγος] δαδο ὁᾳ ” ἔσεπτᾶν ξ ) επτά ἑκόση ος εΧχ Ιοςο ΧνΙ. Ρ. τοῦ. ο, πώς πο- 
αμε ἹπΠίΠα, εκ Ερίο]ὰ, ας {εγεη]σο τη ριίτιις» ΝΕΤ 
{111 43... αἱ δὲ γυναῖκες περιθέ [ων] «ας δδδ 
ἐγκούηνται. Οοπνεπίιπῖ οριομίο ἃς (άχρεκι πανω οι 
Πετομ]αγήπαπποτεπᾳ ἀε[οτῖδυπς  ητ] εορίο(ίΏ Δοσιής» Λίο 
Λομάέ Ν.Ο. Τῃ ἀοξζα ΙΙκίογε, αᾷ 641ῃ Ερίῃο]απι, αμβΙΠ 
πιε {ια{οτε {αηἱρβι ὅς ἀσο ἁα[οηᾶις Θῴ 26 (υης 
σχοιίω ποὰ ΝΟβεττ, ού. 48 Ερ]ιεβῖς νά {1α1Π 
Ἰίαπαε οοπ{εσταπεῖοις, ἑξόφαντες ἐκ τοῦ νηοῦ σφοβον 55 
τὸ τεῖχος, 1ά Γοβ]επο νΝΙ, 5ο. θώμιγας συνάφαι τοῦ 

/ ο ολ / . κίοσι τοῦ ἱερῦ τῆς ᾿Αρτέμιδος, ραπϊτθτηο 4Βηοησ ΝΑΣ. 
119 26. ΙΜΟΧ πάντω τρόπον διανέχουσι ἶ. 6. διήκουσέ 
{κεὐζζής, Ύὐεπῃ {ο οοιτεόξίοῃε ἔτμ] ΡΑΠΟΓ. 

46. "οσα 

πες 

ζω λα πω 

σες ολες ποσο ος ος ολ. 

ἆ 

πε 



Ποξιπάμο, ΜΥΙα, Ῥαΐο εοἕάηη Ρῖ[ες ν]θί(αης, ΜαββειΣ, ἵι Ἰωο ντ ο ο 4 Ός πας  Ὀγησα 1Π της εἶως, ἅ ζ Ἡ, ἶ ο, ανα τ ος ᾖν ᾿ ’ 5 ’ , ο ν ᾿ ' αν πι ολα ον /. ον ἔνθα Αι 2: ιβ α τιν δι το 3 ἴαδ, αἶας (ταηφευηῖες ἀε]ῖσαπε, Ῥοΐτο παπι Πμοφδεέκλέγοται. ενα επταν ἵζηται γυὴ 2 ου πρότερο απ" τς . Ἱ , ο 9 , 5 ς ἆ εοπ{εἀετ]: {πη]πα, ποΏ ῥτῖας ἀοπ]πῃ ΤΕΡΙΕΔΙ αλλάσσεται ἐς τὰ οἰχία, ἤ τίς οἱ 
ΤΗΣ; 41αΠ1 εχίεΓΠοταπῃ αφ] ρεσιηῖατη 11 6” 
πυα 11 ΙηΙεσεΓίε, εἳ οἶὐπι εαἆεπῃ εχίτα {απιπι 
αθθαξία τεπη Παδιετῖςς 1ῆαπα απ έοτῃ αἱ 1πΙ]οἶτο 

ζείνων ἀθγύριὸ 
ἐμβαλὼ ἐε τὰ γούνατὰ, μιχθῇ ἔξω τὸ ἱρᾶ, 1µβα- 
Ἀόντα δὲ δὲ εἰπέν τοσόιδε, ν Ἐπικαλέὼ τοι τν 

} / 2 / ς ον νο 
4ϊσογα οροττεῖ; Έρο εἱρίἀθαπα ΜΥΠετα ΠΠρΙοτο. . αν νεο 1 οα- ὃς ο ὃν ππ 
ΜΗΥΙΠττα επῖπα ΑΦ/γΠΙ Ὑοποτείη αρρε]απῖ; Ρε-40 Ασ να ο αρ μερα τν ο. ας 
Ἕππ]α νετορίςῖ]ο οί ααπτπ]αςππαἁθ; πο εΠίΠα μη ἁπώσήται", 6 γάς οἱ σέμιρ εσὶ γυέται γα8 ο. 
Γεςίθε; πες θη]πῃ ξᾳς ε5ε, Πᾳπ]άεπι 1η ποια τοῦτο τὸ ἀργύριω. τῶ δὲ πρώτῳ ἐμβαλόντι ἔπεται» 
εοπνογήταςΣ απ]ζάῃαπε ρεευη]απι οΡίοσειῖτ ρεῖ- οὐδὲ ἀποδοχιμῶ οὐδέια' ἐπεὰν δὲ µιχθῆ; ἄωοσιωσα- 
18, πάης Ί]α {δαΠεας, πεαπε απεπαΙαππτε- µόη τῇ 9εῷ ἀπαλλάσσεται ο μιιτα 
Ῥηαϊαε: αοῖ «οπρτεβῇι {αστὶς ἆ εαν εοπει]]αῖα ἆο- λς' ο ποιος αγὼ πω ὃς ορ λα 
ΠΩΙΠ τενετήηίησς εἴ αΏ πος Τεππροτε Παιιὰ Ἱτα τος / Ἅό νομος θα. 
πηαρηυπη 11 ἀεδετῖς, ατ 6απι παποϊ[σαης, αι, ὅσαι αμ ουν εἰ ας πάμε αγ κυνα 
Εποϊαιιοί ἔστπια οἳ ρτοςαταίθ ΕπΙΙπεΠέ, αἰῖο ον πε λιασπκη όσα] 9 ο ο.” πα είδε 
αΙδοθάαπῖ: 4ηςθ νοτο ἀεβοτπιες, ἁῑαείας ἀε[ίάσης, Χβόο. πολλο προσμένεσι» ου δυνάμόναι Τόν γόμον ἕνα 
αυῖα πεφπειπε Ἱερὶ {αοετε {αῑῖς, Ἐ Ίταια ΙΠίεΙ-  πλῆσα) καὶ γὰρ Ττριέτεα χα τετραέτεα μετεξετερα] 
ἁππῃ πὲ ποπηη]]ας σεῖαπα τπ]οπηϊο αἴαπε απᾶ-ςοχχρόνο µθεσι, «ναχή δὲ καὶ τῆς Κύπρε ἐπὶ παρα” 
ἀπ]επηίο εκρεξίατεοροτίεας, ΑΠοιΡΙαποφμεΙη πλήσρε τότω γόμῶε,... Μομόν μὲν τοῖσι Ἀαβυλως 

29ο }ΥΡτο Ππη]ς απαἁαπι]εχ 650. Τ]ως [Ίπι Βαῦγ- / {ν Ό / »ὰ ὃ ο Γτ έϊσο 
Ιοπίοίηπα ἰπβήτατα: 4ποσαπῃ ττος Γαπε τἶρις, ον ντο κατεγέασι, το σι κώσβαος ἶ ο οσο .. ». αἳ οὐδὲν ἄ ἰ Ὅ6 µουνο τοὺς επε απ) πη]]ο αοπ]ῇ ρΗείρις νἱδεταπτ,αποδσαρῖος οὖν ον ο ρράντ αι ας Γκθὺς κ πα λε πρ ατεεςεταηῖ αἲ {οἱεπι, Ίος [ααίαπτ, Τη προς οὰ “ηρεύσαγτες μηνός οκα φαῦν, ]α1Ώ σοπ]ςΙιπῖ, ας ΡΙΗ]]16 πβραϊος ρὲτ Ππάο-5ρεσθάλλησι ές τος τοσα Αντε πε ο μαι ΠΕΠΙΙΠΟΕΙΠαΠΕ, ππάε ας π]κ 1]οταπῃ να]ε, νε]αε διὰ συδύνος" καὶ ὃς μὲν ἄν [Αούληται αυτέων ατέ ... Ῥιασεηϊαπι σοηβεξέαπι μαδοῖ; ἁἨῑας νετο ἶῃ1Πο- μάζα µαξάµεος ἔχει ὁ δὲ, ἄρτο τρέσο ὀπτήσας, 

“θά ππῃ ραβῖςτοιτας, ΟΥΚΟ, Ροδέμαης (ποφµθβεη- Ὡς δὲ τῷ Κύρῳ καὶ τοῦτο τὸ ἔθνος κατέργασ-ο, ἔπε- : - το: ; τὸ εὔνος ος ἀπὸ ο. ο. ο θα. θύμησε ἃ Μασσαγέτας ὑπ εωύτῷ ποὐισασθαΙ' τὸ δὲ 
πα τειβαΝἑκομει µομξα τππζσοέβιος τοῦτο, καὶ έλα λέγεται εἶαι καὶ ἀλκιμο, εἳ πιαρπα ερίᾳ 6 Ππεπαα, αἆ απχοτᾶτη {οἱἱκᾳαθόΟΓΥ95 τ ον) οδό ο οκ ο κά εα ια οττςς Πτα, ἴταις Αταχετα Πανίπτη α τερίοπε 16- οι ημιένον ὁὲ σρονν κελί αγατολᾶς» ο μμσς 

{εάοπµπη, θηης εἴῖαπι απ εαπᾳ θ6γ{Πίσατη Πατίο- Ἀράδεω οφ αντίον δε 1σσηδονων ανδρών. εἰσι δε 
409 ΏΕΙΠ εδ[ε ἀῑσαηῖ, Αταχθς Π]το ΠΙΟΣ θε 1άθΙπ οἱ τες καὶ. 2κυθμιὸν λέγξσι τοῦτο τὸ ἔθιος εἶναι. Ὁ 9 . . / / / Ίνα 3 ο. ΤΠΙΠΟΥ ε5/Ε πΙεπποταΓΙΓ 7 οξ 1Π 6Ο Πεαιεπίας Ίη- δὲ ᾿Αράζης λέγεται καὶ μέζων χαι ἑλάσσων εἶναι τοῦ {0 Τιοςῦο [οτο ραγος Ππαρη]εΙάίπα: οἳ ἱκοπηῖ-σςἼσρο" νήση; ὃ ἐν αυτῷ Λέσβῳ μεγάθια παραπλησίαδ .- . ᾿ . . Ὁ ν Αν , 1 ὰ . ς / 1 / πας ος ρα αμ ταβΙο1διι συχ)ᾶς Φασι εἴνοι. ἓν δὲ 9 αὐτῆσι ἀγθρώπς, ἡ σιτέο- 

1 ν 6 ] αν ο 5 κ 
αι εξ, αι1άΑ 1ραί {οά]ππι; ατ ὅτια τα ται μεν ῥίζα» τὸ «)έρος ὀρύσσωτες πωτοίας; χαρπουό » 4105 πια(ητος εοπηραγΙαΏὲ», ἵπ εἴραιι λος έωρ : οθνν α]νελιολα, 

Ί6ΡΟΠΕΤΕ; απο ες Πγειπεπι νε[ίσαητατ. ΑΌ 1ἱ-  ὁὲ οπο ὃ ο εξευρημωες οι καιώτινσνα 19 Ίπνεῃτας θἴἶαΙη ορ[ο ατμογες ἴα]θπι Γιόχαπι μι μκαν όσες ναι ΡΟ ΛΚΗΜόΝΗΝ λα δὲ {εγεητες, αμ] σοπἱἱοίαεητ αὖ Π]Η]ς ἵη ἵσπσίη, άμεπι7οσφι ἐξευρήσθαι δέγδρεα καρτσοὺς τοιάσδε τάς φέροταν Γατεινα πι «οἶ]εδή αοεεπἀεϊ]ηϊ: Π]ῇ νετο οἵἵ- τοὺς, ἐπεί τε ὧν ἐς τωύτὸ συγέλθωσι κατα ἕ ἕἵλας, καὶ 
. ὖ ον 3 . .. 2 αν, ὶ 

ΕΗπΙάµαᾳπε αάπάεπτες ες οἱξασιεηῖες ϱΓΕΙΙΗ- πρ οὐακαύσω]αι, κύκλῳ περϊζομένοε ἐπιβάλλεν ἐὶ 

- Με, «0χ., ἵα 44, Ἆωη. ἐπάμέναι. Βαήπι ᾠπαλλάσσώσόι Α9}., ν]ςο ἁπμλλάτίονται  ὁ 4. Κεν, αἲ ἀᾳι5 κατεεᾶσι ΜΗ. «4νΠ. Μο Φ/γάδΟ τρεῖς Σ εἶσὶ Φρατρίαι εχ ος Ίοεο Τ.. ΧΝΙ. Ρ. 1ο8ο. Β., (8ᾷ νειοὶς τπυταΏς; ὁ Ανήμωσι «εφ. Σῶσι, αποά {δηυ{Ε1, εχρ[ίσαε {/)/0], ρ. τοι 8ο. ᾖ Μασαγ. -4γεῦ. Ἔαπί ὑπ ἑωῦτῷ ἵμ. 4τᾖ., εἴοτΙ ἑωῦτὸν, ε᾿Λυτοῖσι «4γοῦι } ὝἍλας «4γεῦ. 

«46, Ὅσαι μέν νυν εἴδεύς τε ἐπρμμέναι εἰσί] Ψοντορα- Τη φησί [ογπια ΑΓ οοΕΓΗ1α{ᾳ Ο/Η γη! αἰίζιος ζ4ρεγε ΕΧ ἐφάπτομαι, {6ὰ αἱ 1ὰ βοηῖ Ῥοβῇτ, {πί6οί πι ΙΡΠΟΙ4ΤΕ:. ἀεδι]ε {πο ΓΠεγοοέμς »Ώος { νο]μῖε, αἷία 55. Σῶσι διὼ σι]δόνος] {ήεργημέ βε {1116 πι ταξτα ΝΕΙΌΟΓΙΗΠ {πιιέχητα {επιδηΏαπι ἄδο]αγατα : Ῥιαετεῖεα εερίε Β. Γευβαγόως Έτ, να. ς, χτ. Ἠις τεβρίοῖεῃς ΣΗ- ΥΠ» Τοῦ. παῖδες εἴδεος ἐπαμμένοι ῥΨεγ} ΏΙΠἳ 1Ο γᾳ ῥγσε- 0/05 ης Ῥ. 710. 41. Ἡρόδετος, 1ΠΦΙΗΕ, τοῦ σῷ τὸ τρίτον ο) αμα]θς ὃς πας πιη]]οίσι]ας, 1 βΗάο ἴαπιοῃ ας, πβόσωπον τῶν πληθυντικῶν Σῶσι», ἀντὶ τοῦ σήόρυσι. Εέ- ο Ιενὶ ακῖ]ο ἵμναραπι ο]ίπι  πεπαμέναι Ίσβεης. Ῥεπιπτην ὃς νῶσιν, ντ] τοῦ ψήύουσῳ» ὃς αἰῖα Ἠιής σε” «ΨΗΠΕ εἶδες πεπαμέναι, ο πθ ρι]οπ Μιά ἰπίς Ῥοβ[εςῇο- πετῖ αρυἀ Αιῆσος ρ]υτίπια, ΥΔΙΚΕΝ. ησπι» Ἡε πο ἀἴσηπι, Ἠλρεπε, {να ουπια εερηπίς Ἱη- 6ο. ᾽Αντίου δὲ Ἰσσηδόνων | Οοπίει Τ,1ν. ο6. Τμτρίθ: {ππάας, {16 οΛΗς πεπαµένος,, κεκτημένος. δις πεπα- επτοι ΡΡΙ/γαεἰ ει Ηετοῖο. (. δ:Ρ. 7οή.., υηὈῖ ἐλάσας μνος νόσον 4ὲ πεστο ο Άβαπι. ν. Θή.. οἳ φρόνη- 9 ὰρ Ίζῦρος ὑπὲρ ποταμμὸν Ἴσρον ἐπὶ Μαωσσωγέτας τε καὶ σ- µα παισὶ δύσθεον πεπαµένη (λοῦρ «Ψ.1δ0. Ί ΡῥΙβγα- σηδόνας ὅτο,, αμα υἶετα Πχυπι αἴαις΄ {η Ίρρα Έιτορᾶ νι Δροὴ. ΗΠ» 96. Ρ. αο7. 4ᾳ δογιῃίς οκίος τε ἐπὶ ἸΜαδίασείατηπα δὲ Ις[εάοπηπη {οάςς ΠΗςίος.. Αάο «4η- τῶν ἁμαξῶν πέπτονται. [αεοὶ οΡΟΥΠΙΟΓΑΕ πέπανται’ αὐαε /ηἱΗΗ χχπι, 6, ἵπ Επι 1η{ο Ἡαεγθητοπη.. ών σ ο ηα ο {οἨρίε Ο1, ΟΙασηίήςς ε]ομα {ηπε, Ανόρωπου 6. Καὶ µέζων καὶ ἑλώσσων εἶναι ὅτο.] ἹΝείσίο αμίά 61: πολλὰς οἶκίας πεπαµένον ἀπδῖς Τ Ῥεπιέήμς ΟΥ. 

απίξήχ Τωχπ; 9, Ῥισ16:Β: Ἰοῦ τοροίο; ἀμᾶς ἄο Α- 
πια μυ], Ῥαρβίδομε ο. Ἰεμτβμς οοπάυσίτ, ΟΥρΙὰ 
1.1, 8. ὃς Ἡ. 15, 

οι νν, Ο5. αχιν.Ῥ. Δεἰελίωηη Ἱπρα]οτίε, ης ἵῃ ΡΙΟΙ6 καὶ ΠΟΠΙΕΠ παρά ὁ Ο7. ΔΑ. Ίεαια {1ΗρίοἰοΠϊ ἀϊνοτβον ποσσδας οπως, ε]ατῖ ην, ὃ αανα αεί. «λλονοῖ, . Ῥοτεδε ΗΕΙ(ΠΕ αἱ Ρεμβε) {Ποςυτορατ ΓΓαρπιοηίηπι ἵπ Ιοροῦ, ΨΕΙΠ], ΟΊηΠς ΏΗπισῃ σθνία αμαάαπι τατῖοηα πηίπι5 αῑο στ ος ο λ Ῥ. 46ο. σεμνὸν γώρτε κθὶ ΘΕΙΑΣ ΦΥΣΙΟΣ ΠΕ- Ίπς δς[ο. Ὑδγυπι ἷὰ Ἄοβον Πρεξτακίο ποπ νά ως 
ο ΝΟΝ. ἂμῆ, τὸ τῶν Φυτησάντων ἵδρυμά ἐς. ΆΝαπς τα ἀϊνετ[ας ἀῑδοτεραπᾶυπι οΡρΙΠΙΟΠΕΒ» ην ᾗ εν ο ο θάπιοάἩπ] Ιπάμ]ροο. Ἐφημμέναι Ώνς πηπίοτοπα Ίβο » πίποσοπι αῑαα ΔΗΑΧΕΠΙ, τν 1οδυῦπς, ια. εἴδεος νἱ νοτΏὶ ἑφῆφθαι οἵυπέ {οππποίαε, αὐῑαθ ἸΝαππαπο οπιηίᾳ., αἶυαε ἆς οο ΠΠ: ο. ο λος η Ὃ ἴαυι ὃς 4.11 «ΟΠΠεΣαΠΗ Παῦοραηε, Οση- σπα ασοθρῖε, ππῖπιε Πάὰ » μα ἧ Ι υπ Ψιάφιηςα : η : ας πηοπανΙς (ορ]μη ε]Ις {]- Ἱραῖης «΄γαπεοι πι Κα Ώνε ῥβα. ΝΙΟς α0Παε Πρηπωαν ΡΑΜΗΝΣ ΑΡΓΑ Ἐκ νμγίο. ὃς Γ.μεγει// νεβῖς ΛΗήΡΗΥΕΑ. Ιάπετα1, τ, το. | ῳ ͵ 

αἰφμό 703 /1ςΗ]ερμο {πσεμη]λης αρίᾳ. Ῥ]ητα (1ο ἵπ 7ο, ΤΠῦρ ἀνακαύσωνται] Ἠετοβοίειπη εί σῦρ ὄνακαύ- σε τ. 15. Νοκ ἀπαλλάσσοντοι τοβηΏχΙ» ᾖς ομίπῃ Ἰδ- σαδύρ.. Έππς, τς θΗρίσος» εἀοέτης Ι{ηπη ατάρίε Μα5- ζυππ ο {οἱσε, λος πᾱ η ΏιρριατΙπ. ΠΙΟΤΕΠΙ πο 1. ΧΧΝΗΙ» 6, νήσαντες πυρὰν, ο ομρ τὸν ὀωπν ας 1 Ἱαπποτο Ἰ]ο Ἰαροῦαηε, ἐ- θυμιῶντος Εὐώδεις βοσάνας, περικρβίσουτες ἐν κύκλῳ τῇ αν Τά/σμῳ τα ἑαυτῶν κδρως ὀφοσιοῦν, Ἠτὶ «4/δεηπειι 1ο- ρᾷν ὥσπερ κβατήρ!» ονωχοῦνται τῆς ὁδμῆς ὅτο, Αά τας 



πο πμ. 

Ἐν πμ ων 

πμ πο ὑὍο νυν 

θό Π ΕΕ οτρσο Ἑ 

τὸ πῦρ' ὀσφραμομέμε δὲ 8 χαταγιζοµέε τὸ καθ οῦ 
τε επιβαλλομένΕ» μεθύσκεσθαι τῇ ὀδμῆ» κα]άστερ Ελ- 
Ἄήνας τῷ οἵῳ. πλῶνος δὲ ἐπιβαλλομῶν τὸ ες τοσο 
μαλλο μεθύσκεσθαι" ἐς Ὁ ἐ5 ὄρχησ Μ τε ανίσασθαι, καὶ 

ο] Μαιίοπί, Μάϊο Οα{ρίαπι, ΟᾳΜραίας 1 αρροβανό, 

τει Εαδεαπι ρεηπάς Ἱπαρπϊαπίατ οἀοτε 16 
ας νῖπο ΟταςΙ: οἳ εο νεειπομί]ης, 4Μο Ρ]ή5 
ους ἔταδας. {αοτῖς Ππεέζαπα, ἆοπες αά τΠἰ- 
Ρυάαπάυπα εχκ/[ιγραηῖ εἰ αἆ σαπῖᾶς νεπΙαηξ, 
Αιαάς Ἠδςο Εατίήὶ εοἴηπι εδ[α ν]νεπάϊ «οἨ: 

3 3 / λ 5! / / . 5 ὃν 

ἐς ἀοιδὺν ἀσωέεσθαι. τθτων µ8 Ἐιή Ἀνσατα δίαί]α {πεϊμἀο.  Α1αάχ69 Ῥοττο Ώαν]ας α ἸΜατεπίς 
εἶναι. ὁ δὲ ᾿Αράξης ποταµθοραι μο εκ. Νλάτ Πω» απάεπι, πάς αἳ ΘΥπάες, αμεῃ ΟγτΙς 11 
ὄθωπερ ὁ Γύνδης , τὸν ἐᾳ τὰς διῶρυχαρ τας εζηκο]ά τε τπεςεηῖος ας [εχαρίηϊα ἀῑάυσὶτ τἶνος., Πιτ 

ο» ΑΔ : 

χαὶ τριηκοσίας διέλαβε ὁ Κυρος" φόµασι δὲ ἐξερύγεταιβο[εὰ Ῥετ αμαἀταρ]ηῖα οἵὰ ΕΠΙΠΡΕΠ5, αὐδ 

τεσσαράκωτα», τῶι τὰ πάντα π.λὺν ἐνὸς, ἐοἐλεά τε ΟΠΙΠΙ, Ἡπο εκςερῖο., 1π Ραίιάες εἰηνιεδης 
/ 

καὶ τωάγέα ἐκδιδά.ο, τοῖσι ἀγθρώσες 5 κατοικέισθα| 
ου 3 / μπι ν / 

λέγεσι ἴχθυς ὠμεὶς σιτεοµένάς» ἐσθητι δε νοµίζωτας 
ου 3 ον / ο) εν αρ / 

αχρᾶσθαι Φωκέων δέρµασι, τὸ δὲν Ἐ φοµάτων τὰ 

ενο]νιπτασ» ἩβΙ {εταπῖατ Ποπιπος ΠαΡΙΤάΤΕ, 
ααϊ οτιάῖς νιέτεπῖ Ρί[αἴρας, 6τ το γε[ΙδΗ5 
υταπίυσ΄ Ῥποσσταπα. Ρε] µριᾳς.  ΠεΙαϊιπα ἡ]πά 
Ἰηΐες οἵπα Αταχϊς ει ῬΡυτήπη αἳ {ομάιη Βΐ 

ράζεω βέει διὰ καθαρᾶ ἐς τὸν Κασπίων Φάλασσαν, Ἠδδίῃ πατε Οπῇρίηπι, απο πατε Ρε {ε[ε εδε» 
δὲ Κασπίη Θάλασσα ἔσι ἐπ ἑωύτῆς, ὁὶ συμμίσγεσα πθς 6Νπῃ αἷῑο πιατὶ οοητηϊ[σετατ, Ίναπι 1]αά, 

τῇ ἑτέρῃ Φαλάσση, τὸν μὲν γὰρ Ελληνες ναύ]ίλλοΐαι 4μοά Οιοῖ Ροτπανίραπτ ΟΠηΠε. 6 14 αισά 
ἆ πᾷσανν χαὶ Ἡ ἔξω σηλέων Θάλασσα ἡ Ατλαὶ]ς κα- ΕΧίΤα 6οἰάτηπα6 εδῖ, Δι]απίεαπῃ ἀῑξεωπῃ ετ νά” 

/ κ λ / / 5 ως / 

λεομελημκαιη Ερυθρημίατυγχώνει εῴσα᾽ Ἡ δεκασπίη 
σι ετέρη ἐπ' εώύτής; εσα µγχος µεν πλοξΒ» ειρεσμιοο 

: ς αν τ εωοαδ η. 
πρεωμένῳ, πυτεκαίδεκα ημερέων᾽ εὗρος δὲ, τή εὐρυ]άτη 

κ. ον νι Ν 

Ῥσαπα, Ιάεπι ερῖ πια. (α[ρίηπι νετο εσί αἰ- 
ἵεταπα, Γεοτ[αΏ 14 ΠαΙρίο, Ιοηρ]ειάϊπ] απἰΠ: 
ἀέεῖπι ἀῑεταπα,  εὐτ[αΙ πανί ας τεπηῖς. ε{ᾶ” 
τατ: Ἰαπτμά]π]ς, αδΙ {Γρατοβκβπιτη ο5ε. οἶτο τα ος 9 κ « / πολ Ν : 

εσι αυτή έωυτη», ὀκτω ημερέω. τοσο προς την ἀῑετυη, Έδι απἴεπι, αἷῑα εκ Ῥατιο αὰ Υείρέ- 
εστέρην Φερυτα την «αλάσσης ταύτης ο Καύκασος τηπ νετβιε, Οαµςα{ο ρταίεηατη πιοηῖε, 6” 

/ . » / - / . . ώ 

π’αρατείει εν ορέων χαὶ πλήθε ὃ µέγισων καὶ µε- 11δ ουσ ππαχίπια να(ῆτας, τά [ππιππα εδὶ 
.. / λ 1 ἃ . 

γάθεῖ ὑψηλότατο, ἔθνια δὲ ἀνθρώπων πολλὰ καὶπαγ-οσΏἱιζιάο, Πηπἰίαδᾳς. Ρεηιες αἴαιε οπιπρεΠᾶδ 
ο» 5 ς. κ ο ή ΔΝ / 

τόϊα ο) ἑωυτῷ ἔχει ο Ε Καύκασος τὰ πολλὰ πώτα 
ν 3 35ς 3 σω λ / / 

Ε απ᾿ ὕλης αγείηε ζώοντα, οὐ τοῖσι καὶ δωγθρέα Φυλ- 

Παρεῖ, ας Ῥ]εγᾶδηιε οΙΠΠες αρ αργεί ππαϊέ- 
τια νἱξιταπῖες: βΙ ατροτες {ο]ία εα]ὶς παιι” 
τε Ῥτο[ετεπῖςς ἁἰοιηῖης εδίε, αιήδις. υπ] ον 38/ / 3” / } / 

λα τοσδε ἰδέη ο μορμκησας τρίβο- εἴ ἄφπα ἀῑ]ηεῖ 1 απ]πια]ία Π0Ι 1η νε[ο ρίῃ- 
ο μι» ὕδωρ» ζᾷα εωυτοισι ες τη ρυπῖ, εθαύε αΏ]π]α]Ια ποῦ εἰαΙ, {6ὰ ρετίπάθ 
ἐσθητα ἐγράφευ' τα δὲ ζῶα οὐχ, ἐκωλύνέσθαι, ἄλλα Ρτοτίι5 ας Π εδίεηε Ιπιεχία, Πο οι τε; 
συγκαταγηράσκευ τῷ ἄλλῳ εἰρίῳ, χατάπερ Ἡ ἐνυφαν-1 αὖα Ίηα νεϊετα(σετε. :Ἡοταπι αωοφῖα 110” 

/ / ον / 

«3 μή 

{, 

α 

Νήαντιηνῶν, ΡΙΑΝΘ. Ψἱάςα 1/2. ἵπ Ὠἱοηγί ν. 739. 
ἄῑκ., ατα Ἰαθεῖς «γερ, ὃς { 

θέύτα ἀρχίν' μίξν τετάτων ἅ οὐθρώσων εἶναι έμφα- 
γέα,χα]άπερ τῶσι προβάτοισι. Τὰ μὲν δὴ πρὸς εσσε- 

τ ο πρ 4.ἱ. ἵπ α]ῆς καταγιαζοµένυ. ᾖ 1. δ 45. Κεπὶρ. εἴπι Φ6βῥ. οἵα. Ματιοῶν «4γοῦ. 71η]. νι]σο 
6-44, μα. «4γοῦ. Ρατ. Δ. Ο. Κεπές., : 

Ἡρτα 4μοαίθ. Τη Φωκίωγε 

Ῥαϊμιο εδίε. Έτ Πας αἰῑάετα πιατὶς ἆιιοά 

πὠτοικήσθαι {419 
 «4γοζ. 7. ἱκείη. ἴτες Βαγίς, {δις ὃτ {4.. πῶσα 1Η, 

ὃτ 4. Όε Οα{ρίο πιατὶ εκ Νο Ῥγαείοήριο Έβαϊῥ. Ίη Βϊοηγ{. Υ. 721., εἴν.4δ. εὖὐ 4 ᾖ. 
Άοη;. οτα τερῦ., νΗ]6ο μέγιςοῦ ὃς ὑψηλότωτος. . 1 Κανκάσιο ἁγο. 6 04. δὲ, τος υἱ ἐξ ὕλης, ο. αρ 

Ὁ ὁ Ἐνυφαθέτωα «4γοῦ. 

Ίοοιπι Ὠ{ομὴς Ο22Υ/. νειΌα Όση. Ποἱηῇως οχοϊιανϊ ῥ. 
ότ. Απι]ίς ααεάαπι θογίματια σοΠ{ειμάο ΠΙΕΠΙΟΓΑ- 
τ1τ Πεγοά. 1.  1ν. ο. 75. ΝΑΙΚΕΝ. 
«78. Καταριζοµένου τοῦ καρποῦ] Οριίπιο κά, ὃς ἄν 
παπα, αυοὰ «41η οσσιρατατ, οἀοτατας Ει 516- 
2ῥσπμς δε ἵη Ψοοίο. ἨΠοτοᾶοϊ., ὃς {μήσεγ αμ πὰ 
Ῥρ]μο. 1. 96.» ΓΠεγούοίης {δοµπι οοη/(δΗτίε, {αιπιοπῖς- 
αὖς υ{15 αά αρι]αταγ, «4οίαπης 4ε ΑπαΙ.Σδο. πολ- 

λῶν δὲ ἐπ᾽ αὐτὸν καθαγιζοµένων θυμότων ἐξόπτεται 
θέχῃτ. 91. τοῦ δέρματος παρελὼν ὀλίγον καθήνίσεν ἐπὶ πυ- 
ῥόε. Ίμηρο Εαοπε 1π Οπ]πα Ρ. 119. Πῃ,» ὅς αρηοίσες, 
961 ΕΙΓΑΤ6. 

78. Ὁ δὲ ̓ Αράξής ποταμὸς ῥέεί] (αἲρῖε Ώφες δή 42ο ΧΙ. 
Ρ. 9ο, Ο., αὐαθάαπι ΝΟῇγο πάβησεης, αποτήπ Ἠ]ε 
πυάοτταίοπι ἀεβιρίε. Ίπ 4γανὶς αν οτι οΓεᾷΙδ]ε 
ῃτ, Εεγοίοίμ εδἰξ (αἱ μπι. ἱ ἴοητος ηετίηῖ 1π ΝΙΑ- 
Πεπῖς, οροτίαῖ Μεαίαα Ώππιεῃ Π]]μά ἀείμτ. Τοηβενεῖο 
οχίτα Ν]αεάϊῖαο βπος ο μα ὃς Βεγίμαθ, 
αὖοδ εἴικάσπι απηπί5 ασσοῖας «/Ιοάογην Ἡν 49. Πας, 
Παδίτατυπῖς Ῥταείοτες 1π ο! Ἰ]εάία π]]Ηπα ΕΙΙ5ΠΙΟ- 
ἆϊ Άυπιεπ» αμοά {ος ο(ηΐς Οα{ρίο πια Πηπραίας, Ὁοη- 
τυπε ρΙετααμα οπιπία», {1 Ἰήσήεπος πιοηῖες εχοίρῖας, 

ἡνίο 7οἱρσε, αὶ ὃς απιρῃςβπηης ὃς ἀῑνειῇς οΠ ους 1η 

ΟΜρίωπι Ίπατε 6Χοπετατ, Ο(ῆα απ οξορίπτα ὃς απι- 
ρήης» αἴαε Ἰη[]ας- Ἱπσεπίος  ΙΠοηρΗΠΕ, ́  ΠΊΕΠΙΟΓΗΕ 
Απηρὶ, Λο. 211[2ηίης 1Π Ἔατια]αα Ώε(οηΗρίοπε Βε]- 
ρῖςῃ Ρ. 7οο. Απισῖς οπή ος» Ἰαου «ἄγαν α4ρε]]αὈα- 
ἵττ, υπάς ΟΠ4ΕΟΟΣΗΠΙ ᾿Αράξης, 4ο ΕΒΙαΠΙ Ώτυ]ο ρ]ασεΒ 
οτ]πάς Πιν {πβρπες (μπι, ἆε αμἴρας, Που ὅτ 4ε 
Ίος Αταχο «νο 7οΐρα Απιρὶ. Βομῤεγίης Ὀ]δί. Πετοάοῖ, 

ς.τβ.Ρ. τοο. ὃς ΡΙΠΟΙ εο Τὸ, δὴς. Λαΐεγην ἵη Ο2ΡΙΗ. 
δοέριο, Οὁὀπιπιεπίατ. Ῥειτοροίτ. Τ. 1. ϱ.999. 1 πηῖ- 
τηῃ ασοϊθ]ς, απήπιαάνετίαπα ΠΟΠ εδ[ε ΨΕΓΟΟΤΙΠΙ 5 1η 
«ἄτίβοε]ε Ν]ειοοτο]. τ., 19. ΓαπδΡΟβΠΟΠΕΠΙ» ΠέτΗΠῃ- 
πε 46ο» πε ηωπς 1δὶ Άγάχα, ομήα5 Ρατίαπι Ρετβ]θεῖ 
παϊη» ἀετίνοιιγ οκ Ίπάίαο πιοπῖο Ῥαταροπήΐο» εἴ- 

τοτο πήτῖῆοο, Ὕορωπι ΡΙή]ο[ορηή νοινα» καὶ ὁ Αράδης' 
σ αναις ἀποσαίδετοι µέρος ὢν εἷε τὴν Μαιῶτη 
“λίμνην» εο]]οσαῖα οἶῖπι ος | ο οασἩ πιοηιίςΊΠΕΠ- 
πἼρπεπι ὃς απηπίηπα Ἱπὰς ἀθγοίγοπάυπη αηῖο νοςθ» καὶ ὁ 
.. ο. -- 

Ν 

Φῴσια, «Ῥοβυ]ατα {επίεπῃ τοὶ ὃτ οαείοπίς 6111 νοΓῦο” 
τηπῃ ΗΤογΙΠΗ πΙσταΠοΠεπι» αρποίσες, αιἱ ΡΠΠο(ορμυΠΙ 
σοπ{α]ηοτίτ, ΙΜΗΠΙ Ιοπρ]οτί εδία ποπ Ίσας, 
:.9δ. Ῥέει διὼ καθαροῦ ὅτε, ] ἱπ[οίοῃς Ίαος ἀϊάήο νήᾶ 
ποππυ]]]ς βήτ, παῖΠΙ πΙ]]ο πποάο, Οπιπία απιηῖς ο(ήᾶὁ 
Ῥταεῖετ υππι» ἵπ ρα]μάες ὅτ [ασπα Ἱητοία ενο]νευα- 
τητς 11ιἆ διὼ καθαροῦ, Υἱάρ]ϊσσι τόπου, Ιαρεῦμιατ, παῖ- 
πίπιε εητοἰάπη ὃς Ἡπιο[απι, Τα]ς ἆς ῬΒοτγ[σπο τν 53’ 
ῥεεί τε καθαρὸς παρὼ θολεροῖσι. Ἠααιιε ἀἰςβππ]]α., { ἀῑσει” 
ϊ σεημςα ο αν ο. Ῥορμοσ]αυπι Οαά{ρ, 
0ο]. ν. τό 6... εἳ Εο 
ῷ' τηπι Η. Ψ. ότ. Πεήαταπα ἵπ ρη παπι Παεῖοησπί 
Ῥαμ]]1ο {αρία εδῖ κωτοικεῖσόωι, Ν1άε με] ΟΡίειν, Ης 
το. ϱ. 115. | 

85. Ἡ δὲ Κωσπίη θάλασσα ὅτο,] οτίςβπια Ἀίοβεν, ου 
ρατία Ειοῖε «{γβοτεῖες Μετεοτο], . τ., ὃς Γἱοογς δἷ- 
ο], ΧΝΙΠ. δ. Οεἴετί {6Τε ΟΠΊΠ6ς οχ 0081ΠΟ {αρταπι(Πίο: 
πα] Ο4ρίηπα πιάτο Ἱπῃηστα επαάϊάσνηπε, ἠπργιάοπίοῦ 
Ἠοίητα ἀμουπι νείηρία ἀα[ίεισητος, Μια. (ο ωζον. ἵπ 
Μ/γαδοη. χι. Ῥ. 79. Σου αἲ ἠήείση πα, ς, τό, Πᾶ- 
σαν τενοσαν! ἵπ {ηαπ1 {δάεπι. να . 

φ4- Καὶ πλήθει µέγισον] «γοπου. Ῥοπο, «{ειβοιοίς ἂξ 
ΟΑἱοµ{ο Μεϊεοτο]. 1.13, ὁ δὲ ζαύκασος μένισον ὄροο στ 
ον ΠΛΗΘΕΙ «ὰ) ὄψει ΤΠΤῃ ροςῖ ράσα τοῦ δὲ ΠΛΗΘΕΟΣ 
σήμεῖω ) ὅτι πολλὰς ἔχει ἔδρας, ἐν ας ἔθν ΙΤ πολ : ΄ κατοικεῖ π: 

λά. ας. ΡΙή]οίορΗ. Ίοοί]πῃ ά(οτἱρίοτας ὃς βεβί 45. 
σλῆθος τετμ]τ αἁ Ἱποοἱσπτ πι πι] Ωχ [εάε»" μι υάἴπεπι ὃς 16 Ἰνοίτετ Τα εβπ]απι εἶτς αἰπρ]εμάίποπι ὄενα(Πατοπι {ρε 
εανίε, τν ϱ, 204. πεδίου ἐκδέκρται, ΠΛΗΘΟΣ ἄσα' 
ρον ἔρ ὄποψιν' εἲ 1ν. 193. ΘΙΛΐπῃ φὸ ν ούντα τωΣ. 
Ππιε ἴυπαι, υ 1 τ, ἃς. ο ο | 
«90. Ζᾷα ἑωῦτοῖσι ἐς πὴν ἑσθθτο ἔγορο Πεγοοίῦ ν. τα γραφει] Α1έ” 
Ποιτῖ ηβαιό. ΙΠΟΠΗΙΕ 1Π {αᾖ, Ῥ. α, . κ ο 
ὃς φρώφεσθαι εκ Νεῖρτα ποτε οπί βίπρεγε, ΠΠ 1» δ' - 
Ἠος Π να]εαῖ, γαπῖς σο]οτίοιις δέ ρϊόχυτῖς νε[τεθ] 
σενα (ΦμοβΗ,  ὔγαλο ἵπ. οπτῃ {οπιοπΏαία νειρὰ 
τΓβΠβΓ]1εν τὴν δ) ἐσύῆτα ποικίλλουσιν ἐπιχρίσοις φαρμή 
Κοίςν δυσεξιτήλον ἔχουσι τὸ ἄνθος 1.. ΧΙ, Ρ. 781. Β. »ε 
ἀπρίτο, αΏ Ίητε {εςετῖς, 

| 1 

παπυπα «οησμΡίεδ» Που ρεσοσίδυς, Ίη Ρίο” 

ᾳ- 

ΥΕ 1. Ἱζ. 1099. ἑδριόωντο Ἐν κθά” 

ες οοπγεΠΙΕ ἵαπιοῃ οπηηί ὅχ ραστα. Αρης 

003 

908 

η 

αμὸι 

ο κ ρυμ  ε Ὅ -- 

ος ροδν2 

ος 

Αποκ, 

που ο δι σε 

ο ο ο ας 

ο πο ο ο 



Μαε[ββειατυτη βιω5, Όως Όγτας εοὰ Βε]]ο Ἰηγαίοτῖε, Οωαβισάε ο Ἱ ο. Τα η ς ἷ ον πάρ19: ἀς]η{ῆς ςορῖτ έηπι α΄ Ατακ]ς ειαἰεξχητη οπιὈία Ραταῖς͵ἀεΠοῖ- 6 Ἡ ἶ ο 2 ΣΡΕΒ ὃς ο ταηῖς ᾿Τοπηγεί ει οΏετεῃῖς Πβετηπα τταΏΦ/(1Π, 4ς 41ο ἀε[ίδετατις, 
ας , ον “ή /: ου ΄ ζ ..) ς Οαίρίαπι γοζαίατ, ρατίεπι, αφ αἆ νε[ρετατι { Ρή της 9 αλάσσης ευη τής Κασσίης να. . ὃ .. ; 

Ν . ον : νετριῖ, (αισα(ᾳς ἀἰδιεγπηίπαῖ:  απα.νετὸ ρατῖε 54 Καύχασος ἀσέεγει τα Φε πρὸς ἠῶ τε χαὶ ἥλιω α--- ΝΕΙΡΙΕ αἆ αὔτογαπι οσἰεηίείηφιιε {οἱεπι;, . Ρία- νατέλλοτα», πεδίο Ὁ ἐχδέχεται, πλῆθος ἄτσερυ ἐέ η]ήᾳς εκεῖριτ Ρρτο[ρεξι Ἱπππεπ[ερ πιαρηϊτ- ο Αα δα ο ας ᾖ εν : τος τ...  ἄπόοψη, τὰ ὦ δὴ πεδίε τᾶ µεγαλε εκ ἐλαχίς-ηγκιοί-- 4µΗ6. Ἠυ]ης {ραμοία Ρ]απῖεαὶ Πο. πηϊπί- Ψ κά ο πας ς / δη ” : πα Ῥατιοπι. Μίας/αρεις Ῥορβάσηε, αμΐρις ΡΗ μετέχησι οἱ Μμοσαγέταιν» ἐπ. ἓν ὁ Κυρος ο έσλε 
Ῥε]ίαπι Ογτις πέντε επρ]εραῖ,. αὐαπι πιπἶτα ᾗπ βοθυμίην ο ραά]εύσασθαι. πολλά ον μα: 
ΞΗΠ ας τηαρπα εχτο]ετεπε ΙΠατατεηταιθ. Ρτ-Ίολα τα ἐπαείρυτα καὶ ἐποτβύνυτα-η. πρώτον μεν ΤΩΙΗ Ίπα παβίγίτας ετ οιἱρο, αὐοά νιάερατιτ «φέσι, τὸ 'δοχέων πλέω τι εὔαι ὀθθρωπε" ἆ δεύτερα πηαῖης αιἰάάαπῃ Ποπηίης. οσ[ς: “{εειμάο Ἴοςο, δὲ, η εὐτυχίη ή κατὰ τες πολέμες γθομέη. ὄχη γὰς 
ἑεβε]τας' απα [αοτας [ας 1ῃ Ῥε]ής: 4ιποσυπαιι ἰθύσειε « φρατέύεσθαι ὁ ΚΌρος, ἀμήχανο Ἡν ἐκεῦο τὸ ἔ-- επ]πῃ {6 αἲ Ῥεαπάυπι Ογτιις ἀϊτεχεταῖ, «Ἡ θ ο δν κ» / ο τι νο Φιαφυγέεω. ᾿Ἡν δὲ τὰ ἀγδρὸς ἀποθανόή]ος γωὴ τῷ 2956Ε1Ώ5 πιο ραξίο Ροϊεταῖ «ναἀστο, Εται αἰ- ΘΚΕΦΗΥΙ ῄ . 115: ἸΜασσαγέ]έων βασίλεια 6 Τόμυρίς οἱ 1ν ενομα. ταύ- 83 ἔσπι Μαρ[αρειαταπι τερίπα,. ἀεβιπέή πιαΠΙΤὸ ία ' ο ως ο άωομσμ ν]άμα, ΤΟΜΥΚΙ5 Ποπῄηθ, Ἠαης Ρε ]αρα- η πεμσιαν ρυρος ιν μονος ανακ. Το Ρτοςαραϊισ ΟΥΤΙ νείρο, νοἰεης εαπ α-  έχευ. ἡ δὲ Τόμυριε  συνιεισα εἰκ. αὐτὴν μι ἡ μμ λε. » ς . 3 Ν . . 4“ / ΄ «Ῥετε υκοτεῖας αἲ Ί]]α απ]πιαάνετίοης, ποη {6 αὐ ς αλλὰ την Μασσαγέ]έων βασιληῦν » ἀππείτα]ο τὸν πρόστ : : η αν ο ο 9 ς . 59ο οΡΊ1Ρεπι ρε, {εὰ τερηιπι Μαβ/αρειᾶ- οδυν, Κυρὸς δὲ-μετὰ τᾶτος ὥς οἱ δόλῳ-ε 1 προεζῶρέε» ς 1 1ο] 2 - 2 5 : 5 ο. / ο ος ος, πο. ιο Γοίτεα «ντ πδορἐλάσας ἐπτὶ Τό’ Αράξεα , ἐποιέετο ἐκ, τῷ ἐμφανέοε ἐπὶ | ο115 ΗΗ ποη Ρτοσεάθγει, Ῥ{οργες/(ὴς αι } ο σε ο... : σα, τες Νίασσαγέτα ατΤηΙ4» γεφύρας τε {ζευγιύων ΔΤάΧΕΠΙ, αρετίε 1Π{6Ι10 οµΙΏ ϱχεΓοῖτι 1ῃ Μαε- ο» ο πεβεκετο ἳ ν 58 ο πιάραρ -Ά ες αοο ἴαμειας τεπάσης, τυτ Ώμπηθη Ροητῖρας Ἱπησῆς, ἐπί Ας κοσμο πανκ κμετη απίρας «ορῖας «τηΠςεῖαι, «ἔμπι ἵη πανίῖρης αά - πλοίων Ἑ θιαποεθμευόή]ων πο τοταμοι οἰκοδομεόμονο: ΣοθιταπενεπεπαΙπι Ώμππεη τμΊτες ά]βσαϊ, Δά ᾿Ἔχοτι δέ οἱ τᾶτο τὸν πώο, πέµμψασα ἡ Τόμυρι 9 

. 3 .. Ἅ ο» οὁ Ε ον . 4π6πη 1η Ίος Ίαροτε οεζαραιαπ» Τουγτῖς-σα-ο σχάρυκαι, ἔλεγε τάδε, ο». βασιλεὺ Μήδων, παῦσα] τον πΙας, απ ἀῑσετεῖ: ο Ῥεκ Με-  σπεύδων.τα σπεύδεις' εἰ γαρ ἂν εἰδείης εἴ τοιξεχαι- ΄ ) | ῃδ. ο ρροὴ κ ν ν ως. λαο άν”. 3 ο 
ας Ὃ . ος ος ες ρα. Γοο βὸν σαι ταῦτα | τελεύμθα” παυσάμὺος δὲ, βασί- ἁπωμιαμσμε ροπαμμίης ΗΡΙ σοπάµφβες- ας αν ως λε ο ο ο αρ η 9 : νεο αφ . . ευε τῶν σεω αι έας αγεχευ ορεΦ αργοτας μα εταηῖ.. Οπης(ο ἵποερῖο. 1Ώ {116 τερηα., εἲ πλ δη κ κ ώς ας νο 3ῇ ῥιο ος ΏοἙ Ππο Βπ]απη «ποτυπα {απιυς Ῥχίπεῖρες ο ο: ΤΟ πες ἄθχομῳ. εχω ἐθελῆσειρ ὑποήμησι τῇοίδ {6.  Ψεταπι εΙ αἀπιοπίεοπίδα». Εῖς αΏ πο]θς,0»» η χβέεσθαι» αλλα). παντως μαλλον 3 δι Ἰσυχμής εἴ οἵπηΊα π]α]ες 4ὐ ατα αΠείεπι, ΄ Οιιοά { ταπῖ- 2». "ναι; σὺ ὃε Ἡν μεγάλωρ 9 προθυμέεαιΜασσαγετέων ορενε; αΏεξίας  εχρετ Μαρίαρεῖα», αρα, ον πρηθηαι, «Φέι ν µόχθον μὲν, τὸν ἔχείό ζαυγνὸε τὸν 

. . . . 3 ς .-- κ. . . αμα {η{ῆπες «τήηπαπα 1π Ιπηρεπάο ιγίο. « ποταμὀν, ἀφες, σὺ δε »ἡμέων ανα χωρησάντων από, ὰ 9 : 1 αρ . ἓν ο ρω οὉω. ς ς Ὁ] ” Χ ς ο. ον 4µ1Π ἴα ποὺ] ον 1άπεγς-αὖ Πην]ο » Τό ποταμᾶ τριῶ ημέρέων ὁ9ὀΥ; διάββαιγε ες τὴν ἥμε-. . : ς 3. ς ' / ο 23. 
ΙΡΤΕ8Ι15,: ΤΤ8ΗΕΙΙΟ 11 ΠΟΙΙΓΠΙ τερΙοΏεΠι ἀπ, 3 δν τέρν, εἰ -σ]- ἡμέας 9, βέλεαι ἐσδέξασθαι μΏλλοί ἐφ {1 ππαν]ς. ῃος εχεῖρετε ἵπ γεῄταπῃ, τὰ Ίος Ἱ- ο ο ελ μα ο μα να. μμ Εαν ο σα την υμετέρῃ,σ “Ῥ. ποίεε,- Ταυτα δὲ ἁ- 4ςπῃ {εἶτο, «Ἠσο πρὶ Ογτας απαϊνῖτ, αοοϊεῖο 52,1) υμετερη. παντα Ὕπρδεις τβμτα αν. ἲ ορεπίαταπα Ρηπποτίρας «οαξείδᾳιιε, 1η ΠΠΘάΙΗΠΙ ἀντανα πυρος ωκάκρε Περσεώ, τη» πρώτης ο νας, 
τη Ῥτοροπή5», εοπ/η]οης πίτηπῃ αρετει, 1ἱο-. / "χείρας δε τάτες, ἐ6 μέσον σφι “προετίθρε τὸ πρ]γμα 

- 

9 “-ς ” : ιν Ὀ 9 
ο ς 2 τπα 19 Ἰά6πΠ οοΏνέπετε [εητεπΗς, ἹπρεπΏιπι, συμβελευόμθος ὀχότερα 4 ποιοι. δὲ κα]α τὠῦτὶ αἱ ης ΙΡΕΟΓΙΤΏ τεβίοηεπη 6Ηπῃ {1ο εκετοΙῖπ ᾳΟγγῶμαι συεζεπιστω » χελευόντων ἐσδέχεσθαι Τόμυρίν ας πο εώ ἃι Ρι ο ΙΑ Ελ ο νὰ 2097 3ΟΠΙΥΠΗ., (µαπά {επέεηῖαπι Οτω[ης 1γάυν, ἴτε καὶ τὸν σγρα]ὸν αὐτῆς ἐς τὴν χωώρη. Παβεὼ δὲ, καὶ ος ον πο το α ἀἱδ- µέμφόμενος τὸν γνώµην ταύτην ροῖσος ὃ Λυδὺς, απέ- ΤεηΣ. ης. νεῖρις» Εφηοεηρ πριν ο ο ρα νεο νοκκαφηνα : ὃν ω. μα 3 ας ν | ὢ λέγω) - εΠατη απτεα ἀῑκὶ, απαπἀοαιήάεπι Παρίτετ ΕδΙ αι πια μις γ ὂ 

πε ἱγαάταϊτ, "απϊσηπΙά απ]πιαάνεττετο οβεη[ς 2» Ὦ βασιλῶω, εἶπο ο νὰ 1Π ἔμα ἆοπιο, 1 οΙηΠΘ πΊς Ρο γ]πρις ανετ[Ι-45,, µε Ζεὺς ἔδωκέ τοι » ΤΟ ἂγ ορῷ σῴάλμά ε0Υ οἴχωτῷ ος απ πρβ τι ΕΠΗς ο νο κών) ϱ σῶν 

4 Καυκάσιοο 4γεδ.., ΕΗΙη ἀπείργει πχ. ὂ ή, η. 9.) νυ]σο ἐκδέγείαι. Μοχ Μάρα). νοῦι ο Ἔσκε π]α: ἵο ἁγοῦ., Ππι]ο ἀοΗέιπι ἵπ ΑΛ, [οπως] Ἱοηήηιο μοι, ἆ ᾗς ἂ- 49λ., ἵπ Ρανς Δ., «τοῦ, }μά, «ή. δεύ- τερον. ΝΜοχ πολεµίους γινομένην [ποι Φεγενομέφν" αιοά πιο 6ςε, νεπῖταχ 04. 4πλ. ᾽ ε Στραγεύειν ὁ Ίζῶρος «4ο. Ατεϊο]ηπι αλ] πο μαῦοπε, 7 Μασαγετέων «4τοζ., εξ Ἠμπς αᾱ Ἠιοά μπι {επρετ. ϱ δα Τόμυρις ὃς Τώμυρις αχ. που Ἰο6ο. ος Ταυτῃ πεµπ. «4γοδ.  ὃ 1, 4εῇ, Ῥοπο; Ίπ 316 συνεῖσα. ΕΠΙ οὐ κωτ᾽ αὐτὴν «πο. { «498. Φ4ε1. ὅτι ως, ΤΠ Μνωμένη: νυ]σο προσεχώρεε, ἀῑοά δὲ ἵπ ΟταπιπιαΏσί Ἐόμυρια,, Κ ἄγοδ χι, δαζ ερατέιαν {ο ΠΡ] πο εοπΏῃηςς ᾖ{εᾳ. ὃς άιμ ουπῃ Γά, αρωτίην. Ῥομ]]ο απτο ᾽Αρβξην 1γοῦ. η, 5 ο μλάας νΗ]ΡαΤΗΤΗ ΡΤο- αἵἳ. | 4ἱήμτὅς οἵα 576ρ0., τελεγόµενα «4γο2., οστοῖ οὔπη {η τελεόμενα, ΠΟΠ πήβρηα ἀΠΙεΓεΠΙΑ.  Χρῆσθαε 4 χο 9 ΤΙ πάντων. µαλ. ΤΠΗΤΡΟ «1ερζ., πάντα {γεῦ. αγ. ᾱ.. ἵῃ οεἴετῖς προθύμεο. ο Ῥούλεε εἶσδέ ης πρ «αἱ. γοῦ. μα. Ραγίς,, ποίει 1Η. «498. Νοκ ὀυνεκάλεε Πο 1ηά]ς «{γο). ϱ Ἱκεμίρ. ει Ῥαρίς 4.. 14 να, ο νο ποιό, πο. }. ή, νδι δεν διερῦ. οτα. ἨθΙᾶς φνώµῃ ἀεβτ.. ς 14. 49, 4γοὸ., ὅτι ΕΙ; 
. 

α κ. - 

τς. Τόμυρίς οἳ ὃν οὕνομα] Ῥαΐοι οκ ολο » 1η τορίηλα σαι, ἴθειο Ὦμβα/δ]ο πιά [αᾶ. Ρ. 1190. τς. Φεᾶ ποῖσ' ο ο Γσπίραίσαε, οοπ/ἑαΠΠσπη ποῃ μΙςία, οοπίια Μ98. ή, ΝΊοα ἁλήρ ρω οράηε Ῥρὴς 4-5 ανω οπίοπιρ]. Ο. τα, πώμωρις ἐκείνη ἐσί, υὈἱ ρχαο- Ἰά ροβι]αε Ππριπε σεπΊή5 αχ προθυµέομαι. «44 ορετας 
μμ σος βτ δὲ ποπήρς {ζήρμσῃο -ἡ Π11/)γ- ἀλλ δω. προθυμέαι ιΓαἠϊ6Β: ου]ας 1Ρί τοπ νεηοὶ 1π- ρωβμς, 6ο, ΕογρώοΗ] ΠΙή] ΥΑΤΙΑΠΙΣ ΤΠ {11 Ἴδοη. πηῖε ἵῃ {οπηρτο΄ ἨἩρτο πριθυµέέαι Εαϊς{δ. Ἐκ «400 ΕΙΤΟΤ 
η Ταἰεγ]] ΙΗ1 (ομοᾶ]ς ἀῑκοοτᾶϊα Νίρος, αμα ας Όμ- Ίατο αἆ οπΊΠος οάῖτον ππαπανῖε, {  ἄβεγο 1 ΕΕΓΙΟ 
«πόοηρῖιν αὰ Ίγοηι! ὦ. Ἡο 5. ο Ῥεοῖο Ῥ. Βραηηις ΒίΡ]. Ψ. ὃς Νον, τ, ν, Ρ. 497. Όεπε ΠΙοΠεΠΙΕ. με Ῥέομμάλς ΑΠΕΙΟΙ. Ταήπ. Ἡ. Ἐρίου, 6. εά(άΐε, Ομ 40. Φέρς, μόχθου μὲν --- ἆφες] Οπιπία ἴδια Δοἰολίη 

ή Σωηῥαίᾳ υσ]ο. εαρπου 1 {η {19ος ΠΙΠΙΤΙΙΠΙ στης. Πιο ἄεροΏτα μεσο {Εά οτι ολίπι Ἰααϊκ[ο ος οσςι]- 
το Ἐποιέετο ---- σρωτηΐην] τα οροταἠε. Κζροῖσός --- ἐ- Ρατ τυτῇ]ς ἄεροτο Ρο» σὺ Σῦτὸ --- ποίεε, 3ἴαΕ Ἠυπό 

[δια Ἱπερ ο ἐς Κωππαδοκήν τ. σαι Νοτυπι οἱ6ῦτο θπἱάεπῃ αἆ πιοᾶιμπ, φέρε» ἡμέων ο ο μας τος Ῥγπάεητες πι τατηπῃ 1νειηπε,νε]υΠ πι, 9.56. οὺ -- ποίεε, μόχθου δὲ, τὸν ἔχεις ζευγνὺε ὅτο, ΝΠΗ 0” 
δ 9 ὃν ας ο” Ἆτ ϱΟΠίΓα ἵαΌι]ας, εἵα ἀἱερίίσατ, αιΐρρε νο]ΙμηΤΑΣΙ4 ὃς πίπήαπι αμ άακ: 
1 λος . νέων ἁρχοντας | ἱ οὐρέων οδ[ει» ἔους Ίηε- Άσμα Τοπιγις,  οπητά Ῥο5ε Ἀετιπηποβηπι Ι1ρογεπή 145 ΗΑΟΡΙΕΙς ὈμσΏσος ο Ναεῃς “ΤΑΤΗΤΗ Ῥ]ητες Ίοσᾳ. Ἱπησοπάϊ Πταομάίαμα Ροπίς» 44πιοπος: 5 υπάμ] 1ο 

να σης απο σδοι, Ῥοπυγηπ΄ ργασίείσα ποτε τοῖτο οεε(ιταπι» ΑΑοἰΙεταμε αἆθο απηπῖς αα]θέχυπί 
ο ποπ Ώ ους Ἰηβάίας {αέπως αιζξος ος ταΏρις ὃς πανἰρή5, ΕΊΤὰ Ευ Ἱάδοτεπι, Όγτο {οτθ. ἂν δι ρα Ἀπιριαος οὖρος, Μογμῤημς, Ἰομήρυς ψιλοῦ- Μος σοιέρι εκ {ΕΠεάΙ5 ρτοῦαν/. αν 
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/ 3 ζ / 6 2. κξ. 2 δν ον Τθήσω ἐκείνῶ» ὅτι Ικήσας τες ᾿ θαντιαμῶμς ελῳς 

α- ο ζ λαν. ννεν. μέ]να Αν Αονσο 
υλοιαἩς αὖτις ἐξαναχώρέεν ἐπὶ τὸν πό]αμόν. Ἡν γὰς 

9 

25. 

ο ως ἡ να οι /) / Ὡ υἈείσνέ]αι ἆπόδεξις ἔγων μεγάλων. Τιῶμαι μὲν αὗ- 9) 

π {ε πα ο Ό ο νν Γ Ὁοπβ]ο Οταῇ παϊλεας Ρτοροβιαπα» ν 

ο, / λ ὁ / ὃς κῶ / . 9 . . - - 9 

οῶ κατὰ ὀνεμη ἀπετρέψη, τὰ δὲ μαιπαδήμα.' Πνθὴ μαι ανά κα, Ἱοριαή Ἡἡ, ανάσες : ../ 3] ορ ν κ άν” ΟΙΡΙ1ΠΕΕ, ' νΙαΘθΙ]5 ΙΤ 3 ο Τὰ ἐύντα 3 ἀχάριτα, μαθήματα γεγύεε.ει µο οκ ο. 
ον αν αρτσμα οασ ει εΙήσπιοαϊ εκετεῖτι1 ρίσεδία, ΠΠ] αδῖ ορί15, νθλ ᾿ : ' ον ͵ ορια 

- -ραντίης τοιαὐτής ἂρ- ενος αταο] αθάνατος δοκέεις αμα - αν πα - πε τ1ρΙ. ἀῑσαία ΓεητεπΏας: ΠΠ νετο τε αποφιε χευ» εἰδὲν ἂν εἴή πργμα μας εως : ανα Φ εν ασπο{ζἰ5 ΠΟΠΙΠΕΠΗ ε5{ε, εἲ αἰῖς τα/ρᾶς ρτῶξδ, 
οσθαι’ εἰ σι ἔγνωκας ὅτι ἄνθρωπος και σὺ ς 2 Ἀασο]]]μά 1π. ρηπιῖ ἁῑ[αίτο, Παπιαπαταπα ΤΕΠΠΙΗ 
ἑτέρων τοιῶνδε ἄρχεις 25κεμο πρώτο μάθε , μμ οἵρεπι εσίε, αι], τοτατας, {επιρει ΕοδάεΠΙ {01” 
λος Ἡ ὠθρωπηίων ἐπὶ πρηγµάτον) περφθρόμεος 'τωηατος ορ[ο ποΏ Ππῖε, Ιάεοφιε ἀᾳ µας αμα 
δὲν ὧν ἐ ἀθὶ τες αὐτὰς εὐτοχέων, ήδη 5 ὧν ἐγὼ ΡιοροΠή(ϊ τες Έοις ορο αἴημο ή η 

λ ο» : : - ἃπ μι οπών εχωπρι τη τερκημμΕ πΡΙΥΒ αὶος νο.  ὰ ἡρὶ Ίπᾶε η, ον ση Τ16 
παλυ ὃ τοι, εἰ γὰς ἐθελήσόμω ἐσδέξασθαι τες πο θδξ δν η άρα ἀ 

έως ἐς) πχώρηή, ἆ ὅδε τοί-ο) αυτῷ κίνδυνος ἕνα απια] απῃτια Ἱπρεπαπι: αυ]α Παπά λεμίες ἐς τὴν χώρην» λλήσς πζσανπὸγ ἁριμάγ. δη... ἀπΡίε νἰξέοτος ΜαρΙιςετα, ποη {ε Τεῖτο Γ1β8 
ἐσσωθεῖ ποπ σι το ον η ο ιγεο]ρ]εηε, σα επα πεσµα πάσῃσαιυ: γ1ξτος 
λα γὰρ δὴ οτι Ἠκώῶντες Μασσαγεται; ἓ το πίσω απἴεπι ἵῃ ποι Ῥατπᾶς Ῥτοβοῖς, ααπ[αϊη ἤ 

δὲ., εἰ νικῷς τοσῶτου ., ὅσο εἰ διαβὰς ἐς τὴν ἐκείνων ,6οΜα»/ασβείατηπα Ροίτας Ἱπῃαρὶς Εαριεπερῦ», 

νκῶ; Μασσαγέτας» ἔποιο φεύγεσι, τώῦτὸ γὰρ ἐν. 1ος 1ροιπι επίπι 1 ορροπαπα, πε γ]σης μο” 
; : {Πρας,  τεξία ρείσας αἆ ᾿Γοτηψτίς τερημΠη, 

Ας ΡρίΦίςτ Πιά, ασ αδ πιεπιοζαζήτα, ΤΙ” 
Ρε ἐδί αἴηια Ιπιο]εταρίίε, Ονταπι, 0απογ” 
{19 ΒΠητα, του]ετὶ «εζεπτεΠπι οεςῇς{ε τεβΙοΏε. 

. -- 2 ολ ο " “ μ ἃ να νι. 2 

ἴθὺς τῆς ἀρχΏς της Τομύρις. χωβῄε τε τὸ ἀπηγη- 
ας λ 2 ς λ ο 

μένευ 8 αἰσχΥ χαι εἰκ. ἀγασλχετον 3 ΤΟΥ Κυρόν γε τον 
/ κ οὐ). ς ἱ ας μμ ος { ο δχς ο ὁ ΄ 

Καμβύσιω γυναυεὶ εἰξαντα υποχάρησαι τὴς Ἡ χω-όδΝιπε Ιρίτατ ΤηΙΠΙ. Ῥ]ασει, τπαἰεξς 6οΡΙΙ8 
ρης. 0 ὢν μὸι δοκέειἳ διαβάντας Ππροέλθε ὅσον ἂν Ῥτοσεάσετα ἵαπειπα, απαπτάτη ἩΠ ρτοσε[” 

οὓς όν χοοΝ ο κά λα, σος τας . . ο δή δα, 
ἐκθοι διεξίωσι ἐνθεῦτο δὲ τάδε ποιῦγτας, πεια- Πτι: ατα ἀελίπο Ίδια {αεεπᾶο, ἆατε ορε 

παπι. Ὁς 1ος {Ἡρετεπιας, ΊνΝαπαις, πε 6ρο 
αμθΙο, ΙΜα5/αβεῦς Ροποτηα {άπε Ῥεγῃσοταπ 
Ἱπίπεα, ετ ΊπαρποτΙτα «οπιπιοᾷοταπι εχρεῖ” 

σθαι ἐκείνων κ περιγίγσθαι. ὣς γὰς ἔγω πυθάνοµαι» 
Μασσαγέται εἰσὶ ἀγαθών τε Περσικῶι ἄππειροι, καὶ 
καλῶ μεγάλων ἀπαθέῳ, τήτοισι ών τοῖσι ὠρθράσιζοιρς «τλ]ά οιρὸ Ἐ]θας νιής Ῥεθβοσς Ία μα 

Ἡ προβάτων ἀφειδέως πολλὰ κα]ακόψωτας, καὶ τὶς οποιο αυτα Ἰπβτιδαταπι αρη]ατιν 
σκευάσἀνταξ, προθέναι ἐν τῷ σρατοπέδω τῷ ἡμέτέ- ΄ εορίαῖι, Ἱπαρπα νἱ Ῥεσοτηπα ππαξατα, οιΔ 
ρῷ δαϊταὶ πρὸς δὲ, 1 καὶ κρητηρας ἀφείδέως οὔω «ταϊεὶρης εἴαπα εβιίε νἱηῖ πε, αἴφπέ 

ο ποστ ο. ο ώρι λάκκο Ως λός πἡεσςτ | πε το τα 181 σε]ἰέΗ5) 
ὑπολειπομέγες τῆς αρᾶ]ής τὸ Ἡ φλαυρότατο; προ πα τεβααῖ τεῖτο αἆ Ώιππεη πο τοοῖρίᾶ- 

σημ. Μι]εῖς επῖπι Ῥοπί «οη/ρεξδες 1], πῖ- 
Ώ Ίηα ΕαΙΠὲ ορ]πίο, {6 αἆ εα «οπγοαίισῃτ: απ” 
46 πουὶς {πρετεης οροιτηπίτας ερτορῖοππι 
Εαοϊποίυπή. ΄Αίπιε μα φὐϊάεπι {Π {οΘΙΗ1η νε- οοἳ 

ἐγὼ νώ αὴς μὴ ἁμιάέ]ω, κέψοι 1δό µθοι ἀλγαθὰ πολ- 
᾿ ών ο μι σν τς ὃν οι νο ὴ ον. 

ὃν πρέψοταί τέ πρὸς αὐτὰ, καὶ ἡμῆ τὸ υθυτο 

ται Ὦ συγέσασαν. Ένρος δὲν μιέ]εῖς τὸν προ έρη ὙνῶμηνΒοπετε {επτεπΙς, ΟΥΤΙΦ απἴεπι, Ῥτίοτε τερῖ- 

΄.α. «4ε. Η. 49δ,, Ἱπ ας ὠχάρισα. 2 Παδεί /αῤρεμε Φε: Ο1Π. ρ. 565. ο 
ζάσι, μπα τὸ ἔμπωλιν Ιάεπι. | 
Αντρύμένως 14. κ. ΝΊοακ Τομύριδός αΐ, ος πΠςο εδε, νοηίς εκ ή. «ἄτβ. 
τε κοὺ, :) 
ας 

τη ααίιᾶ 

δίο «ἄλοῦ., Ῥτοποπίδη ἄδεσαῖ 
ῄ 4, ὃς 1, οὗπι ον 

κ. Ν 6 Ἠάσπι ὃς ἀγεῦ,, αἲ αἰσχεῦ 
ὁ Μάλι «Ῥαγίει Ὁ. Ἱέη, «4ποὸ. αλα ὃς Ε.ς κώρης 4. «42. { εί, 49λ., διωβόντα ρΙεήαὲ 

, μα. ο 4. πού. Ιέε. μα], {ο περιγενέσόωι «491. ὃς εά, { Άδεδισορα]α 4ο, Η΄ 

4 Ὅδετις οτὰ Φ1ερῥ. ε Οἶταί Ἰδοηιας ή. Πα Ἐλέω. 

πολλες 

κωμικά. πας αἷ δ λωκαειμβαν η πο ση σος γνος ᾠκλοεες 

τος πε βυβαρς ο εΦοπςΕώμεσ τ αερεποβινκαεετεσο  π βατ 

Ρεξ δή. Ἡν ο  Συνέρξων ἄποδι 

ς Ἀδ. Πιαθήματα τὸ ἐότω ἀκχάριπτα] Ῥοϊπετας ὠχάρισα 
{εὰῖς Ροκίοδβοπεπι Τοπ. 10εγ. Οάγεί.Θ. 296. ἕ- 
πεὶ οὖκ ἀχόδρισὰ μεύ ἡμῶν ταῦτ' ὠγορεύεις. 1. 6. 1 11 
{ο]ο[]ς.,  ὦμδῆ. Εἰεοδίως Ακαρίσερο, ὦλαρβιτώτερον, 
αὐοά Ώσπιαῖ νειρί Ρροδίαο Ο4γεί. Υ, 805. (Οία {η- 
πιεΏ. Ροϊῖοτες {οτίρι ὠχάριτα ῬτπείετΙπε, «ος ἨΟΠ ἆ46- 
{ρίο. Όσηϊ σοαὰ νΠ, 1ρ6. συνοίκηµα ὠχαριτώτατο. 
Οοτηρίε 0. ο σπυς ὡς δὲ καὶ ἀγάρισός εἶμι 119 Ρετ]- 
οὐίο 1 {μοἱσμ] Νετεεά. Οοπά. ο 90.. ὨὈὶ εχ Πιαί- 
σίπε «4ήΐμας πιεις ὅχαρις. Ῥταε(Ητετατ. Ἐνχάριτος «Δε- 
Ποῤῥομέὴ» «4ρρίαμ]» «ελαμί, εἴ ριαε[οτρῖα «ΒΙε(}εΗ 
νατρα αΠαΙορΊαηι νοσαδρι]{ τοῦοίαηί, Νάε αἆ «Ιοβογὶ 

1. Ὃς κύκλος τῶν ὠνθρωπμίων ἐσί ὅτο,] «4γῤοίείες 
Ῥτοῦίεπῃ, Φεξξ, 17. Ρ. 129. Ἠλες, {ρεζϊα»[ε νΙάεταΣ» κα: 
θώπερ κά φασι κύκλου εἶνοι τὸ ὠνθρωπωα.  ΝΙάϊε Ίος εἴ 
Ἠρνοώοίο 11ο αά[αηρίε οεζωγοβεί/[οδίηε, Πευά εκ Ο]. 

Τ/χιῥίο πεσερὶ,. ΑΠΠαΠΕ Άος Ρεμς ὃς 1αΠπ], {εὰ νΔ- 
τὶς, δέπεα 6οπ{, αἆ ΝΤανο, 5. 16. δε οἱάε]ίροέ 1 {μ 

ο) ο «ἐα {ηρεβαν. Αῑει Ἠαγίης ΡΙᾷσυ, Επ. αἲ 
6οπΠαππα Ἱππρ. 0.4. ΟΥ2ΕΙ) αοζεΓ ΜΗ εγγογὴς οἱ γεύῖ- 
οιωηεές {ή {ὸ /ῶηῤεν εε σης εἰγομΙΗ/γΗΗΙ.. Νἱὰς 
"οπου] μή. μα νι Ψδὰν αν 
"δα, Ὅτι νιήσας τοὺς ἐναυτιουμένους ] 1ου 6σ[ε 1Ο 
{η Εογροίο εχερίη ῥμίής [ο οοΗβοβΗ/ υεγδὲ: ῥε; ε- 
Ίφια 0η ϱΕο/έΤο ή 1ῤ/ες ὠντιόω» αα[οΠρῄι, υϊ 
{941οο Ώνοτοι, νὶγ ΟΕΊεὈ.: ουῖας 11 πιειποτία ἀεοτεί 
Ἠθαηε θναπηῖς οι]πῃ ἐνοντιωθῆναι οκ. 1ἱο ΗΓο περο{ι]έ 
ΥΠ» 19.5. πποις Αγηυημι ναγδῖς {εζὲ, 4- εἰαδάετα ϱ8- 
ιδ εἰ γὰρ καὶ ἐναντιωθῆνα/ τοι θέλει. ΣΗΡΕΙΝΠΕ ΕυπΙάΕπι 
Ί8ίΩ ΝΤ 149. Ίο) δή τοι οὐδενὸς ἐναντιευμένου.. Ουάο {8-. 
δν ο «οπροβηπν γοήµοπάιπι, ραΠΤεΙα1ς Ραϊ6- 
ΔΟΙΦΠΕ» ΠΠΑΠΤΑ ση Ποης, πο βπι]]ς ρευσαΒ ταί εγαάλ- 

απἩς» εἲ αΠσητα Ιπάυ]ρόπήα, οὐίά αἳ ας {αἩ 1η το 

“ΟΡ{. Ηετοᾶ. Ο. το. 

:ΝΕΙΦ» ποῦ οοπτεπΏοία ουπίως, 

αρετγείΙΓ» ΗΠ, αεΩΙΙΗΠ Πε, Οσας Ἠασς απτονεταηί 
τὠῦτὸ γὰρ ἀντιθήσω ------ Ἰαπβῖι νετίαϊηια , Εογγείς 

ο 65. πονα σαι τῇς πκώρης] Απιριεέτοι ορμή. 
Ίνοι {άπι πείοίης ΠΙΟΡγΕΨ απ]ποίο Πεείθίε το νοτοις 
τῆς µάλως ΟΡ{. Ἠετοὰ. Ο. 16. Ὑετυπι, αιιοά Ῥεβό 
(οπου. ΠΠ] ο. Ῥιβεσεδῃὲ Πα υ]άο Ποιο ϱα1! 
Ογτο Οτοε(Η5 {μα8εῖ: Ίππο νετο» πέ Τη ταρῖπας ΜΑ5 
{ιρείανηπα Ώπες ππδοαξ, ὃς ροβείς ἵπῃα]ς α βΗπιοΒ 
Αἴαχεῃ {6 τεοἱρία. ΟΏροτέΠηπτη οςί 1ὰ ζ]οη]ς Ἠ3” 
υήτα Ώεποβῥεμίς οε]εὈίε «ἰδξηπι το Ο01ΟΠ. Ρ. 1623 
αν ακαν επιρ]εππαία ἱοήογως {ογ]6ῃῃ (οΠρήοπίς 
1ΡΠΗΣΙΕ ΧΥ1. 6ρ. » ΤΟΤΕ ἐγὼ τῷ Πύθωνι ------- οὐκ εἰ ὁ οὐ ) 

ὑπεγώρησα" ο αΠεπιις {οἱαη{ ἵη Τος. Ίοσις 6. 562 οὐῤης τεζχε Τιοξε. «4γ]βσεν. 1.. τ. ϱ. 196: 4ε αἲιο «42τε[ι | 
Ίαπα {1 «η νΙ7ο Ῥενενοπβο΄πιοκ διβάντα ἱπβαμτααπ 

ΟΕ1{6 περι (νεσθν {σ΄ 
νατὶ ἀερυῖε, - ᾿ 

σαν Τῶν προβάτων --- πολλά] Τμιητοπίις ας 
ΛεζΟΩΗ2. γπαϊαία: οι] νθτο πιονοτῖ πο 4εουεῖαν 
Πρόβατω ο[ἵπι πάντα τὰ πετρώποδα ἀἰσεναπιυτ.. Ν . 
Φελο]. 18 11, τομ. Πογο οι) Ίοσι Ποι αἀπιπατα ο” 
1Π φὐ]ς περα οσος Ἱπτε]Ηβπε, 1 Ἠϊς ὤροπου. Ηῇ Λοσγα(ὴε πποτε πημ]έα Θαἱέμως Ίπ Ίθτυπη ἂς ΑτᾶςυΙ’ ξ’ 
οὔσ.» Ἱηη]ίᾳ αοαῦα βρεδίης αἆ Γγοίση. ϱ. 92”. 
Φοζβης ἵπ Οεσοποπη. Ἠπέρ τεηη]ᾳ νἱάρπτιμ.. πες 1οοῦ 
{απῖ ΌρΊπςῃ πάροηῖ, παν. 
: τρ. Τγῶμαι μὲν αὗται συνέσασαν ] 1η ή τά 
1Π 191Π19 οχ γοπουὴ) ορἰπίοµθ.. Ῥαέπε ρύτο εοῦ. 
π]α8 1πάΙσατῖ, Ἡ ετκητ, {θπιοπείας, Ἔπ]ος συνεή 
γνῶμαι ΥΠ. 142, Φφ[επςηιε Ῥργο. Τα] τν. ο 
συνεσήκεε δὲ ταύτῃ τῇ ονώμῃ ἡ Τοβρύεω Ίπ ΝΙΡΣ. τν 
ΨΗΙ» 79. συνεθηκότων τῶν «ρατηφῶν, οσΜέγα /ὲ 00 1) 
11210 μοἱδη:. ή, 

8 4. τό 

ες ο να δα ο σᾶν Βναλήκε ο ώς κ βαθ Έσοι 

-. 
θιὸςαπελε; νι 

ο ος ον 



Σοο [15 Ώπππεῃ ἰταὶδςῖε. 

ΔΙ ἴυτας,  ΟΥτΗδ απίαπι αὓ Αταχο ΡΙΟΡΤΕεΡΙΙς ἀῑδὶ 

Εξ (παηβρτσε(ης ΊΏ βῃος Μακαρειαπυῖα Ρήΐπια ηΏοβς {οπιηίας 
ᾱξ πιηταἱορβεἵοπηροτυτα. Ηγ{ξαίρε αὖ αὐπιῖς ἀἰπαίσίο Όγιυς ο Ἱ, 
αἴἴα εσα]τ Μακίαρετας, 

ατα, ΟἰΦ[φιε ρτοθάϊία {οητεπᾶα, Ιπάϊκίε 
οπιγτ Ἡτ Τεϊτοσεάετες, πἴροτε {5 α 1]]απι 

ἸταΙεζίζυτο. Ί]α, απεπιαάπιοάππα ΡΕίπιο {ρο- 
Ῥοπάεταῖ» Τεϊχοσερῃι. Όντας ή Οαπιργῇς 
Πα {αἱ επ τερΏµπῃ Ππαάερας, τηαηιις Ρί- 
δες ΟτΦ[ίπι, ας ππαϊοίαπι ἵΠ πΙοάΙπι Πῖ Πο- 

τω 

τὸν Κροίσε δὲ ἑλόμενος »προήγόρευε 5 Τόμιβι ἐξαναλγὼ- 
/ 

ρε, ὡς αὐτὸ θΙα[βησομένη επ ἐκείνην, 3 μὸ δή εξα” 

ναχώρεε» ὃ κατὰ ὑπέσχετο πρῶτα. Κῦρος δὲ Κροισο 
ἐς τας Ὑεῖρας ἐσθείς τῷ ἑωύτῦ παιδὶ Καμβύσι, τῷ-. 

8σπερ τὸν βασιληΐη ἐδίδΗ, χαὶ πολλὰ ἐντειλάμεγός ο) 
ολ ολ 8: / ας / ον ὀΜΑΛΑ ὁ . μεὰ ο ΑΙ αα ζι ἴ ή σ ε σ- πηΙηεπι ΠΟΠΟΓΕ Ῥεπεβεῖκαιό ῥτο[εαἰεταιίτ, ΊΤΙμαΥ Τε αὐτο και εὖ Π.οιεῦ » Ἰν η διάβασις η ἐπὶ Να 

Ῥτῶεεριε, { [πα αἀνειτ[ας Μάς[αρεῖας ἰταίθ- 
ἐῆο ποπ τεξϊτε σεἆστει. ως αδί Ρτῶσορῖε, ςοραπε τεπήΠτ Ἱη Ῥετίθεπι, Ίροο ἐνπι σορί]5 

ποχ αἀνεῃῖι, ν]ας Ῥετ απϊεῖετ ἴπ ἵετῃ 
Μακ[ασει]άε τα]επι νἰποπεπι: νἱάεραιατ ΟΥ- 
119 1Ώ ΠΟπηΠο οετηστο ππαχῖπηπι Πατα Β]Ιο- 

. απ Πγ{α[ρί, Παροπίσιη ἵπ Ηπιογῖς αἶας 
4ΠΑΤΗΠΙ αἱτεγα Αῄαπι, αἶτετα Ἐίοραπι 1Ππι- 

δαγέτας 5 μή ὀρθώθῇ' ταῦτα Εντειλάμεος, καὶ ἄπο- 
φείλας τετες ἓᾳ Πέρσας, αὐτὸς διέβαινε το) ποταμὺν; 
καὶ ὃ «ρατος αὐτᾶ. Ἐπεί τε δὲ ἐπεραιώθη τὸ ἃ Α- 

Ὑταποπσίο Άταχε πρ]θοράξεα, νυκ]ὸς ἐπελθέσης, εἶδε ὄψι, εὔδων εν Μασσα» 
γετέων τῇ χώρη, τοιήγδε. ἐδόκεε ὁ Γζῦρος 5 οὗ τῷ ὕπνῳ 
ὁρῷ Ἡ Ὑφάσπεος παίδων τὸν πρεσβύτατω ἔχωτα 
ἐπὶ Ἡ ὤμων πτέρυγας: καὶ τοτίων τῇ μὲν τὴν ᾿Ασίηνο 
τῇ δὲ τν Εὐρώπην ἐπισχιάζει, ὝὙπ άσπεϊ δὲ τῷ { ΑΡ: ς - νά ἀς ἆ 5 ο 2 : ω- ο να ο Ῥτατει.  ΠΥΠαΙΡΙ (αΠἱ Ασμαππεπίἁες εταῖ,Οσσάµέος, ἐόντι ἀὐδρὶ ᾿Αχαιμοίδη, ἣν τῶν παίδων Δα- Ατ[απιὴς Ἠμας) εται εκ ἱροτίο παῖα ππαχίπιις 

Ὥατίης, τάπς Έετπια ν]ςεβπαΗΠη βταΕΙ5 αΠΠΗΤΗ 
ἂβεης» 1Π Ῥετβὰο τε]ῖδεας, αποὰ Ποῃ Πατ Γα5 
πμ] είε, Εκαρειεξει Ογτας ἃς νῖπι α- 
Ῥιὰ {ε εορίταδατ: απ απ απι οἱ πιαδηϊ ΠΠΟΠΙΕΠ- 
τἩ νΙάετεηέ, νοσαϊο ΗγΙ[ΡΙ τειποιῖς αι 

ῥέῖος πρεσβύτατος, ἐ9Υ τότε ἠλικίὴ ἐς εἴχοσί κε μά- 
λίσα ἔτεα, καὶ οὗτος καταλέλειπο οὐ Πέρσμσι οὐ 
γὰρ εἶχέ κὠ ἠλμείην σρατεύεσθαι, ἐπεὶ ὦ δὲ ἐξεγέρθη 
ὁ Κύρος» ἐδίδα λόγο ἑωυτῷ περὶ τῆς ὄψιος ὡς δὲ οἱ ἐ- 
δόκεε μεγαλη εἶναι ἡ ὄψις, χαλέσας Ὕσαόστα, καὶ ᾱ- τν. ἳ » ος ἵ : νν λ ρω 5” ες ον ἄν ο. τι, 1Π4ὐ1ες Έπας πας, Ἠγβα[ρές, πημῖ 1πολαβω μενονειπέ,» Υσαστοξές, παις σὸς επιβθλεύων πἵαηε ΤεΡΠο Ίπεο Ἱπῃάατί ἀερτειεπίας εδι: | νο Ἐητὸ 22 Ίος ηΠάε εἶατα οετίθαθ ΠΟΝΕΠΠΙ ερο Ἱπά- 

«.ρο. ΤΡ] ππεῖ εὔταπα 6ετιπε, ετ (ασιπαάς ὃς 
ένεπιητα {αΠΕ, πημῖ οΏιεπάαπὲ. ΄ Ταίτατ ρτοχῖ- ς 
1η ποξῖε 1 απίειε νΙάΙ Ἱρεροτιπι ταοτήπα 922 
πατα πιαχϊατω, 14 Ἠαππετῖς Παβεητεπα αἶας, 352 
απατυπα αἰτετα ΑῄΠαιι, αἶτετα Ἑάτοραπα πάπας 2 
Ῥτατεῦ. Έςς 4Ἡο νΙ[ο πα]]α ἀποιέατίο ασε, ἀπΙή 2) 
40 ο πι]ῇ εεπάαπητ ΙπΠάΙΦ,  Οπαρτορίες ο) 
τή απαΠπργΠηηπι 1 Ῥετβάεπα τενεττετε: {αςῖ-το;, 
τοφίε αἲ απμπ ερο ΠΠραξεί Πὶ5 1]]ας τεάΊετο., 
ΠΠαπα ασπι ΠΠ Πῃας αά σα δ[ατη ἀἰσεηφαπη.. ἂν 

31ο 8 Οὗτις απ]άεπι Ἴδς Ιοᾳηπτας εσε, Πδἱ Ἱπῇ- ο; 
ἀῑαί Ὥαπαπι Πηρίσαιας,. Αἲ΄ ἆθβιποπ Πας 
1ρ5ῖ Ροζιεῄἀεβαε Ιηπα 1Ρὶ τποτῖεπι ορβεΏτι- 

ν } ο. ουω ο» / ες Ν Φος. , ἐμοί τεκα! τῇ ἐμῃ ἀρχῇ ἑάλωχε' ωέ δὲ ὰ ατρεχέως 
κ». 2- χ ο πα πα ναι /  Ταυτα οἶδα, Εγω σηµανέω. ἐμεὺ «}εοὶ κήδοίαι, καί μοι 

πα ήα προδερωύεσιτα ἐπιφερόμεα Ίδη ὢν ἐντῇ πα- 
ῥουχομένηνυκ]ὴ εὔδων , εἶδου Ἑ σῶν «παίδων τὺν πρεσββύ: 
Τα]ον ἔχού]α ἐτεὶ Ἡ ὤμων πἹέρυγας" καὶ τε]έων τῇ μὲν 
τὸν Ασίν, τῇ δὲ τὸν Εὐρώσγην ἐπισκιαζει' εἴων ἐς]. 
μηχανὴ ἀπὸ} ὄψιο, ταύτης 1 οὐδεμίῃ, τὸ μὸ κενο 
ἐπιβηλεύενέμοί. σὺ τοίνυν τὸν τα χίσν πορεύεο ὀπιίσω 
ἐς Πέρσας, καὶ ποίεε ὄχως, ἐπεῶν ἐγὼ τάδε κατα 
σρεψάµενος ἕλθω ἐκεῖ, ὧς μοι κα]άςΊσης τὸν παῖδα 
ἐς ἔλεγχω. Κ Κυρ μὲν δοχέων Δαρέιόι οἱ ἐσιβε- 

: ον / 3. ὕευ ,ἐλεγετάδε' | τῷδε ὁ δαίμων προέφανε ὡς αὐτὸς 
/ . ο” . « : 1 2 ͵ μὲ τελευτήσεν ἀὐτά ταύτή µέλλοι, ἡ δὲ βασιλῇή αὖ- 

ον, σας) ρω κας. κ νο. ως τήπη» ἳ οἷη Τερπιπη αἆ ΏαΠαπι εο[ο Ρότνεη- 15τ8 περιχωρίοι ἐς Δαρειο" Ἡ αμείβαι ὤν 9ηό Ὑσασπηρ ΕππΗη, Ἀείροπάεπς Ἰδίειτ ΠΙ ΠΗγ[α[ρες, τοιῖσδε, », Ὦ [βασιλεὺ, μὴ εἴή γης ΓΠεβσης γεγοως» ΑΡΠΕ, Ἰπησῖε, οτος, ιἳ ααἹςρίαπῃ νΙτ, 6ΕεΠεΓΕ 
Ῥετ[ες, δὶ ππο]ίατιις Ἰπβά]ας:- αηοά Παυῖς Πε, ᾿ 
15 ΡΠΠΙΟ 4ποφπε τεπηροτε πποζες παπ]θέοιαςς 3 
τά εΠ]πι Ῥεγ[ας εκ {εινί Ίδειος οβεςῖ(; οκ ᾱ ο 
{υΡ1εξὲ]ς αἰἰστήτη,,. οπιπίρης Ἱππρεταηῖες, Οµοά” 5 
Παηα εἲὶ νίβο Βῄαπι πιεΒΠῃ Ιπάϊσαι τερης πο- 2) 
15 εοηῖτα Τε Πιάστα, ερο εβῖ ΣΗΠΙ ἀεὰο ρτο 
τπο ατριίταϊα ἱταξίαπάμπῃ.. ος τθάςσ]εο 16- - 

εοηϊεπά!ε, Ογτο ΒΠυπα παπι Ώαίυπη συ[οςί- 

1ΐες. αυῶ ΟΤΦΠΙ6 αἀπιοπιθταί εχεηιΙεηΣ: τα- Πέχααι1ε Ἱμς ΙπυΠ]ῇ πιαΏα, ππος. σΠΤη ΙΠῖερία, ει Ῥυτα εκετεῖτας ρατίε αἆ Αταχεπι τονειτῖ- τησ. ος Ἱτασπο τε]ῖδίου οκ Ογτί εκετεῖτα αρ- 

ς ος 2 ὅσις τοι Ἡ ἐπιβελεύσει, εἰ δ' ἔσι, ἀπόλοιτο ὡς τά» 
χισα" Ὁς ἀντὶ μὲν δήλων., ἐλόίησας ἐλέυθέρες Πέρ-. ἐν αρ ιαρ ον Ἕλ. 5. θί Ε σας εἶναι. ἀγτὶ δὲ ἄρχεσθαι ὑπ᾿ ἄλλων, ἄρχευ ᾱ- 

/ Αν ./ ο 2 ' , δα Ἡ πώτων. εἰ δὲ τίςτοι ὄψις ο ἁπαγγέλλοι παϊδα τὸν 
λ - / 1 ατα ν ἐμῶν νεώτερά βελεύεν περὶ σέο, ἐγώ τοι παραδίδωµι : ου Ὃ { 4 15 25 Φαν χρησθαι αὐτῷ τήτῳ ὅ, τισὺ βαλιαι; Ὑσάσπης μὺν 

Τέτοισι αμεψάμθος, καὶ διαβὰς τὸν ν ̓ Αράξεα, ἠϊε {ροπ[ο, Ἠγ[ία[ρες τταὶεδίο Αχαχε ἵη Ῥοχ/άοπι ὃς | Πέρσας, φυλάξων Κύρῳ τὸν παϊδα Δαρέον, Κὔρος 
95δὲ προελθὼν ἀπὸ τὸ ᾿Αεάξιω ἡμέριε ὁδόν» ἐποίεε τὰς 

Κροίσε ὑσοθήκας. μετὰ δὲ ταῦτὰ,, ζύρε τε καὶ Περ- 
σέων τὰ καθαρᾶ σρά]ᾶ 1 ἀπελάσωτος ὀπίσω ἐπὶ τὸν 
᾽Αράξεα,, λειφθέγτος ὃὲ τὸ ἀχρηῖς, ἐπελθῖσα Ἡ Ἱασ- 

υσαγετέων 1 τριτημορὶς τᾶ σρατᾶ, τές τε λέιφθένταξ : κών ος να ὁ .» Μ : » : ἃ . 
ΒτεάΊεης τοχῖα Μαςβιρειίοϊ ἐχετοίτις Ρατς,οτῆς Κύρο σρατήης εφόγυε αἰλεξομένες, καὶ τὴν προχε- ο ΤΙ οτείς. 
«6 Ῥόμυρῳ «4ποὸ.. 2 {αὸ 1. ὃς Π1οχ ἸΚροίσου. ΠΙΟΧ. εὔδων γυκτὸς ἐπελθ. ἐν τῶν Μασσ. Ζα1ᾳ. 6 Ἔτεω μάλ, «4{εῦ, 
ΤΙΟΧ σύ νυν' 1 Ρανς, 4, ῇ., ἅτ 

ἀμείβεταί οἱ -ἄγοῦ. Η. «403., επι τῶσὸς «9. νο. 
ὀραξη, πιοβης Εάά.) τς Ώορο απΐθη, 66. οἳ δω]άσς ΤΠ ᾿Αλεξόμενος, ἨὈί ἔπιληθόόντρς, 
Ἡ .. Τῶπερ τὴν βασιληϊφ) ἐδίδου] Ῥο]οῦας τοχ Ῥοτωγαπι . Ταπι ο ν 200 Ἱποβιτιπι αχρεἀΙπποηεπα ᾖισόας- κι» ἐκ Ίορο {οσσε[οτοπι Ὃ αν : πα ερι νπ. ο, εηιε Ἠος περ]οχίς Β/1/οµ. Κ. Ῥ, το, π 1 94. τῷ “Αρσάμεος | ΦΙ6 Ῥάπα. Ψπάε νπ, ττ.ετ σσ. Π {οπιπίο Όγτῃς ος τε πς οοπ[π]άκβμ. ον, ΕΧΡΙΙσΦΠᾷσ πίπιης οΠ. ́  Ύαπας αγις ο να ο Ρε η άογ ας σεμΊετ Ἰά σεπ16 πλουσίοις ν : ῦ οὔνοαμκένοις ὤρψὸς ν Οπτοστ]ς, ἂν Ἀκήο σας ρνὼς ο ο η 

19. Τῷδε δ-  ύων οσα ήβμιη Ἠ]ιᾶ ος [ ς 
10πέ 14 4 ποά εκ. ες, 1 οςΕρίαΠ] ενας, νὶκ Ὁ]]! αἀρποίσουπῖ οἳ ΟηΠ ΜΠΕ, οἱ τῷ δὲ, αὐῖ σῷδε δὲ σι]ηῃ {εἰ ζ/ο, ὃς 7) χε, 

ᾳ Ώεβι περαης Νοχ 1π οοᾶσπι. . 
ε τία Ἠπες ποῃ ]ασῖξ «{γοῦ. {᾽Αρσάκεος ΟΙ3 ο16ῤῥ. ᾿Αρσάμενο «ἄγοῦς ὃ Ταῦτα ὠτρεμέως «ΐ9ῇ. Απιὸ. { 44.2. ποῦ, βεη., οὐδεμία [Ἠ]είί. «{92., απ . ών «2ος ΟΕΙΟΙΙ62 41105 ποπ πανΙ, νι]σατπῃ, 

{ 4. «4πεὂ. ἔ, 4 ε/λιο 1 μες, ὃς «{9ᾗ. τῷδε οἱ ὁ Δ., (1Ώπι τελευτῆσαι «4γεῦ. 

ο : 
"μεν 

-ᾱ᾿Αρόξην Ἰάεπι. ἵπΚοΠ. 

ἆ Ὁ μὲν κ. «4γεῦ., ἴ1πα οἱ Δαρ. ἱἀ. ὃς «πλ. 
ο ση ος 4. ρ ῥηρά, εν ό 4 «3 74. οἵα Φ1ερῦ. «4εῇ., ἐπιβουλεύσοι Ρανς. «4. ἐπιβουλενεί «ἀτοῦ.; «44: ἐπιβουλεύο, . ϱ Απανγέλλει ἵπ Ῥαγες, Ά. Ο. Τυτι αὐτῷ ποῦτο Πάει ὃς «ἄγοῦι, ορ Ἡς { Ἐπελεύσαντος «γεῦ, πα, «44, ὃς ΠΠΟΧ ὠπελθ.. ᾖ στα Ε00ή 3 

π{ 482. «4 ο .. 

πηη]αστ]ς., οοπβαδίε οἵ πο: Ῥταθσσςῇε Ιςδρός μέν. ΈΟἳΤο 
ἁμαίβετα! ὦν το(Ηιῇ. πάπας οπίπι Απ 1η ἀΙ«ΠΟΠΕ ᾳ- 
Ὅπι τοΓΏητῃ απιαπῖ, αδμαδ τν ον νομών” 

23. Χρῆσθαι αὐτῷ τούτῳ ὅ» τὶ ὅσα] σε Ίο Ίπ 4Ε]ἱσηὶ Ὑπην ΧΠΠ; ο7. Κα) δ/δυμ χρῆσέαι ὅν τί βούλεσθε. Βοπῖρτο- ΤΙΙΠ Οὐᾷ4, τοῦτο ὅ, τι σὺ βούλεῶ! ΒΏΜΠΗΤΗ αάνετηῆι, Απ 
Ῥιαπίβππαπα ἀἰθηοπίς Ἠτυζυταπ] εκΠίρεγο νοἰαετμςἩ Μος Ο. ο15. οὖδ ὠργύρῳ κρέωνται οὐδέν. ὃς τι, τοβ. τού; 
τῳ μὲν τάδε των ο βά ας ο «ο βρω ο άν /σετῶι τὸ υ πολέμου σκοποῦντα. 
ο) η ητὰς ππα]]εῖ {οτταείς, δοα Ἱερο {1 λοβή/θΗ. λά Χεῤορόοηἡ, ΑΡΕΠΙ, Ρ. 84. τω. 

9 2. Κλη. 

ο.τδρετς 1 9. 

ὅ5 



96 

Ώ Ῥ ο Ώ ο: Ἰ τ' ῑ Τοπαγτῖς ἴὰ Ράται αἆ αἱιήσπςτή, Τη Ρτα]]ο αεοτήτηθ. 

ρο[ο ἁε[εη[απτος Ἱπιοτπηϊς, Ἑαάστα, σοπ{ρθ- 3 ὄ : 

ἕο ερι]αταπα αρραταῖα, Ῥοςς αἀνει[ατιοταπα 

του Π 

μέν ἰδόγτες Φαϊτα , ὡς ἐχειρώσαγτο τν ἐναντίη» »Άλί” 
, / : , νο ο πναθη 

θες 8 ον ο ὄέυτες ὃὲ Φορβη» αχ ο ο. οπάεπι, αἁ ερι]απάυπι ἀἰδομπιρίες τεξετιᾶ- 

δυο, οἱ δὲ Π[έρσαι ἐπελθόντες πόρο πμ ώ αὖς αἶρο ας νίπο {οροταίιτ. Ῥετ[ο {αρεῖνέ- 

σαν, πολλῳ υ οἱ ἔτι ενας ε ὠγρήσανρ καὶ ἄλλΒΑ»  Πῖοῃτες οοσἷἁμηϊ αμῄἀεπῃ παπ]τος Πποταη, [εά 

καὶ τὸν τής [βασιληϊηε 5 Τομύριος παϊδα, 4 ρατηγέο- ὀσπιμ]το Ίητας νῖνος σαρίιΏς, οὔπῃ αἷίοδ, ἔαπι 

τα ἸΜασσαγετέων, τῷ οὔνομια, Ἠ) Σπαργαφίσης. ῃ νοτο. ἀπσθπι Θοταπι» ταρίης Τοπιγτς Ἡ- 
' Ἆ / , 5 

δὲ, πυβοµέη τά τε περὶ τὴν σρά]ὴν γεγονότα καὶ τὰ πι, ομἱ Πο εἴΑΙ ΦΣΑΝΦΑΡΤΣΕΣ 
; Ὃν 

περὶ τὸν παϊδα, πέµσεσα οηρυκα παρὰ Κῦρω, ἔ- Τοπ, οοβηϊτο εχειεῖεις ας ΠΙΙ {11 σ- 91 

λέγε τάδε ., Απλησε αἵματος Κῦρε, μηδὲ ἐπαρθης 11» απΙΑίο ἀθνι σαφπςεαῖοτε ». τα 1Π3 

τῷ γεγωότι τῷδε πρήγµατιιεἰ ὠμπελίνῳ καςσῷμλοἆ τις, νε κ .. ὤτε ..:ξ αν 

ὦ. περ αὐτοὶ ἐμπισλάμθοι µαίνεσθε οὕτω, ὡτε ἴρίας τς Πος αποα Ημητισσεκ οί πα 
ος να κ κοκνώ οκ πο, απο 1ρ8ῖ ἀῑδιεπα αἀεο ἀεβριης, Ἡζ 

ος ο ο ώή ἐπαασλεήυ» ἀε[ςεπάεπιε ἵ σοτρΙθ ΥΙΠΟ πιοχ Ιπιρζοβίς 

μυ ἔπεα καλα Ττοιδτῷ Φαρμάκῳδολῶσας, ἐκράὰ- νο» νειδὶς εχρ]θαπα]Ώϊ, ἵα] νεπεπο {α]επε 

32 

32 

22 ο» 

» καρτερό. όν ὢ µευ ἐὺ παραμεέσης ξ ὑπόλαβε τὸνλςΏνατε ππευτα αἀπήττε οοπβΠηπα, Ῥεπο παπο 

ον λόγοι. ἁποδούς µοι τὸν παῖδα, ἄπιθι ἐκ. τῆσδεὃ Πρι οοπ[υ]εηεῖς: αὐῖ, τεἀάϊτο πηῖΒῖ Πμο, ἐπ 
ον /{ ον χάρης ἀδήμιος»Μασσαγέέων Ε τρίημορίδιτᾶ σρα- Ἱας τερίοηΏς, Έετεης ΙΠΠρΙΠε αὐοά τετας 

ὃν ἀπ ες ἂν | Μαρ/αρείαταπι Ρρατα Ιπ[αἰτανΙἩ. Οπ9 πΙά 
υβρίσας, Ἡ εἰ δὲ ταύτα οὗ ποιήσείι, Ἠλιον ς 

τοῦ κατυβρ σς)  {εςθῖδ, Ρεῖ ῥοἱοπῃ Ίτο Μας[αρείαταῖτ ἆοίπῖ”. 
32 

ς κ Φλιντ 9 3 3 7 Χ Δ . . κ» . .- 

Ἔησας παιδὸς νς τὸ ἐμᾶ, ἀλλ οὐ μάχη κατὰ τὸ Ά]ππι ΠΙΕΙ νΙοΙ1, ποη ρΓΩ]ο εε ν]πρςδ., - 

.] 

γυμ; τοι τὸν Μλασσα»/ετέων δεσπότην» ἶ Ἡ μόν ο: ο» ΕπόμυΗν τοι σσαγέτεων ονσπεο την οι ΕΝ παπι, οτε μὲ ερο τε, εἰδὶ Ιπ[αμαΡί]επα, «ΠάΟ;. 
 σεεγω καὶ ἄπληγου εὐγτα» αἱματοβ χοβέσω, Ἐωυ-δοτο ἵαππεη Πε. Ἠδο νειδα αἆ {6 ρετ]αϊα 212 

ρος μέν νυν, Ὁ τῶν ἐπέων οὐδένα τουτέων ἀγωειχθέτων Ογτας Ρτο πὶλ]]ο Παριήτ. Ἐ]μης τερῖπα Το- 

ἐποίετο λόγοι ὁ δὲ τῆς βασιληήο Τομύριος παὶ Τηγεῖ δραιβαρίίες, π1 α ν]πο τε]αχατας ἀῑα- 

Σπαργαπίσή»» ὧς µη ὃς, τε οἶνος ανήκε» καὶ ἐμαθεῖνα ΟΕ, απο 1Π πια]ο εσίοε, εκοταν]ε Ογταπι, Ἡς 

ἆν κακοῦ» δεηθεὶς Κύρ ἐκ, τῶν δισμῶι λυθναι ἔτυχε' Υπου]]ς {οἱνετείης ππφος απηπῃ Γο]ητη. 

ὧς δὲ ἐλύθη τε τώχισα, καὶ τῶ) χειρῶν ἐκράτησε , διερ-δ5ς τας «ΤΠΑΦΗΑΤΗ. ων εις, {εἴρ[απι 
” ορ κ δα ο ον. ὴ Ἱπτοτ]πϊε: αἴφαε Πῖς απἰάεπι Ταἱειη οδ]: πιοτ- 

γάζεται ἑωυτό' καὶ δη οὗτος μεν τρπῳτοιυτῳτέ- τοπ, Τοπιγτί αΠἴοΠ1, ΠΠ Ογτις 1ρδῖποπ5 

λευτῷ. Τόμυρι δὲ, μ ὧς ὃ ΚΌρος οὐχ. ἐδηκεσε» συλ- αι[σου]ιαιαῖ, οοπιταξῖ οπιπΙθις΄ {16 ςορῖς 

λέξασα πᾶσαν τὴν ἑωύτης δύναμη» συέβαλε Κύρω. Ἱῖα «οηβϊκίε οἴπι Ογτο, πί Ἠαπο Ριρηαπι 
ταύτην τὸν µάχή, ὅσαι δὴ βαρβάρων αγδρῶ μάχαι οκ οπηπίρᾳδ» αἱ αὖ Ὀατρατίς νίτις εἀἰτῶ. 

' : Ν : ΐ ) .. 

ἐγέγοῇο, κρίνω ἰσχυρ]άτην γωέσθαι» 3 καὶ δὴ καὶ πυ- 6ο μη: ος 2 ο πεσεσομεὰ ελ ώαι 
ην 

: Ἴ νοκ ἰ- νο ο ολ πο, ο .. . θάνομαι οὕτω τοῦτο γθόμθο, πρώτα µθ γα λέγέτα]. Ρίο: Ῥηπιαπι Ίος {ρᾳτο ἀἰ[αηϊτες, {[αρίϊ- ͵ ο ο ΑΡΗΣ ον 

αὐτοὺς διαγώτας 6 ἀλλήλθν τοξεύεν ος δε »05 τω Ίπ {ο Ἰπνίςοπι τηβρία: ἀεῖπᾶς Πιρίτς 
σφι τὸ βέλεα ἐξήέ]όξευτο, συμππεσόή]α» τήσι αιχµησι  αρ[ιπιρῆς σοπευσεπίθ, Ἰαησεί ει σ]α]ῖ 
τέκαὶ τοῖσι ἐγχειριδίοισι συνέχεσθαι’ χρόνο τε δὴ ἐπὶ «οηβ]χὶς{6: ας αι Ῥιρπαπῖες ος {Π6- 

πολλὸν συγὲςναι. μαχομέους, χαὶ οὐδετέρες ἐθέλενόςιοίε, πειίτί {Ηβείε νο]επΗριις; αᾱ θχιτεπιµα 

| | ερ ο Φευ. με ϕ Μα5" 
9 

ο Ἐλαλήυντο «4ιδ. δαίνυντο «4γοῦ. Ἱπ Εάά, ἐλλίνυντο. ὂ Δέ το 41. ο ΙΗ. 49ᾷ, οἵα ορῦ.. Τομύριδε Εά, 

ὁ Ἐποναπνέευ 7 «4ποῦ. «44. ὠναπλώεμ η/α(ῦ. Ρ. 1166. 9. 124195. 19072 97. Αάάε 44δεῃ. ρτῖης, 1,. κΙν» 

ἑ Τομοῦ «πό. { Τδο, ΙΗ. ἵπ Νοχ. ἄπελθε ἐκ τῆσδε Λε. ϱ Τρίτην μερίδα -4γεῦ. Ε] δὲ μὴ ταῦτα σὺ 

τοις αχ, ᾱ. 6, αι ΕάΙ., ἵπ «4ποδ, μὴ Ῥοβε σὺ’ αιοά πυπο εδ ἀερεῖι εά. ὃς «σά.. 1 Οἶται ΕγΩῤ/ ρ. 11. 

; 

οι ΜΕ 

48... 4. «{ροῦι ἄσίιι ἐπέων τουτέων ἄνεν. οὔδ. ἐπ.. λόγ. ἁ]άμε, Ῥατὴρ, ΊΚΕΥΕ., τούτων ἴπ Ρο Ρις. Νοκ Τομύ- 
ρδοο 4. ετ αἰΙ. Ί1εή. «404. οτα Φιερδι να]ραταπι Παρ πε, 7 Ὢς ὁ ή, «4πεὂ. Ηεγυ. ΠΒ]. (οπευ, οιοΙοοχνΙΠ. 
αἩί ὥς οἳ ὁ. Ἰάεῖα «4γεῦ. πᾶσαν Ῥιαετεσίε, 1) ἄνερ. 2, Κε. Βατ. (. 44, εἰ Γή, ες, ὃ )δὴ 
πυνθ. Ἡ Ἐπί ἀλλ λωπὶς. Ἔυτῃ ἐξετοξεύετο «44. 214, ΙπλΙτατηΣ αες Ζ0/075 Ἡ. 18. νο ν ο ρα 

οδνω. 

- τ., [ζλιῤέντες δάΐνυντο ] ψΨοιδί {ρεσῖεπα Τοπίσαπ ΟΠ 4 θιπιπάνἩ πο” ο Ας 
αν Ίο: ας Ῥοδια Π. Α. 468. ἵπ ΕεΏοζίο δά/νυντον ῬΗϊπος εχ μᾷο Ὃ ο ο ίκαςὶ 
εὐωποῦντο, δεπηϊπαία, Ὡς ἵπ 49.» Ππεια, Ός Ἱειτῖς Π- ΄ σθεὶς τῇ κρούσει ἄναπλεῖ πάλι" τπι ἂς Ὥσσα τηςῇ, οιἶπα 

πήΙ ΡάςΗ6 ἵη τα ουἱήρβπιο Γοήμς Χα» ο. σαν ἨηϊπΙ] εσετῖτατ,πεφιε ἵπ οἵς Ἠμίταξ ΧΙΥ, σοι ὦνωπλεῖ, 

οἡμ) ΕΡΝΗΙ ῥαΓζΙαή εκροβαῃζε ορ! Ὅτ- {πυθ- 

1ἱέπὲν. ΤΡ 105 αερα ῥαης ερ]αγ] εσερίᾳ: 1108 1461) ϱ6- 

{ήῇ ὀή1ῇ65» ΛΟΓΙΑ 0/1 ήσΗε ο)» [πε μη: εἲ 14 
σμἱδιρ {πείς ἠλεγσήὴρ υδχς ἐ5/εΡ. αυἰάέμι υἱπο οἷ- 
Ζούμ εο2ρογά οπεζα”{. ΝΗΟ {αήήήμηι ὃς Βοὐγαεμ{ αἲ- 

οιΤαΙΟΠΕΡΤ.. ΥΠ. 98... ο | 

40. Ἐπανρπλέει] πας οοπΠάστατε 1. [ο αἀ 

Τ2μοά: ϱ. 427. απθά {οτίαα ἵπ Οο4, {οπρτο ΓερείεΓαῖ, 

ὀπφωπνέεῳ Ἠϊο Ἱεροπάνπι εσίε ρυίαραε. Οοάισιρης απ- 
Πφυ]οί. «44ῤεμσεην πες Ἠαροι ως Ἠετοβοῖσα ΧΙΝ. Ρ. 

ότα, Ὦ. κατιόντος τοῦ οἴνου εἰς τὸ σῶμα, ἐπαναπλέει κα 

«ὼ ἅπεω κοὺ µαιόμενα. ΕΗβα10. Τη 11. Σ. Ῥ. 1912 19. 
ὀναπλώει ἔπεαν μαϊνομένῳ. πρέποντα" Ρἱς αΏδί {απρεης ἡ-- 

Ίπά ἀῑάαπι παρε ὄνωπλώει, 1η 1]. ῷ. Ῥ. τ ρο 98. ὃς 1Π΄ 

Ο.Τ. ρ.685. 16. ]οπίουσι εδῖ ὃς Ἠεγο Ο(6ΙΠ1 ἐπανα- 

πλὠειν' ---. ἵπ ρτοχϊπής τεέτε ΠεβίΗΣ: τοιούτῳ Φαρμᾶ- 

κῳρ. δολώσας ἐκράτήσος παἰδὸς τοῦ ἐμοῦ» (26ο πο ἀεθιε- 
- 

ταῖ Ίῃ ΤΙΕΠΙΘΠΙ νοπίτε δηλήσας᾽ δήλήσασθαι ΤΔΠΤΗΤΗ αἀπι]- 

Πε 1, Δολῶσα,, αυᾶ Βΐς (πηέωτα» Ἱερίυς 1η «Χέπο- 
Λ2οπέ. . Π. 1. ρ. 90, 13. δολοῦν ὕς ἄγβίους πλέγµασ! καὶ 
ὀρύγμασιν' ὃς ἵῃ Εβρος Ιρής. Λα]. ν. 898. 1π {θᾳᾳ, 
νῦν ὦν µευ εὖ παρωμεούσης, Ἡ (οδἱςῖρης αὈαβίεῖ» ευ 
ποῦ τες ιΙτογστης., ΥΑΙΚΕΝ. 
45. Ἐπαναπλέεν ὑμῖν ἔπεα χοκά] | αμγεπης αὰ 16” 

οἶπας πηθητοπι Πο αβητᾷς, ὕμργοῤα α υοδὴε Όεγδα ΓΗ: 
ἁσηέωγ: «μας ν]ε 6ᾳ]εὈ. σοττοχῖε. ιτ Υίάε5, ΠείσΙο 

απίὰ {ρεζζληα. ᾿Αναπλεῖν Ῥασίο αἷα ἀἰουπευ» 4ὐδε 

αὐτῷ οὐδὲ ἕν αἳ ΠΠἹΟΧ ὄναωπλεῖ δὲ οὐδέν. [πάίσηε Τοπυγτ5. 
ορῖς {α{απι τοπάετα: ὃς αιιαΠ Ίπ οἵδ ῃ 

ος Ἱπον οἱ ρω Αρδιώ προ μον 
968. Ἐπωναπλώει Πεγοβοί [Βυπιοπὶ πιο]]ῃς σ0 η ὃ 
ος νι, 33. 96. Τ16. ος. ος 

40. Ἡλιον ἐπόμνυμί τοι τὸν Μοασσ. ᾗ 
αΗΡἱ ]οσοίάπα 9ος Πμ]ας, Δε μις ον] Έτς αμ 
ϐεο) πάντες ΕΧ 1ηῤῥαΠΙο αριά οΡΖΥΡΙη Ἆν κ. τν 

Ἠγάαίρε Αεϊμίορς ὦ δέσποτω ἥλιε κο) σελ) οσον 
Ίπ᾿εχίτεππο Τ, Χ. ΠεΠομογ]. Νεσιις 1ᾷ Μια 48 
οπηῖδας πρυατασ» πα είν, Ῥήη ία] 0 ος δν 
4ρ. ΗΠρρο[. ν. 88., ον Ψαίρ. 97ο, δεᾷ ἀόῄπο» 
πο νρο {πετ ποβτας ἵπτοτας, Τη γἱᾷς Ομρεγνό 
νι” Ρ. 115. εἲ Ν. Πεἰηβνηι ἵπ Ου]; Ἠοτοϊά», 

:49.Ἡ μήν σε ἐγώ] Ῥετνονίο {οτίρ ρτοβαπε ἵπ 4” 
170]0Ρ1ο0 «Η.. Ῥ. 416: 4. ὄμῥησίως οὖν οομκα]ε νοωὰς 
ἱερμπτΙς ἱμβ ο, 214. δεῥο]. 3ὰ Δίον. ΟὔΥ/; Ῥ. 502. 8 

ὉγεΙΗ Γο11εζτ. τὴν ἹΚύρου, ἱπημήε, ὑπὸ τῆς Μούριδος Ὀπὸ 

Τομύρίδος } τῆς Μασθαγέτιδος σφαγὴν ὁ ----Ἡρύδοτος ὧν". 
γράφει" 49 Τοπηγτί ποῖαης νὶς Μασηιις κά {,μοίσπέ Ῥ" 
5οῦ. πος εἰίαπη Ῥομο]ίου οχείτα ὃς εοχτϊρίς, ναΙΚΕΝ’ 

ϱ7. Ὡς ὃ Ίκῦρος οὖκ ἐσήκουσε] Εκρι]ῖ Ιπροττιπάαι δν 
αποά εΠάε 1η Ώαπεα ν]εἰπίοτη Ἰππήστανοπήε, ποὮ αὐβΕ: 
10 {ομ1σῖτε, Ίος καὶ δ) καὶ ἵπ Ἱπίδργαπι το(μταὰ, Εε- 
οἴς εἰ 67ρπου. εκ Ἡ, 14... Ἰ]ωήία, {ιο οτοπιρε δη» 
οἶδκα σα μδ{απιυγσεπῖεπα, Ψ]άε 1, 199. 165.ΝΠΙ, ο 

7. 

ο δη ὠφυσιι , 

«Ἑς Φεβ τες 

α- εφεκρ ο τεεες 

τς ο ον εν εςσΕθεξιν ν 

ο ον ο μμ. 

ες θα Ἡ 

μεαείσο 

ας αθς- 

ο ο πλ οκ ων εμβκζκ δδνοροςμενε νεο 

-- Ξ 

δι ΒΑΣ 



) 

Ι 
οὈτμησαίμτ ΟγΤµ9, ομ]5 οαρα: Πωπηϊμεας Μῖ Βαπιαπί οἵπο . πᾳ 5 α σἩ πο] τὶς, ἰΜαρίαρείαιηπχ ου]τὰς εἰ Ίηοσες. Α ους» 1π οομήαειάἶπς σ τ, Ἱ ο . .. κο μα ππυ]είαπα, 1Ώ πιοτ]επάο, 

μ) ' οὐ λοολι ολ . ο ο ος αν ιαδὲ. ϱ Ἡ ἱακ[ασεια Ππρετανεταπε: Ἰδίαιε οππῃ Ῥει- Φεύγω" τέλος δὲ, οἱ Μασσαγέται περιεγωέᾶτο, ἥ τέ 
παρα εκεγζτης Ρετῄςϊ Ρατ ρτοβταϊα Γπ]ε;. Οδ) πολλὴ τῆς Περσικής" σρατιής αὐτὸ ταύτῃ διε- 
ΤΙΙΑ νετο Όγτις Ίρ5ε οσευπηΡίῖ» απαπι ππὰς” φθάρη" καὶ δὴ καὶ αὐτὸς ΚΌρο; τελιυτῷ, [βασιλεύ: νὰ 3 : Σ / ) ς Λλ ΠΙΡΙηΤα οπΙΠΙπο Τερηαδ{εῖ 4Ἠπος. Οπ]ας σαάὰ σας τὰ πάντα ἐγὸς δέουτα τριήκωτα ἔτεα. αἰσχκὸν δὲ νετ, 1ητεγςβ{οταπι Ῥετ/αταπι Πταρεπι Γοπιγτίς / π, 9 . 1, / ο η Φην 
ῬεναιΙβείπα, απ] Ἰπνεπϊσίοτ, ςαριῖ 1π ετεπιζο λήσασα αίμ αἷος ας ο. Ἂν ἡ τν σα ο ἀοπῇτ, απθπι ἨΗππάΠο οΓποτο «οπηρ]ανεται: Τοῖσι τεθγῶσι τῶν Τερσεων τον Ίυρο γε. ὧν δὲ εὖ- 
εἰ σαάάνετ ππαΏ]αης Ιπαπῖε: Τα αἰΠάειη ππε ῥέ, 5 εναπηκε αυτου ΤΗΝ Χεφα Λη) έ5 ο “σης σσ 
"πάνεπτεπα εἲ η Ῥηρπα νξήσεπη τῖ Ῥετάί- µμανοµένη δὲ τῷ γεχρῷ» 5 ἔπέλεγε τάδε, ον ας. 4Η, μπι ἀοὶο «ερ βἱ1πι ο ιοῷ αἲ νο ἆ ἐμὲ ζῶσαν τε καὶ ηχῶσάν σε µάχὴ απ ορήςν τς, Ῥτουῖ 1 ] | ἴπταΡο.,», ο ο ολ ο ορ ος ο τον ο... τπί]ς, τηΙΗΙ π]αχίπς νοηβπι]] νἰάετας πας. - 32 μις ες ον / . τν ’ ον ,. / : 

ἈἹδταο. ἸΜακ[αρεια ει απιδαπι ρετιπτ ος Σ9β ΤΕλέυΤηΥ Του ΕιΣ» πολλω λόγων λέγομθων 
. 

- . . ϱ/ ς : / 9 α / ἔ ν Σι ιη νιετυτη Ἠαδεπτ θογιμῖσο Ππι]επι, Ἐσκ Θαιῖς ὅδε μοι ο πι. ανώτατος Μρήταιε λασσαμ, το, ῬῶΙαπεητ, εἰ ρεά]τες; πϊτοαπε εΠἵπιβεπετε τά τε μμ τη Σκυθικῇ Φορεησι» και ἱαιτα 
γα]επῖ, ῥαρ]ιτατῇ Ίτεπι {ηπο αἴαιε Πα[τα,θοέχεσι. πωόται δε εἰσι χαὶ ὤλιπ οι ἀμφοτέρων γάΦ 
{αρατες ϱ πιοτα βε[απῖος: Ίπ οπιπῖρς Δμτο μετέχεσι. χαὶ τοξόται τέ χαὶ αἰχμοφόροι» { σαϊγά- Ὁτεηίες εἰ ὤπε, Ὀταπεις Παππααο. ὤτο 1π ρί νοµίζοτες ἔχευ" χρυσῷ δὲ καὶ χαλκῷ τὰ πάν» οπιπίρις, αὖ αἆ Παίτας, ἃά {αριτίατατη ασ ι- τα Ὑρίω]αι, ἴσα μὲ) αρ ἐς αἰχμὰς 8 νο] ἄρδειε λαἲ Ίεο, α {θειτες Ρετιίπεπε: αἴτο απῖοπι 1Π - κά ννοε ; μα λατ επηζῆς, αι: αά εαρ]ᾳ», αά Ραϊτεοταπι, αά «γάρ χΑλκω τα παντα χβέωνται, οσα ὲ ποέ- ακι]ατυπα οσπαιπθητηπαι {ροξίαατ, Ἐπποτιπιβδβί κεφαλήν» καὶ ζως᾽ ρικρ πακμασλσσήραξα οκρυν 1Πάεπ Ροδοτῖρις ὤγ6ος τ]ογασα» οἰτοιπηάηπε:  σῷ κοσμέωται" ὡς δ᾽ αὕτως Ἡ ἵπσων τα μου πειτα 
εἶτσα Ἠαβεπας πεπαηπο ετ Ῥμαίεταν αὔχιπῃ σέρα, χαλκέες πώργριας περβάλλησι’ τα δὲ περὶτεΣ 

ν 
- . 

Αν ἃ τς 

πάμήροητ » ΓΕΓΓο ἴπς 4ΤΡΕΠΙΟ πἰβΙ] ῥτοσ/ας χαλψοὺς καὶ σόµια καὶ φάλαβα, Χρυσῷ. σιδήρῳ δὲ οὐ- Ἠτεηϊίεςδε παπι οαπι 1 6οταπα τεβίοπε Ίπι- . τή ἓ ο εἰ ίν οὐδὲ τρ ολλὲ σος ο μὲν αῷ 
: κ μορω βοα αρχύρῳ χρέωί]αι ἐ9εΥ' οὖδε γαρ οὖδέ σφί έσι εν τῇ ππεηία Πε αυ] αἴια οτῖς σορία» {6ΙΓὶ ΤΙΠΕΗ , ὀλύρρ ΚΡεωμαΙ γα «-λ : Ά λ ο λ ./ Μό δν κωδ.  οδνὰ : ζὸ αιο χρυσόξδεολεἰο. Ἱνομοίσε 2Ι6αἴᾳαο ατρεπῖ ΠΙΠΙ] ο5ε.. Μοτῖβης μ πτιπ-οΟΧόΡΗ ο ὃν ο ο κακο Ίος δώ, τας: Πηρα]ὶ Φηἱάεπω πκογείῃ ἆπουπε, {αοα 9ὲ Χρέωται τοισδε γυαϊκα μῶ Ὑαμέει ἐκασος» 

ϊ 

να : ον αϕριὼ»ς. αμα | | ο μα αλλο. ὴ  αῤφις Λ 4 δῶς ἃ 

πποταπῖ αςετε Ῥογίῃαςδ», 1ὰ Πο ΘΕεΥΙΜΦ {α- Ἓλληνε ποιέψ» οὐ Ῥκύθαι εἰσὶ οἱ ποιέουτεε, ἀλλὰ 
οἴσατ, [εὰ Μακ[αρεια; Παυ]άεπι γὶ Μαςίασεια Μασσαγέται, τῆς γὰρ ἐπιθυμήσει γυναικὸς Μασσα- ᾿ 

ας ση ος νι ο πρ ὠὴς, Ε τὸν φαρετρώα αποκρεμάσας πρὸ τῆς Ρτο Ῥ]απίτο : ΙΤ ἁμάξζήςν µίσγεται ἀδεῶν, 1 οὔρος δὲ Ἠλικίης σφι σρό- Τετπῖηης Φϊαιῖ9 πη]]ῇς εἶς ρτοροῄτιις ε5ε: {εὰ χειται ἄλλος μὸν οὔδεὶς, ἐπεὼ δὲ γέρων γέηηται κας: 
πι απῖς αἀπιοάιτη {εηΝ]έ, «οηνεΠΙεΠῖες ΡΙΟ- ς / ον λλ Αν μα μες 
Ῥίπαιή οπιη6ς 6μπι Ππιπιο]απέ, 6ὲ επι εοα]ῖ-. Τά ) προσώτες οἱ πάντες σνγέλνόντες ύύεσι μήν 
αποῖ ρεσοτᾶ» ἀ:35 631166, βί «ΟΧΕΤΙΠΕ, ϱ- Χάὶ ἄλλα πρόβατα "άμα αυτ" ἐψήσωντεε δε τά 
Ῥυ]απτης, ἑὲε πο αιῖάεπι αριὰ εος Ῥεαϊϊε[- «βέα) χατεωχέοται' ταυτα µε τὰ ὀλβιώτα]ά σφι 
πια Παρεητιτ:. ΊαΏραοτε εἰ πποίρο εκΠηέξιπα πα νωό5 

σα ο ΠΟΠ 

ἆ «4γοῦ., αὐτοῦ σρωτίης «41. ὃς ο]: αὐτῷ Πιαϊρο ορ ὃ Ραέΐς, Ἠδεα, «4γοζ. 71η, εί. })ήᾳ, Ἠεή, ου 
«440: ἐνοπῆπτε ΙΜ. «1τλ. οἵλ ὦέ6ρῦ. ο Εἰτ ἔλεγε τοιόδε /{/οἱσΗ. Ῥ. πτβο. ο δε «4νχ. 1Η. εἰ Παρπι, Οοᾷς 
Φατς, 4γεῦ. 71μά. (εὰ μάχη, Πὶ ἆῑο περ]σιπι: ν]σο οταῖ ἐμεῦ ζώσης τε καὶ νικώσης ἐν μάχην. Ῥρεδταν]ϊ μαες «4εαμ. ἀς Ληϊπια]. Υπ» τή. ὁ Περμῇ Ίο. ὃς Πιαϊςο ο1ερῦ. Ῥαμ]]ο απῖο ὅδε μὲν ὁ πιθ. Άγεῦ. 1 Σαγγάρεις 
«44, ἀποῦ. 6 Καὶ Φαρέρας καὶ σαγγ. 71μά, γοῦι αλα, ὃ Ὁ δὲ χρυσὸς καὶ χολκ. «γεῦ. 411.  ἱ Ἐπίωινα «ἄ9λ.» Παπά [ουταεία Ῥτανα: Ψμ]ρατο ραιγοσίπατας Ῥροροβίως Βε]]. Ῥεϊ{. 1, 5. Απιο Ἠαες ταῦτῃ δὲ 4γοῦ. ᾗ τῶν Φαρετρέων ἁποκ. «“γοῦ.ππα]ο. 7 Ἰάσπι, τεξκβπιθ: οὗρος ας νιὰε {Ἡρτ. Ο. 17ο, ὃς αοό. 1 Σὺν οὖτ. «4ο. 

67. Αὐτοῦ ταύτῃ] Αρίς Ίος ὅς ηεχα 1οῦο νο]η]έ (πεβα ογηάϊαπι οΏ{είναοῄεπι ΟΙ. Ῥεοιμεί Ἠϊβου. 
«ἁγεῦ.ν [ετναῖο {οΠρίοιής ποσα, ης ντ, 16. οἳ 9ο. ὃς οἵε- ΛΑσαά. δαΐρητ. Ῥετοίίῃ. Τ. κ. Ῥ. σο2. Ἱπίδτιής, Νες ἆθ- 
Ῥειτήπις αἰῖας. 1η απηϊς, 4:08 Ογγ8 τερηαπάο 1αΠς6-΄ (πε, αὐίρις ΧεμοβθομΗε ΡοΏοϊ νΙάετισ πατίαξο. Ἠ- ει »,1Π4ΡΠα αριᾷ νείετος «δοστάία Ἰπίοτοράϊε, Αάϊ ἆς (11. 7 1ΗΓΙήρα)η ἵπ πρίν Ο, ΧΙΝ«α. Έρο 1ῃ ταπῖα ἴη/οὴ1 «Ἠτοπι Δ. ΝΠι 9746. Βοπο Ῥτο πιεπῖα Ἠετο- ἀῑφοοτάϊα ατοϊτίσπῃ τεσυ{ο. - ο δεν ο 498 ομ]ῤῥοῖμε δευέΡ. τιν 9. Όλη αμα γἱρίμ]α η Το. Τῇ Σκυθικῇ Φβέυσῇ Ίο ρ]ασεῖ Γουήο. οῇ Πίεί- 26Η ΡΜ ής έδ1: Πς επἶπι {οΠρεϊκ(α νἰάστηγ, Ίπ Ἐάά. σικῇο πι]{ο ππῖπι]ς πασηϊ υἱτῖ τῇ Σηρικῇ αᾱ δ442ΟΠ. χι. 10 εἰ {γΕΙπία. Όο φπίάεπι {ῃ ἀῑδεοπίς σοΠοἵΘ ΠΟΠ ϱ.7861.  Παριετυπῖ Ῥογίμαο {ππι 01 απιἱοἴσπά!ϊ πιο- ο καμειν Ισ Ίδρειις: Γ21/ Ληπα], 1ν. ἆμο εἰ οἱσεί- ἆππι, 4μο ὃς αἨπο νἰσίπατήπα σοπΏ σπα {ε[ς ογπανατηπῖό 130. ἱαταππαΠςμς ἆμο ἆρ υἱορ[ῃο οοιγοχῖε αριά (/- Ώςα Απάτορμησιο 1Ψ. τοό, ἑσθήτω δὲ Φορέωυσι τῇ Σκυθικῇ 1.11 Ν. Ααν, 4. Ίμεσο /α]ίπε ὃτ (γοπου. πάποῖαξα ὁμόίην. ας αΑἴυίο ΧΣΠΤ: 47. εἳ ΟΡΙΕΙν. πιθᾷς τ. ο. ο δα, Καὶ ἄρδεις καὶ σαγἀρειε] Βο]ιο[α[ϊαὰ αά]ονειαέ Ἠΐ8. 
5. Ῥναωπηνε αὐτοῦ τὴν κεφαλήν] Ουίᾷ νὶν Οε1οῦ. το ἄρδείς, Φαρέτραι Ἠϊπο {ε]ιο]ίοι ἵπ ῥήπά. οἳ «4γοῦ.; Ἠἶπς 

{Μεά1ο, εοπάκουῖς, αά [πι [αο]]ε Ῥοΐαςε: {πι ον” ὑμέάσε, "Λρδις πληθυντικῶς ἀντὶ δοῦ Φορέτρας., θἴῖαπι αΏ1έ 
'Ἠονγα απιθίρμα ὃς οροιο[α ἀἱδριίαίο ΟΡ Ἠστοάοι. Ῥογροίαπι ΟΠΠΠΘΒ. ᾽Αρδὶς αι {ισίττας οι/ρίς. "“Αρδί μήν 
5.29. Ῥοἵοίσης ΝΕΟ ἐνωπῆπτε πἁβρηίβσατε, αώ]]σαυ]; ἀπὸ τοῦ δητοῦ κομίδαι Τν 81. Δίκροον ἄρδω τερος 11 Γυβεγίογί Ἠ{Γ15 0719 141 ΠΠΟ(Ί0 ῥο05/6έ ἀθηιήήήεγο ζ14 σά Ρο- οοἵΙρίο {είεζαε νετῇι Π. Φσσρ) αἆ Ὦμ/εδε λε 

{Ημ (0 ή α/γαὔεγε, 1 {μα ΙΟΥΣ 60Ο Μοσοχ. Ρ. τν δε/οίμε Λεπείᾳ. ΧΙ, 404. Είε}ογεῖ» 
που «κετο. Ουηίο εμίης ὃς εχρεάἸεῖως «4η τοῖ- βε ολ). ζοά (6γάεοί ᾽ΑΡΔΙΟΘΗΡΑΝ ἄἰεκέ» ϐ μα / . η ζοἆά. ἐναπῆκε» «ειὴή{ Ὠος τερετ]δίο νἰάσπτιτ ση [ρίζα ο] ίῥως ευε)ἠ; "ΑΡΔΙΑ επί { Ίσμ]ᾳ /α- 

«νη. Πήακίρις {μήήηης, 409 4οξΗὶ ντ] απιοβαή {16- ϱρἱεῶγωπι αλῥοΙΙαέη). οἱ οαμάσπι ὥρδιε ππΣΗΙΕΠΠ) ῖ ταης» ὃς Τοἱσπως 6οπίσπιρ!, Ο. τή. Καὶ τὸν κεφαλήν ἄριιά 46 (Ο2γήήῃ Ῥτοπποιὴ. ν. 878. ἄπε Αταξ Ἡ. 1οοβᾳάσέ 
ΥΕ ἀποτεμοῦσα αὕτη, ᾿Γοτιψτῖς, σοῦ Ἱύρυ. ἐς ΑΣΚΟΝ οἳ {9ευβόγ. ν. 914. Σοφ άρείς εΧ Ατπιοποτυπιά]α]εξνο 1]- 
ΤΜΒΑΛΕΙ πλήρη οἵμωτος. Ίδος πιογαίτητ αὐεπια απ ΠάῃτἍπε ϱ20///ομ1 ἔλιτος Ῥταεί  αά 40/00 (ΦογΟΠΕΗΣ.Ρ. δι οι Ἂπρβσιιο νειρπι. μίας τεςερΏοτα πποίθ. 5. Τὸν Φαρετρεῶνω ----' ο π ἅμάξης | ο. ν 

ν» ἔνεθαλον. ᾽ ππαν τῇ δρυ; σφΏνας, ὡςδιο- 17 : ἱ : 1όο. Μασσανέταί μὲν; ὧό ςιλίΗ» μας (πβίονων Ἐναφήκαν τῇ δρυ σφῆνώς, ὧρδιω- 17ο. «4οἰίση. ΗΙΠ. Απ. Υ1. 1 : [εν ὧθ 
νο πι. πέης 4ὖ υ]α]ζο τορῖμα, σὺ μὲν ἐμὲ Ἡ ρόδοτος λέγει. τὸν Φαρετρέῶνα Προ} ὲ ἑαυτῶν το ιν 

78. δε μὸι ὃ πιθανώτωτο 
τία ὃς οχρ]οί {ππτα Ο61. (γοπουΐο, εἶτα μέντοι ὅτο. ΙΠτΕΙΡΓΕΡ /μεπ/α μἆ βία ή ῥύρτε” 

. (ωγώτωτος ]. Ῥατ αἱἱοτήπα. Λίοβ{τΑ- ἔγας υππᾶς ᾖΗρίσίο Ἰμα εδῖ» προγξ ἄρματος, αὐῖ Ππι]Ε πιεῃ γο(Ώβίο Ῥγεπιοηή μη. εποῖοα οχίευς ὤγτὶ ἀερίο: οµἱᾳ. Ἰδμίείο ουσ; ΤΝάρετα «1ο]]ρη εἀῑήο Εργαίοέά ταῖο, (411 Ίοηρε νοτο αΏ ο μα ρε ας εν πος ος, 4ε πιεπᾶο Πίος: αας εαοϊμτηΐως πάμά 
οἱαημσα μῖ Ῥ]μτες ηε αἄπαπις ὃππὸν ἀεβοδεωπεϊ χο πηρελῆς αμ. οήριοίς Ἰοῦ ὥθρο ἀερισμίω- οι 

5ρ 



μην 

ο. Ὕμαεπναψνοψνιφινονφι δωρο Ἡ 

6 

οποιο ο «ὋὍπσο ποπ ο ο πὔὅἲ πο ο π πω συ ”- 

᾿ Ι 

του τ δα Ὁι Ὁ. . τν 1 εε (ορε]ιεπζο, Ραταπἆο οἶρο, τε]ἱρίοσε ετρα Αοίεπι εἲ 
{αοτϊςαπάο. 

γγόµισαι, τὸν δὲ γούσῳ τελευτήσαντα οὗ 3 κα]ασιτέο-] ΠοὮ εἀππε, {εᾷ ἔεττα ορεῖηπε, Ίοοο ἁαπιπὶ 

ται, ἀλλὰ γη χρύπτεσι» συμφορην ποεύµθοι, ὅτι Ῥαϊαηίος» -4πος α Ππηπιο]αιίοπεπι πο Ρουνθ- : 
τς οἲ” 5 2 

οὐκ ἴχετο ἐς τὸ ὃ τυθήναι. σπείρώσι 9έ οὐδὲ » ον. . ' ο / , ὰ απὸ κΤηγέω ζωεσι καὶ ἰχθύων' οἱ δε, ἀφθοιοί σφι εκ, 

πετιτ, ΛΝΙΗΙ1 οπηπίπο {εταπε: {6ά Ροσοπίδιι» ν» 
ἐβιταπτ, ΡΙσαίπαπε, «επι εἰς αραιάε ΑΙαΧες 
Ώωνιας {αρρεάιτας: Ίαο απἴεπι ροιϊαηί. ΕΣ 

εν ο / τή / . ΄ .. - του Αράζέω ποταµου παραγίνοται γαλαλκτοπόται» ᾖ ππιπι Βο]επι νεπεταπίας, οπὶ ΕΠΟ 1ππ- 
δὲ εἶσι, Φεῶν δὲ μοῦνο ἥλιο σέβονται» τῷ 3}ύεσι "ἵπ- Τηο]αΏῖ. Ίμεχκ απἴεπῃ ηας {ποτ]βεῖί; ἀεοταπι 

: .  Ἡ ορ κ] ο ο» / ον ο ὁ ν αν οἳ πο γόµος δὲ οὗτος της "υσίης' τῶν "}εῶ τῷ ταχι- Ῥετηϊεϊεβπιο 6 πιοτῖα]ίρας οπηπῖριις Ρειπ]ςἰδῇῖ- 
δ ο ο Δ / / 

σώ, πάντων τῶι 9γητῶ τὸ τάχισο δατέωται. 

α 77 «γερ. 1. 4191. Ιέεη. οἳ ο1εβύ. νιὶδο κάρτα διτέοντοι. 0 Τμεῖναι «τοῦ. Ψἱὰε ῥήγαδοη. Ἱάες Λίο] βθηΙ- 
Ίαητοπι χι, ϱ. 78ο. 7ὀτ. ο ἵπποισι γεῦ. 

τ. Οὐ κωτὰσιτέονται] δεπεᾶπα νεῖετες Ίος ΠΕΙ οχ- 
οβι]αἩτ. Ῥατρατπι 1 απα ποτοπι ἸΜας/ασείατιήι ὃς 
αγρίουπα Πα βπαντε Το. 42. Εαζγιοῖμς αἁ δεκΗ/ ΕΠΙ]ο- 

{ορμί Ἠγροίγρ. Πτ. 94. ϱ. 17ο. Οπ]ςβπιο Έταρπι. Ῥγ- 
ἴμαροτ. ρ. 719. Εά. (απ. Μασσαγέτοι δὲ τὼς φονέριο κὸι- 
πρκόψωντες κωτέσύοντι, Μά) τῶφος κάλλιςος δοκεῖ ἦμεν», ἐν 
τοῖς τέκνοις τεθόφθαι, : 

8, Πάντων τῶν θνητῶν τὸ τάχισον ] Ἐαπτεη ή ης ϱ ῥεεῦ- 
{δις ο η{δς ῥεγ η {ο (1Η , (ΙΔ κτηνῶν ἱερίδίες , αἴιάς 

ΤΙΙΠΙ παζγαηΕ,. 

1. λορῥση) οοπἰεόζητα. τη 4γεζ. ὃς 71Η/1., απίοιε {- 
τη πππας {6Ώεθας 7α)]ᾳ νετ{ανῖε, πΙ]] αἴηςπιοάί, ὄμ- 
- αἑρίης 1Π Π.Δ. Ρ. αής 9Ο. .φὸ ἐν ποῖς πεζοῖς τακχύτωτον» 

εἴ Ῥ. 3595 41. τὸ ἐν ζώοις τόχµσον αυπε Ρο[ἴοίοία Ηθ- 
τοβοῖεῖς ργοχίπια {1Πε, 1Π εο Ἡριςσεορις εταί, αμοά 
εαΙοΓ(α νιάήπιας αχ ΠΙεγούοίο Ῥετῃς σοπτήρυατ. Νεἴὰ 
τες 65. οἴτα ταπιες ΔΝΟΑ{ τα[Ἠπιοπίηπι, , Αγ” 
Π{η σοπ{µ]ο Ἀεμῃ, Ρεμ 1, δ, Ρ. 930. 
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ΑΛΙΚΑΡΝΗΣΣΗΟΣ 
ΤΣΤΟΡΙΟΝ ΔΕΥΤΕΡΗ 

ΕΠΙΤΡΑΦΟΜΕΝΗ ΕΥΤΕΡΠΗ. 

ἩΕκοροτ1] 
 Η ΑΕΙΟΩΑΚΝΑΡΡΗΙ 
ΙΟΗΙΞ5ΤΟΕΙΛΕύΜ 
ο ως μα Β ΕΚ ΦΕΟΥΝΟΥ5 | 

νεος ΙΝ5οκΊΡττνα ΕΤΕΚ ΡΕ, 

θνν κ ω νῖτα σον 9 αθβΏυπα σε 
-.Ὁ Παβοερίε. ΊΟΑΜΗΏΥΦΗ5, εἰ ᾧ 

ει α5[απάαπς Ῥματηαίρερε- 
᾿ πίτα Αμ : αµαπι απἲε Ψἰ- 

}. τατῃ ἀε[αήξχαϊη Ογτὰς ΙΠροί-- 

κ η ΙΕ ΛΕΥΤΗΣΑΝΤΟΣ δὲ έῤια) ς 
ὰ . παρέλαβε τὸν ασιληήη Καμβύσης, 

δις Κύρη ἑῶ παῖς καὶ Κασσαδάνης. σαν 
ον μα υγατρός; της προά- 

ὡ, π’οθαγεσης», Κ Όρος αὐτός τε’ 8 πσέβος Ωρ αρ ᾧ η Ἰαξία εξ ἵρεε ΡΤο[ε(μ1{15 | ο ἡτοῤνών οι χαὶ ο άλλος 
ὁ ε  ορο ενώ εδὲ, εἰ σαῖετῖς,ααίρης Ίπρε- ἄν ο ΕΥ : 
ταραῖ., Ε8ΠΙ Ἱπρεηί! Ἴμδδα ΡΙο(εαῦ1 ΡίΦοερίθι ο ος - πασι τὸ Ίρχέν ὃ μέγα 
Ἠῃ9 ρατεΏΗΡη οττης ΟµπιῤΥ{Ε5, απήπῃ 1οπςς νόθο μα ταύτη» δὲ τη της: γνναριὸν ἑών παὶς κῶὶ 
εἰ Αοἰεπίος ΡΓο: ραιτῖ]ς. {εινῖς. Ηλρετοῖ,  αᾱ- Κύρε Καμβύορς, Ίωνας μεν χαὶ Αὐολέαν ὦ». δούλεε 
να ο φηέν ος ο ος πθεσιν ορ τοπατρωϊν͵ ἐότας ἑνόμιζε: ἐπὶ ὃε Αἴγυπτο ἐποιέετο 

ουπα εκ {ΗρΙεξὲίς αἷῖς, ἴμπι νείο 6 ατηλασίή ἄλλε τε παραλαβω» Ἡ Ίρχε καὶ δὲ 5 Οτος]ς, αι] διις ἀοπήπαβαιατ, εχειοῖτι. ΔΕ- ο τα ο ᾗ βω Ίρχ 2 
6ΥΡϊ απῑσπι, ριλινηπαπα αραιά οον τερπατεῖ. . ς ολα, τῶ ἐπεκράτεο, Οἱ δὲ Αἰγύπτιοι 
ΕΘΑΜΜΕΤΙΟΗΝ5, ΟΠΙΠΙΗΠΙ ΠοππΙΏΠα {8 Ρτῖπιος. πρὶν μεν 4 { Ψαμμήτιχο σφέων βασιλῶσαι, ον 
εχεεϊσ[ε ατρῖαραητητ: νοταπῃ Ῥ[απιππετῖσ]ο ἑωῦτοὺς. πρωτη». «νέσθαι πάντων ὠλθρωστων.. 5 Ε 
τ6βΏΙΙΠη 4ἄεριο, 4πειη Ἱποβεβε σπρ]ἀσ. Ποίσεη:Τ5δὲ Ῥαμμήτιχορ. βασιλεύσα». “Ἠθέλησε εἰδέναι, οἵ τινες 
ᾱἵ απἴπαπι Ῥηπαϊ Ποιπίπυπι εχΠεϊσ[επε, εκ εο Ὑθοίατο πρῶτοι Ὀ ἀπὸ τότε ομίζωσι Φεύγας Προ» 
ζεππροτε Ρπῖανετµπτ, Ῥητγρας αυαΠι {8 ρήοτες. ἱτέρις Ὑωέσθαι ὁ ἑωυτῶν τῶν δὲ ἄλλων ἑωυτές, Ῥαμ- εχΏτΙκ{ε, {6 νετο αἨαπι «ετεΓος. ΕΠΙΠΙΥΕΤΟ Ῥήαπιποίϊσίνας, φωάπι {εὔ[οϊταπὰο φαἶπαπι ρτῖ- μήπιχος { δὲ ὧν οὖκ ἐδύγατο πιυθαλόμενος πόρο οὐδέ- 
τηΙ ΠοπΙΏ πι οχι σ (σης, πυῄαπι φῖαπι Ἠίας γα τότε ἀναυρόν» ἡ γθοίατο πρῶτοι ἀνθρώπων». ἐπι- 

ευτῶ Ἰπγεπίτα Ῥοδίει, Πιἱαδπηοᾶϊ Τοπι πηαο]ή-2Οτεχγάται τοιόνδε, παιδία Φύο υοογτὰ ἀθρώπω τῶν 
παϊητ: Ῥπετα]ο» ἆῑος εκ Παππ]Ηρας ρατεπί Ρις ἐπιτυχόγτων 5 ιδ ποιμέιι τρέφευ ἐς τὰ ποΐμια 
ἵεσεης παϊοδ», Ὅγλάϊς Ρα[οτ Ιπία ῬΡεεοία πι- τροφήν τυα τούνδε' θτειλάμεορ, Ἆ μηδένα ὣτ ιο αὖξ εΠά ος. ππης {η πιοάιπα Ίηβεῃς πειπῖπεπι σο ὀεε - τέων μήδεμίη Ἱν ο οὗ «έγη δὲ μη, ἐπ ἑωῦ- Σ81Η εἰς γοςεπι καν θα θίον ὦ ταίι ἵπ ἀε[ετία ςα- ν ο τᾶν 

48 

ΝΑ ΝΤΑ Ε αεστίονςς. 

πᾷι Μένα πέγή. 1. Αγοῦι ὃ Λῦοσι μέγα γοῦ. 4]. δε Ῥοΐεςε αδαρίο,, ο Οτα 51ο. ὁ ναό, 21, 4. 11 . 
Ἕλληνας «44. ὃς οριοτ]. Ῥαυ11ο. {ηρεβῖής πωτρώους -49ε. ἆ Ῥαμμιήτίκον αν 4γοῦ, Ἰηπέζα Ἠτγαη ΙΕ νοςδ 
{οἴριτα. πάμε, δη. δε Ῥρρής. Ψαμμήτικον, {μ[ε, ὃς 49. Ψωμμύτι ΠΜ. 4.δ, πΤτρ. οὔ6βρύ., ἵπ 46 
ὃς ρἱαη]δαίε ἐπεὶ δὲ. ΄Ἔυπι Ψαμμιήτιχος «49. //1μα], ὅτ Πιοχ ἴθγύπι, ών ἄγεῦ: ο. ἄἱά, ὃς 31 γάρ. ο -ᾱ- ν Ῥονὴν, (, Σνά, οφ, ΐ1ά.,, δίδωςι 14. ανὲι Κεν, ὃς πανε. ο αξ 2 ατοῦι Κεν, 44. 214, Ραἡή, δ. ρα 
μή. ον ὠντίον" μὴδ ἐναντίον ἄν. 

ῃ .. πο μὸν. ἤ Ψαμμήτινον οφ. βαριλεῦσαι]. Βυΐὕπι ὦλλὸ κάν. οοῦτο  Ἰωνικόν. Πρῖ. Δοβήρβππις ωμό :οδε 
οπίρτου τοσαρίε.- μα 1ν2τησ. πρὶν 3 θήρον ἐλθεῖν ἐκλα- ς- 3.λος εκ Ίοςο ψεογγὸν τεβηρῖε» ο ὅπμμ ρε. τΕ 

πεδρίµονος, οἵ-Ὁ, 167. πρὶν δὲ } ὠποσεῖλαι τὴν σρωτήήν. μας Νογίῇ πι, 8. Ρ. 934 νεογόνῷ. μπάσο αἳ νηγι- 
{Μο Ὑαμμήτιχος Ἠετοάοίεαε ποταΙ ὃς φλαφυµύ- ΛΙ: ΟγεΙ. ν.οος. ὃς Ἰο. Υ- 1οΟΙ;. ΗαξεπηςῬεπς .αοά 
να Ἡ νο ορια 1) Ογο(μς πιοπη]ς αᾱ (αγήοη. ὑπήρος ας {σάρεαπι Ες Βιήδίε οσα ος «η Ύδογί” 
ρα ἡ δισ ο, ΜΑΠῃ «ιιας «Ρ. Εἶγεμι πέηπιαυε Ίπ ρατ- λὼ, ποπ αἀάμσος, ης οοθαπηέ οτε ὑωπε το 
με Ῥηταί, πηηηίς ἀοξτα. ὃς απορςῇτα {απί ΟΝήἨο- τς αθίσ]ωπι ποη εχρητο. οπος να αμα, 

τος, πα Ῥαμμίτιχον (αρετίοτο 1ρτο Ο. τος. ΨΙάΙ- οιήπθς. Διδῆ ]οσυπι τορερίε», από π ποπ : η ν ἵῃ Ἰησοτίο- 
.. μα. ο ο ά μή κρό Ψαμμήτιχρο» Ῥαμμίτιχος 5 αά Ἠυίη5 Ηδτί ῬλΟθΕν θρηιαοπῖρι» 11 ἀοίς- 
ἵη πποπιργηπήσ ος. αχ αριά αἰῖος ἀἰςοτεραπΏα. ΜΗ τεραῖ, ἀδίαπι πο ηπι. δες, απήη οὐΠ(Ηεμέωπη απ]ά Ἰη θοπο- 5ο. ιδ ὠντίον----- οι Ἱέναιῃ] Μείοεως. σα {6- 
π]ῃο {ΟΠρίος ο διιστῖς, Τπο]]πο Ίη Ψαμμίτιγος μάσθ. . πΌονταν1τ. 1111 ναι]ης «που Ὅοι 1618” 

9Ο. Παιδια δύο. γευγνά] Ῥοήμν πι, 8. ὃν τοροσίςίο ΑΤΗΙΠ ο να Ὃ ο, τασεο 4 οε(ρίαητε ν6τρο- 
Μάους: ἄμειον δ) αὐτοῦ τὸ παρ΄ Ἡρρδύξυ ΝΕΟΓΟΝΟΝ: αι ο 4φο]ίρη, μι 195 963, ας ρα ν 
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9 , Βοεος Ρτῖπια νος Ῥιειη]οίΗίΏ, Ῥ]ηγοςς νιαβῖογοο ΑΕ σύ: 
194 αι ΕΕ ποσο Ὁ 8) Ἱ ο μ5. ενα το) Μεορλί, ορ η . 

ο / λα ιν, / ) ο 4 ο. 

τῶν κέεσθαι αὐτὰ, καὶ Ών. ὥρη'" ἐπαγυέω. σώοι ον ο δις ἠοσατ με βρμώ 
το; δ ολί ὃὸ φοῦ «άλακτος, τἆλλα δια-οδΡΟΙΕ «αρῖας ἀθάπσέτε: α0ὶ Βμτόπῃ ]αόϊε εκρ]ειῖ αιγαςδ. ὃ πλησαϊτα ὁε του Ὑαλαχ τοῦ» Το/νλον . ο κ τς : : 

ο. να νε ν ς '“Έοτεπιτ, αἶια αἀπηπιβτατι, -Ἠός 1άεο {ασιεραξ 
πρήσσεσθαι, ταυτα ὃ) ἐποίετο καὶ Εγετέλλετο ο ᾽ 

Ψαμμήτιχος, θέλων ἀκᾶσαι τὼν παιδίω» ἅπαλ» ἂν αν Ἀπωσμείμορ αμρα» αι ρς , » Ἠέλι : τς ν΄ Ρίτα εκ Ἠὶ5 Ῥιετι]] εγυπηρετας, ἱ Ἱπατι- 
λαχθθτων τῶν ἀσημαν. ο κουζημάτων, Ἠγτια, ΦΩνηΝ, ρ ομαϊο ναριτο ἀε[μδίεντ., απάῑτε «Ἡρετεί: Ροζ 

ῥμάυσι πμώτηι τάπεξ ὢ καὶ ἐγένετο, ὧξ γὰς δύτΣ δι οουιίρις, Βἰεππῇ «χαξὲο τοιήροτο, ράβο- 
Ἀόὼὺς ἐγεγόνᾶ τβδτα πε -πειμάιΜσσύτιν ἐμε(γο- οί, Βμὶ θείο κάοὔἔνάναε, αρθβολε λαημάῖς, τι ἆ τὸν θύρη,, καὶ εἰσιώτι, τὰ, παιδία ἀμφότεα απθης ἰπιαμαῖ, α/ηδο Ρο] Ρουτεθής πα 
προσπίστοτα Ὁ βεκὸς ἐφώεώ». ὀρέγοτα τα χεΙ- - Ῥι5 ααρρπτες, Ὅρεος. εαππαραης.  Οποά ρή- 

9 ν΄ ο αιάΙεῃς ρα[ζοι ορείσα]ε: αἴππι ψετο 66” 
Ῥτιας αἀευπίί ει οπταηπτῖ Ιάδπι νατραπι {6- 

ρας. τὰ: μὸν δὴ πρῶτα- ἀλέσας » ἠσύχος Ἡν ὁ ποιόν. 
ὡς δὲ πολλάκι Φοιτέο]ι καὶ Γεπιμελομόφ πολ Π  ΠαεπΩτεατ Ίσα  ἁοπηπη τς ἀοπιίπο Ἰπάϊολῖᾶ» 
τοῦτο τὸ ἔπος, ἔτω δὴ ος ως δισ ΤΗ) ἨγαγέΟ51ΙΑΠΙ αὓ ο, Ῥιετυ]ο αιτα]ῖτ οχμαριταυθ. 
τὰ, παιδία κελέύσαντορ έ6 ὄψυ την ἐκαίνη. ἀκάσας ἅ «ιο αὔππῃ ες 1ῤ8ε Ῥ{απηππεβσβιις αιαΙδίεῖ» 
χα αὐτὸς ο 5 Ψαμμῆτιχος» ἐπυγθάνοτο οτι ἄνθρω- 8 Ῥετεοπιαραταγ » αὔϊπαπα  Ποππ]ῃες ὄειοι αἱ)" 

«ων βεωὺς τὶ καλέασι; πυβανόµαδς δὲν εὔμσκε δρό- μπι αρρθῄμτεηες Εχεο Ῥοτοδπεεης εοπηρεῆς 
γας καλέωτα» τον ἄρτο. οὕτω συνεχωρσω Αἰγύσ-- «γΕμᾶπεη ρα λἠκιοάσ ας 
τοι, καὶ τοιάτῳ σἀθμησάμθοι πρηγματί, της Φεύ- ο, ῃς τος ο ο, ο αρ ΕΥΑ. Τε α 
ὄνας ἃ φπρεσβυτέρες εἶναι ἑωυτῶ. ὩὌδε μὲν Ὑθέσθαι ἨΙΠοΓες εδἰ΄ εοπεεσ{εταπῖ.. Θποά Ἱτα αξτπιὃ 
ος πο νι πα πμ ο ο εδίε εκ {αεετάοιῖρις ΨπἱσαπΙ Ιπ πτρε ΊΜεπι- 

ερέω τὸ ΗφαιαἩ ὦν Μεμφιήκέοι. Έλληνες σὲ λεν Ῥμί απάϊεράτη, ΟχΦοί ταππεπ. ση αἰία πιπ]εα - 
Ύθσι ἄλλα τε μάταια πολλα, και ο Ὑνιαικῶν ας. Ἱπερῖα ππεπιοζαης »ς ἔωπα νετο Ῥ{αΠηπιειίεμαπι γλὠσσας ὁ Ψαμμῆτιχος ἐκταμων, τν δἱαιταν Μτωρ Ῥιιετοῦ πηυϊίεπᾷος Ίτα ουΓα»{ο αριιά ηΙΙΕΓΕδ» 
ἐποήσατο τῶν Κ παιδίων παρὰ ταύτησιτῇσι γυναιξί,ἠα άτυπα Πηριας οχο]ἀ[ρετ, Έτ τα]ία ἂς Ρις; 
κατὰ, μὲν δ)Ι τὸν τροφὺν τῶι παιδίων τοσαυτα ἔλεγο, '“Τοτη ΠΜΙΕΙΠΙΕΠΗΙΣ τείετεραπτ. Αἰία 4ποαμθ 
ἤκεσα δὲ καὶ ἄλλα ον Μέμφι, ἐλθώ ἐς λόγες εῖσι -Ὁρ μά Μεπιρήη Αμάν ες πρπ]σμηί, {ἁσοτάοιε . - - ὰ 

ο αμ ο σος δαν διδ, οπιουῖρις η οοἡοαφιΙμπη νεπι. ΟΠ 
ος ραικοὶ νε 9) ας. Θήβας ιός τν ΒΠ-  οιίαιι Ματαπα Ίρδαζυπα ΤεΓΙΠΗ στατῖα ετ Ῥμερην 

λιεσόλη] αὐτεω 'τετέων εἴγεκον ετρασόμὴη ΕΦέλΩΥ ϱὲ ΗοΠοροΜη πο σοπιη]ῖ, αΠίΠιο σοβπο[σεΠ- 
εἰθένα] εἰ συμββησοί]αι τοισι λόγοισι τοῖσι ο) Μέμφι. ο,5Οά1 πια] σοη{εηταηεα ἀῑδειΠ εσ{επῖ Ἡς αυ 
γας Ἡλιρβσολιται λέγοίαι Αἰγυσ]ίων εἶναι λοχίὼ- ΜεπιρΗί ἀϊσοτεπιυτ. ΊΝαπι Ηε]οβο]ίταηϊ {ε- 

ν / ᾿ ζω ον» Ὁ ή ν . ες κ... . ν 

πατοι, τὰ μό [υγεία τῷ ἀπηγημάτων οἷα ἴκθωυ», τΤππία ΑΒ ἀξἰοτατα, εσ[ε [οἱετθβπη, Ομάς 
τ 9 } ᾿ 4 ο 9 9 ο , . τος ) - 4 "1 ν]' 4». . , - 

οὐκ. εἰμὶ πρόθυμος ἐζηγέεσθαι ἔξω ἡ τὰ οὐόμάτα αὖ- - Ὑστο ἨβτταπΌπος ας ο νιπα Ῥεγηησητες απώνι,, 
ρα (ζω ο το ο αυτί εας ποπ Πσεπίετ 1 ραῦ]σμπι επαπεϊανετίπι, 

ος ν οφ. .ς ανά ο ο εκ ως ην πΙῇ 1ρδοταπα {αητμπιπιοάο ΏΟΙΠΙΠᾶ 5. εχήἩπ]αΠδ. 

εφισασναι' ται ο, ασια πητίῶν, υπο τν λόσδοπηπΕς Ποππίῃεδ Ίάεπι πογ]δ[ε ἂς Ε]ς; αποτ!: 
Ὕ 3. ἀξαιαγκαζόμεας. ἔεσὶμηησθήσομαι. Όσα δὲ ἀγο πϊοφμ]ὰ οοπππεπιόσαΡο, 1ᾷ οχαϊῖοπε ζοχ(γη. 
βρωσήϊιῳ πγµατα,- ὧθε ἔλεγο ὀμολογέωτέ, σφισις «οΙΠΠΙΕΠΙΟΙΑΡΟ:  ΟΝΑΕ απἴεπι Ἠηπηαπᾳ ποροάΣ 

ο πες ΤΑ τς ἐπ ο νο ππσο το πρα {απ γἍοθο Ίτα τεβοτεθαπτ Ίπεετ {5 σοηνορἵορίεδ. 

νά ο νο κά πλ ολα ο ΟπηπΙαπι 

να: ἵ τς οσον ἐν 5 νι οἱ 

κά. . « νο γ. ᾿ 
5 ͵ Ἰ ο. μλ  : ῶ 

ν 
. 

ο υττὺ α Αν τω ολ ης ο. τδις " να ιά ει 
ος ρατῖε, 4.0. ει }ημά, «4ἱά. δὲ 44, } ἐπαγινέην “4γεὂ.ν ἐπάγειν οἵᾷ 5οβζ., οξ ή. 11. ουιπι βησπι, Ργ5έ. 

ὔ. }μά, (κ, ἁῑάμν επι Εά,, πλήσαντας μι]. {ἱ. Νίος ὀπριέετὸ 

ἑ .. 

ὑηγσφι α{Πῦο ρήστες. 'ὐ Ραγήε 1165, ἄγοῦ. 
αβαγνι 6. 4γοὸι δ- Δομή, φμοᾶ. τετ]: εποίεέτε 74. πι ο Παρει δμἱ4. ἵπ Ῥος,, 411 Ππ1οχ τριέτης χῇ: 
{η Βεκκεσέληνος., ἆ ή. ἄτδ., Ἐειε ὄχοιγ.τε τὴν ὀνρι, υἩ «ἱά,πεπυε Π] πμαί, . ε εί. Τερίποι ΟΠ. 1ν, ἃοι». 
Σα λα, η «κ. ὃς ὦ/ερύ, ΟΤ8 κεκὸς ὃξ ΙΠΟΧ ΊτέΗΠΙ Σ΄ βεκκὸς εεῖοι].. :{ Ἐπιμελομένῳ ἄΐτλ ορ Ψωμμήτ 
οσμή, σε πρός ὦλο ο μρλς ο μας ΑΜ 
«ρε ἄτοδ. Γ1ηά.» ὉὮ Γαρύα ὃς πποχ. - ὁ Ἱρώτους 7η. «περ. Ἰήση. { Ἡφ. τοῦ ἓν Μέμφι 1. 491. ἴπαϊρ. ερ.» 
τηε πυτη ποστ α4 ΠοὮ ποσµητ» πες πθοδς(ητ]μς οτε. ᾖ Παίδων «4νῇ. δε οἵα χορό. {ζηείπιαε ἆθημο. η/ Ἀπεῦ...«49δ.» αὐτέων ἀεβτ αἰῑϊς ὃς «4, η. ; δρ ος αὐτέων ΑΕΗΙΕ αἰμς ος λα . «9. Κοη. οΤ δΕερδι Βαγίς 4. }. ῴ 3 κῇ5.. Ο- «44. δτ Ε/ίαιῦ. ἵα Ὠἱοηγς.ν. 995. Οἶαο {δΦΜΗΠΕΗΣ, Ἰ τη τα ο λόγΙμώτωτοι «4γοῦ. 7μά, ΓΑ”. 

τας το ατα. ο ον. ας ἄφογσε Ἰ,οσατ, ο, ο... Τ 118. - ο 411. Κεη: οἵα Μ7εβόιν σετετῖ ὦνανκαζόμενος. ΄ Ῥαι]ό απεσα. οὐτέων πα : «ο μι | 

ἁθάθται Ίρ56 τὼς μηκάδας» αῤγας. 

ο “9 θΗ1 αὐτῶν. 
τω Ὅ έθνος . αλωνγν νο ας νο» ασ νο ἁλολον πωνά νο ον» 

Φ6; κελεύσαντὸ ωήδένω- μηδὲν. αὐτοῖς φθέργέσθω. ΟΠ εη-  «4Ρογε ἵπ Πεβοῥ. δε Ῥ. Ἠογγεως Οὓ{. Ηετοά. Ο.. 31. 

«δε Ῥέαείοτεα Ιέναι φωνὴψ. 41ος εἰδὶ {αγ Ἰωφικῶς κρὶ, 4Τ.. Πρεσβυτέρους εἶναι ἑωύτῶν] 8ηρτα (. ο. ϱἳ γενο]ώτὸ 
᾽Αιολμιῶς, ΝΕΙ{Ο  α[ρετὸ 11 «εμΙεί Εριήτύπα. ρυτα νετ. πρῶτοι ἀνθρώπων 6 Φρύγως προτέρους φεγέσθα ἑωῦτῶν, 
δυπα, Ῥιαξίοίο Ἰένω, Ἡξ αὀπ[ιαίαᾶο: [ετε; Ἠαδαῖ  Ομας πήπί {μαάέγο γἱάςπι, {6ΠοΙίοἩ πας ὀσζμρας- 
«Ῥοτίεῃ Ἑλλάδω γλῶσσαν ἱέντα ΙΧ. 16. {ο, ὃς εχ εποις 64. ριβε/(αἵα πρώτους ---- ἑωύτῶν, μή 
-9Λ- Ἐπαγμέεω σφίσι αἶγας πλήσαντα] (οροῖ ἑκὼν ζέ- σημ ἵη [βΒεκκεσέληνος Πππ απ]ἁ οὔετια, (Ἰρίεμς ναῖα 

κουτί γε θυμῷ ἵπ οπιπ]α αἷία. ας ΥΠ (εἱοῦ., 16. ἸΑγι- αά[οηρατ, Ώε {πμᾶτα {βουτος πος ϱς[α άλση. Α- 
νέεµ ὃς ἐπαγινέεω, πεπήπε οὐ]οφεπία» {1πεΙοπίσα»  ΠΙΠι, ΥΠ, το, πηρε: οἱ πρῶτοί µου ταῦτῳ ὦνι εύσώντα” | 
Έτ περαθίπ]ς {α]ία {οΠρίο» πος πεπ {οεχαίο Ὦ ΠΠλή- Μαπείζο 1. 339. βρεφέων φεννήτορω π. ον « ο Ι. 

σαντας πεχς οταθοπῖς» πε ειταπῃς αππαππεπῇς ο. -"ᾷ[δην πέμψει' . Ίρδα Ἱταίηετν, Λοή. ΔΊῑα ] ο ας ϱο- 

Έα», «οπνε[1ε; Όθε {οπι Μο». Τη Τσείσε Οι. τν» πειτε σευηρ. Πεγωαγέης Οποπο[, 6. ομτ.. ἵπ αιής μαμά. 
7ο6., παπα ΠΙβοιΊαπι αχρΗσαηίς» πηα]ο Ἱερίευτ ντος, ράσα Απροσδιόυσῷ, ορΏή1θ {. Ῥογ/σοη 0 πα οἶίπι 

7 θήλάξειν προτρεφάμενος ἐνεῖνω τὼς μηπέρας ο 4οξοῖε Μη ρταίας τείῄβσος, ἁοσθῃες ΏΙς/2ΥΙ. 46 
. αν μα “σημ, ΟΥ0. Πε[Ογίρή. 4. οἱ, ὃς πιοῇοα Ἱπ. ΠιοδΙμΠὰ 
ης σπα ασ αρ ονημ αὺ σα ας ΑΦ 

αῇογ ]εεεΓζέβέΥ . ο σε 51. Αμγυπτίων εἶναι 0 : λιώ, 8 

{εαράθιοιν οὐ[ευσηνοπε Ἰοφμειά ὄσπωπι: 1, 12. Μὶὸ Ἡν μάτοα Ροκ[ωηε ιά; αλ ορ με εν πτ, ὡς δὲ τρίτη ἡμέρη τῷ παϊδίρ ἐμωιμβω γάτο 1ύ. ἀεδο. 'μαμᾶο ὃς απιρ]εένος Ωκομσοῇ Ἰαφίοίωπι, Λ12Α: 
ᾱμὸ Ρος {η/οηέεη ἐδΡΟΙΡΗ2. Ἡ, ἨΤὸ 6. 66. ὥς σφιτεσσε-. μώτατοι ἴΝΟβγο Ἱοποταβεβπιὶ Ρἰατυπια: {επωρες {18Ε 
ῥάχοντα ἐγεγόνέσων Ἠμερο! πολιορκξουσι Σώμον. Ἱ«Ίκ.ς. ὃς ἀἰοπητηή, {να δοµώτωτοι, Ἠπτὶ οκ ΜΑ, τν 127. 9δ. ἡμέραι δὲσφι ἀντικατημένοισι ἤδη ἐγεγόνεσων ὁπτώ. Α- Ῥαϊεβες. Ονί αιήάσπι Εω]ής Ἠσο]ἱοροβταπίς οὔτ ΕΗ- 

ιᾷ αῑος σῄσπι  Ἠϊο 1ο Απά]α Ρο: Τ0μογά]άαε ἄσπῃ «επί ρταεαῖραυς ὃ Ἰππιο νοτο σρίοης {ο]ἱοτΣ 
ππ. 6. 59. ἡμέρα! µώλισα ἦσαν τῇ Μιτυλήνῃ ἑδλωκυίᾳ ἑπτὼ, ὃς εταβ]τίοπο πίστας ετλης. Λίο, Πρ η Εν 
ὄτετ--. ομοββεπες ο. Μιά. Ῥ. 94199: 160. ὃς Ρ. 55ου 24 Ῥτ. Ἐλαπρ. τς, 16. καὶ συνῆν Αιγυπτίων σος λοωτά :43. ἡμέροι εἶσαν συχνα) ἐπιδημοῦσι τούτοις" ΙΠΙΙΤΑΠΕΗΣ τοι. Ῥϊυτα οἶἷπι σοπ/Ηρανί Ίῃ Ώ/οβογί Ἡ, 4. Νήπο 16” 

Ίος Αεομἒς ΝΑΙΚΕΝ. {ΠΏο Ίος ζωή] [ο 8 ο μα | ΐ 247. εχ Ὠία]. ουπι Γτνρμ. Ρ. 168’ 
ποιος ἐφώνεον] Αά{οπείοι. Ο7οπου. Ορας σοτίε Ἐὰ. Τπ0]. περιτέμνεσθθ οὖν τν Ἂκρηβυςίαν ἷς καρδίς 

» η εκ Ῥαχσατο νοςαρι]ο. εάϊΊταε -ἨΧάΘ ὑμῶν, ὡς οἳ λόγοι τοῦ θεοῦ διὸ πάντων τούτων σῶν λό23). ππατεΓΙες ΒἰρπεΙσἴα5. ῥῥοηρα ΤΠ αζο. νΙΠ Ῥ. 524. ἀξιοῦσι. Οοτεϊρίε νί ἀοέτας ο) ο η. 
' .. ο Ανά τος . ο ἃ-- ον προφῆται, ΕΡΟ λόγΗ4 3. 
ἄνπρον ΡΕΚΟΣ φάγουσικοὶ ἸΑμαθοωυσίωνπυρόν. Ῥ]υτα 0]. θεῦ,' ὃς Έποτος Ῥτορβετης ο ο κ τα 

6ο. Ἐν 



Άη δὲ αΙΙ Ραττεε εἶας {ωγεπίὰ ΑΕ γρία, ἵεεμι Ὀξοτυίη αϊ 
ΏοπΏΙπα αἴᾶς , ππωαίαετα ει ἀέ]υστα. Ἀλεμας Ρτιπηυστες Τηεῦαῖ» 
αἱ5, ΡΙαϊοι 41 απ οπιΏίᾳ εἴαΏΤ ραἱυ5. 1 αἰιιάο ΑΕΦγρί αἁ Ίπαις, 

ΕΥΤΕΕΡΕ:, ΙτεΕεΑ τι Ίο 
. αν κος ΐ . : , ῇ : ; ὦ νὰ 1) Οπιπίαπη Ἡοπαήπαπη Ρρείπιον ΑΕργρίος αΏΠΙΠΙ «πρώτες Αἰγυπτίας ἀνθρώπων ἁπιάντων ἐξευρέν τον. 

Ἱερεβκίε, ἀε[οτῖρεῖς ρες εὐπι ἄάοάεςῖπι ΤΕΠΙΡΟ” 
1ππη ῥατῆρις, Έτ πως εσεοριταν]δ{ε εκ αἲ[τῖς 
ἀἹσεραπιΣ ταπητό ρταΦεπ ας, τηε ατρῖᾶο», Ίος 
ἀμεεηῖες α παπα (σταοἰ»ααοὰ 6.61 απ]ἀεπῃ {εἴ- 
το απο εαππο Ιητεγσα]ατεπια πάει ῖ, Τείῃ- 
ῥοταπι ρταϊία: ΑΕρυγρι]ἱ νεΓο ΙΤΙ6ΕΠΟΓΗΠΙ ἆῑδ- 
ΤΗΠΙ Τεπεηῖες ἀποάθοῖπι πΙθή{ε6», αἀΠσϊατι ουῖ- 

ἐμάυτὺγ, 3 δυώδεκα µέρια Φασαμµένες τῶν ὠρέων εδ 
6Οαὐτόν. ταῦτα δὲ ἐξευρέειν ἐκ, τῶν Ὁ ἄσ-ρων ἔλεγοῦ, 

ἄγεσι 
κέ, ὅσῳ Ελλη μὺ διὰ τρίτε ἕτεος ἔμββόλιμο 
ἐπεμβάλλεσι, Ἡ ὠρέω εὔνεκο. Αἰγύποι δὲ Τριήχό)- 
Τηµέρως ἄγοτες τοὺς δυώδεκα ἀναθ » ἐπάγεσι ἀγὰ 

δὲ τοσῷσε σοφώτερο Ἑλλήνων οσο ἐμοὶ δο” 

ν . απ ἕνα 2 ς ο  μζὈ 4 ς 
4ἳς 4ΏΠο αμίῃος ἀῑες εχίτα ΠΙΠΠΘΓΙΠΗ, ἀπάε εἰδός-αν έτος πέντε ἡμέρας πάρεξ τοῦ ἄριθμου. καὶ σοι ὃ 

. 9, ρα . ἃ σω « 3 2.. κ κκ λ / οἴτου]ας τειπροτιπῃ 6οπ/[ίαϊ οοἀεπιΓεάΙεῃς. ΑΕ- κύκλος τῷ ὠρέων ἐς τωῦτὸ πὲρϊὼ, παραγίγεται. 
δΥΡΠο5 αἀόαια Ρείπος, ἀποάεσίπι ἀεοτΙ(α ςο- 
5Ποπ]Ίπα ἵπ υ{Η παβα1δ{ε, εἲ αὐ 1115 (σταςος Επίδ- 
{6 π]ηταατος, Ἱτοπ ρεῖπιος 1ρςος ἀῑῑς εἴ αΓ5 εἳ 
Ππιη]αστα ετ ἀσ]αῦτα {τατα]ς[ε: αΠπετίαπὶ απίτπᾶ- 
Ίτα 1π {αχὶς {ομἱρβςί6: απαταπῃ τετάτη Ρ]εταπιεζοσφε 
Πο εβεξία ορενε ἀεπιοπ/ϊταδαητ. Ῥταίετεα Ρτ]- 
παπα 14 ΑΕΡΥΡΙοΟ πιοτιαΠατῃ τερηαδ{ε Μεπα, 

ο. 2 ο ώς 2 ᾱ 

δυώδεκά τε Φεῶν ἐπωνυμίαε ἔλεγο ἄρώτες Αἰγυπήίεο 
/ 2 αν 3 

νὀμίσαι, καὶ Ἕλληνας παρὰ σφέων ἀναλαβεη. βω- 

με τε καὶ ἀγάλματα καὶ νηοὺς «9ξοισὶ ἀπ'οειμᾶι 
ασ πρώτες» καὶ ζώα οὗ λίθοσι ἐ[γλύψαὰι. καὶ 

Ψ Ἆ . / 1! / ιν ο ό 3 

τετέων μέν νυν τὰ “λέω έργῳ ἐδἠλε) οὕτω γθόμοα. 
ο ω 2 2 ο.» ” 4 

βασιλεῦσαι δὲ 5 πρώτο Αἰγύπτε ἀνθρωίων ελεγώ 
ἃς {10 εο οπππεπι ΛΕΡΥΡΙΕπΙ, Ρτῶτετ Τμεραί- Ίήνα. ἐπὶ τήτε, Ὁλὸν τὸ Θηβαικοῦ νομοῦ . πα». 
ζαἴΠ ργῶ[εξξυταίη, ρα]αάεπῃ Εϊδί6: εκ εααιεπῖ- 
Π11 εοτήτη απ [απ Ἱπίτα αδη σπα Μωτίορ; 

᾽ κ 4. {ον Α ο ισνεςν ο” ν ς ν σαν Αἴγυπτὸ εἶναι ελος' καὶ αὗτης εἶναι οὐδὲν ἕ υπερ» 
; ὢῶ ο 3 δα -- ; / ο δλη ο ἃ λ ων ἐς τὸν εππ]ηι]ς[6 11η αποά {ΠπαρΏαπη α πιαή ρετ Βμπεηζο , τοσο Ὁ ἑρθὲ λίμνη, τηε Μοίριος εγτωη" εν 

5 ερίεπι ἀῑερις πανὶραιατ. Αιαπε ἀετεριοπεβθ- 
Πε πη]Πῖ ἀϊσθτε ν]ἀεραπταΓ» ππαπΙ{εβαπα επ]πη εδ ποταμόν. 

δα λα 19 Ἀνρωλα ἀνάπλες ἀπὸ αλάσθης ἐπτὰ ἡμερέων ἐσι αγὰ τοῦ 
, Καὶ εὖ µοι ἐδόκεο λέγει περὶ τῆς χωρηὲ, 

... : . αν . ᾿ ο" Ἡ οι 2 λ εἰ, απ], εις] απίεα πο αιά(εη]ε, τἍπιθἩ Ἰπῇρεκο- δῆλα 6 γὰς δὴ καὶ μὴ πράκέσαντιν ἰδόντι δὲ, δὲ 
τ]ε; πιοβο Πἱ {οἰετΏα ργβάίτας, ΑΕΡΥρίυπ 1 τίς γε σύνεσυ ἔχει, ὅτὶ Αἴγυπτος, ἓε ἢὴν Ἑλλήνεο 
6υμπι σταςί πανῖραπι, αςαΜΙΠταπι ΑΕΡγΡι]]ς 
εδ[ε ἵειίατα ας Πιπαϊηϊς ἀοππα: αΙΠεΙαΙπ ]οςα 
ου Παρίά Παρπαπῃ πος {απε, αἆ ἵτῖαπα πδαιε 
ἀεταπῃ πανΙβα[ιοΠετη» ἆε απα πο Ιαπιτα]ε αἰΙς- 
αὐα «Οπππειποταβαηϊ. δι ααἴεπι ασά τα]ς. 
ΔΕοργριαςα τεριοπῖς Ἠπ]α{ςσππος1 πατυτα εεε: 

’ ν / ο. 5 

λίμνης ταύτης, µέχρι τριῶ ημερέων 
. 2 3/ 7 3 2 

εκείοι οὖδεν ἔτι Κε τοιόνδε ἐλεγον. 
το. Αἰγύπτε γὰρ Φύσις τῆς χχώρης ἐσὶ τοίηδε, πρῶ» 

Ωοαυτίλλωται», ἔςι Αἰγυπτίοίσὶ ἐπίκτητός τε 5 
Ν. η ο. ο ο λ Ἆ / θεα ον και δῶρο τὸ ποταμου᾿ κά τὰ κατύπερθεῖ ετι της 

.ω ή. 
απλός», της πεει 

/ 5) "Ἔσι σ] Ἑτερο τοιξ- 

Ίαπι ρηππ σπα αάμας αἀπανίραης εἴ ἁπίαης 1Ρ εαθ στα, μὲν προσπλέων ἔτι, καὶ Ἠμέρης δρόµο) ἀπέχων 

ἁϊπτπο αἰιτΠ1, ἀεπαῖς[α Ώο]ιάς επ Πῃ αἲτο]]εςεἲ 
ετ]ς η πΏάθοῖπι οἳργίς νε] ρτο[απά]ίατε ααΤΙΟΙ 
εἴ φπαἀταρ]πία επδΙζογΙπα, 4μΦ {ες ἀεσ]αΓαῖ ε- 

6ἴεπις εδ[ε Ρ{οΓ/Ίοπετη {ε]ιτῖδ. Ῥοΐτο ἀμτεπι 
1ρεῖας ΑΕδυγρι Ἰοπρῖτμάο {εςυπάμπῃ {παῖε εδῖ 

πο γής, πατεὶς | καταστειρητηρίη), ᾖηλόν τε ᾱ- 
οίσει, καὶ ο) Ὥδεκα ὀργυίησὶ ἔσεαι. Τουτο μὲν ἐὰ 
πὶ τοσοῦτο Φηλόι πρόχυσι τῆς Ὑπς ἐξσαω, πι Αῦ. 
τις δὲ αὐτῆς Αἰγύπτε ἐπὶ μήκος τὸ πἀρὰ «ἆλασ» 

ς / ας / / Ἂν 
. η 

Γεχαρ]ηῖα [οιφηοταπη, απεπιαάπιοάπη πο ΑΙ. 2Ο 02 ἐζηκοτα Ἡ σχούοι, κατὰ Ἠμέες διαρέοµε εἰ- 
δΥρῖωπι εδ[ε ἀἰ[Ηηριίπηις α πι Ῥητμίπεϊιε, . 8 Α 

ηδαἱ18. 

ι) 

ἴγυπ]ο ἀπὸ τοῦ ο Πλυβηήτεῳ κόλπο µέχθὶ 
Σερ. 

8 Λωδεμαμόρεο πο) ᾽Ασόρων Ῥαγίς, 1165, «4γοῦ. 71η, Ῥεη). 4. ἄσρων Μ. 4: Μοχ τὸ σῶμῳ σο. Αγοῦς 
μ.ο ή: 

αγή9. «4ἱά,, τούτων 314. 4ῑῇ. 
«40. {έοµ. Ῥατίς. 4. 0. ἵπ 15 ὡς ἐιὶ δοκέει, Ὁϊ «44. πος πια]θ. Ἠά. τν. 168. .ὁ «ἄτερ. 7. Κ. 

{ αγ1 ε . «49. πρῶτον ᾽Αιγύπτού ὤνθρωπον Ίςειη.», οθῖθτῖ ῖ α4ἱά., πρῶτον ἀνθρώπων 
ἕλ.ν 11 Οἵ8 ὁ{εῤύ. δὲ ᾽Αιγύπτου πρ. Ίηπα ἸΜῆνο, «44. «4γοῦ. 7 Λε. ασε 
«4γοδ. ΘΙΑΤΙΠΙ ἸΜοίριος «ή. «49ζ.. ἸΜύριος «4/4. Γκεη. 2: «4γοδ. Ῥαγίς, «. οἳ ῥα)ᾳ. 

ο Ζα)ΐᾳα, Μεῖνο «49. ή. { Ὑπερέχων 
ϱ Βαγίς. δ. 2’. «4γεῦ. Κομίρ. 

«4ἱ4,, υἩ ταν 11.» δὴ] περ]ὶρῖε 14. ει τὰ. ὁ Οἶταί «4γγίση. Ἄναβ. Υ: 6. Ίπερε ϱή/α2ο τ. Ῥ. 53. εἴ ότ. ὅτο. { Ἐσὶ 
«ωχ. ἐπὶ τῇ εμίρ 
β, / ζαωτὰὸ πειρῃτ. «14. «4τᾗ.. Πτῖπι Φηλῶν «ἆγεῦι 

αγ{κ. (, «άν αὐτῆς δὲ τ. ΑΙ. 

ᾖ Άύεςι «4γεῦ, 714. πΙΟΧ. τοιοῦτον 16. «44, ζηπάι: Ιοής,, ΝΑ. 1 1ο7: τοιόγδε. ή. 
”. {μ]ει. «49χ. κε. 01 ἀὐτῆς ἔτι Αι. 1π. 7 4γοῦ. 

ἐπὶ µκος, Άπε αὗτιο. ᾗ Ἠουει μία. ἵα Ψ., υδΙ Κιβεν, πια]ς. ο «Η. ἁνί., οἳ 
{αεβοπεἱ Οατάἱπα]15. αμιο ἀθίποσρς ΑΣ. Πλινῤηνήτεω Ῥαγές. «4. Β. «4γεῦ, } «4, Μοχ Σελβωνίδος «4ἱ4. 7 «4γοῦς 

-"6ο. Ἐκ τῶν ἄσρων] Ῥεπο Ιήεηΐο, Οαοὰ αάάῑεαχ δὸ 
πβίτου ἔτευς» 1ὰ ἀοέτον εκετουέ ντο, Ζεοπειῃ «4]α- 
σή1µῃ επί, Ἔεπιρ. Ο, Χν. Ρ.188., ος «4302. Ο1/αήπζη1, 
ιεοἩ] οπ{επίαπεΙη, Ὀϊααιδι Οἱ ᾱ. Ώεσουπίε αἴθὶ- 
ο. αΗαπι Ἱππι] Ἰπτοτοα]αήοπεΙα, ας 1. 39.0 ὨΘΟΙΕ 
ΕΙ 1η Ο1αεοοσίή αηπὶ {οτπ] Όθηε οοπ/(οπᾶτε {οπρῖο- 

τε. Ὑεηας ϱ, Ρεαυίης Αιέταν, Ὠοᾶ. Τεπιρ. 1. τν. 
ὃ διὰ Τρίτου ἔτεος {πειμηίο σηΠο {γ/ή0. Ἱπιαιρτείαίητ. 
Φτοῖπάε αἰτεπίς Ώεψαε, υπ ΜΗ Ῥείπια Πσπιβοανίε 
Ἰπτοιζα]αῖο» αᾳµαε εἴ ᾖ. ΏομίωεΙὲ ορϊηίο 11Μ[, τι ἂε 
ΟγεΙςΡ. δο. 

6). Ἐπόάνουσι ---- πέντε ἡμέρας] ας ἐπαγομέναως, ινε 
Ἰηῖεισα]ατες ν. ἀῑες,ποη Ἡαδυ]ε 1π{1ρες Ὠ/ρά0γ. 1.50. 
Που πες αλ» ᾳπογηπι ἵπ ΑθργρείοτΗπι 4ΏΠΟ οσσιρᾶ- 
τὰ ουτα ΒΗΕ, ἴπ αυήρης οχοσ]]1ε {οἱ]ατῖςβπια Λίο «40ο: 
7αμ1ἱ ορετα Ὠ]6[. ἆᾳ Μεπβῦ. Δεργρι, Ο. 4. 

79. Ῥασιλεῦσαι δὲ πβῶτον Αιγύπτου ἅτο.] Νοπ οἵαί αἆ 
{επισπιίαπι να]άο πασας/ατία ᾽Αμγύπτου Ππβη ΠΟ »Ώθς Ρ]8- 
εμΙξ 6απ Ἠΐπο αΠΟΙΙΓΙ ος Ἠπες ἰούογί 1. 45. μετὸ 
τοὺς θεοὺς ποίνυν πρῶτόν Φασι βωσιλεῦσαι τῆς ᾿Αιγύπτου 
Μενᾶν. 1Π τερὶς ποπήπε, απ ρτίπιας οκ Ἠοπηήπίδις, Ἡξ 
ζ8 1η τερίοπε ρεγπίρεραηε, ρτϊποίρεπι οσῖς., {ο σοπ τα πηραν ἀἰθογεραπία οςει Μήνα Ἱπαρπο πµπιετο ρα]: 

η, πεις α11τε {1ο ἵπ Πῦτο Ἱηγεπίε Εα[εδίμι 
ον δν 14. Νο γµΠ ποπαϊπατῖπι ἴοβῄοπι νοσβῃς. 

Μείνιος βασιλέως πηθιπὶῃ]ε Ρ]/. 14. ει Οῇµ1,60.8., ο 
Μι νι ο (αἴα]οβο ΑΒγαοβῥεπς πριιὰ 

ῇ η/0σᾳ]0ς. ὃ ἑ ͵ πο το 

ὡς ὲ ἀιώνιος-οκ. πο οῖς ατα εο ος τος Αλογα» υδί Μή 
4 6 νείετς 6ορτῖσας ἀῑα[εξη ἀοέτα εοιτεχίτ ϱ. ΕΠ. ζαβ]ομε 1 μι λρός α4 Οαἴρ]ος. Ιδεαπα η Τι πι, ΟἨτοποἱ. 2βπο[/ ρ.796. Όματο Ίος βΠιρίεχης 

{1π1. Που δὲ Μοίριος. Νάε Ο. 19. εἲ Γ/ο0ή. 1 δτὲ εἲ 
Φα]για/. ἆς Απ. ΟΗπιας..Ρ. σον ο) τν πι 

Ότ. ζα) δῶρον τοῦ ο βν, Πος, να Εεοαίσεῖ Ώνε 
Πεγοζοιί ἀῑδεάτα» αἀρτππε πιη]εῖς ρἱασουε: ρτοῦα(ὰ ες 
ορἰπίο εεῖ 4ε τεσεηῖε ἱπ[εῃοσῖ5 ΛεργρΏ οπἱρίπε εκ σοἩ-. 
Ππυῖς ΙΝΗΗ Ιποτεπιθης. Ποταμόφωςος Ῥτορίετεα Ιοῶο- 
2015 34.11, 9. 4010 «4γ{/ῥοίε]ες ΝΠειἑοτο]έ τ «14. ΠΟ 
ἀεβεξέαι, Οἶαε αὐϊάεπι ορίπαΠο, αάεο οἵἵτῃ τεεθρῖα» 
εχ 6βΓΗΠΙ Ε6ί ΏΙΠΙΘΙΟ» δε ροςῖ βσομτταἴάπῃ εχατπεΠ 
Ιαυάσπτυς αὉ Ἠΐ5, οὐἱραητις αὖ 5: ΏἱΗσεπκ πιά 
ὁύᾳω ΟΝ{ατν. σεορταρῃ. θγτίαςῬ εε Αεσγρη Ρ. 189. Πε” 
γούο1{ ραττοπίσϊαπα ροβτεξητ» Ἠήοαιε Υἠπάϊσαι 11ηπα 
τορῖοπ]ς» οὐἰ ε]ίᾳ ποπηεῃ ε5ι» ἵταξμπι. Αα Ο]. γ6- 
είς αἳ ορτορῖε εγηάίτα οοπίγα Ῥηϊίσαπῃ Ίδιαπα {ΗΡΙΕΙΟ: 
Ώθπι Οομππεηῖ, Ασαἀ. Ιπ[οΠῖρτ. Τ. ΧνΙ. Ρ. 993. Εἴ ΧνΗΙ 
δ. 198., απαθ. απῖη οοπ{εή/πα αμβεταΏῖ» ΙΙ] αάππο- 
επι ἱπραά1ε, Τ,ερε εἴίαπα 5. Άοεδαγ ΡΗ81.1ν» 35: Ρέ 
2ότ. ο τό ο 

01. ᾽Απὸ τοῦ Πλιθινήτεω κόλπου] Νετυπα επί σας ̓ 
τω. Ορρίάο Ποπιαῃ ΤΠληόίνη, αποά 18611 στι . 
οι] νἱοἴπίῃ Θταξ» ΠΟΠΊΕΠ Πλιθινήτου ἀεάΙτ. αν : τι 
θινον κόλπον νοσαϊ ῬδΗρ]ί ρ. 196. 81 Ὃ ο {ο/ῤε: 
μέμς πά Ἐτηπίοοσταρηϊ Πλωθίη νΙάση ἃ ΟΚ 1Η Ρος” 
{εῇοπεπι, πάς ἀείθοεται εμίες 3ΗΤΟΓΙΙΗ5 σεϊνεί 
τεάΙε, Φοπριος Ίσα νοἰηΐτ» παπι ΤΠ], 5. μέχρι Ῥερβωνί”. 
δρ λίμνης, παρ ἣν τὸ Κάσιον ὅρο ΤΈΙΝΕΙ ἐξ Δᾷλωσσαν. 
Ἑτ Ίης σµϊάστα {π ἀεεπβοπε «5. Εογγευ αἄ[επβιπα ποπ 
περο ΟΡΙ: Εεγοά. «- 43-. Όυε νετο όβεν εοἆεπι 1ο” 
οο αάϊωηρίε, Δερυρᾶ Ππίπα υπ δεροπίάᾳ ρα]μάο ο πα. ηῖ 1 ΤΠ, πε Ἡ]ς {ηςςξ 2 ὃν ςα{ιοΏεπι ὁοί Σή ές 



9Ι 

ν ον 5 5 ον . λος 

 π:ληροι ες το) ἀριθμὸν τουτο. Απο δὲ Ἡλιεπόλιος 

πού Ὄ  τ Ὀ ῬὮ ο τη Ί Οτρ/ῖα, [ναδία, ῥραϊα(ωήρα, ναί, ΑΕργρά Ιιεᾶν 

Σερβωκίδος λίµνηε, πα Ἡν τὸ ἹΚάσιω 3 ὅρος σείνι: Ὠδαυε ἃἆ ρα]αάεπι δειοοπ]άἁ, αὰ Τη πΠοΠ 

ο κ κ ο τς ---- Ῥ γέωπεια] εἶσι ἀγθρώτνων . ΡΊΜΗΦΙ ῶν ο ος αὶ δν Ἐν ρο 

με ρα, ἶ πα παν κ μβαε ὁ πολλή) τηηι απατιος «πρήτοτωπα: αμὶ πηῖΏας 1Ποθς τεῖ” 
έχΗσι, Παρασά/γησι οἱ δὲ ἀφθονον λ429 σχοίνῶσι, το, [αΦήΐς: Ομὶ τημ]εωτη ροφβάσᾶς, ραταωηβῖ 

δύατα| δὲ ὁ μὺ απ αρασάγ γη» κα... ἀδια᾽ ὁ δὲ αυ ρ]υΙπ]άπῃ αὐαπτάπα, [σ]ιωηῖφ. Βε[ροπαεῖ αἱ” 
σχόνορ ἔκασοε, μέτρο 5 ἑῶ Αιγύπτιο» ἐξήκογτα ἴοπῃ Ρατα/{αΏρα ιτὶορη] {αφ1ς; {εἰισπς, ΤΠΕΠ: 
φάδα. οὕτω ὢν εἴησω Α’γύπτου α-άδιοι ἐξακόσιοι καὶ Γυτα ΛΕΡΥΡΗΑςα, [εχασεπῖ». Ίτα εται ΛΕΡΥΡΙΗΑ 
τρισχίλιοι» τὸ παρὰ Ξάλασσαι. Ενθώτο ἆ μον καὶ ΡτορίεΓ να ριαλαν. νι αν 

μέχρι Ἡλιεπόλιος ἐετη 5 µεσόγαιαν, ἔφι εὐρέα Αμ «ρσση, ἷπς μαή ον εἴ]αΠ] ε]ιορο νὰ 

ἐῦσα πᾶσα ὑπτίη τε καὶ ἄνύδρος, καὶ ἰ- ΟΤΙΕΠΟΑ γεηίας ΑΈργριυς Ίατα εεῖ, Παρίπά 
ο ώ λώδης / ο. / ΟΠΙΠΙ6 εἰ αθηατήτη Ίηορς Ππιυ] ας Ππιοία. ΑΠΠΕΙΙ 
λύθι ἔσι δὲ ὁδὸς ἔ τη ἩἨλιάπολι ἀπὸ αλάσσή Αμίσρι ν ορ ως Ἡ 

ἂν, ἐἶρην παρεπρεσόν τὸ μῖμα τἳ  ε Αθηία, Δικίε ρήμα, ὰ οὰ ο Λομονκ δαν 
ὁδῷ, τῇ ἀπὸ τῶν ἃ δυώδεκα 3εῶ) τὰ βωμοὺ Φεράση ἔε5 ἀμοφεοῖπι ἁθοχμπη ξετι Ρϊ/απ1 οἵ λὰ ἀεἰπύτωπι 19” 
ας. ' Πίσω χα] ἐπὶ τὸν νηὸν του Διὸς τοῦ Ὀλυμπία, ν]9 Ογπιρί!; φαςρίπετα Πα ι]φ οοπιρμῖεῖ 2ΙΠΝΕ: 

σµικρόν τι τὸ διάφορον εὗροι τις ὢν λογιζόµεος τῶν Πὶαῖ ρ8Γηπα φμἰάάαπῃ ἀἰβοττα, αμοπίμην Πε Ρᾶῖ 
οὐδῶ τετέων τὸ μὴ ἴσας Ἰ μήκος εὔα], οὐ πλέο πε- ΕΑΙΒΙΩ Ιοηριτηάο. ΠΟΠ ΠΠΡΗΗΦ ααἰπάεςίπι 1ἱα3 

τεκαίδεχα σ-αδίων. Ἡ μὲν γὰρ ἐς Πίσαν ἐξ τα ᾽Αθγέων, οι Ίναπι για αυ εκ ΑΠιοπῖς ΡΙ{απη ἔετε, ἀλίη 
ὃς : ' Ἐν νο ἀεεῖπῃ Παάϊα ἀείαητ, µε Πτ πη]]ε οι απἰπβεΠίο 

εραεθὰ Ὃν μα μα ο ας νε κ να αν (πα τομα {ιράϊοταπι: αἲ εα αξς 4 πιατὶ α ΗεΙίορο- . κοσίων καὶ χιλίων’ ἡ δὲ ἐς Ἠλιθπολν ἄπο «)αλάσσης, Ώ ἀῑσΙε, Άηπο ΠΗΠΙΕΓΗΠι σοπηρἰοι, Α0 Ηείίο-6 

Ὀ ο, ον η Αλ ολ Ρο] απίαπι ΓΠωρετίοτα ρειεπά ΑΕΦγριω» 8ΗΡΗ; 
οὐῶ ιοντίι, ΦφεΗή εσι Αἰγυπήος, Τη µε γὰρ Της Αρα» {ία εδί; ηαΤΏ αὐ ππα Ρατῖε Ιποης Αταρίς ριΦῖεΠ- 

Είης ὅρος παρατέταται» Φέρο ἀπ᾿ ἄρχτε ο πρὸς µε- ἴπδ δῖ, 30 ααμ/]οπε {ετεῃς 4 πιεγὶά]επῃ αἴαιθ 
σαμβρίης τε καὶ νότε» αἰεὶ ἄνω τεῦον ἐς τὸν Ἐρυθεὺν 1539 κα ».επορει {ησ[απι εεπεηρ αά πλαν 

χαλεομένην «άλασσαν δ ο) τῷ καὶ λιθοτομία] όεισι, αποά ΤΗ 1απι ΥοςαίΓΗΓι Ἠλ εο {πηϊ ἱαρίαιείπθ, 
τν τὰ / ν ο) αἆ ΡΥταπ]ἀες, αιδ {απι αριἀ ΜεπρΙΙη, εχ- 
ος ικεπ νε ίδαν ΜΗ εισαι αρ εα Μεμφι. οἴ[ω. 1Ρἱφπἰἀειπ ἀεβπεπβ πιοηδτεβεξΕ1ε, ἵη 1 ταύτῃ μεν λήγο ανακάµπτει εο τὰ εἴρηται, τὸ ὔ- ἀἰδίωπη οοἳ, Όμα γειο Ἰοηρίσβπιμς {πἱ ἱρσίην 

βο», τῇ δε αὐτὸ ἑωύτοῦ ἐσια µακρότατο» ὡς ἐγὼξ- οι, ἀποσηπι εβο αιάϊεῦατη 14 πηοηβµτη 1ἶπο” 
πυαόμην δύο μηνῶν αὐτὸ έναι της ὁδοὺ ἀπὸ ἳ ποῦς, οΟτἱ5 ε5[ε αΡ ταν αἆ νερρμκη, ος εἶμς σερ 

πβιάστών, τὸ ἡ πλ εν, λάωωναύνκας Ἱωρνλὰ φομ πωηα γα δω 
εν πονάς Διός πλ λώπτωόμε. ἆλμο χί. - Ἠ.ΑΕΕΥΡΗ νοης Αισβιπωοπποῖς χεις, 

υτ. 
οὐ οὐ οα Ἕθμονος 

Ἱτσα άγοῦ. 2 «ἄἱᾷ. Ῥαγίς, ἴτος» 2]. Ἰδειμ., τείνει ἄθοςι 111. 141. Νο ταύτης ὧν οἳ ἓξ. ρ]ατῖαιις ἀπὸ 
οἱ εχ ἆ. 49ῇ. ή. ὂ Γεωπῖνοι «4γεῤ. Ααππι]ατυς Άπες ᾖήανκ. Τήγ, Ὀἱκίοτι. κχχιχ. Ρ. ο. Ι γε αι σν. ͵ Ληῤηζεη. αἲ Τ1ηισε] 1.εχῖς. Ῥ. 49. ὀργυῇσι «45. ο Εὸν ποἩ πια]ε «4γοὂ. 4. ο Εκ δ{ 1, αὖςα»ί μὲν 44. εξ ας, -ε Μεσόγεαν. τοῦ., ἀδί ἵω Ίπερα. ᾖβΑνίοντι «4γοῦ., πο. 1Παἱ6, ϱ νλ. Βα/. οσισι Αθηναίων. 
ᾖ Δώδεκα «ἀπὸ. .ὁ ἄποδ. Σ)], εΕἴ πΙΟΧ». Πίσσαν 44. Ῥαγίς. ἶμο, 1., Πεῖσαν ὓἱς }1ει). 41 

ο 2 1ο οἵα ὁ1ορῦ., αν. σί διαΦφέρον «4, «4γοῤ. Σπα, Βγής, Ο., Πα πι ὁδῶν «{νοῦ., ὁδῶν «{9ῥ. | 49. πες ο ο 
. δ6βδ. μόκος ναὶσο ἀε[άστατιτ, 1 αεί. «4{1Δ., αΏῖ οπιπες Αθηναίων. }α]]α {οτίας(8 εχοερίο, αἴεπι θάΐτοι ες τό δι εκρτερΗῖ, 3 «ά ῥήμα, «4γοῤ.. Βαγής {η ὡς 3Όοςι ή. {ά. ο ή. 49δ. ζέεηι,, ΊΠ ΠΊ16. γερῦ, ἐς μεσα” (ρίς. «44. εἴ οείετὶ πρὸς µεσωμβρίήν τ. κ. γότον. ᾖῥ αά, } “πεζ. Ραγὴ. 8.6, Κ.. ἵπ 3 οἳ «49δ. ἐν τῷ αἱ λιθ. ΜΆοχ ος «ἄγεῥ. [ομτο ΠΡΙ πιοο. 4. 4νκ. Κε. οἵα Φ/ερῦ., µακρότερον «44. οἳ ο]Ι.  ζξερ, Ἠηαια, ιορύ- 

νε. Η., εἲ πιοκ ήὅ. νυ]σο ἕω ππποβῖᾶμα. Οµοᾷ ρυλοσεςῇί τῆς 5 Ί ὁδοῦ ἀεβί «4γοῦ, αἱ {παπι πέ ἄ ὑπερτείνει Δεγη. Γαγἰν. «4. Β. πιΙΡο Φ1ερύ. εἴἰαΏ ἵη Οἵᾳ Τ45/., εκ αἱοδία. « αμα 

9ο. Σταδιοι ἑξωκόσιοι καὶ τρισχ/λιο!] Ὃο ἁἰ[οταραπες ἴπ. πε δ] εί αΠογι Ἱπορίας, Ἠ]ϊς νετο πια το ο αΠίσΙ η8ο Αεργρᾶ πιεπίμτα: ΠαφΙοτάπι αρυά ἠοήογωτη. ὃς Ῥαμ](ρετ Πποσαεις σῶς οὐρῶν {οπρΏο, Τοιίος άος πό Φ77ΩΖΟΠΕΖΖΠΗΠΙΘΤΟ νΙΙ π]ηβηυς 1Π Φγαὔοη. ΧνΠ. Ῥ. 1195. τς ὁδοῦ πιεηῖο τοσιητίε, {ροοῖος οπίσα Ἠ]ο ὃς τα, τού. ἵῃ. Ὢοσ Ῥαταίαηρα Ππμα ν. 59. 6ἳ «4ραιρίας φοῤο]. τ, {δὰς πιαπβΕ. ΓΠοηπον. Οᾷγεί, Ῥ., τού. ἔπει 
49. Ὀ. εκ ἴοβγο, Αἰοτήπι ἀἱδ[εΠ[αΠι Πο ριαοίος- λὲ ἔμμενοι οὐδόν. μοὶ Ἠβοιὸ, οἳ Ἐννηι Φάτ] ἄρισφα” 

Ἡξ Φή7α2ο χι, Ρ. 798, Α., Πειυεὶ πες τὸ ἄσοπον τῆς σχᾳί- 
νου μέτρο 1 ἀἰνεγῇς Λεσγρεί Ιο6ῖ6 χν, ρ. 1156. Β. 

4. Ἐξ ἸΑθηναίων] Οποά αἱαποτῖες αμέτογίταιο Πχὶ 
ἡραίθρς ρομαι Ὁποπον]μθ» Πὶς εἴίαπῃ ἀεβι]εται ἐξ ἸΑ- 
θηνέων» «4ἱδεηὴν, νυ]ρατί: π]πηῖς Ί]α ΠΓοηυεΠίεΓ νοσεπα 
Ῥεσρεταπι {αἨἱρίαπῃ τε]αμῖε, πἰπήτάπι Βϊς ν, 49. Ῥ. 49. 
16. Ῥ. 9790 94. 9815994. 40949. 409291. 400. 93. 497.49. 4082 43. δ11. 11. 5493 16. αὐῖρις {ῃ ]οσῖς 
(πΙΗτεΙ ᾽Αθηνέων {ο δεπάιπ: Θήβαι Ιοη]ος βαξξίεΙΣ Ίῃ 
ΘΥβέων, αμοά Ρίο Θηβαίων ροπί ἀεΏιιεταῖ Ρ. ΟΙ, 35. 
97. Ρ. τοῦ» 46, Ἰεέτε {οηίτμτ ἀπὸ Θηβέων τῶν Αἰγυπ- 
τιέων Ῥ. 270» 39- Ῥ. ΤΙ9» 1ο. ἨΠυίις σεπετς Ἰοπίσα 
ουπα ἴοῖ]ες ἵπ Π]5 γεότε {οπρῖα τεσυχταΏῖ, 61 Ιδία ἴ9η- 
ἆσπι ἀερταναῖα τεπαενοπταν ΥΔΙΚΕΝ. 
«4. Εξ ᾽Αθηνέων ] δε ἀεομίεν αἳ {αε]πι. ΄ Βεεὶρεϊ 91ῑο- 
οἱς Πίσον, αποτίηπι εἰ εάΐσοης, είτε αθειταμς» 

ἵε. ΟΠ Ι6ΠΟΙΟ 2 Πίσσου Γπερίης πορίεπι Ἠτρεια 
Ῥϊπαί, ρτορίης. ΏΊπεη ο νοσαὈυ1 οπἱβίπεπα {ιά 65Η, 

ται χμ, ἁεοτυπῃ Αειοπὶς Ώφῦος ΝΙ. Το8., {ταις 1π 
ἔοσο, αὖ Ἠΐρρια, Ρίββται Ἐ., οἶἶπι ἀθάῑσαία αριιά Τδη- 
οναλάμη γιο, Ναπι αιοά 6”π1 ἵπ νἷα» αμά Αἰ]λοπίς 
Ε485 Ἰρατυὸ ει κν. αυϊάσπῃ {αά(1ς αὖ ε10ε, εκ {1εγο- 
αοέο Ίοςηϊ Βαχῥογγηςίω Ἠιβου. Ἐοεάςί, Ρατ{, 1. Ρ. 79, 14 {ε[Ππαπεϊ εκοϊἁ]κ[ο ορίπογ, / 

Ὃ λῶ σοι ών δβτέων τὸ μὴ Ίσως] Ἱερευαῖ [αμο]ῖαίες 
Ἐανῶς ἵρας ἆ ομαι ας ο ε μη ὠπίσας, ἱκανώσρο» αὐοὰ 

ον “ἀθτο εδίο {οχιαγαίς, «ο[αὈυηῖ ϱ0- 

ΤΥΠΠοΙΟΡ, . 
Ἠαια πηπο 1]ὶ5 ρτεσα{ας, αἱ ΕΦΠΕΙΠΙ τν πι 
ταπάα {οπἱρτοτ]ς ἀἰα]εέτο {ππ{εγήπε; Αε αμἱά ργοβςίοεξ 
Διακβέρον 8Η διάφορο Ῥγαθορίθς» {π Προτο αγ ήεγητι οσῖ Ῥοβει]ο! {εία αά ἀῑχίε ΑΒ. Πἴογγεμε Ου Ηετοά. Ο. 45. 
10, Ὡς μὴ εἶναι] Πηπήρυαν]τ ἵη Ίοσμπῃ {ημπ] ὡς, δε” ἄἱοου οΏΙο[ηπι, Ἠοπ Ώερο οἶτγα «ατΠΠΗΠΙ αὗον[ς Ροωθ- (οταί Ἕνας (4, μα. Ῥοΐιετας αεῖαπη 1 Πΐ5, ὧν ἐγὼ ἐπυνθανόμην ---- εἶνωι, Ὀτονὶ {8ομεμ;» η: 

ει οκ ἱπάιέχμπι νο]ηῖτ, μη ως μαι ος: ηρθε, ΩΜεπ] πο ἀοιήπιομίο τα]ίπηιιοτο Ῥοἵεται. Ψἱάς 
αν μα Ὦ. Μουε, ΧΠ., 1. ος ΕἴοΥΓΕΜΗΝ 

11. τς, 4.9... Γ ΟΤΤΟ ο) : ο 
{πα τονδζανε ο λαοί ὑπηεπιμώ 

93, Τὸ δὲ πρὸς Λιβύης ὅτς, ἵμς ομἷεγῷ ὸὸ αρὸς Λ- Ῥεπάεητ οπίπι οκ ο. η ν .. ντ 
ας λ.» ΕΠΙΗ8 αμ]άσπι οορἱεάμγας ῄιαίογο υτος Οἱ, ζω Όμιλο νετο οοπίθηΗΗΕ ἆς [ηχου πποῄτα., ἵη αὖο }’ ταη]άες, τιτρατα νεΠειησητου εκ ες, οοες Ῥτοῦβ” 
Τε Ροβ[ηπι φόμμῳ κΦτειλυμένον, Ὁ ψαμάθῳ εἰλυμῶ” 
πολλή Οῷ ή. Β, 196., ΠΑΠΙΟΜαΙΠ ματειλημένον ἐ ἐιλέβ ποῦ πΙΠΗς Ῥοπυπη, Ίῃ Ρ2//οΆνοί Ἠειοῖς Ο. 9, ρ. 692’ 
Ππρίτευ εἰλημένος κόπρῳ, Οι] ἐἰλυμένου Ὄγερον. Λασίαμ”" 
δίε, 1. Ῥ. 73. 4, Ἡοπ]ας, Φλογερῇ εἰλημένα χροῇ 
Φαλάνγιω Νἰραμά, ΓΠοτίας, ν. 754. Ῥοφήπι εδ» ῇ 
01 κατειλημμόνο τηλ] ποτ, αἱ ὃ Έδρες οὐ Η. 6 
44 ΡαΠ. ΔΑ λοστε εχΙ]1 ρολ] {6{0, αυβΙΠ γετα αμ: 
νον Πάμώΐο, ἀεοτετο Γα(Πηηΐς: {μοὶς επύτη οταείοπεσλ κ 



ὃς ἴαφε βίας Ἰαεἱειάοἳ Ἰωβοτῖοι οἰξῶι με σαατ]ά, ῬἙ 

ο... πσρεῖ. 1ὴ ᾷο Ῥγταπήάες Γ11ε, {αυπ]ο οὔνο]α- τόνου τείνει, οὗ τῷ αἱ πυραμίδες ἔνεισι, ψάμμῳ» κα» 
ἔη5, εοάςΊῃ πποάο Ρροϊγεξἑῖς, αιο Αταδίαί ππο-οτελυµένο, τέ]αμμένο αὐτὸν τρόπον τὸν και τή ᾿Αραβίη τῇ ραξίες, οι αά ππετ]άῖεια ἔετιπῖ. ΟΩποά 1ρῖ- 
τητ αὐ Ἠε]ιοροί ραῖεῖ, ποπ αππρἰα τερίο εδ: 
υτ Πε ΑΕογριὶ: Τεά ΔΕΡΥΡΙΗς εοτ αηρυίτα, 

ὥ / ο ο νο ακκέ ο Τὰ «τρὸς µεσαμβρίη Φέρο]α. τὸ ὢν δη ἀπὸ Ηλιςπό» 
ἡ . : Αα. . ή αι 2 .» 

Ἅιοςν οὐκέτι ὃ πολλόν χωρίον ὣς εὔαι Ἀϊγύπτε, ἀλλ. 
ο ς / ᾗ, / ο νΑ / λα 2/ Ἶ 

απαϊιοτ ἀἰεζαπ παν]ραιϊοῃῖ. ἩἨοταπα αο5 ὅσον ο πολ απο στενή εἴι Αἰγυσῖος 
αἰσ] πιοβείαπι πιεάῖαπα σαπιρεσίο δε ἔειτα, ἔουσα, ὁ Τ δε ο τομ ος πεθιαρ 
Πααϊοταπι {επια (αἲ πα]βῖ νΙάεδατατ) «παρατ-2ομὲν ἃ γή, φάδιοι δὲ µάλιδα ἐὸ όκεύν µοι εὔαι, τὴ στι- 

. ὅ ς 3 ' η 2 γρ. 3 ο” ; τε ατξξϊῄπια οδὲ, ποῃ απρ]α5 ἀπσεηξοτιπι, 8 γότατόν εσι, δηχοσίων οὐ πλείες, ἐκ του Αραβίς οὔ- Ἱ Ρ ’ 
ΓπΠΟΠΤΕ ᾿Αταρῖσο αἀ ευπι, αῖ ἀῑςίτατ 1ήργσις, 
Τ]]]πο νετο τηζ[ας ΑΈρυριης Ίαχα 65. Άτα 

“ 3 λ κ. λ ολ λ ον 2 ϐ ὃς ο ρέός ἐς το Λιξυχκο 5 καλεύμθο. το ὁ ενέωτο αυτις 
3 / /{ ς { Ξ ον 

εὐρέα Αἴγυπτός ἐσι, Πέφυκε ἔ μέν νυν Ἡ χώρη αὕτη Ίτα Ώτης τορ]οπῖ Ἀα]ας Παιητα σοἴηραίαίηφ ει. «ὁ να νε ο ο ο : 
δν]: ἔτω. ἀπὸ δὲ Ἠλιμπίλιος έε Θήθας ἐσὶ ἀνάπλους ο)- ΑΡ Ηειιορο!! απτεπι αἆ Τμερας πονοπι ἀῑεὂις χο / / λκτυ σίο ἐργ αν . .η ο οᾶα α καὶ ὑχτακό» {ασ/ηπ πανίραιατ, Γραξῖο απατάος πη]ίαπι ο-ὖ)έα Ἠμερέων σάδιοι 9ε η” οδου εξηκουτ Ἂβ ο ἑησεπίοτιπ ει [οχαρίητα ᾖαάϊοταπα, πος εδ: ο ών το ο κών 

ηπ]η5 εἴ οἑζορίηϊα [σβῶποταπη: απ ΑΕρδυγριὶ ἐώτων. οὗτοί συντεθειµένοι σάδιι Αιγυπτε ο...» 
. 9 δις Ν / ' : Τι {ταᾶϊα «οπιροῇτα, [εομπάππι ἀπϊάαία Ίηατο παρα «Οάλασσαν, δή µοι και πρότερο δεθδηλώ]αι ὃτί 

Πιπι ΡΙουΙ α πιο {Πρετία5 Ιπάϊσαϊατη εσε, Ἱτία 
πή]µα [εκοεηϊα: αΠαπεατη γετο α τηατὶ αἆ πια 
ἀἰεγαηεα ὕεαιε Έ μέρας ΠΕ, Ιπάισαθος [πε 

ς ’ } . 2ο 

εζαχοσίων τέ ἐσι σ-αδίων και τρισχιλίων' ὅσον δε ετι 
) / να : νο, ο ο» 

ΔΟὰΠπὸ Ὢαλάσσης έᾳ µεσόγαιαν μέχρι Θηβέων εφι σηµα”- 
/ / / 3 ./ σος 1 : ἡ 2ι Ἶ δρ ς Απ ιφόναρςς γέω. «-άδιοι γάρ εἰσι εἶχοσι καὶ ἐκατὸν καὶ ἐξαχισχί" επίπι {εκ πη]]ήα ας «εητάπα νὶρίπιϊ Παάϊα: α κοκ. Ἴ ος 

ο ΣΠεΡί απῖεπι αἆ πδετῃ ποπήηε ΕΙορμαπι]- 
1οπα1, οξξίησεπια εἳ π]]ε. Ἠιίας Ιρίτατ τε- 

. - " π -ω 3 ο ε Ν ’ ον ουσ / ”/ ο σα” ΡΙΟΠΙ5 118 α πιε Αξία ε5ῖ, Ρἰσταφιε Ρατ, Ἡτ της εἰρημένής Ἡ πολλὴ» κατα περ οἱ Ιρέε έλεγω» "ἐ" 
"4ποετάοτες αἰεβαπε, ειἶαπη πηΙΒΙ 1ρδί εδ[ο νἱὰς- 
Ῥατατ : ασφαίβτα ΑΕσγρις. Φἰφμϊάσπι αοά 
1πίες 4ος πιοηῖες, {Ἡρτα ΙΜεπιρµίπ αγοθίη 
ΡοβἽος, πιεΦῖηπα 65ε, νἱάσδατις πἰΠὰ Ππις πιᾶ- 
τὶ α]ᾳααπάο Εαῑκ{α, ααεππαἀπιούυπι θα οὐββ 
{πηϊ εἶτσα Ἠίαπι, εἳ Τεπιμταπίαπα, ει ΕΡΙΕ- 

Δ ἳ / 3 / 7 
λιοι. τὸ δὲ ἆ πο Θηβέων ἐε Ελεφαί]ίην καλέομένην πός 

τν ας 6 ; 3 λυν φάδιοι χίλιοι καὶ ὑκτακόσιοί εἶσι. Ταύτης ὢν 

Ν ϱν 9 ν . 3 σω 

ἠδθόκει και αὐτῷ µοι εἶναι ἐπίκτητος Αἰγυπτίοίσι, τῶ 
λ 9 δαν / «σόλο ελ πώ ο. Ύαρ ουρέων ταν ειρήµενων τῶν υπερ Μειφή πόλη κε” 

ν λ ταν γεν ον ψκς ὃ - µθών τὸ ἕ μεταξὺ ἐφαίνέ]ό µοι εἶναί κοτέ χόλπος «αν 
/ Ν Ἶ, χ ᾿ αν ς 

:λάσσης, ὥσπερ | γε τὰ περὶ Ἴλιω, καὶ Τευθρανίηνν. 
“ο οῖδ). / .λ . / ν η ος ἃ αν τν 

καὶ Ἐφεσό τε, χα Μαιάνδρε πεδίο. Ὁ ὦσε εἶγα 
᾿ : ος ; ν ζ ον κ ος πλ ον ο τοσο κάν νο ον πας καοψ’. 

ἴαπι, ει Μααπάπ «απραπ, τπτ Πας ρατναδΌσµικρὰ ταυτα μεγάλοισι συµβαλέεν. τὸν γὰρ ταῦ- 
απαρπῖς «οππρατατε Πςθαι: αιιοπίατη πΙ]/απα 6ο- 
τυπῃ Παπίπαπη, απ Πμαςτερίοπες οὐ]Ιπιανετιηξ, 
ἄἱρηυπι εδι οοππρατατὶ επί εκ αίπαμε ο[Ε1ς 
ΊΝΗ, τε[ρεξτα «ορῖθ εξ πι εἱεπάἰπίς ααπατάπῃ.. 
δυη: ετ αἲ Βαν] πεααααπαππ πιαρπ]ταά]πε Ν]- 

Τα Τα χωρία προσχωσάντων ποτα[ιῶ» ἐνὶ τᾶν συ. 
µάτων του Νείλε ἐόντος Ὦ πεγτας-όμε, οὖδεὶς αὐτῶν 
σλήβεος πέρι ἄζιος συµβληθηναί Ὁ εσι εἰσὶ δὲ καὶ ἄλ- 
λὸι ποταμοὶ οὐ κατὰ τὸν Νέιλον ἑώτες Ρ µεγάθια», 

τν ο ο αλ δολ σα) Ἡ : κ απ ο ο Ὁ | οἱ τυες ἐργὰ ἀποδιζάμοοι μεγάλα εἰσί' τὼ ἐγὼ ΊπΠχ αααητες, αἲῖ πιασπα οΡεία εὐϊάστυηεςὸ ο κ αν ἁ 
4 οΓΙΠ1 Ποπ]Ίπα Ροβ/επη τείεττας «ΠΠ αΜἴοτΗπῃ, 
ΤΟΙΏ νετο Ποη πηΙπΙπππῃ ΑζΠε]οῖ, απἲ ρε Α- 
οατπαπ]α(ῃ Πήεης εί οπϊδ[ις Ιῃ πιατο ΒοΏΊπα- 
άπῃ Ιω [α]αγαπα ἀηπη]άῖαπι ρᾶττείη Ε6σϊτῖαπη σση- 

Σστηπεῃίεπι, Ἐδι αὐῖεῃ Αταίςς5 τερὶοπἰᾷ, ποπ 
ο .δλο- 

» / η αν ολ, Φράσα| εχω ουόµατα, χα ἀλλών χα] οὐχ ἥκις-ά 
3 µ / ἁ ε/ 3 ώφ ’ } ) } 1 ΑχέλώΒ" Ὁς βέῶν δι Αχαριωίης, καὶ Ἱ εξιειο ἐρ 

-υ” 5 / ς ”/ “άλασσω, τῶν Ἐχινάδων γήσων τὰς ἡμίοιας ἤδη 
” / 2) « ων Αν /. 
Ἠπερῳ πεποηκ ἘἜπι δὲ της ᾿Αραβίής χώβήδ 

ο νι Αἰ- 

--4 Κατελημμένον κρτὸ τὸν ἀύτ. Κεῦηιν καπειληµρένον, τεταμμάνον τὸν αὐτ. «ἄγόδ., οπῖ «ἴηίων οοπ[επᾶξ, {6ᾷ τετα” 
ζωένον. εἴ {. τηπι Ρανς «4, δ., 11. κωτειλυµένον οἳ «Ί9χ. αΏδαιιε τεταμεμένον 2411 ΠΙΟΧ τρόπον τὸν καὶ. ὃ «κ, Βιγίςς 
2. Βασ. πολλῶν χωρίων νυ]ρο. ο Τῶν δὲ οὖρ. «44, 
«4γεῦ.., οὐῖ αΌοςε {ατίπι εἶναι. ὁ Κωλεόμενον «κ. 
ἆΜὲν ὧν «44, 4{γοῦ. }1ηα. 
νυ]ρο τῇ ὧπ. θαλ. µέχρι Θηβαίων 
ο {. 491, ἐἔδοκ. δὲ καὶ α)Π. 

2141. «Ίτερ. Ῥαγίε, ς . δὲ οπιπϊτεῖτ 34, «191. οἳ αἰῆν 4 Της 
εἳ Β/οη., Ῥτοραπιό {γα/ε ἵπ Τῥηοά, 1Ν. 36. οἵττα σας{[απῃ. 

α Κο. «πχ. ΜΗ., ἵπ δ16ρΔ. ΟΥ ἐς µεσόγαιαν µ. Θ. ἐσι. Ῥίπεϊετεα Θηβέων επι. βαε/.. 
εεσόνοειώ ἐςι. Θηβαίων ΟΤΊΠΕς 6ξ πιοχ. ὁ ἠήεί λε. 49δ.. εἴκοσι καὶ «4. οἳ οὓ- ὦ Με Ν ”ἐφ. 44. η « πο σα " 9 κο ν χε, 

«4. οἳ Εά., εκ 44, νι]σπιπὴ οἳ νο ο ο ο πορεια ο, οἱ δσελὰ 
«44. 4γοδ. Βαγής, «4. Β, 71η], Ἰέο. ο Ώεβι 7. 

.-ἡ. ΜΜ παίς. διερῦ., οεϊε ὡε. . ἄξ., ἑπτασόμου 
2 ΙΗ. 49. ΙΙ. µελαλέεί «4γε}., να]σο µεγώθεες. Μος ρώσων ἔχω κάγεῦ. ο ΜΗ. Κ. 4.δ. οἵα ο16ρῦ., ἐξιὼν «44, 71η. «γε. ει Ε/)α(ῥι ἵπ Ώ]οηής, Ψ. 4θτ., αἱ ἐς θαλι Ἰευ «κ. ἕκωη. Ρά5/ς Ώπς αγἠσυ]ο, οἳ Όέπς, 

ἹοαΠογεια εξ {οπρίοτοπι ΠΡ οοπέτασίαπα: Ίος οπίπι 
ἆς πιοπίς Ο. Το, καὶ 

ἐῤγαμία, ΦΙβΦΙ6 ο Ρος ἐπ] ]εγὴ Παρα. "Ῥαμα 1]- 
ψάμμον μοῦνον ᾽Αιγύπτου ὄρος τοῦτο 6 ἔκ ΛΊοβΓΟ οἳ Λίεσγοζο δΗγαδο ΧΠΠ. Ρ.1Ο15. Ἀ.. ες τὸ ὑπὲρ Μέμφιος ἔχου. Φαβι]ο Ίταια ουβτης ποῦ ΕΗΙ: «4ΓγΙσΗΗς ᾿Αναβ. Ν. 6. ϱ. 903. Πεγοοίι{ί πο οῬ]Ιτάδ. πποης Αταδίας ρτασίρπεις ος ἵπ Ετγιμταξυπι πιατς ἵσπ- Μο Τ0μογλάής εχεπιρΙο τήςτ] {5 ὡς Ροτιῖτ, ὥς μικρὸν ἆθης. ου]ής σοπατῖπῃ ζωΐς, αλἰθτοίεας νῖτο ἀθέῆῖς- μεγἅλῳ εἰκώσαι ]..Τν., 36. ει ο εχίογῇς. Οας αμ]άσπι Φἰςοοτάίᾳ ἀσῄποι., υοίεχ ΄οδ4. Ἐόντος ον «οσαά. όοπ[οπῄι 

ἂς Απαδίο πποηῖο ραμῇ]ο Ππροῃης ἄοροβιοίε, 97. Οὐκέτι πολλὸν αωρίον] οὗ . 

ἹΜοεςβπιμό [ὀῤρον ῥερῤπαέ δα ελλ κ. π 9 η ν . 7. αι ἂν , φ «ὔ : . ς ναι ΠΙΗ ψάμμῳ κατειλ.οτεταμμµένον τὸν οὖτ. τρ ΝΙμν εκ 7 τρίο, ἑπτάποῤος ΙΙ2Η ΥΠ; ογίθρ. ν. 064.» σον κο του Αραβίω κ. λ. τοβ]επῖς, Ἰηπήητ θΠίπ], Τπο- τεπι Ώμπο Ρρογτθέξηπῃ ἵῃ πηργ]ά1οίῃ νογ[]ς Πήςίε, ααοά 
πολύσονός Ώνε , πὲ 1η {ΕΠΟ]Η5. πολύςομος ΔΙοσμάγ) ΤΠΕ: 
τας. ν. τ75. Ἐπαεα]Ιτ εχ εί. πεντασόμι Ἠτο]απι 
ΤοΠ0ύ.» ΤΠΟΤΙδ» ΟΡΙΠΟΤ. ψετοῖς Ο, τ7., δι 142 5νες 

τες, Ῥοβη]ασας Γεηρβς εόµατω ΝΙΠ αωήπαμς, ἆπο αμπς Γερεοπατίωπι  ΠΗΠλθ: {ογΐες οἵ οὐμηῖ ΠΘΠΙΌΓΑΠΗς: ΨοΠοσης οεἶαμη Ίῃ εοπΙεέτή- τηπι εχρ]εηῖ, πιβηᾶ Γλέξὰ, ὀρυκτά- Ἔμβαλύ, οΡΗΠΙΕ» απ κο Οὐπε Γατῖπι πἹοπίοχάπτητ, ἆς Αδσνριο απ. ατέζηπι {ραΏο πανἰραᾶοπῖς 14). ἀἴστηπι σοπ/Ηέ α. ο ἀαίπάς νογο ΑΧΙΟΤΘ. ΠΟΠ Ίαοεητ {γ]λά Τ. Ἱ. Ῥ.943., των α ὨἱρήΥ/: ν. 926. Λά φὐαα ΠοπΙπαπι ορετε ᾱξ. εσίς οη/πι σοπίγα νεη βάσια; {6[Ε θχροήυπᾶο ερπρε. {οσ | 
ετα Ἐἶδιος 1Π πησιβ]ας ΗΤΏ π]αρ]ς οἳ π]ασ]ό 6οαὶ: εἷῖ 

εοηίοηεῖ: ἢ . αἱ]! ος Δορνρὰ Ῥ. δι, 
δις μια Θηβέων] Βεῖ]ε Κορ. {ς 

Ἡρόδεέος δὲ ΠΕΝΤΑΣΤΟΜΟΝ εἶναι λέγει τὸν ον 
/λαδ) κατὼὸ τὸ Φυσικὸ σόµατα», ὧς δύο τῶν ὀρυδτων ὄνο 

ἔοφ[α οΏία οἶἶπι ΠοἩ αττοπάσσκαε, οοπνα]αίέαὲ Γερίεπι 
απιπὶς ο(Η1ς Ίοπρε ἁῑάϊτα. οἳ τος (σήρῆς νο. τεζερίᾳ, 
ωπ]α, αμμας ἡήφήο βἐπιίος {οταξ» Πποάο Γ9)2ΓΠ3 ή 

Ἠξάαθ, ΟΙ. 62οπο- Ἐ/αίαε χὶ. τσ. ΝΠωπι εἴπδαμε Ἡνορ ἀΕΟἰαταΓςῃ:. 
ο βέ ἂεσφά 4γγίση. Αγαβ.Π1, 5.Ρ. 100..6Χ 1ε- πιασαὶ Τπροίοί, (1ῤ: Σγήμασε, οηπιεπέ πα 

ή 
«410. 14ΕΠ1 πκίοτοῃς []ργοο]ο, Ου Π]απι τοίη Πϊς (αεΙάπι ὁοηῇ]]α σε ἆά παὈηο Πε, ποῃ χρυτο. Τ: ο 3) :Τ4Ρτο τῇ, ὁ6. 
βῶνεχεο ζω δρ, ]ερα Ἱ 47. Ἐφαίνετὸ μοι --- 
φἷμε ΠΠ. Ν.π., ὃς. 

[ή] οῬίετναία» ταπι ὃ, Πζαλίοε 

15 960. «8116 ππιό Θη- Ὠεί[οήρε, Δερυρή Ρ-49: ΙΟΣ μεν άθεα Όδης Οοηόυι 
Ἱερερατιας τἐξηςβπις, ἑέροβς, 8, Τῶν Ἐλνώδων νήσων ὃς. | Παςς ος {οαπεπῖα νἰ» 

«λποε θαλάσσης] Ἐχργεξῃε ΡΗΙ- ἀεπιαχ ουνεραία Τ2μωσΙ41 Ἡν ς, 199. εἰσὶ τῶν νήσων. 
3 Ι16ΓΟΦΟΙΟ φΗἱάεηη [ ογε ίσως Ίο οἳ ἠπείρωνταί, ἐλπὶς δὲ καὶ πάδρὸ οὐκ ἔν 

ἔ ». Αα 
πολλῷῳ τιν 71 /0ῤγ6 ΠΜεηιῤδίηι οσα 4 «ΑεΡΙοώηη ΊνοΠέεςς ἠδόη- χρόνῳ τοῦτὸ Φαθεῖν, πλ ΥΠ Ώοξή ποη παςπώποτωης μι" ᾷήε ἆ ῥ]αΜὴν «4γαδίαὸ, 4ο εἰ οἶγόα {μην εἰ 1οῖᾳ Τεή- {ἠς]οοῖς ΨΑΙΚΕΤέ «ον ην ο» ---ύ ὄδδπήν 

ϱ9 



Αταθίοί Ματίς τασδο[ίὰ,, οιἱ Ααιί]ῖς αποπάσπα ΑΕΡΥΡ:: 

τοῦ. π ἒ β ο ) Ὅ ο ; Τ 1 τς, ἀἰνοιία 4 υ]αϊμῖ5 τειτ]5. 

να) . λ ος δη) 2 

Αἰγύπτε δὲ οὗ πρόσω, κόλπος «2αλάσσηρ ἐσεχων { 

αῆς Ἐρυθρης 3 χαλεοµύης «αλάσσηό, µΑΧΡΟ ουτε 

δύ τι κα] σωὺς, ὧς ἔρχομαι Φῥάσων. μήκον µε 
Β πλόα, ἀρξαμένῳ ἐκ μυχᾶ δειπλώι 

7 / 32 

ο ο ό / 
σα] ες Την “ ευρεη’ 

κόουτοσι] ἵαπιει αὐ ΑΕβγΡίο, Πηι9 πιαΡΙ5 πε ἡ 
ω ὕερεῃς εκ εο πῃατ], φῑοά ταθτηπι νοςαΗΓ» 158 

Ιοηδ.5 αἴαε ατέξας, ας ἀδ[ετεπάο οεπάατα. - 

1,οπρίτμὰο ααἰάεπι, Ιποβοαηῖ{ ρειπανΙβᾶτε ες 

τεςθδ{ι Ίπ απιρ]απα Φαπος, «οἩ{απηῖῖ αμαάτα- 
ο. / 2 : . Ὀ « ῷ ΄ 

Φάλασσα, ἡμέραι ἄναισιμουνται τεσσεράκοτα» ερ ρίπτα ἀῑε, Π τεπὶρατίο ιήπτρεῖΣ: ΙαιΠάο 
ελ ος Ἐν μς ελα δὲ 
σιή χρέωμενῳ' ευρος ἐν 
/ ο / ον 2 ανκκον 3} 

Ἠμίσυ -Ίμερη» πλοθ. ΡήχΧιἩ σι Υ ο... ο ᾧ ο. 

νὰ πᾶσαν ἡμέρῳ γύέταμ ετέρου Τοίουτο λόλτον 

ἆ καὶ τὸν Αἴγυπτον δοκέω γθέσθαι κε τὸν μέ, ἐκ. 

τῆς βορηΐης «αλάσσης κόλπο 5 ἐσχέοτα ἐπ' Αίθιο- 

ω / ο κζ νὰ νά . . κο 2 

τῇ εὐρύτατός ἐσι ὁ κόλπος,όδνετο, υδὶ Πηις απιρἠςβπιας ο5ῦ, ἀῑπιιάδΗΠΙ 
ἀῑεπι πανἱρατιοπίς.. Τα απο Ώπα αποηώε [δ΄ 
εττοσεσ/αδεςε, Αἰῑπι μι Παπιούλαβ]ΕΓΟΓ βπυπα 
εἶᾶπι εχιϊεϊκ[α ΑΕαγριιτη» εκ απἱρης Ηἱε αμ!» 
ἀεπι, ἃ τηατὶ Γερτεπίτιοπα Πως ΙηΕαπάεῃς Αλ ντ 
ειορίατη ναι[ας: αἶεοτ νετο Αγαβίςιιο (αε 410 

πηρ" τὸν δὲ, Αρ άβιο» τὸν ἔθχομαι λέξων» ἐκ, Τ6ΖΟρ πις [ουπιο ἱπβήεπετσ) αὖ αι τήπο θγτίαση γεζ» 
νοτίης Φέρο]α επ Συρίής' σχεδὸν µ9 αλληλοισι Έσω  {ις τπτ: απ ρτορε΄ΠΡί 1πνίσεπη {1ος τεθεδ” 

τετραοτας ο ο λίγοὶ δὲ ο. αβαλλάσ- {α9 Ῥει{οίαπτ, [εά εχίσιιο ᾳποάαπῃ ΓΕ Πίος» 

σοτας τῆς χώρής. εἰ ὢ 6 ἐβελῆσει ἐκτρέψαι τὸ ῥέεθρον να]]ο ἀἰτετηρῆ. Οσὰ { ἴππαπο Απείουπι ᾖ- 

ὁ Ἰζῶλος ἐς τοῦτο τὸν Αράβιω κόλπο» τί μυ κωλύε Πα Ἀ ης νο]ετ αἰγευπα Ίηυπι ζοηνετιρζάς 
ε 4 / Ὦ . ϐη 5 / ὸ / 2 / 

ῥέωτος τούτε Ἡ ἐκχώσθηναι εντός Ύε θισµυρίων ΕΤέω; 
. δ κι / ας ͵ . ες χ 3 λ ον 

ἐγὼ μὲν γὰρ ἕλπομαί γε ἶ καὶ µυρίων εντὸς χὠσθήναι 
75 πἱά ευπῃ ΡτοµΙΡεΡΊε 1ο Ώπεπτε ππαυς 1Π8Γ8 
“πνἰρίητ πη]]ία απποτιπι ου Ιππατασα Ίτιὰ δος 

ΠΏΊπῃ ογεἆο εἴῖαπῃ Ίπττα ἀεσειῃ πηϊ]ία αβρειαίππα 
2” ..Ε ον να / / / Ν 

κ τν ν η αρα, ης, - ἤ. οι ουπιατηπῃ αἰἰσιιδῖ ε»{61Π εο ΤΕΠΙΡΟΤΕ, 480 

ἐμὲ γεέσθαι» ουχ, ἂν χῶσθείη κόλὤος, χα πολλῷ µππισπις παίαπα ἰταπβϊτ, Έτ ποπ τη {15 οῬ]πιᾶ”΄ 
κ. 3)" / : ς ια / , ον λ 3 . : ῇ . 

μέζων ἔτι τότε» ὑπὸ τυσέτε τε ποταμοῦ καὶ οὕτως ταιητ πι εεἶαπα, αῑὶ ππυ]το τηαῖος εσίετηος 
ει Ό λ αλ” Άν πο ος . ν « 

ἐργατικου; Τα περι Αἴγυπτο ὦν» καὶ τοῖσι λέγεσιθοβταθίσο, α ἴππϊο ΏυπΙηε αἴθπε 18. ορετοίο: 
ο, ἕ ὶ απ” ' ν ώ ο ῥ .- 1 

αὐτὸ πείθοµαι, καὶ αὐτὸς 3 οὕτω κάρτα δοχέω εἷ-  ταφιε απςε εἶτοα ΑΕΡΥΡΤΩΤΩ ἴαπε» ες «ἱ 
ν  ν λ “/ Δ / ον 

ναι, ἰδών τε τὴν Αἴγυπτο προκειµέην την ἐχομένής 
..ν - . ' 5 συ ’ 

ὴ, κογχύλιά τεΦαμόμθα ἐπὶ τοῖσι θρέοι, καὶ ἅλ- 
α όλ κ, ἡ Χ 
ην ἐπαωθέμσαν' ὥσε καὶ τὰς πυραμίδας δηλέεσθαι’ 

ὕις ία οτεάο., οἳ Ίρδε Ίτα Ἠαδετε να]ϊάο οκΙα” 

Το; 4ιήρρε ααύπι γ]άεαπι ει ΑΕΡΥΡΙΙΠΙ Ρζα” 

6ΙΤΤΕΤΕ οχίτα Υ]εΙπα(η ΤΕΡΙΟΠΕΠΙ 9 εἳ «οΠΕΙΥ 11 

τὰ / νο ελλ σηβ 3 αό λ . 9 

χαὶ Ὁ άμμο μονο Αίγυπ το ο δο ο ον ὑσερβδ[οστο, Ίτα υἳ ειῖαπι ΡΥταπι]άες «οττΗΠηρας: εὖ 
ο 3 1! ο» / | 2 ᾿ ά . 

Μέμφιος έχω. πρὸς δὲ, τῇ χώρη, οὔτε τῇ Αραξίή Ίππς πιοπῖεπι, αμ 1η ΑΕΡΥΡΙΟ ΣΙ {ρε Μεπις 
Ν 3/ 

πζροσούρῳ ἐούση, τὴν Αἴγυπτο προσεικέλην, οὔτε τῇ ΡΙήΠ, αἴεπᾶ» Γοἱᾶ5 αρεγο,. 
Λιβύη, οὐ μῶν οὐδὲ τῇ Συρίην (τηε γὰρ ̓ Αραβίης τὰ ΒίοποΏες Αταβίε «οπταγπλῖηςς Α 

κ τα κ μ ἡαι ο Ε » μι φεχ. 
παρὰ «άλασσαν Σύριοι γέμού]αι) ἀλλὰ. Ὁ μελάγγαιόν 

Ῥεια, Ῥγοίετες αΏετΏ ΤΘ” 
Εργριιπι αάῇ- 

τηῄ]σπα οδ{ε, πεαιε Αΐσα, Ίπιππο πες 9 Πιο 

(αιεπίπι Αταβίο πιοσ]Ετπαα ΟΤαΠὰ θυτῆ {ῃσο-΄ 
πια ο ας ασ. ως π βωῥ ο ολ ο κά, πω λα η Σων 3 , ὁ 

τε καὶ καεμΙροθδς ισα το ἕκοα οκονε περὴ «Ο]υπε) [εὰ πῖβταπη ἵεσταπα ει οοπίταξξαϊη, αμἱρρΕ 

ἂνσν ξ Αἰθαπῶν Ὁ κατοηπιγµῖηῃ υπὸ του ποτά» αμ ι Μπιας θερτο]αν]ος» οκ Αβεμορία ἀε]μια, 
ώρες αρ ᾱν 

πο φι φον ν 

ο δι ΠΜ. 41. Ῥω/ ορζ. τηατρο. π]ρο καλεομένης, κο, 2 Τιλοίου ὠρξωμένου «491. ἱδο, Ώιτη ἐν μόχου 44, 

Ανοῦ, Εμ, Ἰμασβο 21. ο τοῦ ο εὐρείῃν οεετί «ἀπ. ἴ.ν καὶ ἐπὶ τὴν Αι). δοκ. φεγέσθαι" τὸν {4 

2η, ἄΡοῦ.., ΠΠΟΧ βορήΐης «49. 1Π οεἴΕΓΙ5 βορέης. α ΜΗ. «{π. οἵα Φλερύ.» ἔχοντα «4. ἐσέχρντα Ἄρηηι, ἐπὶ Ας. 

ῥόπίην «4γοῦ. ο Πα πι Συρήμ. Με], «49... συωπεραίνοντες βΡαγές, 1γόν, «4γεδ. «44, 7 Κ. ὁ Εἰ ὧν δὴ ἐφελήσειε ἴ 

4 Δ., ατα], ὁ Χωρισόῆναι Κο. ἐπχωσθήνωι Φ. «9Δ., γωσθῆναι νι]ρο. { ΜΗ. Κ. 49... αἲ κοὶ ποπ οἀιηῖν 
{ Οἶμαι- 4γεδ.. { 4. 4γοῦ, 7 Βαγίς, να χωσθεῦῃ 2. «ἄτλ. οἵα Φ)ερζ.ν ὦναχωρισθείῃ {δει ΦΕΩΜΟΓ 4, 
ὴ Οὗτος καταδοκέω «4γοῦ. 3 Ῥάμμον ἱᾷ, ῬιαδσεάξηΠα απὶρῖτ Β/αιδ. ἵῃ ἨοΠη. Ρ. 1590. 32. ϱ Μελάγρεον ή. 

«Αποῦ. μα. ῥ εν κατενενειγ μέν). «ή. κωτενηνεν μένην «9Λ., αὐὶ ΠΙΟΣ Ίσμεν. Γ41110 {αρεήμς Σύριοι ΟΠΙΠΕδ: φ να ; 

Ψπὰ, 6γολἈσο. Ἡ» 19Λ. Εάπῃ οὗ μὴν 1) τεβα] οὐ μέν. 

ἼἼδο. Ἐσέχων ἐκ τῇ Ἐρυθρῆς ὅτα,] Ἐκ εοπιεᾶυτα α.. 
ζρῥο]ζως 1η Ῥτίοτεϊα Ρειγί «- π, 6. ἐσχέων, {εὰ π]πὶ- 

πιό β4εΠ. Ρυρτα. 12199. ἐσέαει . ἐς ἄλλον προσ 
Ὁ. ἘἙυφρήτεω. αἳ Ἡ, 159. ἐσέχει δὲ ἐρ τὴν Ἐρυθρην θᾳ-. 

ταν, ἁγηβίάεν Ἔ, 1, Ρ. 3δή, Εὰ. ῶδ., ο τοὺς πα 
ἡμῖν τόπους ΞΣΕΧΕΙ θόλοττο, ἡ καλεῖται,ἱζασπίω. 01148 
ἡάεπι οβ]οίυπε, μέ ροδέ Ραιιοα ἐκ β. θάλ. κόλπον ἐσ-. 

ἔχοντα Ῥαεπε εχ {εεινής. «ἀπαϊταπη. ΚκεσερΙ Ππε Ἠαε[- 
ελήοπο ὁς σὺν εὐρέήν θὰ, -4γοῦ. ΠποΠεΠΙΕ» ας ϱ, ο. ἐἳ 
{πρβδι ος οσοσσον ος ο ο ἁδε 

66 Ῥηχίη δ ἐν αὐτῷ καὶ ἄμπωτις] Ώε 34ΜΑΤΗΙΗ 1δίο 1η 
ἅπα Βυχὰ εε τεβυχή ποπ ἀπρία 6βττος. ΊΝεφίε 1ΡΠο- 
τὰ σα]ηπιηία. νετ» 1π Μοίεπι εἳ Ἰμάπεος», Αταρίσυπι {- 
Πύπα τ{αηδρτθρ(ος.. Φ6Πο[αίες Ίπ ΡΙο/εη]σεί Γοπαδϊρ]. 
ρ. 83. ἀμπώτιδος γὰρ «γενομένης ος τωρα ὁ τῶν 
Ἰρυδοίων νομοθέτης Μώσης. οέτς ὃς απἴπιοίς ρτο ἀῑνίπο 
[μάαδοτυπα Ἱερίε]αίοῦε 1ςμούη ΟἨτοπο]. 19. πα, τ. Ρ. 

ος Ἔκ τῆς βδρήης θαλάσσης] Βεπε «ἄνχ. Ῥο[υ]απτε 
ἄπ]σᾶνο, Φεπῇε ος Κεἰνλέως. ΟΟΠ40Υ. τς 198. αρ ανν 
37. 42. 1: ντο 1ποΤΕ πιεα(τοσταπεπι, Εξ αἲας 11 Τυή- 
ξυρώς., πυποιραῖ, Νοτίῃ θάλασσα εδῖ ὄτγΏιταευπι, 
οὐῖμς ραῖς Α{ΑΌΙ6Η5 Ππιν, ρε Ἡρρή 
ῶτ. Σιμεδὸν. μὲν. ἀλλήλοιαι συντετρανοντᾶν τοὺς μύκους] 

Ῥταεσ]ητο ἡζούις, δι ἄν, {οηρῖατα» 1116 ΠΠΕΤΙΤΟ α νο 
Οσ]σο, Ἱπβαυτατα δὲ ἀείθηία. ἹΜεπιπΙ Ὀ]οάοτο Πτ. 4. 
πιο αικίηπη ἔδττο ος 4ΠΟΤΗΠΗ εχειηρ]ἰς {αὈίΗπε» 
απῖους Ίος -ἄε[οῦγ/] αάβτιο «ΠΟΕΡΛΟΙ. Ψ» 449. δύ ὥτων 
συντέτραιε μζον ἠσύχω Φρένων βάσει». ΞΟΒΛΗΤΠΟ 1ῃος- 
«8ΕΠ5» ΠΕΟ16 αΠἴσριῃ Έωππεῖ.. 
εως ο Ἡρύτερον Ἡ ἐμὲ φενέσθαι] ο μα ήσῃιο ἡ Ροπημμαν Εεγο ο] 
«ΠΟΠ Ππουπ]ο[α5 Ἠαμά ὥρο πποπήπὶ, Πε αἰοί ]οᾳΗμἵαπ1 
ος υσὰ Ἡ Ὀδδίρα Ἰσία νότιες 3Ῥοδίοηε 

μπι οετῖε 14416ΑΙΕΗΤΓαΠαρᾶς Ἱπνοξχα 2. Ἱδία {οἱσες΄ 
«Ἑκριςαπάα» ἐν τῷ προρναισιµωμένῳ κρὼῳ, Τοτὰ {οπτάδί8 

Ρεπίσᾶμ8 Πο ρηπήεις {ορια ρτοβίετας: ἐγὼ μέντοι ἔλτ 
πομαί γε καὶ µυρίων ἐντὸς χωσθῆναι ἄν' ἦκου γε δὴ ἐν τῷ 
προδύιἀισιμμωμένῳ αιρόνῳ οὖκ ὧν «φωσθείη κόλπος καὶ πολλῷ 
μέζων ἐτι τούτου ὑπὸ τοσούζου τε ποταμκοῦ κοὶ οὕτως ἐργά- 
τικοῦ» 1π 5 {οἱσπαπε ιά ἧπου νε] Εἰογούοι; κου γε 
'δ) ποι σαἆεῖ ἵπ ἁποϊταοπεπι απ σεηΙππι Πε, (πήα» 
αὖε Ἱπάαί ΙπεειτορατίοΠί νβοίεια, ο ο  νΑΙΚΕΝ, 
77. Ἡρότερον ἢ ἐμὲ γενέσθαι]. Α4Ππετεο πἆ Ίππο ἆἁϊς- 

Ῥυταίοπεπι» πεφυε Ίπε εκρεᾷῖο, «4γεῦ. οἶμοι ποπ πη]-- 
τήπῃ Ίηνατ, πες ΔοἰεΗ{ ορεία πι 11/2ο)], τρ νο, να, 
»6οο. Λάοήραπ Ο], Ῥσψω εοπεὔαταπα. Ες ατρ]εγαή- 

ϐἱ Πτ Γαομ]ίας. Βόγε Ἰπηυϊς, μα ἠμργο (δα. οἱ 
(ἡρ]ηΏίοε /ευ]γεΥ ]αί» θΡ1ἡμα σεις Μη, 
ἐγὼ μὲν γὰρ πι Κωσθῆναι ἂν κου γε’ Ἡ ἐν τῷ προάνα!σΙ 
μωμένῳ --- οὖκ ἂν χωσθεη κόλπος κ, λ, ΟΡΙΜΟΥ {η Χ' 
4ΠΠΟΥΙΗ τη ία αἰἱοι] ζρ6ογΩΗΗΗ εἰ: η με ἠήβέ 
ἂν ροημι σασε 0Η Ρ05/6ἱ οββ]ογ{ {μέγα {]]ά 121ῤ6” 

74. σ404 Αη ΠΟ Η{υἱ 1” 
ια ης Ἠαες πο σος μα ος να 

ορ. Κον χύλιό τε Φαινόμενα αἱ 06” 
ΠΙπιοπῖο Βημ, Π14. ὃς οὕς ὄοο π τον ασ μώνᾶε 
ἀεπῖναπᾶα. ΔΙήκῄπιοε Έμχορας, Λῄας ἀταπε Απποζς 
θε τοΠΏΙΠΙ γετῆσες νατῖα σοποΏγΒΠονηπι 6ΕΠΕΙ 1πίς 
ἀετιπἒ, ααα Ίπάς πἀνεπῖε[ξ ρητες , {4 σοπετα]ειῃ {ππ- 
ΔπΠοησπι» αμα]ῖς ἸΜοβσομί ἵαππροτε», ταομ{ο, ος 
πείαο, Ίπτετ ΡΗΙ]ο[ορίος πεσάυπι {ρε 11ο περόπο 
οοπνεπϊφ{ε» πεφιιε 14 ἀειπίτου, ΟΕ επ]πι Ίπτετ Ε05 1 
ὍλΏτο «ΙκίεπΠεπα ες ἀἱεριταπά! Ρτυτίτα οοποοἵά(α 5. 
5. Δουβαγλ ῬΗΛΙ. 1Ν ο. οἳ Ἐγεγείηῃ Οοππιεηῖ 
σα. Ιπίσπρι. Τ. αν. τς σαν προ ὦρ- 
Ὄενῶ6 Πρὸς δὲ» τῇ ώρη, οὔτε κ. λ.] Τα ποναθαπε ες 
τηα]α Ῥιπέβοπε: αρὸς δὲ ῥγαείεγοα, που πα 1 166. 
αὐ(οτίρταπι εντ. Ῥεπάοι Ίθτπιο οχ Όλν ουί (ωρεΠῦἩ 
{μς Ἴοσμθ, Ὑἱαϊξ πος ἆελίωε, Ὀτενί ροβ οὐ μἵ 
σὀττΙσεηβ, | ολ... ώ 

ο7. "44 

οἙΠῖι- τῇ 

ΡΡΑΤεΤΕ ἴω ΠΠΟΠΗΡΙΙ5, ας. {αΙ[αρῖπεπι εβῄοτε- 

νεα ας 

{ΕΕ τασς8. -ς» 

εσας εσιωρ ες: 
ν 
δὲ 

ο παν 

πσεβσοιδοεκ ααρρρρρςπένς Ερθησέκάον λεν] 

πε θε πι νε ον” 



Αειάς Ηειοᾶοιὰ οἶσα Μαθτῖα, Βοσϊσυ]απι ΟΥχεῖς τἰάιοι« 
μπα, ες γ]είσαπι Αβθγριί, ΕνΤΕΧ ΡΕ, ΣΑ ΚΤΠ; 
αῦ Βαπήπε. απ Αϊσόπι {οἶπιας Παπ ύπτπὰ- . μοῦ. τὸν δὲ Λιβύη 1δμῶ ερυθροτέρῳ τε γή, καὶ ὑπό» 
5ὶς ταΌταπι ε5{6, οἳ Εεγε ατοποῇοτεπι; Αταδίαπι 
γετο αἴαπε οΥτίαπα, αΓΡΙΙΟΠΟΤΕΠΙ ας {Πρρεϊτο- 

τθίαπι. (πἱΏ εἴἶαπι Ίος πιαρητπα Πιήης τερῖοπἰς 
ἁοσπιεΏταΠῃ ππἰΠῖ αἱεραπῖ {αςετάοτες, {10 το δε 3 
δε Ματ Ώαν]ηπι, αὐοτίες οἑξο πηΙπιππα ος- 
Ῥιτος αά{οεπάετει, Ἱτὶραδίε ΑΕργριιπι αὖα 
Ἱπίτα ΜαπιρΗ]η ε[ῖ; πεσάυπῃ αὐ οδΙτα Μῶτίος 
ποηΡεπΙ εταπῖ απηΏϊ, αὐππι μερος ε6ο α [ασεῖ- 
ἀοιίρις αμάϊεραπι. «Άτπαπς, πίβ α [εάθεῖπα 
απῖ τηΙπίπ]ηπι αἆ αὐἰπὰεσίπι οἨρίτος αά(οεπᾶαῖ. 
Ππνίης, 1π τερίοηεπι ποη ΠΠρειστεάτατ, Ως 
τεΡΙο, Π Ρτοροτοπε {ο η αἰταπα βµραῖ, εἴ 

- ταηταπάεπῃ αὰ Ιποτεππεπίππι τοπάαῖ, ποη Τ6: 
"Παρηαπίς: ἵπ θαπι ιο, νΙάεπιας πΠί ΑΕ: 

ΔΑ ς Ν΄ 2 : . . 

αμαμμοτέρη; τν δε ᾿Αραβίη τε καὶ Ἀρυρίῃ ἀθγιλώ- 
: ς κ. 5) 4 ’ 

Φεσέρήν τε καὶ ὑπόπετρο εουσω, Έλεγοι δὲ καὶ τόδε 
0 
λ 

ἐπὶ 

/ /. μα τα Ἡ / ο Ης 
μέγα τεκμήριο περὶ της Χωβης ταυτης οἱ ιρέεςν ὡς 

ον ’ “/ ς 3 ες 

8 Μοίριος βασιληος, Όχως έλθοι ο ποταμὸς ἐπὶ 
ὄκτω πΊχιας τὸ ἐλάχισω» ὃ ἄρδισκε Αἴγυτετο τὸν 
ἔνέρθε Μέμφιος, καὶ 5 ῬΜοΐρι εχω Ἡν ἔτια ἐρακόσια, τε» 
τελευτηκότι, ὅτε τῶ) ἱρέων ταύτα ἐγω ἨκΒοΥ, }0ν 98 
ἁ εἰ μὴ ἐπ᾽ ἐχκαίδεια Ἰ ποτεκαίδεκα πἼχεας ἀγαβῆ 
Γτοὐλάχισον ὃ ποταμὸς; οὐκ ὑπερβαίνι εε τν χώρή. 
δυκέησί  τέ µοι Αἰγυωτίων οἱ ἔγερθε της λίμνης της 
Μόΐριος», οἰκέογτες τά.τε ἄλλα χωρία καὶ τὸ καλθόµε- 
ν Δέλτα, ὃν οὕτω ἡ χώρη αὕτη κατὰ λόγο ἐπιδὶδοι 

, .. . . ὁ ο ον » ᾿ 2 ον / λ α.. δυρΗ1, πὔήσαε ΑΕαγρεοσιίη Πί, ααὶ Ίπῄχα ρα-. δὲς ὕψοε, καὶ τὸ όμοιο ἀπτοδιδόι ἓ6 αὔξησυ» μῖ κα]ὰ» 
Ὕ ον . . ς . τω “ . Δ 2 ͵ αἀαπι Μωτία ἱπσοίσπε, οπα θα Ίσσα, ἴππι κλύζωτος αὐτὺν τ Μείλα», πείσεσθαι τὸν πάντα χρο- 

Ψετο εαπι απ νοσαίατ΄ Ώε]τα , 1άσπι ραρ{ατΙ 
οηπ] Ε4ἴ1Το τοήηροτε ΑΕσγρί!, αιιοὰ αἱεραπῖ 
1Ρ91 ΡᾳίΊγος αἰἹᾳπαπἀο «Τσο. Ίδαπι ατα 
απάΙτεῃῖ οΠΊπΠεπι ΕΦςΟΓΗΤΗ ΕΕΙΤΑΠΛ Ρἰηνία Ρευ- 
ΠΙΠάΙ, πο Πρατὶ ΠιπηΙπίρας, πἲ {παπα, ἀῑσθ- 
Ῥαπτ {οτε τς Ογθοῖ ἀεεερΏ αἰἰφπαπὰο πιαρπᾷ 
{ρε, ππα]ε ε[ηΠτεης, (1 Ίείπιο πος ἀϊσετε 
να]ε, τῶσος,Π πο[ῖε εἰς ἀειις Ρ]αέτε. {εὰ 6» 
οιαῖεπα Ιπιπίττογα, :ἔαπιο εχηηέτιπα 1πὶ, αῦ- 
Ῥοΐε απ! ρις πη]]απῃ {9 πεπιεάῖαπα αα1ς», πΙΠ 

14 ἵαΏΤΗτη α Ἰονα,  Αίάσε Ίς αιϊάεπι αὐ ΑΕ: 
ΒΥΡΙΙ5 1Π ὅτασος τεότο ρεγρεπία ἀῑευπτυτ ἃ- 
δὲ» Ώπης, ν]εϊσβπι ἀἴσαπι 4μοπιοάο τες 1ρ8ῖ5 
ΑΕργριῖῖς {ο μαθεαηπι.. δἱ, ατ Παρετίης ἀῑσε- 
Ῥαπα. ας Ἱπ[χα Μεπιρμίη εει τερίο, (6ς 

4 

5 έν / - τα 1η κ 2 

νο ἕ τὸν ἐπίλοιπο Αἰγύπτιοι, τὸ κότε ἀὐτοι Ελλη” 
2] / / Ν ος όεν ἑ θλλε”, 

νάξ ἔφασαν πείσεσθαι, 6 πυθοµεοι γὰρ ὡς ὕεταί πασὀ 
ς΄ ο» ο : κα αρ. ὰ 

Ἡ χώρη τῷ Ἑλλήνων, ἀλλ αὶ ποταμοϊσι ἄθδεται, κα. 
ν ς ᾿ 2 4 ς / : 

ΙἸΟτάπερ ἡ σφετέρη, ἔφασαν Ἑλληνας ἠυσθωτας χοτε 
3 2 Ξ ζω / ͵ ὴ λ 5/ αν ο» , 

ἐλπίδος μεγάλήςο “κακώς Β πεμήσεμ" το δε ἐππός τησ 
; ” ; ο. . 5 ’ ς ν πο ἐθέλει λέγέν., ὡς εἰ μὴ ἆ εβελΊσει σφίσι ὕευ ο }εος; 
5 Ὃν ον ο. τα ἳ ς - 

ἄλλ αὐχμῷ διαχεασθαι, λιμῷ οἱ Ἕλληνες ὃ αἱρεθ- 
᾿ ΄ 9 3 . 3 Ὁ) 

σωται. ὁ γὰρ δή σφί εσι ὕδατος εἐδεμίη αλλη ἅπο- 
π ἱ : ” πω ρω αν 2 

Ί 5οροφὴ» ὅτι μὴ ἐκ τὸ Διὸς]Ι µξνο, Καὶ ταυτὰ μεν ἐ6 
: ; 5 ο ΡΕ νο 3 κ ν ορ δὲ 
Έλληνας Αἰγυστίοισι ἳ) ὀρθῶς εχοντα, εἰρήται. Φέρε οὲ 
ον « π ου οφ : ͵ . 4 ’ ων 

ον καὶ αὐτοῖσι'Αἰγυπ]ίοισι ὡς ἔχει φράσῶ, εἴ σφι 3 ε- 
κ ας κ ωκ ακ να ονα ο το Πλ. θελήσει» ὧν δὲ πρότερον εἶτιου, ἡχώρη ἡ ἔνρθε Μέµ.- 

φιος (αὕτη γάε ἔσι ή ο αὐξανομένη) κατὰ λόγον τοῦ 
επίπι ερῖ α1ι αὐβε[οῖε) νε]ῖτ ἵῃ αἰεαπῃ οΓε[οεΓΕΦΟΡ.παροιχοµένά χρόνε ες ὕψος αὐξάνεσθαι» ἆλλο τι 3 
Ῥτοροτί]οπε ΡΥΦίεΓΙΠ {εππροτῖδ, αἰπά αὐαπι 
ΑΕΡΥΡΠοτυτα 11 απ Ηῶς ἱποο]άπῖ , ε[αθαΒῖς 

- 

. 

5 3 3: , 

οἱ ταύτη οἰκέωτερ Λἰγυπ]ίων πωήσεσι; εἰ 3 μήτε γε 

α 1η. αἱ. Ῥοροιίο» 1η Γο]ϊαιῖς Μύριος Ῥ]ετηπιαΙ {εππρεν.  ὅ ΜΗ, 4ἱ1. Βαν νυ]αο ἀβδέεσκε,  ὃ δεις 
{εά Μύρι, ή. πλ. Ρανς, «4. οξίοῖί Μύρις τετελευτηκὼς 6ὐπ1 «44.. εἰνάκωσια 65ἳ ἵπ «45ᾷ. εἳ ἱκευι. Ῥας/. 3ὶ ἔννακ. 
ἆ Ἡν «{γεῦ. 
Ῥεε 4. 
λήσοι «4ἱά,. "Ἐθελήση σι «4πεῦ. " 
ου]ρα {οτίρας, 

«9. ὌΑρδεσκε ᾿Αιγυπτον] «Ιεβίο, εχ Ἰοηῦπι οοπ{οἴι- 
ἀἴπο. «λγάεπως ἵπ 1εη/οδἡ ὃν. Ἐπαπδ. κ, 41. πύλας ἐπ- 
ἐφηδεν, τὸς ἀνοίγουτες ̓ ΑΡΔΕΣΚΟΝ. τὸ πεδίου. ΘΕΙΙΡΒΙ 
εΠα1η εἰνομεσόσια. αποπιαάπιοά μπα τς 145. Πογιεγί εἴ- 
ΨαΤοΥ» εἰνώνυίκεο ἨῦΠο ποπ ατείηρο, ΝΠΤΕ; ρ]ασοί τος 
πον]απα Ἠιήή5 Ίοεί εχρἰαπαξῖο, τν 

Μά 
4. Κατα 

Ῥιοραοίτοί Ιπιεζρτείετητ» (Ηρίσβρος οφ μἰάσπι ο ἵπ- 
τεΓρΓεζαπΙΕΠΠΕ. παία, φησε ο μῖς οἵΠ νἱοἰηῖφ αάροίιο- 
το Οευίο ΠΙΗ] ἠπιρεαῖε: ος ἵΠ. οεο Κωτὼ λόγον Ρετ 
κωτὸ τὸ ὅμοιῦ πιειριεμή» εἰ Ἔς ὄψος, εἰς αὔξήσι, 
Μεα {α]ζεπι ορίπίοπε πἰμ1] ἀἴθανεητ κωτὸ λόγον ἐπίδιδοῖ 
ἐς ὕψος" -εἳ κὠτὰ τὸ ὅμοιον ἐπιδιδοῖ ἐε αὔξήσινι ΟαΡ.{6α: 14. 
Ἐῆ σφι ἐφελήσει (Πς Ἱερειίπι,) ---- ἡ χώρη καὶ ἕνερθε Μέμ- 
Φιος ----- κατὰ λόγον τοῦ παρῳχημένου χρόνου ἐς ὕψος αὐξώ- 
ΑΦ Αν ων ο νε ο ΙΙΕΝ, 

--4, Καπὰ λόγον ἐπιδιδο ἐς ὕψὸς ὅτο.] Ιανοπῖε ος Πΐς 
πηαηΙ{εβίαπι Ταυτολον {ων Ο]. {κεμζέης. {οἱο]οτάπι ορετα 
παίαπι, Ο{1/οο), Τρ. Νο]. νπ. Ρ, όσο. Ῥηίητος 1ο: 
ἀρπιπιοάο αά(Πρι]ατί {ο]λοάας 4ΐ9ῇ.: ἵή αμὶς Ἠήαεας,, [οά 
οκ {αήρᾳς [οεογάς πορ]ίσοπᾶα: ολάσπι ΨοΙΏΟΡΗΠΙ ἐπι- 
δἱδοῖ εἴ ὦποδιδοῖ τετήήπατίο Ποππ]μ]ς οσμ]ος 5 ξ ἵῃ πιθὰῖο πήήσαυα Ροβία οπττστος, Ῥεποβτήηχϊε, {ογοζοί ας 
ἁϊοπες Ῥεπα οοΠίαηε: ἐς ὕψος αλειάἴπειι {ο]] 5 ἐς αὔξη- 
σῳ εηκάεπι ΙποεπιεηΕΙπι 24110 Ἰαεΐ1ς {Π νΙσίΏυτη πιάτα 
Ῥτοισρμάίης, ἀεε]ατοπω "Οεἴετάπι χνί, αυ: χν. ομδίτος Ἀππῃεπῃ αά{ορπά]είε οἳ ατνα Ἰπυπαας[ο οἷἷπι, αλριηεη)ό 
εσι ΛΙ βσυτα Χνιι Πε] οἶγοα. Ιρέηη]δώς δε φμος 
ας, 1 {11111 ΗογεΙΙΕΗΓ{ αὐρεη{ής [ὁ σηηὴς ή: 

16η έν 1π.] 111) Ἡ. Ναξ. σκκντ, 7. υδῖ Εαν μήμής 
ο. απ ΟΡ. 6θορι, 9ψτ, εξ Δερυρᾶ 0,5. 

ον ο το ο. 
ος 14. Οὐοεμίη ἄλλη ἀποτροφὴ] }αΐα ἁποςῤοθὴν ἵη νος- 
Ίοπε Ποβίοχοτας, Ἱομιομής [δει ο μα | ων υἱ0 νεπῖτν ηΐῤμς πμ] [ αύργβο αφιίαο. Ῥτλοβατο 
60 Ρ2Η Μβ/Μ2Ι Ώνα χοηηρῶ]μηή, Ῥογμμς ἀπάυτα τποπηῖε; Δ ρω νᾶν 199. ἵνα "----- ἀποσροφὴν ἔγηρ Ῥτο αο ῥπὶ- 

ο ορτορος αμ ρς ιτ προς 
Ἱεροφὴν κο) κατωφυνὴν ἔχειν Ῥ]μρογοῦ. ἐ, Ἡ: ϱ. κ. 

ἃ 

λόνόν ἐπιδοο ὅτο,Ἱ΄ Ώμαι ααῖς Ίςω: ποῦῖς. 

«ο ΙΗ. 49ῇ., αἱ δὲ, Όμο παες αὈθαπε «4{γεδ.Τεὰ οἳ ́ Αι Ρραυ]]ο (Ἡρτα ἐς ὄψος ---- ἀποδιδο- ποτ 118- 
6 Κο, «40. ΙΗ. οἵα 51ερῦ., «44. πυθανόµενοι εἴ ο]. 0  Μονήσει» «44: 1εβύ.τἹαῖΡο, Βατ. ο. { Ἔθε- 

ᾖ Αναιρ ἰάεση '  Μούνυ Ῥαγίς, Ο. « Ὀείαπι ἄγοῦ. ο 21πά, µδαιε ὡς ἔχει 
ο η Θέλει ., ἐθελήσεί «4γοῥ., 4πεπι ἄπσσπι Ἠαῦεο. ἐθέλήσοι «ή, θέλοι η]. «49δ.: ο. Αὐξομένη ἄγεδ, 

2 «άτεῦ. Ι. οἵα δ1ερῦ. 1Η. «4δ. 7, παρωχημένυ νυ]ρο. ας ΥυἱβΟ μήτε γεύσεται ----- χάρῃ τὰ ἀπὸ Διὸς μήτε. 
ὤγοπόυι 

νι ιν θες ο 

6 ἱκειμι «401. ερ. Ρα. εριερίθο ΨΙ4. 
: αν. ον 

Ἀμ κ Αρ μμ ο ο φον θρς αν 
ο. 

Έτ πώσης ὠποσροφῆς εἱργμένος, οι ρειβαρῖ σὲ {π]άς. 
γα αξί Ἰπτετο]υία ἵπ ΡΡΗΟβγ,νΝ. Αροὶ: ΥΠ, 19. ἴμπὰ 
ὠποσροφὴν ἐποιοῦντο τοῦ Αθηναίων δήμου ἃε Ὑἱτ, ΡορΗ. 19 
1Ν. Ῥ. 549.. ομ]5 ρίαεβῄάϊαπι ος ροϊτοςΙπ]ηπα τοραὈαΠῖ. 
ος απιρἠμς ας ἀῑνα Ῥγέεί] πιο Γάὔᾳη. Ώεο]απς Χηχό 
Ῥ- 50ο. Ῥ. πᾶν φὼῤ τὸ ἔμψυφον ἐκτέίνετο ----σοῦτό ἦν δύ- 
Φοῖᾳ: ὠποσροφ) τοῦ πακοῦ. .' ο αὐ]άεπᾳ 4ε ἁῑδίοπίς υ{ά 
αὈσπάε εταπῖί,  Αάάο 1ο/ερζιµῃ Β. 1. Ἡ. 11. ἠ- ὦπόξρό- 
Φὺὴν σωτήριον ἀῑχιδία, αὖαε Τζ μοάἰά! ἁποδβοφὴ σωτηβίῶςὲ 
Ψιάε «4βγε[οθη Ὀϊ]μείιά. Τπυασγά:ρ. 78α, ἸΜούνου. Ῥα- 
ϱῇο, Ον παἰηίπιε τηα]απα νἱάθωσν ο ο τον 

ασ. Ὅτι μὴ ἐκ τοῦ Δίὸς μῶνον] Νο επ/η ὀργέε λές 
αφ μρη φμάε αργος Ιγἱρες» 144 Λ/ων]άη ἀμηίακαί. }1]- 
ῥᾳ ἀεάεια, ή {14Η α ἶουο, Ἐοπιαπὶ αὐϊάεπι απρι- 
τθβ» Ῥϊο Εθε/ο /μήσεμέε, Ιοήαήε ἀΊεετε {Πδνδίαης» Ίουξ 
11ἱβεΠ{ε» {πα μ{ε, (ἴσεγο ἃε Ν. Ό.τ, «. ος. (οεΙαπά 
εἴ Αείϊμετα ἴουεμ πυπευραυαης: τατῖας ιά Οοπςὶ 
Σαομίς,. 4υοὰ {οτοῖς εταξ, πιήτο πίοαεπις αρυά 
ΕΙΡ η ν. Ἐὔδιός' ᾿Αὴρ, ὃν ἄν τις ὀνομάσείε καὶ 
Δία. (υαεγὶς οοε] τεπρείτας Ιονί εοπΙ οι εραζΣΣ 
γιά 41ορζ. ἵα Αν. ν. 15ο. Τί φὰρ ὃ Ζεὺς ποιεῖς 16: 
ἔτο οθρίε μεν. σιεἱ Ίεηιῤς [ας 1 Τδεσογίέης 14, Ἐν 
ν. 43. χὠ Ζεὺς ἄλλοκα μὲν πέλει αἴθριος, ἄλλοκα, δ' 9ὲ 5 
Ἰδερρμιὴ ν. 96. αἩειι εκρτερῄε. επ. «δ0ῤ. 
τας Ίταρπις 5Ρ. 5700, Ῥ.. ο ροι αβ. 

ρον ἀιχεταί Δάώκρύα Διὸς τείτε «ρΙβεΠέ ΕΙ νο ὃν ον. 
δ τοπ, ν, Ῥ.όσό, 3, αφμρν ῥ]μυ πι ναι μι τῷ ἐκ 
Αἱὸς Νε] παρὰ τοῦ Δὴὸς ὕδατα» τὰ ὃν ΑΙ ας νόµοταν 
Ἔ.π.. «7όᾳ. Αι 844 ΑΔ. Τ. τπτ. ] σε . ἅμα Ῥ]μθ- 

Ῥατ, θἱοραπβοτίρις ὃ Ζ9ὺς Να ὁ δεξ» ὕευ ἀῑορυοίως, 
Ἱημ]απι διοσόής Ίαπα πάλι ουιτ Τγτίσιις 417έη. (αὔαια {οπα]απι Ζ4]ρρείές 1ΑΠΗ ον νο ος ἀΕΑξῆν 

αν ϱ.ᾳσὸ, Α.}:ΑΙηαπήθ Υάΐσο ποιεῖν ὕδωρ, ατᾶρίτ (- 
κ» Ῥ 490 Δ. ορ ον. : να ἡ 

[ζμὸ, πὰ Τεοβζ. δ- τά. Ῥ: 33" ΗΤΠ 1η Ῥοσγαής {σμο;, 
Ἵα σοτταρή 4επῖς. Αεεῑσί Ρίαπ] Ρετ{ΠαῇοΠΕΤη π]οπιοσα 4” 
2{βορῦ. Ναδ: νὲ 79: Καὶ τοι πρότερον τὸν ΑΙ ἀληθῶν ἔ- 
λα ος ν ο ΄ 

.. κ ν ο ή 
.. . 

. ᾗὉ 

9 
Αν 

ν 3: . ) « : τα ο ον Ψνς ν 

. ας 
π αν . ας δαν άν δι 9 ἷ αμ Άρονι ο .. ο ναι ον, «λθλν. Ὃν κ.» 

αὖθ. 
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β 
η 

[ 
ῇ 

ο ---ρ----ωορ--υνν 

ο. ΤΝ ον κ νο σσ ο αυ ο ποτε 

Ἱεδης Ἱν. Ὀνπιρ. ο 

α το Ἡ 5 Β ο Ὀ Ο Τ χ ο ποᾷς ὥς Ιαυαίε, Ιοπᾶάπα ἱπερέα ιν 

ὕσεταί σφι Ἡ χώρῃ, μῆτε ὁ ποταμὸς οἷός τ’ ἔσαι { εκ ημς ροκ ο είς Ἱερίο, Άθηια ΒαπιεὮ 
3 » ς α- : ο» πα ρα ο τ.- 

αποητοτά]α καραὺν κομίζοται Ὁ ἐκ γης, τῶ τεαλ- 1πῖρας, Τυτη 
ος νο αμ. (αιοατεΙα]ς ΔΕργριής, πιαχῖπιο πη]]ο ρατευπα ]δ- οι ῶν ω οί. . λῶν αὐθρώπων ἁπάντων, καὶ Τῶν λοιπόν ΑιγυπτίωΥ 5) οις ῬεταῖΙρίυπε {ππέξαπη, απῖ πθαιε αρεΠεΏ- 2 ο 1] 2/ / 

ἃ οὔτε ἀρότρῳ ἀναβῥηγνώντες ανλακαν ασι ποόν "είς αταίτο ήπ]οιν ορείαπευς, πεαιε ΠΙΡίρεπἀο 
« οὐτὲ σκάλλογτες» οὔτε ἄλλο ἐργαζόμθοι οὐδόν, Τ 1οἱ9ο, πεαε αἰἰπὰ απἰσφάατα ορετῖς ΓασιεΠάοῦ 
ὦλλοι ἄγθρωποι περὶ λήϊον π.ὼέψσι, ἀλλ ἐπεάν σφιὸ αιοά Ιη α1νο «οἰεπάο οτε πποτιαἰος {αΠή- 
ποταμὸς αὐτόμαος ἆ ἐπελθὼν ἄρση τὰς ἀρθρας , ἄθ. πεπίς {εὰ Ροδίφααπῃ Ώανίις πα {ροπῖε {1ρεῖ- 
σας δὲ, ἀπολείπη ὀπίσω, τότε σπείρας έχασ-ος τὴγθοΥεπίεις Ἱπηρσανίε τατα, ἱ]ραίαηις το]λαῖξ 

ἑωύτᾷ ἄρεραν ,ἐσβάλλει ἐς αὐτὴν ὃς, ἐπεὰν δὲ « κά]α- 1ΤΜτ{5, ἔμης 1η {πι ααῖδαμε Γς πναερ αν 
πατήση τῆσι ὑσὶ τὸ σπέρµα, ἀμητὸν τὸ ἀπὸ τότε {1ες ΙπππαΙτῆε, εἰ {4115 εοπευ]ςΒῖο ως 

ο ον πα δσ ατα οον τε. πήπερ Τηεο[επη ἀείπάς εχρεδίατ:. αταθ Πδί 
µθει. α ποθιήσας Ιον, ούτω κομί δν / / ορ ο Παἱρα5 {πΙπιεπτητη εχομρίοσῖς, τα ἆεπιαη ΡΕΙ- 
εται. Εἰ ὦ [βυλόμεθα γνώμήσι ἔ τῇσι Ιώνων χρασθοιι αἳρίτ, Οιοά ᾖ νεῖοιι ἀς ΑΕαγριο Ίοπμπα ἡμσό 

ατερὶ Αἰγύπτε», οἵ ϕασι τ ὁ Δέλτα μῦνον εἶναι Αἰ.95[οπιεηιῖς » αυ {οί Ώε]τα ΑΕργριυΏ 6ρίε 

γυπτο ἀπὸ Περσέως ὃ καλεομένης σκοπίής» λέγο- αἰπηῖν α Ῥετί[αῖ αρρε]]αια [ρεςμ]α, ᾿ἀϊσοπῖθς 1» 
τες τὸ παρὰ «άλασσαυ εἶναι ἵ αὐτῆς, µέχρι ταριχήϊῶ, 5 {εεππάπι πιάτο οα(ε αἲ Ῥε]υβίασας υράςε 
τῶν Πηλεσιακῶ, τῆδε τεσσεράκοντά εἰσι σχουοι. Τὸ ταπ1εῃθας, αδὶ αμα ἀγαρ]ηϊα {6Παη] {πί: Ρατ” 
δὲ ἀπὸ «Ἰαλάσσης λεγόγτων ἐς µεσόγαιαν τείνευ Κ αὐ- ἵπα ΥΕΤΟ ἃ ΤΩΑΤΙ «σε τη αά. πιθδΙτετΓβΠέΒ 
τὸν µέχρι Κεριασώρῳ πόλιοε, κατ’ Ἡν σχί ζταιὁ Νεοβεμπατο Ώδριε αἆ Οργσα[οτυτα ὠ1Ρεπι, 1Χ{ᾶ 

ή μες Ἡν {ρα κ ο παπι {οἰπάίτατ ας ἵπ Ῥε[αβτη Άαοης εἲ 18 
λαόν ἐν τε Π]ήλέσιο Ρέων καὶ ἐ ζάνωβω», τα δὲ ἆλ- (απουπη; σοῖοια γετο ἀἰσοπείμπῃ ΑΕανρί, 
λα λεγότων τῆς Αἰγύπτε, τὰ μὲ Λιβύηεν τὰ δὲ Ῥρατῆπι εε[ο ΑΕίσ, Ρατήπι Ατανίας οἶεμ- 
᾿Αραβίης εἶναι. ἀποδεικνύοιμε ἄν, τάτῳ τῷ λόγῳ ἀετεπιάβ; μας ταιῖοπε πτεπιες, ΑΕργρᾶϊ 
χρώμοοι, Αἰγυπτίασι οὐκ. ἐοῦσαν πρότερω χώρη, ἤ- Ῥηπηπι Ώοῃ εδ τερίοπεπι, Ίαπι φμίρρε 
δι γάς σφι τὸ γε Δέλτα, ὡς αὐτοὶ λέγεσι Αἰγύ: Ίριμά δι ον ο αν ἄπευπε ΔΕΡΥΡΗΙ, ες πλ 
καὶ ἐμοὶ δοκέε, ἔσι κατάρρυτον τε, καὶ ΜΗ ας κας, εχροῄϊα «νε, ει ας η” 

Ἐν να η ον ρετ, πι Πο ἀἰσαπι, αρρατιῖε, Ίταφπε { πα] εἰς 
λογῳ εἰπευ, αἱώπεφγνοςσ, εἰ Ττοίγυν σφι χαρη γν μηδε- ἴεττα εταε, αὐ]ά ειτιοί εταηῖ, Ριίαητες {6 ρα]- 

, ἳ η, ἵΐ : ἵ η . - - ο 

ο ο τι περιιργάζοῖο δυκέοντος πρώτοι αὖ- πῃος ΠοΠΙπες εχΏιΙ{ε3 πεφιε Ίη. ρπετυ]οτμΠ 
θρώπων γεγωθαµ εδε εδε σφέαρ ερ ὁλάπεραΥ τῶν πα- οροτιιεταῖ εο51τεεΧΡρετΙπιεηῖΙΠ), α1δίη ρΙπιαΠϊ 

δίων πμ» 

; 

τα ἨΗ, Κ. 4ἱδ., ἐς τὸς αἳὰ Ἱαοίαης, 2 κ. Μ. 1. οἳα διερῦ. ἔεν ἓκ σῆμ «ἀγεῦεν νη]ρο έκτος τῶν. Βιαάπι πάν ! 
πων «4ξ. ο Όμο Ἠπες ποὮ {1ης ἵπ «402. ἴμπα ὦλλοι Ώπε ἄνθρωποι» οἱ ἄλλοι {ετη. εἲ 041. ὃν αλ]φαῦες, οἆ { 
Ἅρω. οτι λερὂ. «άν. «4γεζ. ή., ἐπανελθὼν αἲΠ. ο «, 1. άν. Φἱερῦ. ΤΠ3ΤΡΟ, καταπατήσει ὑσὶ ϱ0. 49οῦ., κωταπΝ” 

ὁπτῇ τοῖσι, «44, Τπῃ τὸν ἁμητὸν τὸ Αη εἴ ποπημ]]: νι]ραίυπ εχ ή. 49. γοῦν γα. 1Η. 48: βεης, δ)ρό. 

πιαϊςϱ.», αἱ τοῖσι. 6 ΑΚ. 45. Ιεῖ,, τισὶν «4γοῦ., αἲῖ τοῖσι Γεια τὸ περὶ ᾿Αι’. εν Ῥοτος 6ἳ οἵα έν 

γυπτον 49.» «αἱ. οἳ α τὰ ἀππππαπί, Ποια αἲ ερο... ὃ «4γορ. 1. 7. 49. ππαῖρο Φίορῥ, γι]ρο κωλεομάηνι 

3 Αὐτῆς οτε «ἄ0χ. ΟΥ3 51εδ.ν Τα ταρι]ῶν «γοθ. 1π βῆΙς αρα ετ αὐτὴν. Α ἰώ,}. 4γοῦ, ο, ωμή, Ον 
αὐτῶν «Η. «41.2 µεσόγεαν -4γοβ, ΡαδΗΗι ᾿ 1 Περεργάζωτο Κεν, ΟΙ δλαρδιν περηργάζωτο δή., νη]ρο πεµε". 
φάζοται, Ντοχ ἄπειρων {”. «4γεῦς ον 

ο7. Τῶν ὦλλοι ὄνθρωποι] Ώενετς «4γο2. Ψητίαπι ἵτ τς θηΊπι ὅς Ῥονες Ιπάϊσατα, αμήδης (ΘβΊ δις Ρτοδαδίζ 
νουίς {ορειτα εώ(Π Ηρχῖ, ὦλλοι 12 48, 195. ᾧ λλοι Πο Ὀπφὕαπιὸ Οτεαηῖ (ππ]θη {μες Ίπ Ί]]α {βπιοηΏς οἳ αἲθα- 
5Τι, ὦλλόι εχ. εά, Ρἱ9 Π: 96. Βεπο]. 4ροῄίοη. Ἀλοά, ταε εοπ{/ΠεΓΠάΙπε πποἰε[]απι, 9ἱ νετµπι οςς, αιοά ρεῖ- 
191081. ᾧ λλοι μέν ῥᾳ' ἡ τοιαύτή δυνωλοιφὴ τῇς νεωτέρας Ἠΐρετατ, οροτίοῖ ἀῑνειίο Επετίπε Ιησεπίο ροί Αερυρᾶ 
ΊΑΔΟΣ. ἐφί. δὸ µέμφονται Ζηνοδότῳ εἴποντι. ὦ ̓λλοι μέν 3Ρτο αταµο αλἲθί ]οσογήπι» τοβτίαμα {τη γα(σοχώΤᾶ 
ρῷ θεὶ καὶ ἀγέρες. (Η1αά. Ῥ» τ οὺ χέχρηται γὰρ ταύτῃ Ὅ- υπΗταῦ ροδιμαδμεπ, Αε {15 {4 {πρ νο ετ 

µβος. ατα μὰ ν. ο. ΑίπΠτς 966. εἴσόδ. ὦλλοι, αιοᾷ 1πᾶο]ίς 65τ, νοτακ Ροσμς οἳ ρμ]ας Ιπάπ]ροῃς, ΑεργρΏ! 
Ῥταείίατε ορίπος ο {ΨπαΙοερηες Ιπάο]οπι. Ὡς Ἠοιπε- Ῥγαείοτοα Ὄονες, Τε ππηἶτης Παβοπες, ετἰτυταπά!ς ἔτι” 
το  ῷ οπϊοϊ ρτοάυπε, Εαΐας οριπ]οπῖ ιτ Δαγηε[. ρῖοις «ἀλήριετίπε, ΟΥ ]ως ἵα /αΐρο 0.98. Αιγυπτίων 
Ίῃ Ησά, Λ, 3 ὃ, Οεἴετάπι πήταβί]επι Ἠάπε Δαργρᾶ μὲν ποαῖδες συνενέγκαντες ἐξ ἀγρῶν ἐπὶ τὸν ἅλωνω δρόμο” 

προτιαίείι» 4 Ἠάε (πε π]ασπο εξ {ο]Ησίτο Ίαροτε νου τα, εἶτω ΏΟΤΣ ἐπαθιέντες αὐτοῖς, καὶ ἓν κύκλῳ περικό” 
2φτὶσοῖας τείροπᾶαῖ» ΦΙούογης 1 36. ΏΟΠ Ῥταεϊετηϊ, ῥίζοτες κρταλεπτύνουσι ταῖς χήλαῖς τάς ἀσόχυας, Βγι- 

ατ. Ἐσβόλλει ἐς αυτὴν ὕς] («4)εο ἀεβοπατας Ρ]μίαγ- ἀεπῖετ Ῥτοίεέτο{απε επίπι Όονες αά Ιά ποροιΙιη ρογοῖς. 
ε2/1οοιι ε 1 1ν. Όγπιρ. Ἱρίτμτ ρ.ό7ο. Α.Β. Ῥεπι{πς ΊπΗ]το αρίοτες. Οοπβάσία ῥίεϊετοα., ααοά Οκ 

νίκ ογοάϊρήπι {19 ἀίοη τε τε(Ηπιοπίο σοπβτπιαϊ μ- ποἈ περ]εχίε, {1ε5 30 ΛεργρΏϊς Πμάϊοβςβπις βπςίδ 
οπως αριά «ἀείσηυη ἂς Ν. ΑΔ. Χ» 6. 16. Ἠαπο τεά- Υάτος. Εαιίάεπι, πὶ πὴΒί ορανεπε Β/ογούως αἴητῖθ 
ἄεις ταοπεία εὐσ α (Ηρις παέαπά!ς αὐήπσαηι Δε- ηοχηυς, Ψεπὶίε εκ {οπἱριοτῖς οη]απηο ἐσβόλλει ἐς οὔ- 
φΥρΏΙ φειδόµενοι, ἔχεὶ τοῦ σίτου σπαβέντος» ἐπόγουσι τὰς τὴν βοῦς εἰ τῇσι βουσὶ τὸ σπέρµῳ.» Τι ὠποδινήσως δὲ τῇσε 
ἠφέλας αὐτῶν' αἱ δὲ πατοῦσί Τοὺς πυροὺς». καὶ εἰς ὑγρὰν. [βουσὶ αἲΡΙΙΤΤΕΥ. ον θπίπῃι { πιεηᾷα μήμςαυε αθίᾶ ' 
τὴν ήν ὠθοῦσιν, ἴνο μείνῃ ἔμβιος, καὶ μι ὑπὸ τῶν ὀρνίων Τετ απτενεττεΠ Ες. «ΟΙούογης σεπετα]ὶ νοσαὈι]ο βαση 
ὠναλωύῃ. ΝΗΠΙ απ οαιε /μες πας Ίπτε ποπ ΡΙαζσῃῖ» {εᾷ, µάτων υπ τπα]υῖε» {10μς {θγιαδίς Ίπης οΡθγαα Πέ” 
ϱ υπιεπίοτυπ ϱτερεπ].4εβσήατε νο]]κίει, {εϊρβείει ραῃς. πτηταε αητειι Π]Ητῃ ΤΠ ὀχίσῃεα αΐαιιε αμ ππο- 
υεατο βοῦς' ὃς, ἐπεὼν δὲ πατωπωτηθῇ τῇσι βιωσὶ πὸ σπερ- τεπι σορ]οίε Ῥταεῖες 91ος εχ{οη τη (ώνήβ. εῤοε δέ 

«"πεηιε ἴαππεΠ Ώαπε {αρη]απι τη 6ρίε οεπίθ- Πμίως Απα. Ί πτητ, θε6ξ, τκ. οἱ ΛΕργρήοταπι {7.1 
τἶπι» αὔαπι Ἠειοάοιο ἀεδα πλληίπηε ἀπθῖτο, εευῃ- ]ογζευ 18η, ΑΕβυρι ρ.58, 
ἄ σπα ἀμδίι {παπι Ἡὰ {ερείες Ἱπιπήκ[οσηπη Ππηρυ]9 ε Γρί- --37. Τὸ παρὰ θάλασσαν εἶναι αὐτῆς] ϊνο {οτίρβε αἲ- 
οἶς σἵωπα ἀεριετηπῖ εκτετ]: 159 πηϊμϊ εβρ]επᾶα Υάεη- τετ. Αρίτητ αε τερίοπε Ώεῖτα, αιήης αἆ πηατς ελένη» 
της Ἰσία αὖαε {ο ΗΗΗΕΗΣ: ὠποδινήσας δὲ σῇσι ὑδὶ τὸν οἵτον ουτῃ εα {ο]α Δεργριιε Ἠασετετιν, ὕδαις αᾷ ταπίζἍθαΣ 
οὕτω κομίζεταί ο 1Η] ΕΡΟΝΟ/ 1 {ΙΗΠΕΗΓΩΗ εοη- Ἐε[πβαζας εἴιςάει οε[α Ίοηος οοΠ{αραης, ΟοπβπΏε» 
σερί; αὐοά αἷᾗς ἀεετετυς οπρλοήσας» Ἠεγο/οέο ἀῑεί- αποὰ {εηιήτηα, τὰ μὲν Λιβύης, τὸ δὲ; Αρόη εν | 

τὸ ἀποδιήσας. αεΙΙ/ Τε]εβηα δἴνον νοςανεταῖ; 4161. ο[ευ]ατ ῬΟΙΤο τε] εἰ οτατιοηίς Ἠδδίεις, πε {4 οἳ ρὶν” 
ΧΙ. Ῥ. 467. Ἑ, Τελέσιλλά δὲ ἡ Αργεῖα καὶ τήν ὅλω καλεῖ ΤΗΙΗ {ομδάατιτῃ ἐς. μεσόγαιαν τείνει αὐτὴν το αμίεᾷ .. 
Αἴνον. Ἰῆπς Εῇοιό. ἵη . Τ. Ρ. 128924. «4εΠαπης ἀἨο- 119 ρήΐστητ. Ταρωρίων Ώνό ταριχηιῶν «4γοῤ. {ρεςῖεΣ ους 
υ05 1η Ἰοοῖς ταγὶςῃηιο πος {τι {οτίαη αδί ποπ ουνίαπα 1οπίσα. πεφῖ]ε Ρετηςπᾶα, Έπετα 1ῃ . ος σο Μθν- 
νοσεπῃ αὐλ]σμήε: νι, ε]εραπίϊσβίπια ΕρίΠ. ΟχΙῆςσα πι, Ίο Ίοσα σοπρ]υτία, Ψἱὰς Ἡ, 119. 6ἳ δερύ, Όγα, ἵπ 
Φ. Κμῤηκεπρ. ο. ΝΑΙΚΕΝ. Ἰνοπιηίς {οχταδίε οπηδία ασ σοπζασιμ]α ή, {δή οπών 
"81. Ἔσβαλλει ἓς αὐτὴν ὅε] Αάππαάππας Ὀ]ωκαν. απἰπικΙαπιαμε σαάλνετίρις, αηας πιοτα σεπής ἀΠίβεα 

αι ὃν δι οἳ μίρκως ἵπ Απίπια]. ΗΠΊοτ, -Ἡ οία «οπάἰευαπτως, αἱ Ο, 86, Ταριχείας τῶν ών 
«4ε/ΩΗ1 Χ. 16. 9098 οἼἵπι (6/2 Ώοῃ [ιο {εὰ Ῥονες -ἀαοῖς 4εάαπ. ἃε Δπἰ]α]ν κ, 99,  νεκρῶν ταρικείαν 145 
πιε]1σεηΏ οΡΡο(Ώ] 4 Ὀοβογμηη, Ίδος ῬοεπίτεξορεζΑθν «ὐγ, 1/91. Ἶ ας 
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ανά (άππροτ Εαΐε, Τμεὺς οἶίπι ΑΕσίῥιας, ΝΠ{ ϐυχας ες 
γατα ο[α, 

στ Ἡ 

Ππσισπη 
ΡΙπος πεφπε οµ1η Ίοςο, 4άθπι Ὠείτα Ίοπεδ νο- 
εαπῖς ΡαΠτετ εχιϊσία, {εὰά {επιρει εδίε εκ 
4ο Ρεηις Πηπιαήαπη Γα1ε, Ῥτορτερ/ααις ἔετγα 
πηη]τός οκ εἰς τε]ῖξίος Εἱς[5. πιι]το ν6ίο 
Ραυἱαείπι ἀε[οεπάϊκ[α, Ιἀέοαιε οἶῖπι ΈΠερα 
ΑΕΡΥΡΙΙΗς νοσαβατις, ουῖας απιθῖεας οί ᾖα-5δ5Χ 

ΤΕΠπΨΕΟΙΙΑΕΑ ἵπ - 
Ῥτοάετεηϊ, Ἔρο εεῖτε ἈΕβΥΡτΙος ο-5οδίὼν ἰέναι» τίνα γλὠσσαν πρώτην α ἁνπήσήσι, ἀλλ 

οὔτε Αἰγυπτίας δυκέω ἅμα τῷ Δέλτα τῷ ὑπ) Ιώνων 
παλεοµένω γθέσθάᾳ, αἰεί τε εἶναι; ἐξ οὗ ἀνθρώπων γένος. 
ἐγένετο. περοϊεσής δὲ της χώρής, “πολλοὺς μὲν τοὺς ὑ: 
πολειπομένες ὃ αὐτέων γίνεσθω, πολλες δε τες ὑπο». 
ἀταβαίνωτας, τὸ ὃ) ὦ πάλαι αἱ Φήβαι Αἴγυπτος 

: ο δν ὃν / ο οο- / Αν ο κος ν 164ἱοτυπι [εκ π]]μπι ας οΡΠΤΗΠΗ νιρ]ηῃ, Τια- 3 ἐκαλέετο" Της τὸ περίμετρο φάδιόί εἰσι ρα λος 4μὲ {1 πο ἆΕ΄ εἰς τοξϊ [επήπιης, ΙοΠθς ΠΟΠ: κχατὺν χο) εξακισχίλιοι Εἰ ὢ ημέιο ὀθῶς περι αὐτέων. 
τεξτε {επΗπητ 4ε ΑΏργριο: ΠΠ τοξο [οπεφ 
{επΏππτ, οΏεπάο (γασος εἰ Ίρ5ο5 Ίσηες Ίρηα-' 
τοῦ εοπηριϊαπα1:. απὶ αἴπηε ετ]α πποίηβτα ΓοίαΠι 

2, , Ώ / ἡ αι ΣΑ γυώσκομο , Ίωνες εκ. εὖ Φφρονέωσι περὶ Αἰγύπτη 9 9ε 
λ ζο κ ρν / { ε/ , » 

ὀρ0ή ἐσι ἆ η τῶν Γώνων γνώµη, Ελλάς τεχκαι αυτες 
/ ο / τν 5 : / 2 . «/ 

: α,ποδείκνυιί Βχ ἐπι ένεης λογίζέσθαι. οἱ Φασι θσίε τειταπι, Ἐμτοραπι, Αῄαι, Αβίςαπη δοΙωια να ταν γίζαθαι 
ααΤίΗΠΙ ΕΠΙ ΠΠΕΠΙΡΓΙΗΠΩ αΏΏἩΠΙετατΕ ἀθδεῃῖ: 

5 ο ῷ / -Ἡ / 

Τρία μόρια 5 εἶναι ην πάσαν, Εὐρωπην τε κάὶ Ασίηῷ 
λ Ὄεια ΑΕργρᾶ, Π ποη Πιτ πουῖς Αῇ, πο. κάὶ Λιθύην. τέταρτο γαρ! σφέαν δει προσλογίζεοθαῃ 

4µς Αῄιος. ΊΝαπι Γεουπάυπα Ώαης ταοΏοίι Αἰγύπτε τὸ Δέλτα εἰ μή τέ γέ ἐφι τὴς Ασίης. μήτε 
ΠΟΠ 65 Πας, αἱ Αῄαπι αμ. Αβῆσα ἀῑβει- 
ΤΠΙΠΑΙ: ιΗρρα οἶτσα ασυππε. Ί]μας Ώσ]τα εἵτ- 
επηίταπρίττ Νις, αἀεοαιε Ίπ πιεάῖο ΑΠΩ. 

α76ἵ ΔΙΠΙΟΦ επίεηᾶα οττ. ΄ 9θά ποδ Ιοπυπι 
{επιεπεῖαπη πης[απι Γαοϊσηίος, Ίτα ἀς Πὶς ᾱἷ- 

“επηιςΣ ΑΕανριυπη αἱάεπη, πι ΟΙΏΠΕΙΗ ο5/, 
απ αρ. ΑΕσγριῖϊς Ἱποοίίτας, ααεπιαάπποάῃ 

ὃ Λιβύης." εἰ γὰρ δὲ ὁ ἸΝειλός γέ ἐσι κατὰ τῶτω τὸ 
6δλογο, ὁ τὸν Α σίνν ερίζων Ε της Λιβύης. τὰ Δέλτά. 

δετέτη κατὰ τὸ ὀξὺ περιῤῥήγνυται ὁ Κεῖλος ὧστ ο7. 
τῷ μεταξὺ Ασίης τεχαἰ Λιβύης γίνοιτ᾽ ἄν. Καὶ την 
μον Ἰνων γνώµην ἀπίεμο" ημεῖς δε ὧδε καὶ περὶ τού- 
τωγλέγομο.Αίγυπτομὺ πᾶσαν εἶναι] ταὐτητνυπ λα ᾱ να λομά ς 2 / ος οκ . (Ἠσ]απι ΘαπΠ φπσα Οἱ] αῖδας, ο Αα[ντίαπι,ζΟΑἰγυπτίων οἰκέομιέην, κατά περ Κιλικη, τὸν ὑπὸ Κι- 

ους αὖ ΑεΏτς 8εὰ ΔΙα οἳ Αίτιος {οἷ- 
τΏυς ταξζα τατίοης πάση 65/5 τεγπήπαπα, Π]- 
{- τογππος ΑΕργριοτυπα,  δὶ νετο, ασ: 
στερεί ρετ[ια[απι 65ι, μον Γεπιιεπης 
ΌπΠεπι ΑΕΡΥΡΙΙΠΙ, ομςα Οαταἀυρὶς ει Ε]ς-. 
Ῥήαππα Ίτρε Ἱποερῖε, Ὀι[ατίαπι ἁἰν]ά1, οἵ 
πττίαυε εορποπαϊπΙ αὐσργετες αἰῖαια επίπα εἶάδ. 
Ῥαττεπι εδίε ΑΠΙα, αἴαπ Αῇα. 
1Νῆις α Οαἴιαυρῖς ΙΠο]ρίθης., πιεάῖαπι [61ῃ- 
ἀεης ΑΕργριυα, ἵπ πατε Εις : 
Οετσαίοτῖη φπἀεπι π1ρεπι Ππῖτ ππής ῥίαπερο 
Άν Λας: Ίπάε απίαιη [οἶπάῖι ιτ1ρ]ίσθς νἶα5, Ει 
αὐῶ αυ]άεπΙ αἁ αμπογαπῃ νετρῖε, Ρεἰιβιῃ 
οίμυπα: αἰτεγα νία απ νείρεαιη ἱεηάεης, (- 
πουίσυπα οβ]μπι ποπήπαϊυπι εδ, Εεέτα αι- 
Τετῃ νΙατήπῃ ΊΝ1ἱο, τα]ῖς εδ:: 
ΡΕΤΙΟΓΙΟΙς, α ασυπ]οπ Ὠο]τα Ρεινεηίϊ; 
μίης πηθθίαπα Ὠθίία [οΙπάσπα, απ πιατό οχῇ. 
οι. ΠΗΠΙΠΙα παης αᾳ Ῥοβοποίι το: 
Ῥεῃε, Ώες πηπίππε σεἱδβζοπι. Ῥερεπηγ ΠΠ σα 
ομηπι αρρε[ατατ. Α δερεπηγείσο Ίτεπι πο. 
αμα ἁν][α εχίαπι ο[ία, Ίπ ππατς Γετοῃ- 

Ἀίκων, καὶ ̓ Ασσυρών., τὸν ὑπὸ Ασσυρίων, οὔρισμα δὲ. 
Ασίηκαὶ Διβύμ 1 οἴδαμο εἰδὲν εὂν ὀρθῷ λόγώ, εί μά τε 
Δίγυπτίων οὔρες. 6ἱ ὃὶ τῷ ὑπ Ελλήνων νομισμόῳ. 

:χρησόμεθα ,νομιᾶμεν Αἴγυπτο πᾶσαν, ἀρξαμόνηνὰπὸ. 
Καταθόπων Τε καὶ Ελεφωτίηὲ φέλιο, δίχα. δίαι- 
βέεσθοι, καὶ ἀμφοτέρων Ἑ ἐππωνυμιέων ἔχεσθαι. ἕ τὰ μὸν 

Οιΐρρε γὰρ αὐτῆς, 
πο εἶναι τὰς Λιβύης. τὰ δὲ, τῆς ̓Ασίης. ὁ γὰς ης δὴ Νελος ἀρξάμενας ] ἐκ. τῶν Καταδώπων, ῥόει, μέση 

"δᾳπο αᾱ . Αἴγυπτο σχίζων, ἐς άλασσαν. µέχρι µέι γή Κερια- 
σώρᾶ “πολιος ῥέειεἷν εὼν ὁ Νειλος, τὸ δὲ ἀπὸ ταύτης τς. 
«πόλις σχίζεται τριφασίας ὁδώς' καὶ Ἡ μὺ πρὸς Ἰῷ 
τρέπεται, Ὁ τὸ χαλέέ]ω Γηλέσιω φόμα: η δὲ ἑτέρη 
3 ὁδῷ) πρὸς ἑσπέρῳ ἔχει, τῶτοδὲ Κανωβικὸν σ΄ὐµα κά-. 

εἶαιας ἐκ Πι- αλητα- ἡ δὲ δὴ ἰθέα τῶν οδῶ τῷ Νείλω ἐσ-ὶ ἥδε ω- 
4ε- Ὁ5θεν Φερόμοος . ἐς τὸ ὀξὺ τὸ Δέλ]α ἀπικνέέ]α). τὸ δὲ ἀπὸ 

τε 
ἐλαχίσην µοίρν τ ὕδα]ος παρεχόμοος ο ταύτην ὅτε 

«άρεισα εἰνομοσήν' τὸ καλέεται Σβενυτικὸν φόμα.. ἔσ-ι. 
"δὲ καὶ ἕτερα διφάσια ς-όμα]α α πὸ τὸ Σεβονυτικξ α--. 

/ : . : - 9 « ο» 

τι, σχίζων μέσον Τὸ Δέλτα, ἐς άλαόσανέξίει, ἐτέ 

. : Ὑ τ : / / 5 / ων 5, « Πα, απἴρας πως {πι Ἱπροβία ποϊηίπα, υπἱθΟποσχισθέτα , Φέρωτα ἐς »άλασσω. τόσι εγόματα 
ᾷβ]« 

σ ΙΜ., γορ. {οὰ πρῶτον, «49Λ. νυ]βο ὡπύσουσι: 
οἵα μ1εβῥ. ἆ τν. τῶν Ἰώνων «4{λ. ος 4γοῤ., 
γην. 1Η., δ) εἰ οἵα Φερό. Ία 4. 4. 
Διβύῃ. ὦ Αῦοςι {νοῦ. 
ἀεαῖπῃ {έημεηῖα ποῃ Ἠασαι ποῦ. {1 «40., ἀπὸ «ἄτεδ. 24 ΑΙΠΕΙ]ΗΠη Ἠπο «44, οἳ σθῖατὶ Πο 1η 1εΠφυής ταύτῃ, εκοερίο Ῥαμίς, «4{, νὰ 

) 

5ο. Τό ψλῶσσαν πβώτην ὦπήσουσι] Ῥορίας «44 ὁπυ- σουσι Ρ8ΙΙΟΠΟΡ αάνοσατε ζρ/ρίά, Οτο[. ν. 1953., Εθ- ου. ν. 1δ6. δρρής, ν, 8οο., δοβῥοσ/. Δίαο. ν. 906. 
Ἡ: 4ς Ρήάαγο ἈΠΙδηία {ασσαπι. Ἡθγηπι πιοπιὈτοπατώΠ. 
ΓΙΟΥ [επίεηία, ει] μας τα[ροπἆει. 4ε(οὐγίως να, 
Που, ν. δ71. οἷμαι ------ σηθέων ἥσειν ὄλνος, Εγρία. 

Μεά. ν. τι7ό. ἦκεν ὀλολυνῆς μέ; μή : : μα ολύΥΗ9 ΚΕ κωκυτόν. Οοά ες 1Π ῥοῤῥος). ΛΙας. Υ. 869, ς 
ὃ) ὠὗτὴν σµερδαλέην' ἅτο. ος. 
΄6τ. Τρία μόρια εἶναι γῆν πῶσαν ο Νιὰς τν, ο. ἵῃ εα ποβνί οι δίς ρατΏεῖοπε Ἱπαρηι6 οἱ πι ἀἰςίαπάις. β/ς.. 
7 Ίφης Η βαρίο Γογήᾳ «4η ῥ0/κερο ῥαμσί ῥζέήῃ- 2040 «4βαήῃ ϱ) μγορα εο]ο, [οἱ 4 ήζση ἡη Έληρο ο. 
τα δα]ωήήως Ί1ρ. Ο, τ7. θεά νοϊοτα]α ρ]ητας Αῄῄαπι ἀμηίαχατ ος ἨῬιτορα(ῃ πονίφ(ξ, {ρ6σΗΜ, Π]ῤῥῥουγαλές, - «οχι πας το βήπηοπ]]ς βγπισης, Ίεσε ΟΛΗΡΙάογΙ 
ο ο Ἰ. Μειοοτο]ορ. Ρ. οα., Φο]λοΙαβ, ἵπ δλο-. 
αν ανν δᾷ, οι αν ΙΧ, 411. ΊΜΟΣ οὐ-- πω ορον οοισα ας σον Γεγηίρ. ρταρίοτο. το 
«65. Οὐρίζων τῇ Λἱβύ υΝηης οὂ σρεδοὺ ὁδι μα 
οὐρίζων' {ες ποἩ Ίτεπι, ο ασ σομιως ολο οὐμώον Λιβύμ. ΦΗ{ΡΙςΟΣ αφ εο δυνουρίξων (οἱ σσ τη. ΨΑΙΚΗΝ:, “66, ὋὭςε ὦ τῷ μεταξὺ τῆς. Ασίης. δες... Επιοπάσια. 

ὁ αμ π. 2η, αὐτῶν Μ. Ανιῦ. οι πιόσι 
γενηπα πο ᾖ. 
ἄγεῦ, σφέας δ). 

ἰ ΙΜ. 4γιῦ. 4{ῇ., δω μεν 4. νμ]ρο οἶδο μὲν ΊΝΙΟΧ ἐὸν ἀεῑι «4γοζ. 71. ὃ Ὁ 

4βροῄοπ. Κῥοιιν, 87η. ἷκε ο 

:νομα τῇ κώμή πρὸς ολ. 

κέετα] 

ὁ Ἐναλέρντρ δ. 
0. Ανω, ἵη 4γοῦ. εἶναι ἀθες. Οειετί τὴν 

ΤΗΠ μή τἰνεδ. ὁ Τῆς Λιβύης ξευι, «αιετὶ τῇ 
η» 

Γαβαιζ. ἵῃ ὨΏίοηγε, ν. 926. «44 εἰ ρ]ητος. ΊΠοχ. µέσο 
ποσυπέ, ΄Ἠπυοι 4. 498. Ἠ Ὢλλων ἆγοδι ο 1 44, Ρα: 

/ 

ασ Ταῖπα, μὲ [ ή εο {ὁ φιιοἆ ϱιοη ἐπ) {τε ο) 
“πίεσε, Ίπείας ταπεῦγας ο[μπάμηῖ, : Ψοῖυῖτ, ὃ µεβο-' 
ῥίῳ Δίας εἰ Αβΐσπε Όε]εα 6ὰ εχ {επίεησία οδ[ξ ΟΡΟΣΙΘ- 
το” αἴηιε Ίτα πείς, Έταπτ Π1ρεί οἷας ατα οἶία ἆῑς- 
οτᾷςς. Φ6ΠοΙ. «4ροῇίομ. Κζ. 1ν, 1571. ἡ δὲ "Αιγυπτος. 
κάῑὰ μέν τινας, Πῆς ᾿Ασίας ἐσί. κώτὸ δὲ τας, τῆς Λιβύης. 
ες Δυάοι 4ε Μυπάο» αἴαπι «{1οἱεἶομῃ τηα]α νοςαπῖ». 

-. 3) 
/ : " τμ ζ να 1 - : α- «σοι: Μέχρι μέν νυν ερκωσώρου πόλιος] ΣΙ μΐ5 1: 

οὔ- οι ἠάήο 1 .ο, Λά{αῖραπι «4ος Τα} νεινα Α:. 
ΤΛΟΣ. Ἐν, 1Ψ. ρ. ο4δ.», {απὶοσϊς σο]οσῖ σας; πο η 
μὲν. ὄνωθεν. ἐν ΘἡΛῶν τῶν ᾽Αιυπτίων» καὶ ἐν ἕε τος τν, 
ῥέων ἄχφι Νόμφω», καὶ τι μωῤὸν κάτω ελα, ανν 

τέλει τοῦ μεγάλου βευ ΗΤΟ οι 
λος π. . ῥεύματος Ὠπιιά αΠιά ας Ἅρη ο σα 
Ώνε σεµγοη Ώείία. υπ. 1 Ροσ/βοίῶ ο. ον ααῖά: 

Σύρος: οα]αβς Αεσγρβαουτα τα. πε ὢψ δ δμτῃ ]α- 
βἱκίο {6 ηασαξ, ο παραβυπε αἲ αλδρι, ος σμὰ 
αωἰάςπι αἆ Ίωπο Εοττε πιοάσπι οβο στά: μαι ἔσί μικρὸβ 
ἁάτω κὠμη Ἱκέρκάσωρος ὄνομῶ αμα “πωμῇ". πρὸς τῷ ὅτς, 
Θιας σοππίαµο (αβαπρύΠεαΣ 46 ΤΠΑΙΟΤΕ απηπα αἆ Άωῃς 
Ἀσυῃ η Πθβ. {α16{ο. 1ῃ αΏΊπ1Ο 111 Ἠετοάστοα βῄκίας- παποβαπᾶ Αταμε Άπες Ῥταεοῖρια οκ Ρητις νίτο ἀοί να δρ, 2ος ἀθύεικως. | θα, 48 
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1. 

νε .” 8" ν - «ν ο) 

κέεται τάδε « τῷ μὲν Σαϊτικὺν αὐτέων» τῷδε  Με- 
λ 

” .) 

δήσιον. τὸ δεβολβίτυώ φ΄όμα καὶ τὸ Βκολικο 5χ. ἴθα- 
/ 3 . 9 

αγυέα σόματα ἔφι, ἀλλ ὀρυκτά. Ἡλαθτυρεει δεο μοι 
» ! ΔΝ / 5/ 

τῇ γνώμη ὅτι τοοαύτη ἐπὶ Αί 06, ὅσην τυὰ εγῶ 
3 Π Δ 

9 . . -ω φ ε/ 

νόμο τὸ ἐγὼ τῆσι ἐμέωυτᾶ Ύγώμησι υσέρο περι ΔΙ- 
. ς Ν ο / 

γυπτον ἐπυθόμν). ς οι Ύας δή - Μαρέη. τε πόλιος 
. ... / 

και ΊΑσιος οἰκέωτές Αἰγύπ'τε τά προσθρα ἀ Λιβύη, 
ον 5.» ’ νοκ. ο} 

αὐτοί τε δοκέοντερ εἰναι Αίβυε χαὶ Εκ, Αιγύπτιοι, 
ο λ Δ / / 

καὶ ἀχθόμεοι τῇ περι τα τὰ 3 «ρησκ{ή» [βῥθλόμενοι 

Θηλέων βοῶ μάς έίθγεσθαι . ἔπεμγαν ἐ Άμμωνα 1 
4 τ 

Φάμθοι οὐδὲν σφίσι τε καὶ ΛΙγυτγτίοισι χοιΟΥ εἰγα]. οἱ- 
ω ; Ἆ 2 ς 

χέευ τε γὰρ έξω τὰ Δέλτα, καὶ ὃ ουχ. δμολογέιυ αὐ- 
ον { / / ; .Ν 

τοῖσι βάλεσθα| τε πάντῶν σφισι ἐξέίαι γεύεσθαι ὁ 
/ οκ 3, 

δὲ 9εὸς σφέας οὐκ. ἔα ποιέὺ ταυτα» Φὰς Αἴγυπτος 
εἶναι ταύτην τὸν ὁ Νείλος ἐπιὼν ἄρδει καὶ Δἰγυπτίες 
εἶναι τύτες, ἃ ἔγερθε Ελεφαντίνής π΄λιος οἰκέοντες;, 
ἀπὸ τὸ ποταμᾶ τούτε πίνεσι. ὕτω σφι ταῦτα ἔχρή- 
σθη. Ἑ σέρχεται δὲ ὁ Νείλος . ἐπεὰν πιληθύῃ, οὐ µόνο 

4 / 3 αλ ἳ ο ο / ὦ 5 

τὸ Δέλτα, ἄλλα καὶ τὸ Λιθυκᾶ τε λεγομύε Ν χω ἸΟπιοὰο Ώε]τα Ἱπαπάας, νεταῖῃ Θἴ]απῃ αἰ]αυ]ά 6” 
/ 9” τω,  Ὁ ο» ο] ; 

ρε εἶαι, καὶ τὰ Αραβία ἐιαχἩ. καὶ ἐπὶ δύο ἡμερέων 
΄ / ς οἱ. λ ο. 3/ , ο 

ἑκατέρώθι οδόν, κα] πλεῦ ἔτι τούτθ, καὶ ἑλασσο. τὸ 
, ο”. ϱΝ / / / / ο / , 

«ποταµου δε φυσιος πρ!» οὔ τέ τι Ἑ ρέωνν οὔτε ἄλλη 
λ ον 5 ./’ 

οὐδωὸς παρἀλαβεῦ ἐθωνάσθηγ, πρόθυμος δὲ ἔα τάδε 
κα νναι. 4 / 9 / ς ο ὦ α- 115 : 

παρ αὐτέων πυθέσθαι, ὅτι κατέχεται μεν ο Ίδειλο» Γρ ρσβπιο Ραὶ απίπήο Ώεες εκ 11ςεορποίσετε, οὐῖ 
/ 3 ω” 2 ο. 

απ'ληθύων απὺ τροπέων τῶι ἵ Οερυέων ἀρῥάμθόδ επι ε- 
ἀαὸν ημέρας" Κ πελάσας οἳ, ἐς τὸν αρθμὸν τε]έων τῶν 
« / Σ. β Απ /. 2 εν). ΄ 

ἡμερέων ὀπίσω ἀπέρχεται, ἀπολείπων τὸ βόεθρον 
ὰ λ 4 ο ᾿ / »λ 

ὥςε βρα χὺς τὸν χειμώνα ἅπαντα διατελέει εων, 
.- ο» / ο ψ , 

χρι εἳ αὔτις τροττέων τῶν Φερυέων. τητέων ὧν περι εδε 
Ἁς -ι 9 ΟΝ ν« Φος ράλ βέῃ Ἆ ὧν 1. 

γὸς οὐδὲν οἷόο τ’ ἐγωόμην παραλα[θευ παρα των ΑΙγγς 
κ κ ον ώ / . Μιας ντίων, ἱφορέων αὐτοὺς Ίντινα δύναμη εχει ὃ Νέιλος τὰ 

- ΑΝ τρ ς / Ν ο» ”/ " ο. ο / 

ἔμσαλυ πεφυχέαι τῶν ἄλλων ποταμῶ. ταυτά τε 9η 
ο. ' : 3 ϱ/ / υτὰ 1 λεγόμυα βθλόμεος εἰδίναι, ἰσόρεο. καὶ ὅτι αὔραφ 

ὦ ' . 

ἀσ'ο- 

:-α Τὸ μὶν «4γεῦ.» 
τὸ ἐγὼ Εαγῖ5. {Γέ5. 
Τη ριαεσεἀεπεῖθις 

πΠ εκα ο Ὅ ου 

αποδείκνυµι τῷ λόγῷ, καὶ τὸ Ἄμμωνος χΡΗΣΆΡιν γεθο 

’ 

μέ-. ς κ. 
εοοπιῖ5 εε[ε Ρείενετει αά {οἰ(ασίαπι γητ[ᾳ5 ου 

ῑ Βαιοπισαΐς εείροπίωσι, ΜΗ1 ρτορῖδ» 

φαϊτϊσυπι, ιοί Ἰεπάεβιτι, ΊΝαπι φποά 
ῬΒο]υίήπαπι 6 αιιοὰ Ῥισοίσηπι ποππαταζν 
Ώοη {πι Παϊῖνα ο/[μα, [εὰ οΏοία. Ἠπῖς πεῶ1θ. 
ορϊηἰοπϊ, ἴπηίατι εδε ΑΕΡγρίαπι, αὐαηταα 
{ετπιοπο ἀεπιοπῇτο., τε[ιτποπίαπα εὔαπι 4ξ 
οτασυ]ὰσα, ααοἀ αὖ Ἠαιππιοπε οσῖ τεδάΙταΠη: 
αοά ερο Ρροβετῖας ααπῃ τα 1η απίπηαπα 1πάµ” 
χοταπι, εἶτσα ΔΕργριαπι απάϊν], Ναπι αἱ εδ 

υτΏς Ματεα αἳ ΑρΙε Ιποοίαπε ΔΕΡΥΡΙΙ Ρ4ΤΙΕΣ 
ΑάΠὶοῦ «οπΒπες, απὶ 6ἳ 1ροί ΑΗΊ, εἲ ποῇ Αἴ; 
ΡΥρι νίάεητατ, εἲ Ρετοῇ {αεγοταπῃ ΕΕΓΕΠΙΟ: 
πίας, εἴῖαπι τοο/απίθ Ῥοριις Εεπηϊηϊς Ρτο[!ρθ” 
η, πετάς αἆ ἨἩΠαπιπποπεπι, περαπῖες ἴλ6” 
αὔαπι οσσι ΑΕΡΥΡιΙῖ5 ΠΡΙ εσ[ε «οηπΙΠθ. 1187 
ῥίτατς επίτη {8 εχίτα Ὠείτα» πος εσ[ε εἰμςδεῖα 
Τίς Γοπιοπείς, ας νε]]ε ΠΡί {α5 ο»{ε οπηπία δή” 
{ατο. Ἠας ϱο5 ἆεις [ασετε ποι Ῥετπη]Πς, 1Η” 
αωῖεπε ΑΕΡΥΡΙΗΤΙ θ6[5 61Π. , 4ἰ1ατΏ Λή]19{1Ρ6Γ” 
στθς[ας Ἱτγῖσοι: απίαα Ιπ[τα Γρεπῃ Ε]εριαπη” 
Πο Ἱπςοίεπῖες, εχ ος Βπιῖπε ροῖατεΠῖ» Ε05 
θεία ΑΕργριίος.. Ηᾶς 1]]ί5 ἵτα οασαἰο γε[ροΠ” 
{α [μπι ΡΟΚΕΟ ΝΙΙΝ5, υδὶ ρ]ωήπιας εδε, ΠΟΠ 

ἴᾳς Ρἱαρας, ας ἀἰςῖεις Αξσαπα εδ[ε, ετ αἰἰσυδ! 
Αιαθίςα,: 1άαμε αττορίφια ἀιιοτιῃ «1 εγη 1162) 
οἵ απηρ]ίς αἀμις 6ο νε] πηπις. Ώε ουίας ΒΗ” 
πηὶηῖς παϊητα ηεαιε α [Παοετάοῖρας σε η 
πεαιε αὖ αἱίο πἱίο ρετεῖρετε Ρο!» {εὰ ΡΙΟΠΊ- κ 

Νας αααἲς αὈαπάαης ἀεβυαῖ, Ιπε]οᾶπς α 
βίτο [οἰ(Πτίο, αἆ «βπίιπι ε5αιε 4852 6ἳ ΡΓΟΡύ. 

αἆ ΠΙΠΙΘΓΠα Πογπα ἀϊστατη ταῖτοσεὰας, ΤΕΙΙΠ” 

9 πεΏς Ώμεπια: Ἱτα μὲ Ρετ οπηηεπι ἢγεπιεπη [δν 

νωπι. Ώε Ποταπι βία πι]]ο ααιι]ά οΠΠΙΠΟ 
Ροιμή ψετεῖρετε αὐ ΛΕΡΥΡΙΙΙ5 {αἱ [ιταηάο 1]]οῦ, 
αι γίπῃ 1ΝΙ]α5 Παβετεῖ, εξ παίυγα ἀἰνετ[αβ 65” 
{οι αρ «ειετῖς Παν]. Ἠῶς ερο ας «εΙεῦΓᾶ(Α. 
Γαηξ πο[σεπΦ! ουρ]άι15, εο5 ἰπίςίτοραΡαπι, ο αν 

ο ΙΠΟΧ» Τμπῃ Ιαν ενέα. ὁ Δὲ µου τῇ ἀντὸ. 4, 7, εκ Η. 4. νυ]σαίπι, πι ζην 
τοῦ. ϱ. κ. 4. τὰ οιπϊσῖτ (4. ουπι «494, ο Ἑκεοτρῃτ Ὀμίσεν. ς ον ἃ ο όοἈ. 

Κεὐλἡς οοιτῖσεραϊ τῇ ἐμεωῦτοῦ ννώμή σύνεργον ὃν παρ ᾽Αιυπτίων ἐπυθ.. ᾱ Λιβύης δε. ΠΟΧ. 

καὶ οὐκ ὠχθόμενοι «4νή. Ραι/. εἲ ἵπ πιαρίπε Βαγή. δι Θρησκίῃ -4γοῦ., [οὰ τῇ περὶ τούτων ὄρησω. Ναἱσο θρήσ εί 

Ἡ Ἔργεσθαι «44.9 εἴ 311: 
4.β. αΕ1 καὶ οὐδὲν. ὁ Ότα δερῦ. 1Η. 

Τη α]ῖς θερινῶν.  ἆ Πελάσως “γε. 

Ῥργής, Ίγες, ἆειπ. Ῥα5/. «44. λελεγµένα Η. «40/. 

εὔαπι { πµροτα ΟΡίρεη. εἀῑτίοπε., ΟΙ ΤάΤΠΕΠ εἴγερσθαι, Ὡς Η. 4.Ρ. 
«9Δ., χώρου Ίττος Ραγὶς. «4γοῦι }’. Ι. «Ιά. ΝΙΟΧ ἑτέρωύι 4γεῦ. { ᾖ1. 41 

} Κ. Ρα. Β. Ο., «44. οεϊετίφμο Εάάή., πέλας 1. 49. Βαν. { ποῦ 

ϱ Ο)]ρεη. Μ, 
Ρ.) 

παρ ρε ηρρτοτηβις “Ἕμβπς 

Ἐ ρε ΡΕ τΟΕ ΕΤΕ ον 4 

τοι. Τῷ μὲν Σαΐϊτικὸν ] 'Τανιτικὸν σοτήσεητες τησ] α- 
συπε» πεφε 4 Φ1ὀ0Πς ΧνΠ. Ρ. Γ1ρ4: αάἴαναπτατ: {- 

ααίάεπι Π5 τὸ Τανιτικὸν σόµα, ὅ ΤΗΕ Σαϊτικὸν λέγουσι 
ἐκ απιπε Ῥδα[ἤσο ἄνε Ρε]μῇο ἀῑνετρίτ: Πεγοάοε{ να- 

το οκ ΦοῬεπηγΏσο. (τεᾷο ΓΙΝΟ Ἠμῖο», αιία ρτας[αδτι]- 

παπι Δαϊήσαπί ταάοραῖ., ΠοπιεΠ νεπἰδίε, ΑΛάάαπι Ρ/α- 

Ἰοηΐς οχ ΤήήΙπεο Ῥ. 91. Ἡ.. Ν6ΙὈα» ἂά Ώδης Τοπῃ ΟΡΡΟΓ- 
ευπα. Ἔςσι τις κατ' "Αιγυπτον ἐν τῷ Δέλτα, πεβὶ ὃ κατὰ 
κορυφὴν σχίζεται τὸ τοῦ Νείλου ῥεῦμα, Σαϊτικὸς ἐπικαλού- 

ενος νομός τούτου δὲ τοῦ νομοῦ µεγίςΗ πόλις Σάΐς αῖ- 

Δερυρίϊ]: νοῄσας δὲ πρότερον αὐτὸς }ὶ ἀκούσας ἄλλων λέχά'. 
Ί8πά αιοά νι]ρατας. τῇσι --- γνώμῃσι ὕςερον, ΡΙΟΙ εν 
εσίετ Ἱπ{ο]απς 1Π ΠΠεγοοέοο ὕσερον ἵμπρεητε ραςβτη οὐ 

«σαΓΗ {εουπᾶο.. Ῥτασϊστεα., ἂς {πα {ο]ῖας ΠὈ]ουπαιιε 10 
αὐῖεμ {επτεπία» νὶοῖες πἠπΙπιηπα νώμην Ροπῖτ πα] ξ”, 
το Πηρυ]ατῖ, ΥΛΙΚΕΝ, 

10ο, Τῇ περὶ τὰ ἱρὼ θρησκίμ] ἹΜαλαϊκίοπι, {4 Μ55. 
εχοπιρίο Ῥυααϊνίδίεπῖτ, θρησκήΐῃ. Οιιοά «4γεῦ. Πϊα εἳ 
0.47. οτηῖε, ἵπ ἱαστο ον. ὈζΠΟ]ῖα α [οῦ/ῤομο ΡΝ- 

{ 

ών 9 τν 

προς ιο Ἔοό ο Η οώνα 

σμς ΠΟΠ ππα]α παάτοπίιΣ Βγος/ο ἀῑδρηταῖα Ρ. 5ο. (ου{εΓ 
(αγ 66061. 1Ν. 1. Ῥ. 94... ΠΟΤΗΠΙ οδΗΙ απ], 

92. Ιζα) τὸ Ῥουκολικὸν] Παπά αἵτει Γηβαιῦ. ἵπ Ὠ]ο- 
Πγ{. ν. 996. ΝΟΤΗ {εευτ5. Αριά 31105 4ε εο ΠΙεη- 

ημπι, Νο πηα[ε εοπροπῖεας ουπι Ῥμαιηίήςο ρήση 
τ., 33. ΧΧ» 7ό. Έτορε αποᾷ ν]άεπίας τὰ βουκόλι», {1- 
ὦ οι ατοπίπα ἀοπιεῖ]τα», Εαϊδίε» ἀείεΠρῖα εἰεραπῖες 

ας Εἰείοίογο Ἱ- τς 1Ο., «οδί/ε Ταἱο 1ν. Ρ. 25ο... ἴδῆ- 

ὕαιπ Ίσσα ραληλτία, αὰ Επήεπάας Ἰπβα]ας εἴ αά Ῥτας-' 

τα τοσοριασυ]α οομπποάϊσβππε Ῥοῦτα,  Είαπι α]ηηᾶς 
οορπίτυπι εδι, 84 ἘλατηΙσουπῃ οήυπι ρεΓΏπιήε[ο 16- 
ἴοποπι, οἱ - Ρα] {Πτα Ἑλεαρχίας Ώτε]ας» εί αά 

ροή ΦΥΠΕςάΕΙΠΗ. δ. 726. ρηϊβζαταπα {αΐ5, Ομας 
υἠᾷσπῃ οπηπία ρει[απάεηῖ» οβίιπα Ῥουκολικὸν εἳ Ῥματηϊ- 
εὔπῃ ποπ ἁἰκοτεράσε»ΠοπηΙ ης ελδίαπι ρατοβαοίμητ. 
96. Τὸ ἐγὼ τῇσι ἐμέωυλοῦ γγωμῇσι νςερον 1 οπἱσβπια 

ζοτεξῆοπς βς Ίσια πηῖΏά σοΠεϊππαπἀ8 ψ]άθητηΓ: Ίπεαηη 
ΦΜθᾷ με Άγημαι [οπ1οη 1) «4ΜΟΜΙ ΟΡΑΟΗΙΗΠΗ: τὸ ἐγὼ 
της ἐμωῦποῦ ψνώµης ὕσερον περὶ Αἰγύπτου ἐπυθόμην» ομοά 
βοβεα ΔΕΗ ἠηλο]]κὴ, ϱµάήη [ο ἷὲ «18ΡΊΡΙΟ {μθἱατε {η 
Απίπιωνη ἠπόμα λε. Ἐβικογαϊ ΑΠΙΠΙΟΗ Αἴγυπτον εἶναι 
ταύτην» τὴν ὁ ἨΝεῖλος ἐπιὼν ἄρδει, ἴη ομππάσπι ΤΕΙ1ΠΕ {εη- 
τεπάρτα ἃ Ἡς Ὁ. 1οῇ. Οοἱς]ή Ἰπαμῖς, οδίς Υάδητας 

ἐσὶ τὸ λέγειν τὴν προμήθειαν ΠΡΟΜΗΘΙ ννἐ 
πειαν ΕΥΕΠΙΑΝ, καὶ τῷ τοιαῦτα. ο ρα ο Ἡ | 
φέεω ἂε {ετπιοπε ν]ετητ Ιπτε]]εχῖςία: ὁμολογέρυσι 
γλῶσσαν οὐδὲν ἵπ ΑπΙΗ το 1. 142. ν 

17. Πελάσας ὃ' ἐᾳ τὸν ώριῤμὸν ὅτο. ο] 
ΡΗΗ] νοιοὶς παιηίτατ» πας ος κ 
{14 αμ{ε γευοραξ μέγα γήρας {η [ὗγα 
Πεγοά Ο/Η οΡΗ1Ε(ΙηΟ 61. ἷ 
οὐη{εβΙΟ 06. ᾳµο Ίπιτα τἴρας οορίεισ ἵτατιπι, 
πέλα δ' ριορανετὶς Ἠαες οἳ αἷῃ Όσπα σήμα 
50/ἱη. Ῥ.9 19. Ὑθτιπῃ θ5ς, ἵηττα Ἰάεπῃ [ογπιο (ρα υΠΙ ον 
ΡΟΓΙ5» θἰῑο Ίποτενθτας, ἁπαιπεπ ἀεστείσστα. Ομ]τό, ὐ 
τή ἰάες Σπ. Ῥ. 998. οὗ τοίνυν μόνον αὔξεται Τ ο 
ἸΝεῖλος 3, ἀλλὰ καὶ ἀπολήγει τεταγµένως ὀπίσω» 
δὸν οὐκ ἐν ἐλάττονι χρόνῳ καθίςαται εἷς τὸ ἐξ ἀχρῆς» 
σῳ προὼν ἐξεπλήρωσε. (ΟΙοήογις Ῥταεϊατθα 1. 389: ρε 
ΥΕΣΟ Ίάεπι Υο/εγ Ιπάἰσανατίες σαι]ίὰ ἀπρίταπάί ἀ πι 
η ἀἰς[εη{α τοτ (ομαάστιπη: Ίπδετ 4 ποηιμε πε[είο 3 
{οαὈτί πέλας ὃ' ἐς τὸν ἀριθμὸν τουτέων ἡμερ., 4ΜΟ 
ἅππι νυ]ρατο οετηίτητ. Πελώσας Ῥαμί]ο παϊπα5 
πληβώσας ἐς τὸν ἀριθμὸν (αρ. 7. Ίπ } 
ἁποίις ΤΑΊΠΕΠ ἀᾳ ον) 
πμ] Ἰαμίᾷο οοπίέατ, ρειβιπῖ]ες «4γοῦ. ετ ϱ)κά. 

Ὀ]σαῖα Ίπ δορδοος Ἐ]εξτ. ν. 996. τῆς νεωτέρας 

κατὰ 

Μ 

μὲ εαῶΣ 
Οὐ]ά επἶπι Ἠΐς ας 14074 α 

4 ἀεμθ. 
6οι 36 

αλἰπὲς πα πώς 1 
οἱγεμΗου οιή15 ππεπιΌταΏαε» 

7. Πλ 

σε ρε ββ Ἀμοόσ-α 

ἳ 

Δ 

:. αερα σε 

ρωγ. 



Τιος ορίρίοηος ἄς ΜΙ αἀ[ξευῇι, Θ τὸ ϱ Ρ τει το 5 Ἡ 1. 19 
{οἷης οπηηίηπα απηηίαπα ππ]ίας α/]απίος αὐτβοςζποσγεεσὰς µοῦνο πάντων πὀταμῶ οὐ Μαρέχετών. 

ἀΑλλὰὼ Ἑλλύνων μέν τύες ἐπ'ίσημοι [αλόμωοι γεέσθαι οὔ 
Ἄορταρετει. Ώ6 απα ΤαΙΠΕΠ αθυια αιΙάαπη στο- 
ΟΤΙ, απαπι Ιηῇῄρπες νε]]εηι Παβετί {πρίεη- 
Πα, τπζατ]απι ἀἰκ[ετπεγάητς 4Ματάπι ορίΏΙοΏΙΤΠ 
ἆμας πο πιεῃείοπα αμϊάθπι ἀἱσηας εχΙππιο.. 
πΙΠ εαἴεῃις., τῖ 1]]ας απίμτη επι Πση]ϊβσατο, 

2). . σος ωχ σοφή, ἕἑλέξαν περὶ τὸ ὕδατος τούτη τριφασίας ὁδής' 
ην ο» ο 5 Ὦρ 5  ῶν ον ω ! 

τών τὰς μὲ Φύο τῶν οδῶν οὐδ αξιῶ μωησθηνα., εἰ μὴ 
εν οω ον ως ς ’ Δ ς ὕσο, σήμ]ναι βθλόμφος μοῦνο. τῶ Ἡ ἑτέρη μὲν λέγεὶ 
} 3 / ο (ας αι. λ , παγηπι Πα αἴε, νεῃῖος ετε[ῖας εκ[α ἵη σπις[αβΟΤθ5 3 ετησίας ἀγέμες εἶναι αἰτίος πληθύευ τὸν ποτα» εἩσ Βανίας οτείσαε, ρτοβίρεητες Νή]απι εἨ]ιθ- 

ΤΕ ΊηαΤ6. Άται! «τερτο εἴε[α Ποη {ρίτανε- 
Τυηζ» εἰ ἵαπιεῃ πας Ιάεπιαρῖι, Αά Ίρις { 
ετεβῶ 1η σαμς[α {οτεπῖ, οροτιεζεῖ ας απο- 
ασε Παπήπίρας, 4π6εομηαιιε οἴε[Πίς αἆνετ[α / Ν Ν .] Ν ο» / ᾖπαπε, Απιῄϊίςς αἰ]ού]ά δρέησι, ὁµοίω; πάσχευ καὶ « χατὰ τὰ αὐτὰ τῷ Νεί» 3 αὐ]ά «οΏίηβετε, εἳ 1άεπι 
αὐοά 1ο, αἳ εο αἀλιις ΤΠᾶΡΙ5, 40 ἴθηΙΙοΓα 

. ουππι {πε, Ἱπροςί]]οτος Ππέτης οχμ]δεητ. "δαης αὐτεπι πίτα {π Θγτῖα, πια]τα ἵη Αβιῑσα 
Πμπήπα, ας πΙΠΙ] ταὶς ρα Ππτάτ φυα]ε ααῑὰ Ἄτεμαπι Ἀῆας, Α]ιοτα οςτ ΙπΠρΙεπ{ῖοί ααἱάεπη, 4π.π1 πες απ ἀῑδία οςε; τς ἵαπηεῃ ἀῑσατιτ, 
αιοᾷ τος εοτ, αἀπηίταρι[οτ , αυ50 αἷς 1]απι, 
4ποά αὖ Όσεαπο Βατ, ἴρεμά εἰβοσια: Όσει” 

ΣΠΙΠΗ νετο οἴγομπιβπετο οπηπεπῃ τετίαπῃ. Τει- 
ηα ορΙπίο, τς πππ]το πποδε[ήκῄπια, Ίτα Ίοηρε 
{α]βεῄπηα εἰ: απῖρρεο απα εἲ Ίροα πήλή] ἀῑσις, 

Ἱπαπατε ἆε Πῖνε: ρπΙπιππι ας τηθχίπιαπι τβ[ῇ- 
ΠΠοΡΙΙπΙ Ρετῃβρεητίρις ναπῖϊβ, αῖ αὐ 5 ἔ6- 
διοΠίρης εαά1 {ρίναπι,  θεζυπάππι, αποά ϱᾳ 
Ῥιαρα Ἠπα Ιπρηρις αἳ [πε ᾳ]ασῖο Ῥετρεϊπο 
εί; {αρετ πίγειη απἴεπ, αἱ οες]ά1ῖ, πεςθ{6 
ΟΙΠΠΙΠΟ ἐδῖ Ίπιτα αήπαιιε ἀῑες Ρίπετε: υ.Τ6 
{ τη Π]5 Τερϊοπῖρης Πίηροτει, οἴίαπι Ρ]ηετετ. 
᾿ετΏιπ, ἠοππες οὐ [ία η]ρτι; οἳ π]νι, 

αἴαπε Ἠτηπάηερ 1]ς ρεγεπηατε ΠΟΠ ἀεβπηπῖς, 
ο Ρας 4ποαμᾳ, αμ δογιμίσῶ ρίασα Ε- 

ξιεῃῖες, αἁ Πως Ίος {6 | 

τη ϱᾳ Ρ]αδα, Ῥετ απαΤῃ ΒηΙε θε οκ αυα Βποτα ἵη- αἱρίε ης, ᾿Ρριο[εξιο. πἰμίΙ Ἱοχαπα΄ Εδίες» 35 απειπαἁπιοάΏπι ποοεςβτας ατρι]έ. Αἲ 15 απ ἆᾳ Όςσεαπο Ιοᾳπιτας {ηῇτ, αἲ οσουἶτηπι ἀείε- ) . 1] 2] 3 / ” Ὅην. χ Της Γαρη]απι, σατοῖ ονἰόδλοπο. ΊΜεαια επἰπηόρέχει έλεγχο. ου Ὑάς τνα ἔγωγε οἶδά ποταμό «69 Π]]απι πονΙ Ώυνίαπι, ααἱ Πε Όσεαπις, {εά ος Ποπιεη ορίπος Ἡοππετηπα » αμ: θ[ίαπῃ 
-- 8ἣ» 

α Ἐπησίους «4γοῦ., εἴ .{αερς 64 {ΟΙΠΊΑ. ΔάΠρΙε Ίος 4/ ο 1, κατὰ αὐτὸ 49χ., οθίοτῖ οἵπι ή, κωτὸ ταυτὸ» Ἰονὶ ἀἰεοτιπιίπα, ο 4. 9. «41 4γιῦ. 2, Ραγή, Ὁ, νυ]βατυπι πιαῖωπε, Πολλῷ Κείη. 

/ ο Αλεκα ᾿μὀνεκωλύογτας ἐς άλασσαν εκρέευ τοῦ Νειλο" πολὸ 
ΑΝ λ “ ς ϱὶ τν 2.9 λάχις δὲ ἐτησίαι μὲν οὕκων ἔπγευσαν ,ὃ δὲ Νείλος τωὺ- 

Ἆ Δ ”/ αν η νε 

τὸ ἐργάδεται, “πρὸς δὲ, εἰ ἐτησίαι αἴτιοι Ἰσαν, ὃ χρη 
. ϱ ων 2 / 3 . 

κα τοὺς ἄλλες ποταμοὺς, ὅσοι τοισι εΤησιήσι αγ ΤΙ0) 

υ / / : λῳ' καὶ μάλλον ἔτι τοσούτῳ, ὅσῳ ἑλάσσονες εόντες» 
νὰ : ζ Ν ς ς 1. : . 5 1 . 

ἀσθωέςσερα τὰ Ρεύματα ἄαρέχοίται. εἰσί δὲ πολλοί 
ο ώ ώς ᾿ τς” τς ε μὲν εν τῇ Συρίῃ ποταμοὶ, πολλοὶ δὲ ἐν τῇ Διβύῃ, ἃ 

. σ ο) το κ] ς »ἕ η 

ιοὐδεν τοιούτον πάσχεσι οἷόν τι καὶ ὁ Μεῖλος, Ἡ ὃ' ἑτέά 
ΛΟρή, ἃ ανεπιισημονες έρη μέν ἐσι Της λελεγμόηεν λόγω 

.ν «ἳ ο ο. 9 ά δὲ εἰπευ» «)ωύμασιωτέρη' Ἡ λέγει απὸ τοῦ Ὠκιανᾶ 
ς/ 2 λ ω ἡ 32 λ ιο 
ῥέωτα αὐτὸν ταυτα µηχανασθαι' τὸν ὃ Ὠκέανον ΥἨ». - 

Αν / ρω ζω ορ. περὶ πάσαν ῥέευ. Ἡ δὲ τρίτη τῶν οῶι, « πολλὺν εὲ 
σου . ο. Ν ώ πιεκεσώτη ἐοῦύσα, µάλιγα ἔψευά-ὰι, λέγει γὰρ δὴ ς 

« ἠ5ούσ, αὐτὴ οὔδεν, Φαμένη τὸν Νεῖλον ῥέευ Ε ἀ τὸ τηκον {Π4ΠΙζΗ5 6 πινε Παπε[οεπίε π]αηατο Ν]ηπι: απϊ 
παπι εκ Λβΐσα Ρετ πιείῖος ΑΕιμίορες ΒΕΠ 
1ῃ ΑΕργρίππῃ εναθαι, εκ Ἰοοῖς ολ]ΙᾷΙς[πιής α 
ΠρΙάϊοτα, αποπιοάο αὓ πΠὶνα ῃιετοι» Ώςα 
ἡΜΙδΗς πηπ]τα {απε {1ΠΕ, αὐθ» αὐ]ς αἲ (α]ϊα να]]- 
π5 σοπ]εξίατο Ρος, ΠΟΠ εδ[ε ρτοραΡβ]]ε, ειπα 

ἁ ς π } 

µένης: χιόνος" ὃς ῥέει μὲν ἐκ. Λιβύης διὰ µέσων Αἰθιό- 
ων : 3, ” αν ον τ/ ο πων, ἐκδιδοι δὲ ἐς Αἴγυπτω. χῶς ὢ δῆτα 6 ρέοι ἂλ 

ων ἁ ο. ; ας ' αὸ 'χιόνος, ἀπὸ τῶν «ερμοτάτων τόπων Ἡ ῥέων ἐς 
τὰ ψυχβότερα, τῶ τὰ πολλά ἐσι αὐδῥί γε λογί- : ἴ ς ὶ λ οὗᾷσθαι τοιούτων πέρι οἵῳ τε εότι, ὡς οὐδὲ εἰκὼς οὐπγὸ ο. λος οπες ού. Ἡ, / ο εν. 5 Ἀχιιόγος Ρεευ. πρῶτον µεν χα ῥεγισον καρθτυριον οἱ 
ολ δις ος ο σα ο τμ Τὸ ἄέμοι παρέχονται, “γέουτες ἀπὸ τῶ  χωρίων τητέω! 
-εβμοί: δεύτερο δὲ, ὅτι ἄνομβρος η χώρη, καὶ ἶ - 

ο 2 πμ ΗΝ / ο τη : ο.) κρύφ-αλλος Φιατελεει ἐοὺσα” ἐσὶ δὲ χιόνι πεσούση, πᾷ» 
7 Στ ταν 5 ) ς / / ή / Όσσα ἀγάγχη ἐπ] ὑσαι ἐν πέῄε ἡμέρησι, ὡγε εἰ ἐχιόπζεν 

5 ὕετ᾽ ἂν ταῦτα τὰ χωρία. Κ. τρίτα δὲ, οἱ ἄνβρωποι 
ὑσὸ τοῦ καύµατος µέλανες ἐόντες' ἰκτῶοι δὲ καὶ χθ- 
λιθύγες δί ἔτεος ἔόντες οὐκ. ἀπολείπασι Ὑέρωοι δὺ 
Φώγεσαι τὸ χειμῶνα τὸ ἐν τῇ Σκυθικῇ χκώρῃ γωό» . 

4 ο” » 3 . ο κ ο αὰ εοπίεταπῖ ἨγΡειπα-όομθο, Φοϊτῶσι εε | χειµασίη ἐς τοὺς τόπως τούτες, ευη, 81 1ΡΙτΗΣ νε] απαπτ]ηππσππαπς πίῃρετοι  εἱ εἰ τοίνυν εχιόιζε πι εἰ καὶ ὁσοῶ ταύτην τὸν χωώρην» δὲ 
ἡς τε ῥέει καὶ ἐκ, της ἄρχεται ῥέων ὁ ἄειλος» ο ἂν ὢ 
τούτων οὐδὲν, ὡς ἡ ανάγκη ἐλέγχει. Ὁ οὃἳ περί του. 
Ὠκεωοῦ λέξας, ἐς αφανὲς το μύθο αἰγωείκαςν οῦκι 

3 ὴ ο ι , Ώχεωω εὔντα" Ὅμηρο δὲ, ἤ τα τῶν πρότερο γε» 
99 

{]ᾷες ἵπ Αεργρεῖο {εΠΙΟΠΕ ϱ. 991: κ ήν 49: 
:4 ᾽Ανεπισημοτέρη «4γεῦ. Μοχ ῥωμα”. 

7 ̓ Αποτηκομένης «411. . ϱ Ῥέεί πο. ὃ Ώε[ε ιδ. δρ θ] φυκρότερώ οι! 4. δί ὦ ον ζά ο ο τμ λος ον κν χρότερῶ οτι 1Η. ἵπ Ρανίς, 4. 0, ὧπὸ θερµοτώτων ῥέων, εἲ ψυχρότατα» ΤΙ «44. «ἄπιῦ. 77. Μος ὧνδρ' γε 4. «ΐ91., εποΠΗσαπι ρ]ετῖααα {ρειηαπε, ὁ Ακρύσαλος γοῦι. ᾖ 14. ἳ 1Η, εἶπι 4νχ,, τρίτον ζεάά, Ῥοτίο ὕεν 4γεῦ, ραυ]]ο απΐε,  { Νε. (ὐ1 φιγόμενον ἵπ Ῥταεσεάεπάβρις, ΟΤΑ ο/ερῦ. «4γοῦ, δν 14. νχι, να]ρὺ πεμαδίῳ. ή. 49ξ,. τα αἰῑς καὶ ἐπεμπα. 44. Ρο9/. 401, . οτα Φὲερῦ., ἄν τι τοῦτον νυ]ροί 
ἡ ὃσ. Πολλοὶ μὸν ἐν τῇ Συρίῃ ποταμοί] Βυπεφιἰθήφηαες 6τδραέ {εἠιοπα {ὐγε[οδή, Ῥχιβεητεί νότο ἂς ΝΙΚ. Ὃν ας Εδίε επἰπί ρ]ητας ἵη ὀγτία Ώιν]ος,ενο]νί ἵα ΄ Ιπὸγοπιρπᾶς γεαη. πάς. όν ον οσα ΤΠ4Το ππεαΙεσάπουπι, ο το 1Π {οἱεμι οσεἰάθηίεπι  5δ. Ύσαι ἐν πέντε ἡμέρησι] Ίση. βαῤγὴ1,. τ. Ώρ. τον 

1 

ο(]α ἴοπάεία, πο ΏόγδαΠ]. 
{οηι» εἴεβας Ποπ πηαρὶς ο (ορ 
ας ἱαρα. Άνε οὐδέν λ 
ἑδπέρως {ρίζαῖ6, πε, 

πἱ απῖάεπι { πιεπηπ]ς- «οτΓεζΕΙΟΠΕΠΙ Πιεπῖτο εχρ]ο[ῖε ἀγοπουζης, {166 οἶία» Ἱερίεπιπῖοπε α παπι οεε]άθη- πήπίπια πηο[οΓα, «4. Οε]ήμε Ν. Δες, ΥΠ 4- μας Τὲ ΑΦλλον ἀπὸ τῆς ἄρκτου ἥπερ τη Ίος Ίοσο ἀἱερυίαναταί ποῃ Ππο Δ/ο/2ΡΙ εακαΠοπε», σΗζ6. 
2 4ΡΗΑΤΟΣ Ἡς» Ρος «{γγ/ζογε]ο Μοιοστο]. Π. 6. ; [ο] ης αξ αζαα ϱ/υ]αἡ{ 6 1 Ὀίούογας οὔ (οενανῖς α α 26.5 /εη1ρ1σΗ θήῥογίαε ΙλεηιογαΕἰς[βπς οξ ασ ῥ 12 99:11 αα ου 1ν]είοπε, Ώο Ό6 ΕΥ Ί0η [115 εκβ/σ/αέα)1 ῥγο οΡηβεγέα Ῥρ [μεσο ο ὁ 

οληῇ Ώ Ῥταείετε σαρίεῖς πα. Ῥετῆς απο ος 
ἱ ως ταπα πουπΗ1 {το πημςς ἀἱδριτοξίο: νοτδα» αὐας οι Ια πάς έμπι Άνοτο ΠΟΠ τεςεάιπε, Β2ὴᾳ, ΑΕαγριϊ Ίποο- ος Ὃ λα ος. «ο ἷά Βρίης μἶπο οςι ΝΤΕ, Μο[,τ. ρ. όσο, Α., οτηο[ῖτα, Φείαίς, ἆ]μ. οαᾖδῃῃ 1 ΐ ο, ο .. ας Ὀείσ] τὰ ϱα4επι 1 τερίοπα οσσυραϊτως, 7. ἠαί]ο, οθῃῥεγέω 0η [ωηἱς ἐκβ/οΡαίαηη:, Ὦ 

εἴσβῖς αμίσπα» αἴηιο εοτώπα π ΝΠΗ, αεβατο οχυηάκη- 
τς Ο[Ηᾳ νεηεπιεπία βατ» αὖπα νοίρτυτα 

οξ, 

(ζοπής ή! ο 18, Άρο. 5η. 
ἈΕβγρα Ῥ.55. ΊΝεθΙα 6ᾳ ἵαπιεῃ πῖζῃ ἴποτθ- ΜΙΑ ἐπί ἄδροβια αι, πα 

πει 

τα ῥ/υ]α/ὲ Τε 76 
πο; αρα υαπι η] Ίη 

τοϊμᾶς 3ΤοΦο, ορῄπα: 
Ὅτᾳφ σοε]ῖ Ἰαδίταπη ος οἵνπια» Πο αμο {εσίριος απε Ἠα- 

Πεγούοίο ΒΗ]δίε., αιιοᾷ πυπο εχ 1 
Ώταητ, Ῥοπιητ οππι ἆθ Πέοο ϱ) 

1 α τα (α δρ μοτ ὅτων τόπων ὅτο,] Ψυχρότερα οοπ» Πορτηαςῇ αμε Τανίς νίταπα 1ΤαΠβΈβΙΕ Ρ4ΝΟ16 ροςε Π]- πἴμς Ο Αΐσος τ. Π. Ῥ: ἀαα. α η. 4 αιρυ ταῖς Λἀροβτο «4 νοπι ἀἰεοις ρ[ηγίοίαπι θΗ/Μίος δε μζ Ίος βαίς, ρος Π- 
/ 994. δρ 2 ν ν 

τῃς ὀμκουμένης ὃ Νερο, δι μὲν γὰρ ἐν τῶν θερμοτάτων Ίνα πηλιὶ πήτιπα αοοἰά(ε» «οζϊκίπιος ντος (οΐουας ὁ Νε ος Αρ ὃν μας 2 α» ποσ]οδὴ ΠαὈυΙκίε; Ώυας οοπ/: αυ ῥέρων. θεα ήπα Ίο] κα προϊὼν εἰ ἧπτον ὁμε αἀθο οὔροτπα» Πεβὶ εα 
ο 

ὦς' 660 τῶν τὸ πολλὰ ᾖον «μήριὰ πολλά ἐσι τατ ἂε αάι Ίπίμπ «οἶοΤΕ 6ἵ στη]ρις. εορᾷ ΠΟΠ: 
ος «ά Ποῦ Ἰηονεο, ος / { Ῥταρτοήτ Ο. Ν. ΤΝ» 2. ομὶ Εωγίρίζής οοἵπυσπυπα Ἠε- ύρια 3 {οΠΤΕΠΠηΠΙ Ἄγορς » Εἴ τεκμήρια Άνε Ῥταειείήτ ϱ ο. Ὁογυ/Σ, Ραμ]]ο ΑΠίς Ίδη. ν. 1497: Ξἀσοππασάα, , 

5 

λρώήα, ἡμβέρλα ηημ[ία αὔβιη ν]γο, Εῇς, Νεο ἂν 5. Πνταμὸν Ὠκέωνῤν] ο ερᾶσπὰ Ίδρτυσα 18 η 

ἡ 



τ τὴ Β Έ Ῥ Ο. Ὁ ο ἶ τν Ί τν. {επιερῖς ἃς ΝΠϊ αμθα, εαππσαας ταρίτααὃ. 

9 συ .ο - τά. ο-- ῴ ἡώσ 

νοµέγων ποιητέων, δοχέω 4 τοὔνομα ἑυρότα ἐς τν Απησμιοζαπι Ροδίαζαπι» απαπῃ Ιηγεπῖρέες, 1 | 

ποίησυ ἐσεείκασθαι, Εἰ δὲ δὲ μιμγάμθο γώµας Ῥοξήσαπι ΠΠιπἡκ{ε.  Οποά Π οΡΙΠΙΟΠΕΣ, 435 
| ᾿ να ἳ τει 4ξ ν το) σι ἀφανίων ἀποδίζα. ΤῬτοβοί[αί, Ππηρτοβαητείη 11 1ρ8ΗΠ1 ΟΡΟΙ 

τς ο ο, θαιὁ Νζλ ὅα- οἶ δν οεου]Ώς ἔεηγα {επτεηῖαπα, ἀῑσααι 4πάτε 
σθαι, Φράσω δότι μοὶ δοκέει 5 πληθυεσ ελα το {Όημ νἱάσαταέ αθαπάατο ΝαΦ ὤῃατο, ΗΥ-. 

/ Ν όρ 5 ή οι  δῷ 
«έρεος, ΤΗΝ χειμερνὸν ὥρην ἆ ἀπελαυγύμθος ο ἡλιο, Εν Ῥειπο τεπηροτο {οἱ ἀερη][α α- νετετο πιεαϊά 
ο» » « ”” . - . νε} 

της ἀθχαίης διεξόδε υπο των η έβχεται Τη ρε Ηγεπηες 1πςεά1ῖ Παρετίοτα ΑΗἱςς. Ότ 

Λιβύης « τὰ ἄνω.ὡς µέννυν ἐν ἐλαχίσῳ δηλῶσαιρ παν αιῑάεπι 6ἵσο Ῥτενίβπια ἀεπιοπβταπᾶο, ἴο” 
3, ο” ᾿ 3 ) .» ς . . ο . . 

εἴρηται" Ε ης γὰρ ἂν ἀγχοτάτω ή χώρής οὗτοςο ἴπα ἀῑξίαπι 65. Ειεηῖπι ἆθις Πο ειΙοΠ” κ αν ο ρος ο ο ανὴ 
Φεὺς, χαὶ κατ Ἡν τα, ταύτή) οἰκος 5 δν τε ὑδά-Ζ548Ε ΤΕΡΙΟΠΙ ΡΤΟΧΗΠΙ5 ο ον ετ δν | 

- Νς 9 ζει ωω ὃ 

των µάλισα, καὶ τὰ ἐγχώρια Ρεύματα µαραίνσθω Ἡ «απο. δν πἝχμος Ἱητο ἆπά ο 
- ὰ. ν ο αρ ἠἡρῆ. ον, Ἰ εδῖ, οἳ {σατυτίσίπες Ιπάϊσεπας απππΊητῃ αἴεἰ 
ποταμὼν. Ως δὲ 69 πλέοι λύγῷ δήηλῶσαι, ὧδε έχει, να ο τό ορ τα. ὍΌτ  απτεπι Ρ]ατίρας νετοῖς ἀεπιοπῇσο 
δεξιων της Λιβύης τὰ ἅνω ὁ ἥλιος, τάδε ποιει, ἅτε με, Ίτα Ἠάρος, δοἱ Αβίας Ππροτίοτα Ῥεῖ- 
διὼ παντὸς τὰ χρόν Ἡ αἰθρίε τὲ εύντος τε Ἱέρο πᾶ ππεπης, θα ε[βεῖε Πᾶπι 4ΠΙΠΙ Ρος ΟΠΠΠΕ [ΕΠΙ 
κα] ταῦτα τὸ χωρία καὶ ἀλείνηρ της χώρης ἐήσηρ,θοριις Τι {ετεπας αἲτ ἵη Ἰδεῖς τοσ]οπῖρας, εε 
ἵ εἰς ἐόντων ἀγέμων ψυχρῶ γδιεξιω», ποιέει οἵόν περκαί 1ρ5ᾶ τερῖο σαάα»πες νεπεῖ ΕΠἱριά1, ρεταρ!αΏΒ 
τὸ «)έρος ἑῶθεε πτοἰέειυ, ἰῶν τὸ µέσο τὰ ἑρανῦ. ελκειγὰρ εί» αμαίε ατα ἴαςετε οοη[ιενῖε πιεᾶῖΣ 
ἐπ᾽ ἑωῦτὸν τὸ ὕδωρ' ἑλκύσάς δὲ, ἀπωθέει ἐς τὰ ἄνω πηεδΙαπα «ΩΣ αἆ [ε επῖπι ἵταβῖτ αα παπα, απ. 

ος’ / νε / Ἰ / ἕἴαπιαπε 1η Ππρειπα αδὶρῖε Ίοσα; αυ αΠῃ {α[α- 
ἳ ἀγού]ες δὲ οἱ άνεμοι, χα δἰασκιδνάν]ες μα, . ο το ευ Χάρι, ο αιξ. δες δὲ οἱ ἄγεμοι» κα! 9ιασχ ἧ ς Ρϊεῆτας νεπΏ ας ἀἴεβραπιας Παιε[ασ]ιπῖς θἵ 

σσγέοντέςν ὃν τε /ότος, καὶ ὁ λὶψ, ἀθέμων πολλον τῶ Πες ετ αβ]ςιδ, πηπ]το γοπίοζηπι οπηπῖυτη ΡΙΝ- 
πάντων ὑετώτά]οι, 1 δοχέει δέ µοι οὐδὲ παν τὸ ὕδωρ τὸ νἱο[οβπ.  Ὁπαπαπαπι πηΠῖ νΙάσιητ ΠΟΠ 
ἐπέτειο ἑκάσοτε ἁποπέμπεσθαι τοῦ Νείλη ὁ ἥλιοον ΟΠΙΠΕΙΏ Ἠηπποτεπι απΏααπι ΤΝΗΙ {οἱ ἀεπηίιτθ- 
ἀλλὰ καὶ ὑπολείπεσθαι περὶ ἑωύτόν, πρ]θομον δὲ τα ον | ο. π ας ο ο τος μα α 

ο ς 9) 9 / . / 

κά ας ἀσπέρχέ]αι ὦ ο. ο. ον, ας οι ροή τηε Ί]μης Ίαπι ποτ αμ 4 καιὶ τὸ ἐγθεῦτο Ίδη ομοίως πο πάντων ἕλκει Ἱ πόΊα- 
ας ντ σας ον ρα ,  Ἠαππίρις αΙες αι ππος, πιπ]τα 1ίς ρία” 

ο ως δὲ ν τς ὀμβριε ὕθατος συμμισγομέη ψιαΙ αηπα εκ ἱπιρτίρας οοπητηϊχία», Πτροϊξ 
πολλου αὐτοισι» ἄτε υομθής τε ΤήΣ Χωρής καὶ κέχα- εττα Ῥρετ Ρ]ανία τπαἀε[αξία αἳ ]αοιηοί[ᾶ, 
ῥαθρωμέης, ῥέμσι μεγάλοι τὸ δὲ 9έρεος Ἡ τε ὄμβρων Ἱπαρπα Ώυυπε: Δε αῃαις, αωηπι ἀε[ήτιαπει 
ἐπιλειπό]ων αὐτες «καὶ ὑπὸ τὸ ἡλίε ἑλκόμυοι, ἀσθε-ο5αῦ Ἱπαρίρης, εἲ α {οἱε τταβαητητ, Ιπιρεσα 
νέο εἰσί. ὁ δὲ Νᾶλοε, ἐῶν ἄνομβρος. ἑλκόμοος δὲ ὑπὸ 1πε, Νις απτεπι απὶ πρήρης σατος, {Ε 

ο λα  μοος πογακῶν τοῦτον τὸν αγρνου οἰκέτως αἱ πατάς α [οἱεν πιεττο [ο]ας Πυνίοτπα | 
που ἠν οκ ρω Ὃ σοι ΧΡΟΥΟΥΡΙΥΤΟΣ ο ἵεππροτο Βηῖε πια]το {5 οχ]]]οτ απαπιρε 

| .  αὐταρταυτου [θες ' οδλῳ υποσεος τρορη να 3 ἐρᾷ0. Άαιε. απο επ Ῥεγῶαιο (τα Ε]εη αι [ τότε μὲν γὰ6 µετὰ πιάτων ο Ἡ υδάτων ἴσου Ἑλκεταίν οπΊΠθς αημθ, Ρας ἈΥΕΙΠΕΠΙ γετο [ο]ις ιπᾷε- 
του δὲ χειμώνα 5 µουνος πέζεται, οὕτω τον Ἅλιο γαό- τατ. τα [ο]ετα σθη[ιἱ ἨατΗΠῃ ΤΘΤΗΠΙ ε5[ο σα15” 
µικα Ρ τούτων αἶτιο εὖαι, Αἴτιος δὲ ὠὑτὸς οὗτος κα]ὰι [απι, Ίάεπι Ίδεε, πιοῷ {εηιοπτία, αμέλος εδεΣό 
γνώµη τὴν ἐμὴν, καὶ ΤὸΥ Ἱέρα ἔηρο 3 τον ταύτη εἶναι, αδτίς βσοὶ ἵπ εα τερίοης, ἀππῃ Ῥοτιπῖε εΓάΠ5” 

ο 

| διακαίων τὸν διέξοδο τ αὐτοῦ. οὕτω τῆς Λιβύης τὰ ἄνω λος ας Ίτα Ίεπρει ΑΠίςΦ ΠαρετΙοἵα 
{ Ἡ ᾧ ς ορ , ν. ι ». όρος αἰε κατέχει, εἰ δὲ Ἡ σ-άσι ἤλλακτο Ἱ ὡρέω, ἕὉ 3 οοΗΠΕί Ωιοά { ἵοπροτυπα. {αΠο ᾳ 9 ον | ο ο ά αν, εἷς ὡς ) λύά ας ΠππππίατεϊΙς, εἲ 1 αὖα σῳ] ρατίε παπς ἄ” ' καὶ του οὐρανου, τῇ μεν υώ ὁ βορέής τε καὶ χειμώδ αμὴο Πιης ἐπὶ εἳ Ίγεπις, Τρί ααΏτί βτυ5 ᾗν ε, ... { λ μα Φως . 

| εσασι, Ταυτή μεν τε γότε Ἡ η φᾶσις, χαι.Τή5 µεσαμ- τατρ:. : ς 

| | τρ δα ορ ας ο θΗΗς εαβε ο Ι | ντ -ᾱ να ο. Ρεή "σαϊις εδῖ 1ο αηι]ο οδ[ετ: { ας Ιᾶ 
' 

) 

.- ος σος ως. ν Νο λος, / 5 

ταῦτα οὕτως χε» ὁ ἥλιος ἂν ἀπγελαυνόμθος ἐκ µέση Ἠαρετεπῖ, Ῥτο[εδιο Τοἱ απιοῖης 6 πισάίο «ὔ- ; ών ο σω ς ο ο» ο Αα. ων 4 ο εν ὅ { ὴ 

ἴ- τὰ οὐρανου υπεο τᾶ χειµώιος καὶ τὸ βορέω, Πϊεᾶν τὰ Ἰο αὓ Ἡγεπιε οἳ αηιἱ]οπα, πισλτει Πιρετηᾶ 
} ν . ν 3 ο Έα. 

ανω ο -- 
| α 4γεῦ. «401. α]ὶ τὸ οὔνομα. πο τὴν Ιἱάσιι ἆθπιπαπε αΠ{ὸ πο]/σίν. Τιμ ἤδη δὲ µε. νο... ὁ Π 4{ ! 
ι-- Βνο ὐτίων ἱά, ἃτο, ς ῆς δν. πληθύνεφθαί τοϊαμ]. -Ὁ Όἶαε θεμοὶ. οῤηνασπή ϱ. αοο. δὲ Ῥίε, ος, | Ῥη]]οίΊνε τν ε Η. 4. εἲ «γηβίάες τ. Ἡ. Ῥ. 941. ΤΠ ρ]ετίδηυε αἰ]ς ἐστά. ἄν. ΙΜα1., Ἱεά ρου ου βρε] 
; τῇς γὰρ ἂν ἀγκ., εἲ πες» εαεϊε τῇς . ὄγχ.νεχώρ. 6 Δίψήντε- ἀπὸ. ὅὁ 4. Ραγίε, τας 6ΗΠ] 4)εῦ. ή, 
| ὑ ΚΕΙ. ἐόντος ποἩ ες ἵπ 14. ει 9. ΊΜΟΣ ἵπ Ῥαε[. ὀλεεινῇς εχρΙΙσατΗ θερωῇς. { Οὖκ ὄτων ῄνε ἔντων ὧν. «4ο, 6ἳ 

ΙΟΣ ἔιωθε' οεἴεΠΙ κο) ἀνέμων.  ἆ Η. 4τλ., ο εἶκότως, 6ἳ ΤιΟΧ ΙΞοΓΗΠΙ, -/ Δοκέω 4γύ. οκ ὑπολείπεσθαι {4 
Ῥαν/- Ζημά. εἴ οἵα Φ1ερῦ. αἲ ὠπολείπεσθαι. ΄ 7 Ώεβι οἳ «Ίγοδ., Έπι ὀμβ. τοῦ ὕδατος Ἰάσπι οἳ Ῥργές, 4. Α, 7 5: 
τἶπ1 αὐτὸς, διά τε ὑομένης κε. 1 «γεῦ, κ. 19, ή. ἵπ αῑς πολλὸν. ΠΙΙ]ο ἀἰςοτπηπα, ο ΑΡεςι 4ο)  Μ. «ἄτλ, Βαε[ιν τούτου ΑΠ. θἱαἴΙΠΙ ἑωῦτὸς οὗτος «4γοῦ., ὁ αὐτὸς «49. Ῥαμ.. ο επ, οι «49.. οἵα ο { 1 
γοζ. ὀντὴ 74, «4, ξηρ, ταύτῃ ταπτῦπι. ΊΝΙΟΧ δικαίων «“γεῦ. οἳ {οτιαδία /ῥαήα, ο, 1, ο ὐτῷ αν ο ΙΠΟΣ 

σσ. το ΟΤΙ αἴ ς αν ως : 3 αὐτοῦ» εΧεερῖο «4γεῦ., εἰ αμεοιτ. 5 Συνέςηκε «4γεῤ., ΤηΠῃ δὴ ὁ β. πλ 

πετ Ἡ. Ἐν 945. ποταμοῖο ” ορ .. σλο ᾷο- μας Ῥηυ]ής, ΟΟΠΕΗΥ 
δὲ Ποπίπες αᾳίτατυπε» (πεπιαάπιοάυΠι εΧ ή/άΡοµε πο- ἀῑσπηάα Ρτοίος(ᾳς, θερμῶν. αι 

κ. νίπιὴς 1. τ. Ῥ. 9. ΑΕβγρΕ απίοπ» ΠοιΙάεπῃ /οάογο. Πτεετὶς 44 πο αηε ἔρῶν, ος ος ν 

μας ορ δν λε ων ᾽ηραιίογα: {επιρηεία πΙΠ, πια 
πο οὐπίεβαπε; 3Η εκ πιατὶ Ὁσεαπο απιπίς ΙΠοχΕΠ]οΗ- να]; "εξ εἴτροπι οττοσΕῃι {οἨρεοῦ Ἱηρίηρετα, ΝΗΒ , τα, ουος έπεσα 1 ογάΊπεπι εοδρίε» ἀετίναραητ, «οἩ- πηῖ]α Ἠ]ς ὈογλΗρ Ρίασσε, {6ᾷ αωοᾷ ὡς «2;οὐ, ΡΙΟΝΕ΄ 

κε {ήλαπίιη ἵπ ῬαβΙσο Ρ. 149.» Ἠετοάοῖσα ηαες απι- ον εξ {οΠρίος Ίρθο αἆβυπιας 6, οο, δά1 ος μασ {Ε΄ 
τα.» . Ὅ.. αεπι ραΓΠςΙρίο ἐόντος, «Μπι απι{ογας, νά 
-3Α, Τῆς γὰρ ἂν ἀγκοτάτω ᾗ χάρης] Ἱηροπάϊτ αμλ]ειη- . - 8ο. Αλλὰ κο) ὃν ρα οφεῆ Ὑοβις Ίος, Ομί μή δὐ- 
εππηφας Ίς οροίατῃ (6, Καβλεῖ]υς απ σΗῇ.Ο. κα, αδ. ἴδιῃ Π]α οἶτσα {οἱ6Πῃ Ταµότά αφ αα ὃ αἩ τε Π[ἱ αὐπιεπίό» {εὰ Ἅδας νριότο ἘάἱΠοπθ. ᾖεάίσρο 1116 ΠΙΕΤΙΤΟ «7οπο- ο ππε Ῥ]Ητίηπι οἶῖπι Ῥοηίιαῇο, οσᾷστοτὃ [ολοι σσ; 

Ἰοδδοπα,ίως οτε, τορυ]ῇι Ί. ΒΡ 1ὰ τ, ο. :Ξ0- ὅσοι τῶν πρότερον ὑπέλαβον τὸν ἥλιον τρέφεσθαι τῷ ὑχρν τεζίοµς. Θες ἂς {οἷο ἰήκβπιπη: «4ῥίση. Ῥπαεβιε, ρτανίτοι ῬμΗ]οίορπς Μειροτο].Ἡ. ο, θεαμομεία 34 οχλ- 

ἀρχομένου τα καὶ δυομένου τοῦ ΘΕΟΥ. Οµξ αὐίοπι Λίοζε πιει νοσανῖε Φα/ιό[ως ἵΠ ο]. Ρ. ἆοα. . ος ο ο αθίητοπῃ αηἱ5. εἴ εΑΤΗΠΙ εβΙ δα, α1ἱε- α. Δμκαίων τὴν διέξοδον αὐτοῦ ὃς λἀποταίοπίεω 

ει ὈΙούογη Ῥ εκρ]ο[α, Ίμεσε 4ήίόεηη τν Ἡ. Ρ. 941. (ποηρο, αὐτῷ Ηεά, {Ἠπήεήτ, ας ᾖ ἀντῷ νε ἑωῦτό τν το 38, νὰ τει, ἩΜαὶο «4ἱᾷ] αἳ ρ]ησίηπι {σμεάαταπι», ατα ῖο. 

τα σοπίτα]ῖς αάῑναπᾶα εξ 116” 

| 

ων οι τακὔ ο οὐ ἂν. 59 

13 ο πό 

δ. Εν 
ον κο. χρῶν] Ῥοβ]αι 149 εἴτε- τεπι, αὐί {ο]ἱ5 τταπείτι οχοληἠσίσας, τείδττα, εἰ. 

ΣΗΠΙ Ἠκηδ. Ἡξ ΟΛιΙάΑς τορίσηις ςαἨάί Γης γεπεῖ Ῥτο ἵπ {αρεΠοσίους καὶ τοῦ τὸν Ἱέρα ------Ἱθροηίτ, 
τά. ού 



ϱ7Ώε απτα απἴοπῃ., ασ πη]]α ε[ῃ]αε, Ίος ππεα 

25Η 

Ἱῆς, Π πιοᾷο Ἀῶο , ετ οοπΏπρίπε, «σθρας,ἃ 

29 

4 

9ἱ Ἱῖμο αποαμο Πμ]]αε αυχας οείς, Γοπάμαι ἸΜΙ ποιο ες 
Τε]ατίοης (ου φαΐτα, Ρ(απιπιθιὶομί Ειμβχαξο, ία Ε]ς- 
Ῥμαπιίπεη 

Εν 

Έυτορᾶ, φπεπιαάπιοάυτη παπο ΑΕηίζα: Ρετᾶ.τοάνω τῆς Ἑύρωπης κατάπτό νῦν 3 
Ψταηδαπε ΟΠΠΠΕΠ Έμτοραπι, {αοετει, ορ]- 
Ώος, εαἀειι 1Π Ίδιτο, απξ πηΏς Εαςῖτ 1η 1ο. 

{ετι ορϊπῖο: να]άο σοπ[οηίαπειπι 65/5, 6 16: 
615 Τεγν]άῖς πΙβῖ] εχ/ρίτατε απτῶ: απἱρρε απσβ 

2 30 ααιο Γρίὰο Ώατε ραμἀει. Νεταπ μῶς]5ά 

ποτε; ΙΝΗΙ ἵαπιεῃ Εοηῖες ΏεΠΙο πθαιε ΑΙ» 
ΒΥΡΗΟΤΗΠΙ, πεαιε ΑΠποτάΠΙ, πεαε στᾶςσο- 
ταπα» αι] 1 ςο]οφυίαπι ππεςυπα νεπετυπΕ, {8 
Ώο[ε ΡΤοΓεκ[ας 65ἱ, Ῥγοϊῖος [οῖραπι {αοτΤΙΙΠ 

1Πετνε τεταπῃ Ίῃ ΑΕΡΥΡιο, ἵπ ρε μαῖ: 
αι ΠΠ] 1οσαί ν]ἀεβαιυτ, α[τηαης {Ε 14 Ρτο- 
επ] ἀπρΙο ποδίε. δίς αυτεπι ἀϊσερατ, 66ΠΙΙΠΟΒ 
εδις πιοηζεςδ, σαςππῖρας 1Π ασυΓΙΠῃ τεπάεΠ- 
Ώρας, 1π πιεᾷῖο 97επες ηγῖ5 Ῥοῇτος Τ Περαί- 
5, ει Ἐἰερηαπήπα: αποταπα Ὠπί Ποπιςῃ 66- 

{οἳ ΟτορΒ1, αἰτοῃ ΜΤοραϊ, οἳ οκ Π[ογηπή Π1οη- 
ΏΠτη Τηεβ]ο ΙΝΙ1 Εοπῖες αΏγαί[ος, ᾖος εξ, [πὲ 
[ωπᾶο, Άπετα; σπ]μς α4πς ἁμπήάίαπι ΑΕΡΥ- 
Ρ{Ηπῃ νεΓ/ης εἴ νεηῖηπῃ ααα]οῆεπι ΒΗεΓ6ξ, Τ6- 
Πφπμπῃ ἀπάίπα ΑΕορίαία νοσίας αἴηιε 
αι ίτυτη. 
αἹεραι Ῥ{απιιπειίσμαπι ΑΕΡΥΡΗ ἔδροπῃ ροεῖσιΙ: 
Ίππῃ Πυῖᾳς τί Γεεῖσ[α: πατη 11πο Πιοπ[ιτος, ασε 
αηαίπος ο ρΙζοτΗπῃ εςξ, ΠηΙ]εΏας Ρ]άγΗπας ςοἩ- 
Ώπεηϊε ποχο, 18] 6ΙΠι ἀθεμη]βδίε, ἵαπιει αἆ 
{ηπάιΙΏ ποῃ ἀενεηῖκ[ε, δὶς αὐϊάσπι (ετῖρα 

τΕΕΒΡΕ, Ίτεες ἶΙ στὸ 

της Λιβύης ἔρχέται, 
δεξιοί]α δ' ἄν µιν διὰ πάσηξ Εὐρώπης, ἔλπομαι ποιέεέ 
ἂν τὸ Ἴσρω τά πτες γῦ ἐργάζεται τὸν Νελο, Τηὲ 
ἀθρης δὲ πέρι, ὅτι εκ Ὁ ἀποπγέέ, τἼγδε ἔχω γνώμη 
ὦρ χάρτα ἀπο «ερμῶν χωρέω, οὐκ, οὔεός ἐστι οὐδὲν 
ποπγέευ. αὕρη δὲ ἀπο ψυχροῦ τηος ΦΙλΕε ππέειν, 

ἵτα ΠΠε απεπιαάπιοάμπι εἴ {πε, οἳ αὖ ΙΠΙο ΄ Ταῦτα μένγυν ἔσω ὡς ἔσι τὲ καὶ 5 ὡς ἀθχΥν ἐγέγετο' 
πε τοῦ δὲ Νείλε τὰς πηγὰς οὔτε Αἰγυπτίω» ἔτε ΛΙ- 

βύων, ετε Ἑλλήνων τῶν ἐμοὶ ἀπχομένω ἐς λόγες» 
οὐδεὶς ὑπεέσχετο εἰδέναι, εἰ μὴ οὗ Αἱγύπτῳ ἲ ον Σάϊ 

οοπόλει ὃ γραμµατις,ς τῶ [ρῶν χρημάτω Της ᾿Αθή: 
ναΐη». οὗτος ὃ ὁ ἐμοίγε παίζεν εδόκεε, Οάμᾶος εἰ- 
δέναι ἀτρεκέως, Έλεγε δὲ ὧθε' εἶναι δύο οὔρεα ἐε ὀξὺ 
τὰς κορυφὰς ἕ ἀπιγμέναν .μεταξὺ Συύνης τε σπόλιον 
χείμυα της Θηβαΐδος, καὶ Ελεφωτίής' οὐόματά 

ο5δὲ εἶαι τοῖσι οὔρεσι, τῷ μὲ», 5 Κρᾶφι, τῷ δὲ, Μῶ» 
φι. τὰς ὢ δ πηγὰς τοῦ Νείλε ἐούσας ἀβύσσες .- 
τοῦ μέση τῶ οὐρέων Ὦ τετέων Ρέε' χαὶ τὸ μὲν Ἠμισυ 
του ὕδατος, ἐπ᾽ Αἰγύπτε ῥέεν, καὶ πρὸς βορέη ἄν» 
νεμο' τὸ σ]᾽ Ἑτερο ἡμίσυ, ἐπ᾽ Αἰθιοπίηξ τε λὶ γότει 

Όισᾷ απέείῃ αΡγοΠ Γοτεπῖ {οηΐες αοώς δὲ ἄβυσοσί εἰσὶ αἱ πηγαὶ, ἓς διά πείρα ἔφη τούτη 
 Ψαμμήτιχο Αἰγύπτε βασιλέα ἀπικέσθαι. πολ- 
λέων γὰρ αὐτὸν χιλιάδων ὀργυιέων πλεξάµεο Κ κάά 
λο, κατέναι ταύτη, καὶ οὐκ. ἐξμιέσθαι ἐς [βυσσόνέ 
Ἰ οὕτω µεν δ) ὁ γράμματιςλε, ἐἴ ἄρα ταῦτὰ θό- 

σµενα Έλεγε, ἀπίέφανε ὥς ἐμὲ κἀτανοέευ δίνας τιὰό 
ἀεσ]αταραι: αῖ «ρο ΟΡΙΠΟΙ νοτί]σες αοδάαπί Ταύτῃ ἐούσας [ὁχυρὰς , καὶ απαλιῤῥοίην πι οἷα δὲ ἔμβας 
1]]]α εδίε γα]άος, ας τεβαχίπα απίρρε αθπ ᾿λόντος τοῦ ὕδατος τοῖσι οὔρέσι, μὴ δύασθαι χατ]εὰ 
Ἰη{υ]ταηῇς πποηΏρας, πάς πεεαϊ ΕΗΠὶ αἆ µε Ἡ κατα πιρητηρίην ἐᾳ [βυσσὸν ἴέναι. Ἄλλε δὲ οὐ 
εκρἰοταπάιπη ἀαπιῖ[ας ἴτε 1 [ΗπάπΠἠ,  ΑΠπά δωὼς οὐδὲν 2 
80 πο αποβιαπῃ αιάΙΓ6 ποῃ Ροῖμ,  θεὰ ταίε 
αυΙάεΙῃ οἶίαν 44 ]οησ]κ/π] η Ιπάασανϊ πδφπε αἀ4ο 
Ἑ]ερμαπίπαπι θεπι Ίῃθε αά Ιπ[ρὶςΙεπάαπι 
Ῥτοίεξίής; απο ἵπάε ἠ]τεῃς 65, αιάϊεπΠὰό 
Ἰαπι ἸπαΙτεῃς, ΑΡ πήρε ΕΙερμαπΙπα αἲ [ηρο” 
Σ1οΤᾶ ευπΏ ε5ί ]οςις ασο]ῖν]ς, Ποῖ πεσαδίε Πε, 

δυνάµην πυθέσθαι. ἀλλὰ τοσώδε μὲν ἄλ- 
λ ἂν τα λο ἐπί μακρότατο ἐπυθόμη, µέχρι μυ Ἐλεφω» 

3 λ αν α λ Τίνής πόλιος αὐτόπτης ἐλθω, τὸ δι ἀπὺ ο τούτα» 
2 1 ς ὁ / αμ / / ” 9}, αΧΟή ηόή ΙσΌρεῶ. απο Ελεφατίγής πόλιος ανω ἰοὗτιο 
2 ι Ἆ ρω ον ζ ἀγαντές ἔσι χωρίο" ταύτη ὢ Ρ δὲῖ τὸ πλοῖο διαδήσαν» 
Τας ἄμφοτερωθη, κατάπερ βοῦ, “πορύεσθαι" ἣν δὲ 

ἨΏν]βιο πίπαπε αἱμραίο, ἑαπαπαίη Ῥονε, ΡεΙ-ηςἀποβῥαγ], τὸ πλάο 3 οἴχεται Φερόμεον ὑπὸ ἰσχύοο 
κας νι } λ ο ξετε: εἴ, Π αὈταπιρατας, αδίτε παν]ρίαπη, τη- 

Ῥϊατη Πακας Ἱπρείῃ.  Αὖεςῖ ααϊσπι Ἠὶς ]οσι]ς 
41 41ΠΠΟΣ ἀῑεταπή πανίσαιῖοπε: βία ΤΡ] Ίνα 
τοζτίιο[ας νε]ατῖ Μωαπάες, ἑὲ Γππῖ Πῖ ἀποάθ- 
εἰτὴ {5ῶΠ1, απο πης {ῃ πποάαπι επαγίρατε ο- 

ὁ «ο, η. αολ. Ῥσα/ αἲ τὰ Αιῤ. Βενήπι διεξιὸν ὃ' ἂν ἡμῖν 4γοδι ῥημά , αμ. Σέξιότο Σὲ 
ἀπὸ ποῦ Νείλ 11. ᾱῑ. 2 1. 4ξ. Βαε/. 1 ας ὄποπνέει 

Φο]]μο τν» το. [ρεέανῖε οτ «4{1β1ᾳ. τ. πι. Ῥ. 943. 
ὁ ΒειΠηρ]ε Ίαες ἱπργιάσηίαΥ ι/α2ο χνῖι, Υοςους» Ἱπρεήίο, } Ψμμμητ. «4γοδ., {1ο πηοτς, ΟΠΠΠΟΣ» εχοερΏς 4. 494. ΤΠ 4ο εἴ ἐμβάλλοντος. 
δν ἐς βυθὸν υπ Ρόι. οἳ «{χ. πιλ]α, 

71/10. ἳ, Ἡ. Ῥ. 944. Δεῖ Βατίς, Ο. 
11. χει, λμειας, | 

».τ4- Οὖν οἶκός ἐσι οὐδὲν ὠποπνέειν ] Έσι ου! οὖ ὡποικές ἐπ ἈζαΠΙΗ5 πιε]ης νἰάετμγ, Ἑεροιίτα Πδσαξο, πθ ΒΙΡΊΕΓΟ: ΠΟΗ ποσθε, ιή Πθφις ν], 87, Ρο]ήσπο 1ης ΠΠ] αὖ σας εχμα]ος, ἁποίυπη οςε: ΛΟΓΟ π{επάπη τας Γἱο(ογ. δίοµ]. 1. ὃ., Ρ)ἡμ]ως Ν.Π.ν, ο. “Ιάειρ. 461. αἴαυε αΠή. Ῥτησεπᾶου δρορῦραβης ἄς Ὑεηης Ρ. {ο7.. Ὠ ΕΠΙ πας 3 Τ6Τῃ πάνοσανΊε Ἀγούσεμε Ίνι(σς]]. πι. 36: - 16. Καὶ ὣς ἄρχὴν ἐγένετο] 8ου Ῥι 45ο. {1 αὐΙ τὴν ἀρχὸν εἸερεΠε: πΗ15 πευίτυπη ργο[σγ]οῖς, Ῥαξβπῃ 1άσΠι εοῖ ας ῥγογ[ς, φηοπιοάο εχ εππέπάπῆσης Ἠ1γὶ Ο616ῦ. Ταήπα, “Μπο[ης Γαπτοπήαπῦσα αὖ 1ο, ποχη οσα ἰο, Τις Ῥοβμ]απες,  Οµσπι αἰἠάσπι ἵπ πποάμπι «4ε[οδίπες ϱ0). {[ο0γαέεςο «4γγίαπην αἱῆαιιο Ῥ]υτος: ἃς αυ ῖ δις ο. 4 [οσηπίς Ἐν. Ο. ντι. ος. ς μας τς δὺ πηρὼς τοῦ Νείλου] ΜΗΙα Ἠιήας αερα: νο σο πρίν, ΠΟΠ αής πιεή ἀῑβήτοιϊ 
ον, Β]ερμαπίπον ὡς ὦληθῶς θδίο πέτρας. μεγᾶ τὸ 00 ΕΒΤἨΤῃΦΙΙ6 της (ή οχ ΔΕσγρβοτυπι ορ- Πιος τατεξ ςοπΗῃοῖς :ροττο α]Ηειάίποπα ση σπη τας. ἴαπι εδ[α» ΠΕ 15 πησῃ/η απ] ποῃ εαάαε, μα) τὸ θώὐ οὐκ ἐφιντὸν εἶναι ϱ. ᾱ- ο ο 

εὖκ ἐ :3ἡ Ῥ. 945. Ἐκ δεπεσα ποἩ ππ]εηπι ἄἲκοίο-- Ῥαπ[ῖα αἆ δοἡπ. Ῥ. το, αά{οπήρβε Ο) Φορ μει ους ετ- ξ9 ΠηβΗ]έε {οΠΡΕΟΠΙ, ας απ ά]τι εχοοροῖαξ, πανταπεῖο 94: Ἠ1 δρα τοῦτο γενόμενή ἔλενε]. Εαρίίσαι έρημος. 

ε 1Η. 491. ποὺ. Ραε[. αἲΠ φὲ περ]ίρυπε.. 
Ῥ. 1174. Κρωφ) εἲ Μωφὶ γε. -ὂ Τουτέεν γέδ. εοπαΏς ἀμαδις 

{ Ιζόλων «9.» εἲ ὀργυέων οΏπι «4γεῦ. { Οὗτες «4γοῦ. η 
3 ΙΜ. «494. αΏῖ καταπειρατ.,. κωτιεµέγην πΟὮ Ώαδετ «4γεῦ. ἔαπι 

ο «Ἠ. τί. 4γοῦ., ἵτπ π]ῖ ἀπὸ τοῦδε, οχίριια ἀΠ]εγεπ[ῖα. πες ααεῖρῖτ {{- 
εὐπι Γαυγεμέοι δὴ α]Π οΠ1Π65. ΊΜοχ διωδήσαντες «4γεῦ.» διλδήσαντο 24/41. εἴ 

{ 4, «εί. οἴξεται γοῦ, ν]σο Ίδεται. 7 πούτῳ τρ, 49. : 

του Ρο8. το δὲ χωρίο τοῦτο ἔσι ἔπὶ ημέρας Τέόσεα 
ερας π᾿λόος. σχολιὸς δὲ ταύτῃ, χατάπερ ὃ Μαίαγ» 
δρός, εσι ὁ Νέιλος. σχόνοι δὲ δυώδεκά εἶσι οὗτοι» 
τοὺς δᾷ τ τότῳ τῷ τρόπῳ διειπλῶσαι. καὶ ἔπειτα 

ο απ. 
ϱι' νυ]βαίπι επ 

ο Τὴν ἄρχὴν Βαν. 0. «4γοῦι αἆ Ἠαδει Ἱήπς 
7 ̓ Απηγημένα «ἄγεδι 

ϱὐ, τήνδε. 

εἰ ἄρω ταῦτ ἆληθή, δοκεῖν αὐτῷ δίνως ἐνταῦθω εἶναι καὶ πα- 
λιῤῥοίως τοῦ ποταμοῦ , εἲ τεξτε. ἹΝαπιαιιε τὸ φενόµεναν 
ΠΟΠ πῖαυ6 αῑα, α«πσπι αὖἶαε (πε σε Τεαρ(ξ σοπ(ηρΠῖ» 
Ο1. Κεἰείως Πὶ6 οὔταπα Ἰπίαπιβε ΝΠήσε]]. Τάρ{, Ψοῖ, να» 
Ῥ όρο.” υαπι. { 110ετ, εχρεπᾶε εἰ σοηῄάετα, 

96. Οἷά δέ] Οἱ νοσυ]απ Ἠΐπς δἰεςίξ, αιῖα ποΠ 116: 
πηπετας αἀθτίαπα νοςί οἷο» πῄπητα τα εαπΠυς ης. 
Ἰεχίφίοι ὦς ὠετὸς θρίπως. Όι ὅτε, ὅτε δὲ, εἲ ὅτε δη: 
{ς οἳ οἷα, {5ἆ Εεηιεπις οἷο δὲ, Ι6σιπτχ επίαπα τν 
Ἠετοά. Ίος αιΠάσπι επάαπι Πτηέχαζα ρ. 23 νο. 
παίδων οἱ ὑπαρχόνίων Ρ.7ό. 3τ. 169» 47: ο ώση, 
ΠΤΟ ᾳἩσφια Ίοσο νοσι]απι δὲ πεχυς πΕζΕΣ τν ν. Πται, πλ ο ενὰ λα ηυσᾷ νείαες. 
49. Ταύτῃ ὧν δή]. Ἔ. ὧν δεῖ Ἱεσι Ἅσμά». ο. 
ους ὥς ρρασίας το(Η τη], Ἑλάστα ΠΙΟΠΑ πα] ες {η 
Ἰοοῖς Ἠπετος, ο ο ος ὝΔικενέ 

40. Τοὺς δε τούτῳ {ῷ τῤέπῳ διεκπλῶσαι | Ώίσηγβως 
{οησύμης περ Ὕψ. 8εξε. 96. Ρ. 1532. Πατ/β81ορίς Ἠετο- 
Ἵμλεις ο πασα. εἳ ρεηρ]οΙταϊοπι αἀπήπατας,, ὁρᾷε, 
Ἱπηιήτῃ ὦ ἑαῖρε» ὡς παρρλΩβΏν σου τήν ψυχὴν διὰ τῶν 
τόπων ὄφει, εν ἀκοὴν ὄνων ποιῶν. Έτ (μηῖ ρτο[οξτο πάς 
ἑοπάσπεί δες Ίοηβό ειήσῄπῃα, ἸΑπίξεμι, Ππίητία ἵπ οαῖ” 
σπα αδίτε Παπ]. ρΓαε[ετῖ [10η] Το] ἑ119 οάίτας ορ” 
Εἰπάσε αλά περιεξτα {οσπης Ἰοηΐςα, ἀφίεῃ ο. με. 

Ρα 50: Απιξόέ 
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ττό 
Β Ῥ Ῥ ο Ὦ Ο τ 1 ΑΕιήορες, ἠπαλα Τακἱοπιρίο. Μετοξ σἠςισοροἶ» ΔΕιήο» 

Ραπα, ΑΑτοπιο]ὰ, Ν 

. όλα .- . .. Ίο κ ών α 

4 ἀπίξεαι ἓς αεδίω λεω, ον τῷ }ήσο «περιῤῥέει ὑσοροττεῖ, εἴ ροΐθὰ Ρεῖνεπῖτε Ρἰαπάπι 11. σαΠΠ: 

ὶ ο 3 αφ 
α) θ Ν λ 

ἸΜέιλος,ὃ Ταχοµψω ἔνομα αὐτῇ εσι, οἰκέασι δὲς τα 
3 λ 

: ν ο. ς/ 

ἀπὸ Ἐλεφαίίνης ἄνω Αἰθίοπες Ίδη ,καὶ την γήσῳ τὸ Ἡ- 

έχεται δὲ Ἡ σε λίμνη 
µισυ᾿ τὸ δὲ ἥμισυ, Αἰγύπτιοι. 

µεγάλη, τν πέριξ νομάδες ΔΙ 
ος λα : 

διεκπλώσας, ἐς τὸ Νείλὰ Τὸ ῥέεβρον ἥξεις; 
ω- λο 2 Ἀ λ 

λίιωήν Ταύτη! ἐκδιδοί, καὶ ἐπετα ἄποίδὰς, παρὰ Τοὺ 
/ / 

πό]αμιὸν ὁδοιπ'ορίην “ποιησέα! Ἡμερέων τεσσεράχοΐ]α, σκὀ- 

πελοί τε γὰς ν τῷ Νείλῳὄξέις ἀγέχεσι, καὶ χοιράδες 
διέζελθων δε 

«οὐ τῇσι ο ος ἡμέρησι τῶτο τὸ χωβίονναύτιόοποῃ Ἠσοι. Ῥοταριαιο ἵπ Εὐαάταρίητα ἀῑεδις 

ἐσ Ἕτερο πλόιω { έµβας, δυώδεκα ἡμέρας πλέύσεαι' 

καὶ ἔπειτα 5 ἴζεαι ἐς πόλυ μεγάλην» τῇ ἔγομά ἐσι 

Μερόη, λέγεται δὲ αὕτη ἡ πόλι εἶναι μητρόπολι τῶν 

ἄλλων Αἰθιόπων. οἱ δ' ἐν ταύτην Δία Φεῶ καὶ Διόν- 

σον μένες σέβοται, τύτες τε μογάλως ο 

σφι μωτήϊο Δυς κατέσηκε. φρατεύοται ο, επε 

σφέας ὁ 9εὺς τος κελεύη διὰ Ἡ «ἐσπισμάτω' σ
ης 

ἂν κελεύγ, ἐκείσε, ᾽Απὸ δὲ ταύτης τῆς πόλιο, 
πλέω 

ο ἴσῳ χρόνῳ ἄλλῳ, ἥζεις ἐς τες Αὐτομόλες» ον 
ὁσῳ- 

β3 ον 3 α/ να / 

πολλαί εἶσι, δι ὧν Θκ. οἷὰ τε επι πλεεμ. 
5 

βίοπεςνέµοται, ἆ τὸν 
Σο Ν ὸ ς . . Ἶ 

το ἐς τ νου ΑΕιΠιορίοις Ραίοπίρις: αμαπι πας” 

αγ 

Ῥωπα, πο {Πε ἁπ[α]α ΝΠ]ο εἰτοαπιῆαα, ΠοπΙΠΕ 
Γασμοπηρίο. ΔΑ) ΒΙεριαππα νεο ΓΠρεΠΙοΙᾶ. 

ἴαπι ΛΕτμίορες Ἱηςοίαπε ες ἁῑπι]άίαπι 1Π{αΙς 

παπα αἰτεαῖη ἀἰπιιάίμα ΑΕαγρεϊ. πίυίβ 

σοπρια δι ἵπρεπα Ραίής, αςσο]επεῖδης εἰ 

4ο τταἰΙσίεης νεπίες 1π ΙΝΙΙ αἰνειπι, αἩἱ 1 

Ῥα]αάεπα ἀδίαπι εβπά]τατ, 
Ίπηςτα Ῥεάε[ιή απαἀταρίηϊτα ἀῑεταπι Ρετος 

Ῥτοριετ Βυππες Σ΄ Πασι 1 ΜΠίο 4ο {εορυ]ι. 

ῄηήραπε οι (αχα ἔεαπεπΏα» Ρετ αι πα ἵΊρατε 

6ο Ίοσο, αἰτοταπῃ τωσ[ης 1ηρτοδ[ας πανΙρῖαπι» 
ἀποάθείπι ἀῑερας Πιρνε]ιετῖς, εἲ Ρροίζεα ΨΕΠΙΕΣ᾽ 
ἵπ οΡριάπτη παρημπα ποπηίπε Μετοδα, απ 
υτῦς ἔετιυτ αἱοταπι ΑΕΠοΡΗΤΩ Εδ[ε τπεῖτο” 

αἰός Ροῇν. Οπίμς {πςοίσο [οἷος ἀεοταπα σοἶαπῖ 10: 

ν΄ Ἵνεπι εἳ 140ετάπῃ, εοδαπε ΠΠαΡΏοΡεις γεπεταη: 

τητ.. Τον ατἶαπι 15 αἀεδῖ οτας]απῃ, οι. 

Ὠεἳ τε[ροηΏς, Ρροίεααιαπι Ἰρεπίας, εἰ 410” 

περ ἐξ Ελεφαντίνης Ἠλθερ ἓ6 τὸν µητρόπολυ ἱ τὸν Αἰ-Ζοφπο αἲ ἵρεαπι ΑΕΙΙΙΟΡΗΠΙ πιείτοροΜη ΕΧ Ε]ε- 
-ω / / / 

βόπω». τοῖσι δὲ Αὐτομόλοσι τέτοισι ὄνομά εσι ΄Α- 
ο δύ δὲ ο» ὰ ο Ίὰ λ Ῥ / 

σµάχ᾽ ὀύγαται ὁε τΏτο το ἐπος, χαια ΤΊ λλνων 
ο» ελ 3 ο Δ / .. 

γλῶσσαν, οἱ ἐξ ἀρισερῆρ χειρὸ παριςάμθο! βασιλέῖ, 
λ 2, 

ἀπέσησαν δὲ αὗται τέσσερις καὶ εἴκοσι μυριάδεο Αἰ- 

Αιτοπιοἷοδ, αιήρις Δατοπιο]ῖς ΠοΊπεΏ ε{ὶ Δ- 
-"ππαςα: ααοά νετουπα Ότεσα 1Ώ Ἡπρια 14εΠΙ 
Ῥοΐ]εε, αιοὰ αρ Πη]ῆτα τπαπ τερὶ α5ΠΠεητεδ. 

Τ5τὶ α πάπα ερ{εαῖ ΑΕ γρ! Ρε]ατοζες» ἀπςεηίᾶ 
’ κ η 3 ἡ / 3 η κ. ν΄ 

γυπτίων τῶι µαχίµων ἐς τες Αἰίοπα» ] τήτις, δΥ7δει «μαάταρίητα πα, αά ο ΔΕΠΙΟΡΑΣ 
αἰτίῳ τούνδε, ἐπὶ Ψαμμητίχη βασιλέος Φυλακαὶ 

/ 7 / 

κατέςασαω ϐν τε Ἐλεφωτίνη η πὸ 
λ 2Λ / 

λι προς Αἰθόπων, 
ο Δ ῥ ο» / ’ δὺ γα 

καὶ ἐν Δάφνησι τῆσι Πηλεσίηόι ἄλλη Φὲ προς" Αρα: 
3 ᾗ - λα 1/ 

ίων χαὶ Σύρων ;καὶ ο» Μαρέν στρὸς Λιβύη, ἄλλη. ετι 

ιταηδίετο µας ἆᾳ σαΠςία. δηῦ τερε Ῥ{απιππεα”. 
οἶιο Εαθταπι 1π ργΦ[/ῃάῑς οοἰ]οσαιι, αΠί π τε. 
Ε]ερμαπαπαιαἀνετίας ΑΕτρίορας» εἴ αἆ Ώαρί- 

τ πας Ῥε]αβας αἰά αλ νει[ας Αταβες εἰ Άγτος, αἲ 
Ίπ Ματεα αἀνέτίις ΑΠϊσαπ. ἸΜεα αἆμις 5”. 

αν ολ ο το κ ερ ων ον ο ον ος ς ' κ, ΄ Ἰ 

δὲ επ᾽ ἐμεν και ΓΠερσεων κατα ταυτα. οι Φυλαχαιε ὅοιαιε εῖαπι Ρετ εαἀεπι Ίοσα Ῥετίατηπι γα. 
” 

ο Ιλ νο ας 2 

χθσι, ὡς καὶ ἔπι Ψαμμήίχε ησο) χαιὶ γσ6 ο ο) 

ο. Δ ΦφρεβΏς’ οἱ δὲν ΐ 
ι 

Β- 
/ ' : να λ / ” 

λεφαντίνη Πέρσαι φρβρέεσι» καὶ 9 Δάφνήσι. τε ὧν δ)ι 
ών ο 3/ / , το 

Αἰγυπ'τίας τρία ἔτεα Φρερήσωτας ἀσέλυεοῦδεις τη 
ὁ ν ο” / ή, 

βελευσἀμµθοι, καὶ χονὠ λογῳ χβησά- 

Ἰοεαπίως, ααετηαάπιοάυπι {10 τεσε Ῥ{απιπιε- 
σἶιο εταπέ» ΏᾶΠ1 ετ αριά ΕΙεραΏ παπα, εἲ αρ 
Ώαρ]ηας Ῥετ[ῷ ἐχευδρ]αδ αδιΠΕ, Ουσίη μια 
ιπ]επηΊαπα 1 ρτΦῄά]ο Παἱς[επι ΔΕρυρ, πε: 

. ας σὸ. σ 3 ’ απ - ο ν ' . . ας 

µθοι, πάντες ἀπὸ τὸ Ψαμμή]οχε ἀποφαντες, ἠίσωθ5αης Υ1ΟςΣ «ΟΤοπη αἱιαυ1 εχοίρετεπι, σοΙΙΠΙΠΙ 
3 3 / / ᾽ 

ἐς Αἰθοπίη. Ψαμμήτίχος δὲ πυθοµεος» «εδίΦχε. ὣς 
. / } 

λέγων, καί σθεας 28ο 
9 , 3 ρω ᾽ λ / 1 ο 

πατρωθό ἀπολιπεῦ εχ, ἔα, καὶ τέκγα καί γυναιχας' 

ζωα | τῶ 

λ 

δὲ κατέλαβε, ἐδέετορ πολλὰ 

: 4 Ανιῦι Κ. ΡΙ ῬατίςΟ., Ἱὰ 9ο ἀπίεγαι, Πα, ἀπίξοι, πηα]ο. 
σ/ 

ος ἵπ «4πεζ. ἆ τὸν. δ ἐκπλ. ἐκ τοῦ έεθρον δεις, τὸ ἐκδιὸ. ἐς τὴν λίμνην «4γεῦ. 

“βσοπῇ[ίο,α Ρ{απππειῖσμο αὰ ΑΕιιορίαπι [δέ 
ΠαΠθευη ΤΠ ΟΠΠΏΕΣ ΡΗΙΑΥΕΤΗΠΕ. ὋΩισς, το αἳ- 
ἁῑτα, Ρ/[απηπεΒΙς πας Ιη{εαματας,, 6ἳ υΡ] εσι ἀθί6- 
ααμτῖς, πι] γετοῖς οῬίεσταρας, ἀε[ογίαθᾶ” 

τισ 

Ὅ2 φιερύ, ἵπ Ψ. εἳ Χόμψω. ε λΝοἈ 
ε 1Η, «4ἱλ. Ραε/. ἀεεδῖ εν 

αῑής, } Ἔσβλο 49. Ρο. 6 μά, 1, 7 οἥξεις ΜΗ. 408. ἀῑγεῦ., οἴπαπεσσεβίατοπι, ΔρεξεανΊτ Ἠαος δλορ. η Μερόή: 
2 Θεσπίσματος «γεῦ. | 

4{γοῦ, πό, κ. δΙεβῥ. 5. 1Π 

Ἑλλ. ἄγοῦ. ἴππι χερὸς σιερῦ. Β. 

” 14. ἄπ., 

-ποι ᾽Απίξαι ] ἵνα. ὄπαεσυπι απ]άέπι: ἀπίξεαι ἁιδῖο 

ναζαδατ» δί ἵπ νἰοϊπῖς 1 Ἱερεαπτης: τὴν διεκπλώ- 

σας ἥξεις οἳ ἔπειτω -----' δδοιπορίήν ποιήσεἂι. Ῥ. 002 9» αὖ- 
τις --δυώδεκα ἡμέρως πλεύσεαι» καὶ ἔπειτο (ξερι Ἆου - 

εὗατα παπα 1ν]ε Τη ἦξεις (οπου. ΟΙΝΑΙΚΕΝ. 

6ο. Τῇ οὔνομά ἔσι Μερό] Ὀείοηϊρίαις α Ὀ]ούοτο 10 

93. εἲ Φ4/ά0πε ΧνΠ. Ἶν Τ180., 4ΠΟΓΙΤΏ ἶ9α απΙΡΥΠ8 

ματ, Ἠΐς α {οτοτε Ίνα Ώχοτε αἶμδάέπῃ ΠΟΠΙΕΗ {οτι]- 

ταπα Ρειμί δει: {0/ερῥης 1η ΡΕΣΙ {οτε οαΗ ία ερῖ; ετ ἴαππε. 

αῦ ετιάςβπιο νο Ρε. Ἡ» 36. ειτοτῖς ρἵορίετεὰ 

τσι ευ1. Τα νίάς Γ4ῤαμ. ἵ Απποςμίςο Ῥ. 349. 41. ος, 
ος ᾽Ασμάκ] Ετβ πΙμῇ Ίος ἀς νοσαςμ]ο οοη(ΗΤΗΓΗΤῃ 

ο σο : οιέρῦ. 8γ5..εἲ ρηΊαπι {αμαβατσα 114161 ΗΠ1 

Εαν Πιήε: Έπέρος δ/εβΖσµη πον ΠΙΠΗΙ ἀϊσβάειε, {εὰ 
ΠΠ ἀμάππι ο ΛΙοβο ΠιεΦΙΕΙΠΑΠΙ Παγέηρις Τεοῖε Οεης, 

1.9 . 641. ᾽Ασχὼμ ΙΗεζἱοεί ουπι ΠπΙΗΙ ΑταὈησι νο- 
εασι]ο. Επίβαπι Ποῖαητς» οοπίεπᾶ!ε εἰΓ ζην ΠΟΠ 
το πῤηής οἳ Ααιπίοραϊα Ἠ0ς «μι, Ἐκ 
Ἠεταθοτυπι {6ΊΠΠΟΠΕ ᾿Ασμὸχ αισοεβνίε Η. Κεημάων 

Ῥ]εί, ἀε Θορήσα Τπα, αἆ λαυζά. 119 Ρ.97. ΔΙ ἆ- 
ἥα» αὖαε Ίπτο, αποϊρἰ αἀπιοάμη» παϊδ(α {αοἱο.. 18- 
σε ση {ἰοάογ.τ. 67. 

ο ἥσι τῇᾳσι ΠΗλουσιῇσ! ᾿ : 
44. εἳ αἰῖς Ίαος πηαῖς Ἱπτογρυπότα τεέτε ἀἱδροίαῖτ αἳ 
ονάἰπανϊε ἀοζκβπηης ην, Γωηίων αἲ 1ο Ο. ΧΧΧ. 9.2 
4ε]εῖο' 2 αὐοά ΥΟςΕΠ1 ἄλλη οχοῖρίε, δὲ, μάσιε ηΟΊ Πθ- 

οβεώτίο, Ὀρρύπας, υπ Ἰάρπι οι Άορῤανίως, 1π {86118 

/ Όσεςι ἵῃ «4γεῦ. αῖ πιοχ βασιλέος, 1οΏύΤΑ ΠΊοΥΕ. 1 Πόλι ἄσλ., πόλει νυ]ρον 

η Ῥ]όήδαιε αἰῑς ᾽Αραβίων τε καὶ. ́ Τάπι Σύρων «τοῦ. Ρα], "Ασσυρίων ΝὴΡο. ο Ἐλεφοαντίνην «ἀγεῦ, 

{ «40, Μ. Βου ατῶν Αι. Ρατίςι 4, Β.ο αλά. γοῦις Ἰενὶ ἀλετοπτῖα. 4 -4ἱ- Ῥαγίς, ή7έ 
Αυτόμολοι οϊαϊ ᾽Ασμάκχην. Η. Ῥασί. «49. οτα ΦΙερῦ. ᾽᾿Ασχάμ.  Ἠποα τὴν σῶ 

«Ῥτορ]είαταπα ΟΥασουής Τοῤῥπος, πος Ίοηῃσαε α Ῥε]μίο 
ἵπ [εὐηεγαγίο «4{Ηΐοη. Ῥ. 169. Οεἴετηπῃ το Ας {γῆς οοἩ”- 
πα αος {π 4. πι οίδ αᾱ ος . Ἐν ο σαι 
4Πιεπι ποππα] » ᾳμίάεπι Ῥ[ηπιοβσμας, . ΑεΩτΙΟ” 
ΤΗ. ΡοΙΕΠΕΙΦΤΗ ἀθιεάμτής. ΑΖοϊΙΠη ο γτῖας ου(ας(υπ! 
6.157. νε, Ψετηπῃ εα εκραΔἹοπο Πο Ἱπρεάίος» 400 
τΙμΗΝ «ποζ. εἲ }αὖΐσε αοσεἆαπι., οἳ 71] 148” 
επι, 
78. ᾽Αραβίων καὶ ᾿Ασσυρίων] 9αδ6ραηι! μία ΕΠ» 

αὐοά α Κεαμάο, οι λα, ο οιβη η. 
ει «βία, γη] εἲ «4{9/γΗ ρτοπαϊ{σης Ὑατοτίρυς 6ΟΠΗ: 
ΤΙΕΠΙΟΤΩΠΙΗΤ5 {επιρε Ωπιοῃ Πεγοζσές ὀγγίος 30 490: 
μὴ ἀἰφήησηῖε; Ἠΐς ἴα1ς οοττίσεπάμπῃ Συρίων αθίις, 
πίη ἆθ οβοάίδιις, φὖος πά Αθαγρεὶ βηες οοἱ]οςβΗξ 
Ῥβππππείσμις: αἆ Οπσπίσπι Δεβγριο {μπε οδιεέΏ ἓ. 
ταρος οι οτί Ῥα]ασίήπί: τῆς γὰρ Αρωβίης τὰ παρὰ νὰ 
λάσσαν Σύριοι νέμονται 1.. ΤΠ. 6. 19. Πο] ΠΙΟΧ Ἰαποίε τη. 

Ἀραβίην τε κοὶ Συρίήν. ο. 116, ὀμουρέει κἡὶ Συρίή ΑἰΥύσσβ" 
Οοπίσηῖ ροδίεπτ 1π 16 πηπίπης ἀπδοία Τ..Ἡ. ο. 158: 11) 
ς. 5. 6. ΟΙ. ΤΝ. 6, 30. ΥΠ1, 6. 90. νΑΙΚΕΑ" 

ὃς. οὖν ἔω] ολαῤαί., Γαία: οεία) ᾗεχ. νε [οσί” 
τοσ» ἀἰσίτιτοι]α οὖν ἐῶν. ᾖ[αεο Ρ. 8ο. 44. ὈΏεπιοββεήή Ε’ 

143. 96. {εᾷ αριά Πεγοί. οὖκ ἐδν πιερίαπ εδῖ 11 
188. αἲ ππ]τῖους νετρῖς ος [σα εΓεὴς: ος ἵπ 1060 μγ 
οἰάνος Ῥ/απιπιεΠε]ις σώ{εσιίας ης υεΓ2 οὐ/ε, 
οΓαλαὲ, Ώεοισμε Ῥεησίου οἶε[έγεγο «εζογ αδαί/: ἐδεεὴ 
τε (Ίος ἱπιείετο) πολλὰ λέγων, γάΐ σῴεαν θεοὺς οι ἀὶ ως 

Ὠοϊπαε ερτε[5, 

«ὔπααα ΙποεπίΗς, εο {μπιμπῖ εκρεᾶΙΙοπεῖῃ. 

ΑΡ Πας ρε, Ρε αἰτεταπῃ ταπίᾶπη τεπηροΓἶ5»5 

Ρμαππα Ῥετνεπ(Ἡ, παν]ραπἀο Ῥετνεπίες 2 

Ἐν ενω ΜΜΕ ΡΟ ΕΣ ΣΕ αιμα 

αι μμ εως σνρου.-----τα 

| 
| 
Γ 

ο τας 0: 

α-- ας ωας -"4ρε 

Ί 
ὃ ) 
Ἡ 
ἡ 
: 



ΑΕιμίορος επιομάε]. ως μοῖυς αἆ “απαιΙος-Πιεπίζς, ς-- ο) ῃ ρρ] τ μα ε τ.  λὰ 
ΣεΠΦΟἵΗΠὰ {είππο ουπη Ετοαίςλο ιο ἃς η  όμνας Β Υ τ Ἑ Β ρ Β, 18 ΕΕ 11. ἆ 1ρ 
Αάῑσα. Ναβπιοπυπα ρεναἱαηείμπα : ος ος 

τηταιε ραϊτίος 4εος ας ΠρετοῬ ΠχοΓεσαε ἀε[ε- α Γῶν δὲ τῖα λεγεται δείζαντα τὸ αἷδοῖο εἰπεῦ, ἴνθά 
νι 151 απΙάαπα Π]οτιπα Εατεατ οΠιεπ{ο γετε-ροᾶν τοῦτο ἡ, ἔσεσθαι αὐτοῖσι θθαῦτα καὶ τέκνα κάὶ 

ττο Γ ἷ5 ] ] ᾿ 11] 1 ο σαν : : 2 νε νν . ο» α]δίε, πρίσυπαυς 1ά ερ[οε, Ί]]α εεῖατι .. γώαϊκας, ὀὗτοι ἐπεί τεες Αἰθοπίην ἀπίκωτο, διδοῦ- 1 Ἄκοτες εξ ᾖδεγος οτε. ΠΙ ρορῖεαααπη Ίαν ο ους τὸ αμα ο ο. 
ΑΕιβιορῖαπι ρτοβεξΗ [1πε, [ε[ο ΑΕΙορυτη τε- ας ιο η , αν δα ντ 
δι ΓΓαάΙόεΓαΠΕ: 41ος Πα Ίτα τεπωωπεταϊαφ εδ, Τῷε αὐτιόῶρται, ησαν οἱ ροκ οκ γάτα 
Έταπι οἱ ποπη]]ϊ ΑΕΙΠΙΟΡΙΠΙ Ι6Πάεητες, 4ος Τῶν Αιθιόπω" ο. ἐκέλευε ἐξελώτας 5 πα παν 

9 . . “ ο» δι 3 κ π πΗπη. Πιφεα]]δ[οπε, -τεγταπι Ιἱοταπι 119Πέ Ι6ἱΟΦΟ5ΎΗΥ οἰκέοω. τούτων δὲ ἐσοικισθέντων ἐ6 τοὺς Αἰθίοπας» 
μον ἈΕιμίοροες, 5 «οἰοπῖς Ιπῖετ {6 σο]- ἥμερωτεροι γεγόνασι΄ Αιθίοπές , Ίθεα µαβό]ες Αἰγύπίιά. 
ος ] 1 1 μεν ; ο” ενω γρ ο ας κ να... ΠΙΟΠΙΟΙ5 - Μέχρι μέν νυν τεσσέρων μηῶν πλόθ καὶ οὐξ, Ὑγυὼ- 

111. ς Ὃν. σα Ρ . σα Β μμ, κ... ΝΑΝΟΙ Ί8ΙΙΗΤ ΠΙζΠΗΟΠΗ σχεται ὁ Νᾶλος, πάρεξ τὸ ἐν Ἀιγύπτῳ βεύματος. 
ΡΑΤΗΠΙ πανιβαΠοπεπα, Ρατίῖτη Ίτεγ, «ορποίαῖ- ς ς ν ρολο έσρί ρα 
-ττ Ί]]ας, ρτὌτει 14 4πο Βιῆε Ρεν ΑΕρβγριαπι. το Ὑσθ συµΡαλλομοῷ μηνό ευβσκο ναι , 
Ἴοἳ οπΊπῃ πιοῃ[ορ οοπιριταπεῖ τερεαηζας ἵπι  ΟΕΡΟΗΡΟΙ εξ Ἑλαφαστυής κ ον ος ος 
Ρεπά! αὐ «ο, ααἰ εκ ΕΙερΠαπιίπα αἆ Ἱος Ααῖο- Τλέε ΤτουτΏς, βεει δὲ ἀπὸ ἑσπέρής τε καὶ ἆ ηλΙ8 ὃυ- 169 
Π]ο]ος Ῥειρας, Ἐ]αῖς αἴεπη αὐ γείρετα εἰ {οί σµέων. τὸ δὲ ἀπὸ τοῦδε, οὖδεὶς ἔχει σαφέως Φράσαι: 
οσξα(α: [ία αηἰά Πτ, πεπιο Ροϊεδί Ρίο 6ΟΠΙ: ἔρημος γάρ ἔσι ἡ χώρη αὕτη ὑπὸ καύµατο ᾿Αλλὰ 
ετῖο Παττατς: , ; ο | . Ῥοττο ΠαΤΓατο» επι οηίπι Δε[ειτα ΡΙΦ ΓΕΓνΟΤΕ ο τάδε μὲν ἤχησα ἀγδρῶν Κυρηναίών, Φαμειῶ ἐλθέῃ. 

9δεᾶ τεριο. δεᾷ Ίφς αὐῑάεπι αοσερ! εκ αιΙβὰς- ὅτε ἐπὶ τὸ "Άμμωνο χρης΄βον, καὶ ἀπικέσθαί ααπα Οντεπαίς, οτί {6 αἆ Απιπιοηῖς ογασΏἱάΤη Ελ όώσΕ τος οσα” ταις 
16/8 ΟΟΠΙΠΠΕΠΙΟΤΑΡΑΠΕ,, οοἱσφμτοδαπε επι Ἑ- , ΟΥ τεεχο το μι κι βασιλεῖ τς 
ἴ6Ἀτς]ο Απηπιοηοταπι ταδε, εὲ εχ αἰῆς [ει- ἔν ον ναῦ ἀππικέσθαι ο ου λος Μελη» 
πποπ]ρας ἀεγεπῖς[ε ἵη «οπ{αρ]αϊϊοποπι ἆς ΊΝΙ- ὤ5 οὖδει αὐτου οἷδε τὰς πηγάς' καὶ τὸν Βτέαργοῦ 
Ίο, ἴαηφιαπι πεπιο ποίσετος εἶις Γοπῖος: Ἐ- Φφάναι ἐλθεν κοτε παρ αὐτὸν Νασάμῶνας ὤθθρας. τὸ 

νο, τα 1. ο ὀ ἳ 

ο ος. » λπαηάο ἂν πἀΤΟδὲ Έθνος τᾶτό ἔσι μὲν Λιβυκὸν, γέµεται δὲ τὴν Σύρτύ 
: 3 η λ Χ 1 δ-οωυ ο» , ος ε Ίνα ο » απ 6εῃς εδ Α Πζᾶ. τεκαὶ τὴν ἃ πρὸς Ἰὼ χώρην της Σύρτιος οὐχ ἐπὶ πὸλ- 

ἃν ΥΤΗΠΙ ἸηςοΙεΠΣ: εξ οΓάΠῃ Ὀγτίις, αμ γεῦς ό ἀπικοκένες δὲ τοὺς Μώσαιιῶ κωλοδ ολα 
διῖ αἆ αὔτοταπι ποη πηυ]εαη, Ἔος, 4μπι νε- ο ο ος ο μας 
ηϊδεηε “Ππτεττορατεητήτας απ αἱ αππρ]ίας ο. εἰ τί σας πλεον Ἵσω Ἕ ο ερηκὼν της Λι” 

Ἠαβετεητ τείοττε ἂς᾽ ΑΤεῖσες ἀε[ετεῖς, τοι]: ἡΕὖηε» Φάναι παρὰ σφίσι γωέσθαι ἀγδρῶ δυνὰς-ἑωύ 
{6 αραιά {9 Εϊδ{ε ᾳιιοδάατη νΙτοταπι. ΡιΦροῖοη-1ῷπαἴδας ὑβρισάς' τοὺς ἄλλα τε μηχάνᾶσθαι ἀνδρω- 
Πυπι Ώ]ος Ῥετυ]αηῖες; ἑο5, αππῃ Τη υ]τίεπι θότας πτρισσὰ, καὶ δὴ καὶ ἀπτοκληρῶσαι πεύτε ἑωὺ- - . "πας οω 9 / 1 ο» ὦ , τν ος εμπῃ α[α Ππρετνασιια Γ15- Ττῶ), ὀψομένες τά ρήμα της Λιβύης, καὶ εἴτι πλέον 

ο ο. ο ο ο... Ξ ω ρω / 44, 2 ' : αεί Ρ ΟιΡιοιππαςΣ σοι τῷ µε κατὰ τὴν ἶ βοριῖη «άλασσαν, ἀπ' ᾿Αιγύπε πεαάΊπεδ, ες Παπ] απαρ]α ν1[ασί ἐσίεη:, απαπ]. ον ξάμοαι µέχρι Σολό νο ο υτώἩ 
Ἡ αἱ Ἰοηρίκβιπα ἱπρεχίσίοπε Όσαπι είπα ορς Ε95) ΜΕΧΡΙ ολόεητο κβήρη” τελώτα, Της ΛΙ 
Α{ΓΙςΞΡ πιατὶ Γερτεπιτίοπα]ὶ οὈνεσίαπι Τάθγες Εὐῆε» αρ μωσονς άδας Λίβυες, και Αιβύων 

. οκ ο .. ολο 4 ει 1ήῦγαπι τηυ]τῷ σεηίος αὐ ΑΕογρίο 1πεῖ- ἔθνκα, πολλὰ, πλην ὅσον Ἐ λληνες καὶ Φοίγίκες ἐχεσι. 
. 

2 ς ο. : ιν μα Ριφτεχιπῖ ὕσαας αἆ ῬτοΠΙοῃ- Τα 6 ὑπὲρ «αλάσσης τε καὶ τῷ 1 ἐπὶ Φάλασ- 
ΟΠΙΗΠΠ Φο]οδηῖεπι, ααοᾷ Δίτὶςς αχ 0 ἀγθρωπων. τα χατύ δε «ένο μάνα ο μια σι ων αἳ ως λος ών ον | πο Ἰποπί» ΔΩίοσεσΙ η Λιβύη τα δὲ κατύπερθε της «)ριώδεος, ψάµ- 

αν Ίαρτα ππαπΏπηαπῃ οταπι, εἲ 605 µος τέ ἔφι, καὶ ὠνυδρος δευώς, καὶ έρημος πάντων; 
Ποπιίπςες, αὐ] αἁ πιατε ρεχΙΠεΠτ,α8 Γεε]ς Ίο. τι ο ος μιας θα Ἰμήήοδες το : ο. 

ΤΙΟΤ 
ὑς 

ο νψ 

-ὁ Ἔνλριη, Ῥαμέοι, ἵη χο]λαμῖς τὸν δὲ. ὃν, 4. Ἡχ., Ῥας[ αἲ σφίως αὐτούς αποά Ώοι Ἰωρεουιὴὴ 715. 1Π τεΠᾳΙ18 σὺν δέ. οὗ, «451, ΠἨΗ., αι. έ ϱ αυοά πο Ἱπρτοριμή. 7 ος ος ̓ τν ον ο. -γοῦ. αἆ Νοη εδ η 4ο). -ε 4, 7 Βατήε. έτες. ᾖς. ΛΑ, 1ῃ Πὸ εἲ 4τᾖ. τὰ 
πα οσα. ὧς η/ κ ν 244, λογοὺς περ) τοῦ Ἱείλου Ἔσ. 4. 4. 6 Προσηφώβην «4γοζ, 

μμ» "4 Δ.Π τῶν µακρ., -ἄγοῦ. µακροτάτων,  Βορῶην «ολ. Φτα πι Σολέρντοὲ «άν. ὁ Τελευ: τα! «40. Ἐπὶ θαλ. «44, γε. Ῥατίς, 44. Δ., }1ηή, δὲ. ὑπὲρ 1. «48. Ράν. λεν. Ἑ μλ σα 

τρῴους ἀπολιπεῖν οὖν ἔᾳ. Τ, νι 96. αἴαιο α1ἰδί ἐσυ αὐα- ος ο, να ο (εήρεῖ πιο ήοη ἠρηΐβεατι, 6076. Ῥοπί ΠΟΠ ἀθριεΓαὲ: σογης οοπΠάεταπά (γοπουίο ο, Ἄρου Ἡς, δ. νΠ, Ρ. 940. ὃ. ἐπήρετο ὃ Σεύ-. Ίατεῖε νιάερατατ ὦλλ' ἄττα {εὰ Ίος 4εαα {π{ηπι 16” ή τὸν παῖδα, εἶ πάΐσειεν αὐτὸν ἄντι ἐκείνου. (τὸν ἐρωσὴν Ἠπαιετεῖ ρεπἀεπίεπι, ΑἰΠεῖδ ρτο ὅτωμ' ΤΕΦΜΕΠΙΑΤΗΠ 5 ἀντὶ τοῦ ἐρωμένου) οὖν ἔιω ὃ πω]ο, ἄλλ' Ἱκέτευε μηδὲ ἕτερον. ΠΟΠ. ΤΟΠΙΕἩ Πεγοβοίο. {ειηρετ ΙοπΗΙΏ πιοτς ὥσσω {οτὶ- κάτοριαίνειν πεβαλα! ῥ16Γ οὔ[ευγαδαίζισ πουέγῃ 1 Ῥεπᾶ. βΊπσθτα ταϊΒὶ αμ]άσπι νἱάσπιμτ Οἶ]πι νυ]σαιΑλ- 
{1021ήΙΕΡΕ/. 1.. Ἡ. Ἑλλ. Ρ. 967. 8. ἰαπήεις ἆς Ογτο ἅἰ- λὰ τάδε. μὲν --- Γεὰ ὄαες φµἱάρη, 9ηβς ποπιρο ἀἰδεητις 

{μπιν α Ογεμαεῖς {μήε]]ο]. ---Ῥαμ]]ο ροςῖ Ηοτοάοῖεα 

ᾱι ᾽λλὰ τὸ μὲν ἤκουσα] οἱ /ὸη/0/ πο ῥος[ὲ λήρος 

τὰς οὐψ εἴω ναυμακεῖν Ποῖαῖ «εῥογίαῤα!ην. Αριά Τὸμ- 
ἂν ος ὃν ο αβοσι Ραρ[ος Ὀνταου[απος [1ος Ἡσπππο- (οπου. ἱπιοιρο]ανϊτ, νοείθης περ) σοῷ Νείλου ο Μ5. 
τος, οἳ, να, ὦ αἲς ας Σεγενημένῳ ἐνδιδόναι Τα Ἰπομίσαη». ) ο νΑΙΚΕΝ: 
μή ταρώ σώμα" εῶ ἀπονίσωσθωι. Ψεἴετηπι {ου 6. Καὶ ἀπικέσδαι ἐς λόγους Ἐτεάρχῳ] Ἐ [ει] Ίπροί- 

«89, Τῶν δέ τινο λἐγεταῇ Δίο ΡοΏη]αε θοἠρμ ων. ἵσπηπι Π]αάτοοί εἱοείοπια: Φμΐκαια νίάσε, πίῇ Π 4πποτε 
Γιοάο, αὖας Ο]. ζ2/ο ή, ος Ίων. πο ο. ΠΠΕΠΙΟΤΑΠΑΤΗΠΙ πἰπῖο οορουτῖαξ, εχ {οαπεπεῖρα» ἵπμᾶης 
ὃς. Ὠίάυτα ΛπζοπιοΙοσΏπή σε]ου. πι, Ἠεί[ρίσς 1 1 νἰοϊπίαπι πριαδία» ετ ορήπηο οκ. Ρἱειῖδαε οπδῖ5 

ή Ροβευπι ΕΠείος τς τσ ο ος ορίζυτῖας αὖς Οµά. αῦες[ο. 1 ἆποηας Ἱηπιμιανί, αμσά ραμ]Ιο βπῖα 
ἵπ Ὀλρόρεί 1. 67. εἳ Ῥ]μλαγοδί "η δν μαι να ει μα, σος ο 
- ο ώσὁ ο) ος τὸ ο οὐ ἃε 11/1, Πρβεηβα, ἵπ. βροηρβίαπι 4ὈΠθί6 8. 
Ῥεάσορτ ως ο τς ὁ αλα ον οσέμις ἐξέλονέας αΠΠΟΠΗΠΙ η Τί το ας πο 1 ον ἱ βρπας, νο 

Ώοῃ αῄστο ον τος αμ ον κά θαμ]άρπη Ὠχαοσῖς ΄αο, Ἡ πελευτῷ τῆς Διβύηε] ΜΙοὶς Ἠπες ἠπβϊσηε, οι]. 

τας" ΠΒΠῃ σαν ο πο η) ον ο αασὰς ἐξελῶν- Ρ{εγαῖ αὐί ᾗ γελευτοὶ τῆς Διβύης, απο ιπι συδῖς πιο 

ὁθτάπι αλα οηηᾶ! πα] πσσεῄτας, . 9» 1559. εί ᾗ τελευτῷ τὸ τῆς, αὐῑαε ΚεΚΗ 1επίςπΙΕν Θυιη 

πποτο, απος ο υμβαλλομόνῳ μες Ἱ Τη Πποπβυία τη. 
πΙΟΙΟΒ Ρο βδας Ἱερμαπαπε Μειοδα νεηης οι Απο: 
Ἔατ, ΛΟβΗΡΕ: Ῥ, σάς, ο πε» «ἰς[οπεῖε «4γἱβῥίαον Ο- 
απηδο εχ οποίας Φἰδεοτάίαα σαηε[α.. αιοᾶ ο 
ριῖς. ποζσρασητ.. ο μεμς  δις, Γπορο Πμπηστο απηδί- Ώρείοπος τοὺς ἐπὶ ῥάλασο «ανωςἸποντάς » ΤἨπι ὑσδό σούτῶρ 
τοι Φὰρ συµβ., Ἡ Νο]κοτῖς μις -4γεῦ. οἳ ῥά. σοσοῦ- ετ ὑπὲρ ῥᾳλΑσσής ες 3162 4;αο τερ]οπς Ιητεπίοζᾶ 
1ος) εοπἱεόχυΣ1: ος ΑΕ ααπεμαγοπν ας ϱἳ κ νο ας ας, Ιάεπιοὰο 1ν. 171, τ8τ.,6ὲ εκει” 

ἃ πώ 

ἔσι, ναίστιῖη ορίπίοΏε ΡτοπΙοΠΙΟΠΙΙΠΙ πο αι μοά 
6ἳ Π), 9... Αβίσλ6 νει Ἡς οεοἰάεμῖοπι ἰοἶεπι οεπεμπ 
Εἠκίο τΘπήππι.. ΜΙοχ. τῶν. ἐπὶ θάλασσαν τενοσανἰ, 
{οπἱριοτίς ποτ ο 6οά4: αὐόχοτΏἩ οὐ[εςμηᾶαπν. Λά-- 
{οἷει {πε ΔΠίσας ἵπ πιΘάΙΤΕΙΤΑΠΕἨΤΙ π]αγα ψειρεπῖες 

κλικ ον 
λάβα. ο ον 

ο πτν α7. Ἐπθ 



νο ος ΦΝΗΕ 

| αμ ώ κ αι ος ροκ ας πώ 
118 πι ᾷἷν δν «ΒΣ ος Ὁν τα α : η 

να Ν «οκτ ο κα ᾱ--ε . 1 9 μ .. τίς πια ἐπεὶ ὢη τοὺς γομίας ἀποπεμπομένυς ὑπο πό Ἠλικων ο ον ῑρι μα . ών: σα ον ἳ . ς ο. ν ο 3 κ. τΙ 7 

4 ὕδασί τε καὶ σιτίοισι εὺ ἐξηρτυμένουθ» ἴεγαι ταπρῶ- Ἂν πες μασ καν οφ ͵ 
ὃν διὼ τὸς οἰκεομόπς: ταύτην δὲ δεξελθώτας, ἐς ας Ρτοτίας να[ϊα, Ίρίτατ οο5 Ίαγεπες ϱ0 5004: Ἡ 

πο μαι παμπ αν. ; 1 - Ἂ ό μου ἀΙπι]ρίος, αηιῖς αἴαιε οἰθατί Ρτορε!’ 
τὴν. Ῥήριώδια ἀπικεσναι εκ ὁὲ ΤαυτΗ Τ τρημαΌῃχιδίος, Ρτίπιαπα΄ ΡεΓ τορίοποίη ἠνίδίο ΠαΡί- 

λ ς ἡ 9 π . . . λος ἤ 

Φιεξιεναι» τὴν 99ὸν ποευμωους προς ζεφυρο Οπέμο ταῖαπι» Ἠαπε ρεππεῃ{ος, ἵΠ 1]απῃ Εεῖπαια ρε 
διεζελθότας δὲ χὣρον πολλον γαμμώδεας ο ολ- νεηὶδίε; εκ εα Ῥει {ομτμάϊπεπα τγαης]ν]ς{ε 1Ξ6Γ. ᾿ 
λῆσι ἡμέρήσι, ἰδεῖν δή κοτε δωθρέα ο πεδίῳπεφυκότα: {αε]εηῖες αἆ νεπταπι ζερηγταπαΣ Ρεταριαῖο 
πα αθρο. προσελθόντας» ἄπετεσθαι τᾶ ἐπεόντος ἐπὶ «38 πιπ]το {ρατίο [αρ]ο[ τεσίοηῖς αἳ ΡΗΙ:. : 

νμ / 2 ο 3 - π ος πῶν δυδρέων καρπΏ ἁπτομθοισιδε σφι ἐπελθέν ἆγ-ασῦὲδ 1106 ἀῑεδι, α[ρεχ]ε[ε ἀεππυπῃ αΓμοϊεδΙ 
ν τα ο αδι δὲ ΡΙαΠ1Πε παῖας, εἴ 1ρ8ος ασσεοῄδίε, ας {υπ ὃρας μικροῦς2 μετρίων ελάσσονα» ἀγόρω», λαβωτα» ες ά ον : 4 δα, { ἡ ο ωης δὲ τε τι τῆς ἐκείνων πῶς Ἱασα.. . Σπὶ Ίπεται ἀεοετρβσ[ε; εἶεαμε Ἱηῖετ ἀεεθιρε | 

ὦγευ σφέας' Φως. όὲ ἅτε τι Τηό Ακνών τες ἀππι {πρετνεπὶδ{ε αιοδάαπῃ πίτα πιεάἰοετεᾶ 
μῶνας Ὑκ κο ὅτε τες ἄνγοντας τῶν Νασαμώνω». ν1Γοτηπι ΠαηταΤῃ Ρυῇ]]ο5, αιτερίοδα.ε ἀσίσ- 7 
ὤγευ τε. 9η αὖτος δι ο σαν και διεξελβο)- {8 Ίος, αποτάπα Πηριαπα Να[απιοπες Πο (0: 
τας ταυτα» ἀπικέσθαι έ6 πολη Μ τή 5 απσαντα,/οβποίοεραης, πε πες 1Να[απποππη 1] απ] άσε" 

τσἶδαι τᾶσι ἄγωσι τὸ μέγαθος ἴσης )χρῶμα δὲ μέλανας. τα ει αὐ ο ἀιέϊῖος {α]ς(ε Ρε πια κίσβς . 
«ταρὰ δὲ τὴν πόλυ ῥέευ ποταμὸν µέγαν' ῥέεν δὲ ἀπὸ ψ 65: αἴηιιε 1]]ας τ{αΠερτεδ[ος Ρεινεπίς[ε ον . 
᾿ἑσπέρης αὐτὸν πρὸς ἥλιον αατέλλοτα" Φαάεσθαι δὲ μια αμ ματι θαμθῇ Πα ον ι 

1ΟΙ ν αὐτῷ κροκοδείλης' Ὁ μὲν δὶ τὸ Αμμωήα Ἐτεάρ- πα ΕΕπΙβτος αγ μ ος ο ο Αλ ῄσω ρα οσο ἵετ]αρ] ρταπὰε Ώιπιεη, αΌ νεδρετα αἆ οπΙεπῖςΠᾶ 
ορ τατο αρ Ἱαραρκάσιω. μη σι σον {αἰστα ΒΙΣΗΙς 1η 49 οοη/ρίσεΓεητιγ ογοσοαἰ]ῖν 

«σαι τε ἔφασκε τες Νασαμῶνα» : ὡν οἱ Ἰυρήναιοι ἒλε- Ἠαξτεπιις α ππε {εππο Απιπιοπῇϊ Ετεανσ[ιὰ 6ΟΠΙ: 33 
όν καὶ ἐς τες ετοι απίκοτο αὐθρώπες, Ὑόητας εἷ- ΠΠΕΙΠΟΤΕΤΗΣ Πε: ΠΙΠ αιιοὰ ἰς αἶενατ Να [απιοπᾶδν, 

γα! πάντας. τὸν δὲ δὴ ποταμὀν τᾶτον Τὸν παραῤῥέο]α Ἡῖ Ογτεηε! τεετεραητ, τενετιϊ{ε, εεθος πο. 
χαὶ Ετέαρχοό συγεβάλλετο εἶναι τὸν ΝΜέιλο" χα] δὴκαὶ Τ11Π68, 44 (1ος 1Η ρεγνεπ!ίεητ, οπιηθς εσ[ερτῶ” - ες] ό ρα ελ ὃ τς {ΠΠρίατοτεθ. Εἰάππεῃ Δπτείη αιιοά ρτατογβασυαῖς ο6 5 Ετως αἱρέει. βἐει Ύαρ ἐχ, Λιβύης ο Νειλος νο Αα πποα ΡτατετΠπερΒ! 9 λογος τρ Ρός βυή "Ορ: Ειοαις]ιις οοπἱοδζαρατ 1ΝΗΗΠΙ ες{ε, οἱ 110. ον / / ] κ ολο λ ὅ 

κι μέσην : κ ο, Αιβύή καὶ (ως ἐγὼ σ υμβάλλο- Πς ἀῑδίαι, Ἐκ Δῖσα επῖπα Νας βαἲτ ΕαΠΠΦΙΕ. 
ἑαιτοισιεμθαγεσι ται ῥώ Ὑνάσκομνα τεκμαιρυµες) τρεβίαπι {εσαε, ει πὲ ὅρο σοπῖεέϊο εκ Αρα 
τῷ Έσρῳ ἐν, τῶν ἴσων µέτρων ὀρμαται, 1 ρος τεγας Ἱσποια 4ΊΡΙΕΠΦ, ρατὶ ταξία αιαιε ιο πε 
ποταµος ἀρξάμενος ἐκ. Κελτῶ καὶ Β Πυρήνής πόλιο» Ίβῖεί παπηήμε Ἠυνίης, Ἱπαϊρίθης α Οεἰάς αιαε 
ῥέε μέση σχίζων τὸν Εὐρωπῃν. οἱ δὲ Κελτοί εἰσι ἔξωρ κυτρε ος πηεάίαπῃ Έμτοραπα {οἰπάίες Οἱ 
Ἡρακληίων σηλέων ὁμε ρέεσι δὲ Κυνησίοισι, ο ξσχατοι τς Απἴοη τππε Ἕπιτα εοἰήππηας Ἠετοι]]ο, ΟΥ 

ολ ο τρ αρ τα Ἱων  ἨΠεβί ΗπΙΙΠΗΙ, οπιΠΙαπη ἵπ Έύτορα αἆ οσα” 
.”... : }. ΄ . ἕωα. : ή - ο 

προς δυσμέων κι κνν ο τή Έσυρωτῃ κατοικηµειώ. Ά[μῃ αριταπΏῖαπῃ πΠπαΙς, ἔοζαπης Ειτοραῖᾶ. 

κ ον.Σ 

ει ὃν ον ς ὁ) / μον ο εν ἱ - ς ι 

τελευτό ὃὲ ο 15005 ἐ5 άλασσ Ὃρην ος Ευξευθ ῬΡειπιεπ/ας, αἷα Ι9ιτίαΏΙ ΜΠΙε[ονηπι ςοἱορί ἵῆ-- ν 
πώτε δια πάσης Ένρωπης» τή ' Ίπρημρι Μιλησίων «ο]απε, π ππᾶτε Εικίηὶ Ροητί ἱηῆμθῃς Απ 

ον οσα κρλω.ς κ οὖ  Κάονν  ΒΗ ΟΕ : πο 

: τα Ίδεπι, ὕδωτι νυ]σο. 2 404. 1. αι]; οείοι τει ὃ Φο]ής ἅπαντας Λε. ὁ Δηλούσθω {/οῦ., οὐή ἡρ 

ὡς' οἳ "Κυρ. ἔλεγον οι] εί, 1η «ή. ὡς Κυρ.ἑλ.  ε οὕτω «γε. 4. {Τέμνει 4γεῦ. ος ία .. 
«4δ. Πυῤῥήνης α. δαρετίοτα αὐΠσ]ε Εν[ίαιῥ. 1 Ώἱοηγς. ν:998. Ώο ΟΛΕβΝ [νε Οποίς αλ ο. ή 
οἱ Μι. 4ν., Ἠπιιά ἀρίατάε» τὴν δύ Ἱερίην οἳ Μιλησ. ἀπὸ, - ἡ σα τοσο ίπαῖῃ 

; { 

ανν τἁ νότα σιωῤοσ 

.ς ο 

97. Ἔπεὶ ὧν τοὺς νερίως] (ομβεῦαί νίχ ἀοά]εβπι ΏοἨ {1οῖο, Γ]ογοίομις οκ απάϊτα αος ἀαροπίς, η πια» Ἱ 
Γεπ]ρις αἆ 1ης Πτεοτίς, εἰπεῖν ὦν, τπτ τε[ροπἀεαῖ {1ρε- Όή5 ποῃ Ε]]επίς. ἸνΠοπυῖτ αγεσῃως οτ ο οήμς εχ 602 Ἴ 

Σ- δ τἴρηιδης, φάναν παρὰ σφίοι χενέσθαι, θε Ρος εἶπον ὧν. ΤΟΠ ]οπᾳς αὖ ΙΗή {οπβρις ἆμο Ἅμηπος Άργρεῃ [οι Έρο «ηταν οεπίεο: ''Έτεαπεῃς ἵῃ πος {οΠρίοἵε» πεηιε ϱεη {σαιήτο ες οπή 6ο πηῄ[σσμ, νἱαίπαπιαε Πήρα 
πα[οἰεραῖ νὶς ΟΙ.» ἐπεὶ Ἅἴαμε ἐπείτε, ΙΠΗΠΙΤΑ ΟΓΑΤΙΟΠεΕ ᾿Ρίοπεπι Ῥγορ]πα νο {γρΙπα αἀρε]]ατι: Πετί ρα 
{εαισπῖε: απη]ας ΕήπόυΤαΕ Ἰν. πο ας Ττ. Τε, ιτ Πυρήνη ἱπάε οἱρηοίσιητ, (επήμα Π[ς αἱ 
αέ αβάΙΠΙΦΠΕ. εξ υας Π, Φέέβῥαμην ο ἰα]ε.ρ.Τ48. ορίων αἲ ΑΡ) ή, Ίναϊ. 1ν, το, ἵη. 60 ἱερταλε”. ασ. "Ανδρας μικροὺς» ετρίων ἑλάσσονας) ΡΥσΠΙΔΕΙ{ΗΠε,΄ ἀσπάης, αιοά Πυργήνης χάρης Νο οὗττάᾶατ, αν 
ταάσπυ5» αμαπι ροξσυπα {η {αρο[ῇς, Ἠΐο ἀε[οτίρι» 68. Κελτοί εἶσι ἔξω Ἡρωκληϊων θηλέων] Οοχεῖριηε ἁσ-. α αοτη. Ῥϊέηία πΟΠἼσησα αδῖε ΛΊΟηΟβ, απἱ εοςίη ἀεπη νιπὶ 1ο. Οἰρίζως οἳ Βουῤεγίων Ὠ]ςί, ετοᾶοί, Ἀαιβμίορίαε Πηϊοις νιάϊε, Παιταξίο. Φὶο Βῥοωνεκεο ϐΘ.το. ἔσω ---- σηλέων, Παυ]άεπα Οεἶταα, {118 απογηΠᾶ. 

αΕΕΕτΕΣΤΟς 

Σετς 

παρε τα ππσεεα Ἔπι ο τρα". 

πο ο πμ ογι νος 

νο πα. ποσο νο ο... 

Οοᾶ. π1. ΒΙρΗοϊἩ. Ῥ. 8. ἐνέτυχε γάρ τισι µορφὴν μὲν καὶ 
Ἰδέαν ἔχευση ὠνθρωπίήν» βραχυτάτοιο δὲ τὸ μέγεθος, καὶ 
ῥέλασί πὴν χρόαν, ὑπὸ. δὲ τριχῶν. δεδωσυμέγοις διὰ παντὸς 
τοῦ σώματος. ΄ Ἱτααμο ἵπ οι15, 4 η] Πάε (α]οίυπτ» 
υτατί ποπ ἀερεπῖ. Ίάεπι πεπ]ρε, ὌῬεπα 1 ομως, 

οβιεϊυπῖ αε[ς εἳ [τῖδις Ἱπιεπῃςβππιμῃ, αΠατηνίς ἀῑνει- 
{4 τατίοΠΕ: παπα «αἱ πΙπήο {ο]ε τοῦ 
Πίπε αί αχί]ες, Ρταε({ετίπῃ ἵπ ΠΠοι 

ἀἹερυίαϊα Οοηπιεπε, ἵπ ἨΙβοί. «{ήΔίῳ. ρ. σοι 
τ, Καὶ µέσην τώμνων ΛΙβύην' καὶ] Δαῑ ηπες αὖ {ι-- 

οοἵίοί» αμίρρε Ίεπειη ογαΠοπίς ευ απι ΕήΡαπ8. Ίπαιι- 

σεπᾶς «ορια εί. ἸΜεάϊαπι αὐἴεπι ΑΠΠΟΔΙΗ Ῥείπιεαγο 

ἵησπι, {4 ἀεβαϊέτε θΦΠειεζησ» ΝΕΟ ΠΟΠ εετ ᾖπη]]ο, 

Όυμτο Απιρί, Βομδογίης Ὠ]είονε, Ποιος. 
Ο, 18, Ρ, 1ο, 

οὈπβιβοποπι απππῖϊπα ΜΗ ες εἶᾳς» εί ΝΦεΓ ποπιέη, 

Ἠΐς Ἰηνοπίε {οτίαδίς οἵέτα 115. Ἠσιά {απ ΦΙΙτετ Ίαςο 
αος]ρὶ ροςΏιηξ. αἴπαπι αππε. 4ε 11το, µέσήν σα(ζων τὴν 
ρθρο, Ὃ ώΊβοπη { ατίε Ῥτεςίετῖδ, Επ Ίαροια- 

Ῥηπε ἁβσυ]τατς. νι ἢ «54: Κο) Ἠυρήνης πόλιος] Ἱνομαπι ἀῑσαΤα {αγεΜΗ]ο 8 
πο ο Πορ, αχ ποη βεπείπαϊα οδηίπα Ηττετα: {6- 
ος Εδῖ Ίσως {οἩ]σᾷας,, αὐίδις αἶίας οοπ{επΏ ΠΕ, ρΓας- 
τεγαπε οπΊπες «4{Γ]βοιε]ες Μοιεοτοὶ. Το 18. 616 αἲΙ- 
τεπι ΕΗΙΟΓορΏ 5 πποπεσηῃ βρρανίε, ΔΙΟβεΥ Ἠ1Όεπι, 4ἰῑο 
Οτο 1η (εἰς εἶα πη]]ᾳ αὲ, Ομ), θμλΗµ πὰ Ρεηρ]. 
Ῥοπΐ. ΕΧΙΠ. Ῥ. 164 Ἠνρήνης ὄρους νο ὄρεις, Νεἰ απά 
απίά Ἠμίηρπιοάί» Ἱεβεπάμπι σοπ]ς]ε εσίδ; ουἶ- Ρατ] 

Γ 

παπάς» Η Ότενες 
ος τερΙοπΙρι1ς», αἰ- 

Ἱηείση τα» 8.» απἱρις. 1ηηςί Ροδίμήε α 70ο Ἰζοίο 

ΠΟΠΗΠΕ Π]{ραΠἱ σομΒΠΕΠΤΙ, εχῖτα οΟ]π]ῃης ., 
{επ ποφμεαπί, Αί Ἠπος νε. Αά Ὀρεα να ο ος 
ἀεραπει οοἱήπ]ηαε; ηπάε ᾿ἀϊνετα ταήοπο οἷς σι ΠΒ. 
οο]ΗΠΊΠΗΡ. πλ] οοπβάετατί ροίΘιἍηξ, Οπιπία οχι. ΠετευΠε ῄετιπι ἵπ Οσεαππι νεν[α ἔξω ςμλῶν Ἡλωμλ εί, 
δε/αοηέ τ. Ρ. 8», Β. οἳ Ίσα... ουᾗ οἳ Ῥηνς οχΗῃμα Ἰμιβ- μίας», 1ε[ε νεµεπιεπῖε Ῥοτείσεῃς ας Ίπομσναμος τὸ. 
ἐκτὸς Ἡρακλείων σηλῶν κύρτωμο τος Ἐθρώωτη, Ρ. 113. { 
Ἐχαείετεα ἐντὸς σηλῶν Ἱπ[π]ας οοΠίΓη θραπίαα {η πιες 
ἀτετίαΏεο πιατὶ, ἔξω δὲ σηλῶν. τὸ Ῥή ] ηλῶν, τὸ Τόδειρο νο σᾳ4έ65 
Έτ. Ῥ. 256. Ίαπι Ὁσ]ίας αᾷ ᾖμπισῃ μι ανα 
η]αε ΡΤΟΠΙΟΠΙΟΠΙΗΠΙ ΦΗ6ΓΙΠΗ οἳ Νο ουμι ΠΟΠΠΕΠ; {θάες οίπι αὈισγπε, οοάσπῃ τοςίς 1, Πε’ 
359. Β. Δία Πὶς ἀμάνι [ο] πς αά{στηιτ η σε”. Τ. καϊν. ράτς τς, 1Η ση ος ο σμορ) Κείροη:. {0 αὰ Ο6]. δοδοερῇπ] ἁνδία, ἂς βεα Οἱ ατα ἵη ΗΡΑ: π]ῃ ο ά πάεῃς Ρ. 996. ) 50, Ῥέων ---διὸ πάσής Ἐυρῳ ας ἀη]άοπι νοςθ». οτάηοπίς Ηοτοᾶστεᾶα Ίσῃαιη ος ή ο 
οἶδηᾶς {ητοῖ]]1ς Πϊης νἱάδητιιΓ εΠσ]εηάαςα, { γετᾶ {μμ 
σοῦ, Πο οἶἶπι αἲ οἵαπι ροβίαο: 

ο. τελευτῷ δὲ ὁ Ίσρος ἐς θάλασσαν Ἰῥέών ει τει 
την τοῦ Ἐὐξείνου πόντου διὼ πάσης. 
τῇ πριν Μιλησίων οἰκέου- Εὐρώπα 

το σι ἄποικοι ς μμ σι 
Κερεή Ῥοΐοταπε ε Τ. τν, ς. 49. ιὐί ῥέει δῥ πάσης Εὐρ 
πής 9: Ίσρος ζρξάμενος ἐκ Κελτῶν, αἃ ἔσαιοτοι 1ρὸς ηλ. 
ὀυσµέων μετὰ Ιύνήτα» οἰκέρυσι τῶν ἐν τῇ Ἐὐράπη) ρα 

μα κο πόνος το κενπαηνν ος α απλκκσίσας 



35 ξΙπι Πτ. ΥΕΝΙΟ αἆ Ῥίπτα 4 ΑΕογῥιο τα: 

η νο η ον λες . το 
εοπαραιαΠο, (αμα ἀϊγειαιϊς ΑΕσγριῖοτμαι αὉ αἷιῖς ἵνο. 
ΤΟ ! ΕΥΤΕΕΡΕ, μα μες 1. 119 

κ Κολ τν. ὁ ἵ όν ορ, πε ιο λα ον ελο κέιω αδωω- 
94. Έτ Ίδιοτ, Βαῖε οπῖπι Ῥετ ἵεττατῃ Παβίταίαπι ,6οοΐκέεσι ἄποίκοι. Ὁ μεν δὴ Ἴσρος, ῥέει γὰρ δὲ 3 ὀἰκεύ- 

. . ..- . ων / δις νο . «8 πιυ]ᾳ5 σορπο[αίτατ: ἀᾳ ΝΙΙ νετο {οπίρης µένς» απρὸς πολλῶ γινὠσκεται' περί δε τῶν τὲ Νείλέ 
πειῃο Παδαῖ αιοὰ τε[εταῖ» πτροῖϊς Δίτίσα, Ῥεῖ 
ἕνν Ώυ]ε, Ἱππαδ]ταῖα ας ἀείετια, Ὦςδ οἶίς 

ατα» αμα Ροιπῖτ Ιοπρίκῄπιε ΙπαιΙτεπάο 3 

τρ λο1 ο / 5. η νι Αλμα ολ” πηγέων οὐδείς Έχει λέγευ, ἀοἰκητός τε γάρ ἐσι καὶ ἔ- 
ς ο ς/ ὰ ολ ως ως ον «Ας ο 

ρήμος ἡ Λιβύη, δ Ἡς ῥέει, περὶ δὲ τε Ρεμάτος ἀὐτᾶ: 
ς » ϱ/ / ; ον λ» / : ”/ Ν 

Ῥενεπτί, ἀῑδεαπι ες; οχι ατεπῃ ἵπ ΑΕΡΥ-  ἔτ οσο μακροτατο ερ ὃν σον. Εξμάσναη. αι 
Π]ο]α, {ἔο-6ςἔκδιδοι δε ἐς Αίγυπτο, Ἠ δὲ Αίγυπτος Της ορεψής Κι» Ρίυπη.  Ῥοπτο ΑΕΡΥρις πιοπίαπς ΟΙ ςἷς {9-οο : 

το ορροῄϊα Ιασεῖ. Πίπς αἆ ΘΙΠΟΡΕΠ Π Ρο 
ο» ἀ » {- 

λικίης µάλισά κή ἀντίη κέεται, ἐθεῦτεν δεν ἐς ως 
ἕ : ν σ / ο σα στο. 

ἴο Ἐωχίπο Πταπι, απίπαπε ἀἴετυτῃ εδε τεέταπι ση τὸν ἓν τῷ Εὐξείνῳ πόντῳ πέντε Ἠμερέων ἴθεια ὁδὸς 
9 . . 9 ς ο» Ἔ 3 . Σ. 1ΤΕΓ ν]το εχρεά]ῖο, ΦΙΠΟΡΘ αὐἴΕΠΙ 15:50 πιᾶ- εὐζώῳ ἀνδρί. ἡ δὲ Σωώπη τῷ Γ΄ ρῳ ἐκδιδόντι ἐς λα 
τε Ἱτταπηρεηίί οκ αἀνετίο εδ Πτα. ἵτα ΝΙ- 
Ί18. τοῖαπα Ῥείππεαης ΑΠΐσαπι, νἰάσίατ πιμῖ 

λ -- /: Ν 

λὰσσαν Ὁ ἀντίο χέεται; οὕτω τὸν ἸΜέίλον δοκέω ια. 
ώ ο» τν ον ον 2 ἁσὼήν /" 

Φα πἱραταπὰ:5 Τρίτο. ΠἨΠαδίιοπής ἆο 1ΜΙ]ο 41 ζοπάσην τὴς Λιβύης διεξιόΊα εξισοῦσθαι τῷ Ἱσρῳ, Νεί- 

Γειεπάα» αποπῖαπι Ῥ]ασίπια πηταρίῃα Ἠαδαε, 
ααπα α]α οπηπί5 τερῖο, εἲ Πάργα ΟΠΠΏΕΠΗ Τε- 
δΙοΠεπΙ εχμ]δεῖ ορετα τε]αίι πΠιαῖοια, Ἠο- 
ΤΗΠΙ ρταῖ]α Ῥ]ήτα ἆᾳ εα ππεπιοταριητατ,. ΑΕ- 
δΥΡΏΙ Ῥτο οῶ]ο, αιοά αραιά 605 εδ αἶεε- 
11186 πιοςί, εἳ Πιπιίπο ἀῑναιίαπι αΌ αἰ[ς 
Πυππίπίρας  παιήταπη 
Ῥιείαφϊια οπιΏία ἃ «αῖατῖς Ποϊαηίρις ἀῑνετ[ι 
οοπ/{ΏτπθταΏϊ {ει ππογςς {δι Ίπτα ῥεβρ- 

λὲ μέν νυν πέρι τοσαύτα εἰρήσθω. Ἔρχομαι δὲ περὶ 
Αἰγύπτε μηκυνέων τὸν λόγον, ὅτι 5 πλέω «ωύμάσια, 
ἔχει Ἰ ἄλλη πᾶσα χώρη, καὶ ἔργα λόγο µέζω παρὲ 
κ... προν σαν χωρην) ον ον σελεω πας 

Ζοαυτης μα πα ο ὤμα, τῷ μα τω νονα 

σφεας σα κ μ ες τω οι ο κών 

οΏεπάθηϊο», Ίνα 4ρεῖ παβεχομεῷ Ἡ οι ἀλλῆ, ποτωμοις τὰ π σλλα ώμο 
ἔμπαλιυ τοισι ἄλλοίσι ἀνθρῶποισι ἐσησαγ]ο ἠθεά τεχαἰ 
νόμης, ἐν τοῖσι αἱ μὲν γυναικες ἀγοράζεσι καὶ καπη” 

. ώ ἔ νκ. δα ο.» »/ ς ο. ς 

απ, Αριὰ Ἠος Εεππίπ αιἱἀθια η Γοτοβολεύεσι" οἱ δὲ ἄνδρε,, κατ οἴκες εὖντε» ὑφαίνεσι, ὑ- 
αδυπί «ααρόπαπἑηταϊιε, νΙτὶ αιῖοπῃι πίτα ἆο- 
1105 ταχύΏῖ, ΑΙ νετο ἴεχεηῖες ν]]]απι {10- 
ἱερπ]πίς ἀοε[αρει ἵταπαπε, ΑΕρευγριι {18-. 
τες, Όπετα νι σαρίεῖδις, ΓεπιΙπ ΗΗΠΙΕ- 

Ν , 2 πες ἂν 
φαίνεσι ἃ δὲ οἱ μὲν ἄλλοι, ἄνω τὴν κρόκην ὠθέουτεν 9 

3 : ο ς ὁ οκ ολ ) 

Αἰγύπτια δὲ, κάτω. τὰ ἀχθεέα οἱ μῦ ὤθρες επι Ἡ 
ών ὁ ὦ λ Ὠν. 3 οὪω. 353/ κ. 9 χεφαλέων Φορέεσι. αἱ δὲ γυναικες, ἐπὶ τῶν ὠμων. ἐ- 

/ ο ον ; ο ο δ ο ος ο ιν ο, 

τὶς Ῥαΐπ]αης, Ἐθπαίπ οιοξεῶ ππίπσυηῦς να ος γαρ ὀρθαί: οἱ δε ἄγδρες,κατήημενοί. 

τἶ ἵπ νφ ἑοπιεάππε: τεάάθητες τατίοπεη, 

Εκνος αὖα» 

σι, 

{οάσητες. Τοπ νεπίτεπι «κοπεταπι, {ο-θδ να. 
| τῆσι ο 

4 ορ. 5 οὰ “/ ἐ 5 Αι) ος θὸ 
ἵῃ χρέώνται ἐν τοῖσι οἴκοισιν ἐσθίεσιδε έξω ο» 
τω ος - ρολ νυν. « Ας. ον έὰς: ο ο ως] ν 

ὅἶσι' ἐπιλέγοντες, ὡς τὰ μὲ αἱσχρὰ, ὤναγ- 
ο τσ. ο ζ πμ ο αν ος ὸ ασ 

α Οἰκευμένης -4γεῦ., οετατ! οἶκεομ. ὁ Βοπι }πά, 1, 41, Ῥαι/; πιατβο 1ερῦ., ἀντίη «44. 4ποῦ: ο 4}: 
«τοῦ, {ὲ. ατή, 4.» πλεῖσα θωμάσιώ Η. «πλ. Γαε. ἆ 1. «4γεῦ. ἄτλι, 1Π 8ἱ15 δὲπον τερετηή, ϱ Εὐμαρόῃ 
«0. θα. πεζά, Ὑος. ΝΙ4Ε νο 119. Ουαε {εφ υπίΗς, εκ{ορῄτ νζοσει» θεΙΠΙ. ΧΙ. Ῥ. 947. | 

δι πάσης τῆς Ἑὐρώπης ἐς τὸ πλόνιο τῃς Ἑκυθίης ἐσβολ- 
λε Ἠ]ς Ίδί ροδῖ ρατεπίΠε[η Ἡοτοάοτοο ποτε ΤεηιΙ- 
16ραίΗΣ τεαρεΏ Πο: ποίῖτο Ίοεο-ραμ]ο ἁῑχοται αἨτς ἆθ 
Ἡαημδίο Ψ. το. ῥέει μέσην σχίζων τὸν Ἑὐρώπην. δεῖς, 
Ύυπε ἀῑσεραπ. τεϊεα!ς ΠΙΠΙ] Πο τοπιαπαί ἱπιρεάτ, 
οςοσήπῃ Ῥτασίοτεα ΠΟΠΙΙΦΤ ορπιραταξίο. αποπιοάο 

εαρΙεπά «τη Πέ μετὸ Ἰζύνητας Τε. 1ν. Ἑ, 4Ο. ἐκρέρΗὲς ΠοΠῃ- 
ρε πεί, ΕΠΙ υ]άπιί Παρίαραπε αἲ Οοσἴάεπτεπι Έ- 
τορας» (εἶταε Ῥαεπε παπι: ἵπ ΟεἹτατηπῃ τερῖοπς ρο- 
πι Ε{ογούσέμε ὉαπηὈἩ {οητος, {]πς ρετ Επτοραπα Ώπεῃ- 
Ώς, {ε[εηῖιε ταπάσίη 11 Ῥοπέαπαι Ἑακίπυπα εἶτοα Ιβιγῖατῃ 
εχοποταητς, ἂν ΝΑΙΚΕΝ. 

65. Ἡ δὲ Αίγυπτος ------ κέεται] Ίασς αμεπίςβπιο 
Ίοσο]ερὶ εοητεπά!τ Τ. ηδεγ. ατηζς 1η 1. 1ν. τεάασοῃ- 
4α: σμ]ά επ], Ἰπουϊϊ τ Ἡρίει, Ῥ. 5ο, σα εο/ηβΟγΩΜ{ο- 
1 ΙΝΗΙ1 εν Παμαῤίο ως «{εργρηή, μα Ο1οίσο 0η 
ἔαηα α[ρίοί{ο Γαεέγεβοίες ἵΜεα {επίεπᾶα Τ..1ν. ΡΓος- 
{15 Ιδία 1οσιῃ ΠΟΠ Ιπνοπίτεπε; Ἠΐς αίαπα Ῥουπδσος{α- 
τα αρίο τε[ροπᾷεπί αἆ α’ρυπιοπΏείοπεπι ᾖΠεγοζο. 
παυά {αποφαση οοπηραταηΏς ορ] ζίπεη ΛΙ) βρε 
«Εγῤσήι η ο «Ώαπιθὴρει Ὦμγοβαν ηομέής. 
αισά ρυίαδαι 26: πμΙ] πήπας.. Οβοπᾶστο πίτας» 
τὸν ἸΝεῖλον τῷ "Ίσρῳ ἐκ τῶν ἴσων µέτρων Ὃ να Ρ. 1012 
1ο. ΄Ἐναδηπι ἵῆε ἄμπεηχαι ουτβπιατε ΜΗΝ αταῖο ας 
«οπιραταῖ αὖ Οεσἰάσεητα νοτῃιςΟπῖσπισπι βιεηωπη. Δά 
απαείΠοποαπα α Ταδγ]οῖο Ε9ἱ Ρροβταπι αἰῆις Ἡοτοδοῖοα 
τοιαζταἵο ᾿ἄεριοσατ αΐε.. Νας (δουπάιπι {1ογος. 
(1. π. 6, 55.) 1άῦγαπι ροπιεαης οἳ ΑΕ ιορίαπι ἐκδι- 
δα ἐε Αἴγυπτο. Ὁπουκᾳυς {πρτα ΑΈργριυπι ΜΗ οπ- 
τες ροΠεη ΠΕ ΦόμπίΗΣ. Παυτας σαρ. 5ο, οἳ {σαα. {1- 
Ῥτα ΑΕργρίυπι Ππῖε αὖ Οσσἱάεητο, (ῥ.τοο, 1.) ῥέει 
ἀπὸ ἑσπέρης τε κὰὺ ἡλίου δυσµέων. Ἔππι Ἠλγτατιοποῖη Ἱῃ- 
(εγ[αμῖτ, αὖα ρε Τ4ῦγαε ἀείαιτα Ἀμαἲη Ιουβίεβπιο Ρ1ο- 
5ταςῇ ΠΙΠΠεΠ Ἰηνεπ]δίο ππαρππῃ ἄσιπειτ, ῥέεω δὲ {ρ, 
1Ο0. ορ ὠπὸ ἑσπέρης αὐτὸν πρὸς ἥλιον ἀνωτέλλοντα" ο 7 Γα]κ[α σοπ]1οἷτ Πογούσεης: Πάσα Ἠμης ΝΠΙ στ {μπι «οπιραταἩς ο ου ὈαπαὈῆ, ης ἐροί ἀῑς]- 
ΤΗΣ μέσ ην τάµνων Λιβύη) 1δίετ,µέσην. σχίζων τὴν Ἑδρώ- 
πην. ινε Πιτ αὖ Οσε]άεπίς 140γοςς Ίδιοι 40 Οὐοῖ- 
ἀεπία]! Ῥαχτο Ἡτορας: ςῖαΓ γελευτᾷ ἐς θάλασσαν τὴν 
του θξείνου ποντου, τῇ Ἱεριηνο) ---- οἰκέρυσι. Ίνα ἐκδι- δ07 ἐς αν Ὀσείδε ρ ης τετηήπι]ς 65 ΟπΙαπια]]5. αἆ 
Ἠση αὖ «εζσ]σρπῖο Γή ὔγαπῃ ρογναάδης ροτηρῖενί]ις: 
απο οΙ{Η ΠΙΗΤΑΤΟ της (]απῃ ος αβηη!ξ 1ῃ π]ατα, Ια1η ΨεΤΟ πιομΦΠΑΗΙΗ οσαε. ΑΏργριο ορίούχαπι τοῄροτ- 4ετε ]οσυππ» 41ο {5 ἸαπΡήιΙς Ίῃ Ῥοηέωπῃ οχοποσατος Ἑαχίπιπι: ΛΕΡΥΡΙο» Ιπαιήε, ορροΠεα οφε ΟΙΠΙοῖα πιοπ- Ὥπα: Πίης τεδτα ἵνα Ῥοϊβεπᾶο αμήπαυς ἀῑερής ρουνθ- 

πἰτὶ Ῥοτεςῖ ΦΙΠΟΡεΠΙ» αἆ Ῥοπιυπι Εμκίπαπη β 01η: δ]» 
πορε οΡΙαςθῖ Ι5:το. {8 ΤΠ Π]αά πατε εχοπεΓαπ. ΄Ται- 
ἀεπι 6 ἀῑδείς σοπο]ια!ξ: οὕτω τὸν Νεῖλον δοκέω οδιὼ πάσης 
τῆς Λιθύῃς (βεν Ἰοέαηι «4γἱοΗ Σα Γ)απυδίς ῥεγ ἐοίζήι 
{μοδα ) διεξιόντα» ἐξισονσόαι τῷ Ίςσρῳ.  ΝΑΙΚΕΝΕ 

6ο. ᾽Αντίον κεέται] γοπουΏμη νἱάε. πιπῆς ατσυίαῃ- 
ἴσπι. Ὀίις ὠντίην ραϊτίο΄σα{α1 Ππποίε, αφπεπιαάπιοάμπα 

-{σμά Ἠεβοᾶαὶ ν. 434: 444.52 αἀπεξιτ 1άεπα ἁαιάϊ 1π- 
᾿Βοκίοπί ἄντίον ντ» 77. ἵπ {οπρης Οοᾶᾱ. Ίος Π πο]ς» 
"αιμάπϊ ὠντίῃ τεεπαβίεις Ὦ Μος πλέω θωύμάσια, {8άεπα 

πΠ(ηπαπα τεοςρῖς,. Ίμεσο ἴαππει ϐ]. 4Ργε[οῦ Ὀλμοῖα, 
πο νᾶςς, σ1Λ. κών ο ολ 

78. "Ἠθεώ τε καὶ νόμους] ΟιΗπῖπιο ἔθεάώ τε καὶ νόµευὰ 
Ἴαρεραπε ΑΕρυριϊ.,αας Ρ]εζααΙε ρτοτίας εδ[επέ α11ο- 
τή Ῥορυ]οσΗπῃ πιοπῖρις αἴαιιε Ιπ/ήτως οοπίτατία: Ἐ- 
κε γὰρ οἳ μὲν ἄρσενες κατὼ σέγως Θοκοῦσιν ἱςουργοῦντες 
οἳ δὲ σύννομοι Τὰ "Σω βίου ο ὧείο Φ0ῤῥο- 
εἷεε Οεἀ. 1π 091. ν. 931. Πεγοήοίης αἱ μὲν νυναῖκες Ἱπ- 
α]ε, ὦγοράζουσι καὶ καπηλεύουσι, οἳ δὲ ἄγδρερ κατ οἴκου» 
ἐόντες ὑφαίνουσι.. Ῥεευπά μπα ΔΗΡΡοάογΗη; ἐν τῷ Ἡ -, 
νε ἐν τῷ γ τῶν Ῥαρβοαρικῶν αριά ὁεῥοί. Φοβῦ. ταυ]Ιεστία 
πηυπία νὶτίς ἵπ ΑΕδγρίο Ῥήπιας ο. Ῥε{οριτίς» 

1 απσά, 4 Πάσπα Ἱπνεπ]ε, Βεκ ὈεΠΙεοβείπιας οσπ{εηάμς 
6δι «οπ(Ητηής{ε, Ῥο/ίσααααπα ϱ]ΗγΊπιας σοπῖος {Πρήή σας». 
{εε, ὦποςήσας τὰ πλήθη ἀπὸ τῶν πολεμικῶν ἔργων, Ο/0- 
407. 9ὲσ. 1, ο. 56., αὐὶ Πὶς Ππ]Ητηα ἆξ Απιοζοσισι ταλ- 
τς ρτοραβί ης παττας Ἡ.ς. 45. Π1, ς, 53. Οοἵετα 8 
Νηῤῥοβογἱ ΒἈβπιευτο Ἠετοβοϊειπι ἄγοράζουσι Ίπεοτ- : 
ρτεῖατ ἀειειαηϊ ἐν ὦγορῷ περιπατοῦσιν, αἲῖ διωτρ]βου” 
σ’ 41ο βρπήβσατα {επιρετ νετραπα ὠγοράζειν Πεγοὔοζμο 
(απ, ς, 137. 6, 199.19, 6. 78. είς. 1όᾳ.) νεῖετες εείαπᾶ 
Αιπεί ρταε[οτάπι αάλήριειαπε, αποταπι Ἠαπι ΟταπΙ. 
πα οἱ τα(ρἰοἶωπε Αεοϊβας: ααία ταϊκβπναπι οσα οπές 
ᾱἱ {ση{α αριἀ οτατοζες αΠΠα1ιος., ἵπ ογ]άδ το 
σα. ᾽Αγορόσαι ὠντὶ τοῦ ὠγήσασθαι» αι ολ] 
Παηλοςγαίοη: οτατ]οπῖς 15: Ῥατς {1ρέτςδὶ ο νι δε 
ΠΕΤΗΠΟΡΕΠΕΙΙ οχοἹτατα 61/ωμδομο ἵπ 1δεή. ας 

ορια Ἱ-- ο ος ο πετ ΦΦΕΗ ο ΝΑΙΚΕΝ. « Ὀγυλήο Ἐχετοῖι, Ώε[ῖασα Ῥ. τοι ον ἨπαρΙῃ αι 
τό, Αἱ μὲν χυναῖως ἀγεμάλνσι) Τθανελαος]]. ρε, 

ὦ κ αρδάν | να νὰ (1 79ο 9 Τι ν 

ωφαμθεγίης αἲ Π]ίαπ. ΟΥ. 1. Ῥ. 145. εᾷ ἀγοράξεφΊου 
ο ἰάσπι εδε αἴαις ἵῃ {ο1ο 1βαῖς τος » Πευα Ἡτ, 
137. Κεᾶα Δηρῥοάογα» 1Π. Φεμο]. Όεᾷ, ΓοἼοπ, αυ 
ῥῥος]. ν. 95ο. οἳ μὲν Ῥυναῖκες ἐν ἀγορῷ περιπατοῦσι καὶ 
κπαπηλεύωσι 4ε ΔΕ Εγηι 
πίν ὑφαίνουσι» τς Π1111 ολ] ος 
Άπια Ίασο Φαμμαως πὰ Σορή[οἱ Λιπε]ίαη, ς, 46. Ρ. σος ς 
οἳ Ῥοδτ ϱιἩ ον ος ασετάοτ, Ηεῦσ. 1119 

ο. ο ών οι σασα : 1, μενα 2 νο , 

Πφ5 ΤΙ οἱ δὲ ἄνδρδ; κατὼ τὴν οἳ- 
-ᾱρ τΈχοπ! ππους, αμεπι οἰατῖς- 

κ” 



να Εξενας ή Ἕρεξς 

ας Γρ 

εστι 

οκ... 

ρε θε πςἩ 

αμ σ 

ος ---. οὐ ᾱρωο απο 

νο στο 

οι ἂν νο 

/ 

105 

{3ο η ΕΕ κ ο  Ἡ 6 
ου - ϱὶ . / | } ον 38 9 Χ, Αν 

ναϊα δὲν οὐ ἀποκρύφῳ ἐφὶ ποιέεν χρεώ/ Τὰ δὲ μὴ 
3 Δ ο Ν νά | 1] ./ 

αἰσχρὰ, ἀναφαγδόν, 3 ρω το] γυημο οὐδεμίη ουτε ερ: 

σος Φεοῦ, οὔτε «Φηλέης:. ἄνδρερ δὲ, πάντων τε καὶ 
/ / ολων ο { μα 

-πασέων. τρέφεμ τοὺς τοκέας τοισὶ (εν παΐσι οὐδεμίοΟ 1 γη, ΑἱεῃαΙ Ῥατεηῖες Π] πυ]α, Πο” 
3 ὦ -ω λ αΖ αχ 

ἀνάγκή, μὸ βαλομένοισι τῆσι δὲ Θυγα]ράσι π’ασὰ, ᾱ- 
ο. ὧν οω ο» 

υάγκη, καὶ μὴ ῥελομένήσι, Οἱ ιρέε Ἑ εῶν τῇ μεν 
/ , κ λικμ ον ο” 1 αν. 

ἀλλή ὃ κοµέησι, ἐν Αιγύπτῳ δὲ ξυρέυνται. τοισι αλ 
/ .”. / λ 

λοισι ἀνθρώποίσι νόμος ἅμα κἠδὲῖ κεχάρθα! τὰς χεφα- 
ο 2 ο λ π 1 α]]: 4 « κ 

λας, τες µάλισα ἱχέεται' Αἰγύπτιοι δὲ ὑπὸ τοὺεΟδία Βετι αὉ Ἠμδ, 41ος πιακίπιε ταΏβΙτό ΔΕ. 
/ 3 ο λ / 2] θ / 32 Ωω 

Φανάτες ἀγεισι τὰς τρίχας αὐξεσθαι, τὰς τε ο) τή 
ἳ ' ο ου ὰ Ὑ 7 .- ου ' ”/ 

λέφαλ.ῃ καὶ τω γθείω, τεῶς εξυρημάνοι, τοισιμέαλ.- 

Χοισι ἀγθρώποισι χωρὶς «)ηρίων δίαΐα, ἀποκέχριται» Αἰ- 
. ο» ΄ ς δα, χα / 

γυπτίοισι δὲ ὁμᾶ «ηρίοισι η δίαιτά επι. απὸ 5 πυρέων 
ὂ / / λ ον / 

«καὶ κριθέω ὦλλοι ζώεσι» Αἰγυπτίων δὲ τῷ ποευμένῴ 
ἀπὸ τότων τὸν ζόην ὄνιδος µέγισόν ἐσι ἀλλὰ ἀπὸ ὀ»] {εξαιατ, ππαχίπιο ΡτοῦΙο ε5ιο {εά 6ἴροδζ 

ο ο. ΄ Ν λ / 
λυρέων ποιευται σιτία, ἆ τας ζὰς μέ]εξέτεροι χολέη- 

ο» λ πω τρ λ λ λ λ ων 
σι. Φυρωσι τὸ μὺ φ-αις τοῖσι ποσὶ, Τον δὲ ππήλον Τησι 

λες Ἡ / Ν συ 
χερσὶ εκαι τη) Χιόπτρον ἀγαιρέοται, τὰ αἰδοια ὧὦλλοι 

. ο τν απ εει 3 λ { / 

μὲν ἐῶσι ὡς ἐγ6ΟΥΤο, πλ)» ὅσοι ἀπὸ τέτων ἐμαβο' Αί-8 
γύπτιοι δὲ περιτάµνωται, ἕματα, Ὦ μὲ ἀνδρῶν ἕκα- 
σ-ο ἔχει δύο, τῶν δὲ γυναμιῶ ἓν ἐχάση. Ἱ ἰᾳίων τοὺς 
{ χρίκθς καὶ τὴς κάλα» οἱ μὲν ὦλλοι ἔξωθω προσδέη- 
σι, Αἰγύπτιο δὲ ἔσωθο, γράμματα γβαφεσι, καὶ 

ο. / / π” ὧν 3 ω λογίζωται ψήφασι Ἕλληνες μὲ, ἀπὸ τῶν ἀρισερῶ 
αν τοι / . Ἆ ο» 3 
ἐπὶ το δεξιὰ Φεροντες τὴν χ άρα" Αἰγύπτιο δὲ, απὸ 
«. ο». ὁὸ / ρω : ον 

Ἡ δεξιῶ ἐπὶ τα αρισερά: καὶ ποεῦντες ταῦτα αὐτοὶ 
ὃν χ } , μέ Φασι επι 5 τα δέζια ποιέεν, Ἕλληνας δὲ ἐπ' ᾱ- 

λ ριστρά. διφάσίοισι δε γράμμµασι χρέωνται' καὶ τα μὲν 
αὐτῶν, ἱρὰ, τὰ δὲ, δημοτικὰ καλέεται ΘεοσεβέεοΙ 5 Εαῖπι {αρα ΟΠΊΠΕς Ἰοπίπεφ τεῄρ]οΠ- {αΠῖ 

Ὁ ταήδιαδ πποτίρης Πτεητες: απεπεὶς «ἴπ Ρθ". δὲ περισσῶς ἐόντες µάλισα πάντων ἀνθρώπων, γόµοισι 
Ἀ τοιοίσιδε χρέώνται. ἐκ 
διασµέωντες ανα πᾶσα ἡμέρηῳ' εχ ὃ μὲ ὃ ἃ,ἀλ- ο ΤΕ) ἵματα δὲ λίγεα Φορέεσι αεὶ γεόα'λυτα» 
ταν | / ος τα ί 
ἐφιπηδεύό]ες τότο μάλιγα, τά τε αἰθοῖα φπεριτάμνο-ὀΟ]α ἰτουπιοίάπηι ππυπθ]ῖ 9 / ΐ οψ 
ται, καθαριότήτος εἴνεκε' προτιμῶντες καθαροὶ είναι 

Ἰ 

ἵτα Ἱρώτε νο,  ᾖὗ ομέωσι «οὐ. Επ ηρῶντων ἑυρῶνται «4δ. βαέ[, ξυροῦνται 1, ο] η νο όιμι οποῖε ἴν 
μαθει, ὁ «41. Ζ μα, Βαγήηή, ΟΠ. πυρῶν «9. (4. ἄρεδ., 1Π 410 εἴ κριθῶν. Γεπα βαΗ ο 
ἓχ 4. δι 491. Βατ. δ. να]σατι, ἆ Ἐκοξτρίϊ Εγοζίσπης 1 Μετεξέτεροι εἳ 6 
δρ/η. εε ΟΡαγ{ογ] εδ το παῖτε νιθοίες» {εά (αΕΙ]1 ἀαχι]Ιο ομταΠά ή 52 «4γοῦ. ὀλλυρέων Εἴ ζειὰς, αμοπιρᾶὸ ᾖ7γο/. εἴ σ- 
Ἴέη. ε Οὔατπος Ἠδες πο ]ερῖτ 7α]ῇᾳ ει ἀέ[υπι 4γοδ. 14.) αἱ ἀεΠίο ἄλλοι' ᾧ λλοι «44, τὸ δὲ ὀρυτα 411. ΡΑΕ, 
ορᾶεητία οἴται Φέγαδο κνη. Ρ. 1 ο 1 ρίσκους «49. ὁ ΔτομΙαπι πος Ἠασες πο. ὁ 1. 8, Ρα τεϊαὶ 

21, 9, ἵπ 4. Ῥατής, 4. Λη, 71πά, να]σατπι, Δαεἰρίτ 41δεη. 1. νι. Ρ.291-3. τοίριδε. ΛΙΟΧ διασμῶντε, «4γεὂ. 

ος 99. Τῇ μὲν ἄλλὴ κοµέουσι] ΝΗΠ] ΠΙΗΤΟ. ζομόωσι «γοῦι τὶ: [εὰ οἱ ΠΕΠΡΙΑΠΙ {ξα νοσπε Ε]ργοροίμς. Γεουπά σα 
Πέ απίπι ΠαῦὈεῖ, ΠΟΠ κοµόουσι» ὨΠὶ (αΐεις, Πονατίο ἂς- η νιαδας επαῖι σατιῖτ ΑΈΡΥρίας: γἱᾷ, Οε]ερεΠ. 

Ἴεε]μρ. πὰ Ὠἱσαίον. Ἔ. τρ. το. 
ΒΙΟ -6. Ἑϊμωτα τῶν μὲν ἆ. ἕ. ἔχει δύο.] Ἠϊπο Ίπ δεῤο], 48 

νὶε Ἠϊ5 ΟΙ. δαήμα[ως ορεῖαπα ἆε Γο1Π.Ρ. 542. ἴα]ῖα ἀε- δορῦ. Οεὰ. 1 0ο1.ν, 33τ, οοτήροπάς ο5τ ρα” 
τ]νάῆς, ἅμας Ππο σοΠαονετῇα Ἱπάε «οπῇοί οι Ῥο5- γής: τοῖς μὲν δύο ἱμάτια περιέβαλε, ταῖς δὲ ὄν' νυ]ρα 

ταῖο μὲν δ.ἵ. π. τοῖς δὲ ἕν. ΠἨής δε[ο[ϊτὶς Ίπια ἀῑσιεατ 18 

Ῥεεμε, Δά ποζπη Ἰοπίζωπι οἩοπ/ο: ἱπά]άεπα Ευρῶντοι 
ϱε ξυρῶνται νεπεταπτ», {αἱνο πιεῄοτε Ο. 37. ΟΠ περα- 

μπε, Ῥεπό οΡ{ετναηία ΟΙ. Όωχετο ἵπ Τδμδγόλή. 1. 6. 
Ὅ. ος, Τοὺς μάλιςο] Α ροδεῖς οεται Ἰπτείόυπα 1η τα- Ἠίμπι ἱπαοάισίδία, ὑπολαμβόνων ἅ 
Ίρις ρταεροβεῖο» αάάῑτ᾽Πεγοάσέης; ο εἲ Ἠῖς {ο1ρβς- καὶ τὸς ψυχὰς αὐτῶν ἐκθηλύνεσθωι 
{ε νιάετηΣ: ἐς τοὺς μᾶλισᾳ ἱκγέεται, ΠΕΠΊρε τὸ κᾖδος' ϱΗἱ συμπεσεῖν Φασίν. Τψ4ἱ οἶπι α Ογτο ἁσ[οοῖςίοπε κέλενέ 
αἰάεπα ας {Η8 ῥγο 1711 αἴθιε 14 εἶτοο ταφῇῃες εἴ σφέας» Ἱπαυ]ῖτ Οτοείας αριᾷ Πορ, 1. ο Ίςς, κὐδ 

.ΝΙ.ς, 67. δικάζειν πωτρούχου παρθένου πέρι, να ----- ὑποδύνει τοῖσι εἶμωσι" αποά ο) η, ἀἰκίε 
ἐς τὸν ἱκγέεται ἔχειν. 6οἨΏΕ. ο. 199. σά αἰφήει υεη]γε αἷ- σολὴν υναικεῖαν Φορεῦ, ΥΠ, ς. 6, Λ. Όσο νι Τάἱρᾳμό 
οἶευτ ῥεεμμίά νεὶ Δαεγεας, Φο]οη: μὴ ἐπιτροπεύει εἰς Ἠβτταῖα ἱταηςταΠε 1Π Χοθιχδῃ οἵ λα γ]οίλος ΡΙήαγδε 

2δεσα(. 
: 

ση. 1]ιαξγ]. 1» 56. οὐϊ Ἱερὶ 6ῥαγομάαε εοπατίαπα εχ- 
ρίαπαΠς Ιοάογας δἱς. ΧΙ» 6. 15. τῆς οὐσίαςι ΙπηπΙΕ, 

ὃν κ οὐσίω ἔρχεται τῶν ὀρφανῶν τελευτήσώντων, ἄριὰ Β/0- Ἔ.π, Ῥ. τζα. ϱ, Ώς ΛΕογραϊς οξ ἔἶενοι, Ἡ» 6” ὃ ν ' 
. τ/Α 

Πήᾳ υεΠεΤΗ: ΥΑΙΚΕΝ. 

ουσπι εἴ σαϊει]ῖς εοπιρηϊαηϊ α Πη]ςίτο: τν 

μη , τα, Αν / / 
.. ἐκ, χαλλέων ποτηρίων ππβσι» 

«1 πεα {ετιπῖ νεκιτπεπῖα {επιρετ τεζεπό Ίθ 

τὶς {αςιεηῖες {5 ππιπἆος ϱς{6 απαπι ἀεερῖού» 

ο Α)» : 3 1 14. Διφασίοισι δὲ φράμμιοσι α.ρέ πο” 
εἰς ἐκείνους καθηκούσης. {4 εσ[ε αὔωηῶα δασγα» [ορίτ ἵ- τι Ηποτίς ἀοάϊς «Ἑραάάσιώς ος Πο, 
Ὄργο Ἡ. ἆε 11.. 6. 19. σὖἱ Φος Ραϊτῖ ΕΠΙΠα5 γλογ}έρεζμ- Ἱιοραί, ΜΟβςΤ. τν. (ο 

΄ κ 

Τ 1 λήοτςς ει νἰᾶας ὃς τας Ααγριίοίωσι, ] 

αιΦ {ππε εωσρία, {εὰ πεσες/[ατῖα» θα ἵπ οοεῦῖ” 
ἴο βεπῖ ἀέθετες Ῥα]απι νετο, 4ὐ9.ΠΟΠ {ΠΠ 
ταχρία, Μι]ῖες Ώεηιε ἀαὶ πει ἀεθ μία 
{ασεγάος Εδῖ, {εά νΙτὶ ἁδοταπι οπιπίαῖα εἴ | 

Ἱεπᾶρας» Βμαδας, εἰἶαπια πο]πὶ, [απ 
ποσρκῄϊας 65. Ώθοτάπι .[ποογὰοῖθς αἰἰρ]θό 
οοιπαί {μπε, ΙΠ ΑΕσγρίο ταῇ,. Αριά ἃ- 
Ίο ττας ε5ῖ, Παπ Ιπ ΓΙΠΕΤΘ σαρίτα Τομ 

ο 

ρυρΏϊ {1ρ πποτιες [πιπῖ σαρῖτῖ «ἴ1Π6Φ ΜΗ”. 
τησ, ἴμπι 1Π σαρῖῖθι μπα 1π πιεηῖο 48” 
τεα ταΠ.  Αριά. ετετος πιοτιαἰες ν]έή5 ἃ 
{ΕεΓαΤΗΙΩ {εοτεῖης εδὶ «οη{οτίος ΔΕΡΥΡΙΑ 
πι ξετῖς νῖνιπι. ΑΙ ίσο αἴααε Πο” 
ἆεο ν]ξήτηπι: ΔΕργρΏο, αἱ εκ 19 υΙΔΠΙ Σ εεεεορρ ες άρει «ο τός 

«ασ 

{αττε «οπΏςϊηπῖ, αἴος αὐ]άαπ ΠΗρίπεπι 4β" 
Ῥε]απί, Εατίηαη απ πιαάε[αξίαϊτη Ρεᾷ- 
ας, Ἰατήπα ππαπῖρας {πρίριπι εε Πας 
τοπ, πα αἰΙ ταἷα τεήπαμαῖ ΡΙοῦξ 
παῖα εταπῖ, ΡΙῶ τει εοδ αὐϊ αὐ 1555 ανα | 
τιπῖς ΑΕΡΥΡΙΙ οἰτοπππσίάππι, ΠΠ Ὀιμᾶδ 
νορῖες Ἠαρεπῖ, Εεπ]Ώ Πησυ]η. ΑΙ ν 
Ίοτατα αη{α]ας εί {μπες εχιτΙπ/εσις αθ[αιπίρ 
ΛΕΡΥΡΙΗ Ιπηίεεῖς.  Οταοί τετ αᾖς 

ἀσχίτατα τηαπΏπη ἔετεητες; . ΔΕργριί α 4ξ- 
χιτο ἵπ ΠΠ ταπαΣ εἲ Ίος {αςιεπῖες αἰαπί 1 
ΙΠ ἀθχίταπ, «Οταςο {αςεῖαθ Ίπ ΠΠΙδΙΤΗ ν 
11τοτίο ἀιρμςίρι πταπές, «πατηπα πας [9 
οἵα5 νοςαηῖ, Ροριιίατες αἰίετα». 1π ἀεον 8ἵ 

οθνν σεδεσσνσ πς 
ει]]ς Ῥοϊαπε, Ππρυ[5 εα ἀἰερις αχιειρεῖ” 
τεδ» Ποη Πίο Πεφπε ία, {εά υπίνεί 

μαμα... ῖα, Παπο Τεπι ΡρΙεεῖραε ομωχαηίος, ή» 

ρταιίαν Ρα. . ρεα 

4. . ο 

. 

τα π] ἄλλοι {1 εε 1πάη 
ο/οπΗς Τη {Πῤροςγ. Ρ. 91ο. τ. ΤΝ. 

ειδε 

σκάνδιο νο 

 νΑιΚΕΝ. 

κα τοῖς ἐπιτηδεύμαξ η 
ὁ καὶ Λυδοῖς ὑσεβν 

ο κκ «ντο ου ον ον Οπκονκωκςς 

άβεον---- 

2Η ΓΕΟΗ 1 ιό Ἱ 
4. ΥΠ οἶἷπι {εγιηε ποΠδλ- | 

Ἠοτορ]γρηήῖς» «πμ]ος Ἱα ορο]ήξίς αἱῆσαμο ποβό ος Αὸ πυρέωνἹ. Έτ τος Ἱππαιγανί5 αὐτέων, Θεσσω- ΤΠδῃΤ ' κ -. 90. ᾿Απὸ πυρέῶν]. ο ο να πεσσα 15 εετπητΗς; αῃ οἴἴαπι δηµοτικῖς. αας Ἡ | 
λέων» Σοὐσέων αίααμε Ίος ἆε σεπεία αἀπρηίτσεε Ίαες 165 εἴ ΟΙγεί6 αἀρε]]ατο Πσσαῦς. η] αε αἴο Πή: 4 
τοτπηϊΠατΙΟ ποσιμα Ότι Μες (Πεσσββδίσε, Π Ίῃ Γατ]- Ῥεποτε 1π,οπεματοβίο Δυίαςϊ Ρεϊποῖρίς, πιοπίη! αν κ... ς ὦ ο} ν ορ : ν ᾿ μεσα .. σ Ῥ . 1 τοῦ 

π]ς [ΓμηιεμΗ/ Ίοςο {104712 Εἴ ζεὼς {ΡΟΗ εΧΕπΙΡΙΟ {1επ/ενδυ/ο, οτθἰάςμπαὶ ρατῖς αστοσίο ΠΠο, Ηπίνς ν 
εί νονήκ[οπι. Βε]ίε 4ε 5 ο. ανω ΗΙειο ο-  νΙάετε μή σπιοάϊ Πττετὶς Ίος) σος Επ]]ος Εή ΕΙ ) 
ολα Ἡν Ῥ. ΤΟ. εἲ 122. ο «ο να 
8 Τὸν δὲ πηλὸν τῆσι χερσί.] Ἠνο ΡΙΔΕἴΕΙ /7ΡΟπΕΙ) 

ΑνΠ» Ῥ.ττζο. ο, [ροέΐαι «πουγηη, ἱπ Εγέῤας- τε ήν 
Ρ. 714. τὸν παλὸν δύει ταῖς γερσὶ τὸν σῖτο τοῖς ποσὶ 
ΤήΥοίς κφλόνο ἆλλ' ὁμι] 
πετ υπ) {σοι 

ετ Ιπεσα ἔαχτα Π]. ΌοἼπας (ργ]ως ἵη {ξεειεί] ες μας, ἓ 
{65 ἵ, 1. Ῥ. Ζο., αά{ρειῖς ρίασε]ατὶςβπηὶς οΡ/οιναΏθ 
δις. 1195 ιτ σοπῄάστας, αμέίοΥ {ια{οτα ία {1Η να, 

ν σῖτ “9ο. ΤΑ τε ὠ]δοῖα περιτάμγονταί] Ώο Ώιορμάοάδν 15: 

ἁμῖν τὸ ἐναντίρ. ος απἰἀεπι πηεπή- 6ἴθι πεαμε επίπα οπηῖους ΑΕργρηϊς Π]α ατοωμοῖδα; 
υπ ΟγοπηηαΏσορ 1οηίσὰ ἀΙέυπι πη- Πἱδ, πᾶ { πιγβοτῖς ἱπιατί ατ αἆ Ώίσγας {Πἱοπβ Δς΄ πα. 5. αὸ μα " ο. ὁ . . λὸν» Ε οἴνον πατεῖν ΕΙγ}γ]οο αρ. «412εΗ. ἄν, Ῥ. 696. Δ. πα νε]επτ, πεσσςῄτας. Ῥουυτ Εωδμως, ο” 

ος {οπ{λη Ρ6Ι Φηλὸν, ἄναι ἴπτο]]ίρχε Ριοδίως ἱπτοτουία- ἵπ Ο2ήρεα, πὰ Οεπεί; Ῥ. τό, ος ἵπ Ἡσπι], ν, η 113: 
ρ. 190: 



'Βιάα, Ίτεπι ποξτα Ῥὶ. Αίας Ῥτάξιετοα σεό- 

τας [ηβήπεητ, ατβ]ιζαητες Βαιά παπά πι 1]μά 

ὁδρατήτ. ἛῬονεςο ππατε ΕραρΗϊ οί Πατημηῖ 

ο, Ῥήαπι Πρταπι αἀθίε νε] απαπη νἱάετίε, Πθ- 

(αεγε/Μο/ε Δ. Δη. 

ὔπνον. 

Ῥιοριία Πασειάοίμπα, φἰίπια γε] ζη εχρ]οταηάό Ἑ τ τ 

Ψασετάοῖες ἱετ[ῖο 4ποαπε ἁῑε 
Αήπε, πεααῖς ῥεάΙοπ]ὴ ἆθο «οἱεπείδις ααϊ α- 
Ίπά απἱὰ Τοτάϊάμπι οἴωηίπο αάῇι, Τϊάσπινα- 
Ώεπι ταητηπιπιοάο Ππθαπι, 6αἱεεος ὮΥΡ[ποῬ 
δερίαπῖ: πες αάπι Ψεδτεπι αιῖ α]ίος «α]εξοῦ 
1Ἠπιετε εἰς ἔᾳδε5ι, Ἰαναητάτ αἀοτῖάῖε δῖς Ετ]- 

ΤΠΟΠΙ45 Ἡς Ίτα ἀἴσαπι Ἰπβηϊτας εκετσεπῖτ. ΟΙ 

ΕΡΕ, ετεςεὰ Τ] τοὶ 

πθ ἀῑς το(ηπῃ «οσρΗς τα- 3 εὐπρεπέσεροι. οἱ δὲ ἱρέεο 3 ξυρῶήαι πῶν τὸ σῶμά διὰ 
τρίτης ἡμέρήέ, ἵνα μήτε φθείς» ὃ μήτε ἄλλο μυσαρὺ 
μηδὲ ἐ[γίνηταί σφι "εραπεύεσι τες }εύς. ἔσθητα δὲ 

ο5φορέεσι οἱ ἱρέεο λνέην μούγήν καὶ ὑποδήματα Εύβλινα 
φ.. 

ἄλλην 5 δέ σφι ἐσθητα ἐκ.εδεσ-ι λαβεύ δὲ ὑποδήμα]α, 
. τον πο ς «δν αν : 

ἄλλα, λοῦται δὲ δὶε τὴς ηµέρης ἑκάσηε ψυχρῶ, χαὶ 
ς τν ς νο. ᾿ πω 

δις ἐκάσης νὐκτός, ἄλλας τε ἃ ")βησχίας µυρίας ἐπι- 
. ον . . κ. ου 7 ο νι λ απο Ἂς 3 

ΕΤ1αΤΏ ΠΟΠ. Ραἳ6ις αβιοϊπΏτΙΤ 6ΟΠΙΠΙΟᾷΙ56; παπι τελέεσι ως εἶπεν λόγω, πασλχεσι δὲ χαὶ ἄγαθα. 8, 

Ἡπρεπάήπε, Ιεὰ 1ροῖς οἴρι {αστί ςοἑῖ Ρτῶίλο 
Ίαπε, εξ σατη]ό απ{επῖης ετ Ραρα]α «ορία 4πςβ-. 
ἆαπῃ Ἰησεης (ποτίαῖς υπ]σμ]ας ἀάσει, ὙΙπαπι 
Ὡύοφπε εχ νΊτε ῥγες[ῃ 1]]]ς ἀαιιή. Ὠέ ρί(εῖ- 
Ῥη5 βησίατε πεβις ει Π]], Έαῦας ΑΕογριϊϊ ἶπ 

«ηεαιπε ε Τε ἀοπιε[ῆςη αἰἰαπίᾷ σοητεταπὲ, Πηεαιεαοὀλίγα᾽ ἔτε τι γὰρ Ἡ οἰκηΐων τρίθησι, ἐτεδαπανέωή]α[ρ 
ἀλλὰ, καὶ σιτία σφί έσι [ρὰ - πεσσόµενα καὶ χονέων 

καὶ [βοέων κρεῶν π'ληθός τι ἑχάςω γίγέ]αι πολλὸν ἐκά- 
σἠρ ημερης. δίδοται δὲ σφι καὶ οἶνος ἀμ.πέλνος, Γχθύων 
ἓ ἐσφι έξεγι ξ πάσασθοι. χυάµες οἳ ἐτε τι µάλά 

' Ἰ 2. 2λ / ᾿ 5, ω / / . / ο) νν μα ἵειτα πες αἀπιοάμπι {εΤΗΠΕ, Ώες εα5, 41593 9 σ7πέἱρᾶσι Αιγύπτιο τὴ οκ ΣΕ υμ οτε 4 

Ῥτονεπεσίητ, απῖ σταᾷᾶς αἲξ 1Ώ ααα «οξία», 
εάαπε. ΄ Θαζετάοτες νετο Πε α[ρίσετε ἀμ]ὰεπλ 

Ἱεβιπιεῃ αδ[α.. βασοζᾷος Βτ ΠΟΠ απις ομ]άδααε 
ἀεοτηη, {6ὰ πηπ]ᾶ, αποτίϊη ππις εδὶ πηακῖ-  -. 

τρώγεσι, ἔτε ψωτες ἔ πατέωται. οἱ δὲ δὴ ἐρέες, εδὲ 
ὀρέόντες αέχοίται »νοµίζο]ες εἰ καθαρό» µυ εἶναι ὄσπριο). 
ἱραται δὲ εκ, εἷε εκάσε Ἡ «εῶν, ἀλλὰ πολλοὶ, τῶν 
εἷν ἐσι  ἀρχιέριως" ἐπεὼν δέ τις ἀποθάνη, ττε ὁ παὶς 
9 / λ Δ ο κο ον 2 τὴ / ὦ κ. ο. κ αοάα : παφεα πας; ιβ] ααἲς ἀα[ιπέχας α5ε, Ώ[ῆς εἶας Πρτο-ς ΜΤίκατιςατα]. Τες δὲ {89 τες έρσθας τὸ Ἐπάφ 

επ(πς ἆθτε απο ἵπ πποά επι 605 εκρἰοταπε. οἱ 

4 Παρ ΠαΙΠ ππήπάαπα εδ[ε ἑεη{εῖ, ' Ἐκρίοται αἰ- 
τεπῃ Ώσς [αρετάοτυπα α]απῖς αἆ 1ὰ ςοπ{]εαε5 
Ῥεσιάε επι {γαπῖε εταξία, επΙη εεΙαϊη τε[αρ]ηα- 
τα: Ηπρυα εἴἶαπι εκοτῖα,αΏ ΡΙτα Πϊ αὐ Ἶῑς Πρη]ς 

ενα γοµίζησι, καὶ τήτη εἴγεκα δοχιμάζησι αὐτες ὧθεν 
τρίχα ἂν καὶ µίην ἴδητα 1 ἐπεβσαν μέλαναν, οὗ καθ- 
αρν εἶνα νομίζει, οἵζηται δὲ ταῦτα ἐπὶ τ ουτο τε- 
ταγμµένος τῶ τις ἱρέων» καὶ ὀρθου ἐσεῶτος τοῦ κτηνθος 

ἡδκαὶ ὑπτία, καὶ τὴν γλῶσσαν ἐξθρύσας, εἰ καθαρή Ἑ 
προχειμένων σηµήΐων, τὰ ἐγὼ ἓν ἄλλῳωλόγῳξρέω. κατ- 

το κὰ 2ο αλ ντος, ος ν Ἄ Ῥρν / στρ 3 Αα) 3 
ου Ρίοροβτα {1πε, αρ εβο α]οτείεταπη ἵπ ]]- τορᾷ δε χα τα τρίχας Τη» οὐρής, εἰ κατα. Φυσι ἐ- λος α .ν ΙΑ . αγές ο ο : ν ΄ ο οι 
Ότο ΠΠ/ριοΙτετ σαιιά ας Ρ]ος» πιπαμΙά ϱο8ΏάΡρεατ Χ πεφυκύια». 

16- 

ἆ Ἐυρῶντοι «4γοῦ. «{9β. 
βοπεύοντες «ἄγοῦ. 

αρα 

Ἅν δὲ τοτέων Κ οτάντων ᾗ καθαρὸς,ση- 
ο Ας νο μα 

ὁ 3. 45. μήτ' ἄλλο «γοῦ., ᾖάά, μὴ τε τι ἄλλο πες πία]ς, Τηπῃ ἐγν/γνητα] σφι δε: 
ο 4. ἄτοῦ. 7). ἱέᾳη, Ρατ, 44. Δ., δέσφισι 1, 4πί., Ἰενὶ ἀἰδοτίπήπε, Μος βαλέεν, Ἰοοῦ 

λαβεῖν «αἱ. ποδ. οι {αεῖπα ἡμέρης ἑάςης «χυῦρῷ» καὶ. «τοῦ. ῄπε ὕδωτι, αὐμοά οἳ . οἳ «49. οὔΌεδι, αἀθςι Εάῑι ἆ Θρησκίας «πεῦι, θρησκείας οθιοτί, Ν]ὰς Παρί 0. 18, 6 Πωσσόμενα «4γεῦ., ΕΠΙ καὶ κρεῶν βοέων καὶ γήν. οὔτα «ἄνλι αἳ ῥαία, . Τ Πάσσασθαι «4γοῦ. θἳ οὔτε µάλα Νο πιοᾷο ος Οοᾷες ᾖ0, ηπΙΕΗ1 αἴεπι Υἱᾷε 4ε Ντ. Ευῆέε, Πα 0.5.  ϱσ 1. {9ξ. οτα 5/62ῥ. Ῥατ/.» αάῑτα ρ]ος[η φεύονται οεῖετὶ δωτέονται. ὁ ἄ4ῤ. ἡ/. Ῥα5/. νη]ρο ώρφιε- βεύς. ΜΙΟΧ τούτου παῖς «4γεῦ., Ἱπίετυπί αΠ] ὃ, 
Ῥαμσα δ/οοἱ [, ει 498. Θα, αΠ δἱ ζέται. 

Ρ. 159. Ἐά, Νον, πυ]ίοα]ε αρετ]άς ἀπ]Ιοιις πήσ{6,, ο]]πί {πιοΙοβκβπης αΠάΙἴου, Ο, 7. οποζίμε νὶν Απιρηιςί, Ου/: ΜΙ(σο]]. Ο, τ. Ρ. όο. Οδ πι τίς, Ύυαπα Λἴοβογ πάΐετε, τάἴοι]απι αἲξ (//ῥε], {α76/Οµ ΒρὶοΙΙ. Απα. 
ΑΕργρι Ο.τ/. Ρ. 939.52 Ῥοίμ]ςδ[ε επίπ1 {ποετάοῖθς τηΠ- 
ἀἵπας εξ (Ὀτιταξϊ οοπ/α]στς Πο οἰτουπισίβοπο, Ἐλ-- 
ἵεοΥ 14 Ἠ]ο, Ίῆοπα ωπισῃ οοάετο {οἨρτοτί ἄεθος, 
Π» απεπι ουίεπάεραπι ΑΕ. γρα1 σο]ογεπι. ῄσπει 9. Α2ί- 
/0β6/Η 1μά, ἂε ΟΙΤουπιο/.ρ. Ότο, ο. δς, ΟΙ. ἵπ οσο Πτι υρὶ πηἰβεί[οι, ροιιβκίες {προτς.. Αάάῑτ ἁοξεςίηιις Ππι- ὀδεοτήπ, ἠοῇ α]απ οῦ. ταείοῃοπ] Γωουγᾶοτος 6οίρας ἈάεμταΠκῄπ]Ε ταἆετο, οἳ γπεβης Ἐπσοπι, Οα]νίε Ό. 7ο.Ώ. ΕΙ Ῥείαυὴ) οῬ[ουναῖῖς, 

ο7. Λοῦνται δὲ δὶς τῆς ἡμέρης] Να]ία ἡηήεγζμ {ΕΥ 0 14- Π σρὶς τῇς ----- ορίεῖ, 
α4άῑοεγεπί, Ποῃ ἀἱδρ]ίοστοι, Ίάς Άος ΡοΤΛΟΥ}Η] αχ Τε έλη ΤΝ, 7. ΤΡΙΣ δὲ τῆς ἡμέρας ἀπελούρν- τὸ ἩΥΧΡΩΙ, ὦπό τε κοίτης», καὶ πρὸ ἀρίσου», καὶ πρὸς Ύµµε”ει είς, οἳ αΏοτταπί γοδ., α6ΟΥΙτα- τοπα σοπ]]ίαης, Ῥοστο ἐσθῆτα βαλέειν ΙΔ ἐς «{/οῦ, Ία. Ῥει απἰάρίαπι Πηρι]ατα, οι βάοτο Ποῃ αιιάσο. 
9δ Δίδυται 9ος ἀμπέλινος] Ἐπι ἵη πποάίπη 0.69, Αι, στι Ἠ η. ΔΕργρηϊς οἴνυ ἐν κριζέων νε υἱηί εκ Ζογάεο Ια1βΊταχ, λαοηΙηπι ψιτος Τερίοπ ἁαοκ[εῃε: αἰιοᾷ αυ]άείη απ ἀλληήέϊο ΤΗΙΗ ΠΕ, αἷῑας αυαοτοπη]ς.. Ρ]η- ἔαγεβης ρ05ί ΕΩΙΗΠΠαΒΙσΠΙ ἁεϊαζεπι, ατεα (γασσῖς πίτα τορίομεπι Ῥατείαδτο» νἱπῖ Ῥουυπῃ τορίριις οἵ {ηοργᾶοι]- Ῥη5 ριασμ]δία, 4ᾳ Ιῇά. ει Όμ. ο, 6.» ἀπίοα Ῥοςεϊ{ογ] αιιά ΠΠ ἀἀερ[ε ορίηαῖς, Ἱππιής, ιτ πε ΗΕ, οἴνου οἱ μὲν οὐδ) ὅλως, οἱ δὲ ὀλίνισα ἐφεύοντο ο ή Ρο- ς ος ος 6. Οοπίεέ Μπι πτ, 6. Ῥ. Εν ἶᾳ. : πέν ος βΦ{ΕγναΠζοΙῃ 3ὰ «ερίῤίωη Τ6ἱ. Τα. πι. Ῥ, 67. ο μὴ κ. ζεώγουσι] Ο. Όαήυ οοπ]σοῦηε Φφρύφουσ:, μι ο. θαπα ΝΙΕ1 4απ]Παῃ6, ἀμοπίαπι αμί ὤδας κ ζ ίκισας τρώγουσι»ποά Λοβεγ ἹπΠΠαΙΣ: μμ. Φρύνει «οηΐνα {8 ῬοΠ1. ἨθΙΕ τρώφεμ δα ας μον ορ ο Ἰαθοπε, ΠΠ] αΠ1- 

βήµ5. ος Ῥυ]είος 1ςΗριος, ῇ νεχο ΠΙΤΘΤΟΠΙΗΣ» οὔτε Φρύ- 20ΥΤες ὀὺὐΤὲ Εψοντὲρε--. ηχο, Αι νεητης ἆσοςς, τρώς Φέν ᾱς ννος οἶῖπι Ρ]ασυ]ς μπίσα: ταβαητητ τά ας 

ΙΠΙ Μες, πιοἆο {ορ Οοάά, 

{ βαν[ι, ἐνεοῦσων «4γοῦ,, πεοΙε Ί]ε πιαίς., ἐπιρῶσαν τε]αυ. Εο8ἳ 
{ Ώεβι 4γιὸι 

τρώξιμα, αμὰς ὠμὰ ἐσβιόμενω χροϊλε α]ομάς: ἀοσθά[έ 
'νετοΙ 1π Πΐς Ἡρη]ς {15 τ. 71. Ἡ. 92, Βεπ6, απαπηή 
α ματι σεπετα]ς» Ῥ/αγεζις 8υπαρ. ντ. 8. οὔτε γὰρ 
σπείρειν» εὔτε σιτεῖσθωι κύαμον Αιγυπτίους» ὦλλ) οὐδὲ ὅ- 
ρῶντας ὤνέκεσθαί φησιν ὁ Ἡβόδοτος. Ἡβίερίο Ἰηοοδοῖ εἰ 
{α5{. πατέονται αἰ115 οτῖτ ἶοσις. απο ποίδπαµς θογπ1: 
ἀσπι τῶν εἷς ἐσι ἀρχιέρεως Ππρα]ατε Ῥτοι{ής. Ῥοτμίκίας 
ΤΙ βάεϊηςίοτοπα ἵῆς Οε1εὈ. αἀάειε Ὀίομενι (ας βιή» 
ο] ὁ ἀρχιέρεως, τῷ ἀρχιέρέῳ» τὸν ἆρχιέρεων {ε{ε ρτοῦα- 
ΗΕ. 1ορε Ο]. Κοπατὶ οἹήσιναία ἵπ Ὠἱρηίς 11Πι 
Ρ. 719. ͵ ἂν Νο ῃ ΕΕ. 

41. Ἰζα) τούτου εἴνεκω δὐκιιάξουσι αὐτοὺς ὥδε] ἸΝοι εκ” 
Ῥεάϊο Ἠαης οοπ{εοµήοπαπι: Ώονες πτος ἘραρΠή σβη-. 
{επτατ: Ἐραρ]ς πο α]ἱ15 4ο Δρίςπ, τδα. Ἱτ, οῦ.5 
Ῥτορίετεα Ώππς Ίπ ποάπι Όονθς εχρίογαπε. Ἡπεσσίπε 
σοπίεα ες οτοΓῖο 3 ῥα]ΐεπι ο ώμεις ας απ αἲξ 60”: 
1ους αὐξ τοῖ ας αἁῑηησίς ἷ 
τοὺς πυῤῥοὺς βοῦς ἴωητηπηποάο Ἰηπιοίαραπε, πι ρτῖμς. 
εκλπήπθ, Ῥήοσυπα Ππρετ(ἩΠοβεβπιο, ὥσε κἂν µίον ἔχῃ 
τρίχα µέλαινων ἢ λευκὴν, ἄθυτον ἡγεῖσωι, 141 υεἱ ϱ/]ήήε: 
14813 ΠΙΘΤΙΗ α/ὔμμυε ῥαδεγε!, αδαγ] 0Η ῥος/ό αγδί”' 
{γαΥΕΠ{Η, [εδιαπΏδιις Ρ/ωέατοῦ. 114. ετ ΟΠΣ: Ρ. 969.8Β: 
ει Ιοάογο 1, 88. Ἱπ Λοβγί απἶπιο, οιςὶ νοτυα πιπό 
ΠΟΠ Ῥταε[εταηῖ νετβαταπι βπη]ε αὐίά νίάετητ, ΟΙ. Ρα. 
Ῥ]απ]κβπια ἔοτο σεπ(αΏαι οπηΠ/α, ππσᾶο ββοῦς τοὺς ἐρεμφοὺς 
{βγος ῥουες τεβηρετείΗΣ: Ἡος επίπι ΕραρΗ! νε ΔΡΙ’ 
ἀῑς, 1Ηῑάεπι πἱρηήσαπες σο]οσῖς, Πςί6. ., Ομσά αμίάεπι 
{4 ρτοβετυσ», ας αἴτος σαπἀἱάοδαιθ Ρ1ο5 ΕΠΙ 11ρες» 
(Ἠῆοπο Όυδας ονι](εχωπε, ααῖθις {ρ5ο Αρίς η ος σατἙ πηίετο νορεπι Ἡετοάοιθαπι πο Μάεσί, ορ ας 
Επ (αοῖαπι, αά 1ρυίος ΨἼτο ἀοδϊςῆπιο αὐτταθηάα τησ. 
Ῥαΐαπα αἩε νοσς αΠαμα ἀείεέταπι εδίε οΣΏΟΠΕΠΙ: απο 
Ε1ή6/6 τοὺς δὲ καθαροὺς βοῦς τοὺς ἔρσεναα ος ο Αείς 
Γοππηολί5 Έμαπι πηἰή Πηρίοίοποπι Παθήΐτε Γραμοπεής 
νἰάεπεατ 6 αὖαε ρηπείρΙο κ. οηρόγγίως Δ. 
Α.Π, 55. Φθᾷ Ώρος ἀοξήστεορ τεο 3Π8, ίΦΠι ἐνεοῦ- 
σαν οκ “γε. {οπἱρείκίοπι» πἰΠ «πι[ιἀεάΙδ[ει σοηπιοᾶ(ας; 
αὐσά αἳ ἵπ «4ῤγε[οδὴ οοπίεέεΙσΑη Ώ]]ηε]ά, Τμηογϐ, ρ. 
96ο. νεπειαῖ, ΚεἰεΚίο, Ῥοδί ΡΒΙΙ(Α εἶ καθαρὴ τῶν----οοΠ» 
Ψοττοπεῖ 1Π εἰ κωτορῇ τὶ τῶν ἆ 473 (0/1 ἱας ῥογμ φμίά- 
Λίανε» ΑΙΡΙΕΤΑΠΙΑΠΙ ΕπιεΠάλΠά ταὔοῃοπι Ίΐνεῃν Σεἰίας 
αμοι ἁ ᾗ 

ῤ » 
νο, 

δν, ΔεργρΏϊ γιος ῥουος 

1ος 

ἔοι ἓῆν 



ο ροπ π νοη 

ταρεκτσρς ρα 

παν ντ 

ΟΛ. 

ο. 9. ων 

Ἅ ” η αν νο] Ί Ἰπιπαοαπᾶα ,. Ἱπὶρτεςκίο ἵπ ολβἠέ, Ὁαρίι ἀειό- 
105 Ὡ Ἑ, Μπ ο Ὅ ; ο τς ϊ Βαυ]]ία, Πεἰμηίαπα δα Ειρθείμαη, Ἰη. Ίιος γειυεζαϊίθε, 

µαύεται βύβλω περὶ τὰ κέρεα εἱλίσσωγ' καὶ πεί] 
Ὢν σημώτρίδα ἐπιπλάσας, ἐπιβάλλει τὸν δακτύ- 
λιο. καὶ οὕτω ἀπάγεσι. ἀσήμωτο δὲ «ύσαντι «}ά» 
νατος ἡ ζημίη ἐπικέεται. δόχιµάζεται μέν νυν τὸ κτῆ- 
νο τρόπῳ τοιῷδε. Θυσίη δὲ σφι Ίδε κά]έσηκε, Ὁ ἄγα- 
Ὑώτες τὸ σεσημασι ἐνοῦ κ.τηνος πρὸς Τόν βωμὸν, ὅκει ἂν 

Ὁ ύωσι, πυρν καίεσι, ἔπειτα δὲ επ’ αὐτοῦ οἴνον χα]ὰσ5οφι Ἠτης. Ῥεσπάς, αυ Πρηαϊα 65ε, αά αἲαΠΙΡΟ 
τὰ ἱρηήη ἐπιοτείσαντες ; καὶ ἐπικαλέσαντες του »)εόν, 
σφάζωσν σφάξαντες δὲ, αποτάμνεσι τὴν κεφαλήν’ 

σῶμα μὲν ἃ δὲ τὸ κτήνεος δείρεσι κεφαλῇ δὲ 6 χείνη 
πθλλὰ χαταρήσάµεαι, Φέρεσι τοῖσι μὲ ὢ ἔ ᾗ ἀγο- 

Χ ὡισ λδοςςς ο 5 κά. οι 2 ὢν εδ ο ρα» δἃ ἳ 

Φέρωτες ἐς τὴν ἀγΟθΊ, απ΄ ὢν εόΦΤο' Τοισι δὲ ἂν μη 
ν 4 νὰ. / 3 / 2 1 . 

«παρέωσι Ε.λλήνεε οἵδ ἐκβάλλασι ἐς τὸν ποταμό». 
} μα Δ / ο” ρω 

χαταρέωται δὲ, «τάδε λέγοτες τῆσι κεφαλῇσι, εἴ τι 
ο κὸς κας ἁ 7 ων κ 

μέλλοι 7 σφίσι τοῖσι «Φύμσι, Αἰγύπτὸ τὴ συναπ’ἀσή 

κακὸν Ὑθέσθαι, ἐ6 κεφαλὴν ταύτην τραπέσθαι, κατὰ δες 19319 ἱππιο]αηΏρης αὖξ υπῖνετρς ΑΕργῥίο 
πα Ἀ ο ον νι 4 Δ Ν ἡ 

μεν νυν τας χεφαλάς τῶ «υοµένω Χ.Ττηγέῶν» και τη! 
κά αρ κῤάρε, να νά 

ἐπίσπείσυ τοῦ οὐ5ν πάντες Αἰγύπτιοι γόμοίσι Τοισι 
-ὦδάνον ώ ές ) τον πα Ακ ηα,ς κ. 
αὐτοῖσι χρέωνται ομοίως ἐᾳ πώτα τὰ Ιρά, χα ἀπὸ 
ο ο αν ο 29 5 3 μ. / 

τύτα τοῦ γόμα, 8 οὐδὲ ἄλλη οὐθδενὸσ ἐμψύχε κεφα- 
λῆς γεύσεται Αιγυπτίων οὐδεί. Ἡ δὲ δ ἐξαίρεσιο Ἔγορίτο "ο]μας. αἰτεας απίπιαηςῖς 4ερηστες. Δι 
η κο) ἡ ανσιο, ἄλλη περὶ ἄλλο ἱρόν σφι κατέ- 

ς-Ἴχε. τὴ ὃ ὢν μεγίςην τε δαίµοα Ἠγήνται είναι» χάῑ 
µεγίσηῃ οἱ ὁρτὺν ἀνάγεσι, ταύτην ἔθχομα! ἐρέωγ. ἐπὶν 
σεροήσεύσωσι τῇ Ἡ Ἴσι, καὶ ἐπὶν κά]εύξωνται.)ύεσι τὸν 

ων .. ) / η ο 1 . πι 
Εδύ, καὶ ἀποδείραντές, κοιλίή μὲν εκείνην πασαν ἐδγδ[ιπε, Ῥοψεπι Ιπηποίαπε, ἀειταξξοφις΄ σοΠΟ» 
ῶ τιν, / Ν 2 ο» / 9 η εἴλο, σα'λάγχνα δὲ αὐτὸ λείπΏσι ἐν τῷ σώματι 

Ἶ λ ἡ /» ανν 

κι ΤΗΥ πιμελήν σκέλεα δε ἀποτάμνεσι » Κάι τὴ 
τι 1 σσ ΜΕ λα, ἡ να 
οσφυν ἄχρην 9 καὶ τας ἀμὸ ςτεχα! τὸν τράχηλο». ταν» 

τα δὲ ποήσαντες, π ' ἆλλο σῶμα τὲ βοὺς πιµμπλασι 
α 

Ὅ κ ορ ο να ρω μμ 
κὠν» Ἠὶ λιβαωτου, καὶ σµύβήο Χαὶ τῶν ἀλλῶν 
Θυωμάτων. π'λήσαντές δε τότω), κα]αγίζωσι » έλαιο 

ἆφθωω καταχέογτερ προήσεύσωτες δὲ, ύεσι Καιο- 
μόων δὲ τῶν { ρῶ» τύπτωται πάντες, ἐπεὰν δὲ ἄπο- 

: 5, : αν ο, Μο 9--ᾱ- ο Φα ο. . 5 5 ς τύψωντάι, δαῖτα προτίθυται» τα ἐλίπωτο Ἡ ἱῶ.β5δετε ἀεῄετιπτ, ἀαρεπι εκ [ατ]βεῖί το 
Ν 

Τους 

ρῶν, καὶ μέλιτος, καὶ ὶ ἂπαφίδων, καὶ σύ-8ο 

ωρονν 

Τοουπάαπι παϊαταῖη Ῥτοσγοαῖο, Ἐπά, α116- 
οἳἵτ 6 οπηπῖρι!ς πιυπάμς, ποῖατ εἴτουπηνο]νέΏδ 
εοτπῖδις ΡγΡ]άπα; ἀείπάς αἀππρεης τεαπι {ἰ. 
Ἰ]ατεπι, απα]ατα Ιπρηπαϊς» ετ Πς αράαευηῖ» 
ο ΙΠΙπΠοΙαΏῖΙ 9ο Πρ]]]ο Πποῃ ποϊαίαπα, ΡΦΠᾶ 

ΠΟΙΑ {αποῖῖα οδῖ,  Ἑτ ππης αμ]άεπι 1 πποάπῃ. 
ρεσις εχρἰοταπττ,  φασγιςαπαϊ απἲετη 15 εἴδ 

η]. Ιππιο]αηε αἀάπδία, Ῥγταπι Ἱποεπάπηϊ: 
ἀεῖηάε {πρτα αταπι οἴτσα Ποδείαπα Πραῖο νΙπο» 
αό ἀεο Ιπνοσαΐο, Ἱπαξδίαπτ: πιαδβρις σαραῖ 
αππραῖαηε», εἲ τεήαπητα  «οΓρης εκζοΠαηῦ 
6αρῖτ αὐτοπι ΗΗ παπ]τα Ἱππρτεσατί, α[ροτιαΏῖ 
1, αΠρις 119 εδῖ Γοτηπῃ σεἰερτατε, εἲ Εἰδ 
ΟιΦοῖ περοείαΐοτες αἀξαετίπε; 1 Ιίεας {ε 
τεηῖοο Ίπ Εοτίπῃ νεπάµητ: οὔίρις { που 34- 
Γπεηπῖ ΟταῶεΙ, ἵπ Ώαπιεῃ αὈΗοἶπΏξ, ΄Έκχοσταη” 
πε απἴεπῃ σαρίία ἵῃ πῶς γετρα, τατ Παμ]ά πα 

Ἐπαιβπκαδιςξερε Εωφκάε ιά οκ δω. ν ἔσ οξρκαβμοώ λα ους Ερίκ ως ος --ᾱ 

ο πιλλσωςτ ν ρίρ» επες ονάς νε η. 

βαέπταπι Πε, 14 Ίη σαρΗτ Πος νετίατατ, Β9057 
ἀεπι Ροιτο πος τΙζης οἶτοα εαΡιίὰ ρεσἡἀ μπα 1Π1: 
ππο]αϊατήτη, εἰ νιπ] Πβαιίοπεπι οἵππες ΡΑΠΙΤΕΙ ΑΕ αλ. ο δαν 6 ΒΥΡΙΙ αἆ οἴωηῖα Γπστα ορίετναπε.. Αἴαὰ 
εκ Ίος Πτα Ἡτ, ΠΕ πεπιο ΔΕρβγρίοτυπι ἂε ο 

ἴΑΠΙΕΠ. {ς{οτΗπΙ εκεπιρτῖο ϐὲ οἵθππατίο αἷία 
:ἶτσα [ιά {ποίαπι αρ εἰς Ἱπ[άταία, Οπαί 
Ίβ]εήτ ἀεαπι πιακἰππαπῃ εδ[ε οεΏ[επτ» ετ ελ 
πιακίπιηπη Γεδτπῃ σε]ερταπὲ, Ίηπα πππς ἀσαΠι, 
Ῥορίεααιαπα ΙεΙππ]ο ΠΠάϊ5 νασαταπτ ετ ργεςα[ί 

αἰνιπι 1]]απι/ οίαπι εχιταλυπῖ, νῖδεετα αὐ{εΙἩ 
εἶα5 1Ώ «οτροτα αἴρεπιαπε Ππαυιπε, οτπτᾶ. 
᾽απιρηϊαηϊς, εἴ οχΙΤΕΤΙάΠΙ «ΟΧαΠ1 αΓπΙοδ(ΠΕ 3 
τας σατνίσεπῃ. ΠΠ19 αξίῖς, τε]αππι Ρογῖς οΟἵ”. 
Ρις {Πραπι ραπίρης Ρητῖς, εἲ πιε]]ε, οἳ τΙνίθ 

"ραρῇς, ετ Ἠςῖς, εἰ τΠητε, εἲ πιγττμα., αἴθε 
αἱ οἀοτδις, 1] πο Ιπβατίοαηε. 4ο 
Ίεπε, παπσ]ευτη οἱεῖ αά [Ιπὰδητες: ἰα]μπ]ο (απεᾶ 

-.απῖε [ετνατο [αογίῇσαπι, ΈΏαπι [αογϊβοῖαπι αἴ” 
ἀεῖ, οπ]Ώ65 {ε[ε γετρεαπῖ, Ῥορίθασπαπι ΡἱαΠ” 

αν ος ο ο εοοςς 

Ρἱ0” , : 

τα 4. 41., Ῥαι/. νη]ᾳο ἑλίσσων. ὁὃ ̓Απαφόντές ποΏ Ἱηαϊε Λε. ο Θύσωσι 44. γοῦ, Ῥαρίς, δ, 7Τη/., μάν 
Ῥα0 4. 9. εἲ Ρανίςιἀπο. ἆ ἀῆ. Ῥαγὴ. ᾱ. δ, «4γεὂ. }Ἴπά. Κεν, δὴ ποΏ αἀρηοίουπε Η. 49ῇ, Ῥαε., πο. 
δέρουσι 4γεῦ. ε ή. «Ίνκ. Ῥας/, αἰΙὶ ἐκείνου" Τπι πολλὰ πο Ἱερῖε «4γεῦ.» {8ά κωταρησόάμενοι ΟΤΙ ν ρό, πίτα. λε 
7πά: «Ρα, αῖ κατηραΣ. τν ἀγορῇ -4ποδρ. Μος ἐπίδημοι Ῥαγίς, «1. Ώ. «4γοῦ, {41.. 7η 
Σαμ ϱ ον πα Ἐν τοη με ια. να ος «ἄποῦ. οἴτλι (ρ]ρης, [οὰ 1]]α πιυεατ πἰΒ]]. ὁ δίς 
γ{5.ἴτες.». «4γεῦ. {’. ΙΕ. 1Εὰ «4γε0. σῇσι καὶ ἐπὴν οὔπι «40, αι οσα {14, τὸν βῶν. εἰ ἔξδω εἷλον. ἵφ ΠΠ] 

πἶπης πεα]αθός. Τη 14. ρα]. «40ξ. ἐπεὸν ἀπεδείρωσι τὸν βεῦν κωτονς ο ο ημη, 
ὃ δος τα τὴν ὃ ὧς µεγίσην ἄγορ. τω θε ν «Ίγεῦι ὈοΠ6, ὠσα 

ὂο, 1Η. ἵπ Υ. τηπι ματ λέαντες 
ο Ε, 

ο) Ά. Ῥ. τ/ 
ομ]α πια 

1 

ο ΠαιΗ1 οπε]ααπα Π]ά, οτ ΟΗτ. 1οεο {αρτα οἵίπτο» {- 

τοσα .. κ Ἀ : ώ, Φ κα κ νά μό, . . - . . 

. 656: Ἔπειτα δὲ ἐπ] αὐτοῦ οἶνον ]κΕΟΥΠΕ ἐπὶ αὐτοῦ Ο]. Ῥ 

γοδ. Αποτύψωνται εχρ]σαῖ Εε[γοδήμ Ἱα Νος, 
ενεηρώ να πο γη νὰ 

5ο, τὴν σημαντρίδω ἐπιπλάσας] Οοπιεπάίς Ρ.28ο-. ππβρηϊ τουοπίς. "Ύεραι Ἠετοάοιοιπι εκ[ο β6). ουσ 
5 νατίατ, ΧΙν, ἡ. ιο σημαντρίδο οὐ πι Οο2γοΡὴ Ο- 1ρ5ε νόοσεπι ποῦ ππονίενι, ό7., αὕαπιαυο. Ρ νι ο 

τας. ρτο Ἐ]ασσο Ὁ. τό. οὔοία «4ωμόα. Τὰ αμαβυη αἆ {ορ αἴα νε 41 Ἠος ποπ Ίαρεπι Ίοσο: Ώτσιοε, Ῥίς ᾖΠ6. 
7., ΠοΠ  ἀἰβπηί[α ορίπαίηπι» Ονομουίης εαιδία Ἰᾷεπὶ ἀἱ6Ι; τερεβφια Ὀτονί Ιπτεγψα]]ο πτρονησεύ”. 

παπα (ηηχῖς, . ΟὐαΠ 6ρο Ηῖαπα ΠΙΕΑΠΠ Πο Πιοῖο. σαντες δὲ» θύουσι. ΔἴαΠΙ 4ε Αεργροτηπι αἸγομπισίθ” 
Οπᾷ επἶπι Ῥοπο.. Β/μαγοδής τοὺς σφραγισὼς τῶν Ἱερέων. Ἀ6ν Ὁϊ ἄπο {ΠΕΙ Ἠξας εχεπιρἰο,, Ἱτθγχῆο βπηῄ]ής 6, 96. 

1 ) {ηρζᾳ αἵί 37. Οοᾷ 11 νετο γαᾖάΙςβΠηΙΠ ατριησπεηπη ος ΤΑ 
νε(.31., εχρὶπρϊε: εεβρίε ει Οἱ, ὁλερύ. 1 [ογπε πὰ Ίοπα ἀἰείοπίς ἐξ ὧν εἶλου, ρτο ἱπβαηταῆς αεαμε βπΙΠΙ. 

ΡοβοσερὲΕΡΙ5Ι. ρ. 419. ΔΙΟβΓΟ πα ἑοπαρεής,απαε Πατ, Ίαπι νιὰε νείροτιπι σοἩαστθηΏαπη : Πσηϊβσαϊ ΝΟ ή 

πι μυ ο τσ ῇ11Υ πιακίπιαπα {8 ἀθαπῃ-6ξ {ΕδέΠΙ αἰης πια κίηηπη ἀείο- 
επταπα, Ώαρεπε ἠαππα {παπι 1ῃ τε(η” ος κκ... αλ ο ρὸ τη ) οδ{δεοπείη : 

ΡζῥῥΙά1, ποτ ρα ρίοϊεπίεπι», αμίᾷ Ίος Ίοσο νεβει  τάτα2 ααε { αιήστας οι ἠήεις - 

ευξάμενοι ; κοιλίήν µ. ἐκ. πο. ἐξ ὧν εἷλον, Ῥαμ]]ο {4- 

5 νυ]ρο. Ι4επί ἄ4γεδ.πιοχ ῥωύμάτων, Ἰπαίς, Ἠαῦεί 

ισα μώσκἁναας. 

οκ Ρας {οΙπιο Ημ ος 
θα ρβ{Ηΐτ ἔπειτω δὲ παῦρον οἴνου» ΑΠ κύμθον, ῥυτὸν, νω- οἱ Ιποεαϊε, Αάάο σοπρίγπτοπι τος 1195. οοπ(οπ/ 1Η’ γ 
σὸν, σπονδὺν» Ὁε ερεπᾶῖ Πι {ιου]ίᾶς. ατα αΡαῃ. 14 1βΗΟΣαΥΕ τηε βτεος, ή] αμ]ὰ πλ οας πμ, 
ἁμμάοτ εα εςῖ σορία. (02η. Ραψω Έπειτα εἲ ἐπ' αὐτοῦ ἕωνται οβζογήεγμΗ! τελᾷστοι, αἀσσοτί 

ὁμε ἐς παραλλήλου 1ά6πι δ6[5, 36 ἀείήο Ρος ᾖοῦ,. δωνται Ιπνδηϊτ κο πρμς  πρακπ ψάβαπι Εαῑε ἐν παραλλή 2 2 τὸ Ουοά εκης  μιεῖοπε παν 10 
βαµήη, Ἑιίάεπι ῥομ/64 (είμάε 1 αΠποσυΠα, Εἴ αὖθις αὖ ται ορι8. 
ντο: τοσοτάοτ» ἐπ᾽ αὐτῷ {Πάέπι: 46 Ιδίο πυης οὐ! 
ὄοσι αδυσίιο, Ίπ νοιβοπε (4Ρομουίαμά αἀαιμείσαῃς, 

πομίρης, Οοπ(οαΠε Ρ/μαγεδας 14: οι Οῤμά. 

πουάμᾶ. ἐῑο πηφατοσί, οι] Ποπ]σίπι ἆὶ | 
οταρίοίσθα κωταρησόμενοι Η0118 εἳ Ἰπ4ο]6Ίευπιο- τετ Γηοἱσμεα τετυ]εσιπε, Τ. ΤΠ, Ῥ. 4ςὴ. υδὶ ΔάοπΙἩ 8 

1 αρίο Ιπιατεπιρεήπα ἵπ {αα νο μας 
α ἄς ἀανοβσπο νἰάήπιαε Ρἰβευ]α15, εἐπιά- κοτὸ (ας ἹΊε ἄῑ 

Οὐνετδαπεης μιάς : Θυτίά Ὄεα Πρε[[υηι ης 
η. Ἐπεὰν δὲ ὀπιτύφωνται Ἱ 

2 

1 τερῖομο {εταῦαητ Βλ, 
επι) μνήμην τοῦ πάθεος γύπτονταί Τε : 

πισις ζαρίῃ οἷπς Ἱπρο[ῆς, αχροπΠτα, 11 ΤΕΠΙ ΓἵΠ σου ἔτεος, ο θρηνέουσι’ ---- ἐπεὼν δὲ ὠποτύφωνται Χ ) 4 
νετΏῖ ορέβοργης | 

ωσνν 

ω 

Γομουίως: 650 νετο 

.«Ἠσῦίαεοτ. Ό]είετε. ΥΠ. Ῥ. 1466. Κοκλαύσώντοι. ΟΡείπιε Εεῇβεῥ.Ηοτοδοτουμα ᾽Αποτώϕο 
ση. Ἐπὴν ονησεύσωσι τῇ "Ίσι ὅτο.] Ἱπάαχῖέ πες Με- πι ΜΗΙΕΠΡΓΕΙΑΤΗΤ παύσωνται τοῦ τύψασθαι, μή ρ]σηβΗή δ]ο. ἴπι Ῥιαηιπί ΟΡΔ4: Ἱδ[α ἀεβοίη). Γωοβανά. νΠΙ, Έτη. ο. Ί χπ, αἩἱ Τ/Α6ἱαΠεα θ΄ 

νείετεπι τεάιχϊ Ίπ δάση, Οπ]ά σπα ΟΙ» Παρι]εΗε, αἲς οοππρατα νε, ε ἵη Τής τύψασθαι οτι ἀποτύψασιά 
αὐποίαιοπες οδίεΠάεη: 

ως 
.. ώς 

1 Ίπ αἩῖ ταπιεᾳ οοπρ] ΙΤ» Ποα 3β. Ε1ρ)ρή, Ἡ2 6, 79 σειρᾷσόαι αὐτὸ φερέρντα" -- σέ 



Βογος (ἶπα ΓΙ μοὰ, ππα[ου]ι Δά Ώεε]βοία : ἠπάς ανειβιῖο Τὰ τπτ τ κο ὧν. 1 ἅ δή 

Θποοταπῃ, δερα]αιτα ΡεσμάΙτῃ πιοπηοταΡ 18. 1άς ει ΟΒείς ςοπ- Β νγ Ἐ Ε, 
π Ρ Ε ν 1. α5δΕΑΔΠ ἆ 1. 95 

τηυπία ΑΕ ΡΥΡΗ πωππῖηα, Ἱαρίτοι ατ]οιίπα ξαεῖς αρα Αιππιοπίος. Ἱ 

41 ΡΙοΡοΏΠΠΕ, Μυηὰον ἀν]άσπι {ρ]τιις τηατες Ῥο- 4 Τοὺς μέν νυν καθαροὺς βοὺς τοὺς ἔθόυνας καὶ τοὺς μό» 
ερ, ας γ]έμ]ος ἠπῖνοτα ΛΕργριϊ Ιππιο]απῖ: 
αἳ Γέπι]πάς εἶς ΙπΙποίατε ποΏ Ἰσει,. ἀτροτᾶ 
1Π41 «οπ{εσταϊας. Ίναιι 1Π4ἱς Πππα]ασταῖα πη- 
Πευτε Ῥαρυ]ῖς ῥιράϊταπι ἐδε εογηίρας, αὐέπι- 

{ / . | 

σχες οἳ πάντες Αιγύπτιοι θύησι' Τοὶς δὲ Φηλέας οὔ 
5 ὦ 3 ς νὰ ρω Μη. ἵ ὦ ον 

ὄφι ἔξεσι «)ύευ, άλλα ἑραί εἰσι τῆς 1σιοο: τὸ γὰρ τη 
μα Ἠ τον ᾗες το ἆ 

ὃ Πσιος ἄγαλμα εὺν γυναικήΐο, βεκερώ ἔαι, κατά" 
Ὁ δα ο 2. ν.- / ς Χο ο σα Δ κ 

«αἀπποᾶσπι Το Οτῶεὶ Ρίηρυπες Ῥονοσαςε ζοππί-οΟ πες Έλλην την ουν Ὑράφεσι και τὰς βῶς τὰς ἡ- 
ὰ ορ . ἃ 2 ' / ς / : μμ 

ηαο ΠπηΙτο ΔΕΡΥΡΗΙ οπιηος νεποϊαπιζ ος λίαν Αιγύπτιοι πάντες " ομοίως σέβονται ππροβάτῶν 
- 1 α Ξ {ας . / ο ο αἱ ως 

:οπιπίρης Ρεσιάῖρης Ίοησα ΡΙήη σπα: Ιάεσ(πε «πάντων μάλισα μακρω. τῶ) εὔεκα οὐτ αρ Αιγύ” 

πεῖπο ν ΑΕργρΏµς Αἰεαγριίανε τημ]ίετΟτά- σπτιος, ἔτε γυὴι ἄνδρα Ελληνα Φιλήσεε ἂν τῷ σ΄ όμα» 
Ὀύτη ΥΙΗΤΙ απῖ οἳαε ΠπανΙείτητ, απζ οµ]{ο, Ψψε] ο πάν δὲ μα χαρη ἀθδρὸς Ε λληνος χβήσετα] 9 5 02ε5 

νετάρις, νε] οἶ]α ας πτεταῖ, αἲῖ ρα] Ῥον]5 λοῖσι, δὲ λέίβητι, εδὲ κρέως καθαροῦ βοὺς διατετµή- 
«αἴπεπι στῶσο οπ]ίτο ἀῑςΓεξὲΙ σΗδίαΡ]τ. Ώονες ώς. .. / ͵ / αφ μι πο μεις δ ολ  μθε ΕλΛΗΙΧΗΙ µαχαίρή ἆ «γεύσεται. Φάπ]εσι ὃε τες συ] αετποτιΠ] {1πε, ΠαΏς 1ά πιοάυπα Γερέμαπῖ: νο 6 

ε 

ος νο μα Ἡ / ο / κκ ο ο ο.» 

Ῥεπήπας ἀπϊάσπι 14 βππεη ἀειπίτταης, τηα[σα- ἀπποθνήσχοντας βοῦς, τρόπον 5 τόιδε' τὰς μεν ηλέα» 

1ος απτεπι τή (Πραυραπί Πηρι]ί ἀα[οάϊαπε, ππο ἓᾳ τὸ) ποταμὸν ἀπιᾶσι' τς δὲ ἔρσειας κατορ ύσσεσι 
«Εοῦπη 4πς πεζοαο οχίαητο, βρπὶ ταῖα, Ψίι ἕκασοι ἐν τοῖσι προασείοισι, τὸ χέρας τὸ ἕτερο Ἡ καὶ 
ζοπιριϊτΠε, εἰ {ἴαεαπι τεπωρυς αἀνεπίε, ρτῶ- ἁἀμφότερα ὑπερέχύτα, σημηϊβ { ἔὔνεκθ' επεὼν δὲ σα» 
{1ο εδι αἆ Πησυ]ας πχῦος Πανῖς οκ Ἱπ[α]α ποπηί- Ιπῇ, καὶ πβροσίη ὃ τεταγμένοο χρόθςν ἀπινέεται 5 
παῖα Ῥτοίορ]!ί ϱ 1ἡ ς Ὅν-, ρα 
κα Αα απ δε 1Η 1)ε]τα, Παρείαιε εχάσην πόλυ βάριο ἐκ της Προσωπίτιδυς 6 καλευµένη» 
ΠΟΥΕΠΙ. σπώποτίπη απηρίπα.  ἵπ πας 1ρ]τας ον ων ο τω λος ος 
Ῥτο[ορ]ε]άς 1ῃῇι]α ση αἶίω [μπε βήδαμεητες ασ. ων νο με, ος τν να πμ 
μες τά1ά 6α πάς ΡτοβεϊδσαπῖΙζ ηανες 44 ος- «Εἱ5ΙσχΟΝΟΙ νέα, εἰ ταυτη ΦΥ ΤΗ ΓΠροσωπίτιδὶ γησῳ ο” 

η ο μὲ 5 τα... αοος α πα 
{α Ῥουῃ το]επάά, ΠοιηῖΠε Αταϊρεςβίδ, υδί δεῖσι με, καὶ ἄλλαι πόλιε συχναί. ἐκ ὃ δε αἱ [βάρις 

' αγ 9 . τὰ ἡ ' έν, 3 αν ας ο” ου : . Τεπιρ]ήπῃ Ὑεποτῖς (απόξωτη οχιγαξτηπι οοῖ; ες παραγἴνοί]ωι ἀναιρησόμωαι τὰ ὃσέα Ἱ βοῶγ' οὕνομα τὴ 
--αψα πτρε αΏῖ πια]! νασαηττ 1η α]ῖας ατρες, Ἡ- Ἱἵ πόλι ᾽Ατάθβηχις, εν ὃ- αὐτῇ ᾽Αϕροδίτης [ρόν ἅγιο 

ον ” 3 4 ἷ : . / σλί . : ᾿ 
εν άσμα ο. ος εαα1ε Ίδρυται. ς ταύτης της πόλιο πλονέώ]αι πολλοί ἆλ» 

᾿επΠςΟΙΙ ΠερεΠΙΠξ, Πε μοο α λος αλλά» ορ λιο ἁγὼυ ἂν ὃν ο μάλ ρα | : οἱ ἐ5 ἄλλας Κ πόλις ἀγορύξαντες δὲ τα, ὑσέα απ᾿ά»- 
πηοάιπ Ῥοναδ, 1η ειπάεπι ἀε[απότα α]ία ρε- ρυδα ντος τν 3 ιν Τὰ / ᾱ «/ ο. / . ΔΝ Ἴλ 

σοτα ἀδρε[ώηε”, Ίτα ομὶπὰ Άριά 'δ6δ' οἰίοὰ ἠαοἳ οχθσίσΧαὶ 9άπήησι- ἐς 1 ἕνα χῶρο πάντες. κάῑὰ ταύ]ὰ 
τς τὰ | "πλ ώοο, αλλα 2 / / 2 τν 

Ἱερῖρας «οπιραίαἴυτη εδε; Πᾶπα πε πεες α]άςπι -9ὲ ποισι βεσὶ Χαι ταλλα Ἡ κΤΊνέεα, Φάπτεσι ἀπποθή” 
43 Ἰπτετίπαάπτ.. Οείεταπα απὶ 1ον]5 Τμεραπϊἴεπι- . σχοτα. καὶ γὰς περὶ ταῦτα οὕτω σφι γωοµιοθέτητοι. 

Ρίάπα Ιπσοίαπε,αὖτ Τ Πεβαη ρι[οἔνυτο Πππε; κ]είνησιγᾶς δι εἰδὲ ταῦτα. Ὅσοι μὲν δὴ Διὸς η Θηβαιέος 
1 οπΊΠες αΡ ονΊρις αὐ[ήπεπιες, «ατα» ΙΠΙΠΠΟ- ἵδρυνται ἱρο, Ἡ νομᾶ τὰ Θηβαίΐειεἰσὶ, τοι ο μέν νυν 

1] 1, ον αμα στ 
14η. Ὃ δν επίπῃ εοδἀε{ῃ ἆεος Ππηϊ]έες οἰΙΠέ{ «πάντες δίων ἀπεχύμθοι, αἶγας «ύμσι. )ευς γὰρ δι 

2 ὴ / η . 

υπ]νει ΑΕΡγρΗϊ, ΡΙΦτεί Τη εεΟΠΠη,απεπι "τες αὐτες ἆ παί]ες ὁµοίως Αιγύπ]ιοι σέβοται» πλην 
Ῥαςοαπῃ ἐδίε αἴππε; ποῦ ρείῶ(ε πη]νετῇ εο- πι ας τρ χωρος πὼ δἡ ΔιώΙσῦ ναι ένας, 
ΊπΏτ, Ομ] νετο Μεπὰειίς τεππρ]άπῃ ορΠαπίε, ἡ ασ λα νομὲ ὼ ας [ 
πνε Μεπάε[α ριΦβεξειτῶ [πε Π σαρτῖς αμς-. ΤΟΤ85, δὲ οµοιῶς «παγτε σ η : κάν, .. 

ν νο εν . ω 3 ή. αν. εἴ απϊοάπαιιθ Ρτορῖεγ Π]ος ονἱρη5 Ραϊσιηῖ, α- οοαίγῶι ἀπεχόμθοι, οἱ. «9ύεσι. Θηβαϊοι μέν Υυγ», καὶ ὅσοι 
. . . / .᾿ { 

ο 1469 ΠΡἱ σοπαίτατη μας Ίεβεπῃ, αιισὰ Ἱα- διὰ τέτες δίων ἀπέχωται , διὰ τάδε λέγεσι τὸν νό- 
] ὰ ου ον αν 9 

α π μα ας ον ος μμ ΜΗν γο]επίς, µο τύνδε σι τεβήναι. Ἡραχλέα "ελησαι πάντως ἵ- 
μὲ - .ν 9 / αλ κε ο ο Φις Ὅπα τὰς πΙβαη 4Ώαςπι αυ] ογαπᾶο ΙΗαρας ΤΊει- δέσθαι τὸν Δία, καὶ τὸν οὖκ, θέλει ὀφθηναι ὑπ' αὐτὸ εὐίες, Ἠσο οοτηππεηῖις {πε, πὲ απιραϊατο ατ]έ- Φος «φάς Ἑρασ λεν δι Ἆί 

τὶ . 113 νε» Σ Τέλος δὲ» εππεί τε λιπ'αρεειυ τὸν Ἡ κλέοι2 τοῦ Δία, 
18 «αριῖα, Ῥε]εαιε ν]]οία αυαπι ΠΗ ἀειτακθ- τασδαι ναν ιῥω]ατο δγια τος 

τας, ἱπάιτά ΠΡΙ, ἵτα {ε[ο Ἠετου]ί ο[ιεπάετῖε: σον ον ο ρραμια πρ ην ο ηαρ 

͵ ὁ-- - - : « . νο ς 9. . / 3 ον ε 

ρα {ασετε απιετπα {αεία: εἲ αὉ ΑΕρςγρίϊ15 τῶ οἱ ἑωύτον τ ἐπιδεζαι. απο τ8ατἙ. κριοπρόσῶπὺν τὸ» 

«τοῖς Ρο νοο αν η ΛΕΡΥΡΕοτΙΠΙ γαλμα τὰ Δὶὸς ποιεῦσι ᾽Αιγύπ]ιοι ἀπὸ δὲ Αιγυπήίων, 
- 6 νώὶ / 9 αλ όλ 2] Ῥήπι σοἱοΠ1, ες Ππριαιη εκ μα Αμμώμοι ἐόντες Αιγυπ]ίων τεκαὶ Αἰθόπων ἀποικοι, 

α «/δεπαρον. Τ,εραῖ, ρτο ΟΗ115ΐ. Ο. ο). Ῥαε/. 4. {πδ. ἴπιζ.: μθαρ. ἁλσενως φῶν βυᾷ , σὺ : ; πι 1, Ο, οἡ. Ῥαε/, ή. 41. γεῦ.» Ι1, καθαρ. ἔβσεύας πῶν βοῶν.  ὅ Ἴσλου «42έ- 
ο ω α! εἵ αἰία πηιεανΊτ, ΜΙαΕΙΠΙ βουκερὸν πε. ο Ώεβτ «πο. ἆ χρήσέται ή, εΜ, 4ποῦι 4λι Ῥαψ.» 
. αι. Ἱ Μ. ἄτρ, βαν. 2 ἕνεκω αΗΐ Ρα. 41. ΜΗ... οεἴετΙ καλευµένής Τωπι φώρης ἵη οἵα ήεβζ. 
Ῥ ανα. 440. 1. 49/6 ταύτῃ δὴ ὧν α1Ηἱ. . Ῥαῦ]]ο απεο περίµετρον Ῥαε[. 491. «ἰ «49. πόλει νερο. Ψἱά. ϱεερῦ, 
(420953.9 ΟΗ1Αταρβίκις. ετ Ο]. Ἰαὐ]ομεξ) Όις{. ἆς Ἀεπιρ]μαῃ ρ. 77. ἆ ΜΗ. 4. Ῥαε/.., πόλιας ἵπ τεΠαΙῖς. ᾖ Ἑν 
ο τοῦ.  ἁγῦ. εί, 411. Βσε[:, αἩ κτην. ὥπαντα. 3 αἱ. 4γοῦ. 7. Ῥαγίς, Ά., ἵξεο Θηβαΐου ΤΙΗΙΡ. 

ο ς 34. Ῥα9/. ο Ῥαε/. 1Η. 9λι, νὺν 1 ριπεϊετεύπε, ϱ. 4, ἄγοῦ. Εαγὶςι 4. 8. 7. ΔΝ. Ὀσίιδος 
ποἷριας ώς, { «ἀγεῦ. νυ]ρο ὅσοι μὲν δὴ» απῖ Ώπε μὲν» Ὁτ ἠεά. Οποὰ τεσερὶ ἵπ εοπἰεξηταπι εἰς] Ἰπε]α[τ 
... π ον σοι μὲν οἡ. ΦΙΑΠΙΠΙ κέκτήνται «πε. ν.δ. 4γεζ., οετετὶ δὲ οπηεηπἒ, π]α]ς. Ί1ά. 67ο- 

μη δῇ. κ. Ραν/. οα Φγερδ., προεχβέσθρι «. «4γεδι 7. Νάκος εκρ]ἰσατιί δέρµα ἵπ ρα; ε ή. 40. 
ας). 1Ἡ 31119 ἐπιδεῖξαι οοπίτα Ιοπιπῃ πιοζοπι, Μος τὸ ὄγαλμα -4γεῦ, αιβνὲς θλρήν 

ω, Ἠυ]ϊ ιο» α ον ας άν Μας 
ο. ο ΒοηετΙ8 Ρ]ησα: Αποφοπᾶν Έη- ος. οἷον ἐν ᾽Αιύπτῳ τὸν βοῦν ὢν κατορύξης ---ὥσε αὐτῷ “Ῥκομ) Απ π η ομα μα φοιῶνσα. νά. Οατίςί. σὰ κέρατα τῆς γῆς ὑπερέχειν ὄξοιν ιο ων Ξ 

ὀρήος οι ορ λεν, δν ας, Ῥ. 4θο. τῆς σχρλᾶς 19. Όσοι μὲν δή] Γοπισία {οηρεπά μη ὅσα κάν ο 
97 τὸ, δὰ Ῥο δν. μαέγει Χν 6. ΓΝΑΙΟΚΕΝ. Διὸς Θήβαιέος ἵδρυται ἱρόν' εἳ ραυ]ο Ἰπβοτίμςλ ὅσα ος ασ τὰς δὲ γλέα» οὗ σφι ἔξεσι θύειν] Ῥογρύγίως Α. Δ. τοῦ Μένδητος ἔκτηνται ἱρό νοειι]ας δὲ δὴ Πο ΠιερεΠΙΠΙΘ- 

15 11. Ἠ] σοπ/[Ιπη]α» πο Άπα παξατα]ἰ αυαάαπι ἴπβή, τε ο 44. 
ΤΠ σαης{α. Ὀυτανίτ Δεσγριϊς ϱ8 {ηρετίΗΠο Ίπ ΟοΠ- 

. ) . τ τος ο | 

αο οοπ]πηρίε Πογοί., αἱ Ο- 44: εἱρόρων». τος λρό 
Ώαπιή Ίπιρ. ον νο εἴη ἐξ οὗ σφι τὸ ἱρὸν Ἱδῤυταν, το α πἹ ο Ν- 
φΙἔνὴ ρ. ΤΕΠΙΡΟΤΑ. Ώε αευ]α» Ποττοῦ τἱραπία.. ἐπε- Τ9. Δίὸς Θηβοιέος] Ἐ εάἩτ Τοἳ ἰ {οἱεπιπ]ς ΠεάΗ8. ᾳμο 

το γὰρ ἕλεο ἡ Ἀτὴ ἔφυσαν ἂν. εἲ μὴ θῆλυ τοῦτο ἦν. τὰ τοιαῦ- τς 18ου 1, δή. τν 181. Πιρειδίς, ται ΙΑ 7 αἷ- 
ας Ἡ οω ΕΞΕΙΝΛΙ ΠΑΡ αὐτοῖς θὐεσόαι 4εζαπα- ἴπε 1 αΕπὶς ἠοηρ]πη ἐπερ]μήή». νατ]ης [60Η να πε ίρηῃ 

Ππιμ]αοζ]πα ποσας α4 ΜΙΟΠςΠ. 6, 56. Ρ. 378. Ιβάϊς οηβόωηὲ. ατ 0.41: 44: οι ΟΙο40γ. 916. 12 15. Ἐθα1ἷτ 
ο οβςθ-τθ ας Πίο οοππίδης ἀαδίτ Ῥ/μανεῦ. 184. αι αοαε Ὀσίριος, οἱ «1,4, Ιοπῖσαπι {οσπιαπις Ἠϊς {πι 

) ον ο Νοβγ) πήῶτος Τήῤαπέως ἡ γὰρ δὴ Ἴσιο,  οοπβα]δο ἀοιτασνιπί». τεβάἶα]ς 1, τή. οο, 
τὰ ο μας τὸ “Αιγύπτην ισα α .ς ο ος. μα πὴν κεφαλήν] Τα Ίος ροδίαπι, ὅ 
ο ιῤις μας ὑπερέχοντα] Ῥοταϊείει ὑπερέχρν- ἵαπιε ορεῖα Ιεν] Πετεῖ τροεσχέσθαι, [οημεπήρυςπιεήας 
ον ὃς μονο δα ΕλΠοτο, Αε Θρομουίωη οοπ[]ε ἵπ «οπρειετεε» απο εἰ «1. ΔαιΚΗ ορϊπατίο. Ἱνώκος ἂξ 
"66ε ἨΜΗΦ 10. «ἱροημι Ον ΗΙΑ. ΜΙπαῦ. Ο. απετίς νεΙετε (ταιππλα τς] ο πιδιῖτο ος 
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Θα ας της ΞεσἘς 

ζ τὴ Ἠειου]ος ΑΕ συρείαΏ -Πππιεῃ 4ο Ποηεῦ. Ἱπάς ρειγευῖς 

1094 τ οι ια: ος πα δι 8 οκ ορια ον 

κ ολ ον / , α οκίον σ]αοαια πκίατη, πτραπΏϊες. Όυ ετἶατα πημή πὶν 
«με φωνή Μ εταξὺ πέμροτε/ αν. μρώ Ἂ κ κ ρον Ὃ λος ο μος ας ος Ποῖ ρτοςοῦ» ἡμῶν» καὶ τὔημα Αμμώνι ἀπν Ἐδισο, ο νι ποπήνο Ροβίκῖε, ἀῑσὰ Αξαγρώϊ Ἰονειν . 
ρυµίη ἐποιισαντο’ ὃ Άμμου γά ΑγυπΗΟΙ δι Ῥε]απι Απιιουη. Απειος γετο ποµτηα ξεαπΕΗτ. 

τὸν Δία, τοὺς δὲ κριοὺς οὐ «ύμσι Θηβαιοιν ἀλλ σα Τ]εραηίο, {5 εἷ οὗ απο τεῖη [πο Π1Πὲ, 
σφι ἱροὶ διὰ τοῦτο. μι]. δὲ ἡμέρῃ του Θιαωτου» ϱ) 96Η. Ὑπο ταΏταπη ἱς 4ΠοἴαηΠ] 1η ξεοτο Ιονίς, Ἡ- 

τοῦ Διὸς, κριὸν ένα, κατακόψαντας», καὶ ἀπεοδείραντεβν9 5 ηυΠ απῖετεπι οδίτήπσαΠτ, εὐἰΙς ΡεΙ]εΠ] ἀομά., 

χατα τὠῦτὺ ἐδύεσι τῶγαλμα του δλιοβ᾽ καὶ ὄπειτα ὅταπι εππάεπι 1π τποβτη Τον] Ππιυ]αστο ο. 

ο ο, ο Ἡ]ραχλέο προσάγεσι πρὸς αὐτο. ἀπιπτ: αἆ Ἰαάαπε ἀεῖπάς απά αἀάπεμΠῖ Πε: 

Αη ολοι κνβμώ να η ἁ ὁ ᾗς Ππια]αοτυτη.. ος αξίο, επξΕΙ α1 οἰτζᾶ 
ταῦτα δὲ πούσαντές, τυπτοτα] οι περὶ Το ρου  ἅτ αν ἐν σης σον ο ῥάμη(ε πρ ά ἵπ 

ος πὖγ κρών, καὶ ἔπειτα ἐν ἱρῇ «ήχη «Οάπτησιαὐ- ἵς ΡΗΤΗ 1486. Αλς:οτα ας ον δν 
πώσα, μαι σατο, ον ο ῥελΟίΑςτο ειπἀεπῃ Ἰοσμ]ο {ερεμηαῖ. Ώε Πεσομιέ 
Τον, Ἡθακλεον δε ο οσα λάχΑλκαδαν να. απῖεπι Ώππς εσο αὐά]νΙ {ΕΓΠΙΟΠΕΠΙ, ευπῃ εδίε 
εἴῃ τῶν δυώδωια «)εῶν' του ἕτερι δε πέρι Ἡρακλέου, ρχ ἁῆς ἀιοβθοῖπι, Παπ ἂς αἰζετο Ηεγει]ε, αυεπι 

-” -- ος 

ος τε οκωῤόδεςς ή. «ικξκφεβββαμιζφικς οί ο πκάμοδε. 

: 
τὸν Έ λλορε οἴθδασι  οὐδαμῆ Αιγύπ ΤΗ εθυνάσθη ἀκμ- :Οτᾶςὶ ποταπε, πυ]]α 1π Ρατῖς. ΑΕΕΥΡΗ αρ: : 

σαι. καὶ μὸν ὅτι γε ἓ παρ Ἑλλήνων ἔλαβω τοὔγομα Ῥίαη Ροτυὶ απάϊτε; Ἐὰ Ίαπε εἰ ΠΟΠΙΕΠ Πο. | 

τοῦ Ἡρακλέος Αιγύπτιι, ἄλλα Ἕλλήες μᾶλλω ΑΒΡΥΡΙΟς α Οταςί αεοερΙε[ε» Πεὰ ΦΟΣ : | ς ή ο ά :1. . ος . 

παρ Αιγυπτίων, καὶ Ἑλλήνων οὗ τοι οἱ 2έμοοιτῷβονο νὰ ος αι ὃν σι κα ος ; ια] ΠΡ, ο μα ο Α) Άμφιτρυωος ογῷ ουνομα Πρακλέαν Ην κα. τη πημαί η πα] Ώὶ Ιπά]εῖα Γ1Ώτ 14 Ίτα[ε αρε: 
όλλα τεκρᾶς ἔτι ο μέσό ο. εκ τν ἡ ἕ "ναι Τ6 Τη νοτο Ἰ6ε1ά, αιιοά Πιῖς Ἠετου]δ τει» 
πό δε. ὅτι τε του Ἡράκλέος τατη οἱ Ὑοψέέ μοτέρ αἲε Ρατεῃδ, ΑπηρΙΙΥοη εξ Αἰεπιεπα» {πετμΕ 

σα Αμφιτρυῶ) και Αλκμήνη. ὙέγΦοτές το αγέχιαθον οἶἷπι αἲ ΑΕργρίο ο]απά: έτ αποά ΑΛΕΡΥΡΩΙ ΄ 

ἀπ' Αιγύπτε' καὶ δότι Αιγύπτιοιοῦτε ΠοσειδέωοςδΟπεΡΑΠΕ, {ε απ ερευρ] αυ: Π]οίζυτοι Μπρνο 
4 Δ 3 3 3 ψ ν 6 α. 4 ὖ .- -ᾱ. - ἳ ͵ 

οὔτε Διοσκούρων τὰ οὐγόμά]ά Φασι εἰδέαι, οὖδε σφι 8 ο] τς ον ια } ϕ ΄ 2! ω ο ὁ / ΤΙ ΠεταΏ ο πα αλ .λλλνι ς αν υτοι «9 οὐ «ται, Χ. ρα πες νι αν πιο - σεοί οὗτοι ο τάρι ἄλλοισι εοϊσι απποδεδέχατα 46 Οπαᾶς πηηεαξὶ.δίόης, Πο πήπίπια, πο. 
μην 6 γε παρ Ε λλήνῶΥ έλαβον ούγομα τευ δαΐμοος, ο. ο] ππαχκῖτης ἸδίοτΗπα. Ππεπιοζίατη Γαἱ [επι ΠΡΙ: 
πουτων ν Ἠχισα ἄλλα, μάλισᾳ μελλον μνημη ἓτ εητὶτ Π απϊάεπη εΠαΙΏ ἵππς πανἰβατίοις αχεῖ-. 
ἔευν εἴπες χαὶ τότε ναυτιλίήσι ἐχρέωγτο» καὶ Ἠσαγο ο ςοΡαΠῖ. ει ποπηυ]Ι Οτῶεοταπι παν]συ]ατῇ εἰ 
Ελλήνων τμὲς γαυτίλοι». ὧς ἑλπομαί τε καὶ ἐμλ Ὑγνώ- ταπῖ, πῖ ογεᾶο, Εἴ Π1θα {εττ ορίπ]ο: Πῖ ΑΕΡΥ: αι 

ων αλ, ἄτι το ἀγλαὶ μάλοα τῷ δν τὰ ὁἳ 0 να μοθονόωνιν παπί ανα λα / 2 ͵ 2 Ἂι ον ; . - να 
νόµατα ἐζεπισέατο Αιγύπτιο ἡ τὸ Εδώ α)λά ο ρε πορηοε: ο πι 1ρδί ἃτ ἃ ὦ ' ν αν . τρ η τὴ ολ α {1 νά, ο νο να ”ρ. μλ 

τι 3 αρχ α]ος έσι σλος ̓ Αιγυπτίοισι Ηρακλής : τὰς . ης, Γερίεπι εἴ ἄσσεπι 4ΠΠΟΓΗΠΗ. Πῃ: Ἱαπεας- 
αυτοι λέγεσι, ἔτιά εσι επτακισλίλα, Φκοις μαρια ὈΑπιαβη τεσοπι’, εκ πο ἁποδεεῖτῃ 4 εχ οξῖο ́ 
Αμασι βασιλεύσωτα» Ἅπο πα ενα α η 9 . (η -ἀᾗς εκίΠτεταπε, απογηπι Πετου]επι παπα αἲ- 
Ἀ δυώδεκαι "}νοὶ ἐγθογτο, τῶ. Πρακλεα, ενα. γομίζωσι, ' Ῥταπίατ,  Οπἶδης ερο ἆᾳ τερις σεγεῖοτ βε4 

αἱ Ὕέλων δὲ τούτον -πέρ, σαφές τι εἴδθαι, εἷς ὧν οἷαι ́  βηπίίοπς» 3 αμίδης ροσίοπι, ἵη Τγριπι Ῥμσηή-, πε ᾖν» Ἐπλέυσα καὶ ἓς Τύρο της Φομίκης, πυνθωό- «ες αῥεηπανΙρανΙ, αποά Τρί τεππρ]ηπι Ηεισυῇ8. 
: 3 η ολ ομδ / ... Γ / . . 1. 

µοως αὐτόθι εἶναι ἱρὸν Ἡρακλέος ἅγιο' καὶ ἴδο πλή-όρ/απότυπι οείς ο. πασά οἳ νἱάί ορμεπιῶ: 
ὁἱῶς κατεσκευασμένω ἀλλοισί τε πολλοῖσι ὠαθήμασι, Ὃ νος ο ας μόά ἀοπατ]]ς, επι ο, 

9 ο,” ο» ς λ α . ο. ων ; . 4 

106 καὶ 6 αὐτῳ Ίσα σ΄ηλα δύο, Ἡ με Χβυσου απεφτε'  Ἱαριης νε ἄσ Ὅλα] Ἀμτοαχοούιόν αι 
ς ὁλ :- / ὃ (0 / ο α / ςΣ 4ΡΙ δ 21Π8ΙΟΙΕΙΗ 1Ώ πιού μπα {Ρ] , ἡ δὲ, ἶ σµαράγόθ λιῦΣ λάμπωτορ τάς νύχτας µε- | ἀεπίε 

 κωρσσεκα-ᾱι Ύα- ει ἃμ 
α Δολέει δέ µ. , 4γεῦ. 2 ᾽Αμοῦν 1αβααῦ. ἵπ Ώ/οή}ς, ψ. οἵτ., υδὶ Άμος οἶταί, : το 4, Ῥρνί, 4. Ρ. 7” ποῦ. 

-Ἡ. νε. Ῥαε[. ρευρετάο. Ἡρακλέους Πεά. φματετ. ο Πάντες «4γοῦ. ε ἁἰά, τοῦ. 7 κοη, Βηγὴε, δ., ὅτι 1, 
«ἀπ. Ῥόε/.., ΏΙΟΧ τὸ οὔνομα «49. Ππερε εἰ Ταν. { 1Η. 49, 4γοῦ. Βας/. δὴ οπαίτηηε: σοϊοτί Ἡαδεπε, Δεατίπῃ Αισκό 
ρων -4γοῦ. τεζκβπιο οκ Ρόγοδ [επιοηᾶα: Πο 6ἳ ν1» το7. Ἰάσπι. ϱ Ἐσὶ Αγ. ἁρ. θες Αγ. ὁ Δώδεκα ο άγο,  ὁ ΠΗ. πει αν. µαρώγδου, -άἱά. αἳ οετενί οΊηπςς, τί εάἰ μπι. ο μα κο ο . 

το ες σμολ 

; -”- - 

α5. Δοεῥατίο Ἠϊετοποϊς. Ῥ. τ. Ο. 45. Τ. 11. Όε λω]ο
 47. ν δὲ δὺ κοῦ τοῦτο] Ἠαιᾶ {5ἱο απ Πε ἐν δὲ δὲ ἀοῖς”. 

“Απππιοπίϐ κριοπροσώπου πΙΙ1 αδάαια» Πϊα τεσυττετε τν, τἶμς. Ἰμμοῖση, Δ/Ιτοὶ. Ο. 4«: ὃν δὲ καὶ οὐγόμωτώ ὠυτέρια! 

Ρ:39. 
191. ο ἵῃ {.μεἰσμὶ Αίποί. Ο. 8. εξ Ργροῖο Ία Έππαεμπι ἐπέθεσαν' αιιοᾷ {οἰ]σίεαταπα α ν]εῖς ἀοέτς πο]]επι, ΛΙ. 

/ βεν πα» 99. ἐν δὲ δὴ καὶ Λεσβίους ---εἷλε. εἴ ν,ος, ΔΛά: 
«8Ο. Φωνὴν ---νομίζοντες] Λάτίάετε ορ Φωνῇ οὗ 1ν, ἆς (οπου. ἵπι, 18. ΑΗτε «άάμς εἴ οεῖετί ρίπσυπε» 6- 
Τ1Ι7. Φωνῇ ---- νοµίξουσι Σκνθμμῇ. δα ος | 

ΏΙΗη. Βὶς 1. 149. γλῶσσαν δὲ οὗ τὴν αὐτὴν οὗτοι νενοµί- 
1]ηὰ ΆθηΠε ρτο- ος δὴ) τε[Βταο» εάΐς.» εἴ μῖς ἁγῶ., 

νν οὗτοι νεν μπι ριβεριής» Ποιά εΕΙΠ. 12. Ρ]ασαξἱοΙ α[ἰδῖ, 4ο Ισ 
κάσι. ΔΙα Ἆος ἆε Ρεπετε Ῥογίμς ΠαορεδΙαδίε, αμίους αγ. Χιν, 98. πολλὼ καὶ ἄλλα οἶδα, ἐν δὴ τοῖς καὶ τόδε 

Ν΄ 

σι 

εκ Ώἱοπε 09/0, ᾱ αας πεσθββ(α8, πιάΡη {οτοι ασσθς- ραμ]]ο ἀϊνειβις αδίε, 
ᾖο. ἵη (ομόπί Ναιταῖ. 44. ὃς τὴν ἀιχμάλωτον γυνρῖκοι δ6. Ὡς ἔλπομαί τε] Οοιτεχοταῖ νὶγ γι] τέως 1 241 
ἀνόμισε καὶ τὸν παῖδο, αὐτῆς ἔθετο ΠΙΟΕΗΗ ἀνίτ 12. ᾱα- /2ε], {ἱρ/εης, ὡς πέπυσµα/ τε», 4ποὰ πιοιίεο ἱῃ 1] του] αά 

ζει» Πο οἵττα Ππίμτ]απῃ, 90, ᾽Αμμοῦν γὰρ Λιγύπτιοι] Ψεμι νἱάεεας Εμ ακδἠ! μαι» εἲ Γεπτεητίαπι τατἰοπίδες πίχαπι εχρηπίε, Που 
Ἠος οκ Ίοσο ᾽Αμοῦν. Ἡαπιαμα 9 Λεργριή: Ῥ]ωμαγοῦ. λόγος ἀῑρέει, αιοὰ [αηΐος ταζο ροχ[ιαά στ, τή, 45. 192 

{ἐς ΟΠ5, Ο, ο: Ίδιων παρ ᾿Αιγυπτίοις ὄνομα τοῦ Αιὸς εἷ- τού. αἳ 1 Ρήαομίε ΟΗτομς ρ. 8. 
Σ 8 Ο: χίσπον ΠΡ: 

ναι ΑΜΟΊΥΝ. ὃ παραγαγόντες ἡμεῖς ΑΝΙΜΩΝΑ λέγομεν. «4πέομίπο οἴηιε αῖς. Ί,ορς ζζρομί πἀποιβεϊοπός 1141. 
4 146 Ίπιει ερἰσταπηπιαία {ωγατογὴ! ΤΗ. Ἱη- καπ Ὀ]είοτε, 1,1. οο. ϱ. 1ζς, οτ : Ὠήυσίά, 

νε, . ΜΕΓΑΣ ΟΡΜΟΣ ΑΜΩΝ, αυαππαυαπι 
ἜΓπαονά. ρ. ας. 3:39. Ῥνχβδις νεαρή φομ 

ΑΜΜΥ ἵπ Κἰοῦ. ΡοροοΚ1{ ΑπΙα. π(οήρί. ρ. 9ο, {.οτ- 6ο. ᾽Αρχαῖός ἐι θεὸς ---- Ἡρακλέης] Ώυδίο τος ολσε 
νεηῖς η εἳ 11911. ΕαθΙΟΗ {6γεΠΙ. ΧΙΝΙ. 98. Παδπεσιηϊ ΑαργρΏϊ (αμπι ἠδἱ ππιση., ομί 8ΕΟ 
Ὥτσε ον τς. Ἠ1άε ἁοᾶικΏποὶ {Λ]οΡΑΙΗ Ῥαπίπεσοα Ετος πο ο τὸ πηἷ]α ΠᾗΙ πατα επι οἡβο 

145. οέῖς οκρ]αηαἴᾳς αἀνοῖτες. 

38. Ῥύπεοντ 

ποπτύπτεσθε κόραι 

ο λεπίς» 1ππα Γ«.6τ. 

Αεργρι Ἱ,π ο,» 6ἳ ΔεργρΏοΓΙΙ πιγ{Εζ88 Ἠα9 [αὈε]- εκ Ιονίς ος Αἱσπαθηαε απιοχῖδμς, νατηπι Λίο τα. 
ὃν ̓ Ὀ 3 ος, τταάςραἴΗσ, Οοογομε ἀοξτοτο Ναι. Ώοοτ. πα, 16. οσ 

: αι σὸν κριὸν] «4γἱείΕΡ υεδεγα! 1.4Ώτεπ- «ῑπες ἀεοχυπι 1η 18 σεπτο να: ρείπηὶ νπι., Ἠάπςο 1. 
Όμς. Ἑκ οι Νειδί, ῥ/άΗϱΗΠ{9 /[ἐπε υεΓΦεγΑΗΗ ΟΡΟΓ- Ἰπάς αῖ» ατ 66ς Ο. 145. οκ {οουπᾶϊς Λτ Εἱεγοί 

ἴπεται. ηοίαημς Ὦ. 9γτ. Ο. 6. καὶ μνήμη) τοῦ πάθεο, 1κρεπάμς εοτ Ο]. [αβ]ρηςλίμς ΈῬτασβτ. Ραπτ]. {568. 
τύπτονταί τε ἑκάσου ἔτες, Ῥοδτα 11 ΠερθαεβίομέΡ. 34. Εἴλ ΤΠ» 3» ὨΕ 16 αΠίη] ΠΠΟΓΑΠΗ {πι Π]ς πεάτετο Ηβεῖ- 

όροι καὺ κωτερέμεσθε αιτῶνας., Ππρειάε . 6δ, Ἡ δὲ, σμαράγδω] Ίνον τηε Εηᾳῖε, αὐἱά ραΏς σα 
Άος νοσαῦυ]ϊ ῇ ρ]ητα (κοπρυίως. αἀπιἰχιῖς ἴΙΠΕΗ ἃ-  Π μάραγδος εχ «4ζεμοεί ΤΠ, 14. αὐειτε αμ ο 

ο ο ἱοσυρ]ε ερίε ἀμρίτο, Λίο νμ]φατωπ, πηο - 

ϱὔν 
-- 

ο ἄν 

οι πα ες 



ες απεᾳα](ας, Τ]μαίις α απἲδης οοπάἵεα οἳ 18ῖ ομ]ας Ἡστοιι» 
ἱ52 401 Εαὶτ ἀῑγειίμο α Οιαεο. Βαυμία ἂς εο ΟΙΑοΟΙΗΗΙ, 

«σα ἀεὶ {αςετάοιρης, Ῥετοοπίαρατ αΠαΠΙΠΤΗ 
ΤεπιροΏς {οἵ6ξ, ος απο 14 Γεπιρ]απι ΠΗς(οῖ εχ- 
ττυξεαπι:{εὰ σοπηρεΓ! Πε Ίχος απἱάσπι «οΠΡΤΙΙΘ- 
Τε «η (6τῶςίς, αιῖρρο ἀῑσεπίες ομπῃ υτρεσοἩ- 
ἀῑνα Γαία ἀεὶ τεπαρ]απι ραῖτετ οχιταξλαπα: ε5[ς 
ΔΗἴεπη,α Έγτο 4β 1ρ5ῖ5 Παδίίαϊα, ΏΠΟΓΗΠΗ ἀΠο 

ΕΝΥΝΤΕΕΡΕ, μα ο α α τί 

ἀεπῖε Ῥετ ποξλεπι; νεπεησαήο 1π «ο]]οαάπα γαθος, 

10ξ 
Λη. « 5 «ποπ εκείνα ο 1» )- ἐ6 λόγες δὲ ελθων τοῖσι ἱρεῦσι τὸ «εοῦ., εἰρό- 

/ 1 κι δ ςλ ! ἳ 
7Όμην οκόσος «χρόνος 3 εἴη εξ ἓ σφι τὸ ἱρὸν ἵδρυτωι, εὗρο 

ον “/ Λ κὈρηφί . αοί νά 

δὲ ἐδὲ τήτες τοῖσι Ἑλλησι συμφεροµένε». ἔφασαν γὰρν 
ἆ λ ο ο τες ΑΛ . 

ἅμα Τύρῳ οἰκιζομένῃ χαἰ τὸ ρο τὰ σεῦ Ὁ (δρυθήναι 
Ὁ νι, πρ / ἂν κά 

εἶναι δὲ ἔτεα αῷ οὗ Τύρο οἰκέεσι, Τρικόσίω χαὶ δὶο- 
η αν να ο» / ο, {ρὸν Ἡράνκλέος. 

χίλια. εἰδο δὲ ἐν τῇ Τύρῳ καὶ ἄλλο Ίρο βάλλεος; 
ή : ..Τ. - . 5 / / τον φ, { εκ νο) Πη]]ία αα Ππθοεπίο». Ψἱάϊ ρτῶίετεα Τγτὶ εἰαπιζσεπωνυμήν ἔχωτος Θασίη εἶναι, 5 ἀπικόμη δὲ καὶ ἐε 

2 Αιπά Πειου]ϊς Γεπιρ]απι «οβποππε Τβα[. 
ΟμΙπειίαπι ἴπ Τ Πα βΙπη ρτο[εόξα» [απα, αδῖ ἵη- 
ΨεπΙ εεπηρ]αι Ηετοιμ]ς α Ῥπωπίοῖρις οοπᾷ]- 
ΣάΠ1; απΙ αἱ {ηνεκείραπάαπι Έαπτοραπι πανίσαη- 
ἴᾳο, "Παβιπι ςοπφϊάεταηε: αἰῑοά νε] φαίπαια 

Θάσου, ἐν τῇ εὗρω ἱρὸν Ἡρακλέος ὑπὸ Φονίκων ἱδρυ- 
µένο, οἳ , κατ Εὐρώπης ὤππησυ ἔχπλώσάτεόν Θάσο 
ἔκτισα καὶ ταῦτα ἆ καὶ πό]ε γυεῇσι ὧγδρῶν πβότε- 

Γρώ σι τὸν ᾽Αμϕιτρύωνος Ἡρακλέα ἐν τῇ Ελλάδι 
/ λ / ως α ὃν ΝΙΓΟΧΙΠΙ «τα ρας ρηας Εαῑε, απαιῃ Ἠετου]εςδογθέσθαι, τὰ μό νυν ἱφορημένα δηλόϊ σαφέως πα Απιρηιιιγοπϊς ἵπ ΟΤῶσῖα οχἰείοτει. Ίας απ]- 

εἴη Ιδίέηχ ηνεθβρατα ρίαπο ἁθε]αταητ Ἠετσι- 
Ίεπι νετησίαπι ἄθιπι ερ{ο; «οᾳπο πμ νίάει- 
τησ Ε] τεξβεῄπιο {ασετε ο Οτρσίς, αι ἀωρ]ίοῖα 
ἨΠετει]ί Εεπιρ]α εοάἰβσαία ορτπεπες πῖ α- 

“λαιὸν «)εὸν 5 τὸν Ἡραλλέα ἔώτα. καὶ δοκέεσι δὲ μα 
εἶτοι ὀρθότατα Ἑλλήνων ποιέυ», ἃ διξὰ Ἡράκλεια, 
ἱδρυσάμιθοι ἔκτήται καὶ τῷ μὲν, ὡς ἀθωάτῳ, Ὁ- 
λυμπίῳ δὲ ἐπωνυμίη, Φύεσι τῷ σ ἑτέρῳ, ὡς Ἱ- 

ο νὰ κ . } 1... να ' ο τώω 

'8σι, | λλα λα, αγεπ]” ἀεπῃ, υ Ιπιπίοί αἩ, «ΟΡΏΟΠΊΕΠ Οἰγπιρίος, Ίπι- σεν) θαγίζησι λέγᾶσι δε πολλα) κα) ἄλλα αὖεπ' 

..ππο]απίες: αἰιοτῖ νεο, πῖ Πογοῖ, ρατεΠταπίςς, 
45 ΔΙα ποια τηπ]τα Ἱπσοηβάσταις Οτωσί ]ο- 
«απυπίυτς αποζιπῃ εἰ Ἠαες Ἱπερῖα {αρυία αςῖ, 
ὔαπι 4ε Ἠειου]ε {ετυπε: Έτπι, απππα 1η ΑΕ- 

"Βγρτιπιρεινεπ]ς(ει, αὐ ΑΕσγρι]ς ταάΙπηῖταπα 
τη ΗαπΏ 1ον1 Ππιπιο]απάῦπα, 6μπι ροπιρα Εαὶς[Ε 
εἀπέἔαπι,ας Π]απα εαπτ ρει {6 οοπϊπηἰρ[α; [δὰ 
απ1π) 1]Ι αά αἴατα ευπη ςοΠ{ασταζεπῖ,1δί αἆ νῖπα 
οοπΥΕτ{άΠα, οΠΊΏςς 1]]ος Ἰπεοτεπαϊσ{ς. Ο 120 απαπι .Σ. τη τν γ : ασε ον ο η : « - ὸ ο ανι. α κ, /. πως αρό ων 

αἱ οιος ατα κιζἀκτα ης εεακήεε Αἴκμως, κακία οιώμοὴ ἠχάφ ο) Ελλάς πόῖοι Ῥποσιπι οἳ τποταῖη ἵβπατος ΡιοΗα ο[ιεπάστα.Όδγέα ὁσίη Θύεν ἐσ- » χωρὶς ὑῶνν Ἡ καὶ 
Φ1ρρε ααἴρῃς πα απῃ ρεεμάεπῃ {ας ϱρτ Ἰπηπιοία- καὶ ᾿µόσχων,  ὅσοι ἂν 

(τε, ΡΦΙΕΙ {1ε5, ῥΥῶτείαιε Ῥογες π]ατες, ει ν]- 
τα]ος, ἀηπηπιοάοππππάοδ» εἰ απ{ετες: Πα πα τα- 

οπ6 

α Ἐῑ ἄτδι 

οκ βα/. 4, οἳ «{πδ., οθτοτί ποπ ΠΟΤΗΠΕ: 
{6ὰ ππος΄οτη ήμά. ἐπεὶ δὲ αὐτοὶ πρὸς τῷ. 
αμ], ταῖς, ρα 

ἀῑκ[οη[α, Ῥτουαν]ε , 41. 8ἱ4: οἳ Ῥτο οοάσπι Ο], ιο 1ῃ Τθμοά.Τν. το. 1 αἶπος Ζ/Λαγασάμη πια]Η]ς{8, σορΏῖ- ΠςΠΙΠΗΠΗ δεῖ, «µο ἆς Ἴᾳὴ. Αγοαβηµς ἵπ Ῥγοβογέ. τες 
192 43.9 εἴ αὉ «ο ομπιαξῖπι οἴαξι Μέναθορ» αιιοά 
εοπΏΠΠΙο {Ποσςάϊε., Ἱπ[ο]επες νὶάσεατ: Ἠϊπς Ἰ. Σαὐγὲ 
µεγόλως» ἃ (Ροπου]ο οπβρατηπα: Ιπάϊάσπι {9 εἰεζ// μέ- 
γω φῶς, ἨΏΟΠ Ίπαρπο υθίφμο πποἨπήπα,. Έρο Ίῃ Γ0υ- 
Σε αἳ Ρο ΡΏτίςς 6ο» παπα ΟΜοπονίαπα οκρ]ἰσαΏο πηπήπια {ο ῥτοῦα ο ο οσο ον 

79. Τριήκόσι Αα) δισγ(λιω]. Ἐιε Ἐψέης Ρο»: ΦΙάοΠΕΠΙ 
μεγίςη τῶν Φομίκων καὶ ὠρχοιοτώτη πόλις πι ῥΟ), ΧΝΤ, Ρ. 1907. εἰ» 110 Ίοηρε Ροπογα, {[ωῖα Ῥτορμειω Ο. 
ΧΧΠ. 7. Ἱλερατ! {πιξη Ἠαιιά ροῖαςτ, πϊπηίπι ΡΤΊ6ΟΦΠ1 Ίὴο ροιβίρει1, αποά ῥταείετ α]ῑος εστερῖης γαιὶς αἶι]ς . εχρἰαπαίοι Ο11ῤ. ϱἸγίηρα οοπἀοσαίξςῖε, Εϊειῖ Ροϊεςε; υἱ Λο ήμηΗ. ΤΗ. απαιή(αεῖς {μας Ιαλίογος, {ποβτάοῖος Ἠεγου]ῖς ἰπουπι[οήρδοίης, Θυοά απίπι /σποίί ΟἨοπο]. Τ,, τν. 1. Ρ. 39, τριῤιόσια κο) φίλα τε{ορεῖε», 1ά ἵα οὐπιεόυχα, ἵποδήη 6 {αἡασς. ἀεριαπάυπῃ ες. Ἰνοπαάᾷο, αἵ ϱᾳ ταΏίοῃο Ἔγτι Ππῖεα {ηδίο απᾶαιήοτα ον ομως α κά κο 70. Πέντε ψενεῇσι] Δέκα φενεῆσι οοττὶο]τ Ἰήαμε/ίσεμς 
34 Ηά2ῤουγ. Ρ. 1 4. οἀοᾶτις ἃ οσον αἀ τν, Ρ: 37. ἨΝεηάαε ῬαΐϊσυΙε οἩρο, {4 {ᾖε νορος οσΠ{οβΗΤΗΥ ὃ- Ππῃ «ο]οεαῖαε τ πο) παῦτο, δὴ γενεῇσι { (ἆ ε[ὶ δέκα) πρό- τερώ ἐδι. ἸΝοΠΠΠΩΗαπι ὨυΠΙΓΠΗ νοσῖ φενεὴ Πα οΠεἰε εἴῖαπι Πεγοίο. 1.56. 186. 2 ενεῇσι πέντε πρότερον νενοµέ- νετ 1ν. ο 147. Εις. μασ, 78. ἸΚο) πέντε ενεῇσι ο -- Έελαςς 6χοχ- Ὅπεταης ειάτοτήπα Πμάϊα, ήσως/άομή Ώπηηα Ὁγορο- Ὅμής τερυ]1ε, οἹτοπο]ορίσα ἀμῃοιῖτατο π ή] αἄπιοάυπι Ἠποῖης: Ῥο]]ο πονοία: οχ ιδοα/έσεγο αἆ ζη[ε2. 0Ἠτοτ. ϱ σα Ἔμα[ο οι Οφάπιο Ρ]α5 αἀίπαι]ε σεπογαΗοπ]οιις αά 10Υ ζυ]οπ] αρήίο: πες ΙΕ πε[οίδρας βογζε)] 86 1ερῥαη. ἵῃ Όσσος «ΟΠΑΤΗς: οἱ ρογήηαχ ηπ]ςῃ Π]επᾶιπῃ, Έρο ο 6 πιοπάᾳ νοςαρυ] πέντε. Ου]ά Ε16- 

«ΕΠΟ νθςηραπάπῃ οςς, Ἰήσμς/αο δέκα 
: πάδ]τ οπίῃν ἵπ {οτίόπι πιβῖο- 

Ἀεσγρίο αθηιο]ες ΒΙδγηε ος. ο 
ανρίο αά Ἠοιομίοτ οὔξο πήπιρχαμτον αν ὑερθαμή Θάσος» αυἱ ααά σι, αεί «4ἰης ετ ρη(οἱ ΕΑἰ- 

ῥ ασ. 1Η. «{β, {γοῦ., ἱἹδρυνθῆναι Ῥάρής, 4 δ. { Ν. 7. ΠΠΟΧ Ἰδον «4{γεῦ. ἆ9ᾖ, ῥαᾳ, νυ]ρο ἀπικόμενος δὲ κ. ἐς 6. εὗρον.. Ἰκείριαϊ Ἠδες Ββαιῦ. ἵπ Ὠἱοήφι.ν. δις, 
6 Ρεβι Βαν/. τοῦ. οἱ πιο τῶν Ἑλλ. Οπή 
ὅ ᾽Απείκως «οθ. 2. ὃ Ἱαὶ σέων «4γοῦ. εἴτας.  ἆ «4γοῦιν ὄντα 16- 

ἁΜαιανίε «πεεον Άγ εως ροζιΗτα πε δέ 
Ἠθες 1 δὲ ενερῆς ρταε[εττεῖ: ση | 

ο σπα απ, οππεταητώσ. 
-. 34 Οήαος. Ἔ. το Ρ- ὖαν 

σχέπ'τως οἱ Ελληνες εὐήθης δε αὐτέων καὶ ὅδεὸ μὺ” 
)όρ ἐσᾳ, ἓ τὸν περὶ τοῦ Ἡρακλέος λέγουσι: ὡς αὖ- 
τὸν ὠπικόμωων ἐς Αἴγυπτο οέψαντες οἱ Αἰγύπτιο» 
ὑπὸ πομπής. ἐἔήγον ὡς φΦύσωτες. τῷ Δι. τὸ δε, 

ΟΟτέω» µεν ἠσυχήν ἔχειν ἐπεὶ δὲ αὐτοῦ πρὸς τῷ βωμῷ 
κατάρχωτος: ἐρ ἀλκὴν τραπόµωο; πάντας σφέας 
καταφοκυσα, ἐμοὶ μέν νυν δοκέησι τάῦτα λέγον- 
τες» τη Αιγυπτίων φύσιος καὶ τῶ όμων πάμ- 

μα. ον Ας) νε ος ώς } ο] : τς 
ο ον καθαροί Ἔέωσι» καὶ χγγέων 

κῶρ ἂν ετοι ἀγθρώτες «Φύση; ἔτι δὲ ἕνα ἶ ἔόντα τὸν 
Μ.Σ Ν ας ο. 

μας 

ὃ 1. Ῥηη/. 4γοὸ. 
4 Ἠπες εορΏ]α ος 

ας ατα ]πα 4γοῦ. 

Ἡρ Ἡ δὲ Ψενεαῖο Ἡρακλέους καὶ Θάσος παλάερος 1. δ. 
0Ώο Ὁέγο ἁ κο ραας ΕεγεμΙε αμ {φιμέοη δα εἰ). 

Αλ οἵ «ου λαν αᾷ Ί8- 
Ρἰάεπι» απ απεπι ἠζσπε[ασμε: Ίαπα βεπεγαοπηπι οτὰσ 
εἴπυπενς 1η Πετου]επι Ίδαυε οὔπα σοπ/ῖες, αά(Πρυ]ος 
Απηριι Δομῤεγίο Ὠϊδί; Πειοᾶος, Ο. τι. Ρῥ. 198. ὀπτὼ φέ- 

.εῄσι ἹεροπεηΏ,  Τϊδοετεραπε. πεαυ6 Ἠθρο» ὀκτὼ αἳ 
πέντε {οΠρίητα, αυας ἀἰετεπῖα ποῖχο {οτίς{6 πηπηθ- 
τα!» ορ{ουης ριᾶαε, αὖξ επταπτί οπιβηπεΠή ἵη 4ςρ6- 
ρω τε[οέεπάα Ἓδε τς ας Μος  ιμβίρ 

δη. Ὡς ἥρα, ἔναν(ζουσι] νυρΏ]ατ Β]μήαγοζης 4ε ἹΜα- 
ο. Ἠειοάος ϱρ. 957. ., οδνΙ]]απᾶϊ Ππάϊο αΡιερίῃ». 
εγου]ει» Απιῤηϊαγοπίς Ἑ,, Ἠετοιπα οι τὰ 66 

ΏιρειίΗΕοπα (ἼΠαδσος ἀενοπθταῃ {οΗέος {σείητα τος αῑς- 
απε α ἠοήοτο 1ν, 80. οορὶοΏμς αχρ]εῖτα 69, Ίνοπ 
Ἱερείο αμαε ΠΗ αά{οπῖρία Επ, ο ο ο 
ο Χωρὶς ὑῶν] Μήπου εσι]άεπι Ίος "πο Τη Ίοσο εσα- 

αϊ 145 | 
Αν τ. ρεΠϊκβπής γσῖς Ίοειῃ ἆς Πιεπάη πο. Βη]ς{Ε 
{Ηροάηπι. Τοπία ππυ(αΠοπς εοτησὶ ροτετῖε ὁζωφ' 

ν65 πιατες νήεμ]οφᾳῦε, οἳ 1ος ἀνπιωχαε απῖ {οἱεππή τἰ- 
τὰ ΓΕαεηίπε αχρ]οταςῖ ἤρποφίιε ποϊαε, ΤΠ ποπιο ΒΠΕΠ 

4ε[ί ὁσηία, αἰγῶν ἀπεχόμενοι» ὄῖς θύονσε, πε {οηρίτο, 

ος [ες Ππππο]ατε; Εξ ἵαπΠΕΠ ’θγΗηΣ 

υε πυ]]ας πηβέχας{α Ῥεσιιάες ἀϊσαπεατ ῥ/ᾳε/ 2; ουες, Ὦο- 

ΠαὈίσπτες ΄Τμεβαπο ὀἵων ὀπεχόμενοι οἴγας θύουσέ, Με: 

40, 9εᾷ [μον αὈοπιπαἩ νη]σο πα ο αμἰάεια. 
ΑεβΥρε. ο, 47. επο ταπίηπι Τεςιο ἀῑς Ίλμηαε ὅς δύραν. 
τες πωτένται τῶν κρεῶν' νο μέρη οὖκ: ος . 
σα/ώτο, Ώεπῃ αΛβγπηαπΠί Β/μιαγεδ. 4ε Η- εἳ «σ. νι 
«4εαπις Ἡ. Α. κ. ο. χνι. Ἠΐς Ίμα. ς 
πςο τερᾷ ἄερει Ἐιίσκο, ο. 1 ο λος 
µένους τοὺς Αἰγυπτίους τῶν ὑῶνιμὴ δύει αὐτας. ελ . 
τηπη αἆ Οτασεόα σοπήραγαπς ΠΠ Πευτα «“μακαμάγίάεν αριιᾷ 
«δεν. νπ. Ρ. 50ο. Ἐ. Οὐκ "ἐσθίεις ὕει» ἐγὼ δὲ γ᾿ ὕδομοι 
Μόλις πούτριο, Οταθεῖς οχοίρίεπᾶϊ Ότειεπίες {δομῃ- 

1) ἠλςο τῶν κρεῶν οὗ δ9/σομντο «{έδεῃ. ικ. ἀπι 4ραιῤοείρηῃ ὑδε τῶν κβεῶν οὐ ἐπ. ΙΧ» 
«.σ6. Ἀ. Οµἵ ροραΝ Ρταετε; ΔεργρΏος [ος 3νογ- 
πμ κ ης, γιά, Οεἱεσεση. 7/- 

7. Κῶς ἂν οὗτοι ἀγόρωπους θύοιεν:]. Τεριήπια [ος ας] εβιτάς ἄ . Ίας ᾳοηεῖς ΤεΙῖ: δ. 
3 / 



: Γεὰ αὐ[ατάα. Ῥαπίς εμ]ευς, Μοπάςε αριᾶ ΑΕ ογράοςΡαδτ 
: ᾱ οό Π Ε Ε ο Ὅ ο ο ἶ άτομα: Μεηάεβοταα ποπος ετθα -- ον ανοιαµσ, 

| ει ποηπί{ ρἱεπ]μηίο ἱπωπιοϊοτίο].μησ ας Ῥαεπο 

α η; ο κε «αμάν αλ, 148 1ῄ έ οπήῖηςς ποπιοἆο ΠΕΙ Ἑραχλία, ο υαὶ ῥµωπο ὧς. δή Φασι, Κκῶς Ώοπε Ιπηπποίατεητ Ποπή]ηςς αὐῖ αποπιοάο 1 να. 

ύσω ἔγει πολλὰ Ἴδας Φυεῦσαι; καὶ περὶ μὲ επἱες, απηπι ππυς ορίετ εταἆµας, ας αἰρηῖς, 
ο τν ο ο ολ ὃν ο οι) ΠΟΠΠο, ραῖ ε5[εῖ αἁ πηπ]τα Πτα νΙτοταπα Πεν 
ο ακους ο οσοι ὃν ο δα 1 Ιπεπάαξ Ἠσς ἴαππεῃ ἴοι οὐ! ας ῖς ἀπ δν 

ποσα σι 1598 9Η αιγας καὶ [πι αι α ἀῑς αἳ αὐ Πετοίρις Ίη Ῥοπαπι ρατίαα 
τοὺς τράγους Τῶγδε εἵνεκα οὐ ο ύουσι Αιγυπτίων οἱ ἔἰ-.  ααοερῖα.  Ῥοττο σαρταᾶς εἳ Ητςος εα αε σδιιδίά4 νο 

η νά 5 η ο ν ἃ Ν : σα . . ΦΟΝ 

ρηµόοι, τὺν Πῶα τῶν ὀκτω 3) εῶν λογίζωται εψα] οἱ Ἡν απο ἀῑσίππας, ΑΕσγρβοτηπι πο ππαξναΠί 
ασ α 3 κό. ν / ζω . - 9 μδ ο. 

Ἱωφήσιοι, τοὺς δὲ ὀκτω Φεοὺς τάτες, Ππροτέρις τῶ αιοὰ Ῥαπα 1ηῖετ οξο ἀεοφ]Μεπαεβϊπαππεις . ; ωάς ο ν 2 ν 1 ) ν 33 . ἵροος . «αν ας ἵ 

δυώδέκα 9ἑῶ) φασι γονέσθαι, γράφεσί ὃ τε 9) καὶ γλύ-5 ας ανα αν ἀποάεσῖτη αῑῑ5 αι 

ως ὅ πεφος ο Κάντο ἆ ο Πα-  ᾖαπος ουίεπι Ππιμ]αστατα εἰ ριπρυπῖ εἲ εν οἱ ζωγράφοι 5 καὶ οἱ αγαλμωατοπ'οιο τὰ ια» 1 αμ 
φέσι οἱ ωγραφ κκ ς Ῥυπῖ Ρἰέτογες εἰ {Πατατῇ, απειπαἀπιοάαπη στ | 

µ 

' 
: 
ν 

1 ον / 5, Σ 3 / λ 

ὡπεέρ Ἑλληνές, αιγοπρὀσωπο) χα : : ο ατα ) μμ 
δα πα να ο ιῷ . Ἅ - ο βασίε» ᾖἠτεπίδητο οτιτῖραςς ἰααά- 

ος νο κ ο σας αὔααμαπι εκἰσππαπεςς 6η οδ[ε ταἶοπι», {εὰ Π-- 
τν ) ρα ολα. 4 ον. νϱ/ σ ' : ος ή π 

107 μοι τοισι αλλοίσι σαθισιι ας δέ ἐέκα, Τοιουτο) πη]επι οετετῖ ἀδ. Θτα (απιεη ευπῃ πα 

η γράφεσι αὐτον, οὗ. µοι ἠδιόν επι λοάν σέβοται 9ε1Ο(ΑΙεπι Ρίῃσαπε, Ποῃ εδῖ πΒ το]αῖα ΙαοπάΙν 
ον κ ὁ σε μ ο” 5 ο, 

πώντας τοὺς αἴγας οἱ ΙΜειδήσίοι» Χαὶ μῶλλο του ἨΨετάπι Μεπάεῄί οιῃΏες «Άρτος ναπεταπιαῖ» Εἳ- 
ἔρσαας τῶι ἀ ήλέω). καὶ τούτων. οἱ απόλοι τιμὰς αοπίης ΙΑΙΝΝ αΗαπ ΓεΠ]ῃας. Τε σαρτατΗ νά ο 

} έζοιας ἔχεσι' ἐκ. δὲ τούτων εἶ µάλισα», ὕσιεπω «Ἴραρ ΟΠΟΤΕ ἀἰΠοιπητας, ος εκ εαρτίδ ΠΠΙΣ 
ἀποθάνη, πόθος μέγα παντὶ τῷ 5 Μωδησίῳ νομῷ τί- ρα ῤβ α11 ἀεσεσῇε, ἵηβεῃς που ος 
βεται, καλέεται δὲ ὅ, τε τράγος χαὶ ὁ Γὸν΄ Αιγυπτι- δι ος μ μελος ο ομαοΜο 1 “εταικοακιτομα τραμ ολ Αγιος νιξπι ος Ηἰτουδίες Ῥαηι Αβογρσόε Μες ο. 
σὶν- Μάδης. εγένετο σι,  τῳ ομῳ' ο υπα ρα ον Τα πας τερῖοπε σοπιϊρ]: Άος πιθα πιαπιοΓία ΡΙ6' ν - 
ποῦτο τὸ τέρας’ γυναικὶ τράγος ἐμίσγετο ἀγαφανθόν, ἀἱρίαπα: Είτοις 6ΠΠῃ τη ]ίεγα «ος ΡΙοΡΙ. 
τοῦτο ἐς ! ἐπίδεξν ἀνθρώπων ἀπίκετο. 'Ὑν δὲ ᾿Αἰγύ- αιιοᾷ 1 ο[ιεπίαΠοπεπι Ποπηίπαπα Ρεν 
π'τιοι μιαθὸν ὕηηνται «)ηρίου εἶναι, καὶ τοῦτο μὸ, Πν δπεπι απτεπι ΑΕαγραἱ {ρωτζαπι ρε[ίσασι οκοεῖ αι ο ο ο πο ο. ο 34) το, ος... Α, ο ο ο 

ον ἐβ αγ : ο βὰ, ας κα ο ας, ἂν ππετῃῖ {5 αὐίεῃς Ἐ ο μο οἱ συβώται, εόντες Αιγύπτηι ἐγγωέεε ε6 1ρον οὐδῶ βιραίαί, ΔΕαγρῦϊ ἱπάρεητ», παἰωτη αλ. 
τῶὼ. εν Αιγύπτῳ εσερχοται ο τομ. οὐδε σι σγΡιο ἹπρτεόΙαπτΙτ ΓεπρίΗτη: Ώοπιοαπε απ Ἡν ο 
ἐκδίδοσθαι )υγατέρα οὖδείο ἐθέλει, οὐδ ἄγεσθαι εξ Ἰαπι 1] παρευπη ἆατς να]ε, αυτ ειἠηδρία θθ 
αὐτέών ἀλλ ἰ ἐκδίδωταί τε οἱ συβῶται, καὶ ἄγο-2Φτηπα βΙαπα ἀπεετα: {εὰ 1ρδί ἵπεοτ {ο [αριἱεἰΦαΜό 
ται ἐζ αλλήλων. τοῖσι μέν νυν ἄλλοισι «εοῖσι )ύευ ὃς ρεὶρλωο μας ο ἴρας. Αἱῆς ἀῑῑς Ππποίατο [16 
οὐ δικαμὺσι Αιγύπτιο" Σηλήνη δὲ καὶ Αιυύσῳ μρός ο πώ ας Ρεν. ἱετορος, ας Ἱ 

κροό 0. νά, 141 νε. ες δὲ 5] 44. αγ. Ὦ, Αγών 7 Κ. ο Ζωγράφοι κο) οἱ ὁ αλματ 4 
στοιοὶ προ Των. ἱά, Ῥατίς. Ἀ, 7 νοῦ. 1. Ῥαε/ οι Ρα» ἵπ ΙΗ. «4ῑᾖ. καὶ ὦγαλμωατοι 3ὈδιΠῖ Σ αΙΠΡοΟ ντο Μα, 
φ ος κών ς π, ἳ ε ῄ 9δο. ὁ η ή νο « : η ο. 
«κατ. Ἕλληνες ουπα ον. 7 4Ρεῦν, Ιπ οείεῃῖς τῶγαλμα αἆπαστεῖ αἰγοπβόσωπον γοοι, ἆ 4γεῦι, ΕΠ τν. ο, ες. 

ρε αῑας: θηλεῶν Γ1, Μιά. λὴ, ἵῃ Π0. ρ. 546. 45. Ε3ι]ο 8ΠἴΕ πάντες τοὺς Εά. Παγυαρὴ, ε αῶ. οεῖ 
ἹΜενδησίων. { -ᾱνκ. Ῥαε/., τε]αί ἐπίδειξη. ϱ Ζ1μᾶ, εἲ «4γεῦ. νυ]ρο τοῖσι]μαωτ. ὁ 4, πλ. Ῥμε/. αἰά ἀπιῶ κ 

Ίνιοχ Ιάεπι 4. εἴ Ῥα5[. ἐπὶ τὸν, Ψηἱρο ἐς τὸν ποτ. ὁ «γρ. ἔ. ἠ4εη ΛΜ. νε. Ρῇ., αι, δὴ ο. ΄ οεετῖτε περ]συπν 

πο οι ανα. Ῥ]οιαευπι Παρετεπι]ς,. Αάρεβανί αὁ Οἱράογ] τὸ 98. τῶν τράγος. Έος πποῦίπο, βομεῖ ἵη {ρ]ζὶς άθοςς αι ον 
{μοΙῥοµοΙ ή αγοῦη ΡΩΜΗΗ (αρίες» «ή υῃ- ή, οπηπῖς ΜεπάεΠοσμπα ταξί ]ηόχιή Ἱπάμ]σο ας» πὰ8ς ς 
ᾳο. Φεζμομ1, «οὐ]ς 196Ι. αὖ «ἱῤεμπεο Τν, οἵ- Ῥ. 170.  ΊάΠΕ6 οβίει οαρτασ]!, Νοϊανίτ Ίλῃς ἱπεοσρτειω πο 

περὶ τῇ παρ ᾽Αιγυπτίοις. ᾽ΑΝΘΡΩΠΟΘΊΣΙΑΣ., ἰαιιάα- Παειαπίαπι ΟΙ. ζε Όαμυ ΤῷΜειδησίῳ νομῷ οκ Αγ. 

ταχ. Βηθτής οταάε]ες ατα» τεχ Απιοβς» Ἱωππαπαναπι Ἱερ]άπιάπι δε, νεηίτηϊιε 1Π ορΙΠΙοποΊη ρομρυ ο 
νΙέππιατίπα Ίοσο ρ]αοσπΏῖς Ίπ ή μπι νοζαβς. Οµοᾷοα  τ. Καὶ ὁ Πὸν Αιυπτις), Μένδης.] Βεαυαπιας ΛΑ 

-αἵα απτο ΟΡ γ αενυπι ναλπετῖε» Ίπὰς 11 που αἴρπιεῃ- {η ρ]ετίφο οππΠες. (Οιή Οορᾶσί {ετπιοῃί5 παπι 18. ο 
ο ολο ο Αἶια 6 η ὅ Αρτ ή « 3 ου 

ἃ ἆ ρεη5. Α]ῑα {αὐίοπεζή ΡαπΙΗ. υγ Ῥ.σ5: Ἐόντα, Βεηῖ, ΙΠΠΕΙΣ, ρίαείεται]ς «οἴογος ζαῤῥοηελίως Ρας 
41ο πποάο” εἲ Μ5. Βαγοσοίαής , ἴθδῖθ. 45/2, εχ το. τ, 7. Ρ. 274. Νἱάς νετο πμ Ίλος Ῥ/αγοδί 1. εἳ 

βτ.ς, 79. οἷόν ἔειν Ἴβις ---- καὶ αὐτὸς ὁ Απις:, οὕτω δ] 

δε ὐδό 

Ίοσυπι ἱπρεῖαν]ξ. λομα 
τ. Ἐυμόεια εἴι] Νοιαϊπε «4γεῦ. εἰ 7μά, εὐμενέων «νὰρ τὸν ἐν ἸΜένδητι τράφον καλοῦσι Φοπεῖςης {ορ 

τεῖ εὔσομα εἴ α]ῖα Ίος ἄε ΡεΠεΓε Σ. ΠεΠοζογί Ππιλ]ϊς Γου-. ΕΗἱΕ[Ε καὶ αὐτὸς ὃ Πάν» πεφΙε οπῖπι Αρίς ο απ Ιὰσ.- 
τημία Λοίᾖ. ΙΧ. Ῥ. 424. τοῦτό τε κὺ ἡμῖν ΕΥΜΕΝΕΙΑ. πεφιπι Πήτοις Μεπάε[ίΗς Πδαμαπι Αρίς. Μπυπι αἀρεῖ 
μὲν ΕΤΗ τῶν εἰρημένων, τὰ μυσικώτερὀ δὲ ἀῤῥήτῳ σιγῇ τε- 10 Πετοοίωη. ΙΝΙΠΗ1 αἀάο ἆά τρίῄπιο σὲ ἀσιοςτα δή, 

΄ τιμήσω. Ῥο5ῖ ρα σα ὀγαλματοποιὸὶ Ροβ{εεΏοπεπι» - ἨἰτοιπηΠεΓΗπιαπιοτε: ἀῑχί αἆ 0)/οήργμῃ. οἳ οοπάιΊξ. 
4ε {εάΐο. ορείῃ εχείἀείαπτ, ταεϊρεΓατΙπῖ. Γλύφεμ ει οοπρίυτα νά: εχεσ]]απεῖ εγηάἰίοπα ιν, βοούαγης Ῥ. Τη 
φράφειν ατᾶς Γυπί ἀϊνειίας, πες πιειπίπἰ {10 ζωγράφοι ΕΠΠετοζοῖς, 1. Ἡ» 53. Έοος ἵαπιςῃ Ίδειὰ Ορριο μή ο. 
μοδεΜµε ορίβεεν αὐ ε[ῶσιει ῥαγαμάας σοηρτεµεπά!. Ἐτοτερί. Ρ. 97. 4ε Πριάϊποίο Ίονα: ῥείωπλωτο 2). 

: ειοτοσι! ἵῃ ογζἹπαξίοπε ΥΕΙΡΟΤΗΤΩ ντο Ο]. ασοεἀο.  φυναικῶν, οὖχ, ἧττον ἢ αἰγῶν ὃ Θμουϊτῶν τρώγος» 1 αὐο 
το, Οὔ μοι ἥδιόν ἐςι λέγειν] Ποπίσαπα Εεγοήοεὶ Γοπιαίη ὠὦιγῶν ΥΟχ αἴῑεπα εδί αἴηίίε οχ {οΠο]ίο, Ηϊτα ὀΠΠΠΘΡ 18. 

Ἰοᾳπεηπάϊ αΠαμοΏες αάμίριενιης «εήσπης εἴ νείετιπι οδρίαδ τυυηῖ, ποη {οἶής Μοπάσβης : Ἠμήιις ρτορπιωῦ. 
«οἈδιραΒςβπης Ἱπήτατοτ «4γ)βάες. 1π πι πας Έ.τ. ρ.οο. Πατ, η Ἰονίδ, 1π {οπαῖῃας Ἱπ/απίτα, ο κλΑ 
τὴν θεῶν µάχην οὐχ Ἴδιον ἐμοὶ γοῦν λέγειν’ δ. Πέ22. οὐ ῥή-. - 3ο. Αὐτοῖσι Ἱματίοισι] ΑτεσιΙηι οἱοοί. 495. οδίο' ; δν {οπθοπάιπι ΠΗΡἰσαΡαΓΗΣ 5 εΡΟ εοπίτα οὐκ, ἥδιον οἶαπι ᾿εωπάαῦς. Βυ]ρ]άον ΒΗΡΡΙ. ν. 026, Θερ) ση ο 

τοροπομάωπη ατΡίεος Τ.τ» Ρ.654. Οὐοά ΠαδεΓΡ, όᾳο. ́σαντες --- ̓ Αντοῖς τεθρίσποις, δορῥοοίος Αίας. Υ. 56’ έ ἆμοὶ ὧν. οὖκ εὐπρεπέςερον έφι λέγει Πλ ΤΗαΤΗ5 σιαπι οί ρεμωες πώς εὑρίσκομιεν ας αὐτοῖς ποινίων ἐπισάτα" 

αὉ ΓΠεγοάοίο. 18 εὔῖας Ἱερίτι Ῥτοχίπιο (-. 47. 110. 5ο- Ο5ί6Γ-1Π. 126. ἀποπτείνως δὲ μι. ἠφάνισε αὐτῷ πα 
ὄπείο ορτερίαπη ΡΙπεΡο: οσοι! Τοητουίαηι ϱ. ἄν το. Ἐούποτις ης οὐπετα πιοχοµ τα, ας. Οοπίος Ολη 
ἀνόρώποις 2{γγεσθαι ὀπέσα δέλουσιν οὖν ἄμεινον. . Ψεταπι [μην 1η Μακ ύημη Ἔντ. Ὀἶδί. νι, Ῥ.5ᾳο. {{ε/ίρεί ρα, 

κκ ἄμεμον, οὐ λῷον, οὗ κεῖρου» οὗ κακο, ΠΗ]{Ο πιαρὶς ΄ [οπείσερ ἀπ᾿ ὧν ἔβωψε ερτοαρίε πίτες, ; μη. 
απεΠαΙΤΗ. ελ ΤΑ. ΝΑΙΟΚΕΝ. ος. Ο) συβῶται» ἐόντες] Ἀοι {ρετηείοπι, {4 νοσυ] τή” 

ἃ9. Καὶ τούτων οἱ αἰπόλοι ὅτο,] 51 ένεκα Ἰη κα κοὸ Γοάϊσς ρτασροτοιε Ἱπτοτϊθόζαπα:, ϱ) συβῶται, νι 
Ῥοςςε, μῖ ροτῖαξ, ΠΠ] Ἠϊο ΙποοποΙΏΠ]. (αργατίος ἐόντες Αἰγύπτιοι ἐγγενέεςρ, 141619} {η1- ὑποζίσέμαρ : ἐρ]. 

οχο]οςο «επ{εΏαπί, οὉ «ΡΤΟΤΗΠΙ ΡΓαε(αηίαπι, Ἠος οὐδὲν τῶν ἐν Αἰγύππῳ ἐσ ἐρχονται μεῦνοι πάντων. ῥαεβιν ο, 
[ π Ψσχηπι δε {η υά απ{υ{ ἐκ δὲ τούτων εἷς (ωὔλι- Τα ή ρΗς. καὶ ῬΡοΠΙΗΣ ΡτόΟ µαίπερ, οτ αριιά Πο ν . 

; σα ρεέζαητης αμπηάσπι οαρτατΊη 9 14 νο]υητ ἆοξή 46. αἳ συμφεραὶ ---- καὶ βρωχὺν ἐόντο ακρὸν Σήέεν Α7ὁ, 
αν 1πιεσργεῖσα» απ] οη]ᾷσπι {1 οοπΠάοταδ{ΕΠΕ ΠΙ6ἱ ΝΤεῃ- ποιεῦσι τὸν βίου. Ίπτετ {Ερίεῃ σοῃθτη Αοργράοτι 

| «οδ] νεπεταΒσῃεπι, Ὅασπο ἱποτοδϊοί]οπι ,, ἴδία ἵπ Πα: ΠΙΟΓΑΠΤΗΣ εἳ συβῶται Πεγούσιοί.. τι, ς, τός. Φαυία ή 
ΑΦ. αμ ἐκ δὲ τούτων εἷς ΏοἨ. αἆ οβριατίηπι» [εά Πήτ- ες αμεπι ἵπ Βπει αἰμετίητ, {ιός τλάϊάϊτ αρῶς 

«05 τετμΙσιεης, ΗπιαΙς Τη Ῥείημίς, αὐί νι]σο Θμου- “4είρη. 4ε Ν.Α. κ. 16. μα ΡΕ ον 
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ους ο μα Ας ο Μείαηρω» ἀοθος 

Τπος Ἱπηπηοἰατηπε, σατΏς νεσσπηΠτ. Οµτ απϊδία 
ας ἆἶερις Εεκίῖς {1ες οἀετίητ, αἲ 1π 6ο παᾶ- 
ἕεπε, 4ε Πας τε αρ ΑΕρβγριῖῖ5 εςε απάτη πατ- 
Τ4Γ1ο τε]αία:. [εὰ ααπῃ τΏῖ ποῖαπα ἀεοοτιπα 
πηαΡΙ9 εδῖ ΠΟΠ τείείτο, Φαστ]βοῖαπι απἴεπι 4 
Πήδης Ίμιπα αης 1 πιοάυπα Πο. Ππιπιο]αῖα 
{πς, εκιτατηατ εἶης οαιἆαπα, εἲ Πεπεπι, εἰ 
οππεηίαπι΄ Πππη] «ΟΠΙΡΟΠΕΠς», αάἱρο οιηπΙ, 1 

ῑε νείεππτῦτ, αιἱο ἀῑε {αστα Γεσστίπίς ας. 
ἀῑς ποὮ Απιῤῄας ρή[τεπι.. Οἱ {πι οκ εἶς 
1πορεςδ;; ῬτορίεΓ τεπιΠϊαῖεπι ν]όας Έδίας επ 
{αμα Π1ε5΄ Ῥοδίᾳμαπα «οχοτήπ, Ιπππιο]αΠ, 

ΥτΕεΕΡρΕ Ἱτεσα 1, 15 

νοισι) τοῦ αὐτου χρόΣ» η. αὐτῇ πωσελήνὼ Τοὺς ὃς 
πω ρω / ο το η 

Φύσαντέο, πατέωται τῶν κρεῶ, οἱότι δὲ τοὺς. ὃς ον 
τω ς οω { ο λ 

03 μὲ τῇῆσι ἄλλγσιορτῆσι ἄπεςνυγήκασι» ἐν δὲ ταύτη 
Θύεσι;, ἔσ μὲν λόγος περὶ αὐτοῦ ὑπ' Αιγυπτίων λε- 
γόµενος' ἐμοὶ µέτοι ἔπιςαμένῳ οὐκ. εὐπρεπέστρόε ἐσ 

᾿Ἀέγεσθαι, 9υσίη δὲ ἵδε Ἡ ὑῶιτῇ Σελ ποέθαν ἔπεελν. 
εύση, τὸν ερν ἄκρηι, καὶ τὸ σπλύναν καὶ τὸν ἐπί» 

. ' . Ν : : τνώ : Αλ αν : / ροή 
εἶτσα αἰναπῃ ρεσιάϊς εχ][αι, οα΄ ορετιῖξ, ασ ςπλοου σωθεἰ ὁμοῦ κατ ὢ ἐκάλυψε πάση τν χτη- 
«ἀείπὰε 1ρΠῖ αἀο]αι; τε]]α]ς σατηίρ ας ρ]επΙ απ νέος τῇ πιμελῆ τῇ. περὶ τὸν νηδὺν γυομόνη" καὶ ἐπείτα, 

ς / / 3 ήν αν 

κα]οαγίζει πυρί. τὰ δὲ ἆλλα κρέα σιτέοίαι ὂ τὴ παῦ» 
Ῥ φ ω ἃ αν ; ο μ 2 δὲ η / ες 

Γσελήνῷ, ϐ τῇ ἂν τὰ ἰρὰ Ὁ .ύσωσι εν ἀλλὴ ἔἡμερη» 
3 νἑρολόε ς ϱὶ .» ω ς ) ἂν 5 ἔτι γευσάίατο". οἱ δὲ πένητες αὐτῶ ὑπ ἀσθεείης 

μα Ωω / / ῳ ΓΑ {ον ο 
45 Ῥαοσ]ιο φἩσφπε ἴπ Εε[Η. 6οπγϊνα]ϊ «ῶπα Ροτ-4οἡ βία». ςαιτηαςπλασαντές ὑ5,χαιοπτησαυτες ταυ» 
᾿εμπι Ῥτο Γοπηρας παξζαης απῖασε απ{εγοπαιΠὶ 
εν ο 1ρ51 {πρυ]σο, απῖ Ίαπι νεπαϊἀετα, 
εφπ απ εδίπῃ Βασσμο ΑΕργρηϊϊ εε]ερταπε 

εκεεριῖς εποτῖς, Έετε Ῥει οπιπία ελἀεια ΟΤ0- 
«ἱδ, 8εά Ίοσο ρια]οτίπι [πι αἲ εἰς εχζο: 

ον ω 1 ον τον / 

πας, «ύήσι. Τῷ δὲ Διωυύσῳ της. ὀρτής 5 τῇ δορπίη. 
ον χ ρω ' [ λα Ενώ 5 νὰ 

«χοῖρο πρὸ τῶν Ουρέων σφάξας Ἑκαςοο, 9ἱδοι ἀποφέδ.. 
ο» οϱω ον . ος ͵ 

ῥέσθαι τον χοῖρο αὐτῷ τῷ ἀποδομέῳ τῶν συβώτέῶν, 
Ν ας ο ᾱ ος ς Ν ο” / ς. / Ί Ί 

την δὲ ἄλλην ἀγάγεσι ὁρτὴν τῷ Διωύσῳ οἱ Αιγυπ]ο 
ο κ ἕ ὸς οὖν ὰ ἃ δὺ { 1“ λαό 

Ἱ . ως αν ς 5 λην  χορῶ χαια ταυτα σχιὸο παντα Ελλησὶ, α)- δίταιε» -αἶω (ανά οἰτοῖτας εαμὶεαίος πογνὶς 1ο ον Χορῶ χ 
ππορ]]ες, απας {επίης «Ἱτοαπαξετπε Ῥοι ρα: 
δοδ, νετεῖτο πηίαπϊαε, αασά ποπ ππμ]το πΙ]πας. 
ε5ῖ ««θῦεΤο «οἵροίε; εε Πδῖα ρτΦεμηῖα, 4 αι 
Γπιῖηςβ, Βασσβατα σαπεΏῖςς», {εηππητΣ. Οαά 
απἴεπ νετεὔαπι Παβεαϊ ππαῖας οἳ {οἰάπῃ. 1Π 
εοΓροτο αρίίει» ἆε εο ει ποια Παϊταίος 

4οσυαπι Ἠαδεπς, ΄ Ταπι Ιρίτας Πείαπιρας ΑΠΙΥ- 
τῃθοπίς Πας ποῃ ἱπιρετίταρ: κ λοο η ο 
σπασας Ραϊς[ε τα ῇ νίάετατ, ΘΙᾳαἱἆθπα ΜΜ εἶἛπαι- 
Ῥὺς {αῖς, αι Οτερεῖς Ῥασςμῖ, εε ποπιεῃ ετ {α- 

ΠΟΠ Τα1ΠΕΠ΄ ΟΤΠΠΕΠΙ ΡίαΠΕ Τ4ΠΟΠΕΠΙ οοπηρ]εχΏθ 
αρετιήτ, Ψειαπι Ἡ αἱ ροδυ Ἠπης εκπτετιΠέ 
{αριεηῖες, τεπ Παρί εχρ]σανειάπε, Τιάοαθ 
Ρα]ἱαπα» αἱ 1Η’ ροπιρα Βασσμί εχµήροαιατ, άε- 
Ιαππρας Ιπάπχῖτ:, α φὖο εἀοδεη σταςῖ Εαϊηπὲ 

ον ον ... ο ατα. λάμπες ὁ, Αμυθέωνος της Φυσίης ταύτης εἷοο εἶναι ὦ- 
ον εν 3 νρβλα κάν) Αι Ά . ». : ας 4 . προ 

'ἂς 9) Μελάμισες ἔτι 
οτβεῖαπα, 6ἳ Ροπιρα!Ίη Ῥμα]]1 Ιπτετρτατατι6 Εα1ξι550: ἐξηγησάμενος. τοῦ Διωύσε κ τό τε εὔομα» καὶ τν 

σὶ δὲ φαλλῷν, ὦλλα σφί ἐφι ἐζευρημένα ὅσο τὲ π- 
χναια ἀγάλματα ευρόσπασα» τὰ περιφορέσικα]ὰ 
᾿κώμας 6 γύαϊκες,- γενον τὸ αἰδοΙο,  πολλῷ τέῳ ἐ» 
λασσον ἐὸι τῷ ἀλλΏ σώματος" προγέεται δὲ ὰ αὐλόρ. 

5Οαἱ δὲ ἔπωται. ἀέδεσαι τὸν Διόνυσο, διότι δὲ μέζο τέ 
2. . σον. ς , ῥακδήώς κα ην. / μή ; ’ 

ἔχει τὸ αἰδύιο), καὶ χωέει μγοι τᾶ σώματος, έἐσιλό- 
ἕ « εγώ δ αν να πο ο ον 

ας περὶ αὐτὰ 1 ἱρὸς λεγόμωος, Ἠδη ὦ, δοκέει µοι Μιε- 

δαλς» ἀλλ᾽ ἔωπειρος. Ἕλλησι 

υσίην, καὶ τὴν πομπὶν τὸ Φαλλό’ ἀτρεχέως. μὸ ὁ 
: .’ πόνο, κ πμ νς 

πάντα συλλαβὼν τὸν λόγον ἔφηνε' ἀλλ οἱ ἐπίγεόμε- 
/ λ ον Ά ον Ἱ γοι͵ τότῳ σοφισαὶ μεζόνωε ἐζεφνων, τω σι, ὢ  Φαλλὼν 

ἃ . τὸν. τῷ Διούσῳσεμπόμθον Μελάμπες ἐσὶ οἱ κατης 
κ ὔ, ΗΝ / «ΑΦ ο» λ ο 

. 5 Ἱ . " σον Ώ 

ἀεπι γΙταπι. {α]δ{ {αριεηῖεπι αἱο, ατύεπιααθ ἀ-- 
ήπαπα1 Π01 οοπηραχασ{ας οιπάεππαυα αρ ΑΕ: 
ΒΥΡΙΟ ἁοεερία πι αἶῖα πηυ]έα Ο{6.6ἷς εΠαΓ/ά8- 
{6, ἴμπι γετο Ι]]α {ε Ῥασε]ιο Ρα1σα 1Π 115 πηι-' 

τ, ων. τας»... 

συ Έλληνα, ἐγὼ μέν νύν Φημι Μελάμποδα γωόµειον 
νδρα σοφὀν- μαντικόῃ τε ἑωυτῷ συςἧσαί, καὶ πυβό- 
μφο απ᾿ Αιγύπτε, άλλα τε πολλὰ, 3 ἐσηγήσασθαι 
Ἕλλησι, καὶ τὰ περὶ τὸν Διώυσο» ὀλίγα ο αὐτῶν 

-- κ 
ανν 2 ς ᾿ ᾿ ο κήμ οκα. ή νάθμόῬώνος λιδόε σωβίας μήτε ΕΥ» Ὃ ο κο ρόδο, ο. 

ο ο... ἠ Αν ο ο εό . 4  . νὰ κ.α ἓς-- ο σχ. . . ον φον η σώμἈἱ ο κ ον. κδ ο όλος δν ηρωνις ὁ Ὃ ΕΕ να , ὀά ν ο ανν νοκ ον Φλρδτονι ὃν 
νά δρ ο μαρηκν ο ώωτὦ, προ οώφ ο ο Αωμνκνκωμοις Ἠσ αν οα να ος ἐς ον κκ υλωλ πα ην 

-ᾱ 4γοῦ. 7. μὲν ποι ἸάδομΕ» ΕΠΙ ἄποσυγ, γοῦ, δή. «48, Ῥσε]; οἳα δ)ορῦ., να]ρο ἐύωο: ε Ἐπρωσδ]κὸρ 
Ίεη,  Ἅᾱ Βιούς τετιὸς «1. γε). μή, Ψἱὰς Η. 91ῤύ. Ῥ. 741. Ἐά. )0µ, ε Τε πῇ «ἄνοῦ. αΠετε 71ης1,, ΙΠΟΣ 
τν ἄδυμένῳ τῶν εη., Τετῖρας {οοοτάία. 1 Χοίρων αἱ. Ι. Ῥρηίς. δ. 7]; χοίρων -4γεζ. 7, «γοῤῶν 1Η. ἄν, 

ἄ 

ἆετῃ. 
δγερῦ, 1π εαῖοῖς ὤπηγησ. ο «ή, 7 «ΐγοῦ, Δ. Ῥαγίς, 

«916ρ2. Οἵ 39 311 ὀπηγησ. ο ἀυτὸν «4/6, 
ή 

. ον ὁ ο... το ας σε ισὈβεκ νι λΑ κ πνακ λ ακ αοι 
«39, Τοῦ αὐτοῦ χρόνου, αῇ αὐτῇ πιωσελήνω] Ἐπιομάαυας ΕιθίΝ, ῥογαίς ἀερα]βς 4 ππὲ Ώλης. ή Αιάσοξιήπ 
{εηὕεητία τοὺς ἔρσενως ὑς ΟΙ. Γκοἰείης» πη]]α. πή ορῖ- ηγβὶς οἹοτί «οαπ{ἰςβπη »υπάεζοἱος, [εβές, {επἱριμχαδθι 
ΠΟΥ» Ἠ]ρεηίαο οπη ία: Μεζτ]6 αἆπιοπεξ, νοιοα Ριλε(οτ]- νι οἳ α[ἱοτητῃ, Ορ: 
Ρίᾳ Όσπε Ἠαδετε αἴαιΙο Ιππία, Τήπασ ος ΒασσἹο θοάθίῃ. πλὴν χοίῤων αοηυήΗ5 πιε]ς ορίου: 01ς0γι 
ἵεπιροτε εξ ρ]εῃ]μπ]ο , το αΠπῖ ́ηπο δοάειπαΙο, {1ος οἳ Ῥασο]Ιί 1αστῖς Ἱτεγαία Ῥίαεορςβ{ ΠΊΘΠ: 
Ἰηπιο]ατος {η]κίο, Λάϊμηρεις ροβα]α[ες Ῥ]ωρανοδ] οι {ο ΔΕβυροσυπι Ῥίοπγία. α ΟΠβθσοσωΙ  Ῥαοσηα 
Π]αμί ἴοκιπποπία, υοἵΗπΙ ροβεῄοτ ἆᾳ Αππια]ι κ. τό, νὶκ ἀιποιτα εβάεππαε ΥιάΕΙ πλὴν χοίρων. 
ῥύουσµ αὐπῇ ημαρ “ΑΠΑΞ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ὖν' Πἱα1βᾷ, Ῥρτοσοάυπε 1α]αιή Έλπιοῃ ᾖ{οὔίρομήη, πο 1] εἰ ΟΙ. ο. Ὁ. θύοντες ὅποξ ὑν ἐν ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΙ κο) κα: 

δν ᾱ -πεῦ. δη 111. εκ. Ῥανί., να]ρο το) φυναῖκεο. Ψἱὰο ΟγοΠου. τν. ὃ Ὁ αὐλ. «δι 1 Αῦρειαῦ σο-. 
1 αι. ο. αλ τούρρμα ἂμς τὸ ὀὔνομα" ο Ἠπος Ῥ]με, ἂο Μαΐΐρπι Ρ. 857... 1 Ἰάεπη οἳ ο, 

«5 ποἰεῦσι 1Η. νι Ρα. ἁγῶ. ἔ’. 4, Ρος λεν 
Νε αν ον «99 ΝΑ Ἅ ΕΟΝ ο ολο ο ὁ λκο ο ο, 

ος : 
νά 

πια 
ΤΑΠΊΙΕΠ οπιπία Ῥείρεπᾶο.» «4Ι4ΐπμπη 6ἳ 

ο: ΔΜΙτ αἰία. 

Οαο Ῥο]]ε 
| ἰαπίρριίοςν 

αιιοᾷ ποἰίπι, Ίαθεατ, Ρατβοπεμς «οπ{επῖῖτ.. 
τεσθιόντες. Έα οπἰπὰ οχρ]αμαΠοήσπι ἀὐρίο εχίππαπέ, Ὑς- -47. ̓ Αγάλματω νευρόσπασα]. (εππίπα Ἠ]8. [ μίδρεα Ὦ) 
Σιπῃ αἀποζή σης Ῥοβὲ ποπριΠ]ὰ θυσ]η -------σῶν ὑῶν τῇ Σε- 8 
λήνῃ ποιέεται» ΏυΗα Ῥασσλὶ Ἠα δή 
σελήνῳ οροιεαἱδίε» Ὁἱ ἂν Ῥρμω 
εἴδὶ Ἰάσπι {αοΓοτ1 5ΕΠΗ5 αἄρης 
Ώλς Ἠπίσς ππσπήπε, Πουἱάεπι οἷις 
εγαξ Π]α [ορείνΊτας» αµατε εἲ «4ε]ίσηην {ο] 

39 Ὑπ' ὠσθενείήε βου] «4άήπιμῃ βίους τετινι 
ῥῥαηηςἵῃ Ῥνο]εροπι. {εεππάαε ἘάΙΕοπ]ς{οτῖδοι 

σθενείην ΝΟ}. δα ρογύμη οδίο, ἀσθενείη βίου ο 

Υτ, Ο.16. καλέωται δὲ τώδε νευρέσπὼστα! ας α ΙΕ 

ο1419.658, Ἐθι]άεπι, 
μας 

οο, ηλ] ἄσμπιτο. Ίμις κὸ----, θάῆρις «ατογο Ίσοι. Γοπου. ορηί 
5 Ἠοπο ρτηεσίρια ἸΜαβιε Ο, 66. εἳ Ῥήμαγούω 14, ο Οβ 

᾿ποπήπαν{ε, τανῖε ῬμαΠοτυπη σατρῖς (υρεηΗ Πο 1η «4, 
1]. 91ε” ϱ9ΜΟ ρζοίςινη. Ἰἡνεπίς, ἵῃ {αεαα Ὁ 

Μοΐο Ο0γή, ο Ῥαίω σεῦον Ὠια)ης[ο» Αλλλιμη να ς 
αό 

Ἱποτεαί]ς» εοτυπα ο 
ΕΙ βαιδὺς, νο]ωήε σαιτ: ο ο ο. εγαά{ευΣ. μα) ἕτερος δὲ μετὸ ΦΑΔΙΛΩΝ εἶσε 

ρείτα: “ τοπ 6τ για ης κ
 

Ῥτοίμάς ἀἰδηορίς. 
:Ρ]αγούης Ίπ΄ Τις 

ρου) βοὸς. μελοίνης πρ
ὸ. σὴν θυ 

σόωτες τῷ ββμω παρέσησαν. ΟΙΙΟΡΊΠΙ α4ῇ Ὃ Ἄρρο) ιοί ΤΠΙΦΠΠΗΠΙ 2. ᾖ 
τῆς ὁρπῆς τὴν δέρπ/ην 
Ἆμς ἀοπνανίεν ο 
45. Πλὴν χορῶν] - 

1ΟΤΗἩι ἕ 

τοβιή ση], ὕετν» 135. Υπ» στ, Μήάπεατ 
ἐπης.; Σταπήας ὑς ρο[αῖε, Ποιά ΘΑΛΛ 

ν καὶ ΣΤΑΙΤΙΝΗΝ πλά- ἡζοεημοονὴ ἂᾱ Οὔνηησον ζνάλορίεβ 

-ᾱν. «Ου, Ἠήρτεπι οἳήςπιοάί ερο εηαπαί 

οκ ζαν ιάλοίτηπ ἀάδεο, Ῥοψτο  Πῖ 

λ ων εἶσε ό  δ. 6 

Έλλην ΚΙΝΩΝ οὐτὰ τῇ χειρὶ ξ 1] 
ον Απίαπι αἆ ΜοπαςἩ. Ρ. δή κό 

εργρᾶοπιπι 
εξ αιὶ 



6 η ο» ς η σοκ ον κό “/ 

ήν. ἄρξαντο φομισθήναι, ὅσιο δὲ τα Καβείρων ὑΕΥ:"δτυπι εχἰειϊπιατ].  Ἠος αοά ἀῑσο ααἰδᾳ στ ς 9 ο ντ λ.ε.. Ώ ας : ο. . όρο 
100 -μεμηται, τὰ Σαμοθρηίκες ἐπιτελέβοι παραλατ Ομβίτοτηπα Γαστα ἠπίπαίης 68ε, ος θαπιοῦϐΕ 

{ εβόντε, παρα Πελασγῶν» οὗτορ ως οἷδε τὸ λεγῶς σος Ρεῖααιπῖ 3 Ρε]αροίς αοσθρία, πονίε, Νθ 

ο ροή η ἐ/εμ ή ά105: ΜέφΗέ ΕΠΗ 

κάν. 

«οἴεδαπι, ἨΡΙ ΕΧεπΙρ 

8 ΙΟΏΥΠΑ ΔεβΥΡΠΟΤΗΠΙ ος (χλοσοτυπα: μπα ΕΠΙ 1 

αἴκῶνκ θε 

7 

{ο παπι κα οσο να Ρενώ αἳ Αῑῑν ολ ι 
ν πιοιμταςία, ὁ ρὰ 

απαραλλάξαντᾶ, ἑ γὰρ ο συμπ'εσέευ Ύε φήσω τά τεόςῖαΏϊαπη. Ίνεαπε επίπι ἀῑπειίπι, απ ἵὰ ΑΡΑ’ 
σε Ἡ Ίμωὰ τῷ 9ιῷ. καὶ τὰ ἓν τοῖσι Βλ- ῥΡἱ9 Πππι Πιο ἀεο, σα[ι «οπρτιετε εΙΏ 15 
εν Αιγυστῳποιευμωὰ τῷ «Ὅεῷ» ) Ἕλ νο αρ Ίηπ Ετῶσίας παπα Επ] πποὰο εἩ ΕαἰδίεΠΕ 
λησι, {ὀμοτροπα Ὑας τον πι να κας ου Οτασῖδ, ποη απϊοπι τεσθῃς Ἱπάαδα. Νεφπε ἱ 

γέωσ]ὶ ὃ ἐσαγμέα. οὐ μὴν οὐδὲ Φησώ ὅκως Αιγύπτιο (ηῃιοῃ ἀῑσατῃ ΑΕμγριῖος α Ὀσαοῖς βἠςΙε πν 
ο σερμοπε ενω αρκει αΕΕ ορ. δι νως το 

α τῷ 2 / / ἅ 

παρ Ἑλλήνων ἔλαβον ὃ πΦυΣΟ η ἆλλο, Ἂθ τι νόμαιο:  εμαῖος απῖ ος αἩτ αΠαὰ αἱρρίαπι αἀττωδρε 

πυβέσθαι δέ µοι δοκέει " μάλίρα Μελαμα Ἡρ τα πτεριζΟτίπεης. Ψἱάετιτ πει πμ! Με]απαρδ. ο ς 

τὸν Διόνυσου παρὰ Κάδµο νο ο ος αά ῬαςςΏαπι ρετίΙπεπῖ , αἰάΙδ[ε εκσκάνο Ἰφήρ ο) 

ἐκ, Φουίκής ἀπικομέων εσ την νυν Βοιωτίην καλθοµνην ει 115, απὶ «ΠΠ εοε Ῥπωπίςσε νεποσς | ὧν Ι 

ἔη, Ἓηγεδὺν δὲ καὶ ἆ πάντα τα ε)όματα τ εῶεξ 1Τ8ΙΠ ΏΙΠς Βαοτίαπι αρρε]ϊαϊαπι, Ας οπηρΙα το 
ἄν, ἐς τν Ἑλλάδα, ότι μὲν ναὶο νι ΔεΟΕΙη ποπήπα ες ΑΕβγριο ἵπ Οταν 
πι στ ο ο. ο ες, ης πετυπε, Ίναπι εκ Ῥατραγίς νοπὶκ[ε {αμα 
Ἡ βαρβάρων - Ἠκει» συ ανομθος ΒΤω ἐυρισκΏ ευγ. οχέ 7 δ]τῃ οε[ο σοπιρετίο, Έεοι ἰσίητ εκ ΑΕΡΥΡΟ 
οἱ ὧν µάλισα ἀπ᾿ Αἰγύπτο απΊχθαι. ὅτι Ύας 9Ἡ ργαοῖριε νεπήκίο, Ίδαιη ρτῶτοι Νερωπῖ, εἳ ἅ ι 
μὸ Ποσειδέωνος; καὶ Διοσκούρων, ὧς καὶ πρότερόμοὶ ταυ ὉαΠοιαπι, απεπαἠπποάιη α ππε [ΠρΕΠΗΣ Α 
παι εἴρητο), κα Ηρής, κα 1ς ης καὶ ἕ Θεμιοο) χαὶ ἔταπι 6ος, εἴ Γιποπ]ς, εἰ Ψεβσς, ει ́ ΓΠεπΙά 

Χαρίτων, καὶ ἸΝηρήΐδωνν ἓ Ἡ ἄλλων εῶν Αιγυπ]ίοισι ει (σταΠατυπα, εἴ Νεγεῖάυτα, ποππᾶ 811 ολ 

αἰείκοτε τα οὐνόματά  ἐσι ἐν τῇ χώρήν λέγω δὴ ταβοΏεοτητῃ {πετηπε Ρείρετιο ΑΕβγριῖς1πτέδ.. 

λέγεσι αὐτοὶ Αἰγύπτιῳ Ἱ δὲ οὔ Φασι ")εῶ γυώσκευ νι Ώῖρο απίοπι αμῶ 1ρεὶ ἄἴευπτ ΑΕΒΥΡΟ 
| οὐνοματα, οὗτοι δέ μοι δοχέεσι ὑπὸ Πελασγῶ ὃ- «ποσυπη γέτο ἀξοῖαπι ποραπε [Ε πο[οστέΏ μπι σα ο οτοεὸ κος ο ηᾶ» Ιδὶ νἰάεητατ πα]βῖ α Ῥε]αςρίς Εαϊδ[ε πο 

νοµασθναι, πληη Ποσειδέωνορ" τετον 9ε τον 9ε0ν πα. πα, ρισῖετ Νεριαδυπι: Άσας αιίρρε Ρεμ. 

ϱὁ Αιθύων ἐπύθοτο, ἶ οὐδαμοι γας απ᾿ αςχη» Πο αὐ ΑΠΡ αιάϊετυπε. Ἐτεπία Νεριωπί αθ 10 

φειθέώνος οὔνομα ἔκτηνται, εἰ μὶ Λίβυες" χα] τιμέωσιθς!]ο πΗ]]Π ορημεταπὲ ποπιεπ, πα ΑΗ. Ψ 

τὸν «εὺν τοῦτο αἰεί. Νομίζασι οἱ) ὦ Αἰγύπτιοι ἕ - Τεπηρες ηης ἀειπῃ ἵη ποποτε Παβεηῖ, θεά ασ 
ὁ) ἥρωσι οὐδώ, Ταῦτα µώ νυν», καὶ ἄλλα περὸς τή- τοῦ ΑΕΡΥΡΗΙ πιο ου]τά Ῥιοιεηασ «ο Ἡ 

«Τοισι, τα ἔγω Φράσω, Ἑλληνο απ Αἰγυπτίων νθο-- ἂν μας ῷ τιρὸ Ρκρεσῖσαν ΗΙΟΦΕΕ” 
Πμασι. τοῦ δὲ Ἡρμίω-τα ἀγάλμαάτα ὀρθα ἔχων τα τν ία Άι 3ΡΑΕΒΥΡΕΙ5 παταβ ο νο ο ο τον ὃν η ες Μετουτὶ {αϊμας {ασστεπε τοββῖς-ουπι ΥεΙς 

«δια, πονῶντ, ον, ἀπ] Λἰγωπτίων μιμαὔβκασηοομίς, Ποη 3Ρ.ΑΕβγρώϊς, (οάᾱ Ῥεβεβα 

) 

. π. 

. 

ο ) 
ο 

- 

πείς, 
εν . 

ντ θος 

. 

β ον ὦῶ ο) λ ο ος κα Ξ ᾽ απ 
αλλ᾽ ἀπὸ Πελασγῶ, πρῶτοί μέ Ελλήνών ἁπώ]ω ςετηπῖ, ΡΙΗΠΙ αὐίάεπι εκ οπππῖρι5 οκ πι 

ν λ / ς 2 . . « . .. Π6. ᾽Αθηαῖοι παραλαβύτες, παρα δὲ τότων ὢ λλοι, ᾽Α- ΄ποπίεη{ες παδΗΙ, εἰ αὐ Πὶς αἰΠ, Ναπιβώώς ν 

Ῥηναίοισι ο γαρ Ίδη τηηκαντα ἐς ἙλληναστελέεσιΠε- πιεπβρις 11 «. εεπηρείῖαϊο Ίητος Ο1ς05 46’ 
{σπ]ρις, «οΏΏριυα8 ἀοπιος Ιπ 6α τορίοπε Ρε 1δ 
ρὶ Παβιεταπς, υπὰε είαπῃ Ρο (στος]ς ΙΠοςρέ”. 

ων. / ή ρω α ος - - ν - ο 

΄λασγοὶ σύοικοι ἐγένο]ο εν τῇ χάρη -ὅθεν περ καὶ Ελ 

στὴν γας -Σαμοθρηίὴῇ οἴκεο πρότερον Πελασγοὶ τοι, ΄ Φαπιοιλγᾶσίαπη ρε]η ἱπςοίοραπε Ίή Ρο]αφαί, αἱ 
«ο ποί περ Αὐηναίοισι σύοιχοί ἐγέογτο ».Χμὶ παρα της, ΄ οὐῖῃ Αι]οπιεηβρίις Παρίίανετωπε, οι αὐ ή ο 
τῶν Σαμοθρήϊκες τὰ ὄργια παραλαµβώεσι, ὀθβα ὦν βία Ῥαπιοίμτασες ασο]ρίηπε, - Ίταπιε ρηπα ᾱ--.. 

ί 
ποτ οο . 

- . Ὁ ώήτροπά δ, ῥχηζ, Επι, ή. νρ ᾗν. {ή είωο Ρ6η/. εἰ 44, ἀεΌοιητ εκμπι, 1 ἀῑζ. Ράψ -- 

ὀσηγμένω βατὺ. δ. εις ἐσηγημένο ο δ1Μϱύ. 4,14, «4γεῦ., ᾷ0ἱ ΠΙΟΧ οὗ μέν. ο Ώσβε 4νοῦ.» αὐ] 105 ο αδ 

"σημα. Παάπι Τύρέω. ἆ Πάντων τῶν ὐ. τὰ ούν. ἄγοδ. πα. εἨκε«άγον. {Θέμιδος Ῥα9/. 40β. οἱ Νρηδν 3 
παμίογ. -α Μδά. ος νλ. Ῥους. οετοεὶ ουη {ή2. κ) τῶν ἄλλων Ῥετρογαὰ, ὃ Ἐἶς) απο. {ἡ οκ. Μαν ο, 
-4π. α115 οὐδομ- Μποχ κἐκτήνται 4γοῦ. Ῥα[. 4. ᾗ Οὐ δ) δρῶσιν «4γοῦ, 7: Εαὐλα. Ραμ]]ο Πωρτα εκ. τοῦτο, 

πρι ] Ποιεῦνται «πο. }μά, τι Εκ ἡΊεά. οἳ ή. Ῥπη/., νὸρ δὴ 414. ἵπ ἄγοῦ. οι }7η4 δὶ ἀεβάεναάτ. τν 
το ᾧ”λλοι Ρ]ετίαιε, πΐς οπιηςς. π 1 4. 9λ. «ἄγεβ. ο, ̓λαβόντες νυ]ρο. Νος τὸ λέγω Πάςπι ν, αυ τά. 3) 

«παμοθῥήνήν 2” «γοδ. ἄν. ο 4. Κ. ΡΊά., ο περ Μ. 4νκ. ἄνοῦ, Ρας]. περ]οξο Ἰομίκπο. ο 

7. Ὁμότροπω γὰρ ἂν ἦν τοῖς Ἕλλησι Ώεβάεταπι ἵπ οπιπίρμς σΕπη]πα σεππαπα, αὐῑσᾳ [εσι5 εταξ, πεφε 
αμα. { αι ἡιὶς ἀοέα νιτὶ πηήτα,  οἰσηυπὶ εχτη]τ Ο1. ἄέ α Βαγγέε νΊτεν ἵῃ ἀναεσίαπα Ἱπνεέϊα εε[ε ἀεριήςία. Ιτασφίε α 

πα, Ασπά. Ἱα[αῖρι Τ. νι. Ῥ. 974-, οππία Ἠβας {ε- ἆε αἀνεπῖςίε, {αἆ ἵπ ραιιοῖς τταΏςπιυταῖα. Ἡ 
απεπήδις, τε τασοΙπίηπα σοµαετεαῖ, {η ρπεσίεης: σοη- --'Ζο. Μελάμπους τὰ περὶτὸν Διόνυσον ὅτο,] Ἠπες ρ 
ἄηπόϊοπίς ὁὰρ πἠγ]βεαῖη περε ΡοΠΒΟΠΕΠΙ αἲξ Εδίε; Ῥο-. οὐνεπίατα Γα{ρίζος 1» 97.9 εΙαπιροάσίι ἵππιθη {π Αἱ δν 
»Π πδημιπαυσί ρει]οςῇ ρΠ]πείριο» 61Η» ΠΠ. 4οσεάεία ΕΡΥΡΙΗΠΙ ἀεάιοεπῖῖ, Τε Δωβῥογο, ου Αιγυπτίων ἡέδ' 
ἀέρεατ: οοιτὶϱῖ οροίτειο ὁμότρφα γὰρ ἂν ἦν. Ψειε γραμματεὺς καὶ Ἱερθάντης ΝΙΕΙΩΠΙΡΙΙ5, ποπ τεροῖο ἀῑέ 
4ζΠριοτεπι, Δίου Αη εἴία; «408)βΗ105 α Ογαεοίς [α- - ζὸ Τῶν ἄλλων θεῶν ᾽Αιγυπτίρισι] 8ὶο ἑωπότα Ῥτοσσθεῖ, 

{μη Ο7αεοἰεΓων- ἀεθεπῖ, γοπουίΐης εορΏαπι» Ἠἱ9 οἶἵπῃ ρΥαεβχαΠε» 1νδ 
{οὲ γεροηέος ἄς πουζέηΜε {μὴ/οζμ δὴ» /εά μηα εµηη {ρε Ώδιπιε Ιπάυχίτ: τατθασα: (ορτουίς {οηιοπήαπι. Μούρ ο 
κ βΗΕ/ΟΗΣ ϱάῇ εοηρεμἠ{, δίς 116, Έβρο νεο ἀε[άετο νο τῶν δὲ, ἀῑφιβέτα νοσα, αὐοά οἳ Κε 
ΑαβΙΠῶπι ψοσῖ]αα 2όρ τα]επῃ οοπ/πετιώπεπι, πες [ετο Ῥηΐς, Μερηπιπι νετο ΑΠοτυπῃ Ώλδετ τν, 198. άν 
οομίπιιταξωπη. Ψοϊδοσμη οχρἰαΠαΒοποπι, ποάιπι ὀμόσρο:  Ἠίπς Ώμ/αρὸ. ἵπ Ἠοπιοτ. Ρ.1386, 38, μα 
ω. Ἔοέτε ἀῑκεις-ὀμότροφω ὠνόρώποισι θηρία, Ποια Ἡ, 8. Απ Αϕυπτίων νενοµ]κασι]  Ἐκρίόπε Ιοευποῦο, 
ὅ6:. αππε ππα οτι Ποπίπίδυς αἰήτΗ ες ΥΙΕΗΤΑΗΕ, Β- Ποτη]απα, αθ{αῖτο εἳ Ἱπτεµεξτο εκ {εαμεπά ου» ῥό αρ 
νε ὁμοῦ τρεθόμένω ἃ 4 Χεμοβῥομίοη:, ἂς οαἩπιοπ]ς τες. ΝΙ4ε «4ὐγε[ορή! Ὠ]μοῖά, Τππσγα. ρ. 493: ἡ 

ρΙ Ειεηε εορία. ΑΠπά {εὔχαπις ασε  Μετοιπϊ Οσχεοοτηπι οὐ[οοσπίη5 εχοϊεαιὰ ο ἠήρτορίο, 
ο, Αῤλίωτ, οκξίαἰδία απτό πες {οεεῃδ, οὐδὲ λα- ππίητα Κμῤηίην ἵπ Ῥπμ[ωπίσε Ί.. 1ν. 96, Ρ. 518: τή 
κ ω ο ορ ΜΗ  μο/ϱ {] νν δν β ο Ἠουπιεῦ». Δέεν αὐτὸ παρ’ Αιγυπτίων Ἐλληναα' Πο ο ον ᾖρυε- Ἀιτεπι ΜΟΙ ρ]αμβρίΠΙ6 {α{ριςίο, βαιή ἀπ. μή” 

Ἔργε αὖ 4εβηΡΗΗ ὄπες /άσ-α ἄγαεεος αοεερῃ/ε. ἁμοιότρ- ΔεργρΗϊ ραυ]]ο ἀϊνειος πα ίτας ατΙπᾶοἶες {π13Ηἱ ο 
τῶ ὰρ ὃν ἡν ---,  Οἶπο πήμὶ περαῖε νΙάσπεητ. αὐσά ΡΙοΠΟΗ Των, ος ἠδὺ τηνικαῦτο αε] η 

Βεγοῦορις Ώιερίεβπιε ΙπΗπΙσεν (Ταεςος 4 Δεργρεϊ αναπι δὴ τηνικ. Πε, θαὐςβῃ πυ]]α ε5ε, πίβ αχ ἀείίοια πν ' 
{αξτοτίπη ρίχος τίς (ππιβρίε: Τωπι ὁμότροπω Ἰεν]τοι ἄἱσοί, ΑΔπέϊτοι Ίρβεπιαι «4ἱήήιωη πιοᾷο., πιοᾶο {]]μ Ο κά, 
παρέας, αηας (ηᾳ {οΗρίοί αρπο{αῖξ: Ππεπποταπεςἑτίο ἸΗς, Ποιά ΑΠ. Ἱπίρίοε 1, 69. νι, σα. δορῥορίρη 
“Αππεπίερίες ἠθεώ τε ὁμότρπα, 4196 ΕὔΠι τε]ηις οταξ- Όο]οῃ. Ψ. 436: Ῥγουυρίαι Β. Ψαπδα]. να. - 
τις εοππυπ]α ος οοηβπι ία τη Βαστίς οὐ{ετναραπε ντα, 9ο. Το περ ᾿Αθηναίοισι] Ἠος πιε]ίας. Ωοπίες 12 
144: Γωπῖαις ὁμότροποι Ἱ Τ]εορύγαβ! Οψατλόξ, 6ο, ού. ας τηγ(ετ οκ. Ροα]αφροτυπῃ [οπσιοοῖ 
απ οσαπι δει ποχος, Ἰᾷσπι νίτας ἱπίήττηπα, Ἡεραυ- Μετομῖής Κασµίλου πτη]ο οδη/ερατως, αμοά (οἩο 8 μ 
οἵς αὈ[οΐναπις περας Εογθζοι με σαία ζουμίτο αἰιαάταδ(8 ο. Λδ.1, 917. ἵβαητητ. Μος τὰ ὃν τοῖς ἐν Σή. 

ἰ4επὰ οε/{επά μπα ας κατὰ τὰ, νε ὡς, ο «ος 
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βι Ἡϊ ἆεος πο ἀῑ[ιἰαξχοξ ποια ἵπῖοιας αθμετάπε; αὐδ Π1ος αὔ 3 Ἑ - Τη χο9 
ΆΒρργριο. Ὀδάδθ πλοία οἵαομ]απι σταςσία. πλ Ασεμο Θ νΝ Τ Β Β ρ δν "ος ο Ξ 1, 1.9 ΣΩΕΙΗ5 40Ο, απηΐ5 απίς αΠέχοιεπι. 1 7 ε ϱ 

. : α Ἡ ”ς ον ν Οτῶοῖ Αιμεπίεη{ες α Ῥε]αςρῖς εἀοδΙ, {αιμα 1έχεν τα αἶδοια τάγάλµατα τὸ Ἐρμέων Αθμαιοι 
ἸΜετευτϊ τί ετεξα ραάεπάα Παδετεπῖ Γεςε- πρῶτοι Ἑλλήνων 3 παρα Πελασγῶν µαθόντες» ἐποίς 
τυπε, Ώε απ τεΡε]αςρὶ {86ΓΗΠ1 4ΠΕΠάΒΠΙ {ΕΙ-  σωγτο, οἱ δὲ Πελασγοὶ ἰἱρό τινα λόγον περὶ αὐτοῦ ο ο σωτ ο να : 

ο ο ο ο μα ο ος λς. ο δαν 9 3, αν 

γοῖα Γασἰεπῖες οπιπία ΙππιοίαραΏς, απεπιαά- ο Έθυω ὃ δὲ πάντα “πρότερο οἱ Πελασγοι «}εδῖσι 
ο » , : ἐν τν { 3 9 ον νο - 

ποάἳπι ερο αριά Ώοάσπαϊπι απά]επάο «ΟΡΏΟ- . ο κοραα ο ο Μα Δωδώνηοίδα ον. . Ὁ ο 

νὶς πυ]Π απἲαπι ΘΟΙΗΠΙ «ΟΡΠΟΠΙΕΠ Ώθαιθ πο" μµίην ὃ οὖδὶ οὔνομα, ἐποκυγτο οὐδοι αὐτέων' οὐ γας 
ΤΠΕΠ ἀπιροπεβαπῖ, αιέρρα ποτ αμά]εταπε Ἡδ- ο ἀχηχόισάν κὠ' «9εοὺς δε προσωόμασάν σφεαν ἀπ 

Ρίαπι. Ώεος απῖεπι εοσποπΙπανεΓιηῖ εοβοῦ πτοῦ τοιότε, ὅτι ἃ κόσµῳ 3ύτεε τὰ πάντα πρηγμα- 
: αν. / ο 

τν ππρα ῇ αν μαπί αν ἂϊ"τοτα καὶ πάσα» νομὰ» εἶχον. 5 ἐπέί τε δὲ χρύγη πολλΒ 
ηε ΟΠΊΠ6Φ. : επεί 

ᾳ ' ης ἀΙδίΠριοπες. ΜΜα]το ἀειπάε Ῥτο δεξελθόντος, Ὃ ος ολα ἁπαίμδα 

δτεδίΗ τεπροτσῖ5 απαίῃ αἱἱογαπ1 ἀθοτίπα ΠΟΠΙΠΑ ορ λος Αα ῥδ ενώ 
τε[αἰνετιπῖ εκ ΑΕσγρῖο ἀἹρτεδ[α, Ροδεπηι]το. τή θυ/άτή 2 

ο» Ἆ 5 / 

Ώοίηεῃ ΒασσΠί Ιητε[[εχετιπε. Ιτεπιαμο αἰίαμαῃ- πολλῳ ἐπ ύθοντο" καὶ μετας χρόνον ἔχριςηράζοντο 
το Ροσι ἂς ποππίρις ἵπ Ώούοπα οΓαου]ιπι ρε- περὶ τῶ οὐομάτων ο) Δωδώνη. το γὰς δη ματηϊο 
Άνεταπε,  ΊΝαπιφιθ ᾖος οζασΠΙΗΠΠ εχ εἰς, αυ ςτῦτο ξ γθόµισαι ἀρχαιότατο τῶν 0 Ἑλλησι χρηση» 
αριά Οπαοος {πης, οτασμ]οττη νετιςΏςβπααπα ρίων ένα" κο Ἡν τὸν χρόνον τῦτον μᾶνοι ἐπεὶ ὧν έχρη-- 

ες ας : ο ο 84θο. Ὁ ος 58 φηριάζωτο ἓν τῇ Δωθώη οἱ Πελασγοὶ εἰ ἀνέλωνται 
επιρείῖαϊε, ΄ 6οπ/[π]επΏρις 1ρ]τυτ Ῥε]αδρίςα- ον δ/ ολ αν ο σσ 

: ᾱ οὐ α Ἡ τὰ απο Των [ῥαβ[δάρων Ἰκοτα» αὖ- Ῥυὰ Ώοδσπαπι, πυπηαίἁ ποπήπα, 49 α Ῥαϊσα- ων νο ο) βαββαῃ. ο. ο» ν : « λ / τν έν Γου τὶς αἀνεπίτεηε, αά[οήσετεπε, οτᾶςυ]πι τοάἁῖ- λέ Τὸ μωτηιν χρασψαι. ἀπὸ µε δὴ τουτΏ Του 
δέ : ν / ΄ ο» .- ο» .ν / 

ἔυπη «δε, Ὁς 1]ής πτετεπειτ. Αἴαιε ἵτα εκ εο»οχρὀΕ ἔθυον, Τόῖσι οὐνόμασι τῶν «εῶν ερ πας 
τεπηροτε {ασγίβσανετυπε, ἀεοτάπα ΠοπηίΏα Ώπη- ΄ θὰ δὲ Πελασγῶ Έλληνες ἶ εξεδέζαντο ὕστερο. Εν 

΄. ομραηίες, εἰ 68 ἀείποερθ αὐ Ῥε]αςσῖς ΟΤαεῖ 3 δὲ ἐγένετο ἔκασος τῶ, «εῶν, Ἐ εἴτε δ) ἀεὶ ησάν 
5δεχοδρετιητ, Ὑπάς απῖεπῃ Ππηςᾳπἶσᾳης ἀεοτιπῃ στάντες, ὀχόῖοί τέτηες τὰ εἶδια» οὐκ. Ἠπιφέατο µέ- 

ον ο ας ο ο ας. . . Ἰ γε κ κ ’ : 
Ἡτ Ώς ἀῑσαπι, Ναπι Ηε[βοαις αἴφιθ Ποπ]ετης 2520 Ὕ βοαι ὴµ ερ ο 

ἴε πι ορίπος οχιϊδίε, 1] Έπετε απ Οταροῖς Ἅἰσι οἱ ποιῄσαντες }εογονίην Έ λλησιρ καὶ Τοισι 3εοισι 
ἴπδου νο. ὃν ρα μὲ μοι κ ς τας 

-α Μα. παρ. Πελάσγων Ρα: Απιὸ. 4.7 ὁ ΟπΙππε Πάεπη οἳ 1: κο), αιοᾶ νη]βο αΏίς δὲ. Ῥαυ]]ο Π1ρο: 
σ]η5 τοῖσι Σαμοῦρ. Ώπα ῬΙαεροβΙΙοΠε «4, 77. ἄγεδ. ο ᾽Ακηκόαδιν ἂν κόθὲν» οὓς δὲ 4γεῦ. 17. Ρα]α. ' ἆ Κοσμωθέ» 
τες «4γεῦ. 7: τα νἰάς Πω[βαίζ. 1]. Α. Ῥ. 1029. ε Ρα/. Μ. ΐ9., ἔπειτα δὲ «ἀἰάμς εἴ αἲῆ. Ίωμερε ποῖας ἀγοποῦ. 
Ἱ 19.2 ΠΙΟΧ διελθόντος Ρἱ165. Ἐκ 4: Β/. νυὶραιυπ. ΓΑπηγμένα «4, άγεῦ. 2’. ἵν., υηάε 1ῃ οἵα Ψήοῤ δε 
ὀπιγμένα ΠΟΠ πΠαἱε» αἱ «. 68.. εἰ ἀπικόμενα, οποά ἵπ.Ῥαι]. ΜΜ. ρ Ῥαν/. Μ. 4. τοῦ. νενόμιξο «ή, εἳ 41; ὃ Όεβι αν. { Κ. 40ξ. οσα δἱερῥ. Μή., ἐδέξαντο εειρή. Μο ἔλεν δὲ «114. {7 Ν., ἀποά ποἩ ἀπιπο: ἔνθεν Μ. 
Ζα:/. «4πᾗ., οὐὶ ἐγένοτο ουπι «4. ἆΜ. 4. Βαε[., απ {ρείππε δέ, -. { ή. ἄν, Ι. 7. Ῥαγίς Β, 6. 
«1βεήαρογας Δρο.Ά. 14., αὐὶ ηαες οἶτατ, οι Ον ημς ἵπ [ω)ήσ1. πι. ϱ. 76. πρίν τε 14. Ῥα5/. τς 

ϱ, Ὅτι κόσµῳ θέντες τὰ πάντα] Ῥηΐας ἥλας Οεήήεμή ΟΙ Πατ πρώην τε καὶ χῦλε, αιοά «4Ζεπαβογας Π]ς τε" 
«ες. ἵπ Ίπεπια Π]δίε, ομπι πε Φγογια!. ΡΗΙΠΠΙ Θεὺς Ῥατῖτ ετ τος Μος. ταἴμπι Παδεπί, Ὠεάϊ εχ Ώεπιοίδεπε 
δὲ παρὼ τὴν θέσιν εἴρήται, καὶ τάξω.», καὶ τὸν διωκόσωησω θἳ Γοίογο πὰ οί {ότίρέοτεπῃ 11. 5. αιαεάαπι»5 αι ιθ 
«Πβπ]ηΠ6 Ώ/ρ/γερΙ. Ρ. 59. ἀει]ναΠοπεια Ρος Ότα- αἀσιπιμ]ο 10/ερ)ί ἀὰν. ΑΡίοΠ. 1» 3. παρὼ τοῖς Ἕλλησέ 
Τγ]. Ῥ. 397. απηρ]εξτατ. Ῥηςοί 1Η θεοὺς εκ θῶ. υπᾶς ὅπαντα νέα, καὶ χθὲς καὶ πρὠήν» ὧς ἂν εἴποι τὶς, ἐυρήσεις 
τίθηµι πατα]ες αζσρρίτ, {ΟἨπαΓυΠΕ.. Θεὸς Ίτλα1ε ὁ πάν- φεγονότα" Τη 129. ἂς ῬγίΠαβοτα οὐκ ἐχθὲς καὶ πρώην 
τα τιθεὶς καὶ ποιῶν {5η/αΙδήο Ίῃ Ἠοπι. Ρ. 1148. ΕΑΠΠάΕΠ1 γεγονότος. ετ Ο. 15. ὡς ἐχθὲς δὴ καὶ πρώην ῬΟΙΤΟ λα». 
Τρ] οπἱρίπαΠοπεπι ργοῦαπε: παπιαυθ αδί {οαιϊτατ ᾱ- Πω Τ.τ. Ρ. 194... εἴ εα αὈμηάε {μπι 
Πιᾶ, αππε εε Εγποζυςὶ ΒιξιααΠο.. 9εᾷ Ἠΐ6 πο Π- 4, Τετρακοσίοισι ἔτεσι] ΟἱασΏσυς ]ουφ εοῖ ἄε Ἠο- 
πΊΟΤοτ.  Όμαε {Ἡρτα ἄεροβτα {μπε, πάντα πρότερον ἔθυον πιεί 6ἳ Ἠε[οςϊ αειαῖο, Ὥπεαια αἆ νείμπή Ιποοπρτυς. 
7αμγομέ]ας νεττεταϊ {ή «ἴεογίή {ηυῦοσέ/ο2 οί {Π/10- Ἠειοάοτις πατας οετεχ Ῥαηιῤῥίίαε 1μά16Ιο αρ (ε[ηι 
ἰαῥαμ!. {εουίασᾳπε εΧ Ραττε «7οπου. ει. Βαῤηογίης χν. α3, ΘΧΘΙΠΙΘ Οἰψπῖρ, ἨΧΧῖν.. ραμ]]ο απτε Γπιο(αηὰ 
νετο» σι [01 ο]! εα υεηβοξ (4Η εἠίστη /εγειε εἰ Πε- Χθιχί ἵπ Όσλοσος εχρεάἰίοποπι: Ἠίης 1π. {αρεσίοτα ϱἐν ολο ἠΠηΟ/αβαπ{» Πάντα, Ὁτ [περίσῄπια», Ίάεπι ας[ς ἵέππροτα, ῇ τεποσεάας» 1ήδεις αἆ 1οιήρί ατ {ρΗ1Εί 3θ- 
ἃς πάντως» ΝεΙτεπάυπιαο ῥηἡηέ ο μη ο να ἴαίσπι Ῥτοστεσίις οἩέ, Ἡοπιετιπα νετο υτή]απε Ρ5ίε 
Τη Ιπῖε]]]ρο ῥύσιμα, αιοά ΓΕ] {π ἀϊάῆοπς αά{οἶ[οἰ οροί-. αεηια]επι, Ῥ]ησες οι σεπ{πετµπε, ἄοσαπις ᾖήαγεῇα”- 
τετα, {1ρία νἱάππιης. | ο ὅ1ο Όπποτ. ΟἨτοπῖς. Ρ. 497. εἲ Ώούωεᾖίο Ὠ]β{, ἄε ΟΥεΙ. 

17. Ἐ] ἀνέλωνται] Ψεναο Ἡί {ο «μα αμδας: ἆᾶ ποῦ- απ. ρ. 153. Ἠαδοηιό Ίτααμε τες Ῥε[ε ἨαὈεγοξ, Αι υυᾷ 
ΤΑΠΙ πβζλαπι εοιηρὶ {αεῖ]ε ροϊστῖς: εἶ ἀνέλοωτο, Πνδ, σασαπι 211. Ηονιεγ],αμας Λίοβηο που, Ἰπίρεχετῖς 
εἰ ἄνελοίωτο τὰ οὐνόμωτω τὼ ἀπὸ τῶν βαρβάρων ἥκοντω, 3] οπιπῖα νιάςραπέµτ ἄϊσεπάα». «άλαπιεταπτητ απ 
42 1 μη γεοίρεγεπέ {οἱ{οἱεαπρας, τε[ροΠβα Πέ Ίφεῖς 1οσχχΠ. αὉ Ἡοιηατῖ αέψο ἀᾷ Χοτχὶς εχρεΠτίοπεπ!», 
ρέεσθωι. Τ.. νπι, ς. 49. εἶ νµωήθέωσι, αὐοά αάορτανίε ἱπβρπί ἀῑδοππαίπε; ο] ἀὐλάεπι πιθάετατ 1. Ιορ/έρεγ 
ΓΟΜΟΌΙΜ55 ΤΕΙ] ης ΗΕ, ΨΑΙΟΚΕΝ. αἆ με}. ΟἨτοι. Ῥ. 1ο». 1δὶ ]εσεπάο ἔτεά ἐσι τετρακό-' 

ο 39. Μέχρι οὗ πρώην] Ῥεέτε ἀεάσταε Ἠ/α]]α: ἱσπόγαίιη σια εἴκοσι δύο 9ἱς δη ἀϊδεοτάϊα πυ]]ᾳ. Όοπίτα νεπῖς 
εοὲ ΜΗ ἨΗΡΕΥ σέ φιο δες]. ! [ο ἀἰοσ, Ομοά Ἠής ΠαΙ- Ῥομδεγίως Ὀϊς[.Ηοτοᾶοῖ. Ο.ΧΙ.Ρ. 134. Ἠἰα]! Ίδτο ἵη  Ἡ 
Ἰητυπι, με» Μ4 νογο οἰαμη, οοηρτηῖε Ἰμομάίάεο ἐς τὸ "συ]ο ἱππππεαβάυπα, {οά Ἠὶς ἴπ. Πηπιοτίς, Ῥογίαπάεπᾶς, 
οκριβὲς εἰπεῖν, 1. ς. 19. ἨὈὶ οοπΊτα 165 πήπις ασσι- {οτροπάυπ ὅ5[ο ἡλικίην ἑπτακοσίοισι ἔτεσί «τες πρεσβύ” 
πας Μπάστα Ππίεπάα, “Ονπημ]απῃ αἀῃίοοι Τόμο, ὡς τέροὺς “ΓορΗηρεμεῖς απηίς Ί1εᾷ ἀείαίε Γρεγίστες ε/ά να 
Ἰπεῖν' 1άεπι εδί Πεγοβοίεμη ὡς εἰπεῖν τοι επί Αάάῑέ τα, 4 4ςε Ττοῖα σαρῖα {ετίΠο ἔδίετ, 4Ἠαε ο ον 
«ΠΟΠ, Φ, δ, οὑτωσὶ μὲν εἰπεῖν, αιοᾶανε ππμ]τοβίσαιεῃ- οἳ [ροσῖς ποη οὗτεπε. Οοπ/απὲ ΐο πετ ο τι 
Εάς οσουσήτ» ὡς ἔπος εἰπεῖν» 4 γα ἀἰσωη. Ἠος αλαά παπίππι σοη/ρ]γαάοπς., πες νἱάετωής ἀἰνετίος ησς οσο. 
ἀπ ΠΡΙΠ, α4 ΠΕΌΥ. νΠ, 9. Ἱερείείατ» εχεπιρ]οτίπι «ση- «εβεπαρογας οἳ Ον], Φαξ Νοβές ες τος οι αΠαΠπῃ, ας, Πογούοε! {οσπια]απα Ἰαπχίέ {οἩριος ἵη ςοπγονδτ{α Ἴκουσε; αμβε Ἡ νεὶ Πουπά σπα 
3210 ἂς 1 Τα πι, ρ. 627... ὡς ἔπος εἰπεῖν χὲς καὶπρών  Ἡστοβοξυτη Ρχοπμπαϊστας» οΗξ Τοτταδίε αχρεαΙτος 4Η: ή ΠΗΣΡΙΑΠΙ 1 Ἱία Ῥαεπε ρτονετθία {οππηυ]α, Που]ταῖς ταΏο., υ8 {1ο Ίοςο ἀξείατ: Ίμνο Ὄρρς Τήνῤ,. ἀ ον μον ἴετ. Ερ]ε πά 1. πιοπίμ. κ. 7, τοροήστιΐ οὐ. Ὀἱ ποῄσαντες θεογονίην Ἕλλησι) ν επίρτες Τμέού 
Ἱ νο Ἱς Ῥείρετοπι α οπουίο ροβέιπι Ἰει[ε- 6οπ]ας., αηῖθα (ίΔεςῖς ΙΡήολέ»’ 1οπιοτηπη ες Ηε[οάυπί 
ΠΡΊΗΣ Ἠτ ἨΝ8ΤΗ Ώχοημεγαί αὰ Ὠοῇογ. Τ. 1. Ρ. 118. κής ϱ σαϊβσκτῖε, αἲτ οστοής Ώηῖ τσι επ]ε ἵπρτας 

' ο ΝΑΙΟΚΕΝ. ἀαηαα. Ὀτειαής Ῥοξεα» αὔῑπε 4ε Ὠϊ] οληάπε. πο 
. Μέχρι οὗ πρὀνῳ., να ο πιδο αν οχοορίτατα ρετῃήρδῃς, {4 ο0- : τν νά αρ βώην τε καὶ χθές] Μασηϊ Γιοῖο ἠμζΐό, τι πονα ο α {5 ρήπιιση εχζοβίτατα Ῥετηίρεπε, στ σσ 

ΕΠΗ οοπΙζΠ(ΑΠΕΟΡ., 8ος Ἱπαα πιοάυτη. Εχεπρ]υπῃ {ᾖ- σπῖτα οξ α τηβἰοτ/ος αεΟΕΡΙΑ. Τοτ]αϊς 6απῃ τοι 70, Οἵε- Πη]ῃς Ίος ΠΟΠΙ5» εἰδί «γομου) [ο]]ονς {ασε Ὄρεια, γἷομς αά Ῥείπο, ΤΗΟΟΡΟΠ. Πες αἳ αἲ ν. οτι. Αξ πυβηυάπη 1Ε οθζα εν Ἔομιπα τεσερεςβπιύπι ες ρτονοτ» αἷα νατροσυτα {επερητία; ο Ῥεπος νεχβρυς ο 
1. 

- 
- 
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ΞΟΞΞΞΞΕΞΕΞΞ ΤΞΙ. 

ὅ 

11Ο 

Εξάχθηνας ὑπὸ Φομίκων" καὶ. τὸν μου αὖτέων' υπευθέ- 

898  εασσοοί ος Ὁὃ- Ὅ. 
σὰς. ἐπωνμίας θύντες, «καὶ τρις. τε κά) τέχγας ὃ ἴδιε 
λότεος καὶ Εἶδια, αὐτῶν. σημήναντές. στο δὲ 3. πβότον 
ΡοΥ. ποηται λεγόμωοι τούτων. τῶν ἀνδρῶ γωέσθαν, ν 9ο 
προ. ὃ ἐμοί γε θοκέθρ, ἐγόουτο τούτω». καὶ τὰ 

μῶ πρώτα: αἱ “Δωδωήδες { ρίαι λέγασι . τὰ δὲ ὕ περα, 
τὰ ἐς. Ἡσίοδόν πο καὶ Όμηρο Έχοντας εγω. λέγω. 
Χρησηρίών δὲ πέριὰ ἆ του τες Ε΄Ἄλησι καὶ του. εν Δι- {ρεξξαπτῖα,, εσοτείετο. Αι ἂᾳ οτασπ]ῖθ Πν 

βύν τόνδε Αἰγύπτωι “λόγον λέγουσι, ἔφασαν οἱ έοο5 
τοῦ: Θηβαιέος Δι δύο γυναικα ἱρηίαν ἓν ε (ηῥέων 

σθαι ες Λιβύη. πρηθεισαν, τὸν δὲ. ἐ ές. τοὺς Ελληνα». 
παύτας δὲ πὰρ γυναῖκας εἶναι πας ἱδρυσαμένας τὰ 

τν Ἱ.-ς ο. να η Μαπιαήοαςς ρε ἆς οἵαευ]ο Ῥοίεν 

ΕἰιοοροπίαἩι {δοξταής, Μα αμα ετ αμ ον 
ἀεάετππῖ Ποηοτεεαι1ε εἰ ατε]ῃοῖα [ερατανεταπῖ, 

οεί Πραταδ εοταπ ἀεβρπανετωπτ, αἴουςν 
-αμ1 ροξτα Γετιπτατ οχτ][ε Ῥτίοτες  Ρ0' - 
ΤΙΟΙΕΒ, Ἡῖ ε5ο ορίπος, 1]]ς Εαετυπῖ,. Επ. 
Φμίάοπι πια Ὀοδοπ]άςξ {ποετὰοῖθς ππεπΙοζΒΙ: 
Ρορίοτίοτα απτεπι πὰ Ἠε[οάππι: ετ' Ηο Πε 

ιο, αποά μαδεης 6Γας1, ῃνε 1ἱο, φποά 1 { 
σα εσυ, ἴα]ια ΑΕργρής εοπιππετηοταΏξ, «1ΝΔΙ 
ταραπῖ Ώλεστάουες [ον] ΤΙιευΦεπῇς, ἆμας [επ 
Ἴπα, φυ οε[οπε [Ἀοειἀοῖες, Τμαρῖς α Ρασπί” 
αἶρης {Ης{5 αράαξίας: ετ {9 αἀϊςίΕ. μασαπι ἄν 
παπα 1 Δ{ίσαπι ΒΗ]9/Ε νεππάαταπη αἰσεταΙΒ 

μωτήϊα ππρώταν. ῳ τοισι εἰρημμένοισι ἔθνει, εἱρομέ- ΛΟΙπ Ότασος: ατηιε Πας Εεπιίηας ος{68 . αμα ΡΗΠΙΒ 

αριά ἀῑξίας σεητος οἵασι]α οη(ἠτμὶσ{επτ. ΣΙ" ρω δέ: µου ὑκόθη οὕτω ἀτρεκέων ἐπισάμενοι λέγα- 
σι ἔφασαν. σρὸς ταυτά ὤπηση μεγάλην, ολ σφέων 
γθέσθαι πῶν γυναικῶν τΏτέων καὶ ἀνευρέν μεν σφεας 
οὐ θυνώτοὶ γφέσθαν΄ πυθέσθαι «δὲ: ὕσθρο: ταῦτα πο» 
ρὶ- αὐτέων πάπες δι ἔλεγο. Ταυῦτα μέν νυν τῶν έάςι 
θήβισι᾿ ρέων. Ίκβο,  ἓ τάδε δὲ Δωθωναίων Φασὶ αἱ 
προμάντιοςν 'Φύο. πελειάδαε μελαίνας έχ. Θηέω) τῶ 
Ἀϊγυσητες έων ἀμαπεταμόνας., ο Τ μὲν αὐτέων ἐς Λι. 
(ύψη, τὸν δὲ παρα σοφίας ἀπικέσθαι. ἱζομόη. δέ 

:σοπίαη (ας ππίαπἀε1ὰ ςοπιτπθιποταΓεΠΙ/ ἴ8ἱ 
αματη Πο ρ]απε σοπΏροτίητη Ἠαβεητος, 84, 
τε[ροπάετιΏε, τπαἰογεπῃ 1π πιοάιπι {6 ΙπΗ πιήρίε 
γεφβρατε 4 Πὶσ πα ασίρας, πες Όπιπεῃ ΠΠθὺά 
ἵηνεπΙε ΡοϊαΙδ{ε, [εὰ Ῥοδίεα πῶς απ ΠοοΡα 
ὰᾳ εἰς αιιαἰδ[ε, ΕἶΦο αα]άεπι 1βίΗΣ πας 
Γιοετάοιῖδας αἰιαϊγ],  Απζημιος αατεπί Γ9ἆθ’ 
ΏΦΟΤΩΠΙ πας αἴππι: (αεπίίπας Τμερίς Α. 
Ρτ]ῖς «οἰάπ]δας ενο]απῖες, πἴταπη( ο πἱβΙΑΙ 

Άππ. 
μυ ἐπ], “Φηγὸν ὴ αὐδάξασθαι Φωνῇ ε ἀνθρωπηΐ, ὡρςοῦᾶπι απἰάεπι ΤΠ. Ἀβίσαπη νοηῖς 6 αἰτοταν ὲ 
χριῶ. εὔη μωτήΐο. αὐτόθι Διός γθέοθαι,, καὶ αὐτοὺς , 
ο ιο εἶναι τὸ ἐπα]. γελλόμοο αὐτοῖσι, 

΄ σφεαν ἐκ τούτε ποιήσαι. τν δὲ ἐς τοὺς Δί- 
ον οιγομέμ. πελειάθα»' λέγει ᾿ ́ Ἄμμωνος χρησή- 

ἴρεος: αυῶ {αρο ἱπῃάσπ Πππιαπα γοςε εἰοαῦ 
1τ, Γατατη εδ{ε; πῖ «ο ]οςί Ιονίς. ογασυ]ππα 60 
ἀπτυτ: 6ἳ ἴρεοδ ΙΠΙΕΙΡΓΕΙαΤΟΦ:ϱρ{ς” ο. 
απηυπεϊΙατεῖατ 14 Άσιί ἀἰν πίτας, -οἳ ἱπὰς {61 
{εεῖδ[ε: εΆπα νετο ασ; αἆ Λίτος αὈὶ[ει ο. 

μου; χελεῦσαι τοὺς Αίβυας ποιόν ἔφι δὲ καὶ τουτοβδβαπι, ἀῑσιπε Ππεβείς 1ος Απηπιοηϊς οτασμ]ήΠ. 
Αύρ. ἃ Δωδωναίων. δὲ. αἱ ἀρήίαιν. τῶ, τῇ ᾗ πρεοβυτάτη. άσσο απσά « 
οὔήσμω Ίν ' Προμένειαν. πῇ δὲ Ἱ. ᾿ μετὰ ἀωτὴνν ἽΤιμαν 

μθάκ βίτη, τῇ. δὲ γεωτά ην λογο παῦτα. 
ὀυωμολόγιω σφι χς ολ. οἱ. Ἰωφαΐοι οἱ περὶ 

«δν παν Γέσα ον. λ ͵ ἓ τν γε ος Ἂ ο το τς Ἰ ο) α Ηλεί ιβ 

ο αι ος μα. πω ας «πας 

 Πρόρεροι 7 εἰ θεα σιορὸ. η. -Δνέν, ἐμι δοκέευν ἱά:, αν 
ἄγεδ. Ρά5.. ος ον οᾳπς {εά Ίπε ἐν' νι]ρο καὶ τῶν τε ἐν Ἑλ.. 

{- Ῥο } 
αλα. ας τΗΠΙ Αινυπτιέων ΕΙ 

δι ανα. 5 -49δ, Ῥοχ/., ἀνθρωπίνη 4). οἳ ολ 

.. αἲαά 
ον αν 

άλας 

: π' 41δεηροί χπι. Ρ. όοἡ- Πειή 4ποσυε 
Ιός χιν. ο Ρ. ος απήππανο ρίο Ὃανο δο 
Ιαήοη. Ίπ Το γβάε ρ. 995. Δ. οἳ 4ε Ἐερ. Ἡ. Ρ. 370. Α 
ἠετῖζο απῖόπα ορ )ητρες ἆε. ο Βιδυ]ας ο Ἀκαήις Πε η 
αὖ {οσο Ἱ.απά ο ος «ᾷ, δτορῦ, ο 
9ᾖ, . Περὶ τοῦ πε π ΜΑ ἂν ἐν αλά: 

ἵα Πηρυ]αής΄ ο σε ἠεβίοςι αι σπα, 
ρου 6ἶ 7 τῷ ἐν τοῖσι Σαμοόρη η, το β Αθ οος νε 
ΡοβΗοπίς, υδή εαπι σοπ/ασπιάο τοημϊτεῖ αξ, Πορ] έἩ 

πο αχ. ος. Σπάρτη ἐἔφνοῖκει τῷ π. ο Μὰ ἔνγευρέτῃ βὸ ἰ ο. 
ρίά: 1ρῃ. Τα. Υ. σοή. «ΕΝ. 5398: λα λόκαρ, ἔρως {οπῖ 
ῥεν ο ος αποά ασε ἔγημ) ἐν. Αα ν εομποἆ πα 
{πεταϊ. πια ν.1 το ο αι ἀὐδῆσαι, ποτε 
λωδῶνι. «]ᾳ1ο ος 24. τὰ, ει ταις τό πε ναρα” ο 

ή κ) Σαλοί 20η Ὁ ών αΠΏπ1 οοπῇ: ες) 
οπής σο λος, ἀχ]]]ο 

α. ́μορό εἶήα ΨΙάετυς {αήρατυπ  / 56, 
ε ΡῥΙ/ο ΡΜ εκεπιρ]ο. Ἠειοῖο,ττ. Ῥ Ῥ. 
τίς δι: Ὃ αι ος τὸ. ποτ 

μη ΄υσερον" αι ἀαγαξ, ’ Μα με 

ο. πθα ου. ἱπβη]α ον 
παπι 6ρΓί “πιεπῦα . Τ16ΗΙ τ, ἄοΝΟΣ νε ἐν 

πτις τοπία πο, μής Εεγος ος Ίος νῖπουπε 
πα Οάχμπη 1 ἁά άρυλάομοπι, αρ βοδεηίαη- Έχει 

ο ον μον 

ς ο ἳ κά: ᾷ μίας ἐν. ἐθηῤμω] οιΐα Πιρίς ορίτς, 

«ΣΗΜ οὔτε "τας ος θε ῦ οὔτε θηλέης᾽ ἄνδρες 
σέων" Ίο ἔρίως, Γήοργά0{65 ο 18 

2 ο πκαισι ας ΠΙΠΙΦΙΙΑ5 5 

να πο 
ππαγεῖθος ΤΗΙΠΙΠΙΕΡ πατΗ, Ἱήσαπάτα ος 15 οἱ 
ο ον πα. Ῥοδομαὶ »4ὐἱ οἶτσα νο ἁ 

Ῥοψ, 1η εθίαι]ς τὸ δὲ ἀηιωχαϊ. Δωδωνέων “γαρ. 71πᾳ, ΤαΠςὕ ατα οκ Α 
Ῥν. Ῥας[. 9Α., ᾽Αυπτίων νυ]σο.  Οοπΐοτ Τδερ; π ρα Α 
η Αναστάμένας αλ], γεῦ. 1. . Ραγή Άν Ἠ/αΗὸ. Ἡὴ ΟΥ; Ῥ. 1269, 5ο. ηδὶ ηᾶος ταηρῖς; ἊρΝᾳ, ὖ 

ὂ Δωδωφέων «ἄγοῦ. οἳ Ἱρήϊαι Ππα "της μ]ο. η) 
δν Ἐρηη Ὅ .. ος ' ταύτ κ: αγ. εἳ ΠαΏπι οἱ ἄλλοι ΕΠ δι, ατΠου]ης αῑς ο. 

αρ. 56. ἱεαίτατς: εἰ ὦλήθέως οἱ Φοίνικες ἐξήναρο τα 
-. ἐρὸς υναῖκας, απαταπῃ 8ΊΤΕΤΩΠΙ ραμ]ο ἀῑοῖτ Ἐκ ὁ ἴ 

Ἶ Φιπολύσασωυ ἐ ἐν Θήβησι 1ρὸν Διός, αποπῄίτας νὰ ΤΗ8) ν ' ππυΗετες {ρὸς {νε ἱεροδούλους, εἨὶ ας 
Ὃ λέω - Ρο]ωπο᾽ εἴον {αοστᾷ ὃς Ακ, ἄ) 

δέ Πῤῥωρς, πβσαι, πες. Φνασ[ιπῃ ἀπι υὔτι Ίδειά {ρῶν. ος ο δι 
ρῶν 1ΕΙΙΟΙΕ «ΔΟΥ. Τ σορός ο ον : ΠΟΙΕΙΝ μὲν ἔφη με, δρατηγ εἴν δὲ οὐκ. ο ο 

σὰν Ἱέρειαι, αδὶ ΔΙΟΥ 

τπτ ριοτ]ν Ώοάοπαεῖϊς. 
οοἩπΙοπβ τα, “δέγαδο πηῖοπῃ 1, Υπ. Ῥ, σού. 5. 
ἴηδ ἄνδρες ᾗ Ἴσαν οἳ προφητεύστες αἲις 6 μη 38 ἵπ ππἹετπι. πΙπΙΟΤΟ. ορίοηθρης, 
765 19105. ̓ρτοῤῥοίας, 3η ος ὑποφητῶν οσα 
αΜσπᾶς,, ἀππετήπε. ζοδή γι, Ὃρισήι σαίεΓΟΒ 

ω Ἠρομένεια 
μενὺς αἳ πρευμένεια) {[οΠρεεται { οτεα 
Προμενήη. Δεπευοίση Ἀρπεν ιἡ]μά. ερ 

Ῥαπῖ Ὦ οᾷοπαοσητῃ 1 οετάοτες, αιιαχ 
η εταί Ὦ Ῥτοππεπεσς: Ῥτο ος 

“ 
Νν «μέν ολ Ψ 

ΜΗ: Ρις ορίου τὸ ὃν ὔ ὕφερον. ᾖ ήν 
ὁ Θηβαίων οπ1Π6ς, Ῥτανς, Ῥομ]]ο αηἴΕ ο 

ὠδῶναι αριιά ού 
: Ῥτοβγί 

1 ας, αγά 

.. 

ου. 

3 9 

λα... λαό εα | 

6 αἆθο [ο ρεπάστη: τγύναῖκας } 1ρὰς αι θιβίον κα . 

ο Ἐκ Θήβέων τῶν “βιωή Ῥμ]οΑΙ Ὡς πα 
αἀπῃζίοτεπα» ρετρυ]]τ.. Πασέων, ὤλλέων, ὥρποσθειδέ, ἠ 4ἄνοσσπι,. Ῥταξβά1ο: {υπε, Τὅερ, ἁαέχῃ [οί 

5 ὅτι παρθένοι τινὲς ἐν Θηβῶν τῶν Αρυπτίρης 

4ΕΠ1 τπασηΙ, αιιαπάο οκ 0. 
Με ζεἷερ. πε ήπιας, ετ τοῖ πο όσοι οσο -ἐχ 

ςνσΣ --ἶ» αρ 

τν 16. 
κ Ωάς ών ωπάνη, {1 οιηπίήπα 6 ο5 «[οῖ το οπάᾶ 
σα, αιχ]]ο [οτοης, ̓Ρε]]ε ορ αθἒι Ρο” ασ 

«ας αἆ Ο, σὖι, Ῥπβσηιοτ. 
Δώδωνοίων δὲ αἲ Ἰρήίαι]. Ἠπος οἳ ες αμμς αν 19 {επήπας Πή5ίς απησς: ας 

ο ας 4ο Γοβοα ρ. 98. Προμένεια Ῥηβαλδή! μι 
» ΠΟΠ ο το ΤΑΠΙΕΠ, Ἠαδει. 

ταςςε πο ἁἰζναςς ο εαν η 
{6 Ἡρευμς 

πας{οτΊρτο ο 
ή {σε οι ο Ὃ πα ο. ο . ο 

πποµένως «γἱβορθημὶς αἳ ΓΠε[ο)] ον 

{επι, ΠΠ ος . εδ αμβοματό ᾖίὰ 

ο. Αλ υλαενοθαη ω / : μή | 

πᾷ {εουπὰσπι ο σΑΗ, π το α. 

τών ες λεν αν ιης τωκώροσκς στ 

εν ες σ ρύ-.ς. 

αν  οξ- ; στ. ο 

ας νο οκ αρέ εώς κθη 

κ - » ο Ὕ . 

τβοαρεοοκυζοκοϱπκόηρ- ως εις ος. ετ 

“ακοή ος 

νοκ θε) 

ο σεν 



.. 

εἴθιιέεοτῖε εχρ]{σατ]ο θαΊηπα, Ὠιν ἴπαιῖο 1η ἑαρηρ]1 {αβ1έ{α αἲν 
ΑΕργριϊϊο, Ἡτ τοῖα [αρειή]ο. Οοπγεητυς ΑΒιθγριοτάσι ρα” ἜντΕεαδΕς ιτεοηςα 1τ ταά 
1461 ἱῃ ποποζεπι Ώδοἵμπῃ, Ότοςς αἆ πος ε]εέα νΙ. : 

ς ὥ σὅ ωις: 5 ο προς 9 μον, ὶ δν / 1 ὁ . ο. 

δ6]π υ[α εταηῖ. Ώε απῖρις Ίέα πιεα ἔεττ ορ]πίο, Φἱ6Οτὸ Τρό. Εγὼ σ], εχὼ περι ἀὐτέων γνώµην τηνδε εἰ 
18 νεία Ῥμῳη]ςσας εἀαχατιηῖ Γεπηῖπας [αοτᾶδ,εῖ οὦληθέως οἱ Φοίικες ἐξηγαγον τας ἱρας γυναῖκας : κα 
εἀτήπι αἱεεταπα, αἳ Ία Αβσαπι, αἰτετατη, αξ1α τὴν μὲν αὐτέών ἐξ Λιβύη, τὸν δὲ ἐς τὸν Ἑλλάδα  αἷσι- 
(τερεῖαπι εκροτιατεηξας, νεπάϊάεταπτ: νίάευας τος δη ςἐμοὶ Ἡ- φόλ ἀδηῤνης, πο Ἓθοας 
ΤΠΙΠΙ Ίδῖα Ίρδα Γειῖηα νεπιπάαϊα ε5{ε 1Π ΤΠε- κ / άν ο ως 
{ρτοῖος πα ἀἰδί Οταςῖα, απῖεα νετο ΡῬε]α5- 90 πρότερ ν ὲ σος λα, εαν ο . Ῥτο | ᾽ Ὁ σρήθηναι εε Θεσπρωτού». ἐπειτὰ δελεύεσὰ ἰΦ νοςαϊς» ἀθίπάό απς]]]αᾳς Ιδίάεπα, οόπάῖ-ὁσταύτής, ον ο αλα 
είς [α0 προ ἴδί παῖα Έαηηπι Ιουῖς; Ἡε ετας αὐτόθι, ἱδρύσασθαι υπο Φηγῷ πεφυκυῖη Άιος ερόν" ὢς- 
Ριοραῦ1]ε, {οταπα Ί περί τηε] [ον] τειηρίαπ, περ Ἡν οἴκός; ο ἀμφιπολευβσα) ε) Θήβησι 1ρὸ ιν 
πο ρτοσεςῇἳ, πιεπιοΓῖαπῃ 1]]ς εἴαςΠαβετε: αἴααε θα ἀπίκετο, ἔβαῦτα μνήμην ἀὐτοῦ Έχει. τν. δε τι» 
Ἰμπο οτασπ]άπῃ αὖ εα Πε {π[ΠταζτηΣ εἲ Ρο5ῖ τα, χθησήρον κατήγήσατο, ἔπεί τε συγέλαβε τὴν 

ηβιατη Όσασαπι αρρτολοη/απι, ἀῑλ]σίον ἴοτο-”ςἹρλλάδα γλάσσαν, Φάναι δὲ οἱ ἀδελφὼν ἓν Λιβύη 
ο μα ος πεπβῆσθαι ὑπὸ τῶ αὐτῶ Φομίκων, ὑπ' ὦ καὶ αὐτὴ 52 1ρ5ᾳ Εϊδ[εῖ, νεπαπἀαταπι. Οποςἆ απτεπι πππε- (ο Αν ος, ζω ζλαδη κ 

τες α Ώοάοηαϊς εο]απιρῶ νοςαϊια [απι, ο 14 ἐπβηθη, Πελειασες 9ὲ µοι χειρος ο νι 
τη ηῖ γ]άστυτ [αξξηπι, αυ]α Ρατρατα εκ[εητ; Π- υαΐών επ! Τήδε αἱ Ύνναικες, διότι βάββαρο Ἴσαν - 
πη]]ε φαἷά ανΊοιις {οπαΓε 1ρ5ῖς νιἀεβαπτατ. Ιπῖεϊ- Φύχεο δὲ σφι ὁμοια ὄρνισι Φθέ]- Ύέσθαι. µετα δὲ χρόνο 
Ιεξίο ἀεῖηάε τεπ]ροτε ςοἰαπδαπι Παπηαπα νοεε7ατὶν πελειάδα 8 ἀνθρωπηϊη Φωνή αὐδάξασθαι λέγεσιρ 

ἱοφημίαπα αἴθηε, Ῥοσίαπαπι αιῶ 1ροῖ Πητε]/ήρο- "λαιί τε τὰ συετά σφι ἠὖδα ἡ γοή: ἕως δὲ εβαεβά» 
πλ πηη]ἱες πα ας) ο ος ριζε, Ε ἐδόκεέ σφι ὄβηθος τρόπον φθέΓγεσθαι, ἐπεὶ τέφ 
Ο 10Π4ΤΕ να, 4παιπαΙα οατοαἵ 2 Αμ / λος ων κό σ- 

παπα σοήπιδα ος η ΙΙΝδυετς [μα τομ αςψε αλθρωστη” νά φθεγξαιτο 2 . 
τειᾷ ηῖσταπι απτεπι σοἰαήραϊη εδίε ἀϊσεπτες, Ἀάίαν δὲ λέγοντες εὔαι ΤΟΥ πελειά ο μαριοσο 

56 ΛΕδγρίΐαιη Γεπίπατη Πρπ]βσαπο, ΄ 8υπταπε Π:δοΑιγυπτί Ἡ γυνή 3. Ἡ δε μαντηῖη , ἥ τε 8 Θ7βησι 
τη]]α Ίητετ [ε οταςυία, ες Π]ιὰ αρπἀ περα Β6 τῇσι Αἰγυπτίησιχαὶ Δωδώνη, παρα πλ/σιαι αλ- 
ΑΒΡΥΡιας, εἰ Ίος αριὰ Ώοάσπαπι: εσῖφιε ᾱἷ- λήλησι τυγχάνεσι ἐῆσαι. ἔσι δὲ καὶ τῶν ὃ ἱρῶν ἡ µαγ- 
γ]παπα!1 ΤΠ τεπηρ]!ς ταῖ]ο εκ ΑΕΡΥΡίο οΠυπάα. τρὼ ὧπ᾿ Αἰγύπτε απιγμέη:. Ἰ πανηγύρι δὲ ἄρα 

1Ρ5ἱ ο νρΥ μα λωδηιο, ην  μσο, καὶ πομπὰς καὶ προσαγωγὰς πρῶτοι ανθρωπωνϊ Αί-. Γοἵυπα εἴ ΡοπιρατΙΠῃ΄ πο τα ο ως ο ας ο νο . 
παν, οἳ αὖ ον Οχωοί ἀῑίσείωηε.  Ὁμίως ἀεθσγόστω ο οἱ πομβάμναί καὶ παρὰ τώτων Ἕλλημῳ 
ΕΝ ο αν µεµαβήκαισι, 'τεκμήριν δέ µοι τώτεν τόδε' αἱ μὲν γὰς 
{ει αὐ πηυ]το 4ποφαπη τεπ]ροἵς Ταξειταϊία, στα-. ο - ἐκ, ολλ τευ χρόνε ποκύμεαι, α δὲ Ἓλ- 

σοςαΏῖσα ΥεΓο τεςεηΏῖςς αξία [ιης. Ίος νετο {6- λήικαι γέως-ι εποιήθησαν. ΓΠανηγυρίζησι δὲ Αἰγύπτιοι 
Ίηπε] αοίαήΠ]ς οπΥεπ{αΙα ΡυρΙσυπι σε]ερταπῖ οὐχ, ἅπαξ τᾶ ἐμαυτοῦ, Ἰ πανηγύρι δὲ συχνά». μάς 

ΑΕΕΥΡΗΙ, [εὰ ἵτεφπεητες Ί]ος, ρτβεῖρε απτοΟλισα μὺ καὶ προθυµότατα Ὦ ἔς Βόβασν πόλου, τῇ 
ἆθιι ας Πιάιοβσβπιο αἁ πτρεπι ΒαραδΗη» νν ζό Ας. 

0” 
/ 

6 Δοχξει «γεοὖν 77 δυκἐέιν οεῖοτι,  ὁ Προσθηνδι Γςου, μπι δυλεύ:υσόρ 72. «4γεῦ.; δυλεύσωσὰ «4έξ. ο ή, 7, 
«γεῦι «ει ας. αἱ ευπα «44, ἀμφιπολεῦσαν, ΜίαΤΙΠ ἔνῤα ἆπικ. Ραγί. δ. Ο. «4. πο. 17. Ι., ἔνήαδ.. {Μεάΐο, 
{ Ειβαῦ, «τοῦ. 7. «νἡ. βαν]. εἲ ῬεΠο]ῖαρίες Φοβῥος). Τταςβίη, ν. 176., αἲ ουπι 44: οἳ 17. ἐδόιεε. Ῥουτο ὅ- 
µοια ϱΙπά., ΝΗΙΡΟ ὁμοίως. ε 4. 491. Βαε[., ἀνθρωπίῃ «4γεῦι 7”. ἵπ α)ῑὶς ὠνθρωπίνῃ. } Ὀρν. τροπ. ἐδόκεέ σι Φθέγ- 
γεσθαι Ἔαε[. γοῦ. }’. «ῑΚ.» ποτ Ἱπουππιοάς, ϱ Τοῖσι Αἰγυπτίοισι 14. ᾖ Ἱρῶν Κοη. 4ἱ4, Ῥανίς. Β. Ο-. {η 
«ἄτεδεν ἱρέων βαν. 4. ανᾖ.. ' ἰ ἄτλι, πανηγύρεις 4, οεῖο πανηνυρίως. Ίβο Οτο”, ποῖαδ. αἆ Έ. {εα.. ες 
εοπίο; βῇµ. ἂε ἹΜαλρπ. ϱ. 857. Ώπες ταχαπίοπι. Ῥιποσθάσηῃς ὠπηνμένη ἵῃ «4γεζι 7Πά. Α Ὀεεει πος 4γοδ. 
4 ή, 4. πανηγύριας «44. εἳ 31. 1 Τὼ ἐς Βούβαςιν «πει ζ.. ἐρ Ῥούβαςι» οεϊεσ» Ῥούβαςον 14. πχ. γπάς 
122. βγς. Ψος, | σσ απ το τη νὰ 

ο 69. Δοκέει ἐμὴ ἡ φυνή] Ώου ριαβ]1» {αΠί νγὠμήν 
ἔχω Εἵ δοκέευ ἐμοὶ εἰπδάεπῃ ραεπό ροτε/ατς, πες εοἩ- 
οἶηπε «οπροπΠτΗς,  Φοηρεᾶ Οσά4. ἵπ νειρΙ {ο ρτάτα 
ραρβπι νατῖαπε, αἀϊεητίαιε Ιεάτοτῖς εκροκιη]απτ 1ά]- 
οἶσι. ΜΕΕΝΙΠ Ώπαῖε Κακή. Εουπιη]απι εἰῆσαις τἰ- 

(Π0βύ. Ἑ. 9 Ῥι 999) 33, ἐς Λακεδαίμονα γράμματα 
πεμφθέντα ἑώλωσαν ἐς ᾿Αθήνας" εἰ ἂε ΡεΠαπάτο «Ὀορε- 
ης /.αὔγέ. Τ 04. τὸν παῖδω ἀπεκήρυξεν εἰς Ἱζερκύραν. 
απαεαπε ἁαπτατ μπα. ΙΝΑΤΟΚΕΝ. 

74. Ἐδόκεον δέ σφι ὅμοια ὅτς,] Ίμίτα Πιοταίηηπι Πηά185 

αν 

{σπα αβταπε Κοείμς αἲ Ἰηοίση, Αβτοῖος. Ο, οι οἳ 
«0γε[εθίως Ὠϊμο. Τμαογά. Ῥ. 2. Οµοᾷ {δα ἆθ 
Ῥραΐτο (λεσῖαε, οἶἵπν Ῥε]αερία. τατῖπι οκ Ποπεγο οἳ 
οαγέπῃ ροηῖε Τόμοάλΐοε 1. 3. ο δανετὰ ὁ 

65. Ἔπειτω δουλεύευσα1  σςς εεχαπδροβία Ἠ σης 1Π 
ΠΙΟΔΗΠΙ Ίδία σοπ]πιοάο {οτῖθὶ Ῥος/ε {Π6ρίσοῦ. με αἵεετα 
πμ 1ο πα νἱάδατᾶχ πρηθῆναι ἐς Θεσπρωτοὺς δυλεύούσα" 
ἔπειτα αὐτόθι Ἱδρύσωσθοι ὑπὸ Φηνῷ εὖ πεφυκυήῃ Διὸς ἱρόν' 
ὥσπερ ἦν οἶκὸο, ἀμφιπολεύσασαν ἐν Θήβησι ἴρὸν Διὸς: ἔν- 
60 ἂν ὠπίκετο, ἐνταῦθα μνήμην ἀὐτοῦ ἔψει' υεμά[έα» 
18 1 Τδε(ῥγομίαη αὐμοργΘ Γογυέεη [εγυμτα: 
ῥοµ1εᾳ ΗΕ {1η Ἄγουργα φµέγοι. Ἰουΐς ο) 1 ή [ο Γπογα- 
214319 3 γα! τα)10η} ΟΠΡΥΙΗΦΗ ζμαε ΓδοδΙε Τη ἐοη- 
Φ/0 [ουῖ Γή) η ηῥῤγας σμο ῥεγυεμήε(οί ἐ)Ιίο οἷκε οὐ- 
Ἰογο οι ο ΝΑΙΟΚΕΝ. 

67. ᾽Αμϕιπολεύουσαν] Ύνοι ππη]εηπα το[ονε, Ἡοσσῖπα 
ἃη «44η. ΡοΏ5 εεπ{εας» [αρῖε {ωπιοῃ αἶής ὠμφιπολεῦ- 
σον ποἩ τη] εκ Ἰομία. πάς αά[οτγρια Ώ/ο]ορο Χνι., 
Ζο. ΜΙΟΧ ἔνθω ὠπίκετό παμτατὶ Ἠπμᾶ ἀεσισιας, Α ιά 
Ἔνθαδε οι Ἠ]ο Ἱποσπρνύ μπι, μα ας -Ζο. Ἐν Λιβύῃ πεπρῆσθα] ΙΝΙΗ Οοά]σος Ἱέθγυπι σοβίθ- 
ἀτατῖς οὈηήτογοπεης, Ρα] αΏτε {οτ]βί ππβ]Ίπα φρησηρίου 
ΗτηγἩσαπο" Ὠ]ς απϊσππ, ἐς Λιβύηνπ. Ίο αμΙὰ ενθ- 
π]κίες ΊπἈβήσα, {οά Ίῆπά πονοτας πωη]ίετ, σοπήτσπι 
Π1απι 3 Ἠπορηϊοίδας Τωήκ[ε υεπάἑέσηῃ 4 {ῃ 11217 αὐάμ- 
κκ. πος ΝΕΟ {αερε ἀοῖτη Πεγοῤοίο ἐς Λιβύην πε- Ἄρήσθαι Νε] πρηθηναι. ἨἩργοί. νπι, ο. 1ο5. παῖδας ----- ἐπώλεε ὃς Σάβδις πε καὶ Ἔφεσον, Ώοηοβὸ, Ῥ.7ο8, σα. 
πραθεὶς εἰς Λευκάδα" οὗ Ίοουπῃ Ίμωε Αι νῃ. ὁ, ἂν πηϊ]ία φὐαεάαπι Ἔπθτς σο]] :.Έ ς εότα: νίά, Οοἰοῦοιτ, Τ, 1. ἵπ 
241, Ο0/. ντ, Ῥ. 844. «αείτο τατ]» ἡ]ιιά Χ,- 

{σΠριος περαῖ, πιαπεταῖ.. 

αὐοά επί πἶάεε, αἰεετί ασσἰά1τ Ιπστασπη; 4 αμ]ά 1πΠο- 
ες αηῖ σοπε]ς. ἵπ ΡΓοπ{Η 4οτῖοτα {πάϊσῖα» α,βε εα]- 
ἀεπι εᾷ πες να]ἀο.πιείιος ἵτα, ρπάεπάνπα πὈἱ {19- 
τΙπΕ. ΠΟΠ Τοςµ{ο. ἨΗίς αἶ]εσο ποναοπς αμιάχοτος ({αΠ1- 
πηαξίοος ας {εΠεάας νείετες, πεχΗπ]απε {ερποπίς. λίρα 
πείσίο, α1ῑο {οσο ἐδόκεε ηϊά αιεαῖ: ηθηΙΕ ποπ. Ἱπίρ]]- 
ο» ὁμοίως ρτοῦυπι πιμ]είς νἱάοτί, ΟΠεμάϊε ΟΙ. Εἴοη- 
ορ δης ηίμραυε Η{ατραπάϊπιοτεπι α {,μοἱσηί ΒοτηΠ. 

«ον ουν αά{ετιήτατε Ιοηίθις ὅμοια τοῖς -----. Ἐάιάϊε 4- 
5 ΠΤ. 35. ὅμοια τοῖσι πρώτοισ!". ππητανΊτ ΕΣ. ερόα ης: 

ες {Πς Τἵαπιεῃ οἰμθάεπι, Νμ[ας ς. 5. εἰ 7. ΥΠ, 120. 
Ομµα6 αυίσπι [αὈυ]αε νε αἴαυε υπάς απ! Πτες Ώοάο» 
παςαΕ πελειάδες» Ῥοδι ἀοξϊσΗπιοτυπη νίτοτυπῃ Ἀοεβανῷ 
(γομόυὴ, Τγἱσ]αμ(ἠ1,, αΠοτήπιαιια {ι{ρίεῖοπεΒ εἴ οοἩ- 
Ἰθ ασε Ἀσι μη 1Ώ ροίν νατίατητ. 2ο ζεπαγ]ὴ 39ἱ 
αἆ Ί γαρ]οί Β]οεηϊςί, ν. 1475. ος στο 
ος δι ναι δὲ καὶ τῶν {βέων κἡὶ μαντική]. δΐο 6Χ ης 
να ΟΙατῖςί,, ου ἱπαπαί Ρε; Γποεγάοίες κο ος 
56185 οι]ας οχρ]οαήοπί ρύσπα: Ο. 89.2 πδΙ Ἡ τς 
μὲν οὐδενὶ προσέεται ἡ τέχνη ἄνε οἰν]μαμίη, ο ος . 
Ώνε ἱρέων ἆς νιάίππατιιπη οχηκΙερα «ο Ῥη: 
τυ{ρ]εἴπαπι τοίδτΙΏΕ: ἑρέων πΟΠ. 811: ρου, πσης 
Π χηγέω οἳ βοέα, ἀς απ{ετάπα Όου ρω ἆ μας . 
Πἱ6 «ηνεῖρ. βοεῖω: Ἠδες (οι ο ο ας 

ίο, σα, ταήοπα Οοετάοίιπι 8155 απ μα ΟΡΙΠΙΟ 8. ΤαΏοΠςἜ ὃς οτι, μαντικὴ ος 
παϊῖο ἵπ {οπρ]ϊς», αὐαα εξ ΤΕΙΡΟΠΗΣ ΕΤ ΗΡηΙς αὈ{ο]νεῦα- 
ΤαΣ «ρ]ασεῖ.  πμνονωνὰς αχρίΊσα: Οτοπουέμς οταᾶ Ῥαη]: 
2 Ερίει, Έοπιαῃ. ν29: ος Πο 18. ἀοδᾳ Ἱπεορτεῖεθ, 

9ο. Ἐς Ῥούβασιν πόλ δέβῥαη. Άγε. Βούβασος» πό; 
Αφύπτου» ἣν κ Ἠούβωσίν φησι, διὰ τοῦ μ. ς ο μα Λη. 



ον . χα, Έεβμαι Ῥαα[ής, οἱ Βωβιίάος,. Οαϊος 1η ΔΕΡΥΡΙΟν᾿ 

: ολ 2 2] ο { Ἰηῃολ. ο. υπ 
᾽Αοτέμὶδί δεύτερα. ἐ6 Βούσιρν πόλιν τῇ Ίσι ε ταῦ- Ιοποτείη Ώ11Φ; ιο ιός αά ον 

ο ο Αα λεω Ἰ]σιος ἑρόν ἵδρυται ΤΠ 1π Ποποτεπι Π415. Τη µας επῖπῃ ππρό ΤπΑΝ” 
τὴ Ύαξ 9Ἠ τὴ" πὺλιεσί µεγισο -ἀσιος ιο ρήση ας Ε τεπιρ]απι Τβάϊς., Ίρεα αὐτεπα πτος 14 
λς 7 ει όν ὃν » / ων Ίαν ον γῷ Δέλτα. ΤΙΗΤΏ ϱρ 6 Ρ τι ΛΣ ρ5ε ν δν 

δὲ σ'όλις αυτή της Αιγυπτᾶ εν μεσω τῷ ογα αἱ Ώ ] ΑΕ ϊ πια ' Ἑςι ααἴε ὰ 
Ἰ 2/.- δν ᾽ νά πο ο. , / ΤΩΕΙΟ ειτα Β8ΥΡΗ ον. 5 , ο. 

Ίσιο δὲ ἐστι κάτα; τν ΕλΛΙΟ γλωσσα) ΔΗμΗΤΗ6. ης Όσα Ππριια ἀῑςῖτατ Δημήτηρ» 6ΕΤε5. τα 
τρίτα ο) ἐς Σάὴ πόλὺ τή Αθηναίη πω «Ο)δτιο εε]εῦταπι εοπγεπεῖς ρυρΙοοςαά υπο αΙ 

πέταρτα δὲ ἐς Ἠλιεπολη τῷ Ἠλιφ' πεµπτὰ δὲ Ίπ Ἀοποτεπα ΜΙπειν; «ἳαττο 34 ἨεΙιοροΠ». 

ἐς Βωτδ) πόλω σῇ Λητο Έντα δὲ ἐρε Πάπρημν Ίπ]οποίςπη δο]ἱς; αὐ]ηῖο αἲ πΓρεπι ΒΗίοη μα 

πόλων τῷ Αρ, Ἐς μόνον ὁ Βάβασηω πόλυ ἐὰν Ἡοποτεπι 1/41οπ9; Γεχῖο αά υἵβεπι Ῥαρτεπαςς 
: ία ὦ /᾿ αι ν 4 ἵῃ Ποποτοσπι ἡήατίϊδι Οείεταπι απαπι 1Ε ζΟΠΗΝ 

κομίζώνται αμ εκ. πρικά, ον οολαά ον νι Ίῃ υτρετη Βαραφεῖη, Ίος Εοἰαπἒν Νανί- 
ὥ ι : ο 5 : 9 ͵ πο 

νι ο. ο ο ρε φλρἒκά να ο σαπῖ νἰγὶ ρασίτει εἴ π]εΓες» ππαρηΏαφμε ερ1ά 

κώσμ.βάρι. αἱ μῶ τυές το γυαικῶή κρόταλα, ΕΕ: πραημαφιε πανὶ πἰτοζαπηαπε ππμ]Πτὰο. πιο 
σαι, Ἀροταλίζασι οἱ δὲ αὐλέθσι κατὰ πώτα τον πανίραπάιτη αφῃάμο πηυΠετες αἴαμος, οτερῖτα- 

ο ” 2 λ « ος νὰ ον 

ὃ λοιπαὶ γυναῖκες καὶ ἄνδρες ἀείδεσι, καὶ επ] Τεποπῖες Ππερυπε, γἱτὶ ΕΠρῆς σαπυητ; ο πλέω» αἱ ὁ 
τὰς χερας κροτέβσι ἐπεὰν δὲ πλέοτε κατά τυα, Τε εειοταμπιοβιΙαπευς, ππαπικα ας ο | τς Ὄλον ντα Ὀροίμίαίκ ον θά ΑΣ ναι ἀλλ θτος ἡηρίη ολ ν ν πα τω - να ον τι ὩΙ / ο ς .ΐς 

οιέυσι τοιάδε' αι μέν τυες τω γυναικών Ἰ πποιέυσι νο. τπὶ Εασἰηπῖν στοιεὺ µ 6 Ὕυ ἵετταπι Ώαγί,Πημ]ίετπῃ ασε εα 4 πσς ἀῑκ! {λα Πῖς 
 β 4 ς ϱ; / ο Ἆ 2 ο 

. 

ρρν αἱ ἃὲ τωθάζησι» "βθωσαι τος τή α[ᾳ σοπρεῄαπτος ἶπς υτδί5 Γεπαῖπας» ΙΠΡεΙΜΗΥ 
ολασβεαρ κ εροκέεκαὴ σἳ ὀρχέοται» αἱ οι ἆγαν τούτα, αἰία {ἱταπί , αἶἷαι εγεξτε ατιταΏυπῖ γο. 

σύρωτει ἀισάμφαι ταῦτα παρὰ πάσαν πόλη πα» τι. Ταΐΐα Ἱπ βηβυ]ο οἰνίιαείδις αά θα 
ραποταμῖην πιοιεῦσι. ἐπεαν δὲ ἀπίκῶνται ε6 την δ Ρ8-]Οροβιῖ αριπῖ, Οπὐ1ή αἆ π{ρεπῃ ΒμραδΏ ὃν 

βαση, ὁρτάζησι µεγάλας ἀγάγαί]ς )υσίας' καὶ οῖνον Ψεπίυπι ε9Ε, Γεδίηπι σε]ερτανῖ παρα] Πος5 

ἀμπέλιος ἀλαισιμῦται πλέον οὗ τῇ ὁρτῇ ταύτη} ο» οἴετεπά]» «1ο Ίη [εσιο Ρ]η» νἱπ] εκ νζ. 

να ο όσες ο ος. ω Ν/ Ὀ,ς | ο 
τι ἄνήρ καὶ γυή εσ; πλην τ αδίωΝ» τω, εν ἑβδοµή- ας ΤΩΙΠΕΤΗΤΗ, . πο ο λατα ὰ {ερης”. 

Ἰῶγτα µυράθας ὡς οἱ ἐπιχόροι λέγωσι, ταῦτα μὲνΊδοῃια πη]]ία.Άεφαο Ίος μϊάοῖα ἐς βυδεό 
δὴ ταύτη ποιεται. "Ἐν δε Ῥησίρι πολι ω» ανάγωσι Αι ]η υ1ρε ΒΗβσ] φποπιοάο Γοδευτῃ ΤΠ4ϊ αθαηῦ. 
φἩ ̓ Ἴσι τὴν ὁρτ)ν, εἴρηται προτερο µοι, τύπτωται {πρετίης απιε ἀῑξχηπι εκεί. Ρ]αηρυηῖ επι Ρ 

ἵ μὸὺ γὰς δὺ µετα τὴν 9υσίη πάντες καὶ πᾶσαι, /Αοηβεῖηπι αιπξΗ ες εμηζῶ, ππυ]ία μπε, 
μυριάδες κάρτα πολλαὶ ἀνθρώπων. Κ τό δὲ τύπτο- πήππη. ἀεσεπι πημία: απεπι πἴεπι μον 

νειρετεηπῖ {6, ΏοΏ εδ τομ {ας ἀῑσετε. νε 

βήμα Εν.» 
ρε 

5) ο) τα / ϱ/ λ γιό 3 5 {9 ια. , Καρῶν εἶσι ν Αἰ-οο' ΠΩ ΕΣΡ. ΤΑ1 45 Ολσως. τι ου ά, . ας θε μὴ Ε δὴ ε ο. αποϊᾳιοῖ. ζατ ες. Δ . ὄνρίν 1Π ποΟ]αηΏ ε, νεο 
γύπτῳ οἰχέωτες, οὗτοι δε τοσέτῳ ετι πλέω”. ποινή” {πιο ρίας Ἰη ἴαρας {ασίεπάῖς εχςε]]αηῖ, μὲ 

ἕ 9 ς ην έως Ὃ τν αν - ον : : 8 . 

σι τύτων» ὅσῳ καὶ ο αμα Καρ β]αά]ῖ αποφιε {γοπίες εοποϊάαητ. Ἐκ μο 
σι’ καὶ τετῷ ᾷ δηλοι οτι ὧοι ξέμοι χαι ο Αιγυ» [αδο ἁαϊας ΙΠτε]ΠΡΙ «ος Πιοδρῖτες δρα, ποῦ. - 

ἆ]λο «Ὥτιοί. : Ἐν Σάΐν δὲ πολι ἐπέαν ην συλλεχθέωσι τῆσι ΔΕργριίος. 01 νετο 1η δαΐπ υΓρεπα [ποήβ- 6) . 
6 ως, ιών : ζ ἴ / ο τν ιύςςα αλ» ώ ον ζφιςτ . . Ν η ί 

Θυσίησι ἓν τυι νυκτὶ, Ἡ λύχγα καίήσι πάντες πολλὰο 5ΟΒΙΒΠΙ ποξ οοπγεΠοτυπῖ, {10 ἀῑο «ἴτοιπα 40 
α ο ον ο : λα ν) λα ῳ : ας ον θλά ὑπαί. ν η κ πιος 

στα Πόλι Τοις 4... πὐλεῖ αἰ, τῷ 4γοῦ, 7μά, βας/. τοῦ Εάά. το Ποτρήμιν «4γεδ., Πρίωμ 7η, γιά. ' 

6,21. -ἆ Βούβοσο πόλιν ή. «4ιζ. Βα/., οεῖετὶ οΠΊΠ6ς Ῥούβαςιν ἐπεᾶν. ο . 4γοῦ. 9ε. Ρας. μή: αμ. 6 

9“ ὤν. 

ἓ ΞάΦΑΥΟΛΑτ: 

γε 

--- 

Ἑ τετ λος θεια 

αἲη «δε, Ῥοδί Ῥαιισα ἰάεπι.αιΙπαθ (σ6ᾳ. τὐπ1 ἐγχρίψοντες «ἄνοῦ. εἲ βἱοδίαϊοτ οσπι μιαν ν. 114, 1). 44. 

7 Ῥργής, Ἆ., ποίέουσι 4. 6 Βούβασον ἑορτώζουσι 24. «ῑλ. ᾖ Συμφοιτῶσι «γε. 7 «49. Ῥαε. . ὁ 01. ηλ 

εἴἶαπα «4ἱῥεπαρογσε Ἱ.ερατ. Ο. 55. Ρ. 114. ο 1. 4. Εαν. τὸ ᾧ δὲ «4γοῦ. }:, τῷ δὲ αμ. 

τὸν δὲ σύπτοντόι πρόπον. } Ποίέουσιἔ γεὸι μι Μ. Ῥο. «49Λ., τεᾶο. Ψἱάε νι» 58: φ ». ὁ 
Ῥαε/., μὲν ἀεβί ας. 

άιχ 

ἲ συλλεχθῶσι θε τῇ νυτί.. 7 ἨαρεςΒίπο Ρούμας κ» 115. «4ἱδεη. Χν. Ῥ. 791. εἴ Π1/ο2. Τη Υ. 
«ρα ρα δν να, ο πα, ο μον ση νο ο μας 

6 Ἐτηπὶσορταρμϊ οὔπι 6γομθυἱο ποὮ Ἰαίετεηι, νἱεῖτ {περ. ΤΙ4. τὸν δὲ τύπτονται τρόπον πΙλϊ ᾳποφῦθ {αἷοίο 

ομμά] Ῥοδίοτ, Άμλάβ]ε, οχεπιρ]ο ΔοβΡΙ 1, 67. αἳ 
αυ Ῥοηρ. είπαν ας βμῤρβης, Ἠούβαςσος. 

ὃκ εκ 4ο. 210. Ρή1/. ἐν µέσῳ τῷ Δέλτα ΠΟΠ. οπιπῖ- 

πο αθΏμάιπη, ἸΜέσον τὸ Δέλτωκ ο ρεῖτ Γωρτα Ο.τ7. 6ε- 

«Έδτιπα «επηρ]ϊ 1ῇάΐς, αὐοᾶ οἶἵπι ἵπ υσοε Βιβτίάς» Τ8- 
βατ {ρ]επάιάἱςῄππας {ἱπαθ » εΙεραπΙς(Πη]ς ορΠΙΙΠΙΑΤ- 
αποτῖς οο]υπηπῖς, ομ]ς ΠοπΙΠΠΙ απππαΠΙΗππαε Πρι - 
αἲν ας Ἠτοης Πἱοτορ]γρηίςίς {ραξαὈί]ες., ἀείοηίριαε 
σπα οπτα αδίοηγάο» οποίο οκ Τε[αϊτατυπα ληλ]ία Ρς- 
{εσηπαϊοτε» Ίπ ΊΝοψ!ς Μειπος, 1,εραοπύην εἶμρ 44 Ο- 
ΜοπτεπιἸασιείαθς Ἔ. π, δι Ἠπδ ο ο το ο σος, 
108, Ἐπεὸν αμ]οια] ΝΙπΗ ἨαθοΡας εχω[ιο ους μή 

{οήρὶ πια]]εί Οαἱεης κωμάξωνται, ΡΠΟΤΗΠΗ: Ποοάοίο 
νονρίπις αριά ἄπστα, ε Ἠΐα, Εδηπεπίες αΗδΙ κομί- 
ἔκσλωι ποταξ σε υεδὲ νεὶ ἀε/ογγ 1. 1920. 76. ν. 9.49. 
Ψπ, ο. 49. Οπε πώ μωβ τος 
Φωμωσίας αἲ ΝΙΠ ΝΙ -αἆ {)/000Η. ού» «129. 
πωμασία» Ὃ ο πω ο ώς ΨΑΤΟΚΗΝ. 

-ᾱ- Ἐγχρίωφουτες τὴν βάμν τῇ νῇ] Τ]Αεοῖ «νο. ἐν: 
ψαντες, αἨεπι 1116 1Η πποδσπΙ τ1ν 9901 τν {65 ΤΚ» 

ἧσς ἴΠΙση οοπ(αΠ{65, Αμα ας ας ον ας 
“ὃς ἐνψρίπτεν, χρίμητειν τεεεηΏ οι ν εν Ηδα: 
μας Ίᾳ Ῥάά, Πρες ἄἱοοτά]αο.- Ἶα οῤῥοσ/]5 
ν. ο, Μή πού Ὡς ἡμῆ ἐγκὺο ΕΓΧΡΙΠΙΤΗΙ βρο- 

τει. ΝΗτερ ας» εἲ Πατάτλ αιχρεάΊ
αίυπι 

παίογες αἳ Ο1. Άη Κορ ἱῃ. Τπαεί Τοχῖς. ϱ. 76. 
ἓτ Αληοῤλων ιά Ῥρηρρα ο ανς ο. 

.. ἳ ορ ολων 1η Υ. αι ᾽ 
ορ Τὸν δὲ τύπτονται Ουσά 11 4ιύοπαρ. Τορλί. Ρ10” 

οΐς, Γροξεκάρβπλα» υπ {εύτατ.. βάε8. Ἡς ἐς Βούβασον ν]άειητ οοπιτρήεπά μπας αὐὶ Ηετοάοτευπα., τὸν δὲ πό 
στονται, ἃ (Θγοπου]ο εριερία αάβττησπι» παίπυς ἱμιςς 
εχετε. αοπίβσαις 14 ἵρδυπα αμοά ααιαεῖίας (τ' οοῖς ὁἵ 
οεταί σῷ δὲ γύπτοντοι» φίέΕΗσΗΗ {/δΗ15 οί ο) { 
δως Ἰωρεσηῖ. Βοηρεί ἵππιεπ Οοάίσες Πρ]ειῖαιε ρταδί” 
τεπῖ τῷ δὲ τύπτονται, ο [ὁ υεγδεγεηέ {ναι {η ο” 
63) 6] ΦοπογΕ: μπι Νἱαἰπῖς 1]ά οοπ/ρίταταῖ: ο 
Σά πόλων τῇ ᾿Αθηναίῃ πάνηγυρίζυσι" ἐς Ἡλιούπολι τῷ Ί΄ 
λίῳ» “απιμριδηε: Εεγοίοί Ίοσπι τν. ς, 34. αά 44 
{άπίας 1. Ῥ, 1οή. Ναιρα ἀοᾶα ϱοπεη]]ε Γοοραγά Ἡ' 
Επι. ο. 94 σεφανοῦσθοι τῷ θεῷ Χεπορῦ, Ἑ. τν. Ρ. 304 
ού, να τῷ θῷ γη, Τ.τ. :549. Λο ος 
τὼς Κόμας Πωτρόκλῳ τµηθείσως «Ρῥίωή», ἆὲ. ν. Δ. η 
ς,96. νἱά. ΤΗ. Ἱπ Δάά. αὰ 7η) ἱ ή Ὃ μα. ορ δισ. 
ὀγε[οῦ ἵπ Ὀλ]ας, Τόμο). Ρ. {5ο. Ἡ ο ψΑΡΟΚΕΝ, 
«19. Τὸν δὲ τύπτονται] Ῥ]επα Ἱηαπι (γοφου.» 1 δ 3 
Βεπίο νοιὈί ροϊοβαϊς Ἱπργιάδηνίος :. θβθηταπι οἳ ἴος 
πας» Ο1αθ ππεά]α ἀῑσὶ. αἀ{οίαε, τοαιήτῖε, πιο, , 
«ΡΟΡο//ῇο αὰ (2ᾳγ11οη. 1, ;347. Οσά. Βορίαμν 
πα ΟΙ, 77αψε τοήβοπν ΊἸπάίς, Τδυργόίά.ν. Οδ 
τῷ δὲ τῷ τύπτοντοι ριαείετεβαξ, αποαπα 74. εἴ ὔ-.. 
{οἩρίυτα ἀπζστς ΝΙΔείητ: πες αὐ[οπα εἶμς [ει ος | 
Ἀαγήε[απει ἵπ Ῥταερ. Έμαης. Εμ[ΡΗὲ Ρ. οπο. Ώ. ὃν ή 
Συρίῳ ------  ὠπεκόπποντο πολλὸὶ τῇ Ῥέᾳ' {η ῥ0μ. ο ΟΡ. 
ΓΗ οὐγ]]ία αηρµ]αδαμέ. ΒΕαϊάεπῃ ἵπ ήρητο αάλιήο 

Ἶ ν ροα, ἄνρίωητ' ᾷεὶ σύριγω» Ἠδὶ Ν95. νείε- "95. Λύχνα παίουσι ] 8ἱ ΟτατηπιαΏσο» 4108 αἀφεὶ 
η επα {64 ΠΗΠΗΙ ος ρολ άν Ῥε]ορ. ΒΗΥ{: 5100. νὶ» οοπμ]ετῖς, ΠοβΤΗΤη τὸ λύχνα, μήτε ο 
| ρα τι φος ἄλλοτε ἕως {σπεᾶαε, τείε Ιπῄρπε.,αἀνετίες.. Εἱοσίαε βαπ. (ςεππααποπ{ες: λύχνά, 

ο. Ἡρόουτος Β., Ἐνυριπίδης Κύκλωπι(ν. 512.) - 
εκ Ἱοπήπα σοπ{ηαεμά(Πα, 96ΠΟ1. ροή, Αλιμις, θῇ 
Ἰωνικῶς δὲ τὰ κύκλα» ἀντὶ τοὺς κύκλου Ας Ἡκ 
δίφρΑ» αμίους ποπ ἀἰςῆπάῇα Οεοί ἵπ Ἀάοαράσή νο, 

αρα ο μπας ατάκες ακλασεν παν». 

ρε ΒΕΟΥΝ 

ωσεζ 

οἩ 

αν 



- 

1ματετοα ΑΕργριΐαι δαἱῖσα πος ΕοΏα. Ῥα 
Εαουία, 

ἱΠο5 υπ]νετῇ {τεηπεπῖες ]ασοίπάς αοσεπάμΠῖ, 
να[επ]α [εἶ]σει [αἱε εἰ οἶεο Ρ]εηα» 1π [αρετβ- 
οἷε αἀεδί {ρδυπῃ εἰἰγο]ηίηπα, ααοά ἔοτα ατἀεῖ 
ποξῖα, Οἱ Εερίιο Ποίπεη {πιβοβίΗπ 65ε, Ας: 
“εεπῄο ΙαςεΠατΗΙη. ΑΛ Ἠπης «οπνεπίαπη αὐ]- 

Ματιῖς Ρατ γαιοεια εἰ ΡηβΏα» οκ 

«υπαιε ΔΕργρΗοτιπι πο 1ετίπε, οῦ{ετναηίεςὸ 
ΓαοΙβΕΗ ποξξειη, 6ἳ 1ρ5ί αη]νετβπσφγπαςαςσεη- 
ης: ατᾷαε Ίτα αοςαπἀιΏτΗΣ ]ασεήῶποη Ίῃ αἱ 
πηοᾷο, {εὰ ετῖαπι Ρε ππ]νετίαπι ΑΕβγρίαπι, 
(πα νετο ρτατία ποκ "μες ἱαππεῃ 6 ΠΟΠΟΤΕΠΙ 
{οτΏῖτα {τ, ἆε 6ο [αοοΥ {ΕΓΠΠΟ 6ΟΠΙΙΠΘΠΙΟΓΑΤΙΣ. 
Άά Ηε[ορο[η ες αἁ Βατ απἲ νεπῖυπῖ, ἴαη- 
εἶπι {ποήβσαπε, 1η Ῥαρτοπι νοτο: απεπιαἁπιο- 
ἀπη αλδ], ες {αστὶβοῖα οἳ τος ἀϊνίπας Ρεταρυπ, 
δεᾷ φμαπάο {οἱ Βε ἀθο]ίνῖς, ραιοῖ [ασετάοτες 
εἴτοα Ππημ]ασγηπῃ ορεταᾶ {ήπτ:. Ρίατες 6οΓΗΠΙ 
ἵεπεηῖες Ίσπεας «άνας {ἴαπι ἵῃ Ἱηστες[α ἔεπι- 
ΡΙΙ5 αἰῆ Ρ]ς πη]]]ε γίτοταπῃ, αμ! γοια εκεαΙΙη- 

ο ασ: ου Πηρυ]ς Γαςήρης {τεαιεητες αἰία ος 
ὍΡ8ττα εοπῇςτπς, . Ῥοτίο Ππηπ]άστιτη 1π ράτνο 
Ίρπεο {[ασε]ο ἁσαπταῖο- εχροτῖαπι Ῥτιάϊε 1π. 
μπα: {ασαπα  Παδίταςυ]απα, ᾿Ραιεῖς 4115. απ 

63 

ριοποἰείστα ἔεβαπὰ Ὦ τ) τ 9 Ῥ Ῥ Β, {1 8 Β δ ὄ 1. πθᾶ 

« ο Ἄ : : / ΔΝ / ς ῤ : / Ἆ τπκν ο) η ὑπαίθρια περὶ τὰ δωματα κύχλῳ. τὰ δὲ λύχὶά ἐφί 
32 / η εἰ α ολ υλ ας μη κο ΛΑ ἐμβάφια ἔμπ'λεα ἆλθς κάὶ ἐλαίη” 3 ἐπιπολῆς δὲ ἔπ- 

2 λ . μον ον 
ἐσι αὐτὸ τὸ ἐλλύχνι, καὶ τοῦτο καίεται σιαννύχιογ; 

ο» ο» , ο. / : καὶ τῇ ὁρτῇ οὔνομα κέεταιν λυχγοκαΐη, οἳ σι’ ἂν μὴ 
, .- 9 ΄ / 

Οέλθωσι τῶ Αἰγυπτίων ἐε τν παήγγυρυ ταύτην, Φυ» 
/ 

ν 

λάσσοντες τὸν νύχτα της «υσίης, χάΐεσι χαὶ αὐτοὶ 
πάντες τὰ λύχια. καὶ οὕτω ἐκ ὁ Σάϊ άν καίε- 
ται, ἀλλὰ χαὶ ἀνὰ πασαν Αἴγυπτο. ὅτευ δε Ὅες 
χα φῶς ἔλαχε καὶ τιμὶν ἡ νὺξ αὕτή, ἔσι ιρὸς περι 

Αδαὐτὰ λόγος λεγόµεος. Ἔε δὲ 5 Ἠλίῳ πόλη καὶ Βα- 
τᾶν «λυσίας μούγας ἐπειτελέεσι Φοιτέωτερ. ἐν δὲ ἆ Τία- 
αρήμι "υσίας μὲν καὶ ἱρὰ, κατάπερ καὶ τῇ ἄλλη 
ποκῦσι, εὖ τ' ἂν « δὲ γίνηται καταφερὴο ὁ ἥλιος, ᾱ- 
λίγοι μέν τυες τῶν ἱρέων περὶ τὸ ἄγαλμα πεποαται, 

4ουί δὲ πολλοὶ αὐτέων»  ξύλων κορύγας ἐχωτό, ἐσασι 
σᾶ ἰρΏ ὢν τῇ ἐσόδω ἄλλοι δὲ εὐχωλάς Β ἐπιτελέωτες 
σπλευνες. χιλίων ἀνδρῶ, ἕκαφοι ἄχοντός ξύλα, καὶ εἷ- 
τοι ἐπὶ τα ἕτερα Ἀ ἁλέες ἐφασι, τὸ δὲ άγαλμα ἓὸν 
ο» νηῶ μικρῷ ξυλίνῳ κατακεχρυσώμέῳ, σροεκικομίζη- 

«Α ὦ ν οώνν δν : ω. ον / ην, - το λ ὰ. αμ”, πη[Ώ{τεπίο: Ππια]αστῖ τε]δ1 {πς, πταμεπρισά σσ τὴ ' προτεραίή ες ἄλλο οἴκημα ἱρόγ. οἳ μὲν δὲ ὀλίγοί 
Ῥ]αυτπη ΠΤΠΟΣ τοτατιπα, 41ο ναλήτωτ {- 
ε]]απα «ππῃ Ππιι]αστο αθὰ Ίπιπς 6τ. ος 
Ἰηργεᾶί ρτοβίδεητ ἡ αἱ {παπεε[οείδης. Παης, 
Αι Π απ γοῖα εχεφιυπίατ, ορίεμἰαπίες ἀθο. -- 

οἱ περι τῶγαλμα λελειμμέοι Έλκεσι τετράκυκλό 
" ον . ο λ ο. ο» ο , ἅμαξαν, ἄγέσαν τὸν νηόν τεκαὶ ἕ. τὸ ἓν τῷ νηῷ θεὸν 

ν΄ ως Αν ς -.... 
ἄγαλμα, οἱ δὲ εἰχ. ἐῶσι, ἐν τοῖαι στροπυλαίδισι εσεῶ- 

νεα ς ο 5 ο / ενώδω πα. | ο. οδ. τες, } εσιέναι’ οἱ δὲ εὐχωλιμαῖοι, τιµωρέοτες τῷρεῷ, Ῥετεπαπε Ἠο8, Γείε 1ρ5ί ἀεβεπίαπῖες. Ἠϊς ; ο βερό τος- ο νεμεπιεῃς. εχἰσηι {αφιπατία Ῥιρπα ΤΠΙΙΙΟ. σᾶ- 

Ὁτ ερο οΡρΙπος» Ῥετευπε, ιοί ΛΕργρεῖ απεπ. 
64 υαπι πιο περαηῖ.  ΑΠαπΠἳ απτεπῃ πάΐρεπα 3 
“εοπνεηίάπι απο Ίπὰς Ἱπ[πεπταπα: Τεπιρίαπα  Τ) 
14 1Πς0]εΓς ππαίτεπι Ματίς, σι Ματίαπι α1βὶ 
εαπσαίηπι; γεπῖσ[ο υἰτ]] «ϊαῖε, ο Ρτοροῇ- 
εά γΑΑ σα ΥΕ 9 το 

το Ἐπὶ πολλῆς «4γελ. οἳ 7, 2 Οι 
{01η εβρ. «περ, }1πά., οἳ ΠΙΟΧ ποιέρυσ 
τώνάλμα ἔ «τοῦ. ᾖῇ Ἐκ ξύλων βαγές, 
δίτ 04. Ῥαψ. «49, οὐῖ εἳ αὐτῶν. 

πες 1ηΦ]Ε» η 1. 011, 
ΤμΗΑς ας ο 

Ἡφς, Υ. 591. Ἐεοιμτήπι τὸ λύφνω Ὁ. 193. 6ἱ αριιά 
11/11 οἳ Ὦγουυρίμῃη, Πά]οίος ΛΤοβΡΣ, Ίπαρο. ν 

2 

ἔωπλεα σέωτος κ) ἑλαίου. Λ]επα ῥαγ1121 αὔ]ῤεν ῥαγΗίηι 
οἱἑό οπὶθοῖτ Κεῤζίμς, αὐοα ϱἱ αά Ἰαπιραάας πμ] {- 
οιαῖ: επί ποπ {Πρίοηίρο.΄ Εγοφεπεϊεβπης οἶίπι ἵῃ {1- 
τὶς {ας {15 α[αᾷ (ιαᾶοί 
Ῥϊτει πιαθῖς. αι οαχβαξ 1 Ἱ 
{ ασσειαὈυ]οτήπη Πμπά πι 

/ 

5ετ (παπια παπα νυ]ςο {81 οτα- 
616» α παπι Ἰασοαε. {ατὶς οτε 
Ῥετετεῖ, ᾿οἱεο {αρθγπατρηϊς. Υ]άε ΡΗηι Ἠι Ν. κατ, 7. ντ Ρ 

"0. Οὔνομα κέεται λυχνοκαῖη] ἨαὈη]ε Ἠαας αηία οσι.- 
1ο Τε] Ῥηπε]ρίο 
40.. φυοὰ Ελενη. 

Οταϊ, α4 παπά πι Ίπιρ. ρ: 
ἀοξτο Οµαἴοχί ορτορίε ορἰ- 

το]αηίεπα» ἵπ Ῥο]ίμο, Χ. τί 5. ΙΠΙΠΙπε {]σίε, Δροάχανίε εἰ πας 1ποβγηαέ πι πεοεηῄοπες [ο/ἐρύης, Αρίοπί Ιπ(η]- "ταις εἵ αἰῖρ {146 ρεηεῖς ο{οΗ δις» λύχνον φάόρ οὐδέπω ---- ἑωρώκασιν  οἳ πὼς ποσαύταε κό) τηλικάύσας ΑΥΧΝΟ- 
ΚΑΤΑΣ ἐβισελοῦντες 0Π61, ΑΡίοΠ. 11, ο. Ρ. 4σδ πι το ΠΠΕΤΟ πημ]ΕΙΕ1ά1Π]ς οἸεξεο, απαπἀσαιήάσπη 6 ͵ 

νὰ. εοταπι α]ς Τι ης Ἡαροραπε Ἱοποτοπα {Ἡ εν Ται)/ ΑπιοζῖῬῦ, 
Ρ) αὖ τ

ὴς ο 
νο 

Εὖτ' ὃν δὲ Αι μθρφερής ὃτο.]. Ἐδά[ε δὲ Ίπ Ῥτμπυπι Ίοσυπα., αρ Ριαεσεάςηίς μὲν Παρίπις, {}οι- 
{9 Ν. Ο]ιν ἈΑ{οΓρρογας ορᾷ]σὶ Γιο κατωφερὴς, πε[ζ]ο 9η πιοῖις Γ16οΡὴΙ κωτωφερὴς 
ναβάἰ οαυς(ὰ Ὥσσεης ΠΟΠ οδί. Ἰωτωφ 
Ἠοίίοποα, /]οΗγ/ης Ηα γη. 
ΡΕΡΗΣ ἡ ῥύσις τῆς λέξεως, ὥσπερ πατὼ πρωνοῦς «ερ Ἴ κ ενώ κ- 3 2 να ών ως. ' ως . « ωρίου σώμωτω, Πππο]ητα αμἰάσηι, {σά ηλαΜζκία ἀσοῖς, ψηταεῖς. {οπτοήτία, Ῥοῤδίωυπ, 68. εἰς φὸ τὴν πολὺ ΚΑ' 
«ἰεοίυ]α 6) ον 

"κάτω Φερόμενο. ΊΝο- 
ερὴς σαιάαι θαἆσπα 

ας ρ. 187. καὶ ΚΑΤΑ: 
ο 

ΦΕΡΗ κο) πρημνώδη φενέσύαι, ων οος 
᾽αθγηρία δολ ενα! Πήρα. Πο, ευ εἴ ρρἸαρν, Αρρί κατωφερῆ τα, 55. Ώδο ΠαὈΙ]1 (οτί. , ριααν- 

ψο 
ο. λ [48 Τὸ δὲ ὄρνρλμο ὢν ὂν ᾖᾳ΄ αοεθβες νηῷ μικρῷ Ευλίνω] πάς 21. 

ο)ὴε Ἱ ο) 1, όλη « ἅ αρ οὔαι Φ” ΑΗ ΙσεγµΙΗ, ἀὀἱσρις ηοη Ἰαῦ6ο. 
εἴ]απι απίο «6. Έωρεγ 

”οπουζης ἵπ ογᾷ]πεπῃ πενοσανΊτς ἀιιάαπι μ5 1Π σα Ἰφεῖο ΥΣ σπα -Δοεσβηις μας ορον τε «τοή, Μαϊ 
Ῥέοτιπ πας αχ Ὀ]ρ 
ὃν ον 

4ογο 1 
29/. πΐαις αι : 

οσο κ κκ». γω δοκέω, ππολλοὶ καὶ ἂ 
Ἀ 8 μέντοι ο 

αἲ Ρού]ψκ ντ, 1786. ο Μ. 4. Βη/. νι]σο Ἡλίωτέπ. ἆ Ποτρήμι '. Η. Ρα. 498, νι]σαταπι ἁαπε. ο 44 οι οειατῖ» δὺ ΜΜ. οἱ «{1ῥ. ΤηΠα 8. , 44. 4περ. }. μι, αἱ αι]άεια ποπ πηα]ς: ρταδροΠΠοπεπι περ]]- 4 αρ ἅ ̓Αποτελέοντες «4γοῦ. }μά., Γρίπη ἔκωσος ΟΓ3 ὁ/ερῥ. Ὁ {εαβαίδ. ἵη Ποπι. 1ο, 3ο. { Πρτέρῃ «άγῤ. .  Απάσυ]ας αθεΒε.{οῦ.. Ἡροσιέναι 14, η «ἄν. «τοῦ. }Τη/, Ἔαμ/., 

5οπαἱεσιαύτες πι ἀλεξόμοοι. ἐθαῦτα µάχη ξύλοίσικαρ- 
σς ο λος} / ο ιωκνςς ων λςωώ Ρίτα, σοπευμάομιίητα: ππυ]ίᾳας ος νιἠποήρις, 11) γήέται, κεραλάς τέ συναράσσωται, καὶ, ὡς ἓ- } 3 

ως ωρίς. 

ον ς/ 
, ἵ γε Αἰγύπτιοι ἔφάσαν ἀπιοθιήσκευ εἰδένα, 

δὲ ο Σ όλακμα ανα. απ η νο - γω ες 5 
σε πανηγυρι ταύτην ἐκ. τεδενομίσαι Φασὶ οἱ ἔπι- 
/ ον 3 ο” ς / ο αν αἱ ον. ᾿ 

ο χώρίοι οἰκέευ εν τῷ ιρῷ τότῳ τὸ ᾿Αρεος τὴν μητέρα, 
1 ᾿ 2 5 ἡτν ο, κ μλ 

καὶ τὸν Αρέα ἄ πότροφο γεόµενο) 29 ἐλθὲν ἐξανδρωμέ-. 

ο 

-; ᾽Αλεξομένωυς Ίάεπι οτι ῥ1μάι 
Να]βο οὗ μέντοι γεεῖτε. ο Ἠαος ἆπο ἵπ Φ4εά, πιατρῖπε ἴαῃ- 

ΑΕΡΙΟ, - 
ο ά Σα... δν νός ζ λως ΑΦ, 

ὰ 59. Οὐ μέντοινε οἵσε- ττπα ἄά ραμβσυῇῖς Οχαείοπί πο- (ζει, Πς τοΠεπάα. ας {οτίραίΗΓ: οὗ μέντοι οἵνε Αἰγύπτιρί 
ἔφασαν' Ἠ]ο εἴἶαπα πῃο {αι]θεπάί Ἠετοάοίεις: δα 
32. Ῥ. 3322 46. οὗ μέντοι οἵνε Λυδοὶ δειλοὶ ᾖσον' Ῥ. 11 
6. ο. ὅσα, αἴηιιο Ιδίου οτάίπα νοσι]ας Ίδίλς ραδβπι 
εο]]οσατ Τζηογάἰάει. ο ΤΟ ΤΕΜΑΡΟΚΗΝ. 

56. "Απότροφον φενόμέρν] Ἠσαες εἲ νὶεῖπα ρεινοτεῖε 
7α]]ᾳ, Ύὖλα Ώμπς νε] Ηπηϊεπι 1 πιοά πι αν ης. 
Τείαῃ: 1 απε; Τεηρ/η {οο]μήη/ο /Ι4ΗγΕΙΣ 1 147 
1ο ὄμο εὔμοσ{1ή α]δήν ση ο) Ὁ]Ι]οη- Λεγυεπί/εὲ 
Φεγα1έή} εὐ//οσΗ} ο ΑΙ υοὐμᾗ[ες [6] Ίλα/γής αὐ η» 
{94705 {Η16/Η 4ης Μη υἱάεγαμ! ῥαμά ἠηργει] ρα αὖᾳ- 
δε. Ίπ Πῖ5 Ἐάποτήπι «υΊρα Ρετρεταπᾳ {οπσήτήτ µη 
Εὲ µατρός, : ᾽᾿Απότροϕον Με γεδίως τεξνε Ὃ ο ρα ν 
τεθραμμένον. 6 εο/εγοίο [αηη]/]αγ{ ῃνο εο]]οφιήέο 6-- 
αὐεπιαΗς συωμίξοι. Εεγο, ντα, 6. 7ο, Ατ]εῖάςς 14. 
νετ Τηεπικτοσ]επι ἐξεκαλέετο θέχων αὖ ιῷ συ” 
µίξα! τεβε ΄α)]α, οο)]οᾷ11ο1 δα: Ἀεμοβῦ, Β. 11. 
Ῥ. 009, 37. ξυμμίξας τῷ Δερκυλλίδα. Ώειπο 2. ρ. 994. 
9.95», συνεµίξαµεν τῷ Πιροξένῳ. 1ῃ 4γβορό. Ἐριλ.ν. Τα: 
Ὀύδεμίῳ γὰρ δενοτέρῳ σου ἕψμμίξωσ οἶδο νυναίκί, Π 
{οπρεπάιπι απίο Ώσωεβι νιάϊε Τ. Γή2εν. . ΒιΗΡί: 
Τ4ΠΊἹΕΠ εἰ Ἠϊς πα... Ὃν ος Π12γοοίήή) 

ΑΙ εἳ ὀμιλεῖν κάβα Ἰλή Ψαπε 12Π18: 
πο ΊηβΡιις: ο5ε οἳ Ρὶ ῇο αἀβίδετυς ἐς λόγους, ἐλθεῖν. 

2 
3 

Ῥτορίος εα σεγίε απο {δαπεας» τὸ μὴ µἰσγεσή γυ- 
ναιξὶ ἐν Ίροΐ, ἣν ία εηιάςπι {ΕΠ111 ο ον . ελθεῖν Ναἰ ἐλθεῖν παρὼ Ώψ μητέρα» ευ οβοις απ 
Ῥαπς Ίπχεπῃ Ψα]ζς σο]]ερῖε ορροστάπᾶ ἐελλ ία τον 
ἀεπι ἀ]ρεπεῖκβπις αά Ῥ, 1995. σι ως 

96. ᾽Απότροϕον φενόμενον]- ος Ὃ αι Ίεᾶεις (οπαιοπῖς Παδίεας., ᾽Απόζραϕοε ποη επῖ ΠΥΡΟΗ- τὰ (ερω]βιε, αποιησᾶο 1 Γπεπα 6ΥοΗδυΗ, {εὰ 2ος] 
αγεηβέδις εἠσόρήσ» μεῖ Ῥογέής Όεπς. [ἷοβοδ]ωε Από» 

πο ο ΕΙ. ο74. Ώ, Τη(οί ο . ο ος ἴπ ο. 
ὠπότροφοι τῶν μήτέρων» -ἀγΙ0ἱ6Η], απεπι ΟΠβετοΠεηβΒ γοσαεν ὃν Ἀπθρόφα ζθώντω ν ἄς ἠδάναι Ανομίς, 

3 : 
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πδα α ΡΕ θασρςο Τ Ί ὅκεα εἲ Ριοβῦα νυ]σο που ἀῑροιέια ἂν ΑΕΡΥΡΙΙϊε 153. 
εερἰσίε, Ἡῖ εἶχεα υείτίαν, ή 

νο ἐθέλοότα τῇ μητβὶ συμμίζαι, καὶ τοὺς 3 προπό- (ο, Πῖ οπΤΏ Ππαϊτε ΓΕΓΠΙΟΠΕΦ πσσετεῖ: απετᾶ 
ο 3 

λες τής µητρὸς, οἷα οὐχ. ὑὀπωπότας αὐτὸν πρότερο» 
2 ο. / ] 2 2] εἰ περιορῷν ππαριέαι, ἀλλ᾽ ἀπερύκευ' τὸν ὃ' ἐξ ἆλ- 

{ 

πηαίθγπος πη]Πίδιτος, Ἡτ αἱ εἴπῃ αηῖεᾶ ΠΟΠ Υ1- 

ἀθταπτ, πο ρετ περ]σεητίαπι ΠΠΕΓΕ Ιπρτεάϊ» 

{εὰ αὐϊρετε; Ἠηπς, εκ αἶα οἰντίατε αἀάιδΙδ 
: ε} 3 2 / / / ώξι 
λης πολἰος ἀγαγομθο ἀθρώπες, τὰς τε προπολθεόοµοπῄπίρις, ἴ]]ος {απηυ]ος α[ρετε ππ]έατε» Εἴ 39 

3 

τρηχέως πα πέν καὶ ἐσελθεῦ παρὰ τὴν μητέρα. ᾱ- ππαϊτεπι Εκ[ο Ἱπρτερ[απι.  Ἡτ αὐ εα τε Παπ 

πο τότε τῷ ᾿Αρεί ταύτην τὴν πληγ)ν εν τῇ δρτή ν» νειρεταϊίοπετη α1ΙΏῖ ΓΟἱΕΠΏΕΠΙ {ηὶςίο Μάτι ας. 

πομικέναι φασί. καὶ τὸ μὴ µίσγεσθαι γυναιξὶ ἐν ἱρόῖσι, Τεσιο εἲ Ιπ[Παεατη, πε ἵη τεπηρίο οὕπῃ [επι 

μηδὲ ἀλέτες απὸ γυναικῶν ἐς ἱρὰ ἐσιέναι, οὗτοί εἰσι Πῖδ εοἰτεῖιῖ, πενο 1οιί 4 Ψέπετε τεπιρ]α 26 

οἳ πρῶτοι ρησκεύσωτες. οἱ μὲν γὰρ ἀἆλλοι σχεδὀό5 
. / ι τί ν) 

πάντες ονθρωποι, πλ Αἰγυσ'τίων κα] Ἑλλήνων 

τοπ. Ηὶ {μπι α΄ ΡΙΠΙΙ οετοπιοπ{15 ναςνέε" 

2 

Ὅτες ΑΕργρίϊος ας 601595, οοξαπῖ ἵῃ ζεπΏΡΙΙδ:. 
Ν. - . , ε ουν : λ ) λ να 3 /) ΄ νὰ ον {Τ., 

ασγαται οσα ωσο Ὑυανεων αγ αβασ. οιαβηκοήρις Πεβεπιον πΙσα Ιπαοε” τεαιε 
ὤλμτοι ἐσέρχονται ἐς ἱρὸν νομίζοτες αὐθρώπνυ» εἶναι Ῥίηπῃ, Ῥυταπτος Ποπαίπεπι εε[ξ Ἡξ σεἴ6ΓΑΒ ο 

31 } 1{ / . . 1 Δ Ὀ. 

κατάπερ τὰ ὄλλα κτήνκα, καὶ γὰρ τὰ ο ἄλλα κή- Ἱηαπῖες. Ἐποπίτη νίάετε 6ἳ Ρεευἀες αἰία5 ετ σα” 
νέα ὁρᾷῦ καὶ ὀθήθων γέγεα ὀχευόμενα ἔν τε τοῖσι γηοϊσιζοἱαοτυπα ἴωτρας «οὔμητες 1η ἀθοταῖη ΕΕΙΠΡΩΝ 
τῶν «εῶ κα] οὐ τοῖσι ἆ τεμθέσι. οἱ ὦ Ἡν τῷ εῷ τὸ-  απε Ιη Γαη152 αυ οά Π ποη ἐδίεῖ 4ο ϱγααη»ν. 

πο μὴ φίλο, οὐκ ἂν οὐδὲ τα κτήνια ποιέω, οὗτοι μέν 
νυ’ τοαυτα 5 ἐπιλέγο]ες ποιεῦσι., ἐμοί Ύε εκ, ἀρεσά. 
Αἰγύσττιοι δὲ ρησμεύεσι περισσῶς τά τε ἄλλα περι 

3 ο} / } ον ἡ σ π ϱ τα ερῶ» Χα δὴ κα) τάδε, ίσα δὲ Αίγυστος ὄμβροεζδ[ο ααπι. ΑΕΡΥΡΙΙ5, Ύπατη 
, ον 3 / 3 3 

οο 5 

τῇ Λιβύη, μαμ μαλὸ φἠριώδης ἐσή. τά δὲ ἐόγτα σφι ἶπια, ποῦ Τ8ΠΠΕΠ αθππούπη ΒΕ5Π15 αθυΠ 

5 αἴ- 

Ῥεσιάες απίἀεη 14 ερίε Γαέτυτας. Έτ μια 

Ῥτοῦαπευτ. ΑΕΡΥΡΗΙ ΡΟΙΤΟ ΕΙΤΗ 1Π αλίς αὰ Ἡ-, 

οτα Ρεγηπεπείρι5, Γη νετο 1η 18 [αρεσίμθ: 
{τι ΑΠίσω ΠΠΙ: 

άιτ 
. 

«/. 1 { ὄ } 1 2 11: αλ 

{ ἅπατα ἴρα ννοµισαι" καὶ τα μᾶν, σύγτροφα αὖ- «η νετο Π]ς {1πε, «8 οπηςς Ῥτά ποής μά 
ς νδ. Δ ὡ Ξ « τή 

τοῖσι Ἐ τοῖσι ἀνθρωποισι, τα δὲ, οὗ: τῶν δὺ Ἡ έἴνεκεν Ῥεπίας, Ῥατεπι αηΠΠΘ 1Ρ5ΟΓΗΠ Ποπιπην 
»" ου , λ ε λ ο ς 

ὤὠάιται τα (ρὰ, εἰ λέγοιμι, καταβαίην ἂν τῷ λόγω Ρ3ΤΗΠΙ ΠΟΠ. 
η -ω ο 1 , « . 

ο. πεία πρήγµατα, τα ἐγὼ Φεύγω µάλισα ἀπ.βουεπίυσ» 
: . }]. τό ο υφω αν ἕως {κος ᾶ ' αν ν ' 

κ αι’ τω δε κα] μπα ο . ψαύσας» : ῶ το» αυατυπ]αςε αα]οφιΙά αῑπι ἀε[σαπάο μαι 
αγκάηη καταλαμθαγόµενος εἴπω. γόµον δέ ἐσι περὶ µπεζοσΏιαιο οοαδτιο ἀἰΧΙ. Οοπ/πειμάο» αὐδ 

” / ον ο. Ξ ά 

τῶν «ρίων ὧδε έχων, μελεδωνοὶ Κ ἀποθεδέχαται τή Ἠεριῖῖς εδε, Ιϊα παρει. Εαν {ροτ/απῃ Πρ α]αδ. 

Όια αμτέπη «αΗ5{8 Ρίο (αοής 8” 

ᾖ ἀϊχετο., αἆ τες ἀϊνῖηας οταμο Ὁ 

ἀε[εοπάθῖ, ααδ ερο ἵπ ρ]πηῖς επαττατΟ μας 

«µ 1 ς ΄ 3 ρω 3 . μάς ΄ ο 

ση χάρις εκασῶ); χα) έρσενες χα] 9ήλεαι τῶν Αἰ- ἀισαπάϊ επταπῃ εξ νΙΠΙ εἴ ΓεπλΙηϐβ ΔΕ ΡΗ 
ο ο» Δ ᾿ ο... : : 

{Ύυπτιὼω, τω παις παρα πατρὸς ἐκδέκεται ΤΝ τι-ο5ΤΗΙΩ {π5ςερεΓηΏῖ» 1Π 4ΠΟο Πποποτε ΠμΗ5 ρν 
” / ετων ο / 

9. κά) δε ο) τησι πὂλισι εχασ-οι εὐχὰς τάσδε σφι α- 
. Φα ον ον ο νὰ Ἂ 1 ποτελέεσι εὐχόμενοι τῷ «Φεῷ τὸ ἂν ἡ τὸ Θηρίω»! ἕν- 

ομ. .υ κ τς ο αμα Ν Αθ ρννἐ! 2 : 
Ρούτες τω παἰθίων } πάσα τὴν κεφαλΏν» Ἄ το Ἡμί- ᾖβετοτατα οβρίΠδε5 αιῖ 1 τομ αιιζ εΧ πιό” 

. συ» ἤ . ώ ΄ 

τη μηπρὸς Που μητρὶ ῥαμ]]ο απτο ή. Εσυ; μοτρὸ 
ἁανιτ Ώαες Ο/εη!. πο ολα, 1. Ρ. 3ό1. 1π «τε 
-ἆμο -α Βπτηππὶί αριιά 1721./ὲ η Τ2μοά. ϱ. 151. ΄αἡᾳ φµοφΠ6. 
1618.. τεμένοισι «44. οἳ ειπα {εομεῖ, ΜΟΧ ὢν εἴνωι ὔ ος ἄν 
οἵα «]έρό., εοῖοτὶ ποιεῦντες ἐπιλέγουσι ΏΟΠ ΠΙΔΡΠΟ «Ι5ογπη]πς, 

αν. τών 17 “ο η μία, εἰ ἨΙΟΧ Ρ]ΕΠί4ΗΕ: προσπ. «{14, αἲ ας 
-ᾱ Μ. Α9ῑ. Άρη, Ῥαε 2 οτα δἱορῦ. Θολο], Πο’ ος τῷ νυ]ρο οΊΠΠςΦ» σοπίτα ἀἰα]οέεῖ πιοτοπι, ὃ ϱρς 

ῥ, ὤλιωτοι ὠνισώμενοι. ο Πάντα -ἄγεῦ. ῥ. 2 ΤΠΙ ὀρνίθων τέλεᾶ άποῦ 

{Πιοσθαάϊτ.  ἨϊΦ Ῥεβῖς πηρα, αι] 1Ώ ΗΤΟΙ μ5 

΄πιπε, νοῖα Ρετ[οίναπς, Ἠπης 1 πποάσα{ Ἡρ" 

Ἱσαπιος 1 ἀεο., εις Πία Ῥεσία ε5ι, ἀετα[ήδ 

οἱ 

ἆ {7 «{{γοζι Ῥαε[. 414. ή. ουπι Ε. (σεπεν. 

ᾖ. 4γοῦ. 7” ιά πφῦς ριανα. ε 4, Ρα]. . 

1 Ἱρὰ ἅπαντα «4γεζ. ημά, 6 Ώοδῄι υ]αῦξ” 

δολ. Ρα Πρ. ενεκω νυ]σο. Ἰπ «ποῤ. εἰ λέγοιµι ἂν. τρ, ἆ Ῥαγίς Β. 4γοῦ. 7 Ι. 44. ἄν να 

ρα ΜΗ. 4. } Νίὰ, Φωίάσηε η Μελεδωνόρ, Ο]οσία Ρα5/. Φρωτισαί. ᾽Αποδέχαται ἔ”. «γεῦ. ῥα/ία, αἳ {81 ΠΠΙ οµδ᾽ 

Ῥαλης μόνος σος Εν Ελ εν ος τμ κ, 
λά Ίος, ἐξωωδρωμένος Ριανᾶ τοβ Δευτ οὐγήλρος ῥηῤι ων 
ο ωρος πο. αΌεςίὰ  Ῥορίε ἀθοδτηίτωτ. 
δα μίας ἐ ανδρούμενος» τὴν ἡλικίων ἔχων εἷς ἄνδρα Ἡ. 6. αα- 
4µ. Ώεπίαις σῇ μητρ συμµίξαι οο/]οφ1). τε]- 
ΙΕ λογής, ιο, πα Χεῖσα ἐθέλων ο. 
συμμίξαι οἱοβάεγαης ο” {118 οὐ]ζοφιέ ΥΙΠ» 67. εε «γγί- 
ας θέλων αὐτῷ συωµίξωι εᾖ]οφΗΗΗΠ εἰς ΕΗΡΑΕΗΣ. 
Ῥ]υνὸ Ρα]ολρηργίν, Ομἷρις αὐἰάσπα» αξί 4ε πα θής 
απἰπηαάνεγῄς, (οπεσηεῖα {οηρτοσίς εἰαοείζε,ΠεαΙΕ Ῥα- 
ατατ, ῬηπηΙς Εη]β[ο φενόµενον ἁπωλλάττεσθαι, μετὼ 
δὲ, ἐξανδρωμένον ---- πε ατοίσεπιυς: εοττµπαρεΠῖ απῖπῃ 
Αθάιποπες δα Εἰδα. ο ορίου 

όµ. ΜΗδὲ ὠλούτους] ΟἼεηεηε «4ῑεκ. 1 ΦΙΤΟΤΙ. Ρ. 961 
10. - Αἰγύπτιοι » 1παΠΙξ, πρῶτοι ---- ἐν Ἱεροῖς µίσγεσθαι υ- 
γαιξὶν ἐκώλυσαν» 2 εἰς Ἱερὼ εἰσιέναι ὦπὸ γυναμκὸς ἆλού- 
τους ἐνομοίέτησαν. Αηρίί ζαχεδαινην Γ91, ΓἨτοη. Ρ. 
οσα. Ἑστερίης Ρογρύγγὴ! ἔδι Ίοσὴ5 ἵπΕ1,[22. Ῥταερ. ν. 
Ρ. 197. Ὁ. γοπιςάδβπιας ΤῤεουγΗ] Ελ  νν 147. 

μις ρα τς πετώς  ΝΑΕΟΚΕΝ, 

68. Νωμίέωτες ὠλιώσους ενικαπάπερ δις ] Ὀλορε: 
πας ΟγπίοΙς ΠΠ ἀἱερηταθίοπε αἆ {οεᾷας εοππικ{ο- 

πος ρτοῬαπάα8 αὈητεραίασ: αὈιτεὈα(υς εξ Ον αρρις 

Ῥομήτίόη ος Ππεσίο αὖς -Ἠ. (γο//ο Τω. Β. οἴ Ῥας,Ἡ. 5 

Έτος Εδί διοίοϊ ποβτής ἵτα. τε[ροπάεπῖα νοιδα» η 
δε ἔοηις Ἠαμςία ἀῑσείεδε καὶ τὸ φαρἔῖν τιν καὶ προελ- 
θεῖν ἀπὸ ΛΕΧΟΥΣ ἡὶ θανώτου πρὸς Ἱερὸν» ὤλογως διαβέβλη- 

ται: ὧπὶ τὰ ΘΗΡΙΑ. Φα) δεν ἀποβλέποιν, πι Απίπιαη- 
:Ώυπα ππητοχήῃ οχοπιρ]ἰς Παείε» τὸ μήτε ΣΥΓΓΙΝΟ- 
ΜΕΝΑ, μήτε ΓΕΝΝΩΝΤΑ. -- ἐν τοῖς ἱεροῖς μιαίνειν τὸ 
ῥεῖο ἵη Β]ω]ανοβ; Θτοίσου, Κορυρπαῦ Ρ. 1944. 8. Οὐ8ε 
Ἠοππο Ἰοευτυ]εῖας σοηέσμεοηίς {οινοτα εἲ ἀῑδριαττ]- 
σε υπτίς. Π εα Έάπσῃ νίγτης,, αἴηῦο ὐϊ 3105 ΡεΠΊΕ- 
τος »ἱθεῖςίς οεπά ας. δε, ῤ ςρά Παπ σ ηκο[μπῖ ΤΕΙΙΠ. 1α-᾽ 

Π1ὴ5. ΝΑΟΣ ὄρνίθων τέλεα οκ ςοᾷᾷ, Βεταηπὶοἶς 44εο Ῥ]λη- 
. 

΄ 
. 

ἀἰππεας, ΠΕ 3 Ργοῦαμά!ς Πο Ίσησο αὐείτη. 3ἱ αμ ἠπίοσν 

Ῥτοιαπιεπίτη Ρυτα πίτες {βαΕδίωη υ αἀεθηῖς ο 
Έμπα» οἵ οπ[ίάδτεης τέλος εἳ τέλεω ἵπ οπιοτνίν {95 
αδεια ΥΠ. 911. 299. ΙΧ. 90. ον εοός α 

σου ο ων νά] Τέλεα., ααοά ἵπ 0οᾶᾱ. (οπρας 

ναπογο Οαέμς εἳ 17 α/εΗς. (νΙᾶ. αἆ Τὀμογά. ρ. 151.) 
νὶχ α οοιτθάοτίδι εκ/ροέταπάυπι: {4 ΟΩοάϊοες ορ 
αχμίδοηε αλἰδὶ» πὈὶ νι]ραπευ ὀρνίθων γένεα, θοηΙΠΗΠ 
νὶάοτί ροϊετῖε: τέλος {περίη ρογἱρηγαΏ {Θενίτ: πηή 
πποη πΙλ!{ Ἠιήας οσο στ]ε ΠΠ ΠππΗΠν  νΑΙοκΕΝ. 
«7ο. Ανεῖται τὼ ἱρά]. Νοη, ῥγο [αολής δεν 
νατΏτ Ζαν νετυπι Πσηίῄοαγεπί ἴδια, οη/ὁοσέα ή 
ἠηῤία» ο οὰ Ἠίπε αΠεπΙςβιηΙπῃ 6ςε: νἱά. Ο)/2ηο. ΜΜ. 
/εοὐ, πο Ῥ. 94. ΜεπῖεΠΕῖα ῬοίαΙε; τῶνδε εἶνεχεν ὠνεῖσαι 
τὼ θηρία εἰ λέγοιμι' φμἱδην αμ] ση ος οσ//ῇε ογσο [ή ος 
δε σίά6. ό Φἱοεγε. «Πεγοζοίη Γηπιδῃ {1ο {ο ΡεΠΟΣ. 
πποσε ἀεαϊσίε {η{ρίοοτ: ἀνεῖται νοὶ ὠνέετωι ἱρὸ εἶναι ἓ 
λέγοιμι Πτεταδηε ποπη]]ης ΡαΤΠΠΙ πια]α τορεΏἑαδ 
ῥατΏπῃ πορ]εζῖας, εἶνοι [περα ἵπποιαπη Πιρετβυυα αᾱ- 
ΗΟΙΠΗΤ αὓ ο ο/ο0/ο. πλεονασμῶν κο) παράλληλισμῶν ος 

ἀἱοβεβμιο. Όο τει οὐη/ὀετο(ής νο] οση/ζοροά 1203 
νη]ραϊα Ππης ὠνιένωι νε] ἀνεῖνωι, εξ ἀνεῖσθαι, πας 1ο 
“ΛΕΠΟΡΡΟΡΗΝ ἆθ αππαὈΙ11 {1ο {εσας Φο]]αήτθο: ο) 
ἀνεῖται Ἱερὸς εἶναι. ἵη δοεγα. Ερϊβ, χικ. αἆ «464901 
[οτταςία {οείρια, φά σπα πιη]το τηαὶοσῖς {οϊεραῖ. Ὃ ί 
2661. αρωτο ο αοπ μα υν νΑΙ ο ην 

οσο. Ανεῖται αν η Αὐυπάαδίτ αγῆσυ]ης» ΠἷΠ 6 ος 
ὁρὰ {παπί Βιραν(Βείοίιε απήπιαἨ μπα σοΠ/{οσταΏοπέδ”, 
ἵπ Ογαεσῖα εἰ Ἀοπηπε ποΏςβῄπιαο ΕΒπετυπῖ 5 οκορίο΄. 

τήπα αβαίπι ἵπ Ο/σμῥοηὲ ποεῖς αά μοίομ. ολεί. ο, ον 
ΔεργρΏοτιπι πἶτας ἀαδίτ Οἱοήογης τ, 88.» ο, η 
ΝΕΡΗΡΙ ΡΤΕΠΙςΗΡ. Αναγκαίῃ ν ααοά οὐαπας 

{μετα {οτιπα {1 Ίτετάπι {ρίοπάος, υτὶ  195- κ 
190, ὅτς. οό σι 

τηπῖς στη σειετῖ {γε ΟΙΠΠ85 ΠΠΟΣίαἱ65» Ρε αν 

Άεπι ταίία Ρτῶτοχεπῖος [αοίμητ, αῶ ΠΒ ριό 

ἴ } κ 
"5 

κώνο 

ος 

ορια μάρ ο 

κας αθικημαε ος 

πιλρρςς ρρεεςτς 

ος 

της: 3 

κής 

σεν φσρσπιφιμσσώσες- 

πα 

σ Ἕαρον 
---- 

ουν 

μα... 



Ἰρίάσς, αεεῖρί(τος, Εεἷας. Ίτ πιοτίς Οἴωνα Ἰωέιας, οἳ {ε- Ὦ ντ Έ Ῥ ΡΕ, ο τ 6 Β Β΄ Ἱ ς ἷ τῦ 
Ρυ]υτα, παρα, ετοσἀ!ῇ, 

αῑα, αὐς ες τδί]α Ρατις, αρρεπάῦπες οτῖπας Ἱπ. σὺν ἡ τὸ τρίτον μέρος: τῆς κεφαλῆς, ἱσᾶσι σαθμῶ 
Ιαησς ἀᾱ Α’ρεΏττης απο ἱταχεπῖ» 14 ιταθυπὲοοππρὸς' ἀθγύριο: τὰς τρίχας" τὸ τὸ οἱ’ ἄν ε λύση, τοῦτό 
ουταϊτίςἱ δείήαταπη.. Ί]α Ῥτο πος οοπς!{ο ΡΕ τῇ μελεδωνῷ τῶ «)ἠρίών διθοῖ, ἡ σι’ ἀντ αὐτὸ πάμ» {οες ρτῶρεῖ Ῥεεεῖϊο ὀσοαπ]ς τα] επῖπη αἴρας Ἡ]- , σος Ἴχθυς, παρέχει βοβὴν Τοῖσι Ὀηρίοισι, “τροφή μὲν 115 ρτσΡειατ. Οαατήπι α συαπι ααῖς. ηθσανετΙτ. 
ῃ αι σας δἩ Ἱηνϊίας,- Ρ]ο- δὴ αὐτοῖσι τοιαύτή αφοδέδωκ]αὶ, τὸ ὁ ἄρτι τῶν ο 9 , 

ἑτατ θα. πααίδία, απᾶπι [πεετᾷοτες Παηετίπε. βθ) τήτων ἀποκτέίνὴ, Ἂν μῶ ἐκ Ἴανατος ἡ η ας η 
(Οπἱεόιής ἵαπιε Τδίη απς ασεἴρίξίσπι πεσανετῖε μρΣὴν δὲ ὃς ἀεκώνν. ἀόνει ζημίη τὸν ἂν δί ἱρέ τα δν αἲ 
νε νο]εης [νε Ἱηνίτας, πεσεκ[ατῖο Πποτί αξ. ὃς δ' ἂν ο Ἰβυ Ἰ ἵρρια ἀπποκτέίνη». ἤν τε εχὼν ϱ' ήν δε 

όδΠεῖτητ. Ὅσπα απζαπι πιπ]έ Ῥόσεα ππα επι ἀλιων. , πεθνάναι ἀνάγχη. Πολλῶν δὲ. ἆ εύήων- ὀμό]ρό- 
Ποπηϊηίδης νιθµτοπι, πηπ]έο ταπιθη Ῥ]ατές 65- φων τοῖσι  ἀλθρώπτοισι δηρίων,πολλῷ. ἀ)τι πλέω' ἐγίνε- {επτ, πίβ Μος Ἀςείάστετ Εε]ρις.  Ἐε]ες ροςί- το εἰ μὴ κατελάµβανε τοὺς 6 αἰθλεραν τοιάδε, ἐπ» απαπι ΠαΠτ. επίκῶ, Ποῃ αππῤΙης αἀειπὲ πλας- 
Εὔ]ος: εὰς Ίδη] ζοδαπαϊ οι ἀπάαραπεες, ἵνν Ἐάκωδν αἲ θήλεααν οὐνέ φαπέδα, ον » Ε » ἵαππεη Ῥροι]τ. πεβ ευπς: ΕτΡο σοπιίτα 14 τα]ία Γέρσοιας" δν δὲ, δζημοοι µίσγισθαι αὐτῇοι, εκ. ἔχ 
σοι η πΙ(σαπτασ. Ῥαρῖος ο Πιράηξχον θα σι, πρὸς ὢ ταυτα σοφίζυται τάδε ἁρπάζοσω απ 
Εοτής οὐδιάππε., » ΠΟΠ (απιεῃ: οςς][ος. εἀάυπῖ. οτῶβ θηλέων χαὶ ὑπαιρόμωοι τὰ μον τείνησίρ 
ΤΠ] ΤεΠρας οχραία» . Γοπρίάϊτατε΄ Ἀίοτυπη, ἀλο "κπέίναντες μέντοι 8 ἃ πατέοταὶ' αἱ [9ε, σερισχόµε- τηαπῄκβπια, επί. {6Η ΠΊη. Ῥεσι]α εἰ, Ιἴῖα Ἰ4σ- σ]αι τῶν τέθων, ἄλλῶν δν) ἐπιθυμέασαι, ο μυ δὴ ἀπ 
Τη η αἆ ππατες Τε οοπ[εΙΙΗς. 'Ἔε]αεπι Ἱποεῃ- κ. ἂν οττο αῑνίῃα Τ6ς οσα ραξ;. παπι ΑΈΡΥΡΗ!, ὑογέοή]αι ον πε ξρ ον δω ας ο . - Ρει Ἰπεθχνα]]α. Φεροῄιί. Ίσπειῃ εκἠπρίετε Πε- πυρκαϊης 9 ην ρισοσες ἡγμάτα κο Βρεπίες ουειοᾶ]ας΄ επι αραπε. Αι Πα βάνει- 'τᾶρ ἀἰελέρος" οἱ με γὰς Αἰγύπττια δις άντε α0Γ- ΙητοισΗπγοπάο, απς τταηΏδιΠεπάο. 1ρ805 μο-- ᾿Φυλαλανί έχεσι τῶν. αἰελέρων, ἀμελήσαντ ο οἰθονύναι Πη]ῃας Ίη Ἴρηεπι Ἰπβηαπε, Ἠος  ἆππι σοπη-1Οτὸ καιῤμονο" οἱ δὲ αἰέλαβροι, διαδόω τες, καὶ ὶ ὑπεεθρώ- 
δῖι, Ἱπρεπε] ἸμξὲΗ ο αβοϊαητιτ ΑΕογρη!. θα: σλιο]ες. πες ἀρώτως, πω 1ἐσάλλοῄαι ἐς, πτσεῦς, ταυτὰ Ῥαεεμήφας αὐξεπι ἵπ. ἀοπίρης [ες Πης τήαπα δὲ 9 με κά ς ια 1 γνόμυας πθέα. μεγάλα, 196 Αὐγυήή Ὡς κά αλαβ» τι4 

οἳ Ῥο μον ον Ψ. νὰ δα ο ών. βάνει. ν ὀτέοισι δ'. ἂν οἰχίοιδι αλόμν. θά ν ο τσ ον ἁτωτοἱ ὁοικίοήμς πάλι δυρίρ]αγτὰν ὁφ που ΤΥΡΙ πλω απέσπ]- Γε]ος 1 πποχεώ αά 1 σμούνας, -. παρ ὀτέισιὸ ὦ κὖν 24) το σῶμ ν 
{ασία τεβεα,  υρί Ταᾗτος Ἱερε]υπιαέ 1 ασδε κεφαλήν, ᾽Απάγοῄαι οἳ αβο ροί ἀππσθανόντες ἐει 
Ῥήραφι]. - 8ης. [οΠι]πας 1Π Πᾶ φ]κηπε το σέγας, θα Βάπτοΐαι Ταριχευθ τες ϐ Βεβάσ:ι πόλη 
ρά τμπημ]απε» »{αοἴαεῖς 1 ]οσμῇς, Ἐοάδπι Πιο: πε δὲ κύνας ἐν τῇ ἑωύτῶν ἕκας οι πόλι θάπεσι ο μη. 
4ο “41ο απάς Γείης "ἀσλπεπιρ (θά ήρα:: δὴ θόλοι, ο ὃς δ' αὕτως τῇοι Ἀυσὶ οἱ  ἠχναύ]αὶ »άποα 
ζ0γες) ἱερέβυπιας. ηγβαίας”, ».εἳ αεοαὶιρί» 

αλὰ αξ ἁπάγεσι ἐς βά» ἴτες Ίπ πβειπ Βάταπι βδροτίαΏτν "ρίάός᾽ νο τον “Τὰ4 8ὲ τω. καὶ τὰς ἵρς ο Ὕκν ε 
Πεππορο[α υγβι απιέι, 4ὖν Τα ΠΕ, Τ5) πόλη" ἃ τας δὲ ἴθιρ ε μ. Ἔμμέω. πόλη, τὰς 9εᾶρω» ετ ]μρος' πος Ππ]έο να]ρίβίιο΄ θιάΠΑίοτος, δό Της εὔσας Ἡ σπάαςν. καὶ τες λύκας, ὁ πολλῷ τέφ σεἷσεί- ἱερε]ίήηε δι Ἰβεεητέ Ἰηγερίάπεατ, Ατ εότας ἀλώπέκων μέζνας αὐτὸ Φάφτεσι τῇ ὦ εὖ- 

εν ο πλήν παιώα, η: νο ρθθέωσί ο τῷ 9ὲ κροκοδήλών᾿ φύσις Εσὴπαήδς 

οι 
6.4 
εώ 

κ ΣΑ. ... εδρκκώε 
4 Νε ο »ή δν μας ο πλ ΜΑΗ εν ὡς άν µεος Ἡ ών - 

2... πχ 
κο οοΑέώ νυν Ἡ. 

ον» ν ο ο. δν ς ο μΜκὸ ο ες ας ᾱ Εκ ὀνκρς ας μλός .. ο 
ν 

μι 1 ας ο 
ἑάν 

ον 9 ψ .ρ σα 
αγ ο πει πνν 3 τά σε Ὃ ο κ λά, μα 

ς Ἶρ το πο ν Ακων Ὃῤ, ή πα Ἐν οτμμι οσα σερ 4. Αλ: 4 λζμηι {εσοιΗ ὦποτίνειν. 6 Ἴβην Ζ ηλ 
ὦ Ῥοε[. 14. {12., αἰἲῖ ἕ ὄντω. ε 1. «49ὖ. Ραν/. (Έπιρετ» Ν]6ο αἸλούρους. Ῥαυ]]ο αΏῖε ἐγένετο «4γεῦ.  Αὐτοσί 
ἱάσπι πιαίς.. -ᾱ «πρ. Στ ας θήλεῶν ποι εΧ μα Πποῖθι. ὐ -Πάεηε εὖτα κά, Ίκεῃ. Ῥαγίοι Β., δατέονται Ῥομ {4.4 ο οσα καή. μή) ΟπΙσπε 4γεῦ. Σο ἆ ο λα ὶ 1η «ἄγεῦ. Ώβες αἴμοχ. 314. ες 4νᾖ. δὲ τὸ» α]ϊ Σά. ες, Ἰ «ἱάο. } Ῥενομένης «494. η ιο .. ἔ. Φωρμένης «4ἱά, ΜΗ. . «ή. -ἄγοὂ. 7. Ρατῖς, 8. 
νι ΑΗ ὄλλοντοι νεο ται 11 δα) η ΠΙΟΣ ταῦτω δὲ όμενω». οθίθ Ες 4μος ποπηἰπανί, τούτων Εἲ ἀκναίς- 2γομοῦ.. .. δ, 7, αἱ ὁ ὀτέῃσι ---- οἰκή(σι. ΜΟΝ τὼς ὀφρῦς «49δ.ν πσυεί Γρ τὰ ]9ῤῦδε 

ασ : 

πα 4νλι Βαι[, ο. ᾠσαύτως, δὲ. ήν 1ῃῖρ ἀτοῦ, 7) οχ Ίδια νοραβι] Θ νο 3, ν 
ας ἀεδεπητ νι 14, «4. οἳ πιατρίαϊ «έορῦ, ο αρ ον ΕΝ Ίδεα γοραρια ἀ θα πα ο. 

ο ανα εκ 
Να ας 56 πα ληλ άν ση .. «Ἡ 

96, Ὁς δ ὃν ἴθιν } ἵ ἵρηκᾳ ὅτο,] Ἐαάεπι Ὀ/ούσγηε, {εᾶ, -ᾖ. θὺ ΑΘΗ ΓΟ᾽ Μαϊ ηδη Φλάος, «ξυϊμβ ἵα θμή)ήγὴς Ἴσσυ ΤΕ(εη! ποπ ηαῃΑ. Ἀσεϊρίέεπι ἄνο νι] κής αἰνιάἡπάο ροϊεεας {; ο16, Ίσμαμα 16 νο ο κα {όπαΡΔΠΕ.- ο πμ ὀ στην ας {ηρσο ο. ο) : οὖγα ρέον.. ἔτὰ Ῥήηοςμ ὖ να μα. 0505 44::1ὸ δὲ ται, οκρη]ίο ΊΠροχέΙῃο: ο πθόι ει 
ο. ᾱἡ, εἶ κ) τὸ Ες Ίνεται. οι με ᾖε ον” πάλαι : Ομήρου πάτέεταίν ἐσθήετοι. αράνή ο 4ς {γιοί αν σπυας πηπ ας η πθα: ἐγεύονο, Ἐεμηπα απεειπ Ἠαπό Ἰπάοίσαν δες λοπββ(ή ορ ας ν 6, σ0η απαΠξ, ποἩ {οπηῤες ασ ΠΗΠΙ Μπ ύ6 ΑπίπιαΙινεορε σος τοσο καλά ο νο ντ Νας Ώ,ς, 0, Λε ΓΑ (αἱάηνομ. τόν Ἐς' ἱρὰς σέγας] Ὥςε Π9. ̓αἷδά αῑ ο ο, ο σὲ 12Η σὲ ε]οηι ΙΡ ο ηὴ αϊθάμδα κής Παήι αὔκά Ο. τάδι σετ; ια. ν ος απία Ομαοβ.. τη[οω.. Ὑν 27 ομπά {απη) {ροθηε,, Έχρμσας ορ τ. 88. φέρόση εἰ 

ὃς . Τε ην κ τὰς τάριχείᾶς" ἔπειτα θερωπευθέντων: τὸν κορν ὁ, ο η μοι οφ ρε θε” Πήρε: (ὕπτουσιν ἐν Ἱεροῖρ θήκοις. διοίπι ο ο ο α» ρτὸ” ψικῶς Π{οογής. Ἐκρι- νπ; 86. κ, 8ο. Ἰχνευτο) νά ήσηέ Ῥ 51. οι αἀζο ρ]άτα. «Ώήούογο: Ἰηαήσς: Εηβληια ο ΛΙΙΟΣΗ ος η αχ ο... Της αρ Ίπ οριάΙ(ο ςοΠηση: ες Εηβόδίηνς ααἲρις Οἱ - Φομα. 
ο αμίμ σέ ας ας ἐκ δις. ὥς ἠύμάκο. 2η κό ά πίρρωας μρτ ὢ, πρσένται ο λις, αρα ο. - Αν πετο ν]άσραπτισ: (οὰ {εΠηπ πίάτας ἄσ[ι 1πβ 

ο πνη. ς ἀρήσλο Ν, Α:ΝΗ, ο, ὃς, Πατ ὄ μην, Ὃ να ανίς -"Ἑρμέω πόλη] νο τας] ἴεγνα ροή! εὔεηζΐνε . οδδής παςς ισισηαν πες Ἑ 

δν 

ώς 

Ἱπι ο ο. ολο /όσης μ νι ολη ος αἰῑῖς Ἠ]αει 
ώς ος ο ἴρ]α]ς πα] ο ρα ος να 

δρ ίος δε ὁ «Μο ο μράρος ος ο ο ο ατνπην οραίάερ πο 
Εἰουήῃ ἴδεαῃῃ ανα κ ΤΠΕ αὐτοίῃ Ίοπες Ὦο- ὃν ὃν {αρ μλπβοπάσιν 2πραΦῦ ἡήδ6 {εἶπ 

ο οἳ ο νται Εξλης οζαες μι ον Αὼβ. ρα θδο, 
σοι. τν 



Ἑ ερ Εεεο 

ων νψα ο λ. κε. ὁ τασωστς κε ΕΞ πε ας ες ο Σ ολ νε επ Εκ 8 Ξ8ε 

ας Ξῷ σας Σε 

ς 

νε ο ντεν 

τοσα τον ας ο ον ποη 

. ο ο» ᾿ Ἐν σττςς ο ος 

επ ττΕ 

επ εν εεν.ε Ἔπς Ἐν σε ασ Έτ τε Ξ 

115 χερι 

α96 Ἡ Ἐ, 5 ο | Ὀ ς ο 44, π | ες ταν ρα Οεοσοάίλις Τοπίεα αΡρεϊγαιέο ΑΕ. 

ὴ 

ἅ ο { λ ΔΝ . 9 . 9 -.. . ο 

τοὺς χεμεριωτάτας μήνας τέσσερας ἐσθίι οὐδε ἓὺν δὲοςΌυς ταασίπιε Ἠγρειη]ς πΙή] οπηπίπο οἡι: εν 
. / ο 

πετράπθν, χέρσαϊῖο καὶ λιμωαϊόν ἐστι" «τίκτει μὲν γὰρ 
ὠὰ ὃν γῇ, καὶ ἐκλέπε καὶ τὸ πολλὸ τ Ἡς ημέρης 
διατρίβει ἓν τῷ ξηρῷ, τὸν δὲ νύκτα πάσαν ἐν τῷ πο 
παμῷ" Φερμότερο γὰς δή ἔσι τὸ ὕδωρ της τε αἰθρίηρ 

αααπα Πτ φαάαρες, ἵαπιεπ τειτε[ῖτε εἲ ΡᾶΛΗ:. 
ἀο[ιπα εδί. ΊΜαπι ονα ράτίε 1ῃ ἕετια, εχσ]μά1ῖ- 
απς: εἲ Ρἱετωπιαπο ἀῑθῖ 1π Ποσο αΡίε, {εὰ [0- 
τά ποξξεπα 1π Ώμπήπα, αιἱρρε εαἰ[άίοτε τη. 
ααυα {αΡάϊνο {ετεπο εἲ τοζε. ἓκ οπππ]θης αὐ 

ος /. ο δις. ᾿ κ να ανα ἳ ο. 

καὶ τῆς δρόσµ. ππάγιων δὲ τῶν ἡμέιο ἴδμυ ηητῶ» τη-Οπον]ήπης αΏΙπιαΙΡΗ5, ηος τΠαΣΙΠΙΗΠΙ εχιρΏϊ ες 
5 9 ’ τον / λ λ ΝΔ Ὁ 

Το εξ ἐλαχισα μαιγο γμεται. τα μέ Ύας” ὧν 
/ πα λ Χ 

«νέων οὐ πολλώ μέζοα τίχτεν χἀὶ ο γεοσσὸς χατὰ, 
σα ἃ- . 2 / λ / λ 

λόγω τὲ ωῦ γήεται αὐζαγόμεος δε, - γύεται καὶ 
/ λ / ”/ 5 

ἐς ἑπτακαίδικὰ πήχεας, χαι μέζων έτι, έχει δε ὃ- 
τω / 2Ώ/ λ / 

Φθαλμου» μὲν δόρυ ὀδόνταρ, δὲ µεγαλες καὶ χαυ-35 
. . « ο» / ὁ .ν λ : : » 

Ἀιόδοτας, κατὰ λόγο τὰ σώματος γλὠσσαν ο σιᾳ Ἱππαϊα ποΏ εδ. Ιάεπι τη [οσο χεπη πιαχῖ]αιῶ 
ον η) .] 1) . 5” ΑΝ Ν / Ἱ 

μου ἃ 3ηρίων οὐκ ἔφυσε' οὖδε τὴν κάτω 5 χυέε Ύνα- 
ων Ὃ να | 

θο, ἄλλα καὶ τᾶτο μον «)ηρίων τὴν ἄνω γνάθον προσ- 
{ . ον ἂν ν / ὴ ἱ 

αγει τῇ Χατὸ έχει οε χα ουχάς χαρτερουθ χα 

πηἰππηΟ; Παιίάεπι ονα αποά ατείηει, ΕΙΡ. 
απά τηπ]το τηαίοτα αΏ{ετΗπη, εἴ ΡΤΟΡΟΤΙΙΟΗΩ 

ον] {οιας οχε]αάίτατ: αἲ οτείσεπς, α (οριεπάθ- 
εἶπῃ ετ αππρΗα5 οὐδίτος ρεινεπ]ῖ5 οσπ]ος Ιάδεῖ 

[ή]]ος., ἀεπῖος τπᾶσΏος ΡΓοΡοτΙΙΟΠΕ 6ΟΙΡΟΠΣ. 
ος Ρτοπηἰπεηῖος, αυΙ οχ οτηπίριϊς Ῥεσιίίς {οἱ Μπ: 

ΠΟΠ ππονοῖ», {6 εἴίατη {οἱάπα εκ απἰτπαΗΡῖ5 {μ- 
Ῥεπίογεπι 1Π{εγ]ο] αἀπιοναῖ, Ὕηριες 4μοαῖς 
τοδι/έοςαψοτ, Ῥε]ίσπιαπε [ᾳπαίαϊατη εἶτσᾶ [ες 

δέρµα λεπιδωτὸν ἄῤῥηκτω ἐπὶ τοῦ νώτα" τυφλὸν δὲ 4οξυτ ἱπβαδίαπι, Ίπτετ ἆυας οῶ σης, {10 
/ 3 ΔΝ .» η, 3 ῥ ' 

ὃν ὕδατι, ἐν δὲ τῇ αἱθρίῃ ὀξυδεκέφατο, ἅτε ο) ὧν ἐν 
Ἰ / / ὶ 4 ” ον 

ὕδατι δίαιτα» ποιεύμενο» Τὸ σόµα ἔνδοθο φορέει παν 
κ Ε βδελλέ Ὦ δὺ 2/ 2) 1 / 

µετον ' ΕΦελλέω, τα μεν δὴ ἄλλα ὄρεα καὶ ηρία, 
. νοες 5 . ] έ Φιύγε μι’ ο δὲ5 τροχῖλος εἰρηναιόν οἵ ἔα-ι, ἅτε ὠφέ- 

Ρετ[ρισαςἰδῄπηης, Ίταφιε 1ος 1η αφ ῦα υιταη ασ” 

σαι, ος ἔετι ἰπίτοσ[απι Πα άΙπίριας τετ, 

Ου ηπιαπέ εαπι «εεττ νο]ηστες ας Ρεραφ 1 

βῖαπῖ, {οἶας ιτοςβ]]η5 Ραξεπα ομπι ΕΟ ββι δα 

Ροῖς α 4ἴο ρετοῖρίαϊ πΏΙταϊεσι. ΕΤΕΠΙΠΙ Ροςῖ” 
ὦ ιών. 1 1 .. ὼὀ , . . {πιό 

Ἀλεομέγῳ πρὸς αὐτοῦ ἐπεων γαρ ἐς τὸν γν ἐκβὴ ἐκ/5εΔΦ ΙΙ ο{οςσά!]ᾳς εκ ααὐὖα 1Π ἵδιτατῃ 6ρΓΕΝΙΠ5 

τοῦ ὕδατος ὁ χρυχόδειλος, καὶ ἔπειτα χανῃν (Ἁ. ἑῶθεε 
γαρ τοῦτο ὡς ἐπίσαν ποιέεν πρὸς τὸν ζέφυρω ) οφαῦ- 
τα ὁ τροχὶλος ἐσθύνων ἐ τὸ φόµα αὐτοῦ, κά: 
ταπύει τὰς βδίλλας" ὁ δὲ, ἰ ὠφελεύμοός ἥδεται, καὶ 

οοί, ας ἀεϊπάς ΒανΊτ ({επιρετ επίπι {ετε πδη 

αἆ {ερΏγτητα ἔασετε {01ετ) τμπς 1η εἶῃ» 05 πο 

σί]ης Ῥεπειταῦς, ἀερ]αῖτ 1]ας βιηρι([αθαν 

Ίάπι Ἰάῑε, Οωρικάαπι πε ΑΕΡΥΡΗΟΙ 
5 Ώλ / ο» ρω « κκ 3 ας η ' 

οὖθεν σίέται τὸν τροχιλο. Τοῖσι μ δὴ Ἡ Αἰγυπτίωνδοσγοοά1ἱ {αοτ] Ταπε, απϊρηδάαπι ποῃ Γης, 

ἑροί εἰσι οἱ κροκόθελοι, τοῖσι ὃ' ο)» ἀλλ. ἅτε πολεµίες 
περέσεσι, οἱ δὲ περί τε θήβας χαὶ τὸν Ἐ Μοίριον λίμνῃ 

οἰχέοήες χα! άξια, ἤγηται αυτους είναι ιρᾶς. ἐκ, πάω 

δὲ ἕνα ἑκατεροι  τρέφεσι κροκάδειλον, δεδὶδαγμέ9οΥ Εἴγο 
3 

τ .-Ἀ Ν Ἆ 

πα ὧτα Ὠθύτες, καὶ Ἡ ἀμφιδέας περὶ τοῦ» ἐµπβο: 
πα ο ΤΑ ή 

σθίθᾳ πόδας, χαὶ σιτία. ἁπότακ]α διδόντες καὶ ερήῖ 
Ἀ / ντ νι Ὅάο 

καὶ περιέσοτες ὡς καλλισα ζῶτας" ἀποθωσύ]ας. δε κ ο ο πανκ 
ο παριχέύοτες, Φάπτεσι ϐ ρῖσι «)Ἠκήσι. οἱ δὲ περ) 
5 κο επι ή 
Ἐλεφαντίνη πόλῳ οἰκέωτες, καὶ ἐσθίησι αὐτοῦ» 8, 
αχ τν σα πο Ὁ πλ σώος |) η) αλλα 

Φ'γεόμοοι ιροῦς εἶναι, καλέωται δε εἰ) κροχό άλοι 
ή ὃν ή ) οτές χάμψαι, κροκοθείλης δὲ 1ωγε ὠγόμαάσαν» χα τ 

ο να . 
ο «ἑδωλ ι 
. . . 

σα Ἔῆο γε αἱδρ. Ῥαρίε Β, μι Λ. αν σῇς αἲθρ. 14. 41. ὐ ᾿Ωεὸ 4λοῦ. 7» αν ραυ]]ο απέε ἴσμεν λαθος 

Εἲ µέγισον πορ]ίρυπε: θιὼ Ῥαε. Μος µέζω Ρανς. Β. αλά: ἄγεδ. 7, µέζονα Ῥα5/. 

σε]ηεῖ ιοσῖος οχαρ]εληε, 81ος βἀπισάμα ο 

{6 6ος εχἰδτηαΏῖ αμἱ εἶτσα Ί Περᾶς εί ΜΦΠΟΙ 

ΠαρΏμία ἱπεοίαηιΣ αὔοτίῃ Πτπαιε υπνο 

οπιπίρις ετοςοά(] αἶωπε εἀοζευπα Ιάβα ΜΕ. 

χαχὶ, αρρεπάεηῖες εἶας αὐπίρης 1παἴχες, Πεπδῦ 
/ νο" / / λ 1 / -. » ς : αλ 

θεα αρτήµατά τε, λίθνα χντα καὶ χρύσεω νδορε Ἰαρί]ιος Ε1β]ες απχεοδαπε, εἴ ΡΕΙΠΙΟΙΕΡ 

4ο «ατεπι]ῖς αὐῖ απηηιῖς εΙησεηίες αραιά 

ποαπε {αέητα ας [αστ]βεῖα ργἝρεηζεθ, εν) 

ζαηῖθ τς αυαπα Ρα]ολα[ηίηα Ψίναητ 2; 4ἴ 0 
Ἱποντεπι οῬιεταπέ, «οΠάΙεπίες {ας{19 1ῃ Ἰρουὴ5., 

6οίερεβαπτ. Αϊ α] εἶἴσα ΕΙεριαπΙπαπα υδέ η 

ο Σεβ 

οικὰ, λλες ὀρεσψεει:. 

παντος, Ὄνρε-ς 

ο πεος 
ο. 

ων σάθὰ 

{ησο]απξ, αῑοᾷ 146108 Ε5Γε ΠΟΠ σεμ[εαπε, ἐἴῑά Ὃν | 

σοϊπεἀυπῖ. ΝεαενεΓο στοςοΚΙῇ νοςαπεσ; 

οιαπηρδῶ: γετΗΠῃ 1οηεφαρρε]]αγετε «τοσο! αμ
 

“ 

«4δ., εχίραα ἀετξ τά 

5 Τγνεται πο. αἱ ος αὓξει 4ο. ο Κνέει ἄν. να]βο οπ1Ες πε], Φα Ίπι θηρίον 4ο}. }1µ4:- ως | 

λέων «τοῦ. οἵἳ πποχ. Οξ,Ῥερκέσωτοὺ θχζθιρδίε Ρο))ηκ Ἡ5 61. 

ὃς ο δν ας ΙΑ ας -.ϱ Τροχίλος 7 “γεῦι ΟογΙπέδης. αἱ Ἠαες οχίεή 

«4ῆ, εἰ αΏΠ. 3 Λιῤωτὸ «γε. Σά, εἲ ΏΙΟΧ ἐσθέντες ΟΙΙΤΏ «4Ιᾷο ατοῖο ας: ἐν έντεο . 414. η Ἠαῦει . 

ΤΗΤΏ προσθίους «49. Ῥαεί. ο ΜΗ. ώ. Ῥαμ/.., ταρικεύσαντες ιά. ει στα. 

9ο, Τὸ ὕδωρ τῆς γε αἰθῥίης ὅτο.] Οράπιο ηπες Ο/, δ/- ἄαπης ἂε Απίπια], ντα» 95.» τί ἄϊθῆοπα ποπηίῃῇ1 μἕ 

ΗβήΗ5 νἷτ {ππππμς., Ἐχετοίτ. 041. Ῥ. 914 Εχ πί- Ταῖβ. εἰρηναῖω καὶ ἔνσπονδά ἐἔσι' αυεπιαάπιοάὕπῃ ἆε { 

 στος έχατπα Ίπ. 4.ὐ15 ΠΟΣΑ» Όμς ν. 11. πρὸς μὲν τοὺς μὸ ἐνοχλοῦντας ---- εἰρηναῖά βοιε]ε οἳ Ῥ]]πίο ἆς «τοσσᾷ{ἶ πο 
ταΏῖοπε εξ οαμείὰ τεροτίς» αὐίρηςε μΙάσΤη πΙΠΙ] 8 (γο- τοῖς καὶ ἔνσπονδά ἐσι. εἴ ΧΠ. 19. (εἴοτηπῃ Τοπ Ψος- 

0010 τηδις "τι επι πια οη. δεῖ ἵη ἀίδρι- ῬηἩ αριά «πἱ/οίεἶείκ» «4εἰσημη εἳ αἰίος νατ]α!:. 

χαποπς οἶτς οχαπιθ., πο αιὶά Ῥιαοῖε ορΙΠίΟΠΕΠΙ αὔθι- αίλον {ο ΌηΕ» εχ 60 ΠΠΟΤΕ} ο Ποπήηα αρα 

ΐ 

ἕωθε, ὁ Η. «401.. σαῖετὶ ὀφελεόμείο, Μύριος 4). ᾗ 4. 4. Ρα. η 

“ο . . ; 

δίης εβ]ματ, πιοπιοῖ Ἰππιείβετθ, ΄9οἱ8 Ὃ νόν- τοιπήπαΜοπίς ΡατοχΥἴοΠᾶ εδ[ε {οἱσπε, ἀοσοπίο (0413 
Ρα. Ἠΐπο ο]ατίσβπιε ἀει]ναία, εχ ΠΠ, Απΐπια 

α4ροπᾶπι οἴθηϊοαιιο πιαρ]5» 4ΜΟΠΙΑΠΙ 
πἱπιαϊ,π, 1ο. ἨΠίο, Λπίπι,ΙΝ. Ῥ. 901. Αἴπυε Ἱτα {ο ρε οοάϊσέν. 

παοζῖριᾳ Ίαπο ἵπ ᾿Ἐώθεε Ῥεπο Ἀαροι, «ΣγογεμηΗηίημο μθοσαϊε τά, 37’ 
τοπι νοςε ἀε[εβα τερταε(επίαπτυσ. οἱς {οηθίε: τὴν μὲν 19» 33- τοᾶ ης, 

.ω ο ν ω ν ο Ψ Ν ΑΔ 

οὖν ἡμέραν ἐν τῇ ΥΠ τὸ πλεῖσον διατρίβουσι» την. δὲ νύκτῳ, 5ο. Οὐδὲν σίνετοι] Τὸ μηδὲν ἆδιρῆσαι τὸν τβὶ ης 16 
ος ὅδατι ὠλεεμότερον γάρ ἐσι.τῆς αἰθρίας... ΟυΙά Ἠἱ5 φίζεταί οἳ ο {ο] ὃν τῷ ὕδατι ἀλεεμότερου γὰρ ἐσι- σης αἰθρίας.. Ὁ 5 Φίδεσα οἱ ρισθὸν, -«4είσημς, ΕΠαΤΙήΠ9 Ἠς 

αὈς]κίο. 
ςσάἰναϊ βαβοπες βασπαί νεπί(αᾳ» ες πείνας 149 1 ο πωσσηι Εεγοῦ, 619, {δη. αἶῖο ἔοπτς ἀεηναια πνον, 

μες μμ νο ραμ αν ο τσ νι νο ορ σα 
-6. Τλῶσσαν δὲ μοῦγον ῥηρίων ὅτο,] Ῥαάςπι 4νἰβοιείε, . 65. Λίνα χυτά] 3Ίνε Ίος, {6 Υ πα] ΙεΠΣ1 
ἷη ἐ πρίηρεπᾶο οτοσοᾷ]ο Εεγούοίμή1, 4μοά νερο πιο- Π εἰ 6Η Ἰ απτυ: λί νἰσιηα ἀεία 
πυή, πα ἰς Γ]ροα/σειτης απέτοιο πριμ αριά Φε. ΤὈὶ ορίπαετ, Ντα σοπάΙτοτίοχυπί αιρροτηπια νε μα 

οτίς εχρεΠεπΏας... 

Ῥ.Ἐ, κ, Ρ. 466. ποππυ]αξις :πβρίςε η΄ 

Ἠ»το. ν. 99. εἴ. οσε ΡΙΗ]ο(ίορΏη. Ρίμτες (Γαβσοτιήι 
1 αάποσπηᾳς. ωίτα Ώπιοη ἵπ οτοςοΦ 1 Ώαο ἀθίστ]- 
Ῥοπε ἀἩὶσοπήςβποί {ρετ]ουῖς εἳ πο[ίταε αεῖατῖς πατι]- 

λος { αν ς ἳ Ἡ σι κ ἳ κλη ἳ | 
Ἠ ζ 

{αμάν ὁ Ἱπέρατα, θνήαπ]επῃ αμ ΑΠ 1η Άοβγριὶ αἱΗς- ΄Ἐτοσμ]ο ἨΝ. Α. πας ο, τα, οβρπασς 
ας οπἱεπΏς ΡΙ48Ι5 ιορἰάϊοτοπι πούχη -ο5{ε το[οἰἀᾷ ος νπῖ» 6,95. ΕἶἴΑῖ Προς ο. εί απο ραΓΤεΠ] ἆ 

4. Δηϊπι, 1911. πιεηΠο ουῖς ΠΠ, Ὁ ποά 4 | | Λι 11. πιεπᾶς ο 94» ἄά φἰιοά 4π αά]αάαῖ, Πο 3 
Έλνεται (μΗρίαΙοπί Ἰρήμίομν αριά 41ῇεη. κ. 9. ρ. μος 

οἵς Αἰγυπζιακοῖς λ4}28". 

Ἱπ. Ἑσμὸν µελίσσης πῇς ὠκροχόλου γλυκὺν ο ο 
Συ χυρκανήσας ἐν σκύφῳ ΧΊΤΗΣ ΛΙΘΟ

ΊΤἰς 

τ8]19 {ροσυ]λιοχος Ἠὶ[οτίαο ἀεβάεΙαΠΙ 2 οΠάΕ/εΗ Με Πποᾷ νΙευπα, απο Ταἱροσηρὴ (εητεητία» πείς 
Φε[οµίμε» Θεπεγως, ΏουλαγΗ, ΡΙΔΕΤΕΤΑΝΕ οείεῖο»» Παιϊεες: πε Ὁξ Έ5τ, σοππποάἹςῄπης τν. 

» 

ΦΔρηγ]οζίης ἨΠετπχας. Α 1 ο φαν ες {. 6.19. Ρ. 279’ ὄει 
ἵτ 44 Ο. δὲ τροχῖλεο] βουι εΧ ίσο, οί ΠοΠΗΠ8- 

«4ΓΙβοιεᾷ Ῥαμ]]ο ππαρίς, αυμαπι οροττευαῖ» Παβος Οἱ), Α 

ππι; γηῤοιείο Ἀλείος, πά Ἐμάεπι, Υπ, Ρ. 189. εἳ «4ε- 5 ΠΟΠΙΕΠ. Ώθε παίτυίη ους ας ὕτυ]η» 1ο 

. ο 

ος, οὗταε Ιοζῦ5 
τήμαῖα αἳ ἀμφίας Ἱλαβταμε ἀοδᾷ γή τὰ 1θ) 
139 1ΠΩΙς ΡΙΙΠΗΦ (γομουΐης ἵπ πἀποϊαξ, κα ηθέ 
61. ᾽Αλλὰ χάμψαι| Ὅυται Οορίοτῦπι 1 ρα βν. : 

. ὡς βιώσει μθη 

τς 

.” 

Όυα αΠμτατε ἀθ]εδίαιις. ΠΙΠ1] οπιΏΙπο ἴΤοῦ μη 4 



Ώς ο ναιῖα ορῖαϊο ος Ἠϊρροροίάπιμς εξ Ίηεςῖ5 εε {απ λΗ}ο[ο 
Ρήεε εἴ απρα]]ία ετ γηἱραπίετε ει ρποξηῖςς. 

εΥυτεκΡΕ τις ἰ ἆἎρ 
911. . 1 . ο 3 ο Ἂ / : . ον . 
ΠΠ. ϱοπετῖ ετοσοΚι]οτυπα, αποά αρπά 605 1Ώ {ε-. αὐτῶ τὰ εἴδέα τόισι παρα, σφίσι Ύψομθοισι χῤοχοδεί- 

. ὁ ὃς 5 . ον ο» ς ο» / 

Φίδι οἱρπίτις, 1ρδοτίπῃ ΕοΤΙΠΕΙΏ σοπιρᾶϊαΠ- λοισι 3 τοῖσι ἐν τῇσία|μασίῇσι, Αγραι δέσφεων πολ- 
7Οἵε5. Ίος σαρίεπαΙ απ Ππι πιη]ία εξ οηπῖ-6ς λαὶ κατεσέασι χαὶ πωτόαι" Ἡ ὃ ὢν Ὁ. ἐμοίγε δοχέει 

στ ΠΠ, «μπι Ἴαροτα, Ἐ]ανίατί]ες  νετο εαιῖ 1ῃ 

79 νι]ραπ{στε». σι εἳ αἰῖα νο]ηοτῖς {αστα.,. ποπη]- 

1ηοςῃ 6οπετα, λος, αὖοὰ τπαχίπ]6 π]Πὰ ἆ1ρπαπῃ 
χε]ατα νἰἀετιτ, {οτρο. Ἡδἱ τετβιπι {ατα 

«επά Ἱ]εσοργας Παππο. οἰτοπιπάθάστιτ, ρετπιιταῖ - 

Ἠαδεηίςς. 

σ2αϊῖ εκ εο ἄτε[ιδιο Βαπτ 1ασυ]α τα{α. 

εδ[α εκ οπηπίρης Ρἱ/εἴδας, απὶ νοσαϊατ {ηια- 
πποῖας ,, Αι πε. εείαπι. αηραϊ]ίαπι,. Ἠος Ρρί[σες 

"έξητας εΡεΠΙΠΙ Ρεττατα αἆ 905 σοπιπησαϊ, απΙῃ- - 

νατε, αἴαπε 1η 1]αά ΡαΤΕΠΙΕΙΠ Ῥομετε:. εἴ «ια 

1Ώ τβεαΙσπα Ώάππεῃ.» Ίρ5ε ἵη Ιαῦτο Βιπηπ] ΡΟΙ- 
εε]]απ1, απεπι νῖνατῃ τεΏθῖ», γειρεταῖ; εα]μ5 

ἀξιωτάτη ἀπηγήσιος εἴαι, ταύτην γράφω ἐπελὰν νᾶ- 
τον ο ιὼς διλεάση περὶ ἄγκισρο» μετίει ἐε µέσο τὸν 
ποταμό αὐτὸς δὲ ἐπὶ τοῦ χείλεον τᾶ ποταμᾶ ἔχὼν 

δέλφακα ζωὺν, ταύτην τύπ'τα ἐπακάσὰς δὲ της φω- 
΄ . » - ον / ΔΝ λ / 9 3 } ὰ 

νοσεπα «Γοσο(]ης αμάίθης, Μθτ[ας. Πίαπη ἵεῃ-ΖΟμής 6 Χροκόδειλος Ίεται κατὰ την Φωήν' Έτυχών 9ε 
ἀῑτ, παξξιδαςε ἴεγριιη ἀενοταῖ» 1Η νετο ἴτα- 
Ώυπι. Έτ ρο[[θαφαπῃ 1ῃ ἔθτταιη αἰτταξτας εδῖ, 
4Πῖε ΟΠΙΠΙ4 6ἶμ5 οσυ]ος ΥΕΠΑΙΟΙ «ῶπο ορρ[αῖ. 
Ἠ]ος αξξο,, «οεῖετα ξαςῖ]ε {Πο «οπιρτεμεπάζησ5 

πῷ γώτω, καταπίν" ἃ οἱ δὲέλκησι, ἐπεὰν δὲ έξελ- 
χυσθῇ ἐς γῆν πρώτο ἁπάντων ο 5 9ήρευτής πηλῷ 

χατ᾽ ὢ ἔπλασε ἀυτὸ τες ὀφθαλμούς. τᾶτο δὲ ποιη- 

σας, κάρτα εὐπετέως τὰ λοϊπὸ χαρώται'. μὴ ποή- 
Α ο Ν / ς ϱλ«{/ ς / . 

3 ω 5 5 | : Ί 4 οἱ ῇ8δ- 
Ρίαδα Ῥαρτειηϊίαπα (ιοτ]. {απτ, 1η. ὁθίθτα, ΛΕ-ζοσαρ δὲ τουτο» συν πτονῳ, Οι 9ὲ ἰπ' σοι οι ποταμοί }ο: 

ΦΥΡίο Ποῃ {ασγΙ». ἴα]επι {ρεςίεπ παϊΙταπιαιε 
Θπαάταρες εδὲ., Ὀ]Πάίς ρεάῖρις., 

πηρι]16 Ρον]1η]ς, Πππο πα[ο, εαίπα Ίηρα, εΧεζ- 
Το ἀεῃῖες «ο/εηίσης, εουἶπᾶ σαιάα εἰ νοσεν 
πιαρηιπάΙπο πιαχ]παὶ ζαιΤΙ, ἴαπι «Γα5[9. σοτῖο. 

| σΙρηη- 
ΤΙ Ῥταίετεα 1Π Ώπνίο Ἱπίτῶ, αᾳυος {αςΓαϊος 
Εδίε αἲριταπέητ.  Διριιαηζατ εἴῖαια {αστηπα 

ον « ο 5 ον δε 

μῷ μὺ τῷ Παπρημίτη ἱροί. εἰσι»..τοῖσι δὲ ἄλλοιαι 
: ἤ 3 : ο γ ἳ 2 ΄ 

«Αἰγυπτίοισι οὐκ. ἐροί «Φύσυ δὲ παρέχοται ἰδέής. τοἰή- 
ώνεὰ / σαν δν ς σάς ο ὼν 

9ε' τετράσ κ) ἐσ, Φίχήλω :οπλαἰ βοός» σιµον» λοφῶν 
” ο . .. 3 Χ ϱ/ 

χο ἵππε, Ε χαυλιέδοντας Φαμον, δρ ιππ8, κά 
Ἱ ς ω ς / α Λι 5 

»βοφωνήη' µέγάβος, σῶ τε β85 ο µέγιςος τὸ δέρµα ὃ αὖ- 
ασ. 

τὸ ἔτω δή τι παχύ ἔδι, ὧσε αὖε γθομίνε, ἔυσὰ 
Ἀ ποιέεσθαι ἀχόντια ἐξ αὐτᾶ, 1 ήηού]αί δὲ καὶ ἐνύδριες εν 
τῷ πόαμῷ, τὰς ἑρὰς ὕγηνται εἶναι,.νομίζεσι δὲ 1. καὶ 
πάντων (χθύρν τὸν καλεύμενον λεπιδωτὸν , ἱρὸν εἶναι» 

αἶαπι Ιαςγος ΊΜΙΙΠ εδίε:. εχ νο]ιοτῖρις γετοθσχαὶ τὸν ἐγχελὺν. ίρες δὲ τέτες Σ εναι τὸ Νέίλβφασί 

Ώε Ῥηωπὶα., απαπη εαπΙἆεπ] ποῃ ν1ά1 ηΙΠ 1π Ρὶ- 

εως, ως αἰλῶς Ἠοϊορο]ίαρί, αμήν ας ἴαης. ἆεπαπαι απάπι Ῥαΐετ εἰ ἀεσεσῃι. 19] 

ἁπμσρ σοἱοτῖ5 Ῥατιῖπι απτεῖ, Ῥασιη τηδεῖ, 
ππαχίπια εκ. Ρατίε «ΠΙΑ Παρίτα απ ΠπαρηΙ{ι- 

ΙΠΙΠ]. ποὮ Πῖ γεηῃιη]]ε, Ίος, εχσορίϊατε », ε 
Αταδία ΡτοβςΙ{σεπίεπι ΙΠ. ἵεπιρ]ηπι Φο]ἱ5 5ο- 

Φο]16 [επρΙο Πηπιατε; Πς απἴεπῃ βείίατε: ρτῖ- 

ῶ) ἳ ως ο. 2] ον ολ : 

καὶ τῶν ὀρήθω τς χαλώπεκας. σι δὲ καὶ ἄλλος 
ν 5 Ὁ νο { ο . 3 3 ἃ- νο 

ὄριις ἱρὸς, τῷ ενομα Φοῦιξ. ἔγω μέν µη ἐκ. εἶδον » εἰ μὴ 
ο ο ορ ὼς ν λ / 5 ο 

ὅσο γραφῇ” καὶ γὰς δ καὶ σπάνιος ἐπιφοίᾳ, σφι, δἱ. 
κ ης 

ἐτέων. ὧς Ἠλιηπιολίται λέγεσι» α«ο]ακοσίων. Ἰ. ΦΟΙ- 
να ᾽ “ ’ ἆλ σι τα πω ' τν “τ ο. ώα εἰς, Μο: .) ὰν ὦ : 3/ 

Ίδεατο αβιη]Ης «δε, Τα]δ ταπειδαε εδοοτα 9ε τότε Φᾳσι» ἐπιεάν οἱ ἀποθώη ο πατήρ. π ἐσα 
δε, εἰ τῇ γραφῇ παρόμοιος, τοσύςδεχαιὶ τοιόςδε' τὰ μέν 

αν / να ο ων Όλο τα Φον ονὰ 
ταὐτου χρυσέχομα Ἐ. πἹερῶ, τὰ δὲ, ἐρυθρά; ἔετα µά- 

ς . . . να ΄ ” ια. η ο . ; ς / : Ἡ : ο. ο 

ἄΊπε Ππήπιας απ], Έππι αἰπηῖ, αποά ΄λισα ο αἰετῷ περιήγησυ οµοιοτάτος, χαὶ τὸ µέγαβος, 
ων λ ' μα / ὧν ως Ἱ τῶτο δὲ λέγεσι μήχανασθαἰ τάδε, ἐμοί µε αὶ πισα. 
ύ ον ὁ λος ! νὰ εν ως ’ 3 

ο. το Ἡ αμα ἐφές λε α[ὀἰήςορμεώμθον ές Τὸ ιρον τ8 ΗλίΕ χο” 
ατα Ραϊζείη,  αΠεΠη πΙΥΙΙΠ οὐνο]νίε, εἳ Ἱποδλάγοες εξ ἡ βιη κ ον 

μίζω ΤΟΥ ππαιέραι φεὺ σμύθνή ἐμπλάσσοήα , καὶ)άπ]εμ 
τα : ' α ο Όσα ) ως / ν 6 ο» /) 

ΙΩΜΙΙ ΙΙΥΙΤΗςΡ ΟΝΙΠΙ ΠηρςΙθ. αμαΠίΙΠΙ 156 ΥΤ8. ΗΠλιδ τῷ ἱρῷ. κομίζευ δε Βτω' πρώτο Φσμὺρ- 

Γεια, Ροδῇε:. ἀεῖπὰς Γετεπᾶο ιά ἐχρεήτὶ: 
Ίος {αιῖς αχρειιήπι, τα ἀεπιῆπι ΟΨΗΠῃ 6χςα- 

ο Ρᾶτισ 

/ , ( { ὰ. 0ἱ 

νής ὤὺν π΄λώσσευ ὅσον τε Ἡ δυνατος ἐσι φέρευ" µέ]α δε 
πο ο εκ” 2 αν Ἀλεσ- ο α πειρᾶσθαι αὐτὸ Φορέοί]α" ἐπεα) δὲ ἁποπειρηθῇ» ἔτω δ)ῃ 

- : : ἡ λ τρ ἁ πας . κοιλήγα]]ά, Τὸ ὤὦον τὸν παλέρα ἐς αὐτὸ εντιθέαί: σμύρν 
ο ο ο δε 

τα Ὥοῦει οῦ, 7,  Ἔμονέ Αηιῦ, 7. Πδοή. τος, Ψἱάο «οπου. {ωρα ο ο3. ἔμοι δοκ. 1. νδ. Ῥπη 
ο [14η νῶτος ὑὸς «4γεῦ. 7, συὺς «44. Ρατ. Β. . ἆ "πα ηλες οπήπάπε 2 ἄγεῦ,, αὐῖ εἲ ἑλκύσθῃ. ε ΙΜ. Απ. 
Ίασ[. οι ο ὀηρευτὴρ «Ιά. οἳ «4γοῦ. 7 1πά. |. 
Πατρήμίτῃ -«4ποῦ. 6 Χανλιῶοντο, Φαῖνον οὐρ. «{γοῦ. 
νη]ρο: α1 καὶ τῶν 19. 
1Η. «45948. Ῥυρετίοτα αἀεὶρῖε Τδεγι[βέης Οἱ. χχχπι. Ππο, 
ᾧ Πτερύγων «ποῦ. . ο ᾽Αιετῶν «τοῦ, 71μά, {ᾖ 
249, δ., δυνατὸς εἶναι 1. πλ. Βπε[. 

Ψφβ]ἠς Αταδίοις, «Ίσα ζα)/οηςΜ] Ῥαπί]. 1, ν. ο. Ρ. 
ζΟ. Ιροκοδείλου» απ ζει Ιοπῖρις Εη]ε[ε Ἱασστίας, Ώνα «ερ- 
σαΐους κροκοδείλους, Ἠτὶ τν, 192... ἴεδιατίκβπια ΟΟΠΗΙΠΙΑ- 
ἴααια τος Ερί ἃ ὦ, Άοεῥαγίο Ἠιοτοζοίς, Θ. τ, 140. τπτ, τ. 
ΡεἸοόο,. ... 
τς 6, Τῷ Παπρημίτη] [η δέηπ] θθσς πθαῦς εΠῖπι οχ Πά- 
ον {5ο Πρπρμίτης ΏεδΗ ροΐοςε: πιο]ής ἴρςο ἵπ. 
νά 7 «. τό5. Πωπρημίτης., ΤΠ Πωτρήμις οἳ Πωτρημίτην «ἁγῶ. οἳ ἐπα, οκ αββπΠιαάΊπς Ἡτιδτατηπῃ ἀε[σεπᾶς- 
Της απεπιαἁπιοάσπι /ὁρδαρ] Πάπριμις πόλις Αιγύ- 
του ο πολίτής Πωπριμίτης. Όερει εἴ ηαπο Ηιρροροιαίηϊ 
Ποια εἴ Ῥποθπίςίς ἀείοτίροποπι ᾖΣ]ογοίοέως ῬοιΠί- 
Ῥεμιο Ρογρζητίο ἵπ Εη)οΡὴὶ Ρ. Ἐμ. κ. Ρ. 66.0, Ες 
οπέρευ. ο 
79. Ὀυρὴν ἵππου] -4γἱβοῤεῖος κέρκον ὃ) ὑὸς Ἠιβου. Απ- 

πια]. πι, 7. «ολο Τα. ΤΝ. Ῥ. 993. οὐρὰν. Ῥλλ λος, 
αμήοισοῃν 31Η εοπρίτοπε εἰ ρετοσηϊμαίοσαπι οὔίετνα- 
ἀπ ΙΟΧ ξυσὰ ὀκότιω» Ὁἱ γά/πε θαβ1ᾳ υἶγσπε 1 αηϊ 
πο .. κ ας ἔ οὐτοῦ. Οοπΐοτ 
νο μΩΣΗ ΧΗΕΓΟ7. Ῥ. 11.1, ὃν 14. εἲ ἆθ λεπιδωτῷ αᾱ- 

ο ο ος πα 
υ. εἰδον. εἶ Αθ)» 4 νο ἵν «Ἀψ ' ; ς 

ραπι Βωγῤῤῥαἒς Ίνα ἵω Ἡρ αν ος 4εῦς 
ἆήνδε, πλὴν λόγῳ κλύων Ἑρωθῃ ο, λε 5. Οὐκ οἶδω πρᾶξιν 

Ην. 68ο. ΤραΦη  Ἰδοῦ ραφῇ τε λεύσσων. Ἰά6πι τοα- 
ὧεα αυοαυε πο καὶ κλύουσ᾽ ἐπίσαμαι. Ετῖρῖ: 

9ο. Ἔσι δὲ, εἰ τῇ λος 16} «ο νο. 
ολ ο ΜΗ μις π παρόμοιος π]]απι ατης 

θυηαε(ᾷοποπι νη]ραῦς, οὔπα τος ἀοξήδβτηϊ νἱχ] οροσαιη 

κ. Τοῦ Ν. Φασ. εἶναι Ῥαε[. 7 «4118. 4γεῦ, 

14. ἵν. Τά, Ῥαγί. δ. ου Γά4.» Παπριήμίτη Πή. άθλιο 
ὁ ΙΗ, πχ. Ῥαε[.: «4, οἳ εδίεΓὶ ποιέεται. ᾖἵ «4. ή.» 

) Φοιτῃν «ἱά, «4γεῦ. 7. Κεπῃ., Φοιτὸν Ῥα5[. 
«ση Ίκεην 7 1πα, }αῇ]α: ἔσι δέ οἱ «ἄγεῦ.» νυ]βο ἔςι δὲ ἐν τῇ” 

ὁ Τῃ σμύρνῃ «γοῦ. τῆς σµύρνῃ }1πά,  «ᾱἱή. 7, ΙΚ. γοῦ- εἲ -α- 

ανὶ βιομ]οίας Ἱη[Ππήειπε, Πποξμτα Εαϊδία ἀπήτοτ,. Ίνε-- 
ανίε» οἳ ρτιάεπίει ΙηβΕάἴυς ἑδε, Ῥ]οεπίσσπι α{ε Υ 
Ὠπι,, αἳ ΠΕΠ ἔσι δὲ ἐν τῇ ---.. Όμαε αρία ετ Όεπα {μΠ-. 
ἅα ποι ΕΓΑΠΙ, Χρυσόκομω τῶν πτερῶν 90 Ἱπίητῃς Ρτο- 
τοέτα εἰ ἀαίεπποπο νιτὶ Οε1εῦ. εἰ 64. ααδοτιταῖτο {1πέ. 
Έυπι αά1.. Ουοά { νετο 5 4ε νοςα σρδίατ. ἵπ ανίς Ρί- 
ἅχηνα 6οπ{επῇΠο τερεῖείυτ. Ιζἐκέραςὰ{ μὲν τῷ πτερὼ χρυ”. 
σῷ κοῇ πορφύρᾳ «ερί]]ες ζαἡ«τ, ρ: 515. «φιλε παγγα- 
74 ΑΡΗ 116, αἰγί Γηήσογε εἴγοα οο]]α. οεέεγα ῥΗΗ”- 
βωγεύς. εκ Λο] ῥταοίοπρῖο. Ρ/πίμς Ἡ. Ναῑ. κ. 9. Α 
Ποτήπι Ίος ΏύΠΟ πΙΠΙ] ΤΠοΓΟς. Περιήφησις ἔουπιαπι εἲ 
ἀΙρεπτει αἶης ἀε[οτιρᾶοπεπι εχρτϊπής εκ ή νεΙΒΙ 
περιηγεἴσόαι. 419 ἆς Ο/. Φαῤμα/[ζας ἵη ΦΟΠΗΗ. Ῥ. όδ., ο 

μα τσκῶς Ἰ. Πε βετρυ/μς απ Ὁ. Μοτο κ. Ρ: 
που Πάρσηι τ οσκι ρα. ο 

08. Ὅσον τε δυνατός. ἔσι Φέρευ] Τά. Εμ 
Όαπις αὐοά ἴπ ζεΙοοῖ δυνατὸς εἶναι 1Π6δ15 τα ο: 
τησ, {θγπιοπῖς Ἱπάο]ας τε[ριε. “Ουρ ιν ο 
Ῥίας πιοπιῦταπας οοΏρ]ηΣας.. Οοπίες . ή το ο 
6ΠΙΊ1 16, Φέρει τὸ χάσμα ήνῳ } ως 

οὕτως ὦ μαι ὃν ἔργον Φέρων» { ο ο .- οπἱρὰ Ηστατίο- 
τυπα: {μεταῖ Φύρει τὸ χάσμα οσα φ] λος 
ΟΡῄπασπο Ίπρεσια τεία «ΑνΗΠΙ» 410 ος Σο 
ἔοσοταε, Πορούρ ἀαίετοπά Ἰπ8]σαι.΄ Ώε Τας)// Απ. νι, 98. [μή]ᾳίο ΄Ιωήήῦσε ῥοπάρτε, ν]ὰς απηῄσαπι ΔΝ. Πεύη: 
«οι αγσευ! ἀῑδρύταΏοπεπι Βγ]]ος. Ερίβοίι Τ. τν, Ρ. 
ὅ10, ὅτι 9 δή 
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ο ο ο ο Ὁ 
4 δεὤλλῃ ἐμπλάσσεν τῶτο, καθότι τὸ ὧδ ἐγκοιλή-Ι Ῥαϊτϊα ονὶ αχίπαπ]εῖ ραΐτεπι Ἰπιπ]ε, ΘαΠΙ ΡΗΤ.. 
γαρ ἐγέθηκε τὸν πατέρα. ὃ ἐσκειμέγε δὲ τ πατρὸς ,γί- η ἐν ". τν ας ο. δει αι ποια τς Αναπλ ος  ΊΠΡΟΠΙΟ ρατεπίε οβαξειπι Π5, 00: 

λα μα ο ο ο : . ο κ αρ εν. ΑΕργριυπί 1Π ἵοπιρ]απῃ 9ο]. Ἠσδε [ασεῖε 
Τόν 66Η λεγεσι ποιον. Ἐσι δὲ ο] Θήβα» ΟΙ ὀΦΙ15 Ίαπο ἄγαπι σοπηπιεπποταήει Δε εἶτοα ΤΛεΡάΣΤ4 
ἀνθρώπων ἆ οὐδαμῶς δηληµωες’ οἳ μεγάθε έωτε μι ἍΊαπι [πο {ετρεμίας, πΙΒΙΙ οπηπῖπο Ποπηπιο 
κροί δύο χέρεα Φορέεσι» πεφυκότα εξ ἄκρη Της Χ6- Ἠοχ], ΡΗΠ]ο «ο{ροτε, ΡὶΠῖ5 ρτ 1 εογηΙθῦ5, 
Φαλῆς, τοὺς ἀ ποθωόντας «)άπ]εσι ἐν τῷ ἱρῷ τῷ Διός ο [Ηπηπιο οδρίτθ επατῖς: αιιος ἀεβαπξξος 1η 197 
τότε γάρ σφεας τὰ στου Φασι εὔαι ἱρούρ. Ἔσι δε σα οΙς ο. μας .. ο νι ὃν 

λα κια πισνκἁμα μή τά ος Ες 
μενόδ' καί ε» Τ8ΤΟ το χὰριον λθον πυνθανόμένος ιό» πα α 4 ) ῇ ο ηί νο]υστῖ- 

| τῶν πτερωτῶν ὀφίω" ἀπικόμοος δὲ, εἶδον ὀσέα ὁ- μι μμ αρ ας ἕνα ρα . τος πο : ο Ῥμ8. Ἐο απππι ρετνεηῖ, οσ/α Γετγρεπίαπι 81ρ6᾽ 
φίων, καὶ ἀκιώνβαρ' πλήθεί μὲ ἀδύατα ἀπηγήσα- οι {ρίπας, πηπ]επάϊπα {αργα πποάππι α επᾶΙ" 
σθαι σωροὶ δὲ ήσαν ἀχανθέων χαὶ μεγάλα, χαὶ ὑπος ΤΑΠΟΗΠΙ5 ρίματαπι αᾶρρε ασθινὶ εταπῖ οΙαῖι 

Φεέστεροι, καὶ ἑλάσσονεο ἔ ἔτι τούτω πολλοὶ δὲ Ίσαν 5πιασπϊ, θὲ Ιῖς αἰῆῖ αἴφιια αἲὶ πήποίας, Ἰηβεῦᾶ 
οὗτοι. ἔσ-ι δὲ ὃ χῶρος οὗτος, ον τῷ αἱ ἄκανθαι κα]α- ΏΠΤΠΕΤΟ. Ενι απξεπι ηὶς Ίου», 1 {ρίπ8 ας 
κεχύαται, τοιόσδε τις ἐσβολὴ εξ οὐρέων σευῶν ἐ,πε- {9 18οεραπ, Ἠαϊαεοβπιοάϊ: εκ αγξεν ας 
δίον μέγα” τὸ δὲ πεδίο τουτο συνώπΊει τῷ Αἰγυπίίῳ μον ο λος Αεσοως. 
ος / 3 α/ ανα ση νΝ. / 9 . ή 

ο σσ σα αν τεμ σου τν Ἱλιηίς βαν. ἷη ΑΕ νοίατε» 1 
ης ᾿Αραβίης πέτεσθαι ἐπ᾽ Αἰγύπ]ε" τὰς ο ἴθις τὰσοο / πα τος κε ανα εἰς αἆ Ἱπργεδίαπι 1]ας. Ρἱαπϊεί οσσυπτέπίθ 
ὀβήθας ἅπαντώσας ες τὴν ἐσβολὺν ταύτης της χὠρή Ἅανες ἰδίὰεδ, Ποη Ῥετπηίίοτο, [5 1ρδ05 ἵπ 
οὗ παρίέναι τες ὅὄφις, ἀλλὰ κατακτείγν, καὶ τὴν ζ. Ἰρήπιεις: αἱ οὐ 14 ορυς 1ΡίΠ πιαβΠΟ 1Π μμ 
Βι διὰ τοῦτο τὸ ἔργον τετιμῆσθαι λέγεσι Ἡ ̓Αράβωι τε αὐ ΑΕργρις ασε Αταρες αἴαπε ο η 
μεγάλων πρὸ Αἰγυτετίων. ὁμολογέησι δὲ καὶ Αἰ- Ἀτεπρις εξ 1ρφ ΑΕαγρηϊς, μάσίχεο Ἡ α 
γύττιοι δὰ ταῦτα τιμῶῶ τὰς ὄριθας Ταύτας, Εϊδερος αν ουν Ἠοποτεία εχμῖρεσε, ΄ Ελις Ἂ 
δὲ 1 τῆς μὲν ἴβιος τόδε' µέλαινα δενῶς πᾶσα, σχέλεια ον μας ο. Ἄπρτα τοτα γομετησητες μα γω 7 / πια / ο οταθς Ἱηατ ταῖς, το[το ππακΙπαα ο 
ὃε Φορ ο αμ. ο δε ἑταμαλιγα επΊγρυ: Ἱηοάμαι ἀἀίησο, επάεπι αμα οΓεΧ ππαρΠὶ η 
πο» µέγαθος Κ ὅσον κρέξ. τῶ μὺ δὴ µελαυέων τῷ  ἀῑπε. Έτ µῶς φαϊάσπι {ρεσῖες εσε πριαΤ δν 
Ἰ µαχομφέων πρὸς τοὺε ὄφις, ἵδὶ ἰδέη. τῶν δ' ἐν ποσὶ οί οπι {εἵ εητῖρης ρήρπαπί. ΔΑ: ασ 
μάλλον εἰλευμόων τοῖσι ἀνθρώπόισι , (διζαὶ γὰρ πι δήΦΟΟΦ 59 4Ώτε ρε ε5 Ποπη]πῖριις νεπαπτηΙ ο. 

ως ἴβιες) ἃ ψιλὴ τὴν κεφαλὺν, καὶ τὴν δειρὸν πα- (παπι ἀπρ]ίσες 1Ρίάεθ {απε). παάσπι ζ4Ρ η 
νο ν ν νο ας τοσα σοἴσπι, Ρρεπη απάἀιἀς, ρτατεί « 

σαν νυσής πομμη πλην κεφαλής» καὶ ο τη «κε ρυε εετνΙοείπαυε, εἴ εχιτεπια αἰαίιπι εἴ πᾶ- 
ο» κο ακρῶ τῷ πτερύγων, καὶ τοῦ πυγαίω ᾱ- μπι; Άπς οπηπία οπς ἀἰχῖ βΙηῖ νεἰγοπιεϊ΄ 
ἈρΏ" Ταυτα δε τὰ εἶπο πάντα, µέλανά ἐσιδενῶς το: πῖρτα ετηία γετο 6: το[ῖγηπῃ αἰιοα ον | 
σκέλεα, δὲ κά «πρόσωπτον, ἐμφερὶό τῇ ἑτέρῃ, τοῦ δεβ»[επίαπεα. 5ΕΓΡΕΠΕΦ Ῥοίτο βριτα αμ ο 
σφι Ἡ μορφη» οἵησέρ τῶν ὕδρων. πτίλα οὲ οὐ πτε- αι αἱα5 ον ιν βετῖῖ 18 Ἶς ή, 

βώτὰ φορ» ἀλλὰ τοῖσι τῆς πυκτεβδωό πτερεσιμά- νο βοταοης οοαο Ἱπη]ος, Ἠαδί πας ορῃ 
λιγα. κ εµφερέσατα, τοσαῦτα μὲ )ηρίων πέρι ἱρῶν ρ Ποσο ές λαο λην ᾖ- 
εἱρήσθω, Αὐτῶν δε δὴ Αἰγυπ]ίων, ὁἳ μὲν περὶ τν σεἰ- ο. τος ία ρα νπίυι 

ΕΙ Αἴγυστω οἰκέθσι, μνήμην ἀνθρώσων πώντ ωνβὉμοπήπιπι πηαχίπηε οχοτοσπίςς, {[ηπε [οτε Ε0΄ 
ἑσασχέωτες µάλισα» λογιώτατοί εἰσι µακρῳ Ῥ εγω τήπι, 1 «ποτ 6Ρο γεπὶ εκραΠοηι 
εκ παπαννρε ας ον πρ - στ | ὄ 

-- 

να Δῦοςέ 4γοῦ. ΣΕ πιο ἐνριλήνὸς 4. ΤπΙσΟ «γορῦ. εἴ κωπ’ ὅτι «44, που ηπιπια]. ὐ 14. 411. Ῥας/., ἐγΗ" 
Ῥανῖς, Β. «ἱά, Ανοῦ, }. Άρη, . ο ἡδοα, νξ βαν, μῶν «111 οἳ πΠ] ποι μαρεπε. ο «49. ΜΗ. τοῦ, Ρα." 
οὐδαμῶ νιηρο..  ε Τῶν πτερωτῶν ὀφ.» πε ριαεροβΏοπε «4γοῦ. }1μά., ἵπ εᾶ, πτερωτῶν ἄεβτ ει ἄεχ., αμοά Ρα 
εἴα]Ι1 Ὄεπε {είναῃέ οι]πι {ἱῇο Μος ὠπικγόμενος 6ἳ ἴδον «4γοδ. } ΜΗ. 49). Ἰέε, Ῥαε/: «4γοδ. δ16βΖ. τπατβ., ἐπὶ 401 
ει Μάο, 6 «Ἠ. Ρας. {ν., αἰῖ ἐν ᾧ- ταπα κατρκεχύδωται «4γο. 7 να. αὐίάεπι ποϊα]]θ. ὁ Ώείτ 4γοδ., 1 
Ἠαβες πιαϊρο,  Η, Ρα; νο. ἀπ. ΣΟ. ἐκ ηἷς μὲν ακα]αι. ᾱ Οίας, οήμεδων. { ἄγοῦ 7 4) εν 
μακοµένων Ἔσι/. Ἰήεί πι Αὗοςεσίπιοχ αἱ «4γοῦ. }1μά. Λα. π «4. 7. ἄτεῦ,. Κε, οἳ τεξῖς, ὁὶ ψίλη Ἠ, 401 
«αι ο «4ᾷ, 4, Ῥαι[, οῦ ἆσβε 41, εἲ αἱ, οππα 4πτς πυφαίρυ. Μἱάς Τδεοη. ΡΙΟΡΥΙΠΗ. ῥ. 199, τα 

.. β 

7" Δύό κέρεω Φορέουσι] Ἐλιοχπητ ος 6ΕΓΑΑΥΗΠΙ βεπο: εἰ τοι καὶ ἐγὼ ΠΤΕΡΩΤΟΤΣ ὄφεις οὗ θεασάμμενσε πείθό' 
16 Ώξς ἵαπΙΕΠ δηλήμονες ἀνθρώπων, υξ το]αμ1 αριᾶ Οήο- μαι, διότι ὦνὴρ Φρὺξ ἤνανεν ἐς Ἰων[αν σχόρπιον ταῖς ἀβΙΣ. 
0γΙµη ΤΠ, 5ο. 4Πϊοβημε΄ 1Ρὶ οἴτατος. λαο ὁμοιότατώ πτερὼ ἔψοντω. Ῥοττο σωροὶ ὠκανθέων ο] υ8 
εί 4ε Απιπια], πτν αγ. ἐν Μελίτῃ σῆς Αιγύῶτου ἀῑασο- Ἱπ ο, ποΏ εκοθρῆς «{ιῇ, οἳ Ρα. κα, οπαά ν, ΠΕΠ] {86ΣΗΙΠ 1η ΥΕΠΕΤΑΤΙΟΠΕ Βα]κ[α. αάβτπιαῃς σεητ]εΠΙ «ρολομήμη 2. ΙΨ, 16ο, τὸ τῶν ὄθι ο Ἀ ΘΑΙ 
οὔπη Πρ υα ΓΠηροτβήοποπι. Ῥηχο ἐν Μετήλει Γοροίθ- λέγετω. Απιπιση]ις λποώροςς {η ὄγτοτό νοημα” 
{5» «μάς Αεαγρῃ μεὔς, ποπ Μελίωμ- ιτ σσ. Ἡρόσωπον --» ἐπγρυπον] Φ)}ηῥομ] πελαῤώδς Α2τ το, Κατὼ Βουτοῦν πόλιν] ΔΙΑ Ἠαες αἴαιε σό Ῥυτης, Σχῆμα οἰορηίαο [η])ὲς ν ΧΝΗ, ϱ. ΤΙ2 πας μαπ1θ ᾖ- 
μας Ταἱοπας οἵασμ]ο Ὃ ο ο μταας πἰ- ππήΠτζο αὰ τοὔτυπα {ος ον η ζ0. αμα ην ἴπουῖ- 
6: Ίοησε Ιπάθ ΦερεπηγΗοιπα ΊΝΗΙ ο[ἤωπη, 144ΕΠ6 γηπῖ ος 4 ΠΠΠΟΙΠΗ. Εἴσυναη Ἱανος δή ζνίοω Απ: 

Ῥυτηπῃ Π]απα η βά116Π8 {-. τσ. Ἠτερωτῶν {ενροῃ- αιῑε, Μποπμπησης, Ρ.159, εζσηρ]ήτα ἀθνο]υςῖο, ον ἴσπι ἄτυ]υπα πια]ο ργαειοσίοτιΏς ἠγογομήέσει φπαε πίτα οκ {οπο, αῑαπι οομβπίιο Ἱτοτης ΠΟΙΠΟΠ. Ιπάθρῖ2 α 

{εαυυπτυτ» Η1ο ΟΊΤεΓΕ ποη Ροβίμπί. Ἀεβ εταπτΊροα α. {η ΡίΕας α Λο] ομή) Οὐ/ σεν, τε, 9, ΟΠΠ ΟΣΑ. ηῇ Ώμ]ατηπι {πάο]ε αὈ]οιταῖ, Ναϊπαε αΠριες νο]µστος, 41. Ψιλὴ τὸν η ώμοςς (αιεδατασ! 
. Α Ῥλρις . ἡς Ίπ ΑΕ ο α.. τὴν κεφαλήν] Ῥυβα11 αγσυ]απὶ ανν εκ ΑΕΙΠίοριπι Απασησιηε Ππίρ Βγρίηπι ναί: τα[ρ]ςῖτας ᾖδ' δέ, τμ Ῥθις [δο[ είς , Ἠδητος, νοίστηπι πποπυππεητα ἵτα οε]εῦταπτ» ας ἀπ τοι ο αὐο ὅλην µελαίνην βιςῖε, Ρτιιάςπι τν μα τ 

πΙΒΙ] θείο "νατος {[αἶαι Ο. κκκ. 6. | 1Οχ νι ίο ἀερεατ.. 1ρ5Ε ναἴο8 . 9. απ εἴςὶ ΟΠ {πε Ίαροι;: ΠαΤη ρα οἶτσα 4 Ξ ο ον νο ην ον ο παϊες Τοἵα 3) 
βλ Όσιω ὀγάν « νε εδεγεζγάγεην Ὃ ας ΔΕ» οὸ γάρ ο. ὃν ὦ ο Π βάες Τομέ, 4ο. Ρίο. Έυτα συή ἀε[άσιαε, οχ ατυάἰμπιΙ Βοολαγή 409. Μνήμην ὦ. πάντων ] }η]]πε νουῇο ΡΙυτΙΠΟΣ 
οορἠφ Η]οχοροίς, Ῥ. ττ. [.Π1, Τ9,Ρ. 423, ΠαμεΙατί ρος- ΡΕ: Ἰπθηίοπι Πἰβοτῖοί ρεηροχίε Αοἰβίων. ΑΕΕΥΡΑ με ετὶε» αἴηπα Πίς ος (η ήαο ΙΧ», 91. οδΗΕΙδβΙΠΙΤα ΡεπΙοτ]ς 1ηεο]ας ΊοῦΏρε Μ]κία ἀἴουπειγ ἁῑ[εγάσααν ον 

18ης» ἃ ποζτοσς: ον οἱγοὮ περωε αά σ4/2ΗΠΕΠΟΗΗΛΥΟ- Ροϊξ μνήμην ἀνθρώπων πάντων ἐπωσκέοντες μάλια. ἔροι 
μας 2Η 69/42}. περι [ο Η/ηο ἐπογεάμ ων οπηπ Ίδης α]δὴν ΠΕΠΙΟΥΊΦΗ εποο/ρη}ος: Ί]λιις ΕΠΙΠΙ τρ 

αά 669 4446 [1 γαγίονα, σὸ σπανιώτερα, ῥΓαεύεγο: ἐπ 454, ΠΟΠ πά {οᾳιεμΏα, Εεγου. Ἡ., ς. 37: ορ" 
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ΔΕ Ργράοταπι ετα εο’ροτῖς, εἶνμα οἱ ροίμθ 6: οοπηἰνία. Ὦ γ 

αλ « ὑλκ λλωζεωὰς ὠρῤκάς / κ Ν . ο, 3 
εκοε][επιϊσβσα], Τα]ϊ απἴεπῃ νῖεβ ρεΏείε πτΏΏ- ἔς δάπερα) ἀπικόμην, τρόπῳ δὲ ζόηρ τοιῶδε δὴ α χρέ ΤΙΦ 

τΕεαπΡρΕ τέλος τ] 19ο 

ο : ἅ . . . / ἳ τήσ. θΙηρυ]ῖς τλεπ/ρας τπ]άπο οοπΏπεηξΙ ΡΕ” αωνται. συρμαΐζεσι τρεῖρ ημέρας επτεξης μημὸς ἐκάσ-ε, ε- 
δαήῖ {6 νοπ]θδας αιααε ο]γ[τειίρις νεηαη- 

τες {απ]τατεπ], ἙχΙἩΠπιαπῖες ΟΙΠΠες 14Ώ6ΙΟΤΕδ 
Ποπιϊπίδας οπἵτῖ εκ οἱρῖς απαθής αἰαπεας. Ναπη 
{πΠε αοφαί ΑΕσγρι1 οπιπΙαΤη Ποπαϊπα, {ε- 
οππά μπι Δέίσς, ππασίπι 4011 «οἴρότε;, ἔεπι- 
Ῥε[αιαπα αππὶ, τε πΙῃΙ. νιάετατ, Ρεπεβεῖο, 
οὗ πο Ἱπιπυταπίέυς: εχ 1] εΏΊπα πηυταϊ1ο- 

μέταισι ἠρώμενοι τὸν Ὁ ὑγεήῃ καὶ κλύσμασι, νομίζο]ες 
ἠ5ἀπὸ τν τρεφοντῶ) αιτίων πάσας τὰς γάσες τοῖσι ἂν ρώ- 

αποισι γίγεσθαι, ἔισὶ μὲν γὰρ καὶ ἄλλως Αἰγύπτιοι µε: 

τὰ Λίβυαςς ὑγιρέφατοι πώτων ἀνθρώπων, Ἱ ωρέωη 

ἐμοὶ δοχέεω, εἴνεκένο ὅτι οὐ µεταλλάσσεσι α) ὧραι. 

οῦ γὰρ τῇσι μεταβολῆσι τῶῖσι εὐθρώποισι αἱ Ιᾷσοι µά» 
: σσ, ε. - ὃν / λ 

η1ρας ΤάΠα αατατη τοσπα, εάσαι ΡΙ{ΕΓΕΙπη ἔεπ]/σΟλισα γίνονται, ἃ τῶ τε ἄλλων παντων» χα η καὶ 
Ῥεβαίαπα αΏΏϊ, Ῥτῶοῖρης εκΙζαπτ 1Π Ποπαπ]- 
5 πιοτρῖ, Ῥαπίρις νε[εππτατ 4ος εκ {αϊτε 
εοηβεϊαπὲ, εοδᾳπε ογ]]ε[ες ποπιΙπαητ. ΝΙΠο 
πταπέασ {αξτο εκ Ποϊάθο: πεφιε επῖπη 1]5 {απὲ 
1ῃ τερίοπε νῖεθ». ΄ ἨΙΕΙταπι 4ποσια απ Ρί- 

ά 5 ο 2 / 

τῶν ὠρέων µάλισα, ἀρτοφαγέεσι δε ὄο τῶν ὁ ὀλυρέων 
Ὃν 3, ον α 9 Ὁ 

σποιυτέ ἄρτες, τοὺς ἐκέθοι κυλλήστς ὑομάζσι, ον 
/ 3 / ; νῳ ὃ ΕΧ, κριθέων πεποιηµένῳ δια χρέωται. οὗ γάξ σφί 

3 φω ος ./ 3 νὰ 
εἰσι ἐν τῇ Χωρη ἄμπιελοι. ἰχθύων 

3 η 

3 δὲ τὰς μὲν, πρὸς ἥ- 
. : ν . »{ 2 ἃ 3 2 / 

{οἴδας, ραγῖτα οτιιά]ς αὰ Γοἶστω ατε[αἑεῖς, Ρᾶ1-55λΙοΥ αὐήναντες μες σιτέωται, τες δ᾽, εξ ἄλμης 
Ὠπῃ {αἱβαρίπς οοπαϊτςς τππα αγῖρις ογιάῖδο 

ΔΝ { 5” υπεταριχευµένεε, ὀρίθων δὲ τάς τε ὄρτυγας ,κα!ταδ 
κ η . ... να . . Απ. 3 / 

Ῥπ]άς ἵαπιεῃ {αἱα εοπᾶ(Πς, σοιησηϊεΙθς αΠαΓΙ- Ιήσσας, καὶ τὰ σμικρὰ Ἡ 6 ὀριθίω ὠμὰ σιτέωταί ο 
Ῥιδαπε εἳ ραινῖς ανΊδαδ: σοϊετῖς απἴεπι νε] νο- 

"ἀυστίοης νε] ρι[αρας, ῥρταίετ Ἠ]σς, αἱ αἲ εἰς 
ΠιΏτ τεζεριῖ Ῥτο /αςσ1ς, ῬαξΙπι αδῇ5, Ῥατίπι 

28εΙαὶς. νε[ευπτυτ. 
1η οοην]νίς,. ααὐπι α οῶπΠα ἀἰδοεδ[απῃ ε5ῖ, οἶτ- 
οππι[στε α]αι]ς 1Π Ιοσμ]ο πιο µπῃ. 6 Ιρπο {α- 
ἑταπι, {εὰ Ρίξίατα εἲ ορετθ πιχίτηε Ιπηϊαη- 

| | ονς 

κ, 40. Ρας] Τπ τεµαπ]ς διαῥέώνξαι, Ίενε 
Ὕ 

«47ο. 7 Εωῤαιο, Ῥαγής. δ.. 

3 

ᾖη Για. εἵνεκα πάντων «44. ετ /ά4.: Ῥαι/. 7 4ιλ. 

πεταριΦευκότες, {.. δ{ερῦ. ππαϊρο» γυ]σο 
Ἑ]οετοάοῖ πιοίθ. 2 υ] 

8 | ἀϊδοπήεη δ5. ὁ «άποῦι 1, ᾖ1. 6 
ο Ρατ 1/7. Ύ0χ., ὑντερέσεροί «4γεῦ. 7: ΠαβαΙ0. ἵῃ Ώ(δηψε. ν. 96ο. ὑφ]έκωτοί «4. ετ πάντων ὠνδρῶν 6 

2. αν {4εά{]. «49Κ. Ὅσε[., εἶνεκο 
ὃ εἴνεκα ἈΌεςι.. τν 6 Αλλυρ 4γεζ. 

Γή. πλ. Ῥας/., κολλήσις ΠάΜ., κολλῆς ΟΤ8 ερ. ιά. «41ῤε. ΤΠ ον 
δ «4/4. «4γοδ. } Ίεπη.., ὀρνίθων 

«49. «4γοῦ. πά, Βαε/. «44. φένοται νυ]ρο ορέτατηπι Ῥεσσαῖο. Ῥαμ]]ο αΠηίε εὐδαίμοσε 

προταριχεύσωτες. τὰ δὲ ἄλλα ὅσα ὃ ὀρηίθων ὴ ἐχθύων 
ἐσή σφι ἐχόμθα» χωρις Ἰ ὑχόσοι σφι ὑροὶ ἀποδεδέχαι 

Αριιά Ἰοσιρίετας οοτυπιόοται, τιν λοιπς ὅπτεν καὶ έφθες σιτέωταιι ὃν δε 
τῆσι συνεσίηαι τοῖσι εὐδαίμοσι αὐτέων» ἔπεαν ἆππο δεί- 
σγε ὃ γέννται, περιφέρει ἀγὴρ νεκρὸν ἐν σορῷ ξύλινο πε- 
ποηµένο; ἶ µεμιμημέω ἐᾳ ταµάλισα καὶ γραφῇ καὶ 

ανα ἔγῳ 
Αν. Ῥου: ὑνηθὸ «4, ἐτ 

:44.δ. οἆ Τῶντε --- μὀλιδώ ποῦ Ώβρετ 4γεῦ. 
νά πώ, εωΠ1 κυλλήςσις οὔ αι 

Ῥ. τή. {λεν 4γοῦ. 7: Βα/. ΙΗ 
24. 9. Ῥοε[. Ῥοττο σμικρὼ «4γεδ. 

Ώπα ποῖσι :πεῦ., αΙοπιοᾶο εἴ 1π (6γοπουϊὲ εἀϊΙοπε, πείοίο απ εἰμς οὗ]ρα. ΄ { Ρίο ΟΙΠΠΕδ» εμιμένὺ εττοτᾶ 
πιαπΙσ{ο Ἐδιί ποππυ]Η, 

περισσῶς ἐόντες μάλιςω πάντων ἀνύρωπων. Εαδοῖ τὰ πεβὶ 
τὴν κεραυνοσκοπίων μάλισώ πάντων ὠνθρώπων ἐξειράσαντο. {[2/{ηβ.. 
«ΟΙοάογ. δἱο. Ν. ο. 4ο. ἃςε Ὦγίμαροτα Εεγσο έως Πορύε- 
{μς, Ἱσορίήν ἤσιησεν ἀνθρώπων µάλισω πάντων, 3Ρι ο. 
{αζμᾳ. ντα. 6. Ἰραῖις ΕΕ Ρψ{ῤαρογσε ΡυαεΟΘΡΙΗΠΙ: µνή- 
(ν ἀἄσκεῖν. . 1ατοτατάπι Ἱπνεπίμπι Π1πι νε]αξῖ ΠΙΕΠΙΟ- 
πας {η ρβά] μπα οοπιπιεπάαπᾶ Τπευτμ. ἀῑχίςίο {ενας 
Ῥεκ ΔΕργρᾶ Τπαπιᾳς, σὺ πωτὴρ ὢν γραμμάτων δἱ εὔ- 
ο τοὐναντίον εἶπες ἢ δύνάτοι"' τοῦτο 9 ὰρ «Ἡς κο 

ήν μεν ἐν ψυχαῖς παρέδειο μνήμης ἀμελετησίᾳ. ὃτς, ἵα 
μβῥαε/γο Ῥίρης ἜῬι η - να ΑΔ. Πάρό» πὶ Ώ1Ηοςγ1ο-. 
αὔὖπι τε(ρεχῖτ Ομηδηαηι 1. Ό. Χῑ.0ι ο. Ῥ. 982. {ηυέ- 
10 αρµά ΠΡΙαίοπειῃ οὔ/ῥαγο ΙΜΕΙΠΟΥΙά6 4/11 ἠ11εΤάΓΗ/Η 2 
υἱζεᾖέοοί σος ἡλλαν σε [ογἱρΗ]ς γερο/[ω ης, υο]μέ εἰ- 

το οάέγε ἆεμίηρήςο ϱἳ ἱρσα [ο γ ζω ο {1 ήηηης, 
ο οσα θο ΙΝΑΤΟΚΣΝ. 

"4ο. Μνήμην ἀνθρώπων πάντων ἔπωσκ. μάλισα] ἱ.αΏοτα- 
Ῥαπῖ Ὥαες Εχ πιαῖα Ἱπιεγραπέήοῃπε: αἰῑο ποι απίπηαά- 
ΝΕΙ{Ο ΠΙοἵΌο. ὀνόρωπίνων πάντων ΕΤΗ ζαα ΓΗΣ {11 
{ρισαατς Οογη. ἆε Ῥόωι πιπανίε ἁθία {επιδηίαπα,, 
όλισα α {εφμεπδης, Βευτὶ οροπτεῦατ, ανι]{ο» πδφιΙθ 
αμα ππσῃς. απε νο]ητας. κοζνβίο, Άεπχρα. Ποπήππα 
ΟΙΠΠΙΗΠ ΠΙάΧΙΠΙε ΑΕογρεϊ πιοππογίαπα εχθατοεῦαπΕ, ϱ{ο- 
Ρίετέαφε ργαεῖεί οείείος εχεε]]εῦαπί, Έεπαε Ῥτουί]ης 
1π ΄ΤΗΠΕΗΠΙ Ρ. 91.᾽Αιγυππίοις δὲ ἔτι καὶ τὸ γεγονότα διὼ 
της ΜΝΗΜΗΣ ὧεὶ νέα πάρει, ἡ δὲ ΜΝΗΜΗ. διὼ τῆς 
Ἱσοβίω» αὔτη δὲ ἀπὸ τῶν σηλῶν κ. λι - τος 

4.7. Ὑφμρέσμτοι πόντων ἀνθρώπων] Ίλοη ἱπίοτσβάο, α1ἴο 
ΤΗΙΠΙΙ5 υγ/ηρέςωτοι {ετνεπῖμΣ: ο ἆθ ϱ6ΠεΤΕ αἱἱα 1.133, 
1η πηεθ(πη ἔποσυπς σο]]οσαία. . ο]ιοάαγιπη πήγι οἶἷτα 
Ἠϊο ἀῑ6[οπ{1Φ, «οε/αιον Βαπσογηιαπεηῇς., Ὑνψιηβότάτος, 
Ἡρόδοτος Ἑ., 34 δν πΙΟΔΙΙΗ 1ν, 187. Ῥ]ητος ὑψιέσεροι 
ο Πῃ Εήαιβο. ΡΡΟςΤΕΤΕΗΠΙ ΝΕΓΟ τὰς μεταβολὼς τῶν 
ὥρέων μόλισαω τίκτει νούσους αβτερῖο οχρ]]οι]ε (αἱέπως 
Ἔ. ν.ρ. 253, αἳ ουπι Νοῆγο εοπραταν]ῖτ ἔ. Ἰνεγομ λα ]ὴς 
αχ. Τοδτ.τ, 9. Ια1η { αἱ ὦραι α Ῥοτίοάο οχίτεηια αὖος- 
Γοητ, {οιπιοπὶς οτῇας Ἱεπίης ΙαΌετοτης, Ὑοτυτα πηῖεα 
δι Ῥεῖνα {οπίρτου Ὃ ὰ - κας νο 
το τν ἸΑρτόωρέουσὶ ο. ἵε Ἱερυπέις,, οβἆσπι Ῥτο- 
Ῥεπιοδιηα οκ Π]εραίσεο {16ο Ὀϊς ο αδταϊξ ια κ; 
ὃν ωρα πωταῖος. ἐν δευτέρᾷ περιἠγήσεως εἰπὼν περὶ 
υππίων, ὧς ἀρτοφάγοι εἰσὶν» ἐπιφέρει, τὰς κριθὸς εἰς 
ῤς, Ὑτρλέουσι» πο]α [γαηρωμ: Πο {οποεπάυπῃ οσα 

ή ὃν ον. νά, Πεγο. 1ν 6. 170. εἲ 
ῆς σα ΑΙΗΡΙ αμοαιε ρτοῇαπε Πεοπέσεί πο: 

Άη] Γετοάοίδοτι]πῃ Ολόληαν, η ρα] ᾷ 
ἄληι, οὐδοά Ῥα λήθη ρα ο βτασλομς τθα» ο ο Ἶρ ο ΦΙογέως ρυοβ]ᾶϊτ αριιὰ [εῥ. Ῥνλερ.Χ., 
Ας ρἼτος ἂν τῇ δουτέρῳ πολλὰ Ἐκωταίρυ τοῦ 

1λ1σ ο Κώτῶώ ΛΑ ΜΕΤΗνΕΥ Κεν ἐκτῆς περηήσεως, βροχέρ 
ας 

πιαραποήσας". Ῥούσεπιυπι τη εχρ]αηαέ 6εἶεῦειτ, ει- 
αἆ Γ/οβυὶ Τ. τ.Ῥ. 99. Ρε Ἱδία ΑΏΑΕ περιήγη: 

σι ἔεγοιίοίο {ουϊαδία {μῑτ τεοεΠΏοί» (ή/Πμαεῥο οετῖς 
ποπ νἰάεβαξιΣ Πεοπέσεί ΙΗΙ]ε! οεπυΙηυητα ορι5» Ἡε 1]: 
αὖεῖ εχ «412εη. 1. .7ο.Ώ. Ῥταείετεα αμοά πατταῖ Ὦργ" 
Λίμε» Πεγοῤσίο πηδρίαπι ουΗοῖτ Ρμαγεδης, Ἠεςα- 
Τ4ΕύΠ1 σὸν λογοποιὸν αοθιοῬ ποϊαηἩ 1. Ἡ. 6. 149. εἲ {.. 
ντ, 6. 197. οὐίς εἴῖαπι ππεπΙοπεῖη Ειοῖτ 1. ν, ς.96. ες 

ο5ο. Τοὺς ἐκεῖ λήσις ὀνομοαζονσι] Γίρίςε (αγοπουιε 
Ὃ ολ μς ολοι η ἷπ μοι ὰς 
196. κυλλάσις οχ Οοᾷ. Ἰ,αδείβαμο πιε[ῖας νιάετῖ» Π» 
οπ]άεπι ἵτα Εε[γοὐίων. Δι ορ]ήας εςί {ρεοῖεῖ 1οπῖσας. 
«ῥεπαεμι κ. Ῥ. 19.8. Αιγυπτίους.» Ἑκαταῖος ὠἀρτοφά- 
Φους Φησὶν εἶναι ΚΥΛΛΗΣΤΙΑΣ ἐδθίοτως, τὼς δὲ κριθὰφ 
εἰς ποτὸν καταλεαίνωτας. Όυαε αυ]άεπι Ιπά]ςίο {1η5. 
ει Πϊο Πεγοδοίωη νειρία Ηεοπιαεί Ῥτεςβδίε: παπι 4 
ροτµ εχΧ Ποτάεο -οἶατα αἶας Ψετρα, αὐῖ πόμα ἀπὸ τῶν κρι" 
θέων «4πείάεο τ. Μοιδ. Αευζ. 6. 9.. ἐν κριθῶν µέόυ «ε- 
/εὐγ]ο Ψιρρ. Ψ. 999., «Ὀ{οάογο ἐκ κριθῶν πύµα, ὃ καλοῦ- 
σιζόθος 1. 34. Οποά αυτεπι {ποΗσἴσατ, νίτες ΑΕθγρίο 
ἀθεβία, σεπεταΏπι {4 {ηπίσατ» οὔπα νοτῖεαϊο ἀῑσοοηνθ- 
ϱή, Μος αενο ἵα ρατίε ΛΕργρᾶ νῖτες ἀοραπρεραὴ» 
Ώ1σ, αιος. αμεγείας ΠαξΗαυπα Νν. Ο. κκ, δ. ᾖ- 
πὶβοσηί αρυπάε: οτενετηηζ αὔσαιε Ιαεϊσβπιε ἵπ ργαξ- 
Ῥάυτα Ἠειας]εορο]ίταπα. αριιά /γαῤοη, Χνῃ, ϱ. 11603. 
Φὔας οπιπία ορετοίυς 61. ρα ω, Ὀ]βίεττ, 4 Τετ» 
σαοθίεη ρ. 98 ο ύσα ποώδες ος σε παπο, 

57. Τὼ σμικρὰ τῶν ὀρνιθίων] -«ἄγοβζακὶς δμικρὸν ἄργν" 
ρίδιον, (οπ11οΙ ϱή/0ἱ εμέ Πημ{ θἳ Πήμέας ἐηήργγορβαίέ 
{Ποιπε Οιατοῖῖς; 1 ναΏπὶ (115. Ἠαες ρτοίεσηηίς μα 
4ΗἴςΏ} σιτέοντα! «οπσοαμετο Ἠαμά ναϊωής, Οἱ, ἄε Ῥιω 
οὗ ϱα; «ας ἀε ρΙσἴδυς ρταε(στῖρία βαετυπε, αμ 
Ίαπι {ηοςςά!ς προταριχεύσαντες' πεαῖε επίπι ανΕδ, ο. 
αηίςοα. Ῥ6δμε οοπαάϊἴαδ» ο ψόας ο ὀμλον Ῥομί ος ο 
Ἑφθὰ εἶἶλας ἀαάϊςίε Πεγοάοίμη οεῖ εο επιμ ας 
πιοᾷαβμς, ΊΜΙΠΙ ἆε συ ΑῬογρήοια Ὃ πιει 
βΏσοηῃ., αἳ «οτί Ιθάήο ορηίσετατ. ος αμα Ἀοοκηπι 

κ Ἡ ο ον ο πο ος ντα! γΕΙΙΖΗ05 αγ» 
ΨΟΙΗ1Ε σοὺς λοιποὺς ὁπτοὺς } ἐφθοὺς σ!τ. πῇ ἀἱεραί {οη[ρεῖς. 
πες βᾳγΗΐην εἶ]κος οσε(ηΕό 1. ΑΡ Ῥδ]8; 
ετ{ροΠυς το αι ο ο ο αμα 4 οσοι 

να, : οἩ γλισα]. Ἑςί ουι μεμιμημένον 

πόρος χο οοηήδθωτ» εέπον Πιρ[όηο, θμα- 
οπέ αἷμά ρέοἀυέϊα α 6070016 Επεπιρ]α, τεῖφιο {είθς. 

Αάάο Ῥ]ωσγοδών, Ιῆά.οι Οὔσ. Ό» τη: οἳ ἀοξίος Ἱπίοτ; 
Ρρτείεβ οῬεέγομήέ ΦαΏςτ. ο, 34. 1 ΦέΙ2α8 Οπ11. πι, Ὑά 

οὐ. οὐ μήκαµ άν ο συκραφεὺς Ἡρόδοτος ὃ παῖο ὁ τοῦ Οξύλου. 
. ἀερυιῖτ οετῖς» ὁ τοῦ θλδον ο 

ο 

Χ/οἶνατ, : ἆθ. ή 



ἵςσ Ἡτ Εεκσω ο 
ϱ ᾿ ων. Ἀ ιά 6 
«ογο' μέγαθος ὕσοι τε πώντη πηχυαιο Ἠ δίσηχυν’ 
δυκοὺς δὲ ἑκάσῳ τῶν συμποτέων»λέγᾶ, ο» Ἑς τθτοός 

/ ”! «δι ου 
9 ΟρΕΦΥ9 με 

ο. 3 ’ αι ή εδ «ος ἄκλδὰ 1 
ται πώσιάλλα τεὺ ἐπάξιά ἐσι νόμιμα, καὶ δὴ καὶ 

ν ἃ 9 λ 

τε καὶ πτέρω-υ" εσφοφ σας ἁπ'οθανων 
: ον - γ ο 

5) τοοῦτος" ταῦτα μὸ παρα τα συμπόσια “ποιευσι, 
: "/ [ .3 . 

ΓΠατρίοισι δὲ χρεώμενοι γόμοίσι» ἄλλον εδένα ἐπικτέω)- 

. Ὁρπή]επα 1ης 2 Ἠοπος οτρὰ Ἐπαίοτςς Ραϊήν ασ ϊ 

μιτα]Ι,. ο[εοπάεπεαας Ππρι]]ς εοπν ινα τα , 8155. 
Τη Ίναπς Ίπτπεις Ροῖα οἳ οὐἱέζατε;. ἴα]ῖ5 ΕΠΙΠΙ 
ορ πιοτῖεπι ϱ5 ΓηἱΗΓΗ5. Ἠαες 11 1πζες οοΏΥ1: 

Ίήπι αἰίμπη ς α[οἱ{σαατ, Έτ αἶνα φαἆαπη ]αμ” 
Ῥ]]ία {υπῖ ἱπ(Ηταῖα» ἔαπω νετο εἴ]απι ςαΠΏΛΕΠΑ µ: 

τσ : κου ᾿ ᾿ 2 λ ΑΣ . . : 

ἀξισμα ύεσι ο Λῦος, ὅσπες ἓν τε Φονβοη ἀοίδιμός εσιζο/[ιτραϊυτ 1118, ας εἲ 1 Ῥπσπῖςε ἀθοβπῖαϊα. 
λ 

ον κ εα ω 
ἔχει, συµφέρεται δὲ ὠὐτὸν εἶναι τὸν οἱ Ἕλληνερ Λίνου ὁ- 

. μ. ΄ “/ λ “|. . 

νοριάζοντεε ἀείδησι ὧσε πολλα μεν χάὶ ἆλλα ἀπο- 
ο” θωύμάζω µε τῶ περὶ Αἴγυπτο όντων», «εν δὲ δὺ κ 

«ώ / “ο 

κὸν Λου οκόθω ἕ ἔλαβω τοὔνομα. Φαΐνοται δὲ ἀεί κο-75 
ο. ᾿ κἳ 9 ς ου 

τε τοῦτον ἀείδοντες' ἔσ-ι δὲ Αἰγυπ'τισὶ ὁ Λγος καλεύ- 

αἱ 

ἆ καὶ ἀλλη. κατα μέντοι ἔθγεα οὔνομα ασὶ εἴ Ίπ ΟΎρτο, εταἰἰβῖ; 41 ΤαππεηΠΟΠΠΕΗ ΡΙ6᾽ 
ἀβετεπιῖα ρεπίῖαπι Ἀαροι. Ἑαάσπα ἴαπεΏ ΕΟἨ- 
ρτηε ουπα 68, 4 ηαπι Οἱ σαπιαΏτ, αΡρεΙαΠίΕΣ 
{παπι τπῖ ερο αἁπαίτετ «μπη θα ππυ]τα, 

πυπη αερερεζίηξ, «4μοπι {οπηρετ. φιοὰαπηππσάθ. 
ἀθοππίατε οορποίοιητατ.. Ν οσατυσ ατείη 1 

γωειοέ Ε ὙΛανέρως. ἔφασαν δέ µιν Αἰγύπ'τιοι του πρώτι πας ΑΕΡΥΡΙαςε Μαπετος: αμεπι ΑΕρυρα Πᾶ. 

βασιλεύσαντος ἃ Αἰγύπί]ε παιδα µεβνογενέα. γωέσθαι 
/ » ορ ο] ο ά 9 

ἁπσοθανόντα σ]᾽ αὐτὸν ἰ εἴνωρο» «ρήνοισι τούτοισι ὑσ' 
ἀῑάεταπε, απυπη Πα9 υπῖσιις εκτηδ{εῖ ΡΟΗ 
ΑΕργρή τορῖς, ΡιΦπιατυζαη1ς πιοχῖο ἀθεθδίδ” 

Αἰγυπτίων τιμήβήνα καὶ ἀριδήν τε κ ταύτην πρωτηνβοί«Ὁ» Βἱ5απποησαρ ΑΏργραϊς {αἱρίς ἀοοοταϊ μα 
καὶ µένην σφίσι γωέσθαι. Συμφέροται δὲ καὶ τόδε 
ὤλλο Αἰγύπτια Ἑλλήνων µούνοισι Λακεδαιμοῄοισι. 

Ἔ οω 

νέῶτεροι αὐτέων . τοῖσι πρσβυτέροισι συτυγχώοτες, 
“/ ΓΡ Ὁς Νο 1. / ο» " 

εἴχεισι τῆς ὑδ8, καὶ ἐκτρώπονται καὶ ἐπιδσι, εξ Έδρης 
ο. ς 

εως ον. . ) ς υο αχ -- 

-ᾱ Δίσηχυ «41, Ῥαγίς, δ., διπλοῦν «4γοῦ. 77, Σίπηχυν Ῥαι[. Πε, 4. 2 Ἐπάξιά ἐοι 4γοὸ. 71, Ζ1]]ᾳ εἴ . 
σὴ. «1. δ., πολλὰ ἐπάξιὰ ἐει Πα. ὅποξ ἅ ἐσι Ρα]. Η. «4.1. : 
διμόντι: 

ζ ὂ Η. 4. Βρ/ς, αΏἲ Αιγυπτίων. 
ῥαήα: νη]βο ταύτην μούνην εἶναι κι πρ. σφι γμέσθαιω 

ιο. Τοῖσια.τ. πολ. ἐπάξια] Ί ]οσο ροιά((βο] , αΙΙ6Ι1. 
πηβρίς εεἶαπι οὐ{ομτανίτ (ογοπουέμε οἱδία Νεῖμς Ες Εάά.. 
1εόά]ο, δυ{ρίσος {Π Ἠΐ5, ἐπόξιῳ ἐξινόμιμα, ΥΟΟΕΙΗ Ἰ8- 
τετε {ΟΗ Πεγούοίο ΕεηΜεηϊαίαΠιν ἀξιωπηγητότατα, οὐ/- 
7160441 ἀἱρη]οβηια: τπ]ο ηυίά ροβ]ατα {επιρηξίατη 
αιοπάεπᾶ Ώοϊ]εραίας, (οπβιηε 
ἁρῖσι ἄλλα τε ἄπηγήσιος ὄξιω ἔνεςι. Ία ρτοχίπιῖς εἴ]αια, 
της. Πηςθιῖδ, ΠΠ] νετῃε Ῥοτίσπ]απι Γεοϊσίε: Οοάῖ- 

οἶπι φΠοσηπηάαπι 6/60 ππεπιοναάς Ιεέοπϊ δις 1πβσ- 
35 ἵπιερταπᾳ Άδης ρεΠόοραα ἱσία ΤαΠοΠο {ο δί ρορ/{ε 
1469: ἨΠοβρίοσι δὲ χρεώµενοι νόµοισι ἄλλον οὐδένω ἔπι- 
Ντέωντω! τοῖσι ἄλλω τό πολλὼ ἀξιμηπηνητότατα νόμων καὶ 
δὺ καὶ ἄείσμω ἓν ἔςι Λῖνος, ὅσπερ ἔντε Φομίκῃ ὠοίδιμός ἐ6ι 
βαὶ ἐν ἱΚύπρῳ» κ} ἄλλῃ. ΛΕΡΥΡΠΟΓΕΠΙ Μανέρων Ώνο Μα- 
νέρωτω Ἀἰήβετυηε Βημα, 1κ, Ρ.7όό6. εἰ Ῥ]μιαγεῦ, 4 
Ἡ- ες ολ τὸ. Ῥτοχίπια αμαθάἁπι ΓΠεγοάσε] ἀεί[οτὶροῖτ 

ο, 
. 

1ο. 1. Σ. Ῥ. 199994. ἶ τας: 
τε Ογοπουε να]ααὈαπτυὲ ἐν δὲ δὴ καὶ τὸν Λἴνον ὁκόθεν 
ἔλαβε τοὔνομω. Ὄθ Τᾳπο ὈνασσοτΗπι ποῦ:ΡΓοΡήτα 1ε- 
Εθθτας τω Βο]ιο]ίο α Γον. Ἱπεβίτο» 4μπς Ἠμήμς Πο Ὃ ν τ νο : δν ε λν τς Αμ) } δή] Οοά 

60. Τοῖσι ἄλλω τε ἐπάξιά ἔθι νόµιµῶ» καὶ δή] υι 
υπά ἄαυσς 14 αἱ),  ἵη τς οἷδ ἡ Ἴμοης, ης Παπμσία 
περα] ποπ Ῥοτσςς,  Ῥοβυ]απε 455. 1ουί απαπάατη 1π- 
ποναξίοπείη. . Οιήά νὶτ΄ οοἱαοτίπιὰς εκ. {εάέορο ἴθη- 
Ὠναιῖε, ἀοσερὶτῖρςς. Οοπίαθεισίς Ιπᾶι]ροητ αἰή» αὐα- ιβ ΟΙ. ΕΙ Ίπ Πεκοής αφ τηε ἄλλω, 'τὼ ὅπαξ σφί ἐσι 
όμικω, κοὺ δὴ καὶ ἀεὶ μένει. τοῖσι ἄλλὰ τε πολλὰ ἐπαίνου 
ἄξιά ἐσι, καὶ δὴ καὶ ἄεισμοι ἔνεσι, ορετοῖὰ Ρτο[βέῖο εἴρε:- 1611 Ῥρ]επα. ΙΜΙΗΙ -{σοᾶας νίαπι ρἰαπίοτετα, υά ορῖ- 
Πο» Πιοπβχατάπτ, Ἀομ ής αρίτας ἄε Ἱερῖουις, αμαφηθς 
(ταθσαβ Ὃ Ης αΠατηπι παΠοπυπα ΛΕσγρΏᾶος αά(οῖνις- 
{6 υπο αία 6.91. ρειήθεί ἀεπιμῃ, γηπος Ώνο οπη- 

ο/]ρηατ, αποά ΄Οᾳ]εἱ απήππαπα ορείπιε «άγονες, {οἩρίος 
{ροξτατ» Άος ραμῖος Ἰάδοτο, ΠΗ]]οσφμο ἐ]Ης ρογορτῖπος 
ἀθάοία» οἳ εὔπι τεπι εχ ήαµεγο/6, απὰ Θταεζοσ(ὴ {1- 
ως, εορποία Ῥοδίδ. πάει να αρρππαπ Τεἵ- 
πιομῖς σομαε[επΏασα, πες ἀε[άσταβίτΗ, η νόμους εἲ 

ἐπάξιω 1ο6ῖς ορπβπΗ δις αάΠΗπιεΠϊ, Ἱόμους ΟΙ ο ηή- 
ἴρμας οδ(ε ἀποίταϊ, Τατ] οσῖς, οἳ αὐ]εραπάης, { μαεῄτεῖ, 

αᾱ οομή/ νετο, 6, 5ο, ἀοξχαραιε αμηαβΗ εἳ Αη): 
Φπονηί απἰηάνειβοπες, Ἔπαξίω νοσί Ίος νπ, 96, Ἱεμν. Ἡαάσπιςν πἱα πήμὰ Ὀἱαπαίοτ», Όεπο αῦαε. 
τοις πεις, ΥητΗ5 ο. ο. ο. ας ο. 

Ρεμς. 1 τοπι ππμ]ία αθιίαΏΏΙ ΥΕπεῖ. ΠΙΟ 
Ἁθοι ια ροτξδῖ; τας 4 απ, 4γεῦ. 714, 
Ραετςήῖσης, Ὥουςι Ίρεο οππευπι ΑΕΡΥρΡΏμΙ, αιοά 
Ἠαμεπον ΒεὈΜΠ αἰα]σόιο, Ίάεπι νάειϊ ας 6ΥαΕΟΟΣΗΠΙ 

κών ης Ποσο] απηριοτυπῖ, ῬοΠρα{ασ Ίσαημε κα) 
πο ΦεΙσμΩ Ἐν ἐςι, ὅπερ ἔν τε Φοινίκή ὠο]δι(κόν ἐφι 

148 Όέγο η οαμ11]οηα η οὐ1 ϱσο ϱἳ 1η Φοεη/ορ 
να ὃν ενας -ἄνοδ,, Ἰονὶ πακΠΙο αάπτιδ, ΡΙ36- 
τοτεα ὡρι ἡ πρώτη καὶ μούνη Ί Άπα Οαρίής. Ὀείπάε 
κ 

ΐ 

εἰσζέμτο «οΙ1Ίρεπδς 

Εηῤηιῥίης ά Η, ἁ,ριἠπο,σό, 

εἲ σαπἱεπαῖῃ Ώθης Ργίπηαπα 66πηα με Γοἰασα 1ροδ. 3 
. Παριήκίε,. Οοπρταυηϊ ΡΙθίετεα 1Ώ Ἄος επ) 10! 

ηΊποτες τπαΙοπΠῖ Ρας: παῦιι ου οεἀυπὲ γι] 
ἀεβεξεαης , αἀνεπιεπΏΡησαπε ε {θά αν δος 

ε Ἑν ἀγοῦι, πια]. ᾖΤ 14. 4εῦ. 4ά.. ή 
6 Μανερῶς ΠΠΩΤΕ. ὀΊερῥ. οἳ «ΐ9δ.., Μάνερος γα 

{ ύ0, 4. ἔσε[., αὐτὴν καὶ μούνην σφίσι «τον! αι 

το ΙΝ 
συμφέρεται δὲ τωύτὸ εἶναι τὸ οἳ Ἕλληνες Λῖνον ---, Ρα. 

ἆσμω ᾽Αιγύπτιοι τῇ ἐπίλό .. ϱἱαρ 1. 99. καλοῦσι δὲ τὸ ἆσμω Δι | 9 

Φωνῇ ΜΑΝΕΡΩΝ, Όεπο ὀ)/ῥωρίως. ΄Ταπάση μι 

ΛΤνον ὁκόθεν ἔλαβον Φαίνονται ---Δπῖ οετίε ἔλαβω Υό 

φαίνονται ---, ἴνοα ἀβΊτεος» Ῥταστες ΠΠΟΓΕΙΩ αμαπι Ρ. 

τα Ἰπάοτα {οήαΙΠ.  Ὑετυπι νατα απ νἱίαπα {5 τμ. 
Ίσα {ηµε {επιεὶ Ἱπαπ{ις οοπτησρανΊτ τε[αυα. Τϊ πα 
τετ {οπας, «μετα ατρχίο. ΊΜεῖς α ρατῖρις Επί οὐ” 
έΠκβππις 4ξ Ῥρμιυ, οἳ ΕΙογοοηί ἀἱφρυιατίο, Ώε 188". 

 ς 

΄όε Δβργράοταπι Ρ/μίσγοδης Η. 0Η3. Ο. 17. Ραν[ς;. 
μἰαρµε. Ίναπι ΤάπυΙη ποϊαπάοχυπ1 απσα(ήᾳα πυπε ο.” 

οἰμάυπ.. σε 

«8ο, Ἑλλήνων μούνοισι Λακεδαιμονίοιση Αάϊαάεδαϊ 14 
βΑα1ὔ. Ἱπ. Ηἰαά. Δ.Ρ. 16. 18. εξ ρ. νο : 47. δὲ πε” 
πποιίαα Ἰαθεπῖς ναι ἀοξηςμππο ερίςεορο ΠΟΕΗ 
Οστίαπι 6µἳ, Ῥβρα1ἴας 114Ρ 41Η {1 ς{5 φομ) 4Η ο. 
υεγοπεἰσή οαπο εκ ο)ὴο Ν. Απάς, Ἡ 15. ος ή ατοῦῦ. 
Έτ. ρ. ο96- Ο.» εξ πιαίοτεπι, αὔαπι οοτταρᾶ ή ρυδ 
αΏδί. ΟΙ Αιπεπῖς καὶ τῶν θᾷκων τοῖς πρεσβυτέρο ὑπ. 
ὠ[ςασθαι προσιοῦσι Ἰαιάϊ οεἀσὗαι {π Οοπιίσί ΝΡΙΡ. Ἡ.. 
ο8ο.. αὐαπι {ή οἵαπι ἴπ' ἀῑῑς νεποταΒοποπι Ροξῖ 
Α. 593: Ῥταθάίσαξ, ππεστοαυε» ἠδάεπι ρᾳεΠς ΝΕΓΟΙΣ2 
αιϊδᾶς  Γεγούοέως», Ἠετοῖς. κι. Ρ. 71ο. Ρ21/0//Η’ 
πε, Ῥίητα (αὖγ. Ῥαϊπεοίης ἆς Ώοπο Βεπαξξ. Ῥαττ, Π 
Ῥ. 996. “ΝΙοχ τόδε μέντοι ἄλλο Ἕλλ. ΠΟΠ ἀΠΙΠΗΦ{ΦΠ8. 
τί ριπαΙς{επῖ {οπεάσε εἰ «ἰάμς. Θεπτεπῆα νὶκ ἀῑςσξ 
ραῖ, ΜΑΝΑ ο ού θμς ο αμα, 
84. Ἔϊκουσι τῆς ὁδοῦ ] τὰ (ἀταθοοτιπῃ {ο]]ς 116Ε 

ἀποπιοπί]θ Πεγοζοίω, (πασςὶς ῃ πῖνορβηπι αρα 
ηρβοάογως Ίπ δοῥο]. αἲ «50ρῦ. Οεᾷ, ἵπ Ο01. 399. 

Ῥοσταῖθε Χεποβδομαήε Απομν. Τ. Ρ. 4349 ο5. οὗ νὰ κά) 

ὑδοῦ παβωχωρῆσαι τὸν νεώτερον πρεσβυτέρω ουντυ»χάνο! 
πανταχοῦ νοµίξεται, καὶ οὗ καθήµενον ὑπανασῆναι, [1 
κοίτη μαλακῇ τιωῄσαι, Ἰδῖα Οταεσι]ο Ππάϊππασίατο αὐθΠλ. 
Ῥοσταῖο ἱρπίοτη ορηίσο, αταηε εἰοϊσπαα :] καὶ 29 
ὑπεῖξαι' ΠΡΙ εοτηϱὶ ἀεῦεῖ λόγων, Ἱπ]κ, Π. να, ϱ.192” 
ο. {8 Ῥάεναι ἀῑαῑοῖείο ταβατως Ογεις., σοῖρ πβεσβυτὲ” 
ῥοις -------' κ) ὁδῶν κα) θόκων καὶ λόγων ὑπείκευ. ΕΠΡΕΙ 1. 
τα δις οα{1ς αάἨίρετης {δουπάμς, Ῥταεροβήοπο Ρἱέ;. 
ΤηπηᾳΏς {ρρτεεία: νίᾶ. Χεπορῦ. {γπιρ. : 
ρρρ. «41ῇβορῇ, Β, ν. Ίχς. 8οο. ή]. Ῥ. 719112: 

6πς6 1 γέσρως 1 ὦοβαεο μμ Ρ. 105., Υ. τ. Πάντο 

ὃ ἐν ἀώμασι --- έν --- Εὔμουσ' ὃν χάρς. ἀηβορὸ. Βιν, 
980. Καὶ τῶν θώκων ποῖρ πρεσβυτέροιο ὑπαν/σωσθωι ποσμή, 
σι, Ἠεγοβοίην οδυ]ρηα» αἲτ, οεουγεηέλως «εδ ος 
υἷα» καὶ ἐπιοῦσι ἐξ ἕδρης ὑπανισέατοαι. Ἑ οέξα οµ{ε 1513 να. 
Ἠοπαίί ΠοΝΕΓΑΠΕ, {5ᾷ Έποετο πο]εῦαηι Αεσίς ο πΗς᾽ 
ρίαπα {οπεέχυά Ἠοπο[ής βιῖς ἀοπήσίηαπι «μαι 9Η 
ἴαε.. Οἶαπι Ονασλης οἳ ήεμνβμς νὶκ αιάσετύπτ, ο Ἡ. 
ευτρί Ίεπεπι Πυπιαπίςβπιαπη οχ ή δοτ «4οήσπως ἂς ἨΝ. το , 
ντ, ς.6 ο. Ἰάεπῃ «4εση. νπ, ς.15. «4γήβΙΑΕΣ α 
ΤΠ. Ρ. 606. (18ἱ ἁμα[ῶς ἴοπιετς νίάετας πάἰθάεα 12 

ΨΑΙΟΚΕΝ". 
8ο, Θ9΄ 

τοσα Ιοηβίτπάΐπε. οαλήτα]1 οτωπίπο, Δε Ρίο 

γἷα ξασίαπε, Οοπιςητὶ νοτο γτηπίς ραισς» ΠΗ] ῶ 

(ιπὲ Ίπ΄ΑΈργρίο. ευ] νετο, τάς 1ά ποπιεπ 1: 

Ἡ9 Οτασοτίπη 1,αςεὰσπποπῖϊς ΑΕΡΥΡΙΗ Αμ, 

λὰ ο Ὀεβί Ληνος «4γοῦ. 77. ῥα1]α, τηπι ὥσπερ ει αν 
ο Καὶ ἄλλη Όεπε «49. «4γεζ. Γπά. Ῥαι/. αἀά πι ἐν αλ. 

«εα. σε. οτα δ16βΖ., {εὰ τὸ οὔνομω πιοβ!1 11688. Ν ἱβο ἔλαβε, 
{ ἜΛωρον «4γεῦ. 

, 516, 98. σα 

Μώρν 



κε κ ΕΙΝ Ἑ πανε η. 
51 ΔΙΙαΤΠΕΗ Ίπ Ίνας το οὕΙῃ πυ]]1ς α]1ῖς Οπεοσιμθσὺαωιστά]α]. “τόδὲ μέντοι 3 ἄλλοῖοι Ἑλλήῶν ἐδαμοῖσί ζ 

εοπνεπίμῃς, Ίπ νἱῖν ρτο (ἱπταΏίοπε Πππέα α- συμφέρο]α] ἀντι τοῦ προσαγορύε ἀλλήλες ϐν Ὁ τη. 118 

οἵαης, βεπυ τεηις ἀθπηδίὰ παπα. . άίΠδης σι ὁδεισι απροσχυνέεσι,κατιέήες µέχρι τὸ γούνάτος τὴν 

οσα άνονρι ημτν πρμμμα αρα νν θίαν χώρα. Ἐνδιδύνασι δὲ μβώἾας λές, “περὶ τὰ σχόλια, εαἱαβτες αρρεί]αηε, {άρει απας εαπάϊἁα Ρεταπι ντ ὐώμὸφ νλωλέ Ἀδοιέ μόριο, δὲ 
απλ]ου]α ἱαηεα Πιρετηϊεδεα.΄ 1,αΏςερ ταπιεΏ νε ο, ανΦΤΟύΑ ου” ο ονονκαον Ἡ .., 
Ώες ηεφμε 1Π αος {αστας ἹπζεΓαπίας» πεζά ἡροοριρνέα ναών, Αρ 8 ἐπ ναβλήδο) ώς 0 μέ τοί 
πὰ Έηπι «αάανε{ε ΓερεΠυπτάς: Ρτοίαπη επῖπι ἐξ γε τὰ ιρὰ εσφερεται ειρυέᾶ» οὖδε συγκαταθάατὲ- 
εδ. 6οπ/{ΕηϊαΠεᾶ νέΓο ῶο {αΠί 19, ᾳπς6 Οἵ- ταί σφι οὗ γὰ8 ὅσιω. ἆ ομολογέεσι δὲ ταύτα, τοισὶ 
'Ῥηΐσα αρρεἴϊαητυς εἰ Ῥγίμαροτεα. ΊΝαπα Παταπη ᾿Ὀεφικοῖσι καλευμέγοισι καὶ Πυθαγορέοισι. 9δὲ γὰρ τε- 

ΠΘΠΙ3Τ1] 1ΤΤΙΟ] Ις 1ῃτδ. ο 3 Ὃ τα ο ο ο κάς λλο λος 

ομως σημα ρἰσβι δι ἂξ ομως τν οι μμόκυπαρασά ε η νάμθος 
ὃλτοάάίτας παγχαο, ΑΙ ἱπ[αρεί {απὶ αὐ ΑΡΕ:25 μονο ο νο. μας ὡς τγ ος να. 

δΥριῖῖς οκοοβί(αϊα, αῑς ΠιθΠβ ἀϊοονα οὐίας ᾖ3ἱ τάδε ἄλλα Αἰγυπήίασί ο. ἐξευρημένά: οκ 
ὀεοτηπι Π5, 6 απο 415 ἀϊδ' δεβῖέας αα]ία {οτ- Άμερη ἑκάση εῶν ὅτευ τε ο. τή εχαφοῦ ημερη ” 
εἶετας; εἲ (1 Π1 πιοζίθίη οδ1Ρίε, σα: θα] οχῖ- υόμειοό, ς δτέοῖσι ἐγκυρήσει, καὶ ὅχως τελευτήδει» Ἆαὶ 
. (α/ρή8 τοὺς ΟΓΦοἱ αμἱ Τη ροξδῇ νει[α ΄ ὁχοῖόε τις ἔσαι, καὶ τούτοισι τῶν Ἑλλήνων οἱ ἓν “ούισει 

ασε κια μασ απία κε ΩΣ ΟΕ ο νο Ην ος 
πἠπίρηςς, παπι θπμίη ο πμ Να ἅπασι ἁβρώποισι. γοομέιο γὰέ 
Ῥυπτ τὰς. ομ/[ειναήτερ 4Πσπιοάο ενεη]αϊ : ο, Π ος τον σος ο. πο ο ο ποβ ον αἱ . 

4ὐαΠάο Ῥοβέίποά ατα πίας Πη]]ς οκτἰτοηε, ἐκ: οτε ὕσερν παβαπλησιο Τουτῷ Ὑεήται, κατα τον" 
83 επηρἰο; ρτ]οῖ ρυΐαπε ενεπτατηπι, Ὠϊνίπαίίο 19 ομίζεσι ἀποβήσεσθαι, Μαήνὼ δὲ ἀὐτοῖσι ὧδε διά” 

αριά εο5 Ίτα εοῖ σοΠ(επία, πε εἶας αἲβοΊ θα δλέεται. ἀγθρώπων μὲν οὐδεί προσκέεται η τέχιῆν τῶν 
οπιυ]ὰ πιοτζααπῃ νομάϊοσεήτ» Γεά εειῖ ἀῑἱς. δΙ: δὲ Φεῶν μετεξετέροισι. καὶ γὰς Ἡβακλέοι μαντή! 

ών ο ος λαών αμ 
νἰεή εἑθέοὰ ρΕφοΙρθὸ Ιδηδρα οοἰάϱὴ οκ οπκατ. ο πμ Ανά πι Διόρ, καὶ ὄγε µάλικα ὃν 
Ρα οιασυ]ίς, 1μαίοπ σὲ ἵπ ατδα Ῥωτο. Ὑε. ο) ὄγώται ιτ φιλο «ον ο. 
τωπα σος νᾶ(οἰπίά πιο εοἀεπιπισἆο Πιῆε οπή κήα! Οτοἳ Πόλη ἐπ, οὐ μέντοι αἵγε μαντήϊαί σφι κατα τῶῦ, 

84 Ιπίμτατας, Γεά Φἀετεητες, Ίαπα νοτο παθ]οἶπά τὸ ἑσᾶσι, "ἄλλα διάφορόί εἶσι  Ἡ « ὁ ητρικὴ- κ 

αραιά 808 ΠΗπς 1Η Πποάἅπι ερ ἀῑειπραία, πε Πα. Τάδε σφι δέδαφ΄αι. ᾽μΐπο νούσει παα-ος ἴητρός ἔσ1, καὶ 
βυ]οσι σα πποτῦ οτυτή ΠΠΕπιεά]ςΙ, πο Ῥ]αΠάπη; οὐ λεω" πώτα οἱ) ἰἠτρῶν ἐσι πλέα,. οἳ μὲ ας 

Ίταηυε οπιη]α τε[ευτα ΓαΠῖ πηθα]σι. ΑΙ επἶπι ᾿ὀφθαλμῶν Ἰητροὶ κατεσέασι' οἱ δὲν κεφαλής οἳ δε, 
: οαἲ «νο ον, ον ος ο ος αἰνιι σὀδύγτων" οἱ δὲν Κ τῶι κατα νηδύ)’ οἱ δὲ, τῶ, ἀφαγέων 
. ) Ἱ . . 3Ἡ 5 εο- ρύσω ον Ν ἆ ’ νε . Ὠν. 

"αοηάεπα ας Γερυ]ίατο ταἰες [1πε, Ομἱριθεπῆ. να Ἕ ά ἃ μι ον ὧν. ν ἃες ο 
ασε α]]θμῖς ἐκ ἀσβιεΗξῖς ἄθορεΠε, οιβάς ο] πάμωώμας εκτ οι ηώ οκαποε, τέαπ κο 
4μσοά πιόππεηταπ Πε, 1δΙ οπίπες Εεππίπα 1]ας λογος ν Το Ἅπλυ γένος παν Τὸ ελ, τῶι] οικήίων τα» 
Γπηιορ εαριατ Π61 αι εεῖαπα νυ]εαπι οῦµπαπε τῶν κατ’ ὧν ἐωλάσατο τὸν χεφαλὺν πηλῷἡ καὶ τὸ 
ᾖμιο;. ἀοίπθε «ε]ξέο ἀοπαί 6αάανετα, ἱροΏ ΡετοΟπρόσωπο, κονπείτα, ἐν τζιαι οἰκίοίσι λιπΏσαι τὸν νε» 

α Ῥα[. απιῦ, }: {91 1. 4, ἄλλο Σά. ὃ ή: 2; 407. {ί. Ῥαι/., οἱ Εάῑε. Οεπον. οιοτοσκντϊ., εοῖσι νηῖ-. 
50 ΡΟΙρΕίάΠΙ. ΄ ὁ Θυσωνωτοὺς 7η. «4Ρεῦ. «ἄτχ.. ΕΠ Φυσσαν. ἆ Ὁμολογέει }Τμά, «4γε2.» ΤΠπι καλεομένοισι κα 
Ῥακχικοῖσι ἐοῦσι δὲ ᾽Αιυττίοισι καὶ ΤΙΦΑΥ. ευπα Ῥαγὴς. 8. Ιζ11. 4. καὶ Βακλ. ε. δ.᾿Αιγυπτίοίσι ποὮ {ππῖ ἵπ Βαε[. 
4. αν. Πυανορίοσι «περ. 7 ο Ἐαφῆναι «γεῦ. 77. πηαϊε. Ίερε Εηβαιῥ. ἵπ Ποπιετ. ϱ. 51Ο, Δτ. [ Ραγή. Β. 
, ἄγοδι Σ. «14. φποᾷ ῥεάσοβαε: τέοισι 1. «39. εωπή ἐγγηρήσει ἀπὸ. ϱ ΣΦὶ εὕρηται Ῥαγίς, Β. «4γοῦι }. ἄῑά., 
μπας 21. ἀεή. οτα διορό. ὃ 4. Ῥασὴ. Β. ἄν}: Ν., Αθήνης Μ. Ῥαι/. ά4νδ., πα]. ἱάε Ἡ. 
ας ο ο ομὴ μαμά ή. Έντα, δ Τόν ορ «41. ἄγοῦ, Βογη. Β, ΡΜ. Κιν 

Ἡ μον ο 9 . Ἱ ιο τὰ ὤσ]. τλΛ. Τι ΤΠΟΣ ο ολ Ἱ ί - ΑΔ 9 ιτ] ' ς ᾱ 

επι, 0 Οἰκίοσι 404. Ῥου/[. γοῦ. Ρ/. Ζαα, νυ]σο οι, πο. άν Ἶ τος. ος ος 
ο τι 

899. ο ος ΤΕ. Θυσσάνους 6ὲ ῥυσσανω- 
τοὺς Πιο πιοᾶι]ο Ῥοδιαε ποπππααπι, Τα νὶάς τν. ὃ χώρίαο ἄλλην ἄλλο τι, τὸν µ λμοὺς»τ Λάκη . ΙΡ ΝΑΙ, 3 Ἡ ν]Ος1ν5 µατος τὰ χωρία» ἄλλην ἄλλο τι, τὴν μὲν ὀθήολμοὺς 

η ... Μη Ἡ. 8, 18τ. ὅτς, τς Ρο5ὲ Ράµσα σὲ νῶτα, τὴν δὲ ἄλλο τί µόρόν, υδὶ ο σα, [ο μμαο ο ΡΟΜΟυΙµΟ ἈἨοτθια χε]ορανίε, Ίπ εκὶ- δὲ ὥτω, πὲ οτᾶο ηβίμτας {ετνεης ο πα], - κ. ἵο αἲοι ο μον ος καΧΙν. 1. ρ. 494. Μο τῶν κατὰ νηδὺν οὉ (44, ατ {ετ. μπες . καὶ μέρη κ.» θεῶν ῦτευ ἐς ΝΕΙΙΠΙ εδι ᾷ6 πιοπίς Ιπᾶο]στι {ρ68τ1 ποπ ἀερηεται. ΊΝαπι ᾳποά. 26: ος ους οἳ Ίδρήπησπας ἀἱαριις. αἀρποίσἰέαιις Ώ/ο Ο19- γοη. ΠΜετουγίαΙὲ αγ. Τ,οδὲ. τι, 8. ἢ τῶν ἀφανέων 605: 
σγριία ία “1ο. Τ]αποίασαπι απίοπῃ εὲ ἀῑετάῃ ΑΕ: τὶαίε, Ίξ ρασεσπ]α 3} ἐκροβΒνα Πε, 14 αιἠάείι ΠεςΘθ: νὰ ον εχ Αἰγεδεγί Ῥτοάιοπιο 6.5. αἆ- παπι πο νἰάστις , Παυεῖ ἵρδεπιας Ετείας : Ίμβρο ή” ο ο η Ὃς ρμματο» Λο. εδίαο. αισά ῥιπεε]αὶ ΙΙ Πουΐράϊθα. ων κ. σε, σερὸ φ πδη ρίσαα Ἠετας Ὅοπαε Πάεί. το. Κατ’ ὧν ἐπλάσωτο 7. κ. πηλῷ] Οαπάο [πρι ὦ76ὲ Ὃ ο ως Ἱὰ επιρμαι ΑΕρυρς επρᾷ οτουρᾶῇί ος ἵη τεγζαη αξεταθ θμοκομ κ 

ο η λος ος ον πηλῷ κατ ὧν ἔπλασε αὐτοῦ τοὺς ὀφθαλμοὺς» 0ῤβΙΑΣ σε» ων ο ος ών μα ρνεαῆν ».Ώμπο ]θευπῃ. Ἱπ- ο. υς αδί» ἀερτεμεπάϊεας ον 1π πα σάρίώς Ἡ- 

Ἆρις ἐγκυρήνειν παν τὸν βίο, Νορθ το άάλλει δυσκό- Έταπιαυο νουδὶ ἴοσπιαπι αοευταίξ ἀῑφειον]κίο: οσοι Ῥων βηά ιο β ρ ον. ν ετοηπῃ Ἰοηίσηπη ριαετος Ἠϊς 4ποαις ναηαθυπε Οοάᾶ., Πευι αρυά ού. ο ον στι το... ἀλ εις ορρίορν μά ἡ] μμ Ῥιββορ17. εππεῖ. αποπίοι Τ, τ. Ρ. 89. 37. 6ΕΡ. Τοτ. οϱ, αρ νασὶ ζω Ο7/αΊοΡο αἲ ή. «{η/0η)η. Ρ. τοβον «4γοζΙ]οο)} αρ καπωποπλασμένοί τὸς κφαλὰςι τα νι ως 
στα 

πορίΠκβτηαπι ποὺίς “ε[οῦ]πος Ψουν. [εινανῖε [επιοπίαπη  πλωττόμενοι πηλῷ τὰς κεφαλὰς, ΡτοΡίξ Ἅ ααιμαῖο νι 
ἀεη Ῥορίδε απεεροπεπᾶα» αι κ. 

ΠΜακήηνως Τυγίμε απίο οσυ]οῦ ΡΟΠΙΕ διαλακοῦσαν τοῦ σῶ- 

πα 

αμ ὖ- 

ο τοπικ κ. ακθοονεδοι το. δωίος ἐσκυβέωσίν ἔργμωσι"  αἵ 
: τς Ρταξεοεί ὡγοβσεμο Ρ. 519. 51. ἔργμωτα ΟΟΥ- οδἳ άταπάσσετανς {δᾷ πμλὸς, ΘΕΣ ΚΑ τσσηᾶι ὃ ο οβόβώά- ἐργμ «ὁ αν ες παταπάᾷσσεται {εά. λος αωηη ΑΝ ἃ ν ον 
νὰ  Τ μες πος]αῖσο: πιοηυ]ε πια οἴπι απ] οἷς{- λος Ῥμΐνοις αάροτίο σ]τιπι [σοῴατθ, {απ6 

ο ο ο ο ο ο ο ας η Ομ. ο εν κ. 1 5 καὶ ποῖι εἶσι τὸ ρ)μ”' ση όσωπο. ΔΕ, (]. η η 5 { ματς ση η νό  ΝΑΤΟΝ ο "4 

. ο αν. | ἐγκυρέωσι {εΠδΠΗαΠΙ οκ πρό τα η κἶοισι] ἵτα ἀεομίε, Ῥείρίσ τ. 1ο, 
α η ΙπατΟ μημς ησῃ οςἳ Ἰοοί, Στρ ώμωνμι οκ ἔπμρ, ορ οα υπ, «ο 
οσα, Ὀδύμλμόν μὴ μω α πω ΥΔΟΚΕΝ. Ἡς Όχονς ἐπεζωόμεναι ος ὑπιζωόμεναι οκ ρείοα Πηρυα 14. ᾿Οφύαλμῶν ήτροὶ κατεσέασ]] 91 έΆτοπῃ- ος τιᾶς σας ο οὔα 4ε σμίάς ἵἩ Σέρωσαι, είς μς ὦπ" ΔΕργρύν ἶΏ Ῥρατῖθς {εσιεταξ, ΟιΙαπι [οτίογς ΤἝπιροσς ὦ τον Ώφηίάσαι απο μανία 

ο 9 | 



- 

4δ ττ τ]- Ἑ - σος ΌὍ ο εν ἶ Βγιίο ςοπδϊεπάϊ .Ἡ 

{ . 

ππρείη. ναραπτες. Ἰδπποηίαηευ Παοσιπένα εἴ ο-”. 
Πεπάεπίες πιαίηπ]ας, εἰ εαπι εἶς ΡτορΙιπαυ 
οἵπηῃθ5. Αἰἴετα εκ Ρατῖο νὶπῖ, ετ 1ρ5ῖ {ποςΙΠ:. 
δε {ε νετρεταΏῖ.. Ἠ]ς αξῖς, Ίτα ἀεπιπῃ 34 
εοπάϊεπάιπι ῬΡοιίης, 8Ηητ αὐεπῃ. σετ 34δό 

κβὸν »αὗται ὑὼ τὴν όλη σροφὠμεά]»τύπτού]αι επ 
εζωσμόαι » καὶ φαίνεσαι τὰς. µα(κ»' Ὁ΄ σὺν δὲ σι αἱ 
προσήκἒσαι πᾶσαι ἑτέρωθεν δὲοί ἄνδρες τύπ]οί]α, τ έπ-- 
εζωσμένοι καὶ οὗτοι. ἐπεὼν δὲ ταυτα ποήσώσι »πτω ες 
τὴν παρίχευση κοµίζᾳσι. Ἐισὶ θεος ες, αμτῳ ἁ τετῳοδ]ος ἱροιπι οοπ/ήτωξὶ, απὶ. Ίος ατϊβοῖαπι 4" 
κα]έαται, καὶ τέχνη ἔχθσι ταύτην. ἔτοι επεὰν σφικο- δίταπει αὐῑ, 4αηπι -ᾱᾱ ἶροος οπάανετ ΡοςῖΑ" 
µισθῇ νεκρὸς 5 δειωύασι τοῖσι κοµίσασι πιαβαθείγμµια- ἴαπα ο5ε» ο[ξεπάμηι 19, απἱ ῬοτιανεβΏ». 
Ία νεκρῶν ξύλινα», τῇ γραφή μεμιμημέια. καὶ τν μὲ ἐκεπιρ]ατία επάανετητη Ἠρπεα, ρϊένυτα 8: 
σπεδαιοτάτην αὐτέων Φασὶ εναι., τὰ εκ. ὅσιο π.οκῦμα πη]]αία. τν εαταπι παπι ασοιταΙδΗπιαΠι Εδ) 

{ τὸ εὔομα ἐπὶ τοιέτῷ πρήγμα]ι ὀνομάζων' τὸν οὲ δευ-αοἷξ 65 απΏῖ» ΕΙΙΠ5. ΠΟΠῃΕΠ Απο ο. 

-ἐψβ δενύασιύποδεεςέρην τεταύτης καὶ εὐτελεσέρη ον σμολ μμαιεΙκ αρα μμ νο να ρε ὼ ν βώνο]αι ο τεπι οεπάωπέ ας ν]]οτίς ρτειῖς ΞΕΤΗΔΙΩ 
την δε ταιτη μας ἁτῃι Φράσαωτερ δὲ, πυνώίαι ψ]]]εβπη, Θπἱδης εχροῄιῖς {ε{σΙταπευσ 3ὓ 15 
παρ αὐτέων κα]α ἥν τινα, βαλοί]αί σφι σκευασθήναι τὸν 

/ 
οταν ς ψι ] ᾿ αἆ αὐαπι Ρριέεηταπα νε]ῖπε ε[Πῃηρὶ 1ρ8ῖ5 ΠΟΥ. 

/εχρόν. οἱ μεν δὲ ἐκποθων μισθῳ ὁμολογήσωτες,ἄπαλ- ἵαμτη, 181 ΠΡΙ 4ε Ῥτειίο «οηνεπετηΠῖ» 7’ 
λάσσοί]αι οἱ δὲ υπολειπόµθοι ἐν οἰκῆμασι, ὡδετὰ σπε-αδ]ηΏς αρευπί, Αι Πά τε]ξΗ ἵπ φἀϊδι, ἨμΠό 
δᾳιότατα ταριχεύεσι. πρώτα μὲν σκολιῷσιδήρῳ διὰ Ὁ ἵπ πιουπι ἀρεπεϊεβπιε  εοπΦμηε, ον 

᾿ ΐ ο ο κ λο.. . / Ἀ Ἆ 7 ω ϐ Ίῃ ἳ 165. ν' ο ο ο. ἐζάγο]εο, τα, δε πθρανο ἐγχέωῖες. μετα, δε ,λίθῳ η οσο. μήκος 
(ἰθιοπικῶ ζει παβασγἰσαϊ]ες παρὰ τὴν λα Ὁ : σος νι δν. 
Αν ας οκ ος «ο ριωά ρητο «Αριθς μδαρίξοι κα απλας ος κ ΕΙ λΟΡΙΤΗΓΚΟΙΛΙΗ πάσα ας ὕρατες 9ὲ Ἠρ λα φΟβιΠΕ τφμο. Ἴ]ας οπηποπι -αἰνυπι μ 

δηβήσαντε, οὔῷ Φομικηῳ, αυτις Ἰηθέησι3υμιήμασι τε  Πιπῖ» οπαπα 1οὰ εχριτρατηηῖ, ας νΙπο Ρ5" 
τ ; 1’ ο. θ ι) 2 ον ο 

Ίμαμθοισι, ἐπεί]α τὴν υΗΦὺν σμύθῃ Ι ἀχηράτε τέλιμ- Ίπεο Ρεετιπε ,. τησ[ας οἀοηδρης Οπής Ρί 
μένης 2χαὶ χασίης οχαὶ Ἡ ἄλλων πθυωμάτων, πλὺν λι- Ἰππηῖ: ἴππι αἰναπα. σοππρ]σηῖθς. ττῖξα ΠΠ: ΑΙΡΕΛΧΦ. ολ 6 8]  αήν 
θανώ]ῶν πλήσω]ες , συῤῥάπ]]εσι ὀπίσω, ταῦτα δὲ πο- να Ἐν εἴ ο21α, εἲ ερ ὴ νο ᾖαο 

ο, / / ο. / 6 1245 η σαήες, παρ κην. . λτρῳ»κρύψαύ]ε Ἠμέραρ ἑβδοµη- [ζεις ὨΙῃ ο ο αν ορ ἱηι 

Χο]α πλευνας δὲ τετέων ελ, έζεσι ταριχιύευ. ἐπεαν δὲ ἍἼτρε. Ας οκ πλην κ, 
ὃν παρέλθ ιο Μθ]γμ) δες: νὰ ἧ ἳ ) δὲ αἷθδ; παπι αἴπιας {41 ποῃ Περι 
“παρέλύώσι ο) 5 εβουμήχωτα,, λεσα/[ερ ΤΟΥ γεκρό, κατ- 

' ον ς ο. Ἶ ο» , 

ειλίσσεσι παν αὐτὲ τὸ σώμα σιυδόνοςΡ βυσσίγηστελα- 
δῑίς {εριιαρ]ηῖα «ἱεριις οαἆανει πδ]. αλ 

ὃς 9) , : τωπὲ» Οπάοπὶς Ῥγοβης {α[αῖς Ιπαίδίδ η" 
μᾶσι κα]ατέ]μημένοίσι, ὑποχρίωτες τῷ κόμμι;, τῷ δὴ 

ο 1 ο αντε 
γει[ηπι εἶη «οἴρΏς {πνοίνυης, ση 9’ 

δι 

Σ19 

- 

2 8οχ Ίλε ψοσ68 οχυΑΠΕ ἆς 4{εὸ. ο Ἐπέ 
ἄν. «4γοῦ. 7. ἔαο/. «{θεπαρογαι Ἱιεραῖ.-- 

Ὁ 4 Στρωφώμεναί 7 σροφόμεναι «3ο... Επι ὑπεξωόμέναι, 2. 
4γοῦ. μη τό ρκε, ἄγοβι}α]]α. ΜΟΧ νεκρὸς ἄπε α1Πςμ]ο 4νή. . ντα 

ἓ Ῥ.ττδ. ηδί Τὴ5 ΠΕΙΣ» αἷῑίς ὁ νεκρές. 6 Η. «41. «49δεβαβ. ΡΑ5/., Ἴ20μ:. 14. 11 Ζευγγύασι. «{4, οἳ 31 δὲ ν 
ουσι, «ᾗ Νο ον ἵπ 21η, «{γοῦ. {1ῤέπαρον, ρ Ῥας[ ΜΗ. 49κ., δέμνὔουσί σεῖετῖ, ὃ Μυκτήρων 4γοῥ. {7 μή 
Φόάῤα. Ρατ]. 40. 1 ἄν. ὁ ΜΗ. Ρα]. το «491. 7: Αρη, Οἱ ρολό. η πρ μα λι ή, | 2 «4, δα. ΡΒαήν, ἃ. 7 {κοῦ. Ιὸ. Γη α1ῥ. ἵη Ἠοπῃ. Ρ. 1488. 16. δουν. 1Η. 1η Ὑ9Ει. θυμιημάτων :Η: 49’ ώς 
εε,ὀερζ. πἌβο. ρου. 0. Ρ]οείαιο οπιηες νίτρῳ" 1π αν). πα υαπι {0Πο]ίομ. ο Εὐδομηα, } άν εἰ 9’ 
ᾗ- Σψσσίνης ἔ’. 4γοῦ. ὦ Ἱζόμμίδι 50Πο]. Φαμραιπιαπεπ/ς, ο 

Ἡπαήπε, Ἀοη ααἀςο {σαα] »- απηϊεἰεπάϊ ΑΕ ΡΥΡΒΟΤΙΠΙ 
εἳ νείηπις µαρ]εηίή ]βποίαη»,. Ψἱάε ήρά0ΓΗΗ 1. 91. 
- κ ΝΑ. δή] Ν. ἵ ντ / . κ. ο ιαέ 

9δ. Ἐμσὶ δὲ ἆ ἐπ᾽ αὐτῷ τούτῳ κατέαται}] Ἡι ἀ1ς {οπίαἩ 
τ.οα]εῖους Ιηνεπῖετης, απο 11 {10 Ἱερ]εία νιάτα /α]- 

ν οσα λουρως Ἱηρτίπηϊς ἐπιδίφῥιοι τεχνίτοι ( νὶὰ ο η 9 ἳ . ντο. . 

“ΠΙοῶόγης Τ.τ. Ῥ. 101. Τ} ἀϊομητυτ ἐπὶ τν) καθῄσόαι 
«ἀγι/)ΙάΙ Εν 90. Ἐλὰν ὠφέντες ἐφ᾽ ᾧ κάθήνται περιέρ- 
γώντοι Ἀέπορδ. Όεεοῃ. 489. 18. ΤΠ ΡΙαῖο ν. σαχ. 
Ὀχζαςίε ἀεάεταί «{//οβῥαπει : Τὸν χειρτέγνην ὥσπερ 
δέσποι ἐπαναγκάζουσα καθῆσθαι» --- ζητεῖν ϐ' ὀπόθεν βον 
Ἐξει «οήιρατατΙ ροβΏΙΠέ ραπ]ο ἀϊνατίαε Ίοᾳμεπάϊ {οτ- 
τηΏ]αε. ἐπ'᾽ Ἰχβῦσι κατῄσύωι, εἴ ΠεφεΠίοϊ Π]α. ἐπ᾽ ὄρ- 
ΣισΙκΑῤέζεσθμ. ὃν 
ον. Ἐπ᾽ αὐτῷ τούτῳ κατέωταί] Ἱνα]το πΗΠΙ ἐἰεραπες 

αἴηιοε Ιοπύπὶ {εγποπί κατωτετόχατοι σοπνεπὶεπΏς 
ψιάερατασ» ο. ειτε Ἱερα ἀεβρπα Ειοτπῖ, αὐΙδιις 
{πείαπα1 ΠΠ] οσα. Ιοάογο 1.01. Τεβα. ΦΙπη]α ἐχατ1.. 
1» 101. οἱ Πέρσαι» οἵπερ ΕΤΕΤΑΧΑΤΟ ἐπ᾽ αὐτῷ τούτῳ» 
Ῥέ[αε» σι α ος {ΗΗ εοη/) 111 εγΑΠΙ. Φε πονα- 
Ώοπίς ΠΙπΙΙ8ε οΠΠΠΠΦΠΟΠεΠ τα[οτπίάο.. -- 
“90. Ὑπουδάμτάτην] πουδαιεςάτην. εἲ ΡΕΙ]Ο Ροδῖ σπευ- 
Φμιέεωτα ΠΠ [ούτε ἀαὈιπε βΔεἰίογεβ» αὐα]ες ει{τοάῖ- 
νείυπε {Ἡρία τὰ σπουδαιέεερῳ τῶν πρηγμότων 1. 1. ο. 8. 
ετς. 199. Πδί ποῖαξ, 6γοπου. Ἠυ]ας πιοβυ]ί ππη]τα ο]- 
Ίεσρτυπί Ἐμβαξθ]με πὰ Οὰ. Β. ϱ. 89. εἰ ἄδεμ.χ, Ρ. 
42 η Ὀ. Οοπέ, ΕΗ100Ρ. ΊΠ ν. Αἰδοιέσωτος" . ̓ Ανιηρέσερος" 
ος ἵῃ Ἡδυμος. Αριά Αα 2μη πος Γερετητ Ἠαιιά 
α{ρογπαπα πα Πείαεὶ Παβπϊεπίάπι: οἳ Βιαντίδαι ἄνδρεο 
σπουδαέξώτοι ἐγέγῶτος ο... αν α «ΝΑΙΟΚΕΝ. 
8 ΛΙ ᾽Αώπικῷῃ Τατία ΦΙΟ/0ΓΗς Τον 91. Λάῑε 

'.1ν, 55... 1ο[μαο 6. ν. 3. εἳ Τεηίοζοπε, Κα: ασ Ῥγπίο ο. 4. Παθεὶ ΙΗΙήείοπων Ψποπιι- 
(Πεῖᾳ. ϱ. σό9. ἀαε[οπρίας εΧ εοπΦ1(ο «πάανετε 

ο μμ Ψοσατ 1οἱεπὲ» ἤριχας 1η απί ους 
“Ἰαρίᾷσπα αἴιιςοσπιοάί ΤΠΑΠΙΙ ΤΕΠΕΠΕ 5 11ηρί 

λα. - ναγάΗ Αάποιητ, ἵῃπ [οΕΓΗΗΗ δι όςο. Ῥος- 
ιά ἸάςμΙταξἴοῖοπα σοπ(Ίτμτης ριάυταα ΠΤεητες,, Ῥαυ]- 
πιζπσσαμκν να λλορήσαντες Γεζέων, ἀπβίτο υχ- 

βεπῖςσηε βΗ δη, ΥἹάςταπιεῃ Τδε/ῇ, ΟΥ, κα. ϱ. 988. Ὀ. 
28 ο νο να αν ο ον 

ϕ κ ο ΦΗ ἓν 

η 

ΏΙΠ1 ρ]ασεῖ νι]ρατΙπΓ κωτέάται. η ας 

- νΑΙΟΚΕΝ. 

τῇ κόμμιδι. 6)ος[αρ ΦαµβεγΛά. 

43. Καὶ τῶν ἄλλων θυωμότων] ος Ριαείοσο,΄ νο 
ᾷ41ΠΠΟ θυμιήµατα, ΠοιδΙ Ριαεβάίο ος εοπίεαίι Οοὔς 
τοῦοιαητήγ, βεομς Πίς ΠαὈεῖ, πθφ1ο ]εγούοέιο {0181 το 
βιοιυγτά, 119. οἳ {πρτα 0.49, πι ηοη έν Ε1ρπιεὮ α 
κἠλειφόμήν μύροισι μα) υώμασι πριιὰ «442εη. χν» 13: . 
τανίτ ας (Πες «εν. 156, αηῖ εἶι]ς {ογ]ραθ ὢ ῥυμμάῇ 
κµασι Ῥαεάρ. Π. ρ. 997. Λάΐππρε ὶς ΟΙ, ΤγΠΕ τμ 
10η. ΙΗ. ΏΌε πιγτ]ια, οαῇα, αμίδααε ϱ1ΟΠΙΔΏ μ 
ρτεβοβονῬι8., αμ δις οαάανετα οὐταία σοπά]τααι1ς νς 
τηῖ, ἀὐρία τες πιαβ]εί ποίίας Πιρετίοσίσαε θε[αῦ5 
ε{τ. ο. ναγάζως, απὶ ἀιρεπιϊκμπιε ἠζηέας. άβ Ας΄ 
Ρε]]απε, αἆ Γεω) ρ. 696. οχοιικῇτ αἴσιιο οχαπἠᾶ” 
νπε,τεριη αἳ τερίαε βπι]ίαο οαἀανοτίοις βΙογ2ΗοΠΕΠ 
αΤΟΠΙ4ΠΟΦΠΙ αμίθιτε ηοἩ αμάεί, νι]σο ηορας: πΙμή] οζ” 
τε {6 Ῥορί ΙΠρεΠβΡΠΠΙΗΠΙ 6ΧΑΠΙΕΠ, Ῥγαξίου οοποεῦ 
Ὀτυπηήπίς σ]ερι]ας 1π νεπίτο οπἆδνδΓιηι οι Ῥαστο ο8]- 
ναπΠας οῬίεγναία, Ίου ἀἰκβπα 11/0 εἳ ἷα: 
6γαζυζης ο παρα «Ῥ. 49. Ῥοᾷ ᾖήγηήσο. αμάε 1η] οι 
ἰαΐεπι ποβίταπι Ρεεναταηῖ, ία γα (η 
Ίοηας Ρο[οσίοχες νάδηιτ.. . κ. .- η 
«455 Τάρχεύουσι λίτρῳ]. οογίς λίτρον Αττικῶςν ο, Ἑλληνικῶς» Πῖπο ψευδολίτρον ἵῃ Οροι Εαπὶς 4ΡΗΙ ΄ Ίο. εἵ Εω/ζαιῥ, Ψἱὰς πος, Β/ογ/ομ], Πα] οἵρο 11βΑή. 
Ῥοβε ραισα, Μα] ΠΡΙ, υε{οττ οι στοῖα., Πριλτή 1410” 
πο ΟΠ» 4αθηιιθ ποη Ὄσῃς πε οορηί(ᾶ» ἃ- απ 1η {οπαπ νοττοτυπς. 

αθεραπί 60 
Τα]ε Γοττβε[α ὑποχρί | 

{, : δική 
ὅστος ο (ος {ἱολοώῥμα ο μη 4 ον 
«οπροί.7ο, Ἠαδοι Ρ/μίμς Ναι, ΗΙΠ.. κατ . 9ο. εἳ λνν 
ρε αὐ]άσπι «ο σεηςγς, «4ἱρίμασιο οὐ οἰτατ 8 π 
210: ΩΙ 4ε Ρ, {οὐβαγάμς Επιοπᾶ. χνπτ, 9ο. Τπ6 . 
πόμμι ἐςί «αρ.οό. '.. Εν. ο] μ 

ερῖ 1π ὁσγέρσμ{ῦ 4 

«48. Σμδόνος βυσσίνης τελωμῶσι] δἱς νπ, 191: 
πετηπι Ἡραπιεηης, Ἱδρομάϊ ο ο... Μπ. οσο. 
πης. διορό. 1ο Άζωμε, οἳ οιταηίσπι μση πάἰυνῖς “ 
{ειν. αἆ Ροβοπηβί ρὶβοϊ. Ρ. οι. Οοπμίε αὐοθνς 
α]οζεπαγίης 44 γρ], Ρποεηίς[ ν. τόό8., 6 ν 
τν ας 1ά αἱίεπιπ Ἠαιιά οσῖε ἐχ λαός 

ΔΟΙΗΠΡΕΙΕ» ΙΗΠΕΤΑΒΠΘΠΙ6 6{ σχριψεύσεως Ίος σεΠΗΣ 
{ειναδίε Ομήβηπος, ριορίοτεκ μον πασά ή, ν 



αρτν ο. πα α εοεσά!]ο τρ αμεβησπίῳ, Ἑ ντ ἘἙ κ Ἑ ττδςες τ 1λ9 

ὕπεπεος: 4πο ΑΕρυριϊ ρ]ηηπίς Ίοσο Ρἰεηῖη-ροἀυτὶ κόλλής τά πολλὰ χρέωᾖαι Αἰγύπτιοι, ἀθεῦτο δὲ 
πε πτππτας, Έο ἀείπάε τεςερίο, Ρτορίπαῦϊ «παραδεξάμθοί μὴν οἱ ππροσηκού]εο, πτοιθῦή]αι ξύλνο τύ» 
Ίρπευπι Ποπήπ]ς εβῖρίε ἔγρυπι {αοῖππες Που ἀνθρωποειδέα" ποησάµθοι δὲ, 3 ἔσεργνῶσι τὸν νε» 

ππά πιο Ἰπίρτη: ππουίαπι, {πο ωίαπιως τα, ρόν καὶ κατακληήσαυτες ὅτων Θησαυβίζωσι ἐν οἰκή» 
αροπιπῖ Ἱπ΄ «οπε]ανῖ Ιοσμ]ῖ5 ταριας ἀῑσαῖο, ελ στην ον 

κα τθξξαπι αά Ρατιεῖεπι. δὶς απϊάεα Επι : ηκα[ῳ»ἰσ ἂν -- πρ να αν λα δν τδ 
57 ΓαππριποβἙβπΊο πιοάο ευταῃὲ «Ἀάανετα. Εοθδρτά πολυτελέκατα σχευάζαοι προ ο. 

απέεπι απὶ πιοβ]οστῖα νο]απῖ, πἰπιίαπι ΠΙβίεη- (βλομῶθεν τὴν δε 5 πολυτελή! Φευγοταςρ σκευά» 
τος Γπήρίπη, Ίτα αρραταπε: Ῥοσι οἰγίῖετες ζμσι ὧδε. ἐπεεὰν ἆ τες κλυσ Ώρας πλήσώνται το 
πηηβιήπε αποά ε εεάτο βὶρηϊτας οοπηρ]εῖο, τὰ κέδρι ἀλείφατος γυομένε» ἓν ὦ) ἔπλήσω τᾶ .- 
πηοχ εοἀεπι αἰναπι πιοτευὶ Πηρ]ετυπε, ἴρααπα  ϱ)ν χοιλίή, οὔτε ἀναταμόντες αὐτὸν, ἔτε ἐξελόήες τὴν 
πε(πε {αἰπάεηῖες ΄ πεφμε Ἱπιαπεα εκἴταµεῃ- σον/δόν κατὰ δὲ τὸν ἔδου ἐσηβήσαντες, καὶ ἁπιλαβόντεξ 
τε, {5ὰ Ρε [εσςσ[ιτη Ἰπεοταϊεητες ἳ Ιππρα-Ο ος. ο ως ὃς δ νά ἂὁ ἐοκώμέ» 
ΟΙεπίες Ἰανατίοπεπι οαἀετη ν]α τε]αθί, Ῥτορβο- νο. σι ονυραμλκ οσον! ταν Ππροὶ 1 

Πἡς' ἆἲορας σοπάΐαπε; ΦΜοχΙπῃ «Πετυπῃ πἰείπο  7ά5 ημέρας" τῇ δὲ τελευταίῃ εξεῖσι εκ. τη» κοιλίη }ν 
σεάτίπαπι Ππριεῃπ, αποά ῥρημς Ἱπρεδίεταπο, 5 κερί» ΤΗΝ εσηκαγ σερότερον’ Ἡ 9ὲ ὄχε, τοσαυτη . 
εκ αἶνο ερετιΏτ: αασά ἑαπίατη παει νῖπι, γαµη, ὥσε ἅμα ἑωύτῇ τὴν γηδὺν καὶ τὰ σπλὰγχΙΦ 
ας ππα Τεοσπι αἰναπῃ αἴαιε Ἰπεεβήπα ταδεία: ζσκατατετηκότα ἐξάγω" τὰς δὲ σάρκας τὸ γίτρο καὶ 
ἑτα οάησαι, Νήτταπι απτεπῃ εασπες ταρε[ασίε, "τατήκε: καὶ δ) λάπεται τᾶ νεκρῷ τὸ δέρµα µοῖνον 
πηοτίπ]άης πηεα εφ ετ“ οσα τεβπαισῆ» ο) τὰ ἑσία, ὀπεὰν δὲ ταῦτα «ποήσωσι. ἀπ' ὦ ἔδω. 
της, ΝΡΙ Ίδια ἔεεετα, {6 τεάἁιάετε πποΓΙΙπῃ, ο ως. ρώτα ν Ἡ δ 

88 ΠΙΜΙ ᾽απιρῆας περοεί Πιεαϊρίεπιες, Τοτία Ἠ Ντο δν τς ον ος ὀωνσά 
οοπάϊτιτα Ἠαα 6ξ, αἷα αἀοτπαπεΙς πιοτιαὶ», Τρίτη Ταριχευσί» εσι θε νλν ος χβµασι ο 
ου εεηπίοτί {1πτ Εοτιάπα, ΑΡΙΗΤΙοΠΕ πδί νεη- Ζορεξ σκευάζει, συρμαίη δηθησαή]εο τὴν ΧΟἰλήή2 ταριχόυ” 
ἴτεπι Ρεσο]ανετΗπε, εοπάῖμηϊ {εριπαρίπτα σιξ τὰς εβδομήκοτα ἡμέρας, καὶ ἔπέιτα ἀπ' ὦ ἕ- 
Ῥετ ἀῑες, ἀεῖπάε Πο τταδππι Ἱεροτιαπάιτ. δωχαν ἀπποφέρισθαι, Τὰς δὲ γυνάικας Ἡ ἐπιφωέων ἆλ- 
ος πλ, απορια ας νὰ [ία- - δρῶν, ἐπιεὰν τελευτήσωσι, καὶ παραυτίκα διδουσι τα” 
1ῃ ντα αεϊαησίας (ταάμηῖ «οπαιεηπᾶᾶςδ., πες ο αὖδνς αν κ. σολ τν τα .. 
αποῖφιοτ Εοτπιοίϐ να]ὰᾳ εἲ πια]ογῖς Ῥγεε ρα κ να δὲ ὅσαι Ανώοι εὐειδές κάθ]α καὶλόγα " . 
τηΐπο» Εαεταπτ, Γεὰ ττ]άιο αἴφυε αΙαϊτῖίὰπο ροδιζο ον γυναικες αλλ επεαν τριταιαι }τεταρταῖοι γενών». 

. αν. ο ο εἰ ὃν ελ ώό ν ο ο μα νλωνπε, α ον ἐν νο δε μάθε . ν 

πποτίσηι Ἰταάυπε Πῖ απέξοτίρης; εα ἂς σαι τν τω παραδιδόσι τοῖσι ταριχεύησι. τῶτο ποιέω» 
{4 Εαοϊεπτθς Ίτα, πε οΙη Εειηϊπ]ς Ίδ σοὔαΠῖ, σι ούτω τεοε ἵ εἴνεχα., ἵνα μή σφι οἱ ταριχευτα! Ἡ με. 
Ῥερτεμεπίωπα επῖπι απιεπάαῖα αἴππε οοξαηίεπι σγῶ]αι τῇσι γυναιξί. λαμφθηναι γάρ τινά φασι µιαγό» 
υπ τεσεπΏ «αάανετε ππαΠερτί, ἀε]ατήπιαας µενο νεκρῷ προσφάτω γυναικός’ ὶ κατειπεῖ δε τὸν οµός 

φοξὺ ανάσα τὰ αν [οσ1ο. ος να Ψείβοτεχιο. Οἱς σι) ἂν Ἡ αὐτῶν Αἰγυπ'τίων } ζξείνων ὁμοίως 
1Ρ5ΟΙΗΠΠΙ ΑΡ ΡΥΡΠΟΤΗΙΗ νεΙ ΕΧΙΕΤΠΟΤΗΠΙ ἀερῖξ- δήλυ ἃ θεὶς. ὃ ὑπ αὐτὸ τὰ Η ν υπο ΧβοχοόειλΕ αρπ'αχνειον Ἡ υπ αυτε τὰ ποταμᾶ 
Πεπάατας, Ίνε-α «Γοςοᾷ1ο ταριης, [νὰ αὓ Φφαύ 6 πα «γε ΙΟ ΤΑχ. ὴ ος ἐξονιχθὴ τας 

«ἆρδο Βιππίπα πιοξίαμς, παξθ[ΙΠαΠι ροτ[άφοε νο νι ο αρ ατν ος σα 
εἰ ΟΠΗ. ο αὔαὴν ἰεβά εκο; οὐπάβός ο τοι ποσα ἁμυγκη ο) ταρροτας αυτον κναωσσο 
4παπη Ἠοπε(Πσῄπιε οοπηραζαηῖες ΓερεΙτεΊη [α- Βγελανταρ ώς καλλισων » άψαι ϐ ἔρῃσι «)κησι, ἐδὲ 

: . . Φ ο» ᾿ » κος ὁ .) 1 οω . ος Ἰσεμ]ς; ἁ4πειῃ πε σοΠ8ῖπρετα απἶάεπι [αΏβαῦσαι ἔξεφι Ώ αὐτοῦ ἄλλον οὐδέγα ἔτε τῶν πθοσηόγ» 
εδι αἰτεηί απε Ρτορίπαποσαπι ααξ αππ]σοτααι,{εὰ των, οὔτε τῶν Φίλων ἀλλά µε οἱ ἱρέεο ἀὐτοὶ οἱ τοῦ 
εἨπ1 151 ΙΨΙΗ {ασεγάοίες, περοῖε πιαῖας ααϊά- Μείλε, ἅτεπλέο τι} ο ὀφθρωσε ν ϱὐν» χεραστά-. 

9 ον απ αίη Ἠοπαίπ] «αάανετ ππαηῖρα» τχαξἔαητες ὤντες «άπτεσι. Ἑλληνκοῖσι δὲ νομιαίοισιῬ Φεύγεσὲ 
τ{ἱερε]μπι, ΄ Οτωςαη]εῖς ΙΠ/Ητατ]5 αἲὶ τεου/{αΠῖ» » κ η 

τς.» ν : ο οί κ σύυμσον ει ει) α, | εε, τι {εππε] ἀῑσαπι, πι]]οτατη ΠοπΠΗτη αίο- Ἓλοία ος ) . Ὃ νο τς σι άν . πα α 
ταπῃ Ιπβμτατίς αῖ νο]μπτ. ΄ Έτ Πος ααἶάεπι «6-2 µΊ Ὃ ο ων αν τν. ο ον. ας του ΑΕργρι οῬ[ειναητ. Έσε αμτεπα ΟἨαπιπὶς πτιι οὕτω τοῦτο Φυλάσσεσι, 3 ἔφι δὲ Ἑέμμίς πόλιό λβυΡία ο | θες 

ροφςα - οΡ- . : μὲ. 

.-ᾱ Ἐσεργνύουδί «4νεῦ. }1μά. ) Θηβείῳ νδ.. ἵπ ΐοῦι 7 ἐν ρω) :ρεροὺς ἀεβάθταπέυτ. Μ]οχ βλυλομιάνους 
}1πά., ΑΠ βουλευο ϱ Πολ Ὢν «4γοὐ ρ 4 ᾷ «πω ρτο ο ο ος 4 ’ ευοι». ολυτελείήν «4γοῤ. 6. «ά9Κ. ἴηπι Φεύγοντας Ραε/. οὔτι ή. εἲ ΟΓ3 1ερῦ.; Υιρο ἑ 
Φρντὰς. ἆ 1.4, 0], Ρα. ους ατΏομ]ης αὖθςίῖ, ' Ψιὰξ Ροῤµο. Χ. 15ο. θεα πι ἀπὸ κέδρού «4Κ. «4γοῤ. {Εαν 
{αι ο Κέδρην }. τοῦ. { Ὀείι ὃ 4γοῦι 7”, συρµαίην Ἠαυοι Ἠΐπο Ῥοήίμα 1. 947, οἳ μίας Ἠοο, ο ή: 
ὃν, Ῥα5/.., τὸς οπή ης η ῥ Πλεῦνες «γε. {1 Εήεκεν Ῥαι/. «49ξ. ἴηπι λαφθῆνοι Βαν. ᾖἆ Μίσγονται 7η 

τοῦ. { ΙΗ. απᾖ, Βαε/.ν κτεῖπέ }1ά, 4γοῦ., κατεῖποί «414. Ῥαής, Β. οἵ α 1 Τεύνέὼς 9. η Αὐτῷ 4γεδε 
7. ολ Ρα9/. 14. «49.» αἱ πιοχ χειρωπάζοντες, Ῥτανοα, Ψυ]ρὈ ἄνθρωπο. ῥ Ίνοι Ἱερῖε «4γοῦ: πες ΣΠά,, πες τηος 
μήδωμᾶ. ϱ Ἔτι ἔ, 4γοῦι, ἴμπα Χέμις, «1Δ. πόλίς αὈθρίι «9 

μα {ήσαν ταπίας οπΊΏςς νετηΠαής ήοη ν]άει., 4ο Ίνοκ ον τὲ πολυτελἠην Ῥταείευτεπ Ίος αππρ]µς, Τε 
ΟΠΙΡΗΤΗΥ Ῥαρβπ, “σι ᾽Αϕύπτιοι[ογΏοῖτ τῷ τῶν τέλευτών- Πιῤγ] απιεπάαΠοπεπι καὶ ἐπιβαλόντες τὸ κλύσμα οΟΠΙΙΙ- 

οι πουδρ[ων σώματα, καὶ μάλισα τῶν ἁγίων μαρτύρων» Ας τερτεςβίαιε (γοπουΐηςν ομίμ5 ορίετναιῖς «αίτια 
Φιλοὺσ εν ἠάπτ δν κο) περιελίσσειν ὀθονίοις μὴ κρύπτειν δὲ νε]; Ῥήμοιά. Τημογά. Ρ. 468. αρα 
ὑπὸ γῆν» ἀλλ ἐπὶ σμιµποδίων τιθέναι, καὶ φυλώττεῳ ἔνδον 8τ. Ὑπὺ κβοκοδέίλου ὡρπαχθείεὶ Ἐκρ]οταταπα 4 {οτεί» 
παρ’ ἑαυτοῖς» ΥΙίὰς Ὁ. ΑπίομΙ Ο. 9ο, ρ.Βόο.. αὐτερίος α οτοσοά(]ο «αρᾶσεπα Εἶμς 1 νεπίτεπι {ΕΙΠΡΕΣ 

59. «ΕΝ οἰκήμῶτΙ ὀηκαίῳ] ἴΝε ασ αιλάσπι αἨδ]., αἳ {αάπι ἀθππετρί» Ῥτοτ[ας Ίαες Ἱπίτῖσατα αἴηιε πρ” 
ΟΡΙΠΟΣ. Ἱερειαί οἴκήμα θήκαιον, αιοᾷ πηΒὶ ορρἰἀο παὶ-  οἴξα ἀμταταπτ., α ποπ επι ἀοότςαπιί ν]τὶ ομίειναο ρου τυπα ν]στητ, Έαο Ἡῃ αηήαἵα πιοπιὂταπα τοροΓίσ οἶκη- πΠρίεας Νλ[ζο]], {4ρί, Ψο].νη. Ρ. 654. ΑΝ 14 πος. ο οβαα 
μας πετά πίετίεστα Ἱεροπῃ οϱο Ἅπαπῃ νοσαηεΟτὶ- πες Πε νοτο αβπη]α; 160ρβί Ἰω[ζα ἀείοπβο «δε» Ἅης 
ΓΙ μομὰς Ἱμνοο θζαμο Ἰρποῖλς ποὔκῄπηαπη νοσοπι {Π18- Ροτάποπς, Λος αβηἠν αἲτ» πορμεΡοΝΟΓΕΡ μμ τς ἐν Ἡδ 16ΡΕΤΕΠΙ: ἐν οἰκήματι πάῳ ἰσωντες ὀρθὸν πρὸς Η ογοσράἡ)ἠς εἰ αερ]άἰδες: ας π Τολ, 
ὔὤληη ην ατοί Ἱερίσίε {19 ἴεπιροτε Βι[ρίσος ίο- ἐς ΤΟΥΣ, εἰ α οκοσορΙ5 4 Ἐν 
ζ.05. ΜΑΗ τν δώ ὧν ν ο Ὃ ον ς ων ο. οσο δις. ολη ὦ μον ποιο ήν ιοἱΦΝ ΟΙΝ1Α9 ΔΙ προς αμίμγ{ ΔΡΙΟΠ. Ἡ. 7. Ὦ- 1 σε ο ε.. : 
τν ἀρι λα ταπον τῶν ποίχων ὀρθὴν ἰσῶσι τὴν λάρνακα’ βλαῤ οι. Ἔσι δὲ χόμώς᾽ αι ἡ, Φοδίο Κέμμιᾳ, πὀλίς Αγ. 
ἀῑκεται ΓΗ Εὐλήον εὐτον ὠνθροηοάδία οἴρέά' ο πτου, Ἰαάσπ, αἶαο Πανὸο (18615 πόλις, Ὅείβε Ὠήο. νο ἄνόρωποειδεα' νήμα 1ΠΟ- φύπτω, Ἐαάεπι, αὖας Μαν μπήνήῃ 4 2103 

ν ίνα ας οοπε]αυς, ον εν ΥΔΙΟΚΕΝ, «το τ, 18: 8αρετεςε α158. πάς πι αιοοραί ας σσ. τά μέσα ΒρυλομΜνους] Βοσμοτ 2η μή. ται Ροή Ίως «ώηηῤν Ώνο ο/αΐη» 319 Ποτά πιῖ]ο ο9ε δρμά 6σ- 
ζΟΠΠΙΕΠΙΙΙΗ βουλευμένους Ῥοῦς. οἱ Τογές, ῥ2ο οὔ/ηΠί {μη αἆ ΑΠετρη, Ρ. 19022 Ε υ 0615 11 Ῥαμίῃπεο ΑΕ; 
[βουλομένουςν Ἰαπάαπιεητο ἁσ[Ηεη]εης, Οοβη[εϊςμπ]α σε ϱγρι, ζαλήρη»ὴ 1) ΤΠ 7204. Νίος πέριξ δὲ ὠυτὸ ταθί. 

εοΠΓΙο ΓΠΙΗΡΩΝΕ νοποῖ ντ, 66. -4ἴᾳπο ΦΗΡί, Φήργα. 18 Ροτερε :106, Πο 39. ρε Ὁ, δ6, κατὸ ἥν τυρ ΒΟΧΛΟΝΤΑΙσΦι σκευωσθήναί ὅτος πο | Ὃν ολες: | (σοι-Σ- 
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. -. ο,” ο ἄν - α , /. Φ. ο . . ν 

μεγάλη Ἰομᾶ τῦ Θηβαϊκῦ ,ε[ γὺε ές πόλιοε.ἓν ταύ- ορρίάηπι βταπάο Έμεραϊςμ τεβίοπ]ς». ση 
πη τῇ πόλι ἐφί 4 Περσέος του Δανάης ὑρὸν τετράγω- ὃν ολ: αρ] 4 ορρίέο ας ιαπ .. 

(ο) πέριξ δὲ Ὁ αὐτὸ Φοίνικες πεφύκασι, τα. δε πρόπυ- : ο ωῥ, 
ω Ὁ ω / 2 Ε μοξ . { ος ὦ Ἱ ν ο. η) . . . ῤ ή 

λα τὸ ἱρῷ λίθιά εσι» καρτά μεγώλα" επ 9ὲ αὖ-0Ρ]μχίς, να]ὰς πηασπα.» ἵπ Ες {ἔαπτ ἀπ βΓ2Π4Ε5. 

αλά τ1 ΤΕ π ο Ῥ ο. πμ με [η ος εις Οοπἱυρίαα ῥρτοβαπε ΑΕ ΦΥΡΗΙ1, άν 

οππιάαταπη 5 απἴείοτες Ἠαῖας τοηρί μπε 

ών / ερ πώς / 2 ο , ο ν 
ποῖσι ἀνδριώντες δύο εαἅσι λίθμοι μεγάλοι, 9 δετῳπε- ς Ἱαρίάς βατας.  ἵπ]ου απιδίειι οδε ΕΟΠΠΡΙΜΠΗ 

ο» 

Ρβεθλημύῳ τ ούτῳ γπός τε η καὶ άγαλμα 6 αυτῳ εἲ Ιπ εο απιπ]αστήπη Ῥετίεῖ: απεπι Πε 

ἐνέσηκε [Περσέος.. οὗτοι οἱ 5 Χεμμιται λέγεσι τον Ἡε- τω πιεπιοταΏῖ 51 αρρατετθ Ποαπεπτες ΠΠ 

σέα πολλάκι μὲν ἀνὰ τὸν γην Φαίνεσθαί σφι πολλά τεπηρίπη: τς {απάρµαπα, αιοᾶ σε[ιαρᾶῦ, 

δἳ ἔσω τοῦ ἐροῦ σωδάλιόν τεαὐτᾶ πεφορημένω ευρίσκε- 1ΠΨΕΠΙΗ, ρ]οοΙταΙΙ ππαρηιτά]ηε: αν . 

δω, ν τὸ µέγαθος, δίπηχν. τὸ ἐπεν φανῇ» ἆ εὖ-ι ΑπΑΙη ΑΡΡΑΤΗΦΗΕΟ «λιρετατο οπππο, ον 
ο ο ο κανα ο το σεν γής ὃν τη, Ίσδο ααϊάεπι αἶππτ.  Οεἰεῦταπε βαν 
θινέαν ἅπασω « Αἴγυπ]ω. ταῦτα μὲν λέγεσι. ποεῦ- Ῥργίοο Ογασοιπίσα πως: αγπηπίσος 11805 

σι δὲ τάδε Ἑλληνικὰ τῷ Περσέ ἀγῶα γυμνικὸν τιθεῖσι σἶηπι Ρατ οπηπα σετιαπαὶ σεηας, ΡΙοΡΟΙΟΣ. 

διὰ πάσης ἀγωήίγε Ἔχωτα; παρέχοτες ἄεθλα, κτ ᾗς ρισριη](5 τηπα Ῥεσοτπη, ἔμπαι ρα]Ιοτάση Όλι 

ία», καὶ χλαίνας, καὶ δέρματα" εἰρομέν δὲ µω ὅτιδ Ρε]]απι, Ῥετεοπταπί απτειη πηΒί, οὖι ανν 
σφι μούνοισι ἕωθε ὃ. Περσεὺς ἐπιφαίγεσθοι» καὶ ὅτι χεχω- 15 εοπ/{ενΙσ[ει ἁρρατετε Ῥετίει5, εἴ ρα 

βίδαταῃ Αἰγυπτίών τῶν ἄλλων, ἀγῶνα γυμγικὸν τιθέν- ΑΕΡΥΡΗΙς αἰ]ς «Ιδετερατεηί εἰρανρ 

τες; ἔφασαν τὸν Περσέα ἐκ, της ἑωύτῶ) πόλιος Ύεγο- ρο ον αἴεραητ, Ῥεηίευπι εκ λρο, 

ψέγοι. τὸν γὰρ Δαναὸν καὶ τὸν Λυγκέα, έώτας Χεμμί- 4 

πας ἐκπλῶσαι ἐ τὸν Ἑλλάδα. ἀπὸ δὲ τοὐτόν γδ 1Οῃ Οιροῖαπι ο οκ ρολο νι 

ψηλογέώτες, κατέβανοι ἐς τὸν Περσέα, ἀπικόμωω δὲ τεεπίοηῖες ἀθνεπίουληϊ απ Ῥει[ευπη. μρς 
4 αὐτὸν ἐε Αἴγυπ]ω, κατ΄ ὃ αἰτίη, τὸν καὶ Ἕλληνες ἵπ ΑΕΡγρίωπ ρτοβεξαπη οππη. ο αλβ 
λέγεσι, οἴσοτα ἐκ. Λιβύης τὸν Γοργῦς κεφαλὺν, ἔ» πι εἰ (τος ἀῑσυπε, Ιατατάπ] ΕΣ ΔΗΙά η 

Φφασαν ἐλθέῦ κἀὶ παρὰ σφέας,καὶ ἀναγγῶαιτέςσυγ- ΡΑΐ Θοτροπίς, αἰεραπέ Ψοπίε απσαίί 
γωέας πάΐ]ας' ἐκμεμαθηκότα δέ µη, ἀπικέσθαι ἐς Αἴισ ορ » ἃς ο ο ΟΠΙΠΕΦ 4ΡΠΟΝΙ5 ή 
γυπτω» τὸ τὴς ἃ Χέμμιος οὕνομα πεπυσμύον παρα πἱρίς γετο επσκπο, Επεππν κ αμ 

- το ας ος ο ο ον. το ποπιίΠε, ἵπ ΛΕΡΥΡΙυπις εἲ {6 εἰν ᾱ ο 

191 τῆς μηρό ἀγῶνα δὲ οἱ γυμυικὸν αὐτᾶ κελεύσαή]οόἐ- -Ἰμθβοίοε, αγπιπίσυτη εετίαπιεΏ σε]εβιαῖθ. 1 το 
απῆελέω. Ταῦτα μυ πά)]α οἱ κα]ύπερθε Ἐ ἑλέων οἰκέο- οπιη]8 Άέσγρι!ϊ ο ἱησοἰμαξ, , 

το ον θα «θα 

οἰγίιαιο οίε οπΠυπάυπι: 1αηαυπι ΕΠΙ. 
Τσηζεππι, αιὶ εδίεπῖ ΟΠεπιπί, ΕΠΑΥΙ6' 

τν σα 

μμ] / ς νο υ.- ο αλ ς Ι : Ῥ αἩ 

πες Αιγύπ'τιοι νομίζασι, οἱ δὲ ὃὴ 6) τοῖσι ἶ Ἑλέσικατοι- Ῥτο Ιπ[Ηια15 αβεηε. Οἱ γετο 1ῃ ρα μμ ο 
ς / ω λ ω / ο» ς . .. . : : εν 

πημθοι, τοῖσι μὲ αὐτοῖσι γόμοισι χρέωγται τοισι καὶ οἱοοἵ ΠΤΙ εἰδάεπ] ο μραι , 4µ1ρ 18 εέιαμ ο. Εν αι 
3/ νι νᾳ ϊ ὃν 
ἄλλοι Αἰγύπτιο" καὶ τάλλα, καὶ γυναικὶ μιῇ ἔκα- ἱερίρις, εἲ επ αἷῑα» ἴππῃ αποά ΠΠυΣή. ο, 

Σι) ! ος ) ταῖρ πρὺς «ο ιεὶε πΠᾶΠι πκοτεπι, αιεπιαάπιοάτη 

κ ον αι τς αν ο ο τα, Γρο σετεταπι αά ν]ξίαδ [βεΙαίεΠῃ αἰία ης [ές 
«εὐτελείην " σιτίω τάδὲ σφι ἄλλα εξεύρηταῃ "ἐπ εκοορίταια, δἰᾳπίάεπι 4πυπη Βιν]ας ος 

. , / Ἰ | 9 ς ω δα ον ὁ τι : 

εὼ πλήρης γύηται ὁ ποταµοε, καὶ τα πεδία πο πίφίπηας 6ἳ οἈτηρὶ {πητ ἱπ[ίας φφποτῖδ, 1 ῃ.) 

λαγίση, Φύεται ἐν τῷ ὕδατι. κρίνα πολ τα Αἱ.25 4414 ο 1ΠβΕΊ5 Υ15 ΙηΙοτυπῃ, ασ η (ο: 
ο ὴ ον η : μμ; . ' : 

γύπτιοα καλέεσι λωτό. ταῦτ ἐπέω δρέγωσι αὖ- ϱΥΡΗΙ νοσαηῖτ. Έα υδί ἀεπιερ[εταΏῖν ο, 
νο , λωρ ἐν ο 

αίνεσι πρὸς ἥλια" καὶ ἐπεί]α Τὸ ἐκ, του µέσα Του λω» 
- ο δν κ ο κ Ἀ ,  ά , 

που, Ἡ τῇ μκωιεὸν ἐμφερὲς 2 πιθανός. ποικυτ ο 
5  Ὁ 2 3 Ν ο.ᾱ, 1 ο : Δ ον ζ 3 ; νὰ : 
ἐξ αὐτὰ ἄέ]ες ὁπτοὺ» πρ ἔσι δε καὶ ἡ βίζα τό λὠιθ Ιουί ταάῖκ 4μοφμ ε[εμίσπεα, οεἶαπι ΕΡΕ, . 

τατε ἐδωδίμηκαὶ Ὁ ε]γλύσσει ἐπιεικέως ἐὐνα-ρο]γύλονθΟις εὐμ]σητ οπβίσυ]αεμη, ππαϊι πιαβα να 

] 2 : ὤ . ͵ ο ον , ᾽ γι 4 .1. κ) νά ξ Ἰ τν 

ο. κ µέγαθος κατα μηλον. ἔαι δὲ καὶ ἄλλα κρίνα βόδοισι ης, Φυπῖ οἳ αἶα Μία τοῇς Ππηίία, εἳ 1β3 πα Ἡ 
ο » » 

9 ἥ 

ἐμφερέα, ο) τῷ ποταμῷ γινόμενα καὶ ταῦτα; εξ ὧν ὃ Ώιπήπο πα[οεπιία: 4ποτυπι {αέξας Ισ  ) 

παρπὺς ὃν ἄλλή κάλυκι παθαφυοµόη ἐκ. της δ ρίζη 1οἱϊεμ]ο αἀπαίεεπτε εκ ταςῖςε, Απῤησιη εν ἁ 

: ίνέ]αι κηρίῷ σφηκῶ, ἰδέην ὑμοιότα]ω, ἐν τήτῳ τρωκ]α «Εἶθ ὁδῖ ἴανο Ὑε[ρατιπῃ, 1π 6ο ο. -. 
| ποστς ασαλήαο τρώγέ]οι δὲ καὶα ία πης]εῖ ον Ἱππαίσππτας ἀεπία, αν - 

ἁππαλα, ταῦτα καὶ αὖα. ΤΗ δὲ βυβλο τὴν ἐπέτειον ἵεηετα οοπιθάυπέησ ει ατε[αξτα, 1. μδθ ν 
ον ον ο σσ λα τν οι μα απο οέρκα η) 
γνομοήνν ἐπεαν 3 ασφασαα αν ὅτι ἹαρεΠοτεπι εἶμδ ρατίεπῃ απηρυταπῖες πα 
ανω αυτηᾳ αποτάµνωτες, έ6 αλλ ος δε απ] ἆαπι οοπνείτΗπε; αποά τεῄξέαπη ερ 
Ε κάτω λελημμέο ὅσο τε ἐπειι σηχυ)» τρώγθσι, καὶ {ετ]ᾳ5, ΙοηπβΙτΙάίπε εὐρίϊαΙ, 1ά εἀῃῖ δ νά 

ο μη. ππὼ- τ ρα. φ 

ετεο 

πε τε 

μπε ε 
προς 

ν η 

ο 
α 
ο 

Ίεπι εχβςσαπῖ: ἀείπάε αοά πιθάΤαΠλ 1ο πο 
Ραρανειί αθΗπηΙ]ε, Ῥοδίαπαπι Ρίπ[ευπο ο. 

6ο Γαοϊυπῖ ΡᾶΠες ἂδίος σης, Τσι αὐτεΙῃ µ ο 
Ρί ν : ν ὴ, 

ο μμ 
νο 

α ᾱ- 

αν 

ὄ κ 3 Φα Σ / ὁσο) το πυρη ἑλαίή ἐγγυέ 
ο ορμα, Ἕκων 
ἳ 
ὁ 

, 

κ 

τσ Τοῦ ΤΠερς. «49. Ῥμι. ὅ ᾿Αυτὸ «ἄνοῦ, { ὁ Χεμίται οἳ Ἱεταπι «40. «4γεῦ, 2 0ο 
υπδί Πὶς αξίας, πιοχόῦς πολλάκις ουπι Ρα/. «ἄγεὂ. 7. εἲ Ῥγενί ροδὲ, ΄ ἆ Ἑὐθυνέεν «44.Ρ' 
-μίπς Ροῦμα να, 86. ε Ζήνα. Ι. 49Κ. 4γοῦ. Ῥαχ/., οετετῖ τὴ Αγ. Γ Ἐς Αγ. οἳ ο. 

ου. Ῥηγής. Β. «Αἷάμς, αἴτίην ὃν Μ. 401. Ῥα. ὅ Χέμως «49ξ. ΠΠΟΧ πεπασµ. -ἄγοῦ.. Ῥτανο, } Ἕλλησι ση 
τ Ἐντελέμν γιὸ. Ρμά, { Εχ[οηρεϊς Βμῇβαιό. πᾶ Ἠωηι ρ. 16169 46. τν «4γοῦι } Κον, οἵα ιορύ. 2’ ο 
ιδ. Ἠωλαέδ., Νμ]ςο δρέψωνται νιὰε Ογοπου. ΝΙοα ἐν µέσου 7, Ῥαε/. «4ποῦ., οριθτὶ ἐκ τοῦ Ἡπσα 

- ού. 44, ΓΚ. Βηββαιδ., τῷ 1. Γαν[. «4νδ., μπι πτίσαντες ἔ’, εἲ ΕΩῇΙΑΙῥ. Ίοςο Ἰπάϊσατο ος Π.ὰ. ΡιΛθ1 9ο 

ᾳτὺσᾶντεξ ἄγεδον ρα ςππι 44. ὁππήσοντε ον ορ ή. ή. «4νᾷ. οἳ Πε }εῦ. ἐγνὺς εἰ «γε. }; ἐγλύσε ος! 

{ἱ Ῥαγὴ. 6, Βεποῖς Ρα5/. ἐγλλυκάξη. ῥ Της 2 4τεῦ. ασε ᾳ Ἀπάσωσω γοῦι}, τρώς 

-.αοο, Σνδάλόν τε ἀντῦ Ψουί ΠἀΕπι πλεπ[ήτα Ίσηρα ἐν ὀγῶν ΏΊΡΣΑΣ Ώίδων ἔποβλον. ΦΗρΕΤΙΟΙ4 δὸ κάθε 
᾿θχσεᾶΐε, οἳ ρΙ Τ4ΙΠΕΗ Πειοι]εῖ ροᾶ]5 πιοὔυ]ας πᾳ, δὲ, ὀγωνίας ἔχοντα Ὠπιὰ {51ο απ νατεῖ ἀεσαπε» Ἡν ο0011 ῶν 
Ὅπο αιήάσηι ΙΠ σεπεΙΕ απ] ΠΡΙ ΥΕΤΕΓςΡ Πα μ]{εήητ, Ζ07111/Η ΦΕΛΕΥΕ εΠΙΙΠΕΗΙ6ς » 4ο πιοάο διὸ πάντα 

Ῥοξμωςο ἁρο]αιαῆτ, πες Ο0ΡΗΣ ἱπά(ςῖο ο5ε, ὤντοῦ ΑοΙΟΚΙμ βασιλήωνΝΙ.69. ετ διὸ πάντων Φασμάτων νΠΙ» ο, ον 
αὐτῷ οκίε Ίος, ηἶλοά οημἱάσπι 1 {εεάαε παάϊσετεηῖ, ϐ6ὲ διὰ πάντων τῶν Ἑλλήνων μόλισα ΠἱοΜή {. ω), .ὁ 

τεςιῶτοπι. τα οβωανπ, ΧΧχΧνΗ. Ρ. 458.. τηα]ε {οἱ1οιεαξαπ α οΙ(εηο. οί 
κα Θν δν ματα] 1,ασεαῖ ΝΙΣ ἀοδτης δέῤῥαιω 1070 8έ0. οὐ. Τῇ μήκωνι ἓδν ὀμβέει Ατζοσιπι οἳ Ιοπα 

1πςςτΏις Αμο]μεηις ἆς τοτοιΗοῦς εἴ ρε] δες» ηαε ζετ- ἡ µήκων αιάχοτα /ΟΠΥ/Ο ἵτ ᾖληβστῥ. ΟοπππΘ ΠΕ. Ρ. 2ο 
ταηερῦς Ῥνασππία νιάχοηας {αοπίπτ, Ῥυσσυιτεῖν Πε δέ δο. ης μα/σιας εἲ ΕἶΙδ οχεπηρ]ο Αοά. 4 αι 
µατα ππΆὶό οαπε, Ἠρηιογμς Π.Χ άδο. 3 Τδεορύγαϐ! ΗΙβΕ Ῥ]απε. τν. 4. Ῥ. 447: στίδης 

ο κ ἐπεὶ οὖν Ἱερήῖον οὐδὲ ΒΟΕΙΗΝ ποιεῦντα], 4Ποπιοάο ἵπ ΜΡΕ. οι Γη ο ζήη». Ρπυς Ἡψ 
Αρνύσθην» ἅ, τε ποσσὶν Φέθλιω Φίνεται ὠνδρῶν' επί ῥἰπ{ετε»α]αη ΔΠΕΊΑ 6οᾳ11ετε ,πεαπε ]οσὐτα 1 ” ο 

1παυας οῤο/αίεςα }αἱοΚεπαγίο δάΐτις, τὸ γὰρ ππλαν ὃῬεῖ Πίος τοτεπά! {ατηῖς, Ῥηνδομαῖα ραπ» εκ η / 

Ἡ 



πιο τι 

ος νεο 

κε 

9 / 

Ῥ]ίάυπα ριεραἰίαπα ρτοριῖα, Ῥήίμπα παῖτα Εεη ία, ντε ΡΕ τέτσενα Τ], 145 
. ος το δα δι Α αρ ωμο 3 α ὀ 

νεπυπάαητ: εἲ Παπ αἀπιοάυπι ΙΙ ΥΡ]ο πειἠοπωλέεσι. 3 ὃἳ δε ἂν καὶ κάρτα βέλωντάι χρήση τὴ 
ο. συρίππε, Ἱπ Ἰπομ]επτο {πο τουΓε[αξίαπι τα βύβλῳ χρασθαι, ο) ὃ κλιθάνῳ διαφανέί « πιίζαντεον 

ζοππεάμπῖ. δυπῖ Ρτῶίετεα εκ αἶς, αἱ {οἱ 
Ῥηεῖρις νιξηταπιΣ απος πρί εερεταΏῖ, εΣεῃ- 
τεῖαῖος αἁ {οἱετῃ Πεσαπε, Πςεσαϊϊσαπε ἀειπάε 

ϱ/ Ί ς ϱ/ ιο αι ο πως ση οὕτω τρώγασιν οἱ δὲ τηεο αὐτῶν ζῶσι ἁπὸ τῶν ιχθύών 
- Ν / λ /. Ἀ η 

μένων' τοὺς ἐπεὼ λάβωσι» καὶ ἐξέλωσι τὸν κοιλίγὸ» 
τε 121 νο / ν 

3 νερουηϊταγ. Ίπ Πυππ]πίρας ποῃη Τετε ϱἵσπιῃ- αὐαίγασι περοό Ἡλιογ καὶ ἑπώτὰ αὖχ» εὔγτας σιτέοιτα]. ελ ὦ 3 ω ΤΝ ο 

ΤΗΣ Ῥϊφοες ῥτερα]ες; {εᾶᾷ ααἵ πυπητατ ἱπάδΟι δὲ ἰχθύε οἱ ἀγελαιοι ἃ ανν 
Παρηίφ, Ίῶς Γιοῖμητ, ἈΙπιπίας Ἱποςεῃι εἶν µάλα γύοωται τρεφόμοοι 9ὲ εν Τήσι λίμνήσι, Τοιάδο 
Πριάο βἰρπεπά!, σῖοσαιῖπι ἵπ τηατε επαϊαηΏϊ, ϐ ποιῦσι, ἐπεάν σφεας ἐσίή οἱσρος χυΐσχεσθαι, αγελή- 
ἀπαῖδις πια[οαᾗς σεπίεπταπι {ρατρεπείρας, δὺνἐκπλωνσι ἐε τὸν άλασσαω" ἡγέοται δὲ οἱ ἑρσεες, 

μονος, ες πιο κισσα, ο ἀπκίωσω τώσλο αἲἩ, ρίμι γω 
Ίηπι, τεππεπηῖ Πηρα]ἱ ττ[α5 αἆ Ίοσα ΠΡῖ σοπ-ῦς 5 αι εξ αυτου κνϊσκοται' επέαν δὲ πλάρεε γς 2 ο / 9 / ώς μέ ο Ὀ ον. ὂ θια τα {αεία, ποῦ. αππρ]ίις ἠκάεπῃ απτεευπεῖρης, {εά τα τή κας ας τμ. κ ώ αν 
ΣΘΠΙΙΠΑΤΗΠΙ θ6ςῖ ζἁμσαίτις. (στερα πα ΩΠΤΘΠΙ εωυτω εχαςοι" ηγεοται ΜεΕΙΤοι Ύέ 8κετί οἱ απταμἒς 

ὃ ) σὠ αν ’ τς / ς / 

Ῥ{Φειπτες, {ασῖππι απεπιαάπιοάμπι Γεζρταπῖ. λὰ τῶν 6 «)ηλέων γίνεται Ἡ ηγεμοωίη. Ἠγεύμθαι 9 ο 
κών. ἁ ος 9 ν 5 τε . αὸ . 1Π81ε8» ονα Πιπάεηῖες Ἱπ[ίατ πι] Ῥατνα, «γελήδόν ποιεῦσι οἵό, περ ἐπιοίευν οἱ ἕρσεγεο. τῶ γα 

. ο 2 - ” . Αν ᾿ ς οἱ ”/ απ πιατες [εαπεητες ἀερ]ηπαπι, δυΠῖ Απ ςσώῶν ἀποβαίνεσι κατ ὀλίγες τών κέγχρων' οἱ δὲ ὃ ἑρ- 
τετ εα ΠΙΙΙ ρἵαπα, Ρ]ζες: απππι εχ σταΠ]5, 
αυ τηβηεηπῖ Ἱπίερτα, πες αρ[οτρεητΗς, {[εά ο ο Ν. Σ. αν κι ον πε. ο λος ἐριγυὸμένων ατα πτυομεγῶν 01 Γης πυῖτα, Ρρί[οες Βληι. Ἐκ Π] ρΗεἷ- - Ιλδύε, ἐκ ὃὲ σε ον ο ο Ἡ ν ον 
Ρὲς ααἱ «αρ]ππτας, ἀῑπι Ίπ πηατα θχεαπὲε, ΧΕΥΧΡΩ) οἱ ΤρέόμΩΟΙ 1χννεΡ Ὑμουται, οἱ ὁ ἂν αὐτεων 
εαΡΙίαπι Ππισίταα Ρρατίεπι αππίη αρρατεπε:  ἄλώσι εχπλὠοτες ες άλασσαν, οταν πέτρες 
ν : ν ὃ ο ό ” να ο. / κ 3 . 
οὐ] αἴτεπι τεῖτο τεϊηθαηῖες, ἀεχιταπι ΠαῬεπιόονοι τὰ ἐπαρισερὰ τῶν κεφαλέων. οἱ ὃ ἂν ὀπίσω ανα” 

ο δρι ος ' αν πα. ολλ α , , Ἡ ο. αΏἴπίατη»Σ Ἰάᾳιε εα 4ε εαηδία ρα ππτΙΤ, 4ο πλάώωτες, τὰ ἐπιδεξιὰ τετρίφαται.πάσχεσι δὲ ταὺ- 
1 ͵ - . Δ ” , ος .. 3 τι όν ο τη τεπάππτ, α Πηϊΐτα ας ο τα διὰ τόδε εχόμεοι της γης ἐπ᾽ ἀριςερὰ κα]απλωβ- 

ϊ « ὼ ϊ 3 . κ. . . β . νά κο 

τηπμς τονοτίζηϊες» ζάπάσπι ΟΤάΠΙ ΠΠ. σι ἐς Φάλασσω,, καὶ ἀναπλώωτες ὀπίσω, ΤΠε αὐτῆς 
δΕηΠῖ, Ἱηουίαπίες Ταηρεηίεσηιε να[άΙσβπιε, ο ο τω αἰὴν ο ο δ 
Ἡς 1ΕΠεχε αβειτεπε Ρτορεεϊ ἄααρρ ἀεσήτ[αα. τν ον ταν νο ντ ο 
Ίο. Ιπαϊριεηϊτο. αἀρείσετε» 1Π. ρηπηῖς σαναό5' ἵνα μὴ αμάρ]οιν της οδὲ διὰ, τον ῥόου, ἐπ' εὰν επ λης 

8 ἅ « 6 φ ὁ ὧν ο. ο λα ών, ον ΖΕΙ ”/ ο αν ο - αγ κό νο δα σσ. τν 
Ίδια οἳ Ίαποππα Πυνίο Ῥτοκίπας ἱπρ]ετί 1π- ύεσθαιάρχή]αι ὀΝειλος, τά τε κόιλα τηςγης, καϊτὰ 

; «θιώρξ ον «μότο κοσμο παρε δω τες 
αἴρίππε, Ρετεο]απῖο αηιᾶ ες Ππήης, εεἔμπι τέλματα,ξ τὰ παρὰ τὸν ποταμὸν, πρῶτα ἄρχεται 
Ίῶς Παπ Ρρίοπα ΠΠ, ἴππαι «οΠΙΙΠΠΟ επῃπ- πίασ ο πο 
ἕτα ρΗειευ]ς πιπης ορριεπίατ.  Ὑπάε 
απϊεπι νεηβπ]ε Πῖ «ος βὶρπῖ, ος πΙΠῖ νι» 
ἀεοτ Ἰπιε]ήσετε; {ΠρεΓίοίς 4ΠΠΟ Ῥοδίαᾶτη 

ν γ ἕως τὸ το. ο ΛΑ άν 

αὐτίχα τεπλέα γ]αιταῦτα, καὶ παραχρῆμα ἰχθύων 
Ζοσμικρῶι πίπλαται πάντα, | κάθη δὲ εἰκὸς αὐτες γί- 

2 / / ος ου ων / Φ- γέσθαι, ἐγω μοι δοχέω καταγοέ - 
Ἅν]ας αρδοεξῄτ, ρ]ίσες αιΙ ονα Ιπ «πο Ῥε- , Ξγὼ μα δυκέω κατὰνεη το, τὰ πι ο 2 Να ς ων ἱ ες» 9 πο 

Ῥετεταπῖ, Όπα οππῃ Ροδίτεππα αΡευπε ααπα: τος ἔπταν ἀ πολίτη 9 ελ ὰ, [χθύε πι εκτεκόντεό 
οἰγουπιαξῖο τησ[ας ἵεπιροτθ, υδὶ απα τε[ία- ὠ9 ε6 ΤΗΝΙλΟΗ, ἅμα τῷ εσχατφ ὕθατι ἁπαλλάσού- 
Ρηαγίε, ΡΙοῦπιθ εκ [5 ονί βἰσηπητατ ρὶ. τὰ επεὰ δε περελθότος τὸ χρόνα πάλη ἐπέλθη τὸ ον ωα πες σος κ ορς, - ο αν οσο σας, 

α Οἱ δὲ ἐὰν «4. Ρας), οἳ δὲ κὶ ἂν βωυλ. κάρτα 214, {γοῦ.. Επι βύῤλῳ ποτη,  ὃ μβαιό, Ρ. 975. 59. 6ξ 
«44Ρεῃ. ΠΠ. Ρ. 11Ο... ο Πε[γορ. ἵπ νοςθ» ΤΠΟΧ μοῦνον 42. {7 ο. μαΓΙΟΥ Ίρποταί γοῦ. εἐ τρ σα. 
{τῇ ποιέοται «4γοῦ., ποιέουσι Γά1, ουιπι Ῥαγής. μμ ᾽Αναλ «672. «σ]ί 
{4 ΙΑ Κὼτεσθίουσ; νὶὰς «4γ{/ο}ε], τΠ. (1ΕΠεΤ. Απίπι, 0.5. 6 7: {γεῦ. εἴ ἠγεύμενοι.ηλεῶν «4. εἴ Εό4. ὅ "Έρ- 
ῥενεο «γε, ἔρνεες ἔ.. ἴμπι ἐρχόμενοι οτι «44. αἲ Ρανς. δ. 6. Ἐθιαιπι ες εά. 411. Ρατ. Νοκ οπιπες Παδς 
ἐπ᾽ ἀρισερὼ εἴ ἐπὶ ο λὰι ἀῑφιπάῆπι, . ὁ ή. 49. Ῥας/.. εεῖοτῖ ἵνο δὴ μή. 9ί8ΕΙΠΙ πλήθεσθωι «4γερ. 7’. Παμᾶ πια]ας 
χ Τὰ 4ε[ι «γεῦ. 7 Βαν]. τηπι πΙπλασθαι 1Η. αἲ πίµπλασθαι Ῥαε/. «49. }. «4γεῤ. «41, Ραρὶςι ἢ.οἳ πιοκι { ὍὋθευ 
δεύτερον εἷκ. “τοῦ. 7ο. τι Ἐντεκόντες «49... οἱ πεκὀντὲς «4γεῤ. 7 | 

“. 

ΔΙ. Ἐν κλιβάνῳ διαφανέί] Τη(ουργος {η βιγπο Ἱμομ]δη- γα, γυ]ραίασ Ἱζώπτεντες, ὦπορεχόμ ο ζάφει πίνευ, 8 ἔ05 ἳ ὃς Ῥεπε σρπάσπτς οἳ ἱρηίτο. Δίδους ἐκ πυρὸς διαω- «Ρ)ὴηίο, ΠΟΥ ῥίλεγε ο Απίτη, Ίῃ 
ος ον Επιη5 Ἡ), 78.9 διωπύρους καὶ διαθανεῖς 1π Ρ/μ. «ἄ4δεη. ρ.66ο. Εκἰπι]α ποτανῖτ Τίδ. Πεηγ/εγδ/ς αᾱ -ᾱ- Ρις, Ρ. Τοού. Εά, Π, δ16βύ. Ἠπεο Κεὐλίμε. ἵη ρἷος- 140ῤῦ, Ῥ]ηξ. Ῥ. 314. αἳ {εᾳα. ῥοβῥγοη «40η. ΥΠ. Ῥ. 

ο ς } ο Ἅ ἆ 5 / 
σῶες καταπ΄νέσι ἐπόμενοι, εἰδὶ δὲ οἱ ΧΕΥΧΡΟΙ ουτοί». 

λασθαι, διήθέοντος τὰ ὕδατος ἐκ. τὸ ποταμᾶ’ καὶ 

τν. 1 ᾽Αναλάμπτουσι -{4. οἳ Ἰζσιη. Οἱ05- 

: λάμπτουσι ΠΑΠΑ εδί οκ ὦναλάπτουσι ͵ 

«ἐυνθη λόγον ---- ὄνπερ καὶ Ἡρόδοτος ὁ μυθολόφος. 

ν γα] διαθωμέσι, διαπύρόιὁ», ας {α6ρε Πῤῥουγα/ει. 986... οἵ 393.Α. Κέσραι βότιν κώπτουσαι. 1π Εγαἰο[δε- 
ν εἴις {ορίου ἵπ Τηκτὸ άσε, καὶ τὸν σἰδηρῖτιν γῆν. 
Ἰν πυρ πολλω ΔΙΛΦΑΝΗ ἐργασάμενοι. 'Γαπ]]α τας περ- 
1εζτα οοπτυτρανΊε ν]η οστθσῖ] ταῄσῃος, «ΟΠΠΙΟΠΙΙΠΕΙς, 
η ΗΥΜΟ διαφανεῖ' φμιοά φἱά  πε[οΙο» ή ἀἱοσηλτ {η16]]]ς] οέγοα {ή υρ/α. σαλλης σάίορε, Γγηδς. ᾖ0- 
Σ65, Φεγόσο, «ἷε]αη1μ, ζμάςε υμ]σο οἱομπίων «ῑαπι- 
δἷὲᾳ Οὐίειναε, 1ῃ. Ῥολγς ἴ (ξαντε: ανα, 11 Γογζατρ. ΠρίΠ.Ρ. ὅτι. Πνίξαντες, αἆ «11ο ἸΕάσπα αθμμε[ε, ταᾶς 1ῃ “Πεββεδίο ὀπτήσων- 
πες. μίδὴ να α 

40. Ἑπόμεναι ὤνακάπτουσι] «{ή1/ οἳ Κοηέρι ὄνα- 
3 τος οἴδὶ 1οὶ ΠΟΠ 

τηβ]α τε[ρομάσαξ» Ροΐἵετίι νμ]ραιτο μον «4γίβοιείες, οχρ]οάσης Ίαιο 1π ρί{οίαπι Ρεπεταιίοπο ΕΒιοε]]αῃ. τὸν 
; 2 - . ; ᾧ ι µένων τῶν Ἰχθύων ἓ τοῦ ΑΝΑΚΑΠΤΕΙΝ τὸν ὁ δώ μαι ἃν ολ άμπτέν» μα ες Ἠϊς τορεττητη {:.ιι- 

ηιτ.{οΏρτήτας 1π ῬΠΙ]οίορῃο νΙΠΣ σὲ πορ]οχίς, Ρ ορ Τῃ ὁγ/ῥιρ]45 πο 

. τν Ανακάπτουσι] ΤορίτΙτ ᾽Ανακάψαι ἵπ 4η]βορῦ, ΑΝ. 
20 5 ρω. η 84 ν. μρσο. τε(ητῖ ροῖεἳ Πεγγηρ- ο μ]ν σαιζ ρα, λαθών γε τὴν διΦρηφόρον' ΠΙᾷ ας 
ὡς σας Ῥτας[εγοπάυπα: νηἱρατα, {6ηβι σαθ[αν 
ἁός πόδας αολάθων τὴν διφροφόρον ήεμγ[ίῃ ποη Νἱ- 
ἵῃ Οοᾷ, Εσγοδοκε ας ια έπεπ.ρ.Λο. 8ἱ [οσιό Ἱόροτοτως μη Παν , πάν τε πώπτουσι κρὶ ἐξ αὐτοῦ κωήσκόν- η δαίο Ποῃ Ῥο[βροποτοπι» αιῆα ἀς ρὶ(οἴδας 1ΠΡΙςΣ 1ΕΙΤῃς ΤΑΠΤΗΗ κάπγειν άμΊροτη: π 6ος. Εῑε- 

τετ ἐπὶ δεξιὼ., τε θἀεραταξ» Ἠϊς 

μὴ ατα. ς, 38, ὃ μέγας στι Ἰκθὺς» ὃν καὶ σιεῖν ---- 
«οδαπέ Ητειαε πια]α ἁ]φιταόχας: ὃν κόπτεῳ λέγουσι τὸ ὕ- 
δωρ τῇς τοῦ ὑδροχόου ἐκαύσεως' ΠΟΠ ατετ 1η {148 τερετεΓ6 
Ποῃς Τδεοα εἰ Ἱπτετρτείες Ταπί: νιά. δεζο]. ἵπ 4γοιὲ 
Ῥμαεῃ.Ν. 986. Ἠδί ρτο κάμπτει τοξο κάπτεῳ 14πὰ {στῖ- 
εραϊ δωἡρεν αὰ Ιήμη/, ρ. 6ο. Πγσ]η, Ῥ. ΑΔ. 1. 6, 41. 
ΠΙο Ὁἰάε/μγ 0γε ζΠΗ επε]ῥε/ε ὢ [10 αζιαγή], 0204. 
(σεγση, Ῥ. 194. Ρή/εεη οἱσμηέ αφαγ] µγησε ᾖαδεγε 
(1ν 2ἱδεγε)) ε[[βοπε!. εν ορ ο ΦΑΟΒΑΝΝ 

ὧδ. Κωτ' ὀλίνους τῶν κἐγχβων] Ῥμτες Ἠαής 4ὰ {οβιαα 
εσίαε τν, 151. τρύφεω κωτὼ «όνδρους µενώλου». 
πήΙπυ. οἱ ράσα σταπα, αὖας Ίος. Ρρῖςοµ]ος Ἰηεασρτεϊα- 
τασ. {επια]]ας αγόχατα ἁοσείς. Ἴωυπε (δάμηυσ ας” ἴοπι ἄο ρἱεοίρης ἵω π]ατο παπεῖρις οἳ τεάευπήδυδὰ το ταπι σε ΤΠ Γηγπῃίς, Ῥοπταπι νέας ΡΕ τα, ΠΠ, ἀαπηποᾶο αρΏά «{4δεη.ντ. Ε 9οτ.Ε.. εκ «ρήζα παοῖσες ΔΠΙΤη. νΠΠ, τα. Μποα {εἰς ζ με οἳ δ ἆ ος πρ Ὥμο νετο Πᾷσηίοι επι Ζ2]οξεμαγ/ο ἐπρας ον «τας 

ἀ 

ν ᾱ-Αὁ} τροσρὶοχ τν, ΤοΙ. ΠΠ ἐπ᾽ ἀρισερὼ λέων εἴ τὸ ἐπίδεξιὸ τεσερί εΧ] ἀθς Ελαάναι, 6ς ος ή 

οες {ο δαγυπη, Ἄδοι ἀἰκμαὴ]ή5 ο ο ο 1 τὰ 
7ο, Πίπλωται πάντα]. Ἔτοῦο ο ο αμα 

ἀά{οπήπητης 1» 919. ΕΙΝ. 5. ΝοἱεΗῖ αᾖοσμ 1η ψοσ- 
Ἡή ᾖπρεισα, Πσμά πόσαπι» ἰεοοτᾶρε εε[ζ, Ώς ρίροῖωπά 
ϱαρίεα, αθμἷ ΙΙ ἱποτείεεπιρης, οἩρ]ῃο αἰῇ ατοσ, 

αν το ο ος Αμήν 

195 

μα: 



199 

ολλ 

το ορ οι[Ἱουρεία ῥτάδοπε πιαϊοτίαπα Ἱασετπί ῥτο οἶθο, ΕΙ 

146 πι ζἙ, ) πτ ο Ὀ ο ' άν ϊ Ὃἀτειαε ο]]ςςΣ, Ἰψαγίδ  εδο]α {αοιιςα. νι 

: ἁ« ς ͵ ώ ς. /. : ή . . . τό ει τος μα” . ) 

ὕδωρ, ἐν, Ἱ ωῶ τέτων παραυτίκα γίνοται 3. οἱ ἰχθύερ,2515ο9. Έτ εἶτσα Ρί[οες αὐϊάσπι 1τὰ 1ε ο. 
ολ μν πρλα ῥνθης οὔ μῳ ἄραί Άλφα ρεδεχρὲ- μοι, Ῥοττο ΔΕδγριῇ αἱ ρα]αίτία αεζοιπηζλοἩ. 

Ὃ ο αν μ τας πηρισπτο πτιπτάς οκ Πδα ΠΙΙεγΡΠΙΟΓΗΠΙ» 
ν 1 ’ ς λ ο αχ ο κα ο 

3 

αἱ Ἔλεια οἰκέωτεδ,α ποτσιλ- 3 ψ { 

αρα Αἰγυα]ωνοὶ πο ασ. ν.  απσοὰ αρρείῖαπι ΑΕσυγρᾶ κικι, πυπο 14 ΠΙΟ 
ιυπρί ὁ καλέ” Αιγύπτιοι» χἰκι νο σαμὰ ὦ 

Ακοσινῶ ας. καδα ο νς ντι σ ἆππι σοηβεἰθηῖε». ΦΙΠογρΠῆα ως, αμς δν 

πεὺσι ὂὲ ὧδε' παρω τὸ χελλαἹ τε πο η Ἅηι Ὑ Ῥιά Οτασος Μ]ιτο αστεία πα[ευπίυς, 38 Ἴατ ον 

λιμγέῶν σπείρασι τὰ σιλλικυπρίια ταύτα» τὸ ον Ἑλ-ὕορια Πιπήπιτη Πασποτυπιααε ΑΕσγρί επ 

λησι αὐτόματα ἄγρια Φύεται, ταῦτα εν τή Αἰγύπ]ῳ εΆαίε ἵπ ΑΕργρίο πια]εαπα απ]άείῃ πια 

σπερόµοα ζ χαρπὸν Φέρι πολλόν με δυσώδεα δὲ, Τετηπῖ, {εὰ ρτανεο]επτειῃ. Ἠυπς υ81 εομς 

ορ Ε τ.  ΡΕΡΗ 

-- 

κε Ξ 

ας . 
ρ μ. 1 ΤΙ] πα Ψ 

ἆ τῶτο ἐπιὰν συλλέξωται, οἱ μὲν χόφωτες ἀπι- δεῖιπε, αἱ τα{απα. εκρπηπης, 31 ον, Π 
ασ. οἱ δὲ καὶ φρύξωντες ἀπέψεσι, καὶ τὸ ἀποῤίο «ο ππυπε. οἳ αὐοά εκ εο ἀεβαῖε εκειρι 

ο ο ης ἡσι δὲ ον. καὶ οὐδὸνῆς.ΑςΡίηδιε απἰάάαπι» εἴ ΠοΏ ΠΠ» αἆ Ιαοετπβ ο 
5 ἆπ᾽ αὐτοῦ συγκοµίζώται, ἐκ οἳ πΙΟΧΑΙ ους ἠσ- Ὀο)]οβοῃπι αὐαπι οἰείπι, {εὰ ταν εο]επΕΙαΠ! ας 4 

ειδη ως β} ἁ ος αι 3 -ς ΄ μι { 

σον τᾶ ελαίΏ τῷ ο ο ας ὀδμην δε βαρέαν παρ. Ἰδεης. δυΠῖ απῖεπι αἀνενίης ομ]ίσεδ, 9 ῇ µ 
έχεται. Πρὸς δε τς κώγωπας ἀφθόνες ἐόγτας τάδεσφί τιπι παρπα νὶς οσῖ, πας αἲ εἰς εχεοβὶ [δν κ οἃ 

ἔφι μεμήχανημένα" τες μὲν τὰ ἄνω Ἡ ἑλέω οἰκέωτας 11ο απἰάεπι ααὶ Γάρτα Ρρα]αάεο ἱηοσ]απεν ἄν, α 

οἱ πύργοι ὠφελέεσι, ἐς οὓς ἀναβαίνουτες ἕ κοιµέωτα! ΥΔΠἳ ἴπιτες, 4 πας ἀοτπήτιπ αοσεπάμης» Ἡ ν 

οἱ γὰρ κώνωπες ὑσὸ τῶν ἀνέμων ἐκ. οἷοί τέ εἰσι ὑψνουοοςι]ιεεν νέεπτις Ῥτοίήδες ΊΠ α]το νο]ατε, ας. 

πέτεσθαι, τοῖσι δὲ περὶ τὰ Έλεα οἰκέῆσι τάδεαντὶ τῶῷ ας ρα μον ον ορ 4 νο, 
ευ ν.δ. ο ο δι ονα » 3 6 3 . ο 

πύργων ἄλλ ο ων αν τς ὤνὴρ αὐτέων ον φ- ας Ἴλδεαι νο δα πι Ῥί(οο ο ας 
βλησ] ον ον ο ο ος (χθυς γρ ρίαπε, θοἀσπα ποξεα πτυπτάτ α συδΙ]ε ἵπ 8 : 
τη 9ὲ ο ολα... ο ας κατι τεφπιείαυπι,  Οπευπάαπε ]πά τει]: 4ὲ 

ο. αμφίβλης, ο ο... ἐγδὺρο5Ιπρυεεῇ {0 1ο {οπιππα σαριαηῖ » ος 
ὑπ αὐτῷ, καθεύδει: οἱ δὲ κώωπες» Ἰν µεν ἐν Ιματίῳ ΥΝερίε Ἱπνο]α αὐε 1η Ππάοπε ἀοΓΠΙΤΕΠ 

Ἀ. ἐελιξάµενος εὔδη, ὃ σιυδόῃ, διὰ τέτων δάκνεσι διὰ Ρε ἴστα υ]ῖοε πιοσάετεπτ: Ῥετ τεΏᾶ Ὑα 
δὲ τοῦ δικτύε οὖδε πειρῶται ἱ ἀρχήν, Τὰ δὲ δὴ π.λοϊά - ο α ᾗηι ρε Ὃ ο μις ο. σος μη. 

- οα . 2 ο». 3 
.] .ν α ο τῶν θνοπηάσ Ίθ ὃς τς «μέθη παῖωωα,, τὰ καν πω λα νο μας 

μα τς ου. Κυρηαίφλωτῳ' «6ο, Ἐκ ας Ἰσίττ Γρίπα Πρπα οφάεπίε 

. 9ὲ Φάχρυς» κόμμι εστί. ἐκ ταὐτής ὢν Της ακώθηςΙ {οις Βἱοιρίια[α, ποτε Ἰαίεταπα οοπηροΏῦΠ. 
κοφάμθοι ξύλα ὅσο τε δωήχεα, πλυθήδον συντι- Ίος ΠΠποᾷο Πάνε Γαρηςαηῖςς: 1ἱβΠᾶ αρ, 

σι, πιἸαωτηγκύμανι τύπο τόν, πηὶ γέμφάς οἰδίαῖα, επειπι ἀκαῖος ας Ἴσμρον ΠάρΙς 
πυκιοὺς καὶ μακροὺς περιίρασι τὰ δισήχέα ξύλα ἔπ- οτουπιπεξηπες δι Ἠππα Ίπ πισβαπῃ. ο ο 
οὖν Αν νὰ { νο ολ. η λσις δεταπο, ἀείαρες παησιτα 1Ώ Πς τεπα 

ἐάγ δὲ τρ Ὃ αι θα ἠγήσωται, ζυγὰ Ἰ ο λπις Οσῇπα πεαιασααπα πτπητας, Πε πο 
Ἡ τείνησι αὐτῶν γομέυσι δὲ οὖδεν χβέωται' ἔσωθω δὲ ζοπῳρᾶςες ΡΥΡΙΟ Ἰπέοταίωπι., Οβειπαςι 

ας 9 ἁθμοίίας ἐν ὢγ ἐωάχτωσαν τῇ βυβλῳ' πα ος ος | 

- 1 

ων η 

. νὰ 

α Ῥα 1. 4. {νο 7. απἲ ἵαπιθι αππῦο Ἰχθύες οὗτοι, “πε «44, 1 4ο ΡΙ8είΕΓΕα περὶ μὲν τῶν Ἰαθύων» κ 

δά4, η ΝΙοσ σος ο τῶν ο τα ῦ. 7, Κεη. Ῥαμής. (, «4ἱ4. εἴ Ἠος ΕΧ Ίοσο δγαδο χνη. «οι 

τύκι ῥας/. 11. 41. ο 11. 0. 7, Ῥπε/. ἄνοδιν [εὰ αι ἐν ἕλεσι' ΝΗΙΡο τὰ γΑρέν. .ἆ Τούτων 4γιῦ. μ 
πι οτα δ/6ρύ. ἀπειτοῦσι, ἀπητοῦσι «ιδ. -ε εί. Γι ἆνλ., ἀπ᾽ ἀεεδί αἱ]. ΕΟΙΤΟ συγκοµίξουσι ανώ. 71 

7 Ῥαγίς, Α. βου, οὖπι Πά., αἲὶ αἲ 14. 401. 4τοῦ. κοιμῶνται {Ρεεῖε Ιοπίσα Ίρτεία. ϱ Κέκτηται 4. 1 
ἵῃ αἰῆς ἔκτηται εἶπι «ο: ἴωπα τῆς μὲν ἡμ. Σα]. 4. 4ο). 7. ἵπ αλίδ επι «44. ἡμέρης μὲν. 21. 

» - 

«49. ἑλιξόμενος «44. Ῥαγίς. Β. Τά. ἔιλιξ. «τοῦιν εἲ Ῥαμ]]ο απῖε ὑπ αὐτὸ Πουαά . τὸν ώὦρχ. 1π 4ο : 

ᾖ 7 ἀπεῦ. δεερό. οταν Ῥαμ/. 1Η. «191. Νι ἵρο ὁρ ως, Αιπήμοια (4ο). εἴ ΠΙΟΣ. 1 ᾽Απηγεύμενοι 49 ῇ. Ππ 
τονδς 7’. 4γοδ. ΜΙοα τῷ τρόπῳ -ᾱνχ. Ρα. - α. 7, Κω. ἄγορ. Ραγὴ. Β. 6.2 τίνουσι 1. «40. Ῥμι/., ΡευρεταἩ. 
'Ἐπι πολλή" - ο Εηῤαιῦ. ἵη Ο4 ΥΕ. Ρ. 1599, 66. οἳ Πε/γεῦ. Ἐπάντωσων. ας ΔΑ 

πρ ας” ων λον ως .- - ος ο δν. κ.Ἡ : α , τν τα ᾱ 

78. Καλεῦσι μὲν ̓ Αιγύπτῃι κίκε] Ἱνπῖα απηϊτατίο Με. ἃς. Ἰόψαντες, ἀπιποῦσι] 1.αχεπεῖιις αἰλ) ορπέυ) ος 

Αα ἄλκωνο σἷα (δν ταῖς Ονολονίωση, Ἐν ἠσπάρι ρω λδλις γημλα Ἡ δη νι όν 
τὸ τήκι Ππθπιογαν{εἳ ΜΙττο (4. εοποοχθ Επ] Π «ἄνδ.ος αἰἲ} οοηΜηΓίν οκρηηΗΡο αἰδὰ {;]δ μη ὀπεοφµµην. ᾿Δ 
Ῥο/. {ΕρΟΠᾶ5» α 1ήογομὲ. αβ[ομέμα: Ῥιαείετεο ππεβΙ-  ποῦν εδε πρ πΟΡ, ἨΠῖ ἐξιποῦν «Ὀοιεογ]άϊ ν. Ἑς. εἴ 
όσες, κἰκί εἲ εχρτος{ίμη Ἱπάς οἵειπῃ {περε ΠΙΠπετο αᾱ- καὶ ἐξιπώσας ἀνελοῦ τὸ ἀποῤῥυέν, ̓ Ιποῦν εἲ ἐιποῦν ποπ 
Πΐθεπτας: ἴππ1 Δἠράσγασν ΗΠΙΗΠΗΣ εὔσπι ϱ)0 ού πε α ομίοὶ Επι. ν. οσο, Ἰπύμί 

ων ἀῑῑ, οἳ Ί8ρ]ρ Ἠθνσσυαή Μάο ὀωῤςε- κὔ τες ὀξθμής, ολ ἡμίτων ράσο κ μα ον ον ΑΡΗ αν ανα 3 : . απ εχρἠών ο 

ο» α/μίαβο αἴημα αἩίδ ἁεροβτα ἵπ πιεάΊππ ΠΠ ἐκπιέξουσι. ας Ἡ ο 

ἀναῖε, ας {ης ᾖοσσί Εεοῖε Ν1Σ Ο]., πιοτατί ειΠῃ ἀεθμο- 9). Τὸν δὲ νύκτα αὐτῷ χρῶταί] Π. 6ερζ, ΙηῬτοῖε οσο ο 
τας» οπιπῖδις «οάή. ρτῖοτ» έγαδο» 11ἱδ. 4Ἡαε ναγςή- Ῥ. 741. αΏτετ Ιπτοτ/Πηρι]ε, πο ἀἰφ[αῃΏδῃτα πάποαμα 

πιά 4ὲ ΔΕΦΥΡΙΟ Νο/εγ ρΤοβ]ϊε» αεοεηίεης κ τὸ κι γοπουΐο, 41επι νίὰς, Μα]ῖπι 4ποφῦ6 οµ1π ηγε[ίδ 
Ώνο κα» καρπὸς, Νειρα εἴις Π1ΠΕ. τὶς σπειρόµενος ἐν ὦ- κὶ ἐπ. ἐνδὺς, ὑπ' αὐτῷ ----. Οοπορομίῃ ορομίς οἴαῖ τοις 

ρούµαίς χνη. Ῥ. ΤΤ79.. Ῥεὰ που Παθεῖ, ΙπετεοΙρη]]ς ραεπε ́  οπ]ατῖ» Ἱπ[αίαιιε ἀμφιβλήσρου. Ῥωιι]]μς ιο ἰργή : 
Ῥιπεϊαάισατατη οριπίοπυπα. νἱς εοῖ; απλο; πΙΠ οαΗία αλλον εν. πμ 

ὃς σοπ/π]το ασαδ» 4σἴείῃ Ἰσεπῇ εἰ ουβασσαβήτ ες οὕει- κ Δωήῇ 1} ἄμοΙς λέκτροις περικ/όναµα εἶμι δὲ κε 

ἀαί, ο οργίσ, Άνε Φωργία εχρηςσαῖ αῤρα(. ΤΠ "Αίπτυον οὐ Φοιβῆς, ἀλλ ἁπαλποΠαφρνν 
η. ϱ. 704. Οιοά αμτεπι «4γεῦ. τὸ ἐν ἕλεσι εοηΠάς- εμ]έε, «Εογ]]ερ. 1ν, 99, ο, παν. 

τηβομοπι ππετατΙτ. Ῥερία 05.95. ἐν σθῖσι ἕλεσι {οηρίε ᾱ- Περὶ νόμφους πυκνρ ὦρ] Ώοη[ὸς ος Ίοηβο” πα 

μοδοη. ὃν τοῖσι Ἕλλησι» Ρανς Ἐν. ο Ἰπτετρτε, ΄ Τσο οἶανος οεπίεψαπι» αυίδις υΠφ ΠΕ κ ο 

ὡς ορ ο ος αν νωπά Ἐν ὃν σα «νο είσι Ῥοῦηις τόσα, ον. | 
ΤΕ 00119 ο ννΣ ὃν Αν με Ἅτ- αρήηρεν. Ὁ) ᾽ 940. Ἱ . ή 

Ἰω μοι. εἶπε, τὸ ὄγριω καὶ αὐτοματα λαλονα τον ἠναγ-  Ἠπάξ]ρδας πᾶνεα πλοῖα γομφωτὰ δΗγαΖοη.ΧΝΙ.Ρ. τού.» 

πασμένων, πεαυο Τά1ΕΠ ΡΗϊεΠι, {εγο(ο)Η/Η 4Όδαιιε «ο- 7. Ἐν ὧν ἐπόκτωσαν] Ἱσποτιπι να]σο Μίπό ἀερὰς] 
Ῥυ]α ἀσδ]κ[ς ἅμας νοσο», αΝατήπῃ α]ίεα Ρτοσ[ης ερ[ετ  αποτατί νερίπι ἐωπακτῶσρι, Πρπίβοηης φομφῶσᾶ, οκ 
{πρετῆμα: πλή νἱάσιηχ αἆ αὐτόματα αΠΟΝΙ5 ΙΠΙΕΙΡΥΕ: ο ον «ω]εο γοτίαν οῬνοτ[αρατας Επ ον 
τωπιοπεί Ίσου φἀροβις(ο ἆγρια. (μας Πο {ροπῖο Γι πα. Ος- Ε, 248. Τόμφοισι 2) ἄρω τήν γε καὶ ἁρμονησο ἄβηῃο 
ΓοεΙοΠΕΙΙ αὐτόμωτῳ ὑεσθρι ἀἰειητης νΗΙ, 6, 198. 11. Βαερε νΕΙΌΙπΙ πωμτοῦν, [επηοὶ ἀθρῖε Μη μάο- 
οι Οµπι. πὶ ῥῇ]ος. γορο αἴτει οοἱἱοσθαι, ᾖσ Τεν» Εεγοβο} Ίοευπα πὰ Οά, Β. Ρ. οσο, 37. ψε]ηε Ἠεία η. 

ο μη αν πει δέ σφι κάνναβις αὐτομάτη ον ὨΝΟΊπηον πακτόῦσι τὰς ὁρωωίας βύβλω, 1 μήν 
Ὅ-- παύτης δὲ πολλῷ ὑπερφέρει } κν- ἴετρτείαη κατασφαλίζωτοι, Πρηϊβοαταπα , 1 1ο {ο 

Ν 

Φυομένη ἑντῇ ἁι ρι σσ σού 
/ 3αθι αύτη, Ἰ κάὶ σπειροµένη φύεται. ΑΙΟΚΕΝ. ΄ Δ4ΠΙΠΙΔΠ5, ετ Πὶ5 δορθοσής, κα) δὔμο πάκτου' ας πεί” 

6 



Ρα πιος σος αἀνοι[ε {οδιπάο Ἀασα. Εαξϊςς λα. : ἡ 

Ὃ ο ο ο μι μμωμμα οκ μυα Ἡ μη 
εἰλαπαΠρο]15. 

«ο 9 α ... ο ο λ ο” λ ον ί νὰ 

πα Γαοΐππτ, θἳ Ίος ροὲ οατίπαπη εχαλαῖ- δὲ ἓν σοεῦνται» καὶ Τουτο διὰ της τρόπιος 3 δια [2ύνεν 

ο πτάσ, Μαϊο οιἶαιι Γρίπεο, εἴ. νε] εκ ΒΥΡΙο ται. ἰσῷ δὲ ἀχανθίνῳ χρέωνται» ἰσίοισιδὲ βυ[λίνοισι, 
υεβτασ. ας Παν]σία απ]άεπι Βυππετ {15:1οταῦτα τὰ πλόα ἀνὰ μὲν τὸν ποταμὸν οὐ Ὁ δύνανται 

.ρεχ. σαππρυπῃ πανίραης αἆ ΑπιμγΙαπι υΓρεπα 

7 Θυαπ1 Τερίοπεπι {Πιρειρτεδίας εσι ἸΝΗμς, {ο- 

Ίτε Ποπ Ρροδ[υπῖ, ΠΙΠ Ιαζυ]επτας Ἱηργααϊ νεη- 
ἴης, νεταπι 6 ἵεττα Ρτορῖεὲ ἱπαμαπιυν.  Οππῃ 

3, 3 4 3 ο. Δ 

πλέεν ,ν μὴ λαμπρὸς ἄνεμος ΕπέΧΗ εκ. η: δὲ παθ- 
. ς/ λ / ο, 2 3 / 

ἀθοητ[α απτοπι Πος Ῥαξίο {ετήπτής: εδι σΓ8- έλκεται, Ὅ νο δε κομίζωται ὧδε ας ώς 
τες εχ πιγηῖσα Εαξία, νπιπε αταπάϊπαπι εοη- πέποήμωη » ο αμ πα πλ 

βιτα, ετ Ἱαρῖο Ρει[οίαζις ἀήοταπι ἔετο ἴαίεπ- λίθος τετρήµένου διτάλοντο µάλισα κ σ΄αθμόν τού- 

ἑοτηπὴ Ῥοπάο 5 εκ Πὶ5 εταϊεπι ΓαΠε Ἰραῖαπα 1 6 των τὸν μὲν θύρην δεδεµένη κάλφ έμππροσθε του πλοίη 

ἵΠ απϊετίοτα ραΐττε πανί Ππίς ΙπεειτΙ5 Ἱαρί- ᾿ ἀπίω ἐπιφέρσθαι, τὸν δὲ λίθον ἄλλῳ κάλω ὄπισθε' 
ἀεί1 γετο αἱἱο Ταπε αὓ Τεῖρο. Τα οΓαῖεδ 1Πῃ” ον. ὁ . α 

ετι « ο. νετ 2/ /2 Ῥετα αηπο Ιπο]άεητε, σε]εΠτετ πιεαῖ εξ [Τὰ οἱ ἄλκει τὴν βάρι: (τῦτο γὸς ονμά επι τοῖσι 
Πῖ Ῥαΐη: ος επῖπῃ Π]5 παν]ρῖῖς εί Ποπιεῃ, 

ὃν δὺ «ύρη, τοῦ ῥόε ἐμπίπτωτος, χωρέει ταχέως» 

/ / ολο 7 / ος { 
ν ί ισθε ἃ ελκόμθοςν Χῶὠέ Ταρῖς απἲεπι ἆππι α τείσο τπαίτας, [πάο λιτό οσι) . ην λίθο ο. ν ια λνῤν .- 

αἀπιοτιό ἁἰτιρ]ι οπτ[ητη.  Εοταπι πανΙριοταπιαΟέών εν βυσσῷ, κά]θύνει τον πλὂο. έγι δε σφι Εμμ 
1ΏρεΏ5 αριᾷ 1ος αεί εορῖα, αιοίαπῃ απῶ- ταυτα πληθει ολλ ωριακακαρμα. ολλαό αλλά 
ἄαπι νεµαητ πηπίτα Πα]Ια ταἰεητοΓιπΙ ΡοΠάο. δας ταλάντω. Ἐπεαν δ' επελθη ο Νειλος Την χῶρή, 

13 ρε αρρατεπῖ εχίαηῖες, Ἱπ[ῃς ΔΕραι 
-αηατὶς Γεῖε αφῃπη]]ε5. ΊΝαπι σεῖετα ΑΕσγρΙ 
Ῥε]αριας {ππε: ἱρεδαπε πτρες {οἱ νους ορ αλλ σηραΜγνισσµψεθε 

ς / .. / ς / / / 

αἱ ὁ πόλις µουαι Φαμωται υπερέχεσαι» μαλισα κ 
Ά ϱω ο 5 / / / ν 

ἐμφερέες τῆσι ἓν τῷ Αἰγαίῳ { πόντῳ γήσοισι, Τὰ, μεν 
Ν 5/ α ᾷῇ / λα ος γίνεται’ α) δὲ 
/ ΑΔ Ἔ / / αν 9 .. εν 

Ίνες Ίαπι, 4πππι ος «οπΏΏρ!ξ, Ρεί αἰνεος πόλιν Ίμουναι- Β υσερεχησι, ο αρ σος 
Πιπη]ηϊς, {εὰ ρε πιεάῖαπι σαπηρί ἱταΏσπη]τίήη- ΤΒΤο Ὕθηται» ουκέτί κατ μμ Ἡ 
ταδ.. Εκ Ναιειατὶ απἱάσπι Π ἄκεεπήας Μεπι- ΄ ἄλλα διά µέσε τὸ πεδίε. ἐ μέν γε Μέμφυ εκ Ναυ» 

Ῥίήπ νεβις, Ἱαχία Ῥγταπιίἁες Ίρδας Βτ Πανί- κράτιο ἀναπλώωτι, παρ αὐτας τας πυραμίδα» γί- 
Ραΐ1ο: {64 εἴῖαπι πας ἴππςο ηυ]ία εδε, ΥΕΓΙΠΙ 
Ίπχτα ασιπιεή Ὠείτα εἰ ετρεπα Οετσα{οτΗπῃ. 
Α πιάτὶ ααίεπα ει (αποῦο ἈΝαισταΙπ Ψετίας | 

, λ 9» - } αλ 

θΟὐεται ὁ πλόος, ἔσι δὲ ἃ οὐδὶ ὀὗτοςς ἄλλα Ππαῤα Τὸ 
32 ο” ὶ λ 

ὀξὺ τε Δέλτα, χαὶ παρα Κερχάσωρο πόλυ" ἐέ δὲ 
1 / 

Καύκρατη ἀπὸ αλάσσηὲ καὶ Κανώβη δια πεδίθ 
5 5 ο 

98 νεηῖας, εἴ 1]απι, απ νοςαττ Ατοπαπάτι. Ἠα- πλέων» Ίξεις ον Ανθυλλάν αΤί πόλη, καὶ παν. Αρ” 

τά ατοίάτα Απιμγιια, απλο 65ι Ιπῃρπῖς, ἆ- χάνδρε καλευμένην. Τωτέων δὲ Ἡ μὲ Ἄγθυλλα». έμσα, 

τας Ρεσι]ατῖς ἵπ εαἱεσαπιεηῖα ακουί {εΏρετ ϱ-Α5λογίμηπεόλις εξ ὑποδήματα ἐξαίρέ]ος διδό]αι, τὰ αἰεῖ 

Ίμς, αιἱ ἵη ΆΕργριο τεσπας; ααοά ΓαξΗπι ΄ βασιλεύοιο Αἰγύσ]ε τῇ γυναικί: τᾶτο δὲ γίγέοιεξ ὅ- 
ἔδι, οκ απο ΑΕΡΥγριης Ετ ἀῑπίοηίς Ρε[αηπη. 
Ἁϊιοτα νΙάσιι{ πΙΠ] ΠΟΠΠΕΠ αδετε αὐ ΑΤῃ8Π- - 
ἀτο Ώαπαὶ σεΏετο, ΡΗΤΠΙΙ Βο, ΔΕεΠῶΙ περο- 

ἃ / . / ς ο. : 

σε ὑσὺὸ Πέρσησί ἐσι Αἴγυσ]ος, ἡ δ) ἑτέρή πόλις δοκέει 
λ / / λ ρω ο» ο. ας. : 

μοι τὸ ένομα ἔχευ ἀπὸ τὸ Δαναῦ γαμβρᾶ ᾿Αθχάνθρο. 
ο” ο . ν λ 5 7 . Φ 

ντ ΨΙ ΠΡΟ: τῦφθα τὸ Αχαιᾷ καλέέζαιγαςθὴ Αρχώδρε πόλίςν 
ἵο, Διομαπάτί οπῖπι υχῦς ποπηπαϊησε Βήεζον ο. Ἄχαι λέέανΥ 6δλ ΡΟ Αν 

Πιαηι 

α Ῥάςῃ 44. Ἠ]. Μῑ., δάδύνετωι «ἱνοῦ. 71.) διαβαίνεται 

οτι δή 

.. σμρῃ εὖ πει. «4γὲ. 7ημή. Ιζα]ΐα, 2 Μ. 4ἱ. 

Ὅ οτα φιερῥ. Ῥαε., να]δο οἶπι Ἐ44. ο) δύνωται. ο Ῥιπικπλώμῳ -γορ. , Οοπίατ δμιζ, Ίαν. Ῥοτήο ἴποχ πετβιγμέ- 

νοο 1, εἲ μόλ. π σαθμῷ διταλ. «4γο2. ου Ῥτίοια. ἆ Ραε/. ΜΗ. 4πλ.. «4. τοῦ, }. Βατίς, ΑΒ. ἐπελκόμενος» 
ϱ «4, Κο. Ῥαγίς. Β., πόλεις 1Η, «4γεῦ. 4τζ., ρηΠ5 Ίοπες τπαῖαπτ. 7 14. 4ποῦ. 9. Ῥαε/. Γμά. οτα ὁ2έῤῦ.» 

ΑΗ κὀλπῳ. Νοκ γὰρ ἆθεςι 4γοῦ. ρ Ὑπερέχρύσαι πορθμεύονται' ἐπεὼν ὧν τ. }/αὐα «γεζ.}, ὁ Οὖκ ἠἱάειπ. {.Νυν- 

κρώτιν «4γεῤ. Νηυκρώτι }μά, ᾗ Ώεβε «4πιὸ. 7, νά. 51ΡΦ. Δ)ς. 7. Ροδί Ρ8ςΒ ἐξ ὅτου ὑ. Περσ. «4702. ῷε Λη- 

- 

Ὦηγ]]α οχ Ίος Ίοσο Ἰάεπι 6ρῦ. 1η Νοςς. 

απιεπᾶατᾶ {οπῖρεα Ρ5 {οινο αΏῑδί αῖαπᾳ αάαδεξ: ερπιεῖςὶ 
αυτοπῃ ἵτα {ο σεπά πι ἀπά μπι πποπ]ρίεπε Ε. Φρερῥαμες 
Δηποζς 1η η Ρ. 13. 6Ε {. ζ4/αμδομ. ἵῃ ρα Ἐναιε. 
ποιαταπα ἵπ Οίορ. 1.αὔγι. ϱ. 175. Ῥεινετία ἵαπιεῃ {0τῖ- 
Ρίου καὶ δῶμ ἀπάκτου» ει ΕΦΙΠΟΠες βοβῥος ΔΙ.ν. 
570. ριορβραῖα» οηίζα ροβςβπιιπι αὐάτοτε, νειρυπα 
ηοῬῖς Ρρερετξ παπίπ]ε (Υ46ΕΙΙΠΙ. πακτοῦν. 'ΝΑΙΟΚΗΝ. 

ὃ. Διαβύνεται] «ή, αἲ ΙΜεαίο, Ῥεπε, αἴα ια Ἠήπο (γό- 
που., ΟΙ 11Π6ΕΙΗΥ Που πια]ε Κιῤεγί οῦ{ειναἴ1ο αά Γ1ε- 
ΑοῦΗ] Διαβύσσει. Ουοάἆ Ιπ{εα Πτα δύνανται τετῖπεο. Ε16- 
4πεπς ο {Ππμάτα ορΏπιο οιίαίε, πε Ἡ, 1ος. Αάςε 
Οἱοήογωῃ ν» 8. οἳ Ἱ]]ο σοπρεῄα. ν 

19. Κατεῤῥαμμένη ῥίπεῖ καλάμών] Κεἰεζ, ῥίπεῖ ἢ παλά- 
µῳ, επ] ΠΟΠ αάΠρι]ος. ῥίπεσι Ποπεγὶ Ο4γ5{. 1, ος6. 
416/9εὖ, εε Γωαιδ. ἹπιετρτεϊαπτΙτ. πλέγμαση ἐκ καλά: 
ο) Ιᾳ/εου Ίάες 1. 55. ῥίπον ἐκ καλόμου ἀαὈϊτ» εἲ ῥίπους 
ἐκ Φοινίκων «4βαἰδαγεδίήος ρ. 47. Ἐν. Εμά[., 44ο ΡεΠεΤε 
4ππεας 1η αξθς, ς.5ο. εἴ α7.., οἶἶπι 04Η). {οΠο15, 
Ὅ(α {ευπητφ, ᾖοὶς »0μοὰ ϱ]ος/{ατοι Ἠηῖς ἱοσο αά{οτῖ- 
Ῥπίε, τὸ ῥίπος, Ὠπάε Ηοημεγὶ εἲ Λ]οπη{ ῥίπεσι, 6ἵ ὁ ῥίπος. 
Ατ Ἱήπς αθεο.  Θύρη εἴαῖες Ί]]α ἀῑσίτως, αιποπῖαπη: οἰης 
Βρήταπι ας {οπιαπι ΡΙαεἴεγοραξ, αυας Ῥογε τί ορίπίο. 
π8, Τοῶτο γὰρ δ)Ι οὔνομά ἐφι ὃσς.]. απ πμ αλς 

ὭπΠο βάρη ]οπίαϊ οοπηπιαΏῖς οαη{ει. Ῥῤαυογίπως. βά- 
ρείς» τὰς ναῦς λέγουσιν οἳ Ίωνες. (α. (οπἱπέδως οοπβπη]ῖ- 
τετ. Ἐῆης βαρβάρους βάρίιδως υγρή ήει 1ρ81Ρ. Αι. ν., 
395. Ἰομίοας, ηηοά σεῃς Ίλ]α Ῥτο Όατρατα ρυτατοίς» 
π]φ]σπ]α οχρ]]σας ᾖ0/: Βαγμεβης, βροδανίτ επί ΑΕΡΥ- 
ΡΠΟ5 «6/08 εκαιηρ]ο. αὐϊ 9ΗρΡΙ. ν. 88ο. - 
ια δὲ βάριν οὐχ ὑπερθοῇ. ο. 

ντα αν ον σα νλι μνποαμα, 
πα Αβαςο τοσυγτοι Γιο λεώμηής ον 4μο ἆς - 
μα, Ίνιπο «οπάθταπᾷα 4µαο ἆς πανὶραήοής ρτο- 
ἀυπίς» ἔθι δὲ οὐδ' οὗτος, ἀλλὰ παρ -----, ΦΗΠΙ οΠΙΠα 
ῃ Ἰωάπα ΙπτεεργεΏῖς Απηρ]θδχαε]ς, 3 γοτο αἱἰοπίοτα. Α 

τς 

Ναπσίαᾶ υάῦα οοηπισἁα πανϊρα Πο, Ῥεί ΕΜΠ αἱνείήι» 
αὶ Οαποῦίοις Ο. τ7,» αποσυπα πε εταξ {επροτε ΝΠειη- 
Ῥμήπι νοτίαςταστίς ΜΠΕ ΙπαπάαΠοπεπιεῇς ρταείεί 1ρ8α5 
Ῥψταπηϊάθς βατσεῦατατ ουσία. αχιταοτΦ(παΠο, . 1αυε 
Γεἰεῇβ., ἔσι δὲ οὗ τῆδε οὗτος. ογάἰπατίᾳ αεί Μαυΐρα- 
10 ἡ]]μο ποη έγε, αἱ νους» Ῥαμπο νετο, ἔπι δὲ οὐδ' 

οὗτος. ἀλλὼ καὶ ----- πεζιε {οἷᾳ ὄαεο μαυἰραΙ{ο ϱὐ{» Όέ- 

0η είαηι ἑμαία ----, Πὲ μοῦνος» 4Ἠπε νοα τω] νετΌο- 
ταπι οτάϊπα {περε ἆσβτ, 1Πτα]Πσαϊατ. Ίος Ίρεα νεπ]δ]- 
τη οσί. οοπἰθάισαταπι αἲὈίσσπα πῖμῖ πµπς ποΠ{π1ο, 

3δ. Ἔς ὑποδήματαω ἐξαίρετος] Ἐξαιρέτως αμοά Ἱερίτάτ 
"αρᾶᾶ Ἱορῥαμιη ν. "Ανθυλλα»,  6οάϊσεες εχΠΙδετεπέ 
{οπρᾶ., Ίος απο {οτί 1η ]οςο νιάεΙῖ ρο[εῖ να]σαίαθ 
νοσί Ῥραείοτοπάπι, Ἡτ ἁαία ἀῑσετετι ΑπΗιΙα ῥγσε- 
ΓεπΗηη {ή εα/οεος τοῦ ὧεὶ βασιλεύοντος Αἱγύπγου τῇ Υυνᾶ(- 
καὶ ακογδς Ἱκερω «4{ουρήή, φιεἱ [2] ἠηυίοσηι /116σεάὲ- 
γεπέ: {οππυ]ας {ωπε αβταΏςβπιαα. οἳ ἀεὶ βασιλεύούτεε 
οἱ Φεὶ δικάξοντες'. οἳ ἀεὶ ἄρχοντες' ἵπ Ἱπρίὰε Οτετεπίι οἱ ὅὲ 
κόσµοντες Ἱπθπποταπίατ. Εεξῖα πιομηῖε (μες, 3Ρ. 4 
12η, 1.Ρ. 393-8. Απγιίαι ἁαίαιη ἀῑοῖ εβίη! 
ζώνας' αοᾶ {απε ἹαρΙτατ 1η τρις {τοαιοπ: δε Ἰ 
Α/{ε[ομέμε ας Τ.. Ῥετ[.Ρ. 1οο. εἴ 199. εἴ Ῥ. Η αν 
αἆ Ὠίοίοτ, Έ. 1. ρ.όο. Οἶαε (εί, {υπέ αά161 ον : δν 
438. οἳ Χεπορῥοπείς ἴκ. Δ. Ρ. 40. 30. 144 ην. 
Ιῆς ἀορεπιυς {πι Ίδιυσ] ρυπεροβάο!ς ερ ον ο 
βετζα/. αἲ. «γίῤορζ. Ἐ]ατ. Υ. 1ΟΤΑ. ΤῬο βρημ μη 

9 ο / ή ν μα ο 181 35. Ἔς ὑπιδήματα ἐξαίρετος ον τ 1οβ.. Πρῃ 
Ὃμὰ αρ ομικσα πι. Τετ. 1, 106. Ποια 
πδρ]εέτο «4εῤεπαεῦ 1ο 35. ΑΠ εν κε. 
μα ᾗ]ᾳ ἧς τοὺς Φόρουςοἳ τότε βασιλεῖς, ᾿Αιγύ- ών 2 Αβι ο μιά Ἰνας νὰ 

πτιοί τε καὶ Πέρσαι» ταῖς ο κα δρ ζώνως, ΠΟΠ 
εχίαµο», τή, αἀρατεῖ, ἁπεήπαπε. Ατοηοπάστ αμτοπὶ 

κ. πομριρὰ Ἀμαοὶ πα ἡίως Πε Πανεμάως, ἀμβίαιη νίάς- 
καν 

μασ. Ψίς Οε]οὈ. περοῖεπι Ῥμῖ. βου/απίαι Ἀπυπι 

Αρχαν ρ0ς” ΤΟΗΙΡΙΕΝΗ2 1. Ρ. 899, ᾽Αγαίου ης λσέ- 

λης ἐσ Ἕλργος ὠφίκουτο έν αν Φθιώτιδος", ὀλθόντε, δὲ ἐν. 

πμ ἀε πιῤμιια, Ώνα, τε 

Α 



ως Ἠ πικ ο 07ο” τα μας με αν ο 
. 2, κ. . . 4. ο : ) 

εὔη ὃ ὢ καὶ ἄλλον τις ̓Αεχωθρ να οὐ Ἂ οί να ςν πως, ι 

ο ας, σοι . τούτο, ὄγι τν ο αὐς; ν]αΙ, αἳ που], αἩ 5 Ἱπτεττοραπάο ρε 

ος πας ταῦτα λέγεσα ... ο ο οερἰ ἀῑξία (μη: Ἠῖπο Ρειβαπι ἀϊς[οτετε {ΕΙΠΊΟ:. : 

τουδε, Αιγυπτίε έρχομαι λυγεΑ ερων» κατα το Ἡ πες ΛΕΡΥΡΙΙΟΡ, 106 απά]ν], αἀφεῃς ει ἀἴηυις | 

ΧΕΟΥ, ὃ προσέσαι δὲ αὐτοισί πι καὶ της ἔμ5 ὄψιορ. Του αποά Ίρεε νἰάεπι. ΜΕΝΕΝ» 40] ΡΠΙΠΙΗ5 ο ἦ 

ο Μήηνα, τὸν πρῶτο βασιλεύσαντα. Αιγύστθ »οι ἱρεε6/ 5ρυὰ ΑΕΡΥΡΙΗπι τερηασ1ς» αἱεραΏῖ Αν ο. 

ἔλεγον ἆ τοῦτο μὲν 3 ἀπογέφυρώσαι τη) Μεμφυ. Τον Ῥοπήίδις {εραταν]ρ[ε αοονς ή. ο 

γὰς ποταμὸν πάΐ]α ῥέευ παρὰ, Τὸ ὁβ06 Το ζ γάμμνο μπι | ία ανν ιο οι 

πρὸς Λιβύη," τὸν δὲ Μηνα ἄνωθεν , όσον τε ἐχατο σ-α- Πσαπι νεπΏς» Ώμης Ε1ΡΟ τος | 
.. ω ] Ίτο] Ἱῃάς Παάϊα αππ 

ο ων λκλί ο ο ιοώ ὃν Φα -προσ- Μεπρη εεητπῃ «ΙΤΟΙΤΟΣ 1Π ι 

104. δίές ἀπὸ Μέμφιος,” Το προς οσα, βρίην αγκώνα πρ Έαπι Βαπιῤηϊῖς πιεπϊάϊεπι νετ[ας ασρείτα Πηπ1Ο 
/ λ τος ος / 2 / Ν κ. 5 κ τ 

οι ο τε αρ ῥέεθρον ασοξηρ αμ κο ΦεδΟστς[εσ]ς[ο ααἰάθπι ρΠπαπι αἰνευπο» {εἆ Β 

ποταικο οταν» - ο τάούμηη μιόη  .πιθῃ Γαέτο ἀἱνοο ἁπχὶδ[ε, Ἡϊ οί ΠΙΕάΙΗΤΗ πο 

καὶ νῦν ὑπὸ ΓΠερσέω ο αγκῶΙ οὐτοςτ δΝέλε,Ἡ ὁς ἁπ- «μπι Ώμετοι, Αἀεο πηπς 4ποαμε {19 ται 

εργµένος ρέει, οὐ Φυλαχήσι µεγάλησι ἔχεται, Φρασ- Ἰδίε απίγαξίας ΊΝΙΗ, απὶ οοξγοΙζης Πυξ, ο ἵε 
3 ο» ο] / ς ς αν : ο 9 ᾿ 

αύμωος; ἀνα πᾶν ἔτος. εἰ γὰρ ἰ ἔθελῆσει ῥήξας ὑπες- γα οι[οδίτΙσ» «ποίαΠΠΙΒ ος ο ο. 

βῆναι ὃ ποταμὸς ταύτη, κίνδυνος πάση Μέμφι κατα-σς(ν ἀοά { τείΠηρεης Βαπιεῃ νετ 6 Ρ να 

ἑλυσθρναί ἔσι.ς ὡς δὲ τῷ Μήνι τούτωτῷ πρω λππάατε, οπιπῖς ΜειαρΗ!ς αἀϊδιῖ ρεπε η 
χιλυσθηναί έσι. ς ως ο τῳ ΝΊηΥι τουτὠτῷ πρὼτῷ γθο- ) : ς ϱΗπια» 

Ίνω βασιλέί χέρσον γεγοέναι τὸ ἀπεργμένο», τουτο αφμῖς ορειίαιαχ. ΑΡ Ίος Μεπο» ΕΝ Ἐν ῃν 
ελ. ο νο ον ο Μέ εκ: τεα, 4Ηπῃ 145 ππάε ασαξξις επ 

ο. ο μισο ἡκ ο ομαα [αξία οσ[οτ οοπίίπεης, Ῥατεπι εἰάε ο 

φις χαλέεται. ἐστι Ύαθ χιαι Ἠ Μεμφι εν τω σ΄ έψω τὴς Ώδιπι Παπς οοπάιἀΙδί6, αι πιπς Μεπιραί5 αν 

.ν ἡ; φον Α / ο ον κ ο {]- 

Αἰγύστε' έξωθεν δὲ αὐτῆς περιορύξα! λίμνη ἐκ, τουόορε]αίυτ; ει επΙπι αποφμε ΜεπιρηΙς ον 

, ον πώς / Ν ἡ "να " . «μσ οι 

ποἰαμοῦ πρὸς βορέη τε καὶ πρὸς ἑσσέριν. τὸ γὰςπβὸ [9 ΑΕΡΥΡΗ Πτα» εἲ εχίτα ΕΛΠ αν Αν ων 
οσο ον .- Ν ως 

. 

τὴν ἠῷ αὐτὸς ὁ Νεῖλος ἀπέργει. τῦτο δε, τὸ Ηφαίσε γεπς αἳ νεδρείυπῃ εκ Πμπήπε οΟΗΠΟ ον 
{ΠαρηιπαΣ Ώατη αὖῦ αΗΤοΓα Ίρςε ΊΝ1]15 αρίσιαρον 

η / 2 . ὧω .λ / τν 

τὸ ἱρὸν (δρύσασθαι ἐν αὐτῆ», ἐν μέγα τεχαἰ αξιαση- |. Ὁ. 

κών Μεν) τῶν τοι ον οἱ ὃν ὃν ὥπιιάμ.-α ασβς Εαπησἰαίς σκπ μή ο βοῖον ἱ 
ο ρρίη ο... μα πιασΏιπη 6ε πγεπηοζατα ἀΙρηήκβπααπα, 1 οδἳ ος 

’ 2] / / 1 / ζ ο 

π βυθλη ἄλλων βασιλήων τριηκοσίων τε καὶ τριήκο-όδγοοεπ/εραπι ο [0το {ασοτάοῖες ποπ Ώϊη ασ 
/ 

τα οὐνό, νο ) δὲ Ἴσι ἀγθ νο « τοι Φίᾶ- Ἡ 

1 µατα. ο) Ὁ Ττοσαυτησι ὁὲ γθέησι αὐνρωωῶὴ» τεςεηῖος ας τΠΡΙΠΙα ΤέΡςδ. 1π αμἱρη5 το" να. 

ὀκτωκαίδιχα μὲν Αἰθίοπες Ίσαν, µίη δὲ γυν επιχω- δις ποπήπηπι, οἑτο εἳ 4 εσείι Γεν 

ρίη: οἱ δὲ ἀλλοι, ἀὖδρες Αἰγύστιο. τῇ δὲ γυαιὰ ἴΠίορες, εἴ ἀπα σιωήες ἴπάίρεπα: πω αι 

οὕνομα Ἡνν ἥτις ἐβασίλευσε, Ρ τόσερ τῇ Βαβυλω- ΑΕαγρ. Μηῆςα αμτΕβμανν ες ο. ᾱἱ 
ό {ο να} / 2 » ρἰάεπι αιοὰά Βαθγ]οπ1Ώ ΝΙΤΟςΣΙ5. ομια  α 
.” Νίτωκρι. την εγω πιμωρινσαά 4 ἀδελφεῷ οζΌμαπι τα Εαῑδ[ε Παϊτεπι, αὓ ΛΕρυρδεἩ αν. 

κ Αἰγυσ'τιοι βασ λεύντα σφέων απεκτευα)’ απο; ριὰ φον τεβηᾶραξ» 1Πῖετοπρίαπη; αυ Πῇ να. 

ἀπείναντες δε, οὕτω ἐκείνη ἀπέδοσαν τὴν βασιλήη" Ἱπιεγεπηρίο, ΤεβπυΠη αἲ Ώαπο ἀεια]δίοπ ο 

τουτῳ Τιμωρέισαν :. πολλοὺς Αἰγυστίων διαφθει- ἴαπι απίεπι βιαϊτεπι . Τωυ]τῖς ΔΕΡΥΡΙΙσσα ο. ᾗ 

ον πι οι πας το | : | κ. 

βαν θύλῳ πησαμένν γάρ μυ οἴκήμα ποίμη το 1ο παρα ΊΝαπι εχιχυα]ε( εαίη Ρ εω 

οξκ.ς . ο Εν σὰ. υντσο- 
᾿ μη, 

ο σα } , . να ὦ ν Ἡ . .. σα , . : 1 ! . ο αμ. πν 

α 7} ή, Ῥας]. 1ξ. γε)... ἐμὸὶ ο.  ὂ τή, ικ. ΙΑ γοζ., {εὰ αῖ πόσες!’ Ψυ]6ο πρ. δέ τοι κοὶ αὐτοᾶσι. 1 

Ίο 4ητε ἁατὸ ορ ᾖκ. η, δ. {ιλ. νοῦ. Ρα. 71μά. νη]ςο τὸ ἀε[τ. ο πά. ΔΝ. Εμπι βά4,, Μη ή ν 

«τεῦ. ος Ὁἱς αα]άσπαΣ Έα «4γοῦ. Ζμά, τὸν πρῶτον βασ. Ψ]6ο τὸν οπήἵταπε, 6 Τοῦτο 4ποῦ. Εα5/. 7.4 ρα 

ποῦτον. 6 44. Ἰηπά. 1. «{γοῤ., ποὶ τὴν 1Η. «49. Οτα Φ/εβῦ. Ραι/. 41. 24. ψίμµινον } 1η. «4γεῦ.» αἱ να αν. 

µίον οι «ο. το ο Γμά.- ὁ ως ἀῑά, 4. «4γοδ. 1Π4., ΤΠΠΙ Φρασόμενος Ὀτεν! Ῥο5ῖ αΠΙΡΟ. 4 η | 

ῥήσει 7 γεῦ. αἩὶ ἐθελήσο-  ἆ Τῷ δὲ Μ. ἑεη. ᾗ Μὲν ἐν αὐτῷ Ραγί. Β. . «4. «τοῦ. Σά.» ἐν ἀεςᾶε τω 

Ηεά, τί. πα]]ο Ίμσα, 7 Περόρξε γοῦ., ἴμπι πρὸς ἑσπέρην 11. 71μά. «4. Ῥαε[., οοτετῖ ριπεροβοβεΙ» πι 

Ἠαδεπτ. ΄  Ῥύβλων «44. εἴ οτα ὁ7εβό. πες πηα]ς, βίβλων «4γεῦ., εἲ βωσιλήων Τεζζε» βᾳσιλέων Υυ]ςο. 
τῇσι δὲ γ. ἱεο εἴ } πα. α1 δὲ Ιρποταηῖ.. δρ 44. Ραγὶς. 

Ψλάο [α[ερῦ. Απης υπ, όλο. “Αδελφεὸν «πε. 6ἳ βασιλεύσαωτα. 

οτο 

8, Οο. |. πα, 4γοῦ., τόπερ ἐν τῇ «Ἔα5/. 144. 4 | 

κ 3 ( ὁμρν σον «Ἀμανον ο α- . ο ρου τν δα αδά 

το Δααοῦ γωμβρί. Όματο Φδίος Ατεμαπᾶει «Χ οσο» «ῑοίαπο νΙάερασατ ππθάΙοῖπα ἵπ ἄποςενυγρῶσαι. 0 ὕμ 

πας νόποτατ. Μοπι Πί Φβίον τοῦ ᾽Αχαίου ΕΧ Φερβαπο (αμήν ΊΠ Βϊβροεγαξ. 4ε Μοτο. Ψηἱρατ, ρ. σό, σον 

{π Ἑλλὼς, Δτολαπάτί ραΐνοπι Ρδ/ῥίω πηπππε. Ό επι φρὲν Ἰοπΐδι5 εαηπιάεπῃ Ε8ίε ας σενὸν, Θἵ σενυγρῶσαμηι, 

ταπάεπα {δα ειπΗς Ῥόμ/[απίαὔε» 3Ώ (γοπουίαηὁ ΙΟΥ οἶας οεΕ/μ]έγε εἰ αγέΓάΟΕΤε, συναγ νεῖν τῶν ὕ, 

ο 48: Κατὸ τὸ ὕκυν] οι εταῖ η Ἠος {ροίπείαπι, γρῶν τὰς διεξόδους κἀὶ ἔηρᾶναι, πες ἀῑκοτεραι «ηλήδΜή 

{Ταἱε κατὸ τὰ ὥρω εχ {ΕΠεΚΙΦ1Ν, 76.) τάς κατὼ τὼ συν- ΙΠάΙΕΙΗΠΙ2 φενυγρῶσαι θείο αἲϊ ὦποσεγνῶσαι καὶ. τυρώσα 

«θήκάντο νι, 98., οἳ {π ΜΦ9.ν» 11ο. πες ἀἰναγίαπι ο- τόπον τινὸν ἐν ᾧ ὑγρασία ἐφί. Ετίε ἵτχηιια ποσευγρῶσα 

Τηϊτ κωτὰ τὸ εἵλοντον » 19.510 {Μεαίο, πημεαν]ε. Ῥεηροί τὴν Μέμφιν εαῖα Πεσῖοἵεπι αράμότα 40 ᾳ τοάάετε ει 1η 

ᾳποαυε τὸν Μήνα» πὸν πρ. βασιλ.» ο{εσυτς πιαπιοία- ατα φοάαπιπιοάο οΡεἵα, ΌΟποταῃ παπα ῦε Ἐν 

πῖς, εἴ ΠαΤΓΑΠΟΠΙ Όλο ον ο στ ΔλΕβγρτῖο τερε ΙπεμοαίυηΙο ας αὈ{οϊατπι βΗςίε» ηρίοί ο 

ηδ. Οἱ {ρέες ἔλεγον τοῦτο μὲν ὠπογεφυρῶσαι. Έῃ Ἠϊς εχροπ!Ε, Ψεπεταῖ, πε {ο]1οῖᾶς ρίασᾳ {οἶεπε, οεῤσσή, 

αμοῖδις υτος Μό8., απὶ ἱποοῦριμο» αμοά νι]ρατα φρεῦσαι τὸν Μέμφυ ἵπ οα]ατηιπι ος πποηίσπι, θες τς ος 
ες ος {5 παλεῦατ, Ῥεπε πιεάεητας, Ῥτορε πονἰ τοῦτο οοπἰεσατίς Ἰπάμ]σετε πἰπηῖηπι, Ψἱάονίητ ροή Βοῖο» εἲ 

μὲν. Ρο»ῖ ῥαμσα τεζῦστσίε»΄ 4Πας ΤερείΙΞΙΟ ΏΟΠ ἨοΙξα, «Ὀἱούογωηι 15ο. αάβαπί, . Μοχ ὃς ἆπερν μόνος ῥέει πό; 

(ο νι, Ἱτὰ- 129. 126-81ᾳµο αΠΟΙ. “Μαίου ἀἰβήου]τας ́  Ραπῖο αἀροβεα νους αὖ οοᾶσπι Υ. , οὐ ῥέει οὐ Ιστ 
τὸ ὠπογεφυρῶσαι υ0βεῖ» ουῖ τοἱεπάαε; ανά Ὃ ο. 66. Ἐν τοσαύτησι δὲ φενεῆσι ἀνθρώπων ] Ἠοο ΡΙβΟῦΙ | 

ἹπρεμάεπΙξ, ποϊαϊτὰ Ῥαξεβιοίμηί. Ῥοπίςς» οήδις Ἰγΐαμι- οῤζίης, ἀαπηπαείς, ᾳἩαο ή1/εού. Πρ βεηβα μαυρα 

Ῥλήη τες {ερατανατο ο Ῥεπε Φἱ6ρΗ(ΑΕΙΟΠΙ παπΓηξίο-. τεβηρῖτ» αάάῑτο ῬτοποππίΠε» ὧν ὀκτωκρίδεκα» εροῖ μ] 

ὃς ρανομμαί. ος ο ο {Ηεάλορὶ τι 66ο αὐ]άεπι οθη{δο» μία απςο.  Μασίμς εδί2 ο η(σετο: κ) ἄεβοστα αὐαεάαπι ορίπα(α5, τοῦτο μὲν τεβῃ- σῇ Βαβυλωνίῃ ἵατρατί ποὮ ορογειήςίο. 6, μα. α 

βἶτὼπά τε θυρῶσωι τὸν ποταμὸν καὶ ατίσαι τὴν Μέρφι» ος”. ο αμα ς απαπΏ Άαες περροπεδσαό, ο” 

ἃσραίο, νε]ω ωτίδών Ρο)» βωυδωη εκεἰωβηεει Ἰακῖα, τερίηαεαπο γοαμίας Ίνα Νλορμής ἠπρερίσίε η, 
λρδίη εοπάι]]ε/ο.. ΝΕΤΗΤΑ οοριῖα Πα {η ]είῖας Πὰοί ππεΠ, 41ο μία ο. Φαΐε: πο θχασίταδο ΠΟΠΗΠ ο 

. 
“φ[ίπιο 5. Βοεῤαγίο Ρόα(εβί 17 

ο ο ΕΕ ει τος, δώ: 

9 

έλη, ἃ -α Ῥιογ]ςᾳῦο Ηυσίδο εἰ ρτορίστεα Ιπάμέτα. {πάς Ῥοεπαίηπι ἆ 
: ο ὰ δι ενο)µ- ἀπηῖοπι,  λ ο ἆνε ο 

πα, ἐποῥυρούμενος, ὠποκεκλείσμένος νο] τν: ΗΕ ωρς εατρα Ἰσ810, σσ Ἰ01, απα]ες Ίη (οπποσφ!ίς (Ἴορο οοπαφ/αἴοσες» Ίπάίς 6ο. Τόπερ ἐν τῇ] Ἐειπ ποφήε: ρη(ήπα Ιεξίο» Τμ, 
σαξ» εἴ Ἰπίο]επες τταπε]αείοῃο απ, αἀσοπιπιοάαἴυσς τῇ Ῥαβυλωνίῃ, τενοσαβίτας» ΠΙῃ {οττε Ίητες. 181 

ος 

πηῖτιο οἶττα ποσεξβεαῖσιη ος {ο]λοίας αἀάϊτα αἶία, Ίος αξ- ρᾶ Μαιίσοο οοποῖπαης: Εηπι οπηπιοᾷα {ΕΕΙδἰ ροιος 
διε {ετο 4ΟέΞΑΠΑ ἰδίαπη ορογαπι, ΊΜΙή Ιθπίος οΟΏΠΙΟ” οὔνομα ἦν,---"τόπερ τῇ ἐν Βαβυλῶνι, Νίτωκρί»» πα ταν 

/ 



ι'..''.'''””'ἍὙαα 

Ὅ. 

19Γ ρυηΙἴα εδ[εῖ, ΑΙοτυπι αὐΤεΙη τερΙΠα, ΠΟΠ 6- 

ο ας αρετῖαπης. εἲ ρυταπι]ἁες 1Π 9ο ετοχὶδ[α, ἆθ 

105 οά1άΙίε: α[ίος απίαπι π]μ]] Ῥτοι/[ς. Ίδῖος οἵ- 

ἸΜαιῖς τοῖς Φε[οβεῖς. Μὰϊό ναάο[ιπι αἳ ποῦ πάνϊῤβυι]ς, 
Θείος αἆ πιειἰάϊετα (αοίρ]ι δε[οβαῖς, ΕντοεβρΕἒ τι τδεὮς 11 149 
δυπι εάϊβεῖαπι {αρτειαπΘυΠΙ, ῥες σαιςίαπαΖ ὑσ'όγαίν, καφε τῷ λόγῷ, }όῳ.δε ἀλλά ῥήχωά- 
Ππἱάεπι πονΙ ορθεῖδ, αΏΙππο αἀῑεπι αἰῑπά αρ]- 
ταΏἵεΠΙ: εἰ οοπγοσαϊῖῖς αἆ οοπνιν1μπι πα]τ15., | 
41ος Ργῶείριιε πονεταῖ Παἴετης ς«Φ4Ι5αμίοτες, 
ρεΙ οεςι]τάπι ππβδΏ η οληα]επῃ Ιπηππϊβ5{ε Ώα- 
πε ἀϊδευππρεπῃῆδις,. Πως απϊάεπι ἆο Ί]]α Τ6- 

/ 3 ἳ 

σθαι Ὁ χαλέσασαν δὲ μυ Αιγυωτίων, τοὺς μάλιφᾱ 
/ ο. / ς 9] λλ ὧν ρο, νο ὃ ον µέταιτίες τε Φόὼε Ξ ἠοξε πολλους εσια’ σανυμοωοὶ- 
ον λ χο . ο /, σι δὲ ἐπεναι τὸν ποταμὸν δί αὐλῶνος κρυστοῦ µεγά: 

ο) ᾿/ 5 ϱ/ ή 

λε, ταύτης μὲν πέρι τοσαυτα έλεγο" πλην ὅτι ἃ αὖξ 
ς / ς ὢω ο/ ή ειν 6 ῶ 

ΓετεραΏτ» αἴαιο Ιπ[αρε αυαπ1 14 Εοοῖς{[εῖ θαπιΘΟΤΊΡ μυ, ὡς τουτο ἐξέργασο» ψαι ωρα 
Ιθεῖσ[ε {6 1Ώ «οπε]ανε οἰπετῖς Ρ]επαπι, 41ο Ίπῃ- 

ον ο ΐ 31 

δοῦ πλέω», ὅχως ὠτιμωρητος γθηται, Τῶν δε ἆλλων 

βασιλέων» εἰ γὼρ ἔλεγω οὐδεμίην εθγων αἀσόδεξν , κά] 
Ν 5 ο 

. : . 9 ο 2, ολο π1πῃ τε[εζεραηῖ αα παπα οροτυπῃ {ρεξταΙοΠο(Ώ, οὐδὲν εἶναι λαμπρότητος» πλην ενὸς τοῦ ἐσχάτε αὐτῶν 
πυ]]απι εδίε {ρ]επάοτεπι, πΙ[ υπίΠς, απὶ Ρο- 
Ώτεπλης ΠοτΙΠῃ εχ ΕΙ ΜοξΙς. Έἶαπς θΏἵπῃ π1ο- 

ον λ / Ὁμα - 

{ Μιοίριος, τουτον δὲ ὡτοοδέζασθαι μνημόσυνα» του Ε5 
τή Ἆ λ ου. 2 / / 

Πμπιοπτα οχῃτηχίς[ο Ψιἱσηπί απίο[οτος, αά ορ σ ὃ Τὸ προς βορήν ἄνεμο τετραμμµένα προσύλαιαρ 

νεΠίπτη αηΠή]οπεΠῃ νετρεηῖες: οἳ {ΠρηΠΙΏ Γο- 
ἀῑδία, εμίης απηρῖτις αποτ Πε Παάϊοταπ1» Ρρο[{θ- 

ααταπ] τπαρπ](αάἶπο αππυ] οὔπῃ 1ρ8ο ]άομ Ππθῃ- 
ΏΙΟΠΕΙΗ {αςίαπη. 

δο ΡΙΦΙεΙΡτες{ης, εἶπδ, αὉἲ 5 {Πςσςσῇε, τθ- 
ΦΙ6 ΠΟΠΙΙΠΕ 5ΕΦΟΒΤΑΙΡ πιεηΏΙοΠεΙα ΠαβέεΡο, 
Ίίπη ἀἰοεραπῖ Πιοριάοῖο, Ῥτππα απἰάΕΠη 
]οηβῖ6 πανίρης εχ Αταρίςο ἄπα ρτοξεξχαπι, τη- 

Ἀίμνην τε ὀρύξαι, τῆς Ἡ ἓ περίοδος ὅσαν ἐς σαδίων ὕ, 

σερο δηλώσω πυραμίδας τε ἐν αὐτῇ οἰκοδομησαι» Ἑ 
τοῦ µεγάθεος πέρι, ὁμοῦ αὐτῇ τῇ λίμνη ἐπιμνήσομαιι 
Τούτο) μὲν τοσαυτα ἀποδέζασθαι τῶ δὲ οὐδένα ἆλο 

Ἡπης 1εβ4Πς ἴαΠΙΙΠΙ ορεΓαΠ]0Ολων οὐδέν, Παραμειψάμενοο ὦν τούτης, τοῦ ἐπὶ τοῦ- 
τοισι γθομένε Ἀ βασιλέοεν, Τῷ οὕνομα, ἔην Σέσωσριὸ 
τούτη μγήημήν ποήσοµαι' τὸν ἶ ἔλεγον οἱ ἑρέεε πρωτό 
μὲν φπλοίοισι μιακβρόϊσι ὀθμηθέντα ἐκ. του ᾿Αραβίε κὀλ- 
πε, τοὺς Κ παρὰ τὴν Ἐρυθρν «)άλασσαν κατοικήµέ- 

. ν : ν λ / { / 3 
Ῥη πιατῖς αοσο]ας η {Πά1η ροϊσίζαϊεπι τεάερῖς-ος/84 χατασρέφεσθαι. ἐ ὁ πλέωτά μυ πρόσω» απι» 
{6: Ἠδαις ἀππι Ρτορτεάῖεη» Ιοηρίμς, νεπΙῖ 1η χέσθαι ἐς «2άλασσαν, 1 οὐκέτι πλωτὺν ὑπὸ βραχέων: 
ΠΙ4ΤΕ ΠΟΠ 1π1 παγἰραρ]]ε νααῖ. Ώμης πρὶ Ἀεθῶτυω δὲ, πι ὡς ὀπίσω ἀπίκετο ἐς Αἴγυπτο, καὰ 
τεῖτο {6 1η ΑΕΡΥΡΙΙΤΩ τεεερίκίες, {εευπάιπα τῶν 
{αοετάοἵπα «ΟΣΗΠΙΘΠΙΟΓΑΠΟΠΕΠΙΙ,  «ο86ϊο Ιῃ- 

2 τρεον» κρὰ τὴν ἄγοδι ας Ἐχρῆσας σμλάσς ΊἩ ν. εξ λοῖ. Ῥους 
5 Ηβε ἄποζι. . αἆ ΙΗ. {11.7 Ἀγεδ., καλεοῦσαν ζ. οἳ τά, 

γάσωτο «γοεῦ. ἐξέροτο β”, ὁ Σπογδῆς «γεῦ. 
11» 149. 
ου 21. { ΟπΙπηπῖ νειραπα 7 4γοῦ, 
«νε. 7. 14. Βα{., μηκέτι Γάά, 

75. Καμοῦν πῷ λόγω] βϊβσα ρερετῃ νετριπια]1μἆ 
σοππεηία: Π οἵ ερο αΡειΊανετο, ρεεσαθίτη Ίπίτα [ρεπ! 
νεπίαο. 1ερῖτ πι Ο]οςί. Πετοῦ. Καιοῦν, τὸ χβήσα- 
σύρι λόγῳ καιῷ' Πϊπὸ (πα ἑταπς[απ]βε μίας, ους Ίτ- 
ΤἜΓρΓεδ: Καινοῦν αρ. ᾖεγος, ελ βοα Ἴρυο Φα (τῷ) 
/ΕΥΊΟΠΕ Η11, αρουτάα. ὉαἼου Πσ ο) ποῖα: Κωννίσας- 
κοινῷ χρήσασθαι, καὶ ἐγκοινίσομ. δὲ Ῥετῆ]ο. αυἳ, Ῥ[8- 
Ιατ]ά!ς 1η5{1 {αυτο ἱπε]ηίας, 
21ύημς συ [ρίοαές εἰ, πε {ου ρῖε 1/εΥ, Ἰήακ. τα, 6-9. 
εχ.ο. (1) πασθις ἵταρτη, οκῖκ. Πρῶτος ἐπεὶ τὸν ταΌρον ἐ- 
καΐνισεν. ΛΟ. Πεγοβοίο ροτηῖε Ἰκαμοῦν ἵπ αμππάσία {εΗ- 
{μπι αάμίοειϊ, {ο βίαια: σοἰήσωμένην νόρ µιν οἴκημα 

Ὑπερίμηκερ ὑπόγαιον καινοῦν μὲν λόγῳ,:νόῳ δὲ ἄλλα μή χο- 
«νήσασθαι, σΗοά {εγἱ ο γαυογαί [ῥαμ1ο/Ηῃ εοΠο]συς [η11ον- 
{αἨ6ΠΠ υέγῦο Φμἱάε1 α/ῤίεσίαηι, [ε γουεγα ασ Πήτ/ο 
Ί1άΙ σσ. ΛΗΟΙ αριὰ Πεγοῦ. ορροπιπτατ πρόσχημα 
μὲν ποιεύµενος ο ἴ ἐν νόῳ δ' ἔχων. Τζμοά, νι. 76. ἵρρυσιν 
ἐς τὴν Σικελίων»προφώσει μὲν, ᾗ πυνθάνεσθε, διανοίῳ δὲ, ἣν 
πῶντες ὑπονοοῦμεν' 1Π αὐΙΌι15 διαωοίῳ Ῥτοκίπιπι αοσεάᾶ1ξαᾶ. 
Ἠετοβοίειπι νόῳ. {πταβδυς ποίαιιε ραπ ΕαΠΕΗΣ πρόφα-- 
σις εἴ λόγος. Ῥετνη]ραϊας {ηΠε[οὔπια]ας,, πεαρυά Ταάπος 
9ετῥο εἲ γευεγα» λόγῳ μὲν Ίνα λέγων μὲν, βουλόμένος δὲ’ 
λόνῳ μὲν» τὸ δ’ ἀληθές᾽ προφάσει, Ψεἱ πρόφασιν μὲν» τὸ 
δ' ὤληθόο ΡοβταπΙΠπ] 1]ά ἠζακήιο Ἰγγίο το[ΗΗΕΗΙη 
νο]π]ξ ασοιταήκβπηις ἠήαγαπόμεκκν., 8. αἱ πἠπου 
πο Ιπήπο {απ ρὶ Ῥοϊσσίε: ἐρῶν φησι μὲν τοῦ ὀρωμένου, τὸ. 
ὃ ὤληθὲς ἐρῷ κάλλους ἀληθεσέωυ, ΝΛΙΟΚΕΝ. 

ο 75. Ὑπογαιον» καμοῦν τῷ λόγῳ] Ῥτποβοιης ὑπόγερν 
3η νη]ραζαπας ἵπ Οταπιπιαϊσοτῶπι αςι οοπἰτονσΓβ]β, 
Ορετοίε Ἠθεπι εχαπηήπανοταϊ Ο0ῤγορεηίῃ η: 
εἶαο 1 Ανώγευν. Έῃο ππο]οθεωγή πημρής ος ο 
»ῳ' ΠΗ., οερβαμ{ πενοῦν αλ]επυδι Ῥτουβις ν]άσεαι: α] αυτ ἐγκαμίζευ ῬταεἴετωΠε. θΠξ καωνίσαι μὲν λόνω απεπι {εγοἸηπιούυπι δορῥορ]ο ἘΤπασμίη. ν. 877, καί μ κανίζει 
σέγη. Ἐθίτο ραπ οσΙπα ΕΥ δοοϊἴαῃος ο, Ί01. Εἳ Λέξεων Σαογοβοῇ αμέτου ος, καμρῦν, αά[οηρεηίος, τὸ ρῄσα- σθαι λόγῳ παινῷ νοἳ οκ 1]ίς δμῄάατ; ρταεϊοχι]ς[ο νιάσ]]- 
ως. ο ο τ6ρίπαπῃ πονῖ αὐ]άρίαπι, Ἡε ΑΕογρίϊος νἰ- 

ως πσογος, 4ποΗΤΙΠΙ δεἴαῑη νεο] 4δο[ο)ὴ 
ο οι μα μμσγά: Ρ. 67. Βοτίαρίε Ἱπνεμίδίης,, 

αν. τομ λόγῳ. Ἡ σο]οτ τεσἙρίο εοπίΏτα πο Ροῖθ- 
τή να ο ᾿Νιὰς πο ννη Ίῃ «4οἱρῥγου, 1. ο. 

: κο πήμα σποδοῦ πλέον] Ίνοι ἀἰς[απι! - {ΤΗΠΙ {αρρμσἴππι αχ Οοείσε ος α ο ο. : ο. 
«άπιοναιηπῖ «0Η. Ῥσμω ος -4δγοΡ, Αὲ Π]ὰά ὀπος απ πιοάυπι εἳ οΓΙάε]ε, νἶταο ῄποπῃ α4{εγορας: Έδρίπα 
η ϱἴπειός ΙΠΗΕ, ὅχως Ατικώρητος ψένητοι, ζηο εἲ τ/6ἳ {η- 

ἱρέων τὸν Φάτυ, σρατὴν Ὦ πολλὺν λαβὼν ἤλαυνε 
ψ ὄ διὰ 

(«2 Λᾷ. «άνλν οἳ οὖα Δ)οῤὂ. Ῥας[Γ,αλέεσαν 
«ΖΕΙ οσα. «ἱῤ. αὐτὴν μέν η Ἰ Μύριοο {. «Αγεῦ. Ίοχ τεέῖο Άσε. βερῆν, σαῖετὶ βορέην Ν1ά. 

5 ή. «γοῦ «9ᾗ. Ρα]. 7 ΤΗά,, ἡ περίµετρος νυ]5ο. ὃ αά. γεῦ. ἄτλ., 3) βασιλέως" τιτα ἦν ει 
{ Μ. απ. ΐποῦ, . Ῥατ/ι οἵα /ορ0, καὶ περὶ τὴν επι «44, : 4γεῦ. 

0 Πε οτι κο, εἲ «44. ὧρ νι]δο αὖεςῖ, 
: πολλὴν τῶν λαβ., ΤΙΟΧ ἐμποδὸν «4γοῦ. εἲ }77π4 

Ώ «τοῦ. 77, οπής Ον, εετειὴ 

Ῥμμία. Απ πι Ροεησπι, αὖλς 4 ΑΕΡΥΡΕΙς Ἰήηξ- 
ρατ, νο]μητατίᾳ πποτῖα νἰεάτειὸ αἩ τς {είς αράθτοις αἱ: 
ΤΕΓΗΤΤΗΠΙ {απ (παπι. αἰἴαπι οὔπι Οἱ. Βαικω ἐς ὄχημα ”-- 
{η υεβΙζα/Η7η οἴπεγε ῥ/ΕΠΗΗ {μήἩσετε. Ἰκεᾶοἰεῖ εΠΙΠῃ 16" 
οεπΏυς οαὐΙἀρίατη. ν 

9ο, ζζατ᾽ οὐδὲν εἶναι λαμπρότητος] Ροπή Ῥο]μᾶς. Ῥ. 
188.Ε. οἳ περὶ τὰ πολιτικὸ κὠτ' οὐδὲν γινώσκοντερ ΕΧ Ραττᾶ 

αγΕὴ9 [σε οβς ΜεΙΕΥΓΙΗΗ οοΏνθηῖε, ποι οπιπίπο. Τεπταρας εἰς έως 
"εἶναι λαμπρότητας, 3πε ροΏι1δ λαμπρότητο 
'. Ὁμαία' Ὁμση βα]σταπι Π αἆ 6 [ση αἷπ Πτι διταπα αᾱ- 
{οσστεῖμγ., ποπ οὐ]ιάτατετ, Ροϊεςι σετ ἀῑ8]ο Ἰο- 
επι τΗεΙ1, αἴςὶ τατίος, Ἡμήμδσεπιοάἱ ρταθβάἰο. Τσε 
«ὐγε[ερη Ὀί]ας, ΤΠπεγά. ρ. όοο. 

ἴος ἐχόμενόν τις 

“ΧΧΧ. τερος Ἰπτε]Ησῖε, αὖἩος εκ «οππεπιατῃς ποπήπαΠπί 
{αοετάοῖες αἁπιπΙεγαΡαΠε, απποσιπαιθ ροξίΓεπι5 Μοε- 
τ1. Οἰοᾷογμς απ]άειῃ έοµ/. 19 538. ἑπτὸ φενεαῖς» ΥΠ. 
δεμεγαξίοπίζιες» Με{οθτίη ἸΜοετῖάε τεσεπ!οτεπι Πατυῖξς 
{εουέας αἶϊος. {εά Δοβγὶ ροτῖοτ Πάες 6ἳ αιότοΠτας» 
αωΐρρα πππ]το Ψνετι(Ποτῖς ας {εΠεπῃ τεσπα ος {Πςοςβδ{ο- 
τάπῃ θε(οβσῖς Ίτα παξτεπϊς» πῖ Ῥεπε ρτοσθᾶαί, Ῥοτα: 
πεί πο εἶσσαπς αἲ ορετοία ἀἱδρηίαίο Απιρι. Βομδεγ 
Ῥ]ϊβίεςς, Πείοά.«, 7. ταπ1 οσα Ν]οειής αΏπῖς {θτη]θ οπή 
μα Ῥηής πποτίεία σπα νίτα σοηιπυίανδης, αὐαπά 

ετοάοτας Ίπ ΔΕργριαπι ΒΗτ ρτοίεᾶς Ο. τα:, 3Ρί- 
πε ρταείετεα απΠΙ εἰτοίτες οἑήπσεπτῖ α Ὀε]]ο Ττοϊαπο 
44 εἸικάσπι εδαια ἵαπιροτα Ο. Τ4ς., οἳ 3 Ἠειομ]ε 
ΑΙΟΠΠΕΠΔΕ 1, ἴστα ποπρεπεί» εοπ{εαυΙ(ατ Πΐ5 αχ παν β” 
τς πιαηΙε[Πο., Φε[οβτίπ πε Ἱπίαρτο αὐ]άεπι {εοιίο απἲθ 
«Ῥεβαπι Ἐτοίαπήπι νἰχίκ[ε., αεηια]επΙ Ἠενου] Α]οπις: 
Ὃ ος αν ος ον Ῥ]άτα ασ. Ρεγ/αοηΣ 
τς. ΔΕρυρι, Ο. τό. ο αππαρν 
δι Στροτὴῃ πολλὴμ τῶν] Λας εοπῖεχτα τῶρ ΥΙ ας 

εΠοϊεπάυπι, αὐξ ἵτ ὡς) ἐπ απά τα ., ρα αι 
᾿Ασο)» ἐγγενέες οΏαπη ἀῑδΗῖ αἲ ἐγχώρίοί, «Πεγοά: "τα  Οὲ; 
ὤφεπας τι, ς- 172. Π1, 99. 1Υ» 6, 8 αι, ο 8 Ῥρ. Ῥοπυπίας ἀςο) αἳ ξεῖνοι Τ.. τν ο. 169, εἴ 1. τῇ ᾷ ον τωεταξ Βο[οβηῆς οξ Ίη Ίσίαπι οκρεάΙίοπει το ΙΙ ππαπε ξείνους οοπ[οπρατε, παπι ἵππι ππῖς ΒΟἱ {ηδίοσοταί Αγά- 
Ῥαν αἳ Τθγας {οσηπά η Φ/οάσγ. ἱσ. Το: 59. Εἵ Ῥορίθῃ 
εθπις Ῥογοσηϊπί9 αβις -ορι πὰ βεάἰπεαπάα ἵεπηρία, αμία . 
ης ἠ[οηδίνο]ωήςς ὡς οὐδης ἐγρκόριο εν αὐτὰ µεμάη. 
κε, εοᾶςπά ἔσ[ε 4ράυὸ Το ο ες ΑΜΟΚΕΛΙΕ 8. Στρωτὼν πέλλὴν λα ο ΑΌ «4ἱάο νεπῖτ πολλὴν τῶν λαβὸν, ἀεάίααο απίαπι Αοξεῖο γἱτῖ ψατᾳ τηαςΠ- παπά!» αποτάπι εΡο σοπΗ]ητῃ Ιαμάατε ροδ(µπι, ορεῖᾷ 
που υή, πβά μι ο. εςς ες πμ]{ μ{ηή» πιετα” 

9 τοσας 

9ο, Τοῦ ἐπὶ τούτοισι γενομένού βωσιλέος] Ττεσέπ[οῦ ϱξ. 

1ος 



“΄ν 

ὃν πατα Ώπε οὐ Ρας]. . 

ἄδο 

οι / ι ο 3 ἃ . : τν ν 

διὰ τηέ ἠπείρα, σπῶ ἔθιου τὸ ἐμποδὼν κατασρεφόµε 
νο" ὁτέοσι μέ γυν αὐτέων ἀλκίμοισι ΩΡΤΟΥΧΑΥΟ 
4 χαὶ δινῶς γλιχομήοισι περὶ Της ἐλευθερίης ο -ᾱ 

λ / »/ ον οί ' ον 

με σηλας ὃ ίση ει τας χώρας ,δια γραμμάτ μον 
5 ο ἵν / «ολλ ῤος. 

γούσας τόν τέ ἑωύτου οὔνομα., Χα της ος ο 

ὦς 5 δυάµι τῇ ἑωύτου κατεσρέψατό με ὁτέων ὃὲ 

ἀμαχητὶ καὶ εὐπετέω» παρέλαβε τας ἃ πόλιᾳ, τὸ» 

τσι δὲ έγραφε τησισηλησιάτα παντα Ἴκαι τον 
σι ἀγδρήΐοισι τῶν ἔθνέῶν Ὑθομένοισι" καὶ δη καὶ αἰθοὶα 

γυναικὸς Ὁ προσθέγραφεν ούλα βελόμεος ποέεν ὢς 
Ε εἴησαν ἀγάλκιδεβ.. Ταυτα 9) ποιέων ς θιεζηΐε την ἤ- 

πίρο ἐ6 ὃὶ 2 της ᾿Ασίης ἔ τὴν Ἑὐρώπην διαβας, τες 

τε Ῥχύθας κατεσρέψατο χαὶ τοὺς Θρήΐκας. ἓς τού- 
τες δέ µοι δοχέει καὶ οὐ προσώωτατα ἀπιχέσθαι ο Αί- 
γύπτιοο ἒ σράτός, ἐν μὸ γαρ τῇ τούτων χώρή φαί- 

ται ς-αβἒσαι αἱ σ΄ηλαι Ἡ τὸ δὲ προσωτέρω τούτῶν, 
οὐκέτι. ἐθεῦτεν δὲ ἐπισρέψας ὀσίσῳ Πε καὶ ἐπέ τε 
ἐγένετο ἐπὶ ἳ Φάσι ποταμῷ» οὐχ, ἔχωλ τὸ θθευτον 
:οὐτρέκέως εἰπ’ευ’ εἴτε αυτος ο [βασιλεὺς Φηέσωσρις ἅ πο 

δασάµεος της ἑωύτοῦ σρατί]ς μόριο 1 ὑσοδὴν αὐτοῦ 

κατέλιπε τῆς χώρης οἰκήτορας' εἴτε τῶν τινες σρατιὼ- 
τέων Ἡ τῇ πλάνη αὐτοῦ αχθεσθέντες, περὶ Φάσιν πο- 
ταμὀὸν κατέµεαν, Φαίνοίαι μὸ γαρ ἐόντες Ἡ οἱ Κόλ- 

χοι ᾿Αιγύπτιο! γοήσας δὲ πρότερον αὐτὸς, Ἆ ακού-- 
5 / ς 3 4} η 

σας ἄλλων, λέγω ὧρ δέ µοι ἐν Φρωτίοι ἐγώετο ὃ εἰ-- 
ρόμην ἀμφοτέρεον καὶ μαλλο οἱ Κόλχοι ἐμεμνέατο 

τῶ Αἰγυπτίω» οἱ Αιγύπτια τῶ Κόλχων. νοµί-250οἱεΠοτυπι. 
: ας 

ζω δ᾽ ἔφασω ᾿Αιγύστιοι της Σεσώς-ριος σρατίης εἰναι 
τοὺς Κόλχες' αὐτὸς δὲ εἴχασα τῇδε, καὶ ὅτιΡ µε- 
λάγχροές εἰσι χαὶ οὐλότριχεβ" καὶ τουτο μὲν ἐ6 οὐδὲν 
4 ὠήκεν εἰσὶ γὰρ καὶ ἕτεροι τοιοῦτοι, αλλα) τοῖσι Σ δ) 

ο. 5 η / 32 .... ο . - ο 

χαὶ μᾶλλο» ὅτι µουνοι πάντων ἀνθρώπων Κόλχοι και9ΟρΠηΠΙΗΠΑ ΠοπηΙη πι 6οἰεμῖ ει ΑΕογρι! εἴ 
»..-. «ρ - λ ίθ{ / αν ο αμ 
᾽Αιγύπτιοι καὶ Αιθίοπες περιτάμνοτα| απ αθχης τά 

ο ον ς ο, ] 
αἰδοία, Φοίγροες δὲ καὶ ὁ Σύροι οἱ ἐν τῇ Παλαιση, καὶ 
- εα ος ονΝ. 

ου- 

-.α Οορυ]ατα ΊοἩ Ίαῦςε {γεῦ.πες 7 ὁ 1. ρα. 4ἱλ.. 
Ἅ, 7’. Κε, «4ἱ4,, πόλιας Ῥαε]. 1Η. 4.ῇ., πόλεις «4γεῦ. }’. 

έ 4, οἳ αἲἩ οἴπα 150/οιΑ, Ἱῃ {1η. ϱ. 688 42., προσανέγραψε «4χοῦ. 1 
ονέχραφε “αι. ἵπ Πο τν ας να. πός ππαίς, Ψἱάς Ο. το7. Ῥαμ]]ο (1ροτῖμ καὶ 7' 
«γοῦ. {. οἳ οαἴςτῖ» ΤΠΟΧ ταῦτα δὲ «41Λ. 

2 Τῷ νο. { Φάσει }. πο. 
Τα χώρου Ῥταο(ετΗηζ, Ῥοτ{Ο κωτέλιπε «44. }7. «4γοῦ. Εαγ19. 4 : μια. 4 
4 σ 4 αν 5; ορΏπηοΣ νυ]ρο ἐν σῇ. υπ ὠχθέντες }΄. 4ποζἢ, 3. ΑτΏουιιἍ ποῦ ασε η 27µ4.» 597 

: κ 4γεδ. Οἶτατ Ώπες Έδεο τοργῃ Πθ(Π. ρ. 49. ο «ἄτοῦι ἔππά,» α1 ΟΠΊΠΕς ἠρόμην «οΏία πποίσΠι, 2 

. κ. «4Ρε2., καὶ, ααοά΄{εαμίτησ αθέ οκ Ρας. 1Η. 411Λ.. 

το. Ρ. 499. 
ης αρα. Αα μι  αμοι Έν οι ὀριαἹτεκος 

ἴσαιιε {οπεάατῖπ] 1η ά1εἷο ἁατηπαΡΗπη. ΊΜΟΣ δεινῶςγλιχο- Ἠυῖμς «Ἠατίαα αθεινα, Οσίστια ἵη ση τσι ὑσ] ον 
άνοισι περὶ της ἐλευθερίής ΟΟΤΤΠΙΒΙΕΗΣ ἃ ᾖεἰεΚίο µαχοµέ- τπι τεριοπίριδ» αὖας Πατηῖς 9α[ο[βσίς, οοἱΗπιηαθ 1 
νοισι», ΠουξΙ περὶ ἐλευθερίηᾳ μαχεσώμενοι Τ.05.2ΠεΦΩΙΕ6- τ 
πήτη φλίχεσθαι περί τινος 1Ώ {εΥπιοπ]5 πΗ1 γαπ[ατ]. Λίαιε ὠνδρός' αιισά, ἃ Ιοάογο πιοπίτΗΠ] 196. 65. ΠΟΠ 3 
που 6βΟ ΠΟΠ περο: 1ΠΠο ΝΕΙΟ τῆς ἐλευθερίήο γλιχόμενοι νΙῖ Πεγούρ[ή» ΠΙΕΙΠΟΤΕΠ6 ΤΦΠΙΗΠΙ τὸ φυνα(κὸς ἱπ1θεὶ 
{ππε ἵπ 5. ἀπ. νπτ, 149. Νες νατοπη {πιο π]ηου. σο]ηπηπῖς Ιπα]ἴα, μ μννιη ς 
αὐξ ῥιαεροβΏοπεπι ἀία]ο: ροῖεςὶ επίπι 1άεπι νἱάετί 

νοτροτπα» αλί]ες παέτητας» αὖ. «4ὔγε[εδίο οοπὰμέτας 
ας περιγλἰκεσθαι, εἲ {ααῖ αΠογάτη» εἰήκάσπι ποβοπί Ῥ]ασμίε Ίαες ΠαΙταΠο, ΡΙΙΤὰ 1πάς ἀει]ναήα, αυ! 

«1ΡΗΟΡ ΙΠΠΟΤΗΓΑΈ «4ὔγι σαρία ετατ. Τ,.ντπ. Απι. Ο,1 αὰ 
α4 «Ῥῥ. (απΠΙοΓί Μει]ιοά. Ρ. 96. ει Ὠΐῆμς, ΤΠογἀ, ρ. οατείπαπα  αποταα τε σζκὰν, συωή ο 
ο ο. : ἶ . , τν άν - . ο ο ον γ να - ασ τ η 

7 τ. Τλιχομόθοισι]. Τετ νο]αῖε 1 Ίας {εάςε νἲσ ατι]- 
ἀϊάοπεα εἶατς ετ Πηπιαπιζαία: ΠΗΠΙ, 41ος 1ρδῖης ρασε 

ἴθπη Πτ ὦρ µωχυμένοοι περὶ τῇ το ες οεπιήπυπιαᾶε ΥΙΦΕΓΙΣ» δειῶς µαχομένοισι περὶ τῆς ἆ τν ο) αὖαε οοπ{ηεῖα Πεγοάοιο αδῖ πἱἩκαι]ε {ο Ῥε- 
ἄϊ ταήο», νοιρο μάχεσθαι {πήμριΙδαιε ριαεροΠΏοπεπι 5 Ν, 49Ο. ιο ἆς ἀῑς 

περὶ, πυπο 11 {επίηπῃ ον «με όσ ος πι] ορπίπιο {δηάμπως, τε απιδίρμα, αἀπιοάυπη ΕΑΜ 

Ὅαυσα ΡΟΠΑΠ1 Πεγοήρ! 1. ΝΠ 2 6, 195. εἰ να ερ πει: γι 1δεο. ἐπὶ δὲ εὐθείος {σπΐδεῃς, ὡς πρ Ἡρρδότφ. . 

ιο, οὖκ ὢν δόρασι συμβουλεύοις ἡμῖν περὶ αὐτῆς µάχε- ΠΡΩΤΗΥ εἰσὶ δὲ καὶ ᾽Αιγύπτ ος λάμνα Πο Αδοσοορ, 

σθαι, ἀλλὼ καὶ πελέκεσι. 

ο 
9 ὁ 

»οὗ περὶ χρημότων τὸν 

6 | 

κεσθαι περὶ τής ἐλευθερίης εἴἶατο α]ἰδὶ τερεήχ, Ιενῖ5 εἩξ ΔΕρΡγρΗϊ εοἴΗπιφίΙς οἰτουπιςϊάσπάί ποσα πια ο, Ἡ 

ΙΓ τα ου θα ἕνα 

ψιάς Ο. 1ο8. τοι. 177. ο 1. 11η, «ή. Βο[- | 

Ρἱο ἵπ ἀεάεσῖε ρεηεῖς ΦΗδοπΠη» νο]μα (ᾠσοσάϊ 
Ῥτορταπάο 15, ϱα ραττα, αυα1η ἵῃ {οπιήπίς πα 

τς σε εἴαπι νο]αῖε, πιππυπι πσηαγ]ς[ο, 
ἄππα Πτ, ἁπάυπι Ῥ]αοῦ]ὲ αἶτεία οοπΙθέτΙτατΗΠα Λεΐι εχρ]οίετυτῖ Ῥομίσηης ο 

{αν «ΑγέΗΜΕΥΗΣ Τ]ο[, πι Ῥηεοροί]. Ρ. 5ο... 

Τ, ν. 0. 9. ἄνδρῶν ὦγαθῶν περ) ο ᾖργο Λγήπο ΤΆςθο; Ῥι ἷ εξ ' οι 0γο. 602 οἵεκί επίπι ἁππαπιεπῇ5 έλη. 
λευθερίης γινομένων τῶν Περμθίων' οριπΕ /α]α: Ρο ΟΒΕΙΠΗ. ο 
4 αμα ας Ηη16.: ερερμσος (α8ςεῖς Ῥετ- οτάῖπο, . 

ἀγῶνα ποιεῦνται» ἀλλὸ, περὶ ἀρετῆς. «ΠαλΗΛΕΠΕΣ» Ίοι. Ψαξίοπεπι ἂς ἀἰκοηπαίηο τῶν Σύρων καὶ Συρίων. 10 
μα Ἓιν 22ἰοσεη. 7ξγε. 1. 5. έλλουσι δὴ ἀμφὶ τῇς Σύρους τοὺς ἐν Πολαισίνῃ Ῥορυ]ατος {1ος πιομσεπν» 

ος ἁπάντων "Ίωνες Ἠ]μδοις καθἰσασύαι ἐς πόλεμο. ππαπαϊ οὐσαβοποπ] πια]είς οδεμ]ίτ, Νους (πες ο 

9] αυηαπάο οοπῄτοτῖε, αιιοᾷ νὶκ ορίπος {ιτΙσΗΠα» Υλί: ππῖπα Λαήγε(ῇ ας γα ίο, ἴγ]ογεζανηή., δρεπογ]ανξ ες 

Ἑληκάσπα εχρεάϊεῖο (επταετία ετ Εεἷϊα µοφμο δογήασας νὰ 
Τηταςα5, ας οἱρρί ῥᾳδ{ῖπι Ρο. ΟοἱοΙ ΡτοβςΏΙος ο, 
γριῖα. Οπομπις](α νἰτί]ία. η κ Ἱ 

επ εχέτεῖι Ρεῖ ' εοπΙπεηῖεΠΙ ροπεχ(ον 
ΟΠΙΠΕΦΦΗ6 Ρεηῖθς», 4 οσσυτεΓεΏῖ βρεί. ι 

τ Έτ αμαδαππαιε εαΤΗπ παπς σεὈατηΤ ορ 
ναµεπιαπῖετ Πηδϊοίας Πρετίατϊς, 11 ανα 
σἰοπίδας εἶρρος Παιπεραῖ, ΙΠάΙσαπίεΦ Ρετ ᾖσ ο 
ἴετας ΓηΗΠ1 ΠσΠΠεΠ οἳ Ῥαιτίαπι, οἳ 4ΙΕΠΑΟΠΙΟ: . 
ἀπη {ρ5ᾳ Ί]]ας Γ119 νιτῖδας Πιρερίδίει: απ 

6 νοτο ἠτρες πηη][ο Ρτω]ίο εἳ {ασῖ]ε οερίδ[εῖ» ἩἩ 
τηπῃ αἱρρῖς Ιπ[οηρδιε εαἀεπι, ας {6ΠΡΕΟ 
εἶ σεητίραφ, αιζθ ν]ή]ες εκεῖτεγαπῖ» 43 

«οὔαπι αά[οΠρθῖε ππ]οῦτία βεη]ταἰῖα  ΡΙΗΙ 
.. ἔπσετθ νο]επς, Ί]ας Ἱπιρε]]ες εχεἰϊδίε. 

{ασϊεπάο. Ρεταρταθαι οοπΙπεηϊεΙη» ἀΟΠΕί 
1ΟΑῇα Ἱπ ΕΙτοραπι ΙΓαΠΡΡΤΕΡ{45. δογιμάΣ Ἡ 

ορῖι εἰ Έμτασθα; αἁ ασ ἴδιε εἴ ποῦ 
τας πημῖ νἰάσιατ Α]ἰσγριας εκετεῖτ Ρ 
νεηπ]δίε, αΠοπΙαπα 1Π Ι5ἱοΓΙΠΙ τοιτα Εειὶ 
ΠΠ αρρατεπῖ, ΠοΠ Πτα. 

ή) 
Γι 

Ηίπςο ἀἱρτεδ[αδ 
Ι 5ἱΤΟ αθΗε, ετ Ῥοδιεαφαίη ἃ Ῥμαβα Ἠψ! 

{αυ[εάϊτ, ααῑὰ Ιπάς οοπεΙβεΠΙξ, κο παρέες τν 

αίἀᾳ ἀϊσοτα, ΙΠΠΗΠΙ 1ρ5θ τε. ε[ο[αήδ | 
ψί[ο [ιο εχετεῖτα, Ῥατίεπι απαἰεπιειπή”” 
µαπετῖε αἆ εαἵη ΤΕΡΙΟΠΕΠΙ Ἰποσ]επάμα» 
αλα πη]ίτηπι ῬεΓιςῇ ΡεΓερΓΙπατΙοΒΙΣ το. 

οοἵοπι οἶτσα Βανίαπα Ῥμα[η Πα τοῦ, 
Οσο] νίἀεπιις ΔΕρυριί εδε:- αποά 
Ῥηνς εορίταταπ) 4µπη οχ α]ῖς απάτες 
το, ΟμΙάς τα απ ΤΩΙΠΙ οµτα ΙΠΟΕΣΑΡ 
Πιτοδαιο Ῥεγεοπίατετ, πιαρί (οἰε Ἡ 
πἱ[σεραπιήτ ΔΕργρίίοτηα, 4μαπι ΑΕ 

Ώισεραπι αυτεπ ΑΕΡΥΡΗΙ 
Ῥἰπατί Οοἰείος α δε[οβεῖς εσίε εχεΓΟΙΜΗΝ΄ 
ημίοπι εκ Ἠος εοπΙεξαραπα, αὐοά 4ο 

ὍἼοχε ΠΙΠε οἳ οΠ[ρο οαρῖ]ἱο, ταπιετῇ μοῦ 
πο Ῥητατὶ Ροδίεε» απυπι εἲ α1 ΠΠτ. : 

Ἱπδοεπιοάϊ, {εὰ τπαρῖς επἶαπι Ιπάε, ος, 

τμΊορες α ΙΠΙΠο Ῥήάεπάα οἰτομπισιάμηῖ, αν 

εί Ῥμαπίσες εἰ ΥΠ, αἱ {μπι ἵτ Ῥα]α[ήπα 

γ. ἀνίςη οσίιστῖ. ο {4η γυ]σο Συν ειν { Ρῄ 

ἴμα, } Ρα 11. τί.» ἠσαν 

Ἰλτρεκ. τὸ ἐνό. ζην ιἰ Ὅσου {ή πΌεςι εἴ 871 

Α. Ο.Α ο0η., απο πιβ] ή κωταλείπει 14. 491. 0 

εοϊετή πο! ]εσμπῖ, 4 ὢσης ., Σύροι ή. εἲ οἳ 

᾽Ασσύριοι -«4/γἱεαπιν ἵπ Βω/εὐ. Έταερ. αρ 
ή 

έ.- α γ. 
ά - ” 

3. ., 
λα 
τα τν 3 . 

Ἰτμδ πῖς ἱρδοσαπα Ἰπάίσεπι ΠαὈπιεγαπε Ιπ{οΙρευπη αἲδ' 

Ν Δ Δ 3 υ αν νλ. ή ] 7. Καὶ δὴ καὶ αἰδοῖω φυναικὸς προσενένρρφε] 10/βΗ ν 

πι ΤΘΡΙΠΟΤΗ απήῇ οἳ 

μαπι Εὐυ]ασ)ά 
1, Ὠαπῖς, Ἰ,, ης. Ρ. 5441’ 

9ο. Τῇ πλάνη αὐτοῦ ὠχθεσθέντες] Α]ίτοτ Φε 
(δηςα αἆ 2ο ορέ τὸ 55" ου 

ον η 

αδηα «μ]ρα Ίαεται ΤΠ. πιιτατο νοες 9 αν δν η ἡ 
κ π νο ον ᾳ η 

ἃλ. Φοῤηκος ἐκ) Σνροῇ Ίορο ΟΥοπουῇ ἀοαπι ή, αἲ 
2 

εν, 
΄ ͵ 

ή 



πμ ος 

ας Ῥ ο ΦΕΡΡΟΕ Στ 

Ὀμϊήαπι Ῥμοραῖσεὰ πο εἰτουης ἰάσιίπε, 1μοάι (οἱ, 

τοσάυπῖ. Απεάιπι οἳ α]πὰ ἆς Οοἰεβῖς ἀῑςαπι, 

εἰῖομπα οἳ ΑΕ,σγρήμίπ. (Ο4ρρος ἀμοῬ γιάϊτ αμέχος εἰς» 
σα [οπίαπι, 

ΕντΤΕΕΡΕ ΛΙΡΣΕΕΑ ΠΠ. τρ 
9 1» ο Ὠω: : ὰ .ο ος 9 9 έ . ο». .. ” ἱ « εκ ). ᾳ . 3 ο ορ ) το. 1ο ; δι 9 ποιό 

ἀἰδΙοῖοία ρ ΑΕογρεϊφ αἳ 1ροῖ «οπβιεπεΙῖ. αὐτοὶ ὀμθλυγέεσι παρ Αἰγυπτίών µεμανηκθαι' 3ύ- 
ὈΥΠΙ νετο αῑ Πανίαπι ΤΠπεπποάοηῖεπι εἲ 

1 7; ο 
ριοι δὲ οἱ περὶ Θερμώδωτα 3 καὶ Παρθένιο ποταμο» » 

Ῥατιπαπίμπι ασσο]ηπὲ ,' εἴ ΙοζΗΠῃ «ΟΠΙΕΓΙΠΙΙΠΙ, καὶ Μάκρωνες οἱ τούτοισι ἀσυγείτοες εύντες, ἀπὸ 
Μαστοπος, α Οο]ς[ίς {6 παρει ἀῑάΙεῖς[ε α1ηπ. 
ΠΠ επἶπι εκ ποπηπῖριις {οἱ {απῖ απὶ εἴγευπιςί- 
ἀππευτ: εἲ αρρατεῖ 605 ος {βσετα πΊοτε 60- 
4επ ΑΠογρις, 1ρεῖ νετο ΑΕργρΏϊ αταε Φαίνοτα| ποιευτες κατὰ 

ΛΕΙΠΙοΟΡΕς, ποΏπ 4.θο ἀϊσετε αττί αΌ αἲτῖς ᾱἷ- 

, 3 / 

περιταμνόμεοι ἀνθρώπων µ. 

Δ ἕ το εὴς Εν / ᾿ ς 

Κέλχων Φασὶ νεωςὶ μεμαθηκέα! οὗτοι γάς είσι ὃ οἱ 
ουνοι χαί ουτοιΑιγυπτίοισι 196 

ών. Ωλ 

} ο ταυτά, αὐτῶν δε Αἰγὺ- 
2 

2! 3 ο» ς / Χο ον ἴ 

πτίών καὶ Αἰθιόπω οὐκ. έχω εἰπει »οχότέροι παρα, Ἑ 
1 . . . . . . ο’ Ν / / 2ο τε. 

ἀἰσοείπες παπι νάθεατ εκ[ε αἰϊᾳπ]ά απεϊφααπῃ. |οξτέρων εξέµαθο» ἀρχαιο γὰρ δη τι Φαµέται εὐ' ως 
δεὰ αὐοά ες ΑΔΕργριο, ααὶ 1ο «ΟΠΙΠΠΕΓ- 
εἶαπι ΠαΡεταῃε, ἀῑάΙσειίητ, ππασΏαΠα πΙΠΙ ςος” 
1εξίαΏΠΙ τορΗσ 65ε, αποά Ῥ]ωπίσες αιοϊαιοξ 
απ] (γῶςὶς οοπιππότοίαπα Ἠαδεπι, ΠΟΠ απι- 

τ 

3 3 ./ / 

δ) ἐπιμισγόμωοι Αἰγύπτῳ εξέμαθον, μέγα µοι καὶ 

όδε ἆ τεκμήριο γίνεται, Φομίκῶν οκόσοι ΤΗ Ελλάδι 
2 / : 

ἐπιμίσγωται, οὐχέτι Αἰγυπτίερ µιµέντα| κατα τὰ 
Ν ο 3 / 3 λαο” 2 { ὃν : : Ὃ ο ο, ΜΑ αἱὸ 6 ὢν ἐπιγομέών ου πιριτάμ)βσι τὸ 

Ῥῆας οἶτεα ντ]α ππηϊαπέας ΑΕργρίος, {[εὰ Ἂλνρον 6 ο. οσον ' ο ο αρα ων» 
εοτάπι αι πα[ςσυιΏτΗτ, ν]π]α ΠΟΠ οἰγουπισϊ- 4 5οὐδοια, φερέ νυν καὶ ἄλλο είπω περὶ τω) ΝνΟΑΧΥ 

ως ΑΙγυπτι 
’ 2 ο» ον ωι / 

| ίοισι “π“ροσφερέες εἰσί. 6 λῦω μᾶγοι οὗτοί τέ 
: ας : : λ πας αι «ωρες. 

φποππαάπισφαπῃ Ππῖ βπη]ες ΔΕργρείοτυπῃ. καὶ Αἰγύπτιοι Ἡ ἐργάζωται ων ανἩ ζόἡ 
{οἱἱ αἴαιο ΑΕργριή ἥπαπα, εἴ ἀπἱάθπῃ οαάθΙπ πᾶσα καὶ ἡ γλῶσσα ἐμφερής ἔσι ἀλλήλοίσι, ἶ λῦο δὲ 
ταβοπο εἰαροταΏῖ: οπιπῖδααε ΠΓΓοχΙπηΦας νίτα. 
εἴ Ίηριια Ππη]]]ς 6ϱτ. Τ παπα απξετη Οοἱςβ]σιΠι 

Τὸ μυ Κολχικὸ, ὑπὸ Ἑλλήνων Σαρδοικὸν χέκλη” 
το νο οκ « : έε- ρα, 09 Χάλεε- 

α Οτωςῖς Ῥατὰάοπίσππα αρρε]Ιαταπῃ ρε, ο οδι ας ο οι ο ο ο ὼ 
ἡ]μά, 4ιοᾷ αὖ ΑΕΡΥΡΙο νοπίε, ἁρρείίετας ΛΕ- τή γόπτως τομ νε ωκδως 

ἹοδβγρΏαπι, Οὕρροταπι 4μος δε[οβτὶς τεχ ΛΕ- 
Ν 4/ ς Χο 

τὰς χώρας ὃ Αἰγύπτε βασιλεὺς Σέσωσριον αἱ μῶ 
τας, : νο) μ ὁωλκέας ο) / / νο ἵ Άν δε, .ω 

ΒΤΡΙΙ Ρεῖ Τερῖοπες εΓ6ΧΙΕ, ΡΙετοσαιιε Ίαπ ραῖεῖί πλευνες οὐκέτι Φοήνοται περιεεσαι ψ 9ὲ τή Πα λαις 
ο κ . δν , ς/ ο) ͵ -ὰ 

Ώοῃ {Προερίε» αποδάαπα νετο Ίπ θυΥτῖα Ῥα]ῶ-  σίνη Συρίῃ αὐτὸς Ὦ ὕρεῳν ἐούσας» καὶ τα γράμματα 
{ῆῃα Ίρεο ν]άϊ Ππρεπητας, δὲ ἵπ[ορ 
ο ους ἀῑσί µετειῖς, απ πυΠεῖς σεπῖτα[1δης. 
Οἶτσα Τοπῖαπα 4ποαπε ἆάςρ πας υὶτί Βρατο ν]- 

Σο 3 λ 

ἴο8, ἴμπῃης στο εἰρημένα ὠεότα, καὶ γνναικόό αἱθοια, εἰσί δε καὶ 
η , . οφ. 3 / 

περὶ Ἰωνίην δύο τύποι ἐν πέτρησι ἐγκεχολαμμθοι τ- 
. ο” 5 ϱ Αλ ο» 3 ια / 2 / 

ο λε να Ἂ κ κα ο ὁὃ6ν τῇ τε ἐκ της Εφεσίης Ὦ ε Φώκαια 
{ππεαχ 1π ρεῖτῖς ΙποΙ[: ππα απἶάεπι αἷα οκ πε τος ἀλδροςν Τ] φεσιή 

Ἐρ]ε[ο αβτο Ῥποσσρατα Ίεατ» Α]εετα νετο »4µα -ᾱ- 
ε ΦαΓάΙΡΗ6 ΘΠΙΥΥΠΑΠΙ νατ[αδ. ΤΠ πίταφααε 1π- β 

κ : ο. 5 . 3 ς /. 

οται, καὶ τῇ ἐκ, Σαςδίων ἐς Σμύρημ. ο ἐχατέ- 

ν΄ τν, τὰ μα ο ως ο ανον νι ολ 2) άρα ον” η 
(επἱριας δε νΙΓ πιαρηϊταάΊπε αα]πΏπι Ραπιο-6οθαμής, τή μεν Φεβ χερὶ ἔχων πι ομον ᾗ δε ο ταν 
τα, ἀεχίτα Γρίσυ]ΗΠΙ ΤτεπεΠς, Ππί[α αἴς[δ, 
οεῖεαῖη(α Ἱίπῃ αΓππαϊήταπα εἰ ΔΕΡΥΡΙΙαΠΙ εἰ 
ἈΕΙΠιορίσαπη ρεδίαῃη»ς: εἰ εκ ΠΗπΙΕΤΟ αά αἰίςδ- 
ΤΗπΙ ΗΠΠΕΤΗΠΙ ΡΕΓΠΠΕΗΙ Ρετ Ρεξτοτα {5155 Πί- 

κά, τετ 

σερῃ Ρ τόξα » Χα την ἄλλην σκευλν ὠσαύτωρ' καὶ ς 

« δή. ον 3 λ ο ο 

γαρ Αἰγυπτίων καὶ Αἰθιοπίδα Ἐχεί. ἐκ. δὲ τοῦ ὁμα 
5 Ὁ 2 λ ο» / / Ἅ 

ἐρ τὸν ἕτερω ὤμω διὸ τῶι φηβέωι γράμματα ρᾷ 
ΑΙ: 

τα Ποταμὸν καὶ Παρθένων «4νεζ. δις πας ἀῑδ[οπᾶε Εηβοεῦ. ἵπ Π/οηγε.ν. 77ο. β. αᾗ8.ς Ἰοᾷο κα) τὸν Πάρύ. (1 δή» 
ης» τε νοἰής: ας Αβό, οβίτηπα {ογνατ. ἸΜάκρωνες Ἠίπο τεείρίε ΟΙ άσιις ἵῃ 4ροῇ). Κδ. τη 1024. 
Ριτ. μοῦνοι ὁ, «πο, εἳ Παἴπι ᾽Αιϕύπτιοι. 

ὃ ᾽Αγθρώπων οἱ πε” 
ς τὸ αὐτὸ μα, ο ή. 4. Ῥαε[. οτα 516βὂ. μαρτύριο 3115 ΕΧ 

Ἰοσ[α αἰτοτήσπι, ο Ἠπος ἀείμπί Ῥατίε, 4. Ἠδηις Φέρε, επτοτα {οήρας. 7Η. 49. }. κόδ. Εαε[. παατα, 
Ἱέρῦ., φέρε δ) νυ]σο. α΄ ὀρεξανίε Φγαδο ΧΙ. ρ. 769. 

Ἱνς α77. 
ον 

Όθηε,  ὁ Λίνων Ρατής, Β. Όυας {εαυππτας εχ{(οπῖραῖε Ρού]μα ν. 96. 1π απο Ίερε Ἡρόδοτος ὃν το καλερὸν  ὅσερ ἐσὰ 
Φασιανὸν, ὑφ ὅτο, Σορδωνικὸν {οτ]θῖε 4γεζ. ἆ Τὼς δὲ σήλας «4γοδ. Σο απ αἱ δὲ σῇλαι. / 0. 

ΟΓ. ῥγορύ. Ῥας/., οετετὶ κατὸ χώρων. - 3 Ὄρευν γοῦ. νά. Πο 12Ο. ὥρων 40δ,  ὥρον Ῥαμ/., ο. ὥρεονι π ΙΗ. 
«4. }1μά, Βοε/., ἐβ ᾧ καὶ ἀνέρχονται, πΟη ἀϊκίεπθῖεης αἀπιοά τη ἄτγεδ., ΥυἱΡο κατέρχοωται. ο 4. 

Ἂ. Αηβαδ.Ιῃ ΠΙοηγς.Ν. 699. Ρ.333.. 
ὃ Ἐργάζοται κατὸ τὸ αὐτὸ «το. ἔ- Ραγίει 6» καὶ κατὰ ταυτὰ 

οἰιο], «4ρο)). 6. 
: απη πα πο Ίας 1Η. ΐῑλ. Ῥα5[., «ο 

Ἓθ .9 .4γοῦ, 71η. «4 
-- 

΄ 
4Φ --4μς 

4ξ. Ῥαε[ς, ος: 
ἴομῖ ἑκωτέρωθεν. ῥ «494. «4ροῦ. 7. 1Η. Ῥαν/ς, Τη αἰῑῖς τόξον' τει κατασκευὴν «Ίγεῦ. Ι. Ώκρ]ϊσαί ὁπλισμὸν δ]οδία Ῥαε/. 

Ίο» οἳ Ῥνο Ππάρεῖς Τὸ. (αἱαλεγ], Εεγη. Γη, 
Οὠτία. 1ο] ἃς Όοιτήρτ, Απᾶα, Πεῦτ. ΨαβΙρς Τ... 
Π» ΤΟ. ρ. 1209. δἳ Ρ. ΓΥ. [αὐ]οπεχὴ] Ῥτο]εσοπι, ΡαπΙΗ. 
ΆΕργρι, δεζς νΠ. Ρ. Το: Ἔπι Ίαπε 7ογγι! ἀἱερυτατιο 
Ίῃ οαρεΠάο Πετοοίο πϊππία, πεα 34 τεδατσυδπά μπι, 
{ τεριαίΗτ, ἀῑβιεῖ]ᾳς, Ίνας αὈ{ο]νο Ίαπιεῃ Δίοβγη. 
αεί Ππάφεοσαη βάσει α{απι Παρί, αχρῖ(σατὶ 
ΠΟΠ ροτμῖ, - Ῥ]οσπίοες Θψτοδαπς Ῥα]αε[ίπος πο Πθ- 
Ρ]αχῖξ, «05 1ΠΠ16Πς, απ! Ίοσα τερ]οπῖς πιατἅπια ἨαὈι]6- 
ΤΠΕ. α]ος Ρ21ή/αε{: αἲ 1ος σεπϊα]ία οἰτουππσία]δίε, 
ἃ νεγατε αΗεΠΙΠ1 νἱάσίιν. Τ,οσο αήμε]. [..τ.ο. ΧνΠ., 
95. 6ἵ 7. 4Περιε 1Ρὶ ο. είς. Ἠϊενετο Πτιρί- 
ἱεπα ο] σαι» αεροτῖπιο ΓΠογοάοέμ χαάοπῖεπι 6 1Η- 
«ΙΠΔΠΙΕΠΙ» Ομ. Γαμε[οπί οκ ΑρὶαΙΙ. Δπϊα. ΔΕΡΥΡΙ. 
Ο- τή. πο ροδίμαριήρίοαι, { πιθά πα {ογναρίος. Γαλ 
Ῥομ/πε {οηἱρίοσος ατα {η ΕΓαπάσπῃ 4 αἲλῖς Ἱπάπ]. Ώο- 
ο ΠΙαΙο αὐΙ αβυπῖ» εἰ οοπ{η]το, τε αἷίος οἴτουπιοτῖ- 
αΏξς πποπΗπίηῦ» Ὀοπἳ νὶπί ΠΟμΙΠς. ἀἱσῃῖ ποπ {1πί. 

Ἠεποάοιαπι. Εαἱβι παταηῖοπι ες τήπιοτς ἄσσορίμπη 60- 
πηον!,, ππεπάασεπῃ ΠοΠάΙπΙ. Ίος εᾳο πομ Ιαμάο,, απϊ- 
ομ5 νο]ηρε α5ε, ΠΙΟΓΙΙΟ5 τοάςίς» οππηϊπαβοπίριςαιις 
ῬατΏπι {α]ῇς, ρανίπα ποστς» π πηεπάαοῖὶ {επθαρῖυ 
ΕΠΙΠΙΙΠΕ; αάμγρεγο, Ακ πα μεν κος 
σα "Αρχαῖον φὰρ δή τι Φαίνεται ἑόν] Ίάεπα αἴαμα {π1ρς-- 

ΠΡ απ αρχῃς, αὐ απεἰζα]ερῃα αεἰαίε: φὐοὰ Νετιήι 
εσίο «οπίταί. Ἱ Αβριορίοις οσπ(οῬαπτις Τχοσ]οάγ- 

“παραωπλησίως τοῖς ᾽Αιγυπτίοις εἰτομπαςὶ- 
απ το ο ασ σοπτίωις ου 

Ἱ «22Ιο(ογο Π., ο. [α οι Πρ) ]έσο 
Αταδία εοάστα Ίπεταρε χ]αι ο απῖρας Ποδϊενηϊ ΑΒ. 
ἵμορος Πνο Ἰ]αροεβηῇ, Ψἱάς 10) Ἰιμάοίς Ηίδος. ΔΕ- 
Ὁπορ: Το. Ἡς τ. εἲ ἰμκάσῃῃ Οοπππεπιωήἧπι, Ἔπι απο 
µενοιΑιγύπτῳ αλ {άΠε, ποη ΑἘεΙο ος να 

46. Λἴνον μοῦγοι οὗτοί τε κά ᾿Αὐ’.]. οί οπου. ρτο, 
-- δν ἀκβὸ μμ" 

Τ1ογοζοίο. 9ἱ Ἰαπετει, ΑΕσγρείος 1π 1ὴπο ε]λροίαπάορ 
οαγπηαπάο., πεπάο ἀϊνετίητα αὐ]ά α οδῖετῖς παΏοπί: 
Όμς οὈ/ευναδία, ο ἵῃ τεκιητα ς. 35.2 ἄτρΙπεΠΕΙ Ρος 
ἆμς οπΗς(απα πηασίς ρχθππείος, Ἠα[άίας 66τ, αὐοά 4 

“ οοηβιηἠ1 νῖταο ἹπίΠιτο ος {εππιοπε αάάῑτωχ, Νοεπᾶ 
αὐἴδΠιο καὶ κατὸ ταυτὼὸ καὶ ἡ ζόη πᾶσω κοὶ -- ιτ σ6ι 

1εὺ.» ΓΠασίαια ἀἰειπάίοπε» αρταρίει ατα, Ῥεης Ίτα νὶς 
ταβοσϊπϊϊ οκ Ίπου πθς Νετήπῃ 65ε, {οἱος ΔΕργρεσ» εἲ 
Οοἶσ]ος πια ἱταξεας{ε.. πο ο. ον ος 

σἹ, Τὰς δὲ σύλας» τὰς ἴσα ὅτο.] 8ὶα ρυαείταϊ αχ {στ]- 
ρε5, Μιτατυπε {σηίρας» αὐοά οτάο γειροσυπ Ἱπίος 
Ἰαπῖοι. νιάετοτασ. ο ΊαπιεΠ ν. τοῦ. καὶ φὰρ ΤΗΝ 
ΚΑΥΝΟΝ., πρότερον οὗ βουλοµένην, συµµακχέειν --' τότε 
σφι καὶ “ΑΥΤΗ προσεγένωτο. δοῤῥοε]ες ἘταςλίΠι νε 287 

Ἱσοσα ΤΑΣΔΕ δ, ἄσπερ εσορῷς νι ὃν 
Ἔξ ὀλβίων. ἄζηλον ἛπροχΣΑΙ βίωρ ο ο ας 
πρ ακομα αν 

Ῥ]υτα ἀοδάκβπ ντ 1. ΕΥ. σγοπσυίης 1Π αι ον ἆςο : 
πα, 1ν» 45. οἳ 1ο. αυΐβμε αἆ Οἱογ. Ώϊδρ, Ἐνλουνη 
4 θηρας. μια ο ατα, --όα, Ἐκ δὲ τοῦ ὅμου ἐς τὸν ἔτορο]. Οοσήρίευς ὃς τῷ 
εὐωνύμου ὤμου, Τι 1ΠΝΊΤΟ: ΠΙΟΣ. Αρα το, Τυ 
μαῖσι εΧ }Ιοήογρ 13955. ἃ αἱζον ἑοωίος Ὢ πολλὰ ὃὸ 
ψιάε Ῥορμοσ]ειπ1 Ίος Τπαςδία. ν.δ ὀ ΤΟΙΣ] : ο, 
καὶ θερμὸ καὶ λόγῷ κακὼ Κάὶ χερσὶ ρηρυὶ της μα τν ᾷ 
σας ἐγώ" νοπιοραῖ Οἶσετο ΜΟΕΡΗΣ ; λα Ον ρ. πμ 
Ο Ἱπωία ᾖἶδω ρΓαυϊρ» ῥ2ΗΡΟΡ ΑΣ κό ο0γβογέ ἡ πο ο ακρη. ΑΡΗ ΗΤ1Ώ οορῥρο]ο καὶ 
εκ ]αί6 αἴφμε αΠ{ΠΙΟ 2ΟΥΤ) οριο: κι 
να, η λήλάδντο μάς Παυί// εοπιεάυτα» Ἱεροπίε, νΣ. 

μόοισι μονής ολλ ος ρχοβίας αμήάσιη Οᾳιμζζομί Βο]λι 
Οµάοπ.ν.

τ1ς. 

αγγ εζο, ώάε ἔογαι ΗΟΜΕΚΙς ρομοναώ δεζή 



] κο λος λ Ἁ 

197 ἐόώτων ἓξ, 5 τοὺς δύο ἐπὶ τὴν πυρὺν ἐκτείνατα 5ο 

-. Οποᾷ Ἰάοπι εδ : 
” 

ο ο ο ος 
νε [ / ὲ - ια 

ο ιΑἰγύπτια δήχει ἐγκεκολαμμέα» λέγωτα τάδεν 

Ἴ5ο 

ΕΓΩ ΤΗΝΔΕ ΤΗΝ ΧΩΡΗΝ « ΩΜΟΙΣΙ ΤΟΙ:65 

ΣΙ ΕΜΟΙΣΙ ΕΚΤΗΣΑΜΗΝ. ὅσις δὲ καὶ οκόθο 

ἐσὶ, ἠθαῦτα μὸν. εἰ δηλόζ, ἑτέρωθι δὲ δεδήλωκε. τὰ 
ὃ δὴ καὶ μετεξέτεροι τῶν Θεησαμένωνν Μέμνονοο εἰκόγα 

εἰκάζυσί μυ εἶναι, πολὺ της ἀληθηϊης 5 ἀπολελεμμέ- 

γι. Τῷτον δὺ τὸν Αἰγύπτιο Σέσωσρη ἀγαχωρέοτα,7Ο | ον 
. τα κκ ών; :γθ τῶν ἐθνέ μλ.ς.«Ά 

καὶ αγά γογτα ἃ πολέας αγθρωπθρ τῶν εὔγέων των Τα». 
/ ἀ ο; Εν .] ες / 5 / αν ος 

χώρας κατισρέψατο» ἔλεγον οἱ ἰρέεον επεί τε” εγέ- 
Ἐκ ομέσοὰ κ ιώ / ον / νι 

γετο ἀνακομιζόμενος ἐν Δάφνησι τῆσι Πηλεσίησι, Το 
5 λ ς .. ορήν κα γι “/ Ν 3/ 

ἀδελφεὺ ἑωύτὲ, τῷ επέτρεψε Σέσωστρις τὴν Αἴγυπ]ο, 
ών 4ο Α / απο. / ) λ λ 2. ο ονην 

τὂτο ἐπ] ζείια αὐτὸν καλέσαντα, καὶ πρὸς αὐτῳτεθ»Γδ 
ο α ’ Ὑ 3] ΔΝ . , -3 . . . . 

παΐϊδας,ξ περυῄήσαι ἔζωθο τὸν οἰκίην ὕλη" περυγήσαΐ]α ΄ πιατει]α εἰτομπι[Ηραδίες, Γπαεπιαπε 1ης 
ἆ α κ» |. . ο οα 

-δὲ, ὑποπρῆσαι, τὸν δὲ ὧς μαθεή τᾶτο, αὐτίκα συµ- 
α. ασ, . σω / λ ν Ν ο. { 

᾿"βωλεύεσθαι τῇ γυναµά. καὶ γὰρ δὴ καὶ τὴν γυναικα αὐ- 
{48 5... ) . λ ο. / ε Ἱ “ον οσο 

τὸν ἅμα ἄγισθαι. τὸν δέ οἱ συμβθλεῦσαι, τῶν παίδων 

γεφυρῶσαι τὸ καϊόµοο, αὐτες ὃ Ἀ ἐπ᾽ ἐκείνων ἔπι- 
βαμοτας ἐκσωζεσθαι. ταῦτα ποίησαι τὸν Σέσωσρη" 

χαὶ δύο μὺ τῷ παίδων κατακαῖναι τρόπῳ ἰ τοιέτῳ' 
τες δὲ λοιπες ἀποσωθήαι ἅμα τῷ πατρί, Νοσήσας 
οἳ ς διὰ ᾽ 7 λ σας 

δὲ ὁ Σέσωσρις ἔρ τὴν Αἴγυπτο, Καὶ τισάµενο Τόν ἀ-ὃδ 
δελφὼν, τῷ μὲν ὁμίλῳ, τὸν ἐπηγάγετο, τῶ τὰς χω- 

ραρ κατεγρέψατο ., τότῳ μὲ τάδε ἐχρήσατο" τες τε 
οἱ λίθής τες ἐπὶ τότε τὸ [βασιλέος χομισθύτας ες τᾶ 

Ἡφαίσα τὸ ἰρὸν, ἐότας μεγάθεῖ περιµήκεας» οὗτοι 
α- ες « / ν 1 δα ο ή 

Ἴσαν οἱ ἑλκύσα[ες καὶ τὰς διώρυγας τὰ» νῦν ἐήσας ἐν. 
Αἰγύπ]ῳ, πάσα ἴτοι ἀναγκαζόμεοι ἕ ὤρυσσον, ἐποιεῦν 

ἴπε εκ ἑκότες Αἴγυπ]ω, τοπρὺ ἐῖσαν ἱππασίμην, καὶ 

ἁμαξευομέηῃ πᾶσαν, ἔνδιὰ τέτων. ἀπτὸ γὰρ τότε τὰ 
χρόνβ Αἴγυπτος, ἔδσα, πεδιὰς πᾶσα, ὤιπιπος καὶάνα- 

μάξευ]ος γέγονο. αἴτίαι δὲ τέτων αἱ θιώρυχες γεγόνασι,. 

᾿Σῶσαι πολλαὶ, καὶ παντοίες τρόπεε ἔχεσαι.κα]έταμυε 

οδὲ τᾶδε ἑνεκά τὸν χώρην ὃ βασιλέύς' ὅσοι Ἑ Αἰγυπτίω 

μὸ ἐπὶ τῷ ποταμῷ ἔκτηντο | τὰς πόλις, ἀλλ᾽ ἀνωμέ- 

συς, τοι ὅχως τε ἁ πίοι ὃ πό]αμὸς σπαω(ζο]ὲς ὑδάτων, 

απλά]υτέροισι πι ἐχρέωντο τοῖσι πόµασι ἐκ. Φριάτω) χβε-- 

ὠμθοι, Τότῳν μὺ δ) εἵεκα κατετµήθη Ἡ Ἡ Αἴγυπτος]. 
ος λος ὦ δρ ο σα ο κὠν 

- 

3 

ὧν ο, όμοισι ο σας {γιαας ρου]. 
ΕΝ ο αχ. ο. τΣ - 3, ορ» ο οι {1η ος αλ, 

πο ον ΑΚ ο σαμέὶ τς Απολελυμμένοι Αγά. 
«4. γοῦ 7. Ῥαε. Γ Περινήσαι Εἳ περινήσαντω 

μάκοῦ. 6 τὸς 4γεῦ. }”. εἲ ἐκτείνοντα.  ὁ «ᾖ. ]πά.. 1Η ἐφ᾽ ἐκ Ῥα]]ο αΠἴς κεόμενον «4γεῦ. πμ - 

αμ. ανοοι Ῥαψ[ι. νη]βο τοιῷδε. ΜΟΝ. τισάι ο ξ ω ὁεκάνὰ ρω ἆ Μ. 44. 

ανν ον. λα: ος οοτο]. Μον ἁτκῶν «ἀμίς οἳ ἱππμσίν 4ο), Ἐν, ΜΑ ετοίον, 
πι ῶ. Ῥαν[ ὔ., αἲήου]υπα τε]ίαυ{ Ρταειογειυε, Ῥαμ]]ο Πιροιίμς οὗτος ὁ βασιλ. Κεῑμ., που πηα]ο,  Ἐ 
τρ οἳ χρεόµενοι «γεῦ. }Ἠπά, αιοπα 1π πιοδΗπη Γπαρο Πήῤρουταλε. 3 

ο ων ανον. ᾱ 
͵ ο Ψ ν αν : νς ψκ κ ή αν ν κάν ὁ ολ ον Ἂν 3: .” : κ. 3 τ 

ο Ώ ἱσοργ]έε ἀῑκὶκίεῖ, Ίνοι σθτῖς οχ πΠ6- 
ἕως οἳ «εὐῥαγάως {ετίρεραπε πωμεΓς3 
υά βαζω. Γης Οἱσμόίαμήη εδι 

. - 4 

οὐεῄωιο {ζ1δεη 
Ὥααια {μυρμίς» : να 
Νοβ»ί νετδῖς, απαε Ῥροξίαε 11 4ΠΙΠΟ {ματαπε, νίτ 1η1α- 
σπις 1. Ἔλ. 6γομουίης απο. Ίπ. Ραρη, άν Ο. 

«95. Ρ. 198. Ίδυης ν]άσο» Ο1: Β. ΒΗΓΜάΗΠΟ ΠΟΠ ΒΑΠῃΟ- 
μπι Οτοπονίαπα ρίασοτε» Πες πιο αν ο 
τς 68, Μέμνονος εἰκόνω εἰ ἀζωυσι]. Απημμσμπια Ίαες αἳ- 

πἶπια Ππεηαο Μοπιηοπίς, ΄ΓΠαῦίς εγεζτας» ππεπΏο » αἴῑα 
ο Ρ. Ώγπ. Ιαὐ/οηε 19 ο. “Βγηϊαρπιαϊο Ῥοετιῖ-- 

ἄῑιε Ρ. 3ο. Εάπι Ψειο Θείος ΕΟἱοΡ{ΗΠΙ οδίε» Έσω-, 
-Ἰαπίας ἀιάϊεὰ οὔαπι αεοοροτα: ΑΕΠΕΟΙ; «45. Ῥ. τοι. 
ἀνερας Ἅοβεν, πας πε ταΏοπε, Πολὺ τῆς ὀληθήίηο ὧπο- 

(να τοῦ ἀληθοῦς Ἠίπο ἸπαὈεης Ερουυῤίης 8. 
. Ἡν Ρ.. 98. Β. Ῥ]ασμῖτ 

ο 

βρε Οἱ, 1. 5: γέριάίσυς Ἠσ]ε
η: ν. 1260. ὅτο, Ιά 

νεο «ΔςΙΤΙΠ1 

Πα] 

ης 

λείπεσθα! » 
λος 1. 6. οι Αραιία

ς οῦ- 

μησογς ποη ἀεθοο» πολέας, [ρεσίπεη 10- 
Πωπέγο τοις Πεαμεμιαεηπα» τε Ηδίο 

΄ ἴ 

ἐκ κ σερ { εν ο ώς Αλαν 

ο ἐπὶ τὸν πυρὺν ἐκτείνωτα] Δπϊς Ίαες ΛΕ- 
Ώρα. ο ογΗΣ ἸπῃάΙα5 τερὶ αἆ Ῥε]αβυπα 

- ἔαιο, ἵπίηροτ παπά ΠαὈυ!τ» 46 τοσ]19 1196- 

(1185 ΤἩΡΕΑ Ῥγγαμῃ οχίρπβ», Ῥτυδεηίε: ἵθρθῃς 1 57. 
Ἐτ' ἐκείνων οχ Ἰπβο]α Ἰοπίσα /1η4. οἳ «40. 
μόνο οι | ᾗ αἳδςα {οπι 6. Τῶν τὰς χώρος κωτεσρέφατο] Ἠπες Ἡ βοεδιοΠῖ» 
πεερίατία Ὥον Ὄομ/όγοπ, κ νω τοάο]απῖ, εκ {1ρ8- 
ποτε εδρίτξ Ίπας Ἱπνεωπι, Ἐπάειι Ῥρωήί {ΗΡΙςῖο. 

δα 

ἠεοία  Πιρειροβία.. 2 
Πολέας ο ποῦ. ή ρω». σμαι Γάά, | 

ἄιλ. οἳ Ῥαε/.. ους. σ]οδία σωρεῦσαι Υἱάς ΙΤ» 50.2 

ἐς τάδε ἐχρήσατο εἰελέης, Ύάς Ῥταδροῇείο {Π. 
Ψδτροτπα οτά(πα {περε τετὶσστί {οἱας, ο 
96. Τῶν τὰς χώρας. κατεσρέφρτο] ᾿Γοτϊάσπι 

: επι ραμ]ο {προπ115 Ἱεσαπτις νοτοα 

τὰς χώρας κωτεςρέψατο. (οἨ6, Πορ, δἱο1. 6 
ην. ο 

{Πποπάς 

(118, αὐαα Ἠ]ς Ρτοῇ 
πο ε ρταεσσάεπᾶ σαρῖτο ταρείτα α | 

3 6 
ἵπ Ίος, 4ΙΙΦΕΠΙ Ἰπβρείρα ἱπερίον 
άεὈΗΠΤΗ 1 πιατρίπαπι τοϊοἰεηα, 
“10ο, Πλωτυτέροισι 

Πλατὺ» ἀλμυρὸν, 
ο δν ατ ο α]ῆς ἀοότο νιπὰ(σανίτ {[. (44 

ἵλσαω ωρα, ον πολλὼ, ἑλυκά". ἓν δὲ ἡσυδή 
- τν δὲ εί « ο ᾿ 1: . 

αφ μα] σα τὦ ορ 
16 δᾳ/1Η. ὑποπλατὺ οοττηρτα Ἱερὶ αἴαε ὑποπαν' 
ἀεδετε ορίπαητοπα», τατὶΟ. ον 
ταν Ἐκ Φρεώτων πχρεώμενοι] ἵνα Ίος αμἰάελ. ο 
το ------ χρεώμενοι, νίάετητ Ποτοάοιουπι» ΝΕΤΗΠΙ 
παἴαπα εχ ΕΤΤΟΓΕ Ρρτος]ϊν1 ἀε[οτίσοπς: ἐκ Φρεῶσή 
(ενοι νε] ὀρυτόμενοι» εν ῥηείς Ὀραγ{εΠΕΣ2 

χηαὶς ἰηιε]]εέου ἂς ΛΛεπιποπα, Ῥετ]ουῖαπι δε[οΏ 

1 "ἀπτοδ]τα. Φε[οβιῖς {ἴαταπι ρυπῖτ, (αρνί μαἶνας 

πα τεπηρ]απι Ὑμ]οααί ος Εοδῇ5 {εεαῃί τερ]οπο, 

ἔετς ΑΕογρᾶςφ Ιπ[οπὶρις ως ΙΠΟΙσΗΠΙ 
ἩΠΑΝΟ Ε6Ο ΚΕΟΘΙΟΝΕΜ ΜΕΙΣ ΟΡΤΙΝ. 

ἩΥΜΕΗΙ5. Οι ἵαπεη απὈ εις 1ο 

μΐς απἰἀεπι που Ιπάϊσαι, {εὰ Ἱπάεαις 
Έα αιϊἁαπι «οπ/{ρἰσαιϊ, ΜεπιποΠίς 1146 
οδ{ς΄ σοπϊεξίαπο», τωπ]ήπη α νεπταϊε Τ 

Ἠωπς Ιρίτατ δε[οβιία ΑΕργρήυπι {ας 
ἀϊσεμαπῖ, ΤθάεΙΠΙΕΙΏ» ΠΠΙΙΤΟΦΦΗ6- 
εατιπι ρεπείαπη, απατά τερίοΏεθ Π10 
αἀἀπσοεητεπα, ειπάετα Ροδιεαφυαπι ἃς 
Ῥήπας Ῥε]α[ας τενεττεπΣ γεπειας. 

{ταιτο {1ο, 4πεπι ΑΈΡΥΡΙο δε[οβς Ρ 
οεταῖ, αά Ποδριτα]ία οποία ο, 
οὐ Πβρετῖς: ετ απαπι 1ῑε ἁοπιαπι 

Ἴ{οε, το απο Ιπισ]]οξία οχτεΙΗΡΙο επ. 
ἀε]ϊρεταςίε, ΠΏππι εἲ ΙΙΧΟΓΕΠΙ Άπια]. θχεΙ' 
οἳ εα Πιαφεπίο, ιἳ ἀμος ε {εκ ΠΡεΠΡ 1, 
Ῥγίαπι εχίεΠάεηδ, Ῥοπίεπι ΙΠΙΡΟΠΕΓ 
ατἀεπιῖ, Π1ρεΙ «1ος 1ρ8ῖ τταμςευΠ[Εδ. 
τοηῖ, ἵτα {εοῖδίε: εἳ ἀπορας Π]ῖ5 18. 
{19 «είετος πα ΠΠ Ῥαϊτο Εαἱς[ε 1 
ε[οβτίπ ἵπ ΑΕργριιπι τενετίαπι, Πω 
4 {παῖτα [Ιπιρβδίε: αυαπι νεο πηα[Βί 
6 τειτῖς 1η Ροιε[αϊεπι τεάαξεῖ 896 
σα {απ 1π ο Εδο. Ίνεπιρε 18 
πε, αἱ {10 Πος τεσε Ἱπππεπί/ 19ἱ 
πὶς. Ιαρίάες Ἱη ταπιρ]απι ἸΓα]σαςί Ρί 
τταχοταΏῖ, αιΙαΙε ἀἰνοτιῖα ααπαΓΗΙΠ 
πυῃο ἵπ Αἰργριο {απ :εμηδᾶ 
µαπῖ ποσεκβταϊε αἀαξεῖ, {αειεραΏ 
το]επῖας, πι ΑΕργριυπα, τοπ ΡΗ' 
ει Ρἰαβεῖς αρεπά15 αρίαιε 14οΠεβΙ» 
ἀετεπι Ἠὶς σπτεητεπι. ΊΝαπι αὖ εο Γι 
ΑΕΡΥΡΙΙΦ, αμῶ οπιπῖς εαπρεβτί» ς 
αἰταδη] ετ ρἰαι[ετῖ 1ημαδ]]]ς εκηΒ; 

Ῥτετ πημ]Ώρ]ίσες {ο5/45 εἴ οηηίρε ή5 
ἀμξίας. δίς απἴεπι ἴειαπι τος. {6ἶΠθί 
Ῥατανίε, απία αἰν]ταῖες, (1 πο 36 ο 
Άωππεη, {εὰ ἵπ πιεᾷῖο ΑΕργριί αρ[εβῖ» η 
΄Άποπιθ Πιππῖπε ]αῦοταπιεο ρεπισία 348 

᾿ἀεπβοηδις Ἀτεραπίας Ροιοπίρη» ε 
Ῥτορίετ Ίῶς ΑΕΡΥΡΙΙ Ιποῖ[α εδῖ; εἴ ! 

ϕ 

οἳ Ῥ 

ἴν 

᾿Δὲ αἳ πιος θεησάμενοι απο]. 
5 πολλοὺς ή. «4. ῥ. τ ὦ 

Ρέγ]η 6, 1ο7. αυ) 
π ἀἰχεταῖ ὦνάγοτα πολέας ὠνθρώπους τῶν ὀἰνεων. 

χς ο δε Ἀερεπι Ίπ ν]πά! 
ασΠΙΟΗ ΕΙ ΗΠῃ τῷ ὁμίλῳ τὸν ἐπηνώγ τὸ”. 

{μ{Πεϊεραπε: πηϊμήαςε αἆσο πα λιὸ πίαρα | 
Ρτοίαπε {ηϊεξτα, τῶν τὸν 

1ρ90 ΓΙ6γομίοιο: {ο (οἨρΗ Οοάἶεον τν 
υκυτίαπῖς Ε. 

ο ο 

σι ἐχρέωντο τοῖσι πόµασι] »' 
οι. Θ1απα νουί ροῖς 

α 

ο 9 

6η. Ἡ. 4. Ὃε Οπα]εῖᾶς Ὀἱωεσγοδιν ς. τ 

τες ας π1[15 ρορτι]αἴ. ν 

εκ 



11οβο]ας ῃῖς ΑΕργρΏις τεα ἱπιρετίο ΡοΏτις ει 

απτ{ετιηῖ.  Ὠε[απένο Ῥε[οῄτε, τερπαπι {19ςε- 

Εὐ]ας αρηῖ ααμα]]ίες αὐΏρπσηίησ, Οεοπειτῖο οἵἵσο, Α Ειλίο- 
« Ρία ρατυτ δε(ο [τά ομία5 βαϊαα αἲ Υαἱεαμί, ῥΠετοη βἱ115 πι” 
Ρίε{ρίεμ]ο 1 {111 μη]δίο οςσᾶσαι115. 

Τερε» υἲ ἀἰεεραπῖ, τερίο ἵη ΟΙΠΠες ΑΕ5υ: 
Ρί1ο5 ἀἹδρατῆτα, {οἱ απαάταϊί «αυα Ροτίοηε 
ψΙΠΙΤη Ῥει {οτῖεπι ἀαῑα; αταιε Ἠίπο Ρτονεῖ- 
(τας 1π{Ητατίς Ἱππροβτα Ρρεπῄοπθ, αυαπι 
αποϊαπηϊς {οἰνετεπτ. ΘΟποά {1 επ]Πς Ροτί]ο- 
(ΕΠΙ αἱαγίοηπς Ώαπιεηπ ἀθσιτιας[εῖ, 15 αἀῑεης 
τεΡεΠ» τεὶ αμ «οπ!Ίβεται εετΏΙοΓεΠΙ {α618- 
ταις τεχαιε αἆ ργοάϊαπι Ιη/ρΙςΙεπά τη πηῖττθί 

ΕΥΝΤΕΕΑΡΕι τες 1] 154 
- «ν Αν διωα / 12... κ) ο ὡ ον 

χατανᾶμαι δὲ τν χωρῳ Αἰγυπτίοισι ἄφγασι τᾶτο ε- 

λεγω Τὸν βασιλέὰν Ἀλήρὺ ἴσον ἑκάς-ῳ τετράγώνο ὃὶ- 

:δόγτα" καὶ ἀπὸ τότε τὰς προσόδες ποιήσασθαι, ἐπι- 
βτάζαντα ἀποφορὺν 3 ἐπιτελέευ κατ’ ειαυ]όν' εἰ δέ τι- 
ος τὰ κλήρΏ ὁ ποταμός ὃ τι παρέλοιτο,έλθων ἂν πρὸς 
αὐτὺν. ἐσήμαυετὺ γεγοημέω’ ὁ δὲ ἔπεμπε τες ἔτει- 
σχεψοµένες, καὶ ἀγαμετρήσοτας ζσφέλάσσων ὁ δρος 

αι, αὐΙ πιεγεηξαχ 4ααΏίο πήηας Γαξζαπα 65- ο γέ 8 
τω ΝΔ / / 

έγονε, ὅχως τᾶ λοιπᾶ κατὰ λόγο της τεταγµέ- 
ὦ - . ο. 2 ον / 

Ίετ, ας εκ ΤεβάΙο Ρίο Ῥοπίοηε αΧᾶΙΙΠΗ ν6- {Όγής ἀποφορῆς τελέο" δοχέει δέ µοι Όθευτο γεωμετρίη 
ἔτιραι Ῥεπάστετας: αἴπε ΗἨίπο σοοπεϊιτῖα Οἵ- 
τα πμ νιάετατ Ίπ Οτῷσίαπι τγαη/ςεπά!5ί6, 
Ἄναπη Ρομπ εἴ 6ΠΟΠΙΟΠΕΠΙ» οαἳ ἀποάθοῖπι 
-ἀῑεῖ Ῥατῖες α Βαθγ]οπίίς Οταοὶ ἀῑάίσεταπζ. 

ἐυρεθέῖσα, ἐς τὸν Ἑλλάδα ἐπανελθεή, πόλο μεν γὰθο 

χαὶ γνώµοωα, καὶ τὰ δυώδεκα µέρεα της ημέρης παρα 

Βαβυλωνίων ἔμαθω οἱ Ἕλληνες, Βασιλεὺς ἆ μὺν δὴ ἓ- 

τος μοῦνος Αἰγύτετιος Αἰθιοπίης Πρξε" µιηµόσυνα δὲ ἐ- 
. ὄ ς ὂκ « ο. 3 ς / 

ΕΙΜΙΟΡΙΦ: πιοπΏππεΏἔυτη. ποια το]ῖαα1εΙ βλίπετο πρὸ τὸ Ἡφαιφείη, ἀγδριάντας λιθίεο δύο 
Ἆ / απῖε θάεπι ἸΓιὶςαηϊ, Ιαρίάεας Παταας, ἆ ας 

απἱάεΙη ἱπίσεπαπα, {5 θἳ ΙΧΟΓΕΠΙ; 4ΙαΤΙΙΟΓ αἱι- 
ΤΕΙ Ἠμος, νἰοεπί]η Πηρι]ας ουΡΙἴοτυπι. [8 

-ἀαταῖς ΙοΏρο Ροςῖ ἴεπιροτε αὐππῃ Ώατίὶ Ῥευ- 
{5 [αιια αΠιεροπετεῖΙῖ» Ποπ τπ[ίε 1 {άσατ- 

μῶ» τρήκοτα πῄχεων, ἑωύτόν τε καὶ τὸν γυναικα 
τες δὲ παϊδας ἐύγτας τέσσερας εἴκοσι πῄχεων ἐκασο) 
ο Ττῶ/δε δὴ ὁ ἱρεὺς τὲ Ἡφαίᾳε χρόνῳ µετέπεί]α πολ” 
λῷ Δαρέιο τὸν Πέρση οὐ ἕ περιειδεἰσ΄άντα ἔμπροσθο 
2 4 λ 3] ς ο” 1! αν/ ν 

405 Ἠυ]σαπί, πθσαης 6ύΠη ἴα]ες Τθ5 βοςῇς[α,οοζνθριώτα, Φὰς οὔ ἕ οἱ πεποῄσθαι ἔργα οἵόπερ Σε» 
αυα]ες ρεεβκίει θε[οίμίς ΑΕργρῖας: ᾳπἱρρο σώσρι τῷ Αἰγυπτίῳ Ἀ Σέσωσριυ μὲν γὰς ἄλλα τε 
40] «Ηπω αἷῑας ΠαοΏςςδ ΠΟΠ. ραιςεῖοτες 4Ι4ΠΙ κατασρέ 

/ ”/! λ Α 4 
ψασθαι Έθνεα οὐχ. ἑλάσσω ἐχείν, χαὶ 9) καὶ 

Ωαπίς, μπι νετο δογτμας {αρερίκίει» α- Σκύθας" ἶ. Δαρείο δὲ οὔ δυνασθ]ναι Σχύθας ἑλέν’ οὐκ» 
τίαπη αμἴεία ΘΕγίῃας: νίησεΓθ ΠΟΠ Ροϊμ5ίε, 
εοαίε 11411 εδ{6, ειΙΠ, απὶ τεβιῖς σεςτῖς ΠΟΠ 

ο” ς , ι ᾿ ου 3 ι ων δίκαιο εἶναι ἔ ἰσ-άναι ἔμπροσθε τῶ ἐκείνε ἀναβη- 
Ν 3 1) οδµάτων, μὴ οὐχ ὑπερβαλλόμειο 1 τοῖσι ἔργοισι,. Δα- 

{αρειρτεὰετοῖατ, Π5εἱ απἲο 1]]ας ἁοπατία. Πως ο 
Ἰοᾳμμῖο . [αεετάοα ταππεΏ Ιβηον]δίε ΓΠΏατίαπα 

. 

. 

ρέῖον μέν νυν λέγεσι πρὸς ταῦτα συ/ γνώμη ποιῄσασθαι. 
"Φεσώφριος δὲ τελευτήσαντος, ἐκδέξασθαι ἔλεγο τν 

Ρϊ6[ο ΡΗΕΚΟΝ εἶπο ΒΠηπι αἴεραΏτ, 6 Ππης “βασιληνην τὸν παιδα αὐτοῦ πι Φερῶν" τὸν ἀπποδέ ασθοίῃ 
απίἀεπι πη]]απα {απιρβδίΕ εαρεαΙοπειη, Γεὰ µεν οὐδεμκίην σρατηΐην» συνεγειχθήναι δέ οἱ τυφλὸν γε- 
ἐὶ «οπβδία, αἱ αππ]ρης εαρετετατ; Ιάᾳπεαονέσθα], διὰ ϕτοιόγδε πρηγµα. τοῦ ποταμοῦ χατελθύν. 
πας ἆε σαιδία. ΟΗ 111 Ππππεῃ 90 ΓΕΠΙΡΟΓΕ ς0- 
Ριοβςῄπιαπα. ἀε[σεπἀετεί αἁ οξῖο εἲ. ἀεσεπι 
ουδΙτα, Ἱτα πἳ τητα (ταη/[ςεπάετεῖ, Ψεπίο 1π- 
δτιεῃῖθ, Πηασπος Ώαδίας σἶετε Παν]ις 1Π66- 
Ρίι,. Εεταπῖ παπς τεβεπι {ασίηις αἀπι[ς[ε, 

| αιοά 

τος µέγισα δι τότε ἐπ ὀκτωχαίδεκα πΊχεας, -ὼς 
ὑπερέβαλε τὰς ἀρθρας, ππύµατος ἐμπεσόντος, κυ- 
µατίη, ὃ ποταμὸς ἐγένετο τὸ δὲ [βασιλέα ᾿λέγασι 
τοῦτον ἀτασθαλίῃ χρησάμθο ,λαβύντα αἰχμὴν, βα» 

ο ιλεε 

α ά. 4ο, /1ό, Ῥρνής, δ, ον, νὶᾶς Ῥοείωῃ, ἀποτελέεῳ Ἠ. 411, Ρο 7 Ῥο[άργά εις {πι 4γεδ. .᾿ ε ον 
φονέναι Πζείη. | 
ους 4. ἔ. οαιοὰ ππα]υῖ, ΑΙ δἳ οπή τυης, 

ἆ «4γεβ. ΙΜ. 9. Ῥατ., δὲ οὗτος δὴ) νυἱβο:. ἴάπη {Ώρτα οἳ Ἕλληνες αι. ἵη Ώ/οή}.. ν. 088. 
ο Τῶνδε δὶ «γε. 7η, Ὀεπα.  Ψἡ]ρο τῶν δή. Περίδε «γε. 

ὁ Δῦερί 7. εἲ 4γεδ., ΈΗπῃ Σεσώςρι 141εηι οἳ «ελ. α]ὶ Σεσώσρῖι, 2 Ὁ μὲν νὸρ Σέσωσρις «τεῦ. 2”. ' {ὶ Ἠαες απῖπ. 
αὖς πο Παρεπί 4ποῦ, 7 αἳ αμα. ᾖ ΜΗ. {11. γε). 2 βαι/. αΙϊσάνοα.: {) 14, 4γοῦ. 2. «44. Ρα.» ναϊσο 
τοῖσι ἐκείνου ἔργοισι» Τπα]ς. 
Ἡτ Ιοπίουπα οἶἴαί {2η/αἱῥ. ΗΟΠΙ. ϱ, 837. 49. 

Ῥέππι (ήετας οἶἶα. Ὀμδίμπη ασε, αὔσΠα νατοὶ {οσπιατη 
αἀμίομαιΙε: Ε, νο 6, Τ1Οι νυ]ρατι ἀῤῥύσονται ἐξ αὐτοῦ, 
ηειηρετοῦ Φρέατος , ΠΡ] ἀρύοντοι., αἲιξ ὠρύτονται {οτί Ρο- 
οε, Ου] Επε πλατύτερ πόµατα, Νεὶ ὕδατω πλωτύ- 
τερα, ἀῑ5εΙ Ροϊοςί 6 (α[αυδι Δπΐπι, ἵῃ 41δεη. τι, 6, 4. 
Ώε ΛΕΦΥΡΙο Ίοαπεπό Ρ/μαγεῦ. ἆς [ει Ο[ 4. 1ο, πᾷ- 
σαν ἰπαΠ]Ε, πήγα) καὶ φρέατα πάντῳ ------ὀλμυρὸν ὕδωρ 
«α) πικρὸν ἔχουσιν Ἠιεπιοιαϊ δὲ Ὠἱοάογις ὕδατα ----- 
σπικρῶς ἆλμυρίδοο ἔχοντο γεῦσιν Τ« πι, ς. 89. ΄ ΝΑΗΟΚΗΝ.᾽ 

ϱ. ᾿Αποϕορὴν ἀποτελέειν] «Ὠἱοβογίὶ Φείοῇς ἀενίᾶος 
ΔΕ ΠμΙορας οοᾶρῖε φόρους τελεῖν, Ο8ἴ6Γ45, αιῑα5 {η ϊησα- 

(γιε, 6εηῖΕΡ ΦΠΟΙΣΠΠΙ6 κατὰ δύναμιν δωροφορεῖν, {εὰ ἆαὶ 
ΔΕΡΥΡΒΟΤΗΠΙ ἀποφορῇ ἴλοει Ώἱοήογ. Ἠετοφοταϊ Οοᾷ4. 
4 νααητ, νἱκ» οΡΠΙΟΣ» οοπ(ή(α] Ῥοϊοτίε, πττιπι, [οτῖ- 
Ῥεπάμπι Πε ἀποορήν οἳ τελέειν. 3Ἡ ὠποφορὴν ὑποτελέειν » 
4η αμοά ]αάϊσσιι. Ῥγαςρεί, ἀποτελέειν 9απ4ο βπσυ]α, 
ορ αν ΤΠ ταις, Ἠμς ρεγποι 1π (σ]ος{αἩ., Εεγος, 

Αποϕορήν ηἰιοά 'Ἠϊς εκίνέωη Ποῖηι, τὸ. ὑπὸ τῶν ὑπ- Ἠχόων τοῖς ὤρχουσμ ὑποτελούμενον, Νοχ αυ]άσπι Ατῆσίς 
{ας οι υΠίαία ΠΠ Αιποπῆς {ς Ἴερερς ἀϊοςεδαία{. 
αμαῦ θεγῖς Α4ε/αδαπὲ ευ]: αυ σπα Τη τοπ ΗΠοϊυπέ ΄αἴ6βο ποτατα αἆ Εαγρουγαξ. ΠΙΟ ΙΑΠΗ ΓαΠ1οΠ, αΗαΠΕΗΠα 
τεςοτάος., Ῥοηρίορης Διδιοίς ὠποφορὼ ἐγΙδη Ἱ]ιᾶ 
ο ΆταΓ ο αποά ΑΠεπΙεηβυπιταΙρηῬ]σας αποϊαηπ]ς ροῃ- ΕΡ4ΠΕ οἱ σύμμαχοι, 4395 νοςβῦαπῖ, ᾖνθ αἱ πόλεις. νο- οθΌυ]ο πηίηιις Ἰην]ά]οίο ἀἰθηπι σύνταξι. Ἠος αάππα Ἠοπήπί σης Ἠαγιμη τορΗΠ] ρηατ]6 Πε ποφβπιμπα» πΊτηπι 
ο αρμά «αμεσα. 
ε 110Ώς5 Ἱδία Β] ο ο νς / / ν όλο . ος, ορραία: ολα δὲ ἑκάσους Φόρους 

«πονοτοὰ πο Ίπππούμπη ορρη]ᾳἰ ἄεμεταπε: ἔλενον δὲ 
καὶ ποὺ Φόρου Συντάξεις: αἴηια Ίτα {ομροπά πα θΕ14ΠΗ 
αριά ας (6. δεηίε νίῶυπῃ μι, Γουήσομς. οἳ]- ἵνς νά, Ῥταε]εξξ, ἵη Ώεγιοβῦ, Ῥλ ρρι ας λρορ το, 

καν. «δικα ου ΜΙΝΑ 

α 2 

 Ότα. Φί6ρῥι Ῥαε/. 1Η. 49ῇ., Φέρωνα οξῖετΙ, Βια πι σρατίὴν «ἄγεῦ, ἔ. τΗτῃ κυµατίης 

4469. Ἐφδο σπα δοαῄίρετο [αεῖο. 

ἵῃ Ψ. Σύνταξις αὉ «4ο πδας ραῦ 

υυπα αΌδαμ6 6η» 

ΕΚΕ, 

1Ο. Δοκέει δὲ μοί --- Ψέωμετρίη ἅτο,] Όυσε ας ἵη 16 
Πεγοίοίο Ῥ]ατίαῖιε ΙΠΠΤΗΤ. αἩος ᾖήεμαρ. αἆ ὨΏἰορεπε 
{αὔγε. νΠ 11. πἀπυππεταν]τ. ὀμίάας π Ν. εἀοᾶχος 64Πὰ 
ΛΕρβγριϊος αἲε ἐκ τοῦ ὠπλέτου τῆς γῆς κποὶ τῆς διαιρέσεως 
τῶν χώρων, αυ {1 ὠςάτου τῆς Ἡς, απῖ απιά]ς οίά {στ]. 
Ῥα]ίες, τέᾶαπι Εοτταςίε τοπµὶκίες. ΄ηυεμίᾳ επῖπι ῥαες 
αγά 6015 111ῤ0γ6, Φον ]μς ῥ1Η5 αεφίίο ογς[οεϱὴν 0Η: 
Ειῦε 1ΥΠΗΙού ῥος/2/ΟΜΗ 12 αά 0 ΙΗΠουβμ/ος δή” 
21 [η ΡΟΜο/ορδή, σι Ημεὶς αἰοίγεγαηα: {μάε (180: 
πιομγἰα ο]εαγ. δις εγυίης 1 Εκ]. 7 Σηρ)Η] τα, ο. 

11. Πόλον μὲν γὰρ καὶ γνώμονα κα ὅο. | ο Ἱπρτιι” 
ἀθητοι Ώπες υτ[έ νεο «ας ας Νεπίατ. Τεπρ.Ὁ. 
ὮΝ. Ῥ. 94ο ή τῶν ὡρῶν Φογαγιῃ π{απι εε ποίπεΠ απ]αμ{ή5 
ορίε νίπσστεῖε, ας να]σο ἀοᾷιςαπα νιτὶ οσπμστήπτ. Ός: 
νοςθ πόλου αἰία ]ς. Ῥο]ως κ, 46. πὀλὸν αἳ ὡρολόγμν' 
ποπυ]]ς Ιάσπι Παϊςία. {ρπίβσατ. Τίααϊο πόλος ΡτΗ8. 
ἀἰσξραίισ» αασά ροβεα ὠρολόγιον.  Ἠοε ρἱαοεῖ ὁζα/ήρε- 
το ας Βυπιατην αᾱ {αμ Ημ. Ἡα, 494. : [η αἷία αΌῖε Ίομ” 
ρα εἰ απιρίρυα ἁιδρυιαίοπε Ο, θαήμαβς αὰ Φοµμ. Ρ: 

-α4. Μνημόσυνα δὲ ἐλίπετο] Ότι ἁοπαήυπή βοτεήζ ζὓ 
πποπυπιεηέυπι νἰταςί ρετίου 1π 6. το7. ΔΕ άν; ος 
σ7., αυἱ ἆς Ώατίο 6ὲ πιοτα Ἠ]ὶ ὠπὸ εοῦ. ἱρέος | 
σοπιονοτῇα ποπ ἀἰδίοπας. Ο6τίεε 1π 6ο), Ῥιοάστι εί 
ἠζωμέμεηῇ 004. Ἱερεὺς» ἵπ αἰῆς ἀρχιερεὺς» ΠεαΝΟΠΝ σπα: 
ταὔἴοηε πθαις ἠπίηβτα» 5 αλ πιοπΙΕΗΤΣ ως 

ο νοαα τοῦ Φερῶν] Ἠος ον. πια]ηοτ]ςς 

Ῥατηπῃ τείοτς, ΕΒ/εδίο ἀῑσϊτις ΦαρΩ».. πας Ῥ» 7ος 
{ρ: 

ζογὸ 96[οβτῖς, εῑη]ο ῥαεειπο.. οἱ νησι δι» απο α- 

Ἠνμπάς οοπβας» τορµΠὶ ΛΕργρ ΕΟΠΠΊ1ΠΕ ποπιεΙ 

{με ΠΥ19/. -Ἔῥαγαῦ» μα πα αΕΟΤΑΞΟ σοᾶΐσο {ολ σί- 

τ0τ, ᾖνό ΦΟΤΡΟ αὐί ΦΕΡΟ; «4Νοπιοάο Οορίοτήπι ναού 
τογό {σπποπο, παπουρατί Ἠθίαμε ῥαγαο οε[οβγῆς δρ; 

υήε, Πουά νο ο. ον δις Ἠορίχα» αιά 6” 
ο ;ρς 111 γλ ον. {- ο, «να 2  Ἡ ν 

(ος εἰ «ἀργίες. ρ Αν 

” 

108 



199 

ρε 1. {1Ε. ἐπόυμιν Ῥαγὴ. 0, δη Αγοῦ. 4. 1. 14, 1, 7. Ῥηε]. οεἴοι γὰρ ἄλλη ἄλλης ΑΦ. 
ας 414. σον, δ. ασ. οὐδαμᾶ πας ΘΙΟΗΣΝ. ἀβοιοπα μα Ιον! πα 4ο. Σ1μά. 71/5 νι]βο γι κ) 

: Ὥμο Ἠπος ἁα[ωῃε 2/ηήΐαε οἳ τοῦ. ῥ κιόοο ἄτεδ. {η ο ας ια) 

-.2Ἴ6. Ἐρυβρὴ βῶλος] Ἠσυοι Ἠΐπο διερζς Άγα. πι Πο πρ ἀεπιμῖρης. Ψάε ἵαπεν 1411], τρ να π 1 
ἆτο Ἱερη βῶλας οἳ κώμή» Ώνε υἱῶνς» ἱρθῖμεπε 40 Ἠῦτα-, Ῥ. σος ο ο ο τος ος ο 
σὰ οὐ]ρα., ἵπ. ἀμδίο-θοτ. ΙΜΙΠίπια Νετο. απποίβυπι» σοι Ἔς τὸ Αιύπτιο πέλαγος] Ἐπισπάαϊ ψίχ ἀσᾶύδ πι. 

έ 3 . οκ . αλ» : ' 

| Ψ{άπι 1 ροεί κΙ απποθτεοῖρίε, όσο οπιΏς» Εαπι]Ώσ ΡΙοΡΑΠΙΗΣ΄ αν 

154. Ἡ Θ, β ο Ώ ο Τ 1 τεια νὰ Αη. θἱροοατ. τω, Ἠε]οπα Υεως πα δα να ή 

{ Αἰεκαπάςί ἀείαιις 1η ΑΒΡΥΡΙΗΠΑ, Πστευ]]5 Μι τίς ον 

ΐ ὁ . ., 99 ἀγα, δν αν ο», ᾿ ες ᾿ . πιθάϊο5 πη ν 

Ἀδευ 6 µέσα» τὰς δίνας τὰ ποταμθᾶ. μετὰ δὲ, αὐ-βδαποά Ιαπηρῦπαι {ρίομ]απι 1 η 
: 6 : - τα5ίε. 

: ον αλ βνιω νοτιῖσας» σοπτοσ/[οτς; ΠαΠπιαῦε Ρο» Ιαροᾶδίς 
τίκα καµόντα αὐτὲν τοὺς ὀφθαλμοὺς» τυφλωθήα ν 3 αν 5 | ἀεοσππίοιαε ; κ νο ρα, νο ες ὁ η εκ ους, ας νΙαπι απη]ῇκίε επικ 
δέκα μὸ δ έτεα εἶαί µη τυφλόν' εγδοιάτῳ δὲ ετάῖ πριπι βαὶκίς, Ψπάσοίτιο απτετι 4ΠΠο εκ ΗΙ- 

Γ.. ων α« /. ᾿ ξ δω / .. . ον ' ν 

Ἀ Απιέσθαι οἱ μαντηῖο εχ. τον σεν ἂν εὔηκει Ὅε Ῥιτο οἳ οταςμ]απῃ αἀνεπίδ[ε, Ίαπι εκλέυ. . 
ε ο. : κ ᾿ ν τν 9 . . ο οἱ Τ6/: ΑΝ 

τέοι ὁ χρόνος της ὅπμίηεν καὶ ἀλαβλέψει, Ὕυναικοό ος[ο Π]ὶ τεπηριις σαἱαπηϊτατίς», νΗαππαπε νο 
οὕρῳ ηψάµθος τε ὀφθαλμοὺς » ἥτις παρα το ἑωυτήκβοιτπι, { οσι]ος αὐ]αῖς{εῖ 1οῦ1ο αν Ἐν 

ἳ ͵ 3”. .» » ον 2 . - ε κ Πνη κ Ἡ 

ἄνδρα μοῦνο πεφοίτηκε, ἄλλων ἀγδρῶν εοῦσα ἄπερο. ὰ [αυπι {ος νίταπι αοσθεβς{εῖ, αἱῑοἵ Ὃ ἲ 
Ελ) / ον ὃς “πειρᾶσθαι }. τοτυπι 6Χρεῖς.. Έτ 6ἵρο απΏτε οτηπες ΠΠ ών 

καὶ τὸν πρωτής ΤΗ5 ἑώντου Ὕυναικος πρασναι μετα ΡΕ15.. κ 

δὶ, ὡς οὐκ Ὁ ἀνέβλεπε, ἔπεξης πασέων περασθα;. ἨἘχΧΟΤΙ8 [ια ρα νι ο δα. 

ἀιθιώγαοα . ὀναγινώ λαο, τα, πες οπηµα ἀλεοαν πιω ανω Ὁ 
ρύθη, πλὸν ὃ της τῷ εὔρῳ πψάµοος ἀΦεβλεψε, ε, μύῤβοᾳιας βα]φ[οτ εχρετίη»., ΡΤΕΤΕΣ 63 ο ο) 
«πόλιν» Ἡ γῦν καλέεται Ἐρυθρη βῶλος' ε6 ταύτην συγ- ]οτῃν ν][απι τεσορὶκ[αε, ὕπαπη ἵπ προροή 

αλίσαντα,, ὑποπρῆσαι πάσας σὺν αὐτῇ τῇ πόλι. τη {ε, αἱ Ετγιητεροίο5, Γάὐγα β]εδῶ, πυπον 

δὲ νιήνάµθος τῷ οὐρῳ ἀγέβλεψε, ταύτην δε εἶχε αὐτὸς οἴττ, οἳ 6ης ἡ]]ίς σοπξϊας ουπῃ 1ρ5ᾳ πρεοπς | 

γυναικα. ἀναθήματα δὲ, ἀποφυγὼν τὸν πάθη τῶ «οποτεπιαίε: αἲ επι. Οη1115 ον αι μα ἡ 

ο ων ο ντ 
ἀνέθηκε ) χαὶ ς τουγα λόγον μάλισα ἀξιν πο εο ος σής τὰς Ῥο[αΐε, επι ομήην Παν 

ἐς τοῦ Ἠλία τὸ ἱρὸν αξιοθέητα ἀγέθηκε έργα, ὀβελῦς ης παμπ ου επεἰδήοπι «άσειδν ἵη τεῖοβί ον 

δύο Ἀιθίες εξ ένορ ἆ ἐόντα, ἑκάτερον λίθε, μηκο μθ 9ο] ἁἱρηα [ρεξασι]ο ρο[αίε, πεπιίπος {8 νο 
ἑκάτερον πήχεων ἑκατὸν  ἐὗρος δὲ ὀκτω 9 πἩχεω. ορείοδ, εκ ἩΠο υἰτήτηαμε ἱαρίάς, ενα, 

Τότε δὲ ἐκδέξασθαι τὸν βασιληΐην ἔλεγον ἄνδρα Μεμ.»οευβίτοταπα Ἰοπαίτιφ]η]ς» οξιοππι, μαΜμαιϱ 

φίτην, τῷ κατὰ Ε τὸν τῶ Ἑλλήνων γλῶσσαν οὕωμα ἩἨ ὶς 1π τερπο [αςςβεβς[ε αἰεραηῖ ος ο. 

Πρωτέα εἶναι τοῦ νῦν τέµεός ἐσι ὢ Μέμφικάετακα: Ῥ0ΙίεΠ, ουΙ ΏΟΠΙΘΗ εείεῖ Πηριιᾶ κ μμ Ἱ 
λόν τε καὶ εὖ ἐσχευασμένον, τοῦ δ Ἡφαισηίη πρὸφνό- «ΕΠΣ ΡΗΠΟ αριά Μεπιρβίη νΙπτησ Αν ο ρ]ο 

ορ / / ή, ω σοτιπι να]ὰς ας {απο αἀοτπαϊάπα, 4 θὐλς 
το ἄνεμον κείµενο. περιοικέεσι δε τὸ τέµεος Τουτο οι 

: : ών οδό τδαρς Ρατίεπα τεπιρῃ ἸΓπ]σαπί ροβίωπὸν ΟΙ 
Φονικες Τυροι: καλέεται ὃ ο Χάβο» ουτο ο συνα/ταφοΌῃµε Ραπὶεῖδυς Τγτῖῖν μαρίιαπίρας: 40 μα. ον 
Τυρίων «ρατοπεδο έσι δε ο) τῳ τεμεεῖ του Πρωτέος Ῥ]απε οπηπίς σαδίτα { ΥΠΟΓΗΠΗ αρροαιαν 

Αρ 3 
ἐρὸγ, τὸ καλέεται ξείνης ᾽ΑΦϕροδίτης' συμβάλλομαιδε Ίος [απο Ριοιεί εει Έάες (ατα, ους νο 

τᾶτο τὸ ὃ ἐρὸν εὖαι Ελένης τῆς Τυδάριώ" καὶ τὸν λά- Ψεπειής Ποερί(ᾶ: α ολ. ο ο 

τν ὀριώμὰ  κπῶς Ἁλένσαρτρης κα ἡρποπννσν ο σηναν 
δ) καὶ ὅτι ξείνηᾳ Αφροδίτης Χ ἐπωνύμιόν ἐσ-ι ὅσα | γἀρόδνμιῖς Ἡ οδρίτα ἀρρεΙίαιµπη εστι, ΝΑΡ 4 

ἄλλα” Αφροδίτης Ἶρά επι» πι οὐδαμῶ, ξένης ἐπικαλέέ ΄ομπαις {υπ αἶία Ψεριτίν τοπρία, πευθα 
ταῇ,. Έλεγον δὲ μοι οἱ ἱρέες ἱσορέωτι τὰ περὶ ΕλΕΗΨ μορρίτ αρρεαπία. Ἠτίαηε ρετοοβΒος 
γωέσθαι ὧδε Α΄ λέξανδρον ἁρπάσαή]α᾿ Ελόην εκ παρ [βεετάοῖες 4 Ἠε]επα, τεζεγεῦαπι ἵτα ας Πέ 

Της, αποπλέευ ες τὴν ἑωύτοῦ. καί μυ ὡς ἐγένετο» βέδιαπι: Αα. ταρία εί ! ρω 

η Ἁἱγάς, ὅσα μ κρόνι ἡ τν Αρώολνν ναι παπα Α ο ρωοα 
πο μονή οθυτῳ δε (ο γας αὐῄει τν πρενε. ανα ος Ῥε]αρι»: αἴφμε Ἠ]ΐης, που τοπητιοπάραδ αν 
απωεεται 6 Αἰγυήτον, 9 χαὶ Αίγυπτη ε» Το υγ .. 

Κανώβικὸν καλιύμθά φύμα τὸ Μέλη» καὶ ἐς Ταρἰ- ΝΙΙ, αυοὰ παπς ΥοςαῖΓ Οαποβήομην ανν τ 
αρρυ[ωπι 1η ΑΕΡΥΡίυπΙ, εἰ φυ]άεπι αἆ οἳἩ 

. γνἩ αν. κ) εδ ρλ ο2Ἡ νοκ η, /- ού ν ς [ 5 - τα 3 ᾗ 

χείας' Ὦν δὲ ἐπὶ της Ρ Πϊοιος, ὁ καὶ }ῦν ἐσιν Ἡρακλεο ητίσμεας, Έται ἵπ εο Ιτοτς, τοπορίαπη 1107, 
3 νὰ . 2 ιό 6 

. α ρ κ. ' π 

ἐν ἐν τὸ ὃν καταφυγὼν οἰκέτης ὅτεῳ (ανθρωπων 5], αισά πηης 4πουε ε5ι: αἱ αποὰ πα. π. 

μα ντος ΡΕ Σο πως ρα λος έπος ο στο η ᾿ 
: ς 

αν ανοότς ὄνομα  ωμ νο κ» 

ο μον νο 

τα ἸΑναπικέσθαι ἠδοην ὃ ή. Ῥαι 4.1. Πιατρο ιερῦ., στο] ὠνέβλεψε. ΜΟΧ συναυλίσαντα ζπά. ο ΤΠ ας κέσθαι 11η. κλαις 8 ο σν ετοτ] ὠνέβλεψε. σσ εωνε' ης νε, Αν. δή 

κό 

ὃν οἳ σχεῖν «τοῦ. Ῥοβότίας εὔήαπι μα... ΜΜ. αλ. θα, νι]ρο ἐόντωρ. ο ρα... 
ἔθεοι πάμε ἠβποσηπῖ. 7 ἔαι/. ἵ. αμΐ., αἳ αἷῆς τῶν αδεος Ἱχοὴ οἷς φωβαὸ ὃν Οἱ .Ρ. 1500. 3 
Φωσίου 4. ὃ Η. ανν. ον. Ε. Κε ο ορ ογίεησ αὖ αλ, ὁ σε» νυΙΡο διωις 

Αιηβίε- οἵηπαπα - ἱδαπι. θὐε]]απι Τα 1» 69-. Ίος εκ τὸ Κυπρίων πέλαγος᾽ 1ὰ ΒΙάΟΠεΙι Πυέάῦας αά[ροῖα πα ο 
1ρόας τος πρ. αρ κη ο ας ας ο πη ο υαθαα ας ο δα ας Φἰάοπίια οδ[ὲ άν : 
58. τῶ Ἡφαισήου] Ὀἱερυταραπί ΟχΑπιπιαοἳ περ τῶν Βαξτυπι ποϊ]επ. «4ΠργρΗ μη 1μάγε Ρ/ὴμίο Η- ην 

υπεμενικῶν», Πτυπη Ἡφοισειον απ Ἠφαίσων, απο 1η ἄν. 68. εἳ νοβγο Π]ιὰ εει, αιοά ΛΕΡΥΙ πι, εἳ η 

πιο] δρίεε, ἀάρπαφιε τες να Εσομία, αεη υπ]! Ίπιρ. «πε νΙαίπας οἵας πά]ηῖε, ας 

Απαίηηϊ, ως βησυ]αῃ ρηπιοπέασίο, Παβταγεζα: αριά θαπν], πριμ εοηπή 
ο ζρηι 1ῃ Ν. Ἱπ 44, ας {οηἱρτίς Οπαεσοτήπν Η 011 ἀῑδ- θγειπι 1Τ.. κ. Ῥ. 748.Α.: οἳ 
8 ο νθία οβίοτναίας Ἰπῤρπίς» πιοὰο Αμνώσεων, πμπς Δι Λόγο αν! τρία ρρυής οἳ 

ὁύσων, οτ Ίος ἄε Ρεῃετε απ. «ορίαπιΊηβεηίεπι «οἩ- ᾿λάνει. Αάῑῑτ τής ο τς αήρ ης θήν Ασραεί. 

σουβε πά Πἱοη. 0194: 1». τν. Ρ. 696» νὶτ οτι ἰήκῄπηις. νου θο[ε ἐς τοῦ ΑΑρυπν ον, 
ος αιοπη ΤΥείσγωπὴ ΠΟΠ. πόρ]οα]ε Ώῤοπόο. »ομ10μς καὶ τοῦ Ἴσσικοῦ. Ομα6 αμίάεα ο αν 
πα {ζτευγώ σαίτα Αρα απαπῖσα ΑΕργρίίριος {μπο ο ο ο κα 
μφ : 3 δ νι. 

κο 
΄ 

ο ν ἰ σας ἴ ῥ οἱ ο. . οὔ, ὰ 4 , ε3 ν νι κά ο. ρ . 5 να ή, μπε 6 Ἅ 

Ἠποῖα Λίομέη, {ορ ΟΥΙόΜ. Ῥ. 30419 Ώνε Ερατόπεὸν Ἴω- ται Ταρχείως] Ἰοπΐσο Ώοχιι Ταμίας ἀπδὺΣ ΜΑ. 
δαΐων Ἰοερος ἁπόη: ππνο 8. 5. ΛάάΕ μπα «δη, ο ιά χρτά ο, 15. μέχρι Ταμροβων Ἱεμοδατιτ Ἡόμα. 
τμ δᾷς Κα) δὴ κα) ὅτι ἔείνμ --ττ- ἐπωνύμιὸν] 9 οτε ὅτι ἡ Θα]. Ὀμαπᾶς ποιπεή εος υδΐς, Ταρκέρ {ερ 
δείνήσ το, απ. εἰς εἶμς οοποἷτ. ἐπωνύμιου ῬτοτεξΏις εοπ[εας ῥαμαβµ ο ο Ν τν 3 

ποσίατα δα Ἂς ὀρίῤυμία, Ἀποην] ἀπ έν, 4ς αμ -Ζὰ. Ἡρωκλέος η] -αποδὶ Πιρμινίο Εοοοῦα Ὃ ο να ν ΤΜεΡ. να ο ν εανς Ἡ ὭςΙΙςΠ οςτ ἵπ Φαδοπή } η 

718” 14] ν ο :Ἡμάόνέν. 1 ), . ας, ποἩ τι ση» πα, . - Ἴ τκὰ Τη 5ο αγ γε ο ος. - ην, 

περε {ρετπεπμπα, -α 
δα 

η [ο ειεή Ιοπ(α, αὐρπιεπία αριά Ῥαμ/ζη. ἘΠοσῖς. Ο. 8.Ρρ, 85ο.. ε 

Ἅ οί πο, Οεῖετα ομιπία {ο1νο» Ί κε ΑπΠπ.Ί, 6ο. Ίαπι ὅμας διὰ 



Έὰ εἴας Ίερες, Τμοπίς Ιωάϊοῖμαι οἳ Ῥτοιοϊ (παπάα!α ἀά ΡΕντΕ ΕΡΕ υτρδεα 1 156 
Διεκαπάτο, απὶ αἆ εωπα γερίς, 

ς "τν, «ν κ 

Ὅο Ἱάδομπαπε Ποπαϊηϊς {θτνις σοΠΕΡΙεΏς ΙΠροβ Π». 3 ἐπιβάληται σ΄ (γματα ἑρά )ἑωύτὸν δδες ο. 3 Ὃ 
Ὦ] οιγθῖ {ασΓας Ποῖᾶδο {56 ἆεο Ι{αάεΠδ, ΕΙΙΠ εξεσι τότε ἄννασθαι. ὁ νόμος οὔτος Φιατελεει εν υο- 

πο[ας οδῖ ἴἍηρετο.. Οι [αηδίο 2ῦ Ιη]ήο θά µοίως µέχρι ἐμῶ τῷ ἀπαρχὴ». τὸ ὦν δὴ ̓ Αλεξάνδρῳ 
α Ίπεαπη  πραμε Φπαϊτεπι Ππηβτες ΠοὮ πηάταϊα Οπισέαται φεράπωτες» ππυθόμενοι τὸν περὶ τὸ ἐρὸν ἕ- 

Ρει{ενετανίτ. Έαπι ερ] Ἱερετι απ Ιρὰς ντα όρο Ἱκόται δὲ ἱζόμθνοι τὸ εξ, κατήγ όρεο 
Α]εχαπαάτί απσπι απάΙδ[εΠε, αὐ εο ΡΙοζαρε- ὃν ο ΑΜώΑ / βλάπτευ αὐτόν πάντα 
τηπῖ:. {δάεηίεκαυε πημπηηῖς Γαρρῆσες, ΛΙέχαπ- ΤΕ Αλεξάνδρα, βελομοοι να αν 
ἀταπα Ἱπβπιυ]αβαπε, εἰ ποσθτὲ Υο]επῖες: τει: ΄ λόγο εξηγεύµοοι ων χο πο σπα εωωήπ ο. 
(418 ΟΠΠΏΕΠΙ εχροπεαπε, Πὲ εἶτσα Πείεπαιι ἐς ΜΩέλεων αθικίη' κατηγθρΕΟ 9ε μασ ο. 
τδε[τα εται, οἳ Ἰ]]αίαπι Μεπαίαο Ἱπίπτίαπι. Τη- [ρέαε καὶ τὸ τὰ «-όματος :τάτη Φύλακο, τῷ ουν". 
Πποπ]αρααῖ. βζέπω ἀς [ῖς αριάἀ [αεετάοῖεΒ, εἴφ σμα Ιον Ακούόκε ὃ τούτων ο Θᾷῶιις, πέμπα την 

τα λος ος νπω, Ἀθαπίς ασε, ααλίοη εξ Μέμφν παρὼ Προτέω ἀγγολίη» Δὲ: 5 814115. 4 ΠΟΠΙ9 4ΜαΙΏ ταρίΙΣΗΠΙς ΑσΤΗ σαν τάδε, Ἠκει ξεῖνος» Ὑένορ μεν Τευκροῦ» έΡΥ9Υ 
ῥΗΙΏ αἆ Ῥνοιεμαπι πατε παποίαπι, 5 νεί- 22 αν λκόσα. . 4 λος ! ξείνα ον 
9, Ῥοιοσεῖπμς νοπίε 6οηοις Τεμσατ, απ 2 9ὲάλόσιν εν ΤΗ Ελλάδι εξῴγασμωο, ΡΕ Ύ - 
τοιῃ. πε[ατίαπι 1η Οτασῖα Ρετρειταν]ε: 4ἱρρα »» Τ8 εωυτᾶ ἐξαπατησα» τή Ὑυναικα, αυτη) Τε τ.. 
ἀεοερῖε ο[ριεῖ πκοτε, 4Παπα ἀπσεῃδ εὔΙΠοΟ,, ΤΗ ἄγων ἥκει, καὶ πολλά χαβτα χρήμωτα, υπό 
που] ής αἁπιοάστῃ ορίρι»» Ίπ Άαης Γγτά(ῃ νεη-΄ . ανέμων 559 γῆν ταύτην απενεχθεί' κότερα δητα 
ης αρρι]/ιβ αδῖ: υπ άπιΏς Ππεπιας 6159 ΕἴΙπα τῦὂτο εῶμο ἀσυέα ἐκπλέευ, }) αφελώμεθα τα ἔ- 
αδίτ θ[απι, απ ες απδ ατεπἠς (θεά ατ]- ων ολθε. ὠτιπέωπιί πρὺς ταῦτα ὁ Πρωτεὺ, ές 
Ρίεπιις» Λά προς τοπή[ε Ῥτοίους ααἲ ἀΐσετει. 229 η η ὃν η ολ. τι ἐσὶ ὠγόσια 
Ππτηπα Ἰδίηπα, απϊσμπα πα 15 Πε, αἱ τέπι πεία- ας ταδε, Α’ ιο τὰ κα αό ο 

τῖαπι ἵη πο[ρίεεπι {σαπι ρετρειταν!ε, σοηρίε-05» ΄ εγάσµμο ξείνον η λα οσο 
Ἡθπ[απι αἆ πιο ἀεάμεῖτε, πε ααἰάπαπα ἀῑδεαταδ ο Ὑετέ παρ έμε, ὑα 8 εἰδῶ ὅτι χότε καὶ λέξει Απ΄ 

α15Π: [οἶαπα. .. Ἠος ποί ασσερῖε 1 ποηῖς, Διεκαη- χούσας δὲ Ἀ ταῦτα ὁ Θῶμς, συλλαμβάνει τὸν Αλέζαι- 

ἁπαπῃ. «οιπριοηοπάϊς, πάψεσαις εἶμς ἀείπει: δρο, καὶ τὰργέας αὐτοῦ κατίσχει μετὰ δὲ, αὐτόν 

«ἀελίης, 1ἰ]αι. Ἠειεηαπιααε ευπι ορίρας» αἲ- τε τοῦτο ἶ ἀνήγαγε ἐς Μέμφυ, καὶ τὸν Ἑλέπῳ τε 
4πς εἴαπα {αρρίίσες Μεπιρηία ἀωσίε, (Οἱ: ο) τὰ χρήματα" πρὸς δὲ καὶ τοὺς ἑκέτας Ἡ ἀνακο- 
Ρας οπηπίριθ αἡ]αεῖς, Ῥτοτείς Ρεισοπίατα5εδι ῇ το ο]. νο κι δυο ὁ Πρωώιεὺς 

{ει πανίρατετ ΄Αἰεχαπὰες ας εἲ ρεπις {ααπα τίς εη και θχόθεν πλέοι »0 9ὲ οἱ καὶ τὸ Φένορ κατε» 

εοπηπιεηοτανίε 6 ΡαΠς ΠΟΙΠΟΠ, ετ ππάε λεξε,καὶ Έῆς πάτρ, εἶπε | τοὔνομα" καὶ δὴ καὶ Τον 
πανσατίοπεπα Ἰπ[ηειϊσίατ. 96 ἱπίαίτοβαπῖθ πλόο ἀπηγήσατο ὑκόθη πλέοι, μετὰ δὲ, ὃ Πρωτεὺς 
Ῥτοῖςεο, ἀπἀς Ἠείεπαιη ασεερὶδίεε, Πταδαη- εἰρώτα αὐτὸν ὀκόθο τὸν Ἡλέην λάβοι πλανωµύε δὲ 

τεα 1η Ἰοᾳπεπάο ας ου{αιΓαπτεπ] αηοά Γε5-6- τᾷ Αλεξάνδρε ἐν τῷ λόγῳ, χαὶ οὐ λέγωτος τὸν ᾱ- 
ταῦ, σοαἵρπεῦαηῖ 1, αἱ εΓληῖ /Ἡρρ]ίσες, ΕΧΡΟ” χιθών, ἤλεγχο οἱ γθόμωοι π [χέται ἐξηγεύμενοι 
πεητες οιπηῖα απβ 1Π {σείετε αἀπ]τεπὰο 5δε- ν. τα ο λή -τλολδὺ η δ σφι λό- Πα οίραε.. ππάσια,Ῥταισας εἴνδλης (δαιρᾶς πώτα λόγο τε α ἱκήματος' τέ νο ήν, ὰό 

εἶαπι εω]ε, Ἰπαιίεῃ. Έρο, πΙΠ ππαρηί Ίῃ. 2 ή τοδε εβανει ο Προ ργλ χι ἅτι ἡ τν 
τογεδία ατρί(τατετ, πυ]ίαπα Ρετερη πι ΙΠΙΕΤΠ- ΤΟ» εἰ μη περι πολλὰ ηγευμην µήθδενα ξείνων καπ» 190 
«στα, ποϊφιιοι {άπι ἂᾷ θείτᾶτη Πηεατα Υεπετιηῖ 4, σοι ὑπ᾿ ἀνεμῶν Ίδη Ρ ἄπολαμφθώτες λθω ες χὠ- 
Ὃ ρωσ, . Γαρρίίςιππα ος νε Ὃ ῥη τν ἐμὸλν ἐγὼ ἄν σε ὑπες τῷ Ἕλληνος ἔτισά- 
6 ΙΗΠΙΕΤΕΏ, συ1, ο ΥΙΤογΗπΠ αξίεΓΓΠΠΠΕ., Πο- ια ο να Λι ὃν ρυὰ ὦν, πὁσ 

ιν Δήσο μόνα κος αμα εάωι οσο κα κκ πως ο μα]νε κ σο ἳ Ὅμολα νὰ οιώδε Εαν. 
ο. αἀπηβ[ῆ,. .Αά Ποβριεῖο τωἱ αχοτειη Ιπιταν η η: οομεεσκ ώς τος τα ς ι . 

| Ώθαιε {πΠο Ἠἱ5 σοπθηῦης {ΗἱΠ1, {εὰ ουπι ε.α 1 ο” αμα κουμμπςοπο  ηράθεν πἹ ὃς ὴ 22 ; 

α Ἐπιλάθηται 4γεῦ. ὃ Ὅμοις τὸ µέχρι ἐμεν ὤπαρῳ. 77 «4γεδ., μέχρι εὔατι Ῥα,/. εἳ «4εζ., µέφπρις νυῖρο. Μος 
ἱκέται Ἰζόμενοι ΙΜ. βαε/. 71μα. ἄνλ., α] ἑξόμενοι, Ώθς 1ὶ πια]. ὄ ον, τη όνος Ῥ. ο προς δος 4γζῦ. 
’. ἆ 1Η. ΑΙ. Βου. ἐρωσόμενος }’. τοῦ, ΕΚ 4ἱάο ἐργασμένο. ε . Ρατ. 4ῑλ., ἐς γῆν τὴν σὺν, πεαιΕ 
Ῥήανε, «ή, ἄκορε ἔ. Βατ. δ. 6. θὐ] ΡοβεΓΙΟΓΕ5 ὠπενειχθεὶς επι Ρα]. ει αἱ. {ΜΜ 4{τ. Βαε/.. ἔξεργασ- 
μένος ἱά, Ραγ]ε. δι. 7 άγοδι, Πο Ἱπασπο ἀἰδοτιπιίπε. Ψά. ἄγομσυ. Μος ὦπονάνετε «4γεῦ. Ῥαμ]]ο απἲθ λέγον- 
πας τάδε «ποῦι}.. ο Ρα. 4γοῦ. 7. Η. 4{τᾖ. «ἰδῶ., ατα τί κοτε «44. Ῥόρὴει 8. Ο., ροβετίὴς εἲ «ΐγεῦ.. ὁ ΜΗ. 
αφ. ἄθδι, τοῦτο να]ρο.. { 4. Ραι/. 4πεζ., ὦνῆνγε αἰΠ.  ὁ δίς οπαπες επι 44. εἲ (ήεγαγίᾳ. ἀναπομισθέν-. 
τως οχ Φ{ερῦ. οὐϊποπο εἴ ορεΓατήτη ρεσσαῖο πιαπανΊτ. Γηπι οἰκέτως «ο. εἳ }ζα]]ᾳ εἲ εἰρώτα ουπῃ Ρας/.οἳ αμοά 
1οπυπ1, το (ογΙπέδο» ἠρώτῳ αἰῑῖ, αἳ {αΠπι ἀεπαο. Ῥοττο τίς εἴη ή. «4γεῥ. 7 Βαν]. ντίςτε εἴη 44. / Τὸ οὗνομαά 
«4ο. Ῥαε/. 7. . ή Οἰκέται πο. . Ἐκ ΜΗ. 49. Ῥαε[ς, δὴ ἀεΠῖ αἱΐ. ο Ρα. «19. 4γοῦ. Η. . νε]σο 

ἸΟΠΟΠΙΕΠ 1Αἱο περ]ίρυητ. ΄ ῥ ᾽Απολαφό. Ῥόμ/., ἵπ 27. 4γοῦ. δ] ἀπολαμφό.  σ Ὅσο κκ. 4γεῦ. 7. ξείνων Ἰεσε- 
σας ῥα1]ᾳ. ΊΜΙΟΧ ἔργον ἀνέσιον «ἄγοδ. 1  - Ῥα[. 7 τοῦ. πδ. ΤΗ. Ρατ. 4. ᾖ «9 3 «4ο εταῖ περὶ τοῦ ----νυγαῖ-. 
κα τὴν ἔχων ᾖλθ., τὴν ἔχων Ώνε ἣν εἴῖαπι «4γοῦ. 7: εἲ Ῥαγὴ. ϐ. 5 1Η. Ρα. 49Κ., ἵπ ῥ πό, καὶ λώ τοῦτο ---“. 
«4γοδ, μµάλα ποῃ Ἠαῦας: Ψυ]βο καὶ µάλα οὖκ ἡρκ. τοι συγγενέσθαι αὐτῇ» ἀλλ' ο. κο. 

οἷῃς 11 επο]α ΕΙς[ο ἄοσσπε : δια ἀοσσΏξ», αποτίαπα εἰ Ἠεῦταροβτε- Λῥοσ]ἱς Οεὰ, 6οἶοῃ: Υ. 949. λέξα(’, ὡς ἸΔῶ τὸπᾶν ου 
͵ ο» ο. Αορνροτσι (εεν]τωτο Ῥτος[ο οι, Ῥαμ). «γάρὴ δευρ᾽ ἦξα ῥᾷσσον' εἴ Ὀλωνοπὲς Ῥτο Ατομ. Ο. 8. οἱάὲ .α- 

ΓΗ. Παβοηεζίης 18ή, Ὀ]απια 4ε τεττα (οἴομ Ρ. 1οΙ., Όμπο ἀἴσογο. Οτίπαὶ ῥταδίετοα αἆ. ΛΠοομάτ ΤΜΕΠΕΕΗ 
οοπἱεᾶ ενα αἀπιοάμπι Ἱποετία. | ᾽α11μᾶ αὐτθπι ὅτεῳ ὠνθρώ- . ὁρῶ σᾖ. ὦ η "διτ) ᾠισύμσεως 0” 

ας; ο η ῳ ἀνθρώ- «ὁρῶῷ οἷω λέγεις, οχοπιρἰΗπ] ὠισθήσεως ὠἀντὶ ὠισόήσεως 

ἴος, ο ρε οπή με : . ΏυΠΕ, ΠΟΠ πθρ]θέευπα ο Δ02/210 ἵτ δαΗΗ) ΓΠΕΡ «2 100. 

Έοσα Ἠετοβοιί πάϊο[ηπι βΙᾳατα ποι Ῥοδ/ί"ης, οἳ σ0ὰ- «Ομάεπάογρίωση αά 1, 15 
ο ηλη ο πτι Ὅσοι ὑπ ὦ σα "οἱ Ἱν απλά Βι- 

μμ, ἀοξήσήπιαν ΠκαβῥεΙης αἲ Ερίβοι. Ῥρμ] Ἐ ο μα ο ἡ ο 0 1ιχ κά . δσερείμς ὑπολάμβόνεσθωι 
Ρμεί. τ. 4. Ῥοστο ἐπιλάβηται «4γεῦ. ποπ εδ αὈ[ιτά τη. Ὃ ος ο... Ὃ. ποσο « : ρα . ἄνέμον Στρυμονίην 

σι ά μι οὔνομα ἦν Θῶνιε] ΗΟΙπετο Θῶν, Θῶνο. ΔΕ- ΤΠΟΛΑΒΕΙΝ ο να» 17ο., υἱρής ηαης ἀά τοπ] ]οςι1πί 
ολ. Θῶνις κι «4Πᾳμο Ἡ. ΛΠΙΠΙ. ΙΧ. 91. οε ΟπΙΕ- οοηα]διςΟ]. Ογοἡέμε 1 (24! 07. Ρ. 96ο. Αμιὰ Ρ]μ- 

θα ' ημών μετ. Υ, 313. Ροδτας Θώνιος ἐν ψομά- 10Η Ρίαουῖτ Βὐπείοη. Ῥ. 50. 1 ώς 8 τυχῶὠσιν οἱ ὀγεκοβ 

ὂρ ο ἃ οχρήσκηείδιις ἆς [ατροπίς Ἠασπποή Ίου, ΑΠΟΛΑΒΟΝΤΕΣ αὐτούς' οἳ ΡΦήήγσιο Ἠοτοῖς. (0, 1ο. 
: ο 6 σ να τα Ώευ]ας {μετίε, Μοτο τεξῆ ας, Ρ. ζ41. κἂν ὤνεμοι τὴν ὧν ΑΠΟΛΑΒΩΣΤ υ0ἱ δα), εἴ 

δα) ππΙδεπι σοηῇοο. Θώψμο ρατίης οτίε σαῇι, οἳ Ὀ/μίο. ὠποβάλωσι. ΠΕΙ υσβοπίο αµοίω, Ὑἱάρ Πδἱὰ. Ρε 
ψάμαθα Θωψως Ἠτοπο[ας Τδομίᾶΐς ρτας[οέχυτας τταάως. 748. 6ἳ Ὀταιίαπι Λο βηί 0. τοῦ... νά 

οό. Ἵνα εἰδῷ ὅτι κότε κο] λέξει] ΝΝοῖο τος πιοπιὗχαπής -, 1, Ἠαρὸ τρ 'Πϊς εβιερῖα (οβεῖς οςι Μεαϊσεί {ε: 
ορ. Αοφι! ἵνα Ιδῷ ---. ἀα[επαϊ ροιμὶκίει, Τεἱ6 ο «ο, παρὰ τοῦ σεαντοῦ ών τὴν φυναῖκα ᾖλθες, Ρἱασεῖ 

ἑᾶάσσα 



ο. 

αλλ οχαπἹερώσας αὐτὸν». 3 οἴχέαι ἔχοι ἐκκλέψας.. 

τἝ6: 

95᾽ 

”” 

92 

95 

λ) 

25 

2 

ἑ δω ὁ καὶ οὐδὲ ταῦτά Τοι μᾶνα, ἤρκεσε, 
κ οἰχία του ξένα κεραῖσας ολ α0ν ὧν ἔπειδὴ πά- 

ρἱ πολλᾶ ψγήμαι μὴ ξεμοκτοέεη,γυνίϊκα κ μεν 

ΤΗ) καὶ τὰ χρήματα, οὗ τοι προήσω απτα
γεσθαι 

αλλ’ αὐτα ἔγω τῷ Ἕλλην ξείνῳ Φ
υλάζω., ἐθὉ 

ἂν ο αὐτος ἐλθὼν. θκιέίνον ;ἀπαγαγέαθαῃ έλη’ αὖ- 

2) Τόν δὲ σε καὶ τες σες συμπλόε» τριών ἡμεβων προ
- 

ὐ ἀγορύω ἔχ, της. έμη» γης ἐς ἄλλῃῳ τυα αλα ας 

οἳ ζοσθω ει δὲ μὴ γι ὥτε πολεμίας σερέψεσθα
. Ἐ 

λένήσ μὸν ταύτην ἄπιξυ παρα Πρωτέα ἔλεγω οἱ Ἶρέες 

Ὑθέσθαι δοκέει δέ μοι καὶ Ὅμηρος τὸν λόγο τοῦτο) 

πυθέσθαι’ ἀλλ οὐ γας ὁμοίως ἐ6 τν ἐποσποη  ώπρε- 

ω ὃν τῷ ἑτέρῳν τωπερ ἐχρήσατο: ἐς Ὁ μετηκε αὐ- 

τὸν δηλώσα» ὧν καὶ τοῦτον « ἐπίσαιτο τὸν λόγο 

δηλον δὲ, κατα γας ἐποήσε ἔ ον Ἰλιάδιν καὶ οὖδα-- 

μη ἄλλη αλωπεῦδισε ἑωῦτόν, πλάημ τὴν Ἀλεξάνδμι, 

ὠθ. ἀπνίχθη, ἄγων Ἑλόην' τῇ τε δη 5 ἄλλη πλα- 

ζομθος» καὶ ὧν ές Σ1δῶνα, την Φομίκης. απίκατο' έπι- Ρισμ]οίς, ΜΜεπιμῖς οπῖπα πας τί 1 

μέωηται, δὲ αὐτοῦ οὐ ά αριστίή λέγει δὲ τώφδεο, υδὶ εει νίτιας Ὠϊοιηεαϊς: Ίτα. α πιεί 

ἔπεα ὃ οὕτω. ! 

᾿Ἐνθ έσαν οἱ πέπλο παμποίκιλαὶ . ἔργα γυναιιῶ 

ιδίων» ἔ φὰς αὐτὸς Αλέξανδρος 2ροιδὴς. 
"γαγε Σιδοίήθη ) ἐπιπλῶς εὐρέα πόντων , 

Τὸν ὁδὸν Ἡν Ελόην περ ἀνήγαγθ ο. 

ἐπιμέμηται δὲ κἀὶ οὗ νι ». ο) ἕ τοίσιδε τοισ 
ἔτέσι, 

"στα Διὸς Ὀυγάτηρ έχε φάρμακα μητόωτα ., 
Ἐσθλα,τά οι ΓΠολυδάµνα πόρο | Θώνο παράκοί]β 

Αἰγυπτή! τη πλήσα Φέρει (δώρο ὁ ἄρερ
α 

ἕ αμάν πολλὰ μὺν εσθλὰ μέμιγμθα» πολλὰ 

δὲ λυγρά᾽ 

χαὶ | τάδε" -- δὲ ο ο πι Μθέλιως λέγε η 

Αἰγύπτῳ µ ἔτι Φεῦρο 9)εοὶ μεμαῶτα γέεσθαι 
η. Ἔσχο» ἐπεὶ οὐ σφυ έριξα τελήέσσας. ἑκα]όμβαν' 

ὃς Ἐτοίσι τσι ἔπισι δηλῶ»ὶ οὅτι ἠπίσα]ο τν πα Αἴγυ- 

19Ι ἅτο Ἀλεξάνδρο πλάνη" 9 ὁμδρέη γὰρ ἡ Συρίη Λἰ- 

πο οἱ δὲ Φοίνικες, τῶ Ρ ἐσι ἡ ο Μ τὴ ᾗ Συξίη 

. ον οί» -- 

α καλα άικ. ή οτα αρ 3 χο] 
Ρ. 356. ο, τὸ 4εβί ο ]ς. υπὸς ἀκεῖνος. 

τωρίζεσθαι ἔ» ἵπ 4γοῦ. λος αμο μ6 ἐς Ἅμς ον ἄλλην. 

Γαρήθιᾳ πα, Αλή «εδ. ὁ η 
ο. μδός 905. 44. 7 4γῦ. Λεί

ν. δρ ῇς ὃς Ρας ῥό σι 

νο 99. 9. τοῖςδε νη]σο.. { Θωνὸς 4γεῦ.
 ᾽ψ]άρ. ἴνοῖ Δ. α- 

Μεν . δας ᾖάι ος νο ας τη 
ῥ ιο Ίος ορ οἴμπε νο. ο 

ῇ ο παβυία τον. . 
λέψας. πο ςαρί- 
{οτΙροτεία: Ἑλένης 

οβαπα. α ρτοχήχηίς ο. Κοῖοίη 
ἀναπτεβώσας αὐτὴν οἴχεαι λεχέων ἐκ 
τς {εαπεπῖς 16.5. ἠ]αδα τοροιίτα »/! 
μὲν σαύτήν τὴν ἅπιξω παρὰ Πρωτέα ἔλενον οἱ Ἰρέες υενέ- 

ελω. Ἠείεπαπι Εωγρίώς Ἱερετατ» πὶ Ε]ου, Εεγοίο- 

2 Πετοάοῖεα οεσῖς. Ρ21]0/2γαΐο ουνετ[αυαπταγ ἆς
 Ἐε- 

16Π8 {εηρεμε» εωσα αλθῖς μπα μασ] ἵπ Ἠειοίεῖς 

ος οί ψεαι ἔχων ὀμκλέφασ]. Ῥουιοαε πηθάΊωπὶ νοσβδι- 
Ἠνη πα ἁαπιπο αδεδίε» 13. 0.118. τὰ οἴχεται κλέψας, 

γ Π59. Πεβςίοι. Ο]. Κοἰιζίης. οἵ ων 31ῖ λεχέων 6- 

ο τν Ίοευπι (161 ε, ΠΟὮ μβίφιο ἱσπατις 
Εἰεγοήρέο νει- 

δὴ ος ράνΠεἰρί ἱεάως ήτα {η ἀεμίος 
Πα]δίς. ἸΜεππί 

ο πε Ἠδτιμα ποπηπ]]α Ῥο[μἱφα: Ψἱάς πηπο 

εν Ὀεσίαπη. 11 «Ῥα]απεί. Ῥ. 196. 1π Ρίο ςο- 

νι οι (οπου! Ὃ ) ο πα νο -- 
πο ορωίζεσθα!] «462. µ. ρίζες : 
1σς ἄλλην ας . ας 4ος πανΙραποπε» αἱἱου- { 

α. πνρίοίατ 6 ελάηη ο]οσατῖ. Μετεωρισθεὶς : 

«να, τό. εἴ μετεωρίσαι σὺν ναῦν εἷς τ 

τος Ῥλή]οβγα αμ ν. Αρ οἷ]ι νι. 19. Ρ . .989. εἲ πώ ση 
ος ΒΕΠΕΤΕ» ΠΟΠ Ῥ6μο. τοςρομάόη. Μείορωίζεσθαι ΔΙ 

{ρτανίτ Εωγῤίαες .». {επτεμίΙα 
Ολο ααηφία τα, οδὰὰ Γαλ ος : 
[ή ῶ 

ει τσαος ος οἳτα 

ἀλλὰ χαὶ τὰ 

Ταύ- Τημῇστοπι Ἠαης αἴάμε ορες ΠΡὶ πε αρ οά5η 
μ2Ορειπεῖαπι, {εὰ ερο Ίο ΟτΦσο ο[ρ]ηῖ ]ς 

... - ο ας αἩῖ οἴχου λα, 
ἐλθὼν αγ. «ἀγεῦεν ΠΙΟ. ΜΜ χο. ἔ. ασια | θαι ού.» ν 

ϱ Ἐπίσσται .. σπα. τῶι ο. ππ κ] 
- Ἡ ιά πταμο ες «Ρα δε Ριε 

ΠΙΟΣ. έως 4γοῦ .. ῥέξα. 

ὴ Σ)ὸ . ή, Ἔμαρ 2 1η οεῖθτί5 ασ ο
 

δω {μπε οι τχοας οἶσῃς, Δοἰε ζει ἐς ὃ αυτ ἆελ 

} 

Ἠείεπα. ἀνεπίμτη «ἴπ. ΑΕργριωπι πονῖτ Ποπ, θα 

ΠΟΠ ρει]ρίομς ἱμάλκαγετ. ο Ἅ 

α αρῖςη τοιίπεπο ῥετ ΕΙππη. ΔΕΠΕ , 

Πς «απἰάσπι [ας «οπ/[σεἰεαταδ», ΕΙαΙΠ σοπρῖ 

Ίαΐα Πο[ρίς ἆοππο νεπίς. ΊτααυΕ αποπίαπι πάν 

πὶ 1ποπιεπί] εδίε ἀπσο ποπ πεσατε ον 

Ρο, ἁάπῃ ἷ]]ς ἴρεε γεπίεῃ5 σοπ[Ητμεσί!. Τορο πα. 

τατα, ΤΙ Υετο 1ρ8ῖ, τ1ἱδααθ σοπνεξτοΠριΣ 
μὲ 6 πιθα τειτα ἵπ αλῑαπι ἱτιάμο πταηςεΓΘ 

Ρτῶςϊρίο» αἰοαιῖ νο Ρτο Πο[ιρυς ρα 
ἵμγας. Ἠππο Ηε]επω αἲ Ῥτοτεα αάγ' 
[μ]α[ο Γιοθτὰοῖος τε[ετευαης. Ο1α1Η | ο. 
νίάετας πηΠῖ οἳ Ἠοίπετις αοσερί5[θ: αἱ 
ποῦ Ῥετίηὰε αἲ ςατπη]ηϊς ΓΟΓΠΙΔΤΩ 4εσοτα εἴξ Ταῖ . 

ας Ίδια, Ουα οςτ ἨίαςΣ «11 Ρτορίε εὐπῃ 
β]εχίε, ἀθαίαταης {5 Ἠαης ΕΑτπαῖη ΠΟΤΑΙΙ. 

βοδυϊσίε, 1ά ππαπ/εβαπι εξί εκ εο» αποι 

ἠαάο Εαοῖι πιοπείοπεπι εἰασάεπι ΕΙζΟΣΙ8 
:4πΙ: πες αδφπαπα α[θί τειταξτας, ΑΙεχ 
αρἀμσεπίσιι Εε]επαπι, 6υΠῃ αἰϊρί, Εᾳὶ5 
Ῥηπά μπα, ταπῃ επαπι ΘΙἀΟΠΕΠΙ να 
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{19 Ἰπαμίαπς 

Ῥήβιταία ἐπ ηηι δὴ φαϊῖα, ιβα ρω Ί 
Ὅ οπές, φας ἴρεο Ρατίν ος ο | 
ο ήοπία πας /µἱραης Γγεῖά Ιαῖα 6 

4ο Ο αμηη τειπεν πιαρῖν ΗΕΙεπαη Πα! 

͵ Μεππίτ ᾳποφπε 1ῃ Οἀγοίζα μῖς νοιβρόν 

10ο Δαδιμῖς ἴουε παία Ρούιωη να [οθμ 

το ο ΟΠΗ. κ 

 οιμά, Ῥο]γάαιηπα {11 η ως ανανά, ή 

4Ερηγρηῖ, εωί ΜεΓά /ετας. Έετε ρἱωγήμα 11Η: 

λάμία. Φάση γοδα, ία ακϊδηή 
--ᾱ φεπεπα.. τες 

Ἡας 4μοφµς᾿ . θά Το]σπωασ]ιπα Μο πε 
πας 

Πιο εἰἶαηι 4Εργρίο δἡ] {πε )εηρ .. { ο 
ο, ωπαπίσίη δις λαιμά ΠμΙϱ)αΤΗ [ῦ ας 

[π. ΠίΦ σατπήπί θα. βαϊοίατ. ο. τε π | ᾿ | 

{5 αΓτ8ΓΙΟΠΕΠΗ. Αἰεκαπάτί ἵπ ΛΕρυγριιΠΏ. ον . 

68, μαμα. ΦΙάοη εσι, ἵΏ θύτίᾶ 1Π 

κ ὁ 

45. 

ο 

.- Ὀγπία ΑΕΡΥΡΙο οοπτειπιίπα, εἴ 

ἵμ ν 

ὼν.  ὖ Λε. 7 ο μδδς - ο 

δν με, ο χι υά ο. τ οι ος 
... πα], [αι Ὀάψει. Δ. ον. ο ὀμωμία, 4 

γοηρο ιρλ ζπ δα ε {γαι 

ἀπ, αῑῑξ ΊΠ ἐς τέλος σοπνοΓβιπι νοἰμίτ, πης ο Ν 
π ἀθδιετατ, 8476 ΙΡ ρα βοῦ: ἂνε 
τα » 115. οὗτος δὲ ---- λόγον εἶχε οὐδένω" ἐς ος 
δν» 4μάῤγορίετ ῥοεπας εί. ΟΓΟ Ἰᾷσπι 
Οπσηῖε πποχ» {η σίταε: δὔλον δέ: κάρτα γὰρ. 
Ἰλιάδι (καὶ οὐδαμῆ ---- ἑωντὸν) πλάνηῷ ---- ο ά 
ἁίοπε ποη αἀπιοάυπη τεβΓασος, σω Δι αοο Οοἳ 
αν. 1, Ρ. 418. επάεια βαΐς απἰπή {επτεπεία, 4 
ΡΦεἴεῖεα κάρτα εἲ κατὼ ἵπ πιοπιογαπίς Ροππήβοο 
πυη( παπι» είς πα] πα Πίο αιάεπι ἥμε 
κατὰ εχ Ιοπαπι οἳ Δ/αβγἰ {6ΥΙΠΠΟΠΕ ΠΘ 
νε ἃς καθὼ, 1ὰ Π Ῥίορες, πο 
σας. ποάιπη ας ἀἰέχαπι 1πεο]1 
ο ρν ὅτοι» α «δγε[εθὴ 
Ῥίσαατ. ος δρα να - 

35. Ἐν Διόμήδεος ἀρισεί 1] 
τατο ΠΟΠ τθα ΙΙ ΤΕΤΕΠΤΩΣ 8 
Ζ, 99ο. εἳ {6 ᾱν -Διομγὸ: 
πια]οἰς ας ή 
᾿Αἰεχαπάι]». παντα τν, 
πα. πά εγοάρέη αοῖτν 



ο μΗΗ----- ο. 

περοροδεαῖδίε, τυΠά Ἱπ]μπίατατα Ῥωπας Ρροριυ]ᾶ- 

᾿ Ονρεία οαχλάρα ος Π]ίὰς Ποπ ἐθηγοσίσατ, ΑΕβγράοσατα Ἑ, τν τ Ῥ β. Ό Β, ἱτὸεαν {1}, 153 
τε]ατίο Βε]]1 Γτοαηϊ, αν | . | κ ο. µ ' - ο μμ. ο λνωςλ. ο 2 λος {ὦ 

Σ17 ]ταβᾶς «μπι Ἰή νοι[ας, Τηπα Ψετο Πίς Ίοοις» οἰκέεδι, Κάτὰ ταῦτα δὲ τὰ, ἔπιεὰ, καὶ τόδε τὸ χωρίο 
τσ . ν . 2 2 Ὃν, ς τὰ ἕ ..Ν 

ΏοὮ ΠΠΙΠΙΠΙΠΠΑ, πιο πιαχίπ]ε ΡΤΟΡΕΠΕ, ΟΥΡΠοδςσωχ. ἥχισα, ἀλλὰ µάλισα ὀηλό, ὅτι ἐκ. Ὁμαμρε τὰ 
γεια, ποη Ποπιεπί, {εά αμΙμδρίατι αἰτεΠΙ5 Κύπρια 3 ἔπεά ἐσι, ἀλλ’ λίρα αἱ 

ε : 1Π «ιν νε ΟΙ ΜΑΗἳ σι Κυπρίαισι εἴρηται ὡς τρι ταῖός ἐκ, Σπάρτης Αλέζαν. 

πσθῃς, τπιάμο Πίαπι εκ ερατῖα ΡρεινεΠ]δίε, ὡς ο πα " Ελα 
: : ὁ Ἴλιο ἄγων τὴν Ελένης ὃ εὐαέῖ τά 

{εοαπἀο γεητο [15 ας τταπα1]]ο πιατί: 4 παπα ὁρος ἀπίκετο ε τ Ύ , 
κι / / ολ ο Αν τοι; 

ἵῃ []αὰς ἀϊσαι Ίίαπι, «απ Ἠεἰεπαπα ἀποστει, “Ἵγέυματι χρησαμθο Ἰ αι Φαλάσση λείη’ εν δὲ Ἰλιάδι 
) Ἰ Σ 3 , τα .) ο οἷά ε/ / ν, λ 

τ1βειτας{ο, 9οὰ ἩἨοίπετας οἳ ΟΥΡεῖα σατιπίπα να 6Ολέγει ὧς ἐπλάζετο ἄγων αυτην. «Όμηρο µὸ νυν καν 
' . α . ο. / / Ἰ / 

Ίεαπι,  Οσίετια, πιπηπίά. Οστῶςὶ ναπα 1 τὰ Κύπρια ἔπεα χαιρέτω' εἰρομεΒ δὲ µευ τες ἱρέαρ 
εἶτσα ΠΠα1η βείτα ππεπιοτατεηῖ πεςΠΕ; Ῥετεοη- εἰ μάταιο λόγω λέγέσι οἱ Ἕλληνες τα περι Ἔλιω γέ- 

ταΏῦ. ποῖβῖ, {αοετάοῖες Ίτα τε[ροπἀεΡαπε, {8 νέσθαι», ὃ εἴ; ἔφασω πρὸς ταῦτα τάδε, ἰσ-ορίησι Φά5 

εοβπον]εε εχ Ἴρεο Μεπε]αο, ταρία Ἠε]επα µθοι εἰδέναι «παρ αὐτῷ Μυέλεω" 5 ἐλθεῦ μὲ γὰβ, μὲ- 
ππαρῃᾶς ΟΠ σοτυΠη «οΡρῖας αὐχ]]]ο νεη]δ{ε Μα- ὀετα Ως βλ ωος ὃν ὃς τὴν Τευκρίδα γῆν Ελλήνων 
πε]αο Ἱπ Τειοτίάα: αὖθ 1ῃ. ἵετταπι ερτεδία, οξεια Βλ μραφονή Ἅλλς μῃ η 4) 
Ἰοσοφις σοἰηπημπίτο, ππἰ[εσαηε 1 μπι πεπαίος, ΣΡΩΤΙΗΥ ΠΟλλη) βοηνώσαν Μαελιῳ. ἔκβασα» οἳ ε6 
ευππαΠε εἶς εἰ ἱρευπῃ Μεπεἰαυπα Ιδίε, ος, ΎΥ3 και ἱδρυθεισα) τὸν σρατήν ποιος αρ 1λιον 
Ῥοδίηυατη Ἱπρτεςῇ {ηῃτ πιωηῖα, ἴπῃ Ηε]επαπι, ἀγγέλες' σὺν δὲ σφι [έναι καὶ αὐτὸ Μυέλεω τες ὃ 
ορεδᾳΠ6, 41αΦ ΑΙεκαπάει ἔυττο ΠΡῖ αριαἰοίοε, επί τε ἐσελθῶν ἐ6 τὸ τᾶχος, ἀπαιτέω Ελθη τεκα! 

} / / 8 ς ο’ τ 9 / ἃ ο 

. οἱ οἱ χέτο χλέψας Αλεζαγνοροςατ 
ν]δίε,.. Τεπστος απίοπα εε ἵππς εἳ Ρορῖεα ες ο πμ δα. χ. έψα ὄριδραςς ; . / / 9 ε ὰ λ / κ - 

: με. τε αθικηιιώτων δίκας αἰτέευ τες δὲ ΤεύκρΏς τον αν” 
ἀετῃ πατταρ{ε, νε] Ιπταῖος νεὶ 1Πἱμταϊος, ηΟΠ πο προ λ / / 1 / αλα 

Ώαρετε {5 Ηεϊσηαπι, πεαπε ορες, ἆε αυίδας Το λόγο αν: ο μπα» ο) ντα 
αἴΡΠετεΏΌυΣ, Γεὰ εα1π ΑΕΡγΡίο εδ[ε οηπία: Χα αγομοτι μη ο εν ΕλένΡμηδε ρωσ εσας 
Ὠόςμς {ς Ίηδτς ΥΔίΤΏ ΠΙΦίΠετς ΕΗΤΗΙΗ ΤΕΙΗΙΗ, λεύμεία χρήματα » ἀλλ εἶναι αὐτὰ πάή]α εν Αἰγύπ]ρ' 
4μα5 Ῥτοιοις ΑΕρυρΏις τες ἴεπετοι; Οτῶ-Ζσχαὶ ἐκ ἂν δικαίως αὐτοὶ δίκας ὑπέχεν, ἃ Πρωτεὺ» ὁ 
05, αυππι {ε αὓ 1 ἀεη]άετὶ ατδἰιτατεητητ, ΄ Αἰγύπτιος βασιλεὺς ἔχει οἱ δὲ Ἕλληνες κάἸαγελάσθαῃ 
1τα ορ/[εά]δ[ε παπα» άοπες εχριβπανετιηῖ, δοχέωτες ὑπ᾿ αὐτῶ, ἔτω δὴ ἐπολιόεκεον, δε ξόιλο) 
Ὑτδε οαρτα, α αυ ΗΠε]επα ποῦ αρρατετεῖ, εἴ ε- τω . λ ρω ς ο μα η κ ας κιν 2 λ. 

. ος 8 σι οἳ τ ος ὡς γέ]οἡ Ἑλέη, ἄλλα τον 
εαπάἀεπα οταϊΊσπεια αμαπα Ρτίας απἀιτεπῖ; Ίϊἴα κα πασοκ μικμφαυτ η ειν : ο . 2 . « 4 Ν --εύ- 

ἀεππαπι Παδίτα. ΡπίοτΙδις νετοῖς πάᾳ, Οτες] αὐτὸν λόγον τῷ προτέρῳ ἐπυνθάοντο, τω δη πι ἃ 
119 ΜοποΙδητη ἵρθιτη αἲ Ῥτοεοια πἶττυης. Ἠἱαβοσαήεν τῷ λόγῳ τῷ πρώτῳ οἱ Ἕλλυμες αὐτὸν Μενέλεων 

01. 1 ΑΕΡΥΡΙΗΙΑ. Ρετνεπῖτ, ει Μεπρπ ἄποασελλησι παρα ΤΠ] Ἱέα, Αππικόμενος δὲ ὁ Μωέλεως. 
πανο α[οεπάϊς, εκροῄτα τεῖ ϱεοῖΏ νεπηίατε, εθ τὸν Αἴγυπτου, καὶ ἀναπιλώσάς ἓς τὸν ἹΔέμφυ , εἲ- 

΄ . . ο. . . 2 5. ο. . οἡ 3 

Ἱοποπβςεπησῄπιε Ποδρ!{1ο εακεερία5, Ηεἱο- πας την ἀληθηνν τ πρηγμάτων, καὶ ξευίων ἤν]ησε με. 

ΏΞΙΠ ΠΔΙΟΓΗΙΗ ον Ὃ ας βὰ νὰ γάλων, καὶ Ἑλέην ἁπαβέα κακὼν ἄπέλαβε προσδὲ, 
οἵηπες Ῥεσμηῖας [1α5. . Ετ αυαπα πῶς α5{εφυ- εν ον / μας ἂν 7 / ο αν χαί τὰ εωύτδ χρήματα πάντα’ τυχον μθτοιτετωγ. 
τς εδ[αι Μοαπείαις, ἴαπει Ἱπίππας 1π ΑΕ» ὃ ΧΡΙΗ κκ) φ ἐς 118 ο π. / ον Αο ν κ πα. . 

βΥρίος εκτ παπῃ 4μυπῃ ριοβεῖσοὶ σπα: γ) λμέλιως -ἀπηξ άδειο ο ώς η 
εὐσ, πες Ρεῖ γεπίος Ῥοδεῖ; 1άᾳαθ ἵατη ἀῑπ, “ΠλΕυ Ύὰς Φρμημοο αὐτοὶ Ισχοὴ ἄπλοιαι επειοη 

ο οΑ τει - (να δν ο ΤΕΤΦ 

τα Ώεβε 4ο). ὃ Εὐαξ τε Ἐῇ]αι7. ἵη Ἠοπιον. ρ. 43 3. Ῥανὴε, Β. 7. 4ποῦ. Πέμ. 4ά,, απΌς {84οξ. Ἐποῖϊ- 
Πσαπα 1ΡΠΟΓΑΠΤ αλ. Ῥαυ]ο απίς ἐκ Σπ. ᾽Αλ. ὠπίκετο «49. «4γεῦ. } Ραι/.ν νυὶρο Αλ. ὧπ. ἐκ Σπα Οπττ εἰ τὴν 
αηῖε Ἔλεν. βαν/. ετ 9. . ο Βαντέ, ὃ. 4γοῦ. 44. }μά, Κε. μὲν περ]ρυπι Ῥαε/. «491. ή. ΠΙΟ Τευν. 

«εδ. αλ τήν. ἆ Οἵτατ 6. Οογ]μέδως. Βυπαβῖ αὐἴοπα Ἠήπο αγσυπιθητµπα οταἑίομίς ήῤᾳμέμς ροκ 18ο. ε-Ἠ. 
ὧν Ῥα/.. οἱ αΌεςι οείοιῖς,. . { Ηαῦεί Οογ{πέζων οκ Ίος Ἴοσο. ϱ Ἔ πικελ. αεί. ὁ Ρα. 49. 7ο 4ρὂι, ὧν. 

Εν. εθῖείι. όλως : : ά, ι ον «.φ ᾿ ο 

ππεπιοταηϊαπι, ημβρῖαπι απο αρρεΠαΏοπεδο αιίΌις καὶ ἐν ἄλλῳ δ. τ.Φ."α. π.τευ]εεα. ΥΑΙΟΚΕΝΕ 
Ἠοπιεταί οαπηϊμς ἀϊνετ/α5 Ιπρηΐνεια αντε οταπιπ]α- . 58. Εὐμέί τεπνεύµατι χρησάμενος] Νιάσευτ ροδτας τῶν 
Πο], Ῥπππης Έστε Εἱα1ο πιεπηη]ε Νεκυίως ΟἀγΣίεας ἵπ ᾿ Κυπρίων ἀἰξάοπαπι οχρτέκ[κίο.. Νοιςβπηιπί αδί Φοῤῥο- 
Ἰνηποῦ Ρ. 919. Ῥ. Οεἴερυπι απ ΑΕσγρτο ρετιπαμβςίο ος Ἱαουπάυτη Π]αά Ῥη]]οάς. ν. 85ο, "Ἡπι ὀδύνως ἆδοὺ]οι 
Μεπε]αυπῃ εεπ{η: Ώ/ο). Οὔη/: Οἱ. χτ. Ρ. 188. Ο. αἲ- ὕπνε ὃ ἀλγέων ΈΥΑΗΣ ἡμῖν ἔλθοις. Βο]]ο νειο Δίοβογ 
αὖε 1 ἵρδιπη ορ/{ουτῖω ΙπάΙσα(απι οὉ Ποεγο, εοπο]άϊτ, Ποηιεγο τὰ Κύπρια ἔπεα ΡΕεΤΡΕΤΑΠΗ τ{αΠείο]» 

ο νά ΨΑΤΟΚΕΝ. Ὀἱ, αιοά {αάήπ αὉ αἱ πονίπ]μδι Ψετις αιότοι ἵπ 
54. Κατὸ ταῦτα]. Έππι Ἠΐβ ποη οομαοτοῖ δηλοῖ. 1.4- ἀπδίο δε: «ολες Ῥοδτ. Απ. Ο. τό. ὨὈἱοπεῦρεπί Δὼ 

ποο]α ταΠΕυπι ααῑεέῖα {οηδί Ρορίες: Κοτὸ ταῦτα ---- Κύπρια θιήτ, αλ «αῇμο, αποππάπιοᾶ επι 9οΠο]ι αἆ 
ὀὔλον, ὅτι οὐκ Ὁμήρου τὰ Κύπρια ἔπεά ἐσι' εν {ε]ε οεηῇ- Π.Α.,5., απῖ Περεβαε, νεὶ Βαοαγμας/2Ηῇ ουἰάστη » 
2Η βΟβΓΕΊΊΟ ῥοΓΙς/ΗΗ Ἴοσο, πιαηΙ/εβιη εε/: δηλοῖ Που πριά «4ῥεπαειη χν νο.»4118 ἀέτα ἀοέταο Τὸ. 1γ- 
ετνασὶ ροζείε, {1 {οΠῬαατ: Κο) ταῦτα δὲ τὸ ἔπεμ, καὶ ᾖίως Ὠϊδίετι. ἆε Ἰτα]ίαε Οοἶοπε Ῥππι, Ο.Χ. Ρ. 446, 6ξ 
τόδε τὸ χωρίου. δες πἰπαίς Γοιίο {Ηρίσίο(ας ἵπ Πἰεγοάοίο «ο ἀἆῑσα {119 ᾖᾳο, Ρεγἱκοπίωῦ πὰ 4ε]αηὴ Ν. άρει 
ΙΠΙΤΟΙ ΘΩΙΠάΕΙΠ τὸ χωρίον. ΝΨεἴεζαπα Ίοσα ας ἀοίπιας» 15. ΦίΙΠΕ Ἰλιὸς Ἑλάσσων ΝΙταθ΄ Εοηι, Ο. τό. Ἰάεια ας 
τεςεηίιοτος Ἱηρηϊπηϊς ο νιαὰ (ῑαεοί πο ἴπίμπι ῥή- τῷ Κύπρια ΡοῦπΙα» αὐαετεπιης οβροττμπίοςθ ΓΘΠΥΡΟΓΘ. ᾿ 
σεις» εἴ αρήσεις» Εἴ μαρτύρῳω ἀἰοεαπε, {εὰ επ χωρία, 65. Ἔς τὴν Τευκρίδα γῇν] δἱε ππεῆας οχ Γοπρτοιθ 
Νε] πο. ας περα ο ρο]ἱ [λαο εἰ ἔηαἰβίως: έδεη, Ἱποῖς 6ἳ (ογ/πΙῥο αιιοαε: τὴν Μιλυάδο γῆν 1. 179. τὴν 

ον 71. ὃν Αβίπάρχρς ἐξηνούμενος τὸ χωρίον. Ἰοίαμ. ΜΗδιὼν γῆν τν, 19:. τὸν ᾽Αιολίδα νῆν [νάά, νι, ὃ., τὴν 
στ τς .Τ Ἆ ν της γραφῆς, ἠδγέν ζ116/) [ογ1ρ/ζ- Ἰλιάδα γῆν ΥΠ. 4ο., 1 ρ]ατα πε σοπβείατας χι 

748 » 1001/13: 1Ώ ἂς 1.1ηθας ΥΠ]. 99. ἡ) περιοχ)] τῆς δρ 79. Μὺ μὲν ἔχευ Ἑλένην] Έσι ου μὴ μὴν αἀτίάεῖ, ἄμο 
φδοο καρισν, εν ο 4110 γραφμιὼ χωρίω, ο. 9. ρα πηθᾶο ἵπ 1 ζεορῥγλαδο «που. Τ.. τα, 16. ὠχύρου ὅρκφ τὸν 
ὃς ΕΙ σάς, ο , ών κας μαι Ρ. 90. τόπον ΠαὈεῖ Ῥουβῶν περισώζειν, μὴ μὴν ὠναιρεν. Ἠεαυε ος Ὃορή 
πο ο σμάσο σ «δζα πθυίτυπι Άμπς 1η {απ µιν ἔχει σοττίσαης. ἸΝευττυπι πεσθεία εσῖε» Ἡ» πω 

παηλοῖταπῃ Ιπνοπὶ αριά Ῥομρίογες, αιπὶ τοῦ ὤπαρσο- «. ρίπλδις αἈίανοτας, ἡ μὲν Τοπἱαί 415 σοιππααΙδ, Ἰλ» 
τηπα βοτορτίρη νἰρηοτυηε, μὈί Ῥοξίατηπη οχοίταπε απεῖ- ομτὶ ο5ε Ἱ πο οοον : δν. φας κά ος οσν 
ο, Ίοσα, ̓ ΡΙΦεἴοΙΩΗΗΠΗ Ίΐο αρ. Πεγοά, αἳ ἵπ Ἠπο . 8 αν } Ἑλλνην ἅπ. φώκδν ἀπέλαβε] Ὢ9 Ἠε] 
να πας, Απομν. Ἡ. Ῥ. 459. 35. Ἠ]ίο Βρίοδαν- Ττοίαπιης βιθτίε α[ροτειζα 38 Αἰοκαπάκος μον αἱ | 
θα]. (1ο πιοὰ άν πώλοῦύσιν ἡμῖν πάντα τῶγαθ οἳ ῬΙΗΙα, πιᾶρηα ἵπίετ Υετετες 4ήβοι . ο ᾷ "απ/ρίάέ 
λος νο, τς ἱροπάσπι ο ὀῤοῤαεο Ῥ. 198 48.) Ἠ]εᾶε ν. τ98ο., Πογούογς αμαάαπα Σ Ρλτῖς Ἰας]ε, Πρω» 
ὃδ, μὸ τὰ µωλειὼ 3) ἐν ἄλλῳ δὲ τόπῳ Φησὶν»  Ω πονή σέως γὰρ ἂν δόµων κει λιποῦς «Αμωπτον οὐδἆλε ϕώ: λος νοχηία ον Μῶεη, μὴ τὸ σκλῆρ ἔχης αἴαε, πὶ- φας. Ἀάάυπταχ ἀς Επιυ]αστο, ος ας Ἠὶς ρταθ” 
σα ᾖ ουἱ 8 ον ποςμαίουπι εἴἶαπι ορΏπ]ηπα ε[ποϊήητ, τος, ἀὈεπωδαμε επατ{αΏἙΙ 1Π α Τά5ΙΟΙ ε]εμα. Οὐατε 
ϱὰ ἡ οὐ ποσα είς Παροχῇαης αἸηαίοτος, Ἠο5 τοβο» ον. νοπὶς ποἩ Ρτοπία9 οοπίας οὐ [ειναζιοπί περὶ ποῦ εἰδώλορ οαΗς ο ΙΣΗΣ Ίσα να] Χομορδογεή, ππτοσβηξοσῖς τῆς Ἑλένης Εωῤῥιῥίρμαε τούτων εἷν ὃν καὶ Ἡβρὂοτος ἴ8 

α6Νι ΡµΙ]οίοςο» ου αἀ «ῬπΙοτα. ἴοίαπα ταση ρετ ὴ Ῥ αι Πτ. Ῥ. 907 45. πο ος ἐκ ρ”' 

Ῥατο ο αν 

- 



ἷσ8 
9 τᾶτο ἐπὶ πολλὸν τοῦτο τν γεν άται ππρῆ 
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ον ἵνα ΑΔ) γὰς ον παιδα ων ερηίωλής (δξβκαις, Πατ (ρ]εΊηαπη Γεοίο.. Φασά υὐ 
Ὀτομά σφια Εποῄσε" μετὰ, δὲ, ὢς ἐπάϊσος ἐγένετο. τε[αταπι. δε 
τῶτο ἐργασμέιος ἀ μισ ἠθείς τεκαὶ ιώκόμθος» οἴχετο Ε4β1ΕΠ5 Παν]βαδ 1Π πίσω αθῖς. 

. {ο υ]εεΠής εοπτπἰαε, Πο. Ροτεταπί 

εκ. χο εἰπέν Αἰγόπτιι" πότω δετᾶ; “ΑΕΡΥΡΗϊ,  Αιηϊς Ποζαπι αἰῑα ααῖο. ο 

:40” σοπηρετκ[α ἀἰσεβαητ, αἷα η 

ρευγων τσι ηηυσὶ ο αν ἐπὶ Λιβύης: -  θευτο δὲ ἆ όκε 

ἔτι ἑτράπ ο, 

μὸ ἡγορίησι ἔφαδαν ἐπίσασθαι, αν τὰ ὃὺ, παρ ἑωῦτο
ῖσι 

192 γοόμοα» ἀπρεκέως. ἐπισάμοοι λέγει, αυτα. μου Αί.ο5 

γυπτίων οἱ ἵ ἐρέες ἔλογο' γω δὲ τῷ λόγωτῷ. περὶ Ἑ- 

λεχθέή]ι καὶ αὐτὸς προσίθεμα!, Τάδε ἐπιλεγόμε- 

νο". εἰ ὃν Ἑλέη εν Τλίῳ, ο ὠπποδοθηναι ε ἂν αὐτὸν Τοὶσι 
Ε΄ λλησι, ἥτοι ἐκόντος γεη. ἀκοήος) Ἀλεξάνδρῳ.! ος 6 γὰρ. 
δὲ τω γὲ Φροοβλαβὴς ; ην. ὁ Πρίαμο» δὲ οἱ ἄλλοι 

προσήκοντες αὐτῷ» ὡφε τοῖσι. σφετέροισι, παν καὶ 1 

τοῖσι τέχλοισι καὶ τῇ 8. πόλι χυδυνεύοη ἐβήλόντο οἱ ύκῶς 
Αλέξανδρο: Ελένη συνοιέη"ει Ἡ δὲ τοι καὶ ἐν τοῖσιπρώ- 
τοισι χρόνοισι ταῦτα ἐγίνωσκον, επει πολλοί μοτ ἄλ-- 

λων Τρώων, οχότε συμμίσγοιν τοῖσι Ἕλλησιν ἀπώλ» 5 

Ἄυντοὶ αὐτᾶ ο δὲ Πριάμα εκ. εστι Κε ὅτε εἴ δύο, ̓ Ἶ τρίο, 
ὃ καὶ ἔτι πλέίυς τῶν, παίδων μάχης γνομένης ἀπέ- 
θνήσκοη» εἰ! χρη. τι τοῖσι ἐποποιοϊσι. χρεώμειω λέγον' 
τώτων δε ποιάτων συμβαμόντων, ἐγὼ. μῶ ἔλπομαι 2. 
καὶ αὐτὸς Πρίαμος συγοίκεὲ Ελένη». ἄποδόναι ἃ ἂν αὐτὴν 1 οἵΌΗΠῃ » Υεὶ { 1ροε πι οοσηΒ]είὰ Ηεἰε 
τοῖσι Άχαιοισι ͵  ̓ μέλλοτά γε δι τῶν παρέό (ωνκαχκῶν 
ἀἁπαλλαγήσεσθαι: 8 μὲν οὖδε ἡ βασιληῦη εν Αλέξαν- 

ο 9ο περήήε, σε Ὑέρουτου Πριάμθ ἐόντος επ᾽ Ἄχερ 
γωτὰ πρήγματα εἰ εἶναι, ἀλλὰ, ̓  Ἕκτως, καὶ πρισθύτε- 
βοό, χα γης ἐχείε μαλλόν έών» ἔμελλε αὐτνΠριά- 151116, τερΏπι εδ{[εῖ. ἀε[αηδὲο ΡΕίαΠΙΟ. 

µε ἀποθανώτος Ἡ παραλάμψεσθαι, το οὐ προσηκε, 
ἀδιχέωτι τῷ ἀδελφιῷ ἐ ἐπιτρέπευ, καὶ ταυτα» μεγά- 
λῶ κακών δι αὐτὸν συμθαμόντων» δή τε ο καὶ αὖ- 
τῷ, καὶ τοῖσι ἄλλοισι. πασι Τρωσί: αλλ υἰ γαρ εἶχον : 

Ἑλέην ἀποδθίαι, εδὲ λέγεσι αὐτοῖσι τὴν οἰληθηῖην ἐ-2Οτ]ρις εἶς Οτο]. βάεπι Ἰπαδεμαηε, 
(ππίς-ευο. οἱ Ἕλληνες" ὡς με ἐγὼ γνώμη. αποφαΐνομαρ 
τὸ δαιμοί π'αρασκευάζοτος, ὅχως μμ απο- 
ε. λό- 

4 τὸ πολλὸθ. Ὃ ο, ἦν 7’ 
βίων ἠἰάεηε, ΤΕπῃ ἀίσωθεῖς δὲ. 

πκόδες 

Ανοὺ, ο ον 
6 Ἰ0ὺ ἐπὶ Ἰοσίοίο νι 

ὡτερῶ.» ἐτρώπετο ἔτι οὐκ ῥα]ία, Α’. ἄγοῦ., αὐὶ- ῬοβετΙοΥ ήν 
μα! 

Ρ. νοῦ. ζ μα. κε. 
«4, ὅσα. 364 ΙΟΣ. ΡΕίοἵςς, 

"πόλεινυίρο. ὦ Δέτι 4γεῦ. 
ο 4τΔ. Ῥαε/[.. αἰὶ τὶ Πο Ἰαδοπς, 

ο {σειμ. 9 λάμψασύαι 
ο 4. 49{. Βαε[., κ. 
αθωρος: ο... σιάρος ο. 

ε Λδεςι ή ἄ η. τοἶατ 
{ ᾽Απόλουτο ἑά. ἅ Ραγὶς 

ἄν αβνι ο λα λὰν 
α... 

λέω». μαμα --90. Ἔντυμά σφεα ὀπόηρε] Ρ/μμαγοδως ἃς Μαϊΐαι 
τορὸς ππνηι Ὃ κὶρβιατθ σας κο Ὃ ή 
ΟΙ. Ῥ μισχοδ] ας ἠυγανίοσιπη οθε. η κο. 
αἴφμο νε Ὑοηῇ ῥἱαοτομιης» νι. ποΙ. τέλος δὲ» ἔντομ σε ποιεῦντεο ---. Ρα]ῇα ἂς ζαγη/ῷ κ οθε ἔνν 

- “ἀσσορῖς, Βε πιωλήν (πα Ίι (πο 8 ἐντομὼς αὰ 
βυίπεπη εοιεπά μπα» {ται ες ραπ 14ρ6τΙ τ μι αγ. οἰτεμποσαποῖ ἄσλο ὃγ- 

μα Ἴ υΓα]ις 

η εν. 
[. ερ. ανη, οθε. Ῥτας- 

18.,Πνα αμα λίοε, ϱταρπίοςα | ΜΡΡΕΜῇ Φουτη. ΧΧΧ. .Έοπ,1ν. Απεςς, 4η- 
ταλοτὴἡ Ῥ., ον ὰς οπἱριης,  Αε {οεἰογο[ατῃ πιααἰς» τα 
ΠΙΠΑ54 εηῦο νάίπιας ρυτο ἱπηή,  Ομας αμἰάσπη τε]ίρίο, 
Ἱπρία εἲ ος 1Π. ΑΒΡΥΡΙΟ ὠνόσιος οἵαῖ «αρ. 45. ε 
οι «Ὄταεςος ποῃ Ιπίομ σα: 7 Τηρ 1 ΑΕΠ. 116. απῖε 

οσας ἃ ΦαμβιΙΠ6. ρε βή. κοπο τι ηὸ οαε[αι 

σιἶπο {Η4ΕΤΕΠάὲ Γεάμς. Ομΐρις ος Εἰ. ερῥόπως. 
{ππεθυπα [εήήεμδ» αἷως 1ΐε Έλεος Τε πα. ϱ. ΤάοΙς Αῆς 

μα εἳ ας 4ε Ἱπβοτής», αιοταπα. ΟπΙΙοἱ 4ρο]- 

0 κό. τν ο δι 17 10 παιά περ]ε
ἑε» τοίρεχοτατ,.

 ͵ 

« μις Ἰ0ν ἐπὶ Λιβύης Ἱερίειί ἵπ Ἡσγοάᾶο- 
ας 807. Β. Ὀσυπινίο {οηδί ρουής, 

Οεύφοντα νηυσὶ ἐπὶ Λιβύης» ΝΕ] Ιθὺ Λιβύης" Ίος. 
τουτη ορῖ, ΠΠΟΕΓΗΠΗ ̓  αΟΙΟΥΣ. αΙτογήπα πα- 
τρτθῖς πΙοΠΙΟ 2 Ἡσαῖ: ον ω ο νοωμάς Ἡ 
1 υοηιθί ἐεγοοίής» ΜάπΙ αἶτε- 
3 η ο ος ΓΗΣΙΝΑΙΟΚΕΝ. 

. ̓Ου]ήης μου: αῄοσμὶ 6ξ 

ος τε. απο Γ1οΥ Ορ 

ος ο ο. ο: απ 
μα τ6ῖη Πε[απίατα εχεορ]ταντ. δαπορήθ. αι 

2. ἳ αν ἀαροήιςὁ ὁρ 
- ην Μαήρα, Ρ.ὅ57. 

η Ὁ Υπ’ ἐν. 7. 4γεδ.ο ἴαπι ἀλλὰ καὶ Ἔπτ. 
ἐκείνου, µάλ. ολ οπἱκᾷς 3Η18. ο ἠήεά., ὤνὴρ μᾶλ. ἐκείνου, ὢν. 

αυ ποοορίατίμτα ο ος 

πιακίσια -οχ ρατίο» εί 
ος αι αά(σπαμα Γλοπίς περανΙε Ώες] 

1 
1η γ/οἰ νοσατ ἵΠ δολΗ{ Βηβίγίο] 1 νῃ. αἆ 
Ῥ. ο. λος ο ΑΠΙΟΥ οἳ ΠΦυπη 1η 

116. Οοπιονετία ἴρ8α ἵπ απιὶ 6 
ἵ]τα οοπισδ]ς. : κα 
κο εἶνς σαιϊςίαι- 
-π4. Κα) 

ετ ά9ᾖ., 
Ὃ 
νρ Γεηίοπίία 
αηεταπτα 2 νδιλητ Όνηε 
(γζἱπαᾖς σοάεχ. 1 ρα 
οἵ νιτυῖς Α]εχαπάτο ϐ 
τ, οῬ]ἱνίσσστατ παπᾷ σα 
νίτο, οωρίάο. πήτη]ό»; 4ο 

ον μτἰ ορ. 

117. 
η Ἰπσοϊατυπα οἩστα Ῥτασσταν 

ος πυκιναῖς πβαπίδεσσιν Σύνθετο χουφίσαι ἂν 
Υ αμ ης ο αρ νΗ0. Ο61εΡ. Μοπίε ρα φαΐᾶν, Ῥιπίσας πολέμου. 

ἀἱερυιαίο- -ᾱ ρην 1], 

γ΄ 

 Άιβοτς ον 46 πατιάήος 
κ. 

απνιαςδ ειτε 

ρόδια, {είε Ἰαυῖάε΄ Πᾶρετε ολωκα 
φὐήάειη αἴεθαπε ΑΕβΥΡριΙοτιπα [ασε 
ρο γετο αἀ εα, 4ὐσβ 4ε΄ Ηεἰεπα ζοἱΏ 
{μπε, εἳ 1ρ5ε ἀοίετοχ, Ἆος ο ζίκινὶ 
Ἠϊαπι, Εαΐδίοι Ἠείσπα, απίφια Εαἱς[αῖ. 
τταβῖτα, ἄνε νο]επιε Α]εχαπάτο: Ἆν 
Ίδεαμε επίπι Ίτα ἀεβρίεραι Ῥηαπιι5 
εἶμς Ρτοριπα{, Ἡτ {116 1ΡΦΟΓΗΤΩ σοῖΡΟ 
ἠδετῖς, αἴαιιε εἴἶαπι 08. “Ῥετίς]ίταϊ 
απο Αἰεκαπάετ Ἠε]επα. παρα 
Φιοά. { επίαπι 1πῖει Ιπίδα Ίνα ΠεηΗδιέῦ” 
πιΘῃ, ΡοδίἝαφυαίπ σοηβἰξ δις οοΠΙΓᾶ. 
μαρίεῖς, οι ππη]εί αἰοζυπι γοἰαποτη! 
γετο Ῥπαπή Βἰοταπι πο. ἵγθανς { 
Ῥειίεταπι ρτώΠαητες, Παυίά τεξετοῦ : 
4ἱ νετββοαιοτῖδης ἀεδει: μσα, παμπ, 

(αυ πἱη. σοπβίκίεητ, εβο ογεἀΕΙ 

Ριϊκίει, Ασῄαῖς τεάάἸευτπι Εαἰδ[ε, 
το Ρται[οπιἶα. πιαία ἀενίταπαϊ, ΝΕ 
τεσηη 4 Διεχαπάτιπι Ροτπενας 
{10 οὐ τες εσ[επε, -Γεπίοσε ΡπΙαϊπον { 
ὅϊοι εἳ παια πιαῖος εἰ νΙττιεο ρτῶ(αΗ 

τήδ: 4ΗΕΠ1. ̓ μαυάηααφμαπι ἀθοιίς [ος 

πη(κα αρεπε ἠπάυ]ρετε,, αυ0πι ρτά/εὶ 

τπα]α. -ΡΤορῖετ « ευτη παπα ρπίναήτη. Ρ 

σειετῖς Γτοϊαπί οπιπίδυ» ενεπίτέπτ. 
᾿ροϊτειαπῖ γεάᾶετε Ε Πάπα, πες νετ. 

αισὰ [οητίο ἀῑσαπι, ἀἴδροπεπις, ιῖ {98 
ανοτᾷ ΡΙαΠΗΠΙ. {αςετεηῖ οπηηίρυς ώρα 

Δ 

- 

μμ. βλ] Ποῃ ἡαμς  ρ 
ν Ὅκου ἔτι ἐτρ. (1εά, βᾳ:/- 

Ὃ ρς ὕκου ἐτράπετο, Ὃ τρ η ο 7 
Ἠοπῃ, Ρ. 3097. Πη. εξ 1 ο. 

η εά ὅτεῇ ο ο αν αι 
Ραμ/]ο αηϊε οὗ μὴν ἠεἰσ. 

μον 

οἱ] Ὃ ο 
μτοξ νοταταπι Ἠαιά, 

ἴκοι πιομίμ ο νβήή 

θεοί εἰ α14 ΕπετηπΕ, 'α το[Ππιοπίάπι 

ο. ηνοβωνο Ὢῃρη 

πρεσβύτερος γα) ορ] Ῥα αι! αμ οί ηπῃ περρεῃς βἱ 
ὑερνα (αὐροβήεης, ο. Ἄ ϱ ο 

πογω Ὃ πριν ς Ιεήμς Ῥοΐ 

μνάνρ ἔμν Ὃ ον, ' Αν 5. Ἡλης ες Αἰῑοί 1 



Ἐμαπωρβηϊτής {ες ἀἴνερ αἀπιοδαῖα, Ῥ συ ῃ τ Ὦ Ό Θ, 1, 18 5 1 159 

αἀπὰ ἱπ]μπίοταπα ππᾶσΏας 4 ῑῑς εἴἴαίη νεπῖτε λύμθοι, καταφανὲς τᾶτο τοῖσι ἀὐθρώπιοίσι 3 Ἰτοσῶδίν 
υ]είοπος. Έτ ῶς απἰάεπι», πε το] νἰάεπτα, ος τῷ μεγάλων ἀδικημάτων µεγάλαι εἰσὶ καὶ αἱ τὶ- 

Σ2Τ4Ιδα {1ης ΄ Ῥτουεϊ απἴεπ ΤεΡΩΙΙΙ ἀἰςεραποσ μωρίαι παρὰ Ἡ Φεῶ καὶ ταυτα μὲν, τῇ ἐμθὶ δυκέε ,εἷ- 
Πικοθρ]δίε ΚΠΑΜΡΕΘΙΝΙΤΥΝ, αὐΙ πιοπι- ρίται. Ἡρωτέο δὲ ἐκδέζασθαι τὴν βασιληῶν Ῥαμιφίή- 
ΤηΘΗΤΑ τε]ίαήε απτε[οτες αὰ οοσα[απα {ρεξταη- το ὄλίγον ὃξ μιήῤόσυνα ἑλίπεῖο τὰ πρπύλαια, τὰ 
τες τοπηρίὶ Ὑυἱσαπῖ; ει ετερίοπα Πατιπα [α- Το οσο, ο ία ρώτα ο ο ὰ 
εωΐε ἆπο Γηπίαστα ααἰπαπα ες νίσεπαπι ουΡῖ- “πρός εσπερην τέτραµμης τἨ ρα 
{οτ"πῃ πιαρηϊταἁἰηῖς: αάοταπα αὐοά ναοιίιδα- " προπυλαίών ἔσησε ανδράνταν δύο ; εογτα» το κα 

ααἱ]οπαπι αι, ΑΕογριῦ ΔΕβαιϊεπι νοςαηϊ;9Οθος πέντε καὶ 5 εἶκοσι πηχεων τῶν Αιγύπτιο το μεν 
ὰ α « ο» λ Α ο λ { 

αὐοά νετ[ας απ ταη, ΕΠπεπιεπι: εἴ αποά αιι]- σερὸς ἆ βορέω εστῶτα καλέθσι ν)έρος᾽ ε Τὸ) δὲ πρός νὸ». 

ἀεπι νοσαπι ΑΕΙαϊοπι» ἰά αἀοταπῖ εἴ ρ]ᾶ- τω λ / / εν ) 
δ : ὃν τοχειμᾶνα' καὶ τὸν μὲν καλέεσι «)έρορ, ξ τᾶτον μεν 

ς . : Ν Ν (ωΌ ε 

εαΠῖς ΕΙέπῃεπῃ νετο αποά νοςαπῖ, νιος νετία προσχυνέεσί τε καὶ εὖ παιέεσι τὸν δὲ χεμώνα κάλευ» 
Σ1Π εο «οβ/α]μπῖ, Ππὶς τερί ΙηΡεηίεπι εΠαπι ν (των Ἴρδμσι πλὂτω δὲ τότω τῷ 
Ῥεειμπίαταπι νἷπι Γαϊδία, αμαπι Πεπιο τερίπῃ» ΑΟ σ ρα, νο μα ὦ ὄσερω. 
αυ] ἀείποερς ΑΕβγριυπῃ ΤεΠΠετΗΠΕ, (ωροτατεβ 5 ασιλεῖ ο να ον ῇ ο. 
Ῥοϊμετῖς, ἃς πο Ῥἴοχίπιε αι]άεπι αεσεἀετε. ἕ ἐσιτραφέ]ων βασιλέων δύνασθαι υσερβαλεσναι, 

ή . . ” ου , 3 3 », ὅἁ Ἱ 

Έι αυάπ Ίη ἰΠῖο θαπι Ροσυηίαίη «οἰίοσᾶατε ἐγγὺς ελθ' βελομοο) δε αὐτὸν ἐν ασφαληϊη τὰ χρή: 
- . . - 2 3, / ο” ον 

νε]αι, φάβοῖππι εκβιχϊκ[ε Ιαρίάευπι, ο- µα]α Φησαυρίζευ, Ἡ οἰκοδομέεσθαι οἴκημα λίθηον: τρικ. 
9 . « . . . ο) ον η 1 Ἆ δν. 

ντ ΡΕΜΠ ΑΔ ὰ ον να τοίχων Ὅνα ἐε τὸ ἔζω µέρος της οἰκίης Ἐχευ. τὸν δὲ 6” 
| : κ ; ο ον ην 

ΡαΤίετη ῬειΏπεραι» 1εά {παέζοζετα 1Η ΙΑ ογάζόµθω ἐπιβολιύοήα, τάδε µηχαιασθαι τῶν λίθων 
Τε Πως {πἱδ[ε πιαςμΙπαϊυπα: πηπι ἱαρί-α (πάσθαι λα ἐξαίρετο είαι ὃ τὸ τοί αν 
ἀϊδις ἵτα Πτιχῖσ[ο τἳ ε ραπσιθ Εαεῖε εχἰπΙ “αρασκενλ” α. 1, ον κα ος 1 ος πη 
4 ἀποῦῃς νΙτῖςδ, οΙαπ1 αΌ Ίππο Ροδίεῖς εάῑ- δίως πα ας κο νο ώωκανσέ ο. 

Ώςιο αρ{ο]αῖο, {εδεία Ι1Π ϱο Ρρεοιπῖαπι Τ6- σθη τὸ οἴκημα., τὸν μέγβασιλΊᾳ, ησανρίσαι τὰ χρημα» 

ΓΡο[α]δ[ε:. Ιπιετίοξίο «εππροτα, Πταξέοτεπα Ἱ- τα ἐν αὐτῷ' χβόγΩ δε περήόντος, Το οἰκοδόµον περι τε 

Ίου μπι εδίεῖ οἶτσα νΙτῷ Ἠπεπι, Υοςανίε σλευτὸν τᾶ βί ἐόντα, ἀνακαλέσασθαι τες παιθδαξ εἰ». 
84 [6 Π]ο8, η8ΐῃ τς μις εταΏῖ, ας παι- γαι φὰρ αὐτῷ δύο) τέτάοι δὲ ᾠπηγήσασθαι», ὠέκ, 

ταρίος {ςμλκα ὔτο ιν ».ΝΕ ϱοριοτα να. γω προορέων, ὅχως βίον ἄφθονο ἔχωσι, τεχγάσαιτο δξμπι Παδετεπες. αἴτα αβιπι βαἱρία ἵπ αἰβσαα- ο ἠμέωντλι ησαυρὸν τ βασιλήος:σαφέως ὃ αὐτοι- 
ἆο τερῖς (παβμκο» ἀεπίφας Ρίαπο οπιπία ας ολ μλο μηνα το ὁαν ον κο κι. 

ἵς οχρο[ήρί6, ασ Ῥετιπετεπῖ αἆ Ἱαριάειτι σι σπώτα εξηγήσάμεο τὰ στερὶ πὸν ἐξαίρεσυ τε λί» 
185 ΕΧΡΟ η 2 4 Ὦ . ) ᾿ ς η ο» ν΄ ο «φκοο οδρὲ εγώ} σν να οδὰ διά ει ασ 

οχϊπιαπά μπα». εἴλαϊη ἀθάϊδ[ο ππεη/ατας εἶὰς αεβοῦᾶ» 9ᾷναι τὰ µέτρα αὐτᾶ, λέγοτα ὦ, ταύτα ἀφυ» 

ἀἰκ]ίε, 1ο ας οὐ[ετναΏῖες, Τθρί ΡεοιΙ- . λάσσοντερ, ταμίας. βασιληος χρημάτων ἔσοται' καὶ 

πίαγαπι «υβ[ίογες ος,  Ῥαΐτε γίτα ΓηΠέῖο, τὸν μὲν τελεύ]ησαι Τὸν βίο, τες δὲ παϊδας αὐτᾶ εκ ἐς 
-Ἠαιὰ ἵπ Ἰοπδα1η Βίος Γεπα ἀῑδιω]Ιδίε; ποξη πι μακρὺν ἔθγω ἔχεσθαι 3 ἐπελθόγτᾶς δὲ ἐπὶτὰ βασι- 

ξ . ος δι χε λνουτά ασ 
ο ασ ὰ ο ας μή ο λα νυκτὸσᾳ Καὶ Τόν λίθο ἐπὶ τῷ οἰκοδομηματι ἄν» 

3 / ων) / Ἡ ο ος ανν ὧν 

οΠημ](πιαμ6 ροσυπίῶ οχι]δίθ, . Όση αμεση» ο ρόνος μιδνς τινηήν ος θαι Ματ ΧΜ Η ᾖθλς 
τοχ {οτιο αρειμίσίοι οϊβεῖωτα γήάαιοίαμε λὰ ἐξθείκασθαι ὠς ὃι τυχευ Τον βασιλ]ςι ιών 

τα Μ. 1. Βρε οἳα 1εβῦ. «4γεδι ὃὰ, ποιήσωνται νυ]σο. ἵΜοχ ἐμὸὶ αἲτε δοκέει ἀεΠάετατᾶτ ἵα ζ”. ἀνοῦ. 7 Ἡ- 
Φαιςίου «49., Παρα Ἡφαισήζου Ἐβά. Ππε]ίμ5. Ῥωψίνητον «ἄνεῦ. }’. τεβεπι νοσαπίτ. ο δ ἀγεῦιο ἐείκοδί νιρο: 

ιν α ΗΜ. 49. ν οι Ίῃ αἡΐς βορέν. ε μας αμ. οτα ο ρὰιν δμίας φόρος ας ο μον ω | 

ποιεῦσι, τὸν δὲ πρὸς ότου, χειω. καλεύμενον. Ι Ἠαες {ερίεπι ποὮ 1εβιηί 4γοδ. ἔ Ρα, 6 Ἔτιγραφεντων τει 
Σινά. Βαγίς μη, Α οι 4), νήματα ἄερεεας ορ, ή: «ρξ. Ρα Οἰκονομέεσθαι 4).ὔ. 
Ἰήπ. ἰ Ἐπελέσθη ἄτεῦ, 71ο, ἆ Ἱιρορῶν Ῥασ[ι-49δ. «γεδ.ν πιαῖει 1 Εκ[ορεῖς αι. αὰ Ποπ. Ρ. 1ο; ὃδι 

4. Ρας: «εί. Κεη. ΠΆΙΡΟ δἹερῦ», μακρὴν «4. 77. 4γοδ. ρατυπιτείεὔτ, ος 8η Ἰ]μά νε]. 4 Ἐλθόνξας 4γοζΗΙ, 

πω ο ος 

εει Εμγίρίᾶες ο ἵη Ἠε]επα ν. 99.49. Οπε Ἠαδαῖ Ἐι-- 
πρίάθα (παή]ὰθ ατραπιεΏτί άγαδο Τν. ρ. 979. Δ. {ιήρίοος 
ᾳ ἀδρετάϊτο ἁπαπιατο τερεείτα. Βωρίάὴ ΠμάΙοβςβπιο 
(«)ῇβρο ῬΗΙ]οίορᾗο ποῃ ἀἱδρ]οιῖ Ίδια Ταἴΐο., ομίμς 6 
1 πτ. ἀε Ώή5, νετοα οὐαεάαπῃ εκµήρεῖ Ρήμανεῦ. ἳ. Ἡ. 
Ῥ. 1949. Β. Ποιαίπες 1μρίτες Ιδίε (απ {αοΐεραῖ, αἴιαη- 
τι Αρριϊ 1ῆμς σαθοὶ Πα, αµα6, (είο τεριο Ν. Δ.Σ, 
ς. 6, πα! ἐπφ]έο γευζυή[εαί [:π1εγ , αἰἰαη]ζε εἶας- 
{5η ἐπ 1ε]αη ομεαὲ, ο1ζο {ελα ΗΕ 1Η ἱή ευη βεγοί- 
1103 ἐ44 (σε 1Ηε Ίπα]ε ΠΠΠ6 111Γεχαή οὐπυελαυ. 

9ο. Πέντε καὶ εἴκοσι πήχεων] ος παα]αῖ » πο 1ρπαγή5 
οξτασπι α. {σὰ ειν οὐ Ίεσ6ς, ἐείκοσι εε]εὈτατί. 
εευΤτεί τ, του. τ9ῇ. 175. Ἰηνιῖς 0οἆᾱ, οΡυ119. Αἲ 

Ίος Ῥειηυαπ Ίενο. . Ῥτοτεῖ; τερῖς {ηςςςδίοτ «Ιφήργο 
Κερζίς 1. 65. αμά]τε, Κζαηοε, ῇ Ἰήαγιῥανὴ να]θαῖ 
ορίπΙο» ΤαεΙέ0 ΑΠΠ. π. 6ο. ΨΕΓΙ ᾳπλα 4ε Ἑ παπής 
Ἰαοίχης αἳ εἴιδ Ρες ΔΒήσαπι Αβαπιαμα οχροά {οπίου 
εεαὈ]αεῖς Ιπάς ΠπαπΗ 118 1α Βαπυρβηΐταπι ποπ αυαάταηε, 
ἵη δε/[οβγύ οΡΏΠΙΕ» αμεπι 4ὐοφιε 1. ο ιο 

}αΐεβης οἲ ἴπο. Ρεγ]σοπίως Οία. ΑΕβγρι,Ο.χνπ.ρ. 
48. οοπίθοσγµπῖ,. ιο πίσσα ία Ἐλαπιρβη]εί πηι- 
αοζα ες {ορτοίς οΓΕΙΟΠΕΠΙ (7οΠου. ρταεσ]ατς Ἡ]α- 
αν ο Μπο μα σιαὸ μπρος 
35. Τῶν ὕσερον ἐπισραφέντων]. Ψ1άε]ιοεί τὴν ἀρὴν ας 

Μὸ σκήπτρο, Που π, 149. Ἐν, αὐίεπα εστερΗ Ώος 1η 
Υοτοο Ἀάπδ, (ης 4ο). 411Χ. αἳ Ῥαε/., ππαῖοτε ἵῃ Ἰθιὰό 
ἴοτεπε, 1 ἐπιβροθθέντων οὐτυ]ἱκίεητ, ααεπιαάπιοδυπί 
το {ο Λάῑοῑοι. επΙπι. Αοβεγ. ρορυ]α υπ. {αποτυπι αχ 
Πιαιμά1ήΕς Ίῃ Ῥακβν]α Ἠης πιοδ μα. αὑ απο µατη {0” 
Ἐν ο ος {υβαιῦ. ἵῃ ΕΠοιβεῇ, Ῥ. 

σἡτέ ο ες κα κιτ ξς ιά μας 

4τ, Ἔνα ἐξα[ρεῖον] Ἠπης σοτηαὶ [οχτακία ροΐεηῖε Ο2ᾳ- 
γα πρυά Φοδο]. ἄγὴβορό, αά -  Ν, 4οθ. υδἱ «ἴσα- 

/ , { 

αυ. Ὠἱοάοτο 'Ῥέμφιο ἀϊδις. ο 

ο σαοῖς τανίοι περιπεσὰν΄Αγαμήδης ἁναιρεῖταιν ολα τη 

μοι] οἱ Τ}οβῥοπίμς {η Πε ταμιεῖον χρυσοῦ κατεσκεύῶ- 
σον Αὐνείᾳ. ᾧ κατἀλείψαντες ἁρμὸν λίθου. {οἨρβεταῖηΕ 
ἐν ᾧ καταλείψαντες ἀνάρμοςον λίθο, νυκτὸς εἰσιόντέο ἕ- 
κλεπτον τῶν χρημάτων» η ὀνάρμοδον ἀἰκετίτ Ἱαρίάετι Πδ48 
ο0άΡ ΟΠΗ οτὸν ἐξαρετον ῥήϊδίως Ηεγοβοε/» Ψεὶ εὐεξαί- 
ῥετονο ἵπ θλάεπι Ἠϊδίοιία Ραμ[αη. κ, Ῥ. 755. ἐποίόαν 

Όυαα πατταπτας αριά ππτυππαα Επ ήπια 1ος (η υΠῖ-. 
νοτηπι {αου]αο Ἠετοάοϊεαε ἆε λε[αυτο ἘΠαπιρῄηίἰ 5 

» οὗ ορον Γοχᾷϊάς ο. 
ΨαξΑς οὐ βασιλεὺς ἀλλ᾽ οἰκοόμος ἀγαθὸς απάϊεΡαιξ. Ἐκ 
Πεγούοίο νιάεηταχ α Οτλθέμ]ο αμοάαπῃ τερεβίτα αἴαμε 
ἵπ Αραπιεάσπ Ττορλοπίωπιαῖε ἐταηε]αία, 6 αῑο {μα Ίται- 
{ετίπῖ «ῥατας εἴ ρα «Η1 μα] Ώλβεητς αο 

1! ραμ]ο Ῥοδῖ τὸ µέτρα 1 

: ἐνταῦθα τῶν λίθων εἶναι ἕνα σφίσιν ὀφαιρεῖν κατὰ τὸ ἐκτόςε 

κα 

υ{οήεας:. ὀή/ήγμτιεηία Εἱ1ς ρᾶ- 
τε Ῥτοδαδίμτοι ἀθάῑε» απίρης ]αρῖς {6 ροτιεήε ο: 
τοιῖς Ιητατροπί, Ἡὲ οοαρπεηταζς ρσις -α 

70 ᾷὰ ὢ 

ή 

ψ. 3 
γὰς --- πε τὸ ἀγγήϊία --- οἨδαίο 6φαταεῖς Ὠαοᾶαὶ 
αὐὶ Ίπ Ἐάς ἀθρεραι εχι] ας Ἱερετίπῃ ΡΓΟ: ἔμ 
παγίδας ἔςήσεν.. Ῥαμ[αμίσε Ηγτίευ ἵσηση ὑπὲρ τ' σ4 
Φείων πάνας, Εντυπα αζετάπα Ηοησά. τῇ πάγ. κ ος 
ἐνέχεσθοι Αραπιεάεα Ῥαμ[ζη]αε ὁ δεσµὸς Ματέο ορ 

οἱ ΡοϊματΏηί ὥρμοερα. Οποά {οποίες ε Ἡ 

9 . 

5 
: μ 

τεροπή: αἱρεῖται, Ταπάεπι οὗ επι επι ΗΠΑ βίο Ότο. 200, τα άοΠοπι αριά. Ῥαυψ/αμ]ά1ι το ος νά, αἴνημς Ἰλπαμοαᾶϊ {γμισὶς επρυς απο τος  Τή γοὶ. 5Ο. Δοῦναι τὸ μέτρα αὐτοῦ] 1η 3: τ/ 0ο - ῇ «ιν οἱ, ὃ µέτρα Ίτ πὰ τεκμήριώ ᾖνε να, ϱ. 64ο, οοπνοιυπς τὸ μια 
ἐν]. οἳι Ἱαρ]άίς ποτᾶς. . Ίνοη αοίζος» πορθείο βμ][ον 
δν ημάως ας ᾖχακίοπος αχοπιη 5 Ἱαρίά!ε ἱπάοἱεμή, (εω(η» ο Μπα ασια ὃ αμα αμ άνηκε, 

ορμή μαπανὴ Ιππϊ, Ίσα μέτρα ῥᾳλάσοὴς Ἰπ Οβου]σ 1 

κ 
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υμήτης τὸ περιεό]ος παιδόε, καὶ πολλὰ τ ευπῃ ἰ μες 
των ὃν, έπειθε, ἐπί]εχνήσασθαιτοιάδε μυ” ὄνς κα]ασκευ-οΟΙῃβτιξΕΙ9 αΠηῖς πτγος νΙΏο ΡΙΕΠΟΣ προ 

Ὅττ6ο. Πάνας προστάξαι ἐργάσασθαι] 5ΙπΗὶ ἵὰ παπχαξῖο- 
πε Ῥση[αμίας 1Χ να ϱ. 784. ἴσησιν οὖν ὑπὲρ τῶν ὄνγ- Ῥ. 

ο οσο Εμ 

τὸ οἴκημα η θωύμάσαι, ἰδόντα τῶι χρημάτων κατα- 

διᾷ τὰ αγγήία’ οὐχ ἔχειν δὲ ὂν τυα επαιτιάται, τῶν 

τε σημάντρων ἐύγτων σῶων., χαὶ τοῦ οἰκήματος ὃ κὲ- 

χλειμόα" ὦ 
ἑλέσσω Φαΐνοθαι τὰ χρήματα (τοὺς γὰρ κλέπτας 

οὐκ ἆ ἀγιέναι κεραϊζοντας ) ποῦσαί µιν τάδε" πάγας 

πρσάξαι ἐργάσασθαὶ, χαὶ ταύτα» περὶ τα αἲγγήΐα ἐν 

τοῖσι τά χρήματα ἐν, ὁ «σαι τῶ δὲ φωρῶ ὥσπερ 

οὗ τῷ προτοῦ χβό 
αὐτῶ., ἐπεὶ πιὸς τὸ ἄ)γος προσηλθε, ἰθέως τῇ πάγη 

ονέχεσθαι ὡς δὲ γνῶναι αὐτὸν ο) οἵῳ κακῷ Ἡν, ἰθέως 

χαλέεν τὸν ἀδελφιὸν, καὶ δηλοῦν αὐτῷ τα παρέόντα» 

καὶ κἐλεύευ τὴν ταχίση) ἐσδύγτα  ἓ ἁποτάμνευ αὐ- 

πι ο ΞἩ πόο 

Ἡ  Ὃ / ᾿ λ . . 4 

τοῦ τὴν κἐφαλήν’ ὕκως μὲ αὐτὸς ὀφθεὶς, καὶ γνωρισθεϊεζοεοπ/ρεξεις αρπίτικαμε αμἲς εσίευ» εῦ]ᾶ 
ον { 1 ο ο”. ο /ν. ο” / 

Ὁς εἴη, Ἡ προσαπολέσει καὶ ἐκένω" τῷ δε δύξαι ευ λὲ- 
; 1 .. / ον 4 7 

γε, καὶ ποῦσαί μυ πεισθντα Τταυτα' καὶ χαταβρμὀ- 
ὡ χ , { 3/ 9: / λ 

σαντα τόν λίθο, απιέναι ἐπ᾿ οἶκεὶ Φέρωτα ΤΙ) χε- 
Ν ο) ον ς « / ’ λ 

Φαλυν τε αδελφεοῦν ὡς δὲ ἡμέρη ἐγένετο. ἐσελθόντα τον 
ο» 

άν νο ο κ). Δ ώ Όσα 

ο ανά Ἡ ο / ο» ω οὁ/ : 

µα του Φάρος ο, τῇ πάγη ἄνευ της κεφὰλης εὐν' Τὸ 
Αν 2/ 2 λ ”/ ] 2 2 

οἳ οἴχημα, ἀσυὲς, καὶ οὔτε ἔσοδον, οὔτε ἔκδυσι οὖδε- 
κα ”/ 

͵ ο. , ο” 

μήν Κ έχω ἀπορεύιμνον δὲ µη, τάδε ποιήσαι του 
; 1 ανά νι 2 δν / . / 

Θωρός τὸν γέκυν κα τῇ τείχεός κα]ακρέμάσαι Φυλά- 

λ.χ ο ἔνλΚ.ς ή ο ο ναι : 

6 δὲ αὐτῷ καὶ δὲξ καὶ τρις αποίξαντι, Φει6Ορρουπία αρρατεραῖ, (παπι 

- αμ ᾿ ο» / 

νω ἑλθόντων, καὶ { ἐδύτος του ἑτέρεός 

1 Ουίος αταῖυσα ΕΙ αυτ] εοπιρί]αας, 4θΕΙΠΙ παρ .. 
εαΡΙΗ5 Ιχωησατας σαρίις αὓ ἔναῖτε. Φέρευ(ωσα ΕιαΙδε ν 

Ὅοςι αὖ οκεη 19 ομ/χο απ αΏατε Ειαῖοι τεΒΡΙΞ εἴ αμ[εί ο 

να[α Ῥεσυήίατη Ἱωπήπητα, ου[αρυἱσίε; Ἡ 

Παμηήσ[α οααεπῃ πβπισ]ατες, απαίη εἴ ΠΡ) 

να οἳ αἀϊβείαπι οὐ[ειαιτ θδίει. ΝΟ, 

ἴοπι Ίτετυτη ας ἴετίο αροτιεηῖ ππὸϊ βδΗδδς, 
ἔητος πο 4εῦπέ 

απε ἀῑπΠρετε) Ίος Γεε]δε: Ι441έΘ 

ἱπιροταν]σίς, εἴ 605 εἶτεα να[ὰ 1Π απ1ους Ρ 

ουπ]ς πεταπτ σοἱἱοσαδίε: Γηΐ65, (επ 

πι {ἀρεηοτὶ ἵαππροτε, απ νεηἰδεβς. 

αἶτοι εοζυπῃ Ῥεπείταης α γα5 τεζῖᾶ ΡέΠΙ 
[οι επι ΕαΙςί6 Ία4πεο ἵππεαας εἴ πε 

σηονῖτ αῑο 1π ΙΔΙΟ ἐ5[Εῖ» ΡσοΠΠΗ5 πα 

ψοσα»[α, αἳ ρτθ[εηΏς ςοπὀ οπής {19 εξ 
τοπ Γεοϊκ[ας Ἱπςβδίεηπα πε απαπῃ σε] 
Ἰπιορτεδ[ας ΩΠΡἱ σαριῖ αρ[εϊπάετεῖ, Π- 

μς νίταπι Ῥετάετοι, Οἱ αὐαπι {ας 

Ῥτοδε ἀΐσετε, Εταϊτεπι εἰ οὐ{εαεπῖεη 1 

οἷρ[ε: οἳ αἀαρταίο Ἱαρίάε ἀΟΠΙΗΤΠ «θή | 

η] οαρῖ αδροτίαηίεπ], γυὶ ἀῑεδ Ἡμ 

Ἱπρτοδ[απῃ Ιπςρά]βείαπη τερεπῃ εαραδο 
Ίααπεο ΠπΠ6. 

οἳ «οάϊβοίωπι {πεοταρταπη, ΠΙΙΗΠΙΒΙ 

Ἱηρτε[απι πεηιε εργεδ[απῃ μαῦσῃς. 

Ἡσετοι, Γαοϊεπάήιη Πατ]δίε, υε [4 

νετ 6 πιήτο [ιρεπάετει: ει[οδεδῦς 

αΡρο/[αἰ»{ε». 1ηδ[ος αι Πημεπι Ρ]ογαΠίε 
αλλα οί όμ ὃς. ίσ ; ) : α ο τρῇεῃ: 

Χῆς δὲ αὐτοῦ ' κατασφἠσωτα, ἐτείλασθαί σφισι, τονθο Ἡοραριο  πμαανέριίοης” εμ ο. : 

ἂν ἴθωνται ἁποκλαύσαντα, } κατοικτισάµένον, συλ- 

Ἀαβόντας ἄγευ πρὸς ἑωύτό' ἀνακρέμαμον δὲ τὸ νέ- 

χυος, τὸν μητέρα δενῶς Φέρευ) λόγες δὲ πρὸς τὸν πέ- 
ρώτα παΐϊδα ποιθυµένήν, προς-άσσιυ αὐτῳ» ὅτεῳ τρό- 

Ὕν σ ον ! ο ο.” ν 

πῶ δύναται μηχαιασθαι  θκῶὼς τοσωµα Τ8 αδελφεθβ 
. / ν ώ Ν / Λ ώ / ὃ λέει 

καταλύσας χομιε’ εί δὲ τοὐτῶν ἀμελήσει, θια7τει 
1. Ἡ Γρ ΝΑ τ. {.ν .» ο / 2 

ή αὐτὴν, ὡς ἐλθουσα “πρός το βασιλΊα., μηνύσει αὐτὸν 

ρω / εν Ἕνρον 9 5 Ὀ 

ἔχο]α τὰ χρήματα" ὡς δὲ χαλεπιὼς ς
 έλαμέ μα η 

χαὶ πολλὰ πρὸ αυτ» λε» 

ο . πο ς : ’ ”/ Δ θεῃ ἐπὶτῶ 

ασαμεοονν καὶ ασκοὺς πλησαντα οὐΒεσσι έναι 

/ .»ν νο ' κ 

φών, και επειτα ἐλαύνεν αὐτούς ς 

λάσσο]ας Ἡν Ρ τὸν χρμάμθο γέκυ, ἐπισωάσωτα
 των 

να αμοον γέκὺ | 
. 3 . λ ώ : φ ἀσκῶν δύο ἡ τρεῖς ποδεῶνας αὐτὸν λύω 1 απαμμθνε᾽ . 

« ασε ε ο μη κ) ώ, | ; : 

-ὼς δὲ 6ρρεε 0 οἴνος, ΤΗΝ κεφαλήν µὺ κόωτεσθαι μεγάλαθδιι πι οδ[ω, ἴαΠΙᾶπΙ Ποσοϊεπεετη 
ς 

βοῶήα , ὧς ἐκ ἔχο]α, περὸς οκοιον ὄνων πρῶτον τράπήιαι’ 
ματς ν κ αν ΑΜΡΑ Νε) ον 1 α πες δὲ Φυλάκες; ὥς ἰς /πολΏν ρεοτα Του ΟΙΥΟΥ συὴ]ρέ- 

σος κ εμη ο ορ χω 
Γον 1 ας α. 

 νυ]σο κατακεκλεισµένου. ΄ ο ᾽Αεὶ ἐλ. «περ. Ρογίς, 4. Β., }1η 
Ὠπέ σαι»ία Μ. Ρος. 41. 

ρε ὁ Προσοπολέσει «4γεῦ. ἵῃ απ] προσωπολεσῃ” ΤΙ κὠκεῖνον - ας ΄Ὥρος ἒὶ 
:ΜΗ. ιδ. Ρας. οἵα ο12ρύ., αῖ επι «44. ἀπόγοντα. 

εἳ πιατο, ὁ/ερῦ. Ψἱάς 1Π» 14. 
πειλέεν Ροβετίοσες ἀιο: αὐτῷ ΓΑ 
ΤΙΟΧ τὸν ὧσκὸν ῥήσυε. ἆ «4γεό. 7. αἰδ, αγ]. Α. 6 

είων ----πόγας.. δίς ΕΠΙΠΙ τοπο ππητατο ορογίερατ, εξ 
Ῥομε Απζηιώςα ην νετο Ί]α 4ε Αραπιεάε εἰ ΄ΓΓΟρΠο- 
πίσ αυεῖ]α αἲεο Ἠετοάοτεῖς τε[ροπάετ; Ὁξ εἶις Πτήση- 
31ο απίκήι ρταερι]είε΄ νάεαπτυσ, Ὁστιο Εσι[απίσε» 
ηὲ περα αενίτ»΄ Μο] ἀϊάίοπεπα εχρτερβτ.  Λάάε 

«Πο. ἵπ Οἱ Νάῦ.ν.δοδ. πο. Ὅκως μὸ αὐτὸς ------ προσαπολέσει] Ἠου πηε]ία», 

οοἷσι ὅως οἳ ὅπως ἵεα Ιπβιή» απαπιαΙαΠ1 σοστούχοπί ος. 
{παρε -α]ιά Ῥ]ασυΐτ» Πεμ ρου] Ἰπίοπίης: ος ς, Τσο, 
νρου, αυκὲ που αάβιππαπε» 100, Όατοες ΜΗςε]].ρ, 

9ὖ8. Μο τῷ δὲ δόξον “4γοῦ.} ΠΟΠ Ἱπρίοδυπη, Ἰη[οτία Ὁ τα, η δέ σῷι --- εἳ Πααιιεπίετ αρπά 41ος, ἓμ- 

4ος ΗΡΡΙ. ν. 1290. ἰδίᾳ δο]σών σόι τόδε, εἴ Πεγασ]ά. 
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28Η Απορεύμενόν δέ µιν, τάδε ποβῄσδι] Ἑπτατυπτ ΠΌτα- 
τῇ 4γοῦ. ος η... }ωισε ἵπ ῬιπεεΙρισα ΕΡΕΤΗΠΕ, 
Ίδαα αιιοᾶ 2ήμά οᾷ]ε, 1ά ας Ἠϊο {ς{Ε ΟΙΠ1 ὠπορέύμε- 
φον δέ µιν ταδε» τάδε -------, Ἰηπιῖε: Τερείζαπα επΙπα νο: 
ελουἱύπα» Ἡϊ Γαρεπογοτηχ. αἱεοτπι» ο0ςΔΠΙΟΠΕΠΙ ἆατε 
Ρουμίς -θλμς Ἀμηρίφεμια ἠπόρημαι τάδε» 3Ὀ 19η. δὲ6ν 

5/[ο]νεγεῖ αδροΓιατεῖαε: 1ά πεβββτι 

ς λ Ν } ” 

ὡς δὲ κατὰ Τὲς Φυ- 

το ᾱ Θωμάσαι -4γεῦ. ἔ. οἳ πΟΧ ἁπαιτιβσθαι, ἴμπι σημαντόρων ΡΙΙΟΧ. 

εν 6 Οἱοφία Ραε/. ἐνδιδοῦναι. Κα [ροχίῖ κερα(ζειν {ια ῦ. ΗοΙη. Ῥ. 364 93, 
γι, ῥημά,  Ἐσδύντος εδ, Ἠααᾶρτνε, αίτιο Ἰδόας οὐ ἠή, σης κ ημά., νν μα 

σης 
3 Μ. ᾗ Ἔνφοντε πορευόµενον «102. 

δε, τώδε Ίοι. 2ήπή, | Κατασῆσαι, ἐντείλωσθαί τέ σφι. τὸν «4γεδ. Σπα. 1 ΜΗ. ἐντ. σ' 
 Μηχανήσασύοι οἳ ΠαΕΙΠΙ χοµίσῃ «4γεῦ, ὔ. Ἡ 

ο Πεμ ΟΙΠΠΕΒ, ἐπελαμβάνετο νυ]ςο. 
Κε, ὄφαμμ. 14. 49. δ]οδίατος Βα9/. ἁρεμάμ 

22απο ριοάα μπι αἁβπη]ς ε»τ, Ψἱάς οἷις ΤΗΕ 

ποἩ. {ππι αι/ᾳς, τωπίσαίια πηπις 
. ἁ . Πο Λτεῥεμάεπά{ Ποῖίοπαπα Ἡ αι 

ἀἱδβππυ]επι » Ῥασπα αἄσοάο ΑΌθαά Ορ! 
οπηηία : ήτη τοῦ περιεόντος 

σ[ὰ 

Ῥοβιε ρ ῥιεύντος ποιδὸς οχ σἱο 

Ἱοναο  Τιδατιτ 
- (εππιοπὴς, Ε] πα Γροχαπείς: τώπα απτεπτ ὧν ή 
μμ... Ραδβνα ειπε ροϊοβαϊθ., ο) αοοτΦΗΗΣ η 

141. 

Ίαες ἴ2ηςο πιαρῖς, ααπι αἀ[ονετο, 

Ἰοπίσαπι {ροσίεπα. υἱεἶπιο: ἀείταχοτιίης 
πάς τ. 1 
Βεέϊστα Ἱαιιά ναϊηστΏης, Ποδεῶνας ὠσκῶν ο 
τας ῥεᾷε. θμηῖ Ἠ]ς ετ 1 οΓαςµ1Ο, αυσά τεβί ιο 
... τες Ιεήπι Επαάϊτας, πηάπι ρα Πα. 
“πηπμ]αε ραττες: ὃ τοῦ ἀσκοῦ πρρέψει. ε Λί4. Νεάσαπι ν. δν δα 
τωζιάδβπιμς Ῥρηή/, εοραγόμε Επιεπά. Υας 9) 

ᾷπα ἃ [ο ἀμσετεπῖ, 5δρεη/ο σαάᾶν 

ἵτεπι Ιπάΐρπε τυ]5ίε, αἰϊοφαπζαπι( 6 

αιἱ {πρετετας, ἵπιρετανίε αι αμεθώνας 

ἴἶοπς, πιασἠρασί- Ροδίεε, «οζρΏς [18 

ΠαιαΏ. {ὸ Τερεπι εδίο αάευτατῃ αἲ Εὐ! 

τοπάυπι, αιοά Ῥεσυπίας Παθετει. 05 
µαης απώπῃ Πας πια]τα νετυα {ας 
Ρετ[ααάετεῖ , αιοά Ί]α ειιπ ρΓὰΝ. 

ἴεραι, ἐπ (αἱ Τε Γη]ίε «ο 

{α: ει Ροδί(αίη αρεπάο α[ίπος ΙπΣ3. 
ἀες [μρευί «αἀανετὶς {ῑε, ατιταβΏ» 
1 Ίρουπι ἀποβις΄ ρισνε παπι 
Ῥεπάεηῖςδ» ετ απαπι νΙπητη Πιετεῖ, 

Ῥρυῖ ΠΡ. «βάεηπτεπα, νεµεπεηίε ο ᾳ 

αὁ 
Ῥήις αΏποτιπῃ 1. εοηγοατιςτεῖ, ων 
ατα πημ]έαπα Υ1ΠΙ Ώπετα ν]ὰετεΠῖ 

ὁ Μ. Ῥαε[, κειλεσµένον -4γοῦ. 7, 
ΕΠ. «44.5 Ἱπήτατας Βαη/αμίας ΙΧ 37" 4 

Ρας 41. 71.» ΝΗΙ6Ο εὐθέως 
5/ «49. Ῥοτίο τῷ δὲ δ6ξ. 

»ἔχρντα Ὃ αν δέ 
σι, ΠΙΟΧ ἐπικλαύσανσή, 1 

1. Ῥας/. 41. {ού 1 
2 "σον τὸν κεµαμ., Πο 4ΐγρῦ- 

Ί 9, - ' ' : ; 

58, Ὡς δὲ χαλεπῶς ἐλαμβάνετο] Τοι {οὐρᾶς 

Παπά τεομ/οτ, Ὀεπβδιν τὸν 
ήν η, 
Ὦι ἀοήνασᾶ 

αὐ]]ο. απῖς τὸν περιεύντα ποῖδα. Ομ υοποι 
Ῥτασίσγσα πῃάσΗς οσὰο εἴ Ἡἳ ιπῄ 

ας 

αγήπῃ οπ]ηίδΗ5 «οπίτα θυπά θες ΙΡ 

ο] 
3 
4 Δ 

ο κ. 

04. Ποδεῶνας αὐτὸν», λύειν ἀπαμμένους 

οο. 1ν» 98., αµας (γομουὴ; 

ο μοῖ, να δα, 
670. αχρ]ίσαητ, Ατ Ἠαες οσους” 



βρώ - 

κκ. 

κακο μμσμφσ στ 

τν αμ 

ο» Ἐν ς 

Τεερῖας ατάοχ {π ἀερτε]ιεπάσπάο, ΑΙῑα αβίς ἰαράστα Εμτίς, Ἑ ν 

τὶα[ό υπ να η νίαπη: ες ἷά αποά ε[βαίαπα 
Ἑε[ει Ἰασμ[ασίεπῖος οοπιροτίαςία. Ἰδίαπι Π- 
πηπ]ατα, Ἱτασιπάία οἴηπῖδης πηα]εάϊαὶδίε, αἲ- 
αἠαπῖο(ιθ Ῥοδῖ Ί σοπ{ο]απΗδΗς, ΠήχΙΡ[ε 
[6 πηήραϊαπα, ἐἳ αὖ Ιτα[εεπάο ἀεβρίε. Ταη- 

επι εχερῖς[ε α νῖα αΏπος αἴθιε τεραϊαν]κίε: 
αἳ απάπι Ῥ]ηία νεῖρα Ίπτειτ εος Πετεπῖ, εἴ 

«αιίάαπι [αςετο, ἀῑδίο Ποπιίπεπι Ιασεςίετεῖ, Πϊ 

ΤΕΕΒΡΕ, ΑΤΡΕεΑ 11 161 
ν΄. ς η 5 ος αμ” ο ας 

χίευ ἐς τὸν ὁδὺν, ἂ) γΐα έχοντας, 3 κάὶ τὸν ἐκιΕχΗ5 
3 ον δν 3 /. «ὃς  ἃ ../ λ - 

μένον οἱνοὺ συγκομίζευ 2 ἐν κέρδεῖ ποιευμένες᾽ τον δὲ δια» 
ο] 3 λ / : » . ᾿ δ 

λοιδορέεσθαι πασι;, ΕΥ προσ φοιεύμεο' παραμυθευμέ- 
ών λ ο γα ΐν, σα }. 

ἴνων δὲ αὐτὸν Ἡ Φυλάκων, χβόνῳπρηννεσθαι Ἱεροσπποιέε- 
ἡ β ε; Ψ ο. 3 ων ϱ δὲ 2 λ / Σ 

σθαι, καὶ ὃ ὑπ]εσθαι Της ὀΡΥΥΦ. Τέλος 9, ἐξελάσαι αὐ- 
ώ τν : ον το» αλ « ν ς λ ο) 

τὸν τοὺς ὄνες ἐκ. της οδόυν κάὶ κα]ασκευάζει. ὡς δελό- 
. ; ͵ ο ο. Χ ο» ’ 9 

γης τε π λείες ἐγγίνεσθαι» καὶ Τα καὶ σχῶψαί μή» 
. 119 ι ͵ , λ / : ἔ Φ : / ὦ 3 . ων 3 ο τω 

τ[απῃ οἱίσεται, «ἰοπασ[ο 1 απηπὴ εκ Ιτηδης, σχαὶ ἐς γέλὠτά - σσροαγἀ γέσθαι, ἐπίθουναι αυτοισιτώ 

Άιαιε οος 1]ϊς, ἠτ εταΠξ, ἀϊσομταδεηϊτες, Ροῖᾶ- 
τὸ ςοπ(Ώτηϊ5[α, Ῥγεπεπίαπῖες ΠοπΙπεπι ας 11- 
Ῥεπτες ατ {οεῦπι αἆ «οπιροϊαπάαπα ΠΙΠεΤεΙ: 
αἴηιε Ιδίηπῃ οὐ{εαπξάπα τεππαπ[!ς{ε, εἰ απΠπα 
Ίπτογ Ῥοταπάυπι σοπτες ασςῖρετετιτ», 1Π{αρεσ 
ἀοπαδίε α]απι Πἴτειῃ. 
ταπῖος οπ[]χοάος., αἀπιοάππι τεπια]σηῖο εδί[ε 
Ταΐΐο5, {οπηποαῦ6 οΡΡΓες/ος, 1ΡΙάσπη πβῖ Ῥο- 
τανεταπῖ οβάοτιαϊδία. Πταπα, αδΙ τπαἰέαπα Πο” 
δις εταῖ, ἴἵπηπς σοτρι5 [ταϊτῖς ἀῑς[ο]νΙσίε, εἲ 
ου[ζοάμτη πλα]ας ἀοχιτας ἵπ σοπΜπιε]ίαπι ἆ4θ- 

ο ἳ : Δ ο ὉἩ όν ν ὃν νλφ 

ο σκῶ ἴνα: τοὺς δὲ αὐτοῦ ὠσπερ εχω κατακλιθυταφ 
/ 

πίνευ διανοέεσθαι., καὶ ἐκεμοῦν παραλαμβώευ, καὶ χε- 

Ἀλύευ µετ᾽ ἑωύτῶ µείναντα συμπείνου᾿ Τοἱ δὲ πεισθηναί 

τε ἆ δη, καὶ καταμένα) ὥς δὲ μυ παρὰ τὴ πόσυ Φι- 

Ίτα {6 νίπο ἱησιιταί- 1ολοφβόνω ἠσπιάζο]ο Επιδου)α] αὗτοισι καὶ ἄλλον τῶν 

ἀσκών' δαψιλέῖ δὲ τῷ ποτῷ χρησαμένες τοὺς Φυλα» 

κής» ὑσερμεβυσθήναι καὶ κρατηθθτας ὑπὸ του ὕπνεν 
/ ἥ ο 3 ς ἃ νὰ : ἃ Ες ΄ 

αὐτοῦ θάπτερ ἔπὶνου Ε κα]ακόιμηθήναι. Το Φε» ὧρ πρό- 
ν [ο ον ο» τς Μ ρ 

σω 1ν τῆς νυχτὸς, τό, τε σῶμα Του ἄδέλφεου κἀταλυ- 
ὴ ο / Ὁ / / ο ΦΑΝ 

: : σα.χκαὶ τῶ Φυλάκών ἐπὶ λύμη ξ πάν]ων ἔυρησαι τὰ 
τα[ικία, οἳ αῄπος ΙΠροῄτο σαάανετε ἁ οσα} ὸ ολ Φ ον ζοβησαι 

γετίας ασ]ταδίε., εκεαυίππαιε Ἱππρετία τα” 
οφιῖ. Έεροπι, βὶ αἳ τεπαπείαταπι εδῖ {ηπί8 

ἷ : “ . ’ λ ἡ / ὃν Λέ } 

δεξιὰς Ἡ παρῄΐδας' επίθετα δὲ τὸν νέχυν ἐπὶ τοὺς οὐ. 
ολ αν θο  3 3 ατα ο» : πο 

ἀσελαύνει ἐπ' οἴκε, ἐπιτελέδαν]α τη µητρι τα προσ”- 

. / λ Ν : /.. κο σσ . / 3 

ςαἆανετ {πττερῖαπι, αςείρε εμςίε: εἲ απαῃ τα χθεντα”. Του δε [βασιλεὰ, ὧν οσο. : ἀπηγγέλθη του 
΄ . : Ί ΄ ’ α ν / π 

να]]οι ᾳποφποπιοᾶο {πνοπίτε φήπᾶπι εδ[Εῖ Ίδια Φωρὸς ὁ γέκυς ἐκκεκλεμμένος» δενὰ ποιεεν’ πάντως οἳ 
ταςΠ]παϊδ», Ίος Εεεῖδε, αποά αρυά ππε ζὰ-οοβελόμ 
τει Πάε: Β]απι {παπι ἀοππῖ Ρτο[ΗταΙδ{ε, 115- 
{ωπι οπιπθ» ΙΠΦΠΓΕΓΕΠΤΕΥ εχο]ρείε: {64 ΡτΙ15- 

τ-υ , . »λ--ς ον / ς 

ενοΥ εὑρεθηναι ὅσιε κοτε εἴή ο ταυτα μηχανῶμε- 
/ / » λ λ 2 1 (ς ΔΝ 5 . 

ο, ποιῆσα| μι τάδε, ἐμοὶ με οὐ πισά ἳ τη 2υγα” 
/ απ ε Γωο ον / -ν 5 ’ ν 

οσα ὄοἰμδῆς . βρεις: αὰ: Ἡρ ἀῑσαπαντη τέρα, τὴν ἑωύτοῦ κατίσαι επ οἰκήματος» ΘΤειλάμοωον 
. . , 

θήἁπαπι η. υΊτα οσ[ει αξταπι α {5 {οἱεγεῖς- 

ᾖπιαπι ασ {εο]εβΙςβππαπαι: εἰ αι παττατες 

ας ο ρα 

πάν]ας τε ὑμοίως προσθέκεσθαι καὶ πρὺ συγγεγέσθα!» 
ἀἰαγλάζεν λέγὲν αὐτῇ ὃν τι δι ο, τῷ Εἰῷ ἔργασ-α] 

απ εἶτεα Εατοπῃ αξία εβ[ΕΠῖ, ΕΗΤΠ οοππρτε.οδαὐτῷ σοφώτατο καὶ ἀνοσιώτατο) ὃς ο, ἂν 1 ἀπνηγή- 

Πεπάσταε, ποιςε εχίτε Ρεγπήετετεῦ. (Θὔππα 

Ίτααπο Ἠ]α Ῥαϊς Ἱπρεῃα {ασεταῖ , {ΠΤεΠ1, 

αυάπη αὐθϊςίει ααπιοῦτεπι Ιδία Πετεπῖ, ἃς 
ψε]]οι {πρειατα νετ[ατία Τερεπῃ, πος εβιδίε: 
χθορπιῖς πποτῖαϊ απηρυταίαϊη οκ ἨΠιεο Π18- 

δή]αι τὰ περὶ τὸν φῶρα γέγενημένα ; τοῦτο συλλαμβά» 
νε, καὶ μ! απιεναι Ἰξωὶ ὥς δὲ τὸν παιδοι πτοιέευ τὰ. ἐκ, 
τὸ πατρὸό προσταχθεί]α οΤὸν Φῶρα πυθόμεῖοι Ἱ ἐἴγεκα 

ταῦτα ἐπρήσσί]ο, βΕληβέντα "πολύ]ροσίη τᾶ βασιληος 
/ κος δα Ας ων 3 

παπι [18 Ρα]μο Εετοητεπι ἰδ[ε, αἴπα Ἰηρῖβε ο“ ρΥΩεσθαί, πι τάδε γέκροῦ σρυσφάτε ασ όαμόϊ- 

{πι αἲ Ἠ]απι Τερῖς, απ μπι ΙΠἱεΓΓΟΡαἴΙ5 65- 
4 αοις λ λ ρω }/ ο. ος . 4Φ) 

τα ϱν τω ὠμῳτη χειρα ια] αυτο έχοί]α αυτη υπο 
« : σε μπακ ο ορ. οὶ ΚΑ 

{οι οπάεπι οιῶ εαίεῃ, επαΠΑΡίε, Ίος {6 τῷ ιματιῷ ἐσελθόντα 9ὲπ ᾱὲ τὸ βασιληος την Ὕυγα- 
. .» 

. - 3 : ”/ : ἀ 

{εε]εβακβππαπα. Ρετρείταδίε» ααοά {αιτίς Ίπ τέρα χα] εἰρτῶμεον τάπερ καὶ οἱ ἀλλοι, ασηγησά- 

τηθς 

"-α (ορυ]απι οἳ οἶνον Ώσπ Ἱ6ριε «4902, 

θα] 

7 4. Λε. Ῥαε/ί Μ. οἵα έ6ρδε, α]ς ὑή]σγέσθαι νίᾶ. ἀ/σησυ. 

ὃ Προσρφεἴν «γεδ. 7 πρσαγαγἐσθσι Ῥας/[ίομ. οτί }άά. προωγαγέσθαι 1134: 4... Εὐπι ἐπιδοῦνωι αὐτοῖσι τῶν ὠσκῶν 

ἔνώ Ραε/. άπ. 7. «4γοῦ., ἐπιδ. σφι τ. ὥσκ, ἕνα ἀὐτοῖσι πή. {. ἡμώ.. {σαποτ Ῥτίοτες. ΡΙµ. ἃε ΝΤαΠβη. Ῥ. 866. Ο. 

Ώπες παάμοῖε, πεαε αἀνοτας Ιηταυρτςδ. 

κλύσαι Ῥειροταῖη.  ϱ Όσοςι ζ/πά. 
τηηεθς τὸν, [εὰ τήνδε ή. Ῥατ[. 4ΐτή. 

Λείη. 

5. Ἐπιδοῦναι αὐτοῖσι τῶν ὠσκῶν ἕνα] Ῥεπὰ πὶοπήπ! 
ἀγάξιὼ σφεων αὐτῶν Το 79.3 Πίο Ίοσι15 αΠαπῃ {ε[Πεπι ρο- 
(η]ατ, Προαγανέσθαι 1Π 68 {επαάατυπα ἀῑδεοτά]α ροΏι18 
Ἠαρειταή. Ραυ/αηίαν ΙΧ. 5. καθελήὼν δὲ ἐς διαφορὼν προή- 
πόη. εἵ Ο. ὃ, προήχθησών ποτε ὑπὸ µέθης ἐς ὕβρῳ» {π6ερς- 
ας αας, Ίυπρε Υπ. Ποπιοιί Ο, οτι Ῥομί Ῥαισα «4641 
1η καὶ ἔπὶίδ. αὐτοῖσι καὶ ἄλλόν τῶν ἀσκῶν. 1385 πιάηθ 
Ῥτοιοζυπῃ πάπο» Παπά {ρτεν]. Ἰάετι, «4άμπι ἵαππει 
Ῥριαείεειητος» νι ἀοέηκβπιϊ ΟοΥΗ. 4 Ῥαψτυ, Ικείδ- 
Κἷμν ας «4γε(οδ] ο εοηιαξιαπἆο ἁῑνιπαταπῖ. 
16. Τῶν φΦυλάκων ἐπὶ λύμῃ ---- Συρῆσαι] δὶς ἐπὶ λόμή, 
εοπλιµπε]]αε ἐπηε]α ΤΠ. 14. 6 οῤῥος]. Ἠ]εδὶ. Υ. 1501. 
Φηηί]επῃ Ιβρποπαίπ]απι Ἱεσατῖς γασῖς Ώαν]άἰς ΙΠπρο/Η1ξ Απι- 
πποπίαταπὴ τερυ]η5 ΟΠαπιή Ῥε]]οφιία οσσαβοποπί ἀθάῑς 
Ἡ. ΘαπιΠε]. 1ο. 4. Ώυταῖ 1η Ἠαης ααΓαῖοΠι ἄριά Αταῦες 
ει Έτος οοπιπ]ε]ο[ή ροεῃας οἳ Ἰπ]ήαο σοπις, 
αὖἲο αὖξ Ῥατδα να] τας αὖἲ εχ η ταβίταν. Ός Αγαρὶ- 
αν ἴα[ίοιη {ούο 4Ρῤῤῥαγαίη ΜΗ. Ὀγπαῇ.τκ. Ῥ.τβό.Σ 

ο ος εχροπίξ {/Η. Βια]ζμς αἆ 
τν Ὄγσ, Όψεις Ὁ. 19. 

σης, ζωτίσαι ἐπ᾽ οἰκήμωτος] Πῖς εἴ 6. 126. οιταπτεπί 
/ ος ην, εογηρῖς {.. ο Ου{. Οµε. 6. Ἡ. νά, ΔΠΙπΙ, 1ῃ 
ἄἩ ο νὰ 177. Ῥαερεμυπίετο Ῥεσσαταπῖ Ιπίοιρέετες 

6- Τρ) γε]ητ ἵη ΟΠαιπΠάςο ΛΡαοηῖς Τ. τς Ῥ. 
165. Ὀ. {[αεὶ Όν. ν.ρ. 8. τς. αὈὶ χαῤζσο ἕν ον) ὦπὸ αοῦ σα αρ 905 15. 01 κανήςο ἐν οκήματι οἳ 
' η τς ο ἀνίσωται τεβὰΙπτΗΙ αΌ Ἱπτετρτετα Ρ. 
ος ες 6 εἄσηιο ο]εερε[ή: ἵπ Ποπ ΟΖΥΥ. 

Ἑ, Χῑα Ῥ. 494: Ἰ”. ετ 05, νΠ. ϱ, τ27.ΤΏ. ρα] ἎὮ- 
ο Πο Εεταῖ οἰκημά κο ας τα ΤΙΕΠ οΙκήμοτων ῥυπαρῶν" τ ο. (μον 

ζων αρ. «4δεῆ. Ν. Ρ. 59ο. Ὁ, ο μακένως . 4ΐῤεη ὑσπππν λε οἴκημοι ποργικὸν ἀῑΧίτ Ιπῖες- 

{ Δε 7. οῖ αἳ «4ήοδ. Φιλοφρόνως αὈεςῖ. 

Ῥρνίς. Δι Ο, οἶἶπι «44. αὐτοῖσι τῶν ὠσκῶν 1., νηἱΡΟ καὶ ἄλλων τῶν ἆσκ. 
ὃ Ποαριὰς «γεζ. ἔ’., {αἴῖτα ἐπελαύνειν οή). 

. ]᾽Απηγήσεται «4γεῦ. 
Λά4, Ἱρόσφατον Ἠῖπς εχρ]ίσαι {αῤα(ῦ. ἵπ Ἠοπι. ρ. 5648. 1ο. 

ε Ῥαε/. 49δ. 4γοῦ. 17. 
Ἠ Κοιμθῆναι «γε. 7: 401 ΠΠΟΚ κατα- 

{ ̓ Αχηνγέλη επ. ᾗἆ Ο- 

. ΜΗ. Ραη/. 7 τοῦ. 4πδ.ν ἐς τοῦ «44. Ρατῇ. 8. 

Ότθς Πχοςῦ. χνΙ, 94. ἵπ Ογίσεπὲ ο. (ή. 1, Ῥ. 59. {αα]- 
Ρεπάιπι Ρίο» ἀπὸ οἰκήματος αὐτὸν μετήγαγεν, ἀε]εῖα 

ψοσα πΙμΗ1ἰ ἐτείού, Πάτα 6 σέγους Υε] τέγους, 4ὐ σπα νο”. 

σοι αά{σήίρεσιαπε ο 1, Π, Ρ. 152. Ίουυπι (εηίαταηῖ 

Λοῤεγε]]ως, Ἰάεησα. οἳ Παυΐήμε: τεσεητιοσίρα5 τὸ οἴκη- 

ἁά Ῥαθβπι τένος ἀῑαῖτα νε] σέγος' 4ε ριε{ο οὐ]α8 α5{εῖ. 

ἹπτοτγοραίΗς /ἱαφεπες» Ἀςεῖρο πα 'Τεγεάτηο ἔφη. 
11. ντ. 61. | ΥΔΙΟΚΕΝέ 

90, Κωτίσαι ἐπ᾽ οχήματος] Ἐκ Ζα]πε Τατϊπὶς ο]: 
οροιίηεταῖ ᾖ αραματί» η Ο. τού.» π0ἱ ρατ εἴδάεπα 
Ιρ5 8, ποϊατας α 1ο. Ταγ/0Υ αἆ Ναι, ΦαΠάνισεπίε Ρ. 

5ο. έϊ ρηἀέήι α Τ0. α1εό. ΟεΠ{] αὐτέπι «4πιμῃ αἲ- 
αὖς α]ϊοτήπῃ τὸν {1ῇσείε» πεα ια ασσθδΠοπῖς ΙΠοΙΕΠΙΕΠ” 

το ος /ε(. Ιπάϊρετα. ο τον εν 
9ο. ᾽Αποζμμώστα ἐν τῷ ὤμῳ τὴν χεῖρα] Ῥο[μ]απί Εν 

οᾷίπεπι {επρᾶ Οσά4,: χεὶρ Ρίο Ὀάσμίο ΡοπΙτή» 
Ἠιήθίο ἵπ οχεπἰος ἁἱρίτος Ροιτεξτο» Πεμ βρή ον 
“10411 ος Ὀτονί ρο»ί.. Απιρηις εδῖ» Πεανς αΠεπαπα» ον 
Ίηοῃ» ἄς Θογίματπι οτιἁε]ίους υἰδίπς τῶν 
νο δεξιοὺς ὤμους πάντας ἀποταμόντες οὂν τῆσι χερσὶ 
εΧ1.1ν.ό», τα μή δη, 
3, Ὡς τοῦ βασιλήος τὴν ἠυγατέρα] ο οσο ζ η 
Μίὸ (οσπιύ]απι, α1ἱθί [οτιαίς. {πῤφἝινς ρ Α ην 
5 ὦς παραπλή) ὄνήωπον εἰσελίὸν τόκο ο. πααν 
ΧνΠ1. 8, 4. [μάσεί ἐισίάσι ὧς Τ99 να ον 4 πε στ κα, 
1. οῦ, πι Βεηρ]εγί ορ ος | σγοπου, φᾶ 
πο τς. Ἐσέλθόντα δὲ ἐν τοῦ μασ. την ἕυγώτέρα το Ποπῖ. 
Μὰ οἰεη δα, αὐοὰ ο ΠΠΙ{ Πιὰρις οὔ[σοεπιαα ν]άθα” 
πιεί Ἰαμάατα ΠΟΠ ΡΟΡ{ΗΠΑ. ος [ή οσεας Ροἡθή 

. αιἰ αν» 34, ερ τούτους εἰσῆλθε μετὼ τοῦ βασιλδῶς., 
υις ᾳ ο ᾿ Χ. α 4ροὶ- 

[ζωη οἳ 7 Ραν/. 41δ., τ. χεῖρα ἐν τ. ὤμω ΜΗ. εἲ 
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μ..-ἕ-ἶ..- 

162 π ΕΤΗ ου σον ο 
«ᾷ ; 9 ᾿ ί ον 5 

σθαι ὡς ἀροσιώτατω μὸ η ἐργασμένου» ὅτε του ἀθελ” 
ντου ” ἴμπ ον» ο» ον μα ΄ ο. / 

φευ ο) το «)ησαυρῷ τοῦ (βασιληοέ ὑωο πα γής ἆλο)-35 

τος ἀποτάμοι τν κεφαλύν’ σοφώτατ ο δὲ, ότι τοὺς 

Φυλάκες χαταμεθύσας, 5 καταλύσειε τοῦ ἄδελΦφεου 

χρέµαμένε Τόν γέκυν" τὴν δὲ, ὡς ἠκεσέ; ἅπ τεσθαι αὐ- 
τοῦ" τον δὲ φῶρα ϐ τῷ σχότεϊ προτέναι αὐτὴ του γὲ- 

χροῦ τὴν χείρα τὴν δὲ, ἐπιλαβομένην ἔχεν, οµίζη- ΛΟἴοτεδ {ο ρτοτρµϊδία, ΠηΠΙετε ἀθ]αία. 

σαν αὐτοῦ ἐκείνω της χειὸς ἀγτέχεσθαι τὸν δὲ Φώρα. 
προέµεον ὃ αὐτὴ» οἵχεσθαι δὶὰ 9υρέων φεύγοτα” ὧς δὲ 

χαὶ ταῦτα ἐς τὸν βασιλέα Ὁ ἀγθείχθη, ἐκσεπληχθαι 
μὲν ἐπὶ τῇ πολυφροσύγη τε καὶ τόλμη τανθρώπε' τέ- 
Ἂος δὲ, δαπέµποτα ἐε πάσας τὰς ἆ πόλις,ἐέπαγ-ᾖ5 
κε / / λ ν / 
γέλλεσθαι ἄθειάν τε διδόντα, καὶ μεγάλα ὑπγοδεκόμε- 
--. ὁ ) ος εδ πα ἡ Ν ο / νου ἐλθόντι ε6 ὄψη τὴν ἐωυτοῦ. τον δὲ Φῶρα, πισεύσαν- 

α» ο Δ 9 ο ς / ο. 

Ίαν ἐλθεὼ πρὸς αὐτό' Ῥαμψίητο δὲ µεγάλως »)ωὺ- 
κο ὁ ε Ν " 1 

µάσαι, ὃ καί οἱ τὴ «)υγατέρα ταύτην συιχίσαι, ὡς 
τω . 3 9 οκή . ΄ 9 πι. ῇ 

πλεῖγα ἐπισαμέῳ ανθρώπων. Αἰγυπτίνς μὺν γὰς Ἡ5ολΒΥΡΙΙο5 απἰάεπῃ σειεής, ἠππο πό ος 
3/ / νοώ Δ λ ἄλλων προχεχρίσθαι, ἐκένο δὲ, Αἰγυστίωι. Μετὰ 

ν -» ”/ ου λ μι μμ) ο. «δὲ ταῦτα» ἕ ἔλεγον Τούτο τὸν βασιλήα ζαῦγ καταβῇ- 
΄ / 3 λ κε 3) / α” 

γα] χάτω ἐς τον οἱ Έλληνες ἀἴδην νομίζησι εἶναι, κα- 
κ / ομ ιν Χ ο 

Χιθι6 συγκυβεύω τη Δήμητρι καὶ τὰ με , ηΙκῶν αὖ. 
εν” ἁν τοι με ο ο. / / ἆ ν 1ῃέ 
τήν τὰ δὲ, ἐσσουσθαι ὑπ' αὐτής' καὶ µη Ἡ πάλησδιῖεταπα Γα]δ[ε τενεΓ[ιπῃ, πιάπιις 4 εδ 0 ο 
αφικέσθαι δῶρο ἔχοιτα παρ αὐτῆς χειρόμακ]ρο χρύ- 
σεο' ἀπὸ δὲ τής Ῥαμψηίτε καταβάσιος, ὧς πάλι 
ὠπίκετον ὁρτὴν δι ανάγευ Αἰγυπτίνς ἔφασαν., τὸν 
χα] ἐγω οἶδα ἔτι καὶ ἐς ἐμὲ ἐσιτελέοτας αὐτές' | οὗ 

/ ”/ απο / Ν ρα / ή ἀθτοι εἴτε δι ἄλλο τι, εἶτεδιὰ ταῦτα ὑρτάζῃσι, ἐ-ό 
ἑ ο) 

χω λέγω" Φάρος δὲ αὐτήμερον Κ ἐξυφήναντες οἱ ἱρέεν» 
κατ ὦ ἔλησαυ ἐγδο αὐτῶν µίτρή τοὺς ὀφαλμού», ᾱ- 
γαγόντες δέ 1 µη έχοωτα τὸ Φάρος ἐς οδὸν Φέρμσαυ ἐ» 
τ {ρ0Υ Δήμητρος» αὐτοὶ ἀπαλλάσσωται ὀπίσω" τὸ 

4 -ο- ο ω . ΑΔ ο. ΑΡΗ 

οἳ, ἱρέα τοῦτον καταδεδεµένο τοὺς ὀρθαλμοὺς» λέγθ-ὄδέιος Ἰαβεπτεπι αἶππε α Ρειη]η]ς Ιαρίς α 
σι ὑπὸ δύο λύκων ἄγεσθαι ἐ9 τὸ ἱρὸν τῆς Δήμητρος». 
ἄπέχον τής Ἡ ππόλιος εἶχοσι σαδί35’ καὶ αὖτις ὀπίσω 
ἐκ, τοῦ ἱροῦ ἀπάγεν μυ τοὺς λύχὰ» ἓο τωὺτὸ χωρίου. 
Τοῖσι μέν νυν υπ Αἰγυπί]ίων λεγομένοισι χράσθω ὅτιῳ 

τ ο» 

ο ον ωά αι ο» 5»... ν / 

γράφω, ἀθχηγετεύεν δὲ τῶ χάτω Αιγύπτιοι λεγασι 
6. να) κα. : Αλ σι ' 

Ρ Δήμητρα καὶ Διόνυσο: «πρώτοι δὲ καὶ 4 τόγδε τον 
λόγον Δἰγύπτιοί τ εἶσι οἱ εἰπόντες, ὧς ἀνθρώπα ψυ- 

ὧσ ο ἄλλο 

4 Καταλύσει 7 «τοῦ. ετ πρεμάμενον ουπι «41. ο Ῥαγίς, Β.; αάϊταπι ρτοραπῖ 1Η. 41ᾗ. Ρα. 25 Αὐτὴν 
ο ᾿Αννεϊχθαι 1. εἴ ΣΠ. ο Πόλιας Πάει.  ε,Οἱ καὶ μα, γοῦ., τἠπα Ἠὶό Ῥωμφίνητον, αἳ Πποχ.. {0 
ρε, Ππερ]εέτα Ἰοπίσα {ρεεῖαε» «4φεπ. ἐχίΤ. Τ. ΙΧ. Ρ. 41ο. Β. ϱ Φεμοὶ. Ῥαεβοπεί συντουλίζειν, Άνε συν 
κο) κεῖθι οΗπα «41. ὦ Πόλιν ἄνω ἅπ. 74]. πο. . ἡἵ Οὖ μὲν εἴγε διὰ ταῦτα ἐορτ. ἔ’. «4γοῦ. }αἡ]., οὐ 
δι» ταῦτα ὁρτ. Ρατβοη. ἵπ 1ο], ἵϊάεπι, {εά εἴτε, ἵπ ομΙ5 ππανρίπα οιπ]είαα-νοσσς: Ίαδει ἱΑ, ου. {11-ι 
ΒΑ. κ Ἐξυφάναντες 7: πωώ. { Οπίτι πο. ἔ. 1 Ἐταπι ου, Ἡ Σπα. ἄγοῦ. Ρας. {ῇ, απ. 
εἴ ἆπο ριίοΓας εἴκοσι' αὶ πόλεως είκοσι. ο ΔΌοαςι ἔ. «πει, ἴμπι Πῖς ἀκοῇ ψράφειν Εἲ ὑπ' ἑκάσου. ἵπ 7Μή. 
ἑκάσων. ϱρ ΙΗ. «49. Ραε/.  4γεῦ. ο Φ6βρδ., Δύμητρον Εάά, ᾖἆ Τοῦτο τὸν «πο, η, {ικ. θήΗ". 
οἳ οπήτίτης αῦ αἱ, ο Καταφήίναντορ Σπα. «4γεῦ, 

Αρολοάσγὴ τ» Α., 3. ἆς Ῥογ[σο ξισελθὼν εἰς τὸν βασιλέα, τως) σον ομρ]άππα ΠΟΠ τεα]ο, πο πρι 
«ξ εξ «πού. ἐ Δήμητρος τεςῖρίαϊ. ο ασι 

Ῥημ]ϊο Αροβεοῖο ες Ο]α ὃ Γιομα κἀποταήσπες αὰ λα ἔα- οἱ οὗ ἠδμδο, ἐν Αμϕιώίκω ἀπ ἃς η 
«ε ΟΙ. επι. να : ἜΓΠπεριπορἩ, ν. ο ΜΗ 

εἴ ῥ. ΄μοπε ΔέοΥ, Χνι, Λο. ἐισηλθον εἰς τὴν Λυδίαν 4 

4. Τὰ μὲν νικᾷν αὐτήν] Ὥαες εἴ νὶαῖπα, Ἰπδεπίοίε 

ἁ]ταᾶ ος[ο 1πάϊσαιδ» σα ΟΣΥΕΤΕΙΣ α/η]αι ϱἳ [σηςγίεεη, 
Ὅοἱ υἱοῖν/ος {η ήΙσαΊη ΘπΡΕΥΗ ο ον ΝΑ 

ολο ζαἱ μι πάλι ἀπικέσθαι ] Οσα {οτἱρβοτίε 1ῃ ρια6- 

«ῃς πὸν βασιλῆα ζωὸν καταβήαι ΚΑΤΩ. αμ]άΠΙ το- 
εἴρίπιμς αχ ᾖῇ59. πάλω ΑΝΩ ὠπικέσύμι» ΠΠ. πα το- Ῥτος οποσο Ο/μέης «{ήροιπιλέχαι Φγοτή. ΥΠ. Ρ' 
άεατ, Ἱπρεάϊπιοπ{ο «{42εησεης 6δῖ» ΝΟΘΕΠΙ περ]ίρεης: ἴᾳ- 
εεπῖ ετἶαπῃ («ηδάας αϊαο. Όυαε ΥΕΤΟ Ρο»ῖ ιν Ίῃ 

οὔ. οὗ μὲν εἴγε Ώνο εἶτε, διὼ ταῦτα ὁρτ., ΤΙΕΔΙΦ ηΟ- 
Εἰεέίς. {ρα στο δρ 
ὧν Πρτατίογυπη, πε(υΕ πιοτατί ὅπυπι 6Ο]. ἀεριιε- 
τ1Πί. . 

-. - 1 ψ 
Τὰ τοιαῦτα πιθανά ἔσι' ἐμοὶ δὲ παρὰ πάντα τὸν λὀ-7 

ερ | εν θ-ονας .. 

7ο υποχκειταίν ο ὅψι τὰ λεγόμθα υπ’ εκασῶν ἀχοή 

χὸ ἀθάνατός ἐσν τοῦ σώματος δὲ 3 κα]αφθίνουτος, ἐε;5]ε[σεπτε εοἴροτε {αδ]πάε 1η αμα απίριᾶ)»3 

ἹαετοΙσο. [ά οκ ιο),  1πά]σ] ρολά 
μάπα, ἵπ Ιο[ερΗί Ἐματαοποπι αοζοπηπποάατε ἕεηίαί ς Ώατ(απῖα, [ος ας ας ποπ νο 

Τηνοπῖς Ετιάϊεις Όση. ὁπαῤριαγ], ἵπ Βἱδειται, Ετα- Ππβα]ί οχίσπὰ : ο άῑε: Β/ή 
Πθαμσἴας ΠΕΡΕΣ ἀἰνι]ρατα ἀε ΡΠαταοπίριςς αἷσα ουσ [ης ἵη βακησῖς, ᾿ 
Ορίστε Ίπάετα» εβπαῦο νίπσετε νε] 40 1]]α νἱποί ΠΠ] πβοκόωσι», ἐφ᾽ ἱςοπέδων τανύουσαι 

καὶ αὐτῆμαρ ἐρύσαντο" {ο Ῥοδίτοπια» ἵπ 1έρῦ. 
ΥΔΤΟΚΕΝ. Τηηῃςα, εχρ]οψῖε Ἑένῤα; τς Ἐν ΙΡ ΝΕ τει 

α1ΤΕΥ αησ (ων ἵπ ΟηρρΩμ] Ῥετήπας, Ο. | 

εεγομει {1 αμάἴπηις Βῤεγεσγάοι γη ΕΙ ΗΗΣ 6ἱ 
1305606 ΛΥΠΗ ή ο (συ]. 1μ912{ 

Τι» Ἡ 4μο ἆε ΡΗΙΙοίορµο Ρίαηε ἀϊνετία, υεὶ Οω7οῦ4ς 
Ῥοσίπιομ Άγηε αραιταπείυπα οὗ Π{εταζας εβ5άεπῃ ΄ Ῥῖε αυριο, Πτα] Τα ίσης Ῥρτοβίάττ ΟΗΕ. αά 

Ό. χτ. Ἡτ πῦης εττο θἷής οτατῖο Π]ά μεσο, τοῖς 
κ νο ΨεΤΟ ΠΟΠ ἀπρίτο ἆε Ἱταπεροβίς αππαπμεπᾶ η 

ο 65. Ἔφ 1ὸν Δήμήηρος Ἰ Μος ἄεπιο τὸ {ρὸν τῇ Δήμγ Ίμη4 νειρὶ, οηϊροεται 4ᾳ ΡγτΠαβοίΑ Εὐφρβημή 

ολ κω Ίωπι οὐ αἶσι 

1 μαωράπης ει αν. α 1 το ος Απίπις κ 

| αποιτα]15 ρήπααπα ἁῑέτα αὓ ΛΕΡΥΡΙΗΗΣ. ΜΗ 

τΠπείαυτο τερῖς Ίαηυεο «αρίῖ εαρΏῖ απορια: 
{οἰετικβπηπι απτεπῃ, αποά ει[οδϊριδ 6 ῃ 
{αξΗς «αάανει {ταις {α[ρερῇ τε[οἰν]σίες 
Ίαπι, ααήπῃ πας αιάϊδ[ει, παπι 1Ώ ΠΗΠΕΙΟ 
Ιθοῖδ[ε: εἶαιια ΕΓ6πΏ 1Π. ΤΕΠΕΡΤΙ5 ΠΑΠΗΠΗ αν, 
ἴμῖ Ῥουτεσίδ[ε αὔαπι ππυ]ίες αΠΙΠῃ ΔΡΡΕ 
ἀῑδίοι, πιαπηπι {6 Πας Τεποτε Ταἴα » Ι5ΕΗΠ 

απαΙΏ ος ως τοπυπείαϊα Γης τερῖ, ΠΡΟ 
Ἱποιςῇς[ο ταπι α[ηαπα, ἴαπι ααάας1αῖῃ η 
πἱδ. Δά εχιτεπιαπι, ἀῑπιϊσᾳ Ρει οπΠθ" 
δες πυης]]ς, Τερετῃ εἀΙχὶδίε, πο Πο 
παπι {9ὰ αἴίαπι ππαρπα πΠΙπετα πιαπετε ο 
Τ6πι, Π 1Π «οη/ροξευΠη {ροής νεπ]τεῖ» 1 
τετ». Πάε Ἠαδιτα, αἆ ΕΠΙ νεπ]δίε» 63 
Ἐλαπιρβπίευπα, ππαρπα ν ΙΙ αἀππιταμομξ 
ἑταπι, Παπ Πίαπι «οἱ]οσαδίε, ἴαπαμα 
οπιπίριις πποτίαπριας Ῥ]ηῖπια {6Ιεπα: π 

Ἐν Ἐ. 

ΡΥΡιΙί απίεσε]στο, Ῥοι Ἠᾶς αἰερᾶηί ὅ 
Ἴδεπι Ἠπης ἀε[οσπάϊε[ε νῖναπι {10 ΤΕΠΑΠΗ 
υρΙ σταοὶ ορίπαητιτ {εὰςς ΙΠ{εΤΏ85 69 ον 
Ιδὶ οπι Ο6τετο αἷθα Ἱιάστες εἲ αμα 8Η οἱ 
ἔίοτεια, αἰααπάο νἰδέηπα Εαἱς[ε: εἰ η 

Τεπῃ πΙαπτῖ]ε αΙτετη. Οοά τεππρυς 8 
Ρ/η]ε ἀε[ζοηῇι αά τεδῖτωπα, ἀἰσεαπί {ΕΠ 
εδίε αριἀ ΑΕργριίο. Ἰάαιμε ερο 843. 
ΠΠΕΠΙΟΤΙαΠΙ {6ο ορ[ειναϊτηπι. Φεὰ ΠΤΙ 
αἰίιά φπἱά, απ οὗ. ἰδία Ίρα Γεπεπίας 

Ορι1, αδ[ενετατε ΠΟΠ Ροδ/ΗΠ. Φασετάοιῶ μή 
ἴοπι Ῥα]]απ Ροδαιαπῃ Πο Πίο «ῑε αε 
τηπῖ», υΠὶ εκ {115 οσι]ος π]τγα Ισ. ή 

σε[απισπα ρα]πα υδί π γίαπῃ οὐ με 
ας Εετι αἆ Οετετῖς τεπρ]απῃ, 1ρδιτεΟ πῃ, 
ἀμπι. Ἠσης ατεπι {αςετὰοίεπι οσµ]ο5 0”. 4 - 

(ατετῖς τεπιρ]Ηπῃ, αποά αὖ υγΏα υπ ὃς 
αΌεδι: εἴ Ῥοδίεα τυτ[ας ες Ἱοπιρίο ἡἩ. Ἡ] 
άεπι Ίοεῦπῃ α Ἱαρῖς τεὰισὶ.  Ἡσφςα ἀεΠ ἤ 
ΔΕΡΥΡιΙς τεἰαία Πς οι]αε ΡἰασεαΠ» μ 

οστεάϊρῖα νΙἀεπίητ; πηΒί απῖεπι ἵπ οΠΠ / 
ΠΊΟΠΕ «οη/ΓΗέΠευπῃ εδί σα {ορετε, αι 30 
οχ Πηρυ]ς «ορπονἰ, Ιπ[ατοτιπη ρΗΠΟΙΡὰ 
ἴεπετο (Ο6Γετετη εἰ Τετ ΑΕργρα τ, 

Ἠ]1 ἀεπίαιε Ρηπϊ εκτεταπε αἱ ἀῑεεῖε 
ΠΙπιαπι Ποτη]ΏΙς 656 ΙΠΙπΙΟΓΙΑΙΕΠΙ5 {εά 

οκ 

991. ἐς πὸ τῶν Σεμνῶν (εῶν. ΗΠ ν 

616 ος ος ἀείσσατα ΠΟ | 
Ἐγθάδε πέπλα φυναῖκες τό 

ὀντήμαρ δ μα, | 

Φ, ή) 74. Ὡς ἀνθρώπου ψυαὸ ἀθάνατός ἐσι] ο ος 

αι 
κα 



μμ ορ ετων μοι ᾱ Αα βω κ κανα λως 

Έῑνο βμ](α Ιαϊειρτειαήο. Οἡεορίς ἰαἰααῖκας ἵη Ἰωβίοθος, Ἐ γ Τ τ ιτ. Ῥ Ες ἳ, ίσες ϊ 1, 155 

. μ.μ κα. κε..ς νν 1 7. οκ τά. πμ η 6 

ἀεῄάπα πα[οίτας, Ἱπηπήριατα, «Δίαπο Ἠ81 Ρεῖ ἄλλο ζῶο αἰεί γηόμθο, ἐσθύεται ἔπεὼν δὲ πόρέλθηιοό 

οπιπία 16 οἰζσππιτα]κ[εε, τειτεβτία, ΠπατΠα, «πάντα τὰ, χερσαία καὶ τὰ Φαλάσσία χαὶ τὰ πε- 

. . ὄ ας , νι ) : ϱ- Ὁ / ο» να). η 

νο]ιστία ν ο 1ῃ ος 9 αὐοά εαν αὗτις ἐς ἀνθρώπε σῶμά Ὑμόμενον Ὁ ἐσδύνευ" ων 

. ( . ᾿ ἷ ανα ω » ͵ / / 

βίσηετείας, {πιτοῖτες αἴαήε Ἠμης 0 εα οἰς πεμήλυσυ δὲ αὐτὴ γίνσθα! ἐν τρισχιλίοισι ἔτεσι. τού- 

οιήτωπῃ Πατῖ Ίπιτα απποατη ε]α πα. ἩἨαπεος ο τῷ λόγω εἰσὶ Ὢ Ἑλλήνων ἐχρήσαντον οἱ μὲν, πρό: 

Γατἱοπεη {1Πε 6 Οτῶσίς, απὶ π[αγρανεπίπ: νε]ατ κ οραναν ο μ.ο . χ Ἡ ρα Ἡ να 

Ῥτορτίαπι ἵρδογαπα, αἲή Ῥήμ5, αἲῆ ροβεΠυςς Τρ» οἱ δες πλ ωρα πο. 

τοι (ποἵυπῃ 660 Ποϊπίπα {οιεης, πο {6Προ, Δά κεἶδως τὰ οὐόματα, οὐ γραφω. Μεχρι ο νυν 

Ἐπαπηρβπεαλ αδαπς τερεπη α1εΡαΠ: 1η ΑΕΡΥ- Ῥαμψηίτη βασιληοό εἶναι ἆ ο) Αιγύπτῳπασαν ευο- 

Ρίο ν]σι]δ{ε [απο Ἱεραπη ῥτα[απείαπι εἴ ΡΙ8- µίην Ἐλεγο, χαὶ εὐθῳέεν Αιγυπτον μεγάλως' μετὰ 
. ν : ώ εν 5 

' ' η ο. 

.. οἵπηΙ σορ]α εοπὶ ο ας Ῥορί Ἠαπς απ-θςδὶ τοῦτο, 9 βασιλεύσαντά σφέαν Χέοπα,  ε6 πάσαν 

τπτ 8 , ον, ι “ / 

οσα, 1 1 Τ6βΠΟ 11οςςδ 1. ΟΗΒΕΟΡΕΜ ΙΠ  αχκότητα ἐλώσαι" Ε κατακλήΐίσωτα Ὑάθμυ πωτο 

ὀπιπετη Ρταν]ταϊειη Εαϊδ[ε Ρτο]αρδιίπ. Οπιπῖ- ον} ο. / Ε Ουσιέων ἀπέρξαι: ετὰ 

Ρας παπιαπε ειπα τοπερίί ορ/ετα 5, Ρήίπιο ΑΕ- απλα πσιρώτνς οφεασιωλαδκν πμ 

ῥγριῖῖς πε ΓαεΏβσατεπῖ Ἱπτογάϊκ]δίε; ἀείπάε 96 ἐργάζεσθαι το αερτησας Αγυπσνας 

Ἰάφβς[ς, ατ ΠΕΙ Ιαροτατοπῖ οπΊπες ΑΕργριϊ1:α- τοισι ϱ δη ἀσοδεδέχθαι, ἐκ τῶν ἃ λιλοτοµιεών αν 
.. : ᾿ ο. ης ἓὰ πτώμα ο» - | ο. 3 / «ε) Ὁ : 

Πὴ9 αβρπαπάο, τε εκ αρειά]πίς Αγαδίςι ΠΠΟΠ:0Οο τῷ ᾽Αραβίῳ οὔρέί, ἐκ. τετέων ἑλκευ λίΦ ές µέχβι 
ή ῑ . ἐν ; . { 

η [αχα εχε]ἀετεηῖ, ει α Νάπα (ΤαΠετεπῖ; του Μείλε’ δια περαιω»έγτας δὲ τὸν ποταμὸ σ'λοιοισἰ 

1. ς ᾽ 3 ; δ ν ὰ ας 

ολα ο να ο ος ο π]α - τοὺς λίθες ἑτέροισι ἔταξε ἐχδέκεσθαιν. καὶ προς τὸ Λι” 

9 “πιοπίεπα απ ΙΟΣ 119765 ΤΓα- λ / ἡ ὃν ο ο λαύα 
λα νὰ . υχὸν χαλεύμθο Όρος, “προς τουτο ἑλκάη;:.' εργα” 

πετεπῖ. Ἠαειεραητ απἴοπι οριΙ5 ΠοπΙπΙη σεη- β δὺ ο μα δν ν θρώ τν ο ον 

εωπα πηϊμία,, ἔοηπῖς {ΟΠΠΡΟΓ ππεπῄρας Πησα]α. ως ος η αίμα Ὀκιαπιωσιωιμι η Εμ, 

Τεπιρις αὐτοπη., 4πο Ροραἱης ατετας {1ϊ «ρεκάση Χρόνο δε . ε[. γθεσαι τριβομεφ τὰ αφ 
-, τν . ο ἴ ο Ἡ λα ον ' 

Ραϊο[α ἀοσοπηα]ε οἶσσα ναπα, Ῥ6ς 41.1. παχε- δέκα μον ἔτεα της ὅδου 1 κατὰ τὴν εἰλκο τους λί” 

ταπο χα, απαιἩ΄ παχεταηῖς ορι5, πϊ πμ Όσο τὸν ἔδειμαν » Έργο ὖν οὐ πολλφ τέῳ έλαό» 
. | ἂν λλες ν , ο ϕ Ὅλιν ον νο Ν 

ο νΙάσζα» ΠΟΠ μμ ανν, ιαπ: σο της πυραµίδος, ὡς ἐμοὶ δοκέεν της με γαθ 

Ίρσα Ῥγταιπής, Ομ» ἱοηβιτιαο οραμηάας Πα- μηκόε Ἡ εἰσι πέντε σάδωι" εὗρος δὲν δέκα ὀργυιαί”. 

ἀῑοναπι, ΙαΏταάο ευδίτοχασα΄ 4μαάγαρίητας -αἷ-. ὕψος δὲ, τῇ ὑψηλοτάτη ἐσὶ αὐτὴ ἑωῦτης, ὀκτὼ 
εταάο», αδί αἰάκβππα Ίρδα {αἱ ε5ε, Ὡϊρίητα ἀάσ ον ων κ αμ αεκκιν  ννς 

ουδίεοταπα» Ἱαριάς Ρροµτο- ος απἰππα ρα Ιπ{συ]-- 1ὀργυιαί:. λί»8 αν ετεὰ ξεςὃ καὶ ζώων ον γαγοααμες 

ρες. ΠΠ άθοθπω ἆππος {αἰδ[ε ἠπιπαρεος εασι ο πού δὲ Ρ.δὶ τὰ δέκα ἔτεα- γωέσθαι καὶ 

σον ο ες ποη, υπΝΙΕ ος πος οηοιςρλλαφις το τῶν 

- 74. {δι Ῥαε/. ἄνοῦ. Μ, ΠΠβΤρο, ο/ερό,ο ΥΗΙΡΟ στήν. ᾗ Ἐσδύνει Ρον. 4ἡ., οξγινομένην 5)ἐρῦ. Οσα. Θἰα- 

πι πέρίκλυση «91. περιειλυσι Ίμά., περιείλησι «4/4. εἲ Μό4., αὐοά ηυπς εδῖ, νοπῖτ εχ ἠή. Ῥας/. 4ποῦ. Δεν 

(οἸορία Βας/. ἔφοδον, πορείων. ὁ Δεύτερο ΣΠά. . ἆ ΛΌεδι ρΙαερο. 7. Ἀνεδ.. πποχ εὐθυνέει «44. : εῬασιλεύον-. 

το «περ. Γἡπά. η Κάτακλήσωντα άν, } κατακλείσαντὀ τοῦ, .' 6 Θυσιέων ἀπέρξᾶι 7’. ἄτεῦ., (πε πιεβίο του-. 

τέων, αιοά ἵπ Ῥ]εῖδαμο [άἱΗὲς εἳ «4ἱά.: ΠΙΟΧ ἐρνάζεσθαι ἑωῦτοῦ ἠἱΐειπ. Ὁ Λιῤοτοµέων Ῥασ[ι {ἰ Εἰργ. ἄγοῦι 7. 4 

ᾱ Ἐπιγενέσθαι άποβ. {). Ρανίοι Ο. ιοχ τῷ ἄλλω Ρα/. ΦΜ. Ρατ. ος νε. τεΠαυ! εἲ τοᾶὲ τῷ λαφ. { 9989 4ήενς) 

οεῖαιή κωτ’ ἣν" Τη εἶληοντο τοὺς 4γοῦ. εἵλχηντο 7 1ηά.. 31 Δοκέεί 4γοῦ, 4: Ἐ]σὶ 4γοῦ. βαν. «4.7, {εά που οἳ61Πθ: 

1ὴ «4νοῦ. 7 τῆς Υ. μῆκος μέν εἰσι' ΝἱΡΟ μῆκος ἐφρ ΤΗΠΙ ὀργυῖαι ἐάεη., τα ἴοπο.. ο Δὲ πο. . ῥ «Όεβι ᾖδάσπλα, 

ντος ταν 

εῆσθαί Φήσιν» τοῦ Φερεκύδους δόγµἄώτος κληρούόμος ἐξι' 98. Τῆς μὲν φὼρ ἁκός εἶσι ὅτο.] ἜἨοςσνοιίας ἀτο]εοτς 

ο ὁ δὲ ᾿Αρίσοτέλης τῆς ψυχῆε διαβάλλει τὴν ἄθανασίαν. Ἱά-- ΦροΠμς Ος 41. περίµετρος δὲ -αὐτῆς εἶσι σχρῖνοι ἐννέα εξ. 

{ ου]άα τεδδρεεκς. 5.» υδ1 Ῥψείνασοτας Φερεκύδου Ώνε 1. 163. περίοδος οὖκ. ὀλίγοι- σἰδιοί εἶσι.. ΤΗη 1» 99: Το. 

Δογοσγήἰε τὴν περὶ τὸ δόνμο κληρομίῳ οοπϊτουίε« Πθ- ὃσ δείς, Οπιπία αὐίαπί Ώάες ας π, ᾳ ος οὔνιπα 

Π9Π ΑπβοτεΙ» πε αἰίάαπι αριιὰ αἱῑο5.. Αἴαπο παες ν {15 εαμεραπέωα» Πρηαπε. πποπηήηϊ, Ὠσαο-- 

η ορια κά ο τς ασ ηις Ὅχαπε Ώρασσίς οἴιις Υεβίρία τ» 64. πΗ]]α ΄4ρποροετε 6ἳ 10. 
28, Τὴν περιήλυσιν δὲ αὐτῇ ὅτο.] Ορ8πιε Μ95. αι Θγαυίη οριπιοπῖ οοΠίοτῖεπι αδεια ῥγγαζησγαβῦ. 

.Ὄτοπου. 5 Περιείλησις Τη. εχριπιετε αρῖα εδί, ηισρας ὮῬ. 11ο. {εᾷ εἴ Ἠπῃς ππαΠΙ(δ/Η. οἴτουῖς εἰ περσεπᾶαε 

1ηάασοτάπη τεσςηεἰοτῖ αενί» ρίας α παπι ροδήσως, παρεί σμἱραπι (η{Ηπι]δ[ε» Ἱπραέλαπι ΕΥ. 1. Νογάεα 

«ΩΡΑ 121, νδ αΩ/φιαγΗ γοισβίρμες Ῥεταιιξ «ὰ- "Ίήπ. ΑΕαγρι. ρ.ο5., ἂε Ἑψιαπήάϊρας πημ]εα {οι{ετέες 

νοπιης σοΙμ/αξίοπες αριᾶ. Λη λ/ογβ)) 1.οχ. Ἔπαϊπι, Ῥ. εοππιεπίαϊο, Αἴ6α αμαε[ῆο ἨὴΏς ππῖσε ποἩ ρετΏπεῖ, 

450. οε 1) Πηγών ἃᾳ τα Ευπέε, δα θεδὲ.ν. ρ.8ος ο, ταύτῃ δὲ δὴ τὰ. δέκα ἔτεα γενέσθαι] ἀσρενὶ να 
οἶλα ΠΙ] απ Ό1ασσος εἰ ΑΒβγρᾶος, αποά εφ μἶάεαι οἶσε: “παπιαε αά Ῥγιαπήάεπι απ τε[εγιΠξ» Ίοηρε 3 λ 
{ίαπι.. Νοιαδ]Πμς «{9. περίκλυσι ριαερερῖϊ {ρεσίπιεῦ, Ύετο ΔοΠεθμδς, ᾿Οὔας Ἠὶς αρία οἳ Ποχα {πι μα τῶν 

Πα ἱάσιπ αριά «οὐσενη Ιάςῖη {οπιθίταροτ]κίε εἴ περι ἐπὶ τοῦ λόφου ---ἴπ 1 αμγεμηή αμπὶς τωτρατα το {άπί:. 

ἀαάσται, Γ{ε Ίεζενι απΠΟ5 Τσο εἰ οὐ 1105 ἡπ «πύκλήσιν εσ[ε Ῥορίε, {. οφ απ Ποπ {αἱ πιατρίπεπι ηΐ 
ΙΠΟΠΙΗΕ. ΊΝΟΠ {Πε κύκλήσι» ἄνακύμλήσι, κὐκλόν 1Π ἃ- ΓΠιγογγαπεῖς εοπο]αυ]ζης ἐπ εο]ε, [βγα ζει γα 

πΙπιατΠ 1δα ἱτοποπρταίοπε {ρειπεραηῖ. ΜΙΠΙ τα- ες αμ. 8οά ρυϊρα ἱδίο ροϊεἵματ, πισάο εεῖετα Ῥε- 

πιῃ οδασὶ αππαϊοτ οτ Ἠετοβοίεοσια νεβήραιοῦ» πθ ἥαβεαας, Ἔσπι Ραιοῖς Πήῄτεπηης:. ἀοσείητ ααττεπιο 
Ίοσυς 1]6 Ίατεί. Ώε οοᾷ]είς «44, {οτῖρα αΔίενετατε ΡΟ»: Ο, το. πη]εμπι τοπαιροτίς ἵΠ σαοάσπα!ς Ἱαρίάϊσυς, πιυ]- 

πα ποπήρύση νο]ιδίε» κ αἲ η {περίας οοππηυζαπίς.  ππι ἵπ εγα]ιοπαῖς ΕΙς[ οοπαϊαπα:. ργασίθγεα καὶ τὸ ὑπὸ 

λος αν μα κκ παιά ὄρυγμα ἐργάζωτο οὖν. ὀλίγον «βόνον»Ώνο ορυε/αι μᾶ: 
«πηρες Ἴλο ον. ροος {εητεπΏαπι οχρ]απανϊε, 1έ//άΠέΑΙ ῥαμά επἰσµΗη ΤΕΠΡΟΤΩ /βας μη μας 

 Ῥλὴη νι Οἳ: Ρις τς ο ος (ον. μὴ]. αὖὶ Όβεη ἄε Οοπίεαιιεπς ἵπάς ε5ε» τὸ ἀεσοπι αηΠΙ Άπυεπᾶο 2ΡΡΕΤΙ 

ας ον : ο ιλσνσης 4δ ο. Θεπα], Ὠοδμήπα Επί ΊΠρεΠΗ.  Ίαπι τῷ ἐπὶ τοῦ λόφου οΡετα Ἰπάϊσαπε, 69 

νο ρα ο νε σι ορ Μαἵἕαπι α{εγιαπιαυς. Ἱάρος- εἰἰνί {οἱο εε{ροιβοΙεί αἁπιοῖα» ἴαηίᾳ6 πΠΟΙΙ8 Ῥψα” 

ποπ μοΜ αρ ο ος ἓ εκ 6αοσῖς Ῥμείασγάεπι εξ ππ]άες {οµάΊας Πππάατοπτατ ο Παστοίοπε: πά Ίου» τ2 

ας πῖα βλ: ας ατοΏ/ιεόζος΄ ὑπὸ ήν οἰκήματα 6ΡΝΕΙΠαΕ να οοπεἰανία {μπες ος σ 

Ἡς ελ ος κο οπε, Ἀεπεωη ἃς Ναι. πατα τορίς οκ ος ο ποσ. Οσο απίά επι. ᾿ 
ον κ ΥΣ. ωμο ν ο  --- μκσια τη ρε μαάσο». τεῖροπάςβη! -ηλπςᾶ, 

Ὁσ. ΠἩρῶτω μὲν σφεα» ῥυσιέων ἀπέρξοι] Οποὰ ο]ἵπι]ε- Ίαος πατταήο εἰ ἀείεξεα υΙάετάτ. Ώου ετερ 5 1η” 

ιν τουτέων, Ἰηθήτο ἀἱδρ[ίαιής, ΟΙ. Καἰοίης τεινα]Ἰηπα. αποᾷ πιοϊπήοπες Ἠ]πο ἀαβάεταρααῖ» «ντο 
τν ος "4)γε[εδίμε θυτέων. Ἐβο {οποᾷϊν 1άθεή- Άπο 495. ριασβᾶϊο απίς πίτα ἀπΠεξ ΘΕΓΙΡΕΟΣ 1050 Πἱ9΄ 

οὐσώ, χὶ.. Ἑοτιαδίε ναπίαταπι η Ννοσῖοιις Εαῖε, Ἠϊδ πιασλήπαοπί σας οὖν ὀλίγον χβὸν ο μμ ο ἄπηρ- 

νο 118 τουτέων» νιάδ]]σει 1ρῶν, εἀεπρς. οπιὶ- τάπη {ογία Ίσηαγας, οοπετϊδηίτ. Ἄϊαπε Ὠαξς ΠΠ Γης. 

δικα τοι {6 ριοᾷμΠε, Οαἴοτηπι ἵπ τεραπι {μπε Παμ]άα, Μάϊο πάπς» αμά Μς ο α- ., 
{ποσεκβότς Ὀούργμςτ, 60. ἵη α]ία αδίτ, οι Ώσης Οσοι τίς, Ἰπίογρομοτα. «0». ἄε Γαμώ ΟΝΙΕΙΤΣ ναὶ τῶν ἐπχ 

-Ῥομι ἀρο[ατ Οβόμμ) νε Ορ. περ | 
πμ ν ν 'Ώνε Ο)ε ο πώνοι λα ουκὸμμθως Ἠδμεκολμο 
ον, Τουτάρω] Ὑ]οπάοίμαν ζαἱρ[ο (μήρίσος βῃσσιας Νο-- ο Α ΟΤΕ ΟΛΙΓΑ:  δὶο οαβοπεπι Ῥε]ία 
3 ὄυσιεων 1ΟΥΙΡΠΟΠΟΠΙ5 ΄ᾳηπο σοπίεκτὰ ἀεριεται οχ- ́ ἀεειτείε» εἴ ον κο τῶν ἐπὶ --- καὶ τῶν ὑπὸ -' 

ῬεΒ» ἄῑτοτα τοζἝρεα. “ΝΊγοσήπις ροβεεα Φῑσίειε ο,12ο. ομμιόῶς΄ μι ωροιίας» δέκα μὲν ἔνεμ τῆς ὅνο, ρτσσες 
τά σε ἱρὰ ἀνῖδαι, καὶ τὸν λεὸ --- Αρεναι νο ἕρρωτε καὶ. ἀοτο. 1ο. 12. ΙΑΙΛΗΙ οὐπ]ο ατα ασε: ταύτη ὃ δὲ 1 
θυσία, πες ιν ΔΙΚΩΝ. δέκω Ἐγεα Ψενέσθαι» κρβὶ νά ὠναβιβήσεως τῶν. 

νο. : 2 



ὶ Φ 7 

αὔλ 
2 ω ο μάκΝ ο, 

υφῶ, ἐπὶ τὸ λόφεν « ἐπ᾽ οὗ ἐφᾶσι αἱ πυραμίδεο» 

ον ο» αν ες / ν Ἔ τν η σεφ η ἳ 
σι ᾿ξύλων θραχέων ποικοημαμαὸ ν χαμάθω φαχ μπι Ρη15 αΌ ΠΙΠΙΟ ἵΠ ΡΕΙΠΙΙΤΑ οτάἴπεπι ϱΙ448ὶ 

-τὸν πρῶτω σοιχον τω ἀνα θα.) μῶν ἄείροτες' ὅκως δεῖ 5ναπτες. ία Ἠωῃς Ἱαρίς α[εεπάεταῖ 

. κι, -- οι ῥγιαπιῖς, Ἱπορεπία τα εαΠῃ έλδις, αρῖυως εκλαμίς ο 

αί ϐ τα ο Ό ο Τ 1 μασ ρτοβίῖες | κα. 

α΄ 1], ααε ΙΏ εἶνο» {πρτα απε ΡΥΤΑΠΝ. 
{απτ, ει {αρτειταπείς θάϊους, αμᾶς 1ος 
τοροῄιοτία ἰη ἱπ[ω]α,, Ἱπιτοάποςης ΤΙ 1ο8 
Ψεταπι {π Ίρεα Ργταϊηίάε μας Γας]εποᾶ - 

αν, 

« ω 3 . ΄ Ανν 

ὑπὸ γῖν οἰκημάτων, τὰς ἐποιέετο 3ημας. ρωντῳ ο) 
νήσων διώρυχα τοῦ Νείλε ἐσαγαγω' τὴ δε πυβαμί:5 

ον { “ . : ας : κ 

δι αὐτὴ χρόνον γεέσδαι βάκῴσν. ἁτμα, ον). ο) νοη ν1ρ]η!Ι αβρίΗπιριος: οὐ115 Πηρυ]α 0Ἠ 

έσι παντακη µέτωπον ἑκασω 0ΧΤτ ὢ πλέθρα» ἐούση» παΊη ερῖ {οτι αυαάταϊα Ρατ] αἰητηαιθόν. 
οξπρεπίοτητη ρεὰμΠα, {αχο ἀοίαῖο 8οεί ν ο! 3, / ο ν το 

τετραγώς, καὶ ὕψοι ἴσω' λίθε δὲ ἔεσόυ τε καὶ αἆθ- | 

Ώπηοηιο σοβρπισηϊαϊο, 1 απο πα]]απῃ 65 ξ 3 ω / 

µοσµόῃ ταμάλισα᾽ οὐδεὶς τῶν λί)ων τρύικοτα πο- 

δδν ὃ ἑλάσσων. Ἐποήδη δὲ ὧδε αὕτη ἡ πυραμὶς ἂ- 1ου» πείητα Ῥράμτη, . αλε ΑηΙΟΙ ο - ν ζ ς ον ) . αἱ πρ ος μα μι κό αν. πο ο - πεί 23 ί αἱ σα 59 : ην 

5 βωμίδας ασε ποιαυτη τοπρωτο ἐπα το ὁπ αμα οαπι Ρεῖπιο ἔαίεπι {εοεταπῖ, Αῑῑοὶ 
 Ν νι ΕΝΑΕ /{ ν ν . . . Ἡ ενώ, αν 

ποίησαν αὐτὴν» Πθιρον τοὺς επιλοίπες λίδε, μηχανή τε]φος Ιαρίάες πιαςΒΙΠ]ς Γαέας ο τενλ 

τηασΒίπα, Ἱπιροπεραταή, 4πῶ) 1π 1ρ8ο ΡΠΠΙΟ 
"4ἷπε Ώαραι. Α) Ίος ἀειπάε 1η αἰθετυῃ« 
πεπι παΠερατΗτ, {1ρετ αἰτεταπι πας: 

 ἁνίω ὁ λίφος ἐπ᾽ αὐτόν, εἰς ἑτέρῃ μη χαὺὶν ἐτίφε- 
ο. κο «. ο” α μα τ / τον ἑστῶσω ἐπὶ τοῦ πρὠτεβ σοἰχΏ' ἀπὸ { τούτη 
δολ ο ᾱ ες ον ρ ο, αλν 

δὸ ἐπὶ τὸν δεύτερο εἵλκετο φοιχο» επ ἄλλης µη: 
ο ον ο να απκοὦ Ναπι αιιοῖ εΓαΏῖ οΓ61Πες. ρταάμαιη » Τον 

» ὅσοι γὰρ δὴ «οιχοιῆσαν τῶν ἄγαβα»)μῶν Το- κ αι μβιβμοος ο α/.. 

«ας 6 ἳ ο) ώς ο. νν ρῤβοο ας ΠαΕΙΙΠΩ εταηῖ», νε εΒα 
σενα ος "σα αυτ ΙΧ ηοΟπιασβήπαπι, αυ εἶπε υπα εε {αςἰᾖθ 48. 

ωρες ο Μα ἐπισοιχο  ἁμπ, τταπδετεραπε πά υπιππαπεπηᾷας 
« φ ὴ ψ . "8 4 ἳ . - 

εχασον» χω τὸν λι») ον ἐξέλοιθ λελέχ» οημμ επ Ἠδίη, ἀποιίες χηπι εχεπηείαηε., 11 
ἁμφότερα » κατάπερ λέγεται ἐξεποι)η ὃ ὢ τὰ α ποβῖς ἵη πἴτήπηαιε, Πευτ ἀῑατυτ. 

. . ρα κ ν ο. ' - . . . - . ' , 

ἀνώτατα αὐτῆς πρῶτα" μετὰ δὲ, τὰ ἑπόμθα τού- πε ἰρίτατ ἵνα Ῥηπια εἶως μήμς τς 
ον Δ } ων να ονομα αν ' ν 

των ἐξεποίευ" τελευταια δὲ» αὐτη τὰ 1 ἐπίγαιαο 5ἀθίπάς {εαπεηΏα αὐ{ο]νεταπῖ: πον ΗΙΠᾶ, 

χαὶ τὰ χατωτάτω ἐξεποίήσαν' σεσήµωται δὲ διὰ «ο. [ο]ο {απε 1αηξία οἳ ΤηΏππα» ΡεΤΕΡΟΣΝ 
| οσον ον κ να» αν 3 Ίρρα Ῥγταπιίἀς Ρετ Μτίῖετας ΑΕΡΥΡΗΔΕΔΣΤ 
γραμμάτων Αιγυπτίων ο) τή π'υραµιίοι, οσω ερ τε πλ 

Ρ) ο ον ο αν : ἷ ο δ τμπῃ εδῖ, 4 ΔΠΕΗΠΑ 1Π ΤαρΠαΏΗΠ, «8Ρ85) 

ἕ συρµαίή! καὶ κρόµµυα ο ο. κόροδα. ἀραισιμιώθη τοισι ᾗα ογοραϊυπι Πτ ορεΓαπΗΡης,εῖ αμοά 1Π9” 
/ ε 3 α» ων ες ν ασ: 

ἐργαζομένοίσι'. καὶ, ὧν μα μεμνησθαι ται ο Μρµη- ΕΑΙΗΠΙ Πττοιατυτη, Ροδίφυαπι Ἱερεταῖ» Βΐ 
η { . - . ΄ : ἡ 

γέυς µου 1 ἐπιλεγόμθος τὰ γράμματα» ἔφη, έξα-θοῦε τεππ{σος, αἰεραῖ ἵπ [απηπῃᾶ πημε Εἰ 

χόσια καὶ χίλια τάλαντα ἀργυρία τετελέσθαν εἰ οι. οεηῖα ἴαἱεητα Ῥοσιηι ο ερί[ε. Οµοά { 
τς » αλ, ὃλμωῳ. Ῥοῖν αιοῖ αἶῑα οΓθάϊρ]]ε δι ΓΕ ος 
ἔσι οὕτως ἔχοντα ταῦτα, χόσα εἰκὸς ἄλλα, δεδαπτα- Ρεῦ, αμος-Σμα οἱοριονί ο. τς 

ελα ως 7 το ως πολ {ετα(α, 410 ΟΡΕΤΑΟΑΠΕΗΓ.ΡΑΥΕΟ ήσθαί σι ες τε σίδηβον »τφΜργ παν ασίστ, νε] ἵΏ νακτα πι ΟΡΕΓΑΠΕΙΗΠΙΞ 4ΠαΠάο 

χαὶ ἐσθητα τοῖσι ἐργαζομένοισι, οκότὲ χι όνον μι) οἶκο» Οἰκὶ τοπηρι9 οΡεία ἐχΤΙεΡᾶηΣ; ΡεΙ 
δόµεο τὰ ἔργα τὸ εἰρημένω" ἄλλο δὲ» ὦς ἔγω ὃο-Ἄδερο ορἰποῖ» ΙΑρίάες εχοϊάοτυης αἲ 

πάγο, καὶτὸ τιπε, εἲ ρετ αἰπά πο εχίριιπι εβεσετῖ 
ον : λα  αάκ ν ο ἃ ἐν ον ρω βορά 
ὑπὸ ΎἨν ὄρυγμα ἐργάζωτο, οὐκ. ὀλίγο χρόνων. Ἠς ΤΕΙΤΑΠΕΙΠΙ ΕΑΝ ΗΤΩ. Θἱη αι οο βαρίει ἵ- 

ο αλ ος ο οχι {των Οπεορεπι, υἳ Ῥεουπία ἀε[εξις, ΠΠ 

μα ἐλθέῷ, Χέοπα χαλότητον, ὀσ χρηΗΛ Ἐν 1 Ἱπραπαή ρτο[μειεη] ἴπρετληδαὰ κος ς ώνα. ἁαβισανταὐέας ο ΡΕ κο αρ ισα” δεόµοον, .” Ὀυγατέρα την ος η ο ος ααα {ασετει φαΦ[ΠΗπη; ποη επίπῃ ΦἰοερᾶΠί 

οἰκήματος, πμστάξαι ο πῄσσισθοι ἀθγύμον ὀκέσοβθ[ημι. οιπιηϊε εωπι μαι Ἱις[ι [εονίὸ 
δ τι κε γὰρ δ) τουτό γεξλεγω' ΤΝ δὲ, τὰ τευπο νι 

Χέως 9) τῷ τοὺς.λίθης ἔταμνο καὶ 

γέ 

ἀπιετίοτια 
ΓΗΣ ὤναν ωσχόμενος. 
ὁζοντο ἨΠΙΟΧ { «4ποζ. | 
αγοὸν 

γετο Ρρτναιπι ἆε Γεἰπαιεπάο πιοπυπιΕΏ 
ο τα θηφα-Δχρισσιόθαι «ἰδίή-δὲχαὶ αὐτὸν κ αλά τοῦ πατρὸς ταχβέντα πρησσεσθα!' ιδ) ΦεΧαΙ αὐΤΗ ο ο ος ὁ 
ο. ο ος κ ρίοοων ος Ἡ 
πες μα ϊ ὁ 5 μ η ώς ο ο... πο; ᾽ ο. . σν Ν Ἐν ἂν τ ο ο. κά 

-- ἘΦ οὐ «άγί νε -α ΙΟΠΗΠ1 ΤΠΟΓΕΊΗΣ ΠΙΟΣ αὕοαϊιε παντα” «411. 2 Ἐλάσσ 
Ῥαμ]]ο, Γι να πραγώνου }Ίπά.. ο Ἑαρίίςας πμ Μίμ ἵπ ος, ἆ 24. ποζ. 7 «4. θα 
Αά. ο. εαν εἴη Σ. «πε. ο Τούτου δ' ὃν ἐπὶ «γεῦ. Γπά, Νοκ ἤλκετο 4. «9. Βσε[, ομΙ5 ἹἩ 
ελκετο, 4ὐο πποάο «41. «ποῦ. 7. Κκεη κ. Β.Ο,, ε{ραπα.  ϱρ Καὶ µηχ.. ἄπο ατἠσμ]ο» απί πο 

, τοῦ, αἱ μΧ. 1. ὁ Ἠ. 40 /. λθλέχθην ὃν νο ΠΠ φὸρ Ἱπτοτίοχιης.  { Ἐπι 
1118. 38 ͵ ὁιώ ὃ δὴ αρ λογο 3 52 λαλέχθ. μμ ος ο. 

γοῦ, . ᾗ Οἱοοβ Ρα]. υ8 α.» εἶδοο πλαμοῦντος ναῤαμταν, 7 Ίπ οοᾷθι οχρ]ς: 
1Η. «πο. ἔ θα, ἄγον Ρατῇν. Β. νετ» 44. 4.» αχ ΙΟΠΙΠΙ πιοχθ, μπα. αμ. 

οὗ. ρας/. ]μά, 4νχ., Ννἱβο ἄςε τι θυ2. τ. ἑωντοῦ.. αρ. δεύµενον.. 0 Ἡρήσασθαι ὁ-. 
ο. 

ορ. α 2 ον ο κας το ν ος Ἡ 

ὃν λόφον ---- καὶ τῶν ὑπὸ γῆν ----- {δὲ 1η γἷα ραιαπάα, 
οοἩ/έος 69/6 ἀεβΕΙΩ 4305 αὐφηό ας η 1]: 
ἁμῃ ο υιμη ---- σ1ο]εμά{ εἳ αὐεζε ῥγιδωγς (ή γά- 
με. Ἑαιίάειι, υς αἀρατηῖτ, απιηή ρεπάθο.. Τη ραί- 

. Ἱεγάαπι ΤΠε{: Ε. 1ν. Ρ. 1399. Μος «αμάῤεν 1 
6. «ζοογίς χαμάθεν ᾿Αττικῶς, χώμόθεν Ἑλλη 
ἆοσία ΥΓ ριαες]ατά8. παρε τὶς βιτο, βογοΠῖς 
το, 14ρίΙ8.. 10. ΕἱΕΓ/ΟµΗ Ῥ. 4οο.. ΑΡ) ην ού, 

τός ουπάϊ { 4ὖσε πεσεσῄζας αά Πε. π]α]]επι ΠΙΙΠΟΤΟ ππο[Ι- 
ππήπθ» πάρεξ καὶ τῶν ἐπὶ τοῦ λόφου --- καὶ τῶν ὑπὸ γῆν» 
οἳ οαπι απΙάσπι 1η {5 ηαο 18Ρ ἴς 
θιηάπι τὰ ἐποιέετο θήκας «1. Ἔαητυ. ουἱ ποη αάΓΠρι]ος. 

Ὅ τῶν ἐπὶ τοῦ λός ον[ 5ο ἐπὶ τοῦ λόφου [παῦηπϊ Ίρρας. 
Ῥγϊαπιίάες» ἵπ. 4ΔΗΠ πακ/σ]απη ΑπΠΙ {υπῖ {π{ηπιρίϊ 
ψε Ἴπᾶ, Να μας εατη πεχης αΡΡαΤΕΙ 1Π{ΕΥ 1δίᾳ ετ τῶν 

ην ὑημάτω». Ῥομ]οί ροζμήῖ αὓ Σογοο10 : τῶν ὑπὸ 
ὦν, ἐπ᾽ οὗ ἑςᾶσι αἱ πυραμίδες» οἰκήμάτων. εἴ αἆ 

ἴσα, τῶν ὑπὸ τὸν λόφο» οάἡοίς τῶν ὑπὸ ν΄ ε {εαπιοη- 
ἄδας, υδί Βό ΟΠΕΡΏΙΕΠΙΒ ΡΕΗΣ Βγγαπιίάς ος 197. οὔ- 
τε, ΊπομήΕ, ὕπεςι οἰκήμωτω ὑπὸ ΦἨν» οτι Ἀνω 
ο μμ ο 
ες ια χρώσσας } ΐμε ει {ορ Οὐ44, 

Ἰπ πιοβμπα”. {/οήογο οἳ οἱ απΙπΙΒΠΙΕἶ6 µρόσσαι, Ἐϊιο- 

τὸν λόφ 

ώμος .. Ἱς, αριιά Ροῦταπι» ΠΙβσΠΣ ΤΙΧὰ 681. γιάα 

ϱ/)οὔλιωη Ίνν Ψος ατα, αἆ 1100ῤ0ΥΟΗ, Ν. 391 Ρ. 

38. εἳ Εμβαεδ. ας Πρ | Πίο [πι Ῥψταπήἁ μπα 
ουπεόαπι επποπεῖας, τας 

ἴςδ, 
ὦπα {οπΙαΠ1 ΤερΙαε{επίαη- 

ῃνε ἀναβωθμὴν Όλο Ἐν Αιῥοηϊ πον {μαῖς {0ἱ- 

ορτοπείαπι, ας {Πρεπίης ροῄτα ΕΗῇς, 

πυχαῖςς, {ῃ υΤΌΙΗΠι αχριρ
ηαΠοπί σης πη-. 

(ν. Ρ, 296. Ε. Κάμαῖθεν θὰ 64ΠΠ εἴἶαπα πο 
δεΠΡ. εν | κ ο ο 

ος οτάΐπε {ετῖρία Ο0γηι 6ε νι Ἱ 
ὢν ή ἐπίγαιω, καὶ τὰ κατότατῳ αὐτῆς πρὲ 
ποῦ Ίπς ΕΙΤΟΙΘ. Ἐκποιγθῆνοι ΝΟβγ) {οτριος. 
ταση οοη{πευμάΊπο ροή Όσητας, αιάοιις οΓΠΛΠς 
{οἰνερά19 εἰ πια ππαπιις ἱπροπίευσ, Ῥτήππα 1ταί 
ταπ1Ι419 {1ροτίοτα., εἠπι ἁείσοπάσηϊτος το[ιαυᾶ. 
γετυπε, Απίεα 1. 164. τὸ μὲν δὴ τείχος --' 8 
εξ 11, 175. ν», 6ο, Ώίο Οµ:/; ἂς θιαά]ίο ΤαΠΛΟ. 
απιρητΏέα{το Τὰ. Ῥ. 507. μοὶ ἐξεποίησε τοῖς ἑρυτον 
ΕΡΙΙΟβγα). Ἠετοῖς. Χηχ. 4. Ῥ. 790. καὶ ὅπλα. η 
αὐσθε επ ερ μμ ρα 
αι ο θα ἔα' σα μμ] 8υρτα Ο. 88, συ 

πα α1ηεζὴς ἃά νεητεπι Ῥηραπάωη: Πε η 
{μπῖν «ΡΗμο ΗΗΕ. Ν. ἄχχνι, 10. ρταθοιηῖε, Ἡ 
2Ιοάογί 1. 64, εἲ Εἰογούίοέῃ 3Ώ οὉ ακρτος/υτα ο 
{ς68.. Ῥοδὶ ποηπι]]η ἄνο το[Ώταί, η τ» 7ο: ' 
μ9: Ιητογρυηχὶ Ραείοτεα Ἰεν]μς» παπα ἄλλον δὲ 3 
τεῖ τῷ οὖν ὀλίγον χρόνον αἴΠδῄπιο πεχα» μας Ἐν - 

"πα 

« 
4 



ιν 

᾽ 
9. 

199 δηᾶδίε Οµερητεπεπα΄ αἱεραηξ. 

τοθίοεα Ρρα[ςεραῖ. 

-ἀρδῖδ. εχετουδ[ε, Ο1ο ποπίπε εκ υπίνετῇς 

οΐωπη 6ἳ αηπφιαβίητα 65τ ρεάιπι. ΟµαΙπαια- 

εὐίης οΗσπη ργϊαποῖς, οἳ ἑοεία Ομαρμτομίς [ποσεο[οσ]ς, εξ ἔίαιι ἐς 
Ολεορῖς. ΡΕ ἱδραβ ος. ΜΥ εετίημς Οιεορί5 Εως Π1ΕΙ1ΟΙ τος. 

ΈντΕεαρΕ ιτόςα ΤΠ. {168 
ν ώς : 5 α λν κ Φ. Λη» : /οι : χ ο ολ” { σης 9 2 . 

ρ]τας[α» Ίἴααπε Πηρα]ος αά {6 Ιπιταπίες οἵαδίς, διανοηθήναι 3 μύημήτον καταλιπέσθαι’ κα Του εσώντοξ 
» . ’ ς ϱ 3 » ος / Ἡε βΡ1 αἆ ορετα Πηριἱος Ιαρίάςς ἀοπατεηῖ. Ἐκ . πρὸς αὐτὸν ἐκάφε δέεσθαι, ὅκως ἂν αὐτῇ ενα λίὃο 

Πἱ5 Ιαριάϊσας αἰεδαπί οχιτηξίαπι Γαἱδ[ε ϱΥΤαπη]- 
ἀεπι, απα {1 1Π πιεᾶΙο ΠΕΠ απἲε ΡΥΤαΙΠΙ- 
ἀεπι Ἱπασπαπα, εια5 ππυπιαοάαιε ατής «επ- 

Ρῖηῖα αΏπος τεσηα»{6 Ίππο ΟΠεορεπῃ ΔΕΡΥΡΗΙ 
ἀϊοεραπῖ: εοαυε ἀεβιηδὶο εχεερῖς[ε τεβΏῦπι 

3 ο. 2. παπα / πλ ρω ρονςς, 

59” τοῖσι θργοισι δωρέοτο' ἐκ τάτων δὲ τῶν λίθων ἐφὰ- 
” ᾿ ον ΔΝ λος ων. ρ» 

σαν τὸν πυραμίδα οἰκοδομηθήνα» την 9) µέσῳ τῶν 
ο» Ὑς ο» 2 ο. μαὸς / ο 

τριων εσηχυιαν» ἔμπροσ»ο Τή5 μεγαλο πυραμίθος . 
ως 3 ρυ / { / 

τῆς ἐσι τὸ κῶλο ἕκασο, ὃλε καὶ ημίσεοο πλε» 
- ον κ; ω  κλωσα. 

θρ, Βασιλῶσαι δὲ το Χέοπα τᾶτο Αιγύπτιο 5. 
. ) / , / κ / 3 «κ 

{αίγετη εἶπδ ΕἨΕΡΗΚΕΝΕΝ: αἵ Πηπς εοάεπδΟλεγο πωτήκωτα ετεα᾽ τέλευτησω το» 9ετετε, ἐκ 
αἱτογί Ἱπ{Πίπτο π{απῃ οαπῃ 1π α]ῑς, ΤΗπῃ Υετο 1Π 
Τας]εηᾶα ΡΥΤαΙΠΙ46, ΠΟΠ Ταππετ απ αἆ παεπ{- 
τατη Πατετησθ αςσεάετεῖ; 615 ΠαΙΠ(ΙΕ εἲ Πο5 
{ηπ1ᾳ5 ἀἴπεπῃ. ἵαπι ΠΙρτείταπεα ποῦ {48- 
Πιπῖ σοπε]ανία, πεαιυε Εοδία ἀετίνατας, ἵπ ΕΠΙ 

ή η 3 λ 3 ω ας ο 

δέξασθαι τὴν βασιληΐην τον ἀδελφὼν αὐτὸ ἆ Χεφρηα. 
.ν ον .. / ος πώς μα : 

καὶ τότο δὲτφῷ αυτω τροπῷ Φα χβασ-αι τῷ Μώὸ τν 

τά τε ἄλλα, χαὶ πυραμίδα ποιῄσαι, ε6 μθ Τὰ ἐκεί- 
/ 3ὲ Αγ ν τω Χρ Ἀν οι σεις ὁ ἐ- 

νὰ µέτρα 8χ, α)ηχεσαγ. Ταυτα Ὑας ὃν κά Ἠμεις ἓΗ 
/ ατα] Δ ε/ 3/ ον ςἡ οὖτε 

εκ Νο, απεπιαάπιοάαπι 1π αἰεετατα, Ώπεηδ/δο τρησαµέγ’ ουτε Ὑας ὑπεστοηματα υπο ΎἨν” 
{64 εκιτιξῖο σαπα[ί Ιπιτογῇη Ππ[α]απα οἰτοιπι- 

γω / α «. ολ 

ἐκ τὰ Μείλε διώρυξ ἥκει ἐς αὐτὴν, ὥσπερ 5 ες τη ἐτες 
ν « ς . ο / 9) ». τν 2/ Ὃν ινα 

Ἰαΐε, 1π φΏα βεηπα ε[ε ἵρδαπι ΟΠεΟΡεΠΙ αἰπαῖ, ῥή, ῥέεσα διοικοδοµημένΣ δὲ αὐλῶνος ἐσω γησο) περῃ- 
δεὰ απππι Ρείπιαπη «οἴωραρεπι εκ ΛΕΙΠΙορίοο ῥέει, ἐν τῇ αὐτὸν λέγεσι κεσθαι Χέοπα. ἵ ὑποδήμας 
Ιαρ]άε νετῄςο]οτε Πτιχὶκίετ, απαἀταρίπῖα ρέ- 
ἀες ἀερτες[ας, αἰεθτῖις εαπάεπι πιαρπϊταΒίπεπι, 

δό τὸν πρῶτο δόµο λίθε Αἰθιοπικᾶ ποικίλει» Τέσσε» 
ρ / ς Ν ον κά. 3081. / β, 

. : ντ. Οοἱόος., τής ετε τὼὠυτὸ μΕεγαυ059 
«ΟΠΗΡΠαΙΤΩ Πάσης {αυτίσα.  ΦδίαΠῖ αὐζεΠι απ1-6οΡ ο. πόδας ιν β οχεάς η ο 

ρα {άρει εωηάσπη Γμηπ]άπα, σεηῖπι ἔετε ρε- 
ἆες σε][απι, Ῥουτο αιΙπααρ]Πία {εκ αΠΠΟΒ Τ8- 

Η1 «επῖυῖη εἴἲ 

ἵεπροτε οεσ]Η{α ποἩ οι αρετ]τ, ος {6- 
δες ΔΒσγριϊ ρτᾷ οῖο πε ΠοιπΙπαΓε αιΙάεπα 

ἐχομένν τῆς µεγάλη» οἰκοδομΏς ἐφᾶσι δὲ ἐπὶ λόφε 
τὸ αὐτᾷ ἀμφότεραι, µάλισα ἐς ἑκατὸ πόδας ὑψη- 
λ8. βασιλεῦσαι δὲ ἔλεγο 5 Χεφρῦνα ἓξ καὶ ποτήκο- 

εκ αηπὶ {αρριίαπτης, ααίδας ΑΕργριϊ 1. τα ἔτια, Ταῦτα εξ τεκα| ἐκατον λογίζωται ἕτεα, ϐ9 
οπιπΙ ῥρτανίτατε νετ[ατ {1Πε, εἳ ειπρία τληζοζστοῖσι Αἰγυπ]ίοισί τε πᾶσαν εἶναι κακότή]α, καὶ τὰ ἱρὰ 

χρόνε τοσήτε Ἀ κα]ακληϊσθό]α εἰκ, ἀνοιχθηναι. τάτε» 

ο νν 

λ / 3 / ο ή ος μωβ Ύρρης α σμας ον ὑπὸ µίσεος αὶ κάρτα έλεσι Αἱγύπ]μι ὀομάζον, ἀλλα 
νο]απε, {εά εοτατῃ ργταπιϊἁας νοσαηῖ ρα[οτῖς - ορ πο ζ ΄ 
Ῥμ]μιϊάϊδ, ααὶ εα τειηβείχατε Ρρεσμάες Ρετ ἴνας 

Ῥορι πύπς τερηαδ{ε Ιπ ΔΕΡΥ- 

αν... νο π ον ͵ ὁ κ λε ον κα]τας πυραμίδας καλέεσι ποιµένος ἶ Φιλίτιορ, , τᾶ» 
τον τὸν χρόνον ἔνεμε Χ κτήνεα κατὰ ταῦτα τὰ χωρίας 

« 5 « εν ο ας ως ο ας νο κα ως δν νςς 
Ῥιο ἀἰεεθαπῖ ΜΧΟΕΚΙΝΝ Μ ΟΠεορῖς ΠΙατη .ΖΟΜΕΤὰ δὲ τότο, βασιλεῦσαι Αἰγύπτα | Μυκερίν ἔλεΒ 
εµππαιθ Ῥαΐετπα Ρετο[απι ἔαδία, εἰ ἱεππρίατθ- Ύ0ν2 Χέοπος παιδα' τῷ τὰ µε τὸ “πατρος εργα ἁ παν 
{εταδίε, εἰ ρορι]ο αἲ υἱήπιάπα σαἰαπατατίς αἴ- 
Βιέτο ἀεαϊς[ε νεηῖαια ΕΙΠΑ αἆ οΡρεία οἳ {αςτ1β- 
εἷα: αὐπείαπι {ρε ΟΙΠΠΕς Γερες 1Η Π1αΠΗ 

ον λ ζμλ -ϕ λ . 

δεν τὸν δε τά τε ἱρὸ ἀγόιξαι, καὶ τὸν Ὦ λεῶν τετρυ» 
1 κωδ ο ολο οἱ ἆ ς μένω ἐς τὸ ἔσχα]ο κακθ ἀγευαὶ πρὸς ἐργὰ Τε καὶ 903 

α, / / λος 9 δίας δίχας δέ σφι π:άν]ων βασιλήων δικαιοτάτάς Χρίγεήο 
να Ὁανλ; λ τα ο 3 πως 

οἐϊιῳ ἠαλᾶ ΑΠΕΤρεν μακίτής ρτοίσαπε 75χα]ὰ τῦτο µέν Υυ) τὸ ἔθγον, απάν]ων ὅσοι Ίδη βασιλλεό 

μπα ορ αἰα, αὐδ Ρεπε Ιπάἰςαδαῖ, μπα νετο 
ρι | " αποὰ 

τα ΜΜ. 40ῇ. Ρας; 
ὅλον καὶ πο. 77 

7 4γεῦ. οἵα 1ερῦ., μνημόσυνον {4 ἵ Λε. Ι. ἄιλ. Ρ. Ρα 4γεῦ., νι]ρο ος πό. Μος 
ο «περ. 7 ΙΗ. 4. Βα/., λέγουσι 4, ἆ Χεβρηίνα -ἄγεῦ. 2. ϱ Ἐςσὶν ἑτέρῃ 1ἱ4ευ1, εἴ ΠΙΟΣ 

. ο, / 
ἐγέοτο Αἰγυπτίω, αἰγέεσι µάλιςα τὂτο τά τὸ 

198 

τν ἆλό 

ὠλῶνος αἳ ἵη {οἱο «γε. περιῤῥέει, ας περιῤῥέειν. πέος κι. 6 Χεβρίνα «4γοῦ.ο Χέβρνα μα, 
ὃ Κατακληθ. 7, κωτακλεισθέντω Ῥατ[. «4γοῦ, ἑα. εἲ «40. νυ]ραταπι. οὔ, «ἄῑδ., ΕΧ 
7 4γεῦ. 
«τερ. 71πα, { Ἐείρ 

{ 4. Ρας. 4ο. «41. 7α]λα, Φιλιώντιοο }1Π4., Φιλιτίωνος «34. οἳ Ῥατὶς, 3. Οοπῇ, ἄγοπου. 
ΝΤοχ καταθέλουσι Ῥτο τα να 

-Ἔ Ῥε[ε 
οχῖε Σε [γοδίως ἵπ Μυκερίνω. 1π. “γοῦ. οἵα Φεβύ. }1Πά., λεὼ 1Η. Βασ. «πι, λαὸν ή, δν 

«ΣΠ σετβυγµένον «4γοῦ. απϊ εξ ραμ]]ο απῖε ἐπάδειν Ίοςο ὦπαδ. 

45. Ἐν τοῖσι ἔρνοισῃ “Φυ[ρίσο ἐν τηα]ᾳ τεροξίτ 6 
{γ]]άρα ρίαεσεάεπᾶ. {ο ρεπάμπια]ς: ὅκως ἂν αὐτῇ ἕνα 
λίθον τοῖσι ἔργοισι δωρέριτο, Ῥ1ο εἰς τὰ ἔργα" αὐοπιοάο 10- 
αΙτη εἴἶαπῃ αἱ: παπα πεπηίπεπα ΒΙηταπα ρατο, οπί 
ἔργα ποῦῖς 6 απαε[µ πι]]ετῖ5 νο]ηεν]τ ΙΠιθερτοιατ]: τα- 
λοιπωρεῖν ἐν τοῖς ἔργοις αχἰπίε ἀϊσυπίατ, αἱ 1 ργταπη]- 
ἀῑρις εχοτοεδαπτατ Ειοιςσαηᾶ1ς, ΥΑΤΟΚΕΝ. 
51. Χεφρῆνα] ΙὨΏἱοάσγο Κεφρήν αἀάῑι αΠοιάπῃ {οπίση- 
Ἡα πο ΠαἴΤΕΠ1, {εᾷ ΕΠ παπα ΠΙ{6, ποπήπα Χαβρύῦ, 
νο Ἡί Μ98. Χαβρύην, Χαβρευείν. Όιπο πηὶΒἰ (οτἱριίο- 
πῖς Φἰδογεραπίῖα Πποῃ Ίοηρε αἲ «κοῦ. οἳ 77μά, τδοεάεης, 

κ 

ἀΐρηα απϊπαάνειβοπα σ5τ. ἴδια ναγίοτ αἳ ππείο {5 
ἀίσετα πο Ῥορ/υπι, τ πες Βεγ]σομίμ ναυτ ΟτΙσίῃ, 
ΑΕΡΥΡί.Ο. 14. Ῥ. 57ο. δ 

4 9 9 : 

«96. Ὥσπερ ἐς τὴν ἑτέρην, ῥέυσῳ, ὅτο,] Ἠῖς [απΐΐαα που 
σοπίτα, ἰά οοπίτας» οαπα]επι ἆς[ογϊδῖ, Ῥον αισπῃ ΜΗ 
αη]α» 1ΠΤΟΓΙΟΤΟΦ Ῥψταπι]ά]ς π]ασῃας (νε Ομοαορίς σὰ- νοσηας Ἰπήμπεπς, 1Π1Π]ΦΠΠ, {η αυα τασῖς οἷις {ορι]ογιπι 
οἰποιμη]ηεῦαί απιρίίηαα {1ο ε[βοίερηε, Ἐσάϊδίε ων" 
τασίο {ημ νετρίς σοἱοἵ» Π ρυπάῖοπε αάγήΡίες ας πιο] 
Ἀπχίμο ϱοἨραἴΙΣ, ῥέρυσα δὲ οἱκοδομημένου αὐλῶνος ἔσω 
ήσουν περιῤῥέει, Ί]μεπι βρε; [{γιδμ1η οσπα]ενι {η1γο η : αι ΄Γμπη 21/1 οἱγοιηΗ]/.. οὐϊ Ἐανεῖι επιεπάκτοπί «{οὐ. ος 
;α]]α, οἱ Ο. 99. ἐν τῷ νῆσον περιῤῥέει ὃ Νεῖλοο. Ἀταϊ οἵ 
μες μα κοἰηέμε. Λ]ἱο {ης ορι γοπιεάίο Ῥαυίως, 
ασ. ο μωςὰ διοικοδοµήμµένου δ αὐλῶνος.» νῇσον πέ- 
ο σως αἳ Ῥοζομ]ης Ώπεπι ἴπα]σεε,Ίῃ α1οπι οαπα]ῖς ου η: 
ὃν ολ ο ἀρὰ . α: { αμή5 πια]]τ 
«η . ἐνου αὐλ., Ἠμ]ς ουηϊᾶ ἀθιγοέχαε, 
δα ἵη {1ρύὰ ἀδροβείς αβαμ]σ]οο, ο 

50. Τεσσερῶκωτα πόδας ὑποβὰς. τῆς ἕ ν ο νο, . τής ἑτέρης ὅτε,] Ῥατ- 
Ποῖρία ὑποδείμας εἴ ὑποβὰς σαγοπί {1ο ναηρα : ον αι- ἀεπι αἀετῖε, μὈἱ οἸκοδέμησε {ουπια δή τις Εκ οἰκοδομήίό ομπα- 

Δ 

Π. Ψέοβῥσπο: Ἡπονεδίε ταπίοῃ ]αῦές αὐαθάαπή εἲ πίασι- 
Ι8 ἵη σῆς ἑτέρης τὠῦτὸ µέγαθος' παπα Ἠπες 6Περ]τα- 
πῖς Ργταπὴς Ἠαιιά αεαυαθαῖ πιασηϊτμαἴπεια αἰτετίής ἄνε 
Οπεορί, αιοά {πρτα {σπρεῖς οἰατίκβπιο, Ελα τοηὰ 
πιεηάα ρο5{8 νιάεραίχ ο 1π, Ίος πιοᾷο: τεσσερ. Πόδα 
ὑποβὼς τῆς ἑτέρης τὸ µέγαβος» ἐχομκένην ------ἃ οἰκοδόμησε» 
ΧΙ, ῥε(ός ἵπίγα α)ογ]ὴ 11 ΠΙΗΦΙΠΕΙΗ εργεσ[εε Ο0Η- 
1ἱρ μα! /Πάρηαο Ῥγταπα]ά! εχ/2γμκὴ. Ίναπο 1π ἀῑδίοπίς 
ΘΕΠΘΕΕ αἀπαειθο, νετξοταίε», Ὁυἱ α Ίαοήα Ίοσις {Πε 1ῃ: 
πηυηίς. Γον ππϊΠί ὰε οπδίοπε σοηςοἵς., τῆς ἑτέρήε 
κοτὼ τὸ µέγαβος γαΗἱθπε 1411 ΠΙΠΟΥΕΙΗ α]ιεγᾶ - 
Γαοἱεής, Ἰπα]εραῖ: (ορ. ἆἷέ Ραμιυ τεσσερ. π. ὑποβᾶσαν. 
τὴν ἑτέρήν» τοῦτο μέγαθος » ἐχομένην ---- οἰκοδόμησό, Ῥὴγά” 
{η/4εηῃ αλίεγάΠΗ, σα γαρ μία ῥεάἰδις ἆοῤγες[βογεῦῃ ο {ίά 

ες. ελ/γηκ! {9ο ποὔτο µέγαθος ΙοομΏοπεῖα. 
οµ{8, σεπῖὔπη Πεγοάοη εχ αδία το[ρίαπίοπα, Έβρο νειο 
ἀμοίτο., πες ρε({εαΙοί εείεία, | ον) 

7ο. Ἱζαὶ τὸν λεὼν τετρυῤένον] δετῖρϊ 1. τ, ασ. μὶ .- 
λεὼν τετρύσθαι ἐς τὸ ἔσχωτον κακοῦ», εἲ Πΐς οὓς Πηρσοῦνς 
Ίηης 3 Ῥγούυχίε ἠήα/αἶγε οκ ἱοπγ/{ Απει ια . 
75. 16. σὺν λεὼ, απο ἆς 1δί λγβίη». να .. 
-γεῦ. οτ]αίπεπι Ἠαδαι ο τρύχω, πος αἰτοῖο» 1 πώς 
Οήπέδως, ἵπ ᾳ:ο νΙήοίαο τετρυγΜμέν» ας Β ο. 
Ῥταε[απείας αδί. Ίπ «Ροβδίο πεγρυμία αι Ῥ α΄ ε6, 
σοπῖτα Οσάά., πά Λοεο]ογί εαοετρῖα Ὁ - Ἡ ο. 1ρρια- 
πης ΑπΗΠ ραςβπι ἵπ 11ο Ἠαςτεῖ» 4ΠΕΠ1 84 πιοάπτῃ ας 
απ, Όϊνειία ροδιατυπα σοππεπιάο) δι ἱερῖρυς ρα” 
της», Ἠΐπς τετρυµµένα γούνατῷ 4Λ0.ΛΝΡ.ΤΟ 174. Απ. 

ὄ ορδορίαις ΗΗ6Υ ἵῃ Όεσοποπήδίε Πα: ΝΕΤΟ τέτριωμένή «οΦοβ 19 11163 
-οο]]ε αρ. ,σύασω ῬΕΙπΙΕ ΤΧΧΧΤΗ. Ῥ. 491. Πάει] φεῖρυ- 
µένη ἀιδρυτατ] ροτετ» εετῖς Τετριµµενος τε ἐν κυνηγ εσίοίΦ 
αμ Ὃ νὰ Ἐποετρῖ, ἐνίο. [}αήα[ορη] Ρ. 455. 30 

οπιπί {πποναπάί Ρε]υ]ο ο πια ο Ὁ 
4 σοι τῷ. 



1δ6 

ο ἄλλα γάρ µιν κρίνευ εὖ, καὶ δὲ καὶ τῷἐπιμεμφομόῳ. 

ἔκ, τῆς δίκης παρ ἑωῦτῦ διδόν]α άλλα, 
ἅποπιμπλααι 

αὐτῷ τὸν Φυμόι, εόντι δὲ ἠπίῳ τῷ Μυκερνῳ κ
ατὰ τις 

πολήταςικαὶ ταῦτα ἐπ]ηδεύοήι» πρώτο κακῶν ἄρξαιδο 

πνθυγα]έρα ἁποθανᾶσω αὐτᾶν 

ριεπεπ]ώχεεπργμά]ι, 
ἄλλων Φάθαι τὸν 20Υ 

Ἡ ον Ἡ Β ο Ὀ ο Τ 1 Οειἰμιουία οσα Ὀονςία, 

χοίλήν, καὶ ἔπτεί]α καά]αχρυσ 
αὐτῇ θάψαι ἃ ταυ 
Αὕτη ὢ 

ε ού - 5» / : / λ ον . σε ο μὰ 

σιλήΐοισι, οἳ οἰκήμά]ι Ἠσμέήα 9 υμήμα]α δεπ κ αἀοϊοπτυτ; ποδείρας αιἴεπ1 ΠΠΡ 15: 

ἀνὰ πᾶσω ἡμέρην νύκ]α δεοοσεηία Ίασειπα αἴλαί. ΤΠ αἰιετο επ” 

4 

ιβ 

ο ον / 

αὐτῇ πατοια καταγίζησι 
Σχάκ-ην πάννυχος λύχλος παρακαίεται ἀγχθ δὲ τη Ῥε 1] Ῥονοπι ΙπιαβΙηες Παπ ο . 

βοὸς ταύτης ο) ἄλλῳ οἰκήμα]ι εἰκόνες τῶ) παλλακέῶν ΧΗΠΙ 

α τῶι Μυκερίν ἐσᾶσι , ὡς ἔλεγω οἱ ἓν Σά1 πόλι ἐρέε' 
ἑσᾶσι μὺν ὰς ξύλινοι κολοσσοὶ, ἐῆσαι ἀριθμὸν ὡς εἴκοσι 

µάλισἆ κη, γυμναὶ Ἡ ἐργασμέναι" αἵ τυες µέν]οι εἰσὶν ἐκθδρμα παττάπυτ. 8υπε αμἱ ἀα ης Ροῦ 

χω εἰπεώ, πλὸν 3 τὸ λέγόμνα, ἶ Οἱ δέτινεᾳ λέγεσι οοἱοςβς μῶς τε[εταηῖ : Μγεοήπυπα 3 

καὶ Ἑκολοσσῶ, τόνδετὸν λόγο. ὦς ΒΙΦ [μς εκρίωα, νίπ εἰ ηνία 19 

Μύκερηος ἠράσθη ὃὶ ἑωύτῷ «υγα]βὸς , καὶ ἔπειτα ἐμίγη πμ ο 

Κ οἱ ἀεκέση' μέ]ὰ δὲ,λέγεσι ὡς ἡ παὶ: ἀπγξατοὗ 
3 ς ν”/ " 3 » ΄ 6 ον ώχ. 2 

ἄχεορὁ δέ μυ ἔθαψε ἐν τὴ βοῦ ταύτῃ Ἡ δεμητης αυτην 

Ἑ ἀμφιπόλω Ἡ μ οδησέω ἴ τὸν Ἀυγα]έρα τῷ πατρι α-Ἰ πηῃο εαταῃ Ἠῶο Ππημἰασία Ρᾶδία Ε5 
πέταµε τὰς χᾶρας' καὶ )ῦν τὰς εἰκόγας αὐτεών εἶναι Ίηπι φιοὰ νίνα ΠπΗπαεναης. Ἠσς 

πεποθυίας | τάπερ αἱ ἕωαὶ ἔπαθο ταῦτα δὴ Πλέγε- ορίΠΟΣ» ἀῑουηι πηβαητες, Ἡϊ αἴα, 1 ἐ 

ἄλλα, καὶ δὴ καὶ ππαπῖρας εοἰοσίοταπῃ: αιἱρρᾶ. 4985 4 

ταῦτα γὰρ ὢ καὶ5 ἀεραϊπις ΓΕΠΙΡΟΓ 

ἀποβιῤλήκα- ἀµῶ» 34 πηο 

περὶ βοῦς ταύτης, 

σι Φλυηρέο]ες» ὧς ἐγὼ δυκέω, τά τε 

τὰ περὶ τὰς χέρας τῶν κολοσσῶν' 
ἡμεῖς ὠρέο 
σι αἳ ὂν 

ῑ με. ο 
. 

ψ 

βὲς 

σωμθα 
τὸ ηλ 

ὁ λὰ. 

«ες 

ὃν αὐτὸν δεήθηναι τᾷ πεατβὸς Μυκερίνα ἀσποθήησκεσαν,  οαπίηυπα» ας αποταπηϊς {επιο] 1οἱ- 
ον τῷ 9Ὀιαυτῷ ἅπιαξ μυ τὸν ἥ ιο χατιδη' Μετα δὲ τιπατεῖιατ. Ἠπῖς τερῖ, Ῥοςι σαἰαηί 

(ο αλ ο ο ο ο ο ο ο ως ἡ. θες . . αν 

τῆς ὃ τὸ πάθος, δεύτερα τύτωτῷ[βασιλέϊτά- 9, διὰ {εσμπάππι αοοίά]δίε: 
σε ο ριποκΕιτοι Πουνατα α. βμμν  δο πβιοσις αι εώς 
απασξι απ Επ ο ος ασι ς-λνν νὰ λωοε: τα τ ερο μας 

ον μμ ρε νο ο οης νετ αμώβε ο Εν. ώς αν σετες 
0 "Άλλα γάρ μυ Ῥαε[. 27. 4γοῦ, 49ΐιν απο {εαπογ: νη]βο γάρ µιν ἆλλ. . ὁ «γοῦν το ο ξο : 

εἰωήοίσι, πηπὶδ: γἱάς α 1. 199. ΤΗπῃ τὸ μοῦνον εἶναι }1π4. «περ. ο Όπιι τ ποῦ. μά. ἆ ΠΜ. 4νλ. Σρ 
«το.» θάψαι τὴν Σάά, ευη. «4ἱάο. 6- ἄν]. εἲ {1πά. 1Π αἰῑῖς πὀλέῖ. Ῥαπ]]ο αητο ἀλλὰ καὶ, ἄπε ἔτι δ”. ποῦν 
μιάματα εἴ παρ αὐτὴν 1έι η... ᾧὁ Τοῦ «4γεζ., ΤΗΤα πόλι 7. πι αἲῖ πὀλε. ΜΙοχ κολοσσοὶ εχρΗσαπτ ὦ | 

4510 
΄ 

κάσι -4ἱ4. ΜΗ. ὅτε. ἰ Εἱ δὲ «4γοῤ. ἔ7.» Εἳ ΠΙΟΧ ἐρώσόη 
ἀγεῦ ο. ο 

Ίηοϊν αἰὶ ἐνικεχρυσωμένα, ἐγχεχρ. 4γοῦ. ϕ Τόνασι ῥα:[. 49ᾖ.»ΠΠοχ ζωὴ ΕΧΡΙΙΕΗΕΗΣ ρ]οςί, Ῥαν/, Σῶσα 
τὰ ἔτελ 14, ει γοῦ. 7” τοῦ. δὺ ἆεβτ α]ῑῖ5. ν ν ο μις τε: ο ώμο, πμ αῤν ον. μα ον ον : Ὄ ν. ο. 

.ν μα ορ ηρκν πννπής ο νρ ος. ας ... τς 

ο απο νι αν ον τοι τη ου 
-σπ. τῷ ἐπιμέμφομένῳ ἐκ τῆς δύως ] ος παλή-: ως Ῥεή. Υ. 189. ᾗ μὲν πέπλασι Περσμοῖς ἡ 

ους 
μ α 
μώιλ ντεκο 

, παχέῖ κάρτα χρυσῷ μεταξν δὲ τόν τόν 
ίΒ κύχλος µεμιμημένος ἐπεσι χρύσεος᾽ ἐπ δε 

λί8 κύχλος µέμιμημυος ἐπεστ χρῇ, 
ὅκ, ὀρθὴ» ἀλλ’ ἐν 4 γένασι κειμεη μέγαθος 

ζωή. ἐεφέρεται δὲ ἐκ τὰ οἰκήμαῖως 

γοὖ., αὖ αῖς αἱ αὈεδί. . 1 Δέ 
4ο, Π. 0ὲ. Ῥαη πάιαο δερή. 

λ 
οσι 

, τὰ μὲν ἄλλα κατακέκρυ 

οἶπνς μηγάλα β. 
ανα πο 

είατοιο Ρατ. ὁ. 

δὴ τὸν ὁ την 9η την απο 
ς τρω ”ω Ὁ / τω 1], αχ 5” 

ὧρᾶς γή ἐκ. ἐκρύφθη, ἀλλ έτι χαὶ ες ἐµ 

τι τὸν α 
αμ 

ὅ / 

μονο εὸν ὑπ 
νο ών Ἀ.ά ς 

| τὴν β8ν ἐκφέρεσι 

λ ες  αμὰν µε, ὅτι ὑπὸ χβόνΗ τὰς χείρας ἀποριρληνα 
αὐτέων Ἡ ἐφα[νοί]ο «εᾶσαι 9 ἔτι καὶ ἐφε- 

ἐς τὸ Φῶς Φασι! 

πὸνμ Ενόνοι είναι ὃν του σα. 4µροίες εἴαι, (πα οἰαάᾳε {αρί8 πη0ύ 

σι Ὁ ο είοισι τέκνου τὺν δὲ, ὑπεραλγήσαντά 
τε τῷ πεί αωπΠ ἀοΐετος, γε]ίεταιε Βατη ες οἷ]ς 

κα βλόμοον περισσότερόν τι Ἑ. απο Ρεπετε {ερείτο παπι οεἴΕΡΣ. (οοῖδί 

α]έρα, ποήσασθαις βῶν ξυλίην Ἰβπεαπη Ῥοναπι βναπα, Φμάπη ΜΗ ἴπα 

ὡσα]]ά μυ ταύτην, ἔσω ἔνθ5{ο 

θωᾷσαν «υγατέρα. 
να” 

νι στ. Ὃ ο ο. ἳ 

τὰ τα ἔτεα' ἐπεὼν τύπτωνται οἱ ΑΙγωπτΙ 
ν αλ : 8 ἃ κ.” « 

µευ επ ΤοιΒΤΦ πραγμανν Ῥεμης εἲ Ῥογεπι 1Π Ίμσοεπι ρτοξεταΠῖ» 
Ὑπ6 επί ϱαΠι ΠΙΟΠΕΠΙΕΠΙ οταδίε. ραιτεῦ) 

ΠΜ. 7 «τοῦ. Ραε[. 49Λ. οἵα Ὃ ἵη 04. κείµεναι. 9Ηρετ]5 εἴκοσι }”, «4ἱΔ. 
Ἶ 

φοντες Φλυηρέουσι «πού. 
5 ἔτι ἐς ἐμέ ᾖεάά. επι 4ο. Ἰμάντι «ορ. ἵματι 7.» Πηοχ Φαίνει έ 

απ, Νεὶ Ρο ἑμάλοίμη.. Δάἴεπιρδετας “4τε[οδίμς ὡς 

“μὴ κατὼ τροπὸ 
ΠΙΕΠΙΦΠΡ. 

1 

οἳτ 

5 . 
.. 

4 

Ἐν οἰκήματι 
ούλοισι 1» τόο. » Εἴ 

πη9 αρ. Ε/οὐ. Ῥ{αεραῖ. 
δροι. κε .Ὅμας οἵπαΏ 

πες «ερ. 

« Ψλὰς πυπς Ίος. 
πίτατε οοπβ απ]. 

Ἡ. Ἰά6πα Ταπ1ΘΗ Ἰμάαοιις 
οᾳῖο ὑπότε ὥσκοῖτο

 εἰς Δι ον 

Σὲ ὧέ τῆς θυσ! 

Ώούογης ΜΥ 
πισμοὺς {1146 44613 ὖ 

το, διδόντα δωβεᾷ» τῶν. ἐπιεικῶν 

) ἁπαλλαττείν,
 

ΡῤΙΙοη 

.. γα 

κ 

ο 

οὐ(οιναῖα αά 
{ [μά. 

.. 

ους οἵ κο) 

ης ἐγένετο 1. 19 50.0 ΠΟΠΙΠΙ] «ΙδετεραΠ5. 
σστπΙπα τ» 64. {ΟΗΕ αἲξ κατὸ χρήµα- 
«ἱσιηζο πιασπαπι Υἷπα ρεση]ας 1Π{Π16- 

ποῖς δοκοῦσιν ἐν ταῖς κρίσεσι 
Γ]ογοι]ο:{ {ΕΓΠΙΟΠΕΠΙ οΟΙ- 

ἠσκήμένῳ) Ἀεσουττ]έ παςὰς ἠσκημένη 

Παρίῳ λίθῳ ἠσκημενω 11. 57. Μγο- 
Έμ. 1241. τότε βασιλήϊο δέν- 

4! νίπι ναιρο Ἱπππηαπε, Ποιι-. 

ἆ Ιμοἰσηί Ὀεᾶπι ντ. Ο.. 

ἆςᾳ {πας σοπἱ5 ροπί]- 

-α, Ὦ., ὁπότε ὠσκηθείη τῇ Ἱερ
ῷ φολῇ» 

ησο} οἐνσκευασθείη ΤεροπΘΠ- 

Ρ. 1903. Ρ. ἀ4Ε ΙΠ/ΑΠΟ Ίπαρ. 
νεβρίσιν ες Διου- 

3 

ο λαο ασ εμας ρα Ἠτρε δα1, 1Π τερίᾶ» 1ῃ οπε]αν1 ΕΧΟΙΠΗ 

φανερή ἓν Σάΐ με " πὀλι έμσα »Χιμόη 9ὲω τοισι να. Πτα, Οµἱ Πηρυς ἀῑερις οππιροή 

πὸ. ἸανΙδει, φαίτεια 1π Ἠας
 Όονα {ερεΙβ 

ο πσδπ αηϊοπι πιαπς πι] τατάπαν 

2. ουκ 4 ἀ έω τς : 

αρηνανν Φουικέρ. εαινίσεπι εἲ «αριῖ οτὰδ[ο αἀπιοάιπ 
αλην Φαινει κεχΡ : 
οφ ώς ὑ-΄. απχο: εἲ Ιπίες πηεδῖα «οἵπΏα 10 ἡ 

ν δν τῶν μα 
δὲ ὅ- βηϊτιάϊπε 4παητα «οι ριαπάῖ γα 

(σωΐαὸ Εἶμα (ορι]ονευπι ἄπρυ]ατεν εἲ 1άεο Εαον]ὶ ας 

ασἀ. «οπααετεπεῖ ἀᾳ ἀροῖας {επῖεπΙα» 
4119. ἆοπαπς ΙπάϊρπατιοΠ] Ιοπηῖη15 {αςίες! 

Θά1πά αΤΕΠη εδίει Ἱπ εἶνες «ΙείπεΏς ΦΥ 

ης, αἴαια Ίἴα μενει, Ῥηποίριασα 6 
τάπι σοπΏρῖςίο οῬίτυη βἰίῶ αμῶ ἀοΙΠΙ 

: 9 ΄ { η 

ε, ἵπ οα Παπι ἴδίαπα΄ ἀε[ιπέϊαπι 19Ρ 

Νεαπε Ἠάπιο ο Ίσο εοπαϊτα 8; ποὰ 3 

ΤΠΘΑΠΙ  Ώδίε ΙΠΕΙΠΟΓΙάΠΙ εται σοπ{ρ]ε 

΄ 

Μγσοήπϊ, τς 1 ρα δαί Τα6ΕΙ 

Ἱεαπτ, Φίαπι επἰπι σοἱοδῇ Ηρπεῖ» Ἡ 

οἰτεῖτετ νἰρίηί, πιά {αξεῖ: ααϊ αματῦ 
ΤΙΜΠΙΕΤΙΠΗ, Ποῦ ροδ/[απα ἀἰσετε, ΡΙΒΙΕ 

μασ. ραιή Ριοάιφϊδίεπῖ , Ρισοἰδ(θίε, 

9) 

ο αΙατυτηαϊε 
: 34 Ρεάες ϱεΟΓΩΠΙ. 

ν[οραπεωτ. Ἀο5 4ποφπε επ «αίεῖ! 
Ῥυς ορετίᾶ εδι ΡΙΓΡΙΤΕΟ᾿ Ρα]μο, 0Π 

σ 

ὁ1Οᾳ4 Ππιμιμάίπεπι Εαέΐις αἀεοι α 
ἡ ας ετεξία εδι Ῥο, {εὰ Ιπρεπὶσυαϊδο 

Ἠβειτης απτεπῃ ὁ σοπε]ανί αιιοταηηήδ.. 
Γ.ΑΕβγρΗϊ [ειπες νοιροταπε µχορτετ ἀεὶ 

ἆαπι, 1Π Τα περοςῖο ΠΟΠ πμ] Ποὶ 

πά,, ποπ τηαϊε,  ἆ Οἷό ἑκούσηῃ «γοῦ. 1 Ρα 
Ἡ Φαίνοντο πο πἩβοΠῖο ῥ”., φαίνουται 4γῶ 

90. Ὡς αὶ παῖο ὠπήγέωτο ὑπὸ ὄχεις] οδήπυεσν, 
Ιοόύπι ἵπ ΓαπιοβΙ ποβσας αθταεῖς το ερ τοῦ ὡπάγ. ὄ 
Ίπο. Ογοπουΐης Ἰ]] αοἴοπι ἱπβτιιχῖς ἵπ Ὀσ[οπβοῦς φε 
οἵταῖ, 4ε Ῥετπϊαιε Ἰπάαο ϱ. 6»., οοπῖτα 01) 

νά πσήπιαυε . ΟΙ, οὉ οχίπίας Ἱπρεπῇ εἴ 

ἰς 18 
δν ψ. 

οῦ. 
{ ϊ 4) / {. 

ΔΡΟοΙομ. Ρ. 145. ΡΠπΙΗπῃ ρα ῦ]σατα, εἴ ΕΤ“ 

ο ϱ.ΤΛ.: πώ ς 

εχορςβς(ς, (γοπουίω Ἰπαάο, εἶμς Πο 

14. Ἐπεὰν τύπτωνται οἳ ᾽Αιγύπτιο ] Εοττᾶ 

ἱματίῳ µέλονι περιβάλλοντος ἐπὶ χῴνθει τοῦ δε 

π6ς ΤΑΠΙΕΠ αεπα νιάεπτας, Οοπνεπῖε 

. «ο. 1 

το ἃ 6τοπον/ο"ῃι 
δα 

σοι Ρεγκοηίμς Ὠἱεί. ὰςᾳ Νίοττα Ἰάάας Ο. 

ἀοῖες» τἶχα Ίρεα, αὔαπηπηπι Ίηνεμί» νά κα’ 

{Ἡπεπτοπ. ας 

6µ. Ῥ/ωατοῦις : ει ΟΗ1. ο. 9ο. καὶ βά) 

σιᾶ--τ κ) τὰς πο 1ης .Ἠά 
Ῥονσια Ίαης τερταε[επίχης, 1ο. Ῥηίαέο Ἐν τς 

πο οπλο, ως {ροξαςμ]ο {οτετ. 
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-Ῥταεσογεηε: απογπ. αὐἰάεπι Ίαρθίς τὲ Ῥτανις ορῖ. 

Ὃ ον αι Απο εἶπβο Ρρεταάατα Εαίμα. ο εἶπό Ἑ ν Τ Ὦ Ῥ Ῥ Ξ, { 18 Εξ Ἐ 11. τόρ 

ο» να ντος και ο στ ζω ο ο ο ἡβ οις 4 κ οδεος ὀδεκοι κε 

Ἔπιο νοπὶσίο 1ροί οτασπ]απὶ, Γοῖς Ἡτ {εχοοδε γθέσθαϊ' ἐλθέω οἱ µαντ]ηϊο ἐκ. Βυτᾶς 3 όλίος, ὧθ 
ΟΠΙΠΙΠΟ 4Ώπος Ψίνετεε, {ερείπιο ἀε[απέϊασις. μέλλοι ἓξ ἔτεα µῶνον βινε, τῷ ἑβδόμῳ τελευτήσεν 

Ἰὰ Άυπο ὥρτο Εετεπῖεπι, Υἱαἰβπι πβρίε αἆ σὺν δὲ, δεινὸν ποιήσαµενο» πέμήαι ἓς τὸ µάντήνω τῷ 

οταοι]απη εοπεαπιε[ο[ας 4εο απεηπιοπίαο»εΧ- 9.0 ὀήδσμα, Ὁ ἀντιμεμφέμφο ὅτι ὁ μὲ αὐτῷ παρ 
Ῥτοῦίαπίεπα, αὐσά, αι ραῖετ {115 εἴ ρᾶ- ον ο Ὃ λα ο 

Ὅταις, αμ 6ὲ εοπιρ]α εἰαιάί {ηδ[οταητ οἱ ἀθος ἅπ' ΤΤράδ» τα πο 
40. ἀλλὰ καὶ τες ὠθρώπ'ες ἃ Φθείρο1ες., ἐβίω- 

ΠΟἩ σιίανοταηὲ, Ποπήπεδηις Ρῥειάάεταπε,29µέμΗΜΕΟΙΣ ἄν κο της Αη ρα. 
Ἡι γἰκίκίουςς ἱρίο }πολλόν αὐτὸς δ' 5 εὐσεβὺς ἑώὼ» µέλλθὶ 

ϊα γἱκὶφ[εηπε, ἵρδε ρἰείαϊεπι οοΊεῃς ἴαπι εἴἴο σαν χρόνον επι πολλόν αὐτος ὃ- 5 οὐσηηρ τω» ο 
. . . ε ; ο» μ 

«{οτοι πιοβτητἡδ, ΤΙ νεπὶς[α αἶτετα εκ οἵα- ταχέως ετωτελευτήσευεχ. δὲ τᾶ χρησηρίε ο δεύ- 
- νο, . 3 ρω ὤ, 3 

ευ]ο τε[ροπία, εαρτορίεί 1ρδιπῃ Ρίορεία γἱ- τερα ἐλθέν λέγο]α, τότων εἵνεκα καὶ συ]αχύνευ { αὐ-- 
1 , 3 4 ον 2 ου Δ / σα {δάδα « 

ταπη Ππϊτήταπα, ααοὰ ποῃ 1 {ασετεῖ 4ο ἆθ- τῷ τὸ βίο" ε γὰρ ποῴσαί μὺ τὸ χβέων ἓ 10 ποιεεν 
«Ῥετεῖ, ΄ Οροτι]Μ(ε επῖπι ΑΕσγρίαπι σθΠῖαΠη Σ ν . ο» ./ ο ας / ἅ, τὲ 

αΙΠαπαρΊητα αππὶς αἰῆισὶ: 1άᾳυε ἀποβθ; αδο ας Ύ9 ο ο. ον ο ο μαα ἐς 
απιο 6ΗΤΠ βΗΙΦ[6ΗΕ, τθρας ἀῑά]οὶςίς, Ίρουπη νο- ἄπ ἑκατο κ της ον ας 1 ο, 
το πεφαηιαῖῃ. Ἠσδο ιβῖ αεοερῖε ἸΜγσειτι- 755 βασιλέας; μαθει ο κ. δὲ ος το 

πις, {6 Ίαπια πυππίρας ἁαππαταπι, Ίασει- ὄαντα τὸν Μυκεριού»ως κατακεκριµενων Ἰδηθιτετῶνρ 
ἡ . λ Ν. ες ο} - 

πα Γεοῖο[α Ῥογηπ]τας, αήδας 4 απ ποδξο- λύχνα ποησάµεον πολλὰ »Γ ὅκωρ γἰνοίο γὺξ νἀνάψάν- 
) 

ὁ 2 2 / ς 2]. ὦ 

{εετεῖ αοοεπῇς, Ῥοϊΐατει ας {6 οβ]εξαΓεῖ :οςτα αὐτὰ »πίγευ τε χαὶ εὐπαθέευ, οὔτε ἡμέρης , ἂτενυκ» 
«ηεφπε 4ἱς πεῃπε ποδια Ἱπιοπήίτεης Ῥες ρα-"" πὸς ἀγέντα, 1 ἔς τε τὰ ἔλια καὶ τὰ ἄλσεα πλανώµε" 
Ίηάες Ῥείαπε Πεπιοτα ναρατΙ, εἲ πδὶ «οΡΏ νὰ χἩ ἡρρὴ ὁ ) ος ζ0βΠΟ- ῃον κα]ῖνα πυβάνοιτο εἶναι Ὁ ἐνηβητήρια ἐπιτηδεώτα]α' 
{σετει νο]αριατία ἀϊνετιῖσμ]α εδ[ο αρίΙδΗΤΠΒ. : η ον ν 5 ο τα. Ανν ).. ό ἐού 

. ; . ͵ 4 ο) 

Ἠας απτεπ Ιάσίτσο εχοορβίταταε, αιοᾶ νε]ει ντ 9ε αν ον Ὑέλων το μαντήίο Ύευ ει 
οτασυ]απῃ. σοπνίπσστα πιοπάασϊϊ, πε ἆποάε- ἀπ οδέζαἰ» ἵνα οἱ δυώδεκα ἔτεα αντι εξ η γα αν 

η : . . : Αι ριζ 4 . πο 2 ’ δν. ν 

Επ Ῥτο {εχ Πατεπῖ αππῖ, ἀῑερας {αξῖς εχλοῶ νύχτες Ἠμέραι ποιυµθα]. Πυραμίδα 9 δὲ καὶ οὑτὸς 

19 ποξρας, Ῥψταππίάσπι εἲ Πὶο τεηι]ξ ΊοΏβθ ἀπελίπετο «πολλὸν ἐλάσσω τὸ πατβὸς ἔικοσι ποδῶ 

ΤΩΙΠΟΓΕΙΗ Ῥαΐετπα», νὶοεπῖς Ρεάῖρις ὈΓενίο- καταδέησαν, κῶλο ἔκασο τριῶν πλέθρων, ἐέσης τε- 

ο το ο ο μα 
ἀἴππα αφαιε. ᾿ Ἠαης αὐίάαπα. ΟτεςοΓΗΠΏ νο- εξετερ . ο μσαν κος Ῥοδῶσ - ο ο - σα 
Ίαπε αρ[α Εοἀορῖς ται]ἱοτῖς πιετειτίαῖς, ποπά ο) 2203: ὀρθῶς λέγοντες" οὖδε ὦν οὐδὲ εἰδότες µοι φαί» 

τεξὲο {επεεπῖες: απϊ πα ποδίε φπἶάεπι πω ῖ Τα λέγειν οὐτοιητι ην Ἠ Ροδῶπις’ α 8 χάς αρα 
ν]άσπτατ απσθηαπα {πες ἙΠοάορίς 4ε αα 1ο- µίδα ἀγέβεσαν ποῄσασθαι τοιαύτην» ἐς τὴν " ταλάν- 

ααπητωΣ. Άδεηαο οπίπι τη]ΐς ργταιπ]ἁϊς Επα- τῶν χιλιάδες ἀγαρίθμητοι, ὦρ λόγῳ εἰπ εν; ἀναισίμῶι- 
ἑξατατω αά Ίαπι τεϊα]ἰδ[εΏῖ» 1π αια ἴα]εηῖο- τα) 

ΤΗΠΙ 

α Ρατ. ιδ. 7 «γεῦ., πέλεως αἱ. Ῥουτο μέλλει θα πα «ἄγοῦ.  ὃ καὶ ὄντιμεμφ. «πο. ζημα, (αΏπι πάτρως 
ρ]ο5ί. 41: ὁ τοῦ πατρὸξ ἀδελφός. ὁ ᾽Απονλήσαντος «494. ἔ’.ν ἀποκλείσαντος «4γεῦ. ἆ Φθείραντες ἴω. }1πά. ε Ἐθ" 

σεβέων ἠάση)» ΤΙ µέλλοι 1Η. Ῥαι/. «41, 7 μέλλει νηἱβο. 1 Αὐτὸν τε. Ρα. ἔι Οἵ3 οτερύ. . ϱ Μ. Ρα]. 

γοὸ. πλ. ἔ, ή αἰς εἴη. ὦ Μὲν πρότερον τοὺς δύο 18315. ΦΙοβῦ. ΕΧ «4ἱάο. ΠΙΟΧ τοῦτον, κᾠκεῖνον ἔ’. «4γοῦ. Ρο. 
«4. ϱ. Μ. 4γεῦ., εοῖετῖ παῦτα δὲ. ΒΟΙΤΟ κατακεκιρµένων 4. (1εγ. Ῥαγήςι ἔγερν «49δι) κατακεκριµένού Εάά, τε: 

οεπίίοτες οἩπι «4γοῦ. ΠΜ. Α Εἰοδί Ρας/. ὁπότε. Ἐκ[ουϊρεῖε Ώαος «4/δεμ. κ.ρ. 498. { Ἠαδει ης Βμβα. 
1π ΈΊΟΠΙ, Ῥ. Ι6ο/., 8. {ει ροᾶις εκ «4{1ῤεπαεο: ΙἴεῖαΙΕ νεµόμενον Ίοεο πλανώω. Ῥαϊρεϊαῖα, 1η ΤΠ. πλανόμένονο 
ση 9ΟΠΟΙ. βα9/ίοµ: εὐωκητήριω» υἱ οἳ δαΐάας ἵπ Ψουι, (ογήπέδης Ἱερῖτ ἡβητήρια. ΒΟΥ{Ο ἐπιτηδεότωτα {εί εἲ πε» 
ἐπιτήδειότατα «γε. π ᾽Αποδεξαι «4τχ. «γεῦ. 7, οοπίτα Ἱποτεπι. ο «γοῦ. 7 Εαγὶς. ς, «44. 1010.» ἀάεερῖ 

Λε, 41λ. αι. Ῥουτο εἴκοσι «491. 7. «γοῦ α ἵπ α115 ἐεβωσι. ᾖῥ Ἑτέρης «4γεῦ. 2, νυ]ρατὶ 6Ίτοίει 6 Ῥα. Η. 

«49ᾷ.. οὐ γὰρ ἂν «44, Ραρίς. δ, 7 «4νεῦ, Κερ. αιοὰ ροταεταῖ τεΏπε, 5 Τάλαντὰ «ἄγεοῦι 

ο, Πέμψαι ---σῷ θεῷ] Ώεοῦ νεταπα, ααοά πποπήπ], ἆοηί Ίος. αὖδε αἆ Ίππο Ίοσύπῃ αρίε τεβροπάθαηίς τα 
εί πη]]ης θε ἵπ αι ρο Ὄυτο µαντήΐον. Ῥταείειοα ναἱάΕ -τ,ς.98. Ώείοςί χεΦΠβεία αχβτηχοτηπῖ. ὕνω ὠὐτὸς ἔφρασὲ 
ντάσατως ἸΠ/οΊσῃς. ὀνείδισμο ἀντιμεμφόμενο. δὶ Ὠεὶ τῆς χώρήςο φις «ο βΙμαγαί γεβἰοηήο ῥαγ1ο. Ἡ. Ἡ» ο. 1799 
εὐπερίαϊη, Αροϊηπίς αχ ϱὲ. οιήᾳς 1 εα πτοε ταπιρίυπ. αμα Πατὶ ουσατας Απια[ῇς {ζαΓΗ.πΗ ἵδρυσε τῆς πόλίδο ὅπου 
ΕΤ, οτασι]απι ἀεβρπατετυς, {οἩρετεια: τῷ θεῷ ὀνειδί- ἦν ἐπιτηδεώτατον. Ἠετοάοῖσα περ]θεπις ἀε[οτῖρείέ -4- 
σαντι μεμφόμενον. ἵναπο «ορπίετοπι ροῦυς οοιίρεή- {δεπ. κ. Ῥ. 438. Β. Ἐνηβητήμα ο σας ἔν- 
ἀυπι: πέμψοι ἐς τὸ µαντήίον τῇ θεῷ ὀνειδισώση µεμφόμε- ευωχητήρια. Ὦατυπι ἀϊθαπι αἴπε «Ο/ούογμς δίο, νοσας 
νου. Ῥεα οσα Ταἴοπα (σαεςῖς ἀῑδα. Αροϊιπίς {415 κωθωνισήρια 1.. Ν.Ο. 1Ο. 1ῃ απ] διις ἐκωθωνίξοντο. αμοᾷ 16- 
ΠΠ πασίκ, ου]α5 πιακίπ]ε οΠπη( μπα πο ταταπι εγαεΊη. σἴεατ ἵπ Οναεςὶς Ε/ῤεγ. ΤΠ, το. Ὀϊπῖς οἴαπι 1Π ]οεῖδ 
υτοε Ῥμτο οτασΙ]Ηπα: τόγε µάλιςα ἐν τιμῇ ἄγονται πάν- ἐμβιωτήριον ῬιπεὈαῖ «Ὠἰσοσογη» Τ. 1. ϱ. 945. 5ο. 6ἵ.Τ« Πν 
των τῶν µαντήίων Λητοῦς ἐν Ῥουτοῖ πόλι ἐς Πεγοί.τ, ο. Ῥ. 518. 50. 3ΗΠῖ Ἐνηβητήρα Ίος πρὸς ἄνεσω καὶ ὥπό- 
δᾳ, Μμοίε 6, 159. Ῥίαπιπήϊςηης ἰοῖτας Ἱεραῖος ἐ λαυσι εὖ πεφυκότα’ ἵπ Ποιί5 αἆ Ἐκοετρία ε /2ἰοµε (οεο. 
Ῥουτοῦν πόλιν ἐᾳ τὸ χρησήριον τῆς Λητοῦς, ἔνθα δὴ Αἰγυ- 1. }]ε[ῃ Ῥ. 96. 97. ἹπιαιρτείαίΗτ ηρέπα ἀνεγ[ογία 
πτίοισί ἐςι μαντήῖον ὠψευδέςωτον. Ὦς Ώεα αἴμδαιις οἵαοι- οἱ [έοεε[ά. Δριά «εἰρη. 4ε Ν.Α. ΧΙ. ς, Χ. ρ. 617. ἵπ 
10 {αβ]οπεβίης εαῖε Ῥαηι]ιαϊ Τ, τά, ο. 4. υπο ΕΠογούοί προ ἨεπαραΙ Δριά! ἀῑουπτυς θ8{5 τὸ Φίλα ἤθη καὶ τρί- 
ας τα(ρ]ο]ε «ἄείσηυς Ν. Π. προ. 41.  ΝΑΙΟΚΕΝ. βαὶ κεχαρισµέναι καὶ ἐνηβητήρια. ΥΑΙΟΚΕΝ. 

ιά ο. Ἔνκ. δὲ ποῦ χρησηρίου αὐτῷ ὅτοι] ἵη Ἠής πΙή] ἆεμ- 47. Ἐνηβητήρα] ορ νο]µβίαγία, αριά δα έμή8 
ο ή µαντηία τοτομ]τ ος Ππεε]]εξτα νο]αῖε: σεπήπιπα Ῥ. (αὔμη, Ο, απ εἲ Ελσμήη Ῥοοπι]. 1, ο» 96.0 ἐμ' 

ον ών. οἳ μαντήϊον ἐν Ῥουτοῦς πόλο. Ο/. ἵα- παθεῖς τόποι ἵπ 6τεβογ Ἠγείεπί ΒρίΠ. ἀε ΙάΠ. ΠΙετο- 
πηος {οἱ 10 ὈΙηΠΑΙΕΗΣ, ἐκ δὲ τοῦ» αρησήριᾳ αὐτῷ ----- Ίοἶψπι. Ρ. 1ο. Ἡβητήρια Ῥλμαγοδο εἳ «φεμαεο, ανα 
εαν ϱο πῶς {εηῥΟΤέν οοηίς[ο 11 [εοιμάα Ὀγαομία. Ῥοδε τα ναιρίς Ίμοσπα ΙΓ οτιά(ήεβπιυς αἱ. Εαῦεν Αροπ 
Ῥαυσα, τειπε οἵ Ῥει εαἰ]οπες ῥιοραρατί ὦς κατακε- ΤΠ, 97. . 345. αά{ρειῇε. δσρ εὺ 
Ἀριμένον ἤδη οἳ τούτων ροϊυ]δίε ἀεπιίτατοτ. πΙᾷ οι ᾖ55. ἅτ. Εἶωσι αὐδῶν καταδέουσὀν Ἱ. Ώλθς α]ά πάσει αΏ 

ἵτα εηγρίος 1 ης 4 λάνι Ιαὔτιόίησπι Ώψταπηίἁ]ς ἀαβρπεητ, Ίπ αμαείίους ος ο 

Νήγς σριος Ίπ τος εζ[ας. ρεζτανίςαυ{οπῃ Ἰηβαπίθητοπι δὲ µεγέθει λειπόµενον τοῦτο τὸ ἔργον τῶν προειρηµέαν ! | 
: Υ ην {αρίοπείοπι /ήλαμίην π Ψϊτας {μας ΗΙβοτία {οηρίετ, ὅο,, οοπιονετβαπι πΟς ἀἰπΙπΙΟΩΣ2 ΟΙοάογΗ9. 

δν,  β. Ὃ ο ες ρτορίετεα ειταηίε ἸΤογε[ίο: αἀῆρῖτ Δε Ρ)πίων ἨΗΠ. Ναι. καΧΥΤ» ο ο τρ μα 

ον ή. : γαο]ἰδές, [ε ο [ρεδακίογ» “441 ορ]οὖ: δη 

ἂςς Ἑνηβητήρια] ἵπ Τ,οἰάσπᾷ Οοᾷ. άγερογὴ ἆε Ό]α- ἐΑΡΕΙε ας Ροώζδιως ἱπήε Ζηπαῤο» απουθ ασια 
Ιεετί5»ης Πεποβσίσα, ργο/απτίςίη: ᾗ ἠ. εἶναι τῆς ἕ έως, απβυ]ί8 ]ατεπίους ]αεΐσι» 
Ἰβητήρια ἐπιτ. 3οτὶ ορ ἴβία: να πυνθ. εἶναι τῆς ἕνη- απιροτεπι, οὐ απι Πεγοὔοέμ»» δον Ῥἱς θκῖς οἳς 

εώς ἸΊρδοταϊ Οαπημαβΐσις, αἳ, Ἡτ θα υ]άεπι ἀῑπεπι αἲραϊε. Ἠϊπα πεντακοσίων ποδῶν Ώ]ς Τήοίε οἶῖπα 

ον ΗΟΥΟάΟΗΗ5 ο ἵνα πυνῥάνοιτο εἶνοι νο ἐνηβητήρια ἐπι- αοίακητας, παπιετῖδ» υτς μήάεπη ΟΡΙΠΟΣ , π]]το αμαπι 

τήδεώτωτω" 1, ΦΗΦΕΗΠΦΜΟ ῥργ)ο γορ]οηές [2οσρβ ἡ]ε]]]- οροιτεραξ Ἀπάβοπίρας, ΟΤΙ ΤΑΠΙΕΗ {πρεβοτθ φολλὸν 
ΦΕΡΕΙ ειὲ {μομμά(ςηιος, ἵνω νῆς., οὗ υῇς, 6 Ππηϊ]ία Ίσ- Ίπος Ατοσϊϊ ἑλάδσων, αᾱ αἱαταάϊπαεπι τοσα, ΣΧ. Ῥθ. 
αποπίαϊ ἱηρη]πλ]ς Μοβῥὂε]εν. Πεν. (1. Ὦ. δ6, 5» να ἦν κ- ὧος ηϊπαϊς αυαΏα ραμοΙ οἵμηΏζ. 1ιερε 2ο, Θῤρυιί Ῥνταπαί« 

κοῦ. δορύ. ΔΙ, ν. 906. ἵν' εἶ κωρῦ, Όιο (ωβίσίεπε Εἶο- ἀοβταρΏ. Ῥ. 113, 0ο, οσο 
ο, τᾶ 

Ν 

αν 



1Λο 

. ο πα οιαείο, {οποίαιε 

τὅδ 

μάζησα Ῥοδώπις, ἀλλ ἳ 

κάρτα πολλοῖσι ὕσερο τητέων τῶν βασιλήων τῶν τα» 
ω” ς ον Μ 

πυραμίδας ταύτας ἃ λιπότων» 3 Ῥοδώπις' γοε. 

Σα 3 9 ὰ 
«ου κοτα 

λ 

ος χα / Φον ηΕ. 

γοποιοῦ καὶ γαρ οὗτού Ἰάδμωος εγΕέτο» 
ς 3 

{ 

τῇδε οὐκ, ἥκισα" ἐπε τε γαρ πολλάκι κἠρυσσόντῶν 

ὣς βούλοιτο που) ΤΗ6 Αἱ- 
λ ὐδεὶ 3 / ᾽ ο) 

ἄλλος μὺ οὖδεις εφώη, 1ά9- 
λ λ ώς 1 2 / 3 ολ πε 

μονος δὲ παιδος πῶς ἄλλος Ιάδμων ἀγείλετο' το 
ς ων λα2 3 

ἳ 

Ροδῶπις δὲ ε6 Αἴγυ-όοῄµτ, Ἐ]οὰορίς απϊεπῃ ἵπ ΑΕΡΥρτιπι 8ὺ 

Δελφῶν ἐκ, Ὁ εοπροπίθ 
ου 3 / 

σώπε Ψυχᾖς ἀνελέσθαι, 

ης” κα) 5 

καὶ Αἴσωπος Ἰάδμοος ἐΥῶεΤο 6 : 

στο ἀπίκετο, Ἐάνβιω τοῦ Σαμίε 5 κομισώτος’ ᾱ- 
/ .: 22 2 / 

πιχοµένη δὲ κατ’ ἐργασίγ» ἐλύθη χρημάτω μεγάλων 

ὑπ᾿ ὠνδρὸς Μιτυληνώίὰ Χαράζε» του Σκαμωδρωύμεα τι τα. 
ω.. ππαπάτοηγπ Ἠμοι, 

παμδὸς ἀθέλφεου δὲ 
ον ο ρω ] 

Σαπφοῦε τῆς μεσοποιθ’ οὗτ 
/ κ τες ς ω 

δὴ ἡ Ῥοδῶπις ἐλευθερώθη, καὶ κατέ 
Ν 3 ' 

πτων καὶ κάρτα ἐπαφρόδιτο γενομέ 

«ἴ / 

ὴ 
Ὀέναι. ἐπεθύμησε γα 
πῇ Ἑλλάδι καταλιπέσθα,, ποί 

νο οὐ ἱρῶ» τᾶτο ἀλαθέναιὲ, Δελφοὺς μνημόσυνο 

-α Ἡν λειποµένη 'Ῥοδ. 10η. Ῥαε/. άν. 44. ἦν λιπομένων Ῥοδ. γοῦ. 77. 1κοη. 

ὃ Νευτροπίου «{νοῦ. ῥ1πάι, εἲ πρωην Ἰο0ο πουν ἡά. 

Ψηρο οὕκως ΥΕ. Θἰωίπι τυρυνίδα “ἀή. αἳ 04 οἹερῦ. εκ ε9. Ῥοδῶπις. 
ὥς νε «4τζ. Ώεπθ. 
ε «γε. ῥΙπόι» νυ]ρο ἁυτῆς. 

ποστ. Τῶν τὰς ---- λιπόντων» ἣν υεδώπις] ΝΙΠΙ1 Τς ἴπαδ- 

{α. ααοά οΠεπάαῖ» νἰάστατ: αἳ {απιεΠ αδία, (ο. ἀῑδ- 

σοτς {οἴρευτα ἀεο]αταξ: αλ πυραμίδας --- λιπομένων ἦν 

«Ῥοδ. {οτιας{ε νο]αεταπῖ αρεπίε πας κοτολιπέσθαι» ὦ- 

πολιπέσθαι αἳ λιπέσθαι Ο. 147. αἴηιε αΠοί {αερίς8» α) 

λιπόντων, λειπομένη ἦν 'Ῥοδ. ῥ0βεγίον εγαέ Ικῥοβορῆ» Ῥὰ- 

τὶ Οππέσιτα» 4ὐαα ἵπ ἱράογί ρτοχίπιε ἀα[οηρῦς ΨΕΥ- 

δἱς, αἴαυς ἵπ Ἑλπρίάείς Οτε(ξ, Υ. τοῦς. ᾖ που λέλειψα! 

πῶν ἐμῶν βουλευμµάτων.. ΔΕΤηπι» αὐσά {οηριῖ πιοτά]εαδ 

«φοὔπεητ, ὕςερο ἰπ αχί]Ίπι Ίτε ἀαδοδίε. Αἴαιε Ίος αᾱ- 

πιοπη]ςία {ατὶς α5ε,. Έσσε α]μά. «Πεγοώοίμὸ ἀἱθριτα(ῖο- 

πο οἰτουπιροέτα ππεταιίου]αο Ἐ Ποάορ]άϊ Ῥψταπιία]β 

αοζἹβσμείοποπα αιίετε: απείο ασ τΗπ]οσαπ αππρἰεότῃ- 

τας Ὠοάογας, 14ο, ὮΠία5, σοοππισητατ]1ς οεττο Ἱη- 

{ετιπε. Ίος Ἐν τρ, «είᾳη. Να. ΧΙΠ. 
9. ε]οσαῖ τας. απηπεεῖσπο., αιά Απιαβᾶς, εις α6- 

ἔπτο Γοππίπαπι Ποτη]δ[ε Λοβεγ αἀ[ενεταῖ, -απηπῖς Ίετπια 

ου πο Μαρίητα Ρ10Σ δί, «Ὅπάε εττοιῖς αὖτ Γεγοάοέως 
απε εἱσμως «Ώρα ἵαπειτ: πεαῖε Ἡ]ε σα Πρεταβίτας, 

ϱ ἆσας ΕΗεία Εποάορίάες Παἴιιοιίδ» εὔδαιμε αὉ Πεγο- 

ποιο» Ηαδοπε οἳ ΡΙἡηίο σοπΗ ας: αἰτεταπι Ῥτορτία Πο 

ἀἰέταια, οχ πιοτοτίσε πκοῖοι Ρ{αππεΒεΒ εἲ {ερυ]- 

ταπα ἵπ Ῥγταπιίά 6, αἰεεταπι Δε[ορί εοπίετναπι αἳ Ο14- 

ταχί. Παπῖς βαρρΗϊϊς, αππίσαπι» 4παε ΤΕΠΙΡΟΙΕ Απιοί- 

αῑν Βοτσηήε, Ἠαες Ο6]οῦ. ασ. Ρεγίποπίων αά [βΊ116η- 
ἆαπι Δελαπί Πάσπι, αἴπε; Π περεηΓ», Ἰπςστδμπ]αα 
σοπϊθᾶητας. οτί οἴπι πα Αη ορίπίοπα, Ίοσυπ οὈί]- 

περυπῖ. «4είσπις {αὈε]αιη εχ ΦΕγάΖΟΜε ΧΝΠ. Ῥ. 1169... 

απε αΠιπάς» Παιβς 6εορταρΏΏς ταρίς ΠΟΠΙΕΝ ΓαςΙΕΙΠΙ 

Ἠαῦσεῖ, ἀᾳ {10 «εἰαηην Βιποήση ατυ]απα Ἱπρίησίξ, 

Τποτοάοῖις ἆμας ἘΠοᾶορίάες ποπ πονίξ, ει Απιαβαϊς 

Ασίορί ῑαπι εοπιιρειπαἰσπα ΤοπιροΓς υρι]δίο ἀἰδείπέτε 

βάβηπατ. Όση οπεεπςς ο»  οδος 
4. Τοῦ 'Ἠφαιςοπόλιος ] ΔάΠασταίσμητ αἆ νηΠ]α Ίος 

ᾖοϊποπ. ἀοάϊσμπή νι], 6. (ρετως Ο04. 1Ν» 4: Ρ. 58. 

Ίαος {5 οαρετε περαῖ» πῇ ἀἰσατσ» Ἰαΐεῖε Πίο ΠΟΡΙΕΙ 
φαπίς» νε] παπι 6ο ΠΟΠΗτΟ ἵῃ ΦαΠ1Ο ΠΗςίε, νε] [αὰ- 
Ίποῃοπι,' ογἱρίπθ ΦΑΠΗΗΤΗ9 ἨερμαεβοροΙ 11 ΑΔΕσγρίο 

ἀαρατο τοῦ ἐκ Ἡφαιςοπόλιος, (ἀγῦ- 

5ου] Ώιηι]ος Π1ΠΕ Ἠιάχιατίοπες αἱ «4γγίαπί Ανάβασ. ΠΠ, 

5. Ῥ.τοο.: απίοις νεΠεππεηίΕτ οβεπ{ας «ογη. ε Ραμω 
θοττοξεήπη νο]υ]τ τοῦ Ἡφαισοπόλου, ΠΟΝΗ ὕουον {6 Ἡτ 
εεπίεξ, Ῥετείοσαητο» ϱ1ὰε ϱ απ οὐ πί[/γωπη θεποῖεῖ, 

οἳ Ἰαάπιοπίς Ῥαϊτοπη», να] ΕοτυΠΙ ΤΕΓΓΑΠΙΗΠΙ ΙπῃρΠΕΠΙ» 
νε] Ὑμ]σαρί ροΏς βιοογᾷοἵεπα Πἱσίε ἀοοζα:. ΜΗ» τε 
“αὈ{οΐναπα νερο. Ἱπναπιμπι ποπ Ρ]ασεῖ, Ίπ ρτορτής 

“Οταεσοσίπα ποππίοιις πηγα πμ]: ΣΩΠΟΛΙΣ ΕΣΕΊΗ 

Έριριατηπη, ΧΝΠΗ, (αήμρρδ], ΑΜΦΠΙΟΛΙΝ παῦεῖ πιαῖ- 
- 

αι δα οσο ο 

ωλ 12) ο ο Β 

ται. πρὸς δὲ, ὅτι κατα Αμασυ βασιλεύοτα 19 αχ 
ών, 2” 

τοῦτο" ἔτεσι γαρδο)υΏῖ. 
λ 

μὸν, ἀπὸ Θρηίκης' δούλη δὲ Ἡν Ἰάδμονος του Ηφαισο» 
2 ου 

πέλίοε, ἀγδρὸς Σαμί» σύγδελος δὲ Αἰσώωπῇ Τ8 Ἀ9 
ὡς διέδεξες 5[επρτοτίδ» παπι εἴ 

μενέ τε ο) Αἰγύ-ό5 

γή» μεγαλα 

οσο / ωρα ο ῤν ΑΔ 2 

ἐκτήσατο χρήματα, ὡς ὢν εὖαι Ῥοδωπηυ» ἁτας" ὃν 

ο Ύὲε ἐρ πυραμίδα τοιαύτην εξικέσθα). την γὰρ τὸν 

δεκάτῃ τῶν χρημάτων ἰδέσθαι ἐσὶ ἔτι καὶ ἔστόδε παι- 

τὶ τῷ θαλοµένῳ, οὐδὲν δὲῖ μεγάλα οἱ χρήματα ἄνα- 

ϱ Ῥοδῶπι μημηϊο 3 ἑωύτη» ο) 
ήμα, ποισαμένή του- 

πο, τὸ μὴ τυγχώκι ἄλλῳ ἐξευρημένον καὶ ἀγακείμέ- 
εωὺ- 
τῇ, 

αι Απιαβ, ΑΕίορας {ενας [αάαιορηίς. { 

Ῥαρρίη», Ὀοπασίαπα Ἀποορί5 1η τεπηρί 1ρᾳ 

τυῖα Ἰπβαΐτα, πἳ ἄτα ἀῑσαπα, πα]μᾶ σοπ/{Η] 

Λά ἠῶς, ποπ ἶφίις {οὰ Απποζ. 

ιοπιροίρυς Εμοάορίς Πογηῖῖ. Μυ]ης 

Ροσῖ Ἠοβ΄τερεδ» αὐϊ Ιδία5 Ρυταπηίἁας 16] 1 

τπηῖ» αηπίς Ἀ ποάορῖς εκα ας, σεπετε 

εἷα. αποϊ]ία Ιαάπιοπίς, αυ1 Ραζεῖ ΠερΏηφι ο 

19. ντ απ, «οπ{εινᾶ ΑΕ/οΡΙ {αρμσὸ 
μὶς Ιαάπιοπίς ΕμΙσν Ἐν 

παἰπίπις ἨΙπς, ἀεπιοπβταν]ϊ : Πα ἱἀείι 49. 

{αρεπιππετο ΏεἱρΠ1 εχ οσαου]ο ρτοπμπ ή 

Παιἱς {απιετ ῬῶΠᾶβ νο]]ει απἰπιῶ 1’ ορίν 

τὰς πυ]]ας ακεϊτῖτ, {εὰ Παἀπιοπ]5 εΧ Πμο η 

α]λα Ιαάτηοτ (ππβις ἵτα οἳ Αάορι 14 

1 

Χαπί]ιο Φαπιίο τταπεροτίαῖα, ἰί αμῦ 

οαωσθίίαπῃ Γασ]επά πα ψεπ]ς{εῖ, ΠΙΔΡΏΙδ. 

{ιτ τοδετηρῖα α νΙΤΟ ΜΙιγ]επῶο., ΟἨ41: 
φαρραις ροές” 

Ἠπης ἵπ πιοάμπι ἘΠοάορίς ἠρειλϊόθα, 

6δι, οἳ ἵπ ΑΕΡγρίο τοππαπΏτ» εἲ ΥεβΟ 

ποππεπῖέϊ 1ΏΡεηῖεδ ΟΡΕ5 ςοπιρατασ1ζ» 

Ώ]οάορίς», {εὰ πο αἱΦ αἆ τα]εία ΡΥ1 

α{σρπἀάστει. ΟυΙΠ5 επίπι ΟΡΗΤΗ ἀεςιΠ 

ἴοπι οιίσιπαιε νοἱεπῖῖ εεἶαπι πυΠς ο0ί 

Ζοἱΐσει, τιββαΠ ΙΙ ρεσιΏΙαπῃ αἴτΠΙΡΙΕΤΙ 

Ῥοστοι. ΟΠ ΕΠΙ Ἐ]ιοάορῖς. 18 

Ἰηθπιοβίαπα {1ἱ {Π Οτῶσ]α τεήπαετ 

ορετς, απο αὐ αἱίο εχοορίται
Πιπο ἐδ) 

Ίπ τεπηρἰο ἀεάίσαιαπι, 14 ἀεάϊσαν ιτ 1Ἡ 

ΤΏεἱρμίσο τΠΟΠΗΠΙΕΠΙΗΤΗ (ας Ε ἀθαής 

3. 

μάς μὴ ανα 

τή. Ρα[. 459., ο) κοµίσαντορ 

ς Ἶρ, Ῥκδῖο αἩις ὦς Αννα 
κ 

Ώιστα Δωδενίο εάϊεατη» Γοπίπαπι νΙκοπῖακ 

αὐμᾶ., οἳ πας ΑράετατΕΠ] ᾽ΑΝΑΞΙΠΟΣ 

1ρηοά ᾽Αγησίπολις εἴ Ιζρωτησίπολις {υπ ὃν 

«ὗπολιν αΌυπάς ἀαίοπάππι. Οοπίετ ΟοπΙς 

ομιοί ϱ’ 4ίζμΐε. ἳ. Π. Ῥ. αό5. | 
55. Ἰώδμονος ἐγένετο] Δριά Ώεπο/12εη. δ. 

Νέαιρο Νικαρέτης ἦν, Ρ{επἀο]ας Εαμή πο 9) 

Ἰομομίο πο εε[εαἰκὶ: αδἰ ἀῑσίεις «49ῤῥΗΗ 
πε Ρζογες]ὲς (ογυμ]ες 1 )άτ. 4πάοοΙ! Λυδὸ 

Ρ. 3 94. 12ῇε Ρ. 956. ἐγένετο ὁ Ἐόμώθης η 
ἁλέους καὶ ᾽Αντικλέοωυς' τεξτε ερῖτ 15{4 αγ ΛΙδ 
(οᾷ ποπιεΏ Εὐμάρης δεπυίπυπι εείε νε] Τ0”. 

πταδίε Ἐ]ά.ν. το. 73- τὺν Στρυμοδώρυ ΘΑ 
0ῤ2.Α. Ν. ο7ο.----- Οιιοὰ πιοχ. Ιερά» 

πο πουὴν τῆς Δἰσώπου ψυχῇῆς ἀνελέσύαι» 
μἱβή 

Ῥισίατας Τ.Π. Ρ. 557. Δ. τὸν βουλόμεο Ὁ 

δµον λαβεῖν παρ αὐτῶν Η09ἱ τοπάσαι επἰαϊ, 

πσ[ο ἀῑσίεων Ἰώδμων (νι]ρατατ Ἴδμων) 7: 
Αἰσώπῳ προσήκων» ὠπόγονος δὲ τῶν πριαµένώ” 

μῳφεγοώς. { 
61. Της Μουσοποοῦ] ΠΕΙ Ὀτνηί αἆ 

Ἡ]χ, Εεπιίῃα:. Ῥ. 93. μελοποιοῦ {απ Π]ί 
Ῥοιμτ. ΦάΡΡΗΟ μουσοποιὸς αΠεπιαάπιοά απ] 3. 
Οναΐ.τ. Ρ. 95. Ο. οί Ο02γ/0β. ει ΗἱΡΡΟ, 
ο. 110 ΑπίΠΟΙ. ΠΠ. Ρ, 392. Οιιοά Διπεπαευς 3’ 

ταπτῖας Ιαῦειῃ ΠΠογοβῖοίο πάίσατ, Οιαταχίαθ-, 
ποπ ΕΠοάορϊη, {εά Ώοτῖοσῃ, ἄνα Ώουίσπεα Ἡπ 
βὴκ(α οοπτεπά!ε» 1ᾷ Ε0ἱ αθσας. Νοείε 4εὺ . 
ῬΏοτίσ]ας ταπίαπῃ »{εὰ ετ ΕΠοάορίάϊς σοβποπ”1ό 
πήσπ]απι Εῑς(ο σοἱοθτοπι ος 5 άζοπο ΧΝΠ. Ῥ' ῃ 
τν ό7. Ῥοδώπιρ] Ῥρδώπιος ν]αῖπα Ῥαεπε νίάεπν, 

: μεγάλα --- ὧς ὂὢν εἶναι 'Ῥοδώ ρε 184 
-Αῤοζορίαὴν {οἱ]1εοέ. 4ε]ίαη, ἂε Ν.Α; ο. 
ὡραῖον, ὧς ὧν Αἰγύπτιο. Οἶοργο ἂε Φεπεξῖ» 
114119 141 1η Δο/ΗΙΜΟ κ 0/Ιάπο, ᾖήέεγαθ. Ας 
114. {ας οκογο 1 {η [οοποο, 14 1 2101μ, ϱι 
ο6{2 [πιῇτ ἔνεροι αΤηοα]άε, αιή 4ε Ῥνα(όν ο 
56. ἦν οὐδὲ ὠδύνωτος., ὡς Δακεδαιμόνιος εἰπεῖν. η 

67. Ὡς ἂν εἶναι Ῥοδῶπιν] ἱαρβας Ίπ 041 ο] η 
Ρατ κωτὸ Ῥοὸ. εἶναι. Απιριεόχοτετ», {1 νεος. 
ΠΘΙῃ τεοαυετεΠῖ» ὡς ὧν εἶναι ῬοδώωπιοςῬ. 6έ ν 
Ἰοσρηεῖας ομ]τπῃ., Ἡτ Άιορα αἶίας, ῥτορήο ἓ ο ὦ ν Ρο « . Ῥ Ῥ 
πηπ, ᾖάασμα» {οΏρτου Ἱπαμ]ε, [01 ῥοµα 4 
Πῥοώορὶς ἐ5/ε ῥο1μεγί{», Ῥορυί νΙὰε]ὶσος ΡιοίἩ ο 
νι] εοπάΙΠοπῖς. . ΟεἴετοαμΙ εκ ΡιασπΙςςν η 

. ν 
ο ἡ 

αἀνοσατί πο Ἱποοππιοάς ροτετίζ, Ὦ οδι5 . 

{εᾷτα Ῥρτίοτε νοσε» ππα]μῖτ δεν λί». Ῥοήα]ας 
τεητία εἲ ρτοῦατ 09, Ε1. {Κειῳ. 



κ 

5 

' αιοάαπηπιοφο. 1π ἸΝαιοτατὶ Ρτο[Ηρα]α εδ{α ν6- 

Ἴ,αρεο, Ρρατίῖπι ποδ]τατα εδ {αππα. Πῖ ΏΕΠΙΟ 

:χαόὰε ΒΠοάορο απἰάθπα ΠαξξεΏας. Ῥοδυ Μγςετί- 

ο πιο Τπ Ἡὶ 

ΑΛ οση κενά, Α[ιίς Μγοεάηί Πιεείο ος  Ὦ Τ Ἐ, Ῥ Ῥ Ώς 11τ1εΏΆ 11. τόὰ 
( ον ον 5 / ον, . Ακ : . ! 5 ος 

{παταπῃ ορα1η. Ρατίς απΠπα τημ]έα ϱ {ειτο νεΓυαΖζβτης' Της ὢ, δεκάτης τῶ χρημάτων ποισάμένη συ 

αὰ Ῥογθς τΓαηςβσεηὰος Εοαίδ[ες» 4παπεαπη {1- 
Ώσεται ἀεεῖπια 1ρ5ί, Ὠεἱρ]ος πήΠτ: απξδ πμης 
ᾳποαίις ροῄτα {ήπτ 6 τερίοπε ερ], ροςί α- 
τα, Ύὔαπι Ο11 ἁοπανεταηῦ. ῥο]εηῖ αὐἴεπα 

ηυίία» παπῃ ος Πας, ἆε αἷα πυης πΙΘΠΠΟΠΕΠΙΘΟΧ. 

Οτῶσοσιπῃ πο οἁιάϊσετῖ ΒΠοάορϊς Ποίπεη;: 

λοὺς 3 βΗπόρες πολλοὺς σιδηρέΒ6» ὅσον ἐνεχώρεε ἡ δε” 

κάτη οἱ, ἀσέπεμπε εε Δελφούς" ἆ καὶ νυν ἔτι Ὁ συ-. 

νέαται, ὄπισθε μὲν τοῦ βωμῶ» τὸν Χἷοι ἀνέβεσαν» ἂν 

τίο δὲ αὐτοῦ τοῦ νοῦ, Φιλέεσι δὲκως 5 εν τῇ Ναυ- 
ως ον ον  ν 

ράτι ἐπαφρόθιτοι γίγσθαι αἱ ἔταιρα! πουτο μὲν 
. / 

ε ς 7, : 

γὰρ αὕτη, της περι λέγέται ὅδε 3 ὃ λόγος, οὕτῶ 
αλ ω. / ς 1 / τα/ ος ον 

δή τικλενη ἐγένετο, ὧς - και πάτερ οἱ Ελληνες ο” 

Ῥοτείπι αἰτοτίης, αι Ρο[χετίοί Εαϊε, πΠοπαίπθ θδώπιος τοὔνομα ἐξέμαθο: τᾶτο δὲ, ὕσερυ ταύτης; 

Ατομιάϊσα απια Ρε Οτῶςίαπι «ε]εῦτῖς εχκΏῖ, 
{εὰ ππίπην απαπι Ρτῖος ἵπ οἰτει]ίς ρατ]επ απ 
Ἰαξίαϊα, ΟΠαταχις γετο ΡοδίᾳΠαη επ] Γεάθίῃ- 
ἴα Ἐποάορί ΜΠΙγΙεπει ταδε, ἵπ οατπη]η]ρ8 
οΓΕΌΓοΟ ΦαΡΡΙΟ σοην]ἰς]ῖ πι Εμῑῖ 1Π[εξταῖα:αἲ 

τ 

Ώπα αὐἴεπῃ ΑΕργρτί τασεπι Παῖς[ο ἀἰοεῦαπῖ {4- 
εεΓὰοῖεδ ΔΦΥ6ΒΙΝ, ευππαπε [εεῖδίε να 
αΠἴείογες αἱ {οἱεπῃ οἱεηϊῖοιη» Ίοηρε ρυἱςπετσ]- 
185 ΙοΏΡεαιΙε πιαΧίπιας. Ἠαδετε επίπι 1]ᾳ5 ᾱ- 
Ῥίαπε εὔπι Βρυτας «οπείππε [ουρία [πι 8- 
παπι ἱπβπΙταπα οάϊβείοταπη «οΏ/ρεδίαπης μας 
νετο εἴ]απῃ τηπ]ῖο πΙαχΊΠΕ, Φ10 Ώσς τερε Π15- 

Ῥοδωπιος μὲ 
γενέσθαι Αἰγύπτε [βασιλέα ε 

ΙεαπορΟτὸν τὰ πρὸς ἥλιο ἀνίσχογτα πιοήσαι τῷ ἩΗφαίσῳ 

προπύλαια, ἐόντα πολλῷ τε κάλλιφα καὶ ἶ πολλῷ 

μέγισα: ἔχει μὲν γὰρ καὶ τα πάντα. προπύλαια 

ρω 3, πω τν 2 Ἆ κε ασ 

ᾗ οὔνομα Ἡν ᾿Αρχιδίκὴ, ἀοΐδιμος αγά, ΤΗΝ Βλλάδἁ 
3 ν ο». ς / / 

Ω5ἐγέγετο» {Ἴσσο. δὲ τῆς ἑτέρης περιλεσχηευτος. Κά- 

ραζου δὲ ὡς λυσάµοορ Ῥοδῶπυ ἀπθόσησε 6 εε Μιτυ- 
3 Ἰ .. λ λ / 9 

λήνην » ο) μέλέ Σαπφω πολλὰ κατεκέτὀµγσέ μυ 
. Ν ο 

ἐν νυν πέρι πἐπαυµαι. ἸΜετὰ δε Ἠυκέρυον 
ς ς / 

λεγο οἱ Ἡ ἱρές Ασυχην 

5 λ 5, 3 

ύπευς τε ἕ εὢ γεγλυμμένς, καὶ ἄλλην ὄψιν οἰκοδο- 

µημάτων µυρίη», Ἐκενα δε καὶ Ἱ. μαχρῷ μάλισα᾽ ε- 
. 

, ͵ / » / 54 νά 

{Ε Εαδέηπι ἀϊσιηι, Ὁτ αππτη νειειπεητετ Ι109:05πὶ τότε βασιλέύωτος, ἔλεγο ἁμιξίης ἐήσήρ πολλής 

ταγθίηγ Ἱπορία ρασμπίῶ,οἳ Πήῃς αο[Ηπεητία Ε6-, χρημάτων, γυέσθαι νόµο Αἰγυπτίοισι, ἀποδει» 

{ει α «οπηππετε]18, Ίεχ ΑΕΡβγρΠ18. ρτοπηι]ραῖα 
Επατῖτ, ας τα ἁαπιαπι αῑς ρεσΠηΙαπῃ πΙΓΠΒΠΙ 
αςεῖρετει, {1 «αἀάανει ραϊτῖ ρίσποι! ἰταβετεῖ. 
Ἠος Ἱῖεια αἲ Ἴαης Ιερειῃ αάῑεξ μπα Γαϊδίε, πε 

/ ην ο” λ ον «/ α 

Ἀγύγτα, ἐνέχυρο τὸ πατρὀς Το έκυΥ2ουτω λαμββάνεν 
ο 11 ον 

τὸ χρέος" Ποπροστεθναι δὲ ἔτι τούτῳ τῷ νόμῳ τόνδε, 
/ Ανω / / .» ο 

ὃν. Φιδόντα τὸ χρέος, καὶ ἁπιάσής κρατέθν της του 
: 5 2 / / πω σον γης ας ἂν πω νο κ : 

Ῥεπος «γθάϊἔογεῖη θδ[ος Ροῦείτας οπηπῖς {εραἱοσῖ. ολαμβάνο]ος 3ηκηρ' τῷ δε ὑπόθυτι τὃτο τὸ ἐέχνς 

Ἀοῦίτοτῖ5  ἄταιθ πῶς Ἱπορατετας πηα]έία ρί-  1βο πάνδε ἐπεναι ζημίην, 9 μὴ βελομέγῳ ἀποδδίαι το 

σης» 1αά ΠΠρροπεΠΏ» { ἀῑδ[οίνετο αἲ5 αἰεπατη. 
" χρέος, Ρ μηδὲ αὐτῷ ἐκείνῳ τελευτήσαντι εἶναι ταφής. 

τοσυ/ατοι, ἔα5 πο είεῖ 1 1ροῖ Γερε]σί απῖ 1Ώ  χυρήσαι μήτ' 8) ἐκείνῳτῷ πατρῴῳ τάφῳ, µήτ ἐν ἄλ- 

Ἰδιο Ῥαϊ6Ιπο αμῖ μἱἱο 1Ώ αἱο {ερι]ετο: ας πε λ 
αμα 

ᾧ μδη!, μήτ᾽ ἄλλο µηδένα 1 Ἡ ἑωύτθ ἀπογθόμεον. 

μοι τος δάψα 

ᾱ ἵπ μία βυπόρους Ίος οχ ἶοσο. ΙΜοχ πολλοὺς σιὸγρέους ὑπιαῖε {νε2. Ῥαυ]]ο {αρτα τοῦ ἀναθεῖνοι οοτηρθ
ῦαί βη- 

οἶως. 1.6. ὄνεκα τοῦ ὧν. ὃ Ῥννέατωι «4γοῦ. 7πά. ἵη ΚΕΠ). ἐπισυγνέαται σοπέ, ποΙος. Ῥ. 599. οπο]αίϊες Ῥαε[. 

συνηγµένοι» συνειλεγ µένόι εχρΗΙζαῖ. Μον ὀντίοι «4γεῦ. 7ἡπά. Νἱάε Ἡ. 94: 

ἆ Όσβι ατΒσπ]ας αι. 4. ε-4γοῦ. 7. «49. Ρα]. 
ο ἄιδεμ. χι. ϱ.596. Ἠες τείρεχ!ξ, 

ο 14. αἳ πάντες. Ἡ μἱσατὶς ατήσυ]ης αεί. 7 Κρέσσων 

«4ο. 77 εἴηπι πεβὶ λέσχην οὗτον Πάρη: εκρ]ίσαι Ηε/γεῦ: ἵπ Ψοο.. ΗΟἱ περιβόητος ουπα «42γε[οδίο πιαείη.. β πο. 

7 πΙ. 4. Κο. Ρα//. Β., ὡς Ἰήωή, Ῥρε. ὃ ΜΗ. Ραε[: 41λ. ΣΗΠά, ο ἱρέες γενέσθαι Ασ. 4. οἳ αἲἲῖ ππαίΕ: {7 Πολ” 

λῶν ἄτερ. Μ1μά.  ᾖ Ἐγγεγλυμένους ἠάεη, 
ναι «4γεῦ. αἳ ΠΊΟΧ πόδε. 3 Ὑποθέντι 4, 

7ο. Ἐν τῇ Ναυκρότι ἐπαφρόδιτοι ὅτο.] Ἠος ἀε ΠΗπ]ς:. 
το αυαίμος {εοβ]]ᾳ 1π γερίαε Ἐρίρταπιπιαϊε ψγ6πει 

ἀοπατία ἀεάίσαπτ, 1Πίείοµε αῑα 

;"Άλιπες ἄγλαα δῶρα » Φωμοσόλε, σοὶ τάδε. Κύπρι 
"ὌΩπασαν, ὀίολῶν ἹΝούκράτιὸος ναέτα!. 

Ίπιβστύπη ἁαδὈίς {. ζαβεγως αἆ μέσ, νν Κερκύφαλο" νυ]» 
ανίι αι ᾖοἰεείως ΑΔπιλιο]. Οεῤῥα]αε Ῥ. 95. θυδεάαπι 

ΙΠΠΙΙΙΑΠ5, αμαο που ηματὶ Πααγαῖ ροῦ18. ἸΝναμοτας 
τίρας ΝΙΙ αἀσμραδας, Ώούαις σοΏπιειεἰΙς αἲ {οοιίοτΏπα 
οε]αρηλέο, ες ΟοΙπίηας, Ῥητεο]ί ο ρίωτες εκ Π{ἱο- 
τα δής υπ δίσᾳς, Οἁ Ἡγαέτα ραιτοτεπέ, { 6οετο Ώων. 
Ἱῃ αυτοπῃ Ο, ος. ἴποιήρίετ, οχ ΑΕργριίοτηπ εἰ θΥτο-. 
τήπη ]αϊυπηῖς «ορπο(α! Ῥοέμετατ, Αποζίάιςοςς ΠπαπΙΟΤΙ8 
ἀπται ἵπ ἄιδεη. εἲ «είση, Να1. ΧΙΙ. 68. 

:. 96. "Ἠσσον ὃ. ε. περιλεσχήνευτος]. «4γοδαΐος Ιηήπης αἰ- 
1ετα 18 απμο[α: Ἠϊπο ροῖτα νοκ Ιοπίσα Περιλεσχήνευ- 
τὸς τοββίτης αὉ Πε[βοβίο περιβόητος ,περιλάλητος Ώς ΡἵΟ 
περιπόίητος Ταῖε αππεπάατηπα 1η Απίπι, αἆ. 4ηση. Ῥ. 65. 
Ῥεαραπαπίας. εἳ περίφημος αἳ περιωδόµενοςι Οψο]ιοῖ οἱ 
περιηχημένοι 1Ἡ ΕΦΙοµε Β0Ηο Ε/εὺ. Ῥτπερ. Ρ. 95ο. Ὁ: 
Αρυά ΕΗγΛο]. ἱερ]εασ: Δημολάλητος, περιβόητος. Ῥε- 
τη λπτάς αριά ΕΗογούοίωῃ Ἰοσμοηες ὠπικέσθαι ἐς λέ- 
σχην οἳ ἐᾳ λόγους. Ἐππις 1]]ά Ἐκ τν. ο. 4. ὡς προλε- 
λεσχηνευμένων αὐτῷ ὠποσάσιος πέρι. ο ΝΑΙΟΚΕΝ. Ἐθ. Ὡς Μισυλήην], δῖς ἀεώῖτ ο Μ6. οπου. ἃ νο] ἵτ 
416 οσπι Οοἁιείοας Ἱπνοπίτατασ, ρτοδαπά τη {ΠΕΠ 
{οταῖ ἐς Νμτυλήνην, αιία ΠΙπά παπι ἃ Υετείοιις ὦς Ἱπηρὶ- 
τησ οματίο οα{ ἵπ σας» πΙ υὈἱ ἀρὸς 1οσ1πῃ 1ην6- 

πὲε 1 Ὠ]ς ΠοἨπΗΠο σπα α Ηστασης,, {εἆ πια]εο {ζεα6Π- 
πο αὖ Ποπηήρίριις αγά 1είς θωής ρ6σσα 1η» 4.08 1Π ἔλῃ-- 
ον να. Πατ πθοςδίο ποπ αι. Άοιπια {ο ρεπάί 
ον { : 5 ἵδς ο ο. 70. ἀφίκετο ὡς Περδίκκαν καὶ ἕρ τὸν 

Χωλαιοικήγ. ΕΠ Β, ΤΑ, 9, ἐς τὴν ᾽Ασίαν ὧς βασιλέα, 
Ῥι 528, 02. ἀπέπλευσαν ἐς Φωχαίον καὶ Κύμην ὧς ᾽Ασύο- 
Χου Ῥ. 507, 36. ναῦς ἐς τὸν Ἑλλήσποντον ὣς Φαρνάβοίζον 
πέμπειν. Ὦι 5590 37. Ῥαυ]ο εχοατοϊταΏοτ βοῖ]ς {επιστ, 
ἵη αἱ πμ Ρᾳυς γοσυ]ᾳς ᾧς οτ ἐς ΠΟΠ. Ῥοδί6 ἵΓαΠ6ρο- 

/ Οἱοε[α Ρας); πολλῷ. ΝΊοχ ὠμαξίης «4γοδ., ἈὈδητάς, 

ο . νε. 7 Βαι[. τι, ἵη 15 καὶ μή. 

ϱ Τῶν «44. πα, (11147. Βαγί. Δι. σετετῖ τόν Ρτ]η5 εοππποά(ς ετ νετ]ής. 

1 Τροσθεῖ- 
ῥ Μήτ' αὐτῷ Αιρηηάι 

πῖ, Ἐπάσπι ἵπ οπιπίοις ορήίπεε {οηριοτίρα» Δτεῖοίς νε- 
τοΠρης» οί αἳ ἵπ Ατοηιης “ΑοομταΒΟΓΗΟΗ5 Τ4ΠΟΣ 6 

αιίδις ρήοτύπα (πηήπ]α» εἴΙαπ1 1Π αμ ους ευ υπιαυ6’ 

τερεήτετυτ», Ῥ]ητίπια Ῥοβίεπε ΕΧΡΙΟΠΙΙ. 6εἴειΗπ εΧ 
ας ποΏ ππασπί πιοππεε οὐ/{εγναΏοπε πηυ]ζα νείοτιπα 
Ίοσα οοτῖσί Ροΐστηπῖ παπα Ηργαπίοσια ἀε]ίέείς γεζῖα 
ταῖο ριαείετεπάα ε»ί. ο ΝΑΡΟΚΕΝΕ 

86. ᾽Απενόσήσε ἐς Μιτυλήνημ] θμπα {ορτος τεςερίξ» 
περι απίπι ἐπὶ ἀψύχου νετετεδ, Ώνε τερίοΏ!π] υγρή]: 

απς ποπηἠπίρις ὡς πά(τιεραης: 2ου. Η. ἅπαξ ἐπὶ ᾱ- 
Ψύχου ππο 1π Τ2μωάῑδε 1ΠνεηΙῖν εἲ Ίοσο αάπαοάυπι 

ζοπϊτονοτίο, Ἑσοίυπι Ώαο ἆε βταάυτα ἀοδτε Τ. Ηειη: 
Αοῇδ. ΜΙ(σαΙΙ. Οδίοτν. Νοἱ. ν; Τοἵη. 9. ρ.ρ6. εἴ ΙΟ ξεΜο. 
αἆ [γὶρίά, Ῥποεπίαί. ρ. 475. ΙΜΟΧ κατεκερτόμησέ µιν 
απιοίσυε ἀῑείεαν. Ῥοΐεοι (ΑΤΑΧΙΗΠ» Ῥοτερί Ἐποάο- 

ρίΠ ΙΠάϊσατ», Ίαης ΒαΡΡΙΟ ὧς πολλὼ τοῦ Χαράξου νοσφι; 
σαµένην, πα] Οβατακί {ΠΙΕΓΟΕΓΙΕΠΙΕΣΙ εἰ Γηγαἱ η » 
ᾖά6ς «41εησεο, ταχανῖτ Ιπυίτα ποῖα. ἨἈθο ρυίο ΠαἴΤεΠ} 
Ῥτουανίε» ἵπ οαδίες ππετειήσμ]ας ἀεπιεσίαπ, ψιάθ 
Απιρι. ζυρετί Οὐ{ειν. να. ο 

93. Εὖ γεγλυμμένους] Ἱ αυτεπ ας ρωγας {η ήρήά5» 

ἐνγεγλυμμένουει Πομᾶ «ἀγοῦ. ει Ζηπα: Ηπεβτο 1π εἶε- 

πἶμς: Ζήσε {οπιρτοτῖς ῬαϊγοσΙπαἕας «οοπ/μετμάο; αν 

Ἡ, 19. κα) ζώων ἐγγεγλυμμένων' τα] απο ο1 . 

αἱμοσίη ἐνγεγλυμμένη τύποισι' πα τυπων δαν, ο 
νων πλέοι Ὁ. 148. Ἰλθετα Ἱεααμε ορΏο ο ἔᾗ σα 
ον νογτοπαἰς }α]]ᾳ αὈειτανοτατ» ἵτ ΥΛΗΑ 2) 

Άύαπο οοπτῖτοτ τενοραϊᾶδ. ο ο μας , 

4: Τὸ ἑωύτοῦ ἀπογενόμενον] 11 ο πας μα 

Πστμτ,, τῶν ἕ. ὠπογενομένων' Ῥτομ Ελ ορ μον 
{14 ὔμο προορισμοί ἐν /ὲ ἴρεσ 

Αν Γεριέωσσε γιαμῤσηό, ας ει υμὰ ἵπ 

ἃ ρου, πα ραμκνος λοπήσης αξπέυπ], ο 

{ ἴριο ῥτοβεμὴη», ΥΕΤΕΟΣ με μμ) Ρορῇπ οἳ ἑωῦ- 

τοῦ ὦπονένόμενοί, Ῥταριετεα, {πι6 {μη ἔ Πεγοάσίο ᾳ ποσα. 

ἀϊσουπεατ αΠαποίες ὦπογ ευομενοι απα Πρηϊβσρπά! νΊστα” 

το Ὡς Π]αᾶ νιάειητ μα. Θι1 ραιτίς ος 

. 

άῑοπε, Ναἱροιυπι νάέτατ Ῥεσοοππιοάυπι εἲ Ππρυίατ 
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τζο Ἡ Ε 5 πς Ο Ὦ ο αι Τ ᾷ Ῥγιαποῖς Ἰατοτ]ς]α. Πο ο 
δαῦασο ΑΕιλίορειορπαπις, ει {ἀρίεητατ, Βασαβή τοπη ΗΠΑ. 

Ἀάψαι ὑπερθαλέσθαι δὲ βπλόμενον τοῦτον τὸν βασι-ῷ ΙΙ απεπιφπαπι 8 βής πιοτίαώπα Γερε[εῖ. 
λέα τες πρότερο ἑωῦτῷ βασιλέα» γεμέιον Αἰγύπ]ο, Ίππο ΡΤῶίετεα τεβεπῃ {αροπίοσεν 1ρ5ο εξΩ5 
μνημόσυνο πυραμίδα λιπέσθαι ἐκ. σλίνθων ποιῄσαντ κ ΑΕΡΥΡΗ απιεσε]]επάῇ ααρίάππι, τεϊαμ]ς[ε π1θ- 
ον τῇ γράμματα οὗ λίθῳ ἐγκεκολαμμένα 3 Τάδε ο. {κο ΠΙΙεΓΙςΙΩ μῶσνειρας ΝΕ ΝΕ ΑΡ 5” Ύοτα επι, ΜΗ ΜΕ ΚΑΙΟΝΟΞΘΗΙΣ ΗΡΟΣ σελ ΡΥΗΚΑΜΙΡΕ6 ΕΔΙΟΕΝΡΟ ΙΝΕ 
ΤΑΣ ΛΙΘΙΝΑΣ ΠΥΡΑΜΙΔΑΣ΄’ ΠΡΟΕΣΩ ΓΑΡΙΟΝΥ ΣΤΕ, Ογλ τΑντνΝ ΙΗΗΙ5 ΡΑΣ 
ΑΥΤΕΩΝ. ΤΟΣΟΥΤΟΝ., “ΟΣΟΝ Ὁ ΖΕΥΣ «εεττο, ΟΝΑΝΊΝΜ ΙΝΡΙΤΕΙ 6ΕΤΕΝΙ8 
ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΘΕΩΝ’ ΚΟΝΤΩΙΤΓΑΡΥΠΟΤΥ- 3916, ΝΑΜ ΕΝΝΡ{ΜΊΑΟνΡ σοΝΤΟ ΥΕΝ. 
ΠΤΟΝΤΕΣ ΕΣ ΑΠΜΝΗΝ.Ο, ΤΙ ΠΡΟΣΧΟΙ- ΤΕΚΑΝΤΟΘ, ΟνΙεΟν1 Ίντι οονΤΟ 

εοαοΠεμιΘβρσΏικονζΩιτΟΥΤΟΣΥΑΣ ὐπασπερεσπ τοσο ροτήτοσπ ΛΕΓΟΝΤΕΣ, ΠΛΙΝΘΟΥΣ ΕΙΡΥΣΑΝ: ΚΑΙΙΡΓΑΤΕΚΕ6 ΕΥΝΧΕΕΝΝΤ, ΕΤ ΝΕ Ι5ΤΟ Μύ- 

ΜΕΣ ΡΟΙ 1Η σαι ΕΞΕΠΟΙΗΣΑΝ. ΤΗ: Τθρεπι εάΙάΙδίς. Ῥομι Ἠππο τερπαδ{ο 6Φ6ΙΠΙ 
ος, ὡ ολο αποὸ ἐξασθαι. Μετα δὲ πουτο,βα- κπεπάαπι εκ 116 ΑΠΥΠ, ΠοπΙΠε ΑΝΣΦΙΝ' 

σιλοῦσαι ἄνδρα τυφλὸν εξ ᾿Ανύσιορ ο πόλιος, τῷ οὔνο- αἴαιιε 6ο τοσηλητε, Ἐκουστίκ[ο η ΑΕαγριαπι 
µα Ανυσυ εἰναι' επ τούτη βασιλεύώτος,ἐλάσαιὰ ἐπ' τπᾶρπα οὔπα πΙαΏΗ ΑΕΠίορας οἵ 5 ΑΡΑ ΟΥΝ 
Αἴγυπτον χερὶ πολλῇ Αἰθίοπάς τε καὶ Σαβακῶ ποοΑ]μίορΙπι τερεπα; οἳ 4Η Π1Ώ. οσις Πὶς {163 
Αι Φιόπων βασιλέα τὸν μὲν δὴ τυφλὸν τῶτο οἴχεσθαι {61η ντ οΠἱρυἱςίας, ος ώς - νο ορ αλά) ᾖ .. τεσηαςίε 1η γρῖο αυιποιαριηῖα απΏΟ52 18” 

ο τν ο ο η) .. δέξασθα, ὥς σ μα. δΥΡΙΙοτΗπη απήααπα ααιΠὰ ἀειααϊίεε, Π8: 
. ος Τῶ Τι Αιγυπτίων αμάρτοι 5 τι ππεπι νο]α]δίο πιοτιε αβϊσετα:. {5ὰ Ρτο ΠΠ 

κτείγν μεν αὐτῶ, οὐθένα ἐθέλει τὸν δὲ, κατοὶ µέγα- 254 Ιεπι(ὰς ἀε[ίξὲῖ πιαρηϊτιάίπε, ἀαπηπατε ἃέ 
θα του αδικήματος ἑκάσῳ δικάζεν, ᾿ἐπιτάσσωτα ἀβΡΡετεΠάπτη ἃββείεπι α πτρεπι ππάε 49157. 
χώματα χοῦ πρὸς τῇ ἑωύτῶν σπόλὶ», ἴθε ἔκασος Ἡν πε ἀεπαπεπΏιπι εταε, Λταις Ίτα αχρες ΓηΠί 
Ἔ αδικεύτων καὶ οὕτω ἔτι αἱ “όλες ἐγένοτο ὑψηλο- αάμης Πμρήπίοτες ᾿εβοξίας 5 παπι ρήμα 
τέραι' τὸ μὲν γαρ πρῶτον, ἐχώσθησαν ὑπὸ τῶν τα 
διώρυχας ἃ ὀρυξαάνγτων, ἐπὶ Σεσώσ-ριος βασιλέος' διύ-9Ογ/: : μη κ ον η σα ον ον οσο Μο ο ὃλορε ειαπι να]άε ΠΊΏτ Πέτα εχεεί(α, οὐ 
Τερα, δὲ, επι τε Αἰθίοπος ὶ καὶ κάρτα ὑψηλαὶ ἐγέ- οείετᾶ ,αιῶΙπ ΑΕρβγρῖο [αΠε, ἴΠΠα νετο» Πΐ 
Ψγτο" ὑψηλέω δὲ καὶ ἑτέρων Κ τασσοµέθνων οὗ τῇ Αἱ- πημὶ νίάσιας, Βαραίξ υπρὶ Ρτωείριε φαει 
γύπτῳ πολίων; ὡς ἐμοὶ δυκέει, ] µαλισ-α μὺν Βωβάσι αἀαββειατυπῃ αν, ΤΠ 4ὖα υ1ρα τεπορ]απι αι 
πόλι ἐξεχωσθη., ον τῇ καὶ ἱρόν ἐφι Βαβάσος αξιαπ- Βαραβης ἀἰρπίεβππαπα πεπποταῖη, «πο εἴδὶ 

, 3 5 Ίο. 1 ἱ ον, ἠγητότατο" µέζω μὲν 1. γὰρ ἄλλα, καὶ πολυδα- ααἰία {4Ώτ πι ΒΤαΠάΙοσα, ἴηπι μηρήσαες 
τσ κο ας δν 

ο τ..] εκ. ν . αλα. ας τε ᾱ- ν 

4 ΄ 
μυ κας ιν, ο. 1 κ ον νο ν- αλά. δα Ἠνωρθφ νε ον. ον ο 4 χ - 

ν ναήΗ ο κ ειδα ας φον 
ς ͵ ὦ 

τμ Ἔθὶ τάδε λεν. «γοῦ. ΡΙΠά.» ΠΙΟΧ κατονρσθῆς 1Η. «4.1. Ῥαε[., οιήμς οἱοξ[α κατα οιο ω. ἰᾖ, ]Εῆε :ακάς Β. εἳ Δά4. ῬποΓθςς κατονοµασθῃς ο τρρος ο. ΠΗ, ος αερα νά 
«ἄσζις πόλεως 4, οἷο.... Ἔρ Αι. «44. 7”, γε. Άρη. Ῥαγῖ. Β., Ῥτο[εζτο ΠΟ ο ἐπ Αν ἡ Ῥα, ζω 
τη ᾽Αιρπά τε καὶ Σαβρκὸν «4γοῤ. 7. ε Ὥεβι {γεῦ. 1”, οἳ αὐτὸν οὐ. 1 Ἑκώσου Ῥαμ[ι «μᾷ, . α Οκτώ. 4πιζ. 7 Ρα].  ὦ Ώεεςι 4γῶι. ΓΗ. 40 Ρας]. 7 «πού. εἴ οἵ8 ώ/ερῦ., γη]ρα[]ς όο υη]α μεν Τε "μένω «ἀνεῤ. 7: 7α]]ᾳ, «ΦίαΠπῃ πολίων «49Δ., πολήων νι]ᾳο, {οὰ πηα]ς.. / Μάλισα ἡ ἓ “ : ͵ ΑΝ . ΄ : έ ς ὁ ι ἐ ν ] . 6, Ἂ- « 0 4. δ. οηι «4ἱ4., εάϊτυπα ἄερειηχ 24. 19, η]. νἷάς (ὤποπου. η Πε ος ος Ἡ ας ή ρα 

αυος- ρσποιϊ ορροβίστας, χῥιπᾶο. ἀεδίτο ποπ Τοάδ- οσίαπι ρηίο Ἰδάοποίι. Οι ἵπηυπη 1ριθερτααῦᾶ ππετας ο. ικα ντου οὔαπα ἱρδυπῃ {αρυ]ευνα οεΠ/{Ἱο- ιτ ος ́ε ο νμλοη ον ον -. Ξ/ΠΟΠΙ τα ΠΟΙΡΏΗΠΙ5 ΠοΜΙεΓαζη Ες 1ὲ ᾖ1ος Ίρες Πβετοςβιτο Εαπ- 1] αιἰάσπι αῑιά Ἠϊς νοριίπῃ Ιαοῖε, {δὰ ας ἀεχας έτος. 1ΦῖΟ ἱβπατεξας Ὥοποτο Σ μήτε ὤλλον μήδένω πῶν ῬταξρΏαΠΙσΠι ραπ Ιπιδ[σχ]τ δ η ο ποπο Ἴ6 ἑωώτοῦ Απογενόμενον θάφαι' Ώο [οπεπᾶυπη ατίττοχ: πε- {ο υ]]ἠροπείης, 1) (1) Ὄεη[ζ0ς σοί ο 2 Ἠνο: 07, ο ο ο ο ο ο. αθβε ΠΠ πης 19 Ρ. 104 93. . ΙοΠίοΙΠ Εν. σος τα τα1σας ᾽Απογενέσθρι ΙάβΊῃ δε ας πιθανό ο, ασ κ ομαδα τρ Ἴρν σκααε | θανεν, ἴετ απαζεινε αἁλιοίταπι Πεγοάοίο: νἱὰ. Ὁ]ατ. ὑποτύπτειν πιοΠΙΗΕ ας. αν ο » αἆ «δεγη] πὰ Πε ΟΦ. 1Η ἸΑπογενόμενοι, Ἠος {5ΠβΙ πησα. «4γἱβορό. Αν.ν. στρ νο ηρα, ος” αυϊάεπι {επτεπῖα ἀευπογατ Π]μά ἵπ Ατῑοη Ίερο αραἲρί -τ8. Ἐξ ᾿Ανύσιος πόλιος] Ἠίπς οκ το, αραιά 12ε/2ΟΛΙΦ. 6, Μαεαττ. ρ. 698. 98. τοὺς δ' ὥπογινο- ΝετΙΠΙ οοπία μίας. Ἀοι ρτασιοτηε ποκα ορῥαη. .. ἐν τοῖς δήµοις, ὣς ἂν ὠμδεὶς ο αίαυς ον ος ερίφιια εἰς Ίσηρο απσιος΄ της τν Πή8 4515 ΙΟΤΗΟΓΩ1Η:ΕΊΜΟ εαήσυεγᾳ {ολίαέ.  (Παπιαυο Ιε- {ασε ο. Χχᾶ,. 1 ΤΠ ὲ { οἶμς .. -αᾱ ΤνοῬες ἆᾳ ερα]ετη τείειτο ἀεοιστατ, αἰία Οδαμος Ἡ. 6. ΑΠΥΠΗ κο. ρα η οὔτο. Ἱερερατας αἰῑς Ππεοτίοέχα, τετι]τ -αἆ “Φονικοὺς νό- ῬνοπμποίαΠο ἀἰῑεττ, πῶς θαἀσπι. ΊΆαπι αυαα {ή µους Ὁ. ἆοΐμν ἸπΕ]. ΔΕ Ρ. όοι. Τύπο νοτίοης,  οἳ η] 4ο Ὠαρηπίς Ῥο]ηβίς, Ώνα Ταβύπας , πιο οΟΠ”. ή 7 ο φο Ροβη]ο οπε[ν [).  4Ιρῥτομὶ Ρ. 8ο. πιὸ- ατιμπῖ, Τετρίε νουρο Τζουη, Λ]μοιυ πἆ Εγηίοορτα:- ουσια: τε[ηταῖς 4. Πετίηρα: ἐπειδὴ Ἱζρίτων αὐτῷ ὃ φεννῆσας Ῥλμπα, προπίής νετο 6ἳ ἁΙΠῃέιις Οε]εῦ, 6ῤ. ὦπογΕγετν ο ο τς σος  ΤΓΝΑΕΟΚΕΝ, ἐγίηρα Οοηπιεηῖ, ἵῃ 6υΠι ΊγαίσΙῃ Ρ. 168. Έ, ττ, Ἔθβεν «4, Τῶν ἑωῦτοῦ Απογενόμενον] Ίο ακριτο» οἩν «4. ΔΙγοβίπει ΑηγΠΠ Ώ/ο/οΎ με ΠΟΠ πονἰε, Βος: ποια ΦΗΤ εἳ ος να μι Ἐν πλ λοσίας 5 ἔηταπι Ῥαασυπι ΛΕογρίο ΊΠροπεῃς 1, ός 2Β0ΟςΠΟΠΗ 
Οοάἆ, απέτοιῖαῖε, ̓Απογινόμενος Ἠος ΠΟΠ ε5ί ]οςο ῥγ0- 3. Κο) ἑτέρων τασσοµέ ορ ρα οπ/ή5. {εὰ Επῖο. Γαπᾶής, απ Ἡ, ὃς, τν, 4 εἳ πριά ος Γπόξυηι {ᾷο, τοβῦι ο ολα μας ος Ὀμοάλάρη » πποπίτοτς Βεμο]. α ᾖλομοβδο. ΟΥ. ἆε πάσσεν, ἐωπάσσειν ἆς 1ῃ Ῥοτίϊς., οῄαις οεἶαπι σδμθίὰ» 
Ομει{οῃ. Ρ. ΟΡ Ον αάππει; 4ε αὐα αρίαμ, Ίοι Τεβασ]τ υ{ας, [η υχθήδης,, ἀ]πιις οἀπέΗς., που: «4 οίη {2ἠοήογή 1» 95. ΟΠαΠΙΟ νοτο Ἠιπιαπίς Ἱππρ. πονὶ, Ἐλοίς Ου, ἴα ς ἦ νο. Ὃ μα ον ποσα ΠΊΘΏ ἀἰςοοτάία αποίσυαπα, πό 
Ταβήπίαηυς» Φ μή] ἐν/ο ΜοΡΗΗΙσΡΙ ΕΟΤΡΟΓΑ ΔΕΠ ΟΥΙΗ ἀε- τασσοµένων 3Ἡ γμομένων σεπιήπυπη: Ἐ ππμση (άπο 6δ 
21Ηέμγας Νονε]]. οχν, 5. εαΙΧΙΕ. ΡΟΙΓΟ κωτονοσθῇς «γο- οοπ(Ητηεα ϱἳ ἆ ΠοὉ})} Ῥτασίοτι οὐ (Πο. ἵπ πἀποϊα[ίοπε κωτωνοσθῇς εδ[ς σσ « 

Ιαπαῖα {ωπε,.. Ώο Ῥηρα[α, αὐδε 
ΜΗ σγαλία «ἰρι/ετε, σέ ΙηρεΜΕΜΕΜΗ Γαζ0γε ΟΥΗΥΗὸ- σ]ονίὰ νοπῖς, αμ. {οουυπεΙτ» α ΟΙ, Ογοπουΐο Ῥεῦς 

οὕτς 6Χ τ ΄ 

ἱ | (παεροσπι Αρτεμις [νο θἱσπα, πϊλΙ] πἀάο.. Ἑερεῦ 
ἂν Ἡη ορζηιο Οοά[σα, [ορίαα οπτοτὰ ορετισηπι. δω, ωγοῤίας Ὁ. Ἴσό., ἀμο Ἱις ρἰοίεοῖιν λε, ες ορ, 
Ἱομμος νλ. Ρηνς οὐηπε, ἃ απο Α[]οπις πο (ιπι.. σατ εορἰο[ς αήρμολίων Ῥαμίῃ, ΔΕΡυΥρι. πας 8. 
νότιοπας γκι Αιγύπτιοι ἠίεσίης Ο. τρο, Ῥαΐρο, πάςθβαε, Ῥ]βομϊε[ο παῖηί οὗ ἡδον δὲ Ἰδίσφαι, από 
Ῥιοἱσροπη. ορογοὰ» Ἱαροιπι τεδαιρυ]τ 1. έορῥόπης ἵη. τπ]φυο «4)γε[οδ]ο: ππονσῦῃτ. Λ/οβΡ] νοιδῖς ὑπ, 169: 

απ. (σμηβας Ιτο να]άε (02Η. εἰ δὲ ὁμῆ ὕ κατὰ Δἡ ή ο Ῥαίυ γω πιαε Ρ. 742. Πϊ ΠΙΕΙ ναιάς (.02Η. εἰ δὲ ὑμῖν ΗΔΟΝΗ τοῦ κατὸ θάλωσσον ἡνεμονεύειν. ; ἑο νς Ἀθτονοῇς, οκ Τα ηπ]ς ἱςης [ΟΥΠΙΦΗΤΟΠΙ. 1Π νυ]ρατο αλαι]είουπε, αιχή]Ίηπι ο ἔων. Ώσμόυξ ρ 
- 

το Μή με κατωρσόη πρὸς τ.] Ἐκ ἀἰνοειίι Ίαης Άπ- Τετ, ΟΜΗΙΙ ἁρυά 1ο[ερῃ, 1. τι, 1ο. ἠηροαδμ ἐ 9ό, 
΄ 

ή νο 

ο με 

πποτΙαπα {1 Ῥγταπήφεπα Ἰατετῖςῖαια, Ιπο]ῖ5 

ν 

ασρε[ῖ Επεταπῖ {10 τεσε Φε[οῇῄτε αὐ 15, απἰ 
σπηαἱες εβοάεταπε: ειπα {185 τερο ΑΡ’ 

Ἡ 

Ρ0 ΕΙΓΑΒΟΚΛΕΥΝΤΣ αἴαιε Ιδία ορεί[ᾶ πας 

[ἁ 

Εν ο ο ο ο... ο ο ὝὍν---- 

ἁ 

πποτία απ ο 

: 
/ 



. οπσυπΙ]πεης», αἰτεταπι Ί]ας, Ο6ΠΤΗΙΙ Ίῃ Ιπο- 

190 

. ορ]ατα ΑΡ νίβοπε, 

ι4οἵΤο εχ ΑΕΡΥΡίο ἀἰςορε[ι 9αμασος, Ἐο Ρίοῖς- 

:ἄρχοντα 6ἳ ἐωχωρήσει., 

ν 

Εάς ἀε[ζι] . ἀε[αΙρο, ΑΕηιιορίε Ἀδίεις οκ τερΏο βος1,. 4ος, 
Ἔε[ιαιῖο οί οἵ εχαςσοιαϊ]ο Ἱπίμία Εδο, 

ΠἩ]απα απιεῃ 5ὲ α[ρεξία Ἰασύπάϊας, Ῥωρα: 
16 αἴεπι ΙΠ {ετπιόπε (τοσο ο5ι Ατιοπιϊς, 

Π]απα. Τεπρίαπη εἶι» Ίτα παρες: σεῖστα ρτᾶ- 
τες ασοσεκ{[ηπῃ Ἱη[η]α εδῖ: παπι ο Νο Βπεπῖα 
ἹπβπυαηΕ, πες σοπῃυύπε, [τὰ αἆ Ἱῃστες[Ιῖη 

ἤ 
µ 

ΕνΥΤΕΕΡΕ,ΊτΙΡΕΕ ΤΠ. τρ 
αρ 1 ΄ ’ ε ο ον πο 

απαγώτερά ἔσι [ρά ήδοῇ δ ἰδέσθαι οὐδὲν τέτη µαλλο' 
δὲ Βούβασις, 3 κατ Ἑλλάδα γλὠσσώ ἐφι ᾿Αρτέ. 

2 ον .- “/ ον ὃς κ . 

6. Τὸ ὃ ἱρὸν αὐτης ὧδε ἔχει πλην της ἐσόδα, τὸ 
τρ ο” / / ο π ἄλλο νησός εσι ἐκ. γὰρ του Νείλε διώρυχες ἐσέχεσι ; 

ῦ ΐ ἀλλή ἀλλ. ἄ Ἡς ἐσόδε του πδηιε Γαπὶ πεταπη( ας Ππωπήάσευς, αἰεεταπῃ Πασά οὐ συμμισγᾶσαι ἀλλήλήσι» αλλ ἄχρι της ε ν. / η ο ος / ς ἀ ο 

ἱροῦ ἑκατέρη ἐσέχει' Ἠ μὲνν τῇ περιῤβέεσα, Ἡ 9ε, τῇ 
ο» ς ς -λν . . . ν . ὦ ος / ο ό σι ατάσχιο 8 

4ποφιε Ρεάππι Ἰαηταά]πα, ατβοπϊρας ἵπιππθτα- εὗρος ἐοῦσα ἑκατέρη ἑκατὸν ποδῶ, δένθρεσι κ . ἴα. Έπας απιεβοτος, απαἀταρίηϊα οδίτα {αβ]]- 
της», Ηριγῖς ΓεηῦΤΗ ου ΟΙΕΟΤΗΤΩ ΠΙΘΠΙΟΓΑΕΗ ἀ]σηῖς 
Δ4οΓπαπαγ. Τά τεππρ]απι ἵη πισᾶῖα πτὺς Πτηπη, ἠ5ὸν 
ππαΊφπε εἰτουππειηΏῖαπι οσο] Πρ σἶτατ; Παπη 
παπι Ἄτρς Πε 1 αἰτάπι ασσετατα, τεπιρ]απα ΠοὮ 
πποῖυπι, Πσηε Πτα ρτϊπεῖρῖο σοπάΊεηπι, ραξεῖ 
ἑοπ/ρεξτπῖ. 

τ 

ἂν ε 
τοῦ σ], ιροὺ οὐ 

Ἠ]πά τηασείία Βριῖς Ιπ[ου]ρτα οσο ο ο. ἁποτ, Ίπιις, Ίπρεης πιαχίππατιπη αγδοτίπι ποισ" ἔσι ὃ ἆ ἔσωθεν 

. ατα / ο ... δὲ προπύλαια, ὄψος μὲν δικα ὀργυιέων ἐσ1, τύ- 
/ ο / ο ποισι δὲ ἐξαπήχεσι ἐσχευάδαται ἀξίοισι λόγΒ᾽ εν ο), 

ο ΄ ΑΜ μέση τῇ ππόλι τὸ ἱρὸν κατορᾶται πάντοθε περίόν- 
ον ν 3 / Ξ , τι ἅτε γὰρ τῆς ὃ πόλιος μὲν ἐκκεχωσμέηής ὑψοῦ » 

-- Ἀ τι 9 .. 2 , Η κεχμηµέγε , ὡς ἄΡχθεν ἐποήθη, « έσο- 
3 3 2 ς Χο Γι 

ν ἐστι’ περιθέει σι αὐτὸ α]μασιή ΣΑΡΗ τὺ- 

ἄλσος δωδρέων µεγίσων πεθυ- 

/ 

. . / λ Δ / 3 ο ΡΧ ”/ ... αι, ππαΠΗ «οπῄταΓαπη Ίασμ απαδ]ε τεπιρ]απι, ἵη ααοσοτευµένων περὶ νγὸν μέγαν» ἐν τῷ δη τώγαλµα οι’ εὖ- Παιπα 65, Τ,ατπάο δὲ Ἰοηρίτπάο ἵοπιρ] 4ἱο- 
απονει(ης ει ΠαάΠ, Δά εἶις Ἱπρτοφίαπι νἷα 
ἵπατα Ἱαρίάς ασε, τπῖα αἰτοῖίαι Παᾶϊα, ᾳπ88 Γεττ 
Ῥετ ΓοΓΙΠ1 οΠεπί6Ιη νο/ας (πα ἀπιήρεπίοταπα 
Ρεάυπ Ιαεπάϊπ]ς, αἐπίπημα αχροσῖδις σοπ/ίής 

ϱο 
µ 

λ ως ων 6 δύ ώς αὰ 

«Φε καὶ µΏκος τοῦ ἱροῦν  πάντη σ-αδίε ες 
ἓ] 3 2 ἃ 3 ἃ / 

ἐν δὴ τὸν ἔσοδον, ἐσρωμένη ἐσ]ὶ ὁδὸς λίθε ἐπὶ σ΄αδίες 
ων / ο 3 ω / 2 χ } τρέι µάλισἁ κη, διὰ της ἀγορης Φέρισα ἐᾳ τὸ προὀ 

ἠῶ" εὗρος δὲ, ὡς τεσσέρων πλέθρω" τῇ δὲ καὶ τῇ της 
ας «ια / 2) / / ; / Ε 2ο κ. ὄὅ, 1η «ω]απῃ εππΏρας; 6ε {ετε αἲ Μετουτῇ τεπι-509ου, Φένθρια οὐρανομήχεα πέφυκᾳ" Φέρει ἔ ὃ᾽ ἐς Ἑς Ῥ]ήπῃ, Αταις Ἠπης ααἰάσπι πταούμπητεπηρίαα 

Ἠαροι, Ύεταπι [6 Ίτα αἆ οχίΓαπιηπι Προτατος 
ΛΕιβιορε τεξετεραης, αποά 1ϊς, Ρατ αἰῑοτεπι 

{πρ Τε τπαπἀανετῖ, γΥΠ- 

ον / 2/ / . λ έω ἱρό τὸ µεν δὴ ἱρὸν τοῦτο οὕτω ἔχει, Τέλος δὲ 
ον ᾱ-- ον ον .- 1’ / σος 
Τη ἄππαλλα γης του Αἰθίοπος ὧδε ἔλεγον γεέσθαι ὃ- 

3 ῳ' .”/ 

Ψν ο, τῷ ὕπγῳ τοήνδε ἰδύντα αὐτὸν, οἴχεσθαι Φεύ- 
3, 2 -. λ ρληι ιο :.. γοτα ἐδύχεέ οἱ ἄνδρα ἔπισάντα, συμβελεύευ Ε την {ης ει Οἱ ν]άετο απεπάατη Πι0Ίτο οβ]αταπι. απῑσο 

{παφετεῖ 1ρ51, ἄΓ 6οπβτεραϊο» σμηέεος ΑΕσγρτῖ 
[αςετάοῖες ἀϊδίεσατει ππεά]ο»δ.  Έἶαο επι ν1{ο- 
πε σοπ/{ρεξία ἀῑχίςίε, νιάετί Π0Ι ἆεος ἀθίποῃ- 
Πτατε Παπς οςςσα[οπεπι, πῖ Ῥϊασμ]ο ἵηπ [αστα 
οοπιπηϊδ{ο, α[αι]ά «]αά]6 αῑί α ἀῑῖς αἲῖ αΡ Ι1ο- 
τη]ηῖρις ααςΙρεγεῖ» {6 νετο ΠπθαΙαα Πατ ἴδια {ὰ- 
ἕαταπι, {εά πεπιρε Πδὶ εχοθεῇ»[α τεπηριῖ., 
αυαηζπα. οἵασπ]α σεςΙπειαπῖ τερπο ΑΕσγρᾶ 
Ῥοβ[εςίο εχἰίπτιτη, Ἐτεπίπι απαπι 1η ΑΙΟΙΠΙο- 
Ρία ασετεῖ, οτασπ]α, ααἶδας αξαπτάς ΑΕ Ιορες, 
Τε[ΡοΠάΕΓΑΠΕ» {οτε πε 19 ]π ΑΈσγριο απίπαπα- 
ξΙΠῖα τερηατοῖ 4ΠΠΟΡ, 
Πίετ, οἳ νΙ[ο Ιπ[οπιπ]] Ροτιητραϊας ορ{ει. τ]- 

όδεξ 

πι 

Α ἐίο εκ ΑΤΡΥριο, τησ ωςῃ ε ρα]ατῖρις 
ερτες[απ] αοςορῖ»[ε Ἱπρετῖυπι: αδὶ αυΙπαιιας]ηῖα 
Ἄππος ΠαδίζανΊε ἱη[α]απῃ σἴπετε αἴθπε ΠΙΟ ας-,. 
δείίαπι., Ἀαππεφυῖαμε ΑΈργριίοταπι ]αςῇ 1]]ας 
Ίραηε Ρούταητες {ΓΗΠΠΕΠΕΙΠΗ, εἰς Πηριι]1ς ππαπάα- 
Ρας 0 εἶαπι ΑΕΤΠίορςαά {6 ἆοπο ΘΠΙάΠῃ οΠΘΙΘΠΗ: 
{εττεηϊ. Ἠαπς Ιπ[Η]άπη πειπο απῖε Απιγτιθαπι 

1Π. 

ο] 
6Α 
Α 

{ια Κατὸ Ἑλλ. Ρα. 2 νοῦι πχ. 7 {ο {1 
κεχωσµ. «4γεῦ. 7 
τα «4γοζῦ. Ἠ δ ἐς ών Ἔρω. «6. γεῦ, 77 
ΏΟΠ {πε ν]ῇο. 

Ῥαγή, ὃ, ἷ.ο 
ὁ Ἠ. 49ο Ραῇ, 11 διαταμεῖν. 

1 Σαβανὸς. ἐάεηι. 3 Εκ[οηρςίε Τόρας, 

96. Ἡδονῃ δ' Ἰδέσθμι] Ἠ]ο Ώ Οοάΐοὂς νι]ραεῖς σοηςῖ- 
ΠΕΙ Ῥαμ]ο (ωπιοι Ππρεηις ἄαρυπε, πε αὔειπιο, πό- 
λιων' Πα 1η Το τληΕ]]ῃ ΟοάΙσμπῃ ΠΟΠ εχ/(ρεξτας{επι σο- 
ο. (οιἱσᾳπίά Ἠπήιις {πει]ε, Εεγο ήδη [οπἱρείς[α 
{ηήρίοοτ: ὅδιον δ) Ἰδέσθαι οὐδὲν τούτου μῶλλον. αἨδί ᾗισ 
πποτο {ησεηιοπι ἄμεινον μᾶλλον. μᾶλλον ὀλβιώτερς" εἳ 
οτε μᾶλλον) Ἠδίους μᾶλλον Οὔηγβῥρως ἀῑχῖε αρμά «4δεῃ. ΙΚ, Ρ. 373. Δ. Ἴδιον ---- μᾶλλον {Ότ[αῃ Τρδίοες 

ἵη Αορίπει, Ῥ. 303, Ὦ. ὦν ποίας ὢν οἰκίας ἴδιον ὑιὸν εἶδεν τῷ πωτὰ τοὺς νόµους εἰσποιήθέντω μᾶλλον. ἢ ταύτης ---- πο οιους. πηταια ηΈΙπΙ Ῥτοπιποϊαθοπς, ὅδον σοσεῖ. 
η ος ΏΠΙ Ίδιον ὑιὸν ---- εἰσποιηθέντῳ ο πὶς ἔππάσιι 

πημμΙ οχρς Οηρατατἰνίς Ἰωηόϊας νοσῖς μῶλλὸν Ρίοοπας- 
η ο υρης αφ Ηγππα πε 1, ιεβύσηωτ. ιδ. βερ]ε- 

αι ει ανα δω αήφπα. ΝΑΙΟΚΕΝ. 
εἲ ο ή ο. ή νὰ ἱρόν] Ἀεάτ εχρι](α Ργαθροβ! 
δε Ῥεγιποτας ὁ Ῥή]οτο πονεταξ, ποπ ηαες αἆ τῷ δέν- τοις αά νίαπῃ, αιπε Π {σπι- Ῥ]υπι {ειγες, Ρὲὲ αῆσιςα ο σό ο ον. Ἰδος ελα, τὶ πασης εξ οπου ἃα αγιεΤουη] αράσιη ἀμσαε, Ὦςὰ ὦς- Ε0γ09 ὐοά ουτεπάϊτας, 1ά νοτο πὶμϊ{ οςε, ΦΗΠΟΙΕ, Ἠεγοβοίο οι ναιροσιπι ΟχάΙπεπι αἀγίβκ[α, Ίο τηο- ΠΟΤΟ (οὐᾷ, {αΗριος. ηεβε {πι ἀἰθΗοῃῖς, «Ντρῖ]1α- 

{ Δοκέει Ῥαε/. «4εᾷ. πεαῦε Ρτανθ. 
πηοὰ ος ἵπ ᾖ1. 49. Όαε[. οἳ Φ1ερύ, οτα. 

24. ἵῃ Σιῇ. 

ἱρέαρ τοὺς ο Αἰγύπτῳ συλλέξαντα πάντας, μµέσεξ 
ἃ διαταμέευ' ἰδόντα δὲ τὸν ὄψιν ταύτην.λέγεν αὐτὸν, 

-ῶς πρόφασίν οἱ ἱ δοκέοι ταύτην τοὺς «Θεεὶς προδεικνύνους 
ὕα ἀσεβήσας περὶ τὰ ἱρὰ, κακόν Τι πρὸς «εῶν ὃ πρὸς 
ἀνθρώπων λάβοι οὕκων ποήσευ ταῦτα" ἀλλὰ γάρ οἱ 

ς ’ ͵ ν ο 3 π. ἐληλυθέναι τὸν χρόνω, Ἰ ὁκόσο κεχρησθαι ἀρξωτα 
λα} 2 3 ] ως 2 ο. 9. ὧν Αιγύπτε εκχωρήσεν’ εν γαρ τῇ Αἰθιοπίη εώτι αὐτῷ 
ἶ ἕο α / 3/  Ὁω ς τα, μαντήΐα, Τοίσι χρέωτα| Αἰθίοπες, ἀνέιλει 1 ὧ6 

/ 

δέ 
3 / ς 1 αν ος εὸ ο» ῃ ὢν ὃ χρόνος οὗτος Εῑε, καὶ αὐτὸ ἡ ὄψις τοῦ ἐνυπγίὰ 

ὶ 2 3 ο» 2 ΟΕ ος 14 τεπηρυς απ πι εχςσθς-ΖΟἐπετάρασσε, ἐκὼν ἆπαλλαάσσεται ἐκ. τής Αιγύπ'τε ὁ 

᾿ ον .- / . ς. οἱ αὐτὸν Αἰγύπτε βασιλῶσαι ἑτέα πωτήχκωτα" ὣς 

. ρ» ᾿ ι) κά 

Σαβακῶς, Ὡς σἳ ἄρα οἴχεσθαι τὸν Αἰθίοπα ἐξ 
3 υγ ον ἃ λ. 34 5 ὢὃ «ς ἐ 3 
ΙΥύΠΤΕΒ» αὖὐτιό το τυφλον αθχειν εκ. τ ελέω οπί- 

/ οῳ ικόµοον ἔνθα αᾳπωτήχκοτα ἔτεα νήσο Χώσας σποδῷ 
. .ω ” ν- . ο ο. 

τε καὶ γῆ, οἴκει ὅκως γάρ οἱ Φοιτῷ) σιτο ἄγοτας 
3 αν Ἡ / ω» ἰγυπτίων, ὧς ἑκάφοισι προστετάχθαι 3 σιγῇ τοῦ 

/ λ .α λ 4 ἰθίοποά ἐ δωρὴν κελεύευ σφέας καὶ 9 σ:ποδὺν χοµί- 
/ Ν΄. 50 1 / 2 / 3 ων ζαυ' Ταύτη τὴν γήσο οὖδείς πγροτερο ἐδυνάσθη ΄Αμυρ- : -ώ ' ἡ ο νε ο ταίε ἐξευρίῦ' ἀλλὰ ἔτια ἐπὶ πλέω ἃ ἑπτακόσια εἰκ 

οἷοί 
«9 πόλεως «41. οἳ {είπα ἐκκεχυμένής ουπὶ οἵα )οῤῥ., ἐγ- 

ο 4. 4494. Ῥαε[. 4γεῦ. ορΏπις. ἔσοπτρον «414, ατ α]ῆ, αἱ "Ἔσωθεν μὲν ὠλ. «4γοὺ. }ηπά, ο Πών- 
μπ {ά4., ἐς ΜΗ. 49Λ. Ρατ. ἀεβι. Οτι ον έζης» 

ἆ Ὅσον «4γεῦ. 7, τάπα 
ἐἔκχωρέειν Αάά. ὁ Θ θεό οἱ ὦντ. «4γεῦ. }μί, 

ϱ Σπογδὸν «ἴγεδι ᾿ 

ΠΠ, Ηέης οἱ. Ταγ/σγεί φίισε [ο «{εζογζηλὲς οι) ηλ 
ΔΕΠ. ΝΙ, 505. ΟΙΠΠες Ποτηῃτ, Ὠεαϊτ (γοπουΐζμς οχ 
ΝΟΥ] οορς ποππη]]α, {αοῖθ, { τες ροριη]ατεί, εκ 
1οβῥίο, Ὠἱοάουτο οἳ Ῥαμ/αμέᾳ ἵῃ ρηπηῖς αἀαυρεπάθε 
6οπῇ; ἀοάχος νΊτος ἵπ 48. 4ρ04. Ο.χπι, το. 

σόι Τέλος δὲ τῆς ὦ.] Τὸν ὑπαλλαγὴν {οτια ἄϊσετε Ρο” 
(ΗΙ6ΕΓ ὁπαλλονῆς τέλος» Ὁτ Ίπογς ἱςἶτιί θανάτου αν 
επεᾶες Φόνου τέλος. Ῥαμῖο Ῥο5ε. αδῖ 1 {οπιπῖο ο ο ΑΦ 
οἵτι Ἰη[ί]ς τοὺς Ἶρέως μέσους διωταµέειν’ (οσεώς σ ὃν Τ. Ῥ. 75. μ1ς.) πιο Ἠ]ιὰ, πες δωτωμεῖν, {5ὰ δµτὰ. 
μνεμ]Ἱερῖτ 6γεσογ]μς 4ο ὈΙα]. Τομ. Μ5. Τὸ τρ, . 
μνεινλέγουσιν. Ἡρόδοτος ἐν β΄’, τοὺς ἱρέως ο ας πο 
τάμνεινε Ιοηῖσα., τε τάμνειν» {οΠρερασατ σράφε ν να 
περ {εὰ Ώοτῖσα {μπτ. ης Ρύτο τρόφειν παν τν ταή15. ας (γαπιπιαΏοἶς ΕαΠΕΙΠΙ Ὃ σος ον 7, ο. 

6ο. ἹΜέσους διωταµέειν] ΔάΙηΡΙΙ ο . Ὁίςν 
σων αὐτῶν διελθεῖν μετὰ θεραπείας, εἵ Ρέν τηξάῖος (ελος οἵνη αὐηηύηβγῖς ἐγαηοήγρ 1165. οὐἱΠκπιοάἳ τηβς {9ᾷχίο- 
τής οχοπιρίυῃν {απ Ργεπή Ἑ., πα Πιαῖοίεπι, Χθιχθς 

]οσίττ ᾖα/αενπ, 93ο. τθργαε{6Π(α{Ε 1ερίτότ . πε μλος σ εῴρας, οῦ 
α» οὔσε ΑΕ(ΗΊορςΣ Οσα εν Ἱρπανιτ{αρα ο. ορ, «28. ᾽Αλλὼ ἔτεω ἐπὶ πλέω Ἡ κ. λ.} Όπιπε Ἠος ΕΟΠΗΠΙ3 
Ἱπερῖας ταυτο]ορί8Ε» ππροσᾶ Ποπη]ηῖς διορίραις σι 

9 σ 

“.4 

βαν 

Οσίδτηπι Οτασιδ- 

1449 



το ) Ωω - Φείλοι, Οορίζι αμεσα εχρεά εί 5απαςἰνα οί, ετίτα πιαπιοσάπάθε 17ο ΗΕ α ο. ος ον ορ αάνκη κ 
ασι-. Ἰπνεπίτε ροιμῖε, {εά {ερήπρεπϊς ας απΙρΗΣ. 

κα ἡ ση λ ο ο ελλ κος | οαππί5 Παρετίοτες ΑπιγτίΦο τεσες πεφεΠΕ 
μμ, μα ρ] αν. ν τος ιν ος νο ος, ευ] .- ΠΟΠΠΟΠ εσι Β/ροι ενα 

 ππσρισμω ο ο ος οσα μπάϊαπααις {αάιογιπα τπαρη τα ά]η]ς, ΓΟδΗ13 
Τον, ασιλευσα] Τον ἱρέα του Ηφαίστ; τῷ ΑΗ Ἠπης τερπαςίο [ασετὰοῦετη Ὑ)η]σαΏί » ΠΟΙΠΙΠΕ 

[49 εναιε Σεθῶν, τὸν ἐν ἀλογίήσι ορ κα τΤ ΡΕΤΗΟΝ: εὔπππαἁα Ὀε]ατοτίδιϊς ΑΕΡΥΡΙΙ5 - 
µαχίμων Αἰγυπτίων, ὡς οὐδεν δεησόμονο αὐτω) αλ- {η Ε]ςίε, οοπτεπηριί παρεητεπα, ταπαμσα 
λα τε δὴ ἄτιμα ποιῦτα ἐό αὐτες, καί σφεας ἀπε-Ὀδδὶ ΟΠ ζοχε ορροτιήπος, εἲ οὔτη κανα 
λέσθαι τὰς ἀρώρας» τοῖσι ἐπὶ τῶ προτέρων ββασιλων ΙΠΙΠΙΙ6 ε08 αΏεςΙδ[Ε; ἔπι νετο ατΙΤα5. 9ό ο 

αν ο ο κο 
επ᾽ Αἰγυπίο ἐλαύνευ αρα τον μεγαι Ὀαλαχάββο” βα- ἆεπα». να Εύη πο Αταδυπι 
σιλέα Αραβίων » τε καί μι 9 ένελευ, τά Αε[γτίοτυτπιε τεα «πι πιαρη] σορῖῖ5 11 81ΙΔ7 
Απ ος στι οήθέον ται δὲ ἱρέα ἐ6 απο» λΟ[ε ΑΕργριυπι, ποἰαετιπῖ Ρεἰαζοτεθ ΛΕΕΥ: 
ῥίην ἀπεειλημμένου, ἐσέλθόγτα ἐς τὸ µέγαρον, πρὸς τώ- ῥΡιϊοτιπῃ εἰ ορίεα]ατί. Της [ιοετάοτεπῃ 60Η: 
γαλµαξ ἀποθύρεσθαι οἷα κινδυνεύει παθέεν" ὀλοφυρό- ΕΙ ἵπορεπα, ἵπ ἀε]ηδταπι {5 οοπευ](σίε) εἰ ἂ- 
µωο δ΄ ἄρα µη ἐπελθεῦ ὕπιο, καί οἱ δόξαι ο, τῇ Ρυά βππι]ασΓηπα οοπηρ]οτᾶ»[ε απαπῖα ΡᾶΠ ρα 
6 ὄψι ἐπισάντα τὸν «όν «αρσύγευ ὧς ἐδὲν πείσεται ᾱ- ολτατείητ: εἶαιε ἀπιεν απιεκποπε στα: σα 
Χάρι ἀντιάζων τὸν ᾿Αραβίων φρατόγ αὐτὸς γάρ οἰοσίς Γοπυπαπι: ες 1η α]είο νΙπη ας ης[Ι. κ ; «ει  ν ν φώς, εχΠοτιαηίεπι, «πἱρῥε ΙΒ] ειπα ππο]εία Ρβδ ᾿πέμψευτιµωρές'τότοισι ἶ δή μι «πίσυγο τοῖσι ἐνυ- τυΙΗ, { ορ ΄Αταδαη οὐνίαπι τοι: {5 ΕΠΝΠ 
αγίοίσι» παραλαβύντα Αἰγυπτίων τες βυλομένες οἱ Ἑ- εμκ]ωτίος οἱ τοἱσβισηπι. Ες {η [οπιηῖς πει 
πεσθαι, σρωτοπεδεύσαισφοι ἐν Πηλεσίῳ' ταύτῃ γάρ {πεοτάοιοπι, [ωππρίς ΑΕΡΥΡεΙοτυτη 1, 40] ο | 
εἰσι αἱ ἐσβολαί" Ἔπεσθαι ὁέ οἱ τῶι, μαχίμων μὺ οὐδένα νε]]οπτ, σα[ἶτα ἴπ εἰα[ο Ρο/[αΙς{Ε21ᾶς ΕΠΙΤΏ ο ἀνδρῶν, καπήλες δὲ καὶ « χειρώνακτας, καὶ ἀγοραίες ΙπβΙεδ[αδ» πες ΕΙ) Γιή5{ε απ επρΙατΏ ο αν 

οὐθρώτ' 85 ἐβαῦτα αἀπικομένβς,. τοῖσι ἐναγτίοίσι αὐ.ι {53 1ΠΕΗΠΙ, {ς εαβάκοτεν. ο ο σι θα, 
τοισι ἐσιχυθωτας νυκτός μυς ἱ ἀρθραίες» κατὰ μὲν κ ὃς βεος ος αρτο[ίατη παυσ]ωσῶν 
Φαγεειν τα Φαρετρεώας ο. δα. δὲ τὰ τ όξα» αυ Π]οταπα ἔππα ῬηατεῖΓας, ΕΗΙῃ αἲςσιδ., ΤΠ 16” 
σρος 9ὲ, τῶν ἀσπίδων τὰ ὄχανα., ὧσε τῇ ὑφτραίῃ Φευ- {ογηπι μαδεπας απιρεάεταπῖ, Ίτα Ἡε Ροίτετα 618 
γοτων σφέων πι γυμνῶν ὅπλων, πεσέω πολλές, καὶσ Ἱο[ῖεο πιά] ατηῖο Γαραπα {ηπ1ςΗ1 68, πηΗ]εος . 

"ων 

η α. Ν ο γιά ὴ ! 
οἷοί Τε Ἴσαν αὐτὴ ἀγευρῶν οἱ “πρότεβοι γενόμθοι [β 

ϱ Ἑλκὼ θα. εἲ Ποπ. πια]α πίοταιε: νἱάς «ερῦ. Ἀγς. ἵπ Ψοσς. υδὶ Ἠηης 196Η1Η ΊπάΙσας, 2 4 Ρα], 
«49. «4γε., αι δὲ αὖσες. ΄ ο Σέθων γορ., Ῥεθῶν ο -ᾱ Ἑξοιρέτως «4γοδ., εαϊταπι αἀρποί[ςεῖε ββά ον 

Ῥ.οἵο, 1. Ῥαμ]]ο απἲο τὰς ἐπὶ Δαἰκζ. Ώθαιιθ ἱπορηπιοάε» ΕΠΙ τῶν πρόσθεν βασ. 71μ4, «Ίγεδ. ΠΙΟΣ ἐπ -α 

πτου Ῥαε[. εκ επιεπάαίίοπα. ὁ {ο[ρῦ. «Π.Χ, 1.4. Ἠπος ΠΟΠ Ἱερῖε: ασει ωβαιό, ἵα Η. Δ. Ρ, 35,3... Ί ο 
«401. Ῥα5/.» «44, 77. «γοῦ. εἴ 1 ἀποδύρασθω. ϱα ΙΗ. Ρα. 49. αἲί ἔψει.  ὦ Πέμψει Ῥαν/. ὃν { [ἱ6ὲ 
εὔπα 4. 7}. 4νοῦ.» η 4, αἵ 4119 μὲν δὴ πίσυνον' τηπι είπα τοῖσι Αιυπτίοισι «τοῦ. {/. Ῥείρθίηα, ᾖ Χειρόνακτα 
. ο) ν ης βαοι ῷ 'Σεββκαρρ αι δει {αγὴ. 2. εαπι Βαζ. Ρ. 55... φυμνῶν ὠνόπλῶν 

ἴπε, ἀαπ]παξεζας. Ρεγ/σομν 61ΟΥ, ΔΕδυρέ Ο.χι.ρ. ὠ οὔτ ἓν λέω ἄνδι σιζε]μω μή 
οοο,Νοµεπι Εά µη. Ε]αυαί ος πα ο σιρα, αισᾶ παρε ιο ᾷε Ες κα ώς | 
{ΕΓΠΙΟΠΕΑ ΓΗπίαε βεαπεπίες ΠΠ μβπιοάί Πεεαείοπες,μ 1 Ἠϊπο 6/0. η Ροῦερ, Ρ.Τ1ο. ἆ θιοῦαδαπο ἀῑνεί 
Ῥεπε οὔ[ετνανΙε Ἴαο, ἀγοπουΐμε, ΘΟµοᾷ ατα υίεια, {πι εχ]ήρεῃο απήπιοβπι Τγρίαρί «ἍχΠΊσῃ Τοεσσ σ' 
εείετα. Βεγ/σομ)} {6 ἐαησέγό ἀεδίρηαγὶ, ἄβῥητον ἄμειον. 1.εοςί. Ῥ. 169, ὰᾳ 1 αοδθαδπιοπ]]ς ν,ος. κά) πεβὶ του 
Ψπαπ1Ηα οβεπάεταί αἲ εὔσρεπι 6ΙΤοΓ61 Ἠμίς οσο αἰ- ἄλλους ποµτὰς οὐδένα λόγον ἔχοντες περ) τούτου οὕτω ος ΠΕΠΟΠΠὰ» ποι {απο ουπι ἀεάεσοτο Πρειπαμάαπα. Έεπα δρα ἐσπουδάκοσι». δεαᾖίσέν οἳ 70, Ίσγον περὶ τοῦτο Τες, 
νίᾷς. Ὠϊοῖε Πεγοβοέως Ἱπβ]απα, ης τοπροτο Ίπρα- οοτήριητ». νετεου υξ ατιζἰεῖςβπαί νι Ἱερετίπῖ 8 ἵολν 
μάάϊσας λα » Γεράπραεπτίς αἴηια Ἅπιρμις αηΠῖς΄ περὶ τιὼ λόγον ἔχει. (ου]ρα, {οάος:. καίπερ τοὺς ὦλή Εηίτα οἳ ἱπίοσμεῖς τορίρης αἆ Αιηγτιαθίηπι "δα Ε1ἱδ- Άους ποιητὼς ἐν οὐδεν) λόγῳ ἔχοντες περὶ τοῦτο ----. ΔΌ ν {ο αμαςῄτα. Απηγζιάες, αισά Τῤμολά]νας ττο. ρατηπα ἀῑῑίατ Π]ιά Δώρος Απάτοια, ν' 900, τὴν ὃ τε βηποβίο ΠονΙΠΗΦ. 6ᾳ5 Ίπ ρα]πάσδ», οσα Ῥετῇς 1.οη- Σκύρου: οὐδωμοῦ τίθης», νεί τίθη. Βοπἱρίος ΠΟΠ (πε] οσα» μαπας ΑτάΑΧεΓχες Ἱπρετατεί εἴ Ἠοτοάοξης Άοτεται, Ἱ Ἴζρος. να, το. ἐν οὐδενὶ ἐτίθετο. Γ ΝΑΙΟΚΕΝΗ 
Ἐσεσβτ: α΄ μίτοηε αἆ Αε]ασὶ απε Ἠ]είας, Ῥηπεϊ- 89. ἸΑραβίων τε καὶ Ασσ ρίων] 1ο/ερδ] «οᾶῖσεππ ροδΗξ’. 
πα Ἰπάαεοσηπ, αεναα, 1π αηοά ΛΠγῇς αξ Ῥαθασο πής΄ σπτηἰςίο, Ἡρηϊβολταπτ Βα]νιογίως, Ἰωγερς» 

Ππευσεηηῖ» ΠΠΙΕΙΝΩΠ ΜΗΝ εδε απποτυπΙ ραπ]ο Ρ]α5 πα- 2Ἴμ]ηρα: αὐαπὶ Ταπιεῃ Τ6ῖη ἁπρίαπα τοΏποπῃς Ιαάπεί 
:εεπίοτηπᾳ,  Ἠππο πε ΟἨτοπο]ορῖαε γαΠο σοπαγεῖ, Ῥο- {οηριοσίς ππεΌταπαα, Οιοά { νοτε αὈίοηείαπι οὐ ΗΗ 
1201115 ἔτεω ἐπὶ πλέω Ὦ τριηκόσιω" ΣΕΕΕΜΕΝ εἰ απηρΙής νοσι απἰπιαάναιεε, ᾽Αρρβίων σροτὺς., αιῑ Ῥτονί {6” ̓ 
απ» οπἰεζευία Ρ]αΠΠΟΙΠ1. Μεπάαπι ποῖαα φεππετηπῖ  απετήσ, /ο/ρύµ οπαδαπιίσπις Πιναδίες παπα ος Π 
ΏΜΠΙΕΤΟΣΗΠΙ. Ῥετρεταια ρίᾶχᾳς. αἲεπι πἆ πιοᾷ 1η Απιρι, ποπ αἀσαπ[επίις «9Η, 8οᾷ ως ποὰ τος εἴ 
Λομῤεγίήε» εἰλσάεπι ορηἱαότηγὰε ραίτοπι1ς, Ὀϊδί, Ἡθδ- {σπσᾶας: οππηςς. αἀρίοραπε,. ἀε[οπάστα, θΊ{α 9ρμᾶ- 
τοά. ἜἝ. ΥΠ. ρ.71. «σοππιοηθίεςῖε ρταθοίατο. επειοο σα Απασώσι, απῖδς ας Ιογάβηαπι οὲ ἵπ Ῥ6- 

99, Τῶν μαχίμων] Ίνας {ης αρῖο ςοπρταπΕ ἱρία σπα] ἴΓαθ {εάςδ. αππρ]Η8 ΠηπιετΗς, αἲ Ακ ντ ἀϊδεο απάἶε” 
παρα χβήσώ(κενον» ας ΡΗταῇ ἐν ἀλογίησι ἔχειν Ὠππαπὶ- τες {Ι6τ η, Οµοά αὐζεῃ Υὶτ οτι ζῖσις /0/[ἐρῥο Δπι.Σ» 
Μ41 Ἠιο Τποῖ: 1ος) 1. ΤΨ» ο, 1ρ0.1. δοηρὶ Ῥοεήε τῷ 1. τε, Φεμαςπαίριμα βασιλέα µέγαν ΠοπραῃΗ, 14ρο- 
µαχίμῳ» Ίῑνε τὸ μάχιμον». Ὡς εοτησίε «4ῤγε[οδίης Ὀἳ. Ες ΠΗεγοβοίμηι ευπιάσῃα τὸν µέγων Σωαχάριβον θεσιλέα 
Τζ2α5.Ρ. 69. "νε εἴαπι σὸ τῶν µαχίµων.. πε ολων πηποιραδία» {εοις μαι, Μο ἐς ὠπορίην ὦπειλήμένον 
ΏΕπιρε γένος. 1η{6Υ ΑΕσγρΏοΓάπι ἑπτὼ γένεα ------οἳ οροπµείαι,. Ψάπιας ΔΙΙΟΠΕΠΙ ὦπειληθέντα ὁς ἀπορηήν 
μὲν μάχιμοι κεκλέώτα!» - “ογοά, Π» 6, 163. 22/240γΟ «οπι- 1.34.» εἲ ετμηῖ ἀείποερς αἶία, - να) 
πιοῃιοζαΠ{τ τὸ µάχιμον ἔθνος, ο 1ο6, 40. εξ οἱμάχιμοι --Ἱ, Ἐγθαῦτα πικομένους Ἱ. «0Η. ἆρ Ῥπμω ὠπιμόν. καλούμενο Ῥ. 85. 1. 4ΝΟΕΗΠΙ Ίοσο ἀοΠάαιόπ; θηιή- αἩξ ὠτικρμένων, Ῥο[ία ρόδι ἀνθρώπους πηβίοτε σιγμῖ 
ἀσπι ἵπ οοποοχάίαπα Ροβ/ε τεά]ρὶ {αριῃ Ὀ/ράογο παπαία. πας. οἴἶππα Ἰδο]ελήμς, Νοῖο τοίκασακί :μί ΥοΙμεΏ 
Εδδ.τ. Ππάοσια σο Γαία» 4Η 11 ΠΡ! (ση ες πολιτείῳ. ῬΕΙΤΟΠΙΠΙ ηΓοσβίεε 6γομουήη Ἱ, 66. Ώο πιυπίρυς ἃἳ 
Φ8ςΊη Ἠ]αγοβοιοῖς πΠ {αη6 νἱάστητ ἱπίο]εῃς ἐν ἀλογίη- Ετε(Ώδης ας. ργοᾷδβα ΠΕΙΣ» ΕαΠίοροτο Ὀοἱρηιομής ΠβΊ” 
σι’ Ἄσχιπι νίος {1 Ἱερείατιί ὤλοφίήν 211 ΝΙΕΙΠΙ5 αὐΙαρίαπι ταβοπί ος σταηππαΏσοἵυπα αριά {δ]μη ας ΤΟ’ | 

ναπ]. ΠΙΠΙ] ος[ος Παοθςία.. Ρομοὶ εεττο οοπηπιοάᾳ Ῥο- ΄ ἀἱδ1ηοο]ίς» Ἱηυτες νεπειαπήδις, ὅτι τὸς νευρὼς σῶν πἩ. 
ΕΕ: τὸν ὀλογίην ἔχειν ποραχβησάµενον τῶν µαχίµων Αἴ- «λεμίων. διέτρωγον τόξων, ΟΟΠΟΤΙΜΗΕ, ηὲ ράσα Ειδιἱαά υππἰών.  ΒΙ Ἠργος, Ἱ,, 1’, 6, 15Ο. ὦλογίήν εἶχον τοῦ. {οπίθ Πιαπαςίε «ἀἰσθιες.. ΠΠΟΗΕ. α]ῖαπι Ας Πο 
μον, γα) η ῥαζογΗΗέ ΤΑΕΙΟΠΕΗΙ. ΑΠΟϊ ο]ηά( οαιἰδίαπη οἳ Ισοιπῃ βςία, οκ 1{ωἱᾳ, απ εα ας ο. ' ἐν ἁλονήῃ τι ποιέεσθω;, εἔπ, ο, 17ο, ΑΠΙΔΠΗ ἐν απεαῖες Έ, Χαχνι., 46. οχρίογατιη Ἠαυόπιας. 
ο Ἡ ρΙ µεγάλη ἦνον, Αριᾷ αἰίοβ» Ῥτο σε/ρίοσ; 1δῖ, Ἡ νασαξ, «ση. 7Ἴήίηρηε Οὐογναιῖοῃος, ον δαδοτε, ΙΕΙΤΗΣ ἐν οὔδεν) λόνω ἅγεμ, νο] ὄγεῳ, Νθὶ τίλε- 5, Τυμνῶν ὅπλων] Ἰηεβῆς,, οἳ 1] οοπ{οπταπεῖ, αν ηΗ᾽ σόι, ο οὐσοὶ ΤΎρέαεης χω ἔχειν, νο γεν, μι ανμνι Ἰ ΕΕ Η11 ϱοΗ{ΕΠΙΒΠΕΙ» ὃν 

: δε ὅδαι {δε ]]εη οὔτ᾽ ἂν μνησαί- νῶν πα). ἠνέπλων», ᾖομεί Ρ/ήήγοζης. ρρίαμιο, Φ9η, 
κα 

υπ ου --θλ ιο πο πο ποπ - μμ ἍὍἍϱἍ--Ἂ. 

σωστο Φρικ αν. τν 

- πρβ κομςττς σι. ---- 

. κκωσς κκωακιραβ τις ωεποτής σος η τρως τος ποσο Ἠδοωιν δι. ς 



149Ρ1ν5 Ἐδτο. 

145 Ατφις απῖσα Ἠεσαϊῶο Μ[ίοτίῳ {οΠρτοΓΙ, αριά 

7 Μὲν οὐδ. ἐεη. 

α Ιολ δάρ κὀνξοε ώμο στα -ὢ- 

ΑΕίκε 

{επίηϊ, Έοφις Ώπης Ἰδίθτοκ 1η τειπρίο Νπ]σαπῖ 
]αρίόεις Πας. πιαΏΏ ΠΙΙΤΟΠΙ ἴεπεῃς» 3ἴαιε μας 
Ρετ Πττετας ἀΊςεῃς,1Ν ΜΕ ΟΥ15 ΙΝΤΝΥΕΝΡ, 

Λά παης πδαιε πατταΏοπί9 1ο- 
εμα ες ΑΕογρι! ει [ασετάοιτες τεξετεβαπΕ, ἆθ- 

ερπὶ ΛΕΡΥΡΗΙ, «οπυρυιαίῖο ῥετ ρεπεϊαεῖσπας. δο](ο οατ- ΈντεοαςραΕ αι ο τα {μ5 πιµίατης, Ἡ εςαία] Φἰνίσαιι ος] Ρ]Πέσω αδ[ετεης]ς γαπῖτας τεϊεέχα. τὸ 
νν οὗτος ὃ βασιλεὺς Ἑσήκε 3 ο τῷ ἰρῷ τὸ ἩφαίςὮ 
Ἀίθυος» ἔχων ἐπὶ της χερὸς μὺ λέγων δὰ γραμμά- 
των τάδε ΕΣ ΕΜΕ. ΤΙΣ ΟΡΕΩΝ, ΕΥΣΕΡΒΗΣ 
ΕΣΤΩ, Ἐς μὺ τοσόνδε τοῦ λόγε Αἰγύπετιοί τε καὶ 

ο Εν ας} 3 τας 2 Ἶ ο μᾶς 

πιοη (αητες α Ρτ]πιο τερο αά Ἠ/πἱςαη] {πσειὰο-1Ο᾽ οἱ Μρέέε ἔλεγο» ἀποδωνύγτο» ἀπὸ Του πρωτη α 5 / νά ον κ. να Ἅλλλλα [επι Ἠππς απ! Ῥοδίγεπις τεσπαν]ε, Ρεπεγαϊῖο- σἱλέδ5» ἐ5 του ΗφαίσΏ τὸν ιρέὰ ΤΕΤΟΝ Τόν τελέν]αιω Ώες νε] αταῖες ΠοταῖΏυτη Εής{6 τγθσρηῖας αιᾶ- 
ἀτασίπία παπα, 6ἳ τουάειη {Πίεγεα [ιοστὰοτθς 
ΤΠΑΧΙΠΠΟΦ τοὔάεπιαιις τοσο». ΤτοοσηϊΏ απῖοτῃ 
δεπεγαοῃες «ἆεσθιῃ πα]]]α αΏποΙπη σαιαηῖ, 
Ίγαπι εγε νΙτοἵΗπῃ σεπογαῖοπας, οθητπῃ αΠΠΙ 
{ης Όπα αἳ απαἀτασίπτα, ας τεῄαις {πε 
ο] τα [γεςεπῖας, {ηπῖ αηΏπί πη]]ς τγοςςδῃί1 αια- 
ἁταρίητα. Ίτα Ίπιτα υπάςαῖτω πή]]]α τγοςσῃῖοἙ- 
αὖςα 1Π[Ι 
Ὀλ]απα ἀευπα Εοτπια ππιαπα οκτ]ε]ς[ς 
α.θ απῖ ρτίης απἲ ροδίεγῖα» 1η το]]αα]ς ΑΕρβυγριὶ 
τρίο αφαῖά τα] ἀἰσεραπτ Εαὶςία: {6 Ίπίτα 
Ώος ἔεπιρς 4πατος {οἱεπῃ εκιτα {οάες Πιας [μῖς. 
{9 ΟΓΙΙΤΠ. Εἱ6 ἀεπΙο Ί]ίης εΧοΓΙΗΠΙ , ΠδΙ ημΏς 

ασιλέύσωτα, μήῃ τε καὶ τεσσεράχκωτα καὶ τρυρκο- 
σίας ανθρώπων γεεὼς γενομένας, καὶ ἐν ταύτησι άρχι-- 
ῥέας καὶ βασιλέα» ἑκατέρες τοσθύτης γθομένες., καί 

15 τοι τρυόσιαι μὲ ς οἰγδρῶν γακαιδηήαται μύρια τς 
γωεα! γὰρ τρέιο ἀγδρῶν, εκατο ἔτεά ἐσι μίη θεα 
Τεσσεράκογτα ετι τῶ επειλοίστων ἆ Ὑθεέω, αἱ ετησαν 
τῇσι τριηκοσίήσι» ἐσ-ι τεσσερακωτα χα τριηκάσια, καὶ 

Ρε εἵ αιαάταρίητα αΏπος, περαβαης Χίλια ἔτεα' οὕτω ο) µυρίοισί- τε ἔτεσι καὶ χιλίοίσι 
: {εὰ Πε:οος καὶ πρός» πριηκοσίοισί τε καὶ τεσσεράκοτα ΜΕΝ 

2Εὀν αγθρωπ.οειδέα εἰδένα γεέσθαι ο ἔ μέντοι οὐδὲ πρό- 
20 2 Αλή Ε. Εθν τα . « ΤέροΥ» εΦε ὕφτρου 9) τοῖσι ὑπολοίποισι Αἰγύπτε βασι- 

λεῦσι γεομέγοισι, ἔλεγον Ε τοιδτο εδέν' ο) τού) Τέ- 
τν / ο / ν 3 ΛΙ ω. - 3, ο ΝΕ : ο αὐα- οςςΙά!ε; Ρὶκαπτεπῃ ππἀο ημῃς οὔἶτχ, 1]]σος- τῷ τῷ βόνρηετβρημαλεγαν εξ. Ίθέων πομλυυ) αἡ . ΟΙάΙδ[6: πες ἴαππεπ {10 τος ααμίά ἵπ ΑΕΡΥ-ο5τείλα!’ έθα τε νῦν κα]αδύεται, εθώτου δὶς ἐπαντόιλα)) 

Ρίο εσ{[ο Ππιππίατηπι » πες εα οὐ εκ τεττα., 
πες εα ο:9Φ ε Πμπιπε 1ρεῖ Ρτονεπίηηῖ, πες 
Ύ159 αά πιοχρος α ιτ αμ αά πιοτίες ΡΕΓΙΙΠΟΠΕ, 

Ίερας οτἱρίπεπι βεπετῖς τοσεη{θηεἰ, ας Ρτο- ω ; 

καὶ θε νῦν ἃ ανατέλλει, ἐγθαῦτα δὶς | καταδοα) , κάὶ 
εἰδὶν τῶ κατ᾽ Αἴγυπτω ὑπὸ ταῦτα ἑτεροιωθηναιο ἐτε 
τὰ ἐκ. τῆς γή, οὔτε τὰ ἐκ τοῦ ποταμῦ σφι γἰνό- 
µενα, οὔτε τὰ αμιφὶνέσες, οὔτετὰ κατὰ τοὺς 9ἀ- 

ον λ ο τε / ο” οο / | ὃν ο να ατ λ ιω εν Θήησι Ραρατιοπαία {απαῖ]. {1ος τοβετεη:ί αά {οχιηπι-ὁο στ ὃς Ἡ]ρ κι 55. Ἑκαταίῳ τῷ λόγοποιᾷ αν 4 ο ο ον : ο ἱ 2 : 1 ἁσωλς ο λέκρ αλλο ζωοικώρολ. ζ, ἀεσίπιαπι ἀευτα, {αοετάοτθς Ἰογ]5 ταἰε αιἠἀάαπι Ὑθέήλογήσωτι ἰ εώύτον, καὶ αναδησαντί τετη πα» 
Γεσθταπῖ, 4μαίε εἲ πμ αμ]ά / 
ζαπηλίαπι πιεαίη.. Ππιτοάμξϊξο 1η τεπιρ]απη Ίπιὰς 

εο]ορ[ος αιοῖ ἀῑΧί, Ιδί παπιαμε ααδαας {1ῃ- 
Τη» {ασετάος ροπῖτ {παπα Πηαρίποπι ἀαπῃ γιν]ε; 
ππιεταηῖες Ίτααπε εἲ πποπῇίταπτες {ασετάοῖςς, 
ο[τεπάεραπε πιΏί ππαππαπεππαμε Βμηπι ραιτῖς 

| - | 1ρ80Πι 

Ώσ[ε 7 6ς «4{γοῦι 
Ἰάργ1 σπα Μ. , γενεῶν α]Π : Ὀτενί απτς 2η) τῶν ἐπελ. . 

ὁ ΟπήΚπηε ἠάεῃ, ο Τε). ὦνδ. ο Ῥπε/. «4γοῦ. 7. 4νκ. Υἱὰ. Βηβα 2, ἵή Ἠοπ],ρ. 97. 91. 
ὦ-/. 49. 

οσο ορ ιν ο ον ον -ἲ Ε ὃς ον ων 2 ηνία ποπ χοσαπ{οπεῖ Τρὴν ἐν ἐκκαιδέκατον Α)εὸν, ἐποίησαν οἱ ἑρέες τὰ Διὸς, 
οἵόν τι καὶ ἐμοὶ το ϱ γγεεηλογήσωντι ἐμεωύτόν' έσαγα- 

Ρταπάε, επάπιεταθαπε πιοπ[ῖταπὰο Τοι εἠσπο γώτες ἐς τὸ µέ γαρω έσω ἐὐν μέγα, εξηρίθµιεὸν δεικυνύν» 
λ κ. απ 3 ν Ύα 35Τέ6 κολοσσ8» ζυλίγης τοσέτες ὅσεό περ εἴπον αξχιρεὺς 

ς , ι) λ Ἰ σπς ωπς : ” γὰρ ἔκας-ος αὐτόθι Ἡ ἵσα]αι ἐπὶ τὴς ἑωύτᾶ όης εἰκ- 
ο πω ο Ά ἳ / ες εν)  Ἡ ο 

να ἑωυτὲ΄ αριθμεού]ες ὧν καὶ δεικλύντες οἱ ἱρέεο εμοὶ π- 
’ Α ο. πἩ ς .ο ως ϱ) 3 3 Ὁο 

Φείκ/νσα) παιδα πα]ρὸς ο ἑωύτῶ] ἐκασ-ο ἐὗτα, ἐκ τῇ 
. “/ 

ε Καὶ πρὸς» τρ!ήκ. «4γεῦ. 7 οσῖετῖς πρὸς αὓεςι. 
6 Οὐδὲν τοιοῦτὸ ηΙΙε τοιοῦτον Ραε/. «4εῇ. 22. 4γεῦ. . {εαππητας» εχ(οπρεῖε Τ 500, 1Η. 1η ος. Ἐξ. Ῥτασίοιθη ἔνθα τε 

νε ΓΑ 
3 Ηδᾳ1ο καὶ ἔνθεν οπιίβε περ]Ίσοης {οτίρα «{γεῦ. 
ὁ [ζεί ΟΙΠΙ ὁ1ερῦ, Οἵ8. καταβῥναι 4. 

ὁ 4. Ῥαε[. 4εζ. ἔ- «4ποζ., ἀντέλλει «αἱ. 
τὰ Απὸ ῇς 4ο. ὁ Ομπαιος Ίαος ἄο[πητ «4γοὐ. 2: ) αλα, 1Η. Θσε[. ες, Κο, 7 {γεῥ., Ίπατρο ὁ2ορύ. τεξΙςβπιε» συνφενεαλογήσαντι «44, εἲ 1, τ 74. Ραι]. 

49ῇ,. ἱσᾷ «4γεῦ. 74, αγ, δ,, ά4π. 

ς στ αἲᾗ. Ῥταςρηϊδίοπε, απίαπι Ῥταςς]άϊκίοιε αοτς- 
Ίπε.. Εσηιμ]ς ΠΠΩΙαΠ φυμνῶν ὠνόπλων αριανΊες ον το τπε]]ης 1με," Εν σεδίως. {ομοᾶπσαιο Ῥίητες. Ίτα «Χεποβῥοη Κυρ. Παιδ.Νν. Ρ. 149. νυμνὼ ὅπλων σκευοφόρᾳ. (αἱεμων 4ε ΌΠι Ῥατῖ, Ρ. 968. ἄνθρωπος 5 ὥσπερ τὸ σῶμα ΕΥΜΝΟΣ ὍΠλωΝ, οὕτω καὶ τεχνῶν τὴν ψυχὴν ἔρημος. ΑΙ πζτο, 

16. Τενερ) τρεῖς ὠνδρῶν ὅτς,] Ἠαιιά ἀἰκβπιή]α ΟΙερεης 4ἱρλ. ΡΙΤΟΠΙ, 1, Ρ. 4οτ. οἳ ἨΠοπιοι]οὶ (ζΠοἩαῇας,. ΑΙ αὐ{ Ὀγονίις 8Η απ]ρΗας {οπιροτίς (ραμπι τῇ νενεᾷ 60Π- Ό δύσης, ο Τδερς, {ἐν μς Ῥϊκίετι. ἆς Ῥτίπι, [τα]. Οο- Ἴοη., Ο- 4. ος [ο «ἀ)εγε πὰ Εε[)οδὴ] Τενεὸ ἁοοιοτιπέ. τας Ώοῦ {σπιρο: Οἱ ἵῃ απΗΘΥΗΠΗ νενεᾶς απαυίαι το ος μα αυοά Ενζο { {απα Ἰδεμίο οπιηῖα» ΤΗΡΗΣΕ ΟΔΗΟΙ Ῥήποίσγοα ἆσ | Δουηἡη] ερ ον, Ῥτηςίειεα 4ο [ηρω]ίς ῥουηηίλης ἄνα 
: ἃ Ηπ]εί Γοπηρογί ' . 

νος, νε] να οἳ. ο. ΡΟ5Ι5 ποίαΠοπα νοσσΊι α4Π1 
«οπ{οΙ ζᾳς, Ῥεγέσρη, ΟΕ]ᾳ. ΑΈσνρε, ο, αι Ρ. 3215) ΡΕΠΡ8ἱ οκ «4γοῦι οἳ 7η], ν πρὸ πρὸς» τρηγασίοισ, οἱεσαείμ «μα. {ο ρα τηπι Ῥ{ο ἴπρθ- Π1ο ΤαἴΗ5. Ὠἱχί τ, τού. ουΊδις δμγρίη, ενας]. ν. ού 1. 6ἳ Ηε]εη. όᾳτ.. {ει ἆᾳ Ἠαρα, Ἠενοῇ, Ρ.89, αάβτῃο. 

ο σ4ν οἘξ ἠθέων. τὸν ἥλ, ὤνωτεῖλοι] ΊΝοσιιο ηος ἀαείηιστας Γοηεατ], ΑΠήπα τ[ρίαῖτ Ίουυπι ὑμίάας απαπὰο Ἐξ ῥήέων 
ἀΠΙΟΓΡΣΕΙΦΕΗΗ ἐς τῶν δυνήθων τόπων Ἠ πο Ἴδουμας 4, ἐξ 
μή μον τεήάρης ἔξω τῆς συνηΜείας. ἵπ ν. Ἐξ. Ἰσον, ος ιοὲ εειν ὅτε καὶ ἀντὶ τοῦ ἔξω σίθετωι, Έα. ἔ δρα ο ον Ίη εοπιροβεῖα νίς, νοῖυτ 1η ἔκμετρός, 
αν ο ἕξο ωρα ἔξρβλος, απιΗρισαια» ἵῃ ἐλῆσαν ἐν- 
κουμένης η ρα. πα. 1Ρ..175. ἑξομεῖν τῆς οἷ- Ἔκορεψον ὡς τάχις το ἐκτετοπίσθοι, «4γιῤορῦ. Νιῦ, νι 98, 
55. ἐκπβεπέςέρομν ἐπ ή ους, ἰη Τόμογά,πιος, 

24. Ἐὸν ἥλιον ἄνωτεῖλοι] Ὀωμ ο ο ατος. ΝΑΙΙΟΚΕΝ. 
τὸν ἦλιον ὤναπ]λα[ο {0η ΜΗ” 41/0). Τήρβεν.. 

ΕΥ] ν : ες /ο 6 2 μα ο” : 

Λήΐᾳ {π πμσαη η ῥνωπάλλη, ορ Ὃ ος 

ο Ρας. ἀπ. 7. γοζ. οτα Φλερύ. νυ]σο ἕκασον ἑωῦτόν. 
.. 

πες 6 νερο ροίε[ας, Ἠσαιιά πιμ]εαπῃ Ἠυ]ς {αρο]]ας ἅἷς- 
Απιϊ]ῖς Ῥ]ατοπίσα Ρος. ρ. 96ο. Α. ὡς ἄρα, τθσῖς Διτεί 
αεῖαῖο», ὅθεν μὲν ὤνατέλλει νῦν. εἰς τοῦτον τότε τύπου ἐδύε- 
τὸ» ἄνέτελλε δ᾽ ἐκ τοῦ ἐναντίου ἵΏ οἵτ {Ο]ἱς οἳ οοσα{α 4” 
ΠοσΗπιαΙε Πάστιπί ππηταϊο. 11. εσᾖ{ρεγ. 1Π: Ἐπποπᾶι 
Ἔεπιρ. Ῥ. 1ο8., αποᾶᾷ ος (2ῇοως πά(οΗρεῖε, νετὶ αυαη” 
ἀαπι Ἠππὂτατα 1 ΑΕογρεϊῖς Πΐ5 πυρῖς αυαε[ν]τ οἳ Ίπνο-. 
η]ξ, γώ ο Ἡ 

6. Ἔκωσόρ αὐτόθι ἵσαται ---- εἰκύνα] Φηππα ἀε[οπάείϐ 
ψΙάειη 1ν, τος. ἐπὶ ξύλου μεγάλου ὠνωπείρας ἵςβ εείατα 
Ὀεηιοβῥεμ, περ Συντ. Ρ. 19Ο. μὸ ΔΙ. οὗ φαλκοῦς ἵδα- 
σαν» οὐδ' ὑπερηγάπων. «4ἱῤῥγοηι τ. 5ο. επι αη]πιαά- 
ΥεΙΠοπε Βοήρ]εγ]. Οπας {ποσθάμητς διέξιόντες διὸ αά- σέων ὅτο, {οπρᾶ ΠιΙ ΠΗρεᾶα ἑεδάμης , ες {απῖς 
αυοά (/οπουΐῖμς αἀροβΗτ, αἆ {οπτοπΏφΠα αἀρτίπιε πε- 
εεδία]α., {εὰ Ἠετοβοίεας ωππθη τοάΠἁαπείαο παἰπίπηΒ. 
οοπατ]α. Γαμος σα 
«89, Πατρὸς ἔκασον ἑωύτόν] Ἑωντοῦ {οησεπάιπα εεΏ; 
ε0: ὠπεδείκνυσαν παῖδα πωτρὸς ἔκωσον ἑωῦτοῦ ἑόντα, /έ 
ΦΜεηΖΗς ρα η] [μή ἐε/ο «2ΙΟΗΡΓαΡΟΗΗ: 6 ο τη 
ης πιπΗσυπα Ἱπιαρίηϊς τοῦ ἄγχιδαω ἀποβανόντοσι Ῥες ο. πηκημίδαμο ΕΠΙ Π]οσαπι σωτρὶ ἑοικὼς Παῖε προς 
γεντο. Ὥεος αἳ Ίατοας {ή ρεηατίς αμάξοτες Ὃ μι 
ἸαεταπΏ δις Ογαδσμ]]ς Παος α]άσπι οι 
δις Ἱπροτακίεπε., οπ1Π69 Ποπήπος. ΠΗΡΕ 1 π το 
εοπιρτοθαδαπε οκ Ποπηήπϊ δι παἴσθ: ος ο 
Φεγονένὰν’ ---- καὶ οὔτε ἐς θεὸν οὔτε ἐς Πρωᾷ αν ή αυτούς. 
Ποιο πίωµις ΑΏγσγρεασο ἀεεβατητ» ἡτ ο ΟΠ Μαλὸν 
κώφαθὸν Ἱα[απα ονίο οτγππο]οβίειι πιοπὴς Ἰαρ]οηο]άρ 
Ῥτο]εροπι, ἵπ Ῥαπίμεοῃ Ρ. 38: .Ἔς ῥεὺν ἀναδησαι ετ ὄνα» 
δῇσαι τὴν πατρὼν νυ]ᾳο Ο1αος19 Αἰεζῦαξηχ, τὸ γένος εἰς 
ῥοὸν ὠναφέρεῳ σε, Ύσος γένος Ὁπι]σίὰ, ἀνέφερον ὁᾳ-Θα” μοῦν. Ῥεοκίπηαπή αςοθθ!ε ἀνώψα! τὸ γένος εἰξ Δία; οι γά: 
νοῦ ἀρχαῖον καὶ τὸν οἰκιρῶν Ἀνημμένον ἵπ ῬμΠοΙΗ. ἀςΝν.Δ. 
τ, ο--4: Ομοά {εανίτας ἵπ Πενοι, οπρατ α η , 

τς
 μὴ

 

| 

Εχ. 

9. 

144 



145 

ἆ7η τν ο α Ο Ώ ο Ἕἳ 1 Γιο Βερε η ΛΕΒβγριο οἡπὰ ή, Ο119. Ορὶπὶο ἐξ. 
ὕαης, Ηειςμίς ος 1 θείο. ΑΕιαο Βατ,  - 

ο] λ ἱ Ὁ ᾿ . . .. ' ΄ χ ο ἂν ᾗ ἄγχισα ἀποθαγότος τῆς εἰκόνος, 3 διεξιόντες δια πα- 1βδυῖη εο{[ο εκ Ἱπιαρίπε εἴμς, θιή ρτοσίπιε εσ[εέ ανν ᾱ | . Ν μες ες σέωµ, ἕως οὗ ὁ πέδεξαν ἁπάσας αὐτάς. Ἑκαταίῳ δεᾳοσιοῦ . ευπάο κ. τε. ανω : ο οσοι ος / οπιηθς 1]]ά5 εχρο/ιεταπῖ, Ἡεοσατβο 1 . ἳ ο» . 3 : 

Ὃ ο. ο. ο ος δίπεπι {πάπ1 τεσεπ{επί1, εἰ αἆ ΓοχταπιάθοΙπιαπα 
πα αν» ον ος ν ο ειπα αἱΗραηιϊ, οσσυττεβαπε µπήᾗ ταιῖοπε Ρεῖ, 

ο αραβ; ανν πο ο : ρώσος παπεαΠοηΈπι, πΠοῃ αἀπττοητος 14. αοὰ 2ὓ 
αντεγθζηλογήσαν δε ὧδε, Φάμθοι ὃ Ἑχαγω τῶ)κο- Ί]ο άϊσετειτ, Ποπιίπεπι ροποτατί εἀεο. ΌΟ6- 
λοσσῶ, Πέρωμι ἐν Πιρώμιος γεγοένα, 5 ἐὉ τοὺοουττεραητ αιζΟΠΠ τερετεῃάα Ρτορεπῖς Πο 18 
πῶτε καὶ τεσσεράκοντα καὶ τρηκοσίης ἆ ἀπέδεξαν πποά!πι, ἀἰσοῃῖςς υΠηπη(πεπη(1Ε. 691Ο5/ΟΤΗΠΙ 
κολοσσοὺς» Πέρωμιν ἐκ, Πιρώμιος γθόμοονι καὶ οὖτεῖς 1ΤΗ15[ε Ριτοπιϊπ εκ Ῥιγοπηῖ δεπίταπι, ἀἆοπες τε: 
Θεόν, οὔτε ἐς ἥρωα αὐέδησαν αὐτούς, Πίρωμις δὲ ἐσι «επίος απαἀταρίητα αιήπᾳις «οἱορ[ος απ 
κατ Ἑλλάδα γλῶσσαν, καλὺςκαγαθὀ, Ἠδη ὢ ΤΠΟΤαΤΕΠΕ, Ρ]τοπηπ εκ Ῥίτοπῃ ρτοδεπῖταπα: Ε05 

τῶ, αἱ εἰκόνερ Ἴσανο τούτης απεδείκνυσάν σφεας5Ο 
πάντας έώτας, «εῶ δὲ πολλὸν 9 ἁπαλλαγμένες' 

3 

απζετῃ Ῥιτοπιϊς οτοσα ἥπσια εχροῄτα!η δοπέ- 

ποισι' καὶ τούτων αἰεὶ ένα τὸν 5 κρατέογτα εἶναι ὕ- Ἠο9 νΙτον απϊεσεάεητε Γ[αϊς[ε ἆθος 1Ώ ΔΕΡΡΗ λ » ον ω αν » - 

σατω δὲ αὐτης βασιλεῦσαι Ὥρω τὸν Ὁσίρις παῖδα,ςςῦΙ1ΏεΙρΕ5» ΠΟΠ ἄβεῃίες «μπι Ποπήπίδης, εἲ / ή τήτη {επιρα | ή ΐ πι; τὸν ᾿Απόλλωνα Ἕλληνες ὀνομάζησι' τοῦτο Ἀ κατα. ΠΡΟΣ ΡηπΙ εχεεΙςί6 ἁοπη]παζοτέ ο σαι ὃν : ει ροδίτεπηηπι 1] τορῃας{5 Οτηπι ΟΠΕιάϊς Β" / α ͵ υπι ΟΠΤΙ παύσαντα Τυφώω. [βασιλέῦσαι ὕφατο Αιγύυπτε. Ίππ ο  απεπι ὅσα Ροή σα ἑσία 
2/0 λε. / 26 / ο Όσιρις δέ ἐ5ι Διώυσος χατ Ελλάδα Ὑλῶσσοω. Εν Ἠππς, Ρονίαπαπι εγετιῖ: ΈΥΡΙοπεπι, τεσπᾶδ” 
Έλλησι μέν νὺν γεώτατοι τὼ Φεῶ νομίζοται ενα, 1εΙη ΑΕΡΥΡΙΟ ΡοδίΓεωπι, Ολες απτοπι 018” η ἔ Ἡρακλης τε καὶ Διόνυσος καὶ Πάν παρ Αἰγυ-όοσα Ἰησια ο5ε, 149. Αιααὶ αρ Οοσο» Π0’13 Δ 5 ώς κὰ : Ξ ία, πτίοισι δὲν Πὰν µὺ, αρχαιότάτο»ς, χαὶ τῶν ὑκτὼ  ΥΙ5ΗΠΙΙ ας εδίε εεηίΘηταΓ Ἠετοι]ες, 14: ω / ! αν ω ο. : νρῖ]ος Π15.. Κ τῶν πρώτων λεγομένων 1 Φεῶν Ἡρακλης δὲ, τῶ δε εἳ απ: αἲ αριὰ ΛΕργριῖος Ῥ αΏ νειαμ5 Ώππις ε5ε, εΠαπι εκ οξτο ἀῑῑς, απ ρηῖτηί ᾱἵ- / ο / ᾳ» / 
δευτέρω» τῶι δυώδεκα λεγομένων πι εἶναι Διόνυσος « ο ο ] ντ εὐπτήτ: ΠΗείοι]ες, εχ [εοιπάϊς, απῖ ἀῑςυπῦξ δὲ, τῶν τρίτων, οἳ ἔκ, τῶι δυώδέχα Οεῶ ἐγέωτο, ΐ ἀποάεείπι ερ[α: Ίωμετ, εκ τετῖο, αἱ αὖ Ἠδ . μ. Όλο ολ , / πας . ο ἃ ή ἩΠρακλέε! µε δη ὅσα αὐτοὶ ΑΙγύπ'τιοί Φασι εὔαι ἐτεαόδἀιιοάοσῖπι ἀῑῑα [1Πῖ ΡτοστεαΏί. ΠΗετοι]ϊ απεπ / / όν, ἐς Αμασυ βασιλέω, δεδήλωταί µοι προσθε,  Τωί απαπίαπι αΠΠΟΤΗΠΙ αἆ ΑπιάβΙ τ8ρεπι ο5{ε 1ρ5ἱ / ο» .. . . δὲ ἔτι τούτων Ἡ πλέοία λέγεται εἶαι, Διωύσω ο ΑΕρευρᾶϊ ἀσαητ, {αρεΠις α πιε ραιεβαζπ / ] ο] : ὶ {6 ἆἷ- ἑλάχισα τούτω καὶ τούτῳ ποτακισχίλια καὶ µύ- οδ: Ῥαπὶ απῖοπη Ῥ]ας αἀμης αηποίυπι εδίο ἆἲ 

.» / ο» 1 . 11 : Α παπι . ρα λογίζοται εἶναι ἐς Αμαση βασιλέα καὶ ταύτα «ΙΟΣ ππΙπΙπηηπα Ποτηπι 1άρετο; απαπιᾳ ; Ἠυῖς αἲ Αππα[η τ ἷ : ε]]ί 4ΠΠΟ- Αἰγύτετιοι ἀτρεκέως Φασὶ ἐπίςφ-ασθαι, αἰεί τε ο λο-7ο ερεπι απ]πὰθοῖπι πα 1Πὶ 
αν. εις ΤΗΤΙ 56 ΠΙρρΙΙΘΗΤΙΥ., συρΏ! 15 γιζομοοι» καὶ 'αἰεὶ ἀττογραφόμοι τὰ ἔτεα, Διρύσῳ ΡΡ Τε Ετ Παες ΑΕΡΥΡ αμ]ὰς ασίενεταπῖ {ε {εἶτε, οἳ αοβάπο Ππρραϊαϊ- 

ο οἡ ος ο 4ο, εἲ {επηρετ αηπΠος ἀε[οπ]ρεπάο. Βαςςπο κατὰ εξακοσια ετιω καὶ χίλια µάλιςά ἔσι ἐς µε α«πἶάεπι σετῖς, 
στ « Ἡρα- {ετίαι,θἆ τηθαπα Φτατεπι βιητ αππἰ ἔετππε : ν 

α Ώείι 7 «πῦ, ἵα ή, δα, 412. [δα υοπῆα Πδᾳιε Ἑκαταίῳ αΌδυπε, 2 Ἑκάσῳ γιὸ, η 7ία, ο Εξ 
ἑωῦτοὺς γιῦ. }. . ἆ ᾽Απηρίόμησων αὐτοὺς, Πέρωμιν ἐκ Πιρώμιος γενόμενον «4γοῦ, 7. Ρα): νι]δο Πἶρωμιν ἐπορμα; ζόμενο. ὁ ᾽Απηλλωνμένους 41δεη. Γαραί. Ἔ. οἡ.» υὈἱ παος οἶται, «γοῦι }.: Προς πάντως απίς ὄντας πορΙβῖί «ἴδεμαρ. {| Οἰκέοντας ὅμα «4γοῦ. 22 η. 6 ζραταίοντα «4γεῦ. 7.9 ΠΠ ὕςερον Οἱ Φτορύ. οἳ 41δεπάβύτ: ὦ Ἡπρτεξῃτ ηβαιῦ. αἆ Ἠοπι, Ρ. 346» 17. 61 ρ.Φ90, 90. ἑ Με]ῆσιεῆαθο β]ης. Μα[σπ. ρ. 8ς7. βροδανΙῖ εἳ «4γγίαη. Λναβ.π. τό. ἆ ΓπΠα Ἠπες Ρταετετειπῖ {τοῦ 1. {1 νο. πλ. δα, 2ήπα,. ως λεγοµ- εί: 

µέννυν τῷ εκ, Σεμέλη» τῆς Κάδµε λεγομένῳ γωέσθαι, 
{ 

Ἡρ. 1 Πε: εἶναι Ἠϊο «4, οἳ αἰῖς που ο (οι : : ἱ ἱ ἷ ἱσεπῖς». 0 πομο]. Ῥαμβοη. ψηθιζόμενοι, ς ἄν Ἡ ΠλΑα ἔου ο 411.. Εερο ἀἰαΙξαΗ ρεθίεμι πρρΙς ἀ 
αχ] ρεϊ {ὐεπαρογαι Τ,ερηῖ. .οᾗ. ΤΓεαβ]ε ἶςεο σαρ. {ο 
704, Ἀπτεη απ οπήίπερ Τορηα»/οπ: {ῃ ΔΙΡΥΡρίο, Ώσος 

ή Ὀμοσίε, αττες 1ηνεποτῖε, {οτπιατῖτ Ἱερῖριις οἳ ΙπβΙτΠ {ιής{ε ἄρχοντας οὐκ ἐόντας ὤμῳα τοῖσι ὠνρώποισι, Ομ] ηϊς οἰνίηπι ΠΙΟΓΕΒ» ρεφ{ετῖτ Ῥε]]α, νΙεπεηϊιε Ώποπι οἳ {1011 ποδίδειπα Πιιά]α τταξται το να τή πη ΥΙχ Ἱπρεπ]ο[ης οαηη. Εδὶ {ορα]οτυπι Παρηστε, περαπά σης ατῖτ οἴππι ΠΟΙΙΙΠΙΓ {6 Ίεφυγε σοἱπΙσεπά πα ΠΗρίσαῦατΗΥ., οἰκέοντως ἅμα τ,ὠ. Όις ορὶκίες Ναβαπι απἰάεπι Εου]ατῖς Π]α ἀοότεῖπα θε». 
31η Ίτα Ἱερίκίε Ζω//αη, επτεηίεπ» «πα οη ῥοηήη]- ὠνόρωποειδέω «οαομησσεά Πιτ] 6ογήπα Ίητοτ Ἡοπη]Πέξ 
δι ῥᾳ2/αμέ6ς. ΝΑΤΟΚΕΝ, ος συπιπιοτία! 

47. Πέρωμιν ἐποομαξόμενον, κο) οὔτε. ἐς ὅτοι] Ἱπορια {169 {91ο ἠρύογώΗ 1 12. εἳ Β/ῤαγοδµηι Π. ει ΟΙ: Ἠθες ΠΗΠΕ, αἵ ΟΓΑΠΟΠΕΠΙ ΙΠΙσΤΕΙΤΤΗΠΕ, Π1εηγ. ΦΙορῥα ης | μὲ α[ρετίτας Το]ίετετητ, Πίέρωμες ἐπονομαξομένους Ῥηγο» κέοντας ἅμω τοῖσι ἀνθρώποισι Φαδή]άη{ος ΟΙ Ορ)ή (292. ση/άα5 εὐς ΟΠ Ιμαίος, επιεηζανΊε, Αοἱςβίς Τί ο το πποβο Ζἡ]ᾳ εξ {ομεάαε αμαεάαπι. Οοπνεπίε δρτς” ν1τς εἰς Πίρωμιν ἔπο- αποὶ : : : : ΟΙ ώ νομῶάζοντες. ΟΠΟΓΙΤῃ ΕΡο οοπαῖι]ς ποπ ο πεα, απο οἷα Ίφτπά {ους βεηΏς ατ {οἩρτοτῖς {πίσηῃᾳς, ΟΡ 
ΤΠΊΟΠ Ραε[αΏΏις ζσηγοηγ/ οἳ Οράὰ, Ἱ]μά Πίρωμιν ἐκ πεηιε ἀΠΠτεοΓ» «4ἱόεηασογας, "επι ῇ ἀϊχετο, σος 
Πιρώμιορ ενόμενον ΡΟΗ ο ον ὀλὰρή, Ὅλις επιεπάαεἰσῄπιο σατιδία, πΙ] ροπετης, αμ οά ᾱ ΝΕΙΟ 
{15 ΓΗπΠ12Ώ6ς ριτο ἁρπιπαδί]! σοπῇ]ο.1ά {εηριοτϊτοᾶἁς- αὐθαῖ. 9ο ρίασεῖ Ἠ]ς η οοηπημιαΗοπίρήις τὸ ΜΗΔΕΝ τας να {ηρατίοτα 1ά ος τατηπι παροπε ἐξ Πρἱροβι- ΑΓΑΝ. 
αἲτ. 

μμάΕῖ ΤΩΕΙΟΠΕΠΙ ϱχ ος τ. {ο Ῥτον]ά.ρ.93.1Ώ. Λο μα) ϱ 1η Ίήβῥοποιι, Φοῖο Ὀδ]]ο {ιρετατυᾶ ΙΣΗΙΩΝΙΕ: ΡΙαἴ]α5 Ππο ἁπΌίο Ἰήεήίωο αμτα5, {1 αμἱά Ῥει]είο Ἔγρβοπσπι ος Ο/οάογΗ1 1. 88., πες Ποῦ Ἠμϊηκπιοά! ἁσά]κίαε: ος θσαξ ταπηου 3 Ο1εο ἵη ππεάπα μας Ρήγιο. 1 οι 01. 6. το. Πτιοης πηαπάανίε» 5᾽ 
εροβίήτη, Ίαπι, { βᾳςς ἄγεῦεγο, ΠΙΡΩΜΙ Γορᾶς εδε ὁλέῤῥαη, θγο.ἵπ ν, Ἡρώ. Αι Μεγούοέης πΙμ1] το]α. οἱ 
πρ ος ο) ]εγοι δυρρ]. Ί.οχ. 6ορῖ. 6. 7., Ίνα, πε Βςαϊ τ6ρῃο, ο... Ῥεί {οείις απἴρυστατ, ἀαίαέτια ο καλὸς κὠγαθόο. Αἲ οειῖα ΠΟΠ εδ: Παπ 16 1 αρ Ἠοτο ΒΠείς. θΙπ]6 θ6ῖ σοὺς τυράννους τῶν Ἰώνῶν ΤΟάΤΟΠΙΟ 6ορίο Ρ. 905. ας αΏθὶ ΠΙΡΩΜΙ οἱ αΏῖ ταπαύσας ὁ Μδρδόνιος ΝΤ. 49.» 91ος Ί]]ο αράϊσατο «οξβέ 

7 ο ση» Ώπς υ]]ο Ῥοπί: Πηα]ΐνο αἁαῑταππεπτο. Πη{ρίὰ ται. νΠ; 1ο5. τὸν δὲ ὑπὸ Δαρείου σβέντ., καταπαύσας ἓἳ ορια ἨὈ]ϊκ[οτιε, ἆς Οουτ, ος Ῥ. 198. εἳ ζβίοΗΗ- Ἡ» 169. Ώε ΟβΠᾷς, Ὀρέξήδαις ΑΕ  ρείσησαι ἀφ εν ος ος ας Ῥαπεμ, ΑΕΡΥΡΙ. Ρ. 8. ᾿ ο 6ΟΤΗΠΙ οἳΦ{ΠΙρης ρατοο {οήροις, ΟΙ. οριβηὶ Πὶς απ Αβθγρήας ος ἅμο, ἀνθρώποισι] Μαρπια ΤΠεο]ορίας Ρυ5 ΠΗτ Ετοἱθρονῃ. Ραπίῇ. Ρ. 75., ἵπ ραιισίς α Μελά”. 
δρα Τῃ Πςτοβοι οξἵε ἀἰσας[τ, ῥταεΠάΙΗΠι αθοης- 1ἱ πεπίε αὈοτταπῃς. 9 οὴ | ς 
ὑπαμαπ Ἰδουρ]ος 19 τηςο Ἰμά]οῖο ΙΠΠΙΠΙΗΠΗ εἰ Παιά- 78. Κατὸ ἑξακόσια ἔτεμ κο) αίλια κ. λ.] Ίπ ηυπεΏς 3 ΗΡΙΕΕ. Θυἱά θα, ᾷ {επιρατ ἀεοτηα μΏμς ᾿]ατες ειτοχ, ΑΌ Ηετου]ο αἲ Ηετοβουιμᾶ αδίετυπτ τι 

- 
ἡ 

15ης εἳ οπής. Ἐος Ίἴαηιε, αποτηπι ἱπαρίπες 6-1 χ λ / νὶ δὶ ο / 9 Ν μ ο ᾱ { τὸ δε περοτερο τῶν αγδρῶν τούτων, «εοὺς ἔμαι τουρεν ταπῖ, ἀεπιοπῄταραηε τα]ες οπηῃος εκ δίε 
Αἰγύπτῳ ἄρχωτας, { οὔχ, ἐότας ἅμα τοῖσι ἀνθρώ- {δὰ τα] ειπα 3 ἀς ἀΙίίαητες. Τδπιροτο ατα η, ; : η Α ρ Ρ 

αὐἱ εκ δεππε[ᾳ Οαάπιὶ Ρεμς 

ΔΕαγρᾶ βιοιίε ἀοππίπατος., { {1ος 481 {αοσσ{οτε Π8”. ; 

η5 εοππιεῖςῖα ἐν Ἱερῶν ζώων µορφατο. Τό” 

6.18. Αιαιε πες Ειοίππε, τε νετίσβπιηπι ρΗῖοπι» οἱ” 

εἶ]ε «γοπου]ς απο πλαἰοΓυπα 1π ΑΠΏοργρίοζοῃ- 66. Τοῦτον παταπαύσόωτα] ἵπ 1.απὶς α 721]α νοποτας ᾿ 

πο --- ο ολλ”... 

αἱιο το[ετεηῖες πες αἆ ἆειπῃ πος α Ἠστοα. Επι 

{ 

ες ὢν ον ακωαμωσό ως ας Εβρ ατα όσς Εδω κος ὁ νο νε. 

πι λος πάσα» --- 



᾿Ἠειου]ῖς, Ῥαη]ε: ορ]δίο ΑΕΡΥρΙίοταπι , ππὰε Ἠάδς ἠοπεῖμα ἀά δ 
Οτασσος γεπειέρι, ΑΕ ΡΥΡΙΗς οἵυα ἹερΏο {μτωῖϊ χΙΙ, ἔρρα ΑΕ.- 
ΕΥΡίο 11 [ος ραττεδ ἁ]γίία, Ἠίης | αὈγτίπίμη», 

{εχοεπ: ἩΗετου] απέοπ Αἰσπιεπο Πἱὀ, Ρ:ο- 

υτΕοΕαβδσΕ  ττέδεα ΠΤ 17ᾷ έ 

« ο νο ο 2 αι μωάαο. ο μΧ 
Ἡρακλεί δὲ τῷ Αλκμήνης, κατὰ ἃ ἐμάκόσιά ἔτέά 

Ρε ΠΟΠΡΕΗΕΙ απηϊ: Ῥαπὶ αἴτεπι Ῥεπε]ορθς» εκΖαΓΙωὶ οὶ τῷ ἐκ Πηνελόπης (εκ ταύτης γὰρ χα) Ἑς- παο επῖπι ετ Μετοιτίο Ῥαη ρεπίεις ἀῑςῖειτ ἃ 
Οταθαῖς, πιῖπη ΑΠΠΟΤΙΠΗ 68: αµαπι α Ρε]]ο 

146 Τποῖαπο, οξβηρεηιί ξετε αά τη ἁΠπϊ,. ΥΓ άπΙ 
Ώοτίπη αι ἀῑεπίατ ρτοραρί]ας ΠΕΙ νιάεειτ, 
εο α]σᾳίε υίατατ σδις πμί απτεπι ἆςθ Ἠῖς 

µέω λέγεται γθέσθαι ὑπὸ Ἑλλήνων ὁ Πὰν) ἐλάσσω 
ἐτεά ἔἐσι τῷ, Τρωιιῶν, Ὁ κα]ὰ τὰ ὀκταχόσια μάλιςᾱ 
ἐς ἐμέ. Τάτων ὢ ἀμφοτέρών πάρεσι χρασθαι τοῖσι 
τὶς πείσέαι λεγομθοίσι μᾶλλον’ ἐμοὶ ὃ ὢν η περὶ αὖ. 

"  υδέωκε λ 3 / ς ϱ) Ν νὰ / σε. δν ΟΡΙΠΙΟ. ἀαπιοη/ίταια οεῖ,. ΊΝαπι { οι Ἰκα Ἱπβοτέων γνώμή ἀπποδέδεκται εἰ μὲν γὰρ Φανεροί τε ἐγέν 
Οταεῖα εαπῃ σε]ερτος.Εμἱε[οητ, εηπῃ {οημ]ς (ΕΠΙ, 

ο. απεππαδπιοάππι Ἠετει]ες εχ ΑΠΙΡΠΙΙΤΥΟΠΕ ΡΕ- 
ηΛΗ5, αἴηιε εἴἶαπι Βασςῃις οκ Φοπηδθίε, οἳ 
Ῥαηπ εκ Ῥεπε]ορο παϊις, ἀῑκοι]τ α]ας εἳ ᾖ1ο5 

ας 105 παϊος ῃαβετα 1]οταπι ἁθοτήτῃ Ποπηῖπας 

Ίπη εἰ Βασςμιπι, Παπι, ας εἀἶτας {αῖῖ, αὐ 
Ίονα Ἱπβίτααι Γοπηοτὶ Ῥοίατμππααε 1π ΝΥ- 
[απη, ας οεῖ Ππρτα ΛΕργρευπη ἵη ΑΕιΠιορία: 
4ὲ Ταπε πε Πάρεηε αμἱάστη αμοὰ ἀἴσαπε, ᾳο- 
παπι 4 Ῥατίη Πτ ἀε]αιμς; εκ 4πο Πε πηΒ πιαπῖ- 
ε[ὔαπι, τῶσος αάἰγῖς[α ΡοΠετῖης Ποτυπ 
404Π1 αΠΟΓΗΠΙ ἀεοταπῃ ποπηίῃα: 6τ οκ 60 ἴεπι- 
ΡΟΓΕ, 11ο ἆε τ]ς αμΙεΓαπε, Ιἱἱογήπῃ Πατ ν]ταϊεπι 
Τεςςη{ΠΙΦ{Ε; αἴηιε ηςς απάεπη 1ρί ΑΕργριϊ] 

142311Πΐ, Ον ΑΣ γοτο σετετὶ Ποπιηος, ει ΑΕ- 
ΒΥΡΗΙ ςοΠ/{επ{ῖεητες 115 αἰ1Ι5 πιεπιοΓαη! 1ῃ Ώας 
Τ6βΙοΠε [η]ε[ς σείῖα, Ίαες Ία1ῃ οχριἰςαΡο;. αἰῖ- 
αυὐ]ά οτΊαπι []ς. αυοᾶ ε6ο νιάΙ πἀπή(σεδιτιτ, { 
Ἔρρι Ὑι]σααῖ {πέετὰοιῖς τάβηυπα ΑΕε γριῇ Π- 
Ῥεγίαίσπη α ΡΕ, ἀιιοάεσίτα τέρας, πυ]]ο ερ]. 
ἵέπιροτε Ῥοεεγαηξ πε τερε νῖνετε, ἀεῄριπε, 
ἵπ τουίάεπᾳ Ροτίίοπες οπππΙ ΑΕΡΥΡΙΟ ἀἴδιιηξία, 
11 Πιπέξί Ίῃτε {ε αΠΠπΙταηΡας τερῄαβαηπτ, Ρρᾶ- 
ἑμοπῖρις Πὶς 1Π]ής, πέ {5 Ιηνῖσεπι Το]ίθτεήῖ,, 
Ώηεγε α]ίμ9 Ῥ]ής αμο απρρίαπι οΡιπετε αι:β- 
Τετεῖ, {εὰ ια εδ[επῖ ου απῃ απηϊςἰδ[Ιπηῖ, Αἴαιε 
εα ἆε έαϊϊδία Π1ᾶ5 ραδείοπες ΙΠΊεΤΗΠί να]ιὰε 6ἶγ- 
ευπηπηαπ]εηί6ς, ααοὰ εἰς ἵπίατ Ππ]εία, Απιπ]αϊ- 
αμε ἵγ{απηϊάες Ἱηναίεταπῖ, Τδ[ροή/Ητη οταςι.- 
|ο ῄπεταε, αϊ Θοτηπα ἵπ τεπηρ]ο ἡΓα]σαπὶ ὄγδα 
ΡΙήα]α Ἡδασ{ες, εἰπῃ τοΏυς ΑΕργρεῖ τορπο Ρο- 
ἵπυταπ: ες οπιπῖα επῖτη ἕεππρ]α ϱοΏργδρα-- 

γ9Το, καὶ κατεγήρασαν καὶ οὗτοι ἐν τῇ Ἑλλάδι, κά- 
τάπερ Ἡρακλέης ὃ ἐξ ̓ Αμϕιτρύωνος γεόμωος» καὶ 

«δὴ χαὶ Διόνυσος ὁ ἐχ. Σέμέλής χαὶ [1ὰν ο ἐκ. Πηελό- 

πηρ γωόμειος, ἔφη ἄν τις καὶ τέτες ἄλλες γθομεΒξ 
“/-Ἠ ”/ Κος. 9 ο. να ο λώ 

ἳ ΡτΙ 1 : ε ὑνόματα τῶώ προγεγοοτῶν 401 Ρτιάς ρεπ]Ώ1 [πεταητ: πηῃς νθτο Οτςσὶ α θδάνδεα» έχε τὰ εκείνων οὐόματ Ρογεγ 
3 εῶ' νυν δὲ Διόνυσώ τε λέγεσι οἱ Ἕλληνες ὧς αὐτίκᾶ 
γθόµθον, ἐς τὸν µρὸν 5 ἐεβῥάψατο Ζεὺς, καὶ Ἠγεικε 
ἐς Νύσα τὴν ὑπὲρ Αἰγύπτε εὔσαν ὃν τῇ Αἰθιοπίμ 
καὶ Πανός γε πέρι οὖκ. ἔχεσι εἰπεῖν ὄχη ἐτράπετυ γὲ- 

Σ ὁ ν Φαν «ὣὼδε ΟΟνόμωος' δηλά ἃ µοι ὢ γέγοε ὅτι ὕσερο ἐπύθωτο οἱ 
Ἕλληνες τούτων τὰ οὐόματα,, ἡ τὰ τῶν ἄλλων 3εῶ 
απ οὗ δὲ ἐπύθοτο χρόε, ἀπὸ τέτε γθεήἠλογέῆσι 
αὐτέων τὸν Ὑέεσυ ταῦτα μέν ὺν αὐτοὶ Αἰγύπτιοι 
λέγεσι, Ὅσα δὲ « οἱ ἄλλοι οὔθρωποι, καὶ Αἰγύπ]ιοι 

δλέγεσι, ὁμολογέωτες τοῖσι ἄλλοισι κατὰ ταύτην τον 
Κάρην γθέσθαι, ταυτ δη Φράσω. προσέσ-αι δὲ τ 

αὐτοῖσι καὶ Της ἔμλς ὄψιιος. Ελευβερωθέντες Αἰγύ- 
πΤιοί μετὰ τὸν ἰρέα τὸ Ἡφαίστ βασιλεύσαντα, (1ὸ- 
ένα γὰρ χβόνο Ε οἷοί τε Ίσαν εὔευ βασιλδος διαᾖασθαι). 
:ἐφσαντο δώδεκα βασιλέας, Ἀ ἐς δυώδεκα μοίρας ὃα- 
Ισάµθοι Αἴγυπτο πᾶσαν" οὗτοι ἐπίγαμί αξ ποιησάὰ 
μοι ἐβασίλευο, νόμοισι | τάσιδε χρώμιο µήτεκατ- 
αἱρέευ ᾽ἀλλήλες, μήτε πλέω τι δίζησθαι ἔχει τὸν Ἑ-- 

ο σοκ ο / / ο. . τερον Τ8 ετερ8" εαί τε Φίλε» ταμάλισα" τῶδε δὲ 
δένεχα τες γόμεό τυτα» ἐποιῦντορς ἰσχυρῶς περιςἔλ» 
λωώτες' ἐκέχρησό σφι κατ ἀρχὰς αὐτίκα ἐήσ-αμέ- 
νοισι ἓρ τὰς τυραβίδας, τὸν χαλκέή Φιάλη σπέίσαί]ά, 
αὐτέων 1 ἐν τῷ ἱρῷ τὸ Ἡφαίςα, τᾶτο ἁπάσηε βὰ- 

. 

ν .ᾷ ο μι. ώς Χο ο 4 :σιλεύσεῳ Αἰγύπήη" πι ἐς γὰρ δ) τὰ πάνΊα ἱρὰ συγελέ» Ἱάθραπευτ, Επαπι Ρ]ασίειτα οδί εἰς τεΙΠαΠΕΤεΙΟγωτο, Καὶ δή σφι μνηµόσυνα ἔδοξε λιπέσθαι Λοὐῇ" «οππ]ηη] τας ΠΠοΏΙΠηεηϊα: εκ. 8οᾳπ9 ραςῖτο {δσδτυπι Ιαργτίπίμαπι, ραπἱο {Ώρτα. Πρρηυτη 
α- 

«δόξαν δέ σφι, ἐποίσαντο λαβύρυθο» ὀλίγον ὑπὲρ νι 
ο ο κο παν μο λῃο. 

ο ων. 

.λα 137. 01. Ῥοψς. ἔτεο αἳἩῖ Ποη Ἱεριητ, | Μοχ τῷ Πενελ., πε ΡΙβεροβίοπΕ «4γοῦ. 2πά,, Ἠαρει Εμβα). ἶΠ Ἠοιῃ, Ρ. 14. 35, 7. ΄ὁ Σα. 4ἱἩ. 4. «4ο, Βαγίς. Β.Α’. 4γεῦ. τὸ ἀθασι. ο ᾽Ανεῤῥάψωτο «4γεῦ. Βιαιδ. 1η Ὠϊοηγῇ ν. 11ΦΡ. Ῥ. 917.. ρα Αντι, ἴἠπα Νύσαν 4γοῦ. 7. βαε/. «49., ποῦ ἴπππεη Βηαἰδ., αυΙ Νύσσα ος ουπι Εά. ᾱἆ ον μι 4ο. /4εη, «ΐ9{. Ῥαε[.. αἲῖ οἵτε ἄλλοί. 7 Πἱάεπην ΝΗ]6Ο αὐτοῖς. ὁ “Οι τὲ σπα, .. ὁ Δυεςι ΠΠ] οι πο,  { 11. νε {απ 4τχ., νυ]σοτοῖοδε, ὁἆ Ἰσχυροὺς «4γ οὖε }: μπι ἐκέχρητο Άπδοι {Αν ή, Ὡς 4εὸ,, ὃς ηῃ, 

να ΠοπρεπΏς εἴρο, {4 1π.Ἠϊς πΙἩΙ] βΗῑε ἄπς πι , Ποία οσσιραπί6, (εβαπίτ σοπρ]µτες: Φοὺς Ῥυνδαρίδας 

τν 

ἃ ]οηγίο, (απ ποροτα, αἆ ειπιάσπι αηπὶ οἶγείτος δὲ φασι τὴν τῶν Διοσκούρων δόξων ὑπελθεῖν, πάλιν (Ιπππιο Ἱεριπρεῃί: 6160 Ῥασς μπα Ίδεμπι Ίπιει ετ Ἠδισι]επι πάλαι, Ὁτ Ηεπηβεγζ(ης) νομιζοµένων εἶναι θεῶν, νει]κβ» ΞΕΠΘΓΑΠΟΠΕΡΘ» φενεδὶ», ῬἱήδαΙΙα1η ψριπᾶ, Αιαιί Πος πια δεκέµς Εηρὶν, Τκ. Ρ. σε, Ο14οΥ επίπι αἳ Ῥο[ΐμκς 
0 π5 αήπᾳιια επογαεἰοπίθης Ῥαοσ]ιις ος Ἠετοι]ες ἀῑς- Τνγπάαεῖ ει Το εᾶαε ΠΠ, μτοσαπα, αυ Ίητες Ο2Ρἱ- 

] 
μμ ἔαομηπις Που οχ «4ροῄοάογο» Ώἰαίογο εἲ αλπή- τος Βαπιοζμίασυπα, ΠΟΊηεΠ 6ς Ίοποτος νηἱᾳὶ οἱ γαίετα- 4ᾳε οορβεηπι Ἠαβοπιης, 
4επι ἴπες σΕΠΊΗΠι ἀεάσιυπε, α οεηίΗπῃ ἴ6γς εε {οκασίπιῃ, 60η 
οοπ{εφεης 65ε, τε, κατὰ ἑξή 

ἡοά Ο, τή. αἀ(ετι 

. Θμ/ήᾳΠε σοποιαίοπες, Παιῖ- τοταπι ατΏ ος ἹπρεΠανετυπ{ε, εἰ ἁἷμ {ετναγήηΏτ:. αυὐοά. 
ο. ΕΠεπβετύωβης Ν.Ο]. ἵαπτα ει ΙπΠοπῖς νατίᾳα οορία πά Ὁπππιαηίς ἆηπος.. Ψπάε Γμμοὶσηὶ 1): Ώεοί. ΧΧΝΙ. Ρ. 98». Ῥαϊε[εσῖε, ας τά μὴ1 {-- 

ία ἔτερ καὶ χίλιω ομμὶ τα. ΓΠεγούοεὲ πο Ἱπιπαπι ἆς Απήβδις ατοἰετῖαπη: 7ο πη]]οοἳ [επαβ)μία, ταίοµησεΙγ, ΝΙάῑτ Πός πστεβς 87. Ιζο) ὄνεικε ἐς Νύσαν τήν ὅτς,] Δάρὶτ ΔΕλιορίας. υτῃτ Τὸ. ΓΦάΐσς ἵπ Όχοι, Νίανπη 

ἴσγας πηοπάαπή Ραύηεγίως 4 μοφιιο. 

Ῥηήσα Ἰοςί ]οᾷίοπο ἀε[αιίσεης, 4. Ἔφη ἄν τὶς κο) τούτους ἄλλους ὅτο,] Μα]]οπι ηθὺς ἄλλους. 
κ. 

ἐῤ «ος ν]άετυχ νο]ι]κία, {4 Ἠσατοι]ος. ΩἱοΏΥ- ιο Ηγπιπ, κινῃ, 9. ἱ το 1μφ ος Ῥηη. Ἶης ταςσ]α πα 6ί αἆμεμ, ρΗ{σογήπα Ὠοῦ- “. [ν 05 1ηψα(δτίΠε. θ]απι αος ἩιΠπ]άῃαΘ 
τυτη ποπήπα αε ἡπῇ 
ΟΠΡΙΠΙ52ΡΓΟ ῑῑς Ώ1ρογῇΗ Ἶ ΏΟΏ Ἱπ]ητία μοδα, 

Ἡ Θυας {πο 

. νο πα ΑΡΗ. Ῥ. ο5., Ῥπουινίε Ίφπο ΙΤΌΡΠΙ ΠΠ. 07., Νύσαν», ΏΟΠ ηί Εάά, Νίσσα»» πά: ΞΏαπΙ βομβεγτο Πἱς[. Πστος. Ὃ πρ, ο άτας | ο. σοάΐςι ο, Αἱ 
ανχοΙςἵξ. ας, (ταδς, 

161. Ρ, το,, ῄηχοταἴ ΙΕ ἐννωμόσιω ὃ χίλια μάλίσαν 101- 
δε αι Τη] αἱ [ΠΠΗΗΙ., ΠΙΠΗΜΙΗ -α ταί νεῖταῖς οἳ 

“Ῥε]]αης: αιιοᾷ ει Ίΐς {εαιος οοδσυπι ἱπιροτίοι. ΑΙ 8- 
πρ Ιόξολ ευ Νάρώνν (οπρυπε.. ἆε αὐϊρης θᾱ /οὔο// σφ 
15. ΙΝΙΗΙ ραείετεα Ἱπίετεςε, ΠυΠι ἐρ μμρὸν ἐγεῤῥ - 
τὸ 8η ἐῤῥόψατο ορίανετς. ἐῤῥαψάμενος τῷ μηβῷ ελβΡΠ 3 
Εερι]α ρήιόρι ρήπο, Ταιά, Ὀλοηγή Τ. κ. ϱ. 9ο ος ὤψε τῷ μηρῷ ροῇ]ρά. τά» 4.3” μηβῷ ὀνκρτεραν””. 

2 ο 9 / ο οξαὈἹ. Π. ΏΕ(ΠεΕ -6, Ἐκέχρησό σφι κωπ᾿ ἀρχάε] ουλοῖῖε ον, ΏδΩ] ἀἹορ]οος, ζάκρην «τοῦ, οἳ δι μοι Ίλ πιοά μπι ΠΠείοηε Ο/4εζοχηπι αδίτοἙ,, ἀἱοὶ Πάσπι Ἡ» 151. ΠΠ, 64. Νας πω ρς 18ης ος Βά Ίρβιῃ {ῃ {πιει οχροπιος οκ(ο. ᾖή 4ᾗ ει Ρατ; Ταΐο επαπι δεια/νων τὸν κεχηµένον ΡΙΟΙ0 ας 6ατήπη ς Ῥ . 
ματ. ο. ἵ.  ῥάν τν τδα. ἴωπι ΈἼρτα ἀὐοά Ῥο[μῖτ, Ῥουι Φρή1ο- [ας «Πα Γέτεί ἀθθραη ΤΗΠΙ ϱεΕΡεΠεΙΕ, αΙδι ναχῖ- θάνατον 1, 161. ἴαπι {ωρτα « | ηί 

Ψα8. Αροϊῄπες, Ὑδριωηί ἀεσοι. πάε οπήπα τος 

κ 

1ο-. πὶς οχοε[απι, νε μετὰ τὸν Ἱρέω τοῦ Ἠφάικον, Ὃ - ο «4 
ος. αι ο Ἠπικ ννο ο ον αρεβης(α, Ἰπίμρος 2{αγοῥαης Πορ], οὐρανιώνων» Ώο εισυιαΜητ μήν [εγο Ἰ]ο φυμφετὸς  εἴρες [αβχου βα]ς[ο» Ἰ ο τ ν : α]ας Ἡ,, φοῦ Ἑρμοῦ αΙτΑΕ- οὥσυπᾳ οτι δεεῶσπεη 6ΑΑΙΟΡΟ Χπ. ΤΒΡΗΠΗ {αἱς Ἱπρχμάεα» Ῥγρᾶο ἘπογΗἩ αμί δαπλοιηεασ]ας, η λεν, ὁ | τος ἠμ[έτομ 63. Όμτο - περ, 98 εσας 

: 1. 118 



χζόο 

ἀνταξίη" ὁ δὲ 
περβάλλει τὸ γὰρδυώδωια μέν εἰσι αὐλαὶ κατάσφτε- 
γοι, ἀντίπυλοι ἀλλήλησι ἓξ μὲν πρὸς βορέω, ἓξ καὶ 
σπρὸς γότον τετραμµέναι συνεχές’ τόμχορ καὶ ἔ ἔξωθω 
ὁ αὐτός σφεας περιέργει' οἰκήματα ὃ) θεσ-ι διπλα, τὰ 

ΗΙ ΕΕ: ο θα σα 
λίμνης της Μόίριος, κατὰ, κροχοδείλων χαλεμώνν 
πόλυ μάλισά χκη κείµουοω τὸν εγω Ίδη ἴδω λόγΒ 

146 µέζω: ε γάρ τι, τὰ ἐξ Ἑλλήνων τείχεά τε καὶ ὃ ἐς- 
γὠν ἀπόδεξη συλλογίσαιτο, ἑλάσσοὸς πόη ὃ τεὼῶι5 
χαὶ δαπώνης Φανείη ἐόῆα τῷ λαβυριθὴ τυτη’ καί τοι 
3 / / νεο / ἀ ” ἃ λ ο / 
ἀξιόλογόε γέχαιοιυ Εφέσω Ὁ ἐφ1}γήος, καὶ ο εν δὰ- 

µῷ' σαν μέν νυν καὶ αἱ πυραμίδες λόγη µέζοες, καὶ 
πολλῶ εχάση αὐτέων Ελληνγικῶ ἔργων καὶ" μεγίςων 

δ) λα[βύρηθος καὶ τὰς πυραμίδας ὑ-οοϊπαΣ]πη]ς ορετῖρης Οτοςῖς αιήραταπάΒ 1198 

. .. κ... 

ἶ Εές {ωρειαι οπηπία ΟΙΦςλ οΡεία» εἲ ἀε[οηδίμε, 

Μωτίος, ππαχίπια υτΏοπῃ νοτίας, αρ ἀῑσίτατ 6{9: 

σοά(ΙοτΏπῃ: 416Π1 66ο Ίαπι α[ρεσ1 Γα1Πᾶ 1Π810: 

ορεταπι Οπῶζοτυτη {ρεθίεπι οοπΠ6ΓΕῖ, Πλ: 
ΠΟΤΙ Ί8Ρογε εἰ {απηρῖα ἀερ[εμεπάεπῖιΕ Ποἱρίον 
αὐαῖα {µξ Ἰαῖας Ἱαδγτιπιμ!, μα. 
ἴδιιά ἵω αρ ΕΡΜε(ίο τεππρίαπῃ εδι πιεπιοταίἩ 
ἀἴρηιπι, αἳ ἴῃ ῥ8ΠΊἹΟ5 εἴἶαπῃ ΡΥταπι]ἀεΒ ΕΤΔΡΙ 
πατταιῖοΏς πηαίοτςς, απατυπα Ππρι]α ππ]ς ἂς 

Αἲ νετο ες 4ποαπε Ἰασγτίπτ ης {αρεΠαςις 
Ἐτεηίπι ἀμοάςοῖπα εἶῃς απ]; [Πιπτ τεξτο ορε[ίῶ 

Ώετα, Τοῦ]άεπῃ α αὐήταπι νετρεηῖες οοπαβεθν 
εοἀεπα εχιτ]η/{εοις Ίπτο ργῶε]α[σ. Προ, 

λ ες / Ν Ν / 5 33 η, / ν ες : 

μὲν, ὑπόγαια, τὰ δὲν μετέωρα Εξ επ ἐκ πμ ο ο {ιπῖ ἀοπο]εῖ]]α, {Πρίετίαπεα, εἴ {αρειρᾶ 
λια, ἀριθμὸν πωτακοσίω) καὶ χιλίων ἑκάτερα' τὰ μέ 
γυν μετέωρα τῶν οἰκημάτων αὐτοί τε ὠρέομε διεξιόν- 
τέξ,χαὶ αὐτοί «"εήσάμθοι λέγομο' τὰ, δὲ αὐτέων ὑσό- 
γαια λόγοισι επυγθανόµεθα οἱ γὰρ ἐπεςτῶτες Ἡ Λί- 
γυπτίων δεκυύναι αὐτὰ οὐδαμῶς ἤθελω, Φάμοοι Ἀη-α 
κας αὐτόθι εἶναι τῶι τε ἀρχὴν τὸν λαβύρυθο ἱ τάτων 
οἰκοδομήσαμέιων βασιλω», καὶ τῶν ἱρῶγ κροκοδείλων’ 
ἔτω τῶνμε κάτω περὶ οἰχημάτων ἀκοῇ παραλα[βὀ). 
τες λέγομο’ τα δε ἄν μέζονα ἀνθρωπηίων ἔργων αὐ- πα ον ον ως Α ο) τοὶ Κ ρέομο αἵ τε γὰρ ἔξοδοι δια τῶ ] σεγίων, καὶ 3 αρα μιεἰομαιπας Ἠαπιαηῖς ορεῖδ15 πιαΙοίᾶ 2] 

οἱ ἐλιγμοὶ διὰ τῶν αὐλέων ἐότες ππομμιλώτατοι, θώὺ- 
µα µυρίῳ παρέχοτο ἐξ αὖλπε τε ἐε τα οἰχήματα 
διεζιᾶσι καὶ ἐχ, Ὑ οἰκημάτων ἐς πας άδας., π ἓὲ σ-ἷ- 

.γας τε ἄλλας ἐκ τῶ πασάδων , καὶ Ὦ ἐς αὐλας ἆλ- η 
λας ἐχ τῶ οἰκημάτω" ὀροφὴ δὲ πάντων τότων λιθίνη,η οιὐπίέτι Ίαουπας, αποπηδάπποάυπη ραπίείθδν 
κατάπτερ οἱ τοῖχοι) εν οἱ δὲ τόιχοι ; τύπων ἐ/- γεγλυµ- 
µθων πλέοι' αὐλὴ δὲ Ῥ ἐχιάση περίσυλοε λίθε λευκᾶ 

τοῦ 
ο. λα» ΄ 

:ἁθμοσμόα παµάλισα' τῇ δὲ γωγίηᾳ τελευτῶντος 
.. τ ς λ ἳ , . ω ὸ « ἡ ν ον 

ο να, 9 εἰς ων αι ἕω δν 
ὁ ΄ 6 

Ἱα Μόρις «4γεῦ. ἔ, ΤΠ κρομοδείλου «γοῦ. πήα]α, Οοπξ ιού. Άγα, 
νιᾶ. {η//ζ. ἵπ ΠΙ4ᾷ.Ρ. 996.398. ο Τὸ ὃν Ν. τὰ ἂν «1νεῦ. 
Σπα... µεγίσων «44. Ρατ. ὃ, Ἰκειπ. «4γοῦ. 
311 βορέην. {εηη. 
1:14, Ρα. 41., ποῦτον σαῖετι. -ἆ Ὁρῶμεν 7. 4γοῦ. 
1 Ἐσεγασμένας ἄλλως» ἐν τῶν πας. δὲ ἐς αὐλὼς “γοῦ.» ἐξέγασαι 714. 
Ζ1ὴά,, αἱ ἄλλας πΏοῦ ΠαΡεῖ, αβεταῖ εἴίαπι α (7οπου. 641το, ορεταΤΙΠΙ ρθσςαῖο. 

{ Ὀε[ι «4γοῦ. 7 Ῥαμ]]ο {προτί 
24. 14, Ῥαε. «49{. ορίπια., αἰΠ ὑπὸ ον, ἂν 

μις Ἱπιροβία, ΠΙΠΙΟΓΟ επί πηϊ]ία, 1π ΠΠΘΕΗ9 
πη]]]ε αιΠηρεπία. Οποτήτη εα αὐ [αρε[βὰ 
{ηηἳ, 1ρ5ῖ ρειαρταηῖες νἰἀεραπιας, εἳ αν δ΄ 
{ρεχίπ]5 επατταπηάς; .Γαρίετταπεα Υεῖο αμά1Ε 

Όιεραπῖ υ]]ο ραξὲο Ί]]α πιοπ/πατε, 4ιοά ἀῑσειεΏε 
Ί]]ις Ἰοσι]ος ε5ί6 τηπι εοἴΙπΙ τεσυῖα, 481 ρα 
της αἀ]ῃσανεταΏῖ ΙαβγτΙΠΙΠΗΠΙ 151ΗΠΗ, ο, | 
οἵοίαπι στοσοςἹ]οτάπι. Ίτα ἆε ΙΠ{ΓΕΤΗΙ5 δι, 
«οἷῑς απᾶίτα. «ορηίτα τεβετίπηις.. Φαρεᾶ 1δὲ 

ερτεε[ας Ρετ τεδία, εἴ απίταξτις ρε ας ό 
νατῄκμιηΙ, Ιπβηῖτα πιε αἀπίταῖοπε αΠΙεΙερᾶ»" 

ετ εκ απἷα Ἱή φάϊβοία τταηρίτας, ες Φ4ΙβΟΙΣ 
ἵῃ ουμδίσμ]α, ετ ο επρίσυ]ίς Ιπ {ο]ατια ει το 
αἷία, οἱ οκ εράϊβς]ῖς 1η αἶας αὐ]α. Που 

Ρἰάδυπι εδτΣ Ρατίετες Γουἱρεί[δις ρασήπῃ ΠΕἳ- 
τ]φ οτηατὶ,  ΦΙηρι]εε αι] σοἰαπιπαταπι Δπποι(ὸ 
τοάΙπιΊτος Ἱαρίάε ατξε]σβπαε Ιππέχο αἱδοι τὸ 

-. 

ἴπ δόσι » Ίαθς εἴέαηίσιηι, 2 Ἔργα 4 ην ν 
-4 Νεώς ἐσι 4ο, 1η, ε Μεν Ζλων άτε. Μ41: 

πρεΓΊΗ9 πρὸς βορέω 4. αμ” 
ᾱ, ῦ Ὀρέωμεν 4γιῤ., ὁρῶμεν 

; Τέων Π42 νους ἀεοιτίαῖα, Μοχ ἄλμένοι Ρα: (ο 
 9ἱς Ε1, εἲ {55 οπιΠθθ; μι 

ο Ἠπος ετῖα οπή ττυΏξ 
«4γεῦ., Τἴμπι τύπων γεγλ. 81ο. ῥ Οπηπίη ἴδία αἆ γωνίής πορ]ίριπι 7 «4γοῦ., {λιὶ {οσοτᾷσς, 

υπο, Τῆς Μοίριος κοτὰ Κροκοδείλων ---- πόλιν] [τ ῤερζα- 
πο Άγ». φπεπι Ώως τε[ρεχἰα(α 1. Ποῥεπίως αΗ]ηΙ16 ΠΊο- 
πμασΗπε, πιοπάαπα τε Πετηπε Ἱπταάαπα: ροκοδείλων 
πόλις Πτα Εα]ς[ε ἀῑσίεατ ἐν τῇ Μοιρί»ι τῇ λίμν ἐν Αἰγύπτῳ. 
σοι ]σεπάίπι πε ἀπλίο: ἐν τῇ Μοίριδος λίμνη’ πδης 6- 
ΏΙΠΙ Ώοι]5 1ῖε ποβΙΠΙςῄπηιις δρ, Μοῖρις : ἀϊσεῦαζητ, 
{6ὰ ἠζοεγ]άόὴ: Μοίριος λίμνη {επιραί Ἡσογοάοτο, Μοίρίδος 
λίμνη Ώ]οάοίο: εεἴετΙιδη!6. ἨἩετοάοταί πο ΙΠΕΠΙΙΠΕΤΑΕ 
1οεἱ «η. (σε/ηρρηε, αγορι νο] Ἰζαγεριίήα Ῥα]ιάσπι :ἀεβρπατί Γηρίσααις «ε]ίσπο ἂς Ν. Α. ντ, ς, 7. Ἐν τῇ 
Αίγυπτῳ περὶ, τὴν λίμφην τὴν καλουµένην Μύριδος, ὅπου ἴζρο- 
κρδείλων πόλις" Γοτῖοὶ Ῥρχαεί[ίαι ΜΜοίριδος" ααοά ἵπ Ιοάογο 
-Ῥτοδανίε ες Ο1, 17/οςΓεἠηρίης, Όυας ΑΙάτ α- {5 ἱπνίσαια 
Ίοησε ἀϊκμταε νάσς. Λ]εχαπάτίας νἱοίπα Μάρεια» εἲ 
1ηχία αὕαπιΤαὈγηπεπας ογαε, Ἱπίετποπιοῦ Αγβποϊτεπ εἲ 
ΜεπιρΗῖτεῃ Μοίρίδος λίμνη. Νείενος αἀπαίταπά μαι Ι8ουΠα 
Ῥερὶς Μοστ]άϊς Ιπς[ι φειροποίήτον Εαϊδία εσπ{επΏ η : 
να. ο. αά Ο]οογ.τ. Ῥ. 61. οοπῖτα ταν οεμ]αἴ. 
γἡβλάος Μβτεαπι οἳ Ιασυπι ΜΠοεείάϊς αἳ ρα]άες ἡΠίδ- 
ΤΙΟΤΙ8 Ας Ερρᾶ ΝΙΠ κόλπους Ες[8 Ἱαάἱαραξ ν ΑΒΡΥ- 
Ῥήασα 1. πι, ρ. 601, ἥτε γὰρ Μοίρίδος λίωνΗ» καὶ αἱ πρὸς 
τοῖς ἔλεσι (456 προ ορίος ἡνς ωππις 2 . 7εν/ε- 
ἠηρίης 33 ΕΠἰεγος]. Ἀγποςᾶ, Ῥ. 726.) καὶ ἡ Μάρεια ἐξ 
ἀρχῆς εἶσι τοῦ Νείλου κόλπο. Ἶπ Νιοστ]ά!ς ]αοι! παρΕί 
Ἰοψὶ6 ηρὸν αιαοβνίε Ἐτιάταςί, δεῤπησμε: εμὶ {48 . 
Ῥασςλ οτ ΟΠηάϊς βιοα]ς Δΐΐως ΙαΐεΓε νάειατ.. (46- 
ἵετηπῃ υτοίηπι ΑΏργρή» ααε αμίάεπι ποῦίς Ἰηποτής- 
ταΏε. ΑΕογρίασα ποππίπα βιερε ΙαἴεΠε: 1ά]σεπίς ο70- 
ορ4Ηἳ νι]σο | αρρε]αραπίατ: Πεγο(οε! τε(Ηπιο- 
πλ δαν Ἰν ας, τα Ιαήομεζ{μς Ῥαπτα. Ῥ. ΠΠ. Ῥ. 
ση λης ριοαΡή]]τοτ ἁιάιπι σεπίπΗη ΕπΙξ γρ! (το- 
οα Ἐνααν οηγοη, εμ6 (Γαασί ποῦῖς ως, ΔΕ- 

ο ποπήμν ηᾶ» ἃς μὴς ρ]ογίσηιιε ογθά] Ρα 
τν η πολ οδίοιναι γριά Ἕ. πι, Ῥ. 6οῦ, 

οἰίοτεπι οτἱ ᾖμο  κωτα ποπήπα ἵπ [οπμη πλυταὸ {4- 
339 ἁθορπιπιούατμης, ος Ελεί]ε {ετεῃ- 

τες οΗΤα8. εἲ ες οε[ῖα5 νε[ήραπεῖδυς {οτια»ίε ἴαε 
ει, αι]οά 

ἆ μπα: {οᾷ {περεπΙπηετο πυ]]ς ἱπροπί Ἰωπίπα ἀθβραα, 
ἆᾳς τεπερτας ο μάῑτ Πήοτίαο νετετί 1ῑαά ἱρευπ 3 
Ίπ ποπήπ]οας ΔΕογριαςσίς ΦοΙοπεπι Εδοῖςίε πα ᾗ 
τα Ροή Τ. τῇ. ϱ. Τ15..Λ. διαπυνθανόµενοι Ον Τις 

ρα]. αν { ; 

Τ6ΠΏ, οἱ αι οπῖπι οπηπίμπα σα{τε]λοτπὶ 48Η 

Ταπεῖςί ΕΠΙΠ 

Ῥοτής ορροβς αἰι]πίεσοις: {εχ αἆ αθάο. 

᾿ἀἰάΙείπας, απ ῥιβροβΗ ΑΕργριίοσυπι ης 

Φάο 

νομότων δύναμιν εἷς τὴν ἑαυτῶν Φωνὴν μετενηγόχασι. Ἡ 1. 
ἵπ τα Ἠδεφιεπίετ οἴἶαπι ρεζζατυπῖ ΡῥΙο βΒγΡΗΗΣ ς 1ο. 
Παιή Ἐοσάειίς ΖΗ4ΕΥΡΥΕΙΕΙ Οταθοί. Νε πάπες αὐιο” ς 
ἁσ[ιπτ Ἱπτατοτας 1πίας Ἠβοτῖοί, αάαπι ποτατ 1είαθής « 
ἀᾳ Πϊβοτία {οηρεπάα Τ.π. Ρ. ο. νιά, /μ/αγοῦ. 
Ῥοτ:, Κοῖπ. Ρ. 42918. - - νς νΑΙΟΚΕ ν 

14. Τὸ ἐξ Ἑλλήνων τείχεα] Νοη αἰία {απτ ας πώή' 
τὸ Ἑλλήνων τείχεα, ἄνε, αμ]άαπίά {αοβταξίοπυΠ ο 
Ῥοίυπιαε παεσὶ εοπά]άετπτ.. δά αμεπι πιοᾶιμή ϱὖ να. 

ἐξ ὠνήρώπων πράγματα αριἀ Β/{ΟπεῦΙ» τὰ ἔξ ὠνθρώπη 
υκοκὼ Οἱοπίς (οβή» τὰ ἐξ ἀνθρώπων χρήµατω ἵπ Πε. 
το, ΡΙΙΓα(Πε αἰία, ἀοέτε εχρ]είτα α ΟΙ. 4{ργε[ορίς ΑΔ 
ππαᾶν. π «4ε[εὐγ]. 1. 9ο. ϱ. 149. Ἔργων ἀπόοεξις ἀεζ 
τοαίῖ. Ειοϊποτίθης 1» οο7. Ἡ, 191. 6ἳ ανα οΏνία 6δί 
ασηπι ρτοϊπάθ, αιιοὰ «{άμς ἀθάσιαε, οτ οοά(σξδ ΠΟΠ 

Ῥ]απε Ιηρτοῦαπῖ, Ἑλληρικῶν ἔργων καὶ μεγίσῶ' αμ 
Ῥ]αευῖῖ οϐ ἠ4εαΐς, νῖτο (αἱ. ἓ 
«94. Αὐτοί τε ὡρέομεν] Ίοπιπι οτ6 1ά6πῃ ὁρέω α͵αμό 
ΠΟΓΗΠΙ ὁράω (ὁπμ είς 
πιετηΠϊ αν θοπριῖ ἵΏ. Ποτῖς πίτα ναταΏο: το 
οἱ Ιοπΐσαπι {ρεσῖεπι, τς αεί. 4δ. Γή, ρτου/μὸ 9 
οπίβητ, Ορέωμεν. «τοῦ, ΠαΙΠΙ ϱΧ ὀρέομεν, Πε 
αὐξήσει νάετάτ» αὐοά εεττ, τού. {οινανῖτ, εἴ 18 
οσσσ]εν. 4ο. δίς ᾿ΠΠεγαε]]έης θάνωτός ἐσι, ὁκέσᾶ 
θέντες ὀρέομεν 1Ώ. ΟΕπεΜΕ. «424. 9Ιτοῃ. ΠΠ. ϱ.520, 
ἀϊδοοτάϊα δρέοντας 1Ώῖεί εἴ ὀρέωντας, φιαπο επι 
πα αεοα 1η εταῖ, εφ επεῖοτ 15, 3πῖ Ἠαθ πώ ος 

3 

«οπΠἀεταπάας ἴαιπστ Ιοπίσίπι {οτίρίοτεΙη ον [απή, ος 
εἴθυπι αΗτεῃ 1αὈγτπιλϊ ορ ἠεία τ. ο. Ες 
1. ΤΝ. Χσανι, 19... Φήγ42ο χν. Ρ, 1165. ΠΟὮ Ῥάρς, 

τετ]ετµης»1Π ἀε[οιῖριοπε ποπ ηδαμς αμααμε σοπεοΣ 1) 
κ αρ. 

Αρ 

α 

6, (ωγπέζμς οἳ ηος ἆθ βτ ο ς ραν- εώ 
αμα Ρ5" 

Ῥὰν 



νι 

14ο ζαξλαπι ας, .«Ει απὐπι τας. Πε. Εὶς Ιαογτῖα- 

σε 

Βαραί. Μλάτῖον ἀθβείρείο., Εοάϊεπάϊ σαο; πντοετρ ΡΕ, ΤΕΕ Π' {μι 12 

δπο απο Επίε Ιαργήπιμαςν αἁατεῖ Ῥψταιηϊς λαβυρύθυ ἔχετάι πυραµό τεσσέρακοτόργυιος», τῇ 
σεπίππη {εχαρίητα οπδἰτοτΗ(α, 1 α4ὖῃ βταπάῖα/ σα. ζῶα μεγάλα ἐ[γέγλυπται, ὁδὺς δ᾽ ἐς Ὁ αὐτὸν ὑπὸ 
{πης Ἰπ[ουἱρτα απίπια]ία πα πατη Ίεετ Π10 εΘιτα φῦν πεποίηται, Τὰ δὲ λαβυρύθε τότε ἐότος τοιώ τε» 

/. . / κ ιά ς ὃς ο” 
σπα; ἵαπιεῃ {Ἰωσηυπι Μωτίος, αἁ αιιοὰ Ι90Υ- Ἵθυμα. νε η κα - νο. ο. ή 
τ]ηΐζβις ΦΟΠσατης οςῖ, Ρίας αάμας ΡυΡρειαά- ΟΠΣ παρ ο λα αβκνο ο ἂν ́  οὐμητβη αφρός 
τη]τατ]ομ]ς. -: Ουσίας ἵπ. εἰτουῖτα ππεπίητα παπι “περίμετρον της περιόδα ΙΑ ΤΑΦΑΗΙ εξακύσιοι ης Τθβν 
απ µατη -6ἳ {εΧορη{οζιπι ΠαάϊοτΗπα εδῖ. {σμαςσοχίλιοι, σχοίνων ἐξήκο]α ἐόν]ων., θθις χα νσης αλ” 
ΠΙΟΤΙΠΙ: {εκας]ητα » «παπία οἳ 1ρμας ΑΕογρᾶ γύπ]ε Τὸ παρὰ 9άλασσαν, κέεται δὲ μακρὴ ἡ λίμνη 
θὰ τηατα Ἰατιὰο ε6τ. Ίασοος απἴεπα {Παρθία «πρὸς 5 βοβ τε καὶ γότω» ἐῆσά βάθος, τῇ βαθυτάτη 

. .. 11 : 9 ᾗ, ε ς ο -ὖ : ϱ λ / γι ἱοησο. Πτα 80 ΠΙοΠε(Α γεσ{ας αι ταππαήο: αἱῖ- ασ ν ταροᾶ ” πωτηκο]έργυιο δ, ὅτιδε χειροποἰήτός εσίι 
τπάΙπε αδὶ. εἰς; ῥγοΓωπάϊρβπηαπι ο5ε, ἀποθῃ- Ὦδι λ . λ ο ω Ἡ. /. σος ὁϕ ζ 

ϊ ἵτ . υΧΙη: ἠλλοι. έν γάρ μέση τή λίμνη µαλι” ΤΤΟΓΗΠ επΟΙζρτµπι,.. Οιιοὰ απῖοῃι ππαπ Γαξτα καὶ ὀρυχ]ης αὐτὴ δηλοῖ. ἐν Ύ 6 ΜΕ ΤΗ ΜΗ : ὡὼ / ο ϱ/ / 
Πτ ας ἀεργοςίι, {ρ[α Ἰπάῖσαις Πάπα 1η οἶμς [ο δδσά δν 9ύο πυραμίδες» πο ὑδωτὸς ατάρῥβζμαρη 
τηἙ ππεθιο βαπτ ἆμς Ργταπη]ἁες, αιρίτα ἆι- πωτηκοία θε μαρκατεή «ερησρασ ὑδατος ες 
οεηζᾳ εκ. αϊια: εχίαηῖος, αἰἴετο ἵαπτο αάῑβεΙ δόµητα] ἑτερο τοσθτο" καὶ ἐπ ἀμφοτέρησι ἔπεσι ο) 
8φ119 τοοζο,.., Ῥαρετ. απαξῶπα μἴχαφμο Ἱαρίάεις. λοσσὸς λίθνος, κατήµθος ἐν Οεόγῷ, ἆ ετω αἱ μὲ πύ» 

αριθ δν ρήμα: Τοι ἄλιομα οι]- 
Ίτα 11 1πηῦ ἀἴααΙΗΤῃ {[εχοξεΠΙοΓΗΠΙ ΡοάΠΠΙ. / νε ερα ων οσα. 

Όνργία απἰάειη πιση/ητατα {αχ ρω. Μετθρμέκα ας πρβ κκ παν ποδῶν τμ μμ. Ίαος: ουρίεογαπι:. Ροάίρίι αμἰάθπη,. 4παιος 264 παλαίσῶν εὐντῶνν του δὲ ασηχεος, ἐξαπαλαίςν, ῬαἱσιοτηπαΣ ουθίτο απἴαπι, {εκ ραἱπιοτίπῃ, Α- Τὸ δὲ ὕδως τὸ ἐν τῇ λίμνη. ταῦθιγεγές Φος 740 
Ύα Παρηϊ παῖνα ποι οδε, πέροῖς {οἱο Ί]]ο αᾱ- ,(ὤνυδρος γὰρ δὺι δενῶς ἐσι ταύτῃ ) ἐκ. τοῦ Νείλου «δὲ 
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ὶ 3 ε Ν τον -ς 

όοκαιαί εἰσι α-άδου ἐξάπλεθρο. ἑζαπέδο μεν τηά ὀργυὲ 
χ / 

ΤηοάμΠῃ ππάο, {οὰ ο Νο Ρος αἴναπῃ ἱπάαδχα,65κατὰ, διώρυχία ἐσηκ]αι' καὶ εξ. μὶγ. μΊνας ἔσω ῥέει ἐς εοα παπηςαί μυ: πιο ΕειῤαἈμίεμος τὸν λίωνμ ο νε δὲ μίας ἐξῳ ἐε το Μειλον αὖτιςι 
1 κῦ 1 αι α : : ἕ ς κ. Μ.. ΄” οἱ .ν χι» ποπ βεηθμη νλλαπαςμλααρ ραιπιεΠΗΡΗΕ; χω ἔπιὼ μὲν ἐκρέῃ ἔξω ἴδε, τότε τοὺς Ἐξ μ]νὰς ἐ5. Αμ ινα αφρβ αντ, ἁῑίαπο γερίαπι Ά[ουπι. τᾶ- ορ ο ἡμάνφες κὰ ι δος τ ῥ ο ηή, 2 δε ο υό τό : : . - ας. «τὸ ῥασι : λλε νεχα ἆλαν επῃής Αγρομιά Πηραΐϊς, ἵπ. Πηβιυ]ος ἆἲες, Ῥτο- το ῥασιλ/ίὸ καταβά, Αόωνς ιών ον ἐς τὸ ῥλως 

νεητα ῬΗ{ἵαπι» ααππι αφ μα ἠπβωίς, ναριπενπῖ-  Το αβγυριου"εν τω κ ννων' επεαν ος εσί το. Πδοπίς, ος Πάρη «ἀἰσερβηε επἶαπι ΙπαΙβοπωσΟξς αὐτὸν» εἴκοσι µνέας. Έλεγω δὲ οἱ ἐπιχωροι,κιαὶ επ αν κα αι ΙΡ μάγωαη άν «πα ο λα να πώς ονσρ Ἀς. ὀή ἐχδιᾶδ η μα - ναάετς ἵπ δγχήῃ Αέτίςς {10 εεπταπα, ναηπι ὡς ἐς τὴν Σύρτιν τὸν 6 ἐς Λιβύη ἐκδιδὸ ἡ- λίμνη. 

ε:τάεῖοπι ος επἶπι πΠαἰ ἱπάαρατε οὔτω οΓαῖ, 

{η΄ πορά]εοιτάποα πά οσσ]ἀεηίεπα», ΓεευπάηΤΠ αὕτη ὑπὸ γῆν» τετραμµέν τὸ πρὸς ἑσπτέρην ἐο τὸν πιοπίσεπα απ -εδε. Ίαρτα: Ἀπεπιρίήη., «οτι σε 
αήπη Ἀαπαπα ο Γοδία Ι]α ερείαπη πιδαυαπη ν]- ὁὲ τὰ ὀρύγματος τούτου οὐκ, ὥρεω τὸν χοὺγ- οὖθομ. 

9 ο ο/η” αν ο ᾱ Ν / απ’ Ἡ ον αν” Ὁ ετ τ- α ϐι 1’ ειρόµην τους. Ῥετςοπίαθαϊῦ ΡΤΟΣΙΙΠΟςασςοΙαΓΠ}, αὈίπα πα ορίοιζ ορ” εδ] . ὃν ννα οι ἀ μμ μτ ΠΝΗΟ ΕΥ Ρ Ἠυπηας ήπιο, εἶ[ος[α2 ΠΙΙ ΠΠ ἀἰκοτε, 4ῑο (16-, σΎγχιτα «ολ εώς Της ΛίμΙηΣ οΧ8. ει ο χ8ς ὁ- Εξο-. 

µεσόγαιαν παρὰ. τὸ ὅροο τὸ «ὑπὲρ Μέμφιος. ἐπεί πο ν 3 Ἴ 

: " / ο λα «πο Ἐαν / πο. - 
τὶε οκροζιαϊα;. οἳ {αε]]ε Ρετ{ηαάεβαπῖ:. αἱρρε ρυχθεί: ὃἱ δε ἐφρασάν μὸι ἵνα εξεφορήθη. καὶ εὔττε». 

α αυ αἰπό υλἱε βαξξῳππαρμἆ ΑΙπάπη 4ήοσιε πάρεπι , τέως ἔπειθο" ἠδια γὰρ λόγω καὶ ἓν Νίνῳ τῇ ́Ασ. 
»[γτἱοβι(ή αμίνη οοβπογεσαπι; ΦΙᾳμἱάεη ξα»΄ συρίων πέλι γοόμοο ἶ ἕτερο τοῦτο. τὰ γὰρ Σαρ» τος πιαβηαπιγΙπιροοηίΏ δΓφαπαραἱἱμναμῖ ΙηΙθοδωαπάλλου τοῦ Μίνου βασιλίος χθήµατα έόντα. δν πο Ιδα: οι μα ποπ απμτ κακο ως οι ν ὀ ει 

, } αν σος Ὁ . των .1ὰ δω 
ο] οφ ., κ κ ο. ατα ανν εδ ἐσκᾷς ναό 28 ον παν ΜΗ σπιν ας «κ κ... η δν κλλρα }δ} --α Ζρίω γι} Ῥας.. ὗ Ἐν ηάος ἠάρηῃ Ἐν ο ην Σήμα: πάρτε ἡ Μύριος» αὈδιχάς. ο Βορὴν ἅγοῦ. Σήμᾶ.» οεῖθτῖ βορέην.. «ᾱ Τούτῳ ἄγοδι }Ιπά,  -ε ὨΏορρῖ υτίσιΕ,πποκ» δαπέδου μπα 4. οἵα ιερό. Ῥας[. «ή. νοτο: ἑξωπόδου. 4. οἳ αἲἲὶ. Σ δὲ ἄγοῦ. ϱ ΜΗ. Ῥαι[. 49. ἐν Δί- 

μη Ἐν Φον απο, 1. ά: Πποα εσόγεων «ἄγοῦ. μα, ὁ Ἐιρήμην }. 4πεῦ.. νο]ηετιηέ εἱρόμην» Ἠϊ {οῖριος {οἷος, Νπ]βατ ἠρόμεν. { 1Η. 49, Ῥαε[ς αιἲ τοῦτον, Που «4γεῦ. αι Σά ., α 9ο οἳ τὶ ΟΠΙΙΕΕΙΞΗΣ2 ἕτερόν τι το, 
ο. πο αβδαναπόλλου 3, ἄν Ῥαῦῇ, Ῥομὴ. Βε, 8Ηὶ Σαβδαναπάλου Τυτη ἔότα µε αρήω. Ῥα:/. 4τ{ι «4γεῦ: }ἡπί, 

-:49. Ε]σὶ σάδιοι ἑξακόσιοί καὶ εριδα]λιο] Οπιπία Ἠαθο Π- 
οἱ Ιπο]αάτ Ο, Ῥρωπο, ΡιπεϊστεαςΏε 1σοῖ καὶ αὐτῆς ----ι. 

δίκαίω καὶ σᾳθµίω δίκαια. αἳ α]ῆς Γαερᾶ Τη ]ο6ῖς. ἵπ 1119 
: ο. κ αἱ αΠἴεπ]» ὤνυδρος γὰρ δὴ δειῶς ---- πήτα {5 Ῥα]δυτίθς (071. «15 ΦΠΗΡΙΕΗ5 τε-. αι! «4ΡΥΡΗ ΛΑ2ΙΕΠΗ ΤΗΣ ΠΗΗ, εξ Ῥαντυ ρτοβ]άῖτ: ΕΗΙς{5 ο] πι, ὄννδρος φὰρ νἩ., αιῖ φὰρ. 

Ἰχευαιµη αά{σ]ςσο, ἢ ν4Π1; τὸ περίµμετρον ---- εἰσὶ σᾳδιοι ---- δ) η δειῶς' αἴογΗπα αἰτοττήπα { {α]γαᾶαςα ἀεᾶ]ρίεπε» {ΗΗΠΙ θάσΠοβοοΓο οΠρίοσεπιΟ, 1ο/-εἳ 111 πἀροβταβτ- οχρε[]οηάί Ἰοῤηςίου οαυδία.. Νις: ᾱ αἁ ]οοί {σμτεῃ- 
πΙΦΟΗΗΕ 5 ἴσοι τὸ πωρὰ θάλασσαν εα {Ἠπιεπάμπῃ ερὲ σοη- επι αάμπατατ, {ας οτῖτ, ας πε δνς ἡ {ιοιάΐπα, απ μὴ ἴσας μῆκος εἶναι 11.7. Οοἴετα,μπαᾶε όθι τὸ βασιλήον] Γεερίωη ᾖοιμη, Ναῑ]ας: αὐα)ὴ /ὸ. εν ρε ἃὁ ππητο ΙαΠιάΙπο, ἀδίάεπι 6,6. εχρ]απανΊε ο ἀθβρπαϊ Ἠστοά. εἴαπι ἨΒϊ ελείαμτος 6οπΙΠΠεπηο- ον ὦς σεως ορ ο Πε Μοσσίάϊς απηρΠτααποπι Ἰπεμςεχη- τας. {ευη Εγἰπε]ρίς νε] Πηβεγαίογ]ε βασιλιὸν νοςααΒ ο νο ο .. Ὅ αμα, 15 51. Ἠος Μάο: ἵΠ Ιορεμε [αγ]. η, 101. τεζτε οερΙτ ἠεμασίως. τε” Μα. ας ΓΑΗΡΕΤΙΟΤΕ σαΡΙ{Ε πρὸς βορέω απεπῖαϊ λος [εμία τὸ βωσιλικὸν «Οἱούογμς δὲρ, Τα Πρ Ον 
ὶς {6 οδίοιε, δρ Ῥ μα μ πρὸς βορέην ̓  ηοά 4Ο. τετῶρτήν εἰς τὸ βασιλικὸν ζελόυσι,ς, 41. ρα σε ὄα οσο ος ον ἀ | Ίεγτο οτ ραῖἲ,. (αιιῖς ἁαπιπαίοτάπ Ώομα ΗΙΕΤΟΠ εἷς τὸ β. ὠνελόμβανε» ἠπ18- ος το οφ 3 [ασιῥ. ἵπ οιµὴ Τε[εγεῦαί. ΧΧ» ο. 4. ΑΡαϊπος]εΒ τὰς οὐσίας εἰς φ 
αλ ννρο. ο, νι ν ο εε τερειίευτ Ἡπ» 1ο. τὸν ὠνέλαβε, Ῥ]επο Ἱερίτατ 1η Ἐε]ορῖς Ρ. 50»., 89 εἶρ τὸ 
ος 7 Τη [σάσιι τοᾶσαςν Ἠοῦ Πδ πρὸς βορῆν αχ «4γοῦ, βασιλικὸν τομεῖον τὼς οὐσίῶς ὠνέλαβε' ορηᾷ, ή. 1Η 

να τ8ο., ποπίυσαηας οτοροχτης 44.1, 6, 1. 9ῇ. Έκς, Ῥείχορο, Ρ. 96. Όσυσσαπι νεζΏρα! ἡ]ιά ο ρῖδηΣ 
τος ἶσοι Οµσά Ίοτις πατε ανν ος ἅμ αι: 18088 Μων]άῑς Γξοσίπας ἀαευπα {η]δίε «{ωΐογ. πρὸς 49” 

Γοὐναῃι } ο οςς Ἀσςο ἀ]]ροπίας οἨ- ϱρᾳ, καὶ τὸν ἄλλον καλλωπισμὸν» 1.1. 0-62. Ας σ.. αΓηΠΙ ᾖ]γούοέως, ἵπ πιπιος απιρηβζπηάὶς δρα. πας ο. ος Ἰηχιίοᾶ ει ρε ΠΙΟΦΙΠῃ οχζσᾷσῃς, ἃ ἡ πα ρα 70. Σαβδωνωπόλλου] πα Ώπες ΙαχυΠοί εν Έτη Ῥοβτιπη βηήίς 6ης 14 Ἡ [ο τοτο Ῥτίπιαπῃ αἆ οσαίη Η οί τορῖς Ἱη ] Ίαῇς πιοπτίο; Γαδίει αΏΌί σον σα 
Δόλασσαμ" οί Γωσρίοοστ ἴσον καὶ αὐτῆς Αἰύπτου τὸ ααρὰ Ῥοξυι μίητία λόνους Λίο “Ασσιθίω ο οἳ Ἱοραησης Τ μέ ϱοτΏπ] πιο ]μετατ, 4ο Γυρτα ΤησΗ Ἰοηηπίς ᾖς οχρτεδῇ., με.Ν ανν ο , κας, ς ν δν αυτης Δίγνπτου ἔδί μ]κορ τό παρὰ ὁᾷ- αμ] εγ., οιιοά Ρτοβτοτ αἀ ας 7 1ΤΟΠ. Ῥ. 03.9 11 
πια ήππας Ἰαθνα σας στ ἥμεες διιρόοµεν. ο οἵαα  οπιπίδιις ο Οοάά. ας δν Ἰπνεπῖς, ἴπ ο. ὅ- οἱ Ἱλς δν ο μαίμς εσιτ αά Γ/οάογ. δἱς {ηβίηο ετ- Οποβο Ἀηϊπια άνετο η τν θα ρα Τη. 

Ῥάτιὴ οποβρίήα, ος 19 ΝΙάΡΠτΗΣ 1ο {ο ῥοβο Σαρήπαλλο πἀροῖ]ρε Οίκο ο ος ο ηλ 
«5ο. Ὀργυμὶ δίκαιο] Ῥύρωιο με  ΝΑΡΟΚΕΝ, Ίοπα: Ρῥήο θΗρτή {ωάσεως  ΟΜΙ. Ἡν Ρε σ90. ο αν 
Μδς, πορῄσίτας μη ροτα υἱζμημηλαμἰρἠκἁαμλ]η , Ἐμῖς ος ἵη ωοῖοπέ Ὠσα 991. Ὁ. 4ο. ᾗ Ἰθηεῖς ογε]- Περι Εν μας Άπω ον ο ον ο ο ΤΝ ᾖμπ αιόπα Ίος εχαπρ]ηπά, αμοά ἱποτβά!ϊθί- οὖν προήκων ἐις πεντεκάιδεκά, που πίδρις τα, να 3 ΕΙΟΕΜΩ τμ ο1ρ ο η {05/10 14 Ίάους Μωτίάϊς αο αλ οά µετρῳ. Αἰεχηπάπὶ Ιπίοίρχοιος. πα άρον Ἰιαδηοσσσίος οτοραῖ. ρω, ᾳδ..ἔνν γε θοπωήτύεω» Ἠμήτατο ἀθδοι» Ἰομσε ιο. 

σαν 



µ νι τι 4 Βοοζα ποη ῥχοάαε, Ἐεσηίπι τερώπιεπα αὐί- 
178 Ἡ τ ΕΚ ο Ὦ ο Ῥ ϊ τν. ὙραικάΙάσΕ! Εθν γασ]ειαςΣ να. τσ 

, ἕ 4 αάὰ ς ὁ πεί, ὦ . 9 ως ὠδνα 1σ. ο ἆ]- γάλα καὶ φυλασούµενα ὂν 9ησανρίσι 3 κάταγαίι- Το εἴαι, Ίη Ελο[ΔΗης Ὃ 3 μς υἷ σι, ἐπενόησαν χλῶπες ἐχφοβῆσαι. ἐκ. δη ὦν ΤαΥ σφε- μΜ ό, Ὃ ο, Απάηα λα Αν ἴστ” / άοια ᾿ ε ο μή μι ην.ς Ἂ 19 η] πα 

ο μμ μμ Ὁ μα οσο ο σσ μαι ἐς τὰ βασιλήτα, οἰλία ἄωρεω. τὸν δὲ Χοῦν α ομη]ομ]ο ὀρε[ατν, αδὶ πώς αἀεταε, ἵν Βό του ́ ἐκφορόμειογ εν. του ορύγµατον ὅχωρ γνοθρ]ηεῃ Τῖσῃπα, απ Νίπαπι ργφτεγβα]ε, κ. 
νυξ, ἐε τὸ Τίγεν' ο ο ο μον, Έαδαπι, ἆοπες 1ὰ αοὰ ορταθαπε μας 
ἐξερόρεο: εε ὃ κατεργάσαντο ὅ, τν εβούλοντο, ος Ἑοάετη πιοο αὐάϊν1 {π ΛΕργρίο Ἠαπε ο 

3 ρα 3 / 32 ΄ . ' 6 : Το ἕτέρον ἤκουσα καὶ τὸ της ο) Αἰγόπ]ρ λίμνη ὄρυ- ΕαίΜίε Ειξαπι α οσὰ ́ μασ ον οι 
ἕς ρε ος ᾱ 3 »ς ο ις ΡΕ, 5 . ς 

ο ο πο ωιρσἡμάαν ο ον ας 
κ. το τω . ως τη]1{8 αμλα 1] βεςερίαιῃ ἀἰοβρατεῖ, , 
5 . ο» κα.” ν εκ ς 2, ή νὰ 

. τὸν ο. φορ ή η ο ο ῥοόν αήά στη Ίασι19 1ρα ΕεττΓ Γαἱ5{ο ἀερτεκ/η». Ώιο-1»”. 

-Τῶν δὲ δυώδεκα βασιλην δικαιοσύνη χθιωμθων» ἆγα Ἰῃτεῃοξξο τοτβροῖο 1π ἑεπηρ]ο γγμ]οαηὶ ο. 
χεόνον ὣς ἔθυσαν οὗ τῷ ἱρῷ τοῦ Ἡφαίφου, τὴ υγάτη οἈδίεητ, 6 υ]ήπιο ερ ἀῑε΄ Ηραταά ο 

.ν ου ς ὁ Ν »» ΄ . ] τη ὁρτᾶς μελλόγΤῶΥ κατασπείσεν, ὁ ἀρχιρὼς ἔ ἐξέ-οςροτγεχῖτ εἷν ΓΗΠΠιᾶς Ἐν μμ ην αμα « ο» 2 /ῃ. ; ; ” νεχέ σφι Φιάλας χευσέας, τὴσιπέρ ἑώθεσαν σπὀνδεβ» Ὃ αι µρατε Ὃ μα η Πή 
ο σας ο 7 νι. αλ) ΏΠΕΕΙΙΠ πμπ 5 : α Η, ἁμαρτων Τοῦ ἀρθμου, Ὄθεκα , ὀυώδεκα, εόυσι. ο)θαυ- ώς ἂμν ον οοΓμη Λαδά 

τα, ως οὐχιεἰγε Φιώληνο σχατοσἑστωφαύτεω Ε Ψαμ- αυή(ή ποσα µάῤετοε Ρμία]αηι» ἀοεταδίαπι 
. μ.ν ή σον ς ζ ἳ Ὀ : ' - .. μίτιχος, ΕΟΓ ΕΗΡΑ ΤΗ χυγέη νου ο Ἐαπῃ ρα]εαπα εεηυῖε, Ηρανίτααε, ειπε αν έσχε τε καὶ ἐσπωδε, κυγίαο Ἡ δε καὶ οἱ ἄλλοι ἅπαν- {ο]εραπε εἵ οειοη οἴηΏεο 19β65, εξ εὔθα ὡννν 

το εφορεὀν τε βασιλΊες, καὶ ἐτύγχανο τότε ἔχοτεειι «πε πε[αναΏῖ βαἱεαν, .Νυῇο: α]άεπι οθ 
Τ8 Ῥαμμίτιχος ἵ μέν νυν οὐδονὶ Φολερῷ νόῳ χρεώμεος, ἁἀοὶο ππα]ο α[ας Ῥβπιππ]ή σας ρα]εᾶπι νσν ώ 
4 ὑπέσγε τὴν χυέην' οἱ. κα ὶ λοβό {πε Οειατῖ ἵαπιεῃ Ἠχεηϊε αἀνετίεπῖες 14 Γαὔταπ 
ΜΑΜΑ ΛΑ κ πο ο ποσο, λ : ' δα - 6 δα ς 

/ «οήβεν ἐκ. Ῥαμμιτίχε, καὶ τὸ χθηγΊριο ὄοὶ Ῥα ος αιὶ ΘοσυΠ1 ὤὌγσα ἵπ Ρἰήπ]α νας[ευ ών ὰ 3 μι. ή νι ον ἱ . . τ κ . χΦΊΓο σφι» το χαλκεῃ ο ισαγτα αὐτων ΦΙάλή 25 ομῃ [οἶέπι τερεπῃ ΛΕρΥριϊ ΕΕΗΤΗΤΗ 5 Εἶπιο 1! 
Τουτον βασιληα ἔσεσθοι µου Αιγύπτο' ἀναμνησθ- τη τεππ][οεῃῖθς ποὮ σεΠ[Ι6ΓΗΠΕ ααἰάεσι 
τὲο του Ὢ χρησμοὺ», κ]εναι μὲν οὐκ. ἐδικαίωσαν Ψαμ- απ θεία, Ῥ[ιπππϊεμαπα πποτίε παν . ' ς 3 ή ον ώ φ..-ς πε ΣΥ. Ἶ μίτιχο, ὡς ἀγεύρισκον βασαωνίζοτες ἐξ οὐδεμιίῆς προ- Ῥοδταιαπι πἰπιαήάο σοπιρετετηηῖ Πο 14 . αν 
νοίής αὐτὸν ποήσωτα᾽ ἐς δὲ τα ἕλεα ἔδοξέ σφι διῶζαι, [εοῖδίε Ιπδι(ηῖα ο κ Εν μσήςς 

’ - ο: ο κ. οὐ οὔτ), . 3}. Δ κΝν ἤ : ”δ ͵ Ψιλάσάντας τὸ πιλέσ-α τό Ἡ δυάµιος' ἐκ δὲ τῶιοβατεε επεαπῃ ἵη Ῥα[α [μία τε]εραπάμίη» πρ οι τὰ εαν ο οκ αν ην ο ερτεκ[!ς» Τεῄαμς ΑΕἰργριο μμ, ἑλέων ο ὑεμεώμοω μὰ ἐπιμίογεσθαι τῇ ἄλλη Αἰγύ- [τοι Ἠωπς Ῥαπηπήήσμιη,, φαώπι 4ΠΔΕΑ 19 «τῳ. Τὸν δὲ ο ο ον πσουση Φεύγοή]α "Ταρ]εῃς Βάβασηππ ΑΕΙΠΙοροΙη Ἶ αἱ Ῥαϊτέπὰ τὸν Αἰθίοπίὰ Σα[βακῶνς ὃς οἱ τὸν πατέρα 3 Μεχὼν ἀπέ- εἶης Νέσση ΙΠιδγθήιθγαί : [επι (μπα με αν ψληρον: ο | ζ κακό δω, ΄ .. αλ. 1 5 εσο 1Π ΕΤΕ ταἳ η] πυῃς εχυ κενο, τοῦτον Φεύγοτὰ τοτε ὁν Συρίνν ὡς παλ» Ἰπ θγτία, Ῥοσιηᾶπι Α[ιμίορς οκ Ἰποιαδὶ λάχθη εκ, τηε Ἰ ὄψιος Του ὀιβίρου ὁ ΑΙθίΥ ; κατήγα-15νΙΠοπε αδίε, Τεάιχευῃι ΑΕργρά αῦ ὰ ᾿ κε οὖν -- ω ἱ 5 ι λα : ολ ρ ζ ο, ΎοΥ Αἰγυπ]ίων οὗτοι, οἳ ἐκ λομοῦ Σαϊτεώ εἰσι. μετὰ  Πητ ε τερῖοπε δαϊεῖ; ἀίπὰς περαΠεί [εευα. ὃὲ ; :βδσιλώθηὰ τοδεύτερον. θὸε τῶν εδεκα βασι- (α ν]οε 30 απἀεςῖπῃ γδρῖδιις οοπρίε εἳν δν. 
3 λ ν) 9 9 ἴ οκ, ρ λέὼ/ χαταλαμβώει µυ διὰ τὴν κυγέν 5 Φεύγω ἐε ΕΧΙΙΙπη Ίτει ρτορίετ Π]απι ραἱεαπῃ 1 βαὶ τς 

τὰ ἔλεα, ἐπισάμενος ὦν ὡς περυβρισµέος εἴη πρδε 1βΙτΗΣ ΙπῖεΙήρεης ΈΗ.Πι Ιρποπη]η]ο[ς εΓαξὰΙϊ το κ μάς, κος να Ἠι σβόρΕΛΗ]ε εδ[εῖ, {ξατηῖε π]εάπη ἵτο αἱ {ρίαπι Ρε” αυτῶν, ἵ επωόνε τίσασθαι τοὺς διώζωτας. πέμψαν-οο ποπ ον. 

τα ρτωγέοσι «ἀγεῦι Οἰμίων» ΗΕΤΠΟΧ., τούῖα ἵτ «{νοῦ. οἳ 77, νυ]σο ὀικιῶν νίᾷ, 1, 190. ο Σταῤμείμθ 491. ΕΠπά, Ὃ ες 4 Μας. ᾱνί. Ῥαη. Ῥοποί ἵπ αἲῑῖς ὀμφερύμενον, Ὀαι]ὸ απῖς ὄρυσσον ᾖπο ἑπρπησπίο -4γ. 6 Τήοιτο «ἄγερι 8 Ἐδήνεικε «4ὸδ. 7, τμήι ἐώθησαν. :4γεδ. Σημ, Βαε/, οἳ ἀεπεδρς Ίθπ1ῤετ, μπι μα αἵαπι οἳ «ἄνξ.» Ὑρμμήτικως, ὁ 1. νο). Σ- Ἱηπγρο διερὸ, ῥαςς νά. ή, γὰρ κα) ᾱὰ ον Όσμασες. ὁ Ἡ ; τ 2 ρε | - οτήπες: Νυ]ρο δέ νυν. Ῥαι]ο αΠίο σε Πο Ἱαριπ ῥ”. 4. κ Ώεβι ἐν 4γεῦ. ΣΑ εἲ αραδίε ροῖοε, { Ἐκέχρ νά. ἄγοῦ. Υά, τε, 147. 1 Χρηςηρίου «4τοδι, ΤΗΠι οὖδεμ. ἀιτίης Ἰά. μα. εχ {οπο[ίο. ΄ 7 μα. «4ποῦ, Ε. ἐμά 
«ἄνλ.ο αΠί δυνάμεως. το. πι Ίε., η] ὁρμώμενον. Ὀσοςι «γεῦ. Σ7µάεν αμΙ οἳ Σάβακον. 6 ἄγεῦ, 7Ί ν 71]. Ἐάὰ. ροῇθ/Ίογας, ἑκὼν οτα ιδ12ρύ, 44, 6αήογ. ζωη. βαλε. ἆμο» Ἔκων. ΙΗεά, Ρας. ἐκὼν «49. Ρα 
τοῦ. }]μά, 1, ἔψεως Εαά. επι ᾖ. πιο Σα]τέων «4ι. Ῥαε[., ἄπε οδΙδίι» νίάε το 172. 5 Ῥα/. ΜΗ. Κε. οτα «1ερύ. 7; αἲῖ Φεύ τε Ἐπενόισε -«4γοῦ., ἐπενόει 1Η. Ρα1/. 49χ., νι]σαταπα οδε ἵπ 2 Ῥηγὴ, Ἡ. νο αμ Π Φεύγοντω ο πα «4/1. 3 πανε 7ε0.. ἐ μασ . η νν 

6. Φιόλας φρυσέᾳ ) ἀῑσῖ Ρὶς 'ηοάέε Ζάμο ΑπεὼΠι ἑκὼν {εααπυς» νεγῃ Ῥοβίδ. σοἱοης, Ἱ, 6. πΟῆ 
ο μν ο ας ο ας) ο. ιά 1η ο, ἠ1ΓΜΙΡΗΜΙΑΙΗ, οεεἱάεγαὴ: πες ἀἰδεταραι Ῥηιμή, {10 Ιβεβπειήη Ίδία νὶκ ολᾷσιο ροϊοςε ἱπουπίὰ, Ποϊπίπεπι ῥαράής Ἐπιεπά. νΠ, 1ο. 0046 αιἰάσπῃ οΕπ[]γα πο π. 
1ῃ εκσςρεΠά]ς νο(σγΙήη {οηὔρᾶς ασουπαἰκβπαιπα. Όυας οπΙξ Γανΐο, ἔχων ὠπέκτεινε ρταε[ενεηῇ, Θπόηα ρο. 
Ῥτοίζαπε Ἴοσο  οἶεαξο (πηᾳ παπι Ἡσγοβοῖεα» Ιεξιοτῖς Ρο. "Ἔκων ἐκ Π4εά, εἴ α16 ροῦς οδη[α]ς, ἹΝέκων ΠΟΠ μία της 1Π6ΡΕΙ εοπβςΊήε οηρ]σπια, αὖ ἸπΙειτο εδεμαοί {ρεΓΠΕΠΦ. Ἐφι]άεπι 1ά τεζεπταπη πια] κίεπα, εὐπι 4 2 
Ῥτοβίῖι5 Πεπιήῃ, Ππσάημ6 πο νΙάεεαι Ἱερίαίε, αιά νἰ- τεαίς περορ εοάεπι ΕΠΕ ποπηίης, απῖ ῥη]θοοξιΗ Ἡλ ή 
εἶπα ἀεάΙε Εβοιδίης π Ἡ. Λ.ρ.81δ.  . ΥΑΝΟΚΕΝ, ΤΗ Οῦ λερῥαηὶ Οσάἆ,, αιϊδις ρατῖα {επ υηῖ το, 
:98. Ψαμμίτικος) Ἡασβταν! 1π τορὶς ποπήπα. Ψαμμή- Ὑπ]εβηξ Ίταηιε εοπἱεόχτᾳε Ἱήσετίαε ετεκ ατοἰετίο Πᾶζ Ὅ 
Ἰιχον οκ (44. [οπἱρβκ{οπι,, 4 {επιρες ἑοπβρίταείρητ. δν 1. Ῥασιλεύοτο τοδεύτε ὂν ὅτς,] Όσα τα. 

δε ἃᾷ Μιμαπι Ππροήοτοια Ο. τοῦ. ες 11. ο. «1Ρομαρμςν ὅδι, Ῥαπππϊίοβηπα ΑΕορίσατα οἰχάεια βΙ6α ολ 
ετοβοῖσα Ἠαθς αάθίπσεης, Ἱηυ]έα ἀἀπιίίεεε αἱίεμα, εἳ {5: τὸ δεύτερον νΟτΟ αΜο/ηΠι τοίστοτησ ὸ Τοῦς 3 τρ 

Γοτ]ρτοτῖς (οπισρεῖης εοπεζατία ΕΟ{Δ5{Ε ΠΙΕΤΠΟΤΙΑΘ Ῥδς- ΤΕΝΟΕΗΙΗΠΙ ο {6ρπο αἀπιοίμπα, Παμε τε[α αθοἵ, ο 
ον. σδ- Ἱς ᾖ- Ῥ. 991. Ὦ.: Ρα Νο ρτιάεηίος Ὀ/οάογης Ροπε δἱ5 Τεσηϊ οὔχαπι Γηβοερίε, ἵαπα απέα εχμη, μοἳ 

ης νο ον ο | Ἁ ΦασαςοΠβ Τ6ππροτε, 6βάεπι ἀἱραίξαια σοπ{ρίΕ ή 
ο Μοῤῥοημιι τς ὤτες τὸ πλεῖσα τῆς δυνἀμιόε] (οηνεπίε Χε- Ἰᾷ νοῖο σοπβείοτο ποηΗΐε ουπι Ο. 147. Όιασε τὸ. : 

ώς ὡς ο πα. Ἱν. ϱ. 105. Ἑ. ἔπεμπεν ἐπὶ τοὺς Μή- τερον [οοιηᾶαἷα {βαι Ἰπάΐσατ, αἷῑα, Ῥγος[Ἡς α 6ο] 
ὃν λη, ΣΩΝ ών Ο1ή1 ῥο)εηεέα επ θ- ρε {α]ατῖ [μας «οη{η]ήτ,  Μοχ ὄψιοςν ἐ τν οί 
ΣΑΝΤΑΣ. αὐμ ἠἱ Ἆτ. Ῥ. 167. ὃ μηδ ἐκεῖνον ΨΙΛΩ- μανρῄον Τεζθρὶ, να ε Ἰοπῖςῖ εοπιαΏς. Ομ α 
δρ πιοπ]ομεί, αμσ τς δυνάµεσι ------- ἐκδοῦναι. ΜΑΙοιΙ6 Ἁ]ίας Ἠιοίο, {οἱο ΝΙ5 » ΙΠάΙ6ῖο ϱοπτεπεθ: - Πο” 
πατέρα Νεκὸν ἀρένς ο θφμίεις, Ε]. Φ)εῤῥοηιν ὃς οἱ τὸν Ῥοπο τερεήταο ΙΕόΓΗΙΠ Ιξεγίπιαης πἀπιοπ/άσμορ τς ως ὄτευε Ῥμρ]ίσανας, αἀθειίριο, Π υι]- ἄδθωνι αν νετίαηεν ἀῑδμοπίς δἴμαάεια ολ]]επί δρ α-. 

. 



μα. 

οπών παρω ---- 

εν βημνςιν ν-ὁ 

ο ος επών ακαμησπηπηχιπηηπηησ'''---ΙΙΙ'''' ο... 

Ἱροπίμη, νοῄταίαπι πἱάοπαπι ο πηατὶ, αυαπὰ 

παπι εχ]κ[επι ὧτε ατα, ΑΕΕΥΡΒΟΣΙΙΠ ἆη]- 

159]. Οπιπί Ῥομίιδ ΔΕσγριο, Εασῖι 1Π Ἰεπι- 

Αρίς αὐἴεπι Οταωόοταπι Πηπσαα Ἑραρλας εεε, / Ὁ αν ω 3 σω 
ἀν4 Ἠϊς 1οηῖρης ΟαπἱβΗδαπε;, δα Αν πιο ο ών Ὑλᾶσσαν ἔσι Ἔπαφος, Ἴόϊσι δὲ Ἴωσι καὶ τοῖσι 

ὠνέςησων Υηἱρο. 

κ Ὀ κε Ίο ιν ο αρ άν ΕΥΤΕΕΡΕ, ΙΕ ΤΙ 9 τά τεταπι ΑΕργρῖῖ, 
-, των. ὁ ολο όα {εαπα! ερ[εης,  Ἱεαής εκ οπασπ]ό 1/ατοπᾶ» τι δέ 4 οἱ ἐ ΒΕΤοῦ πόλη ἐὲ τὸ χρησΊριω τῆς Λητᾶς αποά Ίπ ιχρα Ῥμτο αριά ΔΕΡγΡτῖος νεταςϊ6- ἴνβα δὺ Αἰγυπ]ίοισί ἔσι Ὁ μαντήών ἀψευδέφατόν, Ίλ5 Ππιιπη εδ, αἆ απο 1ρ6ο τΩί[εταε, νεπίετε- ος χθησμὸς» ὡς τίσις ἥξει ἀπὸ αλάσσης χαλκέων 

3 . Γ / λ ο» λ δ 3 ρ / 9 ο Θα κε ς. ἀγθρῶ ἐπιφανώτων, καὶ τῷ µε δη ἀπιςίη μεγάλὴ γι τει αρρατα]κίεης. Όποὰ τε[ροη/απι αἵ [ ρ . ς / / κ 4) ε{! 3 / : , τά ος : : | γδρας ἥζευ ἐπτιχερες᾽ Ἰγρό.- . ππαρπαΠὴ ἸποτοδαΠτάτοπὴ ΓαΏαάϊτ, νἶτος ὤγθοςτ ο εχυτο, χαλκεβς οἱ αγορα» Ἴσει ο λρο 1Ρῇ 1η ααχ]Παπὶ νόπτωτος. ΊΜοι Ίοηρο τοπι- 7ου 9ὲ οὗ πολλου διελθότος, ἀναγκαίη κατέλαβε Ἴω: ' Αν ' . : : τ . 3/ ᾱ λ « 3 µ . Ῥογε 1Πἳειεξίὸ, Ίοπες ἠἠοδάαπα εἲ (ατες ῥτᾶ- γάς τε κα) Καρας ἄνδραν πα. - η προ ο | ἁαπάϊ βταία παν]σἀπί6ς, πεσεσβτας ςοπιρη]έ τας, ἀποειχθηναι ἐς Αἴγυπ]οω:. εκβάντ α: 9ὲ εν γη 
αρριςατε αἆ ΛΕρβγῥέαπι, ΄ Ηϊ απσπι ἵπ τ6ί- καὶ ὁπλισθήτας χαλκῷ ἀγγέλλει τῶν τις Ἀίγυ» 

Ίδη α 4ἱ οπΊίων ἐς τὰ Ἑλία ἀπικόμθος τῷ Ψαμμιτίχοωι (ως άαπα ΠΕ Ώς]ΗΠΗ ῑετε Ἑαπιπή ίσο αἆ Ραϊμάες οκ ο πρότερον γαλκῷ ἄνδρας ἆ ὀπλισθέντας) ὡς πί αἱ πήπαιάπι Υιάεταῖ νίτος το ατπιαϊος, ΄ μέ οι ἀπὸ Δαλάσσης λεηλατεῖσι αρρι[[ός-α Τηατ] ὤγεος νῖτον οἈτηρεβπία Ρο: ἍΧάλκεοι ἄγάρι απιγµεοι απο αλάσσηρ λὠλα Ῥυ]αΠ, ῆ]ε αρποίσεπο οτασυ]ηπι θδίε Ππιρί- οἳ πεδίο, ο 98) µαθῶν τὸ ΧΡΣΤΡΙΟ αρ ον τηπή, απιιοϊιαια «απ Ποηίΐδας εἰ ΟπηδΗς ἔα- Φίλω τε τοῖσι Ίωσι καὶ Καρσὶ ποιέετ αι καὶ σφεας, Εἰξ: εοθᾳῖο πιαρηϊ ρο]Ηςἰταποπ]ριι Ποτιαιυτβδµεγάλα ὑπισχνύμθος, πείθει µετ᾽ ἑωῦτου γθέσθαι αἆ [μας Ῥατίες ἴονεπάα», Όυι Ρει{παῇε, Ίια. ὡς δὲ ἐπείσε, ἔτω ἅμα τοῖσι μετ ἑωύτοῦ βαλομένοι- 
Κπιηπα πα ουΙη ᾗς ΑΕβγρΠο, απϊ {έευπι σι Αἰγυπήίασι, καὶ τοῖσι ἐπικούροισι, καταιρέι τοὺς {επιεραπε, «Ηππαπα απχϊματῃίς,, τερες ΠΗ1ᾳ- βασιλέας, Ἐρατήσας δὲ Αἰγύπ]ε πάσης ὁ Ψαμμίτι- 

5 : ο ς , πι ” δι 4 

ΡΗΙ Ὑαἱσαπο αΠιθβοίες αἁ ναπιιπι ααταπι χο ἐποίήσε .. ο ρς μμ Ασε πα θα Ὑάβεητεο, ετ ἁμ]άπι εκβταχῖε Δρὶ, ἵπ απα4ΟβόΡ νότο ἄνεμον ών αυλν τε τη μα 
ΑΡΙ5 εἀήσατατ, 4παπ1 αρρατύετῖε, αἀνοτῃπις τὴ Τρέφεται επεαν Φανή ο Απίον οἰκοδόμησε, 5 οὐ” βηείογας ηπά]απε σο]αϊηπίς εἰηέίαπι, ας Ά- . αντίω τῶ προπυλαίων, πᾶσάν τε απερίσ-υλον ξουσαν 
Βυής τεβειίαπη: επ] αἱ Παπ {αρροβε ]ο- καὶ τύπων πλέη' ἀντὶ δὲ κιόνων, ὑπεσᾷσικολοσσοὶ {ο εοἰαππαταπῃ «οἱοςῇ ἀποάεπαπα οΗβΙξοτάτη, κε δυωθεκαπήχεες τῇ αὐλῆ. ὁ δὲ Ἆπις κατὰ τὸν Ἑλ- 

ὴ ω» 7 2 / ών υῤε ο 
αάλατοτίρας, Ῥ{απιμσ μις ἀεάῖς αά μαβίταα- ἆάλσὶ τοῖσι 6 συγκάτεργασαμένοισι ρωπρρκομβαμ. 
Ἀυτω ὀρροβτα Ιηνίσεπι ρτῶάῖα, Νο πιεᾷῖο Μίτιχος δίδωσι χώρως. Φοκη κα απο, κωνλρονκάκα 
«ἴτεπιρτα, αὐἱριις Ποπιπᾶα Ρροβτα Ίαπε Οαἤτα. Ἠείλε Τὸ µέσον ἔχοντος” τοῖσι εγόματα ἐτέθη Ἡ δτρα- ὦ ' . όλ ͵ ος αγ λλ /. ν π : Έτ ευτῃ ἠῶς. εἰς Ίοσα ἀεαῑ, τηπῃ νεῖο σ6:6- τόπεδα. τέτες τε δή σφι τοὺς χώρες δίδωσι, καὶτάλ.-- Ία απΦ πετατ Ῥο][ἱεῖεις οπηπία ἐἴαάϊάῑτ. Ῥα6-σολα τὰ ὑπέσχετο πάντα ἀπέδωχε, ἶ καὶ δὴ καὶ παῖ» 
106 αΠεείαΤι μον ἐπ, η: δας παρέβαλε αὐτᾶσι Αἰγυπ]ίως , τὸν Ἑλλάδα γλᾶσ», 
δια στῶεα Ἱπριεπάος, -ᾱ- ἀπδις προ" σαν εκδιδάσκεσθαι, ἀπὸ δὲ τούτων ἐκμαθόντν Κ τὸν Ἠταπι εἀοξής οτΏ {πητ παπς 1π ΑΕΡΥΡΙΟ 1Η: ῶσσο ο έρως λμοσ] ον ολλ) 
τεγρτεῖε. Πηςοαετιής. ατεπῃ Ίοπεο εε σα: νο ος 0 ερμηε οἳ Άιγυσ ν κ ραβκον 
τες πας Ίοσα ]οηρο τεπροτε. 6ς ΠΙΠε 64 άῶγεο οκ αλ οἱ Ἄκαρες τούτους σον ββους οληρμα 

Ῥτορε πατε, ραυαπι Ἱηίτα τρεπι: ΒΗρα[ΙΗ:55ΥΘύΥοΥ επι πολλον" εισι δὲ ουτοί οἱ χῶροι 1 σἼρος 9» ο σς ] ... κ τνο Ἔα / ο ψ -. : ι , . 9 ' ' 3: ων «ὰ οίμυπα ΝΗΗ αποά ἀῑσίτως Ῥε]αβίασαπη. [δη : λάσσης ὀλίγο ὤερθε Βηβάσιως πόλεος, ἐπὶ τῷ Πη- ας. Ῥοδτεα Απια[ις τεχ εὔισεπο, ΜεπιρΗῖη 606 ΛΆἈεσίῳ Ἡ χαλεύμθῳς-όματι τοῦ Νείλε’ τότες μὲν δὺ ταπΏα]1τ ΤΠ. {11 τατε]άπι αἀνετ[ὰς ΔΕρυρίϊο». αχβόνῳ ὕστερῳ βασιλεὺς ΄Άμασις ἐξανασήσας, ἐθεῦτεν 
οί οα μας εαν | ΑΝΕΥ ορ χατοίκισε ἐρ Μέμφυ», Φυλακὺν ἑωυτοῦ ποιεύµωος πρὸς α 11115 τία 5ο ; ς 3 ο ο ώς / 9 αν ερ ς / : 9 5 ὁ γὴλ αν ὁ κανα υ ὠν. - - . ΑΕργρίμα α ῬῤπππίάσΠο τεβς εχοιῇ, εισοΑἴΥ σης . τότων δὲ οἰκισθόντων εν Αἰγύπ]ῳ οἱ Ἔλε 
σπα ἀείῃςέρθ εχΗίεταπε, οπηπῖα Παπ]άᾳ εοραῖ- ΥΠ ὅτω ο μωί Τό σρήι Αἰγυπ]ω 
τα Παδείπας, Ἠϊ ἐεπῖπι Ρηπηϊ “ΑΕργρίαπι, ρα ασε ὙΨαμμιτίχε βασιλΊος αρξάµειοι, πάν» . ζ ἑη ο πακ . ὁ : .ό ε/ » / ρα ἀλι μα πο Ὃ ας Αι- τα καὶντὰ 9 ὕσερο ἐπιςάμεθα ἀτρεκέωςι «πρῶτον 
ᾗ ἷα ον ο οιοο σος Ἱ 1 εἲ τα γαρ ὅτοι εν Αἰγύπ]ῳ ἀλλόγλωσσοι καιτοικ{σθησαν. εξ τ 5 / « Ξ ᾿ ον μοδα δὲ Ρ ἐξαγέσησαν χώρων, ἔν τούτοισι δὶ ϱἵ τεζλκο 

ς τῶ 

κ. νὰ. αΌ ώς οὔ. 7, αϊ ἐν ᾗ τὰ 4ρ. Παίπας 2 ο, 77 {ᾗ. α)ῆ μαντεῖο. αποά «4, ρίαπο οπής. ρννὸ, ος 5ο ΙΠ ΠΟ πηα]ς λήΐον. ΤΙπι φαλκέους ἄνδρας εχ Ῥταεσθἀεπεῖους Ἠαῦοτ Εηβῤοεῦ. ἵῃ Εἶοηη, Ρ. 1081» ος ' α-ἰδαηίης Ἡ Ῥαβ]ϊοο Ἐ. Π, Ρ, 15ο, ΄ἆ Ὁπλισμένους Ίο. κε Αντίο Ῥαε. Γ.4 οι (ΩΠεγαγ. νυ]- Ἡ να ήχο» ΡίἍνο, Ας Συψκατερασμένοι Ρα. ὃ Τὸ Στρατ. «4γοῦ. {η { οῦ, 7 Ρατίς, ᾖ. ἐίλαδον, ο μ Ῥταστετοµπς 4. 4εί. Ρα. ππα]αΣ νἷᾶ, νπ; .7οι οἳ 199, θἴῖαπι (οπου, νπ, τοι τΗΠῃ η δα {ον ο. ος 7. Ραπ. νο. ἄ9λ., α]ὰ τὴν Ἑλλάδα Υλ. . } Ἀρίνους οἳ ΙΠΟΧ φῶρον «4γεῦ., πηβ]6, νο ολής ον ασ. Υμ]δο πρὸς ὀλίγον θαλ. ΠΙΟΧ πόλιος 49ᾗ. 7 ἄγεῦ. }άπ[ι, ΠΠ πόλεος. 1 γρ. ῥο νὲ 6. τω “παλεομένῳ 4. Βατ ἅς, ο Ὕδερα «γεὂι 71. ετ Ψρώμητι ϱ Μι δρυ] 409. «4ποῦ, 77 Κε 

Ὅσ. Κατὸ ληΐην ἐκπλώσοντως] Όαγος ογηηί λήαρικὸὶ ο ολ] ὁ νι Ἴσσης 16- μισθρῦ σρωτεύεντες Ίῃ. ση Ἡσριιο οτι ΛΥΟΡΣ εκ /ςίµΩη αγ, νη]ραϊο πρὸς ὀλίγον θαλάσσης ΣΤ 
εισαι ορνντος Ἡν ΦΥροῤομῆς ΧΙΥ. Ρ. 976: Λ.  αβσως, Νε γΗΠΙ σης λα ας ϱχ 11]. ὀλήνον σρό- να Τάετ.Σ.. Ἠπο η Ίσμς ες, σοπίιεἀίάο, ἴο- σο ῥάλάσσης», ἠαη,ὴ]]ωον γεηΟΗὲ α ιῶγ].. ΜετοΤὰ εἀμΏε 
ναια 7, Ἶ ρι], δη οι Ὃ νο 5 ἃ (σίο Τετ Μ96., ααοις Οἱράογως αάθρυ]ατητ 1, 67-. 8ΙΔΕΠΗ 1 ἒν 
τς ήν, ν ΑΡΙΑΝ ΟΙΚΟΜΕΝΟΙ, Ύς 6]. κωτοίκισε ἐς Μέμφινο 1ηδεῖοτε ολυ5{1» ΠΑΟ ἡ1ά- ν ἡμορέης Ἡ 271 6Φη1. νοτα επί ἀοξήςβταί ντὶ νοὔομις Ὀχονί αἀρχοῦαῦίε {ρρο. ἸΜοπάαᾳ 6επΗ» ΡΕΙ ει ορια νονροταςς κά μ  ροοξέμε Ίτα εοἴτοχότωπε, οαμεης, Τα]ς ἵη δηγαῤυηίς κ. Ῥι 686, Β. ὁ μὲν τ ”ν ουν ο τα εγοῤοεὴ, πἆ Έὖπι ΓεπίσπΏρπα πάρηπια Ἐρετρίων ὤχησε' οἳ Ρ. 794. εἶτ᾽ ᾿Αχαιοὶ καὶ λάκωνες συνῴ- 
44. Δυωδεκρν, : µ τσδο κήσα». Τα] Μα 3 Ί. 3, νΠ, 17ο. (α1ες αατοπι 

-τας, αιἠρρα τν πόχεες] -«ἀΙά]πωηι εοπερπηπῖ Ἰαιά ἆθῦμο- Κέρος τι τῆς Ἱήέμφεωο Ἰποο]ϊςίε» Καρομεμφίτας βἀρε]]α- ὀογως 1 ὅγ, σοης ο ὑππυπι: ΨιάΙε ο Κείοξίμε, Ώ]ο- τος, 66ῖ ἵῃ Ῥοῤεμο νν 8: οἳ ῥλερὂ. θγ., ος, Ιζα- 
τὰ τὴν Ἑλλι θλι ἐ) ἡρρ ο ασάΊτυςς ὁ δὲ Απιομω- κ ο ο το κο μι οι ο. 
Οοηπιοάαπι {σᾶσης Ἡ Έπαφος, ν8υοοτ» τε Πόρο (ο) {τ. . ός. Ὁλκὸ τῶν γεῶν ΕαυτεπΏης }βήσ]α Μαυα)11Ηή3 ο 

πηπα «4είση. ΠΙΠ, Αη ο οδατηπηι Το ο. «40ος ἀἰλμεεβαμέαγ. ἸΜἷο Παυα]ία Έτη Ῥογ1ο, Ὀλκοὺά ὁ , ΣΤ. πο,σθες τον {ο ]μά. 1.εσ. ἆ (αἱ α κο 8δΙ. ο ὦ5. Πρὸς ῥᾳλάσσης. ὁ; (ον ὄνής παεοοτηπι αλ, ο. δυνάμεις Ρο [νά ΔΙΗΠ1 Ῥ. τοφο.. αΏδί ὄλκε- 
ΨεἨονβ.] Ίπ]αἰπὶβ ετοί κὠς, ε35 αἲτ» αὐς αά[ῑσίηῃε. ἸΝαμείσα 1η. το ὀλκοὶ τι 

.. ὃν 7 Ζο στ ὀξπητθθ 

ἴκοι; ἐ. Φερῥαπως οὔβουτς, οραίρε σμίδε 
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τ5ο 

τος ο” ο) Οἵκευίαπι  Ἰμαιοπας Ίπ. ἠευό Ῥαιο οἳ Οοποσαῖς ἠηίαί 
18ο ΠἩ τν στ ο Ὀ ο Τ 1 μαιαη». Βαῦμία ἂς παταητο ἁπία]α. γρμου. 

πηθάπι πθαήε Φιαϊεπ οδτεπἀεραπῖατ. Λί(Π6 ΗΝ δρ ω 5 / ων) .» ω 

τῶν γεῶν και τὰ ἐρίπια τῶ οἰχήμάτων το µέεχει εµευ πθι ο 

Ἴσαν. ως μό νυν τω 3 ἔσχε τὴν Αἰγυπίο, Άωπο. αίάεπι ἵπ πποάσα Ῥ/απιπή Πεμ 

Του δὲ χθησηρίν τοῦ ο) Αἰγύπ]ῳ τεολλὰ ἐπομνήσθην ο λπνιο ο τα μα" ας. 

δη" καὶ ὃ 9) λόγο περὶ αὐτου ὧρ ἀξίν εώτος ποσο» τμπι [ασῖαπι, περοῖς αιοά ἀἰσπιτα ερ Ἠ 
μας Ὅ γα χθήηριν " Τουτρ Το ο) Αἰγύπίφ» ἔσαζΟεῃΊπη οτασμ]απ Ἴος {Π ΛΕΡΥΡΙΟ; {46ΤΗΠΙ ον 

µε Λήτου» Ιρ, ο) πόλι δὲ µεγάλη δρυµένο» κα] 14ἴοΏς» ΡοΠέυπη 1 πηᾷρπα σρε, ΕΠΙ ον : 

τὸ Σεβωνυτικὸν καλεόµειω φόμα του Νείλε, ἄνα- εσι, απ {ρεπίις α τηε ποππατηπι δὲν ο, 

πλέοτι ἀπὸ Φαλάσσης ἄνω. εὔομα δὲ τῇ πέλι ταύ- ἴο. 34 οδΏυπη ΙΙ, αιοὰ ο η ο 

τὴ, ἆ ὕωι αὺ χοςκρώἐσι, Βωτὸ. ὡς λα] πρέσε- Ριάντ», 39. ἘλμΙΙ Άππιοα Γαροιηρυς, ο 

νά Ἐν ος µας ετμε τοπρίαπι ο5ι Αρο]μπς ΏιαΠΦΦΠΕΣ 
Ρ0 ειόμάσ-α] μοι. ἱρὸ δε έσι ο) τῇ Ῥετοι ταύτη Α-ζ δοι Ἱ]μα ἸιαἴοΠ», Ίπ. απο τοάὰμητας ογβοὰ 
πόλλωνος κα) ̓ Αβτέμιδος. καὶ ὃ Ύε γῤό τὴν Λητονός ἔππῃ ον λα μὰς πι απτοο δν 

ο) τῷ δι το χεήσ᾽ "ριο θε, αὐτός τετυ/; χώει ἑῶν μέ- αὰ απαἀταρίηῖα αυΡΙτοΓατη αἰθταά]ηεπι, ως 

γα» καὶ τὰ προπύλαια ἔχει ἐε ὕψος δέκοι ὀργυιέω, «ιά παβῖ εχ 9, απ 1η αΡετῖο οβηῖ , ιν 

τὸ δέ µὸι τῶι, Φανερῶν « θώύμα µέγισω παρεχόµθο ππο πΙσαςι]ο 1πΕΠΕ, «ης ο 0 η 

ον ο απο. ο 
λήθη ποποηµένο», ές τε, ύψος. καὶ 11ς μήκος" καὶ Ἐν ιστα Πος αμή]ήνει Ἠς σημα; αρα 
Σοιχος ἕκασος τούτοισι ἴσος" 6 τεσσεράκοτα πἩχεω «μολις εκ Πς οδὲ απδάταροβηπι ων. 

τετέων ἔκασ-ό ἐσι. τὸ δὲ ἃ κατασ΄ἔγασµα, τη ὁρο” ὀιήμς Ἰασυπατ Ῥτο ἴοξο Ἱππροβεάς ει αβδ 

φις, ἄλλος ἐπικέεται λίθος 3 έχων τ ν παρώροφίδα ]αρίς απαΓμΟἵ οΠΡΙΤΟΓΗΠΗ Ρετ οἵας Γωθσς , 

τετράπηχυ. Οὗτω μέν νυν ο )ήόο τῶ Φανερῶν µοι τῶῦρηιν. Τταφας 6οἵππα» 4πῶ οἶχσα κώμα 

περι τῶτο τὸ ἰρόν ἔφι ἱ ωύμαςότατο)' τῶν δὲ δωτέ- ο Ἡ ΡΑΕ νὰ ̓ αι νν ο 
. ς ) η 5 |ς Ῥιι - : 1ος” 

ο . ον ο ο ο της σσ ης, ; αμ νοσατατ ΟµεπιπΗς» 1π 1468 ΡΜ 4 

ον με ρμηταρο ορ ο . Εἰπάο ας ΓραΏἱο[ο Πτα Ῥτορίε Γεπρ]απα, αὐον 

γέται δὲ ὑπ Αἰγυπ]ίων | αὕτη Ἡ σος εἶναι πλωτή, 
αλ πως 

ας -- 

τέθγπα δὲ ἀχούων εἰ ῄῆσος ἀληθέως ἐσὶ πλωτή ἐν δὴ ἆἱ, πεις πιοῖαα: Γεὰ Ίος απάτε αἀπιας 
ὢν ταύτῃ νός τε Απόλλωνος μέγας ἔνο καὶ θωμοὶ {μπα, { αμ νετ εδι ἀπ[υ]α ηπίαΠ, μα 

τριφάσιοι ἐιδρύαται. Ὦ ἐμπεφύκασι σἳ, ἐν ο] Φοίν ἱρίτητ κ μρΙμς αν νμὴ λα αρ 

καν ουχνὶ, καὶ ἄλλα ἀθήμα, καὶ καρπαφόφα καὶ βίος ολα ο ος ία ρα 
αφορα, πολλά. λόγον δὲ ο τώδε ἐπιλέγοτεό 0) Αιγύ-5ρμΕµρτα, Ρατ Ποι]]ες ΑΤΡΟΙ65. -.σατ αἱ- 

9 Ὀ, εφ ω / / ν : πω μα .. ῇ - 

τοι, Φφαδὶ εἶναι) αὐτὴν πλωτήν' ὡς ὢ τὴ Μήσῳ ταῦ. επι ϱἩ πβιαας Πε, πο ΔΕΡΥΡΟ, Πο Τη εκ. ἐήσή περοτερο πλωτῇ» Λητώ, έβσα, τῶν ὀκ]ὼ πεπα τοάάυπε: 4ποά 1Π ας Ἱπ[α]α ος 

ἂν τᾶν πρώτων γενμένων, οἰκέωσα δὲ ἐν Βωτοῖ πό- παιαηίε» 1ΑΙΟΠΑ» αμῶ ἐκ οξτο ὨΟν η 3 ἵνα δὴ οἱ τὸ χρ ης ἡριον τΏτὸ ἐσι  Απόλλωνὰ ρα», απ ΡΤΙΤΠΑ ϱΣΕΙςΙΨΩΕ » παπα 6» ης 

παρὰ Ἴσιος παρακαταθήώη δεξαµέφι, δήσωσε κατα. - η ης υΡ1 που εἶπς οτασμπῃ εδ. ο 

πιω ὀζήμυος ὁ Τυφὼν ἐπλλθε, έλων ἐξευρέώ τᾶς 53Ρ σ λεοι αμήν οιο τρῶος» ΤΥρΙΟΙ 
Οδ, τν δι λνόλωιά- δὲν υαρ ρτέρο Ἐν η ορον ρε ο Πμο Ὄσίριο τον παιδα, λλ θέ καὶ ΑΡΤΗΜΗ οπππία Ἱπάαρανς πῖ Ομτῖς βμμπι ἱπγεβμή 
Διονύση καὶ Ἴσιος λέγεσι εἶναι παϊδας' 3 Λητᾶν δὲν Ἀλνοπί[οι, ο Αροϊμες ος Ῥϊαμαπι ῑὐβί 
τθοφὸν αὐτοῖσι καὶ σώτερω γωέσθα, Αἰγυπ]ισὶ δὲδ Ῥασολὶ ος Ιᾶΐς ἤδετος οο[ε; Ἰωτουαι να, 
Απεόλλων τς Ὥρος. Δημήτηρ «δὲ, σι: ἼΑρτε-. πμαῖσεπι Ποτιπι ς [ετναϊτίοεπι, ΄ Εῖ ας 
μι δε, Ῥάβασ, ἐκ. τήτη δὲ πᾶ λόγα κα εδ. αωϊάεα ΛΕαγρίίαςο Ότις, Οστος πιο 
9ὐρ ἄλλη, Αἰσχύλος ο Ἡ Ἑὐφορίωνος Ἡραασε τὸ «ίαπα νεΤο ἠρα[ᾳ5,. ΆΑταπε εκ πας η 

ο υυ- - υ- υ-υ κ ο ο ο ση 
.Ἱ, ὅ τμ 

Φθι ο ως νο υψά 
αν δ.οδρ : : ΑΦ 

- ἄγεῦ.» σεἴοτ ἔσφε Δι. ὃ Ώσβι {γοῦ. ο Τῶτο τὸ ἐν ο απ. Ρανής. Ά. ουπα Τά. τὸ ΠΟΠ εια 
ἵπ Η. Γα. «4. ἆ Ὅπου «4γοῤ. ή, μπι ὀνόμασαι }7 ρα ται τς ο πμ, ἃ ο Μι ρω 

νε. Γ Άδορ ργπεροβίίο 7 πο. ϱ αγ, ἵη οεϊθτίς πεσσαρώκοντα οΟΠΙΓΑΙΠΟΚΕΠΙΣ «οί; (οπου, πως 
ὃ Ἠπρα Πήπο Ρο]μα να, 199. {απίπι ἐπικέετοι. 441. δε. Βοτύ. Ἆ. 6, οετει ἐπίκειται ποβ]εζτα ἀῑαΙεξτου . 
πῶβοροῦ. “γοῦ. } Αγοῦι, θωμωςότωτον «1. Ἰ. Ῥα/ς θωυμαςότερον 4. αι 46, -ᾱ- οι πζλευμένη «4 η 

Ε εἳ Βηβαδ.Ἱα Οάγα[ Ρι Ιό44- Βη,ς. Ῥοβσοτίης οἶαπι 04. πε «νά. » 3] καλεοµένη. { Ἐίναωι ήά ο 
Πο σοι. -ἴνλ. Σς 4γοδι νι Ἴδου 4γοῦ, 1). : η 1η, «4οῦ- ἐμπεφύοσι» ἴπ Φοίν. τε πυχρ!.. 4 ος αν 
2 Αγοζν πιατρο θἱορῦ., ποριδε'«{4. οἳ αἲι,.ῥ Ταύτην Ἅγονι ὃς ΠΙΟΧ. οἰκεούσῃ Ίοςῦ οὖν οὔσᾳ 1ά.  Ὅτε η 
-γοῦ. 7Η. 49ῇ, Ῥρεί Σ {γοῤ.. Οσίρίδος πιαίς ΔΙ]. Οαδθ (Θαµαπεως οχεοῦρείε «4/δεμαφο», 168ρ.0.οµ, 4 

ρωσ. νοσο, Λητώ 4. ραι/. 4ἷλς οτω δ)ορῦ-Μδομακαν. 2 "Ωρας Ατοῦν }ή, αθουτάο, -ν Ἐνθε 
βίονος “γε. 7. ο ας πς τες ΜΗ 

ο] 

4 μή ᾽ 

ν κ 
ς 

το οκ κο ια ο οἳ μα ἳ δη” 
ᾖσπτες {Πέ αἆ ηᾶνος εαμοπάας. 9ε]ιοῖ. Τομοάής πν εκεΙίθης. (ερημίη ΠΠΕΠΤΗ πίᾳυο []ροπέσεης αριά ε8 
ο. ϱἳ ὀλκοὶ, ὄρανώ εἶσι. οἷς αἱ νἼες ἕλκοται Ταπα πανα- 4επα, απ φὖθο 0.91, ΟΠαπηπής, Ίοπρο ἀϊναι μη 
118: Πο οδίης ὀλκοὺςς νκυσάθμους» τὼς ἕλξειο τῶν πλθίων, Ε5ἱ. π{μ]ης ᾳ ας πησατς Πἰογράοέης, ΒηΙαΠΙςΣ 

δμίάαν Ῥαμα» {οχηβίο Που εχΊοσο. ο αν ΙΡ ος µεγώλας σφόδρα, ἀπίτ Τεορύγαως κος ᾱ, Ἐν παρωροφίδω τετρόσήκχυν] ΦῬοῤμα τ. δτ. τὸ με ΒΙΠΕ. 1ν, 15. θἶαπη Ῥτορε ΟΤοΠοπιοπηπι ΒοεοὮ Ιώ 

Ξ28ὺ ποῦ ὁρόλου κα) πρῦ αέφους» παρωροφίς οῖό 46- Ἡα]ίας: Ίας δεπερα. 0. Ν οκ... Ιον 2Η 
ὃυ τοῦ ὀρόφου καὶ τοῦ σέγους ” πας ο ο ἀταμας ποηπι]]ας δέπερα» Ο. ἴναῖ, Πτο -5.» ΡΙές τ. 

άρια, 1 πη]ς /ζαήσεποι σοπρτῖε. ΛΝΙΠ 1ὔεττο, νἴ- ές ἩΗ. ΊΝαε, τς 95. θµο ΠΠ 1αὐρομί νοιῦᾶ 1ος 
ἀστας Ῥτοιηϊηόπεῖαπι τοῦ κατσεγώσματος», Ενα φμοά 6. 4.ο, Ώ. ος «{ῤω(γ. . Ώου. τοξῖ ας[οταμῖ, . 

"ν, 

ρὰ τὸν ὄροφον ρομγ]σοῦατΣ», ἠπάΙσασθ. Ἠίμαπιοά! αἲἰ- ομἱομὲς Το]ορατήπι παπι. ολα 
ν” Ὀδα οκ μις Ιὰ άς., μονόλιθα, πο Ριαείενα 4. 99, πι. ος ί }) ἐν' αὐτῃ] Πορ] π ερ) ο ἁρι 

τοπ ἵῃ Ἡ ἂν, ρ. ττός. ποβΠο Νοβτο Ἡ 178. Ο5ἵΕΗ- πεφύασιν Τ. (μ1ε απ «4γοῦ. οἳ 14, ἐμπεφύασι Άπθςς, 

Νοῤβοη τὸν αἶσπι ΑΠ ῤγρίοτιπα ρα]εήπας α Πγἰά. {μ, τοπάα ρετρχίε, ρθμΙοῖε σεπαο, Ῥπίοτοπι ΤΙΠΕΠΣ 
θύμα ον. ο ο δε 187. ουσα ουγα  ἀείσηρίαο, πΙΙΠ «κά οἳ 4γείπεις (αρῥασοκ ποη {ρτενετ αν 

Β. βοοςὁ κα στον οἩΙ γεοορονίπα» ἀῑεξιπι αἰίας {Η1ἱ5, ποαις νοβεγτ., 193. 1. 91. σι ρωσ ηι 

εωις Ῥτοδωή α η ο ολευμένη] Γι) οἳ 4γοῦ. Ἔ» --Ἑ. Αἰσχύλος] Οόπεή βῆαπι Ὀδπαπη ἀῑκετοί) ή, 
ο οί. είς Θσίοο Ἱαιὰ ἀονιονας: Πάτα εδὲ εκ Ποῦ» ἵ ἀταπιαια ἄόρειάίίο, ρα. ΥΠ» Ῥ. τό . 
τομ αν ο, ος βρερύση, Άγαι Νοβρααν μήτμ "Άρτεμιν θυγατέρα εἶναι καὶ οὐ δοποῦς, ὅτα ας ρν 

Ἰποια 3ν Ιῇ4ο Ἰη[λαι ἀεροβά
 ας. 

ο 
βγρῖο Ροῦτις αρ. 1)ε οπαςπο πεπῃ αὐοά 1ο 

| 

/ 

ή 

2 Ἶ . Την Ἐμιο ε5ι; απ πια αὖ ΑΕΡΥΡΗΙ5 Επ Ἂ 

αὐτὸς μὺ ἔγωγεετε «λέμσω » ἔτε κυηθέισαν πα οἰδυν.ΟΟἼηῃατο. Ίδο ΤαπλεΠ εαΠΙ Ώεμε Ἰηπαπτεπ ΜΕ 
Δ 5 Δ . 



θες τς πο αν. 

ο 

ΗΕ ΗΜψΜΜαᾳωμΜμμμμμμιι ο... 

σα 

ο ο ---υυκ----. ο --- 
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µας 

΄“Ἡαπας 1ά6ο νετο Ππία]απη τεδἹτατη ες{Ε παϊση- 
15σἵεπι. Ἠαο απ]άεπι Πς αἴαπι. Ῥ{απιπάσμαφ 

Αποϊος αὖ Ρ(Απηπιλεὶσἶιο (οθαβα; απϊθε βΗΙής Νεεμὲ, 
Ῥορ ο ἸΝ1ο ἵη ἄπιωππι Απαὐίσυπη. ΕΝ ΤΕΕΚΡΕς τε {, τδί 
ον .. οκ ας ο κ ἤ ο ης οόν 9 ον 3 1 / ο. Ν μών δω, ον. ς ἰκλαών {δν ἂν ταριΠτ ἆποά ἀϊσαπα: ες [οἰάς οπαπ]απΏ ααῖ ροῦ- ἐγω Θράσων μᾶνο δι 4 ποητέω τὸν πρόγομκξ- 
τῷ απτεσεκίετηητ, {εσοτῖτ Ὀϊαπαπα Οστειῖς Ἡ- 

γετο ἀπ ΑΒρβγριο αιατποτ 6 αιϊπαπαρῖπτα 
Ἱερηαν!ταππος: Ῥετ αποταπῃ ππὰεωΙβίητα πηᾶ- 
ξηαπι ὈυτΙῶ πτθεπι ουβάεῃς ορρισηανῖε, ἀἆσ- 

. : 3 Ν 

1Ο)ῶ. ἐποίήσε γὰρ 
ον τὰ Ν 08 ΩΜΟ μα π 

τν δε νήσο διὰ τουτο γ9έσ ἅ] πλῶώτήη. ταυτα 9 
ς ο κας οκ οι ἑτώ λέγεσι, Ψαμμίτιχος δὲ εβασίλευσε Ἀιγύπ]ου 

2, ͵ ο” ολ. ες τς : 

τέσσερα κο πώτηχκοτα ἔτεα' τῶν τὰ ενός Φέοτὰ τριὸ 
; ον / : Νας ο ΑΝ 
ὄχοτα» Ὁ᾿ Αζωτο» της Συρίης μεγάλην όλ, “ρόδα 

᾿Αρτεμν εἶναι θυγατέρ Δήμητροσι 
ο Χ .. 

ὴ : ο” , » /. ε- δ } εξοιλε᾽ ἀὐτη δὲ ἡ πες σερπ. Πας ε5ι Άτοϊῖος, απ ἀἰπεϊδβ-Ι5χατήµεος επολίόρκεε, 5 ε5 τὸ εζει . 

ΓΠπαϊτ ορβάϊοπεπη. Ῥβπιπητϊσβί βας, αι ετ 
τερησπη ΑΕργριὶ {π[οερῖς. εχῆΠι νΝΕεςνς, 
αυ] Γοδίαπι ἵω τυτατα πΊατε {εοπίσπι ΡΕΓΙηΠ5 
αρογες[ᾳς Θεῖ, οαπι στίς Ῥετίος [εουπάο 

ἀῑεταπα πανἰρατιοπί5» Ιαηταδθμίς, τπτ ῥρετ 6απι 
ἀπ ρορίεητ Απια] αρὶ ΤΓΙΓΕΠΗΘΡ. 
1 Παπο.ε Νο ἀεάπξία εκτ, ραβίο {πρτα Βα- 
Ῥαΐαπ “σρεπη,  Ίπχτα ορρίἀπῖα Αγαθῑς Ῥατα- 
ΤΠοΠ «ἀθάποϊιτ Ῥετίπεης 1Π Τπατο ΤΙΡΓΙΠΑ, 

. . ͵ . : ᾱ. 5 λ ως ) / Ἱ «α Άη ΊΠεος οπηπος Ἰσδος; πας πονίπηια, [α- "Αζωτος ἁπασέωι πολίων ἐπὶ πλεισον χρόνου ἃ σον 
) π ” ς ου. ο ν ώ κ... . πω 

Ἀιθρχευμένη ἀντέσχε, τῶι ἡμές ἴδμο, Χαμμιτίχε 
ο . } / ὄ. , 

δὲ Νεκὼς παὶο ἐγένετο, καὶ ἐβασίλευσε Αἰγύπῆν . ὃν 
τῇ διώρυχι ἐπχείρησε πρῶτος τῇ ἐς τὴν Ερυθρν »)ά” 
λα Φερώση" Ἔλν Δαρεῖος ὃ Πέρσης δεύτερα; διώρυ- Ἴοσο ἀερτεεῇε» Ἰοηριειδμαίς, απἰάεπι απαιιος2Ολάσσαν Φερεση" Την Δαρει κ νο ας πα οοο 

| ε της Ὁ μηκος μεν ἔσΊ σπ'λόος περα ασ ένα” 
εθὶ  ὴ ο. / ον κ ος 

Άάσα απ. ρος δὲ ὠρύχθη, ώστε τρύρεας Φύο Ἕλέευ ομᾶ Ἐ ἐλασ- 
. 3 νο.) λ ο ο -ὁ ὕδ. 5 ο ὁ πρευµένας. Ίχ]αι δὲ απο τὰ Νείλε τὸ ὕδωρ ἐ9 αὐτήν, 

5 ο πο τα ἦχ]αι δὲ κατύπερθε ὀλίγον Ῥεβάφίος πόλιος παρὰ []εῦν 
ος. { / 3 ο.) ο) ωθρ)ὴ ολα ο ος ος ᾿ο5τΏµο την Ἀραθίη πόλη, εσέχει ὃε ἐο τη Εβυθθὴ {πιιασι Εοάτεπάϊ {Πππρεσπη ερῖ-α Ρ]απίΠς ΑΕ. ὸς ) ν/ κ Ἅε Ἀθμοκσαι πρυκα.. 5υρά Αταθίατη νετ[ις, οι Ριαπϊεῖοί {αρτα )λασσαν. ώρυκ]αι δε πρῶτον μεν τὰ πεδία τὰ Ἁιγυ- 

«οπΏριμς ει εχιεη/{ας Ρίορε Μεπαρ]ῖτ ποἩς, π]ίω τὰ προ ᾽Αραβήν ἔχοτα. ἔχεται δὲ κατύπέρθὲ 
- .. 43. - δα ον ἅ / λλ | Ἆ ./ να ο β ας 3 3 Μι . Ὅτα Ἰη 4πο Ἱαρίσίαίπα πας. ΄[ίπαπο Ίυπια Ἠαΐις Τ8 πεδίο Τὸ κατὰ Μέμφυ τεῦοι ὃρο», ὃ ὁν τῷ αἱ λἰ- ΤΩΟΏΤΙ Ταάϊες ἀπδία εσῖ {οδία αὓ οςσϊἀεηῖο θοτομίαι ἔγεισι, 
οπ]θηϊεπι νετ[ας Ίοησο τταδέα: ει ἀεῖπᾶε ρεῖ-α 
Ώπει αἆ ἀϊνοτΏία, αὐῶ αὓ πιοπῖο αἆ Π16- 

τὰ ὧν δὴ ἔρεος τήτε παρὰ τὸν Ἱ ὑπωξ 
ορέη, Ἰ]αι ἡ διωρυξ ἀπ ἐσπ-έρης μιακβὴ περὸς ν ων 

: ” νο )- 1. ὃν ιά : {4 τς ν ολο τν ον 

4] νώς ο98ἱ Επειτα, τείνει ἐς δασφάγας Ἰς, Φερουσα ἀπὸ τού πθίεπι ες νεπταα ααπαπι ἔονι ἵπ βπαπι ος » φερ 
οὔρεο «πρὸς µεσαμβρήν τε καὶ γότον ἄνεμον, ἓε τὸν 

α Πομβέο» λεγομένων -ἄνοῦ. }. ο ὑα]ία, ὃ Ἔξωτὸ «4νοῦ. οι Μήοχι ο Ἐν ὃ4νοδ. ) οωῤῤος, θε ή) 
ἆ ρα : σα ὃς ος Ἰη]σο” τηΠΙ Ῥαμμητ. Ιάεπι: οἶταε Φμῤᾳφό 
μὸο ἔειι 

ο. πα µεσημβρι» Υυ]βο Φερούσας» οἱ «ει, 

πτίων τὸν λόγον, Αἰσχύλος ο ρα ὁ Εὐφδρίωνος τοὺς Ελ: 
ληνς' μα ἀε[απιβρίο εκ {ογοοίο πιαιῖτο νιάδρατις 
{αλ]οπε]ήο Ῥάπίμ, πα, ο, 4.8. 4. Ὅμας ΡΙαεσεάμηϊ Ἠο- 
τοβόίθα ἀξ 1 Αοπα, ΠοοτοαΠα Διονύσου κοὶ Ἴσις Ἀροὶ- 
ης εε Ἰίαπαξ πμτίσε ας {δτναιηίσς ρέοΏαΗΤ ἴπ 52ο. 
Πές πἆ Οἱ 66ο .1.ΙΠΝ611.ς.18. πιοπάο[ς πῃρ {οΗρίας Παπ: μέν. οἳ ἑλαξρευμένας εΧ {εμεᾶϊ5 τεςερὶ» ᾖβαιδηί 1: Υοςες, Ἴσιος λέγουσι» ἵπ Ώας ἀθίοτπιαϊας Π1ητ ΗΣΙΟΔΟΣ 
ΔΕ ΤΟΥΣΕΙΝ πιαρίαπηίσυπῃ ΛητοῦνΊη τοῦσιν ἀοσεπενας{α: 
ο Ἄωπο Ισσμπα νἱάσσ ἀε[βρπαευπα 0 ομουῖὸς αυ 6η- 
Πτα λητὸ {ση οί πια]μῖτ 4 δΗ1 Λητοῦν. ᾖηβαιῦ. 3ὰ Οι 

ὃ πρι 
"1ο, Ἐποησε γὰρ "Άρτεμιν εἶναι ὅτο,Ἱ Οευς εε απῖ- 

Πιο Ῥαμ/αμίαε δε ο Βμείς, τς να, 37. ηε- πη]ηϊ πΟΗ αἀραγεδίς. Φαΐς νατο Ἠϊς απδίσα Πα » τὴν δὲ 
»ήσον διὼ τοῦτο----ΕΝΟΙΓΙΠΗ Γεπάσηξ: ο απά 4ε[ο2γ/1) , 3ἩἨ 
οου πα Ο], Θαμτυ Τναρίσο εγαης{οςϊδίε,  ῥτορίοτοα 
τὴν δὲ Δῆλον διὼ τοῦτο Φενέσθαι πλωτὴν», 1ά6οσιε ης 
γε({/α1ὴ 6ο ΠάΙ4ΙΕΠ1 οοἩ]βεπὰ μπι ροιτοπαϊε, Ία- 
Ῥμ]α εχ (α/Ηηιαοδ] Ἡγτηπο ἵπ Ώθ]ηπι αθυπάς ποῖα 6Ρί, 
Ἠμ]ς ἴΩπΙΕΗ Ίορο ποπ Ῥεπα αἀσοπιπιοδαία, Οοπηιᾶ- 
τὰς, αμσᾷ 4ὲ ΠυΙσητο Ἱπῃῆα ΟΠεπιπή Ῥοβίμπ] πιό 
{ποια αἁ[εταζαυΕ πλωτὴν επι δβ[ς Ώᾶαπι, οὐ πι Α- 
ο ΝΗ οἳ Πλίαπα Ἐγριιοπίς ἵῃ οὰ Ἱπάϊας νίωνσήι. Ῥση- 
ο ον ἐχ ο λς, Φμσὶ εἶναι αὐτὴν πλωτὴν., 6ἳ 3ΤΡΗΗΠΙ {σηπεηα, Ώοδργαί σι] Ῥονί Δήμωητ τ- 4θηῖα ΟΙ. Νοε] σοπβ]ίο ιζ(ζΠρε, ο ο 

ο το Ἑβρασίλευσε ------' τέσσερα κι) πεεντήκονταἸ Ἰεάϊε ἵ ΠΠΕΠΙΟΡΙΑΤΑ ασείσα οπή αάο, αὖα ων {1ο ποτε Ῥετηἰηχὶε Ὁ, αομ δρίς]έρ Ἆπς, Δδβρυρι. ο, 
πρ 6, Ἀνερας γατα δδία, ος ὰᾳ Ῥ[απιπιοβίσ]Ἰο., 96Υ- Ὠήρ» (γακητε Τε 1, 198. ἸΗσμ]ς ῥιοβίτα Ώιῃε, Νες 
ἐ Ε/αηΗΗΕΙοΡΗΗΙ οὐύίαιη {γε δὴ Δοἑαήεγε. ια ερ) Πήγασο ῥε)/ὀ/υέα!: Πρίμφό ΚΤΗΙ, οὐ αμίς )άδαγ6Ιῃ ΥΕΡΊ1Η1 ἠΠεύοατ/, Οὐήά τώπῃ Ῥοσιοῦ. Ἱκοσηί 
"μπστα Ῥος ηπΠΟΝ ταν. Ῥ]παπιεΗςἨας οῬΗε; ροευῖς στ- ξο, Ώ νατμῃ {ογοι ἁηΙΙς χι, δε ἀάοδηις απἱς Ογακη- Μοάσης αν ον. ̓ να {ραίο 4ΠΠΟΡΙΠΗ 18ἱ 4ςαΟΣΗΠ χρσί. / ΧνΠ, ϱ. Τ1δα., αμ ο λνὸ ἐγοάοίης οἳ ήγάδο Χντι, δν 

οὔεής, αἀβιπανΙξ, ἀθημαίσπι Ώαρενα αθϊαίοῃ. Ατ ἄ. : εν. ώς Ῥαέρομάδ: πιοτίΘιι Επι γς σοη. 

«Ῥεπα Ῥρυανίε, οσῃ 

μι αἡ Ῥω ας 8ΠΠΟ Ῥεγίοάί Πη]απας 197." ἃ ομῖης ορίτ απ αν νεος πάς απΠί {απε Ἶ ῥσς μμόῤμω στο ϱηηοίρί Ῥρος  άπη οἱεοίζου σὲ αἠδάγασ]ῃη [οχ. Ἐτ., 
οομίὰ δν πο σοπνΘΙηι ἁ πό Ῥας, 1.494 α,. ΑΠΠΟΥ{5ς ν ηριπι τοδηὶ αιἰπέμπῃ ἵη ΑΒργρευπη ασ: πια νετίξ» Ίος 68ε. Ῥ, Πῃ], 4188. αἨπο, Ἠὶ σαά Όνα- χατῖς ταση εχοτάΊαπι ο ροίαμας αΏΠϊ (θπις΄ Ο6ΏΕΗΙΗ εἳ οὔἷο» Πο {ηβοίαηιο ἆοδίο φιλο: αὔαις 16ρΏατε ἶς 

ϱ7. ἐλκδρευμένως η. πζ. Ῥμί. ὅὃ Ἐν ᾧ, ται μὲν ἔνεοι 7η Ανν ὁ Ἵλρρέην Ἡ 

Ἀδλε 

Ῥηρός, 0. Ῥϊ 1165. 
Πάαπ, Ἡ αν] (9, αγ, 

δν 

πΠΠΟ οἰήσᾶε[ὰ Ῥεμίοαί 4ο7ο. σο8ρῖξ, Ὁοπ[εάνεῃᾶ Ιπᾶδ 
εσῖ» πε Ὁψθχανος ας Ῥαπιππεβδ]νας γέρος 6 μέ ἄν, 
4ηπος νιάετε ε« νεπειαιὶ ῥοεαθεϊπς, [πωπο, αἳ οηή- 
πα(οΓί αη{ομ]τα.. Έβο Υεῖο ἐᾳ τὸ» ααοά ἵπ ἐς ὃ οτεῦτο 
αΌΠε» πο πιουν, αἴηὰς οκ {δγπιοηϊς Ἰπὰοίε πολιορκέύ» 

43 

ἀἰσίαπα {εσιες, 
21. Τῆς μήκος μὲν ἐςι] Βεπε Ί]ς». οὗ {6απεῃς δέ, Ἐςτ 

4ς ας [ορία Ο, 107. ος]αΙ)] [οποβιαδίπα., σνο ας 
ἃᾳ Όαι ΑγΙβοιε]ε τ. ΜεϊεοτοΙ.»Ὁ. 14. εἲ Ἴγαλοπε εἶπδ 1πῖ Ρ. 919. Ἑ, τὴν Καλυψὼ μοὶ τὴν Ἰὼ, Καλυψοῦν καὶ Ἰοῦν' Φε[οσιτ]άϊ νϊπάϊσπηεας. Ψἱ ἃ ος ΧνΠ. Ῥο οἳ πλείονες Ἴρυες γράφουσι: Ἠαδοτ Ἰοηίσομα κακεσοῦν ῑ- Ἴτογ. Ἰποσύεας Ἡαστος, Εῇργοάρη ὀῇ 7ο). 018 

Αοδίμς, εὐεςοῦν {ετῖρβι Ώο ος] έως. Τ “Ἠσῆι τοζοπίοης, 4ΠΡί 1, Ῥ. ό5. σοπβάθηεῖοτ , ο ὃν 
/αηδοπης ἀοδήσμιπε, ΊΝοβγο Ῥ]απίκβαιο αἀσαάῖε έρε 
ζογη5 Ἱ, 39. Ῥ]ήτα ἆθ ερτεβῖο Ίδτο Ὀρέτα, Πποᾷο ἵπ: 
εοπουδ/απα ππηβρίσε, αἴαπα 11, σηπιοητατής, Ἐοό 
βἀάοτε» Τετεπτα οεσαῇοΠε, ἀεῦσοο, {ο[ερῥιι ει]. 1, 
Υ» 9.Ρ. 947. Ἐματαοπί, αι ΑΌτα]απιο πκοτεπί ὁλ- 
ΤΠ] αὈθμχίε, Νεχαὼς «ὀρποπΊεὮ Ἰπάἰά]εία: αιιοά από 
ἆς αεοερεΓῖε» πδοῖτε πε ΕπίεΟΓ» Ῥίοῦα αἰἰοφμ σηα- 
τή, 6411 Τηάαςὶ {οριοτῖς ρετοταβοποια αμ] {οἷῖ- 
446 Ιαέχαπείας α’ριπ6ηία οοπρἰεδῖ, 3 

95. Ἑλοσρευμένας) Λάβιπιαϊ εὔίαπα ο βοιῦ. αὰ 1, τε 
Ρ. 1919: 934. Ὅτι καὶ ἐπὶ νεῶν ἐληυνομένων τὸ Ἑλασρεῖν 
λέγεται Ἡρόδοτος δήλοῖ ἐν τῷ» τριήρεις ἐλασρευμέναὸ. Ν]η]- 
το Πεφεπῖ 5 οἶίσα {οσπιαπα Ίδταπι 1Ώ Ποσίς νδίθεηπη Ίς: 
έναια, απάπι α ποὺίς, πιοπίταπε ἀϊνειία (ταπππαύσο- 
τησ Ιητειρτοίαππεη(α. εκ υ{1 πια] Ηρ]οί νου ἐλαύνει 
αἴηιε οπἱρίαε {πεῖ]ς Πα ταπάα,  -- ΥΑΤΟΚΕΝ; 
«38. Τὸ κατὼ Μέμφιν τεῖνον ὄροο]. Δάπιοίλια Ἰί5 πἹθ- 
ἀἰσαΙπ ο {Κοἱεξἰο ΠπΑΠΗΠΗς τὸ παρὰ Μέμφιν τεῖνον Ίο» 
Λη ΛΥΑΡΙΕΠάΕΗΣ» αἲῖ τὸ κι Μ. ςεῖνον., σηριεας ὄριά 
Π{επιῤῥίηὴ ΗΙΟΗς ΒΟῖρτοι ἁερτοσαταν. ΝΜία]αῖε τν δι 
Ίιος ἆθ ας τεῖνον ον τὴν ἜἘρυθρὴν -----" ἐν τῷ αἱ ληήντὸ" 
μίδιν πα Πίο: μαι Ο, 176. ἐκ τῶν κατὸ Μέρφι ἐρυσέων 
Ἀιθοτομιέων. ΙΟΣ αχ ο ΐς οσα Ἰρηκθμεπι ΦσπΑῖν 
Ίναπι «ἰυογηίᾳ Ώνο διωσφάγες ἃ ο Ἰπᾶ]σαίο. πας ανν 
Ἠ ον οψεηρατ, {6 ρα {οδία. «Ό εο Ἡπ ποπάίοια εἳ 
ἵημπη ΑτρὈϊοιτη ἔργοπ», Ίδπι Αχαδίας Όεοο Πάτούμον 
Ῥϊαειοτῖτα α δ/ερῦ. Ὠγα. ποι 65» εβάεπι», Ἡϊ τς ος 
αἱ ά ατρίπαπτάς, ας ΕΗΡ ΒΗῤο. Ὃ ας πο 
Ομ Πππρᾳ μας αμ]άσπι Ἡρώων πόλις, ἐἳ ΘΟΡΙΟΣΗΙΛ1ΟΙΠΙΟΠΕ 

Ὠεδάχ ερ (νο πεβωω εωπι ἀείπάα {αση: πυησ αρα, ος 

εκιίπιο (πας Ἐν ο άο αἀομσαστ]τ »Ώμ]]α τη] μὶ ἆά: 
ῬϊταΠο ος, αιήπ Ἠδεοβοῖοα ἀἰΏηβΙεηάα (η: ὀλίγον --- 
πύόλιος' σαρὸ Ἠάτουμον ---'Σόλἠ; ἐσέχει ἐς τὴν -----, ΟεπιΘ 
αἆ Ῥατυπαυίή {οβ/ὰ ππυ1 Αταθίσο 1ήπσαραίΗχ,, Ίοηρο 38 
υχδε Βαραφε {οἰμπόταπα, Εί5 8 μτειη δὲ ῇ ἀθ[οσος, ἑᾳμΐ: 
ἀθπι ΠΟΠ {ενοςατεπῃ. « ο. 

ὦ 58 46. Ἐπὶ 



πθο Ἡ ς Ε Ῥ ο Ὡ ο Τ ϊ (σοφία ζορᾖς Νσζο, εις Παοζεδίος βἰῑας Ῥ{απήπαἶδε 6ο. ο 
{ατα ᾱὲ Οἰαρὴς Εἰεουπα, 

κόλπο τὸν ̓Αράβίο, τῇ δὴ ἐλάχισόν ἔσι καὶ συύτο- Δταρίευπι, Οσα {απθ ΡτονΙκβπας ετ ΠΙαΚΗΠΕ 
μῶτατον ἕκ, τη Βορηῆμ αλάσσης ὑπερβήναι ἐς τὸν - εοπιρεηαΙατ5 εδι ἃ ΤΠΑΠΙ Γεριεηττίοπα]! Ὃ ον 

τή τα] Ἐρυθρη 3 «ὴν αὐτὸν ταύτην καλεομένην,99 05 44 ο αι 1άεπι ο ος ας νο μι 
"απο τ Κασίη οὔρεος τοῦ οὐρίζωτος Αἴγυπ]ό τε Ὅι ος Ἐν αν τν ον. Ισ ᾳ ο. ο μ πμ 
κ. 5) ο 3 ν τα η αι / ή ν Ν ος αυς 15ΙΕΤΠΙΙΠΑΙ 9 ἀ 18 τας μΠῖ 1Π μα 

η απο ΤΕτ8 εἰσι σ΄ἀθιοι Χλιε το Αράτ οηπι Ππαπι. Έτ]ιος ααϊάεπι Ρεν ]βπιαπι ΕδΕ: 
:οϊ βιο Χ9λΙΠΟΥ, τα κ σοι ή δε διώρυξ ΄ νετιπι [ο9ῇα πηυ]το Ιοηρίος,, {οἶ]]σοι ααπϊο 

πΌλλῷῳ. µακροτέρη» ὅσῳ σκολιωτέρη ἐφί' τὴν ἐπὶ Νε- οθῖ πιασὶς ἱπῇῃοχα. . ἵπ αὖα Εοάϊεπάα 198 Τε: 
χῷ βασιλήος 5 ὀρύσσοντές Αἰγυπίων ἁππώλογτοδυάδεκάλορε ΊΝεςο οβπεωπα. νἰαϊπε πη]μα ΑΕβγρΙα: 
μυριάδες, Νεκώς μέ »υν μεταξὺ ὀρύσσων ἐπαύσατο, ΤΗΙΏ Ῥεπεταηε,  Ίπαιε εἶπς πιεᾶῖο ορετε α 

ο πα ο ο τν “προεργάζεσθαι. βαρβάρης δε πάντας οἱ Αἰγύπτιοι μ ια ος αν κ ολο ος νι ον 
καλέβαι με ϐ ια σφι οµογλὠσσ8». Παυσάμεος ΤΗΠΩ Ππριια ΙΓ ΗΠΙ. θυρετ/οᾶσηθ {τασυὲ 4142 

δε τής διώρυγος ὁ Μεχὼς, ετράπέτο πτρὸς σρατηΐας” 3 5βιοἶεπὰα {ορία Νεσο5, α πη]τατες εχρεάς 
σοω ο Ἐ / . τν Ν 5 ἡ ἡ , Ἰ ν ο ϕ ο ἴ 

τὴ Τοιηρς» αἱ μῶ» επι τῇ Βορήήῃ «αλάσδη ἐποίθη- τἶοπες {5 οοπγθμῖ; αἳ Ώᾶνες Ρε] πε ραή. 
, 

ς 3 3 να) ο 2 » . " . ΄ ΄ ὴ 

σαν, αἱ σἱ ο) τῷ ᾿Αραβίῳ κόλπῳ, ἐπὶ τῇ Ερυθρῇ αἲ ππᾶτε Γεριοπίσίοπα]ε, Ῥατεῖπα 1η πι Αα1ά 
η . 

/ ου 
1 : ὁ »αλάσση ἕ τῶι ἔτι οἱ ὀλκοὶ ἐπίδηλοι, χαὶ ταύτησί ίσο ς ΤΗΡΓ αν .- ἑπεςσα ( 

Ὃ αν ον νι) ο , , : μη τε εχθατὸ ο) τῷ δέωτι' καὶ 6 Σύροισι πέζῃ ὁ Νεκώς. Τη ἁάμας γε[Ηρία παναΙΙΗπι να ΔΙ 
σύἁβαλων οὗ λα ζλω εσεις ολῳ μά ουδΙ ορ {πῑε, τες» ας τετ κ. ἀ τς ον Ἀλαγσόλῳ οὐίκησε' µετά ε Τὴν μα χηνιο ος «οηρτεδ{ις Ίψεσος οπι οΥτῖς 1Ώ Μ. β Και ελα όλη της Ἄυριρ εβσαν ο οἳ ἐλε. 94 :ᾖοιο, νὶέζοτα Ροῦτι» 6δε, εἲ ροδῖ ΡΓΦΗ ὦ 
χι Φε εσθητι ἐτυχέ ταυτα κατεργασάµθος, αὐένηιε (αἀγα, ππαρπα θΥτίς α1με, Ὑεσιεπι αμἴεῶν / .5 ὴ « Φ.Ἡ 9 . αγά ἷ Τ] Ἴ ι 1ῷ Απόλλων, πέµψας | ἐς Βραγχίδας τὰς Μιλη- π απα 1 Ῥετερίί»- Αροιπί ἀῑσανίε, εἰ ον 
σι. μετὰ δὲ, ἐχκαίδεχα ἔτια Κ τὰ πάντα ἄρξας» Ῥιαποβ]άαν ο μω πηῃε,. Ῥοδί μὴ 
τελωτῷ» τῷ παιδὶ άμμι παραδοὺς τὸν ἀρχήν, Ε-δδ{εζμν εμας ΜΕΡΑ ΠΟΙΟ ΤΡ νι | 
σεὶ τᾶτο ] δὴ τὸν Ψάμμυ βασιλεύυτα Αἰγύπη ἀπ- 3915 ἀεεξσῆς» ἴπαά1το ΙΠΙΡΕΤΙΟ ΡΡΑΜΜΙ νο π μ τα ΑΙγ Δά οι ἵη ΑΕσΥΡῖο τορπαηίοπη, πιποῦ 4δ' | 2 . «. τη / ”/ ! / ὁ . 

κ ἡ θέ δι αμ) ες ἄγ[ε λοι, αὐχέωτες θικαδ- μπι Ῥ]εοτηπι αὔνεπεπαπε, Ἰαέέαπεος {π.0" 
᾿ . /’ 3 κς . . . . . ὅπ, ϱ. 

ολ να τιθέναι τὸν οὗ Ολυμπ ἄγω- Ἱγπρία ΙαΠεβπια ας Ῥη]ομεπήηε Πίος 1 Ἱ 
νι ' - ον : αν ὠ ου ͵ 

σα παντων ἀνθρωπων" χα δυχέουτες παρά ταυτα ὃ ἴα]ες οΟπΙΠΘς ΡΤΟΡΟΠΙ 6ΕΤΙΑΠΙΕΠ » αἴα. υ ς 
-- λ Δ 3 . 3 3 Ξ ὀ ΄ . . ο... 

«ν τοὺς σοφωτάτης ἀνθρώπων Αἰγυπ]ίες δὲν ἐπεξευ-όο[µπιατεπὶ πε ΑΕΡΥΡΙΙος απ]ἀεπα ΠΟΠΙΙΠΗΙ 
ο ο οὐ ϱ) ν . " ν - ας ; ώ ἔ ͵ 1 ͵ . 1) 

Ρὺ. ως δὲ απικόμεοι ἐς τὴν Αἴγυπ]ου οἱ Ἠλέμοι ἔλε- αι ο κνμιοε αἴημίά πἶεα. Ἴῶς Ἡνεα ον 
ω ος . μεσο ν ειΠί γο τῶ εἴεκα ἀπίκωτο, οθαῦτα ὁ βασιλεὺς ἴτος Ἠδί 1η ΑΕΡΥΡΙΙΠΙ νεπ]επῖες 63 Ελ : Ίσα ΤΕΧ. λές υπῇί στ μμ ω. «4ποτη ριαϊα νεπείαπε, 1Ρὶ εαπι 1 

ο κκκΜέται οκιχσπιων, τους Ασρις μαι σοι ο βμφοδασ]ν εκ ΑΕργριϊς οο5, ἀἱ ΓΡΙΕΠΗΣΥ 
τατοες, συνελθόντες δὲ οἱ Αἰγύπιοι 5 ἐπυνθώνοντο τω {Ππῃ Παροτοπ{Ιτ. Ου] αππῖ, εοηνεπί ΕΠ» 

Ἠλείων 5 ο... ο τὰ κι, σφεαθόσοι Έ]εον αιΦ15[εηῖ οἵηπία σοπιπιεπιοΙαΠἴ65) αι 

0Ι0Ν περι Του αγώνα, | οσπηγησαμµε)οι δὲ τὰ σοαγτο, ραῖ. εταῖ 8Ρ 1ρῇ5 Ποτ] 1Π οἀοπάθ εεττ ο. 
”’ 

εράν .. .. 
ο 43 

τα 
’ Ἴ λ 

ια 
΄ 

--ᾱ Ώε[απε ἆμο Ίαθό «νε. ὖ ΜΗ. «40. Ῥαε[. «40. 7 ος )ερύ., {μι ὦπὸ ώς. Ίο ὁρίζτο πι 
Ζτμά, εἴἶαπι Εμβαίῥ. ἵπ Ὠἱομὴ/: ν. 96ο.» {ρτεῖα Ἰοπῖσα {ρεοίό, η ΙΑ Ὃ να νο 
«44ο οεῖε. ἆ Ἠ. «{9ζ, Ῥα/. 7 μή, Ζα)ζα, 1 προσεργ., Ἰπαἱθ. γἱἀ, ὤλοπου. :ε Ιάσπι οτι «4οῦ.» σφίσ 
εμας µή σφι» 1ενΙ ἀἰδεηπηπο. { . «49. Βαε/., νι]ρο ὧν. {αΕἴπα εἰσ). δῇλοι «4γεῦ. 7, ϱ Συμοσι. Ἡρ 
ὃ Ἰζάλυτις οκ Ἠου ἰοσο ι/ερύ. Αγ5.; Ππηλτιάο Πττοτατηπι Δ εἳ «Λ. ειγοίεπι ρτοβοπιήτ, ὁ ρα ϱ. ή 
πετ. ντα, ακίορβε. -ᾱ Ώεβιανάσου]ης 4ο)... { Οπής Ιάειη οἲ 2μά.. - ή Ἠλείων ἄνφελοι. Π. 4. ο 

{-- «γεζ. Βαγίς. δ., αΏϊ δε ἄνγελοι 6ΗΠΙ «ο. οἳ [οτιαβίο. τοὔβιβ» απιαξ αλίπι Ἠυπο ῬἱεοΠαδΙΗΠΑ 
το 9ο. Εξ 141. , Ὢ Μάλια «γε... ο Ἔκει Πάσπι, ο ος. πα 

’ 
- 
” 

. 
ο 

Ν΄ Μα, , ο 
Φ---- 4 . - ώς 

-:46: Ἐπὶ τῇ Βορηήῃ θαλάσση] Ἰη(Ηιικῖε εἴτθῃιος, Ἱῃ Πο Ἠϊπο ἄῑσμεας' ίσια. αριᾶ ΕΠογοπ ΛΑ ὃν 
Εοριοπηίομοῖς οαΜβταῖς πάτο, Ένα Ὀσοληιπι Ολο. πριμ, μία ἠ] κὐρν «ὐῤναρὰς εἰσπεῶτ, 
ας Εα6Ι Ἐρυθρὴ Ίος Ίοῦο ῥάλωσσα, ἃσ ὀμβοίαπε Ἄνγή, {1ο νοσαδηἱο., Παπαῖο Ιαθά5, [αάβοσθο 1”. 
ροτ/ή Που Ὁ, 158,, ΠΗη ην, 45. Ἠ0ἱ πιεποταπά!Ι ΛΕΡΥΡΙο Πιη]ήπιοᾶίς ἀοιεκαρῖ]ες, οοπρίεχί, τορίς Ἰαίης οἴσοα οἵηΠΕΠ ᾿Αβΐσαπι ἵα Ἡδιομ]ευπι ος ἀῑία, “υπο Ε. Κοσιά Ῥα]αοσε, Ἱ,, τα. Ῥ. 8οή- εἳ {0 
ζαπαΕΓΤΠΑΤΟ π]ο(ΠτασγαΠειπ, ῄνο Ῥογ θα], πανἰσαπάϊι- Ῥογίκυμῆ, οἩῖ Ἱπ απἠδιδάαπι ἀἰς[σπισηες, Οὔ ἄἴππι,: Ομος απέοπῃ {ῃ ἀιλορις Οι, οἳ ὀλκοί ἔἶσι Σὔλος, ΄Ἄξρυρι. 6. 98: Ῥ. 471. μορεααδιπο ο 
ΡΤΟ 1Ηδίο Ροῖερ Ῥηαί, πο ἡ τοσα, Κάδυτι πόλη τῆς Συρῄης]. Κοουσίς ατ]ς τα. ὄν 
αῤρν Μαγδόλῳ ἐησε] Ἠπε ἂά αχῦο ααπά «ῑς- Πας ἄϊνεηα, {50 οἴπο αππρηαιάποπι [νο [άππι οκαμς. Ῥυίαβοπυπῃ ααείῃς 9 ΟΠισΠ ταξῖο» πο πΙΠ]] Πποησστής, 85, νιάτα, «Ἠεγοασίης α]απι Π νοἰα]κίεε, αά τα 0: 

εχρορίιται. Ῥαποῖς ἄοβαησαγ, θήπε ἀοξηκβπηὶ Ἠσαι: ἴαο Ὡρηϊβεαίοπε ὑπαπε {εετενίείει. Ου Οµωή” 
Πε», αὐίδις ἠζᾳσζο]ις οἳ δ5ε, αἴαπῃ χα, ΜΙ, Ῥ. ιο εδώ» 4ΜοΠΗπῃ Ίεςο» νΙεῖο Ίοία ϱὔγσηίο, π. λα 2411 ΙΠΠΕΤΑΣ, Ῥ. 1ζΤ, Ῥο]η[ο Το]μποῖε. Οοηνοπίε Πο-. 99. Ῥορειανξ, εδίε μον ἵπ οὐῖς Ο1, ία 
ποπ, «ΟΠΡΊΊΕΤΕ εἳ βτας νἱᾷσιωγ. Ἐδο νειο Βιάϊοβις [ορέων οἳ (σήζως» αἱ Ιά απίπηπ ποῇ φἀνοπιουαίν 
εοπΠάετατάπῃ να]]σῃι » ἵάροπι 62η] οκ ΕΙεγοομί ΒΠϊτίο-. Ίνατα Επι ορ/παμ{Η} Ἱᾳδυτι ῥΓΙΗ0 νο εσίονη θρπνον 
πε Ἡ, 6. Ἡ1, 5, Ἀβρνρῃ βισίς: ἵα απαιη 8γτον {ε. 261.  ἄε]πάε (εγεδοεοῦῃ ἆ οἶσάο, οἩ ρτοβίοπιΣ2 
αιμέυπα τς [πεήπε, Ίος τορα, αἀθο ορίου» εξ πΙΠζη- ἂν τ υδί περανειῖς, Τη [ροπρίαπι υ]εο αβηρε, 196 
τοις εορῇς Πογοῃία, ροποϊτα»ίο» ογεάϊτα ἀβίοΙε Ἡτ: ἂς ΠΠρίείοπε 6). Ῥόψω, οπλο ΟμηοεπιήδσΏαπη ΡΗπΙΣ. 
Ῥίαε(ετΏπι ὔπα οτα θγηαο ππαπ ήτα αά ΑΖοζώη υἱτα- ἴεππροΠδής Κιρήσιῳ οἳ Ἰίρκησον Ποιηπαξ» ας να. κ εἴης' βιστῖε Ἱη ἀίοπα, Ποπα πατταζηῃ Ὁ, 17. Κίρκυτι οἳ Κέρκυτῳ, οἳ Ὀπάσπι ΚΚάδυτιν ποσ]ἰσεπι αλ 4θοπε Πηρίπος ατοϊεταὈίηυς 8ΥΓ05. απ]. νΙίατε ου Ῥασήπι ἴοσπιας, ΠπάΙσίηπι το. Ομίδμς ερ ἠμΙΜς) 
Ῥοσίοης, 1Π αποερς Φἰδοτίπεῃ εξ 6ΕΓΙΑΠΗ Ῥεγηίοίεῃῃ {5 Φμο }ες)ο ῥοῤα η Ώς ΟπάγΗ πο ορ ο 1 

το νο]μοήπεα. ΙΜΗΠΗ Ἱπιρεταοση αστες εἰ οσα σα. Ἡρ ραγαίδας τὸς Μιλησίων] Ῥοχρ)ηγὴ! μι 

1ο], ον Ε Ὃ αμ. 14 απίᾶεπι ΡΙοΡαΡΙΙ6 ποι ασσ]ά1ε, Ιάετῃ οχοπιρ]ατίᾳ ρτας/οτοραΕ, (επΠ τ, 9». πρ ση 
ἄπ προ να αράρ]ως) Ιηνεπῖα αὉ εαα[ηεβπηῖς ν]σῖς οςε πουέμε Ὀδηξ, Ἠπός ἴπηχοι: ἀοζῇ {σἩἱρτοσί6 φορα 
ΙΕ μιας ἰαἳς αἴρις, Μας ιά άν, συῖης ν]οἶπα ἵἩ καὶ γδνόμενος ἐπὶ τέλει τὴς Αιγυπτιαῆε βίβλυ, ἥπε ος, 
ΧΧΝ» 9ο ΄Ῥσπιοερς 19/88 ρτοβΙΡατΗδ' ζΟγομίο. Ἱι δευτ έρᾳ τῇ τάξει, ἑυρίσκω πόλι ματὸ τὸν ἀιτιατιὴ πΊ 

οοκας, Π. κατι, 90. Που ἂδς ἔεμε Πε, Νε: ον ἀμπόντω ὢν Ἱρβορν, ΑΝΕΘΗΚΕ ηΣ ΕΡΛΤΧΙΔΑΣ 
'“πασαρου, Πποπη]ηίς ἀἱδοΤαραπΙα ΠΟΠ ΊΠΟ- ΡΑΣ ΜΤΧΗΙΑΙΑ σος) ον δν λα ὃν νι 3! Ἅ «θ]α πο, ΑΕογρΏϊ, υπάε Ίαες Ἠεγοῖοης, Φικὸν, Ἰωνρὼν δὲ μᾶλλον Ἰδίωμα. Οἶπε Ἠπο Ίο 

{οτπιαυπε, ο 1ο ας τη ΑπήΠδις ασαἰα[ε {πορίις. ΟζζΠραἵε άερεπε, απο Ἱπρογί]πσπι τοὺς ΜΙλ: 6ΟΙΣΊβ ν 
"ρσαξας, αά{[οἰίοί ροτετίτ ἠήαρόε]» πμπι ΨΙπῃ ἵη ροβετΏπα Ἀποδλῃς, ο δη ο 

σσς μον 

ο ο ρω 

- “ασ 



αμ Φε ΣΕΒ 

ωνθαι  οκ οπα κ ώ 

μας 

μ. 

Ι6τ1αππεΠ, Πϊ]]ο Ἐ]δοτιπι οεγῖατ6 Ῥετπηϊίο. ας 

16Σ]4Π1 ἀε[οινείαπῖ, ΄ 14 υδΙ τε[εἰν]ῖ Αρτίες, πηῖ- 

Αρτὶες βἶῖις ος Γιεοστῶς, Ροσε αἰία σεβα ἰμθεῖί 1ά Ρεῖῖο 
Οντεπαίςο, βν τΕΕΡΕιετΕξα. {1 198 
κ ΑΜ ος κ σας, ὥε ο νώς ας {ο ο δρ ος λος εἰ. εἲ {ε νοπῖίε ἀῑςσοπιες {αἱ[σιαεάπα ΠυπίαιΙάἁ ἔφασω Ἠκευ ἐπιμαθησόμενοι εἶ τι ἐχοιθ Αἰγύπαὶ τη- 

ς 

Ῥοδίεητ ΑΕργρι! τερετῖτε 1π/Πης, Παδίτο 1Π- πᾶν δμιαιότερο ἐπεζεωρέῆ, οἱ δὲν βελσάμόοι, ἔπε- 
τες {6 «οπΠ]ο, Ιπτειτοραταπῖ Έ]εος ππηαυ]ἆ 
αριὰ εο5δ σετίατεπῖ σἶνε, Ετ 1 τεί[ρο-΄ 
ἀεηΏραδ, πε ἀῑδοτίπ]πο εἰ {αοτιπῃ αἳ σεῖς- 
τοζΗ σγΦεοίαπι σπἰσυπααθ νο]επῃ σετίατε 
{π5 ερ[ε. Αι, Ἱπαυίπε, Ίος αμυπι ἴαἱε. 

Ζορώτων τοὺς Ἠλείας 4 εἶ σφι οἱ πολύιται ολα γῶήζο- 
ται, οἱ δὲ ἔφασαν κὶ σφέων ὃ καὶ τῶν ἀλλὼν Ἑλλή- 
νων ὁμοίως τῷ βηλομένῳ ἐξεῖναι ἀγωίζεσθαι. οἱ δὲ Αἰ- 
γύπ]ιοι ἐφάσαν , σφέας ε ἔτω τιθώτας, πάντος τὸ δι. 

/ ς /; 3 , Ἆ ο κο ν νο ον 

οείαππεΏ ΡΙΟΡΟΠΕΤεΠΙ, αΌ οπιηῖ Ίπτε {ΕςΕΣ- Χαίβ ημαρτηχθαι. Μδεμίην σας Μιμή. 
! 5 όν . . ον ου. 39 : - 7 Πε. Ἰ]]ο ετεπίπι ραδίο Ροςίο Πετί, απἰηζστῷ ἂσῷ ἀγωνιζομένω προσθήσώται» ἀδικέουτες τοῦ 

οινΙ εετίαπΗ οἶνεο {ανετεπε, {αεῖεπτες Ἱπῖα- ζέμο, ἀλλ εἶ δὴ) βέλοται δικαίως τιθέναἰ, καὶ τᾶ- 
τα Ῥετερῃπο.  δεὰ Π νεί]επι Ίηδιε Ῥοηθ- 
τε, εἴ εἶπς ρταῖῖα νεηϊδίεπι 1π ΑΕδγριαπα». 
Ἱαβ[εταηὲ ρετερεῖπϊς οεττατοτῖρας Ῥοηετα σεζ- 

' / / ᾽ ο ων. 

τε ενεκα ἀπιικοίατο ἐς Αἰγυπ]ο. ξένοισι ὁ ἀγωισή” 
ο / 2 / σι ἐκέλευοω. τον ἀγῶνα τιθέαι, Ηλείων δε μηδοὶ Ὁ εἰ- 

ασ θ λ / 3 ο. : νο] ἀγωήζεσθαι,. ταῦτα μὲ Αἰγύπίιοι Ηλείοσὶ υπε- 
' ε ) ο» ” αντ 

ΑΕΡΥΡΗΙ Ε]εος Γωρπιοπιεταπῖ,  Ῥπηπήςαι- θοβήκαυτο,. Ψάμμιος δὲ Ἡξ ἔτεα. μοῦνου [βασιλεύσὰντός 
3 τετ, αυμπι {εκ ταπτάπι τερπαδ{εῖ αππος 1Π᾽ Αἱ 

ν ο 9 ὴ τς 

ὑπ]ου, καὶ φρατευσαμιῴοῦ ἐς Αἰθιοπίην, καὶ µέτ- γ ρα 
ΔΕΡΥΡΙοΟ, Εαξία Ίη Αλιορίαι εχρεά(το- αυτίκα τελευτήσαντος. 6 ἐξελέξατο ᾽Απείης ὁ Ῥάμ- 
πε, τῃοχ ν]τά ἀε[απξξας ο5τ. Οσῖας ταρηιπα μιος, 
ΑΡΕΙΕ5 β]η5 αεοερῖς, απὶ ρο»ῖ Ρ/[απιπιιΙσαπι 
Ρτοανίπα {παπη, ῬεαΏκῄπαις οχῖτῖτ οπαΏ] πα αἆρ 

ε .. { . γ. 

ὃς μετὰ, αμμίτιχο τὸν ἑωῦτᾷ προπάτορα ἐγέ- 
ο. : ο ᾱ, 3 3) . γετο εὐδαιμοέςατος τῶν πρότερο {βασιλω», ἐπ᾽ έἔτεα 

Ἅ μας ο, ”/ ανω » ν” ον - ον ο α ρν Τοῖσ τε Σιδώνα σ-ρᾶ- εαΠω εταϊεΠα Ἱδριπη, ααἰπᾶις ος νΙριπτ] ἀο-- Όποντε καὶ εἰχοσι ἀρξας. 9) τοῖσι επί τε 8 
τη]Ώατης Πο. Οπος Ππίτα τεπιρς ος Ρε]- 
Ίαπι διὰοπὶ 1πευ]ίε, ες σπιη Τγτῖο Ρισηα πᾶ- 

ν αν . ο” 3 ἡ ο ᾱ τὸν ἤλασε, καὶ οἸαυμάχήσε τῷ Τυρίῳ. ἐπεεὶ δὲ οἳ 
μι : 5 μμ ν . ἔδε κακῶς γενέσθαι» ἵν ἐγένετο ἀπὸ προφάσιος, τὸν 

να[ ἀῑπηϊσανίε, ́  96ὰ 4ααπι ἀεβετετ 11 ΙπΠρτο- ἐγὼ µεζόνως μὲν ον τοῖσι Λιβυκοῖσι λόγοισι ἀπή- 
Ίρετε οεᾶεις, οοπΏρῖε αὖ οοσαβοπε, παπι γήσομαι, μετρίως ο) οὗ τῷ παρώτι ἀποπέμψας 

- 9 ΄. Ὁ : εΡο ΡἰαήΡρᾳς, ἀππι {65 1ήργσας εκίεαιατ, εκ- 
Ῥοησ1π, Ῥαμςεῖς οοπίεπειις 1Π ρτα/επῖ. Οαµπι΄ 
επῖτη αἀνει[ας ΟΥτεῃῶος Αρτίες ἐχετοῖτι ταῖς-- 

ταπτες ΑΕργραϊ τερε]ανετυπτ, οριηατί {ε αὓ. κ. προγοίης. νο” -ιπροΓο ον ΟΑ«ΕΥΟΥ. 
ἵπο ἵπ αρεξται Ρεχπίοίοπι οοΏ/α]το Επ]ς{ς. ᾱἲ- να ὃ σφέων «Φθορὴ γέητα» αὐτὸς δὲ τῶν λοισῶν. 

Ὀππῄδ[ος: ος Πῖ5 Ιπιειπεσῖοπε ἀε]ειῖς, ἱρίΕ σε 5Αἰγυπ]ίων «ἀσφαλέσερῳ κ ἄθχο ταῦτα, δὲ διὰ, 
πιεύµεοι Βτοί Τε οἱ ἆπ'ονοσησάντες» χα οι τῶν απ. 
ολομιέγων Φίλοι, ἀπέφησαν ἐχ τῆς ἰθείης, Πυθόμε». 
νο” 1 δὲ ὁ᾽Απρίη, ταῦτα, πέµπά ἐπ) αὐτεξ Άμα. 
ση καταπαύσοτὰ λόγοιι, ὁ δὲ, ἐπέ τε ἀπικὸ- 

τοῖς ΑΕΡΥΡΙΙΦ Ππρειιτατεῖ {εευΤΙ5. Ἠθο 
Ρεια ατα; ΕτνΊτετ {ετεπίες ταη Ἡ, αι τεβῖε- 
τηῖ, ΤΗΤΩ εοζᾶπι α 1 1ΠΕΕΣΙεταΠῦ αΠΠΙςΙ, ραᾶ-- 

Πιτ αἆ εό5 γειρ]6 {εἀαπάος Απιαβπ, Οἱ ααπι 

-α σα Ῥαδέε, Δ, 44. οἱ Εάάι» εἶ σφιν Μ, ΑΝ 

9οἱ γὰς σμάτευµα ὁ ̓ Απρίη ἐπὶ Κυρμαίως, µεγα- 
λωφὶ προσέπαισε, Αἰγύπί]οι δὲ παῦτα ἐπιμεμφό» 

. 2 /: κ. 3 3 | ὃν 3 82 . . ους 

{ο πιασπαπ΄ εἰαάεπι αασερίςίει;,' 1 εἶ ἵπιρα-. ὁ Σ Απέγήσαν ασ αυτη» «Φοκέοντες τὸν ΑΤΕΙ 
ὡψαι ἐε Φαμόμυο κακὸνρ. 

μυός 
Ῥπη/., απὶ ραυ]]ο απἲς ἐπείρώτων, ΤδέΗμς», ἐπηρώτων 19. 

αι. ὁ 44. 49ἡ. βας/.» σφέων τῶν ἀλλ. «4γοῦ,., τοαι] τῶν ῬταείιςίθιιΏϊ 5 ΠΙΟΧ ὁμοίη «4γεῦι 7; ϱ Τοτο «4γοῦ. 
ἆ ᾿Αγωνισθεῖσι Ιάσπα οτι {71ης ἵΝ]οχ ἐβούλευον «49. 

ἐγίνετο. 

ΑΛ σι 1ά6πα εἰ ά Ἠάεπι εἰ 4. 49χ. Ῥασ[., ἐξεῖνοι «44, εἰ Εά., τμτη ᾱ-- Ζωνίσασθωι «{γοῦ. } ᾿ Τ Ἠαες αυἴΠΟς ποῃ Ἱερίε «4γοῦ. . 
{οπρίος », ἐξεδ. τὴν βοσιληΐην ᾽Απρι, το 4Ἡο «464. Προ Ἰ]ς. 

ϱ ΜΗ. 7 Ρατ. ν{. «4γεῦ., 1 θΐ5 µε {περίβ πε. 

α Η. «40. Ρα, ἄρχη 
Σατὶ 4. Λ. «ἱά, }1μα. 4γεζ. {δὲ ὁ Απ. «4γεὂ. 44, πΌοσι νυ]βο ατήσυ]ης: «ἄγοῦι"Αμασιν {Εππρες ες κώτω» 
πωύσοντα. 

78. Ἠλείων δὲ µήδενῃ Αριά Ὀέοίο». ἲο. 1.1. ο. 05. 
Έ]εοτήπα Ἱερατῖς ΙπιειτοβαπΏδί8, πῶς ὢν νένοιτο δικάι)- 

Ὅ πατὸς»(ὁ Ολυμπικὸς ἀγὼν ) τοῦροπΒ!ς[α τΓαάΊτιιΓ Απιι[ς, 
ἑὼν μηδεὶς ᾿Ἠλείων ἀγωνίηται.  ΑπιΠ, Εδρὶ (ταθορ- 
τήΠ ΠΗΦΙοΠςΠπιο, Ἠαιιᾶ (ης ἀλοηνζαασς, αμας {10 
Ῥ/απιπή [ετσι ονεπ]ρίς Εεγοί, αμαπέαπινίς αΌ αενο 
Ίαπι Ἑ[απιπήΙεΠί, αι Ῥ(απιπί Πε ανις, οχδίσσις 
οπηππςτο]α ευπι ΛΕργρβϊ6 «οθροπ: (Ο1486ἱ, Ρροεῖ- 
Πηπα 16 11 ΑΒΦΥΡΙο [οπῖρης ος Οαπίδης αι διςάσπα 
εᾷες αἀβαπαδίει. Ώεβπίπμη Ἠε]αποάίσαταπι {όντα Ἰεέχοτυπι ΠΗπιοταπῃ Ίηάμις ου]ραδας Ιατσ]ας, αιιο ἡμάί- 6 πολλῷ σοζθώτερον ἐφρόνουν ἂν Ἠλεῖοι, ἀριθμῷ μὲν ὤλλο- 
8 ὤλλοι ἔντες, δικαιότητι δὲ οἱ αὐτό» ΡῥΙ/οῤν. Ν.Λ.τα, ο, 90. ΒΙΡἱ αἰῑα]ος Ίχου ἵῃ σογιαππίης σοπβήπιοπάο ψίάς” ΤΘΠΓΙΣ ροοπίης ἀοε]ατας ΙΝ» ς. 99. μΌἱ σοτβεπά πα 
νιάεισς ὡς ἐπέρελοῦντο τῶν ὄγώνων. Ρτο τῶν αὐτῶν. Να τεῦις αηΙάεπι Οτασρίας Ῥτο]αρΏς Ε]δογιπῃ {Π Πῖς 1άϊς αὐπηπΙ(αηάἱς αεηιἶταιῖς ἁσίηπε εχοπηρία: αμα] {11)- πππίβτος Ρἱση (ὔη/. η Ἐμοά,Ρ. αχῃ.ς, Οἶϊπι Ταπιθ ΕΠΟ, τς (μπε Ἠήπ]απαςν ΠΟΠΠΗΠΟΤΑΙΗ α σιλαπι ος ἸάἼῃεῃι {παπι ροῦας {ρεᾶασις, αὔιαπα οίὰ Ίμς ος 3εαυΗπΙ ροβ]ατοης. ΝΑΙ ΟΚΕΝ., Όρο. Ἠλείων δὲ μηδενὶ εἶνωι ἀγωνίζοσθωι 2Ιοά ο). 

λος Π]εηίο τταπηστοῃς,, σι ο. οφ 
αν κ. 1» 68. 05. Ρ/μήαγεδως ἵπ Όμλοςε. Ῥϊαϊοη, 

ῥαὶε : κο. ΥΡΠοΓΗπ] το[ροπ/ίπΏ {ορβΙβασητη υπὶ 
μαδαὶς, κ ος 14 Ιπομ]σαν]τ. ἴδτιος ἀῑάξὶ αιόχοτος΄ 

886. Ἐν τοῖσι Διβυμοῦςι λόνοι 9 
ἵ 3 - - Ἆ οἱ ' θμμάφίω Ὀμος Ἠο νά οσὴ να Μαν τιμά Ἀπποι, εκ Ηετοβοτο αὰ ς, δοηρί, Ῥ. 96, σομ]εύστιη:, ποῃ Ἰπᾷ]σατί Πηρυ]ανοπι 46 τοΏιις ο ο. ας 
ΠΗΠΠ, αὖς Ἠιοτίσο ἀἰρα[απι, (ρᾷ ο Ν] ματς 
τει, 1ο ΑΠίσαπας σοΏΏπσηεάμι. πήμτμπι Ώρης τοὈε]]οπειη ος ο τερις. 

» 160. 

εκίτηπι: πδαΙε ναϊδτυπι υ]]ής ας. αἱ λόγους Εεγοζομὲ 
Διβυκοὺς » 30 Ίειο ἀϊηπάτος Π0γο, Ψεἰ νετοι]ο αἀθίσετίε,. 
Οὐίατα ρµτες, αποά πιηίπιε µεζόνως, {5ά Ρτοἵ/15 µε- 
τρίως εἲ τεπυίτατ ἆε Αρτίε 1ίς ἁρατασ» ο ῖας πππίαα 
Ἱπ(Πτμᾶ ταὔοπες Ώαῦετε Ρρίμτες. πυπο ἱπουραϊζαδ, Ῥο- 
ἴμ1ΐ, Ἐες {απε ΑῄΊσαπας ορετοίε εἰ ἔητα οὗτα Ῥρετίε- 
ομῖις ϊδίμῖς ασε, τε υΌείοσεπα ες αἰίαα 1115 ορεταπι 
ἀπρεηά]εία, ποπ νάδατως. -- αντ 

01. Αἰγύπτιοι δὲ ταῦτα ἐπιμεμφόμενοι] ΙπτετεέεµΠι ατ. 
Που]ηπι πο {ρεσηετεπα: Αἰγύπτιι δὲ οἳ ταῦτα ἐπιμεμ- 

Ἴμενοι ἀπέςησαν ὧπ' αὐτοῦ. Ἑπιηπα εηἶπα αἩ «Αρτίθ. 
εἴεοῖδίε πατίαη(υσ» αμῖ τεάϊεταηί ε οἶλάο Ογτεηαίσα. 

εοσήπ]αε αὐΙ ρεγίεταΏξ απη]οί, ο. 169. ἀϊ6ὶ τῶν Αἶφυ-- 
πτίων οἳ ἀπεσεῶτεο. απάσεπα, Ῥοδίαποπι ἆμσεπι ΑΛΕ- 
ϱΥρΏῖαπι οοπίιππεµοίε (παάχαςίεῖ Αριες. οἱ λοιποὶ τῶν. 
Αἰγυπτίων, οἳ ἔτι τὰ ἐκείνου ἐφρόνεον, ὠπισέωτο πρὸς τοὺδ. 
ἑτέρους. Ψ5. 44. Οοπίαπι ΠΟΠ πα {μίε ἀε[εζμοπίς οαΙ- 
{α, Εεγοί, - 1νΝ» 6. 150. ἀντὶ τούτων »ἀπηαίε, Αἰγύ- 
πτιο!» καὶ κατὰ τοιαῦτα (0ο Ἱερετίπι) ἐπιμεμφόμενοι Α- 
πρίῃ ἀπέςσησαν ὧπ᾽ αὐτοῦ. 

ον 

Ππ{οττμπ οπἱρίπεαα Ρις” 
επατταῖ 15ίο Ίοσο Πεγούοέως παάταης 1 άθγσα νε ασ νδα 
ηαίσα: Ἀἴ Πο ὶ {ης Λιβυκοὶ λόγοι Πογοάσ{έ, 0 ο τότ. πιεπιοταΏ, φἩος υἱπί οδήςβιαί 151 με 
{α[εταηε: γἱάϊς Ίος πιοπηϊταἁς Ρείσαης ᾱ- άῤῥει 
Αηποζας, ἵπ 5, 9. Τε 1. Ρ. 8. νο ας ο 

ο ή κ. ο. ὅτο,]. ΑΠΟΙΠΑ 81η οταῖα, 

(αθέμταα πάωαάνατας μωρο τὴ Ερξ, βαμά πά (ᾳ11:π, 6.» εδ πε ποταο(!5» πες Ιπ{ο]ί. ἨΝοα. 
| ο ; σοπάμσ!ς. Ἱ Ώε κυνέη σρίοα . 

πώς κα. αμέτο ταις Αριιά Δ Ῥωο 
Ρίο», ας ἀεϊπάε βαριά «(ΊΑ6008 διάδημα, ἵπβρηε, ἴ-- 
Ἱστ,. Ατ αμῖά Ειε]ᾶς 10 «4γίσαπο, ἵΒ Ἠπο Απισβς» 
᾽Αμώσις Ῥεσρεταπι ρἰηρῖε, 4ο Αρτίε ἀείεθίοπο Ἡ οι 

αν τας ρ 

2 4γοῦ. 7 αιεπιαάπιοά μπα τν, ῴο. νη]σο 
: { ΛΌεςί 714. «4γεδ. ΕΗΠΙ σρατ. μέγα ᾽Απρίης' 1π Ί4εά, πεί. «49. ποια ἱερίτατ μένα» εὐῖ {α05 Ίοεις 
11 ά, Ῥαγί. «1. 5. Ίο, Ῥοτο µεγόλως ἵαπεαπα 7 Ἴμά. οἳ «4γεῦ., μεγόλως τι «49. 
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νά φ 
4 . ν ν 

2 

ο πλ δ, ληάΑ νο 1) ἀθοξ χατέλαμβα)ε τς Αἰγυπ]ίας:; ταύτα μὴ ποιέει 
νο ει ας κω. 3 / ο ἳ ν ὰ. 

λέγοτος αὐτθν τῶν τις Αἰγυπ]ίων ὄπισθε σα πτεριέ-Ί 
ο ον ἁκα . Ν / ΦΧ Ἶ | κ ο 

θε ὃο κυομ' καὶ περὺτιθεῖς, έφη ἔπιὶ βασιληϊῃ πέρι-- 
ωχ ὃν ΄ .. εἡ 3 λ / ή 

τ1θόα. Καὶ Ὁ τῷ οὕκῶς ἀεκέσιο ἐγέγετο τὸ ποεύµε-- 
μτΑ ὃς / ο ο Β ώς οκ νο νο φ όν ὣς Φιεδείκγυε, ἐπεί τε γὰρ ἐσἠσωτό µιν βασιλέα" 
τῶ "Αὐγυπ]ίων οἱ ἀπεφεῶτες, παρεσκευάζετο: ὦς -5: 
Ἅκα οἑις δὲ Ἡ αλ. δες τωῤιὰ / Δ ο» κο. ἕλών, ελὼν ἐπὶ το Απίη πυθόμωος δὲ ταῦτα ο Απρίησις 
ολ όριο. αλ η] κ ολ δέ. νΝ.ἆ Ἁ ο πες δη 
επεμπε επ ᾿Αμασῦ ἄνθρα ὀὐχιμο τω ἃ πεβι εωυτον , Τ41Π8, 

Χς.. οω / 1. / ύ 

Αἰγυπίίων, τῷ οὔνομα ην Πατάρβημις' ορτελάμθος. 
ο πο τι ντ 2, ὦ . ο» .. ε 

ἀὐτῷῶ, ζῶτα ΄Άμασυ ἀγαγεν παρ ἑωύτόγ. ὡς' δὲ 
2... ὃ } ους τι 7) δα 3 Ἡ : ο ο ϱΠατάρήµις, τον Άμασν ἐκάλεό, 
«ἆλκα ὃν ε- ο κρο οκ 2ος Ἱ { Π 

6 Αμασιργ έτυχε Ύας ἐπ ἵπσε κατήµοος, ἑπάράΡΙΟβῃ -αλ. [5 νοσαῖ..'' Αππαῇς ({αάσραῖ, ο 
λ 9 2. ᾿ Ἵ 6 ἀπεμάταῖσε' καὶ τοὔτό μη ἐκέλευσε ᾿Απιζηάπά-  1π εηιο) εἴεναῃς: ετς Ῥερεάϊε, εἰ Ἠθε 

γὸν' ὅμως δε αὐτὸν αξμυγ τὸν Πατάρθηµι», ὰ βασι-- 
λθος µεταπεμπομόο, ἰέγαι πρὸς αὐτόν τὸν δὲ αὐτῷ. 

' ᾿νσοκριεσθαι. ον πάλαι παρέσκευάζετο π.οι-' 
ἐἄφ, καὶ αὐτῷ οὐ μέμιασθαι ᾿Αποεην, παρίσεσθαιῖ 5 
γὰρ καὶ Κ αὐτὸς, καὶ ἄλλες ἄξευ. του δε Πατάς- 
βημυ 1 ἔκ τε τῶὼ λεγομόων εκ ἀγγνοῦγ. τὸν διάνοιν". 
λαί παρασκευαζόμοον ὀρέουτα σωδῇ ἀπσιέναι, (8ἱ-- 
λόμθον τὸν ταχίσην [βασιλέϊ δηλῶσαι πι τὰ πησσό-- 
μθα: ως δὲ ἀσικέσθαι αὐτὸν πρὸς τὸν ΑΦοίην οὖν 
«γούνα τὸν ̓Αμασί , οὐδένα 9 λόγο αὐτῷ δύντα, ἀλ- 
ζως περθύμως. έχοτα , περιταμέη: προςάζαι αὐτὸ" | 
Τά τε ὠτα καὶ τὴν ῥῦα. ἰδόμωοι-οᾗ, οἱ λοισοἳ τῶν Αἱὶ υµῃ. 6ο -αάμας; {εηίοταπε ,. νἰταπι 1πςί 603: 
γυσ]ίωη, οἳ ἔτι τὸ ἐκείνω ἐφρώεον, ἄνδρα τὸν δοκιµώ- ριουαήκβπιαπι {τα ζῶάε Ἱπάίρηεαμε αΏεθν. 
Τατο ἑωύτων οὕτω αἰσχρῶς λύμη δακείµοο) οὐδένα»θηό- ιθηϊ[ρετ. αμἰάεπι. ἀλετεπῖες. αὰ. οεῖεὶ δν ρεθον ἐσισχόντεει ἀπισέατο πιθὺς τοὺς ἑτέρουσ. .Ιαπ8ευΠῖ, {είεφιε Απιοίι αφαηῖι «14184 

χαὶ εδἰδοσάν. σφεας αὐροὺς Ρ υΑμάσι, «Πυθόµενος δὲ: 

καὶ ταῦτα ὁ ̓Απορίης, ὧωλιζε τοὺς ἐσικούρεςν καὶ: 
3 Ἴλαυε εσὶ τοὺς Αἰγυσήίθ». εἴχε δὲ περὶ ἑωῦτὸν. κ 

βά9 τε καὶ Ἴώνας,, ἄὖθρας ἐσικάρω» 3 πρισμυρίεν. 
δὲ οἱ. τὰ βασιλ/ία ον Σάΐ πόὀλι μεγάλα ἐώτα, χαὶ 

ἵ τε περὶ τὸν ̓ Ασρήρ ἐσὶ τοὺς Αί- ΔΕ ἃ ανα ο νο) Δον ἠσμτώνες, ολα ἠκώκαν ὁ ν Ἰμοναρώας 
ἀζιθέτα: καὶ 

Ἡ Ἡ εεώς τν 

"ο, εν τετ 9} δολ τι να 5 / η ον 2 Λ .. ἓ ο. ο“ τον κ Ἱ ο νεα ρα, ν ͵ ] μα χο ] 

καὶ πτειρήσέσθαι ἔμελλο ἀλλήλωι,. Ες 1.9 Ἀίγυ ο] ως ο ΑΤΕΡΥΡ Ποηπῃ 16ρ να ως ο νι 
μις ὰ ος Ἵι μαι ο 9 σ ἐπ]ὰ νὰ, των ρω ορ δρ αν, ο) 

ανως νι εν Λ οί 
4 

-α Ώσβς. 4τοῦι ἔ:.. .ὁ- Λάροίαε Εα]ιοί, σε; ᾽Αμάσίδι, οἳ ΠΙΟΧ. ἐγίνετο οὐπι, 408. ο Ἑλὼν «πλ.» ἀλλ ὁ 
αἴεμε. Ἰπ 60 ποῦ εδί» {64 ἐλῶν. . αὐτῶν «γεῦ. 77 πι Πα Αμασιυ ἄγειυ. ετὸν Αμ. 

ζ 5/. «9. ῥ’, 4γοζ., Υηἱρο ὃ δὲ "Αμ. 
᾿ΟΗηςΠυς αχρ]ῖσαι Β/ψέαγοῦ. ἆς Μαίρη. Ρ. βό6. ϱ, Ῥομτο ἐκέλευεποα 714, «4γοῤ-. 

εκ «ἄκοῦ α 
Πωτηββ.Ώε Βατ. 49Λ. } «γε. 1Η. Ρα 

Ακωικοακράας.”. ιά 
τῶ:Ἠοῃ αοευχάς 2 Ἠμά, 4ποδι . ἆ ̓ Αυτὸν {γοῦι Ῥνανο. 
δεερός» ΝΗἱΡΟ ἔχοντα. ο «49. αι. «4γοῦ., ἵπ αἰίῖς ας απ (σὰ Κάρας. 661, Ίρησα οΓΓήῃς εν τα 

ουταηόμς. ϱ)ής το 8: εομ{ομΏς 1]]ε Εάά, 
Τηπῃ ἐφίνοντο «{γ.ῇ, κ 

Ἠασαρι, ΜΙο[ο ἆμσο, 
1ΠΝΕΠΙΕΠΙΟ αἴηίο ος ος. 

1 8 ' ο ολο ἀἰς{απεῖ: : κ. εν 

ἱ 15ΠΤἘΊ. 1 ] εν τλεκὸ 

ἵη. έοὐαε] Ῥδυπι. οχι, ρ. κ«ὃ6. ἆο {ομ6- -α αἱ ἘΧΧ.. Ἡ- 
19 ΙΔΙΟΣ σα{11 {ῃ πθλρίσα, Ἰποϊάστας, ἐπάρας τὸ σκέ- 
λος ὤπεματάϊσε [ῤ]ή/0 ε’Ηγε Ρερεά: «Ἐβάεπι ἆὲ τα 
ποεῖν µαταϊσμοὺς ιε]έμεµς ἵπ «{έδεπ. πι» 4 Όυαε 6τι]- 
ἀῆσῄπιος νίτον  Α, Γευραγόμ Ἐπιοπά, Υπ 19. {οί 
Φοφσεγ ή πὰ μή Ερίρτ, τιν εἳ 7: Ο1/αμῤοπμὴ ΠΟ 
Ἰδοισσς, Ἡὰ, ΗΚΟ ΟΙ ΜΗ ὁ λ 4- Φ9ἳ 44 μα δι, . 

Ἅτν Οὐδένο λόγου αὐτῷ δύτα, ἀλλά] Ν]αα /συγεη-. 
Εμ. 5 

Ἅ σαξῖομς τοῖ μας ἵτα ον Ἱηδῃκία, Ἠις 
δν. ος οἱ ο οἳ σοπῇῄαης ης. 6 στο ἳ 900, ὁ [ζῦ 

ἐδίδου᾽ οι ) ο ο κ ν αν ᾿ ” η) μα ως Κύρος ἁωμίό, ειμώτο τῷ τν ἕνα αν Γπμμὴο αριά ϱῥτα 
{δεν γαβέρης ἐμ αν 3δε οὔτε λόγον ἑωύτῷ δοὺς» Ίερμε ση Όιο ἑρῃμ σα. νπα, 86, τ. ἐμεωῦτῷ λόγους διδοὺς» 
Σκύθα! δόντες σφίσιλη 21αΗ5. «υΦή]ς Ἰνν τσι ϱ) δὲ οπεήτ, Που νο οὐκ -------πὈὶ Ίπ 1 ααπὶς αἲ-- 
αεὴ ο ο 4δ” ἹποῬ.. ϱ) », Όμς Τ) 

| 

419. Ο. καὶ θδόνγων αι, μαγοδµς Ὠείεῦν, Οταου]. 

εώ λοπαν Δαυχοῖ Ἰλόφόνο εἴτε ποῄῖσαι βέλ- 
{ 

ας ον 

αΙΦΟΤΕΠΤΙΣ {ας6ίθ οαειάσταμ κ κίμίο αεάθΙ 
ο νερο. 

αοΡεος τεπάϊς. :Ἔται αμίεπῃ αἱ τερίαν 1 ο" . ο. : μμ. 
ἸνδΌδᾳϊ, Ίπρευς ας Γροξϊριι ἀϊρμα: -108Ε ο ο 

ολ. Ὡς εν ρε βε ο με Σε 

ὠμέμφι πόλιέγθωτο ἀμφοτεροι» 

{ Μ. α9δ. Ῥοε/. οἵὰ δμορ., ὑποκρίνασθρ, «Αγοῦ. } «414. Έωπη Ῥοδὲ Ράις σαρασκη; 

"3.τὸ πρμοσόμενον Ρανς, 4., «44. δες. 
ῥ ᾽Αμήσή, αμ. . σ Βοι {ιλ. οἱ η] αρανς σα η «π' κ 
σα τοςῖο Φ40/ηευιρὸ] εἳ ὁἹερῦ, ἵη 7ὰ Μος ο ας Ολική οαίον σαι ΜΜ: 

η «δν ΑΕργρεο τορε Φἱκοοσ(ομεῖα 
το ρα ΙΦ ποςο εχτιπἀεπιςϕ. Εα]Πε ΡΤο-. νὰ ος [α]ήεης Ῥομις ν πρι μῤῥΙ ην Ῥπορ., Ἡνν 

210. Ρ. 409. Ο. {εθεηποί οηιις[α Ανα κις ὸς 
ΤΕ. αν, 7. Ρ.. 

Το, Ἑπάρας ἀπεμωταϊσε] Ἠίπο ἀοήνατυπα Ῥλαυονή) 

Ῥοηρίοτας αὐτῷ αιιξ ἑωῦτῷ ΡΟΒΗ5: πΙ]]α ποπιρα. 

., Ε. Ρ ή ο Τ ἡ 1Ο: Τ νι Απιαβα ῥραήατ τδδίίεπι, ΑΡ Εγρεος ἁϊγ]ά 1 Ώριεω Ροπή 
ες 4μαςΣ : 

ταῦα Ίασετεπε» αὐάαπι, ΛΕργρΗοτηπα εἰ 8 
τετσο Παπς ῥά]εαπι οἰτευπιδαῖ: εαάµς Οἴγ 

Ρο[αής[δ.΄ ΊΝεβμε 14: 6ο Ἱπνῖέο- βιέζασα Ταὶε 

ἀε[αίνεταητ “ΑΕργΡΗϊς. ἀεσ]αίατις. εεῖ «ΤΕΧ2’ 
{6[ε αρραταραῖ ταπαυαπι αἀνετ[ας ΑΡΠΙΕΠ ΠΟ 

ΠΠ οκ ᾗς αμῖ {εστι εταΏῖ ΑΕουρς 

{ρεξίατυπα απεπάαπι Ἰλοπήπετωι,, ποπηίπε Τ4: 

ἴατρεπήὮ» ἀμδίαα: πε. αά «16. νΙναπῃ Απᾶς 

(µπ: Ῥετάισετεῖι-. Ἠῖς. π0ὶ Ρετνεπίε, ΑΠΑ: 
(ὃ 

ἁ. 

μοι ΄Ἠηπο απάἀπσετε κά. ΑρΠες, ες αν 

ταπιαπ ΄Ῥατατοεπας: ἐππι τορατεῖν ο 

σεπι αἀῑτει αξεῖας, τε[ροπα(ς {ο ἰαπιάμομό 

κάατο οΡραιαπα΄ ης 14 αμετες: πες 4 ἆθ η 
Ῥτιοη. δα απεβαταπας {ες επίπι 1 ριᾶνν 

ὍἹπταταπα ευ αλος ἀπδευταπι, Εατατρεβης πό 
ἱβματις {οπτεπιίῶ Πμὰς ες οταΠοπε» εδ 
αρραταϊπτη, αὔεια «υγααῖ γ]άεῃθ αδάῖς», : 

ἴπθης. φ1.Π1 σε[εγτίπιε τερεπι τετη αυ 3: 

οτᾳποᾷ, ΑππαΏΗ: ποῦ ἀᾷ
οετεῖ .Ἡ 

το Αρτίος τά: ρετοῖεμδ. ρτεθο]ά1. αητες ΠΙΑ 

ααε ἀπθῇτ. 1ὰ Ιπίμεητες ετεῖ ΑΕΡΥρην 

Ρεβαι ἀμίεπα αιια1ΠατίοτΗη οἶτοα 
μ6΄ αμάϊ]ς Αρτίες αΓπια!ῖΙς αΣΙΑΤΗΣ ΝΑ 

αυ 41Ρ ος ο. 

πίρης, εἳ Οα1ρις ιτἱσίητα πα). ΑΕ 
φ 

νά οτ., 

αὐς «αάνετ[ας αἶτετος ἴεπάεθαπῖ, ΑΡΠΕΣΟΟ. 

{μἱς οοπῖτα ΛΕΡρΥριίο, ΑππαἍ ο αν 

Μο η] χΙῦ ο 6 ΦοΠο]. βΒα5/. ἐιή, 
8, 

/ Ἐν τῶν τε λόγων. Ιά. οἳ πα, οι ῥα]α. ο ο 
επ εδλα κ οὐ 4η 

/ 11ς ώς ν τσι αν ερθύµως. εχρ]ἰσαῖ. Ξς]ο]. Ρα. ᾗν 
ο Ἡ «γεῦ. πο ἐπικού Ἡ 

ο σα, 
/ 

Ό 
η ν 

Ί , η 
οφ ; ὃς ο τή 

; : . αλ 
ο 1ο ον δι όν ν- 

|] 1 23 Ψ ον ὁ ὰ ΄ 1) σος ή κ, αλό, ον 
τιον εἴη ὅτο. 

ρολ 

βεινεπ]δίετ;, τερτέπεπἀεπεφπό. Φἰεβιαάετεῖ Π8, 

μς οριεπάϊτ: πατη «{πππαιαας αὖ. 15: 

Ἠ]ς εορη]ᾷς Αρτιες. παΗε 8 τ 

ή 

Μπα ε 

ο ῆ᾿.. ο) κ σε πλω εως ο ο  -Ἂᾱ- 

οὔπηάαϊτα» Ππάθατ 46: ]απι οϱ τερηπι 1ηπ | 

ο ππκσ οωο κο πος ἐκ” ωπμμω απ Επ. ο“. πουμε. ὧν ο. ηλ. 

-αο,. Ανδρας ἐκούβουᾶ τρισμυρίους]. Ἠνἰπααπι . | 
:ἡοβϊς. ἠ{εάΐς. 5’ Ἠαρεῖ Ρο οπιάπη. νοσσΠι Ῥαεοδέ 
Οατά πα]ές σοάεΧ.» εάίερο απΏοιταϊς εἰ ἀἰρηϊτατε Εη' 
Ίσσιιπτ ΟΠΊΠ6ς αλῖ» Ῥταθίθιαϊε 6ος {/οίογης 1 

Ἴι 

ς φως 

οὐπιις- οοπ{εη{1ς. οτι ἀἱδρε]]ίτην, ἀἱεριτπάο πα 
Ππίαπα οἵ Ίοησε αὉ Π]ς ἀεβεξῖοῃς, αιἶαο αἆ ο τή. 
Μώμεμφις αἀ[οτίρια, ΒΙθτιης. Μον. ἐπ) τοὺς ᾽Αιγυπτή 

ἦσαν» πος βηε νἱΠο; νο]υῖε σαν κοὶ ᾖσον. Έσες ἃ ον 
Ῥ. 294. οἱ γοῦν Ίωνες ἥϊα λέγουσι, καὶ ἠϊσανι» αἳ Ὁ 
Ῥροςῖ οἱ ᾿Ἱωνές ᾖεσαν. καὶ ᾖσαν. δὶςο 1, 65. Πλ" 
έν ὂν ες ο σα. 
84: Ἔν τεδὴ Μωμέμφι] ος Ο, τόο. ἐς Μώμεμὀ, ή {Ώνε Ιηχία 61η: ἐν ἹΚαρπώθῳ πλέοντες αι, 45. τῇ 

Σαλαμῖνι νΠΠ» 86. εἰμκάοπι {ηΠὲ {19 ος οοΠΡΙΗΣΑ 
Μωμέμφι εοπἰεέΙἵΑΙη {εοιίής Ογοπουΐς, εν 
τποιηὈταΏας, Όειμε τεβηχίτ, Ε. Φέορῥαμο Ἰπ οΡΔΙ τι 
Ἡ]ηά Ἱρίαπα νεπεῖα: α [οτί 1. 66... αἲὶ Ὦ το 
1 αατεπίίαηαε νετβρηΙς ρτήσα οχοπηρ]ανία λἀμήος 
{επε, ΠοΠ ε.πΙ {Η{ρΙοΙοΠεπι {εά νοιιτατεπι. ρποπυ ώς, 
{οπι. .Ὄοπις Ζαἰ οὗ. ἱαρῇ15 ποππη]]ος αμάΙέ ά ὁν- 
Πίο Ίο οοητεῃἑΏς: δήµῳ Μέμφι «4γοζο Ἡ αι 
δ1 τθεῖζες, εκ]αὶτ υπ γεωπαν ττοτς ᾖ, Ἕν- 

ἦσαν Βαά, Ρἱεα πε 0ΠΊΠΕς: ᾖσαν νοτιπα οδῖ, ου η 
παΏΙομς 1 1οχίς, (Οἶβ]ΙΗ, Ρ. όοο. οἳ δὲ ωνές» ασ μπι 



πα εκ 

/ 

ο ωνεὰ ο σιςβ 

164Τοτ {ππτ. ΑΕργριίοτιπι ρεπετα, απϊρίδ α 

Ι658ΥΡίι5. ἨΗειπιοϊψΌίαπα αα]άεπι Ἠσο {υπ ρ]α- 

16ύ:ε. ος αὐ ΔΕΡγριῖεπα πιπειαᾶ απι οτα- 

168 ἴεππΙηϊ. ορ]ᾳςθς. σπα ν λεω πο μα ο κα. 
Ῥποτει βιοοτάοῖος Ίος χἰτηἰϊ Ποποβς πα-  Τά9ε ἐξαραιρημένα µένοισι Αἰγυωήΐων πάρεξ τῶν ἱρεωί". 

οκ 5 ΟλΙαβιίες ει Ἠειιποιγδίες Ῥα]]οί Ιποο]αηε εβττος 
ΏΟπΠΟΡ, ]αέχαπιῖα πε Πταμήα, ες γ]]ἶτας ορίβευπα, ΆΑτηζα, 
Οαδίας ΑΕργριας. 

ΕΥΤΕΕΒΡΕ, Ότδεκ Πἶ, τβό 
ἃ ος νο, -ᾱ : ρα ολ 1ος ΑΝ Εν ότκας, 3]ἡ Ώεειάοῖες, α]ῆ Ῥηβπαίοτες αρρεαπιας, ἑα]ὼ γέκα καὶ τετῶν οἱ μὲν, ἱρόοο οἳ δὲ, μάχὶ- 

ἈΠ Ῥυρα]αί, αλ (αρα]οί. αἰ ΙΠίμτοτος, ἆ- µοι κεκλέάται' οἱ δε, (8κολοι οἱ δὲ, ὀυβῶται' οἳ 
1 Ἱπίβερίετες, αἰῖ σα ρετπαϊοτς παναίες. 

-4πἱ6 ατῖρας {πηῖ ἁαπία ποτιῖπα: {5δά οκ Ἶῖς 

ὑ ᾽ ς ο, ς ϱλ ο { δὲ, κάσηλοι' οἱ δὲ, έρμινει»' οἱ δε, κυβερῄηται, γέ- 
ω {ο καλο /. 

να μὲν Αἰγυσ]ίων τοσαυτά ἐφι' οὐγόματα δὲ σφι κἐι- 
2 . αλ τὸ ! ο δλιμᾶ ὃς. { ἳ . 0ἱ9ε µαάχιμοι αυτέῶν χαλεο)- Ῥήβπατοτεο νοσαπέητ Οαἱαβεῖες, εἰ Ἠειπιο-ΦΟΤαί ἅ πο τῶν τοχγέω. οἱ ὂς ΜΗΝ Ν η αλ το. αν ο. , ς ος 6 Εκ, γο [γρίεο, αἩϊ Ἠοτιπι ποπποσυπα {ππε: παπι ἵη ται με Καλασίρες τε και Ερμοτύς ὦ η ος ο 

1 ΠΟΠΊΟ5, ᾖβ]αρας., ἀῑπιιηξία εδ οπιπῖς ΔΕ- τῶνδέ εἰσι κατὰ γαρ δὴ νομος Αἰγυπος ἅ πασὰ, 
έ ολ ὃν ὦ 

διαραίρητα|. Ἑρμοτυβίω) μὲν οἷδε εἰσὶ νομοί" Βεσιῤί- 
δε, Βυήπε]ς, δαιῖς, ΟΠεπιπή ας, Ῥαρτεπη- της, Σαΐτης» Χεμμίτης, ὃ Παπρημίτης, νήσος ὴ 
τς, 1η[ι]α Ῥτο[ορίεῖ ας νοσατας, ἸΝαϊιο 
ες ἁῑπι]άϊα ρατῖε, Ἐκ Ἠὶς τταξΗΡιις ΗΙΕΓΠΙο- 
Ίγριε, αι Ρ]ητῖπῇ , σεπταπι ας Γεκαβίη- 
τα πη]]α {απε; αΠοτΗπα Πθπιο αιΙρρίαιη ορί- 

ου λ χε 2 α κ. 

4 5Πρυσωπῖτι καλεοµθη, Ναθω τὸ ἥμισυ. ἐκ μυ τό- 
ον ο. τις / ο, ἆ : 

τέων τῶν νομῶ Ἑρμοτύβιέ εἰσι γωόμθοι , ὅτε ἐπὶ 
ς 3 / Λ , 

πλείστες 5 γοίατο, ἐχκαίδεκα µυριάδεε. κάὶ τᾶτων 
ζλ να Φμχ «ος ν : / 2η ὶ / 2 Ρ) 3 2 τῇ 9ἱ αλ Πεἳ αιεραατίϊ ἀῑδίοῖε, Γεὰ οιηπός ταὶ πη][ί- ΄ αναυσίης οὐδείς δεδάηρωε δεν, ἀλλ ἆ αγέογται ε5 Το 

α6ότατ νασαπτ.  Οαἱαβιίατα Πω αἰία ρίασα Ἴππι, μάώχιμο. Καλασιρίω δὲ οἵδε ἄλλοι νοµοί εἶσι' Θή- 
Ἔμεραπα, Βιβασηεῖ, Αρηιμήες, Ταπϊτς,δοβαίος, μβασίτης, ᾿Αφθίτης, Τωΐτης, Μεδήσιοςν “Μεπάεία, Θερεπηγιῖς, Λιμεϊρμιϊς, Ῥματυᾶ- 
τη] Πρ » ΤΩπππΠς, ΟπρΗΙῖς, Ληγῄα, Μγες- 
λος. σο Ρίασα ἵπ[α]απῃ Ιποοῇτ εκ αἲ- 

ο Σεβωνύτης, ᾿Αθριβίτης, Φαρβαιθίτηε, Θμείτης, 
Ὀνεφίτης, 5 ᾿Αγύσιοςφ Μυεκφορίτη»' τος ὁ γομιὸς ἐν 
/ 9 Γιο / / /. ο δὲ τε 

] | : ἱ τιο Βεῤάσι 06, εΤὸι οξ ϱἱ ὴ6” νετίο Βαραβς υγρῖ. Ἠα ρίαροο Οαἱαβτίαπι, ο οκ. τι βάσιος πόλις, ὁ 
: - ς λ [ό 2 λ / - 

αὐΙ αὐππι αἆ ῬΡ]ητίπιος τεδαδε {μπε, ἆἀμσεη- : Μ0ἱ Καλασιρίών εἰσι γόμθνοιν οτε ! πλείσες ἐγοέ- 
. ΄ ρά14 ν : ο / ο, / ) ον 2 οἱ / λ τα ουΙηςαρ]ηϊῖα π]]α νίτοταπα {ππῖ αΙ- τος πε χαι εἰχοσι μυριάδες ἀγδρῶν, όδε «Εατέφι 

5 . . . . ”/ 2 ον 3 μον 3 
Ῥης πες 1ρ8ῖ6 Πσεῖ 1 ατΠ ορεταπι ἆατε, έξεσι τέχνην ἐπασκησα] Σδεμίην, 1 αλλὰ τὰ ες ππό- 
{εὰ {οἶαπι ταί πη]τατῖ, Πἱίο ἀἰδσεητε α ρᾶ- 

6Ι ποπ Ρροδίαπι Παιῖάε ἀλπάίσατα, αυ μπι 
νϊάθαπι αἳ αριά Τητασας εἳ 8ογιμας Ῥατ-.. 

2 / κ σα δ ο 
λέμο εωασχκέεσι μεῖα, π'αις πάρα π'ατρο» Ὁ ἐκοεκό- 

1 Ν ο. τ / . µοο». Εἰ μέν νυν καὶ τῶτο παρ Αἰγυσ]ίῶ) μεμαθήκά» 
οἱ Ἕλληνες, ἐκ. ἔχω ἀτρεκέως κρῦνα/’ ὁρέων καὶ Θρή(: 

Αμήν | όοκας καὶ Ἀχύθας καὶ Γέρσας καὶ Λυδες, καὶ σχεδὺν Ίαφαπε ει Ἰγάοδ, ἀθηϊᾳπε αριά οππος Εαν ος εν Ὅλλδς να λα... 
τα Ραΐρατο Παβρετὶ Ρτο ΙρποΡβ]Ποτῖρας εἴν]- πάΐ]ας σα βαρβάρες, “ωπνοτιαθέμας τῶν ἄλλων πι 
Ῥις 9ο8, αἲὶ ατηβεία ἀλσιπε, εοτάππφήθ Ρο- νι αυορωσμιψα. σερ τέχνας μωθώνοντας, καὶ 
{πετοδ: ΡεΠεΙΟΠΟΓΕς αμϊῖεπι 908 αὐπῖ α πία- τες εχγόγιετήτων τες δὲ απαλλαγμέγας τῶν» χε" 
ηπαγῆς ορείρις αΡίήπεαπε, Ῥτα{ετΏίη αμ ὠναξιέων, Ὑγεναίης ο νομιζοµένες εἶναι, λαὶ µάλις-ά, 
{εοετπιπῖυσ αά Ρε]απῃ, ος Ίταααε οπι 665 
τε (στῶςί οπιπες ἀῑάίσετιτπι, ἴαπι ριφεῖριε 
1,αςεάφιποΠ!. ΟοΠπίΠϊ απἴεπι πηῖπια «οΠ- δὺ 

ν « Ἴ έ 
Ἠ19 {οἱ ΑΕβγρΏοτάπι 

ερατας, πε Πηρυ]ς ἀιοάθαῖπα ατητ θδίεπι 

3 5 ! ἅτον αν ο 
όστες ἐ6 τὸν πόλεμον ἀὐειμένβς. µεμαθήκασι σἱ ὢ τᾶτο 

κ6ρ κι / 
πάντες οἱ Ελλήνς «καὶ µάλισα Λαχεδαιμοῖιοι ἥχισό 

” Ν { 
Κορίνθιοι ὄνούται τοῦ; χεροτέχνα». Τέρια δε σφί η) 

᾽ 

ἀρεραι ἐξαίρετοι δώδεκα ἐκάς-ῳ ἀτελέές. ἡ δὲ ἀρεῤά 
α 9 . / » 3 λ 5, , . Ἐχεππρίς 6ἳ ἵπππιαπαςς ε9ε απζοπι ατατα «οη-7Οὐκατὸν πἨχεών ἔσι Αἰγυτ]ίω πάντη. ὃ δὲ Αἰγύσ]ιοε 

. ͵ με ο» Δ "αν. ΐ ν ο» ταπι; επβΙίοταπι ΔΕΡΥΡΙΙοτάπΙ 4Μοαιονετ[ιθ, 4 πΊχυς τυγχάνει ἶσος ἐὼν τῷ Σαμίῳ. ταῦτα μὲί 
ΑΕΡΥΡΕΙΗ νετο ουβ]της Φαπίο Ῥατ ε5ι. Ἠδς 
Ταπιεῃ ηπΙγετῇς 118 εχεππρία εΓΦΠΙ: Ίδιῖς νο- 

ο μμ το 

κό Αάρπαι «γε. μή. ὃ Ποτρήμ. Ανοῦ. νιᾶς ἆ 

ο” α- 3 /. «δα. δ) τοῖσι ἄτσασι ὃν ἐξαραιρημένα" τάδε Σ δὲ ο) πε- 
ο μες 

ο ρτ., παλρηβίρης 4.1. 6 λ γ Ῥαρής, 4 Β, 5 
«44.9 ἐγένοντο οτὰ δ6ύ. ΙΜ. Ρα. 4. ο 9επο]. Ρ Ἱιέας ιερό. Ἄγε. ΡΙ, Ἠλος [ροξεαιίοὴ, 

Οἱ. Ρα/. ὠνίενται. ΝΙΟΧ Καλασυρίων «4γεῦ. αἳ Ἱίοτυτη. 
ε τε. 7.5 νύ]σο Σέβενίτης, ππαὶε. } Θδυής. Γουφίτῃς Τη, «4γεδ., Ῥοβατίης οἳ 7]. ϱ ᾽Ανύδόιος 2γοῦ, }χ Ῥτοχίπιε αἆ νετήπῃ. «γα Ῥέπο ῥα1ἱᾳ: νιυ]σο Ανύτιος ἴεπα ἸΜιεκφορ. «4γοδ. εἲ } η. .ὁ Αντίο οἱ Ῥουβ. «4γεῦ. { ᾽Αλλὼ τε ἐς {.  ᾖ ΙΗ, 49. Ῥαε[. 7 γοῦ, εβῥ. πιατ- ξο» τεζῖε, Θὶο 1 7. Ιοῶ0γ. 1, οἱ. «4γγίζη, Ἰηᾶϊς, Ο. 8, ϱ. α01, ἐκδεκόμενοι Ῥαγίς, «1. {ἱάμι ὅτο.  { Ώεβι «4γοῤ. Σπα, πι Ιάεπι, 4, 41ῇ, {α1γ. ΦΙεβύ. ΟΤΑ, ἡγευμένους δα ος Π. 151.2 φειῥωναξίων } 14]. «{γεῥ. 

«45ο2., πηδ]ε: γἱάς αὰ {2 178. 

«41. Ἑρμοτύβιες Ἱ «4ήβαροίαε αριά ορύαη. Λ15. 
Ἑρμωτυμβιεῖον ει, ἨῤηΙροργαῤῥο εχρ]απάτοτϐ, µσῖδα Τον ραχ]µων ἓν ̓ Αιγύππῳ. Νοκ Βαάεπι. {δά Ἱηνίταητα ὮΓΟΠΗΠΠΑΠΙ εοηβιοτιάΊηο νατίαής, πιοπ/ταητς ἔ1οη- /ΡΗβο πὰ Οοπησί Ῥ]ωγμη ν. 799: Αάῑῑτ σλερύσηας, ὃἱ αὐτοὶ καὶ Λαβαρεῖς, αιοᾶ., Ππδαμαπι αἰ]δί ευη. ΑπΠρΙ. «ωβεγως ἵπ Ἠττοτὶς αἲ η 9γ]106. Ε- 
ΡΙΠ, Ἐ. Ἡ. ϱ. όοο. οἳ αὐτοὶ καὶ Ἰζαλασίριες σορτς, Ἑ- χ9Πὲ υΠΊςίε ἐκ τῶν µαχίµων, {εὰ ΠΟΠ ἠάσπι, πεηιᾶ 
να 1» 91.» απἲρρε Ιρίάεπι, βομᾶ Πίά, ἀϊκιπα, Ῥονοσανί 1Οηἱουῃ φενοίωγο. Τοείος 1ῃ ΡογΗ/ 1 εκῖουπι οχ ηᾳς ἀοροβτηπ : πΊα]]εΠα ἴαπιοή, {4 ρετ Μ85. Ἠσε- 
Ας ρα μον ὁ ον  . ἀ λνρ, 

μμ αλλ ἀνέονται] νεπ]ις {οτίας{α ἀγέωνται. πι νε Ὃ η ος ὀ/ερύση, η εσεπῇοπε ος, Βλ Αριας. Βεά τε δν, εχ ἀγέομοι εΠξ» Ύαε Λογεἱ (οπίεπεῖα. 
η. ενμή Άιωςς Σεβεννύτης ΕΧ ο 155. Εἴ ΦέόΡύαήο 

πΙοορταρΒΗς, "πρὰ οσα «ορ ρις νγὰ “Ἀγωσίτης ΤΑΗ- βδο λα. ΜΙΕΙΗ ὁ νομὸς ἐν νήσῳ οἶκέει, γαρ: Ἄλσων. ὃν ναίω μά ἆνὲ, 34 Ἠοπηστίομπι Ἱ. Ἠ, 96, Ίσων» 31 Νμίουσι Ἠέρην ὠλὸς αἀθεᾶῖε, Εκρτθς(ίις ἆ {Ζ4/αἱῥ. αἀνετιε ο ο. Ἰομ. Ἰῥος, 1» Βαο Αἱα5. . όοἡ., ετ ἄρο]- πλ: ᾽Ανδρῶνὲε ἠυπόρηκευ, | | ο λουι; Ἠπιβεπιοάϊ {[οογαὴὲ ο. ΡΗῇ, Ρι οἱ. Ἐ, τὸν πάν σποράδην μον μαφ ΟΙΚΟΙΣΑΝ ἐς ταυτὸν συναγ αγών ες Ῥῥοργ/ίάρε 

αγ. δ. «44. Αποτιμοτέρους εχρ]ῖσαι Πε[γεδέω». 
/ ο 1Η. γοῦ }μά, Ῥατ/. «49. πιαῖρο 16ῤῥ., νοµίξοντας «4: 

2 Ἠαδεῖ Βίπς Βῤαιῦ, ἵῃ Ἠοπῃ. Ρ, 411. 38.5 Ῥαμ]]ο {Π1ρτΑ δέ σφι τάδε ἐξαιρημ. τὸ. ν 4 Ὄεεετ 
ὰ 

Γ΄ Δὴ «4γεῦ, νο]υηῖε {οτιαδίε γὰ δὲ δὴ, τι (περ: 

ἀόλις ἐν σκοπέλῳ, κὀτὰ κὀσμοῦ ΟΙΚΕΥΊΣΑ. ὁμικρὴ ἵη Τό: 
ή (2ΑΥ/0β. Βοτπεπῖε. ρ. 441.Α. Αν ἃή 
5. ᾽Αγύτιο ] ΑΠαπάε ποῖῃ {ηπε αὖῑαθ ργαεεεάπίὁ 

5]ερύαπο φωοαΆς οπής Πιεπποτατυτ ᾽Αϕόίτης' ᾽Ανύτιος 
αΗδἱ Γοζίαπ Ποπ Ἰπνεπίετής, ας 4ὰ Ῥηοτίπι ποτό 1 
Ανυσίτης νιάετατ τεβησεπά πα: δορῥαηής γα. "Αὖν- 
σις, πόλις Αἰγύπτου) τὸ ἐθγικὸν ᾽Ανυσίτης' ὡς Ὅασις. Οα- 
σίτής. «4ηγῇς υτὸς πιεπιοταῖητ Πετοά. Ἱ.. πο ο. 137: 
ἸΝοίή ᾳπσαμε ]οοί πιεπήπῖε αά ολερῦ. 1». ΕΗο/εμίμς 

66. Ἡκισα δὲ Κορίνῥοι ὄρονθαὶ τόὺς κατάνα] Γλς 
ΤοπΗί Ορ ήηγὴ σµοφιέε πο [αοίώπὲ ορήεω» προ. 
ἵπ Παπάεπι Ππάμίε, Ππβσηυπα οὔἴαπι νίταπι ος. 
πεβμή, Δοᾶχα 4ξ ορϊβοίδιις ἓε έοτήπα ο ος 
τεητεπα, [π{άπἱρε, (]α5ί, τ, Το5. Ρ. ᾱ η. να ορ]βσος 
4ε ΩοΠπμής, εο5 πεηπααιίαπὶ ντος ὁ ν ορ ρα υαάϊέασ, τε ψεῖς Μον, δίορὸ- Ῥτοίεβονας Ε. 43. κά, 
«γοπου.: Εξ αιῑς εδε. αλ Κο Ας η ἡρη νν 
/ Οὐγ/ηεδία, τορύµατώ ὀξραμινᾶ» ο) τας 44 κ. πμάῖο α Κοιλάηίς οἵμι οκροώ, ποῦ τεςοζάστων ἵ Ἱη υ08  πιετζατΗα ΕΕ ΕὈΤὰ2  ναὖο {οτ]οῖε, ἀγαλῶν εἴξ 

ὃν πολιτικὼ, καὶ ες τὰς Τέχναρ τὰς δήμιουρρικὰ» 1) πε ἄν δή, τν 
ΔΑ 4. ΜΕ 



αφ Ὦῇ στ Ὃν τ ὕ]θας ριαῖϊο Αριῖος εἀριμεάαε οἳ Ὀτονί ροθέ Ώταπριλα ήν, 196 Π Ε, Β ο Ῥ ο Τ 1 Βόρειο νευία Απορρή, Μγβετία, αν 

βιτροσ} ἐκαρωῶτο, καὶ ἐδαμα, 4 ὠὐτοί Καλασι- «0 Ρε νσες ἵπ οἴρεπι Παρα » ο 
: η ΄ 1 , ο κ λε ή αμ δ πὰ Ἱ τ]]οη] ᾿μοαῖ» 154. βίον Χέλι, καὶ Ἑρμοτυβίω » ἐθορυφόρεο οναυΤο ν αμα θιαι, «ο πμη μα ον 

ο / . ο” Τ ς 15» . 

νι η ο ο. αν . ος ο πα μαι ιο ζωα ΠΙΙΏΘΤΘ. νι 1ρΙταΣ ο. 
ν ο κ ας νά  Ν Ἐν ρέντα ας τετ ατηΓας ἀαραπευσ απονΙς ἀῑε αἰία» ΡᾶΠΙ5 ἴ ο] 
δρ ὁ ος ερ μμ ναλς . 05. Ροπάο απἶπῶ πίτα π]σμήαπθ» στη Ρυδηιῶ 

Εέο]» οὐἩ τεσσερες αρυσηρες. ταυτα, Τοισι αιςί ὅθρυ» Ῥ]πα.,, γἱρὶ {εκτατή αμλίευηῖ. Ἠσς {επιρες 1: ῴ 
"β0βοᾶσι ἐδίδοτ ο Έπει τε δὲ 5 πο ν τό Α- «τε]ΙΠρας. ρταρεύαητατ. ΥΡΙ ἁρίυτ ο ἀϊνειίο)” 
πρίης, ἄγων τοὺς ἐπικέρές, χαὶ ὁ Αμασις πάνταςθονεπΙεΠῖξΒ, ΑΡρτίε οπῃ αικΙατής, Απιαβςο μα, 

Δ οφ 3 / . : α.. πια 

τοὺς Αἰγυπήίας, ἀπίκωτο ἐς Ε Μώμεμφη πόλυ, σω- «Ἀδψες [5 ΑΕΥΡΗΙΚ. Ἂ ο πα αμᾖ- 
ἐβαλογ” και ἐμαχέσαγτο μὲν εὖ οἱ ξέμοιν πληθεί δε Ὃ ον ΕΦΗΕΤΕΣΙΙ ἡμ Ὃ δν 
«πολλῳ ελάσσονέό εὐώτές, χατὰὸ πτο 8 ἐσσώθησαν. ο εαν η 
«Απείεῳ δὲ λέγεται εἶναι ἴδε ἡ διάνοια, µησὶ ὧν Φεόν 
µη Ἀ µηδένα δύνασθαι παῦσαι τῆς βασιλήΐης' τω ἆ-ρ 
σφαλέως ἑωῦτῷ ἱδρύσθαι ἐθόχει, καὶ δὴ τότε συμβα- 
λν εσσωθη" καὶ ζωγρηβείο, ἀπάχθη ἐς Σάἡ πόλυ, 

ἑωυτό ἵ οὐκία πρότερο ἐόγτα , τότε δὲ ̓ Αμάσιος 
9 τέως μὲν ἐτρέφετο ον Τοῖ- 

ν μὴ Αμασις εὖ περιέιπε' Τέλος 9ο ρ] 

3 ΔΝ 
ές τὰ 

1Φη βασιλήϊα, οἸθαῦτα δὲ 
σι βασιλγΐοισι 3 

μέμφομέιων Αἰγυ: Πίων ὡς εἰ 1 ποιῶ δίκαια »τρέφων τὸ 
σφισ τε χα! ἑωύτῷ ἔχβισω, ἔτω δὴ παραδιδοι τὸ Α- 
“Ἡρην Τοισι Αἰγυπ]ίοισι, οἱ δέ µιν ἀπέπιιξαν, καὶ ἔπει- 
τα ἐθάψαν οὗ τῇσι πατρὠγσι ταφῇσι, αἱ δέ εἰσιον τῷ 
Γρῳ της ᾿Αθηναίη», | 
αβισερης πι χερός" ἔθαψγαν δὲ Σαΐται πάντας τοὺς ἓκ. 
"ρου. τάτα γθομέας βασιλέας ἔσω οὗ τῷ ἱῷ. καὶ κ ἀ ζω» ώ σῳ 

76 ὃς ο .. Ἀμάσιο, σημα, ἐχαστρω μό ἐσι τὰ µε- 
3 ο”. 2 

γαβΒ η τοτε Απρίιω χαὶ τῶν τότα προπατόρω», 
᾿ / ἃ ά 2 ων ω λ 
Έσ Ἕ µεντοι χα Τουτο ο τῇ αὐλῇ τα δρ πασας λι- 

Ἰ / ἃ 2 ι 

«ν μέγάλη» καὶ σκημέη φύλοισί τε Φούικας τὸ 
αλ ο) , 3 

ὤδρία μεμιμημήοισι, καὶ τῇ ἄλλη δασώνη, ἔσω δὲ οἨ 
τὴ Ρ πας δι διὰ. λυρώµατα ἔσηκε' οὗ δὲ τοῖσι ὃν» 
βώμασι ἡ θήκη Ε5ί, ἐισὶ δὲ καὶ αἱ ταφαὶ τῷ ἐκ. ὅσιοι 

3 /.. 2 εω ' 

ο) Μάϊ, ον τῷ ἱρῷ τῆς Αβιαίρ, ὄπισβε τὰ 3 ἡρῦν 
«πουτος τε τη Αθηαίης Εχόμεαι τοίχο’ καὶ ὁν τῷ 
ΕμΑΝΙ 4βελοι ἔπάσι μεγάλοι λίθο λίμν 1 τέ ἐσι 
ἐχΑμΘΗ». Ἀίδί κρηη]θὶ κεκοσµήµόνη, καὶ 9 ἐργασμέῃ 

”, ἀ « τφ ο 3 
ο! εωι τοι / 9] : πια τοι τρωσῳ π]ῆγματι εξαγορεύεν τοὔομά 5 

εὖ κύχλῳ» καὶ µέγαθος, ὡς ἐμοὶ ἐδέκεο. ἕ ἡ ο] κὑΧλὼν µεγανοΦ» ὧν ἐμοὶ ἐδόκεε, ὅση περ ή ο)] / 5 

Αὐλν ἵ ἡ τροχοειδὴς καλεοµένη, Ἐν δὶ τῇ λίμνη ταῦ- 
τή τὰ Ἡ δείκηλα τῶν παθέων αὐτοῦ νυχ]ὸσ ποιῦσι» 
τὰ αλέήσι µυσήρια Αἰγύπ]ρι, στερὶ µέν ὰ νυν τήτων, εἰδότι µοι επ πλέον ὡς ἔκας-α αὐτέων ἔχει, Υ εὔσομα 

Ῥοδί Ἔρμοτ. ἀείαπε; Ἱαῦοπι αἰά τῇ 6τ 
ποιῦσι μνῶν μίαν. ο Συψιέντες 72μᾳ,, 
εἲ ΌτενΙ ροςῖ 4{οῥ. 
«γε. 7 4, 
«τοῦ. 
Ἱδραι, 

μα κ ο ο ο ο ο ο 
ή, «4γεῤ. 

: κ ή Ιεσίι {εη. 
 Χειρὸς Ρα. «49Δ. 4πεζ. 7 

ο "Ἡι οι: αἳ 96ο], ὅπου. 

3 / ο» 3 / 

αγχοτάτω τὰ µεγάρι, ἐσιόγτιο 
Δ 3 

ΤΟΠΟΣ 1η ητρα αἱ 1π τεπρ]ο Ίή1πεινᾶ 

ἔκασον 2 4ρεὸ, ο 
714. δες 1. 7πα. Ραλία, Ν 

.ὁ Οἰκεῖα Αγοδ. ὁ Ἕως 1, ει 7ημά, 24. 
3 Ώεβιτὸ, εἴπιοκ σῆμα ΠΙΙΠΗΒ οΏροσίμηϐ» Τηπα ἑκωτέρω 

ο ω  αιΩ που... ᾗῥ Δαπάνῃ «4ε0. ρείρείαπ. 4 
- το. πιοχ ἐχόμεναι τοίχου 4οῦ. 7 πια ρα, 

πΙΠΙτο 1Π{ΕΤΙΟΙΕΦ ΏΗΠΊΕΤΟ, εα ρατῖε ντε {απ 
Έετιωτ Δρτίες εα {αἱδ[ε ρε/[ααῄοπε, πεα 

δᾳυἰἀεπα 4πεπιααπ Ρορίε ΩΡῖ πάπες τν 
δηυπι:. ἁἀεο νΙάεραιατ Ποἱ ]αὰ 1π Πα 
Ροβταπι αδίε, ΕΕ ἵαπειπ ἴππο «οΩΡΙΕΡ 
Ριω]ο γιξεας εδι, νϊνισαπε απρίη5 46 3 
Ῥεπα δαϊ ἀπέχης ἵπ ά9δ, αιῶ ἱροίαθ 1 
τα Εἰκίοπε, τππς αμίοπι ἴααι. Αιπαῇς ΣΕ’ 

α, . 1Ρὶ αἰαπαιπαϊα ἵπ τερία αἰεθαυτ, επ 
αυὐςε Απιαῇς Ποπεεῖε Ακ{ετνανῖς, ΤαπάεΙα 
Ἰποι/(απρας ΑΕΡΥΡΗΙ6 ποῦ 1μςτε αβείε μ 
ἆρθοσηπα αἳ {πυπι Ιηπη]οϊβπηυπαι αἰετει» ὰ 
1 ΑρτίεΏ τταθία]ε.  Εαπι 151 υ0ι πώς 

σβυ]ανοιε » Ῥαϊετηϊ ἵπ πιοΏηππεηείς. {ερθς 
τυηῖ, αὐβ {απῖ 1 Τεπρίο ΜΜπεινα, ΡΙ02: 

της θάεπι αὰ Ίναπι ππαπυπ Ιπίταπεϊ, ος 
τῷ απίεπῃ σιπέϊος, απ. εχ Π]α {πα ρτα[εο” 
τα {π6το ΤεΡες, Ππίτα ἱεπηρ]ηπι (ερεειυπὸ 
Ἐιεπίπι Απιαβς {ερυἱομτπῃ πιβρὶς ρτουμ] ο 
3ὐ σάς, ΦΙβΙΏ 1μὰ ΑρτίΦ εἶμδαιε Ρο. 
ΤΟΓΗΙΗ, 1η εἶπς ἴαππεη ἱεπρ]ί αἱ ποσα νο 

άευπν ΙΟ 

. 

-σμς 6οὲ, ἵπδεης ομὺ]σπ]μπι Ἱαρίά | ϱ Ἱππταπη- οἰαπηπίδ εκοπίτηπι Ρραίπιας ατροῖς υμίσμ]άπ]{ ἡ 

ας, ἴππι αἷο {πρτα. Ίπια 1 ς 
Ρεπιπῖ Ρορῖθς [μπιν 1η αμίρας Ίος 
δμηι οτι Πήμθ {ερυΐοία, οπως πο 
Ώμησυρατε Ἠας ἵπ τε, Ἱαιά {απ6η Ρο 

8 Ἄάεια, οοπίῖρια τοῦ ραπειὶ Μπεν ς ἂν 
αἳε ἵπ {απο Γἴαπὲ Ίησεητες εΧ Ιαρίάς οἱ ο 

οἰβοιδαιιε : αἀθδῖ «οοπΗρυις Ἱαρίάεα αι ια, 
βἀοτπαϊυς, εἲ οἴτομπιαπααιε ΡίοΡε Εἶβ ος 
ἴμ9 πιαρηϊκαάϊπε, πε πηρὶ νἰάερατασ, Ἡ ή 
τα ἴπ Ώε]ο, απῖ ἀῑαῖτας οτρίςπ]ατΙς. πο 

"Ίαει Ἱπιαβίπες σβ/{αππῃ εἶης ποξεα Γαοἰαπῖ, 4. 
"νοσαπι ΑΕργρΏϊ πιΥγΠεῃα: ἆς αΙρ5 ας, | 
Ρ]ωππηαπι 6ΡΟ ποσίη, 4μο ρᾷᾷΊο μάρκας 

ΙΑ 
. 

3 

ο Ἑκάσῳ ἄγοῦ, ἆ Βο]ιο]. Ῥας/; ἐκωτὸν δράΧ. 

Μέμφιν οετειῖ ουσ] ο. ϱ δι 
ψ 4 24. α. Βρε] πα 2 

1β” 
-{ Ἰνὸς «4γοῦ. Ἐχ{οπρεῖϊ Ώπες «492οΜάΡ’ 

Έάϊε 6ΕΠεν. οιοίοοχνπι» ἵπ Ραλής, Ο, ἐχομον το νο ο οτι «ῥολως. οι ἀἱόο ἐχώμενν, δὲ ἐν ἰδομάς. Μος λάνη 4. οἳ Ἐλά,, Ὄόμο Θροπου. ος ᾱ 
Ἰαετατς «4γορ. 71η] 

ο ας ο κας 
δα στ Ἀσ κα ος οφ αν -- νι 

84, ΜΗΣ ὃν θε ων ωμδένω ἃτο:] Ῥϊόπα. βπ]ςβπηβα 
Ἰ6ἴρηΏας ογαΗο εν μες οσα 5» Εὔπῃ- 
επι επίΠι ΑΡρΠςῃ ος Γορύγαι αρ[ξ οοηνεΠῖς, εΠΤΕΠΙ 
εχ οτε Ῥποίε πεδίο], κχΙκι 3-. ΠὈὶ 1. σγοίης 
οἳ ϱ αρῥοις Ἱοχυπι οῬΗ ποῦ {1πΐ, Πεφα πορ- 
λέπια πραρη Ὁρως, ας πα ε1, (ραπεὶ Πτο]]άας ρ]οτίαξίοπες αἳ οοπ//πι]]ορ 

τρ τῃ σοπᾷυχῖς Τα (ε/άᾳ αἆ Λεπε]ά. Χρ Ζ7α. Νε- ορ παπίηπι Ππζος ος Πηροτοίαο ηἱζος µογάλης γλὠσ- 
κόμπους ὑπερεκ]ωίρει, τί Φοβῥοσίες» κ)  ἀντιτάσσε- 

ὑπερθώνις, Ῥο]ϊο Ρωγιώ 4ροξ Πρίβ. τ. ν. 5, 
τι 

Ἴσι θυρώμασι] Γουἱεον 1 ζΗἱδ1 μ/1ῃ Ώνο 
μμ θν ος νεο Ρορῖες ἵαπία Γαββτ]ο οἳ γρ 

κ- 

«1ογες {άρα 60ης 
σο]]οσατί ἐν 
δΔεΠέίΓΑΗ 11δῇς 

ὠυτοῦ θήκης πιοτωη αὐεπιάαπι αἆ 
ὅσα. μέν Περε]ῖν[ε » {επίθῖ νετο 
ον ὡς µάλίσα ἵη {Π1ήπο εἶως 

39 ῬοίΏρις πωσάδος 4ο ϱ0Π- 

Αβῤμοσμένη ας {οπιηδίε εκ νοχο, ἨἱάΦ {1ρία ϱ. τσ αθ. «1δεμας. καὶ ἔργωσμ. οΠΙΕΙΕ. 
ὁ 11 «4ἱῤεμαρ. ὅδη περ ἐν Δ.ο ἡ τροχ.. ΕΟΠΠΙΟΟΙΗΣ. 6 ο ν 48. 0Η περ ἐν Δ. Ἡ ΤΡ τησ. Βταμο α]]ας. Τόοη, Μαρ. {η Ἔνσομ 

στον τηοᾶο 3 ὅινε 
αεροΏτα εἰ οοπ(Ιζοτίο αρίλ. ίρίορεῃος ἵπ. 
Ῥ. 901. 02 οί ἳ Ἂ 
ἔνῆμεν ο 
Τε 16 αά Ταῦη]αία, αμίΌμς Ίερες Ιπ[οτίρε ΡτοπΙΕ 
Ῥαβες, [ροβονίε, ες Ἐν αμα ης “ΑΗ, 
ἐχόμεναι τοίχου, Ῥο[υ]απίε {επιεπία οἳ ΝΙΑ5. 
ΨΗΑΨΕΤαΙ Ὕ), Ῥ 
{εά ἴηφιο αιάασίος. . 
ο 11. Ἡ τροχοε/δὴς 

« ον (Κα]ἠπ]αεβο τροφόεσσαὲ λί ΥΠΙΠ. Ώσ].ν., 
σι ἁρὸοἩ πονἰ. Βοηδίε πι, 16. Απιαβιι ἐπ) τῇ. Ἀνλρί, ἀοθακπα Ἱη «κ γμια ή] { 

τἐρίά, Ἰρηίροη, Τα8:, Ψ, Τ1οΛ.᾽ Ώμχληῖ Ἠωρς 
αἰμάῖς ἵπ Ώε]ο ΔΓΡΙΠΕΠΓΗ αριά δρομίων Ἰάη. Ἠ 

ρα 
4./. εἴδωλω, ὁμωώμασή" -.. 90Πο]. 

η ΑΡ ὲ. 

ο. ο. ” 

ἆ 1 
/ 

αἆ 

αν 

“ 2 ω. . 
ο 
φκλ, ό 

ὶς θυρώμοτα αίμα ος ἳ 

1 

/ 

τὼς δὲ όµως οὖκ ὀρωήμοισι καὶ ὑυβῶ 
[ο Ῥ. 26913, 16 εξ 11 «ούγιας Β: 

Ἐεβίτμ] Ρο»: ραι ὦ σῇς ΑΕΙΗΤΗΙ Ροδῖ Ῥαιισα τος άρια ἅ- 

σοπενομη Ῥσμιυ, εἴ 9ο ρτῖοι Ἐθίτος | 
δν 

ν » 

ας 

λεομέν] Ώς Ῥμοσὺὴ πααους 
εχοε]εητία {δρορηής ν.7. 

ο. ᾽Αῤανάτων κάλλιον ἐπὶ ΤΡΟΧΟΕΙΔΕΙ (μην, ον ο ἄν 
ἴρεη, ΤαῦΣ, ν. 11ο. Όυταπι Ἀωπο σ1, 

ἀοξτί 

ος οι ο ο Φα ΗΒ. παπά δρ 

14. Ἐὔσομα κείσνω] ῥαθρο ϱ/μέαγοδως εὔσομα 



-ὖς . εαν ρ ο ο ππεν μ τε ν δο, κ ο ς 

: ν 

τες 

ο μοντ θεος 

πρωτησα., 
7 

815. 

----- 

ἹῬτίας ΑΕΡΥρεϊ «νοπιετε πΙπΙΠβοτεαΙ6»  εἳ 

1ζατεπῖ εἰ {εἴν]6, 

«λετα Ότασα εκ ΑΕΡγρίο, Απηαβς Πιεζοσίος ἐκ {πβΠιο 
190” πιοᾷις οομοϊλ]αίᾳ αμέχοχ1{ατῖ5 ποὮ {σναςς ΈντΕΕΒΡΕ, τρ α ΤΙ. {87 

..α αἷα ᾿ . ’ Ν ον ’ Ες οὰ, ου , 4” ς 

σὺ]α, ἴαπιει αδΠε Ἡς ρίοἱοαια!ῖ. Ώε Οετετίς] σχείσθω. καὶ Της Δημήτθο τελετής πέρι Τ οἱ 
ν . . . - 4 -. « / ν 

αὔοφιε ΙΠΙΠαΠίοπε, αὐαπα (τας ἴΠεΑΠΙΟΡΗΠΟ- "Ἕλληνες εσμοφόρια, χαλέεσι», καὶ ταύτης ἃ μοὶ 
τια νοςαηπῖ ἆ [εγεπᾶὶς Ἰεσίδια αδῃτ πε εἰο- 
ουατ, πΙᾷ αυαξεηις {απδζαπι εεὶ ἆε Ι]α ἀῑσθ- 
τε, :Ώαπαὶ 81 πάπα Ώππς ες ΔΕΡγΥρῖο εκ- 
ἔυ]εταπὲ, «οα1ε Ῥε]αδριοϊιάας Γεππῖπας ΙΠΙΡΙΕ- 

τιεηβρῃς εχοῖϊτα τας 1] αβοΠτας εδῖ, ἃ {ο- 
Ἡς Ατοαάϊρας, απἲ ες Ῥε]οροππεπβρις τε]- δὲ 

{Πς ηρ]αῖο, τερηαν]ξ ΑμλςΙ5 ο ΡΤΦ{εξίυτα 
Βαϊεσα., εἲ ητρε οὐ] ΠΟΙΠεΕΠ εδῖ ῥΙαΡΗ. Έππι 
Ιπῖετ πια ΑΕοαγρΏᾶϊ «οπἴεπιῃθτε, ηες «]- 
Ίᾳ5 {απο πιοπιεητί ἀπσετε, πε αι Ρἱέσοῖας 
ραιίο απιε Επ]δίεε, πες Ιπβρηϊ {απη]α οἵ- 

Έιο5 νείο Ῥοδῖεα Απιας {οἰετια, τοι 

5 λ ο. / ο 

πέρι εὔγομα χείσθω, ὃ πλΏν ὅσο αὐτῆς ὁσίη ἐσίὶ λέ- 
ς ου - ς τσ Δ ᾿ : 

γευ, αἱ Δαναξ 9υγατέρες Ίσα) αἱ ΤΗ τελετ)ν ταύτην 
Ἀ ορ. ο λ / ᾿ Δ ΄ 

εξ Αἰγύπ]ε εξαγαγᾶσαρ καὶ διδάζασα] ο τὰς Πες 
/ πο ος ” 

ὁσά ἀεϊπάα οπυπί Ῥε]οροπβείο α Ὦο-2Ολασγιώτιδας γυναίκας" µετὰ δὲ, ἔξαλασάσης πνάσης 
Πελοπονήσε ὑπὸ Δωριέων ἐζαπώλετο Ἡ τελετή! οἱ 

. / . ας Ὁ ως ον 

ὑπολειφθέντες Πελοπονήσίω, καὶ ἐκ. ἐζανας άγτες 
19 ξτὶ {απῖ ετ ποπ εχοῖ, εοπ{έτναϊις. Αρτίε ᾿Α κάδες, διέσωζον αὐτὸν µῦτο. Απρίιω δὲ ἃ ὧδε κατ- 

αραιρηµένη, ἐβασίλευσε ᾽Αμασις» νομῦ μὲν Σαΐτεῳ 
ο5ἑών' ἐκ, της δὲ Ἠν 5 πόλιος» ὄγομά οἳ ἐσι Σιόφ. τὰ μεν 

δὴ πεῶτα Εκατώωτο τὸ Άμασυ Αἰγύπ]κι, καὶ ο» 
εθεμιῇ µοίρη µεγάλη Ίγο, ἅτε δὴ δηκότη 5 τοπεῦ 
ἑύτα, καὶ οἰκίης εκ. ἐπιφανέος. μετὰ δὲ, σοφίή ἂν- 

. ..5 . . . 1 3 3 ώ α[ρεηταῖο, οοποϊµαν]τ. Έπαηυ εἶ ουπι αἨα τες ὁ Άμασιε, εκ ὃ ἀγνωμοσύνη προσηγάγετο' Ἡν 
Ῥοπα ἸπΠηϊία, ἴαπι νετο Ρρε]νῖς απτεα Ἰποοοἱ 
πα ἴαπι 1ρ5ε 4Ἠαπι οΠΊΠες «οπνΊνα Ιάεπιῖ- 
επι Ῥεάες αρ]αεραπὲ: Παπς 1]ε εοπ/τερῖς , 

εκ εαφῖε ἀθπιοηπῖς Παϊπατη [αεῖε, εἰ Ιη α)- 
Ῥο[ςῄππο Πηπρῖς Ίοςο [αι ΑΕργραϊ {- 
τπΠ]αστΗπα αἀθιηῖθς, ΠΠπαΡποΡρεία νεπετατί, 1 

3 3 Ἀ / 2 Δ ο Ἡ Ν ο α 

ἄλλα τε ἀγαθα µυρία, ο) δὲ καὶ ποδανιπ΄ρχεὺ-, 
ο εν 2/ λος / 

σεο' ο) τῷ αὐτός τε ο Άμασις καὶ οι Φαιτυμόνεε οἱ 
; } ς . / ο 

παγτες τὰς πόδας ἐχάσοτες οναποιζέατο τᾶτο χα]. 
ιο) / “/ / 5 Φ γώ νο) . 

ὢ χόψας, ἄγαλμα δαίµοος ἐξ αὐτὸ ἐποήσάτο, καὶ 
ϱ/ ον , α- : 9 / : ΕΕ αν ο ἅγ 

ἴδρυσε της } πόλιος ὅχε Ἰν ἐπιτήδωτατογ' οἱ δὲ Αἰγύ- 
ο Ἴ ας «) 1 δώ / : 

πιαῃς Πογ α Ῥορπ]ατίοις εἀοξίάς, «οπγο-Ώ 5 μοι Φοιτέοτες πρὸς τώγαλμα, ἐσέβωτο µεγάλως' 
σας ΔΕργριϊς αρετῖε, εκ Ί]α Ρρε]νῖ, ἵπ αὖα 

ἵπ. αυα Ῥεὰες αΡίαετε΄ «οη{αεδίεπε, {αξναπι 
α{ς Ππιπ]αστήπα» αὐοά τἶπς ΓβΠῖορετε γεπε- 
τατεητατς  Τταααε {παπι αιεραῖ Ιάεπι ατααα 

Ἆ µαβων δὲ ὁ Άμασις τὸ ἐκ τῶ ἀσῶν ποιεύµθο, συγ» 
χαλέσας Αἰγυπ]ίας, ἐξέφγνε, Φὰς ἐκ, τὸ ποδα)ισήήρος 
τώγαλµα γεγονόαι, ες τὸν ππρότερο τι μὲν τοὺς Αί. 
γυπ]ίες οὐεμέὴ τε καὶ οῬθρέω, καὶ πόδας οαποίς- 

. ὃς ὡς ο « 4 /’ ΝἩ ’ // ΄ ος ωι ον 3 / 3 

Ῥε]ν]5. εε[ίε ζατυπη: ατα ΕΠΙΙΩ απεσλας Γηκ[ειάοξθα» τότε ὃ ε μέγαλως σέβεσθαι. Ἠθη. ὢν έφη λεγολ 
Ῥιερεῖας, 1Ώ ρτῶ/[εΏΏ ΤΑΤΠΕΠ. Ε5{Ε Ἱρεοτπῃ τε- 
σεπι, εοαπε Ίμδετε, πα Π0Ι Ἠοποι Ἠαθεσεειτ 
αἴηιθ τανετεπΏῆα, Ἠωπο ἵη πιοάππι αἆ Τε 
τταδυχὶς ΔΕΡΥΡΠΟς», Ἱία πι «ασαια «επίε- 

]άεπι Ίος τας ες Ιῃ τθ- 
Ρις αρεπάῖς. ΙπΗτίο:, αὖ απτοτα ἨδαπεάΠῃ 
τοξετίππη ο5{εῦ. {οτήτα, αςσιταῖε πεβοςία οὗ- ΄ 

Ιαϊᾳ 
ν κι κιτ ον τα . ὰ 

{ ΄ ... 

Ν 

ἑμοίως αὐτὸς τῷ πποδανιπ]ρι πεπρηγέναι" εἰ γὰρ πεό- 
; τερον Ἡ εἶναι δημότης » ἀλλ ο, τῷ παρεύντι εἶναι αὖ. 
τέων βασιλεύς" καὶ τιμῷν τε χαὶ προμηθέεσθαι ο ἑωὺ- 
υτᾶ ἐκέλευε, τούτῳ μὲν τθόπῳ προσηγἀγέτο τοὺς Αἱ: 

ἠδγυπ]ίας, ὧςεδικαιοῦν δελεύεν.  Ἐκχεᾶτὸ δὲκατας-ᾱ- 
σε πρηγμάτων. τοῖῇδα τὸ. μὲ ὄρθρο,. µέχρι ὅτου 3 
πληθώρης ἀγορήρ, περοθύμώς ἐπβίσσε τὰ πρεσφεβόµε» 

.. 

τὰ λότι μοι «τοῦ. Τοξο ορίμοξ. ζουσιήέ Ἠειοάοίεας σοπβιεειά(πή. . ὁ Ἠλὲς αἀναα με 1άσπη περῇρίξ, επ 
λέγεται ὧρ ὁι Δ.. 
«40. Ρατ[, 7, πόλευς νη]ρο. Ἑ]ητατοῇ, Νοδί]ε, Ίπ 17ο/ Απεζζοι. Τ. 1. ϱ. 186... ο ο σα. πὲ οἱ ῥ”. 
µασις {παρει «4γορ. 
»76ρ6. εἴ. «4ποδον να 
7. «4, Ρανς, «. Ά. 

ᾖεν, Νἱά. (όπου, . 6 Ἑωυτὸν 

4 ’ 

καῤὶ Ἡρόδοτον, «48Η. Ῥογβζήηγήμς. Τδειμήβίης, δγ- 
έβων. Ἐν επίπι ραζοξηΙαα παν. Ταχαταπε πο- 
πμ], ίο ΟΡαςϊ αἆ δοῤῥοσίς εὔσομ ἔχε παῖ ΡΙ4οξ, 
Υ. 900. τὸ δὲ τοἰοῦτο κεχίαςα!, ἸπηυΙυΠΕ, ὅτι Ἑλλονικός 
ποτε ἄναν νώσκων τὸ Ἡροδότου ἔλέγε ΠΕΡΙ ΤΩΝΔΕ ΜΟΙ 
ἘΥΣΤΟΜΑ ΚΕΙΣΘΩ᾽ οὐ διωιρῶν ὦᾳ δύο λέξεις» ὦλλ᾽ ὡς 
ὤν τις εἴποι, ταῦτοι ἔσω εὔσομα. Ἡ. 6. ογ{ πο ῥᾳ]αίο ἔμομη- 
απ. Ἠος { Ππιεπᾶϊε Ηα]]απίους», τα]. ἀἰόχηπα. εἰαρας 
Ἔκροβς  Ψο]άο απίοπι ἁμοίτο» απ εὖ σόµα» ἀδιταότα 
οσο, Ὡς ΟΥαπηπα οί ἵππμηπε, {ΕΙ δή ]έσίαμθ οροσίθαξ. 
39. οὐκ ἀγνωμοσύνῃ] Ωποπποᾷοσυπαμε νοςχ.οαρίαἴιῖ, 

ΠΕΙΠΟ ἀῑοῖ Ῥοεόςε, ϱμεηβίρη ν)ωμοσύνῃ προσαφαγάσθαι, 
ο, {1 νε] Ῥ]ατθῦ Ἡαδιιο]ης Οοξᾱ, ε αέήπα θΕἶαή1 
Πε Ζω)/σο» ἵαπιοῃ α]ιοτὶ Ἰαδβοπί ροευροπεπάιΙπα σ6η- 

460. «4ΒΡὴΡΗΐος Απιαβς σοφή» ---- οὐκ ἐυννωμοσύνη βοσ- 
ο. 9 ης μ9. ο ζα1η ἱοηίγαιο 6ἱ οἶσ- 
ΤεηΙ12 [)ἱ εομοἡσυδ. ἩἨοπιϊῃὶς ρΙῖ  Πά 
«ει, υξ αρί Ώερα. εσ)αέας. Ῥως ἄν μ. νὰ, 
τς. τὴν καλουμένην ὄντις πανουργίαν ὠντὶ σοφίας ὥπερ)ὰ- 
σμενος λάδοι, καθώπερ Αἰγυπτίους καὶ Φοίνικας μὲ πολ- 

Αα ἕτερω ὠπειρράσμένω γένη νῦν ἔξίν Ἰδεῖν. Ου 1 8ι- εη Ῥορο]ωρς ορηο]σγο νΊτὶ Ῥήποῖρες ἀῑομηίαν α]ϊος Αλ δν κ λας 

αρα ενάσα! ἐξιδιοποιήσασθαι" {εὰ Ἱπρτϊπηής σροσ- 
ο αγά δας σἰίεεγε εἳ απ (μμ {11 ῥευ- 

ἐπ αἡ. .. -4μάγ. Ώου σεις ἷΏ Λε10/2.Ρ. 98. Ρὶ- 

µασι καὶ οκ ον προσαγ αγέσθαι ἐπαγγελίοις" χρή- 
δίαις᾽ οσα ὦπα, ρετη᾿ οἴκτῳ' ἐπιεικείᾳ' πρᾳότητι ἔυεργε- 
πα, ο ο) τη τα “Απιαβς Εεγοβο! σαφή. Τζύμς 1, 

ον ο 49) οα, πρ οσώφεσθαι πὸ πλίθος. Ἡσς' ο, 49. θ- Ἠ1α1ε οὐ οἰεππεπεία προσανανόμένοι τοὺς Ἑλληνως, ο: 
. 1η Ῥ]ηταῖσα ϱ. 3οη. Ἡ, μας ρὴ ώρα ς 

ἐπαγγελία'πβισαγόμενοςς Ὠίοήον, δἱο, αν, ς:8. ομίης 

{ 

Άοι οςὲ 1Π “ἄγοδε Ζ1μά4., απῖ ἐσουρέει εἲ Ἀπονίζεσδο]. 

ψΙά. 2αἱ{ζ6ἡ, αᾶ ΕΠοεῃῖδΗ, Εηγήρ. ν. ούτ. 
Β0 πλήθούση». («υαε {εαππεης τε[ρεαῖε. «4Εαη. Ὑπίο τς ἀἲ. | 

το Τὰς γιωτίδας 4γεῦ., ΠΊΟΧ Πελοποήσοὺ αἴα με Ἰτεταπῃ 71μ4,  ἆ Άνεςιτ 40 υόα!ε. ὁ ἄγοῦ. 
ΙΓ Κατόνοντο Περ]εέτο αἩσπιεηίο» ος πιαίς» 21μά. «4γεζ: Ἠαες εκ{στίρ{ίεταξ 

ε{αστη, Ῥαγής.Σ ἵπ επι, ἔννωμοσ 
«4γοῦ.ν ποδανιτὸρ οἶταί Ἠίπε Ῥο]ές κ 7δ.  ἆ Ἔναπι ονιζ, «ἄγοῦ. 

Ῥαν/. 4νᾗ. οἵα Φγέρδε, τὸ πρότερον -41. 
2 αρ νη]σο ἐυγνωμοσύνῃ. { "Άλλα 

/ 14: ο 7μά. αΏ πόλέος» Τεπα “Α: 
2 ΜΜ. Ῥσε[. ἄν, ὔ προ 
2Η. Βαι/. 4. ἐχρῆτο 

4 «πο. 71, Ν] 
«62. οἳ ἐλέλεύσεν 1η, 

Θε{οβς, αχρεάἰβοπος {ηςοερεήχὴδ. Ἡδ αμ]ᾶ, αΏεδητο {5 
τετήπα πονατυπη πιοἰτεπενς » {άράῑέος πάντας ταῖς ὃμε 
Άίαις ἡρὶ τῇ τῶν τρόπων ἐπιεικείῳ προσηγάγετο» 12 0. δε 
Λιηιο οὗ ἑαπιάςπι» αἴῑαα ππονίς ΑπΙΑΠΗ, ταΏοπεΠ1 128- 
τας Ἠγβαίριάϊς, αὔ στη: αἆ Ἱπρεήπα ρετνεη]ς{εε, ἁῑ- 
οἶεμς χρήµασι κο) δωρεαῖς τὸν Περσῶν δη μον προσαγόµενος» 
βΡ]αοΠἱ ἆᾳ Τ1.. ππ. ρ. 695. Ὁ. ορ ΝΑΙΟΚΕΝ. 
τοφθν Οὐκ ἀγνωμεσύνη] νο. τε]πέχος εοί ζοάᾷ., Ῥυτο: 
δε Ἰάεπι΄ ἐδί[ς.αἴανιθ οὐχ. ὀνοήτως» αἳ ρταεζθάσΠβ. τΊα: 
οἱς εχρ]ίσατα, δενεγαε{ ]οσ15 ΠΟΠ σοπνεΠῖξ, {6ά σμ]- 
ἠάας {οἱ]ετίαο εἴ αφυίας, μΗί τορ]] αέτης ΙπΏ Πε, 90” 
Ιει ῥοήριοι ὠγνωμοσύνην Ίπ 1Πρετ]πα εἲ {δια Εεάµεμ- 
18 ντ, Το, ΙΧ, ᾱ. βο]επὶ α1» ωρες ΒασοἩ, ν. 
964.» δοῤῥοσίες ᾿ΣταςΠίπι Ὕν το 79, δεαμε αβειχᾶς 
ΦςΠο], /επιοβῥεπἰι Οἰγηκλι» π. δ. 17. οὕτως ὠγλωμόνως 
Ἔἔχετε ΟΧΡΙΦΠΟΤ ὠνούχωο' Παγβοογαέ{ο, ὠλονίσως καὶ ἄβοντ 
λδς ο γω ο Ες 
87. Ἐκ τοῦ ποδοιπτῆρος τόγαλρα]. ἵα ΟξάνΙο ο. 
η μοδὲ Πίο, Οκ 9. εἰ έἷέμς ἄεγεΙὲ ει αι ο) 
740 Ὅα[ζιο, 3) [σερίης Γαῶμηη «4 ΡΜ Υς σορρθ- 
Ἀμίμπι ο μβεναηῇ ἀοοεπμκ πε ον ωῤ. 

» τοός ργοσθάείεπε, {1 ἄεμς αἲ ἵῃ π]επεσῖώ νο 
ιό {δν {οήρτυπα Ροίρτει». Εαν 11 ΙΕ ΝΤΗ Ἰ 
ἵε ἀοθήν[αιο 12. Οσ1σλάον Ημ ο νε 
ΗΝ {18111 ἀῑνιπαπα Λάνειί. | ια δν. ο/1. 

Ῥο]νίαι,, κὸν σρδανιστήρο ΑΙαβάΙ5, Ρεηοπατῶς Ὁηί]ομ 
τόν ος 1 Ῥ]ματεῦι Οοὐνίν, να, ᾱ- ριπάεπζε οκ χαπβι κ μη. δν ορ ΔΙΝΕ ὃ 

ας Ὅ. 1. παςά λε ασε ν ας σα κ» 

Ἐν Ἠλλόρς γω Ναβμα πληθούσηα ἀγορῆς ἄο- ἂϊ πα η ΡΗΟ μῥοπη ο «πεγαίάια, Ώμοχεγας, 4195 
1. 11 μμ το, ο δ ... παμε 

ἴοφτες αὖ Ο/σάοτ, ΣΠ, Λ8. αἀρε]]ανΙ, 6α ἵπ Ίασε Ρο”. 
πας Ἡς ἀοββονον η μή], ες εἴ θρο ὃι ο 

- Δ8 9 ο ανά 
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188 ασ Πιο σα ος οἱ 
/ ολων , 

ια πῄγματα' τὸ δὲ ἀπὸ τότε ἐπιέ τε καὶ κατέ- 'αία 8Ρεραῖ: 
) νὰ αν σκωπ]ε τοὺς συμπότας, καὶ ἣν µάταιός τε καὶ 3 πάι- 

Ώαρε τοπιῖοβος, ος 4ματς, Ἑαεϊηοτοία» ἰω Ἰγπίμϊς, δὴ. 
εἰωθείο οταομ]οτμΠα. ο μα 

αϊ; ἀείπάρ ῥοίαραε, ει 1Πἱεῖ 6οπΙ”. 
Ροΐοτες Ιοσαβαταί, ΠιοτΙοΏεπι ἂρεῃ» ας {αυζ-. 

ται. Οπῖρις τερις οὔ επ απιαί, ἴ8μρι / ενα 3 / Ἶ / « / » ο» 5 

ΗμΩ. αχθεσθέντες δὲ τετοισι οἱ Φίλοι αὐτου, ο28-5Ο Ἱ « | 

5 : ο Ὅσμπῃ νοτὺίν πΙοπεΡαηϊ, Ἐεχ, ἀϊσεηῖες, ΠΟΠ. 
δα Αλ ο νὰ / αν ἳ ο ΄ Φέτεον αὐτον, τοιάδε λέγοτεο, Ώ (βσιλεῦ, οὐχ, 

” ωο .. ον / 3 . 3 ον 

29 ὀρθῶς σεὠυτου «προέσηκαάς, ες ὃ τὸ ἄγαν Φαυλο. το Ριοῖϊεί ποημήεαπη, ατα ἀερεῖες» Πέ: 
να κ ναα ΝΔ Ἀ 3 ” / ον ᾿ 1 ες .1. Ἡ 

» “Ποάγων σεωὐτόν' σὲ γὰρ 5 ἐχρη 9) θρόνῳσεμιῷσέ- ταπἀο 1η {οµο {εάεης νεπεταδ]], τοτπι ἀῑεπὶ. 
λ / ἡ τμ 

2 μὸν θοκέοτα» δί ημέρης πρήσσιυ τὰ πρήγματα" 
9 ο ωψ ρ-..Σ.ὰ ”” . 

5» καὶ οὕτω Αἰγύπ]ωί τ ἂν ἆ ἐπιφέατο ὣς ὑπ ἀνδρὸςβ 5ΙΠΑΡΗ 
5 9/ ον 

µεγάλο ἄρχοῆαι» χαὶ ἅμιμον σὺ ο ὢν ἤχεες' γώ δὲ 
ποέει ἠδαμῶ» βασιλικά” ὃ ὃ' ἀμείβετο ἕ τόσιθε 

᾽ ͵ λ / 3 ᾿ 
αυτοσον 16 ος όδα οι κεχ]ημόοι, ἐπελν μὺ δέώνται 

νι ον κν 
92 χθασθαι» ὃν ομν 6 επεὰν δε χρήσωί]αιν ἐκ- 

/ ὶ / 3, . ο» Ἀύασι, εἰ γὰς δὴ τὸν πώτα χξόνο ογτεταμένα εἴην Όγες εχίρεσεῖ, 

 ἐκραγείη «ν' ὥτε ε6 τὸ δεο ἐκ, ἂν ἔχοιω αὐτοῖσι ἃ 
πα Γ 9 

»» χβησθαι, ατα δη καὶ ἀνθρώπη χατάφ-ασις" εἰ ἐθέλοι 
Ἶ κα ς .. 

Μος ποδάσθαι αἷεὶ, μηδὲ ἔς παιγγήηγ τὸ µέρος ἑωύ- 
τὸν ἀγιέναι, λάθοι ἂν ἡ |. ἱ ὅγε α πόπλη- 22 ] ιο α ἡΤΟί µαθειό» Ἡ 1 ϱγεαποπλη- 

φ- ν ΄ / ς / 

0 γνόμθορ) τα εγω επισάµθος» µέρος ἑκατέρφό» τ αυπι ΡΠΙΥαϊΙ Γοτεῖ 
» γέμω. ταῦτα μὲν τὴς Φ]λμς ὁμεί , πα], ΡΠΝΥ ᾽ 

9 : με τὸς Φίλες ἀμείψατο. Λέγεται 

9 

22 

ὰ ς 2 ͵ το α- δὲὁ΄Αμασις, Ἐ καὶ ὅτε 1ν ἰδιώτης, ὡς Φιλοπότη» 

ιό 

αγηρ ὅχως δὲ μὴ ἳ ἐπιλείποι πίνυτά το καὶ επα- . 
θέυτα τὰ επειτήθεια , κλέπΊεσκε ὧν περίώ», οι ὃ' ἄν µυ7ο 
Φάμθυι ἔχεν τὰ σφέτερα χεήµατω, ἀθνεύμθο ἄγε- 
σκο ἐπὶ µαντήϊο, ὄχου π ἐχάσ-οισι εἴη, πολλὰ μὲν 

δὲ 
Δ / .ς ” 

ν ὴ δη. χατήλίισχετο υπὸ των µαιτ Πἴων » πόλλ 

α δεβρεμι 5 οὅτ. ὐ Τὸν «{γεῦ, πι ἀπάγων 2 μή. ο 4Η. | 

γεῦ, Ρας/. «411. }α]α. σεµν. σεμνῶς Ε1βπι. Γοἆ. Λβατὶς. νη]ρο σέ. 

ΜΗ. ρα. 411. ει Έα : 
«4, Κε. ὃ Χρᾶσθαι ἔ.- 

1; 66. νΠΙ, 49. Ῥοιτο σεμνῶῷ σεμνὸ 
ἆ Ἠπις. 4γοῦ. ε Οωήτωπε τν ανύ. 
ἵπ 04. Ῥαν/. 4.1. Ἰα]]α, Ἠαδεπὶ 7 «4γοῦ. Έταβπι. Γατὴ. 
-4γοδ,. ᾖ Ότα δλερὸν 1Η. «404. 4τοῦ. Ἐταριι, Ῥογίς, 
ΙΙ ἡν Βροβανίε Ίαοο εἲ αάθρῖς «41δαη. νι. Ῥ. 96. 

Ἀάη]ε[σοτα,, πΙα ου]άα5 οσευ]κ{εηῖ ΝΤ25,: Τοπήπι θδί 
πληθώρη ἵπ. οπηπἰ τεζηπα αὐιπάληεοχε σορία, η/εδίης 
πριά ]οῤαεωη ΒΕΤΠΙ. Χ.Ῥ. 190. γεμδβπιε» τὸν δὲ ὧεὶ 
ἐπιθυμέοντα πι οσκτήσασθαι», καὶ ΠΛΗΘΩΡΗΝ μηδέ ποτε 
τούτου λαμῥνωτο ο πένητα καλέω' ΏΕΩΙΙ6 ἀξ ἵεπη- 
Ῥοτα, ϱὐο {Ογυπή οοπρ]εῖης, τεοι/αηῖ» ρώον ἐπισχὼν, 
ἓρ ἀφορῆς κου κάλισα ΠΛΗΘΩΡΗΝ προσοδὸν ἔποιέετο 18- 
Ῥ6ε Αιάλος, Ίπαπι αἀίετομς, Μία ΥΠ, 293. 

να ώτομός, τε κοὶ- ποιον ᾱ, ἂν 7η]- 

Πίο Ίετία σκξανετης, ς απλα τεσναῖος, Ἶπ νίηο 
βεειαηογίλως ἐπε]μ]σεῦας ᾖοοῖς: Ώς ἸΠίοιρίοτος Ἠ]ο-. 
τοβσνεά. Ομῖα εοπηροτοσῖρης 1ροίς μες 
Ῥείοπα πήηις νἹάρτοηει ἄἱρηί, µάταρο Ῥαϊςίὸ αἰοίτης θε παινῤµων. Ῥόδτπι μμ ορ την Ὁ ο αν . δα ΗΤΦΠΕΗΣ µωταῖζειν εἲ ὥσχημονεῖν οἳ 
το ρεῦ νε] 1 Ελίπιοηία Εογοβομής εωχρς οιη]ά αι 

συα νοσε νε]ανῖε, µε πο 3 αυτα 
πείς Ἰσοῖς (μπήβοβνοα., Ῥοάμας φις αίῆ- 
ματαίωις χερσὶν, ἵηπ δορῦ. Ττασ], ν. ξ” Νρ Ἡς Ψωυει 
Ὥνιῶδες ῬΤΙ [οτδς- σὔδψίοσε Ίσῃ «3: 1ΝΕΠΙ τὸ παι- 
22ω9ες Ῥτιγαῖαε 1οτῆς εοπν]ν]ς ]αμζ1 ἁμσοσβαεην: 
22ιήµων «οερατῦΣ Ζηρεμίοις οἳ εὐθνὺς . σὲ εσ5 πι 

ὑαπς Ιπάμ]σεγει. ϱἳ εὐθυήρ, ση] ἐδοῖς 1/5 

ασια. αν γείρ, 
εἶναι καὶ ξυνουσιασικῥς, 
ο νο ον «μ 

ΕΠΙΑΤΗ Ἰπ Ῥαητίς αηηᾶς Ῥοιοῃς «Ώεημοβῥοι τ 

νὰ. Ῥδήῤβανις ἄο Ἡ Βγχν ϱι δογ; Ταὖν αν βαρὲ 
ρίζας 1ΠΡΕΠΙΟ "ἀἰνογβεβπη

μς Φορῥοσίες᾽ 5. μη έρίόες σἩν 

(σα έλως» καὶ τωθάζειν οὐδὲ παρ’ οἶνον μεμοθηκὼθ» τορία 

«Πελαπώχο «4 Ειοίὸ πρ: Θε/ή021 Ν.Α. αν»ς: 39. Αθ. 
πας 10) Οδίως αρ. 1ῤεη. ΚΤΠ. Ῥ- όοα. Ἡς Σοφοκλεῖ 

ἡπφνήτ, συνήντησα ἀνδ) ποϊδιώδει ἐν οἴνῳ κάὶ δεξιό. πὸὶ 
ἱμηοί άοφις. μκάκρο ῬειππΙταΙ( εΠΙΠ] 3. 

ἠονασ]]ς 11: νἱά. Χομοβῦ. ΘΥπΠρ. Ῥ. 51320 30. ξ ομή- 

λὰ αν αννα: τὼ παιγνιώδη παρὼ
 Ξενοφῶντι Ἱερτ Ρο]- 

νε 1. 5ο. ΗΡΙ ϱοπΙΠΟΚΦΙΠΠ {11β6ΥΥΙΟΗΗ. αἀνοσαί Χο- 

ο Ἑ. Ἡ, ὮῬ. 976, 6. ΤΙΙΤΑΙΗ5 ια μες 

Ψ, 1 306. προσμώνθανε Ἐυμποτικὸς 
Ἴποίσπο 1», Ῥ. 555: συμβιῶναι 

. 

«131 ἸαΠ) ΠΟ ΓΙεΗτο μήτε τὸ Φρόνιμον μήτε τὸ παΙγνιῶδεο ὦ- 

ολη ἐς πφμρνς ος τος ΝΑΙΟΚΕΝΣ. δΛ. ΔΑ Ἴΐοη {αῑὶς αἆ ΑΕσγρΠοτήπι 
πδήτσηι οὐ ης πρήσσεμ] Χοη {8 λε 
Έσηο τον οθίμι τοζύπι ἀῑεπι {πβμητυπι νο]εῦαπτ, 
ἱγῆπε 2.2. τοῖσι πέλω δέ  δικώζειν 191104 {εί 
Αν ορήμε 1γε]ρας ἔηῤομορ, και 91Ο νετο δὲ συµ λ)] ρ. : πα ή μα ) .. 9 ͵ κ 

-- - . Ότι Σηγεγέω ο. {εἆ «οπ({ὰ Ρεδίας τει 

9 1 / 
έῶ) καὶ Φιλοσκώμμων, καὶ εἶδα μῶς κατεσττἠδασµένος 

1 
χα 

. Ῥ]ασεδαι 2727 ου /]]αίο) εο)! μλά νο ο 1/40} Γπορίης», υεῦ 
εοηνῖσᾳ ουηοήης οπὰ θἰσίεης «Ῥ]συ]ο ΜΑ Ὀλοε τὰ, ση 

συμπιεῖν Ἱκανόο, Τα]ς Επῑε Ίε[εδίμες, Ἠαο 

τον, υπο Ἠαπάφπασυαπι Εασὶς τεαία. 
ἴ] τε[ροπαῖε; αἴσιφ Η]Ι απἱ οΡΏπεητ, αμα 
ἀεμοπτ μεῖ, Ιπίεπάμητς {εὰ παπάς (απ 

μ{ τεπατιμπῖ: Π επιπιρεΓρείμο ΙΠτεπάβΗ 

υ1τ ἀία εἲ Ποπαῖπίό «οΠΟΙΠΟ. 

ο5ι» { βεβάιο Ιαβοτατε {μάΙο 

πηεπῖο «αΡιης ετὶε αὐὲ ππεηῦτς,  ΘΟπσά 6” 
σο ΙΠίεΙΗΡεηΏς, 
Ἠως απηϊσϊς τε[ροπάϊτ, Έτεπῖπα Γειά ο) 

Γαἱδ[ε Ροῖδη" 

πδμΒαιαπη {επ εἰ απσπῃ επι Ροϊβς 
ας νοιιριαίες {εξζαπίεπι πεσεε[ατΙα ἀε[ε 
{οπε.. {οἶίτης οἰτοιππευπάο {ὐται] : Π γεο 

απίεπι αἀάμσεραπί εὰ οτασ]απ 4ὐο 

α ] 

” Αηεὸ. Ρα. 4ᾖ., ορίειή χρῶν» η 1» 119: 

-ρ Ἠπες αιατηος ἀεμάτα 
ο, σα όν ἐθέλει , ὁ Οτὲ 

1. Λη γές., αλ] τοῖςδε. 
λ, : 

μᾖο ν ͵ . δι τει Ρο. ὼν Ἐτηρπι. Ραρίς -ᾱν η σορι]α ἀεεςῖ αἱ. 
Ον τη Ἐπιλίποι Σ, «το. . ἩἨ Ἑκάσοτε εἴ 

τοᾶς αὖ 4- 
πο 233 
υγ, 

{επίεπι. ᾿Τα]ία διὼ νυμτὸς «4γἱβοῤῥοηϊς » 
{βεηπερ 3ΕΕΕΡΙΟΠΙ ΥΠ. Ρ. 76.» δὲ ἔτεος Παρῖὰ 
δ/ ἐνιαυτοῦ» ὦντὶ τοῦ διὰ ὅλου τοῦ ἐγιαυτοῦ 1141; 
ΓΜοκ σὺ ἂν ἥμουερ ποπ ἀθβιεταπὲ (ΓυΠΟΛΓΟ: άν | 
πώ. Ἐστι τεροήίπι ἂν [ειπιοπὶς ης.  Πτεταπί η 
ἹΧ, αὖ., θεπήηαίηµε βηγρί, Εοίοη, ν. 955" εἴ 19 η 

φοῤῥοεϊρι Ὀεᾶίρ. Ίγτ. ν. το. οἳ Οεᾷ, Οοἵ ο. Υ. 1501 
αἰτότηπι ἂν ἱπίμτῖα ἸΗτοβῖας νίτο ἁοᾶο ἀε]εηίε» ΡΑ" 

Ίο ΑΙοϊδ. πι, Ῥ. 145. 6. Ίμπρε, { γΙΦεὈίΕ» το 241” 

πες. η. Εμγρίά. εἲ Ώανίς, αἲ {01η. αγ. Ῥ 

“50. Ἐπεὰν δὲ αρήσωνται ἐκλύουσι]. Ἠαες» εἴα ᾖήε . 
{βᾳύασες εκαπρ]ήπα ρΓβεΡεαηῖ, αΗ{ΕΤΓΕ ΠΟΠ αὐάεο. 

σα 4, α, {ππῖομε εἰ νετα» πεαῖς. ο. 

ἡαυπι αµτοπι {ορατή οσυ]ος ἀεσερετῖπῖ ΤΕ να 
Πκάσπι Πεεεις νευρα» 4ὐκα επεὈετήπαα οπηΕτεπὰο ή 
Ὀσσμίίο» οι Ἠαῦεο ἀἰσοτο. γαιπως» Ώου ΛπηΑΙΟὰ 
πσα]εδχο:, Ρατοεππίατα ἀῑέϊτο Ώίοπγ 1 δίομΗ ον ΡΙμΑΙ΄ 
αδ Φε. Εεπιρηβ!, Αάπηπίς, Ρ. 792, ο, μασ ᾗ 
εαοίή 6ο μΙδ σε ο όρκο «να κν ανἩ 
: «67. Ὡς Φιλοπόσης ἐών 1 Ἠος Ῥεπείετο, «414 μα 
υα πιά {οἶεπε, ἀῑλ]οέ Ἱπππυτανίε {ρεσίαπι. Κατεσπό”. 
Σμσµένος, ΛΙοβ) ααπιι]αΠοπε «Βγουοβίην Βε]]. Ροή 
8. Αηήοσιεπί εἰσὶ οὐ πατεσπουδασµένοι) εἰ Βοα]1, Ἰ/απ6” 
τν πυληον δρασήριό τε καὶ λίαν κωτεσπουδασµόόό 
ἂὲ Ὅνατα Ῥπε[εζϊο. “Θμο Ρτοῦο αἴημε εἰεραπῖο οἳ- 
Ώσποπι ος αλ οί ἀῑθηπκίς, κ σᾳ 

78. Κωτηλίσκετο ] 9ἱ νε] ἵπ οιηηΐθης Ἱσαιως Οού4
- 

οοπονΕΤ: η. απ πεάε]α οοιεπάμπι αδί αΏσαμο τι] 
{1η καὶ ἡλίσκετο" πάεο εοπίΊαη5 κ... νο οοβιου. 
αμετοπ]τατί {επιρος ἵπ τα ους απιοροπὶ ἀ σὺ: πώ ο 
ἵη 1εχὶοί καταλίσκομαι τοάάΊευ οὀποῤµζο; Ίου 
οο πἰετησ Ίοοο, Ίπβτπιο {πδαυατη εδίοῖπα. Ὀοηἱρδοια 
Σεγοορων 5 πολλὼὸ μὲν δὲ καὶ ἡλίσκετο ὑπὸ τῶν μουτήμνὸ 
πολλὸ δὲ κρὶ ἀποφεύγεσκε» [4ε6ρε φἱαεη αὖ οτε 

η [11] ορυ{μοολαΜ, [ο ΙγεζΜεμίο). ο ναμη αὖγθ 
δα. Ῥοβταπιαπι ἆ1εγο -- πιᾖἼθμα, 17728 ἳ 
οἱο ἀέρείηι. Ἱπιρεγίση ἱπρτοδίας Απιαβς (επρ]ᾶ ήν 
ΤΗΠΙ πορ]ίσεραξ, αι αμίάεπι ἵρευπι οἶἷπι ἀτέλωσαν ο 
Φῶρα εἶναι Ἱααρπὶ σουίτα {αείεῦας Π]οτήπι οὐ που» 
μιν κωτέδησαν Φῶρω εἶναι, 14 οδι, α αὐρης ἠλω .ν 
λω Φὰρ ἑὼν» σμῇ ἐβρ 1η εὐπυζεργαμέ: πι οπιάσί 
{6 ο οἴ]απι κατωδῆσοι 1.. 1ν, ο- 68. ναθ 
Είαιί6 (οππογ τοπίαίυπῃ.. Ἠοου τατίας ος: θα Πειο 
ἀοϊσυπιΣ το], ᾿Αλίσκεσθαι, ᾽Αποϕεύγειν εἲ 2 

ο ἀῑρηίταιο εμα ἴο «οπΏπθν» απἱ αἆ πα 

τος αἀππματο». Ίτα εἰ ΑΕργρυί Γαπεπι ἃ 
ο {5 νίο τερὶ, οἳ ἴα πες μας 

τας, “τυπηρετεπίσ, πες Ροδίεπε εἶδ, 4πΗΜ 

Ώθς ΥΙ19" 

πι πά Ἰπ[απι νασατο νε]ίε, Ρεἀετεπῖίπι αὲ 

πίτίαις τεῖ ρατίοπι ΙΠΙΡΕΤΗ "μι 

ἀϊ Ἰοσαπάίᾳπε Ῥει ἁδιετία Πιάϊο[α5, εἰ τν 

ἀϊσεητες. 6ιΙπ1 ἵρδοτατῃ ἨαΡετε εεοιοας 

4ις ο ἵπ Ίοςο ετα, Ἐπεαπεπίετ οιδοῦ’ 
ᾗς οοπνϊδίς, {πεφιεηῖετ αΡ/ο]ατι.. ν 

ευ" σας 

π6. ἐποοβλούν’ ν 

ήν ἐέτ 



ρα σπα 

πς 

Εαν ρε 

σα ο πε ος μκώ, πω ω ως μωφωμωφωμω ο ο νο. ο ων «να 

Ἐν νο δεν ἑηρίωλ, Ἐκ Ερμή Ἑ ν ΤττὮτὮ Ρ ποτ τς ο ττ 199 
ο. αν ὸε κα άν αν ο να / 3 τρ ΛΜ Αν ο ονς- -ᾱ.. ΠΠαΙῃ νετο  εἴαπι α5[εαπατις ερῖ τερΏΏπα» καὶ 3 ἀποφεύγέσκε, ἔπεί τε δὲ καὶ ἐβάσίλίωδε, ἑπόί- Ία ερῖε; αιϊσμπααα ἆῑὶ ευτη Εατᾶ αὐ[ο[νο- 
ταΏς, Ποτιτα ἵεπιρί]α πθεαΙε ου ἠαδιιε. 
ηε(ιε π]]α τε αἆ τε[εζοπετα ἁοηπανῖε, 1θ- 

λ λ ο ο 3 Χ 75ήσε ὃ τοιάδε" ὅσοι μὲ αὐτὸν τῶ Φεῶν ἀπέλυσαν μὴ Ἡ ϱ. ο” ἵ ον ”/ 3 το : ] Φῶρα εἶναι, τούτων μὲν τῶν (ρῶν οὔτε ἐπεμέλετο, οὔτε 
το Αη) ἐς ἐπισκευὴν ἐδίδα οὐδέγ' οὐδὲ Φοιτέων ἔθυε" ὡς οὐδενὸς αυ αάϊεπς [αστίῃσαν]ε, ἵαπα ματ π]μΙ] πετ ἐς διά αντήΐα κεκ]ημένοισι ὅσοι δέ τεΏτης, αιοὰ ορείπετεηε Εαα οτασπ]α; απῖ- εθύσι ἀξίοισι» ψεύς κας δὲ ὡς ο ἀληθί «ηπαιιε ᾽απἴειη εὐπι αἱβανοταπι {ιτ ογΙτ]- μυ κατέδησαν ωρα έμαμ. Ἵμταμοηαρος ΙΑ 

ης, Πο Γηᾳήᾶαπι γεγα ἀθος, πες πιεπάαςῖαδο»εῶν ἐότων καὶ ἀνψευδέα µαντήία παβοκυμθωναδα 

ΡατΏπι ἵπ δαὶ ἹΜίπεινα Εοσῖε απιεξοῖες». 0- 
Ῥι αζπ]ταπάππῃ Ίομσα {ἩροίαΏ9 ΟΠΠΠ6ς Τηπη 
{αρΗπταϊε, μπι πασηἰεμάϊπε, ος ααΠίοσΙπα 
εῖ πιαρη]τιὰο  Ιαρίάππι αἴαιε «μαμα εο: 

Ἰδιοβάσηϊος οἵᾶοα]α, ππαχίτης σοἶαῖε. Ἰτᾶιας µάλισα ἐπεμέλετο, Καὶ τοῦτο μὺν, οὗ Σάϊ τὰ 
᾽Αθηναί! προπύλαια «Οωύμάσιά οἱ ἐξεποίησε ὁ “πολλὸν 
πάντας ὑπερβαλλόμεος τῷ τε ὑψεῖ καὶ τῷ µεγά» 
θε, ὅσων τε τὸ µέγαθος λίθων ἐφῖ, καὶ ὑκοίων τέων" 

ον λ Ν / νο ρ ω 

μαο ο. 
νδρόσφιγ γας 

ταπα: ΡαΤΠη Ἱηρέπτος ορ]ό[ος, αἲ ἵητηα- ὃς τουτο δὲ ο απ Μαγκνας καὶ ἄρθρ η 
Ώς απἀτο[ρβΊηρας ΡοΠΗς, Αα 4ποαας [αχα μια ἀμάθηκε πως ανανά επνή δε Ῥταρταπάία αὰ τεβεἰεπάμπα εμτανῖε, ἁποα «περφυέας τὸ μέγαθος εκόμισε' ηγάγετο δε Φοτιόντα κ 9 Ίο » : 9 . ω / 3 Ἅ Ἅ Ῥατίπα ε Ἱαρῖς]αϊπῖς, αυ ἵαχια ΜεπιρΗ]πι μέν ἐκ, τῶ κατὰ Μέμφυ ἐουσέων λιθοτομιέῶν τοὺθ {απε,. ΡατΗτη πεῖᾳπ 4πῶ πηακίπης πιο]ές {1ης 
εκ πτοε Ἐ]ερηαπίπα, απ δα ἀῑῑῑπε νἱρῖη- 

δὲ ὑπερμεγάθίας , ἐξ Ἐλεφωτήηρ πόλιο., αἁλόω. 
4 15, ες Ἴ . / 3 ὁ Σά ὁ δὲ 3 ο δεκ η χα εἰχοσι ἡμέρέων α πεχούσής α πὸ ρ]άΐος, τὸ ὁξ οὐχ, Π ἀετιπῃ πανΙραϊοπα, Λάμσς, αισᾷ Ποπ ον ν νὰ ο, μόδα, στην ΠΠΠΜΗΕ, {εὰ πῃαχῖπιε οπηπίάπῃ αἀτηίτος, αἲ- λα ΜΕΝ πα τς ο τας ο Ιβςῖμπη εκ Γο]άο {Ἴχο αἲὐ υ1ος Ἐϊδ. οἰκήμα μμγόλιθον εκόμίσε εξ Ἐλεφαντίνης Αλμα ” 

. . ͵ . . ου» πα ὴ 3 . 9 2 « ζ. Ῥμαπιίπα, 1η απο αΏετεπάο (τίεηπ]απῃ «οἩ-  τουτο 5 ἐκόμιζω με επ ετ Ἓ ΡΟΗ δισχίλιοι δε οἱ {απιρίεταητ ἆμο πηῖ]ία ἀπέξοταπι νΙτοαπῃ προσετετάχατο ἄνδρες αγωγές, καὶ οὗτοι 11 ΟΠΊΠε εἴαηῖ σηρειπαϊοτε ΄ Ἠιίας αιι- 
ἵεπι {δέ εκιτίη{εςις εδί τιπῖὰς οἵ νιριη1 «ἱ]- 

ϱ 
ασια)» 

Ἰ α” .ν ο» ο. Ὅστες σαν χυβερηται, τῆς δὲ «έγης ταύτης τὸ μὲν μη» | ες 
΄ 3 λ φ Ν π 

κ τς ο ομμας : χς ἐξωθέν ἐστ, εἷε τε καὶ εἴχοσι πχεες’ εὗρος δὲ, τεσ- ο. απ ο. κ” 9 ᾱ ο δν 3 / ο. λ . , ᾿ . 
Ἱέργηπι Ἰοπρ]ιμάο: απαἴιοτάξςΙπη» ΙαΠΠάο: σερεσκαίδικα ὕψιοο δὲ, ὀχτώ, ταύτα μὺν τὰ μέτρά οξτο, αἰητιάο,. ας εει ἀῑπιεπ[ο εχιοτίος ος τος ο με λίτης ολ ὰα να τὸ τοξῃ εκ ππο Ιαρίάς, Τπττοτ[απι αἴτεπι ἀμο- Βά9 Τ κα πα η ο. ο ἳ δὲ ἀενίρίπα ουρίεοτώση ος αχ ἀἰαίτοτμπῃ Θες Ίοα- κος, ὀκτωκαίδεκα πηχεών, καὶ  πυγόνς" τὸ 

βΙτιᾶο: Ἰατϊτιάο νετο οπρίτοταπι. ἀμοάθοῖπι, έυροδ, « «Φυώδωια πόχεων, τὸ δὲ ὕψος, πέντε πόχεων 
υἴπαμε [αρ]πηῖτας, Τεξεαϊη που αᾱ Ίῃρτες- 1εΦ{. αὕτη τοῦ ἱροῦ κέεται παρὰ τὸν ἔσοδον' έσωγάρµιν 

{σπα τεπρ]. «οἰἱοσατατη εδῖΣ πατα οὗ ἰὰ αἰπης ἐς τὸ ἐρόν 
-1ῃ τεπΙρΙαΠῃ ποη Γδ[ε Ῥοτίταξίαπι αὐ ατσΠ- 

4 

Φασι τῶν σ], εἵνεια οὔκ, 1 ἐσελκύσαι" τὸν ἀρ- 
: ΓΙ . ων ς , ο . . : 

ος σης χιτέκΊρια, αὐτῆς ἑλχομέης τᾶς «ἔγης, ἀλασ 
τεξιο, αποά «παπι ΠΗΡρΙχα»{εῖ 1ἱιε ἀωπι Ἰδιαά . μ Ὑπ9 αζαιν 
4άϊταπετεῖΙχ, Πτροτε Ῥετίιφ[ας ἀῑπεϊπί Τείῃ- 

της 

"οἷά τε χρόὰ ἐκ γεγωότος πολλοῦ, κάὶ Κ Ἰἀχθόμωον 
ο”) . ϱν/ Ὁ 2 λ ς ᾿ . 2 έ ὃν αλ . 3 υ σ |Ἡ) 

Ρος ορετᾶ,,  ἰὰ αάγαιτεις Απισῇς ποι ει. 519 9Υφ' Τό δὲ Άμασυ, οὔθυμιςῶν σος μθο ον. 
εῷ 

ρᾷ “Απέφευνε 1Η. Ροε/. 4νχιοτα 5ιερζι ὑποφεύγεσκε «4γεῦ. 72, ὑπίφευγεά]ά, δις. ὃ 7 ιῦ. ΔΙ Ἐταρ: Ῥομίς . ος δ.ντόδε «44, Ῥατής. 4. β.. ο ᾽Αληθῶς ᾖνο ὦληθέως θεῶν ἀ οί 7’. ἄγοδεβα]ἷα, νμ]ρο ὠληθέων ἐύντων.. -ἆ }. παρ. 9, Π, Ῥα9]., αἰς οορυ]α ἀεβε. Ῥογίο εἴκοσι «{γοῦ, α{ιῥ. Σἡμά, νΗ]Ρο ἐείκοσι . ϱ ζξεηι Ίιατρο 24. 4ῑᾷ. Ρα ος ξ ες ῶ, 7 Πάντες ον , ορ βλ, αρα κ. κ ο Πη2όνος 14. [εὰ πανε, Ομήπηιο {εαπεπία πο [πε {π. 14. 454. δαν «ογέε, δ- ῥαλλα, {οχ. γοπῖ 4γεζ. 7 : ς ἵα Μαῃς, λδεκα Ψυ] τα Ἐσελκύς ᾿ Αθ ρ-ι ο απ . κ Σ. ήν ών τ ᾿ῦεπο ἀνηπαι]ε Ῥαρὴι Β., να]ρο σιγμὴ οεγαῖεΙς Ρορί ὠρχιτέκτονα. -ἔ Καὶ ἀχίομ. ἀποῦ., εἵ π]οχ ἐσέυμ. 1 Ἐάὰ, 

5/-» ἐκόμιζε «4ἱά, 
ἔσωθ. «4γεῦ, 

«44. εἲ αἰῑ5 δυῴδεκα «4γοῦ. μὲ {παρε 

κάτακχθόμενον. 

σαὶ ΤΕΠΓΗ [οτευβ ρευνι]ραία (μπε, «ΜΟΙ {οἲρβογας ΊΜο- 
Πε]. ντ. ς. θο9, ὠπέφυγε πολλὸν τοὺς. διώκοντως Ῥεί- 
ΡΕΙ4ΊΏ Ρρο(μήξ «γομου, ο. «σομ[αζον ἵπ Αιτῖος {ο- 
το ἀϊῑσερατις διώκειν, 6) εφηᾗς Αεζι[αέης Φεύγειν" ορη-- 
Ποπημαέας ὠλῶναι Νεὶ ἑαλωκέναι) αἲο] έως. ᾽Αποϕεύφευ., ορια λθης εἰαΡ [ή Οἱορτοηέ 1π Ψειτ. Ἡ.ς. 58. ΝΑΤΗΟΚΕΝ. - 74. Κο) ἀποφεύγεσκε] Ἱπ[ταυτανί Ἰοηίόηπι οχ ἀῑςοια- "ραπία {οποάατηπη η {ΟΠΑΠΛ. Κλέπτεσκε, ὄγε- 
σκον, οἳ πια ορΏρ κου: ͵ εοηριητα γεταπι ριαεβαουπῖ, ΝΗΜΙ Ἠαι]άο αἆ 1υ1Ε, ΠΙΠΗΟΡ. Που] ἵῃ αῖς., οιῖαπα ἵπ ε: ζΟΠΙΛΗΤΑΛάΦ. {σππετητίος Εα]ε(ς {οὔμας, . Ἑαάσιπ {οττι- Ὦα Ο. Ρα] ζρηαγή καὶ ἡλίσκετο,. 9µΟ. ΠΠ] σος 9 Ἐν αν πὶ ποναΠοπ]ς πῃδτς. Πο {ογτηςίς 

ςοΠνουῇοΠο 3. Ἐχίτοπηο Ὁ, τ7σ,κωτα, ὀόμενο ρίηρῖτ οΡ-- πιο γοῦι καὶ ὠχῥόμενον, αίης ας. ο . «79. Ὃς ἀληθέως. θεῶν ἐόντων ] Ώεαί ]66., πο Ἱπίον ΥΑΤΙΠΙ655 419 νοσαπε, Ίαϊστοι, - Φμδαμε γίάαι πιυ]- το 14 ϱ1ηπ115 αἴφε αἆ {πίδηῖαπι :οὈροτίμπίιις ορ{ο, 
πωηέλατσμὲ» π Γουγορβίης Ἰ.Δείπο ἀθβοτατ. Ἰμου μάς «ΕΣ 1η ἀπολῦσαι εἴ καταδῆσαι ἀἰκβπή[εμάο., ταρειίἴα τν, 68. ̓ Οομνοπίς αιιοᾷᾶπ] ΠΙοᾷΟ τοὺς δὲ ἄλλους ἕασνε χρηΓό- ὀήσαν. ν ἐπὶ θωνότῳ ν., Το. ν ΊΝΊΟΧ θωῦμάσιω οἷο, ἔξεπ.. ἀηπανἰε (1, «νο ρίων, Θὐ]ά ῇ ολα 1η ἀατίνο απι- Ἐ πε ο Απιθῇς οἱ ἐξεπείησε [0 1 νΗποτνας Ίο- οσα Ὃ ονµ 19 πολλὸν πάντως ὑπερβωλλόμενος Ῥου. πρ αξ. αἡραμί οὗ πόντας Ἱπρ]ίοχΏας, Ες ως ί-αώτυ ΟΡΙΠ1Ο. 

5 ΑΝ κος να] Ἠι {ρεᾶλτα Πε βοδίαημη ἸΑν- ροφήτες. 1, }α]οθς οἳ οργηβεπάυπῃ ἸΑνδρό- ὄφιγγες μπι ἴπευαε οὕ[ουνοτμηι ἵα ΜΙ(οςΙΙ, Ον, νπι, Ρ. 17ο, ῬοΠρῄνίε Ρτασίοιοᾳ ψἰᾷριι οβεδί κ ως 
οὗμα ἐς ἀγδρὸς καὶ ΣΦιγγὸςν Δίαμο Ἠη]ς νοςί εοπτηρα. Ποἱ πούλι {0η εω]ς(ο Ἱργοτ]μης, Οσα μπι, νἡμλὰ, 

-οδ(ΗΠκίος, ΄ Ουίά οηίπι (πας ἱςία ΨΟΟΙΠΙ 

6 Τοῦ µουνολ. ζρη. Ῥαγὴς, Β. πο πιαῖες πποχ ὃ γὰβ 

ἀρχιτέκσονα, ῃς 

ἴἃ πιασπ]βσα ]οᾳεπίαπι» ΣΦ Αγ) ἅῤῥενα {επεχ ΠΙΗσι” 
ραδατ Ατῆςιις Ὃν ππιρεάα ας Ὃ Ώχ; ρί 989. Βι 
Νπ]δο Ώπιεπ εί αριά ΑΕαγρᾶος {ποῖς ινα λα. 
βίπεα Πηρεραπίατ: νἱά, «4 απ, ἀ9 Ν. Α. κα, 6, 7, 
Ο/ςεη. ο. 06]. τ, Ρ. ας. Ονχ Βριήησιπα βρυτας αἲ- 
το ἵεπιρ]α Πατμενῖπέ πα, αάσπι Ρ/μαγεῦ, ἆθ 
1. ει ΟΠ, 6. κ. εἳ ο. οκαπάγ. 1οπι. Υ.Ρ. 664. 
9ο, εξ Ρ. 671. ὃ. πΌΙ ΒΡρΙΙηΧ τὸ μὲν σῶμοα, ἁῑοῖϊειί πὸν. 
λέοντος» τὸ πρόσωπον δὲ ἀνθρώπου ἔχουσαι ΝΑΤΙΟΚΕΙΝ» . 
“990. Τὸ δὲ εὗρος, δυώδεκα πήχεων 1 1185: ἀμβευ]α ας 
αυοάόαπα {ρεΟΠΠΕΠ ἵπ Ἠΐ5, α Οἱ. 6/οπουίρ ΠμάΙοίς. 
απαεβπι ες εχρεμίππ , αὐοά Τοἱ1 υπηϊνετίαπα ᾖ-ης. 
μθαέ» πειπο, πΙῖ Ιπίαυμς.' 48ρταΊθγει, Ἰπτεπι Ρί8. 
επίεπα Ίτε πος ἁατασ, αάρατειαμε αθυπάς, Ιπετίο- 

16π1 σοῦ. μουνολίρου Ιοηρίτηάϊπεπι, Ιατιάίπεπι εἰ οί» 
ΕΠάΙπεπι Πϊδίε οοπ(γαέΒοτεπι» πεο Ίοπαο ομβίτοταπα 
ἀϊδετερατε ταβῖοπεπι, Οως νεισα βαθήίπὲ οπηϊσία, οπς” 
{π Ίη ἄρεττο ε5ε, αά ἀῑείοπῖς πμ]]α. ΊΝεσ]{ρῖ αιτοπα πο 
ἀερι]ςίε, Ρετ {5 πάτεπτο Ίαμες, Παπά θδα ποῖα ΙΕ54- 
ἀῑπὶς πεσθε[ατία 65ε. ανα ον  νκΑσι αν 
ο ανα» τή κιλα δα ο 

χΙδίοπα Ίτα π ο, Πἱεπήο Γπ6ρε πίτας 1Π1ΗρΟΣ Ἄσ"' Μεἶπι, Αάνετῆς Ο071. ον βαμα, Ἱπεεί Ρεαεῖεῖσε μῶν 
ἀερεῖ: σὸν μὲν ὠρχ- οὉ σα» αὔαε {αοσεάμηξ- ων 
«χρόνου ἐκνεγονότος πολλοῦ: Όἶεπο νήάοσασὰ α {σμὸ ο. 
μου Ἀναφα επ, τσ. ερ ορ; πεί Ἡς ο7., χρόνου διΑενοµένου 40, ον ατμό ο]ή αριά 405. ΤΠ. 64. ωρόνου γένομένου ΧΧ» 109. ο 

απ. {μοαπέ Ὀ]αὶ. Ἰήοτι, νι» τν γ]άΙς να μμ παλωίων Ἐν, 29). Ἐξό νοτο πο οολίραος, αΠῑη καὶ ἀχόμενο εΧ -ἄνορ. οκ [παξεμτοθ 
ηοχιι 6ἳ Σ/ογο δε] πποτε ΤεΙΟΤΠΙΕΓΗΤ: ὁ δὲ "Αμασις πῄδυνά- 
εί τῶν Περσέων ἀῤόμενου πτ» τε οἷω ἀχόμενόν τε τῇ Πει- σημα νο. ντ, 38. . (γοπουὴ} οὐίδτνατα το Ἐοα. 

ἴδ. Ἐνθυμισόν] Ἆυς Εἱ ον αυς αμαάςε αμ 
8 3 π 



ἴρσ 

! ᾿ ” 

“νο ἨάΕ:Β8: ΘΙΑ9 Λα ΤΕ Ξ ο σα ο ο Ίναιοταιῖς, πμ) 

ἐν ετί Ἱπροσωτέρῳ ἑλκύσαι" «Ίδη δέ τινες λέγεσι ὡς ππῖβε πἱτετίας ταµετα. Νοηπα] αἴπητ αμεῦ.. 
ἄνθρωπεος διεφθάρη ὑπ αὐτῆς τῶ τίς αὐτὸν µοχλευό- «41η ΕΧ 155 αη1 νεξῆρι τεξέαι αροραῖ, 3δ. 
τωῃ καὶ ὃ ἀπὸ τούτου οὐχ ἐσελχυσθηναι. ᾿Ανέθηκε 
δὲ χαὶ ο) τοῖσι ἄλλοίσι ἱρᾶσι ὁ Ἅμασις πᾶσι τόῖσιέλ- δα, . Ώοπανίτ Ῥτάτετεα ορεῖῖρις ορ. 

- , ο. μον ως Ας λος, Ρηϊπαίπεπι {ρεξίατι ἀἱρηῖς οππα αα οι 
λογίμοισι εργα, τὸ µέγαθος ἀξμθητα" 5 οὐ δὲ καὶ οΡΤΟἵοπηρ]α Ἱπβαηῖα, ταπῃ 1η Μειαρμή σοἱοδίο ώ 
Μεμφι, τον ὑπ'τιο κείµειον χολοσσό, του ΗἨφαι- Ῥίπο απῖε τεπιρίαπι Ψπ]απί Ροῄτο, ΙθηβίΗ:. 

Ἶ, 

{ / ς ος ς Φο 4 . . ο φείου ἔρπροσθε' του πόδες πῶτε καὶ ἑβδομήκοτά εἷ-  ἀῑπὶς ααίπαπε ετ Γεριπαρίηϊα Ρούμπῃ, ο 
απε ἰάεπι Γαπάαπιεπτιπά Ρεπηπὶ 6οἱοξῇ [ης 

.ω 3 λ ἀλ ο» ο ο» σι τὸ µηκος ἐπὶ δὲ τῷ αὐτῷ βάθρῳ ἐσασι, 4 ᾿Αι- ια 1 ο 
θιοπικοὺ ἐόγτος λίθου, δύο κολοσσοὶ, ἐίκοῦι ποδῶν τὸ ἐκ ΑΕιμιορίσο Ἰαριάε, νΙεεηιπ Ρεάυπι πιᾶ- 
φ λα μία ς χ.ο ο3/ ς 3 ο ἔγαθος εῶΥ ἑκάτερος ο μὲν ἔγθε, ο οἳ ἔν 6. . - | κ ο 3) ἤ ο ῤ ο σι 00 του ν 1οπηεβίες: αποταπα Ἱπίίατ εδι αἶζες 1Π 541 - 
τν ν λί υος νο. τοσουτος χαὶ ο) Σιάΐ Ρίάειις ΘΟἀΘΙΠ απο ΗΙ 1η Μεπιρη Παδί- 
μα ς (6 »ό / κα / ἵ ών”. . 9 1 : : ρε - νο ου ἄσΤΟΙ Τόπο τῷ οὐ Μέμφι ἕ ΤΗ τα Ίασεῃς. Ἠ]αά ειῖαπι αποά 1π Μοπιρη εα: ψ 

Ἴσι τε το ϱ) Μεμφι ἰρὀ Αμασίς έσι ο ἐξοικοδομήσας, ἑεππρ]απῃ 1Π4ἱ6 Ίηπρεης ει {ρεξίαϊα 41ΡΠΙ5 ή 

εὐν μέγα τε καὶ αξιοθητότατο. Ἐπ᾽ ᾽Αμάσιος δὲ πιυῃ» Απιας εοί απ εκερΙῃσαν]ε. σας | 
βασιληος λέγεται Αἴγυπτος µάλισα ο) τότε εὖδαι-οΟπια[Ι τερε ἀῑστατ ΔΕΡΥΡΙΙς ΕΕ αι ἒ 

. λ Χ, 4 λ ο» τα α, ᾽ ν ϊ ων. μοῄσαι, καὶ τὰ ἀπὸ τοῦ ποταμοῦ τῇ χρὴ γυόµε- ἴπης ῥεαῖα, ἵπ 115 αμ γε] τεβΙοΏΙ 6 ΑΝ 

νὰ, καὶ τὰ ἀπὸ τῆς χώρής τοῖσι ἀνθρώποίσι. καὶ πό- Πε» γεἰ Ποπήπ]ρης εΧ τεµιοπε Ρτονος τη Χρ γορ . ει πτδες, αὐῶ 1Πςο]εγεηζυσ ἔαπο » {15{Ε οηΠϊ α 2 οσο . : ͵ 

ο ο γθέσθαι τὰς ἀσάσας τότε δισμυρ ία Πηπηστο [ίς νἱρηε πια, Απιαβς 4μοφίξ 
τὰς οἰκεομεναρ. )όμο τε Αἰγυστίοισι τόνδε Άμασί εχετε, απῖ Ἱέρεπι Ίαπο ΑΕαγρηϊς Ρίτα: 
ἔφιὁ κατασήσας' ἀποδερωύναι ἔτεον ἐκάσου τῷ Ῥγομ-οδΡῄι, ϊ Πηρι] αππίς αρπά τεριοπί» Ρᾶ 
αρχή πάντα τηὰ Αἰγυπτίων, θω ἶ (ιουται" μη» ἀεπι ΑΕΡΥΡΗΙ οπηΠες ἀεπιοπῇχατεηῖ υπο 
σε ποέυντα τάντα, μηδὲ ἀστοφαίνοτα δικα[ήν ζόη, ΥετεΏί : νι αος τς ποι {αζστεί οί 
Ἰβύνεσθαι «αάτω, Σόλων δὲ ὁ ᾿Αθηναῖος λαβὼ ἐξ ἨΟΠ ἀεπιοπ/ίτατει Ἱερ]ήπιαπα ν]ταπῃ, 15 

ΜΒΑ ΟΦΗ 2 αν) {, ὦ : : «ΑΡΗ 2.Εὐοι εδ αιεί Χχρέώτα. εότι ομῶμῳ γομῳ. ΦιλέλληνθΟυμοὰ ῃι Ἱγτερτεμεη{α, ασΠάιιθ α/ητραπί, 
οκ ὅ ο ὃν « ασ / ᾿ 10 

δὲ γενόμενος ὁ Άμασις, ἄλλα τεές Ελλήνων μετεξ- πιαῇ5 Ῥοττο, αποπίαπα ὄτῶσοταπι εἴα ΠΠ 
{ » ωω ο ,ἁ 

ρα» ἀσεδέξατο, χαὶ δ) καὶ τοῖσι κ απσιχγευμέ- {1ς, σὐπι αἶῖα 1Π ᾳποδᾷαπι {505 οβιο ν 
κώ ὅτι ο 4 , 4 ο» μάς - ... .ἲ»- ., 

Υοίσι ε6 Αἴγυῶ'το ἔδωχε. Ναύκρατυ πόλυ οἸοικήσα” τε, μπω 115, αι] 1Ώ ΛΕΡΥΡΙΙΠΙ εαν η. 
ο ΑΝ ΄ 3 ον στην { ας ᾱ 4, 

τοισι δὲ μὴ βουλομθοισι αὐτέων 1 οἰκέευ αὐτοῦ δὲ ἀθθῑε Γαου]ίατείι Ναιιεαῖ]α πτΡεπα 160 
τα, λος , ον η ον η] ἴαγθ, {οά Π8- 

ο να Έδωκε  χωρίοις οιδρύσασθαι βωμολναρ ας οορπποοῖο καὶ Ὃ ἀιεπι το . / (ιών αλ. ο ρα αρ κ 2 Μ / ν : ν 3 υ κας ο τμ ο. 

χαὶ τεµένεα «Φεοῖσι. τὸ µ µέγισον αὐτέων τέμενος» -. 8 Ἰθοῖς "οτμςτεῖ Ἔλβα δις τήβεο. ι 

. 

τα Οἱ δέτινες «4γε). ὃς 7/4, ποή ἠάαπε αΏυτάς» ἔππι ὑπ αὐτῃ. ὃ Διὰ τουτὸ ἐ, ο πες αιπαμε ο τῃ 
τοῦ. ουπα/2α]]α, Ίνοχ ἓν δὲ καὶ «4νοῦ. ᾱ «4οῦ. 77: Γαία: ἵπ Ἐά, τοῦ ἀυτοῦ ἐόντος. ἵΝΙΟχ εἴκοσι 5ά. 7, ἄλεηοι 
ἐείκοσι.. ε Δῦεςι ἀποῦ. } { Λέγχωσί τε τὸ ἐν Μέμφι Πάεπι. Ἠαες ]α ροβὲ ὀμεομένας Ῥοπίε 4γοῦ- Ἠοῃ 
Ἠϊπο {αβαίῦ. ἵπ' πα. Ὦ: Ῥ. 914. 38, ὁ Νομόρχῳ «γε. πιοκ᾽Αιγύπτιον ]ὰ, ει ημα, { αά, 7 4γοῦ. . 

Φανή. «4. δ. ευ μάα οθὐ1 Ῥιρῦτοι ὦντὶ τοῦ ζῇ, οὕτως Ἡρόδοτος' βεβαιοῦται Η. Ῥαε[. «491., Ῥοδί μι Γ 
νο... Α΄ Απικουμ. 4ο. -{ Ἐνρέευ 71η, ἐσοκέειν ασ/.ν αὐτοῦ ὀικέειν Ἴεπι, πο Χωρίς 4. 11 
Χώρους «αἱ, «4γεὂι }’. Βαγίς. «4. 9. Γέοην κ ο ολ ε ρα 

ρηϊτιδιπής αμϊηδοε, Ἠίης δὲ βίΠο άὶ ΠΠ το 

δολ αι) ο μΗ ὁ, ας ησικώτατον. κ. μ-. ; . . νά] 6 - 

ών κών. ἐὺν καὶ χρησιμώτατον, ο ᾿ πηαχἰπαυτη΄ θμἱάεπι ΘοἵΗΠΙ {πι ᾶς ρος . 

Ίο Εαὶς[ο ορβτεθ[πα, 1άσοημα πος Ιπίοθ-,ς 

Αἰγύ τον ᾿ ο Ἰβμμῃ ὃν  ἂβισετειιτ. ΟµαπιΊερεπι ΡοΙοῃ 4Ρ ΑΕΡΙΑ. 
Αἱγύσ]ου τοῦτο. τὺν νόµο», ᾿Αθηναίοισι ἐθετο" τῳ ε- πηωτπαίας, Αἰμοπίεπβρις τα]ῖε, παπι 

αἀβεπιατϊ, πΙῃ ἁμδία Οταπιπιαβῖσοσιιπα απτοτίταίο; Ἓν- σοολίμε» Ψ. ΟΙ, ΟΗρίπ. ΑΈσγρι. Ο. πἱπιο, ϱ απ Ἡ . 
λα... ο θε ὕμοασῳ,ἔος Ῥο]]μα Ἰο- -96. Ὃβεν βεβάοδια Ἱ ος ικα ας 
ος ἨαθητΊη ασια ν ς. 93. ἐγόυμιζόμενοι ἔὰς αιῑε: 4 Ῥ]μτες ἆλπι Οοάᾱ. {οτρβρ{ε {οτίαη να 
ος η ῥκδι δωμαβορ ῥ ορ απος  ἰσας μόυιοἳ νο ἔτεος ἑκάςου «--' ὅθεν λος αμα ας 
εδω δή, Ἀμνωον ΄ Τ «24 πποφυς τε[Πτπεπάυπι ρῃ- ΄ΤήΠ)) βεβίωτα νἷὰ, ΟΙ. 0Ο γυῤΗέως ἵπ 626γ/1. Ῥ. β αν 
όσον Ὃ ον Ὃ ο ῖρτα Π) ον Ἠειοάοῖαϊ Οοάᾷ. 4 Οὐπποάς ᾳποαα΄επα΄ ζοὐςᾖέο Ἱερὶ ροβίε ὅθεν « η 
λοἸννς, πω ομως, ΩδαῖαΕ οσεπι απζο[βστοπι ἵπ ται, Ὥνα ὅθεν βιοῦτοι» Φμομαῦ; ΦΗσοω [)ο/ΤΟ4ῃ. 
νεα ΕΒΑΠΙ Εεγοβοίο ντ 20. 54. εἴτε κ) ὠπιδερωύντο ὅθεν ΣΠ, Παρεῖ ἄε τε εαάεπι Ιοφμεβδ 
ἐν ο αί ἔγΣγεΤΟ ἐωπρήσωτι τὸ {ρόν. ἆρ αἳα {οῦπι Ίο- απ. Ν. Η. τν, Ῥ. 998. ᾿λόγόν δώσοντω, πόθεν ον 

σος δν ταπὲ «οι Ῥσεμις Ὠἱ6ε. Ίο. ην, Όνδον, διαζῇ. Ώ4ή0βεη- αγ. ΝΠ» 168. ὤπὸ πίνων ἔκωςος πο. 
1η Τρμοάενπ, ὅ τ8. οἱ Ἴ 
τῇ, δ3. ῆς η ηῤῥην, ας νά, )1/εης. η- 

προςβροπαίου νοςοπι αάμίριῃ]ε σ ας Φονικοῖς ἐπὶ τοῦ. 

τοι 3 Ὢν πἽ δι ]ερὶ Ῥορ/6{ς ο πρῤσῷ ο κοκ Ἕλακο” ες τς 
ολ μεὄ τος μεν αυτω (εν οὖκ ο λαο 
ο ο νο ὴν | ἓ ΝΑΙΟΚΕΝ. 
ο. ος ἑῴτορ λίθου Ἱ εροδαὈ]ας Ίου 4 ΕΠΙ: 
ΡτΟ ΛΤΙΟΑΤΗΠΙ Ἰηρομίο, .Οπ]ά ἡ ᾱς Ιαρίάε ΑΕΠΙΙΟ-. 
Ῥίσο  Μαιπιογί αἱά ἵη. Ευ ναπηά παπι ος Ῥχοργ] 6ο. 
{υρβτιέΠοπί δη Πθηισης ἵπ ΑΏέογριο ας. ΄ Μγεοτί- 
ηί Ἑγταπὴς λίθω ἐς τὸ ἥμισυ ᾽Αιθοπικοῦ Λες Ο- α δη {η: 
εν αἰίας [λοζα μέν «419 ΔΙορ]οῖς Ιαριάίῥης ΤοΠΡΙΕΙ μέν 
ἡ» ΠΕ, ἄχχντ, το, ἹμλρίάΙ σοῖος οταῖ πίρει» ἂῖ να- 

πὴς» πομίλος Ο, 1ο7.», Τεὰ παρα ἀπ πες Ίαρογεπι 
ορε τεζάεῦαε ΠπιτΠοΠογεΠ1: δυσέργασορ πολυτελῆ τὴν 
πραγµωτείαν παρέσχε 13 Φ/420Η. ΧΥΠ. Ρ. ΤΙό1. Ὦ. ᾿Δυ- 
τοῦ. οιιοά. η αίδ, οκ {οτίριωτας εοπρεπάϊο τεβας, 
Μα τα. «Ζῤηο εἰ ῥ]πο 4ΡΛΟ 1/1 αὐῥεη/εν εκ 
Ποπ, {4 ὁ δ ἔνίε τοῦ µεγώλου 1.6. εδ, [αρτα ἆ6- 
πχρης ου] {οριιγας, αίοαά ΠποζμΡᾳ». ο σα]οι]- 

110] Ὥσραης, Οἱ, ὦἆ; Ραψω ροτίοίεπῃ αθη[ήτ, 

νε Καὶ πόλις ὃν αὐ]ιδον 
ἱ 

ς Ίμερε ὨΙράργάῃ Τ. αἱ, 
σα σΠοίκατομα., Απισβάις τοππροτθ» Ραθάἰσατᾶπι 

Ὅο ΜπΤοροΥΕ, οκ ροπής (ωσενάοξίδιις αεοθρίε». πιαίτα αῑς- 
αμα σον οὓ η]ήίπια «εἶις τερῖς ΠΠ μπι φὐαπέυπι. 
το. κ. Ὁσυίοχα ος Ίοηρά ἀνον[ίοια {ογοπίαε αἳ. 
ς ριρΗς οχλου]α ἀοσεμε, 4ξ αιῖομς ἀοόχο με, Ῥεη]- 

-α πάΙκαπιαπα Ἠαπς Ἱερεπῃ {ΕΓΕΠάΦΠ1: 

ζεται τὸν βἶον» ὨὈίωογ: δἷο. 1» Ρ. 88» 49. Τὰ τῇ βμή ν 
ὦνανκα]ό Εοήεγο ἀῑσιιπΕΙΙ Ῥίοτο

ς , Τείτε Ρογβό ή ο 9010 
αἲ 1. Χ. ν. 49τ. εἲ υταίας τὸ. πορίζεσθαι πὸ πρὸς 
βίον, βιοτεύεῳ ἀἰοερατατ. Οπίά μα πιουν, 

πολίµς Ν. Ο. 4 4η! Ψ. Η. Χ. 6, 14. 
ΑΕργρίο ρεῖταπι οἴνῖοις Π15 τα] ία τγαάἰεΙσ ὁὺ 
Ίεκ Ἴλγηουπί Ῥροβμς νἱάστιτ οοπἸρυσπάα Νε ρα 

οπαι 
ὐγασην αἆ ΟἼῶή0”. ΟΥ. Ῥτο Ῥ. ΦεκΏο Ο. 48. ΜΗΝΟΣ 

μή. 

ἀουῖς ν]ά, ΟΙ. 27ο ηρ απ Ὀοῦο)ί τ 
Τ1/0Ἠ Τε... 7ο7. 7οῦ, Ἑαπιάσια 
ειῖαπι ρορι]ο5 νρι]σ{ς αητο Ῥργίσοη. οΏ οι 

84εο αποά {οηρίε «49/βίάεν Ἔ. πι Ρ. 17. 
ὑμῖν (Δπεπίεπίεο αἀ]οαιΙτατ), ὦς ἐγὼ νοµί 
ἐσὶν» ὁ γραφὼς πεποιηκὼς ἀργίας. αβ 

ἄ 
ΝΑΙ 
ο 

σο, ἆοσεε ΡΕ 
μασ το 

κό 

ἡ 

παρ. 

98. Ἔδωκε Ἱαύκρατιν πόλιν] Βη[εδίης 0πτοῦ» ο 
Ἱπ]τῖα Ἰηπιαπή αηαοἹτοπίσπιο ἵα Ογπιρ, νν 4. ο 
ποῖητις αἲ ΠΠ]. Φοσ/ἱσεγο Απίπικάν. Ρ. 73. ὠήγαδὸ ο 
ΧΝΠ. Ρ. 1 τα. ἠΙρης, ΠΩ ΗΕ, καταναυµαφήσα»τε 9 
ϱον πόλιν ἔχτισαν ἨΝοαύκρωτον.. Ἱπατις τε 
οοπίτρανίε Απιαχετχίς Τοπρίπιαπί . τεππροῖ6. 
τηη]ς αππῖς Απιαβα]ς τερηο τος επῖε ροβεΠΙΟΙ” 
ἀἰδ[επίας, {1 Καΐσις ἹΝαύκρώτεως «4ρο]]οπὴ] 
είεῖ, ἀῑβοιή ροδίει σοηπιοάϊως. Ἔδωκε χώρου. 
παμε ἱπρτοδυπι, σετίε τημταητίς ταΏῖο ΡυβΕΡΙΔΗΣ. 

μον 
ολ 

 οίς ε 
ποῦ 

πο 



σα ζξωσεαςευ ες μ 

-... αερα ανεσσε επνντο σερ ἔδω κα 

/ 

να ια” 

ο ου -ᾱ- ---ᾱ----.-. 

ἀγρηϊ; ΜΙΙΕΠΙ αιίοφὰς Αροϊῄπῖο, ΊΜαπι επηρο- 

Ίδορταὶ, ΄ ΤαπΠι νετο απηπι Απιρηϊξζγοπες ἴεπι- Ἄελφοισι νο εώτα νήὸν τριηκοσίῶν ταλάντων κ εξε- 

Ἠσ[είωπα, Τεπηρίωαι Τε]ρλίουπι Ἰσπούαίωα,. 1 Αάΐσο τπτ τ τ ο Ὦ τ ο ος 4 αν Όκὸ 
«υτεπαῖσα ηχος, : Ἑ Υ Τ Ἑ Β Ῥ Γ, Τ, Ι Ῥ Εξ κ 11. 191 

͵ 9 : : κο νο τι ἳ τ η ὴ ἃ « / ος  δὶ  - ςλ]ὸ αᾗ 1. ος δει ώδοις, ο) 

απη]σετατπτη 4ϊαιε σε]ερεττπαάπι νοζαίατΗε]- γον δὲ Ελλήιω" ἄἶδε 3 «γὸ ιΦ εἰσί οµ ἱδρυμεναὶ χοι» 
α . . . ω ὁ οω ἧ ; Ἶ 

ἱεπίππι, στσεµη: αἰνίτατεν απἴεπα, 49 οοπι- ον», Ἰώων μὲν, Χο, καὶ Τέως, καὶ Φώχαια ς 
ϊ ] κ ς λ ς , ον. τηπΏΙέετ Π]ηά εχίτηκεταῃτ, {απὲ, Τοπύπῃ αὐ]- Λοκαὶ Ὁ Κλαζυμοαί: Δωμέων δὲ, Ρόδος, καὶ ὁ κνί 

ἄεπι, ΟΠ115, Τεις. Ῥποσδα., Οἱβ7οπεηΏς: νς Ἰ κο. ο να. 
πόλις ᾿ 2 δι η 906 χαὶ Αλικαρησσός, καὶ ᾧασηλις' Αἰολέων οὲ» Ώοπεπβυπι απτοπι, Ἐλοάμς, Οπίάα5, Ἠαιι- « να « ; / ο ν ἐσι ἆ τοῦτο τὸ ςαἴπαδ{ᾳς, Ῥμαίε]ς: ΔΕο]επβαάπι νετο, πα ᾖἩ ΜΙτυληαίων Ῥουή. αρα μυ ιν οκ αν 
Πιγ]επε. ἩΠατατη εἰνίταταπα που Εαππη εδΕ, Τέμωοόν καὶ προσατας του ἐμπορΒ αυτα ο ον, εἴ α Ες ΡιΦ[εδΗ οπιροπ! ριώβεπτιγ,. ϐὉε- λί εἰσὶ αἱ παρέχεσαι. 9 ὅσαι δὲ ἄλλαι σολἰ; με. 
τετῷ εἰνίτατες, αιῶ΄ σοη[οτίθς Ἠιήης τεὶ εδ[εβςταπαεῦνται, ἕ οὐδέ σφι. µετεν µεταποευται. νο]πητ,τεπι αἁ Ίροος πήπίπηε ρετείπεπτεπι νΙ- “χωρὶς δὲ, Αἰγιῆται ἐω᾽ ἑωῦτῶ ἱδρύσατο τέμενος ἀἰσαης. εραταῖπα {απιεῃ εάΠσανεταπί ΛΕ- Αιύός:" καὶ ἄλλο Σάμίοιν Μρης' καὶ Μιλήσιι;, Α- διπεῖα ἴπηηπι Τον]; 6τ ΦΘαπηί αἶϊαά, ΙάΠο- πόλλωνο, ΄ Ἡν δὲ τοπαλαἰὀν μούη 6 η Μαύρα: 

ον: ὃν -ω8ε ον (οὐ ἰ τη εγαῖ ατα α]εῖς {οἷα ἹΝαπστατς: ῥρττε Τί ἐμπερον καὶ ας ορ ρα . λος ἴπ ΑΕργρίο αἰῑπὰ παϊαπι, Οιοά βααΙδο Οτι ε τω τι αλλο Πω. ορ ἸΝέιλου μέ 
1 αὐπά αἩαποά ΊΝΗΙ ο/Πμπα αρρ]ἰσικίει, Ἱ «Χοιτορ Χρ ὀμόσαι, μὴ μὲ εκότα ελθέ. .. πεοεσ[α παρεα: ἀεῖοιατα {ο νεπ]φ[ο ΠΟΠ΄νο- µόσωτα δὲ, τὴν αὐτῇ πλέευ ἐέ τὸ Κανωβικόν' Ἡ ος » ἄπτοαιθ Ἰητεϊπταπὰο οαάςπῃ πανὶ αά ϱἱ µή γε σἵα τε εἴη πρὸς ἀνέμους αντίους πλέω», τὰ 

“ν . . . Ἰ λκι να πο πώς ἅς Ἰρηδη, Όντο Ῥνπιάνουῥέρωκηι τὸ Αλ, αἱ πΕΡΙΑΒΗ αλ ρεαν το πλις άθλος Ρες.2ὀ ΧΙ οὗ ἀπίκοιτο ε5 Ναύχρατη. οὕτω µιον δὴ] Ναύκρα» 
1 ο νο 6 ω- Εντ αμ 1. ὁ / αφ ν οαβειέίως . 5. 

νεπῖτει ΝαιοταΙης Ίτα Ναπεταιϊς Π οποτε Τ ᾿ ἐτέτιμητο Αμϕιιτυσων δὲ μἰσθωσάντων τὸν ο) 

Ρίαπι, αποά ηιης Τ)εἱρ]5 65ε, ἱτεσεπεῖς εαἶεπ- Ὑάσθαι" ὃ γὰρ πρότερον ἐῶν αὐτόθι, ἀὐτομάτῶς κατ- 
Ἡς οοπ/πεπάμπη Ἰοσαρ[απε: Ώαπι Π]αά ρΗας εκάη" τοὺς Δελφωὼς δὲ ἐσέβαλε τέταρτηµόρο τὸ 
Ίπα {ροπίθ 4εβαριανεται; Ὠεἱρῃῖς απτεπι Ἱπη-6ομισθώματος “ππαρασχεῦ: λανώμεοί δὲ οἱ Δελφοὶ δελ ας Κιδρον να νεο: ὡς θὰ τω αλ πλ μμ πκῶπι ὶ πόνον 
- ; πο πηπίπιμαι ος. ΑΒαγρίο τετυ]οίώπες ος ἐλάχισο ἐξ Αἰγύπτου Ἰνήκαντο, κ αδ 
παῖα Απια[ς απ]άεπι εἶς παῖ]ε εαἰ]εηία αἰαπαῖ- γάρ σφι ἔδωκε χίλια τν 

σα ον - κ. δόν .ωκα μα ὧν. ον δν “Ἡ 2. ο] ο Ἂ ὁ κα. . ας ο, ο αξ ο. ον ο κ. . ὧν α ας ο .» Ξ ν πῖς» Οταοαῖ απῖεα» αἱ ΑΕρβγρίαπι Ἰησοίς- Ὁν Αἰγύόατῳ οἰκέωτες Ἕλληνες, Εἴκοσι µυέας. Κυ υξ 
. / . -- ό ο νο Φ.Α πλ ερ φοι ο ὰ ο δα ο 9 ο τὰ ον. σα δα. 

181ραΠῖ» ΥΙεεῃᾶς π]Ίπας 4οπανεταητ.  Ογτεπαικὀδρηαιοίσι ὁ Ὢ 6, αλλήλους Φιλοτητά τε: καὶ συ. 
4µοάμε απηο]εῖαπι {οοἴεζαζεπιαιε Ίπζετ 1ρος μµαχίη συεθήκατο,. ἐδικαίωσε δὲ καὶ Ὑῆμαι ο αὐ- 
εοπ{Ητηϊς, τα πὲ Ίμης πχοτεπι εἴαπι ρηῖᾶ- {όθω, εἴτ ἐπιθυμήσας Ἑλληίδος γυναικός εἶτέ 

. 9 ἳ , . / τει ΠΡΙ εδίε ἀμποεηάαπι, νε Γεπίηβ στῶσςβ καὶ ἄλλωε Φιλέτητος Κυρηναίων ἐἵνεκα. γαµέι δἱ 
αΠΠοίς σαρῖιδ, {νε αἶιας οὗ Ρεπενο]επιῖατη Ὁ) ς Ἡ αν Ρά Ῥ ς ὅ] Α ε(λεὼώ 

Ογτεπβοτηῃ. Ύχκοτεπι απαπι ἀμκίε, αλ νο-. ον ο εώς ΦΑΝ, γρ) ως. 
ἵυπε βἴαπι Εα]κ[ε Βαιεῖ, αἩἱ Ατοθηηαί,. ασ νγατέρα, ος δὲ, Ἐμτοβούλου» αρ ό ΥΕΥ αφ 
ΟπτοῬιί, ἱπίετ {1ος Ρορυίατες νἱτῖ [ρειας, δοχίµου" «τν μα. Ἡ ἃ Λαδίκη. πα οτι πα, 
Ποιηῖπε Ἰμαά]σεῃ: ουπι αὖα, ἆππι Απια[ς ἵη το- Χλήοιτο δ Αμασις, μίσγεσθαι οὐκ. οἵός τε ἐγέγέτ' τῇ» το «Ἡρατες» :οοἵτε ΠοΏ Ροΐσταε, απη ΤαΠΙΘ σι δὲ ἄλλήσι γυναιξὶ ἐχρῶτο, ἐσεί τε δὲ «πολλὸν 
αν πιμΙεήρης εκ 14 4Η πα ῑα Βετες, τοῦτο ἐγίντο 1 εἶπε δ) ὁ "Αμασις πρὸς τὴν Λα» «ᾳ επι Ποπ]πε Ἰμαάῖσεπ Απιαβς, Τα νεῖο»,κδρών ταύτην λαλεμόρης «Ὢ γύναι, κατά µε ἐ- ενα, ν . «ο καν 25ο ταύτην κάλεομανην ο» δὲ Ύυαι χατα με ε-. ἰπημῖε, κος νεπεβςίο της ΙήβεΏΙ: Ἰάθοπαδί ο ώς ο οοε ως ο μμ ο ο ο μον ον. - - δν “5ο έ τοι ου χηχανη ηη]ιο ραξτο να]ες «Βισετε» αιοπιῖπας Ίπεος 33 φάρµαξας» καί » ἐπί τοι ςὰὰ μη ὃς ο 

δνας οΊηΏες ώς το 2 ους 
« κ δν ας ἅ ω ες ελα . κο 
4 ή. ΕΕΠΙΟΧ 401, Ῥαψ[ς, πόλιες «41. ὅτε, ὃ Κληξομ. «4γολικλίξ- μαι Οἶται Εμβαιὸ: ρ:ατά., αξ:, [ξά νατ]ό εἰ-- 

ταΏ5. Νἱᾷὰα6 Βογζε]. αἲ χε δ. Ἀνσι Τη Έφεσο. ο Χϊος Ῥαε/. «4πά., τηα]ς. Ἰζν[σος «4νεὸ. )1οἱ, Είπα Αλίκαρνησὸς 7, 741, Γοπὲ, τν 1. ἆ δίο Ρας[. «γεδ. 4.χ. 7Σ, νυ]σο τὸ τέμενος τοῦτο. ϱ Αἳ δὲ «4γεῦ. 7114, } ομαος Ίαες Πρταποσυπ {οεοτάῖα ἀε[ιητ Ῥαε[. «484, ϱ Όεβι ἡ }. πὸ, 4. ὃ Στόμα «49. σὐκα τῶν Ῥαι/. σόματέ 
«τοῦ. 1 Ἐτέτμητο άιλ. Ῥα. ᾖ Ἐξεργάσασθαι «4. «γοῦι }: Βανίς, 8. επ., αμοᾶ 14. 40ΐ, Ῥας[. ἐξεργῶ- σθαι ΠΟΠ Ρο(ΕΠΙΙ55 πιοχ ὠντόμωτος «{γοῦ, {πες πιαῖς. ᾗ Ἐλάχις) ἂν «ἀτοζ. 3 4γοῦ. 7 «4. Γκοηι. Ῥαγίςς 1γέος ας. 4εδ., συρίης αχ (ση ρεπᾶϊ εοπρεπάΙο ή, - ΟπΙηπε Ἠαες ἆμο 21μά, «ΐγοζ., Έῑπι"Άμασις Φι- ἠότητω ϱυπι ῑήο ει βανί, Β. ο Οτα ὑπερό, ή. «4νᾗ. Ραε[. 4γοῦ. }ημά Άοη:, αἲἩ αὐτόν. ῥ Το Αρκεσίλεώ 70]. «γεῦ. 2Η, ο Δαδίκη 4γοῦ. {επαρετ» ἔμΠι πιοχ ὁ "Αμ. οι 22ήπα,, απου]ήπῃ νη]σο περ]ίραπι,  Ἐ- πεὸ ή. {9).. οοπρ]ητες εἶπε δὴ ὁ ιμῖ «41.. δὲ ὁ 7. {εαιος ΡΓΙΟΙ65. -ς 4γεῦ. Ῥαε/: 71πά, Βανής, Ος, ἔσιτι Ἰή: «χι. νυ]ρο ο[ίτῃ ἔςι οὐδ., ἴηπι ᾠπολωλέναι 41. Ῥανίε, Β. 6, 7 ου: «4γοῦ.» ὑπολωλέναι εάῑάΙε «γοπου: εκ ή, οι Βαε/. ες «49{, οοπ{οπάμπε, {5ά Ῥρίανα, ΜίΦΠΤη ψυνβικέων «4γοῦ. ἵπ αἱ] φυναικῶν. ... 

«43. Κα) προσώτας τοῦ ἐμπορα] Ναιογαᾶτας Ίπίοτ οἷ- «λανώμενοί τε οἱ Δελφ., Ἰεἰρζέμέ οἳ δὲ, οἱ Δ. ο Ώε]- μηνα «μη «ΠΡΙ Τιμοῦχον ἹαῬιοτυπῖ αριἀ 4- Ρίου Ώπο, 4Ό Αἰοπιαεοπίάίς ἱπαυταῖτο , Ἱπεήίης ν» ιν. ο Ε, ὃν α ΟΠΠΡΟΤΗ Ῥχασ[εζίς» πιοᾷο πε 6ο. Βόμ[απι Χ» δ. εἴ Ῥετ ετυάῖτε Ὠ]οπ. Ρειαυίωε ἵπ δν ως “εοψη ζοπ]ε ατα ΑπΙς. Αῄαι.ρ, 1οοι, ει! Οὲ: ερ. ῥρε. Στυπτηρίήετόλοφτω ΟΕΓΙΑ ϱΓ8Ε- ο ΤΕΠΗΣ αΙδοεραπίεπι. Έσο ἀμβίτο, Ουαπι τεῖ- Παπ Οο4ἆ; οπ{επ/Ίοπες, αι] ρις εοίο. οοπρεπᾶ1ο(ᾶ. Ῥυθ]ίσλο ρατίεπι ἸΝαμοτα ο Πο Τιρόσνοι - ἶ Ἡ .. νίὰς αά Ο/οογέ- ἁάωτος όνολος ασ πιο εν ανν, αν πριος σαπίεΠ ποπ ἀεριμεται. ιάε πά «0. - 

ο ος ποιος ΟΚ ΥΛΗ ος Κα. 6ο. Ῥάνσε, ο ὃ ̓ Αρκερ]λερ] Ὑοηῖως Ρατο Ῥάστέώ ῷ ο. ο, ν τό, ἀἱοθνε Ίοραε, οοππηιηῖ ρ]ησίμπι ἸΑρκεσίλεω, β111 4γοοβίαί Έ., μαπῃ ἵὰ πποάντα ο πο. ον ηΗταρίο Ἱερεραπίμς» ης περοπαίοτηπι το- ή, 7//. Ἑ ος οἳ τεπήρης οοπρτµητ ορΏπις» ο 

ορπΕ ος ὁμο οπὲ» εἰ απο] ορίεητ ΜΕμπι, αὐα]ες το- Έλις Ἶ]ε αθυαῖος Παρηίε ΑρΠε εἰ Ἁπια[η οὅ 
νι ο 1η Ῥοσοις εἳ ἐπιροτῇς, ἀε[οήριος ἵπ αμάοτειν, 16ο: Ῥατή Ε: Ατοζηαυι πήποτ βεῖας οχ- 

τος» Τογξηςῇς «παρο Ὁ, τ. εἳ [οα., ΨΙΔΙε εἳ Ἴαδος Ρία: οἰπάῖε, Ἠπήαπὶ 1 πάἱεεη » Απιαβάις οοπ/ηρεπι; οι ος τον ΕΠΦΗ {ροτίου.. Ῥπῖτ οἶἶπι ἵπ Ώε]ο ΣΤΝ- ας Λευδόν νίτ αταάϊεις {οπῖριαπι επρις . μ ἳ Πο- 

ῬΩΝ αρ. 6ροι ΤΤΡΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΝΑΤΚΛΗ- πιο Ίάεπι 5ε, Έπητηπι πῖοᾶο ο ο. : ει Γμοι 
{μμ ἡῆαμο ροκ ςε]]. Έσαά. Απῑα. Ρ. 944.» ου Εοίβενίως Τ,ΑΏΙΟΟΝ πάπαυπι 2 ὀλέρθση. γι ΔΑ: ἐμπορίου ἀμῖδας το νο. εμείς ἄοσεπι ἐπιμελην τῷ ΔΙζΕΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΑΊΚΟΝ εδε ἵη (ἀμοῇ ψεῖοτο Ἰα: βρε ὃ τρις ορ τααι προ είπε, ἄοσεπιητ ας Ῥίάς: πτραπι τν ΙΝΕ εἳ Τ.ΑΒΙΟΙΑΜΙ ρίηρμηε 

τσ πρας ; 10ΠΕΗ 1 Ψοει, 9, Γεἡμεγαγή «4ΠέΗ... κ ὑμε ο αλ ο . 
μάς ο. αάσριτ κωτεκάη Ἰ. Δυ(υ11 ΙπιΗ]οπα 6. Κω ἐαί τοι οὐδέμίω [ὁἡ ή] Ιποοηπὶοάυπὶ, πο 

ος υπ]άσίαπᾳ, πομῄοπεπῃ, Φας ασε Λίζα ἔσι τι Ῥτεπιευατησ, ΕΕδΙΑΙ: Πε(Πε απιρ]15 οΏεη- Τρί Ῥηπείο, Οοπήείυπε ἀοᾶί φὶχὶ ᾖαήμι Ῥρυίως ἀεῖ ὑπολωλένα, αποά οἶϊπι ορετᾳζηση νἱάμπι ας 
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. λ 

ο. - ῬΌ μ. ἶ . | δια υς Όσαταη ἵω Οςΐατα παϊσίᾷ Ρίο Ἀοπο, ο Ὦ Ὅ  πσιϊ ώ Τ9ρ απ να τω βία 1 πάί. Ογριυς εαρία, ολ 
/ / { ων. η δὲ οπιῆας τπμ]ιετος ΓΘΤΘΓΓΙΠΙΗ Ρετεα» πιοσίθ, 74: οὐκ, ἀνπολωλέναι χάκις-α, οκ απο μμ ἀῑςα, «υπ ρειπεραπἆο ΠΙΙΙο Ρρ]ασαΒΟΤΕΠΙ Λαδίχη, ἐπέί τε οἱ αρυμένῃ «νο ρακτουπῃ ο ας ΑπισάἩτ, νονῖι ἵῃ τωπρισ(ἳ τίρος ὁ "Άμασις, εὔχεται 9’ Ῥ τῷ ΤΗ, ας Π εα ποξχε {εςιπι ςοἴτεῖ ΑπιαἝ» ν η τή Ἡν οἱ επ) ἐκάίνην τὸν νύκτα μιχὺή νά ο σρυί πηΦῇ, εδ[ο τεπιεαίπη , ων τοῦτο γάρ οἱ κακξ εἶναι ηχος» «γαλμά οἱ ὤπο- {6 1 πηκ[αταπη, στο ο π ον μα μμ το ος ὃς ο ϐη ὁ Ἰμασιο' καὶ τὸ οθώτο 5 ἤδη ὁκότεξἕλ- αζῑτοι, επι ϱἩ η τς ολ ἀεῶ Ρεῖ- ὃν αν. αὐτὴ, ἐμίσγετο" καὶ κάρ μα μιαν ος παν ᾷ μετὰ τοῦτο, 3 δὲ Λαδίκη ἄπεδωχε μή 9 ΤΠΘΕΠΗ ἨδΠΕ. ΠΠΕΠΙΟΓΙΑΤΗ ορ τα. ο μμ ο οτι μα ντ ων άγιοι Καμβόοης Αἰγζη]ν, μα ζώων η. εἰ ος, ορβιίεό ἀμαβαπ) ας, Θὖς ἆσπα 119 κράτησε Καμβύσης Αἰγύπ]ν ν καὶ ἐπύθετο αυτης 3Η πι τεπήβε. ἡ  ραδόν Αςς Όγτοπας, ΠΜ τι εἴη» ἀπεπεμψε ἀσηέα ἐς Κυρήνη, ᾿Ανέθηκε δὲ παω Μι Ικ μΦι νι {1 παρ]πειι μμ; ἀναθήματα ὁ { Άμασι ἐς τὴν Ἑλλάδα, τοῦτο μὸ, Μίπετνα κ αμα απτοπα ΜΙπεν ΜΠ: ἐς Κυρήνη ἄγαλμα ἐπίχρυσον ᾿Αθηαίης, καὶ εἰκόνα ος ο ο ον οσα, εἲ ἴἱμογᾶσετα Ἠπεμ ἑωύτοῦ γραφῇ εἰχασμέημ' τοῦτο δὲ, τὴ ο) Λίνδῳ ᾿Α- (ρολά συ] ἁἴρηιπω: {εὰ ας ἵτ Ίπ[η]απι ΦαΙΗΙη θναίη δύο τε ἀγάλματα λίρα, καὶ λώρηκα ελ ώς ! ας Π]αποπὶ ἀηπρίςες Γαἱ Πππαβίπες μρηεάση ή ή ἀξιοθέητου" τοῦτο ας ἒ6 Σάμω τῇ Ηρη εἰκόνας έωυ-λοσῃο 1ῃ τεπιρ]ο οτεέῖς εταηπῖ Ρος 

- τοῦ διφασίας ξυλίνας,, οἳ «) τῷ νπῷ τῷ μεγάλῳ ἱδρύ- -ηθηπι ηδημό σα αμσικην Ας 
-ατο ἔτι χαὶ τὸ μέχρις ἐμεῦ, ὄπισθε τῶν «υρέων, ἐς Ρίετ ἡριρ ια ο ον ο ος 
µόνυν Σάμο ἀγίέθμε κατὰ ευίην τὴν ἑωύτου τε καὶ πομκς υμο ο ων . 

μη ο μμ Ανθηα λα ον Αη εεῖ Μιπεινα8 {ετυπτατ οχαυσς οὔδεμιης εμεχεν' ὅτι δὲ τὸ ἱρὀγ τὸ ον Λίνδῳ τὸ τὴς Αθη- «αμ, ατα, 1]νς Αρρε[σιεας, ἄν ΑΔ | 

ναΐης λέγεται τὰς τοῦ Δαναοῦ ουγατέρας ὃ (Φρυσθαι1 ρυρ βιρετοης. σα αμάξι ἀοπαία ἀξὲ 
᾿ 3 η / . 1 Ἠαπῃ | 

πξοσχούσας , ὅτε ἀπεδίδρησχου τοὺς Αἰγύπής παίδα». εαγίε Απια[ς, ὃν Γολιήομεα. « ταῦτα μὲν ἀνέθηχε ὁ ἼΆμασις. εἷλε δὲ Κύπρο πρωτο εορίς, εἲ σοπρ]ῖ 44 ἴπι ο. 9 ν 3 ὠθρώπων, ἵ καὶ κατεσρέψατο ἐς Φόρι ἄπαγωγὴν, 
/ . ΄ ας 2 

9 11 ώ ζ., σῷ οι , 
4 Ἐγίνετο «4γοῦ, Ῥριί. 2η. επι ὁ Αμ. «4γεδ. 17», αάδία ατάσυ]ήπα {ρετηηῖ αμ. νο, ον ! ἱ9. «4. Α. {γοδι 7η 4, χῷ νῷ Ρα ο δὴ 4 . Ἐ ος αν λξ, ον νυ]ρο; πιοχ Ὀύμοο τή 

τερειίΠο ελα νὰ ἔλθοι "Ἀμασις πρός. Ἡ ση ο ης Ῥαι/ς οετστ] Άμασις ον λε, αμ, άν. αλλος πο ος πι. ε Εἴ σ ο αι 24. Ῥμ/. 49δ., Ἱδρύσασθαι Ῥαγίε, «4. ὃ. 7114. 
Ὅ.ν ἵππη τὰς Δαν. 2ης, 4γοῦ, ᾿ | ΑΗραι Βμβοιόι ἵπ Ἠοι, ϱ. 827. 37. 

αν 
. ο Μρὰ αν ς | | | ἵ1 ἐλήήους ερ. {εὰ Πήεώΐο,, οΗῖ εοίτηπι ἨαΗεΠε νἱς Ο6]οῦ., ἀέρειις. κα {πρυσραπα, Ψεσηπι 1η δράϊα τὸ συναμκέων «ἄοῦ, Π΄ εΙ σαβεπι Ἠπηίαι» χιλιδίν «ερδς ὀ ας Δαναοῦ θυγατέρας] Τρί πας. ϱ, πρ 
µυριαδέων» ἀνδρέων, 6ὲ 4 υΘ αμα Ῥογως ΠΗρανίε,τεσοί- 1. Τ η ἵε (αήήμιασης αρ Ὦν/εύ. 85, Ἐν ρρον 8ὶ 
ἀείτ, Ἐντ φ ο] 1η 16 ἁμδῖα πο]ιή {ο]Ηοἴτατε 2 αἀρο[ῖ- πρ ὡς. ηο ἆᾳ αὁ αἷι]ς Ῥοξτας Ῥ ΑΠ 
το «αι 26υ115 {ε αμεῖοτεπι ρτοβίσίιγ γοπουΐης» ο]- . δ μ ων νο Οἱ, Ρ. 367. ΟΥ ρωσ . Ἠδήπιο Ἐρίρταήιπιηϊα, Ἂ νο ᾿ | Ἡτ Ὀ]οίογ. 1 0 

ὃ7. Ἐν ἐὶ ὃν σον] 8ου οχοϊά1ε παοπιοσία καὶ ἐς ἐμὲ Ώάε ης, ος ερ δεν ον ιά ΔΟΝ ρη 
ἦσαν σῶαι 1» 66. Ῥμῖο Ἰοπὶοϊ εἰ νείεινῖς {5 νοσαΌι- αὐἴεπι ποσα ε Ίτετυπι, Πεηιεπεϊδβπιθ 
ππι τοβΊτς {ῃ Μ{οςῇοπεπι ἆορετο. Ἀεάάυπι {οἩσάῃς {ωρτα {επμε] αἴαι ροή, ο6. ἆου Ρο το μμ 9» Ἱ. νπι, 3ο. Ἔξω τετραμµένον Ίπ Τατ. [ζῶν.Ῥαγγίο, ἵπ Ἐκο. «πια ών Μι ΠΙ5 επέγα μγῥεη ρολο νηη ῥοβια εκ ἸαυτοπΠο» αμῖ: Β. 6οἵμ. 1» δ.Ρ. το. ὃ τς ο ἱδρυμένον Ἰηνεηῖε, ̓ 8ἱ σετρημμένον Ἰοςί]πι ΠΟΠ πῄσταδ!τ, νετεΓύπα βμάΙοίος Ἱπαϊτατοσε. Πατηαπι Ποϊαβίε, νι] οχίχᾳ υχῦσπα γετίο, Ώνα {ρε- 

υιός ον 

νά, Ας μον ν ὁ 
το, ν ο 

μασ) ᾱ, 

. 



προλοτσἣα 

ΑΛΙΚΑΡΝΗΣΣΗΟΣ 
. ΙΣΓΤΟΡΙΟΝ ΤρίΤΗῃ 

ΕΦΕΕ ΡΟ Το:  ΠΑΕΙΟΑΕΝΑΣςΕΙ 

᾿ 

ΠΙ»ΤΟΚΙΑΕΥΜ 
ποτ ο Ὅτεε Ἑεκ τα ντ ος ο. 

ΟΥΙ ΙΝΕΒΟΔΙΒΙΤΝΥΑΕ ΤΗ ΑΔΕΙΑ. 

.--. να λονεκόνς Ἴμηο Απιαβη Σλή- «νθεοοοΕ απ τοῦτο ὃὺ τὸν "Άμασι Ἐαμβυ- 2 δες Ὃ μι εοπηρᾶτᾶτο «κ σης ὁ Κύρου ἐσρατεύετο, ἄγων 3 χαὶ 
ἁ ο ο μασ ς ἄλλι,, τῶ Ίρχε, καὶ Ελλήνῶ ὄκ) Ὀαῖ. Ὅάπι εκ Οταςῖς [οπ]- κ ος ας ος ὶ Αλ τα σον κὶ 

-- ΑΚ) Ρας. ΑΕοἰεπβρισαιε εχετεῖ- ζ ο νι ίκα. ολη 
οω ασ {ᾗ τα, θε]άπι ππονίε οὗ Παπά οἵ - ὥ τοιήνδε, Πέμψας Καμβύσης ἐε Ας 

Μάρι ρέ) σαμρίαπι. ΝΠείο ἵπ ΑΕργ- ενος γυπ]ον κ κρασί μασ συ- ΡίΠΤΏ Ἱεραίο, (απογίες ρειῖτ αὖ Απιαβ ας ας γατέρα" αἰτέε δὲ κ συμβεὶ- 
Ἱαπις ει βοκον εοΏ/[]ο επἰαφάαπ ΑΕρβγρΏῖ, λίης ἀγδρὸς Αἰγυπτίου» Ὁσ µεμφόμεος ᾿Άμασιν 9 

Ἱ απἵ Άπια ος ο ο - μον ἔπρηξε ταῦτα ὅτι µυ ἐξ ἁπάντων τῶν ον Αἱ- ΙΗΠΠ εκ ΟΠΠΠΊΡΗ5 δΥΡΗ ππεαάιέις ΑΠῃα]Ι5 / ον. / ολ, / . 40 πποτε εἲ Ἰδετῖς αὐσιτασ]δίει ἁπιαπάαη-ι ΥΕ ΤΦ τρ ἀποσπάσας ἀπὸ Ὑυιαικό τε καὶ 4ο 1η Ῥεγίαρ, «πο ἵεπιροτς Ογτς αἲ Απια- τέκνων : ἔκδοτω Ἐποίησε; ὲ, Πέρσας ὅτε Κυρορ Ππ τη{εΓαῖ ρεξαπι οου]ααπι πηθάίσμτη, ο- Ἱέμψας παρὰ Αμάση αἴτεε ἰητρον ὀφθαλμῶν, Ὁὲ πηπίαπῃ αμῖ -ἵπ ΑΕΡΥΡΙο εσ[εηῖ ριπ/Ἰαπεϊςῇ- εἴη ἄρισοο τῷ ὦ Αἰγύπτῳ. ταῦτα δὴ ἐπιμεμ- η, ΟΡ 14 Ἱπεπ[ας Απιαῇ Πε ΑΕΡΥ- Φφύμεος ὁ Αἰγύπ]ῤε» ο7ηγε τῇ 5 σὐμβελί], κε 
ο. ος σος (απιργῇ, πε αρ αι Βλεύων αἰτέεν τὸν Καμβύσεα ΄Άμασν υγατέρα να Ἡ ΙΙ Ῥεϊετεῖ» πὲ 1] απῖ πιφτοτε αβϊσετε- "δὺς ὀμῶχο ὁὶ ιδ τον κ. 

. ο]: δν 2οὺ9 αλιωτο, Ἰ μὴ οοὺς, Καμβύση ἀπέγθοιτο, ὁ δὲ τηξ ἅαϊτα Πα, αμ Ποῦ ατα. ζαπισγΏ τεᾶ- ο ΕΤ’ . Καμβύση χ 2 υ / ο» αφ 9 / } ο 2ς ωχ, ο σος ο. . «Άμασι ) ι των Περσέω ὀμςο ἄετειατ Ἰηνί[ας, Ατηαῇς Ῥείατηπι ΡοϊεηΙαπι ον ο " ρα Δον πα ο. . η ̓ . οι ἷω : εχοίις Ἠοιτεησαμθ, 6.πι πες ἀατα απάθδας, ο σας Ισ μμ ξς τν ΥΣ8 πος ΌππεΓΕ; παπῃ ζαπιργΙοπι Ιητε]Ισεραϊ ποῦη Ἠπισατο» οτι οὐχ. ὦ» Ὑυπαικὰ μὲ έμελλε Καμ[βύση» 
| μα- ζω» 
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ΜΑ Λοπο 8. δἴ- δ.Ν ἃ.θι 
α Ἕλλλους τε τῶν «4γοῦ. Ζηπά, ή} Ἰβσιῇ «44, βουλίης., Νι]σο βουλῆς : μ.ο) εδ, υδῖ πδέο : ν : : » «44, βουλίης. Ν]σο βουλής» Τόδεο Ῥτοσγπήι. Ῥ. σδ.ο υδί ης ολ σταί, συμβουλῇο. ασ αἱ, Ρ αγ15, 4. Β. Ἰκεη., δυμβουλῇ αἳ ο 2. 414, ο εο). ὴ Ἐπίσατο 29β. »«ἄγοδι, ἨιΟΧ οὖν «4εᾗι «νοδ,, οθιξῖ οὖσχ ουπ «44 Όηπι παλοὴν Ῥως / | 

«πλ, Εωήνε τῇ ὄυμβουλίη] 96τνο 4ἰζήηη, 1ῃ ομί ο ο φαο Ἡοκα οἶρ πεπήπαταᾶ | π. « 11 ομήᾳ5 οἵηα, οὖς εἶ Ὀνδί. οὔτε ἀρρήσμσθαι ας πω ος, Ἠήπς οκ]απῇ επτοτα πα τε- {οσίαῃ μήν πι Ἰριίρ. ης ο 56. Ένπαατεί {0]- ολα. νοδᾶ ος πο ει 12.0. Φο]εῖ {αἩρτος Ίαης Ίῃ σο- Πσ]ταάϊπο ἀἰδιταέευπι ἵη ἀϊνετβι απ. ΜΗΤΙ τοῦ ο ο ο τν ο μι το κα. νο Ι4Τ1Γ. ἀΠριας Πὰαϊ αςι. νι ν{ ἕς τύομο ὅπως “Αψαιτ' ἄθρμυσφα' Ίδῖα γμιραίας . ει 9 τν ο ᾿ » 0 τξ, τής τύγής οπῶς . ο κ ΑΙΟΙ ΜΑ5, ἁαπιπαής πηπίαπτας γοςῖς ος ο ορῖο, αὰ πυ]ής 6οάεἴουφ ή εα]άεπε οο, ΊΝοη Πε[οῖς η. ντ μ/. δή. ΝΠ; 16. νπῃ, 101. ατδίτος, οκ[ροξαπάα» ἀερεία Ίπβοπιο, 1. Ηεπηβεη. κ Ιώ) νι αΐοπε, «Χεπορῥομίο, {)ε/πο//δε- ῥαῇ)., Ίοσπι οχρ]απαπΏς α Πε ΦΟῦ. Ίπ" Αύραυσα. {τη- ὕμς ομίοηις [δά οὐς ἂν. Ας συμβουλὴν {Ε[ο ἱεβεπ- ρίζες Πς {αυπα Ἱπήταρατατ ο δ οὐφμην δηρρΙ. ν. 1ς. Ἵνα ἡ δὺς ἁμω πποτος Πϊμή, ος, ἁμωρκανῶ-----Δράσαι τε μὴ ὀράσαιτε, κοὶ τύχη» τπτ μα Ἡ δλυς ὄνιῤσον Ἡ μὴ δούς] 1 βείς ον: μι ο ο χ Αν πα κ ο ᾿ ᾱ ο ολὰ, . Φὰ, ΜΑ: 
κ α 



κ ὧ“Ἡ ΕΣ κ ο Ρ ο ἜἘ ῑ Όιβε ΨεΙῇ Ίπιοι «αποῦγίοπι οἳ Απιοβα οιεάάα, 
τος Ὁαδίαμόαης πλαίες Οαπιῦγ{5, 

ἐξων, ἀλλ ὡς παλλαχήν, ταῦτ α δὺ Γ λαήῤμνος »2Οµ8ΡΙΤΙΤΗΠΙ 1απι αχοτὶς οσο, {6ἆ Ρε]μαι». 

ἐποίησε 3 τάδε, Ἡ ᾿ΑΠπρεω του προτέρι. αθιλέος πε τερπΐβης, ἄτα Π0ί {αεϊεπάμπι Γα101τ. 

Θυγάτηρ κάρτα. µεγάλη τε καὶ Ὁ εὐεδὴς µούη. πα ΑρηΦ Πιρεοτί ταρῖς Βία, Ποπιηό 
ου 3 7 ενα / 

τοῦ οἴκου λελιμμέη' οὔνομα δὲ οἱ Ἡν Νίτητις. 
«ο " / ” ον 

ταύτην δὶ τὴν παῑΐδα ὃ Αμασις χκοσµήσας  ἐσθη- 

Νες, ὑπίσα ἁοπιας τοῄξία, ᾳταπαῖς 34" 
πιοάμπα αἴφμα Γρασίοία. ἨἩππς ριείαπι Α-. 
απα[ῖς, νεβήτα ρατίτετ εἴ απτο εχογπαἴαπης ΡΙΟ 

/ ὶ ν 3 ἷα. 3 / Ξ ο. . . . . . τί τε χαὶ χρυσῷ , ἁποπέμπει ἐο Π]έρσας 6 ἑωυ-2ο[ια Πα ἵπ Ῥετίις ἀπιτηῖς Όσα αμ, ϱν . «/ 
: 

τοῦ υγατέρα.. μετὰ. δὲ χθύνο ώρα -Ἠσπιάζατον-- Εως αΠαπαπέυπα. ζεπηριις. Οµπηρηήος [αἱωτασίος 
/ 9 3. 29 . ο 3 1 ς ον ώ ; 

16Ο πατρό»ε οὐθμάζωνν λέγει πρὸς αὐτὸ ἡ πα, πώ μάπα ΑπιαΠς αρρε]]αῇς, ἵρσα αἆ εμπα, ΟΠΗ 
ω Ὦ βασιλεῦ, δαβεβλημόο, ὑπὸ ᾽Αμάσιό οὐ ἸΠΜΙτ, τεΧ, Ἴρποταρ, αἳ Απίάῃ Ἑἰω/άθ, 4ἱ 

: ν ο απ » / . - 2 µαθάνει, Ὁν ἐμέ σοι κόσµῳ ἀσκῆσας ἀπέπεµ- 
« τμ 5 / Ἂλ ο» ο 

» Ψεν ὢς ἑωύτου ουγωτέρα, διδοὺΦ ἐουσα τῇ ἀ-θο 
-ᾱ ο. { κο } 3 υ υ. ς ». ον 

- ληθηῦη ᾿Απιριεῷ το εκἔμοό ἑόντα ἑωύτοῦ 8 δεσπό 

Ὅπηξ ΟΠΕ σοπιρίατα το εΓαΠΕπΗΠΕ,΄ πάς. 
Ῥτο [πα Βία, απυπι τενοτα Ππι Αρτίᾶ ΠΔ 
απεπα ]ε ἀοπηπίπα [πάπα εαπα ΑΕΡβγρας τς 
δε]ίαπε ἠπέογοπήτ. Ἠϊς {εγπιο ος ᾖάεο εχνδ.7 δν. ὦλ. -- ον. 12. Ἰ νο ον. . --Ἡ ς 

αλ. Ἀϊφυπί]ίων ες ἐφόνευσε, του {απ ἐκοτα Οαππῦγίεια Ογπ βΒΠαπι νεβεπιέ 
το δὴ) Τὸ ἐπ καὶ αὗτη ἡ αἰτίη ἔ ἐγγωομέγ ἤγαγε τοι ἹπάϊΏαϊατη Ἱπιρα]ς αἀνετί[ις ΑΕΡΥΡΩΙΠΗ 
Καμβύσια τὸν Κύρη, µεγάλως ύμώθύτα, ἐπ’ Αἴ:  Ατάαθ Ίξα απίθεπῃ πιεπιοταητ Ῥ ατ[α, Αη γυπ]ω. ἔτω μέν νυν λέγωσι Πέρσαι, Αἰγύπ]μοι δὶ 5 οἱ-35ΡΙΗ απτεπι (απῤγίεπι Γηυπι νεπάεαηί Ὃ κἠῶνται Καμβύσια" Φάμοοί μυ ἔχτ αύτης Ἡ δὲ τῆς Υεταπῖες, ες ας Αρτίςο Βἰῖα ἀ]ωπι εδίε δεῖ. 

/ 1 πμ ο Ἡ- ην Απρίέω πυγατρὸς Ὑθέσθαι’ Κυρο γὰς εἶναι τὸ πέµ- 
Ψαντα, ο Άμασυ επί τὴν θυγατέρα» ἀλλ) οὐ 

η ο ο» 3 Ἐαμβύσεα, λέγωτες δὲ ταῦτα, οὐκ, ὀρθῶς λέγεσι, οὗ Ἱ ν : 
μὴν οὐδὲ λέληθε αὐτοὺς (εἰ 

ἔτι: Ογταπι επῖπι Εἱς[ο, απὶ αἆ Απιαα π 
{οτίτ Πιρες Βία, ποη. ΟαπΙθγ/ετι. Οποά αμὐ 
ἀἰειηπῖ, ποῦ τεξίε ἀἰεμηῖ. Ῥααϊάεπι 605 λῆ. 
πο. Ἰατει (παπα. Πα 8Η, Ῥτο[Γεξξο-εξ ριά 

γάρ τυὲς χαὶ ἄλλοι, τὰΛοργριῖὶ ταδὲο ποτβηξ πΊοζες Ῥοήατυπι }) | Π 
ἵ ή, 3 ωὪω. 3 « . ᾱ, 

ΠΠερσέων νόμιμα. | ὀρθώς ἐπίσέατα) καὶ Αἰγύπ]ιοι) ὅτι «98 Ριππο Ψεϊαξὶ Ίερε {ρυσίαπα. Ρερπᾶῖε ῥ 
οω Ἆ 

πρῶτα με νόθο ο 
/ α- παρεύγτος’ Κ αὖτιο δὲ, πυτιό 9ε, ὅτι Κασσανδώνης της Φαριά- 

σπεω 9υγατρὸς Ἶν παὶς Καμβύσης, ἀγδρὸο ᾽Αχαὶμε- 
- ο  ὁ Ξ Σο 2 . ον ν ο αγ αὁ -τῃ 1 . ἠδεων ἀλλ οὐκ. ἐκ, τῆς Αἰγυπτίης, ἀλλὰ παρατθί-Λδοιτῃ Ὀντὶ ΓαππίΙα ἸΠίοτοεὰεζε «οβπαοΠε 

3ἡ . ο .-ὁ ν τρς 

υ σφι γόµος ἐσ] βασιλεῦσαι. γγησίε αάΠι Ἱερίιπιις. Ῥταίετεα (ᾳ5[απάαπε 
εταῖ Οαπιργίες, Ῥ]ματπαίρε νῖτο Αομάπώ: 
4α Ρε], πόα Πυμετίε ΔΕευρις. τμ 
ΑΕΡΥΡΗΙ ΠΗΠοτίαπι Ίπνείταπε, Ώηρεπίε ο 

ὶ ο» . . . πουσι ΤΟ) λογο “προσποιεύμενοι τή Κύρε οἰκίή συγ- Έτ Ἱθο αιάεπι Ίτα ἠαρεπῖι, Οετεὶ ὃ 
/ 5» λ ον 

Ὑψνέες έμα|. Χαι ταυτα 
λ ᾿ Ν . . 1 - . Ἱ μεν ὧδε ἔχει, Λέγεται δε καὶ ειίαπι {ετπιο ἱαξίατατ, πηῖαῖ α]άεπι Ποῦ 

ον { π’ 1 δε ὁ λόγος, ἐμοὶ μὲν οὐ πιθανός. ὣς τῶν Περσίδών Ῥαδί]ς5 Ππιήίετοπι απαπάατη Ῥετβάεπι αά 

γυναικῶν τη ἐσελβουσα, τις παρὰ τὰς Κύρη γυναϊκας 
ὡς εἷδε τὴ κασοαιλάναα μμ ἁ λα ξεα ἃ ως τεβοαπάαπιῷ ανβῄσπιες [οτπ]α ας βπυτ ον 
καὶ μεγάλα, «πολλῷ ἔχθατο τῷ ἐπαΐνῳ, Ὁ ὑπερ- 
Φωύμαίζουσα, η. δὲ Κασσωδάνη 2 2ουσα, ποὺ Ἰζύρου 

ᾳ- ο» Ύυη» εἶπε 5 τάδε" Τοιῶνδε μέντοί ἐμὲ παίδων μη- 
ϱ Τερα εουσα) Ἴυρος οὐ ἀτιμίὴ ἔχει τν σι ἀπ) Αἰ- Ῥιπί. α 

Χοτες Ογτὶ Ἰπιτορτεςίαπι, υΠΠ ΠβΕΤΟΣ ερῖα 

εοπ/ρίσατεῖης, Πάρτα πιοάιπι αὐπήτα πο 
τηαρηῖς τ]]ς[ε 1]απι Ἰαιάῖρις: εἶαμε .. 
ἀαπεΏ 6Υτῖ: πχοτεπι Ίία ἀῑπ]ε[ει Με 
εαπα Πἱογμπη- {πι πῃατος, ΟΥσί5 αμήν 

δεῖ 1απ1 νετο εκ ΔΕΡΥΡΙΟ: 844 νά 
 γύπ]ου ἐπίχ]ητο ο τιμῇ τίθεται”. τὴν μὲν -ἁ»σοῖατι ο(ἡπιαί, Αι Πἶαπι Ἱηβεπ[αάι ΝΙτεῦ 
χθομέη τῇ Ρ Νιήτι εἰν ταῦτα, Τῶν δέ οἱ παίδων ΟπΙδίΕ, εἲ ππαῖοτα παιὰ βία (αΠΡΥ ο 
Του πρεσβύτερο εὐποῦν Κάμβύσεαν 4», Τοιγάβ το, μασ «1ο. Ὑετο, πιαῖσξ, θά ϱ. ὢ μῆτερ, ἐπέὸν ἐγὼ γέωμαι ἀἡρ, Αἰγύπτου τὰ επι Καῖεη αφοίέγετο, βήτα ΑΒΦΙΗ, 

- 

«γερι Ραγ]ς. «4 .ὃ. νενομένη 7. ἐνγιν. Μ. Ῥαι/. {ή 
Ῥαη. ὃ Όσβε ζτηό τηοχ κοὶ νὰ { Ώεεςι Ῥα/. 4. ᾖᾗ Αὖτίς ἄνεδ., αλ ὠὔθιρ» ψολς, ἄ 

{επιρες, Κασανδάνης «44, οπι κου 4 Αγεῦ. }ΤΜά. τν 
ᾱν οι 3 άι ει ἔ, «ἄγεθι ἔαγ ) 
ο Τορῦτω «4γεῦ., τοιάδε ζ μα.  ῥ μήτι 4γεῦ. εἳ {10 

τς. Γῦρον. «4γοῦ, δε Ἰσνικῶς τηπιΚρδσμνδάνης Ί{ ἡλ Ρο] ἀλο, 44 4 αγή5ι» ὅδε λόγος αρίς, δι αἰ ὅδε, Έθουγις ηἆ 
Σά1/. 4. εοΠίΓα ἨΊΟΤΘΠΙ, ΄ῥ ᾽Απούωῦμ. «4ο. : 

Ν 

ϱ) με 

"τα ΠΗ. Ῥα. 1). γε. »., ο. ἃς, 7 Δαά τε Ἴ]οι δρ μι .ΛΠι ο, αμ {9/. Αι 4γεῦι ἔ”. πΙῖ ἐσθῆτι κοὶ Ὁππευπη, ΄  Οἶσι ος αρα αν ᾗ ή 

. { 

.. 6 Δεσπότην «γε. Ππε ταΒσΠε ή 
τ6 -4ψσῦ, ορια» ὀμερῦνται ἄν.» δικειεῦνσᾶι 

ἐές ᾱ. Δ.. εἰσελθ.: : 

πρεεβύτωτο επι }α]ς οτ )]μά, ποα αθευλάς,. ᾳ Μο). Ρα, -ᾱ0ἡ, Ἐταρπι. ροή, Αῑ, 1, τοφὸρ ὁἩ 
«3. ΜΕΥάλη Τε Αρλ εὔεδήε] Ο]οεβιίος Β. θε μητυ- εήδής΄ οὕτως Φασὶ 
Ὃ ἂν νημονευμάτων Γ. (ρ.783. Ε.) Ἡρόδοτος ΔΑ. ηίς κ. 2.καὶ ἀπειράκις οἱ Κωμμο]. “Οἱ ἱπρτοβαῦαήξ, πτεπι ἂε ἀῑΠεγρῃίς 1Η! ος Τη 1  Μομς του καλοῦ  εὐμόρφου"ετ : εὐειθοῦό ο ς εἰ Έδοπια Ἰ{ Γρεάατύπτ. Τέκνα εὐειδέα τε κοὶ λα ἄΡεί ϱ. ας, Έρο νοτο {ροοϊοβιη ἸΜεε {ΟΙ ΤΙ4ΤΙ ΠΟΠ πεσο, ΤΠΙΤΟΣ Ώωπιεῃ. Ἐταί υπῖσα Αρπίαε μα, 

αν ος σος αππος Απιαβς ο {αἴο 
» ΟΗΕ ἵ.. το, ρογ(οπί βίας» 1π αμ{ριςς πυῖης Ῥειῆσπε εχρεάἸβοπῖς, ο ς 

κ Το ΕΠΙ ΤΠ Ομπρψβς απιρίεκας νεπίτεξ», ΠμΙΠΕ: 

«985, Διαβεβλημένος ὑ, ᾿Α. οὗ μανθάνειε] 4 «Ίπαῃ ἆε- -εέργμς εν(ό [οἷν Ῥτο {ο ἀρεεῤηωη. Θ018πα Τὰ τὸ ο. δ- δλδις ν λεί ΄ ϱοθοσᾶ ππΙπαθ 
ἑ 

Ὅνας Εοπνειτετας Ῥαήα, Πής ΕοηπιαΗΙ ἸοβἐΠά! 
Ἔ ἸητογρτεαρατΗς, Ῥοδας οείαπα Τ/4ΠΠ15 ΠΟΙαΠΙ» 411Ο- 

ορ οἳ Ίορα σο]]ερῖε ᾖο. Ὀσυ[ος. αἲ (60ο. Τηΐο. 1νν 
θα] «τει οππ]βε[ος αἆ πιεπίεται ΛΒεπέλὴ. Ορᾶπι 
Φνώρισρως ο πα, Τοοσίοί: ρτας(ο(ε1 απποπι νετοῖ 
πσι μις ἵδευῃ {οπ/ηπη τεότος ασηρετε έη[ης Ρατ” 
Εὰε οὐ νόσος οὗ μανθβνεις Ἠἱο φοφπα {οπρί ροῦας- 

χε Ἡι νο νε] οὖν αἰσθώνῃ. αι πιη]ής Ίδεα αβ- 
Ἐρέφων δύ' ὅτα, Αὶ Ἱδρὸς Απίΐβ, ν. 548. οὐδ' ἐμάνθανον 
τἠμέή» δἱο. Ῥαμίων 918. Ἔννωκα μὲν δὴ Φωτὸς ἠπὰ- 
πε. εν Ρ. 197. ὧς ἔφνγωσαν ἁπατώμε- 

τον πας σμα σε απ ταπώωσα 

οι Υπ, Ῥ. 557. ἐπεὶ ἁπωτώμνοι συγήηκαν. ηήῤ. 
ον. 6, ώση ὠνδρὸς ἤσθετ' Ἰδικημένη. -«Χεμοῤῥηη { ιν οἴδόκιμον εἶναι τὸ ὄνομα" ἑλλ' ὁ Ναλὸς- | μα ὃ Υπ. Ῥ- 959. 41. οὖμ αἸσθάνεσθε ἑξωποτώμενοι. 1; 

Οοπ{εαµεης εδε, ές Ρ]ΗΤεθ 81” 

πάπες (1/4, ἂς ΝδΙτθΗ 

Ἡ, -«ᾱ- 6τ. ὁπότε. τὶς Φϊσθρίτο κάρνων' νετῆε ας ή 
Μα, ΄Ί9οο. δὴ [2 φμἱκσηε υἰάεδά Γρ /ούμης 14 ψ 
(αθεῖρπιις ΠΗς{εῖ: εδ φιής [21 ἱεζαί /ηοο {ή 
ος: δεΗ/έ 1εάίος «ε]αρος {η ῥοµίος , πρ η κα ν 

«-δ. Οἰπειεῦνται Κἀμβύσεα] Ώίπομ ἵῃ Ῥεμ[οίς» εἴ 22” 
εεας Ναμογαἑᾖες ἵπ ΔΕργρΏαςὶς τὸν Νειτῶτιν Κύρῷ 7; νι 
Φύῆναί Φασιν ὑπὸ ᾽Αμάσίδος , ἐξ ᾗς φεννηύῦνοι τὸ Ε2δῆο, 
σεα Πρ. -41δεῃ. ΧΙΙ. ϱ. σόο. Ε ἡδὶ αυαε ασια ομρο 

νν 19. 6, πὰ Οαπιγίεα πήδι λα 
τ4η!Ε σοηοΙπαπε Ἠοτοβοιαίς, Ίπ Νειῆτις Νας 
4 πσαυε ποπηηίρης ΔΕαγράασυπι Ίατοτε ἠήήπεγυμέ ης], 
γε] Νό, νἰάιε Ἰαῤπνλίως, πιοπβϊτα με οι ο οκάδ, 

5, ᾿Αισύπτιοι δὲ ο ωιεῦνται Κομβύσεν] Ε]εγ οὐ 0Η μάς 
άλλα, "Ψ]άςε 1, 4. 9. ἀΕκ ορ ἀς υγ 

πατε Ίψιτεῦ ορίπίοποπα. Ποια 4 δεησό ον μ 
ΧΙΠ. Ί. Ῥ. 56ο. Ώ]πο ἵπ Ῥεμβος ει [ασ τε 
οΓαίϊες «{ογρ/αοογωηι Ἱ.. τα, ἀππρ]οχί βιοταπε, τν 
Ῥοβσεπης ιἴαϊϱδ. να, σο. {θηϊτηχ, ΛίΟβΗ{ ἀἱ5Ρ ο ξ 
{1ο 3Η’ να]]άα Βτ, πεπο αἴπετοιο οπήείο: 4ου 
{10 6111 σα]ου]ο Οεῄας, ο, ν- 

156, Αιύητου τὰ μὲν ὄνω ὅτε. Ἱ Νομ ρα 
. 



ο .----.ἷοἊωωω 

- υφισωνα. 

Ἑλλαπῖό Εὐιβταεῖο οιζοάαπι, δἱεά9 Ἱοοοσαπα Υγεία Ἰη ΤτΕ βΙ ΤΑ, τιτοςδε 111. 195 
γλοϊπία ΔΕΡΥριΙ, ν τς 

: αμὰ .. λ / κ ο Αα. η ον 
τοάἁαπι ἴπια, δἳ Ίπια {ηπππηα: 6αθιε ἀἰπϊδίε , μὲν ἄνω, κάτω «)ἠσῶ -τα δε κάτὠν ανω. τα 
. 9 . α . υ 7/ . 5 ἃ ᾿ 

ἵρευπα. αἰτεῖτει ἀεσεπι ΠᾶΙΙΙΠ 4ΠΠΟςΡ, Δἀπιί-όοτα εἰπέῦ αὐτὸν ἔτεα ὡς δέκα κου γεγωύτα, καὶ Τὰ5 

ἀπ πκ ποστ. ος δα να Φοκ ος ων ξς. ἑμβμαα 

ἴαπα. αε Ρἱ παπι ῥταῬδεγοδῖ ἱΓαΠςίίαπῃ. 2 ρ 

ο Πογοοέμς 

ταηΏριας ππυΠεπῖρις.  Ἑτ ασαπι ἵπ νπ]επι 
αἀο]εν]δ[ει οίαϊεπι, εἰ τερηυπι ορπι]κίες, 
Ἠμ]ας τεῖ Ίπεπποτεπι, ΑΕΡΥριο δε]απι 1πῖα- 

4]ϊδίε.  ΔεοβεΠι πας αἳ αμαά απἰάάαπι αἆ 
Ὥαης {ππιεπάαπι οχρθάἹίοπεπη. Έται αα]άαπι 

ον 5 γ/. /. ἀ ν , / 

γυναῖκας ο) «)ωύματι γυέσθαι’ τον δε, διαμνημοκύο- 
τα» οὕτω δὴ, ἐπεί τε ἄγδρωθη, καὶ έσχε τὶν βα- 

σιλών, ποήσασθαι τὴ ἐπ᾽ Αἴγυπ]ο 3 σρατηΏ. 

Ῥυγήνεικε δὲ καὶ ἆλλο τι τοιόδε πρηγμα γθέσθαι ἐς 
ου 

“1. - . Ν 7 / - ς 2 ο . 

αυχ]Πατίοταπῃ ΑπιαΠς, ποπιηο Ῥμαπες, ρε-ό5τον Ὁ επισρἀώτευσυ ταύτη. Ἡ τω " επικβρων Των Α» 

πεε ἩΠασαγπαρ[επῇ1ς, νὶτ οοπ[Πἱο ρια[αης, 
εἲ 1Ώ τα Ρε]ῄ]σα ἤταηπαας. Ἠὶϊς Ῥπαπες πεδεῖο 
ουἷά ΑππαΠ {ποςεηίεης, παν]ρ]ο Ρτουρῖτ εκ 
᾿ΑΒςΥΡίο, νο]εῃς Ίη «ο]]οαΙΙπ νεηῖτα (απι- 
Ῥγῆ{ς. Έππι Απιαβς, αποά Ίπῖετ ααχατες 

µος. οὗτος ὁ Φάνης μεμφόμεός κοῦ ιο Έτ 

διδρήσκει πλοίῳ εξ Αἰγύπίε »βελόμωος Καμβύση ελ-- 

ἀ 3{ η κ 

µάσιος ἀὴρ γένος μὲ ἆ ᾽Αλίκαρήσσευς, Έγομα δὲ οἳ 
/ ς λ λ / 2 

Φάνης, καὶ γνώμην ἱχανὸςν χαὶταὰ ὁ πὀλέμια αλλι- 

/ τι ξ Άμασι, έχ.» 

ο ν / .ν κκ ΑΝ 2 ον πΣ τ 

ἳ «86 οἷα δὲ ἐόντα αὐτὸν ο) τοισι επιχᾶ 
ΠΟΠ ΡραϊνΙ πιοππεπ!Ι εδίετ, αιοάαπε ἀε το, ζοῦέν ἐς λόγους. ἔ οἷα ὁἳ 

ρις ΑΕσγριϊ πμ] ποπ σοπιρετεκππαπι Πα- 
Ῥετεῖ, Ππ{εαυΙ Παταῖτ, αἁβῖσίτα ἀῑσεητῖα αδ- 
{εαεπά1, 
πηττϊς οµη (π]γεπῖ αιπσΠοτΙπα ΠάΙςΠΠΙΠΤΗ 
αἱ Ῥμαπεπι α5ίεηπτας Ίη Τ,γεῖα οερῖε, {8 
πε τς απ]άεπι ταάυσῖε 1 ΑΕβγρίυπις αρία 
επῖπι Ίίαπῃ αἰτεμπινεπῖς Ῥμαπες. ΊΝαπι Ροςί- 
αὔαπι Ἱπερτίανεται οι/ϊοᾶᾷςς, ας 1π Ῥετία», 
ΟαπΙῦγ/{είπ(πε πιοβθηϊεπι αἀνετίας ΑΕΡΥ- 

. μες : ’ .λ λ 2/ Ἡ 

ροισι λόγε ἑ σμικρὸ», ἐπισάμοόν τε τὰ, πε! Αἴγυ- 
ε { ο) 3 ο 

απο ἀτρικέσατα , µετάδιωχει ὁ Αμασις» σπεοην 
/ ἴταππς αἆ Ποπηίπεπα Ιῃ[οαιοπάππα ποκύμθος Β ἐλέῦ' µεταδιώκει δὲ, τῶν εὐνόχων τὸν πι” 

σύτατω ἀποσεέίλας ἶ τρήρεῖ κατ αὐτὸν, ὃς ἀἱρέεί 

ἀζσμυ οὗ Λυκίην ἑλὼν δὲ, εκ. ἀνήγαγέ εο Αἴγυπ]]ογ" σο- 
φίη γάθ μυ περώλθε ὁ Φάνης, δ καταμεθύσας γὰβ 
τοὺς ΦυλάκΏς, ἀἁπαλλάσσετο ἐε Πέρσας. ὠρμημέιῳ 
δὲ Καμβύση «ρατεύεσθαι ἐπ Αἴγυπ]ου, καὶ ἅπο» 

: . ... - / λ / λ ”/ ων 2 ν 

Ῥίαπι εκρεθΙΠοπεΙι, οἳ 41ο ραδξο σατοπῖῖα ρέοτι ΤΝ ἔλασυ ὕχώς ΤΝ ἄνυδρον διεκπερῷ» ἐπελ- 
1 - α ώ . ) , ᾖ : / κ 

-αφπῖς Ίσσα ἱπαποπήίτεται απηρίρεηταπι, αἀῑτ:θοθῶν Φράζει 1 μὲν καὶ τἆλλα τὰ ᾿Αμάσιος πρηγµατα 

εἶαπε οὐπι αἶίας Απιαβς τες εκρο[ηε» τηπι ἐξηγέεται δὲ καὶ τὴν ἔλασυ, ὧλθε παρανέω πέµ- 
νετο ου -αᾱ ἱταηδπτεπάμπα ρετήπεβαης, 
{παἀάθῃς, αᾱ τερεπι ΑταδΙπ πηττετει ΟΓ8- 

Πας 
επῖπι ἀἁππίακαι Ρρατεῖ Ἱπρτεσί[ας 1π ΑΕΡΥ- 

- / λ / 

αυτα. παρὰ τὸν Αραβίων βασιλέα δέεσθαι» ΤΊΥ διέ- | - /βασιλες ολο ΤΗ) οἱ 
ξοδόν οἱ ἀσφαλέα παρασχεώ. Μούν δὲ αύτη εἰσί 

ο τν. ο 9 ον {, Φανεραὶ ἐσβολαὶ ἐς Αἴγυπ]ο. ἀπὸ γὰρ Φουίκης µέ- 
. Ἐν 5 ο / / ϱ/ ὁ 1 ον τ 

Ρίσω, απ α Ῥμωπῖσε, πδαιε αἆ Ώπες 0-85 χρι ἔρων τῶν Καθύτιος πόλος» Ἡ ἐσι  Ἄυρων τῶ 

ἀγτῖς αδῖς, τεβίο Όντοταπι, αἱ Ῥαἱα[ΙπΙ 

νοσαπῖιτ: αὐ ατρα ΟαἀγΙΙ, Ποῦ ππμ]το παῖ» 
ΝΡΝΟΤΩ ΏΟΓΕ; 

Παλαισμῶ) καλεομένων ἀπὸ δὲ Καδύτιος» ἐεέση, -ππό- 
λιος» 
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τα ζημη, ρεοσ]άτα» σρωτείην Ρώγής, Ενασιή,, νυ]ρο δρωτιήν. 2 Μ. Αν. 48. Ρας]. οτα Φιορύ. ΟΙος[αδ: 
ΗρογΊΠΑΗ.ο σρώτευσιν. «44. 
τμπι οἳ. Ἶν Φόν. Ἱαμά πας. 
διδρήσκει «4γεῦ. 

ο ἐπικιύρων τῶν ᾽Αμάσιος -4γεῦ. ἔ.» εειαῖῖ τῶν περῃσιπς. 
ε: τοῦ. }Ιπά, Κε. «4, πολεμικὼ ει. «49. Ρα9/. ἄπε οαυςία. 

.ρ ὍὉ δὲ 7 «γοῦ., ἴμπα οὐ σμικροῦ }1Μά. εκ. ΙοπΗῇα Πιοίθ» μικροῦ νἱρο. 
{ Ἔρηήρει «44, Ῥπτη. «1. Ὅ. }Π4, Ίκεη] τρι]ρεῖ ἐς ταυὐτὸν «4γοῦ,, τριήβή 14. Ρα]. ἄν: 

ἆ ᾽Αλικαρνησεὺς Ιάεπι ». 
1” Αμασιν δια- 

ὁ Ἐλθεῖν «γεῦ. 
ἔ Θὐύσως :4γεῦ. ΓΙ αὐ]α: 

ἵ νὶν Σημά. γε. ή Η. ἄν, Ῥαν/ι εἳ Πχ επι» Σόρίων μετορίαιε αἰΗ ρἱετίαμε οπι «4ἱάο, ἴηπι Κανδύτιος 
Ῥ]5 γορι 

ηδΕ, Πεηιε ΒΠισῖε Άεγρ]εγαή, Οατιπαβιπεπβ πα αἷϊο 
19Π]εΩ΄ δες ἀεσ]ατάτας», ἵπ' Β/μαγεδί Τἱπιοἱ. ρι 949. 
Έ, ΟαππΌγβς ἀἰᾶαπι, εἳ Ἠπιά ραυ]]ο Ασηϊβολαίις., 
«οπνεπΙ! Β]ατοπίσο ἵηπ Ῥμαεάοῃ, ϱ. 9ο. ὃ- ὦἀλλὼ πᾶν- 
τὰ τὰ ὄντω ἀτεχνῶς, ὥσπερ ἐν Ἠυρίπῳ, ΑΝΩ κοὶ ΚΑΤΩ, 
σρέφεται εἲ «[δειο/βῥεῃ. πάν. Απηῑοσϊτ. 1. Ῥ. 409. ὅταν 
τὸ δίκαιον ---- ἠττᾶται τοῦ Φύόνου, τότε ΑΝΩ. καὶ ΚΑΤΩ, 
πάντα χβὴ νομίζει ἐσράφθοι. Ἑυτίις περὶ σεφ. Ῥ. 156. 
Τῶν μὲν οὖν λόγων, οὓς οὗτος ΑΝΩ, καὶ ΚΑΤΩ διακυκῶν ἔλε- 
γε. νι Ἱ]ε ἀά σεπετε {περε ρ]υτα. αἴαιε αἶμς εΧαπι- 
Ῥὶο 1/0 πἴεταιθ» «ἄγιβίαες, Πλαπέμε ὅτο, Νεαιο 1 
ππίσηπας ρορΗ]ατε επίπῃ, Νο τὴν ἐπ᾽ "Αιγυπτον σρα- 
πηζὴν Ἱερο/{!, πτ 1, οο6. | 

63. Τὸν ἐπ' Αἴγυπτο σρατιήν] Δριιά «412εη. χπι. β. 
56ο, Β. ἴΓαβ]4]ςίε ἀἰούπτυς Ὠίπον. εἲ γης, Καμ- 
[βύσην ἐκδικοῦντα τῇ μητβὶ » πμ) ἐπὶ Αἴγυπτον ποιήσασθαι 
σρωτείαν. ΦΕΗΠΙ Πΐς αἴηια οδοί τασιιρεναδίέ Εεγοῦοί. 
αρατηΐη»' ΕυΙ ελεγεία ΑῑΙτάτ σρατῃ], εκρε(/1ἱοΠε)Η {{ή- 
/εἱῤεγε, σρατήζήν ποιέεσθαι, ΤΙ, 6. 390. Ν. 9. ἴζ. νι 

01Η5 σρωτείαν αἳ σρατιὸν ἵαποῦσπι ἀϊνετία {επι- 
Ῥεχ ἀἰκήηχοτυπε Τζμο)άἰ σος, Χεμοβῥοη, οοϊοτῖαιο {ετῖ- 
ο αν ΒηΓΙΟΗ. ΤΠ Ἠ]5 Ίσαιε οογ]ρεπά1ς {6αΠενες 1- 

Ίο πι Η. ὑιερῥαμ{, ο) δηρἡ, Πεηβεγῥω(], Ταγ]ογί, αμαγλμαϊ, ΔηΡεη[). ΥΑΙ/ΟΚΕΝ. 
67. Καὶ τὸ πολέμιω ὄλκι τς ι 

ὃν Ἡ ος]. Ῥοδίαπε 
αριιά αἷ]ος ναἱοτα µος Ἱ τὸ πολεμικὰ 

» Ίι6ρε οἴττα ϊς Ἱποι]σασα. Γ1εγοο- 
Ζ18 ποῦ αἀπη(τεῖ, ΠΠ νϊ οοαξχης. 001 οὐδαμῶν ἔσαν τὼ 
πολέμια ὠμείνους Νο 78. οἳ ζὰ δὲ πολέ ; 
εοᾶςσπι Πῦτο Ο. ππ., ἄνα, υπ 1δὶ ον νε νὰ 
πολεωῄία" ἴηπι ἄρισοι τὸ πολέμια ΥΠ. 9: α.. ἀγαθοὶ πὼ «πολέμία ΥΠ, 990. πρῶτοι τὰ πολέμιω ΙΧ» 57. [5ᾷ τηη- 
ς ΓΟΠΡΙΙΠΙΟ. Οοπίςε αἆ «Ὠἰσαάογ. 1» 54. οἳ «4ὐγέ- {21 Ὀλ]ησϊά, μισά, ρ. τού. 

από. πο ποσείλας τριήβεί | Βεπο «4γεῦ.» Τριήρη ήεά. οἳ 
απ. 36 ο. ΟΥΑΠΙΟΠΕΠΙ » εἲ ΒοΠρίοΓί5 ΊΠοΓεΠΙ» 4ο 

ον σ. τρ «Κερσονήσου ὠποδέλλουσι τριρεῖ οἳ Πεισισροτ]- 
ἕμπα πι, αν μι τ 
Οποῦ βλ Ὕ εδ τεσσεράκοντα τρηήρεσ! Ἀοσεας» 
νράν Ἡ, 5ο. ας αἁπηον]ξ, σείλως πλοίῳ ἐς Ιέρ- 

ὥς αν πι αεα. 1Π πλοῖον ΟΟΏΝΟΙΙΗΠΙ,. 76. Ἰζταμεθύσας : 

ὴν ἀπάιτησῳ ἀποδαλῆναι Τριηρεϊ μι. 

7αρ τοὺς Φυλόκους] Ἰ{ηΏρΗὶς εἰῤο-- 

οἰδως 1 αὐθεηάµς εχ Οσά. {μ1ῤύσας., οοπ{επήαπτα «4γοῦ, 
Ίο απλίεζοτ οχ. Ψετο. Οοππιοᾶἶμς παη]ζο εδε νμ]ρᾶ- 
πμ. Οποά ἆε Οαπιογίε {οαμϊευτ καὶ ἀπορέοντι τὸ ἕ- 
λαάσιω, Εχετσυῖε ἀοέησαππατα Μίτιπα 41/02). 4ρ/. ΝοΙ. 
ντα. ρ. 87.» εχετειῖτ αἱϊοδ. ΤΏεβς κατὰ, αποά οταἴ10- 
παπι Εμ]οίτε» εἴα ταοῖτπι, ἀερεῖ, ῖ {περε ΠΙπΙεΓοΟ, 
ΦΙπ]6 Ίπ΄ {1Πάρδ. 1, 1919 3. νο 
5. Ἡ ἔξι Σύβων πῶν Παλαιςινῶν] Επαῖρεπι Παταπα 

νουῦῖπι ᾖαο. Ῥεγίσοηίμε ΟΠΡ. ΔΕΡΥΡΙ. Ο. 94: Ρ. 475. 
πυ]]ο Ίατα (ατα, Ῥϊηβί ἀεδεῖ αὖἩτ ἡ ἐςὶ, {1Ό]αῖο Το- 
πο» αὐῖ γῇ ἐσι, αὖαε Ίο. ἀγοβου Ῥ]αυβοΙἡς ἀῑν]πα- 
Πο, Ίπ Ῥμοεπίσε δάοπ εἰ Έγτης {εΐε εἱάπιαε εταπί 
πα, Δ4. 6ἳ Ο. τιό6. Ῥμοεπίοεῃ αχοἰρἰεραί Ὀγτία Ἐα- 
Ἰασςπα, Ίμχία πιθάϊειταΏαϊ τπατίς τας αἆ ΑΠΡΥΡτυΠι 
Ἡδα1ε Ρτοϊεπία. Τής Συρίήο τοῦτο τὸ χωρίον καὶ τὸ μέ- 
ρι᾿Διγύπτου πᾶν, Παλαιςίνή καλέεται [οτ]βῖε νττ. 89. 
λεία Ἠϊ5. ὠπὸ τῆς Φοιίκής» α Βδοεπίοξ ῥογγ{ρίε ῥγο- 

ΦΔεύ ου ΄Ἴαγε ἱλ]μ) ἠέμς παρώ τε Συρίην τὴν Παλοιςί- 
νή, κά" Αιγυπτον. ἐς τὸν τελευτᾷ ΙΝ. 39. δὶς ἆε {Τβ- 
ἅτα τορ]οπὶς ππατῖἴπιο ϱεΠΕΤαΒΙΠΙ: Ἠϊς εχρ]αΏαὌΗΣ, απο” 
τηπι ἀῑποπὶς {ατ» ἀῑδαπάιμς, Α Ῥποεπίσε αἆ ἤπος µΙ- 
Ρἱ5 0αἀγαδ. πια] µέφρι οὔρων ααἱ 10Π1ε5 νετῖμπε, αὐοά 
ΠΠ. ο Ἱερύαη. εἴ (τοπουίμς ρυ]στε νΙάετΗητ, Ὦαἱαε[ΙΠΟ: 
τύπι εδπ{εραίτ: Ἰήπο επιροτία αἆ ΤΙΛΤΕ» παπι ἐπὶ 1Η” 
Ώωπι αςτ, Ιεηγίηπι Ίδοµ6 τορῖς Αταθῖς, ποῦ ᾿Αραβίου 
τοεᾶο «ἄ4γεῦ, αι }μά., ἵπὰς νετο αἆ δετροπ]άεπα 14601 
οπηπίᾳ Ίτετηπῃ Θγτοσυπα, Ῥα]αοίήποσπῃ, Ἠλες» Ρήδ., 
βρετία οἳ Ψετα {μπῖ, Οοπίεαµεπς νΙάεΗΣ» ηξ μις 
οἳ Ἠ]ετοίοίγπια Ίοπσα ἁϊδοτορεπι. Ηῑ εγαί τβΙ2 ὃς 
πια]ήπῃας ας Ῥμή]ήΐαεαε, Ἠαεο πια τεμ ο Α 
πισβἰτοιταηείς πποπΏΌις Ἱπροβτα» {μάλεβς. αντι 
Ἠ]ετοίο]γπια Κάδυτιν αἀρειιανίε τ ανα αῑμε- 
ΠΎΡ ᾖνα Ιώ ρ βΗ5{8 πυπεμραἴαπα Ὃ ονο 

Ππιὶ, ἃ αΠοταπι 6ρο ορϊπίοπε ο ντο, ως .ς 
4ε ετ αν Κάδυτν» Μοιπιαίη: αλ. 

δᾳμὃση τε]ισ]οπῖς {138 ΠΩΕΙΤΟΡΟΙ να μα 
σλε(ὃ., ες ὧπε ἀπχειαπε», απο, ο. νάςι ος ση” 

τς τ. ἵς [ιάαίσαα ο{οίας τηαχίπᾳ 3 Οἵα 
αἴποτηπι α11» ΡεΠ».” ας οι τα 
Ροιτο ἀῑα]εέτο ΡΠΥΤ πόνὸ ορ 
Ίηπες Εί]απεσπι ΗΙΟΓΑΙΗ ον. εοπίἔαητες 3 Παρυήε 



16ο 

ο ο εἶμς ΓΓαζτ15. 

1ο ΠΕ  Ῥοσας α «σα. τς ἳ Τνρίιο υδῖ. οὑτω(ής,  ΟΑπιυγβς ραθ μαι αμα 16β9 
Αιαρηπα, | ή 

Ἅιος» ὣς ἐμοὶ δοιέει» Σαρδίων ε “πολλῷ ἕλάσσοο»' 1οτε, πῖ πες {ετε ορίηῖο, Ύμαπι ΦαΓάθ6; αν 
ο ον / 1 ἀ ἅπο ταύτης τὰ ἐμπόρα τα 3 ἐπὶ «Οαλάσσης µέχει 3 3 ων 3 2 ἡ ο Ἰηύση πόλιός ἐσι τᾶ Αραβία" ἀπὺ δὲ  Ἰηνύσε , αὖ- 

ηας, ΙΠ4ΠάΠ1 εἴπροτία αἲ ΊΆατε Ἠδαπε ας 
υτρεπι Πεηγ{απῃ Αταβίσα ἀῑποπίς {μπ. Ἀ9. 
υτρα ΙεΗγ{ο τατ{ὶς θγτίαςσθ, ἤδφαε αἆ Ρὰ14: . 7 / ε ο 

Ἑνι ορ µέχει Σερβωνίδοο λίμνης, παρ Ἡ 5 δὴ «20ᾷεπι δευροπίἀσπα, Ίηχια «μάπα Οαῇᾳ5 Πιοῦν ν ᾿ : . χ ΝΑ 3 ) Ἰάσιο  ὅρος τείνει ἐς «φάλασσαν. ἀπὸ δὲ Σρβωνίδος 
ἡ 2 ο ὰ λ 

λίμνη, οὗ τῇ ἆ δὴ λόγος τὸν Τυφώ κεκρύφθαι., ἀπὸ 
ταύτης 5 δ) Αἴγυπίο»" τὸ δὶ μεταξὺ ἔ Ἰηνύσε αόλιοθ, 
ο] / 3 ο ο ο / ἃ / 9λ κα Κασίε τε ερεος χα της Σερβωνίδος λίμνης, εὐν 

Ῥετιϊπει α πιατθ,. Δ. δειροπίάθ. ραἱαάξ ν 8 ) 
αυα ΤΥΡΙο ἔεταΓ οοσηἱταιας, 4 ία ΡίβΠς 
᾿ΑΕργριις αδτ. ΄ Ἠος ἴαπιση πτεγσαρθάίῃΙδ 
αιοά εσυ ΙΠπζές εἴρεπα Πεπγ/απι εἳ ΠΙΟΠΙΕΠΙ 

κὸ ν ο η 4 ὦ αχ». 

Τούτο οὐκ, ὀλίγον χωρίο’ ἀλλ ὅσο τὰ ἐπὶ τρέις ημέ- 5 ΓΑΗΗΠΗ εξ Ραἱπάςπι δειροπίάεπι», ΠΟΠ ον 
ας οδῦν, ἄνυδρόν ἐσι δενῶς, ᾽ β Τὸ δὲ 5 ὀλίγοι τῶ ἐς 

Αἴγυπέ]ον γαυτιλλοµένων ογθώκασι, τοῦτο ἔρχομαι 
Φράσων, ἐς Αἴγυπ]ο ἐκ τῆς Ἑλλάδος πάσης, καὶ 
πρὸς, Ἡ ἐκ Φομίκης» Χέραμοό ἐσάγεται πλήρης οἴνου 
ἵ δὶς τοῦ ἔτεος ἑκάσΏ" χα] Ἐν κερά µιον οἰγηρὸν ἀριθμῷ: 
κ χείµεο ἕκ ἔσι, ὡς λόγω εἰπέν , 1 ἰδέσθαι. κὂ δητα ο 
εἶποι τις ἂν, ταῦτα πι ἀγαισιμοῦταμ ἐγὼ καὶ τοῦ- 
το Φράσω' δὲ τὸν μὲν δήμαρχο έκασο Ἡ ἐκ, σης ἑωὺ- 
τοῦ πόλιος συλλέξαωτα πάντα, τὸν χέραµο, ἄγευ ἐς 

σηης ταδας ερὲ, {κά Ιπετίς Ἱπῃατ μι 
ἀϊεταπι, γεμεπιεΏῖεί ατίιά:ς. Ἠεμπι αμοά. 
ραυοῖ εοταπῃ. αἱ Ίπ. Αβεβγρίαπι πανΙβαῦς, 
ποῖυπι Παβεπε,, πος ἀῑσετα 1π[Ητιί., “χο” 
τηπὶ Οταοῖα» εἲ ῥταῖετεα εκ Ῥμηϊσε, 
εατάς ἵω ΑΕΡΥριαπι Ρῖς αποταπηϊς εείῖα νο 
Ῥιεπα:. ετ ταππε. 1δΙ πα. υπµι απἰάεπι Πά: 
Πιοτο, υὲ Πο ἀϊσαια, ἀοατι νίπαπαπι 95 
ἵασεμ5 Ροϊῖεδῖ,. Ἠβίῃατη ετρο, ἀἴσαι Αθην 
Ιιῶς ναία «οπ/{αππαπτΙτᾶ Ἠος φιοαάε εβὀ Ὅο 
Ρτοππαῃ. Ῥτα[εξτας Ῥορι]ί πεσεςία μαθει 65 κα”. : ΔΝ νο / 5 ο. Ν Ν ο” ν 

Μέμφι" τοῦ» δὲ ἐν, Μεμφιας ερ ταῦτα δ) τὰ ἄνυδρας {πα απδααα απρς. σοἱήρετε. ναί[α τε[ίαςεξ 9: ς τὴς Συρίης κοµίζεν, πλήσαντας ὕδατος. 

ον πο ο ον λ Ρ ἐπ' Αἴγυπ]ως κατὰ δὴ τὰ εἰρημέια 4 σα ἔαντες 
τιν επεί τε Τάχισα παρέλαβω Αἰγυπ]ο". τότε δὲ 
εἰχ, ἐόγτος Σ κὠ ὕδατος ἑτοίμε., Καμβύσης πυθόμυος 
τοῦ 5 Αλικαρνησσηος ξείνε, πέµψας παρὰ τὸν ἳ ᾿Α- 
ῥάβιο ἀγγέλες, καὶ διηθεο τῆς ἀσφαλείης έτυχε, 
αίσις δής τε χα) διξάµεος παρ αὐτε, Σέβοτα 5Ηαἱἰςατηαδ[επῇς «6οΠῇ]ο, τπ]δῇ9 θά αοδθς 
δὲ ᾿Αράβιι πίσι ἀνθρώπων ὅμοα Ἡὶ τᾶσι µάλισ-α. 
πούνται δὲ αὐτὰς τρόπῳ τοιῷθε' τῶν βηλομένων τὰ 

ο πισὰ ποιέεσθαι, ἄλλος ἀλὴρ ἀμφοτέρων αὐτῶν οὗ μέ- 
σῳ ἑστὼς, λίθῳ ὀξέὶ τὸ α ἔσω τῶν χειρῶν παρὰ τοὺς 
δακ]ύλως τοὺς «Μέγςλ8ς: ἐπιτάμει τῶ ποκυμένῶγοΟιῃοῇ]ς Ιπίες Πἴτοδζμε Ώαης, ααῖο τὰς πίφιο' καὶ ἐπετα λαβων Ἐκ, τοῦ ἱματίε Υ έχα-. 

τέρι 

αἱ, 4νιῦ. Ῥημής, ᾱ, Άα., ἀπὸ οτὰ 1ορῦ. 7. ΙΗ: Ῥαη[ι, Γεὰ ἐμπόρμα που ηλυος ου βός αἱ οἳ Ἰσύήν 
η΄ ῥα/ῇᾳ. Ῥταείείεα τοῦ ᾿Αραβίου οτι 71Πά, Ρε]]ε: τῇς ΄Ἂρ. ΝΗΐρο. 

ὁ Δὲ 114, εἲ ἐπὶ θάλωσσαν «γεῦ. σσ 
{ Ἰωύσω «ἀγεῦ. ἔ. Γαίας 1εβύ, Άγα, Ἰνυσσὸς Ίος εχ]Ίο 

Ἰκνύσου πόλιο Συρίων», ΏΠε ὧυτις, ῬοαιροίαΙῃ. 
{ας[. «ἴπεῦ,» ἤδη «4, 2. «πεδ. αργή, «4. ἢ. 
Ίῆοα Σερβωνίτιδος Ζ{μά. ΞρεᾶανΙϊ Ίπες Ρ/μίως Ἡ. Ναι. ν., τα. 

24. τί. Βατ. οτα ερῥ.: ἵηπ «ἄγο ἔωπα Φράσσων Ῥαν[. - 
{ Δύ ἔτεος «γε. ᾖἆ Κεινὸν «γε. } μα, 
{ἱᾷ, Ι. «41. Ὅαι/.., ἐδέσθοι «4γεῦ., ἐιδέσθαι οθῖθΓΙ. 
ἨΤοςα. τῶν μὲν δη μάρκων ἔκ. εἰεσαηίς: ο) εί μς. 
ο . 4γεῦ. Ταν). «9δ. ἔ. τῶν παλοιῶν νυ]ρο.. 
ἐπὶ τὸ γασὼ' τε]α ἕλξαντες. 

βασιλέω «τοῦ. Ἴ1μά, τε Τίσι «γεῦ. 

εᾳ τες Ψ. ΟΙ. Τζο, Π]γάε, Ὁϊ Κάδυσι {μρετίοτε Πτο 
4ἴᾳΐπε Ἠ]α Καδύσμς εοτ]ᾳετεῖ αἆ {1ήπε;. Ἱήωμ «49, 
Φεγή πο Ῥ. το.. σαΠϊάε αιΙάεπι, {εἆ οοπέζα. {αρμ]ᾳς. 
ΑἴηπΠε αες ἄε Οπάγδὲς Ενα ραμοῖς: αυ ἵπ. ἀἱεριερτίο- 
πε εκ ρατῖο αυαάαπι εοπ/{ουίος Ῥεγ]σοη μη, {εἰ 
εε ἀοέταπι ΗΨεπεπι, ἀϊρπιπῃπ, { {αι Πνϊκίοπι, νίτα 
το]χίιοίς» {ο Τους/αἶπε ὨὈ]ϊκίοτί,, απίο ος Χκτ1. 

4ηπο5 Εταπεφστας ἂν. ἆε (αν Πεγοᾷοίεα., Ἱα- 
Ῥιή. Αποερς πηπο εἲ ἀΠΠοῖ]ής ταίαί εκ υπδίρις εἶο- 

ο ὡσα]]σετ] οἳ Ρογκ], ΟΗἱρ- 
 ἵπ Απαδίαε πιεάΙίείγαηεα αἴαιο α τησ] τοξῖταξίο» 

Ομάοι Βαπεα Ἱπ[ετί ποι Ρροῖεδι. «ασα Βἱε[ενιαίρη]ς 
Τους/ο/η4, {ονεῖ ΟΡΡΟΓΕΗΠα2 Πιοάο ΠΟΠΠΕΗ 6ΟΠΦΓΙΙγες, 
Ε. Κεἰσμά! ΡΠΙ(λεοσωπι 6ᾳ1ῥ. ππάς Κάδτις εἰ Κάδυ- 
τις πα[οἳ Ροϊμοτίε, ΠΟΠ ἱπρταάεηίες Ἠπιο πἀνοσαῖα ΕΠΕ, 
ΜΗ, α͵οά ἵπ νείενε Τοιπιη]α» ΤΝ. Τε ΤΠ Πεηγ/0 πΠΙ] 
«ποφμς Ώαμσο οοπ{ΗΗΓΙΠα» πΙᾶ αχ πι ἀῑετάπι 6ηπι 
Ἴπτεν ος 3 πιοπίοπι ΙΠΤΕΙΥΔΙΙΟ νΙάετΙ ρτορε Έμα- 
Ῥ μασ Εκεί, Ώο βοιροπίάε ρα]άε εἲ μας 486- 
π]ετίο Ἰῃ ϱ15. ΟΠ (Οτ]Οἳ Φιν «4βοῄίοη. Ικῥ04. 119 19219 5 

Το. Σάδαντες ὕδωτι] Ῥϊνίπις ΐο 4γοῦ. 1δει ε5τ. Ἕλ- 
ἕαυτες ὕδατι αι]ς ο μαι πός πια]5 αΓῖ ἐλπίσαντες 
ὕδωτι, Νο Βαν οχελάὶς ἱησοπίμπα» ΠΔΙΠΠΗ9 κατὰ δὐ 
ώς 

... 

αῇ]π., δινηρὸν περάμιον οἴται Ἠῖπο μα γη, 

Ώ οἷς η «γερ. 7 4ῑβ.. 

7 «γε. Βαε/. ο. ος ο. . κε,, αἲΠ-ουπι )/. νο 
«Ίγοῦ.» ᾽Αλικαρνησσέος «49. Ῥατ/., αΠ οὐ να]δο Ἀλικαρνασσ. ας ει ος. 

κρόκύδω Ίνειη. 4. Βα/. «49Κ. οἵα Φ16ῥ. Ρος να, τς αΏί κροκόην. 
8 

4 βαε/. 4γεῦ. }Ιπά,, να]βο εἴσω. 

2 ο συ 2 Οὕτω ὁ πηπῖα, οὐ Μεπορμί. Ρροττεπτας:. επάε ὸ 
επιφοιτεων κέραµος, καὶ ἐζαιρόμθος ο) Αἰγύπτῳ 
ἐπὶ 9 τὸν παλαἰὀν χοµίζεται ἒ6 Σευρίην, Οὕτω μέν νυν 

Πέρσαι εἰσὶ οἱ τὴν ἐσβολὴν ταύτην παρασκευάσωτις 
ὕδα-ιοἵἶατι Ῥοτίαϊας, 

σοἱς ΙΜεπιρ]ῖς αφ. τείετία Ῥοσίατε. ἵη 185 
ατἷάα Ογτίς Ίοσα. . Ἱα τείῖα αάνεπεΠΣ 

εχεπιρία 1π ΑΕρβγριο, α νείιετεπι 1893 

: Ἄϊπις ποο πιοάο ΡΕΠΕ) πο7 
τηπῦ, αἱ ἵταηςηπί πάπς 1η ΑΕρυριώσι 2’ 
Ραΐανετυπτ, {εοπηάαπι εα» ας ΠαΓΓΕἴ8 ( ̓ 
α4παπα Γήραητες, ΠΙππίαϊαπε ΑΕαγριο Ροῦ- 
τι πε, 
4πα ποἩ εδίει, ϐαπΙῤΥ{ΕΦ» αιιδίτο Ποβ 

Απαβαπι πυποῖῖς, τπΠίάπα Ίτετ Ρργεσαβδ, απ 
πηῖε, ἁπῖα αεεερία(ιθ αὐ ϱο Πάε. δάΥΞ. 
(4πτεπα Βάεπι ΑἴάΡΕδ Ίπιος Ποπήπε αϊ αν 
ππαα]πιε, παπι υπο ἵη πιοάπ) Ρ; 
ταξ: αποΠες Ἐφάνς Ιπίτο νο]υπῖ». θ]ηΝ 

υ48ραῖ. νοἱαπα Ιαχία ΙΩΒΙΟΓΕς αἰρ]τον εοτῦη 3 
{αάμς Ιπειηῖ. ος οσο εαα. Ἠεϊπάε {πππριο Ώος ο 

ὁ ̓Ἰηνύσου πόλιος Συρίων 2ήμά,» 18 πο 
4 Οπιίτης 2 Αγοῦι Μ. 

ν 

δ Ολίγον «ἄγεδ., ϐὲ Ώαπι ὀννενοήκασ. πό.) 

. Τά, νῦν καὶ ὃς ἐκ Φοιίκης, να]βο ὀθ 
ς 1ότ. ος Οσα. ΡΗΡΗ. 

βα9/[. «4πλ.ν ἀνόμσιμοῦνται πες πηα]α 4, εἴ 3 
ὂ. ἔ.. Υη]σο συλλ, ἐκ τ. ἑωῦτοῦ 

«9 1Π α1]ς ἐς Αν. 6 Σάξωντες «4γοῦς 
Αλικαβ π ος τ ; ̓ Αράβό! 

9 Ἑκάσου κροκίδα «4γεῦ. 7, ἑκωτέρα 

τ 

αἴυ]ξ πειθόμενος τοῦ ΟΙ. «{ὐγειςῦ. 

η 

τῷ εἰρημένα» [ἐευΜάΙµ/1 ᾳ σμσε ἀῑδα [). 
μῖ Πε 4ε 6ος. ἀῑσαπα» εχε]µάμπε. Ναι Ἱππαητης 
πατία» Ύμπο αμα [Πραραπίάτ, πε Πεεπᾶρας ρου 
Απαδῖας 116 ατεπῖς Ῥταεβεπεπέ: Ίος σάξαντες ὕδατη 
Ώναυ ιιξ ρτοχίπ]θ» πλήσαντες ὕδωτος. Οἱ. οἱ ]ής. 
Ίάεπι 1η ΟΡΙΠΙΟΠΕΠΙ ΙΠοίάΙΕ, πε νετρο Ηᾳπ]άϊς Ίπ τε 

οοὰ τἶης, απυπα αἰἰσμβί ρα Ἡ 

ϐ ὦ 

σι η 

Γραπι 15 ήν 

αγ αἀρατοτες, οκ Ο/πομηὴς «{ἱεις, Ῥαεζας, ττ. Ρ. 319’ 
ὤποσεσριγ μένους πρόφαις, οἳ «{ἱδεῃ. νΙ1. 4 
σάξας Τμπι Ροὐδὴ Ἐκεσιυρί. Ρ, 1480. σᾷστυσῳ ἐξ αρ 
γειω πἀρο[αϊε, πεις οῬ]τς., ρτοῦίιις οἱ πεωμη μή 
ὠνήϊον ὕδατι σεσαγ µένον 1.μοἱρη{ Ί)σης 8υτ. 0. 48. τν εεά!τ Οὐγοίήαε ναηῖις ἵπ οῤσε/ θετπη, αν. ρ. 54ἆ µ 
ῥες »ὢν τὸ κέαρ Παλῷ σέσακτα καὶ δυσεχν/στω τρυν. ο ὄμς 0ΊήΠς ἠμίο, {δι υἱπο. ηεῖ ορίποτ, Ο0/ /οπά «Ν 
7αεορ ποη ῥμηραδΙ] εκ νοτῇοπο [ηπηπαϊ 7 14- 6, 
αἷματί τε καὶ σαρξὶν διωσόττει» (ααἱεηί Ῥτοιερί- μον 
Ῥταείετεο. Ίνεαε επίπι ἵη ἁδίο τας πιαπαῖ. 1:88 
1Π Παμάεπη αορ ηε Ἱπάιετο Ῥείραπς, οοιτοέΒοΏε. βαῦ 

ο 420. Τυῤή, 

ἀεδιπι, 
] ο λωνον 4 . ης ϱ0, Κροκύδα] Οοιτῖρεπ ἀοάτο νίτο κροκίδα 1ανς 

«περ. εἰ 71μάοῦ., ολο οσο υ{]ς, ώς εξί Μα, | 
΄μρε». Εμ] Ίροα Ἠπος ἨΠετοᾶοῖσα εκ η) λοηλωτεή -μ. ἀἴσθ, Ἐροκύδας τε]ίαιη] (ο Ε1ε[οζίω νοσυπι {εΠΕΡΠΠΟΕ, 
Πα, Ἐροκνδίζεν 1π. Βοςςἵς ἶεσεπαὶς ρο[αῖτ αρ. 



' 
' 
ἷ 
; 
ν 
Ἰ 

| 

1οηα]ες 1Ώ ἴτες τερῖοΏες αθΙΒΤΑ ἀασετε, Οεἴε- 
τταπα αρυιά ΝΙΠΙ οδῖαπι» αιοά ἀῑσίτυτ Ῥε]α-ς 

Άταδαπα αἷας ἵπ Βιεϊοπάο βαάετα, εε 1, ες τοπβιτα, 6 ουτά 
µας ἵπ ἀε[ετεῖς Οαπιυγ{ ραιαηάα. 

ΤΗΠΑΕΙΤΑ, ττό τὰ ΠΠ 1 
9 9 . 9 Φ) - / οω οι ς φ΄ δε, νὰ ο. - ἴηραπε νείἩπιοητο» Ἱππηρίε ϱο {απριΐπε {ο- τέρη κροχκύδα, ἀλείφει τῷ αἵματι οὗ µέσῳ κειμέκὸ 

δεπάιπῃ ἵπγοσαπς Βασσμαπα ες Ὑταπίατη, Ἠος 
Ρεῖ Ι6ἱΗΠ αξίο. 16 απ Εαςῖε ἔφάας, απιὶοῖς 

. . . : - . τον λ 3 Ἰ .Ρίεπι αρ]άες Ίη ππεάϊο Ροῄτος, 1Πῖες ΠΠῃ» λίθις ἐπί]ώ'. τούτο δὲ ποιον, ἐπικαλέει τόν τὲ Διό- 
͵ ν 3 / ο οδο νυσον καὶ τὸν Οὐρωίψ, 3 ἐπιτελέσαντος δὲ τήτε ταῦ; 

ς λ ; ο. ον / : : «ο Ἡ Όδτα, ο τὰς πίφι “ποιησάμεος τοισι Φίλοίσι παρεγς γαάατυτ Ποβρίτεπι αἩῖ εεῖαπι οἶνεπι, {4 ουπι ο) τας πμ ρω Ἡ ο. Ἀ ολ ο λα. δ λ 2 λ ο... : οἱ ὢ ολ α- α ν αςογ» Ἠ Ὁ προς ασ-ον πδιεη» οἴνε τε αρίτητ. Απο γετο οτ 1ροὶ Άάετα Ύὺό τὸν ξειοΥ» Ἠ καὶ τὸν αοΥ κοκ ο : ᾿ τν ος κα κα. ας κ. εοἶετα Ἰπείωπι οεηίοπΕ. .. Βασεμαπα πα Τα]. οἱ δὲ Φίλοι Ἀα αν οις οας θΙκαιοῦσι ο. Ῥευπι, εἰ Ὑταπίαπι εκ[ο ατθ]ετληίας. Εέ σα- βεσθαι. Διόνυσο δὲ 2ε μθνο καὶ Τν Ῥυραμή λα 
ῬΙ]οτΗπα τοπ/ηχάπι τοπ τί ἀϊσμητ., απεπιαά- «γεῦνται εἶναι καὶ τῶ τθιχῶν Τ) κερὶν χείρεσθαί Φα- πιοᾷυπῃ ῬασσμΏτη Ίρδυπι τοη/απι Γηἱε[6; τοη» 
ἀεπίατ αμἴεπα ἵπ τοηπά μπα ἵεπιροτα {αῦτα-"- 

ς δν / - / ια 40σι, χατάπερ αὐτὸν τὸν Διόνυσο κθιάβθα κεἰρόται δὲ 
ἳ ] δν ο ον κ. 

Απο] ντος : ἆ πτεριτρόχαλα» περιξυρᾶντες τοὺς χροτάφθε, ὑομάζε- ἀεπίε. ΑΡρε]]απῖ νετο Ῥαεσβαπι αιΙάεπα ο ον ἕυρ ο ο τν άζ 
9 Ντοῖα!, Ὑταπίααι αι. Πρίτας Ροδίαάσπῃ 

, ΄ ι λ.. ἁ 3 

σὶ δὲ τὸν μὲν Διόνυσο» 5 Οὐροτάλ” την δὲ Οὐρα- 
ε/ Ἶ 2 ο 2 αι λλλα νο. } ς ον Εωάις εμπι Πμης]ςδ α (απιργ[ο παῖκῇ 19ης ή» Αλιλάτ. Ἔπεοι ὦν την ίση τοῖσι "να 

Αταῦς, (4]επι Τεπι «ΟΠΙΠΠΕΠΙΗς ὁδε: Ὁαπιείος τοισι παρὰ Καμβύσέω ἀπιγμιοῖσι επτοήσατο ο Αράς 
ΟΠΙΠΕς 
εοπιρ]ες οποτανῖε, ερίτααε α Ίοσα Ἡμππο 
τε «ἄτεπηα», 181: ζαΠΙΡΥΠ8. εχετςῖταπι ΟΡΡ6- 
τερατατ, Έε 19 «π Παίταπτης.. Ίιος 41ος 
ἀῑχΙ, Ρτορϊήφ βάεπι οσί: Ταππεῃ. 14 αποᾳιε, 
4μοά πηῖπῃς οπεζ]ρ]]ε εε, απαπάοααϊάσιι τα; 

Ρορίραφ μάπα πττῖρας σαππε[πῖς 44Πά35βιος, ἐμηχαᾶτο τοιάδε" ἀσκοὺς καμήλον πλήσας 
ὕδατοςν { επέσαξε ἐπὶ τὰς ζωὰς τῶν χαμήλών πά- 
σας" τᾶτο δὲ πποήσας, ἤλασε ἐς Τὴν ἄνυδρο, κοὶ ὑπ 
έμενε οθαῦτα τὸν Καμβύσιω σρατόν ὅτος μὺ ὁ πι» 
θανώτερος τῶ λόγὠν εἴρήταιι δὲῖ δὲ καὶ τὸν Ἴσσό πι- 

' δν κ κκ. καν λος. 
{ετίητ, ςΟΙΠΙΠΘΠΙΟΓάΤΟ ἀερεο.. Έρι πιαρηιπιΦΟβανόν, ἐπεί πό 9ἡ λέγεται ̓ ῥήθηναι. μεν ομον εν 
1Π Αταρία Ώμπιεα ποπιῖῃς (01Υ5, εχῖεης ἵπ; γάς ο) τῇ Αραβ, τῷ Βνομα Κόρύ»" ἐκδιδόὶ δὲ ὅτον . ασ -- ὃ ἄ μη 13 ἱ . / ο . : -. Ίπατο αποᾷ ἀῑσῖει Ἀπδταπα: αἲ Ώσο Βμποίπό ες τὸν Ἔρυθρὴν καλεομέήῃν «άλάσσαν" ἀπὸ τούτού Γετας Αταβιπι τος σαπαϊεπι εκ Ῥον]πὶς αἰἰῖο- 
πς οτηά15 σοτ]ς εοπ/πἴμπι, ἵδηία Ἰοηρίτα- 
Ίπε Ρτοάμα]ε{ε, τς αἆ Ίοσα ἁτίἀα Ῥετ Π]ηπῃ 

λὰ .- 
. 

3 εκ κ. λ . ες ΜΗ οοᾱ δὲ ὦ, τοῦ ποταμοῦ λέγέται τὸν βασιλέα τῶν Αρα 
να / ος ασ .ειγα ο) ἆω βίων, 6 ῥαψάμοον τῶν ὠμοβδίων καὶ τῶ, ἄλλων δέρ- 

δα. 2 ος ων Σαν δν ο κα 

ἄᾳμαπ Ῥτοάισετεε: Ίπαπε Ίρεο . ατίἀο {οἱοΙπ-1θη ο ο ΧέΤο 'μήκει ἐπιωεύμενο ἓὁ τὴν ἄνυδρῳ, ἀγὰ- τοι αρσ ασε. πω δν Ρο λος ολλ ορνο- δεηῖζες εἴδτετηας Γοάϊδ[ε, «π]δις τεοερία 448 φέν'δια Φε] ος «λος ο άν ος Ὅδος {εενατετάτ:. 6ἳ Ύπαπα Πε α Βππήπο αἆ Ἠαῃς λας : δεξαμεὰς . ὁρύ. κ να Φεκόμεναι ο ατ]άατα ἀποάεεῖπι ἀῑεταπι νἷα.,. Ῥὲτ τες σᾳ- ὰς σώζωσι". ὁδὸς σι” ἔσιδυώδεχα, Ἠμερέων ἀπὸ τὸῦ «ος 

Πηπι, 

α «γε. ΜΗ. 7: 49ῖ. Κον. ορια, ἐπικαλέσαντος «4. δτοι 2 Πρὸς αὐτὸν 4οδ. ολ ὦ Περὶ τρόχαλα «4γοδιν περτρόχαλα 14, οἳ Ῥῥοίίης ἵη [,σχ. οχ Ίος Ίος05 ὑποτρόφρλὰ 
7 1μά,, ἠφέρται οεῖε]. 

Ταµου ἐς παύτην τὸν ἄνυδρο. γεν δέ μὴ διὰ Κόνο- των τριῶ ἔρ πριξὰ χωρία. Ἐν δὲ τῷ Τμλεσ ί 
ς χο 

Ψυ]ςο.. "6 Ὀροτὰλ «4ο. 77. }α]ᾳα, αἳ 004, Ἀοἱείσηας, 1ῃ ἀ]ίο Οροτάλῶτ, ἴεσίε Ῥοεροξήο  Έῑπι᾽Αλιὰτ' Ὑπ]σο ΄Ουροτάλτ' ᾿Οροτάλτ «πί. Ῥα. 7 θπαῖ Οἱοςί, αΠρείπιμη., Ῥορί ραιισὰ ὑπέμενε Ρα». 4, «4γοὺς 71, Ἄεη. Ρα], 4. δ., ὀψάμενον τῶν ὡμ.. ή. Ῥα/. ἅλ.. 

ὠ4. Ῥαε[. «0. 

Ἰαῦοί δις Ἱ. πι. Ο. 161. πελὶ ολων, η Τ2εο: 
Ρύγαβ] Όματαξε, Ο, ο. νευηεβπιί ΝΙΦ9, ῥπὸ τοῦ Ἴμα- 
τίου ἀφελεῖν προκύδω. Π{ρῥοσγαΗε ει α1οηέ θεὶ νατ]αηῖς Που {κε ἵπ Οσσοποπιῖα ἀοοιῖς, Όυαε { {ατὶς ηοῦ 
{ποῖηπε, οὐ[αιναῖα α/]αβο ἵῃ Δο]Ιη. Ρ. 983. αἀσεάστὰ 
Ῥοίρτυηξ. : τν ο 

: 91. Ὑποτρόχλλο, περιξυροῦντες] Περιτρόχολο τουῖρῖα 
ο ὅοαὰ. λος, νιά. ον η Ρ. όας εμάς ]]- 
11 Ρήμαγεδ. Τ. π. Ῥ. 961. 
ΑιΠεπῖς» αιοά εκ 11ε/}ε2. οοπβας, σκαφίον ἀϊσερατιιτ: α4 Παγροςγ. Ίπι. Σκαφίον ποῖας 1. ἔα]ε/. Ῥϊητα ἀεά1ε 17. {μπίμε εξ «οἵπα ο. Ντ. Ῥοΐμετιηε αΐδπι Ἰδίη, κε[- ρονται περιτρόχαλα τοὺς κροτάφου»" οοπηπιοᾷς ταάᾷϊ περι- 
ξυροῦνται. δεὰ ΡΤΟ περιξυροῦντες αἴαε {ΟΙΠΊᾳ στίς ΠΟΠ εδι ]οπίσὰ, {οία5/5- ει] {οηἱρῄς{ο {1ο ποιο νἱάσρίεητ ΣΠογοίοίὴς πέριξ ξυρεῦντες τοὺς κροτώφους  πιμϊ ΤβΤΠΘΠ νη]ραίΗΙη ροΏις οχ 1ηίΓρτείαπΠεπίο ν]άετσίμτ Παίυπ, 

κο αοόν ο ώλλοὰ ΥΑΤΟΚΕΝ. 91 Κείρονται δὲ περιτρόχρλο] Ὑδτιπι Ίος Ῥταδίζαπέ Ψεϊστες {ο]εάαε οἱ Ἰξπποηίς ἑοπ[ισίαᾶο. Σοὐμ ἂε 
τοπίηγας ΡεΠΕΠΡΙ5, κουρᾶς δὲ ἔίδ» κήπος » ------ περιτρό- ο ος ο ολα ο ασαής ἵπ ο μιν Ῥα]]. Ῥ. 966. οετία 

«σα. 9. οπίεπΙτ Πο οδίμε ἵπ Ῥκάφιον, Ἠίπο ΛΠΠοάξπις ἘγΤΑΠΠΙ5 1η μωρό, τν τι ον Ἑ, τὸς δὲ θηλείας, Όσης 16η δάμας., ἠνρ τ ας, ] 5.» ἠνάνκαζε ΠΕΡΙ- ΤΡΟΧΑΛΑ κείρεσθαι {η ογ δρ 10/2). α εὐείμων ἴ]α κρὶ ἀποκειρώμενος τὴν κεφωλὺν ΠΕΡΙΤΡΟΧΑΛΑ Ἱπ γένος) Εχεετρί, Γιεραῖ. Ῥ. 45. Τη]ὰς Ἠταποϊ περίτροχον κειρόμενοι 4ραζζίοε 1... Ρ.11. Ο. ΑταὈαπα οἶίτῃ 1άθπι τοπίμτας πιοάμ]5, ΡΙΟρίετεαα:ε Πεγερ]αε Ο. τε. οό ΠΕ) 19} οὐγοιμμοῖεὲ οαβήεὴς σμβι]ος δι ἵπ τοΓῃ:. 
(πι σαρίες οΟΠΊηΠΙ αἁ{οπῇ, Ῥ]υητα ο/αῇ; Ερὶ . 3 η. ἆθ μα σα εἰ 7γίηραε Οοππιεπιατῖτς 1ῃ πο ο, 

99. Ὀνυροτάλ] Ὅσα! «5, Άοελαγεο Ῥμα].τ. 1 ρολ κ «Ὠσα! 5, : .Ῥ. 11Ο, ν η ΜΗῑζσ]], 11ρ6. Τ. ντπ. ρ. 88. ηαης ώ Όοβα, πο α]ςτηα]πορ]ε, ο ρρίσααε: ΠΦΠΙ Ὀυροτὸλτ 
ΕΙ ἆῑῑο τοδης Όρςς 19] {οοῖαν]ε, ας 
Ώη. Ίπ Ὀυροτὸλ Ῥηποςρς ο μωὰ γ]]άρα πιαπῄ{οςιο Ἐ]ο ἔηπι εἰ Αταδώσι ΗΝ / Τοἶστῃ 1ήππεπα1ς ασια ὃν 
"ν 

Β. περιτρόχαλω ακξίρεσθαι - 

"νοςίθ εκείπ]α Ίπ απιρ]ριιο Ἠαετει. ᾿Κεῤζίης ΟΥΙΝ 
ο γοια) Ἡ. 6. ζ εἰ 72. Όἶα οαιΙάαπι ταΏσῃο {ΟΠΙ15 

ο. ; | ΠΙΟΧ καὶ ἄλλων «4εδ. Σά, ὅὂ' Τωώτου τοῦ. }. σὐτών ψμ]βο τεμ]... ὁ Ποτίζωσιν «ἄγοῦ. ἔη γα, α ἅτοῦ, }. Κω, Ῥρηῖς, Ὁ «2 4105 {4 1ος: τριῶν ποη Ἱερίς 

ρεοάῖς: ἀθῆς ομίσι μταέβυαης ολΗρία. Με Ὀλογὰλ Πα 
οεοοΚίο ρεεῖπι. ΠΠ. ΑταὈ.Ῥ. 1ο7. {ουπιθίµγ.. Ῥατς 

εἰ πτεταε νοςί οοπείαπί», Ἠαιιά {εἱο απ εξ Αταδιιπι αἲ- 
αὖςε Οπεπᾷς ΤΓΠερ]ορία, να Ποια ἵπ ἀϊβοίρ]ίηα 
Ῥοπ] οἱϱο», “/ηόγα οἳ ἴΕΠΕΡΙΑΕ πια]ϊΣ αχ Ῥοπο εί π]Λ- 
1ο εἶάεπῃ παπηπῖ «ΟΡΠΟΠΙΕΠ ἱΠρΙΠΡΕΓΕ., ἱποοηρτιυ] αὐ]ά- 
Ρίαπι Ἠαρεε. ΝΊαπες Έπιεή {πηπι {ρεσμποῃ σοπἱσάι- 
τας, Αὕαπι ἁλδῖε 7ο, Ο/εη]σας αἆ 100 Ο. ἄχχι, ο6, 
ΜΙΠΙ 4ὔοαμε {πΌοττα αῑα ΕΕ, ους Ιπ τα αποϊρία Π- 
4επ ρίοάίρετε ποῖο,. πα. Ώνε Οοε]οςεῖς γεπις Α- 
ταρυπι τ, Τ3τ. ᾽Αλήτο ρετλ{ρευαίασ» πάς, πα Ῥῖ- 
ποπιη]ς β1εσίς, αἹτεταίτυπη νΙπο[απα ν]άετί ροξίει. 9εά 
«Ρυῖο΄ πευίτηπι. ᾽Αλιλὼτ» αισᾶ Η]. δαἡδεν αἆ Έτα- 
σπιεηζ, (απαθς. Ρ. σης ἴαπι Ῥηάεπι ἀοσιῇε., Αταδιπι οςς 
ΠΝΙ Ελαία, «4. ἄν {416 μηνρε[δὴς εἰ ΟΤέΡΟΕΗΦ. 
Δοεῤαγέας Ῥ]ήτα. ς 
τ. 44. Ῥωψάμενον τῶν ὠμοβοέων ὅτα, ] «4 εἰ αἩἴοτυα, 
εΏαπα «τοῦ, 6 απο ὠψάμενον (αἷεμς. Ίοηφᾳ. 6ΙΥΑΠΡ» 
Ρτοβ ματ, ροβος Ιεᾷίο, Οοπ{(α] ρτο[οόχο Ῥηις σοτίά 
1εία Ὀυου]α» υξ «µπα]ειῃ {σοτίουπι ἆατεπε, ἀθριοτηπς 
απ ναγής ες ρατῆδι αριατῖ Ἰπίετ {ο πεέβαιςα, ος 
ΠεβΟ ῥώπτειν 1π Μιβς τετατ » πες αά{ρειπαπίυς Ὁ” 
ΤΠΕ ἐς γὸν μά]ρον ἐνεῤῥόψωτο π. 146. Απιπῖς 005 Λτᾶ- 
πα 6οορταρῃο Τρ Ν ΤΝ / 1ογγέης γε, πι 

47. Τὸ ὕδωρ σώζωσι] ΊΝΙΠΙ1 ἵῃ Π]ς αμίος οΗομάα:: Ρ8- 
ταΏΈΙΣ ἴδίογηπας, Ἡξ 44 Παπ] {εγνοπε,. ΤΝΟΠΠΕ ο. οὗ 
μὲ Ῥοτιπῃ ΠΠοπείσης ἆοηὶ Ὦ Ίος ροία]απε ο 
Τσμεᾶαα, αιῑας ἵνω δεκόµεναι τὸ ὕδωρ ποτίζωσι, ο ν αν. 
ΤεεΙρίεμίες ΡΟΗ ῥγαεδεαη. Τ10εΠΒ ος δοωπα ) 
τεπΏῖο αά{επῆτί, Πα μ]άεπα Ῥ]εΠῖος 158 - τν 6 αλλο” 
ΤΝο]ιῇ Ἕλπιση οἵαίοΠί., ἩΕ ιν ον ον 
ἱπίεγετα; αὖα βοππήά(πε ριπερεά(εμς ΠΟΠ ος ὦ πσρωτοπεδεύετο.. Ἱενῖα αἀπιοάιπὶ γοζαῖα τριῶν νοςε εἰ ἔφρωτοπε πατητ. Ίδαπι ἆ 
{ππτ, αὐίρας σοπίία μαηαό τς ἡ μας 
οἳς ἔσηη αγθίς εἰ οἱ(ρείμλης αμοα ΟΌΡΟΠΙΤΗΣ: 1ρεα Ψις 
Οε1εῦ.ν, ττό. ριοβἰρανϊτ. Ἔν Πηλουσίῳ σόµατι, σά Ρε- 
ζωη ου ζωή Ῥεπα ο). Στβατεύεσθαι Ῥταρίοτα αἳ 
σρωτοπεδεύεσθωι ρ ο ον Τά. 9οᾷ αμ]ά πια]ταἳ 
δρωτοπεδεύσασθα! ϐν λα : εις, .. μπω 

οφ 



ιο 

./ αμ λεν ο} ὰς δὴ ὕεται τὸ ἄνω της Αἰγύπ]η τοπαράπαν' ἀλ- 

ὰς ὦ ο / νι ς ͵ ο, : :Ἄσθεέες ετων ὧσε εἰ «έλει ψήφω μέν βαλέεν 8ς 

τ παπι Τὸ. σα)ε Τα]Πειτ. 

τ 98 Τ 9 ΡΒ ε Ὦ ο ωπ. ] Ῥίαπισιεβήτί ζαβτα, Αάιαἷτα πιοτ]ς, Ρ]αὶε Τμελής, θα π]ς δεά 
οκεία, εἴ {αηριιί5 γΊπο εἳ αμα πηῖκτως Ρχο ροτα Μαι ΑΕΦΡΗ 
ν181, Φὑοτυση ειαπία ἀμτίοχα Ρετῄς!ς, 

καιλεοµέιῳ φόµατι τοῦ ἸΝείλου 3 ἐφρατοπέδεετο Ώητα, οἈδιτα Ἠημεατ ΡολΛΙΜΕΝΙΤΥΕ ΑΠΠΑ[Θ ῄ- 
Ψαμμήντος ὁ ̓ Αμάσιο παῖς, ὑπομένιων Καμβύσεα, 5, (ΠΙΡΥΙΕΠΙ ορρετίεη». ἵΝαπι ΑΠΙάΠΗ 
ἼΆμασιυ γὰρ οὐ κατέλαβε ζῶτα Καμ[ύσης ἔλά- (απιργίε ἵπ ΛΕΡΥΡΙΗπΙ Ῥτοργεδ[!5 μι 
σα» ὃ ἐπ ΑίγυπΊω' ἀλλὰ βασιλεύσας ο Άμασις τέσ- ο. ον ο ον μὴ 

/ 1! 2 ; 2 ων . Ρα 

πο ο ώῤόνοι. ο. ου δᾳηος πμ λα θα ΠΡ ο αΙαπη]εοῖἶν ες 
δω ορμεβαα αρα, συγαείχθη. ἀποθανων ἐχρεττις, ἀε[ιπέικαιε ει «οπάϊτης ερ. 
ος, καὶ ταριχευθει » ετάφη 9) Τῆσι ταφῇσι τῇσι οῦ ον 

νο . ἆ ο { 9 . ατδ σα 
δὲ τοῦ Αμάσιοξ ε [βασιλεύυτος Αιγύπίε, Φάσµα 1411 τερηπαηπῖε πιαχΙπΙπι εσΏῖ ΛΕΡΤΡΗΙΝ να, μέγισο Εδὶι ἐγένετο". ὕσθησαν γὰρ ΘηβαιόοΡοτίεπῖΏτα: αριά Ἕμερας ΑΕργριίας (ο 

μν 3 ϱ. η ως ωω » 6 . ς απι 4 αἱ Αἰγύπ]μιν ὐτέ πεότερο ἔδαμα ὑσόεισαι» ὅτε ὕ- η κο μοο, σον η, η 
, 3 ον ς 2 ο ο] 

{ | ἐµευ, ως λέγεσι αὐτοὶ. 9 ὴ : ο {δν μήν περω πορελ εν ο (πΘηβαϱ, ἄγα απητ). Ῥ]αῖτ, ΊΝαπί Πιρετίοτα ΑΕΡΥΡΙ Ρέ- 
κ κ η ον ο αΑ πῖεις Ῥ]ηνίαπι ποι {οησης, ατταπιεΠ Τ ΠΡΙ 

Ἀακατάσευσνήκαφ. ο. Θηβαι γακάδι Οἱ δε Πέρ-- έμης Ῥ]αῖε σιττς, ς 5 ; 5 ϱ/ ν ανα .. Ω]- σαι, ἔπέί τε δεζελάσαντεν Την άνυδρο, ἴζοντο πέλαρόσιαπεπαϊκία {αρῇεάετε νὶοϊπϊ ΆΕσγριϊς » Γὰῦ- 
τῶ Αἰγυπ]ίων». ών συµβαλέωτες, ογθαυτα οἱ ἐπί. (παπι ξοπρτεσίας 1ρί ΑΕργρείοτιι αὐχί' 
χεροι οἱ τᾶ Αἰγυπίΐα, ἐόντὸς ἄνδρες ἝἙλληνές τε κα] μαῖοτες τας! εἰ Έπτες, Ῥπαπί, αἲϊ ος 
Καρε» μεμφόμοοι ξ τῷ Φώη, ὅτι σρατὺ ἠγαγείπ᾽ Ἠπα ἐκετοίτιπι Ἱπ ΛΕΡΥΡΙύΠΙ 

3, 2 / ’ ον . ου 3 Ἱ ἷ Ἱ τι ν Γ 
Αἰγυπίίω ἄλλόθρου» μηχαιῶνται πρῦγμα ἐε αὐτὸν εκρτουταηί6ς», [ος τεὶ 1Π Ί]απι [απῖ πας 

νὰ, { . ο ο. 

ΞΦΑΙΟΗ ο... ΣΦΙΦΑΗ παθ ρ) Αἰγύπ]ρ καταλεΖΟΛΈΡΥΡΙο, :Ίπ σασίτα Ρετάικοτιπε» πϊνε 18 
Ἀαμμωο", του αγαγῶώτες εο τὸ φρατόπεδο, κα] σοπ{ρεξέαπι Ρας, Ῥοβτοαιε 1π πιεθίο ΕΝθ7 ολ κ.κ 1 ὃν 9 δν 2 : .ς μ- .. όψιν να μΕΡΟΣα βσηρα, 9 µέσῳ ἐσησαω) ἀμφο- τυπι εκεΙςοΙίμηπα «Γατετες ἀε[ίπο ΡΙ0 ἥ- 

. 32 . τέρων τῶν σρατοπεδωγ' μετὰ δὲ, ἄγιέοτες κατὰ να ος Ππρα]ο5 Ῥμετοταπι {αρετ στατετεη ον 
ἕκασον τῶ, παίδων, πι έσφαζω ἐς τὸν κρητῖρα, διὰ ΠΠπεανετιηϊ. 
πάντων δὲ διεζελθόντες τῶ) παίδων. οἶνόν τε καὶ ὕδωρ75 
ἐσ εφόρευ ὲᾳ αὐτόν, ἐμσιίόντες δὲ τᾶ αἵματος πάντεο οἱ 
Επιχ 8ροί’ στ οι συγέβαλον, μάχης δὲ γθοµένης χαρ" 

ον ] ’ ο 3 .] ’ ον ὁ - 
ή ο ονόκαῃ παρ, ἐφ ἄμφοτερω τῶν πρατοσπε" ἀεπῆδης, Ἱπ ἔπραπι νετυπυς ΑΕΡΡΗ δων πιλήθεϊ πολλώγ» ἐτράπωτο οἱ Αἰγύπίιι, Θύμα. Τρὶ εμο τεη τπταπάαπι γ]άὶ, ΄ αὖ 1Πί ἔν δε µεγα 9 εἰδυ πυθόµοος παρὰ τῶν ἐπιχωρίωγ' τῶβοπὶς εἀοδίαο: οδ[α πἰποτπ]αµε, αυἱ 1. 9 / κα Ξ - . . 9 Ύας ὀφέων περικεχυµέγων χωρὶς ἑκατέρων τὼν ον τῇ «Οὲ Ιδία εεεϊάετυπε, ΠΠ Ἅμῃ κας / οκ λό ἐς μὲν «4ο Πεοκίων  τεπι οἰουπιβαία, πῖ αρ Ἱπίάο . ἀδΗΠ 

κ ρταυυρπα χω ο καὸ τν ΤΗ ΛΜΙΑ ροζ κής {βοτ[ίια απ 1ος: Ῥ εκέετο τὰ ή, ὡς ἐχωρίσθη κατ αθχας, ἑτέρωθι η μμ. ν ενω, σαρί- λ ν ο. 9 : ο» γ / : 3 
. .. εἵ , τῶν υπ] ων ). ἐν των Περσέω ΐ Ωρα 2 ἧ : δὲ, τῶν Αἰγυπ]ίων) οἱ µ πητωή πέφαλαί εἰσι ἔή αἆ4εο Εαρίμα  Ίηπι » υι ᾖ νοίίς {είτε ἵπ 

| {οἱο σαἰςι]ο Ε ΕςΥΡΠΟ” δρ Ον τομ ντο κις σος. να ος 5. Ῥετίοτατα .ΑΕΡΙΡ:, 4 διατετρανεεις' αἱ δὲ τῶ Αἰγυπ]ίω, εἴτω δ τι ταπι απϊεπι Ἰτη ΒΙΑ αρ ον τα Ἱπρίῶς 
2 } ζ τν / / / » . ς ης - ἰσχυραμν "μόγι ἂγ λίθφ παίσα» διαβῥρήξεις. αἴτιο Ρετβῖηρες, Ομ]ις τοὶ Ὀαισβιπι Ἠαπο Πλ τεά- λαο 9, 3 νο  λ]ωος μὴ , ου Ἡρι . ολ ν δὲ τότε τόδε ἐλέγο» καὶ ἐμέ εὐπετέως ἔπείβω, ἄεραπε, Γασῖ]ς πημὶ Ῥετ[ιαάσητες, αῑσά 

Οπιπίρις Ἱπτετεξής, Ὁ 
παπι αἳ αυτ ἵπ οταϊετοπι Ἰπιπ]εΠί” 

4] 

μαης {απρυϊπείαη απ ΒΙβί6Γεηῖ ΟΠΙΠΕΣ τη 
α]μαῖοτες, Ἶτα οοπῃἰχεταηῖ, ΄. Αετὶ ΡίΦ:. 

ὅτι Αἰγύπ]μι μὺ, αὐτίκα ἀπὸ παιδιων ἀρξάμε- "ΒΥΡΗΙ Παιϊπι α ραετὶς ταάετς ααρίτα μα 

| γοί, Ρ 

τα Ἑξρωτοπεδεύετο «4. . γοδ. Ῥωγίς. 4. Ά. δεν, ἐσρωτεύετο «14. Βσε[. 4{ι]., Επι Φα ἱνητοῦ 4ο). 6 πιό 
: ο βιπΕ απ ὗ Ἐν «ἄγεῤι Ε1μά. πιοχ τέσσερα κα) ἵη «4γεῥ. η, ἀα[άσταπιω,ςᾖ οια δρ 
, ἄτεῦ. α[. πω» Ἀν1 οἱ ὤναρσιον,  ᾱ Οἶκονομ. «4γεδ.. ο {ού}; εμας λιλούκαα μια 

Θα ο ον ων ον μεις μι 1 Ῥουλήσεται εἰ Ὕσθης, 6 Οὔτε γὰρ ὕεται λα ρημιί ον ν πι “ 3ἱ - . ὦγό. 1071/. ν, ὁ ἐτάςος : ο κας 
Ἴ Συγκαλ. 44. Α Τὸν Φόνεα «γεῦ. οἳ ο ΗΝ 2 Ψεκάσι «44, Ῥαγὲς, 4. Ίο. } ῥταθίειδα οἴσθησαν 

πι | μι ο Ες ἵπ [ερυ]ομγὶς 1Π τεππρίο, ας Ίροε θά 
τῴ1ρῳ, τὰς αυτο» οἰκοδομήσάτο. ἐπὶ Ψαμμηίτε «ανετα, 810 εἶας ατετι Π]ο Ρ[ΑΠΙΠΙΕΠΙΙΟ 

Ῥετ[α Ῥοττο Πδὶ βεςΣΗ 

πᾶςϊ: Βίοφ, απὶ εταπι α Ῥμαπε τεβεΗ 18 

σοτηπηϊαίο, ΄ Ῥεταιαπι πηυ]ῖς πιπαπε ο 
ῴ 

αυ υπ Γεοίᾶι 1 

ο : πτου. ᾿ | : ρε 
πορ]οχῖε {ὁσογά]ᾳ «4γοῦ., ΠλΟΧ ἐφόμεον οπὰ μα, Ἡε σάς ο τν ἐά: 2Ἴμά. αν Ὥουστα {εαμοπᾶα νοσβδνν 

: 7 1λοεςί 2 τρ. 
2 Κέεται 5ο. . ᾳ Ὀρεδᾶανίτ Ἠπεο ὀγμέβως Έπσοπι, Οα]νῖε, ο. ας ορια 
τοῦ. 7. «40ᾳ., οείεΓῖ ὦς μόγιςο ΓΙ διαῤῥηδεις 1. {αν 414. 
«4, κε, ποἩ ἡΠαιο Πιβ]6, νομλν -ἷ 

ΕΠ φῶν ὁς, κεχυμθν. 
Ρ. 77. Ραιυ]]ο απῖς εἶ θέλοις .- . .. ιβ ρω 
2 διαράξειας ἔ1πά., διαῤῥηξειας «τοῦ, Ρρηἱ5. 4.5. 

6ἡ- "Ὑσύησαν αἱ Θἤβοι ψωκάδι] Ἠος πι]ή ᾳποφμε βη- ΑΈΡΥΡΕ, Ρ. 340. τὸ κάτω τῆς Αιγύπτου λ πρός ο πλ 
ρἔτιη» νἱάετησ απίε νι]ρλίο ψεκάσι, Ψειεγῖ εἴαηῖ Αἲ- λάκις ὕετωι" ΨΕΚΑΔΙ μὲν γὰρ καὶ τὰ ἄνω πολλώκις ὧν ὃ Πεισπὶ» ΠΤοεγ]ὶ αἀποῖαίαε {Ο11Π48: Ψακὼς» Ψωθός» Ἠρόοις" ι0ί ῇ Ροβεπς πολλόκις Τοἰ]ἴιτ ζ : : 3 να σα απ αοαυ Ὕμλος» Σαλον" ευπάοπι {ΟΠΗ ἵπ ποπηυ]]]ς αἱτοῃ δε, πΙμΙ] "παυΕ ΙπαΙσατασ απά, απ] η {4 ΡΙ3ΕΙΒΙΕΣΙΗΠΕ Ίοπος, Ναπιεγηπι αἀβιπιαδίε «4γήῤλάέος Ῥ. Ἰπὰς ἵπ Πἱροτίοτο ΑΕαγρίο ρ]υνίαπι οχόσγα, βνε, ὑδ 
ἩΠ, Ρ. 567. τὸ κάτω πῆς Αἰφύπτου λαμπρῶς (λαμπρῷ {οι:. «4η. ἂε Δπίπι, ντ, 41.» ῥᾳνίσι δεύείν λεπταῖς ο, 
τε {οΠρεπάυπι:) πολλάκις ὕεται, ΨεκῶδΙ μὲν γὰρ καὶ τὸ θεών. ΊΝΠΤΙΟ γιφετό ΨΕΙΑΔΙ λεπτῇ µε! η Ρ/1” 
ὤνω' 4ος πιη]έο νατίας Ηετοάοτεῖς ριοχἰπα]ς: οὗ νὰρ εί 890Υ. Ο6ῃ, ϱ. σο6. ο Ἡ αεμι μεν ιν ἥ λ ὦ ἔ- 
ος νο ρν α” πο ν . Εεἴ κατὸ νεῶν φεκάδα” Ὁ 

δ) ὕεται τὸ ἄγω τῆς Αἰγύπτου τὸ παρώπων΄ νἱὰ. 1225/ὁ- σθαι Πεγποὴ Α]ἱ : φον 
πα. πὰ ΠΙοήοή 1, Ῥ. 84. Ῥ]μοῖα ἐγγὶσαγέ Νε] ῥήπε- 
ὣαρί εδ, Ὑεσθαι, Ῥεξῖς τε(Ητη]ς ε ος }0Η00. 1. το 
ο. 14, εἰ μήτε γε ὕσεταί ὅφι καὶ χώρὴ. Α5 Υπία ὕεται ὁλί- 
νῳ' 1, 6. 103. Πίεπια βογτλία» 1 6. 50. ὕεται ταῦτα 
τῆς Λ/βύής» 1ν» 6. 108, ΄ ΤΠ εχεετρῖῖς εχ Ιπᾷϊσίς Οε- 
ᾖαε {οτίρεπάυπῃ ϱ. 655, 11. οὐχ ὕεταί, ὦλλ᾽ ὑπὸ τοῦ 
ποταμοῦ ποτίζεταἰ καὶ Ινδό εοπῖτα {οΗδ1ί Ε2Η0γ. Τη- 
ος ὕεόθαι" ο Ά,χνις, 6ς ὕσται πε 

να τοῦ Ἴρος ῥέλιτί ὑνῤῥν ο ΟΚΕΝ. 
ε ο. “Ὕσθησαν αἱ νο ψακάδί] ΦΕΩΙΙΟΙ 1Ἠεή., εἴβ ρα- 

ως. ποῃ ἀε[πε; αἲ {οηί ἀεπΙοῦ, αΗβεΓί Πο 
22/Ἠβογο μον πήτασμ], σμόά 246 οὐ /εύαία εοάεηη 
711. 0Η η παρσα ἐκ αἔτε μ/ᾷ θΗ14 9, 6 ΠΟΛ ορα/αυς- 

τίηζ οκ [μις ο Ἴάρομ: 60016 πιβρὶς», αιισά νεπέ- 
Ὅπ Να ογηβ], Ψἱάς που «ἄγιῤιης ΙΠ 

78, Τιεσό  ὁμὸ ο ο. ράοποπι αὔ ί ντων ἐξ ὠμφοτέρων] Ίν]α] Πο «γεδ. αἳ 14. εχ!]]ο τα! η : τ Ἴνος βαπίβεαϊ π- 65ῖ, {ππιαη] Ἁμτεπι Ῥαγρατίεί, αἷα {ππσυΊποΙἩ μαι ΠΗΠΙ2 Ὑ1ΠΟ πΠκεπῃ, Ἱῃ ρᾳτετῖς οἰτουπητι]οτηηί» η εα ει Ππῃίς Αρο]οάοσί Οπεῤπάτεηας Τγχαπαϊ Ιοᾷογ] Τ. π, Ρ. σόα.., ηδί οἶἶπι ρ]υτα. τρίν ὅο, χωρὶς μὲν τὰ Περσέων ὅτο,] Οπιπία 15ί1» ΠΟΠΗ 
αποἰηέζα», εκ Οταπιηαεῖοϊ {οἨο[ίο ἀστίνατ Οἱ. 404 
/ἐβίως. Νοη αμάεο αοσθάστα. ΑΏαιητ πῃίπια ο αὐδδ᾽ ἀπηβΙοία. {Νο/2Υ 1π {οπρεηᾶο ΠΟΤΕ, Παβριηταε {10 9) 
πείίμς ἵπ᾽ το, ἵαηταπι ἵῃ τερῖς Ῥῤπηποπήί Ποπ. 
Ιβροῦ».. Οὐσ αμτοπι ΑΕργρΗΟΤΙΠΙ οαρίτα εΠΠΙ ο 
ΠΟΤΑ» Ἠααί]οτα Ῥαγάατιπη, ἀϊφρυτανίτ ρ{β6ῖΘΙ 40 
Φ4ετορία]ς νατ, Τε, 1, στ, 

οὐ 



ἡ ” : κ ο ο οδ. ον , : ., οτι 
.ϱχ΄ "εξ Ώπε οαἱψ]είθ, Λεἰναπιεῃες αχ] Ε, ἵπατας Δάάῑ, δαν]εία {99 

ΑΕΡΥΡΙοΙαα1 1 Ώανοπα Ντγἱεπααπα οἳ Ἱεραυπα. ΑΕΙ, 
ΟΥτομα1, Ῥατοκὶ {απαίταηε {ο Οαπιῦγά. Ππ]μς νατῖα οἳ 
(πνα αη(μ]ταίο Ίω. Ρβπαπιεπίπα ετ ΑΒ ΡΥΡΗΟ Ρτόσοια. ον ον μή πο κ ο ο ο ας 
Ῥϊαπτ, εἳ ο αἁ {οἱεπι τεάάϊτας σοπιραξίαπι,ΘΟ)ΟΙ 5 3 ξυρέυγται τας κεφάλαξν ολ προς. Τό ἥλιο πα» 
Οι ελἀεπι οαπιδία οδῖ Ποπ σαἱνε[εεπάι; «χύνεται τὸ ὀφεο). τωντὸ δε τῆτο καὶ τά μη Φαλα- 
πάπα οκ οπιηίυης Ποπηπίδης ραποϊσβπιον 4μῖς χρᾶσθαι αἴτιό ἔσι, Αἰγυπ]ίων γὰρ ἄν τις ἐλαχίσεξ 
ΛΕβγριος οαίγοε ν]άεαι. ή ἀρίευτ Ίος ἴδοτο Φαλακρὺς πώτων ὠθρώπων τότοσι μὺ οὃ 
εαης[ῷ εει οἳχ τοριίῖα εαρίτα ρείεηι. Αἴ οτβτέ ἐσι αἴτι ἰσχυρὰς Φορέευ τὰς χεφαλά. Τόισι δὲ 

Ἐφιβψισην. ἀταρλία πε -σαρίῶς, «14 ]ᾳ ο ο ωσι ὅτι ἀσθεέας Φορέεσι ὃ τὰς κεφαλαξ, αἴτιο Ε5ῖ, αποά α ρηπαῖρίο α5[πἹεβαΠτ 1π απιστα πα - 2 ον ως α πλάρὰς ὤωρ-. 

της ρεδίιαΏῖες ῬΡί]θος εἶαια. ΄ ο Εἴβο Τὸσξ σχιήτροφεᾶσι ὁ ολ) ο. τὴ ώς 
θυ1άσπι ταα΄ ν]άι, ΄ Ψιάι Ίταπι αἷϊα δες Πππῖ- Τε. Ταυτα με γυν ἃ τοίαυτα έτα εἰ ν . ) ἔ ως 

µα Ίπ Ῥαρτοιωί, «οτιπῃ θηἱ ππᾶ ουπι Αοἰᾶ- ἄλλα ὕμοια τάτοισιο» "Παπβήμι, τῷ ἅμά ΑχαΙ- 
πιεπα Ἠ]ο ΏαΠί 4Ρ Ίπατο Λίο {μπῖ εΘῇ. με τῷ Δαρεε διαφθαρύτων ὑπὸ ἕ Ἱνάρῳ τᾶ Λί: 

15ΑΡΑΥΡΗΙ 4πσοφπε Ροείαμαπα εκ αεῖα 16 Άβυος Οἱ δὲ Αἰγύπ]ωι ἐκ τῆς μάχης ὡς ἐτράπώ τον 
κ μΙόνι ο. [ς ο. ο. ην” 1ἔφιυγο εδοὶ κόσµω. κατειληθέντων δὲ ἐς Μέμφι . 

ΕςΕΡΙΡΙΕΗ 6 ”/’ ο λ / / : ο : Ἀ 

τη[ι Οαιῤυγ]ος, Ρο πα. πα νΊπῃ ι]ς᾽ ἑπαμαὰ αι ρα αανα Καμιβύσηςγεα Μιτυληαίή κα 
ρυχα ἀγεσα. ἄνδρα ΓΠέρση)» εσ ὁμολογίην προκαλεῦ» Ώθθαπα εμπι οαάήσθαίογα νίτο Ῥετία, απὶ Ι]ος ο νο οπὰ 

μη µηος Αἰγυπ]ίμς' οἱ δὲ, ἐπεί τε τν /έα 8 εἶδο έσελ- 

ΤΗΛΙ ΙΑ, 1 λεὰ Π. 

αἆ ραξοπειη Ποτιατετατ. 158 υδἱ πανίπα ἵη- 6 ντ ασε 
Ρτεαϊ ἹΜεπιρΗῖη νἰάεπε, Γοήπεπεες εκ σᾱ- 5θᾶσαν ἐς την άέμφυ, ἐκχυθέντες αλέές ἐχ, τὰ τίχεοθ 
Πε]]ο αἴζαῇ, πανίπι σοσιαροίαπε, ντοδηια ΄ τήν τε γέα διέφθειρω, καὶ τοὺς ἀὖθρᾶς κρεἠργηδὸν δια. 
Ἰπίας σαγῃὶς ἀαβίατον Ιπ σα{τε]απι αΏεταΠξ. σπάσαντες, ἐφόρεο ἐς γὸ τέιχος) χο) Αἰγύπ]ιι. μεν 

ς ΑΕργρηϊ αυ]άσπι Ῥο5ῖ Ὥως ορ{εςῇ Απ: μετὰ τῦτο πολιοχέύμθο χρόῳ παρέφησω. οἱ δὲ 
ΕΠῃ 1Π ἀεθΙίοπεπα νεπετιπῖ. ΑΕΠΙ νεο Π- ο απλα η γα τι 

π]ηπαὶς 6 4058 ΑΕΡΥΡρίο εοπερϊε[οπε ναµς, σοκ ιΕνΕ ομσωτε τα πι τη η ΡΟΝ 
{ε[ε εἴττα Ρᾷσπαπι ἀθάϊάειαπε, δυταπιάαε1Οέγοότας παβέθοσάν ας μας ΚΑΤΑ κ 
ἀε[αΠρδετΙῃῖ ας ἆοπα τηίδετιηι. Οψτεπῶὶ «Φόρο τε έταξαντο ρα δώρα επεμπο" ὧν δὲ Κυρηναιοὶ 
αποαπε ας Ῥατέαὶ Ιεάεπι πε ΑΕΙ πηθηίθδ, καὶ Ῥαρκαῖοι, δείσαντες ὁμοίω Ἡ ἃ καὶ οἱ Λίβυεε» τοι. 
ΠΠ] εἰ 1ρεῖ ἔθσοτο. (Ο4ἴΠΡΥ/Ε ΙΠΙΠΕΤΑ, 4 αὖτα ἐποίήσαν. Καμβυσης δὲ τὰ μὲν παρὰ Λιβύων 

45 ΑΠΙρ νεπετε, - ο ίσος εεερῖτ: 418  ελβόντα δώρα, ἶ Φιλοφρόνως ἐδέξατο" τὰ δὲ παρὰ 

ἀιοὰ οχίρεα εταπε”,. ααϊπασπεας οπἷηι ππύρας 5 υρραίον ἀπικάμσα µεμφθὴε, ὡς ἐμοὶ ὀνείων ὅτι ἂν 
α’ρεπεῖ πηκοταπε, αὖας {πα πιαΏα Ῥγεμεπία ο Υ8" ἔπεμψαω, γρ 9) ακομα κητάν ἀργυρί 

τή ἀήρετβι ἵπ πατε, Ώόσίιπο απτοπι ἀῑε 4παπι οἱ ζυρναιοι μξαλτας ὁρασσόμοορ, ᾽αὐτοχαρίῃ διέσπ. ώΣ 
εα[τεῖῖατω ἴη ἄῑρε Μεπιριὶ εερίίες ΟαΙΠΡΥ- ῥὲτῇ σφατίῇ. Ἡμερη δὲ δεκάτῃ» ἀππ' Ἱς παρέλαβε τὸ 
{66, Ῥ[αππεβίτο ΑΕΡΥΡΙΙοτιπι τερε, -απἱ τέχος τὸ ο) Μεμφι Καμβύσής, κατίσας ἐς τὸ προ... 
{6Χ οΙΠΠΊΠΟ τερηαταϊ Πιεπίθο, ᾿«οἱοξαιο Ἱποοάστιω ἐπὶ λμή τὸν βασιλέα τῶ  Αἰγυπί]ίω Ψαμμή- 

τό 

{αβητρὶο 1βΠοΠΗΠΙ6 ρταία, οὖπ ΑΕΡΥΡΙΙ8 
α1ήςδ, Πος Εεαῖς Πέ εἶας ἀπίππαπα εκρεπΙτείι:: 
Πμαία μας, ναίμτα {εενῖἩ Ἱπάμταία, οὐΠι 
Ώγατία θὰ ἀᾳπαπι επηῖῃε; ας εί ϱα πίτες 
Πλἀμίας αἶἶας, αάθ ἀειεσείαε, Ῥήπιοτιη. νἲ- 

τα Ἐνρόνται Ρα. 401. γε. ᾖ Μ. 448, 4ο). 7η, οετθτῖ τὰς 
«Ίγοδιν τιάρας τε Φορ. Ῥαγ]ς. «. 8, 44. Κεν. 

υεντ, 7. Ψπά. ΟΙ. Ώνκεγ. αἆ Τῥης)ά. 19 108. 

/ ον εἱ ου ών ή 

Μτο, [βασιλεύσωτα μὴας ἓξι τῶτο κατίσας σὺν 
3 ον Ὁ » ο ρω ο ενα 

ἀλλέισι Αἰγυπ]ίασι, ἆ διεπερᾶτο αὐτὸ της ψὐχῆςό 
/ ν. / ο ριώΑ ο ο 

σοιέω τοιάδε’ σθιλας αυτο την υγατέρά, έσθη» 

τι 3 δεληϊη, ἐξέπεμπε ἐπ᾽ ὕδωρ ἔχεσαν ὑδρήίο δυ)- 
2 Α 3” / 3 ο. ο. 

το-θδέπεµπε δὲ καὶ ὤλλαρ παρθένες ἀπολέζας ογθρῶ τῶν 

ψλάς 
Λαλὸς Ῥτπειοιευπε, ἕ 341. αλ, 

-ἆ Ἐοιαῦτω ἑόντα εἶδου. εἴδον 8 Ἰδον. 271, «Ἀγοδι 7): ρτίης εἷ- 
ὃον εἲ ἐόντα Νυ]ρο ἀε[άσταταν. ΄ ε Πωτρήμι “γεῦ.. Ἠιοκ τοῦ Δαρ. 4. Ἰνάρου «ἄγοῦ. 74. ἴαπι ᾽Αγαίμένεϊ, 

ϱ "δον ἐλθ. 7 4πο.  ὃὁ Ὡς «4γοδι ἔ.ν 6ἳ ἕτερο τοιαῦτα ἐπ. 
} Φιλοτίμως Κε. οἳ έερῦ, πἼαιροι ᾖ ΑΌεςι4γοῦ. οἳ ἨιΟχ τῇ σρατη!ἡ 1 Ῥαε[. πεντήκοσ. Τθέτο: νυ]ρο πέντακ, 
πμ τ ποταρίῃταεν,  Οτα 5γερὂ, «4γεζ. 1, Ῥαη/. 404. 7, Επαρπ, Ῥαγίδι, ΝΕΡΟ φάδε, 
λ/ῃ -4ποῦ.» 8 41ο ἐπ᾽ ὕδωρ αΌεςῖ: ἐς ὕδωρ Ἐναρα, Βργίον 

«95. ᾽Ασόενέως φορέουσι τὸς κεφαλάς] Ῥετίας., οπία σει- 
Μτβοφέουσι» πλούς τιάρας τε Φορέωτες. Ἡοτυπι Τοσοτάα- 
ῬοτησΊοστα Β]σίο». φΠαΠάο 46 Τ1,. Χπι Ρ. 949. Ὦ. τὸν 

Ὅσῇ κεφαλῆς» 1ΠπᾳυΙεῦαξ, κο) ποδῶν δύναμιν μὴ διαφθείρει» 
τῇ τῶν οἄλλοτρίων σκεπασµότων περικαλυφῇ τὴν τῶν τἷ- 
πέιων ἀπολλύντας πίλων τε καὶ ὑποδημότων φένεσιν καὶ 
Φύση" Ίιος Τη Ίοσο σῖλοι οαρἠεὴς (ΠΕ {ερηρηῖα: Λο 
{0ο0/μοτα π]λοι ΡΙαΙομέ ἀϊομητατ ἵη ΒΨπΙΡοί. ρ. 900, Β. 
αισά Ρούμα αἀποιανίε νι, 1709. Ρ]αομίς Ἰοσμπῃ το(ρί- 
εἰς Ἠμ[οηίως ᾖοι οδαςὴ Ῥ. την 634. Ίνοα ρτοῦητά 
ως αἁ ΠεβοαΙ”Κ. κ. Ἡ. Ν, 549. ΝΑΙΟΚΕΝ, 

«Φ ο. «ελους τιάρρς Φορέοντες] «γε[με πίλους ἀιπταχαϊ {εά πηη]ίᾳ α]ῑα ῇ1ο Ἱισπο ος, εῆς σάμ (ροπο” υἱο [επΏο» αιή «Φγγα2ο οκ ρατίο αἀαρυ]αίασ ο τιάρως. 
περικείμενοί πιλωτὰς 4ε Ῥετῃς αν. Ῥ. τοόό. ζογηαασς 
Ὡσβς. Ο. αι. ἆς Ἰϊοσπο, Ποπεὴ ἠ]έε Ῥ{]οῤίό γή) ο0η- ζγασεης»ο «4 40Η 11 ορεγΗὲ οαβὴ]όμι Τά ]ς. με 18Ο αἶο ΠΟΙΟ αρρε]ίαήρης, ἠἠαῤαμε: ἡνας 0- 
πππες Ῥ]]αί Πήςίοπε εἶαίας, απο {εσιβ Ἠαροι, ΜΙοχ. 
τὰ εἶδον οκ {ο]λεά]ς τε(ητμῖ» Ἰπμασχεῃς νοβήαϊίς Διι-- ον αλλο 54- Υ1» 1990. ὅτο, Οοη{6Γ 6γοπου. Τν., οι 

ης πα ποτωµόν] (10ὴ/ῶς παυση Ἰ{οιρζίῃ νι 
Ι1ν, ς, ων. τοηιἡ τας αγήομ]ᾳς. τεζτε αί]απα οπη]ς-΄ 
εαν ον χατὼ ποταμὸν ---- ἐο θάλασσαν" μου 
ος ὄνὼ ῥόν' νι ατα» ή. αζυεγ[ο: κἀτὼ ῥόον. 
{πορο τεφαλή σας ας «αἀπίρεπία, ' τη ἠδάσπι {οππη]]ς τν ο Σοῤρίῤη η. ἈχΠομ]Ης αάΙθέως: 4ο Ἐπρήταιο 1, 

κ ο μμ ΜΙΠΠΟΤΙ ο. πμ ο ὡς να Νῆς ὑατὶς ὢνώ μὲν ο ο. τ8. Ὃ ΠλΕΕΗ τς κοιτῷ ῥόον δὲ ΝομίζετὰΙ. 
ο ο λάνα., ν ἀνὼ πὸν Ῥορυσθενέα. δεομη(ο ΤΑ μηή- 

ἡ νοθν Ματ τὸν πυταμὸν κατωπλεῦσοι. Τζωσνά, Ίν., ᾱς ογα, Ρ. 398. 

4 Δου” 

1ο7. 48/2! ὰε Ἐα]{, Τ.ες.ϱ. ἠ4, 3ο. 98. Οοπά 
σάνε/ο Εγ]άαπο πανίρατε 7,μοίσμο εδῖ ἀνωπλεῖν πατὼ τὸν. 
Ἠριδανὺν, Τ. πι. ρ. 68. αώνεγ/ὸ Νο. ὀναπλεῖν πατὸ 
τὸν Νεῖλον» Τ. 1, Ρ. 596. Ιπ Πῖς βπι]ρισαμε νεῖρο: 
παεῆχα Ριαεροβτίο ρΗσαΙΠ. ἀείετηήπας, 8εά αἱ Α: 
οχαπάτία Ῥτοίεξά πανε ρειεραπί ΑΕΕΠορίαπα, . πἱα 
{9]οτ, Οἱοάργο ὦ]ομ]ο 1. Ῥ. 9000 59. ΠΟΠ ποτ, {εά 
ἀνὰ τὸν Νεῖλον πλέοντες ἀῑεῖ ἀεριετηπες ρτουα Ἱερίτις 
Ρ. 979. 55. 6ἵ 30ο, 0ο. το ΝΑΙΗΟΚΕΝΕ 

6. [Καὶ τοὺς ἄνδρας κρεουργδὸν] ΟΡίπος {π Ἠ]9 αἰἰαιά, 
ερία οοππθίηπῃ, ΑΡρρατει {α5 Ώσήτας ἱπάϊσατί, θὰ- 
ἀέπῃ ΊΜΠγΙεπασα πανί νεᾷος. : Φε Ώθπα {1 {]ονοοομηά 
ΠοΝΙ» ΠΟΠ Περ]εχίε ἆε ππιετο 6οτυπα, ἀεηῖς 6εττθ» 
844618. ᾿Ῥίµ4ΙοίΕ αά{οήδίε Ο. τ4., Αβαγρᾶοσαπι πὰ 
Ρἱς πα]]α {αρρµοἰο Πς(α ἀθεήπαῖος ι]έππο ἆε τερῖο- 
τηπ1 παίσυπι {επιεπία, ες εοτήπι αμίάεια ἵπ νίοειαό 
μη υπ. πανί ΝΠγ]επαέα αά Μοιραία οτιάεΠίςτ 
ὥσγαπε αΏσυπιά, ἀεπίς βπσυίοτπα Ίοσο οοπρµ(αδ: 
ουτυποατί α,ᾳο ἀποσπεί {1Πε, Ίμασθ παπο κ] ὁ -- 
σίουο ἄνδρας ------ οἳ ταΏο 6ἳ οἵαίο σοπβαδίε. -Ίπ σους 
ο. Ὃ ΗΗΣ πας σα 5ἱ ος 
εβάστετωτ., Ἠωπαρίας ἵπ ΔΕάεΡ. Ῥ. 46- ΑΟ 
Ὁ, Χρόνῳ ιν 1,αυτεηΏί ατα οὔρειῇ αἡ- 

ζυαάέμ 66Η, οοσΓΕΧΕΤΑΕ Ῥεπε 11. ολεῤῥρπης 
Ἰποοπ[αΐτο {ρτείμς. . Ψαπι ο α- 
ἐνθαῦτό τούτους ἐπδλιῤῥιεον πο μοι κα 
ἐΕόρν, ἄυπές Ο1ΡΥΡΗ 19. ἀράίΗσβΕΑ ὈοβέγΗης. . Ῥοττο' τος τις, ἁρρρῤυρείουτο» «ἐν ὃ καὶ οὔνοι ΠΑΡΕΣΤΗΣΑΝ΄ ον . αθανα ΣΤΗΣΑΝ δὲ ἐπὶ μισθῷ τοῖσι τέκγοίσα. ου αἀάρ αἩωπάς ρίωσα, Ίμεβε ποῖβε (1. [ὁ, Των, 
Ώοποβδερὲς Δπάτοῖ- Ρ: 244: ετ «ἄθγε/εμὴ Ῥήμει Ταυ- 

άν” 

27. Εαμὸ 



τός5 

ΣΞΕΛΘΕΙΝ 

Ῥοο ἒ ἶ ξ, Β ο Ώ ο ἡ ἶ Ολυς(4 Ιαοἱπλατάπα Ῥ{απιπιεπίτο 1π απιὶοί 1μ8, 

5 
᾿ 

. 

ας -ἳ ͵ ος λ νου 9 . Ρϊ αἱ Ώαἱ166. .. πρώτων, ὁμοίως ἐσαλμέας τῇ τῷ βασιλέος" ὧς δὲ τοῖαπα Π]α5 ΨβίΠθ ΘΟὲ5 Ἡ Ἡ : ) ' ο ] 6, οείε ο ή ροη εσαν αἱ “Ζαβθέοι κατα Ῥεινεπεταπῖ ουσ εἰπίατα Ρ]οταιαιε, 
βοῇ Αα ας ο .. ον µύ απ]άθπα ΡαίΓεδ.οΠΊΠες σοΏ/ραξεῖς ΗΜαΡΗ5. 8η κα αυ αλ ος ο κό α]ς βεσερῖῖς, νοςϊβογαιί {ηηῖ αἴαμε Λεγε: / ς λ. ο .- α{Π]]8 καὶ 5 ἀντέκλαιο» πρκο ο ο ο κα μμ, Ῥεπππιρπίας-παξρη Ῥτο[ρίσῖεπ ἀῑθιξ δὲ ἆ Ψαμμήμτος, προϊδὼν καὶ μαθὼν, ἔκυψε ε6 τηγδΟΙητε][Ισεης, Ἠαπαῖ νυ]εαπι ἀεπιίῃτ. μα 
νι ὃ παρεξελθασέων δὲ τῶν ὑδροφόρων» δεύτερα οἱ «βτεςβς ρε] παπα] Γετοπεῖριφ, {66ΠάΟ. 

35 3 ΑΔ 
κ Τὸν παῖδα Εἔπεμπε µετ ἄλλων Αἰγυπ]ίων δισχιλίων «ο ΟαΠΙΡΥ{ΕΦ 4Πἴε οσι]ος Ἑαπιπο( 

τὸν αὐτὸν ἠλικίην ἐχόντων" τοὺς δὲ αὐχένας κάλω ΒΙϊππι εἶπ οι ἀποῦις ας Α μι δή : Ὄεσ. ἠγωτο ΤΙΙΏ Φια]ί Ωταεῖς, γ]ηδας {απα «εινἰεεὸ εἰ 6 διδεµθεξ, καὶ τὰ σὖμ Ἐν να ον λα ας, οτα πριν Ώιςεμαπτιτ αὐἴει λ Δ : » 3 . 3 . . ἰτυλήναίων Τοισι ον Μέμφι απο: ον : ν 8 . παί δε πο τα : ορ 2 ον να λόὴ να Ῥωπας 5 ΜΠιγ]εησίς, απ επι ον 
ο ο ο μη ο βιθταητ αά ΜεπιρΗίη οὐιτιπσαϊ1, 118 ος 
δκασαι, υπ . ἄγθρος ἐκάσα δέκα Αἰγυπῖΐων τῷ, οεπίπεταπε τερῇ 1πάϊσες, Ρτο Πησι]ῖ ας : 
πρώτων ὠὐταπόλλυσθαμ ο δὲ, ἰδῶν παρεξιότ ο] Ιπῖετ{αξἰ]5 ἀεπος ΡΤΙΠΠΟΤΗΠΙ ΑΕΕΥΡΜΩ Ας ο. 
μαθὼν τὸν παιδα Ἆ Ἠγεύμενον ἐπὶ άνατον» τῶ ἆλ- Ὦἴθετβοϊεῃάος. Ῥ/απηπηεπῖτης ΡΓΦετ ο 
λων Αἰγυπ]ίων τῶ περικατηµέων αὐτὸν κλαιόντων/ΟἵεἙ Ίπιπεης , εἲ Πάπα απ]πιαάνετίεης ρε" ἵ- καὶ δἐιὰ ᾖ ὑτὸ ἐποίησε Κ τὸ καὶ ἐπὶ τῇ Ίποίτεπι, αῖς ΑΕογρις, αι οἶτοιΙη 16:: χα] Φεύα, “τοΙΕύΥΤωΥ; τωύτο ἐποίησε Κ το καὶ ἐπὶ τῇ ; ΑΡ. ασαῖἀθ’ Θυγατρί: παρελθότων δὶ κα) τύτων. σ ροών ραπῖ «οπιρ]οταπΏθης, οἳ ρταγ]α 101. βία 5 αν πε η δρ κ δες Ίωχέτα,. Τὸ ἀοἰεπῆρις» ἴροο Ίάεπῃ αιιοὰ εἲ 1η αι ΤῶΥ συμπτοτέω» οἱ ὧν ρα απηλικέσερο ο ἔχπεπή πώ την ᾳποηῖθ Ρηκτεγρτεκῇς, Ἀςείαϊ τη 
ε)ο σα ο ος. τέ δεν έι Μη οσα π]ωχὸς» αι] άαίπι σοίπΡοῖοΓΙΠΙ θ]1ς παῖιΙ σταπά1οῦ; ρµ... 

« λ ον 5 ..: ἵνα ροσαιτεωτα Τη σρατῃν παριέναι» 1 αμμῖη-ὴ5/Ηπὶα Ῥοπῖς εἰαρεις, ἄς ΠΙΠΙΙ μαδεπς πίῇ 48 
Το τε το Αμάσιος, καὶ τοὺς ο) τῷ προασείῳ κατη- ΙΠοΡς ππεπάἶσις,  οΡΙταῖ εαεκοίμη ο ά 

δν ο» ” ον 3 6 ) μοὴς "' τῶν Λιγυπ]ίων, ὁ δὲ Ψαμμήηιτος ὡς εἶδε, ανα- 63Π9 σος ὄν, Γ πίτα πλοίο / / γα... οπννη, Ἀλαυσας μέγα, χαὶ καλέσας Ἡ εὐόματι τὸν ἑταῖρω, Ἀλοδᾳιε ΛΕΡΥΡΙΙος ας οι ετγιηβεῖ ἐπλήξατο τὸν κεφαλήν} ο) ἆμα σαὐη φύλων Οπείη Ὁξ οοπ[ρεχῖτ Ῥ/απππεπίτας ἐε ορ ας. φ ν ησαν ανν ” τε Ἰηβεπῖα Βετα, οοπιρε]ίαης ποπ δἱ Τὸ ποκύµοο Ρ πῶν ἐξ ἐκείνε ἐπ ἑκάσῃ ἐξο ΦοσΌσυπι, οαριῖ [αππι οφάσδατ. Αἀρταπε Ααδος 
Καμβυση ἐσήμαιο. «ωύμάσας δὲ ὁ Καμβύσης 4 τὰ εἰ οὐ/[εινατοτες, αυἱ πὲ απἱσααῖὰ αὐ 1ο Ἡ / ο δ, / . .. ο) { ν . . ϱῃΙΠΟΙ8” ποιύμθα, πέµμψας ἀγγελο, ἐίρώτα αὐτὸν, λέ- ὑαῖ ἶη πηποφυοφε εκίία, (απιγι τν (ον / 

ἥ / 
1 1) Ἂ ϕ π. γων τάδε, », Δεσπότης σε Καμβυσης, Ῥαμμίητε, τεπῖ. Έα απ Περαπί «καμια Ὃπομλόσ, 

ω / ς ᾿ άνω ο εἰρωτῷ, διότι δὲ τὸν μὶν θυγατέρα ὁρέων χεχαχω- πίο ο σα ον ασ ἸπίεΙτο” / ἡ ο αντ / { ετις ἵς6 {απ 65 4 ο. 6 Ὃ ας τα πας τς ο αις : ο δρα ενα ει η σα 1 ο ϱ» οὔτε αγέβωσας, οὔτε ἀπέχλαυσας, τὸν δὲ σπ]ω- ο τα αμ παν αἀ ἔεπι ειηῖε, Π6. ”ν Χὸν, οὐδόν σοι ππροσή ὡς ἄλλων 3 πυδά- ος εἰκ]αὴ πὶ, ζῇ ϱµρείεπ ο ωραιο κακο ο ανν απε εἰα]αίΏ πεαιε Βενί[ῃ, {εὰ ρε ορίμ. ο» Υεται» ἐτίμήσαςτ ὁ μεν δ ταῦτα, ἕπἩρωτα. ο Πεςριίς, τδὶ, Πῖ α) α]ῑ]ς αιάϊνΙτ, ΠΟΠ . ἡ 5. ». ο ο] : 3 ΄ : . ν ή π '' ᾽αμείβετο Τοίσθε» 2» Ὁ . Κυρου» τα μεν οι”. αυ. Έτ 1]]α αιΙάεπι 1: ΙΠΤΕΙΤΟΡΑΥΝΕ. 3 μήν » ΚἨϊα Ἰν µέζω κακὰ Ἠ ὧφε αἰαλλαίεηυ" τὸ Φεζοἴπεπῖτιι 8ΗἴείΏ [15 νειρίς τε[ροπά!ε: ο Β ος ο. οεσν» τοῦ ἀοπιεβίσα τηβ]ὰ εΓΦΩΕ πηφίοτα,. αΔΙΠ Ἡί ροκ 

” 

᾿ 

ϱ Παρῄεσαν 7. «4ρεῦ.» πι παρὼ τοὺς η. Ρα. -ᾱνή., αΗ κωτὰ τοὺς οτί «4ήο, ϱμὰ παρῆσαν ουπι οεἴε{15: μαρὶ 
τεάΙε,  ὁ Πρες 4{γεῦ., πατέρες }1Ηά, //ήᾳ, Ῥεπό πάντες νυ]δο. ο 7Η. η; ιδ, «4γεῦ. Εταβα. Γ ον ο κ ἄνέκλαιον «4/4. οἳ αἲΙ. ο Ψαμίητος «4γοῦ,» ἔωπα προσιδὼν ουπι 7η]. (119. σοηπιοᾶεί ο ΠαρεξελθουσέΩν δή ΣΊπά. Ῥεπε: Εάά. παρελήρυσέων. { ή. Βα9/. «{9. ΡΕ. ἐξέπεμπε «441, οιἶπα γη]ρο. Έναρπι. Ρατή. ή. ον «49ά., δεδεµένους ἦγον «γοῦ. 7 4. Βαγήι. 4 8. Νίοχ ἄφοντο «4/4,» οεῖοτῖ ἤγοντο. ὁ ή. 7 {ού η νὰ ο. οἵα ὦ1ερῦ., ἀγεόμενον «44. Κοη, Ῥαμς. 4. .{ . ΄οο/. ”. 49Χ. «τοῦ. πιατσο 66ρδ., α οετοτί αὐδυθί δν πα, ἁά. . τοῦ. Κε. Ῥατί Β., καὶ πο Ἠαῦοι 160. 49. πε[οίο αἨαίο, φαί ήτον 4ο. ἴ 
ΠΙΟΣ... 7 Τῶν Αγ. Ἐπαρπι. Εατής., αὐοά {θᾳος: αῑς αὖσοι αγήση]ᾳς. Μος ὧς ἴδεν «πό. Ομ -4γοῦ. Μεξζε,, εδ επίπα Ἰωνικόν' ΔΙ ὄνομαςί. 7”. τοῦ. παρ, Ῥανγίς, ἡ{. αι. 49ῇ.; να]σο αὐτοῦ τβεῖς ηΜ. 2 παν ἐπ᾽ ἐκείνου ἐξ 7 «4γεζ.; αΤΠΡΙ{ Ἠίης ἅπαν αά Τῥμονάἱά, Ρ. 94. ΟΙ. ΄γαε{ο.  ᾳ Ότα Ἱερῦ. «4γζῦ. άν «49. Ῥαε[., τὸ ποιεύµενον «44, εἴ 11. ΝΊοχ. ἐιρώτω ο ἐρωτᾷ Ῥαν/;, νυ]σο ἠρώτω οἳ ἐ ώτβι ον Στῤόσα Δι 
ΤΊηπῃ ὠπέκλαυσας οἵ 1 ὁ)ερῦ. }. «4γοῦ. «49. Ῥα/. Κο, αὖ «440 οςι ἄνέκλαυσας οἳ ει, - ΙΙ δη 4 41, ν 
γεῦ. τς » πυνθάνοµαι «44, «Ραγής, ἴἼεδς [κεη.: Ῥταείθγθα τιμήσας τούτοισι Ώοι φὈφυτάς 7, {γοῦ, ἄν’ 

Σα5/., Υυ]ϱο ἔπηρ, ΟΕ . ὅ-ς ο. 
ο δὴ ών 37. Παρὼ τοὺς πωτέρως]. Φειναπᾶα Βπθναῖ, ορίπος, ἆγεόμενον τατηπ ν]άεξιτ, πηῖπ]α ἵαππεη ροηίο {00 θἹτετα Ἰαόξίο. ᾿κωτὸ, τοὺς πατέρας ΦΗΗ/Η ῥο/]σε Λ/οΓαη- Ἠὶ6 ΡηΡΏαης: ϱοηνεΠῖ συμβαλλεύµενος τοὺς μᾶνας ὂν 

165 ἐ]]ας βεσεεοσίδση,» μὲ ῥαγεμ]ες εγάη ορ]]οεαΗ], Κα- 68.2 ε[ις τε[ροπάς:; ΤΠΟΧ. οτῖα τὸν παῖδω ἐπὶ θά τὸ Πρηϊβσαϊ ἵπ τα] ους ο συε/ο, οὐ έα.. ᾖ]ογοι, ν σείχοντα 4ε εοάεπῃ τερῖο Ίάνεπο ρο{1ε: αάςθά1ε, 1αρουδ 194 7. ὡς δὴ κωτὼ τοὺς Φυλάσσοντας ἦν. Ῥ. το. οἳ. Ίονίτος, «4, ἠῥοίε]εν ἈΠεϊον. πο, δ, ρ. 78, δὺ κά δρ, Ῥ: 9642 11. Τόν, ναι, ο. 86. ἐπειδὴ ἐγένοντο πλέον- σιϱ, ἐπὶ μὲν τῷ ὑιε ΑΓΟΜΠΝΟΩΙ ἐπὶ τὸ ἀποῤρνεῖν, τες κατ᾽ "Αργος. «Χεμοβῦ. Ἑ. 1Ν. Ῥ. 9909 6. κρτὸ Λα- ἐδώκρυσεν» ὥς φασιν, αά Ίπες αἀ]ιιάσῃς, μοά Οπή κεδαιµονίους ἐγένωτο. «Ώεποβό, 6, Ὁοποῃ. ϱ. 68ο, το, ᾖνεόμενον ἀε[οπάϊ ἀεῦεαι , τεβηα! ἡγεόμενον τὴν ἐς ιά παρέρχεται Κτησίας κατὰ τὸ Λεωκόριον' πποχ {θγΗπη, ἡμῖν νατον Ροϊετῖι, Ἡε ἀἩχ. ΘΟΓΗΠΙ ιετῖε, αμά θέ . 1 
συμβαίνει Ὅ--- πάλιν κῳτ’ αὐτό πως πὸ Λεωκόριον εἶναι, το ἹηβτεάἹεραπτην, Τὴν ὁδὸν ἠγέωτο 1» 161 ο ΟΙ ΝΑΙΟΚΕΝ. θανάτῳ Ίπρνα, - να ος | ο8, Τ]αρῄεσαν αἱ παρθένο] Ἠ]πβὶ ΡοΒιαἵας παρῇσων αυτ 66. Οὖτε ἀπέκλαυσας] Ῥταεσεςβι ἀνοκλαύσα» μγάι, 
παρῄίσων, 4ο 41Ο 1 164. Αϊ ρ αου]τ {οπΠρίοτυπῃ. ἤ- {6φΏειητ. Ίνυπο {ομεᾶας αΏσά ρτοῦαης, 1άᾳ0Ε. 43 Ἅ ἀσπῃ {εαιή, ΟΠ εἵεΠί {ΕΕ ῄεσαν η 277. ἤεσαν ΤΙΟΔΗΤΩ 3θηι]α: τὸν ἂν ἴδωντρι ΑΠΟΚΛΑΤΣΑΝΤΑ π. 
ἐπὶ σὴν οἰκήν 18» δ-. πι «ος λα ρε ον 8. - η μλω πω ν. 6 ὃ. Ὡς Απο ᾿ 
εν Ῥ. 101, 4ο, κά) ἐν συνθέσει ὦ "παρε κα 1 κὠποδύρεσθαι τύχας. δορῥοσ]ε Ὀεὰ. ντ. ν. ων τὸ το τῶν πληόυντικῶν --- ΑΠΗΙΕΣΑΝ. Ἀεβ(τ ἘΕΙ]οάξ. ν. 7οο. ετ ἡσημομείσῄίης 1 οεοῤίόαν ο ος Ῥταρίογρα οἱ μὲν ἄλλοι ΠΑΤΕΡΕΣ» ασά εκ {επῖριϊοπῖθ Ῥήδεοσηπα αεπημ]ατου, : πλ. ο Εοπαῖο νιήαειμ. {εη6ς ρο(υ]αῖ, σμήνη παρέξελ- 6ο, Ἡν µέζω κωκὰ ἢ ὅσε αν Βαερίης οσο θουσέων., ου] τατὶος μάς, απο πι 1π {εᾷε Π]!δατιπα πον. τοηαἰπείοπι Οοαἱοῖρης αραοῖοι ὥσε" 4 0961 ἡγμοτστες, πουμής, Τὸ δὲ φώσμω τοῦτο ἑωῦτὸν μὲν ΠΑΡ. Ὅμς κάβππαταπι Ῥαιά Ώροαμαπη τεριάϊατοπι» αμ πλ» Τ17, δοῤῥορίο ΑΠΡ. Υ. 939. ποίαν αὐοᾷ 11 Καάοπι ἵαερο {ο]εβί εχρήπποτο { οσο ΜΑΕΕΡΙΟΑΟΣ ΑΣ ων δίκην. Λῥο”. Πουιᾶ Απομν. ΤΠ». Ρ. 448. 8ο. μεῖζο ον ο Ὅ, Ἄθβδα ἠχεόμενον ἐπὶ θάνωτον] Ταππεῖᾶ Όοπας εν δύμασθαι κακόν Ιᾷθιη Ραμείς ἀῑχίε δρ. Ἡςς ϱ), ΠάεΙ θά, Ώς νοῖς, Ὑερος» Ἡς ταξί Υη]θαῖ, Ἠετας 1τ1ής κρείσσον) ἡ Φφίρειν κκ” μεῖξον ἢ «Φέρε» Οεή. 



-- πατε ος σσ στη 

---οιε..... 

Ἱδραίτεῖη ε ΠΠρυτρίο εκοϊτατη αἲ {6 ἀπσΙ. θεά 

Ώπειας, Ῥτπαϊραϊάπα: αποάααε Ῥαμβτίς Δ- 

εν Ἶ «τον, δα οκ ᾱ παν αρ αν ωνς στε κ. 
Θπαίω ἑπ ΛΕβγριο. Εὐαο τδᾳίς εἰ τετ οεεἰζι», ΕΙᾖου ἀεβεβθ- ος ο... ο δοἳ 
ταν πο ααορρς, μα Ιπα]. Ῥαπβτίς Αποιιταϊ Ε1. 1 Π Ά . 1 2 Κ [1 

εα ἀεβετε: αἱ Ἰαπιεηίαίῖο απι]οῖ ἀῖσπα Ιαογ- 
τηὶς ΠΕ, αἱ ο πιπ]άς ας Εοτίιηαξί ορίοιδ 
ενο]ατας α ἱπορίαπι τοσ]άϊς, 1Ππ Ππαῖηθ. {8- 
ηεξίηῃς, Πας υδὶ ἀείαια αὖ Ίος, Πδί σ- 

2» 
2» 

ο ἳ ῥ / 5) κο ος . ε ἀ : ο δν ος αν 
τοῦ 3 ἑταίρᾶ πένθος, ἄξιον ην δακρύων ὃς ἐκ. πολ” 

ο : " 7 ο ο λε ο τας, πό “ ..” 

λῶ, τὲ καὶ εὐδαιμόνῶν ἐκππεσων, ες ὃ π]ωχηήν ἂπ.- 
χω. ἐπὶ ἰδῷ.. καὶ ταῦτα ὡς ἀπωέ ο», ἴκ]οι» ἐπὶ γήραορ εδω. «ταῦτα, ὡς ἀπτοέι- 
θἐ ὁ τέτε» 5 εὖ θοχέεὼ οἱ εἰρησθα, ὡς αξ ἂειὶ 1]ὰ τεξες αῑεία οοἷο; ἵι νότο αὖ ΑΕ», Χρημ τν ολη ον ρασλαι 984ἱ 

δυριῖς ἔετιατ, Οτώίαπι, ααΐρρα Εις αποημςό 5 λέγέΤα/ ὑπ. Αἰγυπῖίων ον να ο. ᾱ ὃ ' τα. « γνλ2 ; ὁ Τρ: αι ση ἐπ Αι - {οτι εται αὖ Οαπιβγ{Ε. 1π εκρεάΒοπεπι ΄ Χέι Ὑαρ και στο επισπόμβος Ἰλαμυζυση ετε Αιγυ πα ὁ ς / λ / λ - ια κ κνσω. 
ΑΕΡγριίασαϊη , Πασγππαδίς, Ίτεπι απ αάε- που, δακρύευ δὲ Περσέων τοὺς παρεότᾶς. αὐτῷ τε. 

.- ο ἓ ν ή ή 4 / ορ Φαλ δη / 
ταΏῖ Ῥετία, Ἱρδίαιο 0αΠΠΙΟΥΠ εοππη{εταΏο. Καμβύση 5 ἐσελθεν οἰκτο τινα καὶ αὐτίια, κελεύεν 
πεπι [αρΗδίε τς ρτοηας Ππς{εΠς, ετ ΕΠμπι τό τε οἱ πᾶϊδα ἐκ. τῶ ἀπολλυμόνων σώζωῳ, χαι αὖ- 
εκ 5 4 πιοτῆ αἀάΙξΙ ε[επι Ποετατὶ, οαἳ -” ᾿ 2 / 2/ - ο ἐν 

Ζοτὸν ἐκ, τοῦ ππροασείε ἀνας΄Ίσαταξ, ἄγεν παρ τας αν 
ν ΑΝ ον ο ς / ἅ τα 

πβαπῃ απ]άεπῃ απἱ αθίετιπε, Ποῦ ἵαπι [άρει Τὸ μὲν δὴ παῖδα Σ εὗρω οἱ ο. ὃν δὶ : 3 ( α / 2 9 ο " : σα : ον δή ἳ α, ο. χαταχοπετα᾽ ἄυτον σε {Πτεπι Ἱπνεπετιπε, {Γεὰ ρήπιο Ίοσο τπαςϊάα- -Ὁ ερόντα» ἄλλα, Πρώτο. κατ .. βὗσια: Ὅθα 
τησ: ἱρδυπι νετο Ῥαπποπίευπι αἁ[απητάπι τ αμμηνίτοι ἄγαα; ας περας σ ο. 
πά (απιογίέπι ἁμχετυπε: αδί τε]ίφ παπι νίτῷ ΄ Του λοιπου διαιτώτο έχων οὐδὲν βίαιου, Ὦν δὲ καὶ 5 ηπί- 
ψιχῖε ΠΙΠΙ] νιοἰεηειπι ραφ[ᾳς. Όιί Π σοἵη- 
Ῥετιις εἴαπι Γ]είει ποι αεξίαδ[α τος πο. 
να5, αςςερ]είει ΑΕργριππι πε θαπι ρτοςιΤᾶ- 
τει. ἨΝάπι σοπΠιενετηηπῖ Ῥοτ[ο ἵῃ Ποποτς Πα- 
Ῥετα Π]ος ΊβραπιΣ «ποτ { αὐὶ οτι αὓ 
Ες ἀε[εσατ]ηῖ, ἵαππεῃ ἀ]οταπα Εῑς το[ΠταΏτ 

75276η μὴ πολυπρηγµοιῶ, ἀπέλαβε ἂν Αἴγυπτὺ 
ὡσε ἐπιτροπευεν  αὐτηδ. ἐπεὶ τηιῷν -έωθασι ΠΠέρ- 
σαι τῶγ. βασιλήω τοὺς παάιδας: τῶν, εἰ καί σφιω! 
ἁποσέωσι,. ὅμως τοισί Ύε παισὶ αὐτῶ ἅπο- 
δὶδοῦσι τὸν ἀρχήν. πολλοῖσι μέ νυν καὶ ἄλλοί- 

Ῥηπείραξωπι,, Ώιοά 905 ἶτα [ασθΐς σοπ{μες.θΟσί έσι φάθμώσασθαι», ὅτι Ίοῦτο οὕτω νθομίκα» 
ς δν 2 ' : σον ν Ὃ ο η 9 κα κο. ο χα.’ ΙΕ, «εἰπά αἰῖ ρειπια]ῖς Ροϊέσι Ρτορατῖ -ἆο- ὁ] πάω» ἶ ὁ ὲ η καὶ τῶδε, τῷ Αίβυος [νάς 

ο εν) 3 τν τα ὁ - κ ο ομΠΙΕΠΕΙ, ἴωπ νετο πος, αἷοά ΤΠαηηγτά ϱῶ παιδὶ Θαμύρρ» Ὁς ἀπέλαβε τήν οἱ ὁ πα- 
1πατί ΑΠΙ β[ας τεοερῖε, αιεπι Ρραίει οὐτῖ- 

Ἰηγτια! βμας εἲ Ίρδε Ῥραϊετηαπη τεςυρεταν]ε 

ή κα τος Κε[αμς 

” τα 1. Ῥαε πόδ. 7. Κο. ἄνλ., νυ]σο ἐπ. πόος" ΕωπΑ ἑτέρυ σα.) «μάνοῦ; Νἱὰ. Οἱ, 
ος ζομμῖς πο οὐ]μέτος, ΄ ὂ / ΤΑ 

ν ο». . κ 

τὴς χε ἀρχήν καὶ τῷ ᾿᾽Αμυρταίου. Παυσίρι: 
: 3 : 3 Δ .» 2 καὶ γὰς οὗτος ἀπέλαβε τν τοῦ. πάτθὺς ἄθ-᾽ 

ο μη) ον σ Βτιονε ο 6 χήν. καίτοι κ Ἱνάρω τε καὶ Αμυρταίε 1 οὐδαμοί κὠ Ἱπροπῖωπα: αιαπινῖ Ίπατο ος Απωγτίσο 1ης η, πα αν νά ρρα μη 
.ν 

1λερ- 

- 6οήού.0 οιῖ 1Π εαπτὸ 
ο ΔΠί οἶἶπι «4ο, πτωχίην.. ο «4. ., εὖ δοκέειν σῷι 

εἰρῆσθαι Ραεᾗ. «49. «4γεῦ. 7’. Ἐταρπι. Ραγήε, ΟΤΑ ήερῦ. η), εὐδοκέει σφιν Δες. αἱ Ραγίς «Ί,. Ὁ, οι Βι . α ων ΔβΙη.» 

ἐπισπώμενος «44. εἴ εεῖοτ]. ''"ἐ Ἐπελθεν Ίο, πθαΜο εκ υ{Ἡ. Ψά. Εωπβεγα]. πα Ποἰσηὶ ΕΓΟπΙΕΙΗ. 1. 
96... . Βα/. ἄνδ. Ἠταρπι, Βαγ]ς., εὗρον ἀυτοῦ οἳ «4. 7, 4τεῦ.. Βατ. «4. Β. Κεπις -. Ἐπισήθη «γεδι» 

νν. 

9 

τησ] πολυπραγμονῶν ουπι 2πᾷ. » πολυπρηγ μορεῖν 49.» ΝΗΙΡΟ πολυπραγμ. ὄ Αύτὴν «άγεῦ. ἔ7. Ροβῖ Ῥαμµςα σῶψ» 
ἡν καὶ Κε. αγ. «4. Β. γοῦ. 7. 44... ἵπ Με. τῶν, εἰ κά 'ἳ ᾖ, Κοη., ο) ΜΜ. ετ ρ]εηαιὶε α] Πεσῇ- 

.ΒυπΠῖ; ΠΙΟΧ τῷδε τῷ Λίβυος Ἰν.. 44. }α]αν «4γεζ. ΤΠΑν κε.» 3 «4ῇ. Ρατ. ή. τῷ Δίβυσς αθεςί. 
α5/. 9δ., ΟΙ Ἴναρω. «4γοδ Ἰναρῶ» εἴἶατα {πρετίη5. 

Όεα, Τ. Ἡ; 1809. Τη Ἐπιεπίπα ἄΙ[εῤγ)! ἴοτις τά- 
{ΗτηΙ Ῥοΐσυῖτ Ψ. 478. Τὸ πρᾶγμα μεῖζο ἤ τι᾽ ἔιεσθώι 
πόδε Βροτὸν δικάζει. Όυαο ΡΠΠΙΙΠΙ οσσμ]τανοταῖ ΑΠΙΟ- 
ΧΕΙ γαΙοηίοσε πὸ κακὸν µέξον ἠσυχίης ἐγένετο; ἵπ Ἱ- 
Ῥε]]ο 4ε Ώεα θγτία Ρ. 4όο9, Οσπίοῦαε Πεγοοεζ Ῥ[απι- 
πηεπίζας, 60πῃ οἶααῖς ερία ἁοπιείήεαε οταν τατεπι, αιιαΕ 
Πατ εναν τεου/ατοι» αιῆαιε αάεο Ώεπάα ραϊοτείας 

“Ίενίοτα ρετρερίωπα: τὸ οἵωῆο ἦν µέζω κακὰ ἢ ὥςε ὦνοι- 
φλαίευ. «Ἱδῖα {ο. Ἰ}αε[ευς οοππιοά τη: αὐππονίε Τ2149Υ- 
οἰσεῖς ΥΠΙ. 6. 76. µείζω Ἡ κατὰ δάκρυα πεπονθότας. ἷς Μοδαεί ΕΊΟΥ. Ἐ. Το, Ῥ. ὅτο, εχβαῖ Π]]ιά /αροῤ ας, 
μεῖζον Ἡ πενθεῖν κάμόν. Ό μας υεγδίς εβρ] εΦΙ{ΕΙΗΕ 
τας πηβρπ]τιαἶπα », Αρείσζον’ Ἡ λέξαι λέγῳ Τολμήμωτ' 
“δμγή, ἰχίε βυρρµς, ν. θ414. Εἶια Ἠλήκάθιη αριά 
Φ74ΦΟΗ. νΙΠ; ϱ. 569. Ἑ. ᾿Αρετὴν ἐχρύσης μείζον } λόγῳ ᾿ 
Ὀράσαι' εἲ ν]οῖΠα ΠΗρίσοι εφ ἰάσπῖ ο ή τοσίαιη Ἰγίας- Ἱεμίασαπι ο Οπε[ρμοΠία ραβτα, ΄ Ἡστοδοτοίήί ὥςε να] 
Ὡς, 1 Πρης οζουιτῖε ἵη ἀῑδχο /γιοπίαὴν Β)ηγοῦ, 
τς Ῥ. τὸ. ς, αριᾷ ΒΡίοπ. 11ᾳ. ρ. 884. Ἑ. βΡαή/οή. 1, Ῥ. 48. 1Ψ. ῥ. 495. | ΝΑΙ ΟΚΕΝ. ', ότ. Πένος] Πάθος πιε]τας. Ἐλησάεπι οΗἱρῖπίς νοσςς, ζαυσ]ος Αάῤος οἳ βένθος ») αἲαίε α ΟταπιπαΏςείς {δερᾶ 
Ῥειπμίας, νετετηπι πιεῃ πδι ἀῑφειπούιπας, --- 
φυοά {εβπἶτωχ ἩἨοπιδγσι]πι ἐπὶ ήραος οὐδῷ, «Ραιὸ, 1.γ- θωηδ ο ϱἳ Ἐθρορίάος αλλλυμοτύπε: νἷά, ᾖ. Το]: Ὁ. ς, ῃ ΟΥ. ΓΦουγαι Ρ. 598. ΟΠΕΙΗ: ΓπἹεη οταϊοτόπι Ρ. προ, 5: 94: ΤΟΤΠΊάΠΙ Ατσαπι {οτ]ρε]κ{5 {ιΗρισσεῖς, ἐπὶ Φήρως ὁδῷ' Ρτου(Ι 1ῇασι ἀεβῖκ[ο Ἠαεε αχ Εαηβοςῦ. ἵπ "Οδός. «461213 /ΙΠΕΗ» χάλκέος οὐδὸς 1η οξασμ]ο ἀἰέπαπι οῤῥοο]! νοσαταν Οεά. 1 091. ν. 57. καλκόπους ὁδός᾽ Ὥθαις µίΠ] ὁδὸς νυ]ρατί ἀεσιοτας: ΥΙ4. ν. τςξό. οἳ Φοβο). ᾿Οδὸν αάβτπιρηϊ αλ άας οί Ώ μαι ές. ΝΑΙΟΚΕΝ. 6 5. Ταῦτο ὡς ἀπενειχθέντα] Ῥγοζορίως Ὦ, ναπὰ, 1 . ὃν ος ἐπεὶ ὠπενειχθέντω ὁ Φλρας ἔφνω. εἴ Ῥε]ῃ Ῥετί, , τν ἆ πίστη αςζἰά1ε, ἴος πιοπΙΡιαΠας εὖ δόκέε σφι δα νὰ {6 [σγτα: απο πμ [ρεόταςία τερ]η1η ν]- η, τὰ ο πας ΠΩΠ “Ο᾽απιυγῃ Ῥ]υτές αάξήε[α Ῥτο- κ λνν ςοπαεγεηΠα ραϊοβιαῖς, δὶς ὄριῖς οἰδργ] Ἡ, ΟΕΗΜΠΗ Ῥωκα πια Πης σοἶοτο οἳ {ρεςῖθ ν6- Τίς  ΗΠΗ Ῥτασ[ίαπε 2 ιπόμενο Καμβύσῃ {ετιρεὶ Ἠδτὶ Πευᾶ » 91. Ἰπάίσαμπ, ος ο πύριιρ Ἡδη, το 74. Ἡν δὲ κο) ἠπίσήῤν ν 2 ἸΝο]πῖ αὔρη- πηνία «4γοῦ, ἐπισήθη αν πα, που. πιονεγο» 4ἴδη Ἰπβῖης Πππίας, Ουπετύπε, ή. τν ο μον αψείόν Ρ. ο. 

' ! σ 

ἆ Ἱνάρῳ φὲ 
ἰ Αύδυπι Ίπες ἆμο πού. πιο πλέα «4. «άγεῦ. 1’. 

Ῥοεβίπε ἠήιδήδη εκ ἐπίσαμαί τουπίατὶ: Πδράν]ε ΕΠ. ο)» 
Άδαπης. {85 αείοε, ετβ τοξΏις», α Ῥογίο Ῥτορίετει 
Ἱῃ Τεχ. Ίο. ρετβτίάς.' - Αεαΐρε πες ἐκ Πττετῖς 
ΟΙ. δγε[οδέὴ: «. διερῥαν. ἐ ζο/εδ]οπε 272/20/.. φιιο- 
211 Τδεμαία {11 «4Ποήα/σο ση ]εμαῖός ϱ)/6 περα). σὲ 

αὖ ἐπίδωμαι }έρείζμὲ ἠπισήθην. φ04 {21η ὁ ἐση η μὲ 
ποῦ ἄπισέῤμαι τετ [αν θα ομδίο οἱ ουδ. 
ὥπερε εο αγ Ῥ]αίο ἵῃ Οομυίυ. Ρ. 391. ΑΛ. ἐπισηθεὶς 
Εῤπεαγ. Ρ. 957. Ὁ. ἐπισηθῇ τῃ. Γερρ. Ῥ. 589. Β. ἠπιςήύθη 
2/6. ΠαξτεπΙΣ ΥΣ αππὶσἰκβΠη5. Έρο νετο πισ]]επι ἠπ/σήθη 
αὐἵ έπιςήθη μὴ πολυπρηγ μονῶρ ΕΧΊπΟΤΕ {η ρτα1.77.βΙΠΙΦΤΟ,, 

ὃτ. Ἐν δὲ δ).καὶ τῷδε τῷ Λίβυος ὅτο,] Ἐενοσαν] {ο- 
Ίεπιπεπ {οπππυ]απι ἐν δὲ δὴ» ἀπεπιαάβιοάμπα Ἡ., 49.: 
Ίππῃ Ίπατο» Πηρεηάρις {ΕπεάΙ6. ἨΟῃ περανί εκ. Ραϊτία 
ΠΟΙΠΕΠ» 4Μο «. 1ο, Υπο 7. εἲ Ἡι Τ2ιογάἰάΐς τε.τοςἙ. 
Ἱπῃρπίτασ, υδὈ1 Λίβυς», βασιλεὺς Λιβύων τῶν πρὸς ᾽Αίύ- 
πτῳ. Ίπ (είπε Ἐκχεετρί, Ῥ..ό44: Ἰνάρου Λυδίου ὠνδρὸς 
Ώυπο εκ Ῥτανα, αἲ ἀπάιπα ϱΡ ερτερ]ίς υἱτῖς σοττθόχὰ», 
4{οήρεια Ἱερί, ϱε]εῦ, Ώωχεγμε εβεῖεμπι Ποῃ Πα βιιίς 
Ψεταπι Γ1ση. Ἔ. τ. Ῥ: 4.ο. . {ετνανῖϊ εΏαπι. Ἰωήωπα 
Ίζαηπε τῷ Λίβυος Ἰνάρῳ παδὶ. .Ωμοά αιτοπι Ῥετ/ατυπα 
ἵῃ ΠΟΤΟ Γή ἁοσετηγ, τοε]]απΕί πι τερυ]οτήπι ρε» 
5 Ῥπηςραίπῃ πο αμίειτα, εἶμς οοπΙΓΑΠΙΗΠΙ 18ο8Ώ» 
ογες Ῥείαε, νέᾳ5 σεπᾶδυς ρατσεπίθς, πµπααπ 16: 
βίαε Γωπ]ίας, οὐίετναταπε αρμά. «ραιῤία 1. τν. ρ. 
ο4. Γά. 7 Ἔπεί. αίεὴ ο ο 

3. Τῷ ᾽Αμυῤταίον Παυσίρε} Ώς ΑΑΙΥΤΏΘοΟ Ἡ, 145. 
Οοπβοίηπτ Ἠς οκ νοιδὶς νε εταθίᾶ, Ῥτασίας ο. 
ἵετος Απιρ]: Βσιῤετίως Ὀϊ5ῃ Ηετοά, 6. 1» Πετοσο” 
τηλ ν]ταπ] Ιω τεπροτα Ώλτή Νο» Ῥετατήπ οσα 2 
Ῥτοτοβα»ίε: ἀε(οϊν]ςίο επίπι Απιγιιπευπι 2πἱς ΙΙ) β. 
οὐπάο, τερηµπιαµ6 τοπα]ς{ε {εχ με ος ο 
4ε, 6Ἡτοπορταρῇι ϱ, σος. 24. Σεπεί. ο εν "πμπε ορίαἰοπής ἀήοσα ποῃ τοίζατις Πε» ΕΙαΧ οει., Ἐκ Τῥη- 
οάίάε τ., ττο, «Ὠίσάονο χπν 71- εἳ Οεβαε Ἐχοξτρες Π- 

ἥστα», οἶτοα Οἶψπιρ, κας. ποσα εἳ ΑπιμΙΤΡΕΙΤΩ: η : ἵπσυπα, νἰάετατ: οθτίε Ι{γῖ]ςαι]α: ετίατηπῃ οχοιιςῇ5{ε 118 τὸ : 
κ Ιοροππείαεο Σμΐδίε Ρείρτεπ]. 1ι- ἀείοάίοπεπι Ῥε]]ο Ῥε]ορο : «ΟΤΕΠ] 

Έατας {ουτας{α {5, οὖσα ἵη Ραϊμάίους ΑΕβυγρή Ἰλήσης Λ-. 
πηντίπους πἆ ἀθάίείοπεπα αάἱβί ἀἰθιαι](ευ ρορίος, {η 1ὁ 
ψ "αήτς ὀνπεεέ Ταπιθη αιιόξοτίτας να]άτας. ησαια Ῥε[απα 52 : ΟΥ; 5 

βι]οτυπι ἀεάεται. Ῥταῖ πείς α ρατῆῖδις ἐ. Ώούωεῖ” 

/ 



| 4 Ὦ Τ  Ολάδε Απις Ἰκοϊσων, Ὀωηδγ[ες νίοῖαε ὔθάσὶ ο δοῦ Π 0 Κ ο Ὀ ο Τ 1 ορ]πίοπε Ρετίοα ο ΛΕρορης, Ἆπι ἁπιαβς οαάαναι ἠιςθε, 
- Ὀ ; 3 » Αλλο λκνος η οι: η σΊ19 ή Νο ἁνιολη ο” τηε, Πέρσας κακὰ πλέω ἐργάσωτο" νῦν δὲ μη μανωμενος «αμ ων πἱ1 δι η αν ᾿ ανν ολ. σ- , - ; κακὰ ὁ Ψαμμήπτος, ἔλαβε τὸν μισό" απι. ὝἌυης ἁπηπηοπ]σας πῃα]ε εοβίίαης» η. ὶᾳ γὰο- Αἰγυητίους ὕλω, ἐπί τε δὲ ἐπαίφορ ἀθι βεοερῖε; πα αὰ ἀε[οθίοπεπι ΛΕΡ: 
μα το Ἡ ο λιλάνς οὗ πιώ. απί- Ῥὰοθ Ἱπάμεετε ἀερτεμεπ[ας εσι; ἃς ἀεϊπάς 3 ερ στο Ἐαμβυσιῳ, ο τν ο ασ α. Ὁαππργ[ε εοηνῖξεας, εροτο «ΤΙΠΟΤΕ ο. 

θανε «ο λος ὦ δὴ οὔτον ΤελεύΤΗσΕ.᾽ ἘαμιθοῃαΗῃι εχριτανίε Άιαπε βαπς 1π πιοάμ(η 1δίς αν βυσης δὲ εκ, Μέμφιο απίκετο εο Σαὴν ο” βη- ἀεοεσῃτ. «απυγίες αὐτεπι ο Μεπιρηῖ 1η ΕΣ Ἀόμωος ποίήσαι τὰ 3 δὴ καὶ Εποίησε". ἐπεί τε β Ῥαπα Φαῖπ ας, ΠΙΠΠΟ {αε]επάϊ 8. νο. ἐσηλθε ἐς τὰ του  Αμάσίο οἰκία; αὐτίκα ἐχέλευε Ἐίθηϊπι Απιπ]αταπε Ίπ Φάθς Απηαβς Ιπρτεδίμ ἔσηλυε ε τὰ του Άμας ο σάς τν - μι πώ ΑπιαΠς ἕ ξοςἃ . ἐν τῆς ταφης τὸν ̓ Αμάσιοό γέχυν ἐκφέρεν ἔξω, ὦ εδὶ, {ἴαῖπι βαν Εαν πια ο μας χο; κσ-γουν ἐκέ-οκα τοπίο εβετῖ: ἀείπὰς ρτο]αϊαπι νετβεηθῖδ δε Ὁ παυτά οἱ ἐπιτελέα ἐγθετο» µασΊγου εκεοδ. ο επ] ο ΛΙ ρα. ὄ ο πο ίνν ἁποηλλνς πω) ο ῶ σσὰϊ ας Ρῖ]ὸ5 ανε]ῃ, εἰ ΓΠπ]]ς Ρύηρ], ΟΠΗ παν ο ας σ, ο να αν ἀθπίαιε σοπεηπιε]α Ιπβεβατ, Οπσά. Εεοἰεῖ | τε» καὶ τάλλα πάώτα λυμαύεσ ας ἐπ Τε ος τες ροδίᾳυαπι ἀεβατῖσαιὶ εταπὲ, παπι οαβανά καὶ ταυτα δν ορ ( 0 ει δὴ "ρ052 πτροῖε οοπάΙτηπι τεβίεραι, πες αισφαπὶ ἄἱ | ἅτε τεταριχευµένοό, αντέιχέ τε καὶ οὐδὸν Φιεχέετο) Ἐππάσρατας, Ἱπθβε οτοπιατί : Παιάφαβα α 5 ς : .ν ὕ . ρ ων αν, ιν ν ἐκέλευσέ µη ὁ Καμβύσης χατακαυσαι, οτελλόμε- {απέϊα ΙΠβεΏδ2 απῖα Ῥετ[α ἁἆθιπι 1ΡΠεΙα εὖς | 

τη 

νὸρ δὐχ ὅσια, Πέρσαι γὰρ εὺν νομίζασι εἶναι ἆ ποί αἴριταπτιτ, Οαἱπ αριά Πεμα ος. εμίαιη πα. ο μ  οες - 
ο οο ελ κέμια! ος ο, αρ : δ [5 ας αἰαᾖς θαδ᾽ Άλίρεσε σαάανεἵ Ἀοπήνβὶ 
ιο την ο, ὃς δίκαιον ἔνοι Ὁ λεγοωτεό νεμεν αριά ΑΕργρήος αἴξειη, οπία΄ Ρετ[Ια[ΗΠΙ 1 εκρὸν ἀνθρώπου" Ἀιγυπτίοισι δὲ νεόρµσαι τὸ πυρδ Ῥεπῖ Ίρηεπι αΠΙΠΙΑΤΑΠΙ Ῥε]ααπα είς, εἲ οἵ ο 

θηρίο εἶγαι ἔμψυχο"' πάντα Φε αὐτὸ κατεσθαη  τά- 4μ παηοῄείτατ ἀενοτατε, οἳ ΡοδιμαΠι ἄξ 
περ 4 λάβΡ πλησθε δὲ αὐτὸ τῆς βορῖς, συναπο. ΥοΙ4Πᾷο [πετ εχρἰετα, Όπα εἶτη ρίατε οσ 
θήισκει τῷ κατεοθιομένῳ, οὕχὼν ἱ )ηρίοισι νόµο Κοῦ- ΝΟΤΑΙα ΕπΙΟΗ. ΊΝοῃ ορ[ο νεο αρματο ᾿δαμῶς σφί ἐσι τὸν νέχυν διδόαι" καὶ δὰ ταῦτα, Ταρι- νο ΤΝΤΕΠΗΚΗ ν ν πι. ο όν τ να 

ὉἈδύρωσιν ἴναι μὴ κήµθον ὑπὸ εὐλέαν καταβρωθῇ. 1 τα ο νο μη πα νοκ ο μμ ο 
το ο οἷσι γομιζόµεια ογετέλλετο ποιον ὁ Καμ- ρειε Όλπυγίος. Θπαπαμαπα, τς ἐροὶ ΑΦΠΣ Εύσης. ὦ5 µθτοι Αιγυπτιοι λέγουσι, εκ Άμασις Ἡν ΑΕΡΥΡΗΙ, ποῦ Απιαβς ΕΕ, οι ἱ5ῖα ῥ 
ο ταυτώ παθών, ἀλλὰ ἄλλος Ἡ τῶν τις Αίγυ- εσι, {εὰ αἴπς ααἰάαπ ΑΕργρΏς εαὰ πι ἁτίων, ἔχων τὴν αὐτὸν ἠλριί ᾽Αμάσι. ὦ λυμαυόµε- «Απο ἄιαῖς; «απέπ Ῥερ Απιαβα 3 
Ίο! Περσαι, ἐδόκεο Ἀ "Άμαση λυµαίεσθαι λέγουσια β1ΛΠϊ68. νεκανατιητ. ἸΜοπιοχαπε ομίαι» Αἴ Χ εν Ν ο. ᾳ « , . ] « . τε . υ εν πιόμωες μιαν ος νμήν ον μή. ες νο αιώνος Ἡ] ἑωύτὸν ο ἀποθωόντα μέλλοντα γίνεθαι, οὕτω δὲ | πρ αν ἱ ο ο ον ο κ ρονώς νου μα ρἩ τος 5 

Ἱ εκ ας πω ας δε ρε ὧν αι» - 
κ ος 

ασ πες 
28 

κ. αν 
μή 

-ᾱ νου εςὲ ἵη «4νεῦ. εἰ Ὀτενί ροεί ο. ὁὃ ταῦτα ο) ἔπιπ. 4γεῦ. }1π41., αἳ ηἨῑς πιοβῖα νοκ οτωήκε 38’ Ώτα τὸν νέκυν ΏοΠ ποτυπί Ῥαε/. «40{., εἴτεξα, Ἠ]ρο µρσιν. τὸν νέκων. ο Γεντοῦν τε κο) Όμε/ {δ., τὸ ὰν ο-α0εει; 1 «άγεδι πεντροῦν. οἴῖαπι ΙΠ. 1ου. 2. ΟΥ. Χχχνιι. Ῥ. 467. Α.. πι] 4ΊΠ6Η, | πῶς «404. τὸ ποὮ Ἠαροπί, 4. Β/: {λ., οπο]ἰίσαπι Ἡ Ζμα, ν.μ Ριαετετευμπῖ αἱ. ία λρή ε 4. 4γοῦ. Βάις. εί. 7 λέγουσι -4ἱά, Ίου. οἳ Φ)οὐσεμς 8ΟΤΙΗ, ΟΧΧΊΙ. Ρ. ας μας ς ν : 61 Ψετε φὸ απ 19 αἴπον ἀεῆι,  ὂ Τα ἄν περ 00. «τοῦ, 211], ΤμΠΙ πλησήόντῳ -----. αὐτὸν 102. πηαῖσιιὸ ἶ Θηρίῳ σης; ον) μαι η. «τοῤ. αγ, δ. νίοθαεμς, ἵαπ εί, οὐδομῶς Φησίν ἐσι» «4. οὐδομῶς Φισω. | Οὕτω δ) {γοῦ. 7, υά Ρο ποπημί]α., οΗ1 δὴ) πο Ἠαδεπι, πι {γοῦ, 7, να]ρο. τὶς ἔ Αρ ή τῶν, Τηπῃ ἔχων τε τήν... ΜΗ. 4, Ρα, Αμ «ἀἰμ». }, τοῦ, Λεπη., γοπου, οοΏ{ἱ]]6.. -. Μέλλοι ὠποθωνόντα γ/γνέσθαι }. γεδι ποτ πια]ς, ; ΄ τν 

ν 

ο οἡι Ὡς δὲ τατο οἳ ἐπιτελέρ ἐγένετο] Ίτα Ῥέαοβα: αἩ- σου. Ψοτυπη ἵῃ Ίκῆς; οὔκων θηρίοισι νόμος οὐδαμῶθ,οτ. σος δυο αασαώς ος εριμο όσον ἐφητολέα' οἵ πᾷ δι τὸν νέων δδόνρι Ῥτο τὸν ν, {Ηρίσος οἶἵι [αΐκίε ση 
ἠφεσπλίτο τεροηεωαν. -θ]ο οὔμγοβορα, Ὀωμλν. ρα, ἀο, «νο ἀνθβόπου νάκωνν δρηημίε οαάροοτ: ο 466. Ἠΐπο Οχαομοπι ΦΗληχίε: 4άσᾷ ΑπΙΑΠΗ αιίσπι Βυροηίίά γμωῖὸ Γης απ μα ο 
ἄλλον ἄντ αὐτοῦ ὑπολαβεῖν οὐατίο ορίεητατ, 1ᾷ πιαη]έα- η), τ γεκρὸν ἀνθρώπου, οἳ Ἡ» 6- ὖ, τας )  ΠΙαΠΙΙΕ- σημ ]οῤγε οᾳάαυεν ἅϊ ὃ λος υμὰ οἰαιιάϊεαῃθ» ὑποβαλεῖν ἀοθακβπηις Ῥεγοίεις τοᾶς οκ μ ςσσεγ ἱ ο εαρον γυναικὸς» νο Όρη ο. κο θες ΤΕ παδίου νθων, τν ο, απ, Πιερίων αἩοί Ἰρόμίην απ” -4επι ΤΑΓΙΟΠΟΠΙ ποη {εοεᾷ σης αδ Ἠ[α, ἁμομι αἲᾗ 0ο”. -ᾱ Ἠέρσοι νὰρ θεὸν Φομίζουσι εἶναι τὸ πῦρ ] Ἴο0ημει ονε τοσερετΙΏῖ: λογῇ οᾳάκυε άω ης Ο2»3Αῇ. Πκάσιη Ῥαηο Νοεδῖς Τ. πω. δᾳ- Ἡ.λως πωρὰ θῑχὶ Όσεν. αθλα, ὠνλρὸς νοιρὸν, δρ Ἠ, νε Πτα Ἠμίζεται τὸ πΌρ, "ΔΙ Ῥ]ατα δγίηὸµι Έερη. Ἕμτορος γορὸν, «λῤρηόριν κν, Ρ. 688, Ὦ. να, δή’ Ῥοσ[. Ἡ» τη. οἱ να. Τομ/]]με Ὠ]κίενε, Ἠίος. ἀς Ίρπα "ομὴς Οοἵρῖας Ρ. ροή. ο. Εαβηύ. αἆ Τ]ντ. Ῥ.68.. 49. 6: ο. Ρ. 48. μας Ῥεγβς 1ΡΠΕΠΙ ἄἀαιπι επι οΡισ- ́  Ίῃ Σεγο {ο ΠπαΡΙ9 επί ᾶπαι αάβττηλΌυηε ὠνήρώπουνόων ἁπηε, πήπαϊ Πτίαα πηρεπάα ποπ {ωπε :Ἱερὸν Η]ς πῦρ ιοη]η/ νι, 19. νεκρὸς οὗτος Ἰχθύος», οὗτος ὃὲ νεκρὸς ὧν απ ο {6347 ΤΠΟΤΙΗΟ τερε αε Τ11ηΠ1Ο ἵπ δρ δι ο ο δεν σ μον ΨΑΙΟΚΕΝ, ἐστι Πμζ]οσησιο οκ Πηρποῦοηι αριιό Ἀἰοόνγωρ χνα, ο ὃ, ὀθῥωμὸν σφ) ἔτι] Μίος οὐδαμῶς Φφησῖν ἐπ ἀ. 114. αιοᾷ «εἴστα Ππρίείατεπι οτ 16] οπίς οοπίοητηπι ]εδή οκ Ίος Οἱ, πμ: Πἰμή] ομήπῃ ἶμ 01056. Πε Ρτοζεξο πον Ροτμίε, { {ρηῖς Ὄεις ερίει, Ία- Ἱπαρήμς, Σφίσιν νο[ηῖε, αἴοσβμα εί. { ρτπεοξᾶξα- εχ]ῖ Ίος 12. Εδάε, πππ]τα ρτο Ῥοτῆα ἁἱερυίαῃς. 49 Ἡς ΠΙΏπ]ῃ  αηια "ο Ρὸς οῃ. “ ο. πῤμας νηφκ ινα ς πιονεατήτ, ἀῑσιε, Αβονος ο μιαή οἳἱρ. Έοπ. (”, τ. οξ 6-» 4ΡτερεΙς Ἕαπιοῃ Πίο βθηΒδ σλτοπι σπορ ἔωήυχον σολ σος ποσο νο ο ο ο ο ο ανν εἰνίεπι Πδί8., ο ο ας μμμμιαν ο με, 1βῃ]δ οἳ ϱ πας. ατΏηπι Ἱμνοῃίος, 4. Οἱ ΟΜους, ΒΙο[οίη, Ί. τρ. τοις ίαμεε βροπίκβπηο, Αἱ ορ, τος Ἡν Γάτηπιαμο Ασιπη ο Αἰωάρηνν, 1 Ὃ πα λα : ον ο... εἳ τὸ, Ίμηρς, Λσμάνί ΔΙεχίριςν Ῥός πηπς ποἩ βρίτας. Ἀεζεο 1, Ογοµουλης Ίη [θημση: ες Ῥ]μ, ΒΥΠΠρος. ὣό πα δαας ο ν . αλιών τοῦ δΙ ον εἶναι λέγοντες 6εχ {4οά. αἀπηῄε: Ῥροβιι: 109. Οὐκ Αλλα. φ. ο νν, τα νι πιο Ώς {πια ἕ 1ά Ἱρείμη α]ίΣ πεθμθ ποσθε Ἠ]απι «οσεως, µη. μα άνω Ανν ο παβόν | μρογαρ απὲ 1 ἤρεῦμη αἰἠ πεβιό ποι Αάάῑπερχλείές αν ὄδμας δι Ες κ. μἰάτεη ΑΕσγραοτυπι Τη Ἱας τασόΠάα ϱ0Ν. γοβρε] ΙΠΠΠΗΤΑΠΡ, τας Ιώ να μι αεί 1Ο] «ΙτΙΟΙΠΟΙΠ 1ητε ππετῖτο τίάσε, Φἰπορεώ ΟὈ]ορεμὴ ΑΑπΙΤΑΤΟΥ, Ώ[ος. Οὐρ, 04. ΟΥ. α7. Ῥ, 40 | : οἱ ς Ὁ: 467. ΔΑ. ἒτ ρτασίόε σξίετα, ο) Αγγῤωτιἡ ῥν - ἷεν θολά ρ. ον ναι] Ὁμί τεαμήήως αεήσυ]ις Ὑο] α΄ κ βύρης εἴτε ἄλλος τις ἂν ὁ ταῦτα πωῤὀν,, οἷτε ὐῑ ο) ο. Ρ. στ4, ο ΙΠΤΘΙ{εΠΙ 1 τὸ πΌρ θηρίο "Άμασις ὄν, τύπος ἦν ἄνριμος, ἄσαρκοο ὄω ο ως ανν αφυκον πε αυ] αρίς; Πέρσαι γὰρ θεὸν νοµίζουσι ποςυε Πα] ρβπιαπι Έδρις Ειοῖπης 1η ἠδχο ἨΠβοιβ ἡνώ. τὸ πυρ Ἄἴφις αἰἰδί ραςβπι ατΏσιήο ΤαΡεζαπ Τη» τµπι ἀαροτάίτο πα παγέγαῖ. ουγµε, ἀιρά Παμες ἐξ Πσηίεῖ οζβείοΠίς. Ῥαμ]ο νοκ οτι : δα ᾿ Ἴσόογμς ». αμοᾶ 148 αὈοπουήρ φηςὶν., Ἅμ]ο Ῥοςε το]σταή πεαε Ιπνεᾶαιη ΕΕΙοΡ. ἂε Υτι, εἲ Ὑλάῖς Ῥ. 556, - τς ΜΑΙΟΚΡΑΗ . ν σι. Ρτ0 σῷ);, γεὶ σφὺν ὃν Ὡῖ θ8ί αριιὰ αήρ- οφ” 3” κ ς - μμ ας . ο, 

σας Ἰ.ο]σ. αἠνορανίτ, Ππής Πτιᾶυσαε ΡΙάΙΑ ντ, τα, 

κα 



ο ας ως --- 

πμ νἾω. 

τσ πο πα μμ. νι σον ωμεωημω ν  α  Ὕαπ ---- 

δεις 

Τάρ]ες δο]]ααι πιοδϊταιας Ὁαπιθγ[ος, 9οἱἱς πεπβ, Ρλαπίαία [ ΤἹ Α Ί "χα Ὢ Τί ὢᾷ' 
Ἀγετ[ο {π Ἰσάειατς εδίοήίο, Τα γορίώ Ἱεραιῖ, Τ Π Λ 1. 1 Ά, ο δν. Ξ Β Π 308 

Αν Αν ς ΄ , 3 ῳ ν) γ΄ 2 ῃ. ο - ολα ο τεί νεπτῦτῳ ππεελάυπι Ῥηϊαδ[ε, αξ Ἠπης Ἡο: ἀκθόμεος τὰ ἐπιφερόμεια, τὸν 3 μὲν ἄνθρωπω τῶτο 
τηΙΠεπ, αἱ Βαρε]]ατας 6ταΕ., Πιογίπατη αἆ {ο- 
Τε6 {ερε]τει 1ῆτας «οπάἰτοτῇ {Ηἱ, {8 απεπιο, 
11 «οπάΙτοτ] πιαχίπηό ΙΠείπο τασεδί[α οοἱ]οσ- 
τί Π]ο παπάατει, ΜΙΗΙ ταπιεΠ΄ Ρρεπῖτας Πο 
γιάεπίυτ ησς Απιας Γαδία πιαπάατα ἃξ {1ά 
Γερυ]τατα ο ἶδίο Ποπηπα, {εά ναπε αὐ ΔΕ- 

᾽αΓΡΥγρίΙ αἀοτπαῖα. 5ΕΟΥΝΝΟΥΝ Ἠᾶς Ομπι- 

Τὸν µαςγωθετα, ἀποθανότα ἔθαψε Ὁ ἐπὶ τῇῆσι ό- 
Ορήσι οτὸς τῆς ἑωῦτῦ «)ήχης, ἑωῦτὸν δὲ ολετείλατο τῷ 
παιδὶ ο» μυχῷ τῆς 9ήκης ὡς µάλισα «εῖναι, αἱ μὶέν 
νυν ἐχ. τὰ ̓ Αμάσιος οντολαὶ αὗται, αἱ 5 ἐς τὴν ταφήν 
τε καὶ τὸν ἄνθρωπω ἔχεσαι, ἕ µοι δυχέεσι ἀρχὸν γε: 
γέσθοιν ἃ ἀλλ᾽ ἄλλως σι αὐτὰ Αἰγύπ]ιι. σεμνοῦν 

Ῥγ/{ες εοΏ(Ώταῖε εἱρίες Ίπονεσε Ῥεί]απι» αά-οσΜειτὰ δὲ ταῦτα ὁ Καμβύσης ἐβελιώσατο τριφασίαδ 
γει[ας (ατιμαρ]πιεη[ες, αἀνετ[ας Απιπιοπίος, 

.πάνετίας ΑΕιῃΙορες πιαστοβίος, {4 ἔτι, ἰοή- 
"β00ς, αἱ ΑΕίσαπι αἲ αι ῑταἰε πιατε ἵπςο- 

Ίσηὲ: ει αἀάνεί[ις αιῖάεπι Οατιμασηϊεπ{ες, 
ηαυ]σας «ορία»; αὐνετ[ις αὐετη Απηπιοπίος, 

σρατήΐας, ἐπί τε Καρχηδοίσε» χαὶ ἐπί ̓Αμμωήίθε, 
καὶ ἐπὶ τοὺς µακροβίες Αἰθίοπας, οἰκήμέης δὲ Δι» 
βύης ἐπὶ τῇ γοτίη Φαλάσσγ λευομένῳ δέ οἱ ἔδοξε, 
ἐπὶ μὲν Καρχ/δυίεε τὸν ναυτικὸΥ σ ρα ΤΟΥ ἀ ποσέλλει' 
3 κ ἅ πλ, 2 / ο» Ὃν / κο ο αβάνΑ, λ ε Ῥεάϊταια εκσετρῖος; αἀνοτ[α νετο ΑΕ-ΦΟέπΙ δὲ Αμμωήες, τὰ πεζᾷ ἀποκρίνατα' ἐπὶ δε της 

τῃ]ορε6, Ῥτίπιο ΘΧΡΙοίαϊοτες πηττετε, Γρε- 
ἑταταπα ἀῑς ππεπίαπη, αυ σεἰερταρατατ, Φο- 
16, πυηοπῖ τενετα εσίει: Ππιαίηιε τον ΛΕ- 
ἴβ]ορίσας ΙΠ[ρεξέατος» Ιπιοεῖπι ῥετ {ρεσῖεπι 

1δᾷοπα Ἰατήτος Ἱ]]οτιπῃ τερῖ, 8ος πἴεΙη ΠΊεῃ- 
{α ἴα]ίφ εδ[α πιεπιοτατατ: ασε ἵπ {αρητρίο Ρτα- 
τση  οπιπίππι αυαάταρεάυτα αδία Τεβετίηπι 
ζατπε; αΠαπι Ρε ποξξεπι Ππρυ]1 οἰνίαπα πια- 
ΣΙτατις ρτοβεταπῖ Ῥοηετε; αἆ εαππαιε, υδῖ 
Ἠ]αχ]ε, οΙῇδει ερι]αταπῃ Πσεῖ αεσεἀετε. Ἠας 
ηἴεπῃ 1ρδα α ἵοιτα τεᾷάϊ αφῃάμε Ιπάίρεπα 
αἶπηι.  Βτ πιεπία αὐ]άεπι, αμ Φο]ίς νοσα- 

{9ἵητ, ἴα]ίς εδ[α Εετιτ. ΟαΠΠΡΥ{Ες αὔτεπι αρ 
Παιαῖτ εχρ]οταϊοζεΒ π]έτετε, εοπῖίηιο αρ τ- 
Ρε ἘΙερμαπίπα ατεεθῇτ εκ ΙοΠιμγορμαρῖς 
σΏατος ΑΤΜΙοΡΙςΕ Ἡπριας. Ιπίετεα ἁἀάπι 

Αἰθίοπας, κατόπΊας 5 πρῶτω, ὀψομθεε τε τη ο) 
τέτοισι τοῖσι Αἰθίούι λεγομένην εἶναι ἡλίε τράπεζαν» 
εἰ ἔσι ἀληθέως, χαὶ πρὸς ταύτη τὰ ἄλλα χατοψο- 
µένες' δῶρα δὲ τῷ λόγῳ Φέρωτας τῷ βασιλᾶ αὐτέω. 

35 Ἡ δὲ τράπεζα τὸ ἡλία τοήθε τις λέγεται εἶναι’ λει« 
μώ ἔσιοῦ τῷ προαφείῳ ,ἐπίπλεος χρεῶν εφθῶν πάντων 
τῶν τετραπόδων" ἔ ἐς τὸν τὰέ μὲν νύκτας ἐπιτηδεύοι- 
Ταφ Τμέγαι Τὰ, χρέα «τοὺς ο) τέλεῖ ἑκάφες ἐύντας τῶν 
αφῶρ τὰς δὲ ἡμέρας Φαίηυσθαι προσιόντα τὸν βελό- 

Οµεω᾽ Φάναι δὲ τοὺς ἐπιχωρίής ταῦτα τὸν γην αὐτὴν 
ἀναδιδύναι ἑκάφοτε, ἡ μὲν δ τράπεζα τῷ ἡλία κα- 
λεομένη», λέγεται εἶναι τοίδε. 6 Καμβύση δὲ ὡς ἕ- [ | 

3 3, 

Ν : 2 ἁ , ἃ Μιωςς οξε πέµπεν τοὺς κατασκόπες, αὐτίχα µετεπέμπε- 
πο ἐξ Ἐλεφαντίνης πόλιος, τῶ Ἰχθυοφάγων ἀνθρῶν. ε , κος νὰ ἔ Ν 5 ν ο κο οσ ο”. ο ωρα ης 

εἴος 4Τζεσβταπη ευπε, πανα]ες ορίας. (1-4 5Τοῦς ἐπισαμένης τὸν Αἰθοπίδα γλὠσσαν' ὃ ο, ᾧ δὲ 
τμαρῖπεια νετ[ᾳς πανίρατε 1ηρεῖ, νεταπῃ πως 
εχεαπττος [ε Ῥμωπίοες περανετΏπῖε», εδία 
επίπῃ πιαρηῖς {Φάετίρις {5 ἀεγ]ηξζος; ηέ- 
αὐε [αάχατον {απέΐε, { αἀνει[ας Ιρετος Πιος 
τη]Πίατεητ,  Ῥπωπίείρις αζείη 1ο τοσυ/απ!]- 

τετεό µετῆσαν, ον τέτῳ ἐκέλευε ἐπὶ τὴν Καρχήδό- 
γα λέει τὸν ναυτικὸν φρατόγ, Φοίήκες δὲ εκ ἔφασαν 
ποήσευ ταυτα" ὀρχίοισί τε γὰρ µεγάλοισι ἐγδεδέσθαι, 
καὶ εκ, ἂν “οοέεν ἰ ὅσια ἐπὶ τοὺς παῖδας τοὺς ἑωὺ. ρω / / τα, / ς ὴ 

Ρης; ΄ σεῖετ αἆ ριρπαπάππι πιά Ιἀοηεῖ ο βσφ ἀτεύομεοι. Φονίκω δε ὁ βελομέων, οἱ λοιποὶ 
ταΠῖ. Ίτα (ατιμαβΙπιεπίες {ετνίταίεπι Ῥετ[α- 

ο Σπα εγα{[ετητ: οἀοπίαπι (ϐαπιογίες Παπά 
Έαυυπι ἀπεεραῖ νίπι αΏειτε Ῥηωη]σῖδας, αὶ 
{8 1ρδος Ῥετῇς ἀεάϊάεταπτ, 6ἳ εκ απῖδις παι-- 
τσι οπηπῖς ρεπάεραι εχατείεις. 96 ει ΟΥ: 

6χ αξιόμαχοι ἐγίνοτο, Καρχηδόιοι μέν νν) ἑτω δΗλο- / ὃ / . , , / Ἆ / » συ} οιεφυγο» προς Περσέων. Καμβύσης γαθ Εν εν 5 / ν κ, : ἐδικαίε προσφέρεν Φοίηξι, ὅτι σφέας Τε αὐτοὺς Κ΄ἐδέ- 
/ ο» 3 ὃν ᾿ 4“ -. Φώχεσαν Πέρσησι, καὶ π.ᾶς ἐκ. Φομίκων ἤρτητο ὁ ναύ- 

νι / αν λ ϊ / ἵι εκ. υφ - ρα νο ρτ, Τιχὸς «ρατος" δύντες δὲ καὶ Κύπριοί σφεας αὐτοὶ ΡΤΗ» αΙ {ε[ε 1ρ5ῖ ἀεάιάξταπι Ῥοατῇς., αάνόσ-νν ο ας ο , εν ὃς 
βοἵμς ΑΕργριιπη 1ῃ πη]Ιῖα εταπῖ, ΄Ῥουτο Οαπῃ- 

Ὀγίες. Ῥοσίεααιαπι εκ Ἐ]ερησητίπα αάνεῃθ- 
ταΏῖ ΠεΠμγορμαρί, εος αἆ ΛΕΙΠΙορες τοῖΠε, 

ον ος 118: 

--α Ὀσβάστατας 1ῃ 4γεδ. . ᾗἱ Μ. Ρα άιλ. 
γοῦ. 7 Ρα, νετηπι ρίανε, Ψἱάε π., 17ο. 

᾿Πέρσησι» ἐσρατεύοντο ἐπ᾽ Αἴγυπ]ω, "Ἐπεί τε δὲ τῷ 
ς Καμβύση κ τηε Ελεφαωτίης ἀππίκοτο οἱ Ἰχθυόφά-. 

η) ' { ο  Ἀ. 9 : Ὁ ο τοι ς «οι ὄπεμπε αὐτοὺς ἐς τοὺς Αἰθίοπας, 1 οτελάμε- 
γο» 

ῥημάο, αἲῃ ἐν σῆοι, υ 4. ο 4. Ά.1 ἃά Ἠοῦ Αὐτὸς σῦδ. Ἀλτη ἕ μὶς 49. 7, αλ εἰς, οοπδία ΤαοτΘΗ,- Έηπα παπι οαἳ ἀθεςῖ «γοῦ., εἴ τὴν Μαφὴν ΜΗ. Ρα. 4... 4116Π1 ατῃῖς ἳ ᾱ ο Μο αμ σή 7’, Ρα. ης νοσαδι]ηπι σσἴςῖ Ποι βἀρποίουπι; 
ὃν }. “4γοῦ. ρτανδ, οὐ] (πι χρέατά: ϱ Ἰζαμβύσης Ίνοῦ. Σ., οείατὶ ἴεᾳ, πππρο 1ί οπήπήπε 2 τωσν 4. ὁ δα 4 Ἰ ἀ Ἐντειλ. τε τὸ «4γοῦ. 7, α1] επο]ίσβΊῃ ΠΟΠ ος. : 

ος, Ἐπίπλεος --πάνζων τῶν τετραπόδων] δὶο 4δα 
Ἔλ, 19. Ὃο [ήεη[α Ώας ιδο)ὸς Ρ/η/. νι. 96. εί 

πιοάςθςίς 
Ἔ. π. Ρ. 985. Ἠήπο «οἸογοπι ἀρᾶ]ς[ο, 49. Εν ᾧ δὲ χούτους µετῆσα 
Ζ΄. Ἠετοβοῖεο 1ΠΟΥ6. (ᾖΐσων οἵἳ, τησ Ίοπίεε {σπρα :) (οπροπά μπι ετήϊσαν ΝΟΤΊΘΠ Ώυε; μη αἆ ἠφίος αγορς/επος ρόλοι 
35. απεπι αἆἁμοί Ἱηδ[ετας Αρία μα 

ἐλθεῖν ἐ 
3 τι Ἠϊης Ίπα νὶς βρηϊβοπηά! Ίασβε | μι : 5 Άρη Ποαπᾶϊ Ἠαοῆτ Ίπ 

ή ς τν σε κλ 
ὑπ' ὠγγέλων. σορή, 

δη τν ; εις πμ]το άν ἵη ἆοξία Ῥτεβιβο: 
Ω ΑΗ 1 αἴηαε Ιπιβγργειβτ]οπί Ῥιαεβσα., Πίο 45. Ἐν ᾧ δὲ τούτου : ο  ν, .ἆ . ' , ν κ οταν νυν ΟΠΗ μνημονιὸν ἁμάρτήμω Ίπ θα πιοΠ{α ετιζτο δε Άποηπε Φα Ο, ο. ϱἳ 

ὠθβίσαν α)ῑδὶ ντ νὰ λαχέθεν µετίόντες ὧεί τινας ὄξίους τῆς τοιαύτης πρι 
τη- τοι 1 

πί τι, Ῥοδεῖς οἳ Ίπ νεῖοτ] Τάπσια ἈἹσερατης με- 
, . : : «ετελθεῖν οἷες αἆ | ο σσ άςεδε 
ὕκειν» ΠπΠῬηδᾳμ6, Βηήρ, Απάτ.ν. σόχ. Ἂν Δὰ Ίοπες οὐ παέετε δίκαι» ἐπ) 

ἠδόνος προθυµί Μετῆλθον, ἀλλὼ μυρίων 
945, Ἠλθόν µε γή! ποικιλο- Ῥοοπί, ΛΗΙ 6160 Ἠ]οτήπῃ» 

Ἠ]υπῃ {ρεγπῖε 4. οἳ Ῥ]ητες αἩ. ο Αλ ἄλλως  ἄγεδ. 

Καμβύση» ΠπτίπαμεῬεπε,. ΄ ὐ ΩιήπαιΕ 
Ἄεῖ. ΟΙ8 ὁ1εβῥ., ἐκδεδώκεσαν 14. 4. «ει 
καν . 

«4. μἲ δες. ἀεροπις ππὶβοεηας, αἆ Πίετας εἸδραηίο” ἴρ τες απηρΗβεληᾶας αίμα 1 Βε]ρίο τωπάας πα, 
ώς ολ... νΑτοκΕΝὲ 

μετῇσαν] Ἱερῃρί Ίχαθο ποιι ἆε- 
μὲν δὶ μετῆσαν ἄξοντές. ΑΔ ζα{ηραπ», Αάο, 7 1σηίωη) Ὀταήοῃϊ ΑΠΠΟΞΗ. Ἱπορίαιε οροστµθταῖ μετῆσαν. τεβηχίαιε 4ἄθο. Ἐείες 

πο ΘΟ. 15. τὸν μὲν δὴ παῖδα εὗρον οἳ µετίόντες», αἱ αρ” ν] Ὀνφεε ο {τε} υεη η): οεε{εμ{ Ῥοϊεσῖας ῬοΠοΥ, Φήγάδο ΧΙΝ. ρ. 059. Α, κρὶ ἄλ 

ρέψαι πάλιν ἐπ᾽ οἴκου, µετιόντος τε ἀνγδύ» Κὲ 

τετ. ο 
: Οὐμ ἂν ἠοίέειν ἔσια ἐχὶ τοὺς παῖδας ὅτο,] Τ20π/ήήο" 49. Οὔμ ἂν ῄοιέειν ὅσια ἐπὶ τοὺς ος σαν ῳ ο Ἔρατ νο 

ο οκ νως αι γομοής Ίοπες Αἰπεπιεπατα ἀενοι 1, 9ο,. οκ Απιι ταΏοπε 10ΠΕ5 ΑΑ1ΗΙέ ᾖ 
ογαπὲ σο]οπί, Ῥμοεπίοῖρις οἩἳρ]πεπα 4ΕΕΕΡΙΔΠΙ Ἱετεραπε 

ος Επσπας ᾽αειαπάπιοᾶιπι Αθηίση-. Ῥμόεη, Ρ. 4 46. η αμήν οι Ρτοίτηηε αἆ Βμγὴρ. Εηπι Ἰομσο: Πθξ αὔατα οὗ ολµίαπι Ίνγς ΤΝ Γη βία 
µατα, 122Ηἱ 26/ Έα. ν. 6ο». μετῆσαν ρώ- «λζομές Ε/ωίαε πχπα» 1ο. Βίου Ρα] οοἰοπίας Ῥτο 

δη βγαρη]α. ἳ ἶπις ] η 4 Τ.οστος 1 (ταρσία 16 Κωβογης, απά ἀοπιο ο ὁ μάν Ῥζουί ορΏπιᾶ σερῖε 1. Ἰδοης ρυϊαραξ: ππᾶε 4ρΏά 1ΟΞΤΟΣ 1Η ἸσΓαρσ]α αυ] 8 
ἶεί.ν, ιά Μοτηλλε] ἴα οῥ Ίία Ίζτίρεης πά 4. Ἑς- [οοάστῖς οὕπι Ἱτα]]αῖς Άος ΕΧΟΤάΙΟ ὦς Ψονεῦσῃ πρὸς τέκνα 6! Γὀπ Φεηιλ) εν ῥγο µεθήμε. τρ αοο βίμηι υοµίε: [ο επ π Ῥοηβίο, πἁ επἶπ Ἐχοετρί. ϱ. 49. Ερτεσίο Εεην. Ἓ... ΕἠΣ υιερό, ΒέΗΡΛΟΡ. ἵη ποῦς,, ος νο ορ 

ἴ1θ- }]οβήε. εἲ ΓΙΟ ΗΕΡΕΗΣ 4 {. 
αμας υπίμς 5, Ἀμγππη- Ῥωήπι ἐδεδώκεσαν ΟΡ {επαάςες 6τ {εαυεηῆα ποῦ τες 

.2γ}/0β.Τ.Π, ρ.835᾽ ΓΙΑ. Τ. Π. δι δὰ, 
ος 59, Τὸ 

ας 
: ΄ ν . : σον εν τς μα εἰ [Ε11βεγ α)ωπάε αγορε/εἍ/ες ὅτς: τάπῃ χν. Ῥ. βο1. ν οἰ/οεῥαμ ήν. Ἱηπας, ὄνας ο 

κ. κ. . ἐτῆσαν ὤξοντες Απ 7 . ᾳγορς ). { ο ; Ἂ 1 σο 1 1 . 8 μα ὲ µετῆσαν' µετήΐσαν Ἰοπίσηπη. ἴγο ζεέᾷ η ἡκειν' αγοθνἔη{ὁ εν Ίμνβη υεπίτε, Ψη]βο ες Ἡς 
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Εο Ίπ Ιπῖερτυπα τεβή πα]. Πρώτου 21η, {νώ.  ᾗἘρ 

ο 



νὰ - αν ς / νο : ο» 3 

ο μον σράτεύεσθαι. µέχρι δὲ Ρ τέτη», εοῖσι εἰδέναι 

168 

ες ἆοπα (απιῦγβς, ἄμς τἶάσαε ΑΕΒιλίορες, Πλν)ορςα”. η 
Θ0Λ. Ἡ δ Ε | ο Ὄ ο : Τ ῑ βοταπα {διπιο εαπι ΑΕΒΙοραπα τερς» 

(6 τά τε λέγευ 3 ΧΡ» καὶ δῶρα Φέρωτας, πορφύ- ος ο. 
ὃς τε εἶμα, καὶ χύσιο σρεω]ὸν περιαὐ ΧΜ καϊσοᾶοπα {εμε» ος, ορ πμ 

Ψέλιόὶ, κά) μύρᾳ ἀλάβας ο, καὶ ο Φονικηίμ οὔα πε ἴοτάπεπῃ αά σεγνίσαπι». 6ἳ Ατπλᾶ ον, 
αν αμ ως μμ νο . Ἱπριεπί αἰαραβτασ, «πἀυπιααε ΨΙΠΙ ΠΟ 

λάδον”. οἱ δὲ Αἰθίοπες οὗτοι, 5 τ ου απσέωίμωσο γρὶοε, ΑΕιβίορες αὐτοπι Ἡ, αά 41ο πε 

Καμβύσης, λέγοται εἶαι µέγισοι καὶ κάλλισοι ἀν" Οµπιῤγίες, Εεταητητ ο5[θ. πιααἰπαὶ οπιπίμΠΙ 
βρώπων πάντων’ νόµοισι δὲ καὶ ἄλλοισι χθασθαι 5 αὐ- Ποππϊημπι αταιθ Ῥαἱοεήπι:. Ἱερίρις απο 
φοὺς καὶ χεχαρισµθοισι τῶν ἄλλων ἀθρώπων, καϊόσει αᾗῖς υεὶ 995» 6τ {εραταῖς αΌ ΑΙοΓΗΠΑ. ος 

δι Σ καὶ κατα. τὴν βασιληῦην τοιῴοε" τὸν ἂν τῶ ᾱ- ππησι Ἱερῖοιςς τάπ1 νετο εἴ ἠας οἰνσᾶ Ἱ ον 

φῶν 5 κρίώσι µέγιφῶ τε εἶναι, καὶ κατα τὸ µέγα- ΒΠΝΠΙ Φοὰ η ς μαρειετικς παλ ο 
9 ὁ έχω τὸν ἰσχὺν. τοῦτον ἀξιοῦσι βασίλιύι.. Ἐς «εἳ Ῥτο ο βία 1Πε Να δν. 1. υς] 

νο δώ ποράνως ος ἀεπεοπασα οτυνσαε ν 
τοις ο. ο ο. φ Ὑ9 νῖτοἙ Ιειπγορ]αρί Ῥοδίαπαπι νεπεταηῖν ο 
διδότες ἃ τα θῶρα, Το) βασιλε! αὐτοών» έλεγο τὰ-7Ο[οτεπῖς εοτίπα τρ] ΠπΗΠεα ἴτα Ἰοαπαῦ [ας 
δὲ»: ο» Βασιλεῦ» ὁ Περσέων Καμβύση, βελόμοωος ΟαπιΡΥ/ε8 .. Ῥετίαυπι τες, ϱαρίεΠδ. ππίοις 

ο Φίλος ἶ τοι καὶ ξέγος γεγέσθαι, ἡμέαςτε κ ἀππέ. τΠρὶ Βειὶ αἴαιιε Ποδρςδ, πο πηϊδίς, Ί1θεῃς πε 
»πεμψε, 6 λόγΒ6 τοι ἐλθεῦ κελεύων» καὶ ὀὗρα ἵη ΠΕΙΠΠΟΠΕΠΙ ἴπηπι νεπίτεππῦδ, Μρίαμε ἠῶδ 
οὗ Ἱταυτά τοι διδοι» τώσι καὶ αὐτὸς µάλισα ἥδεται 
0 Χβεωμωος, ὁ δὲ Αἰθίοψ, µαβων ὅτι | κατόσΊαι75 
Ἡκοίῳ, λέγει πρὸς αὐτοὺς τοιάδε, », Οὗτε ὁ Περ- 

δαιατ.  Αά ο ΑΕιβίορ» ϱπατής 1ο 
Ρἰοταπάυπι νεηίείε» ἴαίία τε[ροπά!ὲ» ΠΟ τς 

τος Ῥετ[ατιίη. νος 1469 οµά ἀοπῖς ΠΔΣ 

ϱ σέων βασιλεὺς δξρα, ὑμέας ἔσεμψε Φέρυτας» προ- αιιοὰ ππαρηϊ Εασῖαι Πο[ρις πιεῖ {ῶάμον Μή 
ὁ, Τιμῶν πολλοῦ ἐμοὶ ζθῆνος γοέσθαϊ οὔτε ὑμεῖςλέγε- ἀμς νου Ψετα Ιοφμήπηη, ἀμίρρε απά αἆ εδ: 
ὁν τε "ἀληθέα" ὄκετε γας κατόσ]Ίαι της ἐμὴς ἄρχΊε, βἰοιαπάππα πιευπι Ἱππρεηαση νορίθιε:, ΠΟΦΑ 

. οὔτε ἐκέμος αρ εσι δίκαιος" εἶ γας ὃν δίκαιος, ετβοϊωρεής 1ε νὶ ει, Ἡ επ 1δεΗ5 Ἀ ολ 

ὃν ἂν Ἡ ἐσεθύμησε χάρης ἀλλης ἃ τῆς εωύτοῦ. οὔτ' ΄ ο ΔΜΕΠΑΠΙ ΄ΤΘΡΙΟΏΕΠΙ αβεδίατες, {θά 

ο ο ποτ. 
ο» ται". νῦν δὲ αὐτῷ τοξον τόδε διδότες, τάδε ἔστα. 119 65ἱ 1. δετεῖ. 

ος ἨῬασιλὺς ὃν Αἰθόσων συμβελεύει τῷ 

» οκ. βασιλέῖ» . ἔσιαν οὕτω εὐσετέως Ἑλκωσιθβημαπὰο Ῥετί ἵαπι  {πο]]ε αἀ άσε «Ελ ο 

ὁ Τὰ τόξα Πεέρσαι ευντα μεγάθεῖ τοσαῦτα, τοτε πιηβηϊιαάϊπίς αἲσηδ, πο αφ να/ως 1” 

ο εω'᾽ Αἰθίοσας τοὺέ µαχροβίες πλ/θε ὑπερβαλλό- ο ΑΕιβίορες «ορ!5 εχ/ροιαμ» ο ᾳ 
Ῥα]]απας Ιπτετίπι ἀῑῑς ϱΓαῖ]α5 ο 

ο Χάρὼ, οἳ ἐκ. εφ γόον τρέσωσι Αἰθιόσίων παισὶ Ὑν κ να ἵνα -Αδβίσρμα ο ο 
 ἍλλήΡ 4-προσκτᾶσθαι τῇ ἑωύτῶν. Ταῦτα δὲ εἴ-οο ΜΝΡΟΕΗΡΑΤΤΕ ΕΕ ΚΟ νοποΡη Ιοφυ τας, Άτουπι ]αχανῖτ, εἴραιε αἱ Υ“ φ» 

“σπβης ἀεαῖτ.; Έηπι {Ηπιριο Ρυτριτεο νο 
ο. ἀγεὶς πὸ τόξου, “παρέδ

ωκε τοῖοι ἥκεσι' λα-- 
δὲ τὸ εἶμα' τὸ ππορφύρεον» Σ ἐιρώτα ὃς τι εἴη, καὶ 

ὅχως πεῶοιήμέννι εἰσάντων δὲ τῶ ᾿Ἰχθυοφάγων τὴν 

αλαθήζην περὶ της πορφύρς καὶ της βαφῆρ, δολερὺς ἆς Ρυτρυτὰ ἆθημα επδτυνα ἀχίκίεπε 
μν τοὺς αὐθρώῶες ἐφὴ εἶναι, δολερα δὲ αὐτέων τὰ εἴ-ο5105 πμ]: ε5ίΕ Ποπιίηεφ.,. ἁοἱοία Π]οΓΗΠ!. ο. 

ο ο αμ ολ μώ, αν ᾗ- ον ὁ ἷ 

ριχν «44. Ίκε. Ρομέο, 4, 0. όνος δῶρα 4ος ΣΙ καὶ ἨΗ. 48. Ῥμς 1 Ρᾳ/. Φ 

«Ίγεῦ. Ραγίς, Β. ος «ομιίημο, Ψέλλια ἠῑχοῦὶ μὸ «ἆ, οι Γή, ο Ρος Χ. 75. Φοινικίου Ῥγαε[αἑπο : 
πομας ἄλδεμ. κτ. Ρ. 479. ΤΠ: ρηὶφοῖς σεττὸ ἘδιάςΣ Λάπι α]εεαρὴ! αὈειται. Μἱά, τν, 194. Ἡ, 96. 4 αι 

ΣΤΗ. Ῥαε/. «40. ἵκεη., ἀπέπεωψε «44. Ουαο {δα υΗπεσ εχοετραῖτ {/α(δ. ἵπ Ι0ΗΥ/: ν. οἱΏ. ε Μ.14 

«πδ., 1Ώ «περ. }7. αὐτούς Φασι» Νυ]6ο αὐτοὺς κεχωρ. οὕΊη «44. εἲ Ρατ. 4. ΙΓ ΤὈσβι Ίος «περ. πμ 

Δες ίς υιτίαιο, Γεά παος Ἰσχὸν κρίνωσι, ο η ά βασιλεύεώ, Ώπε ὠἀξιοῦσι,. «ᾖὃ Δὲ οῶρα 7. ἀπὸ. 1 ΝοπΙΕ 
ὑπε ἠ θεμα Φίλος καὶ ξεῖνός τοι ας]. ἐρη, ᾱ Μ. Ρα νι. 7 ἄγιῦ., ἀπέπεμε -ᾱἱ/. οι αἶΠ. Οουξ σποβ, 
 Ἠ]ϊπςο Ρος Ἡ» 59. 1 Ἐπεθύμεε ἄγεῦ. 7, πό πηαῖς,.. ή Βασ. Λιδίόπ. Πάσπι, ο ή. )δ. Ρε ο. 

Αλάναση 

ἀοπα ἀαῖι, «4ΠΟΓΗΠΙ. 1ρεε η τηαχίιε ἀθς 

νο ΊυΏς ἄτοιπι ἀαῑς, Ίτα ἀῑσεπίεδ ον 
ΑΕιμίορυ(π΄ τερὶ. ῬεΠαταπι «οπ(ίαα ον 

(|- - 

7 Ἑταρίι. Ῥαΐει» ἐπείδὰν «ή. Ρα. -ᾱ. Β. ϱτοξι 1. 1. Ῥαε[. ἄν. Ῥαμίς, Ἐτασπι, νι]σο τούτων. ὁ Κσά 
οι αμἩ Αν ἀπ, δα 2, οὔπποκ» ἠρώνὰ ᾷ, εἲ αλ. Θα απάντον Ἡ- ολό, ἡμοὰ ΔΙ 
εἲ Π1οΧ.:  Ἰωκὸν οβίπῃ, ἑθβίς (γ/ή/ῥο} εἰπόντων ΝήΙρο.. Ἐ8Η10 9150 παρέδωνε Περσέωντοῖει Έταρηη, Ῥρή. 

ο. Τά τε λέγει χρῶν] με]ϊο, εοπ{εΠαπείᾳηε ΠΟΠ 
451 οοπίαπι. ΨΙάς Ἱπίοπίας Ο, 66. ΥΠ 99. χβῆναι 
«περ. οἳ 71η. εκ «ρῆν καὶ Πδία]ος ἀασθρῖε.. Ἐεσερί εἲ 
Ψέλιο Πευιᾶ Ὁ. 9ο. 1ν, 168. τε», 79.. αῑα Ν]Ος. Π- 
Ῥεπε εἰ (σγαπαπλατὶεῖς : Ἡαροι ργαείείεὮ τὸν: µύρου ἆλά- 
βμερώ- μαι”, ἵ Ηοῖπςί. ϱ. 946, 63. ὁ οσθρλω 
ποπήπα ήν πδᾳ εχοίώῃς: (τὰ, ζω ἴἩ λήκυβος ΠΠ τὸν 
ὠλόβακρο Πϊοιϊε, .Ἠαιά {οἵο 4Ἡ πο ο ΜΙΝΑ { 
Φε. ο είτεπε, ρτο Ιεσίβπιο ρτοεεδετεῖ 1 εί Ἰα5116.. Ἠος 
αάφετα. 5 εί, Ῥεγ[ανήπι τεβίρς. ενα. ι9 Ῥ]αοιήδία Ίος 
βεπις πλ μπετα, α]ς πηειοπάα εε ἰνίάεπάα 1η Χεπο- 
Λόομεῖς Κυρ: Π. ΥΠ. ρ. 9σ9. Ο, νο ος 
-,ό8. Καὶ κάλλισοι ὀνόρώπων πάντών]. Ίσως οπηπῖηπη 
ὃς βυπε, Ποπήππαὃ Ρἱδρ[ίσσι Ιδίθ οχαρρετατίο 

:(0γη; ἆ Ῥόμιυ, {Ηρισαπί ᾿Αιδιόπων πἄντων' 4Ε ζμ]α- 
οδέὲν {ΟΥ ΛΟΠΟΠΙ σοπιηιατῖ» αἴαμό 605 ζμηεῖορ ΊπζεΓ 
ἴπ]αρας Ῥτοσσίατα εἴ Ελα ἄθιομς, 

ὕυπε 1ᾳ αὐχἰήπι πηειηΌσαπα6» αὐἰρεσεισι ὄη- 
ἄε: ανετίαως {οΠρτος {ρδδ» 4θ. ΛΕΠΛΙορῖοιι 
πρίχωµαι ἔχουσι ΠΑΝΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΝΗ, 
τῖ ποη ΠΠ], {5ά εὐπι εοῖςς τερείῖζα, {οχ]- 

ωρες τας" 
ἠωμβονολίως Ίῃ Ομ ἄλλοισι χρᾶσθαι 1.18 Ρ{ΟΧΙΠΙΑ ῃ 

των: νοδυ]ης ἵπαν ᾱ- εχωρισμένοισι τῶν ἄλλων ἄνθρῳ- 
μα ο Πἠ]δα [ραυσμα το» -ἀὐτοὺς καὶ» πβης οτι πὰς 
πμ ΑΡΗ ΑΤΑΗΘΗΕΗΕ ποα ἁοβάετατεπι, . ΑΕΕΛΙορΕΒ 
ο ο ο μα. .οομ πν 

Μ. 

δουν, 

ΚΑ. 
» 

: αν ὄνο 
ον . ὃν -- 

- ο ῳ 

| 

ἱ6ε Μακρόβιωι» Φο]επί Λἱοµ) Τπ ΑΕηπιορίοῖς 
ἀῑ6Ι αρ. «4ῥεμ. ΧΙΠ., Ρ. 566. Ο. {εουπά ατα ΕζεγοηΜς 
σοπ(Πτιήδ{ε Έερεπι παταπεαΣ» εμ]η εογρο1ς ῬιόοΓ 

ω {ούήζμάο τείροπἀστξε, 4Ἡο Ῥαξίο Πας. ες[οῖ Ρ- 

τυπὴ 6ΗΤΑΠΤΘΒ. δε {η{ρίσοτ Γπασπιοή μασ 
τ Ἅ 

πα 

οἴιιδάξήι ΑΙοπή ΔΕΙΠίορ. ἓ, τ, Αἰθίοπεξ τοὺς θαδς 

ψ, 

πατέρας οὐκ ἐκφαίναυσιν», ἆλλ᾽ ὡς ὄντας υἱρὺς Ἡλίρυ πάθη 
διδόµσιν. Ἰδία Ψη]ρονϊ ε 694, ΜΑ, Οεἰσρεη, 1, 
2εγι Ίπ Αρρεπά. ά Εοςί, η Ν. Ἡ, Ρ, τα, 2 ο , 
Λώ τὰς μὲν εμας ἐγκειρίζρυσιν οἱ μὲν ἑυπρεπε ασ 
τύχρ ἠγούμενοι δῶρα οἰμκβότερα, τήν τε μοναργ/ πρ. 
εὐπρέπειαν, «Ὠἰσάον, ον ας. Ἡ, ή τρ ΠΟΔΙ νο ος. ο πα. ψλοκαᾶ. «6. Τὸν ἂν τῶν ἀσᾶν ὑτο] Νο]ο ἀῑκβιημιασο, εκδ. 
Εἴονα πΒί, «μάς 7ο). ος 71η 100. αριήπ οσα 
π4ρατεἵε, Τιοςὰ κρίνωσι» Ἠλης αὈ]ατηπα, ροδῖ πἨν παῃ 
Εἵ σοῦτον βασιλεύειν ταΏτάπῃ αἁπήττε» εεαυίά ἃ σας ος ρεηοάνην ἀεβάειαδίως (Εηἱοπίαι. 9οὰ μή 
ΡὰςΙη, πα οΙά ααάαςμδ Ίπονεατης, οἳ Πίο 1ο, 
πιου, ΔάΠπιαΠΕ ΄ΕΓΡο» 41 ρης νοῖαρα Ε5ἳ, Ῥεβι 
απτοπῃ Ίδίαπι αχ ππαρπίταάἶης εἰ νΙπυΠῃ τοῦοτε Ὠμορίριις εἰεδοπαπι» Ἱήπο «4ηῥολε]ος, Β10. ν12, 'λάνοομήν αἳ δγγά7ο Δεμναχυπε, ἆ αμ]ρως αὰ 
ο νο ον ει ω ϱο. 

94. Δολεροὺς μὲν τοὺς ἀνρώπους ἃτο] Ῥ]ωλοπίδης, Ἰγ[αῆᾳα, ρι 865. Ὀ, ἐς Δοῇεο ΑΕώλορμήι χεβείλο 

-ἀμβίο οὔπη΄ εα ἀϊσετο 41 οροστεζεῖ» πι 

4 

᾿ 
να» ή 

πμ, 

| 

1 

ὁ 
ν 

Γεέλήπι, εἰ αἨπι 1εμτιγορ]ιαρβὶ μα ώς 

ο. 

μασ ο --ἵ-ἵ-ἵ-ἵ--------ι--- ὑψ... οοζ ε ανς" αι 

«δι 

ε, ο 



οι 

νο πν--- ο. ο -..ἍΑλ ου. ι-ιυ- ο ον ο ὖ-ἷ ο νο. ο... ο... 

ου ἰλα οἁκμλυαυἱ ----α  κο - ο- τ--ᾱ- 

.. 

. Ἀηπὶς ᾿νΙέχαπος, πβ Ῥοει σοπιη][σεταηῖ : 

Ἓθλροος α Ῥοψῇς Πηροτατὶ,  Ππεοιτοβαῖο ν]ςἱςβπλ 

“ Ἄταας εχ[ήπιαῃς ν]ηςυ]α ορίε, ἱπφπῖς  Τοί]- 

ἆς νία εἰ νῖτα ἱρεοίσα, εἰ ἀεάαβίο ἀἁ ἔουει 
οἰ εί, «αχοθεπα, 

{Ἠπιεπτα,  Θεσυπάο Ίοσο -ἆθ 4τθο {οἱ [οἶτατις 
Ἀά σργνὶσσπῃ Τοτας αἴαιιο απ], οΓΠαΓΗΠΗ 
ΕΙμ5 τει εκροπεπΏρις Ἱεμιμγορμαρίδ, τς» 

{ἤοτα απριιά {6 νΙπςα]α αδίε. Τετιο [ο ετᾶ- 
τι 4ᾳ πηριςηῖος, αὔμπι ΙΙ ἀε «ουβεδατα 

ΤΗΑΙ ΤΑ τΤΡΕΑ Πῖ, δ08 
µατά" δεύτερα δὲ, τὸ χρυσῦν 4 εἰρώτὰ ςρεφ]ὸν τὸν 
περαυχθιω» καὶ τὰ Ψψέλια" ξηγεομένων δὲ τῷ Ίχ» 
θυοφάγων τὸν κόσμον ὃ αὐτέων» Ὑελάσας ὁ βασιλεὺς; 
καὶ γομίσαο εγαί 5 σφεα πέδάς, εἰωε ὡς παρ ἑωύτοῖ.. 
σί εἶσι ῥωμαλεώτεραι τητέων πέδαι. ἃ τρίτα δὲ, εἰρῶθ 

λ / Ας ο ὧς ον ως τν ’ α ὦ ών . Ἱ ' . . ο... . α ἩηπροπάϊαἩθ. τατίοπς ἀῑκίδίοπε , Ιάοι  ἀῑκὶεῖ Τα τὸ μύρο εἰωώντων δὲ της ποήσιος περι καὶ αλεί- 
ᾳποά ἀε. νε[ῄπιεητο,. ἨΡΙ πά νϊπάπι ρείνε- 
πῖς, ᾿εἰηδαάε οοπβεϊεηάϊ Ταιίοπεπι αιάϊνῖτ, ὡς 
ΤΙΒΙΟΓΕΠΙ 1π πποὰΙΏ ἀειεξγατις Ῥοῖαν Ραῖ- 
εοπῖατας εσι, απἱραφάαπι τεδυ5 γα[σετειᾶς,. 
τες εἴ αποά Ιοηβίκβπιάη ἔαπιρας νίτ Ῥευ-" 
14 ν]νετει, 15 ἀῑκοταπέ νεί[αὶ Τ866Ι ραΏ8, 
εκροῄϊα ππῖεοἱ πατητα, Ῥ]επήπιααε εἰ Ιο1Ι- 
δἰσΗπιαΤη γίνεπάϊ {ραπ : Ποπηϊπί Ρτοροηῦϊ 
οζτορίηϊα 3ἨΠό5, Λά Πως ΑΕΙΙΙορς, Πῖ- 

Ῥαυςῖς νΊνετεηῖ απηῖ, παπι πο τοι ααἰάθπι 

1αμιμγορμαρῖς- Ίπάίσαμς νίπάπι; Ίος. οπἰπὶ 

τερε αἳ Ἰεμιμγορ]ας]ς ἆαὶ νῖτα εἰ νἰξηα , 

- ι λ αλ λ ων) τν εκ. π” μον 

ΨΙοὲ, τὸν αὐτὸν λόγον 5 τὸν καὶ περὶ τὸ ἕἵμάτος εἰπε 
ὲ ἐς τὸν οἶνον ἀπ) | ἐσύθ ὑτᾶ τὴν ποί» δε ες τον οἶνον ἅπίκετοι καὶ ἐωύθετο αυτα τη 
ολες ῥμρορλτη απ δα ο π 

Ίσψ» υωερησθεὶς τῳ πόματι, εσείρετοὀ, τιτὲ σεεε 

ετα] ὁ βασιλεὺς, καὶ χρόνον ὁχόσο μακρότατο ἀλὴΘ. 
Πέρσης ζώει, οἱ δὲ, οιτέεσθαι μὲ) τὸ ἄξτω { εἴσαρ 

ἐξηγησάμωοι δι πυρῶν τὴν Φύσι: ὀγδώκυντα οἳ, ἔ- 

τες ζόή πλήρωμα ἀγδρὶ µακρότατο προκέεσαι 

πρὸς ταῦτα ὁ Αἰβίο ἔφη, εἰδὲν θωὐμάζον εἰ σιτεύ- Ῥὴ {6 πηίτασ] Ιπααῖε, β βεησοτς γε[σσηῖες ,{οµθοι κόΦεον, έτεα ὀλίγα ζύεσι δὲ γὰρ ἂν τοσαῦτά 

«Φύάσθαι ζωεῦ σφέας, οἱ μὴ τῷ πόµατι τῷδε ἅ ἀγες 

φυρο, ράζων ποῖσι 4 χβυοφάγοισι τὸν οἵνο' τᾶτο γὰβ 

ἑωῦτοὺς ὑπὸ ΓΠερσέων εδσβσθαι Αντεϊρομένων δὲ Ἡ τὸν 

βασιλέα τῶν Ἰχθνοφάγων τῆς ἕόηε καὶ διαίτης πέρι, ο εὀ ς 3, .- να ς .λιννας Άν . 8 5 ι βἰεζοδαας- Ποτάπι αά σθΏτΙΠΙ ν]β]ηἩ απποθϊοέτεα μὲν ἶ ἔε εμκοσί τε χαὶ ἐκα τὸν τοὺς πολλοὺς αὐτέω) 
Ῥετνεβί6,  ποηΠΏι]]ος νότο 6ΠἴΔΠη 1105 τέαΠ- 
{σεηάρτο: ἴρΙπῃ εἶδ θ5[6 οα/Ώειπ οοἔξαίη ; 
ει ρου, Ίαει Έτ αασπι εχρΙόίαῖοτε 48 
ΠΠΠΠΕΓΟ. απποζώσι παϊταγεητάτ, ΄ αἁ ΡοηῖεΠΙ 
αιεπάατη. εος5 ἀὐχΙ5ίε, α ἆ4πο Ιου εβιοιεραη- 

2 Γ ον α ν ων ΄ ἑὰ- ώώ ζος κρώρος νο σε ᾽ἀππικνέεσθαι, ὑσερβαλλέεν δέ τνίας καὶ ταῦτα: σίτη- 
διν δὲ εἶναι κρία Τε ἐφθὰ, καὶ πόµα, γάλα. ώύμά 
δὲ η 
Κ κρήνη σφι ἠγήσᾶσθαι, ἀω' Ἡρ λαόμθοι, λιπαρώτεὰ 

ποιευμόών τῶν κατασκόσων περὶ τῶν ἐτέων, ἐπὶ 

. . 8 ν ον : ι ἳ ὰ : ὠ. υπ Μικυ πα Αν. ο ο αφ τς το ο κ. χὐὼ 

τής ππαρίδ π]εθητος, Ῥετίπά6 αίαμς οἱαὶ ἔο-ορο, ΕΥΡΟΤΟ; κατάωερ εἰ ἐλαίν εἴη ὄξεν δὲ ἆπ αὖ 
τεῦς/αῦ εοἀεπι οἼετε, ας {1 νἰο]αταπῃ. ᾷ 
ααµαπι αἹεραπι εχρ]οταῖοτες αἆεο 1ηναί 
εν 

Έατα 
2 : ον ϱ τλς ὡσεὶ τῶν ἀσθηὲς δὲ τὸ ὕθως της κρήνης ταύτην Ἡ- 

ὸ ”/ 2. « 5 ἱ να; ο ῤ 

πω δή τι ἔλεγον εἶναι οἱ χατασκοσοί, ωσε µ εν οἱόν 
κ» Δ διά νε, νι ΑΝ ρα «ως Ἀν ὁ κά ιο αν 4 ο ὤφ-. ο Φε οννφί. φορ . ορ Αν. ρα Αα ον, 

ἵπ' εα ΠΠ] Ἱππαϊατε ᾿Ῥοδίες, πε Ἡρπιι, Τὲ εἶναι πι Ἔηρ αὐτᾶ ἐπιπελέευ» μήτε ξύλον »µήτε τῶν 
ἄὐάεπι, ετ 4πᾷ Ἰενίοία {ης Ἡρπο: 16ά ὅσα απ Εύλω 
οπυπία ῥερ[απη Ίτε 1η Ῥτο[απάυπι, . Πςς αηπᾶος 
{.νειο αριά 1ος, 65ε, αιιαἰὶς σοιππιθιποταίΗΓ., 

ϱ.εσὴ ἐλάφρότερα, ἀλλὰ πώντα σφέἁ χω» 
ρέεν ἐς [βυσσύν φὸ δὲ ὕδως τᾶτο, εἴ σφί ἐσι ἀληβέως 

λ ος . ον κο ος” . ορ ες ἡ ων οτΑΙΑΠ όν τι 5 λέγεται, δὲ τῶτο ἂν εἷο, τύτῳ τὰ πάντὰ 
146ο ΠατορΗ»- ἐά εῖ. μηρωνί.,. εχἰδιμΏ τν. ιν, | ων 
αιιοὰ εα ει οπιπῖα Πτηίασ, ὨὈείπάθ α {οή- 
τε ἀἰστεκίος Ιδίος τερειη αἆ σαἴςθί6Ιη ἀχῖ- 
16, υὈἱ νἱσὶ οπιήςς αὐγείδ νὶησμ]ίς εἴαητ αἱιῖ- 
. ος νά παιὼ πε) ο ως 1). ἡ δα 

τα ΜΜ. Ῥγς,. ο Ῥαε[. ελ.» κρυσὸν ῦ. 7. 44. τα Έτασι τῇ, ({σφεωο }’. «4γοδ. ἆ Τρίτο ἐοᾶοκ Νοε, ἔλεναόό νυ]βο Σρίτον. ὁ Τὸν ἐπὶ τοῦ νο, 7  Ἔι 

τή. Ῥαγ]ς, 6ἳ 7. ο Εϊναί σφεωο }. «4γοῦ. 

ΖἼηά, ἀνέφερον. Ῥάε/. πόµωτι τῷδε ὠνέφερον Έταρπα. Ῥαγὲς, 
εται. ΄ ὁ Ὅμο 1δτᾶ ΑΙ ἁτλανς ο ̓«4γοῦ 

απεπήα Γμβαιῦ. αἲ ὨΏ/]ομγ/: ν. οἱ8. 

«ἄζ. οἳ Ῥαγ]ς. ᾱ, κό. Α 

5: ΤΠ «Όρο τοῖσι Ἱ[έρσαις ᾗ 
.. «4γοδ. απ] π]οα ος ελλ. ες ν 

ἐς εἴκοσι καὶ Ῥαγῇ. «4. Α. 4, Ιέεηη., ξείκοσι τν η] Φα, 40. Πα πα. ὑπερθόλλειν Ραε[.. 

Χβεώμέοι, µακρόβιοι. ἀλιὸ της κρνης δὲ απαλλασ- 
' οω 2 . ω ./ σοµέων , Ρ αγαγέὺ σφεας ἐ6 δισµωτήριο ὠδρῶνν ἐν» 
Ν 2 : / οκ ο η. θα τοὺς πάντας οἩ πέδῄσι χρυσέήσι δεθέσθαι' ἔαι δὲ 

ρώτῳ «4ἱ, εἲ φέλλια.... .ᾖ. Αντοῦ οἵα διερῦ, Ἀοζρωλώς, ιο ἄο }άο κ Ἴμοά Ἰνάο κα 
“πων άρπα» θῖ εἶἴπον. ε ̓ Αναϕέρων «4γοῦ., ὦνάφερον 

ιο οἳ τούτῳ γάρ. ἵη 14. τῷδε. αὓ- 
κοσί τε καὶ 7. «4γεῦ.ς 49ξ. «4νοῦ. Δάῑαῖε {α- λος ση ο Κρήνη τιώ σφισι 7 μα, «{ποῦ, /α)]., Ἱπαμά Ῥτανα. ΄ Ἠαδοι Ἠΐπο δοιίο 11 6οἨσᾶ, Ρ. 127. Εά, ο 1 Γὔνουται «ἄγοῦ. φίγνονται μα, νι 41, 4{γοῦ. 7. Ῥαε, «41δι }α]]. 9 Ἡ 9 - 

 ὤσ ουτου μον παν ος ορ 3 Ἐύλων «ἄγοῦετιῖα ἐς βνθὸνομπα 7 μμ, οοΏΙτᾶ ΠΙΟΤΟΠΙ, ὦςἨο], 1π (0- 
ο ανα ὃς ον οα άν) δαν ο ΙΩ”, 

λέγουσιν 

{ε, ὧς δολερὼ μὲν τὸ αρώματα» ἵπιπιο Ψ6ίο ζλείμματα 
εχ ΟΙ. ΚΑΚΗ εριτεζΙοΏἙ, δολερὸ δὲ τὸ εἴματα τῶν 
Περσέων ἐσι' Ῥετβ]ρεί, . [ίετάπι Θγπιρος. 11. Ῥ. 646. Β. 
ὡς δολερὼ εἵματο καὶ χρίσµοτα, κἀτὼ τὴν ϐαρβάρου Φω- 
μήν. ΟΠΟΓΗΠ1 ΡοβετίΗ5 ποῃ πο οκο/αίοπε οί, ρεῖ 
«4άΓοάΟΕΗ21 ΟΝΠ1 βἀρε]]ανῖε, «πθημααμαπι.. Ὡεσορίε ἆο- 
ἁχυπα .οπἰπιΙΠαἴοΓΕΠΙ πεπ]οᾳ Ε411οΧχ.. Οοπνεπῖε αλΕς Ἐπιορίσο ἐκ Ῥατίο αμα ζαα ἀϊέεηπι, ἵπτοστιπῃ 1λοβάλο- τῃοπ!ς, ἆς Ῥυσριτα οἱ απσιοῃεῖς ἵαλια ργοίεςᾷς, ἆς- Ῥοτυσ 5 (ομ]ἡ5 το Εοοίοη] {0Γο Ὁρηνρηίρη .4ἱοε. Δἴτοπι. 
1, Ῥ. ο "Ο8ί ραµσα τρίτα δὲ, αὐοά ἵπ Οοἆ. Δοά- 
ἀρίαβιν ΕΚ ΟΙ. βαν/ο οἱ (ποπουΐιτ, 9ο, Ἰμά]σίο, ---- 

Στ. Εἰ μὴ τῷ πόµατι τῷδε ἀνέφυρον] Λάοεσβι ροηΠ]- ο ο 
ἀνέφερον» ἁμάιμῃ 5» Γοοβαγάμο Ἐπιοπὰ, να 14. εἳ 11. 

Ἱερῥαμης απΙπιἁνεγύαζυπῖ, Ὅπυπι ῥίροείος, {η απ], 
Ἀδιιο ]αΐου, . 9ἱ ναἱραίπι ργοῦστως. ρίεμιπη οχ]ρίε εἰ 

(0 τὸν ἄρτον» Ώνο» Ἡς ΛΕΕΜΙΟΡΕ, σὸν κότρον, τῷ πόµα-. τετῶδς ἀνέφυρον» Πἰήῥάπεη» {6 βογεης οκ Αηριορίς 
«Οπίρπητα. ῥου ρου 1ηή/0ΡΓΕΠΗ» τ Ῥοϊΐετίζ, ἨΒὶ αάνο- 
παοἳ Ἀάπλοητώ, Γοπύομιίᾳ ρτοσσάετα, . Οἡ]σσης τα, 
ον ΓΟΙΙΗΠΟΥ, { ὠνέφερον. να]εατ, εναάσιὸ Αγ. 

νέθερο ον η]ορῖς οἵς ποπ ο] είαπς, εἶ μὴ τῷ ----- 
μλὴν μή ομόην μον ἀν ρον ΥΕΟΥΕΙΥΕΠΙ. Δὶς 1οοθβῄοπος 
γαΐο ομαδες. μις ἰάοανμηζας, ος Ἰοσιχοηή μις ος ἂν τον η μάννα μη ον ὃν κλδ νο) νο να 8, η] οί υἱγὲς γες]- 
440 ο εῶἩ | 7ΤΗΡΟΚ), «Άα]ο 4βση) Η. Αππιο]. χτ, 19. ἄγρφεροντες ἑαυτοὺς ἀνεβιώσιωντο, Ψοῃπ 84ἴμηρο. {Π 

Ὕνννν 

(9 Λέγεταί ἐσι Ραε[. 4{έ, -ϱΑγεν Αποῦι 

'4ριά ΑΕαΠίοραβ τοὺς ὄνω ατάπη τ6ΠΗ 

τε Ποαποπίς ρἰωσα, Ὃμας αμίάσι μπαο ἵα Όμηίογο Ψαθ. μεξε. 

Πρηΐε Μοχ-τούτῳ νὰρ ---- ἐσοοῦσθωι Ῥτο Ναί ρὸςί68. 
οεπ{αγΙ. Ας: ανάσα ού ολο πιω. κι 

νο μμ απ ο 

“15. Ἔτερ μὲν ἐς εἴκοσί τε κο) ἐκωτόν δὲο.] 8εαιοτ ν6: - 
ἴεγες αζ1τος ετ {οήρτος οοάΊέας, αἀροβεα ἁππίαχατ 6 
Πἱ5 οπο]ἰᾶσα,. 11 4οάΐο. ει Απά Τους ἐείκοσι, αὐοά 8ἱἱ98 
ἀαπιπαπί  Ῥήάξροβείόπεπι, {οιζας(5 πια]ς. μον, 
{οτοφίε: οετέε αἲ εδ]. ΕάΙΑΠΙΕΠ ῥτοάμἅὰ α Οἱ. πο 
ποη αἁπιοάμηι Ἡάρεπι, Μεοτα Ῥοψς {αορεᾶἰελδῖε 
αὈμπάθ, Έσσε ῥα/εγ. ΙΗακίημμη νπι, το. Ἐχι.ς, Πωήμε 
ΓέρΡί (Ατροπίποπί). ο) ΗΗΜΑΗΙΟΠΟ ΠΗΜΟΡΙΩΗ ΙΙΙ 
αηηέγαδή]εηι {οἱ ση: -4Με(Φίοβεε, φμος ΠΡ ΚΟΦΟΤΡ8 
{οἱ ο ΜΕΡΗ ε ἶσε[βπιμηὶ ΜΗ ΤαΠΗΡγεΙ(ν θε" 
Ρε {απ Πεγοδρίηςν [δά ποπ πάχος ο 

9ο. Ἐν πέδῄαι κρυσέῃσι δεδέσθαι]. ἨίΠε «ια ἀεβιπιεῖε 
ση, «ὀ)ή/. Ον. 79. Ῥ. 664. Β. Ῥοδίαμαπῃ ἀῑκίδΕε». 

ο ν]1δ 

ππαπις Γηά1ς Ίδτα: κο Φωσή αὐτόθι τοὺς μού 

πακείωις δεδέσθαι πέδοις". αἀάομάνιη οπππίῃο,, 
αμοά οτί ΠΙΟΠΕΙΓΕ περ]εκετῖε 7604. Οαέγ. 

ν δἳ. 
αρ ο. 5. ΟΔΙήᾳο πΙΠ1 ετατ. Αυτο ᾖσ αν

ατοῦαιτα 
βλ υἶρις ὁ φολκὸς, τε αἲτ εγοῦ. 

πμ άνο ώρας, Ῥ]ωμοπές Ἰηνά Ία Έπι 
Β, Τὸ σπάνιων, ὦ Εὐθύδημε, σίωιον, τὸ δὲ 
ἄριςον ὃν, ὡς ἔφη Τνδαρρς.  ἴα μία.) 
διὰ Τὸ σπάνιον τίμια» ος Ώρ 

- 

ο ῃ Ίομρα Ρόρμ]ο 
ηεαε νετας ου]τοίοης, 
ον. ΙΝΑΕΟΚΕΝ. 

«Απο νππομ]α ῥ]άνες ναϊσσαπα, α Τ2εοᾳ, ὠ Ημ λά εν αἱ τε πποπἱἡπῃ ει ἴν 
ὀῇβ.,ηλες Ηετοάσῖεα αεπ ]χητα, Ότ.τκκῦξ. επ μα θαρον νώσρνι Ἠοὺς παπύρους ἔντν σε 

ο 

' αβυσ. ψσι δεδέσέαι Ἱ. Τοεΐσετιπι μλος 

”.ί 



3 

ροό ΠΠ: ο. Ὁ ο ο ΤΙ ῑ ππερίαπι Φο]ΐς, δι (ερυ]οἶντα. Ἱαυρηιάεαία δή 
19 εκρεάτ]οηε ορηῖτα ΑΕαΠίορςς, ν. 

. ω ) 4 ς Ἡ« 1 ] μπι ο) τα τοισι τοῖσι Αἰθίοψι πάντων ὁ χαλκός σπαιώτα-Ἀ οβᾶῦ ν εσῖ επἰπι αριά μα ΑΕΙΙΙορες αμ ἱ 
λ ἃ : ’ το καὶ τιµιωτατο' «εησάμενοι δὲ καὶ τὸ δεσµωτή- : νὰ να εν ων ιδ ' ου. / / 119. Ρο 3 ἐβῄήσωτο καὶ τὴ τὸ ἩἨλίβ λεγοµένν τράπε» λος ! ον ή ιο ἐβήῃ ὰς θή ἀῑςΙτΗΙ Ῥο]ς. Ῥορδί Ώαπς αἆ εκιπεπιυπη ἠπλή 

ζω, Μετὰ δὲ ταύτην, τελευταίας ἐθηήσωτο τὰς Ἱτ ἴρεχετε εοταπι οπάτοσία, αἱ ἀῑσιπια 
κας αὐτέων, αἱ λέγοται σκευάζεσθαι εξ Ὁ ῥάλε , τρά- Ε νΊῖτο εδίε οοπ{ ιδία, Άπαπο ἵπ πιο μπι: 
πῳ τοιῶδε, ἐπεὰν τὸν νεκβὸν ἰσχγήγωσι,, εἴτε δ κατά-Ω δροφτεβηαΤη πποσίήαπα νε ΑΕργροιυπι δν 
περ Αἰγύπ]ιοι, εἴτε ἄλλως χὠς, Ὑυψώσωωτες ἅπαω]α Ψε α]ῑο αποάαπι πιοτε εχιοπιαΓΙΠΕ, ΜΗ 
αὐτὸν, γραφῇ κοσµένσι» ς ἐξομοιῦντερ τὸ είδος ἐστο 5ΥΡ5ο Ἱπάμευπε; Ρἰέαταφπε εχοτηβα ο 

δυνατόν" έπωτα δε οἱ περίσασι σἍλην εξ ναλι͵ πε" μαμα ἄετι Ρρίρεε νο. αν 

, πι ο ο ον - Ἡ αλλά π ο «Αα κε ο ασε. ο. ]οῬ ο 6 Ιαδοτί αΡρτιπι εβοάίι. 
ορ ο α Ἐν την τ κ ΑΡΗ οιαφαµεται ο γέκυςλ4ΟἹτομτηάλης: π. ουῖας τηεδ]ο πιοτίαις Ρεῖ 

ὥτε ὀδμὴν ὃς αΗ, πκαβομ εν Επε αλλά ἱησει, πἰπ] πεφιε οὐοτίς Ιπρταί, Πέβὺ 
Φειχὶς δέ καὶ κ ωήφωώτα Φανέρα. ὁμοιωρ αυτῷ τῷ {[αάαης ες ρταρεῃς;, {εά οπημ]ᾶ. 60: 
εέκυϊ" ογιαυτὸν μὲ δὴ ἔχεσι τὴν σήλην οὗ τοῖσι οἰκίοι- [ρῖσμα ἱροί - Π σαἀανειὶ Ππι[ίτο ΠαΡεῃ, 
σι οἱ 5 µάλίσα προσήχωτες, πάντων τε απαρχόμυο, Ἠιπε εἰρρι αιί πιαχίπιε {1πί μον αν 
καὶ «ὀυσίας οἱ προσάγωντες: μετὰ δὲ ταῦτα ἔκκομί-/51ΠΙΙΑ ες βΠΏΗΠη τεηεηε, οβετεητοο οἱ ὦ 
σωτές, Ε Ιφᾶσι περι τὸν πόλιν, Θεησάμενοι θε τὰ πι μη ΕΙ, πομιαραμνό, η 
πάντα οἱ κατάσχοποι, ἔ ἁπαλλάσσοτο ὑπίσω: ἀπ ἵμὰ εἴετιπε, «ἴτοβαμο υγβεπι ΠαευυΩ πω ν / άν / ο ης  πηπῖθας εχρΙοίατοτες Ιπ/ρεξείς τενετῖ 1β5 
αγ κιλατο δε ατα το νη αν οι Καμβύ- ο τη Ι15ῖα τεηΙΠς]ᾳ»/{εῃῖ Οαπιυγῦ, εοἳ" ση; Ἆ ϱϱΥ3ν ποησάµοορ »65βατεύετο επτοῦ» αλ ̓ πιο. ἶτα. Ῥετο]της αἀγετ[ας. ΑΕιήορε» εξῖξ ὕτε παρασχευὴ οίτε εδεμήμ παραγγείλας» οτε λό»δΟΙΏ εκρεΦΙΠΙοπεπι, Ώεφιε τεὶ Πυπιεπιαίᾶ 3: | 
Ὕου ο ωνά δοῦς, ο. έ τὰ σχατα της γης έμελλε Ρατατα Ιπα[έὲο 9 ησαμε {ες αι τς οτε ο” 

σρατεύεσθαι. . οἷα δε ἐμμανής τε έων χαὶ ε Φροήρης», δα ώς Εμ. ἘΕΗΜΗ ο. τν 

Ὃ ο πκαάνι Ελωήμα Ἐν οποιον τρ παρώνταρ ᾿ αὐτᾶ ταύτῃ τάξαρ ὑπομόν, τὸ δὲ. δῑι. ρτο[οδέις ει ουπι οπικί ρα | 
: μα 

α Ἐθεήσαντο «4γιῦ. «40χ. οἳ Ιπῇί, Οοπίεν που, αἆ 1. 1ο. ὁ Τάλω 2 «4γεῤ. ξύλου «4.1. βας/, μασ | 

σι- 

Οοδ[:, εἴἶαπι πιο» ιδ] Ἱτετιπι μέογηιᾳ ξύλου" Οίτη ὑέλου. ο Ἐξομοιύμενοι -4γοῦ. ἆ Ἐνεργετῶς 4γεῦ. 2 ο. 
Ἠ]ϊπε Ἠασεε, ΔΝο{γ{ {19 το(Ἠπιοπίο, 6 Μαλ. αὐτῷ τῷ νέκυϊ ΕΜ. ΠΙΟΧ πόντων τε {”. 4γεῦ., νι]ρο πθεπι εἰῆσα, {1.7 4. Ρος. «4γεῦ., ἰσῶσι «44. ει Ῥαγὴ. ὃ. ϱ ᾽Απαλλάσσονται -«4γεζ. {ν  ὁΔ μάπα Μ. ῬεΙρέταῃ,  ἕ Ἔσκ, τῇ γῆς απιρο 1: ατσυ]5 αἱ αΌεςι. ἆ οάτε Θας[. «τχ., τι ἐὼν ΑΠΔ «αὐτῷ Μ. 
ο. τεςΙββπιθ: ὢν «44, 1 Αυπῦ δαν. 4. ᾖ. Δδ1/. «χι αὐτοῦ ταύτῃ «4γοῦ, οι {14102 ο 

Α 
΄ Φε πα κ. 

δεδέσθαι πέδαιο, Γοηρὶ ἐν φρυόοῖς απέ πο εἰωιὸ ῦ -----. ὁμοίως αὐτῷ ὁ νέκυς οοπὶθάταν]ε, ΒΠΙ5. σορό οπηπῖπο ἀθοιίς, αποά Φ1ερῥ. ερνγων, ψ. ο τος ο Ονά 4 ο. τῷ γέκυῖ αλεπυπᾳ πμ, οοευβοαί Γιοῖτ: ΟΡροτίμπε ΠεΙοίον, ΛΕΕΜΟΡ. ΙΚ. Ῥ. 40. καὶ τά Ίοουπι, οσα, πᾶ 1π (οά. Κος, οἱ μαλβᾶ Ίο 
το δησμι ἀμαίθην καὶ ΧΡΥΣΑ ἐπιβάλλειν ὅσω γὼρ ση» τῷ νόκή προσήκοντες ΓοῖριαἩ 1.οφμοιαί {οτι ο. ῥ0 παρ ἄλλοι εἰ τὰς χρείας» ταῦτα παρ ᾽Αιίοψιν ὁ ΧΡΤ- Ρίου ποπ τεπαθῖ» αἰρρε οἴχεσθαι Α2γΑΛλΑΜΛΗΙ ον ΣΟ0Σ νενόμισαι, ΠΡΟΣΗΚΟΥΣΙ τῶι ΝΕΕΡΩ, 1; 14. Αι ΠΙΠΗ '. 34. ΔΙ λἐγόγτὀι σκευάξεσθοι ἐκ ὑάλου] Ίοπαπ ετ Αἲ: σριπο, | ΠρΟΤαΠΙ νοϊέταπι πά[Πετηἆο ὕαλον ριαεζυ]ε, ἨούϊεΤ, ο. Ὀρρὴν ποσάµενος ἑερατεύετο ] Οωαπάσιν {οηβεγῥω ως πά 12ο. αρ. Ὕαλου. Έεπι {ρραπι αᾷ ́  ὥρμήτο σρατεύεσθαι» εἳ Πππί]ία Ποφμεπτος. ορουἕτ ο. «Οἰσαογ] Π1. 15. οχαππανὶ, Ποι Ῥταεϊετίτα (1 εβίαε Ἱπὶ- ποπ πηίτοτ ὁρωὴν Νο οἰήάαπι ἀοξϊτο νεπίδίε Ἡ σε αὖα ετ Ἰοἡρίη]ς ρ]οίμα ἵῃ Πεγοσέγι οτἰπήπατίοΏε. Ἑ- τα: νΘΤΗΠΗ ὄργὴν ποιησάµενος Ίάεπῃ εδι 36 ἐρ7 ο” Ἱεᾶτυπῃ Ώνα (ασοίπυπι Τὸ. Οβεγης ΤΗίΕ; ποι ὅα- {γσίμ». Εἰεγοδο Χειχες νΠ, ο. 195. οὐκ ὁσα λον οὐηο Αἰν]ηρν]ς αἆ {ος ον 1Ψ. Ῥ. 193. γὴν οὐδεμίήν, ἀλλ ἡπίως αὐτὸν ἀπεπέμψωτο. 104 (ὁ αΠΑΠΙ ΟΡΙΠΙΟΠΕΠΙ εταάΊτα πάρεχ Οε]εῦ. 1ο. {α112. ὄες- ἁἹουπτυί Αυποπίση(ας ο ΠέγΗ5 ἢ ΗΠΗΠΩΥΙΕ: Οοηππεπς, φοᾳ. Ἐερ. (οἵηρ. Έ, τοσα, ὀργισθέντες") εἰ καὶ οἳ ἐν ταῖς νήσοις ἤδη ὄντεό ἆξι ηέ τν Ρ. 93. Ώς υύγο ηπ]αιο πο τεβπος. Ουπι τλπηό. σι σφῶν ἀφίσδσθοι.. Ἠνίας Οπιιίπιας Ε/εγοῦοίο 1918 ο. ἐγο οί μς εἰετιπη, ἐκ υ]ῆπια αάνεζτυπι Έμτορα. {πε ]οφιεπάί: θώῦμα ποιεύµενοι. πήγα; λήθη τομ, :αμοά ΟΕ. 115. Ῥπῖας ΗΕτί πιαπήεβας, Ὄσπε. πονογῖς, έγοςο 0114455 καταςσροφὴν ἐπομήσωτο, εἰεῥο]]ουή{2. ὑ] 34 ετοἠεπάυτῃ ογἱ: 41β]εῖ]ε, ὑόλου νοσαρη]ο Πίς [μεοί- ο. 74. 1. ο. 197. νΙν 6, οἳ. ΑΟ Ἰῆς ἁιβρπι 191847 
μη ἸπβΙοαῇο, Αξ βο Ιπτο]οχίσ[ε» υιᾶς {π Αβιλίο- Εἰεγοῤσίο αΗ{50Πε ἸΓδφιεπίαϊας., δεινὸν ποιεῖσθωι, μέγα ΙΡ ἴαπι προς εἰεξί σορία, αἱ εἱρρίς ἱπρεπΏδις, οἵ συμφορὴν ποιεῖσθαι". ἵπ αὐ]δης ἡφεῖσθαι, τίθεσθαίν 1ΠίΓα «Άγυπι τεσεριυτῖς Ἰπίεστα ΠΙΟΓΙΠΟΓΗΠΙ «λάανετα», ποιεῖσθαι εἰάεπι αι Ἱπίεννίηπε | νλτοΝ {υβεροηξ» πειτε μπί, {οᾷ Ῥοπειαίίπι οπηπίδμς Τομ . 6ο. Ἑμμανήο τε ἐὼν καὶ οὐ Φρενήρης] 5ορῦοο! 8 παΏοπίς: Ψειί Θα βάοιη Ππρει]ασίμης, /οήογ μη, θέα {ετπι αάαπιατάπι. Ίου 41ο ΗΕ ΒεΠῃς παραλληλ μ Ζ0ΠΕΙΠ1 9 ᾖοἱσηηη ΠΑΙΤΑΓΙΟΠΕΠΙ πιοπη]πΙ» ααππααπι Ίεαιεηται Εεγοβοίας ο οπῖιῖς αἴτίσετα ηἠαεάαΠα ή. ἀἰδοοτάες» απιρ]εάΕ, ϱμοτυπ ἈιέτοΓΙ(ας,. Ιπ Εογοίο- ἀοέ» Ἱ]μά επι ε 1. ν, ο. ο, ἦν ϱὸ Θρενήρής» Αθ. 141) αἳἳ (Ἰεβαη τεβίτμτα, πν]]αίοπιις Ίανατ, «ΙΜΙΗΙ, Π  μανήςτε' Ἰαποῖτ εἴ ΤΤ, ο, 94. παραφρονέεµ, καὶ οὐκ ο ουΙά 11881 Ταρυ]αε Ίπθςε, [ας ρα εἴ εὐεργοῦ Ἱπάο- νδήµονα. ΙΧ» 6. 54. μαινόμενον καὶ οὗ Φρενήρεα. πω. Ίες εἲ εορΙᾶ, εχ 101 Ιαζος ΑΡΠΙοΡΙΕΙ αἁ ]οάο- Ίος {ας ο5ξ, 6 αῑο βατ ᾖᾳ6 τε]ὶᾳ]ς οοπίο σα: 4ετο 749) εχρΟΠΤΩ» πας ὑάλῳ ἵπηῦί Ρτοαβί]α ππαποτ, Ὁ. εάεπι Μορῥ. Απρ. ν. 498. Δυσσῶσαν αὐτὸν, οὐὃ ἐπ 98. Περήςᾶσι σήλην ἐξ ὑάλου] Ῥαταπα οαυτς ἁῑῑεί {1ο βολον Φρωῶν. Ἐ]εῦ. όν” Ον. τά» Ρ.1ῇ 

96 ρ 5 9 λα : ί . β γ, 474. «4μΗἱῤῥοῃ Οι. 11» Ρ μώλλα.» ἰ 
ΙΙ ΜΠ. Π41Ε /)σάογΗ5ν πο Ἱπ[ρεέίο νο]πηῖπε {εγο- ᾖς. ἐσωθρόν ). οὗ ᾗ μμ κά ΏΙΠΗ : ᾿ 5 Φρόνουνο καὶ. οὖκ ἐμδίνοντο» τὴν σωτηρίαν τον ο {επιοπίατα» Ρρτοιῖ απ Οεβας τευ]ετας, επαι- ὃ η 

0 
οἶμδ΄ 

ους προτιμῶντες.. Ίτπ 1410 μη « 
της 1, ΤΠ, ο 16. ταριχεύσαντες. τὰ σώματῶν πο] περι: «οῤῥος]ο ο. αλ ίδν αι ς Χεύσωντερ αὐτοῖς πολλήν ὕΕλΟΥ  Ίσώσην ἔπ] φήλης, ὥφετοῖς ΊοΏρο [τοημεπιῖοτες ἱςημαπιοᾶί, τεῖ ρτορεπιοάὕπι ον, 
παριοῦσι Φαίνεσθαι διὰ τῆς ὑελου τὸ τοῦ τετελευτηκότος σῶ- ἀθπι, {15 αἲῑο ποπίης τερεείοηες, αὐαπι ριά Τδν, μα καθώπερ Ἡρόδοτου εἴρηκε, "Μες Οδ «οΠΙΤὰ Ο- ογά, οι Χομορὸ. : Ἰπνεπίεητήτ ζπεῃ αριιά αμοσναὲ, οί” 
σι Ἠϊβοτίουπι {μηπα. ῥ72υ/., Γαλ {ΟΠΑΠ Ί]]ς φρυσῇν 199» αριιὰ Όταίοτας εἴίαπα» {εὰ ἵπ. βτηῖς ταπτΗ 10: ν ἐικόνα, Ίτ πα ρηπάπα ἱπε]μ{ετίης 6αάανετ. οοπῃηχίε Ποπίρης, αια]]ς αετ Ἰδίη: ὥσω κο) οὐκ ἁπορύφομαρ 
ο ώς ώς φί αυ] ους Ἱεβεταῖ 1. 15 6. «Ὀεποβῦ. ος. 6. ἐρῷ καὶ ο μαι άσσο 
δ :ποιεῦντο Εύλιον τύπον ἀνόρωποειδέα, ποιἠσάµενοι δὲ τηεπάᾳ Ρ. όαο, 116... κ ο τοα ναιομς ή 
ἐσεργνυσι τὸν γεκρόν. ΥΑΙΟΚΕΝ. 54. Τοὺς παρεόντως αὐτοῦ σαύτῃ ὃτο.] Ορώπιε -4ἡ ο 
«43. Κδ) ἔχει πάντα Φωνερό ὅτο,] δες τὴν σὔλην νε αΠοτιτη αὐτοῦ, ΠΒ τὰςμ]κ[οι ἵ6, βηκίδι ρτοῦιπΙ τη, 

«ἴρρηρι ΏἘπαΠΕ: παπι ῃ ουτῃ ΓΓμγεΗ){ 1 αμίς Δὰ πποτ- εδ ἱδιιὰ Ἠενοδοίειπη, 1ξ 1 οἱ 4. οοἱθη/ πι» ετα τι ολόανοι το[ριως. αὔομτάμπῃ επ]ε ὁ νόως --- ὁμρίω Πουΐο1ν. 136. Παμά 4ποφιε {Εἷο , τεριάἰαηία ο ἀθδεΙς αντρ τῷ γε: α]ρις εἴαπι οὔεη{ης Ο], 4 αν πορενέμενο ἐγόνετοὸν Θήβῃσι, Ἡτ τοξο τερεζτυπι ορατό, 
-μ. 

νυν 



νε 

264 

{5 

εερῖε τς Απιπιοηῖος ἀἰΠρετεπς, ἀεϊπάς ο- 

ος Απιπηοπίος, μαοβίαις {πβ]ήκ, Οµῇ5 μεός ΤΗΑΙΙΤΑ, τρ τί θ”ν ὲο 
δε: ας . ο ἆλγο ος, ἰσή . .- ί -.- λ . ” ὁκ το” ό « δλδ. κας, -- , - Δ. πα. / τα ΟΠεῖς απἲ αἀεταπὲ, Πῖς πηαπεῖ αςῇς. Ὑρίς σπέζν πάντα ἅμα ἀγόμήσς ἐσεί τε δὲ « σῥατευόμή- πὰ Έμερας «5 γεηίαπα, ἀειερῖι ἆε εχεγεῖ- 

τὰ αΙπμαρΊαϊα αἰταῖτει τη]]]α, αἰάρας ρτοὸ- 

τασὔ]ατῃ Ίου] Ιποσπάετέπε: ΄ 1ρᾶ6 σπα το]ῖ- 
απἱς ορ αἀνετ[ι ΑΕιἠίορες οοπεοπαῖτ. - 
δοὰ 
{εοϊκίεπε; εχετοῖευπι εις ΡτοΏίπιι ςΟΠΊπΊΕᾶ- 
τὴ οπιη]ς, πετ Γεουπι Παβευατ, ἀεβεσειατ: 
ΠΙΟΣ εξ Ἱππιεπία αἆ νε[ςεπἀυπι ἀεξεσθταπΕ, 
Θωΐρας τέρι5 σορπίτ]ς (απιργ{ες {4 τεβρι[9- 
{ες ας τειτοἀμαἰφ[θι οχοτοϊτιῃ,. Ῥοςι 1ὰ αᾳαοά 

νο ἐγένετο οὗ Θ]βνοι, ἀπέκρης τὰ φρατου ὧς πέντὲ 
μυριάδας καὶ 'τάτοισι μεν Φετέλλετο, ᾽Αμμωίες 
ἐξανδραπιοθισἀμένες τὸ χρηΦ Αρ Ὁ τὸ. τὸ Αἱὸς ἐώ- 
πρησα) αὐτὸς δὲ τὸν λοίπὸν ἄγὼν σρατοῦ, τε ἐπὶ 

ἀθπειῖς ρα 6οτοὺς Αἰθίοπας αρ δὲ της ὁδοὺ τὸ πέμα]ον µέρο αΠτε(ΠαΠΙ ΗΙΠείΊς Ῥατίεπι αὐῄπίατα «οπ-ΟΟτους πι ὔ : οώ- πω 
δεληλυθόναι τὴν «φατὺν, αὐτίκὰ πάΐ]α αὐτοὺς τὰ 
εἶχο σιτίω ἐχόμωα., ἐπελελοίσεε μετὰ δὲ τὰ σι- 
υπία, καὶ τὰ ὑσοζύγια 5 ἐπέλισε κἀτεσθιόμενα εἶ 
μέν γυν μαθὼ ταῦτα ὁ Καμβύσής ἐγνωσιμάχεει καὶ 

: Αα ον», κ {ς ένο . αλ τω ον - δω Ἱ ΠΡ μάς γε ὀπίσω το «ρατον ἐπὶ τῇ αρχΊθε γεομενή ῬεΙας αἀπηῄεται Ρδσσαίαπη ο: νὶ {αρίοῃς οκ ο απἩγ ἄι να 
ΠΏς[εῖ: πιης απῖεπι ΠΙΙ] βεπῃ Πάρεης, αξ- 
Πάμε Ῥτοσθείι τοις. ΄ ΜΙΠτος  αὐαπι- 

τ ον Ἀ ὴ )οὰ ου κ, α[ / ῤ 

ἁμαρτάδι, ἆ Ἡν ὧν δοφὸς «νήρ' ν δὲ έδθα λόγό 
{ 2] ε Δ ... , 

ποιύμέος Πϊε αἷεὶ εξ τὸ “πρόσω" οἱ δὲ σλατιώτοι» ν ' : . δν ε / μον ὑνοσο γω .. : / ον ἷα αποὰ ἆἂς τοίτα, Ππιεγοῃί Μαδιενήπε, Πέ. ἕως -μῶ τιειχο ἐκ Της ΥΠ λαμβάνω, ποιφαγέο- Ρ]5 νΙέµτανεταπι : -ατ αδί αά {αυυ]ηπι Ῥετνε- 
Ώστας 18 ποππα]ῇ ἀἶταπι: {επι ρετρειτανο- 
τηΏςς ΠαΤη {ο εκ. {εἱρεῖς ἀθοϊπατι 41ο 
ὖς εοπιεάετιπι.  1ά απαϊεπς Οαπηυγ{ας, νε- 
της {ήοίαπῃ πιαϊασπη. ἀερα[ίοπεπι, ἵπιςγ- 
πηκίι αἀνετ[ις ΛΕιλίορες εκρεαἰεοπο 5 18- το τεδτς . ΤΠευαραιε Ρεϊνεπίς, πιυ]ς ἆς 
εκειοιίᾳ ατηῖθῇς, πι 
Γεεπα]ε[ος Μοπιρίήα, Ότωσος παϊσίος Γαςῖς, 
πε Ἠμης ΄αρπανίρατεατ. ΄ Έτ εκρο]τ]ο αυ- 

Ἀπίεπη , αι αἀνεγῇας Απιπιοπίος πδ[ο οταηῖ, 
ε ΤηεῬί πιονεπίεο» ΄ Ιπετίς: ἀμσθς {5ηι16- 

, τες διέζφον" ἐπεὶ δὲ ἐς τὴν Ψάμμω ἀπίκωτο, δεμὸν 
Ζοέργω αὐτέω τµες ἐργάσαντο' ἐκ δικάδο, γὰς νά 

σφέων αὐτέων ἔ α ποχληρώσωντεξ, κάτέφαγο" “πυθύ- 
µενος δὲ ταῦτα ὁ Καμβύσηε, δείσας τὴν ἀλλήλοφα- 
γίν, ἀπγείς τὸν ἐπ᾽ Αἰθίοπας Β ςόλω, ὀπίσω ἐπο- 
Ῥεύετο καὶ ἀπτικγέεται ἐς Θήβας, φπολλοὺς ἀπολέσαφ 

πμπι ε Τμερίς 4ε-ζδτᾶ σρατὲ" ἐκ. Ἡ Θηβέων δὲ κάτα[βὰς ἐς Μέμφυν τε 
Ἕλληνας ἀπῖῆχε ἁποπλέεν" ὃ μὲὺ ἐπ᾽ Δἰθίοπας ς-ὐ- 

| λος οὕτω ἔπρηξε, Οἱ δι αὐτέων επ᾽ ᾽Αμμωνίες ὧπο; ἴεπι αἀνετ[ις ΛΕΙΠΙορες ἵτα οεΣ[], “σορίθ- - φαλύτες «ρατεύεσθαι ., πεί τε ὁρμηθέντες ἐκ τῶν 
ἆ Θηβέων, ἐπορεύοντο ἔχουτες ἀὠγωγοῦς, υὠπικόμεοί 

"Ῥαπτας: ασ νίῤς Πυπε πδαιε αἁ Ιρειη Οαβδομὲν Φανεροί εἰσι ἐς Όαση πόλη» την ἐχ ἔχεσι μὲν Σάμιοι 
Ῥετγεπίςίε,- ααάπι Ἠλοσ]ωπε Φαπιί 1, απὶ {ο τῆς Αἰσχριωίης κ Ὃ εἶναι απέχωσι δὲ τυήτας ε τῆδα ΔΕ/{ομτιοβΏῖα Ἑ5[5, {6ρίεπι αἴθ- 

«15 τερίο νοσαϊατ ἥπρια Ότασα μακώρων νῇ- 
σοι, ΛεαΓύγΙΗ 1η/μ]ω; ἵπ Ἠπης Ἰοσυία ἀἰσίειτ 

ὁπιὰ ἡμερέων ὁδὸν ἀπὸ Θ 
τυτΏ Ῥατ "ατέπᾶς΄ 1ήπετο ἀαπιεπι Τηερίς: ΄ ται δὲ ὁ χῶρος ὅτος κατὰ Ἑ 

αν διὰ γάμμη” ενομιάζε- 
λλίνων γλῶσσαν, Νία. 

αν 2 ο λαο ιο . πάρω Ἰ γησοι ἐο μὲν δὴ τοῦτο τὸν. χῶρο λέγεται 
ο) 1 . λ 3 - ς ββαπικέσθαι τὸν «ρατό τὸ οὈφεῦτο δὲ; ὅτι μὴ Ῥεινεπὶδίε εκείείταο,. Πείποερε απἱἀ ἂε 6ὸ | 

θέξαπι 4: ΡιΦῖοΓ Ίρεο ΑπιπιοηϊοἙ, 6ἱ :605 
Χολ / ὴ τ / Ώι ο κζ. αὐτοί Αμμήοιος» Καὶ οἱ τουτῶν ακουσαντές , 

δς ... 19 -αϊ δρα 

: -α Πόβοόμενός «ἄνεδι 7. γα. Τὸ ποι Ἠλδοι “ἄρεδ., εε ροῖοςε ἀθίδ. ο Ἐπελίπετυ Κερ. ἆ "Ἡν ὧνὴρ σαθὸς 4ποῦ.» ἣν ἂν ὧν. δαφὸο Ῥλη[ι εἲ νε, εν πο «άρον η, Έμμα ποήφαν. Ἀγεδ,ν {εὰ απισο διέζων.  Γ ἸΑποκληρωθέντος «490. -δ Ὅἵαι Τὸ. Ἰζαρ. ἵπ Ὑος, ΦεΛΟΗΙ» Θήβόιων “γεν. ἔ, «4ἱῇ, οΏαπι Ὀγονὶ Ροςί, θηβῶν Με, Αα ωοὺς καὶ κᾳταβ.ν 4139 14. 4γοῦ, «49. } Ῥπε[; ΠΟΠ ποτυηῖ, 
σν/. ᾖ Φυνῇς «49.2. 

Ρ. 1999. 89. Νῆσος νι]ρο, 

Γούρι νἰ(σιΙγ.. ΜΜ «στίὸ µήσος, ος πιοχ ἐξανδραποδισὰ- μροις ειπα ἀοζῖο νίτο ρίηρατισ: αφ ῃασγος {ερ μεπ νει- » εἳ τοσμ{τ]έ αἱίας.. ος αν 68. Ἔως μὲν τι εἶχον ἐκ τῆς νε λαμβάνει ὅτο,] Ψει- {αυαῖ εμερα ΗΏοτίι] 11. 46 Ίτα Ο. σο. δή ἠπεδαη/ Ἱα- 71613 2ΥΥΠΟ {οΠΕΥΥΙπΙα ]γοπάίμηῃ οἱ οπομμρα ο η 3 2101 604 Ίβ πό ηηοᾖ]ηα οἱ Φα σίιὴό Άεοοε αν οἱ }ε- «6ΓΦΕ: ῥον/ΗαΗ) {ή αγοηαν γαίροι σ40σ1ε εί ῥεγῥαε «]εβοΡάΗΣ» αῤῥαγ μή μο Τά41Η ημάο, οί πε {011119 α/ήιοημῃ Ὀαῤηε η ᾳσιε [άρυίψει δις Ίορο απήηα/ η Ώσῃο (Φομουζμε, ρἱαιάεπῖο {16γο- «οίο οἳ Ρτοῦαπίς.. οπμρβρβπνα {ης {αμ Όσσ]απι. ασια Ὦ Ῥ. 567. ὰε Ῥοβφαεαεῖς {ομ1οῖ 1ρ805., ἆμ]ῃ ΟΠ ΕΤΕΠΓΗΥ: ἀοραβίς: οὐδὲ Καμβύσης εἰς τοδοῦτον } Φῤκεῖνον δς ̓Αιόπων ἔπο νν 
τν Ίσος Βηκ[ο εἰς ποσοῦτον πκεῖνοι ἐμάνη ἐν η Φρχορένων ὅτο, ΊΝοςΙΙς ας ση {ἐς ᾱξ- «6 Ιλ], η/αμΙε: αὐάμομ. ος «ΕΒζλυνι βμίῤης ο0- ἆιά5 Ο413 ΙΑ) ΜηΝ οἰμειροῇ), ᾗ, 6, ἄλληλοφαγίας, {ηί- «ζωη 66/6). ο ν.ς σσ Οὕτω ἔπρηδε] «4ὐεο εροῇὰ η) ]ἱοίο αάνορρι«ΑΤ. Ερίορας {Ιδοορᾶα εχρεά[τῖο, ας Ἐν ας Ὁ Ἰρβηβηάς σα]απταῖο ν6τῶο πρᾶξαι Ππηρμςῖτον Ροῄιο ωπα πηρα ο. νΟςΘ κακῶς ΟΠΗΙ(Α, ΄ Ρόρίημα]ῃ τπιῃς β, νο Ἀπαμίςι Απαζμανμάς, Πεγοά. τν, ο, ὤ7ι οὗχος {το ωραιο οὕτω δ) ἔπρηξε' ἂε ὈγτασιΗαπἱς πανα]! τας”. τών ἨἩδ δμοά, ντ, ο οὐ. κωτὼ τὸν νρυµαγίήν νλιοιδο νι δν ια Ρίο «0Η, Ρ. 17ο, εἰ µε- ξαρ πο δορ Παν οἄγωνιζομένοι οὕτως εἴμαρτο πῃῷ- δαι μοι " 90ῤο), πρᾶξαι τεᾶα τοὰφ]ᾷ]τ ον η. 

« η τη ον ΨΜΑΜΟΚΕΝ., 
υλῆς] Ναιται αριά Εῃ: 

ον 8ο, Σάμο τῆς Αίρωμ ο. 
ο ΤΊΗΠΙ ρτοίεᾶος Ῥτοσ]αῃ ο Τ ογά., οὔπα οο]οιῆς δα: 
πδης {ορίθτο, 4Η. λος επι Όομα, Ειέῖα ΟΠῃ (-4- αμα µηρπι ἆς Βμμηήηῖς ποπη]ως ρα ουα- κα. σίον ἀἰχετίηες αἰ:θ- 

Ψήγαγεν ἀρχόμενον τούτων τῶν. 

ὦ Βρ0/. 494. Ῥανή ὃ. κε, εἲ Ἐάῑς, [μη- 
, Ἰπαί6: Ίμπι αάάῑς 4, δὲ ἐπορεύοντο ἔχοντες 

{ Θηβαίων -ἅ]α. 7 «4νοῦ., πιε]ὰς «4. ες 
ν 

4. ; 
{ Ἰῆσοι «γοῦ. ἔ. 711], Ογηηρίσάίογως 2Ρ. Λῤοείμα ΒΙΡΙ. Ρ. τοι. Εηαιὂι ἰπ 11οηπ. 
Οµσπε Φγερῦ. ῃ Αυασίο. 23 ̓ Ακούοντες {» πα ῃ 

Τα 4 Ποπιίης Ἠηχδίς ἸΑουπαλαίῶν ος υπῖσο 1οσ0 
-ᾱ, βεγλε]ῖως ἠπάμάτης, ευ] /19/ Μη οε/ὸ {οτοῖτ πά 

«ερῦ. βγ5. ἵΠ' Αὔασις, η Περ οίο γοβομί (εῤεγο, Σάή- 
μιοι τῆς Σχηδίης φυλῆς λεγόμενοι εἶναι» 3η τῆς Σηωῃσιο- 
ή. ΊΝειυττα οπ]εέζήτα ρτουαὈί]ς ν]ἀεδίεμτ: Οσα ΖΗπο]ορ]ά ΝΙ5. Χήσιον εἳ Χησίαν οχ]ήρει, αὔαπα {Πη- 
ΕΕΤ4ΠΙ Ἑρία, {οἠρΒοπεπι σοπεεπά(ε, Α/γηιούοςί Ἰοοῦῖα 
ἀοζϊε ρε λόταπε,  Πεηγ. αἱ, Ίπ Έκο. ος Ώ/οή/: 
“Πσ]ς, Ῥ. 75. Όμα ἆς ἀμαρις αἴρυρης, πε α βιπήπς 
ησίω» Πς 3 π]έθίο οοἱοπίας ἆισς Τεηηῤρίοηε Τεμβριω- 
τί ἀεποπίπα ροιμῖς: {εἆ πος, Ιετας Υη]ραῖης ῥτο- 
Ρίης ασσεἀεῃς, 4εαὈο ο»ῖ ἵποεττήπι; Τηρυς, ἴπ αμα Ῥορυ α πάλη {μογε ἀείοηρᾶ, 4 Αἴῆσης οχεἰρίης, τα- 
1Ο ΠΙΟΠΙΟΓΦΠΕΗΗ νειςΠρηΒ, ----' ΨΒί ρου]ο ρο»ε τερῖο νοσαίᾳ ἀῑεῖξηί κατὼ Ἑλλήνων νλῶσσαν Μακάβων νῆσοι {ογίαη αγάσμ]ηπι Οοᾷ]οες ασποΐσαπε ἸπιοΠαξτυπα: κωτὸ 
τὸν Ἑλλήνων γλῶσσαν {οπ]θὶ {οἱεε αὉ «Πογούοίο: Ῥ, 99 16. 9995 5. {εὰ κατὰ Ἑλλάδα γλῶσσαν Ρ. 956, 94. νά αός5, οὔ. ο. 14] σηέ Ν. Η. 1κο ς. 1 ον 
Τὸ τοὔνομα (Μάρης) εἰς τὴν Ἑλλάδα, φωσὶν» ἱππομιὴ δύνρται. Ἐκ δοαἡρογί ο Ις Ίπ. {γορεγέ. Ῥ. αν : 4ὐπι τεοῖρὶ Ῥοεμ]δ[ες επιοηάαία Ιαόβο: εἰς νο: Φράσιν. 9ΟβΙίροταπα {επιρε ἀΐρια μπε» δε, ταθνς οκ]λπίακα Πποκοήδες.. ο ο ὁ ορό. ὃυς ὃτ. Τῇς ἸΑισχριωνίης Φυλῆε] Βεβκείες ὴ ους. "Αυασις {οα]ρὶ Ίάδοι τῆς Σχ]ης Αμ ουιάουεπι Π ΡοβΏεραϐ, Σχησιονίής», ομίω» οπιοπάἑ ΟΙ τοβέσηίσητ Π4εΙΗς[ογοπηοιις ουττιάίς Τδεή ος ης δεδο .8 αρυά [1/9]: ρ. τόο. ἆμας Φαπἱοσα σα! Τδευι//} ή ετ «4/ηῥαίσεαη, Εμὶφ[ο ταπτηπαν ος οορῃ ή θες Ώου Ῥαπης, αμέχα σοτυπᾳ οἰνμταῖς είς. ἔμη ον περαϊ Ῥ]υτες ες ο μωμς αμ οὐ]οπὶ Οαήμης. Ἰπαἶαπι Ροξιάδη δις. πὶ(σθγει- αμα τρωω Οἷα τε -48/Αῥγέονίαν αὐθήί, αιδ αἰ- 
δἱ ύὶκ ΡέόΦϊεαε», πΙΜήΙ ο[βείτ, ΌὉοηβος Δοσμάν) Αἱα- 
φἲρᾶ, νι 1βα, ε’θεμοδίανατ Ιηία «, 50: Θηβέων ας

 το- 
ἱ τίς 



17ο 

Ττ « ὀ ; Άτοπα οτι θά5 δές διά δής: δν αρρατδς, ὑπάὸ 14 
908 Π Ῥ Β ο Ὥ ο αι Ἡ 1 ξείο ΛΕΡ)ρΙΙ, πε ρεπις Ε ηΒι]ὰ αι σοσ]άςητε ΡτοθεΙδὰε 

' 

αν χο να αν λαο ση] 1 : «ολα ᾽απῖς» 
ἄλλοι ἐδένες ἐδὲν ἔχει εἰπευ περι αὐτέων οὔτε Ύαθ ες 40 ο. 9 τν α1ὴ μαμα αν 

2 / 5 / ορ εσοις ο, 
τες Αν πω κ ᾱ ο λα ο νι ον παμε νο ν 
νά οκ ιρλ να ιοἩ ης α εκ της Οά- δ ν υπῦς : πα παν "θε αγίων επειδη εκ της 04 αν δα απ 
ο : ο ολ η ο οόμο μα οἶσηι, ΑΡ 1ρεῖς απίεπι Απιπιοπίς Πος- 15 

ο αύρα οσ μα ορ τμ, αυυπι 11 εκ πτρε Ίτα Ο14 Ρε 3ἱ 
σθαι τε αὐτοὺς μεταξύ κου µαλισα αὐτεω) τε καὶ μηπῃ Ίτεν αάνετβις ἴροος Γασετοπᾶ» 1 
πῆς Ὀάσιος' Ὁ ἀρισω αἱρομθοισιαυτεοισι επιπγευσαι . πηεᾷ]ο Γετε {ρατῖο 1πῖετ ΟαΠη ει Απο 

α / λ ο Ψ ψ. ς .” 

νότο μέγα. τε καὶ ἐξαίσιω » Φορέο]α δὲ: κγινας. της Ρταπάετεηῖ», ΙΠρτι!δίε τπαΡη πι ας πΗς 
. ει ἡ / 5 ὦ ο . ς Ἱ 

«νάµµου, καταχῶσαί σφέας, καὶ τρόπῳτοιέτωάφα- παπι, εἲ Ἱηρε[ής ατεπᾶ επαπ]]5 09 00’ 
η 

κ... - ᾗ κας νι 7 / ας 154: ταις Παπ ὁ ὥιοι μεν οὕτω λέγουσι γυέσθαι περὶ τηκοςτυ]δίε,  αἴᾳ η Ἠσθηναι Αμϕρωιδιϕς ο ον ΝΑ νο ἔτι {αμ]ατος: Ίἴα αξχαπι εδ[ε ἀε Πος , Απιγμθουδε ζαμβυσεω ες Μ Ες με ο μα, σρατιης ταύτης. Ύμωου οὲ Ἱναμιουσεω ες ἔιερυ» ΙΛ . Οµαυγίὸ αμιοῇ ρήμι Αὐωπ]ίοισι ο ὁ ἼΑπις, τὸν Ἕλληνες Ἔ- -εΐτι ΑππιοΏῇ πιεπποταης. Ομῤγιοδὸ 
Φισαφα ικα ουν πιο μη Ἡπ  Μεπιρίη τερτες[ο, Αρίς, αεί. ναοί 19: 
παφο καλέουσι ἐπιφανέος δε τούτου Ύενομθου, αὖ- οηπι Ἐραρλοη, αρραπὺε.. ΑΕΡΥΡΗΙ» 48 

ς Ἄν 6 ἐν ῇ. Ἄ 1 ρω Τ. 

πίχα, οἱ Αἰγυπ]νι ἆ ματά τε ἐφόρεον τα κάλλισα» Αρὶς εχει, νε[ιπιεπτα αααππραιοἳ 
[ο 2 . ” ην 3 . ὁ, Ω 

φιαὶ Ίσαν ο "αλίήσι' ἰδῶν δὲ ταῦτα τοὺς Αίγυπ]ίους τπα Εετεραπῖ»  εἳ «εἰερταπάο. Ρείτο ορέ 
.ς ς / : ἴ 

«ποιευντας ὁ Καμβύσης, πάγχυ σφίας καταδόξασ»Ι ἀαθαητ. 1ά ἵαπο {αείεητες ΑΡ 
Σωῦτᾶ κακῶς πρξαήος, χαρµόσυνα ταῦτα ποιέεν, ὈΥ{ε5 ΙΠίΠεΠδ, εἴ ΟΠΙΠΙΠΟ ΤΑΤΗ5 ο ο ας 
κο / 2 ο» 3 

5 εκαλεε τους ἐωιτρόσης της Μέμφιος" απσικοµένες 

ή 

α {8 πια] σείτας εδ[ε Ιπ Π5 εαν ο 
2 3 ” πλ νο οἱ Μο λὰ ο δι ς οµτος ατοεδ[ευαῖ υποῖς επι κ Ν 

να να» ο μις εόή]ος ος ν ΡΙα/[ίο {πετιπῖ, ιο η ο] 
ἸΜεμφι Ἰ εποίυ τοῦτο 696 Αἰγύσ]μιν τότε ὃε 5 ηυυπῃ Ἀπίσα {5 πριά Μοπιρηα αρειῖεν ον 

“5. ετσι αυτὸς παρ της σρατίής πληβό τι ἆπο- τρίο Εεοὶκ[οπῖν τώπο γειο, ΡοθελιΙ 
βαλών. οἱ δε έφραζο ὧφ σφι ὃ «εὸς εἴη Φανεὶς, διὰ τεἀϊίίει ρατῖο οορίατυτα απήδία. Μον 
«χθόνο πολλῦ ἑωθὼς ἐσιφαίνσθαι' καὶ ὡς ἐπεὼν Φα- 16 1ρ3ῖ9 ἀεάπι ἀάθ5ίε σοπ[ρίειαπι» οδό 
νᾗν. τότε πιών]έέ--οί Αἰγύπ]μοι κεχαρηκότες ὁρτάζος, αιθοπι΄ τεπιροσί5 ΙΠίετνα]]ο αρα 

. ολ { ε ν ; ας. ς ΑΕσί .... 

αυτα ἀχάσα, ὁ Καμβύσης, ἔφη ψιδεσθαί σφιας» 1Ο] δη, ας πκορώτὰ θὰ μη 

πας δώ ο ο ο ια τα ΑΕ Οαππθγ/{ε5, πεηΙΠΙ εο5 Τε[ροπά1: ή 
'τΏτες» θεύτερα, τοὺς Ιρέαςρ ἐκάλεε ἐς ὄψμ, λεγο]ων αμαπα πιεπεϊεηῖες. πποττε παἰέξανάε, 

Αρ, ο εί ᾿ ϱ ἃ . τα ο 
(Φε: κατὰ τα αμγα ταν. ως Εσλησεν έΦη αὖ- τετεππρί, ΤΠοχ Ιδῇ: {ησειάοτες 1Η τς 

3 3 { σον . . ὦ 3 καν ο 

“το εἰ ὢεος τ (5 χειροήθης απιγμεος εἴη Αἰγυπ]ίοισι, ἔλαπι νεπΊθ:, απθιις θαἆθτῃ τε[ετεηΏ” : 

ο ς, 1 ω ΄ .» : . πμ, 

πρέας, οἱ μέ δή µετῆσαν ἄξοντες. ὁ δὲ Απις 1. ὗτος γεηῖτει, οτε μὲ {ε ποῃ τος .. 

ον Ν ” 3 ' εν ψ . ο ΑΠ, ές ο 

«ποσαυτα δὲ εἴπας, ἴ- ἐπάγει ἐκέλευε τὸ Απιυ της] δἀῑχΙε: {4 αιὶς ἀεμς τηαη/ ποτ». αά ΑΡ 

ὁ Ἔπαφος, γύεται. µόσχος ἐκ, βοὺςν ἥτις ὑκέτι οἵη 4 πυΓις 14: {αςετάοτες αἀάποαέ ες ατα 

ετεηάμσαας σερ ολλ ραλλήριαιωμώο, ης ης Αρίο; Ἰρπηαας. Ἐραραξήα δή ( 
«Ὑύπ]ιοι δὲ λεγθσι σέλα» απ την βου Ἡ εκ τε Ἡ- Ύομεις σείεις αρ μα θ μα [αν ρω ἳ αι . 3 . ον ο. . ο» / / 3 { / .- 

ατισχέν Χαὶ µυ ἐχ τβτὸό ο. : αἱ ή πμ σος τίκ]εν Τον ΑπιυιαΟαλπήτιετο ροηίτατατη : εαπηαε ΑΕΡΙΡΩ ος 
χει δὲ ο µοσχος ΒΤος ο Απις Ἀαλεομεγος σημ]ία {ή]ρυτε 6Χ. οσο ταηςδί., ετ Ιδϊαπι 

ο / λ 
: . πι ο ος 

ετοιώδα εὼ 9 βέλάα: ἐπὶ μου τῷ μετώπω λευχὸν εο ΑΡΙΗ. : Ἠαδει αὐΤεπῃ ῥής σἰωίαθ δν 
/ 2 δν / μμ ώ) σ : 

: 

Ῥ τετράγωνο" ἔπιδε τε νώτα, αἰετὸν εἰκασμιῶο" ο. Ῥε]ατατ Αρίε, Ίσα βρπας εσι ΡεΠέ έ 

πα. ο ος ἱτοπῖε ἀἴραπι πρυτοο αὐπάταϊῶ. μι σα 

μα τλο 
4 

ο ο. ει. , - ἳ ., β οὐ 

α 4. }α]α. ἵη νυ]ραῖς καὶ τάδε, ὃ Μ. 41. Ῥπε. 7. τοῦ... Εάπι αὐτέοισι 34. Ῥσε[, αὐοᾶ ὃς Ὃᾖ, 
“.. ΝΗΙ8Ο ἄρισον δὲ εξ αὐτοῖσι. ο Ατοηισι 4γεῦ. ποτ. Ἱερίτ. ἆ Ἑμωτά τε ἔφερον «4γερ. 71μά. τε 1093 ών 
(6 Ἐκάλεε «περ. ἔ’., αμοὰ Ῥρταεβαϊ: Ίτα πιο ἀεπιο. Νμ]σο ἐκάλεσε' ἴητα ἀπικομένων 714, ή Ἐποήθος 
ἵς Ἐπειδὴ «γε. 7 ϱ 4. «τοῦ. 7”. Ῥα/[. ή., παρείή «4, Ρατίς, -. εμ.  {ἱ Ταυτὸ {. 

ν Ασά ὦ 

ο 1π πιοάαπι 1]ο ε το 

᾽ 

 - 

ρατί. δ. Κε, Ρα. ἁνᾖ., ἄγειν «1πεδ.). / Νο 6ςτ Ίῃ {ορ 7 πι Ἠσλέσθοι Πάσιπ. Ηενο {άν ρ 
-βα1δ. ἵπ ΗοΠπετ. Ῥ. 193 94, ο 1Η. 4γοῦ, 7 Ῥα/. {ιῇ. να ος Ἁκιμωαίλ 

Ῥα5/. «49Κ.. εετετὶ τοῖραν, Φορέει’ ἐπί. αν ρ1. αν μεσνο 4 Ὢ ανα 4 Αμα Ἂ 4 ψ κ 

(1εΠέ» ΠΟΠ εσεί ΙΠΦΙ6ίΟο. Τη Μακόρων νῆσοι οὉ Οὐγη- -ππεήτο Ἱπιάσης Ηγαβτὶς 61Η. εοπϊθδεαταπι» ΡΙ0 ΑΝ 
“ΡΙοάοΓΗ ει ὕωῤαιό.. ΠΟΠΊΠΑΠΙΠΙ Πεγοάοί κ πἀρε]]αι- “πετρόγωνον» οοτΠΡΕΠΤΙ6 λευκόν τι τρίγωνο. ΑΡΙΕΙ 
ἴτες» ΠΟΠ ΠασβτανΙ: {οἱεπί ἵτα ἂᾳ Π]5 Ἱπ[ι]]ς 6παεοί, ἵπ «ΕΗςίΕ αταια ΑΕΡΥΡΙΙ {οεσυπαά(τατῖς Απιρο]ωπη 4 η 

"α]ς Γή0 ΜΕΠΕΧ. Ρ. 935. αἴηια α]Π. Μομιάρων ἴαπηοτ. :«/ ἀοομίὲ: πτταπιαᾶς τρίγωνον Πγαὰ οχρίηκ!ε. ἐν η 

“νῄσος ὁ1ερῦ. Ας. {εὰ σοΏηνετπτχ αριά μία οι {]ο- ΄Ἄρυνα πάϊτατ ε5ίο τρίγωνον Οἴ δελτωτὸν» Εγαθ µε 
«βοδμη νοςθς Ίδίμο. Ορᾷ. ο, κκ. Γ2εοϱ{ ἃά «γα ΈΠαΕΠ: ν. 3δ. ὃς ρ 

08. Λέγεται δὲ τάδε ὑπ] αὐτ. ̓ Ἁμμων.] Ὀε]ενί σορι- :ομπαϊταίς Ἱηαρίπε ΡοήβΟΥ’ 115 Σε] Ἔταερ, | 9 τ 
“Ίδη: πἰβ]] Ῥχασσσᾶῖε, φποὰ οαπι αυ γοημήτῖε αας εμοσί «98. Ὦ. σπορᾷ καὶ νενέσει { ἀπένειμον } Φάλητα» ορ. 
κος Ῥ]κρ]ίσυ]τ οτι Οἱ. Ῥμμαυ. Ε]εραπίετ βέπεισ 0. «ρίγωνον σχήμα» διὼ τὸ μόριον της δηλείας. ΝΑΤΟ 

(αλα ῖ (Ἡ2 89, ἀσιμαηί]ο (ωΗζγ/ες απ «{9ΟΠΕΙΗ ος ΑΕ 8. Ἐν γαφέρα ἄλλον βώλλεσόαι γόον] Ἠος (ο 
ο. ο, 4γεμα «1μ/)γο Ιποία, οἱ ΟΕ ος {- {ο Ῥπυίΐο ΠΟΠ Ροῖα!: λάβέσθωι ἀῑνιπανίε, {οτίς ο 

«ΕΙ4ΕΗ5 {ΕΙ ερ οὗ). ο ΙΡ πο ης {..., 

19: Οὐ λήσεμ ἔφη αὐτόν] Νο οἶατη /ὲ 10Υε ἀἰκεδαα» ῇ -- ηος 184 τα εβπιηπα, ηεΦ ΙΕ Ἱτιά Ἠϊςο ἀπ ο] 
παπι ΕαΟαδΗΙ ο ]ς/2η σα. 4Βρηῤε/ος εμς. Χειροήθης, {οἱεῖ αμ ὠναιρέεσθαι Ί]α ἵπ τε π{σρατε: « «εοπέ» ἆἵ 

Ι4η/46{ὴτν τὰς χεῖρας προσφέροντα ὑπομένων. Ἀεποβῥοη- ᾿βάλλεσθαι ἐς θυμὸν Ρτοδανος, εἳ 41. σοπ{ρ' [κανε 
ὲν Ῥ. 496.90. πιονὶς πηλμὶ οἴἷπι {μρίοίοπεπι» {οχ]- ασαπε αὈουσά]. Ἠαδεαε πμ], οἳς παααπᾶ. ο, 
-ΡΤΗΤη ΠΗ]5[ο Ῥτίπηυπα: Ψαύσειν ἔφη αὐτοῦ» εοΜΗεζαέΗγΗ ΤΗΥ ΙΙ . .. 

. 

«νοῖνεῃς Ἴ,άσαε 1. Ο, 1 9τ. ο) Ιδοῦ συλλήψ (ΑΦ 

. Ψ - . Ἱ 2 4 ΄ 9 

«ῇὸ Όσουπι παπα εηδαί]οπι.  ἴδτ α παπι ἀῑχίδίει» ἐπά- 35. Ἐὼν µέλας] 5ΗπΊπιο Ίπτα (γοπου. ΕΧ Μιά « 
ἴψειν ἐκέλευε τὸν "Απιν. -------- Ώθϊλοξβρδ. ἑαᾶῖτ ΕΙεγοί. ε ῬἱάΤες αά{επήυπτμς, τεεδρῖς, Ιοσπια6» Ες. 

“Οαῇή νασσα πα[ο ογοᾷστοτιχ {αςαῖ Ίδίε Μη]ής: πος ε ΠΠ νεγρο, Ἰπαυχανίς βἠσηνη ἂε ΔΩ’ πο 
Ἕλμτο,, {ο φἰνήπ]εις οοποερτιδ» βεηἰτα] ᾖφέμε ας ο0ε- δέΓΑΡΡΡΕΗ Ἐτ 311οΡ αάϊππσετε ἀεάρπαα ἐδὲ 
-Ἱο ἵη Όσροσηι ἀἰε]αριο: Αἰνύπτιοι λέγουσι» σέλα ἐπὶ τὴν λευκὸν τετράωνον» 4ἨΟᾷ τὸ τρίγωνον 11νε 17 Ἰρμό ορ 
"βοῦν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ κατίσψει, καὶ μίν ἐκ. τούτου τίκτειν 4 ἀερερίε, { ΑρίάΙ5 εκ αετε ἤρυτάς, 414: ς Ἴροε σ. 
ο, Απιν. Ο0 τητ]οΓοπῃ. (τη τοῦ Κατίσχειν οχοῖτατ Πο- Ῥις τήαηρυ]ι Ἱπίοήίρτμς» πο αἰ]πε, Νά ἐδος {8 

ρω Ὕονδα μβα, αὰ Τίς Λ.Ρ. 16ο ο. Οἱ. ᾱ- Ἰεο» οἳ οοΏρ]ιίος ΟΌπιος Ομως τρίγωνο τομ, οἱ 
ος Ῥδμρ. Ῥ, 46ο, ------ δ]ᾳπα, απϊδις Αρίςα -Κεονεή) ἄμμ]φω. Ἔι τι Ῥ. Απ. Ῥοστο ας ποης 
«ἀἰφίοτεπαῇ κ ονσερατης,, Πήο είσαι επατιασι, νατῆς ΄Ἠμίας Ῥονίς Ρμίως ναι. Ἡ. ἵμε, Ο, 46. η 

ος Ῥλπεπαν η, ποβιοΓίολι: νιάεπάμς Ὃ ον, 14- ηΡΗΑ. Φ ΜΕΣ οαμέῥώγ η αρείαμ,. παπι νι 
δν. Γ..Ίν. ς, ο, ΟΙΙΟΟΙΠ1» ὑπὸ δὲ τῇ γλώσ- 6 σά κάγόαρο» οοτῃρὶς ο: ρω, Ρἱδ{, Πεγού, Ρ.175. ΜΕΛΑΝ τοῦ σώµατρ» καὶ ΤΠΟ τῇ }λΑΣΗ πα 6 

αριά Εμ/εῦ. Ῥυ. ΕΠΕ. πα, τα. ἩἨλίω δὲ σή θα 

ο --ικκωο, πα μμ 

4, 

ἁιθιζομνεο 

μα 



πο ων "ννν 

Ἀθ ποια [οαταρευτη. Ῥοφεεμαπαίι ΑΡΙΗ {ασετ- 

-ἀαάϊρτῖο Παδι]δίε πο Ινουίτ, . Έως ]οαπς- 

δοσ]απι (απιβγ{Ε, 

μήν δ΄ ἀλα . { : 
: .ν 5 ο» 2 / . ς 

ποτ 1π Ῥετίας Ῥτεχαίρεπι, Πδὶ ες Πες ση’ ὁ δὲ, ἄμάβὰς ἐς Σΐσα, ἀπέκ]ευε Σμέρου" οἱ 
ιο αμα δίοεΒΕ μον ον μονο  Ἅσπο Ἡ άρον - με .λέγεσι» ἐπ᾽ ἄγρη εξαγαγώτα" οἱ δὲ, ἐς. τὴν 

3 ΝΔ ν ἳ ᾿ / κ ο ν 

Ἐρυθρην «)άλασσαν πρσαγαγύγτα χαταποτῷῶσα]. ο ΄ : αν ο ω κ ον / . ῶα ο» ω 4 ὅσα, υπ] αἆ πατε Βρταπι ἀχιςίει, ἀ6- Ππρωτω. με δὴ λέγεσι. Καμβύση τῶν χαχῶ αρ... δΙπιετβςα, Ἡε ος ααἰάσπι ἱπίπαπι πια]οταπα ξαι τοῦτο, δεύτερα δὲ, ἐξεργάσατο τὸν ἄδελ- 

ΜεπαρΗῖ, οἱ Εόπιητ Δρίς, αι ἁε[οσῖωας, να]σειαπίς, 
Ἠειίταν (απῦγβς Ίπ Ίσα Αβργριία οἵ Ποοχάοῖςο οἳ 
Άρίη, Ὀπιοτάῖ Εοτ(μάο, αμα ἀμιετβοῖε. 

ΤΗΑΙΙΑ, ΕτΡΕΑ αι, οοθ 
. . . . . - λ ο 5 ο λ . Νν εφ. ν 3 1 ὰ ὢῶ πο , : εἰῆριεπι αηυ]]α:, ἵη «αµἀα ἀπρίίσες Ρί]οσι 1Ώ δὲ τῇ ἐρῇ, τὰς τρίχα» Ἀπλας, ἔπίδε τῇ γλωσσὴ» 

οτε ἆμχετε, Οαπιῤγ{6ν νε]α] νεςοταΙος., 
«οἀιξὶο β]ηδϊοίο 4πήτη νε]]ει {ετῖτο νεηῖτεπα 
εἰς, {επιης Ῥετοισῇτ, «αςμππαηεαυε α {- 
«οετάοῖες Ιπηιῇτ, ο .εαρίτα πεφιαπι! . Ἠϊας- 
«επιοά1 Α αχῖδιπΏυ {αηρπϊπε οἵαις σατΏς 2» 
Ῥιφάϊα, «ιτ ξειτηπι Γεπιεητες . «σης ΠΙ-9025 
πηαη. ΑΕργριϊς Ἱὶς ἀειςς. νο οετῖθ πιε 

της Ιπιρεταν]ε Ἡδ, αποζυπα Ίος. ΠΠήΠιΙ5 εταῖ, 
Ἡς΄ [αςετοῖεο αμίάεπι αστῖτος Παρτὶ οὔάς- 
τεητ» σεῖετοδ. απἴεπι ΑΔΕεγριος τπτ απαπι- 

22 

ο - ο 
Οέτειλατοτοισιταυτα πιρασΗρτε δι 
μασιγᾶσαι., Αἰγυπίίων δε τῶι, ἄλλων το ἂν λάβωσι 

οβκώνθαρω.. Ὡς δὲ ἤγαγο τὸν Απι οἱ ἱρέες, ὃ Καμ- 
βύσης, οἷα ἐῶ ὑπομαργότερος» σπασάµεο5 τὸ ἐγ- 
Ἰχειρίδιο, θέλων τύψαι την γασέρε. τη ́ Απιος, παίει τὸν 
μηρό". γελάσας δε, εἰπε πρὸς Τοὺς ιρέας» 2 ζὰ κα-- 

καὶ κέφαλαὶν 3 τοᾶτοι «)εοὶ γίνωται ἐναιµοί τε καὶ 
σαρχώδεεν καὶ ὃ ἐπαίωτες σιδηρίων; άξιος, μυ 
Αἰγυπ]ίων- οὐτός γε ὁ «)εύς' ἁτάρ τοι ὑμεί γε ἅ 
χαίροή]ες, γέλωτα ἐμε 3ήσεσθε"' παασαι εφάον 

υ σ μὲν ἱρέὰς ἁ ἅπι- 

ς / / Ὁ ολο ΔΝ / 2 Ί( κ ͵ σι ώ.ὰ . ; ' υΌτο ΔΙγυπ'ίοι αἲε {εειο ἀεάταπι αἀἱρίίσετεηευτ οσσῖάς-35ὁρτάζουτα κ]είγω, ὁρτὴ 5 μὸ; δη διελέλ γ 
τθῃί, Ίτα Έδρτπ {απ {οἰπτηπι ει ΑΙΕΡΥ- σι 

« 3 ρω .)] . / ἀ 

οἱ δὲ [ρέες ἐδικαιε)το" ο δὲ Απις πεπληγμθος τὸν 
ὰ .. ”/ 3 νεο / , ἡ λ λ ὦ ΡιΗ5» {οετάοῖες πιμ]σαεΣ Αρὶς Πιηοῖαιι μήρ ἐφδηε τοσα μωνοόι κα το Ην 

ΕΠΙΗΣ 1Π Τετηρίο Ίασεπς εκιαρηῖτς αμεπ ΄τελευτήσαταὰ ἐχ, τὸ τρώµατος, ἔθαιγα οἱ ἱρές λά- 
ο νπ]πετο οχιΙηξἑηπι Γηπηυ]ανοτα {αςαετὰοῖςς 
ΟΙ8Π1 { ΟΡ Πος {εείας, Ὁτ ΑΕςΥ- 
ΡΙΗ α1άΠΙ, «οπΠππο Οαπιογ{ος Ἱπ[απ]ει. αά 
ης αΏτεα απ]άσπι «οπηρος τπεητίς {αετατ. [ει 
ΡΤΙΠΠΟ απ]άεπι ῥτανιπ Ἱπιρειιπι νετ 1π 

θρῃ Καμβύσιῳ, Καμβύσηε δὲ, ὡς λέγεσι Αἰγύπ]ρι, 
οἱ αὐτίκα διὰ τᾶτο τὸ ἀδίκημα ἐμάνη» ἐν οὖδὲ 
πρότερω Φρωῄρης' καὶ πεῶτα μὲν τῶν καχῶν ἐξερ- 
γάσατο τὸν ἀθελφεὸν Σμέρδω,  ἐύντα «ατβὸς καὶ 

ἳ 9 ς | νά δν λος ο τί, - πιετάῖη » εκ. εἰσάεπι ΡατεπΏδις. ἔπαῖτεπη,, μητθο». μάντη τς ἀπέπεμψε ες ΕἹέρσαρ Φνό 
απεπι εκ ΛΕΡΥΡΙο τοπι]{σταί 1Π. Ῥετίας , 1ι- Ιῳ εξ Αἰγύπ]ε. οτι .ὀ τόξον μον Πε σεώ) οσο κ . ν ν .. κε ο. Ἀν. οἳ ΄ 3 . ο. 33 Ψοτς «οππποῖης, αὐοά 1]ε Ῥετ[αταπι {οἱμδήστε επί ὁ9ύο δακτύλες εἴρυσε» ἶ «τὸ παρὰ τὸ Αἰ- ΆτοΙη»., 4πεπι Ιεμιιγορμαςὶ αμ ΑΠιίορε 
Τη]εΓαΏῖ». αἆ ἆπος ἔετα. ἀῑρίτον αἀἀιςοθτοῖ : 
Ύποᾷ πεπ]ο αἰίας ε Ῥετῃς Ροτεταῖ.  Απιετὰὶ 

ιν ος Φίοπος ἤνεικω οἱ 1χθυοφάγα” τῷ δὲ ἄλλων Περ- 
πο. ν κ. 9 5 /. » σέων οὐδεὶς οἷός τε ἐγέγετο". ἀποιχομένε ὢν ἐς Πέρ- 

ο ζω  Ὅσν / ο / ος ος Ἡ μα ος ὴ ος αρ τῃ. σας τὸ Σμέρδος, Όψη εἰδε ὁ Καμβύσης κ ον τῷ 1Ριτάς 1η Ῥειβάεπι ρτοξεξϊο, Ίαπο νἰάϊτ 1Π. 6, τὸ Σμέρδιος ὄνψ Καμβύσης ουν νο ο / ει 9 ᾿ 5 / 3 ανν Ας αμ σενα ρου κα, : οι οιήνδε”'.. ερσέων « ἀοπηπῖς απιῤγίος νΙβοπετω:. πιποῖας ααἰ- ὃ πῳ ποιμδε". ἐδοξέ οἱ ἀγγελο ἑλθόντα ἐλ Περσέω ἦ : : .. ο πνν. ο ο ο ων. κ. τό ὀνλένοα ἆαπι ο Ῥετῇς νοεηῖεῃς»,. εἶ πηησῖατε εδι νι δοᾶγγέλλεν ὦ ο» τῷ ρόῳ τῷ Εασιληΐῳ ἱζόμειοε 
{18, ΒΠΠΕΤάΙΠ {π τερίο Γεάεητεπα {οἱο εὔθ- 
μπα; σοπεΙβ]δ{α γετιςα. Ο0 1ά (απιργίες 
ΠΡΙ ππεῖμεης, Ώς {6 πεσαῖο α {ταῖτα οςςι]- 
Ρατεῖατ. Ιπιρετίαπι, αά ἶαπι ΙΠπεετππεπὰ επι 

γατα Πάε[κΠπωαπι, | 
ος, Βππετάη πεςαπάμπῃ οπτανίε, υἱ απ- 
απι ἀῑππέ, Ύυυπι ἑἀισῖσ[οι νεπαϊῖαπη : απἰ- 

(απιργῇς εκχι]άρ[ο Γετιμηῖ, ὑεςπηάυπι αἲι- | εσ 
τετ 

οᾱ 4, 4γοῦ. }71μιὶ, Ῥαγίς, Ἀ. [δεμ. Ζζωή]α. Ία ᾖή. Βρη[. οὲ «4ιδ. οὗτοι ο. «2 Ἐσαϊοντες «4γοῦ, 
οὐτός Φε ὁ θεὸς }. «πο. ἵπ ἠ{ες, βαε/. ἄ9χ. μέν γε ---- οὗτός γε ὃ' ροβετῖης νε ποῦ Ἠαῦεί «4. 
γῶώσειν «4γεῦ. 
Αν ορνε ια να «41.7. «νοῦ., ΝΗΙΡΟ διὰ τ. τὸ ἆδ. ὀυτίκω. 6 Εχυ]απι Ίαες ἀμο Εχ.«4γεῦ, . ᾖ ΙΗ. 

2 
σε. 4. γε. τὸ «4. ποι Ἡαδοι. 

, . 

ΠΙΟΧ ἐς Πέρσαὸ ΠΟΠ πονῖε «γοῦ. }: πι Ἠπες {δριε 

Ου] Πεγλομη; Ππά]οίε ου. νετ[ανοήπε, ηΗΦΠε Ἱΐς 
ὑπὸ δὲ τῇ γλὠσσῃ κάνθαρον Ἰπνεπὶ[ο οση{οπᾶ! {πηε:. αἲ- ος μμ ες ΡἱαυΡΙ]1ς οοπἱεόµτα αρ] Ῥάπαι τν, 

. Ῥ. ῑ 9. . : : .ἃ 
37. Ἠαίει τὸν μηρόν] Ἐ, ναΊποτα οοπίαυι]ε δὲ πιοί- ας ερὶ {απάσπις ως Αρίη (απογίες οος]αὶδία ἀῑςϊ-. τη! Ώ]ωμαγεζο ἆς Ἱς. οι ὃς, 6. 44. 4 απο Ν. Ἡ. νι, ον ο οβίεα ἱετηροσίς ἠη[αβίατῃ Οαηυγς Παροτανίε» Ί8στο ν]εα]ο Πιαξίαῖο, ΑτζηχΟγχΟς Ὁσμιίς: αθπι οοῇ- τεπιτηπί «Ἡπῃ σὔηιηη ἀσλσος νοςατοπε Α σγρΏ!, ὁ 

Εν τς στο πουίεραι: ὑμῶν καευωχήσεται τὸν. βοῦν» 3η Ίξὰ ἔβυσε τὸν βοῦν. πΠατταηίς Τ/µατοῥο ϐ, 61. 6 Ῥειῃοίς Ώήπομές, ε οιδις, ἄσι α]]α ρἱυίπια μας ποῬίς αΠηπάς πο Ἱπηοτι]κίοῃς, [ς παυαι 4- 
(αμης Ν. Τ. τν ᾱ, Β. οοη{. Ἰᾷοή] 4ς Ν. Α. κ, ς οῦ, εἰ Πσκήιως Τη, κχχν, δ. Ἱ.. ανα, εἶπις ἀείαειαίς, ττοας ντ πιη]το πΊΕΠοΟς.,. Ὀστίωης ὠμτα[ρίς, Ῥορυ]ατί (προτ/Πῆοπο {Εἴσπιςγ μας, ΔΕ-- εν ρΠοτωη Πο Π0ί Βνοσοπι οοποἳΠανῖε, ας ἴωπα πητα ν θλν Ἀεριι Πιαχίήπο οο]άειήπε ος νίνωα οἳ βητο » τοις Ο/ούογο ος. Τ  1. ο. 99, ΨΙ. Ῥοῤγσεη. σα ια ας ΨΑΙΟΚΕΝ. ὁ κοκ α ὁεὸι γίνονται δὲο.] Μι]ίο Ίος Παπίβσαι: ιν ανα αχεπο οὅ, Αϕδληι αμ δτοτ! -άπε Ψείεγθα, Τη Γαορωο εν λίοπι από {ὔπ1, Ποη οῬ]τις Ὡμοπβ σης. {εουῖμς «ἄγεζ, ος 7η, 

: : ἵρης 5 1 Ῥοβες δῖς (Ύθρε Ἠπο ἵῃ. ναι 
Ες ν θλνη βιοης αἀροίς, οσο αν ας ρεοῦ, οσο (η Λ0 Ἔσαβῖςϊ Ῥποεπίςί. ν. 657. 
44 “Τὸ τόξον μεῦνος ----ὰ ἐπὶ Ἂνς δρκτύλους εἴρυσε] Όα- 

ας -{ ἅιά, Γαγὴ, 4. Β. ΚεΙη., ὃ 1Η. ος {εαιπσες ου. «4γοῦ,, τηθ]θ. ἆ Ἱτία Ίο ασκιπὲ 77 πό. Ώπα «θηρία. Ψιὰ. Ἡ, 1390. 

1 (απισγβς ΠΠ άΠΗΠΙ Ελ. 

μέρος, τῇ κεφαλῇ. τὸ ὡρανῷ φαύσειε: ππὺς ὢν 
Ταυτα», 9ίσαξ περὶ ἑωυτὸ μή μυ ἀποχ]ενας ὃ 
ἀδελφεὸς 1 ἄρχην πέμπει Πρηξάσπεα ἓε Πέρσαδ» 
ὕς οἱ Ἡν ἄγὴρ Περσέω. πισότατος, πι ἁποχ]θέοτά, 

. 

τς πα φεν. 
ν «εδ κε . ύ 

εν α τα ὁ ο να ον » 

ϱ ἸΝὲν Ανν 
4 ᾽Απομασι- 

«αμ. ΜΗ. «4γεῦ. 7’ Βρε/. 4νλ.ο δἱ εχκοἰαῖτορετατῖπι περ]σεηα {π αλῖς.. ΊΜοχ. ἐδικεῦντο «ἄγοῦ. 

| -“γοδ. 2; οἵα Φλοῤό. Ῥαι[; νε.» ὄρεῃι δή: οἳ 11 
πι Πεβῄσεης Ἠυχλήας νᾖ. ρυαετεῖῖς.. 

Ἱηπατ παςς Γη 1]α ατρίσασας, Ο1. ἄε Ῥαμώ :πεημὲ απῖπα- 
ατουὰ {απ Ππβεχ{δ]]α τουυτ, πε Ῥεπατι[η ΠΕΠΙΟ 1Π{6Π-᾽ 
οτε να]πειήε» ααθΗςίε: αἨπά., πισᾶο νετσα.. υὲ οΡος-- 

ταις {ο ραπεατ» Ιπάϊσαα: Εεγοζοξ{ ΠΙΔΠΙΙΠΙ θς(ς ὁσόν γε 
ἐπὶ δύω δαπτύλοις εἴρυσε, Ἡ. 6. ἐπείρυσε» ΡιεροβΏοπς 
Ἰπτετροβεῖς αῑς α΄νετοο ἀἰβταέτας ἆμοδως (εγε οἱ σ]ὴά, 
Ἰπαίσς πεπηρε εἴ πιαχίπιο, αγειη Ἱεμάογεί, . Ομοᾷ ερο: 

τ7ί 

εοΠπ]ΕηἔΗπΙ εκαρίτατο ποο, ..Ώε ηρεπίς ατους τίροτε- 
τεβατυ, τεκ ΑΕλίορς Ο. ο, ντος ομπι (βπάθηαΙ΄ 

ἀὁ 
παπά οῬεεισα περαης Ῥεγῇςα:. Ίπεδε Ῥρίβείετοῃ. επιθ-. 
ἁαΠοπί ἴα]ε Ἰοᾳὔεπά1 σεπῃς, ομί ρατ ἀθβάςτο,. ουσόωὲ 

51. Τῇ κεφαλῇ τοῦ οὐρανοῦ ψάνσειε] πάνε που» 16” 
τηπ1 1{αγπηφΗο Ἠλο Ίπ παγτβίοῃο τερείσαη, ΡΙΟΥΕΣ:. 
ὈἨ {ρεσίαπα: «41 ῤσεποις τ, 1. Ώρι κα. καὶ τὸ λεγόμενο»: 
δὲ σοῦτο.» ἐδόκει τῇ. κεφαλῇ ψαύεί τοῦ οὐρρνοῦ.. 48/7. 
’με Ντ. ΣΠ. 41. ὁ πόνος αὐτοῦ τοῦ οὐρανοῦ ψαύσειε, Το. 
τς ρα 6οἵ νρίες, ών ἀίοτερατ ἔαμαβι . 

νι εβῖ ϱ, 48. καὶ ἡ δύξα τῶν ὥςρων ἔψονε' ὃς αν οαμε ο. 116. Β. καὶ πατέρων ο ρίος 
σοι τῆς δυρονίως ἄψῖδος. Ουωπι παυμαας. οι δὴ Ἡ ο 1οπῖς ππαηαη»» Πομά Ἠουαήαωιπι τη 
[άΐεγα υεγαἱορ.. Ψἱάς βαγ12. ο οπως 
ἎΊοχ ἄρχη» οὐ {ομεάαε ἀθοις ος ρις Ἰσής κ, μεν πατε, τεσµρετανΊτ Ίοσμπι. αμσος νοτῖς. ἡ νι νε. σας ΟἨπι «4γοῥ, εἳ }μά. Ώ τοενατ]δ» ποι ορ]αξχα- 
Ὀρ[ιο η εως μοδα ο ῃ ες οπλο ο ο ον ορ η νιν μμ Ὅν η ἔυνοντὸ» ο, . ο κα ως 

ο ο :μίά [5ή σε] προσωγωγόντα» Πο 
ερ. Άωγες πρὸς ἁλιείήν. ἀγαγότα ά Δτορεέρηε/Η. ο φἰδερι, δοε σβὸς ἀλκρν, τα ρά βἰνορρίμ αρα 



ΙΟ Ε. η Ῥ Β ΦὌ Ώ ο Β κα : | δοτος Ὠκος εἶης. [αάϊοςς Εξ αρῖῖ 1η Ῥοσῇς. Ῥηράσανε επ 
οἶντα «αποθγίεπι, ας {οτοτεπι ἀυσαι οοπίτα πιο, 
{εσυηάαπα αἆἁῖε {η΄ ΑΕ ΡΥΡΙοΟ οσεἰζαιἩ. ' 

φὼν, 3 ἐπισπομέηῳ οἱ ἐε Αἴγυπ]ω, τῇ καὶ συνοί-6οῖεπι ρετρειχαγίτ Ίπ {οιοτε, ἴα ΑΕΡΙρΗΣ, 
χεεν καὶ Ἡν οἱ απ’ ἀμφοτέρων ἀδελφώ" ἔγημε δὲ 
αὐτὴν ὧδε εδαμῶς γὰρ ἑῴθεσαν πιρότερω τῆσι ἀδελ- 
φε]σι συγοικέεν Ὁ οἱ Πέρσα ἠράσθη μις τῶν ἀδελφεὼν 
Καμβύσης καὶ ἔπειτα βελόμοος αὐτὸν γημαι, ὅτι 
εἰ; ἑωθότα, ἐπενόεε ποιήσεώ» εἴρτο καλέσας τοὺς 
ο βασιληΐης δικαφὰς εἶτις ἐσὶ κελεύών νόμος τὸν 

βελόμωο ἀδελφεῇ συνοικέεμ" οἱ δὲ βασιλήϊοι δικα- 
σ-αὶ, κεκριµένοι ἄνδρες γίνουται Περσέων, ἐς ἆ ἄπο- 
θάνωσι, ἃ ἤ σφι πιαρευρεθῇ τι ἄδικον μέχριτότη" ἔτοι 
δὲ 6 τοῖσι δίχας δικάζωσι καὶ ἐξηγηταὶ τῶν πατρίω7ο 

. { 

εσμῶν γίνονται, καὶ πάντα ἐς τέτας ἀναχέαται" 

εἰρομένο ὦν τε Καμβύσω, π ὑποκρίνουτο αὐτῷ οὗτοι 
χα δίκαια κα ἀσφαλέα" Φάμφοι, υόµο οὐθένα 

179 ἐξειρίσκευ» Ὁς κελεύει ἀδελφεῇ συνοικέευ ἀδελφεόν' 
ἄλλο μέ τοι ἐξευρηκθαι γόµον » τῷ βασιλεύοτιζ5τζ. Ῥετουπέχαπεϊ 1ρίτας ΘΑπιογΗ 6] 
Περσέων ἐξ είναι που Ἀ τὸ ὧν βέλητα) οὕτω οὔτε 
τὸν γόµο; Ἓλυσων Φήσωτε, Καμβύσια" ἵνατε μὴ 
μα ν σλοαοτο νόμου περσέλλοτες» παρεζ- 
ευ ἄλλα γόµω σύμμαχο τῷ «έλωτι γαμέεν 
32 τς / λ νε ) / μίλι, ο αά Ψ .. ] ἀθελφεά», τότε μὲν δὶ ὁ Καμβύσης ἔγημε τὸν ἰ ἐ-βοῦγῇο: εἲ πα Ιεβεη τπεητές 1ρεῖ ρεΗτεηῖ, ἃ 
ρωμέην; μετα μό τοι 6 πολλὸν χρόνον ἔσχε ἄλλη» 

φον" ᾿τουτέω: Ἐ δητα τὴν γωτέρην ἐπισπομέ- 
ην οἱ ἐπ] Αἴγυπτο κτείε. ᾽Αμϕὶ δὲ τῷ 3α- νάτῳ αυτης 3ιξορ, ὥσπερ περὶ Σμέρδος, 1 λέγεται 

λόγον. Ελληνες μεν γὰρ λέγεσι Καμβύσεα πι συμ.Ώ 
βαλέω σκύμνον λέφτοό σκύλακι κυνός «εωρέη δὲ 
καὶ ΤΗ Ύυαικα ταύτῃ γχωµθου δὲ τὰ σκύ- 
λαο» ἀΦελφεὸν αὐτᾶ ἄλλο σχύλακα», ἀπιορ- 
βηζαντα Τὸ Φεσμὸν, παραγεέσθαι οἱ δύο δὲ Ύε- 

νομέέγου». οὕτω δὴ τοὺς σκύλαχας. ἐπιρατήσαι τοῦ 
σχύµνου" καὶ τὸν μὸ Καμβύσια ἠθέσθαι Φέώμε- 
ον" τὸν δὲ πιαρηµέην δακρύεν, Καμβύσεα δὲ µα- 
θότα «πουτος ἐπαίρσθαι διότι Ἡ δακρύοι" “τὸν δὲ 
εσευ 2 ὦ5 ἰδοῦσα. 'τον σχύλαχα τῷ ἀδελφεῷ τΤι- 
ῥωρήσαντα “δάχρύσει, μνησθῆσά τε Σμέρδιος ,9 
ο κα μαθοῦσα ὢς κείὼ οὐχ, εἴη ὁ τιμωρήσω. Ἑλ- 
με μὲν δὴ διὰ τᾶτο τὸ ἔπος Φασὶ αὐτὴν ἀπολέ- 

-ᾱ Ἔπομέρν Πάπβο Φκῤὸ. ν. αυ εκ] 
΄ 

ο]. ο οίνος σας ἐν νρεη, Ρο θά 

ευτα {σαιαϊα: απ ες υχος εἰ εκ εἰδδείἩ 
Ρατεπτῖρις εταῖ {οτογ» αὐαπι Ἠυπο 1. Πο" 
αυπι ἀθχεταίῖ. Απτε]αό θΠΙπι Ῥεπ[ῷ πεφμᾶ: 
αὔαιη «οπ{αενεγαἩτ {οτούες 1π. τπβΓΙΠΟΠΙΒΗ 
ἀςαϊρετα. Οαπιῦγίες, υπίας {Ο5οτΙΠΛ. 4ΠΠΟζΕ 

Φσαρίις, εμρίάικαιε ἀείπάθ ἀμεεπάί με 
χοζεπι, αὐ μη Τεπη Ἰη[ομτατα οοριτατεῖ έ 
Ὥσετθ, ατσθθῇῃε εοδ απῖ τερῖ 11465 ΠΟΠΗ" 
παητυτ.  Εος (απιῤγίες ρετεοπῖααῖ, Ἠν. 
αὐα εκ {τ, απ Ἰπθεαι νο]εΏτετα ϱΕΠ. ο00” 
τε σοπίταµετο πιαϊτιπιοπῖπτη, Ἠϊ απτε τν 
δἡ Ἰπάῖοε», Ρτοβαιὶ 6 Ῥετῃο νι, ΓηΠίβΙ" 
Ῥετρειιῖ, ἆοπος πιοτίαηῖητ» απῖ 1Η" 
αμαῖὰ 1Ώ. 116 σοτπρεττηπι Εάετῖς, 158 υά 
Ῥετ[ας 1Πῖετ Ππραπιε ει Ἱ6ρηπα ΡΑΙΠΑΣ 
{μπε ΙΠίετρίεῖες, εἲ αἲ 905 οπιπ]ᾶ 

εἰ οαπῖε 11 τε[ροπάεραπε, ΠεβθΠϊεδ ὁνν 
{6 Ἰηνεμῖτα Ἱερεπῃ, ααξ Ἰμρεαῖ ΑΠΕ 
ο6{ε {οἵοἵεπι: Γ8ΙπεΠ 1πνεπῖδ[ε [αι ] ή 
αἷα Πεεαι τερὶ Ῥετίατυπα ἔασετε 4πὶ6ᾷ! ον 
ρεαῖ. Ίτα πεαιε Ίερεπι {ονεταπί ππεῦ ἴα 

ωπάιπνεπετυηῖ αἀϊαιτῖςθτη εἴις, αὐὶ Όντο 
ο... ἀϊσετα να][εῖ, . ο . 
αΤΠΡΥ{69 6α1ῃ αυ απι αππαδαῖ αςσερΙε ης αι 

ει Ρροδῖ πο τη] εάπῃ ταπιροτίς Παρηίς αἰισασί 
Ἠαταπι 1ήΠίοσετη, ασε 1ρδαπι 1π ΑΘΑ  Φ 

Φουπβ]τατα 66, Ἱπτετεπϊς, Οµ16 πιοῖδ ἃννῳ 
αἀπιοάΙπῃ Ί]]α Οπιετὰ1ς, 4Πςερ5 τα[ετ, ἅ 
εἶ Παπϊάεπι αἶαπῖ, ἀάτα Οαπιῦγ/65 ἀἲ ας 
195, αἰέεγΙΠ1 1εοΠῖς, αἰξεΓιΙπι ς4Π18 εσας (πας 
ᾖαης Ιπτετ{υ]δ{ε Γρεξταςμ]ο: εἴ αμα η. 

οξαϊπ]ας ΠΠρειατεευς, αἰτετάπα ας αμυπί 
{ταίτειη αὐτηρῖο Ίογο Γαρεινεπὶδίε). ομ]ο ος” 
-4μο ερ[επε, Ίτα {αρετίοτες εατω]ο» ]ευης ς αἰδ 
ἠίφίε, Ἔτ Θαπηῦγίε, ἄωπη 1ὰ σοι» εὖ ος, 
νο]αρίατεπι, παπο εἰ ας[Πἀεπίεπι 14 αι 
Βαΐτε απἰπιαάνετα, Οαπιυγίεσι πας ρ 

σα υΙάπατη Ιπεγγηιάτετας: ϱτ ΤΙΜΙΠΙΕΓΕΠΗ άβο 
{6 νο «ατα]ο Πιρρεείας Ειαιγῖ Εετερίόν ]μ παρ ο  οπίμθ Ώετε, αιιοὰ {αδ]εῖτ πιοπιοτῖα ΦΠΠΕΓΑΙ8 Αἰθι 

νοκ μἈν 
η δι 

οσα, ἐπισπωμ. «4γοῦ. 7 «4ῇ., Ῥτανα.  ) Ώεβι αεβσαίυς : 
«τοῦ, η ο Βασίλ. κωλευµένους δίκως. «Ίγοδ. }α1α. 1. Οὐνοτίτα Ίπεο βαθτηητ Ποβοδίο ἵ8 μμ ἆ 1Η. «γεῦ. Ῥασι τει, αἱ ἤν σῷι Πέρσησι δικάζουσι }. γοζ. αμα. 7 -44., ΙΙ ὄνακέεται -«“γεδ. «44. Πχ[οτὶρεϊε Ἠαςς Ξελοί. Γη 

-μὴ παρευρ., πια µέχρι τούτου /Η4. «γρ. , τούτων «4. ὕπεί. δις | 
μί ἄνακείτω, ϱ ΙΗ. Ρα. «1. αὑπεκρο, 8, 

. α, . 
κοἰαμέ ᾷε Φαοὐ, Τ. τ. ϱ. σαο,. ηοῇ 

γεῦ. }. οἵα ὁ]ερῦ., τὸ ἂν Ἰ{. 44. Νίος Κοιν μα Ἐν µβύσεα, ἵνα μὺ αὐτο.  { Εμ ( {γοῦ, Σαὐ]ᾳ» ἴμῖ μετὰ δὲ χρόνον οεῖοτῖς οπη]εβς Πάσπι,. -ᾖ Δὺ τὴν «4{9εῤ. 2 οἳ ἔπισπωμ. οὐ ο. να 
Φή6Ρῥ. -ἄγοῦν ἔ), «4, Ῥαρ/. Ἀρη. Ἐπαρπι, Ῥαγόοι, ἐοφέρετοι 
Ῥαε[ς ἄνᾖ. γὰραῦεει,.. πε Ίνομ Ἱερῖτ «νοῦ., {εά πιο κυνὸς βαλέεν µάχεσθα, 3 Δακρύει ἔ; 
ο Καὶ παταμαθ. 4ροῦ. Σάο τΠι ἐκεύῳ οὔπι ο. ο {1. 

Ἠάος. ντ ἀοθίσβπιας: ἵπ. 1Η/0//), Τήροῤοη/; 5 ΥΘΤΙΠΙ 

{εἆ α1ιο οῦἵεπτά ροᾷΙτήπι Πο ος ὁ ιο 

: νο» Ον ο ἓν αν Ες ο. μι) 

ἡ τ ο μάγο Ἡρωώδ κά «τα, 

κο ας : ἀ6ο., υτ{ετῖς, ης ας. 14. εἰ ντ, 10Λ- βασά 
εΏϊπι νετο προσααγόὄντα κτωποντῶσαι ΟΙ Ῥταχαίρεπι ζλον Ὁ πισσΜΕ τα ας Η11ς 4 λος 
Ππεπῦ, αππιης Ῥγπεσδάεπείᾳ ροβ]αδυητΣ Αάάσηιε 1, 199. ρ. 187. εἲ ἰ ο Ἱπτεσρτεῖες αἱ «4η. 
Ἰπίέλ]σεπι Ὀπιετά(η αἲ αύτη Ίπατα, Άν Ῥογωμῇ- Ἠῑβί τ σαρ. Ὁἲς 6 τζαι ο προ πάπα Ἶς Ἱπημίτας, υὔ ας 18ο, γί, 9ο.) Ῥεκαίρες, ᾖηάοή Ἀβιλίορ. νης ϱ. 495. βάβιηή ροσβαπε: τα, 

8 ἔτι δμάσας Περσῶν» οἳ τὸ βουλεύεσθαι ὑπὲρ τῶν κρῶνο 
«όρο Εὔρετο τοὺς βασιληῖους δριασάς] Ίη Φοδοηὲς κά 7µ- δυκάζον καὶ τιμωρίας ὀρίζείν Ἰσχὺν εἶχον. ΑάθτΗΣΗ / 

να αν ον πιρανς Ἕπρώ ην Ἠταβνν μά. 

ὦ ας Π]ς βαγη. Βγίς/ομίς Τα), 

.υ]ς ες Ἱα Εεοβίωπ  ηυῖδας εΧ 1 

΄ 4: 
ες 

ον νο το δι ὅρο. τοϊρομήαι οκφίνετως Ἰμάί.  Ἠῆς απθ]ις οππαπιοΠση. 
εὔπι αἆ Βερῖς αυαξβΙοῄσπι, αΏερής Ἠΐ6 ἠμάΙοἰρής. 
Άροης γήομίως 4ᾳ Ἐ. Ῥ, τ, Ρ. 1τθ. οοδᾶ σπα ΒΗδίε Έππιαης οπ[ῃ 
οἐΠ{ΗΗ{ αρυά Ῥεηίις τοὺς περωγώρους δλωσὼς οἳ τοὺς βα- 15» ὅτι ἐπὶ χρήµασι ἄδίκον δν ἐ 
σιλικοὺς να. ἀϊνετβς, Ἠὰς ἀρροΠαΕοπῖοις 4 Ηηραϊε το] Τηςβτ νπ» Το}. βοτῖρεί µέχρι τούτου» Πουα 

Ψ. Ἠ. τ. ς. αἡ- Ίδίιος ος. ἴΠραθαΝε Ρύα6- Ίναπι αὖε 21) οἳ «4γεδ. πιοχ Πρετα]ίτετ΄ Οἱ 
ς Ίαμά σετιε ριοΊτα: {εά 1Ἠ19 πο. πτου. "Ὅτπι «πο ἀνρικέωται {2605 : «οζεηβίριις Ῥεγβσα. ττα 

ἈιάΊοες περιχώρους, Ώνο Ὠήμοη» {ευ αμα νουβδίε νἰ- Τηα]ε ῥγορῥόσμης παπτανῖτ, ααῖρρε ον εἲ 663 
μι σα τορίοπεπᾳ βείαρταητεβ 115 ἀϊεεπᾶο Ίενίοτες τι 
Έοχις «6η τῃας Ίπ ραρῖς ἀἰτππεῦαητ» αμα]ες οἷπι 
απ Ααῆσα Ίο, δι ας ο Πο με πω ε ἅσωα Ἠαεῖ ἡ πήσα Ίζωτὸ Αῤμοῦς δµκως) ἀῑδί, ο) περίόντες κωτὰ Ἰπεο]βρής, Ἰπαίσα 9εᾖοῖ. Σἀρίομή, Ἰάημο Πάψῖ ἔἶηῃ 

νο. Ἡ τὰ μίνι, ἁμμμον δέκα ἐδίκαζον» Τεθίο «4/ἡλοίε]; 88. Ἠπῖης ΜΗ[ὰΕ, Φογοτήπη Οηῤγης αἰεετλα: Αη 
ην 1οο. Ἰπ Οεποβδεπή Ότ.α. επ Ίπ ΑΕΡγρτπα ες ἀείποερς πκοτοπι {οπή ή 

ψεπεαπα επ ΛςΜΗπῃ ο]ἵῃ] ἸΚωτὰ δήμους, δικακὴᾳ» που ἵπ- εοσῇ. Ῥ. 443. ετ ΟΥ. χχχτι, Ῥ. 668, Ὦ. Μυοὔ 
«1χροςγ. ος. 

πιο σχαέσῃῃ Ἱς, 
π «ων μον το(ητῃὶ 4οροί ρ. 469. 6. 176. πδὶ νυ]- ρεῖατ, Παιιά {σῖο υπάᾳ εἀρέξης, ώς | 
νο παν α. νι ΓΝΑΙΟΚΕΝ. εκ Μεπρταπϊς Ῥ]ασιήε, Της πέρι ΛΕΓΕΤΑΙ οδξ 

ρ μὶ Ἂ ΕΙΠΑ. ο ΠπταΙσ. σῷι κ τι ἄδιον] ΟΙ. σγσποῦ. στο ὃν 
απἀοςῖς, α116Π1 πεεἰαον ης τωοο ἳ 

κασεν Ἰπ το, ο: 
σ 
ῃ 

11, 14. εἲ α]]ας. 
8ο. Ἔγημε τὴν ἐρωμένην ] ΝΙΜΙ ἀειπυτο.. ΔΟΕ 6 

15 "Έα Ιω ος τν δν Ί Ἄ . . : ; 

 εἲ Οσᾶᾳ, Ῥοτς ο πο ο) Ἰηεοτρουί κρλθοµένους οκ 737. ΤΟΣ 1ο 195. ες (ο, 47. ἔει μὲν λόγος πεβὶ αὐτοῦ π 
ζ -- 

νρ 
προρσβρας, αὐαια ΠΕΛΙΑΠΙ Υἱ-  µενος ὅτο, ο0.θὲ 



9411 {ς, ΑΕ Τη α]οο ᾳποῃᾶς Ῥεγ[ις Ἠσος Ἱπ[ῃ- 

Μοιδας πιαίος Ίν ΟαΗύΥίΕ, Ππυία µην ιίας, Τα Α1. ΤΆ .Ἑτδεν 1]. οὐ 
: 

; 3 ς 4, ο 1 6τῶςί Ί]]απι. α Οµπιργίο Εαὶε[Ε ἹΠτετεπιρίβτι σθαι ὑπὸ Καμβύσιω, Αἰγύπ]οι δὲ: ὣς τλαπέζὴ ΠΠεΠΙΟΤάΠΕ: ΑΕργρι νετο ο) 14, αποὰ, ααηπὶ 
αἆ πποηίαπα ἀῑδοπιπδετοία» πηυ]ίετ Ιαξξασατη πέριτιλαι” καὶ ἐπανέίρεσθαι τὸν ἄνδρα.  Ὁ χότερώ {απιρεῖε » εἴπσαιε ἀεσθτρεῖφ Εο]]φ, νΙτιτη 1Π- Τπεριτετιλµέη ὃ δασέῖα ἡ ορίδαξ ἐοῦσα εἴη χαλλίων- τεττορανΙξ, πἴτατη «δοετρια Ιαξτασα απ ἀεπία } τὸν Φάναι, 5 δασέϊαν' τὸν οἱ εἰπεῖν. , Ταύτην Ῥυ]ομτῖος {οται: αππῃ Πῖς τε[ροπάϊείας, 4επ- . ο. ὃν Ὁ [απι; Ἠαης, Ἰπαπῖε, Ι1δεασαΤω αφμαπὰο Ἰπηῖ- ο οτε ρα, αι ν δν ὃν ώρα νο τα 
ταίης 65, απὶ Οστί ἆοιπΙπῃ ἀεπιάαίῃ.. 181 3 ῥου οἴκον ἀππονιλῶσας Τον ἔ ας τρ -- ῷ 
ζαπιζγίε(ι Ιπάϊρπατῖοπς Ρετοίταπα, ΙπΠ]μ]δίΕ 6Φησαι αὐτῇ ἐχεση ο) γασβὶ, κά μὺ ἐκτρώσάσαή 
ςαἱεῖρας Ίῃ Ῥιβρησπίοπα εατπασε αὔοττη 6- ΄ 

ον λ 3 Δ . ας ἃ ς / 

| ἁποθωεμ.. Ταῦτα µεν εε τοὺς 5 οἰκήῖους ὁ Καμβύυ.. 
ὃδάΙτο ἀεοεδῇςίε, Ίτα Οαπιυγίος 1π ἁοπηε[ῆςσῖς ] 5 ο. οί. 5) . μ . 

ση ἐξεμάνη, εἴτε ἔ δ διὰ «Εν Απις εἴτε κα ἄλε .ἲ ..- ν φ ὦ ον ͵ - α - - : ; : ἷ ό ν ας αλα ία μμ μας ον αλα. λος, ας περλὰ ἐάδι ἀβιάπον καιὰ καταλαµβὰ. 
{ ἷς ῃ] | Ἰραῖς ηα- έΡ' Χα γας τυα δ εΧ. Ὑωέης γουσο μεγάλην λεφες οιεηῖ. Ἑτεηίπι Γεττατ (απηῦγ/ες αὖ 1ρεῖς Ώα νο φς ἂν ναι ος ον 
το/ρις΄ ρταηά]. αποάαπι Ιαροταρδίε ΠΠοίΡο τα ποσο Καμιθύσης» «ΤΑ αμα ο να. 
4πεπι απἰάαπι {ασια ποπήπαπε: πετ Ἠαιά αὓ νύ τοι ἀεικὲς οὖδεν Ἡ του σώματος γουσο; μεγάλην 
{ να ͵ . .- 9 2 πάς Εαετῖε, απάτη εοτρᾶς ππασπα Ιηβτπηϊαϊε γοσέοτος μηδε͵ τὰς Φεένας ὑγιαύεη, Τάδε σι έ 

ο ο ντ να, ο. αὐτὸν πρὸς Πρηξάσπεα., τὸν ἐτίμα τε µάλισαν καὶ 
ο ος ο αν η δοἱ τὰς ἀγγελίας ἐφόρεε οὗτος, τάτη τεὸ παῖρ ἵ ο” το[εααεραῖα ο ον ᾿ ρα να - ειτη Πμης]οῬ ανα αι ου]ής ας παλ τα ο ο 2 ο μη 9ἳ ο κοτηον ο, «ειπα (απιργίας εταε, ιή Ἡοπος εἲ ΊρβαποΏ Ἀθη᾽ επευ ἔ οι τα, ξ 32 Πρήξασπεο» ΧΟΙ 

Ῥατνας 65. Έετατ αμῖεπι ἀῑχίσ[α ρα; ο - µε τίνά ομίζουσι Πέρσαι ενα ὤὖθρα ' τψας τε 
Ἰτοκα[ρες, απεηπαπι νίτηπι Ῥοτβο πιο 9/5 λόγους περὶ } ἐμέο ποκῦνται; τὸν δὲ εἰπῶν, Ὢ 
εεπίεηῖ Ἐ. απῖ απαίεπι ἀς της {ΕΠΠΠΟΠΕΠΙ πα-οο,, δέσποτα, τὰ μὺ ἄλλα πάντα μεγάλως ἐπαι» Ῥεηι τ Ίριο τε[ροπαἰς[ε, ο Ῥοπήπε, οξ- » Σέαι, τῇ δὲ τι Θιλουί σέ Φασι πλεόν πεοσ- ἵετα Αν παπι οι ο) πο ας 2 κέεσθαι τὸν μὸν δὶ λέγευ ταῦτα περὶ Περσέων» 
κε Πε ἂν Ρο σναν "Οωίνις Ίο Ἱα. τὸν δὲ θυμαβότα, ’ τοίαδε αμέίβεσθαι, », Νῦν 
ἵρπατας, ΦΒιοοῖπο» τε[ροπάῖε, πῖα Ῥεγ[ς αἶμπε ο» ἆρα µέ ο Φασι Πέρσαι οἵῳ προ ας Ώι ἀθαϊταπα. ἀε[ρετε, πες ΤηΕΠΤΙ8 Εδί6 «οπΠ1-05... μας ος εἶναι νοήμιονα" οὐσ αρα ᾽σφέων 

Ῥοϊεπιῖ ε{βο 1η εο, αποά Ρεῖας ἀἰκετιπε, ΠΟΠ 2 οἱ πρότερι λόγοι Ἴσαν Ρ ἀληθέε πρότερον νετ {μθτε,  ΊΝαπι Ῥετίας εοπῄΠαπίος {105 ἴπ γὰρ δὲ ρα Περσέων οἱ συνέδρων ἔόντω», καὶ 
πι Κροί« 

ὃν 6 Οἶωί 01ος Θαπρξιπιαή, εἰ Ρ0γγη{οῦής, Μος Περιτεῖλαι 1Η. Ῥαε[. 49Ι., να]ρααπι Ώαδαι «44. 4ο). 7” ζθηης ευ, -Ί. Β. η Γπαριη. ὁ νο ή. Ρας. ΐςῇ. }7 2 Χότέρο «4ἱάμ Π4ΏΠΙ περιτετιλω. ἢ δοσεῖο ἡ θρίδαξ ἐοῦσο εἴὴ καλλίων «4γοδ. }1πα,: ΕΠΙ κρλλίων 6απι ἵῃ 14, πλ. Ρη 
3} δᾳσεῖο», εἶηκάλ.  ὁ περι 77 {-αι[. 9. οἵα δίερῥ.» αἲἱ ουπι ᾖ. δωσεῖα, Μ. 7 Έταρπα, Ρατ βαε/ νι, μὲν δή ντε «44. Ῥον]ς, 4, Λο. πι διεω]µήσαο Ἐαρτη. Βανίς,, ἐμιμήσω 4.1. ε Οἰκειοτώτους ὃὁ «τον. ῥαῇία, 401 οἰκηϊωτάτους {ἱ οὐίειτεπί., αὐοά Ώας Ίπτε ϱ. ό5., Ἰαιάσπι πδγετδητμτ. 7 -ᾱνερ. 4. 7 Ῥμ. Τ45, 4. Β. «44, οαιοά τονοσανΙ» ἵπ. α]ῑ]ς δὲ. ΚΑ) ἐκ φεν. «4γεύ. ἔ’., ραΜ11ο {προτίας κοκὀ ποή Ἠαβος βαν/οη, ΤΗΠ1 ἑέώθεε ΙΗ, Ῥαι. 41.. νη]σο ἕωθε οὔπι «44, «{γεῦ. ἵ. ὃ Οµαἴμος Ἠαες ὁπηεεῖς Έχορι], Ρογήτ., {εὰ σῤὸς ὲ Πρ. ὁ Οἰνοχόει Καμβ.Ιἀειι.  ᾖ ΜΗ. δι δα. ὁ. «γοδ.ο καὶ ἵη ο] ποη Ἱπνεπίεα, 2 -- “γε. - 7 4. Βα[. ν. «νοῦι 7, ῥ]α. Έπαριπ, Ῥαγίε., ἵη 41ο. μεγάλως προσ.» Φιλονεμάῃ «44. ει {αά, ΡΙΙΟΣ. 6 αργή, 4, Έταρπι. Ῥανής, 4. 4.δ. α9/.. οδτετῖ πποῖςδε» Ἰενῖ ἀππετεπτῖα. ο θ Φαν/. «ἄνλ, «4γεζ., {εᾷ προσ: Ἰ αρα περ]οᾶο οἴνῳ ἔ4 ῥ]αΐΐαο 018 δλέρῥι, Τέρσαι αῑίς αΏευπθ. Φ ᾽Αληθέές, οὐτίκὰ δὴ εἴσῃ' πρό 
ἑατίο . ὃς 

ο. Θρίδακο τὴν νυναῖκο, περίλοι Ἱ Ἑοπιεήπιατ αά ἴ66, Οτηνῖου πη]έο “ἀρολοπίμς Όγ/ζο]μς ἵπ Εκχοειρίς ΕΧΡΙΟ(ΗΠΗ. ὠποτείλας Ἱ]ιίαο Ῥήπηας 6. 129.. Ὁξ περ- οί οἳ πριὰ ῥαῤμας, ἵη δο)μ. ρ. σοι... υδὶ Ἐμεῦ κοιν Ἐεῖλαι 1Μεά, ΠαὈίΠαττ, Έπτου ορι {ορατηπι, Απιρῃ- Ἴρνων κοὸ Δωριέων’ ἐμεῦ δ' ἔλετο μέγῶν ὅρχον' ΟΧ {Ο/ΠΕΥΟ εεπι νοσα]επ εἲ Ιρπίποπρυπα, τπτ {περίςβπις ἴῃ ΝΙΡΡ,, οι] 1Δεγεσγάεη εἲ [εηουγ{ληήῃ αάάῑς,, αὖος οἵππας πο σοπ{υπάεηΒ μπι, Ίαπι απο ἵπ Σ{γοῦ, οτ 7Ἴπά, } δασεῖα «πι Πογοζδέο  [οὐρὶς 1ἡ Ἠΐς ἀερταναῖος.. αἴᾗ Βαυ]ης ἡ ὀρίδαξ ἐρῦσο Ἠετοάσίειπι ᾳὑοάσπηπιοᾷο τοᾷοίδε 66: εοπΒἀεπίαι αά{ετῖτ, Παμᾶ βιοῖ]α ουΠεΡρίτητ, Εαι!ἀεπᾶ ΠΙμΠΙΣ ΡΓΟΠΊΙ5 αίαπι, πΌὶ δᾳσέη ἔοισι. Ὑαγυ]η πη]- Πρη Ίπροῦο ἐμέο, ΠουὈϊ Οο4, πάθει απέτοτίζας, ἠες Ὅληπο 11 Ἡπηβρις ρυαε[ατ Ποσπεία οςε, Θρῶοξ εκ ἐμεῦ. πμ μονος, ΤΟΠΙΠΙΑΠΟΟΓΏΠΙ ἆθοίοτο Ιοηήπῃ ΕΠΕΤΠΙ: Ε6ἱ» ὀρδακίνῃ οτ. Φιλονίῃ ------- ο ο Ππιο τε[εῆς σο- “ΑΤΠΟΟΓΗΠΙ» ου ἀοόἒ νίγ ποη φάβιτσιιηε, Ίμεσε εοτπῃ  Πουΐμς: Πεγδά,τ. ς, 194: 49 Ῥετ[ς: Οἵνῳ κάρτα προσ- Ἀπιπιαάνετβομες 34 Τζο). ως Θρδακίν. ο Χέωται. «ἄήδεμ. κ. Ῥ. 439. Ἑ. ΦΙλοὺός ἐςίν ὃ πρὸς οἶνον ο. Ἡ δασεία εἴη ἁαλλίων |. ΙπιουρτοιαπιεπέηΠι νΙά6- ἔτοιμος. -------Νέξῶρ προσέκειτο τῶν ἄλλων μᾶλλον τῷ οἴνφν ΣΤ» αηοᾷ {π 0οᾷᾳ. ἱπνεπεΙπι α (41ρο οἱ (γοπου. κρλ- Ἐθπιάοπιτοβη ἴσ]εῃς ΠΙΠοτίαπι, {ια ΕάΠΘΗ αΠυπᾶε τερε- ο ἃ ΣΙογοο1ο ος πότερα περιτετιλένη ἡὶ δρί- τε, ο λοῦὸ δάξ ἢ δασεῖω ἐῦδω (πος ο Οο4, ΤΘΕΙΡΕΤΕΠΙ)» εἴη ὦ- ἀῑδωπῃ οἱπο (Φιλουίη προσκε[µενον) Βγεκα/ῥει γής ἐδ λα] πή τον Φάνοι, δασεῖαγ.. "Ἠος Ίη Ίοεο ᾽Αμείων. οαγἰς [ης πομεδαέ» 11 ῥαγεἷμς 2ήῥεγο) 5 ἔμήροη εο/ε ᾱᾱ- ον : σα. ον Πἳ Άμειον» κάλλιον Π6(γεδίο», ὅεης εὐγ]οίαίοη {η Κερε, ζ16Η ο] αρα μα 
10] 16 : ο (ο ὔωπι περτετιλµένην. Πεγο. θρίδακα Γεζμογο μμ”. κ Πεγσζοίο Πτοτίατῃ. {Π1β5/{8 έπεσα 1” ἀπολελεμμέναν ἀῑχῖε Αριούργηιως 41δεη. Ἡ» Ῥ. 68. Ε. «ἀθρατητ 7ο. 1114ηρυ Τ.,οςος. Μαπτοιαρ. Βεση. πο εδ. ην : νῴ ᾿ ος ος νά Ὄ ΝΑΙΟΚΕΝ.. δ ο, ὶ - : λα α ὤ ο ΥΑΙΟ να πω. ον ἱρὴν ὀναμάζοὺσί τε]. Ψπ]αις πτηίνηῃᾳ ος Ώ. το πῦν ἄρω µε Φασὶ Πέρσαι] Έϊος ΜΦ5. τεροβεπι. ον απρτηπι ογεάαΠταῖσπι ο Ίτάμᾷος εχρ]οᾶΊι «φο]ῆπε, οξίσμα Ὀρρουίμπυπι: Ῥοδε ράσα σρὸέ τὸν πα- ον ον τποχ Ἡῃ εἸερλητε οοηπεΠ(ωσίο περὶ τή .Ἱερῆς νοῦ- Εέρω Κῦρο τασπι. Ῥανίν. εκανα ορ, τα το ος, ο 5οῦ., ἁΙ[αἱριίπα είτε, Βυχῖτ νετὶςῇ. ΄1 ΓΙ, Ὁ. ο. οὐδὲν ἅ α Ἶτε ὧς πρὸς Τιμ λα. το πρς {οπρίοσῖς ου/εγνα(ῖο, ον αν ορ ομπος ΓΦαεὺς Βδ]ολΑΠΗ, Ῥ. οόᾳ. Ὦ. καί τοι τὸ δὲν ἐν τού- Μιλς. ο 'μέο ποιεῦνχοι] Γατίου Ῥιοποππ]ς Παχῖο ἵῃ ω 

ο” 

κ δν 

οι ρὸξ Σα τα οσἵδης Πλ. », Οονία Ἰργο : Το πρὸς ἐλέφανταω καὶ άμηλον ὄντεε. τ Ππα- 6. ο. δν "ὃ 10χο τς 156. νΙ, 86. τ, ὅτο, υ σέο Ἡδσαως αμ της σοπρατατοπ! Τεινίε. δεά (οὗ. Ἱ]α εἳ ημάς σου Ἡ σεῦ ες ἐρεῦ, αιιοᾷ Ἠής {η 4γοῦ, {οἨ]κασίης ἠποσάῖε: ́ ρὸς τὸν πατ. τελέσαι Κσρον Κελεζ. οἳ Ῥιαθβιήοῆς σα] πια, γητ ΟΙ. Ο0ῤη. ᾖ Ῥμμω Ιπ «4ὐγειεῦ. ὥσε φελέξαι πεαϊρ]απῖ τεζῖε» Ὁϊ 4ά ραεπῖς 6κ- 
κας μχης ἴται, Ῥογνοπίας, Ώνε οἴπι αεηηήραΜεῖ. Ίαπιαις μά ἈππαπΙσΗ(ες εγγας(ς. ος Έτος ῶ νά. ο . ο επιρ]ατ Ἐν μη» αποᾷ Ρίο ΤΑμπεΠαπο ασε μεῦ; : επίπι Ώοχ]ςᾳ ὀαρι ο Εἳ μὲο {π]ρδὶδία σεῦ οἳ αήγοη ΟΗ/ η πμ Ἡν. ο ΙΤΕΠΙΙΑΠΟ αώαέ- ος πο). . ο ΠΟΠ μας 1Ο] Ρ1Η1) αρ 19 εοερετῆητ» ορ[ζησυπα ετ αΠεβιῖα ιν " ὃς : ΓΗ) 1 ΄, 9 : . μα ια κ νο ων ᾿ : ο εί Ώαῃο αά Τεπα; Πο Ἰηβ]ος αμ ς ν. Ἐγὼν βάνο ρα 8 

ον λ περικἀτηµέων» λαβόυσαν 3 "ρίδακα τὴν γυναικα 

ϱ/ Έτασπι, Ραγέν.; ὠμείνων 44., οῖπαι οταί θρίδαᾷ» 

τερον Ἐτασπι, 

6 Ίσα τπτ, ο, 14. (ηῤγ/ορ γοβοη η οές ἷε- 
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; 

σαταν καὶ περιχαρία γθύμρο» ὃν Ἠρήξασπερ ὠρδοσιες Ῥτεχαίρερ, {αΐτα ει Πδί 

μα ἔγωγε 6 μαίομαιν Πέρσαι αν τν ' παραφρωέασι, 

12 πΗ ο, δι ο, Ὁ] ο Τὰ σ ο ο κ 

Κροίσου 7 εἴρετο Καμβύσης χοιός «ῤβ, Φοχέοι ἀνὴς . εἷ-, αμῖδας ετ Οι [ισα απτσα ἠπίοστο: ατας Ὁ 
η] προς τὸν πατέρα τελέσαι Κύρο οἱ δὲ ἀμείβωτο Ῥγίες, αμα[ῖο Ίρδα γἰδενοτηή εοίο ντ “ 

ὧν εἴη ἀμείων Του πατρός πά ἐ τε γὰρ ̓ εκείνου πάθος νεὴν Ὃ ο 

ἔχευ αὐτὸν, καὶ ὃ προσεκτήσθαῃ Αϊγυπ]όν τε καὶ τὴν. Π]ής Ἠλβοχες, ο Ἡο ήν Φάλασσανι νο μον ο ταῦτα ἔλεγω, Ἔροισορ μα ααῑεσ]ε[ζς, ν Ἡρας α φμήφετη Ρε Ρ 

δὲ παρων τε καὶ ας όμοιος. ας κρίσει, ειπε ὃν. Οτα[αν απ] αἀετατ, ο ον 
πρὸς τὸν Καμβόρια τ. ο ο Ἐμοὶ μο νυν. ώ σαι οερατιτ [επιοπῖα, τν -αᾱ- σαι 
2 Ἴκύρα ο εν ... ὅμοιος εἶναι τῷ πατέρ" ἓδ γάς κωθδηί τα αυίάεπι το μία, ᾽ 
9) υπο ἐσι ια. .. ἴσε εκένος κατελίπετο' Πσθή τε «ἁῶοπαμάις. οσα ρα ΤΠ ΠΟΠάΗΠΙ ο. 

5 τπαυτα ἀκούσας, ὃ Καμβύσης, . χα) ἐπαίνε, τὴν Ρί ει Βῆης, αα]επῃ ἥ]α τε τεῇαι 1Ἡ 
ο Γαάθ]το 6απωγ{ες ἀε]εξίατις, σα ο Κροΐση ; κ ῥίσυ. τότων δὶ ὢ ἐπιμησθύτα, ὁ ὀργὴ λέ- ον ἂρ) τοδανίε, Όποτιπί Ῥήπο Τά 

ος του. Πρηξάσπεα, 2 Σὺ Ὅα μάθε αὐτὸς» σεῃ5, 4 Ῥτεχαίρεπι ταις ἀπηιῖς: 
ον λέγεσι Πέρσαι ἀληθέαν αἴτε αὐτοὶ 6 λέγοτνηΟ]μς᾽ πωΠς 158 πυπφπ]ὰ Ῥετία 
πως εἰ μὸ γὰς τὸ παιδὸς τσι απ Ἠσα ἀῑεεητες 1ρ5ῖ ἀεβρίαπε, 

 Τ80ς Εφ έωτορ ΟΥ τοῖσι προθύροισι βαλὼν µ τύχοιμι μῖ τωῖ, απ Ἱη απεείοτρας Παῖ, 1 
ὃν μέση. της καρδίηε νΗέρσαι Φανέοται λέγωτε ὧδώ. ἨοΠ {τιαίο Ἰξία Ρειουίεο  60ῇ 
2. ὃν δε ὁ ἁμάρτω» Φάναι ἰ Πέρσας. τε λέγεν ἀλήθέα» μα]. Ῥοΐ[ας ἀ1σθίε : Πῃ ΡΕΙΤΑΥΕΤΟ 

 Χάῑ µε μὴ σωφροέω" ταῦτα κἰδιή αἰπόντα, καὶ σος Ῥεμίας νετα. ]οφαὴ ει πια εδ[α. 
. ΠΙη, Ὥος Ἰοηπατάς πιέπαϊε ἄῑέαι πρ ] διατείνατα τὸ τόξων βαλέον τὸ πάῖδα πεσότος δὲ τω ο ετουεής: αῑθμό ευπι οο]α 

τε ποιδὸς,, - ᾠασχίζων α αὐτόν κελεύευ», » Χα ' σκέψασθαι, {τ ἀῑδοϊπαϊ, εξ ἰπ[ρις] 1δασ, «σα Ἱτ 

τὸ βλήμα) ῶ9. δὲ ο] ᾗ καρδήη ὑρεθήναι « ονεόγτα τὸν οοτὰθ Πρίεα- θμ[εῖ- Ίπγεηία, 0Ρ 14. 
«ὀἰσόν, εἶπεν πρὸς τὸν πατέρα τὸ παιδὸς, γελά-. ἀπβ. ατθιό σβοβίπηαπς, πά Ῥαϊτοπι 

Ίππο Ἰπβμπίτο, {οά Ῥεγβις ἀε[ιίατθ. 

λά τοι γὲ ο πυπς πμ Φσίτο, μη 
ο ώ ο παῖ ν ον τας εὐπέντία, εἶδε ήθη πάν Ποιηϊπ]ρας Ίαπι ηδη πία αἆ ϱ 22 των ἀγθρώπων κ ἔτως Ἐπίσκοπα, τοξεύυτα". Πρηξ- πήιιοις  Γπρίιτας, "Ῥνεχαίρον 

άσπεα δὲ ὀρέοτα ἄνδρα κε Φμήρα, π χα] αν. ἑωῦ: ναγιεῃς θ5/6- νεβηώπι, εέ ἆε 
τῷ δωμαίνογτα; εἰπέωι , 2 Δίσποτα, σι ἂν αὐτγδδῃειο, ἴηαιῆε, 6ρο πθ αειήρ απ 
ο ἔγωγε δοκέω τὸν 2ὺν ὕτω ἂν καλῶς βαλε” τότε ἵποι ται ῬτοῬε {4Ρΐεατα, 1 ΤυΠ 
μὲ. ταυτα. ἐξεργάσατο" ἑτέρωθι δὲ Περσέων ο, όμοια μα “ΛΙΡΙ ἁποάε 

Ίοτες ΠπήΠτετ οὗ. πυ[απη « π ώτοισι οἱ ν ιὀὙρέῳ : τισ, πρ δυό χα ἐπ᾽ εδεμῇ αἰτίῃ. ἂξό ὄχρεῳ πεσανίε, (ψίνον ἵπ. σαρις ἀε[οσῖς 
έλωρ ς ώρντας ἐπὶ μα ο ση κατώρυξε, ΄Ταῦτα, ο εμυ -ευπι Γαάεπιεπα Οσωβις Ἱ, μ9 6 ον μη ασια τος ἀσιλενν 'μῃ πώτα ηλικίὴ καὶ αι αιφιο Ἱτο {πάμ]ροτο: {εά κ” λλ’ ἴσχ ” πα] καταλ ος ον 60Η Π] νεο, τεῖρουπι, ' θομβιοῖε 

νεα να ον ια 9 ρα .. έωι νο μι ν αεη ρα στο α ον «ο θα 

μα ο 
δα αν λλ δν ο ρό ΝΑ. κο ας. . ο ή ιο] 

ο 

ας ο | ἱάι ες πο ο- Πιοχ. σελέσαι σι Τάδος οί, .. χα ; ἄγοδις δὴ οπτήτη α Ῥ]είκαιιε αἨίς. ὁ Τῇ ινομένῃ κρι }” νοὸ, 6 Ρα, «4. 0. «4, ος ”. Εγηρπι. βαγὴ. Λοη., πμ, κος 
-4τεῦ. Εζ ο. μπιν κ τὰς αὐτὸς 4εῇὲ αἰήδ. .ς Λέγουσι --- πα απ. .«ἄτεὂι ἔ.ο εἳ πα σῇς. -{ πχ. δν ιδ 14 . 40 ας -/ Μαιρο Φήερὂ. γοῦ. 7: 4ἱῆ., ἴσω Ῥ 

ω ο παες ΠΟΠ Ιασιπτης 1 11 οράεπ, ο 
ὡ 4,1 Φα. τοῖςδε» τα ο ιδςε. ας δε ρα ὃν 

πο. τω ἂν αμάν, βάωνι ἴε Ἰάς ο ]ι 
μα» ια (141: ο 2βεγά ως

 πρ ρε, ρω 

-οο.ῖ'υυωυυἳ. υ ο 

ὑπεῖσθοι» «αλεπῶς Φέρεν, | ο : Γ ρῦ, μονη Ότο. ἡ ο, μας κ ἄλλα ον {αρ τος αἱ. σ ών τε καὶ ἀφβὼν, νο. σι ς πώ 

ος ο. τρ 
της εα «4η, Ἠαμά 1 ππσες : 
1 ας οβΗΕΠΙ ἃ 

ο τηξ σπα ο 

{{ ἠ]]ε περαυ; ρο)ί- «6ο, Καταλ ο . 
Ῥικ](ο ας Ῥρθως Κείνδ., «4ὐγενοῦ, εἲ 3Ἠ 

ἔχωγε δυκέω τὸν ν οὔ- ος οοπιοδρης, «αυ: ὁ 



ο... -.. 

πω οσο, ο με 

ο - 

Ίαπα ἀἱρπατη σαηδ[απα, Ιπιεγβοῖς Ριετος: απ: 

274εὰ πιογτεπί αἰαευταπα: Ῥτοιϊ οἳ {αοῖι, Μι]- 

Ες οβουίὰ αἴρα Οτα(ἴπι Όσο αλοπσηίσία, δὲ ἱρηῖα 
πάγει(ης εαάανοτα, 

ἆππα ερίε:. {αριεμις εδὶ ρίο[ρίόετα: ἴα νέ- 
το Ψ1το. ΙΠτειβςῖ ἴπος Ῥορμίατες οὗ πι- , 

ο η 65 πα. {1 πηπ]εα Εαςῖες, «οη[Πἀσια ης αὖς. ἴς ἀέ- 
Πςιαπι Ῥα[αο. Ἐπίπινετο Ῥατετ τπής ΟΥτας, να 
εείατῃ αἴαμε ετἶαια πηππάαηδ; πμ ργῶσορίε, ὁ2 
πτ τε «οπυπιοπείασετειη» ΠΗβΗσιεπὰο αιῖο- 2ὁ 
αι]ά Ρομπ] «οππρεῖτεπι. ος ΠΠ Οτά{[ας Ρο: 
πενο]επῖῖαη Ῥτῶ {ε ἔετεης οπ/{]εδατ, 
Ύπεπ1 ΟΠΟΥ {69 τε[ρομἀεης, Εείαπι πηΗῖ τὰ» 
Ἰπηῆε ἆτο «οπβΠπι απἀςς, ἵαπαιαπι Ῥ6- 

25 

ης απε τπαίῃ Ίρβας ραήίαπι αἀπηπήβπαης, αὖε 
ΤΤΡΒΙΠΙ ΤΠΕΟ εοπ{υ]αεπῖς, Ίάρεῃς εὔπη τπαϊοθο 322 

Πππιίπα. Δίαχα τεπάετο αἀγογ[ης Μαδ[ασείας, 22 
αυ πι 1Η ε]ιεηι εΓαηρίτς 1Π ἵδιτηπα πο[ῖταπι 22520 
Ίπιο εε τεἱρίαπ πια]ε. ρτῶῇάσητοπι ραϊτί 20 
τι εἲ Οσα ΠΡΙ ογεάεητεπι ρετάιάϊα, 
{οά οϐ 1ὰ Ὠδηπααμαπῃ βαιάσηςς απία ΟΙπα 
1απ] ἀερεβαπῃ σαρίαϊα 1Π 16 οοσαΠΠοΠεΠῃ. Οὔπι 
πος ἀῑξίο απεΙΏ «οτηῖρίεραξ νε]υτ ΘΠι εοΠ-ᾳο;ς 
Ἠχιτας, ἑξ Οτω[ας ουτ[α {5 Έοτας Ρτοπρις, 
ΕΙς πδί Πο Ῥοΐσταε {αρίεαϊς», ππαπὰαξ πηῖ 
ΙΑ εξ Π]απ. σοπιρτεµοηβππα Πεθπιαηί, 
ἹΜαηιΠῖ, ηαἲ πιοτος. εἶΙθ ποδίοητ, Οχά/[απι 
αθά]ἀετυπὲς [ας ταῖοπε», πε {4 Οαππυγίες 
ΔΕΠ Ρωπίτεῃς τοηιίτοτει Οτω/1πι, εο ΡΙΟ- 

22 

2 

θὰ ΤΗΑΙ ΤΑ ΦΙΧΕΑ ΠΤΙ διΆ 
ο) / /. πο λ λ ο σεωύτό « ἀγαβόντι πρόνοον εἶνα σοφὀν δὲ ἡ προ- 

: λ “/ ο 9 ρω ο ᾷ, . . μηθίη" σὺ δὲ κ]είνεις µεν ἄνδρας σεὠῦτοῦ Ὁ πολώτας 
ο ολ. Εν πώ ην Ν ον, ἐπ᾽ εδεμίῇ αἰτίῃ ἀζιόχρεῳ ἔλῶν, κ]εύίις δὲ παῖς 

, 3 λ ον / / ο) : ο. ας" ὃν δὲ πολλὰ τοιαῦτα πποιέῃε, ὃρα ὅχως µιή σέυ 
ς ὦ ᾿ οι λ δ Αν ω ἳ 

ἄποςήσωται Πέρσαι" ἐμοί οὲ πατήρ σος πυρος 
ον 9 ο μα ο Ονετέλλετο πολλὰ κελεύων σεγεθετέεν, καὶ ὑπὸ- 

’ τε) Ἀ ση 2 6 22ς λ δν 3) 

τίθεσθαι ὁ, τι ἂν εὑρίσκω ἀ γαβό' ο μέν δη εὔνοιαν 
ο . ο... ς 2 ᾳ / Ὃν 

ΑάΖοφαίῶν συεβαλευέ οἱ ταῦτά ὁ ο] ἀμέβετο τοισδε, 
εν ; ν ων .; ς 2. ’ 

» Σὺ χαὶ ἐμοὶ τολμᾷς συµβελέύευ, 4 ὡς χρης ὣε μὲν 
τὴν σεωῦτᾶ πατρίδα ἐπετρόπευσας , εὺ δέ τῷ πάς 
τρὶ τῷ ἐμῷ συγεβήλευσας, χελεύων αὐτὸν 5 Αράξιαὰ 
ποταμὀν διαβάντα, [έναι ἐπὶ ἹΜασσαγέτας, [δε- 
λομέγών ἐκείνῶν διαβαίγειν ἐσ τὴν ἡμετέρη; καὶ ἀπὸ 
μὲν σεωύτὸν ὠλέσας, πτῆρ σεωύτ πατρίδοξ κακῶς 
προσᾶς», ἀπὶὸ δὲ ὤλέσας Κῦρος πεθόμεόν σοι" 
ἀλλ ἔ οὖτι χαΐρων' ἐπεί τοι καὶ πάλαι ἔς σὲ πρό- 

3 3 / 3 ον 38 0 Φάσιός τευ ἐθεόμην 6 ἐπιλαβέσθαι” παῦτα δὲ εἷ- 
Ν ς ο τρ ο ο ον ἄς, ἐλάμβανε τὸ τόξου ὡς κατατοξεύσων ἀὐτόν, 

΄Ἔροϊσος δὲ ἀναδραμῶν ἔθει ἔξω" ὁ δὲ, ἐπά τε τοξεῦδαι 
Εκ εἶχερ οὐετείλατο τοῖσι Φεράπεσι Ἡ λαβώτας μὴ 
ἀποκτέναι" οἱ δὲ Ἀεράποντε», ἔπις-άμενοι τὸν τρόπον 
αὐτᾶ, κατακρύω]Ίησι τὸν Κροῖσο" ἐπὶ τῷδε τῷ λό- 

Ώσγω, ὧσε ὐ μὲν µεταμελίσει τῷ Καμβύση, καὶ ἶ ἐ- ἀμξζο ἀοπὶς αβϊσετεητΗΣ, αῑοά Ι]]απι [οένας. 
{εηε: Π πο ρωπίτοτας, ΄ πες ᾿ἀε[άειατες, 
υπο Ποπήπείη πιεγβσετεπς. ΊΝες ἴτη τπι]- 
το Ροδί απππῃ Οαπιργ{ες ἀεβάετατοι Οτα/απι, 

Ἠομαίπεπι ̓ {Πρετθείε,  ΟαπΙῦΥ[Ε {5 αιἰάσπιθονῳ ὕφτρον, νν καὶ οἱ «εράστοντ ε6 µαθόντες 
Ἰπαυῖε ΟΠΦ{ο ΠαρεβΙΗ αἀραιάεία, {6ὰ 1δ 
α ιά 1 απ. [εγναδίεηε, νοπίαπι ποΟΏ ἀαἴΗΓΗΠΗ, 

: : : : ἕ ) τα. ΠηδποάΙ ταπα Ίπ' Ῥετ[αν αὔαπι ἵη {οσῖος» ἳ 
Οαπιοἥίες Ἱπ[απ]νίε, ΜεπιρΗΙ ἀε[άθης, αἳ 
νειωτα τεε]μάεπα {εριίετα, πιοίήοδα1ε 

ζ ο τας Άγωβόν τι πρ, «τοδι "Σε, ἀγδίόν δε Ἡῇ. νὰ. Ῥοι[ ἄγερ, : ϱ, «ἄν, μάς, νι]ρο προµηθεη. ιδ, 7 «ποδι ΜΟΧ ὅκως -----ἀποςήσονται νε λπη, ε Ύἄ, «Ίνοῦ, {ε., ᾿Αράξην 4. λα. «49., πιο]ς, 
θὖτοί χαίρων. : οἱ ο]ορῥ. οτι, { ἔ «4ποῦ. 4ὐΟ5 {54ΟΥ 5 ἐπιζητῇ 

ο 24. «40. βση. οὔτι χαβω ἄγοῦ. };, νυ]βο οχ αἱὰ ὃ πα 165 νοςθς αὔκιητ α ἠεί. Ῥᾳ [. «49 Κ.Ο ΕαΕπα τὰ τόξα ἄγεζ. μα. ὂ 
.«49δ, Ῥαι/., ἐπίξητοῦῃ «44. Ῥαγές. 4. 

η αὐΙ πιοκ λήφονται» ἨΔΙ65 ΕΠΗ } δὲ μή" 1Π 4εο, ἣν δὲ μή: 

ο λωω ο ο. θα Φ» πιζητήσει τὸν Κρόισο», οἱ δὲ, ἐκφήναντεό Ις αὐτόν ο 
θῶρα. λάμψονται ζωάγρια Κροίσε. ἂν δὲ μὸ µεταµελη- 

ται» 1 μηδὲποθη µη, 
. . - ον να ον ΄ 4 ἕνα μμ) εν κ. κ ων Μον κ η δὺ ος π κ. ., . . ον κ ζωὰ : « 2λν πηΩΙ 1 Πος “αΠιππαάνετίεηϊες, επηποίαπι εἶ 93 ο Καμβ ύσης Του Έροισον εἰ π' 

τὰ ες ο Ἡβι ο ο τότε κατα. 'Ἴσθαι' επ όθησέ τε 
μετέπειτα ᾱ ΧΡό: 
τᾶτο, ἐπ. 

- ηγγέλλωτο αὐτῷ ὦρ περι.  Καμβύσης ἳ Κρίσῳ 
Λ ὴ : 3 μ αμ αι ο λυκα : ο οὐς μέν συήδεσθαι ἔφη περιόντι, ἐκείνες µέν τοι τοὺς -πᾶ- 
ποήσαντας ὁ Ἡ κατἀπροίξεσθαι, ἀλλ᾽ ἁποχ]εέεμ. 

κα] ἐποίησε ταῦτα. Ὁ μὲν δ τοιαῦτα πολλὰ εοΠέρ: 
ἵμ.Οὅσας Τε καὶ τοὺ, ζυμµάχες ἐξεμαίετο, μένω ον 

ον λ λ οι ῥ. σαν «η { Μέμφι' και «)ήκας τε παλαιὰ αἰοίγων, κὶ σκεα]-- 
μήν 

ὃν ἵῃ ή ἆγωθῶν τε αί βαήε. ἄποβι. Μος προμηθ! 
γεῦι Εσ[ς πολήΐτας «44. Εάά.., Ῥοτο Σωῦτοῦ πολ. 2 
ς ̓ Ἐνετείλατο «περ... ἆ Πάεπι οἶπι 2/5 ὃᾳ να]ρο, 

Λαμβάνοντας πο. 

4, εἳ Εαγ]ς, «4. επι Έα, ἣν μὲν δὴ μή. {Μις δέποτε» τότὲ «4γοῦ, ῥ. 1η Ἐπήργελον Πφσιαι 3 Καταπρδεσθαι «γε 

Πατ δομή! εε Ταὔπὶ ροείας Τήλο ρα. αῤμήηε, Ο[ἵ67 διωβολὴ γάρ ἐσι δειότωτοὺ νπ. το. 7: οἱ Ρ]επῖις 1. 59. Θιλοτιμίη ατῆμα» ἂπῖ αρῆμα, ναταητ θΠπι πάσι, σκιών. ΒΟΤΙΟ προµηδῃ ἀἰπ]εξχο ἀεῦοιας, π, 19. 9ΟΠΡΙΟΣ ἵρεο τ. 8. κὴ κάρτα ἐν πολλῇ ΠΡΟΜΗ- ΘΙΠ! εἶχε' Εγῤρίῆει Ηοσυὺ. ν. 705. Μοῤῥοσίο ΡΠΙ]οξτ, Υ. 558. ΕΙ σρρωηθείως αοπίΤα ΛΕΕΟΟΤΙΠΗ ῬοξίαΓΗΤΠ Τ1ο- ωη µρ' απο εορίοίε αὐ ἀοζτο ῥζαῤ χει. πὰ Ῥμορηϊςῇ, 
9 40 6 ώ Ὑν νι αν ἠ ν ἐν Ἱ τι Ὁς ἁρήρῶς μὲν ἀήν ὅτς.] Ποπία {ῃ ἐς ο; σος Π]- 

Βεῦαί ας πού μπι: πιε]ής ορε Ἡ δν απο ὅμα 401 
ος κελεύων τὸν ᾿Αράξεα, ἨΠῖ. 1» 905. 010, 911. ος ος Ἴμφβα Ὃ ας αζοἰρίαηῖ 5 {1Α{ΟΤΕΠΙ Π1ο- εν στεηυ]ς βομΏ (Πρύῃ πολλὰ κἐλεύων οἵ Ρας 

πι αῑαν τν » . νο θα κέλεύων εἴ νὰ 

75. ᾿Αλλ' οὔτι χοίρων] Ἐκ. ἀϊνεγβς ἴδια Ιοόχ]οηί : α λοβων] ωχ ἀΙνεγῇς. 10ΠοΠῖδ]ς εςί Εοπυίμα, Βπάσιι ΝΕΡΑ Ἱεσοτας, ο ῥγηοσεἀθηβΡιις 6χ- Ῥ]οπάα, Πεγούοέμν ο η Οτδείᾳ ν, ἼἼδος. δι- Τα . ς. 199, ὤλλ οὔδ ὡς ὁ Ἰῦρός γε χαιρήσει. Ί. Π. η ἡν{σς]]. ου , Ῥ. 949. Ευγηημία, ἵῃ υ1ε. οσήρμάέ , ΠΜ ΑΗ. {μ [ῥεείεη /π]σ» ϱγαυρηι ό παρ ίσμο Όρο ηρζμρΗσηοηη: ποπηι]]ά σο]]ερῖε Ὦ Ολο Λήμμα Ἡν οὔρ ντ. Β. 641. «Ἠ]ς 4ποαμε ἀῑοΙ Ροίήσσαε: Άλλ ιν ρκν ταῦτα τολμήσεις λέγειν, νε συμβουλεύει. [οηίον μοοείες 00. Ῥ. 392 ἐρεορ]ης λε ρα ίας ἀς- βοντες πδρπώσιη, ΑΛ. οὗτοι τὸν πάντα γε χρόνον γγα[- ϱ λοηης ο... τὰ ΨΜιεσσηνίων' νετα ναϊεπι ρΤαβᾷΙχ]ε[ο θν ο ήν απηίποπᾶας. ΝΑΙΟΚΕΝ. 
τοἷοι μμή]οᾶς, ος Χαίκων] ο οἱ Ἰοπην]α οεγέας. δορῥο- βέλο». Όες ρ, γι. ολ, οὖτι εάρήρων, ἣν τόδ) ὀρβωθῇ πημονᾶς ἐρεῖρι Ῥωλ]ριί ο τα κβλὴ ουτι Ααίρων, δἱς γε Ἄλνα λα Ἡν Μία «ταῖς ἀιᾶρὸ, νο ορ ή ϱ26 11010 Υος οτή προ αν αν θασααλιαι ος Ἀπαλοτώσι φαύτο ὃν εσας, οείς αμιά- Μ . 

ΡίαΠΙ Ἠΐς Βαρεγβηϊ Ππαπή{εβαει 84 οπι Εοπουίο θβίει- 
Πτι θ{εζΐο, Ηεθίε, οταβοπί Ἠαδίεις Οαπσγίεπα, Ίτα 
ΡΙ4εΟΙΡΙΙΕΠΙ. εκρτίπτεῖ Παμά πιαἷς.. Έπτι αἲ, 

95. Οὐ καταπρῶξεσθαι] Ρίο οὖν ἄνωτεὶ, ν6Ι οὐκ ἅτί 
ῥωρητ)» Π01 ηραπες Ψεζετες οἴἰηΊι ἀἰχοτιηί οὗ προῖκοι ο 
1οηες οὐ πρόϊκα» 1 ε5ι οὖκ ἆμισῶ, νεὶ οὖν ἀδημίωφ 
ΛΟέΠ 5 τιμὴ, 1είοςς εταῖ Παριαῖς ἀεθῖτα, Ἠίπο Ιοπῖ- 
α ππαπαν]ε {ουπια ΙοᾳμέεπᾶΙ οὐ κωτωπροξεσθαι: Ἠ0 
Ίπρυπε αέμγάηι. ΝΗτοΥ οί 1η ποῦς αᾶ ... «41, 
{10 ϱ/αμῥομί ποπαίπα νι]ρας, ἀἴσατι 1 ιά 4{11ἱοίς 
/2γήρεσγ]όην αήήαγε οετδωμς αιιοᾷ αμΝὰ πη μπα, 
αμαηζηπῃ τεοστάοσ» Ππνεβίτας πΙᾷ 4γήβορῥαπονε Ομ]η- 
Ίππο Ῥ]ερς Αῑοα ἀσπιακας αηςβΙπιβς{α- νιάστας 1 
αποΦΊαπας Ἰωγαπάἱ {οπππυ]ας Ἠ]ηᾷ, Οὔται παταπροίξει’ 
ΠΟΠ πἩ] -α Πυταπᾶρης αάπιθίτπα. ἱπγοπίδίυ: αμ 18 
{μάς 9 τη Πηρίται απιοτ, ποη Ἡμβιμε ερ Νει 
ἀλκογίν οὔτοι καταπροίξει φοῦτο ὁρῶν' απῖ λάγουσα τάυτ. γιὰ, «49)/. ΝΜείρ.ν. τὸ πείπιν. 679. ΕΠ. Ν. 435: 
Ίη εὐπιάεπί {εη[ήη αριά Πογομ, {εππρατ νεπρυπη 1η 
δῖτις ραγβοῖρ]ς 1, πτ, ς. 156, οὗ δὴ ἐμέγε ὡδέ 9βΗ' 
σάμενός καταπροῖξεται. πο; Γήεζ). ώς οι 
776 [ο 1111]ουµ: 1. ν. ο το  ΝΗ». οᾗις ποοθάσης Ίοοο ποπαπ]ς ριοποπήήονο [εομπάμο ο2115 3 Ἱς αᾶτα 
νειρο. νῖπῃ ἀποήε γγάεμά) {η μαμα» ας νο 
εΏσιη «ε[ρίσσ ῥαζεώὴ η ἀπάίρα τροίξί Ἰ! ἳ δρ ΐμιΝι ταθγιι Οὔνο μάνα ον ο ο 
ὃν ον μας λος Φάγιάες ον τα Ναδ. ψ. 1άφα, ἔ Ποη Ίμβρο ἡα[ογὴ 40)ΓΗ σορίε, οὗ Ἱριαρλᾳ δοβο]]α/βες πᾱ Έα. ν- 494 ΟΡ ον πητογελά: Ὅ μον καβς, Όγμίας: ποιους Ίτι οὔπα Τοηα ούρα σε µου χὠρι σι πι -“γοῤηοοΡί, Τε[Πεμοπά πι εκ ἔ- ἠυπεάθΙις 1 σας Ἐν ος ὃν ἐκεῖγ ν 9 ο... ον ὠηρίοαυ Ῥ. 68ο» 3- Ἐμεῦ δ' ἐκεῖνος οὐ κατοπτροῖξετ. 
ᾖομ ἐῑ]ε πιε Πο ὕρραπε /ῥγεσεγή) Ἰπβά με ζοτιε Ίωγσλατ” 

μας 

ν 
τν α, 3 μμ τς ρθοι α εεν ας. 

-α 

Δ 

πε: δν. 
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κὰ πώς. θ,Ώ κΑύ 
ν λ. αλά φ 

λ / » 9) νο νε / «1 ων ΙΤ ἴθιῃ Ιαπι Ἡ ο. 
µθος τοὺς νεκρές. 3 ἐς δὲ δὺ) καὶ τὸ Ἡφαία- τὸ ἱρον ΙΡρίεῖεης, 1ρβΙ1Π  νεῖο ον η | 
3 ) Εως ζ άὰ της οαπὶ αάπῖς ππυ]ίο ἀετῖδα {ππιΙαςγάπΙ πι Ἠλθε, καὶ πολλὰ ὃ τῳγάλματι κατεγέλασε" ἔσι ηλ 

ο” τς ᾿ ον “ σι 

γὰρ τὲ Ἡφαίφη τῶγαλμα τοῖσι 5 Φομικήΐοισι Πα- 
ταϊκοισι ἐμφερέφατοὶ » τοὺς οἱ Φοίνικες ο) τῆσι ἆ πρώ- ση 

αν ν τα : οφ Αα ης ο 

1 1 / Αν ον : νοκ ιν ὁ 2 Π(. « ἐγὼ δὲ οἱ σημανέω' πυγµαίι ἀγδρὸς ες εσι' 19 ἴ]ος ῬγρπιΦῃ. νΙΙ ΙΠΙΑΡΙΠΕ. νό, ο η, ον) 
νν 12 ο. τει 5 . 2 . . απαπὰ. 

ἐσηλθε Ε δὲ καὶ ἓε τῶν Καβείρων τὸ ἱρὸν» ἐσ τὸ οὐ »έ- αὔοφιε Ο2ΡΙΤΟΓΙΠΙ, να ο μν 
5 5 ον τε ώς Ἡ ον 5 . . τά Ἱς Εἶδ 

μιτόν εσι ἐσίέναι ἄλλον γε Ἡ τὸν ἱρέα' ταῦτα δὲ τα- {ποετάοι, Ἱπρτεςίας ε.τ: ετ αἲ ος 
{ ἡ εὐέη ὴ γα." Ίσις Ππιπίαστα, πια] 1 εα Ιοσατας γεΙρΙδ, ο γάλματα χα] ονέπβρησέν πολλα χατασκώψας έφιδ Πν 

Γω ᾗ ώ ον / / ἳ 

δὲ κα) ταῦτα 5 ὅμοια τοῦ Ἡφαίση" τέτε δὲ σφέας 
ου η τν Ἡ μα νι η ρ ς νε μ{αάριυῖ παΐδας λέγεσι εἶναι. Ἐ Πανταχη ὢ μοι δηλά έτσι Ύῃ ἁἷάμο {ρίτιτ τί, εἰατπη  ε5[ς ος 

2 ς 2 Ἀ ε ου : ; 3 

ὅτι ἐμώή µεγάλως ὁ Καμβύσης' οὐ γὰρ ἂν ἱροισί τε 
. 3 ο 1 Ιλ. εν ' . ο 1010) ο, 

καὶ  γοµαίοισι ἐπεχείρησε καταγελΦν' εἰ γάρ τι τεπιαδ[δι ἵετπρ]α ας τΤΙῖη5 μαρεὰ ή 
Κ προθείη πασι ἀγθρώποισι ἐκλέξασθαι κελεύῶν γόμουεΙονΝαπι Πᾳμῖ9 υηϊνετῇς κα ρν αν 

ο» ΄ / τοὺς χαλλίσες ἐκ. τῶν πάντων γόμων, διασκεψάµε: «ΕΠἰιαϊεπι ορια επ οἵηπῖρης οσον, 
1 ἂν ελοίατοὁ κ οώωσωαἩ ᾿ ᾱἵ, Ῥτο[εξίο. οιπόξας Ππρυ]Ι ΠπΙᾶΕ γοι ’ ἄν) ελοίατο εχασοι τοὺς ἑεωυτω' ούτω γοµι(σσι , 

ς .. ο τε] η . 

πελύ τι καλλίςἩς τοὺς ἑωύτῶ γόµες εκασ-οι έναι 
3 3 Ν Ἀ ” ὅμ.Ἡ “/ 

οὕκων ἵὰ οἰχός ἐσι ἄλλο γε δὴ Ἡ µαμόμυο ἄνδρα γέ- 
λ ο» / ἓ ς δὲ «/ / 2 Ὄ Ἱ : αἱ ΠΠ» 

λωταὰ Ὦ τὰ τοιαῦτα Τίθεσθα! ὧς δε οὕτω γῶθομικασι1δ]ία Ἰμάϊντιο μαβετςα.  Ατ Ίτα ἀα {15 οπή 

ἜἘ Ι εν Ώσία ει Ειπα]αστα:  Οεηιὶ εμῖαπε Ρἷα οπι ο 
4 

᾿ ΝΑ 
σομ{πειμάιῃος, νο 

1 
4ποφιε σαν ἰ]αιας ει, ΠηιΙάέτῃ 
σαπί Ππ]μπια ε5ε Ῥαταϊεϊς ΕΠΦΠΙΕΗΣ, Ἡν 
ἵπ ἱΠτεπιήμπαι ῬτοτΙ5 ΡμΦη]οες ΕΙΓΕΒΙΠΙς 

1Τ 

οτεπιανίτ. 8υητ απτεω ος μῶε Ψπὶς αν 
πα, Ἠσίις απἴοπι 1ος αἰαπι εσίελοὰ 

Οαπιῦγ{επι. νεπεπιεηῖεΓ ΙΠ{ΛΠΙδ{65 ΏοΠ 

ε]Ιφετεηῖ. Ία εχήἩπιαπι α1άπε Ίοηβ: ] 
εγῖπιας οσ{ε {ηης Ίθρος. Νοσμὰ ν ο 
ἀῑρί]ε εσι αιιπι νίταπι απαπι ἀεπιεπτε 

τὰ, περὶ τοὺς γόµες πάντες οἱ ἄνθρωποι, πολλοισί τε ᾖΠοπηῖηος Ἱερῖρις {οηήτε,  Ίσει επ 
καὶ ἄλλοίσι τεκμηρίοισι πάρεσι σαβμώσασθαι, ο) δὲ 819 σοπ]εζτητῖς οο]ίρειε, ΤΗΠΙ αν ο 
δ 9 καὶ τῷδε Δαρέος ἐπὶ τῆς ἑωύτᾶ ἀρχχε καλέ- Ὀατίας αςεῖτος αἱ ἵπ [πα ἀῑτίοπε ο νι να. 
σας Ἑλλήμων τοὺς παρέόγτας» ἐἴρετο ἐπὶ Ῥ χόσῳ ἂν «095 Ρετεοπῖαϊας εδι » ρα Τρι περα , 
χβήµατι βυλοίατο τοὺς πατέρας ἀποθήσκοντας κα:οΟἱεΠς «ειπες ρατεπήρις ναίσι: ο ο, ὁ 

’ ς ” Α ο τασιτέεσθαι οἱ δὲ ἐπ᾽ οὐδοὶ ἔφασαν ἔρδευ ἂν 4 ττο, 
ο Δ ΔΝ ω 3 ο Ν Δαρέιος δὲ μετὰ ταῦτα καλέσας Ινδῶν Τοὺς χαλεο- 

/ ννει Χ / “/ . μένης τ Καλατίαξ, οἱ τοὺς Ὑοέας κατεσθίεσι» ειρέτὸ, ομῖος αἆ {95 608 [πὰος . αα σαἱ 

Πρι πα {5 Ῥεσουπία ος τοδίε. ΟΟ 
Ὠαπίας ἀεβίης Οταςσὶ ρια/(επίδας» 
ἀἰσεῦαπίιχ Ῥεῖ ἱπτετρεεῖεπι ἀ[εερβμή ή 

δ 
ΡΜ 

ο” ς / ἡ ] : ] Ξ ' μό α 

παριώτων τῷ Ἑλλήνων, χα] δΙ ἑρμωμέος µιανθανόλων πι να[συητΗτ Ῥατεπίδηςδ, ΤΟΡΔΨΙ{2 4 
τὰ λεγόμοα, ἐπὶ τίη χρήµατι δεξαίατ᾽ ὢν τελευ-Ο5ίαπι ασεΐρετο Ῥεσυπίαζαπῃ ΨεΙΙΕΠΕ» 

β'ς λ / / πς 6 ϱἱ 3 τέστας τους πατέρας κατακα(εω πυρί' οἱ δὲ, ἆ 
{/ » δὲ. 

(βώσωώτες μέγα, 5 εὐφημέευ µη ἐκέλευον ἓ οὕτω µέν 
οκ στ Ἡ- γυν 

πα κ 

σα τος δὲ δὲ κ) ὁ τό φως, ἰρὸν ια, τοῦ 'ΗΦ. τὸ 1ρὸν βατ «44. εείέτοοι ᾖο/ οοπρηηεῖρ 
-δ] καὶ τοῦ Ἡφ. τὸ «ἀγοζι }, τοῦ ο. 4 ή 8 . αι ϱ1ε - 

α. ἀε[αηξίος 1ρπθ ςοπηθηΓεταηῖ, τν μα 
πηθηῖετ τες]απηαηϊος πιε]ίοτα Ἠ]απα Οἱ : : ο ο ηραταιιΠα ἱαρεραητ. . Αίθμε Ίτα πιουῖρη» ϱΟΠΡΑΤ οδό 

τον 

ο ὃς ποι Ἀαρε,  ὁ τῷ ἂν. νο}. 11. {, ε Φοικοῖσι «4γοῦ. ΣΙ.  Ἅοἆ Πρώτησι Ρα ελ, ἵρεμ. Ρανς, Δ., ὧδε σήµαν. |. {1Λ.. Ρ/0 {. ἐγὼ σημ.» ΠΙΟΧ πυγµαίῳ. ἂν. «ευπι «4νοῦ. «44, 
ὁ ἨΗ. «κ, Ρα εἰ Τδοπι. (1. ἵπ Ὅμοια, ΑΠ τοῖσι τοῦ 

11 ὤ, πή ' 

{ Ώεβι «4γεῦ. ἔ.5 ΦΥγαδο Ἠπος αἰωνίε κ» Ρ' ᾖάβ. 

Ἡφ. επι «44. Ῥατίε, 4. 8. {νεῦ, 7), τΗΠΙ μα γι το ἔφι γὰρ κ) «4γοῦ, 7 Πο ππαΙθ. ὁ Πολλαγοῦ «γοῦ., πολλαιή Ἠτοη.» Ἠβιιά Ῥρανο, . { Νομίμοισί ώμο 
Ππε σαδα. ἆ ἔαι. «4γοῦ. ΠΗ. 5702. Βεγίι, ΧΧΠΙ. Ρ. 19ο., Οµήσεη. ο, Ο61ῇ: ν. 
«4. ει ιά. ᾖ ̓ Ανελοίατο Φ100. 6Χ (σερπεγέ οΙΙΤΑ, ἩοὮ 1τα οὐϊπο Ῥήϊποερς, ,  Ἰ{ο πρ. Ρας/.2. εἰκὸό 

Ῥ. όοᾳ. προσθείη’- να ος 

«44. «νῶ. ὅτε, Ἠίοα ἄλλον γε δ) } «ἄγοὂ., ἄλλον νε ἢ Ο)45. επι ῥα]]α, ὤλλο νε } 4. οι ΕΙ 3 1’ ή ή ν 2. 77 Αγεζ. Ο; {ςεη. τεξτε {81ἱ55 τὰ πο ακῖ ἵῃ ο, 1.1. Γα8/.. ΠΙΟΧ πάντες οἱ ὤνθ. «{οῦ. 7. Ομίρ.» ο ἀεὶ μα]. ὁ δἱο οπΊΠες: π]αίΕ 67ο/. κοὶ ἐν τῷδε αἆ 1. 18. 1Η. «49. Ραν/. { Ορίµ.: νυ]ρο πόσῳ., Ώαῖπι Ὃ τόμ ἨαὈεῖ «γοῦ. ἔ. σα Ταῦτα } νο. 7 ως ῥαᾳ, αλλατ. ο]. λα, Ο, Ὦ τα υμό εὐφημεῖν οεἴεξῖ, ο αγ, 4. Δ. 4γοῦ. «414, ος 

: 97. Ἔς δὲ δὴ κοὸ τοῦ Ἠφ. πὸ ἱρόν] Ἰοῆβο Ίος Πιανίης 

ἀῑθϊοπίς ΤΠ] ρυϊποϊρίιπιὲ Οπήπαπι νι]ρατο εντ ἐσ- 
ἄλθε δὲ καὶ ἐς τῶν Καβ. τὸ ἱρὸν, αμοά οοπ{θᾳιήταν. Ώς 
Ῥαταίοῖς ΡΠοεπϊς]ϊς θρτερῖε ρο»ῖ ιοσ/ρενιη οἳ Άοοῤαν- 
97 αὰ «4/0ὐγ/ νπ. Ο. ΤΠεῦ. ν. ο14. οοηρί. ἴπ 
τε απι ρτοΓ]ς Ίοσατος Λ0βε; αἀ(ενεται., ἐν τοῖς πρύ- 

“μναιο νε ῥηβρίδς εμο[αβες. πείοῖο πάς, Άη ἐν 
σῇσι πρύμνησι {πο ΤΠ 6οάϊσε νΙάΙε» 1ά θΗρίσατὶ ρτος]ῖ- 
νε Ίοτεῖ, πίᾷ ρ]ητα αλα αρίοπα, 8 αἷίης ραϊεβεῖ, 
βά{οτίρβρίει ῃιαρα. ΘοΠοΙαβ ή μαι {οἨτο πηους εχ- 
οεΏρδίε, {ογταςία 6τ ΕΙ οδ]ως. Ὀιεταια Ῥαταίσος 1π 
Ῥυρρς ΠΑΥ1ΗΠΙ ῬοπΙῇ, αστῖίετ οοτ{αρεις α ᾖο, τω/μο- 
20 Ὀ]είειτ. 4 Ἀαπι. Θαπιατίαπ. ο Ῥποσπίς, Ρ. όο.. 
δί ΦΙ4οΠΙΟΤΗΙΗ 1Π:ΠΗΠΙΟ. πποᾷο νίγ ἀοάχής τεξχε Ῥετ- 
{ρεχεξ, ΠΔΝΙ8 Ρίοχα ἆεος τατε]ατες» Ώνα Ῥαϊαίσος, 

πῖαϊ, ο ον πα, 4 ον ο ή σημανέῳ]. Ματ «4ἱνμηι Ἠαιιά ἀς- 
Ῥμοτας. Ἐκ {Μεώίοο) ΠοἨἱρίητα τῷδε σηµανέω, ἠὶ κἷο- 
εἰσγαδο, ΓοππιανΙὲ «ἄὐτε[οδίων. Ὑἱάς Ίος 1, 75. τὴν ο πως ποη {Π1ρο. ααιΠηρετςο “πι, συν μαίου 
ο ω 100. Οιλον]ο δν 4ε ΜΥΠ. Όρου. Οὰ- 

οἱτ.Ο, νι ρ. 49. νετήδ[ε ]0γἱ9 Ώνε γοδη] υἱγ] Ἡμαρί- 
3621, σαι]α{ὰ εχ «οπραΤαΠΙΟΠΕ επι Ψμ]σαπο, Ετος 
Ῥτορίετοα τοβι[ίο πἀπιοάμπι» {υπιία» μπι ἰιοά συ- 
Σμαΐτω ἵπ Οχαροῖς Εεροῤ]ε], Χχνα» 11. ΠΠε ΥΣ πιεπιῦτίς 
τον. ατα Ἰυλορμή βαίμαε Π1εΠΙΠΙΙΕ θα» 4 υΑπι 

πβιος 1ε, οἱ Ἄθνο ΟΠ. 18 ἀοσξεβδί ὁ ΠΔΤΗ πυ- 
χέρι ον Πκοσδίοῖρ π]λὴ] π ἴφτον Ποπιμποίοπος. «ἴρωῤ]ο, ἀοξξις Ὃ σας, εἡ νετριπη νετρο τεάάετε {11ης 
ΓΩ} ΟΡΗΠΑΑΙΗ Ῥτορμοιμο, αὐία 191 ο 9 

ς Ἑὐφημέεν ΟΙ: 
οὕτω νυν ή. Θα. νε, οἵτα 1ης, ο αρ να 

«υγ μαίους [οοῖι. Γεσυῆαπς. Εαάπί {ης ρεπεὈίά ανν 
το εγταπάϊ ας αν ]]]απάί ἁπία. ων α 
πω ΜΗ Ἠαες ος {εαᾳ. (αυπι 1 

Τ16Ρ. τεζεριῖ ὁγοδαεμς΄ ΓΙ, περὶ Φιλαυτίας. Ῥ. 100: 4 
{ρίος, Ἡς Ἀωνοδμρή Ῥλιτα, Ῥορβία 9ος τὴ ναό 
καὶ οἰσχροῦ» π Ἐτασηι. Ῥγέθας. ρ. Ζι5. ἀοσθῃβ» ἴν 
επάεΏ οημίδης εἰ/ε  μοὸς αἴφμε 1αγρία, [ε Οδ, 
πα(ογ 1Η 1111 ἡμολεαγὴ, Πουῖ Ιοηάῖσις Ὅσρηι ο 
ῥο5. Οπ1 ους αά[αενίπιυς 1 «ἴπαιππο, παια[ς [0ἱψῆ 
Ῥατίηε Ίερος» αἴηιε {πβήτάτα ππαϊοξυπα, τας α[πα δν 
οτα νΙάεπτατ Ποπηπῖρας, Ἡτ πατητας, [ο γοσερῶϊ! 
σοπ{[ηετπάἴπιπῃ τοπασἰκβπηής, Ψοἱ Ίος [ο], 1 
ἆοχο Ιάϊςε» Οαππογίεῃ α1ρογοι ἁαπισπήο αμ, Ἱμ. ο Μο]αΏς τε]Πρίοίος τίαις αρεσε. 
11ο.  ναΙΟξ ά 
-ϱ. Ἐἶ γάρ τις προθείη Ἰ ος Ίοσιπ ποτο. στ ή 

τει εἳ Ἱεηίοπῆαα πῃίσοα ζοπρτπδῃς, βο]οπι παπι {ες Πα πππφμο πιοάο Ππετα φηδῆυς, Ῥτονίας πποῦο 6ετε, {εά ἁαππιο οιαεοπῖς, Ἐκοπηρία 4αδυπε ή πί 
145 Το δι [ας Οναῖ, ὰς 0.964, Ἐτατοβ]. ρ. Τό 
ποία Ο1.ΤογΥ, ει ση γης Εἰα]ίοαγη, Απῖ. Σ- Ρ' η 

Δ. οἳ αιε Ἱυὶ ὀγμησίων, 8 η μοπ ἅππαα ΟΓΑ ηή 
γοβαρην εἳ ΝΙ99. αἱἴοτβιτη παμαπε, ΙτβΤΗΤ. ουία η, 
λοπου]. Ἠος 44ᾷο. ἄλλον νε δὴ εχ Ομρεπεει 
ΡΤΙδίπαπη ἴπ {θάεπι τας1]ςίς,  Ν . 33. Τοὺς καλεομένους Καλατίας Ἱ] Πίσενς . 

«δα 

Ώπ]νς Ἰπάΐσαε Ποπιοπ εοδεπι [οηδ]ε πιοᾶο αρΏἀ 
Ἀγε. ἵπ Ψος, Δε ΊΠβ Ο. 97. Καλαντίαι, ηνε ες  οάασ' 
Καλλισίμι. «επῖες, ρατεΏῖος {1ος ψοταπῖθς» Ὦ αν τα Ῥ]μτες. «οπῇ εχω Ενηρίνίς, ΗΥροῦΡ’ 
34 Ρ: 184 Ομ Ῥαληλοή ορεινά ο ον 



αν ρωσ ανομωιω σος ο ψ - 

ων ον. ὃν ο. 

30(Ε τερεπ. οξτεκν Ν ἀῑπι Οαπιγίες 1ῆ 

“τεάάεζει» ᾿απάπι  πΙ] οπιπῖπο αάβείτες, 

4οξΗ {οάετμπε: ΄ Αιαιθ τος. Ῥο]γείαιῖς τΠισ: 

ως πάν 

Ῥοϊγεταιεε «ταπης διά, ἑηξεβις γἱοἰηίς δε πἰπαῖπη βείίκ, 
με γίποείος 1,οσῦίος «ιτ Ίχοδρες αἴημο απηἰομς Ποτοι Απιαῇ. ΤτΗΛΙ ΙΑ, τρένα ΠΠ. 9619 

᾿ 1. . . τ ο. ν ν 2 ο ο ό , Ἡ μίς εφ ον : - . εσε. τεξζεαπε ππΙΠΙ νίάετας Ῥιπάασίς 1Π σαῖ- γύὐν ταύτα γώομισάι λα] ὀρθῶς µοι δοκέει Πήδά- 
πηῖπε Γεςῖσίε πτ ἀῑσετει», Ἰ,οσεπι οπιπίατη 686- 

ΛΕΡΥΡΙο Ῥε]]α σετῖτ, 1,αεοάστησπῖϊ αποσπά 
Ἱπίμιετα επι Φαίπο εἳ Ῥο]γεταῦ Αξαςῖς 
Πμο, αἱ Θαπηιπι νἱ οσειραϊαπι Ἠάρεραι, εξ 

9 ο. 

πχρεπι Ίπίες Ιπ]δία τπἱξαπίατη ραΓΏτας εται ουπῃ 
Παϊτίρης» Ῥαηταρποϊο εἰ 9γΙο[οπία: αο- 
πυπῃ ἀεῖηάε αἱτετο πεσαϊο, 
Ἰπίοτ» Βγ]οί[οπῖο εἶεδίο.; {εοίαπι οτίπεῦαε 
δαπιοΠ», εὐ 1π1:ο {Φάτε Πο[ριε ἁππὶ Απιοί 
τεσε ΑΕΡΥΡΙΙ», πῄττεης Ίπήπετα, νὶςϊιπι- 
απε 8ρ «ο αεεϊρίεηδ: Ῥγενίαας Παεΐπι Γετη- 
Ῥοτε {ε8 εἶμς αἀεο Ρζοσε[ετιΠε, τπξ ραι 16- 

9 ὰ 

ο» . / 1 Α « ῥο ποῄσαι, Ἰόμο πώτῶν [βασιλέά Φήδας εἶναι, 
”/ ͵  μλν. 49 ὁ : 

αοΚαμβύσεῳ δὲ ἐπ᾽ Αἰγύπ]ο σράτἐύομένε . ἐποιή- 
σωτο καὶ Λακεδαιμόνιοι σρώτηην επι Σάμο τὲ 

. 5 ος καὶ Πολυκράτια τὸν Αἰάκεο, Ὁρ ἔσχε Σάμου 
πανώςάς καὶ τὰ μὲ πρῶτα τρΙΧ δασάμὠος 
τὸν πολυ, τοῖσι ἀδελφεοισι Πωταγνώτφ καὶ Ἔὺ- 

Τζο, αιἱ εΓάϊβλοσῶτι 3 Ἐειμέ μετὰ δὲ, το μῶ αυτέῶ ἁππῦ- 

Χτείνας, τὸν δὲ γεώτερῳ Συλοσῶντα ἐξελάσα» 
ἔσχε ᾳπᾶσαν Ὁ τὸ Σάμο" ἴσχω δὲ, 5 ξα 
μῦν ᾽Αμάσι τῷ Αἰγύπήη βασιλέῖ συγβήκατο, πέμ- 
πω τε δῶρα, καὶ δειόµὺος ἄλλα παρ ἐκείου, ο» 

/ χο / ο. ο ην ν δι 
ΏΙ4ΤΙ ᾿οεζείαππα!ο (Οτασῖαπι ἐε]αρτατοπτυτ.ΔΟχρῶῳ δε ολίγω αυὐτίχα του Π]ολυκράτευς τὰ ποηγ» 
ΟοέαπΏιε επί Ῥε]]ατα. Ιπιοπάείοε, . οἰιη- 
έτα εἰ Ῥτοίρετε οεἀέραπε, αυπῖῃ Ίαδετεῖ 
εεηῖυΠΙ Παγες απἰπαιαρ]ηία τεπποζήπι» Ππ]- 
1ε Ιαβιιτατίος, Ἰπναάεις οἵηπες Ώπε ]]ο οι- 
ἹηδηαΠα ἀἰφογίπήπε: αποά «ἴσετει, {6 πιαρὶς 

ἸΜ]τας- Ίίααπε Πὶς Ίπβαίας, τηι]τα εείαπι 14 
ςοπΏπεπίε ορρῖάα σαρῖεραι. ΄ 9ἱ6 εἴἶαπι Τ.6- 
Γρἱο6 Επι οπιπίρας οορ!ς οβεπι Μ1ε[]ς ἔε: 
τεηῖες΄ πανα]] ρτῶ]ο γ]οῖὲ δερῖίαιε, απὶ ο- 

µατα αὔξετο, καὶ Ἰν βεβωμέα ανά τε Ὡν 19- 
ή, καὶ τὸν ἄλλη Ἑλλάδα. ὅκη γὰς ἰθύσειέ σρά- 
τεύεσθαι, πάντα οἳ ἐχώρθα ἐὐτυχέως ἆ Έχτητο δὲ 
πετηκωτέρος τε ἑκατὸν» χαὶ Ὑχιλίους τοξὂταρ" 

ο μμ ῃ εἱ μας ρα 5έφερε δὲ καὶ Ίγε πάντας, διακρίνω οὐδέα. τῷ «δα λμΓαπη πήςο, Ἡ οἱ αιῶ αδίυ]κίει γὰρ Φίλῳ ἔφη χαρεῖσθαι μαλλον αποδιδοὺε τὰ ἕ- 
λαβε, } αρχὴν μὴδὲ λαβώ" συχγὰς μὲν δὶ τῶν 
νήσων αἱρήκεε, πολλὰ δὲ καὶ τῆς Ἠπείρυ ἄστά, ο 
δὲ δ καὶ Λεσβίους πωσρατιῇ βοβέωτας Μιλησίοι- 

' ἳ /' ως αν -«ἱ λ / κι 

ΤΠΠΕΠΙ Γοδίατη τπαπία οατηὶ ατηὈίΕΠΙΟΤΗ αἰήθο ς μμ Ην) πι σάοω ο τρ 

Ῥετα {εομηᾷαδ εσίε ποη Ἰαττ Απιαβα., 
τείχος Τὸ ο Σάμῳ πιώσαν δεδεµένοι ὤρυξα). . Καΐ 
χω τὸν «᾽Αμασυ εὐτυχέων µεγάλως ὁ Πολύκβάτης 

εαι .. 3 ς » 5 ο ο. 

Ἶος. εππα: εἶατ.  δεά αμα πδβάιαο ἔοτοπε  Οὐκ. ἐλάνθανε, ἀλλά οἱ τοῦτ᾽ Ἡν ἐπιμέλέο. πολλῷ 
πιυ]ίο {εσμηάῖοτες» Αππας Πρε]]απα Ῥαπσυτα 

: ο ος ον ( ν : { ΄ τηῖ- 3 

α Διένειμε 7 «4ἱεδι ὗ ΑΌοςί ΡΙΟΠΟΠΙΕΠ υπτίαπε εἰ 4, Ῥαι/. «1γεῦ., αιά ἔχων ξεινίην. ο 3Η. 411ᾖ. Ρα]. οΦιλ/ην 
οτα ολερῦι» ξεῴίήν αΠ. Ῥοττο ᾽Αιύπτου Ιου. ΠιαϊΡο ὦγερό. 
αὖε Φιλύν σενεθήκ -«40ζ. ΙΜεί, Βατ/., αὐαπι νοσεπα αἲ Ώρῃ ΠΟΓΗΠΣ, 

. 

δὲ ἔτι σλεῦιός οἱ εὐτυλείης γωομέης» γράψας ἔρ 

τοῦ. {. ή. Βα[. «δι, ᾽Αυπτίων οειετ: ἀεπῖ- 
ἆ Βαγίς. «4. 8. «44. Ίκεηι, αἰοά Ἰακόν. 

γιά, πο τοῦ. αἳ Άαό. Ἠοπις Ῥ. 769. 41. ἐκέήτητο 14.. Βαε/. ἵ «πεδ. Ἑτονὶ Ῥρορδί ἔφερε δὲ καὶ ὅτο, Ώαοες 

α11.΄ 

90. Νόμον πάντων δα Φήσας] Ρ/μάαγί ῥεΏτυπῃ ε 
«ατππίηε Ῥετάίτο ἀἰέτηπι Ῥηίπιας 6 ποβηϊς {οτἱριοτίρης 
παρ]ρηῖς Ῥοδε Πογοζοέωην Ῥ]αὸ 6οΕρῖα ϱ. 484. Β. αἲ- 
αἩξ Ἠΐπο 6Εαπι ο ἰπηϊηαπᾶϊ Ρ/α]ομ αππῖρυϊξ οσσα/ῇΠο- 
Ώετη «Ίγ/βήάες ἵπ αἶτετα ογ2Ποπηπι, συκ8 ορροβΗς (αοτ- 
βίας Τι Πτ Ῥι 8ο. Μεπηϊπ]ςία ἀεδισται Φορ]ήβα», {96-- 
ΡΙ08 Ἱπ Ῥο]μεςοῖρ΄{ᾳ Ί.αρς στανΊτατ ἀἰδρυταπτεπα Β]ρεο- 
16/1 Ἰδία ἴαϊπει ΕΒ/ηαγ] πιηρίαπα ο) δὶ Ἰαιάαδίε» Ῥτας- 
{6χ(ΠΠΗ ἴΠ Οουρῖα» Πϊς αὐτεπα ποη 6 {ία νε] δοζγαδέε 
ἀπ ΜΑ Ἰοσμι ΕΙ Ιούμς »αἀνετίατίυπι, αἴεπι 
τεβιτας, (α)ἠείει Ἰδία Έποετε ἀϊσσπίσπι» Ὁτ εἲ ας, α 
αυίοις Ἰ{αεβ/αυε]]ως οἳ Ποζῥε[ πος να]άε ἀῑδ[επα- 
τοπ, Ῥπάαγί Ἰοε]ς» ε ΦΕ]ο]18 αἩαπαπάο {πρρ]εη- 
ἀνς αὖ Ἔθιιοίε, ἵη Ῥ]αίοπε Ώς πιεα Ῥοιοτε ορίπίοπα 
ρατήπά εκ «4γἱ/]ᾷε τεβηηὴ: Νόμος ὁ πάντων βασιλεὺς, 
ὀνωτῶν σε κἁὶ ἀθρνάτων, ἄγει δµιοιῶν τὸ βιαιύτωτον ὑπερ- 
τᾶτῳ κερί Τεχμαίρομαι ἔργοισιν Ἡρακλῆος, ἐπὲὶ ἀπριά- 
σᾳ6 [ΠεΠΙΡΕ Τηρυόνου βόµς ὠπήλασεν. Θυαε ἀῑσῖ ῥος- 
{σης Ίπ Ίδης {οπέοηῦαπι Ἰσοίς ποη αἁπηθῆς, - θυ[ρίσος 
Ί]α (σἨἱρ[εηῃ αἴανς αἲ]ος ετίαπῃ αῬιίσος. οπιδῇς, αὐπθ Ῥοβία, Ἰαιάατοτ αεηυῖ Ὀοπίαῦς., Ἠΐ5 αἀϊδορταί ν]εῖπα, 
Ῥπίοτα Ῥόμάρηϊ νεῖσα., όμος πώντών βασιλεὺς, αῑῑε ή 
ο μη 6 βίοπε Ῥεβτα », αἀλίρυοτιπε 
ρα Ελμογοῦμς, Ομ Οὔγγ ΟΙεπεης «ει 

ο κάΗΦΜΟΡΗΡΟ ΟΝοΥΗΠΗ πι μὶ Ίσσα Ἀσος ΓοιῖρεπΗ νου: 
{αητήτ ορ Ορμ]ος. Ψογίις Ῥψήιαροτοίς [ες αεἴείπα 
41Ηγ4ε., Ώνο γοδα προ, ἀῑοερατητ παρ καὸ ἡγεμὼν τῶν γεγράμμένώ νόμων" αἴσιο απήρΠεΏτηί ποπιηῖς Ώοπο- 
τς ἀἴρηιις Ῥμσιλεὺς» νόμος Ἠκᾶσπι νοςλῦαταν ἔωφυμεος. φαῑεηι πηπηαπὶς Ἐ εσῖους ο ᾿ ΟΤΕΙΠ ΤΠ {1α οἰνίταις ἀ6- Αονα ας Τ]ᾳΐ0 «ο ὐΙ Ἠίπο ἵπ Ῥομίίσο ρ. ος ἁἵρτα Ξ1Τ οὗ τοὺς νόμους ἐσὶν Ἰ σχύείν, ἀλλ᾽ ἄνδρα τὸν μετὸ ροή” το βασιλμὸν »Ωμα]επῃ Ίδι]ος ἀλίομο .ο ονίς ῥγιλμπο- ροβμΙανο” α η με: αιρρε αἱ ρορίεε., μή τος Ίτα τάπιεμω ο μίατις ορΏπηύπι Ἠπ]νεγῇ Έερεπι Ώευπι, 
ἵπ ο ος ο σόι δίκης2 Ὁὲ Ἰοηιήης Εωγῤρίάος η δαν 7, Ὁγοί. Ῥ. 198. Ίνα τῷ ἐπιεικεῖ λεγο- 
σθαι πετ Ἱποι]τ 

αὐσγρὰν τῶν νόμων. αν παραμυθεῖ- 
ώζραιος Ἱη αυχοῖς 1Πίς 4ε πιαρίβτατι γ. ος Ῥταορερείς, ῥ10ὐ. ΕΙοΥ, Ῥ. 914. 

-.ο, Νόμο πάντων βασ){] Ῥνκιω ιν,  ΥΑΠΙΟΚΕΝ. εοἰθοήνς “Ῥμροροδως, ή σας που {Οτο "ηὐμήϊ 

κ 

Φωβαιδ. Ἠοπι. ϱ. 673. 19. ΄ε'Ἀμασν {οἱτο ΠΡἱτπουε νώ. { νή. 14, Βαν: «ἴγορ. ἐν δέτοι «44, αι 

αἆ (πεμ1. ΘΟΙΠ. τ. Ῥὲ 497. 9. πει 7721εη. ἵη δε 
Ταοοῦὲ Ερὶβ. Ο. πι, 8: οἳ ᾖ0. ερ αά Πρεζι Ἱόμος, 
Ίου οπππίπῃ ἔαπιεη» αμ! πωπεως, 1άαπα {επῄᾳς., Ιάεπι- 
ας Γπμεαταπι, Εεγοοέήε πποτες Ίοηρα αάθμετμάϊπε 
να]εητες εἰ ἀοπαίπαπτες» αυαητυπηνΙς ρτανοἙ εἴ Ιπῃι- 
ππαποδ» Ἱπτε]Ηρίε. Βήμάσγως, β ΒΙΦΙΟΠΕΣΙ ἵΏ (.0ἵ1β. Ρ. 
484. από ιππς, Ίδεο ὁ νόμος παντων βᾳσίλεὺς ὀνατῶν τε 
Σο) ἀθανάτων νο]υῖτ αΠμά, εί αιήάεπα, αείετηα Ίὲσ6 Ίπ- 
πποτῖα]ες Ὃ ος οοπ[ήπα!, ορᾷετεφιέ αἆεο ἆε- 
Ὀήϊοσεξ τορυ/Ηοῖ σας, Παρεποδης Ιπίετίοτᾶς οροτῖθ- 
τε, Ἐείετ ππς ε]εσαητεπι Αὐδαείς Ἰγαριεγ ἀῑδίετια: 
Ώοηεπα ἨΙΠοχ. Ασαά. Ἱπ[οτῖρι, Τ. τῃ, ο τός. 

: 397. Ἐεινηήν ᾽Δμάδι] θἴσα ξειηζη Ἰοπῖοί {εγππομῖς, 
Ἰ8ΕΤΕΟ. Πτωχηῖης, επι πας νοςς α νἱ{ο Οε]εῦ. 1, 8σ, 
οοπροβίαε, ταίο εδι ἀϊνετβος, ουα εὐσεβηι ολη 
ὀηῇ]ον σρατήίης αἳ Απιυπι. Ὁπαυαπιπα φιλη 1οπυπά 
οτε φιλη {οπυῖε ὰ Ἐεινίην Πεγοοι{ Νπαίας ποτυπί ἆμπ- 
ταχαῖ, δεᾷ Ίος, 4ΗΜΙΠ πολεμήϊώ, ξυνήα., ἂᾳ αὐίοις 
Εωβαιῦ, ἵπ Ἠοίη. Εν ο5 30. Ῥοξίαξ ποπ τεβιροτῖης, 
πτρήετε ἀειτεξτο. Νοπ ρ]αραῖ ξεωηζην ---- βασιλέιφιλίν 
συγεθήκωτο εκ 1 εα, ει εοπ(οτΏ δη. Ε. οιορῥσηης, Ἠθ- 
{6ἱ9 απο εκ εοάϊΐσε, Φφιλίην᾽Αμάσι --- συνεβήκώτο ἀθβῖς, 
πα τεςθρῖαε νουῖς ξεινήῃς. Ἰεβίορμς εαπιᾶσπι., {δᾷ 
(ο αζπιῖβε αἩεπο: 6ορυίαπι { αὔἴμπρος οχ νὶή Οἱ, 

ἀἰνίπαβοπε» ἀεομττεξ ογαξίο πίσμπαμε, πθαιε {σορβο 
ενηπῖ ἀῑφίο]μίαςα. Ατ απαΏέο ππε]ῖας ως, 
ἴηπι ἴοξ α πια ργαπ]ς ἁαπιπατυπα, τοσϊά σαχ Ὦ Ἡειοᾶοῖθᾶ 
{μπε 1. ο7. καὶ οὕτω.---- Ίωσι ξειίην συγεθήκωτο. Έτ” 
. τς 191, Φιλότητα τὲ καὶ συµµακήν ϱνεύηνασό» 
ος κ κο: 

.Ἔφερε δὲ καὶ ἦγε πάντας] Οα]μάαπα εξ 1π]αιμας 
μα ὰ ικα Ῥο]αομων ἀθ[οπδίι 1» 2592 τ- 
ἔδοξεν εἶναι σρατηγικὸν, εἰ κατάγοι κωτὼ τῶν Φἰλών» ὧ 
εἰ ἀπαιτούμενα λαμβάνοιεὺ τέρους 
[βὼνν οὖκ ἂν οὔδ ὠποδοῦναι δύνωσθ ο δύνωσθα 9οᾷ νοιδί» πο ἡς- 
4ὐθ φας Γμηίς, Φήοῤὂ. Βρηε]ρκε οΧ πμ. εοη- 
Ιεέτυτῖς εἰ Φέροι. καὶ ὤγοι τὰ τῶν Φίλω ὃς μέ οἵεῖς 

σοήρτηαπε αἀηρῖε οἳ ἀε[επάΐε. 1.9ΠΙΟΓ ον ΤΒΙΗΌΓΙΟΣ Ιομ- 

τν κόμμα απζσο 1 ῥοπα [105 ἵη ῥογέης ἆρυεῤε- 
. τῶν της ἄοθε Πατροογάλὴο οχρ]σαϊς, 
κωτάγειν τοὺς ἐμπόρους Εἵ τὸ τῶν πόλεων 7α]είίις λὰ κά 
Τοχίσο Ρ. 43- οἳ ουμαενς ΤΤ8ε]οΚ8, Ὀειῃο[ῃ. Ρ, 184. 
 δίθτυ ο τος “Ῥο]γεταὮο Βοήγπεημ; Βγ]οίοπιι ες Οειετυπ {παπςς ο Σ]οίοπΏ ες 

Παντάγνωσον ΠΟΠΗΠΑΤ. . 
58. μα- 

- 



κκ 

πο ομἳουἡ 
ας ασ 

στρττα οσον τε ττσποσα σσ ποπ 

παρα στ - 

-- ------------ο ο - 

ο νο. ου 

5 λ λ ς λ / 3 / νο αρ 

Σ7ό |, ἐμοὶ δὲ αἱ σαὶ μεγάλα εὐτυχίαι εκ. αρέσκου- 

οτό π/ ΡΕ -Ἡ 0Ο Ὦ ο εν ῑ Απιαβ ΠἩρεθία εοπἰίρια Ρτο[ρεεί(α5, θά «Αι οορβζναί 
ο" 

βιβλίώ τάδε, ἐπέσέιλε 6 Σάμο” ον 3 ΑΜΑΣΙΣ5ΟΠΙΠ ἵπ Ίο νετρα {επρεπι Αα 
ς ΔΝ : . κ 1 συάνη ν ο ο σου ο ο ο ο 

πυνθάνεσθαι ἄνδμα Φίλο καὶ ξεύον εὖ πρῄσσωτα". Ἠν ον δι ια νο εΡποα ν 
τν | | αἴτε γοιήρταιῖ εδε: ταίπεν τα πιαβηθ 

{ρειταιεο ΠΠΙΠΙ ποπ ρ]ασεπῖ, αυ ία 
: 3 / 3 ο κ ο) .Α / / ν 4. «αν κα 

ανν δεπις ια τὸ ειο ον ᾱς Φθονερόν’ άικὠς ζυαπι Ἱηνίάμπῃ Πύπιεη Πτι. Οποά 4 πιο ον 

»» ᾖθλομα| καὶ αὖτος καὶ ος. κδωμαι» τοόοῄπει, ψε]πα τωπα πιεπιεῖ, ἴππῃ εοδ» 4 
αν μέν τὶ εὐτυχέευ τα πηγμάτων» το δὲ σπροσ- Πι ουτα Πιπι κ 1Ώ τθρι]ς αιΙραδάαπῃ. Ρις 

: 2ω 2 . «6 ᾿ : ΙΤ. 

ο π]αίυ καὶ οὕτω διαφέρει τὸν αἰῶια, οὖαλ- 109Εδε, ΙΠ αἰῖς οΏεπάετε, εἲ 14 δν 
ο, ᾿ / λ ; νὰ. ας : λὰξ πρῄσσων, ἃ 5 εὐτυχέω τὰ ζάντα. ἀδήα λωόα ισα θα ίμκοὶ ή 

νο ο ο] αν πα ο ». ΤΙΠΙΟΗς {ε]ιςθς΄ αΡΕΓ6. ἃς πι 4αην» 
2» Ύας χω Αλ οἶδα, ἀκεσα»» ἆ οστά ες ξλάξα. αάοφυαπι ἅἩ ο Ῥυτο αὐὶ 4 αμ: {η 0” 

Εμμ α νοσνῃ ζος τά πωσα πι) Οδπιηίριις Εε]ὶκ Εϊδίει., ποπ. ταπάςπα, ταδε Ρ” . 9 .. » / / : ν . ὅ ὁ ο το {15 ο ε ας 

ο πεύκο ος αμ ἔμαοί πειθόμενος » “ποίήσο προ τοι Εαπάτας. Τα Ίτααμε πηϊβί- ορίε 
2. τὰς εὐτυχίας ταάδε᾽ Φρωτίσας τὸ ὧν ἔ εὕρῃ τας, Ἀος αἀγετ[ι ρτο[ρεή(ατες αρίίο:ς 
» 6 τοι πλείσε ἄζιο, καὶ ἐπ ᾧ σὺ ἀπολομέ- {ρίεε, απὰ δῖ Πἳ αιοά ριηση Βασ τν 

/ Αα . : ον 3 . . 3 - . 9. 

9» ῷ µαλιγα΄ την ψυχὸν ἀλγήσεις » τουτο αἁπίύ- ΙΠ.4πο αἴΠΙδ{Ο ΠιακΙπιθ ὧν ΑΡΙΩΕ κ. | 
ον ς) ϱ/ 3 2 . κ νά ” ' μό , βαλε ούτω, ὄχκως µηκέτι 6 ἥξει ες ἀνθρώπες' ος ον Ἱηνεπετίδ, Ίτα «Ρις να 

ε 3 5 2 Ν) κ” σας ντ ο): Τέ μὴ οὐαλλὰζ Ίδη Ἀ τωπὸ τούτου αἱ εὐτυχίαι, ἆ-. ΠΟΠΙΠΟΣ ΥΕΒΙΑΙ. Θιο λα ἳ πα 
| , (ῇ -- ο { α. ἀεἴποερ 14 πο. {ΠεΙπε ἴαμρις ση 
9» Τ0ύ Ἐκ αταις σαι αισι ππροσπισ]ῶὼσι» τρόπῳ τῳ ϱο. Π0' 
ών τρ {2 ω» 9 / : 
κ έμευ ἡπμα ἀχέο, τε κεαἀμόω 3ο «πεπῃ Εδί (ωρες, Ἠῶο μυ 1 ο 

: ολυκρώτής, 1 καὶ 19 λαξω ὡς οἱ ευ πρ Ῥο]γςταῖες» εἳ 1Π. απΙΠΙΙΠΙ ἀεπβρίς 

ο ΜΜ ΡΟ 

ᾳ Ἐκ[οηροϊε ορί(ἑοίαπι Ώλπς ῥ/οὖ. 96ΊΠΠ. ΟΧΙ. Ρ. σα. ᾖὐ Ἔπις, τὸ θεῖον οὗ, «45ο). 77, Που τν αλ ορ 
τὸ ὁ. ἐπις. ' ο 9102. ΠΊΗΥΡΟ νίκος 7 ποῦι, ο υκὰων 4 Π1. 19. ο Όμας θαπἶπι [εαμιπως οδί Ἡ 
--- σὺ ὧν 2ᾳᾖ]ᾳ ποπ νοτιῖς, ὦοὗ. Ρανς, 4, 4, } «4γεὸ. «1, ὅσιο ἕτερος οὗ 1Ηεά. Ῥαο/. 4. ἐν . 
Ἀ. δήοῦ. «44: ἀγοῦ. }7.ν σὺ νῦν Η. «4. Ῥσεί: ημ]]α οπηίττεπά1 οπΗςίὰ. ΜΟΧ πυῤόμενος 7, -4γοῦ, ος 
βΌεταῖ 3 εί, 1Ώ ου]ή5 ἵαππεῃ πιατοίπε,. Οόπ «γοπου.. } Μ. 4νῇ. 4ποῦ. Σ Ρα, ἵπ αίς εὕρομ. ἃ 
«7γεῥ., Ῥεπα. ΝΙὰε Ἱπ[εημς Ο. τας. ο Κἱοὖ, Θατοες Ίσα]: Ρ. 903. ἠξῃ «ή, Με. ὅτο. ῥ Τὸ ἀπὸ 

τηπι οἱ εὐτ. τοι.» 1π «4098. τὠπὸ, αμ 1Π ογάϊπα νοσαβιΙοταπι 4, οι” θαυ/. οοπ{επτίε» τοι Ρ]αΏθ πεβ]οζίοι) 
{τα Ὑπ]σο εταῖ ήδη οἱ εὖτ, τοι τῶπὸ τοῦδε αὐτοῖσι πάθεσι' [5ὰ οὐταῖσι πάθαισι οἵα περ. ἵπ 4. εν. Μιά 
Ραΐηπ» ταῖς πάθαις «εδ. }1μά, { Καὶ ἐν νόῳ «4ο. /’. αιιοὰ Βἱαπά(τὶ Ροδίεῖ. Δε νιάς Ιπία ο τή». 

5 

«490, Ρα, ὑποτιθοῖτο «44, ὑποτιῤεῖτο «{γοῦ.. αιιῖ ἐδίόητο επι «49χ., τεζῖε: ἐδίδετο 4. ες αἱ], μμ νο ἀ 

ο. ή «65. ἼΆμοσις Πολυκράτεϊ]. ΟπλοσοἵΗπ (ιάϊοβεάπις ῥγεεσές εσ[ε» 4 [ εμὲ Όεογη δομή 
Ἠτετας ἔοττο ἀθάστῖι Απιαβς ἵπ Οταθσίαπιὶ Ῥο]ψοταίος Ίογέμμα Ρορι/ίο Κο. νἱζεγοίμη, ή ἐ8 
Αππα Ργέδαρογαηι αρί(ο]α {οτῖρτα: εοππιεπάαδ/{α τιαάῖ- γε [1ο ῥγ/υα{9 ΙΠεούΗΠΟῤα, (ψαη! ΥΜΗΗ0. 0 
τας Ὠ]ορεμὶ Γ.α2γε. ναι, ο. {εὰ αμαῖα νε]ατ ΔΑΕργρᾶί ῥωῇ Κορ. ᾖἱοργεί. 1π εἴιφάεπι Τ,, κ. ον Το) προ 
Ῥερίς αἆ ἨΒίαπτεπῃ [ορια οχΗίδεε Β/ήαγοθης ΙπΌου- Μααίπιας {ε ἀῑεεραι [ογΗμπα ἑρα ΌέΓ σσ οαηέ 
Ψινιο ΥΠ. αρ. Ρ. 191. Ῥ. ἴ]]α αεΠε οεπ/{ετί Ῥοτδτίε εογμη Πἱγηία ἱαπ 1 {ο. εἰ οοή/σΜΗ0Γ2 41Η: πρό 
ης ποια 91. πβ 

ἐξ Αἰγύπτου νουθέτηµα ἀεβοηαῖα Ἰήακὴπο Τη. ΧΧΧΝ, κυνοῦντες τὴν Τύχὴν μηθὲν ὑπὲρ ὤγθρωποῦ πράσηΤ! ὁ 
9. ἵΏ αμα Πο ῬασιΠη σοπῇῄάεχατα βησίτης Ἰοᾳῦσπς Απια- 99, τὴν Τύχην καὶ τὴν Νέμεσιν τῶν θεῶν ἐντρέπεσὔα! 
Π9, ας’ 4 Φοἱοπεπι αιιάλ]θίει ἵη 3υµἷα Οποεί ναιρα {α-. Ῥετδίαε αἴαμε αιτοραητίας νἰπάονχ 1π. τοῦ», πό Ἶ 

/ Πα {ε- ἅ 

ν 

οἰεπίειι, ΜΗ, ἱπαιῖε «πια ΕεγοοΕ]ο Πὐπη]α ]ε]]εί- ἨοΠ. απτμπα } Νέμεσις, ἡ ̓Αδράσεια, ὃ Φδόνορ, Ἡ ὃν 
Ίᾳς ἔμα ΟΠ ῥ]ᾳσοί. τὸ θεῖον ἐπισαμένῳ ὥς ἐσι Φθενερόν. {εὰ θἵ ἡ ΔΙΚΗ» ὁ Θεὸς» Ώνε τὸ θεῖον. «4114 Τι ὦ 
Ἐληδάεπι δοἱοη 1. οι 39. {5 ἀῑσίε ἐπισάμενον τὸ θεῖον πᾶν Ιεὐ). Ῥ. 436. Νέμεσις καὶ Δ/κη ἀἰουηταί οὖν εδ: μ 
ἐὸν Φθονερόν. ἴπ' ομαδες. χεις αη1ε ΓογήΗ Μα Μ Πεηί- τῆς φύσεως Φρονεῖν, (/ωῤγα δομιἡηής [0/4 4 οΙΠ 
2671 {ὁ που]ε[ε Ώαττατ «ἄπια[ς, ὅσις ἐᾳ τέλος οὐ κακῶς ἔτε- 7ε:) ἀλλὼ ῥᾳδίως μικροὺς ἐκ μεγάλων ποιοῦσαι 1 προ κς 

3) 
Ἀεύτησε πρόῤῥιξος: ομηέμη Άπεγι γ(ῥΙοἱοπμηη Φο/οῃ πιο- ὁ θεὸς ΊἌσετα ἀῑείται Ια[οηί ΤΠοκία]ο Χομορζοης η ο 
περα, πολλοῖσι γὰρ δ) ὑποδέξας ὄλβον ὁ θεὺο προῤῥίξους νι. ρ. 95ο. ο. ΟοπΕ κ. Π.ν. ρ. ο. τ ος Ὀνέτρεψε. Ου Φοἱοπίς Ἰλιά επι Οποσ[ο οο]ίος ας νο, δισες ως Ἴδρο νἶ νο ο εἴτω Μ 
απο ατίαπι «οπβηχίε Ερ]θο]απι Γἱογοοίως., αἳ 1 ς ο μοι ο. 

ποπιπε ΠΟΠ {αοῖ]ε τερτεμεπεπάς., αὐὶ ἩϊΠοτίας ουχ- Εογοίο. νηι. ο, Ίαι ο 
ἔνπι ομαθομίνυς ἱπιοιήοθῆής Ω)ί Ἡοοπίος ραήπητας αν. 6, 'Ἡ εὐτυκέων, τὸ πάντα] Ῥαμίο Ῥουι Ἰκά Πο Ἡτ, 
Ἠή{του]αῖς 6πααςίς εἰ 1/αῑπῖς Ιπταιτυπηρί» αμρις οκοῖ- Ρίᾳ τεξτς Ἱεσήπιητ, οἵ σι 49. Πίς ἵπ αἷῑις οαι 

Ἡ τοπ Ώπο ἵΏ Ῥατίε Ρορίεῖ ἰ6ΙΠεπί «Ὀ]οίογμςν Πἶεεατ Οοάς- ἡὶ εὐτυχέει τὸ η... 1ος ργάσῦοηε ορ, Π ρετ ΜΠερίεπίος Ο]εουπίη εἰ ΑπίΟΠΙΕΠΕΠΙ, ἸΝιεο]αΙπη Ῥ. 583. τή. Ἱριβοίαταπα «αγ. υ αἶλο Ποπιεῖ | εἴ ΤΠπεοάοταπι Αγταςμ/απος Ἡσσταῖ, ΥΑΙΟΚΕΝ. Ἰετὲ Οσο! πΠατρο Ἐάά. 17. ρῦ, οἳ ωα, Ὦ 
..56. Ὢδε λέγει]. ΙΙ κας εἰ Ρει ΟΠεπίεπι {6 Ί. οοιήρετε Τεηίασαί μὴ εὐτυγέων. {ωγοκρέήν οΙΠη ρτοραΠις Ίαο ἵπ ερ](ο[ίς εἰ τεβιπῃ οάἰόἒῖς [οτ- /πογίμῃ {αυπα Ἱπηατας, {οΠρείε: βούλομαι ------ μον 
ΤΠ]. ΟΡΟΙΤΗΣ ΠΟΛΥΚΡΑΤΕΙ ΔΕ ΛΕΤΕΙ Ο. 109. εὐτυχέειν τῶν πρηγµάτων» τ---" } εὐτυχέευ ο ράσν, 
Ἠπήμς Μιας. Χειχες ἵπ Τῥήοά, 1. τοο. Ωδε λέγει Ἠπίις. αὐ]άσπι Ίπ Ίδης Πιράί Ἰοσυβοπίρης. νου βασιλεὺς Ἐέρεης Ἠρυσωνίᾳ. Ἐαῦβιεος πἆ Ἠ[ετο[ο]γπιτα- μᾶλλον, Εἳ άβΙς, ΟΠΛΙ(ΔΕ οχοπιρ]α, Ωερῖωςε σ 
Π05. 9. ἸέΕ. ΧνΠΙ, 51. "ΤΝ 29 ΟΝ ΓΩ /τάδε εἷς ει Ἰμαὐπίς {οπἱριοπίους αοσμπηαίατα, Πο. τρθμ 
λέγει Βωσιλεὺς τῶν ᾿Ασσυρίων» Ποιι 1Σδ. 140. Μαρδόνιος ΠΠεγοῦο 1 οὔχοτος: ηϊς ΠΟΠ. : 

Ἴ ! νὼ» κ΄ ο ορς ος . . α ν | μοα ΙΕΡΠΕΙ ας ἴ 

σάδε λέγει. παπι αἰζ]οπίς ΕπιρῄοΙελίεπι 34. οἹερθ. ος μᾶλλον ΝΟΙΡΟ βούλεσθαι [ορίιις ο νοῖες ν ς Ὃ τς | 
μον 
ρα δαρδείης Ἱπ]απάαίαια πο]αετααε, ο οοτᾷΟΓ» ἵπ αἳο ΠΠ παμε: ΠΠ 

μ . τν θεῖο ---- ἔξι Φθονερό] ΝεΠοαπι Ἠηῖς ΓἘπίσῃ- πεῃς αδε ραμ]ο ο ο κ ας δΜΗ 
ἑαή, Εμήμὴε ὀβροι με αυς οστά ΟΙ. ες” εντ τὸ ἕτερο κέρας, ἥπερ Αθηναίου»: αμάΙό που Ες 
ο ο ο Ε  ρἩ τη 11 νιάΕΟΜΗΩΤΗΤ - 2Τόνψειον {εΙ (ρύιεή., ΟΙΙ τα . ο 1 

ος. Φθόνον υἱπα(ῶαηι ἀϊνπαπι» νη]ρο ἀἰδίαπα μα μας ο θ. νὰ άν ἷ 8 ΥΑΗ ο 
2έµεσω᾽ 41ος 2805 {εη πίτας οι Παρευοῖς Υάειις 69. Ἡ εὐτυχέεν τὸ πάντα] Ψοηεβπις ιοῤ ὃ μι 
ἀιοϊτατας Φύονερός' {215 Οποείο ΨΙΩΟΗ Ροίϊρταῖ» αθ- {οΏρα οοᾷϊσρό «νη]ρατα Ώατε πο ροῖςςε. πα {005 - 

«ο Ίμμο ἔλαβε ἐν ῥεοῦ γέµεσι, μεγάλην Ίο ὃν 4: νά. μὴ εὐτυχέων. ἀὖπο ος ἀρδή νἱή σοιτοέΒο» Β 1 ροῃς 
Ἰπ]ς 1, τν. Ῥογηιυιαπτυς ἵπ αμοιδάαπα Ίδίᾳ ἆπο Ίσει- επι νίάε Οἱ, Ῥσιω. Οἶ]σᾷ απίοπι ος ἡεόΐς 18η 2 
Ώοπῖδυς, Ομ] {η{ρίσίοπεπι απΙΟΠΕΟΑΠΙΗΣ Ἀπιοβαηῆαε, Απιαβαϊς ερἰβοἶαπι ὃς ὅσιᾳ ἕτερος οὗ κ ὅ Ἡξ ΠοτΗπ, οὗ ν έμεσις ἀϊσσῦαΠί, να] οὗ Φβόνος" γιά. πο. 1ΠΙΥΟΣΙ Ῥ]ασετε Ρροτιεία, αιᾶρρε {επτεπΏαε Πίς ΠΗ ἡμῶ 
4//3ε7. Ίη 5. [αροδί Ὦρ. 1ν, 5. προσκυνῶ τὴν Ἰέμεσῳ, εἳ ΠΙΗ]το πιαοῖς σαν Π]αίοπας, αἆ ἐς τέλοό Ψέ Ιλ ην 
ηνο τήν Αδράσειαν. ο ορ, αἆ «410101. 1’ 130. εἴ {ρατας. Ἔς τοῦτο ἐτελεύτησαν Πμΐνς Πο 6. αλά: ώ Ο0)Ογοή, 11 (δργ]ε, ϱ. 999, Ῥατίμ5 Π]μά ΦορῥοοΙ «οποδίπι πιαηςε; Οἳ ἐς τέλος κακῶς ἐγελεύτησε πμ 

ΡΗΗ. ν. σα. Ἰδοὺ , δέχρυ παῖ., τὸν Φθόνον δὲ πρόσκυσον» {υΠ]ε ετ πι] τεὶ Ἠαδεβίεας Ἔπς έλος. 1168 ρ6ῇ: 
αριά Οἰνήμη Τεν, 5 ο. Μ. Ἐνηνς απάτης Οἱοί εαν παντελῶς ἵπ]τητα {49, 6οΠέ, πὰ Ο{ο/ογὲ πι» η ἴψ 

-- - 

τς 

. ν ο, 4 ν 1 τν ι 

αἴηῖ]α Ίπες αριιά Πεγο(οίμή» Ῥεῖ τὸ ῥήβαμαε 65, εξ. }Ιο0). οδίο. ΧΠΙ. 6’ { νο τν 
μα ἐν ο [ 

{ 

μά, ἵνν 4, 7ο, Τασία σημα ος ημΕΓ ο 

' 

ομήίοο ο”. 
ο, ἃ 

ΊἨος ἐπίφθονοι ἐβρατέυσαμεν, ὠποχρώντως ἤδητετιμωρήμε τοι 

Ἱ 



πρι 

εἰ «ικα οὐ αρ ---- κι -- ο. ν- 

..--- 

:.εἳ 6είηπηα Πρηαϊτοσία Ππαταράας, απαπι σε[(α: 

4δες]τ 1η Ῥε]αρι; Ίος αξξο τοπανὶρανϊτ, Ἐό- 

49 ΑΕΡΥΡΙΙΤΩ πηᾳτ. Απιαβς. Ρεηεδεῖς ταρε]]ῖς 

φαι Ρογειαῖ, Αάνας ψὶάεαξ οπιαία Εεἰίοεπὶ Ῥοϊγααίοπι, ΤΗΑΙ ΤΑ πτὸςὰ ΠΕ 15 
τν πυαπῃ Ὄεπο Π0ἱ αὖ Απιαῇ ριφοερία» ἀῑκαπῖςΖσθετο ᾽Αμασίες ἐδίόιτο ἔπ᾽ ᾧ ἂν µάλισά τν ψὺΣ 

4 λ τερατ αἀοάπαπι {Ποπ ογΠαππθηῖοταΠα εδ[εξ; 
4ο αππϊ5{ο πιαχῖπαα 1ρ5ε πιο]είῆα αίῃςετείαῖ; 
αἴαιε Ίος {απάεπι απορηταπἆο Ιπνεπῖτ. Έται 

Ῥαξ, αυτο ν]ηέξτα, ορις Έμεοδοτί βαπήϊ, Τέ- 

χὴν 3 ἀσηβέη ἀπολομέῳ τῶν κειμηλίων" δζμε- 

γοσ ο] εὕρισκε τόδε Ὁ Ἡν οἱ σφρηγὶς τὸν ἐφέρεέ 
χρυσόδετος, σµαράγδου μῶ λίθου ἐοῦσαν ο ἔργώ 
Ἡν δὲ Θεοδώρου του “Τηλεκλέος Σαμίου. ἐπεὶ ὤ 

/ ς 29/ 3 : { 3 ἁ ἆ . . - ἱεείε σεπὶᾶ: Ίαπς υδί αδἰἰσίεπάαπι Παταὶτ ιΟΟταύτην οἱ ἐδόκεε ἀποβαλέω, ἐποίεε ἃ τοιάδε" πτο 
Ίτα [αείεραιτ. Οαἱπαυασίπϊτα τεπΙοΤΙΠΙ πανοπι 
νι Ἱπῄταξχατ σοπ[σεπάϊε, δἳ πιοχ Ίπ αἰ- 
τηπι Ῥτονε]μετε Ἰπσοι. Έτ Ῥοδίαααπι αὐ 1η: 
{α]α Ῥτοσι] αθεται, ἀειγαζαπι ΠΡὶ Αρϊΐαπα, 
ᾖς αι πῃᾶ παν]ραραπι Ἱπ[ρεξαπΏῆδας,  αὓ- 

νετίο ἁοπαπι, απαπι ες. Ιαδίατα α{βοετοιαέ,, 
ΦΠΙΠΙΟ΄ {εχιονε ΎµαΠ ως αξία {μπε ἀῑς , 
Ίος αἱ σχ[α ονεπ]ε, 
Ρίππη α {6 Ρϊ[σεΙῃ», αιαπάοτι {πε ας Ρυ- 
ετηπι, ρητανίε ἀϊρημπι 4πο Ῥο]γοταῖοπι 4ο: 
Ὥθτθις ΕεΙΠῃ αἆ {οτε αυυπα ατ[]ςίοε, ἀῑκίε 
{ο Ίῃ σοπ/ρεξίηπι Ῥο]γετατῖς Ίτα νε]; α ἶα- 
Ώ]ίοΓε Ῥειπηϊδ[ᾳς, ἆσπαης Ῥο]ψοτατ Ρί[σαπι 
ο εκ, ἴπυῖε, Πας «6ο 4πθπι σορὶ ] 
Ίσεπι, εἰ ορετῖ πιαπιατ] νίταπι τοιετο, 
ΤΑΤΙΕΠ ΠοἩ Ιηά]σαν] Εετεπάμτα α πια α5[ξ 1Π0 ο {στιπι, {ο ε τπήπς Ῥοιοπιῖα ἀἴσηιπι,, μι” ὁ δὲ; ησθεὶρ τοῖσι ἔπεσι, ἀμείβεται ἶ τσδε, 

2» Κάρτα τε εὖ ἐποίησας' καὶ χάριό διπλέη τῶ τε 
»» λόγων καὶ τοῦ δώρου" καί σε ἐπὶ δὲπνον καλέο- 
ο» μω" ὁ μὲν δὴ ἁλιῦς, κ µέγα ποκύµθος ταῦτα, 
νε ἐς τὰ οἰκία" τὺν δὲ ἰχθυν τάµφοτεο οἱ «δερά- 

Έππα Ίἴήπε αβετο τἱβί, ἆοποηΠθ. λε νει- 
Ρἱ9. ἴδια ἀεἰεξίαιας, Ίτα τε[ροπαϊε, Τα νετο 
Ρτοῦε,. πες {αξΐο {οἱο. {εά ετίαπα οἵαϊ]οπθ 
αρμά πιε Ιπ]6Ε ρταίίαπι: αἆ οῶπαπιαμε τε 
ψοσαϊαπῃ νοἰο.  Ἠδς πιαρηῖ Επεῖεηπς Ῥϊίσα- 

/ να νο δν ν5 αν ΤηΧόγτερον π:λήρώσας ἀγδρῶν, ἐσέβη ε, αὐτή" µε- 
τὰ δὲ, ἄναγαγεν ε ἐκέλιὺε ἐς τὸ πέλαγος’ ὡς 
δὲ ἀπὸ τῆς νήσου ἐχὰς ἐγθετο, πεμελόμωος τὸ 

-ω ' / ς / ον / είς 

σφρηγίδα, «πάντων ορέότων τῶν συμπλόων , 
9 : ον ἄ / . 

θβσίει ἐ τὸ πέλαγος" τοῦτο δὲ ποήσας πε: 
Ἡ » : " » λ . ν ο 

πλεε" ἀπικόμενο δὲ ἐς τὰ οἰκία» συάφορῇ ἓ- 

ο βλη ς / / εν ὃς ς Ν ο] κό Ῥϊ{σαϊος αι]άαπι σα- τάδε οἱ συήψεικε γεέσθαι ἄνὴρ αλιεὺς, λάβων [χουν 
5 ο 

μέγα τε καὶ καλὸ, Ἠξίου µὺ ΓΠολυκράτει δώρο 90- 
ο. λ λ / τ .. 2 : 

οΟ3)ήνα|᾽ Φέρω 5 δι ἐπὶ τὰς ύρας, Πολυκράτεϊ έφη 
1 ον ς ; ᾿ 

ἔθέλειν ἐλθεν ἐς ὄψιν χωρήσαντος δὲ οἱ τούτου, ἕλεν 
Ν ν Ὁ] ον » Ν 

Ύε, δ9ιδοὺο τὸν ἐχθῦν », Ὦ βασιλεὺν ἐγὼ τόιδε 
ΜΟΝΑ ο 9 / / ορ ὰςν Όλο αεἷνω 3 ελών, κ, ἐδιιαίωσα Φέρεμ ἐς ἀγορὴ, Ἀ καίπερ 

ο ᾱ 2 / 3 τν .- 9 Ύε ἑῶν ἀποχεροβίωτος, ἀλλά µοι ἐθόκεε σεῦ τε εἷ- 

3 λ / : Πέμωτη δὲ Ἡ Έκτη ἡμέρ ἀπὸ τούτω 

να] ἄδιον καὶ της σης ἀρχῆς" σοὶ δή µν Φέρων δίδω- 
ὼ ” 

να ... : 3 . Ὁ.- Ξ να ος. κ μα αν ο αι κ πλ ωνο μον ων τος. ἁοππαπα αβΗτ. Ῥϊσετα πηπ]Πτί {οἴπάεπ- Ἰπεοντες, εὑρίσκουσι ον τῇ νηδύί αὐτοῦ ογεοῦσαν τὸν 
τες, οβεπάππῖ 1π εἰίς αἰνο Πρι]]απα Ῥο]γοτα- 
τἶ. Οποά υδῖ νίάετυπι {ωπιρ[οτυπίαια, -α 
Ῥο]γοταϊεπι Ιθαρηπάϊ «παπι σε]εττίπις τπ]θ- 
τη, Έοαιε ΙΙ τεάάτο, τεβετεραπί αιῑο 
Ραξίο Εαϊδίει ΙπνεητΗπῃ, Ῥοἱγοτατες, αααπι 

Πολυκράτεος σφρηγῖδα. ὡς δὲ εἶδύν τε καὶ ἔλα- 
βω, τάχιγα ἔφερο 1 κεχαρήότες παρὰ τὸν Πολυ- 
κράτεα" διδόντες δέ οἱ τὴν σφρηγῖδα, ἔλεγο ὅτεῳ τρό- 

οπῳ πι εὑρέθη το δὲ ὡς ἐσηλθε «δω Ἡ εἶναι τὸ πρη» 
/ ο ) / Ν / ./ 

1 ΠΙργεπΙ[εῖ ἀῑνίπαπι τοπ θ5ί8, Ππρυ]α “μα γάΦΗ ε/βιβλίω πὠτά, τὰ ποήσατά μῦς 
αυαΠθ α {ε Ρεεια τεια]ε ἵπ Πρείαπι, οι 
αυα]α αςςἰα]δ[επῖ 1ρεῖ.  Ἠδς υδῖ {οπ]ρεῖς, ἵη 

αυς 

α 4. }. Αγιὸ, δείς. 4. Β. Κο.» ΑΝ Ἰ/. ρε], 457. λεσόῇ {8116 πὐκυητάς «4γεῦ. 
Τημακλέος 7 Ἠπα,, Τεηιοο]ὲς 7α]]η. 

οἷὃα 9 χαταλελαβήκεε" γράψας δὲ, ἐς Αἴγυπτο 
5 2 ἐπέθηκε. Ἐπιλεξάμωος δὲ ὁ- Ἅμασιε τὸ βιβλίο 

τὸ 
 Ἡν ἡ σῷ. «4γεῦ. 7πά., ΠΊΟΧ χρυσόδετος ὦπο- ο δἱο }. «ἄγεῦ. Ῥαν/. «9ᾖ., αἰΠ ὃν δὲ ἔρνον, επι Θεοδώρου τοῦ Τιμεκλέος «4γεῤ. τοῦ 

4 ΙΗ. «4γεδ. 71μά, Θα. 42.. πάδε νι]ρὸ. .ε Πάεπι: «4. οἳ αϊ ἐκέλευ- σε. Ι Ἐπεπλ. το. ϱ Δὺὴ οτα ο1ορῦ. 4γοζ. 7”, 0 πιο θέλειν, ΟΙΠΙ δὲ. ὦ Κοίπερ γε} «ἄναρ. αηοσᾶ ρταε- {Πέ Φε ἀεβτ ας. { Τοιίδε 7ης 
3. ἄτγεῤ. ή, }., αιιοὰ ΕΠεγούσχως ππανυ]ε, 
ρεθείη «44, ἴει. τ Άῦεςε 7. «πορ. 

75. τὴν ψυχὴν ὠσηθείη] Ἴδοι ρυῖο ὠσθῆναι τὴν φυχὴν αἰχιδία (απαεσοτήπΙ αὐδιπρίαπῃ, ᾿Ασᾶν οἳ ὠσῶσθαι {ᾳ6- ρε Πήῤῥουγατες ἂς ΕΗάϊο οι αθή ία: ὀνιῶτοι κοὺ ἀσᾶ- ται παρὸ καιὸν Ἠ]ουθί Φὰ5Υ. Ρ. 9ο0., «ας Ταρείμπί, 1ε Ἠάπο {ΠΠιία, 1 Ἐγασπισηίο σερ Νίανίς Ρ. Το6, Ἴόεορῃίς ν. ό5ο. Μηδὲν ἄν ον χαλεποῖσω ΑΣΩ ΦΡΕΝΑ:. 76 ογιεῖα ΕΠΕ Ολο] ῥίδιω. [τοτηπι ναγῇι 0699. ὅταν τὸν ΘΥΜΟΝ ΑΣΗΘΗΣ. α)ὶ 11 Γμεγὶς αμήπο.. ς- Ῥεπιας Τδρορη] ἐς Ίαρς (εογρ. «γπαἰζο Απίπηλάν. Ο, ΧΧΙΧ. Ῥ. τό1., ϱµ6πῃ ν]ὰς. ὃ αν Ἡ] παν Σμαράνδου μὲν λίθου ἐοῦσα] Ῥ]ῤηίμε ἄε σοππια Ν. ΕΕ ἄσχνηα,ς, 1. δαγάογεΡΕΡΙ 2611 Φεμα/Η Πὴε[ὲ εοη- λα: ϱΡεπάμηέφιε Ἀοηιαο. [ῇ εγε(ηημςν (οΠοργάίάο ἆἷε- 740γ0. 6021 ὤμγερ 4υιρηβι { ) {] ᾷ ς ες 

“ο πης» πι {οἶσι, ο. 49. (σα, ο ιο : » ουοά ὡαῤηα[ις οἳ «Βοεῤαγέως ἀοζΙεταπε, «ΕΤΤΑΠΙΕΠΙ. εγοίρε πο 36: πηι]αξσ ἵῃ τα βσή/αμίας νπῃ; 14. Ρ. όσο. ϱἵ Τσοίχος ΟΗ11. νπ. ΠΙᾷ, τοτ., τοᾶο Τ{ | εοάοτυπι Τε ες ΙΑ Ίπα Εηϊροπίος, ο Κζοεοῖ Ἠ, α]ῑ]ς: ιμῖ Ώιοῷ 
Ίοτο ριίπιο, ϱ, /ουρατάμε Ἐπποπά, κ ο. «ΣΙΕΠΗΟ 

μα Ίος ἀῑφίοπ[α. 3» 395. Ῥοπο 4θ 
τς αγου Θεοδώρου τοῦ ΤηλεκλέουςἸ ἵπ Μ6. ο μ1. οσο μπει Ῥεϊνειία {οί : Ἱμν θιοδης ἐς ο μα τς ααβτηλαδίε 1, Χ» Ρ. 896, ες νητ, Ρ. καὶ ἐπ) τῆς τν. το[ρίαῖτ Ἡοτοάοίαα: Θεδώρου δὲ ἔργον ἦν 

ὁ Σάμου τυραννήσα. ἓ να ἀγδου σφρ ἀλ]ρν Ἡν Πολυκράτης : αὐτῇ) περασῷς νἱ δὲ τε τὰ μάλίσα» καὶ ἐπ᾽ αὐτῆς ᾳ. Αα ο ο δή τι ἠγάλλετο. ΊὌδορομς Ἰφτῖο Ίῃ Ίο: ϱἡς ἠπά]ά]ε[α νίάσμε ο ἱδΣ απηίους ΤἩδράοπί, [ο ος Ποπιήπα Το]εο]ὴν ος Τεοορή: ας ας ιός αμα ἀπίρίοος Ὀ]οάυνο Ἰ,, τ, 6, 98. αἱῆςημα τα Όρο], Ατῆῑ ρ. 5 3 ει αᾱ ο, ει Ίρης, {ηήμ 
: ΝΑΙΟΚΕΝ. 

Κ Μεγάλα Ίάετι πι «γε. 

ζε[ίο μεαΠο Φοδαεἰ» -- Ῥ. 450 ὃν Ὦν 
: 6 

ΜΗ. ῑῑ. Ρατ/., κεχαρηκότές Ῥαγή. 4 
2 Ἑδρέθη 4γεζ. 7 ει, Σι. {α9/. οἵα ὦ{εβὂ, αυοᾷ ρ]αςεῖ, εὖ- 0 Καταλελαβήκεε -4νῇ, Σα:[. απ Ἐάά, καταλελάβιωε. 

ὃο. Ἠξίωυ µιν Πολυκ.] Ἐκοϊάϊςίο μὲν ηδία Γεὶςη 
{η/ρίςῖο ἴοτες, { φέρων δὴ Μ95. ἵσποτατοης. 2ηᾖία Ἡ» 
Ρετῖης χωρήσαντος δέ οἳ τούτου ἄ {0ηή40γε ῥεΥΗΗΙ5/Η5 ΕΧ- 
ΡΙεςΗΕ: ΠΟΠΙ συγχωρήσαντος δέ οἳ τοῦ πυλουροῦ 1ῃ 10μ6- 
ἀϊς ο[οπάϊςίε, {4 αμίάεπα π]]ητη ἵα «4γεῦ. οτι 71η ᾖ ἴὰ- 
19 {οπριυτας νερεῖρία 4 οτεᾷεβάμπι ἀμβοῖ]α ο-ε. 
Χωβέειν εἳ προχωµέει/ 4ε {εΗεῖοτε Πιοσθβία ΝΠαίας απιαπε 
Υ, 60. νῃπ, 1Ο. 9. ΝΠΙ, 102, ἅος ΄ ΑΛ 

90. Μέγῳ ποιεύμενος ταῦτα] Παρίσι απῖπιις Ίη ραῖ- 
ἴεδ. Ἱοσσῖπα τόΠπσας, απ Ἀγεῦ. Τη). μεγόλω ποιεύ- 
µενος» οὐ] 1, Ττο.. ἀρεῖς ἀϊκεπιρπάρης, Ίοσμς 65ε, 
Ρεάῖτ Ἡ, 101, ᾖ. τὴν κεφαλήν ἁω κόπτεσθαι ΜΕΓΑΛΑ. 
βοῶντα. Ἠαῦοι Ροῦαεμης ντ, «1ο, 8, Ρ. όσοι, κο) ΜΕ- 
ΤΑΛΑ ἀναγελάσας. Ῥοξτα ᾖ, Ν. ο8ο, Ἐν δέτὲ οἳ κρά- 
δή ΜΕΓΑΛΑ σέροισι πατάσσει. Τεπι ΜΒηγρίά. Απ: 
ἄτοπι. ν. 168. οἳ ὰρ πνέοτες ΜΕΤΑΛΑ ---, Οὔδε ας 
ος ο. ος σε εἰ. ϱ)ΟγυοΙίως {9ρεΣ 

εαάείῃ αἆ (ΦαγΗοη. 1,  νπ. ρ. 5ος. ο ον μή 
'.7. Οἷα καταλελάβηκε] μὰ δη ναζδαπᾳ αόΗ ας Ἠϊς 
πΟὮ {ΡεΙΠεΤεπΙ: τὸ ποιήσαντό ιν οἷ καπωλελαβήκ ιο 
ας Τπο]ομεὶ φµα]ίο βῥ] σοοἰὀλ]οηα: εκοπιρὰ Εν 
"ογέης ἵπεε. ΑΠΛΟΙ λελόβηκε εἴ κατῶλε σο, ΤΧ. . Ἱερυπεητ αριιά Εεγοά, τα. ο- 65. νπτν 6» 3 ο ο ο, 

Έ]εχης οι Ιοπίους: Ῥῥεγευγάες .. . ὸ νο, 5 
ὧε καταλελάβηκε' προσλελᾶβηκε Ὃ μι εδί 1 ν. ῥᾳεὶ, Ῥ. 990. 48. ή γενόμενος ρα με” λάθημαι ΠαΏτα απβετας 1 Ηλ ΙΡΙ)ε Ῥης- 
αίς, ἀε[σπαής ἵπ ΒΙΟΙ. σοὐσήπ. ο 193. «ἀγοβίηηρΙες 
ἵη Ατοπατη βΠθ, τοῦ μεταλελαβηώτεσσιν οΡροΠΙΕ τοὺς 
μὃ κεκονηκέτας τῶν µαθηµάτων, απήδις ναγας]κβπια [1 
ἄθοτετᾳ πθσαε εὔπ' Ξ . μιαν . ο. ΕΠΙΠῃ νο σεν υϊ λαμφεῖσύαι ἵν ο δὴ 1Ππ ο” 6ϱί ΡΙΟ Φανήσεν ο ΡΙ0 λαμψεῖν ς λα ον 

7. οἷα 
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219 ΒΠ Ῥ ΡῬ ο Ῥ ο . τ ῑ πο Νεπάπεῖαε ποῦρίήο, απὶ αμκλ]τα παλ]ε σα να, ν 
ασ Εαάϊο γατα ἱποστία, . δι 

ο αλ λος ἡμαθε ὅτι α ἐκ- αυ α Ῥοϊγοαιο Υοποίαηε,  Ἰπιοϊϊοίε 8" ρὸ του Πολυκρώτεο κο ἔμαθε ὅτι 3 ε : αν 
κ το αλλον ὠὐθρώπῳ ἄνθρωπο ἐκ. τοῦ 1 ΟΓἱ ΠΟΝ Ροδΐε, τε Ποπιο αἰτετπῃ παπι 

, µέλλωτος γίγνεσθαι πεηγµατος», ααὶ ὃ ὅτι οὐκ εὖ τε- «! ο. ο Γοφονά 
| Ἀευτήσεν μέλλει Πολυκράτην ὠτυχέω τὰ πὠτα" ,. 34θο πὲ «8 το αμα; αὐίε” 

ὃς καὶ τὰ αποβάλλει, εὑρίσκει" πέμψα» δὲ οἱ κάρυ- οἰῶς, ΜΙκίο ἴταηααε Βαπιηπα. σλἀιοθαϊοτέ, 
” / λ / πώ ϱ/ πο η στ 5 ος κα ἐ Σάμο, διαλύεσθαι ἔφη ΤΗ ξενίη' τουδε εἴνεκα  ἀῑχὶι {ο ἵης οηπῃ Ί]]ο Ποβριτή {οἱνετα. Ας 

ταῦτα, ἐποίεε, ἵνα, μὴ συντυχίης δεμης τε καὶ µεγά-19146ο [εοῖε, πε Ίη (επι αἴηπεπα ϱτασεπιθὰί, 

ἡ λης Πολυκράτεα καταλαβούσηε, αὐτὸς ἀλγήσειε τν σα[απι ἀπεἰάεηίε Ῥο]γεταιε, αΠΙΤΠΙ αν 
' «Ψνλὸνς ὣς ο περὶ ξένου αἱδρό. Ἐπὶ τοῦτο δι ὦ νε]α 4ο Ποῄρίεο ἵροο οοπτιαµετε Αν 
| τὸν Πολυκράτεα εὐτυχέωτα τὰ πάντα, ἐφρατεύωτο {35 "μης 1ης Ροἱγοταῖεπι 1π οπιπίρης 164: 

Αν λα. ͵ ας οἴτος ασεΏῖεπα, 1,αεεάσπιοπί Πμηρίετε εαρε. 
Λ αικόνιο. επικἀλέσαμµεων. τω μετὰ ταυταΚυ- . .α δν ος : τα 

ακιεδαιµιόνον νο. μ τα ἀῑποπαπι, ασοἰῖ αὖ 116 Φαπηῖῖς, απ Ροδί ο 
θωνήρ τὸν ο) Κρήτη τισάντων Σαμίων, : Πολυκρά-2οΩγἀοπ]απι ἵπ. Οτοῖα. οπαἰἀετηπῖ. Ρο 
της δὲ π ένα παρὰ, Ῥαμβυσεα, τον Ἐυρου συλλε- τος, πήςίο ἂά Οαπιῤγίεπι Ογτί ΒΙαπι , 3ἆ 
Ὕουτα σβατὸ ἐπ Αἴγυπτο, ἐδώθη ὅχως ἂν καὶ νεα ΑΕΡΥΡΙΙπι σορία5 οοηραταπίο» 
παρ 5 εωυτὸ πέμψαφ ἐ, Σάμο)» Φέτο «ρατοὺ. αανῖτ η παΠε εἴἶαπι α {ε 1Π σαπηπ 15" 
Καμβύσης δὲ ἀκούσας τούτων, προθύμως ἔ ἔπεμπε {5, τορατεῖ αἰῑαπῖά εορίατυτη. Θποάἆ 38 ας 
ἐσ Σάμο» Φεόμωος Πολυκράτεος σρατὸν αυτικὺγος -λΙΡΌΥ {89 , Πρεηίας 1 Ῥαπηηση η με μα 
ἅμα πέµψαι ἑωυτῷ ἐπ Αἴγυπ]ου' ὁ δὲ, ἐπιλέζα», δι» νο 

ω. 5 ω . ) ανα. 

ο. εν ο νε εαν ἑ επαάσασι, δν ἀε]εξζος 1ος ππαχίπιθ πηρίοιναιανς 
κο ον : τα, τβιηξέσι, οΦτειλάµειο, Καμ- ᾿Ἠχραπίς αἁ τερε]]οπεπι {ρεξτατε, “Εμ 

βύση πισο τοτε, μη αποπέμπεη. Οἱ μὲ δλέ- αἰτεπίδις πιίῄε, (απργα ππαμάαης πε ος | 
ο σοσς ο ποπεμφνθτας Σαμίων 6 ὑπὸ Πολυκρά-9Οξο8 ἀἰπητιετεί, . Έτ αἱ αιΙἀεπι περα δα 
τέού» εἰχ. απικέσθαι ἐ, Αἰγυπί]ο: ἀλλ᾽ ἐπεί τε ἐγέ. ππῖος α Ῥο]γοιαίς τΏ]Φ[ο5, ἵπ ΑΕΡΥΡΙΗΗ αν ο 

| ιώτο ο) Καρπάθῳ πλέωτες, δυῦίαί σθιλόγω, καὶ Ὑεπίίε: 1εὰ θπυπι 1η ατραι]ήο ποτ ο | 
ΕΡ η” ο ελ. ΠΠ ΤἜπετεπῖν Ιπίογ {6 «οἰοφμμίο»΄-.. | 

σῷι αθεμ τὸ προσωτέρῳ. μηκέτι πλέι) οἱ δὲ λέγουσε . ὴ οί | νὶς{ο πο π]ιετίῆς τεπάετεπτ. «ΑΠ ναι 
απικοµθουε τε ες Αἰγυπ]ω καὶ Φυλάσσομένυς, οἳ- κ. Χα οι {δῖε ον 1πάθ 
θεὸ 1 κ ν] δι ο» / να , 2 ; ῬΡΕΙνΕΠΙ5 6 1π ΒΥΡΙΕΠΙ ΄ ας : μις 

ξ ο ΤΟ Απήο ρὴ 3 καταπ.Ἀέουσι δε ες τν Σά 5 Ίαραπι {αο]ς{8” οἳ 1Π Θ4ΤΠΙΙΙΠΙ γεζευη” ανν 

| μο Ἠολυκράτης μυς ! αγτιάσας» ἐρ μάχη κατέση' πας ο σασί οσσυττεηῖε  τθιαμὲ 
μκήσαντε, 9ὲ οἱ κατίόντες » απέβησαν ἐς τὸν γησο" 165 {εὰ Ίος, ααὶ τεάΙτεπί, {1ρεἳ οᾱ ο ή 

κ » τω ως κ. 3 . . ὦ 

πεζοµαχήσαντερ δὲ ο) αὐτῇ, Ἠ ἐσσώθησω" χαὶ οὕτω 1Ώ ο ος ο : υ01 πιο ρ ο ασε αρπιο” 
, 3 ὃν / 3 “Αλ, ! : ν ΑΕΕ, δν ἔπλεον ἐν Λακεδαίμοια" εἰσὶ δες ἄ λέγουσι τοὺς Ἐν ο ιοιρ ανν . ο ον σαπῖ θ0ΦάΕΙΠ { 

απ΄ Αἰγύπίου Ἠκήσαι Πολυκράώτεα' λέγωτες, ἐμοὶλο; ές Ἅνος ο ια οἱφοτατεῖἩ ση 
τν να ως τος ον πβΕΡΥριο τεάειπῖες αἀνετῄις ΡοὶΥ θυκέε, εἰχ. ὀρθῶς. εδ γὰρ ἔδει σφίας Λαχεδαιμο- 

κε ν 4 ο "δτοτία Ῥοῦῖος Π]δία; ποπ τοξτε ἀῑεεπῖθξ ας 

γίους ἶ ἐπικαλέεσθαι 5. ἐἴπερ αὐτοί ἰκανοὶ Ίσαν Τ]ου ορίπΊοπε. Ίδεφπε εΠίπα οροστυἰρ{εξ λος 
- λ 2 ν ; 3 

Ἀυχράτια π'αρασσασθαι, σερος δὲ Κ τέτοισι» εδὲ {σετε 1,αοεάπιοπῖος ὦ {Ρε {6 {41153 ο ος 
” - ο» ν / η 

- . . 

λόγος αἱρέι τῷ ὶ ἐπίκουροι μισθωτοὶ καὶ τοξόται Ἰεπάππι Ῥο]ψοταίεπι να]ίάϊ εικηῖ. Ξ . 
| Ὁ ο- πες ταΠο ἀῑδαι, πε οωὶ ρεια]Ε Αθ Ὃν 

΄ νεα. ν | ΜΗ) 

ο ο 
τπτ τς 

ερ 

] 

| 
η 
µ 
ή 
! 
ν 
ή 

Ἡ 

σι 

-ᾱ Ἐφίομίζει 4γοῦ. ὃ ΜΗ. Ρα]. 40Κ. 7 «4ποῦιν νυῖρο ὅτι ὧς οὐκ, πια]α: Έα μέλλοι 2: 4ποῦ. 6 πάσης 
«Η. Ῥαν/. «νῆ. πιάχρο ὁἹερῥ., ἀνδρὸο «14. εἳ αἲϊν ἀεαςι, ἆ «40. . Ῥαε[ς, πέρψας δὲ κήρυκΩ λάήΙ΄ Ε- 
Ἰρλοκ, πρὸ Ῥαρή. «1. ᾱ, νο. 7. ᾱἱᾷ. Κεν. ετ το]ετατί Ροῦμεχας: «οηβ, «Ἴσμρο, ὁ Δὐτὸν ἄγοῦι ἔτι ἵ 
πεµψε ---- δεόµενος ο ο αεα Ῥαε/. 49. Ῥοβεης Τερο[α1:. ἵηπ Ἐάά. δεἠσόµενο. ϱ Ώιο Ίδια ἀεῖο ο 
04, Τα. 40. ᾖὃ Ἐσώθησαων -γῦ.  ὁ Ἐπικαλέσασθαι 14. οἳ η. ᾖ Ἑούτῳ Ἰάεπι.  ὁ 1. Ρηντ 
ἐπίκουροί τε μισό. «4. «γοῦ. 7 Βαγίς, 4. 8. αν ος πα σας πας 08 οδό νο ον ν δν τσ. λα κ ανά μις. ἃ. δω Ἡ ή 

. ιζ. Οἷμ παταλελαβήκεε] ΘεαὈ]Πιηε κεχωρήκεε» ἀναβε- Όπης, Ἰὰ Ἰαμάαε, αμοᾷ  Ῥοϊγοταης οαἰαπήταά»; 
βήκεε, ἐξευρήκεε εἳ Ἰηπήπηθτα αἷα, 4 ομοτυι αριά 1ο” απηλοϊήλς, ταπηποα Ημ. απτονατγεϊσίοε, ]1ουγ1ὸδ) 
πα» Πεχίοης βηηρΏρμε Ρ. 386. 98. Ἶς "Αίγυπτο Πίδίαι περαξτΏ, χήρυκΩ πέµψας τὴν Φιλίον ἀπασολ 
επεύήκε, νιζε]ῖοςξ τὴν ἐπισολὴν αί φράμμωτα. ὶς επῖπι οδῇλον ἐποίησεν. ὅτι κἂν ἐδώκρυσεν., εἶ προὔλριβεν ἡ συ 
ΡΙεΠΙ:5 απ. Τι Ῥμωάίᾶς Ἡν αδοι ὃς μένω ἐπισολὴν τὴν ὠπόῤῥησι, Εριβ. κιν. στ τς, 
Ανεπετίθει αὐτῷ. Ἠἱάς δμίᾷαηη {απ Ἐπιθεὶρ εἲ Ἐπιθήσεινν . 3ο. Ὑπὸ Πολυκράτεος] ον Ἰπίοιοεάο. «ο πμ, 
ο αος. οταν ο Ἠλες  ἀεἰεαπτασ». αιἰσπιαμαπή {α]ες περισσολον{αι δν, 

-σ. Τράψας ὃ ο ἐπέθηκε] Ἐ εὰά1 ἀεΏει: 1α- {5 σεπήίπας σοπρ]τες, Ἐν Καρπόῤῳ 1 πνοηᾶιις ος, 
ο/η {η 4 γΡΗΗ. βεγ[εγεπάσηι 3 ᾖνο πααῖ- ῥαίᾷίο αγί τεδάςβπἹε: πΙμΙ] οετίς ος ον ὃν ΚΚ: 
α 4ΠΡΤΗ. Οοπιπιοάμπι Εαγῥουχα(έρη π. θίῳ τοροτῖσία ευπα ρΗ(οπΙΙς ουσ Ο0γη, ἷε Ῥρμω, ο 

Ἐπιθέτους ἑορτάᾳ' λέγειν» παΙΕ, ἦν εἰθισμένον, Ἐπέθη- τάπι ἀῑορπάϊ σος νὶτὶ ΟΙ. Βερίσρη; παν 
κεν. ἐπισολὴ)», ἀντί τοῦ πω έδωκεν» «7αΜΜΙΗ εκεῖη Ώήλεγης ος ἀεσ]αταγιπέ, τες αρ ἕνα ΡΕ 
το[ίεπι εἰ Βεφοβδ, Ῥτο ΟἨ1γάρρο: Ῥο[σέπια δίζαν κπὺς [ιαδγηὲ το 81. χρόῳ ὃ ἐν Τ ΑΙΣ΄ ΑΘΗΝΑΙΣ πα 
οι Πα]. οπήδοσΗῃε. ἵπ Ἀεπιοβμορείς 1]μά πο 1η: σοῦ τρίποδος εὑρεέντος ὑπὸ τῶν ἁλιέων Ἱ. α, Ίᾳ πα θὐο 
νοποταί 11. 7110. οἶἶπι Ἰθέῖαπα Ρ. 542 41. οὐ τὼς ἐπι ΑΠιεΠΗς αἰληίε, περ τὴν ἸΑόμώίιων ῥῥλάσσν δη 
συλὰς ἀπέδωκας αὐτοῖς» ἅς ἡμεῖς, έᾳο εἰ [γαΐεγ :) ὦπε. Φεᾶ. 31. Φέγαδο ἆς Οπεβιταασα θα ατ ρ. ΜΒ. . δώπαμεν' παπι ἀηδίυπα εΏε πεπήπ]» αΙΠ ο ωγρ, -οἵ- ἔφαμεν ἐν τῷ Ἰβήρι ἱδρύσθω, υδὲ νὶς ππαβηυς ἐπὶ τῷ ον, 
τἱροπάυπι Π:ἃς,ἡμεῖο ἐπεήμαμον 6 μα» πρε 6 Ἰη Ῥου- {οβῖρτοιο ἵη ρχαοσσάεηΏ δις ῥΓάθοµηία,  Αἲ 146 νό 
Ῥοσίπη ἀεεγοπάας ΦεζμΓοριω. ΒΗΡΣΗ Ῥ. σ40. Τι. υε; 64. Ὁ. οὔτε γὠρὶὲν ΤΗ, καῦ ἡμᾶς ΘΑΛΑΤΤΗΙ ὀΜ554 

«4 εἰς τὸν Βόσπορο. ΕῥογΗ0 ἔχων ἔπιολᾶς, ἃς δέδωκ. νέο Αίίοπες, 1ης Ποβκαιη Ὄνα ταθά(τοτπεΠ. ἴουν 
αὐτῷ ὠπενεγκεῖν τῷ παιδὶ τῷ Εκ ἐκε]. Ἀςσο]Ηπε Αβµορςς, 9οά ππαπήπι, αποά ἀῑα 0) ή 

πο μα μμ αμ ος ο ο Ἐν Ῥ. 334. ιοί Ώοτουπαῃ ορΏπιΙ 6ΟΠΙΙΙ4 ΡΓΟΦΙΤΟΣΗΠΙ Πη(έΓ Λο, Πολυκράτεω παραθήσωσθαι Ἰ Ἱαχίας ος σ4 ἐἩῃ 
Ὀπίόοος οχοιηρίας Αεἰζοσταιος ἐγγράφας ββλίῳ καὶ τὸ ἠμελνρ, Ἰθμολςν κο τομ Άλαν ΤΗΣΑΝΊΟ 
βιβλίον ἔπιλς τῶν οἰκετῶν [1/ήηο πρὸς ̓ Ανάξανδρον ἀπέ- Ῥο]ιοί. γοξίε οκρ[]οαηῖ ἐδούλωσων 1. 98. εἲ 194: μμ, 
5ελλεν ἐς Σπάρτην' ραμ]ο Ροδῖ {οπἱδεπάυπι Ῥυτοπι τὸ, 1η Παρίσημι οκ Ῥγοεορίο, Ἡτ ορίπος, ὧν τὸ μὲν βίΣ ον 
ἀντεπεβαλμένο: «μας ἀῑσί 4ποη1ο ΡοδεΠῖ ᾿Αντεπιτείε- τὰ δὲ ὁμολονίῳ ΠΑΡΙΣΤΑΤΟ. Ἱς οὗτις Β. νά, 1) 

γρ’ νιὰ. Ἠσροορ, ἵῃ ̓ Αντεπιτίθησιν εἳ ποῖα5 αὰ Τ2οηι. ἐπεὶ οὐδὲ βία, οὐδὲ ὁμολογίῳ --;ΠΑΡΑΣΤΗΣΑΣΘΑΣ 9, 
ύ4ᾳβ. 1 Ἐπέθηκά πι ἐπισολήν. ΥΑΙΙΟΚΕΝ. τε ἦσαν. Ἱ.ερο Φ6]ο], ἵῃ. θορῥοσ ἐς Οεαἱρ. Οοἱοῦ. 

χοοηπιοάς. γμοως κ 1ῃήή μργαῖα, ΜΑΟΜΗΝΗ Σε 4. Απιλιηις ἱπήωτηπα, Παλιά το: τς ο. 
δι 

αλα λνων ών 

. 



κά. εδ. 

οες 

ν 

αν πο να ντο. ο σος χμ. ὕρω ου ον ώς. 

΄Ῥππεῖρες ππα]ία πε, αια]ία {αρρ]ϊσες, «οπῃ- 

4Τἴαφιπε ορεπι Γετεηάαπι οἵ σεπ[ετιπῖ, 

«ᾗο θαπηϊ αἀνετ[ας Μος[επῖος πανίδας αακῖ- 

πε[ροπάεΓΗΠΕ. Βαπιΐς Τάςο/Π65. τὸ 

: πρῶτον λοβέ Ἀεηρ]εγ. {η [οομηῃ Γηγ] 

Ἱμαερηῖσα Ὀεγίεαο {1 Ιοηιιέπάο 6ε Ρετ Φηἱραιᾶ,  Ἰμασεάξ- 
οπῖ1 {ππιμαι εκρεάείοπειι ἵπ Φα. σαμία αππδἰριια» ΤΗΑΙΙΔΑ, Ίινει ΠΠ] ὃ1ὸ 

ο εος ] . {ο ο ἡ /β... 3 ο κα εως ος 
ςὐτῃ αιχ{Πατῇ πιετοεἆε οοπάμξξΙ, ἔππη 4ἆοπῃε-ἠ 5οἰκῆΐοι Ίσαν πλήθεί πολλοι, τοῦτο ὑπὸ τῷ λατιόντῶν 
ἸαΙ [Αριιτατ], 16 α θαπη]ς τεάειπεῖρας ΠαΠηθ- 

Το Ῥαιςὶς Επετῖ Γαροταϊής; 6οτΙπῃ νετο αὐϊ 
ΤΙΡ΄ 1ῇδο εταπι οἰνίαπι Πβετ αἴαας ΊσοΓες 
Ἐο]γεταῖες Ίπ Πανα[α σοαέϊος ἐρπεραι Ῥαΐα- 
το» αἳ { Ἡ εαπι τοάθευπΏῖρις ας ρτοά(ς1δ- 

Σαμίων ἐόντων λίγων ἐσσωθηναι Ὁ τῶν οἱ) ὑπ' ἑωύ- 
τῷ ἐόντων πολιήτέω τὰ τέωα χαὶ τὰς γυναῖκας ὃ 
Πολυκράτης ἐς τοὺς νιωσοίκου» συειλήσας», εἶχε ἐ- 
τοίµου» ἂν ἄρα προδιδῶσι οὗτοι πρὸς τοὺς κατιόν 

6 » / 2 / 8 α | ον, αὐτοῖσι γεωσοίκοισ.  Ἐπεί τε δὲ {εΠὲ, Πα 6ὔτη 1ροῖς Πανα]ίρη «οπηβιχετεῖ,δΟτα6» ὑποπφησαι αὖὐτ 

ἀξ1 εταηῖ, ορατίαη γεπετυπὲ, Ιπιτοὰιδ αἆ 

Τπεπιοταβαηϊ. (Οαἱρίς ΙΙΙ Ριῖπιο «οηρτεδία 
τε[ροπάετηπὲ, Θοτάπι αυ 1Ιδῖ ἀῑπίσ[επε, 

5 / / ς λ ον ο. 

η] αι ες υχβάτεος α πίκογ- 4όΤοδῖεαη"απι νετο φαϊη απἱ α Ῥοΐγειαιο εκ- ῥἱ ο ἔξελαθωτες Σαμίων υπο 11ολ κβάτ : τείήμης 
το ἐς τὴν Σπάρτη, χἀαταφώτες επι τοῦ, ἄρχον- 

{ τας» ἔλεγο πολλὰ, οἷα κάρτα δεόµεοι. οἱ δέ σφι 
τω κκ ; / 9 ο. τῇ πρώτη καταςάσει ὑπεχρατο, τὰ µε πρῶ- 

3 Ν  ϱ Ἀ / κι τὰ λεχθετα ἃ ἐπιλεληθέαι, τὰ δὲ ὕσερα οὐ συέ- 
Ῥποτυπα πἱᾶσπι οήτος εσία, Ρο[ίεπίοτα γε-Ὀὸ χ ἴ 
το ΏοἩ Ιπίε]Ιρετε.  Θεςιπάο. ἀεϊπάε σοή- 
Ρτεδίι η] 16ᾷ ἀἴχεταπε, ΠΠ αἰαιο Ραπα- 
11ο, Ι]αὰ Ῥαπο Ιπάῖρεταο,  Οπίρις Ἰάεπι Τ6- 
ἸροπάεταΠῖ ραπατίο ουγ]ο[α αξέηπι Εη]είο, Ἱ- 

Ροδίεα ΙΠ/[ΙΓΙΒΗΙ 1 αεεζάαπιοπῇ, ουπι εχετοῖἴι 
1 ΦαΠΙΗΠΙ {ο «οπταετς, τε[ετεπά σταιῖοο 
{αυδία, πι απ] αἴμηῖ » ΎΙα 115 αἰααῃ- 

ἵο Εαϊδίεπε: τπτ νετο Ἱ,ασεάαπποπϊ αἶπητ , 

. / Αχ ν 
γα) μετὰ δὲ τΤαυτα, δεύτερα, χαταςφαντεςι ἄλλρ 

α” 1... / 1”! 

μὲν εἶπο οὐδε, "ύλακο δὲ Φέρωτες, ἔφασαν 5 Τθν . 7 2 , / 4 ς δὲ ς / 0 

ύλακο ἀλφίτων δέεόθαι οἱ δὲ σφι ὑπεκρίνωτο ρ 
τῷ υλάκῳ  περιειργάσθα|" «ο ἔει τσ, ὦ εοοξ 

Λεροαύὐτόσι, νς ἱ γα) Καὶ ἔπετα παρασκευασἀμέοι ἐφρατεύο» 
το Λακεδαιμόνιοι ἐπὶ Σάμο" ὦς μὲν Σάμιοι λέγε- 
σι εὐεργεσίας 6 ἐκτίνωτες ὅτι σφι “πρότερι αὐτοὶ 
γηὺσὶ ἐβοήθήσω ἐπὶ Μεσσήήίους.. ὣς δὲ Λακεδαιμό- 
γιοι λέγουσιν Ἀ οὐχ, οὕτω Τιμωρήσαι δεομένοῖσι Σά 

ο μκώὰ ) ; ἐλα . , η΄ λδα νι ο ε / / απ ν ΏοὮ ἴαπι πε εητατεπτής Ρτεσαήϊςθ. Φαπιίος ,όδμίοίσι ἐξθατεύοντο, ὧς Τίσασθα βουλόμοοι του κρὴ” 
πηϊἡταν]κίε, ἄπαπα πε Π]αϊσετέπεατ ταρίπαπα προς Της ἄρπα γης, τον Ίγον Κροίΐσῳ» καὶ τοῦ »)ω- 
ταῖς, «Ύπεπι ΟτΦίο Ροτιαδαπῖ, εξ ἴ]ο- 
ταεΙ αὖ Απιαῇ τερε ΑἨσγρι 1ροῖς παπεὶ 
ΤΠΙΦΠ.. ἸητετςερεταΏῖ επίτη θαπηῖϊ Ῥτίοτε απαπι - 
εταϊεεπι 4Ώπο |ἴμοχασεπι 4ποαιε, Ίπεμπι 
Ωπϊάετα, εἰ {γεαπεπεῖρας αΠὶ 1]ατη ΙΓ]Φέ 
ἀπεεχής, {εὰ οτπβϊηπι 4ητο Ιαηΐδαιε οι 

τν τι αν ον μαι 
} 

ῥήχος τὸν αὐτοῖσι "Αμασις ὁ Αἰγύπτου βασιλεὺς ἕ- 
πεµμψε δᾷρο. καὶ γὰρ «)ώρηκα ἐληΐσάντο τῷ προ" 
τέρῳ ἐτεῖ ἡ τὸν χρήητήρα, οἱ Σαμιοι" ἑότα μὲ λί- 

ππαβαπι βσυτιοζ οί» καὶ ζώων ουφασμένων συχνών χεκοσµηµένο 
1ηίσαι δὲ «Χευσῷ καὶ εἰρίοισι ἀπὸ ξύλου: τῶδε ένεκα θωῦ. 

δημ ο 

ος ών τμάσα 
Φον 

Ὅσα Τούτων ο.  ὃ Ἐικοξυραϊέ μίας ἵη Νεῴσοικο]» Ἱερ]ἴηϊ]6 εἷχε ἑτοίμως εἲ ὠυτοῖσι νεωσοίκοισι τότε... γι 
αὐτοῖσι τοῖσι. 

16ο 
6 Ἐξελασθέντες 14. Βαε/. «49ῇ., νη]ραιταπι Α.Σ. πο. εἲ οοτετῖ Ῥτοῦαης, ὙΨἱάετ. τοῦ. 

ἆ Θμαἴμο {θᾳιεπῖες νοςςς ΕΛΗΕΗΠΗ Ίπ ππαγαῖπε εάν ἐπιλεληθέναι Σ’. «4γοῦ, ετ ὕσερα Ῥε]]α πππήππαµε. Ψη]σο 
ἐπιλελῆσθαι 6ἵ ὕσατα. 

«5 περ]ϊρῖε «ποῦ. Σπ, Ετῃ ἐρίοισι τετ ΙΕ. 

49. Ἡν ἄρω προθδῶσι οὗτοι] Ἰαήση οὐυῖιις Ταὔπα 
ἄυτοπε, Ἱερίκίς Ἠΐο προῖωσι 3ὐξ προσάφωσι» {ρίςατις ἀοέταρ νἱγ Τη Παοῆς αἆ τη, Πομίτο εὐπίοπῖης», ης Ώθς νη]ραϊο. Ώς Τωιτοῃήο οπιηία αἷἷα ῥτοπυπάατο 4εῦεο» 
1 {ςημαᾶ]ς 4γεῦ, ἁΙ{ετεραπτῖα ος, πη]α 1η 2μά., 
Ου] σεις 2η] ανι Ηπ πια νον[αςία, 6οπβαξ, Ἱροδιδῶσι 
πρὸς τοὺς ------- Ίᾷσπι 65τ. ας Ιπίί ῥτοβϊείοπα ἴταπεβ]- 
ξι9π:. Οοποτής ἐβουλεύόντο ἐκλιπεῖν τὴν πόλιν ἐρ τὰ ᾱ- 
πρω τῆς Ἐνβοίης νΙ: Ίοο. οἳ ᾗς ΣΠε[ρίιεπβρις αὐτέων 
ἐκλελοιπότων ἐς τὴν Πελοπόνρησον αιίοις οἶττα επι ε]- 
Ἡρείπ τεπαχ ριαίῖα ποπ ροτ{ονετηθίτ. ΊΜοπα «δμ]άᾳ ἄπι 
«8 εί ΡΕΠΊΟ Φετπιοπὶς αὐτοῖσι νεωσοίκοισι απηρ]εόΗ Ἠσαῖς. 
Ψιάςα. αἲ ᾿Ταῦτυπα {αρεγίοτοπι Ο. 46. 

54. Τὰ μὲν πρῶτα λεχθέντα] Νεινος 1,αοοπίσο ἁῑάχο 
αήεή., Ῥτο{1ς Ππε αὐχίΙαίοτε, 1ποίάϊε, ΡτορίεΓεαα ΙΕ ΝΙΠΙΡΕΠΗΠΙΣ ΠΟΠ Ἰαιάεπι πιεήτης, ϱἱ Ῥ]μ/αγεῦο βάος; 

μὲν πρῶτα ἘΠΙΛΕ- 
ΑΑΘΑΜΕΣ, τῷ δὲ ΥΣΤΕΡΑ οὐ ΣΥΝΗΚΑΜΕΣ. διὰ τὸ τα πρῶτα ἐπιλελᾶσθαι 1.ασοπῖς. Ρ. 935. Ὦ).., 4ποτηπι Ῥοΐεπια ραγίαπαπι {οσίαςῇς Ῥτενι]οαιαπιίαπα. ἀεάς: 
ΕΟΤΩΠΕ, τεβηΙα Ῥοπάυς αἀάμπε αἴαῦαε αιάοτΙταῖταπι 
{οἨρίητας 0044. «{ὸ, εἳ ΣΙπά,, ἀε[επάμπταιιε ρτο- Ὀαπίσπ ος 5 Ῥτ 

«55. Ἐὸν ῥύλακον ἀλφίτων δέεσύα] Όιιοά α]]υπᾶς «ή. 
οπθκακα κ, τεςερ]ξ μον, ΕΙΙΟΣ πιεο ἐπάΐσ]ο 
εοπήσαι 1ᾷ ορὲ τοῦτον) ἀλφίτων δέεσθαι», 
Ἀμί» αμοᾶ Ἠχο Ῥελοιη]οτίπι, σόλο" δεικτικῶς, θΗήόςε» 61Η (σ]ίο 11ΟΗβΓάΖαΜΗ. Γαεζμηι ΙήάΠεη) Ἰαγέπα ἡπα]- 
δέτε, ἁἴ(Π1ε α4εο ἵβοσπᾶο ἄϊσδητος: Ὡς ἄλφι' οὐκ ἔνε- 

5ιν ἐν τῷ ῥυλάκῳ. ΠΗ]ιιὰ τόνδε 6ἵ σουτον) Πο τι ρη πας ϱ0- πποξεά]ᾳ Πεημεπίαε: ἵπ 4γίβορ, Νιῦ. ν. τι ον) 

ος ναι ΙαγήΠα6 ῥγΙΗς αο» ο. οὐ. θύλαον ὤλφίτων δίδωσι αὐτῷ: νυ]ρπευν 1η Αν, 
Τὸ ον ντ ὁρ ἐπεδ᾽ ἕλκειν» μήτ᾽ ὀρύττειν. Χ.. Οὔτι που 
ηπᾶςα νὰ ἳ ὁυἱ ου ΠΟΠ εθῖ Ισηποία ορπιοθεᾶῖας Ῥοτι]- 
{π Οπή, ονὸ {ο οεπά τη ος{ε τερυπεης, Ίεφιε 

Ίνα Δηίηπι Τγλοίοῖσοις, {οά 6ἳ ἵῃ Ονατοῦῇ ετ Η]βοτῖσις. ΒΙΟΙ50Η6, ηρ ιο) Ῥκοιημι Ῥοπάεῃί αὉ αζῆοπα απίπιο τ6ρΓαθ- 
.Άβιμας. ΠΙΟΠΙΠςΙ: οσο ποτΗπῃ 1]μά, αμοᾷ; ροή ὂεπε 

ες παῖζε, ὡς κάνα τοαπαρα]ί Ἱπ[οτίρευπη: ἔσθιε, αἲ- γΕ» παῖζευ ὧς τᾶλλο, ς 
«λα τούτου. στα 3ρ. «ἄΐδεη, χῃ. Ρ. 59ο. Ο. οί αἆ τ του 1οτ]οῖε., σοῦ ἀποκροτή- ο ο « 1 Πο [αςί0. ᾖἱσίογμηι τρις ΠΙΠΙΤΗΠΙ 5 αἶαε ἵερμπτως οδοί δώ ον 

ε ΦΜ. Ρα. 4. 7: 4γοζς Ἱκειπ. Βαγίς. «4. Β. ΟΤ3 ὠή6βθεο τὸν ἀλφίτων «4, 
Φάσασθαι 27. 4γεῦ. εἰ εχ ρ]οδία Ρατ. ϱ Ἐκτείνωτες -ἄγοῦ. «44, 
Ψι]βο οὕκω τι τιµωρ.» ῬΟΙΤΟ δεύµενοι “4εῦ. Οἶτι Ρ/. οἳ οατρίε ἆε αρα. Ῥ. 959. Β. 

{ Περιερ- 
ϱ ΙΗΜ. ποῦ. 7. «40. Ρα. Ρανς «4. ἃ,, 

{ τς ρτοχίτηας Υο- 

{μπί Ἱπτετρτείαπιεητα:, νἱά, Π], Θομζ]ον 2. μασ” 
αμαβα!ο. Ῥ. 384. Ίδια ρτο[απί ἵῃ Αρρ. Ζα1ΐο, Ῥτον. 
Ῥ. 9129. τὸ ἐφεσὸς τῷ µνήµατι ἄγαλμωα. ὑπὲρ τῆς κεφα- 
λος ἔχον τΏς χεῖρωο. πεποίηται ὡς ὦνωποληχοῦν τοῖς ὃ. 
σοιτίρο: ὥς τι ἀποτελοῦν ἤχου τοῖς άκπύλοί.  Ἐαάετὰ 
Ίᾳςο ορετα ἵπ δεδο). αὰ «41: Ἐαπ. ν. 944. ὀρύξονλας 
οὐδὲ τουτ! επιεπάατῖ Ῥοτετίε: εἶκὸς αὐτὸν ἀποκροτοῦντα 
τῷ δᾳκτύλῳ δεμαύειν τὸν οὐδὲ τουτί νυ]βατητ ἀπρακτοῦν- 
τὸ, ΝΑΙΟΚΕΝ. 

σοι Τῷ θυλάκῷ πέβεῤῥάσθαι] ἙταβΏτα Ε. εβῥσπης 
34 πες αἀλαεβτ, ππυΏ]α απο ατης. Ὠϊορεῃος, ΤάχΙΠ1 
Ροστατί εχρτοῦταΏς, περιειργάσθαι ὰρ καὶ τῷ οἰκιδίῳ καὶ 
τῷ σκιµποδίῳ» 411 Τμ] αἰεῦαῖ {ή ῥαγυα δη οἱ 
Ιεζ0 αρ. «4 Εαν. Ντ. 1Ν, τι. Νοι αἷῖα 1 αεοπάπι 
{επίεπΏα,  Θαπιά Ῥαπατίηπα». ες νασηηπι αὐ]άοπι. ἵΠ 
ππεά(υπα εοἹ]οσαταπε: αἀάῑάείαπε, τὸν θύλώκχον ἀλφίτων 
δέεσθαι. 14 Ῥραϊταπί ἀῑέτηπι πἰπήαε Ἰοφυαςϊταᾶς ἆαπι- 
παπες {τς οηῖπι ΠΗΙΦ{Ε5 οβτεΠ{ΙΠΙ Ῥαπαίηπι,  Έος πια» 
ηε[ία εκ οελ1ὸ Πηρή, εοι Τα Ἡ: Αν. ΜαἴΊεπαξ. ρ: 
203.. υρί Οµίοτηπι Ἱεραίιδ. «ΗΙΠ αἶίης ἵπ ρεισπᾶο ο 
πηυ]έηπα ἸοᾳιεπΏας ΠΙπιεητο τερυΠαπι Τᾳοδάβοπιοπθ 
τη δίσε, κενόν θύλακο Ῥομίρεης Ίπ/ηρες, ἀλφίγων αὖ» 
πὸν δεῖσθωιο Ῥίοή ας η θα, αϊμποῖς, Δε Π]τ οτα- 
τοτεπι τερεῃεπάμπε ὡς ὀΑδολέσον» πα 
ΦΑγγΗΛΗ1. ἀποχρώντως γὰρ κενὸς δειχθεὶς ὁ θύλωκος ἐσή: 
µῶηνε τὴν τῶν Χίων αἴτησιν. δὶς δεχ{8, Ξ ον 
6. Οὖν οὕτω τικωρῆσαι] Ἐεξτε τεβΊεπ]ε 6γοησυ. Ῥϊσ 
οὕκω τι ο εά, ο] Ῥ]τες [οσο Οοᾶά. {η τασαδυπε- 
ΨεΙ]ειῃ. ῥίαείτετοα ῬγαθρειαΙξ: ὁύκ οὕτω τιµωρης δύμέ] 
γοισι Σμίοισι ἐσρατεύοντο, ὡς τίσασθα!. βουλόμενοι, ορ. 
440 Φαν ο 4) υἱμάδσε [ράσα ομριάν αν κα 
{μην σα 1 {ρεί υὐπαίεσγεμέ 14111 [δή δα, 

πά {Ἰμονοῦ. το Ρ. 8ρο. Ο. ἀῑχίκο Εετιπίήν ». ο 
βαπιοπ1. ὡς οὗ βοηβοῦντες, οὐδ' Ὃ ος οὐ η μωρούμεύοι Σαμ]ους σρωτεύσαιντο. «3 ον, ἀμύνεν, οἳ {4 {η]ή γα. Ρφή//ομάα ἀἰοίας τω) αἲ, Εξ ὀλέετα 

ἀρήγει' {6ᾷ τιμωρεῖσθαι» τίσωσθαι» ἄν Πιό πο ξα: 
σθαι Παπίβσαπε [21 ἐρίαν; υἱμάίαγε, Πἰὰ Πενοβοι 
Όαμά ἐπ]εϊςβπηΠι» οὖν οὕτω «οτι. ὃν βουλέµενοι μαπε]- : Ἱσρηρωίο, Ιθάτοτῖοις όοπήπαπάας(ο Ππιή]]]- Ίππι Εηϊςίοι Ογομοσίο, πέτανρν ὃδέ ο 
πιῖς α[ατοξ. Ἰουίς ἀοββναν Ὁ Εστο» 34. Ρ. 36ο 
16. Ῥ. 966. 26. οὗ κατ ἐυνοίην οντω» ὡς βουλόμενο” 

ο να. ο.» ΥΑΙΟ 9 
σοι Καὶ ζώων ὀυφασμένω»] Ἠαες τοὀατρυυπὲ Ρέα” 
κκ ελμεαά σανς 9 ώ οφ 

τζδ 



9ο Ἡ Ῥ π Ὀ Ὁ ο Τ Ἱ {οοῖς Οοτπήίς, αμὶ Ἰμξαβά δαπιής, ἱπ]πι] εἰ ία οσα 
ταοταα εἰ ΟοἱπμΙοτάπα ς ἡ 

/ ω / {1ο 9 1 1 ] 1 Τη Γας] ηϊ 10: µασαι ἄξιον, 3 ἁρπεδόη ἑκάση τοῦ Φώρηκος ποάο Ὃ οσμεα τας ῥλσω ών ον Ἆ λος ο) ς ου. ε Ἂ ση « η ανα α5 ο εΦυτῃ Τει- 3 ἃ ο ας Αμ γκώ ἀρπιδὸα ο ροις 1ὸ ε- ἵαππεῃ Ίπ {ο Ίαδεαπε πεσεπία ας ΠΕΣ4ΡΕΡ Χοσίας καὶ ἐξήκωτα, πάσας Φανεράς ως Πεῖα, Πηβυ]ααηε σοπ/ρίσηα. Οπα]ς αἴτοτ «δὲ, 2 ἆ αλ ἔ. 2. κέῇ. χο. τ : . ὦ κό ἆβμα ᾖδ, ρός ἐσι καὶ μπα ον Λιδῳ ἀνέθηκε τῇ ̓ ᾽Αθιναίῃ ο ασ, {ρμεία 1π Τωπάο Μήπεινα Ἰάεπι ΑππαΙΙ ος β Ὁ Συνεπελάβωτο δὲ τοῦ σθατεύµατορ του επ ”άμοω ἀἰσανίε ΄ Αἀϊανοταητ απιοπι ο. ο ὧσε γθέσθαι, καὶ Ἰζορήθιοι προθύµω»" ὕβρισμα Ύ46 Ώοπεπι 6οπίτα δαπο. τς Ετος να 
χα ἐς τήτὰς εἶχε ἐκ τῶν Σαμίων Ὑθόμοῳ Ύεῃ πρὸ ἁππῃ Ῥχοπιρίε Οοτίηιμῖ, Τη 41ο» ΕΠΙΑΠ ον 

ει τερου. τοῦ σρατεύματος. τετθ, κατα δη τον αυτο Ποτά οχκίαραῖϊ ἹπΙπτία αίαϊε, ας δν . 
3 ου 5 

ὃ 
δν 

ο μα.) Ελ. . / { Πε Παης εκρεάϊοπεπι , οἶτσα Ιάειι Τα8 Χρόνου τοῦ κρητηρος τή ἀςπαγή Ὃ ο να ο. νὰ αξία π στατες Ιπτοϊνοτίις εδε. απ Ἱ γὰρ παἶδας 5 πρηκοσίους αγθρῶν τῶ) πρώτων, Πε- ὃ », ρω β] σητὰες 34 7 ει μού ας ή λ σρό νοκ. (υπ Ῥεπίαπάετ ΟΥΡΙΕΙ μας, Φα Ἱ ρίαγδρος ὃ Κυψέλου ε Ἄάρθις ὠπέπεμψε παρα Α- πες 
ᾗ λυάττεα ἃ ἐπ Ἐν ο ο αστοί δε ο. Σάμου πηοσυπῃ ἵπ. Οοτογταῖς δεῖος, (ΟοΠΠῖΗ ο. τῶν ἀγόντων τοὺς παιδας Κορυθίων, πυθόµωοι οἱ Σα- απ Ί]ος ἀάσεραπε, Φαππιπι αρρυᾷ εἲ ο 

µμιοι τὸν λόγο, Ὁ ἐπ οἷσι ἀγοίατο ἐς Σάρδις, πρῷ-Ὁδαμαῖτα αι σαηςσῇῷ, εις Βατάε5 σας ο. 
ἵπα. μὲν τοὺς παΐδας ἐδίδοζαν ἱροῦ ἄψασθαι Αρτέμι» ΡΤΙΠΙΙΠΙ εἀοζιεῖε ΡΙεῖοδ» Ἡῖ ας ην 

φ ) ν΄ . 4 3.-3 ς ἷ Ἰ ἱ εφ ὃυς' μετὰ δε, οὐ περιοέοτες ἀπέλκευ τοὺς ἱχέτας  Ὠ8 (ηΡεΓεηῖ! ἀεῖπάε ο α ὅ ποσα 
| ἐκ. τοῦ ἱροῦν σιτίων δὲ τοὺς παῖδας ἐργώτων Κορη- {παμετε Πηρρ]ίέες α τεπιρο, αὐμπι ας | θίω ΑΟ εν ο αμ. ΟοπιΙ εος αππεπεῖς, 1ρ5ί βαπα ο | ἰῶ 2 ἐποσαγτο οἱ Σάμιο ὁρτὶν, τῇ καὶ | έτι 

Α]γαϊτεπι ζαμταπᾶος πττεγεῖ τ{οσεηῖος ΡΗ 

ο 

/ σας / 1 Α.Α τα ΤΟΙΘΗἨΕΠΙ ερετιπῖ» αἴεπι πυπς αοή(έ ἓς χβέωνται κατα Ἰ ταυτά’ γυχῖος γὰρ επιγθομέηε,9Ο 
ϊ ά , ς / βαν ης εαάεπι [αξία ςεΙερίαης, Φύση οι . ὁσοΥ- χΡόγοΥ ὁ μκότευον οἱ παιδες, ἴσασαν χορᾶς Ἡ παβρ- εἀάνεπεται, απσπλάῖα ραεῃ {Πρρ]ςαδὶ η] οί : 9 ὁ ο) - ια Ρ . θώων τε καὶ ἠιθέων' ἱσάντες δὲ τοὺς χοροῦ», τθῶκτα, εἴσεραπῖ οἶοτος νἱτρίπιίη αἴαπε ον ; 

170 σησάμΒ τε καὶ μέλιτος ἐποῄσαντο νόµου Φέρεσθαι ἵνα ηταν εἲ ΙΠίεΓεα ἀπ Ὃ οι ο 
ς ο” 1 , τς. ον” κος. - . | νρ, 5 . : ἁρπάζοτες οἳ τῶν Κερκυραίων παῖδες Έχοιεν τροφή ΤΠΤη ας ο. ο αν “3 ν 5. , , ο” ἱ . - ο Α Σ:6ᾳ τουτο δὲ τόδε ἐγένετο», ἐν οἱ Κορίνθιοι τῶν παί-ο535 ΤΠΕ» "ας εᾱ ζοτογτΦο πό μδι ει απ  ΗΗ ο ο ση ὦ. τεδν ατπεΏῖα Παρεγεηπῖ: 1 εοῖῖδ θῶν οἱ Φύλαχοι θ/χωτο α πολιπόγτές' τοὺς δὲ πα. 1, 

σον ν 

γρ σσ ἵ------- - 

σος ο σππηκοτος σἝπσπττ 

ταν ο ονμί νο εν οκ πες ... 66, ἀάπι ΟοτΙπεΠϊ ῬΡΙΕΓΟΓΗΠΙ ου{τοᾶςὸ ο 
πο ιώσηγώγα εα Ἰκερχύραν οἱ Σάμιοι. Εν με νυν οπιῖςῇς, αὐίετιητ, Ίτα απ Ριεος το Ρ ͵ Περιάνδρς ᾿τέλευτησαωτος τοισι Κορυβίοίσι 1 Φίλα Ίν ταπι τοάιχοΓΙΠΙ. Φιοά { ἀε[απέϊο οἷα εἲ- η 

ς ' ο» . .. 9 ᾿ κο | πρὸς τοὺς Κερχυραίες, οἱ δὲ εἰχ, ὧν συελάβοτο τοῦ ἆἀτο,, Οοτἰπιμ]ῖς συπι Οοτεγταῖ απΙα ! . αν κέ κ : . 11ο" ή ᾿ σρατεύµατος του ἐπὶ Σάμο ταύτης τα ἔμεχο της ἸΠεδίεί, 1 ποῃ Πδ[εης Ρο σπα [αν: 35 
ς Φώῤ ον 3 ν ον κ 4 ”. 1 

΄ . Ύ 
ἤ αἰτίης, γυν δὲ αἰεὶ ἐπεί τε ἔκτισαν τὶν /ησω., εἰσὶ ἀλ-Ι σος να ΙΕ Ορηπώὰ Ἰ λήλοισι διάφοροι ἐόγτορ ἑωῦτοισι τάτων ὢ εὔεκω ἆπιε- [οι πα. ο ΟΡΙΑ ο 

ρολ ' ΝΑ αλ ή Ξ νς ών ος ν Ὀβηὰ κ κα νι ΄ Ὃ ν . ὰε ) 

ιοη]ρταϊδιςο νο ἔμό ν Ἕπιρες οππι Οοτογταῖς ἀι[ζοτάθς ΤΩΝ8 τε 
νά ὦ μ οὐ νμ . . 
ὰ, .. 2». 

| α τος ασ νοκ. γκκί. τος ο... νε ς ο 1ϱ8 ή 

--ᾱ ΒπηΠέ Ἠήπς Ῥοῦ]μα νπ, 91. ΤΠΟΧ τοῦ θώρηκοο οπι]εὴε «4γε.. Ἰδο]ίαις οὐ Σεπλὰβηη ή ππε αἩρπιοπτο 2, Ρ]ω). εχ[οηρείε ρ. ἄδο. Ἐν. ο ρου: 404, ορ ῥ οσίυς Παῇ, ὃ. «, ᾖ. : ο πο Ν αρα Εταείείθα Ἱερκυ έων «γοῦ. Σ. ει Ίτδεαπα. ο Ἐπ᾽ ἐν, ή “γεῦ,. ὄρης,, ας κό η. 108. 
-'ό6δ. ἐπ) νι]ρο» ες {λήπι πρὸς τὴν Σ. ϱ Ἐπλὶ συνώγοιτο Πάεπι, τΗπῃ οοπ/οηείπῃε {{ βα/: αἱ. {άσε ] 410Π6 ΨΟΕΙΠΙ οἳ παῖδες» ια 40. Ροςί ἆφοίωτο Ἠλδει ος ΕΕ. 7 Τοῦτο «{νεῦ. μα χετεύστό 1 ) ο) πεφυε παΙΕ. ὁ Ο6ἵο {εᾳιεπεῖα περ]οχίε {οσους Πρτασίτις ο). { Ἔς ποῦτο δὲ γῶδε ἐγένετο ὁ, ἵνετο 1ο. 4 ο ἔτι ἐς τώῦτὸν, ἐς ὃ ««γοῦ. 71μα, ἵπ Ἐά. ἐρ πρὔτοδέοὶ.  ᾖ ή, ἡ{ ην) , ὤχοντο «γε }; νεο το Διά ετ Ε {Φιλία πο.  - Ιόεπι ο 14. 0/4. ὄνειο γη]σο» εἴίαπι πΊοχ, πατν ο μι 

τν ή, ὅϕ 4 

| μα Ἡ. Ίναι, να, 49. γη] Ό6γο ᾖοίὲε Σέπ6γ6ο ζμπο Αα ρτηζεῃς ηερ]ρο, Ώςο ΤΕΊΊροτα ἀεάνέαε, τι 6ί 
| ο. οβημιια αῤῥε]]απὲ» «ἄΙεκαπάγ]α ἡ/βή1μή. Μαρίς οἴίαπα ΟΤΑ. οοἰοπίας» ΠΟΠ εαάεπι οπηπίυπι οΡΙΠΙΟ” ὁς 15, }οςῇ) εοπϊοέτιτας ἃς Ππάμεῖς΄ Αἰοχαπατ]πίς, εα]ῖς { {εφαί οοπβήτΗπι βιοτ]ε Οἴψπιρ, ΧΑ. ο ως. 

ὑφαντικῆς αμόχοιΊδυς. εἴ πιοπῄτα «μμίρρβαυρ Ἀπήσια- εἰημ]]ς οσζΗραία 65: ομ]ης αμλάσπι (πιά νο. 1α. ο111110ἱ εγαµὲ (Λογηδὴπί οἱ εγαβθίπέ, αι {οτὶ- ΠΠ]. ὡσαᾖήσεγ ταβΙπποπῖο. Ώ{οᾷο νο ας ΑΜ Νρή 
Ι Ρε. Ιπιεχεπείρης: αἆ 62Η]. Ρ. τού. Αἲθ οπ]σι ἵῃ ΑΒ: Ἰηίες, α Μετο ἀοιτανὴ : α αμές αη]Ε | βΥρίο Α]εκαπάτία Τηι]ίο νειιήήος, εξ». αιας Τμ άαεἷς Ῥάσευς., πυ]]α ωρσο εσας ο. πε μήν 

-αάΠσαπτης, πα ]οευρ]είς τείία, Ψενηπῃ Ίδία Ἠηίης οταίσπι” «οτογτας οπάϊτοτοπα, οοπεϊτόπι Ατοήσελ ο. ποὮ ΤηΠί Τεπιροτίς εἰ ]οοῖ,, Ἰε]ίοια Ῥ/ηὴ) ἃς ἵποίασε Ίοπος θγτασι/ας ἀεάιισοπηῖ, αΠωηοίτ (ην. ΟΙΥΡ' ο Απιαβάϊς, ἸΜήπενας {ιοναίο, Τ. χτς, τ. οἳ «Παπ, ἸΤίαρις νοτο ἹπΠ. Φολο]ῖς 4ροομή 10, ν λα, Ἡ. ΔΠ. ΙΧ» 17., ἵπ 410 "Αμασῳ εχ ὄσμασῳ ΡΙαεζίατε {εχερης αὓ ενεια Ττοῖη απῃίς οοπ(ϊτηταπι αἲρ οι Το οεχιμάά, Ἰήδῄπιε, πιοᾷο ΟΗΠοϊ νοτρα οίης Όρης ὡς τ ἷο ο 81. Παῖδαως προρωσίους] Πππποήειη Ώσπς. οτιάςΠεαίεπι Ίαρευς: Εοτεῖ αηίπι Ἠΐς αχ οπ]ου]]ς οοἰοπήα Ὄψρε ΡΗπίως Ν. ΠΠ, κ. ος. οἳ Δ/οφεπει 1. 95, οῦ]ά πο Ῥεμαμάτο ροβεγίου. Όειε Ας ῇ Βδεσγαίρς  ωἰθδς, 9 {ηΠἱ.:4ε ποΡίΠπι Ἠμπιοτο ῬήετοτΙπῃ πμ], Ῥημαν- . αιδοτ, ος ἴτα ρετοῖτης 4η: Ισποπηϊπῖα πο εὖης εἰ ΝΡΣ, ἵΠ τεςορῖς ασημἰθ[ομηξ.. α οὐ] δις ΙΙ] Ππίμο οχοδββτ, ἆοά Το Πσπίῆσας, οεγῖᾶ 138 πε εξεπμοιο τς, ο ο ΙΝΕ ᾳὖαε ἀε (οἵογίαθοτηπη οί Οοτίηήοσήτης Πήμήσἰῖ5 1 05. Ἐν τοῦτο δἐ ο] Τάτοτῖς ἁμαῦις τεροάς. Ἱερετῖπι: Ρριοάµπες, Αάῑς απΏςυἱκβπιάπχ τοια Ογαεσία 13 9 ἐς τοῦτο τόδε σφι ἐχένετον ἐς ὃ οἱ Κορίνθμι, τῶν παίδων οἳ Ίο Πίο Ῥηρηαίυπι, Ῥταθ]ϊαπῃ αριὰ ωρο : Φύλακοι» οἴχοιντο" 4 οουτεξβοπ! Βινοπῖ 6οᾶᾳ. πε Ώιν6- καθ πο ο. | το Νάετης Μ. «4γοῦ. "απ8]]ᾳ {οσια ποπ ἀἱερ]ίοσθίε, --ᾱ, Διάφοροι ἐόντε « ών ως ΥΑΡΟΚΕΝ, ομξῖο, διάφοροι ἐπύ . -ο5. Ἔρ τοῦτο δὲ τόδε ἐγένετο] Ὑυἱρατα, ἐς τοῦτο ὲ οἱ αμίά Ὠδί γε με ο Ἅρνον ὤτες' 18 
5 ἑωῦτοῖσι] Νοια αιάεπι απο 

ἒ ἆ πο νο Μ4 Ι8ίῃ: εἶσὶ ὦλλν ο ιβ 
οχομ[ιίοπθ οατεῖ: ποῦτο δέ σφι, ης {οπιοηξία Ιφατει. τοῖσι, Ῥοπύπέης 88 έν ος λάμα, Μο α- Ἰοἰιζήμ ΤεροβΗ:» εβο 15». {6ᾳ11ΟΓ «ποδιαι μή. ῥῦσα ὂν ---. ἑὼν» εἲ ΕπΠας {οὰ ἆς τερῖς Επ ο Φϊνοτίας Οοςά, ΓοΠρίητης εἀεπῖεν. (Οὔοά «Ηἴεπι Φίλω ΨΕΙΠ6: Ῥ. 997, 16, 9ο, 968. ο6, 978. σσ ὧν πρὸς ------ πα ξπη ΙετΠὲ, Ποι. Ταιάο, Ἠειοάο- 5ο, ᾖᾳ σας 6τ Ῥτοσ]ε, τούτους» πα μῖς, ο τμ τα Ἴδης ῥίλω παέσθαιν ἀἰρμαῖά οἱ ἦν ος οοπβπζ, Ἰότας, ἀτούς τε ἀδελφεοὺς ἐέυτας, λέγουσι 5φ ή Ίαν μαι - ". η Ὅν, ᾶὸν πάντῳ χρόνον τῆς ζόής αὐτέων ἀλλήλοισι. κ. '-ᾱ. Ἐ]αὶ ἀλλήλοισι διάφοροι ἐόντες. ἑωύτοῖσι]. Ἐτας[ετιηέ μή η]ς᾽ ον ος δὰ αἰδὶ, ρσερε Ὃ παος Ἰπ[ο]ίή αμἰάρίαπι,. σε, ομί Ρίδοθὲ ἐόντες οἱ ὠῦτο) τὴν νῇσον, εἶσὶ ἀλλήλοιαι διάφοροι » ἐόντες --- ο Προό 

» 6, αὐτοὶ, φμαγνοὴς {ἱήρη {ηε, αἩϊρρο οκ Οοππελο- γε] ὁμογενέες, νο] Πιηϊ]ς αὐῑά, πὴμ] Πϊς εκει πθερι, τη ΤΙΕΠΟΡΟΙΙ οἳ οἷμα Ῥγορββο., πιε ΠΟΠ Ἰπνίάεπῖε, ΕΙ ηηπή ΓΕΝΕΓΑ 6οπογγαςί ουπῃ Ὀργϊπεμὴϊς δἰμδά ἠοιμδ! εγοήσίς Ἡ, Ζ.ἘΣΤΙ εὐρέω Αίγυπτος ΕΟΊΣΑ ὑπτίη. τε βεπειίς αἴηυε  οπἱρἰπὶ ραγῃσῖρος.,- θομπνρε, 16ΕΓΗΗ 1νν 46. ἀλλὸ Φεβέοικοι ΈΟΝΤΕΣ πάντερ ΕΩΣΙ (1ἱρρε οοἱοΠ!5 [ζᾷ, ἍἩπο πιαϊοχίρις {η μβεῦί ο ἱππετοδόται" μη ν 5: αὐτὸ, μὲν φεύγων ἐκφεύγε Ἀαθεπῖςν περ]εδμί, ορίριια επίαπα εἶαῃ, Ἡ 1 ορ” 



απ Ἐν ΡΟΗΦΗΓΠΕΓ ΦΕΡΩΝ 
΄ 

/ 
: : - ' μὴ ι τε | ' αν. άνω | διαδι πω ιο μιωμμωᾳ ΤΗ ΑΡΓΑ, ΣΤΡΕΚ Η1 δο ᾗ Ραιοια, μή δοιις αἱείο, Εἶχα (παομ]εωία - ελ όόοα κκ ος ος ἐν ειτε κος ή ές | ο οκ ὕ Τε. Ἠπ]ας Ίσίει τα Ππθπ]οΓθς ΟοΗπίμή, εκ- ο. Τοισι Ζ'αμίοὶσι οἱ Κορί ο’ 3 ἀπέπεμπε ) πἱσεταῖο Ιη δαπηῖος αΠίπιο 6ἵαΠ{. . Μιττεραι δὲ ἐς Σάρδις ἐπ᾽ ἐκτομὴ Περίανδρο» , τῶν πρώτω ᾗ απἴειη ῬεΠαπὰει αἱ σα[παπάτιπι φατάες Ρτ]- ο Κερκυραίων ἐπιλέξας τες παϊδας, τιμωρεύμένὸς, Ῥ πρό- ἳ πποτΗπι Οοἵσγτβοίυπα ἀε]εξίος Ρήσῖος, ἵ]- ἳ 1οξπα οἱ] 5 Ῥαοιὶ Τέρι Ὑὰρ οἳ Κερκυραῖοι Ίρξαν ἐς αὐτὸν πεηγμά ἀτά- εἴ[σεπαϊ βταΏᾶ, απῖα Οοἵογταὶ ο ος τν σθαλοω ποήσώτε Ἐπεί τε γὰθ τὸν ἑωυτοῦ φὺν ο φοζαΠπάππι Γαεἴπας 1Π ΘΙΙΠΙ αἁπη]{ετα ἔ. ἀΝαἨ κα λλβσσαν Περίωδρος ἀπέκ]ενέ, συμφορὴν Ίδίς ἱ ΡΟΣΙΕΑΠΠΤΑ Ἡχοσεπι {παπι Μεῄδίαπῃ πεσανῖτ αικα ο νο ο γ ο 0 αέσζαι δι ἱ Ῥεπαπάες, ασσῖάϊε, τς αά {πρετίοεπι α[α- δε πω. ον μαμα ο" ρεμα πηταίεπη Πες φποφιο αἰίοτα 1] ασσθἀεἴεῖ,1Οσάν οἱ ἐκ ἨΜλελισσής 9ύο παιδες, λικήφ ο με, | Ὥπαπε εἰ εκ Μες ΒΙΗ ἆμο, :ππης {εριεπι ἐπ]ακαίδκα, ὁ δὲ, ὀχ]ωκαίδεκα ο ενα. ] εἴ ἀεσαῖία, οἳ αἶτοι ἀμοάεν]σ]πῖ Παῖμς αἩΠ- πέτους ο μητροπάτωρ Προκλής, έν Ἐπιθαύρου τῦ- Ἡοςδ, [ος αγιις ΠΙαΤΕΤΠΗς Ῥτος]ές, Ερϊάαιτί ράρνο»; μεταπεμψάµεος παρ ἑωυτὸν ; 3 έφιλοφβο- ο ο ὃν ας ο ΡΕ 1 : ων λ..ᾷ σα. αλα αγ) πο Θπος αδὶ η ρε λαηε νὰ ». ἀεάιεεηδ Πε σιοὰ: ος ον ος ο λάλοις τς ο. θεῖτῖς, Ἱήαιής, Ῥπετί,. απῖς ΤΠΑΙΤΕΠΙ νε- ο μα Φητους» 3 Αρα Ιδέ ὢ παιδες Ὁς παπα Ἰπτετεπιεπεὸ Τ]ος ἀῑδίωπι, αἳ αἲ πτα- ἐν ὑμιεών ΤΗΝ μµήτέρα ας, 10Γ παία εταῖ, πη]ας πποπιθΏςὶ Παθίτηπι ΕΙ: μὲ πεεσβύτεος αὐτῷ ο) οὐδοί λόγω ἔποήσάτο" 3 πΙπΟς ». ουῖ ΠΟΠΠΕΏ οἴαῖ Ὦγεορητοπί, ία ο δ νεώτερος, Τῷ οὕγομα Ίν Λυκόφρων, ἠλγησέ ᾱ- Ίος αιά]το ἀσ]ηῖε, τε τενει[ῖς πα λαίπςς Ολύσος δν μὸν ἀπ]κόμειος ἐ τὴν Κόβυθο, ἅτε Ράπτη πεαις Πἱαϊανεῆε, πθφιο «οἰϊσηαεη- :Φωέα τηο μητεὺο τὸ πατέρα οὔτε Ε προσᾶπε, τεΠ]΄ ΨιςΙκΠπῃ α]]οα11 οσο ης 1ΠΤΕΙΤΟΡάΠΙΙ ζ ως» .Θ ὴ .λ) λές ο ο νο γρ τε το ἆλίθει ἴαμποπεπι αἴθμοι ἀοθκῆς, Ἔμπι ἀαλέγομέῳ τε ξ οὔτε πεωσδε ο λατ -Ῥεπαπάςγ τωπάεπι {Πε ἱπάῖρπατας α Ιατΐρης λόγου οὐδένα ἐδίΦου Τέλος δε μυ Ἡ περθύμῶς εχὸ- ΦΙ εἰεςῖς: ΄Ὄιο εἰεξίο., τησίογεπι Πατ Ρεισοή- -΄μθος ὁ Περίαβδρος. ἐξελαύνέι ἐκ. τῶν οἰχίων, Ἐξελά- ταζἩς ΠΠῶπαπι σἶπι 1ρεῖς αγιις ε[οί εο]]οαιιή-οσσας δὲ ΤουΤό)» ἰᾳόρεε τὸν πρεσβύτερο τά σφι ὃ τς: Τ]ε παϊταία τῖ 1ββον Άν απιαπΏβπιε μητθοπάτῶς δἱελέχθη, ὁ δὲ οἱ ἀππηγέέτο ὡς σφεας Ἀοζθρίκ[ες:΄ ποη ἕαπιεη τοσοξαατὶ ἀῑδΗΙ Ἰ]λας. (Φιλοφεύιως ἐδέξατο. ἐκεῖνύυ δὲ τοῦ ἔπεος τό σφί ὃ αμοὰ ΡΓος]ερ ἴπ εἷς ἀἰπαλετοπά:ς ἀἰκῖδίεε, απἱρ- ε οὗ γόῳ λα, οὗ 

5 / ς 32 να η Αν πάς 
α ΓΕ ΤΕΙΥΕ: τουτο το ἐπος ὃ 

ο ον Ῥτυ λα ον ὃν ιο μι ο μις ας τς δα, πα δυο μόΕ αμ πκβρρ ο ττω Ἔλρο :ασοςἑλλωῦ εἰ. οτε ου γόωῳ λαβων; οὐκ, .Ῥ6 αοςᾷ ἵπ ππεπίείι ηΟῃ αἀπ]]φεται. Ῥετίαη- αν ο ολ η ὃν ος ή βὼ -... - τετ ἄῑετε, ππ]]α ταΏῖσηο Πεβ Ῥορ[ε αμ]πα- ἀμέρνητο, ας αβιάνορός δε οι μη ΜηλαΝ. . η Ἠσυ]ά 1] αρ ανο {τ {Παρρεβίπι: Πας Ρεγ-9ΟµΗ οὐ ος. ἑκένωι ὑπτοβέσθαι Ἔν Ελιπάρεέ τὰ ἱσορέων: οοπίαΠάο Ἰη[αίε, ΎΤυπο αἀο]ε[σοεῃς 1Π΄1η6- ὁ δὲ, αναμγήσθειε, είπε καὶ τουτο" Περίανδρος δὲ . . . 9 - . ο ελα ο ανν ντ. 3 1 ὦ Ἆ ος . ΤΠΟΠΙΙΠ ΤΕΦΊεΠ9, 14 8 ποτε παγίαψ]. Οποά. γόῳ λαβῶ) καὶ Τουτο» καὶ μαλακὸν οὐδιδόναι βουλό- τὰ. .., - 
. 3 ὁ ς 3 ή ς . 1 ο. 4 σω». 2 

ῬεΠαπάει εἴἶαπι απίπιο ΑΙΓΕΠάΕΠδ, ΤαΙΠΕΠ µωορ οὐδὲ, ᾗ ὁ κ ἐξελαβεὶς ὑσ' ἀὐτοῦ παῖξ δίαι- Πο]εῃς α]απ]ὰ «οπσεάετα πιο]]ας, πηίτηε Ἱ]- 7 ταν ἐπὀΙέετο ἐς τούτουέ πέωπὼν ἄγγιλὼ, ἄἁπη- | Ίπς αριά αἳος Β]ῃς αΌ Ίρ6ο εκραἶβιο ἀερο- ον ο τον να ος Ας νο ας μαι, Ἐν δει πε αἀο]είεεπῖεπι 1ῃ ἁοπιαπιὸὸ Ύ ορ πι ἵς εν. δέκέσθαι ο ασε ὸ 8 ο τὰ ανν. εκείρ]αηΏτ, ΄ Ίδια Ῥοίαμαπα εἰεέης ἵπ α[τθ- μένος ὁλυοι ε6 «ΝλΗΥ οικΗΝ) ἀπελαύνετ' ὧν χαὶ ὧπὸ | ΤαΠῃ {ε ἀθτηάπι ς«οΠ{ετερας, αὓ ας αποφπε ταύτης, 1 ἁπ'ειλέο τος τε Του Περιάνδρου τοῖσι διξα- ος Ἀρ]ρεραίατ:; οἳ Ῥεπαπάτο 15 απϊ αεσερεταπε μθοίσι, καὶ ἐξείργει έλεύοντος πι απελαυνὸµε- 150 | «ΟΠΙΠΙΠάΠΤΕ, αἴαιο πε ατοθτέηε Ἱπρεταπῖο, γρ ἂν τι ἐπ᾽ ἑτέρν τῶν ἑταίρών οἱ δὲ ἅτι εκρυ[[ᾳς 1η αἰῑαπι {οὐα]]ηπι ἁοπητι {ο 6οΠ- 4ΟΓΠεριάνδρου ἐόταά παϊδα καΐπερ δειμαίνοτεε, ὅμως ' τη]15, 1Η είῇ {ογπι]άαητες,, ἴαπιεπ αποά 65- ἐδέκοντο. Τέλος δὲ .- Ἠερίωδρος κήρυγμα ἐποιή-. ει Ῥεήαπάη Βας., μοραςι ορ ρα οἱκίάσι ὑποδεξηταί µη, Ἠ προσδιά- 93 Λά Ροῄτεπηαπη Ῥογίαπάετ Ρεί ΡΓῶσοπεπι εαϊ- θνθη, ο) ορ του μον το Αλαν, ῄ οἱ 1ᾳ5ᾳε, αιἰσααῖ Ἠαης 1Ώ ἀοΙΠΙΙΠΙ τεςίρθ- «Χο 1ρην ζημήη τοῦτο τα. Αμα αν. . τεῖ» απῖ αἰοαποχετατ, ουσ {πσταπα πηυ]έέατι τἩ έπασ᾽ ίθουρ δὴ τουτὸ Τὸ χρυγµα» ουτε τίς | Αρο[Ιπῖ ἀερίευταπα, 4 Ἠαηταπι Ίρθε ΠμΠΟΙΡαΗς, ή 56ἱ διαλέγεσθαι, οὔτε οἱκίοισίδέκεσθαι Ίθελε" πθὸς δὲ, | “Δά ος εβίδέαπα παπι πεπηο αβατῖ, Ώσπηο Ἱ]- τς οὐδὺ . Ιηπ] ροκ ντ. 
α ας 4ιλι, ὀπέπεμπε Π., ἔπεμπε 4, 7 {νῶ., ἔπεμψε Οἵα ι/ερῦ. Οδ. Πρότερον 17. γοδιν επί ομας γὰρ εχοἰρίυητ, {οσσγά(α {ογίρας ἀαδυπι 4γεῦ. ηβαε τὴν Μδελίσσαν. ο ΑΌαςί {οὸ. αἆ Βεμ, 14. 411. δη οἵα ὀ/ερύ., ἐφιλοθβόνεε τε «44, 4νοῦι 1; ε Οπιεαπε 7 πο, Γ Πωεῖπε «4γεῦ. 2. ος} ιο, ερ. ππητρο» ο] υ,  ᾖὁ Περήύμως τοῦ. περ θύμῳ τε]αυ] υπ΄ Ἐάά., Παιπι ἐξελαύνει οἳ ἐκ Ἰάεπι. τίροβύ- Τωτον 1 ΟΓΑ ὁγερὂι Ῥρ/. λ. ᾖ 'Ἐξελασθεὶο Ἠ. «9, «ποῦ., αῖ φ]άσπι ο: 7μό, ὑπὸ ἑωῦτοῦ. γυ]ρατμπα ἀορατην «4{ΐο οἳ α]]ῖς, Ἐπιλέφοντος «4γεῦ. 1 ΙΜ. 4. Σα9/.ς ἵπ «44, αἱῆραις ἁπελαυγόμενος ὃ ὤν. 1 «0ῇ. «γοδι Ῥαςῇ 2. } ἃς 

κα : τοηίες, ο α 

»ἡ ἀθεναῖ «4., οἰκίμσι Ραλή. 44. 

εό ν Ἀπβαμἱςρπηής Ώβημς τπέροίριις ἵῃ βία νῖ- νε, πασαμλΗ! » αυοᾷ αὐϊάεπῃ τοζοτάοτ., ε31] 11611, Ττε- ο ην εἶ]ᾳ΄ ρορίεγο εὔη (ομπμής, νἱαῖηῖ  οθύμως ἀποίε αἱ οὐ) ΟΠοξρΙι ν. 98. Περθύμως, ος νι ο, ἡμο οοσάίαη ἱονεπή σης, ἆμπα {μας ἵπ- μοᾷ {η γοῦι» ἔχων Νοβεν πε, 169. ξἳ ὀργῇ. ἐχόμενος ον Ἔπ' ὀσομῇ ] Όμιλος δρα, ΝΑΙΟΚΕΝ, 1. Ἰ4Τ.ν ΕΠΔΠΙ Ῥγουυβίῳς Ἑ. 0981, τ, το. ο τοὺς παῖδας. Ός Ποῖσας. αρα βότων Κερκυραίων ἆἲς Ὁ. 7. καὶ θυμῷ πολλῷ δη ἐχόμών”, ετ ο, 18: ὄρ ο πως. , ὃν - Ὃ ος δυπα μὲ Ππεπι ππιβςίο μῴ μεγἅλῳ Ὃ ορ ἴππ, ααοᾶ ραυ]]ο ομάσοίυς, 6 ο νἱάρτας Ἰσοίςς ρα ΑΝ σι τεθθας ο. οἱ ος, ος ἔτι» παοῦνς ος ο ος σος υιάετα Ἱερ]ςίε Εμ αγεῦ. Ἡ, Ῥ. 8δο. Ἐ. Έησες ἵτ - ο η αν ποτ ὧν ἥτε Οἵ- Κεῄς- ποτ ἠο άρον. Ταχ. αἀθρῖε Ἔ, ο). ος. υδί μοι Οω]ὰ ῇ ὃν ἴσμά παραπλαρωματνὼν Πε, Ἡ: Ετο- πθης Γὸ. Οµῇε ος μήν. Τεξο ρ8[]]ο Παροηίυς οςςὃ. Ῥοσιο ἐπ ἀτέρρι ο ατ αν. 
πα ““ροκλής] «Θἱο οπ1Π65. Τζ, 6αὖε εχ «4γεῦ. Πωτρο- ν]ῆοίε {οπίριμῃ ο] ὦ Ῥσιω. οεΠίΕΗΣ : -. ες : ἀα- 

πα ες Ἰὰ ος εΡέις Ἰποα» αἱα ΤβόΚλης Ίπ εοᾷΐοε οτ- Ἠψηη, Ίπαιε, αεάες [ῇ αὐθλε/εε 14 Ὄ ης, μοπίάηι ος ἀἰσυπές ος, ΕἀΠάσΠ] Περίανδρος» οἳ 9 ας Ρτορία {218 εί, σηὴ Ρογ]αμάγ ο] ο. δι δα Πο 9 μας /06έΠες» Τ, Ίοο., «{1δεησέιν ΧΠΠ, «5 εἰ [ο]: ῥγπεβατε ἐπ᾽ ιο ρου 5. 550. , Έγτοπῃῃ ᾖδμοςς ο Ίοοις «4ῑδι | τος σπα {ομάςε. «ο/η τῶν ἐ- 
Ἰαπίαο πτ., οὗ, ας. ΠΟΠΙΕΠ ρατΗ πποάο {ο ραπι; δη - αϊβιῖΕ πιαρὶς; ΟΡΙΠΟΣ» 41Η Πδι ΟβίθσΙΠι ἃ Ῥοήρα: μη ο. βοχλής ερ, Ποφιεηεϊςπα Ἰμγίης. τρίρων 8Όε5[ε ποἩ Ροτεῖ πιοπίιος ος | δρα ας ο «οπρεῃ Ἰαήαο (στἱριομίς Ἱερο σση ἀτὶ οάᾶο Οεάρὶ νοιρα, 4. οορδόσ]εη Οεᾷ. Ἔγς, ο ό να. ἃ ο ο 1β Ίοβα οοππηατα- 447. μώτ εἰσδέχεσθωι» μήτε προδφωνεῖν τινώ, ποῇ αδῖ- 
τρ - θυμῷ ἐχύμενος ἀοό Ἰ νΙΠ ϱότ Ώπαπῃ ἁΙκ(εόηπα οει- ἔεοηθπα οοπρ]εέΞεΓΕΠΙΗΣ. ολο Ἠοχηη, ΠΠΙ περέγεσθοι τρείς, δα Νας ον ο πα | ον | 

| ὁ Έςε 5 97. Ἐν 

Ἔ - 
α.. 



πο οι ἁππνη ο σπορ νις-ᾱ- νι, ἄπο-ττδ-νο ποιο νε «ωνόνν ον να ννδ να  -- 

παταν στη νποντν- ον πππκηνἼπρκστςς - «ρε Ὡς τς προἝσταν τς σταρ πἝο-- 

-. κας. πρ 

ας στ. 

"πο ποπ ον τον «---γ---ν--ε-- ντ 

Αα ὰ ος -αᾱ 

αι φομ 

κ 

1691 

ἴπτοι Ῥαίστη, οι Βέμπο. Ῥειίαπάςτ Ἑρίάαυτωπα οχβηρόἩ 
φδο Π Ἑ, τ ο Ὀ ο ἃ 1 ἳ μα πα Ῥετίαπά{ί, . 

τς ἃ ο» 9 ο / 3 ο. η ο δε 6ΗαΙῃ 1ρ5ε 

οὐδὲ αὐτὸς ἐκέῆος ἐδικαίωυ πρασθαι ἀπεημοε, «λ- ἡμία ἂν οάσεις ας αν μι. 

λὰ διακαξτερίω; ον τῆοι 3 σο]σι ο ελαδι ο αν. ος αν ἵπ Ροτησῖριας αθῃάμε γε, {το / ο οί ή ζ ο) 

Τη σι ἡμέρη ἰδῶ µιν ὁ Περίωθρος ασησῖ τε κ. μετ Θπεπι ἁῑε ἁυατία Ῥετίαπάει 1: 
͵ 3) . τς στ ᾽ . 7 : ) ι Ἶ - τα ν 

ἀσιτήσι συμπεπ]ωκότα οἴκτειρε" υειν ον Τη 90". γιο οἱ Ἱπεβα εΠεδηπι ΟΕΓΠΏΕΠ6 » πας 
ο» 2] γὁ ο. . ζ βρς 3 ορ .. 

69 Ἠιὲ ἄσσο» καὶ έλεγε 9 30 Ὢ παι, κότερα ΤΗ Οεεί . ἀερο[ίαααε Ίτα ΡΙΟΡΙΗ5᾽ ασσεἀειδ, ή Ἶ 
’ ον Αν σἽκλφ ὁ - 4 .ο --  δ 

τῶν αἱρετώτερά ἐσιν Ταυτα το γυΥ έχων πθήσ- » Ἱπαυῖε, πΕΙΠΙ εδῖ ορταΡΙ1ᾳς, Ἰδιπά να. 

πα ο απο ως 
τῷ χαν αο, νο πο ορ) η ον πο αι αμώτη ᾖς οἳ πιεῦό 
 τοφ αλαμθαμό νο ο μα ίνς ν αν Με ἹμοΕ ΟοΗπίμί το, ΄Ῥτθορία 

δε ας οὐ ναος Ὃ ος αν ἡτ ϐ ο. ον ο δορηθῃ(ῖσαπι νίζαπι ... ουαΠεπάο ατα Πα[ο. ο 

τσ κο χε ΡΟΗ κ ωσό κίσα Ὁρ' ΠΕ ο παπίπίε ἀερερας, να ἡ δι 
μας τες η οχιοτόσι χεχε εξ οαἰαπϊταιϊς Ίπ Ἡς αοσϊἁῖε, πάς {ρίε ο 

λ η / | / - - . . πι. 9 ο] 

Ἡς ὑποψίν ἐε ἔμε έχεις, ἃ ἐμοί τε αὕτη γέγωε, Ίη ππς Ἀαδες, 1ά πμῖ ἀσαῖαίε, «ἰαδᾳμέ. 
9 5 ” ον 9 6 ” ον ώ 9 γ ν ] γης 

-» λαὶ ἐγὼ αὐτῆς τὸ πλεν µέτοχό» εἰμι, «ὅσω αὐ- βο Ρατιιεερο 6ο πηααίς {μπα αιοά ος 

μας Τό σφε ἐξεργασάμην’ σὺ δὲ µαθὼν ἕ ὅσῳ Φθογέεσθαιόορετρειτανῖ. Τα νετο, εἀοξίας αμα 
ο δο Εὰ ον ο ο ο) ομαρί]σια ὀδίε, “χρέσσον ἐσὶ ἡ οἰκτείρσθαι, ἅμα τε ὑκοιὀ ὃ τι ἐς ἴνς Πτ Ιπν]άξτΙ απ πηεταυ]]εσα τοῦ 1 

38, ποὺς τοκΊας χαὶ ἐς τοὺς κρέσσοας τεθυμῶσθαι απιαὶ αιἱά Πτ Ίη ρατεπῖες εἴ 1η Πα ης 
93 / - [ο αρὶ ἀοππῃ.  Ῥεπαμάει «πάει 

ἄπιθι εο τὰ οἰκία, Ἰ Περίανδρος μὲν τέτοισι αὐτὸν τος ον ΩΙ 
Αλ ο ρν; κκ, λ νειοὶ Εαπι οοτηριεδαι: Πιε απτεἩ 
χατελάμ[βανε' 0 δὲ ἄλλο μὲν οὖδεν ἀμείβεται τὸν πα- Ραιῖ τε[ροπάίε, πΙῇ ἱροιτη /ποίαπα ΤΗ: 

Μο 2] ” : ελ ϊ .ν ου ς Δ, ὃ « 3 ασ αι) ἳ 6 

πέρα Έφη 9ὲ αυ (ρην διμύν ὀφείλεν τῷ έν ἑωυτῷόδάεο ἀεῦετε, αποὰ ἵπ ἱροίην σο]]οφ αι. 

ο) 5 ᾿ . ο ψ . . . . Ι ησ λα 

ἐς λόγας απγικόμειον, μαθω» δὲ ὁ Περίαγδροε ὧο ἄπο- ἨΠϊφ[ει, 1Ρὶ Ῥεπαπάετ απἰπιαάνειτεια το 
ρό Τὶ Τὸ κακόν εη του παιδὸς καὶ ὠίκήτου» εξ ὀφ- ΒΔ ἀε[ρείαταπι εσίε εἴ Ἱήυρεαμί . 
θαλμᾶν μυ ἀποπέμπεται, σεἶλας ἶ πλοίῳ ἐς Κέρ- ΕΙ ευπι αππαπάανίε, ΠΑΥΙΡΙΟ 1 ῇρο 

ἱρα). ἑλεχβάτέε γὰρ καὶ τα μον ὁ (χηε δὶ τῷ, ΤΠ τησ» παπι εἰ Ἠπ]ς Ἱπρεαραν 

«η ο δνς, ο νο πα ο ιό το απιοπι απιαπάατο, Ῥε]ϊαπι {οσεῖο Ιου. 
του ὁ Περίανδρος, ἐς-ρατεύετο ἐπὶ τὸ ρὸν Ἐκ ΓΤρο- ἳ .. | μα πι 

ολα δν ο ο ποθερον Ὁ Προ-ΖΟ]τ, ταµαµαπι Ρίποῖριο ασιπι τουσ ἃ 
Χλέα» ὢς ΤΟ παρευντω) Ἰ οι πἹθηγματων εφτά αι- 

; ο Αρ κ ρινΝΝ κο ον ο τς εχριρπαϊα(ιε Εριάαυτο τοσα, ον 
Τιωτατο) καὶ εἶλε µε την Ἐπίδαυρο, εἷλε δὲ αὖ" Ρε, ΈποΠ ΠΟΠ νῖνιπι (ο ναν]ε, τα 

τὸν Προχλέα» καὶ ἐζώγρησε, Ἠπεὶ δὲ τῇ χεὼν προ- .Ίεξο ἀεϊπάς τεπιροίθ αωωπὶ Γεπιήσίοξ 1) 

βαίνωτοξ» ὅν τε Περαδροε παρήβήκεε, καὶ συνεγι- ἆετ, Πβίααε εδ[ετ οοπ/σἶπθ {5 ο ) , 

νώσχέτο ἑωύτῷ εἰχέτί εἶναι δυγατὸς τὰ ποηγµατα ἔπο-75ΡΙ5 ΡᾶΤεῃ αἀπηλπΙΠχαπα1ς οὐεῦ ιτ οο. 

ρν τε χαὶ διέπευ, τι φέµψας. ἐὁ τὸν έρχυραν, πα 
νο Ἡ ο, Ὃ ου ἀτςεδᾶ Ἡ πιά οἵό 

εκάλαε τὸν Λυκόφευα, ἐσὶ τὸν τυραγίδα; ο, γὰρ δι Ἠμο ΠΠ αηϊπηιάνοττονας, Ῥοδείοϊαν 
τῷ πεεσβυτέρῳ τῶν παίδων εκ. Ὁ ἐεωρᾶ» ἄλλα οἱ κα- . [ο οἱ νἱάσνατης. “1 οορβτοη Πε Ἱπετο δή 
τεφαίνετο εἶναι γωθέσρος’ Ὁ δὲ Λυκόφρων οὐδὲ Ῥ αὖνα- τἶοπο απ]άεπῃ ος δρα, το; φαῖ Ὠδὶ ή 

βίαιος Ἀξίωσε τὸν Φέρυτα, τὴν αγγελήν. Περανδροεθοσϊυία αβετοραε. Ἆε Ῥομαπάς ὰ Αη, 
δε, περέχόµεορ του νεψίεω» δεύτερα ἀπέσειλε ἐπ 4ο]ε[εεπεῖο Ρτοροπ{ια, τπτ 34. ου αφ 

αὐτὸν τὴν 4 ἀδελφεν» ἑώῦτου δὲ θυγατέρα" δοκέω Ἠῖ {ΟΤΟΤΕΠΙ Ἠ]ίαπι παπα, {ΡΕΙΑΠ. νο πε δν 

µυ µάλισα τ ταύτῃ ἂν πείθεσθαι' ἀπικομένης δὲ. Ιε Μαΐς ρταωείρις αι [ουίατός, ἴπε η ὃν 

6 ταύτης, καὶ λέγβσής, », Ὦ παὶ βέλεαι τήν τε Ὃ προ μμο” ως ο τηανῖθ ρα 
- τυραγίδα ἐε ἄλλες πεσέω, καὶ Τὸν οἴκον τοῦ πα-θθρρ ης, ομωὴ ο ον τας μα ία 

. ΦΟΡΑ) έ αλ 

π 

ο να 

28 ο ώς λκρὰ « Εν Μας νο ἳ ”» 0ο διαφορήθέτα μᾶλλο, Ἡ αὐτὸ σφε αἰπελθων 
ο ος κών. κ σον ὰ σος ει ς . ο ωνθο νι ν ας λος 29 έχευ; 

Εν ασ υ ν 

ὔ ϱ Σποϊση «4γοῦ. δ. ὃ ΑΡεξεατισι]ας Ῥσε «νο. 17 ο Ἐμο καὶ ὄρνη {γο).. Ἠηιιά ἱπο]σσαηίοτ, δι, 
κε λά. 6 Ὅσον Ἰδ., ὅσω ἂν Άοη» ΕΜΠ ἐξειργωσ. ἡλο. Ῥου, γήρας 410, νὰ Ροή) 
{ετναπῖ, 7 Ὅσον Μ10ὐ. ΘΕΙΠΙ. ΤΠ, ρ.49. ϱα Ὠσβι ἵη 102.» αθάῑι 7γοῦ. ἐςὶν ἐς" Έηχα τοκέως 14. ος ή. ν 
μὲν Περ. «εν. Πλαῖον Η. Ανά. Ῥαης, ὀὔίειπι οςς Ἱη 4. Ν. νο. Όσο ἹἼρνα Ο.4.  ἃ Πρκαλθρή, 
{Νου εί ἵη «{γοδι πι Πέμπων Πά. -Ἡ Π. Ρα 4ιλ, ἄγεῦ., Ἐδα. ἔπεκ. ο 14. νοῦ, 17. μην 
«4. Β., οὕκων ἑώρα. Μ, «πλ. Ἔαι/., ΠΙΟΧ νωθρέσεροο «40. ῥΑποκρίσιος «4πορ. 7 Ἰχ]]α, αε να 40. ασ. 
νετδ» ΠΙβ ὑποκρίσιος ὁχ 1οπιπι οοπ{αειμθΙπΕ πιαἰπεΙ]. 4 Η, ή 0ξ. «4νκῦ. }., ἀδελῶὴν 4, όε δν 
18... / Ταντῆς «ποιο ᾽Αυτῆς 14, | ... 

1.8 1 

σσ. Ὃν αὐτοῖσι Ῥ Πε ήοδίμς ή Ἐναντιότηο» ἔρις' καὶ τὺ δὲ ἑκὼν, τῷ παιδ) ἦν ἀπὸ θυμοῦ µε πορῄσαισν αν ή 
Ἐναντίό!» ἀλλήλοις ἐρίζοντες" Ἆος Π Νετίπι αδῖ, ἐἔναν- ἢ ὤν, παῦσον τὼν ἀπήνειαν τῷ παιὸὸς, ἢ ἐγὼ τὺ ἄ 
τίοισι Πο {ετῖρὶ ροτιῖ Ρ1Ο ἐρίζουσιν' εἰ άρτιο συμφορὴ μαι Ῥτο τὸ Ώομδπιὴς τὺ» 14 οι σὲ, ρο[]αὐαῖ. .- 
ἐναντίοισι ἐγεγόνεεν ἐξ ᾗς ὑποψίην ἐς ἐμὲ ἔχεις {πηπα Ίς τί οάανει ΕρίάαΤπα αά Ῥτοσ]ετῃ πηὶς]κ[ο ΔΕΣ, - 
εεσίτ τρ οπάε]ε Πιεϊπὺς Ῥεμαπάεί, αὐϊ πχοτοπῃ Με- {εί ο Ῥαμ[αμία Ῥεπαπάαι, ηὐὶ Ἰνα]ἰςῇιο αμσα ο 
«Ἠρίαπα Ἱπεετίεεεγαῖ» ὑπὸ ὀργῆς βαλὼν ὑποβάθρῳ» 3 λακτί- μα πορὲ Βρίάαυτηπι Ἱπνεπίτ τ, Ῥ. 172 ο Πμ 
σῶς τὴν υναῖκα ἔγκυον οὔσαν, Ἠῖ ΤοἩΡ]ε Ώ0ρ. Γαδγηιτ, . 78. Οὖκ ἐνεώρα] Τοι {[]οᾶϊς οδιιζμή μμ ΄ 
οἡ- ΟυΙά Ρελπάἔυπα ογαβε]ετη τεᾷςΙάατῖς παϊταϊ Ῥαγ- οεπίσο» 60019 πιησίς, αιοᾷ ἀῑδῆο {]ογοῤοή δι 
Ἴδεμ. π. Ἔ. Π. 6, 17. μοι ων, ΤΑΝΟΚΗΝ. Πρίτει, Ἔι γὰρ ΕΝΩΡΩΝ τοῦτο ἐν ὑμῖν οραα 
«7. Ἐν αὐτοῖσι ἐγεγόνεε] Ῥμῖϊ αμ] έν ὀμμοισι εππεΙ- ϐ. 149. ο, οἳ 1. 39. οὔτε ἄλλο ------ παρίδών ο ή 

ἀαγσε: πδαυο εΠΠΠ αὐτοῖσι» {1 αὰ ὤγαθὰ γαίες, σοἩ- ἸΗεοῖο. οὕκων ἕῴρ Ἠπχίι ἀοέζο οὗ νόν ἑώρᾳ Κέλι 

Πβοτε ρο»1ε. Πος νεΙυΠ] αμΙάεπι, Δί ἐν αὐτοῖσι Πο 4ὐο ΠΠ ποῦ Ἠσας, Ἄοπιοῃ Ππνεπί., αμοά. (ο Βρήι 
ἰωοΐτμπι πρήγµασι Ἱπιε]ήρατατ» θεια Ριοσράϊε, ναί ποὮ 6ί, ΝοΡ. Ραῤηιορίως Ἐκοτοῖς, Ῥ. 10: ἐΧ η 

Κ)δ ἐν αὐτοῖσι, αἲξ αὐτασι Ιάεπὶ εδί αἴηυα ἐν ἡμῖν αὐ- {εν Ῥοηες, 1. . 1ο. (ογόέωη, ουίας Πν5 
τοῖς» { φιπο οβ]αΗΙ5, Ποδήνηπεέ ἠρεῖς ο0Μήϱὴ. Τπ 06- {πε ι[οῦμς Ῥεπίαπάτο {ποσβκ[ασῖς, ἹπαΙάϊε. ΝΕ ασῃῶ 
Ίευτ οι ραεβπι οὐπάίς ΡοῦαίΟ ὅσον Φθονξεσθωι κρσ- ]ῃς Π]ε Ώνε Οοναῖας ροᾶμς. Ῥογίαπάτιπι πο ἴωθι 

4 

- ανα 

ον «τε, οκ ρύμεο {1 οὐ ΡιαεορίανεΓΙΠΙ, ΠΟΠ Ἱαρι- νἷε ραίτοπι» Γεὰ Παπεπι, πτροις ΟΥρί6Ιο Ρίο ορ 
πάδο, Ἠνονίης ΚΡΕΣΣΩΝ ΟΠΟΤΙΡΜΩΝ ΦΘΟΝΟΣ Ῥ]ανοἳ πτος τοςίο εἵ δας - οσον, ώς νὰ 
«Ιπάρτως οχεε, Οᾷε 1, ῬγΙΜίοΠ. αν ος Ῥ,αόοι. ὄ ον αρ 
«πάσα. Ἔόντα αἰτιώτωτον Ἱ Ῥονδτονίς εχ/αϊ αριιὰ Ὠἱο- 96. Ἡ ἄντός σφε ἀπελθὼν ἔχεω] []ᾳα σφέα βοδς 6 

Εεη. Γαζγε. 1 -αοο, ερίβο]α Ώοτίσα νε]ιε α΄ Ῥετίση- 'Ἠστοῃ, [οήαη εἲ Ἱϊς, } ὠντός σφεω ἀπελθὰν» ϱτο 
ὦγο {εΠρια αὐ Ίοσογάπι Ῥγοοίοη, ομς ῥραῖς Πο νυ]- φἩοαιε Ροζε ΓβπᾳΙαπα ἆς εχι]ε κστελθών-. ον. ῤ 

εί ἀεὈμετας: Αμῖν μὲν ἀκούσιον τῶς δάμαρτος τὸ ἄγοι Ἠιοϊθχαῖ Ῥμε]]ά, σήν τε τυραννίδα ἐς ἄλλου». πεσθν , 
ή 

΄ 

ἓ 
Ὅ, 

δα 

ᾳ π 



Ἕνωακ αι ος δουν ο σάρο ον μ κας αν λωοως... σἵκς. 

{τν ο ἔ- τὰ 

στ ᾱ-ἰ 
σδαπεπίίαπε αρ Ποδῖε οὔΦάεβαπτι, Οποά {1 

“πο ἀΙοεραπίτ, 

Θοϊοχῖς [ετα1ο 6: Ροπάας αριά Παβόσ, αιιοΙ1 οἑεϊόπηε «.οἵογ» η Ἡ Α 1] Α. {18 Ε Β ΤΙ. 989 ταὶ, αροπυπι Ἱχία οκρεάἰτῖο οοΏττα απιπι, ΑΙ, 

Ῥεάϊ απῶ[ο αἆ Ῥεπαῖε», ἀε[πε Εδιπιει οἳ -, 
Ώσεια,. ΑΠΙΡΙΕΙΟ επ Ῥορ[εςῇο Πηϊττα: Πο- ὃν 
1 πια]απῃ ππεάϊσατϊ πιαἰο. Μα]εί 1ης πηαῃ- 
Τπειῖοτα Ριῶροπυπὲ, πια] Ίαπι 6 κ.α ν 
αμορτεηίες, Ῥαΐειπα απη{εταπί, ΄ Τηρτῖσα τες” 3 
εί τγταπηῖθ, εις πια] ΓΠ1Πε απατοΓθς. 22 
Ῥαΐει {επεςκ Ίαπι ο5τ Ῥτονεδίβαπε αιαείς: 5 
πα 1ρεῖής Ῥοπα πό αἰῃς «παάα. Ἠί Ἱ]α ον 
γετρὶ αἆ Ἱπάπσεπάμπι πιαχίπθ αρροβιϊς [τα- 
τετ αἰοφπερατας, α Ρραιτο εἀοξία. Οπῖ ἴδια 
τε[ροπἀεῃς, περαι {5 Ἱεήταπι Οοτίηε μάπα” 
αποαά Ραΐτεπι {πρεγεςίς αμά]του. ος απππι 

99 

οἱ κε αλ. κ αι ο κ ολ ος ῥνι. έχω 3 ἄπιθι εξ τα οἰχία» παυσαι σεωύτον ὅη- 
μιῶ Φιλοτιμίη, Ὁ κτημά σκαιό μὴ τῷ χἀκῷ 
τὸ χακὺν ἰῶ: πολλοὶ τῶ δικαίων τὰ. ἐπτικέστρα 

ο απροτιθέασι’ πολλοὶ δὲ ἄδη τὰ μητρῷα δζήμε- 
ο, τὰ πατρῴα ἆ ἀπεβαλο τυραήίς, χρημα 
σφαλερόγ’ πολλοὶ δὲ αὐτῃς ἐρασ-αί εἰσι. ὁ δὲ  γέ- 
ρῶν τε ἤδη κάὶ παρηβηκως' μὴ δῶε τὰ 5 σεωὐτοῦ 
ἀγαθὰ ἄλλοισι” η μὺ δι τὰ ἐπαγωγότωτα δἱ- 

ων λα κωο λ ” λ 9 ολο ως δὲ 
Ὁςδαχθεισα υπ'ὸ του πατβὸς, Ελεγε πρὸς αὐτό!' ο ες 

ς -ω 3 / ώ 3”! 3. ν 

ὑποκρράμειος, ἔφη οὐδαμα ἥξει ἐε Κόρυθο» εσ- ἂν 
/ /. 1 ος {σής δὲ πηπ]]ες τεπαπς]αδίες, τετῖο Ῥεμαπάετ σαάιι- κο ο ἀμαλρεδα ος. 5 να, Ὃ ια πο κ σαι απο ποπεσας ον κο τοσο ος κυνακοραἩ π 

Όοἵσγτατη νο]]ε «οπσθάετε, {εά Ἠτ Πὶς Οο- οσα βουλόμεγος πο οοτς ο τιπιπυπι Ῥτοβεί[οαϊατ α εγταπηϊάϊς {ισσθς- ἐκένον δὲ ἐκέλευε ἐε Ἰόρυθο ἀπικόμωυ, διάδοχο Ποπεπῃ, 
Γοἵογ{αΠΙ 1ρ5ο γεπῖεραε, Ἱηνεπίς ΟοΙπίμαπι. 

ο . ου 239... { 1ά αρρτοῦαπιε Π[ο, Ῥεπαπάες Τὰ γίνεσθαι τῇρ τυραγήδος' καταμέσωτος σι’ ἐπὶ τού- 
ν . δα ο αλ ρδε γεη ταν ΙΠΗ] τοισι του παιδὸόν ὁ μὲν Περίάνδρος ἐφέλλετο ἔρ τη σα οπιβία εἀοξῆ Οοτογταϊ, πα αἁ Ίρδο- 

τηΠῃ τεβΙοηεπι Ῥεπαπάες αοσεἀετεῖ, Ἅἀάο- 
: .ν μάν- «Ώλ 

Κέρκυρα», ὁ δὲ ἶ -παϊρ οἱ ἐρ τὸν Κόρυθο” µαθόντέὀ δὲ 
. ος σα / κο 6 / λος) 

: 1 ] μοι οἱ ἄερκυραιοι ὠ χαςαν ὕα μη σφι Περίιαγορο Ἱε[οεπίεπι Ἱπιεήππππι,. ΄ ΟΥ µας 1ρῖτας Ῥε- Κερχυραία τούτων ἕἙκαφαν ἵνα µη σφι Περίανδρος 
9 ὰ αἲ { νο. : / 1. / ᾿ ο . ” . ς υπ { : ; 6ι . . αυτί τ]αηάες 46 Οοτογταῖ πἱείοπεπι {ππιερας. ο ΤΑ χῶρη απίκητα]» κτεεσι τον γεγισχον - Ἱ . ν ΑΣ Ἂ . / σα μον αμα. / 9) νά πο 5 Ταεεάθπιοπ]ϊ Ίπσεηι απ εἰασ[ο δί Ῥοίνο- τούτω μεν Περίανδρος Κερκυραίους ἐτιμωρέετο, Λα" ολ . οκ Ώείε, Θ6απάπι οὐ[εάεταπί,, {ποςεάεητεςααε κεδαιμόγιοι δὲ σόλῳ μεγάλῳ ὦς ἁπίκοτο. ἔπιολιόρο 

ΤΩΙΙΟ9 ΤΙΙΤΘΠΙ Τπατὶ ἹπιππΙπθηῖσπα ἵῃπ {ΠΡΗΓ- 
Ῥιο εαη[σαπἀσταπῖ. 9δά Πιοχ ο Τη 

ον ων Χεου Σάμο" προσβαλόντες δὲ πρὸ τὸ τᾶχος, τοῦ 
ῖας 1 6η μὲν πρὸς «αλάσση ἐφεῶτος πύργο κατὰ τὸ πρό 

Ἱηαηα {Ππρρεβῖας 1ρ5ο {ετεπῖε Ῥο]ψοτατε » Τθ-{0ςεω τῆς πόλιος 1 ὑπερέβησαν' μετὰ δὲ, αὐτοῦ Ιβοή- 
ἀεξῖ ΓαΠς. θεά απππι α {Πρετίοτε τπτ, | Ὃ κο οι : θήσι ᾿Πολυκρά, ὶ πολλῇ, πι ἀπηλάθησω' αυ τεῖρο πιοπεῖς Ἱππροβία τας, οτιρίείθητ ο ον ς Πολυκρώτεος χεὶρὶ πολλῆ» π' ἀπηλάθησων .. κ ο ο ο κο ος πο ὃς ἀθρήκα ας όροιω τὸν ολ σος αρ ἔαπα αι ματς τπτ ἀροοτίπα ο αμ “κατα, 9ὲ Τον επάνω πύργο τὸν ἐπὶ τῆς ῥάχιοο τοῦ 

πλ]- παυ]εῖ, εἳ αΠαιαπεῖίρετ 1,αςεάβπιοπ]ος ἵ-. οὔρεος ἐπεεόντα ἐπεξηλθον οἵ τε ἐπίκουρι καὶ ἄὐτῶν 
πιϊςίοπε {ραί, τειτο ζήβατη ἔοοοτιητ, Ἱπίε Σαμίων συχνοί" δεξάµυοι δὲ τοὺς Λακεδαιμο/ίους ἐπ 
1 αοεάπιοπίϊ αἱ αἀεταπε, Δτσβίς εἰ 1,- 
ςορᾶ Ππϊ]ε εχκτϊ[εηῖ εο ἀἱεδ, ςαρῖα. 98” 

ορ 11Ρ ανν κε ᾷ. γεν ουν. ὃν ολίγον χρόνο» ἔφευγον ὀπίσω" οἱ δὲ, Ἡ. ἐπισπόμέοι, ” . ' λος ἐΧΤΕΜΟ. ὮΕί μέν νυν οἱ παρεύγτε, Λαχεδαιμοίων ὅμοιοι 
ος ΑΠ ριάσμι Απ τ ἐγῶοντο ταύτην τὸν ἡμέρν ᾽Αρχίῃ τε καὶ Λυκώπη, 

: να : έθνη αγ «άμμος. Αρχίης Ὑάρ καὶ Λυχωπης µ8ίοι {οἱ «πι Φαπα1 Ἱπία ππιταπα πι] τάξη: μι Σ μοι αν οι ον . το, ἱπτοιο]α[α ἂὰ τεἀεμπάαπι γία, Ίπιτα συ σσέσύντες Φεύγουσι εο τὸ τειχοο τοῖσι Σαμίοίσιι 

-- Απελθε εκ 5ε]ιοίίο 7 γοζ.., 6ἳ π]οΧ 
τῷ κακῷ τὸ χακὸν ΦΙοῦ, «4. ἄΐνξ. Ῥας 

6 Ἑωῦτοῦ «πεδ., Ῥαυ]]ο απΏτο ἤδη οπιϊαπς, 
«τοῦ. Ρα; «404, 
. . ἑτπαῖς ἐς 4γοδ. . ἆ Ἔκωσον 4γολ. 

Ο15 4γεῦ. ο Αἱρέθησαν Σομίοις τὰ. 

τὸν οἶκον τοῦ πατρὸς διωφορηθέντο μᾶλλον, Ἡ -----' μρε- - ΣΙ Εἴ ὕομ ῥΗ/εγΠ6» Φβε βς Ἱπ Διήςο αµοαις το- 
ΥΑΙΟΚΕΝ. 

ο 98. Φιλοτιμίη τῆμα σνριώ.] ΝΙΠΙ νδηις: αι Ῥα. 
τιαπάΠ ΤγοορµτοὮ ποη Φιλότιωος, {5ὰ στη: Φιλόεικος εἰ ῥεγοίραν. Ουαπάοαιίάετη (πις Φιλε 
εἰ Φιλονεμία νΊήα [πηῖ αἁβπία, {ο τε [ααρς. Ιωησαπεης 
Ὀιλότιμος ἄγαν καὶ Φιλόνεικος οαπῖπ ἀἱοὶ ποππΙπαμαα Ὁ ΨΙΦΕΠΙΣ νειεη οι Φιλοτιμία» αἴαο Ῥτορήα ῬροΏις αᾱ- 
Ῥε]]αίίοπς΄ ψοσβηάα α5[ατ Φιλοεικίῶ» πα] εἴ Ἱ]ς  Πο- 
ναπάμπη οεπίονοπι: { (οἡρα Ἠσιί νυ]ς ἱοΠ] σι μας α. ϐ 1ΟΊ1 «οοποῖπηπε, Έαῃς : ρα ΠΟΠ νυ]σαίας ΙεόΠοῃ 

. Ὥαπς : αθ ών υδί οούσμισς. αρ Ῥταείετι οἳ ο οζσεμς ον Ῥ. 10ο 
ες 4μοσις Ἱερυπτησς Ησιοάοίσας Ῥογιαπόάτί- ης» ΕΡΙζΒΙΑΕ Ἱσπτεπεας, πίᾷ Ε]]ος. 6 ροᾷες ΕΧΡΙΕ8- 146, Ἑπηαπη να δορῥος)ὴ άοδει Εργα. Ρο(τεπ]αΠῃ, πυρῶννις χρημα σφαλερον» πολλοὶ δὲ αὐτῆς ἔρωσαί Ἱονία Πή1ρΙ1, Βωγίρίάες δγοὐαε] ϱ. τὰ ο αν πάντοῦεν τοξεύεται Δεμοῖς ἑ ὥσῳ» ᾗς Φύλοκτέον σέρι Ὥς {ορια τει] Οοµἱμς ἵπ Ἔκς, Ῥ. τδη, οἷς Ῥτο ἤς μοι Περι οοΠΙΠΗΤΕΙΗΣ ἵπ περ. Ἰὰ οςι πάτερ, «νθηυεης πολ [οπασίογιπα Εωγήρλάαε, οοευπι Πποσχιμπι Ρταθ- ΜΗΝ σα πε ἀμάνπα επιεπάαίπι : νο 

το 1 γὰρ τυραννὶς πάντοθεν τοξεύεται 
ο ο ἀλξινῶς ἐρῷ Δ { κο 

ερηώη ερ. οὖς Φυλακτέον» πάτερ, ΜΗ Πρ ΤΠ ΤΗ - ή ἡμθαλαςν Ὃ ορ ως 
ο. ο μμ. ν ) τν] . 9206 ΕΙΝ. Ῥ. 54. ΚΑΙΟΙΣ όταν λαο. αν ρο]ίοη. ΚΦ. 1Ν, τοῦ. σχεδόθεν 

}. 6ο1. Σύλλας και ον ομένη. «4ρρίορ. 1. Ἡ. Οἶν. Ὃν ορ ῳ τὸ κανὸν Ἰῶμενος. {λαπίμῃῃ. Ίο. «ΡΥ(οηΗΗ» Ρα) ει, {Το]μηι, Ίρθπιαυο Τ2µ- «ο)όίή. ν, 65.., θῖ αἷϊῃ οχάΙπαἤρῃς η, ο οπα]- 

αἱ 'Ἐπέβησαν «ἄγεῦ. 7’. : 
λάσύησαν ή. «γε. Ρα. ᾿Ἐπισπόμενοι Ρατίς, «Β.. ἐπισπώμενοι ορῖοτῖ», 

 ἨΙΟΧ συµπεσόντες 7114, ὔπι Οογ1η2ο. 

π Ππηία Φιλοτιμία 

εἰήσάεπ Ῥετῖοα] 4ορο. 1ποῖάει: αἲ εο ΟΥρ/ε]ᾷδο 1. 

Ἁνοι .. ῃ/ ον δω εν Ὁ 9 θ 3 ϱὖ υθεπιθΟχά/ ἁποχλήϊσθέγτες της ὄπίσω ὁδρυ, ἀπέθαω οὗ τῇ 

κΝ.. 
Εμ τος Ἵόλι 

ἆ, προτιθεῖσι. κα 102. 
ΚΕΝΗ. 

7. Ρα. 4Λ.. σβο γενέσθαι», ΤΠΟΧ καταρέσαντος δὲ καί «4πεῦ., ο ρα παῦεῖ ατῖαπα 
- «Π. Ρας. «4. επ. ϱ1μήιν ὤπη- 
ἴηπι ἐμτείνοντες Λακεδ., ΟπΙ545 Πιθ- 

το, ο αυΙάεπι οἴἵἴπι κωκῷ απήου]απα ΠερειΗ, Τες Ἠϊς. 
περερ/ατίης επῖτ, ιά, Ώωκεν. αἆ ΤόμοαΙεη ει 7 Τη- 
(εη8. Γἰοαγάμηι αἆ ο. Ργουἱ ΟΤ. Χνπ. ρ. 505. Ώρο- 
τιδέασι» αποά {εηπίτας» ἀα]εξεής., ες ἀπέβαλο δίοδο 
Μ95. αἴάΠς υδ5 ταῖς Ἠαρεπίν ο ο ος, 

ο, Περίωνδροο ἐκέλλετο ἐς τὴν Κέρε.] Μα]ε Ταπτεπᾶς 
Λεγσμογ ὤτωτανι ἴρτε υεμ{εβαξ» ἐυζηὲς 6ο) έῥήπο 
οπαίης εἰ «οπ(Παπα πεις πάϊςαπίμτ. απο ἆς ππο- 

τε αἆ 1, 68. Ίεκ Τγεορ]τοπίθ., πὶ Α]ῑα: δο]ιοί, Τ2η- 
(444, 1 19... 3Πίπηι ἀθά]ς σοταπηί ΟοἨπμίοσιµή εἰ 
ΟΓΟΥΤΑΕΟΤΗΙΠ πΠανα]1, αἩο πι] ]μπ1 τοτα Οταεσῖα ρεῖα8. 

οἱ Τομοφάἰφεηι πΩάπηις Ίρευπα» Ῥυσηα δια σος; απἴΘ 
Ἅπεπι θε]! Ῥε]οροηπείίαςί ϱπηϊς Ῥσπατα βΗε;. Άσεο 
απηρυζοπίης απ] οοτΧ. α Ῥεμοῦ, 1]. Απ, 4319 446 
Ῥε]απῃ 1κιά τεππ]πα τησ ζΗ1ε ος ρταε απ π. 

τ1οηάτΙ ραΐετ, πεοάππι ΟοΠπίπο, Ῥασολίκαίς. οὔρτες- 
ᾖς, Ροῦτις οἵατ, Ίαιο εἴτας δεμοΠαβες; Έχορα Ἠπς" 
πήπΙ, Απιρι, βομδεγήμη ει οντς. δα, 4Η Απ ος 
Πππι απήπιλανεγείο Ὠϊς[ευε. Ἠετοᾶοί. {». ον ὃς 
ΟΟ1ς., 3ΠΠος Εδεῖδί[ε Ο1Χ.». μμ σας απ ὃ,ο. 
ηαυπημςπία οοπεἰσετῖς Ἅπι Ῥετ. 1]. 41: ο ται ος 

Ἠυπιαπὶς ἀπάνπα οκεπητε» εταῖ, ΑΠΟ θοζοι δ419 
ο5ε, δρτοαῖς  Τλωο αλά, Ατπιαα]ν ΓππΙρΙΠας ΓΟΤΟΥ- 
ΤΑΘΟΓΗΙΗ οξ Οοπημεμίοσυπη αἰΒεθσλέ ΟσῶΣ 5Ι Ργοραβα 5 
οὗ Εηλο]ι ιά {μα {η 1σάε, Ἠπιά, Ίπεομ- 

ται Ύπερε προ τν μ ν{ μή ατΏΌΙτΥ ιν οἱ τὰ : 
πιοά μπα ἐπέβησαν «Τε; Ἡὶ «1πα. Ἀτρισαίας, ο Τά» 
6ο, ἐπέβησαν Αθηῤαῖοι τοῦ τείχεος.. ΈἩτ πο ἀπηλάθη 
σών οἳ ἐπισπόμενοι» αὐοά Εογέμν ξοηῇςϊεπᾶο αάῑξοι- 
ἔμφ βπογὰε, σεομηαγεΙΠΙ, Πρρϊβσατηπα {περε 2163 
 ωακιώς ιά ωκά 44, βὖ: 

. κα,» 3 ΦΥ ΣΙ ντα Ἱ ο. : ο ο τὰς ή / 

ᾗ Φιλοτ.» εχίοΠρςῖε ιδ/οὗ. 861Π1. χχΠΙ, ϱ, 10ο. ὁ ἁρῆμα Κενη, ἑυπὰ 
/.ο τὸ καν. τῷ κρκῷ νυ]σο... ο Ἐκ δ1οδ.. ἵπ Ἐδὰ αγ. 4. κ, 44. 7 «πο.  ετέβαλον Η. «414. Ῥαε. ἦφ6 {εαπυπίΙς Ἠαῦεῖ 9202. ΡΕΤΙΙ, ΧΗΝΠ. Ρ. .. 

44. 2, 4γοζ. Βατ[, αἲῖ ὑποκρωόμειο. 6 Ατηουμμις 4ρεςς 



ι 
[ | ἱ 
| 

) 
Ι 
. 

{ ἱ 
µ 
/ 

Ἱ 
ή / 
ΐ 

πο φν- 

ο ποπ ον αρ 

συ 

΄ 

, 

--. πτΕαιαο 
α. ΔΝ ο κι / νά ὃς 

πόλι τῇ Σαμίων τρίτῳ δὲ απ Αρχιέω:τουτου Ὕε 
ου ο δν 

γονότι ἄλλῳ ᾽Αρχίῃ τῷ Σαμίου του Αρχ, αυτος 
2 / / ὃ Ὀ ζ 

οὗ Πιτώη συκγυόµη 3 δημου Ύαθ τούτου ην ο6 

Ῥιθλα τι 
ήσαν, [σά ἶμς 141 οἙις, δί 1Υοσρς ΥΣ ευ]μς΄ περοίεπι νἱάῑς ἨετοάοΠίς, 75οΡ ἷα ἑοτανὰ, 

Ὅ ἀπεείκ. απιστία, Ῥο]γεταῖεπι Εαρίοπίμπι ν ΥΑΙ13 Ὃ μα 

ἨρεΠῃ ῥαππΙοτΙπΙ οσσεδαεταηῖ, Ενα 

1ρθ οῃ Τετῖο αρ Ἰος Ατεβια αἱιο Α1οᾶν 
- . .. . .͵ - 

αἱ ΑτοΏίς περοδ, ΦαιηἩ Πμα5. Αν 
{15 {ππι αραιά ΡῬίίαπεη» Πη]5 ΕΠΙΠΙ Ῥορᾶ 

« ν ή ( . . . : τον α3 ι 

ξείνων πάντων µάλισα ν ἐτίμα τε Ἀαμίους, κα οἱ ται, ομῖ ος οπυβῖριό Μο[ριίδι πάλης 

τῷ πατρὶ ἔφη Σάμιο τοῦνομα, τοθηναι» ὅτι 5 οι ο πα- 9 θηπη]ος Ποποτηβαξ, ἀἴσοητο Ρατ [πο ποιπεῦ. 
3 - / 9 - . - . 

τὴρ ᾽Αθχίης ον Σάμῳ ἀρίσ ἐύσας ἐτελεύτησε Τιμ «απο Γαἱδίε Ππάϊεαπι τι 

δὲ Σαμίους ἔφη, διότι ταφ]ναί οἱ το πάπ΄σο) δη- ολία Πγεπήε ΡΗβΠαΠΦ 1Π Φ4ΠΛΟ πιοτίς 
Λακεδαιμόιοι δὲ, ὡς σφι Ῥεϊϊδίοι: {6 νετο Ιάεο Βαπις Ποποτεῖ 

μοσίη ἆ ὑπὸ Σαμίων οὐ. 

τεσσεράχωτα ἐγεγόνεσαν ἡμέραι πολιοθκέουσι Σάμο, 
ἐρ τὸ ππρόσω τε οὐδὲ προεκόπ/τετο τῷ πεηγμάτων,9ο 

1902 ἁπαλλάσσωτο ὃ ἐ5 ΓΠέλοπ' νήσο’ ὡς Φὲ ὁ µαταιὀτε- 
ρος λόγος ὥθμηται» λέγεται Πολυκράτεα ἐπιχῶριον 
νόμισμα, κὀψαντα πολλὸ Σ μολύβδου» καταχευσώ- | η 
στά» δουναί σφι" τοὺς δὲ, δεξαµένους» οὕτω 8 δὴ ἆππι ἴεπιετατίας εππαπανίτ, 1ΠαΡΠΙΠΙ δν ο ος 
ἁπαλλασσεσθαι ἃ ταύτην πρώτην σ ρα τηἵην ἐς τὴνΆδτπα Πιοπεῖς ῥραϊτις ε 

ἸΑσίην Λακεδαιμοιοι Δωριέες ἐποισαντο. Οἱ ο]. ἐπὶ 

τὸν Πολυκρώτέα σρατευσάμοοι Σαμίων, ἐπεὶ οἱ Λὰ- 
κεδαιµόμοι αὐτοὺς απολείπεν ἔμελλο, καὶ αὐτοὶ 
αὐπέπλεον ἐε Σίφνο" χρημάτων γὰς ἐδέωτο" τὰ δὲ .. 
τῶ  Σιφνίω πήγματα ἤκμαζ, τούτο τὸν χθόον »4Οπ]!5 {6 τε]ιέζηπι 1 νΙάεηῖ, «εἲ 1ρ5ῖ ο’ 
καὶ γσιωτέω µάλισα ἐπλούτιω , ἅτε ἔντων αὐτοῖσι Ἰ νι 

ὦ Ὑβεραπί αΗἴείη εἈ τοπιρε[αιεβ]ρηπἰοταα 

ε.α. Δήμου τ' αὐτοῦ ἦν }Ζ «4νοῦι, δήμοὺ τούτου τοῦ ἦν Οογῤμέδης, αὶ ρἱμτα αχ Ίιος εαρίτο πιιάῖα μπας 
ῥᾷτο Σὰμ. «49. Ρατ.» Β)μίαγοῦ. ἂς ἵ]α]ίση.Ρ. 16ο. Ο. Ίαες ἴαχαϊ, ΊΜΟΧ οὔνομα τε. «4γοῦ. ἓ ὁ βρών 

4 Εὖ ὑπὸ Σαμ. ἵπ «γεῦ., ὑπὸ Σαμ. εὖ αμ. ο δεν 
ε Η. 49. Θα. ποῦ. ἔ., τὴν Πελοπ. «4. ο αἲῖ. 4 δα 

6 Δῦοςι 4.7. ὂὁ «44, «ορ. 7 Ῥαγίς, «4, Ε. }α]α κεηε» τρυτην το οοκν. ο 

Φήρ γοζ. ἔ. «4, Ῥαε/. Βαγίς, Δ., ὃ ἀαειατ αλῑς. 
2. Ίεσι, εὖ «ευ, Θα]. «4{9ῇ. αΌοςί, 
μολίβδου ή. «{9. «44, 
Σαιν ἴάπα Λακεδαιμόνιοι Δώρίεες ἱάσπι. ἵπ ΡτΙοΓΙΌΙ5 Λοκεδαιµονίοίσι Δωρ. Ῥοττοςρατείαν ΕΑΙτο | 
Ψυ]ρο σρωτιήν. 

. 

«:90, Αὐτὸς ἐν Πιτάνῃ συνεγενόµην Ἱ Όυπο {δααυπέυς» 
’ « Ν ΄ . ο. ο. : 9 .}. .. ο: να ἱ δήμου φὰρ τούτου ἦν Ὀμίμς επἰ εγαὲ ορρίάὲ ολυΐς, ΊΠ 

1ροῖης Οοαᾶΐςς ρετνει/{ε {οτῖρια τεδήῖ5 ποτ αἴ]ρ]ς(ας 1η 
ρεῖῖο. ᾷε ία, (γερογίως, απεπι (οΡ1ήέῥΗ νοσφης, 

Αῄμον Ίνε ὤεμμῃ Φἰςαπη5 {6ιι ορρίάμη, Ώνο ομγή1η 
Πηρυ]α Οἱοεγοπίς αάΠΙπιατὶ Ἐν ος αάτοπταϊο, οι 
πριά Διπεπίοπίες ταπ!α» {εἆ εἰ αλδὶ ῥᾳρὶ νε] ορρί- 
 71πογα (ΙοεραπτΙς δημοι' πεαιε ΠΕΠ ρτοπι{σιθ 

ᾷ6 αμ διδνίς Ἱδία ΕηΙε αἁΠίδία πρρε]αξίο 5 η] πη- 
ης, Ὁιαπάο α ρασίς ἀϊνει[α, νε] πιποτῖδις ορρὶ- 
ἀἱς, αἶνες, {ει {ροπίε, αὖξ Είαπι Ἱπνία οοα]ήθταΠῖ 1η 
Ἠπαπα οἰνίαίεπι» μπι. ἀῑσεραητι Ιδί ραρὶ δημο; Ππ- 
ατα, εἶνες. ἵπ {παπι ΒπρυΠ γε]ατί ομγία [Γ2Π8- 
τῖρεῖ, ο ]αΐες εἲ δηµόται. βίηραία Ίδια ορρἱᾶᾳ {ια 
ποἱ ὥστα Ἱασιετιπε ποια ταηία» {8ά ος {105 Μαρ]- 
Πταιας» {η0π1 δἥμον, Ώνε ῥορυ]ατεηι γερΙηη{μὲς ΠογήΙάΗ). 
Έα ἆο τα ἔοττα ἀϊῑσαπι αΠομαπάο αχρ[σατίς ἵπ Όέαεί- 
ῥε εξ ἀεηῖς ἄεείοες: ἵπ. αμίσας σαπ]άθιι ποπ]ηῖς ταξίο- 
παπα Γἡ]δίε 1πάΐσο αἴαΙς αδί ]οσογπα: 6ὲ Ίπ Ἠας ἴρδα 
Ῥίαπα , πο -α πήποήρις ορρίάΐ Τ,ασοπὶοῖς, ἀντο 
Φρατίαπας οἰν]αΏς Ίπρετίο ρατἑπάΡρι5,.  Έται Δτολῖας 
ιο ἄεπιο Ῥϊαπατας., ει 1αοεάασιποΠίµς. ΝΜ]ὰς- 

τάς αὐἴεπῃ Η1Ο. (απήµαπίτετ τής Πεγοή, εἲ, Ὁξ {περο 
Ίππιαπα ΟΗΕ ραςβ1ς, ρτορῖστεα απο ανἱ Ἠ]ας Ατολίβε 
“οΠαμάδπαἰ οαρίαςίο οσζαβοπεπ: Εδοῖε Ιάεπι ἵπ α]ς, 
Ψεταπα Ίας οεῖαπι ἵπ ρατίς α Τόμογάλε ἀϊνετβεβπι! : ἡᾗ 
"Ἡροδότου διάθεσις ἐν ἅπασω ἦν ἐπιεμὴς» καὶ τοῖς ὦφαθοῖς 
᾿συνήδοµένη» Ὁϊ Ύετα οἶνίς εἶης Ἱπάϊσαμαι ΔΙοηήΗ:. 

ο ομως δα ΝΑΙ ρὰ, 
"ο 98. Δήμου φὼρ τούτου ἦν] Ὀα]]α Ώαεις Πΐ ἔοτεῖ οοἩ- 
ππονετῄα, πὶ Μος. εε-α, Οογέπιζης ἀῑςδ(θητῖτεπί. 9ε]ιε- 
ἆπε 21μά, εί «γεῦ. Ιοπρῖης., πας Ἰμάίσα, αβειταπες 1 
6/ήπ4ῤο, Ὁτ Ῥηδβπι εάΙΕΗΓ» εθῖ, αιῑοά Ιήρτορο. «- 
αμ νι]βανεαῖ ΛΠΠΟ ΟΙΙΟΧΠ, αὐτὸς μὲν ἐπὶ τόνους συγ- 
εγενόμην δήμου τοῦ, ἦν» ἀντὶ οὗ ἦν, ΥΠηοίε εἴετα ἀιι- 
Ὅτωπι, οἱ {οΠρίεΗς» αὐτὸς ἐν Πιτάνη συνεγενόµην» δή- 
Ἴωυ τοῦ ἦν, νσδίεας Ἡοτοάοίουπι, Ἱτα Οὐχμεδης σεῖ- 
τς ορίπατας ασε, Ματ υδοΠης Ίος ἀοδβνβπηις Ίτι- 
νορῖς 0, ἆοεμ, οἱ 6ὐτ/μεβὶ ἂε ἱα]εεῖῖς Βε]ορας, 
ου]ες εχαόταίας, Ὀτένί ἀερευίπιις, εκαπήπαδίτ, Ὡς ψ πας δύµω 3ὰ Ἐλτοῖαπι 1ασοηίσο («γοπου. οἳ ᾖο, 

{ευρβως ΝΗ{σε!], Ίο. 1ν» ο. , : Ἡ ο: Σαμίων εὖ] Μααί ΜΑ», Ρίγα {εηῇ, 
τΑίροΣ Ῥυδ]ήσε σοπεπιπ]αἴος» ῥεπε εὖ Ρ]ευπιαιε βῆῖς- 
{5 {ερι]τος. απ {οπγρο.,, {σποίο. 318 εὖ ρη0]]σας {6- 
Ῥυ]τησας απιρῃης αμοάάαπα ἆοσας αάάῑε. . Ψουυία ἴροα 
1αερΕ ΟταΠοΠε(η τοτπηῖρης ἵῃ []ογοοίον Ὁ. 95) Πιοπῖ- 
ἴοχε αγ Που» ἵπ Ρογῶίοηος Έγαριῃ. ΔΡ. δ/0). Ρ. 488. 

(ὠνδάνει ταῖς γιννομέναισιν εὖ. Έρο νείο ΠΟΠ 3ΠΟίΡο» 
αὐίΠ δίότι ταφύῆναι ἴνοίεν πηϊοπὶς ετ ἀἰπ]εό σοπ[η6- 

αά]ὴξ εκατανοῖω Οοής Πιό. ν Επ" 

αισά εἰ Ρᾶῖε 

Ῥετα, αποά ανις Γης Γαἰδ[ει α ῬαπΗδὰ 
ίσα αΏοξτις {ερι]ιυτα ερτεριε. | 
ποπ], αὐαἀταρίητα ἀῑερις 1π ο ἀεπαο 93. 
ἸαπρΏς, απππῃ ω {[οερῖα τε ΠΠ βοπ” 
ἀπι ῥρτοβεστεπῖ, Ίπ Ῥεϊοροππείαπῃ σε. 
τιπῖ, Ἐετιήτ» Ρο]γεταῖεπι, Ἡξ ΤΗΙΠΟ 

ΡΙυπιρο ρου ο 
6απηαιε αμπο Ιπαιχίςίε, ας ],ασεὰΦπιομὰς 
ἀῑδίε: αἴαιιε 6α αοσερία Ί]]ος τεοεδβσίε. «ο 
Ῥππατη εκρεάΙτίοπεπι 1,αοεάΒΠΙΟΠΗ Ώοῃ ας 
ἵπ Αῄαπι {[σορετιπῖ. αι, αἱ Μος 
“Ῥε[απι Ιπταἱεταπῖ, Ῥοδίεαφμαπι α µακκ 

τηῖ Ίπ οἱρηπυπη, ἀεβείεραπι επῖπι Ρεεῦ 

(σε. 61» 

.. 

«ιδ 
4 

τν, 
9 ο Ίπες 1 ( 33, Λόγο ὥρμηται» λέγεται 1 Αριε πεα, μηται λὰ {πη5: {Α]τοπι λέγεται γὰρ ---, Ῥτπε[ατεῖ ας λόγ Φέσθαι» Ἠολυκράτεω ---. 9ὶο αά[οίοι επί 6, 

. τό. Πτετυῃ 1] 
αρ. ρωβοίδν νὰ ΛΙ’ 

ὅδε ΩΡΜΗΤΑΙ ηλ. 

ἀπηρ]οχις {μπι 
ΜΙαΠΠ1 μολύβδου, «4ἱ6]. ΟΥ 
1949. 3ο. οὈίεπιρεΓαης, 
ζογμμ 1. πρ. τὸ. Ίμς. 3 

35. Τωύτην πρώτην σρωτηῖην] Ἐρτερίϊς», Π] πι πετ ες, ερι ἵη Λακεδαιμόνιοι Δωρίέες. 
{πΠς Έπεται, Α]ῑα Ῥτανο πιητας, Ὑασυπι εἳ 
πϊπδ» φοά οἳ (. {γπα]ήως Απίπιμάν. Ο. 329 
ἩΏὶ πρώτην Ἰπάμχοτῖς, {επτοῃΏας πα(σἶεητ δ' 
Τπαπι βακία Πσπαι, Ὁς αἰηςπιοᾶί ἵπ ΑβΑΠΙ ερ ο) 

τη υπα: Πα οοπ/ρτεπε. Εἰπχὶ Ῥταδίετεα ορατή ῇ- 
οοπΙεζζιτα, μπι Ρευρετηις Φοπρτοσίς Π1Ο5 ἀρὰν σα. π91πΙ Ῥιπείίας, Ῥταεϊνίτ αμαἆαπι εκ ρατῖε βαν ποορμῤ. ο 8 96. Λακεδαιμόνιοι Δωριέες] {εέσηη Λη) εαβε αν 
619 1Η «4βανι οἱεωνέωγ [ὲ ο λρις » ταύτην ΠΟ 
την ς οπῖπι {οἩρίετας: Ῥετροταπι οπου 6 
Τοταδίε Ψοζεία πρώτην» ἹποΏμετατ Ο. 1 αἰήμς 
Ρ. 16ο, Ῥτεοῖοις ἵοπμπῃ Αασοταπη οχοϊταε μή. 
το θρατιαΠΐ τεῦις {ο πη[οιεταπε ΑβαΠσϊς, Ποτό, 
ς, Τρο, {εἆ Ἠπες ρΗήπια ΠΙοΓήπα εΓαῖ σρωτεία, ΥΕ. 
0ο π Αῄαπα: Ἱππταίοτ Εεγοζο] Βοιωμίας ας βίς, 
Ίοᾳμ6Πς Ῥε]]ο Μερίεπίσο 1ν, Ῥ. 202. ταύτην, παν 
"Δακεδοιμόγιοι πρώτην ἐπὶ Μεσσηνίους ἔξοδον ἐποιήσαντν οὗ 
ΦοΙεηζειη ΗΗτοτίας (ἴαθσβε ΠΕΠΙΠΕΠΙ βιποβ μμ οὔ 
ἀεγεπῖ 451 Λακεδαιμόνιοι Δωριέες. {οᾷ ος 111000 
ερσεποπῖος ο Ῥτολίπής ποκῄπιος ηοπιο΄ ΤΕΝ Π Δωρίέες Ἱπ (οάίουπι ΠοπήπατΘηΕΗΓ οομίεχῖῦ 
Λακεδαιμόνιοι 1η Ππβτσίπεπα τοϊρᾶχη, Αα ΙοΏ8 
ἵπ π5 Αλεπϊθηςίς 
Ῥετιο τεοι(απιης εκ[ε (ηρά1α Ἴμῃς. (Ἀθηναῖοι 
ὤΥΤερ» Πελοποωνησίοις, Δωριεῦσι», το[ροπᾶεπΏς ἂν ο). 
Ὀγτασβιπὶ Ηειπιοστα ία. -ς, 8ο, ἐπιβρυλεύμεθα, οι Ἱ 
Ίῴνων, ἀ) πολεµίων, πρθδδόµεθα δὲ ὑπὸ ὑμῶν» ος Α΄ 
Δωρίέων' αριά Βαμ/ώπ. να. Ρ. 537. Ῥε[ῖς ΡΕ 
αεί Λακεδαιμονίους Δωριεῖς ἀπηξίουν σφίσινἡρεῖ 
ποπ Ίοποτο (αροιδί ριαο[ογήπα Ἡοτασμάε ο 
τα] {6 Ἡβεητοτ Δωριέας ΠιποΗραΡαπεΣ ΑΠαΠΕΟὲ πα 
ἵαπεηη Τεᾷ Αἴλεπίσπη{ες γεί ἵπ ρηπιίς Ρος σοβῖς ο, 
Ἴωνως: Υἷὰ. Τζωσγαἰάρε Ῥ. 399, 79, 496» 51: 11. 
46. 489, 91. 483, 66. 60ο, σό. Ῥτορῖεϊ νε” 
τήπ]Πε Ππήμα, Ρ]ετίηπε Ἱαπαμαπι ἨετοβοῖεΒ ΚΕΝ, 
1411 ΏΤΗΠΙΦΠε οεπ{ερηηετοΠπεπάμῃ,. ο όρ 
«41. Καὶ νησιωτέων µάλισα ἐπλούτεον] Ουσά Ο/Η .]ή 

Πΐης αάῑθΓὲ κατ) ἁρχὰς νήσιωτέων ---'- "πᾶε 4Ο αμα 

-- 

4144 

ορ. 

.  νΙ 1 αρλεπιὶ αριά Τόμος, ο. 



ὰ- 

λα σσ. μη, 

Ἑ πομμοες 

κ ο ας νι 

ςορορῖεα «εΠῖπι ἴαἱεηῖα εκερετμηϊ,. ΔΡ ΠΗετ. 

ου ο υλών ο μμ, Ἱαομμρα 

ς | 
Εαίαῄαι ἵα Βρηο, Βίας ΕιοΏμίας Ώεἱρλίς, εἰ οωά,. Τ Ἡ Α 1, 1] Αι τ5Ρα Ἱ Π{, οαξ 

Γ81Ε6Ι1ο Ἠ]γάτςα αὖ Ἠειπιϊοποηβθις αἆ ποσεπίο Φαπιᾶ 
Ρει]ειμηῖ Οτεια Ογάοπίαπα, υπὰς «ἰεοστυπί ΖαογηιΏίος, 

: ὃ : « τὰ κτλ  οεΨ ο ει οκ δγ. ἐταπῖαιε Ίπτες Ιπ[α]ατες Ιοουρ]ειϊκαπαῖν τπτ ὃν τῇ νήσῳ χθυδεῶ λαί ἄθγυρεων μεταλλώ» ὀυτώ) 
αυ]δις 1Ώ Ιη{α]α εκ[επι απτατία εἲ αγρεηῖϊ1Ώς- ὣςε ἀπὸ τὴς δικάτης τῶν γύομένων 3 αὐτόθο χθημα- τα]α, ππάε Γαηίάπῃ Ῥεςπηῖ τεάῖραξ, πἲ εκ τῶν, «ἠσαυρὸς ο Δελφοῖσι ἀνακέεται, ὃ ὅμοια τεῖσι 
ἀεσ]πιῖς εἶμς τεροπετειτα αραιά Ώε]ρμος τε 
{αυτής Ἰοσυρ]εικβπιο οπἶαιε ῥρατ..  ΦἱΙρΗΠΗ « 
αμἴεπῃ 1ρ5Ι Ρεευπ]απα, οὐ αιοϊιαπηϊς «οπ{- 

αν / . » λ ἃ ων σα: /. ο εν δν ο” 

4 5πλουσιωτάτοισι αὐτοί δὲ τὰ Ὑγυόμεα 5 τῷ ολιαυτῷ 
/ / / ιο υ αν τα ὶ ο, εκάςῳ χθήµατα οινέμοτο' 0τε ὢν εποιυντο Τον )η- 

ϊ 2 / / ο ο. τὰ 8 
«ἴερατας, ἀπαϊριεραπι. Οἱ ἆππα εἰλείααταπι πυρ» ἐχθεώΤΟ τῷ χΘΗΤΊ Φε υτοσι τα ο ο 
ραταραηῖ» Ώηυπα ιά ἁἷαπ Ῥετπαπετε Ρροεεπὶ Τα ἄγαθὰ οἱά τέ έτι πολὺν ΧΕόνοΟ παραμένυ’ η 

ος, 3 ώ ν ” : ./ 1619 Ρργα{εηΏία Ῥοπα. οοπ{αίπετα οτασμἱτη. ΠΠυθίη ἔχρησέ ἆ σφι τάδε, 
Έ]ς Ίτα Ῥγιβία τε[ροπά1ε, ο, ο 
Όμα πο ᾖπ δἱρήπο Γιο ᾖῥγίάπεία - 

-απα, ο τῶν ο 
(άπα [οἱ Γαείος, Ίωπο υἱγ ο4ῇοΥ αὖβι οβοῦ- 
νε. 

τομὶ ποὶρὲ ο Ἰσπο αρΊπεη », ἱεσαμμπημε ΤΗδεη- 
κ δν 

-. Ὥταητ 6ο ἵρπηροτα ςἱρηπ]ϊ Γοταπα εἳ ῥτγια- αόῖσι δὲ Σιφήοισι τό 
586 ΠΕΙΗΠΙ Ῥατιο Ἱαρίὰς ακοι]τα, 

οἵασπίαπι δΙρΗΠΙϊ πε(πο ἴηπο Παπα, πεαπθ «Ροδί αἀνεπιῦπι οαπιίοταπῃ ΙΠτε]ήσετα Ροῖιιε- 
ταηζ, απ θαποῖ] «πάπα ῥείπηυπι αἆ θἱρµπαπη,ς 

32 23 3 ὃν Ν / ' 

Αλλ᾽ ὅταν ο) Σίφιῳ πρυτωβΐα λευχκα ΎγΘΗ- 
ται, ας αν ο 

Λεύκοφεύς τ' ἀγορὴ, τότε δὴ ο Φράδμοιος ἂ)- 
λ : 

6022 : ος ω ὦ ότι 
6 ὥράδσασθαι ξυλυόν τε λόχο κλρυκά τ εβὺὸ 

9)θόν. | 
ον ν 4 ον 

έ τε Ἰν ἡ ἀγορ) καὶ τὸ πρυτανηῖον 
΄ .. λ λ ος Ἠος απἴεΠΙ Παρίῳ λίθῳ ἠσκημέα, ἔ Τοῦτο τὸν χεήσμὸν οὖχ. οἷοί 

.- ο ' 3ΛΝ / ο - 9 

τε Ίσαν γγῶια., οὖτε τότε 5 ἰθὺς οὔτε τῶ Φα» 
λ / λ µίων ἀπιγμθω" επέ τε γὰρ τάχιφα πρὸς τν 

κ 3 ” ο : / ἳ μον ./ ο ο ἁ βάρ]οαϊς[οπε, τοϊ(σταητ ἃά πτρόπι 6ὐτα ἴρᾳα- 6ο Σίφνο προσέσχω οἱ Φάμιοι» ἔπεμπο τῶν νεῶν 
ἳ16 Όπαπῃ ε παγ]ρῃς. 

2 3 Ἆ / ὴ λ ο γ)ειοτὶ απτεπῃ Ιπίῆεα- Κίαν πρέσβεας ἄγουσαω ἐ τὸν πόλω. τὸ δὲ πα- 
. : : ολ πα. ο α πι το Ώανες οἵππος εταπῖ τηῦτίσα ἀεΙριῖ: αἲ- λαιον ἅπασαι αἱ ἶ γε σαν μιλτηλεφεο" χαι η 

4Ἡε Ίος θται αποά θἱρηπίς Ἑγιία ρτῶθῖ- τοῦτο τὸ ἡ Πυθίη προηγόρευε τοῖσι Σιφήοισι, ν Φυ: 
σπιν ατ. ορ[εγνατεηῖ Ἡρηειπι αβπηεΠ ας ΤΙ- λάξασθαι τὸν Σύλυον λόχον κελεύουσα» καὶ κἠρυ- 
Ῥτατη Ἱεραταπι.  ἹΝαποῖ Ιβίτας ΠΡΙ Ρετνεπε- 
τε, ἀεςσπι {91 ταἱεηῖα ππητυατῖ ΙΡΊΠΙΟ5 Ῥ{θ- 
οαὐαπτατ. ἈΝεραπίδας θΙιρµης {ε πια 
ὀαἴμτοδ, «Φα εοτΙΠΙ αρτος ῬορυΙαβαΏτας. 

Ἰ . 2 ν 3 σον ὄδκα ἐρυθρό" 1 ἀπικόμοοι σι ὦν οἱ ἄγγελοι ἐδέοωτο τῶν 
Σιφνίων» δέκά τάλαντά σφι χβῆσαι. οὐ Φασκόν. 

: ͵ ου πα ς κι Ψ ς 

των δὲ χεήσει τῶν Σιφνίων αὐτοίσι, οἱ Σιάμιοι τοὺς 
κράνη ο ο ρφε .. . : , ' μ οσο νρ ο Α/ : 1” Ἡσαν τρ ος, 

14 απἀϊεπίες ῬιρμΠΙΙ, «οπῖπιο οσσιττεηῖες, «λῶρουρ αὐτῶν εστόρθεον" πυθόμοοι οἳ μη ἴθὺς Ἴκον οἱ 
οοπηπαϊσὰ Ῥμρπα Εαρατὶ πας, εοτήπιαµε τημ]- ΄ Ἀίϕγιοι βοθέντες, καὶ συµ[βαλόντες αὐτεῖσι, ἐσ- 

η κ ' :ὐ . . ρς 2 3 . ον 3 νε .| ο. ως. 

τί α το α απ ΙΠτετο]α, -α απἱριςζΟσώθησαν' καὶ αὐτῶ πολλοὶ ἀπεχλήϊσθησων τοῦ ᾱ- 
ο τω ο ον 9 ο Φτοσ Ὦ υπὸ τῶν Σαμίων" καὶ αὐτοὺς μετὰ ταῦτα 

πποπέπΠρις 1π[υ]απη Θατηῦ Ρεσυπίαταπι ΙόςΟ ῥκατὸν τάλαντα ἔπρηξα. Παρὰ δὲ Ἑρμιοέων νη- αεσερεταπῖ.,. Πγάτεατη ,. Ῥε]οροπηείο ααῑα» 
«εΠῖεπα, ααπι ΄Εταζεπς ορρανετιπῖ: 1ρδῖ 

3 λ λ σο ἀντί χρημάτων παρέλαβῶν ὃ Ὑδρέα τὸν ἐπὶ ρ ον 
/ λ σαν / / αμα” έλο Ὀμίοισι πα - Ογἀοπῖαπι 1Ώ Έτεῖα σοπϊἀεταπε, αππι Π]ας Π ς οπή ον αυτη! Τρο ν κατ Ακ η ποῃ εἩ ἆθ σαι[ὰ πανὶραρ[οηῖ, {εά πε Ζᾳ-09το" αὐτοί ος Ἰυδωήν τον ον τα ρα σφες κ 

ογηῖμ]ο εκ Ἱπ[α]α [Ππππονετεπί, Ίηπ Ἠαο ἐπί }Ῥ τουτο πλέωτε ἀλλὰ Ζακυθίης ἐξελοῦντες ο ολα Ἀ ρυ . { 3 ' 3 ϊ 5 μπα μεΏηΙηπα ἀερεηῖεδ, Ιἴὰ τεΙῃ Ῥεπα βες- ἐκ τς νήσι" ἔμενω 6) ον ταύτη καὶ εὐδαιμόη- 
: {ετιπῖ, σαν 

α Αὐτόόι Αγοῦ. ὃ Ὅμοως Ἰάεπι, οἳ δχ Εοπἱέθατά «. Λοῤσῥως, {δά Ῥέανα.. ο Ἑν τῷ ἐν. 492. 7 ἆ Νο 
Ἠαδεῃι ΠΙάσπι, 

λάσσεσθαι «ἄγερ. 7Ἠπα,  } ἸΑπιι ὧν ὄνφ. Ῥας[. 4ᾗ. 

« ἑ Φράσασόοι 1ο. ́  { Τοῦτον γὰρ τὸν πᾳ, 
ΩΙ.  ὁ Προσίσχον αι. ἄτδ. πεαια πα]. Ὑἱάς νι 90. ὅτο. 

η Ἰθὺς «4γεῤ. 7’. εὐθὺς Νυ]ρο. 

6 Ἰθὸὺς Ιοπήπι Η{ά «4γεῦ. ῥ. εὐθὺς «44. εἰ τε]]- 
{ Νέες 7 ΠΙΟΧ μιλτηλοιφέες 4γεῦ. ὦ Φυ- 

{ ᾽Απὸ Πάετι. ϱ Θύὰ 
βεῶν «4νλ. Ῥα/., Ὑδρέαν τὴν ἐπὶ Πελ. «4γοῦ. ΖΙΠά., Θυρέην «44, 1Η. δτο.  ῥ Τούτῳ ἄτοι 7’, 

Ἰπκεα «μπι Π]5 {αἱο. απ Ίρπογαπει οδε 4ποαια Ἱπιῖ- 
{ε. Ῥἱρηηίοτίπ πηεϊα]ία 6ἳ ρεσηπίαο νοϊσιοπι αΌήῃ- 
ἁαητίαπα, ΠαΠῃ {6110Υ6 4θνο πΙλ!] 1]]]ς τεπη]ής, οχ Νο: 
{2ο δωάα εἰ Ῥῤηνογίπο η Ίος 5, Δουῤαγ]ες ΡοΏΗε 
4ε Ῥμοεπίς, Οοἶοπ. Τμ τ, τή, αιίρις αοοθάσις βοι- {απίας, 5ἱρπίοτάπΙ αριά Ὠε]ρ]ος εποβήταπι αἴφις ον. Ἂ ο λε 1. Χ. 11. Ρ. 823., ΟὈροτίμπα Ῥο- 
πθγαί, 
1.45. Εἰ αὐτοῖσι]. [π. 6γερογὴ) ἆς Τϊα]οξής «10, 5. 
Ἱερίταν: ὡς αὐτῶσι τῷ παβεύντο ὦγαβῥ, οἷώ τε ἐςὶ πὸλὺν 
μα αμ. »! οἱ {οτε Ο0οάᾷ, αάβτπιαγεπε» Ἱ]- 
Πά ὡς λα 146Γα11 ΠΙΟΥΘΥΘΕΙΥ ». ΡΙΟ πῶς» Ζ0/1045. Τ18- 
ὃν Ἡν Ίφαμο Πσαπεῃς, «ο. Ιρ]η]]ς ἁλτηία ο άσυ]ήπι 
ει ερεπιη». 0ΡΙΠΟΣ, “Εεγοοίο., 41ο 1μοξηΓΗΣ Φράσ- 
σασθωι ζύλινόντε λόχου, κήρυκά τ΄ ἐρυθρόν. Ἠπῖις ξυλίνου λόχου Πεη Ροΐεσε» Ὡς Τμεπηβοσ]ος β]ομ]ε γοσοςζλίις - (ΠΠ Ώε]ρῃῖαί νατς τεῖχος Εύλινον οἰνίδις Ί]]ς ᾖής εξ, ὕτος Ἱπκογρτοιαραιως: Φρώξεσθωι, Ίπ οσασυ]ῖς νετρυπα ΙΟΠςΠΠΊΗΠΙ, Πρηίβσαης αη{γ1ὸ (οἩ//ήεγαφο., [ωορίιις ον Ποῖαϊ οοη//άεγαία ἔαυεγε, Φυλάξασθαι. Άρυά Ῥ]μ. αλ. .μ, σὐ σοι Τοπ Ῥ. 99090, Ὦ, Φράδερ 
αν οἍ τ΄ ΝΙΙ σέθεν ἀρτίποδον Θλλνη ο μον κ ὡς Ανν ορ έλος ἴπ ΧΟποβῦ. Ἑ. ΠΙ;» Ῥ. 289, 6. 

βασιλείου. ο μο Αβήσμος εἴη» υλάξασθοι τὴν χωλὴν 
Ῥ. ότο. Ἡ. εμωνος ἠωηχίς Ίη Αρεβ]αο Ρ]ωατοῦ. τ, 
λον αὐτοὺς άν Χωλὸν κρὶ πεπηρωμένον ὃ παντὸς μᾶλ- 
ν οῬοῦ Ὀα]ρίς Φρώζεσθοι καὶ Φυλάττεσθαι τὸ δαιµό- 
Παπ] ορτορίι]ο Ίπι πως αμα οῬ[εουπάασίοπε δραταη]: 
Όαπος ο]ο ανα Αρεῄβ]αις ΙΠΠΠΟάεταϊἴο 1π16- 
αμ ἡάκαίς -αοπη]παπᾶϊ εηρίάῖπε ας δες 

ε ω 4“ : 

αμ ϱμμο σαν μιλσηλεφέες] Οτατηιμαησῖς ᾖ Πες ετν Ἰωμὸν ΕΠΕ τὸ νέες οκ ΡΤπαοῦ,: ἵῃ Μμβδ, ααοά 

{Ἡρτα αἁπιοπίσιπα, πίτα να]αί ποοπ/απεία» πυ]]α (οᾶ- 
Ρίο ομ]ρα. ΊΝανες μιλτοπάρηοι Εἰοπεγὶ νετβοις ϱ6- 
ΙεβγαπτΙσ: μιλτηλεφέας αὐὶ αἀρε]]ατίε, πονἰ ΠεπΐπεΠι, 
δλαιδίμν ἂε οοπροβΕί8 αχ ώλείφω Ἠηϊυκπιοᾶί» δι δὲ 
τοὺ Φ., µόνον τὸ Ἰῶτα ἔχουσιῳ" οἷὸν ΑΝΗΛΙΦΗΣ νῶυς, ἡ- 
μὴ ἀλιφεῖσα πίσση» κοὶ ΤΠΠΣΣΑΛΙΦΗΣ» ἡ πεπισόωµένη"- 

Ἱηπ ΟΥ. ρ. 1δότ, 8. Ῥαπα ΕΑγΠΟΟΡ. ρ. ότ. 5.2 
4ΠοΗπι αὐΙάεπι αχ {Εἵἵο μιλτηλιφέες Ιενῖ οΡρετα Πῃ- 
επτατ.. ΝΗΠΙ «πεῦι µιλτηλοιφέες ΝΕΠεΠΙεητετ Ῥ]βη- 
ΙμηζΗΣ, Ἐμραλοιφεῖν» μυρωλοιφεῖν [αρροῦας {βτυητι 

ο 73. Τδρέων τὴν ἐπὶ Πελοποννήσῳ] Ῥταθε]ατα «4γεῦ. εἲ 
ΖἼπά, Ίαμς εκ Ἱπβαιταξα Ἱπ(ηῖα, ΄ Θυρέη Τόγγεα Ίπ π]ε- 
ἀῑτειχαπεῖς Αιροἰίάΐς εε 1μηεοπίσαε Βπίους ἵη πΗπιετο 
Ἱπ{]αγηπα 1ος ῦπ] εαρεδβψίε πιπαυαπα. πεαε ροής. 
Ψεπῖε ἵη ΔΙΠοπεπι εὰ ροδί αο{ ΟΕΓΙάΠΠΕΠ» 46 410 12. 
Όο,», ΒρΩΓΙΩΠΟΤΗΙΗ» α αὐσης Ἠηππαπίσβπιε ΑΕβίΠεΙΒ. 
εχι]ους οπή Ηξ οο]επάα ες Παβίεαπάα» ἔρω- 
{αμα αμέτοτε Τ.. π., 9ο. εἲ 48. ΝΙΠΙΙ ρτοϊπάε τα 
ἵῃ εαπι Ἠσιπίοπεπβος. Οοπία 5, ὓξ ΟΙ. . 
Ρεῖ]ε απϊπιαάνετεε, Εγάγεα Ἱπιία α τεμ οσα ας 
ηςς ἵπ Ππι Φατοπίσο ἤταπι Παῦεδας, εοάθπι μις 5 
ζοἨπίή. Ο. 44. Ρ. τοο, τε(Ηβολητε. Εδ οὴ παρίιε 
Φγερῦ, Άγς, “δρέα, νήσος πρὸς τῇ Τροόη ια οι τος, Ἱπίμ]ας ΡοβεισαπηΣ νἱεῖπαο επί Εοτνς ο σορῃς σας. 
Ζ6π» πάς ες Φαπιῇ! ρουπία ΤΕΕΠΙΕΩΠΑ ο ο ας 1ο Ἠΐπο {0128859 πρὸς τῇ Τροι- τα Ίερα τταδ]άδτωπε.. Ατ ΠΟ πώς ημάς ΡοιεΏμίσπι 
ζω ἵπ ορῥσπο, ΩΜοπίαη ΕἶΜΡ1 
ενεπειταῖ, νά ας] 
76. Ζαμωνβίους ἐξελοῦντες] ΟΠΙΠΕΡ Ἰὰ, μον ο Ἱσπιπία {πι ἐξελῶντες» ἑξελάνν νά λο νά, ή (δ΄ 

Ὁς, 88. αἆ αὔαπι {οσπηπι οἵ Ώ]ο ἐξελῶντες [οὐρβ»ίς, οιδαϊμῆε 65ι, Ελάσπι οι Ρίεη/οπί [επιεηία αὰ ᾖοι- 
, , 146. ορ 10), Ῥ 14 ΕΕ 79. Τα 



; ἁ πα Ψες πιηεϊ]αίάς «οπίεέίαπε ΔΕΡΙπεια Όἶαμα Πΐα. αι ορ: ρού 1) ΜΗ Ὦ “Ἡ Φω Ὀ ο Τ ϊ ντ τες, “ΣάΠΗΤ εσας 1 αβτίδα» ορε σας Ἰπέα]αμι 4) .. | 
τωης, Μαρί ἔταιτες τεῦε]]αητ εοπίτα ας Μομα Ὁἲ. 

ἐπ έτεα πώτε; ὧγε τὰ ἱρὰ τὰ “ον Κυδρήη Τεταπι, πε ἑεπηρία απ ηυπο ἵπ ΟΥάοπΕ πο τραμ κ  ον αν, παπι, 198 Μοόσήπε, ος Ῥ]θεγηπώ ρθει 9 ων ἂν εν οθννμλ αν Αι εόντα, δῦγ, οὗτοί εἰσι ὃν ποήσωώτες» "και ὰ ι ἀε]ηῦτωπι, Φεχῖο 605 4ΠΠΟ ΑΕρίπεια πό 
κο 6 ανα . τας ῥ Ἱασριηϊ 1 Δικτύνης γό» ἑκτῷ δὲ ἐτεῖ Αἰγιητα] αὐτοὺς ὃ ναυ-θο ο νὶδεος σππι Οτετοπῇδυς. {Πρεβειηί ἓ 

η Ἡ η ζζώνγὸ περὶ ο Κωχῶνο Ριαῇ τς ρτοιῖς ἱπβτή- 

και Τῶν γιῶ καπερίΒό εχεσέων τας πρῶρας ροτσὸ δίας, τοβπαῖας, ππα]ανεταπε, Εβδ ο δή ) ο ον θ ΑΕοσίπα ἀεδισβνα σαν καὶ ἀφέβεσαν ἐς τὸ ἱρον τή Α Ἰαϊηρ ον “ΑΙΡΗ. ΜΙπεινα ἑεπορ]απή ἵπ ΑΕρὶ η 
παντα δὲ ἐποίησαν ἔγκοτο ἔχωτες Σαμίοισι Αἰγηή- σε ΛΕρϊποϊρ Θαπη]ς ος τν η 
τα) ἆ πρότεροι γὰρ Σάμιοι ἐπ ᾽Αμϕικράτεος ο ήν μα να... Ἶ ο ο Ες ἐς ο {3 1Π6 Πἱαἴο, ΠΙΑΡΗΙ5 ο ΜΗ 
Ἀλεύωτος οὐ μ.ο ο ο κών σε ο -αἳ Ἱπνίσεπι 4ΠεξΕΙ ΓπεταΠῖ» εἲ .. ο, μεγάλα κακα, ἐποήσω Αἰγυήτας, καὶ επγαῦον υπ ἀεπω Επὶε σαΩδία.  Ρέοιτακὶ αυίεπι {ΕΠΟ 3 ᾱ ο ἕ Α ώ τη ἳ 1) : αλ ο ας - . 1 {μπι ἄρνὴ Ἐκείνων" ἡ μεν αἰτίή αυτη. Ἐμήκυα δὲ ο ο ο ος πηααῖς, φασα τα ΤΠΕ η 
αλλο, ὅτι σφι τρία εσὶ µέγισα ἁπάντων Ἑλλήνων οος οροτα ΟτῶσαπίσονΗτη οπιβῖωσα ο. 

' «πυῆ ἡ 3: ος 2 . 9 κκ). 9..." : ών 4 οἱ ο 
| ἐξεργασμένα, οὐρεός τε Εξ ὑψηλοῦ ἐς πυτήκωτα καθΟΓΊΠΙΠῃ πιοβεῖο ἵη οοπΕΗΠΙ ααὐπφμρίαία εν 

ως 2 / ν ντος ” . ο. η ΤΠ. ἐχατὸν ὀργυιάς' δ τούτου τὸ ὄρυγμα κάτωθε ἀρξάμε- ον εν α0 ας αν αάϊομμσό ον τνλ / ο υα αλ : 51 | τες ΡΟ. ' αὸ 6, εκ 05 οη πα 1Π15. ο μα Φ ση ἡε Ὃ ος ο σος ών αν ρα Μη σαΠικομῆς | Ὃ δα ο Ιπάταδ ναί, ἠθδας σάσιοί εἰσι" τὸ δὲ λος χιαὶ εὗροο, ὀιτὼ ἑχάτερον π'ό- ατσῃ 8.τα | σα ίδ ον ος Με μη οξζοπιπ ρεάἅπι, ΄ Πεεπί Ρε ευπ ἴοξΣ Γι 
ὄπ δα πεις εὐτο Αλλα μαννασήον ρα ἀορτεδ[α «σε νἱσίπεϊ ευρίεοτάπι ιω4β., ο! “ δὲ ὃ εὖρο ἆ δ᾽ ο) τὸος ο νο βάθος Ἡ ὀρώρυκται, τοίπουν δὲ τὸ εὗρος» 1ΙΗ 

. ἀῑπῖς, Ἱτίαπα ρε ετη Ιαταςιη]δ, Ρε. ] . 3 , Δ / /. λ ' " 3 : Ρ ᾗ ἠ]5 α Πιο το ν ὑδώρ' ὀχετευόμοο διὰ σωλήνων» π ο το ἓρ την τίναια α ΠΙάΡΠΟ {οπῖς σα π.μ ος ποξιθ. [ πόλη ἀγόμοον ἂπὸ μεγάλης πηης' ἀρχιτέκτων ὃὲ υτρεπι ἀεάμαιειτ,  Ἠυχας αν πολι Ι . ἕ τ ὀρύγματος τότα ἔἐγθετο Μεγαριὺς Ἐυπαλύος εχει ἹΜερατεπῇς Ἐιρα[πις μμ ον υ : Μαυςρόφα" πῶτο μὲν δὴ ὃν τῶ τ ιῶν εσι. δεύτερο δε Ἰ. ος ρπηήπι 6 τπρης “ορέ ο μὴ σΙ- ͵ σρόοφι' τετο µ η να νομών ἔππι 1π πια αν ν ἐρὶ λιμένα χῶικα ον αλά βάθος κατὰ εἶκοσι 1Μτεατῃ αββετ'εἴτζα Ῥοσίυπι 1Π ΤΙΔΙ τις {νά 
| ο να ο ασ μας 0) ςαδίω1  δἱπί οἵσγίας αἰτάθῖπΙς, ἀιορας ΑΠΡ πι ᾿ οργυιεών᾽ µήχος δὲ τ ατα. μέζο δύο σα ιῶγε1 ἀῆς Ιοηριναδϊωῖς, Τεγατη ορᾶς Εδι τ ή 
ᾗ Μάο θες δι 2 νὰ λα : ο "κκ το μέρη ο -ᾱ- ) Τρίτου δὲ σφι Ἡ εξέργαται ΥΣ πο ον οππίήπη φιά πος νἱάΐηυς απηρ[δβπα "μμ δ- ἧ τῶν ημειο ιμΏ" τὸ ἀθχιτέκτων πζωτος ἐγωετο ο τομ]ιςξῖς Ρηπιης εχΏ ης ῬπΦειδν 
ή 

ος 5 / ͵ ϱ/ - ο λος ώ 9 . ΥΠΠΤΤ ολ 
κος Φίλιω ἐπί χωρις. τότων έψέκε μαλλόν τι περα. Ἰἶπ, Ἰπαϊφεπα, ΄Ἠοταπι ο ς εκιά ή µίων ἐµήκυνα, Καμβύση δὲ τῷ Κύρε, χροίζωτι περι ΊΊοπεπι αἴφπαπτο πιασῖο ἆε κιν ντα ἠ 
κκ ο κό ἱ ία κ φριτει. γη μέεών. " . 9 μή ν : . Ἀϊγυπτο, καὶ παραφροήσαντι» επαῃσέατα| πι ἄν τρ ση ο μα πε Π: ' δρὲ μάγοι δύο ἀθελφεοί: τῶν τὸν ἕτερον κάταλολοί ἵε, ας ἀεβρίεπεα, ἆπο ΠΩάΡΒΙ Ακ σαι αεί | πε Ὢ τῶν οἰκίων μελεδωνὸν ὁ Καμβύσης, οὗτος δν ὃν «οπῖτα 6ππῃ Ἰπαττοχοτηπε: 4ΠΟΙΗΙ τλίο ή πε Ἡ τῶν οἰκίῶν µελεδωνον ο Καμιῤόύσης, ουτος ων Οαπῦγ/ος τα[ῖσισται τοὶ ἁοπιο[ῆςς εὐαίον ' δι ἐπαγέση µαθων τε τὸν Σμέρδις Αάνάτο, ὡς κρύ- ΠΟΥΙΕ5 τεΊμεται τεὶ ἀοπιε[μςθ 5 σε ) ο ον μον τε ρε ών ο σα «Πε εορηῖτα 9ΙΠεάΙς ποσα, οὐ τ ]ειή πετ ἱτο Ὑωόμοος» και ῶ5 ὀλίγοι το. ησαγ νι επισα 1ος Ῥαιείκηπς Ῥογ/άτύπῃ οχὰὲ ποῖᾶ» Ῥ. απ ' Άθοι αὐτὸν Τ]ερσέων» ὃν δὲ πολλοὶ περιεόντα Εν Εἰν " ευπῃ νῖνετε ατβιιταητίρης, Ἠσς ἵπ οῦ) Τπί : 

βοο. .- Ἶ ον . / : κ 4 μπα νι ο 4 ' Ὁ ο παρ . - 2 σ. / ' . δή 
| δείησω᾽ πθὺς ταῦτα βαλιύσαρ τάδε. ἐπεχέρησε Ίριμά ἀάλίδοης Ἱημ]ανίε τορῖῖ οΡῖρΏΣ. ομί τοισἰ βασιλήΐοίσι, 9 δι ἀθελφεῶρ τὸν» εἰπά, ὃι συνε- εἶ {ταῖετ,΄ 4πεπῃ΄ ἀῑχῖ ππα εὐπι 1ἱο 6 τπἠπαν “πάγασΊναι, οἴκῶς µάλισω τὸ εἶδοο Σμέρδι τῷ Κὐ- ον αν  6οτροτῖς Παβῖειι απασο νο ᾗ 

ε 3 ς ο ο 32 να] / 
ΡΙών | ῥᾳ τὸν ὁ Καμβύσης ἐόντα ἑωύτῦ ἀδελφωὼν ἀπέκτει- νο. ες ας 4μεπα ορ ίς, ὦ καν 1 ν οϱ δν οὸ Γψάφ ο ττῇ αμ ας: πες ο ; αἱ οἳ κ. : : .ο απ ΠΟΠ” 

| 'ὲ, ντε Φή δμόνἲ εἰδὸς τῷ Ἀμέρδιν καὶ ην οτροτ!6 ῥπιετάϊ αθβπη]]ᾳ, {εἆ οι Ἡ μ4’ | κ πα ως ἅν. -- «μι λα ο | --ᾱ Οιἠπηιέ ηας νοσςς οπηξής {οδ. ὃ ο ρν 1Π4ΤΡΟ «ερῦ, εἲ Κεηήρ. ος Ιζρητῶν νεῶν Κων δή | ΣΙπά.ν ΕΠΙ καὶ Ίκρωτ. «4ο. ΄ ἆ 44. «4. Βαν]. «{ποῦ., πρότερον Άπα μὲν, υἳ «44. πεγ., κ. πω | ἀοξϊςβπιΗπη Ἰρανία ΊἩ 1 2Ηογά, παϊοε πρότερο.  ε Αιγίνην 4γοῦ. 7. Γα. 1.. 4δ. 4 η Ο/ού)ς. ν. 543. Ρ. 91Λ., νη]σο ὁ Ἠλοῦ .ὄρυγμα ἐς. - Τούτου ὁρ. «4γεῦ. 71π1,, τοῦ τὸ ὁρ. Ῥνβαίὐ. ο” ποῦτο πλ ΒλΜ]ἰο ομοὰ ος ος ον αι. ζατῄ. ῥ 44, Ῥαγίς. ο Άνω, υκται πρι Ἴνοῦ. Ρα ος ΡΟΙΤΟ τριπλοῦν δὲ ῥ4/). νι. 7ημά.  . { Δί οὗ ὕδωρ ὀχετευόμενον διὼ σωλ. «4γοῦ. ./αιῥ., ἀχετευόμε μα «0. «Επκ/ι Υμ]βο  µεταχευόµενον διὰ τῶν σωλ. ο Τούτου τοῦ ὁρ, γε).  Ἔξερν. Ἰὰ.  Ἐπωήτάϊ ρε. 3 Οἰκίων Ῥαν/. «4γοῦ.» νι]βο οἰκίων. . ο ΑΌοςι  «4ποῦ. Φ Ἐπα συνεπαν Πάει, 3 

«79. Της Δικτύνης] 8ὶο ΟΙΠΕΒ» ΘΕΙΑΠ1 2ή1]]4. Διωτύννην Ὄφο, Οὔρεόρ τε ὑψηλοῦ ἐᾳ πεντ.] (γοπουΐω» 
ΡΙῶημαηι ετεβδγεῖπιο αἱΙ., εξ ποίμπι οπππίρες {ε- Ἱπ Πες. ρτουµψεπι, η] Πῖς ἀεπππιαςίε.. Ρυπί. Τη πηπής Οπειοπβια αριά Μεῤίοδαγλων ΔΙ- ασο]αϊς, -Ψεκβηα (μπε, ὖας απιρ]εδήπιας. Οἱ ο. «ΤΙΝΑ» ἵη ΟὌγπιγο Ν. Ώθου. Ο. 84. Δίκτυνα οἳ ΔΙ- εκ Ἱπ[ρουάς Ἱπίοττηπῃ Ἱπρτιάεητος ἱ:, Ἰυβησὸ ζ «τνα. Μα] ἆς σα Ὀ/ούογης ν. 76. οἳ ΠΠ]. βαμδε:. “τετεα τούτου τὸ ὄρ. εχ {6ηθᾶϊς, ᾽νιάρ]σετ, πα ας ορ] θὰ (1η Ἐ. 1 Ῥίαῃ. νι 906. Ῥχοναγυπα Ἰπῇ- αἲα Οἱ. Βελή] Πιβρίσῖο, | ρα 
μπα» ϱἆῤποῦ» αγ], ἔσωγθς» αγος”, /εοβος, ΥΠ Ίο- 94. Διὰ παντὸς δὲ αὐτοῦ] Ῥοβία ονατ ζμᾷ σε ἀοζπεβπή» Φαροη, Ό. Ποίηβης, αη]είμε, ει Ῥ]ςι Ἱπβταέα οἵς, Ουατε ταντὸς 10 Ας οι 
οσπϊτηπς εΕιάΙΜοΠΙς; εορία, τε ἴασρνε «οπ/α]τηπι Πε. ας Ῥετ εηπ]άξπι π]οητοπῃ σὲ υχῃ Ῥηοἵ νυν ν Άεοεάαί /μΗβεΓ/ΠάΠΠΗΝ πὰ Ῥού]μο. τ. δοι ναι Κυ- (αναϊπι Γη]κ[α αἱέοταπη, απαο 4 μας ἀμθη ΜΡ 
πρίους «4702. ον πΙῇ ἹαρΏας ο επάεπεῖς Πιεηεσα- Ῥεεδετο. Ρήοι Ἠοηήο(θ α απ σα αν ὃς 

αι ποπ 1πί6 190. ο ο. ο. τν 1 αθ]ας᾽ ἡ τῃ αὈὶς Ποτοι ἌγοΙγοτ: ν τ 

σος Ἔγαοτο ἐν! 1. δγερδαηή ο. Εγο]ς- σι ας ζΕ]/0Υ οἱέοτα οτα:: Παπ] τριπλοῦν }1ΐπέ βρώ εοφ. Ἐδϊε. δεευπάπε» ΕχεπιρΙαῖδ ο 796. ἐν πππ[εῇο ανεπας, Ἠϊοσυπι Ειοίηηε Οἱ, ο σος κότον ἔχοντες {οΗΡεπαυπα Ἠδίαπα:  1ο]ήπ] ναγηπὴ θες ο βίμς, ) | 2ΙΗΠΙ γε Ορώρυκται, ΕΠΙ ὥρυμτοι Ἱ. 1οῦ- 6) 
κότον ἐνέχεν εκ Ἰω 1. 6. 18., αιοᾷ Ρος ἄποβῃ, η: «πεπῃ τορερῖς: 1]]ιά οπῖπῃ οτ ο’ τθό. Μυῖς Ρ' 3 ο Τεγοροςί Ῥ]υτα, ἀἰκιυπάυπι ἐν κοτον ἔχει Ῥίαεριειε; αυς Ἅπας, Ῥ]ασ Πε "αµοσίε ὀχετευόμεοΨ η ἔγκοτον. Ῥτησίσγθα ἵπ αἀῑεδνίς Ιοευπι {επιρετ΄ ἨαΌε- Ὁσάᾳ, σοπ[βηῄοπο. , λα. , ροό {6, ο νμις Ῥομς. γεήΠ{σθῃς ἔγκοτο ούγος «4/2; ΄ Β. Τῶν οἶμίων ῥελεδωνὸν] ενα οἴκηίων ιµ ᾖκ Οποδρῃ, ν. 4οτ. οἳ {]οηιεγὶ κύτω ἔχειν ᾖ ΔΑ. 8... ἵπ τας, Πῖ ΦοΠΙΡΙΟΠΙ Ρἱασμἱε[ος ρηῖις, Μελεδωνὸν ἔ ΜΑ ὃς αοονήνηϊ Ἰηᾳ1οἷο ποι αἀθιήείσο. ᾿γείαηϊτ θεµο]ία- Ο. όα. ει ἀπίσρόπον τῶν οἰχίων Ὁ. όρδ. ΦΗΦί προσ 55 41ή]άεμςοτ ς,ς, 

ἷ . πα :τουτέων δή σφι ἀμφοτέρων ἔχοντες ἔγκοτον' Εἲ 18, Ποπεπι. σοπέ, 1» 109. Ἐοθο ᾖζασι/ος ἴν Α Ἰς δν 
οσα οὐκ. ἔχε στο, τη αμῖυις ππαΠ πι]]ᾳ όν τῶν δωμάταν Φύλακες τῶν βασιλείων Μάγο 4ε” 9 

οςσλ/10. πτο αποης, | βα ὂ 

6η: οἳ θμίάαι οι ΦοΠρίοι {ρδεπιεῖ, Παμίάεπι {οΠδίε, ΜΙΠο Ῥεροίαπι η Ἠϊς Ηδεαποσ αμ ΝΤΙΠ. 90. ἳ ο.) 

ο” 

κ αι 4 



-..αδε ζωκκρτοω ες ος ο” ανν θώκο 

δις Ῥαϊίειες εἴ ρε[ααβδίει, {Ε 1Ι οπηπ]α 
-Ρεταξίαταπα, ἵπ τερίο {οἱο σο]οσανίτ. ῆος 

6ο 

-40 τερε]ίανετ]ε Ίπ τα, απι αρρίαι εκ ιο 33. 

κ διι, 

(αάπεξαίος πιαθί 

Ἡαβεραι πιτάη, Ἠππο νἵταπα, απσπα Π18» 

αξῖο, σαἀμςεαίοτες σι αἷῖα ΙΠ Ίοσα» μπι 
νετο αππι Ίη ΑΕργρίαπι ἀῑπιτιτ αἲ εχει- 
οἵαπι, απϊ εἀΙσετεῖ, πῖ Οπιετάϊ Ογτὶ ΠΠο 
ἀείποερς ορεαϊζεπῖ, ΠοΏ. ΟΑΠΡΥΠ. Ἠδς 
ἐαἀμςθαίοτες αῖ αἰδῖ οἀϊχετε. 15 αποαιε 

τΠΗῆΑβΙΊ Ίβ,ττδεα ΤΠ], ο 

εύομα α τωῦτὸ εἶχε Σμέρδη, πᾶτο τὸν ἄνδρα ἀγά-. 
γνώσας ὁ μάγος Πατιζάθις, ὦ οι αὐτὸς πάντα ὃα- 
πεήξει, εἶσε ἄγων Ὁ ες τὸν βασιλήϊο πρόον, ποσα» 

οοδὲ τΏτο» κήρυκας 5 δι νπέμ ων καὶ ὃ) καὶ ἐς Αἴγυπτω» ἃ προρέουτα τῷ σρατῷ ὧς Σμέρ- ος τῷ Κύρε ἀχησέα εἴη τὸ λοιπᾶν ἀλλ ε Καμ- 

βύσιω. Οἡ τε οὺ ὧν ἄλλοι κΆρυκες προηγόρευον ταῦ-. : ς . κος ο η ὶ «/ αἱ αἆ ΑΕργρίαπι ἀε]ερατας εταί, ΙΏνΕΠΕ τα», χαὶ δὴ) 5 χα ο ἐσ' Αἴγυπτο ταχθειο, εορσκα 
απἴεπι ϱαπιογίεπι αἴααε εχοτεῖταπι ἵπ Ἱς- 
Ῥαϊαπις ΘΥτΙῶ αδεηῖεπι, {ἴαῃς 1η πιεάῖο 
Ρτῶεερίᾶ π]αρι εκρο[ήτ,  Έἶας αμάτεης (απι- 
Ῥγίε, γετα Ιόᾳμί οαἀήςςατοτεπα ταῖς, 16- 
4ἳε α Ῥτεχα[ρε οδ[ο Ῥτοάἴταπῃ, αιιοά παῖς[α5 
αἆ οεσϊάεπά πι ΔπιοτάΙπ, Το ΠΟΠ Ῥετερ]ς- 

5 / 3 

ο5γὰρ Καμβύσια καὶ Τόν σρατὸν ἐότα της Συρίης ορ 
νο” / 3 

᾽Αγβατάνοισι Ὑ απροήγόρευε ἔ ᾳᾱς ες Εσυ Τ8. οὔτε» 

ταλµένα ἐκ. τῇ μάγε. 6 Καμβύσης δε ἀχέσας ταυ- 
ο, τὴ αν» / η] 

τα ἔἐχ. τὸ χὔρυκος, καὶ ἐλπίσας μὴ λέγευ ἀληθέα » 
/ / θ 3 - θέ ὰ 

αὐτός τε προθεδοσῦαι εκ. Πρηξάσπεος» πεμφύυτα γαρ 
: ς : 9 : δν ασε / : τν {εἳ, ἹΠίπεης 1π ευπι, Ῥτεχαί[ρες, ΙπΙε, ΙτλΦΟαὐτον ὧς αποκτθεοτα Σμέρου», ε ποῦῆσαι ταύτα» 

τετ πΗΙΠΙ εχεηυΠτης 5, αΠαϊη ΙπΙΠΠΧΘΙαΠΙ 3 
Αά απεῖ 116, Ίδια, ο Πετα, αἲξ, Παιάαα- 4 
44ΠΠ νετα [ηπτ, υϊ αι {ταῖετ της αἰϊαιιαη- 

ΨΙτο οετταπ]η]ς οχί[α: ππασπἰ οχἰριἶγο, αἱρ- 2 
ρε αὔμπι 6ο 1ρ5ε εκεφιμῖις, απ τὰ π]Είο92» 
1ΠΡρεταΠΙ. οἵἩ. ἨΗπιατίΠι Πιθῖς 1ρδῖ15 τηθΠῖ- 0 
Ῥι. Οποά { ἀεβιπέή τε[ηραπε», εχρεξία 
Ἠπτ ΠΡΙ εἴαπῃ Λῄγασες Μεάις Ἱπ[ατεξέατας 
Πτι ΠΠ απτεπῃ 1ία Παραῖ πε απῖσα, ΠΠΙΙΗΙΗ 
ΠΡΙ εχ Ίο πον πα τπα]ΗΠῃ απηρ]ας βεπαίπα-. ὃν 

Ίβιτας τμ νιἀεταχ οὐτατε, πῖ τερτο-Ά ο 

22 

22 

Πεπάαιηις 22 

λ / . / 
βλέψας ἐ6 τὸν Πρηξάσπεα» Ὦ εἰπε» Πρήζασπες, 

τω µοι διεπρήξαο Τὸ τοι προσέθηκα πρῆγμα; ὃ 
ἑείπε, Ὦ δέσποτα, 8χ. ἔσι ταῦτα αλήθέα», ὃ- 

χὠς κοτέ σοι Σμέρδι ἶ ἀθελφεὺς ὁ σὺς ἐπανέφηκε 
εἰδὲ ὅχως τι εξ ἐκείνε τὰ ἄγδρος ἕ γώχος τοι ἔσαι Ἡ 
µέγα  σμιιρό" ἐγω γὰρ αὐτὸς, ποήσας τὰ σύ µὲ 
ἐκέλευεο, ἔθαψά µι χερσὶ τῆσι ἐμεωύτῶ" εἰ μέν 
νυν οἱ τεθγεῶτες ανεσέασι, προσδέκε τοι καὶ Ἀ. 
συάγεα τὸν ΜΊδο ἐπανας-σεσθαι εἰ οἱ ἔσι ὦ- 
σπερ προτᾶ, εἰ µήτι τοι ἔχγε ἐκείνε γεώτερο 1 ανα- 
βλασήσει" νὺν ὢ µοι δοκέε» µεταδιώζαντες τὸν 

| ο. 

ε-α Ἑρῦτὸν 14. ος 2ηι].., Εῑῑα Σμέρὸι οιπι βακίς. 4. Β., Ἔμέροις «4., Σμέρδν 3, Ῥρε/; «χ. Ῥείας εσο τπα]- 
Ίεπι: {54 «γοπου. νἷὰε εἰ 1, έ 
7Ο’. «4. αε/[.. απίομ]ήπα αἲΠ ποια. Παῦεπε, 
ο Τῇ τε ὤλλῃ διέπ. «19. «πεῦ. Βασ... πο παῖα. 

6. Δάάῑτ Ξοπο]. {α9/. Διονύσιος ὁ 
Ψἱάε πιοχ Ο. ό Ισοιέ 

{Προελήόντες «ἄἸγεῦ. οἳ {αΤἱΠΙ τὸ λοιπόν. 

Μῃμλήσιος Πονζούθην ὀνομάζεσθωι τοῦτον λέγει. 
4.9 ΤΗ εἶσαγει ἐς β4σιλ. ΑΠ] οιιπι 4γοῦι 

ε «τοῦ. 4}, 
Και . ῥ1πά. «ἄῑά. ὃ περ]εχετηπέ αλ. ΜοΧ. ἵ «4εαιαμίς ονγίσε 1 απτοηεῖΗς  ορΏΊης. Ἐκβωτάνοις , 
ἵ 241. 4ποῦ. 7. Ῥαν/. «{8., νυ]ρο σὰς ἐν µέσοισι. 6 ᾿Ακεύσας δὲ ταῦτα «ερ. ετ πιοχ΄ επι 7111, προδίδοσθω. 
ὁ Πρήξασπες, ἔφη» οὕτω µοι διέπρηξας «Ίγοῦ. }. ῥ)]., απ Ραγ]ε. Ἡ. Β. Κε, οὕτω µοι διεπρήξκο, Οππα ΙΠΙΘΤΤΟ- 
5απάἱ Ποῖα ρορίῖ πρῆγμα, εετειῖ ποτ πηταείς, Ιάᾳυς τοάϊςβπια. ίσο οὔτι (οι 
40/. «49δ. 
σως πα, ::ἰ᾽Αναβλωσήσει Ἰά. σπα «4γοῦ., αΜοτυτη 

/ ᾽ . / 9 { διώξως τὸν «4γοῦ. ΟΙΙ11 νεῴτερον κακόν εἳ ὦναβλάςηῃ. 

«1δ. Ὁ μάγος Πατιζεθης] Νοωδί]ο ας; Οοᾶ]εῖς ος 
«ὉΙοη)/ο ΙΗ1]εο Φε]ιο]ῖοη ο ἀῑνατί[ωπι Ποπημίς Μαρί 
{οἨρίταπῃ, Γζωτιζίόῃς Ζοηαγπε οκ ΓΙεγοβίοίο. {54 «οἵ- 
τηρῖο, ΑΠΙ Ἱοηρίης αΌειητ, ἆε αἰή δις η. ἱέρε-- 
{αμ Ναπ. Τοᾶ, τ. Ὁ. οἳ τπτ, τοι }]πε Ἱ πίτα. τα 
. αποῖσια» δερῥαμας- ο πα. ἵπ ος, Ἠειοάοίί 
εοεηβοπε οαβρανίε. Έτ οἵαπτ (πα. ταππεῖςὶ θἱαάαπι 

ἴοπιι5 ΟΟΠΡΤΙΣ «4γεΦ.,. ΠΟΠ Ῥοπᾳ. 
921. Ἡροερέοντῳ "------ ὡς Σ. ἀπουςέω εἴη] Ομαπᾶο ρ8μ]ο 

Ἱερίεις Ἱπ[επΙς: οἱ κήρυκες προηγόρευον ταῦτα: Ἰεῖο 
Οοά. «γοῦ. αθῖ]αῖ ἀεριιθτατ α (ῤ/εο, Ποπ ἴθπ, Ώς 
27άε0οπε ΡΙαε{εγΙπῃ βδηΠοΠίαία πρρειπεῖ». 
προερεῖν Πρηϊβομηε ο ακα) εώίεεγε Νε] «επι ]αγει Ἡροσειπεῖν υπ] Τοσίο ἹερεειΓ Ίπ Διῆσα Ίεσε ε- 71040. ο, Μ]ασατῖ, Ῥ. 697. 8α. ἵπ οιποῖσπι Ιπάμχὶε ο, ΤεΗΕμῃ ΙΤ]. ΔΙ, ρ. όο9. «Φοποὶ ἀσρισιας: προει- πεῖν τῷ ατείναντι εἲ αριά αμπιάεπι «ευ. Ῥ..647. 98. 
ὀνομας! μὲν οὐδενὶ μὴ προαγορεύει, τοῖς δεδρακέσι δὲ καὶ 
Ἀτείνασι. 

ας Ἀρόῤῥησις 6 προωγόρευσις, Πεγοοι! αρας εἀϊςί 
1. οχοτείτα], ὡς Σµέρδιος τοῦ Κύρου ὦκουςέα εἴη. ὦ0- δη οί Ε]οᾶ. ν. ῥλο. τῶν κρατούντων ἐξὶ πάντ᾽ ὦκου- 
ζημία αὐ]άεπι οΠΌοπάαϊ Ίοτπαπι ποβῖοτ αδί ο 

αν : ον . ΠΟΠ αάΠ[ου]ε» αὖα Τποά. πα 
δίς ων πμ, ο ααά τοῖς ̓ Αθηναίοις ἐσὶν, οὐδὲ 

κα Ῥίτεώ» ---- ἀλλὰ τιµωρητέα ἐν τώγει. Ἡ]α Ἐναρίοίς, Οομιῖοῖς, λαγοί εείετῖς ἷμς Αεὶςῖς οι Ἠχη]{ο ἨῃίαΙΟΥ {οσα «ὐῑα ἀοσοῖ απιαδί]]9 Π]α πιοτυπι πηαΡΙΙζο Ἱη “Χεποβῦ. ᾿Απομν. Ἱ, Ρ. 49ο, 97. ΦΙ/0 Ποιο 
αυ έον τοὺς θεοὺς. τοὺς Φίλου εὐεργετητέον. τὸν πύ- 

ὃν «ἀφελητέον. «ΔΌ παπα ἀΙ[βαπι ἨΗειοβοίεπα, οὐκ - βιώσιμα ἀγθρώποισι, δἳ απιιμια, ΝΑΤΟΚΕΝ. 
πο Φτῶνοίσι έφραες ' 4ες «Πεγοζο- 1] Ίδια μν Υ ὑγρὂαπιε Άγα, Ώπες Ηι νο ν (ηδη, αάνοσφῃς., {ς 1106ί» [.συγεηέήμε ἵη {115 σας. Αἲ πι]]απὶ ρτλνίης υγσεί Ἱπιρεπήπι 6 οπιριογὶῖς 2 νο. προς 61. Ἠτρδπι ΠΟΠ αΗτεν εχαταηἴῖς. πα ἠσί αμα ας αηζεπῃ θγτίας ἴ]α Γεζαία- 

ΤΠΟΥΑΤ ῥως ια ο σος ο Πα ᾳπςο. ΜΙε- 
Ίποαο ἴηόΣ1» Γοᾷ πιαῖς Παρ ο” ο αβάτανω Ίπ (α]-- Ζουέμε οἳ Ἴδε]αηόμς να ο τὰ 6ἳ νΙήοίι, αιοά οροη- ἷμς πάμε νἱάσγηπι Ίῃ Ρ/ρς) { 19. ἆς ΟᾳΙππα]ο η Π Ομ; Ἡ. Ἴναῖ, νο 

ο τη τα ΊΗσηγε οβρΙ μοι ϱ0ρεήη 101118. 

 . δ. Βας[. ἵπ αἲῑῖς νεῖκός τι. «4ἱήμς ὅκως τοι ---- γεϊκός τι πδαιθ «οΠπιοᾶς, 

προσέθηκω πρβῆύμα» {απο 110 ΕΙ ελεζμ{ 68. 

προαγορεύειν» {ί 

Ώοξς ποεηπι ἑεε αὐ]ά ἵπ Άτῆσο {οτο ἀῑσα- ᾿ 

ἰ ̓ Αδελφ. σὸς Ππε ατΏου]ο 
ΦίαΓπι ἐκελεύ- 

Ρτος κακὸν πο Ἠαδεί, πες ῥη]]α: πιοχ νῦν ὧν µοι μετα" 

Ἰμοηόα ΡΟ 4Τ4Ν4 οἱδι. 1ἆ Ώπο ρετάπετό. Ρέο- 
αὈ]]ε ο-5{. 
89ο. Οὔτι μοι] Ῥετρίασεί: Οὕτω. μοι διεπρἠξοιο τό . τοί 

ο 
1127 {η η έγΙΗΦ θὶς δια στα νοττεὈαι ῥη]α., οὕτω {8 
τερετ]ρίε ἀεπιοπβταί ἵῃ {1ο 0οἆ. εποξαταπι 4 (4/εο οχ 
«ἄγοῦι }α]]πε νετβο» Ποπηήπϊς πε ογαηῖ ἴππι ἵεπαροτα 
ρειάοξε., οαπίῖές πῃπας εορῖτατο ΠΗτ α οοιτεᾶοτῖθις 
Ιπιεγρο]ατά., Ου ἵπ ΠΗ5 Ἱηνεπετίε Ζοηάγας. ἀοθοτηϊ 
περΗΕ. --- Οὐοά Ίπβια Ἱερίταν, οὔ ---- τι ---- Ἡ μένα } 
σμικὸν» (εοη{, Ρ. 907 4.) Πρηϊβσαης 10) ῥή0Υ: 

εαπεπίαίυς αριά Όταίοτες αἴῖαπι Αίῑςος, 
ος ος ιτ ο ΝΑΡΟΚΕΝΙ 

4Ο. ἹΝεώτερον κακὸν] Οἱ ἀῑκοτῖε, πονῖ ΠοπΙπαΠι: 
πον! οἱ κακὸν νε] κακὰ ἀναβλαςεῖν εἲ ὠνοκβύσεσθαι 605 
επι {επῇΙ ροίπεπε; Ῥ]ηήπιος απτεια. αι Ῥτο κακὸν 
ρεῖ εὐφημισμὸν {οτρ{εεῖηῖ νεώτερον" ῖ πάθο, { κακὺρ 
οπετετείυ΄ Ίπ 6οἆᾷ. εκ ἱπιευριοιπιεπῖο Πιηχίς[ξ γ]- 
ἀετείητ: Ῥαμ/αῃ. τν. Ῥ. 367. οὐδὲ ἐκ τῶν ἸΜεσσηρίων -ῃ 
ἐγένετο οὐδὲν ἐς αὐτοὺς νεώτερο Ίάεπι Ἱ]]ιά {ο αἀμίριο- 
τε Πεγοί. Ν» 6. 19. 6. 35. 6, 03. ΝΠΠ, ς, Το, Τόυ- 
ΟΦ. Ῥ. ὃδ, 93. Βηγήρ. ΝΠείο Ν, σοο. «491βορῦ. Ἐκ. 
Υ. 938. Λόγει τι νεώτερον 5ί 1 Πρ. ΟΥ. ν. 1931. 
Ὁέ 1η ἠσομὶς Βτοῖαρ. Ῥ. 3410. μήτι γεώτερον ὠγγέλλεις 2. 
οὐδέν ᾿., ᾖδ ὃς» εἰ μὴ ὤναθώ νε. [πβᾶ]ῖς αἰτοτί Ετιόας 
765 Πουᾷς πιο]ἠγ νεώτερα ουλεῦσαι ἁῑοῖτατ Εεγοζοίο 
1, 6, 910. ]μ5 εεῖ Ίῃ Τ,. νΠΠ, ϱ. 91. ἤν τι καταλᾶ 
Εάνῃ νεώτερον τὸν πεζό Πιίης νιεε Τζ10)4. νΗ» τς ο 
ἁμπη Γοηδ]ε, εἰ ξυμβήσεταί τι ἄλλο., [εζυπάμπα πας 
εὐφημότατα ἠνίξωτο τὴν ἧταν. 5οῖα 4μοφμᾶ ο ναη ο 
πια]α αωαονί Ῥο]]ίσα ἀεβρπαπεας ἵπ ηήρ. οπως 
49. Κὰν τί σοι πόλις γένητοι. ν οᾶ ἵα ζσιρο δις 

-, 4Ο. ἸΝεώτερον ὠναβλωσήσει ] Ε οι κιν ὰ 
{ππις {σηθάας οχοι/αὈιΠῖ 5 επευαιώ ον σας 
αχῄᾖίαπι όχι, -ᾱ- πο). εἰ 234 : ω ἳ ο Ῥτοίοτὶ- 

ἵμπ]. ἸΝεώτερόν τι ποιεῖν παῦεῖ ν ος ] ἃδν ΕΧΡΓΕΡ- 
ἴπι κακὸν ποι ἀεβάοταης. ΙπΙπΟ ὙςτΟ ΡΗΙΓα ΕΓ6(Ο {π 
τας νἱοϊπία πιμταΠοΠΕΠΙ ασηδίε, Γήδίεαμε ρηπηΙηβο 
υ. Οὐ44, Ῥταθευηί» ῦν ὧν 40: Μ5Τ οδκόξος τὸν κήρυκα 
ἐξετάζειν παρ' ὅτευ ---- 6οπνεπίί Φοπριοσ]ς ε]εραπίαθ» 
αυα ἀμίοτίης Ο- 194” σὺ δὲ μοι ἐπὶ τὴν Ἑλλάδα σρωτεύε” 
σθαι. υπῖ, αἴῑδε ας λα -οι ἁἷία. Ίος οξ- 

- 

5 ο 

Ίατε 
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Ἡ Ε κ ο-σίφιὸτ 

ο) πήρυχα, ἐξετάζω εἰρωτεῦγτας παρ ὅτευ ἥχων προ- 
) αχ ω 2 22 ο” 

ο» ἀγορύει ημη Σμέρδιος (βασιλΏος ἀκούεω.  Ταυτα 
2/ ” ῃ 5 εἴπαγτο, Πρηξάσπεος, ἤρισε γὰρ Καμβύση, σα 

ος 

τίκὰ µεταθδίωκτος γθόμειος ὃ κῶρυξ Ἴκε' απιγμόωής 
λ δέ µιν εἴρετο ὃ Πρηξάσπης τάδε, ο, Ώνθρωπε, Φ)ς 

οἱ γὰρ, ἥχειν παρὰ Σιμέρδιο τᾶ Γύρω ἄγγελον' νυν 
» ὢ) εἴπας τὴν αλήθηῶν, ἀπιθι χαΐρων κότερα αὖ- 
2» Τό6 τοι Σμέρδις Φανόμενος Ὁ ἐσ ὄψιω ονετέλλετο 

] 
/ 

8υ Ῥτέκα[ρε Ἰπεειτοβαίας τοπι αβετεῖε, Οιαδνῆς 
Ραπτεηεία ρατσἰἀ1, ναπαραµε 

( 

Πεπάαπημς «αἀπςεαίοτοπα, οἳ Ρετσοπϊαπάο 1” 
ἀαβεπηας, α απο νεπ]εῃς ποδῖ5 ἀεπιπςίεῖ ο 
Οπιετάϊῃ τερεπᾳ απᾶίτε, Ἠας Ιοᾳπεπτί Μ18”-3. 
κα[ρῖς απιῦγΠ απαϊεπτῖ αὐΠῃ Ριαεμής[ερί 
εοπ{ε[ηπι τερτεβεπ[ας «αἀιεσατοτ νεος 
Ευ, αβὶ τοὐ]τ, Ῥτακα[ρες Π1 νερῖδ1ῇ- 
εετορανίε, ο Ἠοπιο, απαπάοφπίἀεπῃ Τε 819 ἃ 
ΦππετάΙ Ογτί Ώμο νεπίτε πΙπεῖαπα» πας 
πταῖοπι, «πα ἀῑέα, αΡίτο {οίρε». Όσα 

3 ο. 3 ᾿ 10] μία ο» ταῦτα, Ἠ τῶν τις ἐκείνη ὑπηρετέων' ο δὲ εἴσε,5οδιπεῖὰϊ Ίρ5ο ἵπ «οπ{ρεξεηπα ἀατας 91 18 
. Εγω Σμέρδυ μὲν τὸ Κύρη ἐξ ὅτε βασιλὲὺ; Καμ- 
5, ᾖύσης ἤλασε 5 ἐ6 Αἴγυσ]ω, ἆ έχω ὅπωπα. ὁ δέ 
» μοι μάγος» τὸν Καμβύσης ἐπίτροπον τῶν 5 οἰκίων 
» ἀπίδεξε, τος ταῦτα οὐετείλατο, Φὰς Σμέρδη 

ὶ τν 1 ω ν ἡ ο ον σας ϱ) Τον Κύρι εἶναι Τόν ταῦτα ἓ ἐπιθέμοον εἶσαι πρὀαδδιη]ατίηπι Ῥτοσυσαίοτοπη σοπ[Ητηῖε, 18 
ο ὑμέας" ὁ μὲν δή σφι ἔλεγε, 5 δὲν ἐπικατεψευ- 
σµέν», Καμβύσης δὲεἶπε, », Πξασπες, σὺ μὲν» 
» οἷα ἀὴρ ἀγαθὺς, ποήσας τὸ κελιωόµοω, αἰτίην 

ἐκπέφευγας' ἐμοὶ δὲ τίς ἂν Ἡ εἴῃ Περσέων ὁ ἔπα- 

δὲ εἶστει Ἐγω µοι δοχέω συγέγα] τὸ γεγονὸς Τοῦ- 
τον ὦ βασιλεὺ' ι μάγοι εἰσί τοι ἵ ὃι ἐπανεσε- 
τες» τόν τε ἔλιπες μελεδωνὸν τῶι οἰκίων, Πατι- 

ο» ζείθης, καὶ ὁ 1 τώτε ἀδλφὺς Σμέρδε” ὮἘν- 
Φαυτα ἀχέσωτα Καμβύσια τὸ Σμέρδιος ἕνομα 6 
9) ον ώ 4 ο οἳ .- ἔτυγψε ή αληθήη πῶν τε λόγων καὶ τῷ ουπυίη 

5ο/ . ο» ν ον / 6 

ὃς .ἐδύχεε ο τῷ ὕπιῳ πι ἀπαγγειλάι τυά οἱ» 
ς 

.. ὦς Σμέρδι (ζόμιος ἐς τὸν βασιλήϊω 109, ψαύ- 
σεε τῇ κεφαλῇ τὸ ερωδ" μαθω δὲ ὡς µάτην ἀπο- 
λωλέκῶς εἴη τὺν ἀδελφεὼν, ἀπέκλαο Σμέρδυ,Ζορετο νοτιῖος, 
ἀποχλαύσας δὲ, καὶ περηµεκτήσας τῇ ἁπάση συμ- 
Φφορῇ, ἀγαθρώσκει ἐπὶ τὸν ἵππο, ον νόῳ ἔχων τν. 
ταχίσην ἐ Σῆσα «΄ρατεύέσθαι ἐπὶ τὸν µάϊγο" καί οἱ 
ἀναβρώσκοντι ἐπὶ τὸν ἵππο, τὸ Ἡ κελεῷ τὸ ξί- 

΄ η ΄ 

. «ϕ . «, 

νεφεὼς, ἶ ἐπιβατεύω τὸ Σμέρδις ἐγόματος; ὁ60 

| στὸ ἴ 56πεπῃ τα τετηπι Γαπματίηπι σι 

ς 

πιαπάαν]ε, απ αμΙρίαπι εἶας ππΙ ποτό 
Ταπα Ἰ]α, Εηπϊάεπι, Ιπαπῖε, «6ο αι μ 
Ον Έμαπι, εκ απο Οαπιργ{ες τεχκ 1Π. μι. 
Ρτηπ] {εοῖτ εκρεάΙοπετα, ΠΙΠ(ΠΕΠΙ 60 
{εά ππαρςς, 4είη ϱαπηὈγ {ες ΤΕΓΙΠΙ παπα ν 

Ίδια πιαπαανῖτ, ἀϊσεῃς, Θππετάία ΟΥΠ πα 
εσία, αι ΊπιρεΓεῖ µας αριὰ ος ἀῑοετεν ο 
1]ε Ιοᾳππίης Εαῑε, πΙ] επισπεδ. ῥ 
6απιργίες, Ῥτεχαί[ρες, ἱπαιπῖε, τὰ ομήάσα ος 
ΙΙ Ῥομις, Εαξίο αιοὰ Ιπιρεταταπι εἴαῖ, η 
ραπῃ εβρ] ς΄ νετπῃ απίκπατῃ ε Ῥεύεσιι 
Ιπ[ηττεχεττ, οσςμραῖο ᾠπιεταίς ποπηπέ 
Ύπεπι Ῥτεχαίρες, Ερο, Ἰπηπίςν ο 15η Ι- 
αυοά αξἴαπ1 εδῖ π]Π1, νιάεοτ ΙΠίε]!ρετε, 
{ππτ απἲ αάγετ[ις το Ιπβισγεχεταπῖ, Γ4Η210 1 

4 

ααἶδεῖ, εἰ Παϊετ εἶπς Φπιοτάϊ. 19ί 
{επι απππ] Ὀπιεταϊς αμάϊδ[ει ΠΟΠΙΕΠ», ῄιθ- 
Πἱ νετιτας {εγπιοηΏ]δ, ας {οπιπῇ!, 44 πας : 
ταῦ νΙάετε Ίπ {ΟΠΠΠΟ α[αιεπι 181 Ἡ 
ΘΠΙΕΤ4ΙΠ τερῖο ΙπΠάεπίεπι {οἱἱο, μζἩ ο ὸ 

Αρηποίζεης Ι{αα1 ας οιρν 
{ταϊτ]ς Ιπζετεπαρίοτοπη {5 Ει]ς[5, ἀεΠεθᾶὶ {ει 
ἀῑπ. ντα. 01 ἀεβενῖς, ατ εΓαί νο 
-4ε αἰβιξις, ἵπ εηυυπι Ἱπῃ]η]ε, ο μα, 
ΏΊΠΟ; 41.πῃ ταρι]εβπις η[ὰ νετ εΧε ο. ο ἀήεετε 1Π πια ἴοητῖ ἵπ εαν φεος ὃ μύχης ἀποπίσΊε γυμνωθὺ δὲ τὸ ξίφος παίεζ5 ος ιν πὐΠεπα τα -ἰ οτι δ] ατα : ον 3 ! ὃ πς τὸν μηρό τθωματισθεὶο δὲ κατὰ τῶτο ο τῇ αὖ- λ / ἡ ο. 3 / / Τό: πρότερου τον τῷ  Αἰγυσ]ίων »ὸν Ασπιυ ἔπλη- 

οσο | ον 

ἆ ᾿Ακούσας 7 Ίνα, 7]. 
ὤυτός τοι Σω. «4γοζ. }Σ. ἵπ α]ῑϊς 
ἔας]. 7. ἀῑᾗ. «τοῦ. 4. 
κα πρὸς «τοῦ... 6 Οὐθὲν ἐπικαοταψευσώμενος ἱ 
Ώεβτ ὁι «γοῦ. 17. . {ος αιοαῖο 1π -«4γοὖ. 

(/οπου.1ν, 1656. 1 Κολεοῦ Ῥὴ 
Δηπαμρις. ΕΗΠ οὖκις 44. ο ες, βατ]. λ. 7; {νοῦ, 
Σατὴ. -ᾱ. ΒΔ.» τὸν Αι. ἔ’. «γοῦ., ἵπ Ἐκα, τὸν ἱρΏζυμη, 

7 Ἐς ὄψω Κε, 4γοῦ, 77 

. ει ϱ1μή. 

ἵπτο Ππαίηπι τος, ρ]οφίοτοπι 5. (ειπιαΠί ἐπά- 
ζευ Πῖς τερείε, οἱ οηίπι Ἐπάξειν φὺ ἐξετάζειν, Ἡρό- 
δοτος Τ. τν Ἐν πο να. τ 28. ᾿Αυτός τοι Σμέρδις] Μετα Η0εί νοίενες: Ίαδαι σ8- 
ἵετοςῦχ οτατ1ο». φποά εἰς ΠΟΠ Ἰαταίε, . Ἔς ἔψιν 
ροβαἱαπδης Μ55., οας Γεςι{ητεπα, ΠΙΠΙ] 61λε: ἔρχε- σόρι εἰς ἔψιν Ῥταορεῦίε Ώ{οάογως ο Φαίγεσθαι εἷς ὄψιν 
αἰ1ῖ ος 1 ΤΕ Ποῖα ποπ Ώιήραδο.  Ψἱάς πιο 
νΠ, - ν : 

«6ο. Ἐπιβωτεύων τοῦ Σμέρδιος οὐνόμωτος] Ἑεευνήι Ο. ό7. αἳ κ. ο. Ιησιυ]ατα δἳ τῶι Ροή] Παδιήε: 1τλ- 
με Ρ]ητες» ΤΑΠΩΙΑΠΗ επαρ]οπια. οΓηάπὰαα ογατῖοπί Ίῃ- 
δτιεταπῖ, Ἔοιο {ηΡΙΙοδὲ ἵνα μὴ καὺ ἑτέρα τις τοῦ τῇ 

Σνωνίδος ἐπιβωτεύσῃ ὀνόμωτος αρυιὰ 201. ΒΙρ]οιμ. Ρ. 
948. Βγοσσρίο, πεπ]αϊο Ἠειοβοῖθο, παῖγο αγη]αῖτ: 
οὔτε τοῦ ὀνόματος ἐπιβατεύσαι ἠξίωσεν Ῥ. (οἵμ. 1. τ. ες 
Β. Ῥεη, 1» 98., ΤΗη ῥαπάαὴ. τ. ττ. ὅτο, 
Όσα, Τῇ ὡπάσῃ συμφορῇ] (ου βίευΣ τῇ ὠπαντεώση οὐ- 
ο γοε: Νετήπι ὡπάσῃ /µηηΙα Ποίαφυε τοῦτο νο. 
Δομά ἀοξή ηοτυηῖ πιοπεπία 6, ΙΜΑΙΟΤΕΠΙ πΊονΘΕ Πεεπα τοῦ κρυλεοῦ τοῦ ἔίφεος ὁ μύκής, Ώνε, Επί 670που, ἵη 14- 
Ἠπής, ρησμς υάρμε ϱΙπάή. Ἐδιπε ΤηπηπΊ αἩ Ίππα 
ναρίπας ραιςὃ ΓΕ βαιῥης εἴ -ΟπαπηπιαΏζοΥηπη Ρ]ηγεβ ΡΕΙΝΣ ορίαπε ος τὸν λωβὴν τοῦ ΣίΦους ΙΠεΙΡΤΕΙΠΕΗΣ: όν. ἵηνετ Ῥογέων. Οοπα αυζης» αιιοά εαρι]η8 
Ις οῬεηβος ος αά νη]πις ἱπ[οτεπάιΠα ΙΠ6ρΠος» μύκήτ ο ερίε μα Πεγγιη, σι ἡῃ ἵ]α ῥα/16 ΦΗΕΤΟΠΕΙΗ αηηδή! 

65 ἡρσές ϱ9ὲ Ψμογοβίς ϱδροῃ, θᾳΐΐς {ρεσίοίθ. ΜΙΗΙ [οχ- 
12 ΡΙΦΟΗ Άρμᾶ Ῥογβις ος (ΟγασογΙΠῃ ΡΙ{σ08 ΠΟΠ εχ- 
Ρἰοχατο ε5τ οορηΐτα, Ῥοβίος Ταππεῃ ΟπΙΙςοΓΗΙη 62119- 

οἷς 

τα 

4. ἀυτός τι Ρείρείατη, 
» οὖκ ὄπωπα ΝεΠὶῖ α οερό. ἵπ Ἐσά. 

1 ᾽Αγγεῖλαι 71η 
' «τοῦ. Οἷται Ώαςς δρα, Ίῃ {1οη, 

{. ΒἰπήΠειάο μύκητος 
Ὃν νο απο. ΧΙΡΗ. Ν. 103. μύρῃς ὅδι ὦ ἶπαι πὶβ μδϊρας ποαμεκνν ος αρ 

ὄψιν, ὠκρὸν τοῦ Σίφους, τὸ κατω κλεῖον 
'. Εο/ος. Ῥ. 504. Ἱενίτοτ Ίῃ 

Ἠίπις Ψετο 
σῆς λαβῆς τοῦ 
ΤΕΠΙ 681115. 
74. Τοῦ κουλεοῦ τοῦ ἔίφεος ὁ 
εχοϊίαι Ἠετοβοτεα, Ἱπ ΠΠ, Β. Ρ. οἱ 
ης αοσηταῖαο Β]]ς{ο 
Ζοηργας ΛΠΠ. 1ν, 

ναρ]πα ΠΗΙ ην 
ή ν. ας πἆ ὁγερῦ. Πποταῖ Π]βοσίας Ίπίετρτος ίσο, ἀπ ως πη]ηήπς ἁμοίτο τς πι των ἄψυχων αὐτόμωτα ἐπιθεῖναι σὺν τῷ δικαίῳ ΤμΩΜ θρώποις' ἔργον δὲ κάλλισον καὶ δόξη Φανερώτατον Όσου παρέσχετο ὠκινόχης, ΠΙ]]] τς 

σά «49δοπίσπ/ηη τμ {απέφιιὰ 

Ιάεπι ενοπ]ς[ο ΑππϊΏα]ι {εουπάυπι Ῥσμ/αη. Υά2 ν 6ο.. Ῥοεπήπι ἄεοεροταϊ λος νο ποσο βύσσης' ΟαπιὈγίξεη ῶατοπα. 

δις ναρίπα ρ]αφῇ εχοῖἁ]ε, πἆε πιά ἀῑάς Ῥετευδβε ἔεποιγ. Ὑη]πειατας {8 68 {π. ἕε, 11 αὖα ρεῖας Ίρεε ΔΕργριίοσυπη ἀεπα 
ο 

{0 «40. οἵα διερῦ., Ψμ]ρο ἐν ὄψει, Ῥαη(ο τη 
ϱ Ἐπ' Αγ. «γε. Σήμα. πες Ρανς» . Ἰπότά ε «νκ. {” 4οῦ., νι]σο οωζων. 1 Προ, ὁ Εἴη (μὴ Περσ. «ποῦ. ὁ Οι Ρα τν 

 ΠΙΟΧ ἑζόμενος «44... Εις Ἂ ιά ἵπ. Ρ. 50ο, ο, οχ[οπὶρεϊτηιΙθ {κ 2 ΟΙΙΠ1 αὐτὸς τῇ. Ῥίαείοιθα τὸν τῶν Αι). 1. αν] . ν : 

Αϕ 
ντ 

{μρ] ππαπυῦτ]ο σ]αόἩ Ῥϊον 
Δον). ριαετετεα”. 

΄Ὅσπο Βεποί, μή ων 
ν τὴν θήκη». Έα ο με 

] Ρτπηα νοσςο νΙΠο[!δ”,, 
Ἰμ]αγεβ] 4ς Ἐ]υπη. Ρ. 63. μμ ος 
ξίφους ὃ μύκης Ιίς οπῖπι. π]]ή] βἆ θύ 

μύκης] Εβδ η 
310) 3. Μόαμο 

ἴ ον ήν [ς τὸ κωτακλεῖω Τ3Σ 

πως, Ἴοοᾳ (ΟταπππσοτΙπὶ 
Ἠιήυς ποῦ Υ. ἸΠυκῆνοι. πις το 

1» Ῥ. 7ο. ν 

ὁ καάς 
οι Ἱά 

Ἰογίρηη: τ ψὼρ Καμβύση καὶ δις, ἦν πρῇγμα» Τιά νετο πήταο]]ς οσο να 

σμ- 
; ΠΟΠΙΙΠΕ Ἐκβατάν αν. ατα, εχ απιθἰριο ϱοε]ε[ήδῆς 165 ῖας δε άμ εν, 

) ΝΑΙ. «Ως 
79 

᾿ 

} 

9ο. 
πα 

Ἱ 

αν λὴ- « Ν ω. κ] ας Αν ο ή λαβὴ τοῦ Σἰ σε 1ο οί ναινα ή ο Ῥ. 127. Ὁ. Ίροα ττπαίζ Ρος "Ἡος 6 ΝΕΙΡΗ: τοῦ κρυλεοῦ τοῦ ξίφους ὁ μύκηρ ἕξεπεν”' ένα, οτεᾷο, ἀρβηίειγ αὉ αἱ 
τοῦ Είφους" πρ Ώαπιαι1ε οπάσπιο ΟπΙΡΥΠ8 Ἀ ορ 



1ειά]ε, οἳ τεεοιάδι]ο οἵλει]1 αε Εὐαίαπῖς, ὃτ Πηρηῥαἴ 
Ροίπεπια. ΤΗΑΙ ΤΑ ΊἹτάατα ΠΠ] ῶοῦ 
ετοκίετας» Ῥοίᾳήαία γα Εαΐς 1ρ8ῖ ρίαρα ἕε, ὥς οἳ κάῑρίη ἐδοξὲ τιτύφθαῃ., εἴρετο ὁ Κάμβύσηά εἴα[[, Θαππργίες, αποάπατη ΙΙ ορρἰἀο πΠο- ὅ, τι τῇ πλι ένομα εἴη οι δὲ ἃ εἴσαν ὅτι ᾽Αγβά- ππεῃ εσίαι» Ἱπιεττορανίτ, ΤΠ αἰπηι Ἐσβαϊα-θοτανα. τῷ δὲ ἔτι πθότερο ὃ ἐκέχξηςσο ἐκ Βωτὸς πό- 
νὰ να ον ο... εταί 1] ο .. λα λις ο) ̓ Αγβατώνοισι 5 τελευτήσευ τὸν βίου ὁ μὲν δὺ οτασμ]απι, επι 1 Εσραιαπῖς ἆθ- νο αν οι ωρα α εεκβιτηπι: 6ε Ίροο πϊάετη ποκρνκώδανην ο. Μηθικοισι ΑΥ βατάνασι ἐδόκεε ας, 
{ε Ἱη Εεραϊαπὶς Μεάϊα, αδὶ τες εἶπς οπηπς ὙΠραιοο πι ια ο. ν 
εται, Ίεπεπι ντα βιηξατπης -αἲ οτασυ]απ δὲ χθησΊριο τόισι ο) Συρίη Αγβατὠαισι γαμος 
Ἱπ Εεραταπίς θγτία αΏφις ΙοηαεΡατι. Τππεβσκα) δὴ ὡς τότε ἆ ἐπεειρεόμθος ἐπύθετο Της πόλἰὸδ τὸ 
Ῥοσίᾳυαπι {α]{αίταιας τε[οϊν]ε ορρίἀϊ ΠΟΠΙΕΠ,, ὄνομα, ὑπὸ τῆς συμφορῆς τής τε ἐκ τὸ µάγε ἐκ» : 

ολ. Ῥι8 σαἱαπιταϊθ τη εκ π]αδο ρειου/ὴς πληγµένος, καὶ τῷ τεώματος, ἐσωφρόησε' συλλάβων ταπ εκ νυηετα», τεβριῖτ, οἳ οτασυ]πη εκ- . λ λ / 3. ο / ολ 

.. Ῥεπάεπο, Ὥος Ἱη Ίορο, Ίπαιῆε, Εαταὶα εοῖ δε ο τψ Ὁ ον ο Εμαυτα ο. ς νὰ . 
65 ζαπιογίεπι Ογπῖ ἀεσεάετο, ΠἩαδίεπις απο. 22 548 οκ Μίὰ Τέλαυτες. ο ο. 

αυϊάεπι, ἸὙίεεβπιο ἀεμῖπς ἀῑς ασςῖεῖς Ῥετ-ΟΟσαυτα’ Ἠμέρησι δε ὕσερο 8 ὦς εἰχοσι μέτασεμψάµε- 
Ίταπι αὐϊ αἀσταπι ρτω[απιςβπηῖς, Ίτα Ίη- νο Περσέων τῶν παρόντων τθυ λογιμωτάτος, ἐλεγὲ 
πας» ιο πιαχῖπιο οσουἱεηπῃ νο]εραπ, σφι τάδε, ,, Ὦ Πέρσαι, ἕ καταλελά[ββηκέ µε; τὸ 
ας 14 αρρτεβομά!ε πια, πι αριά νοβ πάντων µάλισα 8 ἔκρυσ]ον πθηγµάτων, τΏτὸ ἐθ 

ἱ» 6ΡΟ επίπι αΗπά ἵπ ΑΕργριο ρε 
τεπι» Ἱπῖε φπ]είεπ νί[απι νἱά, αιοά π- 2 
Ώᾶπι ΏΙΙΠΊΠΙΕ ψ]ά]κ[επι! ὙΨἱάεραιας πηἠΒῖ παΠ- 0922 
«115 αυ]άαπι ἁἆοππο αἀνεπίεῃπ., πηποῖατ 22 
Ὁπιεταίη 1π τθρὶο {οάσηίαοπι /{οᾗο . «Φ]άΠῃ 9» 5 « . οω ά ω ρω πο ο, / Ν ΔΝ ο ζαριτο «οΏ[]ηρείε, Ἑκ 4ο νοτίᾳς, πθ α 3, σειε τῇ κεφαλῃ τὸ εραᾷ' δείσας δὲ μὴ ης ἵταττα οχιτοτ Ρηπαίρατα, ῬτορεταπΏας αµαπα », Φέω τὸν ἀρχὺν πεὸε τὰ ἀδελφεῦ, ἐποίησα τᾶχύ» ῬτιάεηΏυς Εεεὶς πεις επίπι 1η Ποπιϊηϊς πᾶ- 
τητα Πτα εδ ανετιείς αιιοά ενεπιηταπα 600, 
ἴβηιε ναπις ερο Ῥτεχαίρεπι Φ/ὰ αά Όπιει- 122 

ς ο» λ Ἀς 2 ο 
ὑμέαο ἔκφηναι' ἐγω γὰρ ἐῶν ο) Αἰγύω]ῳ, Εἶδοῦ 
2 ον. κε. 4 2 Αα. 5 

ὄψιν ον τῷ ὕσνῳ τὴ µηδαµαᾶ ὄφελον ἰδέῆ ἐδύ- 
μωσας ᾽ 3 ος «5 /« κεον δὲ µοι ἄγγελο ἑλθόγτα, εξ οἴκη ἀγγελλεν, 

ε / 1 ε2/ 3 ΠΛ. ” ζεις θ / ώ / 

ὡς Σμέρδις Ἡ (ζόμενος ἐς τὸν βασιλΐον θρόνο, ναύ» 

τέρα Ἡ σὀφώτερα" ο, τῇ γὰρ αγθρωπτηϊη Φύσει ας 
λα 3 / 9 ς οὐὴν ἄρα τὸ µέλλο γίγνεσθαι ἁποτρέσευ΄ ἐγὼ δὲ ὁ 

/ 9), - 2 / , ω 3 

ἁἵπ ἱπεεπιεπάιπι πή το. Ώιο ἴπητο πιαἰο 32 ῥάταιος ο Ὃ ας Ν Ἄμσα ἄπσο 
Ῥετρείῖταϊο {εσεις ἀερεραπι» . πθαιααπαθπι 2 κτωευτα Ἄμέρ .. εξεργασ κ κκ πας ασε 
ςοπ]εξϊίαης 4919, πῖ 9πιετάϊε {Ηρίαιο», αι ο τες οδεῶς διαιτώµην, έδαμα ᾿εσιλεξάμεος μᾶ 
αωἱερίαπι τηοτιαΙηπι 1ω 1ης εκ/Ἀτρετει. Ὑε- 6», χοτέ τίς μοι Σϊμέρδιος 1 υπαραιρημέε, ἄλλος 
τη Ρτοτ/[ας 1Π ΕΙΤΙΤΟ Ππιῄταϊτης 9 ει ΡαΙΣΙ” 2) ἐπανασ-αίη ανθρωπων" ππαντὸς δὲ τὸ μέλλοτος ἔσε- 

εἶάα Ιταιτί αιιοά ποη ἀεριεται Πε, πες ο σθαι ἁμαρτῶν, Κ αδελφεοκτόνος τε εδὲν δέον γέγο- 
ορύς εταῖ, εχει, εἰ πιπ]οπήηας ΤεσΏο 
εσυτις {ηπι, παπι Ἀπιεγαῖς πηαριις εσας 16, )) 
σον ἀθπιοη ΠΠΙΠϊ Ρε; απείεπι ΡΙΦΠΙΟΗ- 2 
Άν]τ 1η τηε Ἀτπ]α {ππρίπτηπι.  Ἠος ορις102» 

να, καὶ τὴς βασιληΐης «δὲν Ίσσον ἐφέρημαι, Σμέρ-- 
αν { ς δι γὰρ δὲ ἣν ὃ μάγος, τόν µοι ὃ δαίµων προέφαι» 

ρω 3 λ Ν με ον τῇ ὄψε ἐπωαςήσεσθαι" τὸ μὸ δι Ἐργο 
ὁ 

λ ααυπὶ «ρο Ρειρειαήπι, Ίαπι γοῖς 9ππει- »» . ἐξέργασαί µοι, καὶ Σμέρου τὸν Κύρὰ µ ἡκέτι Οἵπ ΟγτΙ πο {πρεγος[ς εκι{/ηπιθιῖς, {εὰ πΠιᾶ- ο ὑμὺ ἑώτὰ λογίζεσθε' οἱ δὲ ὑρυ μάγοι πι ἈδαΤεθσ 8 νορίς- τερηιπῃ οεουρᾶτιης:. αποταπι αἰ- », τῶι βασιλήίων, τὸ τε ἔλιπου ἐπίτροπιο τῶν οἰκίων, τετΗτη τετυπη ἀοπιεβίσατηπα ῬτοςυΓαἴοτεπι το- 
Πφπετατα, θἶτετ εἶις {αϊοτ ορ Ὠπιετά]δ, ο. 
πει Ιᾳῖεα ἀοσεραι ρτῶσίρης, νίσεπι ππθαπα 5)’ 

3 λ 
καὶ ὁ ἐχείνε αδελφιὺς Σμέρδι" τὸν µόν νυν μάλισὰ 
«χβῖν ἐμεὺ αἰσχρὰ πθὺς τῶν μάγων πεωοθότοξ τις 

ᾱαοὶ ο χἷς τος « να φοοήα . . . . . 5 η τ αγοσιω ορω τε ελεύ 

Ἡ]οΙ[αΙ, Π Ἰπάΐσηα α τηαρῖς ραρίας Πηδίεπι, 22 οι. ρέουν ἐμοι» Ότος το ᾿ μά ρα ὃ Τηκε 

1 Ἱπρία πποτίς ἃ ρτοχίπης {ηΐς αβεξνις 6ο. 22 ὑπὸ τῶν έωυτθ οἰκήωτατων" τβτε δὲ µήκετι 
Θυμπ1 νετο Ἶ]ε ποπ Πϊ απρ]ίης» Γεουπάυπι 2 
εκ τε]αῖς πα «ει νορῖς, ο Ῥοτ[β., πιαχὶ- 
τηε πεςερ{[ατυπι ππαπάατε, απ ο νΊτα εχίεΠδοο,, 
ε[ῃοί πιμῖ νο]ο. Έήρο νοῦὶς Ίος Ρτος]- 
Ρίο» Ἱεριος ἆεον ορτε[ίἴαης ουπι οπΙπίὗς 
νοβίς» ἔτι ππαχίπιο Αοἰπιεηίάϊα, αἱ αά- 33 

22 

2/ / ο” ο ο ανν / / έτος δεύτερα τῶι λοπῶ ὑμὺ ὦ Πέρσαι γίνε- 
3 / { .Α ταί µοι αναγκαιότατω «Ὀτέλλεσθαι, τὰ θέλω 

πο. ο. Αλ ώς τς ίαλ / μοι Ὑθέσθαι, τελευτῶι το βίο" καὶ δὴ ὑμὺ τά- 
2 } σΑ 32 . » 9ὲ ἐπισκήσω. Όευς τὴς βασιληΐες ἐπικαλέων ο 
λ ο ο» ο» κα) πασυ ὑμῦ, καὶ µάλισα ᾿Αχαιμοιδέων τόιοι 

ης 1ο κρεμ νά Ἡ μι Α, / α- 5 πλΛ/., εδιῖς, πε περ]ιραϊϊ Ἱππρεπίυτη τητβας οἴτουπι- 22 Παρεβσι, µ ς ν περῖδευ τ πλ ασς ο η Ίτε αἆ ἨΜεὰᾶο». 9εά Π ἀο]ο οεσυραῖυπι 1] 55 ας περιελθβσαν' αλλ’ ειτε δόλφ έχεσι αὐτὸν κ]η- 
Ίπὰ τεπεητ, 4οἱο Ρε νος {ηπήρίαιησ; [η νίο50, 

/ ο. νώτα { σάµενοι, δόλῳ ο ἀἁπαιρβναι ὑσὸ ὑμέων' εἴτι κοὴ αἶφια. Ρχατερίηπι, νἰ, Ῥτοιε Ροϊθητῖο, το: 2, Ρ σθὀεί τέῳ κατιργασάμθοι» οθεεῖ κατὰ τὸ χαρ. α . . . 
Γν λ ον ον ο». “Ἡρειοις, Ἠδο νοβῖς ΕιαϊσπΏρις, . οἳ τεὶ- », τον ἀγασώσασθα) καὶ ταῦτα μὺν ποιζῦσι ὑμῦ 3) 

τελών 115 
α Ἠάετη οι : « α Κο.» [ο ὅτι νοῦ, 7 πεσῃΠσμῃε ᾿ πες Τηαία: οἶἷπι εἶπον. Ακβάτονα ΠΜεά, Ῥρε]. 1 ο Αν ή πιοάο ἸΑκβ, Ρηγίς. ζω, εἳ 1 {δᾳαι πιο ο Ἡν 147. ο Ὀπβροῖπι Γἑομοηίος νοσσς περ]ρεῃς αγ. 4. δ.  ε Οπήπηπε 7 «42. ὁς, δ λριρό. ᾱ Ῥδύμονος “τοῦ. τηοχ «2 ΝΗΙ6Ο υπεραιρ. ᾿Αδελϕοκτόν : οὔδ; ομῦι {14. οἳ Ρονέε,  Ἠ ἔφη ὃς 72 Ἠθοο ρεθῆναι οτα ὁερῦ. , 4γὸ.. ἀφαιρεθῆναι Ῥας/. : κατεργασµένοι ὁ7εβῦ. ΠΠηΤΡ. 

., 

μον μά νε παιρίῃ ἔδοξε τετύφθαι] [συγοη λέμε πια]ς νοτ- 
ΗΕ Ἠχες τς 4 ΩΗΕΙῃ ἀμσσπι (γοπου. ἨαὈυ]ε, πης- τής, Νο χο. Ῥ. 16.. ποἩ πθα]εξεῖς θγτίαο Ώζδα. 
τα(Πτυ]Σ ᾖο ο, αἱιίας, αυῖομς ᾽Αγβάτανα εχ ΝΙ58, 
ασια σὐσηρή Ἅ ΛΠΕ. ΧΙ, ο, ο, Ομ Όγῃς οδίεαπι .“ΟΠΠρ]ς[ο {οῖδοητοπη,, ταῖτι ο ἳ η , αἱ Ῥαῦγ]οης, 2ΠΊΤΟΣ» πες πήης Οχε- 

ον τα ὅπου] 51ΝΕ οἰ1π] είν ῇο {οηρεπάυπι ὑπα- ]αιο: ην «Ἱ Ἴμένου, γηεγάο [1ῤηηρίο, να] μόνι ποιο Μας θ δν αμα το θα/ρημόος ποίπυπι Π]μά που ατείρ]ε, 9 ο κει 

Κατέλαβε «4γεζ. πα]6. 
ψαύσει Ῥαε[. «49β. 

Ιζρωταίουσι ΝΙτΙο {ο]ρίμταε «γε. 
«ἄνχ., ὑπαιρεθῆναι Ἐάὰ, ϱ 3. 44, 

2 Τε 

Ῥοΐτο ᾽Αγβάτανα }7α]), 11ης, «{νοῦ 9 
6. 4, β. ὐ Ἐκέχρητο «{ποῦ. 7 Οοη- 

«4γοῦ. {οηῖρα ριαειοιν]άϊ. ἆ Ἐπειρόμενος «ἄγοῦ. 7 

ἰ Ῥαε/., παραιρηµένου «4γοῦ, 7 Ῥαγίς, -ᾱ- 
οκ οσο ὁ 1. Ρα. «491, 7”. τοῦ.» 

ο Παριδεῖν «4γοῦ. ο Απο 
Ῥρ0/. . γοῦιο ΥυΙβΟ σθένεῖ 

τ Ρο] Ἆος 

» Ὕπα οπου} εοπϊθέεμέαα Βζηιαι 
Ρο) αν, νο ο Ίμτος {πεβαὰ Πῖς οτ 
ο νε ρῴ Ώοπιοβῥεμές ΡΗΙΗΡΡ. Ἡ. Ρ. 46. .196. ριβδΠάΊμπα εκ . 
ει οἶης Ἀολο[ία[ϊο. απεπι μίας ἀείοτίρεϊε, παποΙ( 
Ῥοδίεε, πίβ νι]σατυπ. ἀϊα]εέτο «οββῖετετ αρΏις, 

98. Απαιρο να ΜοπαῦταπΏς πος ἀεβάεταπι » {οτῖ- 
Ῥίοσε σοη(οπιίσητο. Ῥαμ]ο αΠῖΕ δείσας μὴ ὠπαιρεέω τὴν 
ὠρχήν. Ἰλυτίής 1. 69. ὧε ἄπαιρεθείήσον ὑπὸ Σαμίων. 
επίαμε Ἰπ, 146. ὑπὸ Μήδων οἀπαραιρημένους τὴν ἂμ- 

Χήνι 

Ε[ο 8ο. Μὴ 

Ψυ]ρατυπῃ Ἠϊπο ἵηπ ΡῥοΙ1/ Τιεχίσο θδῖ. 

τ9ό 



Ἀλὰι Ῥοβμ]απεῖδις, Ἱπίαπα οτ. Νἱάς Ο. (δ γα, ᾿κατηρείξαντο» ΡΙΟ κατεῤῥηξαντο, Ἐρείκεῦ ο. Ῥρίκει 
1 

φ] 

ολ... 

σ 

; » Ν» 8» Ῥ. 64. ο. οὗ γὰρ Αν ο οὖν» αν οχυλεμώσειῳ 
οσοι πἆ Ὀοίογ. δἱο. Τ. , Ῥ. 196. ες Ι5ία λεμήι τοὺς Ἰουδαίρυς. τον μὲν ἔτι μᾶλλον ἑππεπο" ΠΜ 

| .., Οαὔγβεπιοῖς, 4ππαι (πιο εἶμς ελτοϊθὲ βάα. Ῥεεχαβεή εν 

930 Ἡ Ἑ, 8 0ο 1 ο Ῥ ν 1 περα Ελλαπα σα α {6 οεο(μπη, . τὰ 

Τε καρπὺν ἐκφέρι, καὶ γυναϊκέ τε καὶ 3 πο Ίπ ππέταπι εὔείας, Ιχοτεβαῦε ον ρα) η 
5 ρω : 2 / ΡμΙ 

-» µναι τίκτοιν ἐῆσι ἐε τὸν ἅπαντα χόνο ἐλευθέροι- ΤΠ 1π. οπς Τεππρις πθετιαίο 1χηςά ρυς: ο 
ος / να. 2 {6οις {[αςϊεπ]ριθ», αἳ πεαπε τεουρεδη” 

αι Ὁ σι ὁε ΤΗΝ 3, μήσι επΙ-3Ο : 9 2... κκ. .. 
22 μη άσωααμθροι δὲ κά ορ ο 9"ρις Ἱπιρετίαπι πεφπε αρρτεαιεπΏρης ΣΕΕΝΡ ο 
90 χαρήσασι ἀλασωζευ τα οφώτια τδτο ρέο- Τ416:, ςοπῖτασῖα Π]ς αυς ἀῑχι νορΙ8 Πο Ππν ς 

Ἱ 

η 
2» µαι ὑμῦ γωέσθαι". καὶ πρὸς ἔτι πέτοισι, τὸ τέλος τεσοτ 5 εἲ ῬΓεῖετοαα απ]ευ]αιε Ῥοπηαια ας 

 Περσέων ἑκάσῳ. ἐπιγθέσθαι οἷον ἐμοὶ ἐπιγέγωε”. 6υπι Βπεπι αὐα]ῖς πηΒί οοπεἰρῖτ. θίπυι ά: 

ἆ ἅμα τε εἴπας ταῦτα ὃ Καμβύσης, ἄπέκλαιε πᾶ- Ίοᾳυμτις (απιῤγ/ες, ἀεβενιτ οπΙΠΕΠΙ ν ν, 

σαν τὶν ἑωῦτῷ ποηἔω. Πέρσαι ο] ὡς τὸν βασιλέα εἷ-λ5εοπάΙοίοποπι. «Ρες, τς τερεῃ πας 

δι ἀαχλαύσαντω, πάντες τά τε ἐσθητος ἐχόμοα ἴει εοπῖρεκετε» πίνει μη νε η 

χο, ταῦτα 5 κατήρείκωτο κα οἰμωγῇ ἀφθόνῳ δι- τα[οἰπάετα» . ἔαπι ο Ριοτλυύμμόν ᾿ 
ώς πμ «5 ο Επ μας υδὶ οϐ νΙπατητα δι, Γεπιταε 

Ἀθμτο τή ὃς ωνίκζποσὰ ερ ΙΦΗ ο ο οοπαραϊτῖς, (απργά νιτα ετερίᾶ θδί 
χο ὁ μηρὸς τάχισα ἐσάπηή», ἁπίγεικε Καμβύσια τον Οψι Πο, απᾶπι τερηασίεε ΓεριεΙ- 

Κύρα, βασιλεύσαντα μὲν τὰ πώτα ἐσ]ὰ Έτια χαμΌηηπος οι ππεπ[οο φιίπημε, Πη]ία ΡΙοΙ 

μῦνας πότε, ἄπαιδα δὲ τὸ παράπαν ἐόγτα ἔρσωορ ΄Ίε {Ηεερία νΙπΠ {επήπεανε. Δε ΤεΒ 
καὶ «ήλεος γη. . Περσέων δὲ τοῖσι παρεᾶσι ἀπισίῃ αεταπῖ ππαρΏα ΓΗΠα[α. εεῖ Ἱπριας 
πολλ) ὑσεκέχυτο, τὰς µάγες ἔχευ τὰ πογμα- ΤΠ ΡΟΗΠΙ 1Πά608 ΙΠΙΕΓΡΓΟΙΑΠΗ ο 

πο οσο ο απ Ἰ. Οαπογίεη, απῶ 4ε πεσε ΦπιετάΙ5.6ἱ 
το ἐκδ εικαᾶς αι θαολή, ο, Καμβὺ ϱα. ἀῑχίς[ε οτπ]ποία, μί Πο ος ή 

σιω» τὰ εἶπε περὶ τὰ Σμέρ 9ο πανάτη, ἵνα οἱ ἐκ- πιο Ῥοιβουπι τοβάστοιιτ. Πο[Ε]θ., 
πολεμαθῇ πῶν τὸ Περσικό οὗτοι μέ »υν ὃ Ἠπισία- ργο σοττο Παδοναπε Θπποτᾶη ΟΥΗ εἴι 
το Σμέρδυ τὸν Κύρα βασιλέα ἀγεσιῶτα᾽ δενῶς γὰρ χὶκ[ο τεροτα» περοῖς. οἶαπι Ῥχεχαίρε, 

καὶ Ἀ ὁ Πρηξάσπης ἔξαριον Ἡν μᾶ μι αποκτεύαι γρεπεραπῖε α [6 {ία Απιεταῖη ἀπ 

Σμέρὸυ. ε γὰρ Ὦν οἱ ἀσφαλὲς , Καμβύσεω τετε- Άεαιε επῖπι ἔμεπι εἰ εΓαῖ Ενα 31Π 

λευτηκότος, Φάναι τὸν Κύρι υἱὸν ἄππολώλέκεναι αὐ-σορδΙΤΗΠΙ {αἴετί » 18115 ανα τν ο 

τοχερίη, . Ὁ δὲ δὶ μάγος, τελευτήσαντο Καμβύ-, ΤΡΙ ΥΣ ΜΗ ο 
|  σέω, ταν 

αν ἁ 

: : : . ἳ αφ . . . . « δᾖ 

σα 4. Ῥαι[. 1δ.. ποίµνια «44, Ῥαγὴ. ἆπο, Κε. 7”. ἵπ «εδ. καὶ ποίµνια ἀε[εῖαπί, 2 ΜΑ ο) Α΄ 

δὲ τὴν ἄρχ. 7, γεῦ. ἵπ Ἐάά. μὴ ὠνασωσαμένοισι ἁρχὴν. ο Ἠπες {εχ περ]εχίτ {οσοτς «4γεῦ, ΜΟΙΑΓ ͵ 

πε «{γεῦ. 6. πο. οἳ 2214, κατήρικόν τε Ἠ]εά. ,. κατήρεικὀν τε Σα5/.. νμ]σο κατείρεικὀ» τε» 
δ Ἔπις. πο.  ὁ Δύεςι απτς, «4γοδι, ΤΗΠα μή µιν 1. εἲ 1Π4. 1 Εά4. μή μέν. ο 

ν ες, ο βᾶ 1 ἷ 1 1 αυοσύὲ δὲ 9Ο. Μ)ὴ ὠνασωσαμένοισι δὲ τὴν ἆρχήν ] Εϊ Ίιου» Ἡδ- 1π.Ποταπα Ιοσοζηπι Ῥππσ Ῥοπείε αἩ ο 

ο τες Ἱπρτεσητης, οκ {πχο ΑριιτοδΙβεπα Πηβπανίε τεδάἶζασ σχίζειν εἴ ῥηγνύειν' νι. Πού; Π ἐπί 00Αλ να 
αχοπουϊς: σοπῃπ]ηας Τοΐστιπι {μπε ἵπ Άπᾶα. Αβαθςσ,  Διήρικον πΈΦΕ ΤΑΠΙΗΠΙ ἐρείκειν, [εὰ εἴ εβὲ η γαρ 
Ῥ. 9ὓ. βάη, ΟΔΙεῥι/]: Ίοηρα νετο ἁῑπίας η 15υαΕΗία9» τεοερίμΠῃ πιοπταήτ «4πΙβορδα μήν κατοςα ο 5, τὸ 1 αν 

Ώα ἱαροτεηῖ» «αγπιςῃ Ώεμίεγοη. ΧΧΥΠΙ» 16. ὅτο. 647. οἳ Πε ΟΦΗ] Διερείξας" οκ οοᾷσπι ἀπ επΗδη, Ἠρμό 
Ὁ 9τε Τὰ ἐναντία τούτεισι ἀρέομαι] Ίδια δορῥοοΙὴε: Καὶ τεῤῥωγότα Ἱμάτιω αἰουδί β]κ[α ἀῑέτα. Κωτέρμη ορείκέ 
Σαῦτὰ. τοῖς μὴ δρῶσιν εὔχομαι θεοὺφ Μή τ' ἄροτον αὐτοῖς Ποβθαςβίοη. . 94:: Κωττύπτεσθε κόραι» ο λν 
ΦΠν ἀνιέαι, τιὸ ΜΙ τ' οὖν γυναικῶν παῖδασ'. εχ.Όεα. αιτῶνας οὐπι ΦάΙίοτε Ἱερῖε 71ης. αά Πεγοή.Ε: 
ντ. ν. 77. Έουις τοβροχϊϊ Πεγοά. απὶ Τ,. Υ1ὸ ο. 189. “Ἡ. 98. μα 
Ώαπς Ῥε]ηςσὶς πιοπιογαῖ {η Τ,1ηπο” ἀῑνΙπίεας Ἰπβίάαήν 97. Κατηρείκωτο] Αἱάῑπαπι κωτείρεικον τες 
ΡΟΕΠΑΠΙ: οὔτε οῇ καρπὸν ἔφερε, οὔτε γυναϊκέε τε καὶ πο πὰ ΒΥΙ/0η. Β. Ῥεπί. 1 905. Ρ. 563- κατήβέρο 
νιω ὁμοίως ἔτμετον ὡς καὶ -προτοῦ. οοἩ{, ῥΙοβγ. Ν. Δ. που: εκ εί. κατήρικον Τοβηχῖε, νι να 
Ίπ» Ἑ. 5ο. Τπ νετοτῖρης Ἱππρτοσαξίοπήπα Γοπσ]]ς Ἱ5ῷ ΄ πιὶς[ο.  ΕΙεοδίμν» Ίος {οταςβς α Ιοσο» « 
: μμ {περεΠιπηετο 5 ἵπ τεσεηοσῖδιις οΕἶαΠΙ . κωτέσχίζοντο. Έοιπια νοιβί υπῖσς αὐαάταῖ, Υπ 
0811Σς Ἰδβππαν ος, ο ας προ τ φτοκος ΝΝΑΤΟΚΕΝ. ἴα Ἱπ ΒΠΟΠΙΤΙΑ, Περζαςβίοπίε ρ. 34. καττύστᾶ, ο 9. Κωτήρεικόν τε] "Ῥαρετβαπι τε Ιεη]ἴοτ ΤΏ το πα ῖ- καὶ ΚΑΤΕΡΕΙΚΕΣΘΕ χιῤῶνας (ο 10. (6ο: τππα ΑαΟίε κατηβείκοντο αυοᾶ», { νε] οπΊΏες Οοᾷϊσςς ἴο): 4/0 : ὐδ ὁ μι πιο το ο ρέδα ἐπ ανος ρ ερτερίο): Ε/οὔγως Ρετήν. 537. πολλα) δ ὧπ' ἅ 
νιἀεντατ. . Τη Ἐαρῖς πο ορπηῖ» Ῥοβῖς Ἅηοῃ ο η ὃν ΜΙ(: οἶίρηι ρε τος Ἐν ος ρα, ον 8 Ῥετίατυπι λα μας εοπ/{ ατα ἰπ] . Ἱη- σεν οτι ο ο το βώρο ν 
“Ῥοπαιππαπε Π0ἱ ρεοπαπι Ἱπάπεραπε: πάντερ τάτε ἐσθῆ- . α8. Ὡς ἐσφοκέλισέ το πὸ ὁ κ. 
«06: ἐχόμεω εἶχον ταῦτα κατήρείκοντο, καὶ διμωγ] ὠφθόνῳ ). δει ροής ον η μα κα 1 
“διεχρέώντο. ΠΟΠ σε νεςυες ΠΠ ἀἱγ]ρ]εδαΠ{, ΠΟΠ κατε- ΤΠ. Ῥ. 408. Ῥοδίᾳ απ] άν μὴ τς το τη 
-ῥήνυον, νε κρτήρεικον» {εὰ κατηρείκοντο, [ας οἱ[οίπ- ΄ παεοοτηπα σφόκελον ἀῑοϊ οπαϊκί ας ων ρύ), - “ἄεῥαηε. Έπείετεη Ῥτασροαί 14 Ίρουπα, ΠΐΠς οποζαἔΠα . κεῖ καὶ ὁ Ἡρόδοτου τὸν ρὸν εἰρηκέναι ρτς. ὃν 1 
Ῥτοραριήτες, Πρβοδίητ: Κωτήρείκουτο» κωτεσχίζωτο' . κελἰζεσθαι» {54 πποπιοχία Ίαρες, Ὥς ΜΠ ΜΑ ο όν 
-κώτασχ/σασθαι τοὺς πέπλους Εδῖ πρηά Ῥοήερη νΠ, 5ο. πιοάμΠη ΝΊ, 196. Δάάς Οποποηι ΑΥΤ. ων 
εκ ΠιορτείαηεΠίο Χεμοβῥομίε] καταῤῥήξασθαι. Πειτ αἩς 21/11 Ῥ, 546., δὶ Ἡοτοβοιοὶς αἡμμή δν τν ο }ἱοά0γ. αἱ, Ῥ. το Ρ. 83, 94. ἃ "ἹΚατεῤῥήττοτο 49. Ἵνα ὃι ἐκπολεμωθῇ πᾶν τὸ Περσικό] σου 
«Οοᾷς. {εποµοπ αἁσίυπὲ κο) έν ἤνε κατεσχἰζοντο. πα, 1 [ο αὖ ο) 0/2 ΟΠΟΥ ο/η αἱ ῥοβήρ {ν γι Ὀ. η Μϊοσ], Οὓς, Νον. Ί.τ. . 75- πὰ Πε εοποἰαγείηγ πο Πμητ Ὀοπὰ ή] ριλοοΗοης 
ϱΛΙμη ΕΟΠΠΡΑΤΑΠς «4Ε.[00γὴ Ίοείπι α Ῥετῃ ν. 537. ἵπ Ῥτοριοτοα τετ. Νοβςρπις ΥΕΙΡΙ ὦ ια» κα. 
αμα Ὃ αν {οηρεπά πι Ὃ η μιά η ο εδε, Νοβετ ν, τα ος στο} ὠρ σφι τὸ ών . 

«ἀπεταπῖ περιῤῥηξαι τὴν ἐσύῆτῳ εἴ πε ή ωσθαί Ῥταςσθ- δαιμονίους ---- ἐς, ια ιά, πο ο 
Ῥίοτος πιεὶ ἀοοθσυπὲ ἵη ΜΗ(ζο]!, ὃς : μου, τς εσεπολεμᾶσόωι. [ο 0ρδων Β. όν 

] Ἰ ο ες. οπίθ:΄ ἶ Πο 2 
εχρἰοταῖᾶ » Πες ΄ποι τα {οπιρεπο!ϊ Ἠεγοφοῖσα 5". οὐ ει Τρ, λες ανν Αμ ασ 

πηϊπίπιο ἀδίαδαπε, αῖπ νενάπα Πἳ κατηήρείκντο, ἵη- : οπεμωτα 
: . ες. ΙΟΧ μή µι ε ἱρτς᾽ {: ομάεπι : 

ηπιίς ΑΕ/ΩΙγΊσα σοπβάσταπίος, δὶ Ρογῇβᾶςς ἵπ ρι- παρ ο {αρες πα]! τ΄ επάσπῃ | 
Ν ς ω εν ᾖν ᾿ ώ Ί ω ν 

φμοο ΠΗςἵΗ: Πολλά! » ὔ ρα ος ζωτε- ΄. 47. Ἠασιλέω ἀνεσεῶτο ] ἵπ {ος ΠΕΦΜΕΠΞ1 αν 
ρεικόμεναι» διαμυδαλέοις Δώκρυσι κόλπους Ἔέγφουσὴ ἅλ- (519) βασιλεὺς. Ἠΐς 1 Πε τορεήο 
χους µετέχρυσα!' 4ΙΔε {ογσίξ τείρεχίε Βεγοά. οὲ, υὈἱ ς ο τς αΓἩηήε΄πσαρυνς ο αμοο 
8 ορᾷεπι, 4ᾳ αἳἩο «40[Ε0Υ/η», 1πέὰ ἸοφᾳιΗ της Έντα, {ους αμΙς αἆ νἱέαπι οτοάστοτηχ τονοσαί5: 8. 15 

ο. 98. τοὺς κιθῶνας κωτεῤῥήξαντο πάντες», βοῇτε καὶ εἶμω- ο ες Ππρτα 6. 60. ὁ ὢν {περα ἀῑσίεωτ, κατετμό’ 
8 ἐχρέωντο ἁπλέτῳ. Χοπορῥομ/{ὴν ΄ΤΙΒΙΑΒΕΣ Κ» Π. ΠΠ. Ρ. Τι πε δες 46 Ἀορε, αμα τῷ μι ο. 

εἰ Ὅν Περιεσπάσωτο τὴν τιάραν καὶ τοὺς πέπλουρ κατεῤ: αἱ ἄρχομεν τὸ µέρος ον ἳ κο Ἡ ποἶίπα ή βή ων λος ταξῖα {μετ 11. 91ερὂ. Οἱοήογης 1. τον οι ο σερ ρΑ) ωῇς ος Ιερῖ πο ον ὠ 

73.4ε :ΡΥΡΗΙ. Ίξασε. Ιπο 1 , ΊΟΥΗΝύ ϱ/146: κοινὸν ὦνη- ἵπαγου)ῶες ἐγη να Φ1ΏΙΤὰ ϱ, 67. ἐνισάμενοῦ ο 

βὔὔντο πένθος, καὶ τὸς ἐσθῆτας κωτεῤῥήττοτο, {1εγοήρ)ήν 1ΡΓΗΗΡΛ ιο 
-. - 

των 



ολο. 

σος ασ πε αεεασε. ς-- 

ως σας 

ο δα α ακάκπνωμν  ἘΤΗΑΕΤΑΑΤΟΡΕΚ Π  38 
Πππυ]απάο. {ε Βπιεγάϊπ εσ[ε Όγη Βππι, αἱ σεὼν ἀδιῶς. εβασίλευσεν επεθατεύω τὸ ὁμῶύμά 
1ρ5ῖ Γπετας σορποππῖ5 Πεευτας τερηανῖτ ́ Σμέρδως τὸ Κύρε μόνα» ἐστὸ, τε ἐπιλόίπες "Καμ- 
ο, ο ο ο ας βύσῃ ἐς τὰ Ὀκτῶ ἔτια τῆς πλήρώσιο: οὗ ὸσὶ 

) Τη 1ο τ 2 / » } ε . / ο ο λα ν 

αἳθς ππεη/{ες: μαυρο σ ας ΟΠΊΏΕς παρίβσεη-σδὰ πεδέξατο ον ο πα να νά 
ἔἶαπ Ῥετππαρπαπ΄ οχη]ρη]ξ, αἆθο τς οἶπν ἆε- Α45» ὥτε ἀπποθανόντου μα πόθου αμα α 
{υπό τπαρηυπι οερετίε ἀε[άετῖαπι οπιπες Δ- 9) τῇ Ασιη, παρξ αὐτῶν. Π]ερσέω) " Φαπέμγάς 
Γαβσοςς ἀρεῖς Ῥοτῇς οχεορΏς,. ΊΝαπι πς- Ὑὰς ὃ μάγο ἐς πᾶν ἔθνον τῶν Ίρχε, ππθοῖπε ὃ ἄτε- 
{9 αὖ Πηρι]ας, ααἴδης. πρεταραξ, Πβεῖοπες :ληΐη εἶναι, σρατήΐης καὶ Φόρε ἐπ᾽ ἔτεα τεία" προέ!- 

κο ντο πως γω ος 
ᾳπς Ἠσς  απἰάειη {Παπῃ αάερτας Ἱπιρεήωπι ος ο - ΟΥδόῳ δὲ µη ἐγέετο ἃὶ κατάθηλο, τεύπῳ νι ον ΡίΠ5 ΙΠΡΕΠΗΤΩ 6. τηῶδι Ὀτώης ν Φαριάστνι 1 ο εν δὲ 

όδἀῑχιε,  Οξἴανο απτεπῃ ππεηίο, αιίσπατη 5: ο ο τν αμα τἩ ο. 

{θε Γὁοπηρετεης «θε Ἠπο: ἵπ. πούστη: -Έαι “ή Χθημασι "ομοίως τῷ πξωτῳ ἨἩερσεω) ο νό 
Οιαπες Επατπα[ρῖς Ε]πς, {64 σεπετα αἴαιςο 0 Οτάνης πεωτος ὑπόσ'τωσε τὸν μάγο». ς Όυ}, 
ορίρις Ρηήο. οπἶαις Ῥογ[άταπι Ρατ. Ἡϊοόδείη ὁ Κύρε Σμέεδε, ἀλλ᾽ Ε ὅσαερ ν' τῆδε σὺµ" 
κ ο. ΠΟΠ: οε[οδπιετάῖη Ἠ[ίαπι ΟΥ- βαλλεύμοος» ὅτι τε οὐκ ἐξεφοίτα ἐκ. της ἀκρυπύ- 
» ΡΤΙΠΙΗς Ίμίρισαιας εσυ, Γεὰ ἐππ απ 6” λος, καὶ ὅτι. οὐκ ἐκάλεε ἓε .ὄψί ἑωύτῷ οὐδεά 

-παῦν, μας: σοπ]εξχητα» ᾳποᾶ πεαιε εκ αἴσε τῷ λογμων. Περσίωγ- ὁ ο αυ 
ῬτορδτεάΙεραϊας, ΄πεια Ῥετίαζαπι ῥτοςείΏπα Ὢ ο ο αι -.-- ον ο. 
απιεπηρίαιπ αά οοη[ρεξξαπα ἴππαι νοσαρας. κ χε «του ο Καμιβύσης Ἀυγατερά ος 
ἴαμς 6υπῃ. {α[ρεδέηπι Ἠαβεης, πος Εεοῖειζ Οβύομα, ν Φαιδόμη: την αὐτὴν ἶ δη παύτη εἶχε Τὸ» 
Ἑαυιοταυ "Βἰίατα εἶπς ποπιίπο -Ῥμαάγπιαα Τε ὁ μάγος, κα] κ ταύτῃ τε συοίκεε» καὶ 'Τὴσὶ 
Οαπὸγ{ες »  ΈΔπΙ(Πε Ἴρεαπα Ἔμπο ππαρυς τε: ἄλλησι πάσησι τῆσι τοῦ Καμβύσιω γυναιξή. πέμ- 

Ὃ. Ὃ ο ο ας, υἱ αν πω. δὴ ὧν ὃ- Ὀτάνης Ι σα αὐτὸν τν 3υγάτέρα» 
σόι οιΏΏί αυτη απιῤγις Ἠχοτηπ, Όἴαπε ἐπυθάνετο παρ ὅτεῳ. ἀνθρώπων κοιµῶτο » εἰτὲ µέ- 
1Ε{εης αἆ. εαΠ’ {οΙ{εἴταβατατ » 4ποσμτη. Ποπ» 2 στὰ. 5 ἐβδιάςΣ κ αεύι ο κκ κ . μέ 

πε ουβαῖθςς΄ πτταπι οὐ Θπιετάϊς ΟὐΠΙ, απ΄ "χι ς Ὃ μον ος εκ κλμος 
οἵπι αἰίοαμορίαι. ΄ἴ]α τεπήβτ πέραν {ο νο τέμπο Φαμεῃ. ου Ὑυωσκεμ" οὔτε ΎαβΦ 
{οἶτα,. αιἱρρα ἆπ πος (Βπιεγάῖη Βπτή ΟΥ- Το: Κύρου: μέν 'Ὢ ἰδέσθαι οὔδαμα» οὗτε ὅσ1ξ. 
τί νἰάϊκίει απααᾶπα, Ώθς αυτα, 6υπι 4ο ο» ή -ὃ (συνικέων αὐτῇ εἰδέναι:  ἔπεμπε δεύτερα Ἡ. ὁ- 
ματεῖ;, ποδίες, απἱδηαπι εσίει.  Αἰτεία νίοε Ὀτώης, λέγων,  Εἰ μὴ αὐτὴ Σιμέρὸν τὸ Κύ- 
πητατ Οιαπες, ΙΠΠΙΕΠ5,, οἱ 1ρδα ΜπΙετάΙηδο,, ϱου οὗ γινώσκεις, σὺ δὲ παρὰ ᾽Ατόσσης πύθεό ὅς 

| ΟΥ που Ἠαρες' εοβηίταπι, Τὰ νετο {ο[οῖτα- », τε ο τήτῳ συνοικέει αὐτή τε ἐκείνη: καὶ σύ 
τθ 4Ώ Αιοδία, αποσιπι ντο τα αἴαπε ἴ]]α σιι- το δρα, ο μας ὶ κο 
ΡίτειΙ5, οΠΙΠΙΠΟ απίπι Ί]α [4Η 1ρ5]ᾳ5 Πο- ερ: γ38. ' . πα μμ ος ρριμ 
νὶε Ἔαίτετα, Ἑἶμα αά Ίος τε[ροπαϊε, ἣα ο ὠτπέμτσε προς τάντα Ἡ υγάτης 5 Όυ- 
1η Αἴοςρ απϊάεπι οοἰοαυίαπι νεπῖτο Ῥοβ-, 22 Τὲ Ἀτόσση ὀύναμαι ἐᾳ λόγε ελθᾶν ὅτε ἅλ» 
{απι, απ π]]άπι αἴἴαπι «είπες εοπβάεπΏπιο 5» ή! οὐδεμίρ ἰδέσαι τῶν συγκατηµένων γυναι-- 

πωιώη, Νο ς νὰ θάμνων, μή πι χᾶς τἆρα ὥτι » ὄθρπις, 
6ο[ρεηῖε, ὀΛΜέ αἲῑδῖ σσ ἵσσμης, -Ααάἰοπεὶ ας σμημε πόρο, ο. κ καήμι ας 

ΟιαΠΙ τες εδ νί[α πιαηἰ[εβ]οτ:, Ίτααπε τετ. να ας ον ος άκρο αι Ακ 
το πηποίετι -ᾱᾱ  εαπάετη. ταϊεεῖς Ίπ ως νε, ος ντα, τῷ Ὁταης μα λλι πατίφµωιφο τὸ 
Ῥα, Εἶία, ἀεσοι το Ροηῖ οτίαπι παϊαδης,ο  θηγμᾶ -πείτῳ δὲ ἀγγελίῳ ἐσσέμωει παρ ον 
{Ηοἴρετο Ρετίσυ]απι» αιιοά το Πηρίτα ραῖες 2 λἐγεσαν ταυτας Ὢ »ύγατερ, δὲ σε Ύεγο- 
Ποτιαίατ.  8Ι επίπῃ Ισίς Θππετάϊς, ΕΠ ΟΥ- 22 20ιΝ εὖ} κήγδυνον. ἀναλαββέσθαι τὸν ἂν ὃ πατὴρ ὑπο- 
Ἡ ποι 6ςε, [εὰ 19 41οπι Ρο {ηρίοος, πριν 9ύνω 3 κελεύῃ’ ἂν γὰρ δὴ μὴ ἔσι ὁ Κύρα Σμέρδις, 

-α Καμβύσεω «4πεῦ, 2 Ατελίην εἲ σρατίης «4 ἳ ον Αα νο κσρῖς 
 Κωτάδηλω Ίδη, κατάδηλοξ, ὃς ἦν 7. ο, Ἐν ἴνω πα ας σμμαν ο ος, ο 
4. Ῥανί. Ρ. 4γοῦι, αἰδὶ οὗτος ὦν, ἴδπα ὑποπτ. περ]ατο αΠσπιδπτο, η {ΟΊ6πε Ίοηος κ νοῦ, ή” οι : ' : » η{ 101Ε 660 . . Γαί ϐ Ὅπερ -4γεβ. 6 ΠΊΟΧ συμβόλλομ. ουἵη 214, Ῥαη. ὁ δη, γεῦ. ΩΙ ΔΤΠΟΙ 1ί. ἴαπεπ ἵπ πατρίης, {εἆ Φαιδίμη. 
{ Ἐ{ Ώαες 4Ια{1οΙ περ]ιρ]ε Ιάειη,  -ᾱ ΜΜ. Ῥα/. πῦ.. σειο οπςΙβσαπι ποπ Ποταπῖ, . ἐ Παρ αὖ ὃν : 
ρα. «Ύβ., παρὰ ταύτην τὴν «4γιὸ. πα, παρ αὐτὴν «44. ὅτα, πι "Εϊδεσθαι τοῦ. 3 δις ο, ὁ 
. ον Ῥαυες σης. Ῥαμ]]ο απίς τὸν Ἱκύρου οὗ γω. «4γοῦ, τεξο. ΜΙᾶ, νι. 87. αεταῖ οὐ. Ὠνθρωπος θαε/ τοῦ. ἔ7. εἳ «4ἱ4,, ὤνθρωπος Ῥαμήν. Ο. «4ιΔ.., νι]ρο ἄνθρωπος. 24. Ρα{. «49ῇ.. κελεύει ζω, » ΟΠ κελέύρω 

ἃ Ἅ 

εί 

Ἆποχ ἦν γὰρ δὴ μὴ οτα διορὀ. «1. Μ. 7. Κο Ραν/., δὴ Ἐάὰι ἄρεναι. 

αδον ρα αν ἐπλοίπους Κομβύση ὅτο]. Οπάο «ο- οοπ]εέτηία ὅμοιος» αὐοά ἵπ' 4ρεδ.. Ιάδπι Τάρεῖας οχὲ 
Καμβύση τῆς πληρώς 8ης «4ὐγε[εδμμν τοὺς ἐπιλοίπους Ῥτεκίε {ο. Γάεγ]οῦης ἵπ Μαρορμοπῖα, Αερετίπάς εδῖ, 
. τα αι ο. . ο τν ΛΙΟΙ ἐπὶ μὲν τἐσσερᾶ ὍμοιΦ ὁμοίως, ὅμοιος [τεφμεπαηευσ 1η ολ δμς,; δα 
Ὀτέων τὴν ήώσς ῃῃ δρσος «οιτ]ρεραί ἐς τῶν ὀκτὼ {αηίας 15 9» Ρ. 39. καὶ Μοκεδόνων ὁμοίως τοῖς ὤρίσοιν 
τ. 6ο. Ἐφισάμενος ἐς τὴν ὃν ον] ος μμος ἦγεν ἐν τιωῃ. . Ίωερε Τ. Πεηβεγζμ[ζο οΡίογνατα οὗ {1 

οιο {ζἸχεήας. ἐκέχρησό σῶι Ἄατος αεάοτας, οβετιπί- οἰσηὶ Θοπιη. Ο. ο. Βοηροὶ ὑπόπτευσε» πε Γεπηρες 1η 15. 
ΝΟΙΣΙ ἐς τὼς τυραννίδας Ἡ. ΤΑ’ ο ΕΝΙΣΤΑΜΕ- ἀἰα]εδή ταῖο σοητεπιπεγε(ΗΣ τος 
λλες ἁθπγτω Βροιλύς, Διηνς Μλο πας δν. μμ}. παρ αὐτὴν σὺν ὄυνι |. Οἰωήςῷ, Οκόροοι ανλ. 
εκαηάγ]η, Ίῃιοι τν πρ ο. ΠΟΠ ορΗνίήεος 4- Ἰεῦι παρ ἀυτὸν» πε[είγε/ὸ Γοτὶοῖε ση φίά Μαρί» "ἂν 
Ἄοόμιων ο πρτείαπι εἳ Βαμὴ! Αροζοι, Ἐρίβ, πάτος οπιηίπο πλ] ,πἰή 6ιτος αππαπαεπΏ στα» άοά-ει Ἠμ]ς ος ας αλιαμαειομαµο αν ος ο ζ ἳ ς ο. ον . 9 . ς 760) ν ος αλ ν 1. Έτ να ν ᾿ η | ο. 

ἐουρίο ίασης ας πρώτῳ ΤΠ.) δὶς Ίδια τεζζα Ζοπαγας ἵη. -8ς. ο ορ, μ.ο | Οοππϊιῖε Ἠάπε 5 
πλούτῳ Περσῶν σος, ο. τος : Ἡ, ᾿Οτώνης ἦν γένει κοὶ ἔῑοπεπι νὶς ϱεἷεὺ. ευπι 1 απο αγο {0 /μρᾷηγὲ5 ποιν 
εἶπι {οππήϊ ος πρώτοις ἐνάμιλλος. Ὠεδϊτ οι αἆ Ίπῖ- Ππίμπία Ώ Ορ] ίο αἆ ΟλατΙση» 1. Ὑ 9. Ῥ.. 499, Ἱη- 
οἵεταηξ οχ[ρ6ς: . ὀ η όμως αὔαε νἱχ αὖ πο ρτοῦπηϊο, . ἴπ. ογηαδσείδ Μα: μες γεβπσυπῃ Ρὶη; 

ΤΈαµ6Πς. {οτ/1ῃ νο σος Ίοευπι, Ἠ] ης Ππηταίοτ. τας πιοταῬαμταΣ {επηίθαθ. πο ΑΧ ΤΟΡΙΠας. ᾖ//ῥεγαο 
Ἐρίς, Ῥλα]ογλδίν Έρις νι αι οο)ὲ, τεβροχῖε ΓοἨρταξ Ἠϊβοσία αἴφμο. αἴυπας ορ ονν ος Ἠαο Πηχτή {6 
πεπλούδηκε' πὈὶ ραπ]ο Ἀχι, ὅμοια τοῖς πρώτοις Σικελιωτῶν ἀθῦαπε, Ῥεπία Πσαπεηῖο ὃν ὃ ον απεπιααπιοάνπα 
Ῥοκτόνοι Φαλάρίδος ης, Ὀπτοοήρεπάππιορπ{οο,συραν- επς Ίπῖος ΦαάΦμβΡΗ τος (ς ο τν ον, «4ήημη 
αν όα, Ὅο ῥ ὥ, ο. Ῥτο Φκουσθῆνοιι άν ΝΑΙ ΟΚΕΝ. ὤνθρωήεος τετ Ίπ Υείετετα Ρο» ΕΦΠΟΠΕΠΙ. αι 

ἔιρν ο πρώτῳ Ἠερσέων] δαν Επομ ο ο ο) 08, Αφαὂ» 
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μέχνυν εἰσάγέ]αι Ἰνταφέρνιά. ἵ Τωβρύη, δὲ Μεγαβνζο: 

ο ο ος ο πω ρε όρων ως πο ως. ει ος 98. "Άφρσσω αὐτοῦ τὸ ὅταἸ δωλαν "Αφάσσων», Ψη- πο {λτα δείσι Ῥμαοάψιης: {οᾷ ᾖς {ἐμάοῖ Ἶ 

"δοδο[ίαβει, Ῥθαυογίημς, ει Ίος ἆᾳ φοήοτο αἰἡ, πι”. «Ῥεπίῖ. ------, Οοὰ Ραι]ο Ῥοψε Ίθρίεις ἄΊνοιβ 

ὤ9α Ἡ Ἐ, Ἑ Οο Ὁ ο ο ή : Μάσις ἄπε ἀπτίους ἀαριολονά Ες ἐβὶ 

γι 

ἀλλὰ 3 τὸν καταδοκέω ἐγὼ» ετοι μυ σοί τε ἀερεῖ 11 {πιεις εοηρήα εἲ 
/ ν Εξ 

2) συγχοιμὠμθο» καὶ. τὸ Γερσέων κράτος ἔχουτώ λε η τεσα η πα 

ὁ) οι χαΐρυτα ἀπαλλάσσιω, ἀλλὰ ναι δίκην.  Ραπᾶς ποτε, Ὕνας Ἰδὶ - 
/ ολο) ο Εος πέώφίσοι ουύδῃ- καὶ μάς ο ασ ἔΕσηΠα ουθαδῖε, απ]πιαάνεῖεβς 

2) ποίησο τάδε" ἐπεά λα πο πηπο ν]ηᾶαπι, Ρραΐρα εἴης Βµχος:. 4139 

ὃς ός αὖ τὸν ο αἹυπιωμ ένο : ἄφασσον αὐτᾶ τὰ ώτα, Ῥεηῖεπι «οπιρετεΓδ» οἶπι ΦΠΙΕΓάΙΕ. 

2 καὶ ἵν μὲν Φαίγ]αι ἔχων ὧτα υόµιζε σεωῦΏν η ιο ϱβατο χάπια: ΠΠ. πι 
 Σμέρδι τῷ Κύρα συνοικέεν' Ὦν δὲ μὴ έχων, σὺ δὲ Ἀπιετάϊε Ίππδο. ΑΔ Ἠδο ΡΙάγπᾶ. 

τῷ µάγῳ Σμέρδι ὠτισέμωει πεὺς ταῦτα 5 ἡΙ εν Τε, .Π 14 [αοῖατ» παρα 
Φαιδύμη, Φαμόη χυδυγύσεν µεγαίλως ὃν πο ταῦ- ἀΠεήπιεπ, ἀποπίαπι Ῥτορα νν 

τα, ἆ ἡν γὰρ δὶ μὴ τυγχάνή τὰ ὧτα έχων, 5 ἐπί» Τε αατίδις  -ἳ Ἴρρα ἵπ Ραϊραπαο 

λαμπίος δὲ Ε ὧφα τος δν αλ ὃν ο Πεπάδατ, σε άρεα αρπΙο 

ο, -- ον ος.  μάμοη εἰθόνοι ὡς αισ-ω- ἵαπιεη {5 1 {αξίηταπι. ΤΘ ῬμΦάγπιᾶ, 

ον ον κ ποκαώηρηκένρυήσα 9) υπε-»Ὀ ᾖοπι τεοῖρίτ, {6 Ραιτὶ πος ΡειβεδνυσΑΠΙ 

δέξατο κο εν ρεακᾳι Ὢ κατεργάσεσθαι' ανα δε «θπῖεπι Απιατὰ] ππασο ΟΥτΙ5, οπιΠ 

μάγο τάτε τὸ Ἄμέρδιος Κυρος ὁ Καμβύσιω ἄθχων τει, αυτος ΡγΦοῖάετας, ποι ἐχΙβμᾶ 
τὰ ώτα ἀπέτεμε ἐπ αἰτίῃ δή τηι οὐ δµικρῃ. ῃ ὢ 8. Έβρο Ῥηθάγπια Ώσα Οιαπίς | 

δὴ ἶ Φαιδύμη αὕτη, ἡ τοῦ. Ὁτώίω Φυγάτης, πώ- «ππαπὲ τεοερεταῖ Ρα], οπής 

τα ἐπιτελέησα τὰ ὑπεδέζατο τῷ πατεὶ, ἐπεί τειοἙὺῖ νῖεες εἶης Επεπιητ αἀεαπά]- πα βς 

Κ αὐτῇ. µέρος ἐγίγέ]ο τῆς απίξιως παρὰ τὸν μάγο» τν. μχογθς. Ῥετίαταπι Ρεῖ ατομα 

ο όνος Ίδια, εν παρα, Το ΥΣ Ίος Ῥετρυπε, αἀῑεῃς ππαρυπα,  ἨΠᾶ σ0- 
ον περῄροπη γαρ 19] α) γυναικες Φοιτέεσι τοισι Ἡερ" εἰδχαμος, αν γεΠεπισια 3 

σήσι» ἐλθόσα παρ αὐτὸν ἠὖδε, ὑπνωμόνὰ δὲ καρτερῶς εε[ει, αμπε ραὶρανῖε: ΄ αιϊβιδ. εάΤεΙ6 
του µαγε, πι ἤφασσε τὰ ὧτα, µαθῆσα δὲ οὐ καλέ" ππίπε, πον. ἀἰῃςι]τετ {εά Εαε 148 

πῶς, ἀλλ. εὐπέέως Ἡ οὖκ, ἐχοῄρι τὸν ἄνδρα ὧτα,, ὠε] 5ριεμεπάϊτ,  Ἠπά Πασίε, οε]επι” 

ημέρή τάχισα ἐγεγόνε, πέμψασα ἐσήμινε τῷ πα- «ΓΕΙΠΟΤΕΙΩ τει δεί {πα 19ί6, 
νο ο ὖ ἐν»  Γραμίπε εἰ 6ομτγα.», Ῥεπατιπια! 

ΤΕΙ τα Ὑθύμωα, Ὁ δὲ Ὁπάνης παραλαβὼν 9 Ασπα» Ρις, ϱἳ αἆ Βάσπι Πδὶ {ετναπάαπη 

ἑταιρίσασθαι τούτον ὃ τῷ πισ-εύει µάλισα. Ὀτώης 18. «οπβἀετεπῖ,  Αάίαΐνιτ 1441: 
πες ΙπίαρΏειπεπι» Οοβιγαδ 5 9 

ή ν , Ἡ Αγ 
εν . - ών 4 

ας νι οδιως Ασφπαν ν- αμ 

θίην καὶ Γώβρύη,, Περσέω Ῥ τε πρώτης ἐόῆας καὶ ασραὶ ως ἃ ο νο ἃ ος εαν νι. 8ΠΙΦΠΠΙΙ6, Τ6Πι ΟΙΠΠΕΠΙ εχροΠΙξ» π 
κ αζῳ ἐπιτηδεω]άτες ἐ6 ερ ς Αμ μασα παν τρ ΓΤΘΠΙ 'χαία {6 βαδετθ {ι[ρίςαραπιΙσ. η . 

πργμα' ὁι δὲ καὶ αὐτοὶ ἄρα 1 ὑπόπ]ευο οὕτω τοῦ-οΟγοιδα «µῶ Οἴαπε αιιπίεταε» ἀπ 
το ἔχειν. αὐωείκαί]οο δὲ τοῦ τ Ὀτανω τοὺς λόγους, «οπ[ἠτπετιπίηαε, πε Ππρι ΠΡΙ ΗΠΡΗ ο. 

ἐδέξαί]ο' καὶ ἔδοξέ σφι ἔχασον ἄνδρα Περσέων προσ” οοἰειαίεπα ἀείίμετεπι α Ρειῇς απο ο” 

εως 4γοὺι }. ΙΜ. Ῥαε[ «Μά., οἶῖπι τὸν ἅν.. ὃ θμίίαι 1π Ν. οκ Ίος Ίοσο: οἶίπι ἄφασω. -ὁ Ἡ ο α 
ΙΟΣ -μμδυνεύείν οὔτη 71η]. 4ο. αἆ Ἐι εἲ τυγχάνει «περ. 714. Βα[. κε Ρα. ἄιρ. οἱ ΡαΤ15., 1 
ΌππηςΣ ἐπίλαμπος, Ῥτανα, ᾗ{ 14. πο. Βαν/. «Ίνκ., ἀφάσουσα -άἱ4. ετ {ε"ασες. ςσ Τῶτο ἄγώ.”. 
{20/. άν, κωτεργάσασθοι 7. 4γορ. «44, Ραγίν. «4. ετεῦτα ναταϊοπθε.. ὁ{ Φαιδυμίη 3. ο), Ρα]. μμ 
τῆς «49. οτᾶ ο ερο. Ῥασ[.» ΤΊΟΧ τῆς ὠπάξιος }’. «4γεῦ.. { Πάεπι ουπι 1Η. Ῥαε[. ει 41, ὁι οἶῖπι αΌΕΙΑ" ' ν 
Φῴασσε «άγεῦ. δαγίς. Β., Νι]σο ἤφασε 3 Ὡς οὐκ «πε. ' ο ᾽Ασπαθόνην «4γεῦ. 77 οι Ὀτονὶ ΡοδΏ ος 
πρ. “τε. { Ὑπόπτενον 4επΙο ΣΤΜ4, Ππε ὠυξήσει. τά, «τοῦ. ἔ. Ρατὴ. 4. Δ., ᾽Οτάνεος 1. Ραή.ς | 
ς ον ὕτῳ «44, αἳ το]ῖαυ]: πιοςκ. 14, Ἰνταφρένεα ουπα }1/]ᾳ. 4. «49{. Ῥαε., ἵπ 44. αἴαμς Ἡ 

. Φ ρ... ί ον δν] ν ε ὅ, μ ΦΑΝ ρθς κ ο, ος ο, 

{ο ΑΜ’. 
λαφῶν" Ἡρόδοτος: αποᾷ διερό: Βεγρίεγης ἵπ ἄφασσον, Ου παττατῖοηος {ης 1ῃ ἀπὶ ού ο γ ες ο ιμοςς μώῤ .Ηἱ 1Π απίπιος Ἱπαπιαίς Π.ς ὦ Ψήλάφήσον πο Ιπορπ/ῇη]το ἱταποππυίας, ΘρούχανΊε υθΐφις ος αἀάετε πια] (πρείβυα, α παπι ου/{ουσΙς. Νο ώ | να µν ηαες ΙΝοβγ], ἵπ οοπ{οηιοπεῖρας νουὶ ᾱ- ΤΙΠΠ αἰίαιιος Ῥατβηιοπία: αάθΙάῑς Ίτα αντ ο : κκ Ας μα. Ἡ : αυς» 4ρδίνη 

Ὃ πώ. ο -Βοπήπαβῆς,. Έαλεπι αἲῖς Οτάνεω θυγάτηρ, Ὀτίὴς Ίφηις Ἰιχηπίας, ας οοπ/{ηετμάο Ἰρῥοεγαίε Μα μ]άο γοβίσηης εἲ ἴπ Ἐν ον ασπμηρ στο Ῥοσίος | ον ο 

1 το ἷτα ο ααιορω αρχ αλ ααιος-εο ἀ1ςο» ηε αι]ς οἶπῃ Ίδια {αμ λαμπτος δὲ |. αρίιαιΙ Ἱπῃαυταο. δωῤίας.  ἄῑνο οὐ]οῖαι Ἰ]ς ης μι Νε]ας θο]ιο]οῦ Ρε ρή: 

ευη Εηασδίως Ρ. 5ο. 
πμ βπὶ 

ΦΑΠΤΙΤ. κατάδηλος εἴ καταφανὴς εκ Ίοπυπη Πιοί6, Εξ αᾱ- - μαθοῦσα οὐ χαλεπῶς, ὦλλ᾽ εὐποτέω. ϱ]ς τις θΐ. 
Ένεταητ, Ιπετρτετας, ΝΙΗΙ1 Βιά]ίας. ΄ ΟυΙ σοππημηῖ- τα. ον η. κ κς μμ 

αςἳ Οταςς]ς ἐπιληπτὸς», Ὠὰ «4ήγδοπο (1/1. Ο. 45. ἶ5 - βίαια: 4πηρῥοηείς ο8Ε. οὐκ ἑλάσσω", ἀλλ αλλη 
1οπΏπῃ Ἠπσιια ἐπίλαμπτος, οιήμαπιοάϊ εἰ καταλαµπτέος  ἕω. Ῥ. 118. 94. Ἴαε, οὗ βουλόμενος» ἆλλ, 
Ἱῃ, τν Ψπάεσυπί νοσήπῃ οἳ ἵῃ οἰαΠεβπια ρο[ιετιηῖ Ρ. 9109. ᾖᾳ6ἱ, οὗ μικρὰ, ὦλλὸ ρενάλα. Ῥ. ο] 
η ον ενα ο ο νΗ αὰ Ἐπιληπτὸς ΑΜά(ὲ ο ας οἳς δν ώα ο ΜΗ τό, 

ο 3. πίλάμπος  1ΟΗεΙΙΤ Ὁτ οΡΙΠοΓ, ππεηάα Ψείμδα 1ο. Ἐτεί τε αὐτῇῃ µέρος ἕνί μις πο 
6οᾷ4. ἐπίλαμπτος δὲ ἀφάσσουσα ἔσαι τε(Ητα]τ ο (ο. Άβῥεγαε ΈΟ. Ἡ, τος καν ὅρο, ἡῷ ο Ῥας. 1. νετ. πά Πεγοῦ. υδὶ Ἐπίληπτος τεάάῖτης πρὸς βασιλέω" αἴῑαε ψετῄο ποῃ ο-ε, [δᾷ καταφανήε. ΔιΏςς ἀεετεΝ: αὐτὴ δὲ ληφθῆ νε] Φω- Έτασα ἵτα , 29 Ὃν ΝΤ 1 ͵ ρα0ῇ νεὶ ὁλῷ ψηλαφῶσα» Ώνε ψαύωυσα ἀοργεθεπάσέωη Φ 11/1 υεηίγοί ογ 0, τὸ μι με σα {οἱεπί ἱεία» Που αἴ]α Ἠιήης ῥοπεῃς, αλιηρῖ Ῥασείοί- 2ρρν, Εσπύπα ῥμε ιο μεῄαον μη 
ρἱΐς. ---Βληδάεπα {Ο7Π1ὰΕ» οι αεί ἐπίλαμπτος» ῬΙο . οἱ, Τοῦ Ότά τΤ ἄτ νε ελάεπι ἀθ τον ή: 
Φοιβόληπτος Ροβίζιπα» Φοιβόλαμπτος Ιεβίειτ ἵπ Εἱεγοι. απρίια, ϐ) ως. αμα, αμ Ὃ κ. 
τν, 6, 14. ὑυαῖ αἴεπῃ Ἰοπίοί Πεχης Ίθίμς νατρί αἲ- αἱ σηῇι 2ο «ΔΞΝΙ 3119 ποῃ {μπι σ. 8Η Μυ 
ππᾶς ποβσβπιὶ: οοπίαπίει ἵπ Α]εκαπάτίπο Οοάΐσς }. ο σεν ἅπα Ότανεω εἰ τῷ Οτάνη πω ν οι ος τα 1η τρ] δις αἀπηκι ημες Ὕσά ϱἳ Ὑσάσπει ή, ον . λήηωφόῆναι» εἰ Επηϊα {ορια τερατῖτί γ νορίομ ἃ 11η: Ὑσάσπεος ρα. 
Ἔ, χήμφεσθαι», μῷ 3 ΤΙ νΗΠΗΠΟΠΕ, ϱΙαππαΙαΠι  Ὑσάσπεω αρια . αι ᾷ 

1Η ρ. ο. ὃοά α αἱδυκνίς Ο1αεςί5 Πίεταῃ µ. {ι- Ον. 5. εἰ «ε[οῦγ]! Ῥετί ν, 78ο 

{οχὔη Ῥτοργῆῖς, Ἱαδία]! Πεπάϊς ρταεβΡὶ ζαπιεῖρί π]σάρεοται - ο ο οὐθ Ἡ ρτ]]ς, ΙαυίαΠὈια5 ΕΙΠΟΙΙΕΠΩΙ5 Ῥ ρὶ. Πρι οή. Ἐἰσάγεται Ἰνταφέρνεῳ] ηοζμοίερ αἳθ ' 
σοηίϊῖος, ΓπδρεΠΙΠΙΟΓΟ Έππεῃ (οπίαπίιυτ α οοττεξχοτί δις {ῥηγούμορλας ῥ μον Ὃ σα ἀοῦεῖ» ! 

ο (οἱΕπιηί υ5 νους τοάοσ/α8 ΠΟ Περθδίϐ σαι, ῥαγαί [0] ασιώτην», νε] ἵη Ῥαγίες [5 ορ 2 
Ύμιάσπι ηλοθυαϊ εγορ, Ίθτμπι ποδῖς ΠΑΙΙΑΙ6 41Ο ρᾶ- τἰοΙοζ. ἱὰ ἵρδυπῃ ἵπ Οο4ᾳ, αά{οινατί, Πευε 1 πα 

ἴε ϱἳ α]ί δη. σγαδίης αἳ ἵπ Ῥτοἷθο, αἆ οἱ. ο. ς - ί τποήημής εἰ αλδί {ο 5. αἱ Ἠοἱ. Ομομι ναιο Ἰνταφέρνεα Ριοτίοια {οη ση» 18 ανω 

πηλπίπιο οοσεῖαρηᾷᾳ. ΥΑΤΟΚΕΝ. Ριολίπι αίτια προσεταιρίσωσθαι» ο0η/ῥήΓαέ 

2 ὰ . ἷ φ Τ αἱ, αἆ Βαν ο ᾱ ιο 3 τ, ο, ᾱ, 6, 7. Ἠά, Κμβεγι Ἐεί. 3 Ν. Το. ος (επιρει Ἰνταφρένης Πομῖῖ ᾽Αρταϕ ἐν η] ν 
ῬετΏμαπα Ίπ π]εῖς, τωπη νατὸῖς τηπ1 ποπλπί δις» Ῥήαε- κοῦτον, τῷ ἱερίήπγα οξε, Τον α.. 

Ἡ. ὧν δὴ ὑπ δύμη] Ῥαιοῖς ἱπιοπ]εείς οταΠοπεα /δοήμῃ αὐ/οἱ[ργε ναὶ οοπρίῥαγο, Οονήσεπά η 
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σεται Ἰνταφέρνην νἱὰά. «4 
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. . . . 0) 

Ὅχει ὮΏατιαπα Ῥτορείατθ,  Ωποπίαπι, Ιπαιιῖτ 32 ο. 2 ο ος τν ἐπεδ) ὥρα σπερχόµειο Δαρίων , Ἐπά τε ἡμέας 

δερίοπι Ῥοι[ῷ ᾳμοπιοάο οοπ/ρ]τανοτίηξ; 6ε ποπηΐμα, εἴ οορβ]ία 
σὲ [εΠπροίςο. Ώαιίις ἀοσοι 1Π Εεβπαπάο οιππία Πτα. [π Περο- 
15 οπηηία πεφΏειΠῖ γεν] εἀῑσ(οιῖ, οἳ {αέϊο τε παί οροίτες, 

ΤΗ ΑΙ ΤΑ. τινα ΤΙ 993 
Α{ραϊβίπές Ἡγάατηεπι. 1 α παπι {εκ {οτεΏῖ)οςΑσπαβθίνης δὲ, Ὑδάρνεα, γεγοότων δὲ τε τὸν δν, 
αἀνεπίε δαία ΠὨατίας Ἠγβα[ρί επ Ῥοτῇῃς νε- 
Π]εΏδ5 παπι 5 Ρραϊετ εἶπ Ῥίπεται. Οἱ 
αυαπ] αἀνεβ]κίοι, ρίασιῖτ {εκ Ῥετῃς Πατίαπι 
4ποφπε 1η {οσϊείατειι αἀ[οισεια. Οἱ απππα 
Περίεπι δείεπε, «οηρτεσῇ Βάεπι πΠΠταο ἆἀθ- 

παραγίνέαι ἐ τὰ Ἄσῦσα Δαρειο ὁ 4 Ὑφάσπευς» 
ἐκ, Περσέων Ἱχων' τέτων γὰρ ο) Ἡν οἳ ὁ πατὸς ὕπ- 
αρχος" ἐπεὶ ὦ ὃ αὐτὸς ἀπίκέτο, τοῖσι Ἑξ τῶν Περ: 
σέων ἔδοξε καὶ Δαρέον προσέαιρίσασθαι, 5 Συελ- 

ά πολ νο. 5 ς ΝΔ » ϱ/ {ος ' ὶ ἀετυπῖ 6ὲ οοἱἰσααπεί {ππε, Ώαμπιαπο αἆ Ώα-9Οθόή» δὲ τοι ἐόή]ες ἑσ]α ̓ ἐδίδοσαν ο όὰ ίσο τή 
ΏΗΠΙ ογάο ἀϊεεπάσ {επτεπεῖ νεπὶδίευ, Ίτα. λόγες. ἐπά τε ἆ δὲ ἐς Δαρέιῦ ἀπίκέῖο ρα Ξ ὁ ώρα με / ᾿ : αριά «είετος νατρα Εοοῖτ: Ῥαυ]άεπι πβΙ νί- Φφαίΐνεσθαι, ἔλεγέ σφι τάδε’ ο, Εγὼ ταυτὰ 5 Εδ- 
Ύερατ ερο {οἱα5 Πος[ς πιασυΤη ταρηατθ» -6ὲ 
Ῥπιετάϊη, Ββαπι Ογτί, πποτίεη ορρειῖίφο 
Ξίαπα οὗ 14 ἵρεπῃ ἆθάῖτα ορετα ππε πιε σοι”. ο. 
το, αἆ πεσεπι πιασο σοπιραχαπάαπι.. Ἠ6-θν2 
τηπι φαπάοφιίΔεπι σοπε]ᾳῖε, τπτ νο πο- 22 
αἲε Τετ. []αῖς εἰ ποι {οἶμπι 6ρο, νἰἀετας οὐ 
πηΗΙ σοπ{ε(ῆπι εδ[α Ῥετασοπάππῃ πατε ἁῑξ- ο 
ἀετεπάππα, ησηιο επ]πι 14 πιε]ῖηδι  Δά ἵας 
Όἵαπες, ΤΙ, πε, Ἠγβαβρίς, οἳ Ῥαΐταις 
ερτερίο οἵτις 6ο, ετ το π]β]]ο Ιπξετίοτοπι 65. 
15 Ραἳτο ἴηο ν]ἀετις ρταίεττο: πο] ταίπεῃ 2) 
1τα ΄Ρτορετατα. αἆ τεπι αβοτοάἸεπάαπι ἵπςοῃ- 23 
{π]ιο, {ο οοπβάσταπεῖας Ί]ηπι σαρεςία: ο. 29 
οτιεῖ ᾿εΠΙΠΙ Ία οαπι αρρτεάϊ απππι Ῥ]ητες 20 
ΠοΠπηῃδ.. Ἔππι Ώαπας, Ντ, Ιπαυῖε, απἱῇδ., 
ἀάε[μς, {4 6ο ποσα Οἴαπας ἀῑχίε αεπηπϊ 
Ἰηοᾷο , {αἶατῖφ νος τοιευτῖπις Ρετίτυτος, αἷῖ- 
ας επῖπα: Ῥηϊναιί ]ηοτῖ τατῖοηε Ηαδίτα τοπ 33 
84 πιαδαπι ἀείετει. Έτ νος (απϊάεπι ἀερερα- 22 
Ὦς πιαχῖπῃα: ἴπ΄ νοβ {οἱος τοπ {ιμαϊρίεητας 59 
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εχεαυΙ:. {εὰ αποπίαπα Πατιης αἲ Ρίατες τε-δΟ25- 
{ετεπάμπι εἴ τηε αἀπ]ρεηάωτα, απς Ποδϊς ον 
ςοπῇΏςΙαππδ, απ {ειιοις, νοῦῖς { Ποᾶϊετ- 
ημς εἰαρατι ἀἴεδ, Πο αἰίαπι οσσιρατύτατα, 
πξ πι ασομ{εῖ, {εὰ Ίρ5ο επο νο ἀε[εταπι 
αἆ Ίπαρυπη.. Λά Ἠῶο Οἴπηες, απάπι οετης: 

955 

22 

Ά98. ἨΠᾶ ΤηΒΙηΤαΤεΕ «ΟΠΙΡΕΙΙδ πες ΠΠίς ἀῑέ 
Ίειτε, δε, εχροΏε Ίρ5θ 4ποπαπα ρ8ξῖο Το. 2 
ΡΙαΠ ΙΠΠΟΙΤο Ροδβπηιό, οαἳ Ίος αβριθάΙ: 0 
εχοιυρίαφ' Παπιᾳπε ἀΠροῄτας Θε[Ε 1ρθς 4Μο- ον 
απε, εἴῃ πο νΊ[α, σετῖε αμἀϊτα πο[Ἡ: αυαεόο,, 
ατα ταΏοπε τταπββίπαςὁ ΟµΙ τε[ροπἀεῃς Ώα- 
1115, Όετίε πιπ]ία {απ παπΙες Όιἵαηες., 
ους πεαπευπῖ οτατῖοπε ἀεε]ατατ, {εὰ Εαξῑο: .. 
θἶία».. α1ῶ οτατίοΏς απἶάεπι Ροδβιπε, {εά 22 
ππάς ΠΙβ] εἰατί ορετῖς εχἰςις. Ίος νεο 5 
ποβ]ς, εχοιρίας απ ἀϊβροβιας Πιπτ, Παιά-όδ., 
4υααὐαπι ἀῆς]]ες ε{ε α εταΏδειπὰυπι, Ῥαϊ- 5, 
πα επῖπη, Ώσδ», ΙΙ ἴα]ες {1πη5, Ἡαππο ποῦ, 
αα]δᾳ]ς 11ε Πε, οεἀει πουῖς, νε] οῦ τονθ- 

τεπ[Ιαϊην 

ν 

ε.α, Ὑσάσπεω 4γοῦ. 6] λπή π1ος. 
σῷισι ή. Όμρε/., ἵα {περ 77 λόγους καὶ πίσις. 
Ὥρς, 

715. ὃ. 
ὁ 7. ΜΗ. Ρα. 49ε., απήου]απι περῃσιπε αἱ. 
{ Ἑωυτοῦ 1ὰ. οι 27΄ 
[βουλόμενοι. 

ο 1Η. «γοδ. Ῥαε/. ΐ9Λ. 7η, μὲν ἄσειαι Ἐδά. 

τ 3 Ὑπεραίρεσθε ΟΤὰ ο)ερῦ. 

: ατἶπι ὦκού ο σ 
Ῥοπο. Μάο ο ο ον 4γεοῦ. 7; 

ποιος Ἰβνδιμεν αὐἱ Απη. Τν, Ρι πο8, Β, ἔδοξεν οὖν ἀὖ: Το καὶ ἕτέρους προσεταιρίσασθαι. καὶ Ὀτώνηο μὲν ἐχῶ» 
Ἠαργ. ο ησεῖ, 

τος Ῥενάοέή, Ὀταε]εδε, ἵπ Ὀειοβῇ, ο. Ἔχας- 
| Ρο. Ῥ. οο: 

ον ΝΑΙΟΚΕΝ. πιο) αὖ τούτου εἴνεκεν ἥκω] Ἰηνοχῖε ἵστυπαι 7 σ 
ορί αρα ςοὔ]αῖς οοιτηρίοἰα!ι, Ὑόπεραε ἵη πγσοηι 

ες Ὀαίαε αὐτοῦ τούτου εἶνεκεν, οὗ {ά Ίδεωμ, Ώνο τῶν ολ ν τοῦ εγοβίαι Γση/οη. τρ π 54. πολλοῖς, αὐ- 
ἄλλο. μὲν ορδλ, ο ἔς λόγους ἠλύρν. Ί ὐμοά. Ρ. 51. 6: 
9965 οὔ, οὐ ὸ δὲ τοῦτο' Εἴ Ρι 91: 19. Χεηόρὸ, . 
Τ6Πῃ Η[ηπα ἔωε, βρος, ὄφήν προσήκει σκοπεῖν εἸοραπεῖο-. 
ς, 29, ψάσίως τας ᾗν Μητο]]εχ]ε ἵη {Πα Ν. Η.τε, 
Ίπα α]]μά Ἰον]ς ἸΑθπι, αι] εδῖ ΤηΠΙΘΠ » Ῥθΐνεπι- 
ὁ ο. 5 : 18. ολα] Το Ρε 010. Ὡς ΄ ὼς 

πάὰιό ἔσιι χάὶ νο αν καὶ αὐτὸ δ) τοῦτο ο δα 

ΝΑΟΙΚΕΝ. ο δι Κο) αὐτοῦ Τούτου εἴνεκεν ᾗ 

ὃ Οὗτος 14. σὲ 7η]. | 
ο. Οπήειευσ α 71μά, τηπι ἔλεγέ σφισι. 

κω] Ἐκ 1Ηεβὶς, αὖ τούτου 

ο» 2 / ο ή 7 

κΕϱΥ μὲν αὐτὸς μθγος ἐπείσασθαι, ὅτι Τε ὃ μάγού 
5 ὴ ς / ώη - εη ὃ βασιλεύων, καὶ Σμέρδι ὁ Κύρμ τετελεύτη 

λ 2 ρω { ο. ώ . 

κε καὶ { αυτᾶ τευταὰ ενεκω ἥκω σπθδη» ὦρ συ» 
σἼσων ἐπὶ τῷ µάγῳ «άνά]ου" ἐπ τε δὲ συγηνει- 

ε/ α οκ σι λ πω , ὲ κε, ὡσε χα] ὑμέας εἰδέαι, καὶ μὴ 8ΒΥο μεν 
αν { Ν ς ποίέει αὐτίκα μοι δοκέει, καὶ μὺ 8 ὑσερβάλλε- 

3 ο» . λ ο» ς 2 

σθαι' γὰρ ἄμεμο, εἶσε πρὸς ταῦτα ὃ Ὀτάνηςη 
Φ ώς / 9» ἠρὲ ος κ... 
Ὁ παι Ὑπασπεος» εἰς τε «αίῤος ἀγαῦξ, λα ἔλ. 

9. ᾽ Ῥ 1 9 ΑΦ φαίνεν ἔοικασ σεωὺτὸν Ἡ εόῆ]α τὰ παά]θὺς εἶδὲν ἥσ- 
κο / ” ’  τᾱ / νά : σω" τὴ μά]οι ἐπιχείρησυω ἶ ταύτην μὴ ετω συν: 

ἳ 2 / 7 2 1 
τάχυνε ἄβθλως, ἀλλ᾽ ἐπὶ τὸ σωφθοέσερο αὖ- 

: ο ο» δι . τὸν λάμβανε" δὲ γὰρ πλεῦνας Ύθομενβρ τῷ 
5 ὰ -. τα “/-ὁ : 
ἐπχειρέου.’ λέγει ποὺ ταῦτα Δαρέῖος» ϱο Α/δθες 

ς ω ο νο 3 , Σ οἱ παρεύήεο, τρόπῳ τῷ εἰρημένιω ἐξ Ὀτάνεος ἕ εἰ 
' . / / .χσεσθε, ἐπείσ-ασθε ὅτι ἀπολέεσθε κάκισα. ἐξο[- 

σει γάρ τις πρὸς τὸν μάγο», ἰδίῃ περιβαλλόμε- 
νο 1 ἑωύτῷ κέρδεα᾽ µάλισα µέννυν τι ὀφείλέε ἐπὶ 
ὑμέων αὐτῶν βαλόμενοι ποιέειν ταῦτα" ἐπεί τε οὲ 
ὑμῖν ἀναφέρεμ ἐε πλεῦνας ἐδόκεε, καὶ ἐμοὶ Ἡ ὕπερ- 
έθεσθε» Ὢ ποιέωµω σήµερν» Ἀ ἴσε ὑμῶν ὅτι ὃν 
ο ὑπερπέση η ὺν ἡμέρη, ὧς εἰ ἄλλος Φθὼς ἐμεῦ 

2, 9 ωε Ἡ 
κατήγοροξ ἔσαι, ἀλλά σφιας Ρ αὐτὸς ἔγω χατε- 

/ λ λ / 22 / χ ρω Ε / 

ῥέω ππζυς Του μάγο. ΛΆέγε προς ταυτα Οτάνηςς 
“/ 

συ]αχύνεν ἀναγκάζες , καὶ ὑπερβάλλεσθαι οὐχ. 
ἐᾷο» ἴθι 4 εξηγέο αὐτὸς ὕτιῳ τρύπῳ πάριμυ ἔε τὰ 
[βασιλήΐας «χαὶ ἐπιχειρήσομο αὐτοίσι, Φυλαχὰς 
γὰρ δὴ δεςεώσας Σ οἶδας χε καὶ αὐτὸς, εἰ μὴ 

λ ᾽ ο δα τν εν ον ιο 3 ο) ἰδῶ» ἀλλ ἀχέσας, ἃς τέῳ τρόπώ 5 περήσομός. 
κ Ὁ οω 3 κ. Ἰ ων 3 

ἀμείβε]ωι Δαρέῖος τόιδε᾽ », Ὀτάνη, ἳ Ἡ πολλά ἐσι 
τὰ λόγῳ μιὲν εκ. οἷά τε δηλῶσαι, ἔργῳ δέ' ἄλλα 
σι ἐπὶ τὰ λόγῳ μὺ οἷά τε, έργο δὲ εἰδὶν ἀπ 
αὐτῶ λαμπὸν γίνεται! ὑμᾶς δὲ ἴσεΦυλαχὰς τὰξ 
κα]εστώσας, ἐούσας οὐθε χαλεπὰς παρλθῶ" 
Τῶτο μὲν γὰρ, ἡμέων ἐόΐλων Ἡ. τοίωγδε, εἰδεὶε ὅσς 
6 παρήσει" τα μέ κε καταιθέόµεος ἡμέας, τα 
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ὃ Ία Ἡϊς ἁσβαῖε Οοᾷσχ ο. εριήσὴ: πιο ἐλίδσάν 
Ψπἱραταπι απηαπῖ 1ο- 

ΐ 7 Αὖ τούτου ή. «9δ.. αὐτοῦ τούτου «41, 7 «{γοῦ. Ρα- Υπερβώλλεσθαι 24, Όεπε, Ἡτ Ο, 76., ὑπερβαλέσθαι οὔπι. Ώς Γοτπια]α {εαιεπῖς αά 1, τ, 6. 107. 
{ ΊΝοι Ἱεραπε ταύτην 7, γοζι 

2 ᾿Ωφείλετε ἔ΄. εἳ ΠΙΟΧ βαλόμενοι  «4νοῦ. . Ῥαι/; 4πχ., ἴπ -ἰάο οι ρτονῖους «4 
τ 0 Ἠνπερ πέση «4γεδι περιπέση 7. 

κο ο τα 4 Ἐξηγέω «4γοῦ. ῑῑι, νετῖις οζΙτιπι αχ ΊοΏΗπῃ εοπ{αετμάϊπε., ἆθ απ Ῥσγέμς. 
Ἕδις εἲ {4 5 Πειρήσομεν «44, «4πεῦ. 7. 

ΥΗ]βΟ τοίων ΤΠΠΙΜΠ, Βυρτα ὑμέων «44. 

πο Ίαες αὈθιιπε «{γεῦς 

2 πο. 7: Βαο/. 49, αὐτοὺς 
/ Οἶδώ κοὺ 

ὁ Λυεςι 7πά αμ Τοίωνδε ἄγοῦ. 79 

ϱ να]είοε, νὶς αὲ νῖσοσ {εππιοπίς ΤαΠ1ἱ Βαοοε[οστοί, 
Φοήριος 1ρ5ε 1. π. Ο, 5. καὶ ἐς Ἠλιύπολιν αὐτόν 
τουτέων εἴνεκεν ἐτρωπόμην αἶῖας εἴἶαπι, εί ος ποπ 

40. Μάλια μέν νυν ὀφείλετε] ΊΝοἩ 1π μα 8 
ὦοδ. ὠφείλετε 1άεπι ο5ε νρατια εξ Ἰωκόν: μία: Ἰαή- 
δεξί Ἠαιᾶ σοπνεπ]ε» {5ά. ἀεδεααήε» ηξ ο ο ΑΒ 
δεῖ αΠοαιή Ίπρειμς Ώατη. Ῥαλόμενοι μα αρ, ο4, 
Ροάϊνίς Οἱ. (0 οπουΐο. πι ολο ον ή, 

ογε]ζη 2. 
βουλόμενος, 4 
Ῥήμς, ος Ἱπρτπάεητές αὖ ο Ὃ η ] Νου Ρίασοε ὁ ρα, Ὅτι ἂν ὑπερπέσν ἡ νῦν Ἠμάρηι Ἴλου Ρίλοος ὑπερ- 
πω, Με]ο ου]άως ετ {ΜΝΊΗ8 «4γοῦ. ἤνπερ πέση' πθο 
ώς Ώπππεπ, αὐσά ἀμρμεει, Ώε ΠΜΏΙΗΠΙ πονατος σε” 
{αηγ. ἵΜεπιο Ώπιεπ επί, ΕΙΠΠ ἀλλά σφέας αὐτὸς ἐγώ --- 
οκ (ομοᾶϊς τε(άευτυτ» αἀρτοῦεί, 

Ἱοψυπι α]ίπια οοπευρτείας, νατὶςβπιυπν 

189 



ποπ ωιψυυωφωσο ο  σο μσ σψηνηνβψνἁ-θμο- κο γι--ογ--- 

"όσο ΣΠΙοζς. ν, το. ἸΗστεραπι ποπηϊ] Ποιο ἀθυμῶ ο’ εἰ Φανήσομαι τώχα Κακὸν µόν' ῥεπρῤξρσαη 

, ο 1 , . ν 6 - } ας 

ο, δὲ κ καὶ δµαίνων, τᾶτο δὲ, εχω αὐτὸς σκη- τεηαπην νεὶ ο ο », αι Ὃ 
/ ον 9 Αν α ἔ ν », Ψν ὠπρπεγάτη, τῇ α πάµµώ" Φὰς ἄθτι τεζοῖροο ρω ος αἲῖς ο μα ή 

ο οκ ἳ βε/λισθαί τι ἔσος παρὰ «πει τταηίέαηις: Παμίάετη πποάο ϱ οιβν | 5 ΝΧΑΨ. ἐν, Πρρερν ο αι Αβλέρνώ ὃ θα «,άρ πι ΥΕΠΙΤΘ της ἀἶκαπι, ας νε]ε αὐσάαπι α ΡΕ 
» Τὰ πατρος σήµ]ναι τῷ νι να Ὑπ9 τν ππαππάαϊτα τερῖ πυποῖατο. ΜΒΙ επῖπι οβοπεξ 
ο» 9εἱ γευδος λέγεσθαι, λεγέσύω' του ας αυτου  πηρῃβασῖηπι ἀϊσεῖα, ἀῑσαῖας, ΠαΠι 1η ΟΡ’ 

/ λ ς ο. 3 34 : . «ἐς τ η, »)γλιχόμεβα οἵ τε ψευδόμωοι καὶ οἱ τῇ ἀληθη ταις, φπίπε πιοπὰαοίππα ἀῑσίπηας, ΜΜ 
ο). δά χριώμθοι". οἱ μέν γε Ψεύδοίαι τότε, ἐπεάν τιζδοιιε νετταῖεπι:  «αιἱρρε αππι. Πί πιρηβ 
 µέλλωσι 5 τοῖσι ψεύδεσι πείσαΐο, κερδήσεσθα Τι τηπαο, 4 Πηπα Ρρεηπαάεπάο {απο αρ 

ο, οἳ ὃ' ἆ ἀληβίζόή]αι» ἵνα τι τῇ ἀληθήῃ ἐπισπάσω- πο {4001: αἳ μα -- ἀἰσαπὲ ν . 2 
», ται κέρδος, ὁ καὶ τι µαλλόν σφισι ἐπιτράπή]αι, ΤΑΤΗ ἀϊςεπὰο αἰϊαοςά Ίποταπα αἲτταᾶ 

| ἃ ) , / να. ἰφία Γαξιίαητες, Ίάεπι ἴαππεπ  οΕΙΠΕΠΙ 
2» θθα᾿ εἰ δε μηδεν μ δησασθαι μην ομοίωεθοηιιοά {4 πΙλή] Ἱπσ Εαθατὶ {ππεν Ρε 

3 ιά 2 ν 5”, 
μας 

» ἂν ὅ, τε ἀληθζόμεος, ψευδὶς εη, καὶ ὁ Ψευ- 6τ γετακ ἔοτοι πηθηάακ», οι πιοπὰαΣ ΥΕΝ 

ῴ ο» τν η . . 

τῶν Ἀ παρεη, αὐτῷ οἱ μενου ἐ6 χθόνου ἔσαι τπὶ γοἱεῃ Ῥγσετηίττας, ππε]ίας. 

θ 3 / 2.9. ρω ] 8 ] ] 1 1 ἷ ΤΙΤ. τοῖς 18 

5) Ε οὕτω ὦν ταύτα ἀσκέοί]ε, ξ τωυτε περιεχό- ας αἰαυά ομπαίση Κάπ 

δώ ’ 3 / . ὁ λ / ρ” ο. ς . 9 . ν . ν , ώ 

ο δόμενος ἄληθης' Ὁς ὢν μέν νυ τῶ, πυλερῶν ἐ- Οιιοά απἴεπῃ αά ΙΠίΤοτες ατίπες, ΠΝ 

δει ο, ον ἀντιβαίνυ πειράται». ἶ δεικνύσθω οἳ- Ὁ ἵεππροτε εΠε: Πφυῖ τεβίετε ΕΟΠΑΑ) 
. 9, λ  - 2 , ο .- αρ « ! κο -ν θαῦτα ἑῶ πολέμιος, καὶ ἔπειτα ὠσάμθοι έσω, 95101 ἴππο Ρίο Πο[ς Παρεαϊίατ: εἰ «ε η 

ἴτο Ἱτηπηρεηίες, τεπι εαπβραπη!δ, ος 
μας Οουτγας, τί απηῖοΙ, απαυϊον δὸ πι 
ρυ]μτῖας επτ τεςιρετατο ἱπρεήυπν ο 

ο ἔργα ἕ εχώμενα. λέγει Τωβρύης μετὰ ταῦτα, 
ο Άνδρες Φίλοι, ἡμῆ κοτε κάλλιο 1 παρέξει ἀνα- 
κο ολ χι αν Αίας ν΄ {ν/ ο, : να οὐῦε 

ο» σῶσασθο τν ἀρχν ὃν εἴ Ύε μὸ οἷοί τε ἐσόμεθα Γ6ςΙΡρείατΕ πο Ῥοϊετίπιις, Πποπει ο 
Σ λ 2 κ ' ώρα 2 ο ναι ἀγαλαβέω» ἀποθανέει, 8 ὅτε Ύε ἀρχόμε- τοτε, παπι απϊάεπι, αιϊ [πας Ρεήῶο, 

ν . π ον τα μ8” 
ἡ θα µὸ . εόᾗες Πέρσαι» ὑπὸ ΜδΗ ἀὐδρὸς µάγε,Οονῖτο Μεάο τερατπις, εοφαθ αμμες ον βν 

 Χαὶ Τ8ΤΗ ὦτα εκ. ἔχω]ος. ὅσοι τὲ ὑμέω Καμ- ῥΆῬεπτε; εε αιΙςμπαπε νείῖτηπι ΟΠ. τρ”. 
/ / ν Ἀ, αλ 

ο» βύση νοσέοήι παρεγένο]ο, πο]ως κε μέμιησθετὰ δΙΟΙΑΠΗ πά[πετηΏξ Σ΄ πιαπιοπα ας, Ροή 
, ἐπέσχηψε Γέρσησι τελευτῶν τὸ βίο, μὴ περω- κο 2 18 1]ο, ἀππη νίτα οσορἠςσθῖα οῃ. 
ο οί ὀναν]σούαι κὖν ἀφήγ. χὰ, πόπε κ ὦνδε πριεσατις ο, Ἱπρεήυπι τευρά η 2’ μῶοίσι ἆγα ἄσθαι Τὸ αρχη) τὰ, τότε κ, ολέδὲ- τοπιαπῆ»ις: (139 πο ἴπης ΠΟΠ. 84 ό 

” δι ον” / ον: Ἱ 9 ε : νά κ) “μα. 

»» κόμέθα, αλλ᾽ ἐπὶ διαολῇ ἐδοκέομο εἶπεν Καμ-οδπιις, {εὰ Ρε σαἰαπηπίαπι ἀῑεὶ 4 ορ) ψ 

9 βύσεα.' ο9. ὢν Ἵτίθεμαι ψήφο πείθεσθαι Δαρείώφ οχι Ππιαραπιης. Ίίαπς 1ρ]τα σα]συ]ηπ] να 
αρα ν ο” η Ἴ σσ « ᾿ ο 

» Καὶ μὴ Φιαλύεσθαι ἐκ. του συλλόγου τοῦδεὮ ἆλ- Ίπ Ώατά [επτεπείαπι, πεθιε εκ μος εν ος 
Ἀ 3 : 1: ον -” 1 ( : ο» λοθι όντας ὁ ἐπὶ τὸν μάγο ἰδέως" ταῦτα εἰ- {οἰνι αἰοτίαπι εμηϊες», «ἱαΠΙ Σ 

4 ̓ Αλλθίζουται » ἵνω τι τῇ «Ἰγεὂ., τὶ αΌεδι Ρας. «Ί9ῥ. απίοα ὠληθ. τι ο ῃ .δ, ( 
.ΑλήΜίζον τε τή »τ) π0εδί {α0/. -4νή. μό.τιοῖνα ε . Ῥα {1. εἲς οἡ, 
ας ο πω }. ἄλοδ.,ετ τράπήται Ρα]. ἄνλ. οὐπι διορύ,τηατς. { ος ο). ης νά Ρ 
δ. . ο . δὰ Ξ μιάς η, ͵ ο δν 

ἐείω 4εζὂ. ἵππα λέγει ΠΟΠ Ἠαῦεξ, αἩοά αὈεδίε ροΐσει. 2Η. Ῥαἡ. ἄν. 4γοῦ. ῥα)η: οἼἷπι παρέξεν ΠΗ 
ΠΤΙ ὤναλαβέει εἴ ὠποθανέει, «τοῦ. }”, εχ ΙοηπΠ1 Π1οἵς, ὦναλαβεῖν εἳ ὠποθανεῖν νι]ρο. 1; Ὅτε " ώ. 

ἰώτας ἐπὶ τὸν οπα]ςῖς οεῖετῖς «4γοβ, }’. απ. ο Ταῦτα Ἰϊάεπι, ΟΗ1η ταύτῃ. τα 

τη) 

, 

5 
ο απ / Μα ὐ-ρ- δὴ 

λος "ας 3 

πο, Έφθα φάρ τι δεῖ μεῦδος ὃτο.] ΤαχΙςΗΠΊῃ Ἠπθς ἆθ «δεωύται ---- ὁμᾶς τοῖς αὐτοῦ ο ολοθό σν παπά βοἵο Ῥτοΐοσῃο» ΝΕΤΗΠΙΩΜΕ . [ααο[Ἰοφπεπτίας {1- ᾖΠονρά. π. ς. τ1ο. ον ο δρ τοῦν ἄρωσμνα ) μ (Οκαρπίαπι. σπίο Ὀ]γεῃς Ἱπτοτγοραπή Νεορίοίσπιο, Ἠ6ρῦ, Ἑ. πα, Ρ. ὁ91. 36. µάλα ὠχθεσθτες φας 
Οὐκ ἄἱσχβον ή δἥτα τὸ Ψευδῇ λέγειν» τεῖροπ/πι Οὐκ» ντο. » Ρ. 275. 14. Τζμογά. Ἡ. ο. ό4- μι 6 ν 
εἰ τὸ σωήήναί γε τὸ ψεῦδος Φέρει οοηνεπίεῦαϊ Ῥο]]ᾳ ΊΠ ιο- ἔσε τοῖς παροῦσι πόνοις βαρυνόμενοι, φορὸ, Τ{4ΘΗ νό 

ν 

νς 

ο] Δείῃ. 1 2 Ῥ. 5Ο, Καλὺν γάρ ποτε καὶ τὸ ψεῖῦδος» «Χέμορῦ. Κ. ᾽Α. Ν, Ῥ. 911. 8. {ῇ Οοἆοκ (οἱρῶδτ, 
ὅταν ὠφελοῦν τοὺς λέγοντας» δὲν κωταβλάπτη τοὺς {ετιαι: ἠξίυν Ἕλληνας ὄτας Ἕλλησι τούτῳ πρῶ 
ὄκούστας' ΏΘ με επΊπι πιεπάασίηπῃ αάρτορας., (ο Β- δε[ωυσίωι», τῷ εὔνους εἶναυ «Ρο απίᾶοπι νυ]βᾶ 
«τη» εἴττα, αἰεογ]ης. Της εἰ ἀειϊπιαπίμπ]» (ΘΥΠΙΟΠΕΠΙ» -Ὀυπι Πίο Ῥοδίροπθίεῃ, ο ο ον 
"επι Ταβσφμίωπη Πονα Ύοσς α4ρε]]απι,  Ὁπυπιαας θ4. Δεμούσθω ἐνθαῦτοα ἐὼν πολ.] Ψατῖα εοπεαπιώ, 
πρίοσ]5 Ίσουῃ. εποίανεταί ο/ερῦ. βερρ]εγων .. πες Ἐδί οί διακνάσθω» εοη]οάἰσεηγ, απίεξω ΠΟῦ 
πο ο.  ἀοεείς ἆς ἸΜεπάασῖο οἳ Ὑειῖς, Ποχῖς πποἰάοπθ, υη]οὰ Ρἰασαῖ.. ΑΗΠς δειύσθω 
ἡσζοί «Αὔχόπνης, Ίοηβο Ρίητα αἀπιοηῄο Ί,, 1, 17. Ῥ. : πρὸς» ἐὼν πολέμιος» ἠπάογήπιαέηη ϱήῤρε 0) ον ἀπ ν ος ο“ ορῖαῖ, Οποσήπι εηιήά στη ἱπβήευτπα Τεουί πος ὃς, 
77. Οἱ δ' ὀληθίζοται, ὕνο τι] Ψοαηις Ἠσοο, Όμαε {δ-- ἱόο Τατ1ος εξ, Πρπαϊκβπια (ππιθῃ, Δδθς/ 

ου υπίης ορΏπια΄ (οπουΐμς Ἱπ]ηβπανίε, Αἲ Πα οὕτω λέμιος Ἀζο Π νε]ῖς, εκ «4γοῦ. διαδεμνύσθω 3. 
ὧν ταυτώ ὠσκέοντες ἵπῖαδεα που, Οἱ πιοπμητάν ας Άνο αμίζοβης ος [Ε, επαιε, αιμα 
σοι ο {απε, 6βᾷσπηπο ο 4 ο- ο, μα. ὑπὸ τραυμάτων νεκρὸν δείζς ον 
ο εἴθθ]τας» Ἰποσιπη {ροάρπε, ἵη Ἰοφιοπᾶο Ίοηρο ἀῑθ- «ογί 

ππη]ες.. Οο]ιασταδ]ε οἵατίο αρΏος» Πιοάο Επι 2) πε πηπιαμε ἀϊνετβιις αδῖε. ὃ 
εἰ 4{γοῦι. οὕτω ὃν ταὐτῥ ὠσκέοντες» Ῥιορείυγ. ο «67. Κάλλιον παρέξει] ΌρΏπιε 6}ομουίς. 
-"δψ, Δειωύσθω ἐὰν πολέμιος] Ῥνο Ζοβε ῥαᾳεαίμγ: Νει- (ωγη. 4 Ῥρμτο ιάειι αιιξ οἴῖαπι σιαρέχει 
Ρἱ οοτοᾶοι Αοὐλίη αὐαο (μπε Ἠ5 ΒΕΠΕΙΙ6 ΡαμΊο ΊΜΟΧ ὅτε νε ἄρχ. εκ {οπεάϊδ, ες Αεἰεήμς ]ν 
τἍτιογᾳ Ώοῃ Παρεβραί π Πυπιοτατο. τννορεν ών. ἑὼν άν φοβία5 ο ο : Άβρει ο τ. μιας ΑΔ 

ΕΩ{ΗΣ Φανερὸς φενέσθω πολέμιος ὑπάρχων» ΕΙ ἔνδηλος» νίπι εἲ ε]οραπίῖαπα, αυα 4ε ΟΙ. Ε]οκεμαγ 

«οᾶοπι {ρηισπεήᾳ γοσ]όλές ῥωῤό, ἠζλμη, δὲν ῥοῇβοην ο Ῥπουμς Ῥποθ. νο ας Δὲ 
{93 αἴθμς αἄθο (πρ βπη ελ]ἠς οοη/οαἰαέων, σύνκεντε- 97. "Αλλοθι Ἰόντας Ὦ ἐπὶ τόν] 1, αιιοᾷ {Επ λρι. 
ἐσύω» πος νατσυπῃ Ίπίτα Ἱορίτα» υ0ἱ ου) ἠέεγ[εδίοο το ΊἼοεατ, εἲ αὐ]ά πὶ 3 πιη]το 6οὔτγας: (οπιοηΕ” όν 
ης {τον [βήμα αἱ ήαρου ρετυεηίμηέ: ΙπτεΙαβίτις 4ος Ἱποεπάϊυσ. Πβ] ἀλλ Ἰόντας ἐπὶ τὸν μάρν ο 
Ίασιις 14 ἵρευπῃ οποᾷ {10 Ππογς. ΜΥ Ὦ. εχρΗπηΙ νο- /εά {η ΄14ρίΗ [αΜ{ην εἰ γεδα ῥεγσεμ/ες, ΡΙοΡΗΡΙ τ Μο 
Ἱεσας Ίπ. με Ῥ. 9ο. Φάνεβός ἐθι ποισώµενος» ῥαίεὲ οὐτής Που α]ᾳ ερ, εἲ ρίαεβετηπε πιοπιρταπᾶξ” πο ν 
εως Τεολ/ο, Ἀάατλ]απή]μς Ἰπιορτοίατί». οοπππνΙτ σαῦτω αἴνεον Ῥοβμ]αῦατ {απιοπ]ς ει Φοήριοσς ο 
εχεπιρης αῄφιος 4ο, αγίου, Ν. ο, Πωγίρ. Βαεςμ. Υ. τὴν Δαρείου πάντες αἴνεον νώμην' Ο. 76. εἴ 19 
47. αὐτῷ 0εὸς νεγὼς ἐνδείξομωι. «4μῤοοί,], Ῥ. 31. 34. ἐν Ὀκτομοσάδης κατανέε ΤΑΊΤΑ. μύ 

ῶ 

Μον 
« 

αν) αμ 
σα οοπ1” ) ν 

οπιΠΕ ή 

| 994: τα ου θ ιο ο στους Ὁ Ψαΐιας θὲ πηοιλάλοίαπι Ρτοί εἴμεάσαι, Ἠπῖο αλἰοπύσαα, .- 
9 νὰ 

. . . «Ἅ κ άασθ- 

σε Τωβρύης καὶ πάντες ὁ ταῦτα αὔνο, Ἐν ᾧ δὲ Ἱπαρι, Ηθο ἀῑξία α (ορτγα ο. ος 
οὗτοι ταῦτα ἐβηλώοτο, ἐγίπτο κατὰ συτυχίῳ Ῥτοραταπε. Ιπίοτεα γοτο ἀαπή 39 αν 
ἀδερὰνο δες οί Αοος τος Ἡ | αν 

ος ο ο ο ος ο νὰ το εν 5 ο εν ; ο) ας : Αν 

τα Πάρειμι «τοῦ.» Έμπι φὰς γὰρ ἥκειν 14. οἳ 7ο. οπϊρεϊε 5107. ο. 
δι Ἡ Ἠομη, Ῥ. 1968. ην 8, Ψυ]ααείς τα. ο Αρα ὃ αο. ο ος ο ο 

ια : 

σα 
{. βα/. 1 αΠ18 σὠύτῷ Ῥειρδταπι, ὦ Παρίῃ }, γοῦ, {3115 σοηπιοᾶς.  } Ἀιῤδεμο,Πδσα. τν | 

ΐ 

στρες, αμά ἵη {ήῤοί; Ερίθ, οἵδ- ών .. 
5 ν ψ Αἱ ἤ νν 

᾿ 

Ὄ 
ΐ 



Ῥεέκα[ρϊς απθνα αὖ πιαρῖς (οἱἰεῖταεὰ φθιῖας 6ὲ π]οῖς, τα 1, ϊ ΑΙ Τ, 15 ΡΕ Β 111, ὃδᾷ 

᾿Τα]ατατ, {οτι Ίιος εοΏτ]ρῖε, Ἠὲ τηαρὶ ΙΠίτο 1άδε' τοῖσι μάγοισι «Ἔδοξε βαλευομένοισι Πρηζάσπεα. 
1πῖετ {6 ζοπβ]ο Παἴπετεηῖ «οποϊαπάμπι ΠΡΙ Φίλο προσθέσθαι » ὃτι τε επεσε όνθεε πρὸς Καμβύ- 
ἁπη]σύτη Ῥτεχα{βεήι , αμδά Ἱπά]ρηᾶ ραδίας ὁ σω ἀγάρσια», ὅὲ οἱ τὸν παιδία τοξεύσας ἀπολωλέ- 

το Ὁαπηργίο εφίει» ὀεα][ο εἶπς Β]ο Ίδια {ΑΡῖί- κεε". καὶ α διότι μοῦνος Ἰπίαατο τὸν Σμέρδου τοῦ 
ή τω οἳ {οἱμ5 Πποζίεπι Ῥππετής Όγτο βε- Κύρε Φάνατο», αὐτοχερίῃ µι ἀπολέσαρ' «φεὺς δ᾽ : Ἡ ποδίει, Ἀπεπι 1ρ5ε Παρί τηάήα 1Πτείε- Ὁρ ον, ορ η Πριἔ σα οὗ ος η πηἰφίοε: αησὰ Ρτῶτειοα αριὰ Ῥεμας ἵη πιαχῖ- ἔτι ἔθια ο αὐή µεγισητο τν. Φος ης 

Ίπα εδίοι εχ]{Ππιατίοπθ.  Ἠίς ἀά «αἡδᾷς ας- σησι' Τέτων δή µη θιγήος σα 5 φι) ο ποια 
αἴἴαπι Ποπίπεπι, ΠΡΙ αἴπίσαπι οοπιραταβαΏῖ» κ]έω]ο ο πίσι τελαβοῄεε, καὶ ὀρχίοισι» Ἡ μην εβεῦ 
αοςΙρΙεπῖεδ Ἠάεπι, ας Ιητεϊπτλπάο , οείζε παρ’ ἑωύτῶ» μηδ᾽ ἆ εζοίσευ μηδοὶ ἀλθρώπων τη ἀπὸ 
Τα]]ασία(α, η αρ 1ρεῖς 1η Ῥετ[ας {ατα Ε5{6ξ, ]Οσφέων ἁπάτη ἐς Πέρσας γεγουιω’ ὑπισχνεύμθοι τὰ 
αριμά ΤΕ ἨαδΙεύταπῃ » ποφμο οπήφααπη πιοσαα- παὖ]α οἱ µυρία δώσευ' ὁ ὑποδεκομέε δὲ τοῦ Πρηξα- σπα ραιεβαζζάταπα, Ρο]Παίταηιες οπιπία ας -σπιω ποήσιν ταῦτα, ὡς ἀνέπεισώ μυ οἱ μώγδν Ώμπετα {8 εἰ ἀαἴΠΙοδ, Ἐεείριεπίο Ῥπεχαίρε ση : Εν νο ον. {αξνατηη {6 ους πιαρὶ Πια[εταητ» Ἱεοταπὶ Ἱ]- . δεύτερα «ος ερεης αυτοι άμθος 1 ο 
1 ἀϊεετα, 1 απίπιο {ο μβῦετα οπΊπος Ῥοτίας τας ἕ συγκαλερν υπο το βάσιλήΐο Τ6ιΧοΦ. ΝΕΡΟΥ 
{10 ἑα[ε]μπι τεσίπή «οηνοσαῖε: ΙάεοιεΙ 5δ᾽ ἐχέλευό αναβαγ]α ἐπὶ πύργο αγορεῦσοι» ὧς υπὸ 
Ίηρατο Βπης σοη[σρπ{ία ευττὶ Ῥιαάϊίσατε, α τῦ Κύρε Σμέρδως ἄρχοί]αι, καὶ ὑπ οὐδεὸς ἄλλα ππετάϊε Ογτὶ Ῥείς Ἱπιρετα, οἳ αὐ αἶῖο ενος ). παῦτα οὲ οὕτω οὐετέλλοίο, ὡς πισοτάτε ὅη9ε νε ο οΡΝ. Ἱ ὃν | ο πετ αεσήο, ος ἨΗδς 1] ο ες : ανν ἐόή]ος αὐτου ο Πέρσχσι, χα ὃ πολλάκις αποδεζᾶ» 1Π1 {Ππ1της αριιά Ῥετίας αιιτοΓΙ{α:15 » ώς Ἠν ος νε πό / {σα ο μον μον τς εἰη ο Κύρε Σμέρδις, καὶ ἐζαργησά- Ι α1 Πβρεηµππετο αΠενετασ[ει {αρετες[ε Θπιεῖ- ῥ98 Ὑνώμην ὦρ περιειη ο δυρμ αν ῥδὶς, καὶ ἐραρ οὰ : 
μαι ΟΥΠ, αὁ «ῶθεπ ἃ {5 βαξίαπι ρετπεβᾶς.2ΟµένΒ ΤΟΥ Φύγον αυτου, δαμθε 9ὲ και Ἕθατα ὃς 

σοι, Ἠσε σπο0ις Ῥτεχαίρε {8 ρατᾶήΠι ΕΧθ- εἶναι ποίει του Πρηξασπεω , συγκαλέσαν]εο Πέρ- 
1 ἄἰσεητε, πιαρἰ, «οπνοξαιῖς Ῥετῃς, Ἡο- σας οἱ µαγοι, αγεβιβασαω αὐτον | ἐπί πύργο» Καὶ ο ξ : Ξ .9 ᾽ ἃ κ. κο νι λεν. -” ΠΠΕΙΗ 1η εατήπη ρετάαξίηπι Ίαβεηῖ Παβετε αγορύεν ἐκέλευο» ὁ δὲ, τῶν ἕ μέ Τι εκέψοι περόδε- ἷ ὦ, { ν ον . ε 5 ο 5 η . 

ΟΤΑΙΙΟΏΕΠΙ,. ος ος αὈ μλ, Ὁτ Φέο]ο αὐτου, τέτων μὲ ἑκὼν 1 ἔπελήθετο, αρξαμθοὲ 
. ) , πας κά κ. ὃ 2 4 ο τ. ΑΦ ο ταΐης ἔμοτας, {ροπτε ορ[(γ{αίτατ: εκοτ απ ηπεοσδὲ ὧὠπ᾽ ᾽Αχαιμόεος, ἐγθεηλόγησε τὸν πατβὺν τὸν 30 Λεμῶάιεπε, {αεί Γαία Ογτὶ ἔεσεπ- ον ος οκ, ον ο οφ : πμ ον κ ή Κύρε' μετὰ δε, ὡς ἐς πι τοῦτο χατέβη, τελέυτῶ {ετ: εἲ υὈὶ ἀενεπῖτ αἁ Ἠμπς, απάεπι σοπι- ας µέτα νο μον ο τν Ἱπεπποτανίε Οψτῖ, Ίπ Ῥετᾶς Ῥεπεβεία. ᾿Ἐὴς «λέγε ὅσα ἆγανα, Κυρο Π]έρσας Ἡ πεποήκο δκξελ»- εκροῄής, Ῥτοπιεῖς νεταίεπα ο ζαιςάτας θων 9ὲ ταύτα, ἐξέφαινε την αληβηΐην, Φαρενορ πι. οΤ9. 

14εο {6 απτεμᾶς Οοέσιιταδίε, αποά Π8ἱ τατᾶπι ρου μὲν κρύπ΄]εμ" καὶ γαρ οἱ εἶναι ασφαλὲέ λεγέή τα γε. κ . βαν ... ον 
ζ . Ἶ ο ρω 9 . . , ὃ -. , το ποἨ Εἰδίει Ῥτοίοϊτε Τεπι σε[ίαπι,  {εά {παοίόμενα" ο) δὲ τῷ παρεύῄι ανα γκαίην μυ καταλαμβα- 

ῬϊΦίεης αὐ πεοερῄίατε ἀερτεμεπ{απῃ ρτο[ει-ἱ Ἶν Φαίη" κάὶ δη ελεγε, τὸν μὲν Κύρι Σμέρδυ ὣς 
αν ὃν αος ον ο ος ας ἂκ αὐτὸς ὑπὸ Καμβύσιω αναγκαζόµθος ἀπιοχ]είνιε, Τοὺς 

: ΣΕ 85 ος ῥασιλευέψ. 1 1ερσήσι οὲ πολλα ἐπαρησαμέ ααϊ τερπεηῖ. Μα] 4άοαιπε γερμ Ῥετας Ε9γδ ϐ : η ς ᾗ ο ας η μις 
απ ηπι ἀεγον]δίει, πΙΠ Τηγ[Η5 Ἱπρεβαήή τθει- 1942 8 μη ο σιαδὸ οπισ η αβλν.κ του 
Ῥετατεπι, ας τπαρος π]ςΙεείεπίι{ς, {Ε[Ε ΙΠθομάγες ο. απ πα έωυτον αι αρα η φερἒ» ταρατ α τυτῃ Ῥίῶειρίτεπι ἀθάῑς. ἩἨπηπς 1 σθὰι ὦ πὸ Του πυργε κάτω. Ἱ]ρηξασπης μέν ὃυν ἑὼν πα ας . τὰ . ο πα 2 Ἡ νι ' « 2 ΑΝ να. ησβυῖη Ῥτοχαίρες, γίγ ρε οπιης ἔοπιρις νἱ- τὸν πώα χρόνο) αἲνὴρ δόκιμος, οὕτω ἐτελεύτήσε, Ὃι . 9 : τ κ νὰ Ὁ ρ ς δν οκ εν κ ο 
ος ο. - ανν «Άτ {εριεπι Ρε, δὶ δὶ ἐπ]ω τῶι ερσέω» ασε αὐτίχα Ἰ. οοπΗταστιΠί αββτεύι Ῥτόμημς πππρος, ο ο σας ατα τονς σθαι; ο περα δν . επ'χεἰρεεµ τοισι μιά γοισι, κά μὴ υπερβξάλλεσ ϕ πθ(πθ Τείη ἀῑἴεττε, ἆεοῦ ἑοπιρτεςαιάπα Ἱε- ον  χ ρ 28 ἡ σα να ή ὂ ο τς 

/ ' : ον ο : τηηῖ» - - ; μα 

108 

' 

ο ο Εθν ακ τν 

φτ, 

ο Λισαν 

..ὁ Ὅτι 4, ὃ ΑἰΔίῃ ποὺ α΄ ὁ Πσει απεπίοι τε καὶ μα δαγή, 4. ὃ:, πίσιρ τε κ) {Η. Ῥαι/: «91. πιοχ ἦν μὲν πχ. ἆ 1. 4νεῦ. Ταε/. ἄνχ., παρὼ μηδεν) ἵα αἰλῖς ετ 4, ε «γοῦ. {2 Εοη, ' ὶ /α]]ᾳ5 ΟΙΙπι ὑποσαομένου», αὐας σ]ος/ οχουΠ.. Οσο, π, 1.5. αΠπι Πρηξάσπευς Ῥαε/. «ἄνδ. 7 Συν καλέσειν | «γε... ϱ Πολλώκις τε ἷὰ. 24. «4γεῦ. Ῥα[. «4ᾖ., αἰᾶ τοὺς Πέρσ. . { Πάεπι ει ἔ”, τὸν πύρνον νΏΙΡο ἳ τυπι «ναγορεύειν «ἄτοῦ. 7 ᾖΜὲ τοι απΙΏο ΠΠ οι Ῥηγίς, ὢ 

. 

ᾖ ο 3β όν 9, «1π τεηιής μέντι | Απ ἄδετο ΟΓ3 1ερδ.» ἳ Ρο ῥπὸ Αχ. «νο. Ῥτασίοῖεη ἐγενεηλόγεί Φιορῥ. Πῃατρο, η Τοῦτον 2’. ἁγῦ. Ρα: οἼπι τοῦτο. Ἠ Πε- ν ο ποκεί «ο Ἐπιῤῥεῳ «4τοῦ., Πα ἄπι ἠἶσαν Ἔαι/. Ῥοπα. πες ΙπΑΕΑΤΗΤΗ Πεσαν. ο 

α1Α” Μοῦνος Ἠπίσατο] 5ΗΡΙΑ ς, 61. πονοταί {Γαμᾷαίος Ίαῃας α δορζοο]. Ἐἰεξίτ. Ψ. 438. Οὐ]ά ῥόΏο πίςιὸ Α4θΏς» τὸν Σμέρδιος θάνατον ---- ὣς ὀλίφοι ἦσαν οἳ ἐπισα- {ε λδβόυτεό » καὶ δραοισἰ» υπάε ρεπἀεΡῖτ ροβ τίς 2 9ιις- ὢενοι Περσέων' εἴ αρ. Ζομαγή Ρι Το7ι Β: ἀῑεΙειΙ φφοὺς ὄμχηῖτ Οἱ: «ρε Ὠῖπς, Ἔμισγα. ϱ. 495. δρχίοισι., ὃ Ιζατιζείόης (Πωτιζείθης) ὡς ὀλίγοις ὁ ἐκείνου θάνατὸς ἔγνω- Ἱπβτατα ἀῑηπάίοπε, {έαΙΕΠΙΙ ὑπισφνεύμείόι αάβτισης; σφι ΣΤ Ῥαμοῖς Ιδῖς υη]οι] Ῥγοχαίρος ϱᾳ ἆς τα Ῥ]α- αὐοά, { πίσις τε λωβώτες Υη]ετο ἀθρεαῖ, οδτςΏπιυὰ Ὃ ας εγαῖ ρεγ[ια(ας, ος αυἱ {μδ(1ς Οντί Όπιει- αμαμυαν | | ον οσο ατρίε]ς ο νῖτα {ηΏι]1ς[οι, Οοἱ]εάππσα ο. 11. Ὑποσχομένου] [πεοτργοίαπιοπ ευ βεπιίπο Ιοσυπα ο. οσα ». 34 Ἐδαια. ἴοσημ. ανα, ᾱ. ὅλῳ τῷ οξδεῖ. ὑποδεκομένου» θμοᾷ Ίη Εῑδη Ίπψέπεηπι Οο4ᾳ, ο υλάκῳ Εχεικία, άΐρια {μπι αμαθ οοπῄάσεΠεἔ, (ααἷεο Ἰπῃ σοπ{ἨΕῖε, 9ἱ πιο ΡΙ4εΌεηί εἰ ὠνέγνωσαν., Ἠϊπς νο, ο λοσο ο) »ΑΜΟΚΕΝ. «Μσφυε ἀειμτραβίτης ὠνέπεισαν, αιοᾷ (περίμς σι . ο. Έστω ἓν αἴνη µενίση] Ἐι]ς οσι ῥη]με οἳ {γε οᾖ- νοη παπι σσζµραξ, που {πα ἀεϊεάιπα 1ἱ, πιοπβτας ΠΜ. κ Ἡν ἀμτίᾳ, Σεχαῖρος ὦς πισύτατος ἑὼν ἐν Πέρσησι» Ποιά ἆλῃ Ρ. 4Ο. 41. Ζοπαγαε: κατρθεµένω δ' ἐκείνου πο ος εώς, τν ᾖῥααλαλαε ἠπυ]άλᾳ εἰ οᾷίο, {ο ἠσεῳ ταῦτα. προσεπῆγον' Ἄος Ρο(ὴΕ χο ἠροσέφξρον ώς ή, ο η πα τις αιήρρε πιαχίπιο 1η Ἡο- οζοή, ομίµς ἡ]]α νεβήρία [ον ῥοτίθαωίτως τα δι ση ος 1Πεπήβος]ε ὡς Ἕλις ὃν ΒΕΥΙΗ τῶν αρα- ΕπησταπάΙ8: Που ἵη αἰῑίς Χεπορῥομίεα, ο ον «Μπ 11ο. 4γγίρη. Ιπᾷϊς. Ο, ο7. τῶν ἐν αἴν-- ὁς. Τῶν μέν τὸι ἐκεῖνοι προσεδ.] Μυ]εῖς. Πο. ορ 
ο ων. Άτηπο Ίος 4μίάεπι εκετα ροτϊσυ]μπη, εἶοπα ἀ][ρ]ίουήε Ιπ[είίκ σὺ: ας οτα(εσαπτ. ος ΕΩΑ παρ ος πι τε λαβόντες καὶ ὀρχίεισι γομσυίο {Ὁ νο]Ἡθτιης, «4)γε[οδίμς µέντα» Ἀάάῑεεπ ης ο ”  λαβεϊν' ἍΝΙΕ. Εοπίτα αχ 41, πίσις.τε το Πφμ]άεια ϱ αμ] ρμθ Ῥο5ι ποππι]]α ὥς ἐς τοῦτον ΚΑΤ. ην Ὢ σος ο ρεῖν πίςι β Οφγων πεπηρο.. ἴνοη. τηε Ε, πευετηπή τοῦτο ἱοσιπα οτε] Πθαμεατ, οΙρίος (απιεπ. Ίρθς 1, ης μια 

196. πίςι καταλβώτες κ μι, ομωπμήςν 2 Ἰοίς Ορ. Ιπρεταπῃ. , ὥτόιλρῶνς ον, πι ΟΟΝΙΟΙΦΗ ΦΜΟΙΙΟΦΟ ὄρκοις δεί- οβρθκίοτε Ο. 89,, {6ά ν]εῖε (ο 6 πι Ατος ολ 2 ὧν Ετος Ἑ. δσῖ, ἄν 11. ΠΠ, τν Αὐτίκᾳ ἐπιχειρέεν ] Ἰάτοπι Ἡ σμθι, ο. 
" Βομο Ταν. ἅ ση οχ ϱΕΓΙΙΠΠΙΟ ὀ)ωγρὴὶ επιξπᾶα- ἸοιαΡί]ε 4γοδι ἐπιῤῥῥονν Εαν πι ας ἃ αλάσπι ἵῃ το ρω, ἂς ΝΕΤΟ πίσι λαβότες καὶ ------ τῖηπι πια]ήταδίως πο ο ο. ὄχλος 7 να ώμος 

πσδα Ἠοβρε αἲ πΠο» αιοᾷ οσο αιἠάσπι πο Ἰατρῖος, ο Ιἀγ]]. κΥ» 59. σπεὺ τν ς Ἂὁ πολυς ἅμμιν ἐπηῥεε, η υηῦ ΤΟΠΟ Τη {βγπιοῃο γετοιπα, τπῖ τεῖ ο Ιπναάαπα! ΙΠρείΗ, αἩ αι ῥεκήρρακα κε» 
πΡΙΗΗΣ ΡίμΙΟΝς Πηηοίνυν Τεηρ]ι Ίρῃς βρυταπι βοἹο- Ῥωπα, πον Σεππ(σοτ, ὅρα ο Ἐδίε ον ες ο 

4 



ο πμ κ ο. 

αβξςΕάδες ας ο κᾶΞαξς 

αρ ΡΕἒςΣ 

ως ο 

νυν πεππατις ο ανν απο 

τη πεἙ τν Ύπτητητ 

5ο 6 Ἡ Ἑ κ Ὁο΄ Ὥ ο ελ 2 ϊ ε{ Ἱίπο {ἡμήο Ῥογ[αιάὴι «οηγοσλίῖο 4 ΠΙΔ6]5 Ἐλδ, ήν 

Ἠΐσαν οὐξάμοοι τοῖσι Φεῦῖσι, τῶι περὶ Πρηξασπεα πρη-ΛΟτυΠῖ» οπιπῖπο Ἰσηαή εοἴµΙη αὐςό εἲι { 

μή 

/ περωτα αδές' ἐπ τε δὲ καὶ παρῆλβον ἐς τὸν αὐλὸν, 
οέχυρσα» τοῖσι τὰς ἀγγελίας ἐσφέρεσι εὐγεέχοισι, οἵ 
ὄφεαρ ἱσόρεου ὅ, τι Φέλωτες ἥχοιν' καὶ ἅμα ἱσορέο]εο 
τάτες, τοῖσι ἃ πυλερόϊσι ἀπέλεο, ὅτι σφίας παρή-6οσοπίαπἀιη Ἰαη]τοπίριι ππἰπί ανασα καν’ ἴσχον τε βαλομένεε τοὺς ἐπ]ὰ ἐρ τὸ πρόσω πα- Ίου Ιπβτεςῇ ρεπη]βρ[εηε:. Ἂι βέναι’ οἱ δὲ, Φαχελευσάμενοι » καὶ σπασάµενοι τὰ ἐγ- Ῥειρετε νο]επῖες εοδἆεπι ΙΟ ος χείδια, τέτως μὲν τες ἴσχοί]ας αὐτὸ ταύτη συγκω- 19 ΤΙ οτία» εαιί 

λιτή δὲ ἆσω ος ἐς τὸν ἀνδρεῶα. Οἱ δὲµά- απῖρης ατοοραπιυς, ́  1δίά 
οι 

Ἆ 

Χ 3 φδνι αἲι / / Ἱ ον ὢν ἐἶδον τοὺς εὐνόχεις τεθορυβημόθςε τε καὶ βοῶτας, ο Φ / μροι κ μονη 
4 

ανά τε Ἔδραμο πάλυ ἀμφότεροι, καὶ ὡς ἔµαβο τὸ ρα. το» 4 τὰ ο κά Ἱ κ. 7 ᾗ ΘΡ11 νς » Ιου ποεύμωο, πρὸς ἀλκὴν ἐτράποί]ο' ὁ μὲν δὲ) αὐτέων ' Τεευττεηπῖ Ἠίεταια: ει οὐσά Απ 

β ν 2 ο] λ ως ου / 8 / ο) ΧΡΩΤΩΥ ειόοτες οὐδο" ἐν τε δῃ τῇ υδῷ µίέσῃα σέχο- Χὰῇ νο μην ανν ο ο μάς 1 ελ Φ ο 11 ΤηξαιΟ 18ΙΠΕΤΙΣ αἩ . τες ἐγήοῄο, καὶ τὰ περὶ Πρηξάσωτα γεγθότα ἔπυν- | να  ριλ κ νε) ο ηξ ερ ὃ αὸ, . Τεσεεπῖες ἴπιετ {ε «οἰοαιατῖ ΠΠ, θωνοῄο" οὐθαῦτα ἔκς-αήες τος οδοὺ. ἐδίδυσαν Ὁ αἲ- ὧν ᾿ 3 3 / Τοῖσί σφισι λόγες' οἱ μὲ ἀμφιὶ τον Ὀτάνην, πάγχυ ; ε ; ψ ε Ώλ 2 ον ͵ . ὦ : . .. εκἝᾷ ᾳ 
κθλεύαίες ο ὑπερβαλέσθαι, μηδὸ οἰδεό]ων τῶ ποη-ᾶ σα]: Ώαπας νεο οοη[οίῆπι 6, θἳ 00 / 3 ς Ἶ .. 3 

« γματων» επιτίθεσθα; οἱ δὲ αμφὶ τὸν Δαρο, αὐτί- έ 
; Φος Χα τε ἰέγαι, καὶ τὰ δεδοµένα ποίέευ., μηδ ὑπερ- 

/ 3 / ᾽ 2. ων ης, ς / ς Ἡ 19] βάλλεσθαι . ὠθιζομένων ὃ αὐτῶ, ἐφάνη (ρηκων ἐπ]α, ἵ : νὰ ρω ϊ ζεύγεα, δύο αἰγυπιῶν ζεύγεα δώχκωτα ἆ τε καὶ τίλ.-- ΄ 3 ” λ. ρω ετσ Ν / λοτα χαὶ ἁμύσσοτα" ἰδόντες δὲ ταῦτα οἱ ἐπ]]ὰ., τδο ' τν αν πο δν Τε Δαρεία πάντες αἴεον γγώμην, χαὶ ἕπατα « Ἰΐσαν 
ἐπὶ τὰ βασιλ/(α τεθαῤῥηκότες τοῖσι ὄρνίσι. Ἔ Έπις- 

ον , ᾧ 3 4 ς σι δὲ απὶ τὰς πύλας ἐγίντο οἷό τι Δαρείῳ ἡ γνώμη αλ δν : / . λ ς / "9 Δ εφερε' καταιδεύµφοι γὰρ οἱ Φύλακοι ἄνδρας τοὺς Γερ- 

-.. Πε ανίριν αἆ τορίαπι. «μπι Ἠάμεῖα 

ἐν ο η. ο τὰ η μηῥατ ἠτβ η τὰ ας σέῶν πρωτες, χαὶ εἰδὲν τοιβτο ὑποπ]εύο]ες ἐξ αὐτῶσσημὰ μας, πας ον ο 3“ἡ α- ρ  ειόψ ο βκΕὰ 9 
1 ας ἐσεσθα|, παρίεσαν, «ήή ποµπῇ χξέωμης" εδ δε- ΤΠΠΕΤΗΠΕ ΤΙΙΟΠΕ «ΙΨΙΠ ς 

Αν τν τν αλ}, άν : Ἱ ἔτυχο ἀμφότεροι τηπκαῦτα ἶ ἐώτες τε ἔσω., καισρ ΜΑΗ ο σελ ο ᾿ «ολα τα απο Ἠρηξάσπεω γθόμεα ο βηλῇ ἔχοίες ἐπεὶ 

Εοτνοτ το {ἴατῖπι αρορἀα. Αισυιίο βπιαιί ακριο 
Ὁ 1 {η αμ]απι αἀπι]δᾷ οοραπίαχ οπιπία ϱἱαά(19. εβῖο 

χαΐρεπ] αξία εσίεητ: {οά Ἠθὸς 1πῖετ 6 

ἴαηες αὐάεπι οεη[αίς Ρτοροβταπι 
ἀῑπετῃ, ΄πεφπε τηπιε[εοπ δες τοβῖῖς ὁ 

ἀεστεῖηπι εδίει Ῥεταδετα, Πεμ 
16 σοποετιαηδὴς αρρατιετηπῖ Τε] 
εἴρίίτηπα ρατία ΙΠ[εξαπηαπα ἆπο ρβΡ ο 
ΓΙΤΗΠΙ εοδαπε γε]Πςππυπη αἴφμε Ἡ 
Παπ.  Οποά Ιπτπεηῖες Γερτεπη 
Γοπῖαπι 12ατΠ ΟπηΏες οοπαρτοβαΤηΠῖς Εἴ 

-. κετπ. Υβδὶ αἆ Ροτίας αά{πετηῃξ δι 
Ῥαπις {επ[εται, Ίτω ενεπῖε, Πα 
4ες τεγε Ῥετίανάπι Ῥηηαος, Πέ, 

γε] ἱπτοττορανίε φμήσαιαπῃ, 
Ἰπίχορτεςῇ {ππτ, οβεπάμπτ εὐΠΙΕΙΟΣ. 
“εταῃε α πιποῆς5 ες Ίο απᾶ ΡΙΓΑ 
τοπῖ ΙΠἴεΙτορανέτΙπες ΠπΠΙΙάΠΕ 

{ς πππϊπο εο]οσταὮ,  εὐιξῖο 

ἆαπτς 1άεππαιε οτι 1η 
ἀππι, Ίῃπ εο {της {οτι ἆ πο 
ραπι, εἲ ἆε 1ἱδ αἱ α Ῥτεαδὶ 
ξτα «οπ{πἱίαραπι. Οἱ αυ Ἡ 
πημ]έωαητθς Εμηισ]ο5 αἴια  Υοί 

. ΄ ἡ λσαα λῴνρν : ο αν «ας ' να] : δΓή : Αα. Φθάνει τὰ τόξα Κατελόμενος" ὁ δὲ, πρὸς τὸν αἰχμὸνζοπιαάνετιεητςς» ἂά «τε εοβη .. 

ετράπετο" Σ΄ ουθαῦτα δὲ συνέμισγον ἀλλήλοισι"' τῷ αν νυν νοφ-- ον Αν ο ον ιών δε Ανν ἠφάννὰ άῃως ος ο ιῴην μὺδὴ τὰ τόξα ἀναλαβόήι αὐτέων , ἐόντων τε | ἆγ δ τῶ πολεµίων, καὶ προσκειµένων, Ἡν 
ὃ' ἕτερος τῇ αἰχμῇ ἡμύετο- καὶ τὔτο. 

Ὅσ τν ακωοθς ολο ωλι ιο ο» ή κ. γυ 9. π «93µ98 εσεχων {9 τὸ ἀγθρεῶνα, ἐς τοῦτο καταφιύ-θο ος 

χ ς -ᾱν εδώ ο 
καί ΤΟΤο μεν» Ἄσπα- Ἡ ΛΙ. Ῥίνην παει ες Τό μηρόν τῶτο δὲ, Ἡ Ἰγταφέρκα ἐς τὸνγκῖωπη Α/ρα]ῃ] 

ὀφβαλμόν' καὶ ἐφερήθη μὲν τὰ ὀφθαλμᾶ ἐκ τᾶ τρώµα- τα Ἔοε ὁ ̓ Ἠταφέρης, ὁ μέντοι ἀπέθωέ γε τῶ μὲ ὃν Τάρμετης, ποῃ τάπιοῃ οἱ για 
μάγων ο ας τήτες' ὁ δὲ ἕτερο, ἐπέί 
έ οἳ τὰ τόξα εἰδὲν Ρ χρησ-α ἐγώετο » Ἰν γαρ δὲ θά- 

ᾱ- ἼΊμπα Ππίιαρῃετῃ]ς : οςι]οαίε εκ νε 

ταπα ππα5 οοςαραῖ αΓσΏΠΙ ΙΕ γε 
{απῖτ, αἴαμα Ίπάς αοπηιπτας 1ΩΥΕΕΠ. 
ΣΗΠΙ Άποης ϱἱ απ Ἠ]απα Γαπιρεαε 
«Ἱοίμος Ιππία εδίοπι » τ απρετεβίι 

{πῖες αἶτοτ αυῖ {ε Ίαπεεα 
5 ἔεπιατ ρετεικΠὲ, Ἐ 

ει, Ἠορ Ιρίτιτ αἶτετ ππαροτυα συν πε α]έετ νετο, «4Ἡαπάο αχσῃς αἱ η, «ο ταῖς, 1Π ἴμα]αππυπῃ, αυΙ εται «οπειᾶ: ορ Ῥυυ8, {8 ρτουρηήε,, ἔοτες οσο] μα” πο μρον πο θα παν θὰ, ο ισως Θδηο ας » : Ὡς Αα 
« ᾿ Αιρ ν, Φος ες  ὰ ώ ” ν ο λα ν μὰ Μον ο. . -ᾱ . τε ὕ ον τ 

κ ορ 9. τς οκ ένο νο κος, . Ὃν. . ο Φος, ο ο. κ { ο δι ᾱ ὃς η, μμ ο ο Αὖς χε ο, 4 Ἡν «4ῑδι «4ποδιν πιε]ῖοτα Ἠβοῥ., Ἴπος πάήπρομς” ὃν, νι Ἅποχ μὴ δὲ 4νχ., ἵπ {γοῦ, ο μέν οὔπι Ρατ/. αἰγυπτῶν Ἠαθει οκ. Ρταεοε(σΠΙ Ρις μίαν. Π ὀμρσηκ. «Ίγεῦ. Σ.  Ἐπισάνγες {νοῦ, 2η ϱ Ἠθεπι ουμα ομς. 1 
2. ἆαᾖ. Αλ. πυλωροῖςι 44. ει {οῦ.  ἆ ἶμ. ἰεραῖ εἳ εἴσω Ἱερεδατητ, . Θα Πρηξάσπεος «1ιή. 
ὦν χεῦ αὐτῷ τῶν. 

οἡνο« . [ . 
κφφβης ἆν ές λβκον 3 νὰ ανν ο ανν. ο” μμ 48. Ἐδίδυσαν αὐτοῖσ] σῷίσι λόγους]. Μΐτο Ῥαπάίτατ τοῦι ετ πό, αὖτις, τε Ἰδτηπι χο η {εοιμη περι ταπηε 
πο 1π040:1ν» Ίοο, οἳ {Ππρεήονα. μῦτο .Ο, τόο.. ΑΔὺ- ΠπΕ απΙμΙΟΠρπο απθίττ]ο α]ῑῖς το]]ό -4άμηι μὴ δὲ 

οἳ δεύντων -τ- ΡυρΗσαρίεπι 1. διορύαν. Ἐεσοπί, Μος, Ἠειοά. Ῥ. 751. εοπίτει 1Ἡ νίαμι τοδυχίε,  Ψἱδο ἵπβα 
τον ο με ον οοης αρ . ϕ 5, Ὃ αρλανὰςἳ Φαίη Ἠδι, 4" δη] νίπι Ἠ]ς 

τοΠΡΗς: Ἠαῦεται ΒΗΕΗΓΙΠΙ ΠοἨ οχρυτο: “Ὑπορβωλέσθαι 
1ήμο εκεῖ(αξ» εἴ {εαπεητία, καὶ μὲ οἰδούντ ον τῶν πρηνμώ- 
ο ῤαιδίωυ αὰ 04, Β. Ρ. 9ο». 44. νό- 
συπῃ παίῃις βρίο τὸ Ὑπερθαλλεσθαι Βῖο Ἰπεειρταια ρα: 
965 διωτρίβειν. Νοἰιή:. Όιαπος ος 1λαίεη. επ/ρεδα- 
5ᾳ γε) ϱεγεη(ίαε» ὑπερβάλλεσθαι» αμσά Ππερποπήιις. ᾱἷ- 
ΕλλΗΣ ὑπερτί/εσύαι, {εοιπάϊπι “49ΗΠΟΜΗΜΗ Πρηίβοσης, 
23 ἔπιμένειν τὸν ἐπιτήδειον καὶρὸν τῶν πράξεων» Ἄθηι]ς 6Ρη-. 
ἠὶε οσπβΗμπι, αιιοᾷ οερειαπὲ, οκ{θφμομά ία, ον οι 
4460 εεοηε ην Ἴζαο ----"Ἐπιτίθεσόρι τοῖς πρήνμάσι Π- 
ΤΗΣ: Ἠϊο ποῃ οςι (ἐμά(αγέ, 1εά 1 αρργοα: τοῖς 
ΦΡΩ2µωσιν ἐπ. «Ειρεῖν'. ἀδυνάτοις ἐπιῤέσθωι πράγµασιν, {{9- 

κας ο αρα Α. εί Χομορό, ᾿Απομν. ΤΠ. 
Ρ, 459, 320. {οηρὶ 10 ες) η 0 περὶ Ὕψ. χν. 6, ἐπμίβεσθρι Φαν- 

η ας ἐ το. 

πο να αυ Ελλ ης πεος «ἆ -ἆ Ἐν “| 1ο). 
ιν νο, «ΤΗ, -Ασπαῤύνην, «ἀγεῦ., ᾽Ασπαίίμην Ῥαε[; ἸΑσπαθήνῳ Σ1μάι οἳ ρα. 0 Ο ἕτερο Πάδπι, τοι Ἀρήσιμα {4 εκ ϱ]οδῇι οι] 1.18. ΑΙ βῥ νο πρὸ τος κ ς ἲς 

αν η σε ϱ Οπήτης {ῇ., {εά σης 'ὁ ἄγορ. }. Ῥρε/. εξ πιοχ», ἔεσᾳ, 4] ο 2811 ή 
« 5 η πιαρείήε η 

:5:411 ἆμο ἔσω: Ψπ]ρο επο]θς ο. 

νο ή ς  ώ ο. . ο... : -ἲν «ο αν «μοδα δε δις κ ς 
π » Φε «δν  Η ὴ ας Ἡ 

τασίαις οὖκ ἄτολμος ἀἱοῖαι. η γ]ρῥήοι: Αἰσχ9 9 τωσίωις ἐπισολμῶντος ἡρωϊκωτώτοις, 101, 6, τα» σθαι τῇ ποήσει ἀῑχίε Βροῇῖς, Ἱῃ Ἰήσμ]ομιη ρα ας» περυτο» 4παπι ποὺίς (ὄγναν]ε ορ”, 8. 1ΜΠΙΙ νοῖοι Πμῃςο ἆπο εηθενα ο σσσρίθ Ἶρ «05 Ἠϊα ΡΟΠΕΓΕ {οριος ΕπιΕπάπΗιΙς, αμα - Ίεητ ' αΗτ ΕΠΙΑΠ Ἱεσυπει {ῃ Έχο, ϱμήή νο τὸ πορίσες οὸ νο δὲ ὃν χρν Φραῶν τμ) τ΄ πομήσει» πόνυ δοκεγ κανῶς Φρονεῶη», ΜαΜΕΤΑ (ο Ἡ .ι ΤΑΡΑΡΕΙ τῶν Θρενῶγ. σῷ σῇῷ λόνῳ, . Οδτετα [ο δν ηρα οαάθΠϊ {η ορπτονοσβαΠης αἆ παραρεῖ 116β ιν δν 1) θεος. ὁ πάραρος τἍγος. ΕΧ “Εά. στα ο, ο αβμοφος, κ μάταιρς» ἐν μεταφοβἝῖ ο οκΕΝ. νομ ος, Πῃο τῶν παρω, ή’ οσα πομπῇ πεωμένους | Ἱη(ἤπόυμν ες ΄αγιάη είπη {οἨρΙΟΣ τή, | ΜΕ {1 6ο, Ἡ, τρ. η Αρα 18: πόμπξ ΔΙ ξεψρυ. “Αρίς ὀμΙόνρ Τη ̓ Αναλώθης οί 

3 

ὧν ο ο «Φποβῥίως α {Εμ Ἠ' 
σον η ο ο, θήΜΥ 



ο ο μα μα ΗΑΕ 1 ΡΕ αχ 11. 
«υς ἀς]οειαίμπι ἃς ππρεσ]ο. κ 

"ἆμας ἀπο ἂς Ἱερίεηι οσα εο Ππιὴ] Ἱτεῦπι- 
ριπε, Ὅατας εἲ 6ουτγας: αὐππι απτοτῃ 
(οὐτγας ερίετ απηρ]εχας Ἱπαρυπα, ΈΏαας 

907 
Ὕειν ")έλων αὐτοῦ 3 πξοσθένι τὰς θύρας καί οἳ 
συεσπίω]εσι τῶι ἑ]ὰ, δύο, Δαρέός τε καὶ Τωβρύης Ἔδει δαν ΑΠΙ5 Ὦ συμπλακέήος δὲ Γωβρύω τῷ µάγῳ» ὃ Δαρᾶος αἀ[αης αἴθια Πῶτοῃς , πτροίε 1π ΓΕΠΕΡΗΙ5, ο ἐπεστὼς Ἠπόρει, οἷα ο) σκότεϊ, προμηθεόμθος μὴ Ῥιῶεανεβαϊ ηε Οοβεγαπι {εΠχει. Επι σεῖ-ο ια} μριόήη μων ἡωπο.. 

πεης οὔτγας οεἰοίιπι αἀπαπιεπα, ΙΠῖεϊ- ο πληξη ο ας κα. να... δν εν, 
τοραν]ε εὐχ πονπ παϊετετάς τπαηα. Ἐέίροι- ὁ1 ὠβρύης» ες κκ κ.» 
ἀεπῃ Ώαϊίο» Φό]σῖτης ἆς τὲ, πα Εετῖατ, ο Προμηθεόμεος σεο, μὴ πληἕω' Τωβρύής δε ἁμή- Τη Ύοιο Ἰπμε Θόὗηγας, Νεὶ ρε ᾱ- Ῥετο, , Ὠθη καὶ δἳ ἀμφοτέρων τὸ Εέφαε.”. Δαρθος ἵτιπη(πε εχίσε ρα. Οἱ Ώαηας οὗίαπι- δε πειθόµωος, ὧσε τε τὸ ἐγχερίδο, καὶ ετυχέ 
Ρεταης, Ρηβιοπῖς Ίδμα αἀαδίο ππαριπι σα[άροχως τοῦ µάγε, ᾿Αποιτείνωτες δὲ τοὺς μάγήξο Κάῑ ον ο να ο ο πο 
ταπι Ἱ]ις το]ζηαπυηε : μι αὖοά Ἰηνα]ά1 εδ- τίαρ θωύτῶ Ἐκ. Ἅ λα ον Ἐν ο ἱεητ, εἶπι ατείς τπεπάῶ σαασαΣ απἶήηιε Χάὶ Φυλαχής Ἐν νο ον κος εοτιπι Ἠαβεηῖες ππαςΟχτῃ -σαρίτα Έοτας εὐ- ἐἔχοτες τῶ μαγων το κεφ τον 6 ἐθεο τω, Ροή 
ταπε εὔπι γοςεταίοπο ας Γτερίτά : οεἴε-Οὔτε καὶ πατάγῷ χρέώμυοι" καὶ Πέρσας τοὺς ἄλλες τοδᾳπε Σας ςοπιρε]]απάο, Τεπι βε[απι εΧ-΄ ἐπεκαλέοτο, ἐξηγεύμωοί Τε τὸ πρηγμὰ», καὶ δὲ» 
ος η νι ες τὴ μπα τς Χγύοτες τὰς κεφαλάς’ καὶ ἅμα Ἐκ τείνον πάντα ν αβθοϊμτι 105815 οςσιτεραϊ τιαδα- ο» 21 αρθρο ςς μμ κ οσα ο δη. Ῥεςς , Ες αποά αξτατη αὖ {ερ- Αν ο δω ος Ὃν ας ον τει Ίδης ὁτας ας ἠθ]ο παροηπά σε Ίο τότε γωγήορ ἐν ων επτατ' κά Ἑωγυμαν 
αεϊεπάα ΠΡί αἰία εἰάσπιοά!΄ ἐεπ{ήσταπις ε. Ύῶν τή ἁπαάτη, ἐθικα [ουν τρ... αρα, τριάν. 
ἀπξκᾳας ρ]αά!ς, αρίέμπααθ τερετῖεραπὲ πια- Ἱτα ποέυ' σπασάµεοι δὲ τὰ Εγχειρίδια, » ΕΧΤΕΙΟΝ 
δυπι, 1πτεγβέιεραπε, ετ, ΠΙΠ Ποξῆς Ίητεί- ὅχη τηνὰ µάγον εὕρισκο" εἰ δὲ μὴ νὺξ ἐπελθοῦσά, 
νεπτα ςοβ]ρίᾶ Πήκίεήτ, Πεππεπι ππαρίπη ἔσχε, ἔλιπον ὧν οὐδέα μάγο" ταύτῃ τὸ ἡμέ- 
τεαμἰκίοης,' Ἠμπς ἀῑσπι Ῥεγ[ῷ ππαχίπιε {0- ην εραπτύουσι Πέρσοι κουῇ µάλίςα, τῷ ηάδέων» ο ο ος νο μη αἱ ωὐ, παβοπῷν άν. νο ἂς μη, πας ται ὑπὸ Πιερίων ε µαγερύνα ον τξ ῥάχο ὡδί. κ μονο) σν ΔΝ ὸ αλ) ο ος στο ολ νο» ον Ἀάν Ἅ οκ κών, 56 819 εδί Ῥτούῖτε Ίπ Ἰάσεπι, {54 εαπ6Εῖ ππα- Ὑα ἔξεσι Φαήναι, ἐς τὸ φώς; ἀλλὰ κὠτ᾽ οἴκόυς 

αρασασε λος «ετεκ ου οκ ος ρα ζρπομοὴα 

8ορὶ {5 Ἱπίτα «οπημπῃ «οπίπεπς, ΨΡΙ τοίρᾶῖε  ἑωύτοὺρ οἱ μάγοι ἔχουσι τὴν ἡμέρν ταύτῃ. Ἐπέ ἑαπαμ]τας, ἀἴεθάμα αμΙπαε εκεερίεῖε, Ἡ, αμ τε δὲ Ἱκατέση ὁ «Φόρυβος, καὶ 1 ἔκτὸς πέντε ημε- 
τπᾶΡΟ5 Ιηνα[είαῃτ, 4ο οπηπὶ ΤόΓηπι [ατα «οἨ- ΓΌρέων ἐγένετο, ἐβουλώστο οἱ ἔπανασ'άντες τοῖσι µά- 
Ίμμαραπε. ««Βοσιπῃ οἵασης» εἴᾷ Αριά ον Ὅοισι περὶ τῶ πρηγµάτών πάντων καὶ ἐλέχθησᾶν πῆ]]ος Ο1εοίηπι Ώάᾳ σαἴεΠῖ, ἴαιπεῃ  Ἠη- λόγοι ἄπισοι μὲν οὐίοισι Ἑλλήνων, ἐλέχβησαν οἱ Ἰηδπιοάί Επεταπῖ: Οἵαπες Ποτιδαϊαξ να ον η τῶι ως ) ο 
τει Ἐετῃόαπι ἵπ πηεάῖαπι ἀεροποτεπε» τα Οτώης͵ ο πε λενδές Ἠεαρ ΙἹερσησι ο. 
ἹπαιίεῃδΣ  Όπαπι ε πορὶς Ρηηοίβεπι {οἰάπι πι ιών λεγών τάδε,  Ἐμοι δδ- 
τηρμι Πετὶ πηΒΙ πον νἱάειαστ πες 6-15. κέά, να μο ἡμέω πι μοὐάρχο µου μηκετὶ 

ον ων 

| 

α Ἐκ[αβρείε δή 
Ένας. αγ]. ὢ Συμπλεκέντος «4γεῦ. Ρα. 
ρει οἷο Έτασπι, Ῥαγί,.  ἆ Ἑεῶτα 

ην ϱ Ἔθεον ἔξω 7”. «γρ. }α]ῇᾳ, νυ]σο ἔξω ἄεΠε, 

μα ἵπ 77: οι Ῥλοδίας ἵή Ἰμοχίο, Π1οχ μπε Γοδον ο Ἐτίἑθέὼς πού, Γασ[ν ΕΗΠΙ οἷο. ες όρισες θοκὴ ολ κανα αλ δκο λα. ο ο ο Έρις αρα Δ. ἵη π]ἠς ΟΠ λήο πυβόµενος. ΙΜΟΧ ὧσε 1ὸ 1. Ρας. 4ΐ9δ.» ὥσέ τετὸ. 4τοῦ. 7” -αἱάι Βαλίς -ᾱ. Α. ααοᾷ πίη- 

πα οἷον ἐν «4γεῦ. 21, ἐν σκέτεῖ, ἠπό- απ - μα το ον 
αν. 

ὔ Τό τέγεγον. «άν. τὸ γεγον. η. ΜΗ. Ρα. 4:β. 
7. ἄγορ. Ραγὴ. Δι, αΠοταπα εδ υΗΙΕΠΗ ἄφουσι ΟΠΠ «ἄἰάοι ᾳΜοπποάο 1, 147. νπι, ό5., ὄνάφουσι οεῖοτί, ΟΠ 
ἐν σὐτῃῇ κουγ ὁρτὴν. 

Ὁ 9τι Θέλων. αὐτοῦ προσθεῖναι τὸς θύρας] Ἰνιηϊς {οἱ σῖεα 
αμαεβνΙὲ Ρογ/5, ΗΠΤΙΙΠΗ αὐτοῦ 4Ἡ αὗτῷ, ἵπ φἡοᾷ Ρίο: 
ηΙοῦ εδε., {οἩρειπι {ποτ οἱἵπι, αμα Ίσουπι Ἠα- 
Ῥη]το εα]αιπὶ Τοές ΠσηαπΙΙΥ. Ῥσπο ἠζμῤηίηι ααχ]- 
11ο ΝΟ ἀε[οπάϊτ ἱ0ρεη. Γαῦγε, Ἱ, 105. ἀλλὼ τὸ 
ΘΥΡΙΟΝ ΤΠΡΟΣΤΙΘΕΙΣ μετεῖχε Σωμρότους. 111βοῖς 
πας αφαε Όπ. ἂᾳ (0ᾳσὰ, Ἐτατοίήεῃ. Ῥ. 8. 6. Μανοφόια] Ορήπιό Ερορουέως οκ Μωμ,. αάάΙ- : ἐκείνη δὲ ὤνασᾷσο καὶ ἀπιοῦόο ΠΡΟΤΙΘΗΣΙ {. βαση. 
πὴν ΘΥΡΑΝ. Δίαιο Ίος Παάϊσηις. Μοχ Οο441, ἀῑσοτὸ 

ο Νο]πηζας απιοϊσΙ η {ὸ συνεσπἰστουσι α[ῇεῖε; αισά Ζ0- 
742άδο Ἄαος ἀς[οΡροπάο Ἰπήτατης, ργασιμ]ῖτ,, οἳ ΡίΟΥ 
ερ τον ρι ο η, ο μπολ 

ὉΤ: Ἡροσθεῖναι τὰς θύ λ 15 οπού μπα {ας Ἰοσεῦ. 
ΚιῤηΙμε. α)ῆς ποα Ίωτο]]ς πι οχρ][]σιῖτ ρε. 1αζη]. 

μ5 μ/λεγο αὰ «4ῇ. Ἐκ. Ν. 
πι, 195. 60 ποπηῖπς Ἰημάατ 
490. ΠΕΜ Ο Ροή εΠοιι[οι Χ. ορ: {54 προσθεῖναι 
«τὰς φύλα) Ἱλνοποτας αριιᾷ Τημο. αν, ς. ὀ7.. λᾶ 
Ἠπιὰ {γβαρ (Οἱ. το Ῥ. 8.) αροείῥήσι τὴρ θύρων --- κα) την. κλεῖν ἐφέλκετα] «ΟπΙΡΩΤΑΙ δαήηας, Ίος ΡοΓΓομ)) Ὁ «3. 94 αρ ζικὴὲ γερεμε 05Η 1Η σε]]αρ., ο 
ΑΡΗΣ οἸωυεμῃ, 11μίαη. 4ς Ῥαχας. Ἐ, Ἡς Ῥι 978. τὸν 0ύ- 
ῥᾳν τοῦ Ὀωμωτίου προσίθησι. Ῥαμ[αη. Ἡ. Ρ. αος. ὄναπε- 
αν ὄμεκοτες ----- προσέθεσαν τὰς θύρώς. «άμοογε 

οτι ο ο) ἱοσρατις συναγ αφ εἴν τὴν θύρων' οΡβΟπετε 
ο... άροπεγε (Π πιο Ίος Εοπιαπής Τη]: 1ῃ 
Ὃ ας Ἀμεσύεῖνα,, ος | η ΝΑΕΟΚΕΝ., 

μονος σοπῃ/κακὸ ιο νόμενός] Ψαἱ οοεεις νίάσατ, συῤό. 
πας ἵπ νίς - ΕΕΣ τς λογο), Ἰλμὰ | 1 Υ]6]Π]ᾷ ΠΟΠ Ρορίς, Τ/αιάο 0: 

{ Πε, οἵι ὁ1ερῦ. Ῥαι/. 4. «πε. ἔ. Μαγοφοίοι «44. ετ Εάά: 
πι ο «4λήο ἐντός. τ.1 Μούναῤχον μηκέτι ΟΙ 5/6βύ. «γοῦ. ΣΠ, Ῥαν/. να. 

{ «ποῦι ἔ, Ζαἶ]ᾳ. 

4 οὖν 

ψγ οε] ῥεγ [μη οογρηξ ο ρο Γεηγ 1ο 
(οηβπΗ]ίᾳ αἱ, οπ]πες πο εκ {οπιά, Οἶοά νοτο ΙΟΣ 
ΠΤΑΠΟΠΕΙΗ νοςςε ἔξω αχοπίπα, οχου/αΌυΠε {οποάσς ος 
ΤΕΓΗΙΗ {6γί65.. Οευτα ἔθεον ἔξω ρτίπεῖρες, οι ἔογαθ {8 
ΡΙΟΠΡΕΙΕΠΕ» Ώε Ῥορμ]ο». αμΙὰ ππαρῖν Εόυπι Εῆδίες, 
οβετατεηῖ. ο. 

εεπβοης ας. ῬΡοβυ]αῦαες τοσυ]α. ρταο(οήρεα. ντ, 
Ὁ.ταθ., «4ραιδίαοια 1, . ρ: 47. Δ. Ὁσιαῦς ᾖ0. Ώ 
εγίερις Ῥατηε, οιοᾶ Όταν {εαπετΗτ, κὶ ἐντὸς πένῃέ 

"ἡμερέων τ---' πϊπιϊς ερι απ ή, π]ί]αιιε οσο Επίε: 
Ίος {οΠρίοτυπι Πάοπι ο ο τς τς πο 
1ο, Ἐλέχησω δ ὧν | ΔΝΙΔΙοηίπως: οὐδὲν ᾖσδο 8 

-α]]ς αάλροτας ἵπ τα δᾳςΣ ας όπαπι Ίῃ Ππα ρεΓίοά[» 
ἐλέχύησρῳ δὲ ἀῑεετείμτ., νε] ἐλέχβησοῳ δ ὅμως {εά Ἡα 
10]εἳ Εεγαϊόέης» Ῥιαείετίπι αδί ταπι πασάς πηϊηνς 
οπεάρί]οα» νεὶ Ἱπόσπαία : 1ν, 6, 6. ἐμοὶ μὲν οὗ πν 
λέψοντες » λέγουσι δ ὧν. ἵν, ο. 89. ἔλεξε, οὔτε μα 
δόμενος οὔτε εἰ ὠληθέα λέγων ἔχω σαφηνέως εἶπαι» ἓλ 
ὃ ὤν. Ου Βργοσέωη ππβµαπι {08 ασ. 
ειπε» ΠιάΙη αμήσάμο Ἠθίοποι παύκκα, Περο μπα ὃς. εεμά Πε Δά πηιτας Ίδτας Ἰσαιιοπά! {οὐπαυ]α»2 . 

ο μμ. μα. ΠΝΑΙΟΚΕΝ. 

μι κόρες ο Εβρος Ες. 
-τθ. Μόνμρχω μονη ανω . Ομαῇα Αορίας 119 Ὁἳ ενας Ὁμηρικώτ οἴδη Πα] βοποτ]ς ο. 

ος ο ξ 11} ΕΟπηΠΙΕΠ(αΠ]ς ἀῇας 

Ἰρεηιες οχριορῃτ Ῥσμ[ωπίσε» Ἀλουϊς»- αμ παστὰτ, 

ἵίς, ζαβόμων οδλομῖα { Μον πιά; Ἠρης, ΑΙερῥαη, Μ ἡφβπηο Ίπ΄Αρρεπά, 4ε Ὦ. Α, 
μα. λος κ λμς ζρλρι ος φ ας 1 {εππΙοηὲ ὔοφιο πού ἁἴαηο 

| ὄνγαν (πο ζµ απηῤ]ρα με. ομη βαν πα πα πα σοπιροΏΏς πορ]!σεραατ: πης ρεξ- 

: ο οσα Θά6ΓΕΛΗ φ]α ον οὐρζ ο [οοῦ ρογοὐα- Βποπε ζώπυρα πυβὸρ σα σζζαδ. ΥΠ], τοι Βουμόλιώ 

. 
Ἆ 

ἱ | ὶ 

1 ά{ογΕΗΑ. αμαμ- 



ο να ο πμ απ 

---- 

κορτσττσθτε τος στλον τος. ὲ ο 

σι να τση δι -νο 

στδ--ᾱ τν 

κ... 

: : 

νο οι ος νέες 

ποπ κιν πο 

. 

οο8 1. 15: Ὁ το πιτο πνι 
γωέσθαι’ οὖτε γὰρ ον οὔτε ἆγαβόν» είδετε μὲνοοπῖπα 1ά απξ Ιπομπά μα ἐδὲ, απῖ ΒοπΠῃ. Νεπε 

92 

Οιωπὶ ἀῑ[ριΙσξε πποὔαιοήΣ, 

ει ἱπ[ο]εηίῖαπι (απιΟΥΠ5 πον]εῖς, 9µο Ρίο”. 

- ) / / μον. ολλ4 ον «κ ν 
103. ού ποιει οὐδε: 9 πάλῳ μυ αρχας αἄρχει ,δηις ΟΠΠΠΕ ΙΤΠρεβΙαΠῃ ἵοπεηθ», ΠΑΠΙ 

αντ 

}ρ τὶ ἠσέω ὕβου ἐπ'᾽ ὅσο 3 ἔπεξηλθε | ο ια σ ' ὅσον 8 ἔπεξη ΠΙΟ η (αι ΠΟ] α 3 
ος πάς ρα κ ὕβρ δὴ δια ο ᾖ' σερ[οῖε, εἰ Ῥατίεπι {επῇ/[ή5 Ιπ{ο]επΩῦ. ιο” 
2» µετεσχήκατε δὲ χαὶ τῆς του μαγθ᾿ μα ὄδισι πιοὰο απῖεπι τε αρία ΠάρεατΙτ ΠΙΟΠΑΓΟΙ ο 

ο» ἂ) εἴη χρημα κατηρτηµένο μθναβχ!ῖν Ἡ σσ οι Ίἶσει ρτο δίάΙπε αρεῖε αι νη]ε ΗΠΡΗ' 
κ 7 ὁ . : νὰ . κενο ο 

3, Ὁ ἀνυθύῳ ποιέεν τὰ βούλεται; καὶ Ὑας αγ τὸ πεν αἱ γίτυπι, εὔῑαπια ορΏτηιις οππίωπι {μέ 
ὃς {ο μα ΜΗΝ / ντ οὸ να ρωσ ςτὰ τα αῃν ρ εδ . ἄρισου ἀνδρῶν πάντων στα . ες να τὴν .ν 20Π1, ἵαπιεΏ», απ] 1η 1]α Ροβτυε εδῖρ α ώ 

” χο ἐχτὸς τῶν ἑωθότων νοημάτων ἃ «σεις εγ- «οπ{πεῖον αριεςεε {[επίήςὲ Όώρρε αν. 
ψ 2 4 ς ου . 3 ὁ κά, . .Ἱ». - - .. 9. 9. 

γύνετα μὲ γάρ οἱ ὕβρις ὑπὸ τῶν παρόντων ᾱ- Ῥϊαιεϊ Ιην]άΙαἴη αΌ ΙΠΙΠΟ 1ΠΡΕΠΙΤΑΠΙ ΜΟΙ ην 
ο ΑΛΑ, ὃς αργηθεν 6 ἐμφὺ ὀγθρώπω:. Ἰπδεπετεῖατ εκ ΡταίεπΏρις Ὀομ]5 Ππ[ο]εηί αθῶν Φθόνος εἑ αρχΊνευ " εμφυετα| αὐὐρωπφ' 3 | | ο 

ο ο να ο ο ὖ τς /γχα: τὰ  1ταφυό πῶς ἀμο πάρεης, οπππεπι πλήν 
όρο ο ο κ πα ακατπο π νας Ῥατιϊπὰ επίπι {αίατας Ἰπ{ο]επΙα, Πε ν ο π : ώς ο ε/ λ ολ 9 ἳ κ. να Σι Μ) 
μὲν γὰς ὕβρα ον, ερθει ο νο καὶ αῶΌρι ηιτοσῖα σοπιπεῖς; Ρατπη Ρε 1Π ᾱ- 
«πάσθαλα» τὰ οὲρ Φ)όρ᾽ καίτοι ἄνδρα Ὑὲ τύ- ΄ϱι απίπι νἱ ἴγταπηιδ» εξ απἲ οπιρία δοβὰ δν 

» ΡΟ» . ἄφθοον εΦει ερ τα Ἐκ πατα τή ἠπεαί, ἀερεραι πε Ἰνοτε εσίε: γεν” 
ἀγαθά' τὸ οι υπωαντίο 6 τούτου ἐ5 Τους ο. ᾖἹἵτἴατιο πποάο 16 «οπιραταϊς εδῖ εἴρᾶ Ῥ 
να ; ; , ρω : . πο ας σα Ξ 

λώταρ πέφυκε᾽ Φθογέει γας Τοῖσι ἀρίφοισι πέρ- {198 ως εοΓαπ1 ΟΡΗΙΠΙΦ αμ Ἡ θε 
«εουσί τε καὶ ζωουσι, χαίρει δὲ τοισι καχήσ-οι-α5/αρετίΏτες ον Ἐν τα οι αι η 
ώμος ΑΜ] 2 ὼν τπι]ς οἰνίαπι ἀε]εξίαιυτ: σα]α ελα εσι τῶ, ἀσῶι' διάβολας δὲ ἃ ἄριςος οἸδέκεσθαι". -'' ΑΣ η ο ρρίμα π" 

πο ην τ / ο νο να) πηϊτῖεΓε ορΠηΗ5 οδί, Ἠος απτεποπβ ή 
ααρροτύτατα, ον παωτω" Ἡν τε γω αυτ ἀεοεπιςβπιηῖα αεί, Ναπι Πνεπ(σήεος ος 

[ ια 2 ος οιό η 
»» µετείως «ωύμάζης, Κ ἄχθεται ὅτι ου κάρτα φε[ε, οΨεπάϊεατ αἡοὰ ποπ ε[ξα{ε «ος 

/ 5] . 1 μη έο. ες Αν 
ο. περαπέυεται” η) τέ παραπτύη τα ο ἄχθε- ε[ιι[ε «οἶαῖ αμῑδ, οὔεΠάίτας, αΗρρέΣρ - 

ο ᾽ » : : ἁσρρράο οὐ 4 Ται ἅτε | Οωπί' τα δὲ δι µέγισα έρχομαι ἐ-λοτετι εχΙ(ἠπιαΏθ, Βὶ πι εκεαια: ἀἰσεπάο 1. 
λ ο. σα ὃν ῥέων" υόµαιά τε κυξῖ πάτεια., καὶ βιᾶται γυ- Ππαχίπα Γπηῖ, Ίπτα ραιη Ιαδε[αζαε να 

αάϊχας , Χτείει Τε ὰ ακρίτους" πλήθος δὲ ἄρ- ΥΠ αΏετι, οἳ Ιπάεππηαίος 1ΠτεπΙπηϊῶν τὰ η 
ος / / ή ἀοππίπατας τη] είειάο, ρτίπιηπα μἱάεΙι Πἱ 

ο 3 πάντων χαλλισο εχεν ν. κ η ο ος να. 
ο πιατα μη κο ΠΑΤΡΑ ΓΧΗ οψήπει οτηπίαπι ρυεἰείείσιωπι, {απδ 9 
». ἰσοομίη' δεύτερα Ἡ δὲ» τούτω τῶν ο μούνάς Ίτοη: ἀεῖπᾶε νεο ΜΙΝΙ] εοσάτη Δβΐ5, 4: 

3 α.- Ἶ λ { . .. - ο Ί ᾿ . νι ἃ 

2». ὑπεύθυνο δὲ αρχ3ν έχει» βουλει µατα δὲ πάντα {0116 τεβῖε, ἴππι αἀπηϊηἱ Πτα πιο μὴ σημα 

5» ἓ τὸ κοὺὸν αναφέρει" τίθεµαι ὢ γνωμη, µετέό- 1θάάΙε: οπηπία ἀεπῖαιε εοπβ Να “μοι ῷᾧ 
., η ς κ... » ν ἡ . η κ. 

3 Τας ἡμέας μουναρχίην, Τὸ πληθος αέξευ' ἐν γαρ Τείει, 1ἴαιε ἀῑςο Ρτο [παν . 
ο 9 ο ο) : ἃ Ι - ΜΗ. 

ο» τῷ πὀλλῶ ὡι τὰ πώτα. Ὀτάνς μὲ δὶ ταύ- ΠᾶἳΕΠΙαΠΙ ο Πῃὸ οι) οι | λ γεν) / ν / 1686. 1π πι νε, σα ὁ ε. Μεγάβυζος δὲ ολιγαρχίη ) ας. ον Νοσαῦγζυ Ἡ : βατ άν ρα γ 6 ζ μάς, ΝΥ ω σον παης {επιεπαϊι ἀῑχΙΓ, Μοραῦ σι ον 
Εδτ 

ων ιν - 
ρ ν 

ν ᾳ ᾷ 
6 ὶ Σνν. 

ὅ - τα . Ἴ κ 1... 
3 β8- - 

οτκρἜξπλθε πιαχρ: ιερὺ, }' άν ἔωπά µετέσχετε 1) «4νο). (οβμοπίσπι, οταΒοποπι οχ[οηροίς, ού, νετ να 

«Ῥ. 545... ὁ 4. 2. Ῥαιί. «491. δ)οῦ:, οἶἶπι ἀνευθύνω, ο ού, ορ, ης] οι Ῥαι ιτ 
ον πο Ίωπες.  Σηήσω 4νολ.Σ. ᾱ Ῥ). -Ίς θός Ἰν ἡλρὰ Ὀσηνον κος ἵν Μάοδίοι ον τεῖο΄μ.» αὉ «460 νεπῖτ ἐνεμφύεται αὈευτάε: ἵπ «4γοῦ. Ἠίαιης α5τ. περιρεητία {ομας. {πι 12010: ρα 
7, ἄφθονον “τοῦ. Ιρηοταί. ϱ Τούτῳ 14, «{γοῦ. ὁ "Λρισος -4γεῤ., εἳ ἐκδέχεσθα πόγως 44 11318: αν γέε 
Ψ]ρο ἄρισον' αιοά ἀἀάεραϊατ ἡγέεται Φ1οῦ. ΠΟΠ πον]ε, Ώςς 14. «{γεῦ. Ῥας/. ο οι εταί ἐνδέκεσθβι ο) 
αι. ὁ ᾽Αναρμοσότώωτω -4γοῦ., ὠναρμόσατον ού. Εάϊς, Ὑθῃοίας, ᾖ κό ο κ πα 

σπείαν. τὰ Ῥρε/. 41. Η. οὐ. 4γοῤ. τες Ῥανίε., αὉ «ο νο: θωπείαν ἡγο 
εἀἰείοπε ὥτε θωπὶ εἲ «4γεῦ., {οτίαῃ οἰίαπι 1η... πι βαι[. «4δ. 940). ὠκρίτως {ά, ετ 2Ηἱ: 
Πάεταϊης. «ΝΙΟΧ Ἰσοτιμίην Φοῦπεμν. ΄ Οπής ἀπ. ο 1. δὸ. Ῥα/. 4 ἓ ο κο. Ἡ 

πα 1 ε 

θεται Οἵα ὀγερύ. ἐδ ςιρσεἰ ο 

Ἱβοῶν, Ιοξίς τ. 18. σωρκοφαγοῦσι σάρκας «ἱομΙοΡ{ ιδίο, αι. Πίσας : ο. : 
ν» ο. 39. ΝοπηΙΠΙ] Μάης ἀἰβαης Ίσσα πώ κ( ο {Ιοᾷογή, αό, λα ἑδέκεσθα] 94ΕΡέ 4ε Ὃ ς 

σερκρφὀγεἴν ἀνθρώπουρ" ὀρεμμαποτροφεῖν ἀγέλας βοσκηµά- πῖη οάἹοίππημο Ῥοτνογ[ο Ιηβἱσῖο αμοσεα η 
των' σιδηροφορεῖν πελέκεις. μη ο ΝΑΝΟΚΕΝ. απο Ίπῄρηο Πσθητίας {ροσῖπιοπ, υἱ ΡΙαυΗΒΗςμοὴ 
οσο Κε ὃ ἂν εἩη χρῆμα κωτηρτημένον] Βοηδί αποαμε  Ῥοπι. {ροοίσας. «41. Οωπογργζων, )οὐπενς “ ηοΣ 
«Ῥοϊυιί κατηρτυµένον Υε] κατηρτισµένον.. Ο0ὰε Ἠ]πς {6- μα ἐνδέκεσθαι, ἂς {ιο ῤῦ. ο 

απ μνς Ἠειοάοίαί ἀα[οπῖραίε ολούσεμε ϱ. 345. θδι ἡγέεται. Όμαπτο Ἰοπίης ος εΙαραπήυς γε ἆε 
{εγοζοίης ἆς εΠρις τοτήπα ρα ἰσατήπα {ρεείεριδ, ἐνδ. ππα ἱπμῇ β]οίπιοπιο» Ῥοττὸ ΡΙήΓεβ Μ»».. Ἱ 
-4αέ ῥ0βΗὲν ΦίΙσε ῥαμεογΗή1, Φμαε οη]με ῥο/εβαίε γέ- ται ἅτε θωπείαν» οὐ] «ἄἰάμν ἠψούμενος πάΠτυλῖς αρρμ. 
ης εωγ» Ἡῖ ἸοηιΗτας Ο μ/μῶ ἠῄαηης» εα Ταοῖς ΟἵαΠεΠΙ, ἴαπιοπῆς πυῃς Ίσεις πα]]ας. Οἱ οπίπι Όοπο τί 
ΑΜεραῦγ2ηπι, Ὀαπυπηπίς ἀῑσσεπίες, 4Ἠαε Ρίο ΠηρυΘ πιά: εοδαεί εἴ «4γοῦ. ἅτεθωπὶ , Ἰτὶᾶοπὶ 1Π ὐ: πι 
ἀῑοῖ Ῥορίε Ψιάσγοπέατ., αὐξ αρ αἱ] ἀῑδία πιεπιη]ςίεε, Ῥεῖτο Βεχετηπί. Ἠπρεῖ ΊπΊποις ΕΠεγοβοίως ἅ ο. α 
τς μονη ο ΝΑΙΟΚΕΝ. ἀρχῇ εἲ Ίος 4ε Ρεπετε αἷία ῄτιετα, υί τν, Σο 

39, Κώς δ' ἂν εἴη χρῆμα ὅτο.] Ἐ]ερπς, {εᾷ σοπιπι- 175. Θὼψ α5ίεπίατο Ὀ]απάιις 68Ε, ος ολ 
ηὶς ἆε Όγταπη]άα. ἀϊδαυ]Πείο, ΠΙμΙ] οεᾶεῃς Ἑληριάεῖς πες οκ Εηγέρίς Όγ]οο ΡΟΙο} 1η, Δάν. Εμο 
1 ΡΗΡΡΙ, Υ. 438. ᾿Ουδὲν τυράννου δυσμενέσερον πόλει 979. Β. Ἱ.εβαῖ. αὰ Οᾳ1. Ρ. τοῖς. Ὦ,. θῶπες καὶ ο ορ 
ὝὍπου τὸ μὲν» εἴ 4ὐαε {ποσσά ην, Πη{ΗββπιΙπα Ίποα τῇ Ῥγουορίο Ὦ. Ῥετί. τ, 5ο, Ἐδπῃ {ροηπι ᾖ νεΙδ» 

ια 

κ. 
ο... 

μα 
αμ 

Όνομα φομ ών νι 

16: 

ἔξεσι ἀνευθύνῳ ---. - Ὢε Ἑοπιαποτηπῃ ἀἰξατοτε αρ. «Ώ]ο- {επΏει Ώίο ΟΡΥΥ/0β. ΟΥ, νι, ϱ. Ῥεπί με τα. 
η Απ. ντ. Ρ. 370. ὃς ΑΝΕΥΘΥΝΩ πχρώμενος ἀκρίτουο πποθτπι Ον, λα. θα] το δάτο 

ἐξουσίᾳ καὶ βευλὴν καὶ οἥμον ὄναγκάσει αἳ ἵπ δη]άπε Α- αυαε Απι] ἵπ ἀἰηιΙΠοπς σοπά κ] Τ2ευῤ α να ο εύθυνος: ΠΒΠΙ τν καμια Ὃ ως Ῥασιλικῆς Ο. 8. 6ἳ ον πο. 
οτεάϊδῖ]ε Πτ,. ΡΙ8ΕΠΙ φαντὰ ἐν ταυτην τήν βρχΗν 116 44. Ἰσοομίν] Έταπι [οα[α. ου οκ κο. 

ἀσίζύτα νάεη» ὀέοβοις ος ΝΕ, οκησμης, Όσιο. εὔρεπε, ον γείρητο. Ὀμλει Πέρσησὴ το 
τήπι Άπες ἀἱδριαίο 1 οευς ΣΗµαγΕΡΙ Πε Τ. π. ρ. ΜΙΗΝ σπεύδων ποῆσαι «0. 83. ει Νπεαπάσ οι 

9ρ6. Ἑ. Ῥηση]αες .. ΠΙΟ ΙΣΟΝΟΜΙΗΝ ὑμῖν πρραγορεύω Ο. 143: 19. 
098, Φος  ὠρχῆθεν ἐμφύεται] Ἐαομεάϊοπι ΟΙ. Ψ- Ἰαηί βία Ἱαμάσεας Ἰαῖς πιο ο αῃος ποφυαδι μα. 
τὶ ηχου, Ψιάῑτ νετυπι» ΤΕΠΕΙΕ, ΠΗεγΟ(ΙΟΙο {α]τοπι το- τὲρίά. ΦυρρΙ. ν. 455. ὅ, τ' ὀσθενὴς, Ὁ λούσιόρ, τη, 

. 

εις, πο]αῖε, Ππνίάϊα 1ΠΠΤΑ Ρ]εῖσαυε ΠΙΟΤΙΑΠΗΠΙ εί δίκην Ίσην ἔχει" εἴ ρίζες οχ ν6Ίοπε ΔΕΗ 
εξ αάαμήτῖσις απρ]οτ.. Αἴά 1π τε Εη[εζίις αρ. 9οῦ. 1. π. ἂᾳ Ἐΐσιν, ος ρ.7. Λίο 11 ή) 
Εππη. ιά. Ῥ. 97ο. ὅκως μὴ --- ὀλωρή αὶ ἀνασκασήῃ αέφεια εἶο]γαέε, 12 ἕως ἠερ]ῤης υα]εα!: εἲ ἀνορή, ὑπ, 

ΑΡΕΤΗ5 ψυχαῖς τῶν κωτὸ πόλυ ΕΜΦΤΗΙ: Ππ{οΙ]επίαπι αι]-, μηζς 1γγαηΠί {ΗρεΤΙΜΗ. εδ] [ηρυ]αγ Πίά0 | 
επι ἠνο ὕβρν εψταημιαῖς {Πα αου]πα εἰ {οπιεπευπι ἔαγι 1ο τηεπιοχαδί[]α Τ, πε, 3. ΠΟΠ εχ(σπθον ος Ἡδε 
Ταυεή, δορῥοο]ε Οεὰ. Τντ. ν. 889. “βρις Φυτεύει εἶατε ετιάῖτα Παμε οιιας 2]οζρραγίως ποβος πορεία 
10βΩννον» ὕβρί  κ.λ., ης β]ίος αάπΗΠΠΙΕΙΕΠΙ Τε(μπποπίο Ἰσότητι 1 Τταρὶςϊ Ῥποερίε[, ν. σ41τ. Ῥ. 199: ϱν. τὸ 

ον 



κ ο νο”... 

εκ ο ο πμ ας νώκως--- - 

ὃρ Τετι]ο Ίοσο {παπι Ὠαπία5, Ἰπαπῖεης., 

- 

Μ 

Έοπα ἀεπιοσιαής, οἳ πιαία Ίτοιι απἱβοσγλάς; Ῥοῦᾶ 
τηοπαϊολία. 

ἴοπα ἱπιρετῖο ραισογαπὰ πιοήεραί Ῥειπίτείε, 
Πῖ6 νετρῖς» Θπ9 Οιαπες ἀῑκιτ ἆε᾽ αδο]επάα 
τγταηπΙάέε, εα Ώητ ἀῑέία α πιο 4ποαπε: {εά 
4πατεπής ἨἩοτίαραϊας Ῥοτεπείαπι ἀε[ετί αά 
πηπ]ΠτήάΊησπι, αΌ ορΏτηα εττανΙῖ {επτεητία., 33 
Ἐτοπίπι ἱπαΠῇ ασεὰ ΠΙΠ1 ασε πε(ας Ἰπβρίεῃ-5922 
τας, πέαπε Ιπ[ο]επΏις. Ἱίααπε εος αι ἔγ- 2 
ταπΏ] Ἰπ{ο]επίαπι {ασίαπε, αᾱ ΙπιεπραταΏΏῖ6. 00 
ΡἱεΡῖς τεσῖάετε Ἱπ[ο]επΠαπι, Πεαα(απα Το- 
Ἱεταπάπτη Ἔρ. ΊΝαπι ἵγταππας, ΠαμΙά Ταςίς, 
Ἱπτεβίσεης Ἔαοῖτ: αἲ Ρ]ερὶ πος αἀεσι, Ἡτ ηῖςο, 
ΠΒ] Ππιε]]ραϊ, απο επίπ Ῥαξίο Ιπτε]ϊραε, 7) 
απ] πεφπε εάοξιας εδε, πεαπε απϊάαπαπι πο- 23 
πεβαπι ποψῖε, πεαπε ἀοπιεβῄσιπι ὁ εἲ απ 2) 
αηςΙ4έῃ5 Ῥε]ῖε περοτῖα {πε πιεπῖο Γοιτεπά 2 
Παπηπϊ ΠπρίμΦ2 Όπατε Πάπ] πια]ε οοη[α]- 0) 
τηπι Ῥεϊτῃς οπρίππε, 1 Ὠαία ρορυ]α πἴαη-ός., 
τμχ: Πο νετο εοπγεπία νΙτοταπι ΟΡΒΠΙΟ- 
ταπῃ ε]εέο, α εὐς Ἱπρεταπα ἀεξεταηας » 
ΠΙΑ 1ΠΤεΓ 6ο εἳ 1ρ8ῖ επππᾳς, εἰ εχ ορί- 
της ΥΙΠΙ5 οεφ1ρ]]ε εδι ορτίππα εχετε ζοή- 
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ῬΤῬΗηΑλτΙΑα ττεςεα ΤΠ. ο) 
ἐκέλεύε ἐπιτράπιυ, λέγων τάδε; ., Τα μὲν Ὁτά- 

π / ζεις ο. τν ο 

γής εἶπε, τυρανίδα παύων,λελέχθω καμοὶ ταῦτά: 
ὦ ον ο ο. ή 

. τα ὃ ἐς τὸ πληθο 3 ανώγε Φερευ τὸ πχράτος» 

γνώμης τηε ἀρίσης ἡμάρτήιε ὁμίλε Ὑὰρ αχρῄἁ 
δεν ἔσί ἀξυνετώτερο :. εδὲ ὃ ὑβρισότερυ: καί 

τοι τυράνε ὕβρυ Φεύγοτας ἄνδρας 5. ἐς δημου 

ἀχολάσου ὕβρυ πεσέω» επι ἐδωμῶρ ἀασχετόν" 
ς λ. Ν 2) /- ο αν ος 

λα ομει  τῶ »ὁ μῶ γαρ, εἲ τι πάει» γνώσκο π ᾷ 

ο δὲ ο Ἡ γυώσκευ. εΙ᾿ κῶς γὰρ ὢν γνώσκοι 3 ὂν 

οὖτ᾽ ἐδιδάχθη» οὔτε οἵδε καλὸν οὐδὲν  οὐδ οἱ” 

κο ὠθέει τε ἐμπεσὼ τὰ πρήγµατα ἄνευ νόθν 

χειμάβῳ ποταμῷ ἴκελος' δημφ μθ ου ἳ Περ- 

σησι ἃ κακὸν γοέουσι » οὗτοι χράσθὼν ἡμᾶς δὲ 

ἀνδρῶν τῶν ἀρίσων ἐπιλέξαντες ὁμιλίην ο τούτοι- 

σι 5 περθέωµο τὸ κράτος" ον γὰς δὴ τούτο» 

σι καὶ αὐτοὶ οεσόμεβα' ἀβίσων δὲ ἀνδρῶν εἰ- 
» κὸς ἄρσα βουλύµατα Ὑΐψσ»αι-᾽ Λε άβυζον 
6 λ ὃν / { ον Τ / δὲ Δα- 

μεν ὃ) ταύτην Ὑνωμην ἐσέφερε. «ρίτος 
αν : . - ον τσ] , ταδε 3 λ 

β]α. Ἠλης Μοραῦγσυς {οπισπήσι ἀῑχῖε, Ρος 5 ἀπιδεουτο γνώµη, λέγων  Εμοι δε 

Πεδαβργζας ἀῑχιε, «αἰατεπας ἀά Παταιι Ῥο: 5 
ρυ]ατεπ] ρετΏπεπε, τεξεε τηϊμὰ νίάετατ ἀῑχίς- 
{ο:  οπαϊτεήμς αμτεῖῃ αά Παταπι ραισοίταῖηα, 
ΠΟΠ τεε», ῬτοροβΗς επῖῃ τΗρς Παπρας ο 
τει 15 οπιπίρης ορΏπαῖς, πτ ορµπιε Ἡπρετεξ, 2» 
Ῥορι]άς, ορΏπιε ραιεῖ» ορΏπιε πηις, ἴπ-ζ 922. 

{ομίο, ωραίο επίπι πΠῖας νἰΙ αι ορΏ- 
της Πε, ΠΊΜΙ πεβας ααθαι εδ[ε. ος επΊπ 
4ΠΊπΠΟ΄ πἲεῃς {πθ τερτεΠεπῇοπε ππ]ταάἴπεπι ὴ ο. οι 
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2. 

το. Ἠσς τηπ]ίο αΏτοσε]ίετε σε Ῥοβτεπιάπα 25. 
ο 9 

Δ α» 5 ον ”! 

τὰ. μὲν εἶπε Μεγάβυζοε, εν τὸ σληθου ἔ- 
χωτα ο΄ δοκέει ὀρθῶς λέξαι" τα ὃ ἐε ὀλίγαρ- 

χίν οὖὔκ, ὀρ9 δε τοιῶ γαάδ προχειμέών» κῑ 
ὃ .. « 2 / 2 

πάντων τῷ λέγω ἀρίσων εόγτῶγ, ὀ9ημου τε αᾱ- 

ίσου, καὶ ὀλιγαρχίης». καὶ  μιουάρχου, πολ” 
:λῷ τοῦτο προέχευ λέγω" ἀθδρὸς Ύας ἐΥόΣ τοῦ 
2’ γην αυλής οφ : Α ος ῤ νὰ 6 ᾽αρίσου οὐδὲ ἅμιμο ἂν ωείη' Ὑνωμή γας Το 
αὐύτῃ χρεώµενος» ἐπειτροπεύοι ἂν ἁμωμήτως Του 
πηλάθεος: Ἰ δυγῷτό τὲ ὢν βουλιύµατα ἐπὶ 9υσ- 

κ. κ. κελεύων Φέρει 4γοῦι τ. 14. «οὸ. Ῥπε[ς 41. ετ ϱἱοξίπτοτ 9αη-σεπαΠεηΏς: ὑβρισικώτερο «4. 

7 οἳ τες Βατήει» Τη καὶ τοι τυῤ. «4γεῦ. ορΏπης: τοὶ Άθεταί άά, . 

γὠσκ. Ῥαγὴ. 2.17’. αἳ Ἠ44. {αρεποτξς.  ᾱ Ιζακῶς 7’. γε.» οἳ ΡΟΙΙΕΠΙΟΙ. νοσέουσι» 

{υν οτα «ερύ., ἵπ «γε. 17. μὲν ταύτην ἐσεφ., Ῥοϊτεής ΕΠαΠ] αν[. «ἄνχ., ΟΗ1Π εἶσεφ, 

Ἅγεδι; Οὐαο {εουὕπεατ δοδαευς Μεῖτη. ΧΙΝ. Ρ. 5394: ἁθίοιραῖε, 'ᾖ Μουναρχίης «4γεὂ. 
Φοῦ.., ειἴοις {οτρεΠΏῃ. 

-:59. Τὰ δὲ ---τ-- ἄνωγε Φέρειν]. Ου] ρταεσερΗϊ τὸ μὲν 
πο τυρῶννίδω πούων» ΠιαλΗΙε ΟΙ. Βάπτυ ὀνώγων Φέρει». 
ὉυΙ { 1η Μ9, ὄνωγε κελεύων --- Ἰατετέ πονῖδίεε, ΠΡΙ. 
Π]κίσε Ἠασά ἀπδίε οτατα]αίς. Τὰ οσο αἲριίο Ίεσεῃ- 
Όυπι Ώ 44ο. πο πΠαια ροής {π]ε. πεαιε να]ρατο 
ἀσίτα]ιο. Ώς ρἱεὈῖς πι] τμάίπε δἥμος συνοίήµα ἄχαρι- 
τώτατον ΥΠ. 157. Αριά δω]άα ὀὐδὲν ΤΒΡΙΣΤΗΓΩ- 
ΤΕΡΟΝ ὄχλου' 44ο Ῥτῖος αάθτπιατί Ἠω]ής ]ουί {οπρΏιο 

νἰζσρατασ: αἲ ρταείιαηήοτ Ώσνα,. Ἴρευ ΟσταππιαΏσς 
1η αν. τορίοια αἀρε]]αῖ «Ἀεποβῥομίειῃ Κ. Παιδ. 
σε δι σος, 

| -- τῷ δὲ οὐ φινώσκει ἕνι] Οε]εῦ. υτὶ αἀποϊαιίοπεπι 
οοΏβιµιοΓοῖη απ πιαάνειτο, «μι εἰ 6σιογαγίας 14» 
αὐοά Ἱερίτας, νυ]σανετΙΠῖ: 8 ὦή6ρθαπο εδὶ οὐδὲ 9ι- 
ώσι.  ΌΏε ΡρἱεὈῖς ἵπ αἀπιιπιταπά!ς τεὂας 1π{οΙαα ποι 
ἀἰκβαπ]α γρ] υβρ]. Ν. 417. «4/Ε2ύμει Δήμος 
φὰρ» ὠχάρισον» ὄψίκορον, ὠμὸν, βάσκάνον, ΑΠΑΙΔΕΊΤ- 
ΤΟΝ. Ὀ]αί. πα. 17. Νοπ αάάο αἷῑα εἰορῖα, {εὰ παιά 
ε[ῆοασσπ] καλὸν ἱπῖεί εξ ὀμρβον οΏρόβΠοπεπα Ἠαβεσί. 

6ο. Οὔτε οἶδε καλὸν οὐδὲν, οὐδ οἰκήίον ] δϊα {οηρία 
«οπΙπ]οάαΙα να αἁπππστηητ ΙητεΓργθταΠΟΠΕΙΠ. ΔαδερΙά5 
ΟΡΡΟΠΙΗΠΤΙΙ εἶδέναι, Ώνε νοῆσαι, Εἳ διδαχθῆναι υϊ αρ. 

4 επορῦ. Ὦ. Ν, Ῥ. 334. 14. ὃ) αὐτὸς νοήσας ἢ δἱδαθεὶς 
ὑπό του. 500). Όεά. Ἱ ν. Ζτ4. Ῥοψ/άπ. ν. Ρ. 41ο. ἔξευ- 
βοντῶ Αὐτον» ἨἸ καὶ ὑπ' ἄλλον οιδαφθένται ἄσυι αρ. ΕΡἶα- 
ἔοηεπι Ῥ]ης 1επιε]» «4γοζηἒος δοβαεὶ Ῥ. ο7ο. 8. Δε ἢ 
μαθύντῳ παρ ἄλλου Ἡ αὐτὸν ἐξευρόντω --- ἐπισόμονα γε- 
γέσθαν οἈβεπι «ἀγοῦγίαε εἳ Ῥ]υνα ἀθάῑς [αιήήεδης ΝΙ5. 
περὶ τῆς κνῆς µαθηματικῇς ἐπισήμης. Εις ρετποῖ οἳ 

ποῦ]]ς Ε]οβρά] ἀῑδυπα Ἐν καὶ Ἡ. ν. 501. αμοάὰ, πίαυ- 
Ῥτοίαητας Οσο το Α. Οἶμεπῖ, ο, οτ. ατσας Ίτη {- 
η ο, 0. 50. εωι ῥΥ Μπ ὐ/ὲ ὑἱγω, σι ᾖροο 

ος κ ο νΗ ΤΕ [2 {ευ πάη ει ση Όεπε 110- 
νο ο οετ ] ευ Ἴροε ϱ0Η/ἱγε» ες αἰλεγ]βαγε- 
δα ῥορᾶ νά πι ἱποεμὴὲ επ[ο. Ίπ Ροβτεπιᾶπη εἶαθ- 
κ ῶλάκθη. ΙεΡΩΌΥΖο ν]άειαίηχ τεΙο]επάις» ὃς οὔτε 

ο ῥησῇ] αι ε οἷδε κωλὸν οὐδὲν», οὐδ οἴκήτονο ϱἱ 1] Λ1Η/071 ῥ0Πε[Εἶσμο ΡΜ «ο ζωσᾷ βεῥγορήμη, τς αὖ αἲἒἒς οώοδίης , αμ! α{ὁ 1ρςε 

ὃν βηας » Τοϊοξδῆς. νι ο ος Ἰηα]ε Τπεταης 
οἷδε οὐδὲν οἰωῆον. Ἰάοτὰ οφῖς ασ δε ἀλοι σμρίνν, άν 

εν ο ατα ἜδιΕ ας οὔδεύ οἵ δεν οἴκρθεν» 1ὰ εδ ἐξ αὑτοῦ. (ΠαΠᾶΟ Ταἴπεῃ τας σαΏοίνο ἡηραμις 
τοτόν ν μ πες οπαἴμοίνο {αήρµπευς Τη: 
ΕΤΦΗΠΗ ΠεβαΠοΠες, πο ξανα Ῥοχσε, [οσα εεὶτ αιὶ 
Ἰὴς {στ]δὶ τηα]1τ: οὔτε οἶὃ Ες ντα” 1 Τε 0/98 ΝΑΛΟΝ, οὐ» οὐδὲν εἶκ. ἈΔνοςαῖο 

ο «44. ή. «γεζ. Βατ/. «4Χ., οὐδὲ 
ὁ Περιθείομεν 4. { Μέν 

ϱ ᾽Απεδείνυε {ιά 
1 Σι ῶ τότε «4ή. «άἱή, 

Ῥ]μίοηε Ἱὰ ΤἩσαςξ. ϱ. 18ο; Δι ἧττον αὐτοῖς ἔνι ἢ τὸ ή" 
δό᾽ μᾶλλον δὲ ὑπερβώλλει τὸ οὖδ οὐδέν. ΥΑΙΟΚΕΝ, 

6ο. Χειμάῤῥῳ π. Ίκελος] Ὁ δημος ὠθέει ἐωπεσὼν". τὸ 
πρήγµατο ἄγευ γώυ. Ταἷς Ῥοραζώς Ἰῖ9 οπαίδας ν]- 
ἀαιί ἄεβιήε, ααϊθις Ιπεομ{αΊτα «οπεΙοπαπ 1ΗΠΟΓΜΕΤαΕ 
Οταεσίας τοπισ]ίτας., Οτατοτίρι!ς 1ῃ ρήπηῖ5 αποθίά]ε εοη- 
οἴοπαπι Παροπαριας, αὐῖ ασεπᾶΌας οὐπι ρορυίος συῖ 
αἆ Ἱπάισαπάμπα Ἱππρεια {ΘππεΓαΤΙΟ ἀπάτῖς {αερε οεάεη- 
ἀπ, αἴιια οκ Απάροπς ΦορῥοσΙς (ν. {ο7.) ἀῑάῑοθ- 
ταΏῖ: παραῤῥείθροισι ειμάρροις ὅσω Δένδρων ὑπείκει κλῶ- 
νας ὣς ἑμσώζεται. (σεγο Πετοάοτεῖς 1πίαι επε οοΠῖ- 
πηθηζατ! 1π Όν. ϱτο Οπ. Ῥ]αησίο, Τοῖο σαρ. 4- 1δίά; 6ν 
6, σε, Ἰπαιήε, µηπε εοπηΗήογµΊη 4 Ίαγε ῥγο/η- 
ζωη οἱ {ηΛέμ/[ίῃ  [ε ε[εγυε[ζιηὲ φοάα!1 σα ας 
μέ αἱ αἶἷος αεεοαήέ» αὖ αλλ αεί γερά. ΦΙουΕ 
ἱςίο Ίοσο. ἴατ αἩδί (Ἴεογο. ρτο Τι. Μιυσεπα ς, 17: αξ 
Ῥνονῖηπς, Οοπ/1. ς, τό. Ρίο ΝΠ]οπε ϱ. ο,, ΙΠΠρΠεπά 
Ίοσυπι ταβροϊε» αὐϊ (πεγαγη εἳ «4ὐγαημηι ποη Ί8- 
ες» «Ώομοβλομὴ 6. Αείελ. ΕαΙίπε Ἱμεραί. Ρ. οο0: 
υδἱ νιάστῖ νο]ωῖε ποῃ 1ρ56 ἄσετε» αὐά 401 ὰε {πρετ- 
Ῥϊς ἁοπήπϊς νἰάετειαν., {εὰ {ηαπα 1ρβ115 {επτεπίσπι ατ- 
Ἀπεϊοίε ῬΠ]ῆρρο εοπαϊδηῖξ, αὔεπῃ ο{ογες Αεάῑζας Ἱ- 
ῬοιαΒς ἁοεθίοπε: ὧς ὃ μὲν δημός ἔσιν ἔγλος, ὠςαθμή- 
τύτατον πβᾶνμα τῶν ἁπάντων. καὶ ὠσυνθετώτωτον, ὥσπεβ 

ἐν θωλάττὴ κΌμα ὡς ὧν τύχοι κινούµενον» κ. τ. λ. Τε 15ἱ3) 
Ρανήπι αἲ. αἰῖς αἁίητῃς, ἱεροπάᾳ εεπ{εο. Ῥταείετ «6: 
ἴστον» Πεοβδεηὶς Ἰοσῦύπι οχρτεσίετυπε οζαῖοτες {10 
8θνο. ποριἡ καί, «4πίάες ἳ. τα, ϱ. 78. εἴ 4 .. 
Οὔμη; ΟΥ. τα, Ρ. Δ4. Ο. Ἐλιρβειηα αμοαμε πιουν. 
ται. Ἴοαμπος ΟὔηΥ. Όρει. Τ. 11» Ρ. 50'. ο . ὃν ο κόμη ων οι . πα ἐχ 106 
πμ] 5 υπίσυπι Ῥοπαπι ἴπσετα (οπηοί «λατ ο αν 

ολο ο ος ᾽ ἀνέμευ ῥιπίζεται. μοβ. 

74: Πολλῷ τοῦτο προσέχευ] Ο99ε τοῦτο αν κῳ ὃν 
ποῖῖ, Δάῑοὶοπε ἵπ Επαβους ἵαν ΑΛΑ Σ ρω τισ 
-4Β/οδήμεο» νιάο]οοι σἼμαι ο ο ας η μο 
ἐς) τοῦτο ὄρισον Ἱ. 6. 10ηαγοΡΙ Ὅ να 

) ο εππα γὸ τοιοῦτο. περι». λεί/. μας οοπΏ- 

}2βΧΜΗ κβῶτιδον» Ὅπ ο αν α-- πιοτατί Π. ΦοῤῥαμΗήΕ 
πμο {οσσᾶυηξ στό τν τομία {οπιροτ τοδιοτά 1 κ 
ο ο ας πα ρμιτεοτά μη" ατος 
[ος εοπβ(ά οἳ αχρεά(τίοτὰ» αὐλε πι]Ητάἰπῖ εοππηῖς 

ἔμπεας» ῥίοπας Ππιατυπ], πας αἴαΏξ Ί]ας ρεηβαμπἒρ 
πά Ὁσπήσβι θε ὃν Σηεπάσηριμη 1. Ν. εἲ Οεῖο 

οἱ ον 91. Αύῦ- 
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᾿επαπα πιατοίπϊ Ορυπεγως αᾶ]ενῖε, Αὐτὸς ἔκωσος Πρῶτος 

ἧ«σ Ἡ ΠπΙΚπ:ο ϱρ ο τ 
3 λ 3 

ο» µωέας ἄνδρας οὕτω µάλισα": οὗ δὲ ὄλιγαρ- 
ων Δ /. 5 λ λ 

90 χίή πολλοϊσι αρετὴν ἐπασκιουσι «6 Τὸ ΧΟΜΟΥ 250 
ἔχθια « ἴδια |  Φιλέει ἐγγίνεσθαι; αὐτὸς γὰρ » ἐχνέα 3 Ιδία Ιισχυρα Φιλεει ϐΥγένοῃ 
/ ὴ / / 

2 ἔκαφος [βουλόμειος κορυφαῖος εἰαΙ» γγὼμγσί τε 
0 ικῶ ἓ ἔχρια μεγάλα ἀλλήλοισι απιχγέο)- 

τν Αν. αρ, ο λ ω π 
» ται" ἐξ. ὧν φάσιε εγγμοται' ελ δε τῶν σα 

φ / α 

5» σἰω Φόγορ". : πα αι 
: / Ἅσες / ὸ δὶ Ῥ ο Ιαρχίη" καὶ οὐ τούτῳ 9ιέΦεξε Ὁ ὅσῳ εσὶ τοῦ- 

: ο Ώ/ δ. 

», το ἀρίσω" δήμου τε αὐ ἄρχωτος αθύἸατα μὴ 
» ; Ἴ / Γ] / / 2 οὐ χακότητα Ὁ ἐγγίνεσκαι χακότητοο τοίνυν ἐγ- 

α 322 / ΄- 1 3/ λ 6 : η 

9» Ὑψομιεγής ε5 του. Χιθ); ἔχθέα. μεν οὐκ, ἐγγίνε- 
ο ο. 3 / « } 

ο) ται ἃ τοῖσι Χαχοισι, Φιλίαι δὲ ἰσχυραί: οἱ ΎαςοΟ 
90 καικουτεν. τα ακομα δν συγκρὺ γ αὖγτες «πρι : 

στο 9ε τααοτο ότι ια ικα ἑ ποσά Τις 
ρου 9ημου τα πυτους πανε ν ἐχ,. δὲ αυτων 

.. ωύμάζεται οὗτος δὴ ὑπὸ του δήμου θωύμα- 
/ Αλ στλὸ τον / / / ἡ ρ» ζόμοος 6 δὲ ἂν ὢ ἐφάνη µούαρχος ἐώ καὶ ο)05 / ο ο λ Ἔ / » Τουτῷ Φηλοῖ καὶ οὗτο ὡς ἡ. µουναρχίη κράτι- 

. ΕΥ πε / / ε ου ὃν 50 Εὐι δὲ ἐπει πάντα συλλα[θότα εἰπεν, Χύ-- 
. ὃν ο. ς 3 / / ἃ Ὃν / : » 369 Ἠμυ ἡ ἐλευθερίη ἐγέετον καὶ τεὺ. δόντου 

γιό ν λ δ Α 5 / Ἀ Ἡ 9ο Χότέρα παρα, ὀ"μου» Ἠ ολιγαρχίηε» Ἡ Ἀ µου- / / / / 2» "3βχου» έχω τοίυν γγὠμήνν Ἠμέας  ἔλευκέρω- ’ ἲ ο. : : ο .. 
ο Φέταρ δα ἕνα ἄνδρα, τὸ ἶ τοιοῦτο περισέλ-ι Ῥετ ππΗπη νίγηπη ΠΡείαϊῖος ο 

: / / | 5» έν’ χωρι τε τούτου, πατρίους γόμους μὴ λύειν 
! φ- 3 1 ω λ ὴ εν 2. ἐχοτα» εὐ᾽ ου γαρ ἀμευο. Γιῶμαι μὲ δὴ τρὲῖς. 

. λ 

επτα 
με / / ο» αὗται Ἡ προεκέατο" οἱ δὲ τέσσερε τῶν 

« ”ν / νο 

ὁρῶν. προσέ»έγτο΄ ταύτη " 
σον» .) τν 3 αρ ΄ ων ο Οτώής» , Πέρσῃσι ἰσοόμίην σπέύδων ποη- 

/ ο άν, / ; ον 4 ο : 22 σαι, ἐλέδε ἓ µέσο αὐτοῖσι τάδε, ᾿Αιδρε σ-α- 
ρω ων Δ ον / ς 2» σιώται, ὀηλα γαρ ο ὅτι δὲ ενα γέ τυα Ἱ- 

ο)” 

99 µέων βασιλέα γθέσρ]αι ἤ τοι κ ληρῳ Ύὲ 1 λα- 
» χότω», ἃ ἐπιτρεψώτων τῷ Περσέω πλήθέιο 

: ο νο ᾖι δα ο τὸν ἂν Ἡ ἐκέβοι ἔλωνται». ὃ ἄλλη τυὶ µηχα- 
ο ες το λ / ος ζω οφ 3 τν . Ἱ] ο» εγω μό νυ ὑμὴ οὐκ, οναγωμευμαι οὔτε γα 

οὸή ἄρχευ οὔτα ἄρχεσθαι Ἡ ἐδέλω: ἐπὶ τούτῳ δὲ 
οὖν ὑπεξίσαμαι Τη αρχής» ἔπ' φ τε υπ. ουδε-- 
ο» 109 ὑμέω 5 αρξοµαι 2 οὔτε αυτος ἐγω , οὔτε ο) τ΄ 
» αἀπ᾿ ἐμευ αἰεὶ γνομενοι᾽ τούτου εἴπωτος Ρ ταῦτα ΑΠΠῖο» Ροδίφμαπῃ οατετί [εα εἴπ5. ς / ς ἡ η / (δν λ / ας συεχώρεο οἱ ἓᾧ ἐπὶ τούτοίσι οὗτορ μὲν δή σφι 

ζ 3 οὐχ, 

τονα ΑΌοςί αὉ «4νοῦ. ετ Ἰ]]α, ήιοχ αὐτῶν 
αἩ]ά, εἳ Εάά., Ἰενι ἀῑβειοπτία: {6ᾷ {ΕΩΙΙΟΓ., 
αἱ 1Η. τοῦ. 910. Ρα. 9, ΑΣ’, αὉ αλ] καμοῖσι ασια, 
Σαῑτ. Ῥτίπια, ο Προσώτις 9102. , 
"ἐφάνη ἐὼν μµούν., «πδ. νοτο οἳ Θῃς 
Ίάεπι εξ ἔ. Φέοδ., οΠΙδις αοσεᾶο. ὁ Τοιρῦτον ο). 
Ρατῖ -ᾱ. {| Λαχότα Σπά, «γε. Ῥεπο.. 
«τοῦ.» Ίάπα ἢ ἄλλη τιὶ μηχανή Πάθπι ΟΠΠΠΘς 
“4γεῦ. ἔ. ο "Αρχεσθαι Πάεπι, Παμά ρτανο, ῥ 

νὰρ 11.16. 

Ὅτ. Αὐτὸς φὰρ ἕκώσος ] ἹΝοχϊπήι ἀὐτῶν ορ )οὐαεὶ 

εί νπι» το. αἳ Ο. τος. αὐτὸς ἔκάσος δοκέων ἄρισος γε- 
γέσθαι. Ἐπα ἵῃ πιοάπα 48μεαι Ταδῖς, Ο. 4..1ενϊ τα- 
ουἷα {ρυτείς, ὡς Ἄρὸς Φίλους ΑΥΤΟΤΣ ΕΚΑΣΤΟΣ ὃυ- 
κῶν. ὕπερον παραγίνεσθαι. ΟπΙ4 ἀεάετῖε. οι]]ροι αάρα- 
τεῖ» {εφυεης αὐοαάε ππυ[τιά1Πῖς Ππιοτης πιο]ο[ιις 
τοςοϊάαἴο Ρα απ] εφεβεζε {ὲ φμίεφε Παρί εκ /ο)]εγε. 
οτ1, νπ, 144. ποι επῖζ, ώς 

01. Συγκρύψαντες ποιεῦσι] Ἡοσσίπα Ίάεπι ας 1/0 
ϱ θεα 4Η Ίνοι ορίποι. ΟΡίοριπῖ {ογταδῇς Άπια, 
ταρίπας», ΠαρίΏα, ἵεςββαδᾳμε, δα]έοπι οοεμ σης 1η- 
οἰωη.  Αἲ αΠπά νοἰμε, ᾱ- ὀοῤπεο, ΜΑΟΡ., οι 
ημπο ἁπταπε, απᾳιήοίε, Πάεμτετ εμ(οβίεηπι: συ- 
νκύψαωτες ποιεῦσι, {π 146) {ηΟΗΡΕΜΗΕΙ εἴ οοΠ{εΠ- 
Έθητες {οἱ μ11, η νΠ» 145. εἰ ΣΤΤΚΤΨΑΝΤΕΣ 
τώῦτὸ πρήσσοιεν πάντεε. -4Μήοῤῥαμο Ῥμίι. ν. Έσο. 
τοῦτο δ' εἰς ἓν ἐς ΣΊΤΚΕΚΥΦΟΣ: 001 Οπήσὶ ὃο- 
ΏΕ» ὁμονοῦσῳ ἑωυτοῖς καὶ συνπνέωσι Ναπῖῖ ηος φο- απο Τη Ἰηποπήοβωη Ο], «42γο[οδή! σοπἰεχηταπι.. Οηοά 
βειὰ οπιίομῃ απσσῃι ΦΥσῥοη/όη) προσώτις τοῦ δήμου, ο Ι προσάτης, αιιο Ρ]α]ο ἵη ἀεπιΟΠΙΗΗΠΙΟΠΕ» ὧς 
ο πρ ος ἐκ δημοκρατίᾶς {περίας πας 1, 

03. Ἐκ δὲ αὐτῶν] Ῥοτίρδεσαί {ολη ἐκ δὲ αὖ τῶνδε 

.Πεπάεπς ἀῑσαπι, Ἠπάα πορῖς. Ιβεβία», 

ΠΙΠα Τιε[Ιης, 

ὧς δὲ ἐσσωνη. τῇ γνώ-5 

5ΏΏΩΠΕΤΩ ΤΠΕΟΤΗΠΙ ροῇβιετοταπῃ. 

ο 2 : 
τη ο “γεῤ. 4 Φ200.. ἐγγενέσθαι αἨΠ: ραπ]ιο απῖε «δα ο ας, 

6, Δὲ »ἐερῦ. οτα. «4γεῦ. 
.ἐφθάνη ὁ μούναρχος Ίνα ἑών. 

ᾗ 4. «49. Ρα]... πβοσεκέατο «{γεῦ.» ΠΡΟΣ πό. 73 Ἐκεῖνο ἔλήται οσα «1ερῥ. ἔ Ῥαε. «41... ἑὰν ἐκενο "ον συπι βαγίς. ο ο 4. Ρο: 49.; ταῦτα οπιτευπε ορ. 7. αΠοαμϊ σοι 

θωύμάξεται οὗτος δὴ ὑπὸ τοῦ δήμου" θωῦμαδέμεῦ τρ 
ὦν ἐφάνη µούναρχοο ἑών. Ὃι σροβο ο 18 
ἐφάνη, Νοσι]α ὦν Ἱπιετίαξα , Ῥει ἵπιδ[ῃ 
γοάσίο Ειετίτ {εἰωηέτα: ἐκ τῶνδε ῇ πΙβσαταε ῥ08' 
το ῬιπεροΠοπ]ς Η{1. ἆξ 4ο ἆς 
Ἴπεο]οριθ οι. Βεαγ/οπ ἵπ Ψἱπ, {ςροή, ἓ 

, 1 ΝΑ 

Ἐ νά ̓Η τοι κλήρῳ γε λαχόντωνἸ νε κ 8 Πα» ϱαο τηεῖηο Ἡς εχ (γηοσῖς. ως το Έπππεῃ, ν. 
νομίζεται. ἔαμὲ [021 81, Ῥ τις νΠ. 1969. Ρο 
προσήχει δεσπότος ---- ὠπαλαίνει τοὺς | ΤΑΣ. Ίατ {οτε Ἱαρῖ Ρρίήτος, τε τερπατεΏῖ ος ἴεταΏῖ» νατιπαι μας ἆνπταχαε, Οµαπε Πα Ιος 
σαηῖᾳ, 
τα [0γἱε αζερΗμῃ 
λαχόντα ὧιεί σφεων αὐτέων ἀποπέμπουσι. 
ο. ΤΠεῦ, ν. γὼν. 
ο νιάετῖπτ, 
Ώςτ]5 εἴ πΙπΙεΓΙ εΠα]]ασε, {μής ουνία οί ΡΙ0Ρ-, 
1/ο/ογ{ Ἡ» 19., Ἠαῖα]ες αοσαρετυπῖ, 
τωὶ μηχανή εχ [οτπυ]α, ομὶ Ίπερε 
μήτε τέχνη» μήτε μηχανή μηδεμιομοπί, ο 

, ή ΑΦ Κ . 

Ἱ Μα]α ἀεπιοσχαίῖα, Όοπα πιοπατολίς. Ό μπες φ 
πος {5 {ποδγο γυ]ε τερρα!1, 1άᾳμς «μπι οποίο µπίρασον 

Ῥορυ] ουτεῖ, ἵασεαπίπταιε Πς ρΙῶ6ιρΏέ. 
βία ἵπ νίτον Ιπζε[ιον σαρῖα. ΑΔ 1Π 
Ῥαμσοτυτα, Ύαυππι Ρ]ατες ντα. 11 
1. Ῥαρ]Ιειπα, νεμεπιεπΏα ρπναϊα ο 
ταπι «οπ{αεταπῖ», φὔμπι επῖπι 41541: 
οερ5 εσ[ε ορίαϊ, εἴ σοπ{]Ης ν1πεςῖς 
Ἱηρεπίες Ίητει {6 Ιπ]πισϊεῖας εναἀμπί, 

: νο ντα 5 Ξ : δ ο . ον | ἐκ, θε του Φόνου, απέβη ἐο μου.Ώδοιῖδις {εάιιοπες αχίητ, ϱ ΠάΙΠΟΠΗ 
οὔάες, ε εὔάίρας αἱ ππ]ᾳ5 Ίππρε 
νεπ]τυτ» εἰ Πας Τ6 πιοπ[ίταν1ε » αἩ 
πος ρια[ἑαπτϊκΠπιυτη, : ἶαπι νεῖο» 
Ρεταπῖς», Πετὶ ποη Ῥοΐεςιτ, 411Π τὴ 
ἴτθε: Ἱηρτεδία πια]τα 1η τεπηρθ]]ς 
απϊάσπι Π]ς οὐῖα ποή εκίταπε» {εὰ 
η ναός, αἱ οπῖπι τεππρυρΙσατη « 
Ῥυπῖ, ΠΙπΤΙΟ {6 οσσμ]ίαης: 1άφπε τα 
ἀππι αἨηιίς Ρορηἱο Ῥηδβροβειις ἴ8ί6 
πες σοπιρείσαϊ» αἴεπι ῬΡτορίεῖ 18 
ἵᾳ5 αἀπηταϊας. ΄ Ἠις αὐππα αἀπηΓαΕΟ 
ἵηπς ψετε πποπαϊςπας ο[οεπάϊτας, 6 
εἶαπι ἵπ Ίος πιοπατσΠίαπα εσίε ΡΙ8) 9 
τηυπΙ. Αίαπε πῖ ππο νετρο οΠΠΠΙ 

2 Ἠ) 

-ι-------ᾱ----- 

Πε εἴ α 41ο ἁαίαξ α ΡορΏΙοΏε, 
οἨία, απ. ΠΙΟΠΩΓΟΙΟΞ3 Τσο 1ρίτάς ΤΕΛΕΙΟ 

ἀεΡειε Ἡ 

{αι «οπηρ]οξεί; ετ Ρίῶτετ Που Ιεβέ 
Ῥεπε σοπ{Βτητας ποπ. ἀἰκίοίψείε 

Ἠε τες ἀῑδια {αεί 
πα, εἲ εχ {ερῖεπι 1]]15 σα 
{ετιηί. Οἵαπο6ς, αὐϊ 1πτις θα ιαρν 
σ6γε Ῥοαι/15 λοάν Ἡνι ἱρείας {οπ: 
Ίοξία εδ, αριά 08 Ἱῖα 1Ώ πιεάίμα υπ 
ε5ι, τί {οςἳ., νιἀε]σθε πεσξδε τιε {ος 
αΠαιεπι ε πορῖς τεροπι Πε, Ἡ ο πα]ά. 
Παπηατ, νε Ῥετπηϊταπηιις. ΡεΠαϊ αἷία τα’ 
ἀ1π] 4 παπι 1Η εἰερετίπε, Ώνα ἀπΔ ορ» 
που εφ μ]ἀεπῃ 6ΡΟ ἵητει νος Πο ΕΟΟ ο. 
αι]ρρε απὶ ηεφῖε Ριωερ{ο νοῖο, ΠΕΣ- απ 
ἓν π μας Ίερο οοᾷο ἱπιροο» "οι μ 
9 6 . ο φον γειΙΗτῃ τερηετ αιἲ 1ρ5ε Ὁμυε μας 

ο 
ἁ5{εη{ετιΏς, Ίτα Εὶς Ίῃ α]]ῖς πος εοπί. πό 

 πν - 

τ “αρ 

| ον, β. ὁ 5/6). «4γοὸ, }. Ῥμε/; 4ῑν ΣΑ μα 

ε ΣυγκρίψΨ. «4γεῦ. / ἐς εριεξ 
1. Ὁ το πώ {π. Φή00. οὗτος δ) ὑπὸ τοῦ : ήμου μ΄ ή 

ῦ Μουναρχίηο «4γοδ. ταπι παρ 2193 

4. Β. νυ]σο } ἄλλην τιὰ μηχανή». 

κ ο να. 

ο 
ως μ 

ἵε ορτοβία ρε, 

93. ἴτων πάλῷ ἡθοδ. ΄ | 
Ἰμὰ, Ὁουβᾶς, Ῥηηεϊρ, Ῥ. 722. Ον ΟΝ.. μ6, Οοπ/Πε, Ῥηπείρ. Ρ. ας ΛΑΧΟ 

“ 
Οι] άΠὶ εΓρο εχ «4ο. οἳ 774. κλήρο τὴ, .. 

Ρτοῦαιημς 9 Τε 1ν» 28ρ ον . 

55: ὡς σζλω λα ων ἕ 2σος πι «δη σε ή 

μας η. ο πνν πιά, ἐν 
ροβῦ 

τορεήτωπι 
2 1 νο 

ον 



αρ 

8 
.ε..... 

ὀνθκκο δδρβΕποος ιτι 

ανν ς 

κ. 

.ς 

ο ο ---- 

«ΝΗαπι εδῖ, Π αἆ αΠααείη εκ ἱρεοταπῃ ΠΙΠΙΕ” 

:. ἀαριτοίο. γεξδίατεπτατ ,  οιἶα5 εηαας {οηαπι 

᾿ἀετεπάϊ Τ6ία, Πτροῖς ογα[ήπο ἁἀῑς Που ορὲ 

Ἐεἴζαποπ]πι σοπβ]]ᾳ "ἆς τερπο. ἸΝαγίαιίο φεΠλίπα ἆς χερπό Τ Ἡ ΑΣ] Α, αᾱὰ Ὁ τα 11, οᾖὰ 
9 .ο . τω 2, μι 4 ον τς ολ» .ε ππεβ]ο αβῖῖε αἰῖο {δ6ίατη,. Αἴαιε αἆ Ἠπης οὐχ οληγωήὥτο, αλλ᾽ ἐν τὸ μέσου παθηςὃ, κάλ γὸν 

Ἴαπε «ῑεπι [οἱα Πες {απία Ίπτετ Ῥετ[ας Ἡ- αὕτη η. οἰκίη διατελέε µούη ἐλευβέρη ἐοῦσα Περσέων; 
Ῥετιαϊεία τεΏηΏς:, ει 1π ἴαηταπι ΤΕΕΙΒΤΗΙ 2ο0ς καὶ ἀρχέται τοσαῦτα ὅσα. αὐτὴ Φέλει», νόμους οὐχ, απαπτΗΏ 1ρδα νυίτ, Ίερες Βετβτήπι ΠΟΠ ὑπερβαίουσα τοὺς Περσέων. Οἱ δὲ λοιποὶ τῶ ἑπτα 

ἡααιαος, ας αχ ωιωα μιαν ἐλολιμτν ὁν βιολία ὁμαήτώνα «σωταν καὶ | σφι ἔδοξεν Ὀτώη μὲν καὶ Ττόισι ἀπὸ Ότανεῳ αιξὶ 
ω / ς κ 

π0 τερπΙ(η ρετνεβίτεε, Οἵἴαπεπι ἁοπατί ἆε- γωομύοισι, ὃν ἐς ἆλλο τυὰ τῶν ἑπτὰ ϱ ἔλθη Ἡ βα: 
ετα ρεσουΠατίτει εἰπκαιο ἀείπεερο μπὶνει[οβοδσιληΐη, ἐξαίρετα δίδοσθαι ἔσθητα τε ΜηΦην ὅτε 
Φο[ετος ἴππι Μεάϊσα αποϊαπηἰς ψείτε, ἴπ1ῃ ἐκάσου καὶ τὴν πάσαν δωρΏν Ἡ γίνεται οὗ. Πέρσησι 
οπηπ] αἱἱο τηαρη]Βοεμ ρεπετο αρμά Ρετίαβ τιµιωτά τη" 5 τοῦδε δὲ εὔνεχο ἐβουλεύσωτό οἱ δίΦοσθαι ΠοποπιΠοεπδῄππο, . ΟΩπ5 1άθο: ἀεοτενετιπῖ να, ὅτι ἐβούλεισὰ τε ποωῖοε αν πρίγμα, καὶ 
εἰ ἀοπαπάα, αόά ήπιας τοπ αρἰτανεταϊ,' 6ἳ ! ο οσο ο κος ωλήνσαί ν : 9 μὲ ϊ Ίσ Ὅτανη ἐξαιρετα τα» 10505 1Π. σοίαπι οοξρεταῖ,.: Ἑτ Ώσς αμίάεπι ος ήσαυτουταυτα µο πο ώταὴ σαίρ 
4εσοία Οταπὶ ἁεογανετπί :. Ι]ία νετο ἵπ. οοΠΠ-30δὲ δὲ ἐᾳ τὸ κονὸν ἐβούλευσα» απ αιώνα ερ τα βασι- 
πππΏς»  ἰξ τερῖαπι Ιπιτοῖτο απ]σμίαπε 6 {6- λήΐα πιώτα τὸν βουλόμθον τῶν ἑπτα ἄγευ ἐσάγγθ» 
Ρΐαπι πο Ἱπῖετηπηςίο Ισετεε, η] {οτε οµΙΠ Λλέος, ἂν μὺ τυγχώη εὔδων µετα Ὑυναικὸὲ βασί» 
Ἅχοτὰ επατεῖ τεκ: πεγε τερὶ [α5 ἐδ[εῖ ᾱ- λεύς" Ὑαμέεν δὲ μὴ εξεναι. ἀλλοθυ. τῷ βασιλέϊ 
ᾖηπάς ααπι ε {απιί]α οοπ]ηταζοζυπῃ ΙΧΟΓθΘΠι } ἐχ. τῶν ἆ συεπαναςώντω)" περὶ δὲ τὴς βασιλήϊης 4πσεῖθ, Ώε τερπο απἴοπι Ίπης 1Π ΠΙΟΔΙΠ15. τα φοἒος ς : αι 9 / / ϱ/ 3 ϱ/ ”, 6 ο ας ον αλλο το ΔΡεβΕΒλεύσαντο τοιόνδε" ότευ ἂν ο ἰπῶος ηλί8 9 εσα- πε [40 οττηπι 109 οοπ[οεπ[ῖ εαμῖ, ἀππι 195 βΕλεύσωτο τοινδε" ὅ ο 5 ο / νατέλλωτορ «πρῶτος Φθέγξηται ο, τῷ προαστέίῷ ς ο ἔγδητα - μυ Μά ἱ ς ο σ ν κκ 4 

ὃσρηπωις εἀῑά]5ίος,, ἰς τεσΏυπι ουΏπετει, Ἐται αυτῶ, εποιβθεβγιότων, τετο. ἐχεὺ Σ. τὸν βασιληήβι 

6 
ἀν 5 3 ὅ « να ος ον / Ν΄ α- λ ' να ου. 08 ο 8” Ἀπϊεπα Ώατίο εαμ]{ο,. ν]τ. {οἶει» ποπῖπε Δαρέίῳ δε. Ίν ὑπποχόμος., ἀ9ὴρ δοφὸσ, τῷ οὔνομά Ἡν 

Όβραϊες: αἆ απεπι Ώτίας, Ῥοδίαπατη ο σ- 
τα. ἀῑστεςῇ {μπε Ίτα ἠπημῖε, ΟἨρατος, ἀθ/οσα), ἔλεξε Δαρᾶος τάδε,» «Οἴβαρες, ἡμὺ δέδοκτα] πβρη1 πεβοιοιβρ ὄσέαι Ώ08 οοπσεΠῖ::. ο μίΣ 
εηυῃς {1 ἵρευπι {οἱ15 οτίαπι εαι]5.«οπ{έεΠῇς ο ὦ ’ ο ο λος τον 
4οΏαπη ντοης οἀἰἀεηε, «1 τεσπο Ροβατας. 3 σος Φοτος «Φθέγξηται : μα σφκιῳ. αῄητιά 
απο Ιβίτας Παμίά {οἰοτίῳ αῦος, οοπηπηῖ». 5 ἀντῶν Ἐπαναβαβήηκότων, τᾶτο ἔχευ τὴν βασιληϊῃ. 
«Ἠϊίσετε, πῖ πο ΟΡΠΠΕΑΙΩΙΡ Ίος ἀθειῖς, ϱἲ 25 7)ώγει τμα ἃ έχεις σοφίη, µηχαρὠώ» ἂν ημειεσχω» 
ἩΘΙΠΟ αἷῑᾳ. ἘἈεί[ροπάει ΟΡβρατες, ο ἨΠετειά 5. μον τΏτο τὸ γέρας, καὶ μὴ ἄλλος τι" ἀμείβεται . ο ο 9 Ημ .. ν πώ μα ο ον ὃ- ον. κ ν . 5... 4 ἄπ που. νετίατατ ΠΡΙ ατ τες Π5νε]ηοπ, ἆε Οἰβάρης τᾶσδε, ο Εἰ μὲν δὴ, ὦ δίσωοτα. οὗ τή- 
Ἡος πε εδίο {οἱ]ε]ίής, εἰ Ῥοπιπι Παδεῖο ᾱ- ΄ ο τῷ τοίἹ ἔσι } βασιλέα εἶαι ἡ μὲ, 9άρόει τότοῦ 

' ον ι μον Ὁ 3 ς σ΄ ννωνν ας αν ή πο, ον. νς μηκών ἂν ν. 2 ενεκε, καὶ Ουμὸν έχε ἀγαβό' ὡς [βασιλεὺς ἐδεὶς 
Ἔρι, εἰασπιοάΙ Ώαρεο πιθάΙσαΠπεητα. 1Ρ]- 2! ο πν δη ; ο. 
ως” Ἰηαπίὲ Παπίας, Ἠαρθς Ἰδακηιοάϊ ςοπ]- . ο ου» (χωφάρμαλα γα 
Ίπεηίήπα ἄάεδι ἵεπηρις 6ο ΠζΕΠάΙ, πος ἀῑδωοΑΑΡείθς» ο) Ε! ντ ελα συφισµα» αρή 

20 μηχωασθαι, καὶ μὴ ἀναβάλλεσθαι ὡς το πι» 
/ εν τα 9 95 μον Φα ως «ώ τὰ 2» οὔσης ἡμέρης Κ ὁ ἀγὼ ἡμυ ἐσι ἀκέσας ταῦτα ο 

” ς 2 ω. ᾗ 

ο ο Οἰβάρης, ποιέα τοιόδε’ ὡς ἔγίνετο Ἡ νὺξ τῶν, «ηλέών 
/ 1 1 «/ . ᾿/ κ. . ο ο ο. ο ο ο. λλά - εν ολ αλ ιεςὰ «ελλ ρννλς α΄ αι. ρα ίλ ο κα 

τῇ Ἱπάποῖς: 6ηπι {8 ον μα το δταύ την ἀγαγὼν ἐς τὸ πθοάσειη» Ἀτέδήσεν μα 
μα ο ο Εν ὃς επγαγε τὸν Δαρείου ἵππον' καὶ τὰ μεν πολ” Ρε εαπαπῃ Ιάεη]άεπα {εΠΙΠς αρρτορίπααθΏδ, ον Ί κ πο ια σα ο νοπλη ο δα να ας λὰ 1 περήγαγε ἀγχᾶ τῇ ἵππῳ, τν ἐγχρίμωτων 4 . ς ἐ 4 - . . . - ε . ά πα 

... ἷ τή 

-α Κο) οὔτε ἄρχετοι πλὴν τοσαῦτο «4γοῦι 71, 3) "Ἔλθοι Ῥαε[. 4ἱΐ.. ει Ὀτόνεος {Ηρτα 711, εἲ «44. ο τού- 
του δὲ 4γεῦ. ἔγ:ο Τηπι ἐβουλεύσαντό οἳ' αιιοά άα]υ1: οἶῖπα ἐβούλευσάν οἱ. ἆ Συνανασώντων. «{γεῥ. 7 εἲ ἐβουλεύσαν- πο ἈΠ] ἐβούλευσαν. κε Ἐπανωτείλοντος η. .  Τὴν Καμβύσεω βασ. }α]η οι «4γεῤ. 7 6 Δυεςι 774, ή. Ῥα[. «9. «1γεδ., ἵπ «ἄ{π. οτ α]ῑς ἔχοις, ΠΙΟΧ. ἡμεῖς ἔχωμεν «4γεῦ. . {Ἐςὶ ἡ βασιλήϊ]» θάρσεε ΟΙ ορ. { Ώεβι αήεμ]ας τοῦ. / Πειῶνεν ἷὰ. οἳ ΡΙμάι ᾖἩπι Ἐγαρπ.  θελέῃ «γεῦ., ροβετίας ας Ὀμ1/. «ωΐή. ο ΗΤα (01100. Ψι]βο τῇ θηλέ. κώνου ασε ο. νόέν Β ὦ η 

«είαπΊεΠ. .. Πας τπτ αιάϊνίι ΟΕρατες, Ίτα {α-- 
εἷτ: Ψρί πος αἀνεπῖε, ΠΠάΤΑ ΘΦΠάΓΗΠΗ αἰάΠι 

. 

19. ᾽Αλλ' ἐκ. Τοῦ µέσου καθῇσο] ΑπήἩπιηπι Τα τ. 6, 35. Ἐβουλεύσαντο τοιόδε] ος υήμας οὲ σαπίο ππὸ 

τν ; Ν 9 κος » περὶ της βασιλήΐης ποιέεν 6 κατὰ τάδε ὅτευ ἂν ὁ 

46.: κατῆςο. ἐκαωτέωτο οἳ κατήµενος ἰοπαπι {1πε, Ὀιόήο 1ρ3 ΠΟΠ νι] εν 1ο(ίο αὐέγε αἰίο [όσμη., {δᾷ ο ιηθά1ο Εεεάετο οἳ ῬατΏυπι Ε5(6 παμΤΗΠΙ, αυ π{ᾳς ορροί- ζυρ]ας αηδί να]εβῖε. Έ]εραῃς οςί «{γεῦ.ἐτ 71ης, κιὺ οὔτε 
«σος ο πλὴν τοσαῦτα ----ε Ίλες ο]έηπί παίπις,, ου] {115 
. ον. τς ἐπ) ᾧτε ---- ο Ἡλι Αἴ τπαπυπι αὈί(Πποο. Ἆος ᾖδτο, ΟµΗς ν δωρεήν] σος Ταζηστηπὲ οκίτοπιο. ον ος Ῥοσᾶ, αλα αὐἴεπῃ ἆοπα {ηστῖητ, ἀοάτε βαγη. ο ἄ ον μη αν 15 144. εχαπ]ῖπαν]ς, [{οἱοσήη 

ΟΠοτ]6 61ρο α Χαιχ ο Ἴτό Ἠρψαι; Ῥ ε ἀαίαπι 1 να, 

91. Αγευ ἐσαγγελέος] Ἐαρτοβῇ 
Ρε] ἆο ΦΥ. Ώσ6α Ρ. 470. 10 
οπίξερι παρ ἡμέως ἄνευ ἐσογγελέρο» οὐδέ τ Ἀμετέρης ὄψ, ο. ν 

οετας- ος οὐδ΄ Ἡν νυναικὶ 
ω9ὲ τις ἀπέρξει σε μά ν ἅμα ἐυγόζωμαι Ὥπης Ῥπο- "ἜοαοῖεΙ εοπ/Ἡτηεταπῖ εχεερίίοπσπα: ὃν ων πα οη ἴ ὃ ὃν μὴ τν βρω μετὰ γννρικὸς βασιλεέύε  . ΝΛΙΟΚΕΝ. αλά μι σθμμο ς ὂ τοιόνδε] Ῥετπιοπί {ΠΙάΙοβββπιο. Ἡϊς 

ε18 Ίης 
ο οε]ζεγάίᾳ οΟ/Ω; ας θες Ὀ έν ον ΙΩΘΗΗΗ: ῬοηΙτηχ ΕΠΙΤη ΡΓΟ βουλευσρ- δ6, μίημος ϱ ΜΗ συγεύήκοαντο» Ῥιτουϊ Ἱεσίτὴτ ς, 
εφ {μεν [0] ο) μας Γή 49 η μη γω. : κ «1111 ΛΙήηµς ει ές[εε.. ἐν ’ Ὃ ον ον ος ο πεΐο Οεβόο νιάείατ ο Ἠς ος Τμ η αν ον πο [ευη ἀϊνογῇ αά- ον αμ ΗΑΕ ΝΟ γλιας., 

τ Ἠηπς Ίσσιπι ορ {ρΙοΥ. 
π0ἳ Ἐσχ πὰ Ὀομ μας | 

τα οιογπ]ρ τι οἳ ἀεροί τετ], ααη ἀείοτίροῃ-. 
Ὥτια, ἐβουλεύσαντο τοιόδε, 6: Πίο 

συ8ς εοπστμεηΏις 1π εοηβήτἠΠοπε ἀε τεσηο, Που, 
ες ραι]]ο {αρεήμς, Οοπί. 1 73. ΥΠ, τοι. ΨΙάεῃ- 
τηχ αὐταπα πιστα παπα Ἱερίςία ἵεπιρῃς, αμοά [οἶεπι ο- 
τΊεπίεπι Ῥετίας νεποτατοητυτ. Ἐἶναι φὰρ αὐτοῖς γόμον 
τῶς τοῦ ἡλίου ἀνωπολὰς προσκυνεῖν ἑκάσῃ ἡμέρᾳ ἵπ βΒγοςῦ- 
Λ14 Ρ. Ῥοτ{. 1. ϱ. 8. 3 3  Ὀ 

46. Εἰ --- ἐν τούτῳ τοί ἐσι] ΒεπίεπΏαπι οχρτοςῇε Ζ0- 
Ίαγας Ρ. 199. Α. θάῤῥει, ὦ δέσποτα, ἔφη», ὧς σὴ ἔσαι ἡ 
βασιλεία" αριιά [μή Ώ 11Ο γέρο [ο/οίζο εφέ 
ος αἲδι [ες ες υἱβογίσηη ΊπΟΤΑγΕΕΗΥ, 104) ΕΡΟΙ 
/βεγειίο. Εοτοζο] {οτπιαπι Ἰοᾳιεπά!ς εἰ --- ἐν ος 
τοί ἐσί } βασιλέω εἶναι, ἢ μή ΡΤΟΣΙπΙΗΠι «ποσά: πος 
Άμγίρι 1ρ1ἱσ. αυτ. ν. 1927. τᾶμ᾿ ἐν ὑμῖν ἔσιν» η ῶν 
«λῶς ἔχειν» Ἡ. μηδὲν εἶναι. Εἰλγδή, ας εκ Ῥαυι]ο 
Καλλίμακέ ἐσι, ἢ καταδουλῶσαι ᾿Αθήνῶς»ο Ἰ μον ΤΝ ο βο : ΐ 6. 18. ὅπως ἐν ἐκεια Ρ]επῖ «παοε]άες 4ος ΜΥΠ. ρ. 6» 19. ον τοὐσᾶν εἷ- 
εἴη ὄντίν» βούλοιτο ᾽Αθηναίων Φάναι τῶν αι να 
51 ὀντινα δὲ μὲ] βούλοίτο λέγειν ὅτι Ὃ ωῇδενὸς ὠξίρυρ 
ο. ὃ ἐπ), πότερον χθὺ τούτου» /σνρ : ν ΑΜΟΚΕΝ. 
η Τ . ὅτς,] βυπίαπι {ο 

δο. Ὥρη μηχανᾶσθαι καὶ μὴ. ὃν 2 ὁ μαβία Τι ο ]τήσο Ὃνχ Έδρας ἔργον» οὗδ' ἀμβολᾶς. 
εκ ποδῖ] ᾖαουῤηΙαε Ου, ΣΙ α Ῥτονετυϊι πισᾶ 
οἷομΗ ὡς. ------ ὁ ἄφὼν ἡμῖν ἐ5 3 η ΠΟ υἶυπα, 
Νῶν φάρ ἐς γών 31Ε πλησίο ὁ ἀγών' ἆε αμῖρης πηπο 
Πιο Ἡ1ᾷ ο] α παρπο Υίτο» {5 Ο0/ωμῤοπο εχρ]εἶ- ΠΙΠΙ1. πα οτε Απ ἍΡ Ἡ 

ἕ σος δώ 1 ΊΝδτοῇ. βύ 4. ο ν 

ενα ο ντ θηλέγ] «4γεδ. ἐγφρίπτων ος {ρσ6- λοέι ν . τν ΏΘΏ 1ΡΣ8- 57 Ἐγκβίιμπτον τή Π νῤ ισᾶ 

΄ 

105 

Οἰβάρης' -πθὺς τῶτον τὸν ἄνδρα , «ἔπεί τε διελύνη- 



Ι ἱ . ος Ἶ 

τι .. ας τν αἱ Ώα μπι ἀεϊαίο,  48ἱ μοπῇ 
Ὦλο πει αν οι νο ο αι Αι 

ρθω ο ρα φαν σῇ Ψηλέῃ" τέλος δε, ἐπλκε ὀχέῦσαι 3 τν Ἱππο. ἃς η, ο ώς «μεν ζοηνεΏίό “ ς ς . ΄ ) ολλ”. 
Αμ) ἡμέρῃ δὲ δαφαυσκάση», οἱ ἓξ» κατὰ συκθήκαν- «πΏ Ἰμηςςιθεται ὰ ση ἓ αυαα 1Π. Αν ο ὁ ο δεξελαυνόντων δὺ κα-6σλα Γαετηπῖ εᾳαῖ5 1ηῇάεητες» εξ αὐπά ον, 
κ ον ον ο. ποσο αυ να ν οι ὀδή Ὥτριο  π]ιτο ́  εἰἴτοααε γεξίατεπευς, Πο” 1 
το τοπ και ζ τς 9) Ὑϊ. Ίοσμπα ἴδιαπῃ Ῥετνεπετιπε, υδί αρα 
ο/το ἵνα τηό πιαροικομθης πυκνό κατεοσντο η Ἴλέα δίο οη"α Ειθῖαῖ αἰΙραῖα» 1 οκ ; 
ἅππος, οθαῦτα ὁ Δαρείθ Ἱπτος πθοσθραμώ ΑΧΡΕ ῄαεοπτεπς ἠππίταπι εδἰάῖε: ει εθυο 1 
µέτιοε ἅμα δὲ τῷ ἵππῳ τβτο ποῄσαντι, ἀφραπὴ {οηυπῖο ΡτοβΏις βαΐσατ {Θτεπο ο] τά 

εξ ἆ αἰθρίης καὶ βροτ) ἐγέετο' ἐπιγθόμόα δὲ ταυ-6διαιε εκ, Ἠδς απαπι ΏαΠ6 18 να 

τα τῷ Δαρείῳ» ἐτελέωσέ μῦν ὥσπερ ἐκ, συ)θέτου π]δ[οηι ; οκ θε | ως ΗΝ 
ν ον : αλ ον / 3 λ ως ' 1 νο ο ον πο ο τν] / ν , ου ς -ω ος” 1 ν η παπι 5 πθοσεκύνων Τόν Δαρείο ὡς αν ος αμ ή αιϊ ος ἄῑσακε θε 
Φασί τὸν Όιβάρα ο ο κάν οι έν Το. ταπι ΕΙΙδ[Ε πιπεµίπαταπα, Γαπῖ ο ον 
ο. νο ση ων 

ὡς της «που ταύτης τῶν ἀρθρων ἐπιψαύσας τῇ χε- Ἰαπὲ πατπ(υς ΌΕρατειη αεττεξγας ΑΜ. 
ο) .. , ο 9 ς . ' : : κ. το σαι ος / δὲ, ἕ εχει αὐτὴν κρύψας οὗ τῆσι ἀγαξυρίσι ὡς δὲ Ίπ5 εις σεπίτα/θις, ἀρμιαδᾶ ροή 

το) ω εν 3 2 ν΄ 1 , ὴ »,-θἳ- ρα ιο ἅμα τῷ ηλίῳ ὠγιόντι Β ἀπίεσθαι μέλλὲν τοὺς ἵππες, να, εεηι]ό[ς Ὃ ιο αά. . ὰ 5 τν ο λ ιβ ανν, ή 

τὸ Οἱβημα τουτῳ Ἡ ἐξήραωτα τὴν χδρα, ποπ ος η αρ ο. Δαρείου ἵπ που τοὺς μυχτ]ρας πχαι" τὸ οἱ. η ας ο πο μα ο. ο. νὰ ων οκ Ἴραρ προσθεῖκαι τὸ . 0 Φαἀπιον]ς[ὃ, επηαµε α οἀοτῖ5. ο 
ων ο ο ορ ον τὲ καή κρήμετίσα, Αα πηήε[ε αἰάας Ἠππαϊείς. Ἱθακήρκα 

ῥὲιός τε δη ὁ Ὑφάσπεος βασιλεὺς απεδέδεκτο, καί - 
5 . 1: «ν ὁ δν 

ος λα. , ἡ : Πα[ρις ΠΠας, ἀεσ]αταιας εδῖ ΤΕΧ ων Ἴ 
2 1 Πω 3κ. . -. ᾿ ων 

51 Ἴσαυ ο) τη ᾿Ασίῃ πώτε, κατήκόθι πλὴν Αρα: 1ηπες Αῃαπί αμάῑεῃτες ἀῑξεο Ε4ΕΙΒΗ κ. 
; /. ͵ αν ον ὁ ή ] 

Είων» Κύρου τε κατασρεψαµένου, κἂὶ ὕφερο αὗτι ἵει Λία, ᾱ- ΌΥτο ετ Ροδε 1 Ρον 
Καμβύσεὼν ᾿Αράβιοι δὲ οὐδαμα, κἀτήκουσα» κκ. ἐπὶβοαπιργ/ε  (αβαξεῖ : Αταβες ΥΕΙΟ τά 

196 δουλοσύν Πέροῃσι ἀλλὰ ξένοι ἐγέοτο, παρῶτες ριδε- Ὃ ο ο 
Καμβύσεα ἐπ' Αἴγυπτοῦ αικόγεω  γὰς ̓ Αραβίω» (ῇ η ΑἩμγριωπ: - ἀμῖρρο Μο η, οὐκ. ἂν 1 ἐβάλλοίω Πέρσαι ἐ Αἴγυπτο" γάμους τε Ἰαπάφμασμααι Πιναβοίουτ Ῥετ[α Αἱ ος 
κο στο ο τα τοὺς, - ας ον ' ιᾗ 

. - ιά τν 

τν, Τὸν 2 «4εὂι 4εζ. Ῥαε/., ΤΟ διαφαυσκ. 7 «4γοῦ., αἲὶ διαφωσα. 2 Παρβίσαν ϊάεπι εἲ δολ 1" 
ῴῶτο οἵα ερ. }’, «εδ. Ῥαε/: 4πδ., νι]σο ἐγέν. -. 4” Αιθρης «πό. --ε 4. ἄῑί. βαν]. ο” σ 
311 κος πα[θ: ΡΟΙΤΟ ὧς βασιλέα παρῃίσυπτ «ἄγεῦ. ἔ”. Βαν. Γαα. 44, Βατη. -- 
Ἱπ ᾗ | ήεα. βατ. «ῃ. ἔχοι, ἄπε σπα. -ρ ᾿Απίσθαι «4γοῦ. "0: Ἐξείρων Τε» προσέγεικε πρὸ “Απ - ανν η 

| Ἠπο αἱ ας 12η, (όά ἆγοῦ. Φριμᾶσθαι  ᾖᾗ Εβαῤ. 1π ΙΟ: νν 998. { Ἐσβάλοιεν 49. ο να 

ο μα πιος ὑπ ΕΕ δολ ος ος ολο ἐς ὅ Ι | Ἴπαις πά Πμροτίοηῖς Μας Ο. 6ο, Ῥογίας τῇ θηλέῃ πα ος Ώαπαξ ν» 49. Ἠες. ν, ΤοΙ». πλ ὑφωπαρν 
| ος Ἡ γίματον ἐχ οοπἰεδτητα» {εά Όοπα: Πάπα θη- Ψωσ ἔχειο» Πεβοίας Ἔ. κ. Ἡ. νο 43. 1 1108. 
| λέην αΤπαϊ ἀἰθ]εᾶ]ς τ. του. Ἡ, Απ. τας 169. ΝΠ, 58. -ἔχουσι θε βίο ἀνθρώποισι, Ρομ/αη. ο ἐωῦ τῷ κ’ 
| πθαμο αι Βηβαδίο ἵῃ Ποπι. Ρ. 546. 49: αὐϊ . Οὐ- ́  ἀποκρύψαντα ὑπὸ τὴν ψώμμω. Χ, γ' ὥς πππεΠ. 4 
| τ/μΙῥο Ἰημι,  π. ας ο. . Ὅω, δίῳ κατακρύψοαντα ἔχειν αὐτόν' {εὰ 1Η: ἵν δεροῦς ν 
| “50. "Αμ ἡμέρῃ' δὲ διαφωσιωύση οἳ ἐξ] Ῥογογο ος δί Τωαπι αποςιο νίπι εχ[οτίε» Ἱη πιμ]ής η σο πο, 

| 2ΡΗΡΗ ἠ)]μκὴδ [εν ΙΙ -------,. ΖοΠα 9: Έωθεν δὲ τῶν ἔπ-- Ίτοπα» 4ε αίδης αἆ ΡΠΟΕΠ, ν. 713.. οὐῤα τουπιήϊ α 
τὰ παραγενοµένων ἆθτε :4ποημε ἀεριεταῖ τῶν ἓξ, {εὰ-.. 76. Φρμαξασίαι τ. κ. κ.] Ἐπάεπι ) οί Βρηοός βἱτογάπι Ρο(μήε, θογΗ 1. ΙΠΙΠΙΕΠΙΟΥ αυαε ἆε ΟιαπΠε 16- παγας: Φριμάξασθαι Ἠϊπο εποίαᾳ 1 σα ο 

| Φεταῖ Ο]ΠΙ 1Π΄εχεσχρεπἀο ρταειοιπήςία: Ῥ]σίοπειῃ ταὶ- μία τεδἁτης ρε Φρυάξασύαι αἩ ῥήγοο ο 
| ος πό, ος -. πα. Ῥ. 695. Ὅ. {οἨρείβίες, μι μοο ος τα αίμα ὃν δα ᾿ ο Ἠέρσας ἐλθεῖν τὴν ὀρχὸν διὰ Δαρείου καὶ τῶν ἁπτὰ ἃ- ο. ν, ο. 

τε ΡΟΓΗΘΓΑΕ διὰ Δαρείου αὐτοῦ Εβδέων. ἀεάεται {οττε καὶ 76. Δαρεῖός τε δὴ ὁ Ὕσόσπεος| Ο1. 4Η ιν ον 
| "τῶν ἕξ τει Τι Ίσα Γουπημ]α Ἱορίτυς ἴπβ Τ, Ἱκ» ο. 44. ὁε δῇ --- Οαγίως Φιέάεπι οργέε. ΛΙΡΕΣ: εί 

ὧν μέρη δὲ δωφρυσκούση. Ὁσάϊοος { ναμαπε, νἱκ ΄Αβα α ΟΥτο οἳ Οπισγίο ἁοππατοτώς» 195 τρα 6 
οοπ/Πταϊ Ροϊοης ππηπι ἀσάοτίς Ἰνοβες: αά Ώ]οδογί ἀἱ ἵπ οοΠαῖι οσίοπε., Π]οτιπα 1π ἀἰποπεα. : 

ο ρ-φ - ε . στ σσ Ἱ . ο, επ γο μᾳ μ ὃ ε . : ο) ’ Σε Ὄ αν ) : : 1 ο 

ει οΐο, Χπαν 6. 18, τῆς ἡμέρας ὑποφωσκούσήςο Νἱά. ἼἼ2ει- τπτ, Ώ/οάργοἹ.. Ἡ» α. σοποοχᾷαηϊο. ΔΙΩΝ. χροέρ 
εἱησ ως. ΑΠονυπα ἵπ. Πῖς Ἔποτα Ιοομίίοπες, ὧς ἡμέ- αὐοά οἶἵπι εις Ο. Μ. Ἱκιπαδί οτ ροβεήν 
0» ΥΕ] ὧς ἕως ὑπέφαμε" Αγια 1μ069 ῥΤίΠΟ 1μεἳ αἳ μὴ ορ ας 11. Το... οἰΙὴς ΠΠ αυάυπ, 242111 ἀ]μοιμαγοε: νιᾶ, εὐίης Ν. Α. Ἡ. 90. Ρ. οσο. εδοιήπιιπη αὈ[α]εταπε Ἡαρεηταυε» Προ». 

| 901. 10. [νι γοπου. εἳ να. ο. τ. ηὈὶ ποδῖς Ἱερίτιτ οΑδούλωτοι, Ῥτουίας εχἰπαῖς ετιᾶϊά Ῥτίωηπί εἰς υπ 
| ἐκΙγΕΙΟ ῥΡΙµςζμαιη θ/ομ]αγοέ: ὄρθρου βαθέος' τεηρις τα {πρει σα παιἰοπίς Ιροστατο Τοπι. αντ, ῥ. ο. 

πηεπιοσαῖ ήπεο ὧπ᾽ ὄρθρυ µέχρι περ ἂν ὁ ἥλιος ἀνίσαμ. Ποιίηε Οαἴπο]ίσαε Ρα. θες. με 
ο 11. πμ. Ῥ. 9μτι ιν ο ος ΝΑτοκΕΝ.. --89- Γόμους τε τς πρώτους ἐγάμεε] Οι ην 

-:99- "Αμ ἡμέρῃ δὲ διαφαυσκούσῃ] 9ἱο ἅμο ἡμέρῃ διφαυ- πποῖαϊ Ἀχογε αγ ἄμας, Ῥταστοί 1]ας» 80 ρ 
σκούση Ἰ.. Τξ 44.» ἥλιος ἐπιφαύσκων ἀοδτιις Τοδὲ Ἱπίου- ἵαπιεη» ορΙπος» {οἨρίήπα Ατ μή τ. ο 
σος Ὁ.. Χλχι, 96 Αριά αἶος ἡμέρως ὑποφωσκόνσής» εἰρίο γερηὶ Οὲ Γκερίς ᾖ]λσην {η πησγ)ηΙ ΜΙΑ | 
αυτ τή ᾿ἐπιφωσκέυσῃ -01ᾳ110. ϱ. ἄχντῃ, τ., πες σοη- γεραἡδως πυρΗὴ γερημη αμ, μὲ πα, 
εοτάϊ υίαμε {οἩρίησα» ἆς απα αά /οάογὶ παν 18. ελΓΑΠΕΙΟ 17ΑΗΜΙΟΜΗΗ 
Οὐσά ῥεαείετεα Ίπ (ος. παρῄσαν ἐπὶ τῶν --- νυ]ραϊο [η οἱάομγ. ο ἀὖα αμα μις 
οοποξοε πΗ], "καν ἐπ' ἵππου Ἐκ. -ᾱᾱ., δορῥος Ός. Ἔσε[αε, οὐ]ης, ρχαο οοτεηῖς υχοχίρμο» ΔΙΑ ΑΣ ος 
4ἱρ. (οἱ. Υ. 905. ᾿Αιτιαίας ἐπὶ πώλῳ βεβῶσω. Τα]ια Ότο τ πα, πια]θτίς Ίῃ απ] Όλη] ο μς 
Ῥοπι αἰδὴν εφές ἐηέγοίδὲ 1Π ΤΝΕΤΟΠ. Ηε/ομή{, εἳ Ῥοῦτας ρυς {επιρεΓ ἨαὈῖι Εε τηάο, αασά ΨΑΠ5 Ίπ 
Ρε πνεόλος ἵ ορνὲν φαιά τού γη μο ν]ον, Ἠ]μια Οἱ. Βω- ́  ὥς ἄρπιοηβται Βογοῇ, οἳ γη ο. 3. ἡ Ααοσή Τρ 
αημως πὰ Οσἱά)1 Απ Απιι Ἰω 12 ΑΙ. ος εἶκετὸ πῶν κρώτος, ΤΕΡΙΗΗ ολα ελας -40/8" 1η 
-.66. Ἐπελέωσέ ιν]. Ἠαιτοηήας «ΡΙΡΟΕΗΙ νο Περ] ο. τταθῖεις» απίοΓΙΛΠΙ Ρετνοαπὶείοι αά προ”, 
Ὅμοά πυπο {η ]μαϊπίδ» ἀθδετην Υ1χο οεἱερειτίπιο, Β]- Πας, οκ βία οὗσγας ἐγες βη[εαρίκίο Π051 το 
πη]ο Διδοτίς Ερί. σά Πώγ. Ο- Ἡ» ο ων ὃν ἅχιν Ῥοσάτηπα, οκ Αιοζῆι σµαίµγ. Ἠθς αρ αν 
τῆς σωτηρίας ὀυτῶν διὰ παθηµάτων ΤΕΛΕΙΩΣΑΙ Ί Ῥ. 6- της δοῥο]. πὰ «4Η Ῥοχί, ν, 71ο. 2 Βρόδσή” 

αποξίο πεσερίε, ΦΙΛΕΙΠΙ 6 Μ55. 4Ηας Εσ{Πἱαηί ὥς βο- ζ’ Φῃσὶ Δαρείου παῖδως εἶνωι: πάάσης, 

΄ 

λλά ας 

ει σιλήα, Ώ σοπ[οπ{ι οΐεε» Ρρον[(επῖ Πο τε πα]: Βο]-. Άιαί τοϊάσπι ία αριιά Εἶροί, τεροτίτε Ῥ τρ 
το ἀθπηπϊς σρτις ρΗποῖριη προσκύνησι ΔΕςΕΒΠΟΠΕ Ί]]α ποπ. ἁὐίῃ Ίπιο χα, ἵῃ η οιζῇ, Ρ]απος ον πΙΕΙΠ ο 

"εσεῦατ. Αι νὶάς. /γσεη. ΝΠ 9" εἴ 21/07. ᾖηκήση, τῇ. ᾖ105. Ῥϊαεται ρε]]]οος, {εα. Παδίής | 
ο νης 5. Εχι. α. ο εαν ων τσες Ἱεριττηας. αἴηιιε οχ Πῖ5 βπσυ]15 ερ 

σαν Ὅμι αὐτὴν κρύψας 1 Ἐεᾶε οερῖε Ζοββγαιν οπἱ τε ρτοςγθανίε» τβεῖεταπαπι εκ Οιαπῖς 
ἀῑοίσιτ Ῥαγ6ς τὴν κεῖρω κρύπτεῳ ἐν τῇ ὀναξυρίοι. Ἱρύ-. πα» 4Ἠαε Μασί Παιάειῃ Ἀα[οοετα, σος] 
φθ ἔύι ΡΟΠΙΗΣ Ῥτο κρύπτει., νεὶ ἔκρυψενν 1 ὄμγίρί ας {μ[οσρίς β]ος Ἰαχίης : πΆΗ ΠΑΣ] 



δα ρεος 

ἑαωβκνεαειο ος 

κε 

μπλε... 

Ῥοπάείς ταἱθηΤΠ] αἀίειτε: αὉῖ αυτα, Επ» 

πλοπιπαεΏίΗΠη πλεπιοτία σλυία: ριογϊοῖα νἱρίαϊ οσα 
τπαρη]ιμἁἶπο ΙΙΙ ΟΗΕΟΙΗΙΩ. ΤΗΑΙΙΑ, ιδεα ΠΤΙ 8 

9 . 3 : . : 4 νο ο κα . ε ο αρ 1. 
Ὅατιας πιαϊχϊπιοπῖα ρηπηατία εκ Ῥετῇς αἱ- τοὺς πρώτος ἐγάμεὲ ΓΠεβσγσι 9 Δαρείος: Κύρου μω 
{ρίσαϊτης 65υ, ἀιδίς ἀπαρις ΟΥτΙ ΒΙίαρις ο5ούο 9υγατέρας, Απτοσσάν τεκαὶ Αρτυσώην' τὸν μὲ 
Αιοδία»  αητε ((απιγῇ {ταϊτὶ εἴ Ροδῖεᾶ 
ππαδο παρίετας, εἳ Ατιγίίοπα νΙρῖπε,. Ῥτ8- 

/ / ου 3 , 

Ατοσσω , προσύοιχήσασαν Καμ[βύση τε τῷ ἀδελ- 
ω λ κ / ο ον δὲ : ζνὰ 

« ν : ἑῷ καὶ αὖτι τω μάγῳ᾽ ΤΊ ὁὲ Αρτυςώνην ππαρ- τεΓεα αἰίεταπι Οπιρτάϊς» μι Οστ, ΒΠαπη ὁ φες οσα στ. δν ον 
ποπήῖπε Ῥαπιγη, πες 8 βίας Ορ ἡε ορ ἑτέρην ὃε ο β θιο τ θά Ὀυγατέρ μαι 
χιτ, σπ τπαδυπι Ρτούιἀσταϊ, Ἰάεπι, νυῖ- ΤΗ ονομα 319 ΠάρμυΣ ες χε θε πετ ΤΗΝΤΤΡΗ Ότά- 
Ῥις οπιπὶ αχ. Ρατῖε ΠαΡρίίμς, αηῖα οπηπία εξ-ΟΟνέω 2υγατέρα, η 1πόΥ μάγο κατάΦηλον οσα δυνά- 
Ἡρ]επι {εσεταῖ «ΗαΠι Ιαριάεαπα Παταῖς, ευ ᾗµιός τε πώτα οἱ ἐπιπλέατον πρώτο) μέν νυν τύπον 
Ίπεται απίπια], νὶς ΄εαιες, Ιπ[οπριῖς ἵη ας 
γετρα Ητῖετίς» Ώλκινς, ΗΥΦΤΑΡΡΙ5 Σί- 
115. ΤΥΜΝΜ ΕΟΥΙ νΙκτντΕ, (6ΙΠς Ώο- 

/ / 2] ω δέ τα παέν ο σης ος ποιησάµενος λίθωον, ἐφήσε, ζωω δὲ οἱ ο)ή)2 ἀγρ ἵπ- 
5 ΝΔ : ͵ πεύς ἐπέγραψε ὃ δὲ γράµμµατὰ λέγοτά τάδε, 

ππαη Ἱερεθαιυς) τν ος βλ 15 τονισο: ΑΑΣΕΙΟΣ Ὁ ΥΣΤΑΣΠΕΟΣ ΣΥΝ ΤΕ ΤΟΥ 
Ν15, ΡΕΚΦΑΚΥΝΜ ΧΕΟΝΝΜ ΛΡΕΡΤΝΥΕΟΣΗΠΙΟΥ ΤΗ ΑΡΕΤΗ, Τὸ ούύομα λέγω, ΚΑΙ ΟΙ- 

δοµΑΤ. Πε αριά Ῥετ[ας αξιῖς, νἱριπιῖ Ρτο ΒΑΡΕΟΣ ΤΟΥ ΠΠΙΟΚΟΜΟΥ, ΕΚΤΗΣΑΤΟ 
-. . . . . 

. ” 
ε ῦ 

Ἠπσιᾶς» ας 1ροῖ Γαιταρεῖας νοςαπε, σοι: ΤΗΝ ΗΒΡΣΕΩΝ ΒΑΣΙΛΗΙΗΝ. Ποήσας ο κσαν- {Πες 6ατηπηθις βηρυ]ῖ ρτβῇἁες Ῥισίε- τα ο) Πέρσήσι, ἀρχὰς κατεφήσατο εἴκοσι, τὰς αὖ- 
οἰε, ἀε[εηρις αι εἶ Ρρεπᾶστεπεις τΠδιι- 
115 ΡεΙ παίῖοηες», εἳ παποηίρις ΗΠΙΕΠΙΟς αά- 
τηρπεῃς, εἰ {πρειρτεάῖεπς νἰσίποςδ, Τ6ΠΠΟ: 
Ώοτες ρεηῖθς αἶιας αἱ ἀϊῑνιάεῃς. ΄ Ῥτονίη- 
. 

Ἶ 7 ο, ῥς νο ο Δ 
Τοί καλέεσι σατραππήΐας" καταςφ-Ἴσας 5 δετὰςἀρχὰθο 

λ 3 / / / ς ὁ καὶ ἄρχοτας ἐπισήσας, ἐτάξατο Φόρες οἱ ππροσιόνα] 
5, 1 νι Ν α. Ἱχατὰ ἔθεά τε, καὶ πθὸς τοῖσι ἑθνέσι τοὺς πλησιοχώ: 

/ 3 ο. / Ν κ σ} ἀ λ Έἷᾷ5 αἰἴθίῃ οἵ τπρυίοταπα τεάἶτας αηΏΏιος Βηπς μᾶρ προστασσῶν Φα υσερ(ἑαἴνων τους “προσέχέας 9. το 
. : . : . ὃν : ᾿ / ”/ 3/ ”/ / ο» λ Νἳ Ἡ .. 
1Ώ πιοᾶµπι ἁΠτίριιε, ΑΙ απἰάεπι αἴρεῃ- ακερρ ἀλείσι ἄλλα θα ψο αρχαν δὲ χα Φό 
ταπα. αΠετεπρής ΙπΙππρεραίυς Βαυγ]οπίςο βϱῶν πούσοδω τὴν ὁ ἐπέτειο κατὰ. τάδε διεῖλε τοῖσι 

Ῥοΐσο. Ὑασι απίεπι Βαργ]οπίσαπι ταἰεπίπι 
{εριιαρίηία, πηἶηας Ῥωδοῖσας, , Ετεπίπι {10 
Όντο. αἴαιε ἀεϊπάς {45 Οαπιογίο. πἰμ]]άαπι 

λ 3 , 3/ η μεν αὐτέων ἀργύριω ἀπαγυέησιεἴρητοβαβυλώγίο σα- 
θμον τάλαντω ἀπαγυέευ' τοῖσι δὲ χρυσίω ἀπαγνέή- 

. ὅ 3 4 Δ / σίν ἔ Εὐβοεικό τὸ δὲ Βαβυλωνον τάλαντο δύαται 
2 3 . άν ελ λ / 2 , 

πεταῖ εἶτοα ππῖρυτα Ἱπ[Πέαταπας {οά τηΙΠε- Ἑθβοίθας εβθομήκωτα µνέα»' ἐπὶ γὰς Κύρω ἄρχοντοςρ νο ον / α” χ 9 : , / 

τα αΠετεραητατ, ΟΡ Παπςο τπίραΠ οτάῖπα- ὃπίαυτις Καμββύσεω αμ 8 κατεσηκὀρ Μεν ΦῦρΏ περι 
ή ο ον. Ὅς τἰοπεπι] Οάλλὰ δώρα ἀγίγεον' διὰ δὲ ταύτην τὸν ἐπίταξυ τὰ 

α Αυεεῖ «ά4ιζ., ἸἩ «4γοῦ. οἳ Σπα, Πάρμυς ἐλέγετο δὲ καὶ. Γἴπίπι ἐπιπλέωτο οἳ παμησ. λίθον «Ἠεά: Ῥαε/ 40., ἕ- 
πιμπλέατο εἲ λίθινον «τοῦ. 17. 4. Ραγὶ. . Δ. . ὃ δὲ ο τοῦ. «δὲ ὄρχ. ππε τὰς Ίάεπι εἴ ὁ 

ὃ Ἐπέτεον 1461. Ἄλοισιω ἄλλα τὼ ἑκατέρω ἔθνευ νέµων «γοῦ. 
«άγζῦ. 

ποβαξόνηο (ντο ο. ο.) ΠΙΕΠΙΟΙΦΠΗΣ αξ ᾿Δριαβίγνης (νης 
Ὁ7.) Τεγῆϊ ΠοπΙεΠ ΠΟΠ πιεπηήπ] ππεΊεροτα: {δά {Η4ρί- 
40: πιβίη]ς ο]ίπι Ειέζλπα πιηΠσπεπα ν; 6. 68. απο { 
μία Πιβρὶσίο, Ειανίε 15 ᾽Αρσαμένης: οἳ σοπα ϱ/α- 
εὖο αἱῆϊδηιιο Π]ῑις αχ πχοτο Ώατῃ ρήπια νοσατυτ Α- 
Ριαμένης” νἱὰ. αἱ [πμ ποϊαῖα Ἡ., 6, 1ο. Ἐκ «4 
7ο/ᾳα ΟγΠ Πα, ρὶᾳοῖεν Χρηκοη Ὀατίὶ Γισυβδίοτεπ!; 
ΏηαΏ ΠΙ6ΤΙΠΕ Μασίσης, ᾽Αχαιμένήό, ἔτι Εαῖσαν ΠΙΠαδ 
ποῬΙΠαίης, Ὑσβσπης: νἱὰ. Ηεγοῦ, νπ, 89. 97, 6η. 
Ἐκ γήβοπε, αἵτετα ΟΥΠΙ Μα, αὔσπι νἰταϊπείι ἀμχῖε 
χοτεπ» { Διοζίαπι Ίαπ1 απίς δια ηὶ αἴοτ (απι- 
Ὀγβς» εἰ ἸΜησις Απιοτάϊς:)ὶ ᾽Αρσάμης αἳ Τωβρύγο 
να» 69. 7ο: Ἐκ Ῥαγή), Οψτ περια. θα Απιετάϊς, 
1ΠΙοΦ ΠΙΕΠΙΟΤΩΤΗΣ παἴς ᾿Αριόμάρδος» νΠ. ς. 78. Γαή- 
ἄεπι νπ; 6.994. εχ Βῤγαίαργηε, Βἰα Εαῑτὶς Ατιη- 
η] ηαξί Ιουπέης ἸΑβροκόμης οἳ Ὑπεράνθης, Ῥοξτο- 
πηα 419 Ποπήίπα Ίος οηιάσπα πηίτοΥ, αιοά {Πίος 6επ: 
τοπα {οτε Ῥεγβσα Πογούρε, Ρβεῖαι Εῤαρήγιηπε Πῦ- 
Ίηεν» {οἷα {ππῖ Ῥ]απίσβπιε ὤἴαεσα, Αάῑσῖε Ί]]α ἤζοη- 
42εγδυβης απ πϊᾶυπα Χεποβῦ, Πρθες. (ιἱᾷ ᾖαο. Ῥα]- 
Ζη6γΙΗς νε]ε 1π Ἐκεισ]ε, Ρ. 38. ποπ. {ας Ἠαμος, Τμ Ἡήβοτία Ῥετ[ίοα τοςςηβοτῖ ΠΟΠ {αης πήτος ποπηίηα Ῥου- 
ΤΤΗΠ1 ΟΥ46Γ1; «Πες αἆθο {γοζοίσην Άνο )οσο- 
77641 [αἴγαραπα, Ῥτοιε Ἴτοςραὶ ἀῑςῖειν Ῥ. 6ο. Ὦ. {εᾶ 3η Ὀαγῆ β]Ιογυπ Ποπημίρις ῄσχις (χαοσος ταδαἳ τί 
Ἰποχ{ρεᾶιος. | ΝΑΙΟΚΕΝ. 
ται. τε πάντα οἳ ἐπιπλέατο] Αροβοϊί αἲ ἴ- 
2 δι Σ 210. δυνώµει κραγαιοῦσθαι οἳ τρ Ἔν-ᾱς Ῥ, 
τμ] , παν, ἐωπίπλασθαί μετὼ κουφότητος ΕΠΙ Π]ς 

ΑΝ ΕΕ «4ὔγε/οδήης, Ἠδο νετο πιοῖς οχ Πδηῖς αἴοι]α κ, Τυπον ποήσάµενος λίθινον ππα]1, ορίπατι]ς ΑΠοΓ πι λίθον εχ {οἩρίηίας Ε5[5 οοπροπά[ο. Ῥε]]ο ῳρυσέους {ύ- πους, πύπους  λιθοκολλήτους, 6ἳ φρυσέῳ. ; πω ριάη εἲ αἴοτυπι Πονὶ, ον . οσα, τν μμ ὰ 6α11ο Ἱπομπάε ΟβΡίαμης Ογπερος, 1, 994, Ὁ Ὃ νλοποδΗης, Ἱναπί αιοᾶ Του. Εἶγας Ῥε]ρ. Ῥετ{, ον τὰ πποπι 46 60ο πατγαοπεΠι 6χ Ῥετ[ατΙΠι νο- ο. πα π]α]ςα εχριεκίο, σδειζία/ὸ, 1 6: 189 ο- .. Ῥαβαίαπῃ ροτιοπάϊε, α ναιο αμ]οτναι, 
4οπμς Ίσως ο Ἡ" εἴκοσι Ἰ Τη {εηπεπδιις υἱσίηε τούσῃ- {6ΠΙΙΙΥ Ἱς : ᾳ 5 υ/ΡΙΜΗΙ Τ60ΕΠ. 
πῖπι Γοῤοποςς θίς, απαε(ῦε Πηρυ]ὶς (ΠΡΙεᾶης Π16- 
χαπὲ, οχοθρες ϱιο ιο πι οπή Ίπ]ροηῖο ρίαγος {σε- 
ἆσαηε Ποπηίπος μανς οὖν ΟΗ]σῖαο ἄτηας Ἰπάίας, Ν]- 
ἁ]ς ροβη: 1Π σοῃ τε, 41Ο ραξτο Ίαες {ογοίοη οΏπι 
Ἑση αλλ Ξοσα]απι τοβ]ρῖ» α αιΙ δις ]οηρ]μς 

. ΑΣ ΜΡΗΙ Ὠπάθοπαιις ταπάσπι τερεήτμπῃ,, 

ήα/ο, 

-ετ ας ΠΠ {ρ]επτο αἴρμεῃς. ἴπ ρηπηϊς βΗΕΙΙ2 

Φό- 
: | | ἳ τρ 

- 

4 "Αλ- 
ἵ Ἐνβοκὸν ἔ «γζι «ά. ϱ6 Κατεεὺς 

ἀπορις ἵπ οδῖς «Ῥίαιο απαάϊδίε, αποτιπι Ἰοσοταπι αἷ- 
τε Ποῖμς Πε Άγ1/0Μἱο ἆςε Ἐ. Ῥ. τ. Ρ. τήθ. «11, 
ΠΠ» Ῥ. 695. 6 Δαρεῖος βασὶλέώς οὖκ ἦν υἱδο. πδιδείᾳ τε 
οὗ διατρυφώση τεθρωμμένος" ἐλθὼν δ᾽ εἰς τὴν ἀρχὴθ. Πα) λὰ- 
ὼν αὐτὴν ἕβδομος. διείλετο ἑπτὼ µέρη τεµόµενος αιιβ- 
ταπῃ ρατΏυπι Ππρι]ας, τερίοπες αιπρ]σῄπ]ας, Ππρυ]ῖς 
ε {εκ οοπ]ηταβοπίς {οες τερεπᾶας α]ρηετῖς: ος 
ΡΙΑ{όμεῦι Νο]ή]ςδ[ε Ηαυεὲ εκ 1ρ8ιᾷς ΈρΗτ, ΥΠ, Ρ. 959, 
Α. υδί οΙοΠεπίοπι Ὀϊοπγβιπα» αυ ραξΠε 6η] [6 
εγεΙεΦΩΕ» {ς6ἶωτο Γυΐς, ν. 9ο:) ΠεαΠε χοτῖρθ 
πες ΠΠαΡίΙ5. Ἠπο εαπί Ῥατίο πιη]το {16/6 (ο ρ]ε ἄα- 
τετ]ογεΙή απο . ὃς οὐκ ἀδελφσῖς πιςεύσας. οὐδ ὑπ αὖ- 
τοῦ τραφεῖσι, Μοωνοῖς δὲ μῦνον τῇς τοῦ Μήδου τε κα) εὖ- 
νούχου κειρώσεως, διένειµέ τε µέρη µείζῳ ἔκωςω Σικελίως 
πῶσης ἑπτὼ» κο} πισοῖς ἐχρήσωτο τοῖς κονωνοῖς, ᾖα) οὖκ 
ἐπιτιθεμένοις οὔτε αὐτῷ οὔτε ὠλλήλοις' ν6ΙΏοβΙ, ααπι {1ο 
ΠΟΤΕ {οπΟῖς ἵπ Ίππς Ίοσιπι. αἀποϊχᾶοης ραἵυπ εχ- 
ἵῆσαι Η. ὦγερῦ. τεξδτό ρετ Ἰήειμη ει ου ου» 
ἄεπι Ἱπτε]]!σεῃς: 1ῃ ο]ᾳς ποπήης απαητηπι βιδτίέ νὰ: 
Πατπη ἀοοπῖε Ίσο. Νέο, Γοὔπβε ΜΗσε]]. Ἐριρηφί{. 1, 
ο, οἳ. ΡΗΟς Ραῤομίς Ίουις αἴαῖο Ἱπίορτα Ί6εα ἁἱερίι- 
ταῖο Κύρου παιδείᾳ {ὶτ ορροβία Χεμορῥομσήε, απί ν]- 
τηπι ορΏπιῦπα» Ἡἳ εί αἷϊος ε 6οσγα ές ρα]πείεα» οὔ στης 

πι ΑΦΜ να. ΝΑΙΟΚΕΝ. 
»Ῥαβυλώνιο σαὐμὸρ τόλαντο]. Ἑ δβποῖει ταλάντού 

4 ἀοᾶο νίτο,. Οοπαᾳ 1, 1, στ. 2 δὲ ἄλλα ---- ςαθὸν 
δη λώντα) Εἴ ἕλκουσαν ςλμὸν πόλαντο δέκα. «{ΠλσμΗς 
Υ. ΠΠ. Χ» τ7. Θέμισοκλέω τρία τάλαντα ἔχειν τὸν οὗ- 
σίαν τὴν πατρῴαν. Αἴαι6 Ἱία {ο]επὶ (Οτασοῖ ΤρΗπίσι6» 
ἀοοαπίε {ππππιο νῖτο 0. ᾖ. (ροπουίο ἆς Ῥοσυπ. Μεῖ. 
1. 1. ο, 6, ἴαπι ᾖνα Ἐυβοεικὸν {ει Ἔνβοακὸν ΡΙΟΡΕΙΗΣ» 
μα τείετας: Η]αά ἵερῦ. Ἀγα., Ἡος Ῥοβέμο, οσα” 

0» αν, πια]ετυης,  ΜαΙοπς τοπιεᾶ, πα ληο 
Ειῆε {αρεμασίπία Ἐμροῖσχα ἵη ἐα]επιο Βαυγ]οπίοί ἃ ντ 
τες 4{Εαμς Ὑατ: 1; ὅσι, Απὶζης πίπαΒ τε, ἄθαν. 

ἄεπι Ίου αηάογς ἀοδήδβίιις ε {σ Βαγγε ΠΠίῖοτ. Δ- .. 

σα, Ἱποπρίοη: Τ. νὶί, Ρ. 355- ἑβδομήκοτα καὶ δύρ 
νέας Πεγδάσιο 0ρειοία ΣοθᾶΙς Ὃ μη οἰή ολ]- 

ου]ηπί αἀάστε ποπάυπι απάεο. ο. -Ὁ ἀτῖα {ο16- 

ἆπε νείστος, σοπ(ρἰταίαιε οὐ μα τς οΌν ΠΠ {6ρ- 

ταασίπια τα]οπιαπι ΒαὈγ]οπίαπ 364ΠΙΡΩΤΩΠΦ: μίας 

Ῥγασίοισα βὰσῖ 4Εση{ Ἰσει» Ες» Εἴ αοτιίετ οβριρπα- 

ἔμς α 171) οο μοίσ ἂε Ἐε ἈυήπΊαΓ. ϱ. ἡτ. Οία 

{4 Εάες ΠΠ οοπΏεῖ, Απϊζας ππῖπας οοπρ]οβει ἁμη- 

Ώχαϊ, Οομέ. ΑΠΕΙΗΗ τσ Εορμος Ρ. 11ο,ὅ5ε. 

ας ο ο δὶ - 14, δα” 



ολ. Ἡ Ἑ Θο Ο Ώ ζ.- Τ Ι αππΠοτησα, ανα {10 Ογτο εἳ ΟαΩΡΥ{Ε αι 

/ ΐ ἴα Ἠπῖ ἵ, Ῥετ αἴιπε 8 καὶ παραπλήσια ταύτη ἄλλα» λέγεσι Περσαι Τοπετι εἲ αι. Πηασπιοά1 . κὸ 
ο πμ « Ίσηε δὲ. διστσό- απατά Εαῑδ[ε ΙΠΙΗΤΟΤΕΠΙ : Οαπιργ/επι 88: ὢς Δαρείο μεν Ἠν χωπηλος” 3 Καμβύση,, το ἴοπι. ἀοπίπαπι : Ογτυπῃ νετο, ροπεης 

τσ, λ ἠρς ὸν Ὅτισιαπηλευε πάντα ορ. ος μΙΚΜΗ 

ο Μον ο οχί. ἠοπίατι ὮΏαηι Ίος᾽ οπηπος αμῶΠαῖ 198: 
τὰ ὃ πρήγµατα ὁ δὲ, ὅτι ο ο ο ροας ΒΑ Οαπιργίες, αίρει εταῖ ας ΠΕΡΙΡΟΠΝ 
γῶρος: ὁ δὲ, ὅτι Ἠπιός η ν ἀγαθά σφι απ αδτος π]Ώς, εἲ Όοπα Ἠλς οπιπ]α δρ. 
ἐμηχαήσατο. ᾿Απὸ μὲ δ Ἰωών. καὶ Μαγνητων Επι. ΑΟ Τοπίδας 1ριτατ ετ Μαρποῦρως  θ' 
τῶν ον τῇ ᾿Ασίη, καὶ Αἰολέων, καὶ Καρῶ, καὶ Λυ- Ἱπ Αῃα Ἰησοίαπε, εε  ΑΕοΙεπβρις εξ ο. 

ῄ , / Ἱ Ών Ν .. . . Ῥὰ, ν πι 11 ἵ κίων, καὶ ὰ Μιλυέών» καὶ Παμφύλων», εἷς γὰρ Ἰν ο εἲ 1ος ει ΜΠγΙ5 εἰ Ῥαπιρηγ]ίς, ο) ας 
/ έρος οὗτος. 5 προσήΐε τέτραχόσια τά- εἐῑαὶ Ιμ Ρροβίαπι πος (πίραταπα, Ῥεπαέθον, τεταγµέγοό Φόρος οὐΤος» 6οση 6 : . δν ταν. 

ὰ ἀργυρίη" ἕ ὁ μὲν δὲ πρῶτος οὗτόε οἱ νομὸς πο ο ο κ Μα ἅ α α : , : 9: . 

φή κά : δὲ Μυσῶ, καὶ Λυδῶ, καὶ δ Λασὀ- {ο Ρήπνα Ρτα[οζεύτα ΠπίΗταῖα, ων ν 
Ῥαρηκο αο ΑΝ ἁλρς : σι 1416 ει Τ,α{οης ει Οαυα1 εἰ Ηγρεα” 
γιών χα] Καβαλιών» κα Ὑεγέων, ποιτακοσι ον κ ανα, Πρας αιίηρεπα ταἱεητα. Βεσππάα Ρος ο 
ἱ πάλαντα νομὸς δεύτερος οὗτος. ἀπὸ δὲ Ἑλλησπο- ατα, ΑΡ ᾿Ἠειεῤοπεϊς, απ αά ἀεκιαίςς 

ο”. 2 Ν ο λ ». ο . . νο - αμ ος ἴρς 

τίων τ ὢν ἐπὶ δεξια ἐσπιλέοντι; κα] Φρυγῶν; κα) Θρήϊ- ἹΙὰς Ἱηπαν]ραπιαπι {απ {ΠΠ ε Ῥηός, ον 
χὠν τῶν ο) τᾗ ᾿Ασίη, καὶ Παφλαγόων, καὶ Κ Μα-οσει Τ{μτασῖους απ Αῄαπι Ὃ ο. να ο αἩ 

; 1 φ ὄλες- ε α- 1Η]. 1 1 Ἱ ο ωἳ ριωδυγῶν» καὶ Συρίων, ἔξηκότα καὶ τευριέσια Ἠν τά- ο ετ ον Ὃ | 
“1 / ή λ 2 - ο 197 λαντα Φορος” γομος Τρίτος οὗτος" ἀπὸ δὲ Κιλίκω ο ὰ ον λεκαξ]ητα μμ ο θς ο8 { αἰδὶ 

στ ἅππα τε λευκοὶ ἐξήκοντα καὶ / ειάσγεἡμέ.. πο τετ] Ροίο, ΙΠοῖρας, ϱ που) 
ος, ο μα κκ ας ο ΜΗ {εχαρ]ηϊα Ἱπ ἀῑες Πηρι]ο5 οι 

Ρής εἰς Ύμομθος; κά Ταλαντα αθγυριΒ πεντακόσια" μίας : ο κ οιὰ πες ΠΟΠ ἴαιεπία ατδεηῖϊ απσεηῖα: 4ἳ 
τότων Ἰ δὲ τεσσεράκοτα καὶ ἑκατὸν ἐς τὴν Φρθρές-ΦΟσεπτυπῃ εἲ ἠπάταρίπτα ετοβαβαηία 11” 

/ λ / / 2 ο ΔΝ : αι ο. δ ” ο 2ρ ἀῑο σαν ἵππο ΤΗ Κιλική χώρή πι ἀλαισιμᾶτο, τὰ δὲ Ταμπι αὐΙ Ο116Ι8 τερΙοπεπα ρτο ΡΙΦ 
τ : . 2 σί μα 04 νι ττρι/κόσια καὶ ἐξήκοτα Δαρείῳ ἐφοίτα' γομὸε τέταρ. Ποάϊεῦαε: ἰπθσεηία απέεπι εἴ Γεχαρινό .ό 

2 2 ͵ : . . ο ΤΠΟ. κό του οὗτος. ᾿Απὸ δὲ Ἡ Ποσειδηίε πόλιος, τὴν Αμϕίλο- ο ουνεπίεραπε: Ἠθο απατια Ροἵῖ πρό 
.γος ὁ ᾽Αμϕιάριω οἴκισε ἐπ ο ἡ τσι Κιλίκων πε Ἀϊδε ΡόΠάείο, 4παπι Απιρῤμηοσμις ΑΡ 
«κο50 Αμιϕιερέω οἰκίσε επ Ὁ 8Βροισι τοισι Κιλίκω τε Ῥ]ις εκ βατ ἵῃ βηίῤις Οἱήσασι 26 δη 
κ | Σύρων ἀρξά ὤ0ν ἀπὸ ταύτης µέχρι Αἰγύπτε ας 115 εχιιτησιῖ 1 Ππ]ρας με, ΡΙᾶ 
κ. ὔ Ἴ η ον ἵ η χβ η , ""τσοτμπι, αΡ πας αἆ ΑΕΡργριΙπ δα ο πι” Β΄ πλην µοίρης της Αβαβίων, ταυτα γὰς ην ἀτελέαν ἴδς Ατάδαπι ῥατίοπη», Πιό οπῖπι επαὲ ος 

πώτήκοτα καὶ Τβιηκόσια τάλαντα «Φόρος Ἡν’ ἐστι δὲ πο, ἴπεοεπία αἳ αὐἰπαπαρίητα ΓΗ, 

Ἡ 

5 ΄ ντο 4 Δ ο Αρ ὸι . ͵ 0, Αῤ α Οἶτι δμζ, ἵπ Ίῦρος εε Τ[α)2. ἵπ Εμ, Ῥ. 417. 18. ὐΧχ Ίματα /εῤΦ. πιαϊσο. 6-4 αν: ή 
αγ. 4. δ. ἀναβά ὃς, τὼ ον 24. «48, λα, ὂ τ) τοῦ.» οτη Μηλνέων. ε Ἠρωσήίε 1ἀ. εἴ ἡ νν πήρο ς Ζα»/. απΏῖσα προσῄει. - β ἠ1ει. «4. Ῥα5/[. οὗτος μὲν δ) πρ. οἳ νοµ.. «44, 7. «γε. Ραγήι, 4. δ. ΛΑ δή. η 

 οῖπι ᾽Αλυσοίων. ὃ Λὐτενέων Πάεπι ατ 2). ᾽Αυγενέων 110. { εί, «4γορ. ῥ1)]. ο ή. σε 
νο τώλαντω ἀργυρω.  ᾖ Αποζι Ῥαε/. Αη], ΟΙ ἹΜαριωνδηνῶν οοπίτα νοτηπι.  { Ὀε[ῖ ϱύ Ρας 
ΤΠΟΧ τεσσερ. μὲν μοὶ η] «4, αἳ Ρατ]ς. 44. Β., μὲν ΠΟΠ Ιστ η, Ῥαο/. «04. Ῥοπο τὴν φορέωσώ ο σ Ῥρ], | 
α ζ ας: 34, Ε ον ο αμα ώρεν «4, Βατ. 44. .  Ἡ Ποσιδ. «Ίγεδ., τάπι αν. ον ρσς 

. «5 πολξος . 0 . 6, ω. δ/. 4, ο μα, ξ - ρ . ον . ᾖ 

τ1ος οπ]τΏῖ «ἄγεδι, 6ἳ Ίηοχ γάλαντρ, μ ή ον ο οι οὔρεσι 445 ΣΗ «ο ος τν τα 
κ 

ο 1 
-- δα] ν { 

1ο, Δαρεῖος μὲν ἦν κάπηλος ] οΙσπαΠεβππα ϱἩ {πε οἳ νήσωτο εάΐσ, εἲ οοπ{εηξάπεοτηπα, ΠπΠΙΕ (απο αγν αΠογίήῃ οοπιπεητατἱομίδς Πθφιεηίος ογΠα:Ης Ἰπίοχία αμσ6», Αμαν]ης πημ]το αἲ αά {επτεΠΙΜΗ ΡΟ. σαι» Πἱοπὴ (ζην ο μή Πἰραμήή, ζμ]]αηί, Τὸ] ῥά σφι πάντα ---- 4Ἡοπιοβο «4ἱά, οἳ ρμ ίαριη Ες οι Ίοσὰ, ὁράμῥο, αά {ηή1ρηί ΟΥ. τ, Ῥ. 9. εἰ ΄ 18. Καὶ Μιλνέων] «4γοῦ. ορήπιε εἴ φοςι 6 
ἁλασήναν ἵα Πακ; Ίγν, Ὀ]ες αν, ϱ, σο8. απιέ(αεί θὶς νοῖστος πυποιραηε οπιῆος, ο ΦοΠβἼορμε Δασί Παήταταης ἀρέτο, ΟοἨπιοάυπι πήπης ἆς εὔριτο, α. τ» 174.» Ἠο08 1» 98. νΙ, 79. Βου πρ νο (α ασἍιο ῬΗπΗΠΙ 4ε[οΠρτο ετ ΙΠβΙεΗτο, Ἠϊς ος α Ῥούνπο- νίων ΠΟπΙΕΠ » ομοπίαπῃ τα νπ, [πσ8 πηΙ 
30 νπς Το 3, ράμπα, οεη{ετῖ Ροβίεξ, πμ] στη Ῥα]επῇριφ, αἱ εαἀεπι {ερείπια Μια Κ2Ε αριά Εν 
1ης] ὤτεληϊην αρωτηήης καὶ ΦΟΡΟΥ ἐή ἐγίοηηίμγῃ Ῥετῇς ἨπεβιαΏο: ἱποο]ῖς ααἱρρε τερ]οπί5 (λαέ Ὅες ή 
πιοπεσυητ Ὁ. 67. πυίμς ΜΠαίαε, Αε Ῥεπε Ἠαδαι: πα ζωη. {δι Καβαλίδος, ἵπ δέορῥαπο 83" 6ὰ οπή ἐΤΙΦΗΣΜΗΗ σοπΏπΗ τη Πῆς ]οοί,, ρο[επίοτε» α͵ισᾶ ΊΠ τοπι- οπι. ᾖ,, Εοίῤεμή; οὑ{ογνας. Οιή νεῖο 18ὲ μισά 
Ρη5 εεΌε]Η Ἠῆμα, ας ἀοπῖ Ἱπίδατ ο λεν Ρει Ὄεπε «4νίοποη/Οος» «{μσεμεμ/ὸς., ἴα]ὶς δηίπη ἵΠ {63 αριδό 
ππζης Ίπευς Ἠεγγ, ποπ Ὀϊδίετι. πὰ λαμίεί. Να: ἅἷα, πας, απαοβνΐ ὀροτ, Ῥ]ασμοναί 1. ΙΕ 

' Ἠσιπία Ῥ. 161, απήπιαάνενῆς, Ώε 6/74ὔοπε 1. Χν. Ῥ. τερὶο Οὐίσεπε, εμὶ Ἠάοτα ποια Ἠροι, Εκει 
ποόδ. ὉΠΡιΠοτΗπι, σοῦ Φόρου, ἵπ Ῥοχβ ρηπιοτάϊα Αι Ρ]ῤηή Πία, Νας 1, Ψ. Ο, 4ο, ναιοα: 4Η 

' χοτχί Τ,οπβΊπιαπο αφ[οτοηίςα., ἐοη{Ι]{ο ἴασεο, ἠαήΐᾳ οἱ Ῥαηβόο]αε 642 41.14 ο Ι{Ι1 43 13. Δεσπότης Κῦρος δὲ οπαήρη, ΛάΠρΙί Ῥο[πεπια 112) 1,)οσομΙαέβαΙε ΟΡΙΟ ΕΝΕΝ. }α]ο ΑΗ 
Ἠλει[: αἲ «ΩΙδά0γ1 Έ. 1. Ρ. ο75. Ί.. Ἡ, Ρ. ὅσα. Εε]ί- ραπς Πατίο]αΠο οοπῃάσταηάα οδῖ. αἱ Ἆρρο ἀἲν τος εεἶαπι αἱ, ἩἨοπιετεα ἴχαξίαπφ {ας 9ρ, Καβαλίων καὶ γεννέων] ϱοπίεᾶυτα Ρ 

πιο 9 

Ἴρμις ἀόστατὴρ ὃ) ὡς ἅπιος ᾖεν, Οὰ. Ἡ» ν, 57. Ἠδί αᾶπι απἴο αἰἴφπος αἨπος οι 77ο/ο/ηρίο εὔπόμ 1ερυπτη 6ἳ 1δῖα: δρος δὲ πωτὴρ, -------- ὅτι ἄπιος» καὶ οἙνί », 4υαεαΙε εἴῖαῖῃ πιπο νἱάσιιιτ Ῥτουαήδ. , μμ ὦγαόῳ σφισιν ἐμμοωνήσατο' «υπα Ιαξχίοποτα 44 ΒσΙΙΒΗς, ο ρὰ Ὕφεννέες», να. Ὕτεννέες, ᾳμος 6 α 6γσμου]ο πΟΏ αὈδητάς πηυταταπι, "Ῥιπε[απίοπι Ῥα]- Οοάίσς ἐορῥάμμε Ἰηνοπὶς[ο ΨΙάδίητ, αι σα νίτευτε νίσηπι, Ῥή]οροσπιοποπαι, Μος [εηΙ νεισπα- ας {Πρίσοτ Πτειας, ΚΑΙΤΓΕΝΝΕΩΝ, ἵπΒ. εὐραῦαηῖ πλέον τι Ἡ πωντὸς τοῦ Ἑλληνικοῦ πατέρω. Ῥαμ- ΝΏΝ ορ/δ Πληριπυληάας , αἳ (οεἱρτιπη 48 ” 
ση. ΝΠΙ5 Ῥ. 704. Πεγοβοξὶ πιεπϊπίε Άδοῃς ἃς Έερε {8: Λασοσίων τῶν (ηος Ώιο]ς Ρροϊυε εἶἷάϊ 1) κλὶ μή Ροή 62. Ρ. 5. Ὁ. ὅζθ, ΟΡΡΟΠΕΠΘ πατέρα οἳ δεσπότην λέων καλευμένων. Ειπᾶμο σοπ]σέχυτας Ἰουῦδ ο βί αὐαα αρρει[ιαίο (ααεςῖν {ΕΠΙΡΕΓ. νι(α Ευ ΙηνΙΦΙο(α: ᾱ- «ο), Χειχὶς εορίᾳς {εοαπ{δπΗς Τ,. ντ» ο” τος Ε 181 ΙΟ τε(ρὶοῖε εἰ τὸν κάπηλον Ώατίαπι: νἱᾷ, ᾖο, Όᾳ- {οψει σόνιοι 1) ος ην 

σῃν 

πι σι, 

μα ΑΝ λέεφ δὲ οἱ ἸΜνονε νο 
υἷβως ἵπ ἠήα.. 11η. Ῥ. 508. Ώε Ὠατίο, Ιῆμεπιοᾶἱ οἳ αυας {6 ον ο ο λολὰ μπει αρᾗιί ἱτεήτ 1185 ον ἄσαπε καπήλων 0501 8ΟΕΣ Ίππηβ» Ίοηρε 1η 4ἱσαῦατ αιτίες το {μπηπιο πο πα ο σον ΑΙΝΑΟΙ ΑΝ, 
Ίο ΕρΗϊ. να, Ρ. 995” ' ἔδειξε παρβδεμα» οἷον χρὴ . 8ο. Ἐς τὸν Φρουρέουσων ἵππον] Οπιπῖα ΥΙάΕΠΕΟ, τὸν νοµοθέτην κά) βασιλεῶ τὸν ὦγαθὸν γνεσθα πιο ατα» ΤαητεπΏ], ἐ εα Οἱ) ίσο ερίσπε,, 6 μσε ἐή ια 
Ἡ5 α.πι Πτ απηρ]η οἳ πιβρηίει ἀοζθθίξ Ῥ/αίομὶς Ῥο- 2α1. τα[ροπάσπε {οὐ οἳ μα, ΟΙ σἷα ΕΟΓ Ἠπους, ορ τρο ΝΑΗΟΚΕΝ. δη Ἡ οσα αἰτίχ. τε νὶοῖπα 6αρραάοσῖα» Φα: 
"πρ. Ὅτι ἡπιός τε] Έται εἰπουῦτληῦς 1η απΙπιο Τ]ο- ο αμ λρι τὰς Φόραδας, Πεμ 671Ρ0: ιό 

ΠΛΕΤΙΟΗΠΗ εκ Οάγα[δα πωτὶρ ὃ) ὧς ἤπιο εν, 419 ΠΙΠΙΙ «εως ο Βα[]ἐμε 1. αἀρε]]ηηι, Ἔωπι τῆς Βή, ῃ0 
τη Ἰαμᾶσπι Ῥιασθ]ατ]ης ἀῑσὶ ἆς 1ερε Ροῖξί» ερτερίε ης Ῥταείεατεῖι» αιοᾷ 6ρο Ίῃ το ἀμδία ἃ Ισ ή. οφαέγό Ἆρ. ορ Θ6ΥΠΙ. ΧΙΑΝ» Ῥ. 319. Πποπ/αηῖς. “{Ππεο, Ἰδοέϊτε ἐπ οὔροισι ἀείεπά(ε 0. 

εν ὑζερῥαμ], εἴ ρατεα]ρίηπι Ἱπρατίοι 
ος. καρῥοζως νετοῖς Ίμοαε Εναπρ. Ὁ- 

“εοπρ]ησα αἲῑα ἀοζήρβπιις (σἱαζεγώς αἲ «4πέο- Π{η ἂν 12 0. Ῥ. 11. (αίετπι ὀγαθά σφι τὸ ἐμηκα” 



ο σδι.-- 

Ρειρῖε επιπεταίἶο ᾖαἰταρίαταπι εμπῃ επ ους18, 

τΠρυίη ς  Οσίπία ροτΏο σό, Εευῖ απΏι- 
πεταῖατ Ῥηωπίσθ οπιπς αἳ Οψτία αὖσδ ἆἷ- 
οἶτατ Ῥα]αήήπα, εἰ ΟΥρτις. ΑΡ ΑΕςΥ- 
Ρίο εἰ ΑΠίς ΔΕΡρΥριο οοπῖειππῖ, οεἲ 
Όγτεπε εἰ ΈΒαΐσαε, Ἱπ Ῥοτίοπς παπιααε 

νεπ]εραπῖ ἴαιεπία» ῥΡίΦῖεϊ Ῥεσυπίαπα ε Ρί- 

ΤΗΑΙΙΛ.τιδσςτα ΤΠ, ΘΛ8 
οὗ τῷ νομῷ τάτῳ Φουίκη τε πᾶσα, καὶ Συρίη ἡ Πά- 
λαισίνη καλεομένην κο] Κύπεο: νομὸς πέμπτος οὗ- 

4Οτος' απ᾿ Αἰγύπτε δὲ, καὶ Αιβύων τῶν προσεχέω» 
Αἰγύπτῳ, 3 Κυρήνης τε καὶ Βάρχης» ἔᾳ γὰρ τὸν Άί- 

1 . ς 

ΑββγρίΏα Ιδις οτἀιπαπίας, {εριπρθπία Ῥτο- Ύὺ λα ο αφ νε νεος Ξ ἡϊε τάλαωταά πάρεξ τὸ ἐκ Της Ὁ Μοίρος λίμνης 

«τν πιο νομὸν αὗται Ὁ ἐκεκοσμέατὀ,ἐπγτακύσια προσ” 

ζ . / 9 η λος 2 πο νε να) {ςατίο Ῥτονεπία Ίασας Μωτῖ. Έπιτα Παπςο ἍὝύομεε ἀργυρίε, τὸ εγίνετο ἐκ, τῶ ἰχθύων' τετε τε 
/ Ῥεσιπῖαπι ππεη{ηταῦϊ 4ποφπε ΠπιππεπεΙ {ερ- 

Ώηρεηία Ταιεηῖα. ορναπΙεραπί.  ΊΝαπι α 
εεπῖαπι υΙβιηΙ πα]]]α εἴἶαπι 1] Ῥετῇς. 
ααἱ 1 Αἱρο πππτο Μεπιρῃίεσο ΠαΡΙιαΠΙ 
αἀπιοϊππειτ ετ εοτάπ αακ]]ατς. ΄ 8εκια 
ῬοτΏο ης,  Φαἴαργάς ει (απάατϊ οἱ Τα- 

459) χωβὶς α] ἀργυρία .χαι τὰ ἆ μετρεμθμ σίτο προσ” 
ϊε ἐπταχόσια τάλαντα" προς γὰρ δύο χα δέκα μυ- 

ριάσι Περσέων τε τοῖσι ο) τῷ Λευκῳ τεχείτῷ ο» Μέμ» 
Φι κατοικηµέγασι καταμετρέησι» καὶ τοῖσι τότων επει» 
πδροισι’ γοµιο6 Ἐκ τος τος. - Σατταγύδα δε, κα] Τ α)- 

. . - - . / λ / - 2 / 3 τς - ἀἱοΦ εἰ Δραιγις, Ἱπ Ιάδπι εοπ]μηδ 5Οδαριο πα Δαδίκαι τε -- “Απιαῤυται; έ6 τῶυτο τε 
εεπίππα εξ {εριμαρίπία ἴαιεηῖα Ῥεπάεραητ: ταγµένοι, εβδοµήκοτα χα ἐχατον ταλαωτα προσέφε- 
Ῥερίῖπια. Ῥοϊο. Παβς, 
Οαῄοταπα τερίοηε», ἵπεσεητα: Οξίανα ;ῶς 

Ὀ2ροτῖο, Α Βαῦγ]οπε νετο εϊειαηαθ’ Ας- 
Ώτια. πε ταἱεητα ατσεπῖῖ Ῥτονεποβαπί» 

5” ς 9 Ν ο». Α διῇφ 6ἳ σείετα ρο" ἆ νομὸς δὲ ἐτος έβδομος: απτὸ Σ6σων δὲ, καὶ τηέ 
ἄλλη, Κισσίων χάρης, τριηκόσια" γομὸς ὄγδους εἶτοοι 
3 οω .υ ων 3 η ο, 

Απόὸ Βαβυλῶνος δὲ 9 κα] ΤΗΦ λοιπ:ηδ ξ Ασσυρίηςι χι5 
/ ς ”.. / 3 / 1 ο 3 ν ες ὦ οἱ “προσήΐε ταλατα ἀργυρίβ, καὶ παϊδεε ἐχτο- εἳ ριΦίετε ρε εα[τηἩ ααἰπρεπῆ: Ίο-θς ο. οἱ προσηε τάλαντα αργυρίθ» παιοες ἐ 

η ΡοτΏο Ἠῶο. ΑΡ Ἐσραιαπῖς ει αὖ τε- 
πια ἸΜεάῖσα εἰ Ῥατιοαπῆς ετ ΟτιοςοΓγ- 
απ, απαάτίηρεητα εἳ απἰπαπασίητα ἴᾶ- 
Ίεητα:  Ὀεείπια. Ροτιίο Ἠδο ΄ ΟαῇρΙ ει Ῥαι- 
Πςῦ δι Ῥαηππιαϊμῖ ει Ὠατίίας Ππια] «οη{ο- 
τεηίςςα, 
ἀεεῖπια ας ΡροτΏῖῖο, Α Βαξϊταπίς αἆ ΔΕ- 
5ο πδαιθ, τ{εσεπίοτηπ εἰ {εκαρίπῖα τα- 
Ἰεπίοτήπα εἴαι Ότίραξυτα:  ῬοτΠο ἁποάεςί- 

φθηια ως. Α Ῥαξίιγίοα ετ Αιπιεηῇς, εο- 
πππηᾳαθ «ΟΠΙΤΕΙΙΩΙΠΙ85 Έπχιπο τεπ18 
ταἱεπῖα απαἀτιπβεηῖα: Τ ετΙαἁεςῖτπα πας 
το. Α Ραρατηῖ εἲ ῥαταηρεῖς εἰ ΤΠαπια- 
πσοῖς αἳ Ὀτίς ει Ἰγεῖς, εἰ 15 αἱ ταῦτὶ 
τηατῖς 1π{π]ας Ἱπεοίαπτ, ταδὶ τεκ εος5 απὶ 
Ἐε]εραι νοςαπῖιτ «ο]οσαῖ: αὖ Πὶς οπιπῖ- 

μίαι πουτακόσιοι’ γομὸς εἴγατος ὧτος' απὸ δὲ ἩΑγβα5 
Τανων» χαὶ τῆς λοιπης ῬΜηδυς καὶ Παρικανίῶν ο καὶ 
Ὀρθοκορυβωτίων, ποτήκωτα τε καὶ τετρακόσια τα» 
λαντα’ γομὸς δέκατος τος, Κασπιοι δὲ καὶ ἶ Παυσί: 

όολα|». Παντίμαθοί τε καὶ Δαρεῖται, ἐς τώῦτὸ συμφέ- ἀπσπῖα ἰαιεπία αβετεραπῖ: ΤἼη-οο  ) νὰ ο οκ ο σε ῥωτερ», διηκοσια ταλωτα ἁπ'αγίνεο" νομὸς ἐγδέκατος 
ετορ' ἀπὸ Κ Βακτριανῶγδὲ µέχρι Αἰγλῶν, ἑξήκωτα καὶ 
ἱπριήκόσια τάλαντα «όρος Ἰν' νομὸς 1 δυωδέκατος τος. 
᾽Απὸ Γακτυϊκῆς δὲ, καὶ ᾽Αρμείῶν, καὶ τῶν προσεχέων 

Ροπιο,όδμέχριτᾶ πότε τὸ Εὐξείνο, τετρακόσια ταλαντα-}ος 
ΡΟΙ- ; μὸς τρίτος καὶ δέκατος εἷτος" ο πὸ δὲ :τι Σαγαρτίων» 

χαὶ Σαβαγγέων, χαὶ Θαμαναίων, καὶ Οὐτίων, χαὶ 
Ἡ Μύκων, καὶ τῶν ο) τῇσι ῄσοισι οἰκεύγτων τῶ ο) τῇ 
Ἐρυθρῇ «αλάσση, οὐ τῆσι τοὺς Αιασπάσες χαλέο» 

ή / / ἵ λ πα / / ς / 

Ῥυταπας  Οπατιαάεσίτια ΡοτΠο Πας. Φδαςς 
ει Οαἱρᾷ ἀπσεπτα εἰ απϊπαπαρίπία τα]εητα 
αετεραηπι: ΟΗπιαάεοῖτια Ροτίίο ης. ΌῬατ- 
τηῖ Οµοταρπη]ας 6 δοράϊ εἰ Απ, ἵχεσθη- 

τὰ ταἱεηῖα: Φεκιαἀεοίπα ροτῖο ο, Έα- { λ ν ος ο ιζθχαί Αρεοι,Τρηκοσία τάλαντα γομὸς εκτος καὶ δέχα- τὶσαηϊ ιν αρ τη ος 
Ἶ 4 - - .- Ἀ : . 

σιὰ Τάλαντα ἐγίγετο Φόρο’ γομὸς Ὁ τέταρτος χαὶ δὲ» 
κάτος ἔτος. Σακαι δὲ καὶ Κάσπιο ποτήκοτα καὶ 
δηκέσια Ρ αγίγευ τάλαντα" νομὸς πέμπ]ος καὶ δέκα- 
τος εἶτος. Παρθοι δὲ, καὶ Χοράσμιοι, καὶ Σογδοί τε 

1ο] 

α Κο) Κὠρ.1ὰ, οἱ ὃ Αγοῦι στ {μά. Ῥαρές. «4. Βιι ἑωσμέατο 14: Ῥαιί. 49. Νοκ προε εῦι 7 ος ῇη- Ἠπα, ΟΙίπι προσῄεί. Π]αά Ἰρκόν. ο ΙΜ. Ρα. «ΐτδ., 911 Μύριος. ὦ Ἐπιμετρουμένόυ Ῥαγὴς. «4. 2. 71η], «{νοῦ, 
«4ῑά.ν µετρουµένου Η. Ῥα./. «49., απὶ αἳ πρὸς γὰρ δύο καὶ δέκα, ΤΠ α]ῖς σίτου γὰρ δυώδεκα η Βανίς. {4{. δ. 
«περ. 2. Οοπε σγτοπου. 
Σατγαγύδαι» μπα Δόάδκαι «4. Ἡ ἀγοζ. ΙΗ. Ῥα 
ἁγε. ο Μ. Σά, εδ. Ῥαε[. 148., αΠΙ Α 
οἶπῃ Ἐλβότ. Νἱάε 1, 98 
774. οι Παβυκρυίων. 
7 4. 7. ἄγοῦς Ρανς, «4,. δωδέκ. 
Ῥατίς, «4. ἵπ ΙΜ. «49. Ῥαε[. Σορνα 
γερῦ. ἵῃ Θρμαναΐοι, Ώδες οἰαΠΙςΠΠ. ΟΠΠ Σαραγγαίων. 
σχαιδέκωτος Π]8ΙΡ. ὦερῦ. «490. Ῥα:/. 

«45. Ἐκεκοσμέατο | Μαρ πο ἀεριεγας. δἱς 1, 1. 
1οο. εἳ ΙΟ 9ο. ἐπί τε τάξις πλεῦγοις ἐκεκοσμέατο» ῬτΟ 
ο ον ἔθνερ πεκοσμηένοι Ίσαν ΝΠς 919.» {οΤἱᾷ5ί8 ο ΕΠο]ΊΟ, Κεκοσμέατο ο5ι Ίῃ {ρίηῦ 1η416ἵς Ρ. 901. ΤΑΟΟΡΙΩΝΙ 4Ποφι]ο προσή!ε οὗ ]οπΐσαπῃ {ρασῖειη 6ἳ Ψεζ- Όἱ η Μιβς Ἠδηπεμιίαπι, Ὃς Ῥεσμπίας αχ. Ν]οετιάϊς Ίασι ρτονεπίς Ἡ, τᾳο. Ο6τ ης ενα (γοπουΐης ορίίπιε εΧ- 

44. Τὸ ἐγίγετο ἐκ τῶν Ἰαθύων] Ίη αἲῖο (0 ρωμα νῖὰα τθηζης {6 ]εόχοτ] οπηδΊοπια” ἐν ος γίάς. 
“ΑΠΑΗΠΙ ονε: νίά, 1, τ, ς. 149. ρου. τ, ς, 59, τὴν 
κος ο νωνε ὠπὸ τῶν Ἰχθύων γνοµένην πρόσοδον ἔλωνε Ῥστρι ὧν θυραᾶ, αἴηια. Αββγρίίοτυπι αἆ “εχεπρ]υηπι 
ηδὸ, δα ρε πρὸς μύρω καὶ τὸν ἄλλον καλλωπισμόν 

ἡθι δν παει εκοορΒοπἰς Ίος 1η Ίοσο.. ΝΑΤΟΚΕΝ. 
ομα οκ Μής ση επίεπι πο πονῖ: ΠΟΠΙΕΠ ἴτα εκα- 
Πετουα αὔοτσατας, Ῥ]αουΐες παπι 41. ει «4γοῦ. ππα ΊΠ 
ραν. ηζκη τς ραγγίας Πμβτα αμαθιοπάο νεβῖ- α)ῆς (ωπε Ἰσπσα, παΐζας τεσυττυπ! να, ό6,, πεις 

ασ πας, Αά αιἶπα πιοάμήι γορῦ, ἵη Παρικάνη 
αυ Ἶ]ὶς ἀἰνονῇ. σνα, δ6.. θμπῖ αυζοπι Ἡί Ῥαγ]σαη ή] 3ο 19 ἀἰνετά, αμ. ΑΕάπιορίρις Ἱπηρυπίας ϱ, 9). 

14. -τῆ, Βαν. Έηπι Πα κτυκήῃς «4γεῦ. 
τίων' ἴηπι Σαραγγέων }ὐπά. «4γοῦ.., αὐῖ ρο[ϊετίος Θαμονέων κο) Ουτέων. Όσα, 

ε Σατταγύται «4γεῦ., Σοττωγύδαι Ῥαε[. «4χ. Ῥαηὴς. 4. ὃ. } η), «46. ἵπ Ιμε[ι 
5/: «ελ. νυ]Ρο νόμος Σβδ. οὗτος" δὲ ἴπΊΘΠ ποΏ πονίε «4:λ, 

σσυρίής χώρης. 
«5 1ΠΟΧ Πωραικανίων «4γοῦ. 7.» Παρμι. Ῥας/. 41 

{ Παυσο καὶ Παντικαθεῖται καὶ «{γεῦ, 

ῥ ΜΗ. γε. ἄλ. Ρας Ρανς, 4. 3. ας 
ο Τηπα ᾿Ορθοκορυβάντων ΟΙ3 «δ/οβύι «4{γοῦι 

{ Ῥάκτρων µέχρι Λίγδων «πο. 2 η] 
7. ο Σαγαρτίων αλα, 4ο). 7 4, 

η α[. 49. 7Η, «ἄγεῦ., Μέκων Νυἱρο. ο Τεσσαρε- 
ϕ 1Η. Βα9/. 4ῑῑ., ὦπαφίνεον «{γε}. 27, «44. Βανίς. 4. ἢ. αιιοά αεφίε Ὦο- ΠΗπ]: ΤΙΟΧ πεντεκαιδέκατος οἵὰ εερῦ, Ῥαε/. 49. Όσα {εαυ ΗΠΤΗΣ ἨαΡεί 1ερῦ. ἵπ Χορασμίη. τιν 

ΟΥῥοσογγ2ΜΗΗ{ 9Ἡ Ο/12οεο/}2ση/ες τοξβμς ρϊηβαπεας ἀεςςΙπεΓε Ἠαιμιά να]θο. Παυσίκι, { ᾖε. 7ο πο {α]- 
Πε οοπ]εήτα, Παισίκαι ετυπῖ, . Έμπι γὶὰς αἆ {ον 
ΤΠ. δι 

νο. 

6ο, Μέχρι ᾽Αιγλῶν] Φερῦ. Άγ, "Αινηλοι, ἔδνος Μη 
δικόν’ 4Ἠαπι ΠαΒΠοπεπη εαηάθπι ατημα “Πο]ογμη {ΗΡΙ 
οαθατυσ [νμο. «Ποὐβεπίην, εἳ 4πῖο εἶυπι Ογ]έμς. ΛΙ 
ΔΩΝ», Φμοπιοάο α]]ᾳ ο «ἄτοῦ,, εἲ ΔΗΛΩΝ Νοςᾶ- 
Ῥυ]ηπι Ιάεπι: ετο οδε αἰεοτηίτα Ίπ {οΠρβοπο, πο ἴπι οὐα. Ἠλυει 1. νῃ, 7ο, «Δον η ο ια 
ΡΕΠΙΘΙΙ» 0148 Λιγνέων εἲ Λίγνερ «γε. "ας 
βύες ετ Εαδτῖς οοπίεηίπα ϱΟ. 86. αϊμροσν ο 
ος ἵπ ες εμσι αυκΗῇ {ρος 2Ημμός. ν πεκειν σοι πή επ μ ο μα 

6. Σαγαρτίων καὶ Σαραγγέων ὅτς, ο ς ον Ὑ 
ταΏ{Η1 α ὀγερῦ, Βγς., Ῥρειπεο εἴ Ἠνο πο τν Ἰπσ.νας 
85., ἴπδπεμσαμα Πολη {μπι σ72/βΑέ2 Σαράνναι, 
Σρανφέων νῖῖ, ό7, πάς Σαρ Φίων αὈδυτὰς Βῃχόέ- 
τας Ιαρου «ώρες Αθραίων ο Ἰοουπι Αη- 
νέων, Θηβέων Ἱαναίετωητ. ο 6 ΠΕΙ] ἀδίποερς 
Ἠασῄιαᾶο: αά Ἱραίαπεας «Πο/βεπίο εἳ Δεγλο]ίο, ει- 
Ίηπα παποπίς ΈΧ Μουρ Ρχαε{οτίριο πβαυταπά δι, 

ρα «ο ΩΝ ἨἩλ 3 78. ΜΑ» 

198 



μον ορ η τν ντα νε τον ντ άροντετῃ 

ου ντο νψν 

| 

το ἐλιοβίαχί Ρειβοί, Ῥευία ἠπωπαππία ἐδ μἶὰ, 
246 Π Ἑ Β ο Ῥ ο Τὶ 1 ΑΕ οο ο ος μὴ ο πά ΜΑ 

τος τος, Παριχώιοι δὲ, καὶ Αἰθίοπες οἱ ἐκ της Ασίης αἰσαπῇ εἴ απϊ εχ ΛΠα {ππῖ ΑΕΙΠΙΟΡΕΣ, ε : : 1Ο. 
: ν « ν΄ ἀτίησεπία ἵαίεητα:  θθριπηαἀεσῖπα ΡΟΗ 

τετρακόσια τάλαωτα ἁπαγίγεο" γομὸς ἕβδομος καὶ δεΙ Ρ 
; τος, 8 Ἰ 1Σά σι, καὶ Λλα- ο. ο. 

δέκατου ἄτορι, κπηςς ο, Ἰμεκαὶ ἀποσρία ἠπίππξία ταἰεηῖα εΓαΠΙ: Ῥποάενίος 
Ροδίοισι διηκόσια ἐπετέτακτο τάλωτα’ ομοεόγδοοςλα! τη ροπῖο Ίωο. Μο[ομίς οτ Τ ἱδατεδς . 

δέκατος εἶτο. Μόσχοισι δὲ, καὶ Τήβαρηνισι » καιθο)αστοπῖυης οἳ Μοίγπασί 6 Μαά πο 

Μάκρωσι, καὶ Ὁ Μοσυνοίκοισι» νου) Μάρδοισι Τ6- «εεπῖα ἴαιεηῖα ρτεερία εταπῖ: Ὀπάενιεο 
Ἰχόσια τάλαντα “πθοείρητο" γομὸς εἴγατος χα δέκατος Ἠςος Ροτίίο. Ίπαῖ, πε {πας πια]ταώΠε] ος 

ο» ου” 5 ὅν ε ' 

ἆρος. ᾿Ινδῶν δὲ απληθός τε πολλῷ πλέϊσόν εσι πάν» Το πιπιετοβσβπηὶ Ίπτετ οπΊΠες 415 πον πι , 
ως 3 ρα  Φόπνἆ Ίο Ἱποτίαίο, Ίτα Γπρατιπι αἆ ΟΙΠΠΕ6 εε κο : των τῶν ἡμεις ἴδμο αὐθρωπών» καὶ Φδρω α παγιγεον ᾿ 4 

« τα αυΠτᾶ Φα; ο ος εξ ἡμαροω σοιῤζοαα αΏΠετεραπί ἱτεςεηῖᾶ [εχαρ]πῖα Τα]ΕΠ τν ολού 

Αα ο ον ανν τν ὃν δ Ὀπιθπτοτυπη : ΄Ὑϊσσβπια Ροτίο Ἠαι κο 
τόλωτα, ψήγμασος νομος ἰκοσος ὅτορ, 10 ῃ { Βαυγ]οπῖσα Ῥεοιπία αά ταἱεπιαι ον 
3 « λ Ν α 1 . . : α ῇ {π: 

ἀργύρων τὸ Ῥαβυλώνιου προς τὸ 5 Εὐβοεικο συµβαλ- ομπη τεάῖσαιυχ, Ώυπε πονῖες πι[επᾶ Δ' 
3 Ἅ λ . αγ ΓΤ΄ ἀ 

λεόμεω τάλωτο» εἶναι τεσσεράκωτα καὶ πυτακὀ- ῄπεπαφιε ει οπαάταρίητα ταἱεπῖα. ΑΗ) ο 
ο. α 

ος 

σια καὶ εἰνακισχίλια τάλαντα" τὸ δὲ χρυσίον Τ6ισχιΐ- το { ττοάες]ες τηυ]Ώρ]Ισαξαπι ςοπιρΏῖ οφ 

δυιας-άσιο ἆ λογιζόμθον, τὸ ψηγμα ἐὑρίσχέται ἐὐγΟΟΙΡεπῖιπα» ταππεπίυπῃ τερεΠτητ αμ .. 
Εὐβουχῶ ταλάντων ὀγδώκοτα καὶ ἐξακοσίων καὶτε- Ἠειῃ προίζαπι εσίε απάΤΙΟΙ πι ]μα μις 
τθαχισχιλίων τέτων ὦ πάντων συντιθεµένων τὸ π᾿λη- ΤΑ πε αν «οι ο ἰσο 
οὓς, Εὐβοεικὰ τάλαντα συγελέγετο ἐς τὸν ἐπέτεῳ ο ΕΟΠΗΑΞΗΣ» μροισα ταἱΕη Ἴ 

/ / / κα λι / λ 
Φόρου, Δαρέίῳ, μύρια καὶ τετραχισχἰλια καὶ τας φπατοτάεσίπα πη]πα αιϊηρεπῖα εἴ- οχαρ 

| χ εν / Ἔ } .””/ 2/ λ ο . ή το κόσια καὶ ἐζήκωτα. τὸ ὃ' ἔτι τότων ἕλασσον ἀπιείςνεθδια. ΊΜίποτεπι Ἠϊς ΓΙπππαπα οπτεις Ἡν 

ραπτις 1π {ΙπΙηΔΠΙ απηυ (που ο | 

ε Γ. / ων ν - αμ ην Ἀέγω, Οὗτος Δαρίῳ 5 προσήῖε Φόρο ἀπό τε τῆς τείοο. ος τπίρηταπι Τατίο εκ Α μα 
ον .. . ὄ . οὐ ο η : 

᾽Ασίήςι καὶ τῆς Λιβύης ὀλιγαχόθω' Σ προϊύγτο µέτοι νεπ]εθαϊ, εἲ εχ Α{τὶσας Ραιεῖ8 μον οὐ: 
ο {-ᾱ ᾽ ο 3 : Ἵ 

τῷ χρόΕ, καὶ ἀπὸ νήσων προσήτε άλλο Φόρο, καὶ ἵἴεταπι ρτοζεάεηῖε ἵετηροτο εἴ 40 18 ἱ Ῥαΐο. 
ο ο σμόῤοώ / ος 5 οὐχημένων τὸ. Νεπῖε αἰπά πραίσπι, ει αὉ 15 αυ. τῶν ο) τή Ευρωπή εχει Θεσσαλίης 5 οἰχημεω"' τε- αι Τμεςα] 2. σε Ἰ4 τή 

/ 6 / ον 3 .. . 2 κ Ὅ 

το τὸν Φόρο «ἠσαυρίζα ὁ βασιλεὺς τρόπῳ τοιῷδε ἐς ὃ 14 ΕΠΙΝ: πασοκ» θὲ1.μ 
Ίθμε / 7 ιν Ἀ δολ ἴππι τεἁ Ἠμπο αἆ πποάυπι 1Ππ ΤΠ ο, πίθης Ἡ κεραμίνας τήξας καταχεε’ ππλησας δὲ Το Ῥοπ]ς, Τφιιε[αξέυπι 1η Αδῑῑες. ΒάεΙΔ5 

κ. 

ἄγγος, | πριαιρέει τὸν χέραμοΥ" ἐπεὰν ὃὲ διθῇ χςη- {ιπάῖ; εχρ]εῖα απἴεπι Πάε]ία βιρίπάε ο. 
(ν αν / ο : 6ί/ ο. 

µάτων, κατακόπτει τοσβτο ὅση ὧν ἐκάσοτε δέήται. αμῄετι: εΧ 6οηµε, «ποῖῖθς ρεεπαὰ Αρ] 
α” ϊ / . 1: ! ο σος . 

κ Αὗται μέν νυν ἀρχαί τεἼσαν, καὶ Φόρων ἐπιτάξιε ἵαπίυπι ἀθοῖδῑι απαπέυπα μας Ροία.ᾱ νι 
ὦ Περσὶς δὲ χώρῃ μόνη µοι ἐκ. εἴρηται ὁασµοφόρος" ἀ-5 31 πα απἰάεπ ΡΤοΥΙΠΕΙΦ ει σ ει 
Τελέα γὰρ Πέρσαι νέµωται χάρη’ οἷδε δὲ Φόρο μὲν ΓΑΠ παμοιος 4: ο «ας μο Ίπ ν 
οὐδένα ἐτάχθησαν Φέρευ, δῶρα δὲ 1 ἀγίνεο' Αἰθίοπε πραγμα πππθιθικη ποπ 
οἳ πβόσεροι Αἰγύπτῳ., τοὺς Καμβύσης ελαύνων ἐπὶ 
τοὺς Μακροβίους Αἰθίοπας κατεσρέψατο' ἃ περί τε 

5 

Γεγεπάηπα π]]απα πίρυταπι πο 4 Λργρο 
{εά ἆοπα Ῥοτιαραπ. ΑΕΙΙΟΡΕΣ ήσπ ' 

ΏΕΠΙ ΤΕΡΙΟΠΕΠΙ Ῥετ{ῷ σο]ιηῖ, ο απίαςν - 

/ ος ν / τον ν . Ἱ π Ἰύσην τὸν (ρν κατοϊκήγται» χαὶ τῷ Διούσῳ ἄγά- 1Οςοηῖςιη]ηϊ :. 9108 Οαπιῦγ{ες Ιπ εαρέξ πο. - 
Χο ε ο δι : ὰ . 

ουσια πρτωα ουσ Αἰθίοπες καὶ οἱ πλησιόχωροι σοπῖτα Μαστοῦίος ΑΕΙΙΙΟΡΕ. 
; / ου » ω . . . οἰαπί» κά 

τούτοίσι, σπέρµατι µε) χβέωνται τῷ αυτῳ τῷ καὶ δίτ; αμίφπε {ατα γίαπι 18. ρε ε’ 
οἱ Ῥαςείο ἀῑε [είίος αραπῖ; 1911 ΛΕΣ 

ΑΛ { 

α «4νε. «τοῦ. }Ιπάιν Μαντινοῖσι 34. Ῥαε/. «44, αῑπι Σάσπειρσι }1)]. «{γοῦ. τεξνε» ἵπ Ἐάά- Σο Μα τα. π 
ο )Τώ ’ πειρσι. 71ηά, ασ. ᾽Αλαροδίενο Ὠαθεί Ἠϊπς «)ερύ. γα. . ὃ Μοσσυν. «49ᾗ., ΤΠΠΟΧ ἹΜάρσυσι ΟΙ3 

τοδ. Ρας[. «4. }1Μά, : ϱ Ἐνβάακὸν «πε. τε : ζ 
κόσια καὶ ἄτοδ. ἵτα ΆπΙοΠ, ιὲ ὀγδώκοντω αἳ ὀκτακόσια Ώπι Ίπ τα[ήτα: αἆ πηᾶγοίηοπι Πτοδε, 6 4,1. εμέ 
ἆ Ὠεῆι «4γοῦ.  ε Προσήϊε 14. εἲ ὠπὸ τῆς τε οἳ «40. ΤΠρσιώτοο]ὰ. ϱ 24. Βας/. Αν ηι 4 αυαυσάθ’ 
29 νυ] . ὄ 7Η. «4γεῦ. Ρα. 44. πα. κεραµέους 4, αγ, δ., ΕΠΙ κατεγχέει. 71η ν ἱ γ η 

Ῥαυ]]ο {ρα ὁ βασιλ. «ἄγοῥ., α]ς ὃ αὖορι. ΄ { Καὶ περιαιρέσαο «4νοῦ, δὲ (αθίπι ο(σοης. γώ. 1 ; 
4εβΕ νυν «Ἠ. Έα. }ἀνώι 7 44. Ῥαε. Ῥαγίς 4. Β., ἆγίεον Ἰεί., πάίοι]α. 19 Ρα]. 4] πΟΣ κ 

Ζα]]α» Ίπ Ἀ)ής Νίσσην, ππα]α, Ὑἱά. {ωρτα Τα Ἡ, 146. ὦ Τούτῳ τῷ οἳ Καλλισίαι «γοῦ. 7 γα εἲ Ὅ 
κος 

( 

ο ο οἱ 

ὢ 

ηλ“ 

78. Ματηνοῖσι] Αά[ο]επέ αἆ Ἰοἑ νοσαδυ]ήπα οἳ - ὦπανιέειν Ἰή ηὰς ποπᾶ ἀε[οτιρε]ομς ἀερομώς . 

πιό 

μμ. 

Κ. εἳ Πῖπι εαάεπι {οσπ]α» ΕΗΠΙ ΠΙΟΧ φ/νετα! λώκνή πυπιθίαίθδς 

26ο» ἵαπααπῃ αᾱ- {οσρυ]άπι οβεπάετο {ορας. Ὑί- αιεπῖα εχ{(οπἰροϊε Εω/βα!. αὰ Όάγεί, ρ. 1 θό ο) τς 
ϕ 

ΝΙ2 78. 6οᾱᾷ. Ρ]ηπι» Ἠαιᾷ π]αίθ, ἹΜόσσυνες σεπε] Ἰθάϊοπίς Ψμἱραῖαε πποπβτανΊϊ αὈφιιτάϊταῖοπι 11 πορο ἀῑαιείτο τηστες» «ας αιοπίαπι ἱποο]εῦαπε, Ίπάς πΠο- ο. Ῥ. 174» τα) πιοπιήζᾳμε οοπ[ιετιά(πο ή πιο Ίπ {οᾷογὶ Τι, ΧΙΝ» 3Ο. Μάρδοισι οχ 19. 77ος] αἆ Πιοπιοζαζα( ϱ, 38,0 8 {οἱεῦαπῖ τοὺς πατέρα «ρε 
4εἱσ 1. τ. Ο. ο. ϱοΙΙΕΊοπς Μαρσί. «Όστῖε Μᾶῶρεο σκοντας κατασιέεσθαι». Ῥτο σπέρµωτι ἀοᾶϊε « αρ. δερῥαΙµη Μοςγποεσοσυπ ρειἈίρεπεις νἱαῖπ, ἔργμωτι οορίταπεὶ τή, Ἡ {πορίῃς ἴπ Π πηυῖ 
Απίαυε πίτα Τὰ νο 79.. πες Ίοηρο αὖ Ί]α υὶσὶ ἀοξά Ὀταπϊς, νεπετατ 1η πιθηῖοπῃ σύµωτι (14 εδ ἀϊνίΙπαίοπε Μ95. ἀπ ο ο ος Ἀβέωτωι τῷ αὐτῷ, τῷ καὶ οἳ Καλωτίωι 9ος 8ο. Τ ρισκαἰδεκαςἀσιον] Αη αᾱ ΔΤΡΕΠΤΩΠΙ ΤαΠΙΟ Ὑὰ- οδὲ ἔκτηνται κατάναια. Ῥοϊι]τ υἴτααε ἁοιπι» τία Ότο πήποτε εἳ Ὃν ον αρυπάαηΏα. Όντας Ἠ]ς τηοάς ΤΠΕΠΙΟΓΑΠΙ, γα, Όρο, Τ. 1. Ῥ' ος 
τρισκαίδεκάςιος» 98 πεϊαϊο Ρ]αοπὶ ἵπ ἨἩρραο. ὦοος Μος Ίρεε νὶκ αΕδί παττατατ., δὶ ηας 1π 16 ἀϊπεδλρι, 
Ὅ. ὀμοάρουβ]α Ἄνε δυωδεκαφάσιος., {Ηεπαμάγ] (οπιοἳ πηας νατίατηπι σοηητη τοσθη/οπτης οοπ(πεῖᾶ 00 ο 
πονο ἀρομβ]ᾳ δεκαπλάσιος 3. οή]μο. 13 76. Αἀῆρῖτ οἶπο Ώανια/ζεηο ολα οί » ΏΙούογο δές. αμ) α 
Ίππο τοπὶ (5. «ἀγιῤηοΗμς Ταδυ]. Δημα. Ἀυπηπι, οεγομί, οεϊοπίφηιθ: «1ο {οἴ]]σοι Ἡή {πα 3ἱ4 νο | 6.6. Ένι 4ποαιε ἵπ εοπραταΠοπε ταἱοπᾶ ῬαὈγ]οπίοῖ τηΊορες {Βοιπά υπ Εἴεγοάσγω οἱωα ΡατεΗΠ ας . 
ετ Ἐπυοίοί» εἴ πμ Ίπτος ἵο Ίιρη Ριοροτίοι  6ἵάΠΕ /ερµίοπα, «μοσυπι ΠΠ σαάανοτα ΥΗ5Η αι ή, αἩσερς ἁἱεριιηιίο δὲ ἀβΙοΙ[ί5» 18πι οἶήπῃ 30 ερτορίο νἰ- Ίππε[α «οπᾷαὔαπε, οἵ ἔμψυχοι τάφοι ἀῑαί Ρο 1 τ4 
το αμ], Ἀμάπεο 4ο Αδίε 1..1ν» Ρ. 97. Ῥτάξηῖοτ Ἱῃ- φιάζοντι' νιᾶ. οτιθῖτα οοἱ]εόζαπος Τ2. σμισδέ’ , Δὸ 

ἵητα ος πμροι ο Οἱ. ἆὲ 1 βα1Τε ΗΠοτ. Αααά, Ἰπ- «φζοπίη, 1Ν., οι. αἳ Ίσο. Τού]ίως πά 1οηρύή. μοβ {οἡρτ. Τ. ψι. Ρ. 9σς. ἀοάς ἱ(οτα[α, Ἅ παΏο οοπ{Πετπάΐπεπα αοοεάεῦαι ρτορε 118 3 7. Δῶρω δὲ ἀλίνκον ] Ἐυνῖ]ο ὁγίωυ Πιρογβϊήο[αο Ἔο-  τυπι αρ. Ἠεχο Το 1. ς- η]ς. ατφς μήης «Δμοοό οοῖὴ επ] Οοβ]ςῖς αἁπηϊχαείοπή, οσμἱος εἰατίκήπα ν1πὶ πῖ- πιοτατα» οι]ας. ἀῑκίοτιατιοπίριις ἵητοτ ΕΥ Νηοσσαγ το) 

4ε Τ.. τ. 6. 18ο. 6ἳ Ο, ττο. Μοσσύνοικοι «49ᾗ. 6ἳ Ἱ,. ΄ 1ο. Σπέρματι μὲν χρέωνται] Ῥαυοῖς, ξ ασ ή Ην 

Φδὴ 

ον. 

τη μα Ῥτας(Ἡηρμεπηί, ἁσροτυν, ἸΝοίο βιάαπι ἴταάι- τε]]ᾳυ]ας Ίοσι]πι ποη ἀεάθηπα, Ρ. 719. | 
6615» ΤΙΤΟΣ Έπιεπ, ουπα τοΏςς τοίεραµε ὦγωέεν εἴ φωέας (ποΏ 4ΜοδΥΙ8:) κατακόψαντες κωτέσθοντε» ον φή 

. 

ας. ἸΜαιϊεπὶ 6τ Φα[ρι]ους εἴ Αἱαοής 



δν Ξάφνις ππκσοουτα τν πμ 

ο ο 

ενω ο ως ων 

"ορών ο θα ο ον 

..-ἲ 

ζ3 

Ὅ πποπτεπι Ἱπρετίτατυτ α Ῥοτῃς, παπι απἱ αἀ 

-εεἶαπι α4 ΠεαΠΗ Ἴδαις ερέατειη, αππτο 4ποασς 

9δτει τΠριταπι, Γερῖ Ροτιαδαπε. 96ά Ιπάϊ 14 απ: 

ΤΠ απἲεπα «οἵπρ]ητες {Πε βεηῖος, αἴαάςθ ο.) 

99Ο ΑΙΙ Ἱπάοταπι ; αἆ Ιδίοτάπι αὔτοταια Παβίιαη- 

Ες μας ο μάζλως ως ΤΗ ΑΤ ΤΑ, ΕΣΡ ΕΚ 1Η. ὦ 

Ἱπππαις Βηϊώπαϊ ΄ Εοάσπι ἀδο Ιπάϊ Οµἱάῆ- οἱ Καλώτίαι Ἰνδυί: ὀἰκήματά δὲ ἔκτητοαι κατά- 

Πορ {επίπο υταπτάς, {πδτειτάπεᾶσα:ε Παβεπε γαια" οὗτοι συπαμφοτεροι δι, τβίτου ἔτεος ἀγίνεον) 

οπιον :Ἠοτάπα ατπίαἁθ. τογεῖο αἴοαπε αΏ»1 σώγυέούσι δὲ καὶ τὺ μέχει ἐμευω δύό χοίήκας αν 

Πο Ῥοτίβραπε; Ροταπίᾳ"ε α τηεαπι πραιο αᾳπύρου χρυσίού. καὶ διηκοσίας 3 Φάλαγγας ἐβένυ, 
Ἐν αλ ος ομκἀ πο, Ιρπο ο τότε ὀβαϊδας Αἰθίοπας: καὶ ἐλέφαντος ὀδόλης 

νο ο ο ο με / ’ ῃ Ρ  εταζαντο ἐς τὴν δω: 
ΑΕιορος ΄Ῥάετος, ΄ 6ἳ νἱρίηή Ῥταπάες εἰε-΄ μεγάλους 1κοσι, Έλλα "ο ασυτο τε την τω 
παπα ἀεπῖεθ.΄ Οοἱοβὶ 4Μοαπε αἆ ἀοπαΠο» β) καὶ οἱ πθοσεχέες μέχει. τοῦ ἹΚαωνάκώς 

Ώεπι 1ρ5ῖ οάΙπβΡαητ, ϱοἵάππ(Πε Πππαϊ 442 Ορεος” ἐς τουτο γὰβ τὸ ουρο- υ9ὸ Περσησι ἄρχεται' 

ΠΠΟΠΙΕΙΗ Ἴδαμο  Οαἱσα[απι,  Αά Ἠωπο επῖπι τὰ δὲ πρὸς βοὺν ἄνεμω τοῦ Καυκάσιος » Περσέων 

οὐδὲν ἔτι Φεοτίζει οὗτοι ὧν δῶρα τὰ ἐτάξάντοῦ .- 
τι καὶ ἐς, ἆ ἐμὲ δὸ ποτετηρίδοε ἁγίκω» ἑκάτὸν 

παΐϊδας, καὶ ἑκατὸν παρθέους. ᾿Αράβεοι δὲ χίλιὰ 
Άηπο αβετεραητ, «επτΗπα ρᾳςτον, τουἱδοπηᾷποο5τάλαντα αγίγεον λιβανωτου αγὰ πῶ ἔτος ταῦτά 

ντρίπες. ᾿ ΑΠετερᾶμε οτ Άταῦες τη] αποϊαῃ- 8 µε ὀὗτοι δώρα πάρεξ τοῦ «Φόρου θιλὰ τς 

Δρ 
ος ἕο. Τον δὲ χρυσὸν τοῦτον τὸν πολλὸν οἱ ᾿Ὀδοὶ » 

ἕαπ' οὃ τὸ ψηγµα τῷ βασιλεῖ τὸ εἰρημένου κθ. 

μίζουσι , ον : νὰ τέωνται’ έσι της δι 
ΟΝήΡ χῶρης ὃ το 

“Ἕδορ αμ 
γάμος" τῶν 

ἠαρηὶοἴμπν «σε» παπη ος Ί]ῆε αμός Γοΐπιας» 6 γαρ ημεῖρ ἴθμο
ν | κος περιώπεααρ ης Ἅσγο 

υίρας αηῦ]ά Ῥτο οεττο πατταϊας, Ρτιπαϊ Γαπὲ αν πεδίο ἰδλ 1. κάὶ ἡλίδυ ἀαβολὰς ολίας 

Ποπήπασα Ίπ Α[α ἃά απτοῖαπα οἳ {ος οτι ἀνθρώπων τῶν ον τῇ Κ ᾿Ασίη δή. ᾿νδῶν γὰρ τὸ 

Παρίταπῖες Ἰπά!, Ἱνροκνας εβίπι εαδεας απ] αι. σπρὸς τὸν Ἰῶ ἐρημίη ἐσὶ, δὼ τὸν Ψάμμω" ἔσι δὲ 
ΤΟΤαΙΏ {ρεξίαε, ρτορίει ατεπαῖη ναίτις εςῦ. Έοσ-ασπολλὰ νοκ άμθῶνν κά) ολ ὃμ ο. . ο 

αφ Π]οΏετη (απσα[ Παβίταητ, εοσπῃ ἴαπι Πυ]Η 
Ῥοτίας ουταπε, ΊΤς Ἱσίτας ἆοπα ΠΕῖ Ἱπρεταῖα: 

ΤΗΠΙ Τα1 πη]έήπα, ππάς Ίαπιεητα, απῶ ἀῑχί, 
τερὶ αἩειαπί» πας ταϊίοπθ «οππραταπῖ. Ιπάϊσσ 
τεριοηῖς 14 φἩοὰ αἲ [οἱεπι οτίεπτετη νείρῖς, 

ος Αν δν ο με 3. ὴν επ) ») ο νε ” ο τη σον ΙΟ τὸ οἱ μὲν αὐτῶ», νομάδες εἰσὶν οἱ δὲ, οὔ" οἱ δὲ». Πηραα 1Πεες Γε ἀΙδ[οηες:. ο εστι αἰ Παπι ἀθ- η ναι ας ο κ. ο. ο αμ } οκ 
ῑΠ τεὶ Ῥεσμαιία, αἰ πο: ἴεεπι αἰῆ Ίη ραιάΙ- νο Ὅ νο «ουσ Του ο πώ ο ο τς 
Ῥυς αν Π Παβίταπε, οταά1ς νιἐβταπτες ρἱείριις; πέωται ὠμοὺς, ος ηροσίσεωεει Ἰαλ αν καλη 
αὖος αββτεεα εκ. ατιηά]πεῖς πηανῖρ]ῖς «αρίαης, μα ε  καλαµου δὲ ἓν γόνο πλοϊιο ἑκάσον 

Βίηρυ]α΄ αμτειη πανίρια ο ́ Βηρις ̓ ατιπάληϊσηοποιέεται" οὗτοι μὲν ὃὶ τῶ νδῶν Φορέοῦσι εσὪητά 
5επυρας Ἠὔητ. δει οπ]άεπι εχ Ιπάίς σετιῃῖ τε πα Φλοῦην ὃν ἐπεὰν ἓν τοῦ ποταμοῦ Φλοὺ ᾱ- 

απ στο; με πρ] Ἐν να πΠεβίΗ6-: µήσωσι, καὶ χόψωσι, τὸ ὠθεῦτο Φορμοῦ τρόποῦ 
τόπῖ ΡµΙείτα οοπϊκάετμηταις, ρ]εξζεπτες Ίπ.. ! τοι αλ πρ ος 
Ισ μη Ποτεα, ἵαπαιαπι οθόνη Ἱπάυῃτ, άθλος ολες ου σα ο. ή .. μα» δε τῷ Ἰδῶ πρὸς Ἰῶ οἰκέοιτας τόυτων, Ὁ γομάν 

Όσον το δες 

.. α Οἶατ Ρηβᾳιό. {ή Εοη. Ῥι 46ο, οτ. ει ΡΗηης ΠΙΑ. Ν. κας ἡ. ἐβένω {οπϊσῖε Ῥαε[ι ὃν, ης οἶῖπα 
ἔτωξών οἳ ἐο. Ὁ Κορύκώσοιο «ἄν. ο) Ανζ. βα0]. «49.» Ἱπ αἱ. Η. ἐμεῦ. Ομας (εαΠππς Ίαρει 
Ἔμγαέῥ. η Ώοη/. ν. οδοι. ε Η. νί. 7. τοῦ. Βασ/.ν αἲᾶ ουσια ἱά, μὲν ὧν. 1 Απών τον. ΠΙΟΧ. κο- 
μίζουσι ΠΟἩ Ίαροηι ᾖ1. βαλ/. «48.  Τοβδεδεκτῶνται Η., τοιῷ δεκτῶνται «49ᾷ. Ῥα5/.. εὖπα αὐῖθις ἑοπίεῃ- 
Πυξ, σοιῷδε πει Ῥίηροπίες, 27. ος «ἄνεὂ., κτέωντοι «4, οἳ αΠ. πε.  ὁ τὸ τοῦ. { Ραγὴι -ᾱ-. Β. 
«γοῦ. 7 44. καὶ ΠΟΠ ἱοστ ᾖε. «πλ. η γοδ. αά. 7 Βαγίς, 4. Β. 7ης. εκ Βετὶρῖοτίς πΊοτε: ᾽Ασΐῃ. Ἰν- δῶν ή. Ῥαμ. ἄν. ἰ Εωβαιῦ. αἲ Ἐσμϊορες. ν. Ίτογι οκοετρεῖ:» ετ Ρ/ηέως Ἡ. Ν. κα» 1. πε Φλοίνην «ἀγοῦ. να, Ῥο]]ας, ΝΗ» ΑΑ ο μΒιν μ 1. /. νε. -ἄγοῦ. Ῥαν[ις ἣν ἐπεὰν 44: Ῥαμὴ. 4. Β. Όταετετοα 
ὠμήσωνται 4ποῤι }πά, ο Μοάδες «4γεὸ. ἵΝῖοα ὠμῶν οπϊτίθης. 

κ ν 
ο κ. .. κ . 

άο νεπεταῖ ἐς ἐμεῦο Ῥεπς Ἰ,, τ ͵  

Φος κἄλλικος δοπεῖ ἦμεν ἐν τοῖς τέχμοίς τεβάφθαί {η ᾖ12εγο: 
2124 ο{/εογ1ύην ο ΙγΗήΙ εδ[ο, Φομο ἱβηνηι υἰάοίν [ὁ- 
ΡΟ. Οοπί, Πεγοί, τα, 90. ΥΑΤΟΚΕΝ. 

Το. Σπέρμωτί μὲν χβέωνται ὅτο.] Βρετῖης Ο, 38. Κα- 
λΑτίαι» ΜΕΠΙΟΤΕ Ἠτηίο, Οποά απτοπι ο ἆς Ἰεηηῤπο 
σπέρµατ!» 44ο εοἀεπι ΑΕτμίορες ος Ιπᾷῖ Οα]αας έα-. 
Ῥαηίις, εχρεᾷΙἩ ποι Ῥοϊοςί, ἸΝήδαμαπι απϊάαμαπι 
ΒΟΗΡΙΟΙ Τ]ο 4ε {οππα, «σπας ρτοβῖε, Ἰπάος Ίδεος 
τους φονέας κωτεσθίειν» ῥαγεμίος [1ὸς υ0γαγε. Ἰάειι Ἡϊ 
Ἀβίμίορες, υά νευρα τεαπίτμης, ῇ 6Η σπηηϊ, σπέρ- 

Ῥεπάο: ζιό [οί α]σείας. {ετ]- 

ΡΙΠεΠΙΟ αρ. ολοῤάεμ ϱ 

ματι Ἱπμηπατα οδε ρεπὶήςῃπιο Ίαρος. ης ππε]ίης ἶ6- 
Ἀλμθνον Πἱῇ οιχο, ἀείαιρομᾶα, αὔωπὶ ἔργμωτι μὲν --- εοώρη Ίπούμοτο (οριη μμ ν 6Η α1η ἔρματι (δὲν - 

ας ος ΠΟΠ. ρασμδίε "Πεγοβοίις εἲ {εΤπΊΟ 
Ῥτοσξοθί τειτο, Ἔργματα ποαλὰ Π1ης ἵῃ Ῥογιδίοηπε Α1- 

"497. Εωγ{ῤίῆος Ότεςι, ν. τόο. ««Ώ, µέλεοθ» ἐχθίσων θεῴθεν ἘργΜατων. 
| πο ο ο μα ο μο “Ρ] μέν Ίσς εχ ο {ή 111 ὉΊέ γέβ]ῥΗς Ῥογ[ ές ο παμερίο οἶμς. εδ ΟΡΛΤΕΛΙ ΑΕ ῥλρίωηκας οχήο Ὕωμνε ννὸ ῥομβιαης Πιῤῥος: αὐῖρας, πᾷ ππείποῄας Ἰμάι: μαι ἀθυμογίς, Ἴσῃος ΠΙΠΟΥΕΠΙ Ῥμαϊαησατυπῃ {5 πιι- 

Των αιλνομίοίο, ἀοοῖμται, Ίο Ἱ, να. 3, ζμας η ισΗμὰς φιομε ]α2. ΠΕγοᾷοίε ΠαΠίο απφΙο» εἳ τν το, ἀλύι με, ΟΕΝΤΕΣΡ. (οη8. αὰ Πήσήονί Τ,, 
«οηαή]οηοην μα οὸ ἐτάξορτο ἐς Ἔ-----ο 0ο] 0] ἐρεί πἂ π]ποπσα ] ασε, εκ {ο1ρίῖ, Ίου ἴα πιο ἵπ 
οἩ οὗτοι ὧν δῶρω εν αΟΠΟΤΗΠΙ ζο]]αήοπε. Ίρες Ρροςῖ Ραι]- : οόσι υν ωρᾷ ὰὸ ἐτά, ἄντο. οἳ σ ους ασε. 

ἕωντο. ΕΙΝ Τ, Ιν. ὃς. τν ο κ ζωα, Φόμν' τιπη (0. Τό. οἱ ἠκᾶοην μηεήρομς τὸν ἐπάξαντο »1ο. Τοῦ Καυκάσις Ἱ Αρποίος ςιρο) ρω τόση ο οκ η, Ο(εΙ6 ιερρ. Ἀγε,, αἷῑο Καύκασος ΊΠΟΠς 1] αῑε Καυκάσιρςτ,, 1. ος, τς 
όό., υ0ἳ Ιάετα οἶἶπι, 

ἀεσυτίαγαξ Ε. )ερζ.., Πῖς ριαειετνίόϊε, Ἐς ἐμὲ θεπῖας 
{ευπιοπ] Παρίεας, ος 1115 Γ. τν. τοδ.ν., 45, δει 
ἴ. 96, Πάρεξ τοῦ Φόρου ] Απαῦες ὠτελέες Άνε α τή στο 
6ΓαΠῖ ΙΠΠΙΗΠ6ς Οαρ.91. ἜῬαχ ο πἹοπιογαίατηπα ραυ]]ο 
απία παΏοπήπα εοπΦτίο. Ώοπα {ετεραπί υ1ο, πα ]απά 
ππρυσασα, 6οπ/{ΕαΙΙεΠς αςτ, Ὁὲ πάρεξ τοῦ Φόρου 635 ΠΟΠ 
Γρεέτεε, {εά ἀε[οπριαπι αᾗῖς εε πρεταξαπα αραεαπ]ν 
εππυη ἀαδις Ο. 117. Ίατι ος ουΙ Ἱπ' 4ε/. 

ει {εφμαοῖρη» Ίοσις περαίασ» Εχ{ΙΗΑΤΕ Ῥοϊεςε, (70ΠΟ- 
ο ίοβε αἀπιοπεπίε: {π5 αυτεπι εδῖ τοιῶδέ κτέωό- 
τί. ὴν : 6 

385. Ἐκ πλοίων καλαμίνων ὁρμεώμενοῇ Ὀϊθρηουϊε {επα- 
Ῥει υἱ]Ηππαπα νοσαρη]απα: παπι αὐ]ά Ὦ ἱπβμσΡαπίης αχ 
παν]ρῃῖς ΤΠά1 1η ρῖίσες πῃᾶσπο 1Πρεβή, τς ππαηίρας ἆθ- 
Ῥτεπεπίος ταρετεπτς 1ά ἀῑσεπάνπι, Π νι]ρατο. νἰρος 
αάῇτ. 6οπΠσίεραπι ὁρμευόμενο. Αρυᾶ ΕεβΟῦ. Ὅρμευ- 
τὴς αεί ἁλιεὺς, Παπιο ρίίσας σαρΏης, {οτπιατής παμε 
εχ ὁρμεύω. ΝΙ4εο παπο Ππι]ε 1 ορίπίοπεπα 6]. σα : 
νεπ]κίε, (οτρεπες ὁρριώμενοι» εκ ὁρμιὰ, Άνε περ ὦα- 
0016. Ἠηπάε ὁῤμίόομαι, Εοτεῖ 14Πε αἰεΓητηπα δας ἐκ. 
τεπΏαπᾳ η]]ᾳ. ιάοσαα εχ παν]σής Ἠαππο Ρή ΙΙ 
Ἠήροτοι Ἰπῃῄάϊαπιςς. Ἆτ ἀεεςι νοίρο. μονο τα αλ. 
Ίανοῖ ππα]ορ]α. Ῥτο νυ]σκτο «ὐγεθδίωι μὰ Τον Ἡ 
αρ. ο. οκ ατηπάνπῖς η 1άῖα ἠπίεσπσαη 

το. ρήσιά τζφλνη] κ ἡδνο Ἅἲς ο αρως πιαΏαΏο ο ῥῇ/νο» αποὰ ος "ρητρὶ Ίπβος, ο βιό Ἰοπίδιης Φλοῦς είδα ΡαΙΗΙΑ Εν ο» ἀπέτοτα μμ αν ος φλόνη Τ5Ἴρεα Ώνο οκ ρμ]εο., ο μο σι  ν κκῬ σι, Ὀοβρ κά δη ο νο τινα Ἴθνη πιζαώαιῶς Ἠλια ον αμίρηεόκαι ἀευοηηνῖς, μας ειεῦτα οπήςβοπυπα «λυ5- 

ας. ο. 

τοῦ 

ορῦν ο 1ψ, Π. Ῥ]απι, Ῥ. 46. | 



» ΥάΤὶ πάπα, παπ]ρῖα, ες πιοσς Υἱοἱεπέᾶ 

9828 Ππ ὮἙ ξ ο Ὦ ο Τ ϊ ο. ενα θεπῖμπι, παηρῖα, , νο 

.. . ᾧ « . . ἡ ἁ ο / ν τα- ατηϊθις οτί Υε[εΘΙ: 
δες εἶσίο χριῶ εδεγαι ὠμῶ καλέωται ὃς Πα-Λ5ἵΕ5 {πηῖ ῬέευαΓ «ΑΤηΙΟι Ίψες τα Πο” 
δαιοι. 8 ό δὲ τοιοίσιδε λέγωται χθᾶσθαι Ὁ εδ” ΠΟΠΙΠΕ Ραάαϊ, αἱ τα]ους πα ος 
εν μπα ον. μη σοι τὸν πους παγβηῖας: ΘΟπἱομπαιε αἶν]ηπι 1ε 

ο ουσια αν ου {ει {αππίπα Φστοῖαξ», νίταπη αιἱάεαι {11 ΠΑΣ 
μὲ; ἄγδρα ἄνδρες δἱ µάλισα οἱ ὀμιλεοτές ΤΩΥΣΦΕΣ της απλατες ἹπεετπιωπεΣ 4ποά Φεβ ον 

΄ νο ι : νς 

Φάμοωοι αὐτὸ» τηκόµεο τή αν κετα σφισί  Ίμπι πιοτδο ταρείοεπτεπι, «ΑΤΠΕΦ ρήμα 
ς δαφθείρεσθα" 6 δὲ, ἁπαρκόμθό» .ά μη μ8ν οοΟτυπηρεῖε : εἳ 1ἱοεῖ {ε περαῖ 1]α πα 

σέ" οἱ δὲ, οὗ συγγνωσκόμεοι » ἀ ἀποκτείνωτες πηή[οπήπις 18Εῖ πος Ιρπο/εεηίες πεξαἲ μμ 
/ «ο ἣν δὲ γυὴ κάµή  ὠσαύτως αἱ ερυἰαητατθ. ΜιΙετ νετο {1 ορτοϊεί, Ὅνο 

κατευωχεοτα)' ον η. : ξ το οοὶ ἱάσπι αιοά 
ε ᾖ  λις υναϊχες ταυτὰ, τοῖσι ἀνδρά- ΤΠΑΣΙΠΠΕ πεσες{ατί {Φπι]παδ , 14ΕεΠΙ ον 
επιχρέωμθαι µάλίισα Ὑ 5 τ ἰσι «ογόρ ο. ιν Ἰπίη Ῥειψεβίο 
ο καλος το οὐ. ΤΙ {ας1ΠηΕ, Θι επί αἀ {επΙηπι ρα 

σι ποιευσι" τὸ 8 ο" Ὕμβας πμ Ον ο ππαξίατο Ῥαΐοσπυτ,  8εά {π. μας ος 
σαντεο, κατώχε τοι” ὅ ε ον παντου ΦΥ θδηοπη που τηβ]εὶ 6οταπι ρετνερίιης ο Πο 
«πολλοί Τυες αυτεων μα σπθο Ύας που το τς 1ὰ ππιτηαιε, απῖ 1η πορτα Ιπείαίξ, Ἡ .. 
3 ο / . ο. η ἐανοῦσο πάντα πίπτοντα κπείουσι, .Ἑπέρων δε επι οαηε, Έρι αογυπα Ἰηάοσυπη Ίσα ἀῑνορα ο 
Ἰδῶν ὅδε ἄλλος τρόπος οὔτε τείνουσι οὔδε, ἔμνψυ- {πειαάο, τί πμ] απίπιαταπι ρα , 
χο | οὔτε τι σππείρουσι, οὖτε οἰκίας νοµίζουσι ἐκπη- ας πΙπΙ] {εταπε, Ώες άομρς Ρροδῇ ο ας ον 

ἐ ι λ 3 ” ς π ο ρᾳ ο ο) 

σθα! ποιφαγέούσι δὲν καὶ αὐτοῖσί ἐσι όσον Μγχεόο σθλας, ο ο. Ὃ ζον. 
λ / 3 / Μέι 5 ην ον / Αν 

μι αθορ ο χάλυχι, αὐτόματοι ἐκ, της ΥἩς γυό- ο ο α 
ον ο / ελ αμ τα ρρίοσηε 6 ἴετταν {Πο-1η σαἰψεθὶ 
μουο᾽ το συλλεγωτές» ὃ αὐτὴ χαλυχι ἕψεσί τε ολο νο ἴρεο σα]γοε Ιεδξαπι οοφΠε» υπίθο 

; ο ὰ ας μάτ] ο» σοι / 2 2 : το Ἄθενς ο πι μα. σιτεονται ὃν ὁ ἆν εν γῆσον αὐτέων πέση» έλθων 6 Έντυπα αιἰσημῖς ἵη πποσδιπι ἱποῖάίε», 16 
900 «τὴν ἐρήμο κεεται Φρωτίζει δὲ εθεῖς ετ απο.αό- Ίοσμι ἀο[οτῖπι Ρετρῖε, Ιδίαιε ἀπ. 

δέ: / ως : ; ῃ . 
το, τε κάµνωτος, Μίξιο δε τήτων τῶι Ιδῶν τῶσσείις νε] ἀε[απδξί νεὶ ἀεευπιρεμῆδ ον ) 
κατέλεξα πώτων» ἐμφανής ἐσι, κατάπερ τῶν προ τεηῖο Ποπηῖης, ΄Ἠοιηπη ο ανα η 

βάτων, καὶ τὸ χθῶμα «Φορέησι ὁμοιω πάντες καὶ {ὶ Ἱπάοταπι εμεις ΡΙΡΡΑΨΜΙ αι τν 
1 ς 1 » ὧν Ν 2 9 κ με ἁπαραπλήσιο Αἰθίοψι” ἡ γοὴ δὲ αὐτῶν, τὸν ἀπίο- Ἐκ οτατ ον ἨπΙΝΙΣ ας Ἡτοιος 

αάο τὰς. γυαϊκαςς εν κατάπερ τῶ ἄλλων ἂν». ορίζο».. βητιτα αὐ σα 1η ἐπ ον 
ν ος - οφ ὃς λὼ ' ον ο . ἴηηὲ». ποῃ αἱρα, ααεππαάπποάμπα Μα... 
πορεια όρη αλλα με ομκώσε.πρροβοΏίπιη,, [εᾖ θβις με.οσἰας εορραα μι 

χεῶμα᾽ τοαύτη, δὲ καὶ Αἰθίοπες ἀπίωται «ορ Ἶε νίτις ΆΕιίορες «ποια επ ῶ ο, 
3» { ων όρος α ϱ . : ν τοι μεν τῶν Ινδῶι έχαςΈἔρω τῶν Περσέων οἰκέεσι» καὶ :Ιπὰὶ Ιοηρί1φ α Ῥετῃς αὐσιπῖ, εἴ σαι ας ο 

λ 3, ων 2 ω ἆ - ὑδ  { 
πρὸς γότε ἄνέμε' καὶ Δαρείη βασιληος ἐδαμα ὑπῃ- Άπια νεα: εοφπε 14Τἱ0 πεις σα) | 

} Ἶ ο - 1 .. ; οἵα) 4 :δὸ ἃ 

κῆσαν, "Αλλοι δὲ τῶν Ἰνδών Κασπατύρῳ τε πύλικα) ἵεπρειανειιηῖ, ΔΙ νεο Γπάρ τν τοπ 

κ-α 

ο ο ας αν ον ΄ 4 ἴψτο υπδίὶ οἳ Ῥαδίγίσα τοριοπί ο οαμί 
τῇ Πακτυϊκῇ χώρῃ εἰσι Ἰ πρόσηρο, «πρὸ ἄθκτΏ τεγδήρι » νει[ις ο ρα γεβιη ο 
καὶ τ βορίω ἀγέμε κατορηµέ! τῶν ἄλλων Ἴνδῶν, οἳ ]οηεπη Παρίιληϊος ΔΙΙΟΓΙΙΠΙ πάσα») π 
υώκε ος | Βακ- μι. 

ο να ο--, τα οπὸ ρα Ρα 
«τα Νομαίοσι Οἵ3 6βῦ, τοἰίσίδε «4γεῥ. Ψυ]ρο τοιῖσδε,. Ψϊάςτ, 97. ὐ ντε. ὄνγε ών, {ὸ. 7" Ε 
ε 1. Αν. Ραθ[.ν διωφθείρευ Α’. «4γοῦι Ραγ]5. 4. Β. ουπι -4ἱΐο, πίοΧ ἅπαρνός ἔτι μέ ᾖ 1» ἡῥ ον 
τί: μὴ νοσέεν. («οτήρυπι ἀοέ υπ] μὴ μὸν. εοηί{α Πεγοῖοη] αἀ{αειιάΊπεπι, ο /” ἀνοῦ,Ρ/; 7 0) 
ὠπομτείνοντεο, ἐ Ἡ δὲ ἂν γυνὴ 1ηα1ρ. Φέερῦ. 7. τοῦ. «4. Γ᾽Απικνεόμενον 7 «{πεῦ, ἄγο / 

«δι, οτι εχ «4. εῖ Ραγή, «4. Δ. ἐκ δὲ τούτου τοῦ λόγου. «οπί, ἀγοπουη. ὐὗ Τούχω τὸν 4ο ἴμά τι ποῦ. 
ὅδε ἄλλος «41. «4γοῦ. Σ. Βατ, Νυ]Ρο εΓαῖ ὅτε ἄλλ.  Ρίανε. { εί, Θα. 49Δ., οριοτὶ οιΙΒ ον ος Μμ. 
ποτυπΏ  ἆ ος «4γεῦ. {εὰά νετα. Ψἱάε 1, 46. αἰ αὐτῇ τῇ καλ. ᾖ Πρσοικοι ΐνοῦ, αὖ | 
Σα0/. «ἄνδ.» ΟΙΙΠ1 βορέου, ΤΗΙΏ «4Γεζ. Ματοιν. τῶν ἄλλων. γμ]ρο καὶ τῶν εἰ Ώακτροίσι «1γεῦ. . 

{ ο ας ος : - αΙ(ΚΕΝ. 
ἡ 45. Ποδαῖοι] Βγομκδυβης αἲΠατε ἁπάμπι ν]άεταπε, Ίππι Ίοσπα Πεγορέηε, μι - ποιο 

Ἱ ης τε[ρεα]είε Τίζμήμη νο το Τ44. πρὶα πες 5. Κτείνουσι οὐδὲν ἔμψυφον] ΟεΠΙ5 Ἱπ ᾿ τωρι σι ή Γαευ]ν οεἰεβγαης οοπυΐυ]α ΠΠΕΗ/Ι5. Ὀλεήηα υἱοίηής Ῥδος- Ῥταεῦει Λέρο]. Ώαηια[ο. 910). Ῥ. 66. αὔ, ΑΛΑΤΟΣ 

ἥ 2ο 1ΕΠεί ἄγυα Ῥαΐαεμς, (θπῖῖ ΠοπιοΠ., αἰιότοιταις 
ἵ . Τιμ! {ας πιυπίταπα, το(Ηισπάαπα νἱάστατ Λίορ]αο 
ο αά[ο. αρ. ἵοῦ. ϱ. 195 3ἵ. Πΐης 1 Ἐκοειρής 
| Οπαρή εἴ ΕΠ. α]ε( Ρ. 514. ππΙΠτετ {οπίριαπις ἐν Ποι- 

ἐμψύχων οὐδὲν ἀποκτείνουσι τὼ δὲ κεράμεξ, ο) ας 
ἐν αβυσοῖς ἐλύτροις Φυλάττουσι Λο. ΟΡ ο ον 
Πέγίμη 1εΦΠΗΤΙ. σοττὶρῖτ εττοτοπι Γ16’7- Ρα πῄνώστ ) πτεν { Ι- Εεἴτε[ο Ῥ. 74 εἲ τὰ κεράµεα τῶν χρήςηρίων»  ρρῇ 

/ δαλίοις Ἰνδικῷ ἔθνει οὖχ ὁ θύων, ὦλλ᾽ ὃ συνετώτατος τῶν τῶν σκευῶν τὰ περάµεα») τοξῖς ἸπτοτρτοτατυΣ 
ς παρόντων κωτάρχεται τῶν Ἱερῶν' αἰτεῖται δ' ὠεὶ παρὼ θεῶν (α. «γαευΐμς ΙἩ Εε[βο({ Ἔ.. κ. Ἡ. Ν5. 495. ἆπι η, 

Ἰ οὐδὲν ἄλλο πλὴν δικαιοσύνης. «οιΠ6εΌαΙη ἐν Παδαίοις Α7αΐο. Νέοο]αὶ Ίουπῃ ἶαπῃ εχρΒσμετας Ομ) Ἡ ον 
ἡ «παπα ἱπΏυππαπά οεηεῖς εοΠ{μεῖιάο πΙΠΙ1 Ἱπιρεά1ε, 4Ιο- ῥ. οο. Ψἱά. Γ.εοβατάης Ἐπα, ΧΠΙ. 6. 6. ΥΑ’ [ 
| πήηνς {οἶαπῃ α Ώς οἱ» να ἐμβΗα, εχρεῖεη- 7ο. ᾽Αλλὼ µέλαινω» κωτάπερ τὸ χρῶμα] ι ον κ 
| | ἆατη εδίε σεπ{στῖπι,: ΝΑΙΙΟΚΕΝ. Ίβπο αβ[ετίσπεπα {1Η1. πεφµε Ππα Ταἱοῄα» ος 6 

-..45: Καλέοται δὲ Πρδαῖοι] Ἠπεβιαι Ο7. δαήαβως ο Ἡ. Απίπι, Π1, 99. Ρ. 92. εἲ Θεηστας. Απήπιαὶ τάς 0: 
{οτίαῃ Πανδαῖοι Ραπάμεί Πτ Ἱεπεπάωπι αά ο/η. ϱ. 7οοι, 907. Ο8ΙΝ{ Ἱπάοτιπι ΑΕΙΙορηπιαιις πί 
πώ α Ραμάπεα» Ἡετου]ϊς Ἡ., 4ε «ια «4ργίπη: Ἰπᾶῖο. πετ εἲ Τῥεοάεδεῃ (ο]]οῖτος ἸπαῬυε 1β. ο, 

3 

.9., 6επΗς ἀπχεΙπῖ, Βεὰ ἆ4ε ρεπεῖς ποπιῖπε πΙΠ] αν. Ῥ. Ιο19., πο ΙπΗ]{5 ἁθζθτηδῃτεπη»- η απί δν 
ἀυοίτιπάιπι. Τη] αμοά υγ Πμηπιας βτείησ» Ἠἶπο πὰ σπερματικὴν διάῤεσιν τα]ες βετὶ., ο μα]εξ πι 
1.19» 1» 145. : πα οπο ηιετηπῖ, θεά Ἠαες εγια]τα ΟΙ. Άεγη. ἴρε ἁ 

ο ππρία πες [πευῖς ορ]εύγαης εομυ]ο]ά ΠΠΕΗ/ς Ὀιρίαττ, ἆε Οοοτε ΔΕΙΙΠοΡ. Ρ. το, παρα Ἡο 
υπο οἱοίηΗς Ώβοέδο {εποί αγά Γαάσεης, 76. Κωτοικήμένοι τῶν ἄλλων Ἰνδῶν Ωμ ὤμ 

υὈί Ρα/άπεμ ἨΕΙΤΙ πιο π]Ηπι ἀερταναῦίε, Οµοά εἲ χυπῃ ετ {ογῖσπῃ {ογπιοπίς οοπῖυτραδατ: ο μη 

Ον Ν. 1. (εοςτ. ΑΠΕ, 1. Πῖ 99. ϱ. ὅσο. οὉ- ἆε Ῥαμω οοπῖσάηγα 65τ. τα Ἡ κ ο 

ών 
ὃν ἲ 

| {οτνας[ᾶ 6οΠΡετΙοΙ. Νομαίοισι ΕΧ. 576βῦ. ππα1ρ. Ἠετοάο- Ἰνδῶν, οἳ ------ Λαβίῥαη/ες ή αἰδὲς {η4ἱ53 ϱ πήσοος | ἴσιπῃ ἀἴθ]οπίς οοἶοτεπι οοπίασε» ΠΟΡΗΠΕ οΠηΠς5. Ίση- γωην Ίπογο οἱσμηέ» Πάπα Ἰπάο, «ΜΤΗΠΙ. : 

ἆ6 αοσθκ{δτίξ, Ισποτο, ολ εκ 155 ΠΗ5[ε. αἱ Ῥαξτίοτυπη πιοτίρυς Ες ρα 

5ο. Μ μὲν νοσέειν] Ἠ]ο Τοτῖς ἱερεπάιπα ΠΗρίσαρααΙτ «µς Ἠλες το[ει καὶ Πζσμπφιε ροτηεταπὲν 3 πμ 
| νὰ ΟἼως, μὴ μὴν, νΕΤΕΟΙ Πε Πἡρίαπι Π]πά Ἰπνεπίατας η Μ6., Ῥοηαπη εἴηταδίες σορίαπι. Πρὸς ο 

ἵαμδυς: ᾖ μὸν ἵπ ἱταπάϊς ΕΓέηπεπίαϊ εἰ Ηεγοά, Οοᾷ κηµένοι τῶν ἄλλων Ἰνδῶν, οἳ ---- }ογ[ίς [ρε ή πᾷ 
Ίιος Ἅπο Ίοσο 1, ἀϊπήβε Ιπιαότόπα, {περε {ο οἵταν1ε, {περ]οηίες αἰἰογμηη [ποσγΗήη, φι] ὅτο. 1 3ἱε πο. 
νε]: 1η Πὶς πι, ς, τ7ο. φρῆν ὀμόσαι» μὴ μὲν ἑκόντω ἐλ- Ἰβορῆν --- ἄνεμον τῶν ὑπεροίκων τῇ χώρής» 46 σι 
θεῖν' τα. ο. 66. ἔξαρνος ἦν μὴ μὲν ὠποχτεῖναι Σμέρι" Ν, α. /αρεγ]ογὶς γεβίοπἰς ἐοσίαε Γ[11- τόν Ἡ 
ς. 106. θεοὺς ἐπόμνυμι μὴ μὲν πρότερον ἐμδύσασθαι. 9438 Κασπάπυρος νέβῦ. Άὴσιν οΡροττἩηΙος ορε 
πο νΙάΕΡΕΗΤΗΣ. αμας []ς βησι]α ]οςῖς οεπ{εραπίηΣ νεηίεῖ. ον αμ. 
γἱαρία: απηαῖ Ώαης θεῖαῃ γοσμ]θπι μὲν ἰαϊίσετε 1 Ά» 



ας 

Ὅ μαθει αμα θέρωδακωναζαπευ ο ποφεκεεπτ. 

... λος ὁ σος οοδ- 

τοῦ 

τοήτα οτητα σαμάαΙπ νογ[ας [Γρεξίαπιία. ΄ Ἠσπς 

φτα ὤΠα Εοτπαῖσα Π45. τεττα {5 οσσπ]τας τε- 

ου μὑὐ ο ο ο --- λα κακά. ον ο Ὁυμαμμωμ 

3101 παπΠπης: ας ἀείποςρς τηαρὶς αξ πιᾶ- 

1οδρ/ῶεῖριε ᾖϊρει, ΥΡί αά Ίοσυπα 1πάϊ Ρετνε- 

επτον πῶσων πολλῷ δο 

Ἰπαὶ αππυτα βοπηι]οἶς οἱ]οπιες, οι αμοϊηοάο. (απισ]ί 4 ρατία 
Γορςητίς Εοτίταάο, ες σεπεια]ῖ ἀε[οιίριιο. δοῖῖς υ5 {απ [πάῖα, 
Γαιίο αριιᾷ Ιηάος αὐξειομὰ{ αατὶ βοιπις]ς, 

ΤΗΑΙ ΤΑ, τ τε ΠΠ. αιὸ 
πα λν λμο. σημ . ο ον λήσίη ἔγθοι δίαιταν εἶγοιχὰ] αὀ τηᾶπ Βαξιτιαπίς νῖταπι ἀεριπῖς Π εἳ Ρᾶ- Βακτρίοίσι π'αραπλησίην δχβσΗ αιταν ετοι χᾶί μα” 

ς . ζασϕ . ” 2 ο» υ.λ 3 ἡ µ 

βηαςΙκβηῖ Ίπ ες {πες ες αι αἆ απταπ χιμώτατοί εἰσι [δῶ" 4 καὶ επ τὸν χρυσὺν σελλόμέ- 
τη τηπέυς, ΠΙ {ππς, Όσα Παπς επῖπι Ρ]ᾶ- 
Ραίη να[τα {ηπε Ρτορῖεγ ατεπαπι οσα. Ιπ 6 
1βΙτητ΄ {ομτααῖπε ατεποία Εοτηῖσα ἰσπαπτις, 
ζαππα αΠάεπι ππαρηϊσπᾶ]πε τηποτθς» Υπ]- 
ΡΙΗΠ1 νΕΓΟ πηα]οτες. Έαταπι αιΙρρε ποπηπ]- 
16 εἲ αριὰ τεσεπι Ῥοτ/ατηπι νΗυητς, Ππς 

νοι εἰσὶ ἔτοι κατὰ γὰρ τὲτό ἐσι ὃ ἐρημίη δὰ τὸν ψάµ-- 
θοµω" οὗ δι ὦ τῇ ἐρημίη ταύτη καὶ τῇ ψάμμῳ γήνο- 

ται µύρμηκες» μεγάθεα ὄχοντες ευγῶν μὲν ἑλάσσοα» 
α ἁλωπέκεων δὲ µέζονα εἰσὶ γὰρ ἆ αὐτέῳ καὶ παρὰ 

βασιλέί τῶν Περσέων, οὐθεῦτεν «ηρευθεντες ἐτοι ὢν δὲ 
ρε, , ώ : ὸ . : 5, ς λ ος ν / λα 

γεπαῖα «αρτΏο. Ἠα Εοπιῖσα Ίπ {αεῖεπα]ς {15 μύρμηρες ποιύμένοι 5 οἴκήσυ υπο γή)» αναθορεᾶσι τη 
δω ω λοφο : ’ 2 ον ει ἵετα ἀοπιίςι]] «σετυπε αἴεπαπι,  Πϊ ριάρςψάμμµον κατά-περ οι ο» τοῖσι Ἑλλησι μυρμηκες» καὶ Οπτῶςος Τογπιίσα, αἴια εοἀεπι τποάο» 1ρ58 

επαπῃ {ρεεῖε οοτροσ]ς βπ[ήπια,  Ίτα απἴαπι 
αμ εβετῖέατ ατεπα. απτοα οσἳ: ἂά ααπι 
1Ώ ἀθ[ετίαπι πετΙΠΤΗΤ Ίπάί: τετπῖς Πηρυ] απιε] Ἱηπδεῖς, τς πγίηφας βΙπαἰες 1η8ΕΦ 
{ταμαπος, 
α[οσπάμηϊ τ  ἀαῑα ορετα πξ α- τοσθητϊςβηαὴ5 
{εάρας αρῄταξίας Ίαησαπς,  ΕΒιοπίπα Ίδτω ᾱ- 
ιά ϱὖ5 σαπιε]ῖ πο [απε πηποτί ρετῖεῖ- 
ταῖς απαπι εαιΙ, {ερατατίπι νετο αἆ Εετεη- 
4α οΏεία πημ]το ναἱεπτίοτος. ΄ Ωπαίειι ααἲοπι. -ᾱ 
Ἠαθεαῖ σαιπε]ας [Προσίσα, Οτῶεῖς, πτροϊοῦς {εἴεπιῖ δις » ΠοἩπ «οΠ[ετρο: {εά ααοᾷ ἆε εο αππια! Ππε[αίτης, 1. ἀϊσαπι. ΄ Οαπιε]ας ἵῃ 

τὺν αὐτὸν τρόπο" εἰσὶ δὲ καὶ εἶδος ἔ ὁμοιότατοι αὖ- 
τοί ἡ δὲ άμμος ἡ ἀναφερομένη ἐσ] χουσῖτις ἐπὶ δὴ 
ταύτην τὸν ψάµµμω σέλλωται ἓᾳ τὸν έρημο» ὃι Ἴνδοῖ» 
ζευξάμενος ἔκασος καμήλης τεῖς 8 σειρηφόρο μεν 

Γοπήπα 1η Ἰπεάϊο,  ἵπ 4παπι Ἱρεθοξκατέρωθεν ὄρσυα παρέλκειν, 1ήλεαν δὲ, ἐν μέσω 
ἵ ἐπὶ ταύτην δὴ αὐτὸς ἀναβαίει, ἐπιτηδεύσας ὕχως ἀπὸ 

τέκνων ὡς ννωτάτων ἱ ἀἁποσπάσας ζεύξη αἱ γάρ σφι 
κάµηλοι ἵπ'εόν οὐκ, ἥσσονες ἐς ταχύτητά εἰσι χωρὶέ 
δὲ, ἄχθια δυατώτεραι Ἱ πολλὸν Φέρν. Τὸ μὲ δὴ 
9ο ὀχοῖόν τι Έχει η κάμηλος. ἐπισαμένοισι τοῖσι Βλ- 

λήσι 1 α συγγράφω" τὸ δὲ μὴ ἐπισέαται αὐτης, τᾶ- 
το Φράσω' κάμηλος οὗ τοῖσι ὀπισθίοισι σχέλεσι ἔχεί 

. . πε ΜΑ . , / νν λ .ον ς Ρο[ἱοΠοπίρις ἐταπρής βεΠε ᾳπαΙΟΙ Εεπιοίά, τέσσερας μηροὺς, καὶ γένατα τέσσερα" τὰ δὲ αἶδεῖας 
ει Τοιίάεπι σεηπα, οαἳ νετεῖτα Ροι ῃοβειῖο- 

1Ώ τηοάµπι Ἰπέξίς σαππε]ς» Τπάϊ αἆ απταπι 

ανν αλ ή σα / τοι δν ν ο οά διὰ τῶν ὀπισθίων σκελέων, “πθὸς τν εἐρὺν τετραμµένα” 
να ν ςς. λ9 κό» 6 . ῷ { 
ΟΙ δὲδη Ἰνδοὶ τεόπῳ τούτῳ καὶ ζεύξει τοιαύτη χρεώ- 

ο.” ο. χ” 1 / ο αμ τη. ρόκσρηρικα, Σμθοι, ἐλαύνεισι επεὶ τὸν χρυσὸν Ἀελογισμένῶς »1ῃ ὅκως. τεπάπας ἀἰπάππετατε» ας απππα βεγνεητϊςῇ- λα. ας. 9, Ὃ ο ον -ᾱ 5 
ταὶ Εαθήπε αἴτας, πε Ἱπ. ταρίπαν Παιϊάσπι Ὁ καυμάτων τῶν «ερμοτάτων εόγτων ἔσοται ο τῇ 

πεηζ. 

ἁρπαγῇ: ὑπὸ γὰρ τὸ καύματος ὃν µύρμηκερ ἀφανέες 
ο ος νο ανν σι ΄ νε λοος ο τῶκα /» ο η 

Εςι ατα 15 Ποπηπίρας {οἱ ατάεπ- Ὑίνοται Ὦ ὑπὸ γην’ Θερμότατος δέ ἐστι ὁ ἥλιος τήτοισι. 
» ΄ , 9 νά (ὁ ).- ὰ ε . ο αν 

Ώκβπηας ππαταΏπιδ, Ποπ απεππαἁπιοάαπι ᾱ- τοῖσι ἀγθρώπτοισι τὸ ἑωθμόν' εἰ κατάπερ τοῖσι ἄλλοίσι 
116 Τπετίάιε, εοϊσαιε σαρίΠοις ΠπιπΙπεδ 
ἀσπι ἵεπιρας εί α {οτο ἀΙσεάεπάϊ: Ῥεῖ 
αιιοά {ραϊίάπι ππα]το πιασίς υτῖς Πα Τηετῖ- 
ἁἴαπις (τςεἰα, αἆθεο τς ἀϊσαπτατ 11 ταπα 
ἵπ αημα {6 πιαἀείασεΓθ, Μετίάϊες νετο ἔετθ 

9 µεσαμβρίηε» αλλ’ ὑπερτέίλας µέχρι ἃ ἀγορῆς δια- 
ο λ ο» ον 3 ο- 

λύσιος’ Ρ τῶτο δὲ τὸν χρόνο καίει πολλῷ µαλλο ὃ τῇ 
: η ας / ε! λν ν νο / 

µεσαμβρίη τὴν Ἑλλάδα" ἔτως ὢφ ο) ὕδατι λόγος 
αὐτές ἐσι βρέχεσθαι τηηκαῦτα" μεσᾶσα δὴ η ημέρη, 

λ / / / ./ 9 / ὶ Ίπάος ηεῖε Ρο/σ απ αἴφι αἶῑος Ποπιίπος: ἀ4θ-1Οσχέδὸν παραπλησίως καίει τες τε ἄλλη» ἀθρώπεεκαὶ 
εἨπαπίε πιεπάϊο, Τα] 66ὲ Ἰ]ής {οἱ απα]ῖ 

δἱ5 Ερε[οεπα, ἆππι αἆ οοσα[απῃ Ῥετνεπίεης 

Ώείε,  οι]εῖς αἴιος ατξη]ετα, ατεῃᾶ 6οππρΙε- 
15, απαπιρΏτηαπι τεῖτο {6 τεοἰρίμης. Έτο- 

/ / Λ ωμά πα 

τοὺς Ἴνδες" 4 ἀποχκλμαμέγης δὲ τής µεσαμβρίης, γί- 
: ε 2’ : ον 5 

Ἵγεταί σφι ὁ ἥλιος κατάπερ τοῖσι ἄλλοισι Σ ὁ ἑωθμός' καὶ 
. δν αλά. ο δν ὴ, ο / 3 ΑΡ τὸ ἀπὸ τότὰ ἐπιῶν ἔτι µαλλωο ψύχει» ἐς Ὁ ἐπὶ δυ.. 

ο οσον οκ αν ον εκτ. " 3. Ν η 8 σμῆσι ἑὼν ». καὶ Τὸ κάρτα ψΨύχε. ΕἜπεὰν δὲ ἔλθωσι ἐς 
ο” τω ώκ ο ». ο ο κώι αλ ος. ρλν αρα δή -«Ἠνν 

15τὸν χῶρον ὃν ᾿νδοὶ» ἐἔχοντες υλάχια, ἐμπλήσαντες 
"παῦτα τῆς γάμμε», τὴν ταχίςηι ἐλαύνεσι ὀπίσω- Ώηπιςδ σε η η . ον 

- 

. 3 

ανο 

-α ἠ. Ῥρ οί. ον οἱ το], | 2 η οι (πήπι 4γοζιο ἐρήμῳ 17 Μ. βπι/. «ἄτ{., οἶἷπι ἁλωπέκων: 
ο Μάσπι εμπι «εδ. 77. {εὰ αὐτῶν, αἨϊ γὰρ ἐξ αὐτέων. 
πλ.» ἵπ α)ὶς ὁμοιότατοι οὗτοι. αὐοά ΡίοποπιαΠ ποπ Ἱέρυπε «ἄγοῦ. 7 

ῥ γοζ. 7, Όεπα, Οοπ6, Παρεπίας Ο. ὃς.5 θήλειαν Ῥαε[. «41λ., αἱ ύλες ιτ «1. οι 
τω. κ ΜΗ. πο. 7. 4ῑῑ. Ῥαη/, οἶἶπι οχ «δᾳ πολλῦ. Ἔ ζ 
ροφόρον. 

 Ὄμρμα -«ἄγοῦ. }’. εἰ ὀναφέρυσι ψαμ. {1 Μ. Ῥα/. 
6 Η. πο Βατ. ἄνε. 17,» νι]βο σει- 

{ ΑΡεςῖ 
{ επι ΟΠΊΠΕ6» οὗ γρώφω «4, ὅτο, Όιπε Πιο: 

οεάης; Ἱήπο {ε ἀεήναςίε «4Π]]αη. ἆς Απΐπι, Χ., 8. ΕΙΘΙΗ, η Ὅπως αὐτῶν θερμοτώτων ἐόντων «γοῦ, } Ἠ Ὑπὸ 
τὴν γῆν ΣΙμά. 0 Μεσήμβρ. Ἰὰ, «{γεῦ. Ῥαε[. 49. δ Τούτῳ δὲ τῷ χρόῳ οἵα ὁδιερῦ. ΝΙοχ τὴν Ἑλλάδα οὕτως ὥς ἐν ΠΟΠ Ἱπα]ε «ΙΠησιῖτ «440 ρτασευπίς Ο1. «ὐγαεῦ. . ᾳ Ρα. τοξο. Ρίο. Ο. 114. αΠί ἀποκλινομ. 
«άγοῦ. }Ί ἴυπι ἐπὶ μᾶλλον βή401, 

νο οἱ) δὲ Ῥοὶ εἶδος ὁμοίδζατοι αὐτοὶ] οαυ] Πρηίδιῖς 
ΠΠ αμ; οὗτοι εκ Ῥηβίπα {οριωτα εταδεηίος. 
πα ν ο ασ «ογασδίς. θἰπ]]ε5 ποβτί5 

νε ΑΟΤΙΗΦΤΗ σηαπῖ 
εἶδος αὐτοῖσι "------ ν πάς λαο, ο ο νη {0ῇ.» ΝΝοβΕΙ νεβησῖα Ῥποριοῃς, Ότ, κκχν. Ῥ. 496. ὃ Ἄναι, οὗτοι δὲ εἶσι ἀλωπέκων μιε[ζὌγαο- σλλο ὃν ας ὃς πα πέπων μἐίςονες' τᾶλλα δὲ ἔμοιοι τοῖς ο ὑμῖν Όμας 5έγαδο χν. ρ. 1039. 6ετ γγίσημς Ἱῃ- αἷς, Ο, το. 4 Γοιπήςίς εκ Λἴεαγεῥο ες Ἴεραβδεπε, Ῥτι- ο. Ἠορ]ίσο.. Όπιπος νΙάσΠΕΙΣ» πε νότο {ίσμς. 
τς δρ σόι, Ώος 1ρβαφ ν]α]δία, Ταδετος Ἀιδε- ητ. τν ᾳ η ο ΤΤ : ο ές οςε ἐαὶ, «Ἡά ο «1ΠΑΡΠΙΙ8. Γμαπης Τα Χχιπ. ρ. ἄότ. απ]- 

1Π86 1 κ λ εν 

Ρἱ] ος αὐοά αἆ ΠαὈιΠαπάσπι Ἠαης τεπι Νο: ο αηθμς η, 1 ; Ππππά οαμίής ο τοἲξ, η Ο1ᾳες. Διά. Ρ. 16, αρις- 
ο ερ : ος ο ψ (Ορομουίᾳ αἳ πια]οτήπα 0οᾱ, τον Τον 1 δα - «οηνεγῇο, οί ο ολὰν 1ος 6ς πολλῷ 

ν λε , τα παν ἓ, ΤΠ ΄ 7. ΛΙυ- 

: ἳ ο ΟΤερην ποιῄσας. Ἰην]ιας - η λος ο ο ηταπεῖοιις, 96 σας. ος ος ἀπ ἵασεο, Απίπια! οκ Π]οννίοιο ἀοθίς- 
: Ἠγ. ΜέσηγΗ» βοοῥανιις. ζαιν αἴαις 14 

Ν΄ 

} 

Ῥοουπά πι δο/σηῖς ταὈ]α1ης ὡς ὁ ἄξων Φησὶν» - κ, αῃίς 0εεΡΗΗ) Ἐ. π. Ρ. ἆςΏι οὐ ίέπεαγε Πεεῦαι Απεαίδ 766 ή 09 
ιοτιη]σας πάΐσλε ΠΟΙΠΕΠ οκ. αιθάλία Επηή]ίτη- ο δη Ἀδ τωτυμια ον 

| Τ Ώεβι ἃ 

Παπ ο ο ος 
97. Κάμηλος ] 4ΠΙπημς, φπππᾶο ἆε Ν. Α. κ. 6 

3. Ἡρόδοτος, 1ΠΩΙΗΤ; λέγει. τὼ παμήλους ἐν τοῖς ὅπι- 
σθίοις σκέλεσιν ἔχειν τέτταρως μηροὺς., καὶ μέντοι καὶ Υό- 
νωτᾶ τοσαῦτα» τῷ δὲ ἄρθρα διὼ τῶν σκελῶν τῶν κωτόπιν ὃ 
τὴν οὐρὼν τετράφύρι αὐταῖς' ἀμβῖτες ὄρθρα ἱεβεπῖῖ» 38 
αἰδοῖα. 0186 πο ποή ΓΠεγοζρίο ΤΑΠΕΗΠ1» (εά επαπα. 48- 
απο [τοφμεπᾶις αὔαπι αλῑῑς ὤρθρω νοσαπιυς» ἆς 385 
1παΠδις ΙοᾳΗσπΠ» 1. Τ. ο. 17. ΠΠ: 7. Υ1. 27.182 ΝΑ 

ἵπηυ υποῖαῖ Τ}1/4ΓΗ5. αἆ οοσίήα {οσοσήπα ρείπιπι ποηπυ]]α ποιας ορ, 

Ἴσην ὄρθρα ὃν ἄν ἔρντα βΗβ η ον Ὀννονξ, 
π3ν Ἐπιὼν ἔτι μᾶλλον] Οιοὰ [οϊριως οὔθτε ἠδου ἐπὶ 

μᾶλλον, ἁππιπαδί]α πο εδῖ. αι ο ο περοῦο 
Τωτνς τβτ. ἐπὶ δὲ μᾶλλον 15 ἐς τὸ ὕερμον οι Εἶαπα 1, 

94. Ῥδεγεσάεν αΡ.. οβέΠΟΦ Ἡν αν Τῇδε γούσῳ πιεζό-. 
ος ἐπὶ αὔλλον. Ῥμ]ετε ΡΙΟΡΙΕΤΕα Ο1. Κεὐπανης ολ” 

πα Ἱπβπως οοίο ο ΕΣ Ιον (/. Γεν ηχνπ. Ρ. 597. 
ἵἙμ. Νου. ὀλλὸ καὶ ἐπὶ μᾶλλον Ἡ πβὶν ἐνεωτέρουν αὈεαης 

ἀπ ἔτι μᾶλλον. - {ι μη ο 

οοἳ 



ανν 

αρδιρν 

Ἡ , ο ντ Αρ αν ο σα Οαπ]ο]ήά πας Εαίά1ος 1 στα, παπι {επαῖπα, ο 
95ο Ἡ Ὦ π ο Ὀ ο Τ 1 οι υίς Εε]]είοτα, Ύ απ πισάία, Ευὶ νά δν 

ἀὐτίκα γὰρ ὃι µύρμηκες ὀδμῆ, ὦς δὺ λέγεται ὑπὸ Όπης επῖπῃ ᾖ]ος ζογπηίσα», Ἡ: Ῥετῇῃε να 

Περσέων, µαβόντες Φιώκεσι εἶναι δὲ ταχύτητα, 9ο μα νο ο κά ναό, ξ Ἰωπά ο. ὁ ή νο εἳ μὲ προλακβένων τῆς οδδ ἴατε αἲ πα]! οἱ1 Πε πας Ἱτα πε πι η 
προ ιαμρρμσοιπισωω -μ θωι. οὐδήαοοϊπιεσίπι ἀππι ξοηπήςς οοπᾳτεβαήίας, 

πα ιῤομσ οφ όν κιν ἁ αἴρεπι ΙπάῖΙ; πεπιο Πε ρδοτηπα {πάς ενω. 
αγ σφέων ἀποσώζεσθα] τοὺς μέν »υν ἑρσθαρ τω κα της, ]άεοαιε σαπιε]ος τπαΓ65;, αποὰ Ίπ . 

5 τ αν ο. { ἡ -- μ ή ὴ 
μήλων» εἶναι γὰρ ἥσσονας σου τω Ὀηλέων, 8 καιπα- τες Μεπηπϊς [αΠὲ 1 αΙττεπάο » ο 

ς ο . : ᾿ α τι 

ῥαλύεσθαι ἐπελκομένης», οὐκ ὁμου ἀμφοτέρης' τὰς δὲ τε[οὶνὶ ατιχαδίος, ποι Ρατίτες Ιτζοσπε 1 {5 
3 / Βηλέας ἀναμιμνησχομένας τῶν Έλιπον τέκνων» 5 ο3δ-. Πίπας γετο, Ρυ]ἱοταπῃ 41108 ανν Ἱ 

Δ ο ο ο . . . - 10 

Φόαι µαλακὼν ὀὐδέν' τὸν μὲν δ πλέω τοῦ χρυσοῦ 4 ε-»δπποτεδ» Π]] τεπητεεσα. 15Η ἴπάί πιό 
ας μον ας ς τ/ /. 2) λ αυτί ρατῖεια Ρροσῄάεπε, πῖ Ῥατί[β πιεπιο[ᾶ τω οι Ἴνδοὶ κ τῶντοί, ὡς ΓΠέρσαι Φασί’ ἄλλος δὲ σπὰ- ο... ων μοι μμ μ  ο κ  ο  α ω ΤΕΡΙΟΠ6 

Ἠώτερος ετσι 9 Τη ΧΦΡΗ 9υσσοµΒος, Άι χο ΤΣ παπα, τατ]ας 66ε. Τε [απε ρη]οιετπιᾶ 8 
χως τής οικΏµέή Τά καλλίφα ἐλαχό» κατώπέρ η κι. τή» οΗΕΒΗ : ν 4απιπιοάο εχίτεπιῶ οτυῖ ΠαδίταιΙ Ρα 
Ελλάς τας ὠρᾶς πολλο τι "κάλλισα Χέκραµθας πρ πε, απεπαάπποάυπι Οτσοῖα ΓερΕ 

ο... ο . . ρω 3 . Ταν) 

ἔλαχε' τουτο µῶ γαρ πῦς τὴ τω εσχάτη τῶν οἰκεο-3Ο:6ς οριίπιθ ἵεππρεταῖας πηαέϊα ε5ι, ΑΠ κ 
ς : » ε/ 3, 3 ο. ἃ . ΠΠ η 

μένων Ἡ Ινδική ἐφι, ὥσπερ ὀλίγον παθότερον εἴρηκα" ον }Ῥαυ]ο απῖο ἀῑπί, πάπια Ρα κ 
ον ς Νο” .- ἃ μον ν ἳ ταύτή τοῦτο μὺ, τὰ ἔμψυχα τετράποδά τε καὶ τὸ ΟΠΙΕΠΙΕΙΏ νειρεητες Παριταπτιιτ » Ἡπ 1 η. 

λ ω Α 9 ον «  Η κι 6 πετηὰ πολλῷ µέζω Ἰ οὐ τᾶσι ἄλλοισι χωβίοισί 1Ἠ ο. μα ο ο αμ αν 
ο ο» ὰς ον ς ω : ώς Ἡ ἐσιν «άρεξ τῶν ἵπ των τοῦτο δὲ ἐσσοῦται ὑπὸ τῷ ο η. λα λα ο 

δικῶν» Νισαίωι- δὲ καλευµόων ἵππων' τοῦτο δθδ ον ον Εις απάτη «ας άν ΜΗ ο σόι 2ο] μην ο κ θα 6υπι ρατίοπι ατποι, αὖ εφαῖδ δάέ πα 
Άρυσο» ἄπλέτος αὐτῶν ες], ο Κ6ὐ, ὀρυσσόμενος"  οδὲ, γιποιπιιτ απἱ ΝΙβΙ νοσαπία: αν μά 
κααφορύμθορυπο πό]αμῶν'ὁ δὲιὠσπεερἐσήμαναιάρπα- ἵα νὶς αὐπὶ Ί]]Ις εδε, ραπ οβοδα ἔ / ’ ᾿ . : : κο « Πε πάς ὤάμουν' τὰ δεδέγδραἰς τὰ ἄγρια αὐτόθιφέρει καρπὀνείρα πι Ῥοι Ώωπίπα ἀενεξή, Ῥατάπι ον η 
παιλλο)ῇ τε πιροφέροίΊα καὶ ἀρετῇ 1 τῶι ἀπὸ τῶν ων καὶ οανὶ Γστερεί. Ῥταιοτεα αρτείίεν απο μι ος ο ΤΑ 4 / ο ; ο ης ἐσθητιόι Ἴδοι ἀπεοτάτων τῶν δειδρέων χβέωνται, Πρὸς δ4οῦς η ο νο. 1εεπτεε ο ος ο 

/ 3 / ο { ο αεί ! αὖ µεσαμβριηςἐσχάώτη᾽Δραβίη τῶι οἰκέομένων πι χωρίων Ῥ ΙΙΙΟΠς Τηπῃ Όοηιαϊα Ῥτῶζύ” ποιο 
ἐσί᾽ ο) δὲ ταύτη λιβαγω]ός τέ Ἡ ἐστι μόνη χωρέ {38 15 αἴροπρις νεα Ίπαι πεαπτς. 
να ο κος τος ΠΟ ΧΑΡΩΥΠασεΩν  Α πιοτ]ά]επι π]πια ε τοσῖοπίθας αἲ ο 

υόμθος» χα σµύρηή, καὶ Ὁ χασίη, χαὶ χινάµω- αι ζωα ο μθοόν Ὀ μμήνς πσιη καὶ πυνάµω- τρητητς Αταθία ει: Ἱπφιᾶ Ὃν ον 
ορ καὶ λἸσα)Φ’ Ρ ταυτα πώτα πλὴν της σµυρ- Ἱείαταπι πα[ευπίατ της, πΙΥΗΕΣ  Ἠρ 3 / . ε. » 1. . ” οι λε νήόφ εὐπετέως ΚΤέωγται οἱ Αράβιο" τὸν μέν γε λιβα-ΑΦοἰπηαιποπιάπ, εἲ εάαπατα μα 

| ὃν Ἰαεῖια Αταρίισας αἆ παηπςϊ[ζεπάμη ο ; φ ον ρα ννν ΙΦΤΟΥ ' μμ ὦ μα | η) 

ΜΜ. Ρο. νά, τοῦ, Ὑἱὰς αγ µου. ἁμοίαν οὕτω οτά Φ1ερῥ.» Ψιὶρο ὁμρίαν τούτῳ, ὥσε, οπο νά. δυὺς τῆς ὁδοῦ «49 κ. Ῥαν/: 7 4γοῦ. ὐ Καὶ οπηϊεεῖε απτα παραλ. «Ίγεῦ. εἳ ῥα/ίᾳ, οατθτὶ τΘΏΙΠοΠΕ, ο πιό. 4 Ὅαραγή. «. Β., 6ξ 96Πο]. ἵπ ον ἆλας. ν. 498.. διδόναι 1. Ρα. α οὕτως Ἴνδυ {γεῦ., οὕτω οἱ νο νσι ΄ « ν θ 9 
/ ο “9 αλά ῳ Φαγή. -ᾱ- δ. ου Ιαν οὗτοι οἳ ΙΗ. Ρατ]. “κ. ο. 6 Κάλλιςον κεκριω. 7 «4οὸ., αἱ ραμ[ο ππίθ ἔσχστοί ο ος 

θ/ΝήΕΥή6 ἄν. Σα. τρ 1Η. 40, βαν .. ὀλίγῳ Ραγής, «4. δ. 44, «τοῦ. ια ” ΠΛ Ῥρ) 4νά., πετ. Αη, “απ{οιηῃς.  ὁ ἄν. Β/: 4. αυ » εἶσὶ «44, Με, ἴΗΠῃ τοῦτο δέ ἔσσ. «4 ο { αἰά οὔτή { ερ 
ἆσσ. ΤΟΙΙΟ Νύσαίων «πο. Ρα)]ᾳ, Νησ. Ρα ἰ Τηα Ίδίλ ΠΟΏ Ἱεριτ γαρ... ανν Μαι άρα. 
αχ παμε, 4. πο. 41. Ῥαψ., οἶῖπι εκ «4, τῇ ἀπό. 13 Χωρέων «γορ, 7; η πθημο 3 ομτάθ: ο, 
δὲ ποπ εεῖ ἵπ ἀποῦις ρΠοΠ δις, 44. Ρα 4νᾗ., ἵπ ας κοὶ μούνῃ. ο Φ6π1ρ6ς 1), ης 202 2, φὰ ν 
{α12, 1Π Ἠ]σηγε. ν, 939. αἱ εξ κιν. Οοπί 1, πι, 86,, οἶἶπι κασσί. ϱ 4. {νο Ρη ορ. σας ο 
«4ἱ1,, ΠΙΟΧ δυσπετέως κτέωνται «49εῦ. θωνη Απ. 

4. 

ο ᾱ 
ας, Κο) παρωλύεσθαι ἐπελχομένουο ἅτς, Ἱ Ίος: Ἠς τομ ΤΗΙΠα 6Η πι οταπὲ θ ραχῶο ο, Φρυζ' ὸς ἀπλετή δα 

ταά απἹἀρίαπι οῦ Γεαπεπεῖα. Ο1, 4 Βακυ καὶ πρρωλ. Ἠΐετα: Ὄαρ. 1 ο ποτ 
ἐπελκομένους κου ὁμοῦ ὠμφοτέρουο εἰ οε[ζουγο σλ) άθλο, ᾱ- αν ἷ ορ δὲ ο αι Ὃ ος Εκεο ἡ. ος Πἱζμαπάὸ ἆμος ῥ6ΓΗΕΤ, 1εγΙ Ἠιμτατίοπς, Ἰαίιις ος τηο-- μασσυα οτι διοίας ο ο 1Η ο) ὃς 

ἡάι [ο], ἱρβοηόως Νο, να α μςας ρατεΙΕΙρίΗΠι ὀρυσσόμενος ΤεηυΗΠΙΗΣΣ ωμή Ἠππεπ ο ντ Ίπ 411, ΠἱρβεηβΡης Νο]. ναι Ρ. σι! χως τὴς οἰκουμένής τὸ κάλλίσα ἔλαγον, Αμ 93. ΜΗ εορυ]α πο Ῥ]ασεῖ, ΡοίοΏρια 1π «4νοῦ, οι «δοη. νι, 5. 4. αἲ Ιδίῃ Ῥ τς ͵ κ πρ ἃ ἱπάαδα: ἔππι ἁποίαπι θε, ἀεθεαϊῃο παρωλύεσόρι ἆς τῆς οἰκουμόνης κο) ποτάμιω ἐν κρον φήμότᾶ Ἰμή! Μπήραη χα[ο]ηῆοπο η νΙπςμ]οσηπι {απ11. ΟΗοσυπῃ ἵπ αφπαφέρε” ᾳὐαθ. Π] Α1ου, ο ον νοσρα., ὦ Ροβει]ς περα ἀσσ]ϊνίς βΗ, ΊΙαγες «αΠΙεΤΙ Ἔγαέ σει- αἴἴαπι οχείεατα αἩ 04. Δ.Ρ. 153. 4ο. Οε]τυζ» ῥηφόροι [μαίως ἵπ Ῥειπ]οί ομ{ αιμα [απήπ]ς ρατες νοσαραπὲ, Πυπιίπα Ῥουκβηήι {ρεβρητ,  Εἰ ποιά ορίεπε» αλγαΏ εα/οσεῤαηΗγ» [εὰ οὐκ ὁμοῦ ὦμ- ἁοπίο {μα πο ἂς τὸ ἆθροι σος ἱσήμν. Φότεροι, 01. απΙΖΟ Λαγε» ΡΙΙΟΙ {οὐτακ(α ἀθχίο, επι πξ Ρ]είααήθ, «ὐλθ ἆδ Ἡηροπία, σα]1ς, ο Ππϊζοσ» απῖ ςοπία, Ἠος Ἡ να]εαε, οερ/αδίτ {οῖακ[α ρορι]ίς Ππουίς ἴταβίάϊς, Ἠσπο ᾳποσιε ο ἀϊπου]ίας. Οειίας εδ, δῤόναί μάαλακὸν Ῥιρηατα {6ε:- {ἱ 5 Ῥταετετ εείςτος., αρετιτ επιόιτ]ο - Τ) 

πΙΟΠ15 βεπιο εἰ οκ {ζμεήαταπ πλου]α νεπ]ίο, ρω ο ο ος αν ζωήν ἴνφετο Ίος αἆ Οοπιὶσί ή Πο ροϊμῖε, 49. Καὶ ἄρετῇ τῶν ἀπὸ τῶν ων] ΝΗΗΙ νεηυ αὔἶη πιοπίζο «υπσσπάα Βμβογ] ουίειναια Βο]οὰ, Ἱπβοπή τοπηαῖο Ῥσυίας αά{σουεμὸ Ας Ι8 Οηεεῖ Ρ. 1ο. Ῥσασ(ατ Ρσαειοιθᾶ οὕτω Ἴψδοὸ αμί οἱ Ἰν- απ δοταπι σοΠοο Βα/μεγὴ] ἀλεριαεῖο 2 δὺ εκ «ᾷο εἴ α119. ' ος Ο, 19ο. οὕτω κτῶνται Αρά- ια Ρ. 18. Ραπίααι, Ροδ{γρ!ϊ (ατα ρε αν 8 ος ον μηζ. ος μονος 3ΙΡΟΤΕΙΗ ϱο:/ζ1ηῤ/ηη ῥΡῃΟ μή. ΑΏ βι ο. Ἐνδιδόναι µαλακὸν οὐδὲν] Ψτάπι ΟΊατ. ποεανίς Τι. πως οπών «ώς ρα 
Π. αἆ δεῥο) ἵπ ἄν. Ελα, ν. 495. Ἡδὶ παος Πρνοῦοὴ ϐ. 18. εξ ρορη]άτίς τησες {0, ομοίως Ο0ς εοπιπιοάυπι αἀπιον]ῖ αταπππαΏσι» Απορμαπεῖς, μα". Ῥιπ. Ὁ, Τὸ. 6) ἀἱκριίαηά πά(οπεµπε ου λωὸν ὃ ἐνδώσετε ἡδέν' Απμα απαεόαπα σο]]σρετε 1, Λέ1 8ὰ Τδευρόγαῇ. Ἡ. Ῥ]απες 1. ο, 9. ΤΡ. Κάῤεν, αἳ ἵη ΦολεάίᾶδΠΙ. Οπε, 1 Ίοηρς. ἀοέξίοτιπι {ᾱ- Απ. Ἐὐπετέως) 801.11 τς {ηροχυι] σοπ/ος πο. Ξπέγιο Οπ1ά ηπες 016. Ἰαης Χαλεπῶς εἴ σὺν πόνῳ» Ώα Ίης ποη ασε οΌβουσΗΠΙ2 Τελ) πεπηρᾶ οσηΜΕΙΟΡΗΗ Αν. ροημΏτΗς τῷ εὐπετέως: σἡι «εγὲο ρμή]οριων» α θΙδης (μθγαμὲ αὐβγαθαε, «ΑΔ ΕπΆπζαης 4ποπποᾶο οοἱ | ΟΨΤΕΡΕ οοηοὐλαΓ/βημὸ, αγήῤη [να ΦΗΟΓΗ Παέηγα θε. νάµωμον, λήδρνον» ᾖο ως { (Φ0ἱογο». 8οά τη ποὮ Ῥρίαπο Παπεῖ, ἀμίά 1Π Ρτοχί- Ἠσ ταῦτα πάντο δρ), εὐπετέως, νεὶ δυσσεττοκ. πής οἶχαής ἅς ἄπορις πηατίρις [πα σερβόρυ ΠπεαΙπη ρεαέυει Ο04, 4ο τοῃς σαΐο, ΥΑΗ ΒΗκίο Πονίπηις οκ Ο1ρΡ. του. {η/]εβς /εηε]σε ῥαῤεύας 45. Πλὴν τὴς σµεύρνής εὐπετέως κτέωνταε) ιν ῃ 
“πάμε σειρφόρον ἑκατέρωθον ἕρσενα παρέλκειν. ΝΑΙΟΚΕΝ. νἰάδπτας, πηψασμαηο «ἰῄήου]εος εοπρατασή» 66. Ἰρ οὗ 37. Ορυσσόμενος] θα ποΏ Γθηιήσετεπι: Ἠ]ο [α- εἶμς ἑο]ροΠά! πιοβο, ἵη αὶς αγοπιαη ος 18) πν ες εταῖ ἀἰχὶδίο: ὤλλος δὲ. σπανιώτερος ἐν τῇ χώρί. Εν εαραῖθ, ΠΜ {οήριου, Ἔλυς, σαβαπι, πα 

. 



ὼ-αρέκἩς 

ν Τ]αῖς ἐο]ϊοβίο, δοιροπέος αἰαι], δειλία βοεῖε ξεῆα ἀῑνϊῤαὰ Ἱ ιτ. { τ Ὦ ο, δη 
Ἡ οτάο ππα]ίρηα λος, 1,εροτῖς Εειτί]τας, Ηιεοπὶς Πειί]τας, Τ Π ΑΔ Ἱ, ἳ Ά, µ ... Β Β ΠΠ. 201 
. α νο 4 .. 4 / Ἅλὴ τς ον «τν ἤ τηγττλαπα, μας ἀαϊάεπι Άταδες Ίγταςε ΠΗ- γῶτὸν σὐλλέγεσι, τὴν φὐρὰχά οὐμιώντερ» τὴν ἓς 
ἳ Ἠεπῖεο οο]]ραπε, εα απαπι Ῥμωπίοες αά Ἕλληνας Φοίμχες ἐξάγεσι' ταύτην θυμιῶτες λαμ- 

Όταςος εχροτίαπῖ: Ίαπο {ΠήΠεπῖες τΏις σα- μη / - ο ὦ 
Ἀάνωσι τα Ύὰς δένδρα 3 ταυτα τὰ λιβάνωτοφόρα » 
3 

- . - - ρα ’ Ν π Ρίυπς, Ετεηῖπη εμα]ετας Ί]ας α1ροτες {6Υ ὄφιες ὑπόπτερι» μικρὶ τὰ µεγάθια, ποχίλοι τὸ 
ναητ σο]αρῃ {αρα]αΙ  εχὶριο «ΟΙροίθ9. / / κά /βο } κο 
ἁ{ζο]οτῖ  {ρεσίθ, ῬετπιασΏο ΠΙΗΠΙΕΤΟ οἴτοαςοείθεα» ο κο ον ή λα να. δρ σας 
Ππρι]α» αἴροτες» Ἰάεπι ν]άε]ϊσει απῖ αἀνετ- 5ου” οὔτοι οἶσερ ” επ Άιγυπτο επισρωτεύται ὃ οι ΑΕσγριιτη {αξξο εχετοῖτι ἵεπάππε,. Ίδες οὐδθί δὲ ἄλλῳ ἀπιλαύνταὶ ἀπὸ τῶ θωθρέών, ῆ 
Πο αἰιο αὖ ατροτῖρις 4 παπι Πγταςϊ {ππΠο τῆς φύραχος τῷ καπιῶ. Λέγεσι δὲ κἀὶ τόδε΄Α- 

ο ο ο κος ο να. ρ- 

α-νο τθκὰς ενοώτετώνς πώ οσο 

ως οιρνδώ κο β ο ορλθζκμς -Ο, 

τὶς; αἳ Αταῤες αἶυπτ, ΠΙΠ, τα Πάθη ηΠαῖ- 
Παρπιονεπιᾶς, ἠπίνατίαπι τειταπι ορΡὶαῖι- 

ταραπῖ, Ππῃ]ε φυ]άάαπι 195 «οπΏῖησετεῖ εἰ 
αὐοά πονίπιας οοπείηρετα νἱρετῖς, {άαμς, τε 
οτεάετο ἀθρειηις, {οἱετ  ἀῑνίπιταιϊς Ρτι- 
ἀεπῖα, Παπῃ 4 ες εἰπι]άο απίπιο {απῖ εἳ 
είσιἱεηῖα, εα οπιηία Εοιποία Εεοῖτ. ης ας- 

ράβιο, ὡς πάσα ὢν ΥΠ 5 ἐπίμπλατο τῶ  ὀφίων 
οστούτων, εἰ μὴ γίνσθαι κατ ἆ αὐτοὺς ὁ[όν τι κατὰ 

ἐχίδναν ἠπισάμον γύεσθαι" καί κὠρ του ., ἢ 
ππροοίη, ὥσπερ καὶ Ὁ οἰκόρ σι» ἐουσά σοφη! ἕ ὅσα, 
μεν γὰς Ψυχύν τε δειλὰ καὶ ἐδώδιμα., ταῦτὰ μὲν 
πάώντα πολύγονα πεποίηκο, ύα μὴ ἐπιλίπηται κἁτ- 

9 . ᾿ 3 ον Πάμο ε[α ἀερετίτεπι:  «οπίῖα, απδ {οναόοεσθόµυα" ὅσα δὲ σχέτλια καὶ ἀγιρὰ», ὀλιγόγοα" 
ει τπα]σπα {ωπτ, Ῥαταπι Γοιμοία. πάς Πϊ 
αἲ Ἱεραφ, αμεπι νεπατητ οπηπίς ἕετα, αἱος, 
Ἠοπιο, Ταπι Εετακ Πτ: {οἰαηιε οκ οπιπί- 
ρι9 Ρεβής, αυππ ρτανίάα ε5ε, ἀθπιο {5 
1Πρ]εΙ Ῥαϊατατ, ϱξ αἰίαπι Εαιατη ΊΠ ΠΤετο 

ο, ἃ λ λ ΑΝ 
τουτο µε, Ότι ὁ 6 λαγός ὑπὸ παντὸς «ηρύετα 
9 / 1) Ἡν ον εἰ ει μ Ν 2ήρί, καὶ θρίθος, καὶ ὠθρώπ8' οὕτω Ἡ δή τι πὸ- 

/ / ΜΕ) / Ἂν ν } λύγωό ἐπ ἐπικυῖσκεται μοῦνο πάντων «)ηρίων καὶ 
λ ν) Ν ο» ρω αν ἵ Τὸ µεν ὁασὺ τῶν τέκνων ο) τῇ γασρὶ, τὸ δὲν ψὸ 

/ ... ν ὃ ο Ανά 3 . 2, ών. Ἀ δείτει Ρις νείῄταπι», αἶἴαπι πάσα, α-σδλώ' το δε, ἶ ἆρτι ον τῆσι µήτρήσι πιλάσσετα!' το παπι ἔαητηπα, ααοά Γοσππαϊαπις απ ΄οοη- 
αρίαι,  Ἐτ Ἱερις απἶάεπι ταῖς αι. Αι ]ες- 
πα ναΠάιεβππσπι Εετοσϊκῄπιαππαας απ]πηα], {ε- 
Τηε] 1η νΊτα υπηπι Ρατ, παπι ππα συπι ἔε- 
τα πίετος επ τας. Ομία5 τεῖ σαµδία εεῖ ως, 

δὲ, Κ ἀγαιρέεται' τοῦτο μὲν δὺ τοιοῦτό ἐσι' 1 ἡ δὲ 
δὴ] λέαμα ἐὐν ἰσχυρότατο, καὶ θρασύτατο, ἅπαξ 
ο» τῷ βίῳ τίκτει Ἐν τίκτεσα γὰρ, συνκβάλλει 
τῷ τέκνῳ τὰς µήτρας' τὸ δὲ αἴτιο τότε ἐς: ἐὰ 

: λ ον ών 3 -- / 9 1{ . / 

αιοᾷ {εγπιπης Ἱεοπίπας», - αδὶ πιονοτί ἵπ α-ε τν 9 σκύμνο ο) τή μήτθ! εων αρχηται διαιγεό- 
ος κ - 

αρ Ώοβάσσμων που απ. 22 4νοῦ, Ταηρῖε Ρ/ήμ]ωτ χῃ 7 
ο ΙΗ. «0. Έα; ἔπιμπλέετο «44. «πο. ἔ.ε πιβ]]επι ἐπιμπλέατο απ Ο. 88. 
χὸὶ τὼς ὁ. 4γοῦ. /αα, 

-"λανὼς }’. ἔσι/. 49. 4{1δεβαειε 1. ΤΚ. Ῥ. 499. Β., λαγωὸὺς Ε44. ἴυπι ὑπὸ ὅποντος 77 «γε. 

ε Η. 41. Ῥα/., εἰκὺὸς αἩΠ. ΄ ΝΙοα ἐοῦσα ποὮ 6δε ΤΠ «4γε2. }1μά. 
“ἄγοθ. ἔ.ν νὰρ πὉ αλῖς πδρΗρίτι, θαίπι ἐπιλίπῃ «4γεδ. Γ1μᾶ, οἵα ὦήερῦ. οἳ ἀνιητὼ «1γεῦ. 

ο. μὰφ. κο μέσ, 
Ας μες δώ ντ ορ 
.Ἡ. Ν. Ο. 17. ὁ Οπήτῖε ῥταδροβτίοποη «4ο. 

4 Αὐτοὺς ἁπηγέοντο οἷόν τι 
7Η. 4. Βρε. 

6 «ἄγεδι Νἱάε 1; 
ϱ Βαι{. {ί. 1ο 

«4ἱδεῃ. 7, «γεῦ., οὐἱ ρἵαΕεἴετεα πολόγονο. ΝΗΙΡΟ δή τι τὸ πολ. ΝΙΟΧ ἐπιμυϊσκεί τε 1ῤεη. ει Εμβαιδ. Πο. Ρ. 
006, ο. ϱἳ πάντων Όγρ., πε τῶν, οτι «49εῤ. εἳ Ῥαε[. Όατετε Ἠίς 6ο Ρροδίπ]ς. 
γομρέεται {νατόι ἐπ᾽ ὠναίρετωι «4ἱδεη,ο Ὀτενὶ ροδῖ τοιοῦτόν ἐςι 7, «4γοῦ. 

{ "Αρσιὺ -4γεῦ.  Κ Ἐπα- 
) Ἡ δὲ λε. «49.» πιδλαὸ «άν (σε 

ν. Α. χπτ, 7. Θυας σοπΏπΙο» Παὺῦει Πίης ἀμήροη. (ή. ΠΠ. Ντα. Ο. 95. 

Ἠσῃ πε Ῥεπίομ]ο Αγαῦας Ποί αμαστοβαπε, ἵπ Ἰαᾶαπο 
Τουαςῇς Πο ἵαπτυπι ἀῑδοηπηπ]ς εἰ Ἰαροτῖς,. Οι. εἴσο 
ευπετέωξ 45 σπιηῖοις ΟΙ. ἆςρ Ῥαμτο πλὴν Ἱὶό αἲε ἱποῖι]- 
άετε, ποι, ἄτ ρ]έτπαια {επιραι, οχο]ηᾶστα: νότα 
ἀεὈι]σ[ε» ῥ/σοἱοΥ ΥΣ Ζαηη ἠία οηη]ᾳ ιού] ασ -4- 
74268: ποῦ. Όπαπα οπίπι πηγττΊαπα, {σά οπΙπία Π]α ατο- 
Ώ]αία Τη Ῥτοπιά οξ ραταίο οδίς.. ΝΠΠΙ ἁμδίας νοσυ]αό 
τας α/μ5, Ῥταεβα ίσης «Ίγεῦ. δυσπετέως αἰ[[ομ/[έεν 
εεπίετατ. ἨΊγττῃα Ππα Ἱπαρηα οο]]Ισερατατ αθτύπηΠα» 
Τε]Ίαιια δυσπετέως Ῥετίομ]ο[ο οραἵε» αιοᾷ ἴπ εἶπητα, 
σαῇα εἳ ΕΙΠΠΩΠΠΟΠΙΟ σ6ΙΤΗΙΠ Ίρδο ῥιασῇαϊ, ΘΦίγταςσπι 
ἁμτεπῃ αἲ {ετρεηῖες Παρηηάὰς» ἵπ οβοσ]{οτῖς Π]νίς {ο- 
ο. Άταρες τει ΤΝο[αῖ οχοπιρ]ο Ρ/ήμής 
:ναϊ, κας 17. Φειρεπίες Ίάδει Μια {εοιπᾶα Ο, 

79.ες ΟΙράογως Τι. τα. 47. 
6ο. ᾽Αγηρὰ] Όμαε έπτεπι ῥήήριμὲ αἩς οσα απ]- 

τηυπης «ΙοΗΠΤΗΣ ὄνιαρὼ» /πο](βα. Ἰήμ/ῶπε, ογώγοπευ 
Λήἱοον αἴπε 1ά ραπ] αηἰπια]ου]α Ἱοπηπῖθιις {πε ὄνιω- 
ρᾶ. ἀνιαρόν εἶσιν αἱ μυῖαι. .οαεπαδ, υἱρείαε, ἂ9 αι]ρις Ἀάχυτις δε, πιο Ἰηάϊσς ἀῑσί κ Ροςίηπι ὠνωιμά. Νοι ο π]]ο 65ε, αμοά Ἱερίτι {π 0ο, «4γοῦ. ὠνμιτά" Ῥα- ὃν αἴηης αὖ ἄγικτα. (οήρεπάυπι ατὈ{Ε{οΥ: ὅσα δὲ 
τα σπιοα ο τα » ὀλιγόγονα. ΊΆοπ {ειάε ἴπτΠΙ 

Τοηπίς αεῖαπα πποῖβης ρορυ1 Ἴ6ρο ἁ- ευη (ΙΙ ὄμίχποι.. Δππορίτον., φις ἢ δκορπίος ἀῑάτας Ώε- 
ον ὃν πρὸ ΕΙάεπι ὄμικτος, Ῥ. 489. 74. Οεπῖα- ΤΟΡ, ὕῆρως» »0ῤῶ. γοζαϊ ὄμιμτον σρωτὸν, Ἔταςᾗ, ν. ττττ. Οὐροπιπῖς 4ρ. Πογο, ὅσα νι κν ες ὃν, Ὃ ναί 
λε... νι το ΙΝΑΡΟΚΕΝ. 

στ, Ὁ λαγωὸς] Οιας ο Ίερογο ἰγαάϊε» οκ «42ο. κ. πμ λαο 1. η άίδ. Τὰ Που. Ἡ. Μι ρ. 869: 16. ος α- 
λὰς Ἅπης 11 πιοᾶπι γἱάσητης Ιπζοσγηήζα: ὁ λανὸς 

ὅσω ψυχἠν τε δειλὸ καὶ δώδιμω. 

ἔεα «οπίραῖαοηε συπι η αηὴς οα)α/. ἵπ ο: Ρ. οῦι 
Ῥιαείείτε ΥΙάετισ ἐποναίρεται » ο «4Ιῥεησεί ῥίαερεῖ 
εάϊταπι εχεππρίατ. ᾽Αναιρέεσθωί «Πεγοάοίεμ εσε: Τ.. νί;, 
ς, 6ο. αἆ Ὦεπιαταέήτη πιαῖετ: ἐν ---- σε {ῇ νυκτὶ ταύτῃ 
ὠναιρέομοι Ἰὰ Εδί συλλαμβάνα" νιᾶ. ΟΙ. 
ϐω111εγΗ{ Ῥ: 66. Ἱεερμς νετο, αὖαε {516 γίογρς Τό 
αᾖμηι σζθμο σομεζβίεν ἐπανοιρέεται,  Ἰάσπι οκὲ ρᾶμ]ο 
απῖε Ἐπικυίσκεταν ααἰεξτο γε {ΟΙΠΙάΠΙ ρταθτ]{ πιθάίαπι 
γη]ραίας 1π έφεπαεο ει Γῇβ. ἐπικυῖσκει Φέ ΠΙΘΠΊΊΠΘ: 
ἴαπι. Ὃἱ αριά Εεγοβοίιμη Ἱερὶ κυῖσκεσθαι, Τ, Ἱ. 6: 93. 
21/000 ἐπεὼν ἐσίῃ οἹσρός κυϊσκεσθωί. Ἱ.. ἵν, ο. 3ο. ἐπελν 
προόίᾳ ἡ ὥρη βυϊσκέσθόι τὰς ἵππούς' απίτ οἴαπι ἐπικυῖσκε- 
ται αριά ΟΊεη. «ρα. τερεΏῖτί Ῥαεθαῦ. τὶ, Ρ. οσα. 17: 
4ε Ἱεροτίς ασαπτει (]αοϊταίὸ: ὀχεύει πῶσαν τὴν ὥρων ὃ 
λαφώς' ------πνεῖ δὲ κατὸ νο καὶ ἐπικυΐσκεται' ὀχεύεταὶ 
καὶ πίκτει τεκιῦσω δὲ εὐθὺς ὀχεύέται ὑφ᾽ οὗ ἂν τύχη λω- 
φωοῦ. καὶ συλλαμβάνει πάλιν ἔτι θηλαζοµένή. Ῥατία ἂς 
1αροτε Ίταἰάετιπε Χεπορδομ Όγπερ. Ρ. 579, 49. «{ν 
/σίε]ες 4ς (6η. Απίπ, 1ν» ο. 5. Πλίσηης ἂξ Ν. Δ. 
Ἡ» 6.12. κ Τόροπε ρατῖην 34 «4γση) ῬΗΒΕποΠι, Υ, 949. Π6 τεβιπτεσίασί ροῖοτῖε ζαρ. 54. Οηβεν, Ώρας 

905 

)γε[δὸ αἲ Ἱπ. 

Τοδεπ]ες Λαγωός ἔςιν ἕν τῇ κὀλ. κυνηγίᾳ εὖ τεθε[ς' διὼ δὲ - 
τρ ταχύτητα τοῦ ζώου καὶ τὴν πολυνονίαν ------- μόνον νὰ 
τῶν τετρωπόδων δοκεῖ πύειν πλείονω, ὧν τὼ μὲν τ]ήέ:, τὸ ὔ 
ἔψει ἐν τῇ κοιλίᾷ. ΝΑΙΟΚΕΝ. 

6ο. Οὕτω δὲ τι πολύγονόν ἐς] Ῥτασε]αία ΧΙ88.: παπὶ 
παπα φὸ νίΠαῦαε {6ΓΠΙΟΠΕΠΙ. Πολύονος «γοῦ, 1: 
Ππαπο, Οβρίαπηε Βπ. Όγηεραί. τπ., Ἔξοχα γὰρ τόδε φῦ- 
λού ὅσ᾽ ὤπλετος ἔτρεφεν αἷα Ποχύγονον Μέλέθεί 6ἳ τεΙαυἩ. 
ηος εχ {οπτο ατγεῖς Ἰαπηπίρης ο]το οο]οταία-, ᾿Ἔπιπυί» 
σκεί τε «41ῥεηποί οἳ Ἐωβαιῦ., πμ, πια πάϊοξ» της" : ς ο. κ. ΄Ῥ]ασοί δἶαπῃ 1Π- ο ο ο να 8ης μδ.. Ό[ις πεήαε αμέτοΓίεάτει ἁατ. Ῥ]ασεί αν λ]ά οὕτω ὃἡ εν ὀήῥούεται καὶ ῥήρίου καὶ ὄρνιδόο καὶ ἀνήρώπου, Ῥεπῖο (ἀναιρέεγαι, τοάἰταέαπα Ἐν. νι» 6ο. Ῥοδίεπί Ώ]ο 

Τι πολυγονόν ἐπ, ἐπικυΐσκεταί τε μοῦνον πάντων 
αν τα δωσὺ τῶν τέκνων ἐν τῇ γαςβ, τὸ δὲ ψι- 
ῥέεται. ΜΙάο νησι μήτρήσι Ἠλάδσεται» τὸ δὲ ἐπαναι- 
ΤππεπιδΠοιη, Ἑν 8. ας Ὑμ]σαίς ρίοσυ] ἀμδίο 
ο) οτὰι Ῥουπηαπῃ Ίομις οὓς ἀλεσρσάσα , λογοῦ Ἱορίέας ας Τη λαγος ἀαἲ(:οᾷεκ ἄγερ.. 

μον .Ι48δ. 149, τος. ----- ο απ 
ο πο ων Το» καὶ ἐπὶ ποῖς πρὸ αὐτοῦ Τε- λεµτέρς κυήµασι σπερμητικῶς ὀυλλάμβάνοτας: Εεγούο- 

Ο/εῤγ1] Ἱαρσυπι αἆ Ρ21/0ῇ”. ἴσοι. ϱ. ζ73: εἴ 516ρ2. ἠο- 
Ὃ ο. ἴῃ ολα). Ἐρίπο]. Ρ: 815. ΡεΠμπβοτο, θεά 

66, Ἡ Σὲ σὺ λέκωα] Ἡέτοᾶοῖοα ἄε ἵ-εαεηα [οπίς] Ιὴ 
για ως ῥαήεπίε» Ίήπς αἴάβεταπς η: 

α τ α1ο]. αρ. Πο]: , ον ελ, -α. .. οἵ -ᾱ αν Ν, Δ. ΧΤΙΙ .. ία ο ὐγγηΙεΖης ρ. 78. 'ΠΟΝΤΗΤΗ: Λαγὸςι ὁ Ίων, ροπις ΟΥῇ: ὁ 55 εἲ -ᾱν 2σ Τ 
ο Μ/ρῥαη, Άρρ άς ρ δη Ἡ, χο Ῥ. 1979, 47. Η. οίάσπι, Ό ματι μας ψοζατ ἄεήγα [αζμ]αγη, τοβι- 

ριογ) οε -4γροιεε απέτοπίταῖα: βτανίοιῖρις τα: 
ους πάνοσαας αμϊάαυ]ά 1π 6.ΠΙ τεπῃ ἀ]ςὶ Ῥορΐει Ῥέσε- 

εερῖτ -ᾱ. Ἀσοῤργμς Ῥ. 1. Ἠϊετοσ, Ἱ, ππ, εκ -ᾱ-. 
αν ο. γακο Να 11 ὁ 73. Ἔπι 
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| αὐσης. οὕτω τὴν έκδυσν ποστ» θι δὲ ἄλλοι (ὄφιερθδοίασαπο. ανο απιρεία», Ία ρα νίωας ς 

959. ἐν Ε: «ἩἙ θή Θες ο ράρμή, «να ααπακσας 

βθθε; ὁ δὲ. έχων ὄυχας Θηρίων πολλὺν πάντων ὀξυ- τετο Ἱπαῖριε, Απάτη Ἠαδεαῖ πΏσαες 1008 
τάτες, αἰμύσσε ως μήτρας" ! - ιαὐῥανόμοός, τε οἡ  Ἀειίιβπιον εκ οπιπ]ρης Γετῖ5, 1 
πολλῷ μᾶλλο ν. ἐπμρένται χα ταγράφων" πέλας τε Ταἳ, αΠρε[οεπαηίε τηη]το πᾶρῖ5 πο 

ε. Ῥπήπιεηάο εχιἰσεται: Ίἴα Ἡτ α΄ ῬοβεπΒὶ 
δι ὁ τόχου ἐσὶ, καὶ τ οπαράπω, λίπεται αὐτέο ὐ- αμ ππι ρατιας Ίηβας, ΠΠ εΕΟΤΗΠΑ. το]παμή 
γιές οὐδὲ ἑ ο, Ὡς δὲ καὶ 5 α) | ἐχιδιαί τε καὶ οι ο) Ατὔδιωτ ομως. αµοφις ϐ νἱρεῖα « 2 

ῥαβίοισι ὑπόπτεροι. ὄφιςς. α ἐγίογτο ὡς ἡ Φύσι αὐ- Ἰαὶ Αιοίς {ετρεπῖες ρ]σπετεπίυς ει 1. 
Τοισι ὑπάρχει, οὐχ, ἂν. ὃν βιώσιμα, ἀθρώποισι" νυν. 9) παῖπτα τι, ποῦ οδ[ες Ποπηήπίρας } ον 

ἐπιν ἀ πορνύωνται κατὰ ζύγα». καὶ ο) αὐτῇ ἡ ὁ {αοι]τα: πως απτεπι, οπαπα ΠΒ] ἠάπε ἃ ο. | 
ια (01 

ἔρσην τῇ [ ἐκποήσει, ἀπιεμένε, αὐτοῦ τὴν ον, Ἡ δή. μη. εἲ Ρε Ρ τοξο νι ... τ, 

λεα ἄπτεται. τη διρήερκαὶ ε έμφυσα οὐκ, ἀγίει 8 πρὺδο απα. πηατίς 1 επηττεπάα 5εΠῖ . αλ! πι 
Πεπάϊε, ει Ίππεχα ποη Ρεμς ἀπητιί αθ 

ερσην α πουησχκέ ϱὃ εἰ- ΗΝ 
ἂν ὁ νά ὃν 9) Έρση νά μα τῷ ! ἀενοταγετῖτ,, ἴθὲ πας αὐάεπι Ἠος 1 ναός δέ 
ρήμέῳ" σὲ ηλέα τίσυ τομή! ἀποτήεὶ τῷ ἔρσεν τὶτ, Είη νοτο ταἶοπι Ιαῖτ πια[εῦ]ὸ . 

 πῷ γοει τιµωβέοτα ἔτι ο) τῇ γασρι ἐόντα σ ὰ τέ- Ώαπη: απο εῖης ἀῑπα πάας ΠΠ ψεπηε α ο 
ος μη Τμ ων ἕ ε Φεσθία τὴν μήτραν" δαφαγότα δὲ τὸν νηδὺν {απε, Ῥαϊτεπι ἱοί[σεητος πτετάπη π. 

ἐόντερ ἀὐθρώπων οὔ. δηλήµονες ᾿ πῄκτεσί τε ώδ καὶ Οεἴεη να απ! πΠοΠ. {μηςς ἐν. πας 

εκλέπ σι πολλών τι χρημα τῶν 5 τέκνω ο μὲν δή ή Ρειπ]ς]ο 19 ονα Ρατηπῖ εἴ πιασΏαῖη Ἡ 

} ; ἴπηπι οχεἰπάπητ. Ῥοστο νίρετα Ρε νυν ἔχι αρ πασαν πὴ. 3) εἶσι ο δὲ ὁ ὑπόπτθρι Πιῤλοιμο δαν Ὁρ άμα γαὸ 

ζώσοςνεανρρί μα ο) τῇ Ἀραβή, καὶ Μδαμή ἀλλ ἀορῇ ἵπ Αταρία 6ς πισαυατη αΗοί» σος 
κατα τουτο οκέμσι πολλοὶ έβοι]. Τὸν μὲν δὴ λε θΟάἀεπτη. {Γεαιεπῖεο οί. ΤΗ. φομ 

βανωτὸν τοῦτον οὕτω κτῶνται Ἀράβιου τὸν, δὲ ἶ κα. Ίππο 1π πιοάμπι Άταρες. σΟΠΙΡ ή μη 0 ον 
ϊ του, σι» ὧδε᾽ ἐπτὼ καταδήσωγται ὐρσησι χαὶ Φέρµασι ῄαπι απτεπι Πο: Ῥοδίαιαιη εἲ 

ἄλλοισι πᾶν Τὸ σᾶμα καὶ τὸ πβόσωπον 7 πλὸν αὐτῶ, Ρως, εἳ {ασΐεπι ριατο Γοἱος οἑμοὸ, -α 
τῶν ὀφθαλμῶν» ἔ ἔρχονται ἐπὶ τὴν κασήγ' ἡ δὲ ὦ λί- Ελνειυπε οοτῇς αἰήφαιε ρα π0Η ! αν 
πη Φύεται οὐ βαθέῃ “περὶ δὲ αὐτὸν. καὶ οὗ αὐτῇ αὐλί {οι ὃν ορ οπίση αν ον (ας Λι 
έταί κνληρία πτερωτά, τῆσι »υκπερίσι κ προσείκελα νε ιν νο η μη κε 4ο τς. ᾗ Ῥετι]ιοπίρης πη]Ηπια, Πτιάο 

μάλισα καὶ ο μν δενὸν, καὶ ἐ ἀλκὴν ἄλχιμα" 
' τα 

.. ̓ Αὐξόμενος πΊαΤΕ, (/ορῦ., δ) πποχ Ῥιαοϊοτίε 41. η νο. 7: Ῥη[. 40. σορό. θα 
κμτάννὰ ων γε. ο Αὔθει «4γοδ., Τη Λραβίησι νά, ΔΗπάϊτ αἆ πες «γιεν Τ. 1 δα ἍΠιροής ο 
2ύωται 14. οἳ αποῦ, ο νοῦ. 4, 7] 71η. {αγ 4. β.. ὃν ἄπα οαυβία Ῥρταεϊειπήτηπε 4. 01 ΑΠ. 
16 μαι Α.. ο 9 ιαφθείρει Οἵ8 ὁερῦ. οἳ τὴν μητέρα «4γοῦ. }αα: Όοπε «4ΠΙρμης ἆς Πογοάε δν 
ἂν, τό τς οτα 76ῤῥ. Ο]ἶπι ὀφίων᾽ βα πι αἱ μὲν δή νυν. 1νιῦ. 7, δὴ αυ Εάά. Ἀρετθᾶ, Ῥι | 
δαν ὁ Ῥεπο χάι ο} Κασίην. ού. σα, ”, εἴ ρορί λα σας -α ρω απο, εί τέτριε. 
ες | ΚΑ 

ιδ αλ. 

ός 8. Ἐπμωέεται κρταγράφων] Ῥ]ηπάῖτις ἐσ εται, τοι ΕΙίολιο 4ο Ν. Δ. αν ο τό. τω. ὁ, 
οα1εῖρις ρτοεᾶήπῃ, αχ ᾳμο «40/02. ΡΕ ν. δ65. μὴ αι 

ἐισμινουμένη βέλει. βωκόλου πτεροέντος. Φε. Τποναι Πἡ, 84. Διεσύΐει τὴν μμ] Ίες μαοξ ῷ 

αποπίαπι ἵῃ ἀμδίο. πιο νυ]ρατυπις 1οηπῃ Ίποχο, αχ. -6ζῇ νεῖετιπη ρ]ηχὸς αά(οἱνειῖπε, απιεοε ος, 
ἐπμωᾷσθαι» ΠΟ ερποοςβ; οθιῖε χαταγράφων. ορΏπιε σπα {15 (1Πτ, εχ ἨΠετοάοῖείς βάΗ οἱ Ρο» λα ζω 
Ἀαλαρτείσες, εἴῇ εἲ βία νεπις ἵη «4γεῦ. καταγνάφων. Ν. 190. ριλα(οήπῃ,, ἔτε]. δὸ ητῤὸς ἀβν ἁροὴμὰ 

15 νο] προ. “Πιειῖτ,. Ώς εἰεξο  ΏΡΩΣΑΝΤΕΙΣ., ἆμήτορεα. ἐξεγόνοντο.. αας ώι ς 
ο ς 1. ΟΠ πετ 4ϊ υά σπα. α ῬΠΙΙο(ορίιο εκ- ο ΡΙ{οη. Ρ. Δό61. φωσέρ ὠναῤή 

ον Δπ. γεν 9τ.. ταν]ξ ταπ]εΠ΄ Δαβω 414. Ἰοδ[1» 4η πα Πεγούοέίης εἴ σι 
1, 1χ. 1 Ἠρχαδπι, . ήροο Ίαης ἄς Ρεον! 1δξ ὅο ο ν ον Β., εξ Ίτα α]άεπι» Ἡξ ον ὃν Οποῦ, Υ. 479. 11β]απε. ᾽Αμήτορε ρόό .. 

οι ως ίδιο νι {ς- ο τα κ ος ΔΡΟΙ. Ἡ». τ4. Ῥ 
.ὰ «ν ος τς 4Ιδηυ1 Ποπ η: 115 Όεπε πηυ]τα. ΒΕΠ χρήμα τῶν τέν θά 

ος ο. ἂς Ἱο 11 Ὢ να. αν Ῥορι. μασ ον Ριπεορων!: ος {μα 8 ια πες τε ο νι ) 
οἱῇ, εἰ διεγένοντο ς ὡς μα Ἡει αἱ δµτ: πρ ρις, πε Παρεγίής Ο. τος. Αλίος ῇό Έα η άν δει ο οά α1ς, 50 περα 4Ρ. . 3. ΤΠ» Ῥ. 56, ὃν 

πμώέεται --- η] Πικον 7. Πολλόν τι χρῆ ων) ρῶν τεχνον η 
κάδο ο. ο ζοἆ, «γι. ἐσ αι πας θων ο πα δες τθς] πα ή 1Η ὴ] . το Ῥο 

πέκνω. μή αὔαπι αἷί- ἄοπεπι {761 {8 Άι 
(4 αΊίειο ἐσινέεται οχοῖεαῖς Αεγεδηβης εἴ Ο, ἀεῖ 

ο 40 {9 τα Ὁ ΤωΤΠςἩ σοἶοσα. πΐο Ειοῖ]]ας αἴαε Ποῖαξ» ρρπηάημπι τατατυπη ποβτατυπὶ. 
νὰ αν Ἱπ Ἔτοα πι ΕωγρΙαής  ν. 1951. ο. 42εγέτ 24. και ο ῥ ο ἡρ. δορί ο λα 

8, Μπεκ Ἀρπήβεατυ α νεηρὶς ΙβιαΏο- ἀῑσμΠΕΗΙ γεοσσοὶ » η ΑΙαΐρ νεπη[ε ὦβ ας αν 
τους. ρα -οἳ καταξαίνειν. ο) ορ ῄήσςν φἶδην αᾱ- ἆθ Ἔερ. ναι, Ρ. δ48. Ὄγο Τορπ]α Οπαροῖς αλ ο” 
ποτ/ατ! ον Ε{1ς ἶαο γαΡΗ11. ρολ, κά ον Ὕοσας Τουπια ϱᾷ ΤΟΠΥΠΙΙςΑ. 1π. δεὺς λύκου τέκνα ΛύΚὲ,, : 
ΠΗεγοῦ. 1. 0, 00. Τὸ [ης αρ Ρ]σιο. ος ἐπ᾽ ἆ- αμα. οοεγέηε ν. 38. Θρέψαι ο) λυκίθξ! 
σπαλάθων ανάπτεῳ, ἂς Ἐ ότ6. Α. οοπεηε Έ. λογωοῦ, Δαγιδεῖς Ἑεροτίμπιισ οἳ Λερτιὸ ο νο εριδεν 
ΕΒ. πά ΠἨεβεῦ.. Ῥ. Ἴαδο, ϱ. 6 ΦΑ ον αιίαπῃ- υετο!. ΤΠΘΠΠΟ: ᾽Αλωπεκίδεῖς Χηνιδεῖς' Περδικιδεῖο) Ἱεροραδεῖ 1 απορώ Πο 
σθος Ιοά!οΠε», Ἐκ εοάεπι αῑ(αῖ Ροΐεεί Τ. Πε ]ογῥη- Ἰήας οπυ/πε ΠΙΜ1 εταῖ, ο 1η Τοχίζρ. οποίΕ 

ο 1 Ἱνής. Οὔ5. ν Ῥ. 91. Ὑομρα, τώθειν οἵ ῥάπτειν ΠΟΠ Ῥ εταφῦε, 
πα {οΓππα ἀπεττε: ρα. ερῖ πη Πα Ἕομς χαήο, µτ οἵ 11. «96. “Τῆσι νυπτερίσι] ογ]]αΐσα αποαιθ περώα ον 
Τνάφευ δὲ Τιόπτευ. νο εἴ Κνάπτεμ. εα!τ Ιῃ τὸν τῇσι οκτερίσι προσείκελα, | µάλισα, κ) α 

| ἠεργαμίο Λομοίγαέ δι ο Ῥ]απι 
. ο εγσξης 1Πιά- κ πωάρως ν.. 

1ο τ 

τομ 
η! 

ς ν 

σο 

νλΙΟΝΕ μμ ν π- 

ἤκάσπι ΝΗ{ζο]]. πιίτα ΏΟγοἱ]λης ΙΧ» Ῥ. 118. οτι θᾳᾳ. καί ἔιν ἐρ ὠλὴν ὄλχιμα. Ῥρσυυς ῥ]τοι στ ο | , 4 (απππιβςυδ. παζατε » εχαπηΙπατ] Πο[ο- φε, ᾖοπίιν, ς, 19 ᾱ. «49εῦ. εἴ 3 ο 
ης, Ῥεεῖε Πεγοβίσρς Ῥμβοιδη: ἐς τοῦ νάωλέ- αἆ Ὁ ΙΟΗ)ῇ! ῥοτὶ Τρ να 

εσύα. ΙΝΑΤΟΚΕΝ. ἴδες. Ἱ Ομ ος αν ’ μή τη γε καὶ. τὸ Ινάπτει’ νι ΄ περ αἱ νυκτερίδες.  Α]ίεί {οηις σρύζειν. Ε4ΓΗ4 
αλα πι, Ὁὓν ἂν ἦν βιώσιμα] Πυπο» υτ ριζο, Ίοσυπα -4- ατεβὶς τρίζει, Ἔαβα)ῦ. απ Ἡ Ἔ, ο ταν 4 κ) α 

τες . αΠ]πάε ρα τΈ. 11. Ῥ. 591. εἰ μὴ τῇ αι τῇο Φφύ- τὸ λεπτὸν Ἰχεῖν κατὰ τὸς περα σὸ ο τον, ἧ 
9 ον καὶ. σοῖς πονἡρεύμασιν ὠσθένειων καὶ «ἀνανδρίαν ἀφ. οὗ αν υζβωνότερόν ἐσι' 4ἱ π η μν 

ὅ θεὸς νὰ . τ ἅπαντ᾽ ἂν ὠρίκη ὑπ' αὐτῶν ἦν» ὥσπ τν αμΜΗ ἀεβῖτ {ο ο οσα 1Π. Εν, αι . 
περὶ τῶν ὄφεων ἔφη. Ιομπευπιοῦ ΠΙΕΙ «τος0 

1οτάπ. τονα ς οὐ οι ον ἡ τὸ πληθον τῶν εννωμένων οὐ, κά) μες Σ αν] ]μι ήτο. 1. τν» ον 

δηρίων ἄβατον ὃν δείς τὸν ποταμὸν». (οπθ]τ Ὠοάογω (94. Πεν. ΟΔγεΙ. Ὢ, ς. Τα) δὲ τρίζ: 
οὐ. Τ. 19 Ῥ. 97 ..34- Ώπις οἵἶαπι το[ρἰεἴεΏδ» αμοά νΙ- Ὡς δ' ὅτε νυκτερίες ---- λα τας Ἱ 
σἶπα ππδηϊ[οβαητ, «σος, ος μας {οαυυπίωτ Πορ εἷ- Ζαβαιζή. .ο :Νοβτο ΑΟ) μήρ. . τοπαυ: 

Αν» 

- 
κ 
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λίρας 

τ11ςεῃῖες Άταρες, {ο σα[αῖα ππείηπι.  Οή» 

α19ημα Αταῦες πταπεῦς Παξίεπιις ἃς ταστηῖα- 

ο σριπήχεων «44, τριπήχεας 44. αν. 

να αν κατ, αν. - κ], » 3 Ἡ : κος ο ιός λα ος α-α 

Εαν, Αλλο ΤΗ ΑΤ ΤΑ ΙΡΕ ΑΠ 8 
ο αφ Ν 6 : ἡ α φώς . Ας ο μον ντ οπως κ. αι ας , νιπρας ρτανε]επεῖδριις: ΆΌιπας 4Ρ οἑι] αἴ- τα δη απἀμυομεΏβς απ'ὀ τῶν ὀφθαλμῶ, ούτω δρέ- 

α σερ τὴν κασίη. Τὸ δὲ δη κυνάµωμο ἔτι τούτων ΏΑΤΙΠΟΠΙΗΤΗ εείαῖα απ] {Πρεζίοτα π]ταβρΊ]ας θωύμας-ότερο) συλλέγεσι' ὅκε μὸ γὰρ γίκτοι, καὶ 

ο. ο ο το ον. ; .  11ῃπ ας ν 9 , ο. / 3 / : ον ν 
ᾳποὰ ΡίοβάΡΙ]Ι ΤαΓΊοπε Ὃ δτον ααϊἁαπα πατ-. ὅτι λόγφ κα ον νο χκβοοι Φασί τεπῖ 14 αἱρηῖ Ίπ 1 τερίοπῖρις υβί Ῥασσμις  Τυερ ἀυτὸ Φύεσθαι αρ μομμκσος 
εἀμσαϊας ει: ετ Ίρθαρ {ε[ῄασαδ, «1 πο ας δὲ λέγᾶσι µεγάλας Φορέεν τσι κσ α αὉ Ἐμαπίεῖσας εἀοξῆ νοςαπηι ΕΙΠΠΑΠΊΟ- 5 τα ἡμες ἀπὸ Φουίκων µαθόντες κιυλάµωμον καλέος ; τ . . ς . 9 ς /- Ἡ , πια, αΏετῖ α βταπάῖδης αιϊρασάαπι αἰῖ- µῶ. Φορέευ ὃἳ ὃ τας ὄριθας ἐς γεοσσιὰς 5 προσπε- «φ : 9 ν αεί ᾿ ῥῷ πμ 3 ο Ῥις αἆ πῖάος « Ίηΐο εοπ{πυέτος 1π ῥττῃ- πλασμένας ἐκ. πηλοῦ πρὸς ἀποχρήμλοισι οὔρεσιῳ ἐν» Ῥις πιοηΏῦπι εἲ Ποπη]π] Ἱπασσθςς. Δά Ιδῖα ἃ / 2 / 2 / 3 : ον αν λ. 

1βΙίΗΤ. Άταδες Ίφς οεχκοορίτανειαπτ:  Ῥοιπι θα προσ αση ὁ ας ο νώμ ἐ η. ος ο 
αΠποτυτηφς ἀεβιπέζογιπῃ οἳ αἱίοταπι 1π]θῃ- ταμτά Του Αραβίας σοφίζε αλ τάοε βοων τὲ και 
οσηπη ΠιοΏρία εοποῖΏ Επαΐι σπαχίιπα ἵη ελ οὔνώ τῶν ἁπογπομέων καὶ τῶ, ἄλλων ὑποζυγίων τὰ 
Ίοσα. Ροτίαης: . οἳ υδῖ ἵαχτα. π]άος Ῥο[ιετε, µέλεα 5 διαταμότας ὡς µέγισα., κομίζην ἐς ταῦ- 
Ῥτοςμ Ίπάε αὐ[οελμηί. Λά ο Πιῃα ἆθ- τα ταὰ χωρία". καὶ σφεα ύτας αἲγχου τῶ Ε γοσ- 
1αρσω νο]ηςτες ». αἆ π]άο ϱαΤΠεΠι 1ΗΠΙΕΠ-  σιέωγ, απαλλάσσεσθαι ἑχας αὐτέων τος δὲ ὄριθαε 
ο οὰ αν ο με μι καταπετοµύαό, αὐτω τα μέλια, τῶι ὑποζυγίων ὦ-. 
Τάβες ασσθἀθητος Ίνα σο]ήβετα αἴπηαπποπηπα» ο Ρόρεέν ἐπί τας γεσσιά' τας δὲ, οὐ δυναμθαβ ας) ' ο ια ΑΡΑ ἡ 3 / αιοὰ Ίας τατίοπα ςοἰἱοξειπῃ 1ης ἵπ αἶῖας το: ἰσχεν» καταβῥηγνυσθαι 6 ἐπὶ «γην τοὺς δὲ, ἐπιῶν 2 αμ ὦ νο Ἡ / νε λ ἆ / σος ὦ . Σ12610Ώ05 ἀἰπηττατ, Αἲ Ἱεάαπαπα, αμοά Α- τάς, συλλεγέυ Ἄ οὕτω µεν τὸ κινάµωμο" σύλλεγο” 
ταῦος Ἰαάαηιπι νοσαπε. . οἴἶαπι . οΏΏαποίπο. . µε δὲ ἐκ τούτων απιωέεσθαι ἐρ τας ἄλλας χά- - .1. ν ας ο ( . Π ι α΄ .3 τηΙαΡΙης οοπιρατατις» 4αἱρρε απο ἵπ τα ρα. Τὸ δὲ δὴ λήδανον, τὸ ̓ Αράβιοι χαλέεσι λά- 
γεο]επησβιπο Ίοςο παίσεΠΕ, -ἴαππθη Ππαρταη-οοδανον, ἶ ἔτι τούτου »)ὠὐμασιώτερο γίνεται. οὗ γα ο ον οι ο ο τω ρηῖ νο μα  οἡ σος οι ἱρ]σία η. « γῶ, τῶν τράγων ο) τοῖσι Φώγωσι εὑρίοκεται ἐγ- 3 μμ ς μάτΡΕ ΝΟ μαμα λβα αλ λς. όν, ον ο οιης προ ης ον σος ἕπςατα η ζςι «μα Ρέα μμς, ο μβσμΕ κ, μη λος ἁπὸ ταν Ἕλαει Ἰεσήωεται αέομας ας Ογταίας δ:ΖΟλλα. τών μύρων ἔσή- λυμιδσίσὲ µάλικα πιῦ- πιατῖ «ἰδίαπι Πιτ.  Ἐεάοίοι Αταδῖσα τεβ]οΏ5το “Αράβιοι, τσ οσαυτα μὲν ἵ «λυωμάτων πέρι εἰρή- ού λς, ο : ' : . - ο. ' ο” ' νὰ κ 9 ππμος Ἰπευπίο αμοάαπη οὔοσο,  Βαπίαις  σθρ: ἀπό δὲ τῇ, χάρις τῆς ́Αραβής Φεσπέσιο 1π εα ονΙαπι ἀῑο δεπετα αἀπιταΏοπα ἆἼρηα, ὡς ηδύ. δύο δὲ γένια, ὀἵων σφί ἐσι 1 «)ωύματος ἄξια, 
μα η 19] πα μμ ΒΠΗΙΗ πα οὐδαμόθι ετέρωθί ἔφι' τὸ μὲ αὐτέων ἕτερο ἔχει εἳ Ἰοηδαδ, ΠΙΗΠΙ οΙβίτοΤΗΠΠ, ΠοἩ. να ἱ ον ; ο. ΑΑΑΦ 3 985, ρομίηρ ὕτο. ας οὖρως µακρας» ἳ πριῶῷῃ πηχέων οὐχ. ἑλάσσοίας' 

᾿ τ ο τας 

α Ὠχοίται Ἠγλοίορης Ῥ. στη. ϱτ. Ὦμβαιζ. ἵη ἨΏ1οιψθ, ν.030Ο. 2 τοὺς Ρα ο Η. δα 41. ῥ; 4γεζ.; ΟΥ Ὀνάῤρ, προσεκπεπλασμέναρ.. Νμ]βΟ πεπλασµένως πηλῷ. «ἆλάάς ἐκ πηλῷ. οἱ Ανέρώπων «ο. Διβτέμον- τες ἠά, . ῇ Νεσσῶν «4γεῤ. Νεσσιῶν 7. ΤΕΙ ΤΠΙΟΧ καταπτωμένας, τὸ τῶν ὑποζυγ. µέλεω ὠνα. πέετοπε: αποᾷ Ῥαιά ριοίσῖρο, ΄ ρ Ἐς Πν Φεβῶ. ΠΊΑΤΡΟ, «πο. ἔ. ἐπὶ σὺν νῆν «44, «δι, τὴν ει, ως πο ποτ, ἐπ} ἐτναηίες: Ίαιιὰ τοίαττε ππηΊταπα, ὁ 4. Ρας/. {ιζ. οὕτω τὸ, οοἴθτῖ οὕτω μὲν τὸ }. «γε. «4, Ρανς, 4. δ., αμοά οῦ {θᾳµσῃς δὲ ππε]έας, -- 3 Ἔσι τούτου «4γοῤ. 2 Ραγλε, «4. δ. ῥαὐλα, ἐκ τούτου 1Η. Ῥαε/; «41: ἂς Ίσβσπο Ἰήπο ββαίδ, Ἠοπι, Ρ. Ἱτή7, α..  ἆ να 9. εν ἴπ' ομῖΗς πατρίπο θυωμάτων, ΥΗ]ςΟ θυμιαμάτων» { Θώματος «4γεῦ. Ρα. ηοκ. ἑτέρωθι αροςτ Ὃ ο ὸ ΕΠΗ αὐτέων «άμρδι, αὐτῶν ΠΠ. σι Ότα Φζερῦ. «γε. ο: 

παστα{άπλ» 4461 οαβαηε οἶγοα ῥα]ίος. ΡΟΗ ΘΑ ωμ- Ἠηπί 6ἳ Ίοπες νοῖμηε, Ώϊᾶιμα {άρια πα, 66, Αά ᾖ- Εμίν ολο σα (ΡεγΗΙ)]οΏ Μη Φ6Πόγέ αἰἠσεγ]σφμε [ελρεη- 41εης ὠπόζει δὲ -------- α[]ιαῖε Γμείαηι Ὁ. ὂντ ο, 9ο. εἳ αρ ΠΙΠ. Ν. ας το. ᾿Νοπ]ρεὶ ροσροτΙο κασίην Ἰηδία ΠΟΠΗΠΑΙΙΠΙ Π, Ψσγ. ΗΙΠ. Ο. δ., αὐσά ος ρίγο ἵα α- {εμεάατώπα, 4Μοπιοάό Τ,. Ἡ, 96.5 αᾗ] Πἱ]αητοπι σα- Πἴπιο Ε1Ε Ε.τῃ, 46. ον ο παίμασε ΑΙΑΡΡΗΗΕ. εχ ἁμοία νοοῖς Ῥμορπίοι]πι ΠΡ 96. ᾽Απόζει πι τῇ ΑρΔβίής θεσπέσιον ὡς ᾖδὺ] Ῥατία ΡΣΟΠΗΠΕΑΒΟΠΕ. Τη ΒεΠοβογ] κ. Ρ. {94. Φύλλου τε οῦ ΟδδΙΕ 4ο Αταία Ἐε]ίοε», απῖηδαια «ΝΟ( εί δε εν θνώδους καὶ ΙΑΔΑΣ καὶ παμώμου πιοΙΠο: τοις ρα, ἀε]ᾗοῖίς, Οἱοήογμς ο, 11. ζν 40. υ0ϊ γ]ᾷ. η. 50. εε[ς ἆ]. εἲ ΣΠ. κα) κρσσίος. Κμναμώμου 7 1πα, | -. ΓΕκαΠάΡΥ ΡορΗ(α τος, ΣΙ) τ. Ῥ. ο 75. οὐδὲ Φύλλού οὗ μα ἡμεῖς ὑπὸ Φονίκων µαῤόντες] Όιιπι αὔυπι να]ῃ- ᾿Αῤάβιν ἐκβαλεῖο, οὐδὲ κάρφος ἀποῤῥίψεις οὐδὲν ἐκεῖ ὠνὸν, σα» Ίπ ΤΗΓΡΕΠΙ Ίρθο «πΓοτοπι Ἱπάμήτας Ῥ]ηως Ν. Ἡ. τοσοῦτου ἡ περὶ τοὺς Ἱδρωτωφεὐτυκῖ. .  «νΑΙΟΚΕΝΙ χπ. Ο. 1ο, ΟἱπησΙΠΟΡΗή 6; οὐ ας ηῤ/η/ὸ παγγαυὶε ση» . ο Ἱ βιῶν πηκέων οὐκ Ἑλάσσονας] νΠα]εϊπιοᾶ]ς ΡΙαε{6- Σἰφώίλαν, Ργήηοῥῥουρ Πογράρως, υῤμηρ μοι. τεπά πα ἀῑίοπίς ΠαὈίεας {μαᾷετ» ες, ου {1ο Ίλεσ 
αμ ΙΜΟοΡΥΙΕΙ η σκο 1116) Ῥριον εμορίως Ἀάυπηρτατε Μμαίς εππὸ που “Ροή, Ἠ. ΑΠ, κιᾷ 69/61 ϱ ἠποῆῖν γρίρῃς ατλογίῥιεσε ἆρομ, ΙΙΙ Πο- δίς «Πιπα» τὰς μὲν αὐτῶν οὐρὰς ἔχειν ηκίσας, ὧς εἶναι }οοέ5 ᾷς ανα Φαοεπῄσο, {εά Ῥμοσπίοῖδις, Ἱπιωᾶππι Εετρήσαντι καὶ ΤΡΙΩΝ ΠΗΣΧΩΝ οὐκ ἑλάσσονως, Αάάῑς ᾷ ποπ ἀἰπιβε ο] τς 1 ο η, Ῥ. 983. Ἠαδοι πληρη ο ΠπΗ0Σ ὥσπεροῦν εἰ ἔφη τις ἐπισύρεν, ἑλιρῦσῆαι ἂν αὐ- Πο ΠΝΙ(ΗΠΙ Γ4ΡΗ]οβ. α Ῥμοσρ]σῆνας πἆ (χλοσος Ῥτο-. ος Ῥάντως, πίσἁε οπιπία αάβππιαπς, αὗπο οχ Οοάάς Ῥαρα» 1Πᾳ16 1ροῖς Ῥιπεπβιι βπίσης ἁῑμ Ῥτοραα, Ῥ6- 4εγο/ο/ο τεάἰετηηξ,.. Ἐαάεπι νἰάρτατ λγε[οδίης ΓΕΠΙ- πο εκ ργαΐᾳ αδ Πογίο Τ, τ, Άτοπη, | : τα. οποῖηητο ἐ8 εοπ]εζτα, Ῥεηίοπιης πυπς οΡοἵαΠι οἳ ἄβήσπο νΙν Δαγεδίο α δα} Ἔμοῦ. νι, στ, μισά ΈΕπι τεάᾷαπιΗς: τοὺς νοµέχς δὲ εἶναι ἀγαθοὺο «γειρουργεῖν» ον Τὸ ᾿Αράβιοι παλέουσι λάδανον] Ύουε (ση θῖε: ΝΤ οὗτερ ἂν --- τῶν ἁμαξίδων {οηοῖε ἂε ΡΙοβο]κεε ρα/οσωπα {ααη Τίς ἀἰοίτων,  Ψἱὰ, Ο/ ο] Ἡλοιοδος 12 {οΠ]ετεῖα, παπι Πταγή ζοδάασηπε. Ἠο]μῖε ὑπεράνω οἷδ. 1. Ῥ. 984, Ἰήσεηπι, Ώσοηιο Οἳ, ο οηρο ΡΤΟΡΟΙΦΗ. Ῥαττο --ω, Οᾳ]ήάορ οε[ο Ῥαβογος ἵπ σαὐάἰς οψωό Ἠνρε π ο. 
(ώώτερον» 4μοπησᾷο Ίηρχα ᾗς οἰππαππόπιο ἕνε μάς ὃν ο ἣο Ἱαέτας ρασ α{ρτεία «οηνἩΙποτεητής» ὍηΡ ωύμωσότερον συλλὰ ο. το. ος ο μς να δυλλεφουσι. ΝΕΙΙΕΙΙ ργαοίῖείθα τῶν οἰγῶ | ͵ Ὄιπήγεων νυ]ρασατατ απἲΕ γοπο- καὶ τῶν πρὀ, ’ 30. Τριπήψε Γριπήχεων ΥΙΗΕΒΦΌΡΝ. Ῥήιις ον. σὴλε ἆατεῃί ο ἈἱτοτήτγυΙη αὈαθείος, οὐ τριών πλω, μολαίμωη μιλάει ρα, ΠΙβΤ- Ῥομίημο σομ[σμῇ, οίκν Πκολεζὴ ἀεστονατής, Ίη- 5ο ὁερῥ. 094, /γοῦ, ος 4Η/Ισρη ΊΝ. κ. 3» 5. 4. ἃς «τι ρα αἱ αἶνεν κ χώμα τὰφόλλα ονϊνίς Αεδὶςίς ουβσπωης ἠάωάθο πανί, - οι Ἶι νουσι τῷ πώγωνι. ας π τρώγοι ------- ὀναλρμβά- Ρτοχ]πι]ς {οτίαπ εεῖαπα («ος πο πήε! 6Ρο ἴσαην, 1. ἨήΠΟΓ6 ΊποΠπήπο τῷ --. ομἰάδπι Ίταιας ἑηπ[ροπεπᾶάᾶ5 το Ἡτ {οτίραΙτ: ων. ΕΧ οοπιεότητα θριβα]: : : των τε τρα- οἰμάεπι ΠεΓας Ἡ ελ) νε] 4 ος , μον ο ο Ῥτεβῇ Πηνεῃὶς ᾖ{ειη, Τ. Ὑάειμαῃ- τὰς εἶτιο ὀπεμ τῶν ὠπέλκει» ἔπελκερ Ῥοῦιβ: σας -95. Ταῦτο μὲν ὑνωμάτων μμ] ον εν ον σαμίαν ᾖῇ ᾠμ λα οοΕΡΟΥ )ΕΥΥάΗ Ἰγαδρο: «μα. αμταπάο ἵοήροτανς Ὅρ η δὴ νέου ροιιή αΌ Ίος ἵπ- ώς: ὥσπερ εἰ ἆφη τὶς ἐπισύρειν, ἑλκοῦσθαι ἂν αὐτὼς πάν" 5 παν] οπΗ Πλεπιτάμας νἰάνὴ ται» πως πκρατριβοµέγος πρὸς τὸ δάπεδο. ΝΑΙΟΚΕΝ: 

119 45. Έσχα 
» 

903 



«αρ ρω 

ΦΟΛ. 

: πο ]οπρὶ Ιτῖς σλμά]5. ΑΕιΜορα ἐπείαἡ 
οσἡ Ἡ Ἐ π ο Ὅ ο. Τ 1 ο ον εαν ρε Οασβιεήἁες Ἰπμα " 

ἆ, ή 

νβημα ἐπαήη σφι ὀπέλκω, Ἑλκδά ὼν ἐχοίν,3ουσεν]οζες Σ ϱὐαδ. ᾖᾳμἱδ εας ἵταπεί6 ως 

Ῥ΄ ἀγατριβομθέων πρὸς τῇ Υἳ τῶ οὐρέω' γὺν σι ᾱ- 1ῇο» 
πας τι τῶν ποἰµθων ἐπίσαται δυλιρ ο. ὁ Το ἔππι Ἠαξχεπας ε6τ ἀοδτας αἲτε βιδηϊ, ἃ 

πο" ἁμαξίδας γὰς ποεῦγτε . ὑποδεωσι αὐταὰς τῇσι ον 

οὐρῆσι, ὑνὸς ἑκάσα κτήνος ΤΝ οὐρη ἐπιαμαξίδα ἓ- γ]μπ σαπάῖς Πιρήραπτ, Ππρεταιο Ρίο 
χάσην καταδέωτεε τὸ δὲ ἕτερο Ύεος τῶν δἷων ταρθςζαιιὰας Ίρας αήπεητ. Αἰετυπι βερῦδὸ ν 
οὐρὰσ ς πλατέας Φορέήσι;, καὶ ἐπὶ πηχυ πλάτο». αἁ αυθ]τα]ετι ]αΕταάἹπεπα σαι άας ο ολ 
ἆ Αποιλυαμόνηε δὲ µεσαμβρίη», παρηκει προς δύ-  Ύιια Ῥατίε τπετῖἁ]ες α ο]επι οσςΙᾶξΏὶ 

γότα ὅλιο ἡ Αἰθιοπίῃ χωρη, ἐσχάτη τῶι οἰκεομέιων' ολ τε Φέρει πολλὸ , καὶ ἐλέφαντας ν 

ἀμφιλαφέας, και ὀδρεα 5 πάντα ἄγρια, καὶ 9βε-ἠΟ σγο[ϊες ΟΙ 

ον, καὶ ἄλθρας μεγίσερ καὶ καλλίσες καὶ µακβο- αἸβοτες, ΤΠΠΙ Ψοἵο 6οπΏπΙ» Πθς Π98, Ἡ 
βιωτάτεε. Αὔται μέν νυν ἓν τετῇ ᾿Ασίῃ Εἐσχατιαί ππακῖπιος Ρηἱσ]εγτῖπιοσαιε οἳ ὧνί 
εἰσι καὶ ὦ) τῇ Ἀιβύῃ περὶ δὲ τῶ ο, τῇ Εὐρώπη τῶ Άίαπε Ίο αιϊἀεπι εκίτεπα {απ ΔΙΣ 
σπθὺε ἑσπέρη ἐσχατιέων ἔχω μὺ οὔκ. ἀτροκέως λέγων ἄιμε, Ὦε εχιτεπήταῆρις αὐτε 
οὔτε γὰς ἔγωγε οὐδέκομαι Ἠριδανόν τινα καλέσθαἠ5Άὰ Ὑείρεταπι αιιοά το εοπιρείό οη 
απζὺς [βαρβάρων ποταμὸ, ἐκθδιδότα ἐο «άλασσαν | 
τὸν πρὸς Ἡ (βορήν οἴγεμον, ἁπτό τευ τὸ Ἠλεκτρο Φοί- 
πῷ λόγος ἐσι; οὔτε νήσεε οἶδα, Ἡ κασσιτερίδας ἐού- 

Ν 5 ου ς / «εν ο ον λ 

σας, εκ, Τῶ ο κασσίτερο Ἠμυ Φοιτᾳ' τουτο µε γ 
: » 1 - που, ν 2 ς, 2 σε ὃ ᾿Ἠριδαγος αὐτὸ κατηγορέει τὸ οὕγομαν ὣς έσι Ἑλ- 4 ο 

Αν . . αι ο, ᾷ 

λικόν» καὶ Ἰ οὐ βαρβαρικό: ὑπὸ ποιήτέω δέ τωοο «οτριῖτ Ποῖπεῃ Επάσηης, αποά ο ον 
πποιηθόν’ Κ τοῦτο δε, οὐδοθὸς αὐτόπιτεω γθομένε οὐδύια- 65» εξ ποι ῬατρατΙπ » 30 ο π 
φαν ον. ὕχως Δάλασσά ἐσι τὰ. ἵα Αδαπι, 9εὰ εἴῇ πος {επάΙοίε απ μα! ακουσα] τουτο " µελετω, ὀκῶς )ἀλασσα έσι τὰ 

Ἠπτίάσηυς, Δυτὶ εορία ΄ 

ἴαῦῖ, πἰσεία Ἡαβεαπε σετίο, ή αἆ [ει η 
αἲιοτυπῖασἑ πίπο νείο πἠπδαδ(ιε Ἡ 

ΡΙο[ε]]α {αε]αηῖ, αἩσξ Ππρα]α Πηρα]ατΗΏ 0” 

ον 

επι γεί- 

δῖε, «οοπῖετπῖπα ει ΑΕιμΙορία» τε 
Παδίεααταη π]ππα. σος εἲ 41 Πο 
Τετι, ει να[ος εἰερῃαπτες, Ῥιοπίπέ 

πιτίπαιε ἀεπῃρας: εἲ υπ 4β . γλέ 

Ῥ 

αεῖε ᾿ ῇ π , 

Ποῃ Ἠάψεο, πει επίπι α[ΠΕΠΠΟΓ η 
απεπάαπι Ετιάαπαπι α ΡατβαΓΙ8 αμ 
εχῖτ ἵη τηατα αὰ {ερτεπιτίοπεπι {ρεεῖᾶ ον ιοής 
46 οἰαξίιπι νεπῖτα πατταϊατ, ΝΕ ὃν 

. .- αλ ἐλ κ 

αρ «ἀᾳ5 απἰάεπι πονῖ Ιη[α]ας, υπάε αἆ ιδ ' 
5οΏΙῖ «Ἀδ[βίετο, [αηπιπ, Πᾶπ ὅ., ' 

, 

δὴ : . 3 πεπιῖπα απῖ. Ίρες ν]ὰστῖε ασαῖρεῖε Ρο ἐεπέκεψα της Εὐρώπης' πι ἐξ ἐσχάτης δ) ὦ ὁ τεκασ- 401, 1ρ6ε ν]άστῖ αεαιΡ” ἔπορρ 
Ν σίτέρο ἡμῦ Φοιτῷ, κάὶ τὸ ἤλεκτρο, Πρὸς δὲ ἄρ-δ5 Ῥατίεπ, ΑΡ οχίτεπια Ἱτααιε αἲ π. 

αποπιοάο {5 Παρεαϊ ππατα αἆ ΠΑΙΠ οί 
Αλ. ω ω | ”] η, | 

κτε της Εὐρωπή 3 πολλῷ πλάσος χρυσός Φαίν εται . Παηπητη εἰεξέταπαιε. ΟετετΙπη αά 1 ναι 

ν σι ήν χω άμα 
ο ο ο ο πο το ον 

«-ᾱ Ἐποίει σῷῳ ἐπέλκειν «4γεῦ., ἐπείμ οἳ ἐπέλμειν Ῥαν[ι, Ρο(εβής εξίαπι {ή ο πίατα. δρῦ. επ Απ 
ἔχήει σφι ἀπέλκευ.  ὃ «τοῦ, οετετὶ ἀνωτριβομένων. τος Ἠλατήους Φορέει «4γορ., πιπι ε πα σι τομή. . 
πλίνομ. ἸπβτΡΟ διέρῦ.» ἄγοδ. }. ᾱ Άποντα Αγοῦ., ηΌν ππαἰς. Ἔσχρται 4. Ραν/;, νυὶ 
6 -ἀγούς ἔ-ο βορέην οσα, Έμπι ̓"Ἠριδωνόν τινα περ. }α]]α: 4.195 {ΕΦΙΙΟΥ. τωὼ αἱ πον Ἰπαδεηῖ, δι }α»: 
2ω5 Ίπ. οερῦ. οτα. Όυας Γεηυυπές ηβα)ῥ. ἵπ Ώίομγε. ν. σότ. { Οὐ βάρβαρον «{γοῤ. }Χ οτα μέρη. 
βαιῦ. 11 1210/5. Ν. Τ42 οὐτι βαρβαρικὸν «44. οὔτε 74. Βατ. 9... παπι ποιήτεω τοᾶιαο «4{γοῦ. 16: 

τοῦ. Α πο. ΣΠά., ΝΗΙΡΟ οὔτε δὲ ΟΠ1Π69, ΊΜοκ οὐ 4εβῖ «4γοῦ. οἳ Πο ερῖ περος(ἁπίαπῃ,  { Μί 
πιεις πιοχ τῆς Ἔυρ., αἴεπι αἲΏο]Η1ῃ περ]σιητ αἱ], 
επι ῥηπάνν επεµΠσα αθερί οεῖεῖ. Ἡ Πολλῷ τι «4ο. Ῥαε/ 

45, Ἐσχατιαί εἰσι ] Νο ΠἹοΥΘο, πθαϊο ΙΠβΠΟΙ, ἐ- 
σματιὰς εὐηυοµίγε Ῥοβίε αργή εἰ υηἠρογ]ῥης γορ/ΟΠ ΜΗ 
Λαγ112η5. αοά ἀοότες ηῖ {οἱες» Πεμ βεγδυως ἵπ Γι- 
Πο. {.μεἱαμί .. 9ο. ΠαὈιἡν]τ, Ψεγιπι ῥτορίείσα Ἰαυά 
Πρετπῖεατ ἵα α]ηπαϊς. ἵείίαο Παβία] ῖςδ τα ίρας. Έπ 
τοῖ εχ Ο. τού, αἱ δ’ ἐσχωτιαί κως τῆς οἰκουμένής τῷ κὠλ- 
2ίσω ἔλαχον. Πυ[ας Ο. ττό. αἱ δὲ ὧν ἐσχωτια) οἴκασι ----. 
Ίγήττο αιοά Παίπι 1Π οσι]ος Ιπουστεί Ίσρεμεί ος α]ία, 
Ῥυρετ]]ς ὦπὸ κλωαµένης κείσχ. πια]η]τ. 6 ᾿ἐσχάτη τῶν 
οἰχομανέων Φοδμνικ ρω. ος ος 9 

αιάεοπε αοοερεταῖ 1Π Ἠ]Ππιο {αριοπιχίοπΕ οτι αά 
Ώυπιεν» ὐΙ {2γλαπο ποππεῃ» αἴς Ἠ]πο ἵπ (ταροῖας 
εἴ Αῄἄε οὔας ἱππροιία]. 14 τεοίρεῖε {ε πθρας, ὐο- 
ΏΙΠΙ. απιπῖς Πτυ]ας (ποσα αιΙά τεάο]σεαι: Παιιά 
οπ]άσπῃ μια σος ἵῃ {μα υ]Ππιαε Ἐτορας μπι ϱ)- 
Ἡρ]πε, νεο πῃα]ε ΊβΊΠΕΠ πιοοβίοτες. να Ῥ]ιοεπίσος 
111: Ίεα αΠαπάα Εααπῖπε, 46 4π1Π6.  1Π οἱ. 1]]ὶς οταε 
Ώυππεα Ἀδοήαμπο, αποὰ Ψἱβμ]ας Ίαιιᾶ Ίοηρα (εἆαπο 
η σεττ:. Φησο]πί Ἰδεμίο εεία ερετεπι οορίαπι» απο 
Ίπ. Ῥτηςβας πιαγεπηῖς αἆ μις εν Εαν, 
ναιίε ῬτοπηπΏαΙπ] ποπιεη» ἀθάῑε Ἠριδανὸν., τειπῖπα- 
αἶοπα «ταεσα» ΠοἩ παϊα δις. Ιά Βιροτα {ο]]εγεῖκβπατα 

ος Αράρς ο μς 
45. ᾿Ἡριδανόν τιν κωλέεσύαι] Εἰεάταπι Ώνο [ροπή 

οσε,.. Εστερίε νἰπ ἐπιάΙάςβπη Ρ2. Ομυργέως (α. 
ια. 1, τπτ, 94. Ῥ. 694.. [ο. ή. Θεἰπεγως ἆᾳ Ἐ]ς- 
ο τ. Ών ὀρμμοῦε, ο Θοιηρ, Ρ. 88. οἱ ανος 

μίογης 4 Ἐπίάππο Τ. να. «οΙΠΠΕΠΕ Λσαά, Ῥεϊτο- 
Ρο]. ϱ. 360.5 οη] 1η. 4ΠΠε Όμπα ο αἱ ἸΜαγοἰση! [ῇε- 
σε]οοίαὲ Ἡι Ῥούδων» ΠΟΠ αά{Πρι]ου: Δά 6ιπῃ οπίπῃ {ἱ1ο- 
οπὶ Ῥτονοητως πη(]ης.. Τό /σηηο Πάεα Τλοχοκίογος 
τημ]σα» Ε]ία πήπήπε» {εά «οππηοάί {ἱ «αηρβ οῬίοι- 
πληθ, Ἠϊπο Λοβεί εἲ ΡΙΗΠΗΠΙ. οι 1η Οεγἱήλης 
Ώνο Φιοηπαγίές Ἰη[α]ἱ9 Παἱ]μοϊμα ο, ἠηήρίος Οοήογιωη 
1ν ὡς. ) ο ο .- ' ν Ὃ ο. ον ν φδς ο λα 

Ὅ το, ο ως] Αιάζοι απ Ιεέτο α[εσετίὲ ἄεοοτ- 
Πλ ΠΟ Ῥοΐσηε; {ας 6οττε ΠοῖΗπα εταῖ 6 ΡΓΟΧΜΠΙΒ ηο- 
Ίπεπ τ]άαμὲ, 1 αο Ψ6ΙΕΤΙΙ αἀπίρ]ῖ εἴτοἵες» Ἠείο- 
ἀοίθα ο ης θα]ο α]ίνος [οηἱρία αὐαπ νυἱραπιυς {. 
1’, ήρμσ/αο, Ἱπ Ῥ]ερ Οί, Ῥ. 499. Ίνοη Πείεῖο 4ο 
Ραέϊο Ρορῆτ Ώαο ἵη (εάς ἀα[οπάϊ ὁ Ἠριδονός {εά [τὶς 

μοἊρ 

:οὐκὶ βαρθαρικόν' υδὶ ἀετειῖον πιϊΠί νὶ 

πο. πιομτόγαπα πιασηί Ῥαΐπς {μή μρ 

ορυ» εςῖ ἀέΠοι Ρ “ρτοραδιπε σπρ]άο. οὗ βάρ 

7 Κροσπε 
γ 

μα τὸ. 

{ Ἐξ ἐσχάτων Οἵ 10. ή ἐσχάτου πο. εἲ . ζ 

2 ΡΙΟ 40 τοι. 4/4, ΠΕ υσΟΠΙ μαδετ 2
4: 

͵ να δι ο ο κ 
οι ορ η) 

; 2 τς. . . ώ . ο ο ας . {εἰ τὸ ο) ωα. επαί ἀχ]δίΕ: τοῦτο μὲν γὰρ αὐτὸ κατηγΜ τμ] ἴπιο ἡή 
ὡς ἔδι Ἑλληνικὸν, κο) οὔτι, Πνο, ᾳ 6 

ἀῑῖο βάρβαρον' αιιοὰ. αἰτοεῖ (ροπουή 33 

4 μπι εΓαέτασαϊ Εογούοί, Ἑλληνικὼ ἀ'᾽ ώ 
Ῥιά Χεμορῦ, Ἑ. Ν.Α Ρ. 991. Ἅ η οοροβ μ 
π. Ὑ. κιΙς 5. εἲ 4ρηὰ οΙοδνίς 41105. 
πσασμώ ν Ὁ. ον ο μα 
59. Τοῦτο δὲ οὐδενὸς αὐτόπτεω ὅτο.] ΝυΙ]α ΄ Ῥη9 εδι ἀάίοπα. Θοτῖριοσοπι αὐί ποπ» Ὁ 

οηητ οιρίάε: οὗ βάρβαρον τοριδιαὈὺ μμ 
ταπηεΏ! εἶμς ἵπ ΓΙ νατῖετητ. ΟοΠε ἀοάᾶος 13 
εχρ]απαἴοτες εἰ Ε7. ιερῥαν. ἵπ Οτίζοη. ΡΙ4 
Ἰπηβ]ε οεστο οὔτε ἐἴαῖ» πιε]μς εκ Κοιη ο 
οὗ Φέι Ἐκ ος να ΜΗΝ δα, Οὔτε ο δν παθοςδ{εΤαξ, τοῦτο ω ΡΗΙΙ 
119 σι (εη), {εη 1 ἀεσεῦας αβταῖο πηοτς τοῦτὸ Ὁ «ος. 

δι, ο 

οβαρικὰ Ἡ 
ο κ 

(μοπτοτ 
οδἒς, 

ο γη ρε 

απ. 

εὖπι 9έγο: Ίος» Νε] αΌφαια Οοά]αῖοις ππεᾶ να 
τε[Ηεπάππι, Ῥγαεῦες 004, «{γοῦ. Τοῦτο δὲ ὃ ὦ -. 
τόπτεω γενομένου δύναμαι ὠκοῦσαι τοῦτο μελετ οάμ Ῥοβπεπιαπι» Π ΒΠΟΕΓΗΠΙ δὲ, {ᾷοπι ΡΙΟΡΙ 
Επἰβοαδίς ας πυθέσύαι δὲ σπουδή πάνυ ἐλελάσόζὴα, πι. δι, 
Σεροπεπάυπι απθίτου Ίῃ ἔαη/απίε1ν» Ῥ' λπῷ 
νμιρας π. δέ που δὴ πάνυ ἐ ηθφ6 Τά επ δι μι 
θά ΕΙπΙ χεροσᾶος; 6ἳ µε λέγειν Ο0ὰ, ΕΠΙ 
Φοντος Ῥιπεραι 0ο, Άλοη, Ρτο. τς νε ών 

πακα. 
λα . - κά. τε] Ἠαεο {οπρεπιί Ἡπετοης Ίπ ολοι ορ, 

λα {οςγαο : Ίδτα Ἱοσυπευς ἵπ. Αποπίασο πρ 
ὅπως δὲ ποῦ δε. 

(τὸ Ἴσυμί όρος) ο δεῖ ἂν μελετῶν πείσει προ Ἡι, 
ΏἩρετ 1 οπάἰπῖ νι]σατυπτ νο], π, Ῥ. 27: ἀεάθρ 

οὐδεὶ ἄν µε λέγων πείσειεν, ΠΕΙΠΟ υεγδῇ5 αρ] μη εκ 

- 

Γι 
«11. {{σεγά}. Ῥ. 954. ο. ταῦτ' ------- οὐδεῖς 39 ή 

: ἳ αυτ ΜΜ ης, ἔπεισε, «4νήῆορὂ: 1».ν. 1αφχ. Ἠν τοὺς Αη πείσω λέγων' πριὰ «4γ/άρη Τ.τῃ. ρ. 913: ρ 6ἶεΦ τὸν Ἐρυβιάδην ὧς οὖκ ἔπειθε λέγων Άρ, ῄ 

με 

ΙΥ σ΄ 

Φ1ή 2Ι ης Φῤ/) Φέ/]οί λουετεί: Ορμέή ών. 

πήτας ἀμιταδίς, απίη οαβήραεβπηυς οσα ο 

ὃ 
ὁ 

αλ ή 
κά α

 

ω χὴ σοῖίαί τι πλ πρ θα. 



ρτέκκσᾳ 
«-. 

"ς σας «παρεα τς πι «παξξξ 

ὁ ωρες» 

ἴ 
Ἱ ἳ 

πστρε το κεφβ κε κι κὠθ κο 

λε ο Ἕε  , 

δα. - 

ΣΤ7Τατὶδβῃια φαν, 

᾿Θ]οβῇς Μορῥαμί 

η δορίεηίίοπε Έτορα 4ριιά ατγρμες οἱ Απἰπιαρος. ΛΙΐα τερῖο Τ 
αἰπέία πο[9, Ροτίαταπι ταραε]τά» εκ τερίοΏς πι οἳ ουβέία, ΗΑΙ ΤΑ. Ότι ΤΙ 955 

δν : ν ς ' η 3 ο ΙΕ ων -- αφ να” ον 9 έ οοπίῖαι: Γ6ὰ ᾳποπιοἆό ασαπἰτατάσ» Πθ ῃός ααἲ- ἐώ" ὅκώς Ὑνόμθός» ουχ εχὼ οὖδε τ ο. 
«επ Ῥτο «οπΠραττο ἀἴσετα 4Ἡεο. ΤὈϊσμπεας κχέως εἶπαι λέγεται δὲ «ὑπ ἐκ. τῶν γρυπῶ αρπά- 
ἴαπεπ 1ά α ϱτγρµ]δης απ[ετε Αγιπιά[ρί, νῖ- 
τ πηοσυ]» αιοὰ πες ἵρειπι οτεάἰἀετῖπι, 
πε νΙη πα[εαηΈις πποσπ], «δξετᾶπα ΠατΗΓαΤΗ 
Παβεηίες αἷὴς Ποπηπίρας Ῥατειη, Ῥοττο εχ- 
ττεπ]ταξες τεττατήπα νΙάεπτυτ οἰγουπισ]αάετα 

ζω. ̓Αριμασποὺς, ἄνδρας μενοφθάλµαε’ σείθοµαι δὲ 
6οοὐδὲ τουτὸ, ὅχὼς Ὁ μενόφθαλμοι ἄνδρες Φύσται, 

Φύσιυ ἔχοτες ν ἀλλ ὁμοίην τοισι ἄλλεισι ἂν- 
θρωποισί αἱ δὲ ὢ ἐσχατιαὶ 5 οἴκασι περικλήΐεσαι 

« αν . 4 πα Ν ] / ώ Α δςς.λ Δ΄ κ/ : ο κ οδεα 
απι τορίοπεπι, Ιπίήραπε «οΙρείε εα απ την ἄλλην, χωρη καὶ ο)τῦς ἄπεργεσαι τα ᾱκελ» 
πορίς Ῥαἱομεγηίπια εδ[ε Ῥηϊαπτιτ εἲ Πάρε Άλισα δυκέωτα ἡμῖν εἶναι, καὶ σπωιώτατα ἔχεύ 

ας αἰηξία πησπίο φπίπαια ἵπ. Ἰοσῖς Ιπτεεῖ- 
10. απ αἱᾳπαπάο Εαῑς ΟΠογακπιίογηπα., Ἱπ 

: .. : ΄ 9 οὗ) ἳ ἄ . Επι Ίπ Αῃα Ρ]απίεες πηά]-6ςὰ αὗται, Ἔσι δὲ πεδίο οὗ τῇ Ασίη 5 περικέκλήϊμέ- 
3 ο. ο δ }αἡ 5 δὲ ιδ ἰδὶ πέντε νο) οὐρεῖ π'άντοθε" διασφάγες δὲ του οὗρεός εἰ 

' 3 η 9 

τοῦτο τὸ Σ πεδίου Ἡν µέ ες (2 939 οὔρε- ἷ μὴ ο, τουτο Το ε9ἰον 1 μεν κοτε ορασµίῶ; ρ Ἠπίρης Πτα Ὁμοταρπήοτηπα ἱρφοταῖα ετ ΗΥτ- εν ΐ 
ϱαΠΙοΓΗΠῃ εξ Ῥατιμοτιπι ες ΦαταπρεηΏαπα οἳ σἱ 

. { Αν {. ολ ἐόντων Χορασμίὼν τε αὐτέων καὶ Υεκαϊίὼν, καὶ 
΄ /. } ᾿ : ω λ ερ ό 2 έ 

ΠαπιαπΘοτήτη: {εὰ Ῥοδοβαµατη Ῥοϊ[α τε. ΠΠάρθω, και Ὢ Σαράγγέω, καὶ Θαμααίω" ἐπεί 
ἱ τρ ν ' κ. λ ο / ο ο κα ἵζαπῃ Ρο Ίππε, Εαδία εει τερῖ Ἐκ Ἱοςζοτε δὲ Πέρσαι ἔχεσι τὸ κρώτος, ἔσιτοῦ ἶ βασιληος 

Ιδιτας 

ο «ἄγῦ, 7, ζα]ΐα, αἱ ὑπὲρ τῶν. 
ζπΙ Ῥτπ]ας Ῥγαε Εάῑτο ἀαίοτο, 

ᾗ Μονόφύ. «4γεῦ. Ῥού]ήκ τ. 69, λυτὰ -ᾱ 
6 Περικεκλημένοῳ Τα. Ῥτο περικεκλµένο, ααοά νατΗῖα: αλί σέριέκλεισα. 

εν 

ϱ Ἐἴκασι «πεζ. ἆ Αὐτὸ «περ. ἔ. 

Χωρίο 49. ππα]ο, Τάρο δζρῥ. Ίη Χορασμίη, 1εὰ ειταῖ Εἰπείο.  α Ὁματαος {εαιεηίία αΌδιπτ Φ. Εα/. «π. ὁ Μ. Ρο 4ιᾖ.. νΗ]ΡΟ Σαραγγαίων κρὰ Θωμονίων, ΡΙΟ ΟἴΙΟ Θωμαναίω 3Η. βατ. «9Λ., Θαμαναίωὺ 
«4γεῦ. 7 Γη 
ππερικλήοντὸς α4ἱᾷ, 

5δ. Λέγεται ὑπ᾿ ἔκ τῶν γρυπῶν ὅτο.] ΔιΠπιαίρος ας{- 
ἀῑα εἴτσα πιστα]]α ουπῃ ΕΥ η]5 Ῥε]]απίες, δς ατα 
τη ομρ]άπατα» [ετὶς ει[οβιεπήδρις, 1]ῃς ταρ]επτῖ- 
μδ. εκ Εεγοάσίο τποῖτον πο]υῖε Ῥ/πέως Ν. Πε. να. 

9. 9ἱ ὑπὲρ τῶν γρυπῶν ναΐσας, πε ἵη οποτε ΠῆἜ, πΙμί{ 
Ἅπή]α Εεγούσίωα. Έαπια {ετεραῖ υἶτα Αππιαίρος Φρυ-. 
σοφύλακας ε5ίΕ φρύπας Τ. Ἱν» τὰ. εἴ ο7. Δὶ αὐταπα 
ὑπὲρ τῶν υρυπῶν αμ5 αδίεαπετας Ἐ Τα μΙάππα εἲ εἰατήπα 
ὑπ' ἐκ ἀαπὶι ΜΡ., αὐοά {οηρίος Ὁμηρικώτατος Ῥοῦ- 
ς εχεππρΙο Ἡ. Π. 353. Οἀγες Δ., 97. ἅο, ἆερο- 
ΜΕ. | 
67. Χορασμίων, ἓν οὔρεσι ἐόντων Ἱ ογεηίαε, οσο 

εἴᾳιο αλ1οΙ {εβίπαητες (ορασυπα οοι]{ μας ἠποοπ[α]- ᾿ 
τε παπβμσγυητ, ΤΠ νοσῖοις ἐν οὔρεσι ἐύντων εἶεα ἅπ- 
Ῥΐωπι 6ἱτος. οί ἀείοτρεπάο. ἀοέτοτιαπι οὐτα {αονεπῖς, 
{η οσςς{ι ἀϊνειίο. Οἱ, ἆε Ῥπμτυ ἐν οὔρεσι ἐν τῶν ------- 
{πο ]ηπα πηοάε]α, {εᾷ αμαο. Ῥ]απίίαπι πιοπάΌης ἵπρο- 
Ππὶς» πποπεο Ιπϊπέαπι ταπτηπα, οἰελίο Ἰπ ο]δραπίς 
δαμεζαειη, ἆς 5αὴ) ΟΙ Αταπι ἱρογαὴ] Ρ. 7. {πι νο- 
ΣΙΗ5 ὃν κρώτεί ἐόντων Χόρασμίων., 6η {μέ ἑωγίς Ο2ο)ατη1) 

"οπρηὲ ρε] οἱ -----ι) ΕΗπι ἆθ δαγαηροη/δς ποηπι]]α οἳ Ῥα]παηροίς, ᾳμπε {εσοιπάίς. ουτῖς Ἱπρτοδαδῖε 1 «4- 
2γεΓΟῥΙο {πρδτίοτα ὨΠμσῖά, Ἔῃις, Ῥ. 75. οοπιάεταπ πίπη]ας Ώ]ητ οοτγεζΠοπίς, Ίεπίοτα πηπ]έο» 8 πιάτατα ἅἲ- 
ΙΠΕΙοπα, Ρίο αὐτῶν {οτῖραίις αὐτονόμων, Ίος᾽ ΠΊο- 
0» τοῦτο τὸ πεδίον ἦν μέν ποτε Χορ. ἐν οὔρεσι, ἐόντων 
ορ. τε αὐπονόμων καὶ -------. Ου ταΏοπς ΟογηςπΗ! ρ]4- 316 εχ Ἰοςῖ5 1 πιοπίβηα ἀεζποπτΙσ. πο]οπίς, πὶ Ε1]- 10Η» Παγομοίο, αἳ ποναπτης, αας {ι]νη Ἠπουί ἀεριδ- τα, ΟΗΔΠΕΙΠΗ «ρο απ]ᾶεπι ρογ(ρἰσῖο, Ἠπδο Πηδῃς ςἳ 
Ποπτεπία Φοηϊρίοης: ρ]απϊεεπι Πἷαπις πιοπες ἸΠε]η- 141, οπή ΟΠογαςπίογαπι Γ]ε[δ., παπι ἵρδοτηπῃ ἐη ᾖᾗ- 7121 εἳ ἨΗγτεππΙοξΗπᾳ ας ῬαμΠοσύΤῃ ---- ροῇεὮ νε- πο ΤΕ ΓΗΠΙ ἀῆοπί, Έϊησα οτρο Πηόσιπι τοῦτο τὸ στο ν΄ μὲν κοτε Χορωσμίων» ἐν οὔροισι ἐὺν τῶν Χορασμίων τε Ουτεων καὶ ------- οἳ οτ4ΤΊΟ οἳ 1410 πΙΗ] Π5ι. ἀο[άστα-- Ῥϊε, δα ποῃ αζμηρο, Ίοο ἔππιεῃ, 21η ἐν οὔροί- 
αι Ἰπνοπίείο», εμας ὁ πως Ἰωήπα τοσδρετΠΕ» 

ος ον ν αµ4 σγοπουήαιε εχρυ]ῇς. Απιπς αιί6πι 
μμ ἀτυρρας, Ἠετο ΠΟΠΗΠΕ ΒΙαΠῖε, Ίρποτο, βἱομ]ας 

Ἰραρῃ, οι κτο ζἐο ΠΙ]Η Ίωνα, Ὡς οπ/οπίη Οἱ. ας 
Ίαν ο σπα Ἠἱς ἁμά μη Γοπῖρώς αππαάγοτίο, Ίαα- 
-.6σ. Ἐν οὔρεσι ἐόντων] Ἴοσο ἐόντων ἵτ ο θ]ας ή - 9] νοςς ἐόντων ἵπ ἅπας ἓὺν τῶν ἂἱδ- 
κα ἱοσυπ» απὶ νἰάερατητ ἀμΠοϊππας, ]οπί Ίπο- Ίπηπα Πη6Π]επ] πῃΕ ρυῖο θΦΙά]ςίαε, νοτο οπιοπάαπάο: 
τη ῥὔροισι ἓὸν τῶν Χορασμίων τε αὐτῶν, ο) Ὕρκανίων», κά)” 
αρθωγ' {6ΠΠ1 Ῥ]απίσῄπιο: β]αμέέες {εις Οσο 
σμεταξ οἱ ἐη βηέλης [ία οἱ ἱρεοριηη (Φογαρηίο- ονς ο οαμίογωηη» ο, δαγαΗΡΗ η, 

Ιρόνο ΤΑΗΡΑΥΗΗ 1). εἰ ΤόρηιβΗσε ΜΗ : /ε45 α Ζμο 
Ῥορίκσςι τὸ «Ῥετ[ας 6 ἠηρερίμη, πυῃς ἐ αλίοπε «δν ἐσε, Τη οὔρριο [η ὐ Ἱ ἀπ μλαρην 
Ῥις ΠΟΠ ἴργη { Ἴβοίσι 211415 3 ει 1Π εν ἃ απά]ς Τρτῃ- ἔππι ῆς Ίραῖς δαν υ{ ΟΠΙΙΠΟΣ5 ΗΠΤΗΠΙΦΙΙΕ {η1]ς ο6τ- 
οτης πιομᾶᾶς Γιος είς, αρ Πὶς Ίοεμς ρΥαγ]ογῖς 
Ίηθ ΧΠ, Ἱάρβαα ὅτ οὃ  η]ρανίε απῖς ηος αππος βοζ- 

Ἡ 1Ρ 186 1 ορ { γι Ἡ ο 2 { . ἆς Απαῦώσι Ἐροσ]ὰ νο; πῶς ἀοξλαπι Ώἱα[ΕΓήοποπι 
ας {παξταης Πογοζοι) Ἰομμς ο ἳ» ἵπ. αυ Ῥωπο απο: 

ἀσπωδας ἐν ἁρώτο ἐὐνος ΟΚ ΙΤΗ Ῥτο ὂν οὔρερ, ὁ. σοιτίρετε 
715 6ς/2η ο) δ {ρο) Οορας : 31 πο αῤας η 14- 

{ 1161 ή ους Ἱ ἑεμ/ος : ᾖςο ἡ]6: Τῃ ΘΗΠΗΙ εξ επ6ίε}ό Ὅ/οραε 1515 
επι {σπίσπα ἠρηέμς ξοτό 7- 

» Τήπ1 αὐτέων , τεξζε» ρτο αὐτῶν. Νἱά, {πρτ. Ο. οἱ. ΄ ὁ -ἄνοδ, βασιλέος τε]αι. Μοξ 

ἠπεζίωή, νἱάευαιις Ο]ατ. «4ὔγε[οδίο λ]ις, δ45, Ῥ. 76. 
ῄ “γα 1α ο 2ΙΗδ 70ο 7ο αὐτῶν /ογίδεγείμγ αὐτονόμων» 
26ο 1/40: 1 μέν κὀτε Ἆορ. ἐν οὔρεσι, ἐέντων Χοβασμίων τε 
οὐτονόμων, καὶ -------, δἱ νετήπι, υὲ ας:., ἐν οὔροισι ᾿ἐὸν 
τῶν Χορασμίων τε αὐτῶν, καὶ ------πθσεςδίε πο ετῖξ» Ἡτ 
Ίφίας τεβἠτεηεητ νΙτοταπι οταζΠἑογΠ1 οοπ]εόξυτας. Ώ1ο 
]ο τταάΊε «Σ7ογομ. ἵπ απητπι ραπ πα Ππιρας Ίδια Πτα 
ΠπεΠε Ῥ]απ]ήες., αιΠπαιιο σεπΏί δις οοπτογηίπα: ΡΙ86- 
ἵεγεα ἀοζοῖ» ἵπ αΠοτιπα Π]α Ειετῖε οἶῆπ ἀῑείοπε, αµο- 
τήπ]ᾳΏς ερ[εῖ Ἱπιρετῖο {1ο τεππροτε Γρίεότα: ἦν μέ 
κοτε Χοβαδμίων (νῦν δὲ) ἔςι τοῦ βασιλέώς οὐ φιεῖ- 
4611 εγαἰ (ῥογα/ΗΙΟΥΗΙΗ ΠΟ εγο Ἱκορὶς εἰ». Ίνα 
Περὶ η ἆΜίομο. ναι [μῦ Ίκερο, ἔσι ὑπὸ τῷ βασιλεῖ» 
νε] ὑπὸ τὸν βασιλέρ' Ρετπιαταπτας οπίπι ἴδια 1ΠίοΥ {δ. 
δ]ουξ απτεπι Πειοάστης, Ιοηυυπίής ρᾳςβπι (1αοςί Τ,4- 
Επίαι]ε Σ-ριαε{εγᾶπι {π {οεᾷστυπη {οτημ]]ς: εχ. ϱτ. {1: 
οἶμο Χχικ, ς, Το. Ἡ) Βαγιδίμί ὅτς. ---- ἱδο ιο ΓΙΗΗ 6ἳ- 
επι «4ηίαμία ---- Ἱηασκήοη] σεεεεγο, Τζον. νι» 
6. 18. ὁπόσην φώραν. καὶ πέλεις βασιλεὺς ἔχει ---βασιλέωό 
ἔσω' (ηρ. 37. Ἠτταης {οεάσίς Έοτπια ἀι[ριίσερας ΤΑ- 
οπαε ϱ, 43. ἴοτῆα νἱᾶ. ς. 58. αρυά -άμορν. Ἑ. 1ν. 
Ῥ. 315. 96. ἀΠῑσοξραί Ώετογ]]ᾶας, ὅτι κὸ ἐν τῇ Ασία, 
ἡ ἐξ ἀρφῇο βασιλέως ἐδ), καὶ Ἕλημνος καὶ Αἶναί εἶσι (ς 
Ἱερετίπῃ:) -τ- οὖχ ὑπήκοα ὄντώ βασιλέως. Όταςσα Πρει- 
ταῖς Ῥαεῖς Ἱπάῖσπας «οπά1ῖοπες, οὗ Απιοϊοϊάα οοπο- 
ἴοτε ἀεποπ]παίαε», Τετεραπε τὰς ἐν τῇ ᾿Ασίᾳ πόλείς βα- 
σιλέως εἶναι" Ιπῇυ]ατήπῃ τος {[οἶας, πτ βΙθταπί οἶἷπι., εἷ- 
«γι "Αθηναίων, «Χεποβῦ, Ἑ. Ν. Ῥ. 335, 1. ηπης {οτπή- 
ἴλε Ῥατίοπι, αῦ Απίαχειχο ρταε[ὀριλα, {1ο 1πΤ6 πο 
αρα {{ουγαῖες Ῥαπεα. Ρ. 68. Ἐ. ρ. 78. Β. Ῥαπαί]θῃ: 
Ῥ. 354. Ἠ. ἆε πι]ᾳς Ἠπίς. {Ποσεᾶατ Ίσοοις έοηὲς 
(ὔρ). Ῥ. 394. πε. { σέ φμαργαΣ, τίνος ἐσὶν κἡὶ νῆσος 5 
ὃν τίνος καὶ Καρία» Φήσευσι Ῥοδίων ἐλν δὲ ἄλλως ἑρωτᾶσς 
τουτὶ τὸ χωρίο» Ἡ τὸν ὦγρόν: δῇλον ὅτι πεύσῃ τοῦ δὲ- 
σπότου τὸ ὄνομα ---- Οεἴείιπι ΑΠαἄςαθ.ρεητος, Ἱϊο 
Πεγοβοίο. εοπιπιεπιοταῖαε» αΠιπάε {ης Ἱπποταστηπε 
ἴμπα ἱοππροί16 ορίσπτα Οτασεῖς ποπήπα, Βαγ1ὴ, Γ]γη- 
αππίν εξ Οῥογαεηή. Χοράσμιοι εῖαπὶ Πποπιοταητητ ᾖο- 704. Πο ϱ. 93. ΥΠ. 6. 66. Ποζαίαεο ἵπ Αῄας Ῥοπϊερεᾶ 
αρ. «44ψεῃ. τἹ. ρ, 7ο. Β. Πάρθων πρὸς ἥλιον ἄψίσχοντὰ 
Χοράσμμι εἶκοῦσι, νἩν ἔφοντες καὶ πεδίο κὶ οὔρερ' Ώοτπα 
Ρατίοπῃ ὁέοῤρῥαμης εχεῖται Βγ5, 1π ν. Χορασμ// είς υαε 
επ{εραπειγ εἰικάεπι ερ[ο Ἠρορέσεί, νοτοα {μπε Ἠεγο- 
ζοἱ Ἠϊ6 νἱείπα, αυπα {1ο ημῃς ροΐοτιπε το(Ηειή ρ8 
τεπΏ, οπήπῖε εξ ΟΡογαπίογωπη ἵπ Ἰαοτορί]ς ᾖμείσμ, 
ΠΠ, Ῥ. 919. Ἠδί ποπ]επ (οηθίειτ ρείπια ρτοάμόα, πεις ἵη Ο/οηΥ// Ῥεπερε: νά, (αγ . Α. Ἡτ» ον 313 τθι ας, Ἁπαῖνο Απετίρυς πο Σαράνγαι εἰ ΘαμβΥΡΙΟὴ 
ει Ίπ Ἠΐ5 ναῖαηε εἴαπι Οο6ᾷ. Σάρα} ωίων καὶ ΘωΑ σις 1 Ὅη. ο θωμανίωνς («ο- γίων Ἱερῖε ἵπ {ης 7/η: Σαραγγέων καὶ Θωμοθίωὴὴ τω 
Μοοΐη εκ [ει], {ωρτα {ρριᾶς Π1 6. 93: ο ας 
καὶ Θαμοναίων Ίπα ν]» επόπο ι ρα ας 
(8 Πτ Παχίομε Σαραγγέω»" Ομ ος ρα 
Πτείαπι» Αράνγοι πι] μας δν η Ἀράγγαις 
Ψετί ναἰἀάς νΙάετατ απάϊε», ρα ς να ' ΗΠΙΗΦ σεηής 
ΏΟΊΠΘΗ 4. Οταεςῖς ἀἰνετβπιοάε, 1Η15ίς ῬτοπΙπεΙαπι 

{ζωῤη]οίμς πά Ἅ πλ, Ἔὔαραο, Ἔτο λα) Θαμανίων { απ 
Ὁοδά, ἆαχοπε κο) μρνίονς εηνίς [αοἷ]α Καρμανίων πο- 
πιο Πές {ἡρπαίσεσετ: 1οὰ Ἠαποἱαίοπηπι ἀαῄπο; Ρο” Πκοιπας, ῷ πλ ἔοτις ΦΗρ]ίσοης, ελτυπι ρήμα ρε, 
Ώς τεάεπ]σίε 1141ςαΡος: τω 

5 



205 

ο» ον / Νο ᾳ .ν 

«Οδιδόντος μὸν του ποταμοὺ, Έχρντος δὲ ἐδαμῃ εξ- 

: ' 4) 1 - σχέ ἃ 
Άπη ἆοβί ντ απἰπαάνεΠίο» «. εἶναι ΠΟΠ θά ας οχ Ιί6 Πονοί. Ρ. 144. οἳ Ριαευεπί αλα ϱ 

| | ἐικῤνῖὰ οὐευδά/ 
μαι Ἰπαπάαε Αασο, ΤηίαρΏοταςς Ράζχο ἆς. ΠοεπιίΑ Αθ εί 

ο5ό Π Ἑ, τ ο Ώ ο τἙ | τη αμίως ν]ποῖεατ Εμ Ωό οτ «οδΠα!15. ων 

ο η οί ' : ; 18 

Ἰρίτατ εἰτουπησ]απάεητε πιοπῖε 1Π8ΕΏ5 Αλαν 

ΡιοΏυίε, ποπήπο Άσας: απ 4μοΠάΑΙΠ ] 
Ππρυ]ας απάϊαθ ΙπεεγοίΠοπες ἀπδίιφ πε 9) 

ἐχ, δη ὢ τοῦ πορικληϊοντος οὔρεος τούτε ῥέει ποτᾶ-- 

μὺς μέγας, οὔνομα δὲ οἵ ἐσι 8 Αχης᾽ οὗτου ο ο 
Σέρο) μὺ ἄρδεσχε δαλελαμμένος πο κον ον 6) 

Ρηωένων τούτων τὰς χώρας δα, Φιασφάγος αὙομῖτ σῖοπες Ἱτῖραραι: Ἠβί. νετο 1Π Ροή Εν. 

νο ἑχάσης ἑκάσοισι' ἐπεί τε δε ο να Γ]ερσή εἰ ζτε[ζατεπι νεπετιηῖ, Πος αὐ Πο ΠηΠί βανδα 

σὶ, πεπόθασι τοίόνδε” τὰς ὁλασφάγαν τῶν ἁρέων αιιοὰ {εξοπίρης ΠποπΏυπι 39 τρ ς 

οὐδείμας ὃ βασιλεὺς, πύλας ἐπ᾽ εκάση διασφάγι δείς, ει αἲ εατιπι Πηρυ]α5 νο ως 
ἔσησε ἀποκικλήμόρ δὲ του ὕδατος της ὃ εξόδι. 3ᾳΐα αὓ ο ὀ ος ας μ 

τὸ απιδίω τὸ αὐτὸς τῶν Βρέῶν πέλαγος γίνεται» νο. ος ας τ ὃς ος Ἓ..“ 

σκορ δω ὁρρα ον ο οχίἕιση μαδεαϊ :  αἴθια 1ὰ ιν 

οσο οωτο ο, {μις μον χραρνή  Ῥτβήπο απ αα Παυατα αΠιεϊμπν. οἱό 
τῷ ὅδατι, εἰκ. ἔχοτες αὐτῷ χρασθαι, συμφορῇ με; πο ἀειπϊιοηίο.  Ναπι ΙΥΡΕΤΠΟ πεμροῖ” 

γάλη δα χρέωτα] τὸν μὲν γὰς χειμώνα ὕει σφι ο εις Ί]]ς, αὐεπιαάπιοβΗπι πο 
ο ο» Ν - . | πε 

Θεὺς, ὥσπερ καὶ τόῖσι ἄλλοισι ἀνθρωποισι' του δε ῬΡίηῖε: {εὰ είἴαιε αααπῃ ΤΕΤΗΠΙ ρα ας 
/ : 1 Τ 

Θέρεος σπείρωτεό ἃ μελίην» καὶ σήσαμο», χθήΐσκο-ος5[ε[αηππι » ἄ4ΠαΤη ἀε[ἀεταπῖ,  18ίί μς το 

το τῷ ὕδατι ἐπιὼν ὢ μηδέν σφι παραδίδωται τᾶ π]μΙ]. εἰς αι ΠΡΠΕΤΕΙΗΣ τς, : οι αἱ 

ὕδατος, ἐλθόντες ερ τοὺς Πέρσας αὐτοί τε καὶ γυ- ΠΕΠ ναι τας πηη]ίετες: ΑΕ η 

γάϊχεό, ἆάντες κατὰ Τὰς θύρας του βασιλέος» βοῶσι ο ο μμ ο 

ὠρυόμωοι" ὁ δὲ βασιλεὺς τσι διοµένοισι 3 αὐτέων µά- ο αμα ον ο 

λισα οὐτέλλεται ὠὐοίγειυ τὰς πύλας τὰς ἓρ τοὔτοοΟ]ι Γοιτοπε:. ὔδάοπ», ΙΑ Ἱλοσω ρ, 

Φερούσας' ἐπεὰν δὲ διάκορο Ἡ ΎἩ σφέων γῶηται πί- Ἡππιοτο Ἠαιίο {αῑαϊα εσ[εῖ» πια ος 

3 ο ἕ ᾿ απίοϊ 

οτε τερῖ, «οππι. εἰι]αῖα νοςί{ειᾶὺ ον 
κ 

Δ 1 . 9 ͵ ( τη. ον 

γησα τὸ ὕδως, αὗται μὲν αἱ πύλαι ἄποκληΐωτα, Τα: μας νετο» τα 4 μέ ών) εδ 
ἄλλας ὃ ουτέλλεται ἀνοίγευ ἄλλοίσι τοῖσι διοµέ- Ῥολοίαπῃ ΤΩΑΧΙΤΠΕ αφ. ΙπαΙΡετεπέ» μιά . . τα ο 

ων ω 3 ον -ᾱ ς πα ἔσο η 

οίσι µάλισα τῶν λοιπῶ"' ὦς Ε ὃ ἔγω οἵδ ἀκού- Ἠ ο» 1 ἸασΙεῃς, ΄ απαηταη. ιά ϊ 
νὰ 

18 . . ἵ ν 

: . : : 1 - 

σας, χεήματα μεγάλα πρησσόμθος ἀνοίγει, πά-οδ μμ μη ῥεουμώ Ἀ 

εξ ο ος μυ ὃν ὄχι οὕτω. τῷ ανν μπι Αίθμο Ίος αμα πα ϱ 

τῷ µάγῳ ἐπωασώτω ἑπτὰ ἀδρῶ, ενα αὐτῶ αλνετ[ι ππαραπα σοπ[ρΙΑΥΕΙΙΠΕ 2 αἳ 

6 Ἰνταφέρα κατέλαβε ὑβρίσαντα τάδε, ἀποθαν' παπι, αοοαε Ῥοτ Ἰπ[ο]επΗαα ο Ἱπριδ. 

αὐτίκα μετὰ τὸν ἐπωάςασυ ἤθελε ἐε τὰ βασιλήΐα ΤαΏπι Ῥοσί ορρΥε5/Ο5 ἹπΆβος ο τες. 

Ἀ ἐσελθὼν χθηµατίσασθαι τῷ βασιλέν καὶ γὰρ! δ) 15, Υο]ερατ αάπήτή ἃὰ - ο πι οταῖ αν 
καὶ ὁ γόµος οὕτω εἶχε, τοῖσι ἐπαιαςᾶσι τῷ µάγωϊ ον πας; θµαπι.ἱερς ον τα τεβεπα δ. 

« 

ν΄. ων Αν νι Φα 2 / ἊἈ 
ἔσοδον εἶναι παρὰ [βασιλέα ἄνω αγγέλου», ἂν μὴ 
υναικὶ ξ τυγχάνη µισγόµθος ὁ βασιλεύς' οὕχων ὃὺ ὁ ῃορ ομο ωα πο οοζασυσμα υκασιους ονκώμσή;''"οήή: ἄχοταῃ- Τη ΕΠΟ 1, πιαβμεεδ 

Ίνταφεργης ἐδρκαίου εδένα, οἱ ἐεσαγγειλαι ἆλλ. ὅτι τιειγεπίΊθ πιποῖππι ΄ 6εΠ{ΕΠ5 1η ν ο μάαε. 
ω» πω 2 3“ λ : . ' ' ἤ ο αν 

ἣν τῶν ἑπταὰ, ἱ ἐσιένα! ἤθελε ὁ δὲ πυλερὸς καὶ ὃ5 αιῖα Εοταῖ Ἡηις α {ερίεπῃ » ας μα) η 
3 / 

ἷ 3 κ ζ ο ορ 

ἀγγελιηθόρορ εἰ «περιώρον, Φάμθοι τὸν βασιλέα Ὕυ- ΄ Υο]εῬαξ» Γεὰ 4Ἠαπι ΙαΠΙΤΟΙ εἳ πμ ο τεβ 
͵ / ς να 8 κ . δη κ 

νά! µίσγεσθαι" ὃ δὲ ᾿ταφέρής, δοκέων σφίας Ἠ5 εταῖ Πϊτοίχα πον Ππετέρές, 
έυδεα λέγεψ, ποιέι Ἱ τοιάδε' σ’πασάμιθος τὸν ᾱ- ανά ᾿ αρ) αν 

ίνα ἀπολάα αὐτῷ τὰ ας ὀρ κκ τες πομίς ταις, οὔνθιο: απο ορ ο ο ον νη ἐ κ «πλακα είφαε ηᾶτεεημε ρτῶσ]αϊξ» εἰ Ἐν α. εἴτεν 
μας καὶ αγείρας Ἡ περι τον χαλιόν του Ίππο πει ῖΌσα Ίτεηιπι εφαὶ σεινὶαῖρης 1. αυμα . . «ων. δμ ρα ο κι ζλρ η 4 Άν δθιην Δι νν λα ο μό, ιά ανά κά ασ . Ἱ νω ν ὀ μμ -οὐνό ο . ο 

«ουσια. αφίων -ἔδησε ο καὶ ἀπηκα' οἱ δὲ τῷ ἀοάῑτ Ποππεδααθ ἁἰπη[τ. 6 «ᾗ 
ο. να οὸ ) τν ο λώρνν ον όων λα χο εν ᾿ 

“βασιλεῖ ν δερωύασι ἑωῦτοὺς, κα την αἰτίη εἰπω» Τε τεδὶ εχηϊριϊθ[εῃε ατ οὐχ . 
δἱ Ἡν πεποβότες ειήσαν. ΄Ααρειο δὲ, Ῥ ἀῤῥωδήσας ἐΕΧρο(αϊδίεπε, Ὠατίας Ππρυιᾶ Ἱ 

. παω οφ ος έ ο μοσνα πο το κσς α . 4 ' 

μὴ κοηνῷ λόγῳ οἱ εξ ᾽απεποιηχότες ἕωσι ταῦτα» με-. ᾿ππσεσῄτο, νετῖτας πο 14 οσον” 
ταπεμπόµεορ Ένα Εκασονν ἀπεπειρῶτο Ύνωμης. εἰϊ εἰοτηπι «οπῃ]ο {αξαπι εί[εῖ» πρ 

/ ο ο. μι ὀρμοί μμ ΑΝ κ) πωτηπΙά 14 ααοά αξήπι {οτεῖ ο 
“συεπαψοι εἰισι τῳ πεοιήµεωῳ επει τε δὲ 4 εξε-- ΑΝ σοπηρε πο Ἔῃε μοτυπι ν 

ς «ᾱ ο ΝΕ 2/ . νε τρν ην οφ νωκκνον ο γω τς Ῥρετιῖ Ίπ6 ο αν ο0 μαθε ὡς ε σὺ) ἐκεμοισι εἴη ταυτα πεποηλω ο ο αής λεν ος Πεμ ᾳ 
ϱ "αὐτό ο ἁνταφίρκα ενα νῶε η ο «Ἅλπι Πα Ἰπιαρλοτπεπι Ίχως Γοοῖς[ο, Μοπδίο η ἡ. ε ουτο τε το Ώταφερεα» -και τους παιοας αυ- Ρτεμεπᾶ1: εἴήδαιε. ΒΠαπα αταιε 08” "μα 

΄ .ν ν. Ν . 1 -.ν «ρα / νε ολ. νά ον ο ον ἕ Ἴ 

ποῦ» καὶ τοὺς οἰκήΐηο πάντας" ἐλπίδας πολλὰς ππ]ίαα 5 τη] ἀε σαυςῆς οτεᾶέ 
ανν / ' ' ἴ λα νὦ ο κ εαν 

ολ. ον ὄχωνν ια 

τα "Ακις πώ.  ὐ 1. Ῥα ῑῑ., διεξόδου -4ἱά, οἳ «οι. κε οὶ πρόσθε «4γο}.. αἲ ἑῴῤεσα ή 
(25 811 Ῥτασίες πΊοτεπι ἐώθεσαν. «ΝΊοχ διωχρέωνται «έως. εἲ Πε Ώερε απῖςα» ΠΟΠ διαχρέονται. ψιάς ο Πρ 
4 Μελίήν τοῦ Ερεβανίτ θά, ἵη 7 ε-νεῦιν αὐτῶν νυ]πο.. { Δὲ ἐγὼ εἶδα 7 «4γού.. διώκοροῖ ο ολ 
14 1π δ  ϱ Ἰνταφβέεα «4γοῦ. {επηρετ. ΄Ίοουπα ταύτα σερίτ 61, ὅο Οὓς. Οπτίς, Ο, ο. Ῥ. ὃν αι τῷ 
2. βαν. «χ.ο ἵπ 4. Ρατ, Β. {εΠΙΕΠ5 καὶ ἀεβάσταϊας» οἳ ἵπ «4γεῦ. ΣΙΠΙ, δ]. Μοκ ἐπ 
λων τῶν οἵα έέΙ ὔ. τη Τύχη «ποὺ. 2. 1 Μάεπι ο Ρα. 4εῇ., οι ὔφελε ἐσιένωι πιοΧ. 
αὖοςε Ραε[. ανά, 7) 1Η. «νά. Ῥαε. νὰ, οοτοῖ τάδε. 3 4γοῦι Ῥαν[. ΜΗ. ἄνε.: Οοπί Οἰς μια) 
νι]σο περὶ τὸν οπ στ, . ο 4. Έαε «19.» δεμψύουσι «4. ὅτο. ἸΟῤῥωδ. «4γοῦ., εἴ πιοκ ἐπειβῶσορ Ψ 
φ Ἔμαθε «4γοδ.» ΤΠΙ σὺν ἐκείνοισι 14. ετ }αὐα: ΟΗπΙ συγκειµένοισι. Ίγίοχ κο) τὸν παῖδα 34. «{νδ- τος 38 
ἔμπ {οιναπι 4. } γώ. Ρατ. -ᾱ- ὃ. οἳ Έταρη, οκ τν κ αο 

ο. Ἔσόδον εἶναι παβὰ βασιλέα] Πσιίὰ Ρετεῖρίο» α11ογ- ὠὦνωδύρετο ΡἱΔοιΘταΕ: πεπεὺ νοσυΙαπ. ολα 

Ἰέναι, τοπάαε, ΝοΠ πε[σἶο ἵπ Γοἆᾷ, υΤΓΗΠΊΠΙΙΟ {περε ὀδυρέσκετο. ας ΗΒ. 

Ῥοπηυτασίς αἲ Ἠ]ς εἶναι πατιτα]επ ΓΗΠΗ ἄεροπεία που τ. Ὡς οὐ σὺν ἐκείνοισι εἴν ταῦτα δτο] Ες οἳ 
Ῥοϊστῖς, Έεπι {πρτα Ο. 84. 6οππιεπιοταΝ1Ι ο σὺν κείνοισι ομπα, οῖ απέτοτιτατεπα 4γοῦ. 19 πῃ 

ασ. Ὡς οὗ συγκειµθοισ!] Νοι αὐθατάαπα Ῥτοίσεῖο ἅαι ᾖα «οπεΙΠαΠΕ: σῷ συ) κείµενο, τὸ συγκεμθ. ας 
Ἱεξιοπαπι Οοᾷοχ γε. ὡς οὗ σὺν ἐκείνοισε, {1 Ῥ]ητες εοπνεπείς {αγΗήταΣ» {6 οὐ συ κειµόνοισε δν, μ, 
ἆαπι οὗ σὺν κείνοισι ἀἴρηυπι Ἱ]ιαά αμ οᾷ Ραυ]ο {ρεᾶείας ἐκ εσηραΒο αρεγε, Ὠπιιά τοσοτάος: Μοχ κ νά, 

πΠΠᾷ 5: σὺν τη) οἳ ὄνευ τινὸ ΙΠίοΤάΙΗ ΠοϊαΠῖ δα. ἀεάΙδ[ε {οήρίοτοπι, εἰήμς., απ ΤΑ ης 
᾿εοη/εἴο εἳ 1ή/01ο. ---. Ῥρείσοη ν, 9ό, ΙΠ κλαίεσκε ἂν σι, Φ6ηυΙΗτ επίπι «οΠΏμο τὸν ἄνδρα πε -- 

κ. 

οοπάσταξίς 

“καὶ ὠδύρετο, Ιπορβιπιοᾷα πηϊῃί νὶ(ὰ Εθιπι νοσιι]α ὧν ει ΚΝΑ ἐγκαταλιποῦσα, Πθ ρ]ήτα πάνοσεπλ.. 24, 

1) - ' αμσ.. ) 
ἀϊσετεπι τεῖ πχοτίς ἆατε ΟΕ μπε ὃ 

πι 

κ [6 
εήδατας, τοιάσπω αὐας πι ρεπηαα ο 

. 
Ὑ ; 
ςΑ 

Ἶ 

πο 
οΕτΕπνΜ ΗΠΗΠ ε [ερ αρί. Ἱ 

, 1τ6 ἴ 

«τος τπαρὶ ορρίεδίοτος», Ὁϊ 5 ἴῇ ουραπιεώ 
τοῖ αἁ]τας πε ΙΠΤΕΓΠΙΠΕΙΟ .. Αι 1 



ο 

αν πνομα μΜΙὑσμ μη 

--- 

ώς 

ῶροεο πιοάο, «ο ἀῑχί, οσουδμῖτ  Ἐπίπινοτο 

Ὑποι ἁλία ζοπάἹτῖοΏε (οὔαε παάτιή , οἱ ουσ} ΤΗΠλοΙΑ. Εννέα ΤΙ 257 
' . 9 α.α ἅλ . ν ϱὶ “/ κ οσν ο. : σος 18 5 Ἱ ο. , οωοκ, σὔπι Π18 ρτορῖπααϊς τερε]οπεια {αϊς[ε πιό-οΟἔχ ων μετα, των συγγθέων μὶν ἐπιβελέύεἡ οἱ ἔπα" 

Πτατυπης  Ἠος οὀπαρτοπεπίος αἆ πθσεπι νῖπ» 
οΙΠ Ἰπσῇι,  Τιῃς πχοι Ππιαρμειπίς αἲ τ6- 
δίὰ5 Έοτες Ἄσσείεης, Ρ]οταραῖ αἴαιε Ἰαπιεῃ- 
ταυατατ, 14 αςῃάιε {αςϊεπάο αἲ ΠΠ παῖ[ετῖ- 
Ὃ αν ἨῬαπαπι απαπα αἀάμχῖδίει, πηὶς[ο 
4 
Γετι ερ Γατίης υπῖας εἰεζόπόπη εκ ν]πέτϊς ον 
«οπιε(Ηαῖς ταῖς αεπι νεῖς Ἰδετατε, ία 
Ῥοδίαπατη {εσαπι ἀε]ρεταν]ε, Ίτα το[ροπά1ε 
51 αάεπι υπίας απίπιαπι τοχ. πιΗί στατίβ- 
σαΐυτ, εἶ]σο εχ οπιηίΐδας αϊτεπι,. Πως αα- 23 
ἀ1εῃς τεχ» πηϊταϊιξ Ἠι]ς οταΓΙοΠΕΙη, Πηῖς-202 

22 

εαπι Πηπείο, τεαχ Ἱπαπίε, Μπας, οξοδβαί μμ” 

νάςασυ᾽ συλλαβὼ δέ σφεασ, ἔδησε τὴν ἐπεὶ α Θαιά- 
τῷ ' ἡ δὲ γὐὴ τοῦ Ἰνταφέρκος Φοιτέσα ἐπὶ τὰς θύ3 

Ἴῥας τοῦ ὃ βασιλΊοςν χλαίεσκε καὶ ὀδυρέσκετο" ποιῦ- 
σα δὲ αἰεὶ τὠύτὸ τοῦτο, τὸν Δαρίϊυ 3 ἔπεισε οἰχτᾶις 

/ , 3 1] ᾿ / α.ὁ 

πέµψαςφ δὲ ἄγγελο, ἐλεγέ τάδε, . Ὢ 
Ἶ ο “ο, Ελόα η] γύναι ». βασιλεύς τοι Δαρείος 9ιδοι Ὅα τῶν δεδε, 

: η : λ / 3 / . 
µένων οἰκηίων ῥύσασθαι, Τὸ [βούλεαι εκ. πάντων". 

ς / ον ππν 
Ἠ δὲ, 3 θελευσαµένή, ὑπεκρατο τάδεν ον Β{ μεν δὖ 

ρω λ / ος ο μοι διδοι [βασιλεὺς 5 ενὸς τὸν ψυχ)ν, αἱρέομαι Ελ, 
2 2 αι ο» ον . 

πάντων τὸν ἀδελφεόγ' πυθόµοος δὲ Δαρέιος ταῦτα, 
1 νο. λ / ; νο, . Ὦ ος ὃν λόγο ας Ἰγόρευε {ο πιποῖο, Ἰπηαίε, Ῥογσοπίατας τς τες; απα Ἀάῑ Ὀωύμάσας ΤΟ λόγο, πέμψας Ἰγόρευεν ' 4ς εαηδ[α, νῖτο Πἱῆσαις Ριπιουπηίσβς, τα- 20 

τεπι ἀε]ερετῖς, τπτ {αρετεκίει, αυ εἰ ταπιό- 
Ὥοτα αρ5 τς δι ριαάα απαπι ΠΠ, οτ πιῖ ν 
ηυς ἸησμηάΠς παπι πιατίτης. Οἱ ]α Τθ-ας. 
{ροπάεπα, ο τεκ, ἰπαπῖς, ππαπῖεης πημί ας 3) 
τς, { ἆφπιοῃ νο]πετῖε, αἴηιε αἰ δεν, 3 
{Π Πο απη]{οτο. θ5[ς Ροδ{απῖ:. αἶῃς Πατετ, 22 
ΡαΤεΠΗΡΙς πιεῖς Ίαπι γυῖτα ἀεαπᾶῖς, πυ]ία ὁ2 
Σ4ΠοΠς Ῥοϊεςῖ Ε5[ε, Ἡαπς {εαιαῖα σαδ[ᾶτην 9 
αἵα Ἰοᾳυπία 65ε, νΙ[αιε ασε πημ]ῖεγ Ώαπομοῦ» 
Ῥτουε ἀῑχίδία, Ίτααμε εα τε ἀεἰεξίατις, ετ 
επΙῃ απεπι πιη]]ες ορτανεταῖ πηϊςίαπι Εεςῖτ, 
εἰ Π[οτηπι παϊα πιαχΙπΙᾶτη ο οοῖρτῖς οιηπί Ρις 
Ἰπεεγβοϊ 115ῇ6. Ἱτα πας ο Γερῖεπι Παξῖπι 

ὥώ5 

) 

) 

γύναιν εἴρωτὰ σε βασιλεὺς ; τα, ἔχεσα γνῶ- 
μη, τὸν ἄνδρα, τὰ καὶ τα τέκνα ἐγκαταλιπου- 
σαν τὸν ἄδελφεῶν εἵλευ ἔ περιεῖναί τοι". ὃς καὶ ἀλξ. 
λοτριωτατός τοι τῶ παίδων γκαὶ Ίσσο κεχαρισµέ- 
νο του ἄγδρός ἐφιὶ' ἡ οἱ) ἀμέβετο τᾶσδε, ,, Ὦ 
ββασιλεῦ» ἀλρ μέν µαι ὤν ἀλλος Ε γέντο, εἰ δαί- 
µων ἐθέλοι,- καὶ τέχνα ἆλλα, εἶ ταῦτα ἃ ἀπο» 
βάλοιμι πατθὸς δὲ καὶ μητεὺς εκ. ἔτι µευ ἶ ζωόν. 
των, ἀθελφεὸς ἂν ἆλλος εδωὶ τρόπῳ «γένιτο"" 

ταύτῃ τή γνώµή χβωμύη, Κ ἔλεξε ταῦτα" ὢ τε δὺ 
ἔδυξε τῷ Δαρείῳ εἰπέν ἡ γυὴ, καί οἱ ἀπῆκε τοῦτόν 
τε τὸν παραιτέετο, καὶ τῶν παίδων τὸν πρεσβθύτατο 
ἠσθεὶς ἁὐτῇ' τοὺς δὲ ἀλλες ἀπέκτωε πάντας" τῶν 

ὰ Ν ς Αν ο / τς μα / 32 μα. ιά Έετο΄ αἶτσα ΟαπιδγΏς Ιπβιπιίεατεπι σοΏ-4 54480 9 «πτ παμασικς τομ σωειρηεπρκοπθλκὰ 
πΏρίε: Έται δατάῖοις ριαήες αα]άαπι α ΟΥ- Ἀλέ. Κατα δὲκε µάλισα τὸν Καμβύσεω γοῦσον 1 ἔ-. 
το ρια{εξί5, ποππε Οτωτες, Ῥετία» οὐ ' 
Ώηε[ατίς τεὶ «πρ]ἀο Ιπςεδῇι: Παπϊάεπι Ῥο]γ- 

ἀῑξίο αααπϊπΙοσππαιε Ι[15 ο»{εῖ απεπομες 
πε ν]ἀϊδ[ει απἰάεπι ππαααπι, (αππεπ «οπει- 
ΡινΙε «αρεῖε αἆ Ιπίιεπιεπάμπι, οὗ απο, 
Ὁς Ρ]είαιε αἰππε, εαιδίαπ: ΟΠῃ ας 3 

ϱ 

ϱ Θανώτου «4γεῦ. 
θχὲ ὃν καὶ ὠδύρετο . 41.δτο. ο Ἔπειθεν «4{γεῦ, 77 
715. 4104 ρ]ασαςς ὑπεκρίνετο α]ῖ, 

Ἱοβάλοιμι «γε. Ἐχαρπι. Ῥαγής, Οἶῖπα μας 
ὀξέλεξε «4γοῦ., ἔλεξο Μ. Ρα. ἐξέλεξω «44, Ὠάά / 
«4ο. 7 

93 Κλαίεσκε καὶ ὀδυρέσκετο] Ιπουππιοᾶμπα ἂν «{ὐγε- 
{ζίης ὧν εοτηρῖε, 6Ρο Ιπάπάύπι ος «4ο. 11ης: τηη- 
16. ᾿Οδυρέσκετό, Πευτί ποιεέσκετὸ Τ.. να, 110Ο.. ΟΠεΠ- 
τας Πρεςίεπι» Πεγοοίο Ο]1πῃ {ΠΓεφυεπςβπ]απα» ππς 
χαΠοτεπ, Ψἱά, Εηηο/ςρ, Ρ. 624. Τη, Ουοά (μ]είμε αὐίσοτι εχ {οπεᾶϊς «4γεδι κο ὀδύρεσκε, Ἰᾷ 1]ὶβό ποῃ Πο- 
πυης, - 

36. Ἡ δὲ ὠμείβετο Ἰ Οππι Ιαπιοταδί{ πη]ΙθεΙᾷ το: Τροπίο σοπιραταν!ε οἳ Ψοβῥοσίεα οχ ΛΠΙΙσοπΕ ν. 004. εἰευει, 17ε/εἱηρ. Ὀϊε[, Πεγοί, Ῥ. τν. Ίπ οοπί]- Ώη]5 ΟΠ2ΤΠοΥ νοτβοης {ωητα ουπι Τετοάσίθῖς ασε βπ- να. πό ας αἰτο α]εότίας νε]α: Ίπεεγρτες σοη[οτί απσατ, εἰ» Ἡς εηι{ᾷ6η] Ῥμίο, Φορµοσῖθα Γογοζρίιε ἀοάοηί 84 νετ ῥτοροιποά η ὃς δε ἐν τή 
Ἠοπήίηες θτι(ῑζος ος ᾖᾳ Ρῖδρία. οι π]θ ῬεαείεΠε, 

εἳ [σοι Τομ Τα Εοτήες ο. 4, 6 {παϊήετε» τῖ Ἠσειοᾶοισα Ρος ν]άστὶ ἀαβεταί ΘΑ: εἶες Ἱπήταίης: «ΡΟ νόσος αισᾷ ρασς βας Π]οίμμι  αἷῑς Τ6Σ οΠ{60» 6ὲ 6Η 14 αάθο 1ῃ απΙηυπα ἱπάχῃῃ], Ίὰ- Ξ0 ταΏοπθς {οτί ΠΟΏ αά{ροτήαμάης » αὐας μὶς σοή- πποάε ποἡ ροβίιπι οχρ]σητ. Ουᾷ {.οηβήμο ἀἰοῖται Ὀμηρικώτατος, ΧΙ 7. Πογοβοέης, ΟΙΜΕΥΗ/4 46η ο εδνν -46γ. ὧν, 9ο0) νοζαραϊ Τγαρίσηνι, οπΊΘΓσας άλλης πἰΠοεηεαε ΡΙΟΧΙΠΠΗΠΙ Φοῤῥοσίρηι Ἱαοι]ε 1ῃ πηρ]α ος ο η Ὥπες Ἡε υπάε Ώπε ἀπό Ἡσπεατ : η ην, Ώ λα {δοΓβῃα: δορὂοε]οε: Πόσίς μὲν ἄν µοι; θον ως ἦν ΗΕ}ο Ο{µ9. ᾿Αγὴρ ῥέν µοι ἂν ἅλ- 
νο νν ο νο να τα μας αν λα» εἰ ταῦτ' ἀποβάλλημι τν ος ΚΑ) τέρω ἆλ- καὶ πῶτρὸὸ «μἴνοι {κ ----- φοῤῆ. ἡΜητρὸς δ' ἐν ᾷδού θότο, ) αφ ϕ, λ ϱ) ποτέ. Πντοῇ, Πατ  Οὖκ ἔς᾽ ἀδὲλφὸς ὅσιο ἂν βλαςοῖ 

Ὥσειε {οτῖριος Ίδσοτατ αριιᾶ κο -4/6ε. Ῥ. 747. γε]ηε οχ βαν 1ο ἀσδαῖθνα ῥδία 3 1το1ηΣ Ῥοΐαῖς 1η Ἐκσοτριῖς Ρ. 163. Ίενεπι ΕΙχο- 

 «ἄτοδι «40ῇ. Ῥαε/., τὴν περΗρύπε ουπὰ «4, ρίατες. 
σᾖ. Πιοχ {οι ποἩ Ίαδοι «4γεῦ., {εᾷ τὸ κο) ἀλλοτριώτατον --- κἐχαρισμιένοῦ. 

{ Ἑόντων Ο/616Ης «εκ. 

/ . -- ο: Ύθετο τάδὲ' ὑπὸ Κύρα κατασ-αβεὶς Ἶν Σαρδίων ὕπαρ: 
χος Ὀροίτης, ἀνὴρ Πέρσης" ἴτος ἐπεθύμησε πρύγµα- 

οταϊεπι θαΠΙΙΠΠΙ, α 6μο πη]]ο πες Γαέἱο πθο τος ὧχ. ὁ ο 9) / κος 2 / 7 ο) οσἰ8’ οὔτε γάρ τι παθῶν οὔτε ἀχούσας µάταιόύ 
} ον Οέπος πἍ πρὸς Πολυκράτεος τοῦ Σαμίου, οὔτε ἰδῶν 

5 ὶ 3 ᾗ ιο) « πςύτερη, ἐπεθύμε λαβων αὐτὸν ἀπολέσαι ὧς μὲν ον λ 3 5 ω. πλένν λέγθσι, διὰ τοήγδετιὼ αἰτίῳ» ἐπὶ τῶι 
ϐ [8« 

ὃ Ιάεια, βασιλέος ἵΏ ας: ΠιΟΧ ὀδυρέσκετο 7 «4.λ., κλαίεσκε καὶ ὠδυρέσκετο «4γεζ. κλωίε- 
ἆ Ῥουλομένη «γεδ.. Τμτα ὑπεκρίνατο Ῥατ[. Ἑταρτὴ. ᾖα-- 

το] Περέραι Ρας]. 
6 Τένηται εἴ ἂν µοί ὤλλος ἷ.: ὁ Α- 

{ Έταρπι, Βατγές. 14, }]ας 
Ἐφίνετο «4γεῦ. ΑΣ. Ῥατ/. οἵα ΦΙερῦ, ο ΤΠΟΧ σαθεὶς ΤαΏτΙΠὰ 

 Ὀεβάστατιν ἵη «4γοῦ.. ἁιά Πα Πτα ἐπεθύμησε ουι 7ο μπι ὡς οἱ ῥέρ. 

τοπῃ «οτπεχ!ς (αίζζεγς Α. Μ. Ῥ. ο. χ. Νοναίος -0- 
Λῥοσ]ε Ῥτο κἐκρύφθαι νε] κρύφθηναι 38 ΠΙΟιΙΕ τὸ Ιζεκευθέ- 
1 Ὠπες Ε5ετατο. ο Ἱπίο]επείμς, σοπιΙπΙΙΠΙ ΤΛΙΊΘΠ 9 
πἐκευθότὀν, 1π αἴα Ππενῖε ππυτατώπα: δοῤῥοσ]οι Οεᾶ. Τ. 
Ψ. 077. θωνὼν Κεύθει κάτω δὴ νἩς. «εῤο]αβα: Κεύθει 
ὤντὶ τοῦ κεύθεται, κρύπτετα!, καὶ ἐν ̓Αντινόνῃ, Μητρὸς δ- 
ἐν ἆδού καὶ παῖρὸς κἐκευθότοιν. -----  ΔΌ ΑπΠάροπες αι- 
τεπι Φορµοσ]εαε., ει Ἱπιαρπετπίς αχοτίς Ἠετοβοίδας 
Ἰηᾷ1είο ποΠ΄ να]άε ἀϊσβάει 1Πμά ΑΡαισ]ας νογίμαε» 
αι» πχοτε Ἠρειῖαπε τεπε]]ς ρορί {8 τε]]ές, πεσιο- 
ταπίεπι ΑΠΙΕΙΠΙ εχ Ιποεπάϊο {ετνανίε» πα η απίς Ἔοχη- 
τί ΓµεΙάπεο Ἐ. τ. Ῥ: 565. τοβαϊιδᾳ!α οβΗ{απα, ἀλλὼ 
ποῖδος μὲν. ἔφη, καὶ οὖδις ποιύσασθαί μοι ῥώδιον, καὶ 
ἄδηλον εἰ ὦγαθοὶ ἔσονται οὗτοι. Φἰλὸν δὲ οὐκ ὧν εὗροιμι ὤλ- 
λθν ἐν πολλῷ αχρόνῳ τοῦτον, οἷος Ῥὐνδάνής ἐξ. ΝΔΙΟΚΕΝ. 

30. Οὖκ ἔτι µευ ζωώτων] Ο/εη/εη «4198. ΦΙΡΟΙΗ, Τω 
Μ. Ῥ. 747. εἲ ΓΡ], περ Φιλαδ. Ῥ. 491. Ἑ. οὖκ ἔτι 
(ὲὺ ἐόντων, 4Ἠεπι 1 πιοάυπι {πρτα Ο: 65. αἳ {πέρᾶ 
α)1 Ἰηνεπ]είε» Ῥ]ήτα Πἱ ππΙΩς{6ΠΕ, Ῥμίασες. Ε/2ΕΠΕ 
ΙΠΟΠΠ6 ἀἰδευπί ουπι Φορμοσ]εο Δητς, ν. 925. Ψέ- 
Ίπε Ἠπο ἀετίναῖο, οοπραγανῖε, ορετοίής πε. ΤΙ: ος 
Ἐοτιαῖε; Ο, 4. Οἶαε 1 αὐίεπα αρία 6ἵ πεκα» ΠΟΠ εκ ο μ. κος ! . ὀἀδπτασ» ει πυ]εῃῖς ογάΠοπε, {εά παττατοτς εδίε νί νεα 
ἁπίοτοραι ἨΌγρπίοτυπῃ Παάἱοίμπι. Τοήίμς ο ράσυηι 
Ῥιέπς, ἐξέλεξῳ τρῦτου, [11720 νάεΙοεῖ, 5ΠΔ 9 
ου1 ΠΟΠ αεσςἀο. δν ον αὸ τοις 48. ἸὈροίπης] Βαίταραο ποπ πω σι Οῑῑστῖ- 
ΠΕΠ αρυά αἶϊος. ᾿Ορόντην αθρείῖαη ποιο π ο 
αγ εχεπηρ]ο ΙπβαΙτατΗς ἃ {- ο. μα η - - ο Ἡτ' 4, εξ 10 Βασ/βό πο αν γη 
Ῥὶςβ ν, Ρ. 511. ΠΟΠ πε ΤΑΠΙΟΠ6» Πιοάς Ίος εχ {οη- τε. Πουα 4η. Η. ορ παυ[οίης» μασ 
αὐϊάσπα ἁμδία τον 6εἱ. εη/εγβμρ ἆ {μοσηὶ Όρο: 
τεωρ]ς 6, 14: 

Κι ὁρι 39: 

οσό 



᾿ . Οεζαᾷο ΟιάΜεπι ἱπβῖραπς αἆ Ροτάεπάσσι Ῥοΐγααιον 
58 Ἡ Θ τ ο Ὅ ο π ἳ Ααλζτε δα Τεῖης, ίαον Οποσβμ. | | 

ο δν. κο, αλ ο δας ελ τος {ορῖς οοπ/ἀετεβε Οταιεὸ εἳ 30 
3 βασιληος Ὀνρέων κατήµφο τόν τε ο πες αν Ῥοεία ποπιίπα ΜΙΙτοβαϊ6δ, ΡΙ5: 
λο Πέρσην τῷ οὔνομα είναι Ρ Μιτροβάτια, μμ 4β” Εεᾶχας πεπτῖς, αυ εξ: 1π Ώα[ογ]ίο, ε γε 

κά 3 3 δν ΄ . ΤΤΙΤΘ 

ο στομεον Δασκυλείῳ» αν οσο. ο ποσο Ἰμτρία Ῥετνεπεταπι. Έτ αὐαπι λα η 
χεα συμπεσέει' κρηοµένων δὲ περ! αρετής» απεν τὸ ῃορραετις, Μίτοδαϊες οδήσῖεην ΟΙΦ: 
Μιτροβάτεα τῷ ᾿Οροίτη προφέρωτα, Σὺ Ύαβ ο» Ἰηομῖε, Ταπα ἵη Ρτοιῖο νἰτοπάθι 65, 88 
ὃν Ὁ ἀγδρὸς λόγῳ» Ὁ5 ββασιλεῖ /ησον Σάμου ποὸς τῷ [η]απι Βαπηῦτη τμ ΡΤονΙποΙ αζἴαοοθεοαν ας 

ο γομῶ ἆ “προσκειµένην Μ πθοσεκτησαο ὧδε δή τι δῖ πο! ασηυἰβνΙ1, τα {ας]επι εδρα," 
5» σῴγομῳ πο ω Μη. ην αν. / ΙΡ ΙπάθοΙπι αππιαίή6 1 . ἐδὔσαν εὐπετέα χερωθήν» τὴν τῶν τή ἐπιχωρίωόοάστα ὁ ρορι]Ώδυς αμἠηάροἶαι Εώς μι ας . / » ”! νο οἐσαρατιτ, εἰάδαμε ἵγταΠΗΙ με 

πωτεκαίδεκα οπλίτησι ο, αρα». κάν 'υ πο ο πδοοι ον ή οι αἀ4εο. ἀ0' μία ν 
» ον ἃ . . αν. 4ἱ : ϱ, αὐτῆς τυρωγεύε; οἱ μὲν ο... τρωει αὐϊάαπα αἰππῖ, αἳ αΠεξανετΙῖ ποῦ πέρας 

' ώς υ οἳ, 1 ] κ” τα, Χαι μήσααταῳ Φέι δέν επι ΑΕΕ. 4 βαπῖε νϊπαϊδέαπα, {ρά Ρο]γοταῖειι ως Αμ 

τὸν εἴπαντα ταυτα τίσασθαι» ὡς Πολυκρατεα πάντων οἰάεῖε, ΡΙοΡίεΙ αἴεπι πια]ε αιαἰς[εῖν Ἱπ : ρω , ς ο ὸ π . . ολ. ἀπολέσαι», 5 δί ὃν τηα κακῶς ἤχεσε, Οἱ δὲ ἑλάσσοιός[οὰ Ῥαυσίοτες, ΙΠ4ΙΙΙΠΕ, εἴθμο τοσα. ς 
π . Φ 4 αι Το]. 4 λέγεσι πέμψαιΟροΐτεα ἐ6 Σάμο) χήρυχα ὅτευ ο) χει. Ῥαπυπῃ αὐ Ογ6ίε ππῖ[ηπῃ οφ Ρο - 

ϊ αν ον / ο ο , . το -ματος δεησόµεο' {ε γαρ ὢν δὴ τουτό γελέγεται καὶ ἀᾳ αηδία: επίης οι 2 ων. αν οἱ ΜΙ οῦ 
4 : ων  ὁ ο, ον άν ν α... 

τὸν Πολυκράτεα τυχέν κατακείµενον ο) ἀγδρεῶιι' παρέι- ος ας το ο ΛπαστεοΏῖε αἱ 
ς δν / 5 / δι ναι δέ οἰχαὶ Αναχρέωτα τὸν ΤΙ" καίκως εἶτ ἐκ πθυοίης ος σ ας «ν Όνοὰ πες Οπαῖς θά 

ο / 1 / / 3/ .] . ει ή 
ΟΝΝΑΠΙΑΡΥΙΩΚΑ: -- . ν νά ινών κ Οριμὴ Παδετεῖ, νε {οττε αι μμυδηης ῃ 

συγτυχη Τι τοιαύτη επεγθετο' τὸ τεγαθχηρυκα τον Έμπῃ [ει εἡ παπι αυτί 2οσεάεδ “νι, 
Ὀροίτεῳ παρελθό/α Φδιαλέγεσθαι, καὶ Τὸ Πολυκράτεα, οπἀιςθατος, εἰς πιαπάατα εκροπεῖε” ο, 

νά 3 / λ ων / -- , : ασ τυχευ γὰρ ν ἐπεσραμµθον προς τον τοιχο» ουτε οταῖεπ πεηιε {ε πι ον ιο φίδι 
τν μιτασραρναη : νε υποκρίνασθαι, Αιτία µο εταῖ επίπι αἆ ΡΑΤΙΕΤΕΠΙ . ή ο ἁ ΑΠ 

δη αὗται διφάσιαι λέγονται τοῦ Ἀανάτε τοῦ Πο ο νε : ο πτως, αμα ὁ 
κράτεο» γῶέσθαι, πάρεσι δὲ πείθεσθαι ὀκοτέρῃ τις β- η ος τὰ μη ἄοπι 4αἱθ Ῥοιεί. 

Φον. Α « Ν αν ῃ ες / 9 . ὦ 
υ : - . Ἡ ν ὄνται αυτέων' ὁ 9] ν Οροίτης, αζόμοο ο Μαγνή 4πς Οωϊες Ίπ 1/2ᾳ Μαρπεβα ἀεβεπὴ 

σι Ὁ τή υπερ ΜαιώνορΏ ποταµου οἰχήμέη» ἐπέμπε πηβε : : ; Π1ρει Μααπόταπι βΙππεπ Πα, ΠΙΗ ον | 
Μύρσο τὸν Γύγεω ἄνδρα Λυδὸν ἐ Σάμο ἀγγελίη θα Ογρῖς ΒΙἴωπι, συπη πωροῖο Ἡ δή” 
Φέρυτα» µαθων τοῦ Πολυχράτεος τὸν γό. Πολυ-θομά Ῥο]γοταίεπι, σιίης αππιαη ΠΟΡΟ οι 
κράτη, γάρ ἐσι πρῶτος τῶν ἡμᾶς ἴδμο Ἑλλήνων, επίπι Ῥοἱγοιαιε Ρεῖπι ος ον] 
ὃς «αλασσοχρατέευ ἐπωοήθη, πάμό Ι Μίνωός τετῦ 3195 πονΙπιης, {εεμπάΠ] αν είΟ. ροῦ, 
Κνωσσία, καὶ εἰ δή τι ἄλλος πεότερο τούτη Ἶρξε εἳ Πφπί5 αἶις Ίείο ΡΕΙΟΙ Ἰπάυσεης ὃς ο 
τῆς Θαλάσσης" τὴς δὲ ἀνθρωπηΐης αι λεγομένης γε- τα5 εδ, αἱ 1Π αΏΠΙΙΠΙ 1η ο. ε 

: ο ΓΠΟΠΕΞ ο τη ͵ ο. νο δν ο αμο ) κ η. ΡοΏτεισ: {εὰ αιιοὰ αἲ βεΏ τς, Ισ 907 ράσα ἐσί πρῶτοςφἐλτοίδας πολλας ἐχωνθβίαιοπι αιτίηος, αι ΠυπηαΠᾶ σοσβίυῖὸ : ρε 

32 

9» 

. ος Ἰωή «ει Ῥο]γοταιος » αῖ πιυ]ζᾶ{η έοπαῦ ον 

α γοῦι, 311 βωσιλέό, . ὗ Μπραβ, Ῥαι. ο ᾽Αὐδρῶν νο. Ῥαε 7. 41. Ἠιαΐσ, 16 ος ρα ' 
ο. ο κειμένην οἵα Φεβδ. Ῥαι ο {πὸ. 7 Ῥονίς 4. ἃ. Φβῥ. ΤΠΗΤΡΟ: ὃν ποπ Παδεῖ 14: φ, ἱ. . ἳ 
Ἐάάι οἶίπι διά τιν᾽ ἆ. ερίεπι Ἠαος ῥταείεγε «4γοζ., νὲ αἀάῖε οχ Ἱ (οπον.» 4ο ος Απεπό - 
Ίο δε ἵη «γιῤ. . ὂ Απερ πο.  { Οὕτεπιίά. ᾖ Τῇ «4τοῦ. εἰ Μαιάνδρου ποσα ψε 4” ῄ ή 

ὅς, {ητἱς θεα μπι, εί εκ 4441. οἰκημένῃ Ίρ9ο βαν/. 7 «41. οἰκεομένη απτθα : ἀεπίαμε αρ ο 
/ Μίνω τε «4γοῦ. ἔ. αμοά ποη (ρεππεπάωπι. 4, ος. ρ. 588, ο. πι Νῶν λεν. 4 απ 
αν πρῶτος εἴἴαπα ὡγερῦ. παρ. οἳ Ῥας/., ἵη το]]αιής μοῦνος ἔαπζμπι. κ λον 

: τη οἵ απο, 
57. Σὺ γὰρ ἐν ἀνδρὸς λόγω] Οἱ] ας ἵῃ [οπι]α {επι ποη Ῥροπθαμοτ, Μια 2. βοήνς νε, ππής 
παυ]τμάἰίς παπίεγης, οί τος ἵη ΜΦ5., Ρος: Γεβίζο» Νετηπι 6ΟΡΙΟΠΟΓ» αυαπι Γε5 ΡΟ ο 
Ῥοδί ο) Ο, τος. ἐν ἀνδρωπόδων λόνῳ ποιεύµενος εἶχε. Ῥίοτυπι ἀῑκίεπ[α νεπι]απᾶο. Ὑ]χῖϊ Μι φἴο οἳ Ρ45, 

μη 

ο ἔοεοβίης πιοάο Ὦ. Ῥογῇ τ, 7, καὶ τοὺς περιότως 5 Ῥασε]ίαις «οτου]ηπι Όντο, Οππῦ Προ. ρρρῃ 
ἐν ὠνδρωπόδων λόνῳ ποιεῖται, θἳ 1, π» 5. οἰμσάεπι Ρε]! Ῥεττιπα τερῖδας: Ίαες ἁμήοτεραπΏαε 0 οσα ιο” ο. 
Ἔα]ε ἐν συμμάχων λόῳ Μια ντ; 68. αἳ αἰία 3ρ. ἴεπι «οΠπἹΠεπΙοΓαΒο Ώαος [Πογοο{, νεος)”, 
«γε ΊΧες ἁϊνετίηπι ἄς (εἩπισία, ήπιο Ἡαπάα- ει βτιέυταπι οοπΏἆετες. Ἱπρ]ίσατος τοι ού, 
1οτήπ] τερε; καὶ οὔν ἐν αἰχμαλώτων λόγῳ ἥκων Ῥγουυρὶέ Ῥοβις ρατεπίμεβδις ραυ]]ο Ἱπρεαϊτίος εδΏ: ο ή 
Ῥ. Ὑαπά. Τα τ,, 7. . τή; κας ς ΤΠΠΤΑΙΟΠΕΡ, τς ἀοξείς οὐ ιο 
ος. Σὺ γὰρ ἐν ὠγδρὸς λόνῳ] Μίπας αἀίεπάεπᾶ Ῥ]απ- Ἰπαπο. Ῥεπάεῃί οπιπῖᾳ εχ οἱ δὲ ἑλάσσονε λτοκ 05: ἁἳ Ρόσίας Ιεξεῖο Οο4ᾷ- ροκ πμ ῥοπιίπυπι νἱάθ- 79. Μύρσον τὸν Γύγεω Ἰ Ώεπιεπο γην π | τυτ νυ]ρατυτη ἀνδρός. 21) αυίάειη ῥγαε/βαηέεε εἶναι αἷ- ἹΥάοτιπι τεβε» ἀετνατίτ, ποπ Ἠα0θο. ος 

οευπίης ἐν λόγῳ (περ εἰσὶν ἐν λόγω τεἠτετεπι ἵη ρμγί- ἀεεᾶυπιποὮ Πε, ἀῑεετε, ΝοπΠεῃ άμα ρα ή Ρίά9 ἈΠείο ν. τ4ο.) φωήᾳιις πμ]]ο [μη μπεγο» οὔτ' ἐν εἳ ΜΥΤΗ, Γγάΐπε τερυπι τη] 1, τ 2 ση μιοίόθ" λόγῳ οὔτ᾽ ἐν ἀριθμῷ: Ὑετιιτῃ εἶναι ἐν ὠνδρῶν λόγω Ίος {εηπ- τ18Πῖ,. Βεευστεῖ Ἠοπηο 1, Υ, τοο., δὶ πα) 
{4 νετεοτ ας 6ταεεῖ βιενίε ἵπ αι, ΙΙ Ἐ]ιος, σὺ «οπττα βάεπι Οοάἆ, Ἡιις 641 Ἰήύρσης, 
ὦρ ἐν ἀνδρὸς λόγῳ» ἴαπίμπάεπι Εδί 4ο σὺ φὰὼρ ὦνὴρ «89. Πώρεξ Μίνωός τε τοῦ Ἱνωσσίωω] δε 

μπο οἱ [0115 νε] ΕτεΡ ης σεη/εγεγὶεὮ νε σὺ γὰρ ἐν Τη Τ2ηοάἱά. τ ἡ., Ὠοίογως 1ν 60" 
ὠνδρὸς μοίρα νε] μέρει. «α{ομ ἵπ ΜΕΠΟΧ. Ρ. 9490. ἀῑαι- επι ποπαἰπα:ῖ, Μαρόα Ίπτετ ϱὲ ΡΟΙΥ 
ωχ οἶνίτας Ῥε[ῖο ἀε[απεής ἐν κληρονόµου καὶ υἱέοο µοίρᾳ Ῥ]υτος θωλασσοκρωτοῦντας «4η: εἳ καβεσιρωῖα". ἐν πολεμίου μοίρα, εποβό, Ρ. 413 95. ΠΙΕΙ τερρῃίετυπι, α [ηπιπιὶς ν]τῖς. ἀώννο οδ 
Ταησαη ῥγ]υβέαε /ογΗὲε Φο/1ήε/ «ερεγε» ἐν Ἰδιώτου μέ- {ῦ.Ρ. 199. ϱἳ δε]ίεπο ἃς ΜΑΣ. Οαμίο 1. 1 1 ρσθ 6ἳ, 
ρει  διάνευ» {/ο0741. Ευαρ. Ρ. 109. (ον Βη[εδέμν ὠσ0- ἱρείτος εἰ (επροτίοις ἁῑνίίος. δεά πις ἰ μα - 

ὀᾳεί Ρ. 567.» 9. ὅδε μὲν καὶ ὅδε ὤρχουσι καὶ τετιµέρται ταππὶ ποπηήπαπεητ.. δαπι αηε ὮεππουταΏαἱ Ἀαιμεύ 
{ Φ... 9 ο» . - .. ς ο ο, ος τὸ δ ἐμὸν ἐν ἰδιωτέω λόγω καὶ ὠτίμου εαεπι εοῖ Ε]ργούο- οταεῖσϊ [οτπι]α Ἡπρετ]] συ δεταΌαπευς 15 ών) 

η 

ν 
ε 

ν 

άρον ᾱᾱ- 

Ὅ''Ὁ-'-- 

ο ον ρνκ 

2) {ο ἠρεπά!, ΝΑΙ 
ο ορ ιῶς ἤκουσε] 9εαί Μ. ήοβῥσηὴ βὰςς, 

30 οπηπή 1Π ροίίοτπι {Ηρἱαίοπς ΙηπιηΠί5, Όσττο οοη- 
πιοκβπημπῃ. ασπο[οεπίο (γοπουίο» αμοά τάς. 61. 
ΑεἰνΚῆο διά τινω Ἰάσῃῃ ΡΥΟΥ/ 1 10 δύ ὄντρα ῥΤΟΡΙΟΓΦ ΗΕ. 
ο νείοτιπα αχοπιρ]α, ιο. Πήρε. Ν οἱ. πί» ϱ. 815. 
{εζπ]ο οοπάμέτα, ομίδις ΙΕ] πηπς ποἩ Ἠσεί, ο 

60. Καὶ ᾽Ανακρέοντα τὸν Τμον] Αίας Ἱοπιίηί5. Ἠήπα 
οπ{Βτητα πάπες, Άπιοιος ος Ῥο]γοιαεῖ» {απιΙβΓΙζΑ- 

ΤΟΚΕΝ, 1, Ῥεπες αµἱος ἁοπηπίιμῃ πιατίπαπι ΤοΠΕ52 ρε» 
οίωηι ει 4 ἱοσή μη τταά τσ, νατίαβαίησο Γρ 
ης: Νετε 4ποφε Φοσᾖίσεγ ἀνθρωπηίήν αρ σα 
9 Ἠποτίοιπ, εξ ορροπ! τῇ μυβικῇ Ἱ-- μασ Ρ. 378. Ας ὠνθρωπίνη φενεὰ ετ ἀνόρώπεον οχυσ” τας Ἠπππαῃας Χχχ. απηοτήπη αὖτ επασι Ρα0 ον πμο 

«4γ/εημΙάογο, Ῥοηρδγμίορμο, φἩος ΔεΕΙΗ 1ή 
ρε[Ώπεπῖες, πἀνοσανίε. ες μαπιο μ 

Ὁδ. Πολυκράτης ἐσὶ πρῶτος,]. ΗΙΡαϊ ο 



κ 

κο ρεσςεςι 

κει θα: Ἑ 

φετπο σος 

ραπ ος Ες εεσσκο;-- 

-« 

θνν οαφην υ Επεεπνοκα τσ σακιά πάς αάικώ εος νο. ο 

Αα ον Ες οό 

:ΣΠΙΠΙ Ῥτο «οπρεσίο τεπιποϊαϊτας, ἀθ της Ἱπ- 

199 ΠΙΗΤΑ, . ει] ερο πιοπ/ίταρο. 

πολεταῖ τεπιηςίαν]. 

ὶ 

Ὀχάιίς ἀοΐαε ἵπ ρετᾷςὰο. Ῥοϊγετατς ΤΗΑΊΙ ΤΑ, ττδε ἡ ΤΠ, δθ 
9 . 9 ς ο κ ἽἍ .. ] / ή ι " } . τον / 1/ 

1ο] αἴαπε Ἰπ{α]ῖς ἁοπη]παπάϊ. ος Ίρῖιατ ᾿ἸἨωίης τε Καὶ Υήσῶν. ἄρέω”, Ἱιαθων ὢ ταυτα μύ 
ς 9 - : . ὦ . : ει» 2 ” νο ευπι 1η πίπιο Ἠαδετε εετῖοτ Ό(ωτερ {ατα διαωοεύμθο ο Οροίτης, πίµψας ἀγγελίη, ἔλεγὲ 
ἨηΠΙ πιηςίμτη 1π Πῶο νεα, ΟΚΟΕΤΕΟΘ 
ΦΟΙΥΕΟΕΚΛΤΙ ΙΤΑΛ ΙΝΟΝΥΙΤ) Διάϊο 
{6 τες Ἱηρεηῖες αΡίίατε 4ΠίΠΠΟ, {εὰά Ῥτορο- ο. 
Πιο τεπῃ ρεομπίατίαπι ποη {αρρείετο,  Οὔοά- 22 
{4 Ίτα εσετῖ πἳ {παάεο, Ῥτο[ρεχετῖς ος τἰ- 20 
Ρ] 6: {ααἩ πιο. ΊΝαπι τες Οαπῤγίες, πε ον 

22 

ος : «αν 2» 
τεΓΠοιεπὰο οορῖϊίαϊ, πιης 1β]τάτ πας ρθηπῃ 

ος 2 22 
ΤΕΟΙΡΗΙΟ» αἴσιο Ρρεσιπῖαδ» εΑΓΗΠΙ ΡατίΕΠη 
1ἱΡ1 Παθ]έυτας, Ῥατίεπι πηλῖ βειπαίς[ατας : 
οἱ 1ρδαΤΗΙῃ ρεσιπΙαταπω Ῥεπεβοῖο οπιπΙ στῷ-. 22 
ει Ἱπηρεταίατης, Όε απἱρας { πμ, Βάειι 25 
ΠΟΠ Ἀαρεθ, πηε]ίο απεπιρίαπι εί Βάῑδῆ- 0 

(1ο αιάϊίο 

τάδε, ΟΡΟΙΤΗΣ ΠΟΛΥΚΡΑΤΕΙ ΩΔΕ ΛΕ- 
ΓΕΙ: Πυθάνομαι ἐπιβελεώευ σὲ πεήγµασι µε- 
γάλοισι, Ὁ καὶ χρήματά τοι δα ἔναι κατὰ τὰ 
Φρωήματα" 5 σὺ νὺ ὧδι ποῄσας» ὀρθώσεις μὸ 
σέωὺτὸγ» σώσει δὲ καὶ ἐμέ' ἃ ἐμοι γας βασιλεὺς 

Καμι[βύσης ἐπιβελεύει «άνατὼ, Χα µοι τουτόὀ 
ν ο ΑΝ ο λος / 3 
ἐξαγγέλλεται σαφηνέως’ σὺ νυ ἐµε έκχομἰσας αυ- 

τὸ, καὶ χρήματα» τὰ μὺ., 5 αὐτέων αὐτὸς 
ἔχε, τὰ δὲ, ἐμὲ έὰ ἔχευ' ἔ εἵνεκω τε χρημά- 
των ἄρξεις α πάσης της Ἑλλάδος εἰ δε µοι ἀππι» 
σέ τὰ πει τῶ  χεημάτω, πέμψο ὅσι το 
πισύτατος τυγχώνει ἑων, τῷ ἐγω δ ἀποδεξω. 

. 2 τω η «5 { . 
Ἐο]γοταῖες Ραν][ι ει, αἴιε ορ{εᾳαί νο- Ταῦτα ἀχούσας ὁ Πολυκράτης, ἤσθη τε κά) ἐβελετο 
Ίερατ, πιαίοτεπα επῖπι ἵπ πιοάσπι ρεσιπίαπι 
3γεραι.  ΜΠΙτΩτ Ιίααας Ρρτίας αἆ Τεπι ΙΠῇρί- 
εἰεπάαπι ϱ ρορι]ατίρας ἹΜΦαπάτίαπι Μααη- 

Ἆ / / ν 3 ͵ 

Ἱκαί χὠς» ἱμείρτο γὰρ χρηµάτον µεγάλως, ἄππον 
πέµπει πρῶτα κατοψόµωο Ἀ Μαιάνδρου Μαιωδρίερ 
3/ ο ρω ο ς ο” ' κο ἩΝ / 3 

μι ϱΊ τρ . ἀγδια Τῶ) ᾱ, ὦς οἱ ην γβθαμμµατιςης' Ὁς χρόνω ἀπ βμητα, {σήδαπι Γπηπο: απὶ ποτ ]οηβο ν ή 56 δρ σ νο Ἶς αρ ὰ 4 λ. «ας . 
Ῥοδῖ Ὠδε τεπιροτο οτηλίαπαι «σησ]ανὶς Ῥοἱγ- οι ῷ νσερο : ΤΒΤέωΣ Του Ἀοσμ 
«τας {ρεξίαιι ἀἰρηήπα τεπιρ]ο΄ Ιαποηίῖ ο- 5δρεῶ 

.” ρω 5 9 ’ { 

νο τᾶ Πολυκρατεος ἐώτα ἀξιοθέητοι ἀγέθηχεπαι- 
. 5 1 λς ων. 2 ’ . Ν : / - ΙΩΠεΤΏ ἀΙσανίε, ' Ἠυης Οτωτες 4ΠΠτη «ΟΡΠΟ- Τά ἐξτὸ Ἡραιο" ὁ δὲ ΟὈροίτη», μαθῶν του κατασκο- 

: ] 3 ξ : 2 2 νλκίεῖ {ρεου]αίοζεπι εδίε επ[ρεξἑαπάαπα, Ἱία πο ἐότα κ προσδόκιµον, ἐποίεο τοιαάδε λαραχας 
ΠΡΙ αδεπὰπῃ ρυίανΙι; Οξτο αἴςας ]αριάϊριις 
Ύπαπι ἱπρ]εγ]δ{εῖ , Ῥταίετ απιοάαπῃ . ραί- 
ναπι Ῥατίεπι οἶΙςβ 1ρ8386 οἵᾷδ» ἃς Παρετῆ- το) 

] / Ν / ον σα ὀκτω π“ληρώσας λίθων, πλὺν καρτα βραχέος ὶ το 
περὶ αὐτὰ τα χείλεα, ἐπιπολῆς τῶν λίθων, χθυσὸν 

/ αι Ἆ 1: /. -- κας γν : Ἰ ΕΕ πέβαλε᾽ χαταδήσας δὲ τὰς λαρίαχας, εἰχε ἑτοί- ςΙΕπΙ ΙαριάΙτη απτηπα ΙΠΙεςΙὲ:  6Άδααε αἴσας β « 4 ο, χο ατο” ο) να να. 

αἱήρατας. Ίπ. εχρεώτο Ὠαραῖῦ,  Όπας αἀνε- έλθων » δὲ ὁ Μαιώθρος, Ἡ καὶ εησάμοος, ἀπ; 9 . ον - πα κ ὸ 5 α ὰν. οὰ 

πίεῃο ἹΜεραπάπίας απαπῃ Ἰπρεχίθίοι, Ροἱγ- Άγγειλε τῷ Πολυκράτε, Ὁ δὲ, πολλώ μὲν τῶν 
Ατ Ἠιε ἀεΠοτίαπεθις Ὦ µαντίων ἁπαγορευόντων, πολλα δὲ τῶ Φίλων, ἔ- 

τηπ]ταπη τπτ γαΏθας, τηυ]ταπῃ φποφαε απῃ- «φέλλετο 9 αὐτόσε' πεὺς δὲ, καὶ ἰδούσης της υγα- 
οἷς, Ῥτοβεξεᾶς Ί]ας «σε, Ύπατη εἰἶαπι ΠΙατοτ 
1Ώ {οπιπίο γἱἀϊδίει πος νηνπι. ὙΨιάεραιας οὐ 
Ώμι «εΓΠ6ΙΕ Ῥαϊτετη 1Ώ αδτε {Πρµπιεπι ε[Μ, 

.ὰ ο αδον ον ην ο 
Ότθο, ὄψι ονυπήήε τοήνδε εδόκεέ οἱ τὸν πατέρα ο τῷ 

ή εν ἃ « λ ων κος 

Τέρι μετέωρον εότα , λουσθα| µε υπο τοῦ Διὸε , 
ας νε ὴ πα ος / σον ο” ὁ 

ομὶ α Ίουε αὐάετη Ιανατείης, α {οἱε ααϊεπὶ Χθίεσθαι δὲ ὑπο τοῦ ἠλίε' ταύτην ἰδοῦσα, τὸν ὄψιν 
᾿ Ψ υΠ- ο ππαι- 

ο -ᾱ ΠΜ. Ῥο. 40. {γοῦ, Σ., νυ]σο μὺ αὈετας, Π4ΟΧ ἐς ἀνγελ. «4εὸ. Ζ ἁρήμ. δὲ τοι -4γοῦ. .  ὁ δ νῷ 
«άνᾖι οτα διερύ. ἆ «γοῦ. ή. Ῥαςί. 1. 2, ἵΠ αλ ἐμὰ μὲν . ε Αυεςι «4εζ. οἳ ΠΙΟΧ τά» ἔω.γεῦ. }. ἄπε 
Ῥτοποπιπς, 7Η. «1πεζ. «19. Ῥαε[., εἴνεκω «44.. (αεῖπι τῇς ὡπάσ. 7 «4{γεῦ.. ὡπάσ. τῆς 1Η. «49ᾗ. Ῥατ.. ἂτ- 
Του]υπῃ σρῖςτῖ ΠΟΠ ποτυΠῖ, 6 ο]ο ΟΊΠΠΕΡ 11: ὑποδέξω «44, οι Ἐάά. ἴηπι ὃ Πολ. Ῥεπε «ἄγοῦ.». ἀθθταῖ ὁ {πάς 

 Π8επι οπ1Π6ς οι 22]]α οἳ 1μμοίσπο Οοπϊοπρ]. Ο- 14. γυ]ρο Μαίανδρον ο πιο. ἆ «Ίγεδ.ο τούτων «44. ὅξο. 
ἆ Δόκιμον «τοῦ. τπαίς: Παπ οπ{οπς 11. / «495. Ῥας/. τοἰάδε, ΠΠ τώδε «44. Ἐάᾶι / Όεβι γε. - Ώμο 
Ώαες ἁσίμπε οἰάθπῃι 
ο Ξ 2 . ἀπιέναι Σπα, ) 

π]φβπια 1αῦσῃς, Πρῶτος ο ριαεέθάσπεῖα ρ]ασιϊξ.. Οιιοά 
«46 [ομία {εφιΗταςς τιάΙούἹαπα ΟΙ. ἄε Ῥσμω οαἳ ρίαπε 
4Ώδοπίπῃ 6ε, Ίδοι. 6. οπίπι βη]ςίς Ῥο]γεταϊοπι ροῖθῃ- 
“πα, ατ Ποπίατ Ῥοίει Ῥεγίατυπι τοσὶ θρεία: Ίπρο- 
-πΊσπι πια οἱ Ἱπ[α]ατυπι οπίπιο αρίταςία., 1ά Πΐς Ἱππιῇ; 
αερεϊεπάσπι εκ. ΠαροποΠ δις εἰ οοπάσταπάμπι ας ῇ 
“ρλάσσης Ἰωνίης {οΐεῖ.  δίο νι ἀοάμς. Νοτυπι αἱ: 4- 
ππαπίες Π0ἱ {οπιπία βηρυπτ, Ἠαιὰ α1ῑτοι απιο]είοβ. Ῥο- 
Ἴγοταίος πιατί, 4µοά Ἰοπίαπι αά[ραιαίε» Ίαπι ἀοπηῖπα- 
Ῥατασ ἵη Μίλο Ἠπίης Ο: «ο, Οτενίε Ποδεπάϊ ευρῖάο, 
«οἱ Ποπήπαπι ἵπ΄ ρονη]είοπι΄ ἀπ» ναπα {5 {ρα ]α- 
τὸ τν | ο Ὀ τῶν 
"δε Πολυκράτης μοῦνος ] Οἱοπιοάο ἱαπάσπι [οὖμ ῥ 
πα ἴαση τπυ]η ος Πἠοτῖα γεῖετῖ ο 
σοκρΏτορες. ῥα]λρο νοιις οἳ νετα Ἰδήο ΗΕ Ίτεγιπι ἃ 
οοιεζτοσίδης οὔ]]εσγατα: νατιορας ως: Ργήπημς» {η- 
'φΗζγ1 ΕΝΙ1Η1 69 ϱὐ 6επεγε, φηο ῥΗΥΙΖΗΜΗΗ οοε(ίη (ορ-. 
Ῥοβτα αὰ ῥεγοίοη τ) φὶ Ίημίραηη ζ0ηοίρεγεί [ῥεῖη : - μας αἴζφηέ 11Η) ζοημαπ!, Τ,οοῖς Ίξάφααε, αιοά εχ -ἀποδ. Ορᾷ. ἀθῖτ αἱρως: Πολυκρώτης ἐθ) πρῶτω (ναἱ Ἀρῶτος) ἐλπίδως πολλὰς ἔχων Ἰωνίής τε καὶ νήσων δω 
Ἀπολ» πηρα π]άεπι {οπτορβα, Ῥασπο Παπίβσας Ἰάσπι 
σμο α]]ᾷ ἆς εοάσπι Ῥο]ψοταῖε ραμ]ο  απες ἀϊδευτα 
"Μοοίος πρῶτος ---- Ἑλλήνων ---- θαλασσοκρωτέειν ἐπ. κκ Ἔειν ἔπενο- 
το μας μοι αῑείευσ Ἰπ[α]ας Π0ἱ αρίοσἶνίς Ῥοΐγονα 
λαμπρδς ο πι λθύῶν, 1 6, 18. οΣγΑΡοβ» Ε]ε[ο δυνάμει 
Ὁι ΠΙδ τοι καὶ θαλαττοκρατῆσαι, ΧΙΝ» Ῥ. 945. ". 
Ρετόο ῥάλαας. πθτο πιοβΙτοιταπαί ρατίεπῃ Οταξςί» {ι- 
γης ΑΒραςὶ ο ούντων Ἱπῄσπες Πτμ]ο, ἵη β1αυοἳ 1π- 
ἀπίοτάμῃι ψὶ ος εχειςεραπ: Ἱπιρεηπα, {πο {πεῖς 
οπιίπαἴοΏθήῃ πβοδς ΠΠ οὐη]Η α]ἀεπι πονεταπί πα ρήση τν Ἀπῆρης, {ο πιοβογατο ἱππρεταπα 
ετιί ο Ἔαθε], Ἰηβῃας, αιαγπῃ Ιππρετῖυπα 

ο ται τὸ θᾳλασσοκρατεῖν» ρὲι ΕΟΠΙΕΠΙΡΙΗΤΗ νησύδρια 1 1199- 

ἡ 4. «494. αμ. µαντηῖων «4γοῦ. 7. «44, ᾖατὴ. -ᾱ. δ. -ὁ Αὐτὸς Ἰέναί «4γοῦ. οὐτ. 

{α]ής νοσαδαῖ Ἰαΐοα ἀριά Χεβορῦ. Ἑ. νι, ϱ. 349, 8. 
οὐΙς ἴδτα ππς ποῖᾳ Γης, αὐαε {οτίαπ Ἰσποχαςίοπ]ς» 

βΌσαιιε Ο4/αΗδομί Ε]ς[οτ ἵα Ῥούγδέιμῃ σοπιπιεηίατίο Ῥ. 
97. αἱ ραρ. το». εἴ {σαα. {σατς. Ε/οΗ) ἀπέταπε 
ῬορίΗΟ6 θᾳλασσοκρώτορας τοσθπ] ΗΕ, Ἠιήυς Πετοάοτείϊ 
ΤΙΠ {οττα ]οοἳ ΠΟΠ ΠΠΘΙΠΟΙ 5 παπι αποᾷ ἆθ ἸΙποῦ 19Α- 
ἀῑε Νοῄβςετ, εποϊανίε ὁ Τ, 1Ν. ς. όο.. Ιοογὲ δέσ- 
13 1άεπι Π]αά ἆς ΙΜΙποῦ τετ αμαίεινε ἰταάεπῃς αοᾗ, 

ολ ναός ΝΑΙΟΚΕΝ. 
{9 Μαιάνδριον Μαιανδρίου] Ἐε(Πευ]ε ο με, «γοπου. 
«αορεάηῖ Ζαᾗ]α., «4ποῦ. εἲ [περῖης Ίπ.ς. 149. αἳ {εηα. 
«Πεγοάσία ἀῑεΙται Μαιάνδριοο. «Ἐταεῖετ Ρεγίσοη. νιά. 
«Βειγεγῦ, αἆ Ιωμείαπί Ῥ. 478. δ1ο. Ῥαϊὶς ΠΟΠΙΕΒ 
1Μο Εαῑτ Ἰπάϊεητα» ποτε πήπις Ίπίετ Οταςσος Ιβίαῖο: 
Ῥεπίας 1ὰ ἵρδυπι {εοὶς{ε ποηπΗπαυαπι, Ἡειοάοιθί ἀθ- 
αποπ/γαπῖ ᾽Αρταϕέρνης ὁ ̓ Αρταφέρνεος' εί Ὑδάρνης ὁ Ἵ- 
δάρνεος. ἵπ ἀποῦσις εμο//ῥεπίς ]οεῖδ Ῥσαας ο. εἰ 
Ῥ. 744. 1ΟΙ. αὐΙπα6 πιεπιοταηταΣ ραϊίδις οοβποπΠ” 
πθς, (ερμήορποπ, Οἶεοπ. 1ρ88 πιοβμοπος. Η4Ρ- 
Ῥοσυαίες» Ώορμαπες, οπΊηε5 εἱμεάπι αεζαῖς. ος 
εἰ: Ἠος ασνο ππµ]το {τς ιά υβαᾶας αυαια ος 

νΑΙΟΚΕΝ. 
ς πως ὦ χα ιο 1/- 

ο δε Λάρνακας ὁ. πλήρώσας λίθων] -«Ἴμρῥογα ΕΗΡ 
μ 3 Ἶ νο. " εί . η. ομ10. 769. οΟηβΙοης ϱ/ήηῥὸ » νησι οβρίεης ὄμγο ο 4ΓδΥΡΕΟ ; 1” Απαρι, υμί α (οπγπίος. ἄμπι οα]]άς Παάϊβοαρατυς ΗΑΕ ο. η το ο(]οέο 6ΟΠ ἃ Όταςσίς αἷῑᾳ. Ίιος ἔοττε σεροαῖ ΕΧ η λα ΏΔΠΙ Οταςςς Ῥοεπυπι {οἱΕΠΤΕΠΙ κά οταϊσαι οί τὸ {έδι{ε εγὴς εοπίταϊ» ες αι εν -σαῖος Ί]]ος «Δεεπίσπ{ος πο πΙΙΘΙΊΞΟΡ ἀεεερενυπε Ἐ- 

1 ο νι, 6. 46. 4οάορ. Χῃ, ς, 84. 

να σαιὸ Φϊσηπιλίδ» ομα θγγαομ- 
ος. Ῥγηας Ῥοπιπα {μπι εαιηίοπι Ἀοπιθηυπι. οἳς- 

ουπηνοπῖς, Οἱατομέ νεπιήτε πατταῖητν ἆς ΟΠΕ πτ, ς, τή; 

κο ὰ ἄκ 18. Παν 



ρόο ποτ κ--οσ., ο 
9 » ο” λ : ι 

ππαιτοίή ἔγώετο μὴ ἀποδημησαι τόν Πολυχρώτε 
κ 4 κα ἵ 3 ν 0 λ 

παρὰ τὸν Ὀροίτεα" κα] δι Ὃ ο μρνα πμ αἵΏ ὃ 
5 ῥ ν : σ . ΥΥΙ Ἠ2 ο... τὸν 3 πωτηκόντερο επεφημιζετο" ο σὲ 9 τ, δν πο πανεπι 1, ΤεπΙοτΙΠ. εμητί πηαίε οπιπαθλν" μα 

ια 3 / ών : ) - ἣν σῶο ἀπωοσηση , πολλόν μυ χρω Ἕαβνοι 

τι ἷ Ῥομα Ῥτουοάςης, Ῥο]γεταίες αιώ ψ 

ώς ς ας ο 
α ᾿Ἱηρετεια. απο νΙΠοπεπι οοπῇρίἰκααν 

. ᾗ 

. 

ο 

{γαραῖ. οπιπὶ πποάο ἀῑς[ιαάετε, Τε ἃ 
οΡτοβαι{οετειασ. αά Ότατειη: αμιῃ 

Οαἱ απαπι Ί]]ε πήπίτατετας, 4 {οΐρες πώ 

εσθα” ἡ δὲ ἠβσατο ἐπιτελέα ταυτα γώέσθαι᾽ βά- τοι, ἴοτε Ὁξ Ώσς Ρεγάῖα ππαΏεσες νίσβο: δν ΔΑ 3 ς .. αἱ 
λεσθαι γὰρ παρθυεύεσθα] πλέω χθύνον Ἡ του παά- τπτ Ίτα σοπΏησετει, Πδἱ Ἱπρτεσαϊα Ε τν Ώ 

«της δε, πάση, συμβου- επίπι {5 ἀῑπτ]ας νΙρΙπεΠη εδ[ε 41αΠΠ Ρ8ϊ τρὺς ἐφτρῆσθαι. ολυκρα 
: ἔπλιε παρὰ τὸν Οροίτεα » ἅμαο δΡά1Ι, Ῥο]γοταῖεν ΟΠΙΠΕ. εσπθ ος ο 

ρω ς 5 , 41105 8 

ὃς τῶ ὃ ἐταίρων » οὗ δὲ Παβεηδ» αἆ Οτατεπι παν]ραν]τ, ε κά λίης ἀλογήσας, 
ἀγέμοος ἄλλα, τε πολλο 

ων / 
δι κα Δημοχήδια τὸν Καλλιφῶτος, ΚΚροτωμήτην ὁ 

3 λ ” 

ἄνδρα ἰητεόν τ΄ ἐόγτα» καὶ τν τέχνη 5 ἀσκέοτω 
ο. ς ο κν. 

ἄριγα τῶ κατ. ἑωύτόν' ἀππικόμενον δὲ ἐς τὴν Μα- ωιαιὶς οκοισονας. Ὑὺὶ Μαρπεβαιν. πε 

ο νησίρ ὃ- ΣΠολυκράτη» 5 διεφθάρη ὃ σον ουτεβΟΡο]γοταῖες, τειτα ΠΠΟΤΙΕ εσι αΏεσίαςν πα 

ΩΟΏ ἑωῦτοῦ ἀξίως οὔτε τῶν εωυτου Φμοημάτω»' ὅτι γὰ βΠ8 νεὶ [1ᾷ ρεηοπα νεἰ εοβἰεαοπ ας 

μὴ οἱ 5 Συρηκεσίων γωόμθοι τύραννοι» ἐδε εἷς πα ρα ἴ]ου φπἱ ὄγταςιμ ο.  αππο" 
ἄλλων Ἑλληνικῶν τυράννων ἄξιός ἔφι Πολυκράτεϊ Ώὰ ΠΠΗς αήάέπη αΠοταπι ΟΓῶΟΟΙ Ῥοϊγομῶ 
μεγαλοπρεπείη συμβλαθηνα! ἀποκτέίγαρ δὲ µιν δν 
5 ἀξίως ἀπηγήσιος Οροίτης ἀνεσαύρωσε" τῶν δὲ οἱδ5 οἴθὶ 

ἐπομένων ὅσοι μεν 8 εσαν Σάμιι» ἀπηκε, κελεύω βῇΙχΙε: οκ Ί]]ς νεχο αί λάσπη σοπη]ῖᾶ 
σφέας ἑωύτῷ χάρυ εἰδέναι, ἐόγτας ἐλευθέρΏς ὅσοι θΘηπηίορ φυἱάσπι ἀἰπηίβε, Ίαῦεῃς εσθ βΙΙΑΣ - 
δὲ ἔσαν ξεῖνοί τε καὶ δοῦλοι τῶ ἑπομένων » ον ἄ- Ἰαμειθ αιοά Ποετί εκ[εηῖ: ΡετεβΙΠΟδ ο μό 

δραπόδων λόγῳ ποκύμοος εἶχε. Πολυκράτης δὲἀ- αἴιε {εΓνο θοξαπι αἱ οοπιίσεθ ον ο 
ναχρεμάμώος, Ἀ ἐπετέλεε πᾶσαν τὴν ὄψιω τη ν.ηοπαπαῖρίἰ5 ΠΡΙ νεπάῖσαης, τευη]ς. ἐν 

το {απη]απίαπι {δουπη ἀασεῃο» πω σεο 
πιοσεάεπα Οα]Ηριοπεῖς Βἰίαπι, Ογοἵοπιο 
τηθάίσαπα, αιῖ 6απι αττεπη ορΏπις οπΙβΙΜ 

( ηΑἵ |, 

ταπα πας ει πιαρη]βοεητία οὐ τον αν 
σοπιραταπἀμς. Έππι Οτῶτες, μον ἳ 
ἀρπο, αἱ τε[οταϊυς», πιοάο οσοἰἀεῖαί, ο δ εν ᾳ ” μαι σ 

{ 
.Ε) 

; 
νι “ς 

ο 

3 ο ς ο» ο. : . « εΧΡ'' ἡ : 

πατρός" ἐλοῦτο μὲν γὰρ ὑπὸ τοῦ Διὸς ὅχως ὕοι, «δο [Ηρεη/[η οπΊπεπι β11 νΠοπέ αφού: ν 
ἐχείετο δὲ ὑπὸ τοῦ ἡλίε, ἀγιὶς αὐτὸς ἐκ. τοῦ σώ- 

» " Ν ε Ί 

µατο ἱκμάδα, Πολυκράτιος μὸ δὴ αἱ πολλα! εὖ- 
: ο 

τυ- Ἄπειηπι τοῦ Ῥτοίροτ τ68 Ρο]γοαῦδ) απ 

μμ 
ο Πεντηκόντερον Ῥάμ/., ]ῖ πεντηκόντορον’ [ατα ἑφημίζετο 14. αι. 41Δ., να]σαταίη Ἱαδεπε ΒΗΗ ὄε απ 
Σαγὴ. «4. ὃ. «ή. ει Ἐὰά. ᾖ Ἑτέρων ΓΙπά. ο δερδ. οἵα, Ῥαε/. γοῦ. }., να]ρο ἐπωσ Ἱ . αν. 
εχ {ζΠρεπάϊ σοπρεπάΊο,.  ὁ Σαρακοσ. «γοῦ. 7, ΤΠΙ γεν. τύραννοι ΟΝΤΑ. «44. Βαγής, «4. δ. μον .6 
ἆαθ[. τύραννοι πο {μπε. ηεαΙο «08 Ἰαμάο. 1 ώξίω γι 68 σαν «γε, 7 1. Γ οι 

18. Ἠωντοίή ἐγένετο μὲ ἆποδ.] Ο1. εἰεχίμι τὸ μὴ 
ἀποδημῆσαι. Ἑκρ[ίσαίυτ ρ]ταβς Τ.. Υπ, 1Ο, 8. τότε 
ΠΑΝΤΟΙΟΙ ἐγένοντο Σκύθαι ΔΕΟΜΕΝΟΙ Ἰῴνων λῦσαι 
πὸν πόρο. Ί19πι αιοᾷ Ῥο]γοταῖς Β]ίας ρε αιεῖσπι 
οδιεέτηπι ἁἀῑσίτιτ {οπιπίηπι, 1ά ἱρδιπη νΙάϊδία ψταή- 
πυπα εἰ τεςΙας{ε» εὔτῃ Ρεατυπι τερίς Ιηδίμ ΤΠ οτι- 
ζεπι ἴο]]ετείΙτ,» «ΟΙ ]μά, ρτοάἷάϊϊτ αρ. [α[ἐδ. Ῥν. 
Ἐπαηρ. 1. νι, 19. αἰίος Εοτίας{α {εομιῇς, ιά, η- 
ξεωή Όρετ. ΒΑ 0η. Ἔ. Ἡ. ρ. ό9ο. 

185. Παντοίή ἐγένετο μὴ] ἵπ Χεποβῥομεείς {επιε]., 1: 
ητο » τερεσίείητ: ἐν παντὶ ἦσαν, μὸ ----- Ρ. 354, 8. 
το ἀϊνεσ[ααι 1]ιά ᾿Πεγούοε) Πρπίβσαες {η οἼπες /ὸ 
{02/65 υεγλεβα; οδ/έεγαµς Ῥούψεγαίεη. «οή]ο ο (δή) - 
δεοµένη παππςυ6 {η παμάΙεπά πα, αλά ἴτλπι αἲὈ {λαο 
ΤΝ. Α. Χν» 6. 31. πωντοῖοι ἐγένοντο οἳ ̓ 1νδο) δεύµενοι τοῦ 

«"Αλεξόνδρου μηδένα ἐπιβέσθαι τῷ ζώφ: φιοὰ {περα Εαοῖς, 
{Ιεγοβοίή Ἱπίαῦατας «4{ᾖῤσπμς, ομῖμς ἰδτα {απ να, 
Ῥ. 955 3. παγτοῖοι ἐγένόντο Σκύθαι δεύµενοι Ἰώνων λῦσωι 
τὸν πόρον. ΝεΠΙΤΙΠΙ Ποταπι Ρογής αἀησίε Οποσμη- 
αυς σεὔεμιΡ/{ογε Ιηοηἠς 1ο [21ο ερηοἰ {11 1Ε/7ΟΥΘ 
ΦΡταε{ετΏπα, {οι οµ. ἀς ΠΕΙΣ παντοῖοι γενέσθαι’ ΙΙΧΟ- 
επι Ιπείμεῃς Χειχες {εγοῦ.1Χ. ο, 108. παντοῖος ἐφένε- 
30» 1 οηπες [ο Ίογηηας Ὁεγ]εζαί. υῖ πο ἆρτα 60661 86- 
τος, απο απιαία Πδὶ. ρεσται Ατιαγηίο: νίά. {μοίς- ”) Ἔ. τ. Ρ. 968. ρ. 7ο». Τ. π. Ρ. α5θ. οἳ ϱ. 378, 
78, ποῖ τεροιίας φαντοίους ὑπ᾽ εὐφροσύνης φενομένους. 
. κ Α σκην ὃς μια ππεὲ ΑΡΑΕΟΚΕΝΙ 
Ὅ.90 Ἐπεφημίζετο Ἰ ἄγοπουΐο, οοπροβέηπι Ἆος ρτο- 
{σδεπιί, {α15. ΡΗΙΟ; {αεετει Εμβαιδ.ἵπ Π. Α. ρ. 98, 
27. Σημειώσαι δὲ ὅτι τὸ παρ Ἡροδότῳ ΕΠΙΦΗΜΙΖΕ- 
5ΘΑΙ, οὗ ταυτὀν ἐι τῷ ἐπευφημεῖν ἀλλὰ μαντικὴ λέξις 
ἐς). δηλοῦσα προφοράν τιν µαντείας δἱ ὦνωμνήσεως ἕνυ- 

ο ο δν γοοοχάα[ῖο Π απίπηΏπῃ Πο {10- 
ἀκίος. πφεται Πε) οδὴ! ̓ Ἐπιφημίσμασί, οωμίσμασιν » 
Ῥοτιοταπῖιο 1π. ΡΙοπιία εδίε ἸῬηοάλν ετ {0/2ρῥὶ 
νετρα, α Οταπιπιῆσο εχρΗ ΙΙ. Δι Ποππίηες {ΠΠς 
ει {ρεσίο ἀε]μάίωμτ, Τα νἱάε “εάν αἆ Τμοχὶ- 
εοσταρῃηπι, Κα βίτιή πεντήκόντερον, {οΠἱρῖοΙ6 Ῥχαριηϊα, 
38. ΚΟ) τὴν τέχνη ὠσκέοντα] ΝνπΙπαϊ τείετε, Όετυπη 

εὔρατωτ : Ῥατοπό (η Π1ΕΠ. 0οάἆ» ΠΠΡΕΓΙΟ. ᾿Ασκέων 
πεντάεθλον Ἱκ. 99. ΙΟ 410 ἐπάσκησας ντ, 93. ἄσκεῖν 
ῥήδύτητα Ἠμείρ. διρῥΙ. Υ. 879. κακότητα ἀσκεῖν ᾱ4ᾱ- 

{εῶνὴν Ῥτοππσίῃ, ν. 1ο6Λ. δΗρετΙΗ8 Γζρτων/ήτην ἄνδρα» 
ἰητρὸν ΤΟΥ{36/{5 νο] με. υεο Μύρσον ----ὤνδρα Λυδὸν, ία {ο δοπε Μι 5 .192. ιά ο η 

: 11η οομ](ς Εμοτ]ε Εοηλεγέ Ἰητρὸς γὰρ ἀνήρη' 

ἴετωπι. ὦὁ «4γοῤ. 49ᾗ. Ῥαε/. οἵα 1ερῦ., 31 ἐπετέλεσε. 

ετυάἵτοτυπα 1δεμς αενί ποπήπαπι (μά]οβς 

Ῥήπι]ς {15 Πεγοάοίο νῖίας, αι Ἠπϊῆς Ιαμά1δ 

ζσυπι ϱ7ή10 Ίπερα οοπ{ΙΠ.) ΠΙ Ἐοπιαποα ή. 
περ]ς Τοττηπαἠθβπηῖ, πήλή πιη]εο ποΏοι εν γοκε 

παπι αὺ Τονέφίθεπα, απ. Ρ]αεσεῖ, 
ἴατς α {οἱε ααῖεία ππρεραιήτ, ἀπΠΠ μα 4- 
Ῥοτ6 ΠΗπΙΟΤΕΙΗ επ]τίετει, ἨΗππο ελ μοα. 

ῥ 1” 
πα 

ας ἳ 

μμ ἱ 

Ρ4 ἳ 
ἍἩ 

) μή . ἳ 
ἴ] 

. ν ο ππυροε απ 
91. Ὅτι φὰρ μὴ οἳ Συρηχουσίων ] Ἠοὶ ἵ εἴ 4 . 

0 

{οπ{ιπι ῥ]α, αιὶ οἰοέζηπι α Οοπουίδ- το Ῥν ο {πο Όοά. νοσσΠ] τύραννο. Ῥου φγσεμ/ά ὃν ον 1050 ΠΟΤΗΙΗ μεγαλοπρέπεια ΟΙ ο ροῖϊ απ οοππροπ{, πη]]ος, ης ριτο, ἄε 1ρηατό ο ον . Γοάοίμς» ΠΠ ποδίΠββπημπι Π]μά ρα μον 

ν 
ο. 

επ» εἲ Ε{ογοΠέΥΙ: ΏηΠι Ρείπηιις εἰαπα πι ο0Π ' 
τε Ίαπι 1]]μο αδίεταί, αὐαπι ΠήΠοτίαα΄ τα Μες 
Σεγοισέης; 4ο τΕΠΙρΡΟΤΕ γτας 15 ΠΠΡΕΙ πό εμας 
πες {πα ἁοπίηυπι, Ῥορυ]ηπι, πω ον ε ) 
σε]]εηΏῖ νίχο Ῥίββγατο «οππραγης 2447 προσ, νησι, Ψπά, Ρ. 661, Ε, (εἴοπενον η πηρα μι. 
ΣΠΙΟΟΠΕΙΗ » ΠΠ”. Ρήγα {1 ὅτι τν κ 
σάδνοι τυρανγίδως ἐχρήσαντο πρὸς ἀρετν αὐτὅ οκ, 
ῥρανόµως ἐπὶ τὸ ἄρχειν ἐλῥόντες,, ἐφένοντὸ μετρ Ῥπο η 
Φελεῖρ ἄρχοντες. Οε/ο οετῖς» Πδοτιαᾶ5 απον 
νῖρης - οβίειπι εείαπι ἀεβάεταιης, εἰεπή. , 
εί πιοάε ἷ ν εταζϊοηῖς, εἳ Ρτοραπιοᾷυπῃ Ἐ ορί8 
εραπί 1η πασά, μμ Ισ[ ορ], πα --. πά 
Ἡ8 ἀῑδεας εὐεργέτης, καὶ σωτὴρ, καὶ βασιλεὺ. ' 

ΧΙ» ο. 96. ΔΛά 1]απι ποια πει ραταπάιις Ες ῃ 

Φηηοηϊζὴε» Ῥήποατ], Ααοοζημώς, 41/0 
τππποµε (4Ρρη. Ν. Π. 1ν., ς, 15.) 66 ἅἱ 

Πτμ]ο,  Ῥεά. Πΐ5 Ίοηρε τεσςπεοτῖς [ζομάή- 

ες 
πρέπειρ, ο Ἰπεο. . 

34. Οὖκ ἀξίως ἀπηγήσιρς ὅτο, οΠαΙα΄ σοι ο {ηπὲ,. ΑΠ Εαποο ΠΜ ήη: Ἐκ β]]ρωῤο δε ἡλάβοο ην Ια οοχχοξίοῃο, Αἱρηίβολως, Ῥο]γοιαίος Ῥ οὔὔ, ἱπά]βηο πποᾷο, απϊ παστοττ, βῑσίσε αΌ «οί “ {π9 Ίη οταοςπι ΠΠ ρ]αταπι, ἸΜοάις {ΠΡ η. ο. περαῖ τε]ατα ἀἱρηιπη Εἰογούσίι, ααυσὰ ο να | επιάεΠτατίς Ίπβρπε εχοπιρ]υπι ἨαὈυίε, μμ ) {ας οτωοῖ {βισεπάϊς οαρίτα απιρήταίε» ΕΕ ο 
δρ. ει Ἐδοπίάαε ναι, 998., αὐῖ Ρε]]επι ἆ τα 1193 3, Όστασίᾳ οχοοσἰαείοπ6», τς πηυ]τιμῃ ἵπ το]]επάτ ορ ΤΗΠΙ «ΟΤροτα 1Π Ῥτορατ]ο ο Ροπευαηῖος Ίσα. 

4ς 

π Ἡι 

ΒΙετήης η Ῥοΐνοταις, Ώς ος 2 9 πραϊς ο η τὸ δέρµα περιαιρεθεὶς ὠνεσαυρώθηή. Ἡ 
(/μύομης., ... Ἡτ ορίπος, ΥΕΑ} ) ΧνΙ, Δ4 ΑΠΠΗΙ. Ἀρχοπά ρρι. ο μμ 



4 
η 

οι απδιθεπαθ κ κνες δι ους 
νο 

νο πριν ιιθἠώζιο ο ω ο θυς. -- 

αν ών λ. . 

ο 

ο - 

Ι966ΥΡΗ. ΎὙεταπι ποῦ πΙΠ]το Ῥοδῖ ἵΕπιροτε Ῥο- 

197 6ΗΠΠ 1ρ8ο ε(!ο οσσι]ταν]ς, 

Οτοθής οιἶαιι {Εεἷεια ες Βία. Μϊαοδαίς ἐι βΙ1 
Ὁιασαρα Ιπιοτῖτς. ῬημπατΙΑδς τηεκς Πὶν ὅστ 

9 ο . : ΄ 5 . . ΑΝ «ια. . / . .ν ' 0 . η .. Ἅπιε νατείηατας αἱ {αεταῖ Απια[ς Τεκ ΛΕ- τυχίαι ἓς τούτο ἐτελεύτησαν, 3 τὴ οἱ "Άμασις ὃ 

1γοτατῖ ππαπες αὓ Όταωιε Ῥωπας Ῥειίνατιπε, 
4ηρρε ροδῖ Οαπζγίς ορίτατη εἰ α{ηγραῖῖο- 
ΏΕΠΙ α πηαρῖ τερΏῖ Όταιες ααππι πιαπετεῖ 
ατάϊρις, ΠΙΠΙ] ἂε Ῥετῃς, απ α Μεάϊε ἵπιρθ-- 
11ο ῄΠαπάα τ1εταΏὲ, Όεπο 1ποτίτας 65ὲ: 1] νετο 

Αδλίγύπτε βασιλεὺ; προεμαντεύσατο, Χρόῳ δὲ ο 
πολλῷ ὕφερο καὶ Ὀροίτεα Πολυκράτεος τίσιο µετ- 
λθω μετὰ γὰρ τὺν Καμβύσιω ώατο, καὶ τῶν 
μάγων τὸν βασιληζν µέων ο) Τῆσι Σάρδίσι Ὀροί- 
της, Ὁ ὠφέλει μὲν ἐδὲν Πέρσας, ὑπὸ Μήδων ἆπα- 

. . / ΝΔ / οὗ” -β, Αγ. ο αὰ 1η εα τετιπῃ «οπειτρατίοπε ἸΜΙτοβατεπι Ώα-5Οραιρημένης τὸν ἀθχήν' ὃ δὲ ο) ταύτή τή Ταβραθχή κά» 
λ {σγ]] ρτα{εξεπ]». απ] 11. ἆε Ῥο]ψειαῖα ΕΧΡΤΟ- 

Ῥτανεται, Ιπιετεπήςτ, αἳ αἷας Ἠ[απι Οταπα- 
Ρεπι, {ρεξζαϊος η Ῥοτῇς νΊτος: 6ἳ πι αἶϊα 
αποαιε 6επετῖδ οπιπῖς Βασῖτία εοπιπαϊατ, ἔτι 
απεηάαπι ε παης]ῖς, απϊ αἲ ἱρειτῃ α Γατπῖο 

τὰ μὲν ἔκτενε 5 Μιτροβάτέω τὸν ἐκ Δασκυλείοῦ 
ὕπαρχω», ὃε οἳ ὠπίδισε τὰ ἔε Πολυκράτεα ἔχο- 
τα" κατὰ δὲ, τὸν Μιτροβάτέω παϊδὰ ἃ Κρανά- 
πην, ἄὖδρας οὐ Πέρσησι δοκίµες' ἄλλα τὲ εξύβμι- 

ον ΄ » : ένο /. 3 θό 

. - σε παντοια., χαίτµα ὁ αγγαρήίον Δαρείξ ελποτὰ νεπεῖαῖ, αοά Ῥατυτη Ἱπσυπάα πηπεϊαδίει ος 5 ΥΎαρή β 
ττας]άαπά πι 1Π να ουταν]ε . Ταπαπῖκᾳς αὐὶ 

. εαν ςα- ος / 
παρ αὐτόν, ὧς 6 πρὸς ἠδοήν οἱ Ἡν τὰ ἀγγελλὸ- 

Ἱ 2 Δι : 3 5 

τεἀειπίεπι αρσταάεΓεπτς : πασἰἀαταππαπε µέθα» ἕ κτείει µε ὑπίσω κομιζόμεο » ἄγδρας οἱ 

. Ώατας, αδῖ ρτΙη- 
αιραῖη ΡοΠίης εδ, Οτωῶίΐεπι ιι]ι{[οῖ οἴἶπι Οἱ 
αἶα [σείετα. τΗπι Ργααῖρις οὗ ΊΜΠιτορατεπη 

ε » / 3 1. - 

Ε ὑπείσὰς κατ εδώ’ αποκτείνα δὲ μὺ» Ἠφάισέ 
ου ” λ ε ”/ ον 3 ο. αὐτῷ ἵππῳ. Δαρέος δὲ ὢς ἔσχε τὴ αθχ))» 

, πλ ο νο στα / / ν . / . ε τῶ 

Ἠμυπαυε., εἀρ]εραῖ; {οὰ αἀνετ[ας 6ιπι ἀἰτο. 6ο ο κρο ὡς λε μα 
ἔλο Πητίετε σοΡρία «οπΠΗΙ ποπ οταξ, εῖφΙΘ 
τερη ποπάυπι {15 (ταπαυ]]]ς, αἳ ΙπιρεΓῖο 
τες-Ώς Ρατίο: απαπι ρτα/[ετῖπι αιἀϊτει Οτ- 
ἴεπα πηνία νἱ πηἶχαπα, ααππι της Ῥετ/ατάπι 
[ατε]]]τῖο {Πράις εδίεε, παπα [15 
Παρερας Ῥητγρίαπι, Ί,γάῖαπι, ]οηῖαπι, Ίτα- 
ας Ώατιας αἀνετ[ας ο Παπς ταΠοπεπι ἹΠί- 
νιίές Αεςαϊτα Ρειίαταπι απδαεὶκβπηαῖθ, ϱο5 αἷο- 
ουσίής εεε Ἠ18 νετρῖε, Ῥετίβ, ααϊς ος νε- 
Πταιη παῖμῖ τερτοπήτίαε, εκεαιξύτας 6ε ρτι- 
ἀεητία ἁππίακας, εἲ πι]]α νΙ, πι]ῖδααε «0-70.» 
ρή5ε ΥΡΙ επί ορις ρταάεητία ε5ε, ΙΙ νὶ 
Ἄδετε πΙΠ]] ατῆπει. Ετρο απῑς ναβτιπα τα] η] 
Οἵστεπα νεὶ ἀμσαί νῖναπι, να] Ιπιεγβοῖαϊ 2 
αυ] ἂε Ῥετῇς πΙΠΙ] οπιπῖπο Ῥεπε πποτηῖς, [δά 
οἴἶπι αἰία πιη]ία {εε]ετα αἀπα]{ὲ, ἔαπι µας ἆπο 7 σ᾽ 
ηπυπὰ, απο ἀος 6 πορῖ, ΜΙίτορατεπι 6-- 92 
Ίμδᾳμε Ἠ μπα Ιητετειηίες αἰεεταπι, αιοά ἆ πα 2 

Τῃ]8- 

--ᾱ Βερίεπῃ Ώης νοσςς Πο 
Ψἱά, Ππρτα Ο. ός 
τεὼ πρανώτους ἄνδρας ἐν «4γεῦ. 

4/έΗΠΗ: ΤΠ Ἰηδίς οχοςγ 

«40ἡ, “ 4ο ΟΗΠΙ ἐπεθύμῃσε' ΠαΠΠι πάντων τε «Ίγεῦ.. 
πρ. ὦμ/.1Π Ἰθύ.  ᾖ Οτα ὀ/έβΡ. «4γεῦ. }., οἳ δεόντων 
ἐπὶ τῶν «4γοῦ. 

47. Καὶ τῶν Μάγων τὴν βασιληζν ] Ἠιο Ίτογηπι. 
πον Πηἰδίετ Τητεγροίαία, 2ῥα]ίπο νετῇο, ῥου (αγ 
ο 11111 οεάβα/ο α Ἰηαρὴς γερπο, ἀθιποπ[]ταςίαι αἲτδή- 
ἀσπῆῖ» καὶ 1Ώ κατὰ ἀερετε ἔταηςπιμταγ!: μετὰ ὰρ τὸν 
Καμβύσεω θάγωτον κωτὼ τῶν νάνων τὸν (θασιληϊην ηθ- εδατίαπ «οιτεζίοηαπι θεία {οἶοης Πϊβοτίαα Ῥοτβοας (πεπιο ἀΠΠιεΡίχ: νίά, Πεγο, πα, ς. ότ. οἳ ο. 67. 
Ἔοι {ερίσπι πηομ[ος Μποβις Ἠ]ο Θπιοχᾶΐο τερπανῖε οί 
τας ἈΤοΠί(εΊο: καπ ἐκεῖνο τοῦ καιροῦ. ΕΝΕΠΕ- 

Ἠϊδείας ος πἳ ρας/πη αὉ αἰῑῖς κατὸ ᾷς οτῖαπι αἆ- 

“ετοάοιο Ἱ, ο. 67. κατὰ τὸν κατὰ Γζροῖσον αβόνον, κοὴ τὴν Ανα ανδρίδεώ ᾿ ο Αν 
ἐν Λακεδαίμον; νιὰ, ο σ τε καὶ ᾿Αρίσωνος βάσιληήῃ 

Ν οβαγᾶ, Επι. χι. ς. 5. ---- Ραι]- 
1ο Ῥορὲ» Ἠέ ἱερῖς γαμα. ο της Ἴδιας : ἐ ὸὶ ᾧ ον 
Τρ κατὰ μὲν ἔπτεμε ------ αἆβττηππτ Ἱ]ιά Ορ, «τοῦ. αι Πεγοί, ἵπβα 6, τρο, ἐν πως 
αν οἳ ἑπτὼ ἐπανέσήσαν, ἐν τούτῳ παντὶ τῷ ορ ὃς τ ο 

ΜΕ ο τωρα ΜΑΙΟΚΗΝ. η Φέλει μὲν οὐδὲν Πέρσας] ϱοπβςΙεπᾶο αἀτῖρετιηί τος ολο ζήωο.  Ῥορι ραίσα Ο. το7. ᾗς Ογοστῃ ὃς 
αῆν αν μὲν κῳω οὐδέν. Φηςςεα1ϊ ἓν ταύτῃ τῇ ἀρχι]---, 
τση ο νς οι Παεπβ; πε] εβίπᾳ Όαπο Λά]]ας- 
ος «{γο2. ὂν Ῥοήιής. Ἐφμίάεπι ρτου η νίος {πι ἵα ῥα]]σε 

ας λα τὴ ταρα ή» 1 ἠία ῥοτέ (α11γβε ᾖᾳ- 
ρµς Ο1. Ῥεῥωγέςῇβ, 

: 55. αίτια ὦν 
Οἳ18Π1 Ργο (η ΡατΑ προ Δαρείου] Ἐκαιϊβᾶιις Ίχος θςί 
ἵσῃ σαν ο ΠΙΟ. ᾿Αγγελιηφόρους ἴπ ΊΠιῃς Ἐν. ούαο αρήῖος Ῥαγ/Άτυηι ος ΙΔ έηη, Τε- 
ἀοᾶχα ροής τρια ορ οῬνή, Έωπῃ ἀγγαρεύεν, χνγα ν ἔ {η0. Ἱν[οραγζο πἆ Ἠοπηῇ. Ργος]ἳ εδ. ε δσώῦ, διοδεγρ[ο Ἐχοις]ε, 1116. ΟΥ. 

22 

» σοφίης δξει, βίη: έργο ολ ὑμέων δη ὦν τίς µοι 
ο Ὀροίτεα Ἡ ο ζώοτα ἀγάγοι Ἡ αποχκτείνειε ὃς 

Ἴοπε. Ψ]ὰς αἀποιαῆοπες (1161 αι- 

αἀδικημάτων εὔεκε, καὶ µάλισα Μιτροβάτιω, κα 
του παιδός" ἐκ. μὲ ἆ δὴ της ἰθείης σρατὸ ἐω' αὐ- 
τὸν ἐκ. ἐδόκεε πέµτσεν, ἅτε οἱ Κ οἰδεότών ἔτι τῶν 
πθηγµάτων, καὶ γεωσὶ ἔχων τὸν αρχ), κα) τὸ Ὁ- 

ΡτουΙπε]ῶόδροίτια 1 μεγάλην τὸν ἰσχὺν πυγθανόµειος ἔχει" τὸν 
χίλιοι μὲν Περσέων ἐδορυφόρεον" εἶχε δὲ νοµὸν τόν τά 
ρύγιω, κα) Λύδιω, καὶ Ἰωηκόν' πθὸς ταύτα δ᾽ 
ὦν ὁ Δαρέος ταδε ἐμηχανήσατο" συγκαλέσας ΠΠερ- 
σέων τοὺς πα δοχιμωτατες, ἔλεγέ σφι τάδε, ο Ὦ 

Πέρσαι, τίς αν µοι τοῦτὸ ὑμέων Ἱ ὕτοοςὰς ἔσιτε- 
Ι , : αρ). λ Ἀέσειε σοφίῃ, καὶ μὸ βίμτε καὶ ὁμίλῳ' θα γαρ 

ὠφέλησε μέν κὠ Πέρσας εδ χαχα δὲ μεγάλα 
ἔοργε" τοῦτο μὲν δύο ημέων Ἠΐσωσε, Μιτροβα- 
τέα τὲ καὶ τὸ παΐϊδα Ῥ αὐτοῦ. τοῦτο δὲν τοὺς 

2 ονα- 

2Ώ αρποίοῖε «4πεδ. 7. ὃ Ρατ. 4γοῦις αλ] οτηηθς ὠφείλει, Πιῖπι παραίρηµένους «γαρ. 7. 
«5 ΠΙΟΧἐν ταύτῃ τῇ ταραχ! }”//. εἰ «{γοῦ.., ορῖετὶ τῇ ἆρχή. ο Μιτροβάτεω παῖδω καὶ ὠυτὸν ΜΙτροβά- 

0. ἆἱ Ἱρωνάσπην Φ1ερ, ΠΠαΥΡΟ. Κρανώτην 1η, 71). ε᾽Ανγαρήϊον }1μά. εἲ «4γοῦ. . 
κ Ῥης ὦγγελήνον. ΝΨυ]ρο ὦνφελμιφόρον ἐλύ. Δαρείου. αποά εχει μ!η., εδε «4πεῦ. 4. «4γεῦ. 

. Ἔσε[. 49δ., ἔμτεινε 1. οἳ ο], ὁ Ὑπεὶς ὁ «4γεῤ., Πιοχ ὁδὸν Πάετι οὐπι Ῥαε/. «ΐ0χ. 
παπα νοσυ]απι οπή τεάΠε το Πο 1. 
ὤσ/:» οἰδόύντων 1. ἵπ Οιδοῦσαν. Ν 15ο οἰδαινόντων. Έα 

ο 2 Ίο Ἱερυπί μεγάλην 4. «49. Βασ. Παδεπί αἲ οπτηες. 
«4τοδ.» αἴφιςο Ίτα πι, ὅς. ΙΧ, Ἱδ. οἳ ή. ὙΨη]ραταπι ρ]ο5(α νἱάειιγ, 
το εοθν ΠΠΟΧ σοφή Ώπε επο]Ώσα «4γοῦ. Ῥμε/.. Ὀεπο, σοφἠῃ τε α]1. 

δᾳ, 

ὁ ή. «4γεῦ. Ῥασ/. 
{ Τὰρ «4γοῦ. .. Ἰθείρς 

Λι ημωτῶτους Ο1α ὦ/ερῦ. 70 
1 Εη[λα(ρ. ἵπ Ηοπι. Ρ. 939 10, {εά 

ο Καὶ ζῶντω 40ᾗ. {1ος εδ ἵπ Βμε/. 

Ῥ. 159. Πεγούρέμς Τοπῖσα {ρεσῖε ὦνφαρήων οχιυ]ες 
αμαπάο ἂᾳ Ῥειίατυπι νεμ]αυ]ατί εητ{ὰ τοῦτο τὸ δράμη- 
µω τῶν ἵππων καλέουσι Πέρσαι ΑΤΓΓΑΡΗΙΟΝ 1. να. Ο. 
ὃ., Ἠᾳιὶάο ἆοσεῃς» ἵπ τερυπι πιηεῖς., να ρεάΊδις 
ευ ουστ εαητ, νοςί {Εάεπα ε5{ε. ΦΕΗΙΤΠ µτείνε μὲν ὅπί- 
σω ----- Ἱη(κβπιε ἀοξα υπ Βόμω. κει, «4δγε[ζῦ., 
ὠποκτείψας δέ µιν ------ ἵτα ροΏυ]αῖ. ο θίες 

59. Ὑπείσας] Βϊ5 τεῖνε τερετῖτη αρ. Νοβταπι Ὑπεὶς, 
Ῥ. 69. 41. Ῥ. 190. 19. εἳ ος Ίοσο ρταεῦει Ιάαπι 
«τοῦ. Π νε] Ῥ]ητες ἁατεπε, {ετναπάμπι Ίαππεῃ τατῖας 
Π]πὰ Ἱοπίσιπι Ἰμάϊσατεπι ὑπείσας' πῖ Ἠϊο ἄνδρας οἱ ὃ- 
πείσὰς. ἱεοίττ νι 6, 103. νὐπτὸς ὑπείσαντες ἄνδρας. 
Έουπιαπι. ταπηπιαΏ]ο]ς {εγπ]ε 1ρποῖαπι., Ἡξ Ίσπες. Υε- 
ἴοτες εἴῖαπι αἀπαδπεταπί Αιῑςί, ἀφεῖσᾳ ἀφεῖσαν εδῖ ἵπ 
12μοά, ν. ς. 8τ. ὃς ολο, νΑΙΟκΕΝ: 
.. 69. Οὖκ ἔδόκεε πέµπειν] ἵπ Πὶς τε ῖτατ νοςυ]α ρα 
ἹΠ ν]α]πὶς εσι {αρειβια, Θοπρβρία αἆεο νο τα 
Βήχος: σρωτὸν ἐπ᾽ αὐτὸν οὖν. ἐδόκεέ οἳ πέμπεν, ὅτε ο κα 
των ἔτι τῶν πρηγμότων' πεΩῦε ΕΠΙΠΙ οἰδεόντων» 4 ΡιἩ σε. 

ΐ ἵ οδωμνόντων Ῥοδίροπετεπα: 1εβΙΞΗΙ ἆαητ Οοάΐσας, αἱεογ] οἰδωινόντων ῬΟ8ΙΡΟΠΕΤΕΠΙ ο: 
Γ,, πι, 6, 76. μὲ, οἰδεότων τῶν πρήγμάτον» νι κά ἀδαε» πόλιν εἴ ἂ σθρι. Εαοηὶς Ίππαρο ποπ παμΐευπι 4 τὸ Ἡ, 47α. Ἡ 
αν λε μαἰνααρν πο ος Βερ. : ΥΔΙΟΚΕΝΟ 
6 4 Π. Ῥ. όοι. . κ. ο αεανὰ ΄ Ί ι 9 

6α. "Ατε οἳ οἰδεόντων ο Ρον ον Ἔπα[ας 
6, 76. μἡδὲ ΟΙΔΕΟΝΤΩ ἆ ἵρευπι ΊΠ οαίηε Ἰὺ Ἡτ Ἠϊς Βμε/., οἳ δεύντών. νο εὐιήςίαι. τβ[οη]ῃς] 

ΤΕ. : οἱ κα 2 Ες; μου ο) αυτη πας ΕΗ. ερ 4 ο, 

Ίιος εκ Ίοσο οἰδαινόντων» Ὁ ἷς(ί ἐρονο ἀιαυτ Τα ἨΏρύσης, ὅος, Ἠετοά. νετυπῃ τεπΗΙςίΕ, Ὀμδαίνεῳ ἵτ Ίτας 

{ογπιεπίο «Ῥγοεορίως Β. Ῥατί. το 91. εε Ὑπρά. 1. 44 Ἆπος μεγάλην τὴν Ἰᾳχὺν ο. {ο]]σίτο, 
9 65. Πολ" 

«ἀΐς Τὶ, 

900 



6ο αΓ τ απ ο.Ὁο”.τ Ἰ οκ β με Ῥαρο, ο αεςμμ, 
2 ΄ λ / κ λλη ος Ἡπῃ οαξ--. Ππίοίεη- » ἀνακαλέοταξ αὐτὸ, κα) 4 πεμσομέγες υσ΄ εµευ, πη]ς[οο ἃά να τν ο λαίς η 

ο τ ᾧ ο» ο τι ὢὼ απ ποη το]ειηάατα ε ν ανα » Χτεῦειν ὕβρυ εκ. ἄγασχετον Φαΐνων που τι ὦν να ο αάπίς -ᾱ. », ὅρρ μασχετοκ ας 3 Ρα απα Τηαίοτα 1 Ῥετίαν πιαία αθΠΙΕ 

-. -Ὁ «ο -- κ--- 

προ κ ο ο ραπ οι τν 

μα / ο. 3 ο τὸ ΄βασιλια Δαρειο», ον ἄγθη  εηρῶ αποθρώσκοτα] 

2» µέζο ἐξεργάσασθαί μυ Πέρσας καλόν, ὃ κατα” 
» λάμπτέος ἐσ] μυ αάτῳ., Δαρέιος μν ταν-Όο 
τα 5 ἐπειρώτα» τῷ δὲ ἄνδρες τρήκοτα 4 υπεςησαν 
αὐτὸς ἔχασος ἐθέλων ποιέεν ταυτα" ερίζωτας ὃὃ 

ό . .- πλ δν 
Βαπις Ἰπτειτοραθατ» ει πριηα ἐπ 
τηπῖ οπὶ τερτοιπίττετεητ», Ππρυ σος 
ἱροῖ 1ἆ εχεαιῖ,.  ΌΏιπος Ιπγίσεπ «οηϊεΏ 

ται. οσσαραπάις εδι ποθῖς πες η 
ο, 
τν 

κας 

4”. 
δν η 

ου . { ἧ . . . . νι αμ τι. Ον] Δαρειος χατελάμβανε 5 πελεύων πάλλεσθα] παλ- τες ΤΏατ]ης τερεΠεπάεης , 1οΤΗΠ ΠΡΙ} 
λομµθων δὲ, λαγχάνει ἐκ, πάντων Βαγαιος ὁ Αρ. Ἰά Ύπηπι Ρεοϊδίεπι» {οι Βαριπι Ἡ 
τώτεω' λαχὼν δὲ ὁ Βαγαιος, ποιόει 6 τοιάδε ι-8 

Αλία γραψάμεος πολλά; ο περὶ πολλών έχο- 
τα πεηγµάτων, σφεηγιδά σφι ἔπέβαλε τὴν Δα- 
ρε’ μετὰ δὲ Πί εχω ταυτα εε τὰς Σάρδις' ἅπι- 
χόμέος δὲ» καὶ Οροίτιω ἐ ὄψυ ἐλθω, τῶν βι- Ελίων ἓν ἔκασω πέριαιρόμενος, ἐδίδω τῷ γθαμμα-Οοιίπι τεςϊταπἆας τερ]ο {οτίῦς», τερῖον Ίἡν τν 
τισῇ τῷ βασιληΐῳ ἐπιλέγεσθαι Ὑράμματιαὰς δὲ 
βασιληΐας οἱ πώωτες ὕπαρχοι ἔχεσι ' ἀποπεριώμε- 
νο δὲ τῶν δορυφόρων, ἐδίδΗ τὰ βιβλία ὁ Βαγαιος, 
{ εἰ οδεξαίατο ἀπόφασυ ἀπὸ Ὀροίτεω" ὁρέων δέ 
σφεας Τά τέ βιθλία σεβομέως µεγάλως, καὶ τὰος 
λεγόμθα ἐκ τῶι βιβλίων ἔτι µεζόνως, διδο ἄλλο, 
ο) τῷ «ήν ἔπια 8 τάδε, ,, Ὦ Πέρσαι, Βασιλεὺς 

Απο 
15 Π]ηπι εχ οπιηΊθας ςοπ!1ᾳῖῖ. Ἡε 
ἴε ἀε]εένις.. ας ταίοηε {ης εδ. ο. 
Ῥ]ατος Πτετας νατής ἀε τερι5 υδί 12η! οι 
{Πσιαππαῦς Ώατή ΠΠπρτεςαε, ευπι μον 
Γεδῖις ει ῥαϊάε6. Έας., ῬορτεαααΏ ον : 
οοπ/{ρεξππι Οτωςῖς νεπῖε; ἀσάῑτ Περ 

{ετ]θας ευπ6ῖΙ ρτῶΊάες Παρεητ. Β αν - 

αμῖετη {εραταῆπι Βαρσυς ΜΕΓΑΣ Ι- 

ταπάῖ ρταῖ]α απἴπιος. {ατεΙτη» Ὁ- ο 

αηπιετεηῖ αἀ ἀεβειεπάππα αθ οιαίς με 
απἰπιαἀνετῖεΏ «ΠΙΑΡΠΟΡεΤΕ ΥΕΠΕΠΑΠ αν 

ἴ85.- εἴ εα, αι ἵπ 15 ἀῑσετεπι ης, 

απ νεμεπιεπῆας, τοάςια1ῖ αἴαι ος 

Ίαπι ἵΏ Ίο νειρας Ῥεα, ΑΠΣ η 
45 Δαρέιος ἀπαγορεύει ὑμῦ μὴ δορυφορέει Ὀροίτεα", Ἰπτετα]αῖτ γορίς πε αριιὰ Οιατεπῃ. αν 

ον ' Ἴ ΠθίΒ. ς δὲ . / Ἡ / / « Δ . οἱ οἳ» αχούσώτε,  τάτων, μετηκάν οἱ τὰς αἰχ- 
/ 3 λ / ον . μάς ἴδων δὲ τάτῳ σφέας ὁ Βαγαῖος πειθοµόης τῷ 

/ 9 .. 9 ΔΝ / ὴ ον ο» 

Αιβλίῳ, ομβάυτα | δὶ Ὢ]αρσῇσας, τὸ τελευταιο τῶ1 
ἦ ’ ”ω ον ο. » ου 

βιβλίων διδοι τῷ γβαμματισ]., ον τῷ ἐγέγθαπτο» 
Ν ο» Α ον 3 / 3  Ῥασιλευ Δαρέος Πέρσήσι τοισι ον Σάρδισι ο)- 

2 ] { λ 

2) τέλλεται κτείγεν Οροίτεα " οἱ δὲ δορυφόροι ὡς 
Φροι νς ο / 8 3 

χεσαν ταυτα, σπασάµθοι τοὺς ἀχυάχέας, κτέί-5 
΄ / ε/ 4 

νΗσι παραυτίκα μη" τω δι Ὀροίτεα τὸν Πέρση 
ο / τ ω 

Πολυκράτεος του Σιαμίι τίσιες µετηλβω. ᾿Απικο- 
λ κα / η) ’ 

- σ - ΄μθων δὲ καὶ ἄῑαχομι θέντων τῶν Ὀροίτεω χθηµά- 
ον ον { ώ 

τω ἐς τὰ Ἀδδσα, σωήμικε χέύῳ ἆ πολλώ ὃτ φο 
3 9. 6 . / λ 

απ Ίππο» ΠΡαΦΊΙΑΙ Τον πύδα" καί χωὠς ἰσχυροτέ- 
ρῶς ᾱς μη  γάβ-ό ἀφράγαλος ἐξεχώρησε ἔχ, 
τῶν ἀρθρων' ρομίζων δὲ κα πζότερω περὶ ἑωύτὸν ἔχειν 
Αἰγυπτίων τοὺς δοκέοτας εἶναι πρώτες τὸν ἰήτρί- 

ΔΝ / 3 ον « . {9[1 | 

κ τθτοισι Ἱι εχρητο. οἱ δὲ, σρεῤλοῦντες κ βιώ-ι ςΟΡΕΤᾷ υεραίατ. Αι 1 

μεοι 
ο Ἀ . ’ ασ νά ' άν ο ὰς 

/ 
ναό ο κ αν νι, ών ορ 7 : λ9 πτὲ ωρ  ὀλεμπομ. ἀκοῦ. Ῥηζιο Όαϊῃ ἐμεῦ Ῥοήκτίοι 6ξ Ῥαη[, τοξῖο: ἐμῶ νηὶρο. ἡ Κόρες 44 8 
.. Ὅ ος το μι σ]ον Ίπ 41ῆ. οἳ ας ἔπηρ., τηοχ τῶν δὲ οδ. ν ο ον πιανς.» {ΤεΗεΠίς σοππιίαζοπο.  { Ἡ- | 
ο τν ε ώς ” ορ μη Ὃ ολα ».-4ἱ4. Ραγίς. «ᾱ. ἢ. τοίδε.  ὃ Τοῦτο Οἵ8 ο, ὸ 

ος προς ο ποῦι θα πες ὄχ(ορΕίε ἵπ Ἀν ορ δμο νηΐσαιο οῃ5. ο εξ «τοῦ. }Ιπά. 2 Οπήτας μή, ᾖπα σαἡδία. ῬδΙξ 11 Δημοκήδης» Ψπ]βατο οοπ{επτίεης . 
3 

ο 59. Πολλομένων δὲ λαγ χάνει] ἵπ ηϊς οῖαμπα ΒΗε οτ{λ- ἄετα., οἳ νοσυ]ας τα ος ρμΑδ; Ρ/ 
τυπη. Ιάεπῃ {περε ἀἰσϊτας Ἀληρουμένων δὲ λαγ χάνει παπι καὶ 

ηὶ [ατε]ήτηπι οβιείο,  Ηϊ5 1 από τας 
οεᾳς ἀερο[πετήητ. Ἔωπςε Βαρβθδ ῃ 
Ίο. οὐϊεπιρεταπῖες Πιῖς εριΠο]Φ [δε 
ρτα βαισῖα τεφαϊάϊτ {ορ πώ ο ημε 
απ 1π Ἠῶς γετρα {οπρταπας ι. ιά” 
τηαμάαῖ Ῥετῇδ, αἱ Φατάΐρις {ο ιο) 
ἵοτῃ Ιπίετίπαητ,  [ἀ υδὶ αμώεσ (πι. 1 
εἀιέτίς αςϊπας]ρις πε Πιοτᾶ ο αμ ρλ' φ 
τοτοππετυπῖ,  Ίτα. νΙπάϊξα. Ροΐμ Η) 
πι Οτωτεπι Ῥετ[απι ἱπ[εφμμό, «ογίς 
ἀμδεῖς αἴηαε «οπιροτίαῖΙ8 μμ τ ΄ 
τω, «οπεὶρῖτ ποη ἁῑπ Ρο» ον εὐβο 
παῖα Εετατηπῃ Ώατίμς. ΤΕΧ» [ΟΙ Ἐν  ϱαΤΟ 

ν πε ἴο". 
ΟΔεΠΠΕε,  Ῥεάσπι ἴοτ[ετίῦ ο ω δμΠ5 
Επῑτ νεμεπιεηεῖαδ, παπι ἴ8ἱΗ5 . πες 
εκαξεας εδ. 96 Ι{α(πε εκ επ) ος Ε05 φ 
ἰαπι ρήμς, Ἠαρετο εκ ΑΕΡΥΡΗ ευ 

. 
σιπᾶ 9. . αν} 

τΙΠΠΙ Ῥπϊιατεηίατ ατἴθ πιεΦσιΏᾶ! ο Ρ 

ες . 

αν] Ἡ 
{γοῦ. ᾿ οἳὰ Φ16Λῦ' τεῦ «περ. 7. ο Ἐπέσησον Ῥω[. Αη ή 

ο μα 
ἅ π, ας. 73 Ἐχρᾶτο {. «4γοδ. μα α, 

ων. ντ ͵ ο . τ ͵ 2 ης ῤ ῤ 
ον Γρ ασ” 

« ͵ α 9 Ἄ Τα -5 η ο ή) τί .. | ϱ βάρβαρον ὠμότητα π ὃς ὁμοεθνεῖς ὠνθβοτι με 
Ἔχοσνρι, Τ. Ἡ, Ροή ὃ Ώυοά Ιοπῖςα πώλλειν εἴ πάλλεσθαι, ΝΙΙΡΟ κληροῦν ἀἱοδ- ἕμσθαι Ἱ,. ΧΠ, 97. 6ἳ Ίῃ 

ῬαΓΙΣ 6 κληροῦσθαι 4ὖαα ἆπο {ἀπο ἀἰ[ῄεγιτϊ Πρπίβσση- Φάλην ὕβρι τή πρεσβεία ἐνεδείξωτο. Ἱνουϊε 81 ἀοτα. ΙΝΕ ῥαε[εῶψο [ογἱοµ1, {δι /όγέες ἴπ 311ο- ΄4βᾳῇ. ᾽Αλίέωνδρος πολλὠ µοι κακὼ ἔνεδε[ζαο ὃ. ὃν 

ΤΗΤΑ ΒταΏαπι οοηᾖ]οἷεης η ϱα]εαή [ε]]α/1, Νε] - τή. . ΔΙΑ Ῥτιάεπ περ]σο. Ατάζσις αμ ζονι 
«314132 Ἡ ΕΟΗΕΗ {ΟΗΕ πώλλειν κλήρους οἳ πὀλλειν ἀϊσερα- αἆ  Οἵοσειεπι Ῥδς(απιάαπάμπι οοηνοπἰμηξ ος 
τά Ππιρῃςῖτετ, Ψη]Ρο, κληροῦν. Πάλλεσθωι αἳ κληροῦ- ἵεσμπας 1πΠ Δε]. Φείαπο αρ. «ὨΏ/οπειῃ 0/2 Αρ. σθωι, σΗ1ΓογΗλεῥαμέωγ, Ώνα γειη {11Υ {ο Γογέ{ εοὐ!- Ριί 
2εἶαβ1. Ο 11 αχ δω /ὅγ59 ἄνα ομίως [ογ1ε ΓΗ. 
20/16; ἐποἰάεβαξ, ἵ λαχεῖν ἀἰσεῦαϊα., ΝΕ] κλήρῳ λαφεῖν, Ἡ το Αεράγαλος. έξε ώ σε ἐ να ὄρῤρί , ο. κ. 
Ε]εγοώοίο πάλῳ λακχεῖν», εἴ «4Η/ε0γίο δερε. ς, Τποῦ. ν. κπαταπεσὼν ὦπὸ ποῦ ου ώς. ἄρφροτου ὁπ ά οι 

ν΄ ΕΚΧΩΡΗΣΑΝΤΕΣ Ο/ Οὔ)γ/οΗ. ΟΥ, ΧΡ. ἔερ, δ' Τα Ῥταρειίλε Πργούοτο, ἀἰκίοπῇι εχίσιο, ιν ου να 

. Ἐληρουμένους ὃ ἔλειπον, ὣς πάλῳ λαχὼν Ἔκασος αὖ- 
ος ----, 1π φορῦ. Έλεος, ν. 711, ροπή 

Ἰζλήροις ἔπηλαν' που αέΠνο Νερο Ἰληροῦν αι οι «γί- ἡ πέσόντι ὦπὸ τοῦ ΑΣ ὁ 211 
Ἰορῥοηὶ Ες]. Υ. 678. Οοπίτα «ή, Ἡ. Ἱ. ν. 64. πιαὶ τοῦ ἵππου ΜΕΤΑΧΩΡΗΣΑΣ 
ἐπ᾽ Ἰσαίῃ γὰρ ἔρικε Πήλασόαι. Ποο Ἡ. Ο. ν. τοι. ἔππι ῃ 

"Ἠτοι ἐγὼν ἔλαχον πολην ὅλω ναιέμεν οἱε Παλλομένων. τπτ. 

σν 

Ώνε Ἠοποτ Ἱπρ. ἵπ ΒάἩσοπα ορρήΏΕΝ”- ο» “ 
με ας 

κυνηγεσίοις». Ῥ. 93 

ώς, 
2 . ΟΥ ε5ῖ 1 πηεάϊςϊ ποπαίπε, αῑεπι Δημοδμι 

ἴαπα αἩ αΠοτήπα οπἱρα, παροῖ]ατ. ερ 
Δημοδόκος, «ιο ἆς Ιβο λείο ο 

ος εἵ κληρουμένων λαγ Χάνει» Αεποβῦ. Ρ. 39, 98. γ- 8. ἵῃ Οπατοτς απίπιο Ειοῆς, Ἰπ ΕΜπεή οἡμ, 
[σε ρ. τος. Ώειο/δεηες Ῥ. 935 Ἂν. Ἑληρουμένων πρῶ- στ. Εὰ. διορῥ, Δημοκίδης ὃ Κρτωνάτή ο 
Ίος αἱρεῖσθμι τὸν αὐλητὴν ἔλάχεν.,«Τ91ρο Πιοπάμπη» ως Ῥοήμην Βϊρ[οιη, Ῥ. τ1ήΣ. υδὶ δορμήαο τν ΙΔ ΠΟΠ ραµσα, ΤΕΠΦΠΕΙΕΗΕ 11 Πηουταί. Πιάώκιω, τὸ /ἐεΙ} πάἹππησητο σογτοδήοτα Ἱοσμησατ. ολ νι 

έμενα ὠντὶ κλήρων ὑπὸ τῶν κληροόμων' εοἴΊδε κλη-  Ἅᾖ1δ. Στρεβλοῦντες καὶ βιώμενοι] πες ετ αλ. 
Ἐν να ανν ῥαὶς ὄμς, νὶν {πιπΠίδ» κληρούντων ἀπη {οτί- {10 σελ, 

ερας, Διεοῖ {οτιο πχοῖς ΠΟΠ ΤουοτάδΡαἴΗΤ. ΥΑΤΟΚΕΝ. Ρ. 65ο. Ὦ. οτ 659. ηδὶ ναί, εἰς γρ πό, 

ο κα 

απτυχ Ομ Ο/. ΟΥ, χτν. Ῥ. σαἹ. Β. Εἴ ἴσε: 

.94. Β] ἐνδεξρίωτο ἀπόσωσῳ] ΊνεΙαπα εἴ οἱ Ῥ]αρετε ὤὦλγηδόως Ὀαγίώγ) ἐνέβαλο 
ΠοἨ Ροτηῖε. θποπίαπι ἐνδεξαιωτο 6Χ ἠδέχεσ αι [ες 
μπι Ίνετυπς, Ἔας Ίομιμα Ίπους αὖ ἐνδείξασθαι ἆ 
- 

ο 

ετἰ- ἄρόρον, τΗπῃ ἴαπσ ρ 
επ- «08 Μεάϊσος Αβργρεος 6 Ρταο(οπφῄπιο Ἡ 

 λκοτες καὶ βίο, 1 
Τε Ιαυδαδ]]ς Ώοπιοσεά!8 ο οσο, 

΄ Ἕ. 



189Ιπ πιεᾷῖο ροβταπῃ Ώατίης Ππιεττορανίε πιτη- 

ῬΏεπιοοεάες ἀγεθῖς δυία αρπο(ζἶως 6ξ αἀλίραιαι ὰά ρεᾶεια 
Ταηἳἱ εκιοταπα τεβῄισπάμπι, ος τοβήταῖε, πΏάς αμτεῖς ἀο” 
πὶ οὐ περα εἰ αἶμς ξαπι]ηίς ἁἰταιτας Είτ, 

Ἀείη ας νΙο]εΏτει χαξζαπάο τάα]απὶ ἀάβεραπῖς 
44εο απἶάεπὶ, υῖ {ερῖεῃ ἆῑες τοι]ἀεπια!ίιε ΠΟ- 
ἔτες Παπίας» Ῥτα πιο]εβία απα αΠιοιερατηί » 
τταΏβερατῖτ 14{οπ1Ώες. Οξἵανο ἆῑε εἶάεπι τηα]ε 
Ἠαβεητ] αμ]άαπι Ώεπιοσθάϊς Οτοϊοπίαϊ Ίεῃ- 

ΤΗΑΙΙΑ, τος ΠΠ, ού 
.. νο τν ' 2 . κ ὰ ν 6, τ “δή ον ὰ κου : ρ.. -- 

μθοι τὸ πόδα. κακὸν µέζο ἐργάζωτο:  ἔπ᾽ ἐπ- 
« « ς κ : ν ἅ τὸ μὲν δὲ ημέράς καὶ ἑπτὰ νύχτας ὑπὸ τῦ πά- 

ῥιόντος κακοῦ ὃ Δαρέου ὃ αγρυπνίῃσι εἴχετο"' τῇ δὲ 
ο - 19 6 » Απωτα Ὁψας δη ὀγδόῃ μέρη ἔχωτι οἱ Φλαύρως, 5 παἀβκέσὰς 

νο νο ον -ᾱ- /, δι ων ο Ψ . . 

τὶ | αρ Ίτ:  οαῖ 186] έρον ετι ο) άροϊσι του Κροτὠνιητεω Ἄλημο: τἰοπεπὶ αρὺἀ επι Ειοῖτς οπίας ἆά ατηβεῖοΣο σι πδότερ ῥ β 
Ῥτ]ης Ίαπι 1πὰε θατάϊδις αἰαϊδίει. ΌὈστ]α5 Πο- 
ΠΙΠΕΠΩ απάϊη σε]εττίπιε ατζθδα αἆ Τε 1αρεῖ. 
Π]ε, τί Ίπταϊ {ετνος Οτωεῖς Εαῑϊ ἵπναπτας, αδῖ 
Ῥτο περ]εξῖο Παρερατήσ, ἵπ πιεάῖαπι αἀἀιδεά5 
ει, Πούτ εταῖ ἴΓαμεης «οπηρθἆεδ ας ΡαΠΠΟ/Η5. 

ου]ά εαπῃ πορ/[ες ατίοιη. Ώεπιοσεὰθς ΠΟΠ Ρ{0” 
Ἰηαίίετε, γετίτης πε Π {ε ρτοάετεξ, πδᾳπεσσᾶ- 
αυε Οτάεῖα ρηνάτειητ, {εὰ ἵαπιεη υῖις ΕΗ1ε 

κήδεος τν τέχνη» ἃ ἀγγέλλει τῷ Δαρήφ' ὁ δὲ 
ἆγεν µιν τὸν ταχίσην παβ᾽ ἑωῦτὸν εκέλευσε' τον δὲ 
ὢς ἔξεῦρον ον Τοῖσι Ὀροίτεω ἂγδραπόθοίσι 5 ὅχου δη 
ἄπημελημέον παρηγὼ ε6 μέσο» πίδας τε Ἑλλόν- 

οδτα, χα) ῥάχέσι ἐσθημένο.  Σταθέντά δὲ ἐᾳ μέσον» 
Ε εἰρώτα ὃ Δαρέος τὴν τέχνη εἰ ἐπίφαιτὸ᾽ ὁ δι 
οὐκ, ὑπεδέκετο, ἀβῥωδέων μὴ ἑωῦτὸν ἐκφήναξ τον 
παράπαν της Ἑλλάδος ἡ ἀπεγερημέος" κατεφᾶ- 

φ . ὁ Ν . π ον / / 5 α ων ος . 

1λατίο ἀἰκβπιπ]αηάί ατίες Ῥεπο Ποδ/{ε; Ώάεῖα- υἡ τε τῷ Δαρίῳ τεχνάζεν ο οομό» "και τους 
Πτ εος αἱ 
πηπ]ος αἲΓετό ἴΏ ππθάῖαπι, Τιῆς Ί]ο ἀῑςβπι- 
Ια]οπε πη]ς/α, {5 Ρ]απο αὐΙάετη {εἷτς ατῖεπῃ Ἱ]- 
Ίαπῃ περαν]ε, Τεὰ ἀϊαπαπευ]απα, ο 6απι «ΟΠ: 
ΠΙΕΤΙΚΙΏεΙΠ παπα «Ηπῃ πιθάῖςο Ποβρη]δίευ. Έα- 
ἐἴαφπε εἴ ροῖε[ατς ουταπᾶϊ, Οτωοῖς τηέάϊῖσα- 

Ι Ποπιῖπεπι ἀπχεταπε, νετρετα εἲ {Π-οοἀ γαγόντας αὐτὸν, ἐκέλέυσε µαάσιγάρ τε καὶ κάν. 
τρα παραφέρεμ ἐᾳ τὸ µέσο" Ἡ ὁ δὲ οθάῦτά 9 
ὦ, ἐκφαίει, Φὰς, ἀτρεκέως μὲν οὐχ. ἔπίσασ-αι » 
ὁμιλήσαρ δὲ ἠητρῷ, Φλαύρωε ἔχειν τὸν τέχνη με» 
τὰ δὲ, ὡς οἱ ἐφέτροψε ς Ἑλληνμκοϊσι ἃ ᾖημααὶ 

ς αν ΑΝ μα, ον ν΄ 3/ ι νο γι . 
ΣΠΕΗΙΙ5 π[εῃς;, εἳ Ἱεπία ροδῖ αστῖα “34πιονεΠΒ, 9ο ΚΦΦµΘΟΕ, χαι τον ἑ ᾱ ος αρ ο 

8τΙαπι οοπιροίεπι {οπιπῖ Εεόῖς, οετ Ῥτενι ὅπου τέ μυ λαγχώεν ἐποίεε καὶ οὗ χρόνῷ ὁλί- 
ἴεπιροῖε Ἱησοαπιεπι τοεάίάῑτ πεηπαααπΙ γῳ ὑγιία 
Άπιρ]ας {ρεταπίειη ΠΑΡΙ Ἱπιερτήπι {οτε {ατα 
ῥεάιπιι ΟΡ 4παπι οὐταοπθπι Ῥοδίθεα ἆάμπι 
εὐπι Ὠατίας ἆποῦις αὐτεατήπι σοπιρεάμπα 

3 ε : . ο] ο ο 8 µη εύγτα ἀπίέδεξε, ὀύδαμα ἔτι ἐλπί- 
2 ἓ : κ . ων 

ζοτα αρτί-ιουν ἔσεσ-αι' δωρέεται δέ µύ μετὰ ταυτά 
Ὃν : : : ή ν " αν .. 2.5. 

ὃ Δαρέϊος σεδέων χρυσέων δύο ἶ ζεύγέσι ὁ δέ µυ ἐπεί- 
: ”/ ς / λος λ αν ο οκ ορ . . ων. ----- ΄ ῥ 3 . . . ε ο-- Ῥαπίρις ἀοηπαδίεε» Ἰπέειτορανῖε ὮΏ6πιοςθ-ΦΟΡΖΤΟΣ 5 οἱ δι λήσιω τὸ Κακό ἐπίτηδες νέμεί, ὅ- 

ἆες πυτηαι]ά Ιάεο {ε ἀπρ]σι ππαἰο εκ Ίπ-. 
' ν ν : ὁ . ΑΝ ο .. . τι μι ὑγιέα εποίησε ἡσφεὶς δὲ τῷ ἔπε ὃ Δα» 

κνχ .. ' κ ο ορ δν Αόπς Ἡ {4 κκλλιο φῳἈ νε, αφ: Ιώ α ο ῳ 

ἁμβαία ππαξίατεε, ααοά ἱρφυπή {ο[ρίεεπι {δ- Ρε οὐποπέμεει μεν παρὰ τὰς ἑωῦτοῦ Ύυναι- 
οἰςίεῖ. 
{μας Ίχοτες Ποππεπη τα. 
το αὐ] εὐπι ἀεάμχεταπε αἆ Τεπῖπας, ἷ- 
οεραΏῖ Ἠμηῆς ερίαε, ααὶ Σε[ατηὶδίει απίπιαπα 

16” 

«ᾱ Λυερε 1] Ἱαες ριπαροῇΠο. 
Ἠάεπ, ε 

ρὸ «γοῦ, } Ρανίς, 4. Α. {αᾳ. 

ῥ ᾽Αγρυπνίῃ συγείχετο 141, 
1, βαη/. 4δ. μμ.» ὅκου δή κοτε «44. 7ὰ «4γεῦ. Ῥαγὴ. 4, ὃ. 

ὃ ἐν ἑωῦτῷ δὴ ὦν διίάαε ρερείαπα» ἴπα ἀνεκφαίνει 4γεῦ. 77. ' 
Φάρμακα τῷ ἰσχυρῷ θά. ἠπιάμαωτω τὰ ἰσχυρῷ απῖθα. 

« ΄ . . ς ον .”΄,,. Χ. : Ἠος ἀῑξίο Ὠατίας ἀε]εξναιις, αἲ καφ' παράγωτε δὲ οἱ εὐνουχοι, ἔλεγο πόὸς τὰς 
ἘπηπσΠΙ Υθ- γυγαϊκας ὡς βασιλέϊ οὗτος εἴη ὃς τὸν ψυχὸν απί- 

βδωκε" ὑποτύπτουσα δὲ αὐτέω ἑκάφη Κ Φιάλι 
« τοῦ 

ο Οἷω δ) παρων «42. 7 ἆ Ἐσωγγέλλει 
.δ. «τε. 7 Ρα. οἶἶπι ἠρ. ϱ Ὁ 

ὐ Ῥήμασι νΙΕΙο(ίΕ μίζ,; ΤΠοχ ἥπια μετὼ τὸ ἴσχυ- 
{ Οἵα Φερῦ. «4γορ. 7 

1. «ἄνᾖ., ζεύγεα οἶἶπ. Ῥαμ]ίο απίο δή µιν, Τωπα ἵἩ ος ψυχὴν ὠπέδωκε, Ώπα οἳ ππεάΙο «1γεζ. «49. «αι 7. ειτοᾶς, Ὑπ]πο ψυμήν οἱ ἀπ. 
(Μοήδεα πε τὸν 1. Ὀοε/. 4τλ: 

τ]ομ]ο, Πατ καπι Εἰργοοίος. 199: Β8 ἵπ Πίοπε 118- 
ἀῑσιιδ Οτοτοβίατα ἁῑςίταν Δημοδόκος, απϊ Εῑε Δημοκήδης, 
εἰ /επουεάες Εἴἶαπα νοσατιΥ Τ{πιρεύ 3ρ. «41δεπ. ΧΙ. Ῥ. 
509. Β. 4Π]]αμο Ψ. Ἡ. ναι, 6, 17. ΨΑΙΟΚΕΝ. 

16. ̓ Αρρυπνίῃσι εἴχετο] «δµίάας πηα]ο. Ἡετοάοῖσα ἔχε- 
σύαι ὠπορίῃ οἳ ἐν ο 1 Τ91. ΙΧ. 97: ἀμφιβολίῃ 
ἐχόμενοο ν» 4. -«4δηαπί Να. ΧΠι; 55. Φαλανγίων 
κνήσµασιν ἐχόμβενος, Ιοίαμὶ ΔΟγΙΙ. ὦ ο. τῷ λοιμῷ 
ἐχόμενος αῬυπάς (Οαπιπιαξίσιμα τδάκτρυμηῖ, Ῥίσηιπα 
ππαρῖς οοΠΠἀσΓαΒοπΕ παρακούσας τὴν τέχνην., {Παάιο[ς- 
Ππῃο ἵῃ Τοχῖσα, υἱ ζρύειν εἳ παρωούευ., οοΏίη 6ΟΠΡΟ- 

-.ΠΠοπϊς Ιπάο]επι», Ἰάθπι ΠαβεατΗτ, τοσδερίΠη, Οοπ/[ίο 
ΠΟΠ [αναρίε ΠΗεγοάσέες, {, φποά {οηεᾶαα οβετιπε, οἷυ 
Ἡ. παρακούσας ---- ἀεάετῖτ, ἔππταπα Ἰπβίσαης, ο[εἴἴαπ- τος ετ πορµροηίος Ἱοπήποπι Φατάϊδας ρείάσπι αυιά1εῃ- 
.. ος πμ Ίαηᾷεπι Ὠεπιοσεάϊς αἴτοπι κος 

σος ο ον Ὅ----- Σεχνάζέν ἐπισάμένος ] Γα]ΐσε Ἱ.ᾱ- 
πας οἷ[μς Ώων]ο βι; λα : ο ος αν 11111 Πο {1σ1 αγες Ρεγ{{6 ο ίοἱσ/έ ] πες ἄθπιήαέι η -- η : ΑΠΙΠΑΤΑΩΙΙΕ αρ Β. Φγερύαπο Τπεί, Ἐ. πι. Ρ. 1437. δ]ᾷαο Ἰπίουργοις ος αίεν, Ώο]ος εἰ ἤτο- Ὅμας πονοταῖ Ώεπιοσσᾶςς., Ἡξ αγῃς πιοᾷῖσης ροπίση] αἰδ/πημ]ατεζ, 14 τεχνάζειν. Ὁ δὲ Αρταφέρνης ὁρέων αὐτὸν τεχνάζοντα οἰε[ αμα] αγ δις (12η Γή) 1πίτα 1, νι. 1. .. 98- Τὴν πέχνην] Ῥπαε[ειτείι» ῇ Οοᾷ]δος η ηίηιβτα: ο "Φλαύρως ἔχειν τής τέχνης" 4πο πποᾷο {ααρε Ιου Π- 
ον Ψεϊοτες: µακαρίως ἔχεις Φρένῶν. Θράκης πάρόδου αρή- : εώς ας. τος ας ἔχων᾽ οὐχμηρῶς εἶχε τοῦ προ: 
ου ο ο. ὦ παιθείως οπως ἔχει καὶ δικαιοσύνης. τά. Ῥο αμ 1ΠΙ οος Γ/οη)/1 ντ. αρ. δοὐσεωηη Ρ: 531, 
Σα ο Ῥ ων {α{ομ1ς ἰἴα (γαηςτυ]Ιτ 19Ππο Οῶγο: ντο ὅνς 10η [3 ης, σα υἱγ Ρος» Ἔαίς, ο) ος φας βμ]ο Ρορε [ο υπι Ηεγοβοίο τε[Ώπτηπι 

εγος, Ῥ. ἃτ. ὃ ΤΦ Ισχυρὼ προσάγων, πποπβται ἱςί, 
᾿ : Ἵο α-αμγομ{ίμηῃ Ἱερ]ς[α πιοπίεταξ., ἁμί μας τα εχα«Πης εχρεπάετα εσδὺῖς θως Ἐπι, νι, ο, της ΤἈεσα Ριαε{ετΏπα» ος τω. 

ἃ ο» ν ἑσὰς 9 3 ) Μ ν - 

6ἡ ὧσ' ἵζωὶ Ἠπια μετὰ τὰ Ἰσ υρὰ] 9ετ]θς τέτυπα Ν95. αἲ- Ἰρυίαίατ, ΛΕργρήϊ πιόζς νὰ 
να ον ἍὝοισὶ τοαετη ἀῑα τοτ{εταπῖ ἐξ 

κ 4. «{14. βας/. » 311 Φιάλῆν τοῦ, ΠΙΟΧ «χῤυσοῦ τὴν θήκην «4γοῦι εἰ Δη- 

σοπιίπηαείς ααγιπ]ηῖς {οπίπό. ρτοβήρησίαης, ῶεπίοςδ- 
ἄες Ἰεπίρις ροδι αοτία Π]ογηπα Ἠ{ας πιεάΙςσαπιθητῖς Ίδας 
τῇ Ιπ{οπιπίαπα ἁπσυς, τεδαἴτα {ααϊττα. ῥλα νοτηπι 
Ῥετίρεχίε, Παξίας ΜογεΙ] αὰ Ὠίου. Ο2ΥΥί: Ρ. 7ο αἳ 
αογαπα οα]ου]ηή. ΗΠΙΑ. φάρμακα Ῥοδτα ή Δ, 218. 
ΗΠΙΑ. ὠκέσμαωτα -«4[εὐγΗ1 ῬΒτοπιεί]. ν. 481. Ιοᾳεπά! 
επι» αἀβιπιαπε. Είεγ, Ἰήεγομγ]αὴς Νατ. 1,εᾶι, 1. τν 
3- Ἰηζαξα ποπ τε]ἰαυῖε Ἠετοᾶοϊεα, εν 

45. Ὑποτύπτουσα δὲ αὐτέων ἑκάςη] ιοβζαμ! ὑποκύ- 
πτούσα Ῥτοῦατιπί Απηρ, Οµβεγηως Βρ. απ (γπευ. βγ]- 
1ο. Βαγήια”. Μ. ἩΠ. Ρ. 60ο. Ῥαυίμς, (εἱμοσίης, Π]6- 
πτο Ἱπρτοαπίε (ομουΐο» {εὰ νυ]ραίωπα, ἵπ αμοά 
Οοάᾱ, ππασπα οοπ{δηβοπα οοπρῖταπί, ἱπίσμοῖτει ϱχ- 
ρ]σσηϊς.. ο οπος ἹπιετρυπόΠοπε», Ὄεπε 4 Ο1: 
ΑεἰΚ{ο Ρίτα, εἰ εκ «γεῦ. τὴν θήον, ατσα νε τεροβ- 
{Οτο αΗπεΟοσΙπΙ ΠΗπΙοτιΠΠ, Ὁοπατμης τεσίαε τπι]]οτες 
Ῥεπιοσεάεια Πατετίους, οὐπι]αήπΙ αἀδο Ίῃ ρΠίαἰα 
ερασειναεῖδ», τε Ῥίητες ἀεείάετεπὶ,  ΘΙποιας τοῦ 
πρυσοῦ τὴν θήκην αγεαή» Ὁῖ πμππος Ῥ]]α]α οτιειδηῖ» 
οοπευκίετυπτ ει {ή νετ δειτε: 1ά ὑποτύπτεῳ τι, 196: 
ν1ν 110. Ἠθρείαιε Ἰωηέαπι πιπορίαιε ΠΡί» αὐο 
αυ]ά εραπῖει, Ἱπάτπιεπεμπα, οείαπη ἵπ Οοπιῖοί ΑΝΙΡ. 
Ψ. 1145. υδὶ Πεηβεγόμβης ῥταεεἰατα. Ἱμερε πἱεευπ]» 
“Ὑποτύπτωσα δὲ ἀυτέων ἑκάση Φιάλγ τοῦ χρυσοῦ τὸν απ 
ἐδωρέετο τὸν Δημοκήδεα οὕτω δή τι δαψιλέῖ δωρεῇ΄ 5. : ορ 
4ΓΙΩ Μπαζ ώρεφµε βδἰαία Ίδια Ώνο οκ ος 

εοηοΜΕ]επιίο εγµεής Ιλεπουείεη ἐάη1 {ο/ΕΜΕ0 πο τσοι 
ἀομαυ1., {1ἴ Γεγυµς μθτποστοσα ο εἴ ρίαπα ο ον η » 
Ἰωχίης ἐχρ]απαΏοπα Ι/19» γρυσαῖς ΦΙάλΑ! Τον πέχρον 
ἐκένῳ, «εουκά1., ΟΠΙ]. πι. Ῥ. 914”. 

οἱΟ 

4. Ῥνς ὁ πρ ο ' 

45. Ὑποτύπτουσα] Τεπιαπιίπα ΡΟ πα πε Η. σιερῦ 419 όν ος  Ὁμὶ Ἠϊς Τμροἱοσὶ Ῥομηογὴ, (γοπουή», Κε1ή Ρις 
άφθονα Ἰνεπῖς αι» ο ρ ἔεδυγε Ώμπς 
Ἰῃ {οπβηπη ασαϊρίευας Ἠετοάοϊσᾶ :ΕΡάΕΗΕ ϱεἰ]ες ομί- 
ἆση! η ᾖο]ε ῥ/είπε αἲ ο ὅση: κά ζ4ἱ9[ὲ, ᾗᾳ ἀοηηέγομέ 
ὦ Ώειποσάήρ αυεο 14 οαΐσίε. ἈεΙαυ]ς πιεα 4µοαιιε {1ς- 
σεάαε οοπἰεέχαέα» τὸν Χβυσὸν λΠΙΗπΙ {οχ]ρεμείς ρτο τοῦ. 
φρυσοῦ. Εογοάοί{ ΝΕΙΟΔ» ὑπότύπτουσῳ δὲ αὐτέων ἑκάςή 
Φιάλμ., Δὸν Χβυσὸν σὺν θήκη ἐδωβέέετο τὸν Δημοκήδές” . 



π 

ο» ον ᾽ / ἳ αγ ὰ µ ρ ο 66 : 9 : - . αι. αν ] 

τοῦ χβυσοῦ σὺν 9η εδώρεετο τὸν Δημοκήδεα οὔ- τερῖ» ασθς 6ατπι ππαφαςθααε ο 

τω δή τι δαψιλέῖ δωρεῇ» ὧς τοὺς ἀποπίπτο- Άι Ῥ]α]απι. οὔπι ἴπεσα Βεποςεάι «νν 

ᾗ ΗΕ 5 / η] / ε τηῖπθ Φαῖτοι αἱ {εαπεραίατ, εχα ο 
: ο 6 αἱ ος - αι 

τα αμα Ἡ ους τς «4 τν. δὃ ., οξα Ρα] Πατετες ϱοἱήβοης » Ῥτοπ/ῦς βΙΔύ- 
χρήμα πολλόὼ τι χευσου συελεχ»ή. ἓ Αη-σΟᾷεπι αυτί {ππηπιαπι σοδρεης,  Ἠϊο Ρεο 

.. ἃ . . Ως 

λυκράτέϊ ὠμίλησε' 5 πατρὶ συίχετο ἆ ο Κρότω- -ππι Ῥο]γοταῖε εοπ{ΙετάῖΏεπι μαρηίε ἵνς “Ἡ 

όι ὃς Ανωαα ὃς δὲ ἐς «επι αυπι ῥτανατετυς» «ο τεϊέίο ΑΡ 
βέν, οπολιπώ/ν οίχετυ ε6 Αίγυαν κατασας ὁὲ ες Εξ ο : ᾿ πρ 

ο» / ανηις / / η : Πμν η., 

ταύτην, τῷ πεώτω ἐτεῖ ὑπερεβάλετο τοὺς ὁ πεώ-δδ οταν «οπιπποτατης ΡΗπηο πα 
λα 3 Ν 2 / 2 λ το” » Ώλ ο 

Τους ιητροὺς» ἀσκευης περ εῶνν καὶ ἀὰΙ οδόν υ ΠΜ. Ἱαπυπιεπίοταπι Ἠαρεπς, αν ο 

ὅσα περι τη τέχνη  εσι εργοληία᾿ καὶ µιν 9- τεπι πιάΙοΙηῷ ΡετηετΕΠΙ, Ἐκ ομο 1498 

3 ον ς / / ᾽ 1 α{ 

τρίτῳ δὲ ἔτεϊ ᾿Αθαῖοι, ἑκατὸν νέων" τετάρτῳ δὲ ος οπἀικεήητ ευπι ταἰοίο, ΑΗ 
υΕτεῖ Πολυκράτης Ἀ δυῶ ταλάντων ὕτω μὲ ἁπί-6οἵξιιο 4Ώπο σεΠΕΗΠΙ πΙΠΙ5 Ῥο]γεταῖες 19. 

9 ον ο ελλ ο ο Ὅ δις θ5ῖ. Α απο γίτο πο. πηθΙπΙΙῆ 
κί ο, ο σε ' ο 1) σα, Έροτωμηται ΙήΤΡρο! εὐδοκίμησαν ἐγωετο Ύας ἀῑοῖ Οτοίοπίαϊβ Ἱπε]ατιαεγίπῖ; Τυπς κα 

3 αν ώλθ / αν / λ 

πα ασ Ελλάδα ον Φεύτεροι 9ε . Κυρη- τοπίαις πιεάϊοϊ οεἰεβτατεπτητ Ρε στο ο 
ραϊοι" κατὰ τὸν αὐτο Κ δε χθόΦ καὶ «ΑΡΥεΙΟΙ ή-65/εομπάϊ ΟΥτεπα!, Θα οιἶαπι εΠρή. 

Δημοχκάδης ον τοῖσι Σιούσοίσι ἐξιησαμενὸς Δαρειον, ΡαΠΙΙΗΣ Τωπς Ιῖααπε Ώεπιοεάες Απ 

α. ς ς . . 1 ν : 

11] οἱ κόν πὲ μέγισο ειχε χαὶ ὁμοτρώπεζος (Δασιλέί παῖο Φῇ5 πιαακῖπιας ὤάος οὐυμπεραϊ, κ Τ 

.ώ οἱ κ ομν ἴ ας αλα κ κ», τες αὔῄαεῃπς5, Ῥτωϊετ Ἠαπς "παπι θμος 
παντα τόλλα οἱ π'αρηγ᾽ Χαὶ τουτο μεν» τοὺς Αἱ:7ΖΟ : να τω οι Αα 

τς "Οτεείαπι τεάῖτε πο Ῥοΐετας. (11 ον 

ο» ντ ) ξ ὃ κ Β αι ' 

λοτας Π] οἰγασκολοπιεισθαί, π ότι ὑπὸ Ἑλληνος αὐήπῃ εδ[εηῖ ραΏΙοι]15 [ασεπά!, αμοᾷ ντε | 

οὗ / { / Ἡ . . 1: ιο 

ΨΊτρου εσσὠφήσαν» τούτους» βασιλέα παρατησάµε- «ο πιεδίςο {ηρεχαιί {οτεΏῖ, Ἱπιρεμβή τς 
ἡ '069 4 Ὦ η. ς ' Ἡ αέ 

| λα να 

Ἐν π 
οί 

ς Δ ν ὶ ' . ή ν. 4. ζ ή αοῖὰ οὔπι Ῥοΐγαι αν 

26]. ἩἹ ο ὉῬο τι Ἱ Ένα οκ ρατῖα ἀῑριξδα Εαία 6ε απι](Ά οἳ οἱ, . 

η. 5 ἐς Ἡ μμ ο. 
Τας ἀπὸ τῶν, Φιαλέων σατῆρας Ὁ ἐπόμωορ ὃ οἷ- ὃν τσι ΑπηρΙο. τηµπετε», τα ΕΠΗ ης 

/ τ ον εἰ / / . ο Γρῤη]ο 

µοκάδις οὗτος, ὧδε ἐκ Κρότωις αἰπιγμένς». Πο «σε Ἠππς ἵη πποάμη ὁ ΟΓοἵοπο ΡΙοίδΗή 

η, ὀργὺν χαλεπῷ' τοῦτο ἐπεί τε οὐκ, ἐδύνατο Φέ- ἴοπα εοπήπεραϊις αὖ ραῖτε, {[8Π8 εν 

ΡετανΙῖ Ῥήπιος πιεάίσος εἴβ Ἱπιραταίμδς 

τέρῳ ἐτε ταλάντή Αἰγωῆται ἔ δηµοσίη μισθεῦται οι, τι Ιπίεαιεηί 4ηΏπο ΑΕριπειᾶ 

κετο ἐς τὸν Σάμο" καὶ οπὸ τούτου τοῦ ἀλδρὸ εκ. ἵο 3Ώπο ταἱεητς ἀἆποριδ, Ίτα ῥαπμη Ε 

ὦ τοῦτο ἶ ὅτε πεῶτοι μὲν Κροτωήήται ἰητροὶ ἐλέ- τά (α6ΐπι 6ος, φυαπάο ρεταί 4πἰάα σον 
3 πι ρο]α( 

κου μουσικὸν εἶαι Ἑλλήνων πρῶτο, Τότε δι ὁ Ατρὶνί εεοτς ΟτΏεῖς ρταίῖατε πια ο 

ο ωκο το σον ον... τθρο ππεπ/απη οΟΠΠΠΠΠΕΠΙ Παρεραί, ος μδα 
εγεγόονεε᾽ πλην τε εδ του ἐ Έλληνας ἁπιεαι» υοὰ ο. 

' : ον ο Γ / .ων 

γυπτίους (Πτροῦο, ὁἳ βασιλέα «πότε ΙῶΥτο» μέλ" βγριῖος πιεᾷῖσον Τερεπι απῖεᾶ ΕΙΣΑΙ 
44 
[4 

Αῤ, 

4 Δαψιλῆί Ρηι]. Ἰπμά σοπα ἀἰαίοᾶωπι.  ὖ Όεβε -4γοῦ., οί (ΈΊνιις Σχήτω, ο Πατὴ σὐΝ' 
7”. ἄγεδ. ῥαἶ]α ΑΙ ὃς Ἱπίετροπυπε, ἆ 40. Ῥαε. ο τι ” ο, 4, 

με 3 - κκ 9 . 1ζ 5 6 ΑΛ 3 ὦ , πιοῖρ { οὐ ο 

κος ο ετ 7 ΄ϱ ΝεφΙε Ίου 4γοῦ. πος Ρα]: 4ΤΠΡΟ Ππβ]ο: ΟΗπΙ ας, μοᾗ ἃς ο” π 
ο. ορ . ΥΠ Ῥ. 973. ουπ Τ6ποΙο Οµ/0. ὁ ΜΗ, 4. Ρα. }1πά. {γε Ἡῃ .. ταλάντο" στρ ν 

τι ο δε μή πρῶτοι ἄαβι «49ῇ.» αἲ -4γοῦ. Ἰήτροὸ εὐδοκίμησαν καὶ ὧνὸ πῶσων ον ἔωτον ὃ σκι. 
μη ν : ο νὰ 4. δ. «4γοῦ. , 4, μας [κα μπέως πάαρῖς Άβα. τν ποσά τὰ 

ΔΑ .ἄτοο. 3 ᾿Ανασκολοπίζεσθαι 14. ο λιςηαΙσο Ρα 
Ώ6πῃ τεξτς ]αμάατ «Οἱο, Ο/. ΟΥ. εκχνη. Ρι ο Ν. σα ς ο κα Ὃ ο ρα ο 

ος αλα αμέεηι [ης αίας ΛδΙαΐα εγµεηίεςν(σµ- ο. Αθαῖοι, ἔκωτὸν. νέων] Ῥοϊγαα ιο ου 
2απὲ ωρα ο μις θοι :) αμγο οἱ ῥδ]σ]α ἀομα- ἂεὶ Πιαῖο φμησ[ιἰς ἀἆθο, πηυπήβουπι ἵ πας . 
ΙΤΟΣΣ5 Ῥτοῦς ΠΙΘΏ τν Ίνα νοτηπα της τερετίδ[ε αἲὈί- τοππμποταπάο 5 {οά πήγα οαμἶαεπὶ ΑΡΑ μήν]. | Ἐν. ον ΝετιζαΏς {περὲ πος ἀεεῖρί αἴηιε Ίδῆι εοπιροτὶς ΑποπίεπαΙΠΙ ΠΡ ο ΡΟΣΙ ο ςὰ ο εοπίῖπεῃς πῄ (ρίσατοτ, Ἡξ αἲδί ππιογος» Βΐς κά αΠΛ. ἆ 
το τὸν Δημοκήδεα, Ουα απἲο [τις τὸν χρυσὸν --- ἐδωρέε αῑε ροςιΠίας πἰππίηπα αν ζ7εγοιίοίο αππρμΠοαί Πιν 

ρεῖος π.Χ. δύο ζεύγεω, Ου]ᾷ τῷ ἄσηρ δωρέεταί µιν Δα- ορίρι εἴαπι ΑΕιοπϊεηβήπι οἶνίτας εἴαί ροϊέ 
το Ίος 5ο 4ηπος ἆμβ 4 πάςπι Πτ Ὑποτύπτειν απ- Ἱθρατί ἵῃ ἀῑθπῃ «4γἱβοβῥαμίς 3ΕΝΟ 0 ο. 

«ΓΗ οοπ]ε νοπεταπάις Ἠ]ο πο- «ἀτασμπιαα: νἷᾶ. .4/ήβ, ν. 66. οεπη ἀπ δὶς Πε βεγομήμε; νὶιὰ ; 
βε”. ἀεᾶ]ι οἳ η λα ἃ4 «4γήβορὂ: Αν.ν. ττῃς. ᾖζμ- ἀππίλκαϊ ταἰπαπα οοΠβοΙιιηὲ αὐα]ος πήπ ος, 

, ἐγβ/εγ. Ἠετοάοτεα εκ Τ, τι, ο. τὸ. υδὶ . ανν 
ο ὑπου τν 25, «ηδῖ πας ἀθάίκίοπε Ώεπιοσσάϊ: μις αἀάςα. πιθάθνή 
κοντῷ υπτύντες ες λίμνην Ποῖαί: οσμ{ο 1η }ρα/μ ἷο] Ἱ Ἴ «Ῥμῦ 2ήηήηής/ὸ ο ᾗ ῥα/μάε Ίαπα μπι ρυδΗοἶεας ἁαίαπι {αϊςί6 πιετοδάεΠλΣ 
-ς ο ως ζμ064 σάθαεγεδα! Ιηη11 οπηΐσοιο Ίο- {ις οςε Δο8. Τίς δῇτ᾽ Ἰωτρός ἐσι νῦν ἐν τὴ όλ 

: . . . 4 / ς 9) 95 4 ον μα ηβθ 

ὀντλέει. «4{γ]βο 2 ”. μλ αή[ος, ὦ σον 37. ὑποτύψας τούτῳ «γὰρ ὃ μισθὸς οὐδέν ἔσ᾽, οὔύ' ᾗ τέχνη. Φεὰ απίξ ριρή 
Λα, ὥσπερ σ, να, 1555 18119 Ρεάίριι υ8 ει! σα «αροτεῖα εηι]άεπι εἆοσετΙ, ππάο (Πρ 

ενας ἐνέβαλ κ ΙΤΠΙΏ 6ΓΗΕἨΣέ5ο ὑποτύπτοντες, ἵπ Διπεπεπβυπι αεταΠο ρεσιη]αε νἱς, τε ροπεβη μή αι ην . τς Πητος Ίχογες Τ)ητή φαθαια ᾱ- ἀῑσο αππιπι αάβρπαϊο οοπηπιοάς οτι μο 
τζες πες τηἰσΕΙΙ υσῶ Φιβλήν ΤΑΠΟΙΑΠΑ ρα] υβιο ῥδὶσ- τα]οπεηπι εἰ παἶπας ααάταρίητα, Άνας {οευβό 
ο 5 ῥῥἰα]αγη οπῖπι απιρία οι αἱ ΤΗ κκ ας αν 

ᾖ Πρία οιήάεπῃ οται Ώταπι Ῥυίαπάϊ ΤΠοησΠι», ἴτ Η πολης | 
οαραεΙία5» {6ὰ Ἰαῖα βρητα ανω Ἱη[ατ: νοσεπι 1ὰ- Ίιὰ ίσο νίκ οτοάϊρί]ς ᾳ ος (ας ρου πχ 
εἶτοο Ἠεῦτ Ἄθλπν ΩΣ αἴα ῥο]αο ΔΕβΡΠΑΠΕΙΣ Φιάλας Ὠοπιοσσᾶός αἆ 1οπῃ να]ᾶς ἠ]ογής αμ. να απο 
ΠπιειρτείαΏΕΗΣ ΊΝΗΠΙΟΓ. Τν» τή. Ίπ Γἴοή]εγο Φιάλην οκ- αἲ σβπτηπη» νἱρ]ηά τ Πιτ ατθητ πηππο ήν 
οπυηῖ φαλκεῖον ἐκπέταλον λεβετῶδες" νι. «δεν, χι. τς ἵλητιπι αάΠ [επί «αρ 1 
ἓ 468. Ε. Ρ. 591. Δ. Βηβαιῦ, πὰ Ἡ. Ψ. ρ μς, ος ορεταπι αἀάϊίσετα, ααπι Αιοβίεπᾶ πἱθβς 

ὦ ν ο ο . α : 4 ώ ς ϱ) ΤΑ. ..- 3: 2 6 Ἡ οι 

5ο. εἳ 1710. αά [οαηηή Αρος. ν, 8. 7ης νε ο” ορες ἀναεῆς 6 ρής εχρ]οταίαε {ΗΠΐ η πε 

ἑμ]ωη ἐκπέταλον Ἀππρ]ηπι ἐ8ῖ, αἴαιε πάν λος οἴεβο, οι αχΠομ]ίς» Ηειος” νλνοῦ 

7ο) νε] ἠσήήαέ: 1ῥεη. ΧΙ. Ρ. 485. Ἐν, 40µ. Ε.λ9ό όᾳα, νι οι ) ψοῖ μίπο ώ. ο ο, 

Α. Γηρουγαί. 1π. Ν. Τριπτῆρα- τι ΜΑΤΗΠα Ἰλάμο Ἰχα]ης ] ὤται Ἰητροὴ ἐλέγοντο] Ὑο ιν Ἑλλλα 
στ ποτυπι υπααικεηε ἆοπαδαί Ώεππουρἆςῃ (1ου- εὗ Ἴτροὶ ἐλέγοντο» καὶ ὧνὰ πᾷῶσα τε ή 

μας ο. : εὐφημίζοντο: {εητοπΏῖα Πο. οτῖς τηα]α» 10 µε 
| ως τθρ]ο 1ΠΟΙΕ πρσοσεν ) η Τλήρη Χρυσίων ποπηυ]]ίς {ρεσῖο[α, πμ τωππος εκ οΠᾶα } 

' : [μες σόμφαλόν νε] Φιάλην' Πο 3. «δε. Χῑὸ Ῥ. 509. Α. ΊῶΠθῃιο πατα.. Ώδπι Ιατ1ς οοήή 
μρεπάυς οι Τὔεοροηρί Οοπι. ἴεαπιεῖες», εκ Αἰ- ρίητα (ομοῖας ώς μις 3ο 4 
Έμαθα Ώππατης, -. ΜΑΤΟΚΕΝ. ταδ» αγ πος Ἱπροηίτης, ἴΙΗ τοπιροσίς Ὀοιρην ας 
ο ὃν οτὸ συνείχετο ἐν Κρότωνί]. Ἱηάα]ωπι ὃν ἁλπιπα- σοῦπε, ΜΠΙο, Ώσπιοςρᾶϊς (Όσοι. ἴδδ, ο. ή 
. ο κα αν πθς ἠπιμχίς, ΚεΙΚΙο ΠΙΕΤΙ{Ο ἀεπίταῃ- 137. Ὀτ τασσηπι ΠΠηβγομῃ ἶπ Ῥψιλαροσαε εν ὢ 
οό Τοῦ ταν] πο «Ἰαρηῖε, Αππήε εΠξ 1οπιεη Ἡ. 2. πποσ]απι Ώεπιοσαάϊς αρ. ζύμη Ντο Ῥγό, ρ 

ας πα. δὴ θυχώτηρ ἔχεθ, Ἕκτορ --- Ἡ 3ά {πμ- 4. (οπ, Όρη, Οἰίομῳ Ηιίε, Νεάίς. 188... 
5 {6 νογιογίε ῇ η (δου- : η » ΕΙΝ, 19. τῇ πΑαρεύσή ου 9. ων 

| ᾷο, “φ 

ασ σνν-ο- 

λε... 

της) συνέχεσόαι οοηβ(θαγή: 



] 

190 465 εταῖ, Πητετιεξεο ἀεϊπάς Ὀτενί Τεππροτα, 

194 4ατεῖ. 

Ἐεπιοσεάἰς ριαεῖα δριά Ώατίσπα, ΑἱοζΏς αἱσιφ ἵᾳ πηαηχή[]α αἲν Τ [1 
«ο {απαιμπα» Ρες ᾳπαπα ἀκ[ιάετῖο ραιτία βτιὰς ἀο]άμι. 

δε γεπ]α Ηδεταν]ε: 1ζεπι νατοϊπαπα ααεπάαπα γος 

ΑΙ ΙΑ, Ετος ΙΙ1 αόέ 
(ω λ / ο -- ) ζ  ἐῥύσατο᾽ τοῦτο δε, μάντν Ἠλέῳ Πόλυκρα- . ή ὴ 9 ον 3 ]ειπι, οπῖ Ῥο]γοχατεα {εθπυῖας Γαεταῖ εἳ Ίη-Ζατεὶ 3 ἐπισπώμεο 3 καὶ απημελημένον ο, τοῖσὶ αὖ- 

τες τπαπεῖρία ρτο περ]εξτο τε]ξεας. Τεπὶ- 
πε ππαχιπῃ αραᾶ τεροπι πιοιπεηί Ώειηοςε- ., 

δραπέδοισι, ἐῤῥύσατο, ἵν δὲ μέγιαω πεηγμα Δημὺ- 
δη; Ὁ τῷ βασιλεί, Ἐν χοόῳ δὲ ὀλίγῳ μετὰ 
.ω { 2) ' ψ, μι : Α τρ; «. 

Τ]6 ΠΡΟ α συύνεικε γθέσθαι' Ἀτέσση 1 1ΠῖεΓ αἶια «οηεῖρῖε, τἳῖ Αιοςο Ον 8μς, νο σος ἄλλο κ. ον ο Ἐν πο απο εἴαι Ώατὶ Ίχος, ἵπ πιαπή]]α πἶσμς εχο- Ῥύρου ο ασε ο ος ἆ ό Ππειτ,  ἀείπὰς ἀἴταριμπι Ροπτο {ετρετει :Ὀομασοῦ ἔφυ Φῦμα' μετὰ δὲν εκραγν» οέµετο πεό- 2 ς ὁ 2, λ Ν αι 0 ΄ δὲ Χ. ύπ'τοι αοὰ Ίδια, αποαά Ετ εχἰραιΠη, ΡΓῶ Ρι- σω' ὅσο μὺ δὴ ο οομη, λαμ ρήμα να» 4οτε οσσυ]ίαης, πεππϊ Ιπάϊσαν]ε: {εά ΠΡί σα χαὶ αἰσχυνομέη, ἐφραζε ἐδυί. επεί τε δε ο) 
τηαίε Ίαπι {5 Παρερατ, ατσεεῇῃτο Ώεπιοσεάϊ 
τεπι οῄεπά], Ί]ε Γε τοάδιτατατη {απατη αἲ- 
Ώππαης, ἠπγεϊηταπὰο αφὶρίε εαπα, πτ ΠΡὶ νἷ-ο ς 
οἰδίΙπι ρα Ἱπ[ετνίαι ἵη 6ο θιοά οτανετῖϊ ση, 
ΟΓάΙΠΤΗΠΙ απἴεπῃ ΠΙΠΙΙ, απἆς ἀθάεειιδ τθάΙῃ- ηθ 

ἀῑῑ αιταῖα ε5ε, οἀοξία αὐ οοἀεπι; Όα- 
τάτη, ἆἨπι «ὔ πι ϱο ευθαῖ, Ἠὶ5 νειρῖς αἷ- 
Ίοᾳπ"τα 5, ο τεκ», α παπι ἵππταπι τη ᾖα- 
εα5 «ορΙαΤΗΠΏ, ἀε[ὰθδ, πη]ίβτη πθαΙς σεη- 

Τεπ1 πηεαιε ροϊεπιῖαπη Ῥετῇς ασααίτεης, αἲ- 32 
411 ραῖ εδ νίταπι εε Ίανεπειι εἴ πιᾶδηα- 22 
τηπι ΟΡΙΠΙ «οτπΙηΗΙη ν. αλαυῖά ορετῖ θάεη- 
4ο {5 ο[ἵεπάειε, «ο ει Ῥετ[ς 6ΟΡΠΟ- 
{σαπιτ {Π8ί νῖταπι Ρτῶεδίε. ΘΟἶὗοὰ ατ {αοἷας 0500 
ἆπαρις ἆο σαιςῇς ΙΠτοτεδῖ, ηῖ Ῥετί[α οἳ 6ΠΠι 
αι] 1ρ6ἱ6 Ῥγφεςε, υίΤΙΤΏ εδ[α Ιπτε]ῆραπι., ετ 
Ῥε]]ο αιτεταπτας: πε οἵπι αβεπῖες τί ἵπ- 33 
Πδίας τοηάαπῖ. Ίνιπς εἴσο αἰϊαποά ορις ε- 52 
ὧας ᾳαοαά 1Ώ «τατε ΙανεΠΙΙ ε5: παπι αυρε- 
Ίεεπτε «οἴροτε Ἱπβεπίαπι 4ποφιε Ῥαπίτετ αι- 

δείεῖε 

22 

ας οι » } / . ρ. ος καχῷ Ἡν, μετεζέμψατο τὸν Δημοκήδια» καί οἱ 
γΦὰ - 2 ον ο ὦ 

ο επέδεξε" ὁ δὲ, Φὰς ὑγιέα ποήσεω, ἃ ἐξορκοι μήν 
/ ο. νοκ ο ωε . Αν ον δι- μήν οἱ ἀντυπεργήσευ εκάίνη τῶτο το ἂν αὐτῆς δε- 

ο ο. 5 / .,- ᾗ: ὀεσεσθαι δὲ εδωὸο τῶ ὅσα 3 αἰσχύην ἐπὶ 
. ων ε-- 34 ς λ ων 241 ς / 

Α αᾳἩο. ΡοδίεααΙαΠι πιεά]αὶς τεπιθ- .Φέρωτα «Ως δὲ ἄρα µη μετὰ ταῦτα ἰώμωος ὑγιέα 
” 5 ρω . πω - τν» : / 

ἀπέδεξε, οἸθαῦτα δὴ διδαχθεισα ὑπὸ του Δημοκή- 
ς 2 ο» ώ κκ /] 9εος ἡ Ατοσσα “προσέφερε ο) τῇ κόίτη Ἀάρείῳ λόγρν 

ο ΄ - η 1 / ; 
Οοτοιόνδε, 92 Ὦ [νάσιλεν, έχων δύάμυ τροσαυτην κα» 

"| ”/ 4 τσ] / τήσαιν οὔτε τι Έθνος προσκτώµθος» οὔτε δύναμη 
Πέρσησι εἰκὸς δὲ ἐσι ἄνδρα, καὶ γέω, καὶ χθή: 
µάτων Ε μεγάλων δεσπότη, Φαΐνγεσθαί τι ἄπο- 
διωύµοον, ἵνα καὶ Πέραι ἐκμάθωσι ὅτι ὑπ ἂγ- 
δρὀς ἄρχοται ἐπ᾽ ἀμφότερα δὲ Τοι Ἡ Φέρει ταῦ- 
τα ποέεη» καὶ ἵα σφέων Πέρσαι ἐπισέωται ἅν- 
ρα εἶναι τὸν πτρεσιῶτα, καὶ ἵνα τρίβθωνται πο 
λέμω» δὲ σχολὸν ἄγοτες, ἐπιβηλεύωσι τοι» 
ὺν γὰρ ἄν τικαὶ ἀποδέξαιο ργον, ἕως γέος εἷς η- 
λικίην" ἶ αὐξορομένιῳ γὰς τῷ σώματι συνκύξονται 

να 3 καὶ 
Χ 

ὦ ο (ος, οχθέρίο 271]πό σε» ναγπῃ 68έ ἐπισπόμενος, . ὁ.Ὠθεεί αττίευ]α5 «4γοῦ. Ῥαε[., αἳ αὗεε[ε Ρροῖ- 
ερι, οὁ «γοῦ. {., ἐπέδειξε αλϊ ουπι μία, ἵπ Δήμοκήδης. 
ᾗ μὲν 7. (άντε: «άλ. Ρα ε Η. Ρα ῑς, δις. ἐς ἀἶσχ. Ῥταξροβτίοπεπι ἁαπίπαπε «44, . «γοῦ, Ραγίς, ῇ 
{ διορῦ. πιαῖς.» «4γοῦ. 7, Ῥαε[. «πι, οἶἶπι ὠπεδέξατο εκ «414. οἳ οὐ, τος -ᾱγοῦ. 7. Ρα. ἄθᾖδι, δε: ῥεγᾶλ. 

{ ᾽Αυξομένῳ ἐαάεπι» εἰ Βαζ. η ΟΥ. Ῥ. 1447. 38., {εὰ συναυξάνω- παν ὁ Συμφέρει «414. οτα ερῦ. 
σΦ 419 αὐοφιε ΠΠοάο Ν6]ο], Οµ, δε 918. 

ο οσο, "Ἔφυ φῦμο] Οσπεια]ίις δοη. χα; 4 Ρὶ 59ο, 
Ὢ. τὸν μρσὸν ἀλγήδώσα. }7οη1ήοαο Ί1ΟΥΖη φῦμα αχρ[]- σαϊ Ρήπι Ν. ΠΠ, να, ΟὉ, 5ο. 6αἀειῃ {ραέσης, αῑαθ αήαγεδης ἆς Ἰα[οπο Ῥμοίασο Τ.. τη, ρ. 89. Ο. ἔπαι- σε τῷ ξίΦει τὸ ΦΥΜΑ. κο) διεῖλεν οὕτως, ὥσε σωθῆνωι τὸν ὄνθρωπον ------ τοῦ Φύματος ΡΑΤΕΝΤΟΣ. 9εᾷ «γταΠ- 
ον ΡτοβΗΕ ταρεήπι λδοι. Ατοζβις ἱποοππιοάη αἰ- 
δ1τ, 

9 9 

84. Ἐξοριο μι] Νἱιάς νι. 74. Δῑα πιοπαῖ, ἐς αἰ- 
σχύνην ------- {ΕΜ101. πεςθδ(β ποπ νἰάεή. θΗυ]1 πμῃς 
(οάς. Ἱπιρετίο ῬταδροῇβΠοποπῃ. {μγέρίά, Ἠεοιὴὺ. ν. 
19241. καὶ φὰρ αἰσχύνην Φέρει Πράγμα -----. βίο ἸΝ[θ- 
ὨΕΧ. Ρ. 947. Δ. ἡ νίκη αἰσγύνην Φέρε. Οοά απίθια 
ὑγιέω ὠπέδεδε εχ {οηεᾷίς τερο[ή » τος Ίρεα οἳ {οπρίος», 
αὔιπῃ Ο. 19Ο. ὑγιέω µιν ἔότα ὠπέδεξε, αἀρτοβαδιμ]ῖ, 

96, Ὅσα ἐς αἰσγύνην ἐ5) Φέροντα] κεί Πτι] αἰῖαπι (γ0- Π0ῦ. Το 6, ΤΟ. παρὼ βαρβδροισι καὶ ἄνδρα ὀφύζναι νυ- 
μνὸν, ἐς αἰσχύνην μεγάλην Φέρε" ο υηπι οκ Πω, Οσ4. 
Ῥγασροῇείοηεπι ἐς αἀὶαοῖε, Π]ηπι Πηςτ]{το ΠΟΠ Πθσθεί- ΤΠ Ἰμάΐσαῦας, απο Ἠυπηαπίοσσπη ΊΠ ᾖ]ογοοίο ΡοΠεῃ- ο ΓΠοςἘφ[οἵ6ΠΙ πο ορίας[ς αιΠάεια {ασϊης νους ροτη(ε 

Ίοπουίως: Τόμοή, το ο, 5. οὖν ἔχοντός πω αἰσχύνην 
ην Ἐν Φέροντος δὲ τι καὶ δόξης μᾶλλον. «48- 
ὀ λλη ο) ὦ ο, ον οὐ μὴν ἕδρασεν οὐδὲν τῶν ἐν τοῖς ποιός τὰς, Όμαε Δαδεηέ νε] αήργμηε 
δ Ῥλοω ος Οσχύνην ἔχοντα, Ν6] Φέροντα" 1Π Π]8 να]άο ἁπδίτοτί Ῥοΐσοέαη Ἰοσύπι Πίηῃ ἐᾳ Ῥοδῇε ἴ16- 111 {Π6ρΕΠΗΙΠΕΙΟ ον Πςαειῃ ναιὶς ἔφειν οἳ Φέρειν ἈάΠἴσΙχ αἲ ΓΠεγο10 Ριαθροβείο» {654 Ίπ ο βάπής Ἰοηιοπά( [οπής ἵη φίδια ἥ]α ᾖρπ]βοσης /ῥεδαγε νε] 2ΕΓΕΐΠΟΥΟ: τὸ ἐς Ἡσίοδόν τε κοὶ Ὅ ἔ ἡρον ἔχοντα, τ. ο, 5 . 1σ ς ΔΝ Ν 9 μὴ 9 5 2 ον .. Ὁ. 49. τὸν χρησμὸν , τὸν Μ. εἶπε ἐς Πέρσως ἔεμ, 

33. οὐκ ἐᾳ Ψυμνικοὺς ἀλλ) ἐς ὠρηίους ὦνὃ ν -. ουχ Εφ. : 55 ἄρηιους ὤγῶναως Φέρον πα τς ΥΠ, 6. 197. ἐπῆλύέ οἳ αὐτίμα, τς Εἴὴ ΕπΤὰς ραχο δρ ἐς µέχωτι. Τα]. ΠΒεγοίοιο {τεβση- Ἰπηήταίοσος, ΔΗΙΡΙ τεροΠεΠ{ΗΣ» ρταεί6ταάπα αρ αἶ]ς 
. πο 1 ' . . Α 4. Ρο ο, : κ επ]πεῖ» Ίη 5 αεἶαπῃ 4Πίρει- ἐκεῖνον τὸ ἄσμα, ὧν 8119 νπῃ, Ρ. Ζο1. Ἱερίτην φέρεν ἐς ἔτος ἃς τον ο ο θ/9. ἷω 1 Ῥ. ΤΟή. τοῦτο τὸ 

9 ΣχΕΙ - ο μμ ἕρ γυναῖκας ον ρ αδα α κε ἁ ο; Χέι τὸ µάντευμα, ν δν αγ. Ἱ ἐν. το 
ο. ΣΑ ἴυς ἐδήλωσρ ϱ. 497. τῆς ραδήε σι υ ερ Ἐύμήλον τὸν Ἰορίνθιον εἶχεν ἡμῖν ουπι Ῥοβτεπής 

4 Ι. «49. Ῥαι/. αἱ. ἐξορκεῖ «44, «4γοῦ. } πὶοχ 

οο η βατ ΑΗ! βοϊόσε Ίος, ἀῑναι(ώα ἐάπιέα; «4{ΗῤῥοΗ/ δε 
ΟΥ. ΤΝ» Ρ. 110. 7. τὰ ἴψη τῇς ὑπονοίως εἰς τοῦτον Φθέ- 
ρώτα εἴ Ῥ. 129, ὃ. τὸ ἴχνη τοῦ Φόνου οὖκ εἰς ἐμὲ Φφέ- 
ρντα. Ἠπες αἆ πιαπάπῃ Πο εταπτ σ. «4γμαΙΙό {ο]- 
Ὀεπα Νατ. Οοπίεέ. Ρ. 919. εξ Ρ. 416. ' Μοηβτεϊ πῇῖ- 
Ἠϊ αυῖς ἵπ Εεγοβοίο νεὶ αἩῖς {επριοτίρις ορεπηῖς. τὸ 
εἷς δειλίαν», Νε] βλασφημίαν, Νε] εἷς ὄνείδος Φέρωτα. 1- 
τεὈος εῖαπι ἀῑσί ροτι!β{Ε τῷ ἐς αἰσχύνην Φέρούτα" {εὰ 
απαε ἀϊνετᾷ Γππε ρεπειῖ5 πημῖ ποι Ἱηποοσηίΐα, αποά 
π1η]8 ῃτ ΠΕ(ΠΕΠΙΕΣ, Ῥοτπι{οστΙ ποΗπῃ,  νΑΙΟΚΕΝ. 

1090, Αὐξανομένῳ νὸρ ἓῷ σώματὶ ὅτο.] Ἐκ ὨΏεπουύ]ο 
παῦεῖ «1οῦ. ΒευπΠ, Οχν. Ρ. 505, ᾽Αυξοομένου φνὼρ τοῦ 
σώμωτος, συναύξονται Φρένες" νΗρᾶασκοντός δὲ συν γἡβά- 
σκουσι -----, 4ὖαε Ἰή5 ἵτα τε[ροπάεπε, τε οοἆσπι {οπ- 
το ππαπα]ηϊ,. φαερε ορίπατα5 {1π1. Ῥαγροταπι )ειο» 
ογΠ1 ἨΟΠΙΕΠ Πηρπιεπίο αρ. ὁούμειμῃ αἀρ]ησὶ, ἀεριίς- 
{6 επίπι Βεγοοη: Ίνυης, εὔπι απιΌο εἰακάσπι βΙθηηϊ 
τείπροῦίς εί αεηα]ες; ρΙΙ]οίοβπο εξ πιεάϊοο «ἰόξηπη, 
1ροῖις {επιεπε!ς Ῥεπε «οπρΓΙεΠΕ, Ἠο]ο αμέστγος (α: 
[η] Ππι]επι αρ. ΣάῤαμδίΙμ1 ρτοῖεςβοπεῖπα ποτ Πήτοτ., 
αι ρρε τῇν κρῶσιν, Ίνα οοτροσῖς ἴθιῃ εταππεπίμπι, Ἠ]]- 
1ΠΦΠΑΠΙ απίπιαπι ατΏϊτταϐ. ες «4γ//ῥοε]ίομ Ῥο]ιε, 1, 
π. Ἔ. 7. Ἔσι γὰρ, ὥσπερ καὶ σώματος καὶ διονοίος νἩ- 
ας. Ἱοῖαε ῬΗΙΙο{ορΗ1 {ππε 4 ππεητς Ἡππληα βιάα- 
Ώρπες. Ῥεπε ου{εινανΙτ Πεν. Ἰεγοιγ]α)ὲς Ἰνατ. Τ,οᾶξ: 
Ἡ, 19 9. ἴο]ετατί ΠτουπαΙε 6 ρορία, { ἆς ορΕῖ2- 
Ώοπίρις απίππαε, ϱὐαίεπις αχ ἱπῄτιπαθπείς σοτροΓ5 
Ῥεπάεπί, αοαἰρ]απέως, ΜΗ {α[α ρτοανίς Ίου {1εγά- 
εἰάαε Ῥομ1. ΔΙἹεροτ, Ῥ. 485. ὅσον ἡ αοῦ δώμωτος Ἰσχνς 
ὑποφθίγει, τοσοῦτον ἡ ζῆς διανοίως αὔξετῶι ῥῶσις.... πο: 

100. Αὐξανομένῳ γὰρ] ΜιὈ ποπιίπε. ἀθηδεας Ερρος 
ἄοῖεα Ἱαρί αρ. κλούσσωία πιοηῖταπα Εαῑτ 1α 118 σιο]ής 
1755: Ρ. 177. 8ο πϊδυτα ρατεπᾶ Ρτοίἕαητ μὴν μή 
π4 Εοην. 08. Ὦ. ν. 3τδ. Ὠϊκί[ο Εως ή 

πι τα, . ϐὉ ; ο κ ΄ ν, -- 

Ἐν ώρα τος τὰ Φομολ ης Βωνονί Ἰα]ᾶρυῆς 
ες ρα. ο ες Εῤσθιο σοὐβας, πας 14 ΠΒ. Λ. ττς. αιοά πεαυς ος : ’ Ἱ αμπάε ἔοτίαπ ἀῑά]οἰκ[οῃιις, ἱορεπο {αδγαο, πεαΠΕ Γη οΟῤ; αἷῄ ν 
Ψείροτιμα. {επιοπία πεαμο ο τς πιοοηνεπίς : 
οί εΟΥΡΟΥΕ, {Ηογεί. 13 447. (ε[οεγε Γεε μις βα- 
ρέρεγρμο /ὀμεῥεγε 1/ΜΩΡ, Ὅπι 109 μὴ] ἑαηι υρ]λῤ 
ζωαε[αέ δὲ οὐγίδηΣ αρυ (Όηρμε εἲ οὔΗμ(Ας ορρἰέγΗΕ 
σ/ίζως γω: (Οἱαηῤίοοί τ {Η.. (ίται μον 

Ι«5- 
-υ 



966 πι δέ -Ἡ- ο Ὁ ο ιν Ὠψιαδεῖτα Ῥομ[ς παϊσηπίας ἵπ Ὀσαοἶαπι (ροαοσᾶ ν αλ : 
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επι Ὠεπιοσςάς, 

κάὶ αἱ ὧρε ος ο ἠράσχκτ ἂτ σεῖεῖτ» «ει σοπίεπείσεητα εοπ[απείαςι Ἔ ρεγεσῳ Ὑὴρασχωτι συγΎγηβασκεσι» παιὶ Ὁ 3 ο 
ο) 9 κ. , δε πο ος ον πὰ τον ο1ηΠος Ἠθροτατατ. σα Αιοδβ/ς 
ο 65 τὰ πγματα πώτα ἁπαμβλφωταν Ἡ αἀπιοπίτα Ώεπιοσεάϊφ. Λά 4 μαι ΓΑΠ. 
δὴ ταῦτα ἐκ, 3 διδαχή ἔλεγε ὁ ὃ ἀμέίβεται τοισδε ο | 

ος, «ος ο ον, ὀμηρίῳποή. Ἰροπάεπο, Όδ, 1πααῖς, μσΟΓ Σ. 1β 
5 ζὸ Ὕύναι, πάντα σα περ ἄὖτορ επυοίώ πο σεις ἀε[ήπανοταπα, σα οππία ἀῑπΙδΠ2 

ὅ . 1 / ς - ς ν «ὔ ο; 

ὸ σὲ » εἴρηκας᾽ ἐγω γὰρ βεβουλευµαι» ν ζευζαε5 οπῖπῃ σοπ/[ἠταί Ξογιής Ῥείαπη 1πέοε, Ὁ 
ω. 5 « ν μὴ 

ο» Ὑέφυρα), ἔκ, τῆσδε της Ἠπείρῃ ε» ΤΗΥ ετερη Ἠπει- ἔνο πια ο ποῖῖτα Ἠας εοππκ 
: ον 3 . ο 

ρου, ἐπὶ Σχύθας σρωτεύεσθαι καὶ Ταυτα ολίΥΒ ταπι Ῥοπίε:  εἴ Πως ΡτενΙ παν | 

χθόνη ἔσαι τελέύμεα”.5 λέγει "Ατυσσα τάδε, εἰεπῖας, . Λά εἶπῃ Αιοδία,  ΑΠΙΠῃ μύὶ 
9 3 / αμ {λε ἴποιΠῖ, πιπς» οπϊῖε ΡΤΠΙΠΙΠΠΙ ΦογΏ Όρα νυν, ἐς Σκύθας µε τν ΠΙϱΩΤΗΥ ἴόναι δι Ὃ ανν αμὶ, . φπαπάοσυηφμς, 198 
τοι γὰρ. ἀπεὰν σὺ [βούλη., ἔσοταί σὺ δὲ1ο"". 2 ο χν ση μί 
στο ον ο β ία ' ρα, Ὁο ο ταὶ οηητ αάνει[ας Οτοοῖαπα πμ 
μοι ἐπι τη Ἑλλάσα σρατεύεσναι’ ἐπινυµέω Ὑάδ 1ῃ ὀκρεάίοπόπι, εοπευρί[οο επί ο 
λόγῳ πυανοµένη, Λακαίνας τέ µοι Ὑθέσθαι 6. Πας οἳ Αιρίνας εἴ Αιισα5 εἰ (018 
ῥαπαίνας καὶ Αργέίας χαὶ ἆ ̓ Αττικὰς καὶ Κορῦ- -Εωπάο σορηίτας, ΠΙΙΠΙ Βετί αποἰᾖᾶδ. 
βίας ἔχει δὲ ἄνδρα ἐπιτηδιώτατο ἀγδρῶ πάντων αά Ίος νΙΙΠι Παδες ες οπμι τν 

ον « . π ο 

- 5 δέξαι τε ἕκασα τὴ Ἑλλάδος καὶ κατηγήσα-Ι5ἱάοπειπα αά ἀεπιοπ[ίταπάας ως 
«9 σαι Τοὺτον ὃς σευ τὸν πόδα ἐξήσατο" ἀμείβεται νι ο ης ». Ίηπο αι ο 
»» Δαρος, Ὢ γύναι» ἐπεὶ τοίνυν τοι δοκέει της Ἑλ-  Ἀπανα  Η αςν μα παπι 0ἱ8 κο 7 ον ντος νομος / αΕ, ἀχος,  Πδί νιάσῖατ πο ΡΗΠμ 
ο λάθος ἡμέας πρῶτα ἀποπερᾶσθαι, κατασχόπες ,ε ” ο νε ιμη -οἶατη ἵθητατό ἀέβετα, πμΙ γιάειΣ 1 
5» μοι θοχέει { [Περσέων πρῶτον ἄμενο) εἶναι ὁμᾶ τήτῳ το οπηπῖα, παίττετς Ί]]ας. εχρ]οζαῖοῖς 

παν { / 3 Σο ε] / ἡ κ αὖ τ. ΦΡΒ τῷ συ μα μμα, πέμγαι να μα οἱ μαθόντες χαι2ΟµῃΏ ο Πα 15ίΟ απεπα ἀῑεΙ5, αυ ο ῤ 

«9» ἰδόντες 5 έχασα αὐτῶν ἐξαγ]ελέησι ἡμῦ καλέπει- πηπῖα Ί]]ο οἳ ν]α τεπιπε]εηῖ : ος 
ο τα ἐξεπισάμθοςν ἐπ᾽ αὐτες τρέψοµαι,. Ταῦτα 3ῦ 1 οἀοδῖ, αἀνετ[ας αν 
εἶπε' καὶ ἃ ἅμα ἔπορ τε καὶ ἔργο ἐποίε ἐπεί τε θε Ίοφυπῖμς Ώα Πας, εἲ πώς 
γὰρ τάχισὰ ἡμέρη ἐπέλαμψε, καλέσα» Περσέων ἄν- καν ααντητ σαν ο πι 
ὅρας δυχίµες πυτεκαίδεκα» ολετέλλετό σφι, ἐπομέ-ο μις ρα σα ἵ ορια Ώει 
γης Δημοχήδει, Φέξελθεὺ τὰ παβαθαλάσσια της Ελ- πμ, σσ ος, Ίσσα εοἶᾶ 
λάσος ὅχως τε μὴ ἱ δαδρήσηταί σφεας ὃ Δημοχήδης, δυο εοπιπΗετετεπῖ ηῖ Ῥειποσεθεξ 3ὓ 
αλλά μυ πάντως ὀπίσω ἀπάξωσι οὐτελάμοος δὲ ««προτει, {ο τυγ/ας ειιπι οΠΙΠΙΠΟ ἁ ν Ῥουι 
τάτοισι ταῦτα, δεύτερα καλέσας αὐτὺν Δημοκάδια, Ἠθο Η[ῖς αδὶ Ρισοερίε, ο αριαν 
ἐδέετο αὐτῷ ὅκωέ ἐξηγησάμυος πᾶσαν καὶ ἐπιδέξασαος εσπι 1ρδυπῃ ατοροβτηπα οἵοξς ο, ππῆὶ 
τὴν Ἑλλάδα τᾶσι Πέρσμσι, ὀπίσω ζει δῶρα δέ μεν ος τς τα Ῥετ[ς πο ρα τμ αν Ἐβ ιδ πρ μα πάντα ἃ σ «τεάσας: Ιηρεῖφιιε επι 4οΠᾶ ] η πο μιρ 

22 
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ὁ σον 

35. 

ν 

ο Εκ τον ου ας κ οεκήνν ος ση ν δια ο τομ νετ. κθ ο. -α Ἠαρει δµίζ. 1 Ζ. Ἆου εχ {οΠῖ6: διαδοφῆς «{γεζ. 7. αὐ] ΠΙΟΧ ὠμείβετο. ᾖ Ρα. Αοζι 7” ϱἵ8! Σνν Μ. Ἅ 
Φἱ6, 4. δ.. Νυ]60 ζεῦξαι φέφυραν, ἐν δὲ τῆς. ο 2. «τοῦ. Ρας; {β.. αἲ σι, ΠΛΟΧ. ἐν ο η 
«ἄνχ. αεί. ἐπὶ Σκ. «4. Ῥ ή. “4. 3. ποῦ 7, Ιενὶ Ιον ρς Ἴ ο. τν ὁ ρα Αάα 
βα/. 7. ν ζὰ Περσ. μὲν τοῦ. ὁ Ἐξανγ. ἔκωσα αὐτῶν «49. «{οῦ, Ρα. ὁ Αματ ἔπος ἔφα (69Η πάν 
44. Εσεί., ἅμα ἔπος τε καὶ ἔργ. «4γοδι ῥ’. 7). ἅμα ἔπος τ΄ εἴπε καὶ «ή, {ά, { δαδή - 
τοῦ, Α 16 «ήεῦ, ο | “ρρ οτ ο 

{ 

Ε/Μζ 16: φηράσκόντ! δὲ: συ Ηρά νι πας γρ ΓισισεΠάς. ττῃ πφμέ: γήρῶσκντ! δὲ συνγἡράσκουσι (καὶ οἱ Φρένες,) «Τζει/α ος, Ἰπηημίαι εἰ Φ140 1ΙΕΓΗΕΤΙ 1 «οἱ6Π5 10 
καὶ ἐς τῷ πρήγµατω πάντο ὠπαμβλύνωται,: Ομίμηἡ)ία- 99. Καὶ ἅμω ἔπορ τε καὶ ἔργο ἐποίεε] ο 

ο σε σας, ολη ος αν Ἱπαωίε, μη Ἱπίατων {ῑ. Ἡν ολα. --- 
ᾖ 46 εμ{ Φμοῤίρμα ρα γεμηαίην. ΄  ἸΔυτίκ ἔπει ὅμο θες ὃ έλεςο δὲ ἔρρη τ10 
Φποά» πε ρηῖον Ππηίται οκ {ο ο]ο Ποίμ ν. ς, Οσο, ἀμά ναι απλα ντ λοβοι ασε 
93 παπα [αοίς {ψυεμίζης Φε]]α οαίᾳ, ἀἰθιληίδπι 89.. ορθταθ οςί αάϊτο, Τοῦτο δὲ ὅμον) Ε5) τα ε! (εγοά, νῦν ρ ὤν τι καὶ ἀποδέξαιο ἔργον. ἕως νέος εἷς ὤμ ἔργον ἅπερ Ἡρόδοτος ζιλώσα» φησί" ταῦτα ἐί 

Ἀλικην Ποεγ. Ἡν κ» 71.) εἰ οωηη οοχροτίνως υέρενε Ἔἔπος τε καὶ ἔρυον ἐποίεε.. Νοὶο ἄῑσοτα», Της: 
εἰ «θῄοτε/ζεγε αηήηος: Ρεζεαπί δια (απήηπης 16 ο {οπι ρταε[η]επα ΜΦΘ, αἆ αππαςῇπι σοπΝεΠΣ 
αὔαε ἑῶη αεἰαᾖρ ογαέ» /εά ὉΕβ ΕΠΗ 11861 Γ111 1Η υἱυ]άο Ίμπι, οεδίιτο ροδὲ Ίπας βιόχιαήοπες ἆε Ἡ 
ΛΕΦΟγΕ υλβέζαίι ᾿Γαἱεν Βιειο {επήρος» αἳ {ππε οὔἶαπι τοηῖαο [οἱριίτα ἆσῦοτα, Ῥαϊτοπιπι Οἱ. Ζά 
ΏμΠΟ» 46 απίρας Ιάεπι ἀῑοῖ απθαῖ, αιιοά {ο δε {η Άιαα ορἰπίοπ5 αἰ]εραίε «ο. «494. ροτεςῖ. 
οἷμ 4ε Μ. Ἐυτίο Οαπιί]ο. . αἴετίαε», αἴαπι Ἱχαέα- 9, Ι2) ἅμα τ᾽ ἔπος ἔφα] Νιἱραρατατ 4 
σαι, Ἡρίᾳιο πιοπιος οηρίπης π. Ἡν ΤΧν 90,» ΠησΗϊ- μὴ ἅμα ἔπος τ' εἶπει Τη αἰῆς Οοάᾱ, πες 1 
Προ» φῆρως, αἲ » δμγοῦμαι, γῆρας δ ὅμως Ὁμήρου, πε, πεαμε ἔφα' Ίου» Ὀοσίουπι, {εττῖ περ 
Οἀγδίααε σοπάἹτοσίδ» αἴαμο 1π Ἶ]α ΠΠΙΙ]16 αλίῳ κατα- τοᾷβοῖεᾶ {μΠῖ, ἔφρωτο" ἐφώμην. Φάμενος" οσα, 
ὄυμνρ: ΠΠΟΡΙΕΠΕ ΟΎτης΄ Χεμοῥομής κ. π. νπι, Ῥ. ἵλα αιίάσπι ταήκῄπια,. πίβ αποά 4ο 
196. 2 1ε {α 1ρ56 Γε[ταραίητ: τοὐμὸν γῆρας οὐδεπώποτε ΤΠβοτία ἔφατο, Ἡφ 6. 9., αἳ βοηιεπῖεΓ νο 
ἠσθόμην τῇς ἐς νεύτητος ὠσθενέςερον φενόμενον’ ας Ἱῑ- αἡδί.  Εεγοίομή ταηι]α {οτῖρο]ς{α {ρίσσξ», 
Ῥεπῖες βἀμ]ροί (ζεργομίε Οᾳἴο πΙΦΙΟΥ. ἆθ- Βρῃ. ο, 1Χ, πε ἷμα πε ἔπος ἔφωτο κο) ἔρ,ν ἐποίεε { ' ο] 3 

υ. {ερ εδ Ἀεποβῥομ., αµαπᾶο {δοθᾶϊτ α Ἄθπο- η) αἰζτιε ο{λίς/ο ΥΕ ᾳ οτε ελαίεη: “οο]σι εἴ δι 
οπῖείς οχ ΠΗ{οτία ἄπαεσα αἁ νατρηπι ἀε[οτροπαἶς, κος Ιογα)ά. Ιοᾳυί ευ ο ίρων π. ο δ ος 

ἡηρίάης Αρε[ϊαί Ιρμάατος ος [ορβα, ϱ. 86, εὰ, Ώετ Ἰω ]οηι! ρ. 47. ο. ἅμα Σὲ ταῦτα ἔλε] ο. 

Πωλοῤίης. Δοκεῖ δ' ἔμοινε καὶ Τάδε όνοᾷ ἀνθρώπων ἐπι ἀπεδείχνυς ϱ. 9όο. 41. ἅμω τε ἔλενε ταῦτ ” 
δεῖξαι, ὅτι ἡ μὲν ποὺ σώματος ἰσχὺς γηρασκει, Ἡ ὃὲ τῇ, Ρ. ν 5-41. ΠΟΠΙΟΙΕΙΠΙ ιά, ὅμ ἔποε τε, 

7ο ῥώμη τῶν ὠγαθῶν ἀνδρῶν ἀγήρωτός ἐσιν' οηὶ Ηε]- Ίπ.{ήπιοηο αοτῖά] ι 7 τρ (ῷο δὲ. υχός ῥώμὴ Τι ςς αοπΙά(απο ἀϊσεδαιιχ ἆς τε ο Ρον 
πρ ἵφευπα οσα απι(απα Κεπορμοπτέευπα αὐίρμετα, ῥύμε οοπ[οξᾳ, ἅμ ἔπος ὅμ' ἔροον, Ζεποῦ. νι να] νἱάσπιυτ αἀλίριήδία, ποταπα πΗβή (οήπιοπία Ρρ]ε- Ὁμαπάο αἆ ἔργον αἀϊσοῖε {]εγύς, ἐποίεε, ρα πομὲ 
τοχµπηηι1θ ορίποῖ». {11ηί μικινας ὃς ΝΑΤΟΚΕΝ. η ΠΟΠ {ραγΠεΠάμΠΙΣ ρταο[ογίπα ΝΟ τοῦ 
:. Ζεύξως νέφυραν ἐν τῆςδὲ τῇ] Ἐοίϊοτίοζα αἁ 6µπι Ἐ]ου, ἔφα ο[ἴοπατ. Ιη ΓΕ γὴρΙαὴς Ώαοσμ» Ἡ” ή 
τποᾷμπη σστιηήπι {οπππαταπῖ 4οξ τί, ες τεξῖε: το ταῦθ ἅμ ἠγόρευε, κο) πρὸς οὐρανὸν καὶ ναων ἐτήνὃρὶ 
1πάρ]ες ϱι Ν]55, ΙΘΠΑΠΙΙΓ» Πες ΠΗΠΙδν 1ηέυπι νἱάε- Ἠος Τεππριι6 (ποῃ ἐσήριξε) Ροίοἵε {119 ο) η ́ | 
τ12:4μοᾷ Ίπβμρος πταίυπι. 113 Τα Ίνο Ττζ. α- Πο Ἰοεηποπῖς: νίᾷ, Ἠ]ες: ν. 788. Ρ/μασοῦ" μον, 
143 νέφυρων ΖΕΥΒΑΣ --- διαβέβηκε ἐς τήγδε τὴν ἥπει- 69, Ο. (ὐαγήομ νι. Ρ. 120. 5, πε”  Αἴ : 
ρον. Ὀε αποῖῃί Αεπσῖς, αὖ Ατοζζι Πὺἱ εχρεήής, εἰ {0 Ἠ. ιν. 87, ετ ν. οο. Εοεγάς Π. ῃ ο 
Ρε]! Ῥετῃοί οτἱρῖπς, {αη, ΗΙβ. Απι χι» 97. Οἷσμ- σίκ’ ἔπει ἅμα μῦθος ἔην, τοτέλεσο δὲ ἔργον ή, πο 
αἱαη. 6ΤΕΔΟ Τ, τα, ἵῃ ἘμποΡ. ν. σοο. αά 635 αδ- Όμπιε ἀῑσιπι, αι]άαιίά ἀίριτεπε υησί 4ο νο, ο 
{5 {ΕΙ ζ ἕ--- ση]λμι “γαίυσε, ῥι]σγσεζαε η πΙβγρη! νά: εἶπεν ὁ θεὸς, γενέσθω, καὶ ἐχένετον 4δ' 



ο ο ρε τος ο 

ο Ε-θι ομπφ- 

σος βρες 

Ἀπωκστες τς ανεωΕς 

ἥ 

ἐς, ΒΕΡΘΕΕΤΤΓ 

ο τοσο οναρε ώς 

Ὠυί {ο ἵη ρατίαήι 1οᾶ1ε ο Απιβοριηίιάς ὀεοδοιστι Ἠλένας, ΤΗΑΊΙ ΤΑ. τττοεν ΤΙ] 967 
9 - ! 9 } / 1] Δ 1 5 : τρια οπιπῖα [πα Ἱπῃχαπεπία, αι {εοπη ἐκείνε ἔπιπλα λαβότα ἀγει, «Φάς αλλα οἱ ὁ πολ” 

{ππιετες» αἴἩτπιαης {ο αἰία πππ]ίο εορ]οΠοῖα ληπλήσια ἄντιδωσευ' πρὸς δὲ, εξ τὰ δώρα, ὃ ολκά- 

13641 ῥῶεερ]ε, ΠοπηῖΏες α πιατο ἀειηῖβτ, 15,4 

«πετεα ἆ μπα 15 ῥραΠαπτας Πο, Ὠεπίοσσάε « 
ΘΩπο ἀϊρτες[ο εἲ ἵαππ τενει- ϐ 

11 1π νῖσοπι ἁοπαϊπταπα, ας Ρτθῖετ εα οοἩ- 
ἴδιτο 11 αἲξ αἲ ἆοπα γε[Πεπάα οπε[αΓΙαΠΙ πᾶ” 
νΙπι» οπιπ]ρεπὶ Ῥοηί5 τεξετίαπι, αἱ Έὔπι 
εο εδίεῖ πανίραϊυτα,. Όπο Ώατίις πηυ]ο ἆο- 
1οίο «οπῇ]ο , πῖ πιεα ἐστι ορῖηϊο τοπηῖ- Τὰ. . 

2 » Ρ τὸ Ἆ / 21. 

| Ἡ ρειος οὔτι ἐπιδραμων ἆ πωτα τὰ διδόµεα ἐδέκε- τεραι: ]ε ἵαπιεπ νετίις πε {ο Ώατις ἴεῃ- 
τατεῖ, Πο 
Ῥίε: {[εὰ [πα ααϊάσπι {5 1]ό νε]]ο αἷε Τεῖη- 
4πετε, απ εα τενετί[ᾳς Παδετεῖ: νετΙτη Πᾶ- 
ν1πι οπετατίαπι απαπι ΠΡῖ Ώατίας Ρτοπηττετεῖ 
αἆ ἀοπαϊίοπεπι {ταήρας, αςσείρετο τε[ροή- 
4 Τατας ροδιηᾷαη Ἠσος εἴἶαπι Ώείποςθ- 

αυμπα 1η Ῥηωπίσεη ἀε[σεπάϊκίεπι, εἰ Ῥ]απὶ- 
-ες ΠΊρεπη δΙάοπεπι, «οπ{είΏπι μας ἴπῖτε- µ 
ππθς παπτῖς Ἱπρ]ενετιτπε, ετ Άπια] Ιπσεπίεπι 
οπετατῖαπι οἴηπ]ρεπὶς Ῥοηίς; σοπηβαΓατίδάιθ 
“ΟΠΠΠΙΡΗς 1π Οτῷοίαπη ἱτα]οίαπτ, εἳ αππι 
αρρυ][εηῖ αάειητος ππαττίπ]α εἶπέ Ίοσα Ἱπ- 
Τπεραπτυσ αἴαιο ἀε[οῖρεραητ. Ώοπες Ρ]ετᾶ- 
«ὐς ας «εἰερετεήπια Οτῶς]ῶ Ίοσα οοηξειηΡρία- 

ω . 

. ὃ / αμα ; . ή, 

959α οἱ ἔφη συµββαλλέεσθαι, πλῆσας ἀγαθῶν παντοίώ, 
ἱ νὰ λ ς , 

τὸν ἅμα οἱ 5 πλεύσεσθαι, Δαρείο μεν δη, δωκέεὶν 
, 9. ρω -- δ {ν. ικα ο 

ἐμοὶ, ἀπ'. εδεὸε δολερᾶ νόµ ἐπαγγέλλετό οἳ ταῦ- 
Δημοχκήδης δὲ, θείσάς μὴ εὖ ἐκπεἰρῷτο Δα. 

1] 

Ἄ Ἱπνοίαης πηέϊτα Π0ἱ ο]αϊα ασσθ-λΟτο" ἀλλὰ τὰ μὸν ἑωύτοῦ, κατὰ χώρν ἔφη 5 κα. 

ταλεέίψευ, ἵνά ὀπίσω σφέα οπελθών έχοι᾽ τὴν μον 

τοι ὀλκάδα» ἓ τήν οἱ Δαρᾶος ἐσαγγέλλετο ερ Την 
δωρῶν τῶσι ἀδελφεοῖσι, θέκεσθαι ἔφη᾽ οτάλαμε» 
νὸς δὲ καὶ τούτῳ ταῦτα ὁ Δαρίος», ἓ ἄποςελλει 

παὐτοὺς ἐπὶ «άλασσαὺν,. Κατάβωτές σι, ουτοι ε5 
Φουίκήν καὶ Φομίκης ἐς Σιδῶια πόλη αὐτίκα 

ὃν τριέας δύο ἐωλήρωσω, ἅμα δὲ -Ἀ αὐτῆσι καὶ 

γαυλὺν μέγα, πατοίων ἀγαθῶ παρεσκευασµέ- 

οι δὲ πώτα, ἔσλεω ἐε τὴν Ἑλλάδα" προσίσχοι- 

5οτε, δὲ : ἱ αύτη τὰ παραθαλάσσια, ἐη τον καὶ 
ἀπεγραφωτο” ἓ ὃν τα πολλα, αυτης καὶ Ἡ οὗ- 

νοµας-α )εήσαμθνοιν αὉίκῶτο τῆς Ιταλίης εε Τα” 
Ν ' ν . . ο» λ κας / ο» . / οκ Ἡ, Ἰπ ΓιηΠαπὰ ΤΓατεπίαπι ταΏπα/{ετυηῦ, 1ΡΙ. Ράντα οαῦτα δὲ ἐκ. 1 Ρηγώη της Δημοκήδιοέ» 

ΑπΠιορΗΙΙάες Τατεπποίηπι τες», εκ Ἱπαι]- ᾿Αρισοφιλίδης τῶ Ταραντίνων ὁ βασιλεὺς» τοῦτο 
ΦεηΏα Ώεπιοσεάίδ, ϱΗρεϊπαςμ]α ΙΜΠεάΙσαταπι 
παν]απῃ τε[ο]νῖῖ » ῬατΙίεί αἳ 1ρ5ος Ῥετ[αδ ἆε- 
Τ1πυ1Ε, ΄ ταπα"απι οετίο εχριοταϊοτε. 1η- 

Οτοῖοπεπι αθᾳς. α16Τε51Ο εἴ 1αΏ1 ΤενεΤ 
{ο αἆ ἁοπιαπα {παπα, Απζορμισς Ῥετί[ις τηῖ- 

σεἀειῃ Ρετ{δαπεπῖες, «τοῖοπεπι ρεινεπ]πηῖ: 
παξαπε 1Ώ {οτο Ἠειιοσεάεπι Ῥίεπεπάπηῖ, 
Ἔνπι Οτοτοπίαίατπι οπἶάαπι, τες Ῥειῄσας 
τεζοιπι]ἁαηίες, ἵαάετε ραταϊὶ εταΏῖ: αὐῑ- 

σα. 

ου δὲ Ἡ ἤδη τούτου ἐς τὸν ἑωῦτοῦ, ὁ 
᾿ μιας ο Εμ ἂν ΙΙ ον κα ο ιτ. 

495 Εοοῖτ, τε[ητμεῖθ 15 απ ἆε ἠανῖθιδ αὐ.6οέλυσε τοὺς Γέρσας, καὶ το παρέ 

χο7Πι]ς{εῖ, 1ης Ῥετία πανΙραπίες, ας Ώεππο- 

σδμὺ, τὰ πηδάλια “παρέλυσε τῶ  Μηδικέων γεῶ; » 
ο. τοῦτο δὲ, αὐτοὺς τοὺς Πέρσας τα ἕρξε, ῶς κατα- 

: ' νῃ ο ρλωὰς » ο τον ον 3 ; κο ᾿ σκόσες δηθῳ ἐόγτας' ο) ᾧ δὲ οὗτοι ταῦτα ἐωασχού» 
ν 5 δα . - : . Ἱ ϱ τ 

"Δημοκήδης ἐο τν Ἐρό ος να ο δα τωνα αἰτσμωέεται ασγιγμέ- 
ν ἑωύτοῦ, ὃ ᾿Αρισοφιλίδης 

αβε τᾶν νεῶν, αν 

3 

πέδὠχέ σφι. Πλέοντες δὲ οὐθεῦτο οἱ Πέρα, καὶ 
δώκωτες Δημοκήδια, ἀτοικγέοται ἓς τὸν Κρότωνά» 
εὑρότες δέ µι ἀγοραζωτα, ἄωτωτο αὐτοῦ. τῶν 
δὲ Κροτωήτέων οἱ μό, καταβῥωδέουτες τα Πο” 

/ .. ε/ 2 « 

Ἅαπι Ἰπίεδῖ ε ἀϊγετο πιαπῖρας , ῥιβϊοιςόδσικὰ πόγµατα, προῖέναι Έτοιμοι, ἐσα' - ο η 

4 Πολλαπλήσια 7. Ῥαη/. 48., παραπλήσιω 2γεῦι ὁ πε μβηι). Ἠοπι, Ρ. 741. 69, ε Πιλεύσασθοι «4πεδ. 
Ῥάι]]ο απἲο ὀγαθ. πάντων Ῥαι/. «49. ἆ Οἵα ιερῦ. «4γεὸ. 7 αι. 4ῑλι, πάντων Ἰεί. πάντως «4. εκα- 
σαλείπειν «4γεῦ, 7 {Τὸ ὁ Ῥαε[. «4γεῦ. ππηῖσο. ερ, 7 4ῑζ. ϱ ᾽Απέςελλεν «4γεῦ. ἔ. ΠΙΟΧ οὕτω ἐς Φοφ. Γά5/. 
«49. εἲ ἐκ Φοι. «περ. ζα]α. ᾖὁ ή. γοῦ. Ρα 

" 

[. 149ζ., ΟΙΠΙ αὐτοῖσι. 1Η. -4γοδ. ὁ. Ῥσε/. «4. πλάι 
αὐτῇ. τὸ «4. ρα] Πιροτ]ῖς παρασκευωσώμενοι «42. απϊ επ Ο7η0. {ατα θειεῦντοι {΄ Ὀνομασότωτα Ιά. 
Ἡ Κρότωνος Ἱάσπι οτι ἔη]α, Κρισώνης -4ἱ4, 1Η. οί. ῥηφώνης «πι ῆρξε 4γεῦ. 7”, «418. Ῥας/: ππς σαυςία, 
3 Άδεςί α Ἔαυ/. 

τς 989. Λεῖσαως μὸ εὖ ἐωπειρῶτο] Ταπιοϊί εὖ Ἠπηρίάθο 
2οεηίς/. ν. 998. ὡς εὖ ΠΑΤΡΟΣ, ἐξεῖλον Ὃ Ἀλέψαὸ 
2γοισι εοπρατείΗσ, ε]αμα]σαδῖε {ΕΓΠ1Ο: Φ/εβρῥαη. μή ὃ. 
οοπ]εοῖξ» πΙΙΠΊηΕ εὐσόχωο, Ῥαυΐις μὴ οὗ. {οἱ ές μὴ 
εὖ» Ἱεπίσβπια ππεβἰοἶπα. Όυας απῖεπι Π]5 Ἱπρηία α- 
Ώαείεῃί» {Πηπι εχ Οοάά, τεοΙρεατηῖ «οἱοίσῃ. 1π- 
Οϊσαπε, Ώεπιοσεάεπι ποη ομρίάα Ιηπο]απίεπα ἁοπαῖα 
πεοερὶεία οπῃεῖα, Πο Πάει ρει/ρεκοτήπὲ ορᾶπια. 
ἴναπι Ταῦπα, ή) ο/η ο[[ομίεης οδ]αία [0ἱ αεζε- 
ΖΙ5, 1ητο ἀαπιπαπίήτ. Ἐπιρέχεν Πρηϊβοαεηπι Τ6ΠΊ6- 
τις «{γγῤίάες Τ. π. Ῥ. 4ο. ᾖᾳ, [ο)2. εἰ σοι περὶ παί- 
ρων εὐχομένων τῶν θεῶν εἴποι τις, ὧς ἔσονται μὲν ------ οὔκ 
ὧν δέξαιοι» οἶμοι μὲν καὶ ΕΠΙΔΡΑΜΟΙΣ; {πο Ὄεγο εμβί- 

7 ΕΕΗΥΥέΤΕΣ εἰ αγγ]ρεγες. Ομίης αρο ]οοῖ Ιπάϊςίπαπι 
«4ὐγε[οδίο» Νοτ]κῄπις αφ άθῃΗ, ᾖο. ΟΦΥΥ/ῤβομο ἵτ. ἀεΙ- 
ος ἡ]μά {ρούτα ΕΗς(ο; ἀεροο. Ψἱάο Ἄοβγιη 1, νι 

44. Ἰαὶ τούτῳ ταῦτα] ο Ἱπιργοράαπι, αὐά ουπὴ 
εἰσ10 ταυτὼ ΡΙΗΧΕΠΤ. Ν]α]]απι οἶατη καταβάντές Σ οὕτω 

ἐς Φονίον οχ ΝΙΦΡ., 4ἱἱρρε νοπη(Ηης. Ταύλὸν μέναν 
Ἡοβ]οστμή Ίαροίο» αἱ Οταππαβσοτατη αποτηηά σα {0- 
επ αἷα ης σοσμ]τστησ, πεαμσο. «ἈῬθημοίορως Άι. 900, 

ακαίαι, ὃς ον" μή ΤΑΤΛΟΣ» διὰ τὸ σκάσω δὲ: ες ")ιορῥησον Ἡμδρετος ἐν τῇ τρίτη τῶν Ἰενμᾶν, Ίν γή) Ίιοχὶς, πώ τὸ κοῖλον καὶ πλεῖω δἐχεσθαι. Φ- 
οὐὲ Ἐρωλός. ο ν εαάεπι» ΙΠάΙ6Ιο Ο1, «4ὔεγη πά Εεῇ)- 
Πομ Πρ], Ῥαμλ. ἶοὰο {ως πμραε, αποά «γοπου, 
πηίπος Εήγοπης, ρ ο νὰ εδάθπῃ ΠανΙ9 νο οπεγατία» 
} ρο]. ράμ], οἳ ον Ἐπουπίοπῃ 1, νηπ. 92. εχ 
πε ο ναη τομπάἰαίοπα, ομάχοτο 
»,Ἐνθαῦτα δὲ ἐκ ῥισώνμς ο. κ. 

ας πυ]]15 ἀοῖομάϊ Ἱπακ αι ον ἐνής.1 νυἱρας ἅά πρι: 
1η Ίῃ Περίία τος ο, οβοην;  ὸ οἵέεδι: Παπ πηα υπ- 

πό, 111ρεί τὴν ὑπὲρ Τνρσηνᾶν 

αΙοχεπατίμτ. 

Ἱζρηζῶνω πόλη Ἱ.. τ., 57., απο επί Τεαίΐσα Εἰδείξ, 
ἁἡρυιανίπιας υρεήῃς. Αςξ ἀσιπις ἀποῖα ἵπ τα εατὰ 
{ταδε πο {πο τεβετετΗς ρεγρεία!α» Παμάδπι «1Π 
π]ΕΦΙΤΕΙΤΩΠΕΑ τερῖοπε {εάεπι ο6οραη5. Ο0γέ0µ εδι ἤνα 
(ὠγίοπα» ΤΠΟΔΟ πε [αι ἱομγήΗς Παλοσγη. Ου]ὰ 
Ῥοιτο ἕκ Ιζρησώνης τῆς Δημοκήδεος, π6ΦΠε εηίπι Ο1Ε[10- 
παειης ἀοπιο εἰ οΗρίπε Ώεπποσεᾶες» Ψετηπι ΟτοζοπΙα{6δ. 
ΑταΠδ ηαξς νίταπι Οε]εο. τα] εβ[ε πιοταῖα, ππατῖτο 
ἀεπήτοι. Ἑεήπιυῖε 2]πε, 1 αΠπα 101 «γίῥορῥηάες 
ΤαγεμΗ{ΠΟΓΙΗΥ 76 εἰ ᾖῷτο (οἱσβΙεΗβς, αἲ ἴρεῖμς 
(αεσα» οὐδὲν πρὸς Διόνυδον. 1ιαπτεπεΙ αι ἐν Ἱζρότω- 

σος σῇς -----» ποια 21. εἲ «4γεῦ. Θ4ε αὐϊάεπι 4 
αάΐηνες, εἲ ὃ ἐν Ιζρότωγος ---- ἹεροΏᾶς» το]εταὈ]]]ς., {εἆ 
ἀυίο ες {επιεητία: 15 υεγο σιΐ εν Οοἱµε «Ώε- 
Ἰηοεεάΐσο «πίορριμάοι,  ἴες ασε αηπάε ΑτΠῑΟ- 
ΡΙΙµάεη» ᾿Τανεπποτεπι 16ΡεΠ1» Ότοῖοπε παϊα]ες ἃς- 
δρα, ΙΜΙΗΙ οὐπι Ίοσμς Ἠϊς ποναοπεπι εβρετε 
Πεαμελε, Ῥ]απάϊεας ουπι πιαχίπια εἄῑέυτη ἐκ ῥρ σα ω αν ον λος ν ΄ νο, Τα- 
ἑς ἡπόμ]ςεμή]ή, ῥρθυμία, [ζο]έαχέηις Ὀοπποζεᾶϊβ.. 
ΤΕΠΠΠΟ ἂς ἷ ο πω πανὶ ἐτ Ῥετῃς μον - 
πρλίηπι σοποςᾶεπες, Αάάππε ποναπᾶ οοπίἝν ος. 
«νδ. εἲ οπιιά]άκβπαὶ νὶπὶ ΠοηβεγδΗ/ης» » 

59, Ἐν Κρηςώνης] ΙΝΜΗΠΙ 4ποφμε ο το ηννας 

ο ον ο ο ο νο πήπότηπα οὔπι ἵπ Ἠεγόκοίο νυιρατ Ὁ ος ο ΡΤΟ 
ἐς Δβας εἳ οοπΙΙΑΓΙΟ νιο 15 νο Ἡς εἰ ἐς Κᾷ- 

λον' υδὶ ἐς Σµδόὸς οἳ ἐς Σκῶλόν ο ς Ἰς πας ἠῥη- 
Ἰζησί», ομί Ίαης σοπτεέήοπετα «άΠττπαπάαπα τεΙίη- 
προ ο]α παϊηῖ αὐϊά στὰ Ίπ ππυπάο Γπης. απίρυς α- 
ήν ναηϊ νοσῖς ῥᾳσώνή Ῥοσΐεπί α4βιπ]ασίς Ῥοίραυσα τᾱ- 

πἹεῃ αρ τε[ροπἀεπῖῖα, «μάπα Ἠίς ἴοους 
-ς ]μάΐσε Ῥοίτοιλα τν νΑΙΟ . 
τὰς 1ᾳά1ες 0 τ 5 ο ς 

4 

918 



ο 

οσο Ρα ον το 

' / / ντ] 5» γθόμειο ἐξαιρέεσθε; Ὁ.κώς ταυ 
9 / 

σρᾶς Έπβτα «εἴρετε «οπα!ος εἳ ἵπ Ταργβία {105 8 

Ό ο Τ 1 αἲ τερεπι δν 1Η μ55 εταης ἵομιοσε Ρε επ τό 

Βἰωὶ 1 ραίαπω, ῥαπονς αὖ Ὠαι]ο εαΡία ὦ 

οδάεραπι Ῥοτίαδ., Ίῶςο Υετοα Ρτοξς ι ο ο ΙΑ πω». 

τασύ αμ καὶ ο ζαν ἀλλ. πι Οτοϊοπίαϊς, εοπ[/Ιἀεταῖε απῑά | 

κ ο ο λίσαρ τα Ὃ κάρα η ; απ Ποππίπεπι τερῖς {πριήναπι ΕΠΡΙΗΣ 

Τα, ὁρῶτε τὸ ποέντε:, ἄδΕ «τς ΟΦ ΩΡΗΠΕΤΙΥ ὃς πῇι οἩτ νορί Ἠηῃο ἹπιαΠαπι Τε 
ο τ Ότα βασ Ιλ! Δαρείῳ το Ἱπιπβσίε, ας νορί Ῥεπε ζεις νο 

»» ἐκχθήσει περιήβρίσθαι, κὠν δες αν ας ως Θεἶε, Π ποῬ ος ο αν 1 
» 7α ἔξει καλῶρ» ἀππέλεσθε μέας» επι τι 4παπι Ἠαῖο αποί Ῥε]]απ] ης ον νι 

ἃ τῆσδε ποοτέρῃ σρατευσύμέθα πόλη; τα ο ΡΠΟΤΕΠΙ ΦλΠρειο εοπαΡΙπη: μμ 

ο, ἀγδραποδίζεσναι περησόµεθα; 5 ταυτα λέ- 4ο ος νο Ὃ ης ς ον 

. Κροτωνή ὕχων ε «ἀλλ ἐζαι- Ἡ οἆο ΈΏεπποςε 8 
Ὕοτες» τοὺς Κροτωμήτας οὔκών ἔπειθον ἀλλ ο. ο ο αμαν ον Δαχοίαηε, Ῥϊνά 

βεθάντες τε Τὸ ώρα, ας ννς ας κος ἵπ Αῄαπι τεγετ, οΙ5/Ο 1 

Ε ἤγοτο ἁπαίρ κ Ὃ ο ολα ών .» ἀῑο ἀῑσεπάϊ πεεῖοτα Οτῶεῖῶ» 

σήρ, εδ' ἔτι ἐζητήσαν τὸ πβοσωτέβω της Ἑλλάδος εοίοπε Παπάα,  Ομἶρας ἵαπιεα ας 
ἀπικόμεοι ἐκμαθέν, ἐφερημένοι του Ἠγερώοο" τοσό-  [ι Ώεπιοσεες ππαπάαν]τ πῖ ΠΟ ο σ ώς 3) 5 ἳ ᾿ ᾱ . . ἁ . στ 

δὲ μέντοι οῬετείλατό σφι Δημοχήδης» ἀγαγομῦοισι Ώεπποσεάεπι ἀιιχῖδ[ε πκοτεῖη ΜΠΙΟΠΙ 
μα : ος ᾿ ἳ ψ μομα ὧ - Πο 

κελεύων εἶπεν 6 Δαρείῳ σφέα6, ὅτι ἄρμοσ-αι τὴν Μί-θοεταῖ επῖπι αριά τεβεπα τν ας 
εν λες ου τορος 3 

λώνον θυγατέρα Δημοκήδης γυναικα τοῦ γὰρ δι πα- ἐν πο δρις ο νο ος . 
. η / νο], λ αφ ρω», οσο 1 .., ὧγο ΊΝ οὖγομα, πολλο) παρὰ [ῥασιληι τς ο εν ο Βὴ πο τον τα ες Ἡ } ΜΕ νναπινα - τοῦ. Ῥεουπία, Ἡὲ Ίρευπι εεῖαπι ἵπ ΡΑΙΠᾶ 
ματ ο απο μμ ας ξαιαπι εδ[ο Πατίο αρρατετεῖ, . μα) /. / / / « ο 
το » ος χθηµματα ινα Δημοκηδης » ὑά Ἱτρῃο Ῥετία., αἱ Ιαργρῖαπι πᾶ Ίρι 

Φαν πο Δαρείε εῶν και ον τῇ ἑωυτοῦ Φύχιμος.Όδῃι οχεἰἀρηῖος ΨΕΠΟΤΙΠΙ : α ου) 
Φον ον Ὁ 5 / ἆ ) ὰ ἔ ο” ᾽Αιαχθότες δὲ εκ. της Κρότωνος οἱ Πέρσαι, ἃ ἐκπί- νἰηῖεπι τεάαξίο (ας μή 

πτεσι τῇσι νυσὶ ἐς Ἰηπυγίη" καί σφιας δελεύυ- οχι τοδεπαίε, εἲ πὰ Τεβεπι ῆ 
ον 9 ου Ν 5ς Φ, 9 ον. . ] 

τας ο)ύαυτα» Τίλλος ἀνὴρ Ταραντηος Φυγὰς ῥυσά- ἵανιι. ΟΡ αποά πιεπειπι ολ γὰ 
λεν λ / τον. ὃ δὲ ἀντὶ ἴμ5 εδ[εῖ ἆοπατε εἶ φπ]οφμίἁ νεν µθος απἩγαγε παρὰ βασιλέα Δαρειυ" ο δε ὧτι -- : : Ἱμοὶ, ΕΧΡ 

ο ἀῃ 5 ο; τνῷ / {ορ ΌΙὸ {ο 11 ραϊτίαι τεάπεί, ΕΧΡ' Τουτων ετοιμος Ἰν διδόγαι τούτῳ ὃ, τι βούλοιτο αὐτός'9Ο ] κκ ο) ο γδς γ [ια σαἰαππϊϊαίε» {6ά πε οπΠέ 
ΓΙλλος δε αἱρέέται χἀὠτοδύν οἱ ἐς Τάρωτα γυέσθαι, εοπίάρατοι», Τ οἶαῇς Ίπρεπς 

/ 1 : : : ] προωπηγησάµενος ΤΗ συμφορήν' ἵνα δὲ μὴ συγταράξη Τι Ἱῃ Ἰιαίαπι πείετετατ .. αἰεμαῖ 1 
ς 3 3 ο 3 9 νο. Ἶ ” ἱ τὴν Ἑλλάδα, ἂν δὶ ἱ αὐτὸν σᾳ-όλος µέγας πλέῃ ἐπὶ ἀῑο Ρατες Εοτο αἲ ἵρδαπι αι 

λ 3 . ο» ς ο Ν . : « υπ ο : Τη Ἰταλίν, Κμδίς μούες ἀποχεοῦ οἱ ἔφη τοὺς {Μπιαπδ, Ρίο απια]εα απβ ζἩ 
κατάγοτας γίνεσθαι δοκέων ἀπτὸ τοὔτων ἐόντων τό-ος 1 Ατοπ βίον «πρ Ῥ ερ ο. ῷ 
σι Ἐαρωτίνοισι Φίλων Ν΄ µάλισα δὲ τὴν κάτοδό, οἱ Το) Ορ Ἴληωι µρῃ μα τας ας Οἶἶμπι Ἰωμάα,  Δαῤά ὃ ὑπιιξέμαω ἑαισέλς πἷμφαν τω ίόμν πινῖς κ 
γὰς ἄγγελον ἐν Κνίδου, κοιτά γεῦ σφεαρ ἐκέλευε Γ ίλ-. 14 Ταπιεῃ -α Γατεπτϊηϊς ΠΟΠ. ΙΠρ λε Τάρωτα" ποβόμοοι δὲ Δαρίφ Κηῄδιι Ταραν. παπι αἆ γἴπι Ἱη[οισπάση Ἰηνα]νάϊ «ηλ τίνος οὕχων Ἐπίθο» ή δὲ ἀδύνατοι Ίσαν προσφέρεν' «6 Ἠσες Ίμης Ίμ. πιοάμπι αάπαπνς κ 
ταυτα μέ νυν οὕτω 1 επρηχθη” οὗτοι δὲ πρῶτοι ἐεῖ ἨῬ]ϊαιε Ῥει[ ρτίπ εκήτετα, 481 Ὁ 
τὴν Ἑλλάδα ἐκ τῆς ᾿Ασίης ἀπίκωτο Πέρσι, καὶ Ο1εἶαπι παϊεοετηπι οχρἰοχαπά.. 
οὗτοι διὰ τοιόδε πθ]γμα κατάσκοποι ἐγώωτο, Με- Ὁ) Ἠδπς τεῃ,. ϱλννἩ «νο κα ο ο. ν ας ως τες Ώαπηις οπηπῖήι ατα». τὰ δὲ ταῦτα» Σάμο βασιλεὺς Δαρέου αἱρέε, πο. η ομαα  Ῥππομα ο-ᾱ 
λίων πασέων πρώτη πι Ἑλληνίδωι καὶ βαρβάρων, διὰ5 ον τα μα ρα οσα 
Τούηδε τυὰ αἰτῷν' Καμ[ἐύσεῳ τοῦ Γύρω «ρατευομένυ ᾿Ῥεάϊάοης αἀνοτ[ις ΑΕργρ 5ξ 
επ. κο τσι «αλ λ οιν ---- Αίγυπτο ἆᾱ- πιπ]Π {8 Ί]μο ΟτασοτΙα ς πίκοντο Ἑλλήνων» οἱ μὸν, ὧν εἰκὼς» καπ ἐμπορίη, Ῥαπίπι,  Ἡξ οτοβϊ μις ος ο. π οἱ οὐ σρατευόμθοι» οἱ δέ τες» καὶ αὐτῆς τῆς χω- Ρατπα παμταπά , 

4 
τον ων στκρς «πλ ονος 
ο πως | πο ορ ο παλλρρο 

ορ, ο οκ ας ο ης. αἲ -α Ώείε «4, Ῥαε[ι, πιο τῇσι σκυτάλησι 44. Σπ. Ῥαχέν. «4. ἢ, ος ο]οθβι: οὔἵειπι ἄαπι 
ἀπὸ. ὐ κ.) κῶς Αγιῤ. 7; μπι βασιλῇ, οἳ Ἱτοτιπα, νι]σο βᾳσιλέῖ" πας τεριβρίσθαι «4, α11 περῶβρίζεσθαι. ο Ὀε[ίιπε Ίπος. αὐβεμος ο. ἆ ᾖ1. {νεῦ. 77 σος. 

ασ , Δ " ὥς ορθό λ. .-45χ.. οτι ταύτης ἲ Σας.» «ΑΠ ταῦτα δὲ πι ἔπιβον περ. {ΕΜ {νο 49, Ῥης .» ὤγοντο οροο. οπίο 
οὗδ' ἔτι «491.» πο» τς Ἐάά,, Ἰππδήπα, σ΄ Σφ. Δορ. ραε, 4. Ανὠ.. ὃ Π.Σ ο {1.1 Ἴτουσι «14. ετ Ἐλά, ἆ Απο, Ροή. Ρα, ῥαρὴ. Ἅ., ἀυτῶν νηΐβο., Ἆῖον μούνος Ῥόος, ῥῤονς 3ἳ «ΟΠΙ3 Πποοη, ᾷ ΜΑλ. δὴ) τὸν Αγῦ., αἰ δὴ πο Ἠαρεηε,  ᾖ Ἔσαθη -4γοῦ. 1. ταπι ἕν, τῆς 2 ἀτοῦ. Ἡ νδ. Γαν/- ἓν τῆς Ασ. ἐν τὴν Ἑλλι ον Ἕλληνδα -Ανοῦ, οἳ 44. η γώ. Ρωῇο, οεωή ἑ Αη Ἠ 

. μα αμάν ΐ 

' 66. Καὶ τοῖσι σχυτάλοισῃ Όοπβαι ΠὈτατίοίαπι ἀῑκ[οι- οςτ. πᾶχοτο, Ῥ ασ Π 
{15. ΟΙορίατοί ἨΜἱ5. σκυτᾶλοις, Ἐθίτις αὉ- ῑάΐο ππε, . μ 0Η) αΓο ο ωβίηβι ρδΣ 4 
απ σά ΊενΙ5 πιοπιοητ» «Ζεθρμασης ας Ῥετῇς οἳ Ίειπο-. οὗἵιν 3 Π]ο[ορΗ! Ἠδέγατος., πος ας 3ἴ9 εσᾶς ῥατία {εΙπΙΕ» {64 πο οχ [οπίς Ἐ, ΧΠ. 4.Ρ.699, ἀθιη:, Ἀείροπάοί αοίᾳς; πδς οῇ]αῖς, αὐῑοί 
Φποά Ῥοτίπε αμτεπι. πἆ Ὁτοομ]αίας», πῶς ταῦτα βασι- [η ϱγίπεερι αμάίας, μπα Ομίά 
Δῆ Δαρείῳ ὀεχρήσει στ ἵπ Ἰ.αηπίς Ῥοπᾶ  Ὥομ {μπε Ψαυ. ' σοτη, Ἡε ρ]ητος οὔτα” πασμεσς ρατσίαπι». 
Ἡ ἀεβιεταπῖ, ση Τέϱί αγίο [οἱεί Άαπεα υοδς {η- ἴοης ϱοηίε(εΏ]ς αΠαπαπή[ρεςΣ Οοπίεα 

ἑωγίω ρευρεΗ1 (3 ΕΟΣΙΠΙ αἰ(ο Ῥοπάδοχ 3156. ας. σοτάςς ἵη Ῥγίωσοτας νίτα οἳ (οπιροσε» τοι, 
εθᾷας κ) πῶς ταῦτῳ ----., Νποπτεπι απἰσ]τλη υπ ρα- Βεηίρίων ὶς: ἆς Ἡρηῃ. Ῥῥα]στίά. Ῥ. 70": 
υἷμς Κος» -4ὐγε[οδηα Ῥειεερετηπί Βοτρίος. «ωε]ας Ἐχοιοίε, ἄο ἄθτλε, Ῥγίδας. Ρ. 309: 1, 
Ίρες Τ., νππ, 7ο, οὖκ ἐξέχρισέ σφι ἡ ἡμερη, 1α88 1]]ς «9, Οἱ δὲ σρωτεύομενοι] Διἰχὶ οκ «οὐ», Π τσμε 
ἀῑεξποῃ στα, . | : ων ἁρν ώ  ΠΟΠΕΤ: Ιάετῃ 2, αίεως τοπεανῖε, ἴαοίτο ορ 
ο ο. Ἡν δ ἀυτὺν σὐλος μέγῶς] Εξ», 1 ν δύ ἀυτῶν ποπήπε, ππάς Ο6]. υἱπὶ αά(δπβιπι αὐξειτ6 
14εΠῃ ας  Ῥρορίογ Όσες. Ἐαιίάσπι οὈ]εις Ἱαὰ {πι ο νἶαπι ἵαπησῃ πηηίνοται η]. ΟοβΏΙ 
οὑ[εγνατίοπ!ς ' Ὁ. Άρσπε Ίῃ Ἱρίςς, α4 ΟΠ. νΙ 4. εἲ Ίος εἴ (πρειίοτε΄ Πρτο, πιμ]τος πιεγσατΗαέ :11μβομὶς (γοΗ)) αᾷ Εεῦγ. 1. ο. 4ο ΕΠΗ Ῥταεροβαοπίς Πορ πα Παπ 1ῃ ΔΕΡΥΡΙΙΠΙ ἱν]ςίς, αμα Ρ" 
ΜΗ ραπ, Ῥτοββόϊο (αΡΙΗ οἳ σοιτο, Ῥουίος Οο44. αἩ- τερῖοπίς αι ϊΝΙΠ αππής Ἰῃᾷοἶθπι εχρ]οτάσεηῖ.. . 
(ποΠίαδν Πμας εκ Ἰοπίπη {ογπιοµα μούνους εἳ μάλισα δὴ 9, Στρατευόμενοι ] ( απάο νετητ ὃ 
ἐπεδίζατ, Νερ]βὶ Ἠϊς πρῃ ἀεῦει, «4ρω[είο Ἠ]οιίά, Ρ. ροήαηΙ ῥ21{ η ηαηαί γα» 1ΕΡΙ5 

΄ 

ο ϕ-, 
΄ 



δα α--κ- 

ΙΦοΡΙῖ Ιπάσπιδπτυπ, 

ὃν μα Αρ κο ας τἩη Ἁπα Αα 
{ρεξιαπᾶ αιαῖα. ἩἙ αἰρᾳς Εαῑς ΘΥΙο[ΟΏΤΟΡΗς 9ήτα), τῶν Ἡν καὶ Συλοσῶ, ὃ 3 Αἰάκεὂε, Πο- 914 

λυχράτεός τε ἑων ἀδελφεὺς, χα) Φεύγων ἐκ Σάμο" 
τοῦτο τὺ Συλοσῶτα κἀτέλαβε εὐτυχίη ὃ τις τοι- 
4δε λαβὼν χλάνίδα καὶ περβαλόμωος 5 πυῤῥὴν Ἠγό- 
ραζε ο τῇ Μέμφι' ἴδων δὲ αὐτὸν Δαρέος, δορυφό- 

ΑΕαςὶς Ἠμαδ, Ῥο]γεταις ρειππαπ!ς, εχ- 
ἴογεῖς ραϊπία.  ΠἨπίς 9γ]ο[οηΙ. Εε]εῖῖας Ίπι- 
Ἰηπιοάί εοπΏρίε: {ηπιρίο Πὶο απῄσι]ο τῖ- 
τ]ο ας Πο εἰτειπιάαίο, Ίῃ {οΓο ἸεπιρΏεος 
{ραβαρατασς  άπεπι απσπι νΙάϊρ[εε Ώατίαδ 

69 

3 λ / Ὀ / . 

Οαπιργής {αιε]]ες , π]Πυς επαππηάπα απξίο:1οβὸ5 τε ἐὼν Καμβύσιω, καὶ λόγε οὐδοό, κὠ µεγά- 
τιταῖ]ο νΙτ, οπριαις ἀε[μάετίο απιςπῃ, ἀῑε 
Ποππίπεπα πξ ππετοείητ αππ]σαίαπι. Θγ]οίου, 
απἰηαἀνετῖεης Ώατίαπα πια 
ουρεῖς» ἀῑνῖπα {οτίππα ήᾳς, Ἐρδο, η: 
απ1ε»  απομ]απὶ Ἠος ηπ]]α Ῥεσππία νεπἀο, 

ο / ] 2 ἷ τν 

λ8ς ἆ ἐπεθύμησε της χλωαίδος, χα αὐτὴν προσελ- 

βῶν ὠέετο" ὁ δὲ Συλοσῶν ὀρέων τὸν Δαρέο µεγά- 

βπορετε αππίου]απ λως ἐπιθυμέωτα της χλωίδος, «εί τύχή χθεωμε- 
νε λέγει», Εγῶ ταύτή πωλέω μὲν οὐδεὸς χρή- 

. . ΑΜ ο λος ὃν ο) ο ο ολ 

{εά Εδῖ Ἱατρίος, {4 Μος Ῥτοτ[ι πιοἆο 4ε)90. µατορ δίδωμι δε ἄλλως» εἴ περ οὕτω δει γε 

Ῥει ασε,  Ἠσο αρρτοῦετς Ώαηας, αςσθ. 
1] Ὁγιοίοα, αὐϊ Ῥηταταῖ {- 

ΡΙ Ἠ]αά Εαἱις ρειϊείε, Ἱπιοτίεξο  ἵοπιρο- 

: ἕ ο ς : νά 

ο γέσθαι πάντως τοι". αἰγέσας ταῦτα ὁ Δαρειοθο πα- 
ς ἃ Ν ον. 3 

ραλαμβάνει τὸ εἶμα. ἕ Ὁ μὲν δὴ Συλοσῶν Ἠπίσα» 
ες εν ” / 3 ς Ἆ ον 

τό οἱ τοῦτο ἀπολωλέαι δὲ εὐηθην' ὡς δὲ τὸυ χθὸ- 
το, αυππι Ὁαπργίες ἀεεεκῃίει, ει {[δ- νΒ προβαθωτος Καμβύσης τε ἀππέθανε, και τῷ µὰ- 
Ρίαπι ΠΠ πῃαρυπι ορρτερῄκεπε, «δι ες {0- 
Ῥτειῃ Η]ς Ώατίας τεσηιπι αἀθβιής εδ[εῖ 
π0]. οεΓΠος {αδεης ὁδι αἲ ευπα νΙτΗπῃ Ῥεϊνα- 

ων 3 ς ς λ συ ο μα θεες λ 
9534 ἐπανέσησαν οἱ ἑπτὰ, καὶ εν τῶ ἐπτὰ Δα» 

οὖ ν κβ.ζ ς Ἱ ο» ς 

ρέῖος τὴν βασιληϊη ἔσχε, πυώνεται ο Σύλοσῶ ὧ9 
ς 4 . / 3 .ν λ 3/ κ κ « 

Ἱ σος ν . ο Εν ᾧῃ «περελήλύθοι ἐς τουτον Τόν ἀνδρᾶ τῷ χκο- η]δ[ο τερπίΠπ , οπὶ Ίρ5ο τοραπτῖ ἀθάϊσίοι ἴπ 3 ᾖβασιληη περελήλυ ον. 
ΔΕΡΥΡΙο Ί]πά απήσυ]απα., 9Η α[σοπάϊε, 
{αἀθησαιε αἆ απίοβοτος τεδίω» αἰε, {6 επή 

ν 3 5 “μη Τ., χ ο. - 

τὲ αὐτὸς ἔδωχε οὗ Αἰγύπτῳ ὀμβετι το εἰμα". α- 
: ρα / κ τνκο / . ο» ναβὰς δὲ ἓε τὰ Σοῦσα, ἴζετο ἐ6 τὰ πρόθυρα 5 τῶν 

. νὰ .ν να ν ' ον η), ” ς 2 5» -ς 

Θα αιϊ ἆε Ώατίο {τ Όεπο πιο, μῶςβοβάσιλΊος οἰκίω, καὶ ἔφη Δαρείου εὐεργέτης εἶναι" 
Ἀπά1εῃς απιος, τερὶ Πωποίανῖε:. ες ἃᾱ- Ἡ ἀγγέλλει ταῦτα ἀχούσας ὁ πυλουρὸς τῷ βασι- 
πηΓαρηπά ης τες, '“Πεευς- τ΄ αυἱς, "Ἱ-.. 
ασ» Οτασοταπι ει Ῥεπεβςίδ, ειὶ αρο 

ὧν ΝΕ ν α Ἓορὰ, ᾳ τθς. 3 
ἐν ο 

ο 1Η. τοῦ. 0Λ. αν}: Ῥα]]αν νοηεβπιο: ἸΑιρκοος «4. 
ο Πυρὴ «6 μή. ἵπ Χλαρὺς, ΤΠΟΧ περιβαλλόμενος -ᾱἱα. 4γεῦ 

/ 

ν]ΡΟ φεγέσθαι. παντ. τοι ὤιν. 

λέί: ὁ δὲ, "ωύμάσ 
κο) ού 

Ἠν  παννδσέα ρα 

: ' λος ως ν λ 

σαφ λέγει πθὸς Ἱ ἑωύτὸνρ α, Καὶ 
ο εα: «Φε αό) 

αν 
μα. ς 

. νεῦ. 1. ας ζη, νηῖδο τομδὲ τίς. ΝΠ. 
ο. ο αι κονωοκὰ ο ο- αν 

γέσθαι πάντως τοι. 3ὶς ἁῑαππρυητ 114. 4γοῦ. 7 Ῥαρής. 4. 3. εξ | ἡα αν ἑα ας ον Ίγοῦ. ἀμέσως δὲ ουπι 714. 

εὐπθείην αλ. 
οι «44.. οἳ τοάίιις. 
Φγὲ9. ἀυτὸν, ή. «44, ἑωντὸν. 

ουοᾷ δε ἵη 6ο, Ἰηνεηὶσίο (σ1ομς. οἳ δὲ σραωτεύόμιενοι. 
ἀπ[οίσητες νη]σαίᾳ σοι πήρες, ΡΙ6ἴΟΤΟΙΙ4ΠΙ οχ {υ]οίη- 
10. Ουεπι νοσαξ, ῥομ/1111ς εοαἶτε, Ἠϊς ΤαΠΊεΠ Ἱδία να- 
τ6 πχοβϊς ρειίναόζας, κατ ἐμπορίήν, σρατευομένοις' ηΟΠ 
ορίες αιἶαπι αὈρυτάα Ιαδίος Ροσίος οἳ αἲϊομί ἱπο]άστς, 
κατ ἐμπορίην «ραγφευό ενο; πιτι σοιτδᾶτοτὶς αρ{ο ν]ᾷᾳ- 
τη} Π]]ά οἳ δὲ ς 

ἵο {πα (ανασοῖ πα ται νεπ]ρίοπι ἵπ ΑΕσγρτιπα ἳ. 

σα πβα ή ιο πο ιά πο ώς, ΝΔΑΙΟΚΕΝ. 
ΤΟ. Συλοσῶν ὁ Αἰώκεος] Ἐεξτε: παια βΠας Θγ]οίοπς 

«ἄ[βασον νοζαιή ντ. ο. 19. Αἰώνης ---- παῖς Συλοσῶντος 
τοῦ Αἰάκεο». απ ἔγταπηις 1]ε ραττὶ {Πισυσρίεταξ γ/ο- 
{0/11 46 ᾳἩο ππη]εῖς Ἠ]ς ασεῃς Πογοί, Π]αά πο ἴτα-- 
15; αοερΏπα ἵη ΠιοάΊτος οχετοι]σίε Ἱππραήυπα: πυιρῶς 
΄ρξεν, [πα] Φήγαδο . Χιν., Ρ. 045. 1). ὥσε καὶ ἐλειπάν- 
ὀρήσεν ἡ πόλις" εἲ Ζεμοῦ. τῃ. Ότον, 0ο.. [τείαια {6- 
ΠΑΤΙΠΗΠ ποὈὶς {αινανίε Ἰοπ]οί οιήηκάαπι Ῥοδτας {14- 
ΥΙδΗπΙΙΠ: Ἕκησι Συλοσῶντοῦ εὐρυχωρίῃ. εδ αιι- 
ος ον ς ροῦΐμς. νΙάετιτ ο μα παϊταία Ὁ. 

ο πι «λΗΠΩΙΗΟΤα. Γοππροία {ρεδαί», ΤΥΙΑΗΠΙ5. 
νι νε ο σοσλήςν πα μεμις ος {τη Περ]- 
ον ον «210βΕΗ, Γ.αὔγι. τ, δ. αἲ Ῥγόαροταη {οἳ]- 
ος ὑβουλότερος εἰ ἡμέων, μεταναςὰς ἐκ Σάμου ἐς 

πρ τονο κος δἱρηνεύεις" οἳ δὲ ἈΑἰάκεος παῖδες σεας 
τὰ | κακὸ, ἔρδουσι πποις α πια Ἱπο]αία αποπποᾶο {απαπάα πε, πο Παιιεε; {οἩδῖ ρουε ἄλγισο κακὰ, νοὶ μέν. 
5α" αυοά ασ] ρηῦπα {οτίαη Ιποῖᾶαξ, Ῥλλήλους γοι ὤλλος ἄλλον' 11 {ε Πο Ῥτουατος, αιά ἵπ ομβησπᾶα τγ- 
ταηπίὰᾳ Ῥο]ψεναά Παιγες ΘΥΙο[οπίσπι ος Ῥαητα ης 
πάΠηξοχος βη]κ[ο ἀἰάΙο]κ[οι οχ Ρογάσηο 1 σος τι ο, Ἠϊ 
πε, πΙῇ {η]]ου, {ηπε οἱ Αἰώκεος παῖδες ἵη ἁλρλῤλομή. 
ερίπο]ας αν : ο σπε ἷ 
τος ον οι σμα Ίος ΤΑΙΠΕΠ Ἠσμοε, Ρτο ἐπεχοι, {στ]- 

πας ο σος μι, μις 9 : νο ώκαι ν 
ερ. ἔχοι" κῶρ ὢν οὖν Αναξιμένης ἐν θυμῷ ἔτι ἔχοι 

ο ΥΔΑΕΗΟΚΕΝ. 
μη Φβὸν Χλλνβα -----.πυῤῥην] Ὠτιάαςί, Ινοἰνζέης 
νο ο απ ζοέταπι Ῥηΐρυτα, πη]]α. πεσσκῄίαϊτς, 
{οπίό απιού]ημῃ οδ. ο15.. Ραυγίοπο Ώαμίηπα α Ἁγ]ο- 
τὸς δὲ λαβὸν δῦ “Ἱπροιγας(ᾳ ογταῃς {ου ρῖε, ἐκ Συλοσῶν- 
νΟΓΟ:᾽ πμ. ΠΤΡΡΑΝ ΧΛΑΜΥΔΑ: ποφις 1ὰ ο: Ταεπα ΠΗΕ, ῃ μον. 

ο «Ἠ]απηγς, Αι εἶπα ορἰπῖοπῖς 
Ῥωμήο, Ῥ. οῦτ. : 1 Χλαμὺς οἳ Άρρεπά, Ἔσου. 

16. Ἐπεθύμησε τῆς λὰνίδο Ἡωρτα Ο, Το7. ος ροήίοσῇη [οἨρίῖοπο Με, 094, ἐτι- 

} 14. «πο. Βαν. «4ἱ1., ὃ μὲν ὤν ην -ἄγοῦ. 
ο Τῶν τοῦ βασ. Ἐταρπαν Ῥαγὴ.: ρ8]]ο (Πρες ᾧς τοῦτον τὸν Η. «τή. Βαε/.: αΠΙ ΟΠΊΠΕΡ ἐς τοῦτον 

ὁ ή, «ἄγέρ. Θα. 49Λ. 7Ο, ὦνανγ. 44. Ῥαγὴιᾱ. ἱ ἄν , Ραε/. «ἄν ται, 

»,Εε σρατευόµενοι Ώ]α]α Ίαπι οἶἶπα α Ηρτατῖο 
ὧ τομ 6Η115 νοχ Ιδί ραμ]ο απιε ἀε[οτίρτα αάμας 
1ηηηστετεῖ τηεπποΓίας: Παπ] Ἡος 46νο οὐ] Γαπάεπι ο ρα, 

“Ῥεχ- 

5] Πο πηαὶου! 11γ6., αἴαπι 

σι.» ΤΠ εὐπόίην -Ίγεῦ. 3, αιιοᾶ ρἶασεῖ., 

θυµέον., Ῥροπῖ Ροϊμεταῖ ἐπεθύμεξο «οππιεπάαίαπι α ν- 
οἴπο ὠνέετο. (πΙΟγ 5 {αιθ]]ες οΠ]αππγάθτη ἐπεθύμεε ὦνά- 
εσθαι. Πεγοσέης ἵα Ἰσηπῃ {επί {οδῖε Ππιρμσίτες 
ὠνέετο, Που 1. 6. 60. φρυσὸν ὠνέωτο 1 αεξεβαεπποηΙ » 
πος αὐσιήη Οτοε(15 ὠνεομένοισι ἔδωκε δωτίνην. ΙΑ. (141. 
Ἐι[είμρ. πἁ Ῥ. 94. Ἡ. 19. ΝΠτηπι Πῖο τοῦες ους ᾱἵ- 

οατυΙ αλανὶς. ας Γπεπῖε χλαμύς' νοςες Πρτανής Πς- 
αιι6πίετ Ιπίετ {6 ρειπήταπεσ. παεςῖς. ἐπὶ τῶν ἆλα- 
᾿ζονευμένων ἐπὶ ἐσθῆτι, ἱπίαν ρχονετδΗ αάμίρεραιην 1 

γρι ᾿υλοσῶντος χλαμὺς, Ώἱσρεῃπ. Ν. Ῥτον. 14. 4Ε]ίαπο Ν. 
9 3 πηΙΗτὸ αιΙᾶσπι (ἄπασσο Ῥετ[ια τεσεπτιοτῖ αενῖ Ἡ- 
επζεν ατοραπίης» ἆα Οαπιργς ἵεπιροτα πμ] ταῖς 

Ἠ. τν. ο. 5. ἀῑοίτητ Ώαπῖας αοθερὶςίε 9γ]οίοπεῖς Ἱμά- 
πιο" 6. πε ποπ, εχἰπίε ῥα/ζμη νοσαῦαπε: 1ΠΙΠΟ 
τ. ἆθ Ἐ αρ. Λ/αΐο, καὶ µου, 1παμΙξ, ὄπισθεν ὃ παῖς λα- 
(βόμενος τοῦ ἱματίου. «Ίιείαπ. Γι ΠΙ» Ῥ. 9565. Τεγ/1. 
ῬΠοιπῃ. ν. 6, 98. ῥΗΥ αἲ πε αγγ μιάα: «Ὄοπε 
σργεβεπαίέ ῥα/ῇ0. | ΝΑΙ ΟΚΕΝΕ 

9Ο. Δεῖ γενέσθαι πάντως τοι} «μα αἲ το 0οἆά: 
ἀΙΠπέΠοπεπι α{ρετπατῖ τεπιειατίήα: ὤλλως διδόναι ϱ7ά- 
135 ζοπαγε » ῬοπΙτΙτ οΠίΤα αρήµῶτος πωλέειν. 1οἰῖ Υ- 
Ιοίοη σταιῖς {ς. { ρτοτί!5 Ἱτα Πετί οροσέεαξ,, αΙπίοΗ]Ηπα 
1 ἆατο, Θ1Ππι εὐηύίην τεοερῖ» τξ αία αά Τ.. Ἡ, 19.4 

Απιρμσϊεαίεπα αμαπάαπα εἰ ΤαοΙΠαϊεπη 1η ἀοπαπάο Ἱπ- 
τεἰῆσοπς, «ποια Πα] παπα. Ταηχὶς{ε /2εΥΙΟ/ΑΡΕΝΕΙΗ Φιλαν- 
θρωπίων καὶ εὐήθειαν Ἱπάϊοανῖε Ἴδου. ή. νετκῄπιε: {ς 
Οτα. ἵπ ῶπιοςτ. ϱ. 451.» πραύτητο κο εὐήθειαν ὨπΌοί 
Ἐα]{, 1.6. Ῥ. 919. αι οχ γοβ]εο πιϊδία {αοῖο. Νάς 
(1/7. π Εβῥοεγ. Ῥίορη. Ῥ. 154. εἲ ἀοδακβπιος Ὑ- 
τος 1741/6 εἰ ΌΏιλεν. ὰ Τη. ΤΠ 83. ο. 

α7. Ὡς τοῦτον] ΟυΠΠΙπιο ἐς τοῦτον" αἴθευπα Ἠ]αά αὉ 
Πεγούρίο {οπἱριαπι, αποά ἅπας Οοἆεχκ ἀοοιῖς ίσια 
ΟΊας, παϊμῖ πο 4εσσπι αιίάεπι ρεαάετεηϊ: ΠΕΡΑ 
ἵπ αἱ μο ἀευο]μΗν ἀῑςῖεατ περιελθεῖν, Ἀἱίδνε Υς17 
Ρἱ6 αἰησάεπι ροϊοβαξί5» εἰς τιὼ ,. ἨΜΗΦΝΔΠΙ πο ος 
νὰ, Ἠθαο αάεο ιῖαπι ὡς 1π. απ σης Ίσεμπα 19’ σι 
νίᾷ, ποῖαία 1 Τ. 1. ος. Τσο. αἳ 1. αμ ΡοεεΝ, 

89. Λέγει πρὸς ἑωῦτὸν] ὈπΌΙΝ1, {τα ρτεηι Ῥοῇ: 
Ρ]ησες, απ ἵη νπ]ρατο ασφηΠε(οἑτεσ!, ας οηάσαε ασσι- 
σ0 αῑῑπς Ῥανῇ] Πηβριοῖο» Ῥοβομῖας πθτορ | 
ταΏδ, πΊαηθατ 1Π. Ῥοδίεςί 

ο: πήμί ας τος 
9 ωιιᾶς οοπ(είατ. Ὁπιπί α- 

0οάᾱ, οοποοτάΐα Ποῦ ΠΠ Ἰαμάς οδηί ἴαπι {η ο. 
ἴσπι ἆμδίο σαταῖ» ὦ ἐγὼ πρραιδεύ ολων ο διὰ ποα 
ππα ρ]αα[α Ἡν ας ὅχ. δέθεωπ, Κε κίων τεροπευα:» ο κας τρ ην σωο 'φἱρο ΗΛ ῥαζμογ]ηι ο- 
οὗ ἐγὼ προδεδεήμΦέ. ἥγμς {οττΑ5[Ε οΡεΓαΠ1. Αγ]ο[οή. αἱ 

. ἲ 

π 
ο ηπι» νεωσὶ τὴν ἆργὺν ἔγοντα. οοπνθ" Ἡ ουπι ὈαίμΠι» εως! τήν ἄρχήν ὦ» σοπνε 

να σοΗοαιήμπα σοηβτηεῖ ΡΠΙΠΕΊΡΙΟ ον ΙΧ. 

πο 35. Ἡ 

2159 Ἰδίαπα ἁππιπα Ισ» 



915 

"Ῥροίο να πεγωνι ΔάτεπάΙδίε» Ιπάϊσαηί Γοζβκβπα νπί 1η, ἐ Τοἱθαοης 

ϱ Ἰήκαηάτίαφ Ῥορὲ Ῥο]ψειαίδπι, οαρίοις δετατο δὴ, Ώ7ο ΠΒ ισπ ο ορ σα Ἱ | 
ον ος ην αν ἀέωά α ὦ 2 προαιδεῦ. τενετεηΏῖαπι απτό 4ερεατη, ΤεςΈῃς ΤΕΡΠΟ Ῥο- τι εῷ Ελλνώ. νι ο έρημο ν σι Πτι Ἑταππαπι ἄπτ αἰφιής αι πυ]]α8 6ο- ορ σε μη Ἑκάρχη ο ος δα ςΤΗΙΩ αἆ πο α[εεηαῖε: πες πας Οτοςί νατὶ 

2 ή 2) κ ος τον ΜώΝ 9 
. 

. «δι τι Ἡ οὐθείς κὠ πω ο ον το οσο ἄῑσως Ἠαρεο: ἵαπιεῃ Ποπήπεπι ἵπ- / πο ο ο ας κ ος ος ον ὁ - ͵ 2» χθέού 5 ειπέµ οὐδεν ἀγδρὸς Ελλήνο κ τ δε Απ ποάμεῖτθ, πε [οἶαπι, αιῖὰ ηως ἀῑσεπάο νε- ὃν ἆ γετε ἔσω» ἵναι εἰθέω τί «)έλων λέγει Ἱι βρ, βία Ἰαηϊζοσα Ππιτοφη δεις εσε 97- 
” Τὸ ἅ παράγετε έσω», ὑά εἰ ἵε 51. ον 3 ου λ λ Ἶ ον ο / . ” . 9 λα”. , , Ταυτα"παρηγεό πυλερὸς ο Συλοσῶτα 7ωτα  ]οίοη, ας ΠεΏτ ἵῃ πιεά[ο, εασκς ος 
δὲ ἐς µέσω 5 ἠρώτευν οἱ ἑρμηγέες τίς τε εἴη, καὶ τί ποι- Ἱπτεγρτεῆρας απἴσπαπα εκ[ες, απξ 4πο ΓΑ6ΐο 
; ὑεργέ | εἶναι βασιλΏος; εἶπε ὢ ὁ Συλο-ΛΟδεπεβςις ἴπ τερεπι εκιϊεϊσ[οι 2 Ίρδε τεῖη ο” 

κας αν η πι πάς ως πιπεπι ϱε[ίατω εἶτσα απηἰσμ]απα τείοττ, {ε[ε- 
πως ο πα ος ος απε μπι εσ{ε αι 1 ἀοπαβίε, Δά πο ) ἳ ἃ 

ο 
- - . - ἀπτορ με κ ο ἠβάσαι ον ο Εμπακα τε[ροπάεπς Ώατῖας, ο» Ιπηιῖξ, ντοτιπι ϱ6- ρέος, ο Ὦλ Φθναιόταπ ἀγδρῶν, σὺ κεῖος εἲ ὃς ἐμοὶ / ’ , ταν ν.. πειοβκπε, Τἵππο 1]]ε ας, απ] πιά παπά πα .» Ἐδεμίην ἔχοτί κω ὀύαμιυ έδωκας; ει χα] σµΙκρὀ; Ῥοϊεηπεαπι Ἠρεπϊ ἀἁοπα[α εα», αΙαπιν]ς ραῖ- ώς 

: ο» / . - 15 ο ἀλλ ὧν ίση Ύε ἡ ἔ χάρις ομοίως ὡς εἰ 0) κοθέγήσνα, ΤΆπΙςη Ῥετίπάε Εταῖα, αςΠ πηπο αηιίά ο μμ Ρα. ο ο αι . πω δίδωμι, ο μα ποτε τοι ματμκθηση ο ο αμαπι Ῥωπ]τεαϊ ἴε Ιβροτα]επι 1Π Ώατίηπι Π1- 2» βέίο Τον Υφάσπεος ζω οε κα Παρί ΆΠαπι εχηε, Δά ας ΞΥΙΟΙΟΠ ν ταῦτα ο Συλοσῶν» -- Ἀμοι μήτε ουσ βασι- ΜΙΠ, ΠΠ, οτες, ηέεαΠε αΩτΗπῃ πεη]ε αἴ» 
2» λεῦ μήτε ἄργυρο δΐδα, ἀλλ Ὃ ο, μοι Όροπιπη ἀεάετῖς, {εὰ ραϊτίαπα πησαπη ἆα δα- 
ο ὃδο τὴν πατρ δα Σάμο" τὸν νῦν, νἀδελφεοῦ νο  πππα, ΠΡ θαπῃ Γετνανοτί 2 4υαπι πηης Ροςῦ .» έµου Πολυκρώτεος ἆποθανόντος υπο Ὡροίτεω » ΚΙ πεσεπι {ταϊσῖς της] Ὃ να Ότωτε Ἱπτεγ- ο 9οῦλος ἡμέτερος" ἶ ταύτην µοι δὲο ἄνευ τε Φῤνου ΓεξὲΙ, οεσειραῖ {εινις ποίἔε: Ἠπης πη]μὶ ἀο-- .» κα ἐξαιδραποδίσις,  Ταῦτα ἀχούσας Δαβέιος, ΠαϊΟ εἶιτα άεπι αἴαμε ἀἹτερίοπεπι, ΤἨΙτάΙ η / λ ο ας 19 αιιάϊτῖδ, πα][ι εχετοῖῖαπι ἆηςο Οταπ6 ποσα ὧν. Ἑ ομοτὴ ος Ὃ πα δαν ὃ Γεριοπι. γι; Ιηδίο πὲ αἩδ Θγ]οίοπ δῶ τῷ ώς τα οκ» ο το τοβαδ{αῖ, ϱα εΠεξία τεζἀετοῖ, Οἵαπες αἆ Συλοσῶγ, ταυτά οἱ παέεω ἐπιτελέα" καταβὰς σι πιατα ἀε[οεπάεῃς, οοπίταιοραῖ αχετοῖτατη, ἐπὶ τὴν άλασσω ὁ Ὀτάς, ἔφελλε τὸν ς ρατιγ, Αι απ Ἱπιρεήίαπι ομείηεραι ἸΜπβαπάτῖηδι Της δὲ Σάμω Μαιάνδρς ὁ Μαιωδρίη εἶχε τὸ κρά- ΜωαπαΠϊ ΒΗς, πεεερίηπι α Ῥοϊγειαιε, ης σος» 1 ἐπιτροπαίην παρὰ Πολυκράτεο λαβω σος Γιος αν ο. ἡ ᾱἳ Ῥοῷ 3 / ος ' ἰ ω 

, 

ο λην ο δικαυτάτῳ ἀνδρῶ, Ελομδ, πο. αμ νο "α]αίας οδῖ ηυποῖης, Εοοῖι Ιία: αν να ἐπί ωρα πως ών κ τεος «)άνατος ῃ ἐποίεε τοιάδε᾽ πθώτα μον Διός Ἑ- ης Έλπιπα 1 εἰτοιίεια ἀεβαπαν]ε, αμοά πηπς 
λευθερίΏ βωμὸν ἠδρύσατο καὶ τέμενος ο ος αποφπε 1π {αρατραπ]9 εχταῖ, Ῥεἶπὰε ιβ! πος Ρισε ῃ Τουτο» κ ρα ο ο ο ο δεόδρονίες]ε , «άνοσαϊα ΟΙΙΠΙΗΙΠ ΟΙΝΙΗΠΠΙ «ΟΠς10- ὡς οἱ ἐπεποίήτο, ἐκκλήσίην. συναγείρας πάντων τω πε, Ίτα γετρα Γεςῖς» ΜΠΙ {εερίτιπι αἴαις ἀσῶν, Ἡ ἔλεξε π δεν”, Ἐμοὶ, ὡς ἴσο καὶ ὑμέῖς, ὃν. Ἐν μις αν ». ὃν γο5 οι Πο. 
2» σκήπτρο χο] δύναμιν πασα η Πολυκράτεος σα ἷ τὰ ασ ὼ ο. αν : ὀρ 
πι νο σος ολ ιαν, τεργεμεπάο » 1ρ868 αιἶοαὰ Ροΐστο ΠΟΠ [ασἶαπῃ. ο Ὁ ἐγώ 9ὲ τὰ τῷ πρ αμ εη οσον αοπκσπκονοῃ ηε(πε Ῥο]γεταῖες Ρ]ασεραι ΠΙΙΠΙ, ἵῃ νι- 0 Τὰ. θύναμιν ο ποήσαουτ1 γας μοι Πολυκράτης 108 ΠΡΙ 1ρ8ῖ Ρατες ἀοπηπατιπη µαβεῃς, πο- - Πρεόκε Φεσπόζων ανθρῶι μοιων έωυτῳ ος ἄλ- αἴιε αῑάς αΠδρίαπα τα]ία [πείεη», Έι ῬοΙγ- 5» Ἀό5 ὅσις Τοιαυτα πεοιέει. Π]ολυκ «τής μῶ νυν ἐξὲ- οταίες ο. {αἴηπι ο ον πο. ερο 22 Ἕλησε μοίρην Την ἑωύτου" ἐγ δὲ ερ μέσον τὴν Ὃ ον, Ρο 119 ας 11Π1 μαι η 5 ἀρλὴν τιθῖςς ἰσονομίην ὑμῖν πεοαγορεύω" τυσάδεγδίραμα οΗΓ4ἴ6Πῃ γο μας μ]αῃΏς ο. » μῶτοι δικαιῷ Ὑέρεα ἐμεωῦτῷ Ὑωέσθαι ἐκ μέν γε ο 1ΗχΟ ΟΡΗΠΙΟ πΠΙΗ1 1ρ5ί ορ Ἀοπογες ον τς Αμ, | ο τω ον τν 

΄α]]α οἵα δγερύ. «4γεζ. 7 Ῥα/ ιδ. ὃν 4 4.. ΕΠΠΙ προσδεῦμαι «λ,. 2 «πι Ῥαόψ[., δέτις «47, δα αγ, ὸ 6 Ὡς εἰπεῖν ο «4γεῤ. 7 Ὀανὴ. 4, ὃ. ος Έτασπι, }α]ᾳ: ὡς με 1Η. οι πι {α9/. 4ιῇ. γιὰ. ὤγοπου. ἐἆ Παράναγε Βαγή, ο Ρας, εἰρώτων «494, 77 4γεδ., ἠρώτευν 44, Η. 7 Χάρις ᾗ νῦν «4γοὸ. οπϊσῇς τε]αιῖς, ο ἸΑνασωσ. μοι τὴν πατρ. 4ΏδΩΙΙ6 δὺς 7 1]]ᾳ -4γοῦ, 7. ὁ Αθαρε του ἨΠΙαΗΕ. { Πας οᾶο περ]Ίσεης {οπηῖῦα «4γοῦ, Ῥιαείιεῆτ,  ᾖ ἸΑπέςλλε βατ. «4γοῦ. 71μή, Εαπα [ταππι ἄνδρα τῶν ἔπτ. ἨαΤσΟ 18/ῥ. Ἱ ὃς ὦ7ερῦ. 7. 4γοῦι Ῥαγίν, «4. ας ἵῃ ηΦΙΡίΠα ᾖ., ἐπιτροπεύειν αι» ἐπιροπέειν {Η. επ Ῥπ 16Η: «πεῦ.  Ἡ Ἔλενε 14. οἳ 7 ΠαΠπι ὁμοίως ἴσε καὶ «4. πια], ο Ἐνὼτ ἄντῷ πελ. Πάθπι, ) 

36- Ἡ τις ἢ οὐδείς κω] Ἱοέϊτο {παπα ος {1.4 {ουππαΠ γαρ ΠπάΙο[ηπι {1 τοοερίτ νεπαηπαι Πας, ὅ τις ἡ οὖδεὶς, 11/71/1. νεὶ οεπεῖαπι 2] 
ΒΕΥΕ ΠΟΠ Ῥοδ[]η, Ώαμῃ πιμπίβ- 11 ἀδε]ς, 7 10η. Ἰαιάανιε 1. γωσ-αι {ε111έ πεΙπε Πρπ]βσαης. Ῥτονειρίο ἀἰσευαττ, ες 6ο, Ἔπιτροπαίην παρὰ ------ ἀρχὴν] θηπι ο5{ε Τ.1ν, ὠνὴρ, οὖδεὶς ὠνήρ. «γτις «Χοπορῦ, Κ. Π. να. Ρ. 115, 147. ἄοζες, πδὶ ἘΠΙΤΡΟΠΙΑΙΗΝ εἶχε ὃ Θήρας τὴν ἐν το, τούτων τῶν περιεσηκότων ἤ τίνα ἢ οὐδένω οἶδω' Ιδία {0]- Σπάρτη βασιληήμν. Νίοχ βωμὸν οἳ τέμενος οχεπιρ]ο ἔπη, Ποιταπᾶς Π. ὁλερῥαμὶ εοπαζής. Ἱοπηηϊς Όταςσς Ρετ- Ἰμηχίτῃ, Θ. 48. 2ο τέμενος Ἰωημη» Π ΓΙ Τ,χ. ἀοόα, πποπβταϊ {οπιη]ας τατκβπαυπι (1η: αάνοσῃτο 37. Πιοάο, ΏΟῃ αὐθητᾶς, Άτοαῇα ατας 3Η ΤΟΙΠΡΙΟ επ” εῖαπι «4πίβίάε ( Ἐ. τ. Ρ. οὓδ.) Ίοσα. “ομοβῥοηήής. ο ἀῑηιιε οἴτοππιάσωπι Ῥσ[ῶη. ἀεβρπαι Τ. νι, πο Λό7. ΕΙεγοά, οοπιρατανΙς (. 6ᾳμ1ε7. ἨΝ. 1ω να, ς. 6. 4{ῇ- τέκενορ τε ἀποτεμνομένους οἰκοδομήσασθαι νεών, ο(ερζης ᾖημο {ορπίβπε Ἠος αάεο νηπα ΠΕ εἰεραῆς. Ἡξ η πα: οτ ΠοΠπε Β. 1μά. Τα τν οτ, 9., ΠΑΠΠΟΣ Αριτοάϊῄεπίς πΙπΙηπα αἀμίρηατίε ἆε Ν.Δ. ὓ» 6, 5ο. νΙ, ς. 58.» πΠᾳ. Αῄαι. 4. Οδ Ρι 194: Εὐ]ο ἴμ, 1,6. ἴρασίν Αἰνυπτίων ἤ τις ἢ οὔδεί' ΥΠ» Ὁ. ὃ.» ῥρυμάξε τι Ο. τ. Ρ. 1014. Ἡτ αὐῑ ποπ 3 -ἅ τις) ἢ οὐδείς' εἲ χιύ» 6. 56. Λά ἵππι]]α αὔἴσοημε ζο, Τὰ τῷ πέλας ἐπιπλήσσω] ΝοἸιογιπιπς «{γο7. ἲ νὼ τὰ αὖ τῷ πέλας ὅτο, οἱ | ἳ έ 1 185 ΠΟΠ {54ΜΟΓ. ἱεροπισπη, ΄ ΥΑΤΟΚΗΝ. Ἱήαθαπάτίης Ῥεπε, ΡΠΙΙΟΤ4ΗΕ Ἀσθγχας, ὠυτὸς δὲ, τὰ 5ο. Ἀνασωσόμενός µοι δὺς τὶν δὲ π Ῥαεπε αά{επεῖοτ ὀπείνοισι ἐπιπλήσσει, ταῦτα οὐ ποιήσεμ Ἱ. να, 136. δὸς περ]]σοπΏοις Όσα ᾳ.5 φπήΜµε πε 6ο γ]οίοπΠθ 76. Γέρες ἐμεωῦσὸ γενέσόρι] Αἰάἴπηπῃ ἐμεωῦτῷρ γεγε- 1Πεε]!ρΊε ἀεβά αγ] ]πῃ : Γαοἵε Ιπ[αρει αἵας αὐ{επεῖα Ρρεῖῖ- νῆσθαι γη Οε]., αι ΕἹογεπεῖας πὶβ] οποτατίξ» Ῥ{αθ- Ὃ ραμοοα θάς ἠ μη Πκίοτεήι, Ανμδῤσασέαι οί: «πηδίας ἀηπί αἀποιμήοῃος, πήπης, εξ, θἀοά την ην την πατρίδα, οἳ ηος ἃᾳ βεπεῖο ΡΙΗΓ» {ο Τεηίο, ριοβῖρατ, νηῇάης, Εαιίβετῃ οκ ΝΤ9», Έχεςτ” 
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(Ῥείππη ἆατει 1Π΄ Ῥετία5: ας Ιπαπῖεης, Με 

- ψο, Ί ὃ . - κ ο αε ᾖ : . ς μόνος - ες κι 

Ἱπηρεάϊωε, Αοζοάῖε εππι 5γΙοίοπές Οἵα169, Οἱ εΧ Ραξχο {{:4- κ ζω, 
ος Εαἱσίοι ΦαΙΏΙ5 ὦεραν πὶΠ οὐβΗείδίοι (αν]ία Οατι]εί, Τ Π ΑΔ Τ, ἷ Α, ΕΙΡΕΤΈ ΠΠ. ο/ἳ 

Μ . «1 . μα κ οισ - ον . ω ὁ νι εν ν ὃν ήν / Γ ον η ολα 

οοάϊ, Πὲ Ἐ΄ Ῥεσυπία Ῥο]γοταιίς {ες τα]οπῖα 5, τῶ Πολύκράτευς χρημάτων, 3 ἐξαίρτα εξ τά- 
: μα α 5] ὁ 0 : : . . εν / οἡ- 2 νά 
εχἰπιία πμΙ «εθαηῖ» εἲ ριΦτετεα Ιου] 1- -, λατά µοι γεέσθαι Ὁ ιέροσύνην δὲ πεὺς τούτοι- 

ος ο» πι ἡ ω» Ῥεταϊοσῖδ., εἰῖ 66ο τεπιρίαπι εχ[ αχῖ, {ασεῖ- 
ἀοὐίαπας, ἴαπα πμ 1ρ51, απαπῃ πιεῖς 1Η Ῥεῖ- 
Ῥοίαππι Ροβετῖς» εἰ {1ο Ιβετιαῖεπι νοῦΙ5 τθ- 

ς.- ἍλλΣ Ον». ο δι αἰμνμηι, αὐτῷ αἱ ἐμοὶ καὶ φάμν ἀπ) ἁμῶ 8Ο, αἲεὶ γιυομένοισι, τοῦ Διός του Ελωθερία' τῷ αὖ- 
ον τς εί ., ο / ον 

{Πιπο. -Ἠσδς Ἰήααπάας α ᾠαπι]ς ροβαία- 2) τό νο ον ἱδρυσάμην, κο] Τα κ ὑμῦ 

ματ. Τήπς ἀπϊάαπι {πτρεπς, Τα νείο, ἵπ- 5) περτίθημΏ ἀσκεν 9ῇ ταυτα τοῖσι 2αμίοισι "-επει- 
αυἴε, Ἱπάίρπιας ε5 απὶ ποὺῖς Ίπιρετεδ» ἴὰ αἱ ἀγγέλλετο" τῶν δὲ τις ἐξαιαφὰς εἶπεν ο Αλλ 

πηα]ὰς οκ, οἳ ο6 Επι, {δά ἀῑσηις ,, οὐ ἄξιως εἲ σύ γε ἡμέων ἀρχεν, Ὑεγοῶδ τε κά» 
Ῥοῦμς ααἱ ρεσυπίατιπα» απας ΙΠίεινετΠ(Ἡ 9. κὸς, Καὶ ἐν ὄλεθρο ἀλλὰ μαάλλω ὅχως λό- 
 παΏοπεπι τοᾶάα.  Ἠσο Τειείατομις, Ίτα 6- 
πῖτ νοσαβαϊας, ἀῑχίε, Ίπτες οἶνες Γροξνατις. 2 

1490159 ΜαΦφαπάπι απΊπιο αςείρΙεῃδ, τεραϊαΏθ- 

ο» Ξ .2". ᾿ οκ ο ο 

ον θώσεις τῶν μετεχέίρισας χεηματὠ" ταυ- 
ο» ου 5 ο» {ή / εν 3 3 ον « 9) 

τὰ εἶπε, ἐῶ οὐ τοῖσι ἀσοισὶ δόκιμος» τῷ. οὐνομα 
α- , / νά ο ης 

αὖς ἔοτα, Ἡτ {1: 1ρ8ς ἀοπηήπαϊηπι ἀεροπετες, π -- κος οόκα ι ὃν . ο. ι 
ἁῖας απΠφρίαπι ἵπ εἶῃς 'Ιοσυπα εγταπΏις οοη- ΄ Μέτησει τη ἀΡΧ πο ο. ο 
ΠΠτπετεῦἩς,. ποη ἀἐροπεπάμπι {81 ἁοπιίπα-θΟχατασησετα|» { οὐ δη τι ο, νόφ εἶχε μέτιθαι αὖ" 
τσι Πατήε:- {δὰ ἵη ατσεπι εριόρίας, ἀθεῖ- τήν" ἀλλ ὡς ἀθεχάρησε ἐς τὴν ἀκρόπολν» µετα- 
ταπη Ἠπιπιαπείηάας Θοταπα» {αηΠαυαπι ταῖΙ6- 
πεπα ρεζυπΙατάτη τεάάτητας» «οπιρτεµεπά1ξ, 
εἴ 1Ώ σαἴεδΓεπι ππΙΠτ, Ῥοδυ σου, απ ΠΙ 
1π ν]πομ]ς {ππὲ, ΜΠΦαπάτιας ΠΙΟΙΡΟ: σο]ρ]- 

. γω ο ͵ ο { 

πεμπόµοος ἔνω ἔκασο ὡς δὴ λόγον τῶν χθήμάτω 
/ λ ; αλά ον 

Φώσων, συγέλαβέ σφιας, καὶ κατέδησε: οἳ μὲν 9] 
ἐδεδέατο. ᾿ 

ἵσ λ ὅμως ἄν κ κωβ ' 
Μαιάνδριο δὲ μετὰ ταῦτά κατέλαβε 

ως ο δοᾶ η, / Ἡ 3 ρα ς 3 πλ 

τησ: 4πεπι ἀθοξο[αταπῃ ογεάεπ Εταῖατ, πο-Ἅς ος ἐλπίζων δὲ τν ἀπεοθανέεσ-λα] ἀθελφεοςρ 
της Ί,γσατοιις, «πο Ειοϊΐης δαπαὶ Τεταπι τῷ υύνομα ον ξ Ἀυκάρητορς ἵνα ευπετεσέρώ κα» 
Ῥοῦτείήσ,  ΟΠΙΠες νυιπέϊἑος Ιπῖετεπα]ς» πεις τασχὴ τα ο. τή Φιάµμῳ πρήγματα», καταχτει- 

ίτητ αδῖ Φαππαπα νεηπετε Ῥεϊ[ῶ, 9Υ]ο[οηζεῖα : 
πεάαςςηϊθς, «ΠΙΠΙΙ Ῥτοτ/[απΙ αἀνετ[ας 905 τηᾶ- 
Ώυπα Ἱενανίε, αἳ 1 αὐϊ αἰάδάεπι Ἰηβαπάτιο 
Ει6]οπίς 6Ί4Πὲ, {5 ραταῖος εδίε αἆ {5 {40- ", 

Ἰφλοπῖπι, πε ν]άεραϊατ, Πδετῖ εσίο νο]εραπῖ. Ἱ- «1 τοὺς δεσµώτας πάντας’ οὐ γὰρ δη» ὧς Ἀ ὀίκά- 
σι» ἐβουλέατο εἶναι ἐλεύθεροι.. Ἐπειδ ὧν ἁπίκοτο 
ἐς τὸν Σάμον οἱ Πέρσαι, κατάγωτες Συλοσῶτα» 

τἱ οὐ τέ τίς σφι χεῖραρ ἀντακίρεται, ὑπόσπονδοί τε 
ή 5 «/. , - --- 

πηἰετοπά επι ἁατα Ες ἀἰκεταπις ος Ίροε Μααα- ὀφασαν εμα] ἔ- Έτοιμοι οι Του Μαιωνδρίο φἀσίῶται; 

ἁπίας. εκ Ἱπ[ι]α΄ ἀσεάετε, ΑΡΡΙΟΡΗΠΤΕ μας Χ αὐτὸς Μαιάνδριος» εκχωρησαν' εκ. της ο χουν 

Οιαπ6» αἴαμε  1πίτο Εῶάετα, επιπεηεδπη “παφέσαντορ οἳ, -ἔπει Ἱπούτοισι 1 Ὀτάνεω, η ομαι- 
αωΐαμε Ῥοσ[αταπα Ροβεῖς {ε]ή5 6 τερῖοπα ατ- δσαμένη» τῶν Περσέων οἳ πλείςη ἀδιοι ὀρό6ς 9)έμε- 

{ινεσοτάϊίοτ,  Ποπιίπθ ΟµαΤεις, αυ οϱ 
αποἀσήπαπε ἀε]έαπι 1η Γαρζείταπεο Ίοςο΄ 6- 
ται -αἱραῖις. Ἠίς αὐάπι αιαἰδίεῖ αἩδ αδ6; 
Ῥαπεςτ» εἰ ρες {ρεσιπι {α{ριείεπς νιὰ]σίει 

(πἀσοῖς [οάεραπτ, Έται απἴεπι Μααπάτιο {αΐΕΙ -γοι; κατθαντίο τῆς ἀκροπόλίος ἐκατέατο. Μαιαι- 
. ω- / α 3 λ : ' 

δίῳ δε τῷ τυράνῳ Ἡν ἀθελφεὸς ὑπομαργότερος » 
ο ο / µ. ς Αα ὸν : τῷ οὔνομα Ἡν πι Χαρίλεως' οὗτος οτιδὴ ἐξαμαρτῶ) » 

2 2 ς λ ο) γοργύρῃ ἐδέδετο" καὶ δὲ τότε ἐπακούσαέ τε Τᾶ, 
3 , 3 ἡ / λάν ο) « 

Ῥου[ὰς τταβαυ]]ἱο {εάσπτςς, νοςϊ[εταπἀο ἀῑσε-15Ἴ8ήσσ θά καὶ διακύψαρ δὰ, της Ύοργνρην 49 
Ῥαε να]]ε {6 ἵπ «ο]οαιΙιπι νοπίτε ΜΦαπάτ, εἰδε τοὺς Πέρσας εἰῤήαίως κατηµθθς ἐβύἀ τε καὶ η 
Έτη απάϊθῃς ᾿Μεραπάτῖας, 1πδβὲ {οἰαταπι αἆ λέγων, Μαϊωδρίῳ θέλευ ἐλθεῆ ἐς λόγ8»' ἐπακέσας δὲ 
{ε αάάποὶ, αδῖ αἀἀπξίίς εδε, «οπ{ε(Ιπῃ «οη- 
νιςϊαπάο ταα]εάΙσσπάοαιε 11 Πιαάεδαξ, αὲ πι- - 

τα, ο ἀθτεεῖπιε νίτοιυπα, απ {πα τάς ἔτα- 

ὁ Μαιώγδριος, λύσαντας αὐτὸν ἐκέλευε ὤγει παβ ἑωὺ- 
τόν’ ὧς δὲ ἆχθη τάχισα λοιδορέὼν τε καὶ καλίζων μῖν 

. 3 3 ῳ ο ον. ο νι ας ο ς ”.- - 

61 5ονέσταθε ἐπιθέσθαι τοῖσι Πέρσήσι, λέγωντοιάδε, », μὲ 
Ν 3ν / 3 - 3 -. ω 3 θν 4 

τη ο ων. ΑΟ το μὲν, ὦ κάκισε ανδρῶν, ἐύγτα σεωὺτᾶ αδελφεον 
τετ, ααίααα πΙμ1] νΙποι] ἀϊσηυπαι Ῥρεοσαν], 3 η) : τν ὃ Ρο ο τν φ η 

ἵπ Πηβίοταπ6ο σατσετε αἱῆραπάαπι ριταῖ:  κήσαυτα Ἔσο ἄζιο οισμΏ» Ἡ 9ήσας Ύοργυρηθ 
Ῥεγ- 

α ΔΌοςί Ίγεῦ. π1ρεήθ φενενήσθαι 4, ὃ Ἱερωδύνην τε ]ὰ. αἲ 7» ποῃ δὲ, πε αλ: 

22 ἠξίω. 

ο ᾽Αυγδό ὑμῖν «4γεδι 
7. οἆ Ἐπαγγέλλετο {σε/.» ἐπηγγέλλετο 7. «γοῦ., ἔπαγγέλετο νη]σο. ἵΝΊοχ τῶν δέτις 3ΠΠΡΟ ροίτετίοτες ο πα 
71. τεᾶο» α)Π τῷ δὲ: [μ/α(δ. ΠΟΠ. Ρ. 1490. 96. Ο0 µεταχειρίσας. ε ή. «ποζ. «49. Βασ. ῥαὐα. αι Τε- 

λεσέαρχος. 
φασι ή. «1, ὃτο. 

7η Χάριλλος 71ηᾳ, Χαρίληος «4γεζ. εἲ πιοα οτι ἔ1πά. 

Ῥίαπι ποι απ]πΙαάνογίο,, ο ορῥαποφμε ππυταπᾶ αάρι- 
191. Ψπ]άε απῑοπι πήτοχ., 1Π Ἱεροσύνην οοπ]ιχαδίε Ῥ]ε- 
τΟΡΩΠ6. Φα]{οπῃ Ἱερωσύνην, 41οά Ίπ «4γεῦ. ο }1Πά:, παπι 
Πεγοάοέην ἱρωσύνην, η 1. τν. τότ.., πια]τ. Ῥοϊίο 
ἐπαγγέλλετο ΕΟἵ τῶν δέ τις νιὰε]ίσει Σαμίων. εἴαδάεια 
ἴππι, Νἱάε Ἡ., 17. νι, 76. - 
78. Ἱερσύνην] Τε τοι υᾷ, ΠΟΠ ἀεριεταί ρίοραρα- 

τὰ: Ἱερωσόνην ΤΟΠΡΗΠΕ νη]σο (σασςΣ ἱρωσύνην {1ο ΠΠΟΤΘ 
ἀαᾶῖτ Γεγος. ἵπ εεπτεπῖς ποπηηῖδις ο ὠικρὸν ῬταεςσεάΙς 
19ΤΑΠΗ ΤθγπΙπαΠοπεπι» 1Π Ρεχραμςἶδ ω μέγα” {εὰ ἵπ Ἠϊ5 
ῬαμοΙς ο5ι Ἱερωσύνην' πἴίαημε {οπρᾶο οθττο πίθτης τη- 
ΏΟΠΕ. /άθεγάος Ἱερώμενος Οἵ Ἱερωμένη ἀἰσερατατ, «οί 
22άευς /ἄθεγάος, Ἱερᾷσθομ θεῷ. ναῖσκεν 2 ων ς Φοι Ἑβουλέωτο εἶναι ἐλεύθεροι] Άοπ ἀδιτοάλραπε 8α- 

εν ον ς {ο Ώ]οπι. αἶπα ραέῆο οφίοι {ευνίει- 
τὰ ὔ ς Ζαμτυ Παπ]ο]αρατής., ἐβουλέαλο εἶναι ἀνελεύ- 
θεροι 0/4 αι καί ἠδεγλαίο: ὠνελεύθερον ἠἱ2εγ]αξ]ς 68- 

ἐς ος τον ρα μαδδοὴ» ἀνελεύθερος,, ἠῤῥογααν, 
{δέν οἴειτες ἐἠῥογιή ΊΨΤαἨΠο ράγες 5 ος, 1]- 
6ηπι Ῥαπηίος 1θοµ/ηκίΟ, Ῥοβοεῖης αάπ]ετο, οοἵστα Ππί- 
πήπῃς, (ΟἸορίαο ΠΙΠΙΙ αἆ Ἔλης τοι ο ας 
Ἰᾷσπι αἴθμε Ηδεγαήε. ος οὔ τά σίς σφι, ἄῑν]- 
ηηνίε οιΙα 0 Ογυίο κὰ Οὐσγμοη, τα, 8. Ῥ. 731: 

1 Οὐδ ἔτι «4γεῦ. Πο αὈδυτάο. ϱ/Λυκάρνητος ὡτερῦ. οἵα εἲ «494. 

Ἡ Δῆσαιγοργύρῃ -4γοὂ. 7ο Ρµ εἴῖαπι «Αι βατίς, 4.. 
ὀήσας 1, Βαν[ί «49δ.; Τοργύρην Ἠϊπο Ἠπρεί Παγρουγα[ίο 1Π Νου. | ντ 

ὃ γεῦ. 7. Ῥαε/. άν. ἐρί- 
{ Ῥαι/. Ῥαγὴ, δ., αἷεί τέ τὶς χεῖνώ σῴισιν ὠνατ' εἴρετο «4γεῦ. Ζν ΝΗΙΡΟ οὐτέτι. ᾖνε- 

σΗρίε νοσεπα οἵα οσερῦ. ουΠι «ποδ. Σ. ΊΜΙΟΚ σραωτιῶται Φΐέερό, π]ατρ. εἴ Ρας]. / ᾿Οτᾶνεος “4γεδ. Ῥμε/. ”ρα 

Μπιπιϊ ο ος τε[ετε» ΙΠΗΠΙ σασιῶτοι ΔΠ σρατιῶταί 
Ῥτοβεπτ!ς, 
ἀπῖ ἐπίκουροι Ο. 146. τόν 

7. Ὑπομαργότερος ] Ρετα]απῆος αἲ ριορεπιοάαπι Ψε- 
οοἵς. ΄ Οἱ6εοιπεπείι ραΤΙΑΠΗΠ Ἱπίαπία σοτταρίΠ 
ἐότα καὶ πρότερον ὑπομαργότερον Ῥτοροπίΐέ 1. ν1. 75: 
Απήίοιο οὐπαῖ εἰει]ο Οαπιογίαπη Ἠίας Μία Ο, 59, 
Τα]ῖς Ὁο[ῆης ΥΠΟΜΑΡΓΟΤΕΡΟΣ, Ρε]ϊο Ῥεγμβπο ἀο- 
πππα ἱπορπάρης ὲ ἴη ΠαπιπΙΣΙΗ {8 ργαθεϊρίταπ» -4ρρήή 
πο Ἑ. Ον]. Ἱ.. ν. Ρ. 1119. δμΙήσε ὑπερμαρλόσηθές,,, 
ἹΜάργος 6{ νοςε ἴρβα ὑπερμαινόμενος» ΙπάἱΡηδΠίΟ 
Λύαπο ἂςε Ὠ]α]εξξ. Ρ. 4ο. πεαίε Ιππετο.. 

τι αν οορ(ατῖε ἐν τῇ 17. Δήσας οργύρής ἠξίωσας, Ουπι ρταξσ ι 
νοργύρή ἀέδετο, Ώο οπτεδίε Ίπα νατος, Ἐν αμ 
εκ {οπρτῖς. θεά Ογοπουζον Ἰλ1άο., ο, ς ον 
(ὀγργ/α, ΑαοπετοπΏς ΙΧοσέΠι, ο 5 ΔΡ. υ{0ῦ, 
Εε]. Ῥψί. 1, τ. ϱ. πρ, τος. τας φαί μου 

αῖκω προσανἐπλασώ» ἀπὸ του 2 Φμέσύαι ποῖς 

ο λος τὰ ἐν ἅδου. ́Ὅσπε ἀτωῃ ἱπάΙβεταῖο ΡΙΠ]ο[ορΗή- 
ον ος ἀποεσῃα Ἰοηρίως σοι. «πτεςίοπη Ππίοτοσυπη {Η0- 
Τθτ{απθυα» δεσμωσήρω, ὑπόγεων Ο]ομίας Βετοῤο]., ο0- 
ρποπηἰπίς αιιόνοτες ρεζατηβῖ μπίσςι ον 

31. είά« 

ταπῖ ΟΠΗΠΕς εἰΙδάεπι αέΠοπίς, Μαθα- 

οὅ 
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9) / | / / / ἠξίωσας: ρέων δὲ τοὺς Πέρσας ἐκβάλλογτα» τε σὲ 
αχ ο ο ο / ε κα] οικου 3 ποιῦτας, εἰ τολμᾶς τίσασθαι» οἳ - 

ου 2 ο Φον ή 

τω δή τι ἐόγτας εὐπετέας χειρωθναι; ἀλλ εἰ ΤίοΟ 
/ 2ς / 5 ΑΝ αν νο / : 

σὺ σφέας καταβῥωθηκας» ἐµιοι 9ος σσ 
χαί σῴεας ἐγὼ τιμωρήσομαι της οἸθάδε ἀπίξιος" 
αὐτόν ὃ τέ σε ἐκπέμψαι ἔκ της νήσε Ἐτοιμός εἰ- - 
μι”. ταῦτα 5 δὲ ἔλεξε ὁ Χαρίλεως, Μαιάγδριος 9ε 

αντ ΕΕ οὐ ου οε ἱην]θῖα Ἰήσαπάτὴ! ἵω Φγ]οίοπίεπα, ΙΜααπάτὶ ἔαυς 
αρυά 1 βοεάαπιοη]ο», [ 

Ῥετίας απῖεπι, 4ος οετηῖς ο εχκρε]]επίες αἲ- 
αὖε εκίοίτετη {αειεηῖες, υἱο/οὶ ποῦ αὐάες» 
ἴαπα [ας]]ες αἆ οαριεπἀάαπιξ Ὃυος { τὰ τε- 
{οιπι]άας, Ῥιῶδε πηΒῖ αμσ]]ίατεδ, ῖ 18ἱ0Β 
οὗ {πηπι Πης αἀνεπιαπη ποσα: ΡαΤαϊΗΘ 
εἴῖαπι τε ἶρδιπι εκ Ἱη[α]α επτετεο. Ἠδε 
Οµατ]εις. Ώιεπι {εππ]οπετα ἸήΦαπάτας Γ1-146 
Γεερῖτ, αἰθπίιπι ερο {επο», Ποια οπία 

ὑπέλαβε τὸν λόγο» ὡς μὲν ἔγω δοκέων εκ. ἔε τῶτοοςεο ἱπβρίεπΙα νεπὶκίει, πε ρυῖατεῖ {19 ν]- 

ἀφροσύης ἀπικόμεο, ὢς δόξαι τὴν ἑωύτοῦ ὀύαμη 
ὃριέ Ἡς ἆ βασιληοε, ἀλλὰ Φθωήσας μᾶλλο απριέσέσθαι της « βασιληος, ἄλλα Φύοήσας µ. ον 

Συλοσῶντι» εἰ ὧποητὶ ἔμελλε 5 απολάμψεσθαι ἀκέ- 
ραιον Τὴν πόλυ᾽ ἐρεθίσας ὦν τοὺς Πέρσας, ἔθελε { ὁ, 
οὐσθωές ατα ποῄήῄσαι τὰ Σάμια πρήγµατα, καὶ οὕτωφοφπίά 1ρεῖ ασοϊάετει», {ῶντυτου εε[ε ἵῃ ὰ- 
παραδιδόναι’ εὖ ἐξεπιςάμωος ὧς π'αθόντες οἱ Πέρσαι, 
6 ποοσεμπικραέεσθαι ἔμελλον τοῖσι. Σαμίοισι' εἰδῶς τε 
ἑωῦτῷ ἀσφαλέα ἐχφυση ἐουσαν ἐκ, της γήσε τότε, ἐπ- 
εὰν αὐτὸς βούληται ἐπεποίητο γάρ οἱ κρυπτ) θιώρυξ 

Γν 1 2 Ν / 

«ἐκ, τής ακροπόλιο ΦέρΏσα ἐπὶ «)άλασσαν' αὐτὸς μῦλ5 
ὃὺ) ὁ Μαιαύδριος ἐκπλέει ἐκ. της Σάμε τοὺς δὲ ἐπι- 
χέρι πώτας ὑπλίσας ὁ Χαρίλεώς χα ἀναπετάσας 
τὰς πύλας» ἐξηκε ἐπεί τοὺς Γἱέρσας., οὔτε προσδεκο- {9 εχἰςιπιαηϊες, ος Ῥετίας, αι {ε]ῖς ϱε- 
μύες τοιβτο εδ, δοκέωτας τὲ δὴ παντα συµβιβά- {Παραπτατ, ει Ῥ]ηητηὶ πιοπιεπῖῖ Έταπε, ἀπῖο 

3 7 Ἀ να ΑΦ ω { λ γαι ἐµπεσόγτες δὲ οἱ ἐπίχεροι τῶ Περσέων τοὺς 
τν ᾿ Ἡ διρροφορευμένης τε καὶ λόγε πλέίσε εώτας ἔχτει- 

} ε ον 2 ς ἁ Ν νο”. καὶ οὗτοι μὲ ταῦτα ἐποίευν, ἡ δὲ ἀλλη σρατὴ 
« αν 19 ο / δὲ ον :  ) 

ἡ Περσικὴ ἐπεβοήθες ἵ πιεζεύµοοι δε οἱ ἐπίκεροι ὁπί- 
/ 3 λ 2 / / ς 

σω κατειλήθησαν ἐς τὴ) ακρόπολη, ᾿Ὀτωηρ δὲ ὁ φρα- 
/ 2 9 . τηγός, ἰδων πάθος µέγω Πέρσας πεσωθότας» οἈτο-ΛΡπίτεης ἀθάεται, ἩΠθ πεί Φαπιίουη απῖ 

λάς τε τὰς Κ Δαρέῖος α Φος έλλων ονετέλλετο, μήτε οεσίἀετεῖ απῖ «σαρείεῖι, Ἱπ[ιαπιαιο 1πι- 
: { / 2 2 

κτείέυ µήδεα Σαμίων» μήτε ανδρασοδίζεσθαι, ἄπ-- 
ο 3 ο Ν ο» η] 

αθέα, τε χαχῶν ατσοδουγαι Τ2ν γήσον Συλοσωτι» Του- 
τω : / - { ς λ 

τέων μὲν τῶν οὗτολέων µεμνημήύος ἐπγελωθανετο' ο δὲ 
1 

παρήγγειλε τῇ σρατιῇ παώτα τὸν ἂν λάβωσι, καιδο 
τα] ο. ς { 2 ο. ου 

«ἄνδρα, καὶ παΐδα» ὁμοίωρ 1 κτοέει οηθαῦτα τῆς σρα- 
γν 2 ῥι ͵ / Δ τίς οἱ μὲν τὴν ἀχρότολιν ἐσγολιόρκεον, οἱ δὲ ἔκ-τεμον 

ἡ / ο 

πάντα τὸν ἐμᾳοδῶν Ὑνόμεω» ὁμοίως ἐν τε ἰἱρῷ και ἐεχῖτα ἀείαρταπη, 
” / 2 3 ον 9 

ἔξω ἱρᾶ. Μαιάγδριος ὃ α σοδρὰς ἐκ. της Σαμε, ἔκ- 
Ἱ ι / 3 | 

πλέει ἐσ Λακεδαίμοια ἁπιχόμεοο ὃ) ἐς αὐτὴ, καὶδ 
9 / ν / 3 / 2 / ο) τ 

πα οἰγεγειαμῶος τα ἔχων εξεχώρήσε, ἐποίεε τοιάδε 
ἡ ον ς λ 

ὕχως ποτήρια ἀργύρεα τε καὶ χρύσεα “πθοθεῖτο, οἱ μὲν 
/ 2 ρω 9 λ 

«Φεράσωτες αὐτὸ Ὦ ἐξέσμων αὐτα" ο ὃ ἂν τὸν χΘΟΟ 
ών τα : {νε Ὃν ] 2Ν . 

'πῦτο τῷ Κλεμθεὶ τῷ Αναξανδρίδιω ο) λόγοισιἑω» Ἠππι, Βρατιῶ Τεβεπῃ, 
/ ον 3 . 

βασιλεύοτι Σπάρτης, πθοηγέ ἐς τὰ 9 οἰκία" ὅχως δὲσοαιιεῖτ αὰ εράες {ας. 

τες τερἠς {Ἡρετίογες ερίε: {εὰ Ἱπν]άεις 9Υ: . 
Ἰοίοητ, { οἰν]αϊεπι Ἱπιερταῖη πε 140ο- 
τε Εβ[εῖ αοσερίιχης.  Ἱτηταιίς Ιβίτας Τετ- 
{1 πια]α]ῖ τες ῥατηίας ἀερίτατε, αἴηαε Ἱϊῖα 
ἵχαάετε, ΡίοβΕ Ἱπτε]ίσεης, ᾖῬειτίς, Ἡ 

πο, ει Ποί τα {916ης εκ Ἱη[π]α εκ- 
σεδ[πι εδίε αιαπἀοςυπας νε]ει: {οἀς- 
τα επἶπι ΠΡΙ οσσυ]εαΙη ουπ]ομίάπι, ες αἲ- 
αἴσε Γετεπῖεπι αἆ πηατε, Ἰἴααπς 1ρθα απ- 
4εια Μααπάτιη ε Θ4ΠΠΟ επαν]ραν]ι,  (μα- 
π]εις απἴεπι, ατπιαῖς οιηόϊὶς απσ]]ατ]ς. 
Ραϊε[αξἰίεααε Ροτιῖς ερταῖτητ ἵπ Ῥετ[ας πἰ- 
1. ταἱε εχρεξίαητες, {οἆ οπιπία σοηνεπίδ- 

οἱπρεια αικιΙατῇ οεσίἀετμπῖ,  Όυπι πας Ιδιῖ 
αδυηῖν οεἴετθ Ῥει[ατΙπι «ορ αἰιχ]]ο νθ- 
π]πηῖς α ουἶδς τερι]ά αὐχ]]ατ, τητή]ς 
ΙΠ ατσεπ {ε τεορ]ηῖ,  Οἴαπες Ίπιρετα- 147 
ΤΟΙ » «ΘΙΠΕΠ5 1αΠῖαπα εἶαάεπι Π]αίατα Ῥετ- 
Π5, ΠΙΕΠΙΟΙ ρΓοερίοίυπι απ Παπίας, ειπα 

ΠΠΙΠΕΙΩ ππαἰοτπι ΒΥΙο[οπε ταάετει: Ι0- 
τΗτΏ ἀῑσο ρτῶσερίοτπι τεπήπ]{οῖ περ]εχῖῖ , 
Ἰπδβίαας παἡτεδ, τς απεππαας Θαππίάπῃ α« 
1ρ][εετεπίατ » οσσἰάετεητ» νίῖταπι ρατίτες 
εἰ Ῥπετιη. ΄ Έπης Ῥραῖδ σοΡρίατΙπΙ αἴςθπι 
ουῄάεραϊ, Ῥραῖς οβν]απι απεππααε [πε ἆἱ- 
{οηηίπε τιςίάαραῖ, ἴαπι 1Π ἀε]αῦτο απ απα 

Μφαπάτίας 6 ΦαΠι09 ΡΓΟ- 149 
{ηβίεῃ, ἸμαςεάσιποΏεΙη ηαγ]ραγΙι,  Έο 
ΗΡΙ Ῥεινεπῖς , ας ἀενοχὶκ[ες αἱ {ε- 
εὐπι Παβεης εχοερίεται, 1 ερῖτ; Ρροεῖ- 
αυαπι Ῥοσμ]α αἴρεμῖεα οἳ 41ο Ρτορο/{Ε1Ε» 
[ειν] ΙΠ εο εταηῖ, πῖ εα εκίείρετεπι: Ἱπ- 
ἴεγεα 1ρ8Ε (Ίεοπιεπεπ, Απαχαπὀτιἁς Ἀ- 

εοἱἱοαιεπάο ἀ’ 
(ᾖεοπιεπες μβῖ Ρο” 

ἴδοιτο Κλεομένης τὰ ποτήρια,  ἀπσοθωύμαζέτεκαὶ Οπία Υ]άῑτ, ρτᾶ αἀπταιῖοπα ατοπῖεις εἴαῖ. 

α «{γοῦ. δ αΏϊ ποιέστας. 
ὦ «γε, Οἶπι βασιλέος. 

ἐξευ 

2. Δά δε α1ὰ. 

ὁ ὡμζ, ἵῃ Διφραβόρος. 

3 Επο ΠεοΡΙ! οἱορία. 

«2 κάκῶς προσεμήικρὰμέεσθοι Ραγὴ, «1. ὃ. οἳ { 

ο ρα. «4ᾖ. «4πῦ. 
05{, ΦσΠβεγ/ΙάΠΕΗ(9. ᾖῥ Ῥαηὴς. «ἴ, ὂ. } «4γοζ. Ἐ 14βΊῃ. Ῥαγής, «4, 

.ΜΜααῃ” 
» 

λαο Ῥε[ί 4ο, 4 Μος ὑπέλ αἀεὶσίε Τζο. ᾖ 

ὁ ΠΜ. Ῥα. 4ιἡ., ἵπ οετοτί ὠπολάμψασθαι. ὑπέλαβε αἀεῖσίε Τζο; ἵπ 2” 

πτῶρος ἐμπικρανέεσθαι «4ο. {7 εἰ ἵπ πιαϊρίπο Λαρς. ὃ 
ποη αδΏ ἵπ 4ε. Θα. «44. 
{. Δαρεῖός οἱ ὧπος. Ῥαγ]ς. «4. δ. 7 «4γεῦ, «4. οἳ ει, «{9{. Ῥαν/. ποη Ἱερυπ, 
νεικ. «4γοῦ. } Ροτροταπ. 
Ἴδοπο, ηῖ τατῖης ποϊανίε (αἱ 
«{5{. Ρα. 

7 Ἔς ἆἄσθεν. «4γεῦ. } Κακῶς 
: : » κἀκῶς 
{ ή. «{4. βα/. 4γερ. ΟρΡΤΊΠΘ: πιεζόµενοι απΠίθα, 

2 Κτείευ Ρρ]οτίαμθ, πι Ἔγε- 
ὃ, Ρα, να]ρο οἶκήία, Πα]6. 

» ἐπείωμ. ᾖ41. 

31. Ταθόντες οἳ Πέρσαι, πῤόσεμπικρανέεσθω] Μοίαειτ 
Οοάά. ἀῑοοτάία, ϱἵ «πεζ. οι }1Μά, Παθόντες --- κ- 
κῶς πάρος» ἐμπικρανέεσθαι ------ αἴτεπιῖοποπα τΠΕΙΘΑΤΙΤ, 
πιεΠς εΠ]ξ, πια]Ητα απτε Ῥετρεδίο Ῥετ[ις, 6χασδτόη- 
Ποια ἴπ. ΦαπΙΟ5 Τ0Γ6 αΠΙΠΙΟΣ Ἠτῖ ἐωπικραμόμενος ᾿Αθη- 
γαΐοισι ΗΙρρίας 1. ν. Ο. 6ο. φυναικείως ἐωπικραιόμενος 
Έ/2έμς Φοὐαεί 96ΥΠΙ, ΧΑΝ. Ῥ. 31ο. Τα] Επ]νία, 
ΟἸζετοπίς απιριαίο οβρίε, καὶ ἐωπμιραναμόνη οἳ κοὶ 
ἐμπτύσασω ἵπ «οπή (41. Ἡ« ΧΙΝΠ. Ῥ. 478. Ὃμπε 
απίάεπα {ο]ιεά!ς 1155 εἲ κακῶς πιοσάΙεις εΠοπείρης ῥα- 
ππορϊπαβιπίΗτ» 6ο41Ε ΑΠΙΡΗΙΙ5 αμοά προσεωπικραγέ- 
εσθαι ππηΐυπι οχρΗσαῖ,  Αἲ αεο (αεί εἲ 004. ομις- 
ᾱ-. Οαεηίερυπε παιά ἁποίε 1 παρος ΕΧ πρὸς 6βίΕ Ῥτο- 
Εεπιηπῃ, 

αρ" τοὺς δκῥροφορευμόνουε] Ομ] [2]ίαι σ/α]ογσηί ------- 
Ζ΄αὐ]ᾳ. Ψοτίῃς ορ τής ς ο τας Φορουμένους, Ποδ]ο 
Πρ ἸπεπΗριις, Εγπιο]ηρΗς Ῥ. 279. Ἡρωδιανὸο 

Ῥοπροεταῖ πα Φερομένους ΔΙΦΡΟΦΟΡΟΥΜΒΝΟΤΣ. 
ο Ο]. «4ἰδεγέή, Ἡρόδοτος τοὺς 

Έτοί σοπρεπάΊατ]ᾳς ἆδΏοαίγ {οπρίηαα, {περίας Τ6- ευΙζης, Ῥετ[ατιπι Ἰοσυρίαιίογος {ο]1ς «να ]οδεοῖς Ρείαραπε, {αοσο]]ηπί ης διροφόροις 4ρ. «44Φεη. Τ..χτ; .Ῥ. 914. (οπβάεραπε 1ροί θρύνούς θέμενοι Ο. τής. 
Απζηῄης ρ]ητα αἆ 4{Ε)ίση, Να. τν, 99. 
58. Ἐξέσμων] 7αῇ]σε ποῦ Ἱπια]]εόάπα» ηεροῖς ταῖς, 

Ἠ]πο εχζθρειµπι Ἐξέσμων, ἔσμηχον, «Π16/}εδίε Ιπιθτρτο- 
[0η Εεγοῦ, Ἱ. ο, 37. ἐκ χαλκέων ποτηρίων πνουσι δια” 
σέοντες ἀνὼ πᾶσαν ἡμέρην' Ἆος Ψη]6ο γα: σμήχειν τῷ 
ἐκπώματω, (Ο11. «εκ. Ῥαεᾶ. Π1, Ρ. οόβ ο 99. /226- 
βλάΙε αὔ/βεηβεγε. «41δεη. ΤΑ» Ῥ. 4009. Ο. ἐγρῶντο εἰς τὰς 
κχεῖρως ἁποπλύνώτες αὐτὸς καὶ σµήγμωτι ὠπορύψεως α- 
ριν. 74) Τα[ρίσος τε, 6. 1οο., σµέεται ΙπνεΠΙδίΕ» 
“Πποσταπι ἹεεΠοπεπι» {εᾷ 1ΠΙο αάΤηγαπῤηπι ἱπεθτρτεϊα- Πρπε οοππ]οςα, ΝΑΙΟΚΕΝ. 

6ο. Ἐς τὰ οἰκία] δἱο ἀεοιῖτ, πες ππας ὀπείωύμω- 
ἕε, ἱπ ιβ, αιοά ος οΏοπάϊε, οτευετήπη : 
Ψή55, 110εῃε ΡοΏοτες, Ί]οχ ὁ δὲ ὧν, Πευά εἲ Ρα1]]ο 
{υρεήμς, ΟΙ, 4δγε[οζήης, 

ς ός. Ὡς 



ο. ος τα]ίαποαη εοππεπί]α, Ῥ ΠΕ ΑΙ; Ἱ Α: . Τξδ ει ΤΠ. ο” 

ον . ... : τς . 9 / ) ς κο ..Ἡ 3. 5, .... Ἱ Ἱν[ααπάτ]ης. ετΏ Ἰαθετε, 4μάδεμπαε βετει; ἐξεσλήσσετο 3 ὃ δὲ ἂν εχέλευε αὐτέων α Φοφερεσθαί 
Ίηπο α[ροτίατε: Ίάφπε απη δἱ5 6: τες ΜΦάΠ- αὐτὸν ὅσα [βούλοιτο τῶτο καὶ δὲς καὶ τεὶς εἴσαντος 

1 . : ᾗ τμ. / ο ων ἶ : ἁγίης ἀϊσείει, ΤαππεΠ (Ἰεοπιεπες νπτοτιπι 14 Μαιαδιίε, ὁ Κλωμέης δικαιότατος ανδρῶν γίνεται’ 
ΠΠήπηας εκτ]ῖς, αυ] εὰ απσ ΠΡΙ ἀοπαραπιής, οω Ἱ ον οτ  2 

ωικι νε ο ομ Ελ 265ὺ ὃς λαβεν μὲν διδόµυα εἰκ. ἐδικαίευ' µαθων δὲ ὡς ἆλ-. τες]ρ]εηάα ποη ρὐτανΙτ. θεά απάπα ἀῑάΙεΙε ϱα- δι” - ο. ο ας ο. ς ρδ ο ἡ 
ἀεπα ας αἴνῖηπι ἸνΓραπάτῖαπη εἰατρίεπτεπι πα- ΆἈθσ λιδοῦς ο ο ο... σον 
Ῥευταπῃ ραιτοσἰβῖαπι, ααἰς εΡΠΟΓΙ5» ἀΙΚΙΕΙΑ- Του εφύρβε» ἅμευο εμαι ων ο ξειον 

. .9 . 9... 3 3 Ώμς οκ[ο Θρατιῶ Ποῄβρίτεπη ῥαπήάπι ο Ῥεῖο- τὸν Σάμιυ ἁπαλλάσσεσθαι ἐκ της Πελοποννήσου» 

149 τυπῖ αὈΙΙΠΙ. 

Ῥοηπείο αβ]ερατῖ», Τε αιῖ 151 απἲ αἰ επ ἱρίαπα 2 Ἀ 2 Ἀ 5 Ἀ τν . 

ἵνα μὸ ἀναπείσῃ ἃ Ἰ αὐτὸν, Ἡ ἄλλο τιυὰ Ἄπαρτι- 
δρατιαποταπι Ῥετ[παάετει Πε ποα]ατη.  ΠΙΖοητέων, κακὸν γωέσθαι" οἱ δ᾽ ὑπακέσωτες «ἐξεκάρυξαί 
Ο]εοίπεπΙ οβίεαπεπτες, ἹΜααπάτίιο Ιπαϊκε- 

Ῥοτίσο πδί οεσΙβρανετθ ΦαΠΙΙΠΗ» 
Ὀγιοίοηπῦ ἰταάίάεταπῖ νῖτὶς ἀείο]αίαπ. 1ηπ- 

τει» 

Μαιάώνδριον. 
νά ᾽ ζω αρ ς ͵ 

παρέδοσαω Ἀνλοσῶντι, ἔρημον ἐουσαν ἀγδρῶ"' υσερῷ 

ς / Τὸν δὲ Σάμο σαγηγεύσαντες οἱ Πέρσαι; 

μένὸ 

ο Ὁς Ῥαε[. {εῇ. τι ὀυτὸν ἀποφ. ἀυτῶν πἰέτ ἀυτέων Πάέπι Ότι «4γ02. 7, Ῥοῖτο ὀμύσα βουλ. Ἑταρπι, Ῥατίςι 
ῥ Ἰζα) λαβ. «1γοῦ. 77 ο Διαδιδο -«ἄγεῦ. ὦ ὈεΠβι Βα5/. ε Ἐξώθησαν 45407. ἀπέπεωπον «4γεῤ. εἲ Μοιών- 
δριον οπιζοπα: Τι οἳ δὲ Πέρσαι παρέδσαν Συλ. Σάμο Ἰὰ., σαγηνεύσαντες 1Πάειι περάρεης. Ὑι]δο παρέδω- 
σαν Ὠάά. 

65. Ὃς ἄλλοισι διδὺς ] ΟΡΙπΟΙ διαδιδοὺς νο]υῖδ[α 
χ4γεῤ. {οη]οαπα, 4ο Ἠαο θπἀέπι ἵπ το υ{ᾳς Ρ/μαν- 
εως Εδι. Ἑυρήσεται τιµωρίήν Φεερῥαμ. πας ῥ1Π {μη 
ααῖ σέ ἠ): ΠΙΠΙ] Πίο 4θ ροεπα» Ο1εοπιεπες απῖ- 
ππαάνεττεής, Μαδαπάτίαπα Ιατρίποπίρας {451 αὐχίΠαπι 
Όατατα, αἀ Έρποτος τεΠ1 ταίετε Τιμωρίη ἑὑρίσκεσθαι 
εκ Τδηογῑζε νοτίεβπια Ρογές εχρ]απαν ἵτ, 

66. Ἐδρήσεται πὶμωρίην] ΟΙεοππεπες ἵπ Αρορμίμασπι. 
Τεστ. Ρ/αγε)ή Ρ. 904. Δ. ἔλαβε μὲν οὐδὲν, εὖλα- 
(θούμενος δὲ, μὴ] ἑτέροις τισὶ τῶν ἀσῶν διαδῷ» πορευθεὶς ἐπὶ 
τοὺς Ἐφόρους -------- ἔφη, 
{εγοκοι] Ιοςο, ους {οπίαπτίατη ει Ωα εἳ νεζβοηῖς 
οπ6ίαµα6΄ εοιτεάοίες Ῥρετνείτεγπε» αάίεααατις ες 
«ειπ. Ῥογέμά ἵπ Τιμωρη. Ἰάσπι εται ἵπ Ὁ{α. 1οᾳεπάϊ 
Τιμωρεῖν ο βομθεῖν, Τεμωρίω ας βοήθεια. Ὀϊ Ίαιι απῖς 
Ὡρατίατη απήὶ νεπαταπῖ αχυ]ες οιιχί]α ρεεῖταπι (1- 
6. ΤΠ» 6. 46.9) {1ο ει Μαααηάτίς ορε 1 αοεᾷαεπῃο- 
Ὠηϊοτυία βαπήηπι {6 {ροχαδαξ τοσηρετατὔτάπα 5 ΟΙεῦπιθ- 
πδς, οΠεπ 116 ἆοπῖς Πτα Βιεταῖ ασστας/{15, {αῖ]ε 
Ἔλπιεῃ πιε]Ιρεραξ, ἵπ ἆοπίό Νπαεαπάπ! τερε]]εμαάϊς α- 
1105 {5 ππῖπις {οτα. οοπίαπίεξΣ αἴααο 6ο ἀῑσϊτατ ΠΗεγο- 
οίο μαθὼν, ὣς ἄλλοισι δἰδοὺς τῶν. ἀσῶν εὑρήσεται Τιμω- 
ρίή», 14 εδ τιμωροὺς Νε] βοχοὺς ἑτομάσετοί, οὐδίς εἰ- 
Φμηι ἐῤα ᾖαγ 

ουπευΕ αμαγᾖίας Ὁἳ (ογο]εέα» {εϊν{» Ἱεραξ, Ιεραόμες:. 
Ίεπ]ρεβ» Σομήρίψηη [ήοἱο: οχυ]ος» Φυνὴ ΤδμοβΙά! : 
«01 ῥαγατὲε, ἑτοιμάσασθαι, Ἀθηιεπκῄπις. χοος ε]σατιτ 

/ εὑρέσθωι, - Ίος {αερα ἴαιπεπ Ῥοφβπιε Εμΐτ οοπνοατ{πη. 
Ὅπυπι πηπο απταπα Ῥοπαπῃ Ίουυπι Τόμο, Το ο. 58. 

ἔπρασσον, ὅπως ἑτοιμάσαιντο τικωρίαν, ἣν δέῃ» 14 εδ 
πως εὕροιμτο (εὑρόμην πιυ]το εδε μοβ 4Η απι εὗρά-. 
μὴν) οήθειαν, μέ αικἰ]ία [01 οο/ηβαγαγεµέ: πΙΟᾶ. Ιᾶεπι 
απ μώι αἲε ο οοὸν εὕροντο ἐπιτήδειον' ῬΤο ἔκ, παρὼ 
αερίας Ἠν]ο νετρο Ταηρίτς, ΥΑΙΟΚΕΝ. 
67. Τὸν ξεῖνον τὸν Σάμιον] Ἱιερίεὴτ αρυά Ρήμαγοδη 

Ἱ. ο. τὸν δένον ἑαυτοῦ Σήμιο" ΠΙΟΠΙΕΗ5 ΠεΙΠΟ. ἄπαεςς 
η ἀπριαίε, . Υετο ϱΟΙΤΕΧΕΙΊΠΙ» σὸν ξένου ἐδν 

τον ἅμιον ὤπβλλάττεσ 2! Τή6 Πελοπονγήσω» 9 Ἡ πει- 
ση τιὰ τῶν Σπάρτιωτῶν κακὸν ψἐγέσθων Ἱ]υιά ἐᾷν εἴῖαπι 
Ππιρμζτετ ροβ(Ιπῃ Ώερα Πρηβσαι γης η [πογε: Ἰαπᾶ 
νοτο αὐ]ς πάεπι περαταῖ 1π Ρ/ακάγοδή νετοῖς ἀτεῖσι- 
Ίσπι τοπ] Ὦ Ο1εοπιεπ]ς απτεπι ΕΠ ς{ε Μαεαπάτῖαπι ξέ- 
ην ια Πο ἀἰθμπ» πεφυς εκ Ἆας Ίΐφυεε Πήβοπία» 
νς Ἀπαπόξς αὐῖῃ αὔῃοιτος αὖ οπιπῖ νονϊηπηεαάίπε» 
μμ αμιρρε Ῥερίς Θαπη Έγταππί οιΙαφᾶαπι πηῖ- 

μις ος ον αι /εγυιµη Γαηπι οκ ψ0- 
αἳ ΥΟΙΟΠ. Ἠεγοή, ς, τλο. | ΠΣΙΝΑΤΟΚΕΝ. 
κ τος Μαιάνδριον] Τιεπῖας οδὶ ἀπέπεμπον 
ο. λος ΟΠΟΠΟΠ, (ᾳ/ζο οὈ[ειναπεα, αυα]ε ετ ᾖ- 
ος Οι δι Ε/ασγοδμς Νοβγυπα ἀα[οΗδομς Τα: 
τἩρ ης 08. Ῥ. 9924. Α. οἱ δὲ ὑπακούσοντες ἘΞΕ- 
ο ΊΝ τὸν ἸΜσιάνδβιον ὠυτῆς ἡμέρας, 1. 6. 641έὸ ρή- 
ἔς ο ον οΊνΊτατε ες Ῥε]οροππείο εἴεσεταπ, Τα 
ας ος ἐωφρυττόμενοι Αἰλλεπίεπ{ας εγταπποτητὰ 
δα, οἳ ας (εοτεΏς αρ. 4/4 ο. Ἐπατοβη. Ο. 

ο ης Ἁητο ὅτι ἐξεκηρύχθητε μὲν ἐκ τῆς πόλεως. 
τη Ῥ. 687 Ίον ο Ῥοῦσαι εγοάοῖαί {ετπιοιῖς εγαζο 

{Πε πἰθάϊεβπιο ο η α]]άς αἀρατεβίε, Ιρει15» 8ΦΠΟ 

νίης νασυα» ἄἰκ[ομμμο ο τς Τὸ 91. ΤΠ βαππο» οἱ». ὃ πας οκίαι (6εορταρΗί 1, ἀτν. Ῥ. 
9. ο ιὰ ἲ ὁ τ ών, : . : {οι Ἐξεκήρυξαν Μαιάνδριον | Β/ωήαγοδς, οἳ δὲ, ἵα- 

οὐ το ὑπακφύσαντες ἐξεκήρυξου γὸ , ση 
Ἶρας Ἰασοαίπο ἴπ Πας οἴαι ο μα. ον ον ον τα Ἠ](οτία. Ρο! ΒεηΙεῆ- 

μπι» ἄνύήμερον, ο 49. ἐπιδημήσαντα ὀνθημε- 

444 {ρα ᾖαγρἰεμάο ση κ]]ίᾳ [0 οοΗβαγΑΙΙΗΙΗΗ αμδί-- 
ἠᾳγέῖ» Ἠοῖα Τοὔπα Ἰοᾳπεπά. (ασοῖά ὃτ Τωάπὶς ἁῑ- 

«ἐλύόντες Ῥοςαεαῖας ἐς τὴν Λακεδαίμονα μετὼ Ἱκορμθίων. 

ρὐν ἐξεκήρυξων. Ἰκίο τερεγῖτη ἀοδϊδαπα (4/6ἱ ποιά αἆ 
» Ἐξεκήρυξαν] «ο. «4γοῦ. ἀπέπεωπον. (ου, ᾖ40Π. ἐξώ- 
. ύήσον,. Εἶσέο {εί ϱ/ος/εῃαία {11/.. ἐξώθησαν ΤΟΙΙΠ8 
Ρτοάϊε: {οά 1ραῖς επἶαπῃ πιοπας]ῖς ποΏςβπιπι ἐξεκήρυ- 
ξαν Ὠμὶς ταπάέπα ετ οαΠαπιοῦτεπι ΒΗκίαι Ἱπτεγρτετατις 
Ῥει ὠπέπεμπον: Ῥοΐεπππι Π]ιά Ἱπνεπῖτ Ίπ {1ο αἳο- 
αὖς Οοά. αλα: νειᾶι επί οὐ]εβαγωπέ» αἴηιε 1τα 
ΝΕΙΡΙΙ ᾽Αποπέμπειν εοπνετίαπα νἱάεταί ἵηπ Τεχῖσος 

᾿νετετῖ Ἱματ. Οτ. αιιοά Τοηρίατα αἀπῖρηῖε 1 πας αάοι- 
Ὁπαπάα νοτΠΟΠΕΣ (α]οδίατῖηπι νοσαπι ΒΡῥ/]οπεμ/. ἱ νεὶ 

ὅτο. α«υαε {ωπηρτα {πε εχ Ίος ἵη α]5 ποπ οῬ{εινα (πι ΕΗ1βίει Οοᾶἆ, τεμ Ώππεῃ Απ- 
έπεμπον νἱάοτέτητ Ἠετοάοιευπα» ΠμήιδαΙς ΙΠίεΓρτε- 
ταπεπτΙπα ἐξεκήρυξαν, εἲ ἑξέωσαν, νε] ἐξώθησαν. 1ο- 
(ΠΗΠῃ  Ίποία», ἀῑτίδῄπια αααενῖς επιο]Πεπάυπα Ἱεπίτατᾶ 
νετροταπα., 1π τα πιο]είτα {ατίς οιαί Εἰογοῶσίο νατΌιΙτα 
5 | » . . . . 3 ". ᾿ ς - 

ὠπέπεμπον ααΠἠριείε. Οιἵ οπΙ πχοτε ΠιοίεῬαητ ἆἷ- 
νοτημπι, νι]ρο ἀῑεεραπτας Π]απα εχίρεγε (ἐξόγεν Α- 
αλοαπῖς αἴἶαπι ποῖαραῖ εκρε[]εγες) ἐκβάλλειν:; Διπεπίθῃ- 
{ος Τ6π1 ρει {6 {ατῖς ἸηνΙάΙοίαπῃ {ερεῦαπε νειΏἰς ὦπο- 
πέμπειν οἳ ἐκπέάπειν, επ {εήα! νε] ζἡηήμεμά! : Ώειιοβῦ. 
να] αἰας ο. ΊΝ6ΛΕΓ. Ρ. 799. 8Ι. ἠγαέης ἐκβάλλει τὴν 
ὤνθρωπο», ποἩ τεβἀεῃς ἀοῖεῖα ρεσσαῦαῖ 1π Ίαης Ἱερεπῃ: 
ἐὰν ἀποπέμπῃ τὴν γυναίκα, ἀποδιδόναι. τὴν προῖκα. Ῥ. 
73469. 190. τὴν ὤνθῥωπον ἀποπέμψω ἐκ τῇ οἶκίωο. 1./ξ 
µ οῦό6. Ηἠρῥοβίρας ἐξέπεμψεν ἀὐτοῦ ύγαῖκα. ἴσεμι 4ε 
ακκ 1. 98.. Ε65 1ρβο ἐκπομπὴ ἀῑδα εἲ 

ὠπόπέμψις: «4μήρῥο οζμεί Ὦ. 439. 1. χωλέπα), μὲν. 
ἐκπομπαί. Ὀχουίς γερυάµῳ” Έξεσις, ἐή/0 . ἀῑοΙτΗΣ 

τΙ]εγοάοίο Ν., ς. 4ο. Παρ τῷ Ἡροδότῳ Ἔξεσις ἁπόπεμι- 
ψιν δηλοῖ νυνοικὸς, ἥτοι διαζύγιο, θωῤαιύ. ἵῃ Ο. κ. 
Ρ. 41ο. 5. εἴ Φ. Ρ. 746. 55.. Ταπάεπι αἳ Ίος σοτ- 
Πάειατί ψε]ῖπα, ἵπ οἰνίταπδης Όεπε πποζαεῖς Π]ος ρ:26- 
{γη ἐκκεκηρύνθαι, αὐά ρτανίοταπα οεΠ{εραπτας οτ]- 
πΙπαπι τεῖ, αἴηΠε α4εο ἀῑσπῖ πας ρηδ]ῖσα οοητατηδ- 
πας αμα Ῥπαεοοπίς νοσα περίοπε εχτομππαὈαηεήτ: 
Ατιμημι Ζείεπ Αιπεπίεπίος ἐξεκήρυξαν, Φοσατί6 
ασου/πίοτεία Ἠετας]εοίαε; αἱος αἱ» ρατπῖς {αεΐ5 
εταῖ ἹΜαεαπάτΊητι ὠποπέμπειμ. ο ΝΑΠΟΚΕΝ. 

71. Σόμον σαγηνέύσαντες] Μοτεπί Ῥειίατηπή, πΠημς 
ἄεχιτε Β214/οΜἱ0 εχρ]οἰτάπι 4ε Ἐ. Ῥ. τπ, Ρ. 445. Πε" 
οὐ ος επανταῖ ντν ὃ. ὅτ. πὈϊ εχ 1π{ΐς ΟΠ1ὸ, Τ,ες- 
Ῥο, Ταπεάῦ., ἐδαγήνευον τοὺς ὠνθρώπους. ΝΒτασατ ααοά 
{οτΙθῖε ΦΗ42ο Χ. Ῥ. 697. Β. ὰε ἨἘπεϊτία, τὴν μὲν οὖν 
ἀρφόίαν πόλ]ν κατέσκαψαν Πέρσαί, σάνἠνεύδαύτες, ὥς Φή- 
οι Ἡρόδοτος , τοὺς ὠνθρώπους ηΕΦΙΕ οηῖπι ος ἆς Έτδ: 
πΠεπαρας, αὐοά ππεΠηπΙ, αδιαϊ αδί Πεγοῦ. πος 
οετίς {10 Ίοσςο Ντ. 6. 100: Βεᾷ Ἰεσοταί Ίσα ι2ό 
Ε]αιομίς ἆε 11, ππ, Ρ. 609. Ὦ. ποσα, ὧς οὐδεὶς 
Ἔρετριέων ἄυτὸν ἀποπεφευνὼς εἴη, συνάψαντες γὰρ τὼς 
«εῖρας σώνηνεύσαιεν πᾶσων τὴν Ἐρετρικὴν οἳ σρωτιῶται τοῦ 
Δώτίδος. Εαίοπίς» Νε] αἰτετῖας Ἠαδεῖ ερίρταπΊπια «10- 
ϐεπες 1:αξει. Πῖς 39. {ὴ [Ε)ε{γἱεΠ/ές τοὺς σωγηνευθέντῶς» 
υ 1ος 1η Αῄαπι αάσδης Ἱῃ Ο1ρβα Ὠαπας εἰεπιεπῖςτ 

{εᾷςς αάβοπανίε: Ἐτοιτίεπίες Πϊος Αροβοπίας αἰεραῖ 
ΡΡΙοβγαιΓ τ. 6. 93. Ἰχθύων πάθει περὶ ΤΗΝ σρ; πρή- 

ας κκ ὄν, αν μκενος ολ λνι αῤκς: 1ρ]ο σαρῖις 
ὁασθαρ σαγηνευθήναι νὰρ καὶ ἆλῶναι πάντας... ο ον 
Ἐτειτεπβοις 14 ἵρεαπι αἀπίσαεταπς 4 ή σι 2 
Ῥ. 913. 385. 6ἳ Μακ]ηιής ντ. ΣΚΣΙΣ2 ἅ ρ Ἔρο- 
πρίώ σαφηνεύεται α Όση. ΠεΙΠΙΙΟ- ο ρω, αευεραι. 

μώ, οὐ βάρέμ/, {δὰ. σε]! ευεΓγ/ζΗ/0 εαρµέην Ε. 
ομλοβ/ος, πυ]]ο (σπ]σει {εχυ5 αἩς πειαῦς Ώάᾷο ἁῑς. 
οήπήπε, Ἰ,οπρίας αδειτανί: 4 ΝΤΟ Ἰηϊέτρτες 4Λά- 
η] ἆᾳ Ν. Α. αν» αρ. αίπα μὰ (Φυη0ά Ἱής αροἶᾷς: 
τας, ΠΡἱ ποΏ5» ΝΙαἰπᾶ 1ΠΩΡΙΦ᾽ ΙΜειη]ἠαταὴτ Αιλλοπίσπ- 
{ο α Ῥετβς Π]αιά ΕΓαΕΘΙ5 πα] Ῥιο Ἰηφεμίο {1ο σ- 
ρίάε απιρ]Ηιοβηίζ». ΝΑΙΙΟΚΕΝ. 

λά πι σ6. Βα- 
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αὔὰ 
μέντοι χεόῳ καὶ 3 συγκατόίχισε αὐτὴν ὃ σρατηγὸ» 

Χ τὲ ὄψιος θνείρε χαὶ νήσο Ἡ µη κατέ- 

λαβε νοσῇσαι τὰ αἰδθα,. Επὶ δὲ Σάμω ὃ σρἀτεύ-75 
µατοθ γαυτικοῦ οἰχομένβ» Ῥαβυλώμο ἀπέσησαν 2 
ο κάρτα εὖ παρεσκευασμένο 9) ὅσῳ αρ ὃν τε µά- 
ος Ίρχε χαὶ οἱ ἑπτὰ ἐπωέσ Ἱσωνςε τνσιν σατὶ ς 5 
τῷ χεύνῳ καὶ τῇ ταραχή εθ Την πολιορκΙην ἆ αρ ΤῬετανίε» εἲ {ερῖεπι Ιη[αγτεκοτιηϊ » 

/ 

Ὀτάνης, ἔ 

ο» 2 

εσκευάσαντο” 
ἐπεί τε δὲ ἐκ τοῦ ἐμφωέος ἀπέσήσα  ἐποίησαν 
τοιόνδε: τὰς μητέρας ἐξελώτες, γυαϊκα έκασος 
µην. πθοσεξαιρέετον Ὁ τὴν ἔβάλετο ἐκ τῶι ἑωῦτοῦ 
{ οἰκίω" τὰς δὲ λοιπὼς ἁπάσας συναγαγόντεν ο 
ἀπέπιιξαν' τὸν δὲ µίην ἔκασος σιτοποιὀν ἐξαιρέετοΏ [οί ἀε[ῖρῖ : 
ἀπέπνιξω δὲ αὐτας, ἵνα μή σφεων τὸν σἵτο 5 ἀναι- ΄παηρυ]ατυης: 

Ημ ἡπα: ου πηεααδ Βαυγίοη τςὈε]ίαε, απαιω Ὀρατίας ουβάςε, Μι]α Ρατ», 
Ουμάίο κκ ππεηβτη. 

τἐτιεέίο ἵαίπεῃ Τεπιροῖα εἴίαπῃη ΟἵπΠες 1πῇ- 
Ῥετατοτ Εεαιεπῖεία Ιησο]ίδ εξεσίε, παπι ε 
ν1βοπο Ιη[οπηπίί » ἴμπι εχ ΠιΙοῖΡο, 419 |α- 
Ροτανιὲ οἴτσα Ριάεπάα. 
ῥαππῦπα παυσας Ρτοβς]{οίτατ οκετοῖῖδ, Βᾶ- 
Ργ]οπῖϊ τερε]ανεταπῖ, ΤερΙς Ῥτοῦε 84ΙΠΟ- 
ἀάπι οοπηραταιί: Ώαπι απαπιάῖα πΙαρις Ιπὶ- 

Ρε Ίος 

“τεπάαπι ορβαίοπεπι Ιπῃτηκεταηῖ», εἰ 1 5 
αΡραΤαΠάΙ5 δαμε Ιαϊήοτηπε: νετ υδί ϐ 
Ῥτοβαρίο «ἀε[εϊνεταπε, Ίο {Πδί {αεϊεπάα 
{Πατιεταπε ἹΜαιπρις εκεερίῖθ ππάΠετυπι ” 
πια, αὐαπι 481 ααϊαμο νο]ῖτ, ε ἆοπιε: 

οείετᾶς Όπιπας σοπῖΓαξϊαδ 
ἴ]απι νετο ππαπι απἶδαιε αἆ 

σιµώσωσι. Πυθόμωος δὲ ταῦτα ὃ Δαρᾶος, καὶ συλ- Ῥάπετα Ῥἰπεπάπα ερεραιΣ Ππαπρυϊοτυπε 
λέξας ἅπασαν τὴν ἑωῦτοῦ δύγαμυ, ἐφρατεύετο ἐπ 
αὐτούς' ἐπελάσας δὲ ἐπὶ τὴν Βαβυλώνα, ἐπολιόρ- 
ειν Φρωτίζωτας ἐδὲν της πολιορχίης" ἀαβαίνο-οο(;.. 
τες γὰρ ἐπὶ τοὺς προμαχεῶιας του τείχεος οἱ Βαβυ- ἀϊσι 
λώγοι» κατὠρχέωτο, καὶ κατέσχωπτον Δαρέο καὶ 
τὸν σρατὺν αὐτοῦ" καί τι αὐτῶν εἶπε τοῦτο τὸ ἕ- 

απἴεπι 635, πο ΠΗΠΙΕΠΙΙΠΩ 1ρδογηίη αρ{1» 
Τπετεηῦ, 
ἔῑδ οπιπΙριδ «ορ αἀνετ[ι 9ο σοπῖεῃ- 

ετ Ῥοδίαιαπι Ρεινεπῖε, τρεπ ορ{ῖ- 
ἀίοπε οἰπρίι. δεά Πί πΙΙΙ Ῥεπάετε οδῇ- 
ἀϊοπαπι: Παπ «οΏ/{ςεΠ{5 πηυτί ΡΙΟΡΙΡΠΕ» 

πο ο) Τί κάτησθε Ἡ ουθαῦτα ὦ Πέρσαι, ἀλλ εἰ. Το αἴηπε εχετο]εηῖ εἶησς 4ποταπι α]φαπί 
2) ἁπαλλάσσεσθε; Τότε γαρ αἱρήσετε ημέας ἐπεὼνοςῖῖα 1η] ζο 
»» ἡμίοοι τέκωσι” τοῦτο εἶπε ἶ τῶν τις Βαβυλωνίων», 
έδαμα ἐλπίζων Κ ἂν ημίωω τεκέν. Ἑπτα δὲ µη- 
γῶν καὶ ολιαυτοῦ δεληλυότος δη, ὃ Δαρέός τε 
1 ἤσχαλλε, καὶ ἡ φρατη πᾶσα» οὐ δυνατὴ ἐοῦσα 
ἑλέν τοὺς Βαβυλωίες' καί τοι πώντα σοφίσµατὰ 
καὶ πάσα µήχανὰς ἐπεποήκέε ἐς αὐτοὺς Δαρίζος"τ 
ἀλλ 9 ὡς ἐδύατο Ἱ ἐλέῆ σφεας' ἀλλοίσί τε σο- 
φίσµασι «Ἀερησαμεος, καὶ δὴ καὶ τῷ ἆῦρου εἷλέ 
ὄφιας, καὶ τότῷ ἐπειρήθη" ἄλλα γαρ δενώς ἔσαν οὗ 

Οιῖά Πὶς ἀε[άειις Ῥεία ὁ οπή 
ΡοΏις αρ[σεἀιτῖς, «αιἱρρε τηπςο εχριρπαΙ]- 
τὶ πο86, 4ΗύΠΙ Ρερετετιπῖ Πππίθ, Ἠος ααῑ- 
ἆαπι Βαῦγ]οπίοτΙπι ἀῑοεραῖ, οτεάεπα ΠΙΠ- 
4ὐαπ Ρρατεῖε πιπ]απῃ. 
πιθηβρις ἵπ ορβάίοηπε «οη/{ηπηρες, Ἰηπι 98- 
τμτη, αἴαιιε υπὶνετίαπι εχετεῖτηπι» Όδάς» 
το ααοά ΒαΡγΙοΠΙο8: εκχράρηατε ΠΟΠ Ροδεῖ 5 
ετῃ αἀνεί[ις 1ος οπιπῖα ππασβίπαππεηῖα αἲ» 
απς ΟΠΠΠΕΦ ΙπῇάΙας εχρεττῖ, Ἔπι αἱας, 
ταπῃ ας αίδΗς- εοδἀεπι Ογτή5 εχριρηανε- 

ο παν Οπιπία µας παβτα {αεταηπῖ, απία Βα- ͵ σον ς κώνο δώ ἁωνᾶ Εν, ο να αλ πητω ν κο ο . : 

Φυλαχῆσι οἱ Βαβυλωνοι» δὲ σφεας οἷός Τε Ἡν ἐλεῦ,ς Ἠγ]οπί νεἰεπιεηίετ. εκου)ῖς ΙπομΙΠΡΕΡΣΠΙ, 
Ἐνθαυτα εἰκοσῷ μηὶ Ζωπύρῳ τῷ 3 Μεγαβύζᾳ τού- 
του, ὃς τῶι ἕπτα αγδρῶν ἐγένετο, τῶν τὸν μάγου κατ». 
ελόντων, τούτῷ τῷ ΜεγαβύζΗ παιδὶ Ζωπύρῳ ἐγέ- 
γετο τέρας τόδε' τῶ οἱ σιτοφόρων Ὁ ἡμιόνων µίη ἔτεκε' 
ὣς δὲ οἱ ἐξαγγέλθη, καὶ ὑπὸ ἀπισΊης αὐτὸς ὁ Ζώπυ-1 ο νς 

τα Συγκοτοίκησε Ἰὰ., {85ᾷ πιαῖς. | 
παρεσκευάζοωτο εὔπι Ῥας[. 4γερ. 7” 
δηΐων οἶἷπι. 
1 Τα Ἠαες ἀείαπε Ἐν. Ῥαγής. 
ἤσχαλε Ά Δαβεν εχ{ΕπΠοΠο Ρως πΜ 

ὔ Τοῦ αρατ. «4γεζ. 

76. Ῥαβυλώνιοι Αφάπεσόκα Τητείσα τεπίροτίς., ἆππι 
{10 ποπήπε Παϊής (απΠΡγῇ5 Ιαΐταης Νπασις πηοτᾷ]ς 
τοτυα ῬοΏτότισ», ἀθίοάάοπεπι 3. Ῥογῇς ἶαπι ΠΙ6ΤηῃΙ 
Βαργ]οπίοσηπα νἡ ρεϊπείρες πιεα1εβί, οἱ ο Πε- 
οσο πι, «ο. 1ρ9. Γε{ριεβηΙ» πΙ 1οΥ. Ἱαβεραπε 
Ἱπιρεσαπεσιη Ῥτορίετ 1ρείας Ἱπυβίαξαπα ΠεηίεαίεπΙ, ο 1ρ- 
ρε οὐ] Ἱπρετηπῃ Ιπρεδ/Ις (απ. ς, 67.) πρρεῖπε ὧτε- 
λή{ην εἶναι σρωτήῖς καὶ ος ἐπ᾽ ἔτεα τρία. 1π Ἠαο τα- 
Ῥαποπε Τετάπα» ἀῑπα Ηβεττας ΙπίοΠἕα πίστει αἀΙδιης 
Ίήδο ενίτατος ΟπΙεπιῖς, απίπιος ΠΌί Πμπεπίες, Επιιή 
οτάις ὈαΠας ερίατ αάμιοτής τορΏο» ΝΙάΘΗΞΙΣ οπηπία 
Πυἱ οἶαπι Ῥετίας ραταδίε Βαῦγ]οπή. αὖαα αά ορρισηᾶ- 
Ἠοπεπι ἁἷ. τοἱεταπάαπι ατοεΠᾶαπια!Ις εδίοπε ηθοθία- 
τῖα» εἶαπι ἀϊσο Ῥεας; ΠᾷΠΙ ταῦτω ποιεῦντες ἐλάνθονον. 
Έσςα πάει ΤΕΠΙΡΟΤΕ: ἐμ τοῦ ἐμωνέος ὠπέσήσαν, ῥᾳ- 
ζω ἆ[ροεγε: ΕΟ ΤΡΠΔΟΠΙ ΤεπιροτεΣ ἆμπι εἰασ[ῇα {π 
σταβα!ι Φγ]ο[οπΗς ΡάΠΙΗΠΙ «νεμις ΡγοβεΙ(σετετης. ᾿ 

ὕπης νοτο εἰποίει πήβε Ὁπηνς» νεωσὶ τὴν ἀρχὴν ἔχων' 
νά, Ρ. 140 ού» 47. ΟἼσα Ώπες Ἱτααε Το Άροτα ὕπα 
Ἐωηέωπα, «Πεγο(ίοίο ΒαὈγ]οπίοτήπι ἃ Ρε πιΕΠΙοτα(Η: 
ἀθ[οίο,. Ώἱβοτυπε ππαιε Φε] αβετε βε/ετε εἲ 
αβίογο ἐπ απο ῥε/]μη» νε Εσείς απ{οίς γα αἲ 
ΦεΙαμάμη οοµοΐρεγο: ποτιπε {9 1πι ΠΡἱ νεχαταπι ΒΗ]- 
Ἰο]ορὶ υμρμαχό». Λίαμ Ἠαος 2ο ἀῑχί» πε Ιαυα ιόχα- 
Σοπι ορβπιο χο (εογς. Καρζοιο ἀπρυϊαϊαν Τη ἔργγα 
ΓΩ ΥΟ ἆμαγω γελο]ίοηήν {εναν Ὦ 31. Ἠ]ης ἐΧ- 
ῬλΙσλπάα Ἡσχοβομο ροήεβπιυπι 2πάτοτο Πτεπή, ΘΟΗαη- 
το Τ6έΠΙΙς ἆμας ἐς Ἓξμοπος, αἱἴοτηπι α Ὀατίον α Χθιχκε 
αἱεοταπα» {εγοίαο να ρτας(]έίηο οοπίει νά Ο111. εἲ 

6 ΙΜ. γοῦι Ρας. 4τδ.. τὴν ὃν να 

ο Ῥυπιτ ἨΊπο δµὅας η ἔ. αἳ 10, ον ας 
{ 1. «ἴνερι /7 ρου δή ο 80 «41. ἂν αὈειαῦ, 

-εεβπιο απαία οἰτοιπινα]]α {απῖ τπεηίε, 7ο. 
Ῥγτο, ΙΜεραθγτῖ Πο, απ ϱ {ερίεπι ν]- 

τεπέαπι», τς αμφάαπῃ πππ]αταπη εἶως αυς {ι- 
ππεηῖαπα {ργεέϊαραἃτ, Ῥατετοι, Φηοά ηδῖ 

εἶ 

6 Αῦεςι 2 ἄποῦ, ' ἆ Τα οι ερῦ. κ.) παρεσκ. οἳ 
πο. { Βα/. δ. 7 4γό., οἷ- 

05, 1ο.  ὁ Ὢ Πέρ. ἐνθ, Πο «4γεδ. Ῥαν[. 4. 
{ Ρα. ὁ «4ΐποῦ., αηῖ 

αμ, Ρονής «4. Β., τοῦ ὃν ο, ο ἄν, δν ης Ὅλοα Ὃ ή ων αμα, ο ης 

Ἠοπομβοϊ ποιπἰπίς Εεμίο «Ἱρηις 1177, ποβες }οπογιᾳ. ΒΟΠΟΣΙ κ ο άν 
81, Ἐκ τοῦ ἑμφανέος] Νειαίαὶ εΑπίοροία Ἠαος ρίη- 

οὐ]τ ἀῑαίο αμα Ῥγουορίο, ετεΏειήπιο τοπ, 1, τ. 
Βε]. αοΗ, 1. 11. τα. ὅο. Γαη/σΗ. ΤΚ» τ. ὃς μέν ος 
ἐμφανοῦς πόλεμος ------ οὐκ ἦν συγεςηκώς. 960 θητίη τὰς 
ὑητέρα» ἐξελόντες 1.ΛΙΤΕΠΕΗΡ /παΐγες ερε]]ωὴη., ἐξελῶν-' 

τες ορίπατης, Ιον οαἀ επι νεγοοτΏπη {οπζσηεία ῥξέ- 
Ἄρυτες εΧ. Ρήσο ἐξέλω, Ηπάε ἐξελάω Βυχοτίε, ΜΗ 
Ἱαιπα Οτοπουέ ορῖπια {Πες ἐξελόντες ῬίορασΊπεπα 
ποῦ. ἐξαιρεῖν» 4ὐπε Ἠῖδ σοἩβετεπΕ, ΠΙΟΠΠΤΑΠΕ, σο]ορο- 
ΠΕ πιαες Ῥαυγ]οπϊ. Ῥτασίογ αμ. απ]σάής παπι 

181 ΠηΗ]ΙΕσεπ] σροσεξαιρέετο θἳ ϱΙἱά επι ἐις τῶν ἑωῦτοῦ ε]- 
πίωνν 6 1)/ΐε μας «οί ερ. ΊΝναπι Πο αχ {οποᾷ]ο 

λε[ζαϊ. Ἐ]ερῖε αμίοΙη σιτοποἰὸν, αιιαὶς πη]ίετήπι ο- 
Πα ο[βεῖηπι, Ψ]άε να, 187, οἳ που ΡοΙγχοπας, προ” 
θεὶ ὃ. ὀνάγιην ΣΙΤΟΠΟΙΟΝ ἐν δόµοις ΕΧ 1 γρρ]ςί Ἡσο- 
ευδα» ν. αόᾳ, ο . 

6. Μεγαβύζου τούτου» ὃς] ἱπρη]ατίς ος (πο {οσίο 
Π4εά. ο... Ναιμς [οἩριυτα οοπβτπιαίΗΤ οκίθπιο μου 
Ἠῦτο, {περεαιε αῑαδ, βιαείπι ἡμιόων κα μη ή 
Φις σιτοθῤόρον ή) Τ6ΠΠΟΙτ, θποά ἵπ Ἰοσμρ]εῖο 
ε/ὰ “τΈμΙΙΕ ηἰπηϊς εἳ νὶκ στοβ1ρῇ6,  ΘΗΠΠΙ ΡτορῖεῖΕᾶ 

Ἄτιίου]υη ΊΠαρηα ΜΒ. οοη/ρίγαΠοης Ππσυ]αίηπα, Μµ- 
Ίαζηπα Ῥαττις Τη Ἱταμα εἳ Βαῦγ]οης Ῥοτιεπήπα εταί: 
Ἱπ. ΑβΊσα, 6αρραάοεῖα αἱῆραυς οιδίς εγαάρυς τηη]- 
πια: οµβὲ Ῥαπεραί, ομήα) {1 ρεπογῖε οΓ1ὲ, Ἡῖ Σ4- 
{με εκ Τερρῦγαβο ΤΗΕ, ναι Ἱ,ς ντα, 4. Ππβρίεε ο. 
Ἀροβατή! Ἠιετολν 1. Ἡ, ο, ο πο. 

11. Εἶδε 

οξτΕεΕκΥΝΜ, ἀΙπ11 

συ]ς . τπριάίαε Ρίοβρτα(ε Ίηρετετε Γᾶ-. 

σο 

καί κὠς ταυτα ποιῦντε ἐλάνθανοΩΟΟΙΊΠΕ Τεπηρις εἴ ρεῖ ταΓβαΏοπεσι [ε αἆ [ε- 

Ηὶς τερις εορπἰτς Ὠατίας οοἶ]ε-15ῖ 

ΑΏΠΟ ας {ερῖειῖος 

"θὰ αππτη πε Τε απ]άεπι σαρῖ Ῥοδίεπε, ν-τ53 

τα1 απ] ππαρυπα {αβπἱεγαπε, Πος σοηΗρί: Ροἵ-. 

ντο μπω κποω-, αθ ωποραβρς τεωρηρχασσεεκωσᾱ--παμσετωσα πετ νκ-συνασαανανοσεκοκυκακονπω-αιε 



Σσ4{6, Τρίτατ δὶ νΠαπι ει Εατα]ε ε5[ε Ίαπ ΒαΡΥ- 

ἆσ5[ρεξαΙβππππα πππβ]αταπα, αάθο δτανΊτεχ 

Σοργίας 6 Ραταέ Δ4 Μος ορᾳ5 ρχοβίσληάμπὶ, 

Ἱπίρίεστε νο]αῖτ; Ππιυ]ααα νείαῃς {ετνος, ειῖ- 
ΡίαΙΏ τεπῃ αρετίτα, οοπ/{π]ταδατ, ει αἆ 1]ία5 
Βαβγ]οπῖῖ νεῖρα, αἱ Ίπεει Ἱπίπία ἀἰχεται » 
Ῥοδίφπαπα τη]. ρερετίδίεπτ», ἔοτε πῖ τηυτις 

ΤΗΠΑΤΊ ΙΛ, εξ ο 
η . . : 9 9 ο. 4 εἴ τεπαποῖαἴαπι Εαὶξ, οι ετἑάέῃδ, ΓεἴΙΏ 1ρ8θ ροῦ εἶδε τὸ βρέφος, λα ο ο. «κ. απείας τοιδι 8 δούλδϊσι μδεὰ λ νο τη” / ρ Φράζειυ τὸ γεγονός, ἐβελεύετο" καί οἱ πεὺς τὰ τοῦ 

ν τ/ ; α- : ολλ οσον ”) « ο ” 
Βαβυλωνίε ῥήματα, Ὁρ κατ΄ ἀρχὰν έφησε, ἐήτιάν 

ς - γ ὔ ου ς / ς ὥ 

υπερ Ἠμίωοι Τέκωσι, τότε τὸ Τείχος ἁλώσεσθαι, πιθὺς 
ε / μμ ον. {ον αλά ο. ον αἱ. «3 4 εκριρπαϊετυΣ: αά Ίος οπΊπε 3 Ζορύτο νΙατὸ ταύτην την Ὁ Φημην Ζωπυρρ εδόκεε 5 ἁλῶσιμος εἶνο 

εδῖ εχρηρηαΡ]]6 Βαβργίοη:  ἀϊνίπο επῖπι πι» 
: / λ Ν κ Δρ ιν ο οσα οκ Βαβυλων' σὺν γὰρ «)ιῷ ἐκέγόν τε εἰπον, καὶ ἑώύτῷ 

. 9 : 3 δα ς Ανατ Αν ἆ, 3 ο ΤΠ]ης εξ Ηίαπι Ιοᾳπυτησ1 εἲ ΠΡἱ πημίαπῃ ΡερεΓ]ό- Τεκεν τὴν Ἠμίοο. Ὡς δὲ οἱ εδόκεε µόρσιμο) εἶναι ἤδη 

Ίοπεπι «αΡΙ., αἀϊεῃς Ώατίαπι, {αΙ{[οΙίατις. εδῖ 
πυππ(ΠΙά Ρετᾳπαπῃ πιαρηὶ ἔασετεῖ ΕΧΡΙΡΠΕΤΕο 
Βαῦγ]οπεπ}ξ ΑιάῑεΠς Ρεταπατα τπαση] α 1]]ὸ 
Ἠετ], αἰιαά «οπ/αἶτας, 4αοπιοάο 1ρ5ε Γοτεῖ 1» 
Ρ15 εχριρηατος, εἴ [ααπῃ Ίος ε5{εῖ ορίῖ5: Όεηο 
δε[ια επίπι αραιά Ῥετίας Ῥετπι]ειπι αά Ἱπ- 
ἴεππεπία πιαρη]ταἁ]ηίς γαἱεηῖ. ΑΙο αα]άαπι 

σορ!ἴαθαξ, παπι Π α {εἴρςο ππυΙ]ατας αἆ Ἱ]- 
195 τταπίαρετε, ΈΤυωπι Ἱρίατ Ρρατνὶ Ρεῃ- 
4επς {6 ἱρευπι Ιπ[απαρΙΙ ππαΠ]αιίοπο αῇϊαῖε, 
αιἩρρε πα[απι Π5ἱ ριφοῖάϊτ απτεδαε, ϱο- 
παίη(πε ἀε[οτπηῖτοτ οἴτομπητοπάϊε, οἳ {6 Άα- 

ἆ τῇ Βαβυλῶναλίσκεσθαι» προσελθών α Δαρεῷ ἄπε- 
πυγθάνετο» εἰ περὶ πολλὲ Χάρτα ποιέεται τὴ Βαβυ-- 

Ολώνα ἐλέῆ; πυθόµεος δὲ ὧς πολλΏ τιμῶτοῦ ἄλλό 
Ε εβεαλεύετο, ὅκως αὐτόε τε ἔσ-αι ὁ ἑλὼ) αὐτὴ» καὶ 
ἑωυτοῦ τὸ ἔργον ἔσαν κάρτα γὰρ οὐ τοῖσι Πέρδησι ο) 
6 ἀγαθοεργίαι ἐε τὸ πρόσω µεγάθεόε τιμῶται" ἄλλῳ 
Ἡ μέν νυν οὐκ, ἐφράζετο ἕργῳ ἶ δυγατὺς εἶναί μυ ὑπο- 

Ώπ]ο ορετε Π]απι {6 Ἱπιρετίο [αράστε Ρο5[εοδχειρίη «ποῆσαι, εἰ σἳ ἑωῦτὸν λωβησάμενοό αὐτομο- 
λήσειε ἐρ αὐτούς ' οὖθαῦτα οὐ ἐλάφρῷ ποησάμθος 
ἑωῦτὸν ξ λαβαται λώβή ἀνήκες-ον' ἁποταβων γὰθ 
ἑωῦτοῦ ο βύα καὶ τὰ ώτα, καὶ Τὴν κόμθῇ χα; 
κῶρ περικείρας, καὶ µασιγώσας, Ίλ.ε παρὰ Δα- 

. τὴν 5 ἄ ο δν | γα... 2/ 2.1 σἩ 5119. οεαϊἁ]ε: αἴᾳιε Ίτα αἰ Ὠατίάπι Ῥειτε-βΟΡέίΟ. Άαρειος δὲ κάρτα [βαρίῶς 1 ἤνεικε, ἰδῶ ἄγ- 
πΙε . Οπεπ 1]ε Ίπταεης, νῖταπι νιἀε]ῖσει 

τα]1τ, αἲ εχί]]εῃς ο {οἱιο εχοἰαππατεῖ», ΙΠῖθΓε 
1ο0ΡαΠάο απ εππῃ εἲ οὗ αιιοά Εαοϊήις πιι- 
Ώ]ασίει 5 Δά επι τε[ροπἆεης Ζοργτας, 1Με- 
Ίηο, παπίε, Ί]ε νί εδε ρτᾶτετ το, οαῖας ο 
ταηῖα Ροϊεπίῖα ε5:, πῖ Ίτα τηε ροςῇῇ5 α[Πῆςοθ- 
τε» πεις αΠείις αΠκρίαιι, ο {ες ας 

ες ον | ΤΩΙΗ1 

α τοῦ. 7. Ζωής Ἰδοῦσι οι. ὃ Φῆμιν 4ο. ο Εἶναι ἁλώσ. «4γεῦ. Ῥας[. «{4. 
6 Δαρεῖον «γοῦ. }.ν Δαρείου πιαΤΡΟ ]ερῦ. Ῥσε/. «49ᾖ, πο τπαῖα Π {δαπεπΕ αρίοτΙς. 

ϱ «γοῦ. ἔ’.. ὤγαθουρίαι νμ]σο. 
{ Ἠάεπι ἴτες ουπι «4γοθ. 7. δυνατὸν 3Πίεα. 

ΤΊΟΣ. 4εΠί τε ΠΠΠΙ4Ιε εἰ βαε/. 
οὐκ ἴαπίιπι ή. «{. Ρα. 
Α. γοῦι 7. αῖ ζντοχειρῃ, αυτ ὠυτοφειρίην οὐπῃ ή. 
α. οἶίπι ἤνευκεν, ς 

{αίδ.ν ὢνὴρ «4ἰάι εηιιεπῖῖα ἰληρίε Βα(όι Ρι 1550. 
σοι «νι ας/. ος 

11. Έ]δε τὸ βρέφος] ΦεαυΠέμχ Ῥοδέαπι, Φολο]ίαίζος 
ση - ΟΡ ΡΙΩΠΕΗΙς: βρέφος ἐπὶ ὠλόγὸὺ ζώου, Ἡρόδοτος Τ. 

ὁ Πομτής ' βρέφος ἡμίονον κυέρυσαν ᾖ. Ψ», 966. Ῥεου]- 
τατ εἰηάεπι Οβρίαη. Ἠαβειτ. ν. 61. Σκύμφος ὤεξη- 
θεὶς ὀλίνον βρέφος -------, μθῖ Εα]Ικ πιεπιοτία {9ήέεγςῦμ- 
ωη ἀείετιήτ, βρέφοο ἐλάφου, {5Η ἐλέφαντος ΡοΒι5», 
-«4Βση. ΗΙΒ, Λη. χι, ος. ᾽Απείπας τοῖσι δούλοισι Π]αι- 
ἁαἴωπῃ εδ{ε ποή ἀερεῖ: ος Ζοργτυς ταοἰτατπ](αίειη 
απῖμηρεζε» ΠΟΠ ἴεππετα οπιπίρη»» αι ρΗ]]ήπ γἱάε- 
χηΠῖ» Ροιμῇῖ. Ἰδοῦσι εχ Ἰαχίοτε νοπῖξ Ιπτοτρτοϊαπιεηίο. 

1. Τοΐσι Ιδοῦσι] Οοιτεξτο: απᾶαιΙας νετῇοπί ο 271]- 
ζᾳ δούλοισι τες οτι] κ{εε Ιεάοτίρις, αάβιπιαίαπι 3 
ῴοά. «ἄγεῦ. αμοάαᾳμε {4 ρ]μτες ριηείετυπε», ᾖεγοοίο 
1οπτα»{ε τε(ΗΤΠΕἴΗΣ, ------ Οηοά {εαιήεη Ῥαυγ]οπίί ἁἷ- 
εἴυπι, 47ΦΕ/ ἐκρηρΠαέηη 11, ζίαΠ0 ΛαγεγεΜέ 11146. 
Ζοργιο νΙάεραϊας οπηπο[ηπι, πεο [16 μηήπε Ῥτο]α- 
τα» σὺν νὰρ θεῷ ἐκεῖνον εἰπεῖν" Ἰάσιι Π]]ιιά Εεγοβοίο ἁἷ- 
οτΙ κ 6. 90.5 κωτὸ συντυχίήν., θεῦ ποιεῦντος. [0Υ- 
26 1ο]: ευ γείη «ἱγ]ρομίο: ἔκ τινος δαιµονίου συντυ- 
πίας, «Ιαηλήεῦ. Ν. Ῥ. 6. 115. ηππα {δουπάμπα νεῖοτος 
ας Ώεῖ ευτας {πθετας απ. αὐάαε {019 ἀἱεθ- 

Ἀαι» νο [ορμμα, Τύχη. Πεγοί. Ρ. ο05..1: 3905 915 αγγἰάζδαξ ῥμογμ]ς θεῖῃ τύχη, Τόη1ε Ζήπάαηι ο[υ]- 
1115 Πωζυίο 1. ο, . υδὶ νἷά. {,  ςγοῄου, (ῑτασσῖ 1η ΕΗπΙάΕΤῃ ἵστιμεης η Γοὐπηα]ας κρτὸ θεὸν, κατὰ 
θεῖον» κατὼ δαίμονα. κατὰ τύχην' Ῥοβτοπιηπι ἀεάετατ 
οοιτεζῖος ἵπ Οσά, 601. Ίμωε Ένι κ. 31, ϱτΟ κατὸ 
συγκυρίαν, Πογ/ε ]ογέηπα, ο απ ἵπἩμπιαπο Ώδις οἳ- 
υ]εταῖ {αΙΠομ]Ο: κατὸ δαίμονα Πογούιτ. ο, οι πατὼ 
τόν τιὼ καὶ δαίμονα» «Ι)εΙποβῥ. Ῥ. ό59. 9Ἰ. πωτὼ 
θεῖον, «4νΙβορῥ. Ῥη. ν, Τ47. 0η [16 ΗΗύπες Ώεγρ)ε- 
Τή95 κατὰ θεὸν γάρ τι, ἔτυχον καθήµενος, ο5ῖ ἵῃ ᾗη- 

πηγα, Ρ. 979. Ἡ. σὺν θεῷ Ῥτας αἰῖς ΑΕΩΙεή- 
«] τονοταπείκῇῄπς Χεπορθοη: απ οἳ ἵπ Ἠυῃς - Πο {αμίυπι . αάμίσελε ημης  ποηῃ ϱοπιπιοππ1. ον ο η... ΝΑΤΟΚΕΝ. ώς ὃν ο . Ίτα ἀεάετας, Ἱπία Ο, 16ο. Ζω- 

᾿ ο νῃ ΘΟΕΡΓΙΗΝ Περσέων ὑπερεβάλετο. ο γι πολ οεργῶν ρατίποτυπι Ἰαμάανίς Τα τ. 6. ΝΟΣ αλ εἰδί, ἄλλῳ ον ὧν οὖν - ΜΙΗΙ ἄλλῳ μέν νυν οὐκ Εκ {σμοβῖς, Ίοηρε αεί ροΏις; 93. Αλλῷ μόι ΟΗ1πι ος Ὥσχις οταοπ]ς Π]απι 16- οωήταξ, εἰ ἆπο {αῑΐεπι ϱοβΐσες {μρπιπίβτεδε, νοςιι- 
- 

22 

ὃ Οταῖ Ίνοηπης πι (γερον. 8τεΙΙΕ, 
14 Καὶ ἐκ «4πεῦ. }. ἴμπι πηδήσας Εμαιύ. Ἠοπι. ϱ. οὐδ,, 15. οι 7 πά. 

/ ι] ο» ) ρα δυκιμώτατο λελωβημένο" τα Ἐκ τε τοῦ ρόνον 
3 / / / πάς 3” Ἱ ἀραπηθήσα», ὠγέβωσέ τε χαὶ εἰρετό μη» ὅστι εὔῃ ο 

ϱ/ ς αν ͵ λώβησαμθος, καὶ ὅ, τι ποήσωτα; ὃ δὲ πει 
2 1’ (ο. ελ 8 η Ξ 2 Όυκ ἐσι οὗτος π ὧν ὅτι μὴ σὺ, τῷ έφὶ δύνα- 

µι τοσαύτη ἐμὲ δὲ ὧδε ο δια εὔαι. οὔτε τις ἆλ- 
ον ο». ” 3 2” λοτρίω ὁ βασιλεῦ, ταδε Ρ ἔργασ-αι, ολλ αὖ- 

ἳ 5 αρ λλ 

« 

ὦ Τὴὺν Βαβυλῶνο «4γεῦ. 
{ Βωλεύεται }1μά, «4γεὂ., 

ῥ Οἵα ῥγερῦ, «τοῦ 7. μὲν φὰρ ἀ4.. μὲν 
ΟΙΤΟ ὑποχειρην Φέορῦ. ταῖς. Βαν). 

Ῥ. 161. ἡ{ «ἄτεδι 
3 ᾿Ανὴρ «4γεῦ. {’. 

3δὲ 0 Διαφήεῖναι «4γοῦι, Ῥτο διωφθεῖραί.. 2 Εἶσα- 

Ίαπι (παήι τοσῖρίοε Εεγά, εχ αἲῑῖς Ῥιἀείετέα Οοάά:, 
αιοά εκ. Ὠ]κί. εοπίαϊ Πεγο. Ρ. 199. Άλλῳ μέν νύν 
οὖν θα δεὰν ἔβνῳ δυνατὸν εἶναί μή ὑπογειρίην ποβῖσρ]. 
Ῥτοι{ας Ίσα ρατνετίεται 2). Ποια απἰπαάνετίο» 

ζετο. Ὠϊνεηα βογέὴς Ῥεπε ἁῑβραίανίέ, «Φράξέσθαωι πο- 
τας οεοη/άεγαγέ» Νεὶ αμα ζυοβ/εγε, Οταπιπιλεϊέίς νι]]- 
Ρο τεάάΙταπι σκοπεῖν, ιαιδίο, βουλευτκῶς σκέπτε- 
σθαί. . Ἐοξες Ἱ]ιμά ή ρτπι ε5ε αἰ]διονίς; ποῃ. Ἱτθπά 
Φοηρίοιῖδας οταοπῖς. {οἶητας» ΠΙΙ Ἰοπίση πτδπᾶρις 
ΩΙα]εξτο, Φρόσασθαί αἳ Φρασθῆναι, ἐπίφράσασθαι., ἐπί- 
Φρασθῆναι εἳ καταφρασθήναί ἵπ εὔπιᾶεπι ρασῃς {οπ/απα 
αάπίρεπίυΣ Πεγοσίος οιΦ Ἰ]ιά δῖαπι γοπυ(η(η οςὶ 
αὐοά {ΕᾳΠΙΕΗΙ ----, Ἐν ἐλαφρῷ πορδάµενος. Οοπίτα τ. 
6, 118., θυγατρὶ τῇ ἐμμ διαβεβλήκένου ὁδε ἓν ἔλαφρῷῳ 
ἐποιεύμην, αρ [2/11 Πα] 110 αμά(γε πο]ε(ζο 2ΓεδάηΣ 
εεῖ επΊΠΙ ΙάεΠῃ ας χαλεπῶς ἔφερον [ὠπεσερήρένός Χεποβῦ. 
Ρ. 566, 8ο.] Δριά εἰεραπΏοτες οσουττὔπε απῄ]ες Ἴο- 
ομέῖοπες. ἐν εὖμαρεῖ, ᾗᾳ ]πε)]ὲ ει Μπ {4 πού], οὐκ ἔν 
εὐμαρεῖ. που 1π ΄Ἐμείεο ΡοίιΗτ Ῥωγήρ. Πα {η 1Η. ΔΑ. 
νο 06ο. ἐν ἀσθαλεῖ, ἨΠεος. γ. 08ο, οὖκ ἐν ἀσφαλεῖ, κ Ἠιρρο]. ν. 785. Τδυογἰσεα ἐν ὠσφαλεῖ 6ἳ ἐν ἐπικμδύ- 
νῷ» {4 {0 εἲ {η ῥεγ]ομ]ο νετῆϊ όρος. Τόερςγ/)ο ΧΧΠ, 
ν. 910, Τατ ΟΙΙπι τα(Ητμῖ: Οὕτω Τυνδαρίδαις 'ολεμισδέ- 
ῥεν οὖκ ἐν ἐλαφρῷ. ΥΑΙΟΚΕΝΕ 

94 Δυνατὸς εἶναι μή ὑπόγερίην ποῶσωι ] Ἐοᾶε ἆς 
Ῥτεχαίρε ϱ, 66. τὸν Ἱζύρου ὑῶν ὠπολωλεκένωι ΑΥΤΟΣΧΕΙΓ 
ΡΠΗ:, εἴ Ο. 74. ντοχειρίῃ µι ὠπολέσαὲ, αιί Επίς η πἲρης οπιετάίπι οπυποβτατ, Ἠέετυπι Πτρεπι ἄντοχεί 
ρύῃ αυξ ὠυτοχειρίην ποβῖσαι αμῖς ἵπ εα οσοµραπάα {Εηρσις 
Ἠποαπα Ὦ Νοβςσ 1. τ., τού. κὸ σοὺέ ης 
ΠΗΡΙΟΥΣ ἐποήσαντο, εἰ 1Φξης πΗπετο ο 

«οπίσπΏυητ {οπΠρις Ηδτίς νὶτὶ ἀοάικ σον. 
3Ο. Βαρέως μη Έοτπιαπα νετοί Ἰοπίσαπι 21ου αι Ἀρποίεεπε 4ο, πες πήπιθ ἔν'τε ο ου πήδήσας 
Ἰηή. οἳ Ἐμβριλή: ὰ Όπε σομλέπάατε 16 Ῥοιεει οἱ 

σοὐροβε αιδτοηέατεπι ἀερείπιθτε», Π Ἠὰε περβεῄτῃς, 
Ῥ/ήαγοδ] γῶν παϊδίων τὸ πρεσθύτέρον ἄποπηδῆς ὧν ---- ὦπὸ 
τοῦ τέγους ---- ἔῤῥψεν ἑαυτὸ τν 1. Ῥ. ὅσα, Α. τοσεριο Ἀροθαίε, Όμαπι νετο πιαρηι5 Έοῦζαο οχρίαπατος η οὐκ 
ἔσι οὗτος πάιπιρταποπεπα Ο699/. 4. 301. αππαβάνετήςς 
ατοθδβτα νίφετως. 

Μυις ὁὴ, Δάῑ 



9 

Ιον 

976 
4 ας ελλ ὁ «.. φᾷ, 

99 τος εγὼ εκεωυτο 

ο» βίουσ Πέρσησι καταγελῶ"'' ὁ σι ἀμάβετον 29 κ 
» σχετλιώτατε οιθρῷ, ἔργῳ τῷ αἰσχίσῳ οὕνομα, 

τὸ κάλλισω ἔρευ, Φὰς δια ποὺς απ θλιθῥλέυμε-4ΟΙ 
γης σιωυτὸν ἀρηκέσῶς Φιάθέναιι᾿ τί , ὢ µάταίε» ππεήροητη Ίπῖσης ἱασθτα»[ο, 

ο λέλωβημέα σεν» άσσο ον οολέμιώς παρα σησι 
») σωτα]; Ὁ κῶς οὐκ, ἐξέπλωσα» τω Φρθῶν, σεωύ" 

22 

22 

λ 
3: ων ον ο 9 / ς / 

99 ΤΟΥ διαφθείρας» ο ὃὲ κ. Βι με τοι υπερετί- 
λ 

ο” ὁεά Τα. μελλον ποιήσε», οὐκ, ν 5 µε περιίδε'Λ5135 
π τν πας / 5] κο να 3 αν 

σον σὶ, ἐπ' ἐμεωυτου  [βαλλόμοος, ἔπρηζα" 19 ὢ 
3 ο ερ . ο ο οὃ " 

» ὃν μὲ τῶν σῶν δεῆση», αἱρέομο Βαβυλῶα" ἐγὼ 
Δ Χ ἷ ” / λ 

μὸὺ γὰρ ὡς έχω, αὐτομολήσώ ἔᾳ τὸ τείχος» Χαλ 
παρος μην ών )λ τα δε ἆ ἕ » Φήσω “πο αὐτουρ ὦς υπο σευ τάδε - ἔπαλ)ον» 

Επ ΕΕ ο ο ΘΗ 

δενόν τι ποεύµθος ᾿Ασου- πῖ {εοῖς, .{εά ρε Ρο: αὐσᾶ Ἱπάῖσπο 

ο Ζ2οβγτας τή Ώαιήο ξοτΒΙΑΕ ῥτόροβιά (1 ἁοίαπλ, 

ΠΊΠΙΟ Γετο Αδίγτος Ῥετῃς Ἰίαάετε, . 6 
χε[ροπᾶς ,. ο. νΙτοτυπι πη/{ειπηε, - τατρ]ςῇ- 
πιο {4ξΐίο ῬιἱοΠεγΠΙΠΙΙπῃ ΠΟΠΙΕΠ. Ππρο[ιδη » 
Πα ὕΙεΠς Ῥτορίετ ϱ65 αυ ουΠάεπτας, ἴε- 

Νυπιᾳιίά» ο 
ἀεπιοῃς, ἵἴςδ ππυ]]αίο. Ποίίος. οἶθιας ἀεάῖ- 
τ1οΏε(η {ασϊεΏὲξ αἀοπιοὰο ποῃ 16 1ρδυ(Ώ 18” 
ΠΊάΏ5 Ίπεπῖε οαχοιἁΙα  Δά εἶὐπι Ζορύ- 

ΦΙαμΙάετα» Ἱπαπῖε,  ῥτοβΙάιρίεπι 
απ εαπα Εαδζατας., -ἴμ. πημῖ ποπ ρειπαᾖδ- 
(68: πηης πηεπιεῖ 6σο αἀλίρεης, 1ά ἴε- 

»  Ίσαπα ἴαπι Βαῦγ]οποπ σαρηάδ,  πίΠ 
τὰ {ως ἀθειῖς, ερο επίπα 1α: αἲὶ {απι αἆ 
πηυτηπΏ. Ῥ{ο Ἱταπδβιδα 1δο,  ἀϊσαππαυε 15 

ον καὶ δυκέω, «πείσας σφέας ταῦτα ἔχευ οὕτω,δοπιθ Ίσως αὖδ ἴο εδίε Ραδίαπι: ει ορίποτ» 

/ ; λ Ωω) 

.. έμιράμιοδ καλευµένας πύλας' μετὰ δε, αυτιο55 
λ τν 

2 ν, ' . Ν λ οἱ. Νε 3 
μ. τεύξεσθαῃ σβατή»' σὺ δε ἀπ Ἡρ ἂν ημέρηρ ἐγε 
»ρ ἐσέλθω ἐᾳ τὸ τέιχος» ἀπὸ ταύτης εν θεκάτην ἡμές 
 ῥ τη " σιωυτοῦ σρατής, τῆς οὐδεμίη ἔσαι ώρη 
»» ἀπολλυμέμε, { ταύτης χιλίθ, τάξο κατα τὰς. 

ὢ  ρῖ Ρρετίμα{ετο 11 Ίσα τα Παβετε, τω]- 
Ἡ Παπι ῬατΏσερς. ΄ Αἲ ἴμ ἀεσίπιο ἀἱε 
α παπα παπα πετο 1ΠρΓεδ[ή,,  ππ]ε πα» 

ἀπ ἁαπιπί Παῦ» «ο]οζα α΄ Ῥοτίας αβ 
γοσαΏτις ΡεΠΙΙαΑΤΗΙΣΣ τυ{ᾳς Ιπτετὶοόξις {68. 

5 4 3 μ Σ΄ 3/ / . αμ ο τ 

ο» πο της δεκώτης 66 εβδόμην αλλη μοι τάξο Ῥιεπι ἀἴεριςδ, «οο]οσα πηλί αἶία ἀπὸ. πλ] 
». δσχιλίς, κατὰ τὰς 5 Ννίων καλεομέας πύλαρ' αᾱ Ροιτας, απ ἄευπης Ἀβηίοτηπι : αἴααθ 

9 ον ς λ μ) ς 

- ἀπὸ δὲ τὶς ἑβδόμης Ἡ δαλιπὼ εἴκοσι μέρας» 
, / 3 με] ο κωμρος ) καὶ ἔπειτα ἄλλες κάτισω, ἀγαγῶν κατα τας. 

. / / / ος ϱ ἱ Χαλθαίω καλεοµέας πύλας» τετραχισχιλίερ'6Ο 
| » ἐχ9” 

αἱ, 7, 4{οὖιι πολιρευμένους 1. «4.9. Ῥμ[, ΡήΙς σοβατυ]ὲ ἀρ]εδίοί Ἠ]οχ τί Σ ὦ 
ϱ). 8. ἵπ [ει τί ὦ εἰ «44. 
δατυπι Παδρεί μίζ. ἵπ 
τῇ οὖδεμ. «44, 
ὦζέρ. «4γεῦ. 

ϱ ΊΜοι «τοῦ. 

τι 97. Δεμόν σι ποιεύµενος] Ψετταπιας Ίδία 11 3 Πΐππα ρΏτα- 
{πα Ίᾷεπι ΕρπίΠοβηϊῖοπα Σ΄ ἀῑσχρὸν ἡνούμενος Νεὶ «αλε- 

105. νω]βατατυτα 1εξβίοπυπα {οπηρει ἀε[εη[ογες., {εᾷ ᾳο- 
πω {εταιοπῖς ρετήτος αἴαῖιε πτεηέες ἵπ Ἠής Ἡρετεαίο 1πο- 
ἀετατα ΟπΙάςοςδ» αἩ Πὶο ἀῑσϊ ρο5βϊ αἰσαρόν πι ἡφούμιενος 
Ψε] τιθέμενος» Ο01 περαὈηξ» εαπιάειη Πο εδία ταῖο- 
πεπι {ατερηπττ» ΗΤΘΓΑΠΙΠΙΕ π΄ {δαΠεΠίΕΠΙ Ἠϊο αἴαμς 
αΗΡ{ ρερετ!»{ς πῃπυς «οπιπΙοά πι 1] μά σι. Δειὸν Νεὶ 
Σεμὼ ποιήσασύαι, {εημεπῖε νε] Ιπβηϊινο, ψεὶ εἰ, Ε1εγο- 
ὧοίο {τεηιεπςαπιήπα, 1πγεπΙεα 4ρυά αμοδνίς ϱοτ]- 
Ῥΐοτες Ατείοοδ; ΠΟΓΗΠΠ Ίοςα αι ρις ΠΠετ]Πί αά ΠΙΑΠΗΠΗ, 
περαριπί εἲ 11μά, ἵπ Τ2ολά(6µ τεζτε {ο Ρί οἳ ̓ Αθηναῖοι 
δειιὰ ἐποίουν, Ῥ. 3949. 99- ἵη «140ἱάπο δεινὸ ἐποίει ὧδι- 
ἀθοθαι κ οα 3ο Ῥ. δ430 91. ἐποιοῦντο εἰ ἐποιεῖτο τος ]- 

τμ. Κῶς εὖκ ἑξόπλωσας τῶν Φρενῶν] Νιάευατυν οἶῖπι 
«σάά. ἐξάμβλωσας ΡατοπΏῖσι Ώαρεε «4γ/βορῥαν. ΝιΡ. 
ν. τ.7. καὶ φροντίὸ ἘΕΞΗΜΒΛΩΚΑΣ ἐξευρημένην' αἲ 
ατηπα Ίηναι. . Βιάείας α 6οπήσο Βοσταῖος. εἴήδαιιε 
ππαῖεΙ ϱΡ. εοβΙἴΦΠοΟΠεΠΙ αὐαΠ ρεί αὈοίτπα ππεπίς 6χ- 
Ῥυϊαπι. ΄ Ὡατίῃς ντο. πιοίαπι Ζοργτο. Τ4ΠΟΠΕΠΙ. εχ- 
Ῥτοῦται» Πυ]Ηῆαε οδΙί1ΠΙ. Ἐξαμβλῶσαι τῶν Φρενῶν 
1η απ]πϊ οἳ {αρίεητίας οτί» αμάασῖας ἀῑάηπι,  Ψι]- 
"αεί ἴΤαηβ]α1ἱο τοςερίίοῦ. ο μέάας 1Π Κωταγόρδήσεν. Ἐτ- 
πω τῶν Φρενῶν ΞΞΕΠΛΕΊΥΣΕ. Οὐαο ΟΙΕΟΠΙΕΠΕΠΙ {οἱ- 
ηδί6 Ίρηρυητ. ἀατίναίῃ εχ Τὔευροηρ{ Πρίίοπια Πεγο- 
ο011. η ἀἴσαπι α]]ας. Ί0βετ 1. νι, 1ο, οἶτινες πορᾶ- 
Ορονήσαντες καὶ ΕΚΠΛΩΣΑΝΤΕΣ ἐκ τοῦ γόου. Ἱτετήπα 
αρ. δήλ4. οἳ δὲ ΕΚΠΛΕΥΣΑΝΤΕΣ τῶν Φρενῶν. Ἠ]άε οἳ 
“"Ἑχπλεύσευ. Ταΐες ἀἰθίοημπι ο το παυίσα Πσυτας 
{π πιαη]ἠπη]ς οἰν]τα"δης, αιια]ῖς Ίοπίας Ῥοβος ρατς. αἳ 
᾿Αιῆσα» πυπς Βείαπποτάπα εἴ Βε]σατηπι, ογερεῖτηας. 
Όοιί τω" νο. 90 6... αν ών Φον) οκ αλα ῷι λ. 

43. Κῶς οὖκ. ἐξέπλωσας τῶν Φρενῶνε] ΨαήΜΙΗΜε 16 ο7ε- 
δν οτε (Τετεπβαπα {ηπε}) ση ζωοῖς [οεῖο- ἀε[ύτηι ια 
{ο 1ο ἔρεο Ἰαεογαυεγἳ Ἑππια Τοτίε {ροείε πήπις αἲ- 
ἵεπτο ρίασετε Ῥοΐεταϊ (/60 Ἰαηθαία Ὁοαΐευπῃ ]εέο 
ῥξάμβλωσας. δυΝπι εΏαπι {115 [αςῖ]ο ποτοατ ΊΝο: 
{σι νι. ο. 1ο. ΗΡΙ ἆε [ε 10ΠΕ8 1ρ5ί παραφρονήσαντες 
καὶ ἐμπλώσωντεε ἐν τοῦ νόυ". Πἱ αμίάσπι ἃ Γεποής αά- 
Ίπει ππατ] Ῥοτίοπαο οοΠΥεπἰεπίεΓ Ἰοᾳπμᾶ» ἆς Ώμπίο, 

επι Πς βιοίς Ίος ΤΟΠΡΟΤΕ Ἰοᾳπεηίαπι» ἀπίτατί ροῖ- 
πίμε αν Ψ δι. Αἳ Γογοοίο πιμτΙαἴΗ5» α οραχΠθία ΟΙδοπιοπό 

αἰχίε Ῥομος. Ίπ Τσο. Ῥ. 911. Πε. ἐξώρμει τὼ πολ- 
λὼ ἐκ-του νοῦ. ψἱᾷ, Ἱύη, μίας ἀῑο {ετνανΙξ 1ποεί- 

ἡ αμπποπαν, Ίπ Ἐ μπλεύσαντες » ἔξω φενόμενοι Οἱ δὲ 

Ἰαβὸ, ἃς νι ον Φρενῶν εἶτω ἐνεὸ ἐγένόντο" ὅτε, -8ε- 04/2. ΑΕ 1ο ο ρα. Ῥ. 944. ἔξω δ αὑτῆς οὖσω ----- 

ΠΕ ΤΗ ΝΑΤΟΚΕΝ. - 

τείο, νἱρίπϊ. ἀιερις ΙΠπιεεξῖ, ο τε- 
5ῖοηε ΡοτίατΗ(η, αἱ ἀῑεπηξΗτ ΟΠαἱάδοτυπη. 
αἱἱος {πίαθ,  ΏΗΠΙΘΤΟ αὐαίαος πη]]ῖα: {οἆ 

πλ νὰ. ο ερος χ]θν 

κ Ἐν 

. 

αι ο. ἁπὸ δη: 

μι. 

ὁ Κῶς «4γοῦ. 7. τεξῖε, απ πῶο' Ῥοιτο ἐξάμβλωσας τῶν Φρ. }, «γοῦ., υμ]- 
6 Πέπονθα Ἰά. εἳ 14. 

{2 Απ. ΙΗ. Βαε[., ναὶρο ταύτῃ πια]. 
{ «τοῦ. 7. ἢα/. «πι οἵα Φ{6ρό. }ᾳᾖᾳ, 9πτεᾶ Χαλκιδέων. 

ὲ Ἑωῦτοῦ Πά.» ΤΙΠΙ µηδεμία Ἠίεταιε. εέ 
6 Νιίας Φηίών ἵπ Ίο. ὁ Διαλείπειν οἵ8 

ὅτε «γ/οειβε, ἐξέση. νὰ. “Ταΐς, πα» ο. δ. 6ἳ σν» ο, 36, 
| | 4γακος (τα ἔπτος Ῥτενϊς ει: ) ῥγοργίς ἆἱοίηρης ελ]ε/[2 

σπὶν, εἰ ᾿Ασσύριοι ροές «Ἀοβο, πο Ἱ]- 4ε ῥοίε[]αίε» 1 ἐ91 ”-- εξ ΙέΗΙ6. 9 {Πε αὐο]αγει 
"Ῥτορίης αοσθᾶῖτ Ηειοάοίεύτη εμαυίρατε: Ἰ δερογἶέμς τν 
πο. ΄ Θέουλι δειλαίω», πᾷ τὰ Φβένως ἐκπεπότασαι: φμές 
1έ ΄η]ως αὐ/)ι1 εγγογ Ἴάεπι Ε4, χι, 7ο. "Ὦ, Κύ- 

ϱ Π ο Με 9 

Κλώψ» Κύκλωψ, πᾷ τὼς Φρένας ἐππεπότασαι: Ο 60» 
“40η (0γγάΟ φας 1 ἀθηεηεία ερ) }Ἠγρί], Εε]. Ἱ, 
6ο. 1π Πὶς πιεππ{ ου πια Ῥβεῃε ἀεεαρῖκίδι ζ7οήο- 2ἱσΗ10 51η Ο4, Σ, γ. 926 σὺ ΥΕ τι Φρένας ἔνπεπατα- 
μένος ἐσσί. Εετοβοῖειμη ἐξέπλωσας τῶν Φρενῶν {οτῖε 
-οὐὰ πιονεαῖ ΠΗΡΙςΙΟΠΕεΙΠ ἵπ Ἔρευςο {οροπάηπα: πᾶ 
τῶς Φρενὸρ ἐκπεπότασαι; ΕΡΟ ν]ραίυπΙ τοπισρίηι: {δη - 
γρ. Εες. Υ. 176. Οὐκ ἐπ ὀγλαϊαισο Φίλοι, Θυμὸν ---- 
ἐκπεπύταμα. ΙΝΑΙΟΚΕΝ. 

53. Της οὐδεμί ἔσαι ὥρῃη] Δά Πας (οροπάΐ ΠΟΥ- 
ΗΛΠΙ ἰάεπι εδίεῖ: τῇς ὠ/δεμίην ὥρην ἕξεις, αιῖ οὐδεμίην 
“ὥρην ποιῄσεαι ΤΕ βᾳγυί ῥεμάεγε. νοὶ 12Η] ῃς ἀῑσς- 
Ῥατατ Ιομῖσε: "Ωρῃ εξ νεϊετίρις Αιῆςῖς ὥρα οωγά21 Ώο- 
τηραξς νειετες ἀἶσο. ποσα επίπι αριᾷ αἱίος Ἱηιιᾶ ἵπ- 
νεπίαίησ» εἴ πε αρυά Ποτήπη αἰΙάστα Πππίτατοτες οἷς- 

Ἴ ους {μοἱσπής απ πθα -θαπε, 
Ἓ 

Βαπείοτος «4ρήβλαοι - 
ποη οτί νἰάεητηχ αξία, {οἱαμὲ θε] ἀς ΑΠο]ο» 
«ία. αἳ ἃε Ῥγτῖα Ώεα. ἵπ αὐῖδυς είαπι οσουτηῖε 1]]μά οπίουπι Ἐ. 1. Ρ. 925, Τι τπτ, ρ. 466. νίά, ϱ, Τευ- 
ῥαγόι Έπιι νι, ο 91. Βεηρ]εγ. ὁ «41007. Ρ. 113, 
Ί ευοχγὴζ15 Ί. 9ο. ἔχω δὲ τοι οὗ τόσον ὥρον Φεματος, δορδ.. Οεά. ἴπ οἱ. ν, κο θερὺς "Ορ! ση) Εξειν. Υ. 9092. Β Φροτίδ ἕξεν' εοττδζΠοῃίς ορήε νεῖς. 97ο. Ῥαερίης  Ἠρταις ἄεργλναί Ίπίθε Έλις ααἄυπι Ἠολυωρεῖν' ορπίαπίαπι ἀῑοῖέυι ὀλιώρως ἔχει 1- 120». “ρε » 6είεβίσιε; ἐν ὀλιωρίῳ ποιεῖσόαι, 1 ζη- ο Ῥ. 9405 77. Δπιεπὶς ἀῑπι ἀῑτίκβπιο ΡοβΒΙ5 ατας- αὈαἴασ Ῥ. 1 91, ὃδ., ὑπερβιαζυμένου τοῦ καιοῦ, οἳ ὄν- ὄρωποι Ὕττ---- ἓᾳ ὀλιγωρίαν ἔτρώποντο κα) Ἱερῶν κὶ ὁσίων- “ΟΕ ΕΧΡΤΕΡΗΕ ντ» γ. 174. ερ ἐπ ορ, {1η ος ΗήήΠᾳ Ιηρη] Ῥεμοεδαηίήη» εὐΙη ῥγρέ- {215 40/0) ε[ρεγαῦσε: πος ΠΙΣΙΗΗΣ ΏδΠΗ οἳ Τη τη]! σἆ- 1ηπΩΤε Νοσεῖ τὸ τῶν θεῶν. οὐδὲ τιμᾷσθαι θέλει. ΨΛΙΟΚΗΝ. ϱὃ, Δισλιπὰν εἴκοσι ἡμέρας] Ἠπιιά {6ἱ0 4η διωλείπειν. Μ»». εάίτο Ρροβενης Ίε: αμα εοπίεᾳυυπετ ΠΠ - γεπε, Ἠοο οα{ΗΗ9 κατὰ τὼο Χαλδοίών----- Βοτὶριοσίθ ἁμίκίς, Ομ]ά επῖπι ΟῤαοΙήση/έν αἁ ΒαὈγ]οποπι» ΑάΠ- πο Ῥοῦγ]οπίς Ομα]άπαὶ, Ἠϊπο Ῥοτίχς Ὥρπιοῃ, Έομβ «επίοῖς εχ Πτατίοτάπα, Χαληιδέος 6ἳ Χαλδρίους Ῥουπί- 
{σεπῆυπι» εησρὶ Ἠεεπεῖα, ο ἃς αὐδγοίπς μέσον. 
γεν Τ, Νν 6ὲν αά Οωῇ, Ὃ ος 1 
ΠΗεβοῦ. Ῥούδιος, Κβεγ. αὰ αρ, νἷς Ῥγήνηα, Ῥ. 
Τοῦε, Εήτη 1π Ὠ]ρά0». Τ., τ. Ῥ. 66η. Ορπιε εοτηῖα 
ἱρδηῖη Ο/Η ῥοήΗς, Ῥανίων, Δε λ]ς ἃ πορσυηε. 

71. ἀαοᾶ 

τε επ εο ΡΕΠΕΙΕ» εἴΠΙς ἱαέιτα ΠΙΕΙ] αἀπιο-- 

πεαπρολνακ-απεφαριρκ ς-νρεμθκααυ σε! 



ἑάπεβιρί(ααε 6ε Βαυγ]οπίο5 Ἱπεῖρίε ἀοείρεῖς, Μοκ ετσδμίο 
αλα παπα βΙπ]αης, ΤΗΛΑΗΙΑς ταδε Πὶ 
πθηιε ΡΠοἵΕς πθΙε Ῥοβετίοτε .Παρεᾶπε 
ᾳμο Τε ἀε[επάαηι, ῥΡΙῶΙΓεΙ ρἰαάίο.: Ίος 
Ταητητη βπας 6ος Ῥάψοτα, . Ῥοτ ἀσπι νὶσό- 
ΠΊΠΗΤΑ τε]]αηᾶς «ορίας Ί1δα ταξζα τηητος η- 
ἶάπε {πρΙτα. Ύετηπι αἁ Ροτία απ Ῥε- 6 
Ίάες ας (μα νοςαπιΙτ Ῥετί[αο πιῖ Πατμ]-Ο 22 
το: εἴεῃῖπι, πι 6ρο αἴρίίτος» Βαργ]οη 0 Βηλίδας καλευμένας 4 πύλας καὶ Κισσίαξ' ὡς 
τΩΙΗ1 «1. πιαρπα ορεῖα εἀ]ἀεττα, Θ6ΟΠΙ- 0 γας ἐγὼ θυκέως ἐμέο μεγάλὰ ἔργα, ἀποδεξα- 
πηιτεπῖ οµπι αἶα, ἴμπι νετο Ροτίατυια ]α» ο. μον . τᾶ τε ἄλλα Ρο ἐππεάνοται ἐ ἐμοι Εαβυ- 

ος ἂν ο ο παν ος μμ ντος ὴν ο» λώνα, καὶ δ) κὠ τῷ, πυλέων τας βαλανά- 
τα : ο αβί, . ο ἀθν | 

Ῥοττας Ρειταχίε, {αρίπάς τε[ρεξίαπς ἴαη- {9 14 αι οἳ- οτι, ἐμοί. να, καὶ πό Ὀμρ]ρημς ν λήσει τάδε ποιες. Ταῦτα οὐτελάμθος ηϊέ ματι νετο αμ, 4. Έο εοπ{ρεξίο απ ἶπ 
1 Ες ε 3 ἐπὶ τας πύλας, ) ἐπισμεφόμωος, ὡς δι ἁληθέωφ 

ο. 
ἐχόντων, δὲ μήτε οἳ πρότεροὶ μηδὲν τῶν ἀμυνούρ» 
τῶ” μήτε οὗτοι . πλὴν ἐγΧβριδίων: τοῦτο 9ὲ ἐν 
έχεν' μετὰ δὲ την εἰκοσὴν Ἡμέρην» ἰθέως τὴν μεν 
ἄλλα. σ΄ρατην κελεύειν πέριξ πθοσβάλλευν πθῦς 
τὸ τειχορ᾽ Πέρσας δέ μοι τάξον. κατα τᾶ- τας 

τατῖθις αἆ 14 ἀΠροβα εταπε. ἀεοτ[ατι ἆθ- 
εὐστεζμπΕ» 6 αἰτεταπι Ῥοσίαη αΠαπαπτυ]άπὶ αὖτ τόμολος" ἀ ὁ ὀρέοτες δὲ ἀπὸ τῶν πύργων οἱ κα το) 
τος[ηαπτες »{εΙ[εἰταραπτης «Μἱδηατη εδ[εῖ, τουτο τεταγµένοιρ κατέτρεχο χάτώ καὶ θλίγοῦ 
εἰ εὐ]ᾳς τεῖ ΙηάΙρεῃς ψεπ]τεῖ, Θπυπιαμεζδε ο παραολίγαύτες τὸν ἑτέρην πύλη, εί Εἰρώτοον τίρ ηϊς ἀἰχίίει {5 Ζοργταπι οσ[ε» οἳ {6 αἲ Ἱ]- 

ἀδ7 Ῥορυταν. ςοπππεπιοταδα!ν 

1ο ἱταπδίαρετα, ευπα αά Βαὐγ]οπ]οτΙπι Πιᾶ- 
5ιίτατας ἀεάιιχετηΏῖ, . Λητε απος υὐῖ {1- 
Ώτ ΖορύτΙδ, οοπἀϊἰαίοπεπι {παπι πη/οταῦα- 
τας» Τείετεης α Ώαι]ο {ς Ραδ/απι αὐῶ α {ε-ς. 
ΤΠΕΙΙΡ5Ο Ρᾶδίμς εταῖ» Ίάᾳπε οῦ εὔπι σαςς- 
Ίαπα. αποά {πα[ς[ες. 1] ἀῑεεάετα. επι 6Χεί-' - 
επ; αποπίαα. πμ]]α νἷα. ιοβεπάετσιητ. πβίς 
εχριρπαπάο, λε πμῃςιν ἠπαπῖς 4. νος 
νεπίο Βαργ]οηῖ. : βαευ ές νοβ]δ ΠΙαΣΙΠΙΟ. 
Ῥοπο., «Τατίο. αμίεπι εἴ οορίῖ 6ε. Ῥοτ[ο 
ΤΠΩΧΙΠΠΟ. ππα]οι 
η Π]αν]ε. ἔεταυ 1 απιριηΕς αμμπα λροατα εα- 

Ρ]οταϊας- οπιπςς «οπβΙοσαση εἶας. να. ας - 
ο ως 

νίταπι αριιά, Ῥετίας. (ροξεαἡνβ πια σετηεΠίΕΘ. 
ηα[ο . ατα αππΠρας ῬΠναιαπι, νἰρῖεῖρας ας 
4αηρυΐπθ «οπ{ρεΓ[απᾳ 
σοτα ευη Ιοαι1, εἲ αἁ ἵρ5ος ψεηίτα Γοσῖσπα, 
Ῥαταιὶ εταπὲ πἆ οοπηπηΙττεπάα εἰ αιθοιπαε 
Ῥοβυ]αρατ. . Ῥο[μίαρας  απίοπι οορΙα8 Πλ]: 
τά 1. αισὰ υδί αὓ. 1]ῇ, ασσερῖε.,  Ρετ[εςῖς 
εα αὐ ομπι Ώατίο ςοπ/(Πεαείαῖ.. 
ἀεςῖπιο. ἀἱς. «εἰιδεῖ Βαὐγ]οπίοταπῃ οορ5»- 
τη]]θ. Ῥογ[ας 2 4105 σο]οσατΙ Ῥιπος Πατίο. 
ππαηααταϊ, οἴτοιπινεπῖος ἰτησϊάανῖτι  Έππι 
Ῥαυγ]οπί]” απίπιαάνεττεηῖςς σοπ{επίαπεα γνετ- 
«Ρἱ5 Γαξια. ριΦαῖςν απαίοτετα ἴπ ππσάμτη Ἰ60-- 
ταραπτας» Ῥαταξί οπιηῖ 1π τε Ποπαπὶ Ῥρατθ- 
το. Ίδια Ἔμηας ἀπτοτὶεξεί ἀῑερας ἂε αι] δι1. 1 
εται οΟπνεπίωπι» εμπι ἀε]εξεῖς Βαμγ]οπίο-. 
ταῖα Θρτεδ{[Ι5. ἀιπο ταϊῖα Ώατ πη Παπ 1π- 
τευζες]ε, Βαβγ]οπῇ οδιποπῖΘθς πος εἴῖαπι ο- 
ρᾳδ, αλ]; αἰιαά απθπι Ζοργταπη ἡ ἵπ Οἵ6:0- 

ΊΠη6Β 

α Όεβι Ῥα[.. καὶ Εἰζδ.πύλας ἄνοδ, }. 4{1ᾷ, 
πες ἴῑά., ΟΠΠ1: δρέωντες. ε είτε ποίημα, 
14. Ῥα5[; δις ΟΙ πεπόνθεε" ΠΙΟΧ παβέει 
ἔπεί τε ὀδδεὶς πι. ῥάά,, αχ Ιήεβίο. Ῥαε/. νυἰβαταπι. 

σερ. ος / με αν αλεῦι 
-ᾱ 

ἷτι δε, Ὃ οι Ομουβίιπα άδε Ἡμαν απ ἃά ον ἀυτομολίαν» Ψετιπι ̓ οἶμς ἵπ οοπ{οτΙοπεΠι. Ῥετίας ΠΟΠ 
νεπειαηί, Φοηρε]ρία τὼ δεῖ ατρίαοι» ααξ οὐπι «40γε- 
{εὐ{ο τὰ δέµ.ποιέειν, σε μὲ [αμ ον γοφμύγεῖ. . δἱο 
ραυς Ζοργή οιαΠο Ῥογοῖε οἵ υπίμ5. αδι πιμῖαξῖο αὐξ ας- 
οεε[ο ετοιμο, Γουππ]απα Πταβγαε Ποπιξεγῥι[. α Ἰιη- 
ον. ΤΠποΠ, 6, 49. Ὀρέοντες ο. εαρίοεκα οϊδευπα 11, 

- ανε) " 11ς ἴπο ας Τάδε. ποέευ] Ἠϊο απίσαπα, 43] πι. ΊἼσοας λα Πσοτό 
1. η. ἱερατω. τὼ δεῖ ποέειν’ σὺ δ' ἐνθεῦτεν. ἐμοί πε 

έρσησι "μελήσει τὸ δεῖ ποιέειν. --- ἵῃ Ῥιοχἰπη]ς, ἐπι- σμεφό ενος ο. δ) ----α ροβτειπα νοσυἷα Ἠοῖας. ο ζ]ρρη: νη]ς ερόμε Ἡ » πορ]εόχα Παιιά{ (11, Ψειστυπι Ἱπ- 
ΙΕΡΗ ον Ἀττοη(σπάΗῃ οςί ος θά ππιάρβπιαο βυηή]]ας, 
αν 8µ.9 Π]απι βηρι]ας νἷπι ἱπόσης οχατἠοπίς Ώλόπι- 

Ῥ119. ΟΡΥΤΟ Ρο] Ἀπεμι να. ς, 19, ἦκεν ὠυτόμολος, 
ὧρ ταῦτα 5] ὑπὸ Δαρείου παθών. ο ο ΝΑΙΟΚΕΝ, 
το Α Ὀλίγου τι. παρωκλίνωντες] Ῥοτίας να]νατήπῃ αἱ εθ- 
τοῦ. αλ παηζη πα. Ἀροτίσηίος» τμ: αφ ]έοτας ἵη Οοπιί- 
οἱ Ἐπρ. ν. 061. καὶ ὰρ ἐκε κεῖναι παροκλίνωσαι ---- πο ν- χὐπτοὺσι.. βοίοτ Ίο . τι 5 

ϱ6 εἴ ὠναφλίνειι, Ῥοῦτας, 14, Ἐν 7δ8. 

Νεφιο: οηΐπα αοά Ίσα. τν θς 

ᾖ πρ λαο, ν 
ᾖ, Ῥα1[.. εἰρώτων «4γοῦι μέ, ἡ ἠρώτευν «44. Η. 

γοῦ, τεέτε, νΗΙΡΟ παθεῖν, τὰ, ιό. 11 Κατοίκτίζετο". ταπι Παιῖηχ 

τε ή» καὶ ότου δεόμοος ἡχοί. ὃ- δὲ σφι ἠγόρενε ὧθ 
οἴή τε Ζωπυρός» καὶ αὐτομολέθι ἒς ἐκείνς΄ Ἴγο δή 
μυ οἱ πυλώρο! : 4 ταῦτα ὦς ἤκεσαν 2 ἐπὶ Τα κοιν 
τῶν Βαβυλωήων". χάτας-ὼς δὲ ἐπ αὐτὸ, Δατοιχτί- 
ζετο η φας ὑπὸ Δαρεία πεποθόαι τα 5 ἐπεπόγδεε 
ὑπ ἑωῦτᾶ". παθέευ δὲ ταυτα. δότι συμβελεύσαι οἱ 
ὐπανιςάναι ν αβατην 9 ἐπεί τὸ. δὲ οὐδεῖρ πόρος 
ἐφαίνετο της ἁλώσιορ. 9 Νο τε, ἔφη λέγών, ο. εγὼ 
” ὑμυ, ὦ Βαβυλώνοι : χα. μέγισω. αγαθό, Ααρύῳ 

δὲ καὶ ὃ σρατηἩ χάὶ Πέρσησι µέγισο κακόν εἰ γὰρ 
9 δὲ, -ἐμέ γε ὧδε ̓ λωβησάμους, ἱ κατα πςοίξεται' 
9» ἐπίσαμ, 

. λευμάπων"" ποαῦτα, κ. Οἱ οὲ Ῥαβυλώμοι 
 ὀρέοτες ἄνδρα, τῶν ον 

Οχαὶ ὥτων ἐσερημξιον» µάσιξί τε καὶ αἵματι ὄναπε- εκὶήπιαητος μα ἴημ ος με ἐστι μ τ φυβμέιο, πάγχυ ἐλπίσαντες λέγεῳ μυ ἀληθέοι, κά 
σφι ἥχευ σύμμαχο, ἐπιτραπέοβαι έτοιμοι ἔσαν τῷ 
ἐθέέτο σφέω' ἐδέετο δὲ αρατής' 0 τδε ἐπ τε αὖ- 
τέωγ τοῦτο παρέλαβε, ἐποίες πα περ τῷ Δαράφ 

διᾳμἱάσπηρῶσυνβήκατο" ὃς 

«σι αὐτᾶ πάσας πάς διεξόδως τῶν, βν- 

2 Πέρσμαι δρήμώτατο | ῥμός τό 

ἐξαγαγώ γας τῇ «δικάτη ἡμέρῃ τὴν 
υσρατὴν. τῶν Βαβυλωνίων, » καὶ. Κυκλωσάµοω τοὺὸ 
χιλίους.. » τοὺς πεώτους Ι οῬετείλατο Δαρείῳ τάξαι, 4 
τούτου» κατεφόγευσε" µαθώτο δε μυ οἱ Ῥαβυλώμοί 

κ. τοῖσι ἔπεσι τα ὁ ἔργα παρεχόμενον 
Ὀπεριχαρέες ἐόντορρ παν δη ε ἑτοίμοι έσαν. ὑπηρετέευ ὃ δεν 

ἅμοια » ο πάγχυ 

λιπὼν ν ἡμέρας τὰς συγκεμιέναςν αυτις ἐπιλεξά» 
µυος τῶν Βαβυλωίω, εξηγαγο καὶ κατεφύγευσε τῶ 
Δαρείου σρατιωτέων τοὺς δισχιλήους' ἰδύντες δὲ. καὶ 
τοῦτο τὸ ἔργοι οἱ μι 3 πάντες Ζώπυρον εἴχον 

λος ο ρα τες 

- πρι ο] ρ κ ἐσρέν. 
τρ γοῦι η 

ὁ Τῇ ερ. -ἄγεθ.» ΟΠΗΤΤΕΠΡ. κο) Τέρσησι ευη 1η, Ζα]ίαι 
3 (ται θεΠο], 1π 41/ῥορῦ. ο κκ γ, 455. εἳ εκεο ο δΗά. ες 3 μα να μα τὸν ὃν .Ἡ. 14, ο. Υη]ρο ὁ ὁρέων- 

ορ 

ορ” πα οῤβίς ραιεῤοίομᾶς γοηώτί . τε νις 
Ηοπι, ας 93. ΊΜΟΧ τὸ κονὼ τῶν Ώαβυλωγίων αρ {ῤγά” 
τς λαο ΟΙ Ῥοτίις. εχίσιο ἀήομπήπα,  ρεπᾶ- 
118 Ρορι]ησαίε ΒαὈγ]οπίοτυπι Ἱπημήσας, 
«9. Ἐπ᾽ αὐτὸ] Ῥεηρί παπι, κατωσὼς δὲ ἑ ἐς αὐτὰν 

ἐδί ἐᾳ μέσον ἀντῶν, [έως ᾗη οοπε]ᾖίο ναὶ οµγία ΒΑ: 
Ἰσμίορωη. Ῥϊομπτς απΊπι. οκ Ὁ Ζοργτυπη ἐπὶ τὰ 
δαν τῶν Βαβυλωνίων. Οἰαγοπὲ Πο α{ατρααεαῖ οὐ/ΗΜΗ” 

ὁ ΙΗήσΗ1. οὐΠΗΗέ. ἱοζῤία ὅτς. ηϊ (Οαεσῖς σὸ κοι: 
8 τῶν ᾿Αρκάδων, τῶν. αθατβίῶν ὅκο, οθ/ΡΜΗΗΕ ο0Ρ0Ι- 

ᾖἱμνι «ας (εἰῇο Ν. ΔΑ. τ» ο. 6, ερηνε σάς 
σολ, τὸ κοιγὸν δι τῶν. Ἑλλήνων», ο αρ, 
ἄγοπιπι οποῖ[ο Ρτοὺς ἀἴμπαιιεπά μπα» ας ματ 1π 
υερίριις» ἆμπι Ῥτο το σοπιπιυΠί θεια δετούληῖ, ο. 
οδρε]οτίς ος αενί 1 ποῬί]ε. «όμω, ᾽Αγιϊνὸν, ος 
τὸ Αἰτωλωών. Ελληνα ο5ε ἵπ Γαλ θιιΣ κοὸν βουλευτήρων, 
αιιοᾷ Ἠλρει Ώροβῥεη.. Ῥ. 161. να. 153. ο ομπ άμα 
Ηεγω, 1. ο. 17ο: Ῥχμά επ. ΕΟΠΗΙΙ 1 Ῥο]ες ϐΗι Ἰομί- 

Ἡὲ 1οπος οΟΠ/ήεµσγοης ὃν Ῥὰ5 αμάτος, ος μμάοραες, ο. 
ΥΔΙΟΕΕΝ« ουλευτήβίον ΐ όμασι αἰνέοντᾶς ] μα. πο] κθάση- λέπι 

εαν 
4. Έ]χον 

4ο 



2ο] 
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/ Ν ο ων 
χλωσάμθος χατεφόγευσε τοὺς τετρακισχιλιθ»᾽ ὡς 

ο» 
ο. α 3 ο να 

χα] τᾶτο Ὁ χατέργας-ν πάντα ο Ἡν ο) Τοισι Βα- 
1 / αγ 

βυλωνίοισι Ζώπυρο» καὶ σρατᾶρχης τε ουτὸ» 
} 3 / τ1 , : | 

σφι καὶ τεχοφύλαξ ἀπεδέδοιτο. ΠροσβολΏν 9ὲ Δα- ΤΟΠ οιή[ου ἀθε]ατατειιτ. 

ρείη κατὰ τὰ συγκείµενα ποιυμενΏ πέριξ τὸ τείχος» 
α ου αν ς ᾿ 2 / 

Οθαῦτα δὴ πάντα τὸν δόλο ο Ζώπυρο εζεφανε” 
ς λ 9 λ πο 3 βά ο. 1 ρω 

οἱ μὲ γὰο δι Βάβυλώια ἀραβώτες επι Το τει 
3 

ς 

χος, Ἠμύνωτο Τ Δαρειβ «ρατιὴν προσβάλλεσω" ὁ 
{ 

ὃὲὶ Ζώπυρος τὰς τέ Κισσίας ἃ καὶ Βηλίδας χαλεοµέ-15 

αυτους ο: οσο τ 

ον «ὐμασι αἰνίωτες ὁ δὲ, αὗτι διαλιπὼν τὰς Α συγ-5 πηβεο Ἠαθετα ἸαπάΙοις το]ίοτα, 
λ ς » 3 / 9 

κείμένας ημέρας, ἐζηγαγε ές τὸ πθοειρημθον’ καὶ νά 
ὲ 

Ἰ Ὀαύυαι ρὲ ἆσας Ροίίας τεδερῖς, ααἱ πιπεῖς ενειβε 6 ριοσετῖ» 
Όι5 οτιςὶ αἀβχίς, πονιαπα Ρ6Π5 ραῖ γ]εῖπας παμ]ἶστες οί ἀθά[τ, 

Πιο τάτ» 
Τα «οπ/Ηταιίς ἀϊερας Παρετ[εάενς  1ά ααοά 
ῥτοᾶίσεται «ὁρῖας εἀπαῖε, οἰτοιπινεπίαπαθ 
4πατπος τη]λ]ία Ὁσεῖάτ: «ο αἳ 1ρ5ο ορε- 
τε εζιτο, Ζορύτις οτηΏία αριιᾶ Βαβγ]οπίος 
εταῖ», αἀθο πι εἰ ἆᾳκ οχεΓεῖτας εἴ ΤΙΙΣΟ- 

Ῥοβίο Ώατίας 6ορίας απάίαπε πιασῖς αἀππο» 
γῖε, αρ Ζορύτας ἁοίπη οπππεΙ Ρατείε- 
οι: παπι αὐάπα Βαδγ]οπῇ οοπ[ζεπ{ο πια- 

το εορῖας ΏαπΠ αἀοπιεπῖες ατοετεηῖ » 1ρ5ε 

αρετιῖς Ῥοτιῖ αμας Οἶδῇας ας Ῥε]ιάας νο- 

τ ραπ Ῥετ[ας ἴῆιτα τωπτητα Ιπζοβυκί. Ες 
/ ὰ Ῥ σ ἐση ὺ ζ οφ να ο « δν 

τέχος. τῶν δὲ Βαβυλωνίων οἳ μὲν εἶδον τὸ ποι)εν, 

οὗτοι ἔφίυγο ἐς τὸ Δὺς τὸ Βήλε τὸ 5 ἱρό" ὁἳ δὲ 

εν. εἶδο, ἔμεω οὗ τῇ ἑωῦτᾶ Ε τάξι ἔκασος, ἐς Ὁ 

δ) καὶ οὗτοι ἔμαθω «προθεδοµέοι. Βαβυλὼ μέν γυοΟΦΙΤΟ5 ΙΠΓε]εκετυπῖ. 

οὕτω τοδεύτερο αἱρέη, Δαρίος δὲ ἐπεί τε ἐκράτη” 
σε τῶν Βαβυλωήων» τῦτο μὲ, σφέων τὸ τέῖχο» πε- 

κ μον λλρικεκ τις εὰ κ 6 ἀεπι α {5 έαριςο. 

οαϊάσπι η. τεπηρ]ηπα 1ου Βεὰ Ίπρεταπε: 
ααϊ ποπ νἰάεραπε, 1 1 Τπο «πΙδαις 1ο” 

«ο Ῥείπιαπ{ατΙΠε» ἆοπεο εἲ 1ρ {ε ΡΙΟ- 

αἵα Ῥοπ(μς Εαὔας ἐξ πητος ΕΠΣ Ρρία ερῖ; ἱ 
εἰ Ροτίας οἵὔ]πες ἀείτααίε: οἴτουπιενετης » 

αποταπι. πεπίτηπα ΟΥτης {εσας ρῆις εἴ- 
Ῥαθγ]οπ]οίάπι α4ποαιε 

/ αλ ων Ν ω ς ο. . ν ς 

πρότερον ἑλῶν Κῶρος τὸν Βαβυλῶνα», ἐποίήσε τωτέω Ῥτοσετάπι ία π]]α ραποηῖς αβχΙε,  ἆα- 
5 7 ” Ν ο . ν 

ς ᾿ ἳ 

κο ὦ' τῶτο δε, ὁ Δαρέος τῶν ἀ)θρῶν τοὺς κο-Όδτα οειετῖ νεπία "τρεπι Ιποο]επά, 
Ἰ ή 3 9 - ο 

ΡυφαιΏρ μόλ/α ἔ, τρισχιλίης ἀγεσχολόπισεν Τοίσι 

δὲ λοιπόῖσι Βαβυλωίίοισι ἀπέδωκε τὸν πόλυ οἰκέει" 
ς 3/ τω ς : . / 

ὡς σἳ έξεσι γυναιχας οἱ Βαβυλώνιοι ενω σῷι 5 γθέα 

ὺ { { ων ος μοι ο ος ὧν 

υπογµήται, τάδε Διαρέιος προίδων ἐποίησε τὰ» ὙάΦ ΠπαπρΜΙανοταπε. 

Λιαιε 
πε Πάθπι αχοτες Παβειτεηῖ υπάε Πισοτεί[ζθ- 
τοι Προίε, Ῥτονίαϊς5 Ἠᾶπι Γεπι]ηας Ρτο” 
ριίας Βαυγ]οπᾶ, τα {παρεις ἀεπιοπία- 
απ εδ, τε Πιιπεβιατς οοπ[π]εηίες» 

{ «. ον ς λ ρ ) 3, / ) : Ὃ μΗ 5, . 5 

ἑωύτῶνν ὧν ἃ καὶ κατ ἀρχὰς δεδλωται» ἀπεπν-Όσμπι Ῥορυῖ πεβοσίαπι ἀεάῑς, ας Εείπας 
2 ων ος , 5 

ζαν οἱ Βαβυλώμα, τὸ σίτη πεοορέωτε" ἐπέταξε 

τοῖσι πέριοίκοισι ἔθνεσι ἶ γυναῖκας ἐε Βαβυλώνα κος 
σέναι, ὁσασδὴ ἑκάστισι ἐπιτάσσων, ὧδε πῶτὲ δ μυ» 
ριάδων τὸ χεφαλαίωµα τῶν γυναικῶ) σνηλθε ἐκ. 8- 
τέων δὲ τῶν γυναμιῶν οἱ νυν Βαβυλωώνιοι γεγόνασι, Ζω-95 
απύρε δὲ οὐδεὶ ἀγαθοεργίην Περσέων ὰ ὑπερεβάλετο 
παρὰ Δαρείῳ κριτῇ» οὔτε τῶν ὕφερο Ὑθομέων, οὔτε 
τῶν πεύτερο», ὅτι μὴ Κῦρον μᾶγος" τέτῳ γὰρ οὖδεὶς 
ἨΠερσέων Ἠξίωσέ κω ἑωυτὸν συµβαλέεη’ πολλάκις δὲ 

Βαγ]οπε ἘεχΙΙρεκεΏε, Ἱπίππρεπό Πηρυίί5 
πιπιοίμπι, τα {πηπηα 1ρίατ ουἱπᾳιαβίΠ- 

τα. Ἠλ]]]ία Εεπήπαϊαπι σοηγεπετυπῖ, εκ αι- 
Ρις αιϊ πμπο {μπε Βαδγ]οπῇ οπἱρίπεπι ἆμᾶέ- 

π6πιο Ῥογ/ατάπι, ΏατΠ. 1Π416Ιο {ΠΠρετρτες- 

{πα ορῖ, πΠθαιε εοτΙπῃ αὐὶ ΡΠΗΦ» πεφαθ 

εοταπῃ απ Ῥο[ει]μς ἐκΗίετΗΠε, ΡΤΕΙΟΤ ῃ- 

παπι ΟγΤπΙΣ εἰ] ΕΟΠΙΡΗΤΑΠΙ π]ης ππασαπα 

Ῥοτ/[ατιπα ἀἱΡΩΙΗ {ε εκήἩπιαν]ι. Ἐετίπτααθ 

πι Δαρέο λέγεται γνώμη τγδε ἀποδέξασθαι» ὡς βή-λοΏαπίαν ὧθο θά, {εβρεΏμππετο τήπτραξ/ » 

/ 

ο Συγκειµένας ΊΠα1ς, ο]ερῦ. «4γοῦ. 7 Ῥμ., ἐγκειμνας νυ]βο. 

7., Ἱπ 4. Βα9/. «ῑδ. σρωτιάρχης. Τυπι ὠπεδέκετο Π1οχ «4γοῦ. 
ε «14, η. «4δ. 2, πια] Ἱερὸν νυ]ρο: ΤΠ] ο 

ϱ Τένη 44. Ῥαι/. }1μά., 11 «γοδ. ὑπογένησαι. 
βυλ. ποἩ Ώαρεῃτ 7. Ῥα. 
“ἄνλδ.ο ἵπ α]ῑς τάξει. 

λοιτο 
Ρτῶο» 

ὗ Κωτεργάσωτο 2 πώ. ὁ 4. αγ. 
οἱ Κα) τὰς -τοῦ., {ρία δὺ απίο Ῥα- 
ὅτοι μὲν ἐφ. 7. πο. Ἠ . Ρα]. 
ὁ Ὀε[τ εορι]α 7. ἀγοῦι  {τυναῖ 

. ΡΙΑΝ6. 

κα «ή. Μ.,Ῥαυ/;, πποχ ὀσασδὴ ρο[ιοτ]οχὸς ἆμο οεκεώπο, δ Μυριάδε ἀγοόι { Ὑπερεβάλλετο Σ1μά, ὦ Ίνοα 
Ἠορεπὶ Όμε/. «4. Ιει. 

οπῆς αποη τα, ΜΠ]άαάσπι, Ῥαψο τοάΙσείη » ἔσχον ἐν 
5όµασι Διμεπίεηίες, ΠΟΠ υΠᾳιο Ιαπάαηϊες» Τὰ Υ. Ό. 
96. Ἐγκειμένας ἡμέρως 3Η εχρ]εεΠΏ, ο ο αιιοά 

155. Ηρεταµτατ ο[εταπε πεαιια {οπἱριοτί ἀρμοεῖ, 
«8, Πάντα δὴ ἦν ἐν τῶσι ὅτο.] Ὀιόποπεπι ἱδίαπι ρετ- 

τῖπιε ἀοζά υγ Ώος, Πεγαίήμς ἵπ αρεἰα]., 1. τ. Ἡρ. 
όο., Δεγβ]εγως αὰ «ἱῤῥτοη. 1. π. Ῥ. 936. εἲ ΗΙΟΓΗΗΗ 
εορᾗ αζπμεις 7ο. Ἴσο, 1οβεη. τα. Βσ τ. πἆ (ὖ- 
21110. κν» 96. ΧΡΙΩΠΑΤΙΠΤ, Στρατάρχης ΠΠΠΙΕΙ9 {6- 
ο 11 Εδὶ Ῥιπεβάϊο Τ,. νπι. 44. [εβίο. πΙΙ] ιο 
πούαηϊε; «δε πρ. «4ἱδεη. Ἱ. ρ. 11. καὶ ταξιάρ- 
αάῑν ποὺ ΣΤΡΑΤΑΡΧΑΣ, καὶ λόχους Ἔταξα, ορίηο 
οὔτεπια ῥαΙεχεµ. πὰ Ῥποεπὶί. ν. 5490.. «Ρ2ἱ]ομής {μῶ. ᾿ 
. Έ]αςς, Ῥ. 901. Ῥιμόσγως Ἠω. ΟΌά. ν» Ἆρ' σρά- 

τάρχον αεί εἴ σραταρχίας Ρο ἵπ Έταρπι. Τ. ο. 

64. ΣτβΑΤΙΑΡΧΗΗ ἵαππεη ππα]αΙς Άα/ης Φεεμο. λ1- 

τς. 5. 1 πεε]αε σα 2 ος Ὀϊνειβος νοςαδη] οτ{ρο 
οροτίε ναΠαἴϊ : 

ας Ἐπσε τουτέων οὐδέτερο] Δετο[ης» ος ἔξω 

πῆο πόλεως τέ(κἡ κατασκάψαι 3Ρ. 10/6ρῦ. «. Δρίοη. Ἱ. 

0σο, αάβιπηαης» 11 ΕΙΤΟΤΟ Παετερίέ, Π τείχη Πηοεηία» 

φας πχρεπα ἠπο]ηρεραηί ος ος 
τοαιή Φείχη τὼ ἔξω τᾳς πὀλεως, Ἀτςες εχίτα 

Ὃ ο θστος ο μαῇι Ογη ἀῑδιεας» Ἰπάίσατε, Ἐκ 

«Χεμοβῥοηιε οἳ Πεγο(οὲ0 αἀρατεῖ» ΒαὈγ]οπῖος. ν]έχοτ]α 

Ὀγεί εἸσπιεηήας ἀευμίςία πιπ]έα: αςἐτθΙοΓΕπι οῦ τοῬε]- 
Ἠοπ]ς «οπβ]ηπῃ οχρετίοΒ οί ΏαΠπη, Ῥαι]αίπια]ε 

Ὀτρεπα, {δᾷ Ίσμιο σιαάμ» ἀενεπίδίε 11 ΡΕΤΠΙ6ΙΕΤΗ» Το- 

τος ἀῑνίπο Ἱπρυ]ῇι ας {0/αἱᾳ, Πεγεία Εἲ Ριορμείατπι 

αἱς Τη οταςι]ής Ἐνγιάϊα {μπι εἰ ἁἱρια 
σορπίεά Οἳ, μη, μαι, οἨ {αγνοία ἵῃ {οί 
τῇ, 19. Ῥ. ᾷο, . ΖΤηγίηρας ου[ειναῖα πι {ερίαε ο, 

ὰ 

Ὅτ 9ο, Τνναῖκαε ἐς Βαβυλώνα κατιάναι] Οπόά {4 μΗΐ5 
τὴν γυναῖκα Ῥοπείεῖ» 4Μεπι ὰ Πιοᾶπ τὴν ἵππον ΡΙΟ 
εζιλαί» 1 Ποτέ). ετ αἱίοτυπι {ετίριυταπι Ίτε {0Ι- 
τωρίε Ῥοδίεπα: αἲ 15 ἀεβοῖι. ἩΠπιά νετο {οἱο» 8Ώ Ρτος- 

{Πις ἱποοποίηπιΙπα «4γεῦ. ὥςε πέντε μυριώδες τὸ ----- ΠΕ. 
σο]απι οηίπι ἵτα: {αι Ότ. Ῥατεητ. Ο. 7. ΧεΙχ6ς ἔςειλε 
πέντε ΜΥΡΙΑΔΑΣ σρατιάν. ἨΙπΗΙε Ι0[ἐρδἱ Ρε]. Ἱ. 1ν» 
τι», 9. πῶσω δὲ «ρατιὰ ΜΥΡΙΑΔΑΣ τρεῖ ἀνδρῶν ' Πεῦ 
ἄϊ[σιεραι Βρ1β. αἲ ΕΠεῦγ. Ο. Χα 99. ἀλλὸ προσεληλύ» 
θωτε ------- καὶ ΜΊΡΙΑΣΙΝ ἀγγέλων πανηγύρε υὈὶ ϱυ- 
ριάδων οί Ἱεβαπῖ» τί ΜβέμοεγΗς ἵη Ολήρεπε. ζπμβ- 
Ὦῃ οπἀυῆτ, Νἱά. 1 νπ. Ὁ. αἱ ρ. 714. οἳ Ἱς τν. Τι, 
Ἂρκ: Ρ. 195. | 

Λο. Τνώμην τήνδε | Ὀϊέπιπι σε]ερτα οἳ ρταεε]αταπ ο 
{εὰ ναῖε Ἠαρίίωπι, Ροβσεπι Ἱ, ντ. το. εοπ{επεῖς. 
Ρ/μαγεδης ΑΡορἩΏίμε Τη, Ῥν 179. ἑκωτὸν, Ῥαβυλᾶνας, 
{μοίσπης Ιον. Ἴταρ, Ὁ. 53. µυρίας, ἴοθάετι (οᾷοχ 
Ῥπονειο, Ψατϊσρπις αρ. οδοί πᾷ Ζεποῦ. Οεπῖ, 19» 
ϱ. 1 οἴενίτ ευπἆο. : 

409. Τνώμην τήνδε] Ψετὶ ποπι]πῖς Έερε ἀἱρησιι {0π- 
Γεηέίαπα θὰ πιμτοπι οχρτεςβτ Πεγοβοί Γοὔγαερης να» 
ο. 19, ΗΕἱ «πρι Βαθγ]οπε Ώατίής ἐκεῖνο δὴ γὸ λαάπρὸν 
ἐφθένξατο" ἀλλ οὐδὲ εἴκοσι Ῥαβυλῶνως ἔχει ἐβουλόμη» 
ἂν. ἐφ ᾧτε ὁρᾷν τοιαῦτο παθότα Ζώπυρῳ. Οοπηίσα Π- 
οεπΏα Ἱἀρίτετ Ίπ Βπε Ιονὶς τας, [αοἱάπευ Ἔ τι, Ῥ: 
ποτ. εστερίήπα Ἠ]ιὰ ἀᾳ Ζοργτο λατ ἀῑθυπα οοἰ[αὸ 
ἀαᾳ5. Τασία» {παμε εσο αὐοαίε ππα]]απι υπήπι πα” 
Ῥετε ἀε[επίοτεπι» αα]]ς εοὶ Ώηπιίς, ἢ) µυρίας µοι Έα” 
βυλῶνας ὑπάρχεμ. Όμας ε ἀἰνετῇς ἀῑέτα ἱερεταῖ 124- 
της Ρ//αγεβΗς, Ἠϊ ΟΡΙΠΟΣ, οἶῖπι οράσπι ΊΏ 19ο6ο αά- 
ποίαϊᾶ», Ῥοδίθᾶ Υε]ΗΕΙ ἆς Ὅπο εοάεπιαμε Ζοβύτο ῥτο» 

Ἰαία (μΐης {περίης οπτανίτ!) ἀερο[ιήτ 1Π ρα 
Ῥρ. 173. 

ΤΡΙ νετο ο «ΟΠΙ-158 

Τια Βαμγίοη Πτέταπι σὰ-159 

Ἱταααο Ώατής ν]οῖηίς οἵτ- 

τηηῖ.  Ζοργτ αὐἴεπι Τα6έοσΗπη Ῥια[αβάαΙόσ 



Ζοργτὶ Ἰοπος, οἱ Ροῇς:], 

Ῥτθορίαίαταπι Το, Ζοργτιπι ἠϊ] εδ[ο οἰαά]δ 
Ρασίυπι, απάπί ν{ρ]ητὶ Πἳ Ῥαυγίοπες παἶττα Ἱ]- 
Ίαπ 4παπα Παρετει ασφιῃ. Ερτερίε γετο 
επι τεππυπεταϊΏς εδῖ, «πι ἆαπάο ΄αοϊαηηῖς 
ἆοπα, «πε αριἀ Ῥοτία [απῖ Ποποτιβςεηεῖδ- 

ΤΕ κ. τα ετεκ τς 979 
λριτο ἂν Ζώπυβον εἶναι ἄπταβέα τῆς α ἀθχείης ᾖᾶλ- 
λόν ὃ Βαβυλώνάς οἱ εἴκοσι πρὸς τῇ εούση προσγΏέ- 

σθα” ἐτίμησε δὲ μυ µεγάλως' καὶ γὰρ δδμώ οἱ δᾱ- 

νὰ πτᾶν ἔτος ἐδίδε ταῦτα τὰ Πέρσησί ἔσι τιμιώτατὰ, 
εκει ων. ς 2]. 2 ων νι, 

πια, ἴππα τταβῖτα Ῥαῦγ]οης Ἱπηπηππὶ, ααοαᾶ 9. Δί ΤΗΥ Βαβυλῶνά οἱ ἔδωχε ἀτελέα γέμεσθαι µέχρι τηε 
νγΊνετεῖι, 1 Ρεσυ]ατεπι ΡοτΙοΏείης {εὰ εἰ α- 

ὁ κ 5 “εηΌνδα 

ἐχείγε ζόης καὶ ἄλλα πολλὰ 5 ἐπέδώκά' Ζωπτύρώ 
Ί πηαῖτα Ἱπίαρετ ἀθάῖτ. Ἠιήας Ζοργτὶ Β]μς δὲ ἆ τετη γίννται Μεγάβυζος, ὃ, ον Αἰγύπτῳ ἂνγ 
Εῑτ Μεραῦγσας, αὐῑ ἀυχ. εκετεῖτας εκ Πε {ῃ ΄τία 
ες αἀνετίας Ατ]εηιεη{ες εἰ {οεῖος: αἲ- 
αυε Ππ]ας Μεσαῦγζὶ Β]ας Ζοργτιδ Τε, απἲ 
αἆ ΑιΠεή]εη{ες τταηδΕηρ]ε ἃ ΡεΓῇν. 

α Αἰκίῃς «γε.  ὅ αν ὅὤπαν Ι1ἀ. εἲ 
ἆ Ώεβε 1τᾗ., αι Ίποχ Μεγάβυξοος 

Ῥ. ο ΔΑ. Ἠ]ιά ἂε σἴαπῖς πια]! ρταπρᾶ, απος πήΠηθ- 
το Φεαζγαύς, Ώνε πήµταερ ερτερίος ἀἴαμα Ἱπιροίαισ- 
τε» ΠΟΙ Ίλαγα5 ορταδαε» τεροτίτητ αρά Γεγος, τν. 
Ὁ, 149. Το Ζοῤγγος, {νε νίτοῦ ζοπβ]ἱο ῥταθ/αητος», 
ΠΟΠ ἀεβάσταςίει Πατίις. δα ΥΑΙΟΚΕΝ. 

47: Ὃς ἐν ᾽Αμύπτῳ] δυο Όγπιρ, τχχκ., τορίς 
αμοά Ἴ2μοά. Ἡ. 1. τοο. οαἳ Ατιηχογχίς ἴΕΠΙΡΟΙΕ , 

2θ/ρύογων 1 απ Ο. 74: εἰ 76. ἀοθεπῖ, Ιάεπι Μερα- 
. 
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᾿Αθηναίων καὶ τῶ συμμάχων ἐσρατήγησε' 8 Με: 
(αβύζη δὲ τετε γίνεται Ζώπυρος, ὃς ἔρ Αθήνας Άν: 

Φοτομόλήσε έκ, Περσέῶν. 

τωῦτὰ οπητίοπ, ο 14. 4. «νο. Βαη, αμί ἁπδώκε Ῥετρειαπὶ, 
ἕ Τούτού δὲ τοῦ Μεγ’. «γε. 7 Αὐτομ, 14. 1ή4, 

Ῥψ25 Ῥο]γπήῃ. 0. 80, ἵπτοι Χεγχὶέ ἀήςσθθ. ΕἰΙς Ζο- 
Ῥντις ἄειχε τερε υΙπ]1 ἐταῖ αεῖαῖτο 1, τν, 9. Ἑμ- 
ριίε ΑΠπεΠα, ἁππιπαϊα Ατιοχαιχὶς ορεάϊαπῖα» πο 
πυ]ας οὐ Απποπίεπβυπή π ΑΈςγριο οἶλάε ετ ἱήρείτα- 
τα αρειπᾷ] -α Ἰεραῦγζο νοπία 4ηπῖ6 νὶάειατ : Ἠΐπα 
11 ουπι Αεπίεηβοις αιΠίοἰλα σοπ[οςἰατίο, 1ερὲ 
Οεα Εκτετρι Ο, 4ο. ο - 

. 

| ή, 
] 

υ 

κ «αν 
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5 αρ στο 

ΑΛΙΚΑΡΝΗΣΣΗΟ 
ΙΣΤΟΡΙΩΝ ΤΕΙ Ετι 

ΙΙ :ΗΕΗΕΚΟΡΟ ΕΙ 
ΗΠΑΙΙΟΑΕΝΑΟΣΗΙ 
ΗΙΞΤΟΕΚΕΙΛΕΥΜ 

᾽ τοι ου Αλ τν ὦτ 
ονΙ ΙΝΦΟΚΙΡΒΙΤΥΙΚ ΜΕΙΡΟΜΕΝΕ. 

ς ο να : ὡς ὦορ τη] 
γάετο ἐπὶ Σκύθας αὐτοῦ Δα- πες ΏεΠΙ  Ίρ5ο Ώαπας αἀνετ[ης 

ΑΙ ννθνὸ ν, ὁπ ὰέ Μογίῃας εχρεάΙτΙοηεπι {6- 
ρου ἐλασι' «ὠώευση γα τη. ρε οκ(ἡ ο ΊΝαπι αυυπι Ποτοταῖ ον Ὁ δρίος- καλόν άτων κ νὰ ξ ᾳ ΟΤΕΤΕ 
Ασίης "αποράσης χα, Ἄ νοκ. ΚΙ) ΥΠ ΑΠα εἲ Ἱπβσπο Ρε- 
μεγάλων συγόντῶ), ἐπεθύμησε ο ορ αρ ({ῷ.επηιῶ Ῥτονεπία, εμρίάο 
Δαρέος τίσασ-α] Σχύλα, οτι. ὥνθιθυοθθ Ἱποεδῆτ εἰ δεγι]ας μἱοΙ[σεΠ- 
ἐχέοι 3 πρότεροι ἐσβαλόντες ον ο) νρ άῑ: "απρε θὰ ΡΠΙΟΤΕ8 ο Α 

« : νε. / Ὅ ία Ιπι]Ις[εηῦ, απ μπι ΙΜΜεφίατα Ιηστεςῇ ε5- 
ιχκησαντές µαχή Του αἵτιουμε- 3 : ἐ δῖ ἡ 

τη τα χαί ανν τν ὅως να λσής Ἰα {όπη-, .αἳ 6ος οπί τε[Πἴεταπε, Ρτῶ[ῖο ν]αῖς[οηῦ, 
νους υπηρξαν ος πής Σχύθαι Ἐτεδϊ ὑτεπίπι ΘΕΥΙΠΕΡ, απειπαάπιοάυτη εἴ {αρετία5 ἃ 
ἕων ὧρ καὶ πούτοο Η ια «πιδιώκο... ης ἀἰδεάπι κε, ἀποάειη]ρίηία αηπος {Παρεήοσί 
ὃυῶν δέοτα τρήκωτα. 5 Ἐιμμερους 40 ἐπιριώκο»] Ἆβα Ἱπρεπίανεταπε, Παπϊάεπι Ῥετ[ε(πεπῖες 
πες ἐσέβαλοω ἐ ΤΗ Ασιη, καταπα σα ον Τη Εεπτεπι ΟΙπιπηοτίαπα, Ἱηρτεςα ΑΠαπι, αὔτορα- 

ο ἂθ, πουν Ἰ Σκύδας ἀπικέ- τιαπῖ Ἱπιρετίαπα Μεάϊς, απὶ απίε 1ρδοτΏπι αά- ἄρχης Μήδους’ ουτοι Ύ 6; : , : 3 
ο σ, ἸΑσίης" τοὺς δὲ Σκύ-ας ἀποδη- νεπίηπι ΑΠαπι ορΏππεταηῖ, δεά δεγιῃας, 
σωα» ηρλον .. δρ ἡμία. καὶ δὰ χεόνου 1500 τα οξἑῖο εἰ ν1βιΠπῖϊ αΏπος Ρετερίε αβΗις- 
μήσαντας Οχτω καὶ Εκοσι ετέα» Χ. ἔεδέξατο οὐκ {οπτ, ει ροδῖ ἴαηϊιτα Τεπιροτίς {η ραϊτίαπῃ τ6- 
Τοσούτου κατιότας ἐς την αγ τη έτος : νεττετεηῖυτ, εχεερῖῖ ΠΟΠ ΠΙΠΟΣ, αἴαπι ΊΜΠο- 
ἑλάσσων πόνο τοῦ Μηδικου᾽ εὑρω Ύαθ ἁντιουμῶη 4]σμο {αεταῖ, Ίάνοι: ο επάείηπῖ ΘΠΙΠι ΠοὮ 

3 Σο 9 |]. . : οἹν . 

σφι σρατὴν οὐχ, ολΙγΗ' αἱ Ύάς6 τω δχυ»)έων Ύυ εχῖριαπι πηλτατεπι Τά ραπα ΠΡΙ οςσυττδῃίσπι. 
ον. ϱ 3 κ. / Ν ο. ΐ 

γαΐχεο, ὦδ σφι οἱ ἄνδρεο ἆπησαν χθόνω πολλο ᾖΤ]ποτες παπΙΙΘ ΘοΓύπῃ, 1Π ἀἴπτήτῃα, ν]τοτηπι 

η 
ν νθθλ 

ἐΦοίτιο παρὼ τοὺς δούλους, ἁ ᾿Τοὺρ δὲ δούλουςοΟαΡ/επτῖα οὔπῃ {ετν]5 «οπ{Πενατρηϊ, Οσσαςαπῖᾶ 
ο! αυ» 

΄ 

ν Α.Ε τα Ὁ το ο τι ο ΝΕ 5 

ως µγεο Οἱ «Ἡερῦ. Ῥα. 4. 2ο ομίζ, 1η 7 ο βροΒανίε Ώπεο 96ο]. ΟΛ 
2 ὃς ος οὔς. πα τυφλ. π. «4γεῦ. Ὑἱά. Δομή. ἵπ ἄγερογ. να, Ρ. 159, ον 

.. 

αν ο { ο οἵ Ίατρε Ίος ἆε ϱΕΠ6- ὃρας. υἱγί Φοιτᾷν ἀἰσμπτης Πεγοζοί0 παρὸ φυναῖκας” 
τον οδός ο πρι Ῥ. τν Ψοιρα ΠΠΠ- ποὁ ος οο]ερῖτ Ἠετοάοῖεα Οι. Ο/0ρου. αᾱ 
λομα ς ποροβης ας ΥάΕπεΗΣ (μΤοαΠοἵα » Ῥ, τοο. 5.’  ιση, εν ἀϊβεπε, απη]ία ο. 
οοπβάσταπάα αρζαπάαηΝε ὑπῆρξον δικής. ον ἀδπα ο. «αρμά αϊος: 6 οπιασμῖς Χεποβῦ. ν 

τες τῆς ἀρχῆς Ἠπήδους, πι (πιάτα Ῥτουεάαῖ, Έεπι 1. εοη, Ῥ. 407» 17. ἨΧΟΣς Ἰπα(ὲ, Υἱκ αηπος παῖα αὐίῃ 
103. 8 : . 

: Ἴσο, μον Ἐν ας δούλους ] [0ήρα οπ/ρεβαα{ο- εἰς τὸ αὐτὸ, Ὡτ {οἨδίτ Ρα γε. δη[οΡὴ] Ῥταερ. π» Ῥ» 
ο Ιγογ εςίαο --. ὀγοῖς σα] ορ ίαη ῥεΟΟΓΗ1Α ΤεΙ{- ὃν. Ὦ). Ῥαμ/α”. Χ» Ῥ. δ68, φυναμκῶν ὀπέσαις ἐν τς 

δὲ ΠΗΡΗΠΗ: Ιωβήηυς τς ς, 6, Πουτὶ οιμή(εγε παρὰ ἄν τὸ Ἡρακλέα ἀφικέσθαι λέγουσιρ. . τ. οἱ 
μ.. 

οΚΕΣΟΕΡΦΝΕ ΤΑ) δὺ τὸν Βαβύλῶνος αἴρεσυ ἐ- μωεωΘΕο 5 Ἰ Βαυγ]οηῖ εχρηρηατῖο- 
Φν ο ρι ' . 

ἀθσῖπι ἤλθε πρὸς ἐμέ". Ἱταῖα πιαττο Ίηπο ποϊαῖς φοισᾶν 

ο ο 



Ῥ 

Νὶοάμς εχ]ρεμάϊ 148115 οχ ναεσα, εξ αοἰταπάϊ. δοσγὶ τεὈείίας 
αἴσεπι ἀοπηίπον χοάιςςα αὓ Αα γίάα, {εὰ βαρε][ῖς {ασαδχί. 

θὐἴεπι ΘὈςγίῃΦ. {ετνο ΟΙΠΠες5 Ἰαξ5 οτα- 
στα, αὐθά Ρροίαης: τα 14 Γαεἱεπῖος: διί- 
Πατοτία οδία Πα] αππ]Ηπια {μπιππίας, εᾱ- 
απε ϱεπίτα]δας εαυατΙπΙ Ἱππροῄτα οἵ6 ΙΠ- 
Ώαηιατ, ας ΙπβαπΏηράς. αἰΠ εαπας επ]- 
ψεῃῖ, 
νεπῶ εηπαταπι {α[ῄατας Ἱπρ]επτας εἳ δει 
ἀειπϊτΏτασ, ́  Ῥοδίςααυαπι επμἶχετε Ίο, ΙΠ. 
οΏνα να[α Ίρπεα ἀϊβιπάαπε: εἳ οοπιρίῃ- 
5επῖες αἆ Ί]α ναί «ῶςος Ίας αρ]ταηῖ 
ουῖας αιοά {Πππιαπα εντ ἀεΙδατις, Ότε- 
τιοβΙδε Ἠαρειατς ν]ῖας απἴεπ, αἲο 
{αρμάΙς, Ἠπίας τεῖ σταῖα θογτι απεπῃ» 
“συπαιε οαρίαπῖ, νΊ[α οἴραΏῖ, Ποπ ΕΠΙΠι 
Ῥαρτίςοί {μπι, {εὰ ραίοτε.  Ἐς Πὶς 1ρῖ- 
τατ {ετνῖ εἰ χοτῖρης βογιματαπι εἀιςσα- 

ς 
οι 

ές 

1 
σι 

ΜΕΙΡΟΜΕΟΝΕΗ, Ίτεδεα 1. 

Ἠος Ίάεο {ε ἔαεσοτε αἰππε, ααοᾷ2οίασι' 

ο8ί 
/ ων ο» σι ες ” --- Σκύθαι πάντας τυφλέσι, τὸ γάλακτος ενεκε, τὸ 
ον ο” ον 3 Χ ο το . 

Ὕχ ψνεσι αποιευτές ὡδὲ επεα 3 Φυσσητηρας. λά[βώσι 
, ον / η; : 

ὀᾳφεῦες, αὐλοισι προσέµφερεςώτες» τεάτευς ἐσθέντες 
ο» το ο» κ πω 

τῶν Οηλέω ἵππων τὰ ἄρθρα, Φυσσῶσι ὃ τοῖσι ς-ὐ- 
5 κ ος Αφ 
ἄλλοι δὲ ἄλλων Φυσσεύντων 5 αμέλγεσι Φα- 
ο» ͵ ο» ἃ / ὥ 

δὲ τᾶδε ἆ εἵεχα τᾶτο ποέευ’ 5 τὰς Φλέβας τε. 
πίμπλασθαι Φυσσιωμένας της ἵππε, καὶ τὸ οἳ- 
θαρ κατήσθα ἐπὰν δὲ ἴ ἀμέλξωσι τὸ γάλα, ἐσ- 
χέωτες ἐ ξύλυα ἀγγίϊα καλα, καὶ ἔ περσί- 

4Οξωτες κατὰ τὰ ἀγγ]ϊα τοὺς τυφλοὺς, δωέωσι Τὸ 
ᾱ γάλα" καὶ τὸ μεν αὐτῷ ἐπιςάμωον ἀπαρύσατεεν 

Ἆ ἡγεῦνται εἶναι Τμιιώτερο τὸ οἱ ὑπισάμοω, Ίσ- 
σον τὰ ἑτέρε. 
λάβωσι ἶ οἱ Σκύθαι», ἐκτυφλῆοι: εἰ γὰρ ἀρύται εἷ- 

λ αι Τεέτω µε ενεχα ἅπαίτα του ἂν 
- 3 ᾿ 7 " ο τν τα εκι Ίηνεηίις, αἱ [ποταπ παϊαἠππιαδσί, ἀλλὰ νομάδες Ἐκ. τητέων δὲ ὦν σφι τῶ δδ- 

«οπά!ΙσἰοΠε οορηῖία, οὐνίαπι Ῥειταχῖτ 5 
απμπῃ τενετίετεπῖητ α Μεαϊς. ΄Ετ ρτῖπιππα 
απ]άεπι τερίοπεπα Ἱπῖετ[ερ[εταπῖ ἀποεπὰο ]8- 
ταπι οδίαπ, ου α Ταὐτὶοίς πιοπΏῖρις Ρεζ- 
Ώπεραϊ αἆ Μοιίη ραἱμάετη πιακῖπ]απα: ἀείπ- 

λων καὶ τῶν γυναικῶ, Χ ἐτράφη γεότης: ἃ ἐπά τε 
ἔμαβο τὴν σφετέρην Ὑέγεσω, Ἠτιβντο 1 αὐτοῖσι κα- 
τιᾶσι ἐκ τῶν Μήδω" καὶ πρῶτα μὲν τὺν χὠρνΝ 
ἀπετάμοωτο, τάφρο ὀρυξάμεοι εὐρέω., κατατεί» 

. : . : ῳ α 2 ο δα μα ὰ λ ο / 4ε Ῥογίμῖς Ιπιτοῖτο «οπᾶπεῖρις σα[τῖς «οη-4Ό)Ησαν ἐκ τῶ Ταυρικῶ ερέων ἐς τὴν Μαιῶτυ λἰ- 
πα Ροῄτῖ τεριρηαβαπΕ, 

4ο Ῥτοβοετεπε, υπῃς οκ εἰς Ιπαιῖς, Θμ1ά- 
ΏΑΤΏ τεὶ {α6Ιηά5 νΙΙ ΘΕεγίμΦ δ ΟΠ Ώο- 
Πτὶς Ἱρεοταπι {ετν]ς «πιίσαηῖες, ἁἆπτη 1πτετ- 
Πείπας, | 
τετῃε]επάο, Ῥαμειοτῖρις ἀείπςερς Ιππροτα- 
Ῥίππας, 
οπηϊςς {απιεπάα ει] δεῖ Παρε]]α, απ]ρις 6- 
αὐος νεΙρεταπη!ς, εἰ αἆ 1ος Ρτορίας εἴΠ- 
ἁυπι. ΊΝαιπ αιδαά νιἀεηῖ πο αἴπια Ἠαρεη-ρο,, 
τε, αἲβιίταΏτις {6 {ππ]ος πορῖς., αἴαιε 

22 

ε ΠΠΙΗΡΙς εδ[ε: αδὶ πο Ρίο απ νειρο- 2 
τὰ ἴεπειε ὙΙάετηξ, ἴωπε {6 ποίίτος {6τνος 22 

εδίε 2 

.  Φυσσῆρας «4γεζ. 
«μέλγωσι εί, Ῥτανο, 
νο ΠΟΠ ΟΙέ{ῃ οχοπιρ]πι 
ᾖ. 

464 κατὼ πεσ]ρίταν Ίπ {νεῦ. 2  ὃ , ο. 
Φη «γεῦ., ἐπετράφη 7/πά,, εἸεραπιο.  { Μ. 
αθμ/λαιῦ. 1π ὨΙοΡΥ/. ν. τόα. πιο ὀρέων «1γεῦ. ῥ. 
{’. ἀντικατιεύμενοι {Η. Ῥα]. 4. 

περ]εζῖο ἔκασον, ῥα]]α, 2. «γοῦι. 

91 Οἱ Σκύθαι πάντας τυφλοῦσι] (σγαπιπιατϊοϊ «416: 
Λύσηίς Μολγοὺς ἹπιετργεϊαητῦΣ τυφλοὺς., Ππρίιητηυς ου- 
τΏ]σαπῃ εχ «Πετοάοίο παίοπεπι, Πΐς αἷις γοιρῖς αά ἆ- 
111. Ν. 957. αμ, 1 μαγέδις α]]ιά]ι Ὀ. τι Ρ. 449. 
Α ἐκεῖνοι μὲν γάρ. ογἴμαε ».ὦ Φησῳ Ἡρόδοτος, τοὺς 
οἰκέτας ἐκτυφλοῦσι, ὅπως παρωδῶσιν αὐτοῖς' 4Μοσί1η η]- 
Ώιπα ᾳπα ἁπδίο (μπι οοιτηρία: (ή, (μμίεας Ίνον. 
1εᾶ.1. ΙΟ 98. ὅπως παραµόνώσιν ὐῖ ὅπως γάλα δονῶ- 
σι τεροηξ: ρο[επῖής α Ταγμεδο ρτοῦαἴμπι Πο τηἱΗί 
απ ζαπι νἱάστας, { αι ἆσπι {τη Ῥοδε ραµσα. . 
:οσ. Φυσσεωμένας] Ξο]δὶ ΠΙΦΙΠΙ, Φυσσεωμένης τῆς ἵπ- 
που οκ «4ο. κ, ρ. 590, Ο. οὗ νοσθίῃ οὖθαρ Ώπος 
«πιαΏίς: «Γοοβαγάμν αἀεὶοῖί Έπι. ντ. ο. οο. ----- Ῥοχὶ- 
1Π3 ΠΠ Π1 ΕπΙάσπι ϱῑς ο[ουτα,, το[ρίοἰε Ρ/μαγοῦ. Τ. 
Ἡ. Ῥ. 440. 4λ. ὁ μὲν τῶν ἄλλων ὠπολείπων τεχνῶν µάθη- 
Εἰν» ἀρετής δὲ ὦναιρῶν, τοὐναντίον ἔοικε τοῖς Ὑκύθαιο ποιεῖν' 
ΣΧΕΙΝΟΙ μὲν Αρ. ὤφ φησιν Ἡρόδοτος, τοὺς οἰκέτας,ἐκτυθλοῦ- 
σ α όπια παβαδῶσιν αὐτοῖς' Ύππε ρτο[ῖαπε ἵη Ρ/µ1. ἁἷ- μα 1ούίοπος, Ίυγπεδ] {ηπε οἳ 21 ζοσ)ὴ ΡιεταεαΙε 
νὰ ον ηΐο πιε]ίος Π]α νιάεια 6. Οµ6)) Ν. 1, 

Οάας μιβίὸ εοηβοπες, ὅπως παβάµένωσι» αὐτοῖρ. ----- λὰ πως 10Η ΗΤΗς ΙΠΙΕΠµ6, οὐ φὰρ ἀρόται εἰσὶ, ἆλ- ας  αμιᾶ Ἠής αᾶοο Πδἱ νοΏητ ποπάιπα οχριίο: 
δν ες μας Ἠετοά. Ῥογίμας Αροτῆρες. 

ον ΜΠησυηητας Θογίμας μα αν Γεωρ- 
ο ὁν | φον ν σας, ν ἡ |.“ ΚΕΝ. «29. Κα) περιοΙξωτες] Ίω ἀϊνοτβεβπια ἄε[οἨμεμεης ΟΡΙΠΙΟΠς πεβικήσρυτες», Ἱμνεβῃῃ ο, 95.» ΟΠΙΠΙΗΤΗ Ῥ]ηπί[ημης Απ Πο . ὦ{6ρύαμο εχ 3 ας ορ : 

ουαη1εδ. Τα]ς ἀἎ πλ: σα 11ῷγα]ία εθέζος ο-. 

τὸ ὦνονήίῳ, 
τη Ίπ το 1, ῃ ων : 

ἐν τοῖσι τὰ πρ 21321. κι ταύτρς περὶ 
περιεήξουτες εἴ 3ΙΙΟΥΗΠΗ 
ρτο ποια Ψοςαδις, 

ρ µατω ἐνῆν. σἤσαι. «4{ἱήμμνι 
περιξωντες Ἰάσπα, {οᾷ οοπΕαῇς Θ1 ρτῖας εἰγομηρο[εος νετίε- 

ῦ Ώιο πες οπή πηπε «4ποῦ. 7 
4 Ἕνεκα βαε[: «ἄῑᾗ.» τόδε ποι. «4γοῦ. 
2 Φυσσωμ. 4Ἡοφιε εὐα «νά. απ «410εη. ΙΧ. ϱὶ 599. φυόσεωμένής,. { Αμέλρωξι Ῥαο. 

ὁ Περισίξαντες ΙΜ. Βαι/., περισήξαντες «4. «49λ., πὲρισήσαύτες } «γε. Ραγὴς. -ᾱ- Α. οἳ {0 

Βρε εοππσία µη, ἥπερ ἐσι µεγίση" μετὰ δὲ, ππερεωμένοσι ἐσ- 
Ῥπρπα». απσπ ΠΙΕΙ] ἔαππεη ΘΕΥΙΠΘ Ρηρπαῃ- [βάλλεν τοῖσι Ῥκύθισι ὶ ο... ν / 3 . ὁ 

᾿ αγτικατιζοµθοι ἐμάχωτο 
γυομένηε δὲ µάχηε πολλάκις, καὶ ὁ δυναμένω ε- 

/ λ , ρω ο 3 ο. δὲν πλέω ἔχεν τῶν Σκυθέων τῇ μάχη, ες αὐτῶν 
/ .ν ως η ον . 

Ραμείοτες ο[βσίτπως: ος Ίος ἵπ-Α5 δε τάδε, ο Οἷα ποάῦµο, ἄνδρες Ῥκύθαμ δέ» 
25 

ΜΙΠΙ νιάετατ {ρίομ]ϊς ατοπρισαας. 0 

ον κ 3 / ο ΄ λοίσι τοῖσι ἡμετέροισι μα χόμθοι, 9 ἑλάσσοες κ΄ει- 
κ β ρε οσα ν . ας. τᾱ ο δη 

νόμθοι γωόμεθα, καὶ ἐκείνις κτείοντες ἐλαδσό- 
νῶν Τολοιπον ἄρξομε ' νὺν ὢν µοι δοχέει αἴχμὰς 

η. αν πο τμ » μὺ καὶ τόξα µετέναι., Ῥ λαβύντα δὲ ἑκαςο 
3 α- « 

τῇ ἵππεα τὴ µάσιγα» ἰέαι ἄσσον αὐτῶ: µέ- 
ΧΡ μὲν γὰρ ρω ἡμέας ὅπλα ἔχωτας, οἱ δὲ 
οἸόμιζο οµοιοί τε καὶ εξ ὁμοίων ἡμὺ εἶναι ἐπεὰν 
δὲ ἴδωται µάσιγας ὠτὶ όπλων ἔχοτας, µάθό- 

ὁ Τέβ 

ο ᾽Αμέλϕουσι «49. Ῥσε[. 7 «ο. «44, ῬΡαγὴ. δ.: 
6 Τοῦ τὰς -ἄγεῦ. εἲ πιοὰ ἐμρπίμπλ., ἐμπίπλ. 

“4νᾖ., τε]]φ] ἡγέοται.  ὁ Αδεςι α ασ 4.  ᾖ Ἐπεερί- 
«4γοδ. 2: Ῥαε/. 9Λ.. οἶἶπι τοῖσι. 3 Φ0ρῥ. 05. Τάφραι οἳ 

α ᾽᾿Αντικατιζεύμενοι -44., ἀντμιαθεζόμενοι -γεῦ. ἀντίκοτιζόμενοι 
ο 14. Ῥαε/. «4ϊκ. ει Εταρπι. βαγΐσ.» ἃ Πο εἰ «9. Ῥασ[ι κτεινόμενοι θες. 

Ἱη «γε. 7 Ραγὴν. -ᾱ. ᾱ- «44. αὐτοί τε ἔλωσσ. κτευ., {485 Ἠπαια αχ. βοηρτοτς πιοῖθ, 2 Δαβόντας δὲ τοῦ, 

ταπὲ, ἵπ 6γγοπο Ἠαςίοτηπες αἨιά τοαιή τίς, οἳ περι- 
σήκω ἁποῖας οδί {πηϊεας. Περισίξαντες (4Ρ0που. νατ]θ 
εχρ]ίσαῖ: εοηριηρεμέες αἆ υα[ζ ποῃ Ἰπῖε]]σο, Ναἰοτο 
{ ἀεδεε. ποπ. αιά ας πεἐρπυκλώσαντες οἱ ομάαη- 
Ί6 εἲ εο]οεαμέες» εἲ αἰίάειπ εκ περείφει οὗ Πε[]- 
εζῆρῃ. Ίάνατ αἆ {ρεσίεπι περιέσιξε καὶ τούτοισι τὸ τεῖχος 
Τ, τν. 909. [κετκζης ΕΧ περισίζεν ατςοθςίτ. {η ο/ῤεηι 

Ω93 

Λοπεμα] ποΏοπε, οτἱσἰπατίοπα ή μ5 οἳ οχεπιρ]ῖς, πμ! 
οἀπιοάπι ἀμρηςδ, αἆ Ιπῖρι ϱη/αμη μὲ ο1βύγ}ορ. 
ΌδΠπιοπ. Ῥέισδους ὃς ρου οσον μλδάι 

42. ᾽Αντικατιζόμενοι] Ομοπίαπα Ἰπίεβίοτος εχροτίτιτ 
«44η, ὠὀντηιατιζεύμενοι Ῥ]άτεδ» αἴβ οκ. Ἱξέω Ῥτοραρατί 
ΡοϊμεΓῖε» 6ἰ Επι] Ἰαιιά ραϊισα {οσπιας οχβ εί 1π ΝΠ- 
ᾖ5, ιά εκ }πά, Ῥταείμ]» τεουήύτυπι Των. 1, 
᾽Αντικατιεύμενοι εχ Ἠεαϊς, Βιηπῖ Ῥοιεβατα ποπ. θπα- 
ἁτα, ΑΠΟΙ ὠἀντίοι ἵζοντο τοῖς κωτιοῦσι . Σ,. ντ. 77. 18» 
96.  Ὅε {οδία, οα τερίοπίς αἀϊταπι {δινί Ἱπτετίερδες 
τηπε ποπηη]]α Απηρι, Λουδεγίως Ὠ]ι Ἠετοδος 
6: πάηης αοουτα!ία. Ψἱάς Ἠῆμς Ποπ 6. 9ο. εἰ 20. 
εἳ ἵπιρ. ςοη//αμΗµ» Ῥογρύγγος.» αὐἱ ἵειτα ο 
{1ο Εηἱφία ἔεπιροτα τεβίατας» ἄς ρηήπήζη, ρε. ἳ”. 

49. Λαβώτω δὲ ἔκαςον τοῦ ἵππου ὅτε-] ο πα 7 Εἵ 
ληρα ΠΟἩ {οἱμοῖτο. Ομ]το ΟἱσμόίσμηΣ 1 ΣΜΙΤΟΡ. 
Τς 1, ν. σού. ----Ὁ ου εεε ἠσομίς δαβήε ο νο 
(1/οἷα [ἱοοΙΙΖΕΠΙ αωάᾖ]ο μις εκ «2 9ογεύᾳ ὃς. 
υοῖ. Ῥοής Οἰυργίως. ΦἰπΗΙε5 ΤΗΓΧΩΠΙΩΙ 11 τερε]]ος 
1ΠἱΠα6 4ρ. Ἰήεμαμά αμ Ξε]ο τν 1 εξ Ῥ- «4ἀοε[οῦ., 
εἴοε μα σό ἐμὲ πως μα ουσ. Ὀ ο . ὧς 
αὐτοὺς ἐππεμφθεῖσαν» ἐς τᾶ κΖΤωτῶΤᾷ Φευξονται τῆς φῆς. 
Φος κο {οτρεπᾶα ἐχ τποηΊτΗ πιαρηϊ ο, αν ἱ 

ρα, Μάσιας ὤντὶ ὅπλων] {λαιῇ, τε[ρισιτλά Ο10μ.ν. 
αός- Νοε νε(Ηρίᾳ ον ερ Τέορα), {η /η, ες. 5: ͵ με ' - 



α, ͵ 
ἅ .ἳ : νο ν ς Ἡ ὁ νι { ες ; ν1σαλ. 

989 Ἠ ιο Ῥ Ο ιν) | τς πλ. ος ο ο εεΠ{οπε πεις πολ 

2 τες ὥς εἶσι ἡμέτεροι δᾷλόι, καὶ συγγνόντε πῶτον εείς ο μες ς Ἀμώδο 
2 ε ω / να άσα Ἅλη λος λα μτ | ΠὩϊ. Πσδ αυτα στ 

ο Ἐκ ὑπόμεέεσι, Ταῦταἀκέέσαντεροι Σκύθαι, εποί-55ΏΟΠ Ρο ἃ "πι Εἶος δΕΥΙΩΦ απππη ἀμΙδ-ς 
ο ον ας ἔ ρα ποσα αν οκ {επι, Ίτα ΠΡῖ {αϊεπάπι ρυιανεταπΏ Ομ 

ευ) ἐπιτελεα οἱ σι έἐκπλαγεωτε - τῳ Ὕνομεῳ, νά οσον ο αάιω. χ 
ο ον 2 Ἴθρντο, καὶ ἔφευγον οὕτω ιν ος ῬετοιίΠ 11, ραρπς ΙΠΙΠΕΠΙΟΤΕ, 17 

μονο εΡΩΥΟΤΘΥΤΩ οι οκῦς ραπ ςβροδ[ατυπε, Ἱτα Φογυμο Ἱπιρεσίο {ηε{άΠΕ 
θαι τ ᾽Ασίης Ίρξαν, καὶ Ὁ ἐξελαθώτες αὖτις υπο τι ' ο πα, 
αι της τε “Ασιης Ἡρξαν» κ κο τὰ. : Άῃο Ρος: οἳ στ[ης ο Μαὰϊς εἰεξ, αἂ 
Μήδων, κατηλθο τεύπῳ" τοιδτῷ κ. ο ραϊτίαπι Ἠηπςα ἵπ πιοάυπή τενετῇ:ι Ἠαε ἀε 
Τῶνδε ἐὔνεκα ὁ Δαρειοό τίσασθαι ᾖῥθλόμεος » συή-όοσαιδία Ὀατίμς. αἰσιίςεπαΙ εαριἀαδ, εοπρᾶ” 

ο κ αλλα κ. ες 4 / νο τὰ ον ΓΗ ΔΑ ἔ 
Ύειρε ἐπ αὐτοὺο φράτευμα. Ὥροε Σχύθαι λέγε- τανίε οοηιτα 905 εχετοαῖτιπι, ο μα] 

σι» γώτατο πάντων ἐθνέων εἶναι τὸ σφέτερω' Τουτο ο. {παπα οηπΙηπη πονίοβπιαπι εδίε δν, . 
, ων / - ή ων 9 ον ο» ν ν .) 

δὲ γωέσθαι ὧδε ὤρδρα γονέσθαι πρώτο ο) τῇ γ ταύ- Ίάαπε ος πιοάο εκησίς, γπτυτα αἳ Ὥ 

κ Ανν ὃν σαι Ταρο/ταυν ἆ κῷ ὃν Ἱ πας εαν ΟΕ ΗΠΑ ἀθίετια οδ[εῖ ν ΡΙ- 
τή τση ἐς ωυομώ λα γιο τα ο. μπι βΗείδ; "Πομηπα. αγασαα, τες οί 
ταηινς ο ερορ - τοκέας λέγεσι γαι 5 μοι μωόδραποπτος ἀϊεαπι ο. αηΒῖ αυ]άεπι πο 

οὐ ἔ πισὰ λέγοτε, λέγεσι 9 ὢγ) Δία τε καὶ Ῥο- ογεεπάα ἀἰσεηῖεδ., ἀουπε Ταπησην 1ονείῃ ) 
Ρυσθώεο; τΒ ποταμᾶ ουγατέρα" γθεος μεν τοςτΏ  Βοτγίεπίραμε Πιν Ἁμαπι, Τα] απ] ἀέπι 

δή τύος Ὑθέσθαι τὸν Ταργίταο" τότε δὲ γωέσθαι δεπετε οτε Τατριίαμας «ήδαμς ττεὰ Ἱ- 

παιδας τρεις, 5 Λειπόζαν ν χαὶ Αρπόζαυ καὶ γέω- Ῥειος "σοι ᾽ ΣΑΡΟΣΙΠ Φ. ΑΤΡΟΣΔΙΠ . ετ 

-ο Κοχ νομών λα ) κ 5 απονϊοβπιιπι 6οἰακαίπ. Π6 τερπαπΏδρης» ο 

ορ. εδ πο πτος τα ον, κας κά π θογιμίσαπι {6βίΟΠεΠΙ οεοἰἀϊδ[ε ΕΧ 
ο ) . / / η ο λλες) 6 ο ο ο αμ. Πί - 

΄ρανη Φιύμοα χβύσιά ποῄήµατα, ἄροτρόν τεχαὶ ζυ- χο Γμδία ή πζαθ πας Ἰάβυπας {οουεῖαι 
»  λ ν 3 λ ὃ - ' ος - 

ο ών Φιάλή» πεσέω ἶ ἐς τὴν Ἄυθι- Ῥμήα]η. ΌΏιω θπ πο Ῥεπις οπιπίυπι Ν]- 
.. 3 ο” : ο” 3 ο «8, αν’ καὶ Ἡ τὸν Φόντα “πρῶτον τὸν πρεσαβύτατο ἄσσο {(ς[οι παῖά ππαχἰππιδ»,  Ἀθσεδῄσίε Ῥτορε 881” 

ῶ 2 ο ' 3 ν κ. ο 6 ον 

ορ. ἴαι, βουλόμρον αὐτὰ λαβεῦ; τὸν δὲ χρυσὸν, ἐπιό- πιο ία {απιεπά! : «{εᾷ εο εν ἰ’ 

το κασβα ἀπαλλαχθόου δὲ τόταν πμσώκισσευπι αιβοίο Ἆος θρωονν τρ ὁ λα 
ν ἳ . «0ν οΔ ἱ ᾿ Ὥςσί{ρ ο -- 

. ο ο τς λος με δὴ ο. ϱ ωὰ ναό (απππιοιῖ, ἄὐαπι 
. . 2 / λ ο . 9 ν 

κο λα ο ος ακάρτονκε ση παλια ασσθἀστεῖ τετίας, Άτηπι 

ο. ἐπγελθόντ ο ᾗκατασβηναι, χάί μιν ἐκένον Κομί- - σοπ{Ηείείδ, εἲ αὐ 1ο α{ροτιαζηπα: αἆ «ἆσ- 
-, ο κ ον ’ ὃν 4 - . ο σεν 

σαι εε ἑωύτθ' καὶ τοὺς πρεσβυτέρες ἀδελφεοὺς πθὸς τηυπῃ Ί]μαςδ, 6αθι6 τε ΠΙΔΙΟΓΕΦ {ταἴτεδ πι” 
εν ] κ {1 πά τω -- « / 

ταύτα συγγνότας, Την βασιληϊην πάσαν παραθΒ: δοιπαάναα» ᾖΤοίϊπι τεβηµΠι αἲ τα]π]πιαἵα ας 
Ἀ ή / ; 2 Δ ο, . μον γω . : ' . 

γα τῷ γωτάτῳ, Ἀπὸ με δὴ 3 Λειποξάῖος γεγωέ- τμ]ε, Τε α 14ΡΟΣαΙ με, Μος 

ο μμ ο ο α : 2 ο δώ, 3. ο ο γ΄. εἶ / / λ ο αἴσσι 4 .. ᾱ : 32. μονο ολ. 

ος λαός ο «τς ποζάίος, οἱ ΚαΤιαροί Τὲ χα ἆμε, οο5΄ απ ΟαεατΙ ετ ταριες ποπ. 

Τράσπιε καλέυτα/ ἀπὸ δὲ τᾶ νωτάτο αὐτέων πηπίηκ: ἃ πήπίπιο απῖεπι παξα Σ΄ τεβος αμή 
τοὺς βασιλύας :οἳ καλέοταιΠαραλάται σύμπασι δεὈορατο]αιο νοσαπτατ. Οπιπῖρας -απτοπι Ὥσπιθα 

κ οχ ο ΠΙ μμ αι ο ωαωα ' ος ἂν τ κα κ : δ . ῶ 

ὕμαι Έγομα Ἀκολότες, τὸ βασιληος 4 ἐπωυμίη' «οδίὰ βεοἰοΠδ, 1Ε8ΙΦ «ΟΡΏΟΙΙΕΗ {εά 56Υ 
ή ανα νο ἳ . . σημ ψ δικύ- ι ὃ έἔμας 

8 ο Ἐπὶ τῷ ή: 7 ο μα ως το ἄεμι ΜΗ. 20]. 404, απ ῑδ.ο ἐξελασθέντές {Πεᾷ, εἳ α1, 

ε Η. Ῥμε/. τί. 4γοῦ, ορ πισς νιτάσυ δὲ τούτου «γοῦ. 6 Ἐοχέας 018 όερῦ, ὔ. 4γεῦ. Ρα5/: 

ον ο ασ ομο  . 4 
1. 2 Ώσῃι κ κο», Ποτάαθ, ο τῶν ποῦι, ἴαπα ΠΑ1ΙΠΙ Ιένοι ὥσσον αὐτῶν [ούλομ.. 

οσα η, / ̓ Απαλλάσσεσόαι }; «γεῦ. 1 Γζατασβήναι ή. ῥαᾖ]α» «ἀγοῦ. , «αγ. -ᾱ, β. ώς αμῷ δη, 

. 613» 11.» κατασῆναι «3. ο, Ῥεέςς οξέα «γώ. {ο Βεβι πώ. ϱ 1ρπιαι αίό 
) αλ Β : / ο. ; όν όν ον υμ” « . . ον 05 : . 2 ἁ ἳ 

«άγοῦ, ἔ’., Ἐράπιες 404. - Ὁμωνυμίής ταΆίαο ὁλερό» - π α πλ ας 
ο ο Εως νκν ο πο ο ο ο εος πρ, : ”ῳ όμμακ-ᾱ 

αζμομομέήν ρελαο --- ο το 00 19] α[[ζ- μον: Ἱεβῖοίε ΥΙάεεητ ῥα]α, {οΗρβρίς αμίσπα. {416- 
2επάᾳ, οημέτ/ὸ με 7ο» οὐ σας σε λαρόία οσεα(Ηέ {217 704. τοὺς μὲν δὴ καιομένου τοῦ χρυσοῦ ἁπαλλθσσεσόοε εἲ 
ος σης ρώγαβάά Ὀβρμόμία.. ῥγοδαίο (Ἑαῦτω ὦν ΠΙΟΧ» τρίτῳ δὲ, τῷ γεωτώτῳ, ἐπελθόντι κωτασβήηνῶ» 

(κούσαντεο οἱ Αοιύῤρι ἐποίευν ἐπιγελέα «εγοι.) Οη)65 -... αλ κ ΣΩ ΝΑΡΟΚΕΝ ὦσωντ γαεοβρέή εΤάΣ ο π'' 10 ῥπαμαδης -Ὁδ, Τοὺς βασιλήας] Παβαπίοία 1ο: {ε Ιῶζυγε εοἶτίδέ- 

σε 
ο ο- 

΄ ο) : 29 δν, ο ον ο ϱ ὃς , 3 : ας ο ον 

νο, μα Βογίμας Ππτεραπίητ δαἳ τοῦ βασιλΏῖος.. Ῥ]κοναϊ Πεγος. ὧπὸ μὲν δὴ Λειποξάϊος 
Φεῴ ας ον ο μή ολων νέο εν ο νὸ σθθέτερον' Πεοαπά ια {μ- γεονένῶ! τούτους τῶν Σκυθέων» οἳ Αὐνάται φέγος κάλεον- 

ἔπ.τ., 6. τ. Ἰπῖοτ Δογῖλας αἴαό Αβργρίοβ 4ε Ρεπο- ται’  πιοάΊο Γπαίταπα οτίοθ» οἳ ΚΚωτίαροί Τε καὶ Τράσπιες 
ο νο στ. ΓΝΑΙΟΚΕΝ. καλένταμ ἴαπάεπι αἀάϊάειαϊ {εουπάυπα δα Ἰαιά 4- 

τί αΏατο οοπτεΠτΙο, : : λα . | 
σστι ορ ος ἐφουσ!] Ἐπιοπάαδαί (07. 4ὲ Βαπω {ρειηαπάατα Ἰεέίοπεπι» ἀπὸ δὲ τοῦ γεωτώτου ὠὐτέων, τοῦ 
οἳ δὲ Σχύθα,. οὐ]ίεις Ἡοτοᾶοίεαε οοπ{ειηά]αῖς, ϱο- βασιλῆοα» (Ικεσν νιἀεΙοεξ, εἰ] Πιαῖοἵος πα βασεν 

ο ος πα ερθρμαὰο Ώϊα]εδι τς ἀἱδη]οῦ! τερίαπι ερπεξρίεταπέ ἀἰρπίιοπ:». ἃ κα: 
ΡΙο[ο α Ῥόγιο ἵῃ Ὡς Ταχ. 1ο.» 
Ῥ.. «οι σορός Κράι, (Ναπιεταέ Ῥεγίμας α λέοντωι Πρρρλάται» Ποππρο φεγονέναι τούτους τῶν Σκυ- 
Ῥαταίσιος ρείπιο παήομὶς β1πς Τεβε» ΠηΗς ἆἨπος αά Φέων, οἳ κ. Ἡ ἱπορέπμπποίο Πο 2]οαή {οἶετ Μοβος 
Ώατή εκρεθϊᾶοποπι Ο, 7. Πα αππο Ῥετ. Τι]. 45ού. | ΨΑΙΕΟΚΗΝ. 
σοπσιήε. Θοπίσαμεας. με πεπώς τα Ιαξ ατα οκ 86. Σκολότους] ἴωι }ο0βς Σκολοτίτους οἳ. ζ/ὴηὲ Ἡ» 

ΑΈδυριο αὐίτιπι Ῥτπιοτάία Ιποῦτασε οσον ος 3, Τεβιπῃ ἀΙΝΟΡΕΠΙ δορ]ορΙή Κεζίως Ἐκότουο, Ίν- 
6ο. Δειπόξαϊν] αλα, πσόξρῖν νεήυθ, ῴϊσετε [μὲ εοά1σερ απ τερῇ 1πνεπίς ποπηπα νααηε» εοπ{ρί’ 

ποπ΄Ἠαῦσο: Ῥαΐρανα πΠμὶ, ομσα ετ αἰάς {ηπς του. ταπὲ Πο. Οἱ θεοί απτο ΟΜΗΙΕΗ πατα]ες π]επιο” 
{15 αυίοπι οταάϊρ]]α Πε, Ορ εΙρ δογῦναπι ἕ 416. ]αο- ταῦ]ε» ΄ΠΕΙΠΟ οί, δέπεεπό αε Πο ἵπ αγία; Εη- 

εὔ Ἐ, ντ, 49. Ἠῖπς πά[ανιδίς, υπ εξ Ζ0χῇο νήμα, ἆπαπο νερο θς Πτα ασί(οπες» αιῖς Ίρποταις οσο. 

ΊΜοα ἐᾷ τὴν Ἡν τὴν Σκυθ. πο πιαῖα [Εμεάας γείετος, ΠπηΙΠμς ερ ἵπ ριαεσεᾷεηδιις Μαϊδίο Ῥτπηίτις ᾠπὸ δὲ 
επί αηέςα οΏισπάστο» Φοτίριοχεπα ἵἩ Επή]ους Ώπης τοῦ νεωτώτου, σοὺς βοισιληΐους -τ» 48105 Ὀογθμας» ες 
Ίποτοπη Ρογιπησυς {εαῖ. Όσες {. δ. οἳ ο κ ο αιάδης Ο, 56. Ίαπα ρεπΗθτερες ποη α (ο]αχαῦ, 4εἆ 

μπας τὸν πρυσὸν ἁπώσασθαι ]. Ὀππιπι που. νίάεεαν. . Ἠετειμ]ίς Ἐ δοψιμα Ρεπης ἀεπνασυητ ϱ;, το, Ίοι 14- 
.Ἀ τή ὦ ωλλὠττεσύ»ι Ποι ἀρΙοστσξ» πποάο και- “Θἶε ος Οἱ. ἄς Ῥαμμυ {οἱἱογείαπι. ' Δάάῑπις, Ἐκόθας δὲ 

'ποῦ φουσοῦ {οτἱρῃκίεπι. Οεεῦιι5 πιαηεῖ» κατασβή- Ἕλληνες οὐνόμασαν» πον πῆε οὗ Πτι Οταεσάπι ΟΕ: 

οίόη Λε[ο, Άυτθα 1] ποήµατ»» «οε]α Ἱαρρα; πα) πα: {εά αιοά (Ο1εοΙ, απ 1η οο]οπιῖ» 
πο ο αυ τοαίς Ιηνοπίρης ατάοτθ (ρεεῖεπι Ῥεασρίς- ΡοπΏΙοἶθ 156Υ 605 ἀεσεσαητ» επ] αἀπηγαὈΊ]ειι ΗΙΟΓΕΠ2 

: πα: ργοβίσίο ρετευ]ή αθεππε: ἴοσιο αςὲ πα [αρίταπάο. ἸπάΕΓΙΗΠΙ εξ ΑΡΤΕΙΗ 6β/ποσθητ» {8Ρ1987 
πρι ιν εκ(Ππριήεμταμε. Ἠπες εἶαία. . τίόδαιε αμμαΙτεπῖ ἀῑςῖ Φοέθας, ἷᾷ οορποπήπί5 τοῦ. Πᾶ- 

μπιν ορ δρομος Παμερέω Ιαχεήας Ἠσηὶ ομσἁμιοπας Όήνν βάμμο νουσμμίαα κι ο. 77, Καιόμώννα μὲν ζωσὲ, ΓουΥὴον Ασίας Βριτα Ἡ Τμήσαθ. ο. παμε» ἀοᾶς α- Τδερὸ. οὐ ο (βά 

Μμζς, τοῇα Ορ] ῥώσααθαι] Απαλλάσσεσήμιν Οοάὰ. Ἠι[. ἂε ΟΗσίπο 9αυτῃ, Ἐν ας Οομπιεαῖ, Αθ. τῃ 

ος ο. ρα]: Αηζοδς οὐ αγ! απ Ἱοροι, Ῥ. οοι. μα παρ ο πο 
ἅ ϱ4. ΜΙεσ- 



Ῥήπιμ τεχ Τατρίεαας, Αῑάς πη]ία ἀΠποϊιπα, στ 
Ρεπηῖς ορρἰειας. Έχασα Εαυμ]αιίο ἆς Ἠετευίς, ΜΕΙΡΟΜΕΝΕ,τΙΡΕΝ ΤΙΝ «988 

µε.) ο . ὑ μα η] κκ. 

γῖΐας Οτοοὶ Ἄρρείανετε σας η ἠιοάαπι Σκύθας δὲ Ελληνες εγόµασαν. Τεγοέναι μέν νύν σφεας 
{9 εχι]εϊίε ΘΕγΙΠΦ πιεπιοχαΏῖ, εἲ ε 41ο α ὧδε λέγεσι οἱ Σκύθαι. έτια δέ σφι, ἐπεί τε γε» 
εκιτεταΏῖ» ἃ ΡΙΙΠΙΟ Τερε ἸΓαἴρΙίαο», ᾖδ. 
αὐιε αἆ Ὠατῇ αἀνετ[ις 1ρ5ος ἰ(ταπβίηπι, αἩ- 
Ώο6 ΟΠΙΠΙΠΟ πι] ποῦ απιρῆας, {εά τοῦ:- 
ἀαπι Πίο, Διταπι νετο Ί]αά {άσταπι ἃς- ἔτ ο Εάν : αν ον 

ε Ὁ χφυσον τάτο Τον Ίβο Φυλάσσεσι οἱ {8ασιληες ουταςβπιε οπ[οάῖτιτ α τερίδι5,  Ρ]αςα- 

, λ : Ξ ὰ ντ, ο) . ο» 

γόασι» τὰ σύμπωτὰ λέγεσι εὖαι ἀπὸ τᾶ πρώ- 
: ω ιδ” Μι / /Ω- . 

οοΟτΤ68. [βασιληος Ταργιτὰς ερ την δλαρεία διάβασιν τὴν 
Ἰ ο 7 ανν ώς. 
ὶ σφέας» Χιλίων α πλέων ἀλλὰ τοσαυτα" τὸν 

: οτι. . : } ον όαρβες . Ἱ νο 

τεσᾳιε πιαρηῖς Γιοιβεης, ἄἀειπῖ αποϊαηπὶς ἐς ταµάλισα» και "2υσίήσι µεγάλήσι ἱλάσκόμωοι 
ν . Ἶ χΝ ου 5  Αἲ  ἆ : {τν 

οἳ απὶ απτητη {πστηπι Ἠαδεης, ἀῑε {ε[ο ἀοῖ- µετέρχωται αυὰ παν ἔτος. ὃς ὃ) ἂν εχων τον χρὺυ- 
. - 9 Φ . , ε ; ον δν ὦ . Ὃ μον 

πη]εε {18 4ῑε, 15 αὓ Βογηιῖς πυπαΠαπη Ῥετ-Οςσὸν τὸν ἱρὸν ο, τῇ ορτῇ. ὑπ'αίθριοο κἀτακοιμηθῇ, οἳ- 

6ηπατε ἔετιητ: εἐϊ οϱ 1 ἁατί 1ρ5Ι ταηῖάπά 
{οΆ οαΙβΏΤΙΤη ππο ἀῑε νεέτας εαπο οἰτομπτε 
Ροῖϊεδῖ. ΘΦπαπῃ αὐἴεπι τερίο Πτ Ίπρεης; Όο- 
Ἰαπχαϊῃ οοη/{Ηταϊδ[ο ΌΠρ]εχ 815 [15 τεβηΙπη : 

ς ος : ο ϱ/ 

τοῦ λέγεται ὑπὸ Σκυθέων ο οὗ διωιαυτίζευ". διΦό- 
τω ᾱ- χ ο» «/ νε κκ το 

σθαι δὲ οι διὰ Ττᾶτο ὅσα ἂν ἵππῳ οὐ Ἠμέρῃ μι 
ᾗ 9 ”ν : : κα. πι περιελάση αὐτός: τῆς δὲ Ἰχώρής ἐήσηρ μεγάλης , 

. ὁ ν / Δ ών ω χ ΄ αἱ αρ 

οἳ 1π ἠῖς παπι πιαχίππΙπα, ιδ] αΠτάπι α5- ΊΤβρίφασιας τας βασιληΐας τοισι παισἰ τοισι εωυτε 
{ετνατι!. Θα αυἴεπι αἆ γεπτιπα ααιῇ]ο- χατασήσασθαι Κολάξαῦ' καὶ τοτέων μίην μεγίστη 

. -- ο ρν ο, δ-- πι 

Ὥεπι, Ώἶτα ο, απί {Πργεπηὶ Ἰησοίῶ τθ" Ιποήσαι, οὗ τῇ τὸν χρυσὺν Φυλάσσεσθαι" τὰ δὲ 
δϊοπῖς Τάπε, ἀῑοιπε Ποι Ροδε ΠΙτεΠΗ5 Πθ- χκατύπερθε πρὸς ἆ βορΏ λέγεσι ἄνιμο τῶ ὑπεροί» 
αὖς Ρτο[ρίσοτε πεαυε ἱταπῃτε, Ῥτορίεί {π- 
{ᾳ5 Ῥεπῃᾶς, Ῥεηπίς επῖπι επι ἔετταπα, Ταπα 
αὔτειη ορρ]εῖαπι εδίε: εἲ ἠα5 ριδρεάΊτε ν]- 

{/ Β ον ΄ η {ο  ο-- 

χὠν της χώρής, εκ. οἷά τε έψαι ἔτι προσωτέρω οὖ- 
.. Ἶ το ν μα. Ἐν 

τε ορ», οὔτε διεξιέαι, ὑπὸ πτερῶ κεχυμέων' πτέ- 
ο ν - . ο» Στ μα τὴ 

811πι,. ἩἨδς Φογινα ρατίετ ἂς {εἴρῃς ας ἂε 5ρῶ γὰρ καὶ ΜΥ καὶ Τὸ πέρα, εἶναι πλέον - 
τερίοπο {πρεγίοτε παταΏτ.. Αί στεῖι αιἱ Ταυτα εμαι το ἀποκληΐοτα τα ο. ᾿κύθαι μὲν 
Ῥοπιαπι ἱπσοίυπτ,  αἃ Ἠμης πιοάμπι: Ἠει- ὧδε ὑπερ σφέων τε 5 αὐτέῶν, καὶ τής χώρης της κα 
σπ]ετη, (ετγοπῖς Υασςβς αβεπίεπι» Ίπ Ἠαπς τύπερθελέγεσι,. Ἑλλήνων δὲ ὃι τὸν Πόντου Ε οἰκέοτεξ 
Ῥεινεπίφ[ε ὕειταπι, 4π6 ἀείετία εδ[αῖ, απάπι ὧδε Ἡρακλέα ἐλάύνώτα τὰς 6 Γηρυόνω 8, ἀπι- 
πιης Βογίμα Ἱπσο]αΠῖ, (ΕΙΥΟΠΕΠΙ 8ὐζΕΙΙ 
λαδίίας{ε οχίτα Ῥοηϊαπι, Ἰποοίαπι Ιππία, 
ᾳπαπι Οταοὶ Ετγιλίαπι νοςαηῖ ρτορε 68: 
ἀες, αἱ {ππε εκιτα «οαπιηᾶς ἨΠετοι]ῖς 1Π 

ΙΟχέσθαι ἐς ΎΊν ταύτην ἐῆσαν ἐρημη. ἥντυα ν Σικύθαί 
/; ος- - ελ7 ο ὧν ο γέµοται. ἃ Τ Ἠρυόνεα δὲ οἰκέεν, έξω τὸ Πότε, κα: 

4 ζ ο - ν ΄ ϱω ο 

τοικηµένον, τὸν ὃι Ἕλληνες λέγεσι Ερύθεια γησό» τὸν 
εσοὰ πν / ον Ὁ ο ο) Ἂ η  δωστς. σα 

Οςεαπο. ΌςβαΏΙπῃ νετο, αὖ οσίι {οἱ {π- “προς Τηδέροισι τοῖσι Ἰ ἔξω Ἡρακληΐων ςηλέων επι τῷ 
5 -” - ο κ ϱ πω δυο ασ κεῖ 

ο οἱριεπίεπα» αἴτεαπιβπετε ἵετταπι ΟΠΠΠΕΠΗ Ὠκεανῷ" τὸν δὲ Ὠκεανὸν λόγῳ μὲν λέγεσι ἀπὸ ἡλίε 
νευρὶς αἰάεπι αἨππιαπε, {εὰ τε ΤΑπεΠ ΠΟΠΙ δανατολέων ἀρξάμενον, ὙἩν περὶ πάσαν ῥέω»  ἔργῳ δὲ 
ἀεπιοπ/ααπῖ,  Ἠετει]επι 1Πς 1Π τεβΙοΏεΙῃ εχ. ἀποδεμωυσι 1 οηθευτε τὸν Ἡρακλέα ἄπικέσθαι ἐ4 

ὠ 1 1 ρω σα / / ο» 

νμν ππηο Βογυμία γοσατασ γεπίία, αἀάπεῖα τὴν γῶ Σκυβίη χώρν καλεοµέην καταλαβίῦ γὰραὺ- 
Ιρῖ Ρε]ίς Ι6οΠΙ8 ομάοιπιϊδίε, ἁἀερτε]επάθ- 

τας 

ος 1. {ο0. 7. Ῥαε[. 4νῖ. οἶῖπι οὕτω. 
«9δ.ν διεναυτίζειν «4γοῦ. 
ρυόναο [9όως Ἰάσιι, οἳ ἐπικ. 

ὴ ο, : 7 « ον ἆ ὁ ων τν 

τὸν χειμᾶλά πι τεκαὶ χρυµό/' ἐπειρσάμωω δε τὴ λεθί» 
 ψφ 

Τή4 

7 Χρόνν Ρά9/. πιο τὰ µάλισὼ ᾖπ8 ἐς 4γοδι ο Οὐ ὃ ἐναυτίξε 
4 7, «γοῦ., βορέην αἲΠ. ε Πάεπι: Οἶἶπι αὐτῶν.  {Γοἰκέωυσι «ἀπ. 7. 6 Τη 

ὦ Τηρυόνην «γοῦ. 7, ἨΝίοα τὴν οἳ Ἕλλ. ά., α)ῖ οἳ ποα Ἠαδεπ. { γοζι 
αρ]. -ἄ. Β., ἔξω ἐπὶ Ἡρ. απῖεα.  { Ταηρῖς Βηβαθ. 1 ΟἱοΜή/.ν. τὸ ᾖ Ἔνθεν τε τὸν. ἄτοῦε, ἐθένδε.. ΙΟΣ. 

Ῥτίοί κρύῤμον. 
: ον ς ο 

ο. Μετέρανλαι ὦνὰ πῶν «μον οοψαγιπὶ Ίεσπα Ίσα 
ετάπε, αποσίτη {π πιαχίπιο Αταὶς απγαπῃ {911 οἵτο α5{ΕΓ- 
ναῦατυτ: ουταία τερες Ἱπραπάσραπε 1ρδί: ]ησυ]1ς ἴα- 
ΊΠΕΠ αππῖς ετ {απο αἰῑάεπι ἀῑε εχ {ποτατίο εβετερᾶ- 
τησ: 1 ρείσμ]απη εἶμς οβεπαϊε, αἲἩ {εβο ἄῑε αὐσαπι 
Ίαβεῃς {10 ἀῑο ἀοιπτει,. "ὍΌσας 4. υἩ ορίπος» Ἱπίεῃ- 
δε, μετέρχονται ἀνὼ πᾶν ἔτος Τ6Ρες 4/05/1111 φμοἱ- 
φής» νἰάε]ίοεῖ ἵπ {αΠ1 ον τερηῦ(η. Οεἴειοαυ] 
δύσίᾳσι μεγάλῄσι μετέρχῶτὸι {πἱδίει {ατἱ6» τα ἐπί τέ 
ὧε λιτῆσι µετέρχεᾶι Ἱ.. νι, 69. Πε ερ Ίπηπδε 1η 
ἸΜετέρχομαι. κ. 
να, Τὸ κωτύπερθε Πρὸς βορην ὅτο.] Ετηβίτα Ἱπ Ἠΐς ζοτ- 

ΣΙσεηά]ς -ΠΠΠάατΗ: α11β νεµόντων ὑπεροίκων -----΄ Ἠἰπς 
Ο/ΠοΙοίε: αἰῑς τῶν ὑπερβοβέων τῇὸ χώρηςε, εὔϊ ἂε ΗΥ- 
απρογεῖς», Ὁε Ἱπίτα τοβΙΠσαδίτας, ΠΠ]. ἀῑοείοπι 8ου- 
μας. ν Ὅε[ε πἰμ]] οπιπίπο, Ἰοέεπάα {ππί πρὸς βορῆν 
ἄν. τῶν ὑπερέκων, ααππαβπιοάΠι τὼ πρὸς (ορΏν τῆς 
ἠπείρου, Ἀ]βηιια παει πτ, Τοοι Πτερὼ κεχυµένα εκρ]ῖ- 
οὔητηί Ίπβα Ὁ. ατ. νο. 
19. Τοῖσι ἔξω ΜἩρακ. νι Ἰημε]α ἐπὶ Οοάᾶ. νο- 

Ἰωηίαία 1πάυΣ!; {εςὶ αποφμε {πες Δομδεγίο εἲ 6/εΓ{00 
Μτὶς ης, τοῖσι ἔσω ------ οοιτίθοηΏῖ ος αά 1, π. 
ὧρ. «ηγέβίαε ταπι Ίοπρα α Οαάϊρις εἰ Όσεαπο ΤΕΠΊΟ- 
ναι Πεζαίσέης ἵη 4γγίση, Ἀναβ. Ἡ. 16., ολίσὰ εἲ ᾱ- 
74/ομε]ες ὂ) Ἐρίρταπιπια, νἰμοίαπα αἁπαοβήπα εἰ Υὰ- 
δω οπ]οξητίς νεχατυτη α δααβο» {πι }όεβον 
Ἰζορρ ς, οιήης {ηροι εο Ἐρίτο]α 1π 1, δορίοη. 

; ἓν μάνα. Δπᾶς, Ρ. 16ο, 1η Όσεαπο Ίτετατησ ΟΥΥΟΣ 

«ὃν ον οἷσι ἔξω ἐπὶ] Ἐημ]άσπι Π]ιά ἐπὶ) Ἠθτατίο σθΗ- 
ἐτίρηεη τη ους οσμ]ις ἀε[οπρεπΏς αὈεττανίε αἆ νΙ πα . ος {οἩρτις νοςε σατεβῖξ, αὖαε 
ει ἀάάειπε: αχή 8 ως ησηυ]ς, Ἰκεέτε ᾳυοηυε 

κά, σέ δοι ας 4 οπίγα εο/ωήήῶς Πόγ- 
ος {π Όεεαπος ης {οἱ | (1ηοςῖ εσταρΊηπῃ Π]]ιά οπιτΈγε- 
τ8, σουεάοί νοε]απι ρᾷ τής αμ σςν ΊνοὮ ἴηδ1- 
Ίο ἀμηιακαί εχίτᾳ Τεζυπῃ Ἡοτομ]ευτη Ώως., {οὰ ἔεττα 
απ οαιμς «οπΒπεῃς Β1Ιτορᾶς οτ Αῆίσας, αυγό Ίος Π6- 

ὥς ἅπιλ. 6ἳ Σκυῤικὴν «4γέδι αἴηυθ ἵτα Ῥ]ετῶπιαμε {επρες Βοήρίος εἰ ΜΒ. «- Οπµπυπε γε «ἄγεὂ. 235 τηπι 
᾿ ν πώς 

{9 πιαρῖθ νότβι6. Οεσἰάέπισήι νοτρδῖαε, βία ἀΐομπ. 
0 ελέγα οο/ίµη πας Πεγοιή152ΕΠΦΤΙ Πεγοάοβο ἔξω Ἡρα- 
κλήΐων σηλέων" αα]ες ΟγπεΠϊ Οεαεαίε Σπ, ς. 35. 
Ἠδ] ποῖαῖ 17724/., π. 55. ΠΙΕΠΙΟΤΑῖ Τν. Ο. 106., Λιβύης 
«ῶρόν τε καὶ ὠνθρώπους ἔξω Ἡρακληῖων σηλέων κατοικηµέ- 
νους. πία]απα Ἱέρνην ἔξω οὖσων τῶν Ἡρακλείων αηλῶν 
ἀἰχειας ῬΒαπεβό. π.᾿Α. ο. 32. εππεπάδτις αἱ Οἱοάογέ 
ο, Το, 1, Ρ. 959, ἰάεπι {περε ἀῑείτις ἂε 'Γατίεδίο 
εαπα ἵῃ ΑΡρ. ζηΗ(ὃ 1 Ῥτον. 35. Ὁοπ{. {εγοῦ. 19» ϱν 
1596 «Ῥταθρεῃτ 1ά Ίβευπι {οπιαε ΙοᾳΠεπά{ ρτονετΏΙα- 
186, {/οεγαε. Ῥαπαίμεῃ. ϱ. 555. 6. «γή. ἵαπ ΑΕσγρι. 
Τ. 1Π, ϱρ. 507. πῶς οὖκ ὤληθῶς ἔξω σηλῶν καὶ Γαδείρων 
φήσέι τὶς ἐπισκώπτών ἐἶναί σὸὶ τὸν νοῦν; «κιγα οΥ2ΕηΗ 1εη- 
/α}414 εἰγοιηῇ/αη Ὁσεαήο {π/ίμαη (σα4ες ἀῑεεραι Ἑ. 
Φοϊρίό Εσή κχναι, ο. 35. Πεγοί, Ἐρύθειαν: αἲαπι 
(ετγοπές {α]ϊσαει Ιποο]ηετίε» Ἱπ[]απα {μὶκίε {οηδίς 
πρὸξ Τὴδείροισι τοῖσι ἔξω Ἡρακλήίων σγλέων ἐπὶ τῷ Ωκεωνῷ. 
Ώο Ετγιπία, Οπάϊδις. ετ νεία (ειγοπίς ἵα Πρίτο 48” 
4ε, είς. εχἰπ]]ᾳς Ῥονες Πετομ]εό αὈέσατίε (τμεςιίς» 
α Ῥποσπίδίο, αὶ «οἱμπιπας ἐήρχίς, ἀϊνετβκβπιως., ο ά 
εγμάἰεῖοπε {πα οσμι. ερῖι Βοεβαγί (ὲ δε Ῥατίν Ἡν 1 
τὸ 6, αὐ- άν νρης παν 
αγ. Κωταλαβᾶῖν γὰρ αὐτὸν Ἱ Ῥτοης ἵπ νεσβοπο ῥ4/: 

οοἹοσανίε, νῖν Ώοέεας αἆ οάϊπῖς Ίδία παν] πεεξς: 2 
τοπ] τοάφέϊα νοϊνήε; ἀἱσβάοι αὖ Ἱτωίης Ἰπάϊοίο ή "αρ 
μἱ οθηεῖος πηπίηµπι εχ. Ίείο παθυχαῇ. ἄπα τ Ὃ ος ον. 
αχίτ» {οι ης Ί]]α οοπΕα τοπ 4ΟΟΟΠΙΤΗ Ὃν ο. η 

τυτοηΏοῃὶ, Ώνο τς {1ο βπρυ]α Ίοσο ρα ια αν «δὲ αν” 
τος αθοἰάθτοπε; μέ πἆσο πήτιπα Πε αὐὶ ὀ7ά)9έ ς ο, πι. 
νοπῃτ Ίδεα ελ[ία νοῖ]ς πατάτας -Ὀδὶ 2ΡΡΊΠ0 οοςῖ. αι 
6. τ, Ὑπέρβωτον θς{ὰ ἀἰοϊτασ. λέξεων ὴ νοήσεων ἐκ τοῦ 

κατ ὠκολουίον κεκνηµέν τάξα Χ οἱσνεὶ «ΜΑΡΟΧΤΗβ 
ἐναγωβίου πάθους ὤλήθές' ο λα Τ 
πιηταά ρηηυήι Ροπίς εκεπιρἠπὶ ἁλοτοαοῖζα Ἐποσαεξη- 
ϱ6 Ώίοπγβί νευρα ο 1. 9. ον 1. «λμΔς σοπ/{ετο {οτί- 
Ῥομάί πίοταο {θαπί ἀερεραῖ» ΤΑΓΙΟ Εερρίοο Πο (ιερί- 

Νπ 4 ᾱ- Ἔλς 



ι 

98. τπτ τ κο 
- : οκ 3. 18 τον 

πηνν κατυπγῶσαι τὰς δέ οι ἵππες πὰς 4 ὧπο τὸ 6 τας. εἴ. : 
αἀφωισθηναιοοξῖ 9ᾳπᾶ5 εἶης α ουσία Ραΐσσηῖες πιεάϊο τει” 

δίζησθαι" 
ου : " ο ὰ / .] 

ο πώντα δὲ τὰ τῆς χωρης ἐπεξελθόγτα, τέλού ώπι- 
ον. 3 ρο 

ήν ΎἨν οθαῦτα δὲ 

μιξοπάρθωόν τινα ᾿Εχιδνὰν 

«. ο ορ. αρ ἁδδ 
αρματο Ἰέμομιαςορ ττῳτῳ χρονών 

, / ς 3 ον .Χ-ς πας δ.. Ἱ 

«ει! τύχη. Ως ὃ ἐγερθηναι τον Ἡραλεῶν 

κι 1 
κέσθαι ἐ6 τὸν Ὑλαίη ἃ καλεοµε 

ο ου ”- 7 

αὐτὸν εὑριω οὐ ἄντρῳ - 

σος ασ αἲς : Ἠοιου]19 ες Ποἰλίάπα σοηγ]όχις Ἐτ {αο]ές πἱρ]εάν- 

τατ΄ επὶπί -οππι Ἡίεπιαπς τεπιρείτας εξ δεία» - 

Ῥοτε ἀῑνίπα {οσίε ποῃ: οοπηρατιήδίε, 845 6κ:9 
Ῥετιαξίας αππι Ἱπάασατει, :ΟΠΙΠΕΙΗ ΤερΙο- 
πετ ρεπ/[ἴταης,  Ταπάεπι 1Π ΤΕΙΤΑΠΙ αιᾶ 

ἀῑσίτας Ἡγ]αα ἀενεπὶίε; Ιρίαιε 1π απιτο 
ααπάαπι ιπνεηϊδίε νΙΤΕΙΠεΙΏ παιαῖοῦ παϊυτῶ, 

κ ζωα /. α λ (νά “ Ἅ .. . ς : 

δφυζα" τῆς τὰ μὲν ἄνω ὧπὸ τῶν γλητέων» εὔαι γυ-2ονεμΙάπαπα θεπήπαπι: Ίμρετηο αμἰάεπις Πᾶ- 
ας ὦ κ νο 
ναμιός" τὰ δὲ Ξγέρθο» 

. Ἡ 5, υόΥΝ ”/ 

τὸν δὲ Φάναι ἑωύτην ἐχεί» 
ξ ἓὼ ος θηνα 9 1 

πρὶν ἤ ὃν µιχθηναι 

ώ ον / . ο κ... απ .. 

ὄφιος' ἰδόντα δὲ καὶ «ὠὐμάσαι- 
3 / /  ἃ 3/ 19ὶ ϱ/ / 9 

τα, ἐπέρισθαί μὺ εἰ κ οι {πες πλανωμθας 
3 3 / 

χα κ ἆ ποδώσειυ ἐκείνῷ 
... ῥ ον λ τὸ δὲ ΗἩραχκλέα µιχθηναι ἐπί 

Έσπα ἴεπις, {επήπαταης Ιπετμς αὔτεπι» 
{ετρεπεῖ. ΄ Έαπι οοπ/ρίσαϊαπι Ἠετοπίεπ) αῑτ 

αἩθ απηϊταξαπα,  1Πἱεστοραδ/ε  πυπειθί εφῦα» 
διταρηπάας΄ νἱάϊδίεις Πίαπιαιε τε[ροπα]δίε 
ος Ί]ας Παμοτο, {εὰ ποπ ρΠμδ τεάάμι- 

«ὃ σθὸ τύτῳ' κείην τε 6 δι ὑπερβ λέσθαι τὸ : : μα 
τῷ μισθῳ Τ8Τά ήν τ η υπερβαλεσναι τη ΟγαΤη εἰ, αὐαπα 6ΗΠΙ 1ρδα εοβσίετ: Ηετει]επὶ 

ἀππόδοσω τῶ ἵππων, βαλομένην ὦς πλέισον χρόνο 

συγῆαι τῷ Ἡρακλέϊ' κα) τὸ» κομισάμείο, ἐθέλειν 

ἁπαλλάσσέσθαι" τέλος δὲ, ὧποδιδῆσαν αὐτὸν εἰπένν 

.Ίππες με ἃ δὴ Ταύτας ἀπικομένας Φθάδε, ἔσω- 

νο, νι ϱ οσα, ο γην έκόδε]ας εϱρο ΠΡΙ εημαδ, αιῶ Πας νεπεταΏῖ » 
σευ τρεις παιόα» εχω" τουτουὀ επέσν γένωγται 

9) 

92 

33 
»» κ τεόφιε, ὃν τι χθὴ ποιέε» εζηγέο σύ᾽ εἴτε αὖ- 

σα α ανω κάμει ος ἡνλν ῇν 
αὐτὴ, εἴτεαποπέμπω παρώ σὲ τν µε δηπαυ” 

ἐπερωτῷ' τὸν δὲ λέγεσι πρὺς ταῦτα εἰπέν 40 
᾿Ἐπιὼ ὠδρωθώτας ἴδηαι τοὺς παϊδας» τάδε πο 

αὐτέων 
ζωφηρι 

'τῶδε Ἡν κατα, τάδε ζωφύμαον» τᾶτον μὲν τησδε 

τῶς χώρῃ οἰκήτορα. ποὺ ὃν ὃ' ἂν τοτέων τῶν ἑρ-βδειπι ἴἩ Ἠηίας τερ]οπίς Ἰποσίαπι εῆιεα: αά 

9 τῶν Ἡ οὐτέλλομαι λίπηται, ἐκπεμπε ἐκ, της 

ὠρης' αὗτα, π αὐτή τε Ὁ εὐφρανέεα» 

καὶ τὰ. «ντεταλμένά ποήσει Τὸν μὲν δὴ εἰρύ- 

τα” ο’. δύο γὰρ δὺΙ Φορέευ τέως 

23 

το 
9 

32 
22 

22 

9 

2» 
22 

22 
22 ὢς' να Ἡς κῤνς 8. 4 δι ΑΝ Ἑ ν Φ 

σωτα τῶν τόξων τὸ Ἑτε 

ν 4 Ας ες ͵ 1 ο κ μι 

έυσα εκ, ἂν ἁμαρτάνοις τον µε ἂν ορ” 
-ν - νὰ να λε 4 οκ, ος 

«τόδε ὶ τὸ τόξο ὧδε διάτευὀμενο» κα Τῷ 

η, κ Ἅτὰ- κάν ων. 

χάρης καὶ ταύτα ποίυσα, 

 Ἡ 

Ῥτο εα ππετοθάε οὔτη Ίῑα εοπειριίο. δοἆ 

αὐη  Πῑα ἀῑβείτει τεάάετε ἐηιας ,. ουρῖ” 

απ ἀῑμιραπιο ομπ Πειοαε «οπεπΡεη: 
ἀϊ, αἲ Πο ευρετεῖ τεςερῖῖς εηυῖςδ; αβΙτε» 

αά Ῥοβίοπιυπα ἠς τεάφιεῖς απ «ἰχίο[ε 

{οινανὶ: τα εατάαι {εγναϊαταπα Ῥτείαπη {οἱ- 

νίβ1, ΄ Οοπεερί επίπι εχ τε Βίος (τα: απὶ 
ἡδρῖ αἀο]εναιπε , - ΕχΧροπε αὐ]ά {ασετε -ἆε- 

Ῥεαπα 5: τησ Ἠΐς ΡΓῶΡεο αἀοπα]σ]ήπα,  παπῖ 
(οἷα: Ναῖας τορίοπ]ς ΠΠρεΓΙαπΙ ΤεΠες”, απ αἆ 
ἰ6 ΠηϊτίοΦ  Ἠσπς ρετεοπίαί. τε[ροπάἱδίε, 

(ΠῬοριεβηύαπι εος Τα «νιΠιεπ Φαἴεπι αἀο]θ- 
νϊεία νιἀετί, 4 ἵτα Εασῖεό ποΏ ἀε]ίπασες ς 
αιεΠι΄ απϊπιαἀνεττετῖς εοταπα Ὠπῃς αἴσμπαι Ιτα 

ἔεπάσητεπι, -εἳ 1ος Ραΐτεο Ἱτα ρτῶοϊπέυπα, 

απτεπα Ἠΐ ορεῄρας, 418 τηππάο, ΄ποι επξ 
μας εἶπι Βίπς αριεσαῦῖ.  Ἡαως εκεᾷιεΠ” 
496: Ίρεα Ιωταυετῖδ, εἲ ρτεεεριῖδ πιεῖδ 

Ίσα, Ῥοδίααατα αάάμσΙτ αἰτεΙσα  ἄἴσυπας 
στο οσο πώ ρολ ον ών ῥρβώΞ ς ΤΗΓΗ 

Ἠρακλέα» καὶ Ῥ τὸν ζωα ρα προσδέξαντα, παρα 5Ομιιος οπίπι Ἠασισηις βεβαρας, αἳ  μα]- 
δδναι τὸ τόξω τε καὶ τὸν ζωφ1ρα, Ἱ έχωτα επ' 

- 

ἄκρης τῆς συμβολή» Φιάλη χρυσμ' 3 διδό 

σ΄ “Ὑπὸ τοῦ Ῥαμήε, δ. 

Ρ. 

, 

ε οἷωε Εῤσε2. ἵα ΟΙ2ηΥ/: ν. 916. 

βάλλεσθαι Ῥα.  ὃ 

΄ ολ 
- σ 

εα δε, Άτουπι εἴ ραίτειπα αμ! ῬΡαϊτεις ἵπ εκίτο- 
ε απαλ- | 

τθυπα 1Πί1ρες πιοπβταδίευ, 1 ταάιαΙδίε ες 

2, ού. Ῥαε[ {ο ζ. Ζαν αἱ κώῤῳ. ΟΟΠΕ .γοπου. ο Τὰ πάντα δὲ τῷς {ρολ 

τὸ οπητπε ρας/. 41. ταπι δίζήσθαι -ἄγοῦ. 494. Ρατ[. νΗἱρο. δίζεσθαι. ντα δὲ πῃς «γοῦι 

ΜΙοχ τινὼ πο Ώαρεῃί 7 «πο. {Α γοῦ. 44. Ρατίς, 4. 

4νοζ. }, πρή οἱ μιχθῆναι /Η. ἔαυγ. 49β. {εὰ Ε0ἱ ποἩ οομ[αηίες. Ψά, ΠΕ Ο. 147. 167. ϱ Αὐεεί 

Ώε[ε. «4πεῦ. πιοκ ἐνθωῦτὰ 1ά. εἰ {πά, 

4 Ὅιο Ίαες πορ]ίσις {νοδ. 77 
.. ΕΟΤ μχύῇ γιά. 1η 47. -- «ἄγοῦ, 7. ὑπερ- 

; Δὲ Πάξ, ας ἔχω «4ρ κ σέο {. Τβ. {ατ]ς αρῖς, 

ὦ ἁροᾶανίε Γωβαιζ. Ἠοιι. ρ. 1469... ᾖ Άοα. παδεί Θας/. ΕΠΙ διωτειώμενον «ερ. 14 Ἱκωτὰ τάδε ἕωνν. «{γεῦ. 

ον ρωσ, αἲ] καταζωνν. 44. Ραε[., ἐνετέλλομαι Ἐὰά, 3Όδμπάᾳ, ο Ῥύφράνεωι «περ, 7. Ῥαμ. πα, ζώο 

πρόδείξ. «4γοῦι, Ρο[τεης αἴῖαπι ζ Ηεγοῦοεὲ Εωῖτ προσδέξοντω» ἨΠ Ἠ« 1» 6ο. { Φέρντα Ρα: } Δότα «ἀγιῦ. ἔ 

οᾷς Ἐφινὸν διφυέα] Έωβαιζ. αἲ Ῥεηερείη ποη ΠΟ- 
τηῖπατ ὃκρυ 
ρᾶ Οοᾷ4. πιοτάῖευς ἴεπεπί οΠ1Π6Β» 119000 1Η 

ἁαπιῖας «οΠρτσης. Ταἱε {1αΜΗ1 4ε ΟΠΙΙΟΠΘ. ΛεβΙ]15 
πηετοτς» καὶ κένταύρυ σῶμαο ΔΙΦΥΕΣ κ). τροφέα 

ΜΙΞΑΝΘΡΩΠΟΝ καὶ τραφὴρ ἐξηνριωμένην η. Ῥαβμςο 

Ώ, π. ϱ. τοῦ, ῬοτίΠες Ἠμο: οχ΄ ΤΑΑΓΠΙΟΙΟ ΕΑΙΠΕΠΑΠΟ 
αρ. Ποπ Οἷαί. 1. Ρ. 94. ΟΥΤΩ ΔΕ». ΠΗετου]ες, 
ΕΠΙ ΣΚΥΘΙΑΝ ΔΙΑΒΑΣ ΑΡΑ... ΜΑΧΑΙ ΕΝΙΚΑΣΕ. 
ΤΑ ΔΕ ΘΥΓΑΊΡΙ ΑΊΤΟΥ ΣΥΓΓΕΝΟΜΕΝΟΣ ΕΧΙ- 
ΔΝΑ. ΠΙΟΥΣ ΑΓΑΘΥΡΣΟΝ ΕΘΕΤΟ ΚΑΙ ΣΚΥΘΔΑΙΝ. 

οἱς {αήρεπάα.» αππε-α «ρομίο, Ὀοπίον /{μγαΜογίο 

ππσπάοίθ: -”.. -ἴπ ρ]ειῖδα]α. Ἠτοί  οοΠ{εΗ{Η Ἠ1ῆ- 
σπῖ νι 10. Κεἰπεβὶ Ἱη{οιῖρτ. 61. τν» 19. Ῥ. 9490.. εἴ 
ιά πάπς οοπρετίο» -δά. (ωτ/πή» ουΐμς ετΙάιτις 18 
1 αρίάεπα οοππιθηζαή ης εκίτατ.. Οµοᾷ Π]ε αμτεη πιαή- 
ο. ΑΡΑ... «« απῖ, πε 1η ΒΙποβη {εμεάΙδ, ΑΡΛ- 
σα Τ..., ΑΓΑΘΤΡΣΟΝ Ρἰηρίε» ποη Ἰημάο. (ΟΗἱ5 ἆο- 
απε Εαπίάπας Ῥαΐτεπι {ΗΙ6ο- «σιγή» Τατεῖ νε- 
τπῃ ΤθαίΦ ΠΟΠΙ6Η5  ΟΕἴ6Γ8 46 Βεβίάμα», ορ εἳ 

Φονα, αἶης εἰ Ηοτο!]ς β]ής, αὉ Πεγοήοίο αὐεδ[ε ΠΟΠ 

ιο. ασ όν Ῥτοίοήνεμεῖς» Βῤαμθία. ΤαεἴΘΙΠΙΙΡΙΗΗ αἱ 

Ὀογί” : 910,5 (1ο ἴητα τε]εοῖε 2/50/έήηρι ἵπ. ]Βί. 
Μεγοί, ρ. οσ. Ἡτ οετῖε ΡΗΙΠβἰ5 ΠΠΕΠΙΟΣ ἐπ θΙτη]ής 
μιξοπάρθενον ποιο αἀάετο Ροῖμεῖ αἲ αἆ Πετοάοίεα » εὖ- 

ρεῖν ἐν ἄντρῳ τὰ Ἐκδνὰν (ου πο ἐχιδνην {οπΐρετετις 
απ Ἕλιδνην") διφυέ.,, τῆς τὸ μὲν ἄνω ἀπὸ τῶν γλουτέων 

εἶναι γυνῶμκὸς, φὰ δὲ ἔνερβεν, ὅφιο.  ΟεὔΓοΡΕΙΡ αἆ ϱ1η- 
:Άεπα ΤαΠΟΠΕΠΙ: ογοᾷΊάδγιπε ο δωπι διφυῆ, 3ης ΕΠΙΙ5 
σοπηπήβίσς Ροππήχιοςηαο Ορπέαµγος Διφυῆ  τ', ἄμιατον 
ἱπποβάμονω ορατὸν, δορῦ. Ἔτης]ι, ν. 1110. Ἠετοάο: 

΄ 

{α, αἀαι]είοσπο ἵπ μιξοπαρθένῳ Ἐκδνᾷ. Φοτῖ-- 
Ἠετοάοισας απ. 

ἴεας ΠΊΕΠΙΟΣ {αῦυ]αο Ώ/οίογης Πιο ραίἵοπι Ππιρροπίε1. 
Ἡν Ο, 49. μυθρλογοῦσι Σκύθαι γηγενή παρ αὗτοῖς φενέσθαι 
παρθένου» ταύτην δ’ ἔχειν πὸ μὲν ἄνω µέρη τοῦ σώματος 
μέχρι τῆς ζώνης γυγαικεῖω τὰ δὲ κατώτερα ἐχίονη»' ταύ- 
τή δὲ Δίω μιγέντα νεννῆσαι παῖδω Σκύθην ὄνομο. εά 
Ἡς ο, Τ. β4]αὲς αὖ Πεγομ]ο εἰ Εοδίήμα ϱεΠέγς ῥΥΙΗ: 
εἱρία {μπῖ, Πεχοί. ο. τοι 4. Βογιπία Ἠετου]ής φενέσθοι 
αἴξ τοὺς αἱ βασιλῆως γινοµένους Σκυθέων. Ῥ]ης {οπιο] 

οδισπαρεταρῖς.  -Αιαάια Ίτα ἀϊάσπι Ἠετοι-το 

τηα 

οἳ καλεόµενοι Ῥασιλήῖοι -Σκόθαι ΠΠΕΠΙΟΤΑΏΓΗΣ. ΝΑΙΟΚΕΝ. 
46. Ἐπεὼν νένωνται σρόφιεο] Εοο] κὔμο Τρ ἃ 

έἴαις Ῥηβαιὸ, ἵῃ 04. Τ. Ρ. 198. 17. ην μοι 
ἄοϊεα: Τρόφιες ἵπ Ἰδᾶς ΤΕΔΦΠΠΕΗΙ΄ τέλει ὄνδρες" Ἴροε 
πιοα «606. ΙπιεΓρείαΤΗΣ», ἐπεὼν ὠγδρωῤέντως ἵδηοι σοὺς 
παῖδας. «ΡΙαΙομ]ς Ε8ἱ ἵα ΨΠεπεχ. . , Ρ, 9/0. Α, ἐπει- 
δὰν εἷοι ἀνδρὸς τέλος Ἰωσινε Δίοη Ε.Π. πλ ἡ, ης 
µοῷ ἐς µέτρον ἔλύης. Ἠειοάοίευπι ρτορτίας ασσεά1έ Νω- 
σῇς μέγας φενόμενος, Ὦρ. αἆ Ἠερν, χι, οὐ. μέγας ὃν ἵπ 
«ήῦ. Ἡ. ν. 69. ἀπιρίζη ρ, τό, 98. Τρόφι ει 
μέγας εἲ παχὺο» Πε βο2. Ἐροφιοῦται» παχύνετωι.. ρέ- 
Φειν Ῥτορτίιε ποίαραῖ ος οο/ΟΕΜ/ΩγΕ; ἐπ[ουί, 
ἵαο εομάσπ{αἴπη θε ργοβ[πα» σροφωλίρ. γάλα τρεβόµε- 
νον συβὸν ἐργάζεσθαι. κάλλισον, ΓοποΙε «4η, Ν. ΑΛ: 
χνΙ. ς, τν. Ί]δεοερ]/. παν», 196. τρέφε πίονρ τυρόν.. ἵπ 
(6 ἱεη/ 6 ο. 4ρ 
1 ε/)εὂ. εὐτεύρυμμένος, «λοίο 1οςο Τράφιες {ηπε ὤνά- 
φεθραμµένοι» -. ο ἹνατόκΕΝ 
(448. Κατὰ τάδε ζωννύμενον] ΥΠ ἀοξᾷ, αμίδης ἕωσῆρι 
τῷδε ὧδε-καταζων. ὈἱαπάΙεΡα ΓΗ Ίος 1π ροβδτμαν Ρί3Ε- η σφι Ημώ νευ. ϱΓΗΙΗ ΡΙΔ5: 
{ετοπί, «οι ἀἰκβπαῖ]ο {6 ἀλδῖτ ϱ, γ6 Ἠμίας λλυβιο, 
Οπιπία Πο Πετομ]ες δεικτικῶς, Τμπ ἵπ ατσιῖ». τέπα αι: 
τθοις Ῥοιτο ἀεάεσῖβ θάῑτοτηπι ρείοτΙπα. ἐνετέλλομαί 
βἴϱΓΠ, εκ σω παει 

Αν ώ λόώωοα 

5, Της 

08Γ, Τρόφι τε ά1τηΙ εὔτροφος, παχύς' αριᾶ . 



ον ρε 

Ὅ ἆθπι τοπιαΏβρίο:. οἳ αμ 1ο βογίμα Ηε- 

δεύμενον αΓΙΛΠΙ «1. 

ποσθς Τὸ δὲ. 

-ἀεπα σιές 

λΜήἰπῖπιας - δογι]ια. ΡιοΡοΠί(ος ἹορΠ1, Ῥλαία, ὑα]κοί τοι ή δἙ 1, Ῥ ο Να ξ Κ.Ε ς απ 1 Β τῃ Ιν. σ8 5 
Μαρίαρεια ΕΒιβατωΏί Ρογία5, Άταχες {πας Φογι]ας εἲ (πιπςσίος 

Ἱπα σοπηπαϊσίητα Ἠαῦετει αμτθᾶπι Ῥ]αίαπι:. ἀπαλλάσσέσθαι τὸν ὃ, ἐπεί οι γωομένης τοὺς παῖ- 
ει Πὶς ἁἆοπας αὐΗδία, Παπ Ρηετῖ ΠΠ. ας ἀνδρωθήία. Ττο μέν σφι εγόµατα 3 Οέσθα)". 
ου υπ Ίῃ γἰπ]επι ὤιατεπι αβο]ενεταπῖ», Ῥαϊ- 
πι ποιηίπα Ἱπροί[αϊδίε,  υΠ1.,. Δραϊπγτίο: 
{εηιεΏῖΙ », «είοπος. πΠΙΠΙπο, δεγίμο : 
ῬατΏτη , εαΏάεπι Τη8Ώ(8ἴΟΤΗΠΙ ΠΠΕΠΙΟΤΕΙΑ 1ῑ]α 

ο» Πς νο ο η Ἅν νε. ; 
σοτῷ μὺ, ᾿Αγάθυρσο», αὐτέω" τῷ ὃ ἐπομέῳ., Τε- 

ον Α ον ἡ τον μεν τσ. λὠνώ» Σκύθην δὲ, τῷ γεωτάτῳ. τᾶτο δὲ, τε 
: ων ο» 3 . - 2 ᾗ κ ον, Ἆ ο ὃν - 

υ ἐπισολὴς μεμηημόην αυτή Ἵθιησαι τα οτετολ.- 
9 ᾿ ς . δις ΄ . Ἶ Ν λ ρω / ” 3 - κ 

Ῥειορϊςία:  ετ ἆποο απἰάεπι ΠΠοτυπι» Α- μένα" καὶ δὴ δύο μὲν τῶν παίθω τὸ. τε .Αγάθυρ- 
. : 9 . 6/ : /. 9 / 9 

. σαϊιγπιπι ας Οεἰοηάπι, απὶ ΡΙοροβίο 6ει- . σον καὶ τὸ Γελώνο ἐκ. οι τε γθομεθε εζικέσθαι 
. » π . η ς ᾿ κ : : Ε] ο Φος .ω. | 

ταπηήπϊ ποῦ {αῇεςϊδ[επε, -ᾱ- Τπαϊτο αβ]ερα-6Οπεὺς τὺν πουκέήµοο ἄεθλω , οἴχεσθαι εκ, της χώ- 
τοῦ 6 «ΤΕΡΙΟΠεΕ εχκεερ[δίε: Θβεγίῃαίη γετο 
ΤΩΙΠΙΠΗΤΩ. Ποία. αυ] τεπι ςοἴἹηρ]εδίει, α1δί- - 

ου]ϊς ᾖῇο0 ρτορεηεταῖο» αὐὶ ἀείπεερς {116- 

: πν] ο. ο. 7 Ξ λ ν, ος 

μής, ἐκβληθέντας ὑπὸ τῆς γεύαμέης' τὸν δὲ ἆ γεώ- 
. 3 / ὦ ων, ”ᾗὉ 

τατον αὐτέων Σχύθη επιτελέσωτα, καταμµεναι ο» 
πω . ου τ / 

τῇ χώρ καὶ ἀπὸ μὲ Σκύδεῳ τοῦ Ηρακλέος γε- 
: : νά ο ων εν ΒΑ κα. 

τηε τθρες Φογίµαταη: αδ. Πα αμίετη ρβία- ψέσθαι τοὺς αἰεὶ βασιληας γωομένας Σχυδεων" ἀπό . πχ Ν ον νι 9 / / 3 .. ε 

Ία. 3Ἀογι]μας αἁ ἥαπο Ώδαμε αῖαϊεπι Ρἱα-όδδὲ της Φιάλης. ὅετι καὶ ες τόδε Φιάλα» εΧ. τῶι ζω 
Ία ἵη Ῥα]εῖ ἔατο: οαἳ Ἰὰ Που Θου- «ρω Φορέν.Σκύθας' Ε τὸ δὴ µοῦνον μηχάνησθαι τν. 
τη ππαϊχεπι . εχςορίϊα»(α. 

εἰ αἶῑῃς {εΓΙΠο Ἱῖα Ἠαβρεης,. εἰ 1ρ5ο ρτᾶ- 
οἱριε αθ[επῖιοί :. Θογῖμας. Ἱοπιαάαδ, απὶ 
Αίαπι Ἱπεο]απῖν αὐάπι ἆ- Μαρίαροτῖ Ρε]- ́ 

Οπιπιετίαπὰ ΄ αδΙῖίς, ἨΠΒΠΙ τερῖο ααπι 

ο ον. | "ας τας μητέ 
πταυϊ ΠαβιιαΏῖ Ἰπ Ῥοπίο τΤεζετιηῦ. 

: κ. νε λος ας . : 

1ο. νεκατεπτυς», Άταχα αηοπήδο, ἵπ μωὴ πιεσθένταρ ὑπο Μασσαγετέω»» οἴχεοθα! δια" 
βάντας ποτάµον { Αράξια ἐπὶ η τη Κιμμεν) 

πυης ΘΟΥΙΠΦ Ἱησοίαπτ», εα ἔετιτ ο- τὴν γὰρ ον νέμώται Σκύθαι,. αὕτη λέγέτάι τοπα- 
πα {ας Οὐπιπιετίοτυπῃ, -: 8δεά Ἰπναάεηεῖ- λαίὀν εἶναι Κιμμερίων”. τοὺς. δὲ Ειμμερίας, ἐπιόντων 

τεπι, ἴαπαιαίη. ΠΙΔΡΠΟ ΊΤΓΠεπίε ακετοίτα » 
Ἶπ {επιεπῖα ἀῑνειίον Εηϊδίες  πττααιε αι]- 

Ῥης. δογιλίθ. Ὀππιειίου» απππι ἀεβετα-Ζς Σχυθέων, βελεύεσθαι, ὡς φρατὸ ἐπιόγτος μεγάλε: 
/ χαὶ δὴ τὰς «γγώμὰρ σφέων κεχωρισµένας» ο2τόνῆς 

λ κ Ά : 2 Ν΄ ο ρω . κ 
3 .. ν ο ' κ 3 ο -- κά, . , ; - ” νο. 

3επι τὶρίάα.,. {εὰ τεριτη πιε]οτε» Παῖη Ρο: καν αρ ρω ᾽αμείνω δε τον. τῶν βασιληὼν τον | 

Ῥυ]απα. αμίάστη [οηβδία. εοπ/α]ας ἔοτε, Ὁ ΜΗ γὰς ' 9 τὸ δηµα Φερ. γνώμη» ὢς ἀπαλλάσ- 
εποεἀετεπῖ , -πε(ιε αισά ῥγεςᾶραπίας» οοἩη- ΄ σεσθαι τι περηγμα εἴη, µήδε -πζῦ πολλους δεόµενοῦ 

ἵτα, Ῥ]ηχες. Ῥετίοἰίτατεπευς: Εξ τθµε, Ῥτοθοκηδυνεύων" -τὴν δὲ τῶν βασιλήων»- Διαμάλεσθαι περὶ 
τερῖοπε, ο! Ιπνα[οίδις. ἀἰππιεαπάμπι, Ἱτα της χώρης τοῖσι ἐπιουσι' οὕχων δὴ εθέλευ πείθεσθαι οὐ- 
αυσπα πειυῖτίς αἰτε ορίεπλρείατε νε]]επε, εἲ 
Ῥορι]ᾳ5. «οπβΠυπι ««αρετεῖ. Ππε: Ρτῶ]ο ἀ6- 
τηὶρταΏάί, «παα]ία ' Ιπναἀεπρις τερίοηε 5 
τερες γνετο» Ἱπ {Πα ΡοΏτς Ραϊτία οοσπη- 

τε τοισι Ὁ. βασιλᾶωσι τὸν ὀημον, οὔτε τῷ δήµῳ τοὺς 
νι ας ΑΝ, . / ' αν 

βασιληας τοὺς μῶ δὲ ἆπαλλάσσεσθαι [βΕλεύεσθαὶ 
ἁμαχητὶ, τὸν χώρῃν Ὁ παραδώτας τοῖσι επιοῦσι" 

συ λ ρω ως - ω / 2 ὶ 

Ῥεητεο Ιάσετθ, ΄ πες ὑπα επ Ῥίεραο Εαρῖει-ὃ5τοισι ὲ βασιλεῦσι δόξαι οἩ τῇ ἑωυτῶ κέεσθαι «ο σὸ- 
: : Αι λ / ο . 

ομπα οεπήιΙδί6, αὐἁοὶῖ Όοπα Παριϊς[εηῖ, εἴ «ἀνόγτάσν μηδὲ η τῷ δηµῳ : λογισαµενθρ 
ας ωὰ 3 . ο . . 3 ὦ ς 2. ον, 

αμοῖ πια]α εγΙάεπῖα Παδίεαϊ εδίοπε Ραϊτία ὅσα τεἀαγαθὰ πεπὠθασι, και ὅσα Φεύγωτας εκ τής 

στοές 

«α Θεΐναι ὰ, ο ὃ 7. γι Ρα. νυ]ρο ἐπισολῆς. 
οἳ που εδ 1 ᾖ. Ῥαε[. «4{9ᾗ., ΡΟΙΤΟ παίδων τούτων ᾿Αγ’. 

"Ῥτοξυρί, τεριταηίεας Πο Πίο {επεη- πατείδυς κακὰ ἐπίδοξα χαταλάμβάνε’ 3 ὡς δὲ δύ- 
ο ξαι 

5 Δὺ Αὖοεε 2; .2:50., απι μὲν οἱ 14, ιά Ῥαγής, δ., 
ποὺ... ᾱ 1.27” «κ. Βατ, νεώτερο οὔπι... εἰ, 

γεῦ. «ί. Ῥο/:, πα] ἔτι δὲ. { Τὸν «1Μ1., τὸ εἴ ωριώνήσασθαι ΟΙ ὁ1εῤῥ. '“1γοῦ. 7’. Κατ. 4. δ. εἴ Σκύόῃ οπηπες 
11 οοᾷϊσςς ο Ζα]α: τὸ Ρατ]. «πχ. ΙΜ. αποαῖε: νυ]Ρο μηχωνᾶσύω Εἴ Σκύῤην. 

«Ί 

ϱ Άλλος Ζᾳῇ]ᾳ. ἨιαΙβ. δ16βῥ. 
«τοῦ. κανα ονσήόρ., 2 ΜΗ. ἀπὸ. Γ. Ῥα/. «χ.ο πιρσθ. Εῖν Τυπι Μασσαγ. ἔ7. «4γεῤ. α]]αν 
νυ]ρδο Μασωφν. . 
η, 

56. Τῇῆς ἐπιςυλῆς μεμν.] 5αυπι τοςῖρῖε, ἔλενε δὲ ταῦ- 
τω ἐξ ἘΠΙΤΣΟΛΗΣ τῆς Δημαρήτω Ἱ.. νι, 5ο. Φοῤῥο- 
εἶε Δίας. ν. 793. Πέμπει µε σο Φέρώτα τάς ν᾿ ἘΠί- 
ΣΈΟΛΑΣ Τεῦκρος Φυλάσσειν, Ιτείηπι ΤτλςἨίΠ. ν. 69ο, 
ὡς λόγων π᾿ ΕΤΠΣΤΟΛΑΣ Φέρης. -Δ]α οοπ/η]{ο 00. ϱο- 
ο ομως αἆ «4ἱ0/οὖψὴ] Ῥτοππείμ. ρποϊρίαπι πηἰδίὰ 

- ο 1, ως ον πω ολλ ζ ' 

πρ ἡ μοῦνον μὴλανήσωσθὀι ὅτο.] δεπεάαταπ νε- 
μα Ῥτοπίσ,΄αο νίσαπι «ορῥαμὲ, σος χα, ἆο- 

«σο. ντα 'Οοάᾷ, οοπ/ρίταϊίσης. τὸ ταργαα(επίαηῖ» «εἰ 
ΠΠ] οκ τεβήτο ἄῑσα πα{εστιχ ὁ Ο1, νικὶ ἂς Ἠΐς 1μά1οἶυπι 
ταίρῖςςα εξ πίτατα, ΝΠΠΙ }ω1πο 1 αήπα οοηπιοάα οσεπῖ, 

πποβΟ΄ μοῦνο Εεπαίπεο ῥοποτο, «ης ἵπ. {οπἱρᾶς 1, νπ» 
Ὢοδ.» ΡΗΙΕΙΗΣ. - Τὸ ο). ) 1δς ααοά Ίπηρτα ἀεροβΗτ . 

ο ο ας κ ονκομον. 
το υωούέντας Ἱ. Ἠαπο. ορο- {ουπαίη Π. Πίο ἐς αἲἲδὶ 

. ΔΙΠΠΙατοης, αἱτοτά Ποπ πιπτατεπη: Ατῆςς αι- 
εν, Ὥοτ]σς Ῥετ α {οπρεραταχ οἳ Ἰοπῖσο: σρό- 

ος Το ἄφεω, πάμνεν» Ώονίσα πο. πευπα {μπε {οά 
κ όν . φον ’ στα 

ετ . οπῖς αν 
δ σ8: Ὡς ὧς. ων ος ΕΤΕΚ ΤΓΝΑΠΟΚΕΝ. 

ορ, δίς ος ώσσεσθαι πρήγμα. επ] Ορᾳ5 ας υθ]ε 

οἵ νῃ, 1ο, πώ ος ον οὗρισκέ πρῆμά οἱ εἶναι ἐλαύνει--. 
η μο]τς «ὀὐβισκε ο) οὐ. πρ μα εἶναι σρατεύεσθαι. 

Φοφποπθα Ἠοληής Ἰπταθα δνορῥίων, Ὡς. ἠπιενα. 
λος σε γοτήρλως α ναι Εἳ δεόμενον Ίάσπα. .Ἠετοδοεο 
εερανςς ορσικφ τους: {π6ρ6 αἶῖας. 67610- -ο)/ οιποπάα Ίο Ίοηρο αίς; οἳ- 

1 ες ατ οΗἠπήπαἸοποπα Ἠαδας ἴπ 
ἀππιεχεπίοι ὁτερόσηιμη Δάοζομι, βολρε εκ εα Εὗτο- 

τὰ . 7, ̓ Αράξη» οοῖατῖ. Ίῖοα ἐπὶ σὺν Κιμμ. «τοῦ. 7 ἆ ᾽Αμϕοτέρους «4γεῦ. 7. { Αυοςί 7’. 
ο πβήήμαι εἰ μὴ δὲ πρὸς πολλοὺς δεόµενον «τοῦ, αιιοτάπι επἶα Ροβτεπηα 274. οτὰ δ16ρδ. Ρας -ᾱ. Β., 

-ἀἱά.: πρὸς πολλοῦ όµενω Ῥαε].., πρὸ πολλοῦ δεύμενα η. «πχ. 1 Βασιληῦσι «4γοῦ. Ῥεπθ. .. ο 1Η. 
«4. Ῥατ[ οειεή παραδίδονταν. ᾗῥ Κεσθαι Ρας]. 7 τοῦ αχ. 4 Ὡς ὃ ἔδξε πώ. αν 

ΤΙ. ἁ][σοτάϊα, αποά ρ]υηπ Πἰῆσας οοπίεί». {π 
νειροσυπα {εήτοπία Ἠπεβιπς, :Ομοά {1 δἐόµενον αμ 
δεόµενα εκ{ι]ατεῖ, ΠΙΗ1 πποτατείυτ. Ψπάε]ίεει «Ρε 
ἁωπι οςίε »: Πεαπε οοπττα Ῥ]υτες Ῥέτιοβιαηάππας  Αἲ 
νείαπε πςπηβιαπαε, Ἐαροπε δεοµένου {οιπιαπά πα» Ἡξ 
εχ {ἀροατίοτο΄ δήμου ρεπάεατ» αὐί δερµένων ετα. ᾗεοὗ- 
ΠίοΡ. Ἐἰσγι ροῖοδε: παπι αἆ αὈ{ο]ηίαπα Ώοῃ (επ]ατο Ετι- 
ὥνυταπα νειρο, -Μοτηπι Ἠπος ἀοέβοτες νιάρτῖπε, 

79. ἸΜηδὲ πρὸ πολλοῦ] Ῥτουμὶ ἁμδῖο πιεπάοία ναυῇθ 
-4υπὲ σοπιεᾶυτίθ (οήταῖα» αὐίδις πρνα {ποσθᾶᾶτ, Ώοᾶ 
ἵ]α αὐίάεπι. νεταχ» {οτίρεία {ωπιεη αά νατίειης 1ΠνΕ- 
{Πσαίίοποτα ῥτοίαέτα”» Πεπιο ἀμιε δια, “ΟΡΙΠΟΣ3 
ὠπολλάσσωσθαι πργμα εἴη» μηδὲ πρὸς πολλοὺς οὐδὲν 565 
μένοντας κιουνεύειν» ἑέα γε εδ/έ ἑωηραγαία”» 34. 4ρΗ1- 
σημη υἱζ2γεΗµ” ἐποεάεγε ΓεϱΙΟΗ6ν Ππεζήε 114ΗέΗΙ ο 
σάφεν[ας ελοΥΟΙΡΗΣ ΗΛΟΥΟΓ ή ώλανο ας ας 
οδμίαμερεκίο ρολ. ιτ πάρω ο , 

88. Ιζακὸ ἐπίδοξα]. 1 αυτεβεῖ αα ο Ἐκ. 
«μέωγα (μπες, 4παεαυε εσέρειὰ επί. όν . . ὅδ- 
πολογ. Ῥ. 190. ἐκ γὰρ τῶν μεταβολῶν ο ο 
σα ----πν λεώηεως ο. Ἱεοοὸ νο ον 
μέλλουσῳ ἐπίδοξον εἶναι. κο νὰ 01/19 «ἱ- 
2εΗ1 ἴῃ Ἠεβιεῦ: οτ [οσαςίς ά ον ρα 
88. Κακὰ ἐπίδεξα] Ύνοα Ίλης Ηπὶ ἁμαία ουἱόρήμλα» [οὰ 

ὅρα φεύγοντας ἐν σᾳο π43β/δος κωκὰ ἐπ]δξα καταλαµβά» 
Φε. Φοξ “οα]ρμ/σλο τὰ 241714 δν. σι μβ15 γοβαβηΙ{ες 
/ωρεγυεμέγεπ/. ΠΠ ΥΕΙ 1 κοταλαμβάνειν Ίῃ πιαῖς Πταπη, 

μας πο {1)1ΤΟο «ΟΙΠΡΙΗΗΙ ο ορρῄπιυης, εκρ]συῖξ 
 Ἡ, απ {ηεἰσηΓΡοΊπῃ. 8. 15, Τὸ πρρσδόχιμα Πσῦ- 

η 3 τας / 
δὲ 

ρα Σκύθη.. Ταῦτα δὲ Ελλήνων οἱ Τὸν Πόώτοό οσό 

Έεττις οἰκέουτεε λέγεσι'. ἔσι δὲ καὶ 6 ἄλλος λόγος ἔχων 

ὧδε τῷ µάλισα. Ἀεγομένῳ αὐτὸς πεύσχειµαι’ Σκύ- 

70θαε τοὺς νοµάδας., οἰκέοτας οὗ τῇ ᾿Ασίη, πολ" 
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αι σφι ταῦτα, διαςάντας, κδλ ἀριθμὸν ἴσες Ύενο- ἴεδς 
µένθο, µάχεσθαι πεὺς ἀλλήλας' καὶ τοὺς μὺ ἅπο-οοῖ 

αὐόντας πάντας ὑπ ἑωύτῶν, 9άψαι τὸ δημο τῶν 
Κιμμερίω παρὰ ποταμὸν Τύρην' καί σφεων ἔτι δη- 
λόρ ἐφι ὁ τάφος άψωτας δὲ, οὕτω τὸν 3 ἐξοδο 
ἐχ τὴ Σχκύθας δὲ ἐπελθότας » 
λαβεῷ ερήµη τὸν χώρν. Καὶ ον ἔσι μὲν ο τῇοδςδογι]µας οσουρανϊρίο. 
Σχυθικῇ Κιμµέρα τείχεαν ἔσι δὲ Πορθμήΐα Κιμμε- 
ρια” ἔσι δὲ κα ο αχ ὠρή οὔνομα, Κιμμερίη' ἔσι δὲ Ἐό- 

σπορο, Κιμμέριο καλεόμθος' Φαίνόται δὲ οἱ Κιµ- 
µέριοι Φιύγωτες ἐς τὸν ᾿Ασίην τοὺς Σχύθάε, καὶ τὴν 
Χερσόνησο κτίσαντες, οὗ τῇ νῦν Σνώπη πόλις Ἑλ- 
λὰς 5 οἴκισαι' Φανεροὶ δὲ εἰσι καὶ οἱ Ὑκύθαι διώξαν-ὶ τη οει. 
τες αὐτοὺς, καὶ ἃ ἐσβαλότες ἐς γην τὸν Μηδικὸνν 
ἁμαρτότες της ὁδδ: οἱ μὲν γὰρ Κιμμέροι αἰεὶ τὸν 
παρὰ «)2ἁλάσσω ἔφευγον' οἱ δὲ Σκύθαιν ον δεξιῇ τὸν 
Καύχασὺν ἔχοτες» ἐδίωχο" 9 ἐς ὁ ἐσέβαλον ἐς τηνς 
Μδυῶν Υή ἐς ἔ µεσόγαιω της ὑδε τραφθέντες, 
Οὗτος δὲ ἄλλος ἕωνὸς Ἑλλήνων τε καὶ [βαρβάρων 

:Ε λεγόµθος λόγος εἴρηται ἔφη δὲ Αρις ές ὃ Καυσρο- 
βία, ἀνὴρ Προχογήσιοο, ποιέων ἔπια, ἄπικέσθαι ἓς 
᾿Ἰσσηδόνας, Ἀ Φοιθόλαμπ΄τος γθόμωος" ἶ Ἰσσηδόνωιολὴς», 
ο] ὑπεροικέειν ᾿Αβιμασποὺε, ἄϊδρας μενοφάλμες' 
ὑπὲρ δὲ τετέων, τοὺς χβυσοφύλακας γβύπας' τε- 
τέων δὲν τοὺς Ὑπερβορέης, κατήκοντας ἐπεὶ άλασο 
σα τότες ὧν πώτας πλὴν Ὑπερβορέω, ἀρξάντων 

εκ της χώρης «ποιέεσθα. 

αἳ Ἱότωτη πω] ρ6ς (εάἱίοπετα οἑεῖα οἳ (αρυ]ά ρτόρε το 
τοι, Οπλπο{ παἰρταταμε ἀπ Οµοήοης(απα αν ΦΊπορεα. 
Ῥογίμα 1ηναάμηϊ Μθάΐαα, Οοηβηίμπα ερ μπα εωτοα.. 

ἀΙΡ[εἁϊείο οἳ Ίπιετ {6 ἀεσετίαδίε, Ἱ- 
Ὁδάπε ΏΙΠΠεΤΟ βατος: εἲἴ οπΠπος α αὓ 

Ῥορυ]ατίοις εδί[εηῖτ οσεῖΠ», ᾖΓαϊδίε α Ῥορι- 
1ο ΟΙππιεζ]οτΙῃ {ερυ]ῖος αἆ Ώππει Τγ- 
τε: εἲ εοταπι αάῃμας Ἱερα]οίαπι 1παΠΙ{έ- 
Ώυπῃ εσι. βῥερυ]ῆς Ἠΐδ, Ι]άπι ε τερίοπ6: 
τη]ρταδίε: παπι ἀε[εταιπ Πἀρεινεπιεπῖεδ. 

θογιμῖα ταπι πηπτὶ ΟΙπιπεπά,  ἴππι Ροτίβ- 
τηῖα ΟΙπηπιετία, ΤΗΠΙ τερίο ΠΟπΙΠε ὉΟἶπι- 
πηεῖ]α εδ» εἰ Βοΐροτυς, απϊ Οππιεπίας αβ- 
Ρε]ατατ.  Οοήίαϊ απίεπι ΟΙΠηπιετίος 1η Α- 
Παπά Γαρίς[ε Ῥεγιμας, ει Οπετίοπείηπι οοῦ- 
ἀῑάϊςία, τβῖ πιπὀ ῥίπορε Οτᾶσα υ1βς ῇ: 

Ἀρρατεῖ ειἶαπι Βογίμᾶς 1ΙΠ ρεΠε- 
απέπά(δ 1 ΝΠεάίαπι Ἱπιταδίε, γνία 4βει- 
τηῖε» Ώαπι ΟΙππιετῇ αὐ]άεπι {ηρίεπῖες., 
Ίτετ {επΠρεί Ιπχια ππατε Τεπεραηί : 
απἴεπα αἁ ἀεχτεταπι (απσα[απι Ἡαβεπιες 
εοδ Ιπ{εαπεραητις, ἄοπες ΙΠρΙθεΙ {Πητ Με: 
ἀῑαῖι. Ιμπετε 1 πιεάϊαιταπέα σοηνθΓ/οι 
ΑΙα ᾳποιε Σετς εοπιπιηῖς ΟτσοχιΠατ 
ῥαςρατοππααε παπαος Απίῃβεας ααἰάατη 
Ῥτοσοππε[αδ, νειΠβεαιοϊί, ΟαπΏτοῦῃ {: 

ππεπιοϊανΙῖ {9 ῬπώΦβο ΙπΠΙπξξαπι νε- 
Πϊδίε αἆ Ἱε[εάοπας: {πρτα Ίος ἸΠσοίετα:Δ- 
τπιαίρο8, ΥΙτο πποσιίον: εξ Ίξεπι Πιρτᾶ 
05’ εβ[ε ΡΙΥραδ, αὐϊ απτάτα ακ[εινεπῖ: ας 
Π1ρεί 105 εδίε ΗΥρείΡοτεοδ, αά ατα Ρετ- 
Ππεηίες, Ίος αὐἴείῃ ΟΠΊΠΕ. Ῥτῶϊεί Ἡγ- οω »λ / ͵ 3 / ο . . . ο 

᾿Αριμασπῶν» αἰει τοισι πλησιοχώροισι ἐπιτίθεσθαι 18Ρείροῖθος, Αππια[ρὶς αιτοτῖρς, απΠάιο ᾖ- 
χα) ὑπὸ μὲ Αριμασπῶ ἐξωθέεσθαι ἐκ. της χώρης Ἰσ- 
σήδώας᾽ ὑπὸ δὲ Ἰσσηδόνω, κύθας, Κιμμείας δὲ 
οἰκέοτα» ἐπὶ τῇ υοτίῃ «αλάσση, ὑπὸ Ἀκυθέων πιε» 

ζομόνςς 

στα Αιέξρδον οὸ.  ὃ τῷ χάρῷ νο. 7 Σα 6ἳ Κιμμέρια αἱ Ῥωσπ. ο Οἴκηται 7ημά, ει Ὦμβαιὸ, Ῥοτῖερι, 
4 Ἐμβαλ. «γεῦ. ἔ. ετ {αΐπι ἁμαρτάνοντες. 

«{γεῤ.» ἐς ὃ «44. Ῥαγίς. «4. «49δ.. ς οὗ ΜΗ. Ὃ ος, {οἩτο 4Ρί πιοτο «4γεῦ. ἔ. ἴἶπα σραφέντε.  ϱ 
«Οῖομ. ν. 72. εἵ {ΗΡΙ «χερονν. «γοῦ. 7αὖᾖᾳ. 

/2ρύ. «ἄγεῦ. 7”. Βατ. Βανγή. δ., αἲὶ φἐνόμενος: 
εν αἀνεπαίναια 4. εἲ μή Ώσπ ΠΟ ΜΠΕ, 

ωχ ο Ἐπίδοξω, Ό μας ἴαπα παπα ΕΗΗτο γοδα2ΙΗήε) Ρο: 
(μέ εχ/ῥρεῶαγέ ἐπίδοξα ὄντα γενέσθαι Νε] φενῄήσεσθαι. 
Ῥοβτεπιάπῃ το γεγενήσόαι τετμεπάμπι εδὶ {0/ηρ0 
ς. 1:06Η, Ῥ. 148. 42. διὰ τὸ μὴ ἐν τοῖς πρότερον γρόνοις 
Φε ενῆσόθαι τοιοῦτον μήδὲν» μήτε ἐν τοῖς μιέλλουσιν ἐπίδοδον 
εἶναι γενήσεσθαι. «4Η14βῥ0Π. ἐπίδοξον ὄντα παθεῖν ἔτι µεί- 
ζω. Ῥ. 116. 99. ΥΙά. εἴ Ρ. 15Ο, 19. 4Η/02ήπες Οτα- 
ΤΟΥ Ρρ. 77. 19. Εεφυεηταῖ ἵπ ρε]παὴς ζ/ουγαέεε: αριιᾶ «4- 
Ζέη. Το Ῥ. 17. Β. εχ Σηββιδ]ο Πς {πρρ]επάα τπτ {4{- 
γΙομές νετρα: εὔελπι εἶναι τῷ γάμῳ, ἐπίδοξον ὄντα λα- εῖν τὴν εἶαν. Πεγοῦ. 1. 6. 89. τάδε τοι ἐξ αὐτέων 
ἐπίδοξα φενέσθωιν ΝΙ. 6. 19. πολλοὶ ἐπίδοξοι τωύτὸ τοῦτο 

πτείσεσθαι. εἶσί. 1 Ο1ο5{. Πεγοά. Ἐπίδοξος τεάάϊτιτ προσ- 

δόκιμος’ Ἠπης ατα {μπι αεήρετιπί «ἄπηπου. ΡόγΥΗ. 
Ἴδομα». ΝΑΤΟΚΕΝ. 

09, Καά σφεων] Ῥτασπαϊςίαπι Πΐ5 νοσυ]απι ποῦ {ρεί- 
ποῖοπαι { Ἱερετοτήτ: σῇ καὶ σφεὼν ἔτι δ]λός ἐςι ὁ τώφος, 
σα ῥαγέε τερ]οπν εΟΥΗ21 ἐἰΙαπη ο ῤμο ελ/α/ [οβήογΗή). 
οτ/αη. ας νοσεπῃ πιαΗὲ Πετοάοίθαπι, αἴάθ βιοἩς 

α {αρα Ροτη]ε αβδοίρετί ρτοχίπια, ὕνα κα σεων --- 

1, ΥΑΙΙΟΚΕΝ. 
96. Ἔσι δὲ Πορθμήϊω Κιμµέρα] Νἱοὶ ποίπες {ΗΕ αἆ 

ἸΜαεοτά!ς ο(πι, ὀγορύαη. 05. Πόρθμιω» κώμη ἐπὶ σὐ- 

μάτι τᾳς Μαώτίδος λίμνης. Αιάτοι. Ῥετίρί Ῥοπ Βχκί- 

πὶ», 40 {ο νι]σαας, πιοᾷο Πορθμίο ΤποᾷΟ 

πορύμιτίδω κώμη», τὴν ἐν τῷ σοµίῳω τῆς Μαιώτίδος λίμνης 

ρ τ41. 6ἳ 147. Άιαιε ορίπια Ίος Αππρι. Φοῤεγίής 
ἰοί. Ἠστοάοε, Ο. 18. Ρ. 199.» ἵπ 6ο Πηἰπίης» αποά 

εκ Ἱερύαπο Νοβταπι οογηὶρίτ. Πορθμήια ]οπίδιις Ῥρ]α- 

οµστπης, Ἐοτίς ο χώρῳ -4γεῦ, εἰ }Μ4. οΡροτίηπα ετιὲ 
Ἅ ο. Ίάεπι οεττο ῬετὶρΗ {ορίου ο απ πόλο 
απο τι ων βαρβάρων πεκλημένην ΠΙΕΙΙΟΤΑΝΗΗΕ 

τος, χίλια φαν μη οπ σσ αὔδιπι αἲὉ οἵκη- 
τὸ Ἀνς οκέετοι, αμοά 1π 71μά. οἳ μαι. Μο]]είηΠΕ 

“ργοάοιο, Ποιά Ἡ,, τ » 10. α4[οηρτΙπ, ᾽Αμαρτόντες 
να πέος Γπήροδεα οἶσα οπηκ(απι ΠΗτ. ΒροξαΠίΤ» 
ο δα αρσυης Ρε οηἱρία 1.1 .5ὰ, μη 
το7.. Οδιστοά οὐ. ΝΟΙυΗ: ρα(1οΏΙ5 ΠΟΠ ἀξετιί αι αλ 

ἶ μ ἵπ ἐς ὃ ὗ το 
Που τν, 16ο, ι ας εἴυμα. 1η ἐς ὃ 6ἳ ἐᾳ οὗ εΟΠΙΠΗ ο 

. ο ] 

6, Τραφθόε] ν Ἠ]ραία ἀριοτίου ο5ι Ιεάίο «4ο, 

Φοήῤόληητορ «ἄγοῦι { Ἰσογδ. δὲ «ἀνά. «νο. }. 41, Ῥμγὴ, 

π]ηπη]ς Ῥε]απα ἵπεττε, εἲ αὓ Αππια[ρίς εκ- 
τθτπ]]ηατί Ι[εάοπεδ, αὐ Ι5[εάοπίδις ὢ6γ- 
ἴμαςδ: α Φογίηῖς αἀἴεπι νεχατος ΟΙπΙπιθΓῖοδ» 
αυ αά απβτα]ε Ίπατε Ἰπεο]εραπε», ΄τεσίοΏοπΙ 

ώμο μζῶ» 

ε Ἔι τ᾿ ἐσεβ. 
Οτα 

σροκβέντες Ἠιε]ίου νιάαισίατ, { αὶ ἆατοπι Οοᾷᾷ, ὁκ- 
πραφθέντε», Ώε τεζτα νἷα ἄοβεξεγο ραςίπι ἀῑσίτας ἐκ- 
τρέπεσθαι, ΕΠαΠι Πεγοβοίο Τι, 6. 8ο. εἴκουσι τῆς ὁδοῦ 
ποὶ ἐκτρώπονται' ΝΙ. 6, 34. ἐκτράποται ἐπ' "Αθηνέων: εἲ 
Πας Ἱππτατοτί βση/μίσ6. Ρ. 106. ἐκτραπέντα ἐκ τῆς 

ὁδοῦ” Ῥ. 1Ο7. Ῥ. Ζ14- ὀλίνο τῆς εὐθείας ἐκτραπεῖσιν ἐς 
δεξιώ' αθιπάε πιυ]ζα οοηνοχ!τ {εῥεπίων ἵπ ΕΡ. 1. πᾶ 
Τήη. 1. 5. 1εΠῖΗ5 ανα αοσῖά]ε ἐπτρωπέντες 4μαπι ἐκ- 
“σραφύέντες" οἵ Ιεηϊοία Γπερίης Ιοπήπ1 πιοτο οοπ/{δότατατ 
Νοίες» νθσιπη πια 1Π Ἠ]5 {οσπιας οπές Ημρατήξ. 
α{ρεγῖοῦεβ» Ἡτ οξ νεῖοτας Ατεῖοῖ. Εζογοάοίο ΒεηΙαπταΠ” 
ΤΙΣ συλλεχύήναι καταλεκχθέντα" ἁπαλλακχθέντες (νΙᾶ. αἲ 
Σατίρ. Ἠοεῃ. ποῖα Ρ. 357.) ει πα; αλ Παδεπτητ οτ 
καπτεφρᾷφύησαν’ ἐπιτραφθέντων' θαφόηναι ἁρπάφθείς κλε- 
Φθέντων' συµμιχθέωσ {οιτηα Ίεμίος ἴπ Ἠΐ5 αἀαπιαία Πἠτ 
τεεεηοπῖρις ΑἴΠσίς, δις ο μ Ε ΝΑΙΟΚΕΝ., 

8. Λεγόμενος λόγος εἴρηται] Έπι ἵπ πιοᾷ πι οσο 
Άκουσα λόγον ἄλλον ὑπὸ Πελοποννησίων ΛΕΓΟΜΕΝΟΝ. ος 
Τε τν 47. ἔθι μὲν λόγος περὶ αὐτοῦ ------ ΛΕΓΟΜΕΝΟΣ: 
{μπι Ο. 48. Ῥαΐπείῃ Απΐεπε Ῥποσοπήσοῇ] (ωἡῥγοδίμη 
νετητ Ζαᾳ. εοάϊεῖς {ο ρτητα ἀθσσρειις, Ταρίσος ΟΙ]. 
Ἡ. εἳ ΥΠ. εἴ οήΐας τοξῖις, άν ρρι 
δν ̓ Αρϕόης ---ποιέων ἔπεα] Τὸ νῦν ὑπ Ἑλλήνων Αρί- 

[μῶσπεῷ κῶλέεται, Ἔ. 14. ΙΠΙΠΙΠ, αιοά οοπάϊαῑδίε οτε- 
ἀερατιτ Ί]ε ρταε[ηρίατον, ροῦπηαείς εµατταῖ. εἴαπῃ -ατ- 
ΡυΙπεητηπι Έσα/άη, 1 Ρ. 5ὓ. αἩἱ πιοπηϊπῖι εἴμδεπα 
9 Ῥ. 395. Ἠος νε] Έοπις Βογεμίσα Πεγοβοέμην Πο 
μα ἀει]νακίε ΠΗρὶςατὶ Ίσοι εκ Ιδῆς., α;ας ἀθθῖτ ος 
πος Ππρι]αίοτε (με Ν. Α. τς, ς. 5. 7απο Ρογέμς 
Ἔαιά αὈυτάς ρυτασας -αά Ίπουθανα ὀκρ]ΠάσΠι Ίητοτ- 
{εττος Ἠπίης οαπϊπὶς αίαιιοι νεγβις {οµρίμο π. Ὕ. ἀ» 
7. Απιε Ἰεμγ/βηη οἳ 1. -ᾱ. ΙΡ) γα ποουχαῖς {99 
Ίποχε ας Αγ1ΐθα, πιαρηυς Ίαπι ερείαῖ 205 ἃς ΙΕ. 
(τ. τν. ς.ο. ών ΝΑΙΟΚΕΝ’ 
«πα. 'Ἐπὶ τῇ νοτή θᾳλάσση] Ηγρειρουρος ΑΗῄῄοας Ρρεῖ- ὕπεια αἱθραί ἐπὶ «θάλασσαν, ππαῖς Ἡ]μὰ πα]]ο Πσι]ο ος” 

ὨδηΘ. ΝΟΕ ζοτίας{α [ερ/εγ ο α/ο. ηἳο ποπιῖπθ 11έ- 
γοήοέων Ἁυῖ ππεάἹτεσταπευα 4µς Ῥομίαπῃ Βωκίπαπι {- 
φηαῖ 6. 47. 6{ 49. (0ἡθο Ῥοττο νοτίη ἠάλωσσα: νοβτο Τ 
που θά ααπι αποά βἱῑ] όγν Ἱπατο» άἱ685.10- 
οἷδ» Ας Ίκε πο 198. (Ἀπιπιετίοῦ νοτο», ετβ ἀς ΘΟΓΗΠΙ . 

Εχιαἠταὰε αάμας 1ἡ {ο 

δεν - 



μαυρα. 

Ι49εγίΠΙ6 ἄε εὰ Τεσίοηπε «οπ/{επξ. 

ο ετη νΙτο 1Π Ῥτοσοππείο εἳ ΟΥ2ΐ6ο αὐάΙε- 

ς οεκβδίε:  Γαἱοπεπιαιε οσε]αία ο[μεῖπα, αδ- 

Ῥγοσοππεβ, Ογεῖοί οἱ ΜέιάροπΗ ζαυμ]ω ἆς Αήβεα, 
Απἰπιαίρεί γεήῦς. ΜΕΙΡΟΜΕΝΕ, Στη  οἳρ 

] : ἴ . .. {/ ἕ α ο” Ὄα ΄ : ην Ἡ . πνή φά τεΠπαπεῖθ, Ίταφπε πε Απεας απ]άεπα οιπα ζομόθε, 3 ἐκλείπευ τὸ χάρη: ετῳ δὲ Ὁ εἰδὸ τον - 

4ε {παπε, αυ ες τεῖαε, ἀϊξεμια εδι: 
1εά α πε ἀῑσειιτ Ίἴεπι, «αιΙάπαπι ἆε ε- 

1 / { ας ρολ, ος ἀ.6ῃ.. 1 πῃ-οΟσυμφέρεται περὶ τής χώρης ταύτης Σκύθησι, Καὶ ὅθώ 
ον Μ, ς νὰ 5, ικα νε δη 

μεν 6 ᾿Αρισεής ὃ ταῦτα ο εἶπας, εἴρηται. πὺν δὲ 
περὶ αὐτᾶ ἤκβον λόγο οὗ Προκογήσῷ καὶ Κυδίκῳ» ών κ. / «βλ. / η «ών ο ββιΑο δανν 

"απαν Απθαπι επἶπι αἴσπε, απααπι ππ]ο λέξω. «Αριτών γὰς λέγεσι, εὖτα τῶ ἀφῶ δ-. ὃν ος ν λ 1 ς / νο 1. πα μα ο Αν 
106 οἴν]ιτατῖς εδ{εῖ Ἰη{ετίοί 6επετε, 1πβτες- 9θὸ5 8 ας υποδεέσερο, ἐσελιώ τα σοκ 
Γηπι 1 Ῥτοσοπησί[ο βι]οπίσατα ο[βσίπαπα, ἀθ-29Π1ροκονήσῳ» ἀποιανέν' καὶ τὸν χναφίά κάτάχληῖ- 

Ἰθία ἀεπιπείαιιτα τεπι ρτορ]παι!ς ἀε[απέ. 
Ῥιςβρατοσιε Ίαπι Ῥετ ετραπα  ταπποτε: Απ 
Ώεαπι εδίε νῖτα {ηπόχαπι, ἴπ. απα/Ποπες 
Ἠος αἩτπαπΏριας απεπάαπι νεπῖία ΟΥ210ε- 
Πιτ , 
ἀἰσετεῖ Π0Όι οσσπΗπῖδ[ε ειπα ΟΥΖίσάπν αᾱς 
{πε «οἰοαππίαπ, Έτ απ 14 1δις σοΠ- 
τεπάεπάο απ[εγεταίαι » 
4 {η]οπίσαπι Ῥτα[ίιο Πδί, Παβεπίες ασ 

τα ἆοπο, Ατζζαπι πες ποπ πῃ Πος νἰ- 

σουτα τὸ ἐργασήρο , οἴχεσθαι ἀγγελέότά τὸσὶ 
πθοσήκουσι τῷ γεκρῷ" ἐσκεδασμέόνου δε Ίδη τοῦ λό: 
Ὕου αγά ΤΗ πολυ ὡς ὁ τεθνήως εἴη ο Αρίσεης » 
ἓ6 { αμφισβασία» τοῖσι λέγουσι 5 ἀπιωέισθαι ἄν- 

τα λαὰ ζεμῃ  σθοδρα Κυζιωμόν, ἥκοτα ἐξ ̓ Αρτακίης πόλιος Φώτά ρτοζεδεπα , ασ” τν η οδλ ο τν ος κλ. συγτυχεν τέ οἱ ὃ ἠώτι επι Κυζίκου ». κα] ἐ λόγου» 
απεικεσ»λαι: κα]-τουτω µεν ορτεταμειῶέ ἀμφίσβι- 

Ῥτορίπαιος πιοταῖ τεμ" τοὺς δὲ ποσήκοτὰς τῷ | νεκρῷ ἐπὶ τὸ κνα" 
{19 , ον 1’ ῃ. ο ἐ κα ν, ο 

: : ρημν παρεμαι, ἐχοτας τὰ απ ρουσφυρα, ὡδ ἄναιῤη 
αἆ εὔετεπὰος Ποτη]ηες εχρεάΊπητ: {εά αΡει-Ωὔσομέους: ωο, 2 / λ : ὃν όλ ονοιχ.)έτος δὲ τοῦ οἰκήματος, οὔτε τε" 

4 : ς τ γεῶτα, οὔτε ἕῶτα φαί μη 
νατη εοπηρατηϊκίε: {Περίπιοααε ἀεϊπάε αἩ- » οὔτε ζῶτα Φαίιοβαι Αρισώμ" µετα δε 

ψετβας Εεοῖσίε, ΄ οπἵ πιπο α (σταςῖς Ατίπια- 

' ς Γι ΦΑΝ γιο δν σα 5 / 1 σαν ών 
ἑ ἡ - , ου ολ ς ήν « τω. 6 δὸ ὌΩ . / ς αν ς πο αὐπα 1η ῬτοςοΠπείο σοπιρατιϊς{εεξ., 6ος. βι μμῷ Ἔτεί Φανέτα αὗύτον ες ΠΠροκομησο , “ποιήσαι 

τα ἐπία ταυτα τὰ νυ υπ΄ Ἑλλήνων Κ Αρίμά- 
τ , κ σα ο ος ͵ { αν ο ) ολ ονα καν ο τ. ν 

{ρεῖ νοσαπτασΣ ααρας σοπα]εῖς» τητ[ας ε- σπεα καλέεται' ποῄσωτα οδὶ,. ἀφανισονναί Ἰ το”. 

αυαάταβίητα απηϊς Ρος {εσππάμπι τοσρρβηα 
Απίζες , απειπαάπιοάαπα «οπΠςίεης εἰ Ἱ 
Ῥτοσοππείο τς ε 
ΊεταροπτΙΠῖ Γ ΕΠΙη αἶαπὲ ροαπα Απεαιι ς τ 

ο1ὰ ὃς ναών πάν ο. ' ος 

Ἅυαπα {π τερίοπα. Ἱρεοτυπη αρραταϊδίει, 1ᾳ9- 
Πε[α αἴαῖα Αρο]ΙΠϊ εχβταῖ, εἰ Ίαατα θα1ῃ 
ετὶςὶ Παϊπατας 4μΦ «ΟΡΠΟΠΊΕΠ Απίίε Ῥτο- 
ζοΠΠΕΠΙ Παρετεῖ: ἀῑκὶδία επ] 1ρ8ῖς Τίαο- 
τατάπα {οἱ ΑροϊΙπεπι ΙΠ τεβΙοΏείη γεη]δίε» 

Ἱ φέω ἔτεσ 
9 νοόλΥΛ νΝκώ, λκνζλυςς {οὖν νε ς ης” ο ᾿ ο ώ 3 

αραά Μειαροπιίπος πνεπῖ, ο ος ο ας. 

; . 1 ω νὰ ο ο λώο ἆ να ' ή ὁ τ αλλ ο ς τι έγρυσί" 
1Φναπηϊίε, Ἠσα ααϊάεπι 15 οἰνίταιες οὐπι-4Οδεύτερῳ, Ταῦτα μὲν αἱ πόλιε τὰ αὗται λέγόυσι: Ππειποίαπε: [τὰ Ηθς εΡο πονῖ ενεπ]είε Με- ᾿πάδε 

ταροπΏπϊς, αυΙ Ίππι 1η Ἱτα]α, ττεεεπῖς΄ εἳ ᾽2ευρήσ 

πώς, ον να. ον 
δὲ οἶδα Μεταστοτήοισι τοῖσι ο, Ἰταλί  συγὸ 

αγτα μετὸ τὴ αφώισυ τὸν. δευτέρηρ πα Ἆρι- 
Ι Τεσσεράκοτα καὶ 9 τριηκοσίοσι, ὢξ εγὼ 

ώρην», κελεῦσοι βωμ
ὸ Απ 

Ἀρισέω τοῦ Προκ
ονήσίου ἔπω-. - { ”/ ἴ , - τω δ. ἓ ν ανά, ωμῦν ἔχοτα ἀνδριάγτά παρ αὐτὸν 5 ἰσάναι φά- 

Ἰα! γάρ σφι τὸν ᾽Απόλλωνα Ἰτάλίωτέων µούνοισι δὴ 
ος ή 5 λ / λ ο) ςς/ ς 

: - : - Οἀπικέσραι ἐς τὸν χώρη. καὶ αὐτός οἱ ἔπισθαι ὃ οἳ {5 ἴασι αΏεξίατΙ, απ ηππς Απῑεας οσίδετ» κ πΗ χαρη 5 α « 
τάπ1 νετο αυπι ἀεππι αΠεξτατείατ, «οἴναπα 
ἁπ]ρίες ετ Ἰδηπι Πῶς. Ιοαμπτάπι εγαπαϊςία, 
ον ο κ ον πμ Έσαιε 

χ.ο κ ρλ ον οσα νυν εων Αριςης' τότε ἵ δὲ ὅτε εἴπέτο τῷ Φεῷ; εἲ- , Ὁ ἄ ἡ ο ο κ : . ος ολς "αι κόραξ καὶ τὸν μοι Ἡ εἰπαντὰ Τάυτα» ἀφανι- 

Ὅα Ἐκλιπεὼ } πῦ. 3) οὕτω δὴ ἠδοπι: αὖοταί α]ῖς δὴ. ο Ποσᾶς Βρμ οτα 160, 1. Ρα ἆ 1 
Έγινε. ἔ. «τολιο φένεος «414. οἳ Ορίσοη, ο, Οῇ Ἱ, τα. Ρ. 463. ο ενα «Ανοῦ. 7: Ὀνὴε. ποα Ριανε, 
τενηκὼς «44. «495. Ῥαγίς, «4, Δ., νυ]βατπι αςι μα, Όσες Γ2Α 
ΟΛή5.» νεα: ἄμφιβασ. οἶἶη. 6 ᾽Απϕιέσθωι 7’. ἄγοδ. Ὀτίς., πιοχ "ΛΑ 
Ρ. 1ό5δο, 54. Οαἴετί Αρτάκης. ὃ ᾿Εότι.4γεδ: πια]ε, ᾖ Νέκυ ΟΡ5. εξ 

ο .Ε 
ΟΠΗ, ος ἸΑριμάσπειο ΟΡήρ. 1 Αὔαρι τά. Ῥαε[. ΠΜεα. Ίετναπί αΠῖ οπΊπθς, ε]ατὰ Τσοίαες, 
Σ4νεῦ. 7. 1]].. πιοχ. τάδε δὲ «4γεῦ. ΟΡἱρ., τεξτα: Ῥοβετίμς, δὲ ἀθεςι αἩίς, 3 ή. «νοῦ. 4ΐί. 7: Όαι 

ην Ἰ ο 

7 Αφισβάσίας Ῥαγ1. δ. φ ο; ἄνκ.. 
ο νο 7 ασ μσα ο σας, 

Ἡρτα ὀάμφισβωτέει: ᾖ ᾽Αριμάσπιῳ Τοεις. 
7 Λίδε 
/. Ο)ή6ν 

Ψη]ρο Αρισέω τοῦ Ἱροκοννησίου. Ὁ Διωσίοισι Οἵ8 ερ. Ῥαε[. αἳ οἶίπι Ολήσεπ. οὔτι Τσείαα οἳ «{10περ. (- 
Σ4ε0 ο αας 77... ὁ Μεταπωτίνοισι «τοῦ. 7: Σα], Ο)ήρεπ. διὰ ππα]θ: 
φάρ Φασι ΟΡ45. «4, ἔζηα., 
πόλι 1Η. ΙΙ ης Στήσωι «γοεδ. δέ ο-γοῦ 
Ώθ ᾽αΌεαξ α1]5 μὲν, δη δν 

ἂε ἁσοτάϊα 1Πρεμς, αὐΐς αἆ ΟοδαπΙ οπἱσπΗς Ίοσα- 
ες 5ί (αρίυπι ἱπια]ῆρας αὖε Ῥοπέμα, Παρί Οσεη- 
ηῇ ἹερισππππΠοπα] Μαεΐοπς , υ/ 15 Ἱπροαάίει. Ἐαρυ]ατος 
Αγήϊεας Ίπ Ἠ] Ἱπεριις τεπσίυα; Ίαπι Μ5. ὁ ταῦτα 
πομίσας, -εἴρηκα. ἃ δοηρίοτῖς πιοιςα ποη αὈ]μάτ. Νίο 
. ο τοι ποίέων Άπίεας. Ταΐε παύτω δὲ 

.) ἓ νά κα πο Αα ρρς νόο κκ πο ον 
9ο. Ίο) ὅδεν μὲν ἔην ᾽Αρισέης] Ἠλπς αγΠαὲ ασε {ε- 

αὐυηίΗΣ 11 ζ4Ρέ ΤΑ, οἳ το. ἀε[οτῖρείε ΟΡέρεηες ΤΠ. ο. 
«4. Ρ. 198. Ἡ . ηδῖ ρίοῄαπε ποπη]]α πιοβῖς {οι]- 
Ῥία ασπα 1π 44. νμ]σαηεητ  Ποροβοὴ: αμα]ία {ωπε γ. 
δὰ2 ῥσα. τ9, γέκνῖ (ποπάο[ιη ὠγγελλέώτο Ῥαηβ]ς 1 ο ολο ος πο ἀεριεταῖ Ἱτετατί:) Ἡ. τό. τε- 

9” οἳ ἀμθισβασίας εἴ }. 9ο. ἆμφισβωτέειν": Ἡ. οἳ. τάδε δὲ οὖν Φφισβασίας εἳ Ἡ. 5ο. ἀμφισβατέευ" Ἡ. ο 

ἀνρῖοο ἓν μέλεῖ ΠΟΊΗΣΑΣ Ίαν. 95. Ῥ]ωχα αἲ Ἐν. τε, 

Ῥοε εἴἶαπι ΜΙ! 
Σογουρέωη {ο 
τα ΣΗΠ, ὉμΗ 

Ἄπει η Ἔμοορῃς, 77. ---- ὋΟμί ᾖους Λήβοης 1 ὰ τς ας ος . σοι λ τος Ῥο»ί 

πο ον τον ο οκάζσερνας, Ίατες εοππιεπιοίαη (Ες 
σι δν. α | 6 κ ο πὶ ο ο ακωτο . κά 

οὗ τεσσπ[οτῇ ρτοι πες οκερί Ἰ4π1 εκ ΠΙβοτία τας 

σε: 

ποιο τερειας, Ῥνορίας Ί ἠνες Ίηχις  σοωμιεβεμ 
1, αχ. 46 Έορ, Ῥ]ομὴ, ομπιίος Ἴης, Ἔτο 

[ ας δε πα παπα οχ. ΜΜ. ϱ ἳ . νο 7 Ἅ 

Ῥτοβ]άϊε» οἑςβΠΟΠΕ νεπηβαο ορμής ἄς Έτε Ῥσίμ. 
Ῥψ]ιο ΕαΌυ]ας παϊϊαίαε Ῥ, 12, ο]ν μ. αε Εσε Ένα 

| 
τπης ΕπΗ]οπι 4ς Τῃε- 

ΤΟ πῴδε' }. -4- ἐς σὺν κώρην, αποὰ Ῥϊας- 
δν Χ. 49. καὶ τὸν μὲν, θρόντα ῥλῦτα ον», 
απυτης αου]απι ὡς ερ ης. 
πό ν. 94 --: 785. 6Χ Ο2ήΡΕΜΕ τερεᾶ- 
η αγ) αμα ηεξ», «4 ῆπεας μ- 

{ ΙΗ. γιῦ. 4. Ρα. 
4, πι, Πατίτη σφι 4εῇε «49λ. νὰ. Τα9/. «τορ. ἔ. ΟΡ. Ζαῇ]α. οὔα δεερῥ., τοξςβπιο, 

ϱ 7. ἁποδ., εἰπόντα νιήβο: ΠΠ σὸν μὲν Ο/ήρεμ. Ῥο- 

{ρεῇο δοῖοπῇ ἄπδίε Ρ/µ/σ/οῦ. Ἔ, Ἡ,Ρ. 569. Ώς Ματς 
αιοάαπι Γαρι]αδαητΗτ» ὅτι τρ ὠποθανὼν ἀνεβίω προς 
{πμ Ν. Η. πας, τό ο στ ΜΑΙ ΟΚΕΝ. 
-αο. Ἔς ἀμφισβασίας] Ώπτου οπ]ατηὶ ὀφισβωσίας ἀεαῖε; σωίόσε Ἡ Ἀάες. ἄγφιβατει ετ ὤγχιβοσίην ἴοῃες ἀϊχα- 
τοπε» παπα ΗΗς Πεγσομε; ΝΠαίαε ἱειιά ποῃ ποτηπες 
αματί 1π Γοτῖρᾶς Οοᾷ. λόγων ὠμφισβαση 1. νπειδτ., 
εί ὠμφισβατέων .. 1κ, 78., Ὠπᾶςε αὐάοτίτας Ο21ρεμή» 
Ἅποὰ εποϊαίµΠα», ἀμφισβατέεν. Εἱαοιῖε ἐξ ἹΑρτοκὴῃς πό- 

΄λεος. «ἄροβίομ. Ικῥοά. Τὸ. 037. κρήνη ὑπ ἸΑρτακίῃ, ο 
96ΠΟ]. Οεἴετπα Τεείσος ΟΠ], τι, 796. αὐξ πιεπἀο[ας. 
ρε, αὐἲ ΜΠοιῖαπι νΙάανΙε, Απβεαπα εκ ΕΠεγοβοίο εν 

κεῖνο τὸ χαλκεῖον. θεαὈῖε, Ἠδῖ κὐρφεὺς α ὤ. 
ρέμα {πες νετυ] πποᾶ 15. σι εσας 

43. Καὶ τριμκοσίοσι] ΧΝοι ἀῑσίε, αἆ {παπα 
τος αΡΗςΙ5΄4ηπος: παπι Πομάε Ίκαρος 
Ἀόσου γέγόνε κὸ πάλιν. εῇ οἶμ᾽ 

φαλκεῖυ ἀεάμεεῃς» ἐπί Κλείσως δ εὐθέως ὁ- λος Ἡ- 

ἀνεφάνη, πα 
εως» ενο]ας 11115 απηϊβ» αἄρατι 

7οεβην 4 ΑΕΕ, «ολοένα η 
αὖαα ὶ6 αἀνοτβητατ.  Ἀϊψε επῖπι Ἡ 
ἨΏΟΓΕΠΙ εκ ΜΦ5. ἄΙβ/ΕΗ{Η ΒΠΠΟΣΗΠΝ 
γεής, {αρετασῖε ῥεήπαα αβι, βαδίης» 4905. ζἶμο ο 

Οἱ. ααμισενν ς τα ΡΙ Οστη: ει Ναλν ρονορα | 
εκ αυονηπάκαι ππώποις Ἑπνοσηῖς ἠνοβτο, πποᾶο ταεὸ ταπηρονίς, ἀθοντῶς..Ίοῖο οομ[οιήσμις,΄ Ἰχηρο Ἡ, 

|} ΕΙ8 Ὅπα, 4ς γε]. Ρ' 180, ἀἱβρυκαήοπεπα εν : 2» 
ο κα - ολο 2 ο οὖν αός- -. 

ανν πα ᾱ ος πλ, ας 

αν 

4 

Ῥ 

5ο. Πα 



1(εάοπος ἑεπίηης ποε]ία Πατήπα ϱεμάνπα ϱαρίάαη 
Οταςί Φεγία, Α]ασοιῦςὸ, ΦΕεΥγΙΗΦ αἴατοῖςδ, ευσί: 908 πι ο α ο ροςΟ ΙΙΙ 

σα] σφέας δὸ Μεταποτηοὶ λέγουσι ἐς Δελφοὺς Έοαιε αἶππῖ ἸεταροπΏπ] {ε Ώεἱρ]ος πιβοίε 
{οι[σΙαταπι οκ Ώεο, αποάπαπι {ιά Ποπη» / 1 να ω. 6) λ ασ 

ἱρωτῶ ὁ, τι τὸ Φάσμα ἃ : : 
κ» να ο, δις ον σφὲ α- χελεύυ πε-σ5 οδ[ει {ρεξίταπαι, Πὐίαιε ρτῶσερίδίε ΕΥ” 

τοι αιωρωπα μπα ίἤ ὃν. ὁ - υμ]απα τς ἀξζο αμάϊεητες 1] εε[εηῖ», ππεβας 
ὀέσ,λα| τῷ Φάσματι’ πειομθνοισι Ἑ «μέψον συοιό θηῖπι σπΠι 1ρεῖς αδεώπι ΠΠ, { ρατετεηῖ. δὲ 
σα’ ὃ καί σφιας δεζαµο8» Ταυτα» “ποιησο επιτέ Ἱριτητ ηςο αἀπῃτίεητος ρετ[βοϊδίε, ΕΙ πιπς 

/ ς ων 6/ 3 ον ος . : ο “Ῥ Ἐ ντο ἓ 

λέα. καὶ οὺν ο ἐσηκε ἀλδριὰς επωνυµιην εχω Αρ Ππιμα εχιαῖ οοβποπηῖπε Απο, Ἰηχία [α- 
ᾖ 3 τῷ ἀγάλματι τοῦ Απόλλωνος απ ραπ Αρο]μπίς, Ἱπ Τοτο εχ[ααξίαπα 

ατῶς παρ τω ενα λμώε τοη ο ον ΡΣ8Πῃ “1β0, ) ο 
ἆ τόιξ δὲ αὐτῶ δάφιαι ἐσασι τὸ δὲ ἄγαλμα οὐ τλόοεϊτοππήζαπΏρις ἵπ. οἴβοπι Ἰαμτῖ. Ὥδε ἆε 

πέριξ δε αὐτῶ 9άφναι εσαι ; ΜΗ Ἅμῃου Ἠᾶὶ Βεοί ο ωριὸ 
ἀγορῃ ἵδρυται. Αρισέω μέν γὺν περι τοσαυτα εἰρη- Απϊεα Παξίσηις.  Περιοπε αὐἴεΏ» ας ἃϊ 

τς ο ο ο ο ο ο ο / Ἱὶς {ετπιο ἀϊσετε 1η{Η ΤΗ]: υἱἅπαπι {τ Ἡ]- 
σθω: της δὲ γῆς» της πέρι 5 ὅδε ο λόγος ὤρμηται λέ- πας, ᾱ 

9 : δὲ οθι έ ἀτρεκὲς ὁ» τι τὸ κατύπερθέ ἐστι Ἑππνο ο εΣροαμ ια, Ὃ ας χουν 5 χ εαῖπι 1ά Ιπαπίτετε αὐ ααπο Ρροῖα, αἱ 18 
ο ρρῤ, δν έ | : : ᾶ ΄ 

ἐδωὸς γὰς ὃ) αὐτόπντεω εἰδθαι Φαμένε ὀύναμα! πυ- ἀϊσετει ποςίς αιιοά Ίρ5ο νΙάιδίεῖ; Πσιτ πες 
Φέσ.αι οὐδὲ γα οὖδε Αρισ εδ : ες ολιγφόδι]απι Αποας, εἰς Ῥαπἱο απ{ε Ίσα 16» 

ππθότερον τούτω μνήμην ἐποιύµην» οὖδε οὗτος προσω- οἱ παεηίοπεπα, ηεφπε 15ίς 11 15 4105 {6- 

τέρω Ἰσσήδόων, Ἡ ον αὐτοῖσι τοῖσι ἔπεσι ποιέων, ἐ- αἷ νειβρίς, αἴτ {5 πἶσα ο ραο ς 
: κ Ἅσ / . ωρ ο ΄ 

Φήσε ἀπικέσθαι' ἀλλὰ τὸ κατύπερ»ε έλεγε { ἀχοῆν εμας Ἶ αι ντ ο ο τος ον 1 ν 
»- ἡ ο / : 1 16, Ἴ 

Φφὰ Ἰσσηδόνας εἶαι τοὺς ταυτα λέγωτας; ἀλλ᾽ ὅσον τς πό . ος ος αιάϊτα 
τς 11 , 5 . / ον / 3 / 

6 αχροτατο) οἱ0 ο με ν ω ἡμέιο ἀτρεκέω» ἐπεῖ μακρότατον οἷοι τ εγωόμε]άΖΟρεῃειτητε [αμίᾶς οτι, οιηής τε[οτε- 
κο, ἐξικέσ-]αιν παν ξεξάι Απο τα Βορυ- τΙ1. ΑΡ εππροτίο Ῥοιγ{μεπΙταταπα ποςΙζ 

.. τη κ ον : . : 2 9 / 

σοεΐτεων ἐμπεορία,τουτο γὰς τῶ παραθαλασσίων µε» απἶπι εκ ΠΙΑΠΙΠΠΙΙ5 ΤΟΠΙΗ5 Ὀσγιβμῖᾶ ασε 114” 

σαΐτατο ἐσι πάσης τη»! Σκυλίηρ' ἀπο τετυ πρῶ- πιο πιθάῖηπι» ΔΡ 6ο ΡΕ Ἱποσίππτ (3]- 
/ »/ ε ὁ ω 3 : Ωω 

τοι Καλλιπίδαι γέµοται, ἑώτες Ὁ Ἕλληνες Σκύδαι Πριάδ, απὶ Τππι στῶςί μα νὰ 
ς λ Ν / 1 3 - ᾿ Ἡ ς 

ὑπὲρ δὲ τέτων, ἄλλο ἔθνο, οἳ Ἡ Αλαζωνες καλέο«7 5ος αἰία ο κ μρος ρα ος 
μμ... λ ον / τε] οἵΗΠ ται" οὗτοι δὲ καὶ οἱ Καλλιπίδαι τὰ ὴ ; 

ουτε εκαικη μμ πίδαι τ ανλά κατα Θοψιατιτη 5 16 Εωπιοπεμσι [ετηπ, 6ο 
ταυτὰ Σκύνησι επεοισκέεσι' ο σιτον δὲ καὶ σπείρεσι, απε νε[ουπίατ, εἳ «ἴορο ϱἳ αἰῇο ει Ιαηπίς 

λ Ἡ 2 

χαὶ σιτέουται καὶ χρὀµµυα καὶ Ῥ σχόροδα καὶ Φακοὺς οκ ΠΙΠο.  5ΗΡΙΑ ΛΙβΖΟΠες αμίεπι 1Π90- 
] / εν ἡ Ἡ / : - 

καὶ κέγχρες' υπερ ὃὲ Ἱ Αλαζώων οἰκέεσι Σκύφαι Ίππι ΔΕΥΙΠΦ 4ἴαἴοζε» ΑΙ ΠΟΠ αἆ ελα 
3 ον κα δι ολιλ / ων 2 τση 

αροτηρέ6» οἱ 8. ἐπί σιτῆσει σπείρεσι ἳ τὸν σιτο ἀλλ 8οάυπι {ετιηὲ ΠΠΗΕΝΠΙ κ [εά 8 ὃιάσι ο 
9 Α / λ | 1 ΄ ποτ τ 
ἐπὶ πρήσει: 5 τουτέωι δὲ κατύπερθε οἰκέουσι Νευροί, ΦΗΡΙα 98 ΠΠ αΙΜΑ εως η 

ὢν δὲ τὸ πρὸς ἳ βορην ἅ { .Ο, δις ααἲ αἁ αφἱοπεια γειδιε» αμαπίπὸ 
ἹΜευρῶν δὲ τὸ προς ἳ [βορην ἄγεμον», ἐρήμος ἄγκλρώπὼν» | τας στρ Πός 

: Ι οσο . δὲ μα 

Ώοθ 

τα Τὸν δὲ «4οὸι ὃ Σφέως δὲ 14. οἳ ἠοῆσάί παζλ, -ᾱ αμ. . ο μιά Ὃ ος ης η, 
ὃς δν ο νο Πο τε περὶ Ευδι αὐτῶν «ἀγοῦν» ν να ν πιίς ο ᾖ ο ή., πα σα ὅδε αλΠ.. 7 Ατρεκὲς ὅ, τι «ποῦι 7 ην. 4. Β., Ρά5 εΠΑΠΙΊΗ πας ος δρα, Ῥαμ] δὲ γὰβ ο αν το ον ον ο το ος. «4γεζ. 7 Ραγίς, «4.: οὐδενὸς νὰρ 141, Ρατ[. 4νή. 4 ὁ ᾽Λυτὸς ἐν τῖσ. Ζ. ο : ας 

] 7. ) αν ᾿Ἑλληνόσκυθαι ὁ. }αἱ. απ αὐτέων εἲ «4γοῦι 
{Πε «4γοῦ. ὁ7. Πε, Ῥτανε,  ] Σκυθήρ ά. , Ὁ) Ἕλλη 827. ηπθο οητρεΠίΕΙΠ. ο Κατὰ ταῦτρ δὲ 7: τοῦ. 
λιζώνες «4γοῦ. } ζ]]α. αΏὶ / ος τα. η αδοή. ΧΙ. Ῥ. 

ηλ ᾖῥ ΟπΙΠΕΡ ρορῆς ας Ὃ ορ { ̓ Αλιζώνων 7αἡᾳ Οἵ γοῦ. 7 ΛΌόςί ἄτοῦ ἄν. 5 4η. 

τούτων ΟΠΠ. ὁ [ἀ. εἳ 7. οίατη ΠΙΟΧ: βορέην τεμα 1. ΤΗΗ τῷ πρὸς Ἱά. εἲ ἔρημος ἄνό. γυρο ἔρμμον. 

οὐδὲ νὰρ οὐδὲ ᾿Αρισέής' 3 9ἴἶαα πι ρατεπίμεῃ 4Ἠπε" 

ἆππι Ἱπτανϊεοὶκ{ετ» 11ο. ΠΙοἵς Ρο[1ε Ίζαγαπι οὐδὲ οὗτος 
κο», Ποήμεγο οφ ΠεΠτατΗπα ΠΠ]ιιά οὐδὲ φὰρ οὐδὲ πα εἴτΙ 
ποῦ ἀεὈισιας τῷ Ομρικωτάτῳ. Ἶπ Ῥλαομίν ἱερίτας 
ΦΟΡΗ. Ρ. 951. Ἐ μήδεν) δὲν (μΗδὲ) μηδεμίαν δύναμ» 

«:80. Παρ αὐτῷ τῷ ἀνόλμωτι] Ἰωκέα αγα» τῷ, βω- 

μῷ, ους ζο ας αρίσα πλ Ώπιμαα πη]]α. Αα/α. 

γεια /,αμγεμείο {οηοᾷας. το]ιόταπεητ ουπέῖαε » Πιο 

πατίο αταΠ1 εχ ῥτασπι]εῇς {ουπιαη(. Νπάεπεας Μεῖα- 

ῬοπΗπί Ατίβοας ΓητήοΠι οἳ α]ίαπι ΑροβπΙ οι 3Τ 
ἀεάϊσαδία: Ίπις «{γοῦ. πέ τῶν -------' οὐ 141ΓΑ71- 

. » πέριξ αὐτῶν. ή 
ζἩς Παϊπαπι, νεατρῖς, {οαΊτι Π]ηά», αἆ τεπι ρε ποςςδ- 

1αΠΙΗΠΙ. Γαῦτος αμτοπι» αταπα εἲ ΠΠΑΒΙΛΟΣ οἰτομπήταῃ- 

το, οκ ἄσπε β]σ[α, 4/οηπεί Ἱπαλείο 1». ΑΠ. Ρ. 6ο». 
6, πονίπῃς, τν ο οσὲς το αι ο 

6ο, Περὶ δὲ αὐτὸν] Ἱπ Οοάᾱ, {νεπτυπι ΡΙΛΕιτΑΙ: πέ- 
ϱιξ δὲ αὐτὸν δάφναι ἑσῶσι α ία πεπΊΡο Ἠετοφοῖειπι 6δί: 
1ν» ς. 70. τὴν πέριξ λευκοῦ λίθου ΣΦΙΥΥΕΕ το ἐσάσων' 

ϱ. 55.6. 19ο, πέριξ τὴν Τριωνίδω λίμνην οἶκεουσι". Ὁν 
159. πέριξ αὐτὸ Ρίο αὐτοῦ Τεξτε ἀθά1ε ὤ7οπου. τας ο. 
156. πέριξ τὸ τεῖχος. αιοά α1δί ἀῑσΙῖ κύκλῳ τοῦ τείχεο». 

ντ ο ορκς ΟΙ ΝΑΤΟΚΕΝ. 

65. Οὐδεὶς οἶδε ὠτρεκὲς ὃ», τι τὸ ὅτα.] Ἐλίεπι {εῃεάας 
τῷ ὤτρεκέως Ἰπτοπίαπε, {5 οοτετο(μί ΠοαΠεπίαῖο : 
ποά οΠετυπε τεβϊοίς Τεν» 9. Ίητε αμοαμε ὦς, οι 

της οἶίπι Ίοσι]5 ροδ ὠτρεκέως» 1π ακβαπι αθηπῖ, Αἰ- 

ἁἵπιπι Ροτίο εἴ {οἱρτοταπα αογήπάαπα οὐδενὸς ῤ 
:δὲ Αρισόης “Οα]εὈ. (γοπουίμε ΠοἩ πηαἰο οεχρ]Ιοι]τ 

ει ἐ[ωίε, οδίίειιο οὐδὲ γὰρ οὐδὲ Ἠπεητοπι αάάς- 
τα παμε ΝοΙέ2 ΠΠ ο αι 
τὰ οχαβοπί. {οἱσπης ϱ: Νορ. ΠΗΗ. Ὁ. στ. Οὐδὲ γὰρ 
οὖδ ἐκεῖνοι χρυσο ον μμ, Ἴ Ἱ 

τν αὖ αι θέμις' οί «Πεη/ζεγῥ. ΙΤ, 
δὲ κωταφρονεῖν αὐτων οἱ : : 
“κατα θκὸν ο οὐὸὲ ] Ίδια Ιείο ἸΜεάϊῖεσα πη]]ο {6 
65, Οὔδεγος αρ ον ΕΕ ος 

Ῥαξζο ροτοτίτ τματί:. αὖαε αηΐς ορΗπεραῦ- ΠΠ Παδεί 
Ί]]α αοᾷ Ε]ογοοή/ ΙεέζΟΤΕΠΙ οΠεπάετε ἀεδη]ςίεξ, αοπι 

ἠοπϊρικ[ο ρμίο: οὐδενὸς γὰρ δὴ αὐτόστεω εἰδέναι Φαμέ- 
μου» Ὀύναμαι πυβέσήω οὐδὲ γὰρ οὐδὲ Αρόη, (τοῦ πέᾳ 
(ς «Ίνοβ.) ἑλίνῳ πρότερον τούτων. μνήμήν ἐποιεύμην ν) 

οὐδὲ οὗτος προσωτίρω Ἰσσγῤόνων ---- ἔφησε ἀπικέσέαι, Όμο- 
σι ἐς οοποίπίς ο {.. αν ο παρ. οὐλονὸς τν 

"οκενου δύνωμαι ὠιοῦσαι. Πογοίοί ΠΟΥ 3.17 

ΓΟΙΕΙΏ ο επ/ητη θα ἆσπι πεσαπάἱ νοσμ]α {6 τερεΏη» 

ἔχειν κοινωνίας εἷς μἡδέν' ἵα ΤΠεαεῖ. Ρ. 199. Δ. περαγεῖς 
οὐδέποτε οὐδὲν πρὸς οὐδένο αὐτῶν. ο ΝΑΕΟΚΕΝ. 
στ. ᾿Ακοῇ αν Ῥοτρεταπα νοκ Ρρτίοτ Ρρτο(οτΙρῖ- 

τωτ» «απ ῇ πο]μ]δίθε, ὅσον ἡμεῖς ἱεορεῦντες ἐπὶ μακρό- 
τῶτον οἷοί τ᾿ ἐγενόμεῦα ἐξικέσθαι Γοηριρίοι ππε ἀπριο, 
υά Ο, 1ο», εἰ Ἡν 33. Οπ]ά πη]τα  Ὅσον καὶ ἐγῷ 
δυνατός εἴμι ἐπὶ µακρέτατον ἐξικέσθαι ΑΙΟΗΙ ροίμῇε 1ρθο 

κα Πατ. : ώς 

σσ. Οἱ ᾽Αλαξώνες καλέοτοι] Εϊαεεῖριε ὦερζαΗ/ Άγς, 
πποπίηπα εἲ (οάς. ο, 60. ΩΠΙΡΙΕΙΟΥ.. θἷς Ἱῃ Αλαζὸν 

Ἐληϊοορταραήε» ὀξύνεται διὰ τὸ ἔπιθετικὸν κοὶ Φυλάττεε 
τν ὢ προο ἀντιδιαφολήν., Ἐκ Ποηετο 1. Β., δό. {ῑπι- - 

Ἐτηης "Αλιζώνας Ηυτατῃ, απῖρις σομπιοᾶᾳ ἵπ Ῥοδτα {ξ- 
4ε8, πο Ἠῖς, ΜΗ] Φήγαζο ΧΠ. Ρ. 997.. Ῥείπιο αά- 
{ρεδτιι /α]σε εἲ «γορ. ΊΆνεης, {6ὰ το οἰταίας Ίπίτο- 
ο πΙπΙπῃθ,. ειθα 1δἱ Ἡπετεηε ἵπ ππεπᾶο» Ἱεπίςῇ- 
πα Πο//επὴὶ απ εῥη η πιεάϊοῖπα Γαπίταϐ τεά” 
ἵτα. 
78. Γαὶ σκόρδα Ἱ Ἱππσίπε Αἰεχαπάτηϊ Πηΐουρ, τό 

πρόμμυα καὶ τῷ σκόρδα ΛΙΗΕΙ. ΧΙ. 5. 1 6εοροπί6ῖ6 
1. χπ, 9ο, οΓΕΏτα τῷ σκόρδα.» ΕΠΙ αρ α]ἱος 1βε 
οἶπθ ΙαῦοηΗῖ {οτίρίοτος Ίη Όν 6πηρ{ Οἱοκίατίο, Ομοά 
ημης σστηΐτα, ΕεγοάοΗ{ εἲ νετετΙπι ει Τ, π, 15ος... 

8ο, Ρὸ πρὸς βορῆν ὤνεμον, ἔρήμο ὅτο,] Ναϊῑας ἀπδῖ- 
τανὶ ἵ εκ {οπρτοτίς αά[μειιάΐπε τοβήσοτα οἳ Πίο εἴ 
ἀείπσερς. Ώσεε Εδί εκ «. 5ο. Μελαγχλαίνων δὲ τὸ κά 
τύπερθε ------- ἔρημός ἔςι ἀγθρώπων' ο Ο. τθ5. τὸ πρὸς } 
τον ---- ἔρημος ----- καὶ ἄξυλόρ ἐσι χάρη ταπι Ο. το]. 
τὸ πρὸ ἑσπέρής ὀρεινή τε κάρτω καὶ δασέω καὶ ΦΗριώδης" 
Ῥαμσα Ίπες ἆδ πιμ]ής, Οοπ/οπᾶε ας Νοατοτάπα Πτα 

σημ Ο2μς., ορµπιε αάῑπτης αὖ ᾖ. 2010 θα σ- 
τἱρὶ, Ροπε, Ειικίη, ρ. 195, {µ, οπου. λΊοα ο 



ο οάπενο ον ὀπονς -- 

19 1γΠῃεπ]ς. 

10ΡεΏς;, αΙαΠΙΗΠα πος {6ἴπ]ῃς, 

3οαά 6ετῃάπα πδαιε Ώσππεῃπ. ταις 6ειτῃαπι 

αἲ Οπἱερίοτω Ἰουγβἰιοπῖς Ηγίχα, ἱδουγβμεηίια, Απάνοβλιαρῖ, | Ἡ 
Ἰοπιαάςς, Κερί] θεγίνα, Οι επιπὶ επωροσίαπα, Ἰεἰαποβ]α η. ΓΡΟΜΕΝΕ,ΙΤΡΕΠ Τγ, 989 

᾽ νὰ ου 3 ο λ Ἱ νε Ες ο ᾿ 
Ώος {εἶπιμς, αὖ Ποπι]πίρας ἀε[ετιας εδι. Δι- ὅσο ημεις ἴδμεω" ταύτα με παρὰ τὸν αὝλανν πο 
οπε Πα αΙἀεΠι παθοπος Ιηχια Ώαπει ΕΗΥγ- 
ΡαηῦΊα οο]απε, αἁ οσεσἰἀεηία]εῖη Ρρατίεπι Ῥο- 

γεταπαι τταηςτα]ςίο Βοιγ/πεπε α 
τπατ] Ῥτπα ερῖ Ἠγ]εα: ἀε[ίπς Παδιταπῖ 96γ- 
τμ αρῃσοί, απος Οταςῖ, ααϊ αἆ Ἡγραπία 
Ἰηςο]ηπῖ, Βοτγ{ίμεπίτας αρρε]ἰαπῖ , 1ρ8ῖ νετο 
{ε Οἱριορο]ίέα». ΗΠ1 Ισίτα αρτιςοΙ θεγῖμα σφε 

΄ 1/ ἃ ς / ων Λ/ 3 : 

ταµόν ἔσι ἔθνεα απβὸς Ὁ ἑσπέρης τοῦ Βορυσθέεος,. ᾽Α- 
ν ’ χ η) 4 κ Ἀλ 9 Ζ, οω 

Όστὰρ διαβάντι τον Ῥορυσθωεα ἆπο Φαλάσσης πεῶ- 
Δ ς ς οἱ 4 λ / / 3 

το µε Ὁ η Ύλαίη" ἀπὸ δὲ ταύτης, ανθρωποι οἱ 
{ / οκ λα ερ. κα) 

Χέουσι Σχύθαι γεωργοί τοῦ Ελληνες οἱ οἱκεοντες 
ελ ον ’ ο / “, ὁ 

ἐπὶ τῷ Ὑπάι ποταμῶ καλέουσι Βορυσ2υεῖτας 
ὦ ώ « : ὡ ο σν ς 

αφ δὲ αὐτοῦον ᾿Ολβιοπολίταφ’ οὗτοι ὦν οἱ Ύεωρ». 
. ' . ᾿ ἁ Ν / η λ 7 

εοἶπηε αα]άεπῃ αμοά Ῥατει 4 αΗτοταπι» τΠπιθογοὶ Σκύθαι γέμωται τὸ μὲν πρὸς την 3 των ἐπί ΤρείΦ. 
άπετιπι τες, Ρετήπεηϊες αἆ Ώαπιεῃπ ποπῖΠε 
Ῥαπβσαρεπι: αποά νετο αἆ νεπίιμπι ααπ]]ο- 
πει, υπαεσῖπη ἀῑείαπ πανὶραίοπε ρε Ῥο. 
τΥΠΠΕΠΕΠΙ: ἵταδίας απεπῃ υἰτετίοι Πδ, Ἱπ 
πππ]έάπα {απε {ραῦ1 ἀε[ετίαρ εδῖ. Ὀ]ιτα αααπι 

ἡμέρας ὁδοῦ κατήκωτες ἐπὶ ποταμὺν τῷ οὔνομα κει” 

Ται ἔ Παντικάπης: τὸ δὲ πρὸς [βερην ἄνεμον πλόον 
ἂγὰ τὸν Βορυσθένεα ἡμερέων Ένδεκα. 5 ἤδη δὲ κατύ- 

περὈε τούτων Ἡ ἐρήμόε εφι ἐπιπολλώ μετα δὲ 
λ . ν 5 ο ς : ”/ 3 / λε} ./ Ίο). ' ν΄ 

{οµπάίπεια Παριταπῖ Απάτορηασὶ, {4 εἰ, Ὁ]- ο ἐρήµον Ἀνδροφάγοι οἰκέουσι, 9ος ἐὐν διυ» καθ 
ΤΟΥΗΠΗ 4116 Ός/εεπῖος, Γεραταῖα Παϊϊο, ας ΤΠ6- 
4Ἡααπαπι Ῥογίμῖσα. Αι {πρτα Ἰος ἀε[ετῖα 
Ίαπι Ῥτοςυ] ἁπρίο οπ]πία.,- πθς πἶ]α ΠοπαίπΗπη 

(1 νετο αά 
Ἰαΐτι9 οΠεπία]ε Ποτά θαγίµατυπι» απ αρτῖ- 
εοἰα 1ΠΠ5, Ρίαρα αἀῑασαῖ, τταποιηϊδίο Βαπιῖ- 

εὲ, ρᾳ/οη1, Ἱποοἰαπε, ηεαιε {ετεητες αῑς- 
αήαπα πεαιε αΓαηῖο.  Ἱναάα αὐϊειη ατροτ- 
Όις αδε οπηηῖς ἤωε Ῥίασα Ριστετ ἨΗγ]ααπι, 
Ἰοπιαάες. απτεπι 18Η Ἱποοίαπτ Γ{ραίάπῃ απα- 
τιοτάεεῖπα ἀῑεγπῃ 1ΠΠετῖς, αιτοταπι νετίᾳς., 

απίεπι {απῖ εα αἩθρ νοσαητσ τεβῖα, εἴ 96Υγ- 
τις ορεηῖ ρατίτετ εἰ Ῥἱαππηῖ 
{ετνος εβ[ε οεῖθτος Ρογίμας αἲρί 

ν ο μφε 

οὐδαμῶς Σκυθικῶ: τὸ δὲ τούτων κατύπερθε, ! ἐν 
1, 5 / ο} . / δα ες 

ῥήµοσ Ίδη αληδέῶςο καὶ έργου ἀὐρώπων οὐδεν, ὅ- 
5, κος ο δ) . λ Ν ) ον / σο Ἠμεις ἵδμω. Τὸ δὲ πθὺς τὴν έω Ὑγεωργῶν τού- 

' ᾷ / λ / των Ὑκυθέων, διαβάντι το Πατικάπη ποτα- 
λ ν "] / μὸν, ἸΝομᾶδες Ίδη Σκύδαι γέµωται, οὔτε τι σπεί- 
{ δὲ / 4 : λ δὲ ὃ ὃ / ϊς - πα Ῥαπϊϊσαρε,  δογίῶ Ίηπ ἹΝοπιαάες, { ΤΛΤέ5. ουὀΕΥγ» ουτε αρουτες Νιλ ο πα 

σα αὗτη ὶ γη» πλην της Ὑλαίης' οἱ δε Νομάν 
] α Δ ἡ Αὔτ ως ς { / ἡ δες οὗτοι το πρὸς τὴν ἕως Ἠμερέων τεσσέρων καὶ 

ς ϱ γ . » δέκα ὁδὺγ γέμωται χάρη κατατείνουσαν ἐπὶ ποτα- 
} /52 / ο /2ς- ο ν μον Τέρρυ. Πέρην δὲ του Γέβρυ ταῦτα δὴ τὰ κα” 

..ς ἂά νο ΄ "λεύμεα Βασιλήϊά ἐσι, καὶ Σχύθαι Ἡ οἱ ἄρισοί τε: 
η ων λ Ἡ ή « 2 καὶ πλέισοι καὶ τοὺς ἄλλους νοµίζοτες Σκύθαςᾳ 
/ / αν» ων τας αλ. ΣΑΝ. ιν 

τος αἱ {198 δούλους σφετέρους εὔναι Ὁ κατοικουσι δὲ οὗτοι τὸ μεὲν΄ 
σσ κά ων ο ντών νο πο ν .. 21” ο σάς ο το ον χ, ό ον ᾱ ας νο», 

ἵταπεασσ α πης- ΄ θος µάσαμβρίην, ἐς τὴν Ταυρικήν' τὸ δὲ προς Ρ ῶ,. : μα νε ολο ἔραςς : ΜΜ. -ᾱ : Ὃ ο ος ἲ τν 
τ]άϊε απἰάείη αἆ Γαατίσατη ΤΕΡΙΟΠΕΙΗ Ῥετπεη- 1 Ορπί τε τάφρο», (τὴν δὴ οἱ ἔκ τῶ τυφλῶ). γθόμε» 

: ὔ ; 3, α΄ ου ον ν) τε5, 40 αΠτοτα νετο αἆ Γοδίαπι 4παπῃ ἀππεταπῖ ΄ νο ὠρυξαν, καὶ ἐπὶ της λίμνης τῆς 4 Μαήτιδυς τὸ 

11 απἲ ε ο] σεπ]τῖ {πετηπε: εἴ αἆ εππροσίαπι 
Ῥα]ηάὶς ΜήΦοι1ά]δ, αιιοὰ νοσαίατ ΟτεπιΠῖ, {εὰ 
εοτΙπι αἰία αὐ Ώαπιειη Γαπαιη ΡοτήρυπίΠς, 
Αι {αρετῖοία αἆ νεπταΙη ααποπεπι δογίμὶς 

/ λ / . τιν ο. ἐμπόριο, το καλέεται ΓΚρημνοί: τὰ δὲ αὐτῶ κα-- 
/ λ ὴ .. 

τηκουσι ἐπὶ ποταµω Τάναῦ). 
τσ κ ού ον. 1{ / 3 ὃν} Ἱ προς Σ [ορην ἄνεμο τῶν [βασιλήίων Σικυδέων οἶκέει-. 

Τὰ  οὲ κατύπερρ. 

ἆ' “ ”/ λ 2 

τθρῖῖ, εα Ἱπσο]υπί Μεαποβ]ωπί, απ ρεπςῖοσι Μέλάγχλαθοιν ἄλλο ὃ έλγοον καὶ οὐ Σκυὴν» 
ΠΟΠ θογίμ]σα» εἲ {αρτα ΙΜεἰαπςΠ]ςπος Ρα[ι- κάν, 
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α Ὕσπ. ὔ. Από ὃ Π. 1. Ῥαη νί. δη. ἑσπέρην 
απ. εΗΠῶ «ἀγεζ. ΣΣ, πιοκ ὁδοῦ οπαϊτιε γε, 
14. π4.  -ὁ Όοουςι η υεῖσις. { 14. Ὀεπέ» απἴεα ἔρημον. 

ρα Μιελαγχλαίγων δὲ το κατύπερε, λίμαι, 
καὶ 

αλ, ο ΟµΙΕΗέ ασ, «4ο.  ἆ Ὑπὸ τῷ 1. ει 2 
Γ Παντικάπις 1ἀ. εἲ ΠΙΟΧ βορῇν νέμονταιπλ. ϐἃ Ἡ δὲ’ 

{ Ώεβι 4γεῤ. 6ε ὓεπε. ἡ πᾷσ- ΠΠ. ὁ Οπιῖς- 
τηπί ἆμο {αφιεητῖα Ῥα9/. 49. 1. πυ]]α ἵμδτα σαδία. Ψἱάε πιοᾷο Ο. 76. π Νο εδεῖῃ 7. «4γεῦ., πιοχ ή 
Πᾷ., Ώθαιιεπίς πημεαεῖοπο. 4 Ώεβι νο. 
κατοικοῦσι Η. αν. ῑά. ΄ { Ἔω ἔπά. 
ΤΗΙΠΩΙΙΕ {έπ1ρες ΕΧ νεΤΟ: βορέην αλ]. 

Ῥοιγ{Ηιεπ/Πς πια]ε ΝΤ55. ὑπὸ τῷ Ὑπάνι ποταμῷ. ὮῬο- 
Πτα 108 πρὸς τῷ Ὑπάνιδι ΒΗτ Ἱπ Οἱρη. Ο2/Υ/. Βοιγ- 
Ώπεῃ. ϱ. 497.» εἴ αρ. δ0114 Ῥίανε 4µοαιε Ο, σα. 
Ώμ]ὴς Ν{α6, 

Ὁ6. "Ανρωποι οἴνέουσι Σκύθαι] Οαυΐις πΙή], ορίπος» 
αα{εη ροϊει]ε» 61: ή {ο]ἱ ἀϊοσγεπτιχ ἄνέρωποι Σκύθαν 
εωργοί. Ότι εοιτεξίοποπι ΠΙδάΠῃ π]πι]ς θΓἴΠ1 ρε 
αἀρτορεπα., ροπαπι ρπηυπι Ίπ. ῬῥΙρβγαίο νυ]σατα ἃς 
«ΑΔ. ΝΗς 6, ο, Ἡρακλείδης καὶ Πύθων, οἱ Κότυν ὦπο- 

πγείνωντες πὸν Θρᾷκα, ὠνθρωπίω μὲν ἤσην ὤμφω": («οἵ- πβεπάμπι αΏβαῦο η]]α ἀοίίοπα Αἰνίω μὲν ὕσην ἅμ- 
Φω" εταη{ σήε]οῃ αηόο {δη ο να εχ υ10ςθ «Ίεμο οἵΏ: 
Πρταῃ οἱρᾷ]άογιπε ος(ο νοσσπη ὠνθρωπίω Ίπ ὄνιω υΠία- 
το πιοτο [ο] δεμάϊ οοπεγαᾶχαπι.  Αἱπηή]]ς Ίος. Ίπ. ἶοσο 
{εγοζοε{ ρερετῖτ 6Ίτοτοπι τηΠο : ὤνοι ἵπ ὄνω ἵΤαΏδΗΙΗ- 
ΤΑΠΑΙΠΙ 81ΏΙΠΓΟΣ ἴαια αἆεο Ἱεβαπάιπι ὠπὸ δὲ ταύτης ὄνω οἴκέουσι Σκύύαι Τεωρροί". αὐῤίπο Ἰοηρίμς α ηιαγὶ γό- 2101 δογήᾷαε ῥαδαΠὲ Ὀσογο]: Ῥτοχίπια ῬιποσθάμΠῖ, 
διαβάντι τὸν Ῥορυσθένεῳ ἀπὸ θαλάσσης πρῶτον μὲν ἡ - ἆα) εοπιπιοὰς Πποσεύπης «πιοπβαϊα. ὧπὸ δὲ ταύτην ) ἶκέουσι Σκύθωι Γεωρνοί. δἱ6:]οᾳυ1 {οἷει: Ἡ. ς. 7. 
ὤνωπο ων. Ηλμύπολιν ἀπὸ ῥᾳλάσσης ἄνω Ἰότι 6, 195. νο Ωπὸ θᾳλάσσης ἄνω αὰ Ίδίαπι ταΏϊοποπ1 ᾗ ὄνω 

ων οιέ ΚΩτω ΙΠΟΙΠΟΤΑΠΕΙΤΣ Εεγοῶοίο τῆς ᾿Ασίης τὸ 
καν κάτ ο αὐτῆς. «αγί οἱσίηὶ, οἳ κάτω. αἳ οἵ- μή : ο ὃν ἄνω οἰκεῖν αἳ οἳ ὄνω. 4Η ᾱ η] ο πραις η ο 3 «ο νδθεπι ΡεηΏς αἴημο αποίς ἀΙπῃ- 

ο ον απης πρωι τω. ΙΙΙ αὐαενίς αἆ Ιδίαπι τΕΠΟΠΕΠΙ τηπί Ἰητε]ῆροπαα. Τθηωά, Ἱ., ο. 89. οἳ ἀπὸ θαλάσσης ἄνω Ακαργῶνες.-ς, 98 Ἐν ο Ἅ κας ας ο 95. τήν ἄνω Ὑ]ακεοσίαν 1. ος. Τσ. µὶ ι ον Περσῶν σινὸς περευθεὶς ἄνω" ΝΗΙ» {οι «41Ο φρτηκος η πῶν μνω. Ἡ ὁ 15ο, τὸν ἄνω ξυμμάγων. ὉΙΠπρυῖε Ο/]οάογας οδία, τὸς παραθα- Ν /! λαττίρυρ πόλεις» τήν [εσόγεἰονν εἲ τοὺς ὄνω σόπονο, ΧΧ. 

{4 Μαιώτίδος 3Η. 4γοδ. Ρας/. «94. εἴ ΠιΟΧ. 
5 Γένος Οἱ3 ὦ16ῤό. Βαγής. «4. 

ο Κωτήκουσι “4. 4γεῤ. ἔ. τες Βαγῖ, αυοά τεξΗας ριτο. 
α΄ ἄγερ. ΡΙπά, ϱὶθ- 

6, 59. πόλεις τῶς ἄνω Εἰ πλησίον ῥμλάγσης ορροπίς Χε- 
0ῥοη. Κ. Π. ΝΠ. Ρ. 196, 98. οἳ αΏδὶ: ΡῥΙηβγαίο 
ππεπιοίαίυτ Ψ. Δ. ν, ο, 94. ἡ ᾽Αλεξάνδρεω καὶ ἡ. Αἴ- 
γυπτος ἡᾗ) ἄνω. Ῥπηγτπαεί οἳ ἄνω οἳ οἱ ἐπὶ θαλάττη» 468 
Υ. δ. Ῥ. 531. Ὀταρίοτ α]ίος ρᾶσις ΕΒιΙε Αισος εἶις- 
ἀεπι ποπιπίς ἄπρ]εχ τε/ίε Εαγβοςγ. Δαμπτρο), αἱ μὲν. 
παρὀλιαι» αἱ δὲ κοθύπερθεν Ἰλ]ῖπο οτι αιῖς ἵπ «4γο- 
Λῥαπίς ΑΠΙΡΗΙΑΤΑΟ, Λωμπτρεὺς ἔγωνε τῶν κάτω. 1θ- 
τοᾷοίθα ρτορίμ5. αοσοεά1τ ΠΠ19 Ἐ,. ν. Βαυ/ζμίπε: οἶκοῦσι 
δὲ ὦπὸ θαλώσσηςρ ἄνω τῆς πρὺς Σιάνῃ πὀλει οοΠΙΓΑΤΙΙΠΙ: 
κάτω οἰκεῖν Ῥταευεί Τδμογά. 1. ϱ, 7. ὅσοι ὄντες οὗ θᾳ- 
λάσσιοι κάτω ὥκουν 4ὐοα 10ῖ {δα ασ. κὶ μέχρι τοῦδε. 
ἔτι ὤνωκισμένοι εἰσὶ, Ώοι ἀεὈεραί τθηῖατί: 146] (ρπ]ῇ- 

-«68Π5 ας ὄνω οἰκοῦσι, αἴθι]ε α4εο ὦπὸ θαλάσσης Ἠϊπο οΧ-. 
ΡΙσαηά μι ἀνοικίζεσθαι ἐς τὸν Δαφνοῦντα, ΝΙΠ. ϱ. 315 
ει «Ιγῳῦ. Ῥαεε ν. οο6. ἵπ Βαη/[ζη. κ. ρ. 898, {οτί- 
Ῥίε]πα: ὠνῳκίσαντο ἐς τὸ ὑψηλὸ καὶ οὗτοι τῇς νήσου: 

| ος ΝΑΙΟΚΕΝ: 
03. δη κατύπερθε τούτων ἔρήμος ὅτο.] Ἱπάμετει ΡΙΥ: 
ἴπιιπα σοἱοτεπι», ἀείοτπήος  8ητοα» οχᾷΏο» ππιροσῇ ὃν 

δὴ Γοπΐρετεταχ, ΄Τα]επι {1ο ἴοπΏροτο 5οήημωΣ ο0Ἡ το 
τανίε» ἴρίοπα {ολσάαςα. Ὠο Απάτορμαςίς 6 1ο ος ος 
τΙΟΓ1, Αάῑε οίοτνατα Πής 4ε Ιοεῖς 2. 5» 242603 ΟΠΙ- 
ΤηΕΠΙ, Ασαά. Ῥειτορο]. Ὦ. χι. ρ. 387... 

5, Τὸ ο πο Ῥρσιλήϊά ἐφι ᾖ Ρίε ΤΕΡΙΟΠΕΗΗ δΟΥ- 
ἵπαταπα τερίογυπα» βασιλήων, μα ρο κ φ ὑγερδα- 
”μ5 εχρ]ίσαῃς γερίαε 40ος 1οῦδς Ὃ ο δν οχ {6- 
αὐεπίδης οἳ 6. 56. σοπίῖατ. 3ΝΟΙΠΕΠ Ῥδιμα]ς ({περρί- 
αἰς Ιοπίσμπι οὔπι Π1Οᾶ ΠΙΗΙΑΤΙΜΩ Οοάά. επης, Ρίαναπα 
πσαεπε (τη τΗΠ12 1431 τν 9: ον Ἀεόῖτς αιῆ- 
τις, 19 104.» εἴ ας Μι ἃ «ΤΕΟΕΙΤΙΗς, Ώαῦυπε Μ»», 
πῆς Ἱσιωιήτιδο πο πμ δν λσας θΐ5 Ἱσιαιώτιδυς Ἱ.. 
ντ, ος, Φταίπι Ο]. ᾖεέμς το δὲ αὐτῶν Ἡ. 6, τι: 
αρ οα ὁ δι 

0ο το. Ἡ 
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ο δια ο ῃ Ὁ 
νο ; 5 / εαν ”/ 

καὶ ἐρημόρ 3 ἐσι ἀνθρώπων » χατόσω ἡμέι ἴδμε. 
ρα ο λ λ / - Ν 3 » 

Τάναῦ δὲ ποταμὼ διαβάντι, οὐχέτι Σικυκλικη, ἀλλ. 
ς ων : { αλ ει 

Ἡ μὲ πρώτη τῶν Ὁ λαξίων, Σαυροματέω ε51 οἱ εν 

” ϊ δαμτούδαϊς, Ῥιιάϊαὶ, Τηγε[άσοτα, ἵγτςα, δεγνα εὶνὰ, 

ἀθξ {απε, ες ἀε[ετῖα Ποπιϊπῖρης τερίο, αιαΠ- 
ἴππα Ώος {6ἱΠΠΒ. 

απἰάεπι ΡογιΙοπιπι 65: οαυτοπαϊατυπα» απΙ ἃ 
ων. /  δλι .ρ. κα -ᾱ, 

| τι ’ νέκονται2ο ψν νο ας 
τοῦ μυχοῦ ἀρξάμοοι τη Μαήτιδος λίμνης» γεµουτ τοσςδ[ι Μαοι]άΐ ραιιαὶς Ἱπεῖριεπῖεδ» 1πςο- 

ἡ ” : ς χα / ς 

ο τὸ πρὸς (Βορόν ἄνεμω ἡμερέω πυτεκαίθεκα οδόν, 
ο» Σω ία / ος 4 / ν 

πασα) εουσαν Μιλὸν χαι αγριω) καὶ Ἠμερων δυδρέων 
ἴηπε τταδεπι αὐΙ Γρεδίαι αφαἱοῃοίῃ, 1τετ ἀθ: 
τησ ααπἀεοῖπι, γασμυτα ΡΓοΓ([Ης αΓΡοτΙΡΗ5 

λ ή / / α/ κ κα ) . 

ὑπτερομιέουσι δὲ ἆ τουτέων δευτέρην λάζῳ έχωτες Βου-- ταπι αρτε[Η δις αἨαΤη π]ρας.  ΦΗρτα ος μα- 
κν ή / ε{ / 

ὅὗοι, γῖν γεµόμωοι πάσω Φασεην ὕλη παντοίγ. Βου- Είταπε [εοπηάαπτα ΡοτιοΏεπι Τεπεηῖτες Βυάϊπι, 
. ον 3/ / λ / . Ἡ 

δίνων δὲ κατύπερ-)ε πρὸς ορ), ἔσι πρωτη μὲν έρη- ο 5ἵΕΙΤΑΤΙ οοἱεπῖες Τοίαπι ΟΠΙΠΙ αἴΡοίΗπῃ Ρέπετε 
ον μα νερο Δ 

µος, ἐπ'᾽ Ἠμερέω επτα οδό)’ µετα δὲ τὴν έρημο) - 
3 ον λ 2 { / 

9 ἀποχλίνευτι άλλο πθὸς απηλιώτην ἄνεμο, νὲ- 

(ριδίαπι,  8αρτα Βπάϊπος αὰ αφιήΙοπείη {α]πι 
εχοὶρ]ε {ο]ιηάο οξο ἀῑεγαπι 1Π1ΠΕΓΙ8. 
μαης {οιιάΙπεπι ἀθοΙπαπε π]αρΙ5 αἆ ΥΕΠΙΗΠΑ ) ; 

μοται { ΦΘυσσαγέται, “Ὅλνορ πολλον καὶ ἴδιον ζωου- [ιρ/οίαπυπι, ἱπσοίωπι ΤΗγε/αβειΘ, Παϊῖο ϱ0- 

σι δὲ αππὸ «2Ἠρη5' ας Φε τούτοισι 9) Τοισι αὐτοίσι Ρίοίὰ ει ρτορτία, εἳ 6 ψεπαῖα ΥΙ6Ι{αΠ5. Π!5 

τόσα ο Β κάοικήμθνοι εἰσ ἰ τοῖσι οὕνομα χεῖται Ίυρχαι ὁΟεοπιϊριῖ» 1Ώ εἰδάείη Παίταητε» ]οεῖς [ηΠΕ, αμ» 

Ὃ ο πα 9)ήρης ζώωτες τρόπῳ τοιῷδε' λοχὼ Όι5 ποπιεπ Ἰπάίευπι εδ 1ΥΤ6, εἴ 18ι 5 ΝΟ” 

ἐπὶ Φένδρεον ἀγαβάς' τὰ δὲ ἐσι πυκνὰ νὰ πᾶσαν Ἠβίίοπε υιξίαητες, Ἠάηο 1Π πιοάσπα:. Οσα” 
Ἆ νο ἓᾗ ἡ οι 

τὸν χωρην" ἵππου δε Ἡ ἐκάσῳ δεδιδαγµένος ἐπὶ γα-- 
φέρω κχείσφαι, ταπεψότητοο εἴγεια" Ἐτοιμός ἶ ἐστι 

{σοπ[ ατροήρις, ασ ρεῖ ΟΠΙΠΕΠΑ τεβΙοΏςΠΙ 

Πεαιεπῖες μπι, Ἱππάίαπεας, Πηβυς αὐτὰ 

αἀερι οαυΗ5, 1Ώ νεπίτεπι Ῥίοςμπ]θετε εἆο- 
. ών ος νὰ 1 ! 1βὲ) λ ’  Α ον 

: 

καὶ κύω" ἐπεαν δὲ απίδη τὸ «)ηρίω ἀπὸ τοῦ ὃν ο ὅλας, Πάπηή]ίας (Πβάεπάϊ στατία:. «δε {π Ρίοπι’ 
κ / 2 Αν. ερ ρνν όν δρέου, τοξεύσας, Κ ἐπιβας ἐπὶ τὸν ἵππο, διώχει" Ρια ει σαπῖθ, Ρἱ απῑς ΙΡΙτυΤ αρ α1ροτε {θ- 
ὸ ς / ο, ος ἡ ᾿ : ἳ : 

νο χύων πμ τακες δε τούτων, τὸ προς τὸν  ταπι νἰἀατίτ, [αβειααιε Ρετοιδ{ετίξ, οοπ/σεπ” 
ο» / : - . ν ο ο ” . 

Ἰῷ Ὢ τετραμμθω οἰκέεσι Σχύςαι ἄλλοι, ἀπὸ τῶ {ο εαµο Παπ ρεήεαμίῦς, εἴ «8ΠΙΦ αάΠματες, 
“{ ” 

ς αμό. όν” 

βασιληϊων Σκυλέων ἀποφώντες, καὶ οὕτω ἀπικόμε-  3μβετ Ἠο5 τεβΙοΠεΙΏ Ἀητοτά 
5 ο λ ο» 

οι ἐς τοῦτον Τόν χῶρω, Μέ 
/ 

4 γΦεης γυόμθοι, καὶ έ ος ο ) καὶ ἐρσ ο τν : : 
ὁ κ Ὕ ι ἀά ) 2 . ρ ενές καὶ »ήλεαι τάς 3 ρω ο βπῖς ποσα. πατίοις, οι 1ΏςεΠ!Ι ΠΙΕΠΙΟ; Ώτο- 

«ΦΜΟΙ καὶ Ύψεια εχωτε μεγάλα" Φωνν. ασ. προς 
9 ὰ 9 η .. / ΜΑ ρω ρω } Αι κ. : . . , 9 : 

τωτες ἐσλῆτι δὲ χριώμεοι Σικυθικῇ" ζώντες δὲ ἀπὸ Ίες νεβεπι: εκ α’ροτίρυς Υ1έΗταπτες, εὐΙ αἲ- 
κος ος δν ο τά σεν ο... Ροτῖ ο νο ” 

-ᾱ Δυεει «4γεῥ. Ζι, Ἠθς πι]. ᾗ} Ταηρῖ ΐπο δα, Τπ 
ὁ «γρ. {ή ος ο «. δ. οἵα Φγερύ., ΝΕΡΟ τούτόίσι 

ὁ 4. ἆά9[ν «49κ., νυ]σο κατοιεηικένοισἰ εἶσι», ΟΤΑ ο τς, 
 Όε ΝΑΤΟ ρε αιδ., ἵα αλῖς ἐπειδάν. { Ώεβι «ἄγεῦ., τηοχ ἐπεὰν {Η. βα/ ον: νοῦ. ν., οἶἷτι τούτων, 6ἳ Έυπῃ τάξῳ. 

295. ἵπ 
ἐς) δεδ. «4γοδ. 
«4. βο5/., τεου] ἔπεται ρατῖ {δητοπτία.  ΦΙΑΠΙΠΙ του 
νοντι ΟΙ ὁιερῦ. βα/. «49Λ., ἀποκλίαντι «4γεῦ. 7. ΤΕΤΡΖΡΙΑΥΗ 
ΤἨΠῃ βαῤύγεο. ὁ ρηχό Ρας]. νά. εἲ π1ΟΧ» τρηΧΕΙΖ 
ᾳ Τενεῆς «4γεῤ. Σο γενετής σε. 

το. Ἡ μὲν πρώτη τῶν λαξίων] Πε[γεδίο δες εταπὲ οῦ 
σαν, λαξων » ας σμ]άαε λᾶξιν» μί- 
ἕιν» µερίσμὸν, νἱοίηπη, ος οκ Ο1οδῇς Πογοδοεὲ» 4βΙ6Ν 
ΤΠΩΠΗ ΈΧηταϊας Ῥοεῄάθο., ἀθιίναευπι εδε: λξι {οτ]- 
Ῥίεταϊ Οτίήσιις.. Ἰηβρίος ετεκ απα Ῥ, Γεοβαγάί Εγ 
περα, Τ. να, τό,, Γκίο σε ΙεπίδΗπ]ε» Πειιτὶ 
ἀεσεῖ» εοττ]αεης, Ἑε Γαίας ΤΑΠΙΕΠ ἴάηαυΆπι ου. 
Είσοπῃ παίοπση, Τηοῤατο {1ο αἀαλε «δη, ΟΥ1ε/ήη5. 
ἸΝνοίιεια Άργεγως, νὶτ ἀοάίκαπιαδ» ΕΠΟΠΙΑΤΗΠΙ ῬΡᾶ- 
Πεπα επτοτί ρο[]ακίος, αἩο {απΐοςο Εεπίσηι ΦΟΥ- 

Ἐπίσαπα , {π. αἀρα]]ατίνυπη οοπνεττεΓῖΕ ΠΟΠΙΘΗ. ηπήαπι 
Ἰπάυ]βε (4ρίσαςί Ἰησεπίο:. 7αξος {ει {σδέος {ογΙοΓ ηο- 
νε 3οἴὰφ, ησαυς 9ο ]οοἱ» αμεπα {οἩρίοτ βρπαί» {9 
4ᾱ ΡΠαβΠΙ απΠεΠΙ 4ρ. Ῥγουορίωη Βεὶ. Ῥεή. τι. πο 
Ίπιπιο Νετο ρε νείροτιπι οτάο., αὐμοά αττεπάεηε! Π- 

μή μπι» ἀοέϊτο νῖτο τείκασατως, ́  Ῥετρεπάς, ἀῑέτα εἶτς 
ἸοπηπεΠῖ. Αεαά, Ῥείτορ, Έ. τ. ῥρ. 421. 396Η1Ρ81 αἲι- 

τόπι {ελθάατυπι 1541 ὑπεροικέουσι οὲ πουτέων ----- Ῥοι- 

Ἰαῦαῖ {επιοπίς {πάοίες» αμα Ο, τα. Ἰσσηδόνων ὕπερο- 
κέεν ᾿Αρμάσπους εἲ Ὁ. 37. ΤΟΤΤΕΩΝ δ᾽ ὑπεροικέουσι 

- 1901. 
αρι Ἡν 

ασ, Ἱσλαή ἵη ης εαμίάεπαι Απιμραραπε ο/(συ]ο- 

τοις 1πάἱσιμπα {ε(ΠΕΤΕΙ ΡΜ ζΗ]. εχ ΠἨγοίοιο ε- 

ἴση οοτηρεπίς 1 6. 19» 1490: Τόγ.[αρείσε {µγοᾷέΦΗε 

Όσ[ίας Γ/οατ οὐεΗβΡαΠέ αμ ψέ υεμαηάο0: ζώουσι ἀπὸ 

Ἵθήρηις, ἠπεγοί. Ρτο {μα Ριεταῖς Όσπις «4. δοῤοέως Επο 

Ἰπσσις Τωγοσς οΧΡΗΙΟΒ οα[ε Ιποαῦαίιτ., οι αΏθὶ 

Ἀοτζάς[ο Ἱθριμι πἱα ΟΗΤη ΤΥ5/{ωβ0145 ΕΠΙΗ ΡΗΙΜ{ο πιε- 

Ἰποχηρτας Ἠ]. Ν. νΙ, 6. 7. Θυσσαγετῶ υτ Πἱς, {ο Ιπετη 

6. Ίσα, ατμό Ἠ]ης «ορῥαπο Άγαι ο  ΝΑΙΟΚΕΝ. 

πιο ἁσο οτο τὸν ἠῶ τετραμµένο] Ξομοίίο ἡοπαι ο. ΤΠ ΟΕΩΙΙ Ψοσφιῃ, Ἠμῆς ΟΗΤη πρὸς τὴν ἠῶ ἄπΟΚΛΙΥΑΥΤΕ» 
1 Ρα 11ο αΏτρα ἰ τς ὃς ὦ ὃν 
εν ος ϱΓΑΠΟΚΛΙΝΑΝΤΙ μᾶλλον πρὸς ο 

πς Ίος ππαπὰ πεις δ[εξελθόντι δὲ καὶ τι 64Ν50ύδΙ" ᾗ 

δι οἡή δι ρα Ῥτοβτοπευς, αἱ Π τὸ 6Γ815- 
᾽ Τα(Πιμβοπεπι αἀερίκίεηῖ, 1Π ρῖ88” 

: χρι μὲν δὴ τῆς τούτωιφΟ 
τῶν Ἄκυ,)έων χώρης» ἔσι ἡ καταλεχθέῖσα πᾶσα, 
Ώ πεδιάς τε 7 καὶ βαθύγεως' τὸ οἳ ἀπὸ τούτου 
λιθώδης τ ἐσ] καὶ ο τρηχό δξελθόντι δὲ καὶ τῆς { αἴφις. Γαεῦτοία. 
Τρηχέη Ῥ χώρων πολλόν, οἰκέουσι ὑπιώραν οὐρέων παπβπίίο Γραίο, 1 ορ. ῄ 
ὑψηλῶ, ἄγθρωποι λεγόμθοι εἶναι πάντες Φαλακροὶ ἐκιή-δΙΠΟΠΏΗΠΑ ταάϊῖσεπι Ποπιίπες, 1 αἳ 1ρ5ο παῖαιι 

πι νοτ[ας Ιηπςο]απὲ 

αἰὶ Φονιῃ, αἱ α τερ]]ς Θογιμίς ἀεβειεπῖες, 

πς Φοψιμα» τερῖο οπηπίς 9ογ {Λίσα 690 εωπηρθ-
 

» {τίδ, ς Ῥτοβιπά! {οἱἱ: τε]Ιαι]ᾶ ἀε]ίπς Ιαρίάο- 

Ἱπσο]απῖ αά εκεεµοτυπὶ 

σαπτωσ οσία σαἰνῖ» τηατες ρασίτει εἰ {επίπῶ, 

Ρτίατη νοσεία εἀεπῖεθ , {εά δεγιΠΙσαΊη 
ρε 

σ΄ ο Μ. Ρα. Σημ. «εξ. 31 τὸ πρὸς. 

λΑποκλίνοντ! ιν ο ος μὲ οερῦ. 
ἠἱαπιάπι ποῦ Ἱεσμπί «4γεῤ. Ε. ἙἝ 

ανν ἕ κ ἐιβ. ανώιν, ἰ Πχ 
5 ᾽ΑΠοκλί 

ή Ώιο {δᾳπεπᾶα ποῃ Ἠρβος 1γεδ.» 
ἀγεῦ, ἔ, αΏϊ τρηχεί 3 Χῶρον «4γεδ. ., αΏΠ χάρης. 

ένον -ἄα, ΙΗεά, 

“«οθᾷεηΏΡας ὠσύνδετον ποα Ιαμάο: πιε]ῖης καὶ ἐπιβὸς 
{επεάατατ. | 

43. Καὶ τῇς τρηχέής χῶρον πολλόν] Οεπάσπι αἆ πολ 
λὸν τῆς χώρης, {ο(ΠτΗΤο φολλήν. «οἀϊοες 1ΗΗμ5. τάπι 
αἡοαμε. ἐκ φενεῆς. ὁ. οαμμ Ευσπρ. Ο. 1, 1. τυφλὸν 
ἔκ. φενετῆς Ώοῦ Πείαίο» πεαε ἐκ φενετῆς ον δεχέέ 
Πηρήγλοἰ- Τε. Χῑο Ρ. 793. πεάυπι Πεβοαὲ 1Πεος. ν. 
οσι. Νοβ ἀϊνετβοι ταῖο, ας Ἠμίας Μαίαε 6, 953. 
καὶ φάρ τια ἐκΤΕΝΕΊΙΣ, νοῦσον ---- "λέγεται ἔχειν. [ο 
οα]νίς 16ής εξ οαιία οα]ν]Πϊ Ζεποδίηε Οεπῖ ν. ος, 
εἰσὶ δὲ Φαλακροὶ διὼ τὴν Φύσιν τοῦ ὕδωτος, οὗ πίγουσι, καὶ 
αὐτοὶ καὶ αἳ γυναῖκες αὐτῶν εχ [εΠρίο, 1ος, αΌςιί- 
ἀυπι ππίπιε» ηπάε αεζεροΠ]ξν Ποη νασαϊ µασγεγο, 
λδ. Φαλακρὸ ἐκ φενετῆς) δε [εν εἰ λαγίδις Ππ- 

τα [ωπ1 οαρίέα» εία 1, ο. 19. Εξ. ἆς Ηκάσπι Αποὶρ- 
ραεῖς: Ψετύτα αἀεοφίε αἰος {οποῖς Ρ/η Ἡ. Ν. νε, 
6, 19. οαρή/]ης ἑμαία [εηηπὴς οὐγήζηε ἵη ῥγοδγο ενἠβή- 
φιαίμγ: ἃ ἀμσε {1ο {εοράσηϊίεπι ο/η τερτε]ιοπά!ς 
δαῤμαν. Ῥ. 390. Ὦε Νγεοπιϊς αυίά ααάϊἰἀεπίπε νεῖς- 
τε ε οἹερθαμό ποῖυπη η ν. Μύκονος -----. Οὔ Δε ἆς Ὠπς 
ΒεΏῖε Ῥιαοίοτεα ἀεάῑς Ίήεμ. ἀετίνανίτ οηπία οκ {4ἱε- 
γοζοίο: δὲ η] ΊπογεςΣ Πέ ύγα ο ἀαμίῤης» αἡ- 
'ηεηέα ὀσοεσε: --- [ποτ ἑέασιε Ζαδεμ{Μγ 2 ἄῑεοφιιο {ραῦς 
έηΙΟ ερ {1η Πετὶς σεμ/1ζμς υἱο]α/ ο αἱ αἰἰᾗ εἰίαηι αά εὔΣ. 
εοΗΓρ]ε[ὸ ῥγο α/γ/ὸ {: ροίπεπια ἆε Πῖ5 Ῥαεπο σοπνεῖ” 
ἃ: τούτους οὐδεὶς ἀδικέει ἀνθρώπων ἱρο νὰρ λέγωται εἶ- 

ναι ----- ὃς δ ὢν καταφύνή ἐς τούτους ὑπ᾿ οὐδενὸς ἀδι- 
κέετοι ολἀεῖι Ρμίως εχρτεςήτ. αθτὶ αὐτοπι Πἱ8 117 
ν]ο]αήδαιθ (να θογι]ής» {ει Θογίπατηπῃ νἱϊπί5» 1: 
{Πῆας οτί θα5 αἴαιε Πηπιαηϊταξϊς εχίπ]ς σοπβιΜΠὲ 
αυας 1η Ίαηάεπι βογιατυπι οσσαβοπα ]οοί Ηοπηετεῖ 
Ῥτοδίάῑτ «γαδο ΝΠ» Ρ. 455. Β. Ρ. 46ο. Ὦ. αμαθαῦε 
αΌεῖ {1ης Ἡ. 6. ο. 0η { λεία {ἐς ΟΣΗ ον, 

ἐν 1ήατι εἰ 12Η] α επ! εοπεμρί/εεπεδης. τος Ἴμ5 
{ ἠ]ές ῥΥο Ρο οἱ{έρ)ώη ἑρηογαείο, φαί 5 δὲ «ΟΣ85: 
6ἱθ) εὐρ {τρ υίγ1Η1 10. πι ο ΨΛΡν. 

ο]. Τουτὸ 

Τταης Ώωπεῃ αὐἴεῃ 14-21 
παῖῃ ΠοΏ απιρΙΙς τορῖο θογιμίσα», {εὰ ΡΙπιᾶ 

Ῥος:22 

ἵνα ἵπ Ἠπης Ίοσηπα ΡεΓνΕΠΕΙΗΗΕ, ΑΛ Ίχοψ μ5-23- 

Ομ]ᾳ5. τερΙοΠΙ5 ΠΙΠΡΠΟ. 



1 

᾿ἀεῃαῖτ, ποπηπε α[ΕΗΥ, 1ά ει Ἱπραπε, εἲ 

΄Άτροτα απήδαιε Παβίται: Ῥετ Ἠγεπιειι αἴῖ- 
:4επι, 4βΙ ατΌοζεπι Ρρ]]εο αἱδο. Βιπιοφίε οος- 

54εςει Ατοαϊρραϊ, 

8σδα5 {1 Ρρείασαπι. :Ἡοτιπι τεπίς που νι ν. 
« ϊ ὁ . ο, λα μζι ος ασ, Αλ ία τοταπα. Παδειάς, αἲ ᾿αιοά αρια. Ἱ]- ὀΓεπτ Ύ’ 

Άν Ροια5, δογινα (.Εἱ, ποϊαίης Ατοϊρραι. 5ορίεπι 
Ἡπρια Ἠ]ίο ἴη ν]εῖπο, Γαία ΜΕΙΡΟΜΕΝΕ, ετεκ ΗΝ), 

9 : ᾿ ο νέα ' ο σπα, οκ ὰ κ ῶ 1.0 λ: ον! ας οι ΠοπιεΠ 65: Ῥοπιϊσάπα, ππαρηἰταάό {εις δυδρέων, 8. Πώτικοῦ μεν οὔνομά, 

ο0ἶ 
τῷ δεγδρέῷ ἀπεὸ τοῦ εαάεπι θπΦ Προ, αξίας αρα Ίπβατ, πα-ςοζῶσι, µέγαδος δὲ κατὰ συχέην µάλιςά κη: αῤττὸν 

ζἰειπι Παρεῃς, Τά ρί ππαϊπταείῖε, . νείμδας 
εχσο]αΏῖ, εἰ αποὰ αὖ εο οταδ/[απι οἳ ΠΙΡΓΙΠΙ 

Ίαξίε «οιππΙχίΠπῃ Ροϊαηξ, εκ 1ρδίής. 4ποφε 
εταδΠ(μάϊπα {αοῖς πιαδ[ας οοππροπιηῖ εἰ 6- 
απηῖ. 

ας ΕΡΕ ιο αψή δὲ Φορέει χυαμωὼ ισο, πυργνα δε έχει" πουτό επγεδ) 
: 0 .. , ( 

γέηται πέσο, 
Φον ουν τα κ. μ ο ο ο σλὰ α νὰ δὲ ολη 
απ΄ αύτου παχὺ και μελω' οὐγομά οξ τῷ απεοβρεο» ολ. εώ ας κχάν ο νοἳ ος τί εσι« ἄσχυ' ἆ τοῦτο κἀ] λείχεσι, κά) γάλάκτὶ 

ο : ο) ἃ : . ’ κ αλ Αν αν. νο η Ίνεαας επι πια]εάπι οςῖ εἶς Ρεσοτιπή, δδσυμμίσγωτες σασί καὶ ἀπὸ Τό πἀχύτητοξ αὖ-. 

ρε ος μή. υκο σάκκεεσι Ἰματίοίσι" ἀποῤῥέει οἱ’ 

περοίς Πος {1πΕ. 181 ρα/εμα {ετ]ο ομ]τα.. 95 τοῦ τῆς τευγὸς 9 παλάθας συγτιθέασὶ, καὶ ταύ- 

τεχεπΠηῖ» Ρεν α[αῖεπι νετο, Ώπα Ίος Ρ11ε0Ο. 
Ἠ1ς πειπο. πιοτιαάπι π]άτίατη, Ίπέετι, {ει 

πας σιτέοται' “πρόβατα γάρ σφι οὗ πολλά ἐπ. 
. α ᾿ ο) «4 » 9 ς οὐ ξ γάρ τι σωκδαῖαι γοµοὰ} αὐτόθι εἰσί: ὑωὸ δή- 
/ λ μον νά ων ο. ] ώ θρέῳ δε Έκαφος κατοίκηται, τὸν μὲν χειμῶνα, ἐπεδύ 

ων λ 3’ / / ας κ ΜΗ ςΛΑ επΙπι ἀϊσαπτιατ -εδίε; πΙή]αιιο Μα ΓΠΙοτυπι ατ.6οτο ὀμδρν περκαλύψη πίλφ σεγιῷ λευκῷ" τὸ δὲ 
ΠΟΤΗΙΗ. Ρορῇβάεῃτ. ΄ Εῖ Ῥατῖπι απϊάεπι. Πὶ 

/ κα Νέέὰ λα ᾶ, η. ο δα 
έροο» ἄγευ πλου τούτους οὖδείὁ ἀδικέεί ἄγορῶ- ᾿ ] . να : Ἵ. - λ λ δες ο ο : αν. ανν νά υπ αὐὶ . ΒππΙοταα . σοπίπογετῇῃας ἁῑτί- πώ Προ γὰρ λέγοται εἶναι οὖδε. τι ἀρήίο ὁσλον ΄ » . μα / ο . Ὁ ο Ἡ 3 τν ΠΙΠΩΤΣ ΡαΓΠΠΙ Ψετο απΠδᾳμῖς εχι]αΏς αἀ εο 85 ἐχτέάται" κα] τούτο με τοῖσι περιθικέεσὶ οὗτοί 

ζοπ{αρ]ῖ, 16 α Πειπῖπο ἱφάιεωτ.  Ἱοπιθπ αἷς 
Λά. 05 πδαιθ: σαίἱνος. Ιπ- 

δεᾳ5 αἰτεμππεῖτσα. Ρίο[ρεξίις εεὶ τερῖο- 
η] εἲ. θεπη πας αμα ἵπ απιεοπίρας 

λ λ / ος ο και αἷσι οἱ τὰς Φιαφορᾶς διαιρέωτες" τοῦτο δὲ, ὂε ἂν 
./. τ 9 Σ9 δο ᾗ ή χ: 658 καταφιύγων καταφύγη ἓρ τούτους, ὑπὶ οὐδυδά 

3 / ὦ " ϱ/ σα . απ. ο» κο 

ἀθικέεται” οὕνομα δὲ σφί ἐσι ἵ ᾽Αργιπωαλοί, Μέ- 
- ο ο τν νι ώρκλενν λα ο ο ρνα. 

Γαπί,. Ίναπι ες Θ6γΙ]πατΙπΙ ποπΏι] αἱ εος.. Χθι µ8’ νυν τῶν Φαλακρῶ) πουτέων» πολλή περιφά- 
ςοπιπιθαΏὲ, 41ος ποΠ. ἀἡῃοιιο ασε {οἱ[αἰτᾶ- 

ο Φἲ σα σαι. ο ον ἡ να. της χωρής ἐσι, και τῶ Ἐμσροσ»εν ἐ9γέών καὶ κ ν κ. Ες . αν : ι . . . ὅ Ἶ λ ς ᾿ ο . κ ο» [ ν 15 αἴζιε αι {σος εΧ επιροτίο. Ῥο- -γὰς Ζικυνλέων τυές ἀωικγέοται ἐρ αὐτοὺς, τῶ οὗ χα- 
τ ιν όν ἓ .. ώ τ αν μα » . φ τη 19 ο - , ου 3 “ , ΤΥ{Πεηϊς αἴαις. αἱῆς: Ῥοπϊεί οΠΙροΓΙ5. Ώκσολεπο ἐσι πυθέσθαι, χο) Ελλήνων Των εΧ, Βορυσθένεόὲ 
ΝΕ]: ψετο: αι αἆ "εοδ εοπιπηεατίπΕ, 
ρει {ερίεπι ΄ Ιπετρίείες τοϊάείπαιε ᾿ΠΠ- 

- . } υ .) . μα δα ον οκ : : πε ἐμπορία κα τῶν ἄλλων Ποτικῶν ἐμισορίώ). Ῥκυ- 
{ : ε.α σ 3 ο όν ς : ο. 

«νέων δε οἳ ἂν ἕλ-)ωσι ἓς αὐτοὺς, δί ἑπτὰ ἑρμηνέων καὶ 
πιο κος ο” ο” λνω ρα ὠσσέων διατοςῄσσωται. Μέχρι μὺ ο) τή- 

τα νά ' «ο να. ας Ἁν ο οποκ ν . κ μμ. ν 

Ἰο6. οπἱνοθ. 655, Ποπιο Ῥτο 6οπρετῖο ταβὰ- Τέων Ὑνώσκεται" τὸ δὲ τῶ φάλακρῶν κατύσεροε ..- - 

Όσπθ Ῥοϊτεδῦ, ΏαΙα ΠΠΟΠΙΕς: εα1Ε]- Ἰπᾶσεςσβ -ργῶ-Ζ5οὐδείρ - ο οἷδε Φρασαι’ οὔρια γὰς ὃ 
'τάμνει ἄβατα, καὶ 1 οὐδες σφια ὑωερ εἰάππε, εἴ εο5 πεπιο Ἱαπ[εεπάϊτ 1881 τα- 

ας μον αν ΤΠΕΩ 

ὁ Ἡαντιὸν βπ6 μὲν «4γοῦ. 7, επι ὁπὸ τοῦ ορΒΠιε: - ἀπ' οὗ (ρεβανίε Ίσες «4ζεη: Τ:. π Οἱ 16: -- ὁσ- 
4 4γοῦ. 

ΓΗ. 4. Ρα/.» οὐ γάρ σφι «4γεῦ. 7: ΟΙἶπι οὗ γάρ τοι σπ. αἱ νοµαί. 
βατ «πχ. «άν φεύγων καταφ. «4γεῦ.; αὉ αλῖς ρατήςεἰρίυπα αὓεοῖ, 

κέουσι ὑμίζ, απ ο Ανχυ 4γοδ. }α]α. 
ο πι πόλλ. 

14. ιά. Ε4ρτά Ο, τό. πιο. ὄρεώ τε γὰρ υἴδταμοι 

51. Τοῦτο ἐπδὸν ψένητοι πέπον] Ῥ]απήκίπια. Ιδέῆο ϱ- 
ΓαμῥοΠ). τοῦτον, ἐπεὼν γένητωι πέπων, σακκεύουσι Τοτες» 
{Π πιεπργαπᾳϐ αβάίσσισης: Α {παρε {δηυίΗ5 6επης -1ε- 
2040/11 αππρ]εέᾶ., ποῖαπι ερ. ΨΙάε πιασπῖ νι Δ-. 
ηἰππαάν. 1, π, τό. Σρκέουσι θαἱάσε ο εττάί ετῖαπα αὉ 
“40 Ὀἱοιβο πρ. Εη[ζαῥ. αἲ ᾿Ηολεγ. Ῥ. 940» 8.» 
εδίαιιε εκ. ΡΙΙΓΟΟΓΙΠΙ 1ΗΟΣ6» 4ο σῴκος εἴ σακεύειν ΡΙ36- 
Ίδτεβαπε», Ίπ ̓ήουγίάε, Ἴδουια 34. οἳ αλῑς. Σοκεύειρ 
ΏΆπΙΕΠ» αά (οἆς., (οβίαίοί Θαη- 6ειπιαπεηῇς, Όε 
ΤΗρϊείοπε ἀε[εζεις» αμαπι νίν ἀοξας ἵπ Ιή1{εο), Π1ῤ- 
1επ/. πιον]ες ΠΙΠΗ» η οσον ποπ οπιπῖα πήπτα- 
Ὅππ Ῥει{εαυΙ, ἀῑεο: ΠΙΠΙ] ος ΕΣ πρλάθως τε- 
ἀἰάεπα, ομίόας Ἠϊπο Ἱαυ{ε,; Ίει ροῦἡς οχ Τοχίσο 
Ἠετοάοίθο., ο ἡ5 1, ἄπλεγης ΙΠΠΙΕΠΙΟΓ ἤπσετα (ταΤι- 
πποΏςἱ Ἱποτυβαν1, ον 

5ο, Σαχκέυσι ἱμωτίοισι] Τεηίατε ποτ αΠΠίΗ: ἠθανίοισι 
νεπετας αΠοι] 1π πιεήτοπι: Βομί ἠᾖθμὸν, ἠθάνιον Ἱπῖοτ 
Ῥοεῦ]α αποαπε τεσεη{εί «41Φεπ. Φεουπάϊπαι Εγη1οΙ6- 
δή εἴαῖ ᾿Ἠθμὸς καὶ Ἠθάνιο, ἔργαλεῖον διατετρημένον 
πολλοῖς ὁπαῖς, δγ οὗ τὸ ὑγρὸν εἰώθασι διακρίνει» τῶν 
παχωτέρων Τς Ἰδῖα ϱ. Λ09. 34. (Οοάοχ εχΒ]ροῖ {οτί- 
Ρί15: πὈῖ ραῦ]ο Ῥορι ρτο Ἐ ων Ῥοπεπάυια, ἐν Ἔρ- 
γων ὢν 6ΡΕΓΗΗΑ. 1δγο ῥγῷπο. λος τα[ρὶσίεῃς μας Ἠα- 
Όει: Σωκεύουσι, τὸ. ὑλίουσι, παρ Ἡροδότῳ βετευ]αη!: 
Ὃκ «4εᾖίο Π/Ιοηγῇο Ῥτασδοι Εαπιᾷστη {οηρίοπεπι {η- 
ῥαέδ. Ἰη Π.Ν, Ρ. Ο1Ι4. το. αἳ Ατεῖςζο σόκος, ρτο νυ]- 
Φατὶ σᾷκωος, ἀεηναπίο Σωκεύεν Πεγοβοί: Σαμέεῳ ο 
Ξιακίζειν νεῖεζε»» τεσἘηίῖοιος ἀῑχὶίδίε νιάεπει σακκεῖν 
«πε σακκίζεν, [αουάγει Υἱὰ, Φα]ηιας. ἵἩ δο]π. Ῥ. 500. 
4 πιαυς εχρῄσα: ν]αίπα 61/0µ2. ἵπ ἄεδοη. Ἡ., ς. τό. 

ον ο ο κα, ΙΙΝΑΤΟΚΕΝ. 
«56. Πωλόθα:] Λά Ίωπς πιοάμπι οκίπποπᾶα νοςί πες- 

τὰ οτι Ἱρονβμας Τρλάθας Αηδτος Οἱοσβωηϊ Εογοά. Ἠ]ς 
εως φωῤι ο ως τὰ ἐκ τρυγὸρ πλάσματα. Οἰᾶε ῃς 

ΠΠαδιας νμ]ρο 4ἱ ετεπτατ ἀοζιῖς 17152) ἱΠρ. πὰ ΓΙ ράογ] 
ο. 1. η. 9Τ9. να ἃ ον. να ΝΑΙΟΚΕΝ. 

«6ο, Πύλῳ εεγνῷ λευκῷ] Ῥνο Αἡεο ἵΈΡΊΊΘΗ τηβ]]εΙα 608- 
ἁ]ε εχ Ίαπα. αἰοπιαάπισάυτή ϱ, 78, Ώοβίαης Π]λοι καλοῦνται πᾶρῷ λάκωσι τὸ σχεσπ. ἀσωώτα σκι νάριν πε 

ποιμένα. Ἐχρλοιήτ, πλοποητο Ίλοβο, Ἡϊρροταισα ἂς 
ἱορυπιοπίο οΙΥΣΗΗΠΙ Βογεβήσοσηπῃ αὖται δὲ ΤΤΛΟΙΣ 
περιπεφραγµέναι» ΙΙΠΗ1 [αχ οραδῤως εν Ἴσμα Τ10. 
8ο Λδτε, Ἆα. Ῥ. 291. -Δάαῑτας οοπήπαο», ευττας Β 

λα, απυο- 

ἀίρει οἱ δὲ 

πο 

{’. ή. Βαν. ἀπ. τοῦτο δὲ ΝΗ]ρο. κε Πάλάθως «4γεῤ.ς 
6 Ἔκταται 4τερ. ὁ ΜΗ. 

{ Ὀργιεμποῖοι «4γεζ. 7. ᾖ}ὁΑτρεκὲς 
{ «γοῦς ἔ. ἀι Βαγίςς «4. Δ., οὗδ, ὀφέως 34. Ί)λ. 

Ῥτεβαέχος ὥσπερ οἴκήματω Εδίε» εἲ ταῦτα δὲ κα) σὐνὰ πρὸό 
ὕδωρ, καὶ πρὸς χιόνω καὶ τὼ πνεύματα, ἵπ 1αΠπΦ. {ρ5ί- 

ἴσηε {η σης 11 εοαγῶα1/ «θε ΟΗΕ ζὔΗ/ΑΥΗή1 ή” 
ους 4ο ὉεΠΙΟΗ2 {πήγαν : αιαε τει ποτ σοπνεπίηπῖς 
Στενὰ ἀοξϊςεμπιος Ἠοπιῖπες 1Π επτοεπα ΙπάΠετΙπς, σε- 
νὰ, Ίρήπια οοπίτα ες Ἱπϊητίας, τεΠαυετα Εήῤῥουγα- 
26. δεὰ Άος οσευρανίε Πεβεγοα(ι ποίθτ αᾷ (ο- 
πας Ρ/μήμη1. οεοις ος 

64. Τὸς διαφορὼς δἱαιρέοτεε] Οπ]α ΕπιΗπΙοδατ αῑτῖ- 
πἹεραπί σοπίτονετῄῇας νε]αε σγ2ὴγή, Ἡοπ αΏφυτᾶς απῖς 
{ρίσαρατατ. Ἰοπίσιπι διαιέοντες ἵπ ὑΠια ας Ἱ]]ιά {ής- 
{ε ἀεπιπταίηπι: {εά αυῖ Πεσαπτες ἀῑτιπήτ, ὁ τὰ ὦμ- 
Φισβητήσιμα διαιρῶνο Γοὐ]ηοί ΝΙΠ. 8. διαιρεν τὸ ἆμϕί- 
λογω ἀῑοίτατ Χεπορβομε! Ῥ. 638. 56. «γ]ῇοβζ. Έα. 
Υ. 1159. ------ 1 Ρτοχίπ]ς Ύεγα νίβετητ Ιθάῆο «4γοῦ. 
“Ὁς ὂν φεύγων κοταφύγῃ ἔς τούτους ὑπ οὐδενὸς ἀδικέεται. 
Τ/]ῤη]μς Η. ΤΝ. νΙ, ϱ. 13. [άγου ῥᾳῥεγὶ ΠάΥΤΑΜΗ {πυίρ- 
ποσζε» ------ Πες ἔρθος 1ηθά0 Γεώ ος εἰέαπε, ση) αἱ 
ϱ0ς απ ο ας πο νο ΝΑΙΡΕΡΝ, 

5. Κατωφεύγων ον] Ορᾶπιε ηος {παπα ἵπ {6- 
επι, πιοᾶο Ιπ]ημ]ος αα]κίει εππήπαξο., τοβΗή τη: 
Ἴψ. μ]εης νετο Φεύγων εχ «4γεζ. εποϊανίε, π6αµα Ἰά 
Γαπ]ε Ῥτοτίῃς. Ποπεγ. 1, Ἑ, 81. ὃς Φεύνων πβοφύγή 
κῶκόν. Πεγοζοίής Ν. 05. αὐτὸς μὲν Φεύγω. ἐκφεύγει. 
Φεπῃς ΠΟΠΙΕΠ ᾽Αργισπαῖοι εχαπημανῖε αήμα(ως αᾱ 
ΡοΠΠ. Ρ. 147. αἴῆσετυπτ α1 αρ. Εγοπουΐωπε, βεπεάαΕ 
“4γεῦ, αἳ 16. νι]σχτο ἀϊσλα {ο ραπε » Ῥαπεεταμς 
᾽Ογιέμπεοι ἵῃ Ζεποδή Οεπῖ. Υ. 95., 4Πετῃ πος ΕΣΙΠΙ- σο. Μο πολλὴ περκβάνείω χώρης ποπ ῥήµονν Ὁν, ἂς 

ο κ αι 
1 ο οτ] 5 6το . Ῥ. . δοντια ο κο . - .ν ἵ ι «6. Κο) οὐδείς ὄφεώ ὑπερβανει] απο μα πποεση 

Ώυπι {οηεάσταπα Βὶς Ἱαροςς, ἄἱσπις εοπίοσ μα ἴο[]- 
41ος εαταπά επι αιάποῖα σολετα οἴγίσμδας ὄνδλως. ΝΙ- 
πὴ] ρχοίπης Ογτεμαεί τεερππαβάτωίἩ νμεζοι που]. 
ἔοηῦς πιπη» εαἰἱ ἱπποβόται δΗαδοσ τὰ ΝΠΙ. Ῥ. σος, ὉΌμιά οπίπι η ἠμς η οἶεποΣ εε οἩτ ΠΡΙ οὐ πισὰ ρτοῇ: ΟΠ επῖπι ἵῃ 1119 Ιπίοιεπο: ον Ρτοίί: 
εδτετας ὁ. ΝόοΠ Ἱπεριό αμάξι τεπ ρυατυητ τἰά]σμ- 
Ίαπι, όρήμεν οάρρεἠει» εν. πα ποναπάϊ νἰάριως οπηςΏι Εμἰκίε, νερώπα Ἠΐ5 1η {αρε]ῇ]ς (αμπῃ ουίααε {ε- 
Ἠπαιεπάμπι. Ώο Απιρης παµτας, βθή9 αιαδὴς ος 

τοπ ο ντ τν η 
οοα 9ο, τὴν 

9906 



80ο Ἡ ΘΕ βς ο Ὦ Ο Τ Ι το γϊτ]8 εαρεῖροΦἵδις 5 εἰ Γεπος ππευ(ες ἀράι κια, 
Ἰείεάσηε»: 1ρίοττῃ τἶζας, Ρατ Ποιο, Αππιαίῥος 
ειγπιο]ορία οανγιία Πἱεπι]ς οογτπίςα. η 

σον κα { | ] 15 αραιά το παε αλακροὶ οὗτοι λέγεσι» ἐμοί µεν οὗ πισα λέγοντες ΤΊΕΠ σα]νι τεζεταητ  ᾱ Ρας τῃ ᾱ 
ἰκέν τὰ οὔρια 3 αἰγίωοδας ἄνδρας' ὑσερβάντι δὲ Ποῦ Ἠαρεπε, Ιποο] πιοπῖες ὐ υ]ης εαρτῖ- 
ο μον ο. ο ο, Ρεάῖριδ:. αιος δΙ εταηβετίς, ε5ίε αἰϊος αὐϊ τούτους, ἄλλουέ ἀρλρώπους, . τὴν ο σα [επος πηεη{ες ἀοτηίαητ, ποσά ΈΡο ΟΠΙΠΙΠΟ 
Ἀεύδωσι τοῦτο δὲ οὐχ. ομδεκομαι Ὁ την αρχὴν ολ Ὕμρομης αΏπ]ττο.  8ε τταξήπη Ἠ]απα απἱ αά αἩ: 

σηδόνων οἰκεόμεο' τὸ μέ τοι κατύπερ»ε προ» βορην Ίπε απιρ]ρι]τατε οοπἹρετιππι ε5ἱ. ο. η 9 / ὕτε τῶν Φαλαχρών, οὔτε {πρετῖογ γοίσεῃς θὰ ααιΠ]οπεπα νεπῖι ανέμον, οὐ γυώὠσκετα]» ουτ ρω)» Ρ  ΥετΕ - ὁ τῶν Ἰποδόων, εἰ μὴ ὅσα αὐτέω) τετέων λεγόντω, «οβπο[αῖτητ να] στο τς ος ο6 3” { : {ΟΥ ΥΤ. σ "Ώ συ], ΠΙΠ απαἴεης 15 1ρ5ί ἀἰςμηῖ, Νῤῥο σον μα ας μή χρασθαι ὃς ενός ταΠρας ισνάν υπ {οτι ἐπεὰν ἀνδρὶ ἀπολάνοι πατὴρ, οἱ π'ροσήκοτες πάν-. ον ια, ᾗε, οπ/πες Ρίο: σος μα / "ν » ͵ ΘµοτΙεδ Ῥαϊετ αἰϊσαὶ ἀεοεσῇῖ, 8 τες προσάγεσι πρόβατα" ἄα] εσειτα ταῦτα πύσαν- Ῥϊπομϊ Ῥεσοτα αἀάπσυσς : Ὠμας αδὶ ππᾶ- : 1 / / 
3 : ) - οσο ον ο τεατα χριαν ΝαΡΑΤαμΡΗσι καὶ  Έηνεχυπε, εοπεἰἀεγαηῖαἁε «31ΠΕΒ, ο μ.ς τὸν τοῦ δεχκομόθ τεθιῶτα ἔ γοέα" αγαμίξαντεο δὲ 4 ηπῖ ο ΠΙΟΤΙΙΗΤΗ Ραΐτεπι Ἠμας, α πο οµ : λα ; λ ΡΗ 3 . - πάντα τὰ χρέας δαιτα προτίθωτα]’ τὸν δὲ κεφαλὐγοοκρίππιας, δοπτη]κεσηπε αν ο «ν 3 1 ον Δον . ς ς αὐτοῦ Ψιλὠσαντερ κα) ἐκκαθήρωτες, 6 καταχρυσοὺ- ῬΗ9 εοπν]νΊηπι ΕΧΗΙΡΕΠΕ, οι να σ' καὶ ἔσειτα ἃ ἅτε αγάλµατι χρέωνται, «Ουσίας 115 ἀερίαίαπι αν υταης, : κ... { ν ες το {αζταῖα Ἡ ᾽ ἅλας ετσετείες επγιτελέοντες: παὶς δὲ πατρὶ του- 39ε Ότο ος λος οπί ών / «4 Ὃ ο ο τη αιοϊαπηῖς ππασπα [ασβεῖα. Ἠδο Ἠῆας ρᾶ Το ΠΟ, κατᾶσσερ οἱ Ἕλληνες τὰ Ὑθεσια" ἄλλων δε τη Εασῖε, ΄ φπεπιαάπιοβυπη Θθοί. οπιοττυᾶ- : ος ον. α η, ιν 

' αατοισν 1 - 

δίκαιοι Χαλ οὔτοι λέγοται ενα’ Ισοχρατέε δε ὁμοιώσοδ] ᾷ1ε, Α]οφαϊ ἀϊσυπιατ ετ 1 {1 εν 
α] γυναικες Τθισιαρδράσε, ον πώται μο 9) χαι οὐ- Τε, εἰ ΙρδοτΙπΙ Ίχοτε Ρετᾶηίε ας ή ο7 91 τω, Τὸ δὲ απο ἶ τιτέων τὸ κατύωερθε, Ἰσσηδόνς νἱτ. Ἠ]ϊ ει Ἰρὶ «ΟΡΠΟΓΕΙΠΙΗΓ. κ. ση Ἱ / 

ὦ 
εν 

τι.” . ΄ 

| εἰσί οἱ λέγοντε κ μεοφθάλµες ἀγθρώσνης χαὶ χρυσο- Ἠὶ {πρετημπι 65: 11 αἴππι . ο μὸ ο. 
λ 

. 

θόκανας η ὑσίας εμα] παρὰ δε τετέων Σχκύθαι πα. 1ξ αι ο ιν ο η ον πατταπῖ 
/ ν΄ ϱὶ ων τν ᾿ 615 Τα 9 

ῥάλαβύτες λέγεσι" παρὰ δὲ Σκυθέων ἡμεῖς οἱ ἄλλα, ἰοάε. ὨἨος αὐ εἷς η σΓ ο μαρια (πας ί ἵ οὐγομά 1. αὐτοδς ον)” α. ΘΕγΙΠί6 πο σεϊετί Ῥτο νεῖ μας ἀζομ ϱ αυτους Ὀκυνισί Αρ 6ἳ Φεγιῃῖσε «ος αρρε]ίαπιις Ατίπια[ρος, ΠΔΙΠ ᾿ ε / ον -μασπουρ άρμα ας Ἐν χαλέησι Σκύθαι, σωοῦ δὶ αγίπια ΦΟγΙλ Πππι Ύοσδης {μ οσο χ 2 / . / λ ! 5 σω : ν τὸ ὀφθαλμό Αυσχέίμερος δὲ αὕτη η καταλεχθει- οσπ]ηπι.  Οπιπῖς απἴεπι ουσ ἀῑδία ας δαν ϱ/ / 3 , , ὁ σα Ἕαδα χάρη οὕτω πι δὴ τί ἐσι ἔνθα τοὺς μὲν διο, αἀεο εν Ἡ ο. οὃ βε- 
3 ρω ”. ὸ / ρν 

5 ον ντο ΤΩΝ μηνῶ) αφόρητος οἷορ Ὑίγεται χρυμὸς, οὐ ἐσι-ς Ἡϊ οξϊο πιαα μα ο εν απ ο. ϱ 3 / ἡ .ν ᾽ . 
9 ο ες ο6 θΕΧΕΑΦ Ἅηλον οὐ ποήσει' σον δε ἀπκαίδὴ, νι ει ατος απτεπ., 3 Ἰ]ς Ισηεπι Αα ς λ / ας” . “ποήσες πηλό, Ἡ Ἡ δὲ φάλασσα πηγυται, καὶ ὁ ἃ δει ἱπρί εἰ οτηπ]ς 'οεπάθτῖ. ΊΜατε «οπΡΙΠΡΙΕΗΣ , 

ο πι» 
; ΡΕ σος ο ἆ, Ῥαε/., αι ὦνθρ. εἶναι, οἳ. 

4 Ἱπποβάτως 4}. 1, Ῥ ο ΠήΟχ ῥπερῤνεκο ιό.  ὃ «4εὐ. 7: 1Η. άμα παρκ : ος ος ο σε Ἀμζώω ως ὁ µμνα, ὄνλα ὸ ἡπι ᾱ αἲ Τε, ἔ. ῥα]α, αἀνειδίυπι ἀδβε . Λα, πε ϱἵανι . αερα ιν : ο ντ ο ο ο ο... κ ῦ | .. η Ὀ ὃ . ΤΗ καὶ καύῄρ. ο) Ν Ἱ . ν Ν 
ὃς η) «ση ρω ον Τουτέων -«ἄκεῦ., νι]6δο ὡ ο οο. ο Τοῦ5 µουν. εἲ τοὺς δν. δυΦ. «τοῦ, 7, Παπ εἶναι πέος τν 7Η. Ρ1/. 1ο. ., 1 Νοη παρει πο. {7 αμαο [εα αυτης ο. η βαιὸ. ἵῃ ΠΙοηΥ/. ν. 1. ο τι «Ίγεῦ., τεξξ: (οπ{ε τῇ, 19. Τν. 5ο. δή τοι αν Σηαΐῦ. ΟΙ; ν. 666., υδὶ (οηυευόα ἀε[οήσωπως. 3 Ταχαι ήπογοῦ. Φαῖ, 1, 1ὸ. εκ (ε]/ή0, 

9ο. τὴν δὲ κεφαλὴν Ἰ ΑἩξ ἀϊνοτία οοπβιάϊε «Ῥ/αέου ἀεσ]αϊαία αΒ «4ηομίο, Ίου {Πέ Πᾳ/α)]σ, 4παε 18 αιί αππῃ Ἠαρηῖτ «στη {εαµετετΗς απάχοτεπι ἵπ Ῥη- 7 ω]]ας 1 αΠπ]ς Ἐν ο λν  ὦβ ος Ώλγά. Ρ. 909. Ἑ, Ίσεῃ {οτἴθεῃ5: ὀαυμασιώτερόώ γε ἔτι 1. Σκυθὶ ᾽Αριμασποὺς ] Ῥτοχίπιε {εηυεπᾶς, μα ὅτι καὶ πίνουσιν (ᾳἱ Σκύθο) ἐκ τῶν ἑαυτῶν κρανίων κεχρυ- ΑΡ ἓν, ῬΠΠΠΙς, οΡίπΟΓ, Πο εοτ]βεηᾶα οεπ[τ 0. σωμένων, καὶ ταῦτω καθορῶσι, τὴν ἑαυτῶν κορυφὴν ἐν ταῖς ΜαγέΗ σης ́ ΓΠεί, σας Τετ, Ῥ. 696. "Δρι μὲν γὰρ ἓν “Κερσὶν ἔχοντες. Φοζυπάυπ Ἠ]ργοί, 1Νν ὃ- 6δ. πο ρα- (, τὸ ἓν) καλέουσι Ὑκύθαι, ἹΜασπὸς δὲ ο θαλμόν ΤΕΠΤΙΤΗ αἲἲτ ΑΠΗσοτήπῃ ογηη]ῖς τοπία Θογί]ηε ἴπη- Ῥτουξ ρα 1ῃ ώμο αὐῑος Παδυ]ε ρ]ή- ππαπι Ρουμ], {οᾷ Ἠοβήμπῃ ϱμος ἱπίοποοίδεητ, αὐῖ Τ867 Ταεδέης: ν]ᾶ. 34 0/οη τν μι Υ» 91. 1άεπι ΠΠ] ςΟΓΗΠΗ Γα]έοπα : Ἱς[εάοπες {οἱ ῬατεΏἴΗτη Γη οτηπι {επι ρτοραν!τ «. οργηρίμε π ελοῦ. ο άπους εταπία «εθιταια υβοεραπε, αἳ νεῖπτ ἀγάλματα Ἀοὶ ἀοέχα ρτοίαϊ ον Ἵν, ν ἀ (Φογὴ, ὮΏθ νεπεταβαπίαχ: Ῥορία απ οπάανετηπι «9ΤΠΕς 6Ηπι α[ία Απιαιρις αἶὐαα Ἠτις ηλ εης ντ «εΐσε ἀθάΙί ο: (Ηΐο εοπηπη]χέας οοπποᾷ]ς[επε: αὖα ἆε τε Αυ/ή αρῖι αά ὀγαμ)εἷμε 84 /ΟΡΥΗ Τοπ]. Ἡ. ν. δορ.» πἹΘπΙοταπς (ᾖοεγομ. Γιῇς, 1» ς. 48. ϱ. 118. «Εήοπὲς {οτῖο ΠΟΠ τὸν μουνώπω αρατὸν ᾿Δριμασπὸν ἱπποβόμονρ, 0γεΊορες τεςοτάἈΡατις (α]γιας, ἵη ού. Ῥ. 199. Η/α2ο ΠοΩΙς «ος)) μονῶπες ἀἰσυπητας ο. ῥόνόμµοποι, 6ἳ μονόγλήνοι, ΦογΙΠατηπ] [εοῖε πἹοΠΒΙοΠΕΠΗ τοῖς κρανίοις ἐκπώμασι Χρω- 1π Έερες Μαεεάοπίας, ῬμἩρριιπι ΑΠΙΥΠΩς, οἳ Απ- µένων» ΝΠ» Ρ. 458. Α. αἱ ρ. 46ο. Β. Αρυά Γον Άροπυπι, οί {μετυπέ ἑτερόφόαλμοι, Π Ίὰα Ιεσμητς ΧΧΙΠ» 6. 24. ΟΠΗ Βο]ἳ αρα ἀμοῖν (Ῥοίαπή) γσε- Ίο Π]ίς αἴ πο ΙΩΠ1β, παδοπΙούηπι ἁἱ ετία» Ίος 1π ο{[ ουσΗ{65 Τεη/ῤ/ο ----- ἠπΗμεγε: ῥΗήραίο {μάετα- Ῥηϊ]ρρυπι «γἠβλὴν αριά ΡΟΙ0//ήη ἆς ν. 5. Ρ. νεο 64 1105 145 ἐ9ὲν εΩ/υση) μγσ οποἸαυεγε: {ρμο [ῇ- 040 Ἡ0 τοὺς Αβιμασπιεὺς (τοὺς ἀονομμάτους) ἔφη ἕνγ- ο ας 1 ἐξ» φηο /οἱεηπίδης δαγεπέ; Λος /ήήη- γενεῖς εἶναι τοῦ Φιλίππου. ΨΑΙΟΚΕΝ, µο {επι /αο0} 4011 εν] 6ο 1επηρ]] σµ/12η». ΝΛΙΟΚΕΝ. ΄ ο, Άρίμα νὰρ ἓν καλέουσι Σκύθαι] Γη/αιῦ, ἵαπ Ο- τ, Ἐκκαθίραντες κατζχρβυσοῦσι ] Ῥατ Ιπσοπαπιοά η 'αταχρυσοῦσ ο αν. ΑΠπα[ρος οκ. Εἰργοίοίο οἳ οβς[απη ποιηήηὶς εΧ- ἀπώχρυσοῦσι 1παυταπά! ΠρπὶβοαΠοπε.  Πηηχίε «{γοηί- ζΠ5. ὢρὶ μὲν ὰρ τὸ ἓν Σκυθις),. μασπὸς δὲ, ὁ ὀφθαλ” 
α 

] 
ἵτ, 1 1. 939. ἵνα ἄπαργυρωθῇ καὶ ὠποχρυσωθῇ μός' Ώος πηυ]έηπι ἀἰνογι 8ελο]. ἵη «{/Οὀγ/; Ῥοππαί]. ο ρα. Ψετυπῃ 99, ρίχεβαης, ν. 8ο. Θι186 αιίἆσπα Ἆος ἔοπις 4 Λποβυης, την οἱ» Τα]ε 1, π. 190. καὶ ἔπετα ΚΑΤΑΧΡΊΣΩΣΛΝΤΑΜΗ ἀις ἁάπιοᾶ μπι ε]τ. Ἑλ πισῃς 7ο. Εγ{μηρ/ Ώεοιτ. 1, ταύτην ----, Ωσπηίπα ΙΠ τε {π Έταρπι. Ρ Ψίμαρον. Ῥ. 18. {Έ. ο, Ῥ. 696., Ἠετοάοιοα εκ ἔηῤαιῤο το[οιππαπΏθ» τὸ δ’ ὀσέον χρυσώσαως καὶ ὠργυρώσας, πρι ἐξ αὐτοῦ" εἲ (οπβ]ηπι ΠΟΠ ]αιᾷο ποφιία ἱπΗητηπα,, 0ο6ᾷ, [ο Ἰνοβοι 1. Ίν. 65. ἔσωθεν δὲ Πεβιχρυσώσᾶςφ, οὕτω χρῶ- {βρϊταεοπα ἀαπιπαΗπη « εοαυε πίπης, (αυ]άοπι, οὗ- ται ποτηρίῳ. υδί Ἱὰ {οηἱρείς καταχρυσώσας. 41εἷω Ηετο- {εγναητα ᾖο0. («εοτρ. 77σεῤίεγο 11 τε]]ημ]]ς δεγτπΙοί ἀοΐεα ἂς Ιφ(οᾷοπίδιις αά Ώμης πιοάπι: οὐῤίέᾳ δὴ Ἱη- {ετπιοπ] 5ρη οευ] 5 αγ’ ππᾶς, Αὐὶε ετρο ἵπ {ΡΟΠ΄ ὕγε εκρο]ίυργο. αμγο υὐ/ὃᾳ ῥΥ0 Ροζ ΦΕΤΗΠ{ ἄγαλ- ὃν Εη/αιΡΗ, ηπὰε ἠηὰς αγοδςῇέη ογἱρ]ηατῖο. ΄ Ν]άε ο ο ερ εε αἲ]ὸς ». {αρεΠεέπ]επι Ιπτε]-  ἀοέη Ὑππ Ὅτασβις, ΟΙοκ/ηή, Έετπι, 966, ατα, εἲ 61: ἴρεῃπς., Ἠαιιά Ῥποίεξιο Ἱπβεοις : ὅτε ὠγάλμοατι χρέωνται «4ὐεγή αἆ Ε1ε[}εῦ. ᾽Αριμόπους. ο μις Ροβυ]αε. «2 οςβως αῇτον ηἆ Ῥοιιρομίή. Τὰ φε- 7. Ἡ οὲ θάλασσα πήνγυτοι ὅτο.] 6επυϊπυπα Πς ας σέσιω 95: αμ Οέγρη, ποῦ περ]εκετιπῖ, ορίππε Περί Της Β]ο{ορλμς πρ. «4. (ε//μή) ος 



λες θρζσικθρροωρυσκισα 

20άπτεητ,. Ετ ως τηΠὶ νἰάειαΓ είς σαις[α, 

Ῥ]υνία φΏίνα, (οπίαηᾶ, {ΕΙΝ Π1ρΗ19, Ε. μα ἁπτῖοσθβ αβηῖς ει Ά/ τος τ π Ἡ -. ττ; 
σὴΑ[15, ()οτηπάὰ απἰπια ἶοης 1 1οεῖο οαἰζάῑς οἰτίας οἳ Μ Ε, Γ, Ῥ ο ΜΜ Ε Ν ιο » Ε1 Β ΕΕ 1, πιμπτατ., 

(Ἰπιπιοήας Βοΐροτις:. {πρεταπε β]αείεπι απ Ῥόσπορο πᾶς ὁ Κιμμέρως. κὰὶ ἐπὶ ὁ 
Ίπιτα Εοδίαπι Ιπσο]αητ Θεγῖμ πι] ταπῖν οἳ 
Ῥιαπ/ήα αραπῖ ἵταης 64Π1 Πδαιε αά ΦΙἠάοξ. 
Ίτα νὶ Ώγρειπα οξἵο πιεπῄδης ρετ[ῖαε, αα- 
Τρ ἵαππεη πιεπβρας τε]αιίς {πὶροῖα 1]]]ς 

90ᾷ 
τοῦ κρυςάλ- : .ς ελ / / : ᾿ λ8 οἱ Ογτὸς τάφρΏ Σκύθαι κατοικηµένοι «ρα τεύο)-- 

/ 
: Ν ΔΝ -. / ολο , . ον 

«ὝἼοται, καὶ τὰς αμαζας ἐπελαύνσι πέρην ἐς ὃ τοὺέ 
πο ον μα νος Ες Σδούς' οὕτω μὲν δ τοὺς ὀκτω μῆνας διατελέει χει- 

ο} τα 95 / 7 : /΄ 2 

{πι Ἰηάο]ε απίεπι Ἠαῖας Ἀγεπηῖς ἀῑνετία Μεν) του, σι πιλωσης τέσσερα» ψύχεα αὐτόνι 
εσῖ αὐ 1], ᾳπαε σεϊετῖς ΙΠ Τεριοηϊδις «οη- . ἐπί ασ δε 5 ο ο ο βαρος παλ 
Ἡπριπε οπιη]ρᾳς;, ηαπα αὐηπι τεΠιρΙς Ρ]Πεῃ- ΄ σι τοισι 9» ἄλλοισι χωρίοισι γνομεοὶσι χειμῶσι' ο 
ἱ εδε, ΠπΙΠΙ 1Ρί αἷσά Πτ π]Πάς πποπιεη 1 τῷ τὴν μεν ὡραίην οὐκ, ὕει λόγε ἄξιο οὐδέ' τὸ δὲ 
Ρατ: α[ατε Ῥ]πετε πον εεδίαί. ὉὈπίη εἴ- 
Ίαπα Τοπ]ίτῖα ααπάο αλρί Πας, ἴαπι 1δὶ 
ημ]ία εχ]]ιπὶ, Ῥεςτ α[αἴεπ νετο ἁοπία: 

τι ο αβς 
έρος, ἆ ὕων οὐκ, ἀνίει βροταί.5 τε Άμος τῇ ἀλλή 
» ο } ος / χο ὰ οκ γήοται, τήικαυτα µε οὗ γίωται, { «θέρεὺς δεἀμ” 

ο αι ] ων κρό : / 

Ἠγεπιο ῇ βατ ἰοπί, το οΏεπιο 1η αἀωῖ. :ΦΙλάΦΕΕ" Ἡν δὲ χειμῶ ον κας αηναιρ 8 τς 
τα]οπς εσις σαιτ τειτῶῷ πιο Ἡ εχίῃης ῥᾶ ἕ σωύμάζεται" . 9ε σσ ΤΕΕ 
Τει ἔε[αῖε Τε Ἠγείιε ἵπ θογιβ]ςσά τερίοηε ,2οτέ 3}έρεος Ἡν τε Χείµωνος ον τῇ Σκυ»ική» τερας 
Ῥιοάϊρίαπαι στοά. Ἔαπι νι Ἀγεπς ε- . ἶ γεόµιαι" ἵπποι δὲ ἀνεχόμεοι Φέρουσι τὺν χειμῶ- 
ου] {π1Ππεπῖες {ετιήτ, πια] αΠηϊαιε Ρίοί- γα τοῦτο Ἠμίονοι δὲ Κ οὖδε όνοι ἀφέχονται τὸν ἂρ- 
119 ποπ Τετίητ: αυ ἵαπει αδὶ Γἴπητες 
Ἱη ρε]ιάο ει] ἴαρεβαπιτ, αΏηϊ νετο ΄ας τη] 

/ ω ον / } Ὃν ω : 

Χη᾽ τῇ δὲ ἄλλη ἵπποι με οὐ χρυμῷ ἐφιῶτεὸ 
ᾗ Ι πρ πμάκς η ἅ ποσφακελίζουσι, Όὄνοι δε καὶ ἡμίωοι ἀνέχονται, 

πςς ον ο τος κ ΟΦ ΛΟΧΕει δὲ µοι χαὶ τὸ γέος τῶ θοῶν | τὸ χέλω διὰ “οὐχ ΟΠΙΠΙΠΟ. 6ΟΙΠΙᾶ ΡΟΥΙΠΟ: 6επετί 1 πηπῖῖ- 5ᾶ ος δε δν ἕβίοτε ον βοῶν ἡ ος ο δι : 
Ίο Ίδῖς ποῃ πα[σαπτάτ: α[μρπ]απτε [επιεπῶ Ἱαυτα ου Φύευ χερια αυτόθι µαρτυρέει Ὢ δὲ μοι τῇ 
Ίπες ὮἩ 
Ἠαρει, ο . 

ο 81 147γέΗ, τί [η οὐ ΡΓοΗΠις αρ]. 
Ὁυοά τοξο ἀῑξιάπι εδ, 1Π Ἰοοῖς σα]]άις {6- 
Τ1ης «οτχηΠα «αἀάπα[ειΣ αἲ «ἵπ γεπεπεπΏρις 

; “9 κ. φον Αν , φ δ ; ; ς / / 5 / 9, - 

οπιεῖ] ζατπιῖπε 1 Οάγ5Ιεα, αἷοά Ίια Ὑγῶμη Ὁμήρῃ έἐπος 9 Ὀδυσσείμ, ἔχο ὧδε, 
χ : η | 7 Καὶ Λιβύη, ὅδι τ ἄριες ἆφαρ κεραοὶ τελέφδού- 
σἳ, 

Φοὐρθῶς εἰρημένω ος ον τοισι 9ερμοῖσι τἀχὺ παρα γίνεσθαι 
παέτ Τὰ, κέρεα' ο δε τοῖσι ἰσχυροισι Ψ)ύχεσι Ά οὐ π Φύει κά» 

-ἀπροπρας απ ποῦ οπΠῃτας οπιΠίπο Ρέσοζῖ- 
δᾳς οοτπια. απ α οπυπίητ, νὶκ οτἵπῃ- 

το εΠΊΠι οταίῖο πει αεοθρίοπες ἱπάαραραϊ ) 
| : εις 

- 3 Α΄ . ὁ τω ρεα τα τόνε αρχὸν : 3 Φύοτα Φύει µόγι, ᾿Ενθαῦ- 
άν ο ς ελα κ δο ΕΝΜΥΣΙ ὃν θλῤς ος - 4 πσο., . -. ο. ἃουυς. Τὰ Βεγιμία Ίτααας Ίρος Ρεορίας ΕΠρο:. 19. ῥή η. τὰ Ὕθχεαι γύήται ταῦτα; Ὀρύμάς τα «οηΏηριηί, Ότο ππαρῖς πΠΙτοΓ, (αὐ Ἱπ- 98, (πθοσθήκας γὰς δή μοἱ ὁ λόγος ἐξ ἀρχὴς εδίξη-- 

το) 

α Τούτω τοῦ κρυς. «4γεῦ., δὲ 11ος τάφρης οτι 7ηπά, ΠΟΠ Ῥίανα, Ὑϊάς Ο. οοἱ,. ὁ Τος Ἰνδοὺς συηδε; 
ὃ Λραςί , «4γ0ῦ.. ππι ἄλλῆσι χώρῃσι -4γεῦ. Χώροισι Σά, ἆ Των. 4Ρεῦι, ὗον νυ]βο. ΄ εδὲ 1. - θέ: 
ῥος γεζ. ἢαε/. Παμά ππα]θ. 
µισαι θωύμάζεσθαι. 

6 Θωῦμόζεται ΤαΠΙΙΠΙ» 
ϱ' Μ.. Ρα. πλ. ἵῃ οεῖετῖς δὲ κοὴ. 

εε 1π πιατρίπε ὡς τέρας νενόµισαι Ῥαγήε. Β. νι]σο νεγός 
ἰ 1Η. Αν. βαν: αἲ θωύμόζεται, οὐ ὄωμάξ, 

{, Καὶ ὅνοι οὖν ἄνεχ. «4γεῦ. ἔ. εἳ εχ ρατία βα9/., αὐϊ οὐκ ὄνεχ.,. αιιοά πα]]ης Ἱπρτοῦο. ΊΜον ὠρχὴν παπά 
“γε. 7. 4β. 
καὶ Ὃμ. Οἶταί Εη/αιῥ. αἆ Ονε/. Ρ. 1465. 1ο. 
ΌρΊπος: Φόειν απῖε υποβῖαυς, 

Ταγιοίβ, Ἱπαπίεης, Πογοδεης Φἰβογίσγοὴ [ΙΟΥ 
εοθίγα Ο/Η Πεγή]ε» ση ῥαες ζΗπευεγΗΜέ, οβίμ/ο- 
76/20 {012119 Ίπαγε Δ0/ογομη σσ εἰ Ο) ΙΟΥ ΓΗ 
αββε]]αῳ’. ὅτο, ΝΙΜΙΙ επῖπι» απαΠτυπινῖς σε Ηπιῖα 
{πεγοδίης» ρατῖα. οπΙποβᾶδ΄αιαυε αἩεπ]ς. Ῥμ[]ο- 
“10ΡΠΟ Π ποπ Παδυϊς ρεγρεᾶα ., αὐαε {19 εχιπιο 
Φορτοπιπίοπο Ποπιίπας πα υρώτα ΙΤο1114Π4 τεςοἵ- 
εατί «οη{]εάπι {πεταῖ» (αεοτρίς. 11, 96ο.., δεηεσβθ 
Ἠειο, Εαν. ν. 536. φἩβεαιο ῥήγαδο Ἱ.. νι. Ρ. 47ο. 
{ΙΙΙ πέρην ἐς τοὺς Σδοὺς ΠοὮ {Ἀ]]ασε οοπἰεέέιτα «7. 
{Π1ο/βεη]ημε πα Σινδὸς ΦιερθαΠΙ. Ἰπάϊ Ίοησα Ἠϊπο ἀῑρα- 
ταῦ ΥΙ6ΙΠΙ νετο εἰ ἴαης Βοΐροτυπι θἰµάΙ. Φοτίριο- 
η]. ρεςσαίῦτη δι; ρο[εγίοι ατίου]Ι Ππτοτα ἀθσ]ηαῖε 
ἼδᾳΗεΠἴεΙαν η σῇς Ἰνδιάς νίες Σηδιῶς Ο. 86.. ος 
ἐς Κῶλον 1οςο ἐς Σκῶλο 1. τκ, 15. Οοπίτα μίας Μίι- 
Ίας ϱ, 3): τοὺς Σούρους -«4πεῦ., υὈἱ τοὺς οὔρους.. οροῖ- 
ταεταῖ, Παῦσί, αὖαα Ἠμο. ρεμήπεΠε, 11ο εἰταυπι- 
{ροᾶϊος». Ν. ο. Γγεγοίς Οςπιπιεης, Ασδά, 1π{οΠρί. 
ὶ Ν1 Ῥ. 369. Έβρο τὸ εχίτα ἀπδίππα ροβτα τε[- 

Ἱν σος οαν 
ο... Ἡ δὲ θάλασσα πήννυται] Οταοςὶς Ίος νἱάεῦατας 
ἸπογςΦΙΟ]]6. αμῖ π]ατο ήστπιο ΩπεΗΠΙ οχροτΏ. ΠΟΝΟΤΑΠΕ 
ππεάΊηπι» σὺν ἔσω θᾷλωσσων, αὐ]αιιό ἀἰάϊοσγαπῖ 1Π {6]ιο- 
16 ΟΙΗΜΟ γε ας {μοηςε]αλ]]ε. «ῬΠΙοίορΏς τααιια 

Τι πμ Ηςο (ο Η] ὰ, Δ. ΧνΠ. ς. ὃν Εεγοοοές, ᾖηζ1119 
2ἡ/ῥοΙαγΗῃ /Ε1ῤ{οΥ ορηέγα οΥη ή) ΥΙΟ. σἱ ὄπες 
ΠΜ4ΕΠΌΕΥΜΠΕ»: ὀρΙΜΙΟΥΕΙΗ [γα 11 ἢΒο/ῥογίεΜ/ὴ ο 
Φμοά ο (ὐμηογίμηῃ σρῥεί]αι., ϱαγΗηΙᾷΗσ βγω) 1ηγό 
κ πα ΤΙ, δε] εοΠ/γηβί εἰ ερη/βεζο, Βὶο οχηῖσοι (ο]ίαπα Ἰαογοδίων Φατυση, ΥΣ» 
ς νά ὃν όοτ. απο Π]ς Ίο {αράΐε, ο Β/μμαγοῥο {ι- 
οτι με, «Ῥέεετες Πωπήμα, ἸΜαεοΏπ., ος Ώο- 
ο μα, Ῥατίοπι ὀγωσηα/{ γήρογε ἄψγατο τεόχα 
ών δα το, 19, Ὀδί Ἠειοάοιεα ἅαι Εη- 

Ἱ τν αν Ψ. 66ο. Ἠϊπο (ΟΠρεπάυπι πηλὸν οὐ 
ᾳρσεΗ! ΠΙΟΥΗΠΙ Ἠ]ς ἀπισίῳ Πἱοάογιε (δίς, οοσΗγΠΓ 
119 ς. 54: Κοπή Ψ. ο. ας. υδὶ Ο]]οζητῃ σε]α ἀυταία 
μπα]ηα 1 5ρΩτοπέδων μυριάδες μετὼ σκευοφόρων καὶ ἆ- 
μαξῶν γεμουσῶν ἄσφολῶς περαιῦνται.. οας Ώσυτ αἳ 
Ῥποία ΤΟΓΠ ἁρτα νἱάδυπτας αΦβγπιαμὰο ΝΕΙΡΟ σρα- 
πεύοντ 1 Μεγ 001 Ρτοχ]πηϊς: ἐμ ϱ]αοίε σρατεύρίται καὶ 
τὸ ἁμάξας ἐπελωντουσι πέρην ἐς τοὺς Σινδούς"' δια {ζῇ, 

/ Μ. Ῥαε/. «415.. τε]ῖαῖ τοκαθόλου.  ΙΗ. αι. 4τΔ., Ῥ]ητε πι «4ή, δὲ µου τ. γο 
η Φύει «γεῦ. }Ιπά. [γωβαεῦ. εἴ πιοχ. φδατῖς Ῥεπο. υἆ 

ο «γεῦ. } ΟΙΙΠΙ ἐδίζετο: ἵπ οτα ὁπερῦ. «άν. {Α9/. ἐζήγησε εχ ΕΙοΡ/3, 

ασ ΤῆΠς Ιπαπάϊος εβιηχίέ Εοδήη/όρωε, πα ος 
τεέτε τταΠδπιηταά Γππις ης εἲ 1Παῃ ο. Ἰνδικῆρ ΝΕ- 
πε οογήσιπὲ νΙΠ ῬΏοδ Σρδιώής. ΝΠΗΠΙ ν]ἀερατας ἴῃ 
Ἰ6[6 σρωτεύοντοί ηηπας Ππεετυπι: ὠμαξεύσται, νο] 1... 
Φεὔοται, Νεὶ Ππι]ε αιΠά ποὈῖς ἶδιο νιάδέοιμτ ασροπ]- 
πιοβαίίις. ΥΑΙΟΚΕΝΟ 
16. Ὕων οὖκ ὀνίειῃ Ῥογίμς. νυ]ραᾶ ὕον ραποη5, αἆ- 

{αντ θεῖον. Πίαπι εδε, αιιοᾷ οευηϊτατ, Ίοῖα {μπε 
εἲ {Ἡρενίμς αἀλΙδίτα, Διὸς ὕσωντος., θεοῦ ὕσαντος. «4β-: 
ῥίση. «εκ. Β. Οἶν]]ν Τα τι ρ. 749. αἷμά τε ὰρ ἔδο- 
δεν ὁ θεὺς ὗσαι. Πεγούοὲ. τι. Ο. 17. τὸν μὲν ---- ὕει σφι 
ὁ θεό. Οιοά ορπΏπιο {ΠίΕΩΙΗΞΗΣ, ὡς τέρας νενόμις δέ 
θωῦμάζεσθαι πΙπήπα θδῖ, Βιαάοι {ορτοτ]ς πιο οἳ ν6Γ- 
Ῥοσπ οἵᾷο» Ῥτο Ψετο Ῥμζαπάμπι εςίε ὡς τέρας θωώμά- 
ζεται, π βΡαγής. Δ.. εἴ νεγόµισαι Νεπὶςίε οχ ο]οςία: οξ 
εο αι]άειῃ πιαρῖδ, αοά Ἰαπέϊα νετρα {επτσπέίαπι {ἴπι- 
Ῥ]εδβπιαπι ΊποιΗπεπί, Τάουίτ 6οάἱσί οὐεάίτεο {π τα 
πιαΠΙ{εΠ. ο ο ία 

.. 35. Τὸ γένος τῶν βοῶν τὸ κόλον] Ἑρτερ]ϊ Ἱὶς Ίο. εξ 
{εᾳ"αοες» Ιαμάοαιε (Ογοπουίὴ Ἱπρεπίο, οκ βα- 
Σο αἀάθις. κόλον ΙοηΏιπι 65{6. οἳ κυριολεκτεῖσθαι η ἃ- πεβῖδις εἰ Ῥηῦις, εοὐπῖδας ἀαβοθίς, αἆ {. Π. Ῥὸ 
1049» 17. Όρροτίμπα Πῤῥουγαίος ἆᾳ Ῥογιματιήη οὐζ-- 
πριβ, τὰς δὲ ἁμάξας ἕλκουσι ζεύγεα -----' ϱυῶν ΚΕΡΩΣ 
ΑΤΕΡ. οὐ γὰρ ἔχρυσι κέρατα ὑπὸ ψύχεος ἂᾳ «δγ, «4. εἲ 
1.00. Ῥ. 991. ΙΜΟΧ Πάξπι ραρτυρεῖ δὲ µιοι τῇ ------- ΠΟΠ 

. Ρατ. υξ ορίπος» ρτατία. Ἐχεπιρία 1. 1. 86. αἀροβτ 
ἵι» αἆ αὐαε απΙΩΠάΦΠΙΗΣΟ πος βιοίηπτ {ατῑς: πες 
Τταρίςοτήπα, ὦ τέκνον μοι ομγίρ. ἴρ]. Αυῑίά, ν. ο ϊδνο 
ὦ τροφεῖς ἐμοὶ δοῤῥος). Αίας. ν. 874. αμΙρΡρε 33119 Π- 
λκάθν ένο ο 
ο 95. Τὸ φένος τῶν βρῶν τὸ κάλο] Ἡρπο εἴίαπι (οᾷ1οῖ 
ας πιά, ο ο γε! 04.Δ, ὃς. 

υμ]θότα {ο [Οτιλο{ο Ἱερῖέ {η 11ο Οοά- «Ζμ/αιῥ. ἐρῶς 
εἱρημένον ἐν τοῖσι θερμοῖσι γὰρ τμ», Σ2ρΑΩ2Ιγεται τὸ κἁ- 
ρε ἐν δὲ τοῖσι Ἰσχυροῖσι Ψύκεσ! Ἡ 2 να κέρεω τὸ τή» 
νε τὴν ὠρχὴν, ἢ Φύοντω Φύει κ ος ορ. 11ος ἵπ οχοες» 

πάο Φύρντα οπή(ες: Φύει Ἱερῖτ ϐὲ ῥα]ᾳ. δια ργο- 
16/1 ΝΙΙ. Ὦ. 4:71: 6. 116 οάοο ἀςβετε πποηβγηπι Ἠς- τοάσῖοα αὐαεάασι ϱ Υοἰπῖς μας αὀβῖρετνοτνα. ὥπασα ὃ' ἡ χώρα Σναγοείμερός ἐτι- ΥΔΙΟΚΕΝ. 

αν 

θο5 σας. Ἕν. 



Φ0Λ. ΕΝ. ο ο ο Ε]ίς ποη ρἰραῖς Πίος. Ῥόπηία αἂτ οὗ ἠιέχης ἀῑοῖσαξ; 
Ἠγρειδοιεί, Φάεία αὐ 5 ἀείατα Ἶ ' ο 

το) ὅτι ο, τῇ Ἠλείῃ πάση χώρῃ οὗ δυέαται Ὑίν-9 δευτ 1π΄ οπιπὶ Ῥ]εο Άβτο τη πεαπεαπ αἱ 
ς το ω ελ” ο 3ᾗ 2/: 

σθαι ἡμίωοί, οὔτε ψυχγροῦ τοῦ χώρω Εόντορ » οὔτε ἆλ. 
ο: ον. : ὤλιν μἩ) - - ο 

λου Φανεροὺ αἰτίου οὐδθός' Φασι δε "αυτοι Ἠλειοι 
- . : . - ες μ τς 4 3 

ἐκ. 3 κατάβρης του οὐ Ὑίνεσθαί σφι Ἠμιόνες' αλλ. επεαν 
Φ-, ο κό τ : μω τ α λος 

5 απροσίη η ὥρη κυϊσκεσθώ τὰς ἵππθε, εξελαύνεσι 

δη, αυΗπΠ πεαπε Ίοομς {ιτ {Πἱρ]άμ5, Ἡπε- 
(ας π]]α αἶα σαιδ[α αρρατεας. ΄ Αἱαητ Π]εί 
1ρ5ί εκ Ἱπρτεσαιίοπο απάαπι πο ϱ)ρηῖ Π0Ι 

» {εὰ οπαπα ἵεππρας «οπςερίΝ5 ο τ 5 εοπεεριης οπνὰ- 
{ΠΠ αθεςῖ, αἁ Ἠπ]ίπιος Ί]ας εἀπευπι» 15ἱ λ χο λα ών ον ον ῥὴ δλλος τομ. : 5 Τοὺς πλησιοχῶρ8ς αὐτάς'καὶ ἐπειτὰ σφι ο) τὴ Τῶ)ΛΟΡοδίᾳιαπι αἀπη][ετῖπι α[Ώήος, υδαίς ἀῑῃ 

ππέλᾶς ἐπιέσι τοὺς ὄνμς, ἐξ οὗ ἂν ἆ σχᾶσια) ἵπ'ποι 
ὦ γαςρί" ἔπετα. δὲ ὀπίσω ἀπελαύγεσι, Περὶ δὲ τῶν 
α᾿τερῶν, τῶν Σκύθο λέγεσι ἀνάπλεων εἶναι Τόν Πέρα ὁ 
χὰὶ τωτέων εἵνεκα εκ. 5 οἷώ τε εἶναι οὔτε ἰδεῦ τὸ πρόσω 
ιο ἠμπείρε» Ε οὔτε δεξιέναι, τήνδε έχω περὶ αὐτέωιλς 
τὸν γνώμη τὰ κατύπερθε ταύτης της χώρης αἷεὶ ἡ- 
Φφεταὶ, -ἑλάσσο θε του »)έρεοο Ἡ τοῦ χειμῶνος» ὥσπερ 
καὶ εἰκός' ἤδη ὢ ὅσις ἀγχόθο χιόνα ἀδρν πίπτε- 
σαν 5 εἶδε, οἶδε τὸ λέγω᾽ ἔοικε γὰρ Ἡ χιω πτεροϊσι καὶ 

Ῥεππ]ς απῖεπι, αιίρα5 αἶμης Φογίμο ορρ]είαπι 
ε5[ε αὄτεια, εἳ 14εἴτοο ποΠ Ροδ/8 Ῥτοίρεί 1οΠ- 
βἰπαπίοτα σοπιϊπεπεϊς, πες ἵταπβ, 4 118 
Ώσες εδῖ πηεα {επίεητ]α: Ο 3 {άΡεί εαπΙ ΤεβἘΙΟ: 
Πεπα {1Η5, αδΠάπε Ππὶκ 1η εα σαάΙ5, εξ, πἳ 6Γ6” 
41ρῃε εδ, πππας ο[Ἴατε απαπι Άγεπιες, 1411 
Ἱσίτι ου]]δετ «οπιῖπῃς Ιπιπεπ{ί εαάεπ[επῃ Π1: 
γεπι οορίο{αΠι Παιεῖ, οιιοά ἀῑσο, Πῖκ ΕΠΙΠΙ 
Ῥεπηῖς αθβπη]ῖς εδε: .ει ρτορίετ παης τα]επὶ 

διὰ τὸ χεμᾶνα τούτω ἐόντα τοιβτον ἃ ἀγοίκητα τὰ ςομγειπεπι Ἱπλαρ]ταδή]ία Γη: εἰάθ εοπεΙπεΠΏΦ [οὐ 
πξὸς [βορην έσι της Ἠπείρι ταύτης. τὰ ὦ ατερὰ, 
εἰκάζοντας τὴν χίόνα, τοὺς Σχύθαό τε καὶ τοὺς περι- 
οἴκες ἱ δοκέω λέγευ' ταῦτα µέγγυν τὸ λέγεται, µα- 
χβότατα εἴρηται, Ὑγεββορέων δὲ πέρι ἀνθρώπων οὔτε 

οὰ αυ αἆ ααπϊ]οπεπι {ρεξίαπε,  Έσαμε ορ” 

ἔᾖας ας εἰτειπηιεξίας σεπτες, Ίτα Ἰοαμῖ. Ἠθς 
ααίάεπι ἰδίτας, απ ἀἰσυπταξ, Ιοηρίκβπιε ᾱἷ- 

: Σχύθ κ λέ . ο λ σος ο, / 9 , : τα : ηΙὶ 

τι Ἄκυναι' λέγισιν ουτετψε ἄλλοι τῶν ταύτῃ οἱ-δδπεηπε δογιμα απἱρρίαπι, πεαπε αἰῆ π)] Ἠλις 
χημθῶν» εἰ μὴ ἆρα ᾿Ἰσσηδόνες, ὡ, οἱ. ἐγὼ δοκέω, εἰ 
ὀὗτοι λέγασι οὐδέ. ἐλεγο γὰρ ἂν καὶ Σχύθαι, | ὣς 
σερὶ τῶν μεοφθάλµων λέγεσι' ἀλλ. πι Ἡσιόδῳ µό 
ἐφΊ περὶ Ὑπερβορέών εἰρημένά, ἔσιδὲ καὶ Ὁμήρῳ Ὁ 

ὃ) Ιποο]επεήπι ΠΙΕΠΙΟΤΩΠΕ, ΡΓῶΙΕΓ 19/εάοπες: πε 
αρδί αμίάεπα, ἳ ΠΠ νιάειασ, ἀϊσεβτες αἰῖ- 

θὐΙἀ, ἀεετεπῖ εΠΊπῃ εἴ δογιμΏ 4ε Ἀσς, 4 πεπῃ- 

'. ἀἀπιοάυτα ἀς πποσυῇς ἀῑσαπι Ὁμαπιφυαπι εξ 
αῦ Ἠεβοάο ἆε ΗγΡρειροτεῖς πιεητΙο Βτ: αΙπ- ἀ ο ΟΥ 3 νο} τον) ον ν/ ο ὰ οί ) Βαπιόνοισι, εἴ δη τῷ ἐόντι γε Ὅμηρος ταῦτα τὰ ἐπεασΟρ(]ατῃ αῦ ἨΗοίπετο ἵη Ερίὶσοπί6, { ἵαπιεη Ἠσ- 

9 "κν ϱω » 
ἔποίησε. Ὁ Πολλῷ δὴ πλάσα περὶ αὐτέων Δήλιο λ 
.... / ον αχ / ων Ύεδι, Φάμθοι (ρὰ ο οὐδεδεμένα οὗ καλάμη πυρῶ» 

ς / 3 λ 
εξ Ὑπερβορέων Φερόμυα, ἀπρωέεσθαι ἐς Σκύθα»' ἀπὸ 

ὰ ς- / 2/ τος 9ὲ Σκυθέων Ίδη δεκοµένες αἰεὶ τοὺς πλησιοχώρι» ἑκά- 

ἐ πιότῃς το νετα Γεεῖς Πο5 νε, 
Ρ]ατίπια ἆᾳ Πῖς Ώε]Π πιεπιοταηῖ, ΠαΤΓΑΠΙΕΘ {α- 

οτά Ιραια ἵπ τπεῖςεα ΠΠρυ]α εκ ΗΥΡΕΙΡΟΓΕΙΣ 
ἀε]αῖα νεπ]ς[ε αἆ Δογίῃαδ, α Ξ6ΥΤΠΙ9 ἀείπεερδ 

βηἱίπιος αςεερἰ»[ε, ρταβαμπιᾳΠε Ῥθτ αιοθῇ- ςἩ τό κ Α ελ ων. η τὰ ἐπὶό. ο νο : 5, χοµι(υὺ αυτα το “προς εσπερης εχασἀάτω. Οδ ρει ν]σῖπος τεποῖβίπιο αἆ Δατίαπιν αἴαια 
Τ 9’ ̓Αδρίη' ο7θευτω Ρ δὴ πθὸς μεσαμιβρίη πζοπεη 

µεα 
κ. 

5 

“4. ει Εά4., εκ 14. Ρ. «ἄνχ. προσῇ ΠΩ 
ἆ Ἔχωσιν Ἰεπι, ..ε ἄποὺν } νετεκ μας ῶ 
Ανδ. Ρρη. }: γοδι, οἶσπι ὀοίκητᾶ-, ο ὁ ρος ἄτοῦ. 
οὐδὲν ΠσὮ ΠοΜΙς 3. Ράις ο σαι 
εἳ πιοχ Ὀμήρου -ἁγοῦ: ΤαΠΙ ἐόντι 14, νετεα 2 0ΥΤΙ οΙΠΗ, 

ους σὀηπιοᾶς. Όις 
ὀψενας κό, 9τυ 

μμ ιο μ τς Αμ ρς ώρα ο ρα νὰ 0 

5. Ἐν τῇ ᾿Ἠλείῃ πάση]. Οποᾷ 1ήπε ἀῑάίσεται, {1ο 
αμοαςιϱ. οπιρογθ: Υοχωπι- ἀαρτεμεπό(έ Βσμ/αμ. Ἐλίας, 
Ρο. ρ. 984. ῥᾳυωμᾶσαι δ' ἄν τι τι κ ὅτι ἓν τῇ ὑπερο- 
ρίᾳ., καὶ οὐκ ἐντὸς τς χώρής» οἱ ἵπποι σφίσιν ἐκύϊσκον. ἐκ 
γῶν ἔνων': καὶ τούτου μὲν κατάρων τινὼ ἐλέγετο γενέσθαι αἲ-. 
τον" Ίάεπι πατταί ϱρ. 996. ΝΨεἰ εκ 6 Ἠφιει, νουι- 
Ίαπι τευ πια]ε οἰεάαπι Ἠετοάοιείδ» Φοωσὶ δὲ αὐτο Ἠλεῖοι, 
ὃν κατώρης Τευ οὗ γίνεσθαί σφι ἡμιόρυς" αὐαπι. Ἱερετα 
Ῥεμ/αῃ. εἳ ΕΗ/βα/ό. αἃ ΙοΆΥ/. Υ. 490, ἐκ τοὺς κατό- 
ῥὰς, ὥς φησιν Ἡρόδοπος, ΓΕ ΓΝΑΡΟΚΕΝ. 
ο. Ἐκ κωτάρης τευ] Ορᾶπιε /εβθαμ. εχ {επεάΙς., 

απ {δα[όμπα ρίήτες ο/η Πμης, Γαή/ωπίας Μος 1ρ8ο 4ᾳ 
πεβοῖῖο» καὶ τούτου μὲν ΚΑΤΑΡΑΝ ΤΙΝΑ ἐλέγετο φενέ- 
σθωί αἴτιον Έλας. Ῥπογ. Ο. 5. Αιάος. Ἱπρτεσαιοπίς 
Οεποπιαςς αριιά «Εηκαγεύω!η Ἐ, 1ο Ῥ. 808. Β., ουΙ8 
ῥῶδους: ἵππους ΠοἩ Ἰπίε]ήρο, πα ἐνθόρους. υἲ 1π ΔΝΙοσ- 
{ί πει. Υ. 99.2 τεφπετίο,. Δάάε «4Π4ἱβομ. «“αή)- 
Ίμ Ηία. ντ. ος τα, Ματατὶ Ῥταείεοα. προσ ΠΟΠ 

ἀεριθεαῖ» ομ5 1π τα μριας οεττα Παξο: έπεαρν 

πρὸσήῃ ὁ τετωγ μένος χῤόνος Ἰ.. Ἡ» τα ο... 
«δα, Ἑ]κάζοντες τν. αιώνα] (ηραγαηέον Πέσοηη» ΑνΊαπι 
ριὑπής» ἆμπι ἀορ]αῖτ». αποάαπα πιοάο αάΏπη]επι, ]- 
μέμς ρτορῖεϊεᾶ γορίρηἑηη. ΕΑΕΓΟΡΡΟΓΟΗ Ἡα, 1ν. ΕΠΗΠ. ΊΝας. 

Ὁ, τὸ. ου τετας ἵπ Ετβέζη πποπποτας, {Ποπ μπῃ οει ο ο ἒς προσ εκ ο, Λοίεὲν ------- 

{οἱεπε έν βρλε; ΠΙΟΗ/Υ7Ε» 4 ΠΙυέΥΑ {ἡ ΜΕ α5 
1πδαρετίαξ εταίρο. ἱηκάεππάμε εἰεβαπεῖας ο. 
ο 1, ζωή πο {Η/Υ οαΓΗΜΑΙΑέ ᾖαμς ἀῑῆν 

ὥσοσ, ᾱ οχΙΜΙ, 16. 096. νο Ογάαή ἷη ΑΤΡ 
εδ ποστ | ναι ιο 

54. Οὔτε πι Ῥκύθαι λέγωσι] ὮὈαπιπαίηπα οὐδὲν, ευῖ 
Ρσαε[ίά]α πο «6ρυπὲ. .ς ος το]ίπαμο, Όε Ηγρετ- 
δοτε]δ εἰσευπιβροξτς Εογοίρέεο. Τα1σαθ {1ρε Η]ί5 ἆο- 
όΕΙςΠΠΙΟΤΗΤΗ ΨΙΤΟΓΗΤΗ (ροψη), ὈΔαμεγιν ᾖγεγει]. Ιῃ 
ςομπίμας. Ασλλοπιίαε Ἰη{οηρτ, ἀἰφαιί[είοπε», Ρο” 

δει ρ δὲ ἄνοδι γή. 
θά Ὥμης εστ» Νοπίς εχ Η. «0, Ῥσε. 

ν α.δοὰν - 9 . κ ο 8 . 

0 Ίἡπο πηοτίά]εηι νεα» ἀεάμέία, α ρτὶπιὶς 
αδς το στα- 19 ερ» / 

ο ο} μι η Ῥριδ Ἱπ Λίο); ν. 499... οπήαπε του 44. 4: Ῥαι. 4. 22 ος 
ὁ «ποὺ ἔι Ῥαγῖν. ᾱ- δν, βαν. ἴν ὴ ων ρε ατΏσι]ο «4γοῦ. 7 σα 

. Εἳ 68.. ἄΠῖΕα οἷοί τε. 
7... ο Τὰς πλησιοφ. «4γεὸ, 7 

Γ᾿Ουδὲ Πά, ϱ Οἶδε πο. ὁ Μι, 
ἆ Λέγουσι οὐδὲν «4γοῦ. ἔ. Ρατ. 4. 8. αἱ Ραάὸ.. 21Η. }. 4. Ῥαψ., 8 «4γοῤ. ὥσπερ τῶν' νΕὶρο ὦς καὶ σερ. η Ἡσιόου 

ἤ Πρλλῷ δ ἔτι «ἄγεῦ. 7. Ῥατίς 4. δ. ἄ. ςαῆς μπί” 
ο Οτα χερό. «ἄγοῦ. Ἐαι. 4 ία: ἐνδε- 

- ] π «« ν. ..1. α ὃς 8 ͵ 

Πεγ]οτί οοπἰεέχαζα» ἀῑδίου τα ν]άεη, αποπῖαπι υ]έτά 
ΠΟΠΙΕΙΗ ΄ογα ἱποο]εραπε, Ῥαπάϊτας ῥτῖπιο οὔτε. 
{άοίμς Τ.. χιν., το. {Π ἩΝπασθάοπίβς οἳ Ῥαδοπίας βπὶ- 
Όμς Δογαπη Ίοσατ. {εὰ {οἶως. Ὠἱοογο ]ομ]ο Ἑ, 11. Ῥ. 
ὃν ΤΠΟΠΟ 1θίς εχ Ροὐγβίο Ἠέρνος αντ, Νοβτο , ντ -- 198. Ῥέρμις, εἴ Νετίοτε τμ]ο. 1τα ρεεῖτπηοης ο 
Π1 Ἱπαεάϊβσατυς. Οπσά απἴοπι πὰ ο πο Γη 
47. ορίπαδατ» ἨγροιΌοῦεος Ότασσηε ϱΗἱκ(Ε οεἱσ]ηίς, 
εκ ο]οπΐς αἆ Ῥοπεῖ ἵαπι Ῥοτοα]απι ἀεάυόης, ποσζπᾷ 
ἀμρμοει. 61α66Ι τις. εὐ]εας Αροϊημις Τσ] ν6- 
{Πρια {επιοπίθ ἵπ ποπη]ηϊριις ρτοριῇς, Ππς ἄπουπτ, Μεευπα {επάε Τὸ, οὲς. Άαγογως Ὀἱς[Γ ὅς Ηγρειροτείς Ἐ, χι Οοπππεπί, Ασα. Ῥειτοροί. Ρ. 994. ὅτο 3 

6ο. Ἱρὸ ἀδεδεμένα| 1η (οάά, ἀἰε[οπὰ Ἡθηπῃ Ῥτα6- πας. σας ἃπ. ἐνδεδεμένω ΑΠΙΠΙΟ(Ε Ῥτο ρπίοτε νίσ Οε]εῦ.» τεβαραἴοι! Πατἱος, οοπβ(ής, Ἐνδεδεμένα ἘαΠΙΕΒ Ῥιοβαητεπῃ Ῥ]ητος αά[άγαπε πάθη οχασλε], ορεπηθηίε εοπ{ριτηπῖος ΠἨθηῆ: πες: Ποσης /άο)α οορ/ίαρα ἐ 14- /οἱδης 1ΠΕΥΡΙµήΙ, αὐθο εγο)] 4ε Πΐ6 νευρα ἵπ 4Πηοίά, 
οσα. Ίο ΠΠ αἴθριω σέφη ΟοΗ/μὲ πρ. Πεδία 
τα 1). ΨΗΡΕΥ ηαες {Επιοπίς {πσσυτηε μἱας., εἲ ΠΟΤΗΠΙ "νορες΄ Ίδης Ίεπιστα πηὶ[σσηΏ μπι. 1108. ΟΠετιπῖ {2 μ/αμίάρ 004. Τε. Χ: 99. λίθου σφραρΊδα ἕν" 

δεδυμένην χρυσῷ, α9ὶ μη] ης ἐνδεδεμένην, δεπα: Βτ- 
τηαῖ Οοάσγας, δακτυλίους ἐνδεδεμένους λίόοις ἀθίοιΙρεπθ Ἡ, .. 94 ΜΠΠΙ. πο ΦΙΠίερος επίπι, Ρίασαῖ Ροβ6- 
ο παν ος 
"6ο. Ἱρῷ ἐνδεδυμένα] Ἐείβεπειυτ. ορίπος ης ος Ίπ3 
ετης (οσα νο Ἐάά. Ἰοξήο : ρα «μπα αὐ]δαμε {εαυτας Ἰάῑε, ο /μα/. ΤΠ ο. ϱ. 908. Ἠ3” δεῖ ἐνδεδυμένα: ἐνδεδεμένα ρόμδρη, ἵπ Οι Ῥ. 493) 495. αἱ ταζξε πιεα αποφῦῖς {οητόηῆα μρ ῥΓΙ- 
{έως πτε]Η1ρίῖ (ῥίραγη /εἷρη, ἠ/ἠβαρα». ΙΥΑΙ«ΚΕΝ 

ἳ όρ. πμ- 

εοπεερετίπε, ἴμης τήτ[ας «ας τεάπεῦης. 1989. 

'ηοῦ, Ῥεπηας Ἠϊνεπι οσ{ε Ἱπτεγργειαπῖες ὢ6Υ- 

ἔα βππι,  Ώς Ηγρειροτείς απτεπι Ποπηίπιρις ὁ5 

οα6ᾷ πιι]ίοθ5 

ο ο-..- μμ... σασανασεσκυκας. 



δά 

πο στ αζλκ σος το ποωμβιοκ οσα. νε Μις «ο 21ο. ο... 

ἵπ Ὀσίμπι, Ῥεχρβετους. αἱ Γίαµα Βερία. Ψτρίαυπα 
7Ρειδοί6ατυ! 1π Ώε]ο πποτιαατΙα. ἱπεετίας. 

(στασοίατα Ώοάοπαίς εδία αεοερίᾶ, 
Πἱ6 ἀε[εεπαϊείε αὐ Μειιεηίεπα Ππαπῃ 
ναβρίεαιε 1 Εαπρώαπα, 
ᾳαε αά Οπιγήαπι : 
ΑπΠάΤΙΠΙ. 
Ώυπα ροτίαηῖ » 

Ρεῖ- 
εἴ ορρ]ἀαιίπι τδ- 

3Ὁ ἵιας νετο τε]αυ]δ/α. 
/ 

Ἴσδηιος ναοτο Ιπ Ώείαπῃ : 

η]δ[α, 
ἄυας Ῥιείας, ασ ἔετεΠπε μας {πστα, αας 
Ώε]ϊ ποπιπαπῖ εσίε ΗΥΡετοςῄεῃ εἴ ],αος- 
σε», εἰ υπ Ἠῑ6 (πτο]ς αταξία αιήπας γ]» 
το ε {6 Ρρορυατρις, αιϊ εας ἀθάπςθ- 
τεηί, πυπο Ῥειρπετεες νοσφιος ἵπ Ὠείο , 
Ἠ01 1η πιαρπο Ίοποτε Ἠαβεηίτ. Θεά α παπι 
151 αὖ ΠἩγρειροτεῖς πηὶδῇ τεῖτο ποι Τοί- 

ΜΕΙΡΟΜΕΝΕ, ΙτΤΕΡ 4 Τν. 
εἰ αὓ  µθά πρώτες Δώδωναίας Ἑλλήνών Φέκεόθαϊ ἀπὸ δὲ 

Ψ, : , αν κ. α γ. / ᾿ ο ο ΑΛ 
τήτέω χατάβαµευ ἐπὶ τοῦ ἃ Μηλιέα κόλπος πα] 
διασορεύεσθαι ἐε Εὐβοιάν' Ὁ πόλιν, οἱ ἐε πόλή πέµ- 

2 9 / 3 σοι 

Οατγῇήος οΠἶπα θ5{ς αιά 1η Το οπω μέχει Καρύσε’ τὸ σι α͵ο ταυτήης» ἐχλιωσε 

ν "Αγδρο). 

αἴαιε Ίτα. Ώσς {αεία 1η Ώε]απι αἶαπε Ῥεινε- 0) 

505 

5 Χ ΤΝ ή 3 ον Καρυσίες γὰρ εὔαι τοὺς κοµίζοτας ἐς Τη» 
 Τονίες δὲ, ἐς Δηλο" ο ἀπικνέέσθαι μέν ον ταῦ- 

Φοὰ Ῥήπαπη Ἠγρειβοίοος τηἰβείε τα τὰ ἐρὰ οὕτω λέγεσι ἐε Δύλω᾽ πεῶτω δὲ τοὺς 
Ὑπερβορέης πέμψαι Φερέσας τὰ ιρά δύο Ἓορας 9 

Ζοτὰς οὐομάζησι Δήλιοι εὖαι Ὑσορόχή τε κο) Λα- 
οδίκη ἅμα δὲ ἆ αὐτῆσι ἀσφαλίης ἔννεκεν πέμγαὶ 
τοὺς Ὑππερβορέες τῶν ἀσ-ῷι ἄνδρας πώτε, πομσοὺὰ 
τότες » ὁ νὺν 9 Περφερέες χαλέοτα), τιμάς μεγά» 
λαρ ο» Δήλῳ ἔχωτες' ἐσεὶ δὲ τσι Ὑπερβορέοι- 

. . 9 . . . Χ 2 ΄ . Ἱεηῖς Ιπά]ρπε ἶρδον τω], Π, 1ὰ οοπεῖ-Όοσι τοὺς ἀπποσεμφθέντας ὀπσίσω οὐκ, ἀπσοωοστέμ, δείὰ 
μα. 1ρ8ἱ5 ασεϊάστει, τπτ ϱο5 4ος ππ]τῖ- 
τεπῖ ποη τερΙρείεπῖ; Ίτα Έετεπτος αἱ Π- 
πες 11ος {ασια Ἱη {Ηραία τποϊ ἠῆρατα, 
ηβπάαν]κίο νἰαϊπὶ, Ιμροπῖας Ί]ίο  ἀθάιι- 
εετο αά αῇαπι ΠαΠΙΟΠεΙΙ:  αἴιθ ἵτα ῶς 

3, 3 ὦ . νὰ πυκυμθες εἴ σφεας αἰεὶ καταλάμναται, ἀπο- 
Φέλλοτας μὴ ἀποδέκέσθαι,, οὕτω ο Φέρωταβ 
9 Ν 5 3 οω ο ε, 8 τοὺς οὔρους τὰ ἱρὰ οἈδεδεμέα οὗ πυρῶν κἁ- 

/ κ / 5 / / λάμή» τοὺς πλησιοχώρες ἐωισκήω]ευ, κελεύοταρ 
ώ . ον κ ν / Ἡ / 5 3 τ  .- ον 9. / Λ] 9 ταἁαείτα παϊδία, αἰππε ἀενεπίβία Ίπ Ώο ο προσέµσυ σφία ἀπ ἑωύτῶ  ε ὤλλο ἔνοο 

1111. 
απΙππαάνετ α Γεπι]ηϊς ΤηταςΙς αἴάμε Ῥαο- 
Ώ15, 01 1Π {αςπβεαπὰο Βερια Ὠϊαπθ ΠΟΠ 

Ίρδε ν]άϊ ϱας Ίσα {ασ]επῖες,. . Οσἴετιπι Εῖς 

Α λτηη 1186 εδο {[αστὶς Ππιῖιε αιΙάάαπι βετὶ ον ταδε άθεν οὕτω προσεµωύόµυα, ἀπσωωέεσθαι ὁ .] ον πν ! ο» ινπζῳ έ λεγεσι ε Δήλο" Οἶδα δὲ αὐτὸς τέτοισιτοϊσι[ροῖσι τό- 
Ἱ { λ δε ποκύμθον πεοσφερέε" τὰς | Θρήσας χα τας Παιο/- ππε {Πρι]α τεπίείσεα Ἠάδεπε Ίπετα: αἴσιο 9ας γυναίκας, ἐωεαν θύωσι τῇ ̓Αρτέμιδι τῇ Βασιλήΐη, 

κ ν οἱ ο. ο αν ανν Αν γοώνή 
86 ν. 1εΠῖε τετ 008. ἄνευ πυρώ καλάμης Κ ἐχέσας τα (ρά καὶ | ταῦ»- νιχρ]η]ρᾳς ΠΗγρετροτεῖς. νῖτα Εαπδῖς 1π Όσο” τν ον. ον 1ο, ρατεηίῖαπι Ρε] ας Ῥιετὶ Ώε]μοταπα, 

τοπί5 απτίααε «ΓΙΠΙΡΗ5: Ῥπεία απ]άεπι απεε 

τα µεν δ) οἶδα ταύτας πομύσα». 
ταύτησι τῇσι ἐξ Ὑπτερβορέων τελέυτησάσησι οὗ Δή- ο -- « ος ὦ εν ὦς οὖν ρω Ἡ 

"Τσι δὲ π'αρθέιοισι 

ο τ νι στον ώμο ας κρίσα πώ ντ ο ο ο λος παρεα {ρίταπι αΡοΠαπι Ει[ο οἴτομπινοίαίαπι, Ἀβ2 Κέρωται καὶ αἱ κόραι καὶ οἳ παίδες οἱ Αηλίων ἵΏ πΙοΠΙΙΠΕΩΙΟ Ροπιπῖ, ΊΜοπιπεπτυπι αἩ- αἱ ο τ προ γάμε μαι ισα 5 καὶ ' 
᾿ ος 3 λος : κ ἴεπιοβπερι ἄτραχτο εἰλίζασαι, ἐωὶ τὸ σημα τιθεῖσι τὸ δὲ 

α Μηλειέώ «4γεῦ. 
ᾷἷα ἀείυπι ή. Βατ «0. 
γιὰ. αά Τ,.Ἁ., 18. 
«4γεῦ. 
{. 4τοζ., 
βατ[. «4τδ., θύρυσας {7 
Ὥαες ῥαᾗίᾳ πο νοτιε, 

67. Ἰρώτους Δωδωναίους Ἑλλ. δέμεσθαι Ἱ Ομ ηαεῤως 
Ώγπιη, ἵπ 16]. ν. ο8. σοπιῖπα : ἀϊνοτία Ῥαι[αμίως 
Ίω 1. 91.0 εΧ απιρίοβς Ατποπίεπβυπι πατταβοπῖ δι. 
Ψενυπι Πἱς ηπιογατὶ ΠπτεπιρείΗναπι: Οεεοῦ. πίτα 
οῥαμθεμίας» Ψἱτ Η]. εε ερτορίης», αἲ Ῥοξταε ΟΥΙε- 
ηασθὶ νοίαπι πιοβεπίδις ρίητα ο μπα ἁφά1ξ, 

ό7.πΠ ἆτων Δοδωνμίς] Ομας 4ε Ἡγρετοοτεῖβ αριά 
νεῖατες [οβοτας Ετυα]εϊςί. ς. δραηῥεσιέης ἀῑροίία Ρτο- 
τοῖς 1η Οπ1ΗΠ]ι Ῥ. 499. 499. 6ἳ Ίεαα. Οµαπάο ἆθ Ἡ]ς 
«πες {πογῖς ἵπ Ώε]υπι ἀε]αΏς (1ήῥησεδμς Ἡ. ἵπ Όε]. 
ν. 909. ὅτο, {0 Ῥαεπα νἱάριαι ΕΠἰογοῤο)ὶ Ῥοί[ο- 
αυτης ψείΠρῖα, Ἠπ]α5 αάἴεταπῃ σπα Ἠὶς σο]]αίος.νευ- 
{9 αφιοί. (α)ηιαοβῆ, αογα {ο δίε [ἱεγος, πρώτους 
Δωδωνάίους Ἑλλήνων δέκεσθρι. (1ππαεζης, ὢ Δωδώνηθε 
Πελωσνοὶ ΤΗλόθεν ἐκβαίνοντο (καταβαίνειν Πεγοά,) πολὺ 
πρώτισω δέχονται. ------ Ἠεγοι, ἀπὸ δὲ τουτέων καταβα- 
γειν ἐπὶ τὸν Μηλιέα κόλπον καὶ διαπορεύεσθαι ἐς Ἐὔβοιων. 
«ωήηη, Δεύτερον Ἱερὸν ἄσυ καὶ οὕρεω ἸΜηλίδος αἴης Ἔρχωυ- Τῶ1) κεῖθεν δὲ διωπλώουσιν ᾽Αβάντων Εὶς ἀγαθὸν πεδίο Λη» 
λῶντιον. “Ὅτττι δες ΙΘη ία Πεγοβοι] {ο οοπῖταχῖε 1Π ραι- (α (αηη. οὐδ ἔτι μακρὺς Ὁ πλόος Ἐύβοίηθεν. ἐπεὶ σέρ 
1 ΣΙΤόνξς ὀβμοι. μπι ἆπας πἹεπιοται Άδοβετ Ρριε]- 
πδὸ 4440 ῬγΙπηο Ώποτα ἀειμ]ειίπε εκ. Ηγρειροτεῖς 1η Ώε]υπι, αὐ1ουδουπα ΠΗ νε]υτ ψτρίπηπι ου[Ποάος τηῖ{6- 

τΙΠΕ τῶν ἆσῶν πεντε ποµπούς' Οα)η. Πρῶτοί τοι τάδ ἔνεικων ὠπὸ ξανθῶν ᾽Αριμασπῶν. Ὅ-- Θυγώτέρες Ῥορέαο, καὶ ἄρσενες οἳ τὀτ᾽ ἄρισοι Ἠϊθέων. αποᾷ αάάτε: οὐδ) οἵνε Ἰολμπετὲρ οἴκαδ ἵκοντο ἀῑκοται Ἠεγο. τοῖσι Ὑπερόν- 
προμης ὦν τομφόώτας ὀπίσω οὖν ὠπονοςέειψ. Ῥιυτα 
Ῥομρσία «ο επι {οπίε ρετῖτα. Οείδτιπῃ Πιήμς-ης. 

ηὪϊ 6χρετες. βρυ]απι Διμεπίεπίες νὶάρῃ- ΤΗΣ ςοππιεηῇ. νι ρ. “Ὢτι5 Οαπα πορῖς Ραμ/ζη. παντα Ίπ ΔΙ, 
Γ ὥρτα ος Ἠγροινοτεὶς Ῥετ ἄἴαεςος αἆ Ῥναίας β1]ς- 
δὲ να μώ διὰ Ἑλλήνων ἐς Ἡρρσιώς. ᾽Αθηναίους 

Ίοςς ΟΠ «5 Δὔλον ὄνοντας. Αηπι απίοπι Ῥαδ1ῃ ἵη 
ΔΙΠςΟΡ  ΠΕΠΙΑΙΝ Ίατοις Ῥϊεπε εκ αἀνετία Ἐλοοθας Ί]- οὐεί ε Τόμο. ντα, ς, ος 

Ν δα ο οΑν ἡ 
ον. Τοὺς πλησΙοχώρους ἐπισκήπτεῳ, κελεύοντας] 5υΠ, 
ϐ ο ο τον ληπιόκώροις, βαμλ σι ἐπισκήπτει 1Ώ πιι- Ἱ τοτηπι ΕΕἱ παδξ οαῇ ' ΕΙΗΣ αΠωροίοῖς, {δγε[οδίης Σετροτηπ οτάίπεπι {ΠΐΕ κελεύοντος ος τοὺς 

ὃ Πόλιν τε 714, Ε11α Καρίσου «4γεῦ, 

ση» 

ο Ἠαές ἁθοδπὶ οοπήσχα νοσαρα]α {στῖρας {οσος- 
ἆ «4γοῦ. ΙΗ. Βαν. πε. ἵπ αἲῖς ὠυτοῖσι τάπι ὠσφαλίης μα.» Νυ]σο ἀσφαλείηος 

ε Μ. Ῥαε[. 49δ., Περφέρες «4ποῦ. εἳ Πε[}εῦ, 
ὃ Τοὺς σούρους «4γοῦ., εἰ ἐνδεδεμένα ουπα 2, Ῥα[. Γ1])ᾳ: 
Ο1Π1 σφέαφ. { Θρηκίας Οἵ9 Φ1εβῥ., Θρηκίας Ῥα[. 49δ., ἴμπι Παιωνίδας «4γεῦ. εἰ ῥύσωσι σα {7 ᾗ ᾖ4, 

“γε: 4. Βαγὴ, -. Β. {ταῦτα μὲν δὴ άεπι. μὲν αΏεςι 1Η. Ῥα/. 49{.  Ώια 

αλ Ἱεριφερέες «441, οἳ αλ. } Ἀποδός 
ἐνδεδυο. 4. «πδ. «40. οἳ Ε. ὁ Σφέα 

πλησιοχώρους προπέμπειν ---. Ἐπιδωητεῳ Ε]εβεδίο ηἰκ- 
έτοτε εΡίε προνοεῖσθαι τοβατε 1ίλαϊιε εἴ ΠΙΟΠΘΙΘ» ὲ 60Π-. 
τατπϊπϊ {ποτα π]τογ]ης ἀεάισαιτ.. Οστίηπι οςῖ 
πει σφέω, ν]άε]ίοει ἱρ, ἆς αϊδιις ρτοχίπια, 

88. Τὰς Θρήσας] Ώεάεταϊ Θρῄσσας., αἱ δοῤῥοο]ος ΛΠ- 
Ἡρ. ν. 5095. Θρῄσσαις πνοαῖς, ο }αἱεγ. ἴθαος, Ἡ, 19495 
(ὤγαιφις ἑογὲς ἱπάμοεγε Ἰ2γος/ας. ΑΠοτιπι Θρηκίας νε] 
Θρηϊκίας Ώτπ]ατε Θρηίκίη τε Σάμος Πουιεγί οἳ Θρήχιος ἕέ- νο {εηγρ]αής ο πρ { αὐαε πεσεςβίης, ἸΜαί]επι εχ 
Ἰήου]εηῖο. Οοάᾷ, Ιπάϊεῖο θωούσως τὸ 1ρὼ. 
ο αι ἵῃ οοπατίαπα ἀῑθρυταταγ» ἐχούσας τὸ -------ἶ 
οΠρίοτί {επτεηεία τείρι!τ. Μα]ε αοσμε ῥα]ᾳ ἵπ {8- 
απεπεῖοις πρὸ γάμου Ίπτει νετιεπάσπι, παπι {ομεᾶ]θ 
εἴις αΏ]!ς{Ε ποή Ῥριίο. περ]αεχῖε; Αάεείς οπίπι οΡΟΙ- 
τει. 1)ε Μερατεπβαπα ρυε]]ς Βση/αμίαε {οἱετε αά ΙρΗ]- 
ποξς {ΗΠΙΗΙΗΠ 1πίειίας προσφέρέὲν ΠΡΟΤΑΜΟΥ κ 
ἁπάρκεσθαι τῶν τριχῶν, καθὼ καὶ τῇ Ἑκαέρνῃ καὶ Ὢπι- 
δι, Πς ορίππε (ωπεγαγίως, αἱ θυγατέρες ποτὸ ὦπεμείρων- 
το αἱ Δηλίων 1. 1. 43. Ῥ. 104. (αἡήή]σεζμς Ἡ. ἵη Ἰαῖι 
ν. 996. Ἠ]μὰ Ίρευπι Τοφυ]Ε, Ῥοστο οἱ δὲ παῖδες τεάίθ- 
τηπῖ, ΠΕ αἱ μὲν {οΗτατίας Πατεης. ο 

01. Τῆσι δὲ παρθένοισι ταύτησι] ΑίαΙε αἆθο ἴισα ε- 
Π1 νοσαραηι Ὑπερόχην αἳ Λοοδίκην. Ἠϊς αὖ οσο 
{εσεάμπε (απ. εξ Ῥαμ/αη. Πὶς αμήάεπα πµρευτας Ῥε-. 
Ποτηπα ρμε]]ας ααάϊε οοπιας ἁράϊσαςία Ρηππίεας Πο” 
Ε/Ηοπί δις 11115 [Πεοσδηραε αἴαιιο ΟρΙΑὲ: «οΙ]ατο «11004. 
βαμ[απίαρ Ίουυπι ἵπ Απ. ϱ. 1οή- Ρείπιας. ον 
Σ. Γοβαγᾶ, Ἐπι. Χ, ο. αῇἡ: Ίαπι ἴμπι Γμρίσαίμς Ἄριά 
Πεγού. τε(Ώεαεπά πα ΏοπιοὮ Ἑ ναέργην' Ὃ ο. ν ᾱν 
ναπῖς 1ῃ ππεπίεπι», ρτοβαζύτα ἵπ ρήση 9ρ2ρ ο ῶ, 3 
Π]5 ρυε]118 ποτό {πο ἀοάϊτα ποϊαπί Ρ. ος 5 τν ος 
ὃς [οτβαπι αἀϊμπσεης, {οτίαα πε νετίηπ ἸπΠρίτος, 
6/11, Ἠΐ6 ἰδεύπι Ἡοποίαπι α ΓΕΙΑ «λΠΙΣ νιτβίη]ριις 
ατεηήΡΗππα 5 Ῥμοτος. νοτο ὮεΠοτηπα ΡΕΙΠΠάΠΙ ἀεθ]σακ(ς 
Ἰαημρίπαπι Ἱανεπίδις Ἠγρεροσέ!5 η 1 νεπεταπε ο- 
Επι Ῥιε]]αταπι οοπήτεο: "σοι ΔΗλιάδες μὲν, ὅτ' εὐήγης ος "Ἠήεα κουρόων µοῤμύσσεται, ἥλικα «αΐτην Πορ- 

προπέμς-- 

υμεναιος ; ' - ο ἡς ο. 

θενικαῖς. παΐδεε δὲ θέροο τὸ πρῶτον Ἰούλων Άρσενερ Ἰϊθέος 
ὃν ἀπαρχόμενοι Φερέουση’ ΝΕΠΗ[Ιος νεγβας Ίτῃ Ἱεροπάος 
6 0οᾷ. ΜΑ. ἀοοιήε Οἰατ. ποίῖετ {μῤηζεη. Ίπ Βρί. 
Οµἷτ ας Ῥ. 56- 

1 Καὶ 

933 

{ φὐίάεπα» 

ΝΑΣΟΚΕΝ, 



996 ο ο ια ο ο 
σηµά ἐφιέσω ἐᾳ τὸ ᾽Αρτεμίσιο 3 ἐσιόντι ἄρισερηρ χα» .. ος επ μμ αἆ ΠπΙβταῖη - 
ῥός ἐπιπέφυχε δὲ οἱ ἐλαίη οἱ δὲ παῖθες τῶ Δηλίων, ἠπιταπ  οἴεαμε Γρτα Ίρευπι Παῖατ Ῥ 

λ / ς ο ο ος } 
περι Χλόη τυαὶ εἰλίξαντες τῶν τριχῶν» ον θεισι χα 
ϱ ών - ' νο 9 

οὗτοι επὶ τὸ σηµα" αὗται μὲ 9Ἠ ταν ως πα τκ 
ἔχεσι πθὸς τῶν ΔήλΕ οἰκητόρω. Ἅασι δε οἱ ἃ αὐτοι 

πρ ώτ. Άτρε εἰ ΟρΙ8, Ἡγρετοςμε εἰ 1,βοάϊές, Οἱεῖ 
Ἁγιπποταηα απάτοχ.. Αβασίς.΄ 

τ απίεπι Ώεμοταη, αἆ οαἀαπάαπα Πεισαπι 
Ρατίες οτΙΏΊΗπΙ «ἰτουπηνο]αῖας ετ 1ρ5ί 1Π]- 
Ροηυηῖ Περιίεμτο. ος Ποποτε ἃδ ΤΠ. 

ν δν αι / ρ ο : ο ος 
χαὶ τὴ ἓ Αργην τεκαὶ τν ζ)πη ἐβσας παρθένες ἐξΙ νετο ἰϊάοπι Άτρεπ οἳ ΟΡΙαΠ νΗΡΙΠες εξ 
ε ΡΥΣ ἡ . ον ! 2 / ὸ ξ ΄ Ῥ. 

Ὑπερβορέω, κατα τοὺς αὐτου τΏτους ἀνθρώπου ἩἨγρειροταῖς εοτμπάεπα Ποπήπιη εῖαϊς. ἵΒ 
.. ον Λ/ 4 ς ν . . . η 

πορυοµέας, ἀπικέσθαι ἐς ΔΊλΩώ, τι πεθὂτερο Ύπε- Ὀε]απι νεπῖσε,  εἴϊαπι ΡΠΙΟΙΕΒ γρ 
όχης τε χαὶ 6 Λαοδίκης' ταύτας με νυν της ἘἜιλει- σε εἲἴ Ἰ,αοᾷϊἷσε: οτ μας αιΙἀεπι ο. 6 

ν ῶι μ η ο. Ἱ . : . 9 ο ΤΟ 

θ0ῇι ἀποφερήσαρ αντὶ τοῦ ὠκυτόκη τὸν ἐτάξωτο Φό-5 αἆ τεάἀεπάυπα 1ποίπας ττρυταπα, αὖοά Ρ 
νο 1.5 Ἠλος Χαν 3 ρω ἀπικέσθαι τν δὲ ΑΡΥΗ) τε καὶ τὴν Ὥπυ ἅμα αὖ. 

ρω πορω ο 2 / / . ἡ 

τοῖσι τοῖσι «εοισι α πικέσθαι λέγεσι' καί σφι τιμας 
Ρατια ππατυταῖο ΙΠ{Πτμείαπε: ΑἴρεΠ ν6-. 
το εἰ ΟΡρίΏη ππα «Ἡπι ρ8ῖς ἀεῖς αἀάνεπιδ- 

(ο. Ἰοδηιε 1] αἰίο ΠΟΠΟΓΕΦ ἀοπᾶνίε, 
α δεδόσθαι πθὺς σφέων' καὶ γαρ ἀγεί ) ἷ ἄλλας 9έοόσναι εθο» ο Φέων᾽ καὶ Ὑαάρ αΎειρεη σφι τας ἍΊ]ὶ επῖπι «οἱ]ρετα ππι]ετες αΡρποπραπ” 

ον 3 Ανν 

γυναικας, ἐποομαζεσας τὰ οὐόματα ον τῷ ὕμνῳ, τες ποπηῖπα Ἰη Ἠγπιπο, «πε Οἶετ νἰτ Ὦ1- 

σοι ΓὨε]ι αΠοίαπιατ Γαᾶ ΥΙΡΙΠΕΒ.. "Αιππίδδ 

λ λ 3 9 Ὅ --- ... . τόν σφι Ὦλην αὴρ Λύχιος ἐπαίησε' παρὰ δὲ σφέωγ]οξῖας Εεοῖτ: ετ αὖ Ἠᾗς εἀοξίος Ιπ[αΙαΠΟς. 
αβότας νησιώτας τε καὶ Ίωνας, ὑμγέω Ὠπί τεκαὶ εἲ Ίοπες Ἠγπιπο σε]ερτατε ΟΡίΠ ες Ατ μ ̓ 
ρνή ὀομάζωτ ο αὶ αγείρωτας" οὗτος δὴ ὁ Ἠοπίπαπτες εἴ εοἱ]ρεηῖες. Εις Οεῃ ε 11 

λ λ λ 2) παν Αν θας Ὠλὴν χα τοὺς άλλες τοὺς παλαιοὺς ὕμνες ἐποίησε 
/ . χ 32 Μ ἐκ, Λυκίης ἐλθῶΝ, τοὺς αειδομέης ον Δήλῳ: καὶ τῶν 

οἷά Ροζεξς, αἶος 4ποφιθ νειυ[ος Εεοῖῖ 
Ἠγπηποδ» ααἱ «αηταπίατ 1π Ῥε]ο: εἴ {6- 

μηρίων χαταγιζομέχων ἐπὶ τῳ βωμῷ τὴν Ὢ σποδὸν δρτα εαρυ]απ Ορἱ6 ει Άτγρες εοπ{απιὶ 1Π1Ε” 
παυτη επι τη ο) χην της Ωπιός τε χαὶ Αργης αἴαι- όηπ. Έςι ΔΙΙΤΘΠΙ σαρι]άς ΘΑΤΙΤΩ ρορῖ ΑΙ: 

σιμουσθαι ἐπιβαλλομένην' ἡ δὲ 9ήκη αὐτέων ἐσίὶ ὅπι- . ἴεπιίβαπι ν αά αἰτοταίῃ {ρεξίαηςδ, ΡΙΟΣΙ- 
σθω του Αρτεμισίε, προς Ἰῷ τετράμµόη», | ἄγχο- πις ΟεἴοτΗπι οΦπασμ]απι.  Ηαξζτεηιης . ο. 
τάτω τοῦ Κηΐων ἱαιητορίη: Καὶ ταῦτα μὶν Ὑπερβο- Ρεροτεί5 ἀῑδίαπι Πε,  Ίδαπι ἀὲ {αρυ]α Δ- 
/ / ο. ή ἡ 3 5 / 9 ον ῥέων πέρι εἰρησνω) Του αρ περὶ Αβάρι λογο τοῦο 

ων ε / ῃ / / ς 1 ν . ον λέγομθε εὔαι ξ Ὑπερβορέῳ οὐ λέγω, λέγων ὧρ τὸν πι τειτπι οἰτομππταμδίε, πΙβ οΟΠΠΕάΕΠδ. 
οἱ στὸν Ωυοά. 

ματῖ, απ Γετιήτ. εσίε ΗΥΡείΡοσευς, η» 

α Ἰόντι «4γοῦ. 7 πιοκ οἱ δὲ ἠαΐδες Βαν. 4. δ, ο, «οὶ. 7 Ἀζ., ὅσο δὲ 24. κοῦ «4:1.. ΠΟΠ Ῥεπε. 
ὃ Προτιθεῖσι «4γεζ. 7 7. ο Ὀιο εί πορ]ίρίε «4νοῦ. ἆ Ώεβι οἱ “περ. ἔ» αὐτοὶ οὗτοι ΠΑΤΕ. οερὂι {. σι]. 
«9. ο Ἂργην ποῦ. 7 Ρατ. {εδ οἵα 5/6βΦ. 7]. εἴ πιοχ: ἵπ εαάεπι 013 Εκδέρρην» (πείσΙο απάς. "Αρϕιν 

εἰ "δργωε οὗπι εΧ «4ο. ᾗ Λαρδίκης οπιΠΘ8» ΡΙΔΕἴΕΓ 
Ἐμλληθ. αλά. ὂ Σπονδὸν {οἳτο πποτς «ἄγοβ., ἔποδον ασ 

. ὁ 4 Λ. Ἐ/λειθ. ἄγοῦ. 7” Ἐμλή. Βα5/. 

ος η ποιες ο] ἵπ Πϊς νογιοπᾶἰς πησίῆσιιά 
οο. ὁ ἸΑνχρτάτη οἳ ἑιητορίου «4γοῦιρι  ᾗ Ὑπερβου «4γεῦιο ΠΠΟΧ πᾶσαν γῆν «γεν. }’. τρηι «ή. Οἵτας 
Σῤαιό. ἵπ Ῥετίερ. ν. 9ἵ, 

τι Καὶ τὸν "Αργην] ἨΒεηο Ἱπροίππι Ἑκοέρνην οοὐτ- 
ΣεπΏυπ τερτεςῇτ ντ Οε]εῦ.; ου]. {4 Δασδίωο {5 ΡΟ: 
ῦατα Ροϊισες ποππε., απρ]ίογ Ίος. Οµαπίο εα1- 
(επι πιασίς 1η Ἠΐς οσσΗΡος, τπη]εα ]αραπεῖς Ώπιαπὶ 1η- 
Σεπῇ ετ ΤιΙοἩ αΓρπ]εΏτα αηἱπιαάναττο. 9ΗΡσα 0, 99. 
Ὑπερόχην τε καὶ ΛΛΟΔΙΚΗΝ Ίπιερταπι οαἳ ΠΠ Ὀαϊαπα 
Σοτεμείσο τε]ῖαμετωηε, οἳ Πΐο σαἱαπί 11ρδύ5 ο νὰ 

μα, οοβποτηϊπί Λαοδόσης αἀ(ρεισεῖξ Ου Τα ετηΣ 
ΙΠΠΙ Ῥτοίεξῖο, ϱ«υας 4 Ἠγρειροτείβ Ῥτοςἵτρ Ητίς- 

115» (Τ48ζ4Π1 ΘΟΓΙΠΙ {αρίαπε οΗΡΙΠΕΠΗ. Αάάο Ο0ε- 

126169) «4εχαπάγ, Ῥχοιτορε. Ῥ. 39: περόνην καὶ ΔΑ: 
ΟΔΙΚΗΝ ἴωηχ]κία, 
Ποπεπῃ Τοῖ Ἱπαπ οχατατοἕηπα» 1τα. 6ἳ "Αργής οοπςογά]- 
τετ εἳ πΌῖφμς ρίησοπΗυπη. . ΙαΠ1 κατὰ τοὺς ἀυτοὺς του- 
τους ἄνθρώπους περενοµένως τεζεϊΠὶ πά τοὺς πομποὺς» ΝΙ 
Ώε]]ς Βεγῤδεγερε, ει Ἡγρετοεβεπ εἴ Ιιοάίςεπ ἀεῦο- 
Εἶε: αἶθμε αηήάσπι Άτας οἳ Ορἱς 1η Ῥε]απι» {εά 1π ϱο- 
Ἠητατη. Αροιιπις ει Ώΐηπας» Ρεινεπετοη 
-4- Τῇ Ἐμλειθυ] ση ουν Ησοῦ Πε }εδΗ{ "Ἐιληθυίάς 

ηε(πε Άρη [αηίπε Ἐμληθυίος Ἱ.. 1ο δὲ ἃ Ντ ἀοέτς 
ο ΡρΙάΕ ταµτατας. ἹΜαποτ ἵπ (αησεβο Η.ἵπ Ὠε].ν. 139. 
κἄλει μόνον Ἐλλήθυιαν, ἔοττε Ππ]επα ἵπ πιοά μπι {οτπ]α- 
ἁμπι», 409 Ἡ. Ιον. ν. 1ο. κεχρηµένον Ἐιλειθυίης. ὮῬο- 
τη] Ίπ. Ῥετορτίπας νοςῖς οτἱθίηε 1οΠ115 νατῖατα., Ῥαςβ1α 
ΠΙΕΙ. Γοπέγής» Ὠοάογης, «αι[απίσε ΤΠ αά(Πρυ]αη- 
τπτ» οὐῖ ΡΗπΙαε ἀαῖαςε. Οιιοά αμίεπι Ο]. οκεέμς ὄν- 
τὸ ὠχυτοκίου οὗ θεεέ]εγσ Μι ΠΝΕ οἰ{ωσι ῥαγέή ε]εσῖτ, 

πιοάο ὠκυτόκιο ΕΟ {οτεῖ Ίπ Η{ά. ποπ {ρ6ίποτεπι. Ῥε]]α 
πονῖε» ὠκυτόκιον, ἵπ ππεάΙςαπήπο αά πιαταναπάυτα Ραῖ- 
τωπι {εάεπι Δδί νἰπόΙσατθ» οὐῖ Ιποοπιαοάμς Πΐς Ιο- 

μα Ωλὺν ἀνὺρ Λύκος] νε που αΙάεπῃ Ρηλεἴευπί(τ 
μμ. Ὀ.ν. 9ο4. Οἱ μὲν ὑπαείδουσι νόμον Δυκίοιο γέρον- 

τος, Ὃν τοι ὦχὸ Ἐάνθοιο θευπρόπου ἤγαγεν Ὠλήν' ἆε 60- 
ἀεπῃ πηη]ιεΓ Ώο]ρμα, αὖαε οἰνίρης υμαη οοπά]ά1ε, 
Ἴοεο πρ. Ῥό ο). χ. Ῥ. 919. Ὥλην 67:50 άνετο πρῶτος 
Φοίβοιο ; ο μρπ ὀργαίων ἐπέων τεκτήνατ΄ ὧοι- Ἴ προ ς, Πρῶτός τ αρχ 
ἄν' ἃς το ρα εσατιΏὲ 11. ὁραμδεη. ἃὰ (ᾳ)]. 

Ῥ. σοο. ος {. 4. [ῤγίοίμς Β. 6. 1. ο. 17. Όλεπε τε. 
ςΕΠΕΙΟΙ Εσηῤῥης ΑιποηίοπῇΏΌιις τοὺς ἀρχαιοτάτους ὕμνους 
ἐποίησεν, Εαμωῃ. νι, ϱ. 77., «εἴάεπῃ {περε 184.108, 
Π05 οἳ πο {ρομ]ο {Ππρογητος ο. Ώαάμε]ο. αοάαΠι 
ἴ]οο σι «μας ποςαρὶς[ο {5 τγαζᾷ(τ Ιορεπάος ΙΧ» Ρ. 769. δυΡ ΟΗῤδεί ποπήμς Ἱερῖε ἶ6 ἨΥΠΙΠΟΡ» 44105 18” 

οἳ Αργην ΡΙάεορίαϊαπα οὗ εοπίεη- 

Ῥοπιας {ιρετβήίος αἴπο ἵπ 116 ΠπεΠ{ο γεγ/ηππι οεῖαπα 
παίτατυτ εἰεραπ[ίαπι. να, ΝΑΙΟΚΕΝ: 

Το, Κο) ὦὤνείροντας] Ιαρτιάεηίει ἐγείροτας 12, (- 

Ἴεω. ᾿Αγείρεν εοτήπα εδῖ, ο {Πρειη 1η {ρεσµπι ἀῑῑδ» 
τ6αρ86 ΠΟἱ. πε ππος πι εἴ πάπς νατῖϊς ῃ ]οοῖδ», εί 
βαρίταπῖ, Εεγούσέης, πιοᾷο νίταε ἨΠοππειί απάχοι. {46- 
τε, Ο. 39. ἤδετο δὲ ταῦτα ἐν τῇ Σάμῳ ---- ὅτε ΑΤΕΙ 
ΡΟΙΕΝ ἐν τῇ ἑορτῇ τοῦ ᾿Απόλλωνός, ΑΡραίπι ΗΥΡΕΙΡΟΓ΄ 
ΤΕΙ ὦγείροντω, εἴ τὸν ὤγερθέντω αὮ Ί]]ο φρυσὸν τῷ ὑεῷ 
ερταε(ιεπῖας {αῤήεὂης Νε. Βνίι, Φεξτ, 91. αἳ 141. 
Φεᾷ νίάε Ο1. ΚαῤηκοηΙωη αὰ 1 1ηιαεί Λέξείς Ρ. 6. 

91. Οὐ λέγω, λέγων ὡς τὸν ὅτο.] Ίεα {οἶες.΄ οκ Ο. 
43. ἔλεγε, Φὰς τὸ ----. αἳ Ν. 96. ἔφη λέγων ἴππῃ ἔφη-᾽ 
σε ἐν τοῖσι λόγοισι λέγων 1. ΝΙ, 137. ϱοπίεξητα Ὠής[όγ- 
ἸαΜ1ομὲς «Εἰεγοάοίεαε ὡς τὸν δϊσὸς περιέφερε ------ οὐδὲν σι-- 
τεόµενον ποπά πα ἀηρῃσεε: ταῖαπα επίπα {αρα]α Ἠαδει. 
Ἀραπίπι εχµίρεης [ᾳρ 1 οὗ γομ 11 ο//16/1 ΕΥ ΓΗ εδ 
π{Π]]ᾳυε σε εΗ{9Π1 ὅἳσῷ ἐποχούμενον, ποταμούς τε κ) 
πελάνἡ καὶ τὰ ἅβατα διαβαίνευ ἵι {γη Ψἱι Ῥν. 
μασ. Ο. το. εἰ 26. Πῤμεγίης ΒΙΡΙΠοΓΝ, Βῥο/// Ρ. ΤΤ9Ι.. 
4ᾳ εοάεπι» ἀλλ ἐπὶ πᾶσαν Ἡν κοὶ θάλοσσαν ᾖλύεν ὅ- 
Σκύθης ὑπὲρ τοῦ βέλους ὀχούμεγος. Οὐ[ία ΠΗρίοίοπὶ Ὦμ-- 
Ααιζίης, [πνεῖ, οαἴοά οἶἶπι {σΐτο ποῃ Ροίεταπι, 0/1. 
ἤε Έσηπυ» ὧς τοῦτον "--- Ί6ρεῃβ, Οσίσπι αας 15 πε-. 
ἐταπτυΓ, εἰ δέ εἶσί τινες Ὑπερβόρεοι ---- {γαοβῥεμες σ- 
ν{]ο Πιρῆ]αϊ αραιά γαῥονοηι Ἱ, 1. Ρ. 1ο6., ποτατδ. 
Ῥτορίετεα α (α/άμ)ομο. οἱ ὝὙπερβόρεοι Ππτ., ηυσά 1γ- 
οἴις Οἶεῃ αρ; {α/[αμίαηη ρτοβ]ά!ε, οἳ ὑπὲρ τὸν ὤνεμον 
οκουντεο βορέαν, εοπ/{εσιτῖο Ὄσης Παδοδίε, οδό ΠΥ-' 
ῬετΏοζεος τοὺς βορειρτώτους εχρ]ίσαῖ νε κ ίηλε ῥογεΙ- 
{66 Ποῦ Ἡ]]. ᾳἱῑος {ζεγο ίσως Εδὶ ριοροβαῖς, δε 

31. έχων, ὡς τὸν ἐἰσός] Ψἱάετί ροίαϊ λένων 6 ΡΙ38-. 
εάεπεῖ νοσε τεραίειπιΣ πεηις {άπποπ ἨΗοπιοείσα 118. 
Ίατεπε» οὐίδης τί ροτετυπτ νη]σατας Ἰαέοπίς ἀοίει- 
{οτᾳβ. ατα πἠΠϊ νίάετατ ερ] οοττοΒίο 1Π᾽ 
Τ]ε[. Πεγος. Ῥοβῖα Ῥ. 34. ὧς τὸν ὀϊςὸς περιέφερε κατὰ 
πᾶσαων τὴν Ἡν οὐδὲν σιτεόµενον. Ἐτασϊαι {εδ 2. 
ΙπῄρΠεπι {Πα βιρ]ατοτοπα, ἆς }, Ῥ. 9688, 01. εί 130.. 
{αου]απι ἆε Αα ΟΕ/ς/οπαστατ Ορ]σομής ἥτ, Ῥ. 129". 
γιά, Ε. ῥαΐες, ἵΠ ποτης Ίήαμε/; αἆ ΓήήῤοςΓ. Ῥ. 9ού. 
Οιαε {εαπιπίη Ἠετοάοῖοα, εἰ δὲ εἰσί τινες Ὑπερβόρειοι 
ἄγθρωποι» εἰσὶ καὶ ὑπερότιοι ὤλλο, ποηπϊ{, Πσιππυτατα 
ΓΔΠΩΙΙΑΠ1΄ σόφισµα τερε]ῇτ τἰάείαια α/οβῥεπες 1Π 
Μ/γαῥομής 1. 1. Ρ. 196. το7.” ο. 

αὓ. Ποιε" 

ΤΠΟΙΗΠΗ Ἱπ ατα οχι{οταπῃ, Εἴπετεπι {4-- 

Όμι] ἀῑσος «αἱ {αρίιῖαπι ἀῑσίειτ Ῥετ υπίνει- 

46. 
᾽ 

μμ--ᾱα 



ι 

97ν8ι Ῥετία Ἱπςο]απε», 1 αά αμβταἰε Ρε: 

οσο, απ Ῥππίςβ αάϊασει, τοπά1ῖ 1Ώ πῃα- 

80Δ]ίετα νείο», -ᾱ Ῥετῃς ΙΠεῖρ]εης ΡοτΏρῖταΣ 

ρίαπα 1 αυα τεπήπαϊας 1. 1 Ύὐα ἴγες 

4οΏεΠίΠΣ. 

Οορτάριίαάι ριαραί αμξχοι. Απα ἀα[οριο- ΜΕΙΡΟΜΕΝΕ ττέΕεπ ΤΥ. 07 
. ς λες ὃ κ λικν, Αν νο ο σκορ, Θιοά {4 απϊ {πι ΠἩγρειροτεί, {ά εί µ- δίσὺν περέφεε χατα πασαν Την γή. οὖδεν σι Τεομέ- ἀ οι, το . ὡς ν 5 ς π η ΡέΓαΗΙύπατες, {ππτ ετ αῖ Ἡγρειποιϊ, Ἰά γος. εἰ δέ εἰσί τυες 3 Ύπερβόρεοι ἄνθρωπτοι, εἰσὶ καὶ ο Γιροται[ένα]ον.  Άεπιρο τῖάεο αι πηπ]- 

τοῦ νιάεης ἀε[οπρβε[ε απιρῖτας τει, οαἳ 
ηυ]απ] Παθεπῖες 1Π εχροπεπάο {επίηπι, απὶ 

ς ω ολ « 
ὑπερνότιοι ἄλλοι' γέλω δε Ὁ ορέων γη περιόδεις γέά- 

΄ ; ο” . ση : ” 5 ἳ 

«ο ψ/άντας πολλοὺς ἤδη, χαὶ οὐδένα γόο ἔχοτας εξηγήξ 
, μεν» / ς/ / ον / νὁ 

Όσθαπιπῃ {ε1θιιΏῖ οἰτομπιβάετε, εἲ-τοίταῃ  ΜΘΟ: 9ἱ ζκεαν . Ρ λος ον ο ἳ ἕ να. ος 
εσίε οτρίσι]αϊαπι {απαπαπι α ἴοτπο».. Αῄβατη ο. ἒ κυκλοτερία ας απο ον οτσει, ον 
4µοαιε {ασῖαπι Έωτορᾶ Ρατεπ, . Ίψαπι 9ρο. σίη τῇ Εὐρώπῃ ἃ Ἑεατω ση ο) ολἰγοισι 79 8γ: 
Ππρυ]αταπι ππαρπϊτιάπεπη Ὀτεγί ρατεβασίαπι, δηλώσω µέγαθός τε ἑκάσης αὐτέῶν, καὶ 5 ὅση τίς 
εε παπα Ππι Πηριία αἱ ἀε[εηήρεπάππι,α 

Ὠπεῖ πιατε, αὐοά ἀῑσίεατ Εποτιπι. 91ρος 

Π1ρει ΨΜεὰος θα[ρίτεν, [πρετ Φα[ρίτος Οο]- 
ο, αἁ {εριεπιτίοπαί Ῥετήπεητες πῃα- 
τε» 1Π αποά 1ΠῃΗΙτ Παπιεπ Ῥμαίι, 

5 2 : / / 
ΟΦ ἐς Ύραφὴν ἑκάςη. Πέρσαι οἰκέεσι κατήκοτες 

/ λ ολ εσὶ τὴν γοτίην «)άλασσαν, τὸν Ερυθρὺν. καλεομέηην 
κ ολ. .  τετέων σι ὑπεροκέεσι πρὸς ἔ βορίω ὀυέμὰ, Μηδοι” ΄"πος αἆ γεΠτΙπι αααἴ]οπεπι Παρίταηε ἸΜεαί, ον) λ ολ 3 νι Μήδων δὲ, ὃ Σάσπερε" Σασπείρω δὲ, Κόλχοιρ 

/ η ν { / 2 Δ / 
χατήκωτεε ἐπι τὴν βορηῦν «άλασσαν», ἐς τὴν Φάσις 

ου ον Ἶ / / 3 . ἨΠωφὸςποτἀαμὸς ἐκδιδει" ταῦτα τέσσερα ἔθνια οἰκέει ἐκ. 9α» 
ὁ ἳ - η . ἑ ςν 5 2 ον ς / αΠαϊπος παίΙοπες α Πιατί αὰ Ίπατα ΙΠ6ο]αΠῖ, λάώσσης ἐ6 Νάλασσαω. Εθώτοω δὲ τὸ πθὸσ Ἡ έσπέρης 

δδΏεμῖπο ο νειίις αὐ εα ἀπ οἱ8 ἀκταὶ ὃ 
“ τετταταῖι ἆἃ ΠΑΤΕ Ῥτοςεάιπῖ , Ύὐαδ 66ο 
εχΧροπαπ. Ἠϊπο απἶάεπι οἵα πα αηιῇ]ο- 

ό ον 

Φάσιαι ἀπ αὐτῆς κατατείεσι ἐς άλασσαν, 
Ἆ 3 2 / πλ) ειν μις ] ΔΝ τὰς εγω απηγῆσομαι' 99Ο μεν η ἀκτὴ Ἡ ετέρη 1 τὰ 
λ νοκ. η , . / / 9, 

Ώεπι νεί[ης α Ῥμαί Ἱπεῖριεπς Ῥοττεξία οαδι οσον βορν τς τς ἕα Απμπα τοτ η 
24 πιατε Ιὔχια Ῥοπίαπ ει Πε]]ε[ροπταπι ον αι κ ο ο. δη ο τος Ὥσαιε αᾱ Ῥΐσειπι Ττοῖσμπι:, Τε απῄταα ΤΟ» μεχςι Ἄϊγεις ολ Ἰρωϊκου: τὰ 9ὲ νο ου 
νετίας, «εαἀειη Ιδία οτα α πα Ματίαπάϊ- Ἠ αύτη 1 αὕτη ἀκτὴ ἀπὸ τοῦ Μαριανδικοῦ κόλπου» 

τε αἆ ΡτοπιοήτοΠΏπι Ίδαιε τίορίαπι, Τη: 
εοἶαπί απἴεπῃ ἵπ οἵα Ἠαο Ποπιίπαπι. Παίο- 
Ἡες ἴπριηια : ἴα]ῖ αι]άεπι εδ Ίπα οἵα. 

του πρὸς Φουίκη κειµένε , τείνει τὰ ἐε Δάλασσαν μέχει 
Ἐρισίε ἄκρης' οἰκέει σι, ο) τῇ ἀκτῇ ταύτῃ ἔθνεα ἂν- 

ἠδυρώπων τρήκοτα αὕτη μέν νυν η ἑτέρη τῶν ἀκτέώνι 
Ἡ οὲ δὴ ετέρη, ἀπὸ Περσέων ἀρξαμέη, αρατέτα- 3 Λο / αλ νο ας πά Έπβχιπι πωαῖο, Ίρθα Ῥεγβσα τερίο οἳ Τά ερ τὴν Ἐρυθρὴν άλασσαν ἥ τε Περσικὴν καὶ Ἡ “Χ 

με Δεβτία, αἴηιο Ίπάο Αταβῖα: ἀε- ἀπὸ ταύτης τι ἐκδεκομέη ̓ Ασσυρίη" καὶ απὸ Ἄσσυ- 
1 

ο . νο μ / ο πες κ. γής ο δν. 

πΙῖηιε ποη ἀεῄπεης, ΠΠ Ίππο, Ἱπ Π- Ρίο η “Αραβίη' λήγει 
ς : . : . / 3 λ / ᾿ 3 ων παπι Αταβίειπ, 1η 4πεπ ΏαΠας ε ΝΙΡΟΥόµῳ» ερ τὸν κόλπο τὸν ᾽Αράβιο, ἐς τὸν Δαρέιος εκ, 

Ίο τῖναπι Ἱπάιχίι Α΄ Ῥοτβς ἂἆ Ῥ]ῶπίσοῃ 
τταξίας απηρ]ας εδὶ ας πι], ΑΔ Ῥπωπί- 
«6 αιοὰ {εηΙτατ; Ἠδς οἵα ἴσπαιϊ Ρε ος 

{ 3 ε τὰ Νείλε διώρυχα, ἐσήγαγε' µέχρι µέν νυν Φονίκης ἀπὸ 
{ ο» 3 Περσέων, χῶρος 9 πλατὺς καὶ πολλός ἐσ]' τὸ ὃ απὸ 

Φουίκης παρήκει διὰ, Τησδε τῆς θαλάσσής η ἀκτὴ αὖτ 
ΤΠαΤΕ Ῥτατετ 9ΥΠΙάΠΙ Ρα[α[μπαπι εἰ ΔΕΡΥ- ῥ ἡς η. Ἰ 

{ηΏῖ πιοάο  Πα[ΙΟ0Π68, 

/ τ λ ϊ ” 3 παρά τε Ῥ Συρίη τν Παλαισ{ην, καὶ Αίγυπτο, ἐξ 
λ ων 3 ο ”/ 5 : ο» ο» Δ Αίαις Ἰᾶς [πι τελυτῷ: ο) τῇ εθνά ἐσί τρία μοῦνα ᾿ ταῦτα, μὲν Πα, νν : 3 : / Ν 4 ες / / "1 .-- αὐῶ α Ῥειῇ νετ οεσα[απι ΑΠΩ οοπ- απὸ[Ιερσέων τὰ πρὸς 3 ἑσπέρης της Ασίης ἔχοιτά έσι. ο φις Ίαρτα Ῥεταν [μπι εἰ Μα. 

ἆοδ εἰ Θαρίτος ες (οἶε[]ον», αιτοταίη γεῖ- 
{15 εἲ {οἶεπι οπεπίεια, Ἠϊης πια ΄Βα- 

ο) . Ὅτο 

α Ταηρῖτατ αρ. ΦΑΖΟή.. τ. ρ. 196. οἳ 9ομοῖ, Ὃ ορ 2. π. 67. 
Ῥαβα(δ: Ῥοτίεαι ν. τ. εἳ Φέγαδ. 1» Ῥ. 83.  ἆ 

ῥέην ἄνεμον νυ]ρο. 
Ἔαι[. «νλ., οΙπῃ ἑσπέρη. 

Ν λ : ͵ Τὰ δὲ κατύπερθε Περσέῶν, καὶ Ἰήδων, καὶ Σ Σία- 
ὃ ομαβό χ / Χ νο νο λ α- ο παρων Χα Κόλχω» τὰ πο Πώ τε καὶ 5 ἥλιον 

οφ σος 
ανω» 

ὁ 4γεζ. 71. γυ]σο ὁμῶν, ος Ἠαυοι 
«ἄχερ. βαν: «1. α ΟΙΙΠ1 ποιεῦσι. ΦΙαΓΙΠι ἐν ὀλίνω «{γεὖῦ; ο ΙΗ. πι Ῥα/., ἴεᾷ ροβειῖοτος ὅδη σε οἳ) «ἄγεῦ. Ρας, 4. Π. ί- Ρ44, ώς 

ὅ Σαάδπέιρες Σασπείρων Οἵη δέῤῥ. «τῇ.» ΔΙ Σάπει 
{ Τὸ εἳ [βορῷν «γεῦ. ΣΣ. βορέην «αιοτῖ, 

χεηῖα. ὁ Ώεβι γορι 77, αι επι }2/]α Μαριωνδικοῦ. ἹΊπ Η. 

{.Βορέω ὠνέμου «4γοῦ. 7. τεᾶς, βο- 
ρε’ Σαπείρων.« ΜΙΑ. πι, ο). ὁ 

ἆ Βατ. «491. .. νότον α[Π Ιαν. ἀῑῃο. 
ὔσε/. εἰ «49β. Μαριωνδύων, οἶῖπι αὉ 44, Μία: ριωνδηνῶν. ΤοιΠο Φρωίκῃ . Ῥαε/. «ἄνλ., Φόινίκήν οοιοτὶ ουπί Ἐάὰ, ος | « ὠπὸ τῇς]Δ. 2 Τζο) αὕτη «τοῦ. 

παρὰ τὴν Πολ. Ππαἱθ. Οοπί «οπου. 

πιοχ 1{ετήπῃ, 

98, Ποιεύνέων Ἰσην] 1.986 Ογοησοή]., ἀοέχα πες, 1]- 
Ἰηβταπᾶς, οῬίογναήοποε, Ώο τετας ἤσιτα Ώγαιοβε- 
πες, Ὥπες ΙΝΟΠΙ Ίπῃμεης, ὅτι σφἀιροε(δὴό ἡ σὐμπασα, 
ευ ὧρ Ἐς ΤΌΟΡΝΟΤ δὲ, ΤΠ ού, 1. Ρ. 89. 3Πίς 
ΩΝΟΙΠ ΠοἩ ἀἰκβπή [ο 4/βοίε], ΝΠειοοτο]. α, 5. Ὀυαη- 
ΓΗ Ὑοτο Ιαροσίς ος ουτας ποῄτο 4θνο ἀοδήςβπηί οἳ 
{11 ες ΠΤΙ Ἠομηῖπος {υρ]ενίπε, ὲ ταγτατήπι οἵρί {μα 
ιά ε{ ποβῖς εοπῇῄατας, τη] {ο άπαμα ετιαΙποπ6Ε 

: Ον οι ο Ο. τ. [η ήμθίσης αὖ Λία. εἰ τα 1βεηι. Ογδίς 1εήγηε ἔη(ρεβνη ρεήεοιτης ο5ε, 

9δ. Απ αὐτῆς] Ῥπαείατοι ἄπ' αὐτέων, αμοᾶ ος ΟΙ. πο 1η ΟΡΙΠΙΟΠΕΠΗ νεπῖε, Απ’ αὐτῆς [ροξχατὸ ἄεὺε- 
ενος [να πταία Ῥοσεα]α, ἵπ αμοᾷ Ῥμαβς ένο]- 

αἲι κο, 55 ἀοέτε ᾖε, }οεως α δο)ήσεεὴ  Ῥοτ- 
Υ ζνδεάίς ορ πίστα. α πο ατα!» αιοά ετ Ἐ- 
εἶναι Ἠπόμος ἱβεραίως οσοἵάσμεοϊι γομμοὲ ἆ Ῥμαῇ οσα η ὈἩβίπεπι» οπϊπαϊα ρατάπι αἆ θἱρευπή 
6οπρ]εχα δα, ΡτοιποπτοΗπῃ Ἐτιορϊυτὴ, οἵηπεπι 
ρ]ατα ουσ πι Ἡ πο» παπι γοζαπιὴς. ΑΠάπι. Ομας Θητα 6 Ἡ 1Π ΒΟΠΙΡΙΟΓΙς ἀΠριιαΠοΠ6, ρήοροβἔπα 
ἅπ᾽ αὐτεων Ἡ» 6. θάλοσσέων. ο» { πιαν]ς, ἐθγέων, αιιαξ 

ο ο μα » Ποη οατετε γ]άσιυχ ταξῖο- 
45. Ἡ αὐτὴ αὕτη, ἆκτὴ ὢπὸ τοῦ ΝΠρριωιδιωνς στ 

Τεπῃ Λας πα]ποτ]ς ὄκτὴν ο α ας ο: 

0 Πολλ. καὶ πλατὺς Ιάεῃπ. ϱὁ Μ. 4 
η Ἐκδεδομένη -«ἄτεῦ., Ῥείροταπι, πιοχ 

εδ. σι. «νε. 7, νι]σο Συρ. τὴν 24. Βου. ἄ0ῑ., ἵπ ας ἑστέρην: Εὐπα ἔχοντῳ ἐσι Ῥογίς, «4. 8. «{κοῦι ’. «3, Εάά., νειοιπι Πο βπηινηπι ρήση μα 2, ας ολα, ς Ἠρ, οι { Οοπὔρπαιε Οοάά, ο Ἠέλρν 4οῦ. 7. οτ 

τδσΗ{ ἀ]εοτίης Ππίαυπι α απῆτο ππμας Μγτιαπάτῖοσ, Ῥουπείχὴε αἆ Τπορίαπι: Ίπες αττεπάεπΗ αρογήςβπια; /οεῇμς Ώηπιοῃ αἲ «δογίσο. Ρ. 7. ἀπὸ τοῦ Μαριανδυνῶν κόλ-- που. μέχρι τοῦ πρὸ Φοιίκην κειµένου ------' πθς ἀϊίσιε- 
ραῖ, πιαΙζμπι Βου ἀλριτατο, Ἑσίρ]]ητ πτμπ]αιε {- Π19 ϱΟΙΤΠΡΙΗΠΙ ΏΟΠΙΘΗ. δύπας ἸΜαγίσμήγηης, οὐ] θα” 
64115 αππηϊς πιἱ{σείατ» αρ. Ρπνι Ν. ΕΠΙ. Τ, νις 1. Ρὰΐς οταί Ῥοπε Ἑλκίπί, αἆφοαπο αά Όοσθαπι Α-΄ 
πε, 4ε αἩα {εΙπιο. ας πΙΒ]] αἆ Ίαπο ἀε[οηρείοπασι» 
Ῥόπα ὦ]ερῥαμι Μυρίανδρος, πόλις Συρίας πρὸς τῇ Φουί-' «ή. ΑάΑἴτι τὸ κτήτικὸν, ΜΥΡΙΔΝΔΡΙΚΟΣ κόλπος, Μπο. 
{οτία5{6., ουπι (πίτας Ίοςο πιαπεραξ, τερεβ σα, Ομοά: 
εχ {οΠρίο τερο(Η1, αἲ Ἱπιδρτῖταϊα μας Ὃ ος 
ἸΜαριανδύων. ος Μυριανδρηνῶν «Εο/ΡΕΡΟ4 σσ τοπι Ῥαϊείας]ε» πο νοταπι Ψοοίς {επρτΤαπα. 

57. ἵζαὶ Σωπείρων] Ῥασβτα ἵπ δείς Σώσπειρες- «4ρο]» 
[011 Κὐοῦ, τ, 9ο7. ος δεοµόι ἄγες ποπ ήρ ΠΟΠΠΙΠΕ 
εοἠνεπῖαπε, (τας αΠπαπαπασα ἀπίστερατ. απ ο] αμ. 
ΤΕΙῃ ας Ἡοτοάοῖσα ἁκαμἰβείοπο ὀριῤρὴ θάλασσα νατία 
Εεέποτίοηε: πιοᾶο Όσεσπο αμβταΙ» ππο ΠημΙ Ῥογῇ- 
ς0 αἩτ οίαπι Αταθίσο Ρο Υ4110 ΤΕΡΙΟΠΗΤΗ Παβία σρη- 
γψεπῖτ, ηθαιε Ἱποοππιοῦς» ουπι Ώπης 9πηΡο πηατὶ 1908 
ἵμηραπιως εξ εἴμς ΠΠϊ ἀἰνότβία οἳ Ῥατίος, Οἱ] πιηᾶ- 
τηαα {Πρεσίο» ΑΠας ΑτὈΙαΘαι1Ε οτατα Ῥεπε οα]εητ. 
ποῦ αἀμπετείσεηῖ. 

δρ όό, Αὕτη 

994. 

ἕ 3 αὐτὴ οὐ λήγεσα, εἰ μὴ 



ῑἳ ο Αξάσχ, Αάβοτ ἑεηίδε πιαῖς ἔδγασα ἀβΙπθασι ἕπ αλά, / 

Τουπίο Ῥ]ορπίος» οκ τπατί 1ΌΙΟ ΠαΥΙΡΑΙΗΗΣ αἆ Ποιοι” 

119 εοἱμπημα». ῥαϊα[ρὶ5 Ροτία 

εὐατέλλοτα, 9 μὲν ἡ Ἔρυθρὶ παρήκαι άλασσα Ρίο αἰαπητήσς αφι]οπεπ αὐτεῖη η 

-πθὺς βορέω δὲ η Κασπίη τε ὁ {λάσσα, καὶ ὃ Αμάξικόο. πα {αἱβίο εἴ Βιπ]πο Αταχε : 

Φον ην κ πλ) ὠνίσγοντα. μέχει της Τα σοπίτᾶ Γοἶεπι ᾿ΟΠΕΠΙΕΙΗ Παιε, Ῥοσο. 11” 

Ἱαμογρο πω κ ὴ ήὴ ἀἷα τεηιῖς Παδιτατατ Απαι  Ἠμπς 1απι ο” 
δικη οἰκέεται ᾿Ασίη" το δὲ ὧπὸ ταυτης» «μη ὪἨ τοζαπι γεια ἀε[ειτα (ωπε:.. πες απαα [πι 
Το πεο» τη ἕω; οὐδ' ἔχει οὖδει ρα οἱ ση Τί ετἩ. ὀσετε απ][ρίαπι Ρροΐεςτ. Εἲ ΑΠΑ αιάεπι 

Τοιαύτη μεν καὶ τοσαύτή Ἡ Ασίη εσἹ" η δε Ἀβύη τα] ει Ὁππῖα ει, Αἰζα απἴεπι 1Π α[εετᾶῇ 

ὃν τῇ οκτῇ ἑτέρῃ ἐπί, ἀπὸ γὰρ Αἰγύπτο Λιβυήόροϊα 65τ, αρ ΑΕΡΒΥΡΙο επ]πι Ίαπι Αβΐσα εχεῖ- 

Ἴδη ἐκδέκετα)’ κατα μέν νυν Αίγυπτο η ἀχτὴ αὕτη Ρῖν  Ἠδα 1ρ5ᾶ οἱ ΕἶΓζᾷ ΑΕΡΥΡΙΙΤΩ 11Η 
ο μας ο ὸ γαρ τηςδι τῆς Θαλάσσης ἐς τὸν Ἐ- Ἀπδαίτα εδῖ» παπι αὓ Ἀος Π1άΤΙ αἆ Ῥαρταπι 

στενή ἐσι ἀπὸ Ύας Της της π Ἡ οἆ η ΙΑΓΙΤΗ : 
νο αμα δε ευ] ου νέως τα τα πι ολα εν ας νο Ὃ ο πα 

ρυθρή άλασσανρ . ο νρ ο. ελ σλ αυτο ε[ῃοϊαπὲ πε Παάία. ΑΡ Ἠ15 ἀεΙηςερ» 

ο, ἂν ειω χίληοι σάδοι .. 9ὲ ὤπο του σου τοτ  αηρι/Η {ρατίοία να]άε οτὰ ε5ι, απ ΑΠΙςα 

κα μι τος τικ ινα οι χω Αιβύηζοβίσιτας. ἱτααις αἀπήτοτ 05, αἱ ἀῑπειπιῖπα- 45 

κέχλητοι. ἃ Θωύμάζω ὢν τῶν διηρισάγτων χα Φιελόν- τᾶπι αἴαπε ἀῑμπκετυπτ ΑΠΐσαπι, ΑΠαΠΙ, Εα- 

των Λιθύν τε καὶ ᾽Ασίψῳ καὶ Εὐρώπην' οὐ γαρ «σμι ΊΤορατη: Ιπῖες ᾳᾶδ ΠΟΠ Ρατίπ] εδῖ ἀιπΠετεηΙὲ 

κρα τοι διαφέρουτα αὗτεων ἐσί’ μήκεϊ μεν γας ἔ παρ Ὃ αν αν) νο Ῥ{αεςς ης 

Φ η ος δν Ες ο, ς ος ὧλΛΙ ῥοιαε μπα, πα Αριᾶς ᾗς Ἴρωά 
συμβαλειν αξίη Ὃ αν πρι αν Ἄιβύη ον ΥΣ {ο παπ][οβας, οἴτουμππῃυα πηατὶ, «κεερῖο ἀπ” 

δνλΑ όρο ας πο ο ος ασ μα δή 905 .τηχαι πρ ΔΠΕ οοπτετηίπα εδ, Ίνεςο ΑΕ” 
την -- υοὐρίζα Νεχώ του μα. βασιληον ΥΡΗΟΤΗΠΙ τερε, 6ΟΓΙΠΙ 41ο πον]πηι]ς ριν 

σζωτε τῶ μεις ίδιο, χαταθέξωτος" ὃς έπεί τε ΤΝ πῃο 1Π πος ἀθρπιοπῃταπάο. 15 Ῥοδίααπῃ ἆθ. 

διῶρυχα ἐπαύσατο ὀρύσσων τὸν ἐκ. τοῦ Νείλη Ε ἔχω- {Πῆτ α ἀερήπιεπάα Εοεία ἃ Νίο αά΄ Λταθί- 

σαν ἐς τὺν ̓ Αράβιυ κόλπο, ἀπέπεμψε Φοίικας ἄν-Ώοσιπι πια» παπι παγίοις αμοσάαπῃ νΙ08 
ὃρας πλοίοισι,. οντειλάμεος ἐν τὸ ὀπίσω δί ὶ Ἡρα- Ρπωη]σεδ» ΡταςΙρίεπο η ενεξΙ Ρεί «ο]απΠᾶδ 

κληΐων σηλέων ἐκπλέευ ἕως ἐσ τὸν βορηῶη «ἁλασσαν» ᾿ Ηετευ]εας Ρεπείτατεηῦ τι Γερτεπιτ]οπαῖε α 
Ὃ μον Ας η ην ολότε νὃ ας ππαΐε, αἴθμε 1 αά ΑΡ ΡΥΡΙΗΠΙ τεπιθἛτεηί» 

Ἄ ούτω ο, Αιγυπτο Ὁπσναι μην τνή η νν Ῥμαηίοες1ρίτΙΙ εΤυθτο τα Ιοἰνέπίες, αὐῑς 
Φοῦιχες ἐΧ. της Ὦ ἐρύθρης Φαλάσσησ ἐπλεον Την }οτιήΝ ταπὲ 1Π πιατΘ αιῃτα]α: αιά αυαπα αι πτωπας 

Δαλάσσαν' ὑχκὼς δὲ Ἡ γόνοιτο Φθηόπωρο), προσχό/-θβαἀνεπ]κ{ει ,. αρριςΙ αἆ τεΓζαπη παν]οις 1ε- 

τες ἂν σπείρεσκον τὴν ὙἨν, ἵνα ἐκάφοτε Της Λιβύη ππεπεέπι: {αοἰεραηε, δῖ Ιάεπίάεια πανΙραν» 

ἄπλέοτες ο γθοίατο, καὶ µέγεσκον τὸν ἀμητό» Φερί- ἴες Ἰ Α[σα ἴοτεπε, ας πιεσίεπι εχρεξῖᾶ- 

τωτι ἆ αν ερ ατων πλω ἀγι ἐπί δν. ναό πηνν έως κολαπδιν ἠαίς 
ῥόντων, τρίτο ἔτεῖ κάμβγαντός Ἡρωκληήας φλας, [οι Ἠοτοι]οας εοἰωτηπας ἵπ ΑΒαγρεωπι το 
ος ο ον ο ρα ές «ου πιστα Όμεατηε, τε[ετεπῖες αἳδ αριά πιε Ίδεπα Πο 
ἄλλφ Ρ δε 9) πο ο περεπλὠοντές Ἕον Λιβύη», τὸν μαρεπε, [εὰ ἔοτιε αριιὰ αἰηπεπι αἨππις εἶτ' 
ἥλιο ἔσχο ἐρ τὰ δεξιά. οὕτω μεν αὕτη ἐγγωσθῃ Το- εππιπαν]ραηίες Ατίσαπι, {8 Παριῖς[ο {Οἶεπῖ 
σπώτω. Μετὰ δε, Καρχηδόηοί εἰσι οἱ λέγωτερ» αἲ ἀεχιταπι. Αίαιε πηπο Ιῃ ππούαπῃ Αβίσα ΡΕῖ- 

ἐπὼ α Σατάσπηέ γε ό Τέάσπιος, ἀὴρ) Αχαϊμωίθς, Ίπμπι εσῖ εορηϊτα, δεσιηᾶο οσο (0ατᾶΡί: 9 

οὐ. περέπλωσέ Ἀιβύην, ἐπ᾽ αὐτὸ τουτο πεμφ»είς ο ΡΕ αυ ἀἴσιπε) Ροδίφπαπῃ θαια/ρέ» 

ον . εα[ρῖς Πας, Υἵτ Λεμοπιεηίάες, ΑΕΙςπΙ ΠΟΠ 

πει α οἱ οσους ἳ 
4. 

9ο 

τά Ἵρημος ππᾶτρ. 516ῤΦ. .Ῥόε. «4ροζι 7 επι, {εὰ "πε Γεαμεπίε τὸ «4γοῦ. 7, ᾳποά αῬακία ροΐςατ, Ψά. {1ΡΣΗ 
ο. 17. ολων ο νι εε τὸ πρό ὁ Ώεσειι {εᾳπεητία οσα 4. {οτῖδα ας ΠΙΟΣ ὁῇ ρ αΏορί -«4Γεῦ. 

ε- Αποῦι «ή. 2 Ρον. 4. Β. Ἐδὰ., ἵπ 11. «νε. Ρα ἐοὶ ᾗ ἔτι ο Θωμ. 4Γοῦι «νί.ν πιοΧ Λιβύη τε ἀτοῦ» 
ἄδερε τε 15, 6 ὑΜικρὼ Ἰ4. 2Ἴμά. } Ὀεβι παμε, ππα]ς. Οὐὖσυμβ. «4γεῦ. ὁ Οὖρ. «γεῦ, θα οὗρ.. τοῦ.» 
βασιλέος νυ]βο.-. ᾱ- Μ. Ρα[. «9.» διέχουσαν ομπα «41ο Τοαμῖ, Υἱά. 67οπου. οι αἆ Τε Ἡν τα.  ᾖ Βρ2: 
λέων 9ιΕΗπλ. «Ίγεῦ. ΡΤΙΙΦ 6ΠΙαΠι «1. αι 44. «4ποδ. «9. Ραε[. 7. ἐρυθρ. πολεομεένης 4, Ἐάα. . ἡ Τίντὸ 
οτα ὁ)ερῦ. 7. Ῥα5/. ἄγεδ., ΕΩΠΙ προσίσοντες }. «4γεδ., ΠΟΠ ππβία: ο Ἐμοίατο 4γεῦ. . ρ Δέτεῳ «ποὺ. }ή0 

δὲ δή τεῳ -4ν1., Παήπι οοπ{οπείππε 1Η. ἔσι/ν υπὰς οὐἵταπα: ]σμ. πλὠσαντες τὴν ΛΙβ., ΟΠΗ περιπλ. ἐς τὴν ΛΙβ., 
ΊΠΟΧ ἠέλιον πει ΄ ᾖ Σατώπης ὁΙεᾷ. ΠΊαΤΡΟ εἲ «49.» ἔηπι Τεάπις, Τεάσπειος πο  υυυυ  . 

66. Αὕτη σε ἑεῆ Μάο Ἠήπιαπί ἱπσεπά «οπηρϊξ, Ρτεδβ εαηξ, 1π Όεεαηυπι αι ο]εή εἰ Αἴππάσυπα, 
σὲ οπιηίρες οαάἆσπι τΤ4ΤΟ Ρ]ασθαΠῖτ, ερεδαητατ τες ἆ]- 
νετβς. πίσοάϊς αἳ ναμαπίε απ] ΙποΗπαβοηε, ΝΠΠΙ 
αιισᾶ τεάΙῖς, νοτιςσβπυπα, αἲ ο, ῬεαΙτΗΥ οοπ{ῖ- 
ΏΠΟ» τὸ δὲ ὦπὸ ποῦ σεινοῦ τούσου ηδὶ νετό Π]αᾶ. νενάτα 
πί {πειτε νυἰσατυπι ὁ Θρτα ἒ Ἡπ, Ο. 1569. 48 εορδε 
ἱίἨπιο» τῇ ἔλακχισόν ἔει καὶ συντοµώτωτον ἐκ τῆς βορήῖης 
θαλάσσης ὑπερβηναι ἐρ τὴν νοτήην ------, 4ὖοα Ὀτεν]κῇ- 
παπι αἳ τβαχίπηε εοπρεπάἰααπα {ραῦυπας Ῥίηπε ο 

Ἠΐς, Ππάϊοτυπι ΕΠΕ. Ἰδομ οχεῖτο ΗΛ Ἡ,. Ἡ» 68., 
πο Ίσπο ἴρδαπη 1π τείη εις οςε Ψ. Ος 5. (1/αμδοπις 

αᾷ- Ηαοή. Τ. Ῥ» 114. πευε ἀἱδβπιι]ο 'Ἰεάίοευηι 

αὕνη, ἐς) ᾗ ἐξ, Αα έθες φμα ἐν τισ οοἱοσίς ἆμος: 
το ρορε 6 (0. 50" μπίης Ἠρη, Ψετήπι Ῥίορειε Ἠΐπο 

ἁΙ(σεάο. : | . τν ᾿ σα . κ - ν 

οχό.. Δηλοῖ ἑωωτὴν Ἱ. Μίταπι πή {σΠρετίς, πιοτα νείς- 
τηπῃ {ποαµ6» Λιβύη μὲν γὼρ δήλΟῖ ἐοῦσω περίῤῥυτος, 14 
οτε Ῥωυτὸν οὖσαν" 1 6ΗΠΔΕΙΗ {επ[ηπι πι ζαρίεπᾶα 
Ἱδῖα: οὐ τν ὀννώσίη τὸ πρῶτον, ΠΕΠΊΡΕ- ΤΕβιΡ υτος ἐοῦσα, 
λος ο ππο αἀΠίρειαν {πυάυτα δορῦ. 
ΑΙ στπκῳ φβββο ΔΥλΟυν το .Α; Πσ, ν 9Ο ΤΙ δ ἔσι: 

Ἰ«Ν. στ. δηλώσω ----γεγώς. ΠΠ. μες 
δηλοῖο γάρ παλοήνουσ ἔπος' ἐδήλωσε τῶν νόμων κατα; 

ρονῶν Αιαϊρίαᾶος, «ουσία! Ῥ. 390» 44 ἐδήλωσαν οὐ 
«λήσοωτες, Ῥαμ[ωμ. τα, ϱ. 216. δήλο ἐποσων υπερα» 

Ἀθεσθέντεε, Πεβος. ντ, ς. ο1. ΥΑΙΟΚΕΝ. 

το ατα ἀτιρααν ορ μμ, ἠασλωνὰ 
ας ηἜ, ναυτιλήσι µακρῇσι ἐπιταεσνᾶ 

{ωἱριί 1. 1 1. Απ βαήπι οκ βπα ΑταὈίςο, πάς ἆἷ- 

πιοτί(ο ἀποϊτατατ,. Ὃυαπι νετο α]οπιοπί», 1άασοτυΠ1 
τορὶ » 1 ΠοΡΗΙ πανΙσαΠοπε εκ 6ο ΠΠΙΙ ορεταπῃ ρτασ{Η- 
(εγαπί τ. Καρ. τὰ» 37. ΕΔΠΔΕΠΙ ας εἰ τεσί ΑΕργριῖο 
αάάϊκεταπῖ» αἱ πιαΗῆπιαα ρογερηϊπαΠοπίς οχετοα, 
Ἠ]ς εἴσο ἀερειητ εἴ τερί Ἀεσοπί Αἴῑσα ρήπιυπα οἶἕ- 
Ὃ ο οι ρα Ῥορε {εομ]ϊς απ, ἁἷ- 
νετβοτε Ῥιορίεδία {εΠςΙίθΥ ο0 6Υ ή ἴετιπε 
οτουπιβμαπῃ, εαν κ 

08. Καρχηδόιοί εἶσι οἳ λέγοτες] Ἐκ Ἱατιο]αάοπε. Ο]- 
αμτο οἱ πλεοντεο, (Τιαρ]π]οπ[ας οπίπι απιμρυς ἀε- 

{ηΠέ105 παν]σαΠοπίρις τοπίῃς/6 οἵα Αβΐσαθ, Απἱαπ” 
ο πιατ αά{ρειαε: 4ᾳ Θαϊαίρε πἰπ]] οος πονΊείθ. «μας 
4ος νἰτὶ οοπἱοχητῃ Ἠαῦος, σιιο {ε σοπιπεηάετ. ΑΙμά 
Νίο, «ὕγρηημι Ῥματὶ Υ. Τεβ. 1, πι, Ῥ. 92. μετὰ « 
ΚαρκΗδόνιοί εἶσι ---'--Ππθ οοιητηκϊθ Ἱερθτς νεττεήδαὕέ 
ῥομεα ση] άεηι (αγ12άΡΙΜΙεη/ἐ5ο 1. φάει ἐρτί θεα ή 
Ῥγας(Πε(α ππηῖσατη 15, αηοά Φαταΐρες παν]ραπάο Παυό 
ἀρ{οΐνετας, Οωας νουδίς Ἰδείς ἱπά]ομτί, ἀπδίτο νεβε; 
πιεπῖςετ, ἩἨαπποπεπα α Οσάΐἴρις αἆ βπος Αταζίας αἴ’ 
ουπινεδτητα ΡΗ1η] ως ἰγαΚτ 1. π,, ό7., απ ἆπτο Ἠεϊοάο: 
Ἡ αείατοπ» πεσάμπῃ σεΙπ, Έε αμ]ά Ἱπροάίε» οὖΣ 
Ῥοεπί Ἱπαμάϊτε ἆε ΠΠ ΓαΠεο Φατα[ρῖς οοπατ. πΙΠ1 Ρ0- 
ἵπεήητ, Χενκὶ Εοεδετῖδις Ιππόῇ, οἳ πποτσαπαϊ {416 
4 οπιπία» ἩΜΙ οἶθπε, ἰτουπι[ρεᾶ!ϊ Ὦ 8αερε ΡΙ2εἴετΕ 
πατταΠοπες (ατιμαρίπιεηβμπι αάγοσαητας 1 149120 
τερις 6, τος. 196. . Αθ 

Φννν νάον 

ο. τῷ 

ά : 



ωσρφε αη 

ασ οτσο ο τρισα σπα, ροσκω 

{Κι Χσιχε παγἰσα(]ο {επαρειξεδία, οἱ Ἱίπο 11. ]εία]15, 

παν]ράτε Αῄισαπι, ἀπ. ρανεηῖτες εατὶ 

444 αυ. {οῖαπι, γοἱει ορΙνΙ{σοτ, 

οΙξομπιπαν]ρανῖι αἆ Πος Ἱρευπα πῖδ[αςς {Τεά 
επι πανΙραι]οπὶ5 Ιοησιπάίπε, ἵππι Τε 
{ομιτιάϊπο ἀείείτ]ιας τείτο τοάΠξ, Πο Ἱπί- 
Ρ]εῖο Ιροτε, αἴεπι αἱ πιατετ 1Π1μηχετατ, Έτ- 
επ ν]Πανεται Βμάπι νπσίπεπι Ζοργτί, πε-. 
Ρίεπι ἸΜεσαργσὶ, αἴεπι οὗ Παϊς σαιδίαπι ἃ 
Χειχκε τορε {ήΠσεπάἡπι οτυοὶ τηαῖετ Θαϊα- Τη 
{ρίς, αἩσ εταῖ Τατ {οτοτ, Ἠδετανίε: αἰιοά 

ΜΕΙΡΟΜΕΝΕ, ΙΤΕΒΕΑ Ιν, 909 
4 ᾿ ώ ον .., ον - ο] π ᾿ ” 

ἀλλὰ δείσας τό »Τὲ µηκος του πλόε κι) τὸν ἐρημίην, 
ον : . / ννβ. ς στα» 

ἀπηλθε ὀπίσω, οὐδ' ἐπετέλεσε τὸν επέταξέ οἱ ἡ μήτήθ 
3/ ω να λ 8 7 ν/ 3 ον πι 4 ο. 

ἄεθλο υγατέρα γαάθ ωπύρη τοῦ Μεγαθύξδῃ 
" " : σς σος ΙΝ. αν ο ο 

παρθένου ἐβισατο ἔπειτα µέλλωτος αὐτου οἷα ταύ- 
͵ 3 »τ» : ον ς το η 3 ἤ ως 

την τὴν αἰτίην ἀλασκολοπιέῖσθαι ὑπὸ Ἐερξεω βασιληοξ, 
ον ο 6 ον 2) ον 

μήτηρ τοῦ Σατάσπεος, ἐὐυσα Δαρεε ἄδελφεῃ» 
“κ ἀ / } νε ββρο Ὁ 

Ρ παρητήσατο 2 Φασά οἱ αὐτὴ μέζω ημίν επ'ιθησειν 
9 « . ..1. . .. - 4 ... ν ἀ ὃ ο» ὲ η , » ’ μα Ἴ τ ἀϊσετει {8 πιαῖας ΠΠ Παρρµείαπι Ἱπτόραιυταία περ εκένο. Λιβύη γάς οἱ ἀγάγκή ἐσέσθαι πρι 

αἶαπι τες», «βρε πεσεςία εἰ {οϊε εἴτειπι- 

εἰτέηπιπανιραις απ Αταρίοαπι Ππαη, ΄ Εὶς 
ἀπηπεβϊε΄ Χεικε, ῥαϊα[ρές ἵπ ΑΕσγριαπὶ 
αΌΠτ, {ππιριαηπο ας Πάγο ας ΠαΠΕίδ, Πᾶ- 
νὶφανῖι αἆ σοἰμπιπας ἩἨετοιμίεας: ἀπῖδας 

ο ο / Αλ Α 5 1. 
πλὠιν» ερ ὃ ἂν ἀπίκηται, περπλέων αὐτη, ἓρ Τον 

ἳ : : .. ο μν, 3 Ἰ 5 Αράβιο κόλπο συγχωρήσαντος δὲ Ἐερξεω επι τᾶ- 
: ; ο ῇ , ο 3 5, ΄ . 4 Ττοίσι ὁ 5 Σατάσπης ἀπιχόμενς ἐ Αίγυπτος χαὶ 

Ν / ο Ἡ ες Δ /᾿ 7 : 
λαβῶν νέα τε χα γαύτας παρὰ τθτίω» ἔπλε 

λ ς μμ. / 6 έ / ἆ παρὰ Ἡρακλήϊίας φλας" οεκπλώσας δὲ, χα 
/ } τς υάρα ΄ .) δα λα «ά άψ . «ο / ον "/ 4 

τταηρίη]θῇς, Πεέξεης ΑΠίοΦ ρτοπιοπιοτίαη», κάμψας τὸ ἀκρωτήριὸ της Λιβύης, τῷ ουγομα 205 
ει] ποπΊεη ροἱοες, η ππετα]επι ΈΠΠ[ΗΠΑ τ6-ἹΟλόεί ἐστν ἔπλεε πθὺς µἰσαμβρίη" περῆσας δὲ »}α- 
περαῖ,  ΕΠΙΕΠΦΙ641ε Ῥειπηπ]έαίη ππατίς Ἰπῖτὸ 
«οΠπρ]ατες ππεη{ες, απ αφΠαήε ρ]ατί τεπ]ρό- 
τα ορις εδίει, σοπνεϊ{ο οτί ἵπ ΑΕργριαπή 
τε (Ηῖ, ΄ Έτ 1]]πο αἁ τεσεπῃ Χειχεπὶ τερτεθ- 

λασσα) πολλὺν ο) “πολλοισι 
ο, 3” / 5 / θ 

πλεῦνος αἱεὶ ἔδεε, ἀποσρέψας ὀπίσω, ἄπέπλεέ εὲ 
κ β 9 ΔΝ . . 

Αἴγυπτο" ἐκ. δὲ ταύτηρ ἄπικόμεος παρὰ βασι- 

: 
μήσὶ» πεί τε του 

τον ; πα ο . Δ ; , ων ο ᾽ { 

{15, αἶεραι ἵπ. τοπιοκβπη]ς Ποπήπές ῬαΠ- Απά Ἐερξεα » έλεγε, Φα: τα μετ. 295 
1ο ρταθιοιπαν]ρακίο, τδτ αϊςηῖε να[ό 1585 μικροὺς π'αραπλέευ, ἐσθητι Φοψριίῃ ἃ διαχεεώ- 
41, ασαπι 1ρ8ῖ τετ πανίπι αρρ]εατεηῖ 
πὰ πιοητες {ε Ερα Ῥτοπρετεπὶ τε[ξᾳς ιτ: 
Ρ]ρις; Ίρβοφ απτεπι ΠΙΠΙ] 1 Ἱπήτίς Ἱπτῖ- 
Πδ[α Ἱησ[εάί[ο, Ῥεεοτᾶά ἴαΠύήπι Ίμπο αςςθ- 
Ρϊείε, Όποά αὐϊεπι τοῖαίη ΑΕείσαϊη Ώοῦ εἴ- 
εμπιπανΙρας{εΠῖ, ΄ παπς «αιιδᾶπι αΏετεραῖ, 

αποὰ παν]σίαπι Π]ζείας Ριοσεᾶετε ποΏ Ῥοδ- 
οτ, Τεά τειπετείατ, Ἠήπς Χειχες περαῃς . 

1 αρ ιά 3 : « εν ἆ δω ως ο. 

µεεο: ὃν ὅχκως σφὲς καταγοίατο τῇ ή, Φεύγε- 
' 9 Ν ") -. . νο -ᾱν ΧΑ Φον” κο “πρὸς τὰ οὔρία,  λείποτεο τὰς ππόλιας" αὖ- 

1 τι ” η ΝΕ Ις 98 Γρδ , /' 3 ” η ο 

τοι δὲ ἀδικέει οὐδὲν ἵς εσιόγτες . πρύβατα δε. μοῦ- 
δε νο ον ᾱ- ο ρα Λ ο βρώ 

ια ἐξ αὐτέων λαμβώκή" του δὲ μὴ περπλῶσαὶ 
ο Ρος μα ΝΟ ο ο) τς / ' μασ πος ὄνει 

οΟΛιβύήη παντελώς, ἁἰτιὸ τόδε 1 ἔλεγε" τὸ πλοιοί 
πο το με το ον ὃς να ος πο 
τοπθόσω οὗ δυνατὸν ι ἔτι πςοβαίνευ » ἀλλ. οὃί- 
μωώσς ο ο Μας ο γα ωερης ον Ἑπααμρσο ο 

σχεσθαι, Ἐέρεης Ἡ δὲ οὐ οἱ συγγιώσκὼ λέγευ αἲ- ον , 

Ίοᾳ.ἱ νετα, εε αιιοᾷ ορεἵαπ 1ρὶ ΡίοροΙ- - λήθέα, οὐκ, ἐπιτελέσωτά τε τὸν ποχέίµενο ἄεβλο. 
ἴαπι Πόῃ αὈ[ο]νίδεε, 1π' στισεῖι {πας 
Ἱττοραϊα Ψεϊεῖε Ῥῶπα. 
ΠιςΠαδν ΄ αάῑία ἀοπι]πί πεξε, ὁαπιήι ξ- 
]εγτίπιε «ΙΙ Πιάσπα Ῥεευπία Ρτο[αρῖτ, Εὐἠδπι 
Φαπηϊας αϊάαπα Ιπῖεινετῆϊ: οἰΠΗδ ΠΟΠΙΕΠ 

(εἴετάπι 
ΑΠΟ 

Ὁ. ἀνεσκολόπισε, τὴν αἀρχαίην δίκἠν 9 ἐπιτιμῶν' τότε δὲ 

ἠπίως Σλιαίρίς «ὐ-οστοῦ Σατάσπεας εὐρύχο ἀππίθρῃ ἐε Ἄάμοι ἐπά τε 
-. ἐπύβετο τάχισα τὸν δεσπύτεα τετελωτηκάτα, Έχων 

χδήµατα µέγάλώ, τὰ Σιάµιο αγὴρ κατέσχε' του 
ἐπισάμωος τὸ οὔνομα, ἑκῶι Ῥ ἐπιλήθοµαι, Τῆς δὲ 

"Ασίης 

ᾱ Έος οἵά1ής / οὐ. βας/: {ΐεζ., οπή ζωπ'. ἐβιήστ. σοῦ Μέναβ. πὰβό, υὅ Παρώήσατο η ΝΙοχ ἐς ὁ ἀφίκήται 1: 
κάν.» ορΠῖτα πιοταπα: Παπ εδε 1η το]ίοιίς να]ρατηπι, ο «4ποῦ. Ῥαε/. 71]: νιυ]ρο Σατάσπις Ῥϊανε.. ἆ Ἐπὶ 
Φ7μά, «4γοῦ., Έοττο νοΗς. ο ἄνοῦ. {1οη. Ῥαε/. οἵα ιερό. Ζα]]α: αἰ Συλόεις. -ᾗ ἸΜήνεσω -ἄγεδ. ποῖα- 
Ὀμτετ, Φἱο εἰ Εὐπά, νπι, οτι. ϱ Ἐς βάσιλα «4γοῦ.. 
µένους Ἰάετῃ ες 718: 

-ἀγεῦ. ἔ. οτα ὦερῦ., ΟΠΠ σίνοντες, [βρωτὸ δὲ μοῦνω. 
Ὁ (4θὶν «4γοῦ.) εἶναι προβ. 7 «ἱά, Ῥαγή. 4., αΌεσιτ νετουπα (αοβαπΏνιπι 4. βαση. «4νᾖ. 

κ. 

η 14 4 ᾖ. 4 ῥ., ν Κωτδλιπόντε. πο, λ η / 

: ὦ 0) Ἔλενε «περ. ή 714. 6ΕΙΕΕΙ ἐλέγετο. 3 Ἔτ 

βασιλέα οπι: Εἠπα ἔλενέ ὄφεαε τὼ προδώτατα. ὁ Ἀρεώ- 
ς απ. «γε. 7 Ῥαρ18. η, ἄθαπε Ῥεπε. 4 ῥα)/αὃ ὰ 

η Η. 4. Ῥμε/.. ἵπ 
αἱς οπιηΐοιο δέ ο) οὐ. ο Ἠαῦοι Τ2οη: 14. ἵπ Ἐπίτιμος, Ἐαυ11ο {αρετής ἐπιτελέσωτό γε ΟΙ. Κεἰεέμρ. ῥ Ἐπι- 
λήσομαι «4γεῤ. 7 αιιοᾶ Ἰαμάο. - -υὺυἲ 

ο. Τῷ οὔνομω Σολόεις] 9ἱο {οἩρεεταί Τ,, π., 39. Σο0- 
Ἀθευτω ἄκρων ἃηῖ Λιβυκὸν ὀκρωτήριων Πσηπο εἳ δογίας 
1π Ῥετιρῃς, πύμώτο Σολοέντά Ὀγέμαρογας ἵπ Ἡρίσταίη- 
1παϊο» ἆθ 4ὐο 0 Ογοίως αἲ ΟῥαγΙοη. ϱ. 424, εἴ 
{κο {ως 1 Απο]. Ῥ. 188.. Ορίατηπι ππεΠποσία. ρο- 
άομίμη ἀθεοσρῖε, οκ Πεγούρίο, α Όσιο: πιὶς[ος θελέ: 
σαι τὸν περίπλουν  ΑΠπὶσαα, αβ{ενδταηίεπῃ 1π δοΖοµε 1: 
11. Ῥ. Τορδ. Ο, . Τα] ή πΙλ!]. 

19, Πωρὰ βασιλέα] Ἔς βασιλέα Ξέρξεμ, αιοά ΠοῬί. 
ο Ν5. σα] οὑτυ]τ, { ἆαπι Ῥίωτες», {οἵτας{8. ἴλη- 
Άμαπι ταβῖῃς ρτοραπάυπι νἱάεγείμσ: ἐς αλαιοΏῖες αᾱ- 
Ἠηρι]ε 1π Μος Εογοῦ. ἴδι νοτυπα Ὦωπθπ. ΕαίθαΤ» ηθ 
οἱ απάτη πρ τοοσγᾶοῦ», ἵπ 4ο Ἱερατυτ ὠἀφικέσθαι ερ τι» ΕΝ Ῥ]ηίππα (πε αἲ ππαηήπα, ἵπ απὶΌι ἐλθεῖν 
εἰ εἰσελθεῖν εἰς τινά. ------- Ῥαμιο Ῥοδι ἁμαδιις {οτίαρίε Ἠτοτίς τερειης. {οχδί οπιπιοᾶς Ῥορίοι; ο), ὅκως ὃς 
σφεας καταγοίατο τῇ νηῖ, Φεύγεσχον πβὸς τὸ οὔρεω. ---" λείπεερς., αής σίνεσθοι αἴῖηπι {παηιοπίατας Πεγοιο{ο» ςἰμε Πος αθΠΙροίητ αὉ αηΕαιής, νεταπι Ῥασπο ]εόΙ]ο- Ὃ ο οπἱοέίαπάο {πεταπῃ αά{εαπτής» σοιτίραῃς., κὺ- 
ἐσίνουτο ἐπιόντες χώρους τῆς ᾽Ατεικῆε. . Ἰεαημα Ίαοεως οκ «ΕΡΙ «απ Ἐ]κί ᾖεγοι, Ῥρ. τό.» (οπηπιβτανῖε Οοᾷἳ]-- 
ο ἐσιόντες, πρόβωτω δὲ μοῦνα' που αρΏι5 

νεα '"πόλιαφ' χώρας ἐπελθεῖν 6ἵ ἐπεῖναι ώρυς αᾱ- 
υ ωὰ τρ ο. ἓ ας σ ον νΑδΙς ΕΝ. 

πα ὃς ὧν ἐσιόντες, πρόβατα ὃτς.] Νυϊωπι 
ῥβώτα δν επι υταπίς ΡΟΒΗ5. ὠδικέειν οὐδὲν ἐτιόν- 

τες, ΤΡΡΩΤΟ οἳ μοῦνω" Ἴρτος Ἴχ]ρος ἠήρτες/ὸς η))ή) {η- 
ἑωίρμη ῥᾳ1ΓΑ9/6. ῥεεονα (ωηγρκ αγ ἑην αερερἠ»/2. Ῥ]6- πίον 1η οτα{10 »{μροτῄιο ας Ιπ[αε{ο σίνοντες Ἱπρο[ίθτυπη 
ορίτμτα. Ὀϊευπαϊε ο {προς Οοάὰ, Ιεζῆοῃο Ππίμο- 
ἔηχ, ποι τεσιήαθἶτασ Πβάσπη α {οηορίς αἴτιον τόδε ἔλερε, 
εαφο/ ὀρης οίρεδαέ Ῥηϊαίρεθι Ἠηης επίπ1 αἆ τεβεπι 

ἀδικέειν οὐδὲν ἐπιόντες: Ἠιοπιοι σγος, ν οσα" 

{επππο.  Οαμίαπι, 4μαπι Χαυχὶ ποπ Ρρτοδανίς, ἀθάθ- 
τυπε ναμΗ, εΧ. οεπίε αὰ σοπ/Η(ητηπα ἴδιπίς Ώαπίες 
εί πανῖ5 ῥριαερεάίεηίες οσίαπα αχ Ρτοῦαβ]1 ήαγεῤα- 
ή. Ραϊσπουμιθμιρα αι ο ος μια με 
«9Ο. Αἴτιον τόδε ἐλέγετο]. Ππήο εση/αρ α[]εγεζαί» Ζαἷ- 
ἷᾳ: Ἱερῖτ Ίίααμε αἴτιοί τόδε ἔλεγε, Ώεπαρε θαΐ4ῇρ68. 96- 
ἀῆέπς τὸ Ῥερειίκία Ρροτιήτ ἐλέγετο.. 1 ρτοχϊπαίς Ρίο». 
Βέρξο δέ οἱ οὗ σι οοἱ]αᾶς ΖἼ)]σε ΤαΗπίδ, ὄμπο Χεγκεν 
Πέραμς [ορωήήη Ὅεγα» {οἱ ε Ῥεδυτε {μ{ρίεαβατυσ {οτ]- 
Ῥεπάμπι., Ἐέρξες δὲ ὃν (ρτο αὐτὸν νεὶ ἐκεῖνόν) οὗ συν ψι- 
νώσκων λέγει ὠληθέα, 1Ώ Ίανεπε Ρταε(ετήπι Ἠηήμς {8ου 
(61110 ορπα {η Ἰαμάο τοἳ πήπης 1π Πΐ9 εοπιπποά μπα εδίε 
{αιοπά πι επανι ἩΠ, οι Ἠειοάοτεις. ερ ἐχρίοτατάβ. 
υήµς νετοῖ: συνονότές ἀδυόίσαιι συγγνόντες ποιέειν σε δἱ- 
και οτι πια. ἀπητατ αριἀ Ώσης ρΙατίπια σα αμῖδη. 
Π]υά ἁῑβαι Τ,. Ὑ. ο. 9Τ., συγγνώσκομεν αὐτοῖσι ἡμῖν οὗ. 
ποιήσασι ὁρθῶς: 1π απίδις επἶαϊ {οηϊδῖ ροεμήδίεῖ οὐ σοι. 
ἥσαντες ὀρθῶς {15 απα ἀπρμοί Αταέχατα 1άεπι Αρηίβο 
ρ.μς αάπήρειιί συνειδέναι. ΏἱρῥΙ! νεήυρ ορἱ, ως 
δό᾽ αὑτῷ φαῦλα διαπεπραγ μένα: Ο1ΗΠΟΜάΙν μενα ον 
ει 6. Λίοα {πεο ετ/[ε εοη/οἷς πη)ῥὲ δν {. 0 

' ο τν ς ᾖ σα να. ν ο. συν: 

Λόοείθες "Ἡ δεινὸν ὦρ ἦν, ἡνιῦ ἄν τις ἐσθλὸς ἂν ΑΡΣΡ ΙΣΗΣ: 

εἰδη.. Ἠετοᾶβοτεο νετρο 7ης 
Ρ- {64 συν αι Ὃ 

σφισι ὧς ἠδικηκότεο. ο ο ΑΙΟΚΕΝ. η αρ) μασ ο σε 

«- 2. Ἔκὼν. ἐπιήημαιϊ «πο, Ον ποιο ος ποη ἀθίοτῖης: ἵπ το Επ» ο 3ἱ ποιο ρ0. 
Πετής πηίῃιις. θμίΜίος Ποποσήρ ον μονος ερ σ- ϱ, 51. τῶν σι Δελφῶμν πο ος πλω Ου οἷςς οι 1, Ἡ, 6. 135.» τῶν ((αεσοτιπ])) ἐγὼ. 
εἰδὼς τὰ ὀυνόματα ὁυν ΥΡάΦ ω' Ππήμτετ ἵπ Ώρος αἴζαΏο 
ἠ]επιίο τερεπάϊς Ρσμ/ῶμ. Ἡ» Ῥ. 117.» τὸν δὲ λόγον ἐπι- 
σάμενος οὐ γράφω" 14 Ῥ' 1. λΕγόµενον καὶ ἄλλον λόχου. 
εἰδὼς ὑπερβήσομαιν ΝΑΙΟΚΡΝΕ 

δρ Ἁν Ἱ 64. Ἐν 

οἳ6 



9οο 
ο μον εώς δι 

Ἀσίης τὰ πολλὰ ὑπὸ Δαβήά ἐξευρεθη: Ὁν βάλομθος 
ὁ ο αν ος 

"Ἠνδὸν ποταμὀὸν, ὃς κβοκοδείλες Φεύτεροό ουΤος ο ο 9 
σα) 

οἃ 

ο 3 νὰ ας ἤ / 1 ον 

γα τῇ ἐς Φάλασσαω ἐκδιδοι». πέμπει πλοιοισι ἃ ἅλ- 
μῶ πάντων παρέχετα|» τουτον Το ποταµον εἰ 

: ως ν κ νο κό . ο. τος 

λες τε τοῖσι ἐπίσευε τὸν ἀληθηϊην ἐρέευ» καὶ 9) 

ΗΕ ΚΕ τοξο Ἠ 1 Βο)Ίακ επι αἲῑί5 εκ Ιπάο-Β. γεπείιηε ἴπ πιαῖς τω οηα 
Χχκκ Ππεπῄδη», Οποςοθ/{1 ἴπ Ιπὰο. Ἐίορς εκιτεπιὰ 

. ἆρποτα, ατ σαυία ἀἰν{{1οπί5 τετ ας Ποπαίπασα εαη, 

ΔΙ Ῥοπα ραῖς α Ὠαπόὸ Ῥεινείῆραια εδ 
αοἷς ευριάας «οσποίεεπάϊ βία Ἱπάις, 4)1 

{εομηάις οπωπίαπι Πανίοταπι οτοςσα]ίος Ρἵς5” 
Πατ, ππατε Ιπῃααῖ, πε πανιοας επι ᾱ- 
Ἡος απιοδάαιι, 4ος σετα τεπάηςσϊαϊατος σοΏ”. 

κο βάοδαι» τπτ θογ]ασεπι νίταπι ΟαΓγΑΠάΕη- 
3 

6 Σχύλακα ἄνδρα. Καρονδέα : οἱ δὲ, ὀρμηθέντες ἐκ ᾖ{οπῃ. 15] α (αἴραιγτο υ1ρε εἲ ἴειτα Γ- 

ο ΚασπατύρΏ τε πόλιο καὶ της Πακτυϊκης γης,9ΡΣεγίσα {οἶνεπῖον, {εοππάο Ώμπιίπε 4ΠΤΟΤΑΠΙ. 

Ώ πλεον ἆ χατὰ ποταμὸν πθὺς Ἰῶ τεχα] ἡλίε ἀνατο- 

λὰς ἓ Φάλασσαν' διὰ «αλάσσης δὲ πρὸς ἑσπέρῃ 

πλέοωτες, τθιήηκοσῷ μηνὶ ἀπρωέφται ἓρ Τοὺτο) τὸ 

χῶρω» ὅθω ὃ Αἰγυπτίων βασιλεὺς τοὺς Φοίγιιας » 

τοὺς, πέότεον απα, ἀπέπελε περπλά Λιβύη'Λο 

μετὰ, δὲ αν απάτες Ἴγδες τε κατεσρέ- 

ψατο Δαρέοο; και τῇ «αλάσση ταύτη ἐχρατο" 
ε οὕτω καὶ Τη Ασίηςν πλ τὰ, πθὺς ἥλιο ἀγίσχο- ἴει ΕΛΠἩ. απ οπΙΕΠΙΕΙΩ 

νετ[ας αἴαιαο {οἱειῃ οτίεητεπι πανιραΏτες 1Π 

πατε, «ἀεμίπς Ῥετ ρειπι τηατα οσσαίαπι 
νετίις, πσεβπιο ἀεπαπι ΤπεΠ[ε ΤΕΠΙΕΤΗΠΙ 
εὔπι Ίοσυπα, - ππάε τεκ ΔΕΡΥΡΠοΟΤΗΠΙ «05 
Ῥμωπίσε , αιος απτεα ἀῑχί, Πετας πὰ. 
Λίσαπι οἰτουτηπαν]ραπάαπι. {ος Ποτάπι 

οἰτουπηπανίραείοπεπι Ώαπας Ιπάο {1ρεΡΙΕ» 
6: 6ο πια Ροῦτας 65. ἵτα ΑΠΌ, ΡΙ8: 

{οἱεα {ρεξίαι, τε- 

τάν Τὰ ἄλλα ἀθεύρηται ὅμοια ἓ παρεχομέη τῇ Λι- πια «οππρεῖηπῃ εδὶ ῥπιίµα Απίς {4ρρέ- 
: ς ο ΘΑ να, 3 ] ρύη. , Ἡ δὲ Ευρωπη πο» οὐδαμῶν Φανερή ἐσι Ύνω-ἠ5 

δα. α 3, κ ος 2 ' [] σκοµέή., οὔτε τὰ πρὸς Ίλιον ἀνατέλλοτα, οὔτε τ 
κ ς αν 3 7Σσς κα / .. Ὄοθὸό 6 βορΏν, εἰ περίῤῥυτός ἐσι' μήκεὶ δὲ γιώσκεται 

/ 

ἴτα, Αἲ Έπτορα α πυ]ῖς Ιπνε(ιβαϊα Ε5ῖ 46 

ὰΠεφπε 4ὖα αἆ οι]επιεπι πεαιε αὐα αἁ αθμι- 

Ιοπετα νετρῖτ, απ αἴτοιπλια Πτ ΤοηΒΙ: 

ταάϊπε ταΙπεΏ. «ορπο(εῖτας Ρεν παπιαας 
παρ αμφοτέρας παρήχεσα" οὐδ ἐ δα. ών μοι τά οἑᾗ ῥ αμϕοτερ ρ ο ρώ» συμβαλεσθαι» πςσθἀετο, ΊΝεηῖε Ροδ/[ιη οοπ]εζτητα «οἱ!» 
δ επ] ὅτευ μι ἐέση γή, οὑόματα τριφάσια κέετα]» 1 
επώνυμα» εχρίτα Ὑυαιιω" χα) οὐρίσματα αὐτῆσοςῖα Πηῖ εἰ ποπήπα 
Νειλός τέ ὁ Αἰγύπτίοο ποταμὸς ἐτέρη, καὶ Φάσιο ὁ 
Κόλχος" οἱ δὲ Τάναῦ ποταμὸν, τὸν ἵ Μαήτην κ. 
Πορῤμήϊα τα Κιμμέρα λέγεσι" οὔδὲ τῶ διερισάντων 
'τα οὐόματῳ πὐθέοθαι, καὶ ὅθω ἔθωτο τας ἔπωνν- 

ας ἤδη γας Διβύη μὸν κ ἐπὶ Λιθύης λέγεται ὑποσς 
Τῶ/ πολλών Ελλ/ῶ ἔχει τοὔομα γυναικὸς αὐτό- 
Χουυς" 3 δὲ Ασή, ἐπὶ Της Προμηθέος 1 γυναικὸς τὸν ΤΕΕ 1ΠαΙ6ΕΠ | 
επωνυμίη και τότε με µεταλαμβώωται του πι οὗ- πο, ο κο 

1 
μίας" ΊΦ] γαρ 

μη 

απ σπα Όπα Πε ἵεα, εἱρί- 
{Πάτα ε ππ]ετήπα «ὐ- 

ποπηϊπίρας:  εἴμαις Ώπες Ῥοπαπίατ Μη5 

υνίας ΑΕργρΏυς, «ε Ῥμα[ς Οοἶεμας: αι 

αἴμπι Ταπαῖη» ΜΦείαα» Ῥοτμπήαφαε (πι 

τηεῖα: {εὰ πεηε {εΙ{οἰίατΙ ποιπίπα εοταπὰ 

αἱ ἀ[ηκειαπε, ετ ππάο ποπηίπα {ηπηρρεππϊ» 

απ επῖπῃ 1άργα, ΑΕΐσα, αιάείη ᾱ- Ῥ]εῄ5- 

πς Οπασοτήπη Εεττας {οτῆτα ΠΟΠΊΕΠ α 14878 

Αποα- Ἰαάϊρόσ : Απα νεο, αὐ ΗΧΟΙΘ 

πιεί 141 Ίος ΠΡῖ ΠΟΠΙΕΠ 
ραταίραπε, ἀῑεεητες αρ ΑΠε αο ζοιγδ, 

δετε,. ΠπάΘ, 

« 
0 

νὰ αν δολ ν ο ως κ. μη 
Ρόματοό Λυδοῖ, Φάμωοι ἐπὶ Ἡ ᾿Ασίιω, τοῦ Κότυος, σ ῃθ- 

- "Άλλμαί τε «νοῦ. οἳ Πιρτα ἐρλδη ημά, ὃ Καὶ δ) καὶ «ποὺ. Ζ: 44. ος παν Ῥοψέε.» π]ήπια οορα]α ἀοβε 1Η. Ρα. 4ῑδ,, πια]ς. γιας 1, ης ο τος Κασαπύρου «γε. ἆ Κατὼ τὸν ποτ. {. «γεῦ. 6 Οὕτω, αἳξ 
οὕτως «4γεζ. Ῥηγής, 4. 3. ῥα: ο 
παρεχομένην. 
τος ά » Π16 ἱΗ119. τριφάσια κέωτωι». Ἡ 

9τοι. πάν. νι]ρο δω. 
Σο Ῥότυος «4γοῦ. }μά,, αὈεδι ο... ο 

-:84. Ἐκ Κάσπατύρου] ὙΨεϊοίαπι «4γε2. Κωσωπύρου. 
οοᾶλε αμοζαπιπιοᾶς, αἱ Γίιικίαςί αρ. δρ. Κασπασυρο. :8Ιαι6 Ὠπο]ς σὲ τοαῖοπίς Ραάγίσπε «ετῖο πο Ροΐςεί Π- 
τάχ],Ποδσλαοί πόλις οσας τανδαρωῶ. ΟΠάΣΗΗ1 Ίω οκ: 

χγτ]ς ο. ολ σον «τις ϱΩΗΙΕΘΤΗΩΤΙΗΙ οσα: α- πάς Ρογάτιτῃ Ίοοππιυς Πηϊρής» «οπτοπη]αί 8οµάἰς 
πτήσηυς Τ, Ἡχ, 91. να, 66. Ομοἵυπι { Οα{ραϊγτης 
Πε, αὐ Ἰπάο, Ποια Πΐο ἱπαπίτας» είδα ΠΟΠ. ν]άρ" 
τά... Ἐχοιίαή στο Ε: Ὀσωεί πεφιῖς» Ίτοεπι 
Οαηρ1 αάροποπα» 1βθιη(Ιθ. Πεγοάσε{ πάπα 14/071. 
 ὀσγ]ορ Ο, τ; ει ΟαἩρεπι οοπ{ΙπάἑΠθ, Απιπίαη 
οπίπῃ Το]ής Ἱαάας ρίσείες νήπια εκ ρεΠσοσια {επίεῃ- 
τἷα οτοσοᾶῖ]θς αἱερας: Πε ἸΝοίῖοτ, εξ αὐετ {π Ἐχαπη- 
πο Ῥϊκίογε. Ὠοδινοὴ ορΏπιε ᾖᾳο, 6γοπουέμε οχοϊθνίε, 
γρίαμης ἸΑγ4β. Ἱ. νΙς 1. ΕΙ ἴείής' αοοεἀθίο ορ- 

ροπύπις Ῥοτεϊ η 1. 1ν., 5ο. 1116: ρτορίεί- 
6 6τοπουΐως το Ἰπὰο «οπβ(Πε. ΄ΊΝαπι Ἔρ. Εγάε ᾱἷ- 
ψϊπατίο ἵπ ΑΙβπιεπῖο Ο. 55. Εε]]ς, Ψεϊαν. Ῥοΐα, κα- 
τὰ πυταμὸν, 439 {εοππᾶο Ἀογίακ εἰ οοπήτες ἵπ τηη- 
το ἀενεπετιπῖ» "Ἠγάαίρεπι Ώρβπατο. ἵπ Ζαταάτιπα 
Ίπβπεπτοπι, αι {ε Ἰπάο» ειΙΗ5 οίμα εγαπε 6ΧΡΙΟΤΑΗ- 
ὅμ, π(σεῖ, αδίας αἀπιοᾶιπι εἰ {α]]ασίς εει Εάεῖ. 
Ὁ 44. Οὕτω καὶ τηε ᾿Ασίάς ὅτο.| Ἡεσαρίαπ απῖςα οὗτος 
επσ {ε πεφ]:: {εμεβαε πει», πφεαπεπία Παδεπέ 

αμίά {σα ετ ναπε τελη, Ῥταετυη!! εχ ζοάά. ὅ- 

οία παρεχομέη, Μάε]Ισεῖ "Ασίη. Ίνοα Οπίάοπι συν- 
πάξεως ρτοσεα]ξ οτᾷο» 6115 1η Ίος εξ 419 νείεγηπι 

“απο πον (θπιρε ἀποϊσ: ΠΕΗΓ ΕΡΕ, Ραίο 49 {σαῦτῖ- 
«Ἡδ πον πΙμή ἀοπήπιτωπη, ΜαΙοΓΙ5 πποπιεΠ σοπ]ε- 
Έα Απιρ. οοἳ Λομδετίο Ἠπὶ Ώυ]ης Ρος Ιοά1 εοπρ]ατα 
κ {εοητωτῖς ποέχοπς, Ώ υπο ἵη ος να 

ὄνη τῇ Λιβύη’ κο) οὐρσματα οὐτή Ἰνεῖλος τε ὁ Αγν- 
ὃν τις τος τὰ Χιμίρ Ὃρῤσ “Ώο Λα Ἠπες» αιρά 
ο ΣΙΦΗΤΑΗΠΙ. ομπέ {οηδὶ: αδί πεπο {1πὲ, οταΗοΠΙ5 
Ὃ μα ο ες τωχρατο, οὐΙ» ἶδείς 1η Ώμης ΊοεΗΠ] 

κια η . επι. α1άς ἵῃ »εἴ ε411ἱ5 18” 
ολ ο. θε που ηοήμιμα,- Υἱὸς ος 

η νο αν  Ῥογὴι 4, οἳ πιοκ {επιε] Ἱτεταπιαμθ, 
» ὧπὸ ΈἨπι «44. «4ποδ. }, Ὃ ο κοῖς ὦερῥ. εχ «40. πια]ε, Ὑἱάε ἔωαιῥ. Ῥοτίερ, Υ. 630. Τηπα 

η” 

ι ῷ με α πόν ον μα μις 
ωσωπύρου ἃο. 

αρ 

“φρεᾶα Ροβμό νἰάστατ Τηταοίσυπη: 

σσ ας Ὅέλιον 21πάν 4οῦ.  Γ Παρεχομένη Ῥαγὴ. 4, δ. «{γοῦι, οὐ α πι οὗχος: ΠΠΟΧ ἠέλιον 24, «ποῦ, .5 Οἡ 
 {4. ολωω ῥ ἨΗαδει Ε1/Φεὂ. Ππίτατατ 10η». Τει]ερ. Ν. 7. ΠΠΟΠΕΗΙΕ {ὴμ/αῥίο: 

ἂν ης ο βαά εκ ονς ο ώτως «ὁ πεοζίζεσ, ἹΜαιῆτιν, 2]. ᾖὁ εί. 

{ ἹΜητρὸς {Πη/αιό, ἵη Ρετῖερ. ν. 

Ζεν. Ὀ]εί. Ἠετοᾶος. Ο, 18. ϱ. ττο. ο 
53. Τὸν Μαήτην] Ταπαῖα Μαεδωπα οκρ]σαπε Ὁέ 

Ῥμαβη ζοἰσμαπι, αἴιοά εκ Ίος ἸΜηδοίατηπα τταέχι 147 
Ῥαξυσ. Αὲ ἁήσίερας οπή είαΣ Ταπαίς Ἰπβιήε ἵπ ΝΙΔΕΟ- 
Όῃ Ῥα]αᾷεπι. Ἴοηρο ΤἩρτα εαπι Ίασι 6γωπηροῃ». Σηϊέ οΙπι» απαε εἰπσάεπι Αομδεγὴ] ΠΗρίοῖο», σὺν Μα 
ἥτιν, {ει νενῖής καὶ τὴν -----. βά]]πο 1 αίπα Ἠπς νετ- ρυπες εε Πα μΙάΙβπε,, αοὰ νίγ Απρ]. ποῃ ΨΙάτ, Ῥ)ο- 
εορίμε Ἑ. (οἵἩ. 1, τν, ὅ. Εεγοσεεώ οκ[οτῖδεης, ο) δὲ 
Τάναϊν ποταμὸν» κά) Μαιῶτιν καὶ Πορύμ. -----. 01 οσα 
Μαιῶτῳω αἀρε]]αῖ. {1ο ΙΠτς ΊποτΕ, Ἡϊ ]οπίσο Νοῄῇστ, 
ιά. 6-σο. ετ ἄε Ῥοσμπηϊς Οπιπιδηῇ]ς Ο, το, ἠήοἱρο- 
ο  . κ. 3 
566. Τυναμιὸς ἀυτόχθονος] Ιονῖς οχ Ἐραρῃο Ποριῖς [[0: εγαη Γιά, Βυῇΐ. ρ. 208. Ίοχ μι τ 

ἹΠρομηό. μήτρὸς ---, ο] ἵπ Αῄα, Ῥτοπισίῃοϊ Ἱπαίτδ, ᾱ- Λο/σάογης Ε]θ]. 1. ο, 3. εἲ 96Π0], ρουμ 10. 1 444- πά{Πρυ]απεησ, Ποζοβο] α]α {οπισπία, αὖπε εἲ ἵΏ 
ὁ]ερθαμὶ -Βγ5. ᾽Ασίω. νι {ησεδής 1ῃ Ἠ]5 ραι]]ο αἲ- 
4ας1ΟΥ» εΠατῃ ἐτὶ Αδίεῳ, ποῦ "Ατυος ὅ-, ΕΕ Μα915 Πυρ «ην τ. 94. Φέτα Ῥτλείε: ες Θουψπ σοηηῖε» η 
ασε ἤ- ον μη 1Π᾿Ασίῳ» 6Ε. Οι 15 αμάξο τς ακοσΠ]επεοῦ Φ/ΟΛΥ/0 Πα]ίο, 1, τ. Απιι . ϱ. οἹ.. Ψ]άς 1 119. 
π4 Λο). Ὀαμα[ο. Ρ. 68. Ὁταῦε Ἱπρχαάσηϊας ἵπ δ- 

ρατιο Απυρὶ. «Βουδεγης Ὠ]εί, Ἠσιοά. 6. 5' 
τας ξ, 
.50, Ἐπὶ ᾽Ασίεω, τοῦ Ἱζότυος, τοῦ Μάνεω] ΝοἩ αἡδί 

Ἱζότυος Ἡτ αριιά Εγού. πιεπεῖο» αιιοᾷ ποιηπθή», 1π 408” 
ο. Ἐά. Ζα]]αε νετ[οπίς οπιϊς(ηπῃ, Ριπιο αμΙάΕΠΙ θά” 

αι ἂν. Ἔλτυς οὔττο ΠΟΙΠΕΒ 
ες Τ γάϊασυπα» Ῥχασίες Έερεπι, Πο Οτοε βΗυπι Π0” 
πήπατ Πργρά, ετ Ῥαΐγεπι ἀἰθεβπηὶ ημας Ῥψεμή, τέΠΠΡΟ” 
τ8’ Κεγχὶς ποΡΙΗθηῆ, Αοσεκῖτ αά Ἠπος» Τρ/αΐασα ΠΑΙ- 
ταπζειη Πογοοηπη Τμ 1, ο, 94. (ποι ΑΠεβΙαπι 
«Ἀαμίῥο 19ο, φπἩοά 6ρ]οως ριραε; αμῖρρε απί οὔτέ 
Τυῤῥηνὸν ὠνόμωκεν οὐδομοῦ τῆς γραφής, δυνάςην λυδῶν, 
οὔτε ὤποικ[αν Μμόνων εἰς Ἰταλίαν κατασχοῦσον μι 



ασπωῶβν-κσκκ.κο------ 

"το ςἵς νοσατιτ Έωτορα, {[εὰ ε Ῥπαπῖςε ΤΑΠΕΙΤΗ 

ἠόππατα {παπι ας Π5, πτεπατ, ΤΡοντυς αἲ- 

Ὁ αλπασςματβῃ. ΑΡ βεηῖε αὐἴεπι Βεγιῃίσα -Ἡᾱ- 

ἵτ ο]ή]ς οὐδ εἰ. 

δεγυκία ἵπάοβα Ἰπγεηία αἆ νέα εοπιταράα, ΜΕΊΡΟΜΕΝΕ,Ί1δεα ΙΝ. 4ο 
περοίε Μαπίς, Αῄαπι ἀρρε]]αῖδηι:΄ Πο αὐόοτου Μάνὼ, κεχλησθα τὸν ̓ Ασίῳ' ἀλλ᾽ οὖκ. ἐπὶ τηὲ 
Άμα Ἐτοπιειμε!:  ππάε ετ ῥατάϊσας. ττίδηπι ΤΠρόμηθέος ΄Ασίης' 3 ἀπό τευ καὶ τὸν ον 5 ἁρδισὶ Φυ- 

εσία νοσαῖαπ Αῄαάεπι. Έπτορα ααἴεπι 4Π 
{ι πιατί οπσππβια, αὓ πα Ποπίπῖρας 

λὸν κειλήσθαι ᾿Ασἰάδα" ἡ δὲ δη Εὐρώπη Ὁ ὅτε εί πε 
ἳ ο ο ν ολ νὰ Λα τω. 2 

ρίῤῥυτός ἐσι γνώσκεται πθὸς οὐδαμῶν ἀλθρωπῶν' οὔτά 
πο[σἰτήτΣ πεαιε ππάε Ίος ΠοπΠίεΏ αεσερε- 
τε, πεαπε απῖς ποπ] αμτος εχΏτεΠε, 

ο Ἐν αλ η) ο ρα οσα 
ὑκόθεν τὸ οὔνομα ἔλαβε τουτο' οὔτε ὃς τίς οἱ Ἡν ὁ θέµε- 

5 ὁ ' ος. / αι. λες ον ολ ομὸ ο ρα 

σοἵπρετίπι Έδε:  πίΠ ἀϊσαπιις -αδ Ἐυτορά Φος Φαβεται, εἰ μἩ απο της Τυρίης ΦΊσομε Ευρῶ- 

Τγτῖα ποῖηεπ αςςερῖδ[α ΤΕΡΙΟΠΕΠΗ 5΄ ἄπῖε νε- 
το, βοιι σεϊετβ, εται Ππε ΠοπΠπε. Τα- 

παπς «οηπιθας/ε ἵειταπ, οἩς πήης α στα» 

«ης λαβῶν τὸ οὔνομα τὸν χώρην πεότερω δὲ ἃ ψ ἀρά 
ἀνώυμοδ», ὥσπερ αἱ ἑτερα αλλ ἀὗτη γε ἐλ της ΑἉ- 

τπθΏ 1ατη εχ Λῄα βαϊδ[ε σοπίξατ, ΊεαΙε ἵπ ης τε Φαῦεται ἐοῦσα, καὶ οὐκ. ἀπικομένη ἐε τὴν 

γῦν ταύτην ἥτιό νῦν ὑπὸ Ελλήνων Εὐρώπη καλεεται» 

» 

2 ος ο . 2 ο 3 ο η  οάδα, 

9 . : . ζοα οσον εΧ, Φο «τέκ Κρήτης δε, εξ 
ἵῃ Οποῖαπι, οἳ 6 Οτεια ἵπ Ἰμγοίαι. ος νὰ ἓκ Φοίκης, εν ΡΗΤΗ) εν ρητή 'δ8) 
Παξίοπιυς ἀἶδία πε, παπα 115 ᾳἩς αχ» 

εεπι Ῥωχίπας, Ἰπ αὔεπι ΓΏατίᾳς Γεο]ϊζ εχΡρε- 
ἀἰτίοπετα , ΄ παιίοπες εχἰ]ρεῖ τεριοπΗπι ο’ 

Ε Λυκίη" τἀὰῦτα μθ νὺν ἔπειὶ τοσοῦτὸν εἰρησθω" τσι 
γα νομιζομθοισι αὐτέων χρησόμεβω. Ὁ δὲ ὐντοὸ 997 
ὁ Εὔξεινος, ἐπ ὃν ἐσρατιύετὸ 6 Δαρεος, χωρω πα» 
σέων παρέχεται, ἔξω τοῦ Σκυθικοῦ, Ἡ ἔθνια αμάθέ- 

. μη ος . . , ἳ ο. ή  μν ς ἵνα, ταΏίητη. Ιπαροτισβπιαο, Θαγιῖσα εκεερία,76σατα" οὐτὲ γαρ ἔθιος τῶν αὐτὸς τοῦ ΓΠόντου- οὖδεν 
πεααε επἶπι Παίίοπεπι εατάπι απσ {απε πίτα 
Ῥοπίύπα,  ααπατα [αρίεπς εαυ{α «οπῃρᾶ- 
τατο Ῥοδ/αππμς, Πθφῖς. νίταπι εγμάϊταπα Ε418- 
{ε πονῖπας, ΄ ρταῖετ Βογιμῖσαπι Ρεπίεπα εἰ 

Ώσπα ἀπίφεπα. Επαχἰπιαπα τετάπα ΠΗπΙΔΠΑΤΗΠΗ 5 
| σος ο Ὅαμας 

ϱ Ἐπ' ὅτευ «4γεὸι υά Πρεβας, Ἰεπεο Αν 
ε ο Πάει, ππατς. ο αλα 

αγήσυ]ης ἵη εοᾶι οι 6 ἐν . 
τρ. 66ο: Ρ. 93ο... ὁ -ἄπορ. 7 
σθαι- Νιὸκ λόγιμον ----- λεγόμενου «ἄνοῦ 

ν. ὡς μα ἒι 
... ο ος 

μοῖς μή; ΕΠοήο. Α. Ἡ. 1, Ρ. δὺς 18. γαλ 
η. Ἰπάμαπι, Ποπ υε Ἠῖς αμ] ἨΠυτῃ 4ατε Κότυν, 
{εᾷ "Ατυν" ἐπὶ "Ατυος, τοῦ Μάνέω, [βασιλῆοο. απάςεπι 

2Ασίεω, ποῦ “Ατυος» Ἠΐς Ἱερίεία νίάειυς. Βυβαιῥίης 
(ου]ας 1ςελ οχταητ αἆ Ὠἱοηγ/4 Ῥειί6ρ. Υ. ο7ο. Ἡρόδοτος 
δέ ΦησΙ τὼ τρία τῆς Υῆς ταήµατὸ ἐπωνυμίας ἔφεν- γυναι- 
κῶν ------. Δυκόφβων δὲ οὐχ οὕτως, ὦλλὼ ἀπὸ ᾿Ασίεως τοῦ 
"Ατυος καλεῖσθαί Φησιν ἀυτήν ἀρ οὗ καὶ ἓν Σάβδεσι φυλή- 
πιο καλεῦται ᾽Ασίω' πιο καλεῖται ᾿Ασιάς' {υπῖ επΊπι εξ 
Ῥοῦτεππα ΠΗελοκοχείς ΝνΙαῖΏῃ: ὧπό τευ καὶ τὸν ἐν Σάβδισι 
Φυλὸν κεκλῆσθαι ᾽Ασιάδα. ος πήβῖπια ουπέαπίει {1- 
τμο, ἵπ Πὶς Ευ αεπὶαπῖς ποΙπίπα Πε γοάο) εἲ 7οβῤγο- 
ὲς εφ[ε. ἱγαπίροποπάα:. Ἡετοάοτεα {μπε, αἱα6- {1]- 
Όπεν ροορῥκομὶς αµάς «Πεγοβσοίο, {απῖ ἄπε ἀμοίο 
{οορῥτοβζς, αμοάαιε Όσπε ου/[ετνανίε αοευσαήδβππις 
Ἐαίτου «ή. Γωαλίες, 3Β 1ρςο «Βη//α/δίο Ἠαίς νε]υῖ αἲι- 
ἁχονί εοπιποωία αᾷ ν. όσο. η0ἱ Ἱερίτις εἴατῃ ἀπὸ ̓ Α- 
σίου, τοῦ" Ατὺοο. ᾿ΓαΠάσπι Ῥτο ᾽Ασίέως {οηδεπά σπα. ηῖ 
αριιὰ ενος. ᾿Ασίεω" οτπαα νυ]ρατί ἁἆατε 4Ἡσαμε Ῥο- 
ἴηοταί ᾽Ασίω' «ας επῖπι ᾿Ασίας, ᾿Ασίου, 1οπΐες Πεότ]- 
τσ ᾽Ασίῃς, ᾿Ασίέω.. Αίας οϐ Ἠας {οτῖε Ταἴῖοπες ν]άθ- 
τὶ ροβ{εε Ἠο 1Π Ίοσο. Πεγοίοί] ΠΟΠΛΕΠ ΙΚότνος 1π. Ἠ]ιᾶ 
"Ατυος οοηνετίεπάΠ1.. Ἠ]ς ἵππέπ ερο», αὐ {ουῖες {ῃ 
Εεγούσίο Ἱενῖοηοις 4ε σας 6οττς {μήρίσας. ρεΓῃίρε- 
Ὅος οἳ. ποναίος» Ἠΐς π]μα]. ποναπά μπι 1άἱςο {ετνθη- 
ἁ μπι] ἹΚότυος Ποπιεή. “πμ «ρε Ον Βπαάπι 
οΙᾷυπῃ νειε!ριΙα Ἱερειαι Εη/αιδς 1η Η. Β. Ρ. 193 ᾧ 1ο 
τὸν μὲν ̓ Ασίαν.Κότυος ἱςοροῦσιν υἱόν... Ὠειηάε πιμίτο Ρ]8 
Ἠαδεῖ ροπᾷειῖς πιέζοντας {7Η Παίίο. 1. ΑΔ. 19. Ρ. 
οτ. {οηρεῃΏῖς, Γυῤῥηνὸν ἀῑσὶ αίπτυπι α Ίονε 510918 
εππ βήαπι ᾖΊσπεη Ῥήπαηπι ἰςᾶμδ. Εμ]δίε τερὶοπῖς Έν- 
5ΕΠ15 τούτου δὲ φεννηθῆναι Ἱζότυν' τῷ δὲ Κότυὶ δύο γενέσθαι 
παῖδας ̓ Ασίην καὶ "Ατυν ἐκ δὲ "Ατυοῦ Αυδὸν Φφῦναι καὶ 
Τυῤῥηνον, ΠοΓΠ1 Ἠΐς, ουχ σο]οπίς 1π. Ἱτα]ίαπι αδίεϊ; 
ἆ]]α πηαη{επξ τερηῖ ραιετηἰ Ίαστες: ἆα Ατγδ., Ἠυ{6- 
αἳς ἀμόδιις Π15 Γγάο Τόγγδεποσµε ρατία {οτ]οὶε ὁλγα- 
Ζον. Ρ. πλ. Ο, απ ηπιαιε ἀεάῑε οἳ Αιγί β μπα Ηεγό- 
ο ΜΩΤ ἱά πι. 00] Ἰ1π απ]άεπι πιεπιοσαπθ ἀμηίαχας Τυρσηνὸν, 
Τ5ς. 94. {εᾷ ετ πιεπηη]ξ Λυδοῦ τοῦ "Ατυος, 1ος, 7. 

9 νῃπ. -ος ο ς. 74. α ᾳἩρ ἸΜαεοπες ττακετ]πί Γάογωπῃ Ώοππεῃ. 
Ὃν δης Γγάμς, αἱ οτεάεπάυπι Ῥοῦης {π τει Ῥα- 
αι πα! (Ταςςῖς τεσδηοΠί δις» Ἔγντβεπυπι Ῥτος- 
Τόῤῤηῤω Ὅρ, Άτνος παῖδας Υενέσθαι λέγει Δυδὸν καὶ 
δρ ἡχοχος. ας, τορίοηίρις απρίρμκαιο  ἀατο Ῥοδίεπέ 

ος Ῥοπήπα Οταςοί Ρ]ωήπια {μπε οοπηπιεμή. 

ἡ αλ δρ Επι τῆς Π.Α ] Ίδια αὐἰάεπι νετρα» { 
4ππε, πε ανα Νάμα, Άρινοω, ος λίομι ει. 
ο πο (πβεγήκή Ίππτ α ν]α]π] {αρααηάα, πες {οἶα 
ᾖ ἀεάϊβίεῖ, Ῥετ “βαν Ῥροοιὸε!, β]]απι. κοῖσπι» 3Ἡ 
ΠΠΦΤΤΘΠΙ Ιπτε]{θχ]δ{δῖ, ΤΠΑΠΘΙΟΕ Πα μις Ὠνα τω] ϱ ΕΠΗ Ἡ Πριοῖο ΤΠαΏθτεῖ Ίπρογίηπι» {6ᾷ ραμ]ο {11- φετίης πχοτεπι ἀῑχίε Ῥτοιποιῃαϊ 6 Ἠ1α: 
επι Πα διήε })οοβῥγόη Ο9δ[: ν. 11ο, Οὗ μὰν ὑπείξει 

αἴητη» ἀἡοά Τὰ. 1. 7. Ἡτ, 115. δες... 2. Οὔτε εἰ Ἰὰ ει ῥπίι» 
ποπ. Ράγές. 4. Β., ΟΠΠ Συρίης. ἆ Ὀεβι.4γεζ. .. εἘι Πῖς 

4ἱΛ. Ῥνομίμις: Λιβύην νυ]ρο.:΄ 6 Ὁ Δαρ. Ρα. ὂ Εμβαίδ. 11 Ἐ6- 
4τᾷ. Ῥαγίς Δ. οτα δερῦ., ἵπ. Η. «44. αἱ Ραγὶς. -ᾱ. 6. παβαβαλᾶ- 
ΠΙΑΤΡ. δλερῥ.» ΏΗς Ῥεπς. ἑλλόγιμον Βημα,  { ΒΩηνοΙ, 1: γος. 

ν΄ ἡ 

-ε5ι εχεερᾶο., πώρεξ τοῦ Σ
4: 

σαβοπεπη ατπρηεταΠς ν
τ Ὁ 

» Μη οι αῖς πια-. 

ἔχομο ἵ πεοβαλέσθαι σοφίηᾳ-πέρι, οὔτε ὦνδρα λόγιὸ 
οἴδαμώ Ὑθόμοου Χ πάρεξ του Σκυθικου ἔθνεος» καὶ 
᾽Ανα χάρσιος τῷ δὲ Σκυθικῷ γένεῖ ἓν μὲν τὸ μέγία 
τό αὐθρωπήίων απρηγµάτών σοφώτάτὰ πάντων εξιύ» 

ον 4 

ἂν σης 
ο μή 

”ἡ ᾽πιμηθέως τοκάς. δεζο]. ἡ Ασία ΄Ασίδο Φὼρ καὶ Ἰᾳ- 
πετοῦ Προμηθεὺς καὶ Ἐπιμηθεύς. ΥἱΔ. Ὦοξίκί. '] πναίες 
αά {αἱῦ. |. 6, εἲ αἆ ν. 65ο... ΤΕ ΝΑΤΟΚΕΝ. 

65. ᾿Απὸ τῆς Ἑυρίης] Ἠοο νετίας οὗ 1. Ἱ. ο, ἐς 
Μ55. ἁθοτεηπι. Ίνοη περο γγίσηι Ῥοτυῖκ[ε Ἐλτορατα 
ἀῑεΙ. ΘΟυαοσίτατ ἆς ΠΗεγοβοὶ τάση, ομ]μς ργηάεπς 4Ε 
τηαίτοπα6 ποιπῖπε οῬίδιναίίο, Ίνοταε {πι σοπιεᾶαταξ 
ο Λοεβαγέ, Ν. Ο. {πρει 1άργαε. Αῇάε εἴ Έτορας 
Εμ]ΐς εκ. Ῥποεπίουπι Ππσυς. ε[εσαήϊες: 1. ἐν. «δΠαη, 
ο, 33. . ν« 2Υ η ϊ : : ο λωώ ο οφεοᾶς Ῥλωῤρανλώςν 

ο. 26. Ἔκομεν προβαλἐσθαι] Ἱνα]]α Ἠϊο εοπραταίος Λ6- 
σοΐ {5 Παρειό Ἠι]ή5 οἵλε πατίοπεπι» αἶαπι ρτοᾷ εσας 
6ἳ ἵπ πιεᾷίο οοἱοσας: ἰά προβαλέσθαι» νο ερ τρ 
σαμ. οκοταςί Ηοσῖ, ε αιήρας 4 αυ νε]πε ἄνδρα ᾿λόγ]μου 

οονίμπα, αὐαπι λόγιμον εἲ λόγον. λεγόμενον ἃς φενόμε- 
νον «ΟΝΝΕΙΙΕΤΕ» Που 1. τα, 8. 6ε Τν. τα. Όε βεψιμᾶ- 
τη {αρίεπιῖα πιμ]Η πἰπιϊς Ῥταεσίατα: σοφίη Ῥτιάδειδ 
δε {οἨ]ενῖα, αμα]ίς 1, πα. το7., Ύἷα Ίεπιει Ῥε]]ο τ6- 
πιετα ]ασεβίεηίες, νε]αα Οντύπα, Ἱπρωπίτος Ἠαιιά: ἁἷ- 
πι τεσαπε, 4ἩααΙε» {4 πο]ῖητ ἱπνεηῖτί, «ἀαρτε]επα] Ώθ- 
αμεαπῖ, αοά Ὠατπίο υ{ὰ νεπῖε.. ΑΠοπυί ρασραΠ1 το» 
τιους οιπηῖαιε ἁ{αιρ]ῖηα» Όεπε ἸΝοίζες, τὼ μέν τοι ὅλ- 
λα οὖν ἄμαοδαι ο ο νο Πο ΟΙ ιδ ος νὰ το 

77. Πιάρεξ τοῦ Σκυθηιοῦ ἔθνεε] Οἶϊπι νοσυ]ῖα ταῇ πιᾶ- 
εξ. Ώς ο {ποταῖ ταπδροπέπᾶα, αξ ]ερετείησ: οὔτε ἄγ- 
δρ λόγιµον οἴδωμεν γενόµενον ἐκ τοῦ Σκυῤικοῦ ἔθνεος πάρεξ 
᾽Αναχάρσιο. Οὐυπι νετο εοπῇῄάετααβ-αἆ νυ]ραία παες 
οχίρετοπι Επ λα(θἠ αά «Ὀἱσπγς. ν. 66όο.. εκ ΠΗεγοβυτο 
παταητίς ὅτι ὁ Έὔξεμος παρέχεται ἕθνη ὠμοθέσωτά, κὀὶ 
ἐξ οὐδενὸς τῶν ἐντὸς τοῦ «Πόντου ἄνὴρ ἑλλόνιμος Ἀένεταιν 
πάρεξ. τοῦ. Σκυθικοῦ»  ὅθεν ὁ ᾿Ανάχαρσίς, ζοερὶ απἱπισάΣ 
νοια π{μΙ] ἴπ 15εῖς αξία αιιοά πιυίατί ἀθβοτετ. : 8ἱ {στῇ- 
Ῥδϊδ[είς πάρεξ ᾽Αναχάρσιος, αὶ τοῦ. Σκυθηιοῦ ἔδνεος, 
ρυτα Ἠϊς οὐίπεταῖς, αἴαπι Χιασμὸν νοςαπῖ ΟτἍηΠΗί 
οἱ, πια]ᾶς. εχρ]οίπι Εῤαεδίο κά Ποη. . τ Υ» 

108. Οἴσετε δ ἄρν., ἕτερον. λευκὸν, «ἑτέρην δὲ μἐλΜΗ 

κ πλ νναν αδεια ρου Τῇ τε καὶ ἠελίῳ' Ίδια πα Ίνατα Ἡαῦετεητ ρεΏρίς αἱεαῖξτω 
Πο {οτῖρία: οἴσετε ὥρνε δύο, λευκὸν καὶ μέλΔμό μη 
καὶ τῇ, τε {πα βυὶ απσυ]α (οΗεΙαπτας νε ορ 
πραφώνῳ καταγραφῇ.. Δά Ἠαπο ποσπιαπι ἐχοννά τν. Ἐν 
τα πε τσι μη δρ ἔθνος τῷ 
πὸς τοῦ Πόντου οὐδὲν ἔχομεν πβΟΦΦΙΛΕΦΑΦ νο να. 

Φύης πέρν. αἴκατωπι» οὖτο ἄνδρα, λόγιμν οἵδαμεν λεχόµε. 
νου. ΤυΠῃ ἆμο ἀἴνοηία {σααυπεΙτ: ΡΕΙΟΣΙΦΤΛΟΠΛΟΤΙ Άρα 

“τοῦ Ῥχυθμοῦ ἔύνευς' Ὠδες, αἰεοτ]μς, 
αἱ Ππιιες αἆ πιαΏυτῃ α]ίο: 

ΣοάρΗ{ Ψεχαπᾷϊς οσ- 
παπε πὶ ΏοςἩ οκ Ώρ. αμ] ἀᾶ Ο0- 

Ἰοε[ πας Υ. τα. ΕΗΙπΗΣ» ο ἐᾷ0 5ὔηαβιν αθη{ας ο5τ 
Ἡπ Ὁξβ]. 14η 

ον 

πόάρεξ ᾽Αναχαρσις. δυΠΙ πα μὲ Ώπα 

Ὃ αν “Οείετυπι Ἠ15 1. 

πρ. ΠεΙεῃ.ρ. 950. 61Η {6 Ῥπίπιης ορρο(μῖη 

Ἀππίους τε αάπήΤαΤΟτ νι ππαχ]πηῖ, «4ἱες, Ἰήογως 1 Π9: 

ρ 3 το ὃς. Ζῶνι 



Ώοα 5. 10 Β ο Ὁ ο τα π Ἁμγς εορίοα, 1τί πιαραίιµάο, υπάςὰ θμγΣ 

ν ο ο» 1. / 3 , 4 . . α΄ . - 

ῥηταί, τῶ) ἡμεῖε δμὸ' τα μέντοι ἆλλα οὖκ. ὤγαμαι 8οα πας Ποβ {ςππις, σας ο ον αί 
) Ν / ͵ η αν να κ- . ΟΥ. 
ον μγική οὕτω σφι οὐεύρηται ὢσε απῦφυγεε, τε ος τες ος δη ο ο μή 

3 ν. εν δλῤβι ἳ . ς ζ 
ἔγα, επελΏ Ἱ μη ῥθλομενες τε εευ- κο ολ. ᾿ κ ις. 

ο ον κα τς θς νο ς ̓ Ἐν, ὰ ὅ .. Ώειε απ Ρίαπα αὐῖ 905 Ὀε]ιο Ιπναίεῃῖ » 31” 
β ην τα ενα -. τς οὖν γ 9 σοι {Πσετα, πεαα ΙΙ αδί πο]ῖπε ΙΠΥΕΠΙΤΙ, Ρ05”- 
Ἑοισασα ως πω κας. κα Φε- [αι ἀερτεπεπά.  ΦΙᾳπ]άεπι πι] {ηΠῖ εἰδ δω, 2. ΄ φρο ναί ρω . 

βέοίκοι ἐόντες πάντες» τὰ ἱπποτοξόται» ζῶντες ὄδιχρες » Ώμ]ία πιωπῖα εχῄτιξα: {εὰ ἀοπιοβ 
2 4, ; ΄ ς . ελ... μὸ Ὁ ἀπ ἀρότη, ἀλλ᾽ ἀπὸ τομέων, οικήματα τε ᾖΤετεπῖες ΠπρυΠ,  εαιεῇτες {πι {βτατά 

4 βυ« Ἴ Α ”, 3 ή Ξ . . ) . ων σφι ᾗ ἐπὶ ζευγέω, κῶς οὐκ. ἂγ εἴήσαν οὗτοι ἅμα- Πο αὐ αταῖῖοπο νἱξταητος, {[9ὰ αἩ Ρεεοῖῇ: 
. . ͵ , ὀ, , 9 / ; . . ν - θα όν ο . Ἱ ἴ0- 

χοί τε καὶ ἄποροι 5 προσμίσγειη Εξώώρήται δέ σφι Ὀι5 ἳ μή τας πό ώ ἴηρα ο 
ταῦτα, Της τε ή εούση επΊτήΦεης καὶ τῶν πο- 19: 4ΠιαΠΙ ἴαιεδ 1ΗΝΙΟΗ Ππῖ εἴ αα. 

ο  . ο ριτὅα Ἶρ ος ο σαοσίσεπάαπη ἀλῆςί]ες ατάμἶαπε 2 Ἠδε απτειά7 ταμὼν ἐότων σφι συμμάχων ἡ τε έουσαι σε. : ὦ Ἐν. ο ο... η ο ια 3 79 ον οβιπι αὉ εἰς Ιηνεηῖα, «υπ ορροτιηϊταϊε ἴες 
σεοιας αὐτὴ» Ἰδς Ἠμ τωυοροςεσι ποταμοί τας .τηπι Βαπήπυπι σοπη]ἡείος . παπι ἠᾶς 
«8 αὐττρ ῥάωσι οὐ πολλῶ τέῳ ἀρβμὸν ἑλάσσοως πῶν τομα, αυτη Πε οαπηρεβηής, Ἠοβίάα, ος 
ο Αιγύπτῷ δωρύχων' αι δέ ολομας τε εισι οὐ. «4ο ]5 Πρυα» εΒΤΠΩΙΙΕ. Ἱπτετῃματί Πυπι]πᾶ ΠΟΠ 

πέων, καὶ προσπλωτοι ὥπο Φαλάσσης, τθτες Βρορ ΤηΠΙΙΟ Ῥαιοίοία ΠΠΠΠΕΤΟ αΠαΤΏ 1Π -ΑΕΡΥΡίο 
ανω Ίσσρος με ο τοσο μετα δὲν ΤύρηςΟ5{ο5ί8.. Θποτηπι ας [απῖ αβις ος, 
πε χαὶ ς Ύπανι, χα Βορυσένήο, καὶ Πατικά- εν 8 πιαῦ αἀπαν]σαδί]ῃα, να ΤΕΕ ρα 

ππῆθν π παά ο ον : Γέ ο καὶ αν άμα) Τητὸν ἃἩ ο αν σα Ῥαπιῖ-. ρέουφι ον 7559 οἷδε ο ος Τάδε, «τσ ρον μυ εν 1. εαρε ει Ἠγρασγτῖς ει Οεττλης εἳ. Ταπαίθε 
ο τας πμτα! κ βημθή ιδμον » 1σο ΤΠ Ἠυπς ἵα πιοάμπα βμαάι,  1βει, οπιπ]μΠιάδ 
αἲει αὖτος έωυτῳ βέει Χα σέρεος καὶ χθµω ποδ πον]πις Πανίοταπ ΠπαχΙΠΙΗς, ΤΕΠΙΡΕΣ 
ον 9ε ο απ ἔσπερη τῶν ον τῇ Ἄκυλικῇι Πδἰ ἀρεῖ Ρατ» ἴαπι [ατα 4παπι Άγεπιε Πυξ» 

Ρως λατα τοιό]δε μέγιΓο ΎΕΥΦΕ» ποταμῶν χαὶ 8 οοσθ1 Ῥτπηις οπηπΊητα, ΠΙ ας 

ἄλλῶν ες αυτον  κδιδόντων: εἰσὶ δὲ οἵδε οἱ μέ- μία η 14 Οπηπ] τη ος Ἡ , Ὃ ο 1. 

μιαν πω Ἡα ν υμα Ὕε ορ Ἄλναν. πι ρε ογο ατα Ίο χαρη πΏτε μ΄ οἱ βευτερ' τόν τε Σκύθαι5 Ἴηετο απἰπάπε,, Ππής, φπθπι Ῥοτατα 96Υ- 
1 Τόρατα καλέεσι, Ἕλληνς δὲ Πυρετόγ καὶ ἄλλος τς αρρε]απι, Οτφεῖ Ῥγτεῖοη :. να 

4 Τια- 145 

9 

ὦ 8 Φρικ}. 4γεὂι, απἱ Ροβοσίος ἐόντες Ἰοσπέ αἴιο Ἱπποτοξ.  ᾗ 4. δαν. 4. τῦ., απὶ εμηι 27 μα 
απ’ ἄρτου. ΤΠ ΠΠαῖρ. ὦμορῦ. ὧπ᾽ ὡρότου. νυ]σο ζώοντές τε μὸ ὧπ᾽ ἀρότρυ. ο {ή. «κ. αι. «τοῦ, Εαγής, "3 ροτου" ΝΗΙΒ αρ ο ο Ἡ ΔΠῖσα προσµίγειν. . ἆ «νο. Ῥαε[. 4. 41. Ραγε, 44. Β., αὶ πιώδης, πια]ε: (ΕαΏ πα ἔνυδρος «ἀγεῦ. {”. ” 6 Ὕστο 
άτεδι ο Τέῤῥι 1. Ε. Ρα ας δὲ οὗτοι Ἰδοπη, . ὃ Ποταμὸς ὠπάντων ππΠΡο Ηΐ: ὁ Ἔσδιὸ. «γοῦ. 
ἀτεημοπίῖ παμταίοµε», Πποκ οἵδε Ίπποίωηι,  ἆ Μέν το τῇ «άποῦ. αἨοὰ ποα ἱΠριοῦσι / Ῥώρωτα «4γοῦι 

«ο 8δ. 2ῶντες ν ο) ό ου) ο λος απλο] ΙΙ. ο, Ὁ7. νι ΕΙ ΟΛ ΓΑΑΜΑΙΟΚΕΝΝ 
α]τετίμς νίοε ορ] λαο σαι ο. : όν. ο πι οὕτη, ποιώδηε τε] Ορήπιε (γοπουΐως εχ -α 4ε νειετῖοιις ᾿Πεγοῦι, ᾷς {1 ᾳμιθαιια ο αῥἒἒς 56Υ- δΐο. {41Ο {4 ἔνυδρος, αὐσά αἲ Ῥιαείετυπε,, {15” 
19: {ο οῖε αζο νι, Ῥ. 469, ο, Ἰωβίρως τς ς. Ὦ.. Τε, πϊμΙ] {ογίαδ{ε τεφιτεζειΗτ. ῤῥουγαέες ἃε 36: 

Σἰοηιήηέδς {μεν {2 μή μες Άεζιο ο/η 4βΗ13 ΕΚΕ ματήπι ΤερΙοπε» πεδιάς ἔσι καὶ λειμακώδης κοὶ φιλὴ καὶ 
ο μα ΤΗΥ πως ἘΝΎΥΔΡΟΣ. µετρίῶς' ποταμοὶ γάρ εἶσι μεγάλοι, οἳ ἐξονε- 

«Ἱόμέα 6 ῥεεοής [2ηῤεΥ βο/ὀρμε]ῥηεο εἰ ΕΥ {ποιές Ἰεύουσι τὸ ὕδωρ ἐκ τῶν πεδίων. Οἱ 15 λειμακώδης Ἰάεπι 3ο 
4ο ζέπος. εγ}άγο Ιολ έςς: µπογες ἠδεγοσζηε «2εΗΥ1 {π ποἰώδής, (4ἱέΠο ακρἰαπαηϊο. Εο[γοδίης, Λείμακες, 10- 
Φλαμ/γὶς σεδη). Φερέρικοι ἐόντες Ιογρ]οίο; 18ερε δέγα- περοι καὶ ποιῴδεις» Τπβ]α αΏῖθα πὶώδεις, τόποι. {ρεταις 

.. 

4ρμή «ΙδΗ νομάδες κ.) Αμάδοικοι, Ἠδείσε 1ο ο. 1. ἅ- 'Ἑμτίριή, 1ρΗ. ΑΙι ν. 194. Λειμωκέτεροι ἵπ δμία πα]- 
αρξόβιν 1 Ῥοῦτης ποπισῃ ῄπσστα {οπρίηπι 1π ήΓά2οΗ. Ίοῖωτε ἄμβεγαν ππαταξ, η ρε εκ Οσο {επο αρ. τσ 
Ῥ» ον σ. «Ἱεοθως ἴοπι πιειηίπεταϊ ὤπήγαις οἶκί ἔχόντων. ΛΜ ΌὉοπίει δοῤῥοσ]ει ῬΠ]οξξ. ν. 14ο. Ἐδο Πἱ5 Αρᾶς  δή0 7. ΝΑ, νά, 6, 96., {οηρεπάυπα μας: ΠΟΠ {ΠΠΙΟΓΟΣ. ἐυυδρος Τεφμεῃς οὉ 1 1κ. 95. οἰκίας . ἐπὶ τῶν ἁμαξῶν πέπανται, ῥΟ5Η ΕΠΣ» ὄαδεμ{, Ῥτο 05. Πεντάξομος ] Ῥατια «γγίαη. Αναβ. ν., 3. εἲ 
απέππανται. Φαθρίης 14 νετθο πεπᾶσόαι ετιανΙῖ Οἠεαγίμς., ΦΟΣ ΑΗς.. ΝΗΗΡ 1Πάεπι πεντάςομος Ἡ, 1οι:θθά ἀμοᾶ 
5 Ῥ. 946, Ῥοπαπι ]εάήοποπι Ῥεινδι/α οοπτηρῖε πῖευ- 'Ἠπίς ενεπῖε, υἳ ππϊποίη αἳ πηαηιΙ Επάζα ΊΠ σοµῇη ο[ῖα 
Φε Ποπε, ο το το δε τν Ο«ΥΝΔΙΟΚΕΝ. -νοπτοπ: Ίάεπι 1ος ση Νο Πι/ΠοΥ, νετδα [ε- 
: ὅθε Οἰκήματά-εέ σφι ᾗ ἐπὶ ὅτο.] Ἱνα]ῖα οπηκία ντο σε Ἡ, 1. 66.5 ΜΗ ση σν ἡ]]ε ήν [κά ἐγ]όην ε- 
ΜΟΕΙΟ κτήματά το ------ ΥΕΒηΡΕΠΑΙ. : Φερέοικοι ἐόντες εΧ- «μἱλής εζηής Παοἱραδίηδμε, εί. Οιοὰ αιῇοπὶ 
ΡΙΙςΗΕΗΣ. Πφιή αίμα, Πιο γω ένασας Δογατυπα ἆο- Ῥοδὲ ραισα 00ης πὰ [είσην τον Ἐ, 96. κο) πόκαρις 7η05-οκ Φοπεεα οἳ Θοτυπιάσπα ΓΗ1/2ή ζ01ή αρ. 7. τεροΏϊε», ΠΟΠ ρίορο;  Πηήα Ο. 5: εἴ σό. (αἱρή Πρ 
λρεομηρ.: ΛοσοπηπΙοβη ΕΠ. «Η/02Υ/{ Ῥτοπιδίμ.ν. 7ο8. νι]σαιυπι ΠαρΙμπω Τα Βοηρομ/ὸ ἀἰκίοπ[ις ει; Ρ/- 

οἱ πλδκτὼς σέγως Τεδάρσιοι ναίουσ᾽ ἐπ᾽ εὐκύκλοιο ἔχοις, 6ἳ -]) οοιταρῖας Ῥαογὴ Τω τα, 10, πὰ νΘΙΙΠη Ἱπο]ίπας ατα” 
Ῥγαςῖ «οίκτο Ἠβρουχα/ὴς Αετ, Δα:-εε:Ἰμος.-Ῥ. 901, ΠΙΝΠΟπΙΕΗ. ος ο δρ ος ἐνταῦθα καὶ οἳ Σκῦθαι διωπεῦνται, Νομβδες δὲ καλεῦνται, «6. Πόντε μὲν οἳ ῥέουτεε] Οοπίεξνας εἱερχπίος ἆο- ὑτι ΟΥΚ ἔθι ΟΙΚΗΜΑΤΑ, ἀλλ' ἐν ἁμάξαις οἰκεῦσι. αυος ἀΙςΗπποσπι ΨΙΙΟΤΗΠΙ» οζεμαγ]/ (μόνοι ῥέοντες, Κε" εμητης βιαρΗΙςς εχρ]ηρῖτ ἀείπᾶς. ος τν τς μέ οἶδε ῤέοντες, Ἰαηφατο εαι]άεπι, {δηυ1 ποῃ Ροβ{ΗΠΠ. 
ο 87. Κῶς οὖν ὢν εἴμσαν οὗτοι ἄμαχοι)] Ἱα]]απα πες ἵπ -Απιπὶς Πόρατα Ίπ' «{γοῦ, Ῥιάνα Τώρρτα» πς είς Ἰπὰε 

Έμσορᾶ» πεηυο Ἡι Αα Βαητοπι, ἔχρος, εε[α {ο δ1εΤζμ- Ἐν, Ἡ1ο, 87. Τογεσίας, Έἶὐαε (εί ορϊπίο, ΕΗὰίΕΣ. 
ο. 97.2 δν τι δυνατὸν Σκύόρις ὁμογνωμονοῦσι πᾶ- 1οΏρς οπίπι 1 αἈ:ῃος Πηνίο, Άυπο Ῥγαιᾷ. ΕεΠα Μο”. ον ἀντισῆνα. «Ἠεγράθέο πον 3άςο; ν]άδραπεατ ἸηνΙδά τήπα Ετω]ος οἳ εοβποπηῖπα, αὐῖθηθ ποιο 4ενο αἀρε]- 

Ῥτορίεξ ΕΟΥΡΟΣΗΠΙ Υ1Τέ8 οι ἰ πει ». ΙαΏΤΙ1 ἱδίᾳ Πυπίπα., αἀ{σήῖδεγα πο νασατ. Οπρίάί εἅ” 4 απ; ΡτορῖεΓ πιοτᾶς αἴαιε -ᾱ 1 ο 16 1Πεῃίε Αν Ῥοβτα, πο Πε ἁῑβοτίτητε ταπποπ., νἰάεδυητ α μΜήο 
βῥοκης αρ. 1/220Η: ΥΠ Ῥ. 463 464. ταῖς διαίταιο εὖ- 84 «4γγ]αηὴ ῬοαπίρΙ. ϕ 178. Βομῤεγίο Τὶς[. Ηετοάοῦ. 
σελεῖς ὄντες καὶ οὗ χρηματιρθισττ προς τους ὄμτὸς ἄμωχοί Ῥ.. 304 εἴ ὄργεγο (οππεηϊτ, Αοαά. Ρειτοροήτ, 1. 5 
εἶσι καὶ ὠνίκητοι, οὐδὲν ἔλωντες ὑπὲρ ον ὀρυλεύσουσι. {«ωἡ ο λὸ Ην Ἡ, ς. ας ΡεγΡεΙµ0 αὖ α)ἱεπο 1βΕΓΙΟ σέ {πίαδΗ ο ἵη- . δ. Πδτε μὲν οἳ ῥέοντες] Ἑ, «ππτηπη ἵπ Ο «οηνοτ{ο 16” ΛΣ γλαη/ογο. ------6εΗς. εἰ Ἰαβογίῥην οἱ δε] α/ρεγα; ρεῖῖπι, πέντε μόνοι ῥέντερ, . ΟοΠβιεῃ{ες ἵη ΙΏτηπι ΒΝ” 01766 ϱΟΡΡΟΤΗΗ) ῥΙΟ/σ6: ΠΙδή1ῥάΤΕΓ» ο αὐήγ/εγε ΝΙ εταητ Ίοηβε Ῥ]ηπαὶ» δι μέν νε τῆς Σκυθιρῆς πέντε 
ῥήφαφηλι Ὃρ Ογτο Ώατίοαςε ΠΑΤΤΑΓΙ5 {4410 αποἢ αἆ μόνοι. ῥέοντες, «πο {115 Πηρμ]ος ἀεβσπαι ποππΙρι», 
βο[οβηής ἐν. Ἰσίποι πάς οοποϊηίε Πεγοά.» πλ 4ε νι ος ΏΗ]{Ο Ρ]ητες «ΠΗ1Ποταϊ α]ωπάς οστοδ» 4Η: ομῖ δοναν «τοραπι ́ηφαιιο ΠΑΤΙΑΠΙΗΣ αχρε ον Π ἨπίηἩ Ἰάσπῃ Ο0Π ΗΧΕΤΙΠΕ: Ίαθς εδεσαίο εμπα 1 
προς οβετῖς ος. Έλιασες, ία ἀμοία Γης Π- ΡΗΟΓΕΡ. αὐτιγενέες ποταμοὶ Σκυθικοὶ, αθίε ἀἰεαπτης πας 

μου ΠΠ ππδῇ Αθ Βογίηας ΠΟΠ᾽ δρα ΙΠΨΕΠΙΠ: τε μόαμ" φὐοά νἰςίμηπι ρα οοππεπᾶαϊ α . κ 
ο. πσοας ἸΜγε]εμαευς Οοὔς ΕΙγοζ. 1νν -- ος ο κ σλα ορ ος 

6 ὑπὲρ οὗ δευλεύσουσι. Ἰωῇήη. Ἄ. οο. 

ὃν ο» 
ος να - 

α. 



ωτασπε ο σωρς εοναοοσοοφσε σετ 

4ο ΤΠ] απιπες’, οπἱ 1]απι απδεπι. Ἑςκ Ασα- 

" 9ΟΗΙΟΠΕΠΙ ἵεπάεης Απρτας, Ῥ]απϊτεπι Ττ]- 

3 οὕ τη εχοηπίςς, Ἑητορά οτήτής ὁε, ἀλιν ἴβες ροθαῖς, 
οπιηίασα τ ππαχίσιας οἳ {εππρες Πδἱ ρατ, ἹνΗαμι ΜΕΤΡΟΜΕΝΕ, Τ1δτα νι 9οὰ 
τν αρ « ί . ως ἃ 9 ο ο ο ους ας κ δα . κ βίος 
ΤΠαταπεϊς: τετῆῃς, Ατατης: πατάς, Ίνα- ᾱ Τιαραντὸςι καὶ Αβαβόετεκαὶ Νάπάρις, καὶ  Οβδησε, 
ραμῖδ: ααητής, Οτάεδία. ΄ Ἠοταπῃ ΡΠΠΙΟ 
Ίοσςο ἀῑξίις Ώενιας, τπαρπΏς αδε, εἲ αἆ αἱ]- 
τοΙάΙ Ώπεης συπι Π]το ααπαπα σοπιπηπΠϊσαϊ: 

ὁό5᾽ὁ μὲν πρώτος λεχθὲὶς τῶν πόαμῶν μέγας, καὶ πρὸξ 
ο» 5 ο» ο” ς/ Ὄνς Λὶ . 

Ἰῶ ῥέων» ἄναχουᾶται τῷ Ίσρῳ τὸ ὕδωρ' ὁ δὲ δεύτερος λὰ- 
ὴ λ τας / π, 15 7 ά 

ἀ σος : φως ἰς Γιαρατὸς, πρὸσεσπέρης τεµαλλο, χαί ἑλάσσων" 
ΤΠΙΠΟΤ ϱἳ {αομπάας οδι ιαταπιάς, αἆ ος 1ΟχθεΙ Ῥ πρ καλά. : | 
ζα[απΠ τῃαρῖς νεΓρεῃς. 

3 . ο. ο” : Ν ὦ 

Τη: πιεᾶῖο Μοϊππι ὁ δὲ δὴ Αραρός τε καὶ ὁ Νάπαρις καὶ ο Ὀρθησσὸς, διὰ 
ὶ [ 3 . ας 3 ο, ορ 

εµπτες Άτοτας, Ναραξί οἳ Οτάορ[ι, Ἱπ µέσα τετων 5 ἰόντ ε6»εσβάλλησι ε6 το Ἱςρο' ἐτοι εν 
. Ἱ . ῃ "ὸ ο . ᾿ χμ τλ / ἃ σ 4 ω Ἠλτυπι Ππβαπάάπια. ΕΠ {ῦπι γετηασι]Ι 96Υ- ἃ ἀαὐτιγθέε ποταμοὶ Σκυθικοι συμπ'ληθύεσι αὐτόν 

ηγτῃς απἴεπι Ώπεπς ππῃς, Ματ, Ἠἴτο 
{6 Ἱππηϊσει:. εκ ΠΗαιαί νετο 14ρῖς τος α] 

Ἐκ. δὲ 5 ᾽Αγαθύρσω Μάρι ποταμὸς Ρέων συμμί- 
ἵδσγεται τῷ Ίσρῳ' ἐκ δὲ τοῦ Αἵμη τῶν κορυφέων τρέι 

: ο) 5 ἄλλοι μεγάλοι ῥέοτες πρὸς { βορην ἄνεμον, ἐσβάλ- 
1Πρεηίες αἁ ἀαΙΠΙοπεπι ναεπῖϊπ, Αίας εἲ 
Άυτας εἰ Γοιῇς: Ῥρετ Γητασίαπι νετο εἳ ΟΤο- λεσι ἐ αὐτὸ Άτλας, καὶ 6 Αὖρας, καὶ Τίβισι: ο 

ν΄ οἱ ; ! νν ς/ πο ᾱ 

Όγ2ος Έμτασος, Άτμεγο ος δοεν εἰ Αγίαπος 3 δὲ Θρίκης καὶ Θρήίκων τῶι Κροβύζων ῥέωτεςῦ 355 
- κ ' ο ᾷ, 5] λ / : το. /. 5 εν » 
1πβυης ἵπ Πάπα: αἲ εκ Ῥφοπίρις ας πιοΏῖε Ἂ Αθρυς » καὶ Νόης, και Αρτώης». ἐκδὶδουσι ε6 τον 
Ἐμοάορες πηεάϊῖαπι Ιπῖε[οἰπάεῃς Ἡἄαηηπι,20 1σρον΄ ἐκ, δὲ Γαιόνων, καὶ ἔρεος Ῥοδόπης, Κ Κιος πὸ- 
(ας Ίῃ Ἱρευπα εταπηρίῦ, 

Ῥαβίσαπα Ἱπτεβπεης, Ῥτοηραπα ΙΠίταξ, Ώτοι- 
δῦς 1ο Ππαπι, τα αἴτάπηαής πιαδηυπι 15. 
{τει εκεῖρῖ. ΆῬϊαιετεα εκ τερίοηπε αι εδε 

Φὔη ες ΠΙΥΠῖς Ἱπ Ταμὸς µέσω σχίζων τὸν ΑΊμο, ἐσθιδὸι ἐᾳ αὐτόν εξ 
3 .” ς υ 7 : 

Ἱλλυριῶν δὲ ῥέων πρὸς 1 ορ ἄνεμω ΑΥρος ποταμός» 
ἐσβαλλει ἐς πεδίο τὸ ιν Τριβαλλικόγ, καὶ ἐς πότα- 

ὶ ο Ες. ιών καν ν 2/ να πέ 2 Φ, μον Βρόγγο" ο δε Βρόγγος ές τον Ισρο' ἔτω ἀμφοτε- 
ουν. λος : »/ ήν ς 2) ο ον. ο σλις ελ ὸ ο 

πρια Ὀπιρτιέος, Οατρίς, εἲ αἶπς αὰ νεπ-25)85 εόντας μέγάλιφο ἴσρορ Ἡ θέκετα| ἐκ, δε της κα 
τηπῃ αηπῄ]οπεπι Πανίας ΔἱρὶΣ, Ίπ Πταπα τύπερθε χώρης Ὀμβρίκω, 9 Κάρπις ποταμὸς, καὶ 

ὦ ς ἀπ ον, νὰ κ ο ν” πος 1 εχειητ. Όππαπι οπίπι Έιτοροπὶ μετ 6πιθ- ἄλλος ᾿Αλπις Ρ.ποταμὸς πρὸς βορῖν ῥέωτες ὄνεμω, 
Όταν {πιριο οκ Οε]ς Ἰπῖο, αἱ οπιπίήπι 
1 Έμτορα αἆ {οἱ οξσα[απα ειτε {1πέ 

λ αἱ ς λ ον ο καὶ οὗτοι ἐκδιδουσι ἐς αὐτόν ῥέει γὰρ δὴ διὰ πάσης της. 
πε ... Εὐρώπης ὁ Ίσρος, ἀρξάμειος ἔκ, Κελτῶ. οἳ ἔσγατοὶ 

δοροδῖ Ογπεῖᾶας, ᾖἵοϊαπαιε Ῥρειήεπ{ας Έπτο- ο αρ Μρξ ο σι». 
ο. ρα δν ο να λ / ν Φκζώνν. ω”ὃ 5. 

ο ή να ο ο ΦΟφίρος ηλίε δυσµιέων 4 μετὰ Κύνητας οἰκέησί τῶ ο» τῇ. 
Ῥραι1ν ΊΙαΐετα σαν Φογτ]μΘ,  Ἠϊ α θοσρ μέων ἁ μετα Κυνη Τ. τή 

ταςςη{1 Βπταϊηϊ 
- {άνω Λη 4 Αμάν ο κ .- ον δημ κος ας ον : μυς ξι ως Φώς ο λες) 

Πιας οοπεετεπῃρίς, Πτει 8ε οπιπῖαπι Βω- Της 5. Σκωθίης ἐσβάλλει τετέων ὦν τ. 

πο Φ.. / α«ξερ πλ ς τον 

ας, οἳ αἲῆς πείς αφαως Ε βώπη ῥίω δὲ διὰ πάσηρτης Εὐρ 
3 

λ 5/ 4 ο « 5 ο Ὃ ων ε . φαν δν ς τν δν δώ μι ὧν ος μον “ο ο. 8 

νΙοΙΙΠΙ τπαπἰπΙςδ: ἨΠαῖη { ̓ αἰτετ]ς σπι αἷ- κου ΦΥ 5 πολλών ὑμβαλλομένων τὸ σφέτερο ὕδωςρ 

τοπ] αᾳαα εοπιρατετΙς, Ῥϊτοίεξο Ίψήας γνέ]αι ο ον πό]αμῶν μεγιφο»: ετγεί Όδωρ γε, ἓν πρὸς 
εορία 441 απιεεεβ!ε, απσά ἵ εεπι ΠΙ]-95ὲν συµβάλλευ» ὁ Μώλος πλήθεϊ.τ ἀποκρατέει: ἐς γὰθ 
; δν. Ί15 

α Τισάραντύς Ῥατ[. «49ἡ. αἳ. (άΕπΠΙι 
ς 14. Ρα. ἄπκ., οεῖετῖ ῥέοτες: ΔεΠΠΕ σοηπιοάς. 
1 «ΐποδ. ΣΙ. πλ. Βσε[., αΠῖθΒ βορέην.. 
οἶῖπι Τΐβησις τἼπι Θρήοις 1μά. Θρήκι «4. «{πεῦ.. 
καὶ Νοίρις" ἔ. «4γοῦ. }σ)), 

ὃ Ι. Ῥα[ι ἄῑδ. αλά, "Ορδησοε «4γεῦ. εἳ π]οχ. Ὑπ]βο ᾿Οβδισσος. 
1. ἆ Αὐθηνεν. «4γεῦ., αὐθιγεν. «4. 

6 Λύρας καὶ Τίβισις «4γοῦ. ἔ.,  ροίοτῖας ει Η. πι. Βαν. ῥα]ᾳ ε 
ὁ «νεῦ. ΙΗ. 0 Βατ. πε. Γα]]α, αἰὶ θρης. δΙαΠπι 

{ 7. Η. Βαν. «4. Σας "Αρτανις «ἄγεδ., αἲΠ ᾽Ατάρνης, ΈῬοττο ἐσδίδ. «4γεῦ. 77, 

ε ᾽Αγαθύρσωώ «ἄγεδε 

{ Σκίοο -4γοῦ. ζα. ΜΟΧ. µέσος 1. «τί. αεί, µέσο Ῥαγὶς, -4- ΑΒ. «4νοῦ. }, «4, Εὰά. 71. ταπι ἐκδιδοῖ 
οἵα ὁιέρῦ. «νο. . 4, «τοῦ. ετ πιο 18είΗπι. βορέήν αλ. πι 4γοδ, ῥλαα, οἶἶπι Τριβαλικὸν, 
«4τοῦ. ρα. }, 4ῇ., ορΏπιε: αλὶ διαδέχεται. 

αὈδυτάθ..  Σκυθικό πεῦ. Σ., Ὄεπο. 5 
Φα. -ᾱ. Β., ουὰ Ιοευβ τεἠπαῖ ροϊάεχαέ, Ψἱάς «ἴδγε[οδίωι πὰ Θα1Η1εΓ1Η Ρ. 68. Ἆρε 
χι... 96... 

το: ΚΑ) Ἱνόμς ] 9οίμς» αποά Φπ]ἀσά τεπήΠσου , 
ΑΠΙΠΕΤΙ 2αήεγίΗ5 Ἐναεο, πιοπιοταν!ξ, ΑἱαζοΏας ἵππιδῃ 
ρτορίυς Π15 απαπι αμ ρεπιῖδ ραίτητ» αάϊμπρεῃς, 1... 
ντ. 1οο. νογηή φα] Ίέρα ΑΝοαε. αεί ζο Γζομγὶ 
{γη ϱ) Το Πο αι «4ἱασομα ἱα: υυἱ Ν.Ο, 
Πεἰηβως εἲ Βηήαμηο. ΊΜοχ µέδον σχ/ζωὺ τὸν Αιμο 
Ῥταείαις Ὀψ]υ8 μέσην "Αιυπτο σφίζων ἰ. τ. 17. εἰ 
6. 99. Τάεπῃ µέσην τάµνων ΛΙβύην ο Ηχοι μέσ] σαίζων 
εὖν ᾿Βυρώπην. Νουίας αποαξ Έριβαλλικὸν, Ποπποβό. 
Ζ/οογαΐες» Οεοβῥεπος, δἱορῦι Άγα, αλ, τ 

κο ον δυσµέων μετὼ Ἱζύνητας]. Φουρῖε Τ.. το, 
9». ας ΟΥΜείς, απ πο αΗ1 ο ΟΥπαίεε, ορῥαπο α- 
έτοχε, οἳ ἔσχωτοι πρὸς δυδρέων οἰμέούσ. Οοπβπήμία Εο- 
2000γμ9. Ν 

τὰ πβὸς δυσµέων Κύνητες ὀνομάέοντοι αρ. «νερό. ΊἩ Ἴβη- 
Ρίω. έο «ν]επο 4ποφις μή ων Ὀμριδω 

Ωμ ο, 416{ΟΕΜΕ ολες Εωλοραρ εκ ο. Οε]-- 
τας οὐἱάσση, βουεὶ αᾷ ,. τς αᾱ. πιΟΠΗΤΑΓΗΠΙ, «οΧα Πεγου]]ς οό]ήππας ἵπ υ]άπια πονοριὲ νεΓρεβραπε, {εᾷ 
τοὶ ῥωι κνείσον Ομ1οᾷ ῥαῇας Τίνα 8αητ: ῃς β0ἱ τι 
16 Όγπείας». Ώνο οχοερεῖς Ἠ]ής, ααοπιαάπιοᾶπηη΄ Ῥοῦ ο. αδ 5. Ἡ εεριῖς11115: απεπιαάπιοᾷυπᾳ΄ Ῥοῦ- 
Ὃ πρ ἃ » 408. μετ ἀμύμονο Πηλείωνα, Νἱὰς πιπ6 
Κωνησίους Ώνανα απ νογρὴ) ζαλ)ειομὴ: σοπβΘοπΒαΠΙ», 
ἠς, ἀοζβομμς νἼτος Ίπ Ἠτϊαρηίας Ομπ/ίος οοπνοτῖση- 
ακά αἳ 1θ' ὀξορ ήν (αῥά6ΠΟ Ίοηρα ερίβο]α  ουτναάε- 

ο ο μμ μμ... 
9ο, Ἔκ Κελτῶν. ο) ἔσανωτοί “Ὥλθ-Η]8:ηο ο ίλλς ὁ 

ιν - - . : τη 10 π 

ἴππιιπι ορίαίος Ἠογοβοής, ο λος προ ρα 
ΒΙΠΟΠΕΠΗ» ΠΠ ος απ Ὃν, ν 
Πατις(εε αἆ Οσεεἰᾷ6ΠΈΘΙΗ Ίῃορί 

5 

: κ, ιοποβαδρα ορ νι 
ἅῑε. ἵπ ἨΡε]]ο  Οᾳ11οε {οήριο. οίιεπάενε νίν Έ- 
Γρεαίπιεῃ. ἀχλήρεῖ εΓἴοίτη Ί.οχ. 

ο] ααππμ]μς, οἱ ἐπὶ τοῖς ἐσχώτοις οἰνοῦντες. 

οᾷυέμά ΡυβΒηχΕί. Μετὸ Κύνητὰς νοτιοπᾶ πα ῥγᾳε: 

ΓΠΠΕΠΙΟΤΑΠΙΜΣ» ἔνος ᾿Σθηρμὸν
 μετ 

λος Ῥταειοτ οεῖθία» 
αϱΟΡΤαΡΗ. {σημ 

-ΜΗ. 
ο Ἰώρμίς }. «4γοῦ. 72), οὰ ΟπΙσαπι νοσαπι 2 4οδὲ 

«4.» νεπιτ εκ ή. 49. Ῥαε].. Εἴ ΠΙΟΧ πρὸς [βορῇν ον. καὶ οὗτοι ῥέωτες «1γεῦ. δα ε/. -49δ. 2: πευηπι ἅατῃ- 
τετὶ ἐκδ. ---ϕ. δερύ. θγς. 1η {7 Ῥαυ]ο απο πβν ἡλίου δωσ. 1Η. Γεν 

αν]ε Παιδί ἵπ Ῥο- 

241 Ρ. οοοι αἳ {σηᾳ: αἴάτς 11 ελάεΠΙ Εμ]Α(Ε νά δε ορί- 
πΊΟΠΕ Ἠ1. Φῥαμβειη. Ίῃ ()]ῇμ, Ῥ. 496. Οπήκίας 6ρρη- 
δεηο 3ΊτΕΥ Πεγοβσέ{ Ίου" ο 1, τῖ, ο, 39., πΐθα αὐῖ- 
ἄεπι {επτοπεῖα ρ]απίδβπτο πποπΏσας». {αδυπάιη Ἠεγο- 
οοέμη π]Πππος Ογηείας, Ῥαεπο μ]πιος Ες[5: αὖοβ 
νοσαῖ Ἰελτούς" 11ο αβεης ἆε Η {οπίε νε]υ Ῥτο- 
ΠμεηΏς ἐν Κελτῶν καὶ Πυρήνης πόλιος» οἳ δὲ Κελτοὶ, ΊΠ- 
απ], ὀμουρέουσι ΚΚυνησίοισι (πος Ἱθρῖε ὁγερό. ΔΥς. ποτε 
ἐς Η΄ ἆπτα Ῥοτυῖε Κύνησι, οἳ) οἳ ἔσχωτοι πρὸ δυσμέων 

: οἰκέουσι τῶν ο... κατομημένων’ νετΏϊ Ίδτα νΙί 6ρ16-. 
βῖμς: Οεΐμρε -τ---- [πμ μέ Οπεβόςν φή (σμὶ Οε]-- 
{6ε. πο. σημ ΟΜΕΡ) α]άπ ὅτς, τηϊΠ αυ] επί {ςία νῖβ. 
Ἠαείυτι νηοίει ἴυπε αἰάπιῖς ρ]έσε επί μετὸ Κύ- 
ὀήτάς, 14 εδί οχορΗέ Οπεβίς, Ἠεὶ Ρο γήρας, ο- 
πηπίηπ] ρήπηος ἵπ υ]άπια Ἠεβρετία, 4οΐσπι ἵη Οἱ 
Ματ. ν: 50ο,» ἀῤαοεμέ Ῥοβώ[ ΟΥΠΟΙΗΙΗΣ ἔη ηε 
ἐ]ομτῃ ἱψσιπη» (Ομα βήερα δν ἠμοῖν ἠπο]ησε]ο ες/») «4 
76 ο ην ζ1 Γήγοραε ΗΕ. η Ρε]]άοί υεβίΕ 
Οεεαμί [αὔμμ.. ὭὉοξεα ἀεάιτ [ει ος/: αἆ [με]οε τη» ον 
ο. το στ. Ψαττεπι αἀβιπιαϊ τπεπχοχαβΗ15 
οοπιραξανῖε {2/: ἵπ εί, Πεγοί, ρ. 91. ΠεζοΦὸέ 
.. 92εβῥ. Όψα, μη νο ο. 
πὶ τοῖς ἐσχάτοιο (τῆς Ἰβηρίας) οἰκοῦντες τῷ πρός ο ΕΟΝ 

Κύνητες σαν (ας οί αρ. Ηογοό, Κελτ : να πρὸς ἡλίου δυσµέων μετὸ Κύνητας') ἀπ᾽ ὀπείνων δὲ ἤδη πῄὸς βορέρν Ἰόντι Ἑλῆτες' μετὰ δὲ Ταρτήσια, ΤΧ ολιαλοπι 
Εεγοοογὲ Τι. κ. ἄεβοτάπι Ηετεις οόῤραμο Γλῆπεςς 
ων τὸ σοὺο Ἱύνητας. Ταν. 

1ε(ογµ ν]οῖπῖ απ. ῬμΠρρίαί Ἔδευβρωηρὶ αλἀθῃῃ {μ6- 
χαπε Ἑληκῶν αἄρε[αβοπε ἸβραΙή. ης Ἠαμςε, Ογ- 

)μείας α]ῆτηος Έμπορας 
Ἰοσᾳρίο, πιαη]ς παρουν απ ]αδο κ ήν σε] πἱπιος οο]-- 

ποίας φοβτεπιος Ἕπτοραε Ἠαῦματοτες αἆ Οσςἱάσπισπέ 
ας απ αι 1ργσοργιώ ας Ηεγούοίμη. ΝΛΙΟΚΕΝ: 
84, Ἂν πρὸς ἓν συμβάλλεν] Ὁτ Πιερίας ἵη εαῇῖνς. ο- 
μπας νετυα», Ῥοϊμσίαι ΟΠΗΤΠΙ συμβάλλει πάά τα 

Ὁς Ἠΐς, ᾱ Ῥῤοεμίοίε Όσα, ΔΡ. «4ῑδεῃ. χιν, Ῥὸ 653 

.. 



ο απ εοικσοροο 

ὴ πν 
ἃ ) / 9 ο κ Ν ο” 

δ) τοῦτο οὔτε ποταμὸς, οὔτε κρίνη οὐδεμίη ἐσδιθου- 
ῴ ου 

: ”/ 3 

ἴσας ἐς πληθός 3 οἱ συμβάλλετα/΄ ἴσος δὲ αἰεὶ βέω 
7 .. ο / 3 

ἔν τε Οέρεῖ ὃ καὶ χειμῶγι ο Ἴσφρος, κατὰ Τοιόνδε τι» 
« Δ ον ον / ο «/ δ 3 9 

ὡς ἐμοὶ δοκέε του με χειμωνὸς επ ὀσοσσέρ ἔπἃ 

Πή]]η ἔοῦε αἩί Εηγίης αὔέρεε, Τντες εἳ Τγτίτα. Ἠγραπὴν 
ος πιαῖει αἶμδ, ο μα 

Ἰ18 πεαιε Βανῖμς πέηια {οις Ιπρτεάεῆς» 
αἆ Ἱποτεππεπτιπι ααπα: σοπέετῖ. ΘΟἶοά αΗἴεΠΙ 
Πτει β0Ι {επιρετ ρατ Πιτ ἴαπι αἰαῖε αὐαπι 
Ἠγειπο, οὐ 1ά Άτ, πὲ πημὶ νΙάεητ, αμοά 
Ἡγεπιε ϱδῖ αιαπτας 65, εε Ῥατνπ]ο 1ΠΔΙΟΕ 

ο ς ον νε / / . ς/ 
͵ το 

«6 ὀλίγῳ τε µέζων της ἑωῦτου Φύσιο μετα ΨΕΤΕΙΑΟΗΙ [πα παιυτα: παπι Ῥετ Ἠγεπεπι Ρέας 
γὰς ή γή αύτη τοῦ χειμῶνος πάμπαω 4 ὀλίγῳ'. ιφε» 

τῷ δὲ πάντα χρωτα του δε σέρεορ ἡ χιὼ ο. 

χειμῶι 3 πεσουσα εσυσα ἄμφιλαφης, τηχομεή σσ» 
«τθω ἐσδιδοῖ ἐς τὸν Ίσρο" αύτη τε ο) ἡ χιω ἐσδιδου- 
αλα τα; συμπληθύε, καὶ ὄμβροι πολλόί τε καὶἠ5 

Ν ” ο / Ν 

Ραυ]α]μπη. {π. σα τορίοπς Ρ]αῖτ, {[εὰ αρίᾳθ 
π]ποῖ, ΑΕῄαϊε νετο πῖκ, αὐ {10 Ἠγ- 
ΤηΕΠῃ ἀθοίάϊτ Ρειπιμίτα, υπάϊῖαα Παπε[αξία 
Ίπ τιπι ἀῑ]αδιεατ.  8ίς 6 Ίρδα Ἠθοο ΠΙΣ 1Π 

θυπι Ἱππηίδία, Ππιπ] αὐδεῖ, ομππσαε εᾱ 
Ίππῦτες την] αἴαιμα  γεπεπιεπῖες: «βΡΕ 

λάβροι σὺν αυτή’ ύε Ύας δὴ τὸ έρο ὅσῳ δὶ πλέο ᾿ . 

ρε Φίατεπι Ρ]αῖε: απο ἵεΠροτε 4Ἡ2ηΤΟ Ρ 
ς .υ 4 ς ε/. 4 / . κΜε / .. Δ 

ἐπ ἑωύτὸ ύλωρ ὃ ἥλιορ ἐπελκεται ον τῷ Αερεῖ Ἠ ο) αν 
/ 

τῷ χειμῶι, Τοσοὐύτῷ τὰ συμμισγόμθα τῷ Ἱσρων 
/ 

πολληπλήσιά ἔφι τοῦ «έροο ἔ περ του χειμῶνος᾽ 

ἀντιτθέμυα δὲ ταύτα, ἀντισήκωσις γίνται, ὠτεδοίτει ἀαῑ αφυῖς εἴ αςσεριῖς, 

ἴσο µιν αἰεὶ Φαίνεσθαι ἐύντα. Εἰς μὲν δ τῶν ποτα- 
μῶν 6 τοῖσι Ὑκύθησι ἐσὶ ὁ Ἴσρος μετὰ δὴ τοῦτο, 
Τύρης' Ὁς ἀπὸ βορέω μὲν ὠνέμε ὁρμᾶται, ὃ ἄρχεται 
δὲ ῥέων ἐκ. λίμνης μεγάλης, Ἡ οὐρίζα τήν τε Σκυρ)ι- 

αθιο {οἱ αά [6 αειταῖτ α παπι Ἠγειπε, πα” 

το τπαρῖς ππ]ερ]ίσαπευς Πΐτο Ιπιπησατᾶ π[ία- 

το αυαπῃ μγεππε. τα, αππ1 Ρ8ΓΙ8 {αεῖαι Ἱ- 
βι τι {ΕΠΙΡΕΣΓ 

ν]άεατιτ {Ρῖ εδ[ο ΠπιΙμθ, 

ααὶ αριιὰ Φογιμας {ΠΠὲ, "πας εε Ητει. Ῥορε 

ης Έψτες, αιἱ αὐ αα]οπαο ππθαης» 05: 

ἴππι ἱταΠίς οκ Ἱησεηιὶ Ῥαϊαόε. απ δογεή» 

οαπι ἵδπαπι α ἹΜευτίάε Γεραταί» αἁ ο(μαπι 
λΔ . λ κ ᾿ / ν 3 Σα ον 2 οι ν . αν. 

1ὴη ἰ καὶ τὴν Νευρίδα γην’ ἐπὶ δὲ τῷ φόµατι αὐτοὺς δημίις Ἰποο]απι Οτωαὶ, αμί Τγτιιῷ νοςβη 
/ ζα ] 

κατοἰκηται Ἕλληνες, οἳ Κ Τυριται καλέωται. Τρί- 
5 λνακβ ο . 

τος δέ Ύπαης ποταμός ὀρμαται ἳ μὲ ἐκ της Σχυ- 
ον 9 / / Ἀικδίον ρέει δὲ ἐκ, λίμνης μογάλης» τὸν πέριξ νγέµοται 

’ ς 5, » 

ἵπποι ἄγριοι λευκοί’ καλέεται οἱ Ἡ λίμνη αὗτη ὁρ- 

τα νεηῖθης, εἲ εκ ππαρΏα Ραϊαάε ΡτοβιεΠθ» 

οἴτομπα απαπα Ρα{ευπίυτ ΕΠΙ Πἱνείιτος σαἩ” 

ἀιάὶ: τεδεαιθ νοσαϊατ πῶς αμ, πιᾶ- 

πο ας αΠΙΠΙ8 
ο πα / « / ο ο) / : ἅ ὃ : δες 

θῶς 3. μήτηρ Ὑπάνις: ἐκ, ταύτης ὦν ἀνατέλλων ὑόομ ραπῖς Παῖε ἔετο απίπαμε ἀῑεταπι πανίβα” 
Ὕπανις ποταμὸς ῥέει. ἐπὶ μὲν πέντε ἡμερέων πλύο 
Ὦ βραχὺς καὶ γλυχύς ἐσι' ἀπὸ δὲ τήτεν πρὸς 9α- 
λάσσης τεσσέρων ἡμερέων πλόο, «πικρὸς 5 ἀἰγῶς' ἐκ» 
9ιδοι γὰρ ἐρ αὐτὸν κρίνη πικρὴρ ὅτω δή τι ἐοῦσα πι- {οηῖεπι1 ἆ4θο 
ἓ ς κρην, ' ἳ 

ο 4. Ῥαν/; ἄτοῦ 5 4ἱΛ., απίθα οἳ συμβόλλεταί οἳ. 

τοιόνδε τι εὖπα Ρατῖ. -ᾱ- Β. ζ., ο]Ιπά τοι. ὁ ᾿Ολίφος. 

σπα, Ὀτενίδ, εἲ ἀμ]εῖς, [εά 1πάε απᾶ- 

ἴμοτ α- πιατὶ ἀῑεταπ πηαν]ραίίοπε {4Π6ᾶΠΙ 

απηατυ5, Ῥτορίει αππᾶταπα αὐὶ 1η 61 Πϊ 9 
Ίπαυαπα, απηδίηπα, Ἡδ 

πο απΏπι 

ὃ Καὶ ἓν χειµ. «4γεῦ. }1μάι, επ ροςῖ Ῥα"σα: ΠΠ 
«γοῦ. ἆ ᾿Ολίνον Ἰὰ. εἴ ΠΙΟΧ χῤέεται ΕΗΤΩ ἔ., {ας Ὀε]]6, 

το Τεσοῦσω ἐοῦσω ὠμιφ. 18 δεερῥ. «Αγοῦ. ἔ. Βατ. «ἄνκ.ο ἐῦσαω ἀθεταῖι Ειάά. «41. 1Η. { Έϊπερ «γεῤῦ. ἡίοκ ἆντι- 

σήκως «ἀπ. ἴπηευπι, 
πὴν ή γοζ. ἔ.. αὈεῖαι αγΠσμ]Η. 

ὭἌοπ Ἠλῦειτ 04. 4. 

ἵΏ Ἡρόδοτο, Ίσπ. «4γεῦ. {ΕΠΏΡεΙ. 
7, οΙἵπι δειῶς. : 

Ε, οπή(ίει Τζρογήάἡ Ῥ. 164 48. οὖδ' ἐν τῇ ᾽Ασίῳ ἔὐ- 
209, ἓν πρὸς ἓν -------- απο Ίοσο Ρτοχίπια τε[ρίαῖτ Πετομο- 
αἰ.------ ἴα {σαα. πΏῖ αιοςΙΕ ρ]ασεῖ ὠποκρατέει' Ἠηῖς 
νοτοο {αδίεέτα οαἴται {αέῥ. ἵπ Οἱσβγ/. ν. 996. 

ο ας. ΝΔΑΙΟΚΕΝ. 
Λο. Ολίνῳ τε µέξων τῃς ὅτο.] δε, οὐ Ώαες ἁῑίριι- 

«οοπῖ: µείων Άνε ἔσσων Γαϊκίε, ετ {οπριαπι απίάσπη, 
"ὅσοσπέρ ἔτι» Ὦ ὀλίγῳ γε» 3ηῖ ὀλίγον τι µείων τῇς ------ αμέ 
άμῇ]ο ΠΟΥ Ὕ-----. :ΝΙΠΙΙ 6ρο ΏηοΥο. Ῥ]ετααια οπιπία 
Ἠυππίπα Ἠάρετπῖς Ππρτίδιις {οἶεπῖ Ιπιμπιείσετε: ἵπ 11ο 
«ἰνοτ[απι οαπἱά ουίεινατ» αιήρρε Ἠϊεπιε, αΙβΙΐ5 απαΠ- 
(μφαις οδε, ππαπεπίε: ρα ΜΗ ΗΠΗ απιεῃ ΙΠογείσετε» εχ 

“ραυσίοτα Π]ίο σοε]εβή ααμα.. Ἠαες ΡΕΠΡΙοτ. Έλεβαπε 
ιφετῷ δὲ πάντα χρᾶται εχρ]ἰομς ΕΙεβΙοῥίης, Χρῶται, 
᾽μολύνεται, νετῖκβππε: Ἰάεπι ΕΠΙ 86 χραΐνεται, Πΐως ὐ- 
ηπία {ηβοίμηΙγ αι [ογάεη). Οοπνοπίε, πες ΟΙ. ᾖη- 
υμη Παρίε, (ἡγιαεδί νεπαῖοι Ερϊστ. ΧΧΧΠΙ. Στίβη 
καὶ νιφετῷ κεχρηµένος, ῥγΗἷμα εἰ Πίος πας εο/ογά- 
14456. ΊΝΑΠΙ κεχαρηµένος . Δεμμε{, Ντ {βολοῖςῇ- 
πι» Ῥϊαεῖες Ίπνεπτάπι ποα Παδρεῖι, ες τεσερίο εχοε]- 
1επιϊς ρυτείάτ. Ῥοῦτο ἐοῦσω ἀμκριλαφὴς τοβῖ ἵπ {1αΠ0- 
Ώθπι, υπάο οὗ Επμιαθίπεπι ρταεοξάεης. ρατΏςΙρίηη 

ενεττεῖαῖ. ρα ο ποπ κά 
ο. 58, Αρχεται δὲ ῥέων] Ἠειοάοτεα {ππε, ὁ νὰρ δὲ Νεῖ- 
λος ὠρξάμενος----΄ ῥέει ω το 17. εἵ Ο. 33. Ἴσρος τε γὰρ 
ποτάμὀς. ἀρξάμενος ------- δέ" Τυπη Ἠποἶη5 Πρ Ο. 49. 
ὁ Ἴερος ὠρξάμενος ἐκ. Κελτῶν ---- ῥὲξ δὲ. Ἱεδτε Ἠῖπο 

υΠνίςδ, Απιζὶς Έντες ῄνο Έγτας αἲ]ς. η Πε }οδίο, Τύ- 
τρις Ἠήπς/αεσοἰαε» απΙ ῶνρῆται, ΕΕ ἵῃ. «γοῦ., οϱία ἀἆςα- 
ορίων, τυρί: ΊΝοπ περ]εχῖε Ίος σλέβῥαηην, 

Ὁν όοι ήτηρ Ὑπάνοσ] ίππο εία τν ϱ, Τὸ 63. Εθβα- 
αἷς εκ ογζη} ῥα]μάε οΤΙΗΓ2 ΦΗ0) 11641763 6145 ἄ000- 
Ίαὲ ορρο]]αμε» αι. απ Δἰοη, Ὑν 1Τ 3. Βεγοά. 
ὧν» Ἑ- 86. Νπαμῆτις καλέεται καὶ ΝΙΗΤΗΡ του Πόντου. «91ο- 
3]. Ῥοήερ. ν. τός., ------ καλέουσι δὲ Μητέρα Πόντου" 
«ἄολεμως ἵπ Ῥσο[οσίρε. Οχὺ. ν, 945. δῶᾷα τι ΦΥ 
ΡομΣ1 οοςπονηέπαχ µηίαγ: 49 Όσελπο άεπι 1η ΟΤα Μία: 
ΓΙ, ο 903.59 2ο ῥάγεης ο) ΠΙΟΓ5. Ρ/πής Ἡ. Ν. 

ν» . 7. «αδριίη Τοπογύηβᾳ (Φογίμαε νοζαηῖ») Φη0ά 
ΑΕη(ζρέ πιαίγετη Παγῆ: [μα Ὀ]ου)/η ετ Φ1είοήην Εῑε- 

Αὐαρι ή. «4. Ῥαε[., Ἡαρεπι οεῖετί, 
ον. Τυρῆται «4γερ. 

{ {μαίζ. ἵη ΡεΙερ. Ν. 1149. 

ὁ Ἀρχεται «γε. {.. οἶῖπι ἔ οσο 
/ Μὲν ἐκ «4γεδ. }: Βαν]. 11,  ᾗ ρ., μὲν 

6ρῦ. π 7: ΠΟ ΠΜητρόδωρο ππιταπάι6 οα ᾖ{Ιο/βεηίο 
η «ἀΐδεη. 1. Ἡ» Ρ. 49. Ῥαμ/ῶη. 1Ν» 85. Ἀ8ες τείρεκετµης, ο {πιζι 

}οὔἷοίο ἀεθεια ἠοή γασογάαρα στ νὶν Ώοξίς[, ᾖπο, Δπο. 
1οεηῇς Ἰσε!]. Ἐριρηγ]!, νι, ς, οτ. σεν ΝΑΙΟΚΕΝ. 
6. Πμιρὸς αἰνῶς] Ηε/γεῦ., ᾽Αινῶς, δεινῶς καὶ χαλεπῶς, 

«ροίοημ. ΚΔ. ΤΠ, 15. ὑπερφίαλος πέλει ΑΙΝΩΣ’ εἴ Ν. 
40ο. ὦλλὸ μολ᾽ αἰνῶς Δείδω. 3οΠρίοι (αµπι ασπο(οἰξ» 

οὔπη 4ᾳε Βογι]μῖσα τορῖοπο ΑΠΝΩΣ ὀξύλου ἐούσής Ρ05ἳ 
Ῥαΐσα Ο. ότ. Βεπε εἴρο (ασ. Τε απιπε εἲ ΠΙΟ 
ἴοπτε {ογπαπάοε αηπεάαϊα» {εά Ἱπρειήτα οοπ{Η{α» Εεῖ. 
6οτς. Ο. 5. Ώαπμδίην αμεη ογΗ5 ϱγαΜ{ ῥα/μάδ» 
ζ 114 ον Παγ{ ΡΓοΓΗΡΑΠη}. ἹΜεας μ]ο Οοἆᾱ, (στ]- 
ρα, Ώαμαβεγ οἳ μα επ έ6» ΤΗΠΙ» Γεά δὲ {η Βομίο 
υ]ε Πίου» ῥαγυΜη [07461 {1/0ἱϱ1έ» οἱ ἐν -«4ῤῥεο «ὐ- 
ϱἨΟΊ1ΕΗ ο. ΝΕΠΙΦ ΠὰεΙη Απόηῤῥεο. (Οείετα Πατ- 
Ἱεπία Πυυπτ. Ῥπαεσίατε 1 γηυ] 1, ΥΠΙ, ο, ἹΝο[ί 
νατοα οὕτω δή τι ἐοῦσω πικρὴ, Ἡ µεγ. ------- νὰπαπι ΤΘΠ- 
ἵαπευς 1 πποάυπι: Ραυύμο, ὧς µεγοθεῖ σμικρὴ ἐωῦσα κἱῤ- ́

 

νῷ" ΠΟΠ ΡταείεΙ Εεγοάοηή ΙΠΟΤΕΠΙ: {οἱ οί, οὔτ 
ὀλίφον τι ἀῦσα πικρὴ», Ἡ ------ Νε Ορ44, λάάϊουηῖ» 

οοπρατα τοπ] αἀνειδίμπη τατϊσρηῖος, 

(οὐ, Ρο[ίσεπιαπῃ νοσεΠῃ πο τεϊοσθείπι. Ὠἱεἶτις κρήνη 
ατα, δή τι ἐρῦσω πικρὴ, Ἡ, μεγάθεῖ σωικρὴ ἐοῦσα , κισᾷ 
τὸν Ύπανν, ἐόντω ποταμὸν ἐν ὀλίνοισι µέναν.. δι 40ἱ 
υπί Ἡτίοας } Φαν νο]]έ γοσος Τρροβία», ὥστε αὐτὴ 
μεγαθε"' ππηπι ῇ (αἱτοπι ὧς Ῥοββίθε, Ῥοτμεταῖ εχεί- 
ΡΙΙ5 Π]πά Ηειοάοτείς ει Ἐκ τ. ο. 163., προσφιλέ6 
οὔτε δή τι --- ὧς ---- ἐκέλευε' 1ν 6, 184. ὑψηλὸν οὕτω 
δή τι, ---- ὧς οὖκ οώ τε εἶναι ἰδέσθαι. 3εά ηἲ Πΐς, 19” 
αὐίτης εὔίαη αΠδί: ἹἩ. 6, 190. νῆσου -------- ὧδε δή τ/ 
ἐοῦσαν εὐπετέα φειρωθῆναι, τὴν ----- ἔσχε' 1ν» 6, 35 
δυσχείµεροο Κώρη οὕτω. δή τι ἔπί' ἔνθα ----- οὐ ποιήσειᾳ» 
Πή]΄ Ἱτχαας Ποναπά μπα, θεσμπά μπα {1εγος]. ἔδοηε (ΡΧΔΠΙ: 
Ρεις) αώεο ενα! απαγϱ» 1 ΦΗΗΗΗ επ ρ ή ἐσ/ϱή» 
Λαμίη ήλρη ὑπ ῥαμοῖς ΑΗ) οὐγλαγοί απιαγ/ΕάΙΠΕΗ 

η 21/οεπάο: Ώςο ἀοσερετίπι Ἡος οσο τὸ πιρᾷ ὃν. 
κιρνῇ". ιο ἵρδε θχρ]ίσαι Ιπῄ 6, 81, ἄποτον ποκέ» 
κ Πεγοζοίο Ρίτα πιοπαίποτυπτ: ιπίας Ῥοπαπι 46]έ 
γειρα εκ 1 6, 1. {ἠγβαπὶς ποη Ίρηρα α Τπαγέ 65 Ρ4790 
10ηέεο ευ; ᾖλαπηβεο οΦΡΠΟΠΙΟΗ ϱ58» αῑεο ϱΑΤΑΣ 3 μα5 

αεεἰρίν ΜΑ ἔριε Φθθ Μο Ίρη [μ ο ή εἰ 198 ας 

Εκ Βινῖῖ εἴιρος: 

ή, Τατά Άπεη οσῖ Πγραπί5 εκ 5εΥ:22 



ο. 

«ἀεπι Ἐκαπιρφις, Οτῶσα αὐτεπι Ππρια, ἱραὶ 
Αραά ΑΙασοπαςζοτ 

531μ5 Ώιν]ής εεε Βοτγῆπεπες, {εειπάαπι Ἱ- 
τα ππακίηςς Ἱ]]οταπα,  εἲ ποῄτα {6ηῖεῃ- 

.ἆοπα ρτῶβεης απιωπ]κβπια ει αεζοπηπηοάαῖ]δ-ρο 
πια Ρεςοπῖους, Ώθς ΠΟΠ ορΙΙΠπιοζΗπ εχ- 

ο πια τν. ϱἳ Ίετρα, ΙδΙί που {επτατ τε- 

δεῃς νὶ5 {αἱ [πα {ροητε εοηποτείοῖι Ῥτα- 

Ἑκοηραι ΕοΏς απ]ατης Ἰμβείσης Ηγραπίης, ομἱ τεοῖήτ 
Β: Βοτγ/χεης», 

ραπ Ἠππεήά, 1π ραιεῖ Ἱπασπωπα,  Έδιε 
αὐἴεπι ἨΙς {οπςδ 1Π Βπίρις τερ]οπὶς θΟγίμα- 
ΤΠ ἁταίοτΗπῃ εἰ Αἰαζοπᾶπι, οοἆθπι ΠΟΙηΙ- 
ης αἴο Ίοσςμς ππάε επιαπαξ, Θογτῃίσε αἱπ]- 

ὁδοὶ, 1 είς «άοτς οἶά. 
απτεπι «οπίταμΙΏὲ τεπιήος {1ος Ἔντες εἲ 
Ἠγραπίδ: πιος ἀείπάε 1Π ἀϊνετ[απι αΡεῦη- 
τος, τπθάΙαπι ΙΠεεΓσαρεαΙπαιη Ἰαχαπῖ. ΘΟπα:: 

δε Ἱρεηας, «{εὰ οαἴῖαπι σεϊείοταῃ ο- 
τηΠΙΗ, τοτε ΑΕδνυρᾶαπι Νάπα, οτι 
4ο ποΏ ᾖΠσεὶ αἰμπι «οπἹραταῖθ.  ΟΕ{είο- 
τάπι απἴεπι ΙΡειτΙπις δὲ Βοτγ/πεπες, Ῥᾶ- 

σε]επτετ. Ρυπποτηπα Ῥϊ{οἶαπι αβαιίπι: 1άσπι 
πἆ Ῥοϊαπάαπα {ααν]κβπιας, Ππιρίάας  Ίπίετ 
τατριάος Ώπεηςδ5 Ίπχια απεπΙ {επιεηΏῖς ΟΡ- 

ΜΕΙΡΟΌΜΕΝΕ, τε κ ιν: 4ο5 
ἁμαπι Πὶ εχϊσἡς {παρπἰπάϊπε, Ἰηβεῖαι Ἠγ-σχρῃ, Ἡ μεγάφθεῖ σμικρὴ εοῦσαν 

Τέταρτος δὲ, 9 Βορυσβέγρ. 

» . . Ἴ . . { 3 ον . ον Ρίο, αἰσβπια. 1π Ἠμῖας 4ποαιε ο[]ο 1π-Β5χώρη, βαθυτάτη" ἅλες τε ἐπὶ τῷ φόµατι αὐτοῦ 

Ῥει Ίάεια Ἱησεπτία σετ ἀά {απταπι, {ρί- 
η]ς σατεπία» απ απίασος αρρε]]απι.. Α- 

3 ” 3, ; .. αὐτόματοι πήγνυται ἄπλετοι" 6 χἠτιά τε µεγά- 
/ λ : 

λα ἀνάχαγλα, τὰ ἀνταλαίους χαλέουσις παρέχε- 
- 9 δν ο ο ο. ”/ ον - Ν ο. κ. η νι ταν ται ἐς τΤαρίχευσῳ, . ἄλλα τὸ πολλὰ «ωύμάσαι ία. ρτωϊίετεα. ριῶ[αϊ αἀπήταοπε ἁῖσπα, αμα  - λος ὰ Ῥέρω.. 2 ης ση ο 

Ῥοιτο απαἀταβ]ητα αιϊάεπι ἀἰετάπι πανῖραι]ο- οΕΛΧΡΙΗΜΘΗΗς., κ ερρυαρως. 6 τόν. τ 
ας ολ ΕΦΝ, α- ιό ᾱ 

Ώς Ἡφαιςε αἆ Ίοευίη ΟετΠτα, «ορηοίς 

αυ Πας, πεπιο΄ Ποππαπη εἰοφπῖ Ῥοΐεδι: 
νιάειιτ  ἵαπεπ Ώπεια Ῥετ {ομταάίπεια αἆ 

ΟΥ: 

Ἰειχθοσεράκογτα ἡμερέων πλόος ἐπ], γυώσκεται ῥίών ἂ- 
. Εμ αον “ ν δε. ν « ον ων, Ὀ ανν : 3 α΄ λα ο τ ᾿ ο ωιόο κ. ψαή 3 ς νε: κ" 

Ὅ αΡ ααάϊ]οπε νεπῖο Ώπετε: ατ ΠΠρετίοτα ρετ πο μβορέω ἀνέμου "τὸ δὲ κατύπερθε δί ὧν ῥέει ἂνὰ 
ορώπων οὐθείο ἔχει Φράσαι Φαίνεται δὲ ῥέω δί 

: Υ . 3 / 

:θβήμου 

α Οὔρισι “4πῦ. Ίποτε ἵοπιπι αρ. Ώμβαι). πἆ ἩἨοπιστ. Ρ. 149. 16. μπι ᾽Αλαξόνων αἳ Ίποχ. Ψἱάς Ο. 17.: α1 ᾽Αλαζόνων, Ῥϊαν6. ὁ ᾽Αμαξάμπεος Ὅσο[. οἵα ολορῦ. ο 1)εβῖ «9, «άτοῦ. Βαε[. ατήςυ]ή5. ὁ Βορ. Υυ]- 
5ο» μπα ὅς ἐπί μέν. τε «4γοῦ. {4 ὃς ἐσί τε μέν. τε [αγίς «4. δ. 44, ὃς οπιίππητ ᾖ/. βατ]. «4ᾖ.. {ςεᾶ ἐςί 
τε µέγισόᾳ τε. ΦΕΩΙΙΟΤ «γεῦ, 7 Ίου {αηαηΐας, 
έ 1Η. Ῥαν/. «τιν εὐνομιδεσότας «44. «4γεῦ. 7. Ῥανίς, 
7. Ρατ. -ᾱ. Β., οορυ]απῃ Ίρποταπε 4. Ρα 4. 
«ποδι Τεῤῥέων Ῥας[ι «49Λ. Ππαῖαι, γερῦ, οἶἶαι Γεῤῥέου, 

ιο ἆβμαι, Πειοβοίσα οοπιταχῖε Ώμβαιὸ. ἵα «Ὀί- 
2}. Ὑ 149. κρήνη ἐκδίδωσιν εἰς αὐτὴν (Τ.. αὐτὸν) οὔ- 
τω πικρῷ, ὥςε κιρνῷ τὸν Ὕπουιν ' Ἱοταπι ρατίεπι 4:αθ- 
σε ρταεσξά πε {10 ΙΠεγοζοιί ποπῖπε Ῥτοίετί «1θεν. 
Ἡς Ῥ.49. ο. 11. ἘαβΠοπεπι ἆαῖ Ῥαμ/[αη. ΙΝ» Ὦ. 31.0 
ουτ ἄε Ίος {οηΐο πατταία ποπβϊηϊ ἀοραρητ. ος {111ρ6- 
τα. ΄Γαπάεπι ἆς Ἱος ἔοήτο ἀῑέτα 6; 81. οχοῖται ο οβῥ. 
Όγει ν. Ὕπανις" υδὶ ΠΠητρόδωῤος ταξτα {Ηϊε ἵπ. Πεγοο- 
214 6οηνε ας α {.. Πο//ῤεηίο: εοπίτα ΓΠεγοοέη {11. 
{ρίοοί 1π Πειγοίσγωμ εοπνειτεπᾶυπι αραιά Ώήρρεῃ. 
{αζγέ, 1» 6, 94. Οδὶ Ώου ο ῬΗετο Ἄοιχος Ρ146- 
ερίοἵες Ῥειίας ἀῑσῖτις τεἠη πεί» τε αἶς ρα οτη- 
Πσαγοίτης» ἠνίκα ἐξενίσθη παρ αὐτοῦ» κωτὼ φησὶ καὶ Ἡρό- 
ὁοτος" Ἠὶο ΠΙΠΙ1 ἀα Ώεηουγὴέο, θἶμθνα ραϊ16: {εά ΜήΣρό- 
δωρός, ΠΜειγαίογς ερεναῖ εἴἶαπι ἂς /λοπουγίίο, Πρίου- 
2{ Π1 ἀοᾶοτα, ὡς ὧν) ΨΑΙΟΚΕΝ. 
«ζ9. Ὡορυοδθένης ἐσὶ πολυαρκέσωτος] Όιε 4ε ΒοΙΥΠ6- 
56 ΙΕ ΠΗΗΕΗΣ ἠε]σηι ραςηο «οηνεγΏςίο Ἡ» 6, Τὸ 53- 
: 3119 πορτα, ος ὁ Ο0)/β, ΟὐΗαγίο Ο. Δ. Ἡς Ὁ- 
"Το. τι Ἑπηυπι ῬουγῇΊσπος φοµάς τε καλλίσας μθὶ Ετ εάτας κτήνεσι παρέχεται. είς» αἰἰλ ᾖαοιηῇ- 
{]ᾷ ραδή]αι εὐνομίδεεότας, αἷιοᾶ ἀαθαπε Τέά4, τοξχε 16- 
16ς]ζ (οπου. ἀεάϊτηια ο ᾖ1εῇ. Οοὰ. ἐροδαὈϊ]οπι {8π8 

ΊΟΠΕΤΗ εὐκομιδεσώτας" η ρταστη]ε α {8 οχοορταίιπα 
: -ᾱπαίάμς εὐδοχιμεεότος ΊἩ Απίπι, Ῥ. 164. ΝΕΙΑΠΙ 

Το0]9 Ίοιτε Υοζεπι ἀαριητ Οοᾷά. Ῥεπρίασεηε Ιπιθείπη 
ος ομεὲς Λα/έωα ῥγαεδεης αηοεηἠσηλα 4 εξ Φεοθή- 
ασά ς ο. ο Ἡ ο όν αν Παδι]κ{ο ΠΗρίοος ο ια, 5 «4οζογήῃό- 
οσώ-ις 1 ἐπισηδειότωτον: «Ἡ 6τ ἵπ Ἠετοάοιοο {1ο 
ολτοπα ἁῶσοι. Ἰτηδειεσώτας» Ίου εᾳμ]άεπι οπιηήππα Ἱπα]- 
απάα πως πομημις ο σπα]. “1ΝοίΗθ ατίαπι 1]]α Παχιις 
έελοι ο ΙΗΠΙ: αρμὰ ΓΠεγοσίή οσο τΠῖ σπρυ- 

αιετερὪ Ὁἳ ὑγήηρέσοτο, ρ. ττ7., 6, ὦμορφεσά 49 4εάῑς (Ἴγοπου. Ρ. 8ο. ο πρόναο 
κο οινηνῖε ῥο], ϱ, στο, Ὡχ Ισησπε ποὺῖς ἠδυμέσα- 
Πες Ώου τε Ὅμι ο δο. ΤΠΕ Α]ία Ἠμ]ης σο- 7 Ἠαῦαι {ΟΓΠΊΩΠΙ ὁνρβν ν . ο αἆ αν ΙΠΙΔΠΙ ἐπιήμδειέσωτον τὴ ἀοώς αἆ πα 04. -- ο πμ αμα 

Ο. Εὐκομίδεσώτας | Ῥεής ϱόμουτεες ο. Ας 
απήπα  Ππχοταί Ραύΐης ο ντος ἐὐνομωδεσάτως, 6 [Μι]. εὖδοκι- µεκάτας ἄε0ηΡ. «γηβΙάη Απίτιμᾶνι 6,99, »΄ὌΡρετα Ίπμ- 

ος ὁ 

Ῥορείῖς 1π (ο αγίο νετοτί ». 

ὦ Συμµβάλλειν «4γεβ. } Οἵται Βηβαίδ, ῬεΠερ. ν. 911. 
«ᾱ.. 1ποχ Ἰῤῦς «4γεῦ. ἔ., πᾶ 1, 90ο. «4, περ. 
6 Κτήνεω «4. κάτηα -«4γεῦ; ὃ Γέῤρου τε 71], 7; 

ΐ ο νὰ, 

ΕΠ, Ἐανοσανί κο) πλείσους" πιακίπιο ορΏπιος εξ ρατί; 
πιος. Ὃ ο σπος ΄Ῥταθρετο, ρα, Διώκρι- 
δὸν, ἐν διακρίσει ἄριεος εΧ «1ο/μεγο. Νοτε οοι]ϱοητΙΌις 
ζαβεγο εἲ «ρεγμο. Ὀϊνειβιδ, τοῦτο δὴ διακριδὸν Ζεὺς 
ο. έγΙσον ὥπασεν κὠκὸν Φηῃοπἰαἠς αρ. 10ὗ, Ἱικχίς 

Ῥ. 490: 
«Ὁλ. Ῥέει τε κώθαρὸς πρὸ θολεροῖσι] ἵμεῖαξ Τηνλ(ε 

οὐ ή ἠζμἱ άν μης οεμή: ϱ]αεἰάίογ ζήσηη ορίε/. Λοἱᾳ- 
ΤΙ0Η6 ΡΗ/οδεγγΙηΜε: π[νεσθαί τε Ἰδισός ἐς, Ίος {αερία8 
4118. πει ἡδὺ π]εῖν ὕδωρ' οἶνου ἡδίων πιεῖν. ΤὈὶ Ρίο- 
Παπι εἳ αἰία Ἠϊπο εχοετρία, Ἱεσίεατ αριά Ἐν βοι. ἵπ 
{Ιοηγ/. ΝΟ 311. πίνεσθᾳ{ Ἠδισές, ῥέων καλὸς παρὼ θολε- 
ροῖς' Ρίο καλὸς {εΠῬεπαμπα καθαρός Ώου απίπι ἴπναπῖτ 
3Ώ, ήεγοάο. εἴ ορροηπϊ ΠΟΝΕΓΩΙ τοῖς θολεροῖς. Αγαχὶς 
υπιπι οβΗ πι ῥέει διὰ καθὸροῦ 1» ὁ. 509. 146ο Βοῦγ- 
{1ηρπες ρήσες αἱεῦαῖ ορίπιοξ: Ῥαμ[αη. ΤΝ. Ρ. 96ᾳ9.. 
διάφοροι τὸ εἶδος μάλίσα Ἰχθῦς ἀναδέουσιν ἐς τὸν Πάμισον» 
ὅτε ἐς ὕδωρ καθαρό’ υὈὶ πιοχ τηεπηΠ]ε ποταμῶν τῶν ὐο- 
λρωτέρων. ΟΠαπᾷο ΕΟΠΙΡΟΠΙΠΕΗΣ καθαρὸν ὕδωρ, οἳ ἦθος 
παθαρὸν, ΟΡΡΟΠΙ {0]εΠῖ ἤδη τεταρωγµένα καὶ θολέρὸ, νο- 
Ίπε αριά Ο/0η. Εὐηγ. Ρ. 4ο». Ὦ. ει ἵπ ΒρίΠ, Ὦ}ῇ- 
ἀῑες ἴοαηη. 2η. Τι τς Ῥ. ᾷ48. Α. θολερὼ ῥεύματα 
ἀῑσίε, εἰ Κοθαρᾶς πηγών. ο) ΟΕ ΝΑΕΗΘΚΑΝΕ 

Ὁρ. "Άλες τε ἐπὶ τῷ ς.] Οποά πε ἀῑάῑσεται, 119 
ο οσυήατῖ τε(ῖς αάΏγπιας Ἰπά]σῖο Ώίρη. Ο2//- Πἱξ 

ται, ΒοιψβΠεπίάσας Ῥ. 497. Ὁ. ------ Κήτεά τε 1: 
αυἲε Πού, µεγόλα ὀνώκονόα, τὰ ᾽Αντωκαίο νς Ναλέο . 
παρέχεται ἐς ταρίχευσιν" αἷε {εομπᾶ μπα ε/β» ο 
που ρὲ/ῶρς» φιῥηο οἱ οβιῤγήας /1ῤογ εξ ΠΜ] οὐ {411 5 
εοιπρατατ. λα 1Π Φο)ἡ. Ρ. 197. Ὁ:. ο. Άντα- 
παΐον Ὀἱ6 πήΘπλοτατ 4μήῥῥαπες «41Ρεπαεί» ΡΕ ΠΠΕΙΗ 1Π 
1ποεί {επατίο {οπἱροπάυπα: Ὁ δ' ̓Αντακαῖον μικρό’ νά, 
ας Πε[}εδ. ποῖατα ἵη ̓ Αγτάκαῖο. ο 7 ο ΝΑΡΟΚΕΝ, 

87. Τὰ ἀντώκωουε] ΦΙπίε απίασας1 ῥη/όπες» θᾳτορ]ε 
α Όοπτο Ἰήαβίίο Ίπ οΡοτε Ῥεπυδίαἡ Έ. τν. Ῥ, ατ. 
εχρἰή ». αμαείωηε Παευσας {ΕΓΠΤΑΙΟ)Ε5; Ομ]: ῄιροτ 
οο {ππτ ο: ο. 14115. (ε[πεή] οὐίδτναια Ἱπ δι, 
00, Γαλέ. Πεπεμ»., ΝΟΙ: Ἡ- Ῥ. 9ο. Μοχ Τέβῥου γετυπι ππίσα,  δἱς 6. 56. οὔνσμα δὲ ἔφει τότε) ὃ οῶρος αὐκλα, Γάβῥος" επι οΥερῦ. Βγα, .. ώρα. ο 

θα σσ ας 

ο λος ο τα 
χΦ το Ὑπωυμ 996 

ἐόντα ποταμὸὺ ο, ὀλίγοιι μέγα" ἔφι δὲ ἡ χρίη 
αὗτη οὗ 3 οὔροσι χώρης της τε ἀροτήρὼν Ἀχυςέων 
καὶ ᾽Αλαζώω' οὔομα δὲ τῇ κρήνη» καὶ ὄφεν ῥέε 
τῷ χώρῳ, Σκυθισὶ μὲν, ὃ Ἐξαμπαιος' κἀτὰ δὲ 
ὃν Ἑλλήνων γλώσσα», Ἴραὶ οδοί’ συνάγουσι δὲ τὰ 

τέρματα ὅ, τε Τύρης καὶ ὁ Ὑπαις κατὰ Άλα- 
ἕώνας" τὸ δὲ ἀπὸ τούτου, ἀποσρέψας ἑκάτεροά 
ῥέει εὐρύνων τὸ μέσο, 2, νης 
ποραμος» ορ εσι µέγισός τε µετα 10 ο 

Όταν ΠοἨ πηοᾷο Φεγιμίσοτηπι Βανίοτήτη Ιόπ-ζο πο ο ος μαρια; 
ουτι µουον τῶν κυικῶν ποταμῶν ἀλλὰ και τῶ 
ἄλλων απάντω» πλὴν Μείλου του Αἰγοπτίου» 
τούτῳ γὰρ οὐκ, οἷά τέ ἐσι ἆ συμβαλέε ἄλλον πο. 
ταµόν τῶν δὲ λοιπῶν Ῥορυσβένης ἐσὶ πολυαρκέ- 
«ατο, Ὁ6 )ομάς τε χαλλίσας καὶ ε εὐχομιδεςά- 
τας κτήνσι παρέχεται, ἰχβύάς τε ἀρίσους δια» 
χριδὸν ἔ χαὶ πλείςους: πίνεσααί τε Ἰδισός ἐσι" 
ῥέι τε κα.)αβρὸς παρὰ «ολερῖσι" σφὁρὸ τε παρ 
αὐτὸν ἄρισος Ὑγύεται' ποίη τε τῇ οὐ σπείρεται ἡ 



ἩΙρρο]αὶ Ρτοϊηοηιοίηπι, Ματς ἁε]ιοταπα, Ῥαπάςαροσε 
Ἠγρασγαί». ΕΒΙαν1 Οειτηής οἳ ΤαΠ218, 5ο6᾽ 

/ ὁ ων ων / ν οκ από 

ἐρήμου ἐς τῶν 3 γεωργῶν Σικυθέων τη χῶρή' ουτοι 

µ  Έτμαε οἳ ο ο ο 
θονίματηπα αστϊσο]αίαπι ρίαραπαν παπι Ἡ. 

ο μὰ ἁ ιο ο δν 
ο ει ῦ νο να αρ ετον ορλία ΦΟΥΤΩΘ ἀεοεπι αἰεταπι ἨὨδΥΙΡΑΠΟΠΕ ἃσςα" 

ἂρ οἱ Ἐκύθαι παρ αὐτὸν ἐπὶ δέκα Ἠμερέων πλου ' | . 
ον ο ὁ ο ο ας ρου κος υπε ἃος Ἠμππεμ,  Οσας ἵαηταπι ἃς Ν 

γέμωται' µενω δε τάτο του ποταµη. αν ολων Ἡ. ἔοπιος πες 168 Ῥοδίαπι, πες παπα 
Έχω Φράσαι τας πηγάς'. δυκέω δε» ο) τὴς (ᾷσοιήπῃ τθοτ Ῥοδίς, ἀἴσετα, : Ιάεπι Ῥο- 

μῶ ν ς οφ ας τν 
ᾧ- 

λήνων' ἀγχου τε δὴ αλάσσηρ ο Βορυσθσης ῥεῶν Ὑίνετ τγῇλεπες Ῥίορε αά ππατε αοοθάς». εἰ Ἠγ-. 

ται, χαΐ οἱ συμμίσγεται 9 παν ερ τωῦτο έλο ραπ εππι ο πη{σστατ εππάεπι π. 1”. 

ἐκδδές. τὸ «δὲ μεταξὺ τῶν ποταμῶν τβτέω) εὖν ἔµ- ϱυΙΠ εβτεάΙΕΠΡ. Ὠιοά. Ίπτετ 108. ΑΠηΠΕΞ 

ολο τῆς γώρής, ἆ Ἱππόλεω ἆκρή χαλέεται. ον δὲ Ιπίιετεδὶ το[ητα τεβίοΠΙ5, «ἨΠρρο]αι ΡΙο- 

τα κἨ ο ρυτωι πρίν ὃὺ τοῦ ιωῦ μαὰ1 τηοπῖοτίαπι νοοϊτατας» αρί «ἀεαρταπι ία” 

πο ασε | μμ: ορ) ι-ᾱ να . ης οκτιέεαπι ορ. Ὀ]πα αιοὰ ἀειι- 

ο μες ο πλ Ὃαοή (ΕΗ Ῥεωπα. ᾱ ΗἩγραπία ἱποο]υπτ Ῥοτγ[ήιοπία, 

τὰ ἀπτὸ πο ο ο πναμα. Μετα. ὃὲ τούτου Ἠπαξίοπις αἱ αρ η Πανῖς, Ῥοει ο] 

πέμπτος ποταμός ἄλλοςν τῷ Ένομα Παντικαπς. αὐπφ, απὶ αα]πας ορ» ποπήπα Ῥαη- 
Ειρέει- μὲν γὰρ καὶ οὔτος ἀπὸ ἓ Εβορέω τε κα] εκ. λη5 ἴσαρθς, οἳ 1ρδε αρ ααι]οπε μεις 6 

µνής» καὶ τὸ μεταξὺ τότε τε καὶ τοῦ Βορυσθένεος γέ- 
ς 

Ῥα]μάᾳ ἰπῖες πει ει ΒοιγΏμεπεπι ἵπ- 

μώται οἳ γεωργοὶ Σκύθαν ἐκδιδοῖ δὲ ἐς τν Ὑλαιν' ΕΟἱΠΠΕ Νογτρ. Ἀβήσοις, .ἰάεπι ΠΕ; 
νὰ Αν αι ο ρα η ορ Ίσαπῃ  Ιπρτεδίτας», Ύὖα ἰταπδπ]δία, ὮΒο- 

 “μαραμειήάμωος δὲ ταύτην, τῷ Βορυσθένεί συµµίσ- 3 ΠΕΕΑ Κμαα » 3 

αι. ο ετὸ δὲ | πάγο ο ὁ5. ὃς ο ὧ. αγ(ηιεπὶ Πηπήίοείησ εαν ρε Η1-55 
χο ο ον. αακυρς ποτραν καμς ο. ραογῆς, αἱ ε ρα]ιὰς πιαηαης, τηθ-. 

ται μὲν ἐκ. λίμνης, διὰ µέσων δὲ τῶν νομάδων Ἄχυ- ΤΟ(Ίοεῃιο ΦογῖΠα5 Ποπιπάας Ῥείβπεης, 1π. 
ο Ο θέων ῥέων» ἔκδιδο κατὰ Κ Καρκηῖτυ πόλη» 5 πατε νοϊνῖιτ,  ἵπχια Οατοϊπ]επ ορρί- 

ἔων ἁπέργων τήν τε Ὑλαίη καὶ τὸν ᾽Αχιλλήίο χα- ἁμπι, αἀ ἀεχίεταῖη. -σοειοεης Ηγ]ααπι ο 

Ἀεύμοον Δρόμῳ. Έβδομου δὲ ἳ Γέβρος ποταμὸς ἀπέ- ει ὮΏσοπιοη «αὶ ῑείτατ Αα. 6ᾳ-56 

σχισαι μὲν ἀπτὸ Του Ῥορυσθώεος ; κατὰ τουτο τη ΡΗΙΛΗΣ ος αμεας Λμεπα αμ Ίοςο οῦ- 

αχέώρής ἓς Ὁ γυώσκεται ο Βορυσθένης ἀπέσχισαι μευΙ αι - ο... } ο εν εἰῖ- 

ὃν ἐκ τήτη τοῦ χώρε" εὔομα δὲ έχω τόπερ ὃ χῶρος ο ο Ἶ ρα, κ ικα ουσις 
νι ποτ ο οι ο ο, ' οταν: ου οσο ΠΟΠΙΕΠ εδ (εΕΙΙΠΟΣ 

αὐτὸς, Γέρρο" ῥέων οἱ, ἓς «άλασσαν, 3 ερίζα την Άβμεης πετ αἲ πιάτα ἀἰβειπήπας  το- 

τε τῶ Μομάδων χάρην, καὶ τὴν τᾶν βασιληΐων Ἄκυ- ρίοπεπι Θογ(ματαπη ποπηαάιπα ἆο τερίοταπῃ 

βέων: ἐκδιδοῖ. δὲ ἐε τὸν ο Ὑπάκυρυ, Ὄγδοος δὲ ὃὸ οἳ Ία Ηγρασγεία ἀῑαρίτις, (ο) 

ἔ- 

Οδανυς Τα-ο7 

Τάναϊς ποταμὸς. ὃς ῥέα Ρ τάνέκαθω ἐκ λίµνής µε-θοπαῖς» αἱ {άρεμις ο να[α. Ῥαϊιάς. Ρτο- 

«/άλης ὀρμεώμωος, ἐκδίδοι δὲ ἐ µέζω ἔτι λίμνη κα- Ώιεπς, 1π θἰίαπα να[Ποτετα ἀβαπάίτας» πο” 

λεομόην Μαι, Ἡ οὐρίζει Σκύθας τε τοὺς ββασι- - πήηο Μωοήα, απ ἀῑῑε]αάῖε Τοβίος ος 

: ο ο νο ου | Αμα «ον 
͵ ν . αν κ ή αλ λες νο Θ κορς ον δ ο, ρόλος κ 

ο ην, Σκυθέων «γεῦ.» τῶν Ἱπιετροπιπί νη] ο. ΄ 2 Δύοδθε αἩ «γε. 7. . ο Ἔς τὸ ἕλος ΟΙ ὦέ6ρῥ. Ρατ], 

-ἄνε.. τὠυτὸ τέλος οεταῖ.  ἆ Ἱππολέω οπὰ [ία εἲ ἐν δὲ 1ρὸν «ἄγεῤ. 7. ΕΠΙαπΙ Δήμητρο πι «44. Ῥαγήι 

ΤΕ ̓ μητρὸς «34. Βατ. «τιν οπι Ἱππολέων. 6 Βθρυσθενεῖται «γεῦ. ΒΕΠΕ: βορυσθενῖται ΑΠ. 1 'Ῥεέει δὲ 

ωὴ τοῦ. . ρα, ΣΥ. πώ. αγ, δ. Εάά, αποά Νες ορίποτ» καὶ ΠΟΠ εί ἵπ 4. Βαν. νι ὁ πα: 
ραμείψας γοῦι ἰ. {ἱ βαν. «τοῦ }. πιαῖρ, ο16βρὂ,, οµπι Ὑπόκαρια, γιάε ο τ { Κορκήιτον ή. Ροη/», 

Κορκμῆτι «4γεῦ πας. /δεξὼν δ ὧπ. πώ. Ώε 4εὐΜίς Ώγοπο πὰ Φήγαδοη. 1. νι ϱ, 479. Ο/αμῥοηης» 

{ Τέῤῥις «4γοῦ. εἴ ΠΙΟΧ... 7 Οὐρ. «πού, Ῥ]είυππαια. ο ποῦ. }. Εα/. π11ς. Φήερό. ο ΑΗ “Ὑπόάκαρν ΠΟΠ 

Ῥεμα.. Μεηυεηίία {ρεέτανῖς «γγίαη. ᾿Αναβ. Τ, πι ππ,. ορ Τὸ ὃν. γοῦ. λ. η ο παλ ἡν 

πολὺ ὄνωθεν τῆς ἹΠΠΟΛΑΟΥ καλουµένης ἄκρας, Πἱεά]δ- 
93. Ἔς τῶν νεωργῶν Σχυδέων 1 Ὀ"ρια ἀροτήρων Σκυ- π ΑΟΥ καλου, 
βέων, νομάδων Σκυθέων. ΕΗΤΗ οἱ φέωργο) Σκύθαν ΎΗαε αμἰ- πια νετεεπι οἵ {μας αείατῖς ἨαβίεΙΠι οἰν]ωι ήν εχρ]α- ᾿ 

ἃσπι ἀείεταπη απο] απα αἀρ
τοραπῖ, 1 ΠΙΜΠΟΤΟ ἐπὶ δέκα 

᾿ ἡμερέων αυτ Πίς,απες. 18., Ηἱ ἔνδεκ
α ἡμερέων,παθηάα Ἠὰς- 

τοῦ» -ουή πυῖ]α οκ Ποχῖ5 πιλπα
 οχατατῖς ΠιούΙοῖπα, Έο- 

τος Όοσγ (ἴιοηής Ίη Βοπάοπήτονῇ ἆρτο {ζλαηίτο» Πα). 
ΤΗΠευλουΐμς» ισηἠείσμς δαγπἰοίμς εἳ αΠί ὀο

σετωπῖ. 

σοπξ ολη πὰ «ἄγγίση. Ῥοηρὶ. Εοηξῖ Ρ. 156. ΡΙ38-
 

τειεαηυς ση], Ἐλα[εοίμη ο πα πώς 

«93, Τῶν γεωργῶν τῶν Σκυθέώ]. ὃκ Ἰψήανα πια]ο το- 

Ῥοδίτα παΐυπη, ἀε]εμάωπι {εαυά νησι Π]ά τῶν. Μπ
ας 

Όεμο εερειπε αν Ῥτασσσάμηε: ὠνῤρώπων Θὲ- 

ὦς ἠηρί πο. ἀοβιεσαως; Πηβογρυηροπά μη» δἱ ὧν ῥέη 
ρώπων» νέα λα Ἠήπο ἁθλαι {μυ Φρά- 

' τὰς πηγὰς, αμοά εΧ. ἱρδίηβ {
οπτπέία οὐδεὶς Ροῖετας 

γῶν Σκυδέων τὴν χώρην » αὐὶ Ἰω
χία υπο Βανίυπῃ ἐπὶ δέ- 

κα ἡμερέων πλέον νάµονται 
{πρτα τν, ο, 1δ., ΤΠΕΠ

ΟΓΑΗ- 

τή αἰζαμοείςν οἱ Έεωργὸ Σκύῤαι, 41ο Ομ1οΟἱ, Ο/ῥίο- 

Λοσε» πἀρριιοπῖ ἄοι φβῥοπίάας αἱ Ρο δέκα ἡμερέων 
Ἱσσίαιτ ἡμερέων ἔνδεκα. .Ἀναπα μπι Πεγοβοίο ἀλουηίατ 

λή οἳ Τεώρ οἱ Σκύθαι 
«αρ. ο Ηγραςατ]ς. αῑσίτα Σ

ὼ 

µέσων τῶν. Ἱομάδωγ. Σχυθέων. 
ῥεωγ.. αλη]ς Ππήμτοτ {;δ- 

ἵως ορροπιιπεα: οὗ ομάδες Συκύψωη, οτί Γκωῤγο νο- 
Φαέίει εἳ ΟΜογΕἠΣ ἃς ΟΙ νΟσΗΝ Ὃ ον] εεἶαπι (πας- 

ἑοτίαι ἱπιοτριεῦ, 4646. Ρ. 125-2 Σηή4ράῤΑς. λος 

εαν (αεογρουζιε οἱ εν ημαέ. Ῥ. 19132. Ὅαβ] ἰνοπιαῖον ϱέ- 

εορώήη ῥάῤμ]α [2 υσήΓ αἰφμέ 83 ὁμᾳ ὀμγαμέ χα ον 
βαίπηι ρε αρμΕ; οο/μΗ{ Οοοης! «ει μαα: 4Ρ705. 

Ψἱά, Φ)γαύο να, Ρ. 47 ΜΑΡΑ 
Τ8 ὅμα καὶ πολιτικώτεβοι νόμίζωται εἶναι, ΝΑΙΟΚΕΝ. 

5, 6, 479. εοῖρῖ ἡμερώ- 

598: Ἔς τῦτὸ ἕλος] Ῥα]οτο τεζοίάοἵ. τοῦ ᾿Αισήπου τέ- 

« 

λος Φέι Τ, ἅπι, Ρ. 898.» ἀἰηπάχαπι αὓ οσοι 
ὠριη. ΙΙ ωππσ οοτῖηό τενοςαῖο, οὐ1 οΕΙΜΑΓΗ9 ἴς” 
{1 Ὠίο Οὔεγόβομι, Ῥομᾶι αἀάῑτ Ρεπαῖρίο ΟΙπί. Ρο- 
τγλεμίᾶςας, Εἴεγοίο. νΗ. 197. ἐς τὠντὸ ῥέεθρον τὸ 
ὕδωρ συμµίσγοντες" θἳ Ἰ,, 1, 909, Ίάεπι Οζ ίοηης 
4ε υτρο Βουγῆλεπε,, κεῖται δὲ πρὶς τῷ Ἱπάνίδι ----- οὐ ος ται 
Ἂ- 
α . 

ΏαΠ8» εξ, αιοά Τό, (σαἱε πο. ἱπίμρετ Παριίε, Ἱππό- 
λεω ὄκρη -4γεῦ. 7ασεηιε. ὙΝ]άστ οεττο Οταῖοί Ῥ05- 
{οι αὉ ἨΠεοτοάοῖο οπιπεπα 6εαΊα ἀείαΗρᾶοπεπι τπτᾶ- 
ἴμθ. ΠΙΠ Ἱαμιῖο οοπ/ηταῖ ὧπὸ «αλα. το {ρδυπ1 
ποΙῖαπα Παυμ5ία. ορίπια ἵπ Ὠϊατήρα (2/σήῤοπης. 
ο τοοι. Ἱστόνκωμἄκρὴ 1μρολη Λ7ΥΟΙΠΟἨΕΟΥζΜ2. (ΕΠΙ: 

Ώαπι ποπηπίς ΓοΙΠΑΠΙ ΕΠῤῥοίο Ταήπα Ίαπι «είείαης 
7ήήπε, α1ιπθ ροδίσα ἱτομαῖῖε ἵπ Ἱσπολέων. Ὠήομῖς Ο22γ/; 
Ίοο5» (ααἱεο εἴταίο Ἱερῖεατ Ῥ. 437. 8. Η91 ἡ Ἱππολάου 
χαλουμένη ἄκρω Αἰείτωχ Ε9ίΕ τῆς χώρας ὀξὺ καὶ σερεν ὤ- 
σπερ ἔμβολον» πεβὶ ὃ συμπίπτουσιν οἳ ποταμοί: νουεπα 
ρο(μ(τ 4 ογοοΗ] » 41. σὸ μεταξδὺ, ΙΠΠΙΕ» τῶν ποταμῶν 
τουτέων», ἔὸν ἔμβολον τῆς ΝώρήΣ, Ἱππόλεω ἄκρη καλέετῶ. 
Φοαιιευία Οομὲς Βιπιαηϊ ἕλος ἵη νἱεἰηῖς το(Ἡ εκτ πι 
Ῥίς{, Πσγος. Ῥ. 90. Ὀϊ Ἱππόλεως, εω, οὐσυτηπῖ εἴ 
αρ. Πεγοά, Μενέλεως' Χαρίλεως' ᾿Αρκεσίλεως ᾽Αναξίλεω” 
{εὰ ον {περῖης ει ὤρχιρεὺς, οἱ {9π1ε] ζργμέρεως ἀἱσθ- 
δν ο σης ΨΑΙΟΚΕΝ’ 
ομαν Ἱρὸν Μητρὸς ] Πα] ρτο ἁε]ωδτο ἠζαίγὴ εκ τεή- 
ὅρο θογίμαγηπι ου] Ἡηγ Οε]ορ., οὈ]ίτας Ο1Ρ1οΡΟ: 
1ἴα5 Ώσαςθλε Εμ]β[ε ομἱρ]πίς, ραϊτίαεφμο τοΏρ]οΠίς ἴ6- 
η8668.: ἐρὸν Δήμήτρος τεποι 11 {εὰε ροῖιείαῖ. ψἱάς 
6, τὸ, 6 ᾳ1ο ἐπὶ τῷ Ὑπάνι Ἱωίμμς επε, Θιπῖ υτρίς 
ἵποο]ας Ἠορυσθενεῖτωι Ὁ. 17. αἳ 78. οἳ ἴδα,, αὐοπιοάο 
ει «4γοδ. Ῥαχυπι αάϊμτης, Ίος Ίοσο. η οπίῳ 3ὰ 
Φτερό, ἰάσπι ορίανοταζ, 1π ὨὈἱοὲς Ο27Υ/0β. ΟταΤ. 20: 
ΤΥ/(πεῃ. Γπ6ρο Ῥορυσθενῖται, «ὐΙΗ5 ἀΠρατ {εππο. 
ου. Ὑπὸ τῷ Ὑπάνι] Νειποηϊς ῥα]αε οοιτεέϊος Δά 
Πγρομίη; τεξϊνο: {5ὰ ἴπι {οΠδί απιοηιε ἀερηίτ ἐπὶ τῷ 
Ὑπάνι ηῖ 1ν 18. οἳ οἰκεύντες ἐπὶ τῷ πάν {10 0Η” 
16 Ἠαρίταπίες οἶκεῖν ἀἰευπτας ὑπὶ ὄρει ο ά μά 
εὐ/ΗΠὲν ἐπὶ ποταµῷ, Πετού, Ἡ, 6, 198, αρμἀ αιιεπι 18 
Ίθήπη Γεη{ηπῃ οσσΙΓΗΠΙ ἐπὶ τῷ Ἴκρῳ. ἐπὶ ποταµῷ. ̓ οάρῳ. 
ἐπὶ τῷ Μαρσύγ’ ααρίᾳμο τερετίεπτατ Επιία: νυ]βατασα 
ἵπ Ρά/0Π. ϱ. 93., ὑπὸ τῷ Εὐρίῳ, ἐπὶ τῷ Εὐ. «ΟΣΕ 
(ὤπεςὲ ρειάοᾶυς 1. νώτα. ο. Ἔ, κ 



πω. ϱ.ϱςυσ ος ......."»...."}Ὑ”Ἅ}.... ο ος. 

σδῃωε, ποπίπα Ἠγτρί Ἠῖς εεἰεοτεῖπιῖς 

:-4ἱα, «4ποῦ. 7 Πε[γοῥ., ᾽Αργίωπασα ΟΥ 

ηπλίμα δεγηλῖσα οἱ αβρε]]αιίοπος,, ΜΕΙΡΟΜΕΝΕ, ΤΕΝ Πν, φοῦ 
Ἡ ο. . . /{ ὦ λ η { ν 2 .- .. τον Ἡ- μα 3. Ῥαυτοπιαδ. . η Πππς Ταπαῖη, αἴας 1π- ληΐεο καὶ Σιαυρομάτας" α ἐρ δὲ Τάναἰν τὸῦτὸν ἀλλος 

ΠΠΠΙΡΗ5 Ίτα βούλα Ρρταἁτ {1πε, Οταππέῃος 
αυοά ἵπ Βεγτμία ρειπιηας, οπππίαπα ας 
ΏΟς πονΙπηις Ρειππ]παπα απιατισῄπιαπι εδὶ : 

λ 2 { ου / 3 ε/, αν . . τοταμὀς εσβἀλλει τῷ ὄγομά εσι Ὕργια. Τοῖσι μὺν δὲ 
3 τω : ο» “/ ς : / ο 

Ενομαστοῖσι ποταµοισι ἑτω δή τι οἱ Σκύθαι ἐσχευάδα- 
ρου Ἀ / ς / 3 / 9 τω : 

ται τοῖσι δὲ χ.τήνεσι Ὁ η σοίη ἀγάίρυομένη οὗ τῇ Σχυ- 
: πμ Ως | ο «θικῆ, έσι 5 ἔσι ἄτη σᾳασέων ποέων Τῶ ἡμεῖς αυοά ἴτα {5 Παδετε ἀῑδ[εξιῖς Ρεσοτίδας. Ίϊσαι θμο εν ΙΑ Ατα τή ας 3 5 / σα ο. ος 5οσαπετε, Τε Πο απἶάεπι ππακίπια αριά ἴδμο' ὤοιγομθοισι δὲ τοῖσι κτηνσί ἐσιφαὔμώσασθαι, . ἱ « Σ νᾗΣ / Αη Αννα. έ ὦ 5/ ΄ ἐος αθιπάαπῖ , «είετα αιίεπ αἆ τέμς ϱἳ ὅτι του Ετω» ἔχει τὰ μὸ 9) µέγισα ἅτω σφι εὔφορά 

΄εμε Ίος πιοάο {ης εἰς Ἱπ[ήτιτα, Ώεο-αοξσι τὰ δὲ λοισὰ γόµαία κατὰ τάδε σφι δακέεται" 
τάση Ἠο8 {ο]ος Ῥίασαπτ, ἨΓε[ίαπι απῖο οΠΊΠ85. 
ἀεϊπάε Ίογεπι ας Τεϊητεπι: εχὶ[πιαπτος 

ο Αρ «εοὺσ μὲν µύνὰς τεσδε )λάσκωται, Ίσ΄{ψ μὲν µάλι 
/ 

9 ἡ Δ Ζ λ ρω ἀ ’ Ν τη ἆ ας ο, σαν ἔσι δε, Δία τέκα] Γη, ἆ νοµίζωτες τὴν Την 
ον ον ο ον »᾿ ., { Άροϊπετι, ετ εαἰεβ, ερείον,, ει Ἡκε, Τε Δὸς εί γωαῖνα: μετὰ δὲ τύτως, Απόλλωά 9 ' 3 νο τα τως / ὃς / 2 Ἀ οσοι, ετ Ματιεῃ. Ίου ουπᾶ Φογιιω Τεκαὶ δραήην Αφροδίτην, καὶ Ἡρακλέαρ κα Αρια" ν ς ϱλ άθεος απρίτταπτατ. 8εά αι τερῇ 8ογιλα νο-2δτΏτες μὲν πάτε, οἱ Σχύθαιγεωομίκασι 5 οἱ δὲ βασι- ἳ ; ] . / εαπί"ς, επᾶπι Νερίαπο {ποβσαπι, ΑΡ. λήΐα Σκύθαι καὶ τῷ ΓΠοσειδέωνι 3ύνσι εομάζετα! Ἂ . ὅ 3 . οὐ « λ 2 λ » / ͵ Ῥε]]ατης απἴεπι Βογίβίσα Ψε[ία Ταρίαϊ Ία- δὲ Σχυθιὶ, Ἱσίη μὲν, Ταβιτί" Ζεὺς δὲ ὀρθότατἁ 

: / Ῥιετ, Ῥαραις ππεα {εμίεπεῖα τεξήκῄπις 
Τε]ις, Αρα: Δροϊο, ΟΕτοῴτας: σ- 

9 - Ν νο ον 

ᾱ- κατὰ γιώµην Ύε τὸ ἐμὶν 6 καλέεται Γασαῖος Τη 
η να ια δε, Ἡ Ασία" Απόλλων δὲ, ἶ Οἰτόσυρος" ερωίη δὲ 

ἠοἷῆν Ὕεπυς, Διώπιρα: εριναας ανά. (ο Αφροδίτη, κ Αρτίμωασα" Ποσειδέων δὲ, Θαμιμα” 

ἆ Ἐς δὲ τὸν Τ. 4»εὔ. ἓ Ῥε[ϊ 2: {ῶ, 

σάΦας' 

μια 6 Ἔπιχωλοτ. «4γοῦ. ἐπιμολωτ. «4. αν. ΣΙ ἐπιχυλωτάτη 
ώς » ἨΙΟΧ ποιέων ΠΟΠ Ἱεβίτας 1π «ἄγοδ. 7 ᾿Ανο]γομένοισι ΏαῬες Ἠΐπο δή, Ανοίγει. 4 Εκ{οτρεϊ Εηβαιῦ. οπι, Ῥ. 978, 1. ε Ὁ) δὲ μαλεύμενοι -4γοῦ. }, «4. Ῥανίς, 4. 3., π]άπαπι, θιιοᾶ αεδίο Ροϊεςῖ», ΠΟΠ Ἠαροπί η Ῥαε[; ας : ς τ] Πάεπι πθς οἶυπι ο; τε]ς 1 οὐνομάζοται, 3 ὄνδμα. 

χαλεύμενος. Οἷῖαι η βαέδ. ἵαπ Εοη. μ. δό5. 7.» ΤΙΠι Παππαῖος ΟΣἱρ. αάν. Οεἰς. 1, ν 
1. Νι σοῃτ. (οἷς, “4γοῦ.. . ὁ Τογγόσυρος Ο2/5. Ῥ. 6όπ. 

ο 97. Ἓπρρλωτάτη] Ὁπάςα ἐπιχυλωτώτῃ νεπεσῖε, ἵπ- 
ἀῑέυπα» ἴοτε οχ Ἰεαίοεο. { αι]άετα Ἰπ «ῆ. Ιάεπι, 
Ἐκ Εηῤηὴ εὐχιλοτάτη τοΠΏρ!τιΣ ἐπιχιλώτωτη. Ῥοΐϊοταί 
ρα 1116 ἐπιχυλοτάτη οὗ νομὰς εὐχύλους ῥα/ζιμα [1ος 
Λ/επΙς ια π (Ο0ΜΕΗΙ. «εν. Ῥαεάαρ. 1. Ρ. 197. Ἐρο 
γετο αἀάμρίτο,. Γεβατατ αχ ἱπ/ροᾶ1ς απἰπια πα νἰ- 
{σερ ΠαΠΙ ὲ ὀναφομένοισι, αἰίογ/[ί αμ δὶς, σοἵ- 
πραίυτ, Ομίαο ΠΙΙ]» ρτοµίρείαιε ολα; τε[αΗς, 
ΊπαΙαπ1, οκ αρενᾶς ροΏμ]δία ς Ἡεραταπ «ΘΓίὰ οιῑὰ- 
ἨἩταϊα οοσποίαί: {αςσὶ Ρἰοπἰκῄπιαο {. ἀεβρηατεπίητ 
ΕΩΤΗΠ1 ν]τα]ς ας Ῥοηίτας οκ Ῥουπι ρα]εμῖΌις, 4ΥΠ1ο- 
ΤΗΠΙ οτας/τμά]ῃο ας ρἱηρμοᾶῖης {ροβλαεῖ» οἶίτα. {εξχίο- 
Επι αὐί ἆ]ας Τη ἵαιτας οἰγουπινοέξίοΏδιη., αωυπάς Ροῖ- 
ΕΥαΐ, Απ 6ἴρΟ ἐπιχρλωτάτη Λή]ὲν ῥ]ρηίςηα οἳ αἱ ὀση δἐμέ}αΜΟΑ αρηἠςβριαῖ Ἐπίχολος ἨαὈηῖς Ἠπήο Πἠοιίο- 
Ώσπι, ἴΓαηρ]αἴαπι αά 605» αποτάπα ἵπ ροέτοτο Εἱ]19 Ίπ- 
Τηπιε(Οἷε: ὀρφαῖς ἐπιχόλου ἢΒ/ωαγεῦ. ἀαὈίι Τ. τε, Ρ. 
Ἴοο. ΤΓαμς θορηίτα Ῥμ]]αστις θερμότωτος καὶ ἐπιβολώ- 
τωπος 1 1/οβγαίο Ψἱε. θορΏΙ1, Τ.. τ. 8. ρ. 578. ᾿᾽Γαἰῖς 
9Ὦ πρῷος τὴν ῥνα καὶ τὸ ἐπίχολον αὐτῆς λεαίνων 160η. 
:.Ἡ. Ῥ. 828. Ιπῇ1ρεί ἀπδίο νασας, Πούρα ,α]ας 

Ῥοπτῖσας 9146 ΠΠ αἴπαγας {ΙΗς[ς ος Ουἰά{ο. οἰΠΗ5 αρ. 
ΦογέΗ νει[ας: Ριαείδτεα νατῖας ταρίοηος αἀπιοάμτῃ 
Ῥ]]οία ϱεπετας{ο απ]π]α]ῖα. «4γήβοίε]ες, 9ἲοπι πημῖ ἆο: 
ἔπβπιις Δεγαίογης ονεμά!ε, ἵῃ Ναχο Πάντω τὰ τετρά- 
ποδα ἴαΠῖα {α]]1ς ρα ΠΗΓΗ, ὥσε ἐκπλήττεσθαι τοὺς 
θύστως τῶν ξένων. Ἡ. ΔΗ, Το 17. Ρ. 94. Αίοιε Ίαες 
επΠοίυηε, Ἡς ἄά) ει αἰἴοταπι ἐπιχρλωτάτὴ Ῥτοτ{ις πο 
ἀαπιπαίητ, Ροή ποη ἀραι ορίπίο, πος [δοἱςᾖέὲ οἶἷπα 
ν ος Πἱῤήεπ/.» Πηπο ἐπιχυλωτάτη πῖσς. Πϊ 
ποῦα, | | 
ὧζ. Ἐπιαυλωτάτη π. ποιέων] Τη α]ῖς ος: Ἐιάά. ἐπιχρλω- τάση: Ἔ. Παδγο αἰρη]τ εὐχυλωτάτη α Εγοπουΐο» Οπῖ μοι ἐπιχιλωτάτη. Ἰευετήπη αἁπάταε αοσυταίίος {5τῖ- ΕΠάΙ πηοβ 16: σι 1 αμλὸς Ῥπια ρτοάΙσαίΙτ» Νος ωύγο τεξτο (οἨρίεμτ. εὐχιλοτότη, ἵπ ΕρίΤ. τ, Ρ. 47. Ἡ Πεγούίν ΑίΠοι Ρπ]οτ ἱπ[σπίρεῖοης νοτίις αςί ο). Ἡ Ἔοιήν ΧΙλῳ εὐωλδάί πλωρὼ θέρυσαν. Ώί παπί α πιαπυπί Τὰ, Πεγοίαἡ Πογυς : ἃά ομ]ᾳς οἵαπ1 ΙΓ Ὦ). αά{οηΠρςίε, Επικυλοτάτη υἱάίΥ οη1Η{ηο εσεμζμ/’ Ίος τοάιη αἲ- μτους αὐς {ῇ οί ἵτ πιανείς, εὐχυλοτώτη, Ἡτ {Πο ΓΑΛΑ ἀῑκοτίε, φεσο [1ος ορΗ 7Η ῥγαοῥογε/. Ψο- σα 5 οἰδτίρις α]ήσαια βαέᾶοιις πηεάίοις {ΓεαΙδή- Ἔτ αρα Ώ/ρῤή]μς, οιή οΡροπιπτς εὐχυλότερος οἳ ἡοιςν λότίβος Βριιά «4ΡεΗ. Ἱ., Ῥ. 68. Ἑ, ει ἑοτροτί {1- 

Ἡργοῶυες Ὃν ο οἶτας εὔχυλορ, Ρ. 5ῦ. Ἡ, Ὅττο ΕΠΟΧΊΙΠΑ ὅγι ποῦθ οὔτε, μδνοισι δὲ τοῖσι κτήνεσί ἔτι σαθµώσασόωι, οτε “ο ρς ἔχει" Ῥρητῆτη οχοῖταϊ διέζας ἵῃ Ανοίφει, ες ᾿Ανοιομόένοις ο οτρέοίατΙ σχιζομένοις: 6. Φοσγατς Αιοϊρίαάες Ίπ /ομές ΒΥΠΗΡ. Ρ. 916. Ὦ. τὸ σνῇ ἵποι]ε, Σειληνῶδες ἔξωθεν κε αμα ο. ο» τὸ σχήμα, απο μς» ὀεμυγῶδες ἔξωθεν πε βέβληται, --------. ἔγδρίεν ὰ ὤνοικθεὶς πόσηᾳ, οἴεσ θε, φέµει σωφροσύνης' 4μας εκ 4- πο εἰηράεπα ΥΠΗΡ. Ἰοςῖς μπι εχρι]ζαπάα. ΄ ΥΑΙΟΚΕΝ. 37. Ζεὺ, ὀρότωτα ῄ----' καλ, Ἡρπαῖρς] Νου: Αα, 
τας Τοἱα λεγα Πε οι ΟΕΠΑΠΟΤΗΠΗ Πεγιὸς, 

6 Καλέετοι «49... Οἶἶπι 
2 Ρ. όοο. ῥὁ Απὶ 2” 

ή 
» Τοιτόσυρος .16/}εῦ.. οί ΟΙ. «ἀλεγηή, ᾿Αρτίμπασᾶ 

σα Ἐµε ῥᾳᾖ).» Αρίππασα ή. Ῥασ]. ΐλ, ος Θαφμάσὰ 7; γορ. }]- ᾳ: Θαγιμασάδα ΟΥΛ6.» Θαμιμασάδης «44. 264. Θαμιμασάδας 24. Έα: νε. ο πῶς ἁλωςνς 
π᾿ 8 ο , κ δα 

΄ νὀ κ - 

ορἰμῖος, «0. ΕαΕομεπί Παρίίοτ ν]άστί Ῥοτμίε ᾖ]ογοβοιο 
θογ(Πής γεΏής/ῶμε ἀῑέας Παωπαῖος, πΊβ αιιοᾶ ετοάἰάατῖτ 
Ίος ποιπίπε θογιμίς εὔαπι ῥσέγο Ειής[ο ἀεβρπατιπη. 
ἩΠοπιετειπι Π]μά ἆς Ὥεοτιπα Έσρε, πατὴρ ὠνδρῶν τε 
θεῶν τε, Ὦ Ιἠ]οίορ]Ηῖς εἰ]απὶ πιατῖτο ρειρ]ασιΙί, ει Ρ]α- 
{011 6ε2 4165 εχρίερβίϊ Βλαΐο, Ρήήρολεῖς α- δ10- 
[6] Ι)Ιοορεπί Ῥ. 399) 16: Όειις ΓΠΠΠΗς αῑςϊ χρα- 
σὸς διὸ τὸ εὐεῤγετικός τε ἦμεν καὶ ὠναβοδότα», ὅπως δὴ καὶ 
λέγεται ὑπὸ τῷ Ἰωνικῷ ποιητᾷ (11ο Τέήμσευ ᾳἩοαιιε [ου 
ἀῑςίεις 1η ἤπε ΗΡεΙ]1:) ὥς κ’ εἴη πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε: 
νιάε αρ. εὐπιάεπι οῤαίεν ϱ. 910. 6. ο Οὤ)ὴ/. Ρ. 
σσό. Ὁ. Οετίο ποπά επι ατεου]αίο Ειπάδις ριοτῖξ 0Υ- 
τής {οη9 Ιάεπῃ ας ἴπ Οτασοῖα ρείπιυπι οχεῖάἾε, µερο- 
το {ο Ηπλης επαπείαα, απ, πᾳ, παπα, .αιήρις {γ]- 
Ια0ἱ Βρέτγερι α Ῥαϊριάεπα δις ἀεβρπανί {αταετυηῖ αὓ 
π]είππα Ποσαίηυσα πλεπηοσία Οταεοί: τοξο ϱτἉιηπια[ίσιις 
«γΙζορῦ. ταΠΙΙαΠη εἰηδάεπα, ιτ: προσφωνήσεις παι- 
γγιωδεφέρως θοπΠάἑταν]ε νοςμ]ας ἄσπα, πάππα, μάμ- 
μάν τέττά, ἅττα, Ππή]εδηιε αρ. {μβαιῥ. απ Τ. ϱ. Ῥό 
1159. {εειπάυπι αἴεπι 4 11. Β, Ρ. 498.. Ῥαέρ ΠΟΠ ΤαΏΓΗπΙ Πάπας, Παπίας, Πάππας, {εά οἳ πᾷς (πιο 
πᾶ ) ἀεερατας ἄε πιαῖος Μᾷ. . Νοπ νη]ρατία, ΤΕ ήπσιια» ΤΗΠΙ(16 οΠΡΊπες νεβήραηήδας πΠ]α, ποταν]Ίε ὦ7εβῥο 1 ΑΡΡ. 46 Ε. Α. Ρ. 954. ος {δηα. ἵπ 48/00 θηρΡΙ. 
Ἱερίεις ψ 607.. μὲ, γῶ, Υ» ΦΟΙ.. ὦβᾷ χῶς παῖ Ζεῦ {οπρδετατ 1π οτα Ποτί {ἱ δοαῄρεν: β. βασιλεὺς, 48 
μᾶῶ, μᾶτερ' 4ε νεϊετί αἴαιια πάς ἀπένο 1αοβηΒοΓυΠΙ 
ηἩ Ρεαγ/οπης ερῖε ἵπ Ἠπά, Ἴρπαι. Ρ. 345. ποηπη]]α 
ἀεάεταῖ {ο, οι, 121/εη: ἵπ ἩρίΒ. Ο21ρεηύς α4 4βίς, 
Ἴαπάεπα εκ «4γγὶση/ ἆοοει ΒΙεηγηϊασῖς μαι ὸ, ἴῃ ας Ε. Ρ. 49». τ. Ίονοπι ΒΙηγηῖς ἀῑδαπῃ Πάπα. στοκ Ἠίς 
εγΦά011. θογτΠῖ Παπαῖον πήρανε, ὑβαμῥεη. ὰ ο: 
η. Ῥ. 190. 14761, ἵπ ὨΙούογ. ΤΠ. 68,  πνΑτοκΏΝ; 

585. Παπατος] ΒΙηιγηῖ Ίονεπι Πάπον ραΗ1] γαύοης η. νοςατιΠῖ» «γγίαπο 3ρ. Βµ/αΙ2., αμᾶριςο, ΘΕΟΥ ΠΑ: ΠΑΙΟΥ Ἱπ Ταρίάε Ῥεγῆσο., πιοᾷο να]θης Απιρη. Ομρσέ 
Ερίή, α [αεγοσήμη ΙΧ, Ρ. 90. ΠΗρίεῖο,. . Οοπνεπῖε, 
απἲ Νοίη ἵπ. απίπιο. ΕΕ, Ποιον] Πάπας. ιαπ 
Ῥτοίοζχο ῥαμγής πραότερον ὠνήρώποις ὄνομα, νότο οραίετ. 
Ἀρ. ὁλούσειμη: πυ]η αἴριῖ Ώσο εχοειεπείπς σε στά ἄῑμς ροτμίτ.. Ἠπυά αππαπιετο» αποά ποδίς Ομτ(Παπίς 
αμοβιάϊς οσα εεΠ τς Ἱτεγατήταμθ: ΠΑΤΡΕΑΜΜΩΝΙ. π ποῦ Β Πε αταό Ιπ[οηρείο, 1η Ππάΐς ἵακεα ΗΠΕΙΗ Ἠν. ῬΠαβάεπα» «Ῥδίοβρ. Ν. Αροϊίι Τα πο 48. Εκ Εἱορὲ 
ποπ Οάγείεα, Άρήογ πο. “σέ μέ Πε, (εινα. 
κ Ομ... μι νι 4ο. ο, Ταρίάμμι ως ες 0οᾷά; 
πυἹηετης {ο νο]ωπε; ΑΡΓΙΜΠΑΣΑ ΧΙΟΠΡΙΗΤάς τοις 
Ίπ Ογίρεπε οἳ }α)λᾳ. ο σας νι ἀοθηςῇ- 
πηὶ θορίηρέω» ωβογης δεν] αά Πε βοδ]η, [πῇι: σαπάἁο. {ο, δοβε(ονὲ παλοΙμειοπος, Ορ ον {η ο, 8,Ρ. ο8,, αμδις"Αρτι πᾶσα Ώνε λρτη πῶσα [οσλεης, 

3 ει Απ Ὁς 
115 ηχος ἵεττα, 98. 

. παπί, απία Ππρίτετ ας όμ 
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8ο8 
ἐν. Δ χ ρ λ πλ ωμά σάδας' ἀγάλματα δὲ καὶ βωμοῦὺς καὶ νποὺ» 8 νοµί- 

Θυσίη ζεσι ποιόν, πλὴν Αρη” τότῳ δὲ υοµίζεσι, 
δὲ 

ολ 

/ 7 

έτε 
ο / αν 6/ 

δὲ καὶ ἀποδερας, τράπέται πρὸς ἑψήσι. 

μα ϱ κε ο ἵσοισορτ 

ἤ αὐτὴ πᾶσι χατέφηκε περὶ πάντα τὰ Ιὰ ὂ- 

µοίως», 3 ἑρδομέη ὧδε τὸ μὲ ἱρήῖο αὐτὸ ἔµσεσο- 

Φισµένο Ὁ τοὺς ἐμπροσθίερ πόδας Ἑσηκε᾽ ὁ δὲ θύωνρή5 

ὄσισθεω τοῦ κτήνος ἐφεῶρ» σωάσας την ἀρχὸν τοῦ 

σρόφε;, καταβάλλει μυ απίῶ΄τοτος δὲ του ιρήΐθ» 

ἐπικαλέει τὸν ὺν τῷ ἂν 9ύμ" καὶ ἔπειτα βρόχῳ 

το περὶ ὦν ἔβαλε τὸν αὐχένα” σχυταλίδα δὲ έµβα- 

λὼν περιάγει, χ.ο) ο εν σπυς ἀναχαύσα»,5Οῃ. , 

ἆ χαταρξάµθοε» ὃτ ἐπισπείσας" ἀποπγίζας 
ΤΗ» δὲ 

γῆς τὴς Σκυθιώης αἰνῶρ ἀξύλη ἐώσης, ὧδέ σφι ἐὲ 
, κ . ον ο. Δ » 

-πὺν Ἓψησι τῶν κρεῶν ἐξεύρηται: 5 ἐπεὰν ἀπποθείρω- 5 ο 

τ ΄ . ον 

Έτ (ποιϊποΙ1 εἶτας, πια {ς 1ρβαπα οτεπιαῖ, 

πηπα[αάας,  «οἰπμ]αστα εἲ αἴας εἲ ἀε]αυτα 
ἔασετο ΠΟΠ ΓΠΤππης, Ῥτετετμαία Ματ5 
μαῖς ρτοδαπῖ {ασετς, Τάεπι [αογΙβεΙατη ΡΓΟΙ” όο 
{19 οἴηπίδιι αριιά ὁπιηῖα Τεππρία Πετὶ εοάέπῃ 
πιοάο εδε Ἱπήειίαπα, αιοἀ ταίε εις 
ἔηπηα Ίρθα Ῥηϊπιοπῖρας Ἱπορ]ίσίτα ρεάϊδιίς Π- 
{Ητασ, οι] α ἵετρο Παπς αιἱ {ο Ώσαϊ 
(ταδιο Ῥηϊπαϊρίο Επ, Ῥεσπάεπι ἀειεῖς» 
επαϊιε σοποϊἀσπίο ἀθπῃ Ίπνοσατ, οὐ 1- 
Ίαπι ππαξταε: ἀεῖπὰε οἴτοπίηάαι ααπειτη σοἱ- 

ἴππα Ιπίεξο Ῥασπίο εἰτεμπαρίε», 3ἃς 
Πταηρι]ατ ποΏ Ἱποεπ[ο 1ρηῖ, ποπ ΡΙοίε” 
6315, ποη 4άΐρειρεηπς: {16ὰ πδῖ Ρρεειάειπ 
Πταπρη]ανίε, οἳ Ῥε]επι ἀειζακῖτ, -α «ο» 
απεπάωτα {6 νετῆτ,  Ῥετιπα απηπι 9ογτβί-6χ 
σα τερίο Ισποτηπι {Πε αἀπιοάμπι ΙΠορδ» Ίος 

σι τὰ {ρία, γυμιῶσι τὰ ὁσία τῶν κρεῶν { ἔπε-σσαῦ 1 αὰ «ατπεπι «οπεπάαπι εχςορίιτααπα 

τα ἐσβάλλεσι Ἰν μὲν τύχωσι Ἐχοντές λέβητας επι- 
έλεςσ» 

χωβὶς ἡ ὅτι πολλῷ µέζωας εν τετες ἃ ἐσβάλ- 
λωτες, έψουσι ὑποκαίωτες τα ὀφέα τῶν ἱρήίων 

χώρίης, µάλισα Ἐ Λεσβίοίσι κρητήρσι π 
εἓι.  ΝΡΙ νήπια Ῥε]ε πιάατυηῖς πι” 
ἆαπτ αποαπς οδία σαπῖρης, «ἀείίης 1πίΐ5. 
οἴπηῖ» { αἁ τιαηάπι Ἠαρεαπε, Ίαρειες 18: 
ἀϊσεπας, 1,εδοῖῖς οταϊετῖρης πιακῖπιε α/παῖ]ες, 
πΙΙ αποὰ {ηπῖ τπΏΊτο σαρασίοτες; Ίπ Πο5 

ΑΛ Δ / ως / ον λ / αν 
”ν δὲ μη ας ὔ λέβης, ο, δὲ . τὰς γαςεραςόΟΙΠΙΙοΙέηιος {αοσεπῇς οσῇΠδιι Πο[ῄατηπι ». «0- 
πῶ ιρήῖων ἐσεάλλοτεο τὰ χρία πώτα» καὶ πα- αυυΠῖ. 91 8ΗΤΕΠΙ ποῦ αά[πετῖτ Ί6ρες, ΟΠΠΏΕΣ 

/ ε/ δι ς / ώς τς Ἆ ΡΕ 
ῥαμίξωτερ ὕδως, ὑποχαίουσι τὰ ὀφία" τὰ ὃε αἰ- 
Άνται κάλλισα᾽ αἱ δὲ γασέρις χωρέουσι οὐπετέως 
τὰ κρέά ἐψιλωμέια τῶν ὀςέω' καὶ οὕτω βουο τε 
6 Λο. Ἡ 5) δυο ῇ ς /ι ερ ΑΙ Ε/Γ - ἑωυτὸν εζέψει, καὶ ἰ τᾶλλα [ρήά εωῦτο εκάσο ός. 
ἐπιαν δὲ εψηθῇ τα κρέα, ὃ φύσας, τῶν κρεῶ κ. 

ο” 3 5 ὴ 

τῶν, σπλάγχιων ἁπαρξάμήος, ῥίπτει ἐσ τὸ ἔμπρυ- 
λ ] ”{ / λ 

σ9ω’ «ύουσι δὲ καὶ Κ τάᾶλλα πρόβατα, κα] ἵπ- 
πες 

αι 

σαϊπ6ς Πο[ιαταπῃ 14 αἶνος Π]ατατα ΙΠ]ῃςΙεῃῖεΣ 
-8ᾳυς αἀπάχιῖα , οσα ΓΠιουεπάμη, Οὐρας α” 
«ΕΙΠΕ ατάεπῆρης, εἲ αἰνῖς {αεῖ]ε σαριεπτῖ- 
δας «ατῃες οδδις {εραταῖα», Ἱία ϊ ατ Ρος {8 

| ρθε εκοοφιαῖ: εἲ Ίἴτεπι «εῖετα {αστ]βεῖα Ἡ- 
ημπι(ιοάααε {6 1ρεῦππ. Οοξῖς σατηϊθήςδ, 15 
αἱ Ππιπιο]ανίξ, εαἴαπι αἴαιε 1Πζε[Ηποταπα 
Ῥτοβςσῖας {ηπιεης αηῖε {6 ροιπ]ςί. Ππηπιο]απὲ 

-απἴεπι εἴ αἰία Ῥεσοία, ἵαπι ῬτΦε]ρΙε εΠΙΙΟδ. 

τα Π. οἱ. «νοῦι Ῥαρ., αλ δὲ ὧδε,. Ία 4γοδι ἔρδομ. ὃ . νο «4. }ηπά, ας; νυΙβΟ τοὺς δύο 
γόδας οὓς. ἐ ΙΠρ. ς 

Ὃ ιν ον «4. 3. «ἀγοῦ. }. οἵα ὦήερῦ. }α]α. 
σ Λεβίοισι «ή. {οἱ15.  ὢ Ῥάλλοντες «4γεῦ. 

Ῥοστο ἐμωπεποδισμένο {οἶμς Ι. Ψιάε «ὤγοπου. 
ε Ἐπειδὸν Ῥαε[. «40. 

7Ἴμά,., Ίποχ ὁ λέβης -4τκ. Θα. 

4 Κατ- 
{ . αεί. «4, αἱ ἔπειτα 

{ Τὸ ἄλλα «4γεῦ, 7 

ϱ Περ ὦν Ῥαγής. «Δ., ο]ῖπι περιὼν. 

ᾖ δεῥοΙ. Φοββεγηιση. εἳ ηβαιθ. Ἠοιη. Ῥ. 1649. 6, ἨΡὶ τὰ ἄλλα εἲ ἵππουο δὲ µάλ. Ώπε εορι]α, 

ες οςὲ Ιπάϊοίαπι. Ἱη Φογιμίσο ἹΝαριη{ εἴτμ]ο  ἁἰίσοτ- 
ἁἷα απιαπμεηβπα εἰεέήοπεια πποταζητ. Θαγιμασάδας 
απΠρί, υδί Πρίτηπα μετ, εκ 110 ροΐεςε ἀδίεπίῃ, Ῥορι 
Ῥαῦσᾳ περὶ πάντα τὰ ἱρὼ ἵπ }7α)]σε Τα]ηϊς αρηά οὐηηα 
ζεηβία. Αταιὶ πυ]ία Επιπ]αστα» πη]]ας αἴθ5. πεῃιιέ ἴεπι- 
ἵᾳ Δογιλας, πᾶ ρταε[οΗρίπα, ἀεάΙσαραπε, ΠΠ ἨΠΙ 

δαν Ἱ..Ἱρὰ ΠΟΠ Ἠϊς Ίομα. {εὰ τες {Άσίαε {ποτοξΙπΙαΙε 
πας ἄππε, οὐ μα ωμή Ἱηππο]αὈαΠῖ» ΏΘΠ 
χειῖουῖς ΤΕ αατεπΙϊ Ρρεσσατμπι ΟΙ. σμτο. ον 

Λ6. Ὑπάσας τὴν ἀρχὴν τοῦ σρὀφου] -4Ηγαβο εωρΙε ᾖ0- 
φαπιεμε!» τεέτε ποβῖτας {.. βος Ἱπτετρτείαεατ ΟὐΝ. Οτῖς, 
ο. ο. Ῥοππυίαηίιτ ΡΗταίΕ8. σπόσοι τὸν Φαλινὸν, οἳ 
ὠνελκύσαι τὰς ἡγίως. «πιηὴς ολΗγεΙίζάς τὸ ὄκρον τοῦ δε- 
σμοῦ, «Πεγοβοίο εσὶ ἀρχὴ τοῦ σρόφου. «γήριίες ἨΙρ- 
Ρο]. ο 779. Μουνυχίου ὃ᾽ ἐπ᾽ ὠκταῖς ἐκδήσρωτο Πλεκτὸς 
πεισμότων ὠρχᾶς ' ἐ0γ145 1πἱ11 ΕΝΕΓΕΙΗΙΣ4165 ΠΗΡΕΙ ΕΧ- 
Ποιμς ντ εχἰπήιις 15. Ὀαγλσηώμς. οὐ]μ5 ποῖᾶς 1π 

πο, Ῥίπεῖοτ εοίοΓα ἀεῦεπιις εΙεραπΏκβπιο Ίήμε- 
Ατανἰο: ἀρχὴν σχοινί. ἀῑχίτ «Ιού0γ. δΐο. Τ. Ῥ. 1009. 
71. πὰς τῶν δεσμῶν ἀρχὰς, [ιοίση. Τ. ΠΠ. Ῥ. 89. ΟΡ- 
Ώππο . Ὁ. Ιπίετρτεῖί αγ λ]Πάο ποὮ ροῖεταῖ οτηῖτο 
{Πε ΛΑ. Δ. Χν 11.. οοεῖο ορ] {αγ {οί 
σκεῦοο τέσσαρσιν ἄρχαῖο δεδεµένον. ΕΙαΐ0 4ε ερ. Χ. Ρ. 
ότό. ϱ, κατὼ μέσον τὸ φῶς ἐν τοῦ οὐρχνοῦ πὼ ἄκρω τῶν 
δεσμῶν αὐτοῦ τεταµένὰ»- Ίρία΄Ίνμοπε ἀϊπιπεταπε 1ηζαξία 
Ῥμή]ο]ορί:. πια]τα ΤαπΊεΠ {περα ἁῑ[ρυίαη(ας, ἂς απδις 
ποπ]ο ἀποίταϊ, ----- τα ΡτοσΙῖς νεΓα εσυ εἰ Κεῄ- 
ᾷὴ ορι οοπϊεζητα» περὶ ὧν ἔβαλε, 6οαϊσμπι εἴῖαπι αἲ]- 

εΙταίο παπα. ο «μμ ΝΜΝΙΕΚΕΝ, 
Ὃ Ἠρόχῳ περὶ ὦν ἔβαλε] Νίτει οταξίο Ίοπηπ] «οη/ί16- 

είπα» ἆῑὰ περὶ ὧν ἔβαλε Ἰάεπι αἴαιιε περιέβαλε» Που 
απ’ ὧν ἔβαψε ἑωῦτὸν 1». ο Α7. νώτ ν ἐπλάσατο τὴν 

λὸν Ο. 85. ετ Ο. δ6. ἐξ ὧν εἶλον τήν κΦΙλ/ηΝ. Ῥ]ητα 

Ἑρροδμε, αμ]έοτοπι εΏηρετε πεαμευπῖ Ἐεόϊα ΡΗ/ουπα 
περιὼν ἔβολε οι ἴπ πιοάπι ἀΙ8ΙΗΠΧΕΤΗΠΕ 10η. Ρεία- 
οἶμα, «οιτοίο 4μοαιε 22/ῇαε Ί8ροῖ» Ἀά ριρόσηίμηη 
Ῥ. 1ο, Ῥασίμς οἳ [δε ρίμε. 1αΠ1 οὔτε κατευξάμενος ηο]- 

επι α Οᾳ1εο νι]σατο Ῥυηε]αίπι: Ῥίεευπι {αζα δητς 
ΤΩΞΏΕΙΟ θ8:5 οὔτε κωταρέάμενος 11041, 4ΠΟΠΙΑΠΙ (ας- 
«οτΗΠ1 Τη ν]έήπηῖς ς πι τὸ ἠρξασθαι. 1.6- λος οοπ{ἵαΠΕΙ6ΠΠΙΗΤΗ τὸ ΚΦΤΑΡΕΟ 6 
ἓ το πὰ Οοπϊοί Αν. ν. ο6ο. εἴ ο ἴῃ 
᾿ωγΐρ. Ἐλοεπῖς, ν. κό. οί απάμς νετοοίυα 
οοπΠο Ο.1οα. {στ Κεάϊοίε { 

59. Αἰνῶς ἀξύλου ἐρύσηε] Ἠίις «Πίσημε ἆς Ν. Α. 
ἅπο 6. 34.9 Σκύθαι, ξύλων περί, ἅτιῳ ἂν καταθύσω- 
σι, τοῖ αὐτῶν ὀσέοιο ἔψουσι. ΙΜείᾳ τ, ο. τ. 6 Πρηογμήα 
ἐβεη)ές 1Ρ3εν οἵδης αωηὲ: {σηον [πολος ἱπιο]Ηρίε {- 

Ὅ4/. εκ Εογοβοίο εἲ «4 απο: οοΠΕ, δα/ηιαν. ἵῃ ο (ή. 
Ῥ. 186. ------- Ὀδί πποχ λέβητας Ππεπιοταῖ ἐπιχωβίονε » 
µάλισω Λεσβίοισι πρητῆρσι προσεικέλους εχ/[ρεξϊαὈϊπιΙΒ 
αὐ1 πο ἀοσεαῖ» απα]ες Ἰςτ Βιαγίπε Λέσβιοι κρητηβες» 
πμ] ὔίηπι αΗυπάε 1ρηο. Τη «βοπαίοο αμάεπι Ῥο- 
]οίηπα σαίᾳ]οϱο Λέσβιον εἴῖαπι Ἱπνεπίτης, {οά αἩα 
Ἠηπο μπα αάΠππιας, αέτοτίίας Πεν. Ί]α πας 
η τε Ἠμ]]α ενι: ία. (α/σμὐ. Λπΐπι, πι ϱ. 11. 

μα ο πο:  ΝΑΙΟΚΕΝ. 
166. Λέβητας ἐπ κωβωσ] Ίπ Εγζήὴς νὶν Ὁε]εῦ. ἐς λέ- 

βήτας {οπδὶ Ίμδεε. αιοά (α{Ηπαπᾶ εχεῖαϊςίε ορίπος: 
ερο ΡίεροΠΏοπεπαι» Ἠτίαις Ιπιείίεπι, πμδααπι ἴπ 
{επεβίς απιπιαάνετ!,  Εεεϊδίει ᾳποαΠε. ορείᾳε ΡΙ6- 
αυπι, 4 Ἰεαίσεο Λεβίοισι ου]ὰ ἱπάϊσξιμτ., ο σα]αςίος, 
Λέβιω ΕεοβΗΙ πι Ἠ]ο 1. εί. δεπες ος 
ορε]αΕ/ο ᾱ «ειν ἠπυεηµη Παρα εως Λέσβιν πο 
τηρίου εἶδος 44δεη. 1,. ΝΤ. ῬὮ. 408, Δ. 

6ο. Ἔς τὰς γασέρας] Ῥυπτ ἵπ 4Παη Ν. Α.Τ, χα» 
6. 94. Πήπο ἀεπναῖα, 1Π Ῥε]ήδις «οᾳπσπᾷ] πιοζεΠᾶ 
Άταρες΄ Βεάμίπος ρτοῦαρίε ΟΙ. είςδ]ων Ποπὶβολνϊε» 
δεοίος οσα ΄εὔαπι Βαγποβις αἲ Ἐιηρίά, γε]ορ. Ἡ» 
350.2 6ἳ Ἠμπο Όδαιιε 1π΄ ἀἶσπι Τατιατοτύπι Ῥιασες 4” Απιρι. Νίο 1η Ίπ Τατετίας Ῥε[ετίρε. ϱ, 659. 
6 . Τῶλλα πρόβατα] Οεπεια]ε αππάταρεά πι ΡΙΗΕἱ5 

ΠΟΤΕΏ. Ἡρόβωτα, πάντω τὰ τετράποδα Ἡρόδοτος Α΄ 
Φ6Πο]. ́ ὁση- (ή, ος [σα , 1ομ., Οµ]όπής ἵπ 
110ρος. περ) “Ἄρθρ. Ῥ. 58ο. ἴπ Μιιβς ο. ἱσήπιδ» 10. 
ΡΑ5ΙΠΙ ουές νεττετηητ. Ἐκ {ορᾶς 6οάά., αμοά 
ἀοξτης νο]α]ε, Ιπιεγραηχὶ τῷ δὲ "Αρ ὧδε κωτὼ »ομοὺς 

Εις θοψιπία Ἱπ Ῥτασ[εόητας ἁθίοίρια, αυἱρε5 
Πηρυ]ῖς {115 νομάρωης Ο. 66. Ἐος Ρετ τοσϊοπίς 65 
ἀΠρειτ[α  ἁρηο[ία εἴαπε οἳ (πιεπίοτηπι ᾖτισς, πε 
Ιοπρϊειἁ]πῖς ες ΙαΗπιάἰπ]ς,, απατπη πέιέηπι {οἱΗοἵτο 
Ίοππα ἵαπιεῃ Ιπεοηπιοάυπι ετ οΠο[ίμη. αἴρας 4415 
οοπβεΓίεπι Ίφίαπι Πηεί[α πῄποτοπι, αά(στίρετος Ο015 
ΤΑΤΙ αἴζε οὐ πέζαπι ομπηη]ηπῃ οκ[ροδτατα ροδίοτ αὖ 14- 
{ρισατί : ΨΙάετΙς οπιπίπο οογίς Ρεάμπι ουβίοτηπινό 
ΠΟΔΙ», 4ὐο ΙΠΙΠοΓΕΠΙ Ί]]ηπι οχασρεταήοπεπα {2Η1ρ5Ε- 
ται, ἀεῇσετα. δίς Ὦ. Βειπυ]μς πά Ερῤῥοη, Ῥ. τ. 



μπι..." 

δει ρτα[εξίητας Ππρυ5 Ἱπ ουτῖς αἲ οἳς 

πεπα΄ Ιασἵηπι: στ σοῖοΏῖς- ἀθιπάς. {οἱεππῖρις 

ὅδπςς ΙΡ ἴποοι, πο {εοηᾶ 

Φασπἱβείητι Ματίς, αι «δὲ αεἶπατος, ϱὲ (πήεπίοταπι εὁοη- Λη η τ Ὦι Ὁ Να ὅτε ας ενω .. 
δειῖες (επαρίαπα, ολωήαίίας ἵπ Ἱλοβίεςςαρίος;, εεῖαπα 11 οος{ωδ, Μ Ἑ Γ, Ῥ ο Μ Ε Ν Ε. ον ΕΤΕΕΚΕ Τψ. 

6ρΈε αἰῆε ἀπΐάεπα ἀῑς Παπ 1ή. πησά σι αἲ τὰ: πό µάλὶςὰ,- -Τᾶσι μὲν δὲ ἄλλοιι. τῷ θις, οὐ κῶ 
Ίε Ρεειάες Ἱππποί]απῖ:  Ματά νετο Πς. 

Πταϊτητ ταἱε τεπρ]απη:  ΘατπιεπίοΓαπι Ελίζας. 

90 
ος χ κκ». οφ ἡ άὰ ον ν 

ε7ολ)ύεσι, 'και τάυτα τῶν κτηγέω’ τῷ 4 δὲ δι Αρήὴ ὧδε: 
Αν «δν Ες ο νμψι ο φις νο 

κατὰ γὸμς εκάσοισι τῶν ὃ αρχΊζων ἐσίθρυταί σφι΄Α- 
ας ήθος ἐρὸν τοἰόνδε Φρυγώων Φάκελοι 5 συνθέαται Φοῦῤ. οοησετιΏτης τπίπτη ἵπ Ίοησυτη Ἱαιαπιαπε Πα- [η Ρ τα πα 

ἀἴοταπα, πα]ποτίς ἵαπιεαπ {αρα Πς: ἆθ- τ "εσὶ σαδίες τρεῖς µηκορ καὶ εὗρορ, ὄψος δὲ ἑλάδς 
πα « : . ον Ν / / ζ  Ἅ , ως. 

{αρετ απαάταϊα Ρ]απίτες εῄῃοίεας: πία Ία- σο" ανω δὲ ο οταν ετεάγώνο ὁ ἄσεθο ο αοκην 
ἵετα ρτΦταρία {ππι, απατίτη αοε]νε, Ρεῖζοκα) τα µεν τρια τῶν κώλων ἐς απὐτομά» κατὰ δὲ 
αυὐοά αά[οεπάατατ. Ἐο αἀοιαπηϊς. «ΟΠΙΡΟΙ- 
ταπῖ οεπῖαπι ααἰπᾳπαρ]πία ρἰααΏτα {ατπιεῃ- 
τοχαή» Παπ Ίεπιρετ Ῥτορίετ ο] αιτοςῖ- 
ταϊεπι ία ππατσε[ευΠῖ,  ΄αρετ Παης οοἩ”- 
ετῖεπι {ετεις αϊπαςες α Πηρι]ς γεια 

.. 

τὸ Ὅν., ἐπιβατόν ἔτεος δὲ εκάςω ἁμάξας πὐτήκύ« 
τα, καὶ ἑκατὸν ἐσυέησι Φευγάνων ὑποοσέει γὰξ δη 
αἰει Ότο τῶν χεἰμώνων. έσὶ τύτᾶ δὺ του 8 ὄγλου 

ἀχινάκης σιδήρεος Ἱδρυτάῃ ἀρχαῖος ἑκάσ-οἰσι' κἂὶ τῶτ' 
. κ. μειΒᾖ λος ο ο. : α λ ο Ε ο 

αιαίεωτ,  Ἰάφιε εντ Ματς Εππά]αστηπι «οούσ1 του Αρης τὸ ἄγαλμα' «τέτῳ δὲ τῷ ἵ ἀκψάκες 
εὐΙ απΏιαξ Πο[βίας οὔεταπῖ Ρεοιμάυπι ει 6- υσίας ἐπετείες προσά γεσι προβάτων χα] Ἱπσών" 

ὴ . . χ το ἡ Γον, ρ ὦ Ώ ο» "/- ο ο 

αποίαπις ετ [άπε Ῥίυτα Ἠϊ {αστίβςαπι καὶ δή κα; τοῖσὸ ἔτι πλέώ θύήσι } τοῖσι ἄλλοίσί 
ααππ «εῖεῖς ἀδ, Ἐκ Ποβίραςφ σαρινϊς, 
σεηίεΠππαπη «επι Ἰππιοί]απῖ,. Ώοπ. 60" 
ἀεπι» «4ο εξ Ρ6οοία πιοάο, 1Τεά ἀϊνετ[ο :ῷ 

ον / 3 . : δν 

εοισι» ὅσα οἱ. ἂν τῶν πολεµίων ζωγεήσωσί, ἄ ῶὸ 
τε ο ς 3 Ὃν ν 2 5 

τῶν ἐκατον αγδμῶ ἄνδρα 5 ἕνά «Ούθσι» τεύσῳ οὗ 
«νο ὴνκ τίς». λ Ἆά ο ων ο ας ο ο δλό 

ΏὭαΏ 0]. σαρίΠδας παπί Πδαγεταπῖ ,. 1ρ508: ο ο, ος πρωτα ο ον ο 1η νας ησμ]απε: ΄ ἀεμίπς 1η «οΏςείΙεπὶ {ατ- σοι ος κ αδς ο οι... ο ατα ας 
ΠΙΕΠΙΟΙΗΠΙ ΠΠρ]ατάπα αοϊπαςσϊ οτποτεπι ΙΠνοί- οφάζασι τοὺς ἀθρώσ ρα η ναπιήρος δυπε μπε αμίάεπι {Ππρτα Έεταπε: Ἰηβε- ἨΙκώΤες ἄνω εω! τοῦ ὀγκο τῶν Φευγάνω» Κάτά- της απτεπι Ῥτορα Γοπρ]απι Ίδια Εαοῖππες Ν1- χέθσι τὸ αἷμα τοῦ ἀκμάκεος' ἀνω μὲν δὴ ἶ Φορέᾶ-- τοτήπι Ἰπετοπιρίοξαπα ΟΠ1Π69. Ἠπηετος ἀεχ-οΟσι τοῦτο" 
Ίτος ρτασΙάμπτ απα οὐ ΠΙΔΠΙΡΙς εἲ 1π' αᾶ- 

εοπη/{εξεῖς αὐθιπῖ: 4ο αὐίοπα σεσϊἀεσῖε τα». 
πι οαἀανετ. Ες. 

Ἴ νι ς . ὁ 
: ώ εσενον ᾽ ν . λα 11, πι Ῥαενι ιο μι ντο Έ ͵ ' ο νὰ 

.α ΑΔὲ δὴ 4ποζ.. σεις δὴ περΏραηξ εἶπι ὧδε κατὼ νομοὺς ἐκ. ος δ.. 
ααίων ἵδρυται «γοῦ. Σά. 
669. 19. 

ϱ Συννέώται «4γοῦις͵ πα]ε. Οτι Ἠήγηοίος. ϱ. ο). Εμβαίό, Ίπ. ἔι 
ἆ Ἐπίπεδον Οἵ4 Φήεβρζι «γε. η, Ῥα δ.. -ς ϱ δν δις κά ο 

«ντ. ο)ερύ. Πίο ἴμπῃ ὑπὸ τοῦ ἵπ «γοζι εἰ ας. ᾽Ακινόκῃ «ἄν. Ρα. «4γο; 
εεπι 4. Ῥα. ἄν. ὁ Σφάζωσι ΡΜ, «τοι ἰ ̓ Αύμϕέρουσι ταῦτα «ἄτορ, 7 αίμα. 

νι υἹ ν λ ὴ ον τω, κάτω δὲ παρὰ τὸ ἰρὸν ποιεῦσι τάδὲ - τῶν 
5: / 3 ων ο να 3 αποσφὰγεγτων αγδρῶν τοὺς. διξιοὺς ὤμυς πάντάξ ᾱ- κ ο «τς πρ ὁῑώ -π--Δοςὰ . ὁ ου - : ποτάµνωτες -σὺν τῆσι χεροὶ, ἐς τὸν ἠέρά ἰέῖσι' καὶ 

ων ο ἡσν 5 » ν οώήμιόό έσατα κα τὰ ἀλλα: Κ ἀτοέρξαντες ἱήία ἁπαλλάσ- 
ν ο ξ ΕΣ, ων -ᾱλ κκ Ἡ λα 

προς σας σωτηι' χὲὶς δὲ τῇ ἂν πέσῃ Ἱ κέντω, καὶ χώρὶς ὃ 
π- 9ἡ ων 

ἀ - να ᾱ Ξ κ ας - « . ανά ὸ 

ΟΙΙπι ὧδε κατὰ νόμους ἓν. ὃ ἸΑρ-- 
1031. Ῥο 

6 Σηκοῦ Βο5/. 
ϱ Οπήπμητ Ἠλης νο-- 
ἆ ᾽Απάρξαντεο διερῦς. 

Π8ΐ6. ἔο ἐπάρξαντες «ἄγεῦ. 1 Γέετοι «44. «21 Ρατ. 4. Δ., κεῖται «4.2. Τη. πέᾳται 1Μεά. Βα[. 

3 1Ο πο “ἀδ[οηξο, : Δάάε Κε ἃς ης ργοάϊ- : 
ρἰοία. θαμίςς Ἰμάϊσίαπα 1], 11ρε. ῥ0], να, Ῥ. 

256 ἐέφμοςι Ίδια ἀθθῑε, εοτεξος απῖαμαο νετβοπῖς. 
Ορεπιε ἀθάσιαε Ζα]ία: {όση θἱμ1ο1η Ἡπῃ αἰ]α Λεδύ- 
7609 1411 ΡΥαεεῖῥης εζισε Ψετατῖς υΗ1ς οτι Εῤῥοσγαεεί 
πηε(ίοι]ς ΙΠΙΠΙΕΠΙΟΣ ΄Ἠαες «ποφμα νοἰαῖε πιωίατα,. Τὸ 
ὄλλα πρόβατα {1πτ, αάας ἀϊσυπεαν ἵπ νἱοϊπία τὸ ἄλλα 
ἑρήίω, εἲ τὰ ἄλλα τῶν Μτηνέων, η8ἱ Ἱερῖε 2» οι 
σοποῖπῖε Ορ. «περ. Ψειεοις ος σ1πευΐς ῥέ0θ- 
749 Ἰπῖει εἀεπάιπα αῖαπι αΠατάος ρθάίθις προβαίοντᾳ, 
Πρόβατο, ἀἴσεὈαπτας; εαπι Τη τοπ πες αΏαπι πάνοσαι 
{αι δ{μς' ΕΙεγοάοι/ 1π Οᾷ. τς. Ρ. 984. 14. ει πμ] 
πααῖτ, αηπάε Ἱσποῖα, οκ «γ]βοβῥαπε Οταπηπι. ἆ Ἡ. 
Ά. Ρ. 958. Πεγθά, νπ, 6. 171. λιμόντε καὶ λοιμὸν ε- 
γέσθαι καὶ αὐτοῖσι κο) τοῖσι προβότοίσι Χεποβῦ, Ἑ. νι. 
Ῥ. δδόρ 50. χρήματα καὶ πρόβατα διηρπώκωσι νι. Γ00- 
ὲ0εοοΠ. ΕΠ. ν. Πρόβοτα, ὀραη δε. ἵη (ή. Ἡ, ΑΡρο]1, 
το οὓς ΝΑΙΟΚΕΝ. 

στ. Κατὸ νομοὺς] Όυπα νετεμπε, 21/00 21 νο] ]ερί- 
ἐ11 γΙμ, πὰ οηπιάεπι οβεπάιηε Ἱαρίάεπι, αἆ απθεπι 
{παρίης Ἱπίογρτοίος ἵπ ταις ΔΕσνριϊθοῖς: ππη]έος ἵπ- 
ἀῑσαν]ε Ε1{Οτ6ς Γευβαγά. Έπα. να. 6, 19. Κατὼ νομοὺς ςοπνοτή ἀερει. ὁὴ βηρμ]ίς ποηή, Βνθ Ῥγαςοδηγής. 
Ῥυπε ποΡῖς πι]το αὐ]άεπι Ποῖῖοτες νομὰὶ, ῥγσε[εῶυγαε. Ἱπ αμα αῑνία βήτ ΑΕ Υρίής» πεαμε ἵαπιεπ ἀμοιτο απίη Ἠϊο Βογεμίας ποπαῖ ἀεβρησπιυσ: τε ἵπ ΑΕδγριο 
Ὥηοπηί {105 Ίρθεραπε Ῥρει 
Ίαης ΟΤαέςΙ» Πο {ο τοπῃ ἵπ βογιήα Ἱαδα]ςίο νοὶ Ίσα 
ἀεπιοηβ τα: «Πέγράρη ς. 66. "Απαξ τοῦ ἐνιαυτοῦ ἑκάσου 
ὁ Ὑομαρχης ἔκωσος ἐν τῷ ἑωῦτοῦ (15 1660) Ἰνομῷ κιρνᾷ 

ών π᾽ οὗ πίνουσι τῶν Σπυθέων ὅσοις ----, Οὔ πε ροος Ἀρ. Πσγοῦ, φρυγάνων Φάκελοι δυννενέωται’ Ώπο σας ποπηῖπε Ἱεσηπτης 1π Σγηπο]ασίεο Ἠή. Ῥ. 590: τὸ ρα 1ο αἴδήτα αρ. Άμβαίὸ, αἲ Ἡ. Ἡ. ρ. 566: 7; ἨΟΙ νοζσπι Φάκελοι Ἱτοτα οποταῖ {προγβια:. μέναν ΦΑκελον Ἑύλων Αῑχίε βῳμρὶ ΟΥ. ν., οὖτ. [δες οἱ ΦΤΙΗ05 ρακέλους ῥάβδων, Πεγοά. τν, ο. 67. Φακέλουὲ ὅληρ ἄγρΩ, Ἐδησαίῇ, αρ. 4ΠΟΝ. απ Ἠ. Φάκελος. 
λος. λν ΥΛΔΙΟΚΕΝ. 75. Ὑπὸ τῶν χειμόνων] Ο]. Ῥρυύμι ὑρὸ αιόων. πο οερίυπι» 1ρδπς ηόσες [10 απηθίτα σοπρ]οχήπι, ρτορα- Επ, Ἐοτταβ[ᾶ Ποῃ ἄεοριητ, ομῖρης ἐπ) πρύχὸν δ) τοῦ σηκοῦ Ὀ]απάίειιπ. Έβρο 8οἩο]ῖοῃ ς μἩ, 

5 Ῥ. 

ἐπὶ τὸν ὄγκον τῶν Φρυγάνων. Ομ] αυτθπι ἱλά!ῖ οσα 

0γέ5 4105 ἨΝομάρχας πἀρεῖ-᾽ 

ιο11οῦ οδη/{δο: τηοα Ίτογηπα 

Βεγεής «πίτας, Ίάεπι Εωηηίοι «{ηηῤίαήι Τ,, κκ, ἃς 
:"Ῥ. 673. Νες Μεήρίι αβι εο οὐ αἱ ζεΙμόκΙ. τος. πο έ ϱ]σάέης ῥᾳγῤαγίζο γι δη [ρὶ ην μα ο ή ήμε δὺ, Καὶ τᾶλλὰ πρόβατα] 1 αἶίᾳε οὖθ» 1111 Λγαθεί- κ : ΘΙΗΗζΜε αἱ ΊἨαγ/είῃ ----- οο/μέ. υὈὶ ἀοέτα οἳ «δορῖοίς 

: 1 πάεπὂτορ. εἰ ῥ'αἱο. 1ά οὐίετνο, καὶ δὶ καὶ τοῖσὸ -αεῖ-- 
Π4ςΕΒ» αἱος΄ Πηρα]ο» Ίπ τεριοπίρας ἄεροῄτος ρἰμδ νε- 
πεταβαπίσ, απαιπ «είείος {146 πατίοπΙς ἆθος ὁ ΤΠΟΠ- 
πατε; Ουαε ΠΠ νετα {πητ, ρτοβίρεπε οππησπα Ψ6ιρο- 
τυπα ποναΏοπεπ, ο ο ο | ο δ -- 

Το. ᾽Ακινάκηο] Ματς Ῥεϊῆνε ροΐαπις θογήε 
ου]τηπι [επι πΙμΙΙ Ἠαρεῦαπι λαο οςς τἰάδιθης. 6παεουΗ Βοπηαπίαιε» ταάθς Ιαρίάςς οἳ Πρηςὶ παα]ς ἄθ- ἀοἶαία οσο Ώεαδυς απρ]εκαπίες» ν]άς [,μοίρη! Ἱπρι Ἔταρ. Ἡ, π, ϱ. 60ο. Βγοαεὶ ΜΗ σεΙΙ, ν. ς, 6: Πο: 
ἷᾳᾳ νεῖρα ἀεάϊε δα /λας. Ίπ οζη, ϱ. 198. Αριά ομ]- ἆαηι εκ Ηεγοά, Ῥτοίετ Ὠκινάκης, εξ τὸ ὠκιωάώνν- ὁ- 
ἄκιάκης εοπιταΏί ροή: ἵπ ᾧ πώής αμα]ία' βιπε ας. 
αριά ἸΝοβτιπα ρ]απίπια. ----- Ῥαπ]ο Ῥοε 2) 16-- 
Βἰδίε ΓΠη{ρίασατυς ο. ς Έελυγε, καὶ δὴ καὶ τῷδ ἔτι 
πλέω θύούσι 3 τοῖσι ὤλλοισι θεοῖσι' απλο τή αμοηις 
Υη]ραία πιμ]{ο πιεβοσ ν]άειιτ ]εδῖο,. .. . νΑΤΟΚΕΝ: 

: 9. Καὶ τῷ ἄλλα ἀπέρξαντες ἱρήϊα] Ῥοτίαῃα επευπὴ 1Π' 
Μι] ἀπέργειν, [ια Ίοπρε ἀϊνετίο. Ε. Φιορύση: Τ]ιε[: ΑΡΡ. Ρ. 454. ᾽Απέργω, αὖ ἔργω βρηήβεαηιε βιού, 48 
εγεγ εκ Εεγοίοιο ὠπέρξαυτες ---, Ρ)0 μ2ἱ οε{εᾷ . 1ο οΡΗΓεΟΟΓΙΗΗ, Απιρηις ΠΠ], Ίδεαια 6ο ΡΙΟ- 
{ΡΙΕΙΟ»  πιεπᾶα ἀε[ε, αππα πε]ίος αάβιπή ποῦσ ́ 
απεαν Ῥ]ασυ]ε ΟΙ. 4ε Ῥόιω εκ ιερῦ. πιατσὶπα ὦπάρ- 
ξωυτες, 45ο αἲ ἐξάργματα νεϊεταπ » οἶπα ρατεςιι]αᾶ 
Ἱπιεηεξτοτιπι οοτροτίοις ἀε[εσαὈαητιτ, τααξο» Ὑεῖ- 
Πες οἱ εί αἶ]ας οἰδέγιας 1 1]άηγες αὔεψη: πᾶ {επ- 
ἵεπῦαπα πο πηαἰε, Ψετηπι {ογπιοπίς ου[ας σοπ(μεῖὰ- 
4ο. αὖα ἀπαρξάμείοί τῶν Ίρίων 1... πα, οἡ. τν αι 
Ησημέγ. Οµ. Ἐ, 46. Φυπὲ ετ αἰ]εβα ἐξάργματά» Που α ΟΠΠοῖς οχρῄσαπτητ αἆ «4ροῇ- 190. 1ν» 478. Ἐπι- ἀεπι. { αμῖὰ π νοςς πιασμαε» ἀπαράξαντέε Ἡέ 6. ἄπο- 
πόψωντές, 12Η Ι4Ηέος οἳ )ΗΕ]σμέες» Ῥταείείτετα, Ψἱά, Τϊαή. ΤΠ, 1τό, οἳ Ίος ὀΥπβί Ῥτονίά. Ρ. 118. Ὦ. Ἐφι- 
σατοι δέ τίς Ἐκύθης τὴν κοπἰδα σπᾶσ. αρ ἄπρῤῥάόξων 
τῆς ἀνθρώπου τὴν κεφαλήν: Αξ ϱἩ Παπίοἰαπο: Ἠπβηγ αςτ 
κέεται, Πσπίάεπι κέσται» εἴ εἶπ5 πηοάμῇ ο]1ᾳ Ῥ]ετασμς 
ἵπ Ἠἱ9 Ηρτς πιπτετΗπα ρος 144οἱσηΗ, ππο- 
ἆο 15 απ έτος «{ᾖγολορίας εἳ Ο). ὺ]α 8ἳ Ίοπηπή 60 ππο- 16 ἀε[ζϊνίς, οπάος ΟΙ. Κεβσήμη κὰ Ὦ. γι οὐ 
αν αν. .τ 

ῴᾳα ϱ καὶ 



8το τπτ Ὁτ κ ο Ὁ ο στ 

γεκρός,. Θυσίαι μέν νυν αὗταί σφι χατεσ-έασι ὑσὶ δέος {αοβεἷα απϊάετη Πῶς εἶς Πιπῖ Ἱπητηία. 8με8 

.- η 9 ἃ { 2 -- 

τοι ἐδεν νοµίζεσι, εδε τρέφευ 3 τοσαρασσω ο) Τὴ 

χάρη Ἀέλεσι, Τὰ ὃ) ε πόλεμο εχωτα ὧδὲ σφι 

Ὦ δακέετα; ἔπεαν τὸν πεῶτον ὤθρα καταβαλὴ αγς 

! 

[ ο. Αγοινο [αμπι, Οότία Ἱηπιαπα αά Υατῖο» μίαό, ϱἳ 
οαρίτε Ροευία; Ιαξναπιῖα 1Ώ ὑ]υεπάο. 

΄νετο ΤΙ πΙ μα] πιοταηίασ, αὖας πες 4ἱεᾶ οΙΠΠΙ- 

αἴίποπι, Ἠωπς ἴπ πποάαπι {απῖ εἰς οοπηΡα{ατᾶ. 

Οπεπι ῥΗπαπ. νίταπι ἀεῖεσστῖε νῖς Βεγίμα» 
. / Ὃν «ϱ/ 3 ΄ ο .. ’ . ν ὴ ὦ - 

Σκύθης, του αίματος “εμπυε οσαρ ὃ ἂν Φωεύση ο» οἷις Γιηρυΐπεπι Ροϊτας: αποδουπαε 1η ΡΙΦΙο 

τῇ μάχη, τετέων τας κεφαλας ἀποφέρει τῷ άβα» πετεππετξς, 6ΟΓΗΠΠ οαρΊΙῖα τερὶ οὔετι: Πα 
αν 2 λ αν Ἰ ο ω ο θιρλώ 

σιληϊ». ὠποωείκας μὺ γας να.» της ληίης µετα-] εαρῖῖε αἰἱατο, βτ ριφάς απ ππσυπαε ΕΕΡΕΩΠΕ 

λαμβωώει τὸν ὧν λάθωσι μὺ οδείκας δὲ, ἐ᾽ 5 ἀπο- Ῥατιςερδ» αἱοαπὶ εχρεῖ». (αριῖ πος τποάο 

δίρε δὲ αὐτὴν τρόπφ τοιῷδε περταμὼ κύχλω περὶ Ῥε]ε παάατ:  ἴπ οἴδεπι Ί]αά απιριταῖ εἴσ- 

τα ὦτα, καὶ λαβόμειος Της χέφαλήης;, Επλαμή Γεν 
1 6 λ 

949 «τα δὲ, σαθκίσας [βοὸ πλευρῇ, δέψει τῆσι χερσί 5 
”/ 3 λ 

σα απτες, νατιῖσεαπε {ηπιρῖο εοιμείῖ » 4είΠ” 

ἆε σπτΏεπα σο[ϊα. Ρον]]]α ἀεἴεισεηΣ» 1ΤΠΠΙ- 

ρις ΠΙΡΙΡΙε ας ππο]Ιεάπα, ἵαπαματα τπαΏ ΙΕ 
ο αλ ς / 

αὐτὸ 8! . : . 
Ε ὀργησα» δε ο νά ρόμακτβρο ἐκτητα!’ ἐκ ο ροξῇάει, εοαπε ἐκ Παρεπῖς έαπι 4πεῖη 3” 

τῶν χαλυῶ, του ἵππε ΤΟ αὖτος ο μεσεις τε- αἶτα, αρρεπίο ρ]οτίαίατ: αἲ απϊσααε ΕΠΙ 

τε εοώπτον' οι αώλλετα/ττος τν ἂν πλεισα σοτία τπαητῖ]α Ρ]ατπα Παδέε», τα νι 1: 

δέρματα χερόμακτρα εχΧ α’ης αρισο» ετος χέ-. ἀῑσαιατ ρτα/ἸαΏΏίΗπις. Όυπι 4ποφας τισ]. 
2 ον Ἰ ην χριτα/ πολλοί δε αὐτέων ἐκ. τῶ 

΄ 3 ’ ον 

χλαίνας ἐωενσθαι ποιῦσι, συῤῥάστωτες κατάσεθ 
/ ο πλ ο 5 ω) Ν Ν / , βαΐτας" πολλοὶ δὲ ἀνδρῶν ἐχθρῶν τας δεξιας χέρα» 

νΚἀπποδρμάτων κα1οφιῖ εκ οοσῖ Πιῖις Ει[ής Ίεπας ἀεπ[ατί εἩ” 

ταπῖ» «οπ/ατςΙηαΏῖες ΤαπαιΙΑΠΗ΄ Π[γτας Ρ8: 

Ποτίας. | 

πΙΔΠΙΙ5Σ ἀεχιτας οὐπι ἀρ8ῖς πΠπριίδις εχςΟ” 
ω 3ὁ/ 3 / Α.Σ 3 / 

γεχρῶ ἐότων ἀποδείραγτες Ἰ αὐτοισι Οὐξι χαλὺύ- 
ῄ ὦ ὁ ο οος δι ο. ἠρσών. ταπῖ» ορετοπία Ἠθθο ΡΙαΤεΙΤΑΤΗΤΗ Παβεπῖες, 

πτραάς των Φαρέτρέων ποιευτα]' ὀέρµα ος ο ρωσ» Ἐρι αὐἴεπι Πες ΟΙΠΠΙα «ΟΓΙ ΠαπιαπΙατη {ετε 

κοὴ παχὺ καὶ λαμτρό» ἣν ἄρα, σχᾳδὸν δερμάτω1 5οί οτης{Ιπι ΙΠΑΧΙΠΙΕ εἴ «απάοτε ΠρΙεπάϊάσπι» 
ή, τ . 

9 . 9 ” 

πώτων Ἡ λαμσρότατώ λευκότητι πολλοὶ δὲ καὶ Μι] ειῖαπι Τοἵο Ποπαίπες ΕΧΟΟΠΙΑΙΟΣ 2 εἴ 

ὅλης. ἄνδρας ἐκδείρντες, καὶ διάτείναντες εωὶ ἕύ- Ίαρετ Ἡρηα εχῖεηϊος» 1 6ΠΗ15 αἰτευπηί 6” 
ὁ ͵ ο” λ ε 

λων, ἐσ᾽ ἵππων περιφέρεσι ταῦτα μὲ δὴ ἔτω σφι 
απἴοπι οαρίίρας ποη πεῖααε οπιπίηπα» 1ε 

/ δ. Ἀ λ κ νίἸ / / 

Ὃ μα ώαα αν ος πρ εα ετι πάντων Πππιοίεβπιοτηπι Ἠδο {ααίσπες  ἀπίδαιε αὐῖ 

αλκσκας ἐχδίσ. Ὃρ ος τ ΗΝ τάδε ἀισοσρίσα» εχὰ.2Όρππε, αιοὰ ἵπβα Παρειοϊία» {εα αθεῖ- 

προ ον ἔνερθεν τῶ' ὀφρύων» ἐκκαθαίρε! κα Ἡν {πι Ῥτοσ[ας εχριραῖ: εἲ οτη(ο ἴαητιπα 

μὲν ᾗ πρ, ὅδ ἔξωθη ὠμοβοέην µᾶνν περιτείνας Ῥουί σοΓΙΟ 5 {4 Ῥαῦρετ τς Ππ ἀἶνερ 
«/ ο. 

τω χρᾶται" Ἄν Ρ δὲ ᾗ πλέσιοο» τὸν μὺ ὠμοβοῦν «ΠοΏ Ἰποὰο. εχιετίις ἀπάπεῖε Ῥονίπο σοτῖο» 
ι λ 

4 ο. 

περιτεῦει'' ἔσωθω δὲ 4 περιχευσώσα», ἔτω χβατα| 
νδα Έιο νο « ᾿ αφ. -- ιν 3! 

ποτηρίῳ  οτοίευσι δὲ τοῦτο καὶ ἐκ, τῶ οἰκηίων» 329 
ης. Ἂ τν / σφι διάφοροι Σ Ὑθωνται» καὶ ἂν εσικρατήση αὐτου 

ο νε ον - : ο δονς- οσον. να 4. νι ΑΔ 9 [ο . παρὰ τῷ [βασιλέϊ. ξείνων δέ οἱ ἐλθόντων τῶν ἂν λό- ᾖε Ροῦϊι. 
/ Χ 

νδτηπῃ οἴῖαπι Ιπιοτάς Ἰπαιτας, εἴ Πο Ἡ- 

ἵετάμε Ῥτο Ροσι]ο Ἠπτατ.  Ιάπ αβιηῖ 4ε 
Εαπη]ατίδας» Π ἵπτετ εοδ εχιϊτετ]πῖ «][σοἵ-. 
ἀἵδ, οἳ αἶτες εοταπ αραιά τερεπα γ]ξοσ]α 

Ἠαςο «αρίία Πο[ρίηρις, αυ 
7 9 ως / 7 . αυ ς 

ο ποἰηταί τον Κσά ταύτας παβαφέρει, καὶ οὰ επι νεπίαπε αἰοιίας αραιά 1ρευπῃ. οχ(ῆ» 
ἀσσιλέγει» ὡς οἱ ἐόυτες οική!οι πόλεμο) 3 πςοσεθήκώτο» τπατοπῖς, εχηρεῖ: τεζετίαιθ 1ἱο5, απππι εδ- 

| και {επί 

ο Ἑν τῇ ώῤ. Μὐαρώπαν θὲλ. Ῥή9]. Ανδι ἰοῦ., 4ὐδά Ὀρίοις οκ «ΕΕ. νοµίέουσι ψρέεσθαι, ἵπ τηθῖς ποπ 65ὲ. 
οχέειρ». 
πίνει «4Ρορ. 

ὁ Διώκέετωι «4. «τοῦ. }. Βατ, «4. δ.» Οιοὰ ΡτοδΗα : διωκέ Π{, ἅ Ἐκ- 

{ἱάσιας αἲϊ βασίλε: Ίπος λες Αγθδ. μα ὁ ατα . ταις ὁ ᾽Αποϕέρει «4ο.  Ἐπσείει 14. Π4ΤΡΟ 

Ἱοβίς, οἱ }]α. ῬοίΗ σδρκίσαί πο Ἡ τν 989. ΤεΠςΗΙ ἐξίει. 6 Οργάσας εκ Γογ/] εππεπἀατίοπΕ εάϊτος 

σεπευ. ΟΙΟΙΟΟΧΝΠΠ.» ὀργήσας ἄνγεζ. 7ήπ4.. οἶῖπι ὀργίσῶς. 
ἐλάύνει” ναίρο, Ραγίς, «ᾱ. Β. 4, τὸν ἂν εἳ ἐλαύνμ', αὐοά ροβεΠις εἰ ἵπ Η. κ. 
Ίάπι «γε. ἔ, απϊ ἔχή οἶπι Ῥαμ[. 49. ΙΗεΙ,ο απῖεα ἔφοι 

ὁ 14. ἀδ., Ἰήάσπι «4γοὸ, 7, Ῥας] 44.» {8 
| Οπήσαπε νοςλι- 

{ ᾽Αποδαρμάτων αν. «4ἱ1.. ἴππαι ἐπένυσθαι 
Ἀγεῦ. 7: ἀεδισταπε ἐπιέννυσθωι, αποὰ ορΏπηηπι εἰ νετίπα, ᾖ Καὶ διατείναντες αὐλοῖσι «4. “τοῦ, Εά4., εξ 

ή, Ῥα[. -νλ. Σ1μά. Σαα τεεερίβπι. Ίθρο (γοπου. πθΠοῖαῖ,  Ἱαὶ λάμπρ. Σα». }1πά. ἄγοῦ, 

{ Πάεπι εἲ Ῥαε[. 04. «9.» απῖεα οὔτοι. ὁ Καθαίρι 2, ρ Μ. Ρα. «ἄνχ., ορτετῖ ᾖ 4 4 Κα: 
Ἐωχρυσῶσας οσα Φλερῦ. «γοῦ. }ε, πᾶ Ὁ. 56... 7 Ῥόω 

Πάρα, Βου. «πω αἱ. Ζη1ά. Μάά. ἥν τιρ ἐπικρ. . ελῆπι αὐτῶν οοχήρῖε 6]. Νερἒίώ, 5 Ἡριεθήε, 1μά.ν το” 
αι προδεθήκ» 

Ὅλ. ΚΑ) λαβύμευρὸ Ες κεφαλῆς] Βοπά ΠΙΛΕ, ποῦ Ἱῃ- 
βΜαπῖε», απά απίς πιωνεταξ», οὐκ. Περιιπιηπὶ 
Ῥτασίοταα ἐκσείει 0944. απᾶοπίτατα, ΕΠΙ ΠΙΑΧΙΠΙΕ σαρ- 
αίσας» 3 οἱ Υπ» ΤΠΟ(Ι8 Π]ααα ναιὶς» ο/μν αἲ- 
οεῖ: Ἡβόδυτος δὲ» ΣιἈρμίαΙ» τὸ τού δέῤματός τὴν σάρκα 
Αφελεῖν. Ουᾶςε. ουπῃ ΟταιηππαΠσς οπιηίΠι. νειετης 
πιαπῖοης εἰ {ιηρεγ/λαηηὶ ἐχΙεΙ πἀπποβίΠο» Ι8ΐἴετε Ρο- 
εἰΙς{6» παίτατη ασσϊα]τ. «4ο, Ῥογέης α Νεταίε ΡΤοχῖ- 
πρ αθάτ, ὀργάδας Ἰπάεια οκ ΕΠΙ ὀργίσως ΠπΡεΠς. οη]- 
πε, Ὀργάσας, µαλάξας ὃκ Ο1ο5{., Ἡὲ οριποῖ, ἩἨετο- 
ἀοέρίς, ππάε Ρεπήπα 1η Τμεχίο. Τσέις. ΜΕΙΗΣ τα- 
πιο {εΠεάατΙΠα ὀργήσας, ἨΠᾶς ΟογΙβίπεπα ὀργίσας 3ςςθ- 
ἵε, εκ ὀρόω. ΑιῤηΚμΙής 4 Τή1άεΗΗΗ Ῥ. 130. ΡΙ86- 

Ίσα, Φογεμίουπι Ίπηξυτπῃ Πο αὐάχο 1Π{εΙ ΈΤαρΠη, 

Ῥγιμαροιζα εχρ]ἰσαί ϱ, 719. τὸὶ δὲ Σλύθὰι κωλὸν νοµί- 

ὄντι, ὃὲ ἄνδρα κάνὼν, ἐκδρας τὰ» πεφαλὰν, τὸ μὲν κὀ- 
ορ ππόυ, Φδρεῖ. .. ουΙ {οΠρίοι κόμων, οἰῑα 

να προκόμιον αἲΠ, Ῥραῖς εδῖ Ρε]]ίδ» εαρῖΠ ἀειταέταε, 

οἨπῖης νείότα ». 4ἴδο ἸΜοῦίτο Υεβώμτρον» ΜΗ: 
ἔε Αιαιε Ίαες ΡραἈςΙδ: Π4ΠΙ πι ἀοξτοηα 1 σοη- 

Ίθητας ρτας/εΥ, πεο Ηδεῖ», πος Πσεῖ, Μηιαία Ρα]- 
ὃς οἵ αἴἴοτηπι Εαώπα, {οπιοηΏατι ΠάΡεηε Ππςε[ο- ώμο | νν. 

5. Σαρχίσας βοὸς πλευρῇ] Ῥειρεταϊα Ἰαΐπς νοτειηῖ; 
34τ επαπι σας οι οναπάνπι » {ΕεΠΌεΓεπι» 
σαρκήσας᾽ αἩοᾷ οσ[ετ α σαριῶν, Π6υῖ νἱαημη ὄργή- 
σα: 30 ὀργᾷν' νιᾶο Ἰιῤηζεη, ἀὰ Τήη. Ρ. 139. εἲ 0 

-- 

νται Πάσπι τες. ίνωνται ΔΠίθ: ΠΙΟΧ ὃν ἔπικρ. ἀγιῦ. 

Γης. Ὀϊρί. Εεγοά. Ῥ. 195. Ἠοτυπι Ίοςο ΠΙ6ηΠεΠΠοΙΦ 
{πε ὀργάζειν εἲ σαρκάζειν" Ἆος ποῖαῖ Ο4ΥΠΕΊ «οέγαδε- 

ο» εἳ Ἠετοάοίεια γετριπι (4οριηπι Ἰρίάσπι αἱο- 

αῑξ σαρκίσαι) «οὐηο εχΡΟΠΙΕ τοῦ δέρµώτος τὴν σάρκα 

ἀφελεῖν, Ἡο 393. ΒΟΥΙα Ζουἱς ο0/ᾳ ογηε ἄριγαῖῖα ϱ0- 
ο Ιω ΟΠ ΗΠΑ 

ιαμλὴΗ]Σ, σαρήσοα βὸς πλευρῇ δέψει τῆσι χερσὶ, ὁργή; 
σωο δὲ αὐτὸ ἅτε Χειρόμακτρο ἔκτήται, ᾿Αποσκυθίζειν, ῥέί- 
ση «μμγαδεγα» Όυπα Ἠΐ5 ϱΟΙΗΡΑΤΑΕ δα/γμαν, 11 δοῇη. Ῥ. 
Όομι. ΝΑΙΟΚΕΝ, 
«91. Πᾶν τὸ ἔνερθεν τῶν ὀφρύων ] Ἠαπά Ἱπεοποίπημα! 

τὸ ὕπερθεν τῶν ------ Ο1. ἆὲ Ῥαψυ. Ολἱναπι θογιαέ 
ρήτραβαας, πε ροσυ]ήπι είες, ποα αποά πίτα {1ρεί- 
οἶ]α. Ἐαάεπι ἵππιεη, αθὶ πμ πιώῖες» {επίεηΠα, βεζ- 
τα Ῥοδίη μπι αΡ{οἰάθίαηΕ, αιιοὰ Ίπέα {Πρετοί]ία, ΕΣ’ 
Ῥητραθαηϊ σαρῖτς σλ]ναπη: ἐκκαθαίρει ΏοὮ {ρεξται ΡΤΟΣΙ 

Ίπα, {εὰ κεφαλὼς 3ΙΙῖ κεφαλὴν. Βατραταπι σοῃ{μετά(- 
πεπι, πἆ Ἠυππος, 1.Πβοβαάσθ, Άνατες, Βμ1ΡαΙΟ5 
ἱαπηϊκίαπα, Ἠαροι ϱ1γαζο 1.. ΥΠ. ϱ. 46ο., αἴαΠε αἱ 
ᾳς ας Έ. 56. 1 ο ναν : 
-..90. Πόλεμο προσεθήκαντο Τη(]0ῦ. πῤοεθ/καντο ΥΕΠΙ 
Ίπ 4δγε(οΡΗ. ὀολεθΙσαπή, μμ ς ο ώ 
προεθήκαντο Τ.. ΝΙ. 91. ΠΠ πρρσεθήκαντο Ῥ]τεδ. ημς 
{ομεάπε: ρα ἁήσοτά]α ἵη Τζμογαἰοὲς ἔχύρων οἱ προθεῖτ” 
Τ.. να, ὃδ.; 1αἱάο Ταπεῃ. Ίο Ἠ]μῖσα εδίε. νεΙβᾶ» 
εχρ]επάααυε., οἱ δὲ οἳ συγχαίρουσι, ταύτην σὴν ὧγδρα- 

γΑθίαν λεύσσοντερ ορίηατηΙ εβρ. «Νο μα ος 

πο 1π τερῖοπε νο]ππ. (Θὲ5 νετο αά ρε]απι64 

Μαϊ επῖαπι οσεϊ[οταπα  Πο[Ημτη. 

τιητ. Εϊδςο αὓ 1ίς Ίτα {ωπῖ τεσθρία. 1ρ8ῖ565 

μα ο ο αλ μλ---- “τα 



ω σραο. 

δοο Ροπαηϊος. . δαπιεΙ απέεπι αποταηηῖς, αι» 

σ8 ππρ]σαης ας τε[ο]ναις. ναβοϊπατιτ. Ἠοναηδοδαμτύλαισι, τοῖσι ἑωύτοῦ. καὶ δαλύών. 

(1. Υ μμα, Αυῶχάὰ ορῖαῖο δα ος 
ὃξ ας τν. ος ο πο α μή ἹΜ Ε.1.ΡΟΜ ΕΝ Ε, 1 ἵδε Κ τν. ο11 
{επι ἀοπιε[εῖ, εἰ ἀά ρΗρπαπι Ιάδεθβε[οπτ ρθΟκάί σφεων αὐτὸς ἐπ άηδέ, ταύσρ τν ἀνδράϊγὰ- 
3 1ρ8ο εδίε {πρεταιο: 1 Πτεπταις Ίο- αμ α λέγωτες, Ἅπαξ δὲ τοῦ οιαυτοῦ ἑκάς-οὗ ὃν | υ ο ρομάρληρ ἕκάσος ο τῷ ο ἑωῦτον νόμιῷ. αν 1ρεῖ τερ]οΠῖθ ῬτίπςερἜ {ᾷα- 1Π τερίοπε τΠ]- . αν Ὃ το 41ο πάκβα κρήτηρα οὔου ο ἀπ ο πίνουσι, τῶν ο ανν ς ᾱς 
. ααΐριας μοίες Παυ]ατῖ {1ητ Σ΄ αἲ ΠΟΠ ἷπάς δοις δι ἄγδρες πολέμιοι ἀραιρημένοι έωσ τοίσι ν 

ευζαπε αι ΠΙΒΙ] ταἰε εἀἰάειπε, {εά ποβομὸ, κατεργασμένω ῇ τουτο ». οὐ γεύφτοι τοῦ ὀἴνον Ἡοποτε {εοτ/ηπι {εάεπις ΄ 4πς τες αριὰ «05. τούτου 5 ἀλλ᾽ ἡπιμωμένοι ὠποιωτέάται’ ὄναιδον. δέ επρακΙπΙ αοῖ Ἰρποπηπί, Οἱ νετο οτί σφί ἔσι μέγισον τοῦτο" ὅσοι 5 δὲ αὐτῶν κάὶ κάρτά 
οοτηρίητεν «αάες ἔεσεεταπῖ, Πὶ ἀποΡις ρᾶ- ππολλοὺς ἄνδε ας ο κότες ἵ έῶσι οὗτοί δὲ σύγ- 

όστῖτες αιος Παβρεπίε σα]οῖυμς Ροϊαῦῖ.  Αρι ἳ Τ ὃ 
ε4επι τα] {Πε ναιοϊπαϊογες ααϊ Ρ]ά- ος αμ ἔχοτες ο ό ά ὃμ οδς ΜάΜΗΝ - ςο 1 9 δ 8 ῶ 

0 ον σι ἶ- τρις υ τρίο βἱρηῖς ἀϊνίπαπε, αά Ἠήπς 11ο. Αρη εἰσὶ ιν οἱ, οἳ μαντεύθται ῥ . 

ο. .. Παπ Ρο[ῖοῬ ἀϊε[οίνυε , ας 1δ, λουν ολίκώντα, λθτες χαμαὶν δι ξιλίσσουσ! αὖ» 
ῬαταΙπι Ῥοπεητες Π]αΓΙΠι Πηρυ]ας. .. Ίπια τού χαὶ ἐπὶ μίαν ἑκάσην ῥάβδω Τι) έγτές ο 9ε- 
ῬτΦάϊείπε, εἲ ἀππῃ ἴδία ἀϊσμητ, νἷοθ νετ- οπίζουζι ὁ ἅμα τε λέγουτες ταύτα, συγιλέουσι τὰς 
{α νιτρας «οπνοίνιπε, ας Μαπ[ας ΠΡΙ]]αῖπη να ὀπίσω ν καὶ αὔτις κατὰ, μίαν συντιὪέίσι' ςοπροπιηί.  ΠἨδς εσι 1] τταάῖτα α πιαῖος 

0 εά " Παϊ6εδ, α υ Τ σί- {δὲ { Ἐνά ἀῑν]ηα δες Έ ὕτ μο σφι μαντικὴ πατρωϊη εφί' οι δε 1 Εν τους ἆϊ ἸΠαΐ1οι Γ5680 αἱ {ετηϊ ταν ς Ἴ ν ῥᾳ η 

ς-"αἶπηῖ ΠΡΙ α Ψεπετα τταάί ἀἰνίπατίοποπι. Τι ορ οἱ ἀθδρόγυνοι, τὸν “Αϕροδίτην σι λέγουσί 
11 1βίτατ ᾿σοτεῖσα ναεἰαίπαπτατ.  Τί]απι αδὶ μάντιὴν δοῦνα]" Φιλόρης ῶ Φλοῷ μαντεύότ αι ε- 
αυ τπξατίατη  [οἶάετίς ». » ἀριῖς {15 εἶπι πεαν τν. Φιλύρη ἃ κ τρίχα σχίση δάπλέκων 9 τοισὶ 

: χε. "Βππεδν 
ἴτες τηᾶὔχίπις Ρτοραϊος αἲσθδβῖ τέχ Ρογίµα-. δὲ βασιλὺς ο Ἀχυθέων χάμὴ μιτάπέμπεται, τῶ 
ΤΗΙΗ  4ποΠςΦ ερτοῖαῦ, εσ πποάο απο ἀῑπί 1. µαντίων ἄνδρα» πρθς τοὺς εὐθοκιμέοντας. μάλισας ἃ 
ναΏςίπαπτος : { --6ἳ {εππρες {ετε ΒΙ ἀῑσαπε ἴα- ο έπῳ τῷ εἰ ημέῳ αντεύυται ο οθσλί υσι οὔ σοι ν, 
ἵα, πεπῖρε Ἠππςο απ Ί]ίαπι εἶνεπι, Ἱπαι- . ο οα οαηξ  αἴτεπα Ποπβίμοτα- 4 Ύµο Ἰσηάμπτας, Τοπία μάλισα, τάδε, ὧς τὰς βασιλήΐας {σας ἐπί» 
Ρεϊειαδίε Ῥετ τερῖα. πο]ία τ΄ οδι απτειῃ 9εγδδέρομος ὃς καὶ ὃς εως, τῶν αρ ῶσα τὸν ὧν δὲ λέγωσι’ 
τηῖ5 τπος ῬΙεγηπαμα: {πχαπα! ῦατ τερῖα. 1οµα πὰς δὲ / 5. κών . ταμάλἰκά ες 
απ. ΤΠΑΣΙΠΙΠΠΙ νο]απῖ. 1ΠἳεΓροΠεία Τρία” "ὀμγύναι τότε ἐπεὰν. τὸ μέγισον ὄρκον Ἄθθέλωσι ὁ ὀμπύνάι' 
ταπάυπα» Ῥτοίπασαας 18. απεπι ἀῑχεῖ]πι αὐτίκα δε Φαλελαμμένος ἄγεται Ώ του τὸν ἂν δὴ 
Ρε]εταδίε», αἀάπέτας, εοαριεατ {[εεπῖα Φῶσι ἐ επ]ορχησαι' ἀπιγμθο δε ἐλέγχβοι οἱ ἱ πάής ὠς ἀινΙηαπάΙ , πα μα!α εοπρετίς Γαἱίο ἀθῖε- 
Τη9{Ε ῬεΓ τδρία Τοἱία, ει οὗ ἰά τορ6πῃ αν σοεπιο, χήσας Φαίπται ο) τῇ μαγτιή τ ὧρ βασιληΐας ἡ ἰ- 
ο ο, 9ἳ Ίο ἱπβαίαιατ {ο ος Π σημ καὶ διά ταῦτα ἀλγέει βασιλεύς’ ὁ ὁ δε ο ἀρέε- 
Ρειεταδ{ε» ας ανα, Το ἀωρίατη 9. οῦ Φαμοον ἐ ἐπιορχήσαι,. χαὶ 9 δευολογέεται ὁ ἄρ- 

πι» γομέ δὲ τότο, ὁ βασιλεὺς τακρήν ἄλλερ 
τ οι ος : " ο ον να νο : δια 

τα ανα. , ας ῶ Ἱη ν ολ ὃν λ 2 πῷ, Εά4, κό λέμεται. ο) - Ἔωρ --. . ως ὁ δα αμοσίοες 
ΠΟΠ 44 άΕΙΘΠ1. μἡϱο οὖνο 6. ο ἑωυτοῦ αὐῖ ἑωῦτοῦ ἀ ας , μοι τα πα κπιρνᾶῶ- 
τῶν «τρ. ο ἆ το, ον ο πας να μα ο ΤΠΟΧ. ἀεβιπε «ἄγι ασε απίοτη ἄ4νδ., ὀναιρημένοι. οά 1. 41. Ρας[; ος 2ο ὄθια οὐτ. ᾖΤ  λορηκότης ρε, αποά ΠΠΠΗΠΕ 
ἀήριοει, , ϱ ; Ἐτείοισι ο « {γε 2. ὸ ἵν ο δώ η 4 ζω ο]ίπα Ἰτείμσι. -ὁ γοῦ. 7 η. Σα. αἩ 
Πίεα έν τοι εἳ αρ, σῷί τμ Νάρι εες οἳ ὠνδρόγ. «4γοῦ., ἐνάρεες οἳ ὠνδρόγ. 7Ἴπο, ατῖαπι Ζήα]]ᾳ. γυ]ρο 
Ἅ ο Ἐν, λος η 44. αν. ᾖἰ Μαντήίων 4φοδν στ Ῥὰ9 τὴ σα 40 Θέλωρι ἷάς ει εδ ερε μες οσοι 1ρ5ί 6ε, κά τὴ ο οἴμας ο 19βν νου 

ικί ἑοπβμο». νοϊοτιιη] οοΏπηςηεαεῖῖς ασ οΗ) Ῥίη- θες. αμαα. Θλώι (π. αν ή ᾷ, ο] τα ο εἲ ρτοΠ5 απίπατία. Έρο οὔπα γομο- ἱπάζεμγορέης αἆ «{σπ. Ἐ, ΧΧΧΙ, ο. λρίως, ο0 [αεἶο. Ῥινπας, Τα Πο 96.» 6 πϊμῇ] ἃε εν 96. "Όνειδω δὲ σφι [είο ἴεια σοηνετής τε, ὁ, τ, 1 ' ο Ἡ ἠα ικα νο. 1, 1οβ8. Δ6. Οἱ δὲ ̓ λλες, οἳ ὠνδρόνυνοι] Ίνια Ὁοᾶς 1. σορι]ατα Ὁε φιέσφμε ῥ]ωγες {η{έγοΙΗΡΥΙ, {έρ αβιῇ εος ῥοδενώ) επ- Ἱπάπεστεπε, {οηἳρὶ οὔπα Ψἷτο ἀθέτο ϱ) καὶ --- Εοεκας, πηµν5 ΟΕΙΟΓΜΗ ἐπρογ/ΕΙ) εε/ὲ οπεε 1)ε) οδργοδγία σε] ᾿Ἐνάρεες οὔσαι τω τ, το.. υΡί δηλόή ΕΟΣΗΠΙ νοῦσος 2 6ἱ άβήεμη. Ομ] ΡΙΗΣίπΙΟΡ {Πίείθοεγε, οὗτοι σύνδυο κύ- Ἠΐς ὠἀνδρόρυνοι ση, ο ηρίες. -ο]ατίκβτης οχρ. λικως ἔχοντερ πίνουσι ὁμοῦ. Βεηιοπίῖα Ί{είπε νετΌα τεΏ- Φιαΐπι. σρίο 8 τει 0' μας ο/γρμ]αξ. λοίμα” ται αήήιας. ΊΠ. Φο/{μ, Ῥ. 100: 193. πά Ἡδτοάοίεα ας: ἠογίσε» ἃ ή αἡ]επομεὴᾳ οἲ νι]. - υ]α Γαρογ/Ἡήοῃο ταῖς οπηπιοβατε» απῖσιις 2101 ἀέυπεμς ος Ροε τε Ἰαπᾶατας, (μοδάαπι ϱ6 Οτεάν]ω ας απίπι {1- 241811 φίμαο εοσ//ηαέᾳ ΣΕΕΥΕΠΕ.. Ιω Ισᾳμεραπα 614ε- ρεηἩξοίας ρτορασίπθς Ιαείο (μροι {μΐσυπε, εἰ 48 14- οἱ, ἀἰσεῆτος σύνδυό., σύντρέις, σύμπγεντε' Π6αιε οπἵΠι οὐ. ἀοίδυς. ενετά τεπαπης. ὄν-- ΤΙΠΘΟΓΙΙΠΙ Ἰηβο]]ς οἰδβπιο δάψ. Ῥειίμο αἲ 11. Αίτ. Ρρ; 47. [ζο) οἳ ἀὠνδρόγυνοι] «Ἠπανίος, σι; [μέ αο ο” 365» 3690: {ο]]οΙαγο]ῃ. Ηγρεγ]ά γετθα αρμᾶ Ον ώς: Ἱερῖι απο; αποά οαἳ η τσ νό, πμ ήη) -ογα/. 1Π Συμμο . ρα ο. ἓξ᾽ ΤβΙΗρ ) δ αρχοῦγτες" ἀδ0. ᾿Ἐρδρίες, οἳ καὶ ὦν δρόγυνορ αἴαμς ἵτα ὁ ἱπμ]έ ΦΟΠΟΡ.. ΜΙΑ. Ῥ. 96ο, ἐτρηράρχουν, ὅτε σύ. ᾖᾗμε πὰ Γιοπρίη. Ῥ. Τό5. ώς α ή ο σμ)) δρ οµημηὲ (ημ 11γε- βίπο νΗυτα ὀμίμήτον τὸ τ 
4 να, οἱ μα 
6 1η/γμεδανήμς: σήνδυο ἔδοξε χορηφεἴν, αἴσποπες Ο1]- 6, τος, αἆ εἰ]απης. Ὁξ ορίΠος. ον 43616ᾳ- ον ον -ἀγήβο, ἵῃ δοδοᾗ, αά «474. Ἀεη. ν. ῃοὔ: ας θα ο -- α ον μιε ως ᾱ.  αἲ- 

ουσ ολών κα οιπμν εμας αὶ τς ο, μοῤῥόδωο» λα νε]ατ Ἱη. πο δορδία ος ας 
ὃν πως ον μι ρα  ῥόοι ο νά) ναι .. παής τοπιροτίρης τεουστοηῖο ο ος ο. ψο εκ. Φόδχοί, 6ἳ ὦνδρ μιῶῤῥενες, οἳ» Ἡτ 1 
ὧν α τωτς Άτα ..δοό. ζσῤΗρὸ., ᾱε Υ. Ῥ. ο ῇ 85: ο. Ψεεετί ὀπσωσκες ολα ον δρέον ος εν νε 
λα Δ4Πίροπτις οοάεπι {εΠ{Η.΄ ΥΑΤΟΚΕΝ. ο: Αιαλλλρηις νο ον δι 

ἶ ώ σι α ἴίς μοι Ἰτονησι] Ίο πε[οίο, αμ] Ῥ{ο νειετε 1οδο, µέσος ο ο ο ος 
άσε ας μαΐῦαε ο. μοι. Ῥ]ποος ΜΒ. ἄῆσος [εημῖ, 14ρπᾶ ἁππι η ἡρ άν ὄσ Μον νο ΕΟΠπΙΕΠ; 
Να σἰπαπά!- οσας ὕταβως Ἡ. Ῥ]αης, 1. » 4. εἲ αλδίι ἰαάσμας. εεῖ Ῥοψίμας η Ιο(ήν, εβρ, 
αρ]οί. Δοση) ην η Ίος βθηι]ς οκ Π]ογοοιο αγ ἴτ πω ο τα ἠαζμαίς τερε Ῥεπειτα]οιις' οοὗ 

{ Ἰσθμα, ας 5 ο ιπ ο ῥβ- παν. ς ο Δ4ρΕΙΙΑΌΔΗ:. ΤΠαρὸ πᾶσι σχεδὸν ὧν- δοµαντείᾷ ποἩ περ]εέα, επίπῃ ρ]υγ]πής Ρ' η ου ας οἰδίοις ταν εα τε]σίο εἴος 
πανκ Ὃ μα. ο ον ο Ομη]- αρ θο ας Ἶ, «ας ογίμας Ὑθβηι Ίπεοτ αμπιίσα αεῖς Ῥτορλεία [ὔσες «ΧΧΙ, οἳ,. α)Ὀ] Τις γοσήμν Ἰοοαταρε Ἰσὴν τὴν Σχυθέων ασ]λειν ἀθήιάπίον. 116,0 

πμβιις. ει 4, ο Βροσίη, Ἰ μία, “ΑΡ, ρ. -σ8, τα. πε ἹαΗπῖς εττοί ἀερετς, 
| 6». Ἠν 

τν ἳ 

94ἡ3 



το τ ο κο ο: 
3 τ τα. Τεπιραὰ βάος ναίαπὰ, Ἰοδαμε οοιουητεμάϊ Πιοδύς. 

ο 3” κκ ο να Ἡ 16] Ἡ : αμα δισ λήσίθς μώτιας' καὶ ὃν μὲν καὶ ὧτοι. ἐσορέώντε» «ἐς παππετΙπι γαΙεΙΠοίΗπα αἴσθρῃΠε:. απ 1ΠῇρΕ- 
Ν Δ / 3 ω» κο όν. 

την μώτιχὴν, χαταδήσωσι ἐπιορχησαι» Το 
Ν ώς ο πΦς τὸν κεφαλὺν ἀποτάμνεσι, καὶ τὰ χρήματα αυτου 

ζ 

3 / / 4 

λ λ / 3“! κό. ας έν λευ ΕΝ γθρω 

τι» καὶ µάλα ἄλλοι' .Ἡν αν οι πολθυές" Του. σηνρῶ- 
δέδοκτα] Τοισι πρωτοίσι τῶ µα)-ζοτες αρ[ο]νετῖηι,  ἀεετειαπι ε5ε ρηπηῖδ {- 

᾽Απολλῦσι Ὁ δῆτα αὐτοὺς ΄ 15 ναϊϊειπϊς εδ[ε ΡετειπάΠι, 
3 ν / 

που. απολυσώσ!ε, 
ον / 

τίων αὐτοῖσι ἀπόλλυσθαι.. 
; ο ας ϱ/ / / 

τρόπῳ τοιῴδε ἐπεαν 5. ἅμαξζαν ο τσμο Θρυγαα 
. ; ω . 

απλήσώσι, χαὶ ὑποζεύξωσι (ους, ὰ ἐμπεδήσαντες τους 
ο 5 ; ᾖ 

µαντιας, καὶ χέρας ὀπίσω Φήσωτες, καὶ Φομώσα)- 

ο ων ας Ἡ λ Ἂ λ ες 

διαλαγχάνασι οἱ πρῶτοι τῶ μωτίων αι ὃν δὲ οἱ 

ἐπελθόντες µάντιες ἀπολύσωσι, ἄλλοι παρέισι µαν- 

σδε ἰ9έωεσσἑτα ἀῑνιπαπάϊ τατῖοπε, Π εἰ 1ρ5ί Ποπήπεπα 
Ρετατ. «οπν]ςετ]πῖ, Ππα πποτα σαριῖ  αὖ- 
{εἰάηῖ  εἴαδαιε Γαςιταῖες Ίπτετ {6 ῬΡατΙυΠ- 
τάτ ΡτΙ νατειηϊ, δίΠ. νετο ΤΙ αι {4-- 
ΡεινεπετηΏῖ ναϊτ]οἰπΙ Ποπιῖπες αρ/ο]νειτῖπῖ, 
α1 αἴαιε αἰΠ Ῥτα[το {ππι: αποταπι {1 Ρρ]ΗΣ 

Έοσαε 
1π 1ποάυπι Πέσαητ, Ῥιππβτηπα «οΠΕΒΙΠΙΕΙΕ- 
σπα πρΙ. {ατπεηίς τεβετ[ετηαπῖ, Ῥοριδαιε 
ΙηπχεταΏῖ , :ναϊΙςΙπος. ρεάίρας Ιπιρ]σαίδ, 
εἲ 1Π8ΠΙΡΙΙ5 ροδῖ Τεισαπι τεν]ηξς, αἴσιε 

3 / Ἆ / 9 σι / . - . . 

τες, 5 κατέργγυσι ἔ6 µέσα τὰ Φρύγανα' υποπρησω-7δοτο ου[ταδίο, Ἱπεα]ῖαπτ  ἵπ πιεάϊαπη, {άΤππεΠ- 
τες δὲ αὐτὰ, ἀπιεσι Φοβήσαντες ἔ τοὺς βοῦ»' πολ- 
λοὶ μὲν δη συγκατακαίοται τοῖσι µώτισι βόεο, πολ- 
λοὶ δὲ. περικεκαυμένοι ἀποφιύγεσι, ἐπεὰν αὐτέων. 

ῥυμὸς κατακανθῇ' κατακαίασι δὲ τρόπῳ τῷ εἰρημέ- 

τοζήπα :. Ἱπςεηβφαιε {αγπιεπεῖς Ἱ]ίς τειτταπἆο 
ΑΡΙίαΠΓ ΄Ῥουύες, αΠοταπ Ῥουπι πια] τα 
ναισ]ηϊς. «οΠΕΓΕΠΙΔΠΤΗΣ:, πια] απιρη ν 
οΓεπιαῖο Ί]οΓΗπῃ τεπΙοΏε» αιβισίαητ. ος 

5 

δ, ” {/ . ( ον - ... : ῷ καὶ δί ἄλλας αἰτίας τοὺς µώτιας». γευδομάντιασβοπἩ Επ ἀἰχΙ πιοὰο  οοπιρυτηπῖ . νατςΙποθ ο 

καλέοντεν. 

ο” Δ : ὠ .ς 

μίσγεσι τῶν τὰ ὄρχια ταμνοµέιω; τύψαντερ ὑπέα 

σα ν δὲ «4εῦ. η 4, «αν, καὶ ὃν δὲ ΠΜ, «1ἱ. 

Ἀ 3 λ ς 
Τοὺς οἱ ἂν 6 αποχκτείνη βασιλεὺς, του- 

ον Α ΔΝ ων / 2 Δ / πο δα 
πέων οὖδε τοὺς παιδας λείπει, αλλα πάντα τα ἑρ- 

ο ιαᾶς Ἡ , σι, ’ 3 5 αν ανα λ ' 
σενα κτείνει, τὰ δὲ )ήλεα οὐκ, ἀδικέει. ὄρχια δε-ποι- 
» 3- Ί ἃ Ἰ ένται. Σκύθαι ὧδε, απὸς τοὺς ἂν ποιέωγται ἐς κύλι- - 

: ο α ' . α” ὶ α. .ν 
χα, μεγάλην κέραμίν-οΏον Ἀ εγχέωτες, αἷμα συμ-Ώ 

τὶ 

3 

είῖαπι ΟΡ αἶ]α σαυκί[ας, αρρεϊαηπϊῖααε. {- 
{05 ναῖες. 

: 6οἵππι. πες Ἠρετος Ππαιε, {δὰ ιπῖνει[ο. 
πηατες Ιπῖεβςϊε, Τεπηπί ΠΙΙ Ἰσῇς. Έα- 
ἀετα οιπι αιριδεήπααε Ίπειπτ ΦογίΠ8, 
μος πιοάο Ιπειηῖ: ΙΠ[Ηο 1η σταπἆετῃ σᾶ- 
Ίσεπι Π5]επι. νῖπο , ΄οοπιπ]/{ςεπῖ. θοτιΠι 

ὰ {αΏριΙπεπι αὐὶ Σεαπῖ {ωάμ5, Ρετοιιῖεη- 

2 1 Άπεί άῑδι, ἵα «4νοῦ. Σι. Ῥαρήν ᾱ- δὲ. 
ς Ἅμαξον Φρυγἄνων «14. Βατ. «ἄν. ὅμαξαν κλµάρης Φρ. «44. 7 «4ο. ἆ Ἐμποδίσαντες «4γοῦ. 7 οἳα δ16βδ. 
Ῥας[., εκ {πο[ἱο, ὁ Ἰζαζατείουσι «4γοῦ, 

«40χ. Βασ, Ρο] κερµίην κύλικα Ἠΐπα Παδεῖ Ἐν, κ» 

ο. 65. Ἡν ----- παταδήσωσι ἐπιορκῆσαι |. Διπειῖς αἴαιιο . 
αἲῖοι αποτιππάαπα ετσήπΙσα ΤΠ ΠάςΙο 6οηΝΙΕΤοΒ 1ης- 
ηθβαξ ὁ δεσμός" ΝΑΙ επΙΠΠεΤαΠ5. ἅπασιω, ΙΠΙΗΕ» 
ὢεποβῦ. Ο. “ΕΠΟΣ. | ; 
Σεσμὸν. προλέγουσιν ὁ δὲ σὸς λελῦσθαι δίδωσιν" «Χεμορθ. 
δΑπόωνι 1» Ὦ. 419. 3. κΦτὰ γόον. ἐξεῖναι παρανοίρο ἕ- 
«ντι καὶ τὸν πατέρα σαι. Νε] ἰδία {οἷα πιοηβταπε, 
αἷα Βριτα Ιοᾳμεμάϊ Κωταδῆσαι ῬοπαϊΙτ Ῥτο κωταδι- 
πάσοι, εὐυ]Ώηή εομάεήαγε: Ταπξ οχίπ]ε 1μά]οῖς Ίςιὰ 
κωταδικάσαι. αἵ ὠπολῦσαι, .αὐ/ουετε.. -«μηῤρῥοή ε- 
αμθηίε; ορροΠίξ ὠπολῦσαι εἴ παταλαβεῖ,, Ρ. 110» 34: 
Ῥ. 1909. 43. 126» 3. ἀπολύσιμῳ εἲ καταλήψµο, 
ποο, 4. ΠΠΙΗτε αρυάἀ. Πεχούο/. Πίο ορροπ τς» ἡν. 
μὲν κὠταδήσωσιν ἐπιορκῆσαι' ----- ο λύκο; ταν 

αμα τα Τμ τας ο. 174. ὅσοι μὲν αὐτὸν ------- ἀπέλυσαν. 
μὴ Φῶρα εἶναι. εἴ ὅσοι δέ µιν κωτέδήσαν Φῶρρ εἶναι. Γκεῖν- 
Αἷμς Ιποαμε Ίοςο καωτέφησαν {οτιρεπάυπι ορίηαβαίς. 
{ {οτί ποτ. παδεραι (ατλεοί ρεΓρεῖαπι ταΠοπαια, Ἱ]- 
Ίπά ταπ1εΠ. Πονετας» κατᾶδῆσαι εἰ ὤὠπολῦσαι. οτἶαπι ΊΠ 
α]ῑδ τερης οβρροΠϊ νε]αῖ εοπίταία: ἵπ Μ]ασιεϊ οεῇ- 
6έ7ε Ἱωταδῆσαι, ἀΕΗΠΧΗΙΠ δεγαγε πἴαμα αὖ/ό]υργο αἷ- 
οοραίητ ὠπολῦσαι: ἆθ οπρνίς Ἱεσείπε ααΠρίτα ἔλευ- 
ερῶσαι Εἴ κατᾶδήσρι. ο Ρ]ασεραῖ 34εΟ καταφήσωσι εἴ 
φωτέφησαν, οὐ που 11 νἱαϊπία {αΠρεραί εὔαπι ὦπο- 
Φήσωσι εἲ ὠπέφησαν: Οµ8ε [ππάεπι Ιδίῃαες ερ Π- 
σοτα αααενῖς ἱποτηίχαπά]1 νο]αρίαςς ΝοπΠηπα παπα ἴᾳ- 
ππεῃπ εοπ]εξωτας ῥτοροβΗξ, αιΙδις τπη]τα τεάΙπαε» Ἱη- 
οοραηἴες΄ αἴαπα τα (ορια, τι Ὡοδοτια Ποπῖ- 
πυπα ποπ {85 1Πήπι τενετεηίεπι οδίο  αἀρατεαί, 

ον ο να ἕ σα. Αμαοξαν κΦΗΔΡΗς] 41 ΠΙΠΓ» Ἰαμαρης, 9εσμής» 
μώγομαπιη ἳ Ἠου Ἡ 1μαὰ {οητα πιαπαν!τ, 4ε Ἱπίο» 

Ἱεπήοτο Ππαέητα πη]]α απιρµας απεγε]α:. αρία οτηπὲ 
ος πεχα πλήσωσι κάμάρης μπα ΤΕΗΣΟΥΗ. 
εἶπσς ΟΙ. «αὐτο[οδίως Ὁἱς ὰμασγα. ϱ. 549.5 επὶ πα]: Ίής το[ασατετ» πιοάο 4ς νοςῖ ΙΗἩ ομΊη]α εε[επε [- 
οπίάα. Καμάρα ἵπ' ευτήΘ πονῖε ΠΕΤοαβΟΙ. Τω 1. 
του, οἳ εχ ἐο Ρόμα. Καμαρωτην ἅρμα «4ἱβεμαεής Τ. 
ή 7: Οµο ἆθ ΕΙΤΓΗΗΠΙ ΡεΠεῖΕ εταάτα ΡΙά σα 1 

Ἠ όν ὑνὑβης πά «Οοπῖοί ΓΗ. Ῥ. δρ” ἁμάξηο κα; 

Ἰάδην Ίοῦαα νυ]βαῖο Ῥιαοίστοης: 11ΕΡΕΡΗ, καμάρα, 
ουας γεια παρηϊ ΨΗ1 επΙεΠΦαΠ102 ἡ ἐπὶ τῆς ἁμάδης 

νὴ Ῥετ Ἡϊς αοσοηπιοδαῖα. ΕαμάεΙη, ο ΙΠΙ]- 

πα Ἡης Ίτοπις αὐαπαυαΙῃ» Ἡζ αὐοά {εΠΠίο. «ἷ- 
καμάρης νοχ., ΟαἹπηαία ἃ Οσάά., ΗΤΕΡΩΠΕ γ]ά6- 
"Μο ἐμπεδήσαντες ΡΙοΡΙΠΗ», οἳ δομώσαντες ΊάεΠῃ 

τς Φικάσωπες, ος ονρωγαμίος» Πευτὶ πά νο ον 
απ μορα ατ. «οπέ. Φοῥοέμηι αά Δρρεμά, ΣΤΟΝ. Υ3 

(73. Άμαξαν καμάρης] Ὠαδίε [οτίιη οἶίπα Οοἆεχ (- 
-- 

πάπια Ίπ. ἸπάΙοῖο οοηνίξτος μα- 

Ῥ. 453-. οἳ μὲν ὑπάρχοντες νόμο - 

κ Ὅ 1 Τοὺς «4γοῦ. 7. Ῥαι[. «49. οἵα Φερὂ.Σ ν]σο τὰς, Π]αίΕ 
οὗ [εαυεηῖα. ϱ 1Η. 4ποζ. Ρα. -“νλ. 7, ἠπιδὰ ὠποκτέίνοι. -ὁ Ἐσχέαντες Ζ1πά., ΠΠΟΧ τὸ ὅρκιον πιαϊς. ὁλερό.. 

Ἱοο. ο επ κως οἩ.ς | 

Ρις ἁμόξης καμάρην' ἀποά ρ]ασεβαε Γζοηβογωο κά. 
“Φοῥο). 1 -4γ. Ρ1Πτ. Ῥ. 969. Ο1οά ντ Οἶατ, εκ [ς- 

ἸΦοδίο Ἑαβάρης, Ὠλς΄ ΙπτΕΤΡΙΕΤΑΕΗΣ δέσμης» Ἡτ αῑοί οεπ. {εατας ὅμαξω ΓαπεΆ/ογώής Ππρ]εῖα Γα[οἱομ/ήε ρτίπιαπὰ. «:Ἡρετοπι εἀοζθτ], «1ο πποάο πα. /ΩγΗΙΕΙΟΥΗΙ αἱοὶ. 
Ο54ΐ καμάρη Φρυνόνων: υπῖως ΠΙε[ο2ὴ ρογοχὶ οί 
η τα Πρες αμότοτίτας; ἀείπάς οῆς Βεῖς ]ς πεῃ 
ἁμαξοπλήθηο» /ζτπεπέογΩη) 74/20 Πεγοῇοέο φποηιιο {μπε 
Φρυγάνων Φάκελοι» Φρυγάνων δέσµοι Πε[βιεδίο, ἵπ ἸΑγάΔ-. 
λίδες» Ἠῖ ΗΡΙ δέσµαι δραγμάότων δέσµας δικανμιῶν λό" 
γων ἀῑχίτ «4ο. πριἀ Δ0ηγ:, Πσίς, Ῥ, πα. Ρ. 165. 
------ Τη ΡτοαΙΠΙδ» ἐωπεδήσαντες τοὺς μΐντιως καὶ χέρας. 
ὀπίσω δήσαντες , 'νατιαοιπε {οτί Οοάἆ, πας οεττε 
2αᾳ εοᾶεπι νεΙΡο» 4ο {Ἡρτα ο. όο., ἴπ ἰδῖ ἔωπε-. 

“πθδισμένον τοὺς ἐμπροσθίους πόδας. Συμπυδίσας ταδαἰτα 
συνδήσαᾳ τοὺς πόδας Τι ὦεῤο]. πἆ νγ. Έαπ. ν. τσόο. 
συμπεδίσαντες χεῖρᾶς τε κὀὶ πόδας καὶ κεφαλὴν, «16 
468: Βερ. Χ. Ρ: ότο. 1. θεά Γεγοβσίει δι ἐμπεδῆ- 
σᾶι, ΙΟ πέδαιο ἐνδίσλες εοηβεάίδης οοη//γήηδεγε: ΝΙ» 
ο. 33.» ΒΕΥΙΠΕΠ Ἡ]ϊρροσταίεθ πεδήσας -------- ἐ6 "Ίνυκον. 
πόλιν ἀπέπεμφε. «Πουνεγίοια «4/εὔγίως αἰίαιια αἁΠῖ- 
εσεις άν ο ο οκ οενο ῥνλς ΜΑΑΕΟΚΕΝ: 
«94. Ὅραια δὲ ποιεύνται Σ. ὥδε] Ὀδὶ ἂς Ξογιιίς {ος 
π, 6, 1», 119. Φαμοαμὲ {ὁ σφι) ῥαςί[εμ ΓΗ Υ, «ΟΛΟΙ Ι-- 
σμε [ωηριύμον εδὶ Ρεηί/οπογε ὀερηβαηε Ἱλααι {ες 

ψρά, 

΄7ος/ Ῥατρατίς φεηεῖ ος Πταξάπ] πποῦεπι, ἀο παέχαπς {Πογοάο{ 1ος». ππς αἰΙάεπι αἱτοτο ΕεΗσίης» παπι ἆο- 
άα οοιη]ρίξ. 1Π Ἠἱ6. τύψαντερ ὀπέατι } ἐπιταμόντες μα” 
χαΐρή σµικρὸν τοῦ σώματος". [εὰ πηίπιις Όσπο ἰπιοτρτεϊα-. 
ἴης Ίδια ο 1. τς. {45 ἐπεὼν τοὺς βραχίονας ἐπιτά - 
µωνται ἐς τήν ὀμοχροιῦ, τὸ αἷμα ονωλείψουσι ὠλλήλῶν. 
Ύοτα Ιπτετρτείατίοῃίς νορῖς ὁ ώ ο ματς ΩΣ, σος, ς κοχροή, ϱµαιπ ἀεάῖτ ας”. 
4Ε/εὖ. Ρουγα1, νυν Ὁ., απξίοτ εοτ ο). α/αῤομΗ. 
ἵπ ποιίς. αά, Ίδευπι ᾖ. «{πλοπίμ] Ίοομπι. αἶεπι υἱε- 
μπι εχοιαῖ: οσα) ησοῤίογίµ [μαι ο) 
/έοµεγυἨὲ. ΠΗΓΗΣ /2ηβµίπε «ο ίῃριμΗ: αἆ δες 
πο ηπῃ Π]α Ἰοσιμπ. εοπητηοάε «οπγραζατ» {δᾷ αἆ -4µ-- ' 
ἔομίμ] ΤΗ ὧψικάρδιον- αρΏιΙδ. οοπροβα]φίοτ Τδερορε. 
εχ Εἰά, 1, 96., τῷ δ᾽ οὐ Φρενὸς ὥπτετοι οὐτὰς. ἔμ- 
40. ες, Νο 941. οὐ γὰρ ὄκρας καρδίας ἔφαυσέ μον". 
{μοἱαη. ΙΝΙΡΤΙΠΟ. 8.96. ἄκρον μὲν ἐπιλίδην ἅπτεται» 
βαθεῖαν. δὲ οὖν ἐργάξεται πληγήν᾿ οὐ δὲ ἅπτεται ταῦτβ 
τῇ ὁμοχροία. «μοὰ Πίο τὴν ὁμοχροίόην, [μήλα ΕΙ: 
135 [ρεγβείει, Π]ς νοσαῖ  Γεγος, σμμιρὸν σοῦ σώματος". 
αἆ αὔεπι Ῥταεῖει Ζ0βαπα οπίου Ῥοβ/ήηι νετδα 26”. 
ΓομΗ] αρ. «1δεῃ. Ἡ» Ῥ. 45. Ἑ. - Ὁ  νΑιοακΕΝ. 

««96. Τόψαντες ὑπέωτι] Ῥ]ποοι ὀπέωτι Ζ7ο0/ αἆ 3 
πι Ἱω Ἡν τ. εἲ Πεβετῥιβ! ἵπ Ῥοίμο, κ» 141:2 
παπι τε[οΠρία, ναλόα πήπις μπε, πος΄ νσαρα]ο 11: 
61 αάίρειρυπί, Ὅπεας αι ὁπήτιων. ο 

ὕτεα 

δε ᾳὖοδ. πιοτῖε τε α[ῑαίς,7ο 

μαπςόο - 

ρω 

΄ 



σώμα οπικωσιαεκηπωππωνοσμσαενε.... 

:Ἐοεάστῖε Βτίηαπάϊ τα]ο. δερυ]εήτα Γεριπι, Ῥέτα οἳ 

οἰουπις]άμηϊ, {Ποηῖεπι ΠΔΦΙΠΙΠς «οη/[αι- 

Ὅταϊπινοτίας δεπίεδ 2 1η Οσειτῃῖς εκίτεπια Ία- 

72 0Ἰτεμπιαξίο απΏο , τατ[ᾳς ος ἁσιπι:  Ἡ, 

« 

τμάς [19 τατῖο {ερε[]επὰϊ τερὶς 1ω (εινα. 

«οἴροτῖς». ἀείπὰς ἵηπ δα[ίθε επριπι ἀαἶπᾶ- 
σεῖι» {αριιίας, Τεουτίπι», Ἰαοπ]απῃ. Πας 
πβῖ Γεσίαπε, πια]τα αρρτεσαητήτ: . Ῥοσίθα 

ΜΈΙΡΟΜΕΝΕ, ἑτπξα 1, 
τος ευ]τε]ο απἲ Ἱπεάοπίες ρ]αάϊο Ῥαυ]η]απι ὃ ὁ ἐπιταμιόντες μαχαίρη σμικρὸν τοῦ δώματος: καὶ 

ἔπειτα ἀποβάψωτες ἐς τὸν κύλικα ἀχηάκεα, καὶ 
ἶσοὺο, καὶ ὃ σάγαρυ» καὶ ἀκόντιο' ἐπιὰν δὲ ταῦ- 
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ο / ἃ νε Ὦ νο οι ας ιο - α, Ποιῄσωσι, κατεὐχοται πολλὰ, καὶ ἔπειτα, ἆπο νιηΙπα εροϊαηῖ ΠοΏ πιοᾷο Ἡ, απ ἔωάμς ΕΜ σε καλσκ 2 

ῃ 6ετμῖς {ππε. Όρι ΒοτγΠμεῃος Ίαπι πᾶ- 
Ψραυ]]]ς. εδ, . 181. 
πι, Ἰηρεηπτεπι 1 ἵεττα {6ἴοῬεπ ξοάϊπης 
Γοτηια αὐαάἴατα, Ἠος δῖ ῥτῶραίαταης, {19- 
Εἱρ]άΠί «αἀαγέετ, «εοτροτε Ἱποείαϊῖο, αἱνο 
ἁλ[οΙδ/α αἴααε εχβιτρατα, . αὐαπ []ετε ςοἩ- 
το εἲ τηγπαῖαπ]ατθ αρίαια {οιπῖηε εἲ αΠΙ{1 
αὐμπι εχρ]εγετύητ, οοπ/ππης τητίας, ες 
Ἱη Ρἰαυ[πο αἲ αἰαπι δεπίεπι {εαπε,  Οπί 

ἁριηπι αμΦ τερῃ θογτῃο: 
Ἅάσπε, οπἶπεπ οἴζεμπτοπάεπε , -ὑταςμία 

εἶαπε, Απίβταπι πιαπσπα στης ττας]αη, 
οδιπιοάαπηῃ τερίς «αἀαγετ 1Π. Ρἱαμ[ῖτο ΕεζαΠΕ 

-ὅἵμπε, {εὰ οἴἴατη ἑοπίτωτη Ἡ, ααὶ της πια- -πῄμσι αὐτοί τε οἱ τὸ ὄριιν ποκύμθοι, καὶ τῶν ἐπο- ΖΙΧίπιο ἀἰρηιίαι.  Έαριπι αἴτεπι [ερα]ςμτα μένὼ οἱ πλείσε ἄξιοι. . Ταφαί δε τῶν β Αμ σ 
Γέβροισι εἰσί: ἐς Ὁ ὁ Βορυσθένης ἐσι πα’ ϱοσπλὠτὸς ο. 

4υυπῃ τεα εἰ ἀεσεθ- θαῦτα ἐπεάν « σφι ἀποθάνῃ ὁ βασιλεὺς, ὄρυγμα 35 
Ο5µέγα ὀρύσσεσι τετράγωνο" ἔτοιμω δὲ τοῦτο ποήσω» 

τε, ἀναλαμβάνεσι τὸν νεκρὸ, ἆ καταχεκηβωμέὸ 
μὲ τὸ σώμα" τὴν δὲ νηδὺν ἀνασχιοθεσαν, καὶ καβαρ- 
ἔισαν, πλέήν χυπέρα κεκομµέη, καὶ θμήμάτοςν 
καὶ σελίγΒ σπέρματος, χαὶ 5 ωήσε, συγεβαμμέηῷ 

λ | λος ὀπίδω, καὶ κοµίζωσι ον ἁμάξη ἐς ἄλλο ἔθνος' οἱ δι 
Νετο «ἀε]αϊίαπῃ «αἀανετ εχεῖρίιπι, ελἀεπι τῶν απ 

αυγῖς αμαιΠά ἆε- ο 

δν | , : Ἶ 1 .. / αραθεζωγται κομισθέντει τὸν γεκρὸγ, ποιεῦσι τά περ 
2 δα νο 1) μόφ ο τς ἑασιλᾖἶοι Σκύθαι’ του ὠτὸς αποτάμιώται 9 Ε τρὶ» ου. / χας περικείρωται, βραλίοιας περιτάµνωται, µέτῶ» 

. τον ν : ον σν, πον Χα βῆα χαταμύσσοται, διὰ 6 της τε ἄρισερης ο Αν 1.0 λ ον 2 Ὁὁ 3 Ὁχερος οἷσ- οὐ, διαβυγέοται' οὐθεῦτεν δὲ χομίζᾳεσι Ὁ οὗ 
ς / ΄ . πο κ ιά Ανν . ας ον πε δα αν οι ν 34 αἴαπι ρεήίεπι οὐ Ἱπρεπίταπε, αι Ίρρος ἁμάξη Τὸγνέκυν τοῦ βασιλέος ἐς ἄλλο ἔθιος τωικες εοπιταιυς αἲ «ο πάς Ρείπηπτα νεήεταης, 

Ὅρι Ίαπι πιοζπαπι Εετεηῖες.  Ιατανεταπῖ 

Ῥ]ταπείριας ἴαπε σεπΠαπὰ,. αυἴρις ΙΠΠρεταΏς 

ντ ο) /; ς τν κ ας ΑΝ σι" οἱ δὲ σφι ἔποται, ἐς τοὺς πεότερο Ίλθο' ἐπεὰν δὲ 
τω γ ϱ) λα. ο, αν τα. : πάντας περελθωσι τὸ γέκνν κοµίζωτες, ον Τ έβροισὶ 

ιά ας ον ῤ : ο» Ὃ ον ο ος ν εσχατα καιρικήμθοισί εἶσι τῶν ἐθνέων τῶν ἄρχεσι, καὶ 
ολο μμ Θρ  ἐδα, ο «ο ε»1Οο τῇσι ταφῇσι' Κχαὶ ἔπειτα ἐπεὰν θέωσι τὸν γέκὺν ον ετ τή Π15 Ἱερι]εμτί ΘΟὐεπ Ῥοδίαυαπι 1 ἤ η μαι το ψρρνλος 

]οσὐ]ῖ Ῥο[πεταπι {αρα ἔοταπα, . ππιστοπίρις 
Ἠϊηο αἴαάιε Πίπς ἀεβχί, ἀε[αρετ Ἡρπα εκ- 
τεπάμπε, ἃς ἀείπάε [Πρηϊῖ ταπιῖς «οπῖε- 

ροκ ο η 1 7 . Ττήσι. 9}ήχησι 1 ἐπ] φιβάδος, ππαραπήξαντες αἰχμὰς η επα που, παρα ζςσυή 
Όθων καὶ ἔθω τοῦ νεκροῦ» ξύλα ὑπερτείνασι, καὶ ἔπεί[α, τ Ργὲ κατασεγάζωσι ον δὲ τῇ λοισῇ εὐρυχωρίη τρ 7 

Βυηὲ, 1 τεῖφμα ]οευ]ῖ [ραΠοβταϊε αἱαμαπι «ήκήρ, τῶν Ἡ παλλακέων τε μίην ἁποπγίῥωντὲς 4- 
εἰβς Ρα]ασαία Πταηβι]αιαπὴ Ἱερε[υπε, οι σπτεσι 
Ῥιποειπαίι, εἲ εοςῦπῃ, εἳ εηπΙ[οπεπ»  εἲ 
πηιπΙπ παν εἲ ΙπτεπιηοΙαὮ, Ώες ποη 6- 
αἳος 6 αἰατάπι τετιίη οπηπίαπι Ῥηϊπιίίας., 
ο Ιπειατῃ Ρη]αίας αυτες: Παπ αἰρεΠῖηπη 
ἁπϊ κ 1η υΙ ποἨ Ἰάρεηι, Ἠῖς αξίας, Ἠά- | 
τησπι/ σετ] ἀῑαῖα αν]άε ΙπῆςίπΏι,  εἰ:Ο 
Ῥιεηζες ωπηπ]απῇ ΄αήλα ππακΙπηιπη ε[ῆσατς, 

{απησῇ6 τε]]α ας Βρεςβπιον Πππαπτ: [πε θα 
ἕεπι Πὴς Ἰπάσεπῶ Φεγιμᾶ; 1 επίτι 1ει-- 
κα πο ο μῃ μρς 

κ. ἄν ε 

μα Ἐπιτόμνοτες Όαε .ὃ Σώνφαριν «4γεῦ. δ,  ὁ Ώει νε. . ἆ Κάτακεκυρ. Ἰάεπι, Ῥεσῄπιθ. 
«δεζ. ὦννήό. Ῥοι. 

ον / ον εως. . σι Χοιί ΤΟΥ οἱ/οχόον, καὶ μµάγείρο, καὶ Γπ'ποχόµον, 
λ / νο / / λ πω καὶ Φήκοον» καὶ ἀγγελιηφόρο» καὶ ἵππες, καὶ τῶν 

: Ἱ ο. σος ο ν΄ πα / ΐ δν ἄλλων ἃ ἁπάντων ἀπαρχὰς, καὶ Φιάλας χρνσέας" 
2 ύνλ᾿ λ : ον πο ος Ὃν ἃ -ἀῤγύρῳ δὲ εἰδίν δὲ χαλκῷ, χρέωται: ταῦτα. .δὲ κιν Ακ νά βΤΕΗ : 
ποιήσαντε»; χουσι πώτε χώμα 9 μέγα, αμιλ- ον) ν Ἀὲ φομ ώ ἳ ἡ . ὁ . ο Ἴ ' ο ωμα 

εώμεον καὶ ποουμεύμωοι. ὢό µέγισο ποσα, "., αι νο ονην ον γε ία να ά νών ᾿Επαυτοῦ δὲ περιφεροµέουν αὖτι πονσι τοιόνδε” ον ν μμ άρον νο) -ᾱ ον ι ΄ ν οἳ ὰ δν 

λαβύντες τῶν λοιπῶ) ")εραπόγτων τοὺς. ἐπιτηδεωτᾶ- 
κ μήν 5 Α κι 9 ο ο ο δοοςς Ν. δᾷ τους ' οἶθε εἰσι Ἄκύναι ἐγγωέ" οὗτοι Ρ γὰς δὲ 

«κ δα ο το 
-- δεν λα ρν 

κο 

ος 

8 ἸΑρόν 
7 Ομαϊᾶοί {οᾷα. Ποι (μήε ἵα ή. 1. Ρα. - 6 Το ἀρις. Ρα. -- ὁ Ἐν τῇ ἁμ. «γεὂ. ἔ. Ῥαε Ἡ Ἔν τε τοῖσῳ ἐσμάτοισι κῶτοιμ. «γεδ. ει Σ1πά.» Οἰὰ ἔσχάτῳ κατοίκ.; ΑΙπαί]α απο. ἕᾗ Ὠε- Πε εορυ]α «γε. / Ἐπισοιβάδας -4γεῦ. 

φ6ρδ. ΠΙΦΙΡ9 5 θερωπεύοντὲς {πό δὴ αἳ εἶσὶ «40. 

ὕπεας αφ πάρηι Γ.φοἱσημή Ἔοχαχ. Ὁ. 97. ἵΠ Ίροα 
τε ΊΝοίγο {εγήιε εοπ{εῃῆτε,, Ῥιαεῖεῖ αἱίος ο] 
48 ΟΥΠΑνοβ. Ῥ. το7. πο οῬΗτις. βτ, αι. 
ο 99. Ανήσου ] «91 ἀατεπι Οοᾱ, {ουπιάτη τε[Πξαετεπα). 
ὠνήθου. ο ος εΠαπ Ῥοξής, Αενικὴ. - 
ζμῤμ)ο, 1Φευυγ ο, ΙΜο[ζδο. «ΡΗ08 εΠαπι ποιες ἀα-- Ἰθεχο ΊΏερο {οαμοβίος Ί{ασσπος Ιοηίήὸ Έάποι ὅ Ἠεειαό 
ὁ Παρροπεῦαής; ππο]]ςς Ίόηος πο Πδή1, απαπᾶΙπι 118- 

ο ΤΙΠΙ. πα [λήρυς; Ώ8ΙΠ ῥύσμὸς αἳ ππήΠα ἀϊνειῇ {1πτ σε- 
Πο δι ΤΙ ΝΑΕΗΟΚΕΝ. 
ον Τρίκας περικείρονταέ ὅτο,Ἰ Τεαββλευήπε Ίαες Ἱ- 

Ὅταπογπ] ΟΕ] Πγογεμγ]σε ἀτᾷιιο αἰῑδί: οοσβῇοποπΙ ἀδ- 
ἄῑϊ οποτῶ(νόντδ. ἸΝο[]επῃ βράγίούως περιτόμνοντα! 6κ- ῬΗοἴέηπι ε οηρΩαΗς ὀγροῤί]ν » υὲ οπλ]δίογυπι οαΙΙς{8 

παπα ΊΠ Ῥογιμῖσο Ἰπέτα σοπνυἱποτατηπε 6ἳ Ἰηζ]άετήπε Ὀγασ]ία αἆ {ππριΗπεπι εἰαἰεπάππα, αηοά Ὑεριτῶμνεσθαι. ΤΝΙΠΙΙ αἩιᾷ, Ψἱᾶς Τω νι, κο. ο ἃ η Ἐς τοὺς πρότερον αν ΑάάΙταπιέητο 4γμαλά{ ὡς ορ Τουρ", 6816ἱ6 Ῥο/απιής. Νενί {αεῖας Εισναε, την ος ΕοηΙΦΗΗ}» αἱ ος ῥγ]ών υΕΜΡΗ ΗΕ. Όιοι κ. τὰ τοῖσι ταφαί εἰσι σοτηρῖτ, Ἰαμάαταο ποι ἆθ- 
ὧσο, ο Οιεταῖ ογοίρεμε Ίη Οοτ)]ς ζέρηπι {ερυ]οτα., 
ον Τ4ΙΟ πμ]α: ρταε[εγᾶπι ομπι Οοᾷὰ. σοη- πποαι αὐῑα εἲ Ῥροντιπί τερταε(οπίσηε ἔν δε τοῖς ἔσφα- το Ἰωάννης μετρ. 

πω ἠποοΙεΗΗδΗς ή/μη -ᾱ- ο) εν ὃν ρω /ζα]ᾳ Ἰά μαουήτ» Πρεηοχῖσης Ῥομα- εοπρτιέης, οι αὐ]ά δε εκ 1, 10 Τοή- τουτο δὲ πορωμειβόρένοισι. ΕΙΝΑΙ ὅ τῇ 
Μγδικῃ. Νιὰε εἴ πε ομαάἸβεππα ρα. ." 

σ. Οἱ δὲ σφι ἔπονται, ἐς τοὺς τς». ᾖ.]. Ῥλρὸς πονἰ, αμί 

: 3 Πάλακ. 14. 
ἅμιλλεώμενοι ΨΠά., Ῥεια εκ ΙοπΗπῃ ποτε: τε]αμῖ ὠμιλλώμενοι. 

η Πάντων «49. Ῥα. ο ΑΌεςι «4γοδ., πιοχ 

αἆ Ἠπος αἀμαε[ανίας» παϊμῖ ποᾶ νἱάσπεις οὗίσατα., Ἡθ- 
πε 44θο σοτήρεπᾶα. -Βογιιαε οἳ Ἠωσιλήοι, Ἑ ερμήά 
ηπετα «ὔταπῖες, το οΟπΙροΠεΙπι σαάανει οὔττα ἆδ- 

νεµεβραπῖ ἐς ἄλλο ἔόνος' αἆ ζμος ῥγ η ορμές/εμέ, Ηὶ 
1011 τοὺς Ῥασιλήίους {εαυμ». σλάανει βει ο. οει]- 
τες οἰτουπιφμόνμα. επι 1] αάξοαίε., (σεγτ]ος. ήδαυθ 
ῥτο[εαπεραπίη: σώφα) τῶν βασιλήων ἐν ΤέρῥοισΙ εἶσι. Ἱεραπίιτ Ίδια ραπ]ο Ππρεήας. Όμας νεο {οαμήπεας 
γετσα» ἐν Γέῤῥοιόι ἔσχατα κατοικημένοίσί εἷσι τῶν νέων. 
ἀων ἄρχουσι, καὶ ἐν τῇσι ταφῇσι. Ί]]α ΤΠΙΗϊ αάοαιε νἰ- 
ἄεπτα» ἳ νΙ Ίπετηπς πιεπάοία (. «{γηπόο Λπίπιν 
Ῥ. τόᾳ. 1αθεηίετ απέοτ {10 το]πὰπίπιας νυ]σατο- 
τη εχρ]σαΙοΠεπα», ατη ἀεδῑε [πο Άλεπεν ἵπ ὀσ]ε- 
ἀϊαση, Οπτ, 6. νι, Ῥηπιαπί {{ρίσος  ρτοχίπίς {γ]- 
1αΡἱ5 οισι πια]ε Βα]κία ταρεξῖτηπα εδ, ΠΙΠ παίμπι Πε 
ἡεῖσι; Ίος» νε] Ιοπίσο τιθέκό{» {1ο οσο ο ας 
Τή1 1π Ἠϊς ἀεβάοτατοπι, { Πο {οπῖρτα Ιεβείεπεάς αὐςμ- 
Εἱ. ἐν Τέβῥοισι, ἔσχατα κατοικημεένοισι τῶν ἐδέων τῶν αβ- 
ρησι, τιθέωσι, (τὸν νέκυν Ώειπρε) ἓν τῇσι ταφῇσ» νο. 
που» 4με {δηιαησία τα]οπί Ρόΐσετε υἱάεηξατ ον 

ον ο αισῃ Ἔν απ ρώλα οι 13. Ῥψὶ κωτώςεγάξουσι] 1.απτεπΏ ΡΗ/Η19 «ΠΙΕΡ ΗΠΗ 
εχβίρρε ο οτ νι εδ. - ος Δπϊπιμαν, 
Ὁ. 3ο. Ψἱάε οτ-1,. π. ού. εἴ Ο/σ. (ήγ/: Οἱ. χιν, 
Ρ. 919., αᾷ Ίπες Ἠετοάοτεα αμάεηίεπ, Βατύητης 
θοπταήια]απα! πῖος», 68β Βογε1άΕ» Ίπ [άετα (η /ῆαμο. 
τῇ Ἰλῃδστεςβ, ευπι αδάϊσαππτ, Ίδεούογριο. ΟΥ, αά 
Έτπες. Ὡς, Ῥ. 1390. τες» ΠΟΠΑΙΠη Ρίάηε ἴπ Ῥητωσίαὸ 
Τ4Μπυαπίαεα µε ους οθβείατ. Ὑ]άε Μεπιοτ, Φογίῃ, βαγε». 

], Ὁσπππεπς, Αελά. Γειτορ. Ίν πιο Ῥ,9ρο, 

εκ 

ας. Ἐσὶ 

πῖ- ταῖς - 

οᾖἡ 

2 Τὰρ δὴ θερωπεύουσι «τοῦ. Ῥαν/. μή, εξ 



945 

σδτη 

Τη]]6 ἵη ταδυ]α. 

-Ἱεαι {6/ΠΙΟ. 

"Ῥϊτος νο]ιήςίε σεη{επἀμ5 ε»ῖ, 
Ἐν 

4 ο ' ο μα. : 1ο 

διηκόνων ἐπιὰν α ποπιίἕωσι ποτηκώτα, καὶ πες 
. Ἀ νὰ ο ος 
τοὺς 3 χαλλίσης ποτήκοταν ἐξελόντες 

Χοιλύμ, καὶ καθήρωτες, ἐμπιπλασι ἄχυρῶ, 

δυῤάώπτεσι: 

πε κ ο ϱρ ο τ 1 

εἶσι Φεραπεύωτες τοὺς ἂν αὐτὸς ὃ βασιλεὺς χελεύση, 

ἀργυρώητοι δὲ εἰκ. εἰσί σφι γεράποντεε τοτέων ὢν τῶγ2 

γτες αὐτέων τν 
καὶ 

ἀψίδος δὲ Ίμισυ ἐπὶ . Ἑύλα δύο ςἼσαν- 

Βερε]άιτα εοπιλἠκί». Ῥμγραεῖο εοταὰ αμ ῥες Λο. ἅῑξς 

Ἐκ εἶας {επαίπε Ἱπίίας Ιαγα]οηῖ5. 

σηΏ]ᾶ επΙρῖΟς {εΓνΟ8 ποη ἨαΡεπτ. ἨΠοταῃ πα 
πΠΙτοτηπα αιΠπαιαρίπτα 4Η Τη {Πιαηρυ]ανετΙηῖ 

ας Τοῦάεπι ρτ{απτϊῄπιος εήΟΒ αἱνο εο- 
Ἱτητα εκεπιρῖα εἰ εχρητραῖα, Ρδ1εῖ8 Ἱπρ]επῖ» 

ἀμο ἤριαν Πδρίηδαι Παιήεβεες” αλ ς ών ρολ η ντος τν μα λλας ΐ 

τις ὕπτιον, καὶ τὸ ἕτερο ἥμισυ τὴς ἀψίδος ἐπ' Ἑτε- ὀοηπε ἀποϊά]ηπα οχη]αίς Ίμρες Αῑεέτα -ἀμο. ᾖ- 

Ῥα δύο καταπ ζώντες τρόπῷ τοιβτῷ πολλα 
ταύτα". 

ἵππω ο κατα τα µήχεα ξύλα παχία 

διελάσαντεξ μέχει τῶν τραχήλων,
 ἆ ἀναβιβάζωσι 

αἱ μέν πρότεραι 

.} { . ” ο , 

έπειτα τῶ 

νι . ς ον Δ 

αὐτοὺς ἐπὶ τας ἀψίδας' τῶν δεν 
. ν κ } κ.» λ »/- ο. ϱ/ κ, ς οἱ / 

αψίδες ε ὑπέχεσι τοὺς ὤμας τῶν π'πων' αἱ δὲ, 

ι .ω : π ϱν 

αχρι τοῦ τραχ/λΕ, κατωθω δὲ ὑπερέχει τοῦ ξύλε 
6 τα, Ν ος ἳ ν ο. 

τε». τὸ ἐς τόρµο πηγιύεσι του ἑτέρι ξύλα του 
τοῦ ἵππε' ἶ ἐπις-σαντες δὲ χύχλω τὸ σηµα ἱππέας 
τοήτες απελαύέσι.  Οὕτω μὲν τοὺς βασιλΊαε »ά- 
«πτεσι" τοὺς δὲ ἄλλες Ἀχκύθας, ἐπεαν αποθαάωσι, 
περιάγεσι οἱ ἀγχοτάτω προσήκογτες κατὰ τοὺς ΦΙ- Ίιπῃ εκεριέΠτεν 
ληςοῦ Κάμάξησι κειµέγες' τῶν δὲ ἐκας-οε ὑποδεκόμοοςδορταβεπί : | 
εὐωχέει τοὺ, ἐπομόκε, καὶ τῷ γεκρῷ ὶ ἁπώτων πα- 
ῥαπλήσίως παρατίθήσι ὅσα τοῖσι ἄλλοαισι" ἡμέρας δὲ 
Τεσσέράκοτα ἑτῶ οἳ ἰδιῶται περάγοται, ἔπειτα θά» 
πτοται' άψαντες δὲ οἱ Σκύθαι, ὰ καβαίροται Τρο- 

σπνῳ τοιῷδε' σμησάμοοι τας κεφαλας καὶ ἐκπλυνάμε-55 
φορ ποῦσι περὶ τὸ σῶμα ταδε’ ἐπιαν ξύλα «Ίσωσι 

οπι» 
' 1, ἃ ϊ κονή 5η { 

σθεν. παρὰ Του μήρούθν τας Ύαστερας υπολαμβα- 

νησί" σκέλεα δε ἀμφότερα κατακρέµαται μετέωρα" 
Φγαλροὺς δὲ καὶ «όμια ἐμβαλόητες {ερ τοὺς ἵππ ον 
κ ἆ ͵ « . Αχ. ας, Άι ον » 

κατατείνεσι ἓφ τὸ πεόσθυ αὐτέων» καὶ ἔπειτα ἐχ 
νο / - ν ο -- ο. ; 

πμασόαλών δέασι τῶν δὲ οἡ γεηίσκων τῶν 5 αποπ'ε-ήΟ 
« ο . " { : 3 κ , 

πιιγμένων τῶ πυτήκοτα ἕνα ἔκαςον ἀαβιβαζησι 
ο) λος Ἡ ιο οἩἳ. ο / . } ο» 
"ἐπὶ τον ἵππο, ὧδε αγαβιβάζογτες' ἐπέαν γεκβου 

κε δα - Αρλκκς δὲ κά 5 Λὴ ή 1 ἑχάσε παρα τὴν ἄκαθαν ξύλο ὀρθοΥ διελασωσι µέ- 
τέ- 
δάΔ5Η15 εαιῖραΦ Περυ]εμτο εἰτομπιροβης αὓ 

Ὅπα, τα] πιοάο ἀεβχῖς τηυ]άς Π]ίδ" Ἴδηα 
ἀείπάε ετα5βι ρεῖ 6οποτηπι Ἰοπαϊταάϊπεπι 8ά 
εεινίςεπη δαιπαε αὔππι (ταιεσετυπῖ » αττοὶ- 
Ίωπι 9ο [πρία {οτπίσες, «Μοτπι ΡΠΟΓΕΡ 
Εοπίσος ΓΗἩπεπε απΠιος εαΠοτηπα», Ρος” 
Τ]ΟΓες νοτο Ἱπχία Έεπιοτα Γη[αἴραπτ ΨΕΠΙΤΕΣ» 
πττῖκαας στητίρας {πρειπε ἀερεπάεπεθή»» 
Έαιος απϊσπι ΙΠῇρηαΏτ, εοταπαιε Παρ” 
πας απιεγίοτα εκιεπἀππε, 6ἳ ΠΙοΧ ά Ρ8108. 

τηιπὲ Πησυ]ος ααἰπάπαρ]ητα Ίανεπαπι ΓΠ140” 
δὐ]αίοτυτα Ἠμπς 1η πποαῦπι. Ὀπίσμίααε 60" 
παπι τεξέαπι ΠΗρίτεπ Ῥτατεγ Γρίπαπι αά σε” 
νίσετι Ίσαιε ἱταηβρυητ: αποά Ιηεγίης εδ” 
ται αμφπιά ΠρίΗ, 1 Ίπβσιπι {οσαΙΙ: 
η Πρηϊ αἰιεή5δ, απο εφιᾶς τταιεξεής εσῖ. 

ειητ. ΄ Ἠσπς Ίπ Ἱποάυπι τερες [ερεΙσηῦ, 
Α]ος αὐἴεπῃ Όογτλαδ, «αὔππ 4εσεε[οτηπῖ» 
Ῥτοχίπϊ απίαπε Ίπ ρἰαα[ϊς «οἰοςαιος 84 
αἴπ]ςοςφ οἰτοιππξετιπὶι: «ο Ππβρια] αιπίσϱ” 

ερυ]απι . εοπηταπΡίν 
[οά ει σπἀανετί Ππτες εκ 0” 

τηπ]δυς αβροπτ, αι οριετῖ. Δά Πύπε 
πποάῦπι αιαάταρ]ηῖα ἀἰεδις ρηνατί ΠΟΠΙΠΕΦ 
οἰτουπιαριυπτάς:  ἀεβίης Παπιαήτας ο 56Υ” 
τμ απτεπι αἱ Γερεβνεταης τα] πιοὰο ριΐ” 
δαπτα. οι σαρατ τετετυατ αδιαεταπῖ” 
απε, αἶτσα εοτρῖς Ίτα αραηῖ,. τα 1 
σπα Παταυης πηµταο πομπαῖια, οἴτσα Πε 

ολγον. ὀλκνκε-κκ. δν ον λθβες «νὰ γωνα μα ον δν νι αν Ελο 

τρία ἐς ἀλληλὰ κεκλιαένα., περι ταυτα πίλης Ἡεἰ- ΄ Ριθιεπάπηῖ Ίαπεα Ῥί[εα, «ὐαπῃ ΠαχίΠιε σοΏ- 
ρὐέμ περϊτείνησι' σύμφράξαντες δὲ ὡς μάλιςα, λίθες 
ο-ῥεημυρὸέ διαφἀνέᾶς ἐσβαλλεσι ἐ σκάφη κειµέην ΤΠ 
οὗ μέάῳ τὸν ξύλων τε καὶ τῶν πίλων.' "Εσι δὲ σφιόοῖ τς ος 18ηΕ Ῥετ]ησ]άοςι 
Ρ κάναβι Φυομένη ο) τῇ χάρη» πλὸν παχύτητος 
καὶ µεγαθεο», τῷ 4 λίῳ ἐμφερεφάτη' ταύτη δε πολ- 
λῷ ὑπερφέρει ἡ καάγάβι αὕτη' καὶ αὐτοματη καὶ 
σπεἰρµέη Φύεται καὶ ἐξ αὐτῆς Θρήΐκες μὲν 

ᾳ Κολλισεύοντας «4γοῦ. 7, αιοπιοᾶο {π6ρο αΏδί. - 
οτι ῥαἡᾳα. Ν]ρο ξύλα δύο, Ἡμίσυ σήσαντες. 

χ 4 
26 εἰ” 

µατα ὶ πο ας 

ΊἩραητες» εἰ 1π αἰγειπι 1 πιεᾷῖο 1βΠΟ- 

Να{σοατ αὖ; 
ἔετη αραιά εος σπηπαρίς Ιπσ Πηιήπια, ΡΙ8- 
τετᾳπαπι εταδβιµάΊπε ας πιαρηϊιμάϊίπε: 1 
ΠΙΟ Ιδία «βΠηαΡΙς ο5ῖ Ρτα[Παπτοῖ » νε] 

 ἆπα [ροητθ Παίρεης, νεὶ ατα: εκ. 4ὐα 
Ὁ. Ἕμτασε ομϊάεπι εἴίαπι νε[ηπεπῖα οοΠ” 

δν | Βεϊαπι 

2 Δύο ξύλο Ῥαε[. «4νιῦ. «4εί., ἥμισυ ππος. οπηετεηίε 
ο Κωτὸ τὰ µήκεα «ἄτχ., {οτταδίε εἰ 22/4. καωταμήκε» οπ]. 

ἆ ᾽Αναβιβάζωσι 1αγὴ. «4. δ. «περ. ἔ. «44. Εάά, ὀναβιβάζοται ει. Ῥατ].. αΌσηια σαιιδία.. . ε Ἱπερέχου” 
σι Μ. αι. «49ῇ., τα]. 
ἁμῖ ἐπὶ ἵππων εὐτα «40. 
ἁμάξῃ 1. 

Ί Ῥεερι ἐς «γεὸ. 

3 -.90, Ἐπ) ξύλώ δύο ςήσαυτες ὕπτιν ] Ὀείενί νοσεπι 
ἆμισυ, Ἱπρτιδεήίει εκ ρἴαεριεςῇς Ι{δγαίρπι. ΄ 1Πῖεί- 
ηηαῖ Ῥταείετεα, κα) τὸ ἕτερον. ἐπ᾽ ἕτερῳ δύο, κα- 

παπήξαντεο τρόπφ τοιούτῳ πόλλὼ τοῦτο" αιΙρΡε αἴάνς 
Ίσχα ρημ5» ο παπῃ τος ἀε[μάεταῦατ. Αἴαία Πὶς Ι{ου οο- 
{επι Βου] εξ Καἰιχή!. Μο ΑΌῦας ήε[ολης οἳ κοἰ- 
λ]ης κατὼ µήκεα ῥὲΥ εῴπογω 101111 ΠέήΣ, Νετε: τ16- 
αιτίε. οτατῖο απο ποιαΠοπετη, Ῥτοῦαπίηε «491. {0πε- 
ας, (επιε]]απι {Ε1ΠΠΕ γεκροῦ ἑκάσου παρ τὴν ἄκανθον» 
αιοά {εαυετατ. Ὁπδῖς εαυί 2]ε (ρεζαςπ]άπι» εκ η]τῖ- 
πια Ταττατία ααποπηδίυπις Απιρηι ΛΙς. 1111 Ὢο- 
{οπρτ. Ταττατ, Ῥ» 8τ,» οβεπταζταε Τεἶάπε ποῃ ἀἱςί- 

46. Ἐπισήσλντες δὲ κὺ ον 
περισήσρυτες, αΏῖ τῷ σήµῶτί» 3Μί πξρ τὸ σήμα, Ἡϊ ηΙ- 

ὃς 1 ᾿ σοᾷ πἰτοη πἰή] ἀεοεάεῖ, Π νετῦα ζοη- 
κύκλῳ ἐπὶ τὸ το» αὐοά {οτῖ- 

Ν]οα ὠμάσῃ ππα]ε 14εῇ- 
Ἰάρτος, ςήσαντες δὲ 

ο κ 

«δν, Ἐπιοήσαντες δὲ κύκλω] Περὶ τὸ σημα, Κελίμες 
ετ τις σα [οτιαείς Ἱερίε, νε Ρος5» περισήσαντες δὲ 

Ἀόκλῳ τὸ σῆμῳ, ἱππές τούτους ἀπελαύνουσι-. Γοᾶεα {στ]- 
Ρτυς Ἡ ἆασει πέρξ, μη οὗπι ἹπτεΓρΓεΗΠΙΕΠΤΟ κύκλῳ» 
ϱοπηπιοᾶς [Ετνατ] Ῥος[5Ε ἐισήσαντες. ΊΠ ΡΤΟΧίΠΙΕ ΡΓ86- 
αεεπεοης "Ἔθρμον Ολαπηπα σύ τεβάἰς τρῖμα". Υάθ 

δὲ κύκλῳ τὸ σ]μα] Μα]απε 4οδ νἰτὶ 

0 δο, Ταύτῃ δὲ 

ἐς «ποῦ. 6 Απεπνσμ. ἵα.  ὁ «κ. ή. Θα, ἔπ' ἵππον ἄγεῦιη 

(0. Σπείσωτεο γῶ. . ἆ Άμάξησι -ᾱνκ. Θα. {', «τοῦ. ας κ.ά η» 
:/ Πάντων πορατιεῖ τῶν καὶ τοῖσι «ἄγεῦ. 7. 

οτᾳ γερό. Ῥα[. ἁν.  ὁ Οἶαῖ Ῥεμο, δαη:σεη, εἰ Πεβεῦ. ψος. 
Ὦ Κωταίρ. «τοῦ. - Ἐρψ. Ῥα ο Ἐκπύρων 

4 Λέω «άγοῦι, ἴππι ταῦτα δὲ, 

Ο1στ. 171:/. αἆ Ὀἱαζογή1.. Ἱ, Ῥ. 1οἳ.... νΑΙΟΚΕΝ, 
-.όοι Ἔςι δέ σφι κάνναβιο]. ΑππαηΙΙΙς ἵη ]ς µπα ΥΟΣ 
α]ίο {οπ/αη ογθίπο Εετε αἴφιιο Ίτα ορ]]οσηί: Ἔςι δέ σφ’ 
χάνναβις αὐτοματη Φυομένη ἐν τῇ χώρῃ, ---- ταύτης (Ρῖ9 
ταύτῃ) δὲ πολλῷ ὑπερφέρι ἡ κάννοβις αὕτη, ἡ καὶ σπε 
ρομένη Φφύετοι' πά ΙδίαΙα ΤΑΤΙΟΠΘΙΗ ορροπητας τὰ οὗ 
Ἱόμωτα Φυεται, Εἳ τὰ σπείβόµενω Φύεται. Ἱ.. τν ο 94 
πο ΕθΠεπΕΙα» καὶ ἐξ αὐτῆς Θρῇκες μὲν καὶ εἴματὸ 
πριευγτα,σοῖσι λγέοισι ὁμοιέτοτα, ατηεῖτ Εε[γοῦ. {π Κάγ- 
γαβιο ------' ἔθι δὲ Φυτόν τι λίνῳ ὅμοιον, ἐξ οὗ αἱ θηᾷσε 
ἱμώτιὼ ποιοῦσιν. : ἵπ Ἠετοάοιείς Ἰπουππποάυπα εδίΕ. μν 
{επῇ οἱ ζίμε: νοχ {ογ[αῃ Ἰπτοοίάϊτ, Έας ἵπ. βηΏθῦ5 
Γοπρίυπι πεπιΌταπα: καὶ ἐξ αὐτῆς Θρήϊ [σσαι νυν] 
Ἀόσμον καὶ εἴματω ποιεῦνται' {ποῖ]α νΟΧ κόσμον 1Π κεθ μν 
ΡοΙΗΕ ἀοβεδ, -------- Ἐκ ριοκἰπής, οὐδ ὃν. ὅσα μᾶ 
κάρτα τρίβων εἴη αὐτῆς, διαῤγοίη, λίνου ἡ καννάβιό ῇ 
πονίφβπια Ῥοήίμα εχεῖται να, 7ο. Οοπῇ, σ/συῤοη. 
αλ πο ὅἃι σα σος ναιοκε» 

Ἡ δὲ πολλῷ ] Χο ρ]οσθε ταῦτο δὲ ἄγοῦιὸ 
Ώοσειήσ» ἐκηπαρῖπι Φατεηιις το πασ/ατε» αμοά ο 
ετασῇῖος εἴ πιαίοΥ Πε, Ῥαείογθαηιιε {ροητε ΡζονεΙ2: εἲ 
{αἴα: ϱἰλε μῆφμε ἵῃ πο «ΙΓστδραητ, ρω νατθβ 
Ἱενίτετ Ῥτανα» Ίνὰς {ρούτα ἀοάὶ Ἱοππίπες πιοπς΄ 
τυπο Ορυέες ες }οῥελανή οὑ[ετναήοπεια 24 1. 5) 

ν - 79. οὐ” 

σαζαγοιϊ αἀξαστυατ, Οαππαθίς; οἳ Ἱπάς “1 ἨσαΘΗΗΙ γεβεο . 

-ᾱς οπίαιπεὶ ετ ἀπιάίηπι Εοτη]εῖ Πρες. 
α]τετήΠι» 

νῖαπε, αιος Ίρθο Ταχ Ππδ[οηες Πα Ρβεζ- 

- 

αἰήσαπτ: ἀεθίης [πρει  εοτιίῃ Πηρι]ος {α- - 

τε 

τια ΡΙΙέοίάπηαΙΕ Ῥοβεμήι  Ἱαρίάεν 6ΟΠ- 4 



-- 

νΙάετϊ «ΑΠΠᾶΡΕεΠΙ , 
7ο νεµπεηταπη, 

Ζότωτη, ΄ Ἱηπηάας ας {ρ]επά]άας. Ἐπιειηϊς νο- 

"πφεβροπάστεῖ νΕΙΌΟ καθαίρονται, 

Έαβα. οχίςιηί πτοτί, ΜΕΙΡΟΜΙΕΝΕ, ΤΕΡΝΑ Ιὔ. αιδ 
9 . . 1.19 ν . . ο Αν / σ 2 : 

βοϊιπι Ηπεῖς Απιῤ]Ιπα: πεαια {απο ΠΙᾷ αμἰδόσματα ποεῦται τοῖσι λυέοισι ὀμοότατα" εἰσι ὢν » 
αἀπιοάύτι Ρβετας Πτ εἶας,. Ίπεα πι αΏ 
«απηαΡίπα» «1εατ ἀἱρηοίσετε:  εἲ αυἱ ποῃ 

οσἩπιαδ]ε Ππεμπι ος 
'Ἠσας ετδο σαηπαδίς {επΙεΠ 

η / πο. Ἆ 
ὅσις μὴ καρτα τρίβων εἰή αὐτηαν θιαγνοίη α λίε Ἡ 

λ ΐ Ν , ν 

χανάβιό ἐσι ὃς δὲ μὴ εἰδέκω ΤΝ χαυνα[βιδα» λίγεον 
{ .ν /’ 5 ς - / γω » 

δυκήσει εἶναι τὸ εἷμα. Ταύτης ὢ) οἱ Ἀϊκύθαι της καν" 
/ ὶ / ᾽ λ / : οδού νε λ Χ 

ον ν κε ον ἑαν λά[ῥωσιν υπ'οόυνἒσι υ:ο Τους 
υδ] αςσοροτ]πῖ Όσγτης {15 ρ]εῖς {αοσεάπης, άβιος ο παρμς ο ο ; ων απλα... 
ας ἀείηάε 14 Ίπρτα ]αριάε Ίδπε Ἑιοπ , καὶ ἔπητα ὃ ἐπιβαλλησι τὸ σπέρμα, Επ 
Ἰαε]υπῖ. 1 νετο αρργεάίεῃς {1 

ο. 
το θἱάΠι - τοὺς διαφανέας λἰ (θης τῷ πυρί: τὸ δὲ 5 υμήται ἔτει- 

ὶ ο ν΄ βά ν ; ͵ 

ναροτεπι. τεδαϊε ταπτάπῃ » πῖ ὄτῶουπι πι]-. βαλλόμυν, καὶ ἀτμίδα παρέχεται τοσαύτηγ, ὡσε 
Ίαπι τα ραπ επι {πρετει. ος οἆοτθ. 
ραιάεηῖες δογίης Ίτεπυπῖτς αὐοά αριά. 
1ῤ808 Ίοςο Ιαναςτί εδ; πεαπε επίπι ααυα 
Ίαναπὶ οηηῖπο «οΤρΗ5,. {εὰά ΙΧΟΓΕΦ ΘΟΓΙΠΙ 
αφ {[απάεπιές ἆφπαπ, αἆ Ἱαριάεπι {οαρταπ 
ςοἠϊετιπῖ οὗρτεεΠ εἲ εεἁτ εἰ τλτὶς ἸρΠῖ 
αἰαυ]ά: ἀειηάς Πα ἀειτίτηπι, αποὰ εδι 
εἴαδίητα ,  εἴἶαπι οὐ]πιπῖ τοῖο «ΟΓΡΟΙΕ εἴ 
{ααΐς. 1ά οας Ππιαὶ Όεπα οἶεπιες {αοῖτ 
Ππια] Ῥοίίετο ἆἱε, αμ[ετεητες Ἱ]αά οΡ]ῖ- 

Ἑλληνικὴ εδεμίη ὦ μυ ἃ πυρίη ἀποκρατήσειε' οἱ δε 

Σχύθαι ἀγάμωοι τῇ πυρίή ὠρύοτα/ τουτό σφι ἀγτὶ 
75λετρου ἐστ' ο γας δὴ ὁ λοῦνται ὕδατι τοπταρἛ τα) τὸ 

σῶμα' α δὲ γυναίκες αὑτέων ὕδως παρα χενσαι» κα” 
τασώχεσι περι λίθον τρηχὺν τής χκυπαρίσσθ, Χα κά-. 

δρΏ, καὶ Ελιβανη ξύλη' καὶ ἔπετα τὸ κατασωχόµε- 
νον τοῦτο, πα χὺ ἐὐν, ἅ καταπλάσσοται πᾶν τὸ σῶ- 

"Ώομα καὶ τὸ ᾳθόσωπο' καὶ ἅμα μὲ Ἡ εὐωδίη σφέαρ. 
ἀπὺ τότε ἴσχει, ἅμα δὲ ἀπαιρέήσαι τῇ δευτέρη ημέ- 

Ὃ ο ο ο -ᾱ Ν / λ Ἆ / 

τὸ εἴ Πὶ τβρις πτῖ παβηοΡετε «ανοπτ, Πθ, Γὸ τὴ ἱ καταπλαση, Ὑϊνο]αι καθαρα! καὶ λαμπραί. 
αμ]άεπι της Ιπίετ {ο Γεὰ Οταεοτιπα. 
ειἶαῖα ΠΠΙΠΙΠΠΕ τα οΠοπαϊτ . Απαματῇς, 

ο. 5 ο» ο / ω 
Ἐευικοῖσι δὲ νοµαίοισι καὶ οὗτοι αὐώς χθασθαι Φεύγε” 

, ν / νο ς : ω λ λα σι, ἕ µήτοι γε ὦν ἀλλήλων, Ελλημκοισι δε | κι Ἰκι- 
ς το 2 κος ο, : ο ο σ Ε / ᾱ- 

εε ἀείπάς Ίτετιπι 8ογ]ες.. . ΦΙπἱάσπι Απα-Ώσσα, ὢς διέδεζα). Αγαχαρσίᾳ τε καὶ δεύτερα αὖ-. 
οπατς απ πππ]εαπα οτθῖ ΤΕΙΤΑΓΗΠΙ «0η: 
τεπιρ]αϊἠς ὁἁδ[ει 
1ρι ο[ιεηά1κ{εῖ , .αἀ {εάεςδ Ρογιματάπι Ρτος- 
Αρη τε μη Γον ςσεραιιτε 

τομ Ὁήιατ Ῥούμα να, 70. Ῥαμ]ο απία εἶματοποιεῦν 
λουσι «44. ἢΒαγίς. «. Ι. «4γεῦ. 

. ὰ ι] 5 ο 
ρῖ: η οἱ τις Σκύλης' τοῦτο µε γαρ Ανα χαρσις» ἐπεί τε γ9 

-οἳ πιαρπαῖη {αριεπιῖαπι «πολλὴν εωρήσας», καὶ ἀποδιξάμωος κατ αὐτὴν σο-. 
ο. ἴ . 2 ιν 9 ο. Ἡ / 1 

φίη πολλὶν» εκομίζετο ἐς θεα Ὦ τα, Σκυθέων' πλέων 
ὄ νοκ ώκοις αὐλάδής αςς δε 

πω ος ον τῷ ς ισα ντο δ ος, ο αλ. 

ο. «4γέ2.5 πονΟ νειρο... 2 4. -4νῇ. Ῥαε/., ὑποβάλ-. 
Ἱ ο Θυμιᾶται ὑποβαλλ. «4γοῦ. 7... -ᾱ Πυρ ὠρύεται -4γεὂ., «εἴεΠ5 πεβΙ]δει- 

τος οπής... 6 Δούονται γορ. 7. ΙΓ Λιβανωτοῦ Πάςειῃ. ὁ 4. Απ βαν/. «γε. }ημά.., απ οὐτη ΠΙΒΤ-΄ 
βἶπε «/ερῦ. καὶ ΠΟΠ ποταΠ», Πομιῖ πες «άμν. ' Ψεπεταῖ εκ. Ἰήεα]ρ. καὶ καταπλ., καταπάσσοντω 3Η στα 

ο. ὁ Ἐὐωδεῖρ «4γεῦ , 
ὃσ. ᾖ Μήτι γε «γεδ., ποὮ πιβίς, 
Σκύλίι «τοι οι  Ἡ Τῶν τρ 

«79. Οὐδεμίη ἄν µν πυ ᾖ]. Μας πιο 
Ώμδ, Πυρίην εαἰάαγΗῃ {να κι ΓαΏπί νοσαπίτς 
ἀοσεπίςα π]βρῃο ντο αά έγαδοη. Τ.. ΠΠ. ρ. 995. Γὸ- 
ΖΗ6ΗΡΗ απ] νο]ει, «υπ ϱο βιο]]ής ταηςα6ξίο. Απιριίοτ 
19 οτ ἁΠοι]ες 1η ὦγόμενοι τή πυρίῃ ὠρύονται, 410- 
πι ο]άπγμη πη]βος νεχαϊίετ. Τὸ. 6σ1εἱ ἐξιιμῶσθαι } 
πυριωσθήνο! 8Η ΕΠΙΚΑΠΙΗΤΗ: ὠρύεσθοι ιά δίες ποτιηξ 
ΟΠΠΕΒ: ΕΙδάεΠα Ἱδρόονται Ἠαιά ριβεβαΡϊ]αδ. Όσον. ἆξ 
Ἔαμτυ ὀβῥόουτοι, οΧ ὅδῥος. Ἠοτυπε ππεά]οί ὀῤῥοῦσθαι εξ 
ΟὔπέΗς «1ο. ἐξοῤῥοῦσθαι ἵπ Ιαξτε {εταίσεπίε: 4 ο αἆ 
/Γμάογε Ἱποοπιποάας ταπαϊῖις.  ζεἰςζ{Ης πυριῶνται, 
Σ/εγίηρα ἀρύονται ζσηγ1μέ ο ρω νῶνται «4ὐγε[οδίης αἲῖ 
ῥωννύονταί οογγοδογαµ{ηγ. Οοτήπι οιΙάσῖιπ οιϊά εκ- 
οεΠεπΕ ας ππεΗιςνε, ΠΟΠ πιο. ατοῖτταξιΙς πιαο]α Ψες- 
Όυπα πο εδ[ε αἁ{ρειίηπα.. ἵπ ἀγάμενοι Ἠπείτος ὦνόλ- 
λόμενοι ἀε]εβαη! { {οτεῖ, ἵπ εχρεάΊτο 6ς ρ]απο. η ε- 
αυ]άεπα οΡΙΠΟΣ» οπιπία. ἸΜείποται Ὠίο (22γ/0οβ. Οἱ. 
ΧκΧΠ. Ρ. 376. 6. αριἀ Ῥαϊρατοτυπι ποπημ]]ος µέθην 
φνεσύωι πῤᾳεῖαν δἱ ὠτμοῦ θυµιωμένων τῶν, Ἴθησπι πα[οἳ 
εὐπείατεπι εχ {Η{1τ τατΗΊη απαγυπάαπα: ἔμπι ϱαιἀ6- 
το» τ]ῆεπῖες αχ[!ρεία, 6τ οπιπίᾶ {α6918. ααε Όσπε 
ρος {οἱεμί, ᾿Οπαίοτεπι φογίμαδ, αι ]αοςῖ 1) 6ΛΠΠΗ- 
Ὀἱ8 {οπιεπτο οε ΓΗΗΠτμ ἱποοπάἰταπα Οἱαπ1οταπ] εἀεβαΠέ ο 
Ίνα βοῶσι ὠρυόμενοι, υπὶ 1,. τα, 117... τε[ροχίδίε ρά- 
το, 1οσίς ἴαπισοη ἀφάμενοι ΗΙγαηίες 6ἳ [ηῤεβ{εε {- 
η ῃ» ενι Ἰηάμδῖας, Πα μἱάσπι οαηπαδἰς {6πεΠ, Ρο]εή 
ετ Γ/πιεῃ Ώπροτοπῃ ος οὐτίοταής οῇεόχις οἴρηοια 4Ρία 
{μπε 1π Ῥετίῃάς ας Ιηά]α Ώρης οἶις ψτιμτεοπα {1 60- 
ρηοίεἰ ηρε]ῥ. Λαεημῄόγης Απιοεπίε, Έχος. Ἑαίο. πα. 
Ῥ. 645. τε[ήσατΗτ. Όματο αιιαε Ἠὶς 6οΊασίσΠΕ. τοῦτό 
σῶι ἄντὶ 'λουτροῦ ἐσι, [Προτίοζα {ρεέταπί οἱ τὴν ὠτμίδα, 
416}εδίαπο κανναβισθηναι οχρ]απατα. 
π Ζ4. ̓ Αγάμενοι τῇ πυρί ὠρύονται] Ναπῖς ροβτοπηυπα» 
ΏΕΙΠΙΠΙ: 4Ἡ6πῃ πονοήσα, {μρεᾶπι ΕΠ ὀάμενοι, "Α- 
τας ΤΆΠΙΕΠ νε]. ὤφασθῆναι, να]άς ΓεΦΠΕΠτατΗΠΙ νε: 
Ὀεδσς »η]ς νογοος η ἴδια βιοσίς πα] δίευπα ΕσΙδευγα. 

βᾷ1δ. ον ἵη ή5 {οτίρεπ1 ΠΙΟΥΕΠΙ {Περί σαν Ε1ε- 
ο νάδη ὰ νο... τὸ μὲν τοι ἄλλα οὖκ ἄγαμα) νι» ο. 76. 
. κας, τοῦ Ἔρασίνου, οὗ προδιδόντος τοὺς πολί- 

ρίπαι, οκοσμ ίνα ὠρύοντωι ἀϊνετβπιοᾶε οοπήβιηε: 
ὃν οιλιιᾶ . Ὃ αρ μαι (αἱεο. ἀαητηίσατ, ορΙποἕ, 8ἰΙ- 
ογαϊς. Ἠοιτο 4. Ε. ἀιίτῃίος νοπῖε 1. πιδηῖσπι 
αρυοντωι πυρώνται, Κε]ελ]ο: ὀριγνῶνται, 40γε[οβίο. 
Ὁμαπάο νοτὰ νο] Ἀάἴηνοηια, ναί αάβγιπαῖα βιεής Ἱσ- 
έΠο, ποια υπ τε]ηις γαβτατὶ ροϊετίε σοπἰαάιτα 
τουροπΏς ῥύπτοται, {5 αὐβόνρωμὲ: Ίος ππα Ἰπάϊσς 

Ῥοβΐο ς, 74.. θάψαντες 

πυλλὰ καὶ καλὰ ἔργΑ σοφίας ΑΠΕΔΕΙΕΑΤΟ. 

ἑ 1. Βατ. 4ῑλ. ἵπ οεΕΙ6 κωταπλαςὴν, Ποπ Ῥεπε. Ἠἱάε ῥαἱζκεη. 8 Τ. 1 
-ἱ 18, ει 1Η, Θα]. «δι οορᾶ]α νή]ρο ἀεεται η ᾿Ανμχάρσί εἴ πποχ΄ 

δὲ οἱ Ἐχύθαι αθα[ρνται τρόπῳ τοιῷδε Ἱδεπή, οπο Πε 
τς Ῥο] {ε ρυτρατεπῖ, πποάμΠπα» Ίο Ώδαμε εχρο” 
(μὰες ταπάσπι τε]ίαμῖς {10]εσῖςίε νιάετατ ΠΗεγοῦ. πυ1Η5 
ἔειπια {Επιεηας ρατιοΙρίµπι: ------ µενοι τῇ πυρ ῥύ- 
πτοντοι» {ία  Ὁαβρογίς Γοηπεμίο . [άαμίές Γμάογεπ εξ 
/ογζες αὐβεγσμέ» αταε ἵτα ταπο σπα 1Π εε]ία Γάμήο-, 
"δ]α κἀθώ]ρούται, Ίσα νε]ητῖ ΠιάαΠΟΠΕ: τοῦτό σ να 
-αῑε Γογοῦ. ἀντὶ λουτροῦ ἐσι οὐ γὰρ δ) λοῦνταί ὕδατι τὸ 
παρώπαν τὸ σῶμω. Ἠος Ίταφμε Ππετίτ, αμοά πείοῖο αὐῑς 
ἀῑχετίε Κάνναβισζῆνι" Πεβερ. ἵῃ Κάνναβις, Πεγδζο)ὲ 
{πότα τπεΠΏοπΕ» ἴδια {οποις: Κάνναβισθῆναί, πρὸς τὴν 
κάννοβιν ἐξιδρῶσαι κὀὶ πυριωσθήναί. ΤΟΤΕΠΙΠΙΙ Π]ά 46 
Οαεσοτήπι. εἶαπι αάΠίρεραταχ πυριᾶσεσι. {εσμπάμπι 
Ραἰπεβό. π.΄᾿Α. 6: 44. αὖαε πυρίας μ{απι ρῄ τα 1Π:το- 
ἀυχίε, Μεάεα (επες ἐπυρίᾳ, {μ]δᾳίε {παρε {οιπεηεῖς 
νερείϊαῦαϊ» {6ᾷ Ῥομ]αδ πυριώµενος ἀπέθανε" ριουῖ 1] 
6ος. εχ]ῖδεε {στῖρίις. ΤΏαεᾷα]μ5 αὐα]ῖς σπηλαίου 9ε- 
Ππυ(ής βαετῖτ ατο]!τεότας ἆοσεῖ Ὠ/οοογ. δίς.1ΙΝ. ς. 78.9 
ἵπ 4ο» πατυτα]ῖς ἰρπ]ς ναροτε οοπππποάἵπῃ Ἱπιτοάμέτο, 
{εοστε Ἠτσητες 1110 ἐξιδροῦν λεληθότως. Τήπσεμς “4ῑδε- 
ηᾳδὶ ΧΠ. Ῥ. ρ1ο, Ε. αρηά θγδαΠίτης ε]]ας 11 ή Πς- 
{6 {οτιοίς {πάαξοτίαδ», ἐν αἷς κἀτακέίµενοι ἐπυριῶντό, 
: : ΤΟ ΝΑΙΟΚΕΝ. 
76. Ἱζητασώχουσι] Ο]οβίαῖο Σώφευσι, τρίβουσι, εξ 

δα]άας εκ 90 πίπης Πσεηίες» Ἡτ {ο]ετ ῃερε. Λίοση- 
εν Του, ν, 606. Σῶχε διμκνῇςῃ ηὈὶ ΟπΙΠοϊ διάσωχε 
καὶ τρίβε τῇ κνήξίδι εἷ μικρὼ, εἲ ραΗ]ἱο απῖο ὠνάσωκε 
τῇ κνήσίδι. Λάάε νετ. 509.5 Η. οερῥαπο, Ππθτῖτο Τ1]- 
14Πτο «4ὐγε[οδίο. κἀτασώχω {α{ρεξηπι ΠΕ, Μο πα- 
κὺ ἓὸν, κατοπλ. μπε. (ϱορα]α πεσδε[ατία ποῦ εταῖ» 

85. Ὡς διέδεξαων Αναχ.] Ο1εᾷο Ψο]ιήκίε, αεῖ Μ55. 
πιοΠ(γαηῖ» διέδεξον ᾿Αναπάρσι ---- Σκύλη. Ίνεαπο επ 
Απασιανῇς ος 8εγ]ες οΏεπάετιπε, βοψτ]ιας αΌ αΗατήτα 
πατίοηυπα τἰήοις αὈμοιτοτα, {εά αῖαςέ» ἆατα εις 
σαἡςίὰα, δογιμας ρατείεοστυπὲ, 6ο 1ρθί ΠΙΟ η οῃ 
της. εξ πα απὲ πονατοσες, Τοῦτο μὲ οἳ ο Έ ο ο) 
τοπι ΠαΥΥΦΗΙΟΥΕΙΙ πο Ώαῦοτ {111 τοῦτο δὲ, 410 «ιτ σα» 
τηῖε 1, Ἡ, 9ο, οἳ ἵπ Ῥήμαγοδὲ Οοπίοῖα. Ρ. τ15. Γ’. 
Οιιοᾶ αὐζοπή ὦποδεξό ππυτατατ» ἴπρ{οῦο νΕΠΕΙΠΕΗ- ἀποδεξάμενος ο. λα Ωρα λιὰς 
τοχ, Νο ἷαπι ἀίσο ὠποδέξωσθωι ἔρχά ια. ἆλα Ιέγο/0Ηὲ 
{8ΥΠΙΟΠΘ Ποφεητατί ή 14. {απ Απας βτΠῃ 1 στας- 

οἷα Ρίυτα ρίυάεπᾶς Υπ η, σι τετυπῃ Ίπνεητα- 
ζήπη» 48 αθίρις ἀοέα 1 1 1ΟἱάΡεΗ. Τ. 19 1ο5., 
ὀβεμελοία.  ΘΙπή]ο εδε, πε οαυρίὰ ο {οἡ]ιοἳ- 
οἴζατηπα», «Ρ/σέοµί5 ΗϊρραϊςἩ. Ῥ. 928, Ὦ, ὃς ἄλλα τὰ 

Ἑτα 9ο. Ἔς 



ε2 ο. Ὁ ᾖὗΤ Απαοιαηϊάἰς ἵηάς σαἱαπα]εᾶς εἲ σεηι1». Μαιετβόασι ΟὐϊΕῖ, 
οιό Ππ ξ β ο Ὁ ο Τ ἳ 1 αοεάπιποΏῖοἵΗσα Ρτορτίηπα ο, ἀϊνεινπα αὐ Οταςἰς αἰλί5. 

« : - ἃ . ὶ ο . : / « λ .. ν Ἱ . ΄ ν . ᾱ- 

6 δὲ 3 δι Ἑλλησπότα, προσίσχει ἐς Κύζικο, καὶ, ο, ος ρα Ιν η η 
4ἅ ΝΟ πι Ρο ων .ΘΟοΥ1Ρ4Π5 σι α ἱ εῶν α)άγοτας τοὺς Κυζικη-θΟΥ. : . .. κοκ 
ος νῆ τν να ο, νά, ἀεοταπα, οΠεπάϊϊ επίπι ΟΥ2ίσεπος εἶ ἀῑεπι 

Ὃ ων πε ον τς ον ος αν ΕΙ ππαρη]βσο Ίαπε αρραταῖα σε]ευταπῖεδ 
τα νά ῷ σμν σαν γης ησε Ἡ τσ. Ὅ ααΙνιε Ἰοβερααε σημα τεγετεϊδίει, {4 
τοῦ, ὐσεῦ τε κατὰ, ταυτα - κατα Ται ὥρα Τους Κυ” ορβραίητπη {ο 6οάεπι τίτα, 4ο ΟΥ7ΙςΕΠΟΒ ζικηοὺς παεῦτας, καὶ πανυχίδα σἨσει" ὦ, δὲ Απεῖν  [αστΙβεβητες ν]άῑίεε, εἲ Ῥετγίρίήαπι ΠΜ 
χετο ἐς τὸν Σχυθιὴ); καταδὺς ἐδ Τὴν καλεομέην Ύ-Οδιπεαταπ. Όσαπι ἀρίτας Ίπ Ὃ ὃν 
λαίην" ἠδ ἔφι μὲν παρὰ τον ΑχΙλλΗΐο Δρόμο, τυγ-. ς : Πηρτεσ[ης μι Ἡ ᾗ ! μα Νὴ ται 
χάνι δὲ πασά ἐοῦσα δυδρέων πατοίων πλέη" ἓ6 1585 εἂππε Εδι 1ηΧίᾶ 4ΛΕΏΜΙΙ512ΤΟ ας 
ον λ νσσοὸ ιό Σι ο τὸν ὀμ ων. δν Πρίαιε οππίρεπ]ς ατροπρς τε[ετίᾶ α΄ 
πουν ον ἳ οι ο ν, ο ανα ἵπ αης ΙΠρτεδ[ι Ἀπασματας, οπππεπι {ε- 3 / ο στ 3 λ | ν τρ κ. 
νο ο. πκῷ» τόμ νο ον ἐκδη- {1 «εγεπιοπίαπι 4εβ ρετ[οϊνίε, εγπραπηπι 
σάμµυος ἀγάλματα" καὶ τῶν τις ΣικυθέῶΥ καταφρα” (βῃεῃς .. αἱῆραίραις Ππιυ]ασής, πο επι 

ον ον 3 / ο» κ. όά ώ . : .ς ' ͵ ’ -ᾱ, 

σθεὶς αὐτὸν ταυτα ποεωτὰ» εσήμ νε τῷ βασιλέε] ΑδεΠῖεΠι οιΙάαπι Θογίῃα απΙπιαἀνεττεΏΣ, 1Ώ ; 
3 απ ον τι μα ν ον 4 . νο) : 

ας Σαυλίῷ' ὁ δὲ, καὶ αὐτὸς ἀπικόμθος, ὧς εἶδε τον. ἁἀῑείιπι ἀετη]ίε Φαπ]ῖο τερ. ΄ Έες αμις ον 
μεν σα ' τω ω ορ  μενό πι τσ. . { : 1. ᾿Ἀγώχαρσιυ ποιῦτα ταῦτα» τοξεύσας αὐτὸν ἀπό- Ίρδε σοπη[Ικ[εῖ Το εο, εἴ ΑπάσμάΠΙη ἃ 
τεψε" καὶ οῶν ἠν τὶς εἴρηται περὶ ᾿Αιαχάρσίοε, οὗ. 1Αἱεπίεπ Ἱπίρεχ]δίει, εχειρ[α [αριτα Πε 
ο νο) ο ο ας ος ή δές οανίτ.  Ἐτ πημπο Παπ 4ε Απασματβ ΙΠῖεί- - 
να κ θρ] κ οσο εξεοημη {9 τορες, 8ΕγΙΝΦ περαπι {6 πον]φ[α Μοπήπεπαν τε ἐ6 τὴ Ἑλλάδα, καὶ ξενικοῖσι ἔθεσι διεχρήσατο Ὁ ο) Ἰά αποά ἵα Οτείατι Ρετορτϊπατας εχίαί" 
ὢς οἱ εγω ἤχεσα ἔ Τίμνεω τοῦ Αραπέίθεός ἐπιτρὸ- 
κιτ α Ἂν ασ, ω ρ. ὐ στ, εὔαι αὐτὸν 6 ᾿Ἰδανθύρση τοῦ Σκυθέων βασιλεος 

πορηπε Πε ΊηοΓες Πεέΐατις, Θίςμε απτεπι ΕΡΟ. 

αασερί εκ ΤΙπιπε Τπτογε΄ ο ος .εδε 
κα : . Ωχ Μὰ ον ον ' ω 

πάτρω, παϊδα δὲ εἶναι Τγάρη του Λύκε τοῦ Σπαρ- 
.. - ἃ 

τευπα Ῥαϊτιππα Ι4ΠΙΙΥΓΠ ος τερίδ. 
Ὑαπίθεος" Ἀ εἰ ὧν ταύτης Ὦν τῆς οἰκίης ἶ ο ᾿Ανάχαρ-ιοβίαπι ΟΠ. ας αι ὴ Ες 
οἷς, ἴσω ὑπὸ τοῦ ἀδελῷιο ὁμοθαγών Ι Ἰδώνθυρσος ἴειι δρατραρϊ], ΊΙτααπε 1 εκ πας Ταπι[ᾶ » ἴπῶ υπο του ἄδελφεου ἁπ'οθανω. Κ Ἰδώνθυρσο ἵση υρατβα ρε αδν ο ὰὰ {ε αὖὐ Π18- ΜΑ ωμά ως αἲ ο κξ. ο κ οκ ΑπαζΠατῇ, Ίσαι Τε αρ Ίταιτε Π1ῖ5 σας Ἡν αι Φαυλίω ̓  Σαύλιον δὲ Ίν οἱ πα σκα τωκὸ {6 Ἱπιοτεπριαη. ο Ιάαπιμγτίας επίπι Εοῖτ β-- - / ”/ 2! / ” ὦ : ὃ νάλαρση. Καΐτοι άν Ίδη ἼκΏσα λόγον ἀλλ Ίῃς ση], Φαπ]ας απτοπι Εαῑε, αἱ Απα- 
ς « ο» - 2 3 . υπο Μιλνποδσώ λεγόμεο, ὡς 1 ὑπὸ τῶ Σκυ- ο οματβῃ Ἱπτετεπαε,-- Ομαπαυαπι εἰ απά αἰά-τή 

{ ον. 3 : ον ς ' .. τν 

θέων βασιληος Αγάχαρσις αποπεμφθεῖς, της Ελλά-δάαπι Ῥε]οροππεπ{ες αάῑνΙ τεζετεηζες, Λπᾶ:. 
ὃς µαθητὴς γέοτο" ὀπίσω τε ἀπογοφήσας, Φαίή οἰατ!η α τερε δεγίματτη ΠΙΦΙΗΠΙ, ο α ορ τὸν ἀποπέμψαντα, Ἕλληνας πώντας ἀσχό- - Γαἱκ[ε ἁἰ[αιραίαπι κ ώς Ὁ ο λες ενα Ὢ ες πᾶσαν σοφίν, πλὸν Λακεδαιμοίων" 19 αἳ αὶ 1ρδτῃ ΠμΕΤΑΓΑ ἝΗΠΟς στ 3 ο αν θα ρούγοίος όωφτλγας ἄνωί ὶ δι εδίε ἵπ οπιπὶ {4ρΙεΠΏΙα οσσμραίο», 14σε-- τουτοισι μα] Κµουγοσι σωφρογώως ὀουγαί τε χαι 9έ- «ό σα : 

ζασθαι λόγο" ἀλλ᾽ οὗτος μὲν ὁ λόγος ἄλλως Ἡ πέ-ο ἁῶπιοπς εκοερεῖς, «προ {ο]ἱο ἀαεαπι εδ” ο τὸ να ος ο ὦ ρω ρω τες Ῥταεπίετ ἆατο ος ἀςείρετ τΓΙΟΠΟΠΙ:. 
παισαιυπ' αυτών Ελλήνων ο ἂν ἆ)ῆθν ὥσπερ πρό- Ψετιπι Ὠσο πατταῖιο ρες Ἰήάηπι τΕπετε 4ἳ. 
τν Εν βατ ος αν Τερον Ἴρεῖν Οταςῖθ Βεία δεί, Ἠϊς αρίιης Ισ 

αμεσα” 
1 αλά Ῥαε]., ΤΠ ος πλέων δ' οφ λα δ Ἑλλήσπωτιν» δὲ αὺς 

πό Πδζεξίαπ πι ε»ῖ, Μεγαλοπρεπέως εὔξατο [α[. «ἄ9δ., κάρτα εαλοπρεπέως μμ. | ο8- 
ο ρό, ἔμΙη ἤνξ. «γοῦ. ο Κατὸ τὸ Πάει, τεζῖα,. Ψἱάς τν ος. τὼ ο ο ως 
-ἅ]μι, πιοχ τῶν τις βαν.» Ῥεπθ, ο]πα τί, τῶν, εὁ Σαυλαίῳ «4γοῦ. 77 Τοῦ νεὼ φοῦ ον. ἐπίτροπον βασ/ 
τοῦ. νεὼ εἴαΙι «{ί.. ἔτ ἐπίτροπον «1γοῦ. 2. {5δά απιθο Σπαργαπίθεος, Ἠτὶ «4ἱ4. Βογέε, 4. ῥ οι βάή, Ἐκ {εβίρ, 4 ιοὰ πηΠς εδε. ΄ Ψ]άς «γοπου. ϱ Ἰδανθύρσου 11. Απεῦ. {ατιν Ἰδωνθύρου {πο Ἰνδωθύρσου {. 44. 
7ο, ὁ Ἐ]ς ὧν ταύτης ἦν, ὁ ἀποκτείνας Αν, «4γοβ.» περ]αέῆς οαϊθτῖ. . { Ὁ ἊΔν. βαι/. ή ατάσυίατα αι. 
Ῥτλεϊετεμηξ, ΕΕΙΠ οΟδελφιδεοῦ «4νκ. Ῥατίς, -ᾱ. ή αι διερῦ. [δουίας Ἐάά., Θιιοά πυΠΟ ]ς τς, εδι εχ «4, «Η. Γον... κ Ἰδάθ. Ῥαμ. 7. αἱ.  / Ὑπὸ τοῦ 4ο). 77 αμ δρτίς, «4.:, τῶν ὴ ρου) οδ. βα- 0. δ.» ΙΕνΙ ἀεηπιίπε. Ῥοττο βασιλῆος «4γο2., οΙΙπ βασιλέως. η Ἰ{ 4νοῦ. }. Ρα. η... απῖεα. πρὸς: ο τιάπαισα! Εβδ. Ἠοσι. Ρ. 16949 49. «ῦ. 2. Ρας, τωτα ὑπ) αὐτῶν οὐηι ἀν λᾷ Ῥόης ὃς, οοιεἠ πέ: πλῶςῶι υπὸ τῶν. μον 

οἱ αὉ «411, οειοπίθα!ε» Πε” 

᾽ 

89, Ἔς Κύδων, καὶ, εὗρε γὰρ ὅτο. ] Ππιετρυηχὶ ροςὲ 
Σα)» Τείε Τεζηπι ἐχρο[]αηίθ, Οοπίετ «4ὐγε[οῦ. Ὠἱ- 
1μς, Τδαοά, ϱ. 7. Ναί Ιάχεαε οὐ] εμπτ, πὶ βι]- 
Ίππε Ογ2ἱσεΠΙ εἳ Ῥοδίαε» ΟΥ2ίοἱ Αἰδοπαυϊα. Ιπ[ῆ» 

νο. Όρθπια τομουύμς ὑπὸ 5 ν ὃν Ῥοτῆς οπῖτὶ τοῦ ἄδελφεου Απαζματῇς ΠΊηηΙ βαττίς, ραυς Ιάαπμγτῇ, άεπι 
τΙοΏΠετα ὁλαμ]είμε Ἠϊβοτ. ΡΗΙοίορΗ- «Αἴαῦε πἆ λες νοῖ]επ απήπηηπη αάγεμείς[οπε Εΐτοῖος ΗΙ(ος, Οα]λοίέ- {πενηηῖ, αρ. Φ1/420ή. Τ,. 1 Ρρ. 76. Τιερί ἁϊρπις σι 

το «Οσμ Ἠεεμεὶ] ἆ Απ Ἐ. π., Ρ. 

«99. Τύμπανόν τε ἔχων ] Ἱπίρίοο «4ροῇοη. 0. 1, 
11590. ΡέηΙ6ῃς ἐκδησώμενος Ῥταες]ατο ἰ ος αἆ 
Έγαρίη. ΡοΏ2Η ρ. 96. οι Εγοπουίΐως οχ οίμετηπῖ. ἵΝΙ- 
11 ΏΠΙΕΠ αοςοπηπιοάα Πτι ΟἼρηπεμ. «4ἱεχ, Ῥήοίτερι. Ρ. 
οο., ζοπρ]ευ]Ις Π]ς, {εά πήτε ορροτιυηηίς: πολλὸ 
ὦγαθὼ γένοιτο τῷ τῶν Σκυθῶν βασιλεῖ, ὅσις ποτὲ ἠν. ᾽Ανά- 
«γαρσ οὗτος» Πς νενε ψεερύ. ΔεΓΕΕΤΗ» τὸν πολίτην τὸν 
ἑαυτοῦ, τὴν παρὼ Κυδικηνοῖς μήτρὸς τῶν θεῶν τελετὴν ὦπο- 
ἀιμούμενον Τύμπανον τε ἐπικτυποῦντα καὶ κύμβοιλον 

ιωοῦντω», καὶ τοῦ τραχήλου τηῶ, οἷν Μηναγύρτην 
πα μμη κατετόξευσεν. 9ἱ6. εχ Ἠειοάοῖείς άοριοπι. 

Ὦ, οι Επετιπτ» πεαε Πρῖῖ ετιά]ζος (ήεσιεΗ]ς Ἰῃ- 
εεπρτοιςς» οὐ ος αάΐτε οοπ{α]ηπι εεῖτ, 
.. Ἰδανθύρσου}. δογιμίουπι ΠΟΠΙΕΠ» εἴΠ. (γοπουέμς 
ᾷ «ρπίοη. Ἱπάς, 0.5. αμά ἀεεενετῖε, νἱάστας» 
ΤΠΟ(ΙΟ Ίῃ Ῥητραγ]οὶς ναἰθαῖ οοΠ{εΠ{15. Ρα άπα αδτοτ]- 
ταῖς Πς Ῥίησεῃάπῃ, οἴίαπι Ο. 197. Ἰδάνθυρσο, «οτία 
δή αδομὶ εε Ῥ/μίγοῤο, ΠΟΠΠΙΠΩΜΑΠΙ Ἰδάθυρσορ, (1ε- 

ση νειμς λες 4ο 4ο δούν». ἵπ δη. ϱ. 594. 
το, Ἐἰ ὧν ταύτης ε..... ἴσω ὁ ὃ τοῦ ἆτο,] Εοτπ]απι εχρτοδής, υπ ἨΠστοάσιρα αι ὃν τα, , ϱ, 

εἶ δὲ ὁ Πτολεμαῖος γ΄ 9 Οτο -Ὅ--- ἴσω τὸ ἐπιμωνὲς πεκτήμε: 

» 

Έπε Έ, ν, Ρ. τοι. υυὶ διορμαπίσαη {εεμ εβἰτίοΠεΠΙ 
πια «οπππσµηατ 
99, Πέπρισοι] Ουπι Ῥταεῖει Ἔβαιδίηη Ίπος πιαΠᾶ ἀε[εΠρΏ οοᾷῖοςς πέπωισαι οἀ απ, Ῥτοίος[ιο ἵπ Ώἱδ 
ετοάοίσα {11, νεγυπῃ νἱἀειῖ; Παίζεν, οὐ ρος 1οσᾶ 

αι] Ριοάµπε, νἰάης 1, τ, οῦ. ΦυΠί νατία ἵπ Ρ- 1069 {αγεῥο εἳ αἱδ ασε ΠαὈΠεπᾶο νετρο ΡΕ 
ΗΠί» ἄλλων {ο]Πσίτατυπα πο]]επι: Ἰάεπι 58 4ο µάτήν 
ἀοσιτ Οἱ. Β,λαρρίμς αἃ 4 Ε]αμί Ψατ. 1, Ἡν 13’ Ἡρ]εα αΗΤοπῃ ερι]οριδ, αὐϊ {αοσςεαϊς, ο{βΠΙΟΠΕΙΙ 6 4θοοτας, Αά[οπήοι ἁράίς. νἱτίς Ῥσυίο.. «4)γο[ζδήὸ 7 ΑΙ ΚΙο α[ζογυτταπι οχ {ομο]ίο νεπ]ε(ί8.οτ ἔοτιας/ξ ΡΗ10’ ΤΕΙΠ δδ᾽ ὧν ἄνὴρ ---- διεφθάρη. Με]ίος {απε ου]άοϊατε αυ] Ππ[δηι/εης. μα 

ΏοΟ. "Άλλως πέπαισαι. ὑπ πΦΗ Φ]ςο 6χ Ε/αιὔ. εἴ 
«σάς. τείΏτυτηπι 1 οοπίΐατ ο Πϊε[, []εγος. 170. Ρ. 1. π0Ι {ας ιά σέπωισαι εοπιπηηπήτηπιΣ Ίπνει 
εῖατι ῥα]ίαε πποπΏσαητ εἶιις 1,ατἴῃα : ο /μο ἆπεςυ ΑΓ” 
γαρ αὖ {ρεῖς πείς ἀε]μ[α η: οπῖδης γαάχς {δ{Η- 
ἵπετμητ: {ηχο αὐ ἱροίς σΥσεςὶς ᾖ81ρ ο): Ἠϊς πέπλα” 
σοι Ἱπ[εγνῖτα ροτις {πτεγρτοιηάο Ηετοάοτεο πέπαισαν, 
ζω] ΠΠΙΤΟΣ» αμτ ἄλλως νο]μτῖε ἵη ὅλως τιωτατυπα” 3 / 8 ν Άλλὼξ» ΡΙΟ µάτην, αα]διενὶς {ογπις Ας ἵη Μ41» ΠΟΠ γετεΠδις Γαητιπῃ, αΜοτΗπῃ Ίοσα ας, ποβετ ηδη” 
Κεη. εχρο[μῖε Ίπ Γη, Ρ. 14. [οὰ ες ]αάπεῖς ΗεΙΙ6ΠΙ- 
(19, Ὀρι γήηηιαεῥη; ἀθάῖτ διρκενῆς, ΠΙΕΙΡΙΕΣ ο 



ςογ!] τασῖ νά εἴ (αεία ταεα ΠΙΑ ρ]ασείεπε, Ἰπᾶς 
σα εκ]. 

ΜΕΤΡΟΜΕΝΕ, τ1δΕκ1Ν. 
κ κ 

δ17 
οπειηαάπισάππα απῖσα «ῑξχηπι 6ος, ἰτασϊάα- τερο εἰρέθη, διωφθάρη οὗτος ᾖὰέν νυν οὕτω 5 δὺ ἔπεη- 
τας ΕΠτ, εξ τα]ς αἰαιοὰ ἔαϊμπῃ ρτορίει εχ- 

Ὁ τετπος της εἰ Οτῶσας «οπ{ἠειμάίπες «οἨ- 
7δ[εουυτΗς.  ΒΜα]ες απτειπ. {απε απΏηΏϊς Ῥοδίεα 

Ιπτετ]εδὲῖς΄ Ππιῖ]ία εχεερῖῖ ΦΕγΙε5, Ατιαρί- 
ταῖς πας ετἴεπῖτι Απιαρίμες Βογιματαπι 
Ίος, οἶπι α]ος Π]ος ππι]τος [αΠς, ταπα 
Ῥσγ]επι εκ ἵχκοτε Πετίπα , Παιάααααπαπι 
οἶνε, οὐ βαπι Οτῶσαπι Ππριατα Πττε- 
τάδαµε εἀοσιμῖὈ. ΄ Ιπιετεξο ἀειπάε τεπρο- 
τε, Απαριιμε Ῥεί ἀο]άπῃ οςςΙο α 9ραἵρᾶ- 
Ρίτμε Αραϊμγτίοτυπι τερε. Θ6γ]ες τεβΏΙπα 
{ι{σερίε. εἲ χοτεπ Ῥαϊτί, Πποπῖπε Ο- Ἡ ν σ : 9 

Ῥωαπι. Έται απτεπι Όρωα Ίῶς ον, εκ Τον τή δΣνομᾶ Ἡ 
σπα ται ΑπΠριΙΙ Πας Οσο. Ρογ] τε- ο] εξ 

ἔν διὰ, ξεικά, τε γόµαια καὶ Ἑλληικὰς ὁμιλίας, 
Πολλοῖσι δὲ κάρτα ἔτεσι ὕφερο Σκύλής ὃ ̓Αριαπεί» 

Ό5βεος ἔπαθε παραπλήσια τύτῳ. ὃ ̓Αραπείθεῖ γὰρ τῷ 
Σκυθέων βασιλέϊ γίνεται µετ ἄλλών παίδων Σκύλης" 
εξ « Ἵσριυης δὲ γυναυιὸς οὗτος γύεται, καὶ Μδαμῶς 

ἐγχωρίης' τὸν η μήτηρ ἆ αὕτη Ὑλῶσσαν τε Ελλά». 

δα καὶ γθάμμάτα εδίδάἕε ' μετὰ 9ευ χεόῳ ὕσε- 

9Ορ0/, ᾿Αριάσείθης μὲν τελευτᾶ, δύλῳ ὑπὸ Σπαργα- 
πείθιος τοῦ 5 ᾽Αγαθύρσων βασιληοε' Σκύλής δε τήν 
Τε βασιλήϊην παρέλᾶβεν καὶ τὴν γυναϊκα του πα- 

ο» . α-- ὁ /ἱ 

ὸ ν{ξ Ὁποίη:. ην δὲ αὕτη } Ὁποίη 
ο 3 να, .α πωῖς νο 1. Ἡ ἣν 8 Ὁρικος ᾽Αριπείθεὶ παὶς' βασιλεύων δὲ Ν 3 

. . . . 2 ω. ὸδ/ κιό 
πυπι. θοψίματαπι ουεῖπεπΏ θογιλίσυς ταπιεη35 Σκυθέων ὁ Σκύλης, διαίτη Ἡ με ἐδαμῶς ἠρέσκετο 
νίνεπαϊ πιο ΠΙΠΗΙ Ῥτοτ/ής «οτί εταῖν {εὰ 
πηυ]το πηαδίς «οπνετίερατας αἆ Ότασα. Ἰῃ 
α/δις ἔπεται Ἱποιτας α Ριετο5 εἲ τα]ε 
πιά ΕαςῖὈ ΄Όταπε αππι αἲ πτρεπι Βοσγ- 
{Πεπίτατατη : θογτΠΙομΙη ἀπσσσαι εχοτεῖταπα, 

Σχυθικὴ, ἀλλὰ πολλὼ πῶς τὰ Ἑλληνικα μἀλλὸ 
γετραμιµένος Ἡν ἀπὸ παιδιώσιο της ἐπεπαίδευτο: 
ἐποίεέ τε ῖ τδιοῦτό' εὖτε ἀγάγόι τὴν σρατὺν ἕ τῶν 
Σκυθέων ἐς τὸ Βορυσθωεϊτέων ἁπυ' (οἱ δὲ Βορυσθθείται 

ρα. / . / ρθω εμας ού 1 : 

(ΒοτγΏπεπιτῷ απῖεπι {6 α ΙΜΙεβΠΙ56 αἰππῖ ες΄4 Ὀούτοι λέγεσἰ, σφέας ἀὐτοῦς εἴαι Μιλησιςς) εξ τ1τ8θ 

6 οπηπάος;,) αἁ Ίο αποτίες Θεγ]ες νεπῖθ-. ὅκως 1 ἔλθοι ὃ Σκύλη», τὸν μὲν σρατὴν κἀταλείπε- 
μαε, τε]δίο ἵπ {αρυραπίς εχετεῖτα, 1ῇ6ε σκε ον τῷ προασείῳ, ἀὐτὸς δὲ ὅκως ἔλθοι ἐξ τὸ τεῖ- 

| . πα ς και ο. ο. ον 2 ῃ/: Ἱηητος Ἰπρτθ[ις Ῥοτῖας οὐ/εταῦατ; «ἀεροί- ος, καὶ τας πύλας ἐγκλήΐσαε, τὸν σολὶν ἀποθέ- 
τα Θογιµ]σα νε[ε, Οίδεαπ [ππιεραϊ νε- 
ΙΠΙΘΠΙΗΠΙ 9 εἳ εο ΙΠάμίΙδ, Ἱπ {οτο {ρα- 

Ώαδατατ, ππ]ο ηεαε {ατα πεφςε αἰῖο 
{ οοπιίτατα 5 {οὰ Ροτῖας {εγναραΏῖ., 
ΒεγίΠατάπα σετηετεῖ εαπα ϱε[απίεπα Π118-. 
τος: νεβαπιεητίτη: εἳ οἶπι 1Π εεῖετῖς οτα- 

ἠδέχων 

7 . Αι - ον, α µοωος τὴν Σκυθικὴή, λάθεσκε ὢ Ἑλληνίδά ἔσθητα 
3-4 ὁ ο όμον ας, αν. -ῄ. 3/ : /. κο ος 

ο’ ἂν ταύτην, Ἠγόραζε, ετε δορυφόρων ἔτνομά- 
κ. 2 3 λ ο πρ ο ώς - πείς ΄ ἔτε τι ἆλλν εδυός' τας δὲ πύλας. ἐφύλασσον» 

/ : - ” ἓ] κ στα ο .., 

μὴ τίς μή Σκυθέων ἴδοι έχοτα Γαὐτην τὸν “σρλην 

καὶ τἆλλα ἐχρᾶτο διαίτη Ἑλληνικὴ, καὶ. 2εό» 
ὦ νός { ὰ .-- 1 : . ὴ , : 

οοτιπι ἁ[ριεῖπα αἰερατασρ ἴππ [άοτα ἀῑδ σι ἱρα Ἡ ἐποίε κάτα γόµεε τοὺς Ἑλλήνῶν ὅτε δὲ 
{αοϊεραῖ τὰ Οστᾶᾷςο. 
ππεη{παηπα απῖ αππρ]ης π]νεταϊ, αὐ[οεὰε- 
δατ» Ἱπάπία Πο θογῖμ]σα νεβε, 1Ιάαπε 
{πρεπΙπιετο Γαεϊεραῖ » εκιχαξῖς ΠΡΙ εὰ- 
δις ἵπ ΒοιγΠπεπ]ἀε, εἲ Ίχοτε Ί]μπο αςςθ- 

Ἱορια, ΄ βεᾷ απ ἀεροῖεῖ εἰ τηδἰε οεάετε » 
εχ 

Έτ απιπῃ 1ἱ τεπρυςροδιατρίψέε μηνα Ἡ πλέον τότε», ἀπαλλάσσετο , 
ο οδὺς τὸν Σκυθικὺν σολ’ ταυτά ποιέσκε Ῥ πολ” 
λάκις' καὶ οἶκίά τε ἐθείματο ο) Βορυσθέεί, καὶ γυ- 
ναϊχα, ἔγημε ἐς αὐτα ἐπιχωρίμ,. Επεί τε δὲ δε 
οἳ κακῶς γυέσθα ἃ ἐγθετὸ ἀπὸ πῤοφάσίὀς τοήσα 

δν 
' ῤ 

ε-α 1Η. Ῥαε[. 4ῑΔ.. α1Ι δή τὶ ἐπρ.. Ἠιοχ διὼ τὰ ξεν. 4γοζ. 7ή 2 Αριοπέίθεος (προς 42. Β/ 401.. ᾿Δρί- 
πάθεοο «γοῦ., }’. Ἠδίαιιο ᾿Αριπείδεος «41. οἳ Ίτεναπι, 
{ Ὁπί, εἳ σε. 7Ἴπα. «Ίγεῦ. 
Σκι {7 Ῥαε/. «4εχ., ποη πηπα]ς. 
14 Λαοῦ 7, «γε. Γα]α. 2 Ἐποίησε 7. «γεῦ. 0 
«49ἡ.ν εορυ]απι πον Ώαδεη: α1. 

ἜὌὌΟριπος «49. 7 πα. 

1ο0ἡ κιν Το. Ἠαῦοι ἄλλως' κατὸ ἀλήθειαν εἰ ἄλλως ΟΡ” 
Ῥοπυπτας ἵπ τν. ᾖήσεεαδ. νο 19. Νιυ]ρατιπι α ΦοῥοΙ/0 
1η ΑΡΡ. 72116. Ῥτον. 19 8. Αδεις ἔχων Βρπῖβςατα ΠΟΠ 
οἵιῖς κότην λέγεις καὶ ληρεῖς. ῬταεΙρατΙΥ νοᾶἅ”Αλλως' 
Αλλως ἄδεις ἔχων Ῥυτής Ῥρητης αδὶ ΑιἰοΙΕΠΙΙΡ» ο μα]ί5 
ΊΏ ληρεῖς ἔχων ΠπιμρΗδαυε ουΏπαί: αἶμς Ίοςο ἝΆλλως 
ἄδεις οσῖ αριιά Ζεπυδήμη.  Ίπ Φεβοὴ αὰ «4γἱορῦ. Έα. 
Ν», 436. {οΠρίεηπα: ἵνα ὃ λόγος αὐτῷ πἰσέως ἔχεσθαι δ6- 
κῇν καὶ μὴ ἄλλως τῇς τοῦ Κλέωνος διαβολῆς λελέχθαι χά- 
ῥι' νυ]ραπ Ιδία: καὶ μὴ µάτην, ὦλλ' ὧρ περὶ τῆς 
Ιζ. εχ αο 6οἆ, πἆ ἄλλως, µάτην' 3ὰ φάρι» περὶ ἴ8η- 
ου. ἀῑνειίας Ιοέήοπεςδ» πὶ {ος » αά(είρδείαῃζ. 

ΝΑΙΟΚΕΝ. 
.ζ. Ἱερωῆς] Ῥαεβοπ. Ἱερμῆς Πτεία απρετὶ ἀερεῖ 
Τὸ. Ἱσρίω «ἄγγ]πο, οἴνε Ἱσριάνοὶ [ἰοάογο Ἱ,.. ΧΙ’ 

75. Ἱερίῃ Ιοπίους, Ίπάς Ἱσριμνοὶ αρ. 1ερύ. βγ5., εἲ {η- 
δα Ἡς 98. ΤΗΠῃ ΙΣΤΡΙΗΝΩΝ.πυπηί αρίὰ 7 αἡ]σή- 

«3σ. Ἔξ Ἱεριῆς] Ἱσρίης {ση δί ροίεταε; {εὰ (οΏἱρ{εγαξς 
η] Τ9]1ο εγος. ἐξ Ἱερινῆς δὲ φυναικὀς.. Ὀτοεπι αἆ 
ο5 ΗϊΠὶ Πίαπι, αδὶ {ο ἵπ Ῥοπειπ εχοπεταξ, Ἴσρου 6ἳ 
“Ἱδρίων ΑΙΧΕΤΙΠΕ: Ἰ]πο βτ {εουπάυπα διερῦ. Άγα. Ἴσριο- 
ον πο σὰ τροπὴν Ἱδριηνός" ος Ισ ος ΛΑ 

Ὁ τσ ς. 38. τῇ Ἱδριηνρὶ ἸΜιλησίων οἶκέουσι ἄποικοι' ΗὈἱ 
ἔπνει {ροζλαροην ποζής ορβπαὶ ἆπο Οοφάᾱ, Ῥταορεπτ 
Ἡόναδι τον Ἱσρίην οἳ Μιλησίων οἰκέουσι ἄποικοι 
ποια τα ο ογεής εοπηπηετεῖα να] {οἶας Π6βεΡΗ ᾷε- 
ο Ἡ Ἱσριονίδες., Εοῦβεμίο οοπιπιοἁυπι Πιεπιο- 

σον ος ΝΑΙΟΚΕΝ. 
ὸ Ῥορυσύένε" ] Οιῖα "Ῥορυσθενείτέων ἄςυ εἴ Έερυ- -ν .”. {/ { - . 

οὐενείτέων πόλις εἳ Οι 5 ὴ ἐπὶ τῷ Ὑπωνι Βερυσήενείται κα- 
ο τοίήνται, Ππα]εῖαί νι ὦ - 

Πάοπίες ΓΑΙΠΕΠΣ ΠΙΠΗΙ ας ον, οσα ΗςΡὸ: 
ἀγ[ῃεηΙ ΕΥ4ΐ ὀμώνυμος αρ. Ψέγαδοη. Τ,, νῃ., Ῥ. 47ο. 6ἳ 
δτερῥαη. Ἠιπα Ο. ο). τῶν ἐν Ῥορυσύέγεύς τε ἐμπορίου καὶ 
τῶν ὄλλων ------ο ΝΟΚ μοὶ φυναῖκα ἔγημε ἐς αὐτὸ Ῥὶθ- 

/ Ἔλόη 77Μά. ΠΙΟΧ κωταλείπεσκε Ἰὰ. εἴ - μ5 πατε 
Ἐ, Ἐσδὺς πά. 2 Ἠλεονάώκίρ «Ίγεδ.» ΠΙΟΣ αδὶ οκ. Η. Τας/. 

ἆ Ἐφίνετο Σα. 49. νο 

ο Ἱσρηνῆς Ρατ. ἆ Αὐτὴ «4γεῦ. ποπ πια]ε. ε ᾽Αγάθύρσου. 
ὁ Λύεςι 1 ει Ρα.  ἑ Τορῦτον -4γεῦ.. 4 τὴν 

«4γεῦ,» εἲ νετῖης: οπι κατελίπεσκει 

πῖας ἔγημε καὶ ἠγάγετο ἐς ---ᾶ, Εξ Τε ἴκο τοῦ. κβὶ ᾖ- 
άνετο ἐς ἑωύτοῦ. αι 4ὲ Όας6ά. Ἐταιο πε. Ο. ο. 
ἔδοξέ μοι σῆμαι καὶ υναῖκα ἠγαγόῤην εἰς τὴν οἶκίᾶν. Όιι” 
1ες ἵπ οἵππί {6ΓπΊΟΠΕ ο ουνίαςἙ, 

σο. Ιζοὶ γυναῖκω ἔνημε ἐς αὐτὸ | Ιπιαᾶα Ἠϊς ΤΠ 
ασε τε]αείΙΠτ, αὖαε {πε πΊπῃς εταο ]οσμεῖοπῖφ 
νΙπι ΠΟΠ αχρ]απαπῖε, αρπίῃσκηεϊς, εἰ ζα1 ἐ]ῆς [μη/ε 
ΗΤΟΙ {μ ἡσίας πείες ἀεάμαΠ. Ἱπ[ετρείοπαπι {1εγο- 
οἷς «41ο» φας δαῤμαν. ἹΠ]υπήπαν]ε, {εομηᾶαε Υ. δὲ 
4ᾳ Ἑερῖ]]ᾳ ἀῑσίεης Έ οππαπα ρΗεἰ]α: Τήματο δ ἐς Μαρα- 
θῶνα ααοὰ ἵτα νὶτ {ωπιας Ιπτευρτείατυσ» υἱ αἆ ππῖπι- 
τα τα]ία πος {ας αἰτεπάϊία νιάθατατ: Πσπίβσαπε Ί5ία” 
ἵη ασγι ἸΜαγαιθοηίμη, ει ἸΜαγαίθοπα υεηὴ. μὲ 
12] πμῤογεί Ἠετοςὶ. Μα]1εί νήμασόοιο νὶτ ἁῑςῖτητ ῇ- 
µαι. Ὃο Β6Υ]ο Πεγούοίμε: οἶκίω τε ἐδείμωτο ἐν Βορύ- 
σένεϊ, (τεπιατὶ ποπ ἀεριετα:) καὶ Ψυναῖκα ἔγημε ἐὲ 
αὐτὰ ἐπιχωρίην'. πες 0ἱ εἰγαυ{έ {η 2ε ουηβγμί «80: 
2 εάε, αἴφμε ἴπ ἡείας αεάες 1ΗΛΟΥΕΙΗ Ομ πὴὲ ἡπαέςεμα (ο 
"Αγεσύαι γυναῖκα ου ηπι Ίάεπῃ γη]δο ποτητεῖ ας Τώμεῖν» 
πονα(ος Πεγοῤοί Υαμεῖν ἐς οἰκία γυναῖκοὶ ἀῑχΙε, 4Μ0: 
πίαπι ρίεπα Ῥλταί ἀἴοεραπε εε ΟάςΟἱ, «οηριμη νο)! 
(μεεγες ἄφεσθοι εἷς οἶκον. «ας Ῥ. 4: γυναίκα ἡγθ . 
μὴν εἰς Ὢὴν οἰκίαν. ἔαι/ωη. 1» Ῥ. 869. Φλάμς 
οὖκ ἐθέλειν ἐς τὸν οἶκον αὐτὴν. ἄεσόαι. 1 Φεοάξσε Ἡ ἅνη 
Φέοζαεἰ Ῥ. 493 37.ο Οτο γὰρ ὤλον ου. εἰς ανα 3 
πόσις' Ἠ]ιά ἄν πηαρίθτίς παπα. Ατπουσι σιοσνστασ» 
6ἳ ο5ῖ οθτῖς πηυ]το πῖπης υβελίυπι ὄνειν γυνρῖκῶ» 48η 
ἄγεσθαι αυοά ατ νυ]ρατίς α{ας ΕΗ1Μ{5 ἀοοετ {αῤα(ή. αἆ 
Ιΐ, Ἐ, Ρ.054 35. Ἠθαμεπῶζυσι τν ]λε ΕΕ Ρτο 
νά εσθαι τε[μτωῖτ ἄγεσθαι Ο11. «0γε[ζῦ. 1. να, ϱ. ὅστ. 
ῥομ 1, χ., Ρ. 8Το:» Ρ10 ἠγούμενος νο ἐπί αμείνον τῷ 

δαµοι, νὶ ἈπσΙΗπιΗ5 ας ο τῶ πι ὤγόμενος εοιτ]σεῦαε, 
ἀθϊμᾶάς ἀθάῖτ ἠγμένος. 30Ι Μα Ροτη]ς ἆφαγό- 
µενος» λος. ὤφαν έσθᾳ ους αν : ΊΡΤΑΤΗΠΙ, 15. Ῥ. 91.2 ᾽Αμϕιτρύων ὕτ' ἔμελλ ὤγ αγ εσν! 9ξνβο γυναῖκᾳ, ΥΑΙΟΚΕΝ. 

Ἆτ | 65. Δι» 

- 
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ΒασεΠαπαὶ Ἀγετίαπίατ θεια, 

Δβεδιαδαϊ Βας-. 

9153 ποσα οσα μα Εμ 

δε’ ἐπεθόμησε Διούσῳ βαχιχείῳ τελεσθῆνα! µέλλοι-55ΕΧ Ίσα οξσβΠοπε ενα]. αλ 
τι οὲ οἱ ε5 χείρας ἄγεσθαι τὴν τελετὸν», ἐγέκτο Φά- «ο Ρε ος μμ ος 
σµα µέγιω" Ίν οἱ 3 οὗ Βορυσθοσϊτέων τῇ πόλι, Ὁί- ' Όση Ἴθπι  ΤΗΠΠΡΙΗΤΟ 1Η ππαπ]οις» ο ο. 
κίης μεγάλης καὶ πολυτελέορ πέριβολὴ, (την καὶ αμ οἵεηια]π]. Έταητ οἱ 1η πτοο ὤο- ον ; ᾿ : . ; τΥ ΠΠεπίατάπα. οἴτεμπι σἀθς (απαταπι εἴΙαΠΙ 

ὀλιγῳ τι πρότερον τητέων μνήμην εἰχου) «την τε ραπο απῖς. μαραῖ πιεπείοπεπι). πηπρΏας αἴ- 
Ἱπ ἐξ λευκου λίθε αν χα σώος ἔσασαν'όΟηιο π]αρηίβσας {ρα Ἰαχίῖας, «εἰίεπαπε ΕΠΑ. 
ἐς ταύτην ὃ «9εὺς οὐέσκηψε βέλος” καὶ Ἡ μὲν κατε- ὁ ἹἸαρίὰε σαπϊἀο “ριήησες ϱἳ ΡΙΥΡες ΠάΠ- 
χά πᾶσα, Σκύλης δὲ δὲν ἆ τήτε εἴνωία Ίσσον τες» 1Π Ἠαᾶςδ ὤάες εις ΕΠππεΏ Ιαςπ]αξΙ5 

ἐπετέλεσε τὸν τελετή. Ἀκύθαι δὲ τοῦ βακιχεύειν εδ, ἴοιδαμε ἀεβαρτανετιης. Φ0Υ]έ5 ΠΙ: 
πέρι Ἕλληθι ὀνειδίζεσι" ῥ ἄ 6 Φασι ΙΑ δα Φεὸν ο κηῦς ΡΙορίετεα ΙΠΙΠΕΠΙΟΠΕΤΗ μα 

ἐξευρίσκειυ τοῦτον ὅσις µαίνεσθαι οάγει ἀθθρώπης 65. ον ἠσφειο σσ, το 
ἐπεί τε δὲ ἐτελέσθη τῷ βακχείῳ ὁ Σκύλης, 9 δι- 

εματὶ, περαηῖες εδ[ε «γεὰϊρί]α ἀειπι 1Πν6- 
; ν πο . . Πβ{Ε, 4ο Ποπα]πες αἆ ἀοπιεπθαπι αἀ]ραπῖζ. 

πθήσυσε τῶν τις Βορυσθοεϊτέων πρὸς τοὺς Σικύςασν 
. ς ον ο» . . 

λέγω, » Ἡμυ Ε γὰρ καταγελατε, ὢ Σκύθδαις 
Ῥοδίεαφιαπι Ῥασσαπα]ί Ππ]είατης ϱδῖ Φ0Υ]Ε5. 

ὁ καταγελα απ]άαπι Βοιγ[μεπΙίατατη ογιμὶς ΙπάΙοιάπα 
, ὅτι βακιχεύµθ, καὶ ἡμέας ὁ «9εὸ λαμβάνει" νὺν ἀειυ]ε, Ιπαυῖεῃς΄ Ίος επίπι Ἱτγιάεῖε ὁοΥ- 

2 Ξ πο δαίµω καὶ ο νας μέτερα βασιλέα Β λελά-7οἵἳ ιβ αποά ραοςμαπαα αραπιας, 4ποάφΙε ΠΟ8 
Ὃ βρίαν καὶ ΕΡΕ ΥΡΕΕΕ ΕΙ ΡΗΗΡε αν εοτΏρίαξ»5 αἲ πμης. ἀΠιοΏ Πίς. νε" 

ται" εἰ δὲ µοι ἀπισέετεν ἔπεσθε, καὶ ὑμῦ ἐγω «ος ας σθβεπι ἱπ[εάϊε, ΄ παπι Ρβςσ]-΄ 
δείξω". ἕποντο τῶν Σικυθέων οἱ προεσεῶτεο" καὶ τΗΓ ετ α 4ο ἸπαπΙε Οτο ῇ πηὰ ΠΟΠ. ὰ ὀρέγέωτες" Καὶ  Παρεις βάεπ, {εαιπηϊπϊ πια τοπ νοὺῖς ο- 

αὐτοὺς ἀνα γα γῶ ό Βορυσθωείτη» » λάθρη ἐπὶ πύρ- Ππεπιταπι, ΤΕΙΠΟΓΕΦ Θαγιβατιπι Γεαυα 1 {ηΠῖ: 
ο ὃ κατεισε' ἐπεί τε δὲ παρήϊε σὺν τῷ «)ιάσῳ ὁ75ᾳπος Βοτγ[μεπίτα ἴ]]ε φεάμέϊος σἰαποι]ωπι 1π. 
Σκύλής, καὶ εἶδόν µιν βαχχεύοντα οἱ Σκύδαι,κάρτα ἴππτὶ σοἱ]οσανΙτ. ὉΡί αἀ[αῖτ θεγ]ες «πι τα]α” 
συμφορὴ μεγάλη ἐποισαντο" ἐξελθόντες δὲ ἐσή- 195 5ΕΥΙΠΦ οιπι Ρασςαθυπάμπη οοπ[ρίσαιῖν 

ος ον ο ο το 
τα. ἐδηλαυν ο Ῥκύλης ἐς Ίδια τα ἑωύτοῦ, | οἱ Σιν» Ἱπάῖσατιης, Ῥοοι Ἰῶς αδὶ 3 Ίάτος Πιος τς-βο 
θαι προσησάμµενοί τὸν αἰδελφέὸν αὐτου ᾿Ὀκταμασάδην «ο 

' 2 ο” / 3 

γεγούτα ἐχ. της ἓ Τήρω υγατρὸς, ἐπανφέατο 
| τῷ. 

ἀἶραι 8ογ]ε, ῬιΦροβίο Ίταιτε εἶπς Οένα-. 
πηαίαάε, εκ ια Τετεῖ ρεπίτο» Ιπ[ιπτεχε” 

ταπς 

Ὁς Ἐν τῶν ορ, ὸ, . ὃ Ὀλίνόν ία. α Ἠλ. Ρα Δι, εὐδϊήσα ἄοβι τοϊϊααίε, ᾱ ΠΜ. νο. άν 
Ῥα[. /., οετετῖ τουτέων' 11η ἐπιτέλλεε «4γεῤ. ἐπιτέλεε }Τπά. Ὠπιά αὐίοπε. ο Ἐπρήσευσε 4. Βαν. {.; 
Σιεπίςευδε :4γεῦ., Ἠαπα ἵπ (αΑ)εί αἀποῖτ. ΈΤΓΟΣ» ΕΟΤ οί πα: διεπρήσευσε «44. }. Εατὶς. «4. δ., εἲ ρτίοΙ. 
Ἐάά.., Ῥοϊτο Ἰῶν ποπ 65ε ΤΠ 2 Αγος  ΤΜ. Ρα. ν., ἵπ τεαι]ς δὲ 
ΙΠΟΧ βακκχεύει τε 4. Ῥαε[. «49.» αὈεδὶ τε αλῖς οπιπίρας εἰ Όεπθ, 
ουΙ τε[ροπἆεῖ εἷσε 11» ότ. εἲ Ἠοπιείσυπι καθεῖσεν' νμ]ρο ἑκώτισε. 
Ρο5/. Σα. τεζο: Τνρέω ΝΗΙΡο. ἴμπα ἐπανισέωτο «4γεῦ. ει Ἐά. «επευ. οιοΙΟΟᾶνΠι, οἶίπι ἐπανισαίωτο 

[ὁ5. Ἀιῤγύσῳ βακκείῳ Τελεσθήναη Τι]η5 ΏΙοηγῇ Ἠ]ε 
δε ἀεϊπσσρς βάκχείος» Εδῖαιιθ αἆεο Ιοµ//ο «Ὀαουθίο 
ΠπίΠαΗ. Θεὺς βάκκχειος Φορῥος. ΟεΔ. Ίντι. ν 1124.0 
δεσπότης βάχχείος» Τμπι βὤκκχείος εἲ βάκχιος 1Π {ωγήρία. 
Ογς6Ι. ν, ο. 38. ἅο. Ρίτα . ἄνβεγως αἆ Οοπ]ςί 
ἜΤπε[πορη. Ψ., 997. ΜΠοα ὀλίγον τι, 4Ποπιοᾶο Ο. 91. 
αά{ςΙ{οί Ρροδίετ, πα 1π {οΠρας εαἆεπα Ιδί ἀΙ[εοταῖα » 
ουσε: πι] αλῖς Ίπ ]οςῖ. ἨΜἱάο 1. να» 119. εἴ 
9ο. --. ο 

πο 6. Θεὸν ἐξευρίσκειν τοῦτον, ὅσις ὅ-ει ] }α]]ᾳ νοτιε 
τοῦτο. ὅ» τι µαίνεσθαι ------ τεβαραπΗρς Μςς.: 5οΥ- 
ἔπας» Ποἡ εδί[ε ταΏοπί «οΠ{εΠΠεΙΠΙ ἆαυιπ εχζορΊτη- 
τα, ου1 Ἠοπιίπες 1π ΕΙτοίεπα αραῖ, ἱππμεραπε: τοῦτον 
ἐξευῤσίκειν θεὸν, ὅξιὸ µαίνεσθαι -----. Ώεπε ροξτα ἆς (τ- 
Ἰάήπε, Τίς θεὺν εἶπεν. ἔρωτα: θεοῦ κακὸν οὐδὲν ὁρῶμεν 
Έργου -----. Εἰοη]ερ. Τετ. 97. Ὦε Ιπιο{Ο ἐπρήσευσε 
Ώνε διετρήςευσε πθαἳε {61ο απ]ά ἀῑσαπι αι οοπ]εέτεπῃ. 
Ἐχβαπε ἀοέτογηπι οππεπ(αἴίοΠΕς διεδρήσευσε, ἐδρηήσευσε, 
Ῥιεπρήσσευσε, ἐπρήκτευσε., δἱΕπρέσβευσε ΡαΤΗΠΙ αἱεῃας» 
Ῥατηῆπα αὐέτοτίτατε ἀοίεέτας, {οἱα {εγπιοπίς εχ απα]οσία 
πτοθδβίας. Βἱαπάϊερατα ποπηϊμ!] «4{γεῦ.. διεπίςσευσε ---- 
πρὸς τοὺς Σκύθας λέγων, [16 ]εοίέ. {ει ἳ ῥα]]σο ἵπ- 
{οί μη ο Φοψιλῖς αἰοέης --ἵ-, 9εὰ απιρ]ς αἱ]- 
αὐίά Ροπρίος νο]α]δίε νίάεταν., ΓεάΙτ 11 ροβ{66Ποπεπι 
διεπρήςσευσε. κ 

66. Ἐπρήσευσε ----  πβῤὸς Φοὺς Σκύθως] ΙΝΙΠΙ1 πο Ἱ]- 
νας 1πυιά εΧ Με. Οοά. Ῥοβειπι», Ρίο διεπρήσευσε. 

ταήα υπ ἆοξαά εχοορΙξαἕΙΠε, διεπρέσβευσε" διεδρήσευ- 
σε" διεπρήµτευσε αὐοτάπα Ρήπηηπις (αεί, {επτοητίαπι 
Ῥτασρεε πάπες ασσοπηπιοᾶαπι» τοῄφ πα εατεῖ αιέτοτῇ- 
ἔχία: Σιέτρήσσε Νε διέδρ Ροϊπεταπί ἐχεπιρ]ἰς Πτα, 
Ῥιο διεπβήσευσε ρταεδεῖ τοῦ. 094. διεπίσευσε' {1 φι]ς 

ἄπτας: Σέπεσε» εἰ διέπιστε τῶν τι Ῥορυσθενείτέων πρὸς 
ποὺς Ῥχύθως, ος ΤεΙΙΦΠ18 οπηπίδΙ αΠἴΕΡΟΠΕΤΕΠΙ: ἀ6- 

Ῥιήε οπίπι, ἁηπι ρογής οσσ]ηῇς [ιαῖς Βες Εππεσαπ- 
εἰς σρεγατοτης, ἰη[οίς οιήτοά(ρι8 υ1ο ἀε]ηίοι εἰαδβὲι 
Ἄος Ἀομοββοηη! [παρία5 Εδὲ διαπεσεῖν᾿ επάεπι» αιια Ἠϊς 

Ῥοπεγοτις, βτμάυτα., Ἑλλ. ΤΝ Ῥ. 3994 14 διώπε- 
σεῖν βουλόμενοι πρὸς τοὺς ἑαυτῶν. ΠΙΟΧ» παρότι τοὺς δια” 
πήπτοντως' οὔαα, τοηάσπα Πτοτῖς {ΟΗρίᾶ» ΕΜΠ ΥΙΦΠΙ5 
Ἱερυητας ἵῃ Αποβι, ΏΠσοπ, Ρ. 35 36. ἐά, Πμερίμε 
Ἔσας ς Ὁνα ον 14. ὠπεχώρησαν. ἐν τῇ μάχχ διαπε- 
τες άελησάντων τῶν Βιῤυνῶν' Ἠῖπς, δἳ ἃ {8 ΙΠΝΙΟΕΠΙ 

1 ̓Λελάλημὲ αὈδυτάε {γοῦ. 
ὁ «4γεῦι ΙΗ. «9. Βαο/[.: κατεῖσε η] 

{ Λυεει οὐ ἁποις. κ ;ὐΙ 4 

ποππμή, ἀῑνειία ΕΠ διεκπεσεῖν οἳ διεαεν. ---ὖ-' 
Ῥαυ]ο ροβῖ νε] {εγναΠ ἀεριεταῖ, βαμχεύει κο)» Υ6ἱ2. 
ΡΙΠΙΟ κά)» ΕΧ κε ηαῖο, Ῥταθίαιπς{ο {οεο!: θακκεύεε. 
τὲ κά) ὑπὸ δεοῦ μαίνεται, «ᾖαοοδ] [αργς οβεγα(μ» εί” 
σμε [ή1 {η 1ηῶη. {ήδη οἰυέμο ρέγϊέμ. ἐμπγεὺ- 
σθεὶς ὑπὸ θειῦ. {πορίιις ἔκ θεοῦ να] ἐν ῥεῶν τοῦ κατέχε- 
σαι ἀἰεεραϊυτ: Ἱαπσυητάτ εξ α Ρ/ή10Π0 κωτἐχεσθαι κά 
μα]νεσθω. Ὁαπιιιτ [ο ιιοπά! {οτπ]ας ὀἹηκάσπα ἔθηπια {- 
βπἰΠσαῖιθ. Διούσῳ µαίνεσθαι οἳ ἐν Διονύσευ' ἐξ "Αρεοξ 
μαΐνεσθοι ἓξ Ἔρωτος. ἐκ Νυμφῶν,. ΨΜετρὶς πεμττῖς ὑπὸ 
Ίοηρο ρ]μτ]πχὶς αζ{υΠρΙΕΗΤΣ τατίης ΝΕΙΏΟ µοίνεσθοαι. 14”. 
εἶαῃ. Ὁ. ΕὮ. και 1. ἐλίνη µέμγνεν ὑπὸ σοῦ: ΧντΠ., 9. µέ- 
μνότες ὑπὸ τοῦ αότου. ενα ΨΑΤΟΚΕΝ. 
ζδ. Κώτισε] Ώσαϊτ ζεί. ρτο ἑκώτισε' ο ἔοττο Οοάᾷ. 

ἁαὈυπΠῖ κατεῖσε», οοοσαυίε. Ἠοπιετίσῦι καῤεῖσε, Ὦτο 
ἐκάθισε, Όος. εἴῖατα ῥταεῦεπῖ {αρα Τ2η0γάι Ρ. 5ο, 
05. ριοδαίμπι Ώηχετο: διαβὼς πρὸς μµετέωρόν τι κοθεῖσε 
τὴν σρωτιάν {Ηγἱῤ. ΈΠΟΕΗ. ν» 1105. Ἔξω τάθρου καθεῖ- 
σεν ᾽Αργείων σρατόν. ΥΑΙΟΚΕΝ. 

Ότ. Ἐκ τῇ Τήρεω θυγατρὸς ] Ψετε [οΠρί (Οοάΐςεδ: 
ν6ΙΕ ἐπανισέῶτο -4γεῦ., ΙΟΠΙΠΙ ΠΠΟΤΕ; ϱίο ἐπαφίσαντο 
“Αρπονίϊ που Ποτατίοτηπὶ Ῥεσσατήπι δὲ σοτγοχίε ο” 
455 αἩεπι ἀάσσπι, πεί {οἶθι, Πὺῖ Ἐάϊτον (αποναπδ 
νι Οοπίδγ μίας Μιας ο, 1ό7, 34 

ὃτ, Ἐκ τῇ Τήρεω] Ὠοέα 7η: οκ βία Τενῖς 58” 
ΠἰΈΗΤη 74/1 οΟτβοΠ (Υοµόυΐης, ἆμπι πι Τεγεῖ» 
νάἐτὶ α1ῑεαῖ ἴρθο ροῦς. τορτα]ιοπάσμάιις5 παπι. Που 
Ρἱ» Ἠϊα «ετίο ροε/απτ αάλήδεη νοτρα Τ2μογν 3» 
ο... ῶηρεῖο κα σῷ Πρόκνην ------- σχόντι γυναῖκ,” 
προσήκεν ὃ ήρης οὗτος οὐδέν' οὐδὲ τᾷς αὐτῆς Θράκης ἔγ 
νοντο" ἄλλ ὃ μὲν ἐν Δουλίά, -----ὁ Τηρεὺς, ὤκει πο 
Τήρης δὲ, οὔτε Τὸ αὐτὸ ὄνομα ἔχων ες 1108 Οάγ/αγΗ’ 
Ἐμετήπε ἴταηιις {δομπάσπι (ποσος ἀϊνειία ποσηΠᾶ 
Ίεγει εἲ Τετεις: αἰτετίης {πε Ρεποιῖ ᾽Αγιλλεὺς», ο, 
βίλες: Περσεὺς, Ρεγ/ὸι ἅο. Ίαχ Ἠὶο }ἨἈιαεῖαε ᾳ 
299 ῬαϊαΥ ΕΤ οσ]οίς. Ίδτα 4ο ΤἩτασίαε Έ οριπ] ο 
ππα ποῖα {ηπε αχ Ἠϊποτία (πασσα, οἴἉῃ ῬμήΠρρισᾶ” 
Τεγῖς 119 α]οος Ὀε]]ο Ῥο]οροπποίασο οσα ΑΙΑΕ 
πίεπβΌις Ιπῆε {οοϊσατεπι: Ἠπήας Επι Σόδοκον » { 
γα Ρατ ορποπηίπεπα, Αιλοπίσπ[ος οἸνίταιο ἀοπατυλς 
ος τί εγαά!ε «{νήῤορό. Ἱπ Ασαν. ν τσ.» Ιον 
ΠππιπΙ Ώου. Ρίο: ΦοΠο[ίοη: Τοῦτον πολίτη» ἐποίήσαν 
2 » Σ, Φος ͵ « ντος Αθηναῖοι τὸν πορ᾽ αὐτοῖς παραπέμποντα" ἐλέγετο δὲ τρ 



ο ο ο ο .---- 

πἳδ, εΡΟ νὶαϊΠ δογΙετῃ τταάο τδῖ, Τα 

ἵπα, Ίουῦ5΄ ποπιπε Ῥχκαπραις: εμας ος τε Ἡ .-- 
ὃς ο 8Η τα α αρα]:  ροβδσες οἵ ἐσα Ἰβξαρρεαῖο: τοῦ καὶ ὀλίγον τι 
πεπ, αὐαπί ἀἰέερατι΄ Εοητέπα 1ΙΠ 66 εδί[Ε αγημην ἐιχο» Φάμενον ο» αὐτῷ κβηνη» 
αυ απιαπς, ἨἩἨγραπίη Ἱη αἀεπι Πηῖξ,τοεψαι, ἀπ' Ἡς "τὸ ὕδωρ ο πιοβῥέον τὸν Ὑπάνη ἄπιοτοῦ 

Κ πποιει' ο) τέτῳ τῷ χώρῳ κέεται 1 “χαλκήίο, μο- 
γά9εϊ καὶ ἐξαπλήσιο τοῦ ἐπὶ τῷ φόµατι τοῦ Πότε 

Ὅ'απαροϊαβί]επα . τεβἀεπι]ς. 

ο αμ ας. ος Μ Ε, Ἡ, Ῥ ο Μ Ε Ν Γρ Ι.1 8 Ἐ τν 19. 9 

τἠπὲ Ἔοπίτα ΘΕΥΙΕΠ. ́  ΘΕγΙε5 σορηϊτὀ 
4ᾳ {6 Πετει, ετ απατη οῦ σαιδίαπ, ΡΙ0- 
αρῖτ Ίή Τμτασίαπι, Τά απ απάϊσίει Ὁ- 
ἑαπιά[αάεδ, οἶπι εκετοῖτα αἀνετί[αο ΤΗ{α- 

νρςἳ ποιον κα κας. Δ΄. : ας η ο σον νοκ ιιόν. ολ: - γ. ον Ὃν ιά τῷ Σρύλη" ὃ δὲ, μάθω τὸ γνόμε ἐπ' εῴῦνδ; 
ς . - , ͵ : »./» 3. 2 ὁ,. ὁ . «- ὃν ο. κ” πα μ 

καὶ τν αἰτῆῃ δί Ἡν ἐποιέετον Δἀτάφιύγει ἐὲ ύ 
η ον ν τς νά Αμ δος ὕνρς, α Θρηκή πυθόμεὸς δὲ ὁ Ὀκτάμασάδης ταυτά 

παν νὰ λΑτάωοοε ο κο ον ος Αν νΆ . 
: αν ν σρατεύετο επὶ την Ὀρήκην, επεί τὲ δὲ ἐπὶ {ῶ εἶαπὶ σοήτεπάϊῖο τ΄ οι αἆ Πίτα Ρτόρτοξ- ο ο αν 1 τος . δι ἡ ώ δω 4 η ο ο ε . ιέλλό) Κὰν 

{0ο Τμτάσας οσεύτιθαΠς,. ες αὐήπι ΄σοη- «σρῷ ἐγθετος ον ο μα ο ᾱ- Αἰδεασί εε[οητ", δίΙσας αἲ Οἐαπα[αάεπὶ δὲ αὐτέω Ξσυάψεν, Ἐπεμψε Ἀιτάλκης παρὰ τὸ 
πι επ ςεατοῖθπι ' ο] μῖς "τηαπ ἀατῖς ο. Οκτάμασάδην, λέγων Τοιάδε, Τί 9 ημεας ἅλ- 

Φω4.ορι5 εδ πει Ώος τεπιαεξ Τὰ αἩἲ- ο Ἁήλων περῃΟ Ίνα εἷς µέν µευ της ἀδελφεηο πᾶϊο) 
ἄθπι {οτοΏ6 1ΠεΦ ες Πμιν, {[εὰ Πάδεδ σετ 
ππαπυπή Ίπεαπ, αεί Π ΠΠΙΠΙ τεάἁῖὰς- 

Ώεαύε ἴα, πε(με ερο ροπῖςμταροτ ΄εχετ- 

6Ο, ἔχει δέ µευ ἀδελφεόι οὐ τέ μοι ἀπόδος του: 
άκρα) οόλ νο ος μον τομ κα διδὁμί» 
ο Το καὶ εγῶ σοὶ τον σον οιχυλῆ ωδά ιοθμὶ 

: - «ω ͵ ; : : η] / οκ ντου ο» σράτιῇ δὲ μήτε σὺ κιδυγύσηο, μήτ ἐγώ' τὰυ- Ἱ ο ο Όσο ο κ άλλο ο Αν ανά 
΄οἵα, ΄ Ῥες Πο νεῖρα Ῥασεπι Βτπιαραι δι- Τα οἱ πέµψα» ὁ Σϊτάλχης Ἐπέκηρυκεύετο" ὃν γὰθ 
ταἱσε.  Ἑταί επῖπι αριὰ Οξαπια[αάεπι ἔτα- παρα τῷ Ὀκτάμασάδη ἀδελφὼὸς αΣιτ άλκεῶ αᾷ 85 
τας οἰτα]είς Ῥτοίαρις. ΕἘτ  Οξαπια[αἀεεοςσφυγως" ὃ δε ᾿Οκαμασάδης κατόἡέει τάῦτα" ε ἐκ- 
Ἱδία αεερρῖε», τεάάιῖοσαα ’ θἶτα]αί ανυπει- 
Ίο Ίπο,  δεύ]επ εερῖῖ {παϊτεπή, Ἐι δίτα]- 
ες αιΠΙάείῃ “αεςερῖο [ταῖτο τεφᾶχῖτ Εεχετεῖ- 

διδοὺρ δὲ ὸν ἑωῦτοῦ µήτρωὰ { Σιτάλκη, ἕλαβε τὸν 
αδελφεὸν Σκύλη' καὶ Σιτάλκήξ μὴν ο ῥαλαβὼν τὸ 
28. : ος ὁ ο τον ὁ /.ἱ ο. . ἀθέλφιὼώ, ἀπήγετο; ' Σκύλίώ δὲ Ὀκταιασάδης ἀὺς ἴσπις Οξαπια[αἀες απἲεπΙ΄ εοάξπι Ίοςο - μ ον . Φ να τώρίν- τὴ κε ανλάς ως 

Ῥυῖ 96γ]1 ἀεπιρῃτι ΄ Αάεο {ια Πἡμεμτα ον λος σαν. ἡλε- πάω Ἀκήθαι-- τς ο) " κα 
τμ ου/ειναπε: -6ς 1 αῖ- οατοτπος τει ᾖ«λλβσι τα σφέτερα γόµαία Σκύαι, τοῖσι δὲ απ 

: κα. ος ς . δολ { ο ὅ, Αν ανν οσο μα ο δν. 
διαἀ{ςΙ{ευπι , τα]. Ιπίοραπῖ ρώπά. Μι]- 1ραΤωμεγοισι ξωικοὺ; Ἐ γόµερ τοάῦτα ἐπιτίμιὰ δὲ: ολο Ὃ ος ο ον  ΗΟΗ η ς πλοσάρρς ῥον βίος ολη Ἠευβϊπειη΄ απῖεπι Θογιματηπι ΠΟΠ Ροτιῖ οπκα- θυυσι, . Πλήθος δὲ τὸ Ἄκυθέων οὐχ. οἷός τε ἐγυόμή δε Ἱπάαρατε απη(η 4ε ΕἶΠ’ πιΠηετο να- ᾿ατροιέῶς πυιέσφαιν αλλὰ διαφόρους. λόγους περὶ 

τα τεβετεῃῖςς “αμάιαϊπ, -εἳ Ῥεππιυ]τος 1ἰ- αῦ 
Ιο5, εἳ τατ[ᾳα5 Ραμζος ἐδίε,: αεῖαιε 9αγίμας. 

2 

ρι»μοῦ ἤκουο' καὶ γὰρ κάρτα πιολλοὺς ἐἶναί 
ὦ αλ λω --- Μας «ΆφώΆήμεκ ῥ, σος ντ αφ ο ἵν.. ὰ μις νο φσφεᾶς, καὶ λίγους, ὡς κύθας εἶναι. τοσόνδὲ μέ παπτυπα πἴεπῃ {18 α[ρεξαπι πιει νε: ο ο μα ο Ίς τε τος κσως Ἡς 

Ώττ. Εδι ἀπίε Βοίγβπεπεπ εἲ ἩἨγραπίη ὃν ο πφασᾳἽαρος ὄψῳ Ἡ ώς Ἔσι μέταξὺ Βοῦ» 

Ἠος 1Π' Ίοσο Ἰα- 
σαι απεπάπα Τεχίες (απίπη 4παπτας οτατεῦ 
αιϊ ε5ι 1Π ο[ο Ῥοπι,  α Ῥαμίαπία (Οἰέοπ- - 

ὁός τε ποταμεῦ καὶ Ὑπάμου χδρον:, οὔνομα ἡ δὲ 
τι πρότερο τά τό 

ατός πικροθ 
κ. 

ο ος ορ ο αλέτι ο μηκα δὲ ποιί ΒΙΟ θεάϊθαξις’ "Οὐσά -Παμῖς Πλας Αλ νο τὸ Παυσῶίης ο Κλμβῥότε ἀγέθηκέ νά 
ποῦ Ἱπίρεαίξ, Ἠϊπέ εἰ ΊΠ πιο Μπ ἀδο]ατὰ- 

λα ον}. ἳ ας ) να ων να δὲ µ0: εἰδε κὠ τοῦτον, ὧδε δηλώσω: ἐξαχοσίαέ ἅμ- 
᾿ ως ἐν αὰ . νὰ .ᾷ 3 ον νονγαἩ τῇ. ὰ ος { : ο εσὼ ἕ 

Ρο. δεκεεπιατυπῃ εδ απῤµοτατηπη  Γασ]ε]οφθβέᾶς εωπετεῶς ο ος Σχύθησι Χάλκη" πα 
σάραχ φιΙά Ίη Θογίμ]ς θΠΕΠΙΤΗ, οταδῃτα- δε δε τὸ Σκυθικὸ Τουτο χαλκήΜόν εσι δακτυλῶν εξ" 
ἄππο ΄ἀριζοσυπη Ταχ») 14 ἄῑθῆε ἸΠάΙρεπς εκ τοῦτο ὢ ἔλεγον οἱ  ἐπιχώριοί 3 απὸ αβδίων γθέσθα, 
αειυ]εῖ {αρτεζατιτη -οδίο Εαδεάπα { τερεπι 6- 
ΠΠ {παπα ποπήπο Απαηϊαη,  αυυτη πι- 

βοὐλόμεω γὰρ τὸν σφέτερῳ βασιλέα, τῷ οὕνομ 
ση {σι να οι. εἶναι ᾽Αριωτὰν, τοῦτο εἰδέαι τὸ πληθος ο τῶν 

δαν ας -Ιν ρορςκωκ ρω ῥρτςς κα νοκ μοι γς. ο ος ο απ ων εν μν». Πας το ΠΡΟΣ: ΙΕ ΙΤΑΩ ΠΕ ορ ο ΕΤ ΩνΝ ρ Αν ώμο ἄσυ]εον ,᾿ ΄Ῥτοροβτα Ίποστο εἶ απ Ποι ἔετ- ΕΠ Του. Ἠησ ου ομισαη' ὃν ὃ- ἂν κα κομίσηη δά9 
το. Ίτα Ἰπαβηαπι ντι σο]αίαϊη. εδ[ο ασια: το απείλε" κοµισ,)ηναι τε δὴ χρημα Ῥ πολλὺν 

ναί ο μφλη να ρα ζοω να ος ἳ ν . / γνος / 2 2 .” . αν ..» οι ρα ἱεοτιτα.. ει ος Ἠῖ «οπΕεδεαπι αεπαπῃ ]-  αρδίω κα οἱ δόξαι ἐξ αὐτέρ) μγὴμόσυνο α ποῄσάντι 
]ιά 

- 

Ἡ Θρήήν4νοῦ. 2, εε ᾖαήΗ.-  ὁ Σκύθοι «γεδ, ' 
: }άά., Ῥοττο Σιδάλκης «ἄγεῦι (οἵπρετ, αἱ Σιτόλκέώ «ἄ9λις νεῖς: 

7:, Ρε. Γαγὴς. δ. Ρα] Ἐά.ν π]άπιάπι περ]ρυπτ 4. «4. αι ο Πάδηι 
ΓΗ. Ρα. κ. Αγοῦι, νι]μο. Ἐϊτάλκήν Ῥτανε., ἵΠ «4οὸι. μήτρὺ 
«4ᾖ., ὡς οπΗξτυπῖ α1ῖ οἵπηςς., οἳ τθύῃς αὔθει, ὁ- 

ον 

ο 14 Ροή; -4χ., εὐάπτεν ο ῶ; ὃὲ δω 4: 
«οεῖετί Σιτάλκέος: ΤΠ πέφευγ. τοῦτον «4, 

5-ἐμδοὺδ 4ἱή. ὅτο., δοὺξ οτα ιερδς 
τρ τάμους 4γεζ.. ὁ Με, Ρας 

-ἀγεδ. βα5/. {’. 91. οἶἶπι δ ἔξιν οἳ- Έτη ὀλίγῳ πλατρ. ερὸι 
«9. Ῥοο ιδ Πέ ΠΜ. Ρα. νε. ποιέει άμς εἲ αἲϊ ΟΠΊΠΕς. αἴορ {6011οΥ. -ἰΧχολκίον {ώς {ή ος Ία- 

5όμ., 
απ ο. «ιν ΕΗΠΙ καὶ ἑξωπλησ. 4. «πο. Βαν. -4νῇ., Ἅμας σορα]α 1π ας πεσιρίεητ. Ῥταείείεα ἐπῦ 

{.Ρα[. 4. πι Ώςβι ἀπὸ γοῦ. 71ηά., Ρος ὡρδίου, πια]. Νιάο δή, η Νου. ο Ώ εβάετατατ ἵπ ποὺ. 0 Τὸ Σμ. πο πιο]ε Ῥαιβ.-. ῥ Πολλὸν «4νεδ. Εά. Οεπευ: οιοιοσχνα, «Ὑμ]βο πολλῶν. 6 νῦν} ο. «Ῥαμὴ, 4. Β, Ἐδὰ,, ποῄσας Ρα λι 

νε λε λα ντ κ λνψεν  τέκιγγς ινα 

Τήρηξ' ἔνοι δὲΦάσιν, ὅτι μύνυμως ν τῷ φωτ Ἑμόλκέὴ, 
Σύμμαχος ᾿Αθηναῖος μέμνήται. Θευχήδίδης προς/θήσι καὶ τὸ 
ὤρμα λὲγων οὐτῶς» καὶ Σοΐδοκον τὸν υἱὸν αὐτοῦ ᾽Αθηναῖον. 
Ῥοβτοπια Ἱεριητητ δρ. Έδμωα, Ῥ. τῖς. υ]τ, 1απί ρτῖ- 
Ἠηυπῃ αὐήζσατυσ΄ Ἠΐηο ἴη ἸπάΙέσπι τε]ατας Φηηαοδης., 
3ΗΡἱ Γπερίης ἵπ Ἠϊς {ομο]]ς εἰτεῖς: ἀδῑι νο ἀπάΐος (μη 5 Ἡ ος εἴταεμς: ἀθ]πάς Πο Ίσα πιθ κάσο ἵμην σε πιερτατὰς: Ἔνδρω πωίη ἐτόνκων ᾱς ν Ἡ 2 τὸν πατέρω αὐτοῦ Πρρωπέμποτες (ῥᾳήγε {η]η- ο. αμ ο ΙΙΩΗ οἶορη, Ίεοργο:) ἠλέγετο δὲ οὗτός Τή- ρήρ ἔνρι δὲ Φασιν, ὅτι ὀμώνυμ συμμᾶχος "Αθηναίοις" µέρνήται Θουκυδίδης: προσίθησι δὲ καὶ Τ0. καν Χδ ον . να | : «αν. ον . . : ΝΑΙΟΚΕΝ. οὐ] ἰαίπα «άροβος '“μλάσο] ἹΝοα]αής Ἴπος Ζαήᾳ, ο ο τμ Ἡ Ἡς ορνίώα, ες αν «ήηιοηίο Ἱη- 
ας λ να Ἴπτι Δά1 Ιον, ἂᾷ Οταπιπιατίσυτα κ ο ο ΜΕ ὑπὸ Σιτάλκεω τοῦ, Ῥήρεω, ΊΝεαιις Ίστηστα ἀλίηπο κ. 

γὼς τοῦτο, Τοῖ ήμεαἶ5 παπη ην ος τ ο. -.19, Ἅπαῳ ποέε] 1.οβες μος οὗ 6. .ᾳ, ΑἨεῄειτα 

μου ἦν τῷ πατρὶ Σιτάλκη» 

Ῥαυ[αμίαε» Οἱεσίαδέο8 Ἐ., Εταϊετοῇ! πά οἳ Ῥομή, {π- 
{οἩρίάπιαπε 1Η σα πππεΠ» Ἀηρδὴς Ἠαδέι ἵπ 2412ρμάΡὸ 
Ἰ, κα, Ρ. 596. ει Ρε. µς Βοίρ, Τμτας, Τ.τα, 6. 
Τοἳ αμῖε(ῃ Άφες ππα]άεααἰπίς θογεαίσας Ιπάϊσατίο {ρε- 
οἶεπι Ῥχαείετε {ετὶριουῖς σοπ]οέξαπᾶδ ας ΠήΙ 
νὰ ών ] α Ὃ τς ρολο 

.. 33. Χρῆμα πολλὸν ὡρδίων] Οετιαπι Ρταείταητ «ο 
ΠΠεπάαΒοπεπι {ομεάαε» εξ ΟΓΑ Τε νι 43’ ρήμα 

ον πριν τοπ ρα. «σκῶν» εἲ Νο 1. τ, 56, θα κ οἱ οέσαι στ 
ποιήσας λιπέσθαι Ιποϊεπςβπαυπα δε οτ ΡΕοέύ-"Ἠπῃ πιά 
πἷππα, Ίνάρυ αὐχ]ήο λε ἄτοος Ἠπιήχ, σάήσαντα Ρο- 
Αυατεπε, αμαία ἵα Μιας ΡΙωτάν ον νο. 

Ὁ. ο. Χρίμιε πολλὸν ἁρδων] Καϊζιωει εκ Οο6,, ϐµχ: 
16 2/Ιά οὐπε]ηϊε» εἴ Υ1» 6, 493» χρήμα πολλὸν νεῶν 

Ζωσ7η. ἆς 8ψτ. Ώεα Ἡ]» Ῥ- 459. Συὸς µέγιςον πρῆ 

κι 

δε κά υιό μον το ον ές 

Φορ. Με]ειμτο» ὀμραυμῦ πθῆμα ἀμόβητον, Ρόήηρα, 

ὁ) πα 
ολο 



92ο 
η μ. . . ᾿ Φ.ο Ας Ἀιπέσφαι’ ἐκ, τιτέων δή μῖν τὸ χΧαλκήϊο πποιήσαι 

949 

μα... λ / : Δ / 
συμβελεύωνοί χρηςὼ« ὁ μεν ἐωέσσαυτο᾽ ὃ δε, ΕΤΥεΙΦή οἱ «συμβελεύώοιλ ο, 

εαν μιά τν 
νέα, ἔωλιε ἐσὶ τὰς Κυωέας καλυµένας, ο ο έν νὰ κ λλιος 

'πεότερο πιλαγκτὰςσ 'Ἑλληνέο Φασι εἰαι᾽ ἑζόμοος κα δι να” ελ δν Ἡ ε , 

τοῦτο, καὶ αναέῆγαι ἐς Τὸν Ἐξαμπαιο τουτον' ταῦ.ο 
- ) νά . εφ .. 

τα δὴ περὶ τοῦ πλήβεος 3 του Σκυθέών Ἠκε. . Θων- 
µάσία δὲ Ἡ χώρη αὕτη οὐκ. ἔχει, χωβὶς Ὦ ὅτι ποτα- 

μάς τε πολλῷ μεγίςες, καὶ ἀρθμὸν πλείσες' Ὁ δε 
» ἀσοθωύμάσα] ἄξιον καὶ πάρεξ τῶν ποταμῶ), κα 

Ίος. Ἡρακλέος Φαΐνουσι ον πέτοη οἈεόν, τὸ 5 οἴκε 

μῶῦ. βήµατι ἀνδρὸο, ἔπι δὲ το μέγαθ ου δίσηχυ 

σπαρὰ τὸν Τύρην ποταμόν' τοῦτο μέν }υν τοιουτό ἐσι, 
ἸΑναβήσομαι ὃὲ εξ τον κατ ἀρχὰς ἆ ἥια λέξων λό- 

πα ΡΕ ο ποιο στ Ἠειευ]ῖ γοβήρίητη, Ατιαδαῦί γατα ἀῑήμαδο Ῥοιἰ θα) λίςἶ , 
ει ΟΡουαξὶ πάς οτοίια». 

Ιαά  Ῥ]αςι]ςίς εἵ Ῥτο πιοπΙππεηῖο τεΠπαπετε» 
οἳ 1π Ίος Έχαπιρο: ἀεάίσατο. Η5ε ἆεδᾶ 
πηυ]ταάἶπα Θογεαταπα αάϊεραπι. Μα» 
επ]α αιἴεπι Ίῶς τερῖο πυ]ία μαθει, . ΡΙ8- 
τετ Ππποῖπα. οὔπι τη]το παχίπα», τμ πα” 
Ίπετο Ρ]ηήπια,  δἱ αιϊὰ ταπιεΠ ῥίῶτετ Ἠπ. 
πηῖηα: ε πιασπΙταάπεπι σατιρί εκμίδετως αά. 

ρω . ο. / ι / . 3΄1β, ο ἅ 9 νι ἅ ώ ο τὰ 

ποῦ μεγά-εοδ' που πεδίο, “παρέχεται, εἰρήσεται᾿Αοπίτατίοπε ἁἱδηαπι», 1ὰ ἀϊσειιτ. ε[αβίαπι 
ἩἨειει]ὶς ο[εεπάυπτ Ρειτς Ἱππρτεδαω,  υἱ» 
ΠΠ νε[αρισ. Επήίε,  ΡἱοποΙταΗ - πιαροϊτιά]- 
πε, Ἱπχῖα Ώαν]υπ Ἔγτετ,. Έτ Πος ατα {Ε 
Παδει. ΕΡΕΟ αἆ εαπι αυαπι αρ ΙΠΙΕΙΟ 11:85. 
ΏΊτπεταπα οταϊΙοπεπΙ:  Ὠατίο αἀγετ[ας 96Υ- ᾗ / ο ΝΔ / ὧμ 

ο” .π αραχευαζοµένου “Δαρίου εφὶ τοὺς Σκύθαςνδι]ηῃο οχεγοίτυτη εοπιραταπεῖ , : Επίκ πιῃ” 
χαὶ ἐωιαέμωωπτον ἀγγέλης ἐσιτάξωτας τοῖσι. μὲν 
πεζὀν «ρᾶτὸν, τοῖσι δὲ γέας παρέχει» τοῖσι δὲ 5 ζεύ- 
ρυσθαι τὸν Θρήΐκιο Βόσφορο' ᾿Αρτάβανοι ὁ Ὑσά- 
σὌτὸς, ἀθελφεὸς ἐν Δαρία, Ἔχρηζε μηδαμῶς αὐ- 
τὸν Ε σρατηΐην ἐσὶ Σχύδας ποιέεσθαι, καταλέγωιο 

ο» λ 3 ͵ ον 4 λ / 

πῶ Σκυφέων τὸν ἀππορίη.' ἀλλ, οὐ γὰρ ἔσειδε 
ς 

»- , ΝΤ λ 

τὰ πάντα παρισκεύαςο » ἐξήλάυνε Τὸ «ῥατο ἐκ, 
Εις ο ο ον ρω / 3 "9 / ' 

Ὑήσω. Ἐνδαυτα τῶ Περσέων Οιόβαζος εθεή2ή 
ΐ -ν ζ ον ὀ ς λ ον Ἴ 

Δαρεία τριών ἐόγτων οἱ παίδων» καὶ πάντων σρα.ήδεκ Ῥετῃς» 

ος αἀ Ἱπιρεταπάππ, αἰ Ἡτ Ῥεάἰαϊατῃ ν 
α118 ας οἰαδίεπα΄ ργα/Ίατεητ, αἰίφ πετ 8ο: 

Ὅ{ροτυπα ΄Έμτασίαπι ροπτα ἵπΏρετεπε: Απᾶ» ο. 
ραπας, ᾿ἨΗγβαίρις βμας, Ώατῃ {ατεί, πο: ΄ 
Ίεραι 1]απῃ ο ραδιο θεγι]μί {πίεττε Ρεὶ, 
Ίάπι.. οοπΊπεΙΠοταης «οογίματαπα Ιπορβίαίῃ 
υτί]α , Γπαάεηςδ: απηπα ταππθΠ. ποπ ΡετΏᾶ- 
ἀθτεῖ 11, ἀε[μιιτ α ἀῑδιιαάεπάο. 1αΠἱ15 

τί οπιη]α εἶ ΙΏ εκρεάϊτο ῄιετο. ϱοΡί5.- 
εἀμχῖτ εκ ετὸε ΦΗῇ5, ΙΡῖ εηπι ΟΕοβαζαδδ8 

εὶ ἴτες ΒΙΙ εἴαητ, οἳ ΟΠΙΠΕΒ 

πευοµέων, Ίνα αὐτῷ καταλειφ»Ὢηγαι' ὁ δὲ οἱ ἔφη, ὡς πάμίαητες, οβίεσταδατ ας πηπι ΠΡ τεη: 

, ον . ν κ, 2 3 ὴ Ν ο” 

θας καταλέψεῳ' ο μὲν δὴ Οιόβαζος περιχαρης Ἰνν 
ν ρε ς η ο ον ο. 

ἑλσίζω) τοὺς υἱέας. «ρατηΐης ἀπολελύσδαι : ο οἱ 
ο ο : αν 1 ο» ΄ ου 

' ο» . ελ... Ν 3 ; 

Οἰοβάζη,παῖδας' καὶ οὗτοι με) αωοσφαγύτες; αὖ- 
ων κκ σφι 

ο» / 3 λ Ν / 

105. ἐχ. «Σέσων ἀπίκετο της Καλχηδοίης εωι το Βό- 
«ν { ο ο : ς 4 οι ο κ σευ τ.ἒ 3 ΝΔ 

σπορο» ἵνα ἔζεωκτο Ἡ, γέφυρα, ο)»υτω ἃ εσβὰς 

ων α "ον .. ων λ ην ἁ ο χί 

δὲ ἐσὶ τῷ ἱρῷι, ἵ «ΕήηΤο τὸν Πόντο εότα ἀξιο- 
δω ον να Ἰ ών αν ο - κ η. Ας ντο νο ο 

θῄτω” πελαχέων. γὰθ ἁπάντων σέφυκε ἕ «)ωύμα-. 
᾿ ον ων ο νο σσ. νο, ων δω ” 
γη ο κο / ς νι 

οἸωτάατος'. τοῦ..τὸ μῶ. μηκός εἶσι. φ΄άδιοι ἐκατὸν καὶ 
Φ.- "να ορ 4 νε. ο. ον ἡ ν : ; 

ο ᾧΤτ εδ δδο τα 

... ί 4 

} - / / κ’ ο ἆς 

Φ/λῳ εόντι, καὶ µετρίων δεομέγωο πάντα, τοὺρ-παι-.. Ινζ. 

/ ο 

ἐχέλευσε ἔ τους επεσεῶτας, αΏοχτεβαι πάγταρ ΤΕΕΣΟΠΙΕΠΟΠΕΠΙ μαβῦετο τοσα, 

5 . ο» λμὰ ἕει. / 

του ταύτη ἐλίωωτο.. Δαβέου δὲ εσεί τε ορευόµε- 

υπὰςρο 

ὍΟπἱ  Ώατίας ΤΑΠΟΙΛΠΙ απιίσο ἐξ 
τηοάείτα ο, /{εοταπῖὶ , τε[ροπάϊτ {5 οπηπες. Π1- 
Ρετος τε]έιτιαπ,.  Ἐο τε[ροπ{ο ΟΕοῦαζι8 
πΙαΡηΟΡετε Ιδιαραϊιτ, {[ρεταῃς 1βετος [108 

ο 1] αά[απ- 
τες 1μδῇε, τπτ οππες ΟΕοῦαζί ος πιει” 
ηετεπῖ. . Ἱια ΕΙ ΟΕοραζῖ οριτηπσαΏ, 1- 
Ἱς {πΏτ τε]δ. Ῥατίας Φις ΠΟΥΕΠΣ/ 
Ῥοδίαυαπι Ῥετνεπῖτ αἱ ἈΒοίροταπ (1- 
σἰιεάοπία»,  α0ῖ Ῥοης Ἰππδέης εται, πό 
ςοπ{σεηία πανί » "τταηδηῇς η ΟΥΛΠεβΡ 
αὖςδ ἁἰειηῖας, αμᾶς Οτεοὶ ρηῖς ειταὺιΠ” 

Ὅτᾷας Σαίε αἴππι. . ΤΡΙ [εάεη π τεπρἰο 
᾿Παρβοῖεραε οσο] Ῥοπίωπι , . τοπ {ροβαει- 

1ο, ἀἴβηαπι» παπι Ίπτε οπιπίθ, πιητία. εδ 
τημχίτηε αἀπιιταβίί  Ομίς Ἱοπβιιιὰο εδὲ 
μα η πο αμει. 

βό 

τα τῶν γεδ. ο 2 ᾽Αποζώμ. ολο Πο αὶ πάρεξ 11. 4, 77, αὉ α118 καὶ αΌδςε, 3 σ Οἶκε Αι) αἳα ἔρι- ν 

-ε...Ώο Ἠετου]ς νε(Πριο ὈἱευδΙῇ αά. 1, Ἡ. 01. ὁ Μα «04. Στρα: 
7 1ο) 

ε Ζευγνῦνοι «4γοῦ » {5 Όσπο, 

αι 2 Ἐμβὰς «4γοῦ. {μα {- Εθηεῖτο ή. «τοῦ. } Ῥαε. «ἴπδ., ἐθηῆτο «404. οι α. Ψἱάς Τ, 1, 19. 
Ἀ Θωμασιώτατον -ἄγοδ.» ΕΙ τούτῳ΄ Ίάεπῃ» τοῦ τὸ μὲν Ρατήν, ιδ, ῥα]]σ, τεξβίκβπιε: τοῦτο μὲν απτσα. 

α7. Τοῖσι δὲ ζεύγνυσθαι] ΜαΙο εχ {οηςᾷ]ς Ἐτίταππϊοῖς 
υγνύναι»ο θποά δεπίριοτί {α1 1π τε ΠΕΑΝ Τ, την 
9. 09: 144. ΥΠ. 36., Ψετίις {Ι481Π1 σρατηζην΄ 

ποιέεσθαι» πες Πδίενυ]ραῖαε πιεπάα Ῥάίοίεπι Θεπου., 
οτᾖ πιαἰε {οἰ]επίσπη.. Ἠττος. ΠοφΙεΠς εἲ πια{εβΙς, ἆθ' 

410 1.905. αἴαμε αΠθ1. 
«:-δο., Ἐκέλευσε τοὺς ἐπεσεῶτας] Δεσεάο Ξγοπουἱο. Ῥοόυ-- 
439 οΏΊπες» αποϊφιιοῦ πηΗτατῖ αεϊαῖο» 1Ρ90 16ρε 11 Ἠο- 
«ποσα. αθεμπία, οδσίάα, ιτ ει. ατα {εαΠετεΠ- 
τς νιάεητητ Ε1Μ{Ε,- ης Τεχ ἵταπα» σμαῇ {πβρμε γε- 
2 1 ΟΕ οΡαΖαπι {Πρεπάΐα απῖης {παπα ἴπ {οἱα πι 
ορτόσαπίή!, εχετοιήε» εἴ οεε/ος ἔγες {η εοΗ/ρεᾶ η ῥᾳ- 
γεπὲ{ς αδίεεῖ οτε] Γμέμγης, { οΊ1ή6ς ας. 
Ἄεπο Φεπεέα 46 Ίτα Τ. τα, 16. Ἠϊπο ποῃ ἀἰςμπη]ς 
ἵπ Ῥγαήυσι Χετχὶς ετιάε]ίας, αὉ εοάεπι ἘΠΙ]οίοριο 
ποῦ ῥιαεϊεΠἴα» 1 ο[ΠΙ Τ.νῃ, 98. των 
-Ἡ ον Ἑζέμενος δὲ ἐπὶ «τῷ 109] Ἐκ σοπἱεᾶατα. αυ ἐπὶ 
τῷ ῥίῷν 17 ῥΓΩΜΟΠΕΟ109 16ι νετιῖσε ΟΥαπεάτηπι, {εά 
Ιπορηστῦ8. Ἐ]εσαππο. 2ἱοζεπαγέ1 , πι. αππρ]εξΗ 

πο ῥοδ/απῃ, . 1αςεῖ ΦοΠριοί ἆε τερῖς 1Π σοπΏπέΠίεπι 
Ἑκίσσπβι πο ἑαπβτη. ἱη πυπι» απο Ῥιβείος 1ΠΟΤΕΠΙ 
πήνήης, Τὸ ἱρὸν Δά ον Ῥοπᾶ Έταῖν να παρα τὰς ἐν- 
Ῥολὰς τοῦ Πώτου 1Ώ Ρ2ΗοβαΗ 1. ΝΙ, θορΗΙΠ. χχιν», 
οἩν Αα Ἱάδή ος ἑὼς ἐὔ σόματι τοῦ Πόντου «ΥαΠεΠ6 
Ἀάκαῦ. Τ, νῃ, Ῥ. 400: Ἐκ ΠαπΠο ΙΠΡεΠς αρει]ερατητ 

Ῥοπεις, Ῥαϊσυαηιαυέ 1 παπάρα5 ρείᾷε Όγαπεαε {ρ8- 
Ἠππημς πατο σἸατίσβπια, οπ[ρἰείαῖε 1π Ἠμπς Ῥορίηπτ 

πο ο ο Ῥοίρ. ΄ΤΗΣ, Τε. 11, οι 
"56. Ἑξόμενος δὲ ἐπὶ τῷ μῷ] Ῥταεῖεῖ ΕΕΙΕΙΟΣ 1ςΓΗΤὰ- 

εε Ἡς Γεπιρ]ο Ἰον]ς οὐ -. αἆ ο5 Ῥοπί ροῄτυπι ου. αιοά 1 

λεὰ 6ῃς Οἶα1, 1ο. 11/0 1Π 

Ῥοΐρου, Ιονί [πτίο {αοτη ο 116- αεί, ἂᾷ ατπιος : 

να Ἡ 

«16 νΙάετατ Πηχία πανὶς ππαρίβτηπι 

ο υπε 1] ααηΠαητΗς, ο ΙΏτΗΣ, 

τοᾷοῖεα ποἩ οπήβες ππεπήπίε οοτῖε ᾖεποι. ς. δ. 
έσον ἐφὶ Βυζαντίου τε. κά) τοῦ ἐπὶ σόμωτ]-ἱροῦ. οΙΤΟ 

«ΝΕΟ Ίοσο. φΠοπιοάο: τλπάεπι. ουίεστο. {εάϊδία ἀῑσετέ- 
ταχ 19 1ο ἵεπιρ]ό. Ώατίης, αι ἴπ πανί {εάετει Ῥοή- 
εἰ {ρεᾷαίος 5 παπι. ἐσβὼς ἐς νέω ἔπλεε ἐπὶ τὸς Κνα- 
Φέμᾷ καλευμένως' ἑξόμενος δὲ ἐπὶ τῷ ----- ἐθηξετο τὸν Πόν- 
τον ἐόντα ὠξιοθέητον" ππάεπι 6, 86:, πἀππγαπάο Ίος 

{μαι {ρεξπεμ]ο Ὅαηις ἔπλεε ὀπίσω ἐπὶ τὴν οέφυ- 
ραν’ Εῖς Ῥο[ροτυπα «οπτεπιρ]αὈατής: Ῥοης αΠτοπι 1η-- 

-ρδραξ. εατα Ῥατίεπι Βοίροτί, αλα οξ[ος πιοᾶ]α Ῥνξζαν- 
τίου τε. καὶ τοῦ ἐπὶ «ὖματι ἱροῦ. ΟΜᾷ Ίελαια2 Ἠϊο πᾶ- 

νίσηης Ώατίηδ» Ἡὲ Ροπίμπι οοἱ]]15 ρου]αβτασες, [ον 

η η Ῥρρί» απί 10: 
Οἱ { {οΗρεοτίτ 1θῦζ 

πρίῳ» /ἐά6ης {η Ιαῤμ]αίο πα" 
ρόο {αηε αΠΐκαιε σὼ σονἰδό” 
10. φερε[εγ, 4ε ΜΠΙ. ἵναν. 1 

ος Ἠοππετο ἀῑειήτ Ίκριον, 
Ἠετοά. ἑξόμενος ἐπὶ τῷ [κρίῳ» 
Ἰπηῶν Ίπριω Ποιο, Πο η 
µαταω τῶν πλοίων. νἱ]ὰθ᾽ 
Ἡ ο . ο ο... ΨΑΙΟΚΕΝ’ 

50: Το τὸ μὲν μῆκος ὅτο.] Οοπίῖαε ρτί(ήπα νεο 
Ἀπίξας.΄ Ῥοηε ες Ἰομαίτιβο: ος Ἰαηταάο, απίσα ἀεβ 
οἶεης, θεμα Ἠαρες: Οοη[ία Ππάϊογαπη ἨμΠεΓς» 
ἄταυε᾽ {εοῦπι Ίπ' ρτατίαπΙ Πογούρμω, 9οΗρΡεΙαῖ 
86.. ἵη Ίατηπι Ῥαϊετο Παάς οιο οἵο σἶῷ σσο., 4ἱ9 

3 
ο 

υπαμε εκ ττεσεῃείδ ετ τσίητα οἵργατηπι ΠΙΠΗδυΣ 2. 

σας «πα μη πητητ, {4 πἱάεπι ἀοσεπι Εν 
Σπ πηγ]αά εν πη]]ε εβῄζῖπητ [εαά]α Ο, ᾗα. Ἠμῖυς ἡς 
Ὀτ» -ετ οεπεΙπι ραγες ταπῖ Γπητ ᾖαάΐο Τ, τι, 149. 009 
πάει παπι οὔπη Ἡασεκητ ἀπρίηπι, πιθτίτο ΕΜ 
αο]ο [Ππρεπαι5» πποπήτοτ]α Τὸ, Οα]εί τατοπετα ΠΟΡ 

{Ηε[ε΄ Ἠαδίωπι, ας 6οῃΊτα νεταπι ᾳ0/ᾳ 0: ἀπταρίς, 
ΦΙΑΠΤη ὁ αὐχὴν Ῥετ αρροβήοπεπι, αμαπι ἀῑσιατ» 4ε- 
Ροπίτωτ» πές Πἡρετβυῆς Άϊσμε οκ {Ο1οΙο ΑΡδαιί Φ40: 



ο ο ο... 

δόΏΠας αὐἴεπι Ίτα ἀϊπιεηία {ηὲ, 

Ῥοπά, Βοϊροεί, Ῥεοροπιίής, Ηεϊἱεροπή πι. ΜΕΙΡΟΜΕΑΝ ΕΒΕ, Ι18ΡΒΕ α. τν. ι 35 ὁ 

ππάθεῖπι πα ]παπῃ ας οεπῖμΙη Παάοταπις 1:6οχίλια καὶ μυρίοα" 3 τὸ δὲ εὗρος, τῇ εὐρύτατος αὖ- 
Πτα ἆο (αὐὰ Ια8ἱ6πηις αἱ αν) ἶωπα πη]-  πὸς ἑωυτοῦ, σ-άδίοι Ὁ τριηκόσιοι καὶ τρισχίλιο" τα. 
Ἐν τος η ας Ρείβδῖ ῶς αμ του τοῦ πελάγιος τὸ ςόμα ἐσ, 5 εὗρος Τέσσερες σ-ά- 

ἠ τ Παῤίοτηπ: Ιοηρίειάο οἱ Ἠ. σος δρ ς τὸ ηλ Αα λτ. 
(αασά εδι σοἰαπι) αιβ ρα πσως αδί 9 μις υρῷ νν ώς αν λαμς ο μκαρεός 
Ῥομς ἑοηπεξθραίας, εἰχαιξε ἑεμτωπ νὶδίη-, βὸ Χέληται» κατ ὃς ἔζωκτο κο αρα ο πα σατ 
τἱ Παάϊα.  Ῥο[ροτίς αἆ Ῥτοροπειάςηι Ρετιῖ-659ἱου, εκδ και εκατο επι) τείνει δἳ, εε την Γτροττοἵ- 
ποι. ῬτοροπΏς αιἴεπῃ ἸαΠταάΙΠῖς αμΙΏσεηίο- τίδα ὁ Βόσπορος η δὲ Προποντί5» ἐουσα εὔρος µο 
τσ ΠαάΙοτΗπα εδ, τε αἳ αιαάτΠρεΠῖΟ- «αδίων πεντακοσίων, μήκος δὲ Τετρακοσίων καὶ χί- 
τήπα Ἰοπριτιαϊηῖς, 1πῃιεῃς Ίη Ηε[ιείρο- ᾿λίω, καταδιδ ἐς τὸν Ἑλλήσπωτο, ἐότα ἃ στι- 
ἴηπι. 1ρ5ο Εεἱιείροπτας, αδὶ απρυ(ΗκΏπιις. γότητι μὲν ἑπτὰ -ἁδίους ᾽μῆκος δὲ τετρακοσίους᾽ 
Πας116 {ερτεια, αιπάπηρεπιῖς Ίοπσας, 1ῇ-, 3 διδος ὃν εξ Ἑλλή πρ νσμς άπαντα 
Ὥπαης ῥα]ασί Πἰαειπι ααοᾷ ΑΕρωππη νοσατιτι ο κ τος σε λλήσποτος ερ χάσμα πλ” ο 

Νανὶς Εετα 9 Ἄιγαιον καλεεται. Μεμετρηται δε πωτα ὀρ 

τιεαῖ οπΠΏΙΠο [εριιαριηία πηῖ]]α οἵβγΙαΓΙΠα αν ἑτασας µαλιγά κή καταγύει ο).  μακρημερίῃ 
Ίοηρο ἀῑΕ, πηοξεε γετο {εχβρίητα πη]][]α, Ίτα- ὀργυιέας ἑπτακισμυρίας» 5 νυκτὸς δὲ» ἐξακισμυρίαν" 

Ὅαιαο ο {αποῖρης Ῥοηπα αά Ῥμαβη (Ίος εσε Ίδη ὦ ἐς µε Φάσυ ἀπὸ τοῦ φόµατος, (τοῦτο γάθ 
ἐπΙπι Ῥοπι Ιοπβίεβπιαπι). πονεπα ἀῑεταπι εδῖ 
ΠανΙραΏο, εἲ οἑτο ποξµἁτα, ααδ Ειπι 
εεηῖαπι ας ἀεσετῃ πη]]]α οισγίαταπι εἰ «εΠ- 
τά, Ἠος εδ, Παάίοτιπι υπάεσῖπι πηῖ]]]α 

3 λν' ς / ο ή : ο Ζδεσι του Πόντου µακρότατο) ἡμερέω ομέα πλόος 
ὰ τω / / / - ἐσιν καὶ νυκτῶ! ὀχτώ' αὗται, Ὥδεχα μυριάδες καὶ 

ς ο 2 Δ οω / ᾿ 

"εκατο ὀργυιέων γίνοται' ἐκ. δὲ τῶν ὀργυιέω του” 
{ / Ξ ϊ λ δν μμ ο, ο τα. ο τέω» σάδίι ἐχατο) καὶ Χίλίοι χαί μύριοό εἰσι ες ς οεΠῖΙΙΙ. Ἑ οΙπάῖσα ατεπι αἆ ΤΠειηὶ- νὰ ο 7 να χι ὴ μα ν 

ογταΠα ώ ασ θςί {1ρει ΏΙΠπιθῃ Τήηοδτπιο- ε σκΗριτ, επι έρμµω οτι ποταμκὼ εχ, τὴ 

ἀοπέεπι. (Ἠϊα παππαπς Ῥοπα Ιαεσβπιωτη 5) 8οΣηδικής» κατὰ τοῦτο γάρ ἐσι του Πότε εὐρύτατο» 
ἵπαπι ἀῑείηπῃ ἀήατηπιααε Πποξβηπι Θ5ῖ Παγί- τριῶ τε ἡμερέων καὶ ἶ δύο γυκτὼν πλόος αὗται δὲ , 
απο”. 4πΦ Ππηϊ οτβγίαταπῃ ἵτεοβητα ας ᾿ τρίχα] τρήκοντα μυριάδες ὀργυιέων γίνονται, σ-άδιοι 
Εχιβιηϊα πα. Πα4ἱοτιπῃ ντο ττῖα ποῖ]]α ἓ, τρικόσιο καὶ Τεισχίλιο" ὁ µέννυν Πόντος οὗτος 
εἴ Ἱτεσεηῖα,.  ΠἨυπς 1ρΙΤΗΓ 1Ώ πιοάμπι Ῥοη- 1 Ἱ πο το χο λλσας { ο, ος. 
ἴᾳ ας Βοΐροτις εἳ ΠΗεΙεί[ροπτῖς α τηε ἆἷ- κ ο σπωτ. εις τας 

ἱππεπα Ίππο, ἐς Γεουπάύτη εα αἩξδ ἀῑχὶ {π-ὁδµετρέαται, καὶ κατα τὰ εἰρημέα πε φύκασι μέ" 
ἴππι Παῦεπῖ.  Οπαϊπετίαιι Ῥοπτις ης ρα]ι- «Άι α) Αμ | τοι εκιόιΦουσ. 
ἀεπα Παθει Ιπῃαεητεπῃ 1Π {8, πο ΤΠΒ]Ιιο : ἑωύτον, οὐ φολλῷ τέῳ ἑλάσσω εωύῦτου" Ἡ Μαήτίς 
παπι 1ρ9ς εςῖ πήποτεπ, αι Μαοιῖ 4ρ- Ἡ τεκαλέεται, καὶ µήτηρ τοῦ Πόντου. Ὁ δὲ Δα- 

οδό 

Χεται δέκα) λίμνη ὁ 1 Πόντος οὗτος. ἐκθιδοῦσω ἐ6 

87Ρεἵατας, εἰ Τπαῖετ Ροηίῖ, 

--- 

εκ... 

νο 

ῥοηταπα οοηῖετηρ]αϊις εδ, τεπαν]ραν]ιί 

. 3. ον ς 3 / ν 1 9 αν” η τόμ 

ἸαΠα9, Πρ] ρεος ὧς ἐθήήσατο τὸν Πόντο, ἔπλεε ὀπίσω ἐπὶ τὴν 
/ . 3 ΄ . 7 αν ὦ / σὴ , 

κι « ἐφυρα», τής αρχιτέκτων ἐγένετο Ὦ Μλανδροχλέης Σάν 
Ῥοπίεπι» οὐίμ5 ατοβΙτεξίας εχετ]ῖ Μαμάτο- κ ΓΡ γ ρω 

εἷες απ. 6οπίεπιρ]αϊας Ίτεπῃ Βο[ροταπα, 
41ος αἆ εΠπῃ εἶρρος εἴεχὶῖ α «αΠάϊάο ]αρ]- 
4ε, Ιπείάεης Πτιετίς Ίπ Ἴπο αμἰάθπι ΑΑίγ- 
{119 Τη αἰτείο αῑοπι 61Φ6ἱ, οΙΠΠες ϱεῃ- 

ο τςρ 
. . 

-α διοᾷ, οτα Ῥαγίε, 4. Β. Ῥας]. Χ. {νοῦ, δι Ρα: οἶπα ἐκ 414 ὃς {1 τούτο δὲ, ση. ὃ Ἠρορό- σι «ἄγοδ. {εᾷ Ίπ τα, Ἴα1α, ορΏππο. δ/κόσιοι νυ]ρο. 
αὐσπιία, 
Τ πα. ϱ,-8: 

ας. «4χ. «Αντε, 
οΊηπος. 
αιιοᾷ τεοερί». 
τος οὗτος «γεζ. 7 Βηγίς. 

4 Στεινόξώ σον «νεῦ., Ξευότατω 71/4. Ῥτίας (αὖρο απτίἆει, Δαάί 45 0 ἱ.γ0” 3 
6 Ώε[βι «4γεζ. 71μα,.  } 1. Ρα. «4Λ., µακρῇ ἡμέρῃ «4. 7 «4πεδ, Ρας, «4. β. Εάά 

αμοῆ τενοσεπῖ» αὐῖοις αΠαρείαῖε, επι ὁργυιὼς «ασ[. -«4γοδιν ὀργυὰδε -ἵνλ. ϱ Αρευπτ πες Ἠαε νοςες 34. 
ὁ Θεμισκύρην Ῥα5[. ἄῑδ., Όεπε Θεμίσκυρον «4γεῦ., Θεμίσκυραν οἶπι. ΊΜοΟΣ τῆς Ἰνδικῆς 

ἰ Δύο ΠοΠ Ἱεριι «ἄγορ., ἴμπι πλόω ή. Επι. 49.» ἵπ Ῥαγίς «4. δ. . «44, «πεζ. Ἐάά. πλόες ν 
ΡΟΣΤΟ τρεῖρ μυριάδες καὶ τριήκοντω ᾖαι/. «4γεῦ. ἆ Οὗτα τε Ῥαε[. «4ἱᾷ.. αΌθοθῖ τε «4γεῦ. {| Πό- 

ο Εσδηοό, 

ο δβαιῥ. αἆ Ὠίομγε. ν., 149. τερεκῖε, εεῖαπι {8- 
αυΐς. αἆ (ἴρεγοα., Γιο]. 

ολ. ὴ 

«4. ΑΔ. «4ἱ4,. οπιττιηὲ οὗτος ή. Βατ «δι: ἐσδιδ. 77η, {περ ο ών Ρε 

«49. 3 Νοη ος 1Ἡ 24γοὐ ᾖ όν ᾱ5/. «4τᾗ.:; ἐσδιδ. }1ά. «4γεῦ. Ῥοιτο ἐς αὐτὸν Ῥαε/. 
«5 αι Εσύ. ἵπ Ὀομφς. νι 14. 

β Ἐπ᾽ αὐτὸν 1Η. Ρον. ει, ἐπ αὐτοῦ «4, 
ἑτέρην αλ. 

100 εσ[ο ἀερηείαί, σοῦ ποταμοῦ τὸν οἰύχένα Ο. 89. οἳ 
ἐπὶ τῷ ΑΥΧΕΝΙ τοῦ βοσπόρου Ὁ. 118. νίἀευίπιας. Οἶῖπι 
ἡππή]ϊς 1 Πἱς (Ησχί 1η, Ὠϊδί νπι, 7. αρροβτο., 
0ἱ ἐσπερίοι Δΐβυες οἰκοῦσι γἩν» ΑΥΧΕΝΑ σενὸν καὶ ἐπιμήνοι 
και ὄμφιθάλοπτο. Ἱνιτανίι Ο.. ΠΗεύπ/ίης, {δαμεπίε. {οὰ Ἱασβωπις, ο ααβο αυεπι αάϊ ετ Οτῖῆςος αἆ ο- 
νο αν οί ν, 688 : : 

-ω' υμτὸς δὲ, ἑξρκισμυρίας] ἨΠατῆπι ο[πίςῄο νοσι1Ώ 
εκ {αρα σαι 6ρῖ ος ο ρα, αχ ἀμτπο ΠοξΓ- 
Ἄοη ας Παν15 ο πήτε β]]αχκ σοηρυτατίο. «ἄγίβ ία] νῶς 
μας θέυσω» Εἴ Νεµίο Ἱπρη]ία Ῥτοίροτο» αὈ[ο]ντ 
ον ώς ΛΕΡΥΡι. Ῥ. 36ο. Τδεορδί]η: 1η Ρ{0- 

πια ει ον το 1 ος τὸν τοῦ νυληµέρου Φορὸν πλόῦν, 
πλάνης ἃς ποτ {εομπάατι ΠανΙΡαΏσοπεῃ οἵο, (41- 

λε 19΄1ς01ραΤατ. Ῥεσερπος Πεγούοεέ ταΆο., {- δαν ὠὡμολογἡμένον τοῦτο {ει {η εὐη/ 5/0 εΓα!., ΠΑΝΙΤΗ 
ος Ῥοον ἴοος. Ὠπαῖα πα ἀῑὲ «οπῇσετε, Ίατ- 

τα αιμροτὶ οα Ἱ. Ρ. 67. Ἰπβίος, Πη{Ηίίπιο ααΠείεητς , ατ- 
τέπι Ῥόσῶοι. πη5 περ]εότα ππμί εαίη ετ{ας νε]οξῖτα- 

2. ῶ ος ο 

ο ο ο «Θπος η Ταεἰηῖς οἶἶπι ο δοφεζ]- 
Ἡπογοπε ρηπορί νε ορ αία: αβευης ηαες ος αμα αά- λατ αα ο μμ εἀΙΠοπί., αάάῑτι αἲτ α Ρ2ο0ε- 

απήσυ] Ροβΐσπ]α, Ὡ ος Ῥγαοροβία Ἠτετὰ, αὔαπι 
μῆς. Όυα αμ]άσπι ἵη ρατῖς ο ας πο τη Σψοι- πή "απάαςΊοί { εεηίθας, ρατο- πὶ ΟΙ. νι λάεσυπε 2. Βεγ1ζην ἂς Αρρει ετ Ῥοπᾶῦ. ο 
3. Πο/βεπίης 3 9ερδ:, ἴν γόβες Ὀλομουίήος Άερ. 

᾽αὐτὸν, Βρπϊβοση Ῥοδίει: ἆμαρ εο]ώ 

Ώ Μανδροκλής Σ1Πά. «πε. ο Θεήσ. 41. 
“ἅγοῦ., αὐτῷ Ρα. 4. ὂ. α ΙΗ. ἄν. Ρα, ἐς μὲν Ὦν 

Αε]μο αἴα1ε αἩ]. λος μο ολς ιδ της 
89. Καὶ μήτηρ τοῦ Πόντου] Οοππιοάα, 6ε,αοά {σῖαπι, 

ποπάμπι ρα ρ]ςατα Ίαες /{οΗΥἱ Δγς. εκ ΑπαρΙο Ῥοῇ- 
τς Μόνη δ᾽ ὑπὲρ αὐτὸν, Ῥομίμ/1 ἀνρκέχυται λίμνη αι: 
ὥὤτις, ἣν ΜΗΤΕΡΑ καὶ ΤΡΟΦΟΝ τοῦ Πόντου κατεφήµισε 
λόγος ἐκ παλαιᾶς µνήµης παραδεδοµένος' γαύτης τὸ μὲν 
περἰμετρόν ἐσι δἰσαιλίων σαδίων, τὸ δὲ πέρως ποτᾶμὸς Τά- 
νρίδε ὅροο τῶν δυεῖν ἠπείρων' ἵπ αὐϊδις απ θίεὰς ρα]μά(8 
πἰπήης, υἳ (σή/αδρΗ! πἁ Φέγαδοη. 1, ντ, 477. οὐ(εἴ- 
ναο ραίεβιαῖαι, Ματετ Ῥοπᾶ Μαεδνς, αὐοά Ἠμίας 
ΕΙΡΠαΤΗΣ 15 Εξ ΙΠΟΓΕΠΙΕΗΤΑ εαρῖαί, Τρ/παε ὧς μήτΗΡ 
καὶ μαιεύτριώ γένους παντὺς Ἰχθύων ΟΠΗ. ντα, 779.9 4048 
ὃς Εῤῥαγεδί Ῥτοίεκβο αρ. 705: δᾷ μη 1. τος 
Ῥοϊ Ῥραυσα {αρα ες {οηοά! ἐπ᾽ αὐτὸ, Πευα ραυ] 9 
ΓΠηρέα ἐπὶ Θερμώδοντι ποταμῶῷ: αἱ αυἱ ρτεμτη ἐπ᾽ αὐτου 
(Οτναταπα ναῖτ, πζτω Ῥαιήμηίας, ἀς αμο {1ΡΣΣ2 οἵΔ- 
ἔρτον να ἀρεηῆς ὠνόῤήκε ----- πόνου ἐπ αριστ 
ετ εοη(ππΙ δις. τα πι αν ην η 

; ο ο να 1 ἀθάϊκ[εί Ἠεά. ἐ 
οἱ. Στήλος ἔσηδε ὃ ἐπὶ μὐσὸνὶ πάς ο. 

{5 [αμμέε., νε] εγεκί: αἴαμε Ώου ΟΜΙΠ 8:19 1ΕχΟ(Ο- 
αι ζοπῖρασαεί. 9οὰ ος (γοπουή, 

Ἱερεπῆς ἐπ᾽ αὐτῷ, αἆ Ῥαῥοίωώό. ΟὨψοῦ Υετο ἵῃ 63η 
τεῖη εχοίτατ ε νΗ» 6. 996. ὁ λίῤῥος λέων ἔσηνε ἐπὶ Λεω- 
νίδ, Τπα]]οπι οπηϊβς[εε: {2 Φομοτεηε εηἶπη ΓΓερηίάρε 1.οο 
μοτατ Ἱ6 ετεέχωο; Ορ). «463. ΤΤΟΡΙ. Ρ, 90, οα.. Αρ 

9 

ς ο ὥς υὸ οδλν 

µιος' 9 φληησάµεγος δὲ καὶ Τὸν Βόσπορο, φλας ἔση- 
σε δύο ἔπ᾽ Ῥ αὐτῷ, λίθου λευκοῦ» οὐταμων γράμ». 
3 :) ἡν νε ο κο ον ος Ἀςρ σΚι 
µατα, 3 ἐ5 µε τη Ασσύριὰ, ἐς δὲ τὴν Ἑλληικὰ 



θιαω ο. ῑ Μαεοεῖς ρα]ής, Ῥοπιΐς ἴπ Βοίροτο Ώδες τοςίςΣ 9ο6 απ ασ. ιο ου ο ὁοπατης αὓ Γατίο, 
' . ι ϐ / ή 4 ΄ να κο α ϱ. οκ αδνηῃ θέ ᾽ ΟΠΙΠΕΘ ἑθγία πάντα 3 ὕσαπερ ηγε' γε δὲ πάντα τῶν Ἡρ- Τὸ ἀὐας ἀμοεραῖ, ΏιςθΡαί απτεια 

εν υμζμως (δες εξηριθμήθησαν» χωρὶε τοῦ ναυ-οςδεητες αηους Ἱππρεταδατ, σοπεἰηεΠῖε πι- κ ας ως ἔξηρ κο (δες δὲ ἑξακό- Πεῖο Περιηρεπία τηἰ]]ία Ποπιίηαπι οὔπι 6- Τικου ἐβθομήκωτα ο ο ος σι απταα, Ῥιθτετ εἰασίεπι, μα οπίῖαραϊ 
σιαι συελεχησω” τ σον τς ολλ! μον, ε πανΊρις {εχεεητῖς. Ἠῖς Ρόδῖεα «ἶρρῖς ΒΥ- Βυζώτιοι, χομίσαντες ἐς τὴ) πόλιν, ὕσερο τουτεῶ ζηπιί ἵπ ἠτρεπι [Πάπη ταης]ατίς υ{Ι {πι αἆ ᾽ ό κ ών» η 2 μοι ον 9 ος . ερήσαντο πρὸς τὸν βωμὸ της Ορθωσίης Άρτεμι “5 αταπὶ ΏΙαπα ΟτΙΠο[Φ » Ῥισιετ ππάπι Ίαρι- 
χωρὶς ἑνὸς λίθη" ο οὗτου δὲ κατελείφθη παρα, του επι, αι αριιά Ῥασς]ὶ ἀε]αρταη 1η εαἀεπὶ 
Διούσε τὸν γηὸν οὗ ἆ Βυζαντίῳ, γραμμάτων Ασσυ-Ι Όϊρο τε]δίας ενι Πττεϊς ΔΑ[γΗς ορ [εις 

/, / ρολό ρε ορ τα ἔζωξε βα- Οεἴεταπι ΒοΐροΠ ΊἼοσιδ, απεπι τες ΠαΠΠ5 πλω η ος ; ἵο σοππΙΠε, σοπἰοξεαπΗ πμ]. νἰάετα ὃς Δαρέος, ὣς ἐμοὶ 5 δοκέεισυμβαλλομένω» πο ο ος ) κ να δή σιλευ, Ἔκαρεισον ως ο ο κακο ΤπεάΙΗ5 Ίπτετ ΒΥ2απΕΙΠπι οἳ τεπιρίαπι αποά δὸγ πε Βυζαντίς τε καὶ του επι" σόμώτί (ρου, Αα αφ ος δες; Ῥόςι ἥδς Ώατίης Ῥοπιε ΤὰΠϊο δ8 .-- σπα αν "νε η ο» ν , ... . χα 5 ρε» δὲ μετὰ ταυτα Ἠσθεις τα σχεση, το αρχίο ἀεεξίαιας, απῖοτεπι αἶις Μαπάτος[εῖη ᾶ- 
τέκτοα αὐτη Μανδροκλέα τὸν Σάμιο ἐδωρήσατο µΠΠΙΠΤΙ ἀοπανίε ἀεῃῖς οπηίδας, Ἐς αποζμπι τ ΤοῬος λα Ἡ ” -ὃ ρο Δ 3 Ἆ » 9.» ολο ͵ - . Ε πᾶσι δέκα” απ ὢ δ) Μαθδροχλέής ἀπαρχ)νν Ῥηπητ]ς Μαπᾶΐοε]ες Ρίηρεπάο τοῖατη σοι». 
Ἡ ζώα γραψάµεος πᾶσαν τὸν ζευξν΄ τοῦ Βοσπόρι» αν Ρο[ροι! ει τερεπῃ ΤαΕΊηπι {π ος 
καὶ βασιλέα τε Δαρέιο οὗ ππροεδρίηῃ κατήµενο, καὶ ο τω πξ η, εν ο αρ ες ᾿ ο» ' ον / Ἰ . τὸν αρα τὸν αὐτοῦ διαβαήωτα, ταῦτα γραψάμοοένΙ ) ο ΔΙῃ ΙΕΠΙΡΙΟ 11Πο - ο ρο. ἡμο ρα} -Ισανίε, επτα Ίας ἸαοΗρίσπε, ο ἄγεθηκε εε το Ηραιο» επε ιγρά γαρ Αν Ομ }αϊρ βίο οπή Φ0/ρύτοςν ἴῆ» -.. Βόσπορο ἰχθυόθτα γέφυρώσας ἀγέθηχε Ρ]εης ο. - Ὅπτο τὰ ΝΛανδροκλέης Ἡρη μνημόσννο σχεδή»᾽ Ὁ. αγ τερί οσο], ἱμδόπής ολα, ο Αὑτῷ μὲν φἔφανο περιθεί, Σαμίοίσι δὲ κῦδο {ωποπί Μαπάτοείος ᾖας ποπιωηέηία ἀἰραυ]) ο ἹΔαρεία Κ βασιλέος ἐκτέλέσας κατὰ }οῦν. 1ς Εν]οῦ ὕσπο) δα ιαιάε, εοτοπα 0, . νὰ ο” ρα όν ο νὰ π ἳ . . ' Ὕ ὼν 19 , 9 .” 8 

ταῦτα ΄μέν νυν τοῦ ζεύξαντος τὴν γέφυραν µυηµύσυα Ἠθβε 1ΡΙτΥ πιοπηπιεηία, εΧΗΤΕΓΙΠΕ εἶης ο ω 
ερ. ης) 2 Μανδροχλέα. ὃδ- Ῥοπϊεπι εοπηρερῖς  Οὔεπι ΗΡΙ τεπιηπεταϊὔδδθ ο.»  Ἄαρειος ώς μον ος Ώαπας βηκπ]Πτ 1Π Έμτοραπι, 115 51 βαυέ ε6 την Ευρώπη Τοισι ]ωσι πααγφτυλάς πλτῃ Πς Τοψίρης πανίρατα Ίπ Ῥοητηπι πφηῖ6. 34 

χωτα] ἐέ τὸν Ἱσρο, ο)θαῦτα αὐτὸ πε {με «μυ-οΟΙ]Ιις ορρετῖτί :Βινίηπι Ῥοπίς  Ίμῃί εΠἴεδ, το ρ ῤ λ Ν Ἡ ι ΄ /. ͵ ΐ απ αμ 8 νο αμ Ρο: γνύντας τὸν ποταμό: τὸ γὰρ δὺ Ἰαυτικο γω 1ωγές Ώζεραπῖ επῖπι «]αε[επι Ίοπες ει Α βἱ | 
τε καὶ Αἱολέε χα) Ελλησπώτιο" ὁ μυ 9ὴ ναυτίκς ον ος ν 

νἙλαιέ τὰς Κέας δακπλάσάς, ἅπλε 9) ποῦ αμ, ἁμοριάι δρα προς α η »Ε ολ ωχ ολ Αν ολα ντριν Ρις Ας ρα κο ως ο} 1ἱ Ίσρε ἀναπλώσας δὲ ἀγὰ, 'Ἡ το ποταριο θυῷν ἡμέ. Π αᾱ εο]απα Παππῖ,  υβί ἵα ο[ία [5ἱη ῥέων πλόον ἀπτὸ «αλάσσης, τοῦ ποταμου τὸν πρ φαΐτατ, αλά Ῥοπις Ίππριπε. ας γα ἓκν τοῦ σχίζεται τὰ ᾳύματα Το Ἴσρη ον. ΤΔΠΡΠΙ{Ο εί Παΐεπι Ῥθ[ροτο, [αοϊοραί Ὢγγνε, Δαρᾶος δὲ» ὦς ΦΙέβη τὸν Ἡ Βόσπορο κατὰ Τη ρε Τητασίατι Ίτετ, δἳ ϱΙΠΠῃ ο {06 δν, ὁπορίόετό λα της Θρήης" ἄπικόμωος δὲ Τεα ΠΛΗΙ5 ᾿Ρετγεηίαπι εε[εῖ. τερ]άμο Πο 
ἐπὶ Τεάρη ποταμοῦ τὰς πηγὰς, ἔπρατοπεδιύσατο προς {α]να. Έεατις {ετιιτ αὖ ἄσ-σ 

ο» 5ς / / ς οω ώ ἡμέρας τρ. Οδὲ Τέαρος λέγεται ὑπὸ τῷ περι-9οςο 15. Ἀπιπίππῃ .εοίε . ορεῖπ]ης, σαπῃ αᾱ ἃ κ πι ο ορ ο ἀλλω  ἃ Φέ Ίο Ίπιοίρο,  τάπι αἆ {σαβῖαπι οὐ 1Η” χὼν εψαι ποταμό ἄρισοο τὰ Τε ἄλλα ὀπιο κ αν νοης ο (δη ανα νε] τα μα ης 
.ετ« ͵ Ν - 

: - . . ρωτάς καὶ 9Ἡ καὶ ἀγδράσι χι] ἵπποιοι γάρη «κέσα. 1μς οπίπ {οπῖςν ἀμοάεφιαἀκαρίαία {15 2 σθα’ 9 εἰσί δὲ αὐτου οἱ πήγα) δυῷν δέησα| τεσσερῃ- οδό ος η έἁ 
μας -αας. ο τας Αθ άν. ο λος ων όντος | 

τα Ὅσα περίῆνε «ἄν.» Ίο πάντων τῶν ἦρη. «{νοὸ, ὐ Τούτω πέδ. ; ο Οὗτος δὲ «44, «ἴγιζ. 1, βαηίς 
4. Β., αΏ «τοῦ. κωτελείφθη αδερι. ΠευΙΤΗΠΙ τανε: δὲ οῦ παυει 04. Βαη. 4. οἆἱ Ἠνξαντίων «4νοῦ. εΑύ κέε 1. 214. 2 πα ἔς μέσον οτα 5γερδ. Ρας 494, 214, Ώε Οπο[ία Ώίαπα ἀρότο 2ο. «4/2. Εῤηῤρίώς 84 δένε. ΕΛΡΙγ. Ῥ. 17Ο.  Ί Στόματος μή. ϱ Πᾷσι 7; Ῥαι/. «4. Ότα ὦλερρ. 7 α]]ᾳ. πᾷῶσω «4γεῦ.» πῶσι 1Π οἵα: παισὶ «44. Ὀω, ὁ Ζῶα ρα. 4ο. σ, }αᾳ σι {/λαιῦ. ἵη 210/116Υ. Ῥ. 696» 64... Οτι ζωάγραρ ψάμενο.  { ᾿Ανδροκλέής εκ {6πεάΙ9 ἴ’. Εγ/μς Ῥοίρ, Γμτας, Τα τι, τς, 1η ερίρτρπηπιαϊα ἴλητηπη 4 Βασμ 
λέος ὃ ἔκτ. «4γεῦ., πο νεὶ πιοάμ]ης Ἠῖατεε, πέ ρῦτο. / ΑΡευπι Ἠαέέ πο Ῥαε[: -ἄνλ., τὰς οπής «{/ρύ, η Τὸν ποπ Ἠαρεπι Βατ. «49ῇ. Ζὰ, πεαιε πεσξε(μ]ης αξὲ αγησυ]ής. ο Πόντου Ἅἄγοῦ. ῥ). ο βῇ 
«Αγά.» εἰσὶ δὲ τούτου }’. «γε. ΝΗΙΡο εἰσὶ γὰρ τούτου. Διβρῖε Ίδες Εβαιό. Ἱπ 10/2. Ῥν 1963 9.99, 

2 

μονος το 
κνκῶσα ος ἳ 

ο: ο ς 

ο ο πὸ Ἡραιον] νο]ῖσαε 21]Ἴσηι οῦ. 7410” 
ἨΠανσωήῃ δὲ ΠΑΝΤΑ ΔΕΚΑ ἐξαιρέθῃ καὶ ἐδέθη 1. κ, μὴ 111 ἀοξΗῃΠηΙ5 ο ῥρηέμε,, Ἱρίοπιοι Ὁ. ΕΙ10” 
δο. εἲ ὑπισχεύμενοι, τῷ ΠΑΝΤΑ οἳ ΜΥΡΙΑ δώσει Ἱε 18. Π. ἴαπεΠ εἴῃς Πε, ποι ἱηππιιπῖς, Ίναπι ΓΗσβείαό τν 4. ἵπυίως Ὢ νεπῖτατο Ῥχοχίπια αΗήε πᾶσι δέκα. υπὸς Ἡραῖο, ἂς θὐα ερῥαη, οκ Νο[ε] 1 1ν. ἐδἳ18 νιάε]ςεῖ τωλᾶντοίς, τεβΏσεῃς: {α]εμίᾳ ΠΊΠΙ αἸίεπα {1π:, 6, οο. ο [ήομές {η Ἱπρτιάρηιετ ή: Πες Οεπας Ίος εριαρίε Ἱπασηιις ᾖς, (/πμδοπίης πὰ 1- 19πε αΡ{ο]νο Ζεἱ. μη» πήτο Πμέηρῃτοπ. 1. Ἡν 701. 1. Πτο Ρ. 330. 6: «Ἠδεη. τν. το. Πμηηνϊε. Ῥεε- Βοῇρ. Ο, τα. ΙΝοΡΙΠβΠπππα Τηποπῖς Μαπιίαο {επιρ]π» Άπιε Ρ. βεγ]έης ἂε Αρρεπίρ. εἴ Ῥοπε. Ὁ, ο, πρισὶ δέκα [ΟΕ {οποίο Ἱ, τ, 7ο ΠΠ, 6ο. 6τ αἱ είς: 
δβυ]τ ογαΠοπ]», «οτοπᾶ βυτοᾷ ντιπΠς ετρο Ἱαπάτο- Ὄταεπα, ἠπβίσα ας: Ίρεὰ Ιοᾳ1εά1 {οπια]α. πυπι 187 οἶεπα εἲ αἱ π]ηπε]οης ας τερε άοπαΓΗΠῃ εκ πηα]ε ἵπ- αμἰήξ, Πο ο ΙΗΠ15 καὶ ἀνέβηκαν ἐᾳ τὸ Ἡραιον τεοῦῖ” το]]εξῖο» α͵ιοᾷ {8ᾳΠ6ΓΗΣ» «Ρίβγαπηπιε(ς Ἰαάρης. Τρι 1ος, 1ρα, ΡαἩ Ἀπίοιη ροµίσηι» µε ᾽Ανδρρχλέης ἀεπᾶ Ἑτ πῶσι επτά! ἀοσμῖε Ἰἠβα ης Τα «41η άοη] 1 ϐᾳ ΡΤΙΟΙΕ Πίτεγα ρίησδτετησ, Πὶ ΜΦ5, «οπίγα νεΠΙέΠ Ἄγονἡ», Έβο νου ἡρος μον οσο Ἠλσειε μπες, ο Ἰεωρ Ολη τἨιαι, ο πομ ἀθυμί, Έεοο εδ «αβοῦ, καὶ παρ Ἡμοόσῳ τὸ, 8ο, Ὁ δὲ Τάαρο] Τάρο Ταελοίας απηποπη ΡΗλὴδ πα ΖΟΑ ΤΡΑΨΑΜΕΝΟΣ, Ἴγουν ζω ῥαφήσας, μ0ἱ Ίαδει, Ἐπὶ προχοῄσι Θεαίρου Φεννάου αἆ δμηάεπι ΕΣ το μα, αδᾶὰ, νατ. μα αντ παμις ΟΝ. αἰηξί τεβτε ᾱ ζρΑ, σι Πᾶσι δέκα] Ἐονοσδδίαι εἲ πος εκ Οοᾷᾷ, Ψει- Απο], Ρι, 541. (πττα ἀπλίταποποπι Ἠαῖς αἁπιονε ἔλ Ρα Εεγοροι) οχ Ί, 1. 6. 5ο. ατήνες τῷ ῥύσιμα πάντα {ῤαμή Όναι, Δηποσμις, Ρ. 946. Α. Δαρείῳ μὲν οὖν Π 
τρισχίλια ἔθυσε- Οᾳ]εμὸ ζοπηπιοᾶε σοηιηΗτ 34 Ἠπες Ῥαγ- Σκύθας ἐλαύνοντι ΤΑΙΝΑΡΟΣ ὃν Θράκή πυταµὸς ἔδοξεν, 2ὐεη πα. Ἔ. ῃ. ο-Ίκ» Ε πάντα ἑκατὸν ἔναγίσαντεο αὐτῇ γαι κἄλλιπος' καὶ σύλον ὁ Δαρεῖος σήσας, τοῦτο ὀεγρα ο, ᾽οηημ]α ορηΊοηρ., ΟΙῶμῥοπως ἱπιοιρτεϊα 1η «Ίδεη. 1, οὐτῷ , ΤΔΙΝΑΡΟΝ εἶναι ΠΟΤΑΜΙΟΝ κάλλισο. ας 5. ΤΟ. ΄ Ἠοπιοτςῃ ΄αμας σο]]ερίί Α, αμήν Ν. 1. Άγεί, ἸΜογε]με: Ο]ᾷ 5ορμΙβα τεἠομετής» Ηετοάοϊ 

“6. Ἐδωρήσωτο πᾶσι δέκα] Ὀπίος ναίυπι Ἠος, Ταΐα - ττ. ᾽Αγέηκε ἐς τὸ δει 

αν τν δν «Ἠπεαμε Ῥ]ητα Απηηπα νἱάεητας, Γπητ οπιομάςηα πά[α]ρει ο]ατίκβτηως, 'Έπιεπ ἀἰνοτία, αν ΥΛΙΟΚΕΝ. ω 
ο1. ΚΑΙ 



κε ος αωσως-α οποιος ονωνουτοπιωσνηνσπντνικανασ- 

ο ο ο ο... 

Ἶ 

εκάωο ὀσος να τφκριρεε-γκο κανε Ἑνοεεωοιωποπης σσ... 

“090ῦΕξ ςΟΝΤΙΝΕΝΤΙ5 κΕΧς Πας {ηπῖ α]- 

εωύας σορία Ἡλίς Ἱπείρς ἁπασης ρἱ]ἱ9 Ιαρίάςῖς, . [ομος 
παν]ραπῖ αὖ Ροπίες βοϊεπάος ἵω Π1εῖ οἱχ11θ, εαατιό ΜΕΙΡΟΜΕΝ Ες τε. 228 
Πιιν]ηδ. Αά εμωι Ὠαι]1 Ρος Βο[ροσυπα ΡτοξεΒ {πίστί- μις, ΄ 
Ρίο οἳ ρτοθιερ(ης αἆ «Οοἴας εμΙΏ αςεινῖδ.Ιαρίάμπη. .... ώς νὰ. νι ΑΕΕ το ο κ”. ) 
εχ εαἀεπι Ῥρεῖτα πηβηβηϊεδ,. ρατῆπι «Γή κχωτα» ἐκ πέτρήξ της αὐτὴν ῥέεσαι’ καὶ αἱ μὲν αὖ-. 
διά,  ρατήπι οα]ά, ΑΛ “ορ ἑαηζηβταστέων., εἰσὶ Ψυχραί: αἱ δὲ, κεριαί: ὁδὺς σι’ ἐπ᾽ αὖά 
ἀεπι νι εεῖ αὖ Ηετῶο. ησρθ. Ίαχτα. Ῥεπῃ- τάς ἐσι ἴση εξ Ἡραίη τε πόλιος τῆς παρὰ Περύθῳν. 

ἴπηπι» ες 4. Δροοπία», 4. ἐσε {η Έοη: καὶ ἐξ Απολλωνίη, της ο) τῷ Εὐξενῳ Πότῳ, δυῷν 
το Εωχίπο. ἀποτάπα ἀῑεταπι. αἴτασαει . Ε]αΙς τὴς δὲ ο κα. 
απτδίῃ Τεμγας. μἱο, ἷα, υησα Οαπιλάρδάστη . ύΜμέρεω εκάτερηκοίουι ο ος εβρ ρυσος αν. μ 
6οπιαάεράς ἵη. Αρτίαπεπι, Δρτίαπε π ὃ Κωτάδεσδο ποταμόν᾿ ὁ δε Κωτάθεσθο, ικώΣ. 
Ἠερτατα,  Ἠεδτας π Πατ Ιαχῖα υβεπι4ο Αγριάνφ’ ὁ δὲ ̓Αγριάνηςν ἐ.το Εβρο: ὁ δὲ, ἐς κά 

εν δν μον Ἶ αν ωνω κ Ν., 
9Ι ΛΕπιπι, ά Ὥππο βία ΑΠΙΠΕΠΩ ΗΙΠ  λασσα. τὴν παρ 5 Αὔφ πόλι. Επὶ τουτο) ὢ «ού. 

Ῥεινεπῖίει Ὠατίις,. σα πααιε. Ῥο[αϊίεῖ , 
ουιεείαίιδ απ1πε» οἱρρυπη ετεχῖξ εἴαπα 1]- 
Ἶς, Πς µτίατῖς Ἱπ{οτΙρίαπω ΤΕΛΕΙ ΛΜΝΙ5 

ενός ος. ω ον ποταμον ἀπικόμθος ὃ Δαρέιός, ὢς ἐσράτοπεδεσατο, 
«ολη μερος ως ᾿ : ας μη / Ἰσθείς τῷ ποταμῶ, σΊλην ἐφησε καὶ ο))αυτἀ γράμ-- 

ΟΑΡΙΤΑ ΟΡΤΙΜΛΜ λονΑΝ αΑτοῦς. Ρ01- µατα ἓ ἐγγράψας, λέγωτα τάδε, ΤΕΑΡΟΥ ΠΟ: 
ΟΠ ΕΚΕΙΜΑΜΟΝΟΤΟΚΌΜΛΑΝΙὕΜ 6ΟΝ-49 ΑΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙ ΥΔΩΡ ΑΡΙΣΤΟΝ ΤΕ ΚΑΙ 
ΤΙΝΕΝΤ» ΕΤ ΑΡ ΕΑ ΡΕΔΝΕΝΙΤ, ΕΧΕΙ: ΚΑΛΛΙΣΤΟΝ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΠΑΝΤΩΝ. ΠΟ: 
ειτύυνµ ΡὕςΕΝΦ ΑΡΝΕΑΣδΟ6 ΦΟΥΤΗΛΣ,- ΤΑΜΩΝ: ΚΑΙΕΠΑΥΤΑΣ ΑΠΙΚΕΤΟ, ΕΛΑΥ” 
ΝΙΚ ΟΡΤΙΜΟΦ ΑΤΟῦΕ ΡὕΓΟΠΕΚΚΙΜύ5 ΝΩΝ ΕΠΙ ΣΚΥΘΑΣ ΣΤΡΑΤΟΝ., ΑΝΗΡ ΑΡΙ- 
ον μμ πρνανο ία ομισςπᾶτ ΣτοΣ ΤΕ ΚΑΤ ΕΑΛΛΙΣΤΩΣ ΠΑνΝτώμ 
«ΤΑΦΕΙ ΕΗΝ1ὔ 5. ΣΕΚΡΑΑΟΝ ΕὕΝΟΤΑ: ΟΘΡΩΠΩΝ. ΔΑΡΕΙΟΣ Ὁ ὙΣΤΑΣΠΕΟΣ: 

ο {οτῖρτα. Ώαπις πο ΠΠοΨεΏς. νεπῖτ αἆ ΤΗΞΡ ΣΕΝ ΤΕ. ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ. ΤΗΣ Η1ΤΡΗΡ ΟΥ 
Παπ  απΏΏεπι. ποπήπε Ατηίζσσις, αι ρε. ΒΑΣΙΛΕΥΣ. Μο 93 αυτα, ΕΥΡΑΦΗ. Δαρειοῦ 
Οὐτγ/ας ΒΠαϊτ: απο αβί ρετνοπίς, τα ᾱ- δὲ οἸβευτη -ὀρμηθείο,. ἀπίκετο ἓ ἐ ἄλλο ποταμὸν» 
Βέπάαπαι ΠΡΙ ρωτανίς  Οβεπίο εετίο Ίου. τῷ ενομα ᾿Αρτισκός ἐσιν ἓ ὃς δὶιδιὰ Ὀδρυσέων ῥέει' 
εορῃς Πη65 1πΗε, μα νΙταπι απεπιαιόσσεπἰ τοῦτο δὴ τὸν ποταμὸν απριόμενος ἐπτοίησε τοιόγ» 
Ῥτατοτκυπίεπη Ῥοποιὸ Να Ἱδρίάσπι ἡπ Π[ο" δρ, ἁποδέξα, 6 χωρίο τῇ «βατιῃ, ἐκέλευε πώτα 
ἀρτησπίίσαγο Ίοσο.... 1,4 μη οπετε κας ἑασ]α”. "μια λίδα "ρα παρζώτα τιθδαι ὃν ον ο ποδαδνικῖα {ει . σταηάεο ἂςεινον. ]ρίάμπα, Ης τεµα-σ βα τοι ΓΕ ΡΦΩΕΤΝ Τινένοι ερ. το απτοριθνγµα» 

' ο λος ! ο Ἡ λ ο νὰ ΧήΦ ὀ δν 

ϱ94εῃ5΄ αράαΣΙς εχετοίταπη... δεά. Ριῖµεαπαπι 1 ΤουΤΟ χῶριο ᾿ὠβ.δὲ Ταυτα ή φρατιή ἐπετέλεσε, ο)- 
” οκ ς τὴ 9 ο κ ρα ον 

α 1βτατα Ρετνοπίτος,,. Ρείππος [αρορίε Οο: θαῦτα κολωνοὺς Ἡ µεγάλες τῶ λίθων καταλιπών 
τᾷ5 αμὶ ο Πππιοτιαὔταιο {εέαπι {εαππη;όοασήλαφε τὴν ορατή,  Πρὶν δὲ ἀπικέσθαι ἐπεὶ τὸν 
τα, Ἀαι Έλμίαςε αἱ ουΏπέηϊ Ῥα]πιγάςς) Ἴφρο, πρώτες αἱρέι.Γέταρ τοὺς ἶ ἀθανατίζοτας: 
{αι ᾿ απίαμε {ρα Αροιοπίαπι εἴ͵ Με[ατη- οἱ μὲν γὰρ δη τὸν Σαλμυδησσὸ έἔχοτες Θρήΐκεςν καὶ 
μμ οοὴ ο σαν. , αρ. θν θοσεώλος ὑπὲρ Απολλωνίηρ τε καὶ Μεσαμβρίης πόλιοε οἰκημέ- 

: / ο Ρλ νο ας πο 

αν ος. σειρ δη α τά δι πα λάυμΗΗρΙ δὲ) Σκυρμιάδαιν η Νωψαῖοι, ἃμαά 
«ασῖαπῃ «οπγετΠ, .{αιῖπι. 1π. {ετν]τηῖοπι τοόθχητί σφεας "αὐτοὺς παρέθοσαν Ααριώ' οἱ 9ε Τέται» 
ἀαξῆ (πε, παπι Πα ζοτκβπηϊ Έμσαουπ βο αγγωμοσύη τραπόμωο, αὐτίκα εδηλώθησω» ο ΛΑ ντο. ο λα το 1 / . / Ἶ ͵ 

οφαϊαιε ἰπ[ήςβπ. . Ππωπιογιαταίεπι απϊεπι ἴ- .. Θρήΐκων εόντες ἀγδριότατοι καὶ δικαιότατοι,. ᾿Αθωα- 
ποΏῖ Ἆος πιοβο:. Ίες π]οτί { ραῖαπι, εἲ ᾿τίζεσι δε τόνδε τον τρόπον" τε ἀποθνήσκευ ἑωύτοὺς 

: " - ο. 3 5 υν ι 

μια ον «ἀαβμηδης δε, ἑΜιευας Ζα1πιο- γομίζεσι, θα]. τε «τὸν ἀπολλύμεον παρὰ ὮἩ Ζάλμο- 
ζ κκ μες Ἡ ρε ενος : : ον ὡ αρν». ππ ΕΒΙΠΟΠΕΠΙ ΣΙ 4πΕΙΠ ΠΟΗΠΗΗΗ ΘΟΤΗΠΙ ΟΡΙ:70ψ ῥαίµονα" οἱ δὲ αὐτέων τὸν. αὐτὸν τοῦτον νοµίζεσι ος - ΠΦΏΡΕΙΧ τά ν - ν ο « . ς . ) ϊ . ς . , ς σ ὰ .λ.ς, . 8 Τ 

ολο ως ο ωμας εἰ ιν, ο Υπ νο ον 

α Ὀεβι ἵπ {γε}. ππίο.  ὃ Κοντάδεσον «40. 7. 10 

. ͵ » ελλ 
1 . τα 2 κά χο οὐ Ἱ-- 

- τν αἳ Ας ἀεἰπάο ο ο | ὃ οσο πόλιν 
Απο. οἆ Τρόψας 4. Ῥατ[. 41Δ., ἐγγράφας «4γε2. ἔ”. «44. Ρατὴ. «4. Δ. . Οοᾷ {εινατί ἀεριιειαῖ οἳ 
αΠαἁσηίαπι Ὃ από 6 ος Ὃ πιο, 7, Ἠπυά πιαἰε» μπι ᾿Αρτησκὸς «49. (Ἠειί. εἰ ραυ]]ο {Ἡρτα ταῦ- 
τα δὴ «ἄγεδι» νυ]σο δὲ. {ος διὰ «4γεδ. βΒαε/.. ΠΙΟΧ μιά , γώ.» τεζε ᾿Οδρυσῶν οἷῖπι.  ϱ Χῶρον 
ηΦ1ς. ὅ1ερῦ. πχ. Ρα. ὂ Μεγάλων «4. ει, Ρατ ΝΨιὰς (γοπου. Πιοχ ὠπέλαυνε 7 «πι. { Απο 
ῥ2νατίζοντας Ἠου εκ-Ίοσο Βμῇαιῥ. ἵπ Ρετῖερ. ν., 304. ἆ οι οι ἵῃ 4γοῦ. ) Σκυρωιάδαί καὶ Νψαῖοι «γεῦ. 
Φα. Νἱά. ὦερῥ. Δγσ. ἵπ Νίψα. ν]ρο Κυρμιάναι, ἩΜυψαῖο. Ἐο5ι ραΐϊσα καὶ Φενναιότατοι καὶ δικ. «1γεῦ., ἵπ 
δαε/. καὶ δικαιότατοι ἀε[ωπῖ, Ίπαίε,. Ψἱάε ΕΒηβαῦ. Ἱπ ἨΙοΠγς, νι 4ο4. Ζάλωξν Ῥαηής, ἢ. «περ, 7 
}αἡ). οἵα φΙεβρὂ. Βαε/., Ζαλμοξιν «ἄ9κ. Ἰήεά,, οἳ τα. Πϊ. ας {προῇοτες {1ο ποια {8ιπρςΓ.. Οία ΠΕ }οῦ. ἵπ Ζάλ- 
µολξις εἴ ας: δαίμονα «44, εἳ Ἠκὰ. πο. Ἱαδεδαηῖ» οἶῖπι Ζάμολξιω Εάάι Φαρετίς Ίέναι τε, 1πβ]]οπι δὲ. 

51. ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ] Απιριποβοτῖς ἵα- ποῃ ΙπππιεΠτο «οπου. Ἐκρ]ϊειϊε παπιαιε ἆς' 6σοἷῖς 
ἑχαπᾶας ί τες αΡ[ο]ναίείησ, ἸΝοδί]. Ραὐηεγίως Έκει- αἁλιδίαπα Οε1. 1ε[εήρ. αἆ Ὠήαογ. Τ. 1. Ῥ. 1οδ.. 
Εἶξ. Ῥ. 91. νοςῖρις πάσης ἠπείρου ποὮ αηϊνετίαπι ΑΠΑΤΗ. 
16ά  απαπα ΗΙΠΟγΕ Ννοσαηυς, Ἰπτε]Ηαίε, αὖαε πηηί 
άκι «εχρ]αῃαξίο πο τ]άοι. - ο ριεαίς οπιπ]ς 
{πα ἀῑδίο αιιάίης εταῖ. ααπι ἄπειρο Ἱ., τα 194: αὰ- 

ΥΕΤΙΜΠΗΦ. Αιηπὶς ᾽Αρτισκὸς ἄνε Αρτησκὸς ΠΟΠ αΠ15 {ΟΥ- 
τρδ[ε αο Πεβοαὶ Τηεορ. ν, 945. ᾿Αρδήσκος, ηδἱ ες {1- 
{ριεῖοπε εμο]αβίος ᾿Αρδεῖσκος Σχυύίας Άωυῤν, 
6. Γέτας τοὺς ἀθανατίζντας| νου πάϊροιηας Ἐπίία- 

ΤΠΊΠΟ ᾠπαθανωτίξοντας, -ᾱ Π4γο ποπ ρτον]ᾷς απτερῖο. 
αλ μίος νο θε ας «οΠροβἴμΠ1 εα. 1 τα Ίοσιπι αρε»/6- 
1 {)Ιοάργο ων 19 94. αά[οίριμπι 5ἱ.. Αάάε {,. ζμ- 
8η! 'Ὠ]αιήο, Απῃ-ΟΠοπον. Ρ. 5ο. Οοπβάεηιαπι 3- 

ἔεπῃ (0ε]. (ροπου]ὲ, Έα Νιψαῖοι οκ οοιτθέῆοπα {]οῇβο- 2115 βὰς Φεερθαμ! οἳ δμίάσε ἐετήςβπηῖ» οχρ]οάμΏΤΙΙΓ. 
πΙχΟΣΣ ουπῃ 27α]]πε οἱ «4γεῦ., αιιοὰ εΧ (4εο οορηῖ- 

Ώδβπληπῃ εταξ. «οεχ Ίτα ριαείοστοῖ, ΜΗ αἷία παοης, 
ορδαμὴ Ααζχοπίταίοα., ΝΙ95. ΠαὈίταπα.,, ποπ. οςίς 
μμ την, ΟΡΙΠαἴΟ. Σκυρμιάδαι Ἰτεπι υἱάεπτως Ὦο- 

πας η Ἶἱ ἀοζοπίος Σκυρµιάδαι » ἔθνος σὺν Τέταις Ἰπ 
μάς πι ης σλοα Σχυμσιῶδαι" οι {μ{ρἱοἶοπί 
ομο αΠΠ]εΧις ο. “ν νεο τοῦ 3θάῑε, μ.. 

ο. 61. Τέτας τοὺς ἀθονωτίξρντοις] { ιο τας 
Ἶμς Ἡ, ζωα οὗ Ίνα Ῥπιο ιός Βρλρῳς πν ὀμος 
«Ν9 304. Ἡρόδοτο ἁπαθανατίζοντως αὐτοὺς καλεῖ: τἨθῖω 

ον 

Ἠαῦαι εἲ ὀθανατισμὸν Ὠἱούογης» εἲ τατίκβπηιπι ὀθωνχ- 
τιῷν ΡῥΙοβγαέης. "Ῥεαυ6ητία Πεγοί, 4ᾳ Ζαπιο]χὶ- 
46 τείρἰαῖς ἱορεη. Γαδν. νΠΙ, ο. α΄ Ιερό. ἱρ Ἰ{οίμε 
τοτε επιεπάαῖη.΄ Ῥεσυπάυπι [αηῤοῦ, Ψ. Ῥ. 6, 17. 
ΖᾳΠΠΟ]ΧΙ5 µέγισος τῶν θεῶν ἐςι παρ αὐτοῖς. "Πεγοζοίο ος 
οἡ. ἀῑευπτυς (σεἴβθ οὐδένα ἄλλον θεὺν νμίζοντες εἶναι, εἰ 
μὴ) τὸν σφέτερο». ὦ. οἱ ο α ΙΥΑΙΟΚΕΝ. 
:.69. Ζαάλμοξιν δαίμονα] Ναϊς οἶῖπι αΌαταε Ροβσεπμπη; 
Παιάεπι. Ρίο ἀπειποπε Ίπταί Βογίμας παυπυατ 2ης» 
1ο (Εηέης. «4ἱεκαμάν. πἴαιιο αἲ τε(Ηβσαπτυτ. 10” 
θεπεε νΗ1: ο. καὶ δοῦλον Ζώμολξη., ᾧ Γέται θύουσι, Έβρος 
γον νοµίζοντες, ὥς Φησι Ἡρόδοτοσ' απογΙπῃ Ῥοβγοητᾶ: τος 
οι οτερῦ. ἠ7οηποδία απτα Ἱκρόον Ροβτα Ρηπήτης Ἠισίς 
αρίσοῃς, θττοτῖς Ὠἰορεπεῦ αχραεπῖ.. ἘεΟΕΡΙ Ζᾳλ» 
μοξι εχ ΊπΏτο Ο6ἆά. οοπ{επ{Ἡ. -Σοβῥίος Ἱτ, Ῥγ- 
ἴμας. Φαξξ, τά. Πο πηπουραττα αςζ ας πο » 
αὐῑας ταςθης πάτο Εετίε ΙΠΙΕέξΑ: ος Ἠχασες 
Ῥε]]απι Ζαλμὸν πἀρείΊαητο: επάς 1Ηίὰ δὲ αγ ἆῑ- 
Ψ]παείο ο Ίπ Ῥοτρργγίο εΠΙΑΠΙ. σε ασ Μδί6,. Άσσος: 
ἀῑτ Πε(γεβΙὲ» ΙενΙΕΙ Αλ ΙεσεραΔη ὁ ογὰ ἐΓοάο/0 {οτε ρτη- 
τὰ» οἳ Ίπ ρήπιοΏους εάῑΠς. ἡ μι, σος ἴεβιο Ιζή. ιν ῇο. στήν ος. 0 81115 ΠΟΠΙΟΠ ριηρὶ αἱ]» 
τον: ου αὐπεπίτὰς» 4ΠΟπΙΟάΟ Πεγούρεμς, :οιπας. (οί: 
ρᾷς πιοπισταπίς 4 Πάετε Ἠσρι, 1ὰ πια]η]τ, αιοά. ἆπ: 
ἴμπα ε5υ. Γεβελέίζν κε ὃς Επείοτίμι ἵπ Οτυο ασ 

Ἴδδα ειίσν 

955 



π ΓΕ κο Ὁ ο 254: 
ὃ λ λ Δ / / 

4 ΤΓεβελείζψ’ διὰ πυτετηρίδος δὲ τὸν πάλῳ λαχο-- 
τὰ κ ον ολα δις 

Τα αἰεί σφεωναὐτέων ἀποπέμπεσι ἄγγελο παρα; παν 
/ ώμος αρ 

Ζάλμοζυ» οντελλόμθοι τών. ὃν εχάςοτε δέωτα)΄ 
! . ο / ᾿ / κ βὴ 

πέμπΏσι δὲ ὧδε οἱ μὲν αὐτέων ταχθτέον ακώτια 

ϱἜῬ Οσα αὔωραβκοσιες ες 7ἱπιοσία,, ού ἠἠβοιία εἳ 
{α]]ας]α Ίατς εταδ]τας, ειίθΠι αἴαδι 

παπττ εωπάεπι΄ οδίε Οεμειεῖσῖῃ,. "δει Ππ- 

ία αιΙπαπεηπῖα εππῃ αι {οσο ἀπξιαό εσέν 
αδβάηε εκ {6 ϊρῃς ἁἀϊπιειαπι πηποίαπι ἅά 
Ζαἱπιοχῖα,' ριῶαῖρίεητες εα- αἴῆρας {εππρες 
Ἰπάϊσεπι 1 επτηφμε: Ίτα πήταπε σ΄ αἱρυ8” 

. ” } ων ὰ. νο». ' . ιν 

Τρία ἔχμσι ἄλλοι. ὃὲ δαλαβόντες δ που απτοπεμ»ζοβαία. εοτήτα ἀαις' περοσϊατα, τε τα 18" 
Ν οτι η . τα ; αμα 

πομώε παρὰ τόν Ζάλμοξυ 5 τας χεις καὶ του ο] ΤοπέαΠε: αἨῑδ, Ἡτ σοπορεμεμδ’ εἶΠ8 
1. 3 / ”ς ᾽ 3 | 

πόδας, ἀνακιήσαντες αυτο μετεῶρο» 

-- / Ἡ αὐτὸν γθομεο ἐλεύθερο, 
/ - λ συχνά: κτησάµοο δε, 

βιπ'τευσι 
9 λ { Χα δὴ ἀποῦ ο Ἰ ἐς τας: λογχας ην µε ὁη αποναή αγασαβρείδο 
νὰ ο μμ ον. 3 ας. 

χοῖσιδε ἴλεως ὁ θὲὼς δοκέει εἶναι" Ἂν δὲ μὸ ἀποθάνῃ, Ἰαζεπι 1η Ἰαοιμ]α, 
Ἅ ἃ 1/ . ῤ. εν») ”/ . 

αἰτιώνται αὐτὸν 5 ο αγο Φάμωσί μυ ἄνδραθοδο ορ 
' ᾿ ] ο” ο 3 . 3 

χαχὸν εἶναι. αἰτιιάμῶωοι δὲ τουτὸ , ἄλλοω ἀπο- 
ἕωὰ 5 / δὲ 1] ο» ιδ ς 

πέµπεσι οὗτέλλωται δὲ ἔτι ζῶντι" οὗτοι οἱ α 
κ ο ἆ λ ’ νο) λ - 2 ν 

τοὶ Θρήΐκεα σος [βρουν τε χα ασ ραπ το. "πο νἰνεπᾷ τηαηφαῖα. 
ο. 2 3 ο” ον ον ’ 

εύοντες ἄνω «πθὸς Τόν οὐρα)ὸν» ἔ απειλευσι τῷ «)εῷ 
νά ον. ων Αν. : ο ανν 

οὐδύα ἄλλον «)εὸν γοµίζοτες εἶναι εἰ μὀ! το σφέτε-Ώβιαο εκευεῖηπε, ἆθο ΠΠΙΠΙτάΠΤΕ., 
ο Ἡ λ ολ ον 

0. Ὡς δὲ ἐγὼ πυθώομαι τῶ τὸ Ἑλλήσπο- 
ο Αλ πο ο { - / Δ 

του οἰκεόγτων Ἑλλήνων ἔ καὶ Πωώτο» τὸν Ζάλμο- 
τρως, ον το λ { - , ω 3 / ' ἕιν τοῦτο ἐώτα ἄνθρωπο, δμλεῦσαι ο, Σάμῳ' δὰ- 
αν } / ο” / ο» Ἱ 

λεῦσαι. δὲ ΠΠυθαγορη τὸ Μνησάρχν᾽ «ο9εῦτο ὃὲ 

ὸ {ενεταπῖες Ππα]άπα 1απα εδ[ο νΙτατη. 

ααἱ ὰ Ζαἰπιοχίπ ἀἰπιιεείτατς τηαηϊοηδ ρε” 

Θιή {Π Ἱταπεβσυς εσώη» 
Ρτορίσίαπι 15 ἀειπι ατβΙταπΕΣ - 

ΠΏ πήηης, Ίρεαπι πιποῖαπ σαυ/απευΣ’ αδ. 
Ἠος 

νἰταρεχαϊο’, -"αἰίηπι ἀἰτη]τιαπὲ,  ἈαΏτεδ αά- 
11άαπι Πὶ ΄ΤΠταΕΕΣ; 

ἀηπι ἴοπαῖ Πβίταταις., 
πες ἵ]- 

Ίηπα αλἴυπι ἀθαπῃ ῥτῶτες {απη οδ[ο ατθΙΓ8Π- 
ἴεδ, 

πηοχΙδ Πῖς , 
ευτεπι Γειν]ν]ὲ Ῥγιμαροτῳ ἹΜπεβιτοῖ Πο. 

1 « / . - . 

πω ατα κτῆσασο) αιΟ]]]πο παδεας Ἡβοτίατεπι, απ σία ππσ]ευπα ρε” 
απελθεν ἐς τὴν ἑωύτοῦ. ουπ]α εοπιραταδίει, 1π ραϊττίαϊη τετ. (0! 

«/ ϊ / ᾧ ο» . ον ἳ ώ λα . 

ὥτε δε κακοβίων τε ἐότων τῶ Θρήΐχων καὶ ὑπα- αυμπι΄ απἰπιαἀνετίετει 1μίασεν ππαἰε νίνεμ" 
Φροσέρω, τὸν Ζάλμοξυ τοῦτο ἐπιάμοον δίαι- 
τάν τε Ἰάδα, καὶ ἤθια βαθύτερα ἡ κατὰ Θρήϊ- 
καθ οἷα Ἑλλησί τε ὁμιλήσωτα, καὶ Ἑλλήνων οὐος-. 
τῷ | ἀσθωεςάτῷ σοφις] Πυβαγόρῃ, κατασκευάσα- 
σθαι ὠνδρεώια, ἐς τὸν πανδοκέύωτα τῶ ἆσῶν τοὺς 
πεώτας, καὶ εὐωχέωτα, αναδιδάσκεν ὡς οὔτε αὐ- Ἱατίιπι σοην]νίο  ἄοείριευατ, εἲ ἴπίετ 6οΠ". 
τὸς, οὔτε οἱ συμπύται αὐτοῦ, οὔτε οἱ ἐκ τετέω νἱναπάππη «ἀοεεραξ, Ίεφιε {ε πεφμε {108 
αἰεὶ γνόμειοι ἀποθωέοται, αλλ᾽ ᾖξεσι ἐς χώρο. ΓοηνΥ]νας, 
τούτω ἵνα πι αἰεὶ περεότες Έξθσι τὰ πώτα αγα-Ι 
μά᾽ ο ᾧ 

ἴε 6τ {αρίηίαίτε, 1ρθε εἀοξις 1οπΙοΏΠΙ 

Τηταοιπα, τα αὐῖ νετίατας εδ[εῖ οὖπι στα” 

οἵς., οππιπο Ῥγιμαροτα ποπ Ππβηπ]ββπιο 

βίρπετεπτῖτ, ἀπίείτε: {Τεά π εὔπι Ἰοσμα 

Ώυπι εα ας 
μμ αν 3: ν. ./ / :  ὁᾱ ᾿ : » -- 2ης , λ , 7. - : οι γε ταῦτα, οὗ τούτῳ Ὁ κατάγαιω οἰκημα Ὁ. 6ος “εοπππεπποτατα {μπε αρετεῖ αἴηπε ἀϊοεγετ, {η- 

ς 9 Ὁ 2 κα ο νο νο ών .ώ κ. 

μυ ἐπόθεόν. τε καὶ ἐπθεο ὦρ τενεῶτα" φετάρτῳ ΤΠΕ ης 
καὶ οὕτω πιθανά σφι δι ἀε[άειαπῖρις επι ΤἨπαεῖρις, ας ἀθ” λ ος, -ὖ ο νο Αμ νεο, 

δε ἐτεὶ ἐφάνη τοισι “Θρηίδι 7 
ΐ χ μη), / 

ὀετο τὰ ἔλεγέ ὃ Ζάλμοξι ταυτά Φασί μυ ποι- 

| μμ νο ταΡ Ἰσο, «τεβὶρ]]ία [μπι εβεεῖα απ 1ίς εχρο[αεζαῖ. 

ας ο κατι δη α κας ας .. ο ωἩ Απ κι ο σης 
«-ᾱ Ῥελάζν 14. 4ἱχ. σοι. ζα]ία, 'Τεβελέίζειν «γοῦ.ν πποχ. πεντηρίδοο αὈσιτάς 1. οἱ 71η. αλα. ὁ Τοὺφ. 
ὠποπεμπομένους 1Η. -4νκ. αχ. ϱ Ἐντολλόμενοι τοὺς πόδας ταῖτο «4γο). 
ε Οπή υΠε τὸν Πάεπι. . Απειλεῦαι Ἰἱά., νη]σο ὠπειλέουσι. 

Ρας. «νλ. αὐτὸν. «4, εἲ αἲῆ. Πποη ΠΟΤΗΠΣ, ή 

ἀγοῦ. 
γεον.«4γεὂ. ἔ. 

ὑλίσο: ΠπετργειαθΗς οθέ ε Πησίία Τάμαβίσα, αὖα ϱύσα 
ἴβι Ερπϊβσαί σμῶογεη εἰ ζυαᾖ «αίοκεῃ φἱείής, Ποιά 
εβάστα Ζοπε]κζς αὐς Ζἱρεη ο Εδι ἄρις {ε/γάε; Ίιλος 
Τ 0. δι Βαγεγις ΟΤΙβΙΠ. ΙΠίς4Τ. Ρ. 989. 1η τε Ιηῦτίσα εἲ 
αἁπιοάυπι Ἰποετα, άοτ 
«75. Διλωβόντες ποῦ ἀποπεμπομένου] 0οξὰ. ὦποπεμ- 
πρµένου, ομιάφμ]ὰ "ἀῑσαιασ., εί. 4ο Ιαμάλτα Ἱαιὰ 
οδ(μπι.  Ῥ]δπμπη. εδὲ νειμς 4ο ἀείοπίυπι ας «4ὔγε[ζρ]σ 

απ. ά/σεπεί. ρ. 156. 'Ῥιπτεῦσι εἰ ὠπειλεῦσι Ιοπύ1η ἁῑβ- 
1ος αἀρτοδαῖ. ΦΗΡΕΤΙΙ5 διὼ πεντετηρίδος Νετϊςβπαυπα: 

Οἵρπεπς απϊάεπι θα οπιατ. Τ, 1ν» 
Ρ. 59ο. /ηρμὲς αμηἡ 

κατ ἔτος ἱεραῖωπῃ αά Ζαἱπιοχία Ἱεστιπι, Πε αωπάα 

πισπιοσαῖ, ωαυτεπ! αὐίοΠΙ Παυἰς μι φίηφμε γεπιὶ- 

π. ΕΧ ΡΙΑΥΙ5 6ταςςῖς Ῥτομοπίευση» πιμ]
ῶς, ὥρους 

Ἰηάοᾶχος Ποππίπεδ» ἀεοερῖτ, 148ἱΠ4 πιαβί5 4 αΠι ο ιο 

ες Ιεξετλητς», αν 

94. Κκοὺ ἤθερ βαθύτερα] 

Ροἰγὸὺ Εχεειρῖ. ϱ. 99- 
}α]οβις ΠΛάο]επι ἀῑδΗοπῖς πά 
ρατε[εοῖτ. ρα6ρε ΡῤΙ]ο Ἰμη, 

(θαθεῖ ὃ ὅμως Ίθει Φησὶν ̓ αὐτοῖς ἵπ Ρτμάεπίε ες οταν! οἵα- 

Ώρης Ἰ0Όχο. ἆε Ιοίερῃ. Ρ. 9509. Ε, εἴ ἤθε βαρυτᾶτῳ, 
Ώνε βαῤυτότῳ ροῦμς», Φησὶν αὐτοῖς Ρ. 558. Β. Τωπι ὠνή- 
εὐμἑαί σε, βαβεῖ ἤθει φάναι, Ώε ταζῖε ΕΧ ΠΠΑΠΗ αε[α]ριο 
{ήσπβονως, Ομοᾷ ὅπιπ. Ῥτ. 10. Ῥ. 887. Ίαπη οὐ τῷ 
ὁσοφωτάπῳ σοφίσ ηηὰο αι. Ἱπαυίείξ» απ ππε- 
ΤΠΟΡΙΑΟ ῆτ Ῥουσαέμπῃ. αάβτιηατα ποΓμεο. Μες σεῖ-- 
ερ μα οὸ 5, ϱοπ{ζπῇῄοπο ν]σα(Ιπῃ » -αὓ γ- 
αὲ οἶίπι, μᾶ αά{στίρτα τς 9ο. οεεπάεΏζν {ρεΚΑΤΗΠΙν 

.ς 

», ἅ , . ο ολ... Αν λέω λεν ε « 

χατάγαιϱ οἴκημα» δαιτᾶτο ἐπ᾽ ἔτέα τρία οἱ. δὲ 

η Ραΐεῖ» καὶ Πόντον οἶκ. Ἑλλ. 
/ : 4 Μτήκοτα εἲ ΤΙΟΣ 

/ ̓ Ασοϕωτῶτῳ “αιῤ. Πο. δι 479. Ἠχ, -- ἡ) Αἱκὶ 

9 Ἠαες "δημε 1π ΡΙΟΚΙΠΗΠΙ κατάγαιον οἴκημο απ ]Ηξ περ]σεης οο]15 «4γοδ. 

νι Ώοόα σοἱ]εσετιπέ, 

υσις δηλοῖ τῆς 

/4η. ϱ. 

{ - ---ω Φε” . ν ον ” Ατηά ο }.-” όσο . . 

Ὁ όετο ὡς δέ οἱ παντελέωσ. εἶχε τὸ οἴκημα» ἐκ µε τατῖπι ΓαοτέτταπεΙπη οάΙΠςῖητα Πταεραϊ, 
ρω σεντ. αρ κόρη ὴ ΝΑ ωο, ο Ἀλωες ἐκ 

φῶν Θρηίκων ἠφωνίσδη" καταβὰρ δὲ κάτω ἐς τὸδ 
΄ /  ν 

. 

μὴ -ἁρίο]ατο » 

ταπευῖα οάϊβεῖαπι, υρί οἴτοῖεες τη]εηηίαπι 6- 

Πεπτῖριθ ἴαπαιατη πηοτίπυπη, σπατῖο 4ΠΠΟ 
{6 εἰάετῃ 1η οοπ{ρεξέαπι ἀθάῑτ, αἴαπε 18 

4 Ῥιπτεῦσι 14. }’., Όεπε: οἶἶπι ῥίστουσι» 
τα ῤαιό. ἵπ Ὠίρηγε. ν, 9οή. . 6 Ἠπες 

) κάν. «4γοδ.ο η Ῥτοχίπε: ὦεὶ αἲΠ. 3 Κατᾷ- 

τος. Οὐ τῷ ἀσθενετάτῳ σοθισῇ] ΓαΠΩΠαΠΙ ἨἩοτοάοίοα 
{ορβι βμ/αιδ. Ἰ Ἡ» Δ. Ῥ. 465., ὁμιλήσαντα Ἑλλήνων 
οὗ τῷ ἀσοφωτάτῳ σοφιςῇ Πυθωγόρᾳ' αἴαιιε αά ἵα, οὐ τῷ 
ὠσοφ. Ρο(ΙΕ, ἀλλὰ δήλαδὴ ἀνώπαλι τῷ πάνυ σι ᾧ' νο”. 
εοπΏ ὠσοφωτάτῳ, ΠΠ απὶς {οστο Οο46χ ἀράστίε, ποφιθ 
ἵῃ {1ο τερετῖρε υἰἀερίεις, Ἑγιμαροιας, Ατοῆηγια ή 
ἀἷρε, 07 /ογόἱάμς αμ δον Ναμήγαε οεγίζ με, Πογα!» 12. 
ΟµτΠι, οὔ. 15. ή ΏοἩ οπηἱῇς» πια] Ἠπίις ποποήξ 

}οέἩ δετηπι. Ίνεπιο {οτι βοαιεπΏςς Ίος 
βεπετε Ίοᾳμεμά1 ΕΕ υῇις ααηπι Τζον», ους 1ος 
ΡΙΙΠΗΠΙ 68: Ρ. 5 89, ὠνδρῶν οὐ τῶν ὠδυωτώτων" 36 ΝΟ" οαῖ (1111111 016 Ι0ς: ηαπι 1Π Ἠϊς. μεῖζον καὶ ὦπάφα- 

της πατοκφάσεως, Ὁῖ νετο Ἰμάίσαι Εεγηιοβέμέ, 
Ρ. 567. Ἰ, η ολάΙ{ Μγηόυμναίων οὐχ, οἱ ὠδυνοτώτατοι 16" ΠΙΟΤΑΠΤΗΙ Ῥ, 560. 14. φυα]ὲς Χομοβῦ. Ρ. 949. ο” οὐχ 
ἐλάχισον δυνάµενοι ἐν τῇ πόλε. Ττπτασί πιοἠἠπίε ΡαΗ". 

όςό., τῶν οὖκ ἀδυνότων ἐν Μεγάλη πόλεν 
(1οά Ἴαθο. ρτοκίπιωπι αητεσεθής, δρα, βα” ο.” 

«θύτερα ἢ κατὼ Θρήΐκας, εἰερλητετ ἀἰθιπα ομίής Ἡ- 
πἡμίσια ἁαητάς αρμά Τζηωά, Χεπορο. ἴ/ουρίέ 

κ πωκολά ο ας ' ν νΑ οκεΝ. 

5. Τὸ κατάγαιον οἴκημα] ᾽Αντρῶδές τι φωρίο Υο08ξ 

όντω ἐνταῦθα διωιτᾶσθαι, σπάνιον ἐντυγογάνοντα τοῖς ἐδ᾽ 
τό παιχαῖ ες α]ία φμπθάαῃι ἆς 11ο, αὔ Ηδιοδοιεῖο ἆἳ' 
νοτία, ον το ΨΑΕΟΚΕΝ, 

αρ, Πρή- 

ἀϊρασαιθ, Ἱοπιήίπεπι αρίταητες ἵπ. {1ρήπλερ 

ἵη : οφ]απι {αρ 

γινεπᾶϊ ρεηῖς εἳ πποτες Πβετα]ίοτες παπι 

Ἱπίοτ  Όταςο» {ορηήΐα, ἀοπιίεμαπα ́  νιῖ- 

Ις οχιτυχῖτ, ἵπ αὐοά Ῥήππος αἩοξαπε Ῥορι” 

οσο ρς τον αλ μςς  νεπιωτο αδὶ Πιρείητε ρετρειαο οπωπ]πᾶ. 
δὲ ἐποίεε τὰ κατώλεχθέντα, καὶ ἔλε- ᾖμομοτιῃ σοἴηροῖεο ον[εηῖ. 

μεγάλα οἵα. ερ. ή. Ρα.  ὦ Ἐπελ. 

Ἠετπι, : πξ 6ρο α Οχῶσίς ἄοεερί 295 
Ηε]ιε[ροπευῖη εἴ Ῥοπτηπι Ιποο]επίρης» 24] 

ποπιο Εξ, ΄ Φαπαπε ΤενΙ 

ϱ 

πθαιε 1ο απϊ Ἰπάς {επἩρεί 

τα Ἰπῖο. ε ΊΠταςυπι οοπίρεξία - 
Ἡδάιξξας Εωῑς: ἀε[σεπάεπς 1 Π]αά {1ρίετ” 



παρα σιωαμσοων ουν θοκοκονωικανασκαν ος 

μμ - Γ-- 

{ 

ο6 Ηας «Ζαἱπιοχίπ αἰππί Εεοῖς[α, 

οΠ. . Ώαπις αρὶ αἆ ΠἩϊταπι Ῥεινεῃίε, δἳ 

98 ΤΕΠΙΙΠΕΤΕΠΙ, 
ἔα ποσά] ]οζηπῃ Ιηποδανίτ,- ασσῖεῖς αἲ σο]- τα ας 1οᾳμ]απι Εγταηπὶο Ιομίπῃ, Ίτα ἸοᾳμυεΦ εί 4 δίμάντι, καλέσας ἐς λόγες τοὺς 4 Ἰῴων τυράννις ο 

τὸ πο ύδὰ Δνκης 
{νά ο “γε 

ἐν Ανιώβ δρ τν Ν 

ΤΗΠΙ κωταµενέω «4γεδι 

πω πας Ἆάίις Οὐὰ, ας ἑλκας ο  ΜΕΙΡΟΜΕΝΕ, ετεκ 1Ν. 8 
ον 

ΓΕΙΤ4ΏΕΟ ϱθάΙβεἰο πεαιε βάεπι ἀεϊῖταμο, τηε: 
(µε να]άε οιεἠο, {6 πιμ]εῖς ευπι απηεε ΡΥ: 
Γμαβοταϊη απηὶς εχεῖῖσίο ατρίττοτ, Ὑατατά 
Ίνα Ζα]πιοχὶς φπἱερῖαπι Εαετίε Ἠοπιο, ΄ νε 

ουσίας {18- 1Ο0ήσα. Ν. οἱ Ανά ὃν ἐμαὶ Ἔγω δὲ περ μὲ α τούτου καὶ τοῦ κάτᾶ- 
γαίε ὀἰκήματος οὔτε ἀπιφίω, οὔτε ὦ πιστίω ὃ τι 

: ω ”/ ἁ « 

λίη᾽ δυκέω δὲ πολλοῖσι ἔτεσι «πρότερον τὸν Ζάλμὸξιν 
ο” ἠ 5”. ς ον -- 3 

τοῦτον γθέσθαι Πυθαγόρεῳ' ο εἴτε δὲ ἐγθετότιςζάλ- 
3/ 2.3 δν : / αν θορς ον ος ο ἰ6 Γέτησι οὗτοι Πτ ἆφπιοη (εἴατιι ΙΠ41ρεμα , να]εαῦ. 66. μοξι ἄνθρωπεος, δή . ν ν. ο. τη ο. 

τῷ Ἠος τί πτεητες,  υδί α Ῥετῃς {αραξΗ1 πι λώριος» λιρετω ουτοι µε όη τθυπῳ τοδύτῳ 
Ππεαπος. τε]αυμπα {μητ οχοτοίτιπι {εαι]- 

μπα. ρεάεβτες εορία, εαπέβαας, ΒΗΠΙΘΗ 
ἱταΏσηΠετΏπῖΕ, ἴμης  ναίο «Ίπδβε Ίοπος. 

3 / “ ὴ ή θέ, ς χβέώμθοι» ὡς ἐχειρώθησαν ἃ υπὸ Περσέων , ἴπω- 
ο) .ν 1 .Ἡ ς } . το τῷ ἄλλῳ «ατῶ. Δαρεος δὲ, ὦς ἀπίκετο καὶ 
ς 3 » ο» . νΝ 2 2 ον ὁ πεζς 5 ἅμ αὐτῷ σρατὺς ἐπὶ τὸν σρω, οὐθαῦ- 

/ ν ο» 2 κ Χ., 2/. « τακακια ρα σπα διαβάντων πάντων, Δαρέϊος ἐκέλεὺσε τοῦς Ἴωγας 08 8 1516Ωἳ.. - Δ / / ση ο ο ς κ μη Ἰῆησίε, οἶπι παδ ο] ο θμβοτη σχβδί λύσαντας, επεσθαι κατ’ Ἠπέρω εωῦτῷ Ἱ .. 9 ολων α / Ανω. μάπα τατεπι {ο]ατυτί εδ[επι 6: Ίπρετατα α- Χάὶ Ἰ Του εχ ο σον μελλώτων δὲ ο. 
δευτ,  Οοες Ἑτχαπάτι βίας . ΜΙΙΥΙεΠΦο- άν λνενν καὶ ποιέευ Τὰ Χελεύόμθαν Κώῶπε ο 8 Βρ- . «9 . / 3 . ὰ 3 ”/ όλ τυτῃ ἀάς, τα αριὰ Ώαβϊμπι νειοα Ειοῖτ, ἕάνδρ, σρατηγὸς ἐν Μιτυληναίων, ἔλεξε Δάρείῷ {αΙεἶτατίδ. αΏῖεα Πιπαυἰά οἳ ρτατπι Γοτεῖ 
βιιάΐτο {εητεηίαπι ἀῑσετα νοἱεητς: Οι 
αἀνειίης 641 {ειταῃ τος Εασίας εχρεαΙτ]ο- 
πε, 1. ᾳµα ἔετις πμ] ατα πη]]ας 32 
μτρες. οοἡ,. Ππῖιο πηπς Ροπίαπι Ίος ]οοὶ 22 
ατα, τε]]δῖς αά αἷις τηϊθίαπι συ[]οάίρης 325. 
1155 4 εὔπι «οητεχΙετΗπτ: Ῥετ αυεπι Ώνε. 99. 
εκ {επιεητία Τοπι πετεπηι» ; ΕΥΤΗΙ5 Ίπνεπ-αο», 
εδ, Ώνε Ίος Ἱπνοπίτα πεηπἰρίτηις», τη- 
τας ποῦῖς Πε τεάϊεας. ΄ Νεαιε επῖπι νετὶ- - 
τη {πεπα» πὲ Ρτα]ο α θογι]ῖς {ΠἩρετε- 
πυτς 16ἆ Ρος ηο β;εος Ἰπνεπίτε πεημθ- 33 
απιμ5 ααιιά  ραιαπιάς ειταδαπάϊ, Ατ 532 

92 

επῖπα, οτεθαῖ. της  απΙκρίαπαι ππεα 1ροῖας οα19-2522. 
{4 Ἠας ἀῑσετε, τι Πὶο {αρββαπι: Θµο νο: 5» 
το αιοὰ 1Π τή! τει ε5[ε {εητῖο, τε, ο) 
Ἰά 1π πηεδίαπη Ρίοίετο, 1ρ5α ἵαππεῃ τς {ο- 
αἱ νο]ο, πεφι μῖς τε]παιῇ, 
αἀπιοβυπι 6ο. «οηΠ]ο: Ώατίας, 1ϊα τε[ροη- 
ῑῖ  ἨἩἨοίρες ],εδίς, πο οπιηῖπο ααίη 
{οἴροο ἁοπιαπι τεδἰθίο, Ῥρτῶ[ο τοἰηὶ Πα, 5 
ης το οὗ ερτερίιπι «οπΠ[απι ερτερήο [ας 3 

σε Ἰοφυυτάς, ἩδΙ {εκαρίη- 5» 

23 

λος 

Τάδε, πυθόμωος πεότερον εἴ οἳ Φίλο εἴη Ν γνώμη 

ὁδάποθέκεσθα, παρὰ του βυλομένε ἀποδεκνύόθαι ὁ 
Ὢ βασιλεὺ., ἐπὶ γῆν γὰρ μέλλει φρατεύέσθαι» 

ον 1 3 / Λ | / Τη ουτε αρήρομέον Φανήσεται οὐδὲν, οὔτέ “πόλις 
ο ενα ας οἰκθομένη”. ο) νυν ἰ γεφύρην ταύτην έα χατὰ χὰ- 

Ένσι / ρ. ολ. : : α Ρην ἐφάναι, Φυλάκεέ Κ αὐτῆς λισὲὼν τούτοὺς, οἵὰ 
περ µη ἔζωξαν' καὶ ἤν τε κατὰ γόο ποηζωμε 
εὑρόντε, Σκύθας, 1 ἔσαι ἄποδος ἡμῃ' ἤν τε χαὶ 
μή σφεας εὑρᾶν πι δυνώµεθα, ἡ γε ἄποδος ἡμύ ο. ος σαι ος ᾱ ολ ης. ῃ/ ελ ἀσφαλ»' οὐ γὰρ ἔδισά κω μὸ εσσώθέωμμεν ὑπὸ 
«Ἀκυθίων μάχη, ἀλλὰ μᾶλλον μὺ οὗ δυάμεοί ολ {» Όω. , . ς . . ε ἴσφεαρ ευρω, πά»θωµέν τι ἁλώμοοι' καὶ τάδε π αν ΜΑ, ο ͵ ολ. ο χννς δρ. ώ ές λέγευ Φαίη τις π ἄν µὲ ἐμεωύτοῦ εἴνεκω, ὡς 
καταμένω' ἐγὼ δὲ γγώμην μὲν τὸν εὕρισκον ἀρί- 
-σην σοι βασιλεὺ, ἓρ μέσον Ὁ Φέρω' αὐτὸς μέντοι 

Ρε]εξίατας. ἓψ οµαί τοι, καὶ οὐκ ἂν λειφθέη: κάρτα τε Ἰσθη 
ΛΟτῇ γνώµη Δαρίος, καί µιν ἡμείψατο τοῖσδε, Αθ» 

’ 9» νν Λέσβιε, σωθτος ἐμῶ ὀπίσω ἐς οἶκω τὺν ἐὰ 
µὸν, ἐπιφάνβί µα πάντως, ἵνα σε ὀντὶ χρης ης 
συμβελίης᾽ χρηςοῖσι ἔργοισι ἁμέψωμαι". Ρ Ταῦ- 

ἕ εἴπαρ, καὶ ἀπάψας ἄμματα ἑξήκοτα ο) 

αν - ....ς ) μι . 

α Ῥεβήέ {ᾳ ἆμο ή δα ο). κώτανέυ 4 2. 2 10 Ρ δει » Ώ άδροι Ρ ή.  ἢ, 40εὔ, 5; ᾱ Εά/. οι κ θε 1 αθεκίξ Ῥοΐσοςι, 
δε 7, ὑπὸ Δαρείου κἁ) Περσ. «44. ει Αα, 

δέκεσθρι 

ο Ἐἶ δὶ εἴ πιοχ εἶ δὲ «4γοῦ. } ΄ 
Ὅε Ὀεί[ιπτ Ἠαες ἆπο “πού. 7. {απι. ὁ Ἐρξάνδου οτα ..  Ἐξάνδρου «49. ὃ Ῥεξάνδρου «4γοῦ. ῥχη]]ᾳ. μι 14. ο. «4. Ὅσπο: ἁπιδέξωσθαι {, ού, βατὶς, «4. ἢΒ. 

74. ἄτορ. Ρας 7 «4. Ῥαρ]ς, 4, 
τ ηπες ἆμο Π]]ς αὓ: 

ὁ Καωτὰὸ φγώµην «4. » μπι ὧπο. 
{ Τέφυραν Α’. «τοῦ. «4{9ᾷ., οἳ ας Ἱεά Ίη Μι[Ις: Ππρτα ὀρήρημένον Ίνβ. 5 Ῥτανε. Ψἱάε Εἴογιογ. Ἡ. Σ, 54 8., «4ρο]/δή. Κῥοῦ, 1Π. Ίσης, ο, κ Αὐτῃ τει ὁ Ἔςι ο ὦ16ρῥι «4γοῦ. 4, 71ης], Ἔαε[., ἵπ ΜΗ. 4. Ἐαά. ἔς ἡμῖν ἀσφαλὴς.  Η. Ρα ἄιλ., δυνώμεθα σοϊοτ]. 

ο μπῖ,  ᾳ Ἴωας 7η «ἄγεῦ, ή, 

19, Πρόπερον «---'-- εοὔτον φενέδθοι Πυθανόβεω] Ἐπάεπι ἠλαµ]οἱ αρ. μή], οἳ Δ/ὴ/ΠΟ)Ρ. ἀοθτίπα, ΠΕεΩΙΙΕ {ρ6Γ- πεμάα, Οσα θοπριοτίς ἂρ αἰπποχὶ, ἤνα ἀ4λεπιοπα ἔει Ἠοπλίηε, αἀπιοπίο, νοϊογηπᾳ τεΠρίορὶ οἳ ΡΙΗ]οίο- Ρη]αα ἄθρετμς, {η ρηπιής Ῥταθοϊρίσητι, ΠΙμή] εἰς θεοὺς καὶ λογω καὶ ἔργῳ ἐξαμαρτάνει» δεύτερον δὲ. εἷς τοὺς θείους ἀνθρώπους {π «Β/210µ. που ρ. 918. Ἑ. Ἠ]πο ΟἹησάσπα ΡΠο[ορΗ!, τὸ μὲν οὖν δὴ] τῶν ὥργαίων πέρι µε- θείσθω κ. πο «» καὶ ὅπη θεοῖσι Φίλον λεγέσθω ταύ- ᾷ π Αι 4 1. , ϱ, 886, Ὦ., ΕπΗΙεδηιε ἀἰθΙοπιπή Οπημ]ας» α ἀοξήῄπιο βορρ]ρ;ὸ Ποῃ Περ]εότας, Μο ὑπὸ Περσέων 1Η θ5:Σ ἁσσσφβο Ἠδετίοί εκ {οἹοίίο 
ο Κώης ὃ Ἐρξώνδρυ] Ἐαᾶχςε, πες ἁῑίοτε εν αν ολκομ {εΠρίυτα, απα]ἰς Φ0. ο ρα]ς, τη {χαι: ὅσα 1πάυήε, εμη ΟΠΗ]. πῃς 65. κ) Κώης ᾿Ορεξάνδρου 
μας μον Ῥοῦς Κώης ὁ Ὀρεξάνδρου, Ἀριατο Ἱηρτι- ο.) ας Ποπη]π]ς Ἀγησμ]ο. Ῥέξανδρος ΠΙΜΙΗ οςε, Ομ αμἰά ση Ὁ1ς ορ]απὴὶ ἀπέχα εχ σοηιήπο Ἔρδρνδρος, πρόω καν 1ατίο Ἀκ[ενειαης, Βογι]ίσχς τεσῖο- ο ως, ναό : ο. πο νΙάείμτ θογτηας 

σύ νυν ΕΧ ὐγο[εδρ; σοπ]οξ νήμα τ. να. ν 37. ο ος Ότροιο ΤΩΤΙΒΑΠΊΗΠΗ {Ώ {1η {ες ἆς- πεταί α Γογίο οοἱ]οζατ], αοσις ας Α. « Ῥος- ππατυπα Εοηιεγί ΠμΚἱοίας ηρ' Ἠαῃο. ποσα ο δαν ψο]μῖε, 4 μπι Ἱερετατ Ἱη Π.Σ ν. 545. Ἠίπο Ἠεβοδίο ρηρομένη τοδά [ατα ἠροτριωμένη αιοά ος «ΠΡΙ ρο[ιῖς, 

αι,  Αἀάῑς {γοὸς ΄Όοπί, ὤλοπου. . η "Αν µε ἐμεωῦτοῦ }ά,. οἶῖπι ἑωύτοῦ. 0Ψήσω “ή. Ρα. 49χ., Παπ λΦφθείην «γι ϱρ Εκ ΜΗ. «1. Ῥρ 3 τεμ]. δὲ 
4 

᾽Ανήροτον εχρΏσατς μὴ ἠροτριωμένον. ο ΤΑΙΟΚΕΝΕ -3ἱ. Ἔσαι ἄποδος ἡμῖν] Ἴνοι τεετὲ {πηεήπι, Ἠος τ6- Έπεας, 4π ἔσι εχ παπι εχαταεῖς Π0τ]ς: αμαπΠ(Ηα1Π ρο» Ἠετίης ραυ]]ο νἱάεταχ Πρηίβοβησης, «λάάἰαπαδηίηπα «εδ. Ἡετοάοίελο αβηπάαπῆλα Ῥταείειτ {ρεσίπει, 41ο πυπο ΠΟΠ οβρίοτ, Νοιβρίῆας ρουτ Ῥαμσα, Φα τις ἄν µε ἑωύτοῦ εἵνεκεν, ος ρταεβά]ο νἰΓ ἀοάχις ΜΙ- {σε]]. Ὁρίαιν, Νο]. τή. Ρ. τς. π{ηπη ἑωῦχρῦ ει Σχυτοῦ 1Π ῬΠΙΠΙΑ «Παπ Ῥετίοπα Ρο, αλβτμίς, Ίο τε(ία- ροσ, Παπιάσπι ο μον ΑΙας, Υ, 11ο, ἵτα πἱαα]εβπιε ες ρίητες α), 4 
41ο οπι» {εβῆσιις 7ήποῦ. {ομθᾶϊς, ἄν µε ἐμεωῦτοῦ» 
Ίηοτε Ίοπιπι. Οαοά αμίάεπι ᾿Ππερίώήσμ]ε. ΡΤΟΠΟΠΙΕΠ 
γεχαίηπι α Ποτατῃής πήίετο Ιασετατήτπαμα ΒΗτ ἵπ : Ρπιεητο ΡΙΙ]ο[ορΗή αρ. έως Ὃ ο  Ρ: 90. 8» 
πη ὦς παραρενέω ΠΟΠ Ῥτοσί:» ἀππημαβίε, ο ον. Ἑς μίςον οὐ] Νλμ]ο μεν νο οὲ αἹετο, ἀμοά ε «εά, ον λ ἐς µέδον φήσω’ Ίος ΤΑπΠΕΠ γἰκ 3 Ἠδρταπίς οχ[ροξωπάναι Ὦ Οσύά, αάβππατεης αἲῆ νε] Ρος Φήσας, Ώσπιο Ίωτο τερμά[τεῖ: ἐγὼ ννώμην στ ἐς μέσον Φῄρας, αὐτὸς Αύτοι ὄψημαί τοί, ερο. ρα. ση αηὴη; "πεί [2μγομεία υεγδίς εβρἠαία, 12η ημς {ρεε 1ε [ἐζμαν. ἕᾳ μέσον. Το εδίθι ὁ οοης) 0 γρ 1ο 9 ἐν 4 τ πι] . οίαητ. οο]]εόνα Ὠ) 1111 ο πα ανν ο α ΑΣ, ἐ ἵπερε Ιοᾳαππτησ Τχαρίοι, Ὁ νλις τῶώς τᾷδε, ο) ' : 

45. Σοὺς Ἰώνων τυρῶγγους 

ο ο ο [ψταπῦϊ οκ Ηε]]εί[ροπ: 
.8 το, 

ΥΑΙΟΚΕΝΟ Οβδπίληε ΤΠΕΠΙΡΙΑΠΦΘ 3 
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αγηπῃ Ἠΐο (Ωππεη ἴοσμς ρτοάτίε, 18. 



954 

Ὡρό 
. / .ς ΄μ ᾖ Απ. - / 

ἔλεγε τάδε, ον Άνδρες Ίωνες, ἡ μὲν. πεότερυ γνῶ- 
5 ον 2 / ὁ αρ 9 

µη. ἀποδεχβέισα. ἐς τὴν γέφυρα :- μετείσθω μοι; 
. } / 
5, 

ο) 

92 

22 

»2 

52 

29 
ἂν 

29 

/ / 

" / ς Ἀ ολ 2 

χάσης ημέρη' Ἂν 3 δε 9) 

ον δν 

κ. π'αρέχο 
ο» 

22 - -. 

πρόσω 5 ἐπάγετο. 

/ ς 

5 ταύτης, Ἡ 
ἐκδιδοι ἐς αὐτὴν» πιθὸς εὗρον ἄνεμον τὸ ςόμα τετραμ.- 

µέος τὸ δὲ ἀπὸ ᾿Ίσρι έρχομαι σηµανέωνο τὸ πρὸς 
Θάλασσα ἆ αὐτῆς της Σκυθικής χώρης ερ. μέτρηση. 

᾽Απὸ Ἴσρη αὕτη ἤδη ἀρχαίη 5 Σκυθρώ ἐσι πρὸς µε: 
σαµβρίην τε καὶ 
καλέοµένης Καρκμίτιδος τὸ δὲ ἀπὸ ταύτης, τὴν 

μὺ ἐπὶ Φάλασσω τὸν αὐτὸν Φέρισαν, ἐοῦσαν ὀρενὴν 

τε χώρην καὶ Ε ποχειμέην τὸ ἐ9 Πόντου, νέµεται τὸ 

Ταυρικὸν ἔθιοε» μέχρι 5 Χερσοήσε τῆς τρηχέης καλεο- 

ο ο νο 

᾿ἔέχοτες δὲ τὸν ἱμάντα τόνδε, ποιετε τάδε επεάν 

µε ἴδήτε τά χισα. «πορευόμειον ἐπὶ Σκύθας» ἀπσὸ 

Τούτου ἀρξάμοοι τοῦ. χρόνου» Ἀνλτὲ ἄμμα, Ἡ ἐ-δοιος, {οἰνίι .αποῄάϊα πα ποάη 
τούτῳ τῷ χροῷ μη πα- 

ρέω, ἀλλὰ » δέλθωσι ὑμύ αἱ ἡμέραι τῶν άμμα- 

τῶν, ἀποπλέετε ἐ τὸν ὑμετερην αυτέων " μεχρι 
Δ / 5 / ε/ / / δ 

δὲ τούτα, ἐπεί τε ουτω µετέδοξε, Φυλάσσετε τὴν 

σχεδίην, πᾶσαν πιθοθυμίήν σωτηρίης τε καὶ Φυλα- 5ο, 

εοι ταῦτα δὲ ποιῦντες, ἐμοὶ µεγά- 

λώς χαριέισθε”. Δαρθος μὲν ταῦτα. εἴπας ἐς τὸ 

Της δὲ Σικυθικής Ύο Ἡ Θρηήΐκη 

τὸ ἐε Φάλασσαν πρόκειτα/ κόλπα δὲ ἀγομῶε της 18 

Ῥχυθική τε ἐκδέκεται, καὶ ὁ Ἱςροοόοιῶ ἀπξο Ῥογεσα” εχΩρις: πει: 1Π6ι. αά 

νότο ἄνεμον κειµένη, µέχρι πόλιοσόδ[ις 
Ν 

δοντια Ἐεορταρίοὰ, 

«ΙΑ Ἰοπςὸ, αιαπι ῥτας Παρισίαιη 4ε Ρος” 
τε: Γεητοπιϊαίως εαπι τηϊσίαπι {αεἱο:  Υ05 

{αΠρίο Ίος Ἴοτο,  Ίδς 1’ ναομα  ᾱ” 

ραιῖς: Επι] αἴααε νιἀεης πιε Ἱτει {α96” 

το Ἱπ Φεγίμας, εκ «ο Τεπροία ΙΠπΩΡΙΕΙ 
1π» 

τα. αποὰ ἵέπιραφ Πὶβ αἀ[ιετο» 154 ἀθξ 
ποάοτυπι. νορῖς εχίεήπι, Υε]α {αοίτε 1 

Ραιτίατι νεΏπαπα:  Ἰηῖετθα, αποπίαη 60Η” 
Π]ηπι {ς πππτανϊν αξίίο οιήϊοάίαπι Τᾷ0155 

οἵηπα Παάίαπι 1 ει «οπ[ειναπάς εἴ εἴ- 

Ποάϊεπάς  αἀμ]ρεηίος:  αιοὰ ΄ ΓαοἰεΏῖε 

πηαϊοτοπη πι. πιοάυπι  πηΙ ρταΏβσαΟΙπΙηΙν 

ας Ίοαυστις. Ώατίας,  Ρτοπιονεῖ "ΕΧΕΓΕΙ: 

τωτα. Τασία τε]ας 1π πατε ἴεπάξῃδ 9) 

σογιλῖσς ριατεπάϊίτιτ; {εὰ πι, εἶας τε. 

απο Ίπ νεπτῖπι΄ επταπή. ο5΄ 6οηΏνετ[ας αχῖξ 
Θαοά αμῖεπι αὓ Ηϊτο΄ {οἱ ἀρδίας 96ο» 

υσϊ. {εσυπάππα πατε. εδ 1 ππεε" 

ἀο Ιπάῖσατε αβρτεάίαι: ΄ ΔΕ. Ιῇπο - μα 

Ίαπα. νοιις Βογιπία εσε, πιεγάΙεπη. νεῖ: 

(οἱ αὐβταπι Ῥοβταν Ἡδαιε αά ἴ” 

μοπι.. Οατοϊπίιης -εἰΙδάθιη ἀείποερς αισά 
αἲ ἹΙάοπι Τατ: Μετί πποηῖαΠ τερίοΠίδ» 
ει -ἴπ. Ῥοπίμπι  ΡΙΟΠΙΠεΗΠς, ᾿Ἰηπςο]ς:΄ϱεΠθ 

Ταυμπίσα  Ίδαιε αἲ ΟΠειοπείαπα --΄ ἀῑξίαπὶ 
α[ρεταπι,. : ας ΄ πᾱ πιάτα Ῥετήπέι αυσά 

ο ο ώα ν 2 να, λ κ χ.: / 2 Ρ | 

μένις' αὕτη δὲ ἐε 9άλασσαν τὴν πθὸς ἁἀπηλιώτην ἄνε-7Ο}] γομιυπῃ {αδ[οἰαηπι δε.  θυπε ΄ 4) 

µω κάτήκει ἔσι γὰρ της Σκυθικής τὰ δύο µέρια τῶν 

οὔρων ἐς «}άλασσαν Φέροτα 4 τήν τό πθος μεσαμβρίην 

χαὶ τὸν πὺς τὴν Ἰῶ, κατάπερ τη Άττικη, χὼ- 

ρης' καὶ παραπλήσια ταύτη καὶ οἱ Ταῦροι υέμωται 

της Σκυθιῶς,. ὡς εἰ τῆς ἡἱ ̓ Αττικῆς ἄλλο ἔθνος καὶ μὴῤ5 

᾽Αθηναῖοι γεµοίατο τὸν Ὑενὸν τὸν ΣΜακόγ» άλλο. ἐν 
εἰ ος - δν ο πα ρα ν ἵ Τ 8 ν. μη νο οσον 2 κ - ο -ὂχ 

(ον ο  αά : . Ὁ 

Ὅσσε νὰ επ εν σα ἂν ντ . ο - ν ον ο 

τα ι14, Ῥρε «40χ. δὲ τούτῳ» θείῖετί δὲ ἐν, 
Αατής, -ᾱ- -Β. Ἐάά. αὐοτπι Πεημεῃς νετροτυηπα οοηπιΙ{α Πο»; Πἱ 

γοῦ, ο Ἠπείετὸ Ἰ-, «ἄλοῦ. εἴ Θρηκίη. 

ἆηπι ὠπὸ Ἴδρυ.-. Αὔτη  ΡάγΗ. πτοτιε -ἳ- 44. ᾿ 
ται 1ῃ41ς. οερῦ. ἐκ «440. 
ορ,  ὁ Αττικῆς χώρης ἔ- «ἄγεῦ. 

το. Ἑμενίοπείο, ΑΕοϊιάς εξ Ιοπία, ο οἵηπες τεΧ. 
4 οὀπρε]ιανίε, [οπηπί ριαεεῖριαϊα ἀμχίε ΤαΠΟΠΕΠΙ » 
τατία, ος απέτοτταϊα ῬοΒοτμΠ» ΠίΠ Π ο4ἱΓ1 ΠιοΓΙ5 ἴ6- 

ὅπακ Ἱσπαπι Πτπίο «Ταςσο σοὐρτοπέπάστίε, Ί,εαε Ο. 
π37. 138., πε(Πε περ]ίσε Ιοτάτα 1ιά. ΕΙΠΟΓΙΠῃ οιιος- 
ἆμπι Ἱπβατ ει τι ]τας ΡεΓῄσας 1ο ἴπ σέπεΓο αΤρι- 
ππσητίας ο ἰπῖ]ες ηραπῖ Επίσμ]ος, ποάϊς Π]]σαίος, 
φά ἀῑετιπα ες τεπιροτί5 ποβίίατῃ Ῥατρατόταπι πονΙ Οἵ- 
Ἠὶς ποππα]Ἡ» ἀε αἰμδας ΝοβριΙςβππιις Απέοί Ορ Ιμι 
Περ. «γω εἲ οεἱεηαγ Τοπι. 1. Ἰω. 11. Ρ. 925. 
εστερθ. 
56. Της δὲ Σκυθώῖς σῇς ὅτς.] Οαπι Δυάχος Ἠαες εοἩ- 

πηδητατοτήτ, ρίάαπα ρογηήαε ει ΄ΓΗτασίαε οὗ οξμ]ος 
τδυ]απι Παδοῖε, ουίας ε ΠΙΕΦΙΤΕΙΓΑΠΕΟ ἴα σα Ἱαρουπι 
Τ011 αἴαις ο(]α {ρεέχανῖε, Θάλασσα ΡΟΠΙΗΦ εδῖ», ΙΑΠΙ- 
ους Ἱπ τερίοπεπι {ε{ίΕ ΙΠΠΗΗΑΠΘ: Ίος κόλπου ἄγομένου 
πῆς σης ταύτης. Ίναιι, αὐιοά νΙ’ ππα]μῖε ἀρετιδο κὀλ- 
πόν ὠφομένου τῆς θαλάσσης ταύτης, [υβεγαῖο αγ] ῥμία: 
ϱη112. ΠΙΠΗΜΙΗ αδῖτ α {επιρΏς Οσα,» εἲ ρτορτεδίαπα 1Π- 
Ὥσίϊ5» 410 4 πΙμ] Ἠΐς, ΠίΗε. Ματε Ἱρεῦπα, αατεης 
Φογιμίαε εἲ Έαυτίσαο οτας αφ[ρειμίε, ναε αἀρείιαῖι» 
πισοάο ἵπ οτ]επεῖδ» πιοᾷο οσςΙἀξῃίῖ5 Ῥ]αραιη σπα, 

μας Ψ6Ιο αἀπεέε, τὸ δὲ ἀπὸ Ἴκρου ----- ἀμρηπέϊα 
Ῥεπο ποἩ {1η5: νο]α!δίε Ῥιῖο» τὸ δὲ ἀπὸ Ἴδρου έρᾳ. ση- 
μαέων' τὸ πρὸς θώλασσαν αὐτῆς τη» Σκυθικήο -- ἓς 

ἐτρήσιν ὠπὸ σρου" αὐτή Ἡδη, . Ίες Ρο]: -4/- 

φας υπ] {ομεάϊς Βαγ/βηῖς. Ῥ]ητα πιονεὶ ΠοἩ Ῥα- 

ΠοΓ.» Παέτι5 αάἩρυ]αίοσεπα 
γ΄. 6, Ογη. 4ὲ Ῥόμω. Όες- 

τς ορὸς µεσαμβρήν τε καὶ νότον, Ἡ Τροθαίοτεπῃ τεβίοηίο 
οκ θοφιμίας ππεάΙτεϊΓαηζας βπίρης ἀειτεζτανετίς, αὗει- 
ταρηπε ναµεπιεπίοτ. ΑΟ Πο εἴ]πη γεμίι5 Βοτγ/ῇ]6- 

Ἠσιῃ οἳ Οπτώρίαπ υχδεπι Γεριεπαίο τεπάςηεί ορίασοι, 
Ἠομ αμ βςς, « 
6ο. Μέχρι Χερσονήσου τῆς τρηχέης] δὲ ἐρΖΦηο Ῥγει μετ. 
ΤοέβΙΦ πόλις τῆς Ταυρμῆς ΕΧ Πεοβοῖείδ» ΡΕΙΡΕΙΑΙΗ 

Ἰμάΐος Ἠο]βομίο. Οοπ[ο(ΠεΠΡ εῖε εἴβο» Ἡτ Γαυπίσα, 
ταητα Ἠ]ς ἀῆρομηα ος οἶτα εχρίέτα» ΕΧΙΙΑ ΟΠειίοπΕ- 
Πιο Ἰπεητ, απιοσῇηῃ ὁς οχμάΊτα ἀἰφημίβείο ἀοζ νι» 
οἵας Ίπῖς Τηλπμς, νετρῖε, Νις θαμίἀεπι Ιπββον 

ο σν . 

πηῖθ, αΠσι[ίο Ίπίοτ Απνα Ὀτυηπάίίαυμηα εἴ 

Ὄτθπι. Βπίση Δεγιμίσς  ρατίες ἀπ, {6 

Γοῃίςς.. αἲ πιατδ, μπι αιοά αά πε 

τοσα ἴπτη ααοά. αά οπεητεπη , απεπ: 
αἀπιοάμτα . Αιιῖσς «τεροπί. . Εί “αππι]εΠί 

Ρατιεπι δογυής Ταυπ Ἱποο]απε, Ἡς 
(αμα: δεῃς ΠΟΠ 

τηαρὶς 1Π 
ου «εφροβ» 

Αιιῖσα {πρι δμπίαοήτη -ᾱ 

αλιμεη]εη{ες ἀπςο]ετεῖ, ’ αιοά. 

: 

αποᾶ- αόκης, - αν, σὶς 71. 4ιῇ. Ῥλιρς διεδέλήωσιν 4, {νιζι ρ η 
6. 199.52 τ8δ τετ εοάεπ. Ίος ἡμῖν 

ζ Αὐτῆς τῆς ΣΚ. ΓαΤ{9. ο ν τοῦ. Σ. Βδ/. σ ἃ Η15: 

το ΜΜ. Ρας. «ἄνλ., αἲΠ Σκυθήῃ. 
/... τῆς 4εβῖ 115: 

ο ο ο ο κ ο... 
7 Προσκ. «τοῦ, πιοχ νέµον- 

Ταιμος αἳ Ταμτῖσαε Ῥατίεπι οχίτα οτι {2{6 Ροσγοχίςίο 
Ῥοίαπι Φυγιπατυπι {θυνίς ας αοσθρ[ή. Ἠετος Ῥτοϊήδε- 
τοπ, 4 ́Γαμτίσί πποπΙΡΙς ἐκ τῶν Ταυρικῶν. οὐρέων Ἂς 
Μποσίῃ ἀμχοτηπε Ο. 9. Φογίμαθαε αά ΤαιΠΙΑΠΙ 
τοβίοΠαΙή ροτήηεντ.Ο. 9ο, εξ 10ο. Ατ΄ Ταυσίαί 1 
«πηοπίο αά οχΏππυπη Οατοἰπίτε βπυπα οί ΗΕλπα Ταυ” 
'τίσμα ΟΠαι{οπεί οχοιάἰμπι, {σπιοι ατίσεπτες εἴ 1ηΧῖᾶ 
αυπηάσπι Ππιη Ίοηρο ἵπ: Ῥοπευπα ρτοτεΏβ αά Ἡβετά 
ΟΠοτίοπε(ηπα, οαιιαᾶ οὗ Εέις α(ρτοῖα τρηχέη. ειπα” 
Ῥαπίς, πες ἸΝοβοτ», πες ἀῑνατία δογας ατ «να 
σης ἵπ Ῥεπρ]ϊς. ὦ1γαδομί ραῖ5 ΟΠει{οπεβ πιαϊ]οτίς ὄκρω - 
µεγάλη, ἐφ᾽ ᾗ ἵδρυταί πόλις αὐτὸ τοῦτο καλουμένῃ ΧΕΡ- 
ΡΟΝΗΣΟΣ. ΑάάῑταΣ, ρεπίπ(]αε φμοάάαπι ἵπβαΥ 1ά- 
Ῥμ]κίὃ τεβίοπαεπι» πσθεππηε ΟΠο[οπε[πα, εί οἱ ταῦ- 
οι, Σκυθικὸν ἔθνος, ἱπεο]ιετῖπί οἰίπα, ενετίαπῃ Τ,, νἩ». 
Ρ. 474. Ίνοι τερεῖο». οτερθαμ! Πμάϊείπι οι Ποεγοδοῖε” 
πο {84Ρ1Η1Τ1. δν οκς ος ο 
τό. Τὸν φουνὸν ] Ῥδιτατυπι ἴπ Ρτοπιοηξογίο, Του 

Αθηναίων, ἀΜίε σοι ΠΙΠΙπιο 1ΏςΥ. 1 οἱήο 3Ρ"΄ 
Οήήςος αἆ Βηπίριή, Μεάεαπ ν͵ η ολ ο 
πόντον ἀά, ΛΙέραεο ἀῑρμσοι πιατῖ, ἐς νότου ἐν ση) 
τεροπεΠῇ, Ώαδῖτ πα Ο, 177, ὀχτὺν προέχουσαν ο τὸ 
πόντον {η Πάγο «4ᾖραεμη, ἐν τῷ ἸΑιγρίῳ πόντο 1," 1) 
97. Ιπρτοθαπε Ῥιαθίοίοα τὸν ὧπὸ Θορικοῦ, πια]μταυό 
αι τὸ 3η: τῶν. αλα νετιείατ, φὗοα Ρα. 
Υάε]ίοει ἑνρηγη:. Παυβίτμταπα. ἵΠ. ροβτεπια. εάἰΠοποη 
ζ1οά αρ η ΡΟΗ ης σμἱ α Ἰδογέρο -------, πε ΕΕΣ’ 
αἴημε εἴἶαπι πηἰταηῖθ. Ἰναππηϊιθ τὸν ὦπὸ Θορικοῦ, 
πιαπίζε[ο, αἆ φουνὲν ρετεποῖ Σουνιωὸν, 4 {μα μή 
Ίηιος Αείσας Ῥαρος Ποσίουπι ος Απαρηϊγίέαπι ποβὲ 
Ἠ4] ατίατυπι Ίομρα {π ΑΕσαθμη πιητο ρτοιήποῖ», Ρί ο 
{μ9 ιτ ΄Γαυσῖσα 1 Ῥοπίμπα ΕΗΧΙΠΗΠΙ ετ αρ (1η Ρε 

να μον 
εοη(]έτα. Ο1ος τερο{ι] συμβαλέειν τατπα ΑΜΕΙΘΕ 1” 
Όει 1. Ἡ. το. κους οσα ο ο 

76. Τὸν ψουνὸν τὸν Σουνιακὸν] Εάοσστί οερετεῖἩ ους 
Ἆος ΔιΠςςς 1η αἰζάπῃ εχομΙΓεΠΦ.ΡΓοπιοΗτοΗΠΙ». ουσ 
{001 ΓεγΕἡ]ἱεν Πῖο Ποπε[ίατειμΓ αβρεΙΙαΠοπε» α ΙΒ΄ αὖ 
θα ράτίθ: πα μαι Ἰαιάατα Πιτ Αιήσα» οπής τα το 



οκ κ σοκαστκ-τιανα πανε. 

πανε λσν-κς οπλίμὰ Φογιπὰμιὰι Ἐωτόρα, Ταμίοτασα νίᾶα οΧ ορ] ΤΡΟΛΜΤΕΑΝ Τ τπτ Ίν δὅ. 
εαν ο ἐς - ον Μ Β 1. ρ 0 Μ Ἐ Ν Β, 1, { ΒΡΕ. ἃ ΙΨ. 4ο 

Ῥοπτυπι αὖ ΤΠοβῖίοο πραπα αἆ ΑπΠαρΏ- τὸν πόντο τὸν ἄκρη ὠέχωτὰ, Δὸν ἀπὸ « Θορι-- ν αν. . 6 οί . . ο» 7. 3 α / / ο ' ο « ΩΑ τς σι ὃν να 2 4 ου ΄ΤοπιοητοΏαπι 5 κου. μεχρι Ἀγάφλήσου ρε ος ν ᾿Ἄέγω δὲ »᾿ ας ενα 
ω Ἐν ος ῥαῖνα «ΙΠΙ ο λεν ως 2 Ταυτά σμικρα μεγαλοισι Ἰσυμβαλέάν". τόιουτο η 
ο κος Ειο.. αἱ ν ο. τς “ἸαδροΤαυρική ἐσὶ' ὃς δὲ τῆς ᾽Αττικῆς ταυτά μὸ πρά- ἴΠσῷ ραττες ρτῶίεινεσίη5δ, ΠΠΙΕ 81Ο πΠιο- ὁ λοὶ λα) ῤρὼ διλωσώ" να κ ἒσι 

ἃσ ρΙαη μπι Πκαϊσα»” να Ἱαρημ Πα επι ππλόκημεγα ολα ο σος ου ροκ σα 
εἴ Ποπ Ίαργδες» Ἰποϊρίεητας α Βταήάυ[ο πυγίης ἄλλο εθνς» καὶ μη Ἴηπνγεε» -αθ σαμι σον 
Ῥοτια ρτῶειάαΏτατ εδαια 'Γατεηταη , ετ ἈΒρωτεσίε λιμένὸς ο) αποταμο]ά το µέχρι Ταρώτος» 
ῬΓοπιοπίοσίαπι Ἰπεοίαητ, Οπήπι Ἠῶς ἀπὸ Καὶ γεµοίατο τὴν ἄκρη δύο δὲ λέγω τάυτᾶν πολ» 
ἀἴοο» πππ]τα ρεήπῖµα ἀῑεο» απῖδης αῆκθσλὰ λέγω παρόμοια» τοῖσι ἄλλόισι ἆ ἔοιχε η Τάυρι- 5. ' χω: εαν : . ͵ ων / : 

κ ο ο ο να ο ο παν { ο «Αρ ο ον « ον. νι 
νε[ας τηατε ἱποο]απῖ, εἰ απ Ῥο[ροτί Οἶπι- ο. ὃν ο. ο ο πρὸς Φαλάσση . 
τηε] [ηπε αἲ νείρεταπι νετρεηῦῖα, οι αιῦ  Ποής γέμοτα|’ του τε Ῥοσπόρῃ του Κιμμεριθ ον, 
Ρα]αάϊς Μαουάϊο Ταπαῖ Ἠπνίο τεπης ααὶ "ςόρ εσπέρήν καὶ της λήμνης της Μαήτιδος» . Ἰηηαιε 1η Πας ρα]αάῖς τεοεκ[απι, ΄ΙεαιεθΟχΡΙ Τανάΐδος πποταμοῦς Ὁρ ἐκδιδοῖ ἐᾳ μυχὸ τὴς λί- 
30 Η]ο Ίαπ φπ α Ππρετίοτα ρειῖπει {6 µνης ταύτης ᾖδῃ ὢ ἀπὸ μὲν Ίσρι 6 τὸ κατύπέρρὲ νμο ολ . . . : Ἴ . ασ ο ας ; ο... Φογτβία ἐς τὴν µεσόγαιαν Φέρυτα ἀποκληΐται Ἡ Σικυ»)ικὴ! 
Ἡν ΕΣ ΑδηΥΓις» αειπας α εις, ὑπὸ φπεώτων ᾽Αγάβύρσω μετὰ δὲ, Κευρῶ ἐπετά ᾿4εΙπάε αὓ Απτορίιαρίς, ῥΡο[τεπιο α ΊΜα- δὲ. Αι δῥώνων αεέλιύχα(ων δν Μελά λάδὼς τοι αηςμ]ερηῖς, Ίτααιε Θογτμίώ νε]ατῖ Γοππια!η ὁρ ὃ μὴ ο ο ος. δύο 
Γφυαἁταϊαπι Παδοπᾶς, ΄ ἀπαδας ραγίδις αάν ος ι ὧν της νκυ ρα κο 
'ππατο ΡετήπεπΏρας,  Ῥοσίας ᾳπαίε, -τιπι ΠΡΟ κατριότω ἐς Ὑάλάσσαν, πάντη σος πο" τή 
αυοὰ αἁ ππεάἴτετγάπεα {ετὲ, τή ἀοά α ἐρ ΤΗΥ μεσόγαιαν Φέρο καί τὸ πάρα τὴ. Φάλάσσᾶν 
Ίπατε: παπι αθ Ηϊτο αἆ Βοτγ[ίεπεπι,  ἀθ: ἀπὸ γὰς Ἴσρε ἔπι Βορυσθένεα Ἀ Δέκα ἡμερέώι ὁδός" : κο Ἡ ἰ ᾿ ώς 3 3 Δ . σι ς τν ο ο αυ .- α ΒΟΙΥ- ἀπ Βορυσθέός τ΄ ἐπὶ τὴν λίμνην τὸν Ναιἠτή:, ἔ» 

{ αρ ηθδ. ο) κος αι , ρα οι η. 

πο. ας: ΑΝ ολ ασήνη μα δέκα’ καὶ τὸ ἀπὸ «αλάσσης -ἔ- μεσόγαἰαν -ἔς 
᾿ . 1 - ο. . . - μις . ΜΕΛ. ! η ο όν ν λ κ φ ϱρὴ νο 3, Ἱ ο ἴκη- Ππρτα Βεγιμας Παρίαπες νὶριπει  ἀῑετιπι ας » νους ν. ασ. ο , 

Ίο. ' διρρίαητας απτεπι  ᾱ της Ἰη Ππρα- Αθ. ἐἰχοσί Ἠμερεων οὐῦς᾽ η 9ὲ Ἰ. ο906. η Ἠμερησίη : αν 3 : . «Οκ ος κ ν λα «λος κ να λε. 2 λα χ.ο κκ. Σ ο αν ος, 

105 ἀῑας Ιεποις ἀπεοπτα [αάϊα. ΄ Ἱτα ιταις. «9 διηκός 'σάδια συµβέβληταί µοι οὕτω ἂν δ-εἴῃ 
νετία δεγίσ εσαπε απαειος τϊ]έωπ Πα. της Ἀχυθρήρ τὰ ἐπικάρσια, τετρακἰσχιλίωῦ φ-ἀδίων" 
ἄϊοτιπα 1 Τεξία απ αᾱ πιεάτείταπαα  Εε- δκαὶ τὰ ὄρθια, τὰ ἐς τὴν µισόγαιω Φέρωτα; ἑτέρων 
τυπε, αἱοπαπῃ τοιῖἀεπι Παφϊοταπι Ταη- «φοσούτων σ-αδίω ἡ μέν νυν γἩ αὕτη ἔσὶ µέγάθος Το- 

10210 ερῖ ἴῶο ἵείτα ππαρπ]τιάϊπῖς,. 9ογΙΠΦ 
ΙΠῖε {ε εο]οασιτῖ, αὐαπι {ο Ίπιρατες 66 αν ο. σος κ δρ οκ εοςό λὁ - 9 / πο ον 3 Απ ρλον 

{εηῖ «ορ Ὠατῇ ῬίΦ]ίο ὁΜΙάσαΐοὶ ΠΙΗ- .. ολωά ο. ο θυμ ἀχη' ρλδια η ο. 
:οἷος αἲ ΕΠπήείπιος ππµστο, Έούαίη τερες αὐο- νο που ερ τους ππλησιοχώρβς τών 
απς Πρί «οΏνεηπετε, «οοπ{α]ίαραπι, ῖ ἴπ- 1 ο9ὲ και δἳ οἱ βασιλήερ συγελθώτερ ἐβθλεύοτο ὢς «ρα» 
δεητῖ εκετεῖτα Ιπγαάεπτα, Έταπτ απϊεπι αμ τοῦ Ἡ Επελαύντος μεγάλε ἔσαν δὲ οἱ συγελθόντες 
Φοηνεπεταπῖ τερεο, ἜΤαιτοτήπι, εἰ Αρα- βάσιληε Ταύρών, καὶ ᾿Αγαθύρσωῳ καὶ Νευρῶν » 

Ἱ μπουν κε Νοιποτιώ, ας Απάτορία-  χαὶ Αιδροράγων, καὶ Μελαγχλαίω, καὶ Τελο- 
ὄνα , ας Ἀάροσσα σσ ες ἐδάραωσα ον άν πω παπτος 1οῦἩ. ααῖρης αυ Μαϊωκτισαί, πιοτῖδια πεί. 1δμν Ην νόμασιτοιριν Ἀρίωται” Ὠύωσι μὸ παρ» 
τησς Ψτριπϊ παπῄαρος Ιππππο]αΏτ, εε αποο- ώς του» τε ναυηγοῦς, καὶ τοὺς ἂν λάβωσι Ἑλλήνων 
ευη! «ταεος εερετῖητ Ίο ἀείατος, [ος ἐπαναχθυτας, τροπῳ τοιῷδε' Ὦ καταρξάµθοι» ᾗο- 
ει γην βατ τι λαθλ.ς.... νεο πάλῳ 

ἆ Θωροῦ -γοῦ,. ὃ Συμβαλέεύ άτοδι }., οἶδπι συµβάλλειν' ἴ181 Σορῦτό σαι ὅπα 14. Ῥπε αλ. νυ]- Ρο τοιοῦτο, πες ΠΠαίΕ.; ο Αποτεμ. Ῥα[. «4.  ἆ Ἐόπε μὲν ἡ Ῥα. ο Αδορι «4γοὸ. δ.  Ἠοῶρ «4γεῦ. 7.5 Εἴ ΠΙΟΧ τοῦ δὲ ϱ τοῦ Αγοῦι ει µεσύγεον, (Ἄθρεημο Ῥοδίσ, ὁ Οἶαι Ἀμβαιό. Ίπ' Ῥετίερ. ν. 911. { Ὁδὸς ἡμερ. Ώπε ατᾶσμ]ο «4γοῦ, δε  . ἰ Εἴῃ τῆς Σχυό. «1. Ρανς, 4. δ. πο. }η Ἐάά.. εἴη πρὸς Σκ. -. 
βα[. «ά4ᾖ. / Η. «{9ᾷ. Βα]. 7 «4νοζ., τοᾶς. Οοπε ἄχοπου, αὐῖις Ἰδυμάχῃ ἐκ. ΙΗεῖ. ρΙετῖαίο οπιπ6ς 1π]- το ἆβπΙΠΑΠΕ., Ψάξε Ο. 12Ο. δῄώσασθαι «44, Ἐὰἀ, ραμ]]ο απίο λόγους «4γοὸ. η Ἐπίώτος «πο. 7ή5 βουᾶ Ο: 11» 119. εἳ οί. Θοποοα αἰτεσηπηπα οδῖ ᾖ Κατευξάμενοι «γιὸι }α]ἱά, καταρξάµενοι Ῥαΐς «44., κατα’ εὐξάμενοι 4, 1: 7, Ἐὰὰι δαν βοσς, ολο κος ντο ΝΕΤ 
ΝΟτΙΗΠΙ οἳ λεπβόγεως, πϊ]αῆ6, ἆμοά αἁ]άεΠι 6βΟ πο-- απο Παρίπεα 1. νο 53 ἀϊπαπιεαπεητ: {εὰ ππη]ήρ]εχ Ννετῖπις ἆς θυπίο ἀϊσατωτ, αὰ 1βήιις αΏρυ]1 τὸ νόνιμο εκ οἰίοτε πΠΠταήνε ρτες{ι ναι]αβο, α πιασπο. γίτο 
Ἅη παρπίμον οοηπηεΠὰαπάυπη: 4πσμ]ως ποι φωνία ἵαη- πὰ ΦΙγάύοΠ. τε Ῥ. 61. αἀποϊβῖα, Ίος πὸ Γοαά, εἲ Επῃ [εά αι ὄνος ἀἱοὶ Ῥοτηίει Πεβο). ῶνος, Φωνία, {επιεηας ἴηδ[α εχτενπήπανί ; ομας οΠίπι ρτο νοςς 38” Ἀάκωνες" Εἲ Ἰοτταβ[α Τουνὸς εἰδθπι Πδή φουνιαῖος {εά γω- 1ειοπᾶα Υὶχ Οἱ:, πο πτροῃς, ας πο Ψιάΐος τόπος {πεται ἀϊδχις, ές αηβμαγή. Φαθρᾶ πε τ7. Κανάρξάµενοί ] ΙΝΙΠΙΙ ες ΠαυϊάΙήδαυς, .Έε” ΠΠοα(ησ Ατάςες Ἠ]αά Ῥτοιποπίοπίήπι ΟπΙεη(α]6, Σού- ἔυττο αἆ 1. Π. 45. Τν, 6ο. Ετπαϊ Εαγρίάϊς 1111” ἅς αλβον Αὐηνῶν ------.: Ἡθιοᾶοῖα ς Ῥηήπιήπι τοᾶάϊ- βοπῖα ἵη Ταυς. ν, 38. Θύω γὰρ, ἔντος τοῦ νόμου καὶ πρὶν. 
ἁἷπα αγόρασα θμίάσπι Ἰερίαίο ν]άσπαιτ, {94 ος. πόλο, Ὃς ἂν κατέλόη τήνδε χὰν Ἕλλην ἀνὴρ, ΚΑΤΑΣ. ολο νραιο πομπή! ἀϊνοπο οο]οοιτα: ὧν γονὸν ΧοΜΑΙ μν ὁ---. Οποά ώς ο : τὸν ἀπὸ Θὐρικοῦ µέχρι ̓ Ανάφλύσου δήμου, 17. Κωτάῤ εὐξάμένοι ῥοπόλῳ παίουσε] ης {οΗ- 
16 οτεπεών ϱ Ἄόντον τὴν ὤκρην ἀνέχοντας «1Ο πιοᾶο  αμίς (οήρτηπι παταῤῥευξάμενο,, αιί αΗτοτ ο αίκτα γής η Ὁπ 1η Γ:οᾷᾷ.ποι ἀΠρμοστεητ. ' Νερ]εχῖτ ἵῃ Ἡής Ῥεπάυτα ομτανίτ, ἱπιεβ Ἠἱς 9ἱ απο εν πο. Εμ. αρ δυπη Αποπίομιώσι 5 41επΗ, ταίο νετετῖδις ὁ5ὲ. αῑα]]ς ηα]]α 4ατας ἄριά λρεοβο νο οὐ Ἰοάας πιρα 
εδρίος Ἱ πλ. πηποτίς ΠΗ]6[ε οοπβαϊ πιοπιαπΏ: ος εχ- πο αάμίροπίοπι, Ὀυρίεκ Εμἱὲ Ίη (σάς- ως 
ὅε Απαρηηνμμι α ΟΠΠ ΘΑΓΟΠΊΟΗΠι Ίατετε ἀέπιας ξάμένοι οἳ κατευξάµενο; πα οι ο οέχυπη ανα Β6ΒΝ πζς ης ηπὶο νΙσίπις: θΗΠΙ1 ΡΟΠΙΟΠΤΟΙΊΗτΙ οοιτεάχοζεπι Μτετ]ς ευ 1Π1Ρ ο ο ρισος αρ. ΒΙΓΗΠη» ο τα τν ο Ένα προς υπίηπι πανίρωπάδις, 48 Όμε τεξορίς, πε {οἰοραπε 18 ΓπορεπΗπιετο» Πβγοήμα: 
ο πα νι. “οσεισιαραε πᾶ βπῆταίη ράσα {Ώρτα τν, 6ς όο., ες 1)ἰδὶ ΒΗΐΕ 1η Εοάείη νεΓοο νατίᾳ. Ἠοσίσις, Οι] μήᾷ α Απαρη]γηο κά αδομε Φος ἔμπη, Ἰοῄτο Ίοςο ἄς δογεής Ταμτίς. ῥγο υἱθέγηὴε α/- «υη τεσίλτήΤη 1ΠαΕἰς Ίπ αΙπηπ/ργόηήπεατ φουῤὸν νοσαι -ὑρηώςεαοβονε Γοΐδ- ως αἲε Οχε]α. {ορίεται ρχοςιῖ Σουνιακὸν» ϱΟλλον ἐρ τὸν πόντον πὴν ἄκρην ἀνέχοντα. ἀμβίο Ἠεγοι, τοὺς ἂν λάβωσι Ἑλλήνων -----. καταρξάµε» 

Σον κ. ῇ Τη Αμωμ ον τς  ΝΑΤΟΚΕΝ. νοιῥοπάλῷ παἰούσι τὸν κεφαλήν" αυ/ρίζαΗ νε]υτ νοδὔππατας 
ο δὲ Ανὼ δηκόσια ] Ἡι Πηβυ]ος ἀῑσς ᾖπάϊα οεπτωπι οἳ Ὃ η ῤετεμίσμέ; ΏΘΗ μὲ (αχλεςί: αυἱ ο οι λατ» τα 

μες ἃ 4 ὁ 

/ 



9η8 ϊ ἅν ῥ Β ο’ , Ὄ τη Ὀ ϊ Τ' - π Ἐν ανα γιτα 5 θυυ]α ἂς Ἰευτὶι Απάτορυαβί 

πάλῳ παίεσι τὸν κεφαλήν οἱ μὺν 9) λέγεσι ὧς πὸ ποᾶος ΄ Ροδίᾳιαπι αι/ρ]σας Επετηηῖ » Πο- 

σῶμα ἀπὸ τοῦ κρημνοῦ α διωθέεσι κάτω: ἐπὶ γὰρ κρηὶ ΠμΙς «αρα: εινα {είπε απ ξυτι ειμς 

4 ο νο αν ο ας οοοὐπιθα απ εσας επήρεια 

νου :ἴδρ πα μα. ο ο οσο ο Όρο Ῥταταρτα τεπιρ]απι οδε Πταπις οτιςί 
δε, ὃ κατα) μὲν τὸν κεφαλὼκὁμολογέεοι, τὸ μτοι βίαμπε «αραῖ. . Ομΐάαπι 4ο οαρίτε βίερη- 

σῶμα οὐκ. ὠθέεσθαι ἁπὸ τὸ κρημνΒ λέγεσι μα 0 οοπ{επΏπηῖ, Ἱσά πμπουπα 6 ρηεοῖρῖ- 

γῦ κρύπτεσθαι: στὴν δὲ δαίμονα ταύτην τή ύασι» το ἀαῑσί ποραπῖ, {εὰ ἨΠπιο εοπῖερἰ ᾱῑ- 

λέγέσι αὐτοὶ Ταῦροι Ἰφιγθνειαν τὴν Αγαµεέρωοοο εἰ- οιηῖ. Ώαποπειη» ου] Πππιο]απὲ, 1ρ5ι Ται- 

ναι πολέμίες. δὲ ἄνδρας τοὺς ἂν ο γειρώσωνται » ποι-οδτΙ αἰπηῖ εδίε Ιρηρεπίαπ, ΑΡαΙΠΕΙΙΠΟΠΙ5 

εὔσι τάδε. ἀποταμὼν Έκασος κεφαλὴν οἰποφέρεται μα Ὃ μη ο ἂν ον 
3 ον ”/’ , 5 

. τὰ ιά ο. . ρα .ρ Π]6 Αδσῦτα πα οι ρολ Ευ τταΏ5” 

ἱσᾳῷ ὑπὲρ της οικίής υπερέχᾶσαν πολλοι» μάλισα  Άχιπι [αρτα ὕεδία επήπεης παα]εαπα Πατ” 
δὲ ὑπὲρ τἩς καπγοδοκής" φασὶ δὲ ττες Φυλάκερ ει Ῥιετιπαις {αργα Επιαίηπα:  1άεο 1Π {1” 

αὖς οἰκίής πάσης ὑπεραιωρέεσθαι ζῶσι δὲ απτὸ ληηρθορηποί Γωῇρεπάϊ ἀϊσεπιαο αμα[ῖ τουή 4οπιις 
τε καὶ πολέμε. ᾿Αγάθυρσοι δὲ, ἁβρότατοι ἆ ἄν- «μ[οάς. Ὑίνιπι απτεπ ὁ ταρῖο ετ εκ 104 

δρες εἰσὶ, καὶ χβυσοφόροι ταµάλισα΄ ἐπίκονω δὲ τῷ Ῥεο. ΄ Αι Αραιγιῇ Ἰαυβσβπή γιτί {απεν 

γυναικῶ τὸν µίξυ ποιῦνται» ἵνα κασίγνητοί τε ὦλ- «ἳ 3ΗΣΗΠΙ Ῥιέτυπαμ Ρε[απῖες, η ο. 
λόλων ἕωσι, καὶ οἰκήίοι ἐόντες πάντες, μήτε Φθόῳ, 9.ς ος ἹπηΠεΠρις «οεµης»  αϊ ο η 

ἐτ’ οἸχθεῖ χρέωνται ἐς ἀλλήλάς" τὰ δι άλλα νό-δόρυμς Ἱ ης 4ο ἀοππε[ῆαί οπιΠεδ» ΠΜ 
μα κονν οΡ : ο. Ώθηθ Ἠνοιῖς ηεαΙε οὐ] πιπταο εχετεξηζε5’ 
µαια ἔ Θρήΐξι προσκεχωρήκασι, ' Ἠευροί δὲ Ῥομοίσι ᾿Ἱπ σειετῖς αἆ Ἔμτασαπι σοη/{αειπάίΏες αθςξ- 
μὲ 6 χρέωνται Ἄκυθικοίσι, γυῷ δὲ μυ προτερ ἀμπι Δε Νε δογεμεῖς φιἰἀεπι ΠΕΠ: 10ύ 

σφεαφ τη» Δαράου σρατήλασίης, κατέλαβε ἐκλι- πι πιοθης» «δη ηπα ἆπτε Ώαπὶ ΕΧΡΕ” 

πό. τὺ χώρων. πᾶσαν ὑπὸ ὀφίω" ὄφιας γάρ σφι ἀῑίοπεπι αταῖιθ εοπΏβίε, υε τοταπι Ἠπαα” 

πολλοὺς μὲ η: χώρη ἀνέφανε, οἱ. δὲ π'λευές ὤνω-}οἵεΏ: ΤΕΡΙΟΠΕΠΙ ΡΙΟΡΙΟΙ {ετρεπίες: ΠάΠῃ {ει- 

9έ, σφι ἐκ. τῶν ἐρήμων «ἐπέπεσω". Ν ἐς Ὁ πιεζόµε ΡΑΕ ΌυπἩ ΤΙΡΠΑ:Ν]ς εκ-ἁρεοτηπι {οἱο”εὲ. 
ο μασ ρα ας ον δυκωκοιώδνςς εδῖῖα, ἴωπα ΠΙΔΙΟΙ {Ἡρετπε ε Ἰοεῖς ἀε[ετῖῖ 

'0ἱ-. οἱχησαν μετα. Ὠδβοι]ων την εωντων ΕΧΛΙΠΟΤΕΦ ἱηργυσταῦ : αὐίρι 'πδαιε αὖδο ἠπίδηαας, μα 

κωθιγεύωσι δὲ ἰ οἱ ὤφθρωποι οὗτοι γόητεν: ενα)᾽ λέ» τηπι, η τε]δίο {πο {οἱο ουπι Βιάἴπί Παβία» 

΄ωται γὰρ ὑπὸ Ῥκυθέων καὶ Ἑλλήνων τῶ ον τῇ νεήπ, ο. Ψἱάεπτας αμἴεπη Π Ποπίπες ερίε 

Σικύθικῇ κατοκημόωνν ὡς ἔτεος ἑκάσε ἅπαξ τῶμδρταβἰρίαϊοτεςς ἀἴεππτατ επίπι α δεγιβής Εἲ 

Φευρῶ  "κασοςν λύκος. γίνεται ημέρας ὀλίγας, Κ καὶ. 3 1ῖ5, αἱ ἵπ θογτμ]α ἴποο]αης, ΟΤῶςἵδ, [οπιεὶ 

αὗτις- πίσω ἐς τὰὺτὸ κατίςατα[’ ἐμὲ μέν νυν ταῦ- αἀοϊαηη]ς. Πηρυ! αά ραςο» ἀἱας εἶῆοί ας ο 

: πα. λέγοντες οὐ πεβεσι' λέγεσι δὲ οὐδὸ Ίσσο, καὶ ας μα σον ας 
σσ λ ώτο Ν Αιλλαθέῶοιδὶ ἀφγμώσὰ» ταππεπ. ἀΙςεμῖες ΠΙΙΠ1 ποῃ ῬεΠΗαάεης: ΠΙ/10” 

ὀμυύμσι' δὲ λεγώτε. Απόραθάγοι ο «ΥΡΟΤΩΣ της ταπιεὮ ΠΠ αἶηηξ Ίτα εδ[ε» ας ἀεῖεαηῖι 

ο. πάντων ἀφ2ρωτεά! -χουσι ἤθεα οὔτε δρων νο-5ΟΛπάτορμαρὶ αρτε[τε πιαχίπιε οπηβίαπι Ποπηί- 1ού 

μάζοντες οὔτε όμῳ οὐδοί χρεώμει" γοµάδες τ πΕπη πποτες Παθοπί, ΠΟΠ 1Πάἱς]ῇ5, πο ]εσίδῖ5 - 

ο ο θώκ λα δε πρ να Ὅ πατε» 

-- 

ΦΤΗΝΑ 

ἕνα Ὠδέωσι «τοῦ. 7; με) 4ιέ., Ποπ πια]ς, αΜοπιοίο αἱ π]οχι . ὁ Τὰ κατὸ «πο. ο Ίάεπι 7ημά, 1, 
Αθ. Ῥμη/: τόδ6, χειρώδωσι «44. Ραγ15. -ᾱᾱ- Ἐαά. ᾿Δπζεοεάεπα αἲῃρῖε Βοω[αη. Ἰω 1» 43. ο Ανδρες 4γοῦ. 
η. οὐ. 9εΠΗ. ΧΙΙ: Ῥ. 90» ΝυΙΡΟ ὠνδρῶν, 4ΙΟΠΙΟΔο ΒΡαιῤ. αά Ῥεμίερ. ν, 91ο. ὁ "Ααβε ὁλοῦ-» 

«Ἀαρύμης 6άἱτο εοπ(οπᾶε,... { Θρδὶ 4ώ. κ. 6 Χρέωνται Σχυθικ. «ἄτοβ. }μά, πε. πεις Ῥεπεο Ἡτ 

«ο τού. τοῖσι. Ίπιετροπυπι ΜΗ. Μὰά.,  ὁ Ἐς οὗ «γαι: 1 Οὗτοι οἳ ἄὤνθρ. ἴ8. καὶ λυεὶς 4 ο 
. Ἠλοᾶ ἐς ταυίὼ 4. αν]. κιν πυ]]α ποσσρΗίαίει Ώμο πες αὓδυπτ τοῦ. Σ., ἵπ «9. ἑωνῦσι. 3 Ον: 

δη «λε η νο ο σα ο ο οπὴ ον ο ; { 

ἑπηατα Ἱπωπιο]αποπή ἀεβσπασαπε. Τ]αῖο αάΠσπιαπᾶαε 96. Προσκεχωρήκοσι] ΘεπιίπΗπα Τε το 172. πβοσκεΧΡ" 

1εζΙοπ! {αῇῇσίει νεὶ Ηπίοις Ίοοιις δω τς 1ρ]μ]ᾳ. 1 ρήκασι δὲ γλῶσσαν μὲν πβὸς τὸ Καριὸν ἔθνος. ΦΙΑΠΤΗ κάτ. 

“Ταῦσι νο 1154. 41ο ΤαυΤΟΣΗΠΙ εκ Έλσα «οπή(ος έλαβε ἐκλιπεῖν τὴν χάρη» πηα]α Ίπ. ῥαβίαε Παὔηίς, ουδ] 

-4πεοτοραε Ιρη]σεπίας {ποστάσξί5» μέγμηῃ ἐ)ία Ίαιη τῶν ΤογαηΣ [ο]μην υογίεγο, Οοστοκῖε 6ΓΤΟΓΕΙΑ Ο]: {αῥεῖ” 
Ξένων κωτήρξατο, 29/011Μ5 [ α/ῥ]οαία. Ίπ ΟΤΑΕΕΟΤΗΠ ά ος Ουίαιν. ΟπἰΠς. Οἱ ο.ρο ο, 3 

{ποτῖς υΠιμάςβπιηπι νετουπι ἆἂε Ιηάῖσα βεπίε Λε, 49. Κιδυνεύσι γόητε εἶναι) . ὁλερβαμέ 7α)ήσηη ϱΟἵ’ 

ροπῖς Ώσγα/ο. δὲοδαεί Ῥε 195. Όοά {εουπάππα Εο- . τὶσεπεῖν ψεγῇο τεαῖρῖ ἀερισταε: νετδᾶπα ος υ{ὰ, αυ ΕΠΙ 

οἱ] αυτος ποι Δοψεμίσαε βΗῑε Γρήρεπία ογιαα]ίζα- Ρογμης πάποτητε περ]εχίε, {επιο! {αητηπι οσο αρυὰ 

Ἡς πήπίβτας, νογιπη ἴρα Ώεα, οἱ. (46698 Ιππο]α- Πεγο, Κιδυνεύουση εἶναι ποῖαῖ ἐν/ο υἱάση/Ηγ νο [ή 

τοπὲ Πο[ρίεος: τὴν δὲ δαίμονα ταύτην» πῄ θύουσι, λέγου- ἳ δοκοῦσιν εἶνωι [πορίας α4ΠΙΡεῖαΣ Ῥτο εἰσί. -γεαμεΠ- 

σι αὐτὸ Ταῦροι Ἰφισένειαν τὺν ᾽Αγαμέμνονες εἶναι «ε- τΤανίε 1]μά ἹΠρπις ΛΡ]ο: Χεποβῥομ. Απο. ἵν., Ῥ' 

γούς Ία Ἠετοίπαταπι οαἴα]ορο ποπ Ἱπαόαίαπα 1ρ14ρ6- Λό5., το. κῳδυγεύει ἀναμφιλονώτωτον ἀγαθὸν εἶνωι τὸ εὖ- 

πίστα ἄἴχετατ, {εᾷ Ὠΐηπα νο]επτε Ἑκάτην εἶναι Ίος ᾶ- δρμονεῖν . 35. φροντίζω μὴ κράτισον ᾗ µοι σἰγῶν κ” 

«απ Ῥαμ/αη. ἵπ ΑιῆςΙ6 6, 43.. τούτοις» ῑτο Ἡρόδοτου δυγεύω νὰρ ἁπλῶς οὐδὲν εἰδέγαι Πο Ί]α Ππερίμς αδί 10” 

ὁμολογοῦντα ἔγραψε, κ. τ. λ. "Οσείετυπι ἴβα ροεῖ- αὐίτατ εἲ ἵπ Βρί. φοσγαξ. χι Ώο/1οβδεηες 1. ο. ο 

πια Ἱπλιαπα ᾿Γαυτοτήπη οτιάεῆῖτας ο[[εσίκίο γἱάε- τἴθομ. Ρ. 489. δυσκωτώπανσόν τι κινδυνεύει πρᾶγμ ενα 

«ῖ» τπτ Ίος Ῥρταε[ενείπι ποπίπα θογίμας. {ιαῖΏτ α πονηρία. «ΕΙαίομί εἴἶαπι Ιπίατοτος 50 οὐήήοο Ἠώπ ο βο8- 

ΟΩταδοῖς ἵπ υπίνειαπι Πηππα. 1π ἄϊνειβς σεπᾶδης οι]ήπι {οηἱρις ῴ6ρο {ή Ἱπιογίθτάπε:, νίάθ. Οἱμήςί, 

Φογεμοίς ία Ῥουδήπημπι ορήπαραπί, .4μΔΕ τοις ΚΗΡΗΚΕΗ. ἵ Τη, Ἰθχ. Ρ. ττό., απίαπε, 4Ηἱ6Π15 

ασμοττετοπῖ αὓ. ΠυπιαπἰκΏπια παοςοτάπι πιαπίπθιάΙ- ππ]εῃ Ππιοσπιίχῆς, αρτα΄ φἠποδαπι ἀάῑς ἷατ. 178- 
ο, » Αρ ον . . 

πς, τὸ ξενρθυτεῖν, τὸ ἀνόρωποφαφεῖν» κθὶ τὸ, τοῖς κρονί- 16Η. 1Π. δι, ήοπε Α. Δ. Χις., ο7. ------- ΝειιτοτΗ 
. νόμο ρᾶσθαι νίᾷ. 17ο ΝΗ» Ῥ. 569. Δ. 46ο. 1{Πρίας Ἠῖῃς ασε. βηβοι], ώ σης. ν. 910. 

Ἡ, ος {σοῦ. πε. ΟΡ/ετν. {η ΕΡ. 8 (ω/ο. τα, 11. Ἡ. ς.9, πε: Ννεμγής [α1η1 ηβιΗ ἐς ἔεηδης εδέ» ϱ40 

πο ΥΑΠΟΚΕΝ. οε)ᾖμὴ ᾗη Ίμβος ἠ{εγιμηζϱ {η εὐδν φηἱ Γμεγέ» ο ε{Η1” 

9ο. Ζῶσι δὲ ἀπὸ ληόιε τε καὶ πολέμου] Ταἱες Οα- Αηΐεπι Ελρυ]αα ουρίτ δαήας. ἵπ. δοµή. Ῥ' ποτ’ 
: - 2 / 

ον 

ἀλξοτυπι., ὢ λιῤσόμενά ἕδσι σ--- Εθισμεν ΑΠΟ ΠΟΛΒ- ... ΟΝΑΙΟΡΡΝ’ 

3 ΜΟΥ βιωτεύειν αριά Χοπορῥομ{εη Ἱ» Παιδ. ΤΠ, ϱ. 74. 46. Καὶ αὖτιο ὀπίσω ἐς τῶύτὸ κατίσωται] Ῥεπιωτς 
-Ῥτασβατ πποχ ἁβούτωτοί ὄνδρες ΕΧ {οπρΏς.. - ο ΕΣ παπι λυθεὶς «4γεῦ. οχ αὖθις Ριοραπίεώπι Π 51Η ῷ . μ 5 . ς . ν ᾖ- 

ὃν οὖας Αβρό ο σρῶνΊ Ταος ἵπ Βοψιλία {δε νίς ϱἱσοπία, 6 Νειτίς Δε]α, δο πες ατα πο αϊ εοπΗ” 
Πάεπι μα . ο. αν τῇν ἀϊκειατ, οτεᾶο» ἁβρότα- Ἱπῖ]α. Ώυταπες Ἡτ {οἱεῃτ ἄυλα ομπι μας Ἰπέ ιο {ο 

τοι ἄλδρες εἰσ). [ιοιτ Ίπ Λὴ]ς Ίεσετε «οά4. 1. }α/0 »εέ Ῥυμτατ, αί]ες ἵῃ Ἱηβετίοτε Οετπιαπία {υε]]αε, 

10. Φέούαεων Τϊε, χι]. Ῥ. 304. ὤνδρῶν ὠβροτάτους Ἰΐπο πιπὶ τα(ῆσος εἰ ρα[ίοίθς Ρπιο αειας Ώοτα Ἡ 
ΤΑΙΠΕΠ Ίαρες βαβαιὸ, Ἱη /οηγε. ν. 3190’ Ῥε Ἀρα- αυίομς Ώαες ππεϊβπιογρ]µοβς ή υΜε ἹπραταρατΗΣ. 

τΗγτῇς δαιαβο Ποῖατη Ίο), Ῥ. 1889. ραπ «οτί 18χ Καριογί Δηιϊα, θδερτεπιτίοπαἰ. Ῥ. 494 ΄Ἅ 

ρῖτ αἆ εκ . ωω, ΥΑΤΟΚΕΝ, κελεμα ανω. 



ο στ σσ ο... 

κατσησρες: -- 

ιτ πολνε-ςφεθεικώσεες-ο Ἕν νο σ-ν 

: .] 1 µς ση φ 1, γ᾿ . - 5 Ἡ ν ο. τν τν - η η ός κ. τα Ἀώνακς Ἱκ αμα ο ΟΣ ΠΜΕΤΡΟΜΕΝΕ, ΜΜΕ ήΝ, 936 
πτεηῖες, Ρασματί8πι εκεγοεπῖες», νε[ῖεπι 96Υ- δὲ εἶσι" ἐσοητὰ δὲ Φορέσι τῇ Σκυθι 
ἴη]σο Ππι]επι σε[ίαητες, Ρτορτίαπι Ππριαπι »λῶ, δν ῥδύ / ας 

ο μα ὥσσαν δὲ Ιδίή, Μελάγχλανοι δὲ εἴμα ἓό 
ζοζΗαμοῃίος.. Με]απομ]ωπῖ οπηπος ἵπάμπαηια  χ. µατα με 956 / / / 8 ἱ ο ονως .. 

πίστα Θετπῖ, «πὰο εἵ ΘΟΡΠΟΠΙΟΏ Παεηῖ ο θοκι ος ο Ν Ἕδιραφα αρμσε 
ααϊ {οἱ Βµπιαπα. σατῃθ νοίσυπτατ»  ἱπίῆτα ον μίας ἔχεσι' Ὁ αγ2ρωποφαγεεσι 56 µουνοι τουτ οι 

τοβής θεγιλῖεῖ μεεπῖες. Ἠπάϊπί, Ίηβεπο πα- μοίσι δὲ Ἄκυθικοίσι ΡαΤΕΚ Βωδυοι δεν έθνος ΕΥ 
το αἴάιε ΠυΙΠεΓΟ(α, ΥΕΠΕΙΠΕΠϊΕΓ «5 Ο- '᾿µέγα χαὶ πολλό», γλαυκόν τε παν ἰσχυρῶς ἔσι χαὶ 
επ]ὶ οπιπῖς ας τα: «ΠοτΙΤη "Πρ Ποπι- “πυῤῥό πόλις δὲ ον αὐτοισι πεπόλισαι 5 ζυλίνη" 
ης ε]οπις ὁ πηαϊετία οοπ(ῖτηξτα εθῖΣ τη: οὔνρομα δὲ τῇ πόλι ἐσὶ Γελωνός τοῦ δὲ τείχος µέ-- 
τί εα ππαρη]ταᾶο ε5ὲ, τε Ππρα]α Ίατετα Π{:6ογαθος κῶλον ἕκας-ω, τρώκοτα Φαδίω ἐοὶ, ὕψης 
«εποτΗπα Παάίοτηπι Πητς ϱδὶ νετο αἶτας ϱἳ. λὸν δὲ, καὶ ἆ πῶ ξύλινο) καὶ οἰκίαι αὐτῶν ξύλι» 
τοῖᾶς Ίρηεις.  ΑΕάες αποαπε επι ρτίνα- νο εν τς τ ο αν 
τω, τη Πιο {απ ο πιπιοήα, Ίνα ή» καὶ τὰ ιά ἔσιγας δὴ αὐτόν Ελληνκῶ πεῶν 
Πιτ ΙΡ ἀεοταπ ΟΓσοσιπι ἵεπρία Οτῶσα- [ών ΕλλήΜΚώΡ κατεσκευασµεια αγάλμασι τε καὶ 
η]σο εχιιδία, Ππιυ]αστῖς, απῖδ, ἀε]αοτῖς ([βωμαῖσι καὶ νηοῖσι ξυλίνοισι καὶ τῷ Διωύσῳ 5 τριε- 
Ηρηεῖς.  ΒασςΠο ἱτίεππα]α 8ραπε, εἴ Ρας-όδτηρίδας ἀνάγεσι, καὶ βακιχεύεσι' εἰσὶ γὰρ ο ελωᾶ 

εᾖαπα] εχειεςηε:  «ιἱρρε. Φεἱοπῖ Ίαπε αὐ γοὶ τοαρχαῖο Ἕλληνες, ἐκ ἓ δὲ τῶν ἐμπορίων ἔξαια» 
οΠβίηῖς γεια[ῖας Οτο, 1εὰ εκ επιροτή5 ςάντες, οἰχήσαν ον τοῖσι Βεθίνοισι καὶ γλώσση τὰ {απηπηοῖ1 1Ώτος Βιάϊπος Παδίτανεταπε: πε ω αΑ « ο / ο ΔΑ 
δυο ρατῆπι θογιῃίσα, ΡαΤΗΠ Οτῶσα υἴεη- Ἀκυθικῇ, τὰ δε, Ἑλληνικὴ χρέωᾗαι, ἔ Βμδγοι δὲ 

τοοῖας. Βιόπὶ ποπ ἥησια, ποπ. νίόα παπι οὐ τή αὐτῇ γλώσσ ή χβέωνται καὶ Γ ελανοί' οὐδὲ δίαι» 
εοἀεπι «ππῃ (εἰοπίς: παπι Βαά]πὶ, αἴροιεζΟοτα Ἰ αὐτὴ οἱ μεν Ύάς Βεδύοι, εὔντες αὐτόχθοες» 
Ἰηβίρεπα, τηπι Ρα[ζοτες {ππε, ταπι {ο εἶμ νομάδες τέ εἶσι καὶ Ἡ Φθεροτραγέεσι μοῖνοι τῶν ταύ” 
τεριοη]5 Ρεά]εμ]οο εωπε:. ας 6ε]οπ αβιι- τη" Γελωνοὶ δὲ, γης τε ἐργάται, καὶ σιτοφάγοις 
ειήτηΓΦ ορεταπι ἀαηῖος ἔχηπιοπίο νιδαΠΕς καὶ κήπες ἐκτημένοι, ἶ οὐδὲν τὸν ἰδόν ὁμότοι, οὐδὲ τὸ 

τεῖ Ποττος ρορΠἀεπῖ, : ὨΙΒΙ]. 1115 πεαΙε αίρε- ια ολο προς τω τῶνον ο. ο) 
ξα Ποια σοἱοτο Ππι]ος:  α Οτῶςῖς αμίοπ. Χρ πο οτι δρ Ἱ ππωπκνμως 
εἴἶαιη Ῥαάϊπὶ νοσαητς (εἶοηὶ, Πποη τεξεζο οἱ. Ἡ οσον ὃς κκώρη σφέωή, 
νοσαηιάρης.. Ἠοτιπι τορίο οπιπίς εδ 4ἴὗο- “πᾶσά ἐσιδασέη Χ ἴθμσι παντοίησι ο, δὲ τῇ {δη πλεί- 
τῖθις οπιπί5. δεπετῖς {τειιεης: οἳ υρῖ ρία- ση ἐφὶ λίµνη µεγάλη τεχαὶ πολλὴ, καὶ έλος, καὶ 
τίπμπα σοπῄῖτα» 1δὶ εδ Ίαεῃ ΙΠβεΏ εἴ χάλαμος περὶ αὐτήν' 1 οὗ δὲ ταύτη ολύδρες ἁλίσκον-- 
τημίτας» εξ Ραίμ5, ἄς εἶτοα ΕΠΙ ΑΤΙΠάΟ. ται, καὶ κάφορες, καὶ ἄλλα θηρία τετραγώνοπρό-.. 

Ἱη εο Ίάοα Ίππο εαρίππτυσ, ο «ΦΠΟΓΕ,ρΌσωπα, τῶν τὰ δέρµατα τα περὶ τὰς σισύρας παραβ- 
ει αἷαδ {ει οι αααάταΙ,  απαταπι Ρε]- | . λ ς 3, ο» ς 

Ίος οἶτσα τεποπες αά[παηΏτατ» , οἳ το[ασι]ος ῥάπτεται καὶ οἱ 3 ὄρχιερ αὐτόσί εἰσι χεήσιµοι ἐε ὑσε- 
ολ κά ὰ 2 Ἶ - , 

{1οµαῦεΠτ αἆ πτείοζμπα πιεάε]απι υΠίε,  Όε | βίων 
| αι» 

ᾗ ὁμρ 

α Μ. Ῥα/. τι. ὧπ' ὧν δανίς, 4 δ. «4γοὸ. η «44. αὐοά ρΠοτί ποι 6εάϊξ, ΄ ὁ ρολ. ἄγεῦι 
Ζ. Ενα). Ίπ Ὠἱοηγς. ν. 990. οἶἶπι ὠνδροφαγέὺσι.  ὃ δ6βρό. ἵπ Τελωνὸς εἲ μβαιό. ἵπ Ῥε[ῖερ. ν. 916, 
 Τ]άνυ «πο. ο Τριετηρίδω «4. 1 τῶν δὲ ἰ. 7 Ρα]. 40. 6 Νεαπεηπα πονεπι αρευπι «4γεδ., αἩῖ 
ΤΙΟΧ ὦλλ᾽ οὐδὲ δίαιτα ἡ αὐτὴ ἐσι Τελωνοῖσι κοὶ Ῥουδίνοισ οἳ µεν γὰρ. ὃ Οπται 4γγίση. Ίπ Ῥετρ]ο ρ. 18. Εὰ, 
Σωώς, Φθειῤοτρωκτέοντεο. ᾗ Οὐδὲν 2. Ῥμ/. 4. {θὰ τὴν οπίστεης: οεζετί οὐδὲ,  ᾖ Ἴδη δὲ παντοίῃ. «ἄγοῦ. 
/Ἴμά., ΠΟΠ πια]ο. Ψἱάς Έλπθη Τε τν, τ7δι να, 11. { Ἐκ δὲ ταύτης άεπι: {Μπι ἐνύδριεο Ἔση/., ἐνύδιε 
Ἐάτι, (ΕΠΕΝ., ἐνίδρυες τοΠαι. οππα «4. «η. Παρὰ οἵα δερὂ: «ποῦ. /. «νά: Βασ, ΤΗπῃ σισύῤῥαως. «ἄγοδ.. σια 
σύρνὰς 1. Ρας]. «4. αἰ δισύρας. Ώ Ὄραμες 7 Ῥαε[; «4.» ὄρχυεο «4γοῤ.ν ἴμπι αὐτοῦ Ιὰεν αὐτοῖσι 24ε/. 
Σα. «νι, αὐτέὼν «44, πΏτεα ὄῤχεες. «ώς, ρανλς μον 

σα. Ἑλῶσσαν δὲ Ἰδην] Ἱσή ρόπάοπί ἔχ ριλοσέάεπαά (εἰυπὶ Νρίο «5ο1ς. Η» τῖρ., Ὀεί[ε α/ζας, 1 συ 
φορέουσι, {εά α1ο. αμοά ἵπ θοΗρτοεῖς πιοπῖο Ἠαεγαραίι Ομ. Ῥ. 133. Πόλις πεπόλισαι τεομττεῖ 1. νι 5ο, να 
Φήπ]]ες εΧ Φοβῥοεῇε αἴαιια α]ῖς ἀῑσεπάϊ {οτπιυ]ας απι- 5ο. Ποπιετίσο Πιοτε, 
πιαάνετΏπηΙς αηἴεα. Ώαρηε μήκος Ἰηοάλά. Τ4 17. 69. Γλὠώσση χβέωνται καὶ Τελωνὸ] Ἠετοάοίεα {1 Πἱέ- 
μα ΔΕπεῖά, Χ» 56. Οἱ δεγυίήςο (ομηιε]ία Ἡ. τῖηῖ, ἀεάσται, τῇ καὶ Γελωνὸ. Ἐαυϊάεια ο «4γεῦ. ἀἰς- 

«Μς 99. Εἴ (Ύαευ. πὰ ΓΥΟγΗ2Η ΤΠ. 91. Ἠϊς νειο ΤεπΙῃ απι0Ίρο: ΡταείετΙπε οεττο οχ 60 οχοετρία » 
πεχα οἶἶπι εἰ αρία νο]α]ε, ὤνθρωποφαφέουσι δὲ μοῦνοι τού- 41148 Εεγοαοίαή ποι ἀεάεσεπε , ο σοππιοᾶα σοΠρτηβαμθ 
χων, [οἱ ὀυπαπα ϱσΥΠΕ Όέ/(ζΗ {Η/Υ πῦπς Ἰβλίο ἀεροί- νἰάεπιατ, Ὁσυπιευπαισεεῖ. να]σατιπί αυ Ἱ]ϊς ρτεβΗέατ 
τα, αθὶ {επεπὶ {ωχραπε, ΑπάτορΠαςὶ ἄνε ΑπΙΙΤΟΡΟ- ππακίπθ, ΡΠΕΠΙΤορΠαΡΙ οσευιτηπέ ρ]υτες» εῖαπι 1η Τ1- 
Ῥηαρί αχ τὰ Ίρδα, νοταπάϊκαυςα Ποπήπίρας, ετα]ηπι Όγα Ο. 1686. Ῥταεείατε, ὕε ρυίο. ἃςε Ππι]ρις, Φδει- 
Ώαδεής, Που Με]απομ]αεπί εκ να(βτα πίστο, 115 ροφάγοι εἰσὶν, ἀπὸ τοῦ ῥύπου καὶ τοῦ πίνου λαβώτες ὄνο- 
ποτατίο γα οοπναπίϊ αχοε]]επίθτ, πο Πΐ5. ΟοπίεδπΙ- µω ᾠέγαδο 1. Χε» Ῥ. 763. ο) 
τας 4οξζογιΠι ΠΟΙΠΙΠΙ1Π ὅμουροι τούτων, αἲξ μοῦνοι λυ- . 69. Καὶ Γελωνὸ] θεποί ΡοῖεΏῖ Τελωνοῖς, αἲῑξ, αμοά 
Κοθωγέουσι Ώνα αἱλουροφαγέουσι, αε[τιδ, αιϊρις οκ πια- παπα, νοσμία ση Ιπισήεξῖα: Ῥουδῖνοι δὲ οὐ τῇ αὐτῃ 
6 Ιοσας νοςῖρης πάματυπε, Ππαπεβαπι, Αρπονίϊ γλὠσση αβέωνται, τή καὶ Τελώνοί" ἃς αἲ αΏῑὶ ]οαυἱμς» 
ΑπΙΡΙ. Νίο, 1 Ίγεεη ἵπ Ῥε]σίσα Ἠοτιπι νοτίοπο θτα- εξ 1ν» Ο. Τ7Τ., νόµοισι δὲ τοῖσι αὐτοῖσι αχρέωνται. τοῖσε 
ΤΙΟΓΗΠΙ Ῥεοσαίυπι ας ἀείεγ[ῖ ἵαοσπς Γατωτίας Ώείστί- καὶ οἳ ὑπὲρ Κυρήνης. ΟΩπ1 ρταειω]εττ αἰτοτήπα, Ἠετοάο- 
Ρῦοῦ. Ἡ, τ. Ῥ. . Εά]ε. ρήπιᾳΕ, 1γά2ο Φογιπατάπα τΤεῖς εΠαπι πΙΠ ροῖετῖς εΧ Ρ. 96, 11.Ρ, 267. οἡ. --- 
ΠΟΠΠΗΙΟ5 44εο Πη]κ[Ε Ίππ]αμας, ὥςε καὶ ΑΝΘΡΩΠΟ- θεα: Θαρ: Βωάϊπίς ε’αά!τ ες (ε]οπίς δή ἷ 2η γινεπαξ 
ΦΑΓΕΙΝ 1, νπΠ, Ῥ. 464. οκ Ἡρδογο {οηρεῖτ. Ὅ. Σμϊςίς ταοπεία. Αμ ηῖ νομάδες τέ εἶσι, ποὶ Φθειροτρᾶ”. 
56 ᾿Ανδροϕαγέουσι δὲ μοῦνοι τούτων] Ἔνιοι τούτων Ν6- φέουσι μοῦνοι τῶν ταύτῃ ἀεάεταῖ. οΡΙίΠΟς, Φθειροτρηγέου” 
ας η ΤΠΘΗΤΕΠΙ ο. /ε [νῥυγε: {εὰ απο ας Ἱθρῖτ η σι µ. αἳ Φβειροτρηγέοντως «γγίσπως]π ῬεΠρΙο Ῥοπῇ ΕΗΧὰ 
π ο Γθωβρ(ῥ. (νἷὰο ἵπ Οἱσηγ». ν. 3990.) ἵη ΠΙαπΙ το ϱ. 18. νἰσατατ: Ἡρόδοτος λέγει τούτους εἶναι τοὺς ΦΦει- 
ος 4ςᾳ Απιητορορμαρίς οἶῖπη {οπρία Ο1. 1. νιάς ροτρωπτέοντως ΊΠ αγ Εοῖ]ε ην’ ΓΤΠΠΕΓΙΠΕ: ο 
151. {ἴογσά. ρ. 7ο. Ἰκεξϊτο 0ο. ΝΙ58. νοσαπε ἌΑνόρω- νι]σο ἄἴχοτε: νἱά. Φέγαδο κε» Ῥ. 754 5ἳ α/ώμ, 
ορ ει Ββμίο ἀῑουπτατ «4π{ῤγοβοβῥαρί δογέδαε., αμ α ΙΝΑΙΟΚΕΝ. 
οι εηροτίδης υε[ερη/σς» Ἡ. ἨΝ. ντ, ο. 17 Ὠπήμ» «78. Ἐνύδρες] ῬογΗἱ οοπϊθξύταπι» ἃ ος εάΙ- 
ών, - προ 15 ς. τ. Τοο, αἴθμο Πΐς τὸ ὠνθρωποφαγεῖν Τοῖο ροτρεταπα Ρἰέεαπι, βα:/- Οοάεα {αΡΙΗε, οἱ {ζτ]- 
αἰδιῖς οκ» Φ/γοδομὲς νΠ; Ῥ. 469. Β. Όμας {6- ῥίος 1ρ9ε Ί,.τ, 79. Περ τῶς σισύρνα» 11τΏ Ο]. 6γοπου: 
πμητης ον ησο ἤρησᾳ (9ἷοπο 1η Ῥιομπίς, απάτη Ῥου- γἱπάϊσανίε, οι εα]ου]ώπα Ζα/οίεβατήΜ» ποῖῖον μά {η 
ἃς ΠΑΤΤΑΠΕΗΣ Ἰηρρπα]σίο ς. 1σα,, Ἠίπς Γπησι]πε 6 ερῦ, 0η. ϱ. 905. πἀρο[αίτ, Σίσυρα θιειον 5εγασρον νείτ]- 
0: Ἡν τοδονὰ ο 15 6, 19 14ο.. Ββαιδίως. Όις. ΤβεορθγΙσῶο Ἱι« ΥΗ. Εά» Μρυηίς. ϱ, 6, σίσυρα ο νλχοκΕν. εξ ἐίου, ἐς τὸ µάλίνα εὐτεὴςὴ οἴἷαπι ρβγιο Ηἱρρία- 

Ὅ 7 Γλαυκόν τε τς καὶ πυβῥόν] », Δᾶ οομΙοτυτα οο- εἩσογ.1. 12 38-Ρ. 135" δος που ηῤηχοηίμς αν ΤΙ 
» Ίοχοπι το(εγηπῖ. Έβο αά Τοσήπι «οτρυς τοτι]ατίπι», ιασωτη Ῥ. 165: "Ορχιες ΙμΔΑΡΙΠΤ, ααὶ {ειπηοπίς Ιοηἱσξ 
5 Ρἰαµςο νε ϱΔςτµΙΕΟ Ῥϊέεωπα ετ Τζο, πάς ῬίΏί ρεπίωπῃ» κα ες «{τείσεμηι απιληῦ.. ὦκ 



3 - Απιασοπές Οιαεῖς εἴαρα. Τ ) Τ Φαμτοπηαία, ' 
Φαο μα Ρα κα θἳὲς Ἑπά «ει 

. ὦ κ . . . οσυπι στ8- μν. αΤέων δὲ πέρι ὧδε λέγεται ὅτε δαΠτοϊπαϊϊ6 νετο Ἱτα πιεπιοταία: ϱ 
Εν αἩη ἰαή ο” δε πήρ όὰι το αξδνας εἵ Ῥε]ανετιπῖ επ Απιαζοημις (6085 δεΥ” Ελληνες Αμαζόσι ἐμαχέσαντο, (τας ν ἱμαδό ἴμω ΟΕοτραϊα νοσαητ, ἀιοά ΠΟΙΠΕΠ Ροῖ- 
καλέουσι 3 Σκύθαι Οἰόρτατα" δύναται” ομάί ολκα ασε ταηφ[ειτὶ, ΝΠπσΙὰω: «ος επίπι ΥΙΣΩΤΗ 
τουτο κατ Ἑλλάδα γλῶσσαν ἀθδροκτόρι,) σος δάΐσυπε, Ρατα αὐίεπὶ  οεςῖθεΓε} Ἐν. 
Ύὰς καλέωσι ὃ τὸν ἄνδρα, τὸ δὲ πατῶν᾿ τείνώήν τό. ος νϊδεοσίαπι Ῥτω[ήὶ αά κ αι τελόχος τοὺς Ἕλληνας γικήσαντας τῇ ἐπὶ Θερμωδο-. ΣΗ, αὐδία, ΄Ῥόταπιεν ετῖρι Ίη πᾶ σρὰ 
τι μάχη ἀποπλέιν ἄγοτας τρισὶ πλοίοισι τῶ Α- απα[ειπηια μπα εχ Ατακώκοα ο 

ας, κ ΕΑΗΙ Νορ. οδού η ἴμεο ] ΙπῃάΙαϊ, ηδυνέ σαι ἳ ' Ἄρετε:  απραδ 118 1Π Ρεἰαρο 
μαζοων ύσας 9 λαρην πας ες . - κα πθΕιαν ειπα ώει δεά απππι πανες ἢ8- 
πολἀάγεῖ ἐπιθεμένας» ἐκκόγαι ο ο ον ο ας µετέπτ Ἱποορηϊῖαδ» ΄ θς ριδειπαςυ!5 αἲς 
οὐ. γύώσκευ. αὐτὰρ οὐθε πεδαλ ο ο 

. ἵσίοισι, οὐδὲ εἰρεσίη' αλλ΄ επεί εξεκοψαν τοὺς ἄν- µε  Ἀοτοῥαπίας {εοππά σπα Βυδϊας εε ΥεΠ- ισἼοισι οτε. να ανο , ΄ ο. ὃς Κους 
δρας, ἐφέρωτο κατα χυµα καὶ ἄνεμο)' καὶ θαππικγες τήπις ἀε]αιφαιε {ηπι αά Ῥαιάῖς να 

9 ο» 3 λ ς . . ' ται τῇ λίμνης της Μαήτιθος εσοὶ Κρημνούρ: οἱ δὲ ἀἱς Ότεηποο, ῥηώγιρία ο να ϱ ος ὃ ο» ω ο» να / ο. ο / . σα, . α ος τὰ μιά Ἐρημωσί εἰσι ἃ της γης τῶν Ἄκυθέων, τῶν ἐλευθέρων ορ ος ο... ο. τν . ο... ον 

ἁάμειωφῤξοικἀὴ γα ωόω ας ο ο μην ο . /  κμβς 3 αν ο. 3 μι Ἅ τοὠτὼ ο 9 ν . ἳ : ἀλοε κ ονόωη λνε ο νο τηπι αΠΠΙΕΠΤΗΠΗ ἀῑπρίαπε οοπ{σεπαΠὲ 
Ἱσοφορβίφ, τοῦτο Φήρωασων' καὶ εωι ον» 418: εἳ οδοβμίταπίος, ο δογιῃίς μπας, {- 

957 σαζόµσαι, ἐληήϊζοτὸ τὰ τῶν Ἀκυθέων. 'Ότου Σεκύ- ἀβιΠῖ.  9ογλ αιἱὰ Πος τεῖ ἐδίδι σοπΗ-{ 
., ον / : ὁ ώ : - 4 : ᾿ κε : . Φα] οὐκ εἰχο συμβαλέσ.)α  ονικος ουτε Ὕσ6  σετε πεφυ]ραπῖ, ΄ 4ὐππι πες νοσεπα, . 

Φωνν» οὔτε ἐσθήτα, οὔτε Τὸ ἔθνο, ἐγίνωσκονν ἀλλΊ 4πα νε[επι, Πεβῖς βεπίεία ιν ' 
ο ωύματι ἔσαν ὀχόθω ἑλθοιῳ' εδόκεω ὃ αὐτὰς εἶναι αἀπιταραπάϊ πάς νεηίεπε, εἲ ται πμ 
”9΄ ὃν αὐτὸν ἠλικήν ἔγοντας µάχηγτε ες δὺ πρὸς έτος εδ{ε νΙτος εἴακάεπι ὧταιῖς. Έτρο κο 
ἄνδρα να ο μάς αν ο Εγεχρῶ Πήδία εὐπι εἶς Ρ"ρΏα Εηῑες ππάε Ρος αἱ” αὐτας εωοκύΤο" ἐκ δε ο ο πο μασ. » ἄτα ἀειπάπα  Εειπῖῃας 
ἐκράτησαν οἱ Σχύθας, κοὴ ρα ο ο οσο, ρε οορπογετΙηῖ,  Ιίαάαε «οπβ]ο ΠαΡΙΕΟ . δν » ον { : ᾿ ; ι 
ναμκας' :βελευομένοισι ὦν αὐτοισι ἔδεξε ον μυ οὐ. νιβµπ αοι εἴς  ηΠΠΙο Ῥαξϊο Ῥοδιμας αυαπι- 

δυὶ τεόπω έτι αὐτας :ἑωὺτῶν οὲ πουςγεωτατδᾶς δν ῥίαπι Π]]ατάπα οσσ]ἀθίε: {6ᾷ εχ {Ε αυ της απ!” 
2 ; ὧν 5/ τα . ς . : 

σέμψαι-ἐε αὐτὰς, ππληθος εἰκάσαγτας ὁσαισες εκει- ππο Ίπγεπεο ερ[επῖ . . ρε” Ὃ η ο. 

πολ τό ὃ πμτικὠκδι οσα ως, αι Ἄωναο πιο μι ας οπιοθώμας ο ο καλώς ..ν δὲ αὐτεςιοαῖ Ί1πα ρτορε ες «ἳ πι 
πιο . ΝΕ ΙΝ ον κ... ο. ο ας ο, ολ Ὃ πας πα 1] ἔαεετεῃς. οἱ πναδετεπτισ, 
διώκωσι, μάχεσθαι μεν μὴ ὑπνοφεύγει δε' ἐσεὰν μα ανα ρερβίαςς πα πιμνατε τες; 

δὲ «αύσωνται, ἑλθόγτας αὐτοὺς πλησίο, «ρατοσε Ώῃῄετοπι Ίῑω, Ίρδος εἴἶαι Ρτοσίπις 8ο 
διύεσθαι' ταῦτα ἐβελεύσαντο οἱ Σκύθαι, βελόμωοιεξ Ἀορᾷόπιες σπα Ῥοποο. ος ογιμς 14: 

ὑτέων παϊδας ἐγγωήσεσθαι. ᾿Αποπεμφθότες δὲ οἱ οἶγσο ἀεστενετιπὶ , «αιοά Ρίοίεπι οχ 16 αὐυτέεω πα τς -. .- μα κα λωνονοἱ εν ο σος. κ να - ἶ ἱς112 

γρίσκόι, ἐωοίων τὰ ουτεταλμένα" ἔπεὶ δὲ ἔμαθο15/[ιεῖρετε οιρίέραπε. Αἀο]είσεπιος αἱ πηῖδ 
ον μπκο ζόκα ἐπ οὐδεμι] διλήσει ἀπιγμένους, {ππι, πιαπάαῖα Ῥετερεταπτ: οἱος αἱ Α: αντουςαι “μας γε εἰ ους ας αν η έ]ον ο 1 κ 
μα] σεχωρεο; δὲ πιλησιαιτέρω Τὸ φρατό- 1ΠΑ7ΟΠΕς Ἰπτε[εκετηπῖ πειίαπαπα αἆ { 18- 

«κ σθ ἄὝ ον) ἡμέρῃ ἑκάσγ' εχω δὲ οὐδὲν. ἀεπάας νεπϊδε, ναϊετο Ππεῦαπτ: αμοτίάθ Φεὸο τῷ τί πο τω Ἶ ο ὄδης. } ́  ΤάπΠΕΠ σα[ίχα ««α[τὶς Ρτορῖις αἀπιονοραπταῖ- 
οὐδ οἱ )μίσκου ὠσσέρ ' ουὖς αν μασθσεο Ἡ Ἠ ΓΟρίοηπι πε Ἶρεὶ απ]άεπι αἀο]είοεπεε ας” 
Φὰ ὄσλα, καὶ τοὺς ἵσσους' ἀλλὰ ζώῳ έζωο ηγ2Όρπαπι Παβεραπξ, αποπιαάπιοάπτη πεαιε Απ1- 

ὑτὴν ἐκείνήσι, «ηρεύοντές τε και ληϊζόµυοι ἕ Ἐ- τρηρς τῖετ αἴπια εἲ εαπος: ει υΙῖαΠι αυτην εκεήσι, "Ἠρένοτερ : ες ο Εως ᾳ Ἡξ σοίευν δὲ αἱ Άμαζονες ες τν µεσαμ[βρίην τοιονδε ἐγί- ϱαπἆεπῃ ΕΠ. 1]]ῇ5 νινεραηῖ, νεπαπἆο ος τι 
ντο Ἱ- σωοράδεο κατα µίην τε καὶ δύο» προσω δὲ ριθάαπἀο. Οἶτςα πιετίάἶεπι ΑπιαζοΏες ο 2 
ἀπ ονολ ας άκα πι ος εκ αικα ας η τς ο τας ο πο δὲ μαιῖς αἆ νεπιτεπι Ἰαναπάἁπι Ίοπβίης ναρ . 

ο Οἱ Σκ. τοῦ. 77, πιοα Ὀμρπατα 1. Ἔαε/. «ῑλ.ν οἳ "Οιδρ. τοβαυ] ᾽Αρπατο Πα. 
κ «γοῦ. ἔ: Ῥαι[. Ραυ]]ο απῖε κατὰ τὴν Ἑλλ. {οἱΗ5 «γοῦ. ο Ἠδυνέατο 4. ἁγιῶι ος ὃν  ὴ Ομάν | 

ο Εάῑς Οεπεν. οιοιοολν!, αχ Ρο νεηκβπια «οπ]εχητα: Ίάεπι οπῖπα» αιῑοὰ αἱ ἠδύνωντο, 16 ἴ.. 105. 135 
ο. ἅτς, ἠδυναίατο Αμ οἳ ]Π. Ἐκίοηροίτ Ίαες» {5ά {πα ἀἰπ]εξτο, Γωβαίῦ. ἵπ Ῥετίθρ, ν. όσο. οἱ ΏΙΠΣ 

αεσιο ἠδάατο ή ο .“Ρ : Αγαςι «γε.  ᾗ Νεκρῶν Ῥαγί. 4. δ. 7, {ο οί. ηας νοςες ποπ Παδεῖ «191. νῆς τῆς Σκ." Σα.  ε Αρερι ἄτοῦ. Ὁρ]ος σόι η σα 
στα «λερῦ. ῥζαα: τιιὼς εκεερῖῖς Ρατ. «44. εί, Ιάάεπι περΙβυπῖ. Νη]βο τῶν γυναμιῶν. β Τότε γα. 
αυϊ βπΕῖπι βὐυλομένοισι, -. ὁ Οὐ -4γεῦ., μὴ ἀεβι }1μά. πιο ΠΙΟ βουλευόμενοι. ἆ Οὐδὲ αἱ «γε, 7, αν κο ο” . ο κοδι ὁ κ ο εὲ ν ο 9 , : 

οὗδὲ περΗριης, πος Ὄσμε, απίπιαϊ ογαίοµαπι.. ᾖ Ἔποίευν «ἀτοῦ. Ἂ ο ης αν. ες / ρα 
ποη. ιδία: Τηπι πρέσω οἱ Η- Ῥαν/- 4. ο] :δ) ρταετετεμηῖ. ο. ο Ῥύημερίην . ΡΓΑΝΕ» εὐμαρείαν ὁὲ ο, 

στ ο μκμτακιαθ”. υμωῤικώς ο) η] ανα ᾱ ύσαρ ο, άν ο σος ο -«4. ᾿Οιόρπατα | Ἠοσσίπε, 4Π ̓Λιόρπατα, Φογιμίειι καὶ οὕτω ἔγνωσαν ἐούσας - ΗΕ αρ 
τα πι σος 4θεειπο. . δΙ Α)ρ δογηίς Πιά εκ δεηρτοτίς νοπὶςίε :μἱαπιο, αμα τῶν επ 

απίθανο οὐ Βτ. απαε 12αοδεετὲ 1η Ἐταςίας. αἱοδίατ. αἲῖ τὰς τῶν στο Που ἵη Οζ, Ῥ]ετίδαια, . ΑΠ ρ6ῇο» Ῥηήπυπα εκ «46ο εἲ Ρα ροῦις - 14. Ἐγγενήσεσθωι] Φυυβίτιμης Οἱ. Γεν ζέως εἲ 4- Φούξ ΧΗ. Ρτο[ος[Ώο» Ρ ; ” « αν / : ” {μα ο πα. τε, 966 ἵη τοις αποαρς Παςβταξίο,. ΝΙαΙα {Πεγοάοεὲ ὄγο[οδίην ἐκγενήσεσθαι, [Ἴομά Ο. 1 σ5. ἐξονένετό οἱ . 
οπή Ἕλωνο. Ῥοηὴς ΟΗοΚοεΔῇ ΟτΙΡ. Ἡυηρατ. 6. τὴ. Ἀελεάαε, 1π οαῖρς ἐνγίνεσθαι αἳ ἔκν/νεσθαι σου η 
αι (ισσῖ]ατ, αἰίεπα παηίτα {Πραπ8» "ατ Ἠυηραή- τη Ἰων, τος. ,Π]εηε, Ῥηρηαί εὔαπῃ ηος Ίβοηαε ος 
Ῥ. η οσταν νοσαδυ]υπι» 4μαῇ ΑπιαζοΠεΒ οκ. ]ήπια ἀεοτείο Ιῃ Ἠούλομαι, Ίπθριας [αἱἱει. : ο 
Ῥαπαία, νοτοτο Γησοπτηπη οἳ Ἠμηραίοτμη {οᾷς, Ρτο- .. 94. Ἐν εὐμαρών] Ἐκ αι οἳ εἰ Ίοηος σος ατΤΑΤΙΑ 2Υ ββκΗπιαπαν ος ντο ος, ΗαΠΙ τὸ Ἰῶτα, θήλέην {οτἱρεητες εἳ εὐμαρέην. Ἡι - εακίοήπε, Οποὰ 1 το.] ΏαΠΙΠΑΠΕΗΣ ἆιιο ρχῖο-. Ῥοβιεπίπε μ/ὰ ἄοσμοτας μ/λαν. ἵα ἔφη. Β. Ρ. ο τος ος φῶν χυθέων ὅτο,] ὮαπΠΙΠΑΠΕΗΣ 4μο Ρρτῖο- Ῥο πεηηί τά α ἀοοιετας ἆω/αιδ. ἵη Ποπ. Η. Β. Β α- 

ἲ μα δη 1μάϊσῖο» {Ηπτα ΙΕ αὖἲ ΤΕΤΙ ΠΟΠ. ηξ6- 39. ᾿]ωψές. ΙΠΩΙΠΗ ΤΕ. τὸ περί τινω τῶν αναγκαίων 1φ: τά” 
εεκ[ατῖ Αλάρο Προτοτυπα ε{αΏῖ αογίματιπι πἀ Ίναε- τι ἐκκρίσεων άσχοληθῆναι, οἷον οὐρῆσαι » Φμσὶν., μα ᾷ6-- 

Ὅ οτἶπ. ο ο. Ἱ ; Ἠαῦοπι ἀασίς ἐντυχοῦσαι ------ἶπ- τῆσαι, Ἐὐχέρειαν ἐκάλουν" {ετϊρίεται, {οτίυετε οεῖῖς πα 
«κόρον ο .τον---τι ΘΕΡΡΕΔΕΒ ἵῃ αηίπιο Ῥμῖε, Εὐμάρειαν ἐκώλουν, Νε] Εὐμαρέην" 'αμοά Νι τό ον πο κ τόσα. [οφ ἐπὶ τούτων πρ πιοπ(παπε δη]: Ἐὐμαρέη, ἁπόπατος» παρὼ Ἡρν εΤαΠῖ» ἐντυχοῦσομ ------- ἵπποις, ααδις ἐπὶ τι ὖ πο {πιά αἀπαστοπε, Το] τν, ο(οι1Πῖ, ο πω. Ῥοτπαπι Οοϊσοες ομίοάίνοτιπε τἍίοτεπα . αν. Γαία πιεάΙοΙπαΠι ΤΕ1Ρ' ς ἳ μι ὃν τοῖσι οἴχοισ αποᾶ παπα ΠΠ ' ττ4. Τῶν νεκρῶν ἐκράχησαν Ἰ. Ώοσεπί {δᾳΠέΠΠ8 2 ΑΙΠΑ- 35.. εὐμαρέῃ αρέωνται ἐν τοῖσι οἴκοισι αμος 

᾿ ἀ ο . ΠΕΠΙΟ 

Ζοπυτη αθυαφ {ωὶρίς Ῥτας]ῖο Ρεγοπαιῖας; ἡῑ]α 4οφάε» Ἠευπι α 61αεροτυπὰ μμ 4ε ΑΕργρίή» ἀἰετηπα μή 
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π 



ο κώμα 

ο ο 
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΄ 

114 επ αἰτεια εκρεξἰαΏίεΠι, 

δεν, Ψ» Ῥ. 919: Ὦ, 46 ηκοτς 

ετ εαπϊεατηας, ππυ]ερτία ὀρετα ποι εάο-Ὀ2» 

ΜΜ {ρεπίαὲ 5αιτομλαῖς, ΜΕΙΡΟΜΕΝΕ, Γτεεκ 1, 
” 

59 
να ῥ ο κας . - 5 - 3 )Φ Φα9- Ἅ εν ο ή, ας εα το δεγιμῶ εοσηϊάὁ «6ἳ 1ρ8ῖ Ἰάεπι {α-οσδὲ καὶ οἱ Σκύναι» ἐποίευν τῶυτὸ τοῦτο" χαί Τις μὲ: 

οἶαηῖ , - 4ποταπι ας υπί. Ἱματαπαν αυ 
{ο]νασα εταπῖ, παπι {ε αἀπιον]δ[εῖ, ΠΟΠ 
{6 ανετηὲ Απιαποπ, {εὰ μτῖ ῬειπήΠες ηες 
αρρε]]ατε απ]άεια Ῥοϊεταῦ, ΄Ποῦ επῖπ 1Πτε]- 
Ἡρεραπτ {8 Ιπνῖσεπι, ἴαπεα ππθπυ Πρηϊῇ- 

νωφεισέων αὐτέων τηὶ  οεχρίμπτετο, καὶ η ̓ Α: 
μαζὼ οὔχ, ἀπωλέετον ἀλλὰ περιέῖδε χβήσασθαι 

« 

καὶ Φωῄσαι μῶ οὐκ, εἰχε» οὐ Ὑάς συῄεσω ἀλλήρ 

λὼ» τῇ δὲ χθρὶ ἔφραζε η ἐς τήν υγερά(η ελ»ευ 6 

υισανῖε, Ἡς -ᾱᾱ- εμηάεπι ]οομη Ῥο[σ]άῑε τε-ΔΟτώυῦτὸ χωρίο; καὶ ἕτερο ἄγευ' σήµαίνεσα δύο γε 
ο τν 1. ς 4 σ 8 

ἀῑτει, αἀάπέο {6οιπι 9ἶτοτο, πῖ ἀπο ϱ6- υέσαι, καὶ αὐτὴ ἑτέρῳ ἄξευ. : δε μπα μπν ; - {λ ... 5 ον ὴ ” ' ο” η . ον {οηιΣ, {9 φµοαῖς αἰίετατῃ πἀάμδαται. Πῖ- ἀππλθε, ἔλεξε Ταυτα πρὸς τοὺς λοιπούς τῇ δὲ 
Ρτερ/{ι5 αὖ. εα Ιαγεπῖς ᾗῶς επατταῖϊ ϱεῖεΓῖς: 
Ῥοῄίετοαιε ἀῑξ {οοίαπι {εςµπα ἆμσεης, αά κ 
Ίοσυπ ΡιΦ[ο ΕΠΕ, ας τερετῖῖ ΑπιασοΠείη 

τος Γαξδ] τε]αι1 Ιάνεηες , εἲ 1ρ8ῖ «οηςΙ]ᾶ- 
νετηπῖ οθῖθρτας. Ῥο5ι Ίδο . οοπιπη]χῖις σα” 
Πτὶς ρατίῖει Παρίιαταπῖς : ΕΑΠ αϊδαιε 1χο- 

ος αν να ὴ λ )] κ } 4 Ἡ 5 ὑσαραίῃ Ἠλαέ ἐφ τὸ χωρίο αὐτόρ τε οὗτορ» καὶ 
πρ δη : πλ / {. ος τω 

ἕτερο γε, καὶ τὴ ᾿Αμαζόνα εὗρε δευτέρη ἆ αὖ- 
« ος ο. ος τν ! ερ «ον ως τν ὑπομθεσω., Όι δὲ λοιτοὶ γεήσκοι ὢς ἐπύ- 

Έμας τεὶ σετῖΙο- αν ο ας ἳ νά 
ωτο ταυτα, Χα αὐτοι 5 εκτιλωσαῦτο τὰς λοί» 
Ν 5 / ο δν / Δ πὰς τῶ Αμαζόω" μετὰ δὲ, συµµίξωτες τὰ 

”- ϱ ν ὢ οω : / 3 
φρατόπέδα , οἴκεο ὁμου» Ύυαϊκα ἔχων εκασοά 

. . . ν ο ο ο... -” λ ὁ Ν Ἆνα 

τε», ΕΙ απ ΡΠπηππι. σοϊεταῖ, Ἠαρει- ταύτην τῇ τοπρῶτο συνεµίχθη τὴν δὲ Φωνὺν { την 
[εδ Ἑαταπι νοεεπι 4π1Π1 1ρ8ί ἀΙ[σετε ΠοΠΛΟµ, 
Ῥο/{εηῖ »” 1ρδοτΙπι 1] ἀμοεραητι. Έτ αυτα 
{6 πιο ΙΠίε]Ιρείεης, «νΙΠ αἆ ΑπιαζοηΏες 
τα ἀἴπεταπι» ΙΝοβῖς Ρατεητες Γ1Πτ5 ΠΠ. 3 

ει {αομ]ταϊς: Ῥχοϊηάς πο 4βατηις ἀἰαμας ο 
Παης νΊίαπι, {εὰά Πῖπς «ἀῑρτεβα, Ἰπ Ἰο- 2 
ππΙΏυπ {πεφιεηία ἀεραπιαδ, αδὶ νο Ἠὰ-45... 
Ρερίπιις ΊΏκοτες, πεμαφιαπι αἶα. Δά 
ως Ιω τε[ροπάστυαπῖ, 108 Ψετο ΠΟΠ Ῥο- 

3 ο τω 4 ον 22 
{απιας νεβτίς. οσα {επιῖηῖς Παρίίατε,  αι-, 

.. -.. «κ . 2ὰ ͵ 2» 

ες Ποπ Ιάεπι αυ Ποδίς. {αΠῖ Τηοτε5Σ πο 
επίπα αἴοι. τε]α εχομπαας» οαἲ Ιασμ]απιας, 

δι: νεῄτω {επιίπ ΠΙΗ] εοτάτω ασ τε- 2 
σεΠ/{]πης5, {εὰ ορετα ππμΠερτῖα ΓαξταΠς 2 
τπαμεηῖες Ίπ Ρρ]αμ[]5 πο ἃ4 νεπαϊίοπεπι ο) 

ολο 25 

α Ἐκρίωπτετο γε. .ὃ τοῦ. 7 Ῥάν 4. Ῥανής, 4. Ἀ. 44,, οπής ἐς ἷις ἠλιὼς, 
µοίνουσω δὲ -4γοῦ.. ο Δευτεραίῃ }πά. «4ο. αεί. «49{. πιαῖϱ. ο]ερῦ., ὑεροίμ «44, 14. οκ {ο]ιο]ῖο. 

ε Οἶαῖ Εηβαίῦ. ἵπ Ποπ, Ῥ. 403, 37. ἵπ 21 ο. ΙΙ Ῥαν/. -ἴνλ.. αἰ αὐτὸν, πηα]θ. 
ρρίτη, ο] τῶν. μὲν υν. {15 Όεπο «ἄγοῦ. ας ο { 

Πά. αμοά οἵλΠσοπεια Ἰπ[αβέ, 
: αισιποας ο ρροποω. } 

πήταίεας, αῖ ή αὕομῃ ] | 
6, ΧΙ. Ῥ. 112. Περίαειτα πποτέπη Ιοαιεπάί ρταείατ 
οα/σμ2. πεαβεγως ακρΗοιΠε΄Α. Μ. Ἁ., ς. 3. 9ο]ἵεα Α0ἱ 
νατεσιπα]α; Ῥε[βουπα. Χεμορῥοπ. εχρτες{εταῖ Ίζ, Π. Ῥ. 
5” 4. ἀἰσαρὸν ἔτι | Πέρσαις] καὶ; τὸἸόντα που Φαγερὸν νε- 
γέσθαι' αὐΙ ριετῖς Ιεέζατι «Ύτοραθ {5 {αερα ςΟΙ- 
ταπήπαταπε αὔβηποπό Πτεζατοχος ἀθ]θοῖς[ε {Ηρίσατοτ: 
ὃ) τοῦ οὐρῆσαι ἕνεκα, ἢ καὶ ἄλλου πρὸς ποιούτου' Π]Π 70: 
γα: ἰδτα 11 {10 “Οοάΐσε Ἱαρίδίο νίάετετητ.Απῆ. ΠΤ. ϱ. 
ατο. Ῥ. 9οΠρίας Οο4εχ 11 Ίοσο Ἠπίο Ἠετοᾶοξ {- 
πη]πιο ρΙαεὈΙ1έ Κ. Π. 12 Ρ. ο Ο. ἐπὶ τὸ ὄναγκοῖα 
----- Ἰεσθαι" Ῥετ' ειρΠεπήσηήη Τζηρμ, ἀῑχίε πάντα 
ποιεῖν διὰ φενοχωρίαν ἐν τῷ αὐτῷ, Ῥ. 5Ό., 3. ΙΜΗτατήπῃ 
Ἱεριπηῃ εοπά/τοί ο, Ρο ψης., παπι Ίπτες Ατᾶζας Π]ας {8- 
Ῥπ]απῃ ΡοβΗε» Ἠ]απα αποφσξ πις 1μάΐσς τἐέή ης οπι{ῇς- 
αν ος ας ο ΝΛΙΟΚΕΝ. 
-96ς Ἀὐτέων τηὶ ἐνεγρίμπτετὸ Ἱ Ζα]ΐπε πο Ἱπίε]]εέϊα 
ποίινα {6 ΠπγρΗοῖταιο ῥγασίος ορῖσια οοπηηεπάαὈυΠί εἶδ- 
ΒΑΠΠΑΤΗΠΙ Γρεβαιοτῖρις ᾖζογοζοη Ῥτοχίπια » αι αὐ]- 
41» Ποπ νεο Πορηοροήρε οὔίετναι Ρ. ΄σοο., ἤδη 
προσώπων» εἵπερτις ἄλλος, κάλλισω καὶ ποιητικώτατα µε" 
µίµητωι. ἘΦερογίµῃ που ἀθάθσστοπε Ίῆα: καί τις ου- 
νωφεισέων αὐτέων. τιὶ ἐνεχρίμπτετο, καὶ κα ᾽Αμαξὼν οὖκ 
ὥπωθέετο, ὀλλὼ περιεῖδε χρήσρσθων 11βο ἁῑπῆνις Άπιαζο 
ια παία Ῥογίμαπι Π1ΝΕΠΕΠ οὐκ ὠπωθέετο, Ώνε τὸ ἔργον 
οὐκ Ἠναίνετο, Τεὰ παρεῖχε βουλομένῳ», καὶ ὧν εἷχε μετεδί- εν πας Πηβυ]α γαρεΠυπς 1η ζαΐδις ααΠΙ δρ], ---- ορῥρίωπτετο, πῖς Ίάεπι ας συνεχρωτίζετο, αἴηια «{γί- 
αδμαϊίας  ι βείδεν 46 εᾳµο ἀῑοείθτης εχηῖε αὰ 6η απα 

ης πριά β]αη. 4ε Ν. Α.1ν, ο. 7., α Ίκορο 
η . αν ἐᾳης αἀά πο! ποπ Ῥοξμῖε, /ΙάΗΓοηη 
μα Ἡι ιν αβμστεσόαι Ἱερίευτ. Ώαπή Οεύα- 

ο, 86. ----- Έσιο Ἠ]μά ροκ ομεττον τὰ ηλόμ. πα πας ο μα Ῥευνεπιἔηπι Ιπ]Πο αρ. {οα. 
ΣΤΑ. οἱ ΜΙπΟΙ είχα ας ἐν αὐτοὶ ἑτιλῤσωιο πα ο. τα ὅ 20Ιπᾶς Τῶν να Ίογυας οἱγαρίηες 14η/οωδας τν ποσο) ἐν ρήμα ἰπας πα Μσάντες ραβα τιθασὸν ποιῇσοι ἀῑχιτ αρ. «ἴ- 

Ἠηγεηςμ]α Χεμορῥομείς 

κ τ ; . ὃ Ἑδυνέωτο 1Ηεή. 714. ά4γοῦ. Ρατὴς. 4. δ. 
:ΤΙΟ. ἐδυναίατο «4ἱά. Έα. η Δὲ κὠ) κτ. «4γοῦ. ῥα)η. 

«ιά, «ερ. 7 οἳ [περίκβπια ΠΡΙ. ΑΛ Καὶ κείσι «4γοζ. 7 οτι 

νο - 
αμενι 8ἆ Τ2εορόγ. Οἶναν, Ἡσποπια 

ορ {μῃ. 

επίμ Ἱπ ΠρΙΠ. τ. ο. Ῥειγή, ς, ὁ, 

ἃ ο» ο ς 54 3 ου 7 ν Ἀλ. 
ἐν τῶν γυναικῶν, οἱ ἄγδρες οὐκ, 6 ἐδυγέατο μµαθέ 
ΔΝ Ν ο ο ε ζω / ΄ λ Ν 

τὴν δὲ τῶ  ἀγδρῶν αἱ γυναικες συγέλαβω» ἐπὲὶ δὲ 
ο. 3 ο ον Ανν ο ο συγηκαν ἀλλήλων» ἐλεζαω πὸς τὰς Αμαζόνας τά” 

ς 5/ : ο» αν λ λ Ἱ το ἄλδρέ, ο Ἡμυ εἶσι μὲν ποχέες, εἰσὶ ἃ ὃν 
' / αν ὴ 

κα : νο. : ς ω ; 5 

Ἀτῆσεις' νυν ὢν µήκέτι πλεῦνα χρόνο ζόη. τοήνδε 
”/ η) 55 δια ον / έχωμυ". ἀλλ ἀπελβόντες ἐ τὸ πληθος, διαιτώ- 

: « - εν. μεθα" γυναικα» δὲ ἐξομῶ ὑμέας, χα] ἐδαμέαςἅλ-. 
122. χ λ κο 2 ον ο λας"' αἱ δε πρὸς ταῦτα ἔλεξαν τάδε, ο Ἡμέιν. 

.ς χ / ασλο ἵ Ἡμεια μέν τοξεύομέν. τεχα| ακοτίζοµο» καὶ ἵπ- ν νοκ / ο μρας ολ σν ι Ξ 5 ρα ρα 

παζοµεθα» ἔργα δὲ γυαικήΐα εκ. ἐμάβομε" αἱ ! ς - : 2 ων ς κ ἑ υµετεραι γυναϊκες» τόπων μὺ δε, τῶν ημεις 
/ ᾿ ὰ ... κατελέζαμεν ποεῦσι, έργα δὲ γυναικήΐα. ἐργάζο- ἓ αζω» / ο» - 2 - ται, } µέγεσαι οὐ τῆσι αμάξησι, οὔτ ἐπὶ «λρην 

49 ἰοῦὁ 

Ῥοβὲ Ρα σα ση-. 
ἆ ἄγοεδι 

πα. 4ο). ἐκτιλώσωντες» 

ἡ 4. Βαν ἱ.ν οὔδμμὴς Ῥαγίο -ᾱ. δι 
κὀκείνισι. Ῥήμ6 Ἰωκώ.. { Κρὶ μένουόν 

ῥϕ-- κ πρΛδίς Μα. τν 

16 {π Όεεοῃ. Ρ. 487, 8ο. ἐπὲ ἤδη µόι ὀε[όο: 
ήθης ἦν κο) ἐτιβασσεύετο ὥςε αρος ο ον ο εῶν 
1, Ἐ. Ρ. 505. 5ο. . ΥΑΙΟΚΕΝ: 

90. ΤΗ δὲ χειρ ἔφραζε] Ἰάειῃ ας ἐδείκνυε αρ. Πε» | Θεππηπι Ο/σαογ] Ἱ.. πῃ, 18. µιμητμη δηλώ- 
σει διὺ τῶν χειρῶν διασηµαίνειν {εά Ῥτοτ/μς σειπιαηπα. 4Ε/ 02Η] Δραππεπι, ν. το7ο. Σὺ ὃ ὠντὶ φωνῆς ΦΡΑΖΕ 
παρβώῳ ΧΕΡΙ. Τα]ῖα Τήποτα(α, Όλη 2 
{ά6ρε υοαγε πα» Λ]μήασμρ υοραί εἶ αρα ἆεκ- 
1749 αΠδί οοπἀμ όλ. σον Ὁν 
92. ΤΗ δὲ ὑσερωίμ] Ίου {ρειπο. Ίσα Πεοταξαπιαπα 

ῬοΠρίοια: αδί δευτέρῃ ἡμέρη Τχ., 3ο: Όα. Ορµπις (ο. 
ου. δευτέρην αὐτὴν τε(ητιῖτ ετ εκρ]απανῖε,  ἵπ Ώἱούογο 
Τ. τ. ϱ. 577. ἀἁλύων ὅπου : ώμο δεύτερος. καὶ τρίτος, {1119 

Μεν ὰ ᾱ- 
παρω». 

” 
«- 

ορ 
ο ο 

ῥέ αὐ{εγο εοὔΗ1ε. Νἱὰς {5 α οἷας Τ, κικ. 17. οἳ {εί 

6. Καὶ αὐτοὶ ἐκτιλώσαντο] Οἵπαϊ ος αἳ αἀαίίσοι 1: 
οὑπάΙκβπ]αε πατἑαΠοπ]ς Ίσροτας. ης ΟΊηνταή 
ος ο ει {πανίαπι, Ἱερέῳ κτίλον ᾽ΑΦϕροδίτας 

Πε 8.» Ὁτς]ς εἰεραπίεί εχροποηᾶδις, συνήθη καὶ εἷ- 
ὀισµένον τῇ χειβ, ἀείοπρβεβγιῃ, 0Ο. π., 3ο. πάθυπί 
ΚΤιλὠσασθά! εξ κτιλεύσασύαι πο α]ϊμά ν]άετί αξ {ιθαό- 
σεῦσα, Οιποά ΙΠ {εποσίεηϊτες. Πες οἰσηνατί τοσι{αηῖο», 
αρΏςβπιυπι Ίπηρε Ρομο]. αά Ληρσπανὲ ΤΗεΙ. Υ 
σας α ας. ολο το) 

54. Μένουσαι ἐν τῇσι ὁμόξησι] Δίαυε αἆεο νεα οἵ- 
ἀουροῦσαι. Οἱνιταηπή Οταεζατυπα Ἠλοτοπή ἵπ Φου λίστα 
(ταπ(α]ἶτς παπι (χασσας ππυΠστῖς ρήπαα νίσης Ἠαῦθ: 
Ῥατητ τὸ ἔνδον μένει καὶ οἰκουρεῖν. 2115 αρα. Δρ. 
Μ/οῥαεμηι Ῥ. 441. 3. Ἠχοτῖς ἴδια Ππαϊέαραῦ Εδίο τὸ ϱ]- 
κουρὲν καὶ ἔνδον µένεν" οι ή 1π Μη], σταες, Ἑτασιῃ. Ῥ. τού. αά ἔνδον πά{οηδετεῖ οἴμρι ςαη(αο ΠΡΙ] 
Ἠαρευας: ἔνδόν µένειν ΡΙΔΕΙΕΤ 6εἴΕΤΟΣ Ἠι]ς {εχιῃ {περς- 
ΏΙΠΠΕΙΟ οοπηπηοπάανίς ᾖμηῤρίάεςς ΕῥΙ]ο 14, ϱ. 9ος, 
Ο. Ρ/µαγοῦ, τα. Ῥ. 145. (, αἱ 1π Ουσεῇ, νο, Ῥ. 
ο7τ. Ὦ. {ποτηπι Ὠποῖς ρορΏ]ατπὴ ἵῃ Ῥοροῦᾳ σοπῇις. 
Ώπάἴπεπα5 ο» πονα ΠΗΡΙα 1ῃ αεάςς Ἰηίτοάιδτα, καίρυ- 
σι πρὸ τῆς θύρας τὸν ἄξονα τῇ ἁμάξης, ἐωφαίνοντες δεῖν 
τὴν ύµφην ἐμβαίνευ' Ῥοβτεπιππι Ἰεγὶ ταρποίπς σοη- | ο” λα το φειᾶ 

2 Α : / 2. } ων ω« 8. ἂν δυναίµεθα οἰκέευ µέ]α τῶ ὑμετέρων γυναικῶν. 
2 ' ΜΗ ποσα κ” .ᾱ “ ας 

Ἡ Ὕαρ τα αὖτα )όµαια ημὺ τε ἕ καὶ χείησί ἐστι 
ο” υιό ο ἳ 

δ. ο ορτίης 1’ 

Βήπόσγης ΟΙηγταΠΙ» 

οσθ 



. κ . 

μα Ἔ -- 1. Οὐδαᾶ παρα επι ψτῖο ειαϊοξκο Ταπαί «{οοοος βεοςμ] τοβα’ 
Ἡ Ἑ, τ ο Ὦ | - Ὀμσίηπς, Εοπιληϊς Ίάεπι π1ο5, αι γἱτς, Ἰωάηρμᾶ ο αχ. 

εθεμά ταιίο,. Ιιεραίο 5ογιατασα αὁ 1ΠΙΕΓΙΟΙ65 Ρογιρᾶ», {δρ 
ἰοῦσαι οὔτε αλλη ἐδαμῖ” εὖι ἂν ὧν δυναίμε»αρραἴφιε αἶῖα Ἠπαςπιοά! Ῥτούευπῖέςν να. 

ρ ιαϊκαε ΠΟΠ’ Ῥορ[απωις Ιπίαι ας νεα. ΄ «υοα Ἡ .. Π / 2 9 ΙΑ πω κ μσα ήσι . ἀλλ) εἰ βούλεσθε Ύυ λα αμηραα Ακ ο 3 ο. αν «νατω ελὸ νοβ]ς ΄εοτὰϊ ει Ίαρετε πος΄ «οπ1ήΡ{5.. ω 
Ότο ρω, ο ο μα της Ἰαμκμπή ν]ὰεῃ νυ]ής, 1 38 ᾿Ῥατεητέ 
5» 3)ώτες παρὰ τοὺς Τοκέας, ἀπολαχετετω Χτη" ψρβῃπος, τετ Εο]ατατα τος Ῥατε» 

39 

-- ο ἃ ανν ο - . ο πο ον. : 
ο { ον ανα 2 δές 

3. ν Α . / ας ον . δα ν κ ὰ ο δι 

»» µάτων τὸ μέρος καὶ έπειτα, ελθόντες οικέωμθ Ῥοστεα τοβῖτο, πε ἀεϊπάς Γεπιοῦ αδ. “19 
ον ἐπ) ἡμέων αὐτέων. Ἐπείθοτο . εποίησαν ταυ»6Ομαβ]τοπηις., : 14 αρρτοραπῖες 11γΕΠΕς 13 ΤΕ-115 

ας τας Χ ανν 2 ν Ἶ Απ΄ ος κ ὴ τά ! τα οἱ νεμῄσκον ἐπ τε χα απολαχώτο Των κτηµᾶ. ετεν εἲ Γοτ]επᾶο. αεςερῖᾶ νι. 

τῶν τὸ ἐπιβάλλὸ» Ἕλθον ὀπίσω παρα τὰς Αμαζό- απ ρεῖς ςοπΠπρεΡας ο. ολα, 

νας, ἔλεξαν αἱ γυναικες “πςου αυτου, τάδε, ,, Ἡμέας 3ὰ  ΑπιάζΟΠΕΒ τεαἴεταπῖ. | .. ή θά 
μιά οχι, να Ὅπρ]ες, σπα πεπεπε τα 

ἔχει Ὁ Φόβος Τε χα! σέ οκώς ΧΑΡΗ οἱΧΕειν ον Τε ο κα κ. : , Ηὀ 
ολ λαο ο ον λος ο πόλη ος εαρεπες 1ππος" 166” πα ριαήαϊτ “τατιμα Ἡ . 
ο κα αν τι νεα οις- πλ οσ θο τομββαν γοῃτὶς νος Ρηνανίας: 

” νε αν να Τγ η), ν ο α ζ ο. 6 τσ τν. 1 ' . ο, τέραν, τοῦτο δὲν, τν γὰν τνόμετρν θρυραμά, μαπῖν, αμθᾷ  τεπταπν γεβσπαν πλαξπορος 
5 746 πολλα” ἆλλ, ἐπ τε ἀξιουτε ημεα γύναμια» να[ανίππας. 9θεὰ αποπίαπι ΙΡΠΑΠΗΠΙ . 
.» ἔχεν, Τάδε ποίέετεἅμα Ἠμίν Φέρτε, ἐξαναφέω- Ίανετε ακοῖὸς, Ἠσς ἥπα πορεια ἀδ3" 

ον ας, η να ολς. σον μόνη κ νεος ΗΕ, ἤ 

ᾗ) μεν ἐκ της ΥΕ τῆσδε, καὶ πεβήσαυτε» Τάναϊν πο» Ε9, Αβεάαπι Ῥτοβεήεαπιτ ο Τεβίοης μαον 

-» ταμὸν οἰκέωμο. Ἐπείοτο καὶ ταῦτα οἱ νή-ζοετ Ταπαϊ  Πανίο ταπαπήςίο φας 
-ψ. δν - ων κ δν δω ο ο θο νθαν ς ο. ; το ασ ΄ ν 

σχοῦ διαβάντες δὲ τὸν ὁ Τάναιν, ὡδοιπόρέον πρὸς Ἰλιον να να ρμσ, οΡίεπιρείανετε να ρης 
Αν ελο ακμές ο) - Ὃ ος ο» ς Αν ΜΒ ΟΤΙ ] ἱ 

ἀγίσχθτα, τριῶν μὲν ημερέων ἀπὸ τοῦ Τανάϊδος 99ύγ, ο ο ολλ ο {ο ἃ 
αφ κΗ ης Να ύμτιδος», "1 ὲ αἲρς παπι αὐ]άεπι επι Ίῆπετε εοπ{ε-ο 

τθιῶι δὲ απο της λίμνης Της Νλαμητιοος, ος ο Τημαι, εΠππι 4πσαιε α Μαουϊά Ῥα]πάε 
λλκλελλων / τς «ο 1 9 - .ν 3 . ᾳ απς | ο] 

ς ΡΑΣ ἄγεμον" αππικόμαοι ος ερ ΤΟΥΤΟ Τον χαρνο ΤΦ. αἲ παΙΙοπεΠη,  Έετνεπῖεπίες νέο αἆ εΕπΙ 
ῦν κατοϊκηνται» θίκησαν Τουτο» χα! θαίτή ἀπὸγδ]οσίπι, ἄπεπι΄ Ώμῃς Ἱποσ]αηε, 1βί ωρ{ε- 

τούτου χρέωνται τῇ παλαιῇ τῶ Σαυροματεων οἱ ἀετιπὶ, εἲ Ίπάςβ Ῥη[έα ςοπ/πειμάῖπε ν{- 

γυναῖκες, καὶ ἐπὶ Φήρ ἐπὶ ἵππων 9 ἐχφοιτῶσαι ἅμα νεηάϊ αμήν "Φαμτοππατατάπα αι / 
ρω 3- ο. ὁ ον ΝΑ λαο ΙΤΥΊ ρ 1 ἷ ; 

τοῖσι ἀνδράσι» καὶ χαρὶς τῶ ἀγδρῶ' καὶ ε πόλεμοι μι . ἁδμα ἹἨβακος Αι αη ρεώΜ 
ω λ Χ λ :4 ὁλ λα, / ἳ : ' 

χα ν ν τοῖσι ἀγδράσι «Ῥορέου- νι ῥ τσ ιά Φοιτῶσαι, λα σ᾿ πι πα Ὅ τι µ σι Φορ ς οῬιοβοΙ[οιπτις, αΠάεπιαιε 6υπα ν]ἠς νεβεπι΄ 
σαι; Φωνῇ δὲ οι Σαυρομάται γομίζεσι Σκυθικῇν σο-θ ράέυ' ῤσημας-3 Ναενειαας πρ δ! 

ο πε Ἡ 7. 2 ος Ἀν' ν νὰ η : ς μα, χε 

λοικίζωτες ο κ ο νο, Β ἐπε Ὁ χρή Βεγιμίσς ΤοἰΦείχαητες 1 ε  14πι πι 

ς-ῶ» εξεµαθον αὐτην α) Αμαζόης" τὰ περ γάμων ο απ αισοά εαπι Ποπ ῬΙορε ἀιά1ές” 

ὣδέ σφι διαχέεται" ε Ὑαμέεται παρθώος εἰδεμίμ» τππι Απιαγοήεβ, Ὠποά ον η 
: ς « ο 5 . δα ς λα - Ελ» - δν δν - . πμ” 

πεὶ ὢν τῶν πολεµίων ἄνδρα ἁποκτείνῃ" αἱ δὲ τινες. ο ποσο αρ ο μοι ἁ ος ν 
νο ος μαμα ολο ὠΦο«νΊρο πιδῖε, ΡΕ καὶ τελε γηραιοὶ ν ἆσρθαι, εθαδ δ Ὃ αν ός ει πια ων πε γιά νον ον ος :ΙάεοιΙε Ποηπι]ς θαΠ 

δυνάµωαι τον μα ος «Ἔπι τούτων ὧν ΤῶΩ  Ἱουρβμης Ίαπι νετυ]ς, απεηπαῖη πυραπῖ» 
παταλεχΏρτων ἑθγέων τοὺς τν ́ βασιλ]ας αλισμέες «ποὰ Ἱερῖ [ιεςασεϊο πεαµεαητ,  Αά Πατυπνα 
ἁ πικφραοι ταν Σικυεον οἱ σον λσί ΑΟ ἔκδις. 4ρίειτ αὐας ἀῑπὶ δεπεῖυπι «οαξὲος τεσες πΙΠ” 
δάσκοτε; ωρ ὃ Πέρσης» επαή, ο, τα ο) τη Ἡπεαρῳ "ο ογίµατπι ΄απιπῃ Ῥετνεπίίεπε, εεγῖο” 
τη ἑτερη ὶ πώτα κατέσραπταὶ ν «γεφυραν ζεύξαςοοἵ ε5 "εος Γεσετιπὲ, Ῥεπαπι , υδῖ οπιπ]ᾶ» 

Αν ηλ: ων ως / : να μμ πς Α.Α ἳ κ.ε νε 9 ο ἀα τα 2 . . “3 

ερρὶ τῷ αὐχθι Του Βοσπόρα, δαβέβηκε ές τηγδε τν ο ολ {πι ὃν [τοσα «οοπΏπεηίε» Ίπ Τ14Π1 
ἥπειρν' διαβὰς δε καὶ κατασρ,άµθο» Κ Θρήκας, ον. τν. τα ος Ες 

ω νο / ολα ον μη ἰΓαϊεοϊςίο. οοΏ » εφυροι. ποταμὸ)1σρῶν βλόμυθε καὶ τάδε πά)- ολ ωῶα ο ας 
πο μιεν ον 9, 6 κ ώμδ η Γιβαξεαιε Ίο Τητασῖρας, Παγίατα Πταπα 

πα τον” αμμανισο ον ” Ῥοηίε Πμηχ!ρίε, «ΑΠίπιο πο οπΙΠΙΑ 1Ώ {παπα 

3» πῷ εχ. το μεσα καλο πό θΗς Ἴμεας 9ιαφόα:Οστεδὶρεπᾶϊ ροτε[αίεπι, Ῥτοίπάε Υ05 πο]ίτε. 

239 βθτας μοι σε αντιάζωμον 1]ο Ῥαέϊζο εκ "τπεάίο {εάεητες Άπετε αά 
ὁ ΤὸΥ ἐπιτα" οὔκων πποήσετε ταῦτα ;ἡμεῖς μὲν πι Ῥειπίείεπι Πος ἀενεπίτε, {εὰ Ἰάεπι ΠΕΠΗΕΠ: 

ον ζάμοοι, π ἡ ἐκλέψομω τὴν χώρὼν ἃ µθοιτες, Ἰτδ.. οὈνίατι οαπιής Ἱηναθεπ : αμσά ηί 
το ΟΕ ανν δν ον τν πιο ες ο να 

.. ” Φ' -- Εβδ Ἰ σερ, νὰ ; λα κ Εφ Ὃ : ους 

τ-α Δμιμότωτοι Ἱάοπι οὔπη αῆα οἳ Ῥσπο. οἶῖπι δίκαιοι. ΒΙαίτα ἐπὶ ἡμέων πλ. 2 Οι 4ο. ἵπ Δές, 
αἱπιῆ]]ς νοσύπι θατηπι ἀΠηπέο Ίπ΄ Β]αίοπε οὐνία, πες Βιρίε «4ὐγε[οθίωηιι ο Ταν. ποταμὸν «4γεῦ. ἴηπη ὅδοισ. 
Άπε «αρήεηίο,  ᾱἆ «περ. «δι, πει βορέην.. ἐ Ἐκφοπῶσαι Γατήε β. -ἁγοῦ, Υπ Βας[. {9δ. οἵἩ 
ὁ7ερῥ.» ἴμπι πιοχ Φφοιτῶσαι 6ἳ Φορέυσαι Πάειι Π1ΙΠΕ5. ἵη Ε44. «ή. ΙΗ. ἐκφοτῶσι, Φοιτῶσι, Φορέύσι. } Αύ- 
το «πο. 71. ϱ Ὅτι «γὸ. ὁ ἀποῦι αἱ ευπι 274, Πεαπεπίεα Ὑουεια οτε, οἶἷπι βασιλέων. 
{ Αρεςί αὉ «4νοῦ. .-ὁ Θρήκος ἰ. 71η, πλ. ἀπ Ρα. «κ. αγ. 
ἕωμεν Εατΐο« ΑΒ. -., οτι νοµίσουτερ εἲ ὄντιάζομεν. 

νομᾶ Ροϊαιῖε ἵπ ἐμμφευ' πιοπάα αμοάπο Πρειαη ΓΏγρο- 
Ισ Ἡασπιεητατα 1η ὁλοδαεί Ταμικοῖς Ῥ. 441. 14. Δεῖ 
τὸν ἐν τῆς οἰκίας ἐκπορενομένην ἐν σοιαύτῃ βατασάσει εἷ- 
γαι τῆς ἡλικίας, ὥςε τοὺς ὠπολιπόντας (σοἵτίδα» {οάες., 
ὠποντῶντας') πυνθάνεσθαι μὴ, τίνος ἐςὶ υνὴ, ἀλλὰ τίνος 
ο ηῤ πο ΝΔΙΟΚΕΝ, 

6. Φόβος τε κάὶ δέος] Ηϊ5 πήας «4ημομίης. ἀῑβειτε 
ἄοσθε Δέος εἳ Φόβο" αοσηπα» πέ 116 πονοταξ, Ρ]υσα 
Ῥορ/οπί μπή]α Ῥτοίστη. ΟΊται ἰᾷ6πα «9ημοη.1Ἡ ν, Ἱερεῖον' 

να] Ε]ογο]οίεά», καθάώπερ ἔτι καὶ όν ὅταν χρήσήρια θύω- 
σῳ ἐν τῷ Ἱεῷ, 4ἡπε» Πσαι5 πα «Ηπετατ, αριά 
Ἠεγοί. ποι Ἱπνοπίσπειτ. ΡΙπείος «4[οὔ}/μήη Πεπήπεῃι 
εεῖαπι πονί αἱ ἀῑκειῖε κρηἜήρια θύενν 81 Χαρισήρια 
εν Ἱπησρ, ο τος ανλ δν 

σι Ἐπὶ ἵππων ἐκφοιτῶσ αἱ] Ἰν] ἆά γη]ρατο. ἆεπιι- 
Ἰαδίοπή, πήᾷ 0ο, Ἰπὶοοϊςίσητ πἰαπίπι», ΙΧ. Ἱερε]]έη- 
ὅτι. Εήρρογαίες Αὔτ, Λα. ετ Ίνος. ϱ..309. ἂε αυ. 
1ΟΠΙΑΙΑΤΗΠΙ α4 Ῥο]μάσπῃ ἠήασοῦϊῃ ΙΧΟΗΡΙΡ2 τουτέων αἱ 
ον ον. τε κοὶ τοξεύουσι καὶ ὄμι ανα τν 
ΤῶΝ { πὴ μάχονται ποῖς πολεμίος. ὈὉπάς» αῖ ος 
Ώῃθ αχ ἴοητε, Εσιρ η] παπα τν να, 1. 1.. ϱ. 898. 

2. πηαϊο. 10. γιά” 

ρα ο η ος 

Α. Φωνῇ -----νοµίζουσι οχρ]ἰοἴέεπι ο 1,, τα, 49. Π]υβσα” 
παπα : ὃν διμος ο, 

84. Πῷν ἂν τῶν πολεμίων ἄνδρα] Ο8. οσι]ος Νο! 
Όρια[ο. Αρ ού, η ΧΙΙ. Ρ, 902. ΠΙΘγΙΠΙ», παρ” 
γ. οὐ πρότερον συνο!κίζουσι πρὸς μον πρὶν ὢν .ς 
ΜΙΟΝ ΑΝΔΡΑ ατενῃ. ᾿Νπηοτόβος σοις {επεκ» 05 
ἀποπαρθεγεύοντοι δὲ μεχρὶς ἂν τῶνπολεμίων ΤΡΕΙΣ ἆπ' μα 
νώσι. Ετοίεξο ἀμχα, αμαπευτηνίς Ῥο]]αιτῖσίδυ», σοπάΙΠο’ 
«95. Ἔκ τοῦ μέσου κατημένοι] Δά 5 αἆ 1. Πο ὅδ, 
εἴ ΥΠ, 20, Τὠῶῦτὸ νοήσαντες οδιταἁμηξ πησπιδ{αηθέ» 
νἰάθίμταΙε αἆ τοι οὐροσιπηπι: ΕεαμθμΏυ5 σῶῦτὸ 
Φρονήσαντες Τ», 69.., αὐϊ κατὰ τὠῦτὸ 1.. ν, ο. 46 47: 
τιάζωµεν ρεϊρεῖαπα παρ]εέζυτη Γα5, ο 
(05. Ἐκ τοῦ μέσου κατήµενοι] Γἰεγοῤοέο Ῥτορπμα! 

1πά 9 ΕΒητ οοπηπηπίτηπι πα Ώ]κί, {ἴργά, Ῥ. 1 αν 
Ίο. Ἠπεια ριοάιότα {οποί ππα]ίπι: ἀλλὰ τώύτὸ 44 
σαντες ἄντιάζωμεν τὸν ἐπιόντα, Ίη ποηηι]]5», ΠΌΙ 14" 
μπε 1αΠηαο ταῖο Ἠμῃς πιοάμπι ροίοῖς, αἰτετήπι ο 
ἵαπι αφ ρῖδοπι Ογηασἰ5. γετπῃ Ίῃ τα Ώδιις ες 1η ἀρίταΠΟ” 
πῖοιφ υέυπτως {ηρ]μηέβγο, Ωδρίας α Πριατής οὐ τς. 
Τ4ἳο. άλας ο ΨΑΙΟΚΕΝ. 

1ο. ΔΗβΗ 



κος πρακολνασαμαις δρ νάσεωκήοακκιφοκπωκωπα αι. 

/ ΄ 

ΣΙ9(πο [πρίεξίιος Ἱπιρετίο αδοτ. 

ΓΙΡΑΤΩΥΣ/Η6 απτεπι ος Μειτάς ει Απάτορ]α- 

τεττάπα 1ηρτεδῇ, Ἱπιρεπίτα[ὴς Ῥετῇς, οὐ απι- 

ν» 9. Λα Ίῃ το εἰδσμητοι τι 

'ηθιας 4ο]εσ(Ώε {ο]μεβῖς 

ὃς οοπβ ή: Ίεοτη Ποταπι τεροπ/αα!, 

οαὲ 1ερΙοπεπί ἀε[δίοπηασ Ἅαἲε  Ἰιβηθπέθς 
«οπ(1ΕΙοΠες Ιπ]ρίπις: . απἷά  επῖπα οἰλάέπι ) 
{πρεαπαας,  Πο]επιῖδας- νορίς ααχ]]ο ο6[οὁ ᾱ 
«παπιφπαπα ποῦ. οοπιπησθίς Ῥοοτ. Ἰά αρε: 35 
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ΜΕΤΡΟΜΕΝΕ, δε ΤΝ. β58 
ὁμολόγίη χρήσόμεσα" τί γὰς πά.)ώμν, μὴ βό5 
λομθνων ὑμέων τιµωρέή; ὑμῖν δὲ δεν ἐπὶ α τή- 

Αα κ. π τῷ ἔσαι ἐλαφρότερο" ἥκει γὰρ ο Πέρσης εἰθέν τι 
ς σοιώςς. ο ο Ε ο ων φομ οη Ψνο ο ώλάνλος ε 

τας νοῖδευα: Ψεπίτ: επἶπῃ Ῥοτα πεηπα- 3 Μάλλον επ ημεαρ ) Ἡ 8 κα] επ υμεαρ" 89ὲ οἱ 
4παπ1 πιαρις. αἀνετίας πο, απαῖα ποη εἲ- 5 
14Π1. αἀνετ[ας  νος:. πεφήε» ηΠος {ηρερῖδ.. 
{6 «οπτεητης» α- νοῬῖς αΡ[Ηπαερῖ . Οπῖπε ης 
τει ππαση πα” Ἠίης -αοεῖρίτε ἀοσιππεΠειπι : ν 
απο Η ποδῖς {οἱ Ἱπέειτεῖς Τε δε]ίαπι, -ᾱ- 
πίπιο {πρεβοτῖς. {ετν]τατς ιεϊ[εοπάωα, ο- 
Ῥοτιεραῖ α΄ εεττ Ποπαϊπῖρας  αρ{Ηπεηίθπι 2 
Πο Ίπ ποβταπι τεπάετό τεροπεήι. Όβει- 55 
ἀείες "επίπι: οπιπίρας {5 αἀνον[α Φογίμας ,102 
εἴ Πο αἀνετίας αῖοδ Ίτε: αἲ πυπῃπς, Π: 0 
πηυ]ατᾳαθ τταίες]ε ἴπ αης ΕοΠΙΕΙΠΕΠΤΟΠΙΣ αξ 
αήσᾳας -1ρεῖ : οσομτεῖς», Ῥασαξ:  6Εἴ6ΤΟΦ 
γε]υΠ. Τήῆτασθς εἳ ποδίς σοηβπθος (Οδθίας κ. 

θε αυάπι 
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ὃν ες, / / ώμος 
κατα χρήσει ἡμέας καταστεψαμθῳ, ὑμέω ἀπ 
χεσθαι μέγὰ οὲ ὑμή λόγον 3 τῶνδε µαρτύ- 
Ἶριον ἐρέομω" εἶ Ύὰς ἐπ’. ημέαρ µούνους ἔφρατη» 
λάτέε ὁ Πέροής, τίσασθαι της πτρόσθε δουλοσύνη 
βουλόμεος, 'χ6ην αὐτὸν πάντων τῶν ἄλλων ἄπε- 
χόμεο, ἃ οὕτω [έναι ἐπὶ τὴν ἡμετέρηῃ' καὶ ἂν 
ἐδήλΗ πάσι ὡς ἐπὶ Σχκύθας ἐλαύει, καὶ οὐκ. ἐπὶ 
τοὺς ἄλλες ῦν δὲ ἔπεί τε τάχιςα διέβη τήγ: 
δε 5 τὴν ἤπιρο, τοὺς αἰεὶ ἐμποδὼν γινοµένες ἡ- 
µερουται πάντας" τούς ἔ τε δὴ ἄλλες ἔχει ὑπ' 

μας αφ, «ον ΜΗ ον λ ες οι λ)-. ας 
έωυτώ Θρήϊκας, και δη καὶ τοὺς ημη ἐόντὰς πλήν 

ϱ σιοχώρθς Τέτας”. Ταῦτα Σχυδέων ἐπαγγελ- 
/ 9 κο. ς ων « . λ ο. 2 «ο 

νογίμα ἀεηιποίαρίεπο,: 1 αι 6 παξοπίρας, ο λόµ να εβ . . ου ος ος . ο νεπεταπῖ τερες ἀε[ρεταβαπε, {οἆ ἀϊ[εοτάδα ο ο ἆ, νο. χιΗ: ο, ο ο. ς εοτιπῃ εταπε {επιεπής,  Ναπι 6εἶοπας αιἲ- ο. καὶ ὃ Ῥρδϊνος, ο. ἀναυβομάτης, ο ἀσπα “ἐξ Βμάῖπις ες Θαχοβίατε σοποστάεε ΤΦὺτὸ γθόμονοι, ὑπεδέκωτο Σκύθησι | Τιμωρησεη" ὁ δὲ τεζερετηπε {Ε δογιβῖς αακΙίο βηεήτος: Α- ᾿Ἀγάθυρος, καὶ ἸΝευρὸς, καὶ Ανδροφάγος, καὶ Κοὶ τῶν 

δι. ες, ΜεΙαπεμ]ώποταπ ΄Γαπτοτήπιααε τ- 
ΦΟΜέλαγχλαίωι, καὶ Ταύρων, τάδε Σκύθησι ὑπε- 

κθικκε, - μη εν κελί, ον Φιν, σε. 5 να. . 6 ο τ. πρίαγτο, ο Εἰ μεν μὴ ὑμεῖς ἔατε οἱ ππρότερω ἆδὶ- δεδ τα Ὀοεγιῃῖς τε[ροπάεταπε: δἱ νο 1 Ὃ ο ο ος αάκὴ 
1]ηπ]α: Ῥετῇς Γποἰεηᾶα ας Ῥε]]ο Ἱπ[οτοπάο 2) 
Ῥτίοτες ποπ. {αϊς{ειῖς͵, 

κ κα. κος οι κ ώ νέο κο ος πα 

οαιισομεοεκμησππ νι ας ον 
εἶδης ΠπΟΓΕΠΙ ΡετΕΠΙΕΒ»  146Ια νοῦῖ Άρετο-ο52» ἐἌρήσσοι 
της. της αΙἴεΙη νος πα ποδὶς 11]οσίπι ” 

ἁϊα εις νουὶς Ιπάπ]βε:- 1 Ἰείάεσι, ππαα. 
ἀοφ[άεπι «ος Ίάεπι ἀειις' εκεῖαι. νῖσεπι . 22 
ΥοΡΙΦ.τεάἁμητ,.. ορ πεηιε ἴάπο απῄσαααπι 3 
ἸπταΗπιας: ἀπαρίω. Ἠϊ6. ν]ής, πεήιε ΠαποβΟ 
εοπαΡΙπηητ ΡΠοτεδ Ιπ[εβαπε, '᾿Οἶοά {ας 
πο[τάπη Σεαίοπεια, Ἱπνα[εήες ει ρεῖοί Ιπῖα- 
ταπ]. {εσετίο, ' πο: Ιαπἀσιάαπαπα τοἱεταδῖ- Ἡ 
τις... 4 ἆοπες σειπαπηᾶ, αριά Πόδπηθε - 
10505 πιαπεβίπιας: -Πέπδ' ὁπίπι ἵπ Πος Ύθι,ς, 
πΙτε’ Ῥετίας ορίηαπιαϊ {ε8΄ 18. ἐο5. απἱ Πιεδο 
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τε]ατα. απάϊετα”, ΄ {ΠΤάείαπε πμ]ίααι ΠΡΙ ρι- 

άεραπτ. Ὅτ 1ναφις {αράασεπιεθ {5 ας Ἱοηρίας 
οί εφ τν Ρτο- 

τα Ὥοῦτο ἄγοδι ὖ ΠΜ, Ῥοης αι, ὃ οὖν ἐπὶ οια 6) νι Ὁμ καὶ ἐπί... ο Τόδε «γεῦ., τῷδε 1η. 
ὁ. δὲ ο) «νο. . ργπὸ 14, 
{ Ὁ τῶν Ρα. ἄνμ. ες ὦ 
γοισι ἐπὶ. «γιὰ.  -Ἡ Η. δα, 49χ., αΏ μεῖς δέ. 

"έναι οὕτως 

ο οβιός ἕως 

. κήσαντες "Πέρσας, καὶ ἄρξάντες πολέμου αν τού- 
τοδϊα νἱάρχεπήπί Ρις. 22 τῶν δεόµενοι τῶν νυν δέεσ-ε, λέγε τε ἂν ἐφαίκοθε 

ὃ  ἡμειο ὑπακάσαντες» ᾿τωῦτὸ ἂν ὑμν 
σομιεγ" νῦν δὲ ὑμάς 1 τε ἐς τὸν ἐκείνων ἐσβαλόι- 

τες ΥἨν. ἄνευ ἡμέων »ἐπεκρατέετε[]ερσέων »ὅσον χρό. 
' 7ο) ὑμῦ ὁ θεὸς παρεδίδου" καὶ τὰ ἐχένοι, ἐπεί σφεας 
ὠῦτὸξ θεὸς ἐγείρει, τὸν ὁμοίν ὑμν ἀποδιδῆσι Ἡ ἡμεῖς 
ἔτε τι τότε ἠδικήσαμυ τὴς ἀγδρας τότε δὲν. ὖτε 
νυν “πεότεροι πάρησόμενα ἀδικέω' Ἂν µότοι ἐπίῃ 
καὶ ἐπὶ τὸν ἡμετέρῃν ο ἄρξῃ τε ἀδικέω , καὶ 
ἡμέο Ῥ οὗ πεισόµεδα” µέχρι δὲ τοῦτο ἴδωμυς 

. .] ς. ον . 5 Ν 9 6 αζ ὴ ..µθέομεν παρ ἡμῦ αὐτῶσι ἡκευ γὰρ δοκέομῶ 

της αδιχίης γέομύες. Ταῦτα ἂς ἀπυιχκθέ- 

Φ Ακ : δὴ 3 ησ--- ον μα ν ολ, ος 1, 2» οὐχ, ἐπ ἡμέας Πέρσας, ἀλλ᾽ ἐπὶ τοὺς αἰτίους 
ο Ες: 

ανα δλ᾽ πο ο κεί .] ο σ ώς κο Μες ο» 1 3: ος «νεο ἓ ; : νο ρω μι ως Ία ἐπύκοτο οἱ Σκύ-αι»- ἐβθλεύωτο ἰθυμαχίην μὲν 12οτιπῖ ᾿απξοτεό πίσω, «Φεγίμο,΄ ἀδί Πό Τα επυιογτο Ὁ αἱ. χ Ἶ 
μή ποιέσα) ἐκ. τοῦ ἐμφανέος 3 ὅτι δή σφι 

κ νε ὴ / . Αν τρ ποτ τον μονος ο «κα ΜΕ, ολ παπα τεξτα αἴαπε; εκ :αρετίο οοπ[ετεπάαπι, ὀὐτοι Ὑγὲ σύμμαχοι ου προσεγώοντο" ὑπεξιόντες δὲ 2 ᾿Εταμαπάο «ἱρεῖς. Ἰ9εῖ :αᾷ- [οεἱειαϊείη ποη αςςε- Κάῑὶ ὑπεζελαύωτες, τὰ Φβέατα 1 τὰ παρεξίοιον 
3 

ο 

ερὂ. ουπι ῥηά,, {τά αἱ ἐπ', ιά εξ ή., νυ]σο ἢ 
αὐξ οὕτω «4γεδ. ΒΑ. ο. τε ἹΝερ]Ηρίεας ἵπ' {γοῦ. | ῥ Η. γῦ, Βασ]. 498., αἲΠ απίρα ὁ μὲν γάρ ἕ Τιμωρῆσαι -ἄγεῦ, ερ. Ότατ Τη ὑπεκρίνατο «νε. Αῦεςι 4ιᾖ. «γεῦ. ΠΟΠ Ἰπαΐο: 

« ών. τσ Ἐχε[- 
ο 1Η, Ῥαμ[., ἄβξει τε τοδις ἄρξηται 4. ἅπ 

Βάά. 2 Οὐκ οἰσόμεθα «ἀποῦ. 7η. Ὅτε με. ἄ4πᾗ. 2 πιοχ απ οσεγίνοντὀ Ἠάεπιι / Τάπερ ἐξίριε ΐρορι κ... ο Νο ο τε πο 

«Το. Διέβη 'τήνδε τὴν ἤπειρο Ἱ. Οοπβάστανϊε Γαμγοη- 
Ε52 ΟΠΑΠ διέβη ἐς τήνδε ------, απο Πιρτα ἀαεροβ, Τογτας{6 Ἰπ]ηγ]α:. Ῥηγαοῖας νΙοϊήαδαις τοσῖοηίς ἱταπί- 
ζηπῃ Ῥογίμας ἄοβομαῃς. Ἠεξτις ἡμεροῦται ῥᾳεσε. Τα- 18 πάσαν πόλιν καὶ πῶν ἔθνος ----- ἡμερούμενος βωσιλέ! Τ.. 

ὃν “Ῥόηο Ίμάι Υἱ Μος, Ἡ, ανν ον βος σ]ς 
{ο ΕυΠΙΕΗ. ν. 14. «θόνα ὠνήμερον τιθέντες μερω- 
Μένην. 
ποβαΆρξη τε ἀδικέων] Νομεβπις ὃς Πο νΙε Οε1οΡ. Ἰοευῖο οῦνία, βνο ρατήςἱρίαπι Ῥυϊος, (οι σπα Ἰς, ξυπάμπᾶη Ίοησα αἰα πα βήσπως Η. Δππιο]ιν., αν, ἀδίκον ὃν οὐκ ὤρχει' ΕΓΧνΗ; 34. οὐ μὲν ὥσε ἄρχεν η ης «μύνασθωι τὸν ἄρξαντῳ. Αιιέῆοτ οαἆσι αρ. - ον ες Ἱερε ὄν τις τύπτῃ τιὰ ἄρχων χει- Όλο ααδα σας Αήβοστας, Ῥ. 4το. εἰ {περιήσμ]α, 
εδε  Εηιῆ. οι ἡμεῖς οὐ πεισόµεθα, πΠιο]ε[εάπι 
κ ο προς  ο/εγαδίγημς εοπρτη]τ «4πιῦ. οὐχ τς ποάο οοπβΙκσν οἰαμάίτηπι, πὈὶ νοτρο Απ Ἡ6 ποσο οοηστό Έσμαα 1 21]οζεπαγὴ] Ἰητ]ο]αο- 
πο ο ο ασ. 

}"ἡμεῖς οὐ πεισόμεθα Ἰ Οοπ]σξίου Άινοι Ῥεη]- οτι Κά 
Έπση 110/6Η πα] Ῥιαεϊνδ]εῖαπι Ἴα Ῥῖςς Προ), Ῥ. τας, 

/ 

κο νάάς αν ο ών κα » 

η άπου πήσατ6χ Παι]6 αἨμς οδϊεοῖσίοῖ ἠΠοορίληείαπι (η- εετα ΕαζαπΗϊ. Ταμᾷ νάεη Ῥοϊσταης ρίπ]η Ειοῖς Ὑσΐο- 
τηπ1 Ίοσα {ρεζαπᾶ, αμῖ απΙάεπῃ πείσοµαι οἳ πήσομοι 11 ἥτιπη Ῥασπέ ΤεβΗΠ αάΠήσιδτίηε, ᾳμο Πποβτο Ίσου σ6- 
Ῥΐς 1]μά ῥᾳἷα: Βεθπεπίετ οΟΟΗΓΤΗΠΕ., δεινὼ πείσομαι» 
νε] ἀνόσια» τἰ πείσοµαι» εἲ ΕπηῖΠα: οὐδὲν πείσετοι ὠβόρι 
εἰ ὄχαρι οὐδὲν παθόντες, {απτ 11εγοῶόέεα 11, 6. 141. 3 
ς.9. νΠ. 6, 6ο. Ψετήπι, αι {αἱἱος, αἲῖ οὗ πεισόμεύον 
Πρπίβσατε πεαιήε, ῥαμάσιαζμαηι ἐο]εγαδήηας» εμα 
{πενης, Ί Τ1ο ΤοήαἩ 0ο. Γιαωγεμείως Ἱηνεπῖε, αὐοά 
Ῥπαςραῖ «ἄποῦ, οὐκ οἰσόμεία' Π. ἄταθευπ οσίεε μονό 
μεθα, Ποια περδέεν Ἡετοάοίαια οσο ΝΑ 
ἀεγειῖς Κας! οοπἰεχαχα: ΠπεαΘ 1ΠΕ ος Ῥοςπῖ- 
τοι», οὖα «οτήσεραπι ἡμεῖς αιμα. ]ο, Ρηιπηᾷ 
Ῥεη[ὰς Ιπϊησία ρτονοσα(ῖς» πθαμξ Πο» 1415 ἨίάΠῃ {ος]- 
πημ, Ώσύμ6 6ὔαπι Ἰπ[ειοιηη»:, αὐοά Π Ώπιεη Ῥετ[η πος 
αππηϊς 1η{6ῆής Ἰηναάσης Ρτίος αΠεσεητ ΠΙΕΙ: εξ ος 
ος {ο [έως υἱπάΓ ην. 11111 ο, {/αίαηη βγοβω]- 
/Γαμάο., καὶ ἡς ἵᾳ σφὲ τισόµεία. ιν ΟΤΗΠΙ ἵπ Τίσρρβαι 
ςοπρεςΗξ «ήτα. 1ογ1Η5. ««ΙΞΑΙάΕΤΗΠΕ Ίφαιςο Ῥατρα- 
αἰ, οοΠετα Βογεμα» Τωίέηπῃ πιον]δ[ο Ῥο[]μπι αίμα, 
8 απῖδις ἀδίεπιεμ Ε/α1ο 1 Οορ]α ρ. 483, Ὦ. ποίῳ, 
ἀπουατ» δικαίῳ | χρβμΕΊ06 Βέρξης ἐπὶ τὴν Ἑλλώδα ἓσ τρ τι υ- 

ὅεν, ἢ ὁ πατήρ αὐτοῦ ἐπὶ τοὺς Σκύθος: ΝΑΓΟΚΕΝ. 
ην 49. Ἰδάν- , 



Ἀ9ῆ πο δ. ας. ου ο οι η Ξεοῤιῶν Ίεα οἳ Ἰάαπηηγιθις, οἱ Ταχαςίς, Φπιορθ 
ππαία 5ογιλατηπα, ος Ἱσταρείο Ῥείαιωπα. 

σα 1 ει «ὰχ αξις ρέ ος τορτβδῇ ς - 151 ριφίετεηῖ 
26ο αὐτοὶ, καὶ τὰς κνας συγχοῦν, Τη ποῄγντε εν ο ο να...  ιζααδιήας ἀἰνίβᾷ Ίεσ» 

ης ἐχτοί( 4 υ σφια όυτες᾽ καὶ προς µε σης εκτείβε, διχου σν ρα τα ν ο Ῥαπα ἵειτε[πεπα αἴτεταπι.  Ἡτ αά ππαπι 6 
τη µιν τω μοιρέαν» Ἕηρις, ορ ο μά 2. Ῥρατηρας, ΠρΙ: τερπαραῖϊ Ῥσορα[ΐδ, Ίμρεῃς 

πθοσχωρέυ Σαυρομάτας᾽ τουτορ [ο ο εν ΤΗΣ Ῥαμτοππατας Ῥετρετε» αι {5 Πράμσετεης» 
“ 3 ον ς 3 : . : . ον ασ 

ὃν ἐπὶ τοῦτο τεάπηται ὁ Πέρση», ἰθὺ Ταγάῖδος ππο- {ᾖ ἐο Ῥεμα ἀεείπατει, {αΒαρίεπτες τα 
ταμοῦ παρὰ τὸν Μαύητιυ λίμνην υπιφυγοεςς ὤπ-φοαά Ώυππεη Ταπαϊι {εειπὰ πι Μαοῦπ ᾿ 

λαύνοτός τε τοῦ Πέρσέω» ἐπιόγταρ θωκεη" αὕτη μυ ἠάεπι Ῥετίατῃ αθ{εεάεπῖεπι Ἰπναάεπάο ν 
σφι µίη Ίν µοίρι τη βασιληΐης, τεταγµένη ταύτην {εαπετεπίις, Πας εταῖ "πα ρα19 τέρηι . 

«Αν Ίρις, ὤρηται" τὰς δὺ δύο τῶν βασιλήΐων, τίν ἁπαῖα αἆ Ἠαης νίαα, αιεπιαάποάυπι 
τὴν οδύν ἧπερ εἰητα! τας αν ῇν να να οι Ἔε]αυας ἆμας τερῖοτητη, εἴ 

“ 6 Ίρχε 5 ΙΦάγθυρσοδ, Χαὶ την τρίτη) λαο Τέ μεγαλη» της κο ος ΠΠΑΡΠΔΙΏ , ομὶ Ίπρεταδαι Ιάαπιηγτίας, 
της ἐβασίλευε Τάζακιε, συγελθούσας ἐρ τωῦτὸ, καὶδο 

. λ τ « . θς ὗ ες ἵετατα π Ύὖα τερπαῦαῖϊ Ταχαςῖςδ, 1π μπα 

Τελωνῶν τε καὶ Ββδίνων ἆ προσγθοµένῶνν Ἠμέρης καὶ ᾿ςοὔμητος, ασσεάεπΏδις (εἱοπῖς αἴαμε Βή» 
να ο» ῤ τ / ο . . - 

τούτης ὁδῷ προέχώτας τ ὧν ΠΠερσέων» ὑπεξάγει» ἀῑπὶ, Ἰάρεπε Ίο πο ἀῑο ργβρτεδίο5 εα" 

ὑπιώτας τε καὶ ποιέυντας τα βεβηλωμεα" πρῶτα ετεῖταπι Ῥετίατηπι:, : εἶαπι Ρτορτεά» νο. 
εαν ς / 31 ο. ο ώ 9 . μόέν γυν ὑπ'άγεν σφέας ἰθὺ τῷ,» χαρέων τῶν ἀπειτα- ἑνμνααυς εῖ μον ἄρο ο οτώ! ον 

. λ / Ν 2 Ἶ . ' μάων εν εριῖνε μμ» ὃν καὶ τώτες Ὄρθδος κο οπσα Ἄοῆκα, Ελώνοας πε α 
πολεμώσωσι’ εἰ δε Μη ἐκοντέδ γὲ ὑπέδυσαν τον πό- δΙ .-. μον ο ο Εἳ ο ολλ ο παρ λιμό πι]δίεηῖ, Ἡτ  εσοθ αιἶαπι Ἱτττατεπϊ ο εἴ 
ὤμω τόσθῦς ο Εβ ον σι « { πιῖπας νοἱθπιεο Ῥε]ίυπι αἀνετίας Ρετία» 
σαι; μετὰ 9ὲ Τουτο» υποσρέφει ε6 Τη σφετέρη» {αίρετεπε, αἲ Ἰπνῖτον τοάάστεηε 19ῖ5 Πο” 

και επιχερέεὺ» ὃν δὲ 8 ῥΕλευομένοισι θοχέγ. ασια Πες: ἀείπάε ἵπ Παπ ἴδια τεβεξτείε» 
ν . { / . . . . φ 

οἱ Σκύθαι βηλευσάµειοι, ὑπητίαζω τὴν Δαρείε σρα-όοει αρριεάῖ, «4 αι 1ρεῖ οοπ/α]ταπΏ ας ο 
ο 3 ων τς ϱ] 9 . 

πι, πθοδρομὰς ἀποσΈλαντες τῶν {ππέων τοὺς ἀρί- ΥΙἀετεῖιτ, Ἠθο αρ ἀεστενετε Θογμι 
, Ἶ Δ ς / ” ο» .» . Α ) ς τν 

σης. τὰς δὲ αμάξας ον τῇῆσί σφι ἃ διαιτᾶτο τὰ μμ νὰ εκ οεοι]το οεεμττεραΏί 9 τς " 

ίχγα ἶ τε καὶ αἱ γυαϊχες πασαι καὶ πρόβατα πάν- Παπιϊκμπις εααϊεαπα. ΡρτῶςιιτίοτίρΗς πδηδὸ 

μμ ών κωλς μα νο ος » Ριαυίττα αἴεπὶ 1 ααῑρης εοΓπα ΒΙΠ πχοτέδ” 
{αι ση. ὅσα αβικοή Φορβην ἴκαγα, Ἡνν Τοσαυτα  ϱπε ΟΙΊΠΕΦ ἀεριπῖ, υπα επι ΡεσοτθΏβ 

ς ς ω, ὁ . α. 

: ππρωπαομεφη τικ λλ αν ην ἁμάξησι προ ὁδοιιπήρις . ΡιΦίετ αἩς αἲ νἰέαπι {1ρρετο- 
. έπιμψω, ο2Τειλάμθοι αἱει το προς (βορέῶ ἐλαῦύνεψ. Ῥαπι, ἴοῖ τεπαεηΏῖες ὗ τε]ῖαιια σπα ΡρίαΙ- 

ο. ο” ε . . 9 να 

Ταυτα μὲν δὲ 1 απροικοµίζετο" τῶν δὲ Σχυθέων οἱ Εεῖο Ῥτωπή[εταηῖ» ἀαῖο Π1ἱ8 πιβηᾶαϊο νι 

πεέδροµοι οἷς εὗρον τοὺς Γἱέρσα» ὅσο τε τειῶ ἡμερέων (νέες «ανλσπα κανό ο σλάνμ» : ον 
σ » 0 ο” 5 ν Ἱ ᾿ , δλο ” 

ὁδὺν ἀπέχωτας Ἡ ἀπὸ του Ίσρε, οὗτοι μὲ τούτη, πιο ΕΟΥΕΛΟΝΟΥ } ἳ 
ο ο, ο ορ ορον οΡιῶευσ/οΓεν 5 Ῥοδϊεααααπα «οππρετετυπῖ Ῥεσ 

ὄνρογτεριν ἡμέμι αρα ο οκ }ὃὶ Πέ οσοἷις αὖ Ἠ]το ττίππι ἔετο ἀῑετατα ετ απτο {ε 
πα εμας ροή ὠαικοντεάς οι δη οσα 5 απίας ἀῑεὶ Ἰήπετε αὈθεία, Ροβιίς σασί, 
ον επιφανεισαν. τῶν Ἄκκυθέων τὸν ἵπεπου, ἐπηισαν ροτπιίηα ἵειτ ναβαητ. Ῥετί, ιμῖ 96Υ- 
κατὰ, σί[βον αιει υπαγωτων και πειτα» πθο Ὑάδ ματι εηπίτατας 1. σοη/ρεξεηπῃ {6 ἀαϊς, 
τὴν μίη τῶν µοιρέων Ἴβυσαν οἱ Πέρσαι, ἐδίωκο ππὺς Ἱποεφίετωπτ Ῥες γε[ίρία. {ο οπιρετ ΠράΝ: 
ὃὢ τε χαὶ του Τανάίδος' διαβώτω) δὲ τούτων του Τά-7σεεπιπα: εἳ ἀεϊπάς, παπι -αά πΠᾶπι: Ρ4Γ” 

ως ορ ον ο κὸ / ο τα ὴ 
ναῦὺ ποταμὸν, οἱ Πέρσαι ἐπιδαβώτες εδίωκο᾽ ἐν Ὁ. ο απ μα. ἰε[επάετιπῖ :Ῥετ[.. «αιτοζαῖα 

Αν τν ος ην ο Λόλα ως λιδς ὶ - 
τῷ, Σαυροµατέων τὴν χώρην ο δεξελθώτες, ἀπί- «ΔΠΦΙΠ. ραπ[εουά {απ ο 
ο αν ο Ἡλν Ὥσω -Ἡ ὃ χθόηον ο Πέρ ῥιᾳς; Ταπαῖη Ώπνίαπι ἰταοιεηῆρης., Ρε 
χοτοέ τη τω υῶ)ο ο ας ᾖ πα αἲ ας 

σαι  Ί]σαν διὰ της Σχυθιής καὶ της Σαυρομάτιδος ἠήεᾳ ας ρι αρα μβνω αμ ρἡ σα σαχ ος Ἑ  κής αι τηε ματ αρίαῖα ναυτοπιαίατΗπῃ Ῥίασα., ρεινεπτεπε 
Ὀχ ώς, οἱ δὲ εἰχο. οὐδὲν Ἱ σίγεσθοι, ἅτε της χωρηςθοὶπ Βιάπίσαπι. ΄ Οεἴθτηπι απαλά! Ῥετ[β 123. 

αν ος Εθνος δε” εού- Επετηηῖ ἵπ θεψιῃῖσα -ας Φαιτοπιβιίάς. τερῖο-. 
τ όξ.ι ο) να ΜΕ 9 πο 

--α 1. Ῥαε/. 4διν διχρὺε .«Ίγοὂ.ο διπῇ -4ἱ4, ΕΙ,  ὐ Κώπασις 4γεῦι' ο Ἴανθ. «τοῦ. Ῥαν]. «40, Σα]. 
ο] Ἴνδαωῦ. ο Προσγιομένήν µοίρην «4γεῦ.» προσγινοµένην ἡμέρην Σπα. προσ. ετἰααι Έαε[. '-Ἐ Χώρων τῶν 
ὠπιγμένων «γεῦ., Ρας ει 214,  ᾖ Στρέφειν «ἄποῦ. 'Ῥουλομένοισι «4. «4γεῦ. 7 οἵα 16βῥ. ὁ Δια” 

τῶτο αγά. ἂ. «4, «τοῦ. ἔ., τεξε {ατς: ἐδιωπῶτο Η. Ῥα. 1 Αροθ Ῥαε. «49.» ΠΙΟΣ ο ορὰ πάντα 
{ὸ. 7. Βαγ]ε, «4. 44. Ἐάά,, πάντα ΠΙ]Ιο Ίητα ῥΙλείεΓειήϊ 4. «9. Ῥαε. . { Ὕπολια. 1Η. «ο. Ῥ/, 
ὠπολια, «44. «γοῦ. Ρατ. «4. δ. 1. Εά. / ΜΗ. {ποῦ. 7 Ῥα. ἄν οἶἶπι προεκοµίζοντο. ν Απὸ 

τοῦ Ῥα5/., νυ]σο ἀεεται ατΏευ]ής: {αβΙπι ὁδῷ προέχοντεν Ῥμε/., νυ]βο προέχοτωο. 13 Ἐπείήσαν «άγοζ. αὈσυτάθ» 
ὁ Διελό, ἄγεῦ. }. δρ. Ἡσαν τοῦ. Ρα. νά, 4 Σιέεσίαι γι. Υἱάε 1. ν» ὃτ. 

40. Ἰδάνθυρσος Ἰ Οριπιε Ν]9»., πα Ο. 76. Μος εαηῖε ΠΕ )οΡίο: 1ρ5ί ογίμαε τὴν ποίην ἐν τῆς νῆς ἐκ: 
προσγινομίνρ μοίρην «4γοδ., {ρεσῖεπι ο[εηῖα:, Ῥταετετεᾶ τρίβεν ϱ- 190. ΑπιρΗΗς αΙἴΕΠΙ λερίνοντες, αιαΙ1 κό 
τιμή, Ὀϊανη επήπα Ἰμει]ς πιοηείο οχ{η]ασα ποη ροϊεοί στοντες 210 1μά. Τ.. 1. ΔΙερ. ϱ. 58. ὮὉ. τοῖς ὀθληταί 
ρα ρα επι ανπ νοο οι ο ος οἳ ἀλεῖπται παραγγέλλουσι μὴ ΚΟΠΤΕΙΝ, ἀλλὸ κωτὼ σχς” 

50. Ἡν δὴ βυλευομένοισι ὅτο, ] Βρεδατηπε Ἡρταπ, λὴν ΔΕΑΙΝΕΙΝ, [20 εἴδωπη ῥε; ο (ηα/ἶσαγο αἳ 1 
Άν ὑμῖν βωυλομένοις ᾗ 3Ρρ. εὐ1ο/{δ. Ότας, Έτο]ορ. Ρ.76ο., παπι ΕΟΠΠΙΟΊΕΓΕ, τὸ Φυόμενα 6160 λεκίνειν ἆερ]αδΓΑ- 

απιιιεδαμε {ζποαιάἡς Ἡ.. να; 9δ. νπ, 03. πο Ῥ]- σέ» υ{1 1η ϱ/αὐγοεῖε εἲ ϱαζγεμε(δς /οεὶς αρ. Λο” 
τἶμπα ἀϊέάοπας. ΄Ευπι ΠΟΠ 1η Ιριάο εκ δα) Ἱα- ατανίέετ Ἠεπαπάεγ Ἐκεειρ, Ίμεσατ, Ρ. 100. καὶ Τ. 

γἩ. Ο: 84. οο]εμ{]δως Λμίαζιµ’. πι γη]ρατο Ε4Η1: λεβναί τε καὶ ἐκτρίψαι τῶν Λογγιβάρδων τὴν δύναμύ Ἡ. 

ἄσπι πεαϊείσο. ο ος {1άε εἲ οὈίεγεγε ΡτΟΤ{ΗΑ. αν 
6η. Τοσαῦτα ὑπολιπόμενοι) Έπυπτ αΙ ος ὥπολιπόμε 74. Πρὸς Ἰῶτε καὶ τοῦ Τανάϊδος] Ἰνοταδι]ς ατμέητό” 

. νο; ατίάεδυπε, Δε Νοίίετ ἐν, νι» 7. τὸ δὲ ναυτρῶν πλη- Ῥουη]είει πρὸς ἠόοο α.ξ ἠοῦς τε κρὶ ------, πε ΟΙ, ΕΣ 
ρῶν, ΥΠΟΔΕΙΠΟΜΕ ΝΟΥΣ μηδεμίήν τῶν νεῶν. ΟΙ. Ψετιπι πρὸς 2ῶ 18 Μις {εχοεηίίες. ὙΨαπίανΙ» ήν 
οζξιῆς ἁΗπριΗΕ, τσαῦτα (ὑπολιπόμενοι τὰ ἄλλα) νειδὶ αἳ Ῥιαεροβοπίρης {οἶεπτ, σα{ᾳ8. Ίάε δή 

ὅἅμα ------, ΝεΙΙΤΙ5» ης {οπτεπτία επΙεΙΡΕΤ5 Ἡσετος ει /Ε2/. να. ο. ΤΠεὺ. ν. 939. αβῥείνη αἆ Γμοβέ η; 

Όχοτος α Θογτμ]5 4είετίος Εξ πο Ρετπ]θ{08» αἴπε αά- Ὁ. τ, ρ εχ Ῥο]γδίο, «4ὐγε[οδίωνα ἵπ «4ἰε[εγὴ, πώ 
τοπζ επί πα(ζ νὶκ ροῖσεῖ, νοκ ὃ πια. Ἱ,. 1. 91. Ῥ. 140. Ίρ9ε 3υτεπι Π]ς Ῥ πατ 

ΤΟ. Ἑδρότες, ἡμέρης ὁδῷ προέχοωτες] Ἐεξήκμπιε Βαε/ τΓαΠς Ταβαῖη παϊεξχας, ωπα Ὀτονί τοπιροτίς μα ας 
ΦΕγίμαο ἔπης. 4ος εκ πατ]οπί5 ἀεσγεῖο ἨΠΙΗ5 αεί 1: νεγαβ πες νετο Ππη]ὶς Νοῦ. Ῥαήπογίο. Α πο : 
πειτε Ῥετίας Ῥτασρτθί! οροστεῦα:: ἡμέρης καὶ τούτους ὁδν ΙΜαεοάσπι κκ. ἀῑεήπι Ίεες 6 εχρεάΊτο {- 1ο κ 
προέχοντας τῶν Π[ερσέων {, 15ο. ἀῑχίτ, Ἀεαιιε ΕΗβίέ ος «Παητο Ἰοησίης ἀ[Πεϊ]ίδαια εχετεῖτϊ Ἱππιεπίο» οι 

1 ας «1πρεάΙπιεης. Ῥιαερεάίτο } Οοπίες Ἐκετει, ΕΙΚ {ομετήατη. Ὁ 

. 
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195 ΠµΡ1εΗίε. Εντ δογίμ, Ποη εΠἶπι ΙΠῖεζ- 

αρα ἀμβίάος. «μμ, γαιία Ρατίες αρπιἰαίυσε ΜΕΙΤΡΟΜΕΝΕ 1 1ΒΕΝ ΙΝ, 88 8 

ης, ΠΠ] εἰς ἡ λα αν ὀρίκς, Ροξιθεαπὲ, ἐούσής “χέρσου" ἔπεί τε δὲ ἐς τὸρ τῶν Βουδίῶν χά- 4ι1ρρε αυπι τεσΙο {οἵοῖ γα[ία: ταδβί νετο α ασί  θαῦ ὃς ορτυκόντες ο ὅλ{ 
Βιάπίσαπι ο. {μπι 1δί ορνΙί Ἰρπεο μ ον "σα ος ο. ἄνλήνα 
εα[ζε]ο α Ῥιά]πίο ἀε[ετιο τ οιηπίδις τέρας ο ὁ ο τα ον απ λανκής νασιο, Ἰά ἠποεπάετυπι. Πῖ αὐῆς, Ίρεο, Του τείχεος πάντων, έπεισαν αὐτύ" Τουτο δε ποι- 
νε[Πριο Ίτα Ῥοττο τεπάμηΏξ, ἆἀππι θὔπι τα. Ὁ9Ησαντες, εἴπωτο αεί τὸ πβύσω κατὰ σβο" ερ Ὁ 
δίοπεπα Ρρετναραιῖ, ἵπ {ομταάϊπεπι ἀενοπο- ὃ διξελθόγτες ταύτην, ἐς τὴν ἔρημο ἀπίκοτοῦ η δὲ 
τηή,  Ἠφο {οτμάο α πΠεπῖπθ ΠοπιΙπιτη Έρημος αὕτη ὑπὸ εἰδαμῶ γέµεται ἀγδρῶν, κέεται δὲ. 

«ας αμροίκ μις Μάταια τεβοµκα,ὑτίς τν ώζω χώνς Ἰώνε αλῖδς τὸ με 
αὔαπι ΤΗγΠαρειρ Ἱηςοίμπε, αχ απϊδες αυια- Ρας νο ο. ν ο ο ο αν ναι | ο μας 'Οοποταμοι ὃὲ εξ αὐτέων τέσσερες μεγάλοι ῥέωτες διὼ ΤΗΟΣ 1ΠΡεῃῖΕΘ 4ΠΙΠΕ5 Ρετ ἸΜαοῖας εβ]ααπι- ντ. ον ο αν ᾖ νε ώβό. ἵη Ρρα]ιάεπα ποππίπε ΜήαοΏπ:  απίρις μῶς Μαμητέων ἐκδιδουσι εδ τη λίμνη καλεοµένη ΜΑΗ 
{πητ 1πάτα ποπηῖπα, Ίωγοιδ, ΌΟατας, Τα- Τη Τοισι θγόµατα κέεται τάδε, Λύχος, Ὄαρος» 
Πα, δΥτρῖ. ΏαΠας, Ἡτ αά [οτιά]- Τάναϊς, : Σόργις: Ἐπεὶ ὧν ὃ Δαρέιος Ίλθε ἓ τη 

ἂ ίρμο ο ολα ρα ο ο ο ο αμ νκον 
εα{ιε]]α οααπε Ἱηρεπιῖα σοπᾶἰα1ε ρασί ο ο ος κο. . ο ος. ΑΣΕ ΜΜΗΗ » ΡΕΤΙ 1Π. τείχεα ἐτείχεε µεγάλαν ἴσο ἀπ' ἀλλήλων ἀπέ- τει {6 {ρα1ο ἁλαπια, {εχαρίπια Εέτο {ἴα- ας ο ἡ, ει : ο ὀσα 
ἀΙοτήπῃ, «αἱ οτηπι ἆἆ πιθαΠΏ δις 1ηο-΄ ο νο ὦ ἐξήκοντα “να πο Ἡ πηοτίαια άλας. ταἰπῶ εχίαναπι, . Ώυπι πα ὃν ἔμετα ερείπια σωα ην: ο) ᾧ δὲ οὕτος πρὸς ταῦ» 
Π]ς Ώαχί5 οοσπραξασ» Ιπεείπα ΘΕΥΙµΩ, 4πο5 Τὰ ἑτρώπετο, οἱ διωχόμωοι Σκύθαι περελθότες 
αα Ιπ[εαιεραϊατ»,  οἰτομπιηῖς. ]οοῖς {πρετίο- 3 τὰ κατύπερ»ε, ὑπέφρεφον ἐς τὸν Σκυθικήν' ἀάφα” πδις» τενετιετυπὲ 1π. Θογιμίαη, Οπἶρις Ἰμσοέντων δὲ τούτων τοπαράπαν, ὡς οὐκέτι ἔ έφαν-- ε «οπ{ρεξ οπιπ]πο {απιοῦῖδ, πες {6 απι- τάζωτό σφι, οὕτω δὶ ὁ Δαρίος τεί λ συ 
µας εχΏΙρεπΏριυς,  Ίτα Ὠατίης σα[ε]]ς Ἱ]- ο ον κ πα ας ο. μα 
1ο τε]ξεῖς ἀἰπι]φ]αιί, «οηγετΏτ Ίτοι αὰ ος- ο ον ας ος ο μι ἕγας Ἠνε πθὺρ 
εω{[ηπῃ, ΄ τᾶεες. εἰ Ἰιος 65/6 σιηδίος βογεμας, ον κ ων τούτους τε πιώντᾶς Β ποὺ, Σχύθας 
εἰ αἆ οεσα{απι Εαροις.  Ῥτοϊπάς ουπΙ εκαι» Ὁ ή καὶ πο εσπερῃ σφέας Φεύγευ" ἐλαύνων δὲ 
εἶτα πιαιιταης. πα, Ιπ' Θογίιμίαπα ἀενεπῖες ΤΟ ταχίςην τον «ρατον» ας ἐς τὴν Σκυθρὼν ἃ ᾱ-. 
αρὶ {η ἀπας Θογιμασαπα Ἰποίάῑε Ῥατίε. Ἠοὰ "πίκετο, οὐέκυρσε ἀμφοτέρησι τῇσι µοίρησιτῶν Σκυ- 
παξεας Ιπ[εαμερατατ ἀπ]α5 ἀῑε {ρατῖο Παρτος». λέω) ουτυχῶν δὲ, ἐδίωκε Ἐ ῥπεκφέροτας Ἠμέρης ὁδῷ" 

λος ενος μι λνε πα ενα φ 

πητίεης. Ιπςεὰεραὶ Ώατία5, ο ντοτ αρ] εὔαπε | οτὰ, ολ Ὃ ος έη - ας πο οσι ηλ 
εκ εοπ{α|το 1η ἵειταπι εοταῖα. αἱ {οσιείαῖεπι {ο} ο ο ο ρον ααα. ου 
Ίροοίυπα ταίρµοταπε, οἳ Ῥήπιιπι ἵπ Με ο στη σσ δε ϐρ τῶν ὙΔε- 
]αηςΠΙΘΠοτΗπΙ. ΄ Θ0ᾳο6 αὐυπι ρετιυρας{εΠί ο ο ων ον ο ὁὲ ἐσβ αλώντερ τούτους ἐτάν τα. Ῥετί[ αὐαπι Ρογίμς εὀταπῃ (ειτατ ἵῃ- βαξαν οἳ τε Σκύδαι καὶ οἱ Πέρσαι, κατηγέωτὸ οἳ 
διεσᾷ, δεγίιῶ ἵπ Ίοσα. Απάτορμαροτυπι «Ἀκύδαι ε τῶν ᾿Αιδροφάγων τοὺς χώρες" ταραχΦέγα 
Ῥετίας αζάπευπι. . Ῥοτιμτραϊϊ αἨτεπι εἲ Απ:Ι των δὲ καὶ τήτωνν αι ὑπῆγο 
Ατορμαρίς, Πο[επι 1π ἸΝευτίάεπι ἀμσιπτ. / ών, 9, - ὁ 
τες : .. ράσσομέων δὲ καὶ τούτων» ἠίσαν υποφεύοντ δευτ «ποπ οοπ[ειπαιῖς, ἰοπάυπῖ {1)- αλ ος . ποφευγοτέρ ον ΑΦ 9 2 δο: 3 ε 

τεταβ]επᾶο Ίτο αἆ Αραιμγτίου. 994 ο ον 26 τους. Αγαύρση». ᾽Αγάνυρσοι δὲ ὁ ρέο. 

πγτά σετηεηϊῖες Πηρατὶ ΠπίΠπιος α Θογιμίς ο ο Του οµουρης Φεύγοτας υπο Ἄκυδέων, χαι 
ας ρετιητρατ, ΡΠδᾳπαπα -α- Φογιμῖς αβετ. ο ταραγµθης, πθν η σφι Ὁ ἐμβαλέω τοὺς Σχύα 
1Ρ5ΟΤΙΠΙ Ιπναάετείας, πηὶδίο οπἀµοεαίοτε ροβας, πέμγωτερ. χὔρυχα » απηγόρευου δχύνησι 
Βεγιμς ἱηρεοφ[ατη [αοταπῃ Βπ]απι Ῥτοϊίδεπι, μὴ ἐπιθαίγεω τῶι σφετέρωι Ρ οὕρων προλέγωτες ὧς 
Ῥιαίεσηϊος, Π οοπατεητα ἱπναάετε αρταπι εἰ περήσωται ἐσβαλότε. σφίσι πρῶτα  δαµας Ππμπι. οὔπι εἶς Ῥππιππι {ο ρτῶ]ππι 6οΠ1- χήσωται, ᾽Αγάθυ ἆ . μρὸ 
ΤΠΙΦ{1Τ0Ο5. ος Ιπιεγππατὶ Ασαϊμγτάα, 1η ςβο/9 τς 4 αά ο ον. ο ὃν ο ἆ ο 
Ππες ΡτοσυττΙπὲ, απῖπιο αγοεηάϊ Ἰπρτθβίθη-, ος νον οτ τοῦρ ὀὔρουςο οὐ 'ῷ. ἔχωτες ερύ» 
το, ΑἲΜεΙαπο]ῶηϊ ετ Απάνιορμαςί ος ον Τους ἐπιόγταρ, ' Μελάγχλανοι δὲ καὶ ̓ Αιδροφά» 
ευ» Ιπναδεπεῖρης' Ῥετῇ ππα οὐπῃ 86Υ-  ΥΟί καὶ Νευροί, ἐσβαλόντων τῶν Περσέων ἅμα Σκύ- 
ες, /πεφπε γαι πεαΙς πππαταη παθ- «ήσι οὔτε σπθῦς ἄλκὴν ἐτράπουτο". Επιλαόμθοί τε 

πας Της 

..4 Ἔσεβ. Βα[. εκ πποτε, α] εἶσεβ., ἵα 71η, εἰσέβωλλο. ὃ Δὴ ἔξελθ, γε. Σ: κο Σύρνης 7α]]ᾳ. ἆ «. 71ηῃ. -ἀτοῦ. Ρατ. 4. ἢ. Ἐάὰ,, παυσαµένου 14. Ῥαεί. 4. -ε ΑΔΡεςίι «4γοῦ. ην ας νο τν -ἄποῦ. α Οπι]ηῖε 1ὰ. ες ὃς ὁ 1. Ῥαε 7, ὠπίκετο, ἐς ὃ ἑνέκ. -4γοῦ. 7. Ρανς 4. 4. Ἔπεκ- Φέρ. «περ. ἔ, ἵμπι ῥὁδύν. ἆ ἸΑνίε 14.» ὠνίτε Ῥαη.  ὁ Ἐὸν χώρην οἵα Φήεβὂ., Ῥαπ]]ο απις ὑποφεύγων Ἱορι Ὁξο ηαθς περ]εχίε {οσοι Ἠυτανίας 4ο Ἡ Τεταγμένους 18. Ῥίανε. ο Συμβαλεν «4εῦ. 2 Οὔρων «4οδ. Ῥ]ετηππημε: επι ἐρύκειν ἐν νῷ ἐφ, 14. } Ῥαι/. ὃν ἴ 

88. Πλῆθος ἑπτὰ ἡμερέων ὁδῷ] Ψετε αἲ πίήοπε Οιίά ϱ Β ο τοῦίθε λα ᾿ γε απς εχ ΠπΙῄοπε Ου]ά ρουτο 5 ἱπογυβαπάμπιπθ Ῥτοβίατθα, αιιοᾶ τοῦ6θ 
ον αν υ0] κι α]ΐσε ΓαΕΙπὶς οὔ]ο ἰργιήπι Πλή- ας Ίπ μία νετρυτς ο. . ο ο ώκς- πδα, σπα απιρ 1τμά]ηῖ ααάταία, ἑαβαδίταν 1. το -οῇθ., ταινια] αἼαηη πρ ορς ὑπεμφεώμοὴν 

ταν ο τὰς ΙπΥεΠ]δί8: νοτείς, με ραςβπα, Ηοετ]α5δ» πες 
μα κ. Ἴργι Ἔ. 57. Ίτα Βαηγάρᾶμ, Ίᾳ υγαοι ποσοςῄιας να, οί {η Εοτπααθ» ΥΛΣΓΗ- 
κ ος οὸ Ην δαΜηΥΥΗ εἴ οοπρῖηζα Ίος τἶφ, αἰατηππαυ τετηπη Ῥταεβαηδία» {9469 Τε. ΥΠ. 144. 

{γ, αιοά ναί πο 19Π4ΊΠ ΠΙΠΟΤΕΠΙ νοςατί εἵ δεοίογε- 1 95., εΙἰρεπάί. Ὑπεκφέ τῶς, /2116έ 6 ο/ῥεὃα 
γερίωη . τ. ο πι νετετῖς νοζαρυῇ1» ἴοβοπι {ετο ὃ6- αμ[2γέμτος, Ἰλαβται Εωῤαιό. Ίπ. Εἴρπέγ. Ῥ. 1478, 7. 
παυσαμένου ποῦ ον : ὃν Ε 414. Ῥειρείαπα πηοχ Ἰαπι αιοά ἵπ ποπαγαπ]ς ὠνίει, ἀεάΙΕ Ίκ. 1η, 119. 1Ίνς 
της, ασ ὗτω νν εχ | ἕαΐο, γειαί {ευπιοπ5 Παβῖ- αθ, 159. ὅτο, κο Εαν 
Τςο.. ποφς ορίϊμως «νο τοῦ δρόμου Ὁ, 196. ὃς Ἡ,  ο7. Οὔτε πρὸς ὠλκὴν ἐτρώποντο] 1απα Ίαχίας, τοί- 

ττ. 7. Ρ. ον ΟΙ. Ορος αἲ ΟΛαγήΐοη. πεσθαι πρὸς ̓ Αλὼν αἆ οἱσε ῥπορμί/ὀΜάσηι [ὲ ϱμυργ]ργς 
08. Πρός ταῦτα ἀτράπετο] Τουλόν νο ον γω. τα Πα Ἴθιι-απείαμς Ἱπάίς ον ος ρῥίαν, Μιὰ, 
ή; Σερύγοσθαι, ὄατη βαν ο τω ἐερεύγετο εκ Σε. ϱ. 998. ΦΙπΙΙ ἔτι το Γιερίμ[ου]ο Ῥλορορέμι Ἰχῇν, βλέ, 
ώ ο0ο ο αρ ως εν. ΑάάΙ ΝΙωπάρ] Αἱεκ]ρη. πειν, ὁρῶν εἰς ἁλιὼν, ΜΙδυ5 ΠΟΠ ποτ, ᾿Ἐχαπήπαπάυπα 

{ο αι ἵῃ Δἰρμης σον ο αράγγευσον πιβΠί- θ5εο οὐκέτι ἀπεί | αν.ς πάντας, 41ος {.αμγεμείο Αῑςϊμηθηῃ 
αμήν γετβσπς {βίον ΧΙΚ, 9, ἔτι, αἀρτοραηῖα Δαὐπεγίο. η Μαιο ερῥαπί ης 

Εοῖζς 

ασ 

αι. ὑπηγο ἐπὶ τὸν Μευρίδα. πα" 
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Ώατῖϊ πἰοπῖπα ἀᾷ Τάαπῤνγίαπα ἐπα Εε[ροπίο ἠαΐσθι 
στ ο Ῥ ο ῤ 1 Ῥερι]οτα Θογιναυσα ος ἨΗςτῖ, 

-. ον 3 / κ 3 ο . ἳ : 4] 

της ἀπειλῆς, ἔφευγον αωιόοι πρὸ βορέω ἔς τὸν ἔρη- ΠΟΤΕ» {εὰ Ώπποτε Ῥετομ]ῇ 4 Γ1ραπι σὰ 

« Ῥοίοτιηῖ αφπἱ]οπεπι νετ 1π {οἱτιάΏεία, 
/ ς λ / 5 ο ο να 

ο) τέταραγκόοι οἱ δὲ Ῥκύδαι ἐς μὲν τους Άγα τ | τν | 
ς μας δάδα { ΦΟΥΤΠ Ρατίπι αἆ. ΑραϊΏγτίος» 141 ΠΟΠ 

{ 3ἰῇ 2 / Αα / σσ δν 3 

Ιχνέουτο οι οὲξ ἐΧ.3Ο ᾿ πα 
Ὢύρσου» οὕκετι ἀπαπωταν Ὁ' απ οκ Ότορμ/απιος {οσἱείαϊεπα, {9 οοπ{ετεραπῖ, Ρ3Τ- 

96 

ων / τί 5 Ἆ / . . . . . / , 
της ἸΝευρίδο χώρης ε6 τὴν πρεσινς καΤΗΥΜΟΤΟ τὰ τἶπι ο Νευτίάε τερίοπε ἵπ {παπι Ῥειῃς ΡΠ8: 
Πέρσι, ΌΏρ δὲ πολλο Ττουτο ΕΥΙΕΤΟ, ή ου ραπ. 14 αὐππι ἀπ {αξΗτατεταΓ» πεφιεΙ 
ἐπαύετο, πέµψας Δαρείο Ιππία παρα "τω Ἅκυ- «ἀεββετειιτ, Ώατίις αἲ Ιἀαπιμγτάπι 96: 

τματαπι τερεπι τηϊ{ο εαιῖτο, ΙΠαΠΙῖ, γ]- 

στοτυπι Ἱπ[ο]αϊβπιε, απίὰ αςβάπε {πβαπι [αν 

αἵς, αππῃ Ίσεαι ΕΡΙ Ποταπι {σετε 4ἱεεΓΗ- 
ἵτατη ὃ {- εἲρί νἰἀετῖο 1ᾷοπεις αά τεβίεη- 

ἆππι περοςῖῖς πιεῖδο {απ εἴ ναραΠοπεπ 

Θίων βασιλΊα Ἰδώθυρσον, Έλεγε τάδε, ο» Δαιμόιε 

ὠδρῶν, τί Φεύγει αἴεῖ, ἐξόν τοι τῶνε τὰ Ἑτεραβ 

ο ποιέεη» εἰ μὺ γὰς ὰ ἀξιάχριως δρεέει εἶναι σεωῦ- 

ο τῶ» πο, έμοισ ο μασ ἀλτιωθηνο] αν 9ὲ ὅσφας 

παυσάµθος πλάνης µάχεσθα/ εἰ δὲ συγγι- 

22 

96 
΄ 

αμ άμπονο ον όν” : πηῖττεης ρτωατε: ΠΠ ασπο[αῖ τε ΙΠΙΡΑΓΕΙΠ 
ο ο ρω αμακόννο παυσαµθο Εκίε, Πε 4ποφµε Πε ουτ[απι, εξ Ἠείο ἴπ9 

:ν τοῦ δρόµο» δισπότη τῷ σῳ ὀῶρα Φέρων ΎἨΥ τέβΟπΙΗπετα ΟΒΕΤΕΠΦ» . ἴεπταπα αἴηιαε 44ΠΑΠΑ» 18 ω 
ΓΕΧ 

καὶ ὕδως, ἐλθὲἐσ λόγες᾽. Πρὸς ταῦτα ὁ Σχυθέω «ο]οφυ]ηπα νεηὶ, ΄ ΑΔ ης 5ογτΠαΓΙΠΙ 
᾿ 2 3 « . ς 

βασιλεὺς Ἰδάνθυρσος ἔλεγε τάδε, -- Οὕτω τὸ ἐμὸ Ιάαπμγτίς Ίτα τε[ροπά1ε; δε Τε πες Όᾶ 

ἔχει ᾧ { Πέρσα" ἐγὼ οὐδένα κω ἀγθρώπτων δείσας ἔφυ- Ῥεηῖ, ο Ῥετία, Ἡτ πεαπε π]]ηπι πιοτῖια πα 
2 ς οφ «μμ: ῃς 

πμ ου. ον 
γέώτερον εἰμι πούσας υ Ἠ καὶ ον εἰρήνη Εξ εώθε ο αξία 

2 η ο, ε 3 ἀ.ς ο. τρ μονος νεα δηυηο αἴηιο. ἵπ Ῥαςς Έασετε οοπ/{αεΥΕΤΑΙΗ» 
5» ΠοιεΩ᾽ ὅτι .. υκ.: ὑσίκαι μαχομαι τοι, ἐγω καὶ Όμι απῖεπι πο Ριοίπις ἴθσυαι ἴπεβίη ΡΓΩ” 

ο... πο κισσα εν ο ου” ἥππι, 14 66ο εἴϊαπι ἀθε]αιαδο.  ΊοΡΙ Πο 

ὀνωηεσν τος περι δήσαντες μὴ ἄλφη Ὦ καρῇ» 49 ορρίἁα. {ππῖ πεπε αρ επ], 4105 

ὧν ὃ τα χύτερον συμμίσγοιμο ἄν ἐς µάχν ἶ ὑμν' εἰ 1ηναὰΙ απἲ τοπάετί ππειεηῖες» Ῥτοραεπα 

ο δὲ δέοι πώτω» ἐ6 τουτο κατὰ τάχος ἀπρωέεσθαι,5οΥ ορΐειπι εοπίειτε ρυρηᾶΠι: ἃν ολη, : 
μα. / /.. ᾿ Ὢ ; 

» τυγχάνεσι ἡμῖεόγτε τάφοι πατρωίοι, Κ Φέρτε, ορςς εκῖ «οΠπΏΙπΙο ἀενεηπε, 1ππε ραίενς 

τούτους ἀνευρώτες, συγχέεω πειρᾶσθε αὐτούς' και {ερυ]οτα, «αὐῶ νο απ πα ΕπεΠΙΣ 
απ ὃς ἂέ ο οσα « 0 ανα ο αρεἀιπι τεηταῖε Ιαρε[αέζαες εἰ ἴππο 1η” 

 Ὑῶσεονε τότο εἰτό μι µαχησόµεύα "περι των ́  τεἰµρειῖς, ΄ Ῥηρπαίππ  νορίίσιπ πια Ρτό 
9 πα, ει κου μα χησόμέθα " π’θὂτερο) οὲ ν Γεριίστῖς, πεσπε ὁ ΡΠς5 απἴεπα » πΊ{Ι Π08 

ς ο. } / . ἃ 4. 

ὁ» µὴ Ἠμέας λόγος αἱρῇ» ου συμμίξομν τοι" ἀμφὶδδταιίο τταχετίε, ἴεσυπα Ῥιβαιη Ποη «οπ/θ- 
- μὲν μάχη τοσαῦτα εἰρήσθω" δεσπότας δὲ ἐμοὺέ Τε. ἨἩαξίοπιο,  αισά; αά ΡΤΦΗΗΤΗ μα 

/ 3 λ 3 ὴ Ἱ - . 6: 

ο ο ο ο ο ο ο 
“ην οκυῦέων σιλέ "μµούνους εἰα]᾽ σο Ὃ ος ας ο μα 

22 εν η να ν Κασιλ ον ν 3 ο] ο» ’ ει ἨἩμαπι, ΒογιΠματήπα τερίπαπη.. 15 αἲ 

»- οἱ ασια αμα ος ο δίς τεπι  ρτο ἀοπῖς τετ εἲ αἱ, πα 
ὃν πέμψο ποιαυτα..οἷα, σοι πθύπει ελ μα Όαια ἀεοει αὰ "τε νεπῖτε ἀἆοπα : Ρτο ε0 
φαν του ὅτε, δεσπότης νησαρ «η ἐν ωλάμή λε. αιοά Πετηπῃ τε πιεΙτη εσ[ε ἀῑσίςι, . 11Ρες. 
”» Ύω. τουτό έπιη ἆππο Σ.κυθέωΥ ῥησιρ' ὃ µεν δη κη- τε Ώειε. ος α δογΙλί -τε[ροπ/πα εδ ὁ 

ρυξ τ | 

. ὀΑπιοέονται 14: ηκ δι. ἀπιριμςν ιό. }λ ρε, ὃ. { Εᾖ, 
41. «7. αἰΠ ἐγένετο. ο Τῶν «4γεῦ. «44, εἲ δαν. επι 211, 418. 7 Θα. οἳ πιοχ. οἶίλι Ἰδαύ. ταπα 

έλεγε. τάδε. Ρα9/. }. «τοῦ. 44. ΡΑΤΝ. «4, δ.. π 1. λέγει τάδε, ἵπ αιΙ Ρις ο. ορ Ἐ δις ΨλΠνπο. 96” 
απος ΡΠΟΓ69. ἆ ᾿Αξιόχρεος «4γεῦ. ε) Επί. «40. {. 4πεζ. βαγή, «4. δ. οἵα Ἱερῦ. λα]: ΊΠ 44. 1Η. 
Ἐάᾷ. σῇθι καὶ μάχεο' εἰ δὲ μὴ, καὶ οὕτω παυσῶμενο. «γε. { «4, Ῥατὴς, 4. Δ. νὰ. αμα: Πέρσαι ο" 
«ἱ, Ῥαθί απ 4πο Ρο[ϊεΓίοτεθ Ῥαυ]]ο ἁπίε λέγει τάδε. Ἐώθεα ., Θα. 4δ. ἔωθα τε]ημί ΟΠΠΕΣ. 
Ἐν ινα Ἡ 4γοῦ. τμ μά απποο ο οἰύπι ώς { Ὥεεςι «ποζ. Α φέρε ῖὰ, { Ῥιαείεῆε {ΟΠ 

οκ ἳ ᾿ οςς» 11 ς 162. 13 ᾿ γὼ Δία τὲ 104. /. ώ. Λ. 1 ο. έω) , ὁδ Πίπς 

εἶται Δρρεπά, Ψατῖς, ῬτουετΏ, Ρ. 98ο. αρ ον . : .. ην ος ο ο σμ 

αασοά 

΄ 

. 

 6ἳ ῥίπαίαι,  } Ἐρλι Ρας 

σείε» Ψετῖεπιῖς, «4 δογέζαε, 0Η ση πα «4ραιδγήὸς, 
{111ῤρε φηἰ ἱπρτες{α τερ]οπίς ἐηγεγομλής/[εηέ ΣΕΠ εὔσμη, 
154 εν «Ννεμγ](ε τερίσηε ----, Ναδᾳ παπι θεΠρίος ἀῑχίτ 
Αραϊμγτίος ἁππηπαρίε, αποάᾷ απτᾶ Ἰηβεςά εταπὲ εοΠῇ-΄ 
1π. ὠογίμας ρταεῖετεα ποη εκ Αραϊιγτίοτάπῃ ΠΠ]- 
Όως. (εὰ εκ Νευτίάς. αἆ αὔαπι ἀενεπεΓαπί οεἀεηῖεδ » 
{ατα Ίη. τερίοπεπι Ῥετβς Ῥταείνετυπε, ΊνεξΗ ἀερεπί 
ος», ο οὐκέτι ἀπικνέοντο. Οοπβπι] μία ὠπείπας 

. 9 9 ' Ἰ . 

37. Σὺ δὲ σάς τε καὶ παυσάμενος] Νετὶήπιε Ο7οΠο- 
οἱμς πἁ «ἄγγίαῃ. ᾿Αναβ. Π.Ν. 11. ρ. οτο., ππϊηυ]ςή- 
σπος Μ95. Ίος Ψε]]ε εταχ τπατβΊπο 1π σΟΠΤΟΧΕΙΠΙ Τ6ρο-. 
τεπάπι: Πΐς» αιοά πηίτετε» αἰτηπα ΠΠεπυπι.  Οπιπία 
Ῥταεσ]ατα εἴ τερε 4ἱρπα. Έοσπια]α οπΠρίου Επιματῖς- 
{πια: Σὺ δέ µοι ἐπὶ τὴν. Ἑλλάδα σρωτεύεσθαι 1. ΠΠ. 194. 

Αιοσ(ι αἆ Ὀαήυπι. Σὺ δὲ μὴ βοηδέειν Οταεσὶ α Οε1ο- 
πεπι 1, Υπ» 159. Ἰπα]τα 1ΟΙάεπι νἰς ΟεἱεΡ. οοηςε{- 

νανίτ, αυας ΕεγοάοΗ{ απιαίοτεπι 1αβετᾶ ΠΟΠ ῬοξβΙΠς. 
-. Λο, Ἰνδάθυρσος ἔλεγε τάδε] Ομαε ἀῑσεηίεπι {αεῖτ Τη- 
ἁαιαγτίαπι» 1] ΦογτΊαςε Κερί πήταρί!τες σοηρτυπε, 
«τίςηια {υπι Ηετοβοίεας Ρίεπα» αὖα {επρεῖ τοῖς ὑπο- 

κειμένοις προσώπεις κάὶ πράγµασι τοὺς πβέποντας ἐφαρμότ- 
πει λόγους. Ἠλπςο Πάβοτίεί ΠιΗΗ5 νΙΤΗΤΕΠΙ ΟΊ1ΠΕς 4ΡηΠΟ- 
νοτιῃτ αγιῖς Όεπο ἀῑσαπαί πιαρΙτ νετείεθ» 4 απ1» Ππ]- 
1η τα Ὀι]θτῃ Ῥ]ετίεαμθ, αχρτερ/οτυπί αεζμταῖς {ήα: εἲ 

2εηιοβῥοπες, Ἠὶς Ἰοσυπα 4ος Ί2ε0μ/ 1ΠΝΕΠΙΕ ος - 
{ετνατηπι ΒΙΟΡΥΠΙΗ. Ῥ. ΣΙ4:» βαρβαρικῶς εἰπεῖν πολλάκις 
τὸν ρόδοτον, καίπερ Ἑλληνιο) γράφοντα» ὅτι τοὺς ἐκε[-- 
νων λόγους µεμίμηται, Οιοπίαπι παςς εἴῖαπα Ππβρηίτα 
{μηῖ τῷ η αὐτοφυεῖ, Ίπ αχαπιρ]Ι1ῃ τῆς Σκυθικῆς ὦ- 
πλότήτο» ΟΕΗΒΏΑΙ Φγαῤδ να, Ρ. ότι ο, ὢ λέγει Ἡρόδο” 

τος περὶ τοῦ τῶν Σκυθῶν βασιλέως, ἐφ᾽ ὃν ἑερωτοπέδευσέ 
Δαρεῖος καὶ τὸ ἐπεσαλμένα παρ αὐτοῦ. ΝΥΑΡΕΚΕΝ, 
ο 49. ΖΩ, Πέρσα] αὶε ζεμ, ει {εαμαςθς. Ὁ Λυδὸςῃ 
ὃ ἸΜήδος, ὁ Πέρσης, ὅ Σαυρρμώτης» ὁ Ῥουδῖνος, ἃτο. ἴ-. 
1109. ΠαΤΙΟΠΗΠΙ ΕΑΤΗΠΙ τερες. Αιῆσίς ΟΙ. ϱ Ου ας 
αἆ Ο2αγοη. ΥΠ. 4. 61ο. Ε]ασαηϊοπι αυἴαπ Ἠιίις ερῖ” 
{ιο]ας ἄνε 9ογιβμῖσαε οταΠοπῖς Ππιρ]οΙταίοπι οοΠπεΠ- 
ἁαῖ ὦέγαδο Ένα Ῥ. 4ότ.. υὈἱ (/οµύοπης, 
'4σ. Ἡμῖν οὔτε ἄςεα , οὔτε νἩ] Ἠοου πὶβι] απάἰεπεε 
ον Ίαπι απἲς Π4ἴ6Υ πιοπίσται Αποζασις τν ὁ 

93.5 καταλέγων τῶν Σκυθέων τὴν ὦπορίην. Ῥογπιαπ{εαἩ 
146ἶσοο ρε {πω/ῶ{ οὐδὸν ολες ὑμλη Ὃ ώς Ί 
{εευπά πι «ρδογιηη πρ. Φ/γάῤοΗ. νΠ, ϱ. 464. Δ’ 
ο ρορη Ιερατῖς ος Ῥρετλίδσπτις {μήν 7 
. νο Ο/Η Φοβι/{ ἆμς ή { 

0ε5 οεΗβαι/ϱ ο Ην οι πα α ορ) Αβιοιν 
ΡΠΙΗΡΡΙ Ιεσατῖς νοτα 11/14: Α0ἱ οβες οτ/ο ἀῑοευατ» αμίς 
215 ἑηίη {κ6ρεῦι εκρ]έα. Ὀτοπιίσ]αεῖος αρυά Μη ος 
Φ0Η. Ρ. 469. Δ. ἐκέλευσε τοῖς τοιρύτοις μὴ πολεμεῖν» Αλλά. 
Φίλοις Μος ΨΑΙΟΚΕΝ. 
51. Φέρετε] Β]απάϊτατ «{γεῦ. Φὲ ε. 1. 1 20017” 

ΠΟ Φέρε νυν δή. Δι νιάε Ο. ος τη, ᾖήᾳλ. 
ειτε Τ. ν, 4. Έχι. 5. ε[ομάδγη! Ῥογίμαε: όν 
γῥ6ς ασε, Πες αργος οψ]ος. 22ο σιζην ζ ΕΗ2 
ῥάδετο. (ε{εγμ/Η η αά ῥαγΕη{ 1η ο γΙΗΗ πομμέΡέό 
υεπής[εη{ [ο ήμγηη ζΗη) (ΙΟ (ή) Φογέῦμε ῥγαε Ματ! κ 
/έγεηή. Ίπ αΠΌις σοµήη/ες Ππε οταν! {ο]Η1οἴταττ ταοῦς 
ο Τοῦτό ἐσι }ὶ ἀπὸ Σκυθέων. ῥᾳσις] 1ΝοΡ{Π18 Ῥατοεπιζ” 

ΜΗ ΟΗ1αὰ. Πλάβτατα αι αμἰάεπι επ 
γ4017 ἨιεΠΠΟΠΕΠΙ πορ]εχετίε, «δοῥογ/ο Ῥταεῦ]τα δ[ενε- 

1βΏά1 αΏ{α 6τ, ἵη ΙΜεΙροπηεπε ἀἂε εο ἀῑξτο ΠἱεΤ. Ξ 
ὐρίς 



150[ασ]εραΏῦ. 

ο αΙἀἀατή πι 

ο ιν μι Πἱροτὶς {πιραίεῃ, υπάς ΝΤ Ἑ ΙΡ Ό ΙΙ τ ΝΕ, π{ντςεα ΤΝ. 

ἀποά «αἀμσδαῖοτ τενετ/ας Ὠατίο Τεπιποϊαν]τ. 
ΦΕγιΠατιΠ1 Ἰερές, απάϊΙτο ποπῖπε [ετν]ει» 
5, Ἰτὰ Ῥεπιβ, Ρατεπι ίαπι αι οὐ 
Ρ4ΠΤΟΙΠΔΕΙ6 Ὀτάϊπαϊα ἐταῖ. ει ρτβεταῖ Φεο- 
ρα, πητταπι αἆ «οἱ]οάπεπάαπι επι 19- 
Π]ρας αἱ Πέτα Ῥοηῦτε Ιππέξαιη ας[ετναῦαητ. 

ρυζ οἰχώκεε ἀγγελέων ταῦτά ΙΔαρείῳ, Ὁἱ δὲ Σκὺ" 
λέων βασιλήεε, ἀκούσωτες τὴς δΦηλοσύηο τὸ οὔνό- 

όδμά ὀργὴς ἐπλήσθησαν ' τὴν. μυ ὃ) μετὰ Σαυρός 
ματέων μοίρῃ ταχθεισαν» τη, ψρχε , Σκώπασις ο 

πέµπεσι Ἴωσι κελεύωτες εν λόγεν ἀπικέσθαι τό- 
Αι ἵρδοτυπι 15, αὐ τεΠπαπεθαπίας, νι: ός ἵἳ το 1σι ρου ἐζωγμειο «αρεως αὐτον δε τφφ 
{πι Εαὶς ἠοὮ αππρῃΙς «ορεηάος εδίε Ῥεϊ[ας σι ὑπολεπομέοισι εδοζε πλανῷ με µήκετι Περ" 

ναρατῖ, {[εὰ αἀοπεπάος εδ[ξ,  αποιῖε εἴ-ζοσας, Ὁ σἵτα δὲ ἐκάσοτε ἀγαιρομένισι ἐπιτίθεσθαι” 
Ῥυπι {πΠεΓΕΠΣ. Οµ/εΓναπῖες Ιρῖτατ τεππρῃς» νωμῶντε; ὦ) σιτα ἀλαιρεόμένης τες Ἀαρεία, ἐποίευό 

ἂν αν Όρος πας, δαν ἀανοά τὰ ῥιώμλωμώς, ἡ μὸ ἡ Ίστος ον Ίππο . « ο. / ς ο!) ὦ / ᾿ 

ῬογτΠατιπῃ {επιρεί Ιηπ Γήραπῃ είς εααῖ- ποτε ς «δα κυβων: ς ὃς οσα ον τν 
πόται Φεύγωτες εσέτιπτον ἐς τον πεζὀν' ὀδέπε- τατυπ. {6ά Ῥετίατατῃ εἀπ]τες Σηρ]επῖες 1π- : | : ο. 

ἀ ὢν ε . οἱ δὲ Σκύθαι' ἐσαράζαντες την εἰάεπάο Ίπ Ρεάἰταϊαπιν αὐ εο ἀθ[επ[αυαπ-7 5006 ο ποιον σου αἰ᾿ εσαράξα 
τα. τα 9ογιμό {απππιοίο εαπἰτατα ΠοίΒ, ἵππο, ὑπέσγεφον, τὸν σεζον Φοβεόμοοι' 5 ἐποιευν-. 
ἵάΊπεΠ Ίπετα Ῥεάϊταπι τεσεάέραπε, οἳ ΠΠΙ-΄ το δὲ καὶ τὰς γύκταρ παραπλησίας προσβολὰς οἳ 
Ἰομήπας ποξζηρις 4ποαια ταιες Ππαιβοπες Σχύθαι, Τὸ δὲ τοῖσι Πέρσησί τε σύμμαχο κα 

Όειεταπῃ αοά Γουῇς απχ]ῇο ϐ- τσι Σκύθησι ἀντίδου, ἐπιτιθεμόασι τῷ Δαρέίου 
τὰῦ» 9ογίμί νετο Ιη{εβαπι, αβοτοξῃς ςἄ-ροξ ς- (δω. οὐὺ ἐς κ ος 
{πα Ώατά., τε[είαπι: τες να]άε αἀπταδ]]]ς, 9 ποσα κ δα τη δε 
αΏΠποταπῃ νοςχ ας τπυ]οταπι [ρεοῖε». Ναπι, τς Φω» καὶ ερ είθορ : ας 
Πρες α ππε ἀεπιοη[ίταταπι δὲ, πύ]]ς Ίπ τετ- Τὲ μισο Ύη ς κυθροὴ Φέρει, ὡς καὶ πρότερύν μοι 
ταθογιῃίσα ηεαε α[ἴηας πεηπεπηπ]ας ρ]σηίτητ, δεδήλωτα/ οὖδε ἐσι ον τῇ Σκυθικῇ Ε πάση χὼρή 
Ῥτοριετ {ῄσοτα, Ίτααιε {ΠάεΠῖες αΏηϊ Ῥει- τοπαράπαν οὔτε ὄνος, οὔτε ημίοος, διὰ τὰ ύχια" 
τατραῦαπῖ δογτματαπα εθπος: εἴ απππι 90γ-65Ν ῥβρίζογτες ὧν οἱ ὅνοι ἑτάρασσο τὸν ἵππο τῶν 

3 

τῃς {Φρεπµπιετο Ῥετ[αδ αἄοίιτεπιως, Ιπιθ- 
τἴπι εηιῖ αιάϊτα αΠποτιπι. νοςε «οπΠείπαῖὶ 
ανοτιεραπίας, αιτεξδῖς αὐτῖρας Πηρε[αξ , 
πητροις Ἰπ{ο]επεῖα εαῖη νοςῖς, αὔαπα ρΠης ποπ 

- δν / 7 : } 110, 
Σκυθέω' πολλάκις δὲ ἐπελανόντων ἐπὶ τες Περ- 

νο / : μα μο ς" σας» μεταξὺ .ὄχως ἀκέσειω οἱ ἶ ἵπποι τῶν ὄνων 
ον ον Ὁ / ιβ ς ο ονκ να. 7 

της Φωνή εταράσσοτό τε ὑπογρεφόμθοι, καὶ ον 
πο Ἐν ο τὰ, 3 . κ ασ ον αί 2 ῃΑ το αχ ο δν αν πολ ο ο) νὰ 

αιιαϊς[οπε, ἴπια ΕΟΦ, 4 απ πάπα μαι Ἱη-  ώῦματι ἔσκον, ὀρθα Κ Ισάντες τὰ ὧτα" ἅτε ἔτε 
{ρεαἰκ{εηξ. . 

τεταπα Θογίμς υδί απππαάνετιεταπὺ Ῥετίας 
ταπππ]ίμαητες, απο ἀῑπς 11 δογιμία 1 
σοπηπποτατεΠ{Σ, αἳ «οπιπιοταπίες {ΟΓ4ΠΕΓΕΗ- 
ας οπιΏ]απα ΤΕΙΗΠΑ 1Πορεδ, {άςεΙεπάμπα Ιἴα 

. 33 ς ς Τι ον « 5 Γ η 

:Αίαπε ος αιάεπί ραπἱαἱαπιθοἀκεέσαντες πρότερον Φωγης τοιαύτηε, οὔτε 1 ἰδόντες 
. Ἂν .κὰ / 3 ᾿ ’ 3 ἦ ο 

οπιοπῖῖ αάἆ Ρείαπη αξετερατ, «ᾳ6- τὸ εἶδο' ταῦτα μέν νυν ἐπὶ σµικρόν τι ἐφέρωτο τὸ 
πολέμε. 

/ ϱ/ ΓΗ 9 Ἅ / /. 
τεθορυβηµθε», ἵνα παραμέιοιεγ τε ἐπὶ πλέω χβόἜ 

2 ων «- ο } { 9, ο ο) τῇ Σκυθιοῇ, καὶ παραµέωτες  ἁλωίατος 
» / 3 / 1 9 

οριοδτῶ πώτων επιδεέε ἑῶτες, ἐποίευ  τοάδε" ὄχως 

« λ 3 η Οἱ δε Σκύθαι ὅκως τοὺς ΓΠέρσας ἴδοιο 

τῶν 

--α Κώπασιο 7η, γοῦ. ᾗ Σία «4. ο Ώοβάσταιω {π «{γεῦ. Μον Ροςί Σκυδέων, ἀδορία τὴν τῶν Ἱερ- 
σέων Τρίσίο. ον] ΝΙήσεΙΠ. Ταρς. Νο υπι. ρ. 11ο. ́  
Φ/6βῦ. εἲ ρ8Μ]]ο απίς ἐνέπιπτον" Ίπ «44. Εάἄ. αἱεὶ ἐπεκούρ. 

4γεῦ. 
ο ΛΙ τῇς τοιωύτ.. 

5” ή. «κ. «40. 

ὃ Α0εςῖ «4πεῦ. 0 ομί. ος. οἵαί, { Ἱππόται. 
{ Ἐ]δότες εἶδος «γεζ. ἴπι Φωνῖς τοιαύτ. 7. «ά4ἱχ. Ῥαε 
Ἰάει. Οοηίε: Ῥογ1. τε]]αΜϊ «ΙΙ «44. ἀνιῶντο. 
δα. «415.. ρτοί{ς ερτερῖα, 

Ἠβίε οιτοτόα «4ὐγε[οδίως. ΟυΙ ἵπ Ὀντ τεδᾶς Ῥτονεί- 
Ῥΐηπα αἀΠοιήε ΟΊεβαι αρ. ΑΙάοΓ. περ Ἑρμην. Ο, 953. 
αυτ α νετο αὈλς, απε ρτοδανίε ρτο]ερῇη, 

6ο. Τοῦτὸ ἔσι ἡ ὦπὸ Σκυθέων ῥῆσις] ΝΙα ῥτονετρ]α]]ς᾽ 
: Ίοτπια Ἰοᾳμεπά1 Εεγοοίο [αϊπατατ απαυΙος , νἰὰστί 

Στα ἀιρεόμενοι 6ἳ 

ροτεε Ἱδία Ποῖα ΠΗδίε πιατρ]πα]ϊδ: παπι ρε; ον ὅπὸ 
Σκυθῶν ῥῆσι, αποά ε Βαγοεμοργαρθὲς Ἠθιυοῖ. Ιπτε]- 
εχοτιπῖ 1]]ηά Ἱπάαιπγτῃ Πετοβοῖαί {παορῖςς αἀΠιρίτηπι 
κλαίειν λέγω, ΝΕἰ ἀγορεύω. Απσῖς ρετ ειριαεπαΙδπη πα 
Πεφιεπῖας ἀἰοεὈαϊΙί «αΐρειν λέγω, ΥΕ] κελεύω. Δίας 
Ὀορενί Γαὔγε. 1 89. ἐγὼ δέ, Φήσιν, ᾽Αλυόττῃ κελεύω 
κρόµµυω ἐσθ]εώ, Ἰὰ ὃ5ε κλαίευ' ποῖας 1ὶ Μοπαρίως. 

ο ος | ΝΑΙΟΚΕΝ.. 
60. Έδοξε ἁλανᾶν] }α]]α τηα]θ. ἐγαγο Ῥέβρ[αν: ππᾶ-. 

1 εοηηεαξ εγερτο οἳ ο/η] )ηεής ἐίς, σι εορίής γη- 
ηέηΙα αΗ/ΟΤΥΕΗΣ. ΄ Οοιτεχοταϊ δ]ερῥαη., αποῖι {ΕΠΟ 

| ἀνοιρεόμενόι, Ευ Ῥταπάεηϊ οἴραπιαιε 
{μπι 1 ΤΠ, 96. νΠ. τοο. Ὠοᾶς, τε {οἶει, Ρ. 
{εοραγάμς Επιεπά. Τ,. να, τή. Ου] ἴαίησῃ αἱρέεσθωι 
«0 11 περοῖιο ΤετταΤ ργαεςΙρᾳε, πα] ἂν ὥῑρερμένοισι 
ει Ἱτετηπὶ «ΡγεΓοὐ. Ῥ]ατοπῖσίπι εκ Οτατγ]ο Ρ. 411, 

:τὸ ὰρ Ἡ ΩΜΑΙΝ καὶ τὸ σκοπεῖν ταυτὸν, «1εβό. οἳ 
ΟΓΗ ορΙπΊοηεπι αάβιπιατ, πες πίτας «41502γ/] οο6- 

{15 Ἰλο[ας, ααπίρη» εεπιοπῖς ουίοναπς, ἐν ὡσὶ ΝΩ- 
ΜΩΝ καὶ Φρεοὶν Ίπ νῃ. ς. ΤΠΕΡ. ν. 99. Τα Αρα- 
δεν. σοι. πᾶν δ' ἐπὶ τέρμά νωμᾷ. παν 

4. Τοπαράπον οὔτε ὄνος] (μες «εκ. Ῥτοιορε, Ρ. 
95. Φογίλῖς ν]6 

{Παρί 0. 99. γα. “βγω. τοῦ όχιοῶ η αν ήοι ο ο ομος σκιρτῶίτας 

Ἔ]αί, {πο ῥχεβῥαπο: ετῖης αι μας ἀαίποερς οι Ο. 195. Ἠπισος απΙπα19 τάίτπι {ΡΙ τοφιήταης, 
Ῥοϊροί α1οφΏ! α[ε[]ᾶς ὑβρίζεμ Ἰα/οἱυέγο νατῃὶς πποβῖς, 
ίπηατε οήόρζοἃ Κυρ: ΑίαΡ. 1. ν. Ῥ, 493. ή, Π1έεδε 

ν Ι 
- 

ο ΑΠΠοτΗπι {οἩειηπες αχ (ω/ἧμα- 
εᾷο εἴ “4ρο τς ἀεαῖτ, ἀείναίας Πτηἱεπεῖς Ἠγρει- 
Ῥοσεοτιῖπι ο ἸοηΏρης, αιοά Ρήιάσγης ἄοοθθῖ, Τὰ. 

ον εὖ εἶἰοφηί ἵπ ὢόῤ 
“ποπ εχρ]οάσπία Ίπ 

4 1Η. 7 Ίπᾶ. Ῥαε[. «41. «4γεῦ., ὤτεπεκούρεε ΠΙΤΕΡ: 
ο «4γεῦ. 7 πα.» εείετὶ ἐποιέοντο. Στρατῷ τὸ, 

ὦ τοῦ; Ζημά, 1Η. «404. Όμεί., οἶῖπι Ιφῶντερ. 
σ.  - ή. Ῥμε[., ὠνιῴατο «49ζ., αποᾶ 

7; Ῥηψ.. οἶἶπι τοιόνδε Φηρετῖης ἐπιδευέεξ 

εἶ ἐν τούτῳ τῷ καιρῷ ὕβριζον, ὁμολόνῷ καὶ τῶν ΟΝΩΝ 
ΥΒΡΙΣΤΟΤΕΡΟΣ εἶναι οἷς Φασι ὑπὸ τῇς ΥΒΡΕΩΣ κὀ- 
πον οὖκ ἐγγίνεσθαι. ἵαπ Ρἰπάατί ΒγίΠ. 0. κ. 55. Δ- 
Ῥο[ο, ἀμπι Ηγρετροτεί απ]πίς ν]άηπηίς ορεταπίσο 
ελῷᾷ ϐ᾽ ὁρῶν ὕβριν ὁρθιᾶν κνωδάλων' πὰ αὖαο ΟτΙΕοΙ. τὴ 
ἀναίρεσίν Φησι, διὼ τὼ σκιρτήμάτᾶ., ὃ 
οὕνται οἳ ὄνοι. αὈ ἵαππεῃ πρτατας απἰπια]ί5 οἶαπιοτ αά ἆἲ 
ροτιεταῖ. τμ ο 

99. ᾿Ορθὼ ἱσάντες τὸ ὦτα] ΔΗΙΠΕ {ΟΓ(αα α οβῥρο]ιες 
ου1ή5 Ίδια ποὈ]]ς οςί Ίπιαρο Ε]ες. Ψ. 35. "Ώσπερ Υὰβ 
ἵππος εὐγ ενὴς, κὼν ᾖ γέρων Ἐν τοῖσι δέµοῖς θυμὸν οὐκ ὦπ-' 
ὤλεσεν», ᾽Αλλ᾽ ὁρθὸν οὖς ἵσησῳ' /εά ῥομ{ὴ5 σμγες αγγὶρ]ε: πάση Ιοσύπ εἰεραήτετ εχρτεεῇ: . ερῥση. μι 
46 1). Δ. Ρ. 144. ΜΟΙ εὐπάεία αάλ]ρατῖπ ΘΡ{εγν. 1η 4 
/οΖγ/η1 ϱ: 399. Ἠαες ἵπ στο Τεἰάεπβ ιαπ {1 ᾖὅς, 
Φομᾖδεγ αά{οτίρεεται: Δία [εμέ σοεγ. [ε ἠἱάι [όπεχ ο. 
δές ΙΝΟΗ Λεγάδὲ ἵγας {η ϱγαυ] σἰ[ζ]ηήηο. Τδας αἆ 
ποπιίπεθ Π]ιά ταπείετυσ απ αὖες αά αάΙεπά πι ατ- 
τίρεραπε: Ρ2/]//. Ῥ. 687. ο. ἐγώ δού ἁκούων τὰ ὅτα 
ἵςημι. Ῥ. 759» 9.0 ὦτω Ἠθθεῖ ἑφήκότα πρὸς τοὺς λόγους». 

ογαξ. Ἡς Οὰ. ΧΙΚ, αες οαρηρείωνη αζγγογΣ σε. 
ας υἳ ΤΑΕΙΠΗΤΙ σοµο. Ώς (ταθςµπι ὠκσύω ρερετΙῖ Υε- 
τα "Ακω. - ο ΥΛΕΟΚΕΝΕ 

ΟΙ. Ταῦτο μὲν νυν ἐπὶ σμικρὸν ο Ἠσαυά ας 
Γζγεπΐων. Ῥτοβεται Ῥετῃς ποτ πμἒ 1π Σογίπατητα 

«θᾳ πο (η ἸπουΗε αέημο ἱπρτοσβοΠε αΏΠοσυτῃ 19 ΟΊΔΠΊΟΣ; 
Ώθς πηη]ευτη Έωπήπ πά Ῥειί {Ποσοδίίμη. δἱ ΝετΌα {ρθ- 
έχες, «οπνοπίσπε εκ Τ,, ΥΠ» 911. οὐδὲν 3λεον ἐφέροντο 
της σιατῆῆς τῆς Μηδικῆς' το ο αν οι οόν τα 
Ινετῇ1 πρὸν», 4900 κά ράσαι ῥαµ- ων Ῥοὖ» αμοᾶ αάππονῖτ νο 
ο5. Τῶν πάντων ἐπιδεέεο ἐόντές Ίνοη ἴρειπο ἐπιδευέεςο 
εωηυ]αε {πῄατ οκ Ἠολεγίεῦ (ἱής ἐπιδευέες ᾖσαν. ία: 

ης Ίπ δοῦ. Δετη. ΠΠ Ῥ. 54. βιόταο μὲν ὅσι ἐπιδευὺς 
σροφὄτα, Φογηατήπι ναϊὰο πηίτοτ Ιπβμμτμε, Ῥοτος 
ςοηππθατα Ιητεϊο]ἠάετε ο ες Ῥθθοσα 1]]ής Ἵλίρου- 

ἐντῇ σφαγή ποὶ- 

ούὰ 



961. 

Ῥειβο Ει]]οπάϊς. Μιποτα Φεγλ]ςΑ ΑΠΘ ΦογΙιατΗπη {η 
Τεπιατίο Ίοπιπι Ρες 90γί45. αἆ Ἱμάϊστίαπι Ῥομίατηα, σε α-  αππνι οι αι ῃ 

Ώυῖ ρυτατυηῖ, 
ππα υπ Ῥα[οτίρις τε]ξς., 
αρ/(σεἀετεπῖ Ἰοσυπι, Ρε 
τεηῖες, εχοΙριεραπῖ Ῥεςοία. 
{πἱταθαπι.  Φεὰ απππι Πεορία Ιάεπι Τεηίᾶ- 

τοπῖ, αἁ υἱεπιππα Ώαπίας Ἱπορία «οπΏΙή 8 
Ἱροταν]τ. 14 τερες Δογιαταπα Ἰπεε[]ρεηϊέδ» 
πητταηῖ αά εσπῃ ουσ πιαπεπίδις αάπεεβῖο- 

τει, Άνε, Πυτε, ταῦα, εἴ ααπαιε {[8” 

938 
τῶν προβάτων τῶι σφετέρω. αὐτῶν 3 καταλίποι 

μετὰ τῶν, νοµέων, αὐτοὶ ἂν ὑπεξήλαννω ε5 ἄλλον 

χθρο' οἱ δὲ ὧν Πέρσαι ἐπελθόντες ἐλά
βεσκὸ τὰ πρὸ» 

βατα, χαὶ λαβόντες, Ὁ ἐπήροτὸ ἂν τῷ πεποιημέ- 

νῷ.. Πολλάκιε δὲ τοιότε γιοµένΏ, τέλος Δαρέιός τέ 

ο ἀπορίμσι εἴχετο, καὶ οἱ Σκυθέων (βασιληες μαθόι- 

τες τοῦτο, ἔπεμπο κάρυκα» δῶρα Δαρίῳ Φέρωτα, 

ο ὄριθά τε καὶ μὺ καὶ βάτραχο καὶ ὀΐφοὺς πῶτε.. 

ἴπ αἴππι 1ρ5ῖ 
]ης {6 «οη{6- 

ας. {πἱς. ἱρεοτιπι ῬεσοΠρις 

Πέρσαι δὲ τὸν Φέροιτα τὰ, ἃ ὀῶρα ἐπερώτεο τὺννόο Εῆ5, Ἐ οτ[α, εἶὖπι απ πιππετα [ετοράς» 
τν λινων- ὁ δὲ οὐδὲν ἔφη. οἱ ἐπεσάλθαι ἄλλο ἃ ΕῬετεοπίαραπαϊ απϊά ία Πρηὶβσατεπτ, . Ιδε 

τω: οιουμάχάνας πθρατα Πδἱ αλά εδ[ε πιαπάαταπι πα πε 

δόγτα τὴν ταχἰ 

.ς 2 / ς . 

δῶρα λέγευ. Ταῦτα ἀκάσαντεο οἱ Πέρσοι» εβελεύο- 
ώς ς / ./ ς -. ωὦ 

Ε µένυν η γνώµη { έν Σκύθας ἑωύτῷ δι- 
. ” . 5 Ν 4 -ω 

ο . . 2 

Δόναι σφέας τε αὐτοὺς, καὶ γή τεκαὶ ὕδως' ἓ εἰκά-ιοῦτ Όσα αιίἁειι {εηῖεητία εἴαῖ , 
οω « ο» Ν 3 ο” 4 

ων τῇδε, ὧς μυς µο ο) ΎΥ γίνεται, Κάρπὸν τὸν 
τον ’ / - / νο» κε 

αὐτὸν ἀγθρώπῳ σιτεόµθος" βάτραχος δὲ ο) ὕδατι" 
”/ ὰ .. 

ἐοικεῖππῳ' τοὺς δὲ ὀϊφοὺς, ὡς τὸν 
Ἡι λος ο] πως / 

αὕτη µε Δαρειῷ ἃ η γνω- 

/ 

το Δαρέι 

ὄριο δὲ µάλισα 
ἑωυτῶ) ἀλκὴν παραδιδουσι’ 

/ λ Ν Ν 

ση ἁπαλλάσσεσθαι αὐτοὺς δὲ τοὺς 
Ἀ . 3 ’ 3 ρω 8 Ἆ 

Πέρσας ἐκέλέυε, εἰ σοφοί εἶσι, γγῶναι τὸ " έλατα 
οε]εττῖπιε τε(τεῖ : 

{ {οἶεττες. Το: 
ἆοπα. γεμεπῖ, 

ου μπι ία τταάιάϊδίεῖ , 
Ἰπῦοις ἴαπιεη 1ρ5ο5 Ῥετ[αδ, 
τεητ» Ἱπίετρτείατί απιἀ Π0ί 
Ἠοἑ απάπι αιιάϊδίεπε Ῥετί[α, 

᾿ΡογΤΙᾶ5 
Γα]ρ[ος αἳ ἁοπατε, εἲ ἴειταπι αἴαπε Πα. : 
µας τατῖοπα σοπΙοξϊαητ]ς, αποά ἴπις 4Η1Δ6Πῃ 
Ιῃ ἵεττα οἱσηαϊας» εοάεπι 110 μοιηίηες ΠΠ: 
ἔτι: νιδΗίαηςΣ ταΏς αΠἴεΠι 1ῃ ααι5;. Αγ18 νέ- 

το Πῖ εαπο αδΠΠ]]15: αἲ {αβ1τῖ5 ἀαΠάϊδ, ηποά 
2 δίδε : / δὲ / α» / « : 

µη απεοιοεκτο' συγέσηχεέοε ταυτὴ τη γνώμη Το-ι5ῇιΗπι το ἱταάστεηϊ,  ἶπ Ἠαπς ΓεΠΙΕΠΠΒΠΙ 
σω ο” ω ςἉς ος ο» κ 

(ρύεω, τῶι ανδρῶ τῶ ἑπτα | ἐνὸσ, τῶν το µάγοικατ- 
’ ”α ν ρα ο σι 

ελότων», εἰκάζοντος τὰ δώρα λέγε, Ἡ) μὴ ὃρ- 
/ 3 ον 5 λ Ν αν 

«δες γωόµωοι Κ ἀνάπτησθε ἐς τὸν οὐρα)ό), ώΠερ- 
2) 

. σος 

ο. / το ο ϱ .  ςΟΠΥΕΤΠ 1π ανες {αρνο]ειῖς Ιη οώ]απι, ἀαὐῖ 

μαμα παμηαέ κ οαλσμις Ἡ. εΒ εξ πιητες Πηρεαῖς το, απῖ εοἰδά 
ο ᾱ καθ ο 

οὗ βάτραχοι γωύμοοι-ες τὰς λάμα ἐσππηδήσητέν2Οἱῃ ταηας 1Πῃ]ΙαιΙθ 1Ώ Ρρα]αάες, ηοὮ ἐν ας 

μμ μσωαφηατεοπίρως υππης ανν τοσνόσι 8 υπάς νοπῖεῖς. . Πῖς {αρ]ττς «οηξεξΗ, ΕΒί 

»» Τῶ βαλλόμθα Πέρσαι κ δη πι οὕτω τὰ δῶ- Ῥοτί[α αιἰάεπι Ί]α ππαπεία Ώς Ιπετρτεϊαρα:. 

ῥα εκαζο. Ἡ δὲ Ἄκυθέω μίη µοίρη ἡ ταχθῆσα τπτ. Δι ππᾶ Ραῖ9 δογιμᾶαπα, επι ἀατΙπΙ1ὸ 

πεότερω μὲν παρὰ τὶν Μαίτι λίµνην Φρερέω, τότε 
δὲ ἐπὶ τὸν Ίσροω Ίωσι ἐς λόγες ἐλθέν., ὡς ἀπίκέτοσς 

ἐπὶ τὸν γέφυρα, ἔλεγέ τάδε, Ανδρες Ίωνες έλω- 1 
ο ος ο πμ ώς ος μον 

η ον -ᾱ ων ο 

σ ζοαταλείπ. 7η ὅὃ Ἐπερῶντό 7 «4γεῦ. ραῇ, 
ὦ Ῥαε/. } «τοῦ, πΠῖθα ἐπήρωτ., Ῥοϊτο δεδόµ. ας]. 
Ῥσει. 2, ἔην «44. Γά., αιοά Ῥρταείταϊ εκ ποτε ἀῑα]εζη. 

πιοα ἐν ῇ Ῥαε/. πο. }Ιπά, Ἑταρτα. Ῥαγΐεο Όεπε» ἐν τῇ ή ππῖθι εἶκάζοτὸς : 
Ῥα5].. ἵπ Ἐταριι. ΓαγΙ5. 
ταύτῃ ἡ φνώµη ΤΟβΡ. 
Ῥος. δ. }. «4γοῦι Ἑαρπι, Ρα. 
14, Ῥρε/. ά. -- ᾿ 

ὅσα τοἩπαππεΣ α μας «μίαΙο «οπΏ]ο ΠΟΠ. τε[ροΠζεΠ(, 
Ἐκίρεξαςίες ὅκως ------ κ καταλάβοίεν, μετὼ τῶν νο- 
µέων αὐτοί 76 βεεογα 11εγοΙῥέγΕΠ{» οί ῥα[/ογἱόης 
{ρεί {0 α)ἰηη τι, 1ὰ α οἵπι {οπρίμπα πο Εμἲτ, ἵῃ- 
ἑοαχίε ρανυα απήππαἨ σπα» αηεα  ΕΕἱ ἐς φορβὺν, αἲ 
οἱδη. {Ε1νανεταΏτ», ΠΙΠΙΕΙΗΠΙ» ΤεΗαι]ς Ίοηρα Ίπ {6- 
ριεπισίοπεπι ἀἰπηίδῇδ, ηξ Ο. 191. Ἠης ταρενε, {εά 
ποια Ίπεα ἀῑβίοΙΠΙ ορετα εἴ ρετῖου]οία» οοποεκίηπῃ Ῥει- 
ᾖς, Οιοά [ξαπι ἐπῄροντό ἂν τῷ πεποµένῳ σε Ίεῃτες 
Ῥοσμά πι αὐαέτοτος 6: Ριηεάα Ίαειος Πῑς Δε Ρατ 
απρι(ήας εἴ οοπΠ Ἱπορία αΠιά ρο[]αῖ, ο ἐπει- 

ρῶντο εκογοελαΜ{γ, ΓραδαΜέμγζάε» ϊ ἵη {α1ρΏ5» Ἠῖ- 
ουπαε {εςίαείε. 
ο. Ορνθά το καὶ μῦν ] ; το κο πες ποη {Πες αοσιταϊς «4- 
2001. εχοστρείε νπτ, Ῥ. 934” ΔΑ. Δαρείῳ Σκύθαι ἔπερχο- 
µένῳ αὐτῶν τή χὠρῷ ἔπεμψαν» ὥς Φμσιν Ἡρόδοτος, ὄρνιν» 
καὶ δἱ5ὸν, καὶ βάτραλον . Ὁμίά [0ἱ υε]]ομέ ἱπία ἆο- 
11 ῬΙΙΠΙΗΙΗ τὸν νόον τῶν διδοµένων.,. Τ1πα ἀῑ6Ιε τὸ ἐθέλει 
τὼ δῶρα λέγειν’ 1ὰ Ε5ῖο τί διωνοήύέντεο, ΠΕ πρὸς τί ὤφο- 
ρῶντες, {Ίνα τί ποτὲ γνώμη χρώμενοι ἔπεωπον. Ν εΓ τη 
ποίει ἵῃ ἴα1Ό5 αἀλ]δαῖ ἐθέλει, Ποπιεγιμῃ. {εομς : 

Βγήρίά. ἨΠρρ. Υ. δ6ρ.. Ἴδω. τί λέξαι δέλτος δε μοι 
θέλει; Πεγοί, Ἡ» 6. 19: Ν» ο, δο. συνιέναι» τὸ ἐθέλει λέ- 

Φε τὸ χβήΣήΡΙΟΝ' Ντ. 6» 37.9 τί θέλει τὸ ἔπος εἶναι, τί 

{ῃπ Ἠοιαιί. Οἱειεή. ΧΙΝ2 9.2 Τί θέλει τοῦτο εἶναι: ία- 
οἱ υ/ταία {1Πί τί τοῦτο βούλετα» εἴ βούλεται λένεω, 

τε] εἶμω. Ἐαπι αρμά εγοά. Δύναται 1 Τους αᾱ- 
Ἠΐροιως δύνωται τοῦτο τὸ ἔπος» Ἡ» 6. 39, Ίος αριά 
οιοσνὶς ιβ κἰκβπιπα». πεαιε ΠΕΠ ἀἱ ΟΙ {Ο1εἳ δύναται 
λέγεῳ, Ὁξ τηίτοι ουσ αάῑεδιπι Πῖ αρμά ΒΗμαρίμη ϱ. 

18. ο9. {οπιοὶ αριιά Τζμογά, ΡΤὸ ούλετῶ! Ἂρα τορενο 

τας Φρονεῖ, Ρ. τη μρ 5. Ιπ 1 γβαςίς οἴετωι Ῥ. 366, 4θ 
οήμ5 Πποστίταις ἀπυήτο, ΤΟΝΑΤΟΚΕΝ. 

«9η Καὶ βάτραχον] Βα2ίο ΙΠίεΙ. τὰ τοῦ Φλυκέος 
Ίωνοο Ηροδότου Επί Ώαάθρωκος πἀ Γοηο. Ῥ. 468. 91. 
Φυί πως 1Π πιρπῖρης Οοάᾳ., εζίεωπα Ρτοῦαηξ, 18 11- 

πιμρπι 

.Ἔλοσα. Υ. 1920.. Ἡν μή γε φεύγων ἐκφύνῃς π 

Ώατίας Ιπετρ{εϊαραϊιτ. Αι 6ορτγας υη05Ε 

ἀϊσατο ἆοπα «οπεξίαδαι, Ὁ Ῥετῃο» ΠΠ 

Πταπα Έταπε «οἱ]οαπεπάϊ» . πΡΙ Ροπίεϊι 
νεπίε, Ίτα γειρα {εςῖῖ γαπὶ 1οπες., ἱοετίᾶ» 

σι ἴεπι 

ο ευ, 1, ντιπ. Ῥ. 394. οχ{οτῖρεῖς πηῖπις αοσαίθ» 
ε ή. Ρα. αν » ΤΕΙ] ας 1 ν {η 4γοῦι 

ο Ρατίς, 4. δ. 7 πο Ῥαη/. 4. 11. ο 
ῥ ᾿Απεδε». ἡ 92. ο. 

ὠποδέδοκτο ἀεῖποερς ταύτῃ τῇ ννώμῃ ἡὶ Τοβ. 1ά. Έταρπι, 6 - βΠ18 

ἰ Όιο Ίαθς πο. Ἱερίτ «4γοῦ. τν : ο μμώ ανα 7Η. 
οὖσαι «44, Εάά. ἐκπήδ». 1 «44, 

ο ᾖ ᾽Αναπτήσησθε «4γοδι, ἀναπτήσεσθε ο, 
{. «4πιῦ. αγής, Εάά., οὕτω οί τυης 

5 

Ώπς ποπήπα (ταεσος πίτες Ποτεπίε Ἡπραα» νατίαδί6ν 

ἄοσοῖ ΟΙ. «42ο Ῥειο, ΟτΙάς, Ο. 18. Ὀειετηπι 20Υ- 
ἴπατηπα, ἆοπα». {5ᾷ αμάβοτα, αχ Ῥδεγεσγάε δΓήσ. 
αλλο Ροῦμς» αἀπήπιοταξ Ο/ΕεΗς «4ἱες, Φα ΟΙΠ. 1νά 2 
Ρ. ὀ71. | : 

ΤΟ, Ἐ]κάζοντος τῇδε]. Ῥατυπα ΠΌἱ «οπ[ίαπ» ντο]. μίς 
νεῖ]θπι 1εγοίοίο ἸἨήε[ίοεση τε[Ητμήκίετ Ιεξείοπεπι , εἴ- 
κάζων τῇδε, αὐαιη εἲ 2α]ᾳ τερετῖῖ εἴ {οττο ρ]ητες ἆ4- 
Όυπε Οοἀἆ. Δαρείου μέν νυ ἡ γνώμη ᾗν ------- εἰπαζώ 
τῇδε. Ἐκ υβιαήεβπια νετεηρις {οΗρεπάί {οππια, αἲᾶ 
ΠΟΠ τὸ ῥητὸν τε(ρἰεἵτΙτ» {84 τὸ σήµαιόµενον, το[επῦΣ 
εἰκάζων πὰ ἔγνω Δαρεῖο Ἡε ρυ]στε πιοπηῖε Ο]. {0ο 
Ῥή. Τζο. Ῥ. στ. . νΑΙΟΚΕΝ. 

19. Ὄρνες δὲ µάλίςα ἔοικε τῷ ἵππῳ] Οπ]ἆ Ἆος α τε ὅ 
ἵω Θὔεηπεμιε Οἵποραρας οοπ]εεῖατ ανιομ]α αὄτεπι {πάχ΄ 
2115 τὸν ζὠέρα ἀπὸ τῇς ὄρνιθος, αιιοᾷ ἵΠ 6ο νασειυ. 25 
η] εχρ[οαί]οη Οἱ. ἄε Ῥσμω ορί]ατχ, τεροπ6ΠΒ» 
ἵππῳ, τὸν τούς τε ὁὗσοὺᾳ, αυὶς εζο ΜΙΑ ήηιο [ήν οἱ 

ζ1161Η ϱἳ βατ μὲ ῥοἱεη {σα {μαι {γα ΜΗ. ΛΙΡΑ 
ο ον μίαν τῇδε ἀμυίο νασατ, 1 | βομα 

. Συγεσήκεε δὲ ταύτῃ τή γνώμη }ἡ ο οι 
{οπεάπε νείετερ, ΠΠ ἀσ δή ποσα Σι οὗ ο 

σήκεε «οιΠρεηῖος Πηαπτητ αρ ο.. Εαυίάεπι 8 ορ 
η]μ!] ἀεβοξίο. Οαις/απι ἀῑχί αά 1, 1, 508. Μοχσῶ 
ὠνδρ. τ, ἔπτ, τῶν τὸν ------ -ἄγοῦι οι }ημά, νοἰαϊδίε ο 
ἀεητῦ, Αλ πτοα ΕΤ, 159. Οοηστηῖὲε αὐἴΕΙΗ ο 

[ οὗχγας., ἀοποτηπι αν ετ αεΏ]Ε 
ας εχραπαίοΓῖ » Χϊρ]ιοᾶτας αρ. ΟΙπείε Ας νὰ 
ο. 

ο. ἀ7. Ἡν μὴ ὄρνιθες γενόμενοι] Ἠυς απ η ΠεαεῖΒ 
έαταεσῖς ιΜταίαΠη Ρτονειβία]επι ΙοεμΗοπεΠ] Έτ" 

ρὸς 

ἕ1οί απ” θέρω, ΠΕΠΙΡΟ. λεκτέον σοι, Νεἰ λέξεις, Ῥτοίταη τ 
Ἱα απεάαπα» αμα] ει ετ ος βαψεὶ Απο 7 ην 

90). ϱΦήαάγήσαν { Άψῃο {η/[ζεηάατ {ουδ ο ση δή ο 

ρίαρο ῶ οἱ ῥοΜεής ε[ίσεγε μΓοΓΕΝΗΓΗ10. ναΙΟΚΕ}’ 
161020 ῤ Γέρεγε η] ς τα ήν 

{ορισπι ντ, «αἱ παρα [Πα ]εταπε » Ἀος. 

απῖς οταῖ πΠεροσίηπα ήΦοιάϊς Ρρα]μαῖς ομ[ο. 

ἀεπάα, ἴμπο αὐῖεπι ΙΠη Ποπίρης αμ 1 

ἡς {μας 

πο Εαΐῑο εκ-19Ι 

ὃ 

οοπ/αἱταδαΠῖε 132 

. 



κακάο όν δν ᾱν, 

πόρος κφλ σιω, 

-ἆπτα αΏ{ςεςἁ]ϊς. 

4]ετε. «Ατ εεῖετὶ βογιμς, Ρος πιϊσία Ώα- 

195ΡεΓὰεΓθι | ὶ πο ζ κ ο σος «Ου]. -α5{επῖεης Παπίας, Ἀρί ποχ αἁΠῆε, -«Ἡ γιὼμὴ ταύτη" τοὺς μὲ Ἀ καματηροὺς τῷ ἀγθρῶν 

ἔμοβας Ρογοπίτοβ» πιονῖε αμην]ωμα, Ὀδιίας (χε Ἅβης 
ος Ἱπείριε «μπω ἁαπππο {ποτμπα, Μ ύ Ἑ, Ρ 

ΣΕΠ1 νοΡῖς {ετεπῖες νεπ]πιἁς., {. πιοάο οχα- 
ἀῑτε νοἰμεΠεῖς,  Αοεερίπιις οπῖπα, Ὠατίατη 
γοβίς ρτῶοερίδίαο. τί αἆ {οκασῖηϊα ἀππιαχαϊ 
άῑεο εμ[ζοάίαπι ροπεῖς ασετεῖς» {4 Ίπιτα 14, 3) 

92 

«αεπηρις Ίρ5ε Ποι αΏοτος», ἀοίππι αμίτοίς,ο 02 
Ίἴαᾳπε νος 14 Γποεπῖες, : ει αριιά Ἰ]απα οἳ 322 
αριιά πο «ὐἱραπι ἀενιζανει]ες: Ῥτοῖπάς 20 
ου Ιῃ αᾱ ρτω(Πίπταπα ἀἶεπι Ῥεπιαη{εεῖδ, ο 

Πας {ε {αξαγος τεεϊρἰε- 
Ώρας ΤοηΙρής., ΕγίΠΦ «εἰεττῖπιε τεῖτο αὖ- 

ΙΟ ἆοπα, οἶὐπι Ῥεάιταία ας εαηυ]ίαίμ α- 

ΟΜΕΝΕ, ειπεα Ιν «998 
θερίην 3 ὑμῦ ἥκομο έρωτες, ἤνπερ γε ἐθέλήτε 

/ ἥς Δ οσο , ἐσακούεη" πυβαγόµεθα Ὑὰς Δαρίω οὐτείλασθαι 
ὑμὺς, ἑξήκοτα ἡμέρας μόνας Φρερήσαντας τὸν γέ- 
Φυραν, αὐτοῦ μὴ παραγθοµέγΏ οὗ τύτῳ τῷ χρό» 
νὼ, ἁπαλλάσσεσθαι ἐς τὸν ὑμετέρην' ον ὦν ὑμες 
τάδε σοι τερο ἐκτὸς μὲν ἔσεσθε πθὸς ἐκείνη αἷ- 
τίης» ἐκ]ὸο δὲ π.θὺς ἡμέων: τὰς προκειµένας ἡμέρας 
παραμέίναντες,τὸ ἀπὸ τύτε ἁπαλλάσεσθε' ἀτοι 

. / { 2 / / τὰ ο κφ. 95δµόνό», ὑποδεζαμέώων ᾿Ἱωων ποῄσευ ταυτα ὀπίσῳ 
δα λ οοο 

τὸν ταχίση Ὁ ἐπείγωτο. Πέρσησι δὲ μετὰ τὰ οῶρα, 
νο» / ) 9 / πα / ν 

ο. τὰ, ἐλθύγτα Δαρέίῳ», ἄντετά χθησαν οἱ ὑπολειφθέντες νετίας Ῥετίας Ἱπ αεῖε Ἱπῃχαδεῖ. {Πεϊετυπῖ ἵαηπ- {θα πιό ὃ μι» η λος 6 
απαπι εοπβΙέης αααπι Ιπτετίπι Ἱερις 1π Σχύθαι πεζῷ καὶ ἵπποισι, ὡς συµβαλέωτες' τεταγ- νμῴι μα / λ Δ / ως κ 
απεάιΏπα Ρτοβ]αΙὲ, απεπ1 πὲ απίδαις νίάῑε, (εθοίσι 9ὲ τοῖσι Σκύθησι 5 λαγὸς ἐς τὸ µέσο θῇξε τῶν . . : . λ Ιπ{εεραίυσ.. Ῥετιραεῖς Φογτμῖς ας νοςῖ-ᾖοδε .ς «[) « Ἰ Ἱ ς ᾳ ο 6 Έχαφοι ἃ ὠρέο) Τόν λαγὸν, ἐδίωχον ταραχθυ- 

. ΑΝ . κ 1 ο» ΐ/ {εταπΏρας., {α[οιταρατατ Ώατίης πάο Πο- των δὲ τῶν Σκυθέων, καὶ βοῇ χρεωµέγῶν, εἴρετο ὃ 
{παπι απ] ές. οχιτετοι: . εἳ απὔτη ααά!ς- 
{ει Ίος Ἱεροτεπι Ιπ{εδταϊ  Ἰπαπῖε αἀ θ05 
Ῥεπίας,. επι απ]ρης οείετα σο]ἱοαμῖ οοΠ[1ε- 
νεται,  Πϊ νι νιὰἀεηιατ πιαρΠο ηος Πα06- 
τε εοηίεπρταϊ » εἰ πππςο οῦτγας τεξζεή5»» 
ἀῑχιδίε 4ε Θαγιμσίς ἀοπῖς. ἴὗπάε απ 22 
1ΠΙΡΙ ϱποφίς Ίαπι 1ρ8ὶ τα Ἠαδετε νΙάεαπεισ, 
Ῥοπο οοπῇ]ο εςὶ ορᾳδ, πῖ ταῖς πορίς 9ο 
πΊΠᾷΕ νερπίπιας Πε τεεερῖας. Αά Ίες ΟΌο- 
Ὄτγας, «Ῥφυϊάεπι,, Ιπηυ]ε 0 -ΤεΧ» Πο: 5Ο 
ἆππι ερο νΙχοταπι ἱπορίαπα. ΨΙάερατ- πο μή {6-3 32 
πε Γαπια αρείε εορηΙἴα!} Γεὰ ἩΡΙ αἀναπὶ, 332 

3 

ενιάεπε]ας Ιπτε]]εχιί .. αηπηαάνετίεπς εος Πα- . 22. 
Ὅοτ1ετο πος ΙαάϊρΠο. -Ῥτοίπάε παῃῖ νίάετας, 9» 

απ Ρηωπα πος νεπετε, Ἱπεεηῃς 1ρπῖ- 
Ῥα5” Ῥτουῖ. αἰἶας 4ποφμε. οοπ{αενίππας ανσς., 
σετε » “ΤΙΑΚΙΠΙΘ. Ιπιρες]Ις αἆ ατυπηῃας ἆθ- 
οερίΙ6 α[πίεααε οΙΠΠΙΡΗ5 α]Ηραιί, αδειῃ- 
πας  Ρηδᾳπαπι γει[ας Πίτα τεξα Ῥοι- 
φοπῖ  ΘΕΥΙΠΘ αἲ Ῥοπίεπι {οἰνεπάιπΠί ασι 2 
1οπ]ρις. αιαυ]ὰἁ γιάεαις, απο πος αυθαξ., 2 

Πος (ομιψαν οοπβ]απι ἆλμαιιόολέ 

9. 

2 

υ ο” 3 / / { Δαρείος τῶν ἀντιπολεμίων τὸν Φόρυβο. πυθόµεος δέ 
χ λ / ο πες ΟΦ } { ν σφεα» τόν λάγον διώκοτας, εἶτε ἄρα προς 5 τέσπερ 

5 ο κο) / ϱ. . δ ον ἑώθεὲ καὶ τὰ ἄλλα λέγεν, », Οὗτοι ἕ ὤδρες ἡμέων 
πολλὼ καταφρωέεσι. καί µοι }ῦν Φαίνεται Τοβρύης 
6 εἶπαι περὶ τῶ Σκυθριῶν δώρων ὀρθῶς' ὡς ὦ) οὕτως 
ἤδη δοκεόντων καϊαὐτῷ μοι ἔχευ ο βΗλῆς ἀγαθη, δὲ, 
ὕχως ἀσφαλέως ἡ κομιδὴ ἡμὺ ἔσαι Ἡ ὀπίσω᾽" πρὸς 

ου α- ”ν ἑώ ή » ταυτα Γοβρύης εἶπε, |, Ὢ βασιλεὺ, ἐγω σχεδὺν μὸ 
ἡ , / ο ζω ε χα λόγῳ Ἠπισάμην τέτων τῶν ἀγδρῶν τὸν ἀπορίην" 

} ον 250 [ ο. ᾗ : ἐλθών δε, μᾶλλω ἐξέμαθο ορέων αὐτοὺς έμπαί- 
3 ας αν ν : ολ 8 » σμρ ζοτα» ἡμη" ον ὢν µοί δοκέε», ἐπὺν τάχισα νὺξ 

ᾱ ἐπέλθη, ἐκκαύσαντας τὰ πυρὰ, ὡς καὶ ἀλλο]ε 
: ῳ ήν ο “ { ο ο κ. ὁ τασβν. ἑώθαμιεν «οµΕεεΡ, των σρατιωτέων τοὺς ἀσθυεσ- τες 

ἐ Κ τὰς ταλαιπωρίας εξαπατήσαντας, καὶ τοὺς 
5/ ὁ 1 ἔ δή ει» ) ; ὀνες πάντας 1 καταδήσώτας, ἁπαλλάσσεσθαι 

ολ ανα, ολ ὰ. σή 5η / νὰ / ἃ πρι Ἡ και επ το Ισ ρο ἰθύσαι Σικύθαςλύσοτας τὸν 
Ἀ. / { τς / αν/ γέφυρα, Ἡ καί τι Ίωσι τι δὐζαι, τὸ ἡμέας οἵό τε᾽ 

/. "9 / εν χΣ) / λ ω τα { ἔσαι ἐξεργάσασθαῦ., Τοβρύης μὲ ταῦτα συεβή- 
, Σα... / { } ον ο υ µετα.δε, ὺξ τε ἐγθετο; καὶ Δαρέος ἐχρᾶτο το λα 

Ν . . . : . ω αν 5 / { λ κ τε]αυ!τ 1π «απ νίτον Ιαηρι]άο, θἳ 605 χαὶ τῶν ἐλάχισου ἄπολλυμέιων λογος, καὶ τοὺς 
αΠοτΗπῃ :απηισΠο πηη]πηϊ Γασιεπᾶα θδίαε, πας 
ΠΟΠ. ΟπΊΠες 4ῇπος α]]ραιος: τε]αι]τ να- 
το εἲ αἨπος εἰ 1πῇιπιος εκ αρπήπο 14εἷς- 
605 πί αῇΠΗΙ αιῄάεπι νοσεπα εἄετεπι; ΄ Ἡο- 

5 να. τα. τν δ ο / 3 ὄνις πάντας χαταδήσας, κἀτέλιπε Ὁ αὐτοῦ ταύτῃ ο) 
η Δ / 1 τά ο. τῷ σρατοπέδῳ' κατέλιπε δὲ τούς τε ὄνες χαὶ τοὺς ἂν 

τι ἴ μα πας αν. ο μα μὲ ο « νο γἩ 
6δοθώέας τής σρατι]ε, τῶδε Ρ εὔεκο' ἵνα οἱ κ ὄνοί 

λ - 2 ρα ο που Π, ας ο η. ϱ/΄ . 
: κής ή ς ο αρτα αμ [βοὴν πὰ, γται" οἱ δὲ ἄνγθρωποι ἀσθεείης έν ἔνγεκεν Ἡ]]ηςς. αΏίεΠΙ τεµπαΙεβαντας Ἱπβγπταξϊς σαα- ο παρεχΤΗ | Γεωο Ἱν νο 

᾿ / ταν ο ΗΝ Α 1. αι, {εὰ [αῆσαι Ἰος Εεμ]ο; ἆπαβ 1ρος οἴπι Χατέλίπουτον “πθοφάσιο δὲ τησθε δήλαδή' αὐτὸς μὸ 2 : ν 

Ποια 

: 4 Ἡκομ. ὑμῖν. Λας. «ά. ο ΠΩ 
 Ἑώρων 1ά, «4γιῤ. : 

οἳ ὤνδρες «4γεῦ. }.. ἵπ ροβτεπια οὐ]ς, ὤνδρες ἴαπιμπι. Πείαῖο πάς. 
 Τούσρυς. πιαρεώθεε. «4ποῦ. . } 

1π6:. εἶπεν ..ΙΜ.. Όαε[. «{1δ.. ἵπ {γεῦ. εἶπε. 

σὺν 

αλ Δαγωὸς εί ΠΙΟΧ. 71μά, σοπα ἸοπίΠι πἰοταπ]. 
πεί. «πλιν ᾧ'Ύδρεο «4, αι απ], {οί νατίαΠοπο: 

6 Τατ 4. ὂ. «4. Γά1. πα, ορΏ- 
ῥ Τὸ ὀπίσω οἵα ο1ερύ. Ῥας/. -4-χ. η 0.49. { Ἐπέλθῃ «ἄγερ. 

Ῥατήςι -ᾱ, πα.» ἔλύῃ ή. 4. Βατ, τηπι ἐπὶν. Πάεπι ες, ἐπεὼν οεἴεη: τε ραδβπι 1 Μις: ᾱμ, Εάὰ. ἐπέλθο, τς λΌθεῖ απο] 4γοῦς. - | Ώτ που πος Ἠαδοί. 
Φ4. με. -νᾖ. αδαμε επικία. . π Ἱρτήρως «“γεδ.. 
Πᾳμ]Β αὐτοῦ ἐν ΤαΠΤΗΠΙ. 

. ο) Διῆξε] οἷσ. Ῥίησιίπε οπΊπος., οὔαπι {ἱΐμς. ο ντα- 11 ΟΙ. 4γε]ορ-αά 418/ο)Υ/, Απίιαᾶν. Τετ. 4. δήξε ϱἱ διήκω. Μα]ραταπι ΤΠ. Ἱδρομίς σοἷο ου αρΏμδ», Εδίη ο» 1 εἶας βπιρ]ος, ΤΠ. ΓΓωγ]ρίαὶς οἳ δοῤῥοςἠς 
{αοριη{ου]α {5018 ΑάσοππιοδαΏςπη μπι Ροῤγαεη! 1. 
νἩ του τε Ιοσῦπη οοιγηρίς[ο. ἠζαατοίοιηη πά{οηρεῖε 
Δεγρίεγης.. ᾿ἨΊομας 1Ρί Οσ/αµδοημς. Φα 8 39. Δορὸὲ ἐ.τ. µ. δήξε]' Ἠϊπο τοξτο (/αμῤοη. δῄξε Ζοὗγσεμο τε[ητα]ς ΥΠ 0. ΤΟ 1 Δαρεῖος παρετώσσετο 
Ὀκύθοις' λαγὼς δήξε παρὸ τὸν Σκυθικὴν Φάλαγνα" Ρίο δήλαξε ' Ὥαπι {18 Ροβσεηι. οκ. Ε] ος, θηπιῇς[ο {6- 

΄Ἀποπηα ΦΕΠΠοπβΤαΠΕ: Ἠθῆρ]ε Ίαες Ὦ Ογυῤ/. 1Ἡ οὗ ζ, Ἐν ο5 : Ἰομίςο ΠΟΤΟ {οπἱρδεγαε Ἠεγος. διήϊΐξε. «ΑΕοῖς ναιεη ης ἀἴσσειν {πηραν {ο ρίεας Ἡς «ἰς//ΙαΡπα, ὅτ- σε ον δαν. 6] ἦξε: Ίπ. Ἠῖδ. {πε6ρε {με οτατήπι, λα νὰ ο δν ας. δα ας ΝΑΙΟΚΕΝ, ο τος μάμὰ ] Έες Ἰενίς, ἵπ Οοάᾷ, ἄϊ[οοτάϊα πο 
εν πμ Ίνα ἔλύµ, {ει ἐπέλθῃ «αππρ]εχατα, - 6/- 
αι οἷς πῶς αι δτΗΕΠΗ πποῃ ποξ», Ρροβοτίμς ρχο- νς Το δὲ σον ὀγωνδεμένυς νὺέ ΕΠΕΛΘΟΥ- ΣΑ. διέλυσε. Ἱα, Νάς αχ, Ίη αμ ους ἀπάΙσίο εἰ σιήχυ]., Ἡε Πο σαι, Ἰσοίβ ον, αλά 
ορ. Αὐτοῦ ταύτή ἐν τῷ 9ρατοπ.] ἩσοτοδοιοιΠῃ. οςὲ αὐ- τοῦ ταύτῃ εἲ ἸάοΠ6ἱ5 εχεπορ]] αβτπαίμήι Ὁομος. αἲ 

οῃ 

- 

 Δόξαιτο ἡμ. 14. ΠαΏπι ἔσαι περ]ρίττ α 
0 14. Ῥαι[. «νά. ρτοῦε. Ψἱάε αά Ίω.τῃ, 95.5 1π16- 

2 01. 9. Βαν. εἳ πποχ; ο] εἴνεκα, Ιενί ἀῑοιπιίης, 

«ὐτεῦ. Ὀ: Τπις, ϱ. 4οα. ΔΌ αἰῖς {οτρενεί οὖς 
τοῦ ἐν τῷ σρωτοπέδῳ' αὐτοῦ ἐν τῷ Ἱερῷ, εδι Τόπο, πι. 
ϱ-. 51. ἐν τῇ Τἐγέᾷ αὐτοῦ,. Χεπορό. Ἑ. να. ρκ4σδ 
99. αὐτοῦ ᾿Αθήνησι, 1 δευροηρί ΛἴΊιεῃ. κ. Ρ. σ8ὐ. Ο, 
αὐτοῦ ἐν τῷ συμποσίῳ, ᾖ,μοἱαμί Ώτοπι. 8, 8. Τε ἡ- 
ειν Τδεβίς, {παει Ἰερατίς, {οΙεηι ο «{υεμίῤή00 
ἐκ τοῦ "Αργὸυς αὐτόθεν εχίῖαῖ -αρ. Ἰζμουά. ν. ς.:. 93. 
Θµ1α Ἱερίτατ Ίπ Φε]ο]. Αὐτόθεν) ἐκ τοῦ Άργους έ- 
29 Ἴαος εχ. Ἰπτευρτεϊαιπεπίο γἱάεραπίις αἀϊσότα» α εἰ- 
15 Πϊς Ἰμά]είο πο ἀἰς[επίο, «αμῖα {8ππρες Πό αὐτόδεν 
Ππαρμείτει ροπίε Τ2μογά, ους εὔαπι 5οΠο]. Ρ. 403: 3 
3 Αὐτόθεν) ἐν τῆς Σμιελίως πά{οιϊρεῖε» απαπεμπινΗ” πρ 
Φος ἐξ Ἱεροο Αὐτόθεν Ἱερατητ 1π προλεέσοίαα.. ον 

αν ποιο ος εκρθ ΝΛΙΟΚΕΝ, 
στ σε Τῆσδε δηλαδή] Δάπωϊασ τα. ἀἆοδῖς ὧν εἰ ρα 
μὲν ------ Ν6ἱ ἵνα αὐτὸς, ὐῖ ᾖ οὐτὸς 5’ βηορ αμιοις 
{οτῖιριϊ αακϊμαπι Ηοτί πο -Σὺν τῷ, καναβρῳ του σρᾳ- 
τοῦ ἀα Άσε ετεγοίέης ναῑα» 4 1165 ΛΔ / 6 ἑερεάμή 
Ῥοχμμ. ἵπ. Τουογάλάε Ὦ. ν» ὃ- τῶν Ὃ δν ων. ῦπερ 
ἐκράτενε, τὸ καθαβὸν ἐξβλύε, ΧΡΗΟΑΠΙ οΠο]Ια[ίας οὐκὴ 

Ἱδωψ.. οὐδὲ ἐπούρων», ἆλλ' αὐτῶν τῶν πολιτῶν, Ἠός δυνκλύδων. οὐδὲ ἔπ'ικουρ 
4 Ἰής ναϊεαξς» Ῥεπίαε ΡτλετΟς «ΟΙςΤΟΡ. 6τυῃῖ,  Αισς 
Ίαος οοπιπεπιαμά οβεταῃς {5 ἥτα εν βορά ἵῃ Ίνιοῖα ϱ. 

ας. Ο. οὐδὲ φυλακὴν ἐποῄσατο κφαὐφρὸν, α1139 πιαηϊ{ᾶ- θα. οὐδὲ φ τς ανν αλ 



ο ο ον ο λωνὰ 
ατα τ Αα ο Ὁ ο ἘἙ Ἡ δν δα ἀνα ο  Εδιομιςσσσετα ἡλ δλσο οι ννρόεωνα. 

βοτο εορίατιΐα «αἀοσίτατας ἔοτος Βαγίλας». 14 

Σκύθησι, οὗτοι δὲ τὸ «ρατόπεδον τούτο τὸν «χρόνο Ίπιετοα σπα τπτατεηέασ, δα Ραι[ααάεης 

κνετο τ νὰ νὶ αλ μκλα ροθί σὅση οἳι5 αὐϊ τεΠπαπεβραπευς Ώατίάδ αοσεπῇς 16.” 

Ῥκατο” ταῦτα, τά» υπολααος ζΌρις ααπι πατωτήπιο αά Ἰβταπα, εοπτοπάϊε, 

ορ ο ο. με ὁ πεί Αβπὶ, αιοά πιαηταάϊηα ἀε[ήταα δίεπῖ, 

Ύετο επί του 1σρο" οἱ δὲ θγοι, ερημ. ο νο εο πηᾶρῖς ταάστε: . 9ποφ αιάϊσητες 8εγιμᾶ, 

ε οὕτω µε δι μαλλον πολλῷ εσαν την Φωνης; ᾱ- οιθἀεις οπιπίπο Ῥετίας Ιπ αἰδάεπι Ρεῖπιᾶ” 

χούσαντες δὲ οἱ Σχύθα τῶν ὄνων πάγχυ χατο, χὠ- ηετα σα[τῖς.. Ύεταπι αδί ασις, ᾱιὸ 
« / . . . . ΄ ἱ μη 

ρν ἠλπιζον τοὺς Πέρσα» εἶναι. Ημέρη δε γωομένργσαιὶ τεδεῖ εταπὲ», εορπτο Τε σον σ 
ςς / ὦ 

- 

ντα ἑπολαρίωτι ὦ, πεδιδμέα ἂν ὑπὸ Λα. ος α Ῥαλος ποιο πονάς, αὐ ος 
ν. οω 6 Φ ι . " 

ρεί8, χειρας - ον ασ τοισι δχύθήσι χαι Αλε] 4 Ι 8: ἀ ςς πατάτα 

. ς Μο εὰ τν :. ἀῑῖς, τερεπιο οοἰεξή, ἀπ δεγὶ 

ἔλεγον τὰ κατήκοτα; οἱ ὁς ως Ἠκησαν αυτα» παπα, εἳ ππα. Φαιτοπιβῖῷ Βιάϊπίαπε ἃς 
/ : η ο : 

ταχσ η ο ον) νο 9ύο ο μλκο Σκυ- Οε]οπῖ, Ῥοτ[α τοξνα αἱ Παπι ρεεα μη” 

Φέων, καὶ ἡ µίη» ἓ Σαυρομάται καὶ ΒΕδήοι καὶ Γε-δοτας. Θπαπι νετο Ῥειβει οχετοῖ(ι» τηᾶβπἵἩ 

349 
Ν ν .ν ω ω 1. ον 

συ τῷ χαθαρῷ του «ρατου ἐπιθήσεσθαι μέλλοι τοισι 

265 

. ας νε. τω | : οδς 

λωνοὶ, ἐδίωκον τοὺς Πέρσας ἰθὺ τοῦ Ίσρα" ἅτεδὲ τοῦ ραττεπι εδίεηῖ ροβΐτος, ΄ εἴ Ἰῶποτα πε[αἰτεῖ, 

Περσικοῦ µε του πολλου ἐόντου πεζου φρατου» καὶ ἵἹτροις ν]ῖ ποπ {ε61ς, δογίμῖεμς Νεο 10" 

γε οὐ τετµηµένων Ὁ τῶ Τεηῖ εαπίτεθ, ΄ 6ἳ «οπιρεπάῖα νΙαΤΙΠΙ {ἴεῃ” 

| το. πϊπΠααε αἲ αἰτετῖς αρειταΏ{ες», πιυ]το 

Ῥτίογες αἆ Ῥοπίεπι ΘεγΤΠΦ Ρετνεπεῖε απαπι 

Ῥετί. ΄ 1ρί εορΠ]το ποπάιια ψεπἰκ[ε Ρεἵ- 
{1. ἵτα αἆ Ίοπαςφ, αι {π παγίδες ΕΤΑΠΕ» 
νειρα ἴθεετιπτ, ΙΙ Ίοπες, εἲ ἀ1εΓΗΙΗ 

πιΊπστις Ίαπι Ῥεπιταπβϊε, οαἳ πμ Ε5Ε5 

απἲ αάπις Ρρειπιαπεῦς: {εὰ αποπίαπι 33” 

ωμά α κ ο α ώ 

τὰς ὁδοὺς οὐχ, ἐπισαμέΒ» 
κ αν ον οἱ ο ολ ολ ώς) 
ῥδῶ, του δὲ Σκυθικου ιππότεω» καὶ τὰ σύτοµα 

ο» κ φ αρ ς . 

τῆς ὁδοῦ ἐπισςαμένη, ἁμαρτότεο ἀλλήλων, ἐφθη-ὃ5 
ον. .ς ςι / Ν δν ως 1 λ / 

σαν πολλῷ οἱ Σκύθαι τοὺς Πέρσας επ την γέφυραν 
ς Ἐὰ 

ἀπικόμέοι' µαθόντες δὲ τοὺς Πέρσας οὕκω ἄππιγμέ- 
2] λ ν. ο: ν ω 

ες, Έλεγον ππςὺς τοὺς Ίώγας Εὐντας 97 τῇσι νηυσ] » 
2/ δ 3ᾖ ο Ὁν Ἡγ ς Ὁ Φ { 2 9 , 

Άνδρες Ίωνες αἵ τε ἡμέραι ὑμῦ του 1 ἄριθμου 9µί- 
2 35 . ἡ . 

” χηται!» χαὶ οὐ ποιέετε δύιαια ἔτι παραμένωτες οοἵεᾶ Ρτῶ ἤπιοῦε ππαπΠ{Ἡς, πα μιας 

3 ο λ ο» : ΄ 

ον ἀλλ) ἐπεὶ πρότερο δυμαίνουτες ἐμέντεν γὺν λύ- Ἰαδιπι, αἴαια απαπι «εἰετήπια  αὖιτο 9 

’ σαντος τὸν πόρω, τὸν ταχίσην ἄπιτε χαΐρωτες τη αιώαοθο κών κος ὃν 
κο ο . καποια ΧαΙΡΟΤΕ ομπι αι απῖεα ἀοπιπι νεῄει εταῖ, 13 

2» ἐλεύθεροι » ο Σκύθησι εἰδότες χάρη" τὸν ταξαδίπιας, πὸ αάνετ[ις πα]]απα πποτεα[ίαῦ 

» 9ὲ «ροτερο εωτὼ υΗΕΩΥ δισπότην ημέι παβαση- {ι {αέπτας εχρεάΙΙοηεπι. Ὦε ας πεΙοῖ 

») σόµέδα οὕτω, ὧσε ἐπὶ μηδαμοὺς ἔτι ἀθρώπαρορεοπ/[α]ταπΏ δις Ἰοπίρας, ΄ ΜΙΙαάΙς απ” 

.. αὐτὸν σρατεύσασθαι.. Πρὸς ταῦτα οἱ Ίωνες έβω- ΄ ἆεπι  Αιιεπίεπῃς ἀπεί ας γταηπί ΟΛ6Ι:. 

λεύογτο Κ Μιλτιάθδέω μὲν τοῦ Αθηναία σρατηγέοτον {οποπβαπι. αἱ {μπι 1Π Ηε]ιε[ροπτο 2΄ 

καὶ τυρανεύοτοο 1 Χερσοησιτέων τῶν ον ἐρελλσαέώς ο εεπμανἝ εαν δεγυῖς οὐιεπιρεταπάμῦ 
: αἱ ασ ο να οµ{ς» οἳ Ιοηίαα Ταινία δοταπάαπι 

τῳ, ὃν γνώμη» “πείθεσθαι Σκόθησι» καὶ ἐλευθεροῦ Ἰω- Άβε Ἠπβίωὶ ΜΙΕβΙ ἀϊνεμα, ΄ 4ποά ἀἵ 
ρ τς δ ου κ 3 ο, - κὰ 

"η" ᾱς παίω δὲ ο ο ο σα δρ αδὁ, {1 φαει 

ν το ὡς γυν μεν διὰ Δαρύο ἕκασος αὐτέῳι τυρανεύα Τιχρίο «γτάΡΏοΨ εβίε οὗ Ὀαταπι: ρου 

εις ο ος ο κο μο απο που ος 1 
: 

τεπί1ᾶ 

ο αμ Ρα. 4. δ. 7, ἵα «ροζ, ὑπολοπομ., ὑπολελειμμένοισι 1Η. Ρα]. «ο. 2 Ἠπείψ. 4. 7 ε οὗ, 

τω τῷ μὲν δὴ «4ἡεδι «2.» οὕτω. μὲν δὶ Βαν. δ. «4. Ἠνὰὰ.» μὲν πος Ἠαδεητ 34. Ρα. δὲ, ο ος 

Ψ Απ. ε Πρωέτευον 4ο. }. Ρατ, «4. 3. «ἄῑᾖ, Ἐὰά.» πρρετείνοντο Ἠ. Έα. «48. ο 

«αν, Γα]α.. ϱ Ἑώτε ρα]. ὁ Ὁδῶν Άπα αποι]ο.  ὁ Ἐνιαυτοῦ «4γεῤεο ΕΠΙ δρίχονται Ἱλ. ᾱ- 4γοζ. 

Ῥ Ῥωνς. Α. -αἡ, Ἐδα., ἵα 1. Ῥοιί. 4. μὲν Ῥίηνε ἀεμάετατυτ» ος Ίοςο Αρ. { «ἷς αςς υ]π : 

αρρωέων Ῥτο πποτς 1οημπα υὲ εκ ὁήερῥαπο δ):. Παιερῖτ, ποἈ αΏδιάε «ἄγοῦ., Χερσονησίωτέω 44, Ἔα- 

ελασηπα, ΦαΗσοπιαίς Ἱππάίοσηπι, αρεδία ΠΠΕΡΒΟ Ποῦ 
{ο Ρίανα ἵπ ἐποιήσωτο Ἰσχυρὼν οοπνετεῖς ᾖο[ζς δοσηη:: 

Ροΐοςε,. Οἶατο Ο. 15ο. καὶ πρὸς μὲν τὺν μή τῶν ο" Ότας{ΕτΓΕΙΙ καρτερὼν" αιοά Ώιαρε Ῥτίοιϊς {εάειι πι]]ο 
Ίπχο οοσυρανί.. Ἠπο παλίτατ «ἄρρ]αβ Ῥηπίο. Ρ. 37. 
καὶ φενοµένης τῆς μάχης καθαρῶς τῶν θηρίων, αιοηίαπι 
Ίῃ ΝΠΩνΙάαε. ρ. 961. κοὴ εὐθὺς ὄμφὶ τῷ ποταμῷ μάχη 

φύεται ΚΔΡΤΕΡΑ’ εἴ Ίρειῖο. Ῥ. 457. μάχη γίγνεται 

καρτερώ. Αϊ πες Όσμε αὐ]άεπα, ηθς ΡΙᾶνα ΡΟ» 

Ἱπ-απίδις καρτερᾶς { εἰεθεής» ἀετυτραθίτης 16] ποχι»., 

ΝΙάχη κοθαρὼ θηρίων», ἃ 608 ε]ερπαπΏ αὈδηπε, υί {1π6 
. 

εοπνι]ποταἩ ες ρεττετ{ο[αέἩ αθίειαΠΕ: Ππάς οοΠΏπιΙο 

ο. ἵση. ὁ ὁγὼν ἐγίγνετο µόνων ἀνδρῶν καὶ ἵππων. 
Ἱετύπα αΏ]επῖς Ἠ]ς πομ ΙΠΠΙΟΙΟΙ, 

ο σς, Οὕτω μὲν δὴ μᾶλλον. ὅτς.] Οαρίη νοσμ]αε μὲν 
τή ΡΟΗΡΙΟΓ, πο(θ 4ἄοο αιήετεπάσα. ἴπ 4ο Ἴεσαν 
σῆς ----- απαπιοάο τἩ», 9., εἰ» απο αα{οπρίαπαι» 

σοπίτα Τοιπιοπίς Ἱπᾷοίαπι. ἸΠοϊάσπι “Φωνὴν. Ἱένοι. «ΤΠΕ 

οἨδῖ, Ου 8 6ο ΐς ποτε ἀἰ[σερ[οσίε» {ουτας{ο σα” 

«πα νίσεπς «α]εέχις ρταθρυῇε. ατα οἱ σελ ς 
7η. ᾿Ακούσαντες δ. οἳ 3. τῶν ὄνων] Δᾶάῑε αἆ δία ο- 

Άρερως να» 6» 1Ο. 4. καὶ τὰς σκήνὼς ὤκεραίουο ὁρῶντες, 

ὄρντο παρεῖναι τοὺς ἨΠέρσως" Τασία οπίπα {εσμπάνπι Ἰ]- 
Ίνπα, ὅπως λάθοι τοὺς Σκύθας » τὸ σρωτόπεδον ὡς εἶνεν ἐβ 
πωτὸ χώρων μέν" Ίογιαςίε Ἱορῖε Ἱη ργολ]πη]ς Πετοβο]: 

« ν οώρην ἤλπιζο τοὺς Πέρσῶς μενει νε] μεῖναι 
πάγαφυ κατῶ ΧῶβηΥ Παν ος ος 

«ναι. Εἶναι απίάεπα εἲ Μένεῳ ρειπομίκη- τυρί νη]σαταΥ Ι : 
{ας Ίπ πι δν Ίοηυεπά! {οππίδ» {6 [110 /ο00 1ΗάΠΕΓΕ 

-]ογοβοί πονο: ἀἰοδραϊιϊ κατὰ φώραν µένειν, ἨΟΠ ΊΤΕΠη 

εἰ τὸ ὅρχιον κωτὸ ιώρην' 1. 6, 

Ὁ ὠ φον ν 

οὗ μενεῖν κωτὸ χώρων τὰ 
ο, αὰ ΠἨεβοῦ. Ἐν πεί- 

Πργιά. τν» ο. 9915 µέ- 

17. ΝΑΤΟΚΕΝ. 

-.Βο. Καὶ ᾗ µη; Σουρομώται ὅτο.] Αιπίάεραϊ ον 

ΜΤΗΙΤΗ ἡ μη Σανρομωτέων καὶ ----'"εΧ 

. χι εἶναι. «4ο. Έα. Υ. 
μενεῖο; Της. αν. 6. 76. { 

πράγματα" Ῥίυτα ἀεάῖε 1. ἄν 

ση’ ει αὰ 4β, Ῥ]η. ν. 9όγ. 

ἄποῦ,; {εὰ 96Υ- 

ἱρέων ----- προσχωρέειν Σαυρομάτας. “ΑΡΕΙΠΙΗ5 

πίαιε Ο, 198, τὴν μὲν 

ϱ πο 

ἡ δὸ Σκυθέων μή µοίρη» ἡὶ τακβθεῖσαω πρότερον ----. 
ν δὴ μετὰ Σοωροματέως, μοίρην τά” 

αθεῖσαν ------ πέµπουσι. Άπ ἐχοΙΦΙε εχ «ἄγοῦ. Ῥταερο” 
ο, οἸἴπιαθ ᾗ µ/] μετὼ Ῥαυροματέων Εάϊτ, αἩ. Σαυβομά” 
ται τε καὶ Ῥουδ.. 19Πἱοτθ- ΟΙ, ἆε Ῥαψωυ παεθ]είπα Ὦ Ἰνοῦ 

ἀφμοει. ον. ὃ νὰ ρα 

69. Ὢςε οὗ πετμηµένων τῶν ὁδῶν] Ἐκ Ταυγοπείαηίδ2 
εᾳ ῥγσε[ὀγ{ήπ. σμαε ἀἰυογέῖα Δαδεδαμή, ΊΝοὺ. ΡόΗ6΄ 
γκο ΠΟΠ. ορίδίο περβηῖεπι ουπι γοσβ]απι, οοπ{θΏ 
Ίρ5ο. Εχετοῖε, ϱ. 55, ἁποί[αε, 14 οδῖ, [ρηρίας ο) 

εἱοοῖε, ως πο [δε 1 Όιια]ες {οἱηπῃ Ἀογημήευσι Ἡν 
“οὔ νι Μασεάσπίςπη» νΙχ Ἠαριήτ, 6. Ατέμεῖαο» 
σοᾷρηᾶπι τορο, Τήογάλᾶον Ἱς. αι, 1σοι κ) -ὁδὸς 
θείωο ἔτεμε. (μα οὐΙάεπι 1η νίητιμ πιωβίήοπε σας 
ϱἳ ὠνοτέμνειν πρ. ΕΑήοη. [ωή, Ώιερε.  Ώε Μαμά ο Γ 
φ. 14. Ὀ. πολυσχιδεῖς. ἀνατέμνων ὁδοὺς, λεωφόρους 45 ν 
σας ετ (Ἴσατ. ῬΗποίρ, Ρ. 794. (β. ἓν λνοδίαις ἀπὸ 
κοὶ λεωφόρους ὁδοὺς ἀνατεμεῖν, οι ο 
Ὅποοι Ἱσιαίου δὲ τοῦ Μιλησίου] Π/βίρεις ΜΗ δβΗ5 ος 

ϱοΗ/οεγείώγ οὐ)Η1 ἄλερῃς» 10. ζώου ἐρείς ϱ μα η] 
Ηρεγὴ] 1ΕΗΕΓΕΠΕ 9 ἐλρεώἐγ6ο οἱ 1Η) μ1, ζμοἆ ο. 
ΦεΡΠΟ {ρτογιη 1γεΙΗγ 4ομη/παΜ{0 : σιο. οκ μθ {ρ η, 
Λοἑε[ζαίε εκρι/[ῶς οἰσίρης [μὴ ῥοεπας οι ὁ εκρ (α1µΓ05: 
νερου ἵπ ΝΗΙΕ. ο. 3. 4ιοΠι Ὦ. Γανῤίπυς 180ι  δής 
«Ἠογοσῖοε) Ἰοευπη ἴδια ἐχρποοβκίο, Οαπι Ρας Ἐν τη 
Ίνο[ας. νά αάῑς {οπτσπείαπα, αναηπιομῖς 4 πμ ς 
οπαιταῖ εχρ]]σαΠμς Δίεβος» οι ῥορ/αέως ἀῑσιευτ μα 
οβοῦες, πο α [ο/η οπίσηη οζοα/ί0οπη ἠ12εγαΗ ες 
εἶπο ϱ)ΗΗΕΓΕΗΙ. ΝΠἱήαθες ἴκεε Εμίτ 1Ἡ ἴρια πουἩ ἷ 
πα Ατάσα Ἰωίμς πομπής {οομηδυν, ΑΗ 

ος ερ ἂι οὔσέ 



Εγέῃς ο ο, χμ. ος ., α 
Ευ ηαϊ ος Ἰοβηαι ἁο]ις εἶχεα δεγίλλας 2 

ΤεΏΏῆα νεο Τατ Πηρ]αία, ἨἈθαίς {6 ΜΠε- 
119, πεπε αἰἴππι απεπιαπα ἁδαισπι Ρ18- 
Ε6Ε Ῥοεία,.  Έοτε επῖπι μὲ Πηπσι]ο οἰνίια- 
ἴες Ῥορυίατεπι Παϊυπι παπι εγταηηίστη πηα]-- 
Ἱεπῖ, ΄ ἨΠαης {επιεηΏαπι αυ σπα ἀῑχϊδίει Ἡ[- 
Ππφης, οπιπες σοπέε[ήπι αμϊ ΠΜΙαάϊ αθ- 

198{εΠΠ ΠΠείαπῖ, Ἱπ 6ατπι τταπΠεταηῖ, 
ο ἁπἴεπι οαπΙ {εητεηιῖας τὔ]εταπῖ εἰ αἰόι]ις 8- 

Ρυά τερεπα εχΙἨππαι]οπῖς,. Ἠε]ε[ροπτίοτΗπα 
αυ]άεπα «γταππΙ, εἰ Ώαρ]ὶπίς Αὐγάεπας 

ἴμ5 Ῥατίεπας, εἰ Μειτοάοτας Ῥτοσοηπείίης, 
ετ ΑπιαΡοτας ΟγΣΐοεπας, εἲ Αποι ΒΥ- 

Ἰοπία απίεπι, εἰ Αιτατῖς Ο115, οι ΑΈα- 
σ85 αΠΠ:5, οἳ ],αοάαπιας Ῥποσφεπῇς , 
Ἡπῆσας ΜΙεβιδ: οι {επτεπΏα ργο]αῖα 
εεῖ σοηϊίατια {επτεπιι ΜΙτίαάϊ. ΑΠοιεπ- 

΄. Παπι νετο ππης αΏ]τ αι εδίει αἰσπίας αἰι- 
αθρξοηταῦς, Ατίζησοτας Όγπισις. Ἠὶ, Ροεῖ- 

εαφηαπι ΗΙΠσὶ ρτοβανετε {επίιαπΏατι, Ίος 

ΜΕΤΡΟΜΕΝΕ, ΕἹδεπ 1), 941 
πόλιο πρ Δαρεέω δὲ 3 δυιάµιρο κἀτᾶιροθείσης 
οὖτε αὐτὸς Μιλησίων οἷός τε ἔσαι ἄρχευ, οὔτε ἄλλο 
οὐδέγα οὐδαμῶι' βελήσεσθαι γὰε ἑκάσην τῶ, «πολίω 

ΟΦημοκρατέεσθάι μᾶλλο Ἡ τυρωμέύεσθαι, Ἱφιαίε δὲ 
ηνώμην ταύτην ἀποδεχνυμένβν αὐτίκα πάντες Ἴσαν 

« κ Έιειθ τΤετραμμόαι πὺς ταύτη τὸν γνώµηι, πθύτερο τὸν 
Μιλτιάδεω αἱρεόμεοι,  Ἠσαν δὲ οὗτοι οἱ διαφέροι-- 
τές ὃ τε τὸν Ψήφω, καὶ ἐόντες λόγΒ πρὸς βασι- 

»1Οληος, Ελλησποτίων μὸὺ τύρανοι, Δάφνι τες ᾿Α- ετ ἨἩιϊρροσ]ης Ἱαππρίασεπας, εἰ Ἡετορμαπ- οδός νι ὃν δα, καὶ. Ἡρός 

φαντος ά Παριμὸς, καὶ Μητρόδωρος Προχκοννήσιοό » χαὶ 
Ζ4ΠΗἱ18: εἲ 11 αιΙἁεπι εκ Ἠε]ιείροητο, ΑΡ Αρισαγόρης Κυζικηνός, καὶ ᾿Αρίσων Βυζάντιος οὓ- 

τοι µε 3 Ίσαν οι εξ Ἑλλησπότη ἀπ᾿ Ιω δὲ, 
εεϊ δὲ Στράττις τε Χῖος, χο) Αἰάκης Σάμιος; καὶ Λαο» 

δάμας 8 δωκαιὺς, κα] Ἱριαῖος Μιλήσιος" του Ἶν 
Ύνωμη Ἠ πθοχιµένη οἸατίη τῇ Μιλτιάδω. Αἰο- 
λέων δὲ παρῖν λέγιμος μοῦος ᾿Αρισαγόρι Ἀ Κυ- 

ο» Φα, ς ς / μαι». 
- 5 ᾿ / λ / / Ουύτοι ὧν επεί τε τὴν. Ίφιαίε αιρέωτο γνᾶ- : : ./ / 1 . / / ᾿ ολ ΠΡί Ῥωιετεα αβεπάυπῃ ἀἰσεπάιπιαιε «αη[ᾳε-2ΟµΗΗ» ἐδοξέ σφι ποὸς '. ταυτή τάδε ων έπεα πιροσθειναι την µεν γεφυρης λυυ τὰ κατὰ 

: ὄ βω ον ῶὰ ο αν. τους Σχύλας εὐτα, λίκυ δὲ ὅσοι τόξυµα ἐξυωέε- 

τηηῖ, Ῥοπίς ρατίεπι γοτῇα θογιβίσαπα τ]- 
Ρραπι {οἱνετα., 

αι]ά νιάεξεπειτ, απαπι ἴαπετ πΙμΙ] {λςθ- 
τεηῖς, ́  πεγο Θεγίμᾶ τεπίατεηῖ νίπι 4ῇετεῃ» 
τος. ει νο]επτές Πήταπι ροπῖς ἵτ1ηβτθ» εἰ 
ἀἰσετο {οἰνεπιες αὖ Ἱ[α Ῥατίο Ῥοηίεπι», αὐᾶ- 
Ώ οπηπῖα α νοἱαπίατεπα Θογίματαπα {αςς- 
τεηῖ, Ἠας {επιεπιας ΗΠΠΘΙ αἀάιάεταπ : 
εἳ πιοκ Ρίο πίνεις αἆ Βογιλας ΗΙαρας 
Ίσα νετυα Γεοῖι, Ὑιπ ΘεγιῃΘ, - ΠΙεη 
ποῦῖς τεπι αἰτυ]ήης, εἲ ορροτίπο Ιπῇα[]ς: 
αἴαιε πῖ νο ΠοΡΙ ρτορε νῖαπι ο[επαϊείς. 
Ίτα. ποςδ γοῬῖς οβ{εαιιεπῖεΓ οὐτεπρεαπις, 
Ὅι επῖπι ορ], . οἳ ἰταϊδδηπι τε[ο]ηά]- 
τή» εἲ αἀμΙρεβίτηις ΟΠΠΠΕΙΙ ΡτοπΙταϊεία 

{οἶνετε απτεπα  αµαπίαπα- εκ 
Ἅτει {ασια αά{αΠτισΣ τπτ εἲ ἔασετε αἰῖ- - 

δι 

«ΧΙ . . Ται" ἴνα καὶ ποιον τι δοκέωσι, ποιεώτες μηδέν" καὶ 
Σχύθαι μὴ πειρῳατο βιώμθοι, χα) βηλόμειοι Κ δια- 

/ νν ο , μα, οἳ 25βηιαι τὸ Ἴσρο κατὰ τὸν γέφυραν' 1 εἰπέω τε Ἀύρ. 
ον αμ ζ, μοβ ἳ ο : το ο. τας τη γεφυρης τὸ ἐς τὴν Σκυθών έχω, ὡς πάντα 

- τον ο ώς ον, 

ών τα 9ο, σ-ὰ ἥκετε Φέρωτες, καὶ ἐς 
22 

2) 

2 
ππεηῖς, ειρὶϊ ας{ειεπἀς Πβετίαεῖ, Ο6-25, 
τεγαπι ἆμπ Πο Ἠῶο {οἰνίπιας», ἸΠίθτεα 
΄Ύο8 ΙπαιΠτεΓε Ί]ος τεπιρις αἀπιοπετ, ϱἲ 1π- 
Υεηῖος, ἴαπι νεί[μΠο απάπι Πο[πο ΠοπίπΕ 

14ο1ία πο αἱ ππετεΏίητι ΘΟΥΙΗ8, 1οπί- 
Ρις Ίτεταπι Βάαπι Παρεπίο, ἴαπαίαπι Υ6- 

22 

ον 

Ἀ σοήσησι τὰ Σκύθησί ἐσι ο ἡδοῇ ταῦτα μέν πρθσα 
έθριαν τῇ οι οφ νρεον νο Ἄ κά μάς. μη". μετὰ δὲ, ἐκ, πάντων. ὑπεκρί- 

καιρὸν ἐπείγεσθε' καὶ 
τά τε ἀπ᾿ ὑμέω ἡμὺ χρηςῶς ὁθοῦται, πα τὰ ἀπ᾿ ἡμέων ἐς ὑμέας ἐπιτηδέως ὑπηρετέται: ὡς 
γὰρ Ἡ ορᾷτε, χαὶ λύομῳω τὸν πόρο, καὶ σρύθυ- 
μίη πᾶσαν Έξομενν έλωτεο εἶναι ἐλεύφεροι. ον 
ᾧ δὲ ἡμέ τάδε λύομε, ὑμέας καιρός ἔσι ο δίζε- 
σθαι ἐκείγες" εὑρόγτας δὲ, ὑπτέρ τε ἡμέων λα]. ν- / ο. ντ » µέων Ρ αὐτέων τίσασθαι οὕτως ὡς ἐκείγοισι σθέσει.ι 

αδεμ τοδεύτερο "Ίωσι 3 πεις εύσαντεε λέγεω ᾱ- 
λήθέα», ὑπέσρεφο ἐπὶ ΄΄ Ἴτησιω τῶ Περσέω, πα] 

αφ ση" 1 ο ώσμά δεν τν Φώς. δεξόδε- τν ᾿ κ ῷ ο. 
τὰ εἰοημηεῖς» πα Ιπαπϊτοπάος Ῥεσίας τενετ.Ά ἸμάβτανοΥ πάσης της εκείνων Δεξόδα᾽ αἴτιο δε τότη αὐτοὶ ὃι Σκύθαι ἐγένωτο, τὰς γομὰς τῶν ἵππων τὰς 
επταταΏῖ 5 «ἴῑῃς Ἱρί Επεταηῖ σαυδία, αμοά Ταύτή δαφθείραντες, καὶ τὰ ὕθατα, συγχὠσαττες" 

ἔ Ὕαρ ταυτα μὴ ἐποίησω», παρέῖχε ἄν σφι, εἷ 
ἐβόλοτο, εὐπετέως ἐξωρέω τοὺς ΠΠέρσας: .νῶν δὲ τά 

τειηπῖές αἴᾳπε αὓ οπιΏῖ Ίῇοταπα 1πετε αὖ- 

Ῥαβα]α εαΠοΓαπ 1] 1η Ἰοοῖς «οιτηρεταΏῖ , 
{οητεδαυε οῬῄσήκεταηες. αµςς η {ες]ς[εηῖ., 
{αςῖ]ε {1 νο]αϊκίεηε Ῥετ[ας Ιηνεπῖδίεπε: πηης 
1τα {αςϊεηάο » 
ΠηαΙίε, οὐ απ ἴμπγεῃ εο5 τε {τιῄτατα 
εσι, (1ρρε εαπῃ {10 τεριοπ] Ῥατίεπι σοἳ- 
{εξίαπιςς 1η. αμα. εἴραπα Εμ ἄϊάπε αθμ Τε ἐδίζητο τοὺς ἀντιπολεμίθς» δοχέοτες χα] {οτεμῖ» Ποίϊεπι Ἱπάαραραπε, ταὶ 1απι θα- 

τα 4ο), οείειῖ δυνάμεως. 
ερ: ἴπ ἀπὸ, 2 7. 
ὃμς συν ή, «44, Εάὰ. 

κ πιο: ἀθεταὶ αγήσμ]ης, 
{ Τωῦτα «γεν. 7 ᾖ Διωβαίνει «4γεῦ. ο Όπιπες 1. ο οὑρόντες. τοῦ. Π οἳ 1π Μ5ο. Τ. να, όν, ο  σηῃ τὰ ὄώτερ ααν/. πιΆ1µ, Φχορὸ,, Ροστ 

δ 

ν 20 .) ων , λ .ν 3 / κα σφι νἱᾳ Εβδ ἔαεταπε ορήπια σοπ- σος ἐδόκει ἄρι-α βεβελέσθαι, κατὰ ταῦτα εσφα» λήσαν, Σκύθαι μέν γων της σφετέρης χώρης τῇ χι- οὖ / άμο ς : λόρ τὰ τοῖσι ἵπποισι και ὕδατα Ὦν, τ ταύτῃ δεξιό». 

α-ΒρΡΣ. τπιώ ος, 
ῥ Ἠαες ἆπο 14. οπτΙε οΑβυδμὸς ρα. 

7 Στράττιο Ἰϊάεπι εἰ 1Ποκ ᾿Αιάκης. απ Ῥα]. «0χ. Αιαμίδας, εἵ Στρατ/ης 
24. «0. Βα[.. ἵπ τε]αμ]ς Φωκεὺς. 

2 Κυμαῖρς «πε ὁ, τς {περα 1Π Ριαεσεάεπᾶδας» «τοῦ. βαε[. 
{ Αιπεῖν 14. ο Ἡ 

. ἆας[. «Φιν αἲ εὔπι Ἐάά, αὐτῶν Παπι ὡς κε 
6 Πιβεύοντες εἲ ἀείποερ ἐπέσρεφον «γι. / 
ϱ ὄντιπολέμους «4γοῦι ἔ.... ο 

..8. Οὖσε, ἄλλον οὐδένα οὐδαμῶν] Νοωδίής (Μιάηγας αλλοίωσις' θεὈη]δ[οῖ οὔτε ἆλ 
ΤΑΏΩΗ ΤΗ ργαθσθθβς{ θε, οὔτε ἀυτὸν οἷόν τε εἶναι, 

λος οὐδεὶς οὐδαμῶν.. Ἠετυπα, 
1ηβγυχ]ε ΟΤΔΠΙΟΠΦΙΗ. Ομήηςπιος1 ἴαϊαο. ἀἰάποπί αρ ης ΟήμαπιοάΙ νατίαϊαο ἀῑδοπῖς ατβμπ]οπῖα δι “μοπογμσι, Τ2μογ 1 ζρηῃ αἴηυε αος οῬνία {Ἀαρο. 

ὀτ άν Ογρηουίη αἲἲ 6οβερο Βθῃοί, 1., αν 88.--- Τσ. Στράττιο] Ίω 1, μτρανα, τῷ ου πυράννῳ. 19. ὁ δὲ ᾿Διάκης ες ρῇς χεος. Ίνοξῖς προ. 

: 2, εχιμάστας, άν Αλαίν Ἱ Φώκαια εχιµάθται 

α11 Αἰώκής' Ἄος ΠΙΠ Ορᾷϊοςς αάῃτ 
ἱπνουίοι ἀε[επίοσας, αι ομἱάρμ, Φλοη, ζοσίαῃ 
«μπε {υπππις ἀοοιήτ Ί. 

ἒ ναι, 193. ἐπεβούλευον ------ε. 
ῶε' ΜλπλΙΟ “Έγτρππο Τα νι. 

οκ. η ήν Συλοσῶντος τοῦ ᾿Αιώ- 
9 ώς ; ας 1ο . ὺ ἷ ν 

Τ. Εοήβορίως ο, Ἰομεάας, Φωκαιεὺς εοπεέτωτα 
Ρίμς Ἰάρπι Ἡ]ε ποβτο ἁποϊέμν ος 

Εάεπα θογΗπα πιοπήποτίης., «ή, θὰ [μοὶρη] Τϊπιον. Ῥ. 

Φέχνην ΩΔΩΣΑ 

{νά 

ο. αμρρος οι ε οι 
6 Αιακί- 

ἔα/. 40. ο- ΝΠοα φνώμη αὶ προκειω. 
«β.; νυ]ρο ὁ πυμ. 

-Ὅρ Ποιήσωσι 1. ουπι 1η, 
ἴνους βατ]. ταῖς Γ Ταύτην «άγοδι, ἴηπὸ διεξελ» λθμηντ δν νά. 8 . ’ ον κ 

Ρορί ατΠομ]ηπῃ τησ πα ἱπιογ]εδεαπα: σοῦ ἦν γνώµωι ἡ πρὸ” 
ΧΑΙΛΕΜΕ 1 πάν ν- δα ο αν 1101 Εν λχο 
τς Βαν Ἀρησῶς ὁδοῦται] }α]ίᾳ ομ]ες {1ΐρ, Ἐτοπιείπευς ἴπ {αἱ ποπαίηΐς Βρυ]ὰ 48/00, ν. 497. δυστάκωαντον ὀμηποὺς, οἴση {µοΛ/ αυ} ο οοπβπη]]- αεὶ Ασαπι. ν. 184. τὸν Φρωεῖν. βροτοὺς ΟΔΩΣΑΝΤΑ, 

ο πο προ τει 47. τω κόπκ] αψ/ομεί διεξελθώτες Ρ]ης γῖρρ. 
4πιρ]αϊ ἵπ ϱ, τος. [ταδε αἰτετηττήπι εκ ρἱοσία, Αν 
φιπολέμόυς ἁαδῖε .  ΥΠ1 όδ, ρ Άδεια Πε οζήμο, 
Ἠετοάοῖεα μας. ΕχεςτρεΏς. Μοχ τὸν πρότερον ἑωῦτῶν ---- σἶβον Ῥε]]ο «4γεῦ. εἴ δηλάρε, θεος Ρρυῇ 
εἲ Δε ορηλίο, αλνα 

Ὕνο 

. 

50, οἷα 

ἐχεί- 

7 Ἠρῶτε «εδ. 

αδ7.6ε αά δοῤο], ἵτ «4:ἠβορὸ, Ῥ]αε. ϱ, 905.----- Ρεμ]. 

οῦ6 

.Ἄνδρες Ἐκύθαι Χρη. 



ού 

ἀρτοϊὰ 

ἃλσ 
. Ν Ό ἳ Ὁ , ώ 

υοὲ διὰ α τού τὼν τὸν πόδρησι Ὁ ποιέεσθα’ 

Πέρσαι τὸν πρότεο 5 ἑωῦτῶν γεόµεον σ1βο) βότερο 5 ἑωύτῶν γοόµεο σδο » 
. ; / 2/9 ἀ 
10) Φυλάσσωτες ἠἶσαν' καὶ 

αν 5 / : 

ρου" ἆ οἷα δὲ γυκτός τε ἀπικόμθοι» 

/ ς2] με» 2. / 

χατο μή σφεα» οἳ ΄19)5 εῶσι ἀ πολθλοΙΠ0Τέ6ο 
νο ν ν ο” ΔΝ 34 

δὲ- περὶ Δαρῶο ἄρ Αιγύπτιο» 
Τ Ωω 

ἀῑθρώπων τουτον 
τοῦ 
κ. οω / ν 5 

Ίσιαιο Μιλησιω ο μὲ 

δὲ. ὀπακήσας τῷ πεωτῳ 8 κελεύσμάτι 
3 5 , Γ α 2 

κ) ”/ 

καὶ τὸν γέφυραν ἔζευξε, 
ο, : ο 0θ δὲ ὸ ί 

φεύγεσι, «νυν εοιςημενοί 
᾿ ο» / 

τον των Ἱ]ερσέ 
Ἱ κ. ᾷ 

Ἡ ἐλευθέρβ» κάκίσης τε καὶ 
«η / 

εἶναι ἁπάγτων ἀγθρωπω' 

/ αν ἆ 

Φασι εὔνα[ο καὶ ἄθρησα μάλισα᾽ ταῦτα μὲν δι Σκύ- 
- 

/ 
4 ο 2 

θήσι ἐς 

Ν 

οἼθευτε δε 
λ 

λείπει δὲ «ρατηγὸν ο) τῇ Εὐρώπῃ 1 Μεγάβαζον, 

ἄνδρα Πέρσην' τῷ Δαρέός κοτε ἔδωκε γέρας» Τοιόνδε 

εἴπας ο) Πέρσήσι ἔπος: 1 ὠρμημένα Δαρείε ῥοιὰς τρώ- 

γέυ» ὡς ἄνοιξε τάχισα τὸν, πρώτην τῶν ῥοιέων, εἴρε- 

τι βελοιτ’. ἄν7δοριατεῖ απαΏ ΕΠΙ 1 πια]ο εδ[οῖ αοἰποτηΠ» 

τείροπᾶϊτ, 5ε. ῬιΦορῖατε τοῦ ΠΗΠΙΕΓΟ; {. 
Οτασῖααι {10 

2 
/ 

το αὐτὸν ῦ ἀδελφεὸς ᾿Αρτάββανος ὅ, 

ς ον αν έ ϱ/ 3 ας σος 

ὃν τοσοῦτον πληθού Ὑενέσθαι» ὅσοι ορ ΤΗ. Ρο! ΧΟΧΧΑ 
λ 

Δαρέίος δὲ εἶπε, Μεγαάζας ἄν οι τοσέτες ἀριθμὸν 
μή Ἰσ οα ηεὸν ο» κιν πο / Αλ ώά 9 

.ωίόθαι βελισθαι μᾶλλον } τὴν Ἑλλάδα ὑπηκουγ" : | 
γ αι αι κα ς εώ Ὥσδπι Ποποτανιί: απεπι τἶπς ΡΤΦΙΟΓΕΠΙ 16: 

γω 2η ᾿ ο 3 

μὲν δὴ Πέρσησι ταῦτά μυ εἶπας ετίμα". τότε δὲ αὖ-- 
7 εκ σσε ο δος ὰ. ο ”] ἡ χα, 8 ο Ο 

σὺν ὑπέλιπε  ρατηγὸν» ἔχογτα τη σρατη της Ἠταπι, ᾗ 
᾿Οὗτος δὲ ὁ Μεγάβαζοςν 

, τ « 2) ὃν 
3 “ον .. » « ει- 

ο ον» ως ἔ Ιριάδὶ 

ἑωύτοῦ. ὀκτῶ µυριάθαςι 
αμσς ρὺς θαύκκ τωλίς 
ον 

’ 

εν κι : . 9Η 
ων ο «ων τον { ὃς ν 

α α Ἑούτων -ἄγεῇ. 
ἅπι δὲ αὖΌεσε -αποπὸ Ζ1Π4. 
ἑωύὸς -Ρομο Ισάν 18,» ᾖσαν 1Η» 

η]. οἳ δὲ. 
Πἴοία “ατῖοιε {βριῦ. αὰ Πεν. Ῥ. 6ο» 

7 Ἠαρεῖ Ἠϊπό Ρο» ταν 74: 

ή Ὃρωμ. ΜΜΕ εν σν ος 
Φ-.- 

σναο 

ε 

ολα) 
ώς Θρήκής 

ᾱ- Ὁἷω. δὲ νυκτὸς ὅτο.] ΝΠΗΙ νορίᾳς ΠπηρίΦπεαιιο, 
᾿αποαῦθ. ὠπίκατὸ εκ. βοτημ]α Ἡηριας » {παρε 
α ἠρτατης». 

205 Έταερ: Αν ππηλοῦ κωτώπλεοι τοὺς ταρσοὺς» ἃ 4110 7156} τη 
Ἠϊησί6α ἀεριεταξ, «Ἠεφε εαυςίὰ, ἀθεταῖ λελυμένῃ τῇ 
φγεφύρῃ τεβοπιαΒά1» Παμήάεπι σαπροβτα. {ετνατα. ποή-. 

πιρσΠπι. αά[οἰεπε Ππαζύταπι., «ΠΑΡΙ. 
«σορῥοσίος ΡΗΙ- 

παπα Ιαπα. ΠΠΠΡΙΟΙΜΠΙ. 1 γηόι 

5ιρρι. ν» 7Ο. ἐν δυσμιάτορὸς κότου τύχών, 

Ὠδέϊ.ν. 995. οἶδω συντυχὼν κακῶν ἄνδρῶν. Ν]οπιε «δγε- 

Γοδίης. 
| 

ὁ- 
ο 

οτι {εῖς αρῖε σομαστεπε: οἱ δὲ δὴ Πέρσωι τὸν πρότερον 

ἑωῦύτῶν νενόμενον- ] 

τ]α δὲ νυκτός τὲ ὠπικόμενοι, καὶ λελυμένής τῇς νεφύρης᾽ 

εκ. «4ποῦ. οἷαδὲ οποτατπα («αἱρο» αἰτετάπι ήμ5 εεί Ἠε- 
φοβοταϊ: Νίάε απ, ς, 58. ΝΕΦΡΟΥ ΑΤΟΚΗΝ. 

“.δο, Τῷ πρώτῳ κελεύσμάᾶτι Ἱ Κελεύματι Ρας: ΠΟΠ νι να 
βιδέυπι.. Ἐεαϊλρίτ εκ Βα9/. εἴ «4. Τ,. να, 16. 

ίοπὴς (15/1 Π0το 1. Ῥ. 561. Ἑ. πολλὰ παρακελεύµατα 

οί πολλὸ πελεύματα. Ομ βΙαπῖς {επρτοτίοιϊ6 οέ/εήα 

4οηπείαΙ Ιροςωεἰάμε ἄοσσῖ 4 Ῥαμήπέ νοἰση! Οατπι. 

αἁνῃ» 10ο. Ρ. 94:.5ἵ μεν. 34 126111 Ε9ῦ. χιν. Ππ. 

τ68. 
ὠνελευδέρωυς -«4γεῦ. οι. Σπα» ΟΥΙµαε ἀὲ Ἰομίριις» «εί 

ουα Ἠρετ]ς εἴ αὰ {21ΝΙ65 {οπτοπ[ίατῃ {οτήπι. 14ροτος 

Ἠθῦοπτ οσπ(δη(αιτ κακίφους τε κοὶ ὠναφδροτότους »' πιαϊ- 

οἱρία Ὑοτο Φιλοδέσποτῶ χοὶ ἄδρησα. «Ἠπεέ» πες αιῖ- 

«Ἀδγα Ἰά1σίο, ΝΕΓΡΟΙΗΠΙ ΟΣ40 πιοάο Ἱερίήπια ἀῑίρα- 

ασ, αηχίαπι, ἀἰρυιαάοποπι τεευ(άπεν. .σεπίῃα; βοζ- 
αμασα ας ἠἰκάσῃη  Ὀπ]Ποιηείδαο ορϊπίο»  αὐαεγεΠτῖ ὁποῖσι 

άνδρες οἳ Ἴωνες»' τοσογοπΏίς ἐλεύθεροι μὲν. κκὶ, δοῦλοι δὲ 
ὦφαὐο) 1η ος γοῦς Ὡλ σύ, Δρορμίμέρπ], Ῥὰ 99ο, Έ.- 

65. Ὡς ἐόντας "Ίωνως ἐλευθέρους ] Οράἱσίς 1εόΗοπεπι 

ὀφελευθέρούον Ἰηνεπτλμι 4ποαιις 2216 4/2 αἀρίο- 

νῦ 18 
ι δὲ ὃὸ ἀπ. 

͵ ω { 
. . - κ, 

οποῦ-δοἱ ο Υ8ί0 αὐοά Ρε] τεηΙεταῖι 1ΠΠετ6 

ΗΕ: ο. Ὁ ο 

' νο Σ. ς 

οὕτω µόγιε ὥρον Τον πό 
κο λέλυμεθής 

ου | Ὦ , 3 ο» δνος δι’ 6 2 Μα. 

75 γέφυρής ουτυχὀντθ»ς εν πασαν αβρωομην " οπι" 

Ἡν ται απῖεπι αριά Ὠατίαπα ΑΕσγραις νι 

Φωνέων “μέγισωβ5οπιπΙατη ΠοπΗΙΠΙΠΗ νοσα]ἱσβπιας:. σπε 38 
/ ολ 

Ε δὺ τὸ ἄνδρα καταςάγτα ἐπὶ 
5 ον 7 

εἰλέος. του Ίσρα » ἐκέλευε  Δαβρέιοο καλέε 
κ Ν ον ο. 

μὺ. δὲ ἐποίε ταύτα σιαιο» 
τάς τέ 

ο οά Ίχε ὃ βμεύευ τ) ν 6 γέαο ἁπάσώς “παρειχρ «οι πορύμΘυει τη ορατή» Οᾷμπι Ῥετία εβασετυπὶ , 
ο. ν΄ αἱ σος, - : 

Πέρσαω µε ὢν οὕτω ἐκ» ΡΕΨΙΙΟΦ., 
λ - ͵ 

καὶ τοδεύτερο ἥμαρ- 
᾿ αρα « οι 

ων καὶ τοῦτο μὲν, ὢρ ἐόγτας ῶγαφ 
ἀγαγδροτάτες κρίνεσι 

ον / 3 / 

τοῦτο δὲ, ὧς δέλων 1ω-ό5 
 -ᾱ π Ἆ γ / 3 δ / δι ὶ δέ / 

νων τὸν λόγω ποιεύµεωου ἀγδρά ποδω ὶ Φιλοδεσποτά 

Τωγας ἀπέβριπτα|. Δαρέϊος δὲ διὰ της  Θρήϊ- 

κής πορευόμώος», ἂπίκετο ἐ6 Σησὸν τῆς Χερσοήσ» 
Ε] λ ο» 3 3 

- 

αὐτὸς -μὲν διέβη τῇσι νυσὶ ἐς τὸν Ασίηνν7οῦιςς ἹΜεραβαπο, ντο Ρε, 

ο: Απίκατο, Ἰά. ομήι 2 μόνν αλ εὐπι ή, ἀπίκοντο. 
ὁ Κελεύμὀτι 

«4ο. «ή. " 

Ίμ νι. 118: τρος να, 6. .4γάι - ο . - 2ο ᾱ- . 

Έμαῃς. ἔι[εὴ{ Τ.. ᾱν 19. ὠπίκάτο γὰρ δὴ - 
1ο 7Τσεγὴ πιαπς οὖὓ- 

ο, Οἱ δὲ, νυκτός τε π.] «πι ῬταεσθάαπᾶΡρις 16: 

ἑωῦτό σίβον τοῦτον φυλώσσοντεε Ἠϊσαν» καὶ οὗ- 

τω µόγις εὗρον τὸν πόρον' Ώαες {εαμεπεήγ. αοεοππποάα”: . 

]αεΗίτ δρασμὸν ἐμποιεῖν τῷ χαλκῷ' ΡαἩ]ο ροβῖ τόγε 
"ποὺς, α1τ., εἴή χαλκὸς ὤδραςος, ο σας κ ας 

«ως ἐύντας Ἰωήῶς ἐλευθέρους] νε 16ΙΠΘΠΙΤΕΙ ανοτ{οτ. 

Ίομαδ. 1μαμς Μεραδα7λ. Ὁ 

Ραΐτε; {αβαπι Ἰπέσπάϊδίε: αἲ 1ε τοῦ” 
αρίθ- 

αἴαιθ. ἴτα ερτε τταἰεξτις τερετί Ιο- 
παξνας 

ἀῑξ 

ταῦ 

ευπι.  Εῖ αυππι ποόξα ρεινεπίσες, 
Ροπίεπι {οἰυταπι,  απίπιο ΡτοήΏ5΄ 6ΟΠΕΙ 
νοβτις πε {5 τε]ξο Ίοπας αθίϊ5[εΠῖ. 

1ρα- 

τας {ρτα ]αρτάτη τί Ῥοβταπα΄ 110ετ 1Π6]ᾶ” 

Ὥπητα ἩἨϊμσαπι Μιήεβαπι:  Ἠμμαις ΡΗ: 

πηαίῃ Ἰπο]απιαίοπεια εχαάΙἝηδ ΟΠΙΠΟΣ Πᾶ- 

νες αἀππονίε αά Ἱταϊοϊεπάπια εκει» 

εἳ Ροπίείη ΙηχΙτ. 
αἡος Ιπααραπις 

Ἱεεταπι  4βαιτανετυπες εἰ ο 
14 {οπ6φ τππι αὐαα Πρειον. {οά ΡεδΠπιΟ5 

ει ΙρηαγΙςσπποδ οπιΏΙαπῃ μοπηῖπαπι εδίε 14: 

ἀϊσαπες ἴπππ  ἀᾳ εἶ ἵαπαπαια {εἳ- 

νὶ Ἰοφπεηῖεό, πιαπεῖρία 4ΟΠΙΙΠΟΒ ᾽απιαηΏηα 

ορ[α αἴππε, εἲ πἠπίπε Εωρίεπιῖα,. θε 18 

Ίομες 36γ ρτοῦτα Ιασἴμηῖ, Ώατιφ 

Τητασῖαπι τετ ἔασῖοης, Δε[απι Οµει/οπε[ι 

Ῥετνεπῖτ» αἴαιε Ίμπο 1π ΑῄΠαπι παν]ρᾶ5 

Ίρ6ε τταπῇνΙῖ , πεμέχό Ἱπ Ἐωτορα΄ ΕΧΕΤΙΤΗ5 

ααιαπὰο Ἠππς ΠΟΠΟΓΕΠΙ παρε, Ἡϊ ος 

γαῖριπι ἀπιος Ῥεμ[ις ἀῑσειαι: «απαπι δεῖ 
ο/ιτας Τπαία Ῥηπίσα, Ππια]ας ρτίππαα 148” 

Ίαπι. αροταῖε», πίειτοραιις α Παιτο Αγ. 
ἵβμαπο, απίά τα ππΗρίεκ Πε ΠΡ 

Ρί εδ[ε ΙΜεραδαἸοβ 
ἀῑταπι,  Ἠὶ νειτρῖ 

αααπι 
αριά Ῥαγίας Πο(1” 

Πααῖε ουπι οἑοδίητα π]ήρης {ποτήπι ΤΠ: 
: Μεραρασις. 

ΟΦΗ τα]εἴἩ 

- ορ το]]αιηή, . 1 ορ, 77 Ρο/ ντ, « ος ού 4, δη , 4, αν πα. 

τς Ἑωυτῶν «γοῦ. δ144, ἵπ Στιβία., αν Ψ., η Εάν. 

Ῥμε[ι ἄῑδ., ἦσαν δυἱά., οἶπα εχ «4. Ἰήσαν. 
Βάῑτ. («επον. οιοΙοοχνπῃ, ορΏππες απίσα 

δα η. απ. «ᾖ Αγελευθέρύς «τοῦ. ψελευθέρούς «γε ή. 
) Μεγάβυζον Ββαιζ, Ἠοπι. ϱ. 94ο: 11" 

ὅμει Έσι αὐί ρανβεῖρίιπι ἵῃ Πής νοµβωτες, ΥΕ. αὐίά- 

/ . 

Οιος εβιιρίε ΤΏαπίης {ροίαπι 601ρ3. θογεαίυπι Ίτά ἵὰ 

οι ὮαΠ18. 

4 Οἷα δὲ «4ο. ορΙΕε» . 

«ΓΟπΙάσπε Ῥαε. «401. «ορ 2, θιρα. 

ἡ 

-- Αππί]ό ρυτος ἀοος[ο: τηηί ποη νΙάστᾶς α να]βας. 
εσσάεπάυπι: ΠΟΠΙΕΠ Ἴμνας. ο Πτι βιο παευτα Π44ἶ6 

ἀἰβταόχαπι, Πααᾶϊ {ῑε. - ΝΙΠΙΙ Ἠὶς Ἰποτῖε οὐ (σατί ού 
ς πποάο σοἰ]οσατίς: τοῦτο μὲν Ἴωνας, ὧς ἐόντως ἐλευδέρονόν ε . ” 

“Αακίσους -----τ «ρίνουσι εἶναι ἁπάντων ὦ- τοῦτο δὲ, ὧ5 εδ 
πας δούλους (Ώνε ρτουῖ ναταῖα {ααἳοῖτ (ταᾶυτα» 
δούλων Ἵώνων τὸν λόγον ποιεύμενοί" }. ὠνδράποδω Φιλ: 

δέσποτώ Φασι εἶναι καὶ ἄδρησω μάλισα. γυξ γρ ή01 

δοῦλοι {πε δρηπέται Ῥποεβεδπα ιθηγῇο: 4ς 1οπίρης 

Ἰοᾳμαπ Εεγοί. ν1. 6, 11. 
δρωπέται {Πε ὤδρασοι. Εκ Πεγοί. (τα Παυβε Ρατ" 

Ἔντ, Ῥ. 174. 1ὲ. ηδὶ. 1οπίαε Ἐγταππος Ἰδώθυρσος (τὸ. 
ογοί.): Έεκ Βογιματήπι διὼ τὴν πρὸς Δαρεῖον πίσ ὧν 

δράπυδώ χρηςὼ κα) ἄδρασα ἐκάλεί' νοσεῖα τατίοτεπι αῶλς 
ες ίση 629. ἵπ ΟοΗπίΠ. Ρ. 457. Β. αὉ πενο υεαπέ 

Ώπαάλ]Ι πεπηΙΠεπι ΠΗδ[α {ορεῃς Γτηατῖσπι, αὖί Υ 
σόγε παν 

ς ιο ΓνΔΙΟΚΡΗ 
Ὅτόσ. Καὶ ἄδρησα] Ρ]ηαγοῦί τεχ Ιάμζτ[» {ευ 
αἩἲρι {οη[ρίε» ση ῥγ [ον ὠνδράποδα μέ κα) ἕ αᾷ 
Τ. Ἡ, Ῥ, 174. Ἐν, εδ βπΗΙ]19 εγΓΟΥ είπα λουίο 
οπή Ὥσες οµπι, 'Οοηὲ ΟΠΟ{ΟΙ.. Φαλκὸς ὤδραςο ἠί 
ὉομηΗ. Ρ. 457. Β. 4 .Ο/αυῇ. εχρεθίεα ορΗπ!ξ» ας 
πΙοΧ Μενάβαζος, ἵπ Πηρομοσίθι΄ Μενάβυζα», ος 
«Ῥβαιίό }αεια.  Οιήραπι» ταππδυῇ Ίη Νο ι 
Ῥιύτα νατίετητ», πεεσρίαπι Ἠογανς {στο ροήα 
Ἴ9, ὅσα, πιοτῖς Γαἱ τοβῶς Παποι, ο ο σδ] 
ε’ 78, Ὥρω, Δορέίόν ῥοιὼο τρώγειν] Ώο Μερα : 
ὙεραῦψΖο αέρος σας ο Ἶν Ζορρυ 
ιο. Ἱν Αρορμεμερία, Ρ. 17. Αι νά, απ, 
1 11. ΠΟΙΑΙ8. Πετοάοτοα ρα] 11ος οχρτεδήῖ, ο 

/α1Δ. Ίη .Β. ῥ, 199, ο7. ηδὶ Ώαπίήςς Μονο μι 
εἶπείν:, ἐθέλεν αὐτῷ τοσούτους εἶναι. Ὢε ἀμρμοι Ρέ [- 
Ποπιηίς αριἁ ἄταθσος {οΗράοπε Τ1.Ε {τη Η΄ ν 

οἰριά ΤΙπΙοΠ, Ρε θά ο τς - ον 

Ἠεης [ά]ες ος πηπίπθ 

Αιαπέ υπο 11 ΤΟ: 14 

΄ 
΄ 

αὐμϊοπι  ἡὶς  Ἰπιπιοί. δή 

Έ- 141 

ρει1 45 



ν 

αμ 

3. ΤσςπΙπο, Ἱασξάβπιοποπι παν]βαγετΙΏῖ, 

τμ.  ἆ δὲ «τοῦ, ΑΠ Ἱαῦοπε δὴ. 

4. Εά499 ἵπ ΠΜ. Ῥαι[. «4. πυρὴν ἔκαιον. 

ο Ἀρώτεον. ΒΙΑ τε ἀε[ι«4γοδι 7. 

Ὁαἱοδάοπῖϊ, εαεῖ, Ατβοπάναται ροβετί ἵπ ],οίσπο, :Ῥ Ω Λή τἘ Φα ῃ' Τς/ ώ 1πάς γεπίωης ο ο. Ῥείαας, Μ Ε, Ἡ - ο Μ Β, Ν Εν Τ 1 8 Ἑ Β 1Ψ. 42 
; . ς ὃν πα . ΄ ) -- 9.) 5λ/ : εα]επι΄ {1ἱ πιεπιοπῖαϊα αριά ΠΗε]]ε[ροηεῖος το- εἶπας τάδε ἅπος, ἐλίπετο ἀθάνατον μνήμην πρὸς Ελ». 
Πας, ος. ἀῑδίο, αιοά  4αί Ῥγζαπῖ λησποτίω). 8 γωόμεο, γὰρ οὗ Βυζαντίῳ επύθετο 
Άβοτει . ες ΙπΙΤεῃδ. ΔπάΙδίει ΟΠαἱοεάοπίο5 -πταχαίδικα ἔτεσι πρότερον Χαλκηδυήνε χτίσαν- Ἱερῖεπι εἲ ἀεσεπι απηϊς απις Ὦγζαπιῖος το-, | δν. νά ο Ὁ μι ολ. ο 

δίοΠεΠΙ «εοπάΙάϊδίε, Ιπαιῖε ΟΠαΙσεάοπίος οοῦδτας ο σκρ Ἀιζντμ ία Ὃ ο ο ΓΕΠΙΡΟΙΘ «ωοο Γηίε: απ, «παπι ρα- Ἀηοφίουρ τουτον τὸ Έροο τυγχαευ ει τας 
οὗτιοι αἀθδ[εῖ «Ίοοις α ἑοπάεπάππις, Ἠς- Ῥλησή ουίσας ο μμ πο ατίζαν 
αὔααπαπι «ωτριοζεπι εἰερίκίεπο, ΠΠ ἐοῖ χωρ8. τὸν ἀἰσχίοα, ἑἐλέσθαι, εἰ μη σαν Τυφλοι" 
Πδίεµτ,  Πὶς Ίδίεατ Μεραρατας ἵΠ Ἠε]]ε-- ο τος μὲ δὲ) ὦ τοτε ὁ Μεγάβαζος «ρατηγὸς 
{ροποτήῃ Ρίασα η νοεεςἴσει Ξ0δ0Ολειφ2εὶ οὗ τῇ χώρη Ἑλλησποντίων, τοὺς μὴ µη- 

Με 
ος ς οὓς µ 

αμ σεκαςι ο. η ο. ος ὀἵζουτας κατεςρέφετο" οὗτος µέν νυν ταῦτα ἔπρήσ- υρίσεραι : : ει Ίειθ ααἰάεῃ  τα]ία : | « πι μα ὴ / ΕΝ 3 Ἡ ο η, : : σε. Τόν αὐτον ἃ δὲ τοῦτον χρόνον ἐγίίετο ἐπὶ Λι- 145ει Ιάεπι {απε ἵεππρις αἶία ἵπρεης 1η ΛΕΙ- ; 1 7 / 3/ ο / / Δ / 'σαπι εχηΏΠῖ πη]τατὶς εχρεά]ῃ]ο, οὗ ΘαΠι Εύην ἄλλον σρατιής μέγας Φόλος, οὰ πζοφασυ . . νο ος { / / 4απ1 66Ο «ΟΠΙΠΠΕΠΙΟΤΑΡΟ «αδίαπι» Εὶ5 Ρις ο ο ασωμιυς ἃ πεοδηγησάµοοε, ο ο εχροβεῖς:. Αιροπαμίαταπι Ροβετί ααπῃ αοστάδε' τῶν ἐκ, τῆς Άργους ἐπιβατέων πἀϊδω παι- Ἐε]αςρῖς, . απὶ {επίπας Αἰπεπίεπβηπι εκ΄ δες, ἔ ἐξελαθέντεο ὑπὸ Πελασγῶν Ε τῶν ἐκ Βραυ- ΄ 

ον ς 

: ο ος σα 3 η Ῥταιτοηε  Ρριάαιί {1ηῖ » εσίεπι εἰεξ ρῶ)ος ληϊσαμέγων τὰς Αθηναίων γυναίκας; υπὸ 
/ . / 5 / η] / μμ ὄνος,. Ὃ τρ ἔμα τουτέων δὲ ἐξελα,)έντες ἐκ Λήων, οἴχωτο πλε- εοπΠἀεπίεξαιε αρα αγδεῖυτη  1ΡΠΘΙΗ ᾿ ᾗ .“” ΕΝ . Τ0ΥΤέ εε Λακεδαίμοα" ἶ Ιζόμθοι δὲ ον τῷ Τηὺ- αεςεπἀετηΏῖ, ΄ (1ο 1αοεάΩπιοπϊ αα- τό να λη, : ιζομ δαιιόιοι δὲ ἰδί : υπι νιεηῖ ν πιπεῖαπ πετ {οἰ[οῖτα- ο ρμς ον. Λακέ ο ο ο ος ἴαπα. αΙπαπα ος υπάς εδ[εηῖ, ΠΠ πιποῖο αν ο ον ος ο κο {αἱ{[αταπῖ τε[ροπάεταπῖ {5 Μπας Εαϊείε, 98 εἰσί: οἱ ο τῷ ἀγγέλῳ ειρωτέοτι ελέγο, ὢς .ο 9 . - ..- - 3/ τον ον π» ο ον ον αὖ 15 Πετοίρας οπμηάοδ, αηῖ ἵπ Άτρο πανῖ- εἴῃσαν µου τ Μηύαι, απαὶδε δὲ εν τῷ οὗ τῇ ἅ ον . 3 ον / ν ς { δα5εῃῖ : -θμἱαιε αυ αι  Ίμεππηυπι αρρα]ίς- ΄Άργοι πλεοτων Ίρωων" προσχόντας Ἡ δὶ τότες ἔς 

ο ο ο, ο παπα «εσας 5 Άημνο» Φυτευσαί σφεας' οἱ δὲ Λακεδαιμόιοι ἄχη- πιραρτβραμεΙ αμγαταπι σἠμπής αμάαίκα ος τὸν λόγον της γω τῶν Μυυέω», πέµ- 1 αςεάΦπιοπ1 1ΠΙ5{9 ΙΤΕΤΗΠΙ ηπης]ο {α]{ε]- | δύ ή τς ο κ ρώρε τοπίωτ, αιϊὰ 4Ρἱ νε] ἵρδοταπι ας πα Ψαντες ο αΕΡΟγ. ῤώτέου τμὲ ο να της 3 ον κατα ο ΜΜ Ομ Ημ πις οω σος. να. ο ονων θετ 
α Τενόμενος «4γοῦ. ἔ Ῥανί, δ. «4, Γή, }αή]α» ἑρόμενος 1Η. Φα. «4. [0 Ώείατῖρεῖε Εβρ/2. π4 Ό,ο- 9». Ν. ζ64.» η0ἱ Μεχάβυξος φὔοφμε με αμ, ΄ ο Οὗτος μὲν δὴ -«Ίγοῦ. 72η], ειπα Ἀηφθεὶς Πά. αθοται οἶίπι 

ὁ Ἡρογησ. «4τοζ. }. ᾖ Ἐξελασθώτες «4γεζ. οἳ αᾶπι, ο Μ. Γή. βας[. «άν. εεῖειῖ τῶν ῬιαείαΓεΙΠτ. Ῥωύρ. «1γοῦ. .. ὂ Τοτέων «44. Εάά, Βατ. Β. Ἰήίηπα, τούτων δὲ ΛΜ. 6ς 3Η15 41ΟΓΗΠΙ «40. }114. δὲ ποι πρεπε:  ριαα[ούτεπῃ δὴ. Ἓξόμενοι «4γεζι . ἆὦ 4, πο. | Βαρς 
{ ΦΜ. } Ρα. «4... οἶῖπι πευσόµενον. { Μινύαι «4γεδι {89- Ῥίμίεμ]ε, δὲ 4γο. 7 «4, ΕΙ, φὰρ 1Η. «4. Σο Εἰρώτευν 8Ιῖ εἰρώτων -4γοῦι Ῥα0/. {ο νυὶρο 

: 99. Ῥενόμενος] Μη]ίο Ίος σοποϊηπ]ής, Δά[ο]εέ 41Ο: ἔπραττον οἳ Πελασγοί. Ζοποδίων τπτ, τον. 85., Πέλάς- Ἡ6 1Π Τρ]δυς Ἱσορέων ----- ἐπύθετο. Ίπ ἴεπιροτε «0Π-: φοί τινες τὴν Λΐμνον οἰκοῦντες ᾖλόον ναυσὶν ἔς  Βμίβρωνα ἁας Οµαἱσεάοπίς Πού. {Η1]ε/. εν. ΟοπβαπΏπορο].΄ {Ἴπιο Ιεβ- Ἡραυρῶνω Ῥαρυπα πηατὶ νοίπαπι, ὦρχίωλον Ρ. 48. ἀήετερας, δέκα καὶ. ἐννέω ἔτεσιν ἔμπροσθεν -----  Βραυρῶνα ἀῑχιε μῤῥογ]ση ἵπ Φ020/- αἆ ο Υ8. ΧΙΧ ΠΠ αητο Ῥγζαπβαπι. ΊΝνοβσί πµπιότος Ἐμ/βαί2. ν. 646. τῆς ᾽Αττμοῆς. κρὸ τὰς γυναΊκως ἐκεῖδεν ἥρπο- Τμείητ, οἱ /γαλομίο Ίαεμο οἳ ας οτοᾶϊτάτ. οσεσῦς. σαν. Ὠπερε Βείασος Λιῆσα Ἱερυπτάς ΙΠ{Η]1αμε οχς. ΑΡοΙΙΠῖ6 οτασυ]μπι Ομαἱοεάοπίος ἀῑχίε» οῦ περ]εόξαπι θἱςίς ἀλπεπίεπίες5 αποά τη] παττας Εογοῦ, νο αρΏοτεπῃ 1π ερο {απάσηάᾳ τερίοπεπ].. Ώοᾶε αά οσγα- 137. Πάσπι ΙΙ ποππΙπα Παπ ἀἰοπεις Τυῤῥηο, 6020 0η. Ἱ. νΠ. Ῥ. 494. νΙν ΠΠΠΠΗς. Οἶνες αληρδοίυς ο» Τόμο ὤ]ᾷὲ, αΠ]αις: ν]άρ ει (εότορ: ο: 1. ν. 96. εἳ τὴν ζαλαηδονίην ρτα Ο, 5. νιάππις, ο. αἳ 0. εκ. α ΠΗεγοή. Ῥ. 96. ΨΔΑΙΙΟΚΕΝ.Ο ϱἩο εξ Πής πιοάο πια[σπι. ΟΕΠΙΗΠΙ οκ Πωπής εδὲ να. 99, Ἱζόμενοι) Ίπ Μις ἐξόμενος τατο {5 ΕήαΗ ροηῖς, τΕΤΩΤΠΦΙΙΕ Γε[Ππιοηίΐς να]η]κ[α Ίαπιο οἶίπι [εΠροπαπῃ, Ἓζόμενοι ἐπὶ τῷ ἱρῷ οχ]ίὂοπι Ε44. 6.55.. Ν95.ΕαΠΕΙ- Ἱερε αἀποτατ, 1. [ο/η] πὰ Καργηδὼν ὦτερθ. αἲ ἱν- τοι τἹ., Η2119. ΠΠ, ό4.1ν. τός. Ἱε Ἱήάππε Πθγατί], Πῦρ 1014ἱ 1Π ω άρηὴὲ Οατπι, 11. ϱ. 666, Εά, οἱ. ἀγνέκαιον ἵπτηπι αξε οἳ τυπίεαπα οῦ καὶ πῦρ ἄιθοιεν, αποά 06. Ὑπὸ Πελασγῶν. {ῶν ἐν Ἡρωνρῶνος | Α Ρε]αςαῖς, ἀείποορ», οἳ Ποπιεγὶ Οώε/: Ἡ., 19. Οοπίος ϱ Ορυ]: -απἱ Ῥταμτοπίαο Ώήληαε Τιονα εεἰευταηίος Αιεΐσας τα. ᾖμην πᾶ Όλα. Ῥ. 693. εἴ Ἠδες Πο ζο) Αεἲ: τι, "Ῥυοταπὲ πιη]ίευες, εἶἰοξῆ Ταπηπο. αΠοτηπιάαπι Αχρο- 

5ο Π]μά εείαπι οἸατήῃ. πῃ 

νόθεν τὰς Αθηναίων γυνρῖκας 

πΩΜΤΑΤΗΠΙ Ῥο[ἴογΙ» (Ἱερετίπι ἵπ {εγοί, ἐκ τῶν τῆς Δρ- 
2οῦο ἐπιβωτέων παίδων παῖδες.) ΆΠηγαο αἀεοαυε. ΠαΙΓ- ΤΑΠΤΗΣ Πΐο ἵῃ Τοοπίσαπη νοη]ςίο, εεΓήςαια {10 σοι- ἀἰτοπίδιις ἵῃ 6Η ΥΙΟΠΟΤΩ τεεερᾷ οἰνίατεπι; αἴφῖθ Ἡο- 
ΤΗ Ἠκοσίριις Ταολθῃὶς ΙΔ ηΏ1]θήῃ. ους ΕΠεγος. ἴπ ΥΛΑΤΙΕΙ {εγναπᾶ]ς Πηµάσπι, Ἡηγας Τ,επΊπο αχαξτος ὃρασίαπῃ Ψεπῖσίο παντα «ρο]]οη. ἱεῥος. ΙΥ» ν. 1759. 
ΟΙ πρὶν μέν ποτε δὴ Σιντηδώ Λῆωμνον ἔναιον" Λήμνου τ΄ ἐξε- λαθέντες ὑπ᾽ ὠνδράσι Τυρσηνθῖσι 

| πηΠεῦτα {ποῖηις «ΠαΙΤαΠ5 {/ματεῦ. Ἐ. π. Ρ. 34795 πΙμΙ] ἂςε ΝΠΗγΙς Γαάεης αιιε Ατροπαίαζυπι Ῥοβοτίς, πχοηήδης Π]ιά Ἱπέρηίατ Ῥο- Ὁδοτυπι Πνο "γγτῃαποτυπα, απος Αλεπίσῃίας οχς- - ΠΕ Ίπ]υτο ΤΑπήποαιο: {εηυεις αμηάσπῃ αιάχοζομα- -.)άεηΜε ν1. ϱ, 40., ΤγΙ {έπος ΠοΓΙΠπαμ6 «ΟΠ1Π16. ο Ἀκοτςς, ης Έμαορέῃας εεττε νετ]ᾳς ἀσσγοητατ, νο ον λθρίάες, πε Γαης 4ἰσΙΗΤΗΣ 1ρθί ᾳποαις Ῥο- , ο ων ο σας, απο {εαυτις Γοζοομη, Λοκε- τμ κ. . » αἳ θυγατέρες ἐγήμαντο Μμύαις τοῖς ὑπὸ ορ ος ἰ ο τῶν φεγονόσιν' ἀοΐϊτο ποιαῖ 1Ρἱ ϊ 6γο(Ί0/ ] Ἡ ο 
ρα ην 2, «5 Ὠ]ς βΒε]αισοέ ορ απ Τγ/ 

ἴληρίε ελπιάστη Ἱ]βοτίαπι 1ῃ Οµαεῇ. 61, ῥ. οο6. Β {εᾷ ρΠοσ! Ίοςο πι Ῥείπιηῃι Τουβῥηνῶν ππσπη]μ]εἶει τῶν ΛΆμνον καὶ Ἴμβρον κατασχόντων. ἁρπασάντων δὲ Έράυρω- 

Σπάρτην εἰσαφίκανον ἐφέ- 

οὔση, Κο], οἱ Ῥ/μλαγοῦ, Ἱ. ς, αἳ οί ΄ 

ταπάεπα {ηρ]υηρίε, ταῦτα 

Ῥ. 06. ἑτέρῳ κάλπήν ἔφερε κα) πυρὼν ἔκαιε' Ἡρί Οοᾷσοχ 
{/{ΕΗΦ. εΧ Νετο πῦρ ἀνέκαιε. Αἲ ἵπ πιοιας ἀεΠποπ]. 
τπχ παρα. ΄ ο γαδομής 4ε Π]ς ἹΜΠηψϊς παιταο, πήτιήςς τητραία» Τα ντα, ρ. 534. Δ., αὐχίμο, αὐοά ντ ἆο- ὁ ρταειοιν]άετης, η, ας [οη]ογ. ϱ:98ο, στ. 
Ἱπβαυτατί ροΐςςε, μη .Ίοο. Πυρὴν ἔκαιο] Ἐκ Ιήεί, ἀεᾶϊτ «γοου. Ρο Τῦρ ἀνέκαιον' Ἀος 1Π6Ά ροβῖης ορίηοπα Ἡϊς {εγναπά μπα» εἲ ταζτε τε[Η ΤΗ ατβίποΥ πῦρ ὄνοκαίει) νπΠ, ϱ; 10.9 ΡΙΟ πυρήν. 1π 6 {παρα γαπηζηπι ἀοσαδῖς ΟΙατίδί ΦΟγο//. ἵπ ϐΦαγΗ. Ρ. 633. Ίσπρη σοορηάργο, πῦρ 
ἀνακδίειν, πα ἀῑσῖεμτ Ἠος «αρ. πῦρ αἴθειν' πὈρ αἴθειν εἴ πῦρ ἄναίθειν Ἱερυπτατ ααποτες αριά Σοκ μοὶ 
«ος» πυέρίαπα, απαπεαπι τοζοζάος» πυρὸν ος κος 
ος Ῥορίετ {γ]]αῦα. πυραίθεν {οτσίεας απ αγ. 
Ἐμείο Ψ. 79. Τίς γὰρ πνραίθει πρόφασι ᾽Αργείων σρω- 
τόνε {εᾷ ἵηπ απαραεβῖςο νετίι 41. Ροπί ἀεριείαί: Πῦ 
ἀῑθεί σρωτὸς αν Ἕκτωρ” αποζαπα ας ἀῑοϊἴατ γ. 05. Λἴθουσι πᾶσαν νύμτα λάμπάδως πυρός» 1 οθεσθρι, 
11ή5εγε, Ἡλοτα {1ο ορῥοσ]ος {οπῖοίϊ τα ον γ. οὓς, Ὁ 
ἡνιχ' Σσπεβο Λαμπτῆρες οὖν ἔτ μη αῶ 1 Ύετα Τηεα αεί ἀῑνίπαμο, νοτουπι 14Π1 ο ο Πήριιεγαε 24105 
/ο0γ]. Οµοδρµ. ν. 534-. Ἡλλο πιο ὀπυφλωήέν- 
πες σκότῳ Δάμπτῆρεό ἐν δόμοισι «901 νη]ραίητ ὤγπλύον" 
αἰτεήπι» εξ ρυῖο» 1ρεθαι 1Π εῤρῇ ζνέλρίωψανο 

ιν 

16: τῶν 

ΥΑΙΟΚΕΝΕ | 

΄ 

. 
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αν ο. { ΜΙ [ι5 αριθοᾷ οκ δράχίὰ, πάς ετ Τμειοξ εἲ 
944. Π Ῥ Ἀ 0ο Ό ο Τ 1 : το ροιν ο τος ο ας αθῆς, : 

5 . / λ ϱ - « . 9 . 9 / ΐ : ' ἱ ν . 

ἐς τὴ χώρη, καὶ πρ αἴθοιω οἱ δὲ εφασω Ἴαης τερίοπεπι, αἴαπο 1ρηίς αοσεμβο, Ἡν 
λ κ ο. ρα. ὦ 

υπο Πελασγών ἐκβληθέτες», «Ίκευ ες ρουμ ας 
τέρας’ δικαιοτα τον γὰρ εἶναι οὕτω τουτο γίεσδα 

Ι νετο {6 τε[ροπἀεπι α Ρε]ασοῖς εἰεξζοῦ» 
μτοϊεάτε αἆ Ρρατεηῖε», θφιἱσβπάπα επίπῃ 14 

{αξία εδίο οἵατεηις τπτ Ιίσεατ επᾶ «ὔπι Εἶδ / / κ. ϱ { λα. - ο. δεεσθαί τε οἰκέεν ἅμα τέτοισι» µοιραν τε τιμο  μαρίτατα, τπτ ΠΟΠΗ, Επ ΔΡΙΟΓΙΠΙ 
/ . -” 2 /{ 

4 µετέχοτες , καὶ τη Ύη ἄπολαχοτες. Λα- ρατείρε «Το τεοῖρετε σοπάΙίοΠε 4:8 Ν / 5.8 .. . 
κεδαιµωίοισι δὲ Ὁ έαδε δέκεσθαι τοὺς ΊΜψυαφ ἐπ ραὶ νείεπο, 1,ασεάῬπιοπίϊφ Ρἰασιίτ, οἴπι 

ο / “/ ΄ . . τα ΄ 

οἷσι Ὠέλεσι αὐτοί' µάλισα δὲ οἸηγέ σφεας ὧσε ΟΡ αἰία αἁ Ίος {ασϊεπάιπι Ιπάαδς, πι 
εν 2 ορ 3 . 9 . : 

ποέεν ταῦτα» τῶν, Τωδαριδέω Ἡ γαυτιλίη ον τῇιδριθεῖριε 4ποὰ Ἐγπαατάρ 1η Λτβο Πάν1βΗ 
ο» κ / ο» 

ἸΑργοι: δεξάµοοι δὲ τοὺς Μυύας, Ύης τε µετ 
ς 1 

ὅυσαν» καὶ ἐ5 Φυλὰς 5 διεδάσαντο' οἱ δε αὖτ 
η λ Ἰ 

χα ἆ μὸ γάμες ἔγημαν τὰς δὲ ἐχ Λήμνει 5 
. 

ό- νεταπῖ,. Ἰεσερῖος ΜΙηγας ετ αρῖῖς Ιπιρεῖ- 
επεταπε ες 1Π΄ τρις σοορίατητ. 1 ΕΟΓ: 
{ε[ῆπι α]οσατῖς 1Ώ αἶος, αἷας ο 1ΕΙΠΠΟ 
ἀικεταηῖ, ππυΠετίρις, παϊτΙπιοπῖα σοΠῖΤαΧ6- 

Ὕουτο, ἐξέθοσαῦ ἄλλοισι. Χρον δὲ οὐ πολλου τιῃτ, ΊΆοηΠ Ιοπβο ἀείπάα ΙπτοΠεξο ἴεπι-146 

{ διεξελ9όντος», αὐτίκα οἱ Μνυαι εξυβρισω, ΊπερΟροτο, Παήπι ΜΙΠΥΩ ἱα[οἰνίευηςν ἔαπα 
τε βασιλήΐης µεταιτέωτε;, καὶ ἄλλα ἕ ποέω- τερηυπα αΠεξίαητες, ἴπι αἷία βαριο[α Ρεζ; 

τες οὐκ, ὅσια' τοῖσι ὢ Λακεδαιμοίοισι Έδυξε αὖ- ΡΕΙΤΔΠΙΘ8. Φπο ποππίπε «ος 1,1σαάΦΙΠΟΠΗ' 

τοὺς ἀποκτέμαι συλλαβώτες δέ σφιας κατέβα- Ίποτίε πιη]ξίαπάος αυ πι σεΠ[αἰδίεης, 6οπι” 
ε λ Ν λ / 

λον ἐς Ἀ ἐρκτήν κτείνεσι δε τοὺς ἂν χτεωσι Λα- 
: ας ποςή λ 2 / μα χ 

κεδαιμόίοι» πυκτός μετ ἡμέρη δὲ). οὐδένα ' ἐπειος 
σ : ρ ΄ / 

ὧ ἔμελλο σφεας 1 χαταχρήσεσκ)αι » παραιτήσατο ᾖΑϊμ πεπιίπεπι, 

Ῥτε]επίος Ίπ. σαἴσεΓετη οοπ]εσετηπΏ. (9505” 
«ὐπαε αἴεπα 1αεεάωπιοπῇ πποτῖε Ρ]εξίεη» 
4ος «εη{εΠῖ , .εοῦ ποδια ρἰεδαπε, 1Πίε: 

Θ1π1 1ίτας εδίεηε η. Ἱ- ο θες λα ” ᾿ ο 

αἱ γυναικες των Μυνέων» έουσαι ἀσιας τε, καὶ τῶν ]ος απιπιαάνετ[α οχοταϊτι [πι αΏ εοταπα 
πεώτων Σπαρτητέων Ῥυγατέρες ο μ ἐλδέψ τε πἹχκοτίοις., ᾳ:5 οἶνεδ εταπῖ εἲ ρπιοτυπι 
ἐρ τὸν ἑρχτὸν, καὶ ἔ λόγες ἐλθέμ εκάση. τῷ ΡᾶΤΙΑΠΟΓΙΠΑ Π1Φ,. νεπίαπι Ἱπρτεβιεπαϊ οαῖ- 

ἑωύτῆς ἀνδρί: ὃι δέ σφεας παβήκαν ν οὐδένα 1 δό φοέτεπι» εἳ ουπ {1ο ουίμεαμθ΄ γίτο  ζο]ἱο” 
5 1”/ λ ’ 5 

λο δοκέωτε ἐξ αὐτέων ἔσεσθαι αἱ δε ἐπεί Τε ἐσ- 
σα απ. ο» ΔΝ αν 5 κ 

Ἴλθοω, πι «ποιυσι τοιάδε πάσαν τὴ ἐἰχον ἐσθητα 

ααεπάί , παπι 1π. 15 ἀοίαπι ἔοτο ΓΗρί- 
σαΠΏϊΐ6δ,  Ποτάπι ρειπδ[α ἹΜΙπγαταπα πο-. 
το ΙΏρτεβ[ «αἴοετεῖῃ, οππΙ γεβε, αὔαπι 

παραφούσαι τοι, ἀμδράσι αὐτο] τν τ Αν. ἀγδρῶν ρε[αυαπι, ν]τδ τταάῖτα, Π]οτήπα νείτετι 1]-' 
ἔλαβο" ὃι δὲ Μυύαι, οὐδύντες τὴν γυναικήΐην ἐσθη- Ιω {πρίεταπτ, Ίτα ΜΙΗΥΦ πο]ευτὶ νθ- 
ταν ἅτε γυναῖκες, ἐξήϊσαν εζω' ἐκφυγύντεν δὲ τρό-95ῇε από, νε]αῖ πιι]ίετες, {οτας ρτοᾶίθ- 
πῳ Ἀ τοάτῳ ἴζωτο αὖτιο ἐς τὸ Τηύγετο. Τὸν δὲ τιπῖ, εἲ Ίος πισάο ετερεί τητ[α πά ΤαΥ: 

αὐτὸν τοῦτον χρόνου Θήρας ὁ Αὐτεσίωνς» του Τι- ἕδεῖηπι οοπ/[εάετιπῖ,  Ἠδο οἈάσπι τεπηρε[α-14ῇ 
ο» ο ο» 3 ”/ 

σαμοοῦ», τοῦ ΘερσώνδρΏ, τοῦ Πολυγείκεος, ἐσελ 
Ν ς - . . 
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κε ἴε μες, Αιτεβοπίς Βίας, ΊΤήαπιεπί 
περο», ΄ΊΤΠετ[απάτΙ ΡΙοΠεροδ» «Ῥο]γηῖεῖδ 
͵ αὖ- 

τα Μετέχοντας οπιἱςᾳς αμαέιοτ {δαποπάρις «4νοῦ. ζημά. -ὖ Ἔδεε «{νοῦ. 7. ο Διεδαίσαντο «{γοῦ. 7η πεῦ. 
ρίανε» ΝΙ4ε Ο. 169. {4 οι εατ ἵπ «γεῦρ. 14. ε Λῦοει Ῥα. ἍᾖΔιελθότε Πα. ϱ Ποεῦντε 
Πά., απΠῖεα ποιέοντεο.. ὦ Εἱρκτὴν Ἰάεπι,. ὁ Ἰζαταχρήσασθαι η Ρατ. «τοῦ, ϱἨΙ Ρο[εΤΙΟΙ παρητήσ. ᾖ Ἔσω 

ο λεν οἱ «λερθ., ἐσὸ με, «49δ., ἐς ὃ ἐλθεῖν. τε βα[., ἵπ «γε, εἰ 71141, ἐσελθεῖν τε, ὃν ὁ ο αι Ρας. 

/ἱς. 4, Δ. ἐσελθεῖν ἐν. { Μ. 91. Ρα0/. Γαΐα, λόγον -άάν εἲ ΡΙεΠᾳ!18, 2 ΤΠοιεῦσι «402. 7Ο, ταπι τάδ 
ὅυπι 41, Ῥαὴς -4., εκ ει, τοιάδε, Πεαιεπί Ννααϊοπα. 3 ΜΗ. Ρα. «401. τούτῳ οί, ο 

10. Τῶν Τυνδαρίδέων ἡ ν.] θιπηΠτον {αᾶυπι ιά ΜΙ- 
ηψ]ς αά{οτίρεπς ῥαἱργίμς [Ἠακίημς Ἱν. 9.6. εΧ. 4: 
«οσο αἴτ, ραγέσμα οἰυλίας γε[ρεῶω ΊγηάαγἰάσγΗ1) ---- 
Ἑώμδίος ἐμάε (ο Ἴαγροιο) ερίδης οοηησάέσσε {119 
{ή{οι1: {2 ὅου ἑαμέτΗ δεμε[ε ἡη 1ἱμγίσή θεμε 
“πεγ{{ας είς ερ” α[Γεδαπίες υεγίεγαηέν 9ἴἰαε ἃς 
Ἠΐ6 εχρτος/α {απί Πεγοάοε] : οἳ Μινύαι ἐξύβρισων, τῆς τε 
βασιλήΐης µετωιτέοντες καὶ ἄλλα ποιεῦντες οὐκ ὅσιω. Τ γΙ- 
τηεποῬ αάνεπας» να Ῥε]αθρον. ου Ίπτε ἁρπανετίπί εἷ- 
νταας. Ῥτοραβῃεπα 1ηασίς τεάἁυπε ταίοπεπα Ρ/αγοῦ. 
Τ.τ, Ρ. 47. Δ. εἰ Ροῤγπεη. νΠ., ς. 49. ----- Ὦε δρατ- 
Πας Πεγοά. δεξᾷµενο, ΙΠΩΙΙῖ, τοὺς Μινύας, Ἡς τε 
µετέδοσαν καὶ ἕς Φυλὰς διεδάσαντο. Ἐοεπαηπα 1114 ας 
τεσερῖ5 ἵπ οἰνίαῖεπι 4ἱρπυπι ερ ορ[ειναἴη» Ῥ]αϊαεδη- 
{Ε5. η Αἰεῑζαπι τεοερίοδ» κωτανεῖμαι εἷς τοὺς δήμους 
καὶ τὰς Φυλὼς, {μ «εηος οἱ 1η εγ]ς ἐγίῤης 6ΕΥΥΕ. 
ρ/ερηίσπια Ίηοει αρ. εἼιοβῦ. ϱ. 741. Αποῖε Ηϊαπι 
ποια {1π6 Ῥτοϊπίίαπι απεϊαιἠταἶς (παςσας Ῥραττοπι Τ. 
ΠΕειβετραῖς (ἳς επίπι Ίατες {10 Ητονῖς {. 0.) ἵπ ΝΠ- 
{ζεΠ. Οὔ05. ντ. Ρ. 356. οἳ αἆ «4γίῇ. Ῥ]μτ. ρ. 968. ϐἷ- 
ῥέγο Ῥϊο Ο. Βαἱδο 6, Χπι οἱ] 6ΡοΥΛΕί 10/11/05 ------- 
10/05 οἴνέν 42ο] ἴη ΗΤΟ {μίσαῃ αἴάμοε «4γ60- 
ΦηβΙαγΗΠ9 θ6Γ14 {12Η ϱΕγ/0 1ΗἨεγο. Ῥη[ρΙςοί α Ἱ]- 

Ῥχωείο νοσεπι ΠΦΗΠΕΓΟ Ἠιβ]α τερεΏίαπι ε ρεοα/ῖς» εξ 
ος {οἩρβςία: οργέα ἐίδΗ. οεγίο ἀριπο. Ἠίπο 

πας Ἡρίῆ, ἀ6. ΡΟήρβγοι εχρ]ίσαπά 5 εδῖ, ΨΔΙΟΚΕΝ. 

΄98, Κωτέβαλο ἐς ἑρκτὴν]. Ίπ ΡΙΟΧΙΠΙΑΠΙ ΠεΙηρε ηο- 

ἃόῃ ομοά{επάοδ» ανα ἆε η]]ς ο αν νεος: 

Άπης οπίπι ἵπ ΠπΠεπι Γ1041Ε 18ἱ8 ο... ἃ πλ 

ὃν κτεί κεδα]ωένιοι Συχτὸς» κετ ἡμέρην δὲ οὐδένα' 
οομς, Ἠσ]ης ἡμ τεμ, γεβίρς }11εγ. άμν. Ρ. 907. Μο: 
τοπι ΊἼπσυπε ΛΙ. Ορ ἂε Κερ. Το. Ῥ. 457. εἰ 1. 
{Μεμγε, ΝΠ{ς, Τως, Ρ. 199. 9ΗΠ15 ΤΈγτήχεπος ΤΠ ν{η- 

ου] «πβοα]νίσ[ο οποπωίως Ῥ]μίσγεθο Ἐ. Ἡ» Ρ. 947. 

Ῥ. ζηποῦντες ἑλεῖν σοθέσι καὶ βεβαίοις ἐλέγφοις, ατα ε 
1ΠτοΓδα ἑεποροής Ώχογος 1ΡΕΟΓΗΠΙ ῥΡαΓΙΗΠΟ «ἈτοςΒ 

:. εχοταδίε αμίοβας., ης [υί Πσοτοι {πρ1οδῇ5 ΠΠοπΙΗΤΟΦ 
4ου: πολλαῖς Ἱκεσίαις καὶ δεήσεσι παρείθησαν ὑπὸ τῶν 

η 

Φυλάκων ὅσον ἀσπάσασθαι καὶ προσειπεῖν τοὺς ἄνδρας' Ἠλπς 
ΡούγαεΗ» τεξνε εοτηρῖε Οᾳ/αμ). Ρ. 68ο. τμ Ηε- 
7ο πηι]ίσος ἵπ οατοσίοπα ἀἴσπητις ἱπετοπήβςίε» οὐδέ- 
νω δόλον δοκέοντες ἐξ αὐτέων ἔσεσθωι. ἱς }αα Ἱερῖ 13 
{1ο Οοἆ, ει 6 44, ορᾶπια τερο((έ ὤγοπου. 1π ΕΠΑΙ 
ταπάο. «οῇο οἶἶπι Γογοί, οοπ/ρίταπε Ῥήμαγοῦ. Ροβ αεΒ. 
ος 7116. ἵ]αν., απ ποπ αρ/γάς αἀθΙαϊε ἴδια: Ρεμ” 
4,101 2/1 οο]ογής υε]αίὴ) οαρ{αέδης ϱος αβίγεβας[ὲ {44 
πεπαρε ομ/τοάες σατοξτίς νΊτον νε]αεῖς οαρί οι». νε[ή- 
Όμς 1πάπτος ππμ]Ις τοις» αἲῑοδ εξ ὠπιένωι περικλλυψΏ”. 

μένους {οτίουπτ Ρ/ωῤάγεῦ. εἳ Ῥοβαεμ. ἘεΓΡΕΤΑΠΙ ἸἴαᾳΙ6. 
νυ]ραιαχ αριά 7/6. εος αδίγε Λασ/αε /Ηή1. ΝΑΙΙΟΚΕΝΟ 

οὗ. Ἐς ὃ ἐλθεῖν] όπου ἐχρμσατο α]ῖς {οτιαδίΕ 
Ῥιαοεβίτ. Ἐαυίάσπι ἐσελθεῖν τε Ρταείοττεπι, π4β { ἐν 
ὦν ἐλθεῖν. Ἰοπιπι τΠΟΓΘ» 4ο ἀα Παρτα Ο. όο.; ἔσω ἵἃ. 
πας. ῥέερθαμ! μις τεπά1τ. ΙΨΙΟΧ οὐδένω δόλον {1/11 εἳ. 

{εηιΙασες Ῥυ]οτε» οοπΙεέαϊαίηι]α (αΐεμι, Του ταππεΠ. 
{οπεΦατυη λόγο, ΤαπίαηΠε οοπ{οηῇοπα ῥγοραβαίάΠ!2 
ἀμσετε αά λόχον {ηβαίσε νἰάεῖητ. Ἐ]εσαπς 6 Ο1/ 4. 
Ῥρμω {μΗρί6Ιο. αν ρω 

96. Ἔς τὸ ἘΤηύφετον] ΙΝΙΠΙ] ἵπ Πϊς σοπιτα ε{απι. Αά: 
πιοπητ 7ερῦ, πποητεπι Τμασοοπίσας τἲρ]οί σεπεῖε ΡΟΗ 
τὸ Τηύγετον Ιἴετηπι Ο. 148. γαῥο Τ,. ντα, Ρ' δ6ᾖ 
ο» Γ ση/αη. ΠΠ, 9ο. Ίῃπ Β/αγοδὶ Ῥ. π. Ρ. 2η 
τῷ Ταύγετω, εἴ, οί επάεπ ππδπποταξ, Ρο/γβεΠὸ Φα” 
ἴερ. 1, ΝΠ, 49, Ηἶπο Τωγρεία, Ἰ.αορηίρός» 3Ρ' ῷ 
2111 δεζήε(/γ., ταίπα {οἱ σίιπητο Βργεδο. [μηδὲ Ν. 
Ποἱπ/Ηη ἵηῃ Οηῤἱαμί (ος. Οοπ/]αε, θΗἱσοπ. ὃν 5 
ΑίαΙε Ἠαες, πε αἰΙ ἵπ Ρροβετίπη οβαπάαητυτ, 
97. θήρας ὁ Αὐτεσίωνος] Ομαπάο Ώιορο ποβτο εοπς 

αἰπίτ {π ΄πετας ρεπετε τταάσηάο βοι/αμίας, Π μα» 
Το 1» Ῥ. 906., Ῥτο Θήρῳ τῷ ἀπὸ Ἴωνος τοβήτμ ἀεους'. 
το Θήρᾳ τῷ Αὐτεσίωνος' Ρα/ηεγὴ/ οοιτεδίο Κπηίο νο. 
Πῖε 1ῃ πιθηῖοπι 4 Ῥ. 245. αὰ Εργούοη/ {οητεπείαπι Εν. 
επι ους. 1. Ῥ. 98δ., Γπ6ιας Εαϊκ[ο ἀῑσίτωτ τὸ δε 
καθεν Θηβαῖός τε, -αὶ ὠπέγενοο πέωπτος Πολυγείκους’ π 
αἰιο α4εο (//ῥμαεβο ἕκτον γένος Οἰδιπέδαο, Ἡ- 1Ώ Αροῖς 
ψ. ζ4. | ΙΝΑΕΟΕΡΡΛ” 

49. Μ9 

Ἱν 
5 

: . 



ακιαανονζ μι 

τς συνοικήσ 

ν { 

ια Μεπιδ]ίαιῖς Ροῇβίε1 ἵπ σα, ΕΙοοΠὰ ΜΕΙΡΟΜΏΑΝ πὍ, ΙΤΕΡΕΝ Τν. δη 

αΌηέρος» Πι]κ[ εεε ἵπ οο]οπίαπι εκ Ἱμα- ἐς ἀποικίη 3 ἐν Λακεδαίμωος" Ἡν δὲ ὁ Ὀήρας οὗτος 
εεἀΦιποπθ. Έται Πίο Τ]ετας σεπεΓε (αᾱ-ογένος ἐῶν Καδμειος, της μητβὸς ἀδελφεὸὺς τόσι Ρ᾽Α.- 
Ππεο» ἄνμησιμ]ης Απομσπα βΙοταπι, Τη- ριςοδήμε παισὶ, Ἑύρυσ9 θε καὶ Προχλέϊ’ ἐόγτων ὶ ἔτι 
τγ[πορίς ος Ῥτου]ϊκ:  αποτ, ΠπΗΠΙ Ῥῆτ τῶν παίδων τότων νηπίων, ἐπιτροπαίην εἶχε ὃ Θή-. ΡΙ εδίεηε»: τπτο]ατεπι Παβθεραῖ τερΠ] οραϊ- Ὃ ας ὃ σα μιὃ, δα 
ταπί οππαῃ,  Δάπ]άς Ίπος {οτοῖς ήν βᾶὀ την ον πάρτη Κασιλήῖην αυξηδύντων δε τῶν ο αν 9 υ. / ὴ γ λ 3 λ ς . 

αο χεσορῖο ἱπηροῃο» μετα Ίτα στανίτος Ὁ ἀθέλφιδέω, καὶ παραλαβόντω την ἀρχῖν' οὔ 
9 ν τν ” . . ' . Ἀ / λ / ”/ ς λ.) ταᾖε (Ρἱ αὖ αἰῖς Ἱπιρειαί, αποπίαπι Ἱπι-άρτω 8η ὁ Θήρας δενὸ ποιύµθος ἄρχεσ.)αι υπ ᾱλ- 

Ρεπίιπα. δυ{αδίεξ, τπτ περατοῖ {5 1αςεάῶ- λων ἐπέ τε ἐγεύσατο ἄρχὴς, οὐκ ἔφη ἃ μοέν ον 
ΠΠοπΕ ΠΠΟΤΦΙΗΤΗΠΙ Τε πἆ οοβηαῖον Πανῖ- τῇ Λαχεδαίμοι, ἀλλ ἀποπλεύσεσ | ἓ6 τοὺς συγ-. 

) 1 1 ΄ Ὁ ω ν 7 / / ες πω.) μίνι να ἤσαν δὲ ον τῇ νυν Θἡρή καλευµθή νήσων ιά 
: στ. Ὃ ας ς }. τεωο οδὲΚαλλἰσγ τῇ αὐτῇ ταύτῃ. ἀπόγοοι 6 Μεμ” ῬοΠε Ἰεπιρ]ατι Ῥαεῖ]ς ΕΠΙ, ααὶ Πιεγαῖ ο ο ας ορ , ο” / 3 { Ῥμωπίκ, Οαάπιις οπίτη ᾿Αποποσὶς β[ῖις Ει-5οβλιάρω τοῦ Ποικίλεω » ἀγδρὸς Φοίνικος. Κάδμον 

τοραπ απῶπταης, ἴΠ Πππ]απι απ Πυπς  Ύάς ο ΑγΊΙΦρ, Εύὐρωπη ιζημοος, ασε νι 
Έπετα νοςαϊιτ», αυτη αρρη][ις εε[εε, να την ουν Θήρην καλεομένήν" προσχόντι δὲ, εἶτε δή ο 
τεβιοη] 4Πποτε εαριιθ, Ώνε απα αἶα νο- ἡ χώρη ἠρέσε, εἴτε καὶ ἄλλως ἠθέλήσε ποίῆησα) τοῦ- 
Ἰηηίαίς, τεπαυ]ὲ ]ς οι αἶῑος αποδάαπι το, χαταλείπει ἔ γὰρ οὗ τῇ νήσῳ ταύτὴ ἄλλους 5 ρ αν ο ᾽ λ . ΄ Ἑμαπίσες, επι Μεπιρ]ίατεπι εοπ/αηρα] 6στε τῶ, Φομίκων, χαὶ δὴ καὶ τῶ ἑωῦτου συγγυθῶν Ώ6υπι παπα, 18 ΠοπήΏαπι «ταρηας οξτο Ἶ Μεμβλίαρο οὗτοι οἸέμοτο τὴν Καλλίσην καλευ- ππζεημαπι ΤΠετας Ἱασεάβπιοπε νεπὶκίες, μιλίαρ κ σας κ, / 5 λ Ν οκ / 5 ο ώς ” 

Ἱη[η]απι απ Οᾳ]ήβα. νοσαβαιασ, Ἱποοίας Αθ επι Ύσεάς» πρι Ἡ Θηραν ελέῦ εν Λακεθαί- .] ὃς, ἁ ο 3 Δ { Ας ολ, ως / 
τφδταΠῖ, Λά 4ος Έμειας επῃ πημ]Εεαάίπο εκ ῥ9οο» ὀκτω οὐδρώὼώ. Ἐπί 6 τετες δη ὦ ο Θῆρας . . . . αχ 3 ο δαν ω» { ! .{ ! ΙΠΡΙΡΙ5. Ροτίτα ἀῑ[οεκ[ε. πεαιαφυαπι α΄ Ἱἱ- λαο έχων α πὸ τῶν Φυλέωνν ἔςελλε ἃ συνοικήσων τᾶ- 

105 εἨείεπάο», {[εὰ αἆ πα Παριαπάαπι ,όοτοισι καὶ οὐδαμιῶς ἐξελῶ αὐτοὺς, ἀλλὰ κάρτα ἵ οἵ- ων ο σαι τα 
εἵ ναἰάᾷ,οοπαίαη». Ἐοΐίεα Ὑετο αμα!η ΜΙ- «κηύμωος" επεί τε δὲ καὶ οἱ Μηυύαι ἐκδράντες ἔκ. 

. - 4 ον ου ς ο» 4 - νω Ώγα» ο «ατοςιᾶ εἰαρίος εἰ αἱ Ἱαγδειιπα τῆς ἑρχτὴρ ἴζωτο ἐς τὸ Τηύγετο τῷ Λἀχεδαιμο- 
οπΠάεπτες, 1,αοεάφπιοπ] πεδσατα. ἀε]ίρα- / Ἱς ον. αχ. γα, 2 / ή δε ᾱ. 

ταηἳ. Ἴπεια πεσεπι εοτήπι ἀερτεσςαβατις  αώ ο... ος πι κο νι 
ης Πετεε», - τεοϊρίεπς {6 ος εκ τερῖοπο αδ-. Ἡ, ος χω µητε φόνος γΏΗΤαΙ» αυτός τε υπεο» 
ἁμέξυτήτη. ΄ Ἡτ Παῖς ροΠα]ατο Γασεάσπιοπο65δέκετό σ ο. ἐξάξει ἐκ. της «Χωβη5' ο κο πλαν 
Ἀ[επεμΏρίς, σα πήδις ΕΠρίπία ΤΕΠΙΟ- ὁὲ ΤΗ κατα Λακεδαιμοίων τρισι ο ερ. 
τήπ Πανίρις αἆ ρο[ετος ΜεπιρΠατῖς παγῖ- σι ἐς τοὺς 1 Μεμβλιάρεω απογόνις ἔπλωσε" οὖτι 
δανίε, ἀπσεῃς {εοιπι ποῃ πίγετ[ο ΜΙ-; πάντας ἄγων τοὺς Μυύας, ἀλλ᾽ ὀλίγες τάς" οἳ γὰρ 
Ὥγας,  16ἆ μι να απια ο. πλένε αὐτῶν ἐτράπατο ἓρ τοὺς Ἡ Παρωριάτας καὶ 
πα αμ μησ ιο αοτμκασςασοΙασαας ΓΓΖοΚαύκωνας" τάτες ὃ ἐξελάσαντες ἐκ. ὃ χώρής, σφέας νετίεταπῖ, αὖος οπππι  ε τεριοπε εχρι!; ο ἁ ἕ μείρας δῖλον καὶ Ἡ Ἡ ἠκσω εί 
ἠφίεπο,  {Εἱρον Ιπ Πεκ Ῥατες ἀΠ]δις- τος ας. ος ο ας νο 
πηπε», αἳ ἴοιάεπι Ίο ορρίἀα «οπᾷϊἀε- ΛἈίά Τάσος ο) ἀντοισιὸ Λεπριο, Μακισο ὄριξας, 
αμης, Ἱερτειπ, ἸΜαείβαπ, Ῥμηχας, Πυρ. 

«-ᾱ Αυαςε Ῥμαροβίο {νώ. ή αμα. ὁ λρδ. πα ᾱ4νοῦ. }: Ῥας 4ῇ., οἶἷι παισὶ ̓ Αροοὸ. ο Α- 
δελφεῶν 71μά, «γε. «44. ὠἀδελφιδῶν Ἐάά., εἀϊσαπι οκ «ή. Ῥα/. -4κ., νο ορήπιυπι. 6 Μένει «ἄγεῦ. 
ἀπ. 6 Μεβλιάρεω -ἄγεῦ. ο ΤπΟΧ ὤνδρες Φοίνμιες στι ῥω[]α. 7 -ᾱγορ. 7. 1Η. Εσοί. «491.» γὰρ «44. ει 
Ἐάά. ἄεαίαε,. Οοπίες 4γε[οδίω ὈΠ. Ἔπιεγα. Ῥ. 974. ὁ Τούτους -4εχ. Ῥαο[. Σπα. «ἄγεῦ. }α]]ᾳ ετ ἘάΙε, 
λος τα 1, 1. ἐπ) τῶτοις. ὦ Συνόμκήσων -ἄγοῦ. αν[. }αᾖΐσο αΠ συνοικίσων. { Οἰκγεύμενος «4. 
ἆ . «γε. 7; Ῥαε «πλ. ταξς: βουλομένων «4. ΕἘδά, { Μεαβλιάρεω «4γοῦ, Πουα 9ε]λο]. Ρὐήαρή, 
73 Ἠαρεωράτας -4γεῦ. ΤΟΠ πὈδυχάα. ρεᾷ νιάα νπι, 79. ἡ ει «ἄγεζ. ἔ. Ῥαυ]]ο απἲε σῷ. αὐτοὺς Ίερυπς. 
αὐσᾳ «οπου. ρτουαῖ νΙ, Όν  0 Λέπρον, Κάκισον ιά. Ἰδα]βιμή Ρα, ἹΜάσιγον οἳα «ἱερῦ., ἵπ απα ἀθίπ- 6ΕΡ5 Φρίξαφ, 4Ἡοπιοάο Γασ[ς, αἲΠ θρίξως οτ µΜάγιςο ουπι Εάῑ: 

{ ͵ 

49. Μεμβλιάρεω] Ῥεζυπάς 69/16 ο5ε, αὐα]ς Ῥότ- ἐν Λήμνω. οἶπι 1,αοοάποπιοπής οοἶοπος {π Ιω(μ]απι 
τεω ΤΝ» 160.» Γροΐσεω ΥΠ, 159, Κλευμβρύτεω Ν. 3... (αμα ἀηχὶδίο ΤΠοταπι πατταϊ βαή/ζη. ΝΤ. Ῥ. 594. 
“Δημοκρίτεω [περίις 1Π ΠΠῤῥουγαξίε ερἰβοία, Οτ]ᾶοϊ αἆ Ώο Ιφάσπι «4ροὐίοη. κο, 1ν. Ν. 1761.. ἐκ δὲ λιπόντας 
πάση] Ῥγί. Οἆ, 1Ψ, μετ Μεμβριάρεω, 4Ποπιοάοροςδι Σπάρτην Αὐτεσίῶνος ἐὺς παὶς ἤναγε Θήρας Καλλίσην ἐπὶ 
Ῥαυςα «4γεῤ.ο τοῦ Κάδμῳ συνεξορµήσαντος' ομἰ {επρείοπὶ νῆσον. Οἱ ΝΠηγΥϊ5 Ῥεϊαφρος ἄνα Έγτλεπος {ο Ητμῖς ήπιας ἀαἲ ο. Δοεὐαγέμεν μῖ Ῥποσπίσυπ ο πρυα οοἩ- ΔΒ/αγον. Τ. Ἡ. Ῥ. ο47. Ὦ. Ρ. 906. Β. 198 νε]ιᾶ 
1ΠΟΦΙΟΣ εδ[σι οἩρ]ηατίο. ἄᾳ Ῥμοξηῃ. ΟοἱοΠ. 1. 1» 15. οοἰοπίαπι. Τασοάπεπιοπίογηπι 6 Ταόοπίσα ἀθάιοῖι ἵπ 
ΠΟΙ οοπρ]μ{οι]α ἆα Ἔμοτας «οοἱοπίΐ5, Όμας ρτοχίπια Ππία]ας Μείωπι. εἰ Οτείαπι» ἀἰουπίυς Τδὶ Πόλλιω ἠ9εμό- Ροῄτα {πε, ο]α]ςβπιο εχρτεςηῖ ο. ΙΝο[Ι {περα αεπι- να καὶ ἀδελφὸν καὶ Κραταῖδα Λακεδαιμονίους λρβόντερ" 
108. (αημαοδων αρ. αδοη, νπΠ. Ῥ. 594. Δ. εἴ αὐθε εεγίο ΠΠεπὰοία {οτίαε[ε Ποπ πηα]ο {ο Ἱεροτεπίτ» 
ΧΝΗ, Ῥ» ΤΙΟ4. Β., πες που βο[ίοη, Λῥοι τν. 1769. καὶ τὸν ἀδελφὸν Καλλικρατίδαν. «----- Φθομπάυπι {12γοά. 
τς ον. τῶν ὃν συνγενέων Μεμβλίαρον] Όιεπι α]ῖ Ης νο- ἸΜίπγαο Ρἰειῖαιιο πιαπεπίες ἵη Ῥε]οροππείο ἐτρώποντο 
ςΠΐ. Μεμβλιάρεα ἀἰκ]ε[ε νΙὰείΗ Πεγοά. Ίο Π]Ητα ἔς τοὺς Παρεωρώτας κο) Καύκωνας, οὐίδις απαιίς ἵπ- 
Οπή συγγενέᾳ͵ Αµ/αη. ΠΠ, Ρ. οοό.. {δᾷ Ῥμοηίσσπι ο] τῆς Τριφυλίας οἰεόῖς {οκ ἵπ Ίδία Ῥατίε Ῥε]οροί- 
ᾱς ῥ)εδὲ {ηἱδίο [οηρίε, ἄνδρα τοῦ δήμου , αἴηιο Ίείιπε πεί ἀϊσμητητ ηγθες οοπάϊά]δία, Λέπρεν, Μάκισο» 
ο οαυία Π0ἱ Ῥεηαῇκίο ΄ΓΠοχαπα, αὐσὰ ετ ενομε, Φρίξας, Πύργου, Ἠπειν, Νούδιο" {ο σείετα νΙάεπίις 
ΕοΙς οδι η Ἰοπι]]ατὶ ροβεη ϱαἱβος Ἰπβα]ηο Ποί ποππίπα Ἱπτοργωηόα» Ρατήπι απι οπιοπάατα Οἱατ., 1235- 
τὰς ϱ ος ἱΠρεπυήιν ------ Ὀδί ραυ]ο ροςι ἸΠο- /ερ. αἁ 19ομο. Τ: 1. Ρ. 659. ο ἵ ΠΗά πιηρΙαπα 1» 
ολ ιδ Φ]οΙΜ συνομείσων τούτοισι Εἳ λαὸν ἔχων ΝΕΠΤΗΠΙ Ῥοβοπιπα οτἶαπη Π]ωπηϊπαἶε, . Περὶ τῶν ἐν Ἔρι- 
πίσω, δυλέων' τεραπα πωπηστη, ο μι νοηβην τος ια Καυκόων ερῖε ιγαζο νΠι» Ρ. 531-2 ΕΜ1 Ῥ. ο» ἄθτονιαδ» σιογπη]πα ή. πο ροτοτίε: {5ά {οροπάυπα ϱ, ᾿Παρεωράται τεηιής[α (τα ης Ο]ΠΙ ΠΙΟΠΙΑΠΑΙΗ ασ]. 
πιο ος αν παπι απίε οξτο σεπεταϊῖοπες ομπῃ Νίοπι- ον ταρίοΏ6τη σερὶ τὸ Δέπρευ καὶ τὸ μα Π4 

ΓΕ ΙΟ τες. Τά ταϱ π[]ωπι Ἰαή συνγῴκισαν. Ἰοήϊσα Πεγοίίοο {ηπτ Παρεωρῆται ΤΗ Ος 9. ΕΗΣ 1 τ[υῖς- 

σ6, Ἠπὶ τούτους] Όσα! {ζἼσς: ομᾶ ας. ο ἀῑσαπίατ οτ]σίπε Τ6ΙΠΙ15 πἱο παϊταῖα πναπή{οβρης, 
αλἰοφμίῃ Ῥημα ἔη 6ΠεΦΙ5 πυρ αἲδΙΙΗΣ: 

, 

{ ο ο ὃς η 
. / νοικήσων», [118 ᾳμο «Σ3Π0 Ἠλρραι, ἀερείων. (επήπια -ᾖ. αιοτίαπα 4γοῦ. Κώκισο 3ΗΠΙΡΑΤΗΤ: ΠβΠΙ όκιον. Ο. 159. φρήσασω ἡ Πυθό/  πλέεω να πα Ἱωνίε, ποτ ἵτα {ο6ΠΙΡΙΗΤΑ / ορ ώκ λέει, συνομιήόρµτας Ἱυρη- αιοά (σαὐεης εχειίανιῖ» Πο ΡΗΤΗ. Μβκισον τῆς γαΐοις Διβύην ος Μ5». αν αν ο ς κά . Τριφυλίας /γαὐο» 1. Χ. Ρ.6δ7. Δ. εἰ ῥ/ερό. Όγ»,, υὈὰ 

67. Οὔτι πάντας ἄγων τοὺς Μινύας ] ἸΜίηγας Ίο. Όσπε ΣΙοβεμίων. Φρίξας «ἴ. ας ΕΠ οἼεβῥ. ππατρίπε σοῦ- τοὺς ἐκβληθέντας ὑπὸ Πελασγῶν (βς Ιερ. ρτο Πελασνοῦ) Παδιάς, Φρίξα πμ. ν 

ο ο. προς. ΝΑΕΟΟΚΕΝ.. 
πὶ τούτοιο ΏοὮ ΦηΠΙΠΑΡΙΙ6, Πκάσπι σω- ο, Μάκισο, Φρίξα»] οἷς οροτιήτ, Ἐτίμς Ἠαῦαι 221/. 

σάς 1 τν, 77. χο. | 
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16 
ὴ ς δν 8 

ὀϊχισέω Θήρα ἡ ἐπωνυμίη ἐγθετο, 
ο ρρ.. 9 

γὰρ ἔφη οἱ συμπλεύσέσθαι, ο τοιγαρω) εφή αυτον 
ο ο πα 
επι του ἐπεοο τετ 

ο . / 21 ΦΚ. . / 

οὔνομα τω νεηνίσκὠ τότῷ Οιόλυχος ἐγθετο" ὃ καί 
/ ον ον / ; ας σα 

χὼς Τὸ οὔνομα, τουτο επεκράτησε. Ο/ολυκ8 δε γί- 

/ ροών 
χαταλέίψειν οὐψ ον λύκοισι 

ο δα Ὁ ου ο απ Ἡ 
φλκάςς ον 

Πύργο, 3 Ἔπιο, Νέδω" τητέω δὲ τὰς Ἕλευνας» 
3 Ν ε) ρω κ εξ, - 

ἐ᾽ ἐμέο Ἠλεῖοι ἐπόρθησων τῇ δὲ Μσῳ ὃ ἐπὶ του 
'Ὁ δὲπαις, ουζα 

ΟΙοΐγεις Εις Τλεια, '"ΤευηΦ ὅρατια ΛΕΡίά3. 
Οήπυδ τεχ Τπεια, οἳ πμ», 

Ῥγτρυπι, Ἐρίαπι, ἸΝαάϊαπι, αάοταη Ῥ]εΓὰν 
αἴε ΕΙεὶ πιεπιοτία πιεα ἀειενετιπι.  Ιπ[αἱβ 
αιῖοπι α οοηβίἴοτο [στα ΠοΙΠΕΠ εδι 1Πά]- 

κ έδιμπι,  Αἲ Πας οπηπῖπο περαραῖ {5 οὕτω εοΙ/9 
πανῖρατυτάπη 5 Ῥτορίετεα ἀῑχίε {6 τεβξταταπα 
ονειῃ ἵη Ἱηρίς: Εκ απο ἀῑδο ΠΟπΙεΠ 44ο” 
Ιε[σεπιῖ Ἱπιροβτιπι εδ Οἱο]γεῖδο εἴ 14 Πο0- 
ἴποη να]αῖτ.  Οἰοίγσο παϊης εσι ΠΠπς ΑΕ: 

νεται Αἰγὼς' { ἀπὸ του Αἰγέῖδαι καλευται, Φυ-θοΡεῖ, α απο νοζαπής ΑΒΡΙάΦ, 1π 9ρα1" 
, κ. ο» λ ω ο» λὴ µεγάλη ον Ἄπάρτη' τοῖσι δὲ ο» τῇ Φυλ] ταύ- 

ρ πα άν ο ΕΝ / νι 

τη ἀνδράσι, οὗ γὰς υπέμεναν τὰ τέκνα, ἱδρύσαντο 
αρ Ὃ λα τος. το. 1 λ δν / 
ἐκ }εοπροπ/8 Ερυνυῶν Ε τῶν Λαῖι τεχαι Οιδιπό- 

1 ον ς / .. Νἱ ΄ ο» 

δεω ἱρό καὶ μετὰ τουτον ὑπέμενε τωῦτο τουτο 
ιαὶ ον Ἡ Θήρῃ τοισι ἀπὸ τῶν ἀγδρῶ τέτων Ύεγο-θ 

δα / / / ο» / ὃ ΄ 

γόσι. Μέχρι µε νυν τ8τε του λόὀγε Λακεθαιμόνιοι 
ζ λ : ΄ λ λ ! Φηραίοισι χατὰ ταυτὰ λέγεσι’ τὸ δὲ ἀπὸ τετ» 

µουνοι Θηραϊοι ὧδε γωέσθαι λέγεσι, ἶ Τριος ὁ Αίσα- 
1 ο. { ος Δ ας / 

νίε ἑῶ Θηρα τέτε α πόγοωος, χαὶ [βασιλεὐων Θηρης 
» 3 3 λ ας. 

της νήσε, ἀπίχετο ἐς Δέλφους. ἄγων ἁπτὸ της πό-0ο 
ος 2, να δέ 1 Αα} ο» 

Ἆιος ἐκατόμβη". εἴποτο οέ οἱ ἴξ χαὶ ἄλλοι τῶν πο- 
͵ λ Ν ο / / ) 

λητέων, καὶ δὴ καὶ Βάττος ὁ Πολυμνήςσα, ἑὼν 'γέ- 
3 / ρω ὰ τον 

νο 1 Εὐθυμίδη τῶν Μηυέων" χρεωμένω δὲ τῷ Τρίνῳ 
τῷ 

ο Ἔπειορ, Ἰνούδειόν «πι. ὁ ᾖήι 4. Θα, ἁπὺὸ 
ἐπ᾽ ἐμοὸ -«4γεῦ. ἔ- ο Η. [αεί τοι αροῦν ες 
πμης ε5ε εκ ἠήεί, «4, Βασ, απἱ ἀπο οἶπι 
αυος ΠΗΤ]1. 

«γεζ. ἑ Τρίνος εἲ ΠΙοχΧ «4γοῦ. «492. Ρατ. 

«Κοποβῥομε] αἴημε α[ῑῖς. Ἔπιον, ἄνε «4γεῦ. Ἔπειν, ἵα- 
ᾖεπι βοῤῥίως. Όπο ἴαιπεα 1π ο ΠΟπΙΙπα μις 

Ἱῃ πραά ρ]άτες ἁεοιάία. Ψετυπι 1Π Πῖ5 οσεραΡαί ο 
αἆ Ὠ]οῖογ. 1.. κιν» 17. ἸΝούδιον Ρίο Ιρηποταήθ. 
Φυπε με άσαν οπτο αὐας {ο ρτητα ποῃ. 

ο Ίοησο ἀεβεξνιμε, ε]εδεῖο κο ες οΠοι]ς. 
ο σσ. “Ον ἐν Λύκοισι] Μεπποταδήε 1Πιά ΟΠΗ Νοβεί 
ὢς πρόβωτο ἐν µέσῳ λύκων επι Ἠετοβοτεί Ρτάρητον 
οοπτοπάιπε ρταςσ]ατί υπ, ο. Δοεβαγίής ΗΠΙειοΖ. 1. 
το 43. Ῥ. 438. αβδείης ο ειβεπί /ήα116. 
Έμαπο. Ο, κ. 16. Οἶο]γαί ῶΠεταε Β., Ρα Δερεί, 
σοππιεπήπίε Βση/[απίαν {α. ἩΤ, 19. Ρ. 945. 

78. Ἱζαί κως τοῦτο ἐπεκρώτησε] ΒΝΟΠ πιαε Ζᾳ0]ᾳ δει]- 
Ῥϊοιϊς ΠΗ πιεπίεπι εχρτερ{εταῖ: εί {4 30/16” αᾖ[ογ{ ῥ/ά6- 
Ὁα]μὴ. «ἰσεβοη πρ. «ἱφεημ, ΧΠΙ. Ῥ. 578. 1, Μᾶλλον 
πὸ σπάρεργον ἐπεκρώτησ” ἡ τοὔνομα ---ἆε πιμΠετε, 4ῑδε 
νυ]σο Μανίω παποιραρατατ», ΙπίαΠ5 ΟΙΙΠΙ Ποπ]]πο ΡΤο- 
Ῥεῖο ἀῑέτα Μέλιτω. Ιάεπι ἵπ εεητεπὶς ουΏΠΙξ πὲ ηο- 
πηϊπί «ΟΡΠΟπΙΕΠ Ῥιαενα]ηετίε: Ώ]αίο Ῥίοριο ΠΟΠΙΙΠΕ 
ἀῑέζης ϐπετας ΑπῑοσΙες» γτίαπιο ΤΦεοβύγαβ] ΠΟΙΠΕΠ 
τρις «4{π)οίείος, αοὰ αἳ αἰτετο ῥρτορεπιοάιιπι οῬ]]- 
τεΓα(Ο.» ευσ]ή{» ἐπεκρώτησε. «ορ. [,αξμ). τή. 4.ν. 
98. ει ο. ήεπας. ------- Οεπι ραῖει νε]υε ὄνν ἐν λύ- 
χοισι τε]αεται, Τπειας ΠΠ Οἰόλυπον Ὀἱ8 ἴοινο α- 
ρε[ῖαι ρµ/ση. ΠΠ. Ῥ. 945. 1νς Ρ. ο0ό., υδἱ Τοεᾷας- 
πποπίας Εππγ]εοῦ απαυα. ἀῑσίεατ οτίρίπε Τμεραπιις α 
ϱαάπιο. Αἰγέως τοῦ ᾿Οιολύκου τοῦ Θήρα τοῦ Αὐτέσίωνος 
«ὠπόγονος πέμπτος. ΤΑΙΟΚΕΝ. 

ὃο, Ἱδρύσαντο] }αΐ]αε Ἱ αἴπα., κ ὖο η ὴὸν οἱ) ------- 
κῇ/ΓΩσέΓΗΜΕ οοπἱεᾶητας Ο1. ὁὲ Ῥαψιυ πιητοτίεπι ἀεάθ- 
παπί» οἳ δὲ ἐν τή Φυλή ταύτῃ ἄνδρες ------ Ἱδρύσαντο , 
πόπιοά μπι Ιααπή ος οπιπ] Πρ]οῖπα ἀείοόίαα, Ἱπαυε 
Ίπ ἵδρυτο νε] Ἱδρύνόη Ἱπο]ίπανίε, οιῖ αοοεάστα ρορίσπι» 
4 ρεῖ Οὐάΐοος Ἰοετει. Όεπυπο {ε[α νοιρα ἆαπε, Ἱδρύ- 
σύώτο ἆε 1αοεάπεπιοπῖϊς, ο παπα Πρι ΙῤρΙῆαο, 
ουῖας Πα αῖς Ίπ Ε/ηάα2] Οὰ. τν. Ῥγίνίοι. πποπιοτία» 
εχοϊτασίηε» ποοἰρίεπά απ οι εἰολίο. Εκοϊατηητ αἱἰ- 
τοπι, αὐοά ΑΕρίάαγυπι {Π5ρς Ειΐς Τ41ἱ ει Οεάΐρο- 
αὶς Ἱππιήπι εε ΠιεσίάΙ ρυτατείήτ, Τῶν δὲ Ἐρινύων 
τῶν Λαΐου καὶ ᾿Οιδίποδοο μήνα αἷία Ίῃ τε αρ. Ραν/αη ίση 
1, τς, 5.Ρ. 799: ο, 

89, ἂν ρνη, ἐν θεπροπίου] Ἵδρυτο' νε] Ἱδρύνθη ᾷ ζο 
ἄος οχ]ηρετοι {οἩριης πἰΠί αρΏις 1π πας {εᾗςε νἱάο- 
ποτατ» ος σφι ἔμειναν, 4Η ὑπέμειναν. «Τοῖσι δὲ ἐν σῇ 
Φυλῷ ταύτῃ ὠνδράσι (οὐ γάρ σφι ἔμεινῶν τὸ τέκνα") Ἱδρύγ- 
6 ἐκ θεοπροπίου Ἐρωνύων τῶν λαΐου τε κά’ ΟΙδιπόδεω Ἱρόν' 
καὶ μετὸ τοῦτό σφι ἔμειε. -ᾱ υ{ΓΣ 68 δε 1ΙδΗν Φ 
4326Ρὲ ἔβέσγμὴη ἱμ οἱία ΠΟ ΙΙΙΠΟΥΕΜΕ» ΟΓΑ 1ΠοΠΤΗή5 

σε μιόγτη Τε ἁραίοστωη ΠίγαγΜήη 1ναὐ) σἴφηε ΟΕ4ῆ 
ὧοε Ρο μαην [οο/οµς, {λεν δεν] πιαπεύαηὲ ἐν υἱ- 
9155 Πέφαό αάθο Λαεγ} πρὸ ὥρας /αρ]εῦα{ΗΗΗ’ .. Ἱδρύσθαι 
Ίβο αἀλδειητ Βταέμνα αυ υπ] αἩδί, μπω Ρἱς Το Τν ο 

ο ΟΙ. Ἐμπονῖρ δὲ οἳ καὶ 

ἴα Ίῃρεης τρις. Εκ μας πήρα ΜΠ, 4 ααπα 
Ώὐ1 ποπ Ρείππαπετεπτ ΠΙΠ, οκ οἵαευ]ο ἀθ” 
Ίασταπα ἘΠπηγαπι αἱ ες ΟΕροάϊς εχι” 
κετυητ: αποά Ίρδιπῃ Ροΐίεα ἵπ πεί ΠΙΑΗ: 
{τ 116, αι εκ Πὶς ν]τὶς ΡτοςίΓεαῖΙ {118 
δΗαέχεπις 1,αοεαπιοπϊ π ΠαΓάΠάΟ ΕΗΠΙΟ 
ΤΠειῶῖ οοπ/{επΏΠῖ: αιοᾶᾷ ἀεῖπεερ ΕΠ: 
ερῖε, {οἱ Τῃετωί {αδπι ος πιοάο δε 
Ἱπεπποταπϊι. Οτίπις, ΑΕβιπϊ βῆης, αὓ πος 
Έπειτα οτηπάᾳς, Ύὔμπι εδίει πετ Ιπ{α] 
τεχ», σοηῖτη]ε {5 Τέ]ρ]ος, ἀποεῃς εκ υρέ 
{αοτίιβεῖατα εεπῖαπα νΙδπιαίηπι. εοπΙἵαΏ” 
Ρας εὔπι τησ αἰς αἴνίρις, τα εείαη Ραϊ- 
το, Β]ο Ῥο]γτηπείϐ, αριιὰ Μίηγαν Ρτο[αριᾶ 
εκ Εαιτηγπιῖ Ρο[ϊετίθ. Οοπ/π]εητί αἴεπι (ΣΙΏΟ 

ας ωώο ης πο 

τοῦ «4γεδι 7; Ῥαγὴ, 4. Β. «1. Γιᾶς Όσπο. ΔμρεΠῦ5 
ἆ ᾿Απὸ τοῦ «4γοῦ. 2 Βανὴ, ᾱ- . «44. Ἐάά.. αὐοᾶ 

ταβτα, βαγήε, ΓΠΙΠΙ ούτου οὕνομα" οετετὶ Ἱπιεγροπιπί Τὸ, 
ε Πάεπι ες αἳ Γταρπι, βαγὴ. ἵπ τοις ἁμηίακαϊ καί κως τοῦτο. 

δ. «4. Π4,, 4Ἡο5 Πο {ΕΦΠΟΥ. ἐπ᾽ οὗ οοπίϊτα {εΠπιοπίς Ιπάο]επι 4. πι Ῥα. ϱ τῷ «40. 
4 Κοὶ ἄλλ. «4γοδι 7, νειδαπιθς οἶα καὶ οἳ ὤλλοι 

“γοῦ. Ῥαν/. «4. αήλα, οτι «4ο Ἐνθυμήδης Εάά. εἶπι 71μά, | 

ἄγοῦι , Ρατ. ᾱ- 

πμ 
Λ4:. ὃκόσος «ἐρόνος εἴῃ ἐξ οὗ σφι τὸ ἱρὸν ἵδρυται, ἵπ 135 
4ήμαε, απῖους ΑΕριάατυπα Ῥτορεπίτοι, Οσᾶΐρυς, 14- 
ης Ἀοίωτας, Πο {ο ἀενονίτ, α μετα αοάαπῖ” 

« ἩιΟᾷΟ 1οποναϊαε» ὅσα {ε ἀἰοεπία κφταλείψειν δν ἓν 
-λύκοισι, ἀἱευπίαν Οεά{ροάΐ Ἐρωνύες. αϊαπι αμοα με 
οίγαε ἀεάεταπε Ἐν μη αὐῖοις μπι Ῥο]όρο ἃο' 
'νονεταῖ οὗ ταρίυπα (Ἠτγβρρυπ, Ἐρωνῦν Οεαἱρί ἆγας 
νοσαπτ ᾿Τταρίεϊ, «48/0 ο. Τμευ. ν. 7ο. οὐρῥος]έ5 
Οεὰ, ἵπ Γοἱ, νι 1ου4. Ἑμηρίήοι ἵπ Όμοσῃ, ν. 657, 

νΑΙΟΚΕΝ. 

. . « καὶ οἳ ἄλλο] Ὀε]επάππι εδε {εοµη- 
ἀμπι Π]ιά οἱ. ομρβοτας {1ο Ἴπογδς εἴποντο δὲ οἳ καὶ 
ὤλλοι τῶν πολιήτέων, καὶ δὴ καὶ Ῥάττος ὃ Πολυμνήσου , 
ἑὼν φένος Ἑύὐφημίδης τῶν Μιυέων. ἵπ Πῖς παταπι εδῖ 
αὐαΠίυπι 4 Ψετο 2 αῬειτατίε» {εᾷ Ἰ]πά πιαρὶς εἴ- 
Ί4Π1 πἰταπά πα 8 Ῥαήεγίο Τερετίαπα νενῖεβῖοπα α (6 
ουίο ἵατπετ Εη]5ίε ταριαἰαίαπι. Νορ {ευτατ ἱπρ- 
τηῖς 1ΠΤΕΙ 1α{[οπὶς {οεἷος ΝΠηγας, Ἠωῤῥεσης, ἂε 4ἳθ 
ΡΙαείος  Π1, ραήδεη. ἵπ (ή Ἱ. π. Αροϊ. ν, 0: 
σε]. Βακ/ΛόΡημε ερῖε ἵῃ Αισοπαιε. Οατα]. Ἠσίις σοΠ1- 
Ῥταδίι ρταν]άα ριε]]α Τ οπιπία Βαπῖ ρερετεταῖ ΡΙΟΡΓ 
ΠΊΤΟΤΕΠΙ: εταῖ Ἱτααια Ῥαΐτιιό φένος Εὐφημίδης τῶν Νη- 
ρυέων, εβοβεγή υε/ ϱεπετε ΠΗρῥεη!» τμηέως ο ήν!" 
Ἐὐθυμήδης Ἠΐο οἴῖπι νη]σασατισ» Εὐθυμίδης ῬιοάΠϊ ἕ 
144, Εὐφημήδης εκ «4γοζ. ἀεβεται Οα/έμε: Ὥπος νεῖβς 
Ῥτοσίπια {εΠρΏο». νεταπ οοπἱονα Λε. ΕεΙΑΐ 
π4{εϱυυ{Π9 1η Ἐχειοῖς Ρ. 59. Βἱοιμῖ {παρα ρατοπΥβὲς 
σα Ίαέτα {απε Ρτορῖα» 1 νεα Ηϊβογία Όχαθοα ΕΙ 
ετ τεσεπτΙοτΙ πιεπιοταπ( {γής οι ηῤδεΠΗ ο 
να! Βμρζανμίας; ταΒτιεπάιπι Ἱος ποπισῃ 1η 07οἳ 39 
“4γῤοῤῦ. Να. ν. 791. Ἐύφαμίδας ἸΑρισωνύμου», ΡΙΟ αν 
συφαµήδας ᾿Αριιδήμου, εχ Τόμογά, οι οὐ ἵ το, Η011 : 
ππεη Ἐρυξιδάῖδα «οπνετιεπάυπι ὅδε ἵη Ἐρυξιλοίδα' Ὃ 
Μᾶυπα Ἀρατίίαϊας Ποππεῃ σογηρίε Ἱῃ βήήρηο 4. 
ΑΔ. ατς ο. 19. Παντελίδας νοτιπα ποιο Ελ Το 
Ἠουτεδίδας' πο {πε Τμασσῃος Άη ο]] ας, ρολ η Ἰμλε]]άαν. 8οὰ ΟοἩηήυπι ρῥων έν 1 1) 
ν»6, 55.5 ῬΙπεβεῃϊ {ερίθπι πήπίπιυπι 198. οὐ ἵ ἰέτα Γοτιπα ηοῃ Έταεσα Ἐφυμβας ἵη Τὔμογόλ ἐμῖς τα] 

| κΕΝ. 
3. Ἐσθυμίδης] Ἐ]εραπίοπι νείηπιαιε Ῥαῤμεή, . 

ΤΕΕΤΙΟΠΕΙΗ Ἐνφημίδης, 54. η/ομίμς ΟἨτοι. ΑΗ’ νο ἈπίενετΏε» Ἰαμάανίτηια ππογκβπιο Αομδογής ος Ηετος. Ο. το. Ρόμάηγων Ῥαήίαδας, Ἐωρῥοηνί ΡοβΕΙΟΣ) 
ΙαμΦ1ρις {ετεῃς, Ἱοσμρ]ας Πια[ο αιέχοιαμο. Τ όν 20) 
ΟΟγεπὴς» γένος ΕΥΦΑΜΟΥ Φυτευῤὸν., λοιπὸν αἰε τέλλί, 
ται Ο4.1ν. ΒΥΙΠ. ρτορε ΠΠΟΤΗ, ΠαπιΩΠαΠΙ αι | 
Τ] ΙΏ ος σεπετε Ποιίάης, ΤΕΗΠΟΩΙΕΤΕ ΡΙ απο 
Ψθο.» [πε Ἰαεβιαάοπε ΠῃΩ ΙΤ ΗΤΗΣ ». πποάΟ νβοι 
δή, Πευεῖ (αρ ο[εηιανίτ, ἵπ {οΠεάϊς. αοῦ. οσον 

Αι {εους Ἠσυοι, ! νσ» 
! . 

| ο4- πι 



ναρσοκλύακσιζιωκικω. 

Ίσ]τε αμάςηῖε, δερῖειη Ῥοδῖ Ίσςο 4Ππος αὐΠτα 

ασο(0αἴρας πἶτα ρτα/Ἡτιταπῃ τεπρις τεάῖτε αῑ- 

Τκετα Ἰπβι], Ρ]ανῖα οα{6ῖ, Οορῖ(ης σοἱοπίαία ἵη ΔΡΙΟΔΗΙ 
Ἠαίσπιεις Οοἵοῦῖο ἆιςς, εἲ οεαιραῖα Ρίαιεα εἰδατία αὺ δᾶ- 
πηῖῖς, ος Εεἰκ Ἀοτμπα Ῥτοσε]ία. Ταιτος[ας οπαροτῖαπη. 

ΜΕΤΡΟΜΕΝΕ, τῖχεα Τν: ο σὰρ 
Τπετῶοτηπα τερὶ ἆε α]ῆς τερας, Ῥγελμία τε- τῷ βασιλέί τῶν Θηραίων περὶ ἄλλων, χρᾷ ἡ Πυ {ροπαϊξ» 
ν]αΙΗπι Ἴδιε, Ἐαιίάεπι, Ιπαπῖε, 6Ρο, ο 
ἀοππε,  {επίοτ Ί1πι εἰ ρταγῖς αἁ πιο]α- 
ἁμῖα: τα. νετο απεπιρίαπι Ποτατη Ίάδα ἶδια 
Έπσετε, «οἰπιπ] Πας ἀϊσεηςδ, . Βαϊταπι ο[ιεῃ- 
ἀεραι. Ἠδε Παξεπας, Ὠείπὰε πδὶ τεγετῇ 
{πητ» Ότο πΙβ]ο ΠαβιεΓε τε[ροΏΠΙΠΙ; Ἠθ- 

πχρεπι η ΔΕῆζα εοπἀετα. Επἱοςθή,, ατίζεν ο Λιβύῃ πόλῳ"'' ὁ δὲ ἀμείβετο λί- 
ο ολ. τω ὺ δὲ τ πῷ 2» Εμιρ καὶ βαρὺς ἀέῑρεσθαι σὺ δὲ τα Ὁ τῶνδε . τῶ γεῶτέρων χέλευε πτοιέεν τάδε" ἅμα τε ς ἔ- 
λέγε ταῦτα, καὶ ἐδείκνυε ἐς τὸν Βάττο" τότε µεὲν 

“ποσαυτα". μετὰ δὲ ἀπελθότεε, ἃ ἀλογίη εἷχον 

Ἄ Δ ο, ο, Α.Ε « ΐ 3 ο» Ἐγὼ μὲ, ὤναξ, πθεσὐτερός τε ᾖ 

-με πβί εεαταπι Αβῆσα εδ[ει σπα], Πε- 1του χρησηρί, οὔτε Λιβύη εἰδότος ὅχε Ύπε 9 εἴῃ, αυε 1Π πεσοΏιτα Ισποτιπι οοἱοπίαπι τπ]Ετε- 

η Ἐμεία ποη ῬΡ]αϊδίεῖ, «6 απηπες 1ρεῖς 
Ῥτεῖετ Ἠπαπι αἴροτες 1π Ἱπ[α]α εχατη!ς[εηῖ , 

να σ/- : ς 2 2  λ ω» 1 / ν ουτε Τολμωντερ ἐ5 αφαγες χρημα ἀποσελλεν ἄποι- 
ο δες ὄνο ο ο ας. Φον ον. ο) αν Δ ΧΙ.  Έπτα δε ἐτέω μετὰ ταῦτα οὐκ δε τὴν 

ὶ 4“ ο τν η συ Ν / --- 7ή8.. - ο - Θηρη᾽ ο) τοισι τὰ δύδρα πάντα σφι τὰ οὗ τῇ . γη : ς ος ὃν μνς λιῤ ο κ Αλ ἂν εοπ[αἱεπῆδρας Τηεγαῖς Ῥγιμία ορὶεσῖε «οἱο- 9)Ησῷ» πλην ενος ἐξαυάγιλη" χρεωμέοῖσι δὲ τσι Θη- 
ΠΙ4Π ἵῃΠ ΑΠίσαπ. Π]μ. 
τηΦΗ τεππεάΊυπι ενας, παπι 1π Οτοῖαπα. 
πἹης]ος ἸηγείΠρατατα, ΄ Παπ αατ Ἱπάϊσεῃα- 
τηπι απί αάνεπατηπῃ 1ο ερίει ααἱ ἵπ Α{- 
1Π πΠαν]ρακίαι. ἸΝηποΙ, αὐπι Οτείατη 
Ρεετταδίεητ, εἲ αἆ πτρεπι Ἱταπαπ Ῥετνε: 
π][επῖ, ἹΊα ϱἩ ποιεῖαπι «οπῖταχετιΠῖ σπα 
Ῥυτρητατίο., 

ουρία αἆ Ῥ]αϊεαπι Ιππία ΑΠίς.  Ἠππς 

ταηῖ,  Ὑειηπη ποη πια] αᾱ τεπῃ ΕΧΡΙΟΓΕΠ- 
ἤαα εκ Τμετα Ριππο Ρρτοζεεῖ {ππες {εά 
4Η 1Ώ 1ρ8ε 1 εαπι Ἱπ[π]απι ἀεάμα]είεί Όοτο- 

οἶρατῖς  1ρ5ῖ νετο αιατισε]εττίπιε παν]ρα- 

ΓετεηῖΏ]θίς» οπιΏπῖα (Θοτορίο ἀεεταπὶ: {εἆ 
αρρυ]ία Ίη Ἱπ[α]απι Ῥ]αϊεαπα πανΙ δαπΐα, 418 
ναι[ας ΑΕργρίαια πανῖραραιτ, επ]μς 6ΗΡεῖ- 
ΏΔΙΟΙ εταῖ (οἰαάςδ, «δα, οπιπΙ τε δεί[ία 
α ΟοτοΡρίο αμάϊτα . 
τι τε](ιεταπῖ,  1ρ5ί εκ Ίας Ἱη[αία ααπῃ 
ο]νιδ[εηί, ΑΕΡΥΡΙΗΠΙ  ορίαπίες, Υεπίο 
{Πρ/οΙαπο . αὗτεριί πανὶραδαπε: πες ΙΠίετ: 
πηπεπίε Πάτα, Πετοι]εας Γταπαυεξεί σοἰπτῃ- 
Ὦ8δ» Ρεϊνεπετιπῖ Ίπ ΄Τατδς/[ηπῃ ον ἀϊγίηᾶαο 
Ψι εο5 πητιεπίς, . Έται ϱ4 τεπιρείίαα 14" 

σας 
κ «δν οὐ δα, 

ο Ἴμθν κ π 

τα Εμ ὃν ιῶ. ὃ Τῶνδε ἀεοςε 1. ἵ «νά. τῶν ΕΠΙ κελεύεί ταδέα ποιέιν αἰπρό δυά Άη ο Λὺσεί 
ποδ. 7 οηί. Τω πο τ 4 Οἶται Τῥο0.. ΙΜ. ἵπ Νου. 

σωηχοο «γεν. ῆχοο ΙΗ. } πα. Ῥαε[. 49. 44. ρτῖάς μῆκος, 
ἅτεοῦ, 7 ζοἙξ Τα πο τάς. 

7”. «4γοῦ. αἴαια Ἱτεγαπι: πίοχ πενεχθ. Ῥατ[ 

Ἄοντες «γεδι 7”. 

οὐ πολλοί 
«προ ών ος ον αν ο Αι -νλ εν ησο ταύτῃ 9) τὴν Πλατέω» τὸν μὲν ἹΚορώβιον 

ἀ Ανν ολ τς κος. ο ων ὃ ο} δα κο ο νι 7 χο, ο ΑΝ κ ονς, .. 
Ἔιας., τεβπαυσπε εαπι ουπι αἨαποι, πιεηΠ ατα ο πς ον ο καπαρφίανν, όσων 9 μηνών’ αυ» απΐς 5 το. « ε πανίρα- Το δὲ ἔπλευν τὴν ταχίσην 1 ἀπαγγελέωτες Θη.. 
νεταηῖ αά τεπυποϊαπάαια 4ε Ἱη{α]α οἰν]ριςι»Οβᾷίοίσι σερί ΤΗ γησου. 

λ Αα εν ω.. .α «να ιο λος μας. 

σου, Με πομπῇ χρεών τὸ δὲ ἐμπόρων τοῦτο Ἡν 

αποπίαπα πι]ἱάπι ῥᾳίαισι “πξοέφερε 3 Πυρ τὸν ἐν Λιβύη) αποικίη! 
επεί τε δὲ κακοῦ οὔδεν Ε Ἡν σφι µηχος, πέμποὺς 
σι ἐς Κρήτη ἀγγέλες, διζημέες εἴ τι Κρητῶν ἡ 
µετοίκων ἀπιγμέος εἴη ἐε Λιβύῃ " «περιπ'λάνώμειοί 

Τ09ὲ αὐτὴ οὗτοι, ἀπίκοιτο καὶ ἐς Ἴταιον πέλυ: ὦ 
ταύτῃ δὲ Ἔ συμμίσχεσι ἀνδρὶ πορφυρέί» τῷ οὔνο- 

ν Ἆ Ῥ , ω ον ας / ο ες 1. ρ 2 ο δα ο ον 

επῖ ΠΟΠΙΕΏ {αι Οοτορίας» 1 3 εν 9 ΓΚορώβις" Ὁρ ἔφη ὑπ' ανέμων. απυειχ»εὶς 
α]εραῖ 6. νεπτῖς αὐτεριυπα 1 Αβΐσαπι αρρι- 

.) / ώς μα. : - αν ο νᾶν» απικέσλαι ἐς Λιβύη, καὶ Λιβύης ἐς Πλατέαν μιλν ον λε ο ον” . 4 -- ἃ | ησο” μισ»ῷ δὲ τοῦτω πέίσαντες Ἴγον ἓς Θήρη, πο ππετσεᾶε Ἱπάπέεαπα ἵπ Τμεταπι ἀπχθ-15ὲκ, δὲ / 3’ 3 ο ΘἨρής ἐπλεο κατάσκοποι ἄνδρεε, ταπρῶτα 
κατηγήσαµέγω δὲ τοῦ Ἐορωβία ἐς τὴν 

"᾽Αποδημεύντων δὲ τούτων 
πλέω χρόνο τοῦ συγκειµένου » τὸν Κορωβίο ἐπέλι. 
πε τὰ πάντα πι μετὰ δὲν νηῦε Σαμίη τῆς ναύ- 
Ἀληρος ἔήγ Κωλαῖος, πλέισα Ἡ ἐπ) Αἰγύπτε, ἄπῃμ 
νείχθη ἓε τὸν Πλατέαν ταύτην’ πυθόμοοι δὲ οἱ Σάμιοι [η αππαπ] Ἠοπήί εἶδα-25 παρὰ τοῦ Κορωβίυ τὸν πώτα λόγο», σιτία οἱ οαυὸ 
του καταλείπασι' αὐτοὶ δὲ ἀναχθέντες ἔκ, τῆς νήσο, 
καὶ γλιχόμοσι Αἰγύπτε, ἔπλεο , ἀποφερόμεοι ἀπ 
ΓΗλιώτη ὠνέμῳ' καὶ, οὐ γὰρ ανίει τὸ πκῦμα, Ἡρα- 
χλέας φλας δεκπερήσωτες, αἀπίκωτο ἐς Ταρτησά 

α” 

ος πε ο- ον κώνο Ἂ ” . 5 οἰχή» 
μμ . . 
ν.μ” ος ο μας {ο τν ο 
ῤ - 

: 3 

ε”Ἡ «ἄπιῥ. εἰ (4Ηπι αρήµωτω. } Σῷν ἦν 
5 Συμμισθοῦσιν «4γοῤ. }. ΡΕΙΡΕΓΑΠΙ. ο. αν τπα α 7. ᾽Απογέεσθαι «ἄγερ. ἴμπι Πλατέαν {ππροτ Π4. «11. Βο/ Ἠλόταιαν 16] Ἱπϊ οτι αι. » ἆ Ὅσων δὴ βατ. ει, 49. Ρατ «4, κ 71), οἶῖπι ὅσον Ἶ., λὸ / ̓ Απονγέλ- 

Εοηεᾶυτα Τα 1. Ἡρ. ο. Ῥ. 9λο., απτέ ἀπ' ᾿Αιγ., Πλπ]ε, 

«94. Περὶ ἄλλων» χρᾷ ἡὶ Πουύμῃ] ος 111 Ίααρε 1ῃ πιο- 
το. Ἠχεππρία ῥαΙεεεπαγίη οοπάυχ]ε αἆ Τταρῖσὶ Ῥ]ου- 
πὶς{. ϱ. 678. Τά ΟΠΠ καὶ βαρὺς ὠείρεσθκι [ο Ἱη- 
εοηπιοάα» αμίοιις ἀἰ[ῆοιυ]τοι εγἰσαῦσίήτ» οκρ]ίσαε, ᾽Δ- 
Εἰρεσθαι, ἄνω αρεσθοι Ε]ο}ο[ίο ΟΧ Ψορῥοσλίς ΓταςΠίῃ. Ν. 
99ο. ϱ)1 {ΕΠεΧ χρόνῳ βαρὺς ἵπ {ο ρᾶς ζωά4, Οεᾷ. Οο- 10Η. Ψ. 936.. 6ε νόσῳ βάρὺς Τα]. Υ. 30. - ο τά 
ο. δ. Οὐκ ὗε τὴν ΘήρηνἹ Ἠοε {απεριαπη Ιπ[ο]έης, -Δ- 
Η18 εἴῖατῃ Ἱπῇ 4ΤΟ ΊΠΟΓΕ {οηΡΙ ροτμ]έ οὐκ ὑε, οη. ῥ/με- 
δα 5 ἵη Ἱπυ]α Ὥεπιρο Τ]οια: πας οπῖπῃ ἀε[σπαταπϊ 
{η]Μ[ο νἱαίπα [Ας πιαπϊ[οβμε[ῶπέ, ὁ Ζεὺς νεὶ ὁ ὅρὸο ὕειν 
Υη]ρο «ἰεεραίις οείαπι Πογοοιο; ὕει Επιρ]ισίτος αεἶαπι ΡοηΙας ῥ/μ/1: εἰ δε, Πεγο. ἵν, ο. 195. Ἐοτίαρβς η 3101 ὁ ῥεὸς, Ἠ]ο Φ4μσσιο Ἱεζτοι τεμπαιήτας Πιρρ]εῇ- άμπι. α ιν ὁ θεὸς Νε] ὁ Ζεὺσ ἀῑσΙεΙτ ὕσωι πρυσόν' τέ- Φραν" ἴς λίδοις" βατρώχοις: Ἠτταπ]α6 επίαπι Ταηῖς: ᾖη- 
το μες εἴ ϱ/Η{ οσΤΕΠΙ νεὶ κ κας, Ῥτίοτϊ 
Ἅ ΑΕ Ὡς οὖν δε ὁ θεὺο τὴν Θήρην Πσπίβζατος, Τβορ0/ μας ο ὀτσσυ: αἴημο Ίσα {οπεΙ Ῥαμ/άμέωῃ Ίο: ας ἔι η] πο Ρ. 170.» αὐχμὸς τὴν Ἑλλάδα ἐπὶ 
«άβόΝΟΝ Ῥίεζε, Καὶ οὔτε τὴν ἐμτὸς Ἰσθμοῦ ἁώράν, οὔτε Πε- 
Αοσωησως ο θεός. Ἰάεπι 1] Ηετοάοτεῖ {οΐτς Ἰοοί 
τΕΟΟΤΟΒΟΝΤΗΣ Ρ. τὸς,, Πονεπῃ απποτΙΠῃ ᾖοσϊταῖοπι Της 

ος Ἴαπ]ος αάβίκοηε.  νΑΙΟΚΕΝ. «κο ρε σΩ ρηχοςὶ ΕΙΡ ως ἄσρδαις. 
Ἰᾳ (οσο ἵα Ἐοοπβοπο Ἡ μα ος Λἱ6. Απάτοπι, ν. 535. τ) δ ἐγὼ ΚΑΚΟΝ ΜΗΧΟΣ ἔξα. Τα]ςε' αἳ «4ΙΕ/ΟΡΥ/- δυρρΙ. ν. 745. μήκος Ὑύσδιμ ἄν. 

ως 
. 

οὐδὲν ἐν µέσῳ χρόφῳ. ἸΝΙΠ μΏκος, αὐοά αμ]είρ εχρ]ῖ- 

1 Μετ δὲ ταυτὼ νηῦς ΤΠΑΤΑ. ιερό. Ῥπε[. 4. 29. «1. εί, αλα εε Γαῤγί 

εαΐε εξ ἴπεί νήιπα, ποῃ τε[ροπάσε 6 ρμεἰ]ατα Ἡ- 
ποτ]. Εν ο ον μμ 

ζ. Κακοῦ οὐδὲν Ἶν σφι μῆχος ] Ῥόρειαπι ατῖαπι αῦηρ 
νυ]σατς φ η Λσας, ψ. σα νος ρα 
μήκος» Νε]. «48/οὐγ μῆχαρ, αὐοά αἳ λση]είμς {41 
βΡαἴΗΤ πα, οοπίτονεΓµα τεί(τηῖ ἄθρει: Τζερεγήεα 
Έ14. Ἡ. ν. 96.2 φαλεπᾶς νόσῳ εὗρέ τι μᾶφος Ίαιὰ Ώπθ {Εμ αἰκβπιις΄ Ῥοδέασιπι Ἰπίθερτες Ἴσο. Ρος, [οἱ[ἱσἶτα-. Ῥαὲ Ἱερεπάο., εὗρέ τι μ᾿ κος. ᾖεγοι, το ο. 181. τοῦτο 
σα οἳ κακοῦ εἶναι μῆχος. γρ. ΑπάτοΠΙ, ν. 5ᾳ46,------ Ἱπίτα Ίος ἵΠ αρ. ὅσων δὴ μηνῶν, ᾳποᾷ ΡΥπΘΡΕΠΕ 0σἆ. 
{4 οἳ βία» τεροπετατι ῬΙο ὅσον δύρ ρῶν. 

κ ΕΝ 
«το, ᾿Απενειχθεὶς ἀπικέσθαι ἐς] «ἄγοῦ, ἁπανέεσθαι 1ρ9- ἴσπι Ώαοοι αἰλο]έπιοπι, {ο]ἱά{ πἰαῃ., οσα ἄν. οι Πλωτέαν {ετὶρδατίς» {ει Πλόταιαν, πηϊπἰπα τε ναό ῥῥαρης Ἀγα, παυππημο οὐΐε, δωγίαοί πλάτες, Απάσα { 126. αἳ τόο. ἰάεπι, αιὶ Ἠΐο, 1η 1ΜΙ55. ῑς ο ας ἀκτοη, παπόριον τ. ἦν ἀοῄρατον] ̓ Απείρπα ον αν ες «1γεῦ, ἐπίοη {ή ὠπείρητον ες ἐγΓθῶ« Ῥ. Ὦ δη 

Ἡ. ος Π ΡΙετίαιε ἄατεπε Οοάά.. 3 τν ο ο» .. Πείεπη, . Ἐπιροπίωπι Οταεσῖς "βαμθ 1η πος ἵεπιριις 1. Ἑλόχυπι» {ος απῖο Ῥποεπίοῖδυς ποῖηπι πιειολτοηῖρης, Ωταςσίθ ὀπιεμιαμ ΙκοΠΣ ποστς ΝΙ Ῥητο, ροβμς ἀπείρητον, ματι ἀκήρώτον. “Αλήρατον ΏηπΛεῃ οε]απῃ ῥργίρν 
6ε 11 ἐΔάέΠΙ Ἰουυήοπο Ώμγίρ, Οἱ. ν. Ψε 45. 8 υτβίδηφ εἶαπι ος τορ]οπίριν ἄχ ο ... 

ως 

9/0 



δ΄ ΗΕ κισσα πι ο 

5 ἀκήρατον τοῦτον τὸν χρόνο; ὥστε, οὔπονος ἤσεωτες επροπμπ Ἠμοολανῃ ο 8ᾷεΟ Ὃ αμοι 

οὗτοι ὀπίσω, µέγισα δῃ Ἑλληνω πώτων» τω ας ος Ἡ ας 
ΕΡΕ ΙΡΗ ἐν ρα µοτά εν δώ. πάπι Πεεεηηϊ Ἰπίετ΄ ΟΠΙΠΕΣ 4405 πονιηας 

«προμομη εκ ο. Ὑά ποτ Όπασον, ἀμπίαχας Ρος Φο[αξυτι 1/ασάᾶ” 

σβατω τὸν Λακδάµαωτο» ΑΙγοήΏν΄ πὐπῳ Ἰδς πω πναπῖς βαπι ΑΕβίπείασι» οὐ αμὸ παπα 
οἷά τέεσΊ ερίσα ἄλλα" οἳ δὲ Σαμιοι ̓  ν ο κατιβόδροεβι σοπίσπάστε, Ἐκ Ίος αμδίτα Φαπιή 

τῶν ἐπικερδέων εξελότε, εξ ἱτάλωτα, ο σησο ἀεσίπια, 1ά εν {ες το]εητῖς’, εκοπηρτα, 1ὲ" 

χαλκίθοε, ρηεῖρωρ ᾿Αργελεοῦ τρπα: υπο δὲ «οτε ἄνεηυτι αἆ εκερ]απι οταινὀς θα 
. αὐτοῦ, γρυπεῶν κεφαλαί. πι πρόκροσσοί εἰσι" καὶ συ οιγρασι εαριΠρις ἵπ οτουΙτα 3 α ἳ 

αἲε νὲ τὸ Ἡραϊον, ὑποςἨσαντεό αυτῳ Τρεις χαλ- [θες οργετῄς» εἴ 1Π Τεπιρ]ο Ὃ ας : 

κ μα ο ον αν νο ο 
"μᾳ. Κυρμαίοσι ὃ ο μάίασι 4 Σαμίος νο, Ελο Ρείποαπα  ομν αδο]δό Οστεπαῖς ΤΠΕ: 

τότε του ἔργα πθώτα Φιλί μεγάλα ἃ συνεκρηθ- ΄ χαῖφαια οὔτα Φατηῇς σοπιταξνα ορ, Τ]ς- 154 
σα. Οἱ δε Θηραιοι ο τας Ἡ Τὸ) ἨορῶβΙΥ΄ λιπο- το» υβὶ τε]έίο Ίπ Ἱπ[α]α Οοτοβίο αά Τ8- 

τες οὐ τῇ Πήσω, ἄπίκωτο ἓρ Τη Φήμη» Ἀ απῃηγ- τατῃ τενετῇ τεπυπεῖαξαπῖ ε5ίε μή. ἀπ[σίαπι 

«λον ὡς σφι εἴη γῄσος ἐπὶ Λιβύη ἐκτισμένη «Θηραΐοι- 5 ΑΗ1ςΦ αρροβίαπι «οπαῖταπ, Ῥρἰαει Της". 

σι δὲ ἔαδε αδελφεόν τεῖ απ᾿ ἀδελφοῦ πέµπεν πά- Τα πι ὁ Πηκ τερ]οπίρης» απ ο 
λῳ λαχότα», καὶ ἀπὸ τῶ κ χώρω ἁπάντω ἐπ]ὰ  ΕΙΑΏΙ» υΙΔ ΠΗΜΕΤΟΡΕΗΓ» ᾿Παιποής 1Πῖεί 18 
ο δαρι Ὡροδε σδιοιἊ καὶ "βάσίλέα καὶ {οτε υτες πηϊτίέτετητ» εἲ τεκ Απιαὶ εοταπὰ͵ 

ἄνδρας' εὔαι δὲ σφεων " καὶ Ιασιλέα Χολ όν, κο κώμα 
εώς ν να νά Ῥ "ολ ας ἆάκ {οτεῖ Βατταθ. Ίτα ἆμας ααἰπαπαβιηϊα 
ἠγέμονα Βάττο" οὕτω 9ὴ φἝλλεσι ου0 ΤΤΩΤΗΚΟΥΤΟ:  τεπιοτΗπι ΠᾶΥες 1η Ῥ]ατθατη απϊ[ετιηῦ. 

ρΏρ ἐς Τὸν Πλατέω, Ταῦτα δὲ Θηραῖοι λέγεσι 5οΤ]εοί ππετηοταῖ.  Όειεια Ίσα Τηεταίςτο 

τὰ δι ἐπίλοπα Τοῦ λόγΒ, συμφέρωται ᾖδη Θη- αυτα Ογτεπαῖς «οπνεβῖήπε: πα αποά αἆ 

971 ῥάΐοι Κυρηναίοισι, Ἰυρήναῖοι γὰρ τὰ περὶ Βάττω οὐ- ΆΒαττππι Ῥετπες, ΟΥτεπᾶΙ πεφπα( ΕΠΙ ουπι 

δαμῶς ὁμολογέεσι Θηραΐοισι λέγέσι γὰς οὕτω ἔσι πες. εοπ{ίἑπΗμΠε, ο επῖπι παιταης, 

της Κρήτης  ᾿Αξὸς πόλι' ον τῇ ἔγθετο Ἐτέαρ- Ῥοι .... ο  λ » Ίπ 4ο αἱ 

οε βασιλεὺς" ὃρ ἐπὶ θυγατρὶ 3 ἀμήτορ, τῇ ους ο. π9 τεα: Πς απηδία Ἄχοτα, 1Πα8 

ας : ντ 4 . » τη ρυοχις β], ποπαῖπε Ῥμτοπίπις, πονοισαη: 

ἀσ η μη ἐπὶ ταύτη ἔγημε μα νο 4159 ἀοπιμπι Ἰηρτεδία, Ἡϊ εταῖ, 1 τε 
κ». αν ᾽ / ο. / λ . πα .”. 

ὃς ἐπεσελθουσα, ἐθικαίου “ευαικα. τῷ εγφ μητοη Ἴρεᾶ {6 Ῥητοπίπιῷ πογετεαπα τε, ου 

τῇ Φροίµη, παρεχεσά τεκαχα καὶ παν επ αυτη Ἰπάρπάο αἴπθ οπΙΠε Ρεπῖς Ἱπππαταπι εΧ- 

μηχαιωμέρί καὶ τόλος» µαχλοσύην Ἡ ἐπονίκασά εοβίιαιῖο»΄ τω 4 ὀκιτεπιωπι ἱπιρηθίος 
οἱ, πείθει τὸν ἄνδρα ταῦτα ἔχευ οὕτω" ὁ δὲ, 1 ὧνα-6οιβι "οκρτουταπάο: Ἀἴάμο ἴτα τοι 7 εν ας ρολ ὐδα ἑωρωαὰ Ότο ντο Ρει[ααβε. Ίριο, θ΄ Άχοσε ἀεσέ” 

ὠοθεὶς ὑπὸ τᾶς Ὑνναικὸς, 6ΡΎοΝ οὐχ, ὅσιοῳ εμηχανα- της τει ἆς ΒΙα πεῖατῖαπι 5 εδ, Ὃ ο πο βαν ος ο μες δα ποσα το ἐπὶ τῇ Μυγατρί Ἰν Ύάθ' οὗ Θεμισω ους Ὅητ Ἔται Ἱπ Απο ποροςῖα 59 πε ο δι οο οτν Ἡταβρν ται ἵπ Απο περοείατος ααϊάαπι Τετ 

Ἐν ο ο ος πλω ας ο ας ο Εκίαν ἡμνα μας : παραλαβων ἐπί δώρων μη μὴν οἱ ὀκοη” στα αοοερῖυτι Ἐτεαξεμας Ιητεϊιταπάο. ουσία». 

σω ὃν τι ἂν δρβῇ’ ἐπή τε δὲ ὴ εξώριωσε ἀγα-6σεῖε, Ἡς 4 παπι τεπι οπαίος, ἴη ος {οπής 
γώ) οἱ παραδθῷ τν ἑωῦτοῦ 9υγατέρα'. καὶ ταύτην παπι Ῥχάρετοι. - Ὡρ Ποπίπειη ἠηχείατα” Ὃ ντο τν, ον ἔχέ 4ο αἀερῖε; αἀάπξίατι εἰ τχράϊάϊτ Εἰῑασι {μπα 

ο ο το. 

2 Απείρωτου πεζι ὅ Ἠαρεί Ἠΐπε Ἠμβαίό. ἵπ Ῥεμίαᾳ, ν. 511. ϱ. 9ο6. ΄ ο Ώῦας Ίπε νοεες αβδιπέ 4γεῦ. 

Σ1μά., ή οἳ ἐπικερδίων ουπα -Ῥα/. εἲ ἱερῦ. πιαὶρ. ᾱ Ἐποιήσαν. άνλ., Όμπι χῶλκίον πο. ο Αὐτῦ Ρα]. 
«Ίο. }). 4, Ραγὴ. -4- Ἀ. Εάά,ν αὐτὸ 1Η. 4. {Οἱ πρόκροσσ. «ἄγεῦ. 2 ῬΙοπΟπεΠ ἀεερῖ ας. ο βᾳ-" 
Σἰε. ᾱ. Β. Ρας ΜΗ. -ἄγοῦ. Σας» πι συνεκρίθησαν, ὃ ̓ Απήγγελον 4ο. 7 «1. αππῖοα ὠπήγγελλο. ὁ 4Η: 

4νκ. απ ροας ἐπ᾽ ἀδελφ., ΤΠΟΧ λαγχάνοντα Ἰάετη Τρ, αἲ λωχόντα -ἄγοῦ. }. Βαγὴς. -ᾱ- ΑΒ. 44. ΕΡά4: 

αὐσᾷ πθιο. ια ός ο, 88. Ραπ]1ο {πρεπης ἔδεεν ἄδελφ. τε ὧπ᾿ γώ.  ᾖ Χωρέων ἁπάντων ἑπτῷ ἐωυσέων 

πάγεῦνο θπσά σας Π ἁπασέων ἀεάϊδίει. {Καὶ ἠνεμ. καὶ βασιλ. «4γοῦ. ο, 4 ᾿Αξὸς «τοῦ, 2, 

Ψπή. εε Φίορδ. Ίου οχ Ίοσο: οἶἵπι Ὀμξὸς, Ἡ ᾽Αμητέρι 4γοὸ., ππθ]ίας αλά, ἵπ Νος. εἲ Ῥώττος. ο Καὶ τῷ 
ἔργῳ εἶναι µητρ. -ἄτεδ. Μαη. ῥ ἄτοῦ. {’. Ρατ. ᾱ. Β. Ελαιδ. ἵπ Εοπιεγ. ϱ. 118 Φ 4ο., ἐπενεγκοῦσα ' 
ο. ἄν. δα, Οι δωλά, ἵπ ῥ γ Δυερι 4ο }. . 5Αξῷ 4γοῦ. Σ η ὀοτικὰ ομξη. 1 Μώ, 

αὸ τρ δα. «δι, Σενίᾳ «44. οἳ οί πποχ ᾖ μὲν 4, 4. ἡὦ Δεθε δω α΄ Ἑξοκ. 8ης βὐσεῖ” 
το «γε. κ ο ο σα. ς ο μμμακς οκ. π 

κ εν Αθ ψ Ἡν νο Φε 

δισκο τν 
ανν το ο ββης 

δν 
ώς 

. αζήδείωσ ἀπεεσιίς ρνο ποπά υπ Ποβήή ἔοττο νοῖαϊο: ιρίασποπι ΜΘ8. εαέορ 1 Επδήη, ον ὄξα 
Ἠετοῦ. τὰ» ς. 146. Τηοά, Ἡ» ο. 18. Ἀεμοβῦ. Κ. Π., ᾖια νοσαδαηε ΤαμήΙδης ἠρήμνδης πο, χα ρα 

η 

{ 

ντ, ρ.96» 4. ------- Ἱπ Ἆπε σαρ. πήτος οὓς ἀμοίο να: ῥία» αἱ Ο14εοοτηπ 3119 ὤγμο, δλερύρπο 1 ᾿Οδσι 

οὐ Ιπα συνεκρήθησαν α Οτοπον!ο πο {με 1π οοΠίεΧ- χεις, Ὅσρι ΕΙΡΟ ΏΟΙΠΕΠ ΟΙ { Ὃ ας ἂν ιο, 

πα.» αμ οθα ο κια ΨΑΕΩΚΕΝ Φίπε νεο ᾿Αξὸς, ᾿Οαξὸς εἲ Σαξὸς, αποτήπ ΣΑΞΙΩ 

ια ρξ δὲ αὐτοῦ] Ῥοβυ]αε {οπεάαταπι εοΏζοῖς ε- {πρεταπε πυπή» εαάεπι υ10ς. αὖ Επ, ΟΙ! ἀο” 
ϕ ο ε ιο ῶ ρε ν 5 προς ει ο, 16. Ὃ αν Ἀβαής., ϱ. Ίος. ο ος ος 

οοεςβῖ επαϊοτίς Ρἰότισας εκ {αηοβῖς Ῥτοποπιεη; απο  δ6. Ἐπὶ ταύτῃ ἔγημε ἄλλην πῃ ἀβαι που 

πια εσας ἀοδ ἂς ερ τν ας μι μια σα 
αἱ. 1Ώ «Ῥεοοᾶνθ, ο ο τς πέρα 30 ἠθωγίρίάεήν ἵη Λίς, ν. 3ος... κο) μὴ πωήώησο 

ο ώης ειρβηρωω] Βε]ὲ Ὀνουσοίω, λες Ἴοε Β- δε ωπρωὼν τέρας, «ἀμόνολόν κω Ἴοηι ουπεὶ 
εαν] ΑΡ. ΡΙΜΩΡΟΡ. Ἐ. πι. ϱ. 19ο, Α. ῬήβΑΤΕ» συ- οἷ Ῥιορεπιοάιπα Ἱπαμάίταπι, ᾖήέαηι οἱ 114 Γον [ή 
εκ α ο) διεκρίόην καὶ ἀπῆλθεν, ὄψεν ἦλθεν. πάλιν Αἴ Ίπογές ῥαδεγε; ΠΕωρίρίεα οοΠοίπηπε Μ1ογο(ο/εἰΣ .. 

ἀῑῑιά εἴεν εκ ΡΗΙο[ορ]ήο αἀγών Πιππεια, Ία ορθῇῖ- ῥυγατρ ἀμήτορι -----, ἔνημε ἄλλην ρυμκῖκὰ» αθλε τό 
τς ος οοπ{οσΙαῖ1δ αγῄεβπια απΙΗΙ5 ἀμμά να]ετ, Φοτ]- νῴ Ῥητοπίπιας Βιοτῖε µητρυή. Ὀίςί πιοάμο | ου 

ος Ίποεσεις ο]οῤαεί 8ειη. ΧΧΝΗΙ. Ῥ. 197. δοκέοντός γε Ἐτθατοηιις ἐπὶ ῥυγατρὶ ἀμήτορι ὑποληφθείο. νΑιοκΡῇ. 
. ὡς τὰ πρὸ; ἑοῦτὸν ὁρτίων ὃν Φλή ΣΤΓΚΕΚΡΗΣΤΑΙ.  σὸι Μρκλισύην ἐποκίκασα ] Μωτάτωπι ἠμάϊσυοἳ τοις 

βναίων Νε, ΔορΙ. 1» ο. Ῥν Φος. τας σοῦν ἀμφὶ Φλἰδοπι Ἰρὸν ατα υε ἀάετη ἂς κωτηρορῄσατα πποπέπτο 
Ὃιμόῃονο οὕτω ΣΤΝΡΕΕΚΕ ΑΣΕΝ, (Λαδρ. δῖο Ίου [στο Ο. 167. ἁπήην ἱ ὅλνρ Επ. 
ΗΝ ριιά αἨος πιαρηα ΠΙΕΤΗ» ον ον. ἘΝΕΙΚΑΣ, οἱ ρετβπ]α Τ, τ, 68. Ομοά ἀεϊπεερν 
«99, Ἔθι τῆς Κρήτης ᾿Αξὸς πόλις]. βαν 5. παραλωβὼν ἐπὶ ξείνω ἵη οοπείονστῇα Ἠαοτετ, ἆ 1 μ σ΄ 

ΑΕΟΣ πόλις Ἱέρτης, ὡς Ἡρίδυτος ἐν πετάρτη. ,Ὠοθά τη» Ἡπι αἲ Οράν] Τμ Χπις 8ο.; ἄαρίυπι επί ἵπ Γη 
τετρτεῖες ΕΡΗΙοορΡαβῥο ΕΙΤΟΙΕΠΙ» 40 ὁ ΑΔ. ὃς {εοεήε ἀβεηιαϊς, αμἱᾷ ἐροῖ πια]αστίπε {οτίριοτες. Ἔ, τὸ Σεν 

εχ ᾿Οαξὸς, Ἱπριίαπε, Ίρβπῖος αὐετταπίος. Ἠυπιαπίὴο 1, τἩ» 107, ΝΙ, 34- ΙΧ, 88., αἲ ἐπὶ οί ον, 1θι, θμοό 
{4εμηβως ο ο. , 8, ναινο Ποπίπεπι ἀε[εη- ΤΠΙΕΠ Ίοπίσπιο ΠοὮ ων ο 
αἷς, ᾿ΑξὸΟ Ἠϊς Ελκίς οἵἵι Δεσοτησπα» οιἠ αΜίθεπι ο ο ο τη « ϱ” 

σα. Απ 



15δρεινεπῖε 18ί Ῥο]γππείας, ντ Ιπῖοι Τῃ6- 

λειαϊ Ῥαιὰ οεἶσο ὁε Ποιλλπίς νὰ, ᾿ ΜΕΙΡΟΜΕ ΝΕ; τε πα, 80 

Ίάδεῃς πε εαπὶ ἀράιδχαπι ἶπ πατε ἀεπιεισέ- ἐκέλευέ λαταπωτῶσαι ἀπαγαγότα δι μιΐὰ 
τε. Ἐμεπιίοη τή απήπιο Εετεήφ {8 ἆθ- σων 3 περήµειτήσας τῇ ἁπάτή τοῦ ὄρκο, καὶ 
πο αρ μι μμπάο δε ἱοϊρήπι, βιανασαΣ. Φαλυσάµνος τὴν δεωήη, ἐποία τοίάδε, πάραλα, ο ὰ ασ μη κών πα λος αηρτεδίας» απήπι 1 αἶτο Επς, Ίη-ο ον ο) κ τ δισ πω. τηηταπάο αιιοά Ιπ[ήταεταϊ Έτεατοίχας ΓαἨἱφέα- ολη κ ο μμ Ἡ κα 
6ἶεῃδ, τον]ηξίαπα ΕιπίρΗς Ῥιε]]απι ἀεπήβι χε, 3 ή αυτην ιάδήσα» Αν Εοικὰ πε" 
ἵη ρε]αρις: εα ἀεῖπάε τειταξτα ,ΤΠειαπι λαγος" ἀνασπάσας δὲ ἀπίκετο ἐξ τὸν 6ἼρΥ. Ἐν- 

ω ας λΝδ. χ οξ εά. ή ..οιγπιησίνας, νι ηίος αἨθε ουτε δὲ τὸν Φροίμήν παβάλαβων Πολύμησος, 
τος {ρεξίαιας» πα οοπουβίπατιπη ὨτοΏ 7 σξῶν τῶν Θηµαίων ἀὐὴρ δόκιμος, ἐπαλλακέώετο" χρό- 
πηασῃ ἄσεοριεν "οκ  αια  ἱπιετιεέίο επιροξς ν } περί ώτος ἐξογέετό ὃν πάϊς 9 ἰσχγόφωνοά ηαίις εοῖ εἰ ΗμηΦ, {οπο νοςῖς εί] ας Ῥα]- ̓ ἂν) γραυλὸς ὃν -ᾷ-οὔνμά ρίβη άτάνες ὁ Φν ΡηΠεπ!, ου ΠοπίεΏ Ἱπιροβειπι εεε Βαιτο, Ἐ ,Τρυλος» Τῷ οὔνομα ο ο. δν Ἡς Ἔμειαὶ ετ Ογτεπεὶ αἴπητ: ης αμἴεπΙ οσο βΡᾷί πε ννας μοι α. τς ων νο. 
{εηΠο,  α]ιιά ααποὰ- {εὰ 6 οοΡηοΙηΙ- Νέώ» ἄλλο τι Ῥάττος δε μετωνομάσ»η επεί τε. 
παταπα Βαΐταπη, Ῥοδίφιαπι Ἱη Αβίσαπι αρήτ,θοέ Λιθύμ ἀπίκετο, ἀπό τε τοῦ χρήςηρίου τοῦ 
Εαπα Ῥτορίςς. οταοι]ηπῃ αριά Ώεἱρ]ο ΠΡί «γωομέου οὗ Δελφᾶσι αὐτῷ καὶ αποὸ της τιμηὲ τεάάϊταπα, Τππῃ Ῥτορίςς Ποποῦεπῃ μετ 5. {τὴν ἔσχε, τὸν ἐπωνυμῃῃ πποεὐμθοδ. . Λίβυε 

(1εαπξης θες. Βαττιτα οπία ΑΠΗ δω 'ὰρ., [βασιλέα Βάττω καλέουσι" καὶ τούτου ἕνε- Ῥε]απε, ει οὗ 14 {εοτ Ῥγιμίαπι οππι Ὁ-- Δ έω Φεσπίζρυσαν τὸν  ύην ΑΙ καλέσας τᾶσμ]απηῃ τεάδ]άϊε,  Ἡπρια Ἀβήσαπα νοσαεία. Ἐπ θοχέω ΄2ε ο μλς ο ο... Βατιυτη, απῖα πονεταῖ ΕαἴητάΠι τερεΠη εε(οδς Λιῤυκῇ λδοση:, 4 αν ὦς βασιλεὺς ο ον Αι’ Ἱπ Αβῆσα, Ηϊο επίπι, Πδὶ ἵη νἰτ]ετη αάο- βὺῃ επεί τε Ύὰς νθρώδη, οὗτορ, ηλέ ἐς Αελφοὺς 
Ἱενῖε αἴαϊεπι, ἨΏε]ρίιος αάῑε ἄε νοςς. - Ομ] περι της Φωνή’ ἐπερωτέωτι δέ ὃν χεῷ 3 Πνρίή οοπ{α]επῃί Ῥγιπία τε[ροπά1ε ες ον πω πάδε, ὦ δν τε ὖδ 

Ῥαϊτο αάος αἆ Όοσει» /εῇ ἴμ, λεν Ρ/αὔης οως Βάνα λλοδς ᾖλδά, ἄναξ δὲ οι δώβος 
μόο ος ποιο πο τς ὃς αμὸ θέ ο. ολο 

1απΐσογαηι ἱή γαπι υομίας, Όμ]ε, επ) ο ο λλὠ ο λωρέες 9 2 ας δι τς λε. ἳ ἡ ο ψ ἀον ο νς ᾱν ο ο πώς ο τν τάς «Λιβύη πέµπει µηλοτούφο Ἡ οἶχισῆρα: 
Ῥετίπάς αεΠ ἥπρια Οτωσα οτασυ]απῃ τοά- ὥσπερ ' εἰ εἴποι Ελλάδι ο ο ο ἄπὴς ἀσμίου νι ο σοκ. μα η νοισμοβαης κην μωήν λος η αμήρεη ΠΠ. Δά πο Βαϊτις {ς ν]α]δβπι αποις» 2» Τοῖσδεν Ὢ ναξ εγω μον Άλλου παρὰ σὲ Χρη- ο Ἀεχ, 66ο αἆ τε νεπΙ Ρταῖῖα εοπ/μ]επαίος,, σύμεοο περὶ Ἄ τῆς Φωῄς σὺ δέ µοι ἄλλα αθύ- 
4ε νοςε: ον ἆε α]ῖς ο ανά ας γατα χε, κελεύων Λιβύη ἀποκίζω" 'τέῳ . 

32 ο / » ων 
πε(μεμηϊ Πε, Ίήθεης «οἰοποβ αν ὃ ης δυνάμει: κοίῃ χερί: ταυτα λέγῶν, οὐκὶ ἔπει» Ατίσαϊα: αηα εορίαξ οµανς παπα 2 Έας ἂν ἀλλ ἡ ὃς κεῶ). ὡς δν ατὰ τασὸ νι, Ίομειβ ποη ρετ/ααβϊ 11, πι αἶία τείροπάς: . ο, ΧθΦΙ ω- ὁ έ ; 

τεῖς ον ζε 

-.4 Ἠαδει ομίή. ἵὰ ος, ὃ 41, 41. Ῥρε/ μή. 5 καὶ οπη(ζπῖ τε]αυ1» τπος ξένων «4νοῦ. Θα νά ς οἶα ἔεν. ο Μο, Ῥα. δ., δω] ἀφοσιούμενος ἵπ Ῥώττος θξ Α οσιούµεθᾳ, Ἱηματα Φα] ολο ᾠποσιού, ζΕγο. {Τμά, 81Η ἀποσειεύμενος Ῥτανα, Οοηξ, «γομαυ. οἳ Ἱπΐτα Ο. 903. ἆ Ρα. ΙΗ. ἀπ. «4γοῦ. ΖἼπάι -άι, ναῖρι σχοίνισι, Ἴσαοφωνος θἱοδξ. ὁαη-σεγηι. ραι]]ο πΠί6 λ ὧν Πολ. «4ο. {τὴ «ἄγοδ. Τσε/. «ἄνλιο τήν δ ἔσχε εί, απίθα ἣν ἔσχε' αα]ιάε αἆ Ἠαες Θ6ΠοΙ. Ρέμάαγέ Ῥνι. 04, τν. Ῥῆπς: ΙΠΟΧ πὸν 3πῖς βᾳσιλ. περ]ῖ- Βωπί «τοῦ. ΕΣ. Ῥαε[. «ά., αἳ Όεπε αιἠάεπι. ϱ Ἠλδει 1ρίάξπι ΦοµοΙ. εε Τπρες. «Ρ]µαᾷ. νι. ρ. 361. ὅ Οἱ- νε 7, 4γεζ.., {ο. . ἑλβραι «1νερ. . Ίάεπι οπΗτΏξ «μπι 14. εἲ «ή. τῆς πε φων. 7 Ώεβε τοι ῥ1ημιν πι ὡς δὲ καὶ ταῦτα. Βμρετίυς. οὐκ) οκ 3Η. «τι Βαν, 6ειοτὶ οῦ κη. απ] «οπ{ΙΗ1ο . 

κ 

ος... 

Ἠνετοι ορ ον 
σαι ᾽Αποσιεύμενός τὴν ἐξόρκωσω] ιβοείαπά {οηρίιταπα Ἰοφυῖας «4γἱβοιεἰοὲ Ῥτοῦίεπι, Φε. χὶ, ας. ιδ] ἀοέία Πίο ετ πα τν. ο, 908, ἀμά πι ἶαπι ἀετοχοιαϊ απῖο ο/ῥωβίως Ἰσχοφώνονς ῬΠ]οίορ]ο., οκ αἱ υπεῖα οπ{ρ]- ΖογΗ» «Ώαπῃ Ἠ]ο ἵῃ Πε, Πλ ἵπ αλίς 1ηνεηιτεζαί πατῖοπῖς σας. ἱπβα τας, ΜΙή εγμάἵοίηπα οοπβ μπα 6οἆά. Ὁβίαίαπι νειθὶ Γοπππαπα Ῥταεας ἵπ ν. Ῥάττος Ρ]ασεί, ἆοᾶο Βατυπι οὐ/ᾳακίοπε ησισο ἸαΏοΓας{6 ριῖ- Ἠειοάοίεα 1Γαπο[οΠίῬεῃς μίας, ἀφοσιρύμενος τὴν ἐξόρ- Ἱπυπι ος ἀθίηάς παυπε Ποάίς /οἶμείν [ο] οοερἰαίὸ οχ Κωσιν 14 Εδι, αἱ εκ/οζυεγες [ο ἑγήρνγαηόί γεἠβίοπ6: Πηὲ Ἱ,, και. 7. {αι ποη Άσεῖς ἠμομίαση σπηεε Ῥοϊειῖε εἰ εοάεπι Πΐς πιοᾶο» νετθυπη ασαἱρὶ ᾳιο αριιά διαφ {π Μ55, νατίατυτ πηΙ, οε ἄο Ῥαϊτο Εωγάο]ίῤος ἀαεμη Πλιιὰ Ἱπιερτείατς ΓΠΙσηῤοςγα). σὺ μὴ ἐντελώστι [οηεές, ἦν φὰρ ἶσα νόφωνος ἵη Ογτεπεπβυπα Ῥομεία. 

ποϊῄσαι, ἀλλ᾽ ὥσπερ ὁσίας ἕνεκεν ᾽Αϕοσιώσωσθαι εἶπεν Ἱ- 46ο. Τὸν κε] ΗΜΙ ΨΕΠΙΗ8. Βατά ρή (ήπια ΠΟΠΊΘΗ δαῖος ἐν τῷ πρὸς Ἕρμωνα ἠρυίγεν εἲ οἷοίς οτυ/ὸ τε ζρβμη- ο ἡληνᾶς αρ. Ε/δ. 6ἨτοἨ.» Ἡδ! ϱ. 75: ἀοᾶϊκμπιει δ2. ἱδία ρονήξ οταΒο» {5ά οἳ ἵῃ {οχια {αρο/εηπι {αεὲ τω {οἷσι, ΠΠ]. δο1ἱρεν. εκ (ΜἠηΙσοβο» Ῥπαμίαις ΟῖἜ Αλῃσουως Π]πά εοἆςτη πποᾶο: παπι ἀῑοῖξων ρασείας οἳ- εοίς πᾷ Ῥψῃ. Ο4, ν, 117. Μυῖα πα ραηδευίας 15 υὔΗκβπιμς, Αρο]ίοβοςί Ραΐετ 1οἱ15 οτπᾶρίε [ήπε- αἆ (αᾖιαδί Ἡ. ἵπ Αροϊ. ν. 75. Ἐκ οτασμ]ο αΠέεπι 3 ΠΙΟΙΗ» οὐκ ἀφοσρύμενος, ἀλλ᾽ ὡς οἷόν τὲ ἄβίεα παρασκευµ- Ῥάττ' ἐπὶ φωνὴν ἦλθες ---- Πα μάΙσβππα νοτρὶς Ρ/ αν: ζόμενορ» Ρ. 67, το, ν]ᾷς πὰ ΜάγΡΟΩΥ. Ἱμαια/. οτ Η. γα: οδὶ Ἐ. Π. Ῥ. 905. πηθβε]α, καὶ διὼ τοῦτο ἐπὶ τὴν Φωνὴν {68 . δρ «εχβα Ἱπβρηὶς ᾖ/ουγοηὲε Ίοοις Ρ. 950. Ὦ, παραγεόμενον Βαν, Παπ ἐπὶ τὴν Ῥόωμ, αιοά παπα Σ]αΐο ἆᾳ 11, νί 5 Ῥε 299. Ὦ. μὴ µόνον ὠφοσιώσασθα! περὶ ορ» Ίοηρε Ἱπερεεβπιαπι, Τάεπα Οἱ. οὐ ξίων Δηϊπιαά- το ώρας "τπτ συντόνως δ' ἐπιμεληθῆναι τὰς πρώτας ἂρ- νοῖς. πὰ Σήµήαγοῦ.Ῥ. 96. οοπρετῖο οὐ[ετναία,. χάς εἰο δύναμιν ὅπως ἂν σῶσιν ὧς ᾠσφαλέσαωτο μαὶ ἄρρωι 80. Ῥάττ' ἐπὶ φωνὴν] Ἐαάεπι Ώαδος Τεεισο ΟΒΗ. νΏ ο ο νο πο τα ς Νάποκεν, ὁς δια Ῥαυ]άπι ἀῑνετία ρτοβαπε ἵπ Ψοῤο], πὰ ΟΗ//ή0. « ορ. ρόνου δὲ σπερήόντος Ἱ 15, }οεβμς πῤάόντος αά[οτ]: Ὦ. ἵ Αροϊ!, ν. 76, ἄναξ δέσε Φοῖβος ὀνώγει ἐς Δηθύην 
τν αμοᾷ Ἱω νε» 96. ντ, το7., Ἡς ρενου προβαίνουν. ἐλφεῖν μηλοτρόφον οἰκισῆρα. Ἠὴ Ρτοχήπᾶ» 1 αν οσον να ἑαρρῖντα αἨηπάς Ῥοσ[μπές ζοᾷ ουἱ εγω. ἴδια Πιοίοοοίαε: Ὁ δὲ ἀμείβετν τοῖσδε, "Ω, ναξ πρι ΙΠΩυΕ τής 

, 
ο | 6 ραξίευτ. χρόνου δὲ περῄόντος νἱ- σε Ἰητβιπηεᾶ]α αὖσε Ἱεσηπτάτ Ίπεα απιάςἩ ' ορἰπίοπα απ Ίνα, σι .εἳ Τ99, Νζπιοναδ]ίας ΦΕΠΟΠΟΠ ἠεογαίοσῖα ποεαπι Γπρίαπε ππατβ]παις] 2  . ͵ εἰ εἴποι ολλ) ἀπολαῤιον ο φς) τὸν μογιλάλον οὖκ ἐῶσι λέγειν, Ἑλλάδι ψλὠσση «βεω, εωμένή» ὦ ' Ἰσα; ΛΙβ. ο Ἵλημεν μίίις, αμσά ὦ) Πῤόοοβό ΙΣΧΟΦΩΝΟΝ.  εε Ίος ατα. Πργοάρηρ, ἀθης τοἷα ἀεοσηε ἴδια: Λίβνες τὸν βωσιλέη 

ὁ, ὃς ας οσο η ΑπίΦιο ογοῤο] οχοπηρΙα λάττόν καλέουσ!, κο) τούτου ἐἶνεκόν δοκέω θεσπ[ξουσαν τὴν αρα  αςΠῖ, Ίω Ὃσ. Ρ. 945. αἄρτοῦανο- Τυῤην καλέσαι μα Λβυσ ο σης ος βασίλεὺς αρ ολη. ο Έπποῃ 1.1. Τπ.ς ΦοαήΊρογο: ἔσαι ἂν Λιβύη: Δά ΠΠΙΟΙΡΟΡΤΕ ος :Ροπάστε πιοῦ αμς αα ἄμ]οδίωπι, Ῥλεβις ζχως που εξαῖ λεπτόφωνος Ώεο Εωῖς Ώε]ρηίσο» αἴεια αεερί η 02ο). πὰ Ῥῃοεῃ. Ρ. επ ἄηα μας ϱ Κος! Όμος Ὠμα]ες Ἱσονῤῥωνος, τὰ νἲ. 678. Θωοά Πωβρίεαδατατ εγοά. αἰῑαά οἥπη Άργγο ριὸ; Πο παϊησας Ἰππαιο Ίπρμα ἵπ. Ῥτο γε αἠηί {οηβς ρηναὶ ἠΠάίειπι θήδίΕ ποπιεῃ αἰἴοταπι βγπληης ες 
Ὃ ας μαχραες ος τα]οςΊρλάφωρι, (φμίάει μῖς, οοἰεεής Π, 8:. ὀῥομδοη, ἵν Ο0/ῇ. Ἡ, Αρ. 

να, 

4 3 ; ϱο, : 

κ 

οᾖὁ 



ωστε κοκ 

πα 

{ 

π Ἡ Ἐ. Ῥ ο Ώ Ὁ τος 1. «5, Ψατ]ά εοπβιπιαεῖα Τμειδοτηπά, {εὰ Ρατείε Ώεο εοβμαϊη!. 

55 
Ααῑιῖς, 

ζέοι. ᾗ καὶ πρότερο» οἴχετο μεταξὺ ἁπολιπὼ ὁ τει; {6ά επἀεπι αἩΒ Ρήης τε[ροπάεηῖθν. 
/ ἆλιπς ἀἱρτεκίις αρῃι 1η Τπεταην ΜοΣΙ 

Ῥάττος ἐς τὸν Θήρη. Μετὰ δὲ, αὐτῷ τε τέ- 19 μμδ πα πε 
/ ἀεϊπάς εἲ Ἠπῖς ἀρεί ει σεῖετῖς ΤΠ6ΓΙ5 ΤΏ8- 

ο» / 

τω χα τοῖσι Ὁ ἄλλοίσι Θηραίοίσι συγέφερετο πα” . οι 
ο 4 αμομρ Ις ορἀευαῖ»  {εὰ ἱρποιαηῖος σα{παπι οΠ1Β1: 

η 2 ο Ν Ἆ ͵ κ, ας ορὰς δι Θηρα ης άγ' 
λιγκότως' ἀγιοίῦντες δὲ τὰς συμφορᾶς οι Θηρα/ί5 ποπ πήίτιητ Όείριος ἆε ρτῶ/επΏρΙς 4ἀγεσ” 
2/ . 

έπαμπο ἐ Δελφοὺς περὶ τα παρεόγτω κακώ' η 9 {15. (Οπρας αυ] γε[ροπαἱδ[εε Ῥγεμία, 185: 

Πυθίη σφι εχρησευ συγκτίζασι Βάττῳ Κυρήην τη Ίίμ επι 1ρεῖ αξτιπι 1πν {4 ΟΥτεΠεΠ 1ῃ 

Λιβύης ἅμευο πρήξευ’ 5 ἀπέφελλω μετὰ ταῦτα το δΑΠΙσα ,εοπἀετεηῖ ́  ΕΠΙ Βαιτο.,  πεταΠξ 

Ῥάττο ὃν Θηραΐοι δύο πυτηκοντέροισι ἃ πλὠσωτέ Τ]εταϊ Βατιμα ουπι ἀπαδις μπα ή. 

δὲ ἐς τὸν Λιβύη οὗτοι, οὐ γὰρ εἴχω ὅ, τι ποίέωσι ΤΕΠΠΟΤΗΠΙ πανΙρη».. 15: 1ῃ ΑΠίσαπι Ρτο[εξἓ» 

ἄλλο, ὀπίσω ἁπαλλάσσωτο ἐς τὴν Θήρη ὃν δὲ αωαπἀοφιίάεπα Ποπ. ἀἰῑπά -Παδεδαπϊ ιαποὰ 

Θηραῖῦι καταγοµόες ἔβαλλον» καὶ οὐκ ἔω τῇ γ} ἄβετεητ, 1είτο αἲ Τπεταπι {5 τοδρρο ές 
μαι ον 1002 καὶ οὐκ ων Τη ὙἩ  Θεᾷ εοδ Τετ Άτοεπτος -ασσοκία Τηετῷ 

πωοισλακνώλλν απισα πλώκυ ἐκέλευο' οι δὲ» ἄναγ-1Οτερε]ἱεραπῖ, ας τυπης τενετή ἀπβρεβαης 5. 

χαζόμειοι. οπισο ο «ποπ λωο" κο έκτισαν )ησο Ὡηδσθεβταῖθ. αἀαξΗ » τεπιεπ{ο Ἱτετατη. ΠΩ 

ἐπὶ Διβύῃ χαιμέρῃ, τῇ οὔνομα, ὧς καὶ πθότερο ἕ ερ- εοπαἰάετηῖ ορρ]άαπι ἵπ. Ἱπ[υ]α ΑΠΣ ος 

ρήθη, ἐσὶ Πλάτεα: λέγεται δὲ ἴση εἶναι 6 ἡ ἠσοό ἱασεπῖῖ., ποπήπε πε Ρεμς ἀἰξεατα εδε, Ρ1: 

αι τδον ττρί, αυς 
τῇ νῦν Κυρηαίων πόλι Ταύτην οἰκέοτες δύο ἔτεαν ἴεᾶ» 8 ἄεττητ ΟγτεπΦοτπ. κο 

Ώμπα δε, ΡὰΓ εδίο πιαρππαίπε,.' “λές 

κ Ι ς λ 3 5 

τος ρισ ιση ἀπέπλεο, ε6 Αελφους" {βομπι αρείειατ» πο ο 19 τε]ξεο, 6ΕΙΕΙΣ 

ἀπικόμοοι δὲ επι τὸ ΧΡΣΊΡΟΣ ἐχρωτο, Φάµε- Τε]ρίος πανιρανετιπὲ αἀ οσαπἰπῃ οπή” 

νο μον Λιβύη, καὶ οὐδὲν ἄμενο «ποισσεν Ἰεπάι. Έ9 Ῥοδιαμαπ] νοποτηπῖ, {6 ςΙΓΠ” 

οἰκεῦντες' ἡ δὲ Πυβίή σφι πρὸς ταύτα χρῷ τά- Όρις ααἱά Ίτα {εοιπι 1η Αβίσαπι ΡΙοΓεξί5 

δι ὃν | : ον οοΟΠΏἱΠΙ]ο ΤαππεΏ ππε]αθ αβεΓετ ΡΥ ΗΠΑ τε" 

«α Αι τυ ἐμὺ ἡ ο δν ο {ροπαϊι ηἱ5 νειρίς Μι 

Ὃ ον μευ ΛΙβΟΗΥ μηλοτρύφο οἶδαρ αμει- -αήρσω Ἰήδα μια πο ανογίς 1 

ο νι ας νὰ 2εΠι αν τρ με σι αμα 

η Μη ἐλθώ ἐλθώτος ἄγαν ώγαμαι σοφίην σευ, ο 14ε πες: {μη εΡ0 {Πβ6ΠΙΗΗ Ιγῶ20Υ ες, 

ἄκεσαντερ | δὲ τώτών ὁι ἀμφὶ τὸν Βάττω» ἀπέ- Ἠὶ αμἀϊῖς, Ἡ απὶ ουπι Βαττο ΕΓητ2 τζ 

πλόω Ὀπίσω' οὗ γαρ δή σφεαις ἀπία ὁ οὼς τηεοδίο αρπανΙβααπε: πσαις οπίπι ἀἰπηειεθαξ 

αποικίήρ, που δὺ) ἀπίκωται ε6 αὐτὸν Διβύη ἅπι- «05 4εις αὐ. ςοἰοπία ΡΓΙΙ54114Π1 ἵπ ΑΠΙΕΑΙ 

χόµεοι δὲ ἐς τὶν νήσο, χα) ἀναλαβόντες τὸν ἕλι- 1β5858 ἀεγεπίδεπι. Κενεῃ αά [η [α]ατη 5 

πο, ἔχτισω αὐτῆς τῆς Λιβύης χώρο ἀντίου της ή" τεσερίοαο 4 μπα τεἰαιευ ης». μοβ 
Ὃ ο αν κά ολ  1οσιπα ἵπ Αἴπισα 15... 5 τερίοπε 1π[αἱΦ / 

ση, Σ τῷ οὕομα ν Αξρι, τὸ γάπαι τε κόλλα] αΙΏζρηί ποπίπα Απΐ8, απισηίοβπις σοἰῖρης απ!” 

να 28, αμ 

ο Αἳς ο . 5 2 Ἱασ]οῖταχ αν 4γοῦ.  Έ ᾽Απέελον ].  ἆ ἙἘςτ. Λιβ. 

ο: Ρας Ρλιά, νο. νὰ. Μιά. ν. μς Ἑ ὅρλων οι... { Ελώδη νο, ἔν Ῥωῄ. αλ. Όν 
9. πλώσαντες οὐ απέ ων ο «ῶδμθ.. 

ο τε ᾽Απόπλωω ἄπεῦ. Ζ- ος 
ἐπὶ Πλατέω Ρ ορ {ο Πλάταια Ὁἳ π «ἀἱά.5 

| ση/. 9. «ἀποὸι οὸ λα, ῥ Αἴτυ 24. 
{μπα Όμας Ἰας ἀεβάεταπίαν 11 «ἄγε

ῦε μη. 
{αρετίης ἐς) 8ητε ὧς πρι ης ἀεβτ; {δουτς εθ8 

-Ανδ., αἶτ' Ῥαθ/.: οἶται οτασυ]ηπα Ρ/αγοῦ. Ἡ Ἡν 

δὲ 4εβΠε αἰῖς .ᾗ Πάεπις 
άπαι μασ ο ος εν 

99 ώς Απολησλν] θεζπηᾶαα Γωπὲ (ωροΐίαο, 9τ.΄Ασυ ἐμεῦ Διβύν] Ἐθκίι ποππσιπο» "Λου σηνμή. 
«99, Οἴχετο µε ος Ὄσισο οπίπι οχ {4ε- πο γεβιη ϱο/επεφµέ ελεγε (ο) αγ]. Ῥεινεια νίς 61» 
Ἴ1α5. 4 4 . τ ὺ εοῖζ. ο τς ν ο . - . . ΄ . Ἀ . 

Δ ἵπηοςσης {ὰὰ µεταξ νου Ἱπτεσρεοιοτς, Π- Ἱπιεγρεείαίοπο «οισΗρΙΕ Πηνεπίαπι ἃ {6 Ἱείοπεπι 11 
μετ) ὁλ ροζ τὰ. 

ος ον (σὸν πρότερον τόπο») {ῆ- 24.4, Οοάΐσε, αἴ τυ, νε] αἱ σὺ, τεἀάεις εἰ 1: ΠΟΠ. 

{ογος τε]]ῶο ῥείογε οσο αὐίὲ» θὐΙά ΕΩΠάΕΠΙ ἱ Π6Ππ1οΠΕ τοοοτάαΡα(Η εἰ» {4 Ὥοτίος ΡΓοπΗΠΟΙα η αἲ. Πιμ 

ΓΠευτοι ὃ Ἰξοομτεῖ {ς ..Ἰόο. ἐς ὅ μὴ οὗτοι ὠπολιπόντες ο1αο]1 1επὶ πιεάε]α ρεπαπαᾶ ]αμάεπα «Ιάγίαμως ποβεί 

Ἰχοντο ἐς ------- αι Ρλσσμές 14. Ρ. 297: Λ. ἔπειτα Ἠργίηρα τεροπαθίξ». αν υπαμῖ. αμφμαπάο. ἀοπιί {146 

ὃ Μωέξους --- μεταξὺ παίζων ο ες (ρπήπυπι {οῖῖε ρεήυαβτ {επρεπά πα: Αί σὺ ἐμεῦ Δ. -----Μὴ ἐλ- 

ἀαδίε ᾖρογαιες ΈΝ4Ροτ. Ῥ. 909. Β. ὃκ Β/μαγεδο μετ θὼν ἐλθόντος, ἄνων ἄγαμαι σοφίή» σεῦ. 9υα Ὠ[α]έ 

ο, Ἡσροληί Ἱποεπι ταμμαἴῖ ταίαταηία ΡΠΙΠρρυη» Οντεπαεῖ νεἰ αεσερεταπῖ νε] «εττε αππαπποιίας γαάϊάξ 

3 (τασσῖς τειτα ΠιατΙ(ΗΕ. Ἱππροίαίοτεπα {α]α(αίυπα» καὶ ταηί ογαου]ηπι» αὐσά πε[ήπιατα σοι εκ Ρ/μαγοδὲ 1" 

μεταξὺ δὲ Αλέξανδρου --τ- μετὼ τὴν Θηβαίων χαταςρο- Ἡ Ῥ. 498. Α. Ῥώττος ἦκε δεύτερον ποτγιώµενος ' ὑπειπῶ 

νε οὐτα Ῥομί, µ 

Μϕ 
9 

οΦὺν, ται 4ε Ἰπ[οσιῖς ἀείπὰε τεσίΌἩ5. τοῖς μεταξὺ Μα- οὖν ὁ θεὸς ο οξ Διβύαν µαλοτρόφον’ οἴσθας ἄν, 

λ]γκετα Εἳ παλιγκότωο ἠπαίπαϊ (αἱεπος τὰ ΕΙῤῥοσγηί» ἐξέπεμψε. ΦεπίεπΏαπα Ρτοσίης οὐίσισαε Ίπιοτ νους 

6 Ἐτατησ, Ρ. 547.. εἲ συμφορὰς» οσ9/25 οαἱαμήΙά- ἐλθὼν θἳ ἑλθόντος Ρετρείαπι ροβα ἀϊήπέεο,, τοῦε ΡΙΑΕ:. 
{ήν ϊεςβιηα ου. Ενοάετ. ζωὴ, ἀνάσασιο, 3ἴΦμὰ Ἄου τοπία Ίη απθςιής Ἐάὰ.΄ Ἠίο πατηνα[ή. οο[ος ΟΙ4ς 

ιο ας ο μα ο ο ο πο” ναροτυπι» Αἱ τὺ, μὴ ἐλὼν, Λιβύαν εἶδας ὄρειο ἆ 
ο νῴ Απέπλωο] Ί Ίοπαπ1 πλώεν, ἀει]ναίααο απᾶ- ἐλθόντος, ------ Ἰ πάση ερο ορ/ζο 1140 ωνς, 40 

οἵς βασιλεῦσι Τ. Ἡ. Ρ. 249. Αἲ ΠοτΗΠῃ Ὠς. Πα- ἐλθών ἐλήόντος ἄγαν ἄγαμαι ο σεῦ. οὕτω πάλω αὐτὸ 

ππεπβυπι τα{αζυΣ Ποεπτῖα. ᾽Απέπλωον ὀπίσω ἐς τὴν 481 110γεη ΠΟΠΗ 1111 Πιο] {]]οήη ο[2ὲ σι έ 

πωσο, Λοδ. των, 116.» ἀπέπλωον ὀπίσω ἐπὶ τὸ Αρτε- «αἱ ἡλάο οοπογίη.  Ῥεουήνα πι νι 
ίσον μας ος ώς Ὃ ον Ἠϊςο Ίοππαπι Ίπάετε, Β]μ]άγεῥο τ6ροΙ(ΑΠΗ: πι το οἱ 

« 11 4 εἰ «οσα. ες ὑουῦ δέ. Αλ ν ο ΜΗ 

πιβπσα ἡπλίοῖτ ες πιοσατη ὀρίη «μάή ον πας ἡδ ΑΙ τὺ ἐμεῦ Λιβύαν µαλοτρόφον οἶδως ἄρειῳ., 
ὅη, αιοᾷ Τ. ντ, 16. Που ρεῖης {ηρτα ἵα νά. Ο. σσ. ο Μὺ ἐλθὼν ἐλέώτος, ἄγων ἄγαμαι σοφν. . 
ας, 184. ἵπ [οΠρί5.. ο ος Ἰοπ]ςπαή τηῖ-  Ότα Γδουτης ο ές ο ο πα Ώομσα 

εττμπῃ ε»ι. {λος ος Ώις αιΙάεπι Ώοτί 1 κ η ᾱ 9 ο ήν ηνοταἳ 

το αν ἐμεῦ] Ῥηποῖρίς ροξῖαθ πολλῶν ὠνθρώ Α ποπ ἵπ Λιβύαν µαλοτρόφον εν) τς,, 

ο ος Δητυ ἐμεῦ | πμ «ος ὠνῤρώπων πλατειασμόν Ώειι αἱ Ῥτο εἰ, ἵπ. Ωοτὶοῖς τεαμΐδο, . 

'δεν ἄσερ ------ εἴ μεγώλα ἄσερ ὠνόρώπων Νοβε] Ἱω τ, βτοηὲς Ἱηρίπηής ρολ ο άιη πεί ἐν, 

, νοιέος, τα οἴβίαης, 140γαπι ἆσν, αμοὰ Ἰἱο ϱη. Ποφιιοῃίαευς αἶκα, ΠαρίιπέΗγίς Πιο δίς ἠμπέωπα: ο πν- 
ο ον ο πέρα ὶ 2» {αριηπεΏνί6 πιοᾶῖς Ἱμπάπι: ο 

τα ορείπιε ἆἱςῖ. Να ἄι τν ὈἱαπάΙτΗΥ πήτίβος, {οἱο. πποβηπα Πίο
 Ἰοεῦπι 1ηγεπίει ἱηᾳοπίοβι πιαάϊ : ποβπαῦς 

Ὀρομιν ΠΙΡΙΟ 8 61, ἆε Βαμω Ρτοδμάϊαπα» αἴαμε 4 Περίηραε εοπῖεξευχα» ἵτ Εἶε[γοδίο το 
Βρίκαν,, Κρῦτ 

ἠρο ΑΗ εὔρταμι» α5{ΕΥΤΙΠΙ απΙάεία» {οά Ἰα
μά εοτήᾳοηᾶς, Ῥαΐκα, ἐὰν, Κρῆρες, ἄ Τκαν νο ΟΚΗΝ. 

κ Ἔρορ οίσαπι, σοµτοπίία ϱΙανΝΙ5 εδὶ εἴ εἰρωνμ]. 9ο. Τῷ οὔνομα ἦν "Αζρις, τὸν ος ᾖ]σο ρίσσς ἐπ 

σος. ος », ουέδεν [ρουπία Πεζμὲ 6 14 «άήχαηι νοσε ᾽Αζρισον ἀϊνε[]επάα ἀοξτκβπηί Ἠοπήπες ᾱ- 7ο 

με: μῤηος ΕΕ σν πρβ» «0Η, ὖμο αὐὐο- 45 Ρανς, ΒεΘ]εγµςν Ἰήε]ρημ, Βομβετμς 

κὺν ΠΟΣ πείςυπε σα Α; Ὅοτυπι» γίος εἰ» ο μεμπτέ 4η)» α Φίδι ΠΟΠ ἀῑδίεπιο. Εργοοέως. Ρταεϊνίτ ο” 

το ΛΤΑΗΙΠΑΩς], Ὅτο παπ]ρνς Ον 168, Τοςῦ8 1ρθε ρτοπηήσμε”ΑζΙλι ος 

. . . 5 
Β 

{ 2 

αμ μμ ροης, πα οἶσθως ἄρειον.. "Οἶπι οχ «44. εἲ 1 "ου ἐμεῦ.  { εί, «401. Ρ/ τ 

Ρ. 49ὔ.. Ἠθ μπι μ σας νο λα ος σης Ῥχανα, ἴΠπι ᾽Αξίρισον. «ἄν. ᾽Αξαρ. Ῥαε/-, τε]αιὶ ᾽Αὄρισο» 

στό 

οὐδὲν «γάρ σφι Ίρηςὸν συγεφέρετο, ἕνα αὐτῶ ο ης 
ν γάρ σφι ΧΡΗΦΟΥ συγφέρετο, να αυτώ κατα- 15] Ἱορπ]ο Ιπεο]επείδηο, αμαπι πιο ΠΠεΙΗΣ 



ετσι -αρ-ακε κας; 

ο νο ου... 

΄ 

{58 ΡτΦιετ]αρεηίε. Ἡππε Ιοσυπι {εχ αηηϊς 

90 τε]ο απἴεπι, απὶ Βαττις Εεῄκ «ει αρ- 

Ἰωβ, Ἐοπο Αροϊίαὰ ΜΕΙΡΟΜΕΝΕ, ἹΙδΕΑΠΝ τι 
! , 

χα. νὰ ν « . 1 2 : 1 ο οᾱ ” απε εοπε]ηαπ 6ε ἀἰιείαπ Ίατας Πηπηπελοεπ᾽ ἀμφότέρα ὃ συγκλεσι, καὶ ποταμὸς τὰ ον 

Ἱποο]ι]ς{εηῖ, {εριπιο ἀερτεσαηίες ΑΕΙ Ρετ. 
{αα{εταπῖ τεῄπααστε , πε ἵπ πΙοσπα Ίταῃς- 
επί,  Ἱτα Ί]πς εος ΑΕΙ αιάπὶ ακοϊνίς- 
{επῖ, νείρεταπι νε! εἴ αἆ Ιοσοῖυπι {ρ6- 

/, ο Ἡ αὐπα  )ώτερα παραῤῥεει, ,Τουτο οἴκρον τὸν χῶρον ἐξ ἐτεά" 
ς ἡ 2 .. : κος αν ἑβδόμῳ δέ σφεά ἔτεί παραιτήσάµενοι δι ᾿Λίβυες 3 

ὃ νόν, πάς Ῥω οι “/ ο. 3Ἡ 

ὥς ἐς ἀμείγὼᾶ χὣρο. ἄξεσι, ἀνέγνωσαν ο ἐχλι- 
εν μασ ὄ ν ή ο β, : 

πευ» Ίγον δὲ σφἑὰς ομθώτω οι Λίβυες ἄνας-ήσαντες 
ἃ ., 1 ς οι } λ / Ἆτο πο σος οἰοβεῄπιαπη. ἀπχεταπὲε,  εἳ απἰάεπι ποδµ 30606 εσπέρ» κα ΤΟ καλλισο τω χρω" ἵνα 

πο τος ΙΠῖετάΙα {ααἱεηίος Ιΐετ» ΙΠΤΠΙΠΙ 
ε/ 5 τς τει Χ 

Φεξιόγτες δι Ἕλληνες μὴ ἴδοιο, συμμετρησάµοοι τὸν 
«/ Ἰ λ 2 αν. {ραΏαπα ππεήεπάο  αὐπιαάνειτετεης,  Έσι ὥρῃ της ἡμέρης, νυκτὸς ἆ παριξ]γο' ἔσιδε τῷ χω- 

πτεπι Ὠυ]ς Ίοςο ΠοππεΠ Ἱταία. ΄ ος, τδί 
αὰ Τοπῖεπι αὐϊ Αρο]!πίς εδ[ε Εἔεττατ, ἁι- 
χετυπῖ» Ἱπαμυπος ΨΙΠ ΟτΦοί, ἨΠῖς νο- 
Ῥϊς Ἱπσο]ετθ 6οΠΙΠΙΟάΠΤΏ οδῖ», βὶ οὔ]ηπι.22 

π5σο{οταίαπι ο5ῦ. δυῦ Βατ Ιρίας εοπά1τοτὶς 
να, απ αΏπος αηαάταρ]ηϊα τερηανῖε, ετ 
{ΙΡ εἶις Π]ο Αισεβίαο» απ τερπανίε αη- 
πο {εχάεεῖπ,  ΟγτεπΦὶ Παρίιανείαπι το 
ΟΠΠΠΙΠΟ αποὶ ἵπ έο]οπίαίῃ τηὶκῇ {ιοταπῖ, 

Ῥεματας, ουμηξτος Οτῶσος α. πανἰραπάαπα, 

ρῷ ττῳ ἔνομα Ὁ Ἴρασα" ἀγαγότες δὲ σφιας επὶ 
: ον 3 Άν. 3Γ 

κρήνη» λεγομένην εἶναι Απόλλωνος, ἐἰπαν, ., Άνδρες 

Ἕλληνες, οὐθαῦτα ἕ ὑμῦ ἐπιτήδεω οἰκέεύ' οἼθαῦ- 
αν 

ϱ» Τα γὰρ ὁ ἐρωνὸς 6 τέτρητα|”., Ἐπὶ µένυν Βάτ- 
τεώ τε τὸ οἰχίςέω τῆς Ἡ ζόης, ἄρξαντος ἐπτὶ τέσσε- 
ῥάκοτα ἔτια, κα) τὸ παιδὺς αὐτῷ ᾿Αρκεσίλέω αρ- 
ξαγτος ἐχκαίδεκα ἔτεα» οἴκεο ὃι Κυρηναῖοι, ἐόγτεό 

4 5τοσῦτοι, ὅσοι ὠρχὺν ἐε τὴν αποικίην ἐσάλήσω ἐπὶ 
δὲ του τρίτου, Βάττεω του Εὐδαίμοος καλεομέγου» 

«κ  Ἕλληνας πάντας ὠὦρμήσε Ὑρήσασα ἡ Πυθίη πλέω» πἳ 1η Αίπεα ου ΟγτεηΦίς Παθιίατοπε, Ἱῃ- 
ἀιχίτ {10 οταςμ]ο Ῥγιμίαι ΊΝαπῃ ατεος{ευαῃτ 

| ο 
ᾳ Συνκλήήουσι {οἱ18 εκ ἀῑπ]εξῆ πιοτε Ἁπε/:, συ κλείουσι το]]α 1, 

.. , οι. 5 ν κ | συγικήσογτας Κυρήαίοισι Λιβύη" ἐπεκαλέωτο γὰβ 
ς 
οί 

2 πο. Σχ. Ῥ δὲ. ὄειδῆς αἳ, 
ερῖ ῬιπεροβΗο» Που εἲ «440: ραι]ο απἲο οἳ Λίβ. Βασ. ααεπι ατεσι]ηπα νη]βο οπΗττιητ. Έηπι φῶρον ἥξου- 
σι «πεζι ἔ. 
ος, υβῖ Γο//εη. 

ο Ἐκλείπευ απποο ΗΗ,  ἆ Παρῆνον οἵα ὁεερῦ. Ρατ; «1γοῦ. } ποι Ρτανο. ε Φιερῥαη. Άγ5. 1 
{ μη περ. 7 «4, Δαγὶε, -ᾱ4- δ. Εάά,, αιοά αἀοοππποβαίις., μὲν ΙΗ. 49. Θα: 

ϱ {4/αίδ. Ἠοῖῃ. Ρ. 740. ὃ9. Ἠπες εχρ]εας: ποχ Ῥάττου τε Ρα]. «49β., ας επο ίσα αὖεε,  ὃὁ Ζωῇς 
“γοῦ.. ο «4. «το. αε/., Ῥεμε. Ψἱάε {ωρτα Ο. 145.. συνοικίσ. οΕἴΕΓΙ. 

α, : πε πορίαίς μ]ο ἵπ τα ΐρυς » 8Ρ, εερῥ. Άγε. Μοκ. 
συν κληΐουσι εχ΄ ἀἰα]εότί {οτπι]» Ύὐα συν κεκλησμένη 1. 
να. 190. ὃς. ας 
Ὁ 41. Ὁ οὐρανὸς Γέτρηται] Ν ΠΠΙΕΠΕΙΙΗ εςῖ ΟοιπίοΙ, 1ο- 
Ὑεπι Ρ/0ΗΗ διὰ κοσκίνου οὐρεῖν, Δε; ετΙ2ΥΗΗ 11εἱΕΓ6 
Ἰγυῦ. ν. 975. ΑΠΤΟΤΙΠΙ, ὁ οὐρανὸς σέτρηται, 49 εοΡίο- 
{ᾳ Ἰδιμίο «οε]εβή ααα, Γιανίης πιµ]το. Ἡσρταδοτιπι 
σεπεο. Ο. ΥΠ 11. ΠΩΣ Ὀ ΟΙ ΠΣΝΊ/ εἰ εοε] 
Ἰεπε[ζγε γε[ογαίσε [118. εχος]επςΗηίΠῃ,  Διιόϊλις 
Σμ/α1ῥ.» ὃ δὲ περί τω Λιβυνὴν οῆν, ΔΝοβγίη 1ρ6- 
έἴης, ΤΕΤΡΗΣΘΑΙ ΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟΝ Φάμενος -----ᾱ 
ἑτερατεύσατο" ἐθέλει νὰρ εἰπεῖν, τὸν οὐρανὸν, ὧς οἷό τινα : |. . 39 - 3/ 3 .” δεξαµένην. ἐν μὲν τοῖς ἄλλαις φα]αιο ἔφενωνῶσθαι, περὶ δὲ τὸν ἑόπόν ἐκεῖνον, οἷον ζυντετρῆσθαι, ὧς ὑετὸν. συχνὸν 
ἐξερεύγεσθα!, καὶ ἄβδεμ τὼ ἐκεῖ πρὸ Τροφιμότητα, ΟὐΙ-- 
η5 αά ]οοἳ οχρ]απαΠοπεπ πΙμ] πίστας οἰατῖμ]δνα.- 

Άεπι ῥεήρεᾶαμι Ἠαδιήτ οἵτα. βιὴ ασήμι 
Απρ]. Ἀομ2είς ὈΙ9{, Ἠετοάοι, Ο. 12. Ρ. 138. 

41. Ὁ οὔραγὸς τέτρητοαε] (αῇεο αρηϊβσαπῖ ἴδεα 7οοῦ {5/- 
11/41 εΙῃ εί εεγίαίε: νε]]οπι ἀοσμίδίατ, απο πιοάο 
ταπάετα εγεέχατ Ῥοτ εοε Ῥοδῇτ /ογα ἀοβρηφτί, 
Ἠπι αὐ]ς Ιδίᾳ πορῖς ργοραβ{ἡς Ιπτεγργοίσεατ» ΙΠἴεγςη. 

ο υαε πμ νδμῖε οι Ίπ πιαπίαπι οοπΙε6ΕΙΤΑΠΙ Ῥτορο- 
ΠαΠΙ, Οὐρανὸς ἵη απϊῳμῖς {η Ρὶ {ο]ες 0ο. ουνος" υΠῖ-. 
σαπι Πΐς Πέοταπι ῥιαεβραπηης, τασιρεταδίπιης νοςθΠΙ 
βουνὸς, 4 Ἡαπι 6ρο Ἠὶα ναῖἀε οοιιπιοήαπ 1ηάΐσο. πε 
Βατωπι οἳ οοπ]ζες «ΠΠ 14 {οπίσιη Ἰπάΐδαομας ἀιιχ]6- 
{εηῖ Τάργες, ἀῑχ]κίε ρε Ῥεαπἴι: ἄνδρες Ἕλληνες, ἐγ- 
θαῦτα ὑμῖν ἐπιτήδεον οἰκέει, ἐνθαῦτο φὰρ ὃ βουνὸς τέτρη- - πρ. 

ο ος ρο. αὐΙ Πε Βατ» ΊΗμς ποπηπίς Ἡ, Εὐδοίμων ἀῑέτας, ται ὧοο {η ᾖοςο οο/ηοα υοδές εγὴ/ Γεῖρες ῥοῖς ἐπΙΗ οὐ]: 
1ἱς νε] «ρε ῥε]ογαίὴ σὲ» ομως πΙπτηπιΣ 1 εςι 
Η ἔθι ἔπυδρος πίδαξι, αποά Ἱερῖιτ Ο, τοῦ. Ῥτίπιπι 

Ῥουνὸς Υοχ Ες Ογτοπασθῖς υβιοῖα: Πεγοί τν. ο, του:, 
χλβων τὰ µέσω ------- Ώουνόὺς καλέουσι πτῆρῖτ (α/αηζ. 1π 
«4160μ. ΤΠ. ς. ο, Ἠμβαιὸ, ἵπ Γη, 0, Τ. Ρ. 68ο. 
Ἄστο Κεῖται καὶ ἐν Ἡροδότῳ βάρβαρος λέξις ὃ Βρυνὸέ, Λι- 
βυὴ 6, Ἰάεπι 1η Π.Δ. Ρ. δ31, 90,, ἡ δὲ κολώνη καὶ λοφορ ἂν λέγοιπο καὶ Ῥουνὸς, ὅπερ Ἡρώοτος μὲν Λιβύων 
ὁ μόνον ὄμμ ος ὃὲ Ἀιμύσιως λέγει, ὅη ὠλήμων 

Ἰσκωπτει τὸ ὄνομα ὡς [βάρβαρον, λόφον φὼρ κριλοῦσι. 
Όιος τοί Γοἷτ {έμς ὃς ο ο μά πιο 
ο 4ο. (ἠεγίους ο ΒΟΥΠΙο2ὲ τα Ε{εγε ροέμοταῖ Ες], 

τας, Ἡ Ῥονίοη[ρης ἵῃ ἰἱο]]]η νοσσπι Ποπ πηῇς{ο νἰ- 
ιβ τας 3 ΟΥτεπαε]8 αοοῖρετα Ροϊοτίπι Α: 

ορ ρε ηΠοσές Ογαεςί αἰηνίς ορ] αἲ {111- 
ο ως το Πί θἵ µωσοὺς, ΔΕΤΟΙἰ νοίοίες βωμούς, 
νο σης τορ]οπίς βουνο) ᾖη]ος Ώιοτο βρυνοεΙδέσιν ὦ- / σι τόπ ν ο,ς ος ο 724, εσιν ἂ- 
κα «ρηοίστος ες όν ας, ππεμιοταῖδν, ς,. 
τα μες Ιω ο: ΠΙΠῃ 

ζομδην Πμ]κίο οοπβατ ο ος αν ο ας Έπι, πας ο. αι. ᾱ- Ἀροῤαμ, Ὁ. 8, πο α, ὁ ὃς, οἳ ἂν ὁραπδο. 1 (μη, Ἡ, Δροϊ], ν.. 68, ον ο” . 

ζε9 10Η Ον 6 ῥτοβί6ν απορη/γσ{έηῃ /οοἱ οἱ 220- 
Φ26/ ΤΟΡΕΙΗΗ. Μδεγ λα] εην ὀ0ήβανσγο, Ίος 4ρο]]ομής ἔ]ς- 7οάμο ἁῑδτις εἳ ΡΙπήστο, ὉαΠἴπιαζῃο εςς Κύρη, υπά5 

"Ἠπιίπα. . ὧς, 5 Φρέννς ον ον Ἂν ἂν κ. ρα, νο ; 

το 49, Ἐπ): μέν νυν Ῥάττέω τ. οἰκισέω σῆς Ζό]ε] Ἠῖς οἷς 
ἀπ ΤΓμείαυτυσα ΟΕ Ἰοευρ]ετανίς υτοῖυπι ΡορΏ]ο- 
'ΣΗΠΙ4Ης οπάτοτίς Ζ7α]]πε νετβο: Π]α Βασ τοῖς 
ἀεά!τ ση. εοπΙά Ζοᾳη. Έτος αὈδητᾶως ρτοραφατὰ 

οπΗ Ῥουνὸς ο αι ὀύνείᾳ ἀῑεῖτιατ φωνὴ τῆς Απ 

αμβίημε κππο ο. 

ΓΠΟΠΙΕΠ αοσθροίε Κυρήνη; κρήνην Θέσω πιεπιοῖαὲ {εγοί. 
ο αρος μι. ιν πο. ΥΔΙΟΚΕΝΕ 

41. Τοῦ οἰκισέω τῆς ζόμε] Ἱπριιάεης 2η]ᾖᾳ νοτιοπᾶο, 
σι επ] Ζοαπ, Ἰποεπι οχβτηχῖτ, ΏεαΠας ατα α 
Μο (ε]εὈ., αοᾷ ἀεπήτοι, ἀετιέταπι, αιαπάοαι]- 
ἆεπα Ιπερτειϊς Ίαρουπι εταΙςβπιις Ρ. Γεοβαγόμς 
ἀμάιπι ἀειεχεταί Ἰπποπά, 1.. τα, 11. Ῥοΐμοταί θοτ]- 
ΡΙΟΙ: ἐπὶ τοῦ οἰκισέω, ἄρξαντος ------- Πευᾶ πιοχ. ε]θρῖί 
α]μά» αεηµε  αἀσοηπιοάαίηπα εἰ Ἱμομπάνπαι Ὀατῖς» 
Ογτεπατάπι οοπά({ος, οἶκισὴς Ῥέπάατο (Ἠμήρελοαυε» 
πα αρμά ρορι]ατες οποτες, αμαες οἰκισῇ πιο ἀς: 
Γετευαί Τω νι, 98. Ἑποσεί[αε εἴρο ἵπ Μοιροπίαπι-, 

; οσα Τανίο οἳ Ἀομβεγίο αππππάατατ, ἀ108 Ζ0ᾳ9 
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ἅἴτα 1π ὐγ, Οτι Τμείαυν, 6εορταρΏίσμπι εἲ ρί-. 
έτας ταῬιυ]α5 Ἱπρτμάεπίει: Ὡοεείοπι πίτα «Ποτηπα πΠο: 

Ρετ Εάά, ποἩ ἀεὂιετας, απεπι. απία. ἆηπος. 4μσεῃίοΒ 
1Π1 ἀπβ]εαίηπι {μπ]1ε Πεοβραγάμε Ἐτα, τῃ, ς. 11. 77- 
{9 ἡ ζωὴ, Πεγοβοίο {οηρίτατ ζόμ ἐπὶ μέν νὺν τῆς ζδήφ 

ἴεο Π1ΟοΤΘ» ἀῑταξία νοσυ]α. ΤΗ] 6δε ἵη Ἠῖς αιῑε νἱεῖ- 
η] ΠΟΔΟΠ. Ώμ υἱυεγεί ΟΥΥΕΠΕΙ ερ ον Βαμες ου 
ΡΕΥ αηπος τερηανΊτ φἡαάταρίηϊα  Ἠπϊήδαιια Πο Άτος- 
Π]α εί 3ΠΠΟΡ Χντ, τερπαπῖς τε Ογτοπαθοτυπί ῃ 60- 
ἀεπι {ειπα Πατ ρειπιαπίθγυπεΣ {10 τετῆο ἀεπιίπα το: 

ταβοῖς ἀῑνίπίεμς Ίπ ΑΕίσαπι ενοσατίς» απιρΙβςαίαο 5 
-- Εᾷ {1 Ἠεεε» {ιρῖοοτ εαιἠάεπι, 4ητς Ίασς γεια 
Ἐπὶ μὲν νυν Ἑ. τοῦ οἰκισέω τῆς ζόμο, οἶῖπι αἰῖα αυβεάαπα 

᾿1εέτα» Ύηπε ποὺῖς ρενῖεήπε, ἆε οοπᾶϊτα ΟΥτεΠΕ, αὖσ 
τε[εγτεζΙγ αἀρε]]αῖο τοῦ οἰκισέω, αἴαιιο ἵῃ Ἠῖς {οὐΐς ἔτα- 
αἴέηπι, αὐάπάο Ῥαΐμς εχρεάϊειπι α6θεροΏς Ἠήσπα Ἡπ- 
δμαε: Ἰήσηε ΟΥ σεεµραίο {εευπάσπα Πηβέηι χιπ» ϱὐ 
7 Βαν ἠπβισε μοαὶς (ος οσα ῥγ ή μη εθερίέ2 
(μας γε αΙΗΙΟΣ εΟ ΓΗ εν 20Η εί {ση ῥαγέε ῥΕ7: 
εέρία» ἵπ τε]]φματη [ευη εσηοηι]ήο εγ2ὲε σοεεΠάΜ. Απ. 

Ῥ. τοῦ οἰκισέω. Ἠτοτεπι ρερετῖτ 6 {τμ {1ο, ἩἨσοιοᾶο: 

έἴοτε Ραμ/αηία Χ. Ῥ. 844. υἱάὴ πιεις ᾖεομεη ΚΑ 3. 
αὐτὸν τὸ δεῖμω τὸ ἐν τῆς δές βρῆσαισαφὸ καὶ αφ νας 
κάσεν. Ἰπίταί Βατὶ {οτῖο τρωυλὸς» («ος 11Η: ώ Ἂρ) ος 
ΡΙέο ΤΕΙΤΟΤΕ οὐ 04 μή 1114 ο]. ας 
ϱ{ αλ{ἱομ]αέο εἰοζμέης εεξα ΟΕ) ως ολ ο δν, 
ας 5] νάποκ εν. 
τς, Ἐπὶ δδ σοῦ πρίυ, Βάττεω σοῦ Ἔνδ.] Ρἵμπε αἀ 
ης αι μον, Μοῦ. Ῥαῤηεγίης Εχειοῖε, Ἰῃ 

6Ἡ. Άυδιος. ϱ. ολ. απι Βαμ5» οἶμς ποπηπῖς {εούῃ. 
ἀμς, ΕΕΣ αβρεΙατη» εδε» πο τετηςς. Ἐπὶ σρίτου 
Πιοσβοβοπῖς οτάίπεπι πείτε, Βεπε Ῥήμαγοδως Ίῃ 
Οσο], Ρ. 918. Ἑ. εὐτυχίος δὲ (Ε14ΕΕ ἐπώγυμον ἔθεντο 

πα 

τὸν ΕΤΑΛΙΜΟΝΑ. τὸ δευτέρῳ τῶν Ῥάττων. Αιάβί 3ά Πἱράργώνι Ἔ» Ἡ. Ρ. 551. μα 
67. Από. 
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« ο. κ σ 1 ἱ ες, 

955 ο ο ος ον αμ κ νωνν --- 

πα, 
9) / 3 ' / 

Ος δέ κε ἐς Λιβύη) πολυήρατον ὕστρο έλθη 
/ (δν 2 λΔ / 

Τας αιαδαιοµέαςν µετά ὃι πποκα Φαμι µελή- 

σένι, 

Α » ον ον 3 ο» η) 9 

οι ΕΚ ὐργνα[οι εσ γης αναδασμῳ' έχρησε δε ὧδε Εχον- 
Οστεπαῖ αἆ αρτῖ ΡατΠοπεπη. 

ποϊεη μῶς νειρα τε[ροπάεῃς, 
ὶ δερίον ἵπ 147γο μἱτφιῖς ρεγυοποτ 4ἴπιαπι 

ους «ἱογειάηι αὔΤΙΗΑ ΠΟ ΒΙΟ, 4ΙΤΠΟ 
ϱἱρεβί{. 

υμπι. 6,σο ἵπροπ ππα]Ώταάο ΟΥΤΕΠΕΩ {8 

Ιπάασιε αἳ- 

ς ο λ / « ο ικΣγ ο : ήν 

συλλεχθέντος δὲ ὑὁμίλε πολλου ἐ6 Τὸ Κυρήνη» περι- ΄ εοπιυ]δίει., Βππηϊ «ΑΠΙ {ρο]ίαί πιαβπᾶ 
τω Ν ς 

. 

Σαμνόμενοι γῆν πολλὺν ὁι περίοικοι Λίβυες» «καὶ ὁ βα- 5 5αΡτοτΙπῃ Ῥα1ΐς εοτηπη(υό ΤΕΝ ποπήμε αΑ- 
Ἆ » « ο” / . 3 Ν ν 

σιλεὺς αὐτῶν, τῷ ενομα Ίν 3 ΄Αδικρω οἷα τη Τε 
/ ΄ ο .ο / λ ο” 

χωρης φερισχ,οµέοι, χάῑ περιὺβριζ. όμεοι ὑσὸ τῶ Κυ- 
3 

/ , ./ ορ ’ ο Ἱ 

ραίων, πέμψαντες ἐ Αἴγυωτω ἐθοσὼν σφεας αυτθς 
5 / ο” 3, ο π : ) 

Απρίηῃ τῷ Αἰγύστε βασιλέϊ ὁ δὲ, συλλέξας σρᾶ- 
λ 3 4 9) -- 

τὸν Αἰγυστίω πολλὸν, Ὁ ἔσεμπνε ἐωὶ τὸν Κυρήνμ΄όΟῃζεῃ. 

ἀίσταπ , «1ρρε αρτῖ εχιΏ1 εἴ σοπΙΙπηεΠΟ” 

{5 Μαδια α ΟγτεησΙ5, πηκῇς 1η ΑΕΡΥΡΙΙΗ 

αωήρασάαπα  Γδ[ς ἀεάάστυπε Αρης ΑΡΡΥ: 
ρα τερῖ. Ίδια σοπιραταϊαπι ῥγαπάείη ἀλλ" 

Ροσιπη εχετοῖτηπα πωίΠε αάνει[αβ οτε" 

« λ ο” » . 3 ο” 

οί δὲ Κυρφαιοι ς ἐκγρατευσάμφοι ες Ἴρασα χωρο» ο πι οἳ αἆ {Γοπῖδπι Τποῇεῃ ας1θ6 ᾿ σμΠι 

Χ. λ / Ι. ου 3 .. . : - 

χα ἔσι κρήνην ἆ Θέσην, συνέβαλώ τετοῖσι Αἰγυωτίο- ΑΕΡΥΡΗΙ5 εοπΏ]κετιπῖ, εοδᾳΠε {πρείαΥθ- 
. / ο ο» ο 3 . ν 

σι καὶ οὐίκησαν τῇ συμβολῇ: ἅτε γὰρ 6 πεσερη- τηπῖ, πυτροῖς 1ΠΕΧΡΕΙΤΟΣ 8Πίς8 αἴαιθ «οἩ- 
κ ! ς οί « ρα ἡ 

µένοι προτερο οι Αιγύωτιοι Ελλήηνών» καὶ παρα χβρ- 
ση / / εὐιο, λ : 

ώμθοι, δεφθάρησαν ἑτω" ὡφέ ὀλίγοι τυέ αὐτέω,65 
.] 4 ᾽ 2/ 3 λα 3 

αΏυόςησω ἐς Αίγυστο" ὠτὶ τέτων Αἰγύωτιοι χα 
3 

- 

:. {οπιε Δρτίβ, αὐ 9ο ἁἀε[αινετιηῖ, Πι-1 

ἰοπιρίοιο Οτῶσοσυπι: . ἄἀεοαιε ΡΙοβΙΡᾶ” 
τυπὲς Ἡξ Ρραισί οκ εἷς ἵπ ΑΕΡΥΡΕΗΠΙ τε” 
ἵοηι.  Όυα ἆᾳ το ΑΕργρΏϊ ταπ {Πορεή: 

Ἆ Νο. / .] ; 2 / 

τὰ ὁ ταυτα εικεμφομῦθοι ] σ' σα : : νὰ : 

το τάς ων με Απο α ών ασ ἵμ5 απἴεπι Ῥατιὶ Πιμς ετηιίτ ΑιεεβΙαι . 

αὖὐτθ. : αττέω γρέται ο Αρχεσί» αὐΙ τεβρΏΏΠῃ αἀερῖις, πιει Ἱπῖμα ΕΗΙη [τα- 

Λάθος ὂψ ασιλεύσας, πρᾶτα τοῖσι ἑωυτᾶ ἀδελφεοισι πρι {11 [εάιοπες εκετεπῖε, ἀοπες 1]- 
' / » ., - .5 κ . ς ἡ . . : 3 

ἐφασίασε, ἐ6 ὃ μυ ὧτοι ἀποολισότες οἴχοτο ε6 ἀλλο 7ο] το]έϊο ϱο 1Π αάπι ΑΕΠίσας Ἰοσίπι ΠΙΡΙΑ” 

κ ο ο ἡ ς .. οσω / 

αζῶρο της Λιβύής' καὶ ἐσ᾽ ἑωύτῶ βαλλόμθοι» ἔχτι γε» 
Ἀ / / / |) ο. / Φ 

σα) πόλη ταύτην, Ἡ τὸτέ καὶ ὺν Βάρκη καλεέτα] 

δι Ίπιετ {5 ἀεΙρειαπτε ΤΡΕΠΙ 
μαπο «οπᾶἰἀετιπῖ, αἱ, αξ τμπο, Ρᾶἱ” 

σα πηπς αβρεἰἰαϊατ,.  Ετ Ἱπίετ «οπἀεπάπΠῃ 
/ “ δι 3 ο” αν ον ὦ 

ατίζοντεε ὃ ἅμα αὐτὴ, ἓ ασιγασι ατσὸ Ττώ αι ἔ  Άβος [οἱμσιιασαπι αἆ ἀεβειεπάιπι α 0Ο 
λ Σ οτε γαίων τες Λίβυας' μετὰ δὲ, ᾿Αβκσίλεὼς ἓ Τ8Φ υΦ90» Τεῃ]ς / ρω / θε / ο. ς . 1ρ8ί5 Ἡ διξαµύες τε τῶν Λιθύων, καὶ ὧσοφώτας Τ85 αὐ-7ΦῇΙ9 εο5 τεθερεταΏῖ», Παπ 1ρδίς 115 θ΄ 

Αισεῄ]αας ἴαπι 15, αἱ εκ Α: 

/ 3 1 2 . . . ' 

τες τάτες, ἐφρατεύετο' οι δὲ Λίβυες δείσαντες αὐ. ἀε[εσεταπῖ» Ῥεβαπα ΙπίπΙες 4πεπῃ τε[οί” 
ο 3) 1 ΑΡ / ϊ τσ Εᾳ ων / 

Τὸ οἱχωτο Φεύγοτερ προς τες Ἠοίθς τω) Λιβυων» 
ς κ ο ” σας 2 

ὁ δὲ ᾿Αρχεσίλεως εἴσετο Φιύγεσι' ἃ ἐε εἰ ο) Λεύκωί 
ή ο : / πο ω 

πε τῆς Λιβύης ἐγίνετο ετσιδιωκῶν » καὶ ἔδοξε τοῖσι Λί- 
: 5. / οὐ ανω { ον λδεῥ } 

βυσι ἐωιθέσθαι ὂ συµβαλοντες δὲ οἸίκήσαν τες Κυρη 8ορῃι όώα  άδηα, 

πιἰθαπῖος ΑΠ, {πραῖη αἲ ογεηία]ες ΑΤΟΣ 

Ἱπιοπάστιπι, . 9εὰ Πρίοπρας Ατειαμς 

πφαια ἀπβήετ Ἱη[εαπεπάο, ἆἀππι αἲ 1μει- 
σοπε Α{πῖσΦ ρετνεπίτει: εἲἴ Λ{Πς νΗαπα 

Ίτααις  «οπρτεςῇ εὐϊῃ 
πα α ν ο τε! : ς / ς νὰ 

ωςὶ τοσῦτο, ὧσε εωταχισχιλἰθ» οσλιτα υς ναίως η Ἅ τς ο η.  υσλίτα» Ἔ. εο, ἄάεο Ππρείανετε (Ύτεππος, αῖ εκ 
Ἠοιων ϱ αυτα πεσει μετα ὁέ το τρωκα τουτο» 1]]5 Γερῖεπι τωλ]]α ρτανς αΓΠΙαΙΙΤΑ 1δί σθ- 

ω νά ρυέα ος ί η . ον 6 

᾽Αρχεσίλεων μυ καμιοτὼ τε ΚΕ καί Φάρμαχον πεωω- «οἰάθιτι.  Ῥοδ Ἰαηπς οἰαάθπι |ς ΑτσεΠίααπι 

κότα, ὁ αδελφεὸς Ι. Λέαρχος ἀποωγίγει' Λέαρχο «βτοϊαπῖεπῃ εροῖο πιαάϊσαπιεπτο ἔτατετ 11687” 
δν ἡ γυὴν ἡ ᾿ Αρχεσίλεω δόλῷ κτευει, τὴ ἒνομα ας εὐς Πταπρυ]ανΙε : [εὰ Ἠπηπς ἁἀοίο μχος 

Ἐρυζω, Διεδέξατο δὲ τὸν βασιλην Ἡ τὰ Άρχισ . 
. ς 7.) / 4 Ὡ /. 5 Α ον ὶ ζ τν . . . 

λεω πάϊς Βάττου, Ἡ.χωλος τε εὼ; χαὶ οὐχ αβτι δις, οαἲ ΡεάϊδΗ ποη Ιπίερδε.  Όγτεηαί 
ὁ ς λ : ρω. | λ Ἆ ωά ο οἱ ' 

σσ οι δὲ Κυρήναιοι πού ΤΗ καταλα[ουσω συµ- . ο) αεεερίαϊη σαἰαπίατεπα » Ώε]ρῃος πι][ε-. 
ε ἳ τή Ν 9 

φον, ἔσεμσον ε» Δελφους, ἐστειρσομόες ὅν τι- τηπῖ Ῥετ αποδάαπα ΙΠτειτοραταπι, ααπι ΤΑ” 
μ.μ - / ῥμή Αλ . . . . . 

να τρόσον καταγησάμθοοί » χάλλισα ὧν οἱκέοιε ,ΟΟΙΙΟΠΕΙΗ Ἱπειπιθς ορΏπ)ε Παρίίατεηϊῦ.  Η!5 ΡΥ- 

ᾗ. Πυδη ἐκέλευε 9 ἐκ, Μαντηέη» πρ Αρκάδων Όλα τε[ροπἀεΠ5» Ιπδῇ: εκ Μαππεα Ατοαάυπὶ 

εν. ' ο ας « 3δ. χα- 
᾿ 

δεν 

α4- 

τ6 ἸΑδδικρωνοίο «γεῦ. οἳ η], πα οσα. Ἔπεμψε «{ἆ. αλ σος Ἐκσρωτοπεδευσ. 4γοῦι ζηπά, {1 

«νε δαι/., Θέτν Ρατή. -ᾱ. δ. 7 «γεθ. 4. Εά4. ῥα]α. τε ἀμοῖα,. Μος οἳ ᾿Αιύπτ. Ρα. ἄν. νυ]βο 

ο ἁσεταῖ. 
Ἅαος «414, Γάΐ., ἴαπι Ῥάττου Ῥα5/. κ. 7. «πο. 6 ἐλπίσασαν «4γοῦ. ͵. 

"{ Τοσοῦτον «περ. }1πά. 
Ἰ Λέαργος «περ. ἔ. Σα, εἲ ΠΙΟΧ. οἰΙπ] ᾽Αλίαρχος εἴ ᾽Αλίαρχον.  ΦΙΑΙἶπι φυνὴ ἡ ᾿Δρκι 

ὦ ή. Βατ. «4. «4γ00., τούτου τοῦ. απῖςα, 
ο Ἐκ Μαωτη. ἀπὸ, Ῥα ἄπκ. Σπ, αΙ τῇς Ἱπιοετηηῖ 2. βης 

ἐς ὁ 4. 7ηά., Πεταβεβπια ναγΙαΏΟΠΘ, 
τάπα ρτανςο. 
4. “γε. Γππά., ἀεεναῖ αΏίς 1. 
ἀπ οεῖετῖς επεήῆσα ἀε[μάειαταῦ. 
παλ ο : 

: 67. ᾽Απέσησον ὧπ᾽ αὐτοῦ] ΛάΙ {οᾶεβ Ἐ.. Ἡ, 1ότ., υ0ί 
Σ/- Αιβυκοῖσι. λόγοισι 4ο πο ΜεΙροππεῃες ραϊῖο. Β4ῃ 
2Αρχεσίλεως οῦ {εευπάπι τεγπιαιιο ᾿Αρκεσίλεω» Αρ: 
οσίλεων οὔςμπ1» εἳ ΦΠοπΙαΜΗ τοῖς ἴοιίεραι]ε Ίη {σα εΠ- 
ὄρις ᾽Αρκεσίλεως. ΙΙ ]ς {πε ΠεΧΙΟΠΙ9 Μενέλεως, χα- 
-. ρά, σσ, 2 : : 

β ν «Ὁ ὠδελφεὸα Λέαρχος] ἨσΌεαί {μα ΠΡΙ ΠΟΠΙΕΠ 

νο ἡποῖκ οἳ ἱπατατώς. . Ῥλωατοδο Ψϊπυς, Μα]ΐο, 
66. Ἐ. Δάσρχρό» αυσά 14611 ΠΟΙΠΕΠ» ΠΟΠ ΤαΠΠΕΠ 

Ἀτοσ[]αϊ βαἴεῖ» {εά {λος πονηρὸς Ρεῖ αππῖοί ΠΟΠΙΕΠ 

χθαῖς πιοιίσπι ατολἠ(δεΙτης οἵ ὉταπηΙάςΠ]» 01 ἄε Ρες- 
τοι ΈΙΨΧο» ΠΙΠΙΟ(Α πια ο » ἀπ Ποπήπίς πετ εἴ μα 
Ῥ]υτα.. Ουοά ἰρίάεπί ἄε ΑπιαάΙδ, ΑΕΡΘΥΡΕΙΟΣΜΠΗ Τ6- 

δὶδ. π]άνιις. ΗΡίΕΙΟΠΕΤΙ ᾖηπας, οἳα ἆς Τ, 

18, “Ῥοβσοηο οοπβπηΠέοτ Λάαρχοε, ἵνα. 41: τζὰ 
εχ «Ῥιμοζγορο. Ῥοδι ποηπυ]α Ο)- 4 Γαηω χωλος τε 
ἀὼν καὶ οὐκ ἀφοιίνους, οἳ /ΗΜ1η1ο {0613 Ὀμο πο 1η: 
ἀἴρεπιη». Έδε Ίπιο οχοπιρ]α ΗἩειοάοίεαε σὲ Ισσολογ{216, 
Οἰσιάμη Ῥτασίοτοα Ἠππο Ῥαθέπι «Ρ/Ηήαγοδως ΡταΕαἰ- 
οπί, Πο πμ μπα πεφιις βμρίάμπι, Π6ά ΙΙ ΠεγοήθέΗ1. 

- 
Ξ τν” 

.... Έ 

πῶν.ο οὐδὲ Λακεδαιμονίων αὐτῶν. οὐδ "Αθηναίών. 

ε Ταῦτά «4ο. - 1 Αρκισέλεως 7πά. {επχροτ, ᾿Αρκισέλεοὸ ΕΠΙ «ἄγοῦ. «40. Η. Ραυ/-» Αρπ 
ὁ 11. {νοῦ Ῥαψ/., ἐσὸ 04-7 

{ Κο) πεπτωκότα «4γοῦ. ΠΠΙΗΠΙΣ Ἡς 
{9. 

η Πάσπι, εχοθρῖο οι 

τ8μμ Αλίαρο] Οψιοπαίον», πὶ ΒΙΟΥ, ποπ ολ: 
Λόαρχος Ίῃ “Αλάρχος νε] Αλίαρχος {παῖ]θ αμήν νε, νά 
πη]συς- Ιηβάιϊς»- αι {εουπάάπι Ατοθβίαπι (ιβοοἳ ἰ- 
απία16 παππις οναῇτ ραιτίας, ΕοοΠΤΕΙ Λάδράνρ- 
οἶεαν Β/ωήαγεζο Τ. Π. Ῥ. ούο. εἴ 961, οτίαπι 1η . ο 
ο ΕΟΠΕΙΠΙΙ Γ/µιαγεῥο βΡοήγπεπως ΠΠ, ο 1Ἡ... αἴ. 
εεβίαὶ νάμηε Επγκυς ππεταμα νἰατες. μπαρ 

ΟΙ. Ἐκ τῇς Μοντμέη» ] 8δοµπα ἵπ ΑΠΙς4ΠΗ ἀμοει 
Ἱποαπευες σιή 1ρ5οτΗΠΙ οΊΗΡΟΠΕΥΕί [ο] ο» ΚΑΤ ρα 
ϱῷ, {1νο γοζοΠοΙ/ἱαίογΕ ῥᾳεῖς» 9.18 ροτεπΙ ρε» {9 
σερί Ες α. Μαπιπεπβριας ἨῬεπιοπαχ. 1Π 
ετἶαπι ο /λ/οά. ὡἱσ, Ῥ. 550. τῆς Κυρηναίων σά : 
τητὴς Τηϊδία ἀἰσίτιας Δημώναξ Μαντινεὺς, σὺγέσει κ η, 
καιοσύνη δοκῶν διαφέρει. ΄ ΑΤΕΑΠΙΗ ΠὶΦ πο νυἱρασΙ» 
πο ἴδια βΗε α Όθο Βε]ρ]ίσο τη! θη τής ταπααΠῃ ες 
τώτοις' 4βᾳη. Υ. ἩΠ. π. ς, Φος εὐγομωτάτουξ λα 

σθαι καὶ Μοντινέως ἁκούω, οὐδὲν ἧττον Λοκρῶν» οὐδὲ ον 

σεπίο ΠπβΡΙΗτατ Ῥουσηίες, ἀπ αρυ]απι ἠαρυ]ε ουν 

ΟΥτεπαΙ , Ππῄταξα αραιά Ἱταία 1ο” 

ΑτοσοΠιαϊ Ἱπτετ{αςϊς, ΠΟΠΙΙΠΘ ΕτΥχο. ο ΑτεΙ 

οσ[ίαο {Πιοςεςῇῖ 1Π τεσπο ρµες Βαϊτας, εἶαιι-- 

- 

ν. 



αφ. 

Ὅμπίαπα : 

169 ἀἰμπι Ῥορι]ο.... 1 ἀπίμταϊα, {αρ Ίος αι- 

Ώόπποπας αὖ Μαπιίπεα ζΟΙτΕίΙΟΙ Όγιοπος [ρά οῖας 11 1ι(ὰ Μ ιο 
Ρίαναπς Αιοζβίαις εχρη](ᾳς, αὐιῖτ δαπωπα, Ίπατετ Ογρταπα» 
ους εχειοϊιπῖ {αρο οἵαπς, ἀει]ία-εδι αὐ τερε Ελε]ιοπῖς, 

αἀάιςετεπῖ «πιοάεταζοζετη.... | 
δις Οὗτοπθὶς ΠΜαπμπεσπίας ἀεάετιπί απεῃ- οι 
ἀαῖῃ. ποπιπθ ὮΏεπιοπαξίεπα ,- νΙταπι  1ΠῖεΓ 
Ροριίατες: Ῥτοδασβπιαι.... Πιο, 1δης ντ 

- . ᾖησυ]α, ας οσο 9 ων ων μαλθ 
Ὀγποι ο ηρτα ναι ἡ Αι" φύλης ἐωοίησέ σφιας, τῆθε διαθε" Θηραίων μῶ 

ως εἀοξίας. 65ε, ΄ ἴμπι ἵπ τς. ἴ]ρις ἁπίτι-, 
Ῥμεῃς Ίος. Ίτα. ἀϊρεςῃε,. αἳ "παπι αὐῑ- 
ἆεπῃ ρατῖοπι {ασθτεῖ ΤΠετβοτυπ] αἴαπε «οΏ- 

Δ 

ΙΡΟΜΕΝΕ, Ἰαδεκ ΙΤ. οδ 

Ίτααπο Ρεϊεπῆ- καταρτισΊρα ἀγαγέσθαι, αἴτευ ὧν οι Κυρηαῖοι, καὶ 
) / ͵ ο» 3 ο» / ι τς 

Μαντυέεο ἔδοσαν ἄγθρα τῶ ἂπσῶ δοχιµωτατὸ» 
υ ν 3/- αν / ν ὧν ον Κα σπα ζει . 

τῷ εἴομα Ἡν Δημώαξ᾽ τος ὢ ὤνή αωικόμεος 
κ. / έ Ν ο ο. ο λ πο 

τὸν Κυρήνη, καὶ μάθω ἔχαφα» Τουτο µε, τρι-. 
Ἱ ' ' 

} . Ρι μ- ο 3 / ν ολο 

αθ και τω περοικώ, μιαν μοιρή εποισε 
; . λ ων νι αοὴ ἳ 

| Ἀήν δὲ, [Πελοωονησίων καὶ Γζρητῶν τριση δὲ, .. 

αἰτεταπι  αΜτοπι. ῬεΙοροπΠεΠοτΙΤΏ σιωτέων πάντων τοῦτο δὲ, τῷ [βασιλεῖ Βαττῷ 
ο : ἦ : : : ης / κ - 

αἴαιαο Οτείμπη: ἴετίαπι νεο, εμπέοτΗΠα ΄ τεµένα ἐξελὼν, κάὶ ἱρωσύας, τὰ ἆλλα πώτα» 
Ἱπ[α]αποτυπα 5 ἴπΙπ ΄Βαιτο τερῖ ππα ας [- Ί1τὰ απ 
οετἀάοῖῖα εΧΙΙΠ6Π5, αἰία οπιπία αἱ {αρε- 
τίοτες.16Ρες. οΡΏιηιεταπί » ᾿οοηῖΙ]τ 1Π πιθ- 9 

τ ος ο ο 
θότερον εἴχω δι βασιληεε, εε µέσο τῷ δημῷ 

ο. αν . να. Αλλο «ε[΄ 

κε, Επὶ μὺ δι τούτὰ του Ὁ. Βάττεω, ουτώ 

διετέλεε ἐόντα" ἐπὶ δὲ τοῦ τούτη παιθο Αρχέ- 
᾿ ς ] / ς 3 λ 2 δω ὴ οω .. σον - 

ἆεππ- Βαϊτο ,,ππσετα | Ῥετιηαπ{σταΏτ: -γετηη ..σιλῶ, πολλή ταβαχὴ πι τοι τιμεῶ, 2) 

{10 οἷης Πιο .Ατοθῄίαο ἆε Ποπογίρις νεῄε- 5 Δρκέσιλέως Ὑας ο Ῥάττου Τε του χῶλου και Φε: 
/ 3 ὃν : ΄ ρ ( µ δν Ν. 

ππεητος {απῖ εχοίταϊω  τπχρῶ, Περαπιε ΔΙ: ρετίµης, οὐχ, ἔφη ἀθεζεσ.)αι κάτὰ τὰ ὁ Μαντυκὺθ 
σο[β]αο. Βατ. μις οἰαιαί εἰ Ῥπετειπιῷ Πο, Δημώιαξ ἔταξε, ἀλλὰ ἀπαΐτεε τὰ τῶ  πθογό" 
{6 τοἱεταίπττῃ. απ. Μαπιπεπς ΤΏεπιοπΠαξ. 
ςοη/Ηειὶς{οξ, ας τερο[όεπῖο Ίοποιες {ο-. 3 

ο ο ρδ κ. ες 
τυτη πηαΙοτΗπη.  Ἠιῆς {εάΙΙΟΠΘ. οτἵα, Ίπ... 

/ νε. : νῶγ γέρια'. ο).ευτ σ΄ασιά (ζων ἑσσώθη, καὶ ἔφυγθ 
ΣΚ ς ο ὅπο ς 3 σσ4 ον ο Τρ 

Σάμο" Ἡ δὲ µήτηρ οι εε Ζάλαμυα της Κυ” 
Γν ας ν΄ ἡε ὅαις. . σα Αν : η η κ ρό4 

{ετ]οτ Ῥτοβαρῖτ 1Π. Φαπιάπ1ς. πιαῖετ εἶιι 6α.10 68 ἔρυγε" τὴς δὲ Σαλαμίο, τουτο τον χθό” 
Ἰηππίποπι ΟΥΡΗ,. Οὐήπερας εα τεπιρείίατς 19 
Φαἱατη]πίς Ἱπιρεήιπ Βαε]οῃϱ.». αὐ Τε[- 

5 {8 ο Ἶ ο 3 ων 
᾿επεχράτεε Ἐὐέλιλων,. ὃς τὸ ο) Δελφοῖσι 2υµι- 

“δν 3λ 5 ὃ νὰ 3 Ἡ ο μα . ἠτήριο ἐὐν ἀζιοφέήτοι ἀνέθηκε, τὸ ο) τῷ Κορυβίων 
οω / 

αυ 

Φις ἀεάίσανίε εὐατίρα]απα, Γρεξίατα ἀἴδημπι, «ησαυρῷ χέεται’. ἀπικόμέη δὲ παρὰ ο τοῦτο Ἠ 
ααοά Ἱπ Ειείπιτο ΟοΠπτμΙοταπι Πταπι 69ἱ.: Φερτίμη, ἐθέτο «ρατί]εν ἥ κατάζει σφέας ἓο τὴ. 

{ε ΠππαΙε Όγτεπεα «ὐπι εχετοῖ τεβιοθ- 
τοι.  1Πί6 οπιπία Ροῦιας5 αιαπι ΕεΧΕΙΟΙΙΗΠΙ 

ος ὁ ιο «πασάς 

ὦ Αὐσςὶ «4γεζ. 7. ἔπρτα ὠνὴρ ἀπ. Νο μίαν πορησ]ε ρα 

Ρ. Ῥ/. ἀιΙ. ῥα]α οτι τοῦτο, ῬαΠπι Ῥμ]σία ὁ δέ9ε 

Ῥ. 6ρ7. 49. 

Ώις[ᾷεπίος Ίπίοί {5 ΊΝΠΙΕΠΙ Ῥαχίος αχ. οπιπίδς ἄπαε-- 
οἵς ΠΡΙ. ἀε]εσευιηῖ. καταρτισῆρως, Πετοί, Ψ9.6. 30." 

ι ἐν ον  ΑΡΑΤΟΚΗΝΕ 
-9ὐ, Καταρτιθηρά] «Ώείποπας τῆς Κυβηναίων ςώσεως δια!” 

Φηηὸς Ἱὰ Ιοζογἱ ἳ.. Ἡ. Ῥ. 55ο.. ΔΙ Λἰ εκ πα Ποπίς ἀ14- 
Ίεέο ριῖμς 1, ν. οσο. ' Ῥετνεπῖτ ἵπ Ίαπο Ώδαμε αεία-- 

τοπ αμτεις Ογτοπάςοταπ ΠΗπΙΗς» 48 Παγάμίπο 1πά]- 
εατῦ5, «ἴπ 4πΟ- ραπι ΔΗΜΩΝΑΚΤΟΣ, ραῆπι ΚΥ:' 
ῬΑΝΙΩΝ.. Ὠυδίαπι ποη. οδε, αὐῑΠ Μαμάπεπ{επῃ «-- 
71ΟΗα Δεν εἰάδημε αρτορῖαπὶ ορείαΠΠ, Ἠαια Ἱηριαής 
ΟγτεΏασϊς Ἱπῤοπίαπι» Ῥο[ετίς Τ]ε αἀάϊάεσΙξ: αἩ Ψετο 
{1 Ίχος ἔόπιρις Ῥνοσυβις, πημῖ οαυἱάεπι να]άε απο 
θυ1π,  Αἲ νιὰς Απιρί, βοιβεγη Ιε Ηετοά. «. 19. 

Ῥ: 149. {προ ία αμδείήοπς. 
Τοο, Τεμένες ἐξελὼν]1.αυτεπίς Γσηᾳ. ΜαΊς οργίας 

αϱγὲ ῥογ0Πεςν αηαίες οἳ Ί]]ας» π απἶ δις ΘΗΡΗΗ Ρτο- 
νοπιις αρ. ΠΕΡΙ Ῥάττου σίλφιον. νΝεἴμςδ οΟΠ{Η6- 
{Πάο. α Ροδτα {2 σ, τοῦ. Πρπαϊα, εἰ «πίῤίόε Ἐ. τ. 
Ῥ. 19. ὥσπερ τοῖς βασιλεῦσι ΤΕΜΕΝΗ ̓ κὶ αώρους ἔξοι- 
ῥοῦσι.. Λάάῑάῑτ Ώσπιοπαχ ἱρωσύνας, Ποπίαπι σὸ γέρερ 

“πορυίη οἶἶπι {αοειάοσῦία., πΗ Βραϊίας 1, ν1» δ6., 60Η: 
Ρρἰσδιοσαπτα. /α]]σε Ἱαρδυπα τεῖρῖε (οπ(μ]άεάπι, βαη- 
δε]γαείως Ἠίβου. Εοεάετ. Τ. 1. Ρ. 56, 

10ο. Τεμένεα ἐξελὼν καὶ ἱρωσύνας] Ιταίε αἆεο» {1 {4- 
“πα οκί Ἰαέίο νη]ραία» ρορη]ί Ώεπποπαα α{ετῆς Ίπι-. 
ραῦο Ίζεροη {εζθηῖῖ πω οπ πΠίτατοτ { 
ημ]]αα Πίο νοιιειῖε το]όταπα. ριαεῖ6τεα Ώοποτῖς Ῥτας- 
τορα(Ίναπι, 9Ηαππ Ἱερίήπιαπι Παριιεταπὲ πιαίοτςς, Ὦ 5 
{οἱεῦατ Γαίοημα ΕιπέΠς Ἡοτοῖρις ταρ]ρι]δνε τεμένη ἐξε- 
λεν" ΝΙνο Βαϊτο ο! σεµένεα Νο]μετῖε ἐξελεῖν ΠοὮ εχ- 
Ρηΐο. Νε Πρ]άα αυἰάσηι Αγσαάϊς, {εναττας αἷῑα Π1816- 
τυπ ῥητὸ {α]ϊεπι γέρεω 4επερατα Έορί ροτμῖε, ΡεαςίεΣ 
Ἱρωσύνως » {να ΓΑ [0γογ 1Η ο ομως, 1,6- 
Βἰ6ίε νἱάσίατ α νη]ραής ἀϊνοσίι 2ζ]α. αμὶ Ῥτοχίπ]α» 
τὰ ἄλλα ------ ἐς μέσον τῷ δήµῳ ἔθηκε, ορίετα 13 Πε {ή 
Λο/ίᾳ ῥορμ/ο το Ιγηὴ1, πης οοπηποάς εχριαςῃε: 16- 
ΒΙΗΣ ατα, ϱ, 8ο. ἐς μέσον Πέρσγσι καταθεῖναι τὸ πρήγ- 
µοτα" ὋυΙ α Ρας αοσθριµπα Ππιρεήηπα {ρου {πα 
Ε ΡὈ τοβηῖτ, ΦΙσΙτω ἐξ μέσον Κώοισι καταθεὶς τὴν ἆρ- «ων ον 6, 168. Οπαεσοχπι ΠΊοας {4 πε μη ῥ0-- 

ηλ λος ΠΟΠ τεςυ/απε ΤΠΠ1, ο ΝΑΤΟΚΕΝ. 
ανν ον ῥ Ἰορινθίων θησαυρῷ] οι 6οΠΙπίμΙοτΗΠΙ Ῥο- 

Ῥ οι Ἅαι. [εᾷ ΟΥρίειᾳς. Εεγοῦ, 1. ο, 14. 
πα Ιον ἀαεβίσαναι ΒΙογοπίοτυπι ὉγταπΏς ΝΊΥ- 

ὃν ο τη ώς αερα Σμκυωνίων θήδαυρὸς, ἵθ- 
ον ρα. 19.5 419 σαρίίς ἵπ ΔΙά ΟΙγπιρίασα 
πρειίήτες 108 αειαῖε ταοεη{ατ αοάἸομ]ας Άνα θ/σαυροὺς 
καλουμένου» 5ΙΕΥΟΠΙΟΡΗΠΙ, 6ατιμαρἰπίεπβπι, (9 Ἠο- 
τΗπη {ροἡἱ5 4 (εἶοπε βαῑε 16 εαίαμτις σοπ{δοιαίμς .) 

. 

Δά ηπς το[εξία Ῥμετεῖπια ρτεραδαίας, ατγοΚυρήνν. ὁ δὲ γε Εὐέλδων πῶ μᾶλλω }ἃ 
ς. 

οι 

7. 

ο σε) Ἰ φρατήν 
ἐδίδε" η δὲ, λαμβάνεσα τὸ διδόµμοο» ᾱ χαλὸν 
εστι ο ο και δις 

ος δν» ιά ος ος ο , -α πώσὰ, μεν ᾿ 
Ἐν ιν ». , Φ ἐν ὁ 

ρ . Ἠάττου οῦ. ροή] η ντο Πλ. 

Ἐνελθ, «4γεῦ., γε Άδοταε, αἱ Αἰαάῑε βῳβαιὸ. Ηοπᾶ, 

θα να 

Ἐριάαπιπίοτηπα, ὠγ ανετα, ΟγΤεΠΑΕΟΓΙΠΙ, Μεία» 
ῬοπΏποτια, Μπερατεπβππη, (σε]οοτάπα: ΙπΙΙο σαρίξῖς» 
καὶ ἐν Δελφος, Ἰπαυῖῖ, Ἑλλήνων τιὲς ἐποιήσαντο τῷ 
᾽Απόλλωνι θησαυρούς ἵπ απίους {πα αὔαεαΙε οἰνίτας ἀο- 
-πατῖας αὐτυπα εἴῖαπι δὲ ατσεηίήπῃ. Αροϊπί {αεταπά πα 
ἄεροπειετ., νε τὸ ὠθούήματα ετ τῷ Ἱερὼ χρήματα: Οἳ-- 

ενϊταζαπι Γπείαητος Ἱϊς Αροϊηπίς νεἰυΠ Παεῖ : οοπιπιῖβ- 
{05, αιἱρᾳς αδῖ Ρροίσεγεῖ ης Π]ϊπο τερεβας αίεΓεῃ- 
Έπος ΠΗΠΙ αμιάεπι ποτ ΠαΙεῖ: τὸν ἐν Δελφοῖς τῶν "Αθη”- 
ναίων θησαυρὸν Ίπεπιοταϊ «Χεπορῦ. Κ. ΄Α. ν» Ρ. 9ού» 38. 

ς. 57. ΦΙογοπίοτηπι, ΓΠπεραποτπι», ΟπΙάΙοτηα. 9γ-- 
ταου/αποταπι» Ῥοπάαεαϊατηπι, Ώαμ[αμίας Χι 6. 11.» 

-.οπῖής αενο πΙΠΙ] 1π. Πΐς ενα ρεσπῖας (Ἴσταδ. πες 
αἀάαπτας , ῥα]ε[ο ποτας ἵπ Έχκο. «Ρείγε[ο,. ϱ. 77. 

ο ΥΑΙΟΚΕΝ: 
πα, ᾽Απικομένη δὲ παρὸ τοῦτον ] Όρεταταπῃ «ἄῆ] {οὐ 

οοτάϊα τοῦτο Ῥερείτ εε {εουτητὶς τε]αῖς.  ΟτΙΠςὶ αὰ 
"Ρ]πάατ] 0Ο. Ἐνγία. τν. ϱτ. 4ὲ Ῥπετέείπα Π]οαιε» 
πέωπτος δέ ἔσιν ᾿Αρκέσίλώυς, Φέβετίμής ὑὸς, ὡς Ἡδίοδος 
μνημοεύει. Εαμο ἆε Πε[οᾶο, αὐϊ ὰᾳ εο πες {οτῖρείες 
ποφμε ροεαϊξ, “Ψοίμεταπε ὦρ Ἡρόδοτος --------. ΕλΙίο 1π- 
{ρα πέμπτο». Αποσβίαις Πο τεράπα βΗε [εκέης. ὰ-. 
Ιαππϊπῖας {μο/(ζος ἱοσπι οσευραί 11 «Ῥοῦγαεηὲ τω ΝΗ1 

16. Λαμβάνουσα τὸ 5.) Αγ Παραπι ε[[εοῖεία {ΠΗ/βίοος 
ροβπαπιατη, τς νοσυ]α: ποδίς. αἱ Ῥετίετῖε, τεροΏοή-. 
ἀμπιηιιθ ἡ δὲ λαμβάνευσα τὸ ὧμεὶ ιδόµενον. .Ὢς [1ὲ ὑπ- 
οἱσειῃ εομΕ1πα [21ε [ηεεεζεμΗίζης ο Το]εε ἀεὶ νεπιῖς 
Ροπῖ ῥΙΟ συνεχῶς. ΠΟΙΠΕΓΗΣ µελισσάων πιειηϊπῖε, Πέτρης. 
ἐκ νλαφυρῆς αἱεὶ γέον ἐρχομενάων. Ἡ. Β. ν. 98. νίάε Ἠε-. 
Λοῦ. ἵπ Αἱεὶ νέο ἐ. Τι. ρ. 77. 78. Αθηναίων ὅ. 
αἱεὶ ἐντὸς γενόμενος. Πεγοά. Π9 6. 168... Ταῦτο τοῖσι ὠ]εὶ 

δορυφοβέουσι ἐδίδοτο εἲ [περῖη5 α1ἲδῖ. . Ψουεπα αὐτεπα 19. 
ἔαπι» αιοά Γπίοπά μπα δε να]άς αοσοπΗποάαπα» πος 1. 
Ίοσο Ιθρῖς[ε νἰάειατ [ωβαίῦ. εκ Πεγοβοίο {4 ΜΙοΠαπὲ 
απα τας ΊΠ ΠΠ. Ζ. Ῥ. 558. ἀεὶ γὰρ ἐκείνη τὸ μὲν αρ τς 
Φησὶν, ἐλάμβανέ, καὶ καλὸν ἔλεγε, κἄλλιο' δὲ ο ο 
ἐκεῖνο) τὸ σρωτιὼν λαβεῖν τελευταῖον ἐακω ο... 
ρον ὤτβωκτον χρύσεον καὶ Ἰλακάτη»», Ἡ πλ. Ὃ Ὃ ως 
το, καὶ προσεπεῖπεν, ὅτι }υναῖκα τρύΤΟΙΣ. πο η η» 

ὦλλ' οὗ σρατιῷ ὀνησκούσῃ ἐκ τῶν σεν Ἱη Ππ]α, 
οἳ ἵπ' Ἠϊς νοσεπι Ἰοπίσατη Ἠεγοάοή. «Σ3θΠΕ ἨΙΤΗῃ ]ε- 
ἄϊοπες αάβιπιαπτ α Το7Ού10 ταϊοζα». . Ἠοπιετίσα ο 
Ἱσόν τ ἠλαλάτην τε» πτ - 4η ἠ/ορῥαΡΗς ΕΠαΠΤ Εχρτες- 
ατ Τμ ΗΠαῖα ν. 610.» Ὁ δέ εὐθὺς ἔφασκεν ὑποβλέψας,, 

εἰ μὸ τὸν σήµονα ῥήσω» ρα σα (ακρῶ την κεφαλή, 
(πόλεμος δ' ἄνδρεσσι µελήσε; Ὡς πιουυ]ή νογ[μ] τοβάεη- 
ἂς εδε, νἰήίη» ἵπ να]βαΠς» Ὁ δέ μ) εὐθὺρ ὑποβλέψαα 

Χνγ ἔφα- 

᾿ΟἱαχοπιοπίογΙΠ1» Πεγοά. 1. ο. 51. ΡΙΡΗΠΙΟΣΗΠΙΣ Πο 
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3 05 

32: ο /. 2 αν / ο ον 
2» Τους αμφορέας, αλλ αποπεµμπε κατ ουρο ᾽ ει 

3 /  ιάλισ λ Ὃ ν 1 Ν9 

ον δὲ ἐξοπτήσης τὴν κάμ ού μὴ ἓ ἐσέλ.)η6 ἐς' τνΘδΕ/Π](ιης 
«αρ  Ὅχος ν . δὲ Ἆ 1 . 9 / } η ο κὰ-ᾱ. . 

».μφίρυτο” ει ὁε μὴ, Ὁ αποιανεα| χαι αυτος, 
μεθ, ο. ς ἳ ον 7 ον » 

» Χάὶ Ταῦρος 0 καλλισεύω,. Ταυτα ἡ Πυβίη Αρ: 
"λλρο ο - ολ ντ Ν ο δλ” 

χεσἰλι χεῷ᾽ ο δὲ» παραλαβων τους ἐκ, της Σά- 
: ᾱς ή λρηραᾶ, / άλλα νι προ, 

μ8 κατήλ»ε ές την Ιυρη" χαί ἐπιέρατησας τῶῷ 

θυ4 

/ 

ῥέεσ-αιν ἀλλ. οὐ 

η Ε.α ο.ρο 1 

μὺ ἔφη καὶ τοῦτο εἶναι, κάλλιο δὲ κενο, τὸ δου- 

ναί οἱ διοµέη σρατή' τοῦτο γὰς ἐπὶ πωτὶ τῷ 
δἰδομένῳ έλεγε”. 3 τελευταιό οἱ ἐξέπεμψε δώρον ὃ 

το ο κατ ο... 
τὸ ἔπος, ὁ Εὐέλδω έφη» ΊΤοιθτοίσι Ὑυάμια ὃω- πο Τα[απι απειῖα., 

οὐ φρατή." Ὁ δὲ Αρκεσίλεως τοῦ- 

το τὸν χρόνον ἑῶγ ον Σάμων συνήγειε πάντα ὦ- 

δρα ἐπὶ γ1ς ἀναδασμῳ᾽ συλλεγομάένου. δὲ σρατου»δ' 

Γἐονοτίις αὓ οχ]]ίο ἐάεἶττες ἀοπιϊπαίαξ, Πες πλεπιος 
Ὁ οἵαο]Ι οεεἰάτας Ἰδαϊςα, ως. 

Ώπις ἆαβας, ) 
ἀσαϊρίεης, -ἀἰσστθ' εἶαπα Ῥοπήπι 14 4πΙάεΙα 

δρίο, {[εά πιεας Εαδαταπι εὔπα Πε Ρε” 
ἔοπιῖ. ἆατει οχοίοῖεωτη. . Οππάας Ἰάεπη" 

"ος. ἀῑεε” 

ἵαπάσεπι πας αἲ: 61π1. 
αἴαια 6ο Ῥεπίο ΕΙ” 

ἑμπιάαίαπα : '“ἀἰσεπιίαις αθ. «σοηΠιενεταξ. 
ὕοιδα Ῥμοτειίπιςο, Ιπαιῖε Ταμρις Τερῦς 40” 

τ6ῖ 

πα Εεπήπας, ΠΟΠ εχεταῖεῖ. Αοεβ]αυς 
υππιαπεπιαῦς 1οἱ1ει- ΙΠτετεα ῥαΤΠΙ :4Ρεῃδ 

πολλοῦ. ἐφάλη ἐς Δελφοὺς Αρχέσίλεώς, χρησόμε-. ο ο ο ας αμ οἳ 
ν, : ι ο σον “ες τρας οοπάΙΠοΠε ἀῑνιποηϊς αβίατιῶ: εοαςο- 
ος τὸ χρησηρίῳ., περὶ κατόδου 

μα. μμ να 3 μνέ 

χρῷ «τάδε, ον Ἐπι 

ο Νες. 

ς Χ κάν) 

η δὲ ο Πυφθίη ο 
Ν ψ : 7ὶ οτ 

μεν τέσσερα Ῥαττους, καὶ 
η ες : λ 9 ο» . ο το ῳ 

 ᾽Αρκεσίλεως τέσσερα» ὀχ]ω ἃ ἀνδρῶ γωεὰς», οἱ- 
ο σα ἵνα / αρ κενο ο μής νο Ὁ κ; νο ττο 

- οι ὑμυ “Αοξίης βασιλεύει Κυρης". πλέο μετοιροάείῃ Ατοεβίαο» 
τούτου οὔδε πειρασ.)αι παραμέει" 

ο ΄ νο κ ο Ψ ναι ΑΝ ͵ ντ Αν η 

εαν κατέλε)ὠν ἐς; τὸν. σεωύτου᾽ Ἡν δὲ τὴν 
κκ μες γ μας / ον χς ΝΑ 

κάμυον 5 εὕρης ππλέη ἀμφορέω, μὴ ἆ εξοπτήση» 6 
ανν ο --. ο 

:. ἆς Ίηρεπᾶ ᾿εκετεῖτα,. πανΙβανΙε 

ἵ-ας οι. τε[ροπά1ε ,  Δά απαϊμος Βαϊϊοῦ» ας ἴο 
| ίαΐες ἀαἲ "οξχο Ποπιϊπαῃ ΄ 

σὺ μέντοι Ἰσυ- ΄ νοῬῖς ΑΡοὶίο Ούτεπε τερπατε: ' ΜΙτεΡΙΗ5 ψα 
ΤΡ ναιο ΠΙαει, ΕΕ 

{ονοτ[ας Ίπ ἁοπΙπα ἕπαπη, θιΠεῖέι 4835 
όοπατΙ ἀθ[ιογίαττ, ΄ 

ποά Π {οζηβζσπι Ἱηνοπετίς Ρ]επᾶιῃ απΠΡΩΟ- 
πα 65 εχσοηυας,  {εά ἂᾱ ΔΗΤΑΙΗ 

5ἱΠ ΄ Εοτηασθίι Ιποεμάεῖδ» ας 
εοπηπηίτίας ατ οἰνούτηβασαν Ιπιοβαδ: 310: 
απἲ. ρεπὶρίς τα ράπίίε ετ ἵαυτις ορΏίσιε οΡΏΣ 
{Γας]εης.΄. 1 
Ίειο [πηρες 15 απϊ εταπῖ ο 91Ο:  ΤΕΟΙ 

ΤΑΤΙΠΙ 

ιοῦντεπεπ:΄ τεευρεταίοφαο ΤεΓάΠΛ ἀοπΙΠΙθ 2 / ον 4. 3 ΑΡΑ 349 ζ πζηγµάτων, τοῦ μαντηῖο οὐχ, ἐμέμγήτο, ἀλλὰ οἵ-4 0: | 
Ν . / πό κα ὦὢ ο» ἕτονβ 

χας τὸὺς ἀντισασιώτας αἶτεε της ἑωύτου Φυγή τῶ - 
άν εαν ἃ : πες ο ρω / ο ν Φὸ ινα ἑ 

δὲ οἱ µε Τοπαβάπαν ἐκ. Της χάρης απαλλάσσό το» 

ΊΗΙΗΟΠΙΟΓ οταευἩ, νοσαεῖφ ἆᾱ ἀῑεοπάδπα 
σαηρ[απα 5, απὶ ἐόπιτα 1ροαπα Ίπ. ραήρις 
ῄιόταπι, ομίεοῖε «πἱραπι {πρ [π8. Αι 

αν / ς 5 / 2 ν Θ ο 1 

τοὺς δὲ τηας χειρωσαμθθς ο Αρχέσιλέω» 6 Κύπρυν Ιοταπι αἱ οχῖ]μο [οἰαπι νετιεραπῖ, αι ἃ 

ἀπέσειλε ἐπὶ οφ.) ορ] τότες μέν νυν Ιίδιοι απ-- «60 εοπΙρτεΠπεΠβ » 
ενεχέντας πρὸς ἶ τὸν σφετέρην». ἐβῥύσαντο, καὶ ἐ55 
Θήρην απέσειλαν᾽ ἑτέρις δὲ τὺας τῶν υῤηα ές 

/ ο ς 

πα σος πιο νο 
Φὼν δὲ ἐπ εξεργασµάθοισι τὸ μαντήῖω ἐὸν πουτος 

ἵπ. ΟΥΡΙΙΠΗ -αἆ Ρετηίςἰεῖ 
πηταραπίασ 41ος. ΟπΙάΗΙ αά. [παπι ΤΠ 

{εταπί, (Οποδάα!α ν. ααϊ 1η ρταπἀεἴἩ αὐαη” 

ταπῖν οἰουπιάαία πιαϊεῃία Ατοεβίαις 16031 
στοπιανῖε. 19 Ῥατρειταιῖς, αρποίοςη» 1ά αι μεΕσ ἂ πο ΕΕ οκ ο σα ο ολων ο. τν 

. ω να ὃ ο, - .. ᾿ .ὰ Τ-. .. ες δν πα. ς « ο. 

ὅτι μυ Ἡ Πυθίη οὐχ, εα ευρόντα ο) τῇ καμίνῷ ΤτὰρβΟεκ[α οταου]πῃ» «ο Ῥψιπία ποῃ. Ππερᾶῖ 

ὤμιφορέας ἐξοπτῆσαι,  ἔργετο ἐεχων τής τῶν Κυ- 
«ον γοσς - ον / σοι, 
ρήναίω πόλιος, δηµαίνων τε τὸν καχθηµωω άλάτο, 
σα το ΑΟ 2 .Α / υὰ τν νι. 

χαὶ δεκέων αμφίβρυτο τὴν Κυρήνη ενα’ εἰχε δὲ γυ- 
ὃν ς .. ον / Ν ον ο» 

γαϊκα συγγεέα ἑωυτοῦ, «υγατέρα δὲ του τῶν Βαρ" 

καίων βασιλΊοε, τῷ οὔνομα Ἰν Ἡ Ἁλαζίς' παρὰ τὲ-δ5 μπα μα στη 
ο απο νο τν ΑΠ) 18 ἵ οβατοφοτήπι. οὐΙ Ποπιεαπ εταῖ ΛΙάΖΙ 
τὸ ὠπιχνέετα] καί. μὴ Βαρχαιοί τε ἀ)δρέο, καὶ 12) 
Ἀ- Ὅν / λ ν 7 / 

ἐκ Κυρήνης Φυγάδων τυὲς καταμα-όντερ ἀγοράζου- 
κκ“ ο ώρες τος έν ο ν ολα 2 ον. 

πα, κτείουσι" προς δὲ, καὶ τὸν πεθερὸ  αὐτου 
3 

- 
ο νο ος 1 : / 

7 

εσας λλα- 

Ὅεαπι Ιηγεηίας 1Π Ίοτπαςς απιρῄοταδ ΕΧζΟ; 
αμετα,  αρ[Ηπεραί π]ίτο υτῃς Οὕτεπε, ΕΝ’ 

τε γετο Παρεραι οορπαϊῖαπι {ἴαπι τερὶδ 
| {- 

Παπ, 4 Ἠηπαο  ῬτοβεΙοἴτς. ΄ 
ἀαπι ἴαππι Βατσαὶν πι εχι]ε Ογτεπθ! 

{επῖ, οριταποαταηῖ, ΙΠίάρετ ετ εἴας {οεεΓη 
“ 

! 

. Τελευτῶν Έταρπι. Γαλ. εἰ {πρει]ής τοῦτο ἐπὶ {πα πιεβῖο γὰρ, αὐοά αὐοοίο Ῥοΐθε. 2 ΜΗ. Ρ/. 40. 
α)Π οπιηςς΄ δέ οἱ, ετ {οτε μβσιδ., ἵππη εἰπάσης Ιἱάοια [τον οετοῖ ἐπειπ. υππιαΙε τεπατί ρο(μοταῖ. απ : »ὰν . 

Αγοῦ. ἔ: Βαε/., τε]αμῖς οἳ αὈεταῖ. 

ελ. επι Εάά. . ὁ ̓ Αποζώέαι «πεῦ. 
Ῥεπε, ᾿Αρκισέλεος «ἄγεῦ. 
Ἔαε[. ἑκὼν ἀεεῖαῖ», περΗρεπτες. 
«4. Α. Ἐά., ποτυπι οπίά εις, ας ἀε[ιπίετὰ πιοα Ῥαρκαϊό γε ἄν 
τετὶ {τναητ» Ίάᾳμο Ίμτα, | 

ἔφασκε» -κεῖ μὸν σ---- πας αρ. Ἱδρυριως {8ᾳ. 168.. 
ἆε απαἴποτ Βατᾶς  τοάδπιαμε Ατοζημαις Πήπατυπ 
Ῥούφεγ. ἵα ΕΧεΙΟΙΕ Ρ. ο. Η. ῥαΐον. ετ Β. {7/. ἵπ Έχς, 
Ωἱο005ἱ ῶ. Π. Ῥ. 56ο. 651. 

ερωτῇ αάθπιαεμτ, ᾿ὀνησκούσῃ ἐκ τῶν τρωμάτων, ΕΝΠΙ 1119 
{5ο αιᾶ ρεπίασβπιε 15ΠΟΓΑΠΙ, 9ἱδὶ παῦεαι {αὐνετά ιο: 

η Γεγοκοίή ηἠλάΙω Ομ1οά ΟΓΔΟΗ ΤΛΟΧ ἆς ΠΑΓΟΣ 

Ῥαϊήν τοὔάέππαια Ατοθβιαῖς» 1)μά εκ πἴροβς ὠέίηπι, 
Ὅπο]υτε Ἱπ 1] τεραπα {Ώτρε ετ {οτίς» αὐοά οε]εῬηῖ οἴπι 
Ἡπ-ΙΗ1, υὲ περο αν1 ποπίπα ἱπβρηϊτείησ. Μία αἆ 
Ὁιοοοτη Τ. Π. Ῥ. 550: Π. Ρα] εἲ Δομῤεγίς ἵῃ 

εί, Πετοάοίθα. τν αασ αρ ναςνἵος Άολας ην ρνωήά κατ οὐρν] Τγαδε /ΜεµΜά0 Φεμίο» Ῥζαθ- 
ταις οχ {οιπημ]α οῤῥοο). ΄ΤΤαςἩ. ν» 474: ἄλλα ταῦ- 

τα- μὲν Ῥείτω κατ’ οὗρον, εἴ 4Ε/ο2 νη. 6, ΓΠεῦ. τα 
να ἴτῳ κατ’ οὗρον .-- ν ᾿Αάάε 5ο]. απ να, ας ΠΙΗ. γ. 

τ 37- Ταῦρος ὁ καλλίσεύων] Πα κίμα {4745 υἰῶψηα» ὁ 

«αλλιεύων σῶν ταύρων, «Λἰοογο 1. 19 35: 19 ΠΒ 

{0 οἱ ος Ίνοι. ας: ἵπ 4γεῦ. Σ7πά,, Ἰπα]α. : Ψἱάο 1. 149. 
αὐσά. πο {ρεΓΠο, εὔρηε αΠ. Ῥωμπι πλέεν θα Ἐξοπτήσεις Ίάεπι εἰ «4γοῦ. ϱ Ἐσελθ. Ῥη/., 

{ Ατησμιις 1 466ςί. ᾿ 
/ Ἔργετο ἑκὼν τῆς Κυρ. «44. «τοῦ. }’. Γατὴ, «. δ. Ἐάά. }α]ᾳ, νά 

) εί. ας/. ῥα]]α, ᾽Αλιζὰδρ «40δ., ᾿Αλαζερ «ἄγεῦ., ᾽Αλαζ]ρ 414. ας 

. ΙΙ ΝΑΡΟΚΕΝ. 
τας ᾽Αλλ' οὗ ερωτι] Ὁπάα [ωβαιδ., απ εκεειρῆτ. 

γ 

{ο Ἆμ, Ῥρε αν ἡ Ὁ με. Ῥαε[. «40.. τα]αμῇ ὁ ποῦ ά΄ 
ας, ἵπ Λα. 294. 

ε Εδρέῃς 

δι αίπι καὶ οπήίτθης ο 44. τ 

οῬίουτο «4ἱσαίγενι» Αποσβιαϊ {οσστηπι, ἱπάϊσείαδίε Μα, 
ἀεις» Ὅπα ΟΗΙῃ βΕπετο πίετίιταπι, ρτοτ{]5 πε ΤΑΤ 
ΡΟΥ:άτπ]ο ῬπήἨρρυπα, Αἰοχαπάτί Ἰνασαϊ ραπ» ιν 
Ο/ρή0γ. Τ,. χνι, 91. τρ ο κά ρηρα 

49. ς «οσα οὶς νατα ὃς μας ς 
σµένοισι Ῥίηνυπι 1ά6πι 1π Ρ)/αγοδί ἸναΙΡη : 
ὅτο. Β. ο ΝΟβΣ Τα νππ, 94. Ἐ]οσαις γριά Ῥαο ο. 
. 1097. πλὴν ἐπ᾽ ἐξειρωσμένοις Κζακοῖσι «δίΕΡ} εδ, 
ναῖκες, οὗ καλόν. Ότι ρ]α5 Επιριίοϊ νίοε 48Η αμα 
11 Ρ615, ν. 626... ΑΡΑΤΆΕΠΙ, Υ, 1388. ὅσα, πρ τό 

51. Ἔργετο ἐκ τῆς] Ἠίς 4ποᾶι νοτας οἳ 248 3 ο 
Ῥετίᾳ Ιἐόο τενοσαὈΙτατ» ἔργετο ἑκὼν τῆς πυρραίω δν 
Ἄίρῷ ογὖο Όγγεπε ο αὐ/λ]ποδας, να, /οη1εί Σέτ. 
16Η αγεεύαξ “δε: πΙΔΙΕ ντ ΟΙ. νεο ἔργετο. τος 6 
4ῑξ ογεοβαίωγ: πριιὰ Εεγοί. ἔργεσθαι {ΟΠ138. 1 εὀ 
νετριπι ἠσπϊβσατ [οη]εί ο. αἀεοσιε ᾽αὐμΙπετέ πμ 
ο, 18... θηλέων βρῶν μὴ ἔργεσόαι, Ίάθπι οσῖ 30 ῥἡλ ος 
βεῶν γεύεσθαι, 192 6. 196. Υ», ο, 57. πολλῶν ἐππάξρς 

ἔρρεσθαι, ώς ΥΑΙΟΡΣ 

---- 

Ῥμετεηπια 1ά απσά ἀαδατας | 

ῬδΙιήοι. ἀο- 

Τό 

Ώε]ρ]ος 

ἀ4 σοπ[]οπάάπι ἆς τεάῖτα. Οἱ μα πα 

Ἠσςο Ατόεβίαο Ῥγεμία δα 

αρρυ]([ος Ιρετανεταπε», αἀ ΤΠεταπιαε. ἁπί- 

:Ππιε[σεμς πεσεπι οταση]ο ρταζξίαπι»  εἳ 
ΌγΤεΠεΠ. εχΙ[ΗπΙαΠς «οδ(ο οἴτομπιβήσπι. [.χο" 

Έτ ας 

αύμπι 1 Γοίο ασαπίἓπι εἰ απΙπιαἁνετβίδ” Ἱ 8 



- 

Ἰόδααπ Ἱπρ]ενίε, 
ἆυπι Πλας Ατοσοηϊαις πια] {αι {αἱ απἴῖοτ Βατ- 

106]πτετεπιριις εδ[εῖ. Έται Πὶο Ατγαπάες ΑΈ- 

"αδδοιιπη "πα οἶἶπι Ῥπαγείίπια πα . Αιαπε 

ος Ἡργαπας γεῦ., οαπὶ ὠμαρτὼν οτι ή. Ῥαε/. κ.» αΏΠ ἐξαμαρ. 

Σαίσιν ες Αμγαπάϊοία, ὃς οᾗο αοχή Ἰμιομία ρα ες ΜΕ ΕΡΟΜΕΝΕ, Ίβο 1. 9δο εκειοτας Ογτεπες πιἰδίης αἆ Αΐιος γίοσηφοφ. 

Ἀ]απτα, Τα Ατοεβίαιδ, Άνο νοίεῃπς ῄνε ᾽Αλαζιρα, ᾿Αρχεσίλέως µέν νυν Ὁ εἶτε ἔχαν εἶτὼ 
Ἰην]τας ΟΓ6ΙΙΟ ποῃ ορίεηπατας, Εαππησοᾷχων ἁμαρτὼ' τοῦ χρησμοῦ, ἐξέπλησε µοίρην τν 

πλαν μπέμπα ο ηρν μήτηρ Φερετίµη, τέως μὲν ὃ ̓ Αρχεσί- 
2 ωα/ δις λκώς θάμις Ἰὰ ' ο ο ολες 

σἩ αρῖε, Ίροα ἱπτετεὰ Ποποβΐδας βΙΙ Όγτα- λεω ο) τή Βάρκη Φαιτατο ἔξεργασμθον να. 
ης ΓΙΠΡΕΡαΤΗΣ, ας ΤΠΠπετα ορίρας επ αμα. ο... δε ο ορίου φαιδος νο . 
παπι Ἱπ {επαῖα αφΏάεραι, ΄Ὁδι αατέπι ϱο- Κυρήνη, καὶ τἆλλα γεµοµθηή, χα ο) β8λή παρί- 
Φφπονῖτ  Ἠ]ίαπι {παπα Βατος οσεϊίαπι εδίε οόδζμσα ἐπε τε δὲ ἔμανε ο, τῇ Βάρκη ἀπονανόν» 

{αρα {8 Ῥτοηρεϊτ 1 ΑΕργρίαπι: παπι Απ. τα οἱ τὸν παῖδα, Φεύγεσα οἰχώκεε ἐε Αίγυπτο" 
οεβίαις {πεταῖ 4ε ϱαπισγίε ΟΥΠΙ Ῥεπε πιετῖ- Ἴσαν γάρ. οἱ εκ τοῦ ᾿Αρχεσίλεώ εὐεργεσίαι ἐ Καμὲ 
τμ. αὐοά 16 εχΏτίίει αι ΟΨΤΕΠΕΗ (απι- / Ἶ / ος. λος α 

Ῥγ{ τταάίἀάεται, ας τπΠδιίαπι Ιπ[ατπεται, -- ο ϱ ο ο ο πο ο, 
Πας ἵαπ ΔΕΕγριιπ αὐιπι Ρετνεπ]ὶδίες, {1ρ- Χεσίλεως» ὃν Κυρήνη Καμβύση ἐδωχέ, και Φόρο ετά- 

3 ρ ο. / 3 ”/ ς η ο 
ε"ρ]εκ Αίγαπά1 {εάΙτ: ΠοτίαηΏδαιε ευπι αἆ {ε7 Οξατο ο -- 8ὲ ἐ Αίγυπτο η Φερετίμη, : Α» 
-πἱοΙ[οεπάαπα, εἴἶαπι ρτῶτεπάςπᾶ Ετα]ηπι 4ποά ῥρυάνδε ἰπέτις ἐζετο, τιμωρῆσαι ἑωύτῇ κελεύισα" 
Ίάεο Ἠ]ας {ω15, αὐία οππι ΜΜεάϊς {επηῖτει, πεοϊσχομέη πρόφαση ὡς οι τὸν μηδισμὸν ὁ παὶρ 

: . ι οἱ Τέθνηκ6, Ὁ δὲ Αρυάνδης Ἡν οὗτος τὴς Αἰγύπτε 
" : ) υ ς δυρᾳ Ρριῶϊῖοτ α απΠγίε εοπίΏτατάς, απ ὕπαρχος ὑπὸ Καμβύσεω κατεστώς' ὃς ὑσέρῳ χεύ- 

8Π4ΠαΠΤο Ρροδῖ ἴεπΠροτε, απαπι απππ]ατῖ 18” ειῳ αμ ν λρώμος δα ις κρρ πθέαε. 
ΠΠ νε]]εε, αὖ ϱο ει ΙΠπῖδτ[εξξας, ο ἰααἰ- «ο . ' Ὃν καν ορ π ο - 
ἀεπι απάῑεῃς αταἠς απἰπιαἀνατίεης, ΓΏατίο : 05 ΎΦ6 ο. Δαρειον ἐπιλυμέοτα ο ο. 
«οτάϊ θεία πιεποτίαπι {αἱ τεΙπαιετε ορετε ἑῶυτῷ λιπέσ,λαι Ἰ τοῦτο τὸ μὴ ἄλλῳ εἴη βασιλεὶ : . / 2 / ο) (2 ο λ ι αὐσά α πι]]ο αἰο τεραπι {αξαπι εδίεε, 1 κατεργασμέο,έμιμέετο τᾶτω, Ἐ ἐς ο) έλαβε τὸν μμ 
“101 Ἱπταπάαπι ρυϊανΙτ, ἀοπεσ ππειοθίεπι σύ. Δαρῖος μὲν γὰρ χευσίω κααρώτατο ἀπέ- 

/ πεσερίτ. ΕἘτεπίπ Ὠατίας εκ α1Γο αἡαπι Ρο- 
ταῖτ ρυτραἴσβπιο πποπεῖαπ ρε[ουσῇῃϊ; ΑτγαΠ- 
Όος απτειπ ΑΕργρῖιϊ ΡΙΦΙΟΓ Ίάεπι εΧ αἴ’ρεπῖο 
{εοῖτ: οἳ πιης αποααε εχίαι ριγίς (παπι 

/ Ν : θοψήσας ἐς τὸ δυατώτατο, γόμισάα ἐκόψατο' ᾿Αρυ» 
. ο) 3 3 .” 2 ών ο, }. άνθη, δὲ ἄρχων Αἰγύπτε, ἀργύριω τώυτὸ τό ξηγοίεε" 
κα γυ 1 εφι ἀργύριο χα.)αρώτατο τὸ ᾿Αρυάγδικόν" 

ο. λ λ ος ήν 3. ς 
1όρατρεηπτπα  Δέγαπάισυπα., Έα τε «οπρετία μαθων δὲ Δαρειός µε ταῦτα ποιῦντα, αἰτίην τα οἱ 

ΤΏατίας Ἱπβπιπίαταπα αααβ ταρε]ίατει, πποτῖε ἄλλην ἐπθείκας, ὡς οἱ ἐπανςέατο, ἀπέκτευε. Τό- 
αξεσῖι.. Ταπο αἀϊεπῃ Ασγαπάες Εὶς πή{ετιαςθδτε δὲ οὗτος ὁ ̓ Αρυάνδης κατοικτείρας Φερετίμην, διδος 
Ῥμετεήπιω», οπιπες αἱ εορία ΑΕΡΥΡΗ ἵτα- αὐτῇ Ἡ φρατὸν τὸν ἐξ Αἰγύπτε ἅπαντα, καὶ τὸν 

ἀῑθίε, Ῥεάεβτες Ώπηη] ετ παμίσας» ρτῶ- απεζὸν κα τὸν ναυτικό σρατηγὸ ο δὲ τὸ μὲν πεζᾶ, 
Ῥοβιο α]άειη Ῥεάσίτηρας Απια , ντο Μα- ”Αμασι ἁπέδεζε, ἄ]δρω Μαράφιο" τοῦ δὲ ναυτρὲοῦ ταρΏῖο, παυι]είς αμτεπι Βαάτε,. αἰῖ 6εΠ6- Ρ Βά τα α η νο 

{6 ΡΑ[ αρα κε ται... ες ὑτιαρ παπα οορίαας  ς ς  ασο ποσα 
πηἰττετεῖ, «αἀμςεαῖοτε Βάϊσαπι πηὶσ[ο Ρει-2ο58λα] ΤΗΥ σβατηῃ ο Αρυάνθης πέμγας ερ Την Βάρ- 
οοπίαρατιτ, αιΙδηαπα Ῥετευδ[ο: Ατοθβια εχ- κ χὔρυχα, ἐπυ))άνετο τίς εἴη ὃ ᾿Αρχεσίλιων ἆπο- 
τηρίει.  Ῥατσαὶ {8 οπιπθς εχ[]δ[ε τείροη- κτείας; οἱ δὲ Βαρκαῖαι 1 αὐτοὶ ὑποδεκέατο πάντες 
ἂεπε ο κ εἴεήπι ΤΕ αδ Ί]ο πιαῖα εΒ[ε «πολλά τε γὰρ καὶ κακὰὸ πάσχω ὑπ αὐτὸ πὺθό- 

. ώ ς ς ο Ξ ροκ: Ῥεϊρεδίος.  Πῖς αἰιάῑῖς Ατγαπάες τα 6ΧΕΙ- µοος δὲ ταῦτα ὁ ᾿Αρυάνδης, οὕτω ο τὸν σρατὴν 
3 α. ᾿ .ῤ 3 - ἱηςοράπέσελε ἅμα τῇ Φερτίμη" αὕτη μέν νυ αἰτίη 

ο. θυι 
νε ο κώχας ον. ο ἸΑλαξζρω «44, ὅτο. ὙΝϊάς Ροµούὐ. ὁ Ὀιο Ίαθο ρταοιθιψ]. σα Τα8 Ἰλλιάρα 14. «εί. ᾽Αλαξεϊρα «ἀγόῦ. Άλαζηρ ο Αὕτη «4γεῦ. ΠΟΠ πο Επς Ο0οπᾶ. 

Ἡκ τν 187. ᾱ Οµαἴιος ΠπίοᾳιοηΏα Ἰά, περΗρίτ. ὁ Ὁ Αρκ. Ρα. 7. «γώ. «0. Γαγῇν, ΔΒ.» ἵπ Ἐά. ἆς- εταῖ αγοΗ]ης. ΜΟΝ Φόρον «Ἠ. «τοῦ Σ’. Ὅπι[. «4νΚ., τε]αυΙ φόρους. Ψἱάε {πρτα Ο. 3σ. Γ᾿Αριανδ. 4γοῦ. ουπι Ζ-αα. ετ Ίειηρετ αιάεπ: ἴηπι ἔζετο {Μ. βσυ/. «40. Ῥεπο. Νἱά. αἆ Ο. 145.. ἴζετο αἲΠ,.  ϱ Ἵππαρχος Έταρπι, Ῥαγίει Ἠια]ςε. ὦ Παρισεύμενος «τοῦ 7’. ΝΙΙ6Ο παρισούμ. Ῥϊαεσεάεης ΤΠ «4ο τοῦτον Ρίηριυς, ὁ Ός- οδῖ Έτασπι, αρ,  ᾖἆ ει, Ρα. Ἐταρπι, Βατ], ἐσὸ «49. Ίνα ἐς ὃ, μὲ τε]αμῖ. Ῥαμ]]ο απίο μνημοσ. 
ἑωτοῦ μή. «4γεῦιο εἲ ἐμιμέατο «ποὺ. | Ἔσι γαα 4γοζι 17. Ἐτασπι. Ρατ. «49, Ῥαε., ἵπ αἶς ει Ρά4. ἔτι.  1εΠῖ 4γοῦι» ΕΠ ἐπανισέωτὸ 1. «4πο. «4ῑζ.ο ἐπανισέαιο Ῥα[.» εἲ Ἐάά. ἐπανισαίατο, πα]ς.  Στρωτὸν ἐξ ᾿Διγ. «Φεῦ. 7. ο Μὲν τοῦ «ἄτεθ. .  ῥ Μάρδν «ἄγερι, Σπ. Μάδρην, {Μαπάγενι ῥ4, Έητα ἴποχ πβὶν δὲ ἢ ἀπος. }. Πε, Ῥαης «Δνλ.ν αὺ ας }ὶ οχα]αε. ἄν, Σ. Ρα. ἄν. Μ. Ραας νιυ]σο αὖ- τὸν εκ «40. ΒοΙΙΟ ὑποδεκέωτο «44. «γοῦ. }, Παζ, ὑπεδεκόντο, Ψεϊβηῖτς ἀῑπιεέο, Μ. αεί. «9. Ἐοδῖ ραυςα 
σρατηιν ἀπέσειλε Ῥατ[.., αιοά 1π8]άί: αΏτθα ὠπέςελλε, 

.εὐερυεσίας 

ο 7. Ἐδεργεσίαι ἐς Καμβύσεα ] οι Περ]εχίε ἵῃ ο- ἀεπνανίε 4ο ἆα Ὀργίοὶς ΙδΙάεπι, ὦπὸ Δάρείου, ὧς 
[γαεηὲ Ἱε. να» 47. αριἀ Ατγαπάσι τὸ ἐς Καμβύσην ῦερο ῬΠεγαίπ]η. Ία ρἱηροπάο Φαΐγαρᾶς Ποπίπε 
Πο Θα αίεροπια τη ος Ῥο)/μοίς ἀὶ[σοτάσς αάοαμε {1π1, 
1 νυ]ρατμΠ1 ηπιεῃ ρτοπίοτςς, 
α. ζ5. Παρισεύμενος] Ιοηήπ 6Χ ΊΊοΓΕ. {π6ρε {ρτεῖο. Ώς- ἀετυπί {εηεβαρ ὠποσιεύμενος Ο. 154... Ῥϊαορεριηί Π]ιά 
Ίρδυπη ϱ), 909. ἴΗΤῃ ὀνταγωνιευμένους |... 199. 3ἴα1Ε Ἠϊς Απήµα, Ἐκ Ὀατή Πμδϊο » αιοᾷ Ατγαπάος Πο]άε Αςπηυ]α δα, α τησ] πηυ]εο. Ῥυήσβπιάπι ψῆνμω Δαρείου 
Ἄβνσου πρ. /ατοδιη ἵπ Ῥαξτο]ο. εἲ πΙπή αὐταῖ Δα- μας ατἰο.. Ίνεραπε Οτίᾶςί αἆ Οοπηὶςϊ Ἐκκληζ, ν. ο ο το ος μαῖος ὦπὸ Δαρείου, τοῦ Ξέρξου πατβρὸς, {64 αἩ 

η. ος αγίο: {εημίτητ δωΐάας» εἲ οπηπΙΟις Εἴαγῤο- 
αν. ρτ τς Ῥαυ]άεπι Ἠϊς ἀϊσαπα Ἱπρερίὶ ΟΝ{οτν. 1. Ἡο 34.5 ηες Ῥορθη]τοι: ηΙῃ]] αἆ αἴσΙΕΠάΟ5 πιαπεβήας {εγοώσ]εῖς. Ἀῃσρι]γ: Ι 
. μα Ἠααττ βάοἱ απηὶοϊεΏη]ης ΑΠΠΕΠ ]αραπ (ταπιππαάσοτπι 
:  ἳν Ζεπεπια, Ἠετοάοῖεα Ῥτοῦαης 

7 . 
2 απωπανς τνείσσεα, Ῥεχῇς /λαγίορς ομ]θία, Μπε- ἵ8 νεΤΟ ΠΕΙάΙοΓΕῃ αμηπι, ποπηῖπε ἠήείμη, οἳ- Τη εχεπρΙυῃ Τεχ Ῥοτῷ Εμθτῖς 1πηὶ ἷ 

γατἰοίῃ. /2α16/. Ῥ. Ἰ6όο. τμ, άσμα 
Ὁς, Καὶ νῦν ἐσι ἀργύριν Ἰ Ίτ οκ {ο]οᾶ]ς οροἵτιή ᾿ αἆῖς οροττιῇς. Φοἶ]μα 4ΤΡΕΠΙΗΙΗ Αρνανδμὸν , 11. 87. ΥΠ, 98. Ἠἷης 

ὑπ' ἐκείνου ὠκριβωθέντος εἶς, κῶθρρσῳ τοῦ χῤυσίου οεπά ης 
ΟΠΙΡΙΠΕΠΙ. ία ΙπΙ ἐπανισέωτο ἀμΏίο σατεῖ, 

4. Ῥάδρην] Ἠπείτο, αμ] γέπας οεγεήσαις, 1 
'Ῥτορπς ποπη]πίοις ο ο. Μ55. ἁμεοτάία. Ἱ- 
ἀεπῃ εἶαεῖς ριαείεᾶιις Ο. 5ο8. Βάρης, υυὶ Βράγεν 1211- 
τεπΏης»; αὐοά τεΠηθο: Μάδρης }πά,. Ἠμο ἀπεῖι «Χ 
σοπ{μ{οπα Πείετατυπι ϐ εἴ µ η οοΙεῖρυς5 ἰήδῇ-. 

Πα, ΊΜοχ αὐτοὶ ὑπεδεκέπτο εχ Ὁ. 99ο. Πα]: 
ΏΊΗΠΗ. κος ηλ. 

«84. Βάδρην] Ιη[α ς. 903.09 ὃ τοῦ. ναυτμκοῦ. μα ας ος 
οἶτηχ Βάρης" οὗ (απτῖ]]απι {οπηρβοπῖς ΗΡταπιο μι σας 

Ρίο ἱπιριαπάσπι ἁἰβοτεπίαπι πο ἀερυέταῃ ἃ 
ἀϊνατῇ εοπβάστατί Ἀαΐΐγες αἳ Δ4έΣ: ο οτῖς 
ΏΟΠΊ6Π. Ώάρην οπεταῖ Ἱτετα πια]ε τερςητᾶ., εχαπὰτξ 
ἹΜασαάοπίς {οτοτεπι ΠαὈι]ςίο ἀῑσιζατ ο με ἄνὴρ Πέρ- 

σης, νΠΙ, 6, 196. εἲ Υ» ο» 51. Ίάεπι ΝάοΡΗΣΣ ομέμς 
πΟΠΠΘΠ {οΠ Ρίτα Βούβαριο 112 5 οἱ. Ῥετίαπῃ Κωντ]- 
βαριν εκ Ο/εαγεῥο ποπιοσας «0 ἐπ. Χ» Ῥ. 416, Β. 

Ἠίπς 4Ώήση. Ν. Ἡ- 1... 27. ΔΌ ΔΕβυρά 
Ώπαρα Ατγαπάς εἰαε[επα οἳ ΘΧΕΤΟΙΕΗΠΗ αοσθρίς[ε ῬΠε- 
τβπηρα» Ἠεγοάοίο ἑοπ{επΏϊ Ροήγσεπωά νι, ο, 7. 

ΑΙ ΟΚΕΝ. 

γα φό, πρὸ 

ο76 



ο 

ο ἔετας τρ[επιεῖ 

956 

απρέσχήµα Του λόγε ἐγίνετο, 3 Απεπέμπετο δὲ ἡ 

αρατι], ὡς ἐμοὶ δοχέευ., Ὁ ἐπὶ ΑΛιβύών κατασροφῇ. 

Αιβύων γὰρ δὶ ἔθα πολλὰ, καὶ παντόϊά ἔσι καὶ τὰ 

μὲ αὐτῷ ὀλίγα, βασιλέος 3» ὑπκοὰ, τὰ δὲ πλέω 

ε ἐφρόντιζε Δαρείε οὐδέν "οἴκέησι δὲ κατὰ ἃ τάδε 

Αίβνες ἀπ' Αἰγόπτε ἀρξάμωοι" πθῶτοι Αδυρμα- 
εἰ Ἆ / 

αχίδαι Λιθύων κατοίητα|» οἱ γόµοισι µεν τα πλέω 
Φορέεσι 5 οννπερ Αἱγυπτίοισι χθέωτα)» ἔσθητα οὲ 

οἱ ἄλλοι Λίβυε: αἱ δὲ γυναῖκες αὐτῶ» ἓ ψέλιον 

περὶ ἑκατέρη τῶν κνήµέων Φορέεσι χάλκεο" τὰς κ- 

φαλὰς δὲ κομῶσα], τοὺς Φθῆρας ἔπελν λάβωσι τοὺς 
φ. 

5 ἑωύτῆς ἑκάση ἀντιδάκνει» καὶ οὕτω ῥίπτει οὗτοι 
δὲ μοῦοι Λιβύω τοῦτο ἐργάζωται’ καὶ τῷ βασιλέϊ 
μοῦοι τὰς παρθένες μελλέσας συνοικέει ἐπιδεικγύησι" 

ὃ δὲ ἂν τῷ βασιλέϊ ἀρεσὴ γέήται» ὑπὸ τότε ἃ δια-1 
παρθωεύεται' παρήκεσι δὲ οὗτοι οἱ ̓ Αδυρμαχίδαι ἀπ 

Αἰγύπτο µέχει λιμένος, τῷ οὔνομω ἆ Πλευνός ἐπὶ, 
Τέτων δὲ ἔχωται Γιλιγάµµαι;, νεµόμοοι Κ τὸν πθὸς 
ἑσπέρην χάρη, µέχθι ᾿Αφεοδισιάδος γήσε οὐ δὲ τῷ 
9 

μεταξὺ] τότε χώρῳ ἥ τε Πλατέα γῆσος ἐπικέεταμῖ 
να πο), ο» λ ω κ: 

υ τὴν ἔκτισαν Κυρηναιοι. καὶ ο) τῇ ἠπείρῳ Μυελάίος 
μον ν 2 : ὡ η ε ὧν  -σ ολ 

λιμµόν ἐσι, καὶ Αζιι, τὴ οἱ Κυρηναιοι οἰκεο Χα 

πὺ Σίλφιω ἄρχεται Ἡ ἀπὸ τότε παρήκει δὲ ἀπὸ 

Πλατέης γήσε, έχει τοῦ φόµατος της Σύρτιος τὸ 

ΣΙλφιω" γόμοισι δὲ χρέωνται οὗτοι παραπ’λησίοισιο 

τοῖσι ἑτέροισι, Τιλιγαμµέω» δὲ ἔχωτα Τὸ πθὸς ἑσπέ- 

ή 5 ᾿Ασβύσαι οὗτοί το ὑπὲρ Κυρήνης οἰκέεσι” ἐπὶ 

Φάλασσαν δὲ οὐ κατήκεσι Ασβύσαι" τὸ γὰρ Ρ πα- 

ρὰ '9άλασσαν Κυρήναίοι νέμονται" τεθριπποβάται δὲ 

οὐχ, ἥχιςα ἀλλὰ µάλισα Λιβύων εἰσί" γόμες ὃ 

σπλεῦνάς µιµέεσθαι ἐπιτηδεύεσι τοὺς Κυρήναίων.  ᾿Ασ- 
-- 

ο ον νά ο ρα 

τὸ Ἐπέμπετο 4ο). Ρ1ηά.» πποΧ. δοχέει 1Η. Ῥα[. «44.. 
ἆς. ο Ἔφρ. Δαρείου απῶ. 
οιέρᾷ. οἵα», Απά. Ρα]. -49δ., οἶἶπι εΧ «4. ἀργόμενοι. 

{10//εΗ. ας καθε αι 
Ῥλ. 4πλδιι ψέλλιο τεαπ], Νἱά το .. 
Ἰψε ΤΠ 49. Ἠϊπο { Τλυνὸς δεβρύ. πιβϊρ. «4100. 

ράσα ΤΙλ/ομµέων Ἠάεπι. Τήγάμα! ἄγεζ., Τι άμαι «44, 

Ῥοι. ἁτᾗ., αἲῑ χώρῳ τούτῳ' 
π Ἐκ τούτου -4γεῦ. ἔ-- ο) Ασύνται ΕΕ ᾽Ασυντέων 

΄ 

ΗΕ κ ορο ιτ τ 

βυφσέω 

«ἀά, 7. Σα. ἔφρ. ος ́Δαρ. νυ]σο, 
οἵτο ᾿Αδαρχίδαι εΧ ος Ίοσο ὦλερῦ. 

-ο 4. 71η, 4πεζ. Θα. 49λ.ν οἶἶπι οἵιν οἳ «4ἱά. Ῥατὴς. 4. «δ. Εάά. νο 
ο. 4γοῦι 7 Ῥαε[. 49. Σα, τος: ἑωύτοὺς οἶἶπι. ὁ Ρος 

71ο, 2 η]]αν πιοχ Τιλιάμμαι Ῥα9[. ΙΗεά. «ύχ.. εἲ Ῥοδί 

ΏΙπ Πλώταια -4γοῦ. ἔ. εἲ ΠΙΟΣ. ᾖ 

ή]. «4.λ., ᾽Ασβύται αἲ ᾿Ασβυτέων πεί, Ζα)ίᾳ» Ηἱ ᾿Ασβύ- 

Αέκοτωσι γατῖὰ Ροή, 

1ὰς αμίάεπι τα]ής Ιπζετεπάϊ δεί] εκ, 

γεταπαι, αξ ππεα. ἕετι οριπῖο , ΕΧΕΤΕΙΙΗΦ. 
τηϊττεραϊης αά. ΑΠος {ποϊδεηάος. ΑΠος- 

υπ επί πια] {μπτ ετ νατίς ΠΔΠΟΠΕΣ». 

α παπα ροιςς. τορῖ οὐτεππρετααηὲ».. ΡίΕ: 
ταις Τατίαπ. «οπεππεραπε. . Ηδρίταπς 

Ίαητεπι ΔΙ Ίος πιοὰο αὐ. ΑΕΡΥΡΙΟ 1161 
Ῥίεηῖεδ, ΔΙΤΟΙΗΠΙ ΡΙΙΠΙΙ Δἀγιπασβιάβ 9 

εἴσάεπα ἔετα οαίδας ΑΕρυρΏί πιοΠρι5 Ἡ- 
τοπίο. Με[επι ρείίαητ απαίεπι εἰ 8) Α: 
πο τι ο Ἠποίες ΘΟΓΗΙΏ 1Π πϊταφιε Πρι -ατ” 

πη][ίατα. ὤτθατη. . Επσάεπι ςαρίῖδ οοπηαίη 8” 
Ίεπτεν» Ῥεάϊευ]ος { εαρίαὮξ, αασφαἈς 1108. 
πποτὰοῖ. . αἴθια ἵτα αὐήσί, Ίος 151 2Σ’ 

οπιπίρις Αάπὶς {οἱ Εαξμιαπτ: {ομαπε Ἡασ. 
ρῖπας πυρῖυτας τερί εχΙρεπι, εἲ αἱ 1]- 

οἵἳ Ῥιασισίε, εαπι ἀενίτρίπας. . ῬετΗήπεΏἒ 

ΠΙ. Αάγιπιαεμ]άς αὖ ΑΕΡγΡρῖο α΄ Ῥοτιῃ 

δα ποπἶπε Ῥ]ευιπυῃ, Π19. οοπβπεΡΙό9 

{αης ΟἱΙσαπιπι, τερίοπεπι γεα5 οσα 

{μπι Ἱπςο]εηῖε, «ΑΡρμτοδϊῃμαάε τεπης 1Π1Η. ε) 

Ία.  Ἱπ μμίι Ίοαὶ τηθὰϊο αάῃια εδ 1π[Ε]α 

ΦΡιαϊτα, «παπι «οπάϊἀετο Ογτεπαῖ. ΄ Αιαπέ 
ἵπ. «οπ[]πεηϊθ εδ ροτῖης Μεπε]αίμς εἲ Α2Ι.. 

υτίθ». 4υαπι ΟΥὐτεηΘί Ἱπσοίμεε, Έε πο 
οι]ρμίαπη Ἱποῖριτ, αὖ Ἱπίιία Ῥ]ατέα Ρετ- 

πεῃς Ίδαπε αά ο 8γτς. Αριά ος Πε 

Ῥεπε τις, αἱ αρά αἶῑος Γμης... Οήραπ:] 
Όμπας αὖ οοσα[α εοπῖπριπε ΑΦΥΠΦ, αμ 

9 

{αρα ΟΥΤεΠΕΠ Ἱπεο]επίες ποπ Ρετείπεπί ἃ 
ππατθ:. Παπ ππαπείπια ΟΥτεηςί Ιποριηηῦ, 
Ἰ]άσπι ποι. Ῥοβτεπϊ, {9ὰ ρταοῖραϊ Αίῑο: 
τα. {1πε. ἵπ. αιαἀτὶρῖ τερεπάΐ, ΠπάΙοά 

ὶ τὼροδίη Ογτεπαοττη Ἱερίορις Ῥιετα(πε εκ μςος 

Ἰπήταπαϊδ, . Ἠοταπι {πΏς οςςα{ηπι ας 

τς λωα .. νγ- - . ολ 

ὃ Ἐπὶ Λιβύης Ῥαι/:, ποια ΑΠΣ: 
4 Τὰ «4γεῦ., πι ὠρξάμενοι σμπα 

ἵανο. Νάς 
Ἡ 0, 7. 

οσῖετῖ δυκέει, 

Ἱ Ψέλιον 

{4 {Τὸ πρὸς } «4γεζἢ. ας κ. ο ᾖ εί, 
ή Μενέλευς «πο. Μενέλαος -40λ. Ῥαη. 

αι αυτα Ἐάά., ΤΗΠΙ οὗτοί σοι 214: οὗτοι τὸ 4. «4γοὸ., τὺ ἆθοδι 21εμ, Ῥαεί. Ῥιασει Ζ1πά, Ἅᾖ Παρὰ τὴ 
ολ. ὔ, τοῦ. . : ον τος 

1.96. Ἡρέσχημα ποῦ λόγου ἐγίνετο ] Ἐκ Τατῖηῖς η 
{ῇογεμαί Ρε]{» Ῥυῖεδ πρόσχημα τοῦ πολέμου {΄ασιη νἱ- 
ἁῑκία, αἰια]α ο0γ11 ὄνομα καὶ πρόσχημα τοῦ πολέμου 1». 
πι. 5.2 {εὰ εἰς πες Νοία πες νε[Πριαπι ἹΠ1παπΗ 4θ- τη 
{οἡρᾶς,  ΚαἰςΗ] εἰεραης σοπἰοέξΙΤ πρόσχημα τοῦ αὐ- - 
λου, οὗέεηί εερε {οπές 1 εαἀεπα Ἠπείοι ἀῑβοι]ζα- 
6, Ῥοψμς ατῖε ποναΏοΠΙ ναἶς ἀϊσςίςε, Λόγου πρὀσχη- 
μα νε]απιέπτήπη οἳ -σο]οςΓεπιοΠίς Ε8ί. 4ο νετΙζαζεπη- 
ἀἰκαπιμ]αδαπε Ῥεΐίας, Οεπήπαπι ϱεπαππι 1. ΝΙ. 
123. τοῦτο μὲν δὴ ΠΡΟΣΧΗΜΑ ΛΟΓΟΥ, βοΜΡΟ., ἦν' 
ῥος ο/οτε {1εν αμάμηι Ἰγη]εῖλάες ο λεὐαέή, Ῥομι ποῇ- 
ΠΙΑ ἐφρόντιζε Δαρείου οκ «44 αἳ αἱίογυπα “Ῥταείοτῖ- 
ιο2 Ἰπσταῖα εταῖ βωσιλέος Πειατίο. Οοπίετ Ο. τος. 
ἡ97. Ὡς ἐμοὶ δόκέει, ἐπὶ Λιβύων κ.] Ιδία Βετούομηι τε 
η ἀ[εςῖείε οεῖειῖδ ορίποῦ» Ἡτ οπιπποάαπα Ίσα Ἱπ οσο. 
Αδῖ ρατατεϊ οεζαΠοπεπι επτες τεσεπ{επά! ΤάῬγεας: 

παπι Ἡδεπιας 111ε΄ πατταξἰοπίριας Ἰπιδμεςς Πο Ρβεβπι 
ο ΠπΗτήτο {οσπιοπὲ «βγεάϊττ» τς Ιεδτοίεπι {Επ1ροΥ 
Ἱπομπόα νατίεταϊα ἴεπέατ εξ οῦ]εξτες » ποικίλην ἐβουλήύη 
ποιῆσαι τὴν ραφὴν, Ὀμήρου ὅηλωτὴς γενόμενος, υἳ {ει]- 
Ῥτὲ 16/15. Παλσ, Ἡ] Ερ. απ Ῥοπῃρ. Ῥ. σοῦ., Ίας εἴ- 

ἴαηι Τη ρατε ΤὸυσΙά! «Πεποάσμη Ῥγασίετεης, εἰ {4- 
Πεγος, αιιαεΏν]δίε {ε αἲργειβοπεν Ἰεξῖο- 

Πρήα νοΊητ ἀνωπαύσει» 192 6" 9ο. προσθήκας δή µοι ὁ 
Ἀόγος ἐξ ὀἁρχῆς ἐδίζετο. Τε μπ]ος! Τ2μοάἰάής Ἱπήτατοτϊ 
Ῥδηή]ίβο ρτοτῄις ονίταίας ζἱργεοβοπεν ΗΡΙ ΤΙΟΔΙΠΗ 1Π6- 

Ρρίας ες Ῥλυίοίς υδίαο οαρίανεΓΣΐ Τῥευροήβης: Ίος 
Πρ πούιά]τ Ώήρήγς, ἵΠ. εἶΠςάετῃ Ὦρ. Ππε Ρ. 918. ϱτ]- 

τςϊ Πλθρίοπι νοχ οὐ[ουτανίε Ρετρείαπι 1ΟΗΠρίαΣ ΠΣΠΗ 
ΕΙ Ρεσσας[ο ἀῑσίεις Τδευβοήῤ. κατὸ τὰς παβαβολὼς, 
{η εοηΡαταξοπίθης » εοτηϱί ἀθβροῖι παρεκβολὰς» αιοά Ρ. 

196. 9 ἀῑοτατ κατὰ σὼς τῶν παρεκβόσεων ἐπεισβω- 
ὰς, ἨὈΙ ᾿ελάεπι ἀεβρπαπεμγ οχοπηρία» ο αἰΡυ8 11 
πλμίς ὑπήη τοθἱητερτα)] Ῥοιοπ]ε Τ2ερή, δορό, Ρ.15- 10.0» 

Λο ΡΠΙΗρρ. Υπ. 
πυ]]α {µ1ε5. εποπάαμάπι» ἡ τοῦ Σειληνοῦ, 
Σειληνοῦ, ε Φή]εΠο. «αμὶ ἵπ ΜΠάσεδοπία {εΓεῦαΤΗΣ β4Ρᾶ- 

ηαΙχΠΟ. ἡ τοῦ σελίνυ, ε αρίρη. 
νε] περὶ τό 

1ς{6.-: ο οόρωςς, ΨΑΙΟΚΕΝ’ 
Τερίρος 1 εοβύγοη. ν. 10, Πλεῦνός ἐσι] 149. Πλύ: 

νὸν, πόλιν Λιβύης 0ος, φὐπο Ἠπίο Ἰαουί {. ασομθμε” 
τς, Ἰλυνὸς, απ νεῖετας {σπεάαε, ορίαβἰ]ου,. ΤΙλ ΑΗ". 
βαι. ἔθνος 
ποαἲρίε εχ /Μεά, εἴ {εᾳμαοῖρας, νἱεϊεπιαιε αάάῑξ.’ ο 
οορί Γιλιγάμμαι εἲ Τιλιγαµµέων εχ ἁπάίδις 6οἆ 

Λιβύης, Ἡρόδοτος Δ. «λερθαπί Άγ. τος 

ογορζαμζ, ου{εεμτῖς ἀγοπου1ὸ. οπῖις Ἰαμάαιῖο. Πρ 2) ο 
γοηΗή24 πποᾶμπα εχοεά1τ. Ἱιεεεερί ἵρπϊο αυτεπα ΡΙΟ 
αιοά Ἀγή. -4., 4ο βαιᾶ ος αἰτετο ἀείποςρς 312 « 

πας 
1η. 

Τιλιἄμμαι, Τιλιάμμεοι, Τιλαμµέω. 
17. Κα) "Αζιρις] (α)πισεδί πυκιὴν δὲ. νώσαιςΛζλη 

ἔναιον Ἡ. ἵη Αροϊῖ. ν. 89. βαδίῆίε ηπος ος {αρεήοξῖρ 
αδ7., πες ποςεῖ ἀῑναιβος, ομαα η «4ἱήἡμα εἶνδ  ιοῃ 
/εεΗ οοπίταϊ εἀϊείοπε, {οβριμτα, απ πιοπίτασα ο Ἡ 
Οοά 4ς ἸαδετρίΠο καὶ τὸ σἰλφιον ἄρχεται ἀπὸ τον μμ» 
νε ἐκ-τούτου. Ίπ Φογ]αεε Ῥ. 198. Σά. οπου: Ρο»: η 

φύή», 1π1 Ῥ]αϊθάπα, ἐντεῦθεν ἄρχετοι τὸ Σίλφιον Φύεσθα δ.ί 
ΗΡΙ (γοπου, ση αν Ροβ/γειήα μήλο ς” οκ να. 
2720/19 9ος ἔρεε σε/2ὔΗ0Υ. ο σα 7εροµο γνήσιο" το” 
πε Φύεσόοι φύαις., αὐῖ φυ]αις, ἓη σγοῖς. 1εΠΙΗ5, Ξ. πο | 
Ρρἱ19 9 Μαῖτα ἀᾳ Φ1ρΗΙο δαῤηαςι 1Π δο]ίή. ϱ. 303" 9 
δογ]ά6ε Φύεσθοι οι ο ος υπ ομ τς 

οο, ᾽Ασβύσαι] Ἱττῖτα οροτα ψιή Οε]οῦ.: αβόραηις, 
Τ40γα ποτυπε σοπρίατο, αὖ {ο/βῤοπίο αἆ ὄν 
αρπαί, τηπι Γγοοβῥγομ ποπ θο5. ὁ ̓Ασύν. 
τῶς ἴωπάεπαὮ ΤΗ] άμς ευ] ἱαρεύς ες 1ηθοΙ τα. 
Ῥα9/: Ἠεαιο οβῖοῖε Μ]μίη, ασά «νλγβαγων {465 ῃ, 
ῆμς ἵπ Αἰσαο πποάἰτειταηςα ροτείσατας 3 αἱ ο]. ν . Αη 3 Εκ ΕΝ ϱ Π11 
οὐίάεπι ἴπ Ηδη πιω]Ηρ]ες ναπατῖο, εἴ μας 
πίπις Πο . μα ώ ρμ ϱ7. 4 

αάϊρ εδὶ 



ο ου 

17ο[αρτα Όγτεπεα {Ππῖο Ἱερίρις πτεηῖθς, 

Πιἑοόπβο ρορα]οται Λξάςς. 

ςοπῇπες Αισίςν απ [αάρτα Βατσατι Ἱπ- 
Ὁο]εηῖες αἆ Ίπατο Ῥετίίπεητ ρτορε Ἐπε[ρε- 
πάαθ,  Οἶτσα πιεάίαπι Αποματαπα  Ρία- 
δαπι Παριταπι «αραίε, εχίρια παϊο», αἆ 

ΜΕΙΡΟΜΕΝΈ Επ δε ΝΕ 

' 

9 δέ 
{ 4 . 1 ᾿ λ. ν νε ν ων βυφέων δὲ ἔχοται τὸ πθὸς ἑσπέρης Α Αὐσγίσαι οἳ- 

τοι ὑπὲρ Εάρχῆς οἰκέήσι, κατήκωτες ἐπὶ Θάλασσαί 
ὁ 3 ε] / βιων / δὲ ο ΦΑ. /. ρβσονο κατ΄ Εὐεσπερίδα,, Αὐσχισέών δὲ κατὰ µέσο τῆς 

: : οι .ΦΟχώρης οἰκέεσι Ὁ Κάβαλες, ὀλίγο ἔθνου, κατήκοντες Ίπατθ ῬετΏπεπῖες εἶϊεα ᾿Γαπεμίζατι ορρί-”. 
ἀήπῃ αστί Βατεθί, εἰεάεπι αῖρας 1 απ 

Δι- 

ΔΝ /’ ον ων 

ἐπὶ Ο)άλασσαν κατὰ Ταύχειρα πόλιν τη, Βαρχαίης" 
.. ο οω ο» «ες χΝ ν 

νόμοισι δὲ τοῖσι αὐτοῖσι χρέωνται τοῖσι καὶ οἱ ὑπὲρ Ἐυ- 
όν . ᾿ σος ον ; ι ” : λ λ μέλι 6 / 2/ . ον {αβαταπι αασά 'πὰ οεσα[αα γείρῖε, «ὁοῇ- βρήη, 5 Αὐσχισέων δὲ τετέων τὸ πρὸς ἑσπέρης ἔχον. 

. 
» νυν 

σερ προς λννωσι κε. 

ο 

. κ. 

ἃ ὰ. 

. 

] 

Ώπρυπε ΊΝα{άΠΊοΠες; βιαΏάῖ πατο, απὶ 
{00 εῃαίεπα τε]ξῖς αἆ πιατε Ῥρεςοτῖρις 
αά{εεπάπητ αᾱ Ίοειίῃ  Απρία  ἀθοετρτάτ 
ρα]πιπ]ᾶςς παπι ραπ μα ει Ῥετπα]εβ 
{μπιν ετ απρἰθ, ει {παδίξετ 9ΠΊΠΘ8. 

ται ἆ Νασαμώνε, ἔθνοο ἐὺν πολλόν ἃ τὸ φέρος κα- 
»38Ταλείποτες ἐπὶ τῇ «αλάσση τὰ πρόβατα», ἀϊαβαί- 

Ὕμσι ἐς 5 Λὔγιλα χῶρον ὀπτωριεῦντες τοὺ, Φοίίκας" οἳ 
δὲ, πολλοί καὶ ἀμφιλαφέες πεφύκασι, πάντες ἐόντες 

/ ο ΑΝ 2 /| 3 λ ᾿ ρα Τ,οευίίας υδῖ νεπαπᾶο. εερετῖπτ αἲ Τοιεπι Ἀαρποφορο" τους 9ὲ - αττελεβες τος “Ἠρεύσωσι, 3 ν 5 ς . ᾿ Πεσαπί6ξ, 3 πηο]άπε ή ἀθιπάς ]αξτα αάΐρετ- συγατες σρος το ηλιο, καταλεβσι λαι έπειτο 

{0 {οτρίφητ, Όχοταςρ πια]τας Πηρη] 6 «οη-405 
{αειπάῖπε Παδεπε , 

“1ασ]οπε΄ σοἵταπα, εοἀοπι ρῶῃπθ 4ο Τας/[Δ- 
δεῖῷ πιοὰο» ῬΡῃς Γαἴρίοπς ῥτφβσο. ΊΝα- 
{απιοπίρις πιο 6δῖ, αὐάπι απῖς Ρεππυπι 
αισῖτ αχοτεπα, Ῥππια ποξῖα πτ {ροπ[α ΠΠ: . 

/ 2 { ) » σος, λα γι γάλα επιπἀσσοντέ, πίγησι" γυναικάς δὲ νομίζο- 
ετ «ΠΠ εἶς «ΟΠΗΠΙΠΕΠΙ τες πολλὰς ἔχευ ἕκασος, ἐπίκονον αὐτέων ὃ τὸν µί- 

ἕω ποιευνται" τρόπῳ παραπλησίῳ τῷ χἀὶ Ἰήασσα- 
γέται, ἔπεὰν ἶ σκ/πώνα πζοσήσωνταί, µίσγωται" 
πεῶτον δὲ γαμέοντος Νασαμῶνος ἀγδρὸς, )όμος ἐσὶ 

.λ ΄. κελιών, ον, / Ν / Ἰ , ων. ο» 

Ευ]οο οοπνίνας ματ οοπουδίτις αταῖα ,19 3 ΥΗΗΡΗ) ΡονΤΙ τῇ πρωτη διὰ πάντων διαξελθὲν τῷ 
ει Ἡς απΐδαπε  ΙΠοτπι οππι εα΄ εοποιβαῖε, 
ἁοπίπι ει ΤΗ αποά {εουπι παρει ἀοπιο αἰ- 
Ιαϊίππι. Ἱατεϊαταπᾶο ας ἀῑνίπαξίοπε τα]ὶ α- 
τυπίυσς  Ῥεΐ 9ος νίος απ ΠπΠιεΠπαϊ αἲ- 

ταῖς, Ἱλοταπ Ἱερυίοτα ταηβεηῖες. 
. 9 

.Ῥινς 
Ἡκμον 

Ὅ-ᾱ Αὔσπισοι -ἄγεῦ. 71μά. 7α]α. εἲ πιοχ. 
«γεῦ., παπα τούτων οπα Σπα. «πλ. 
ν. 900.. ΠΕΩΙΕ ας νοςῖ ἴοπις], 1. 

”. ' 6 Ἐπὶ όλο Πάεπι: ῬιαεροῄΏο ἀε[ι εείειῖς. 
«τοῦ. εἰ Αγήΐρη. «4. Ο., σκίµπωνα. τε]ίαι!. 
σῷι «4γεῦι 7, πες .ρίανΕ.. 

ασ. ᾿Αυσχίσαι] Φερῥαμ! ᾿Αυσπίται, ἔθνος Λιβύης ὑπὲρ 
Ῥάΐρκης ορΏπιθ ἨήΠο  Γο/βεμίώς οπιοπάατ οἳ ρετης 
Ῥγ]ίορ. Βρίβο]: νήμα! Ἐ. Π. ϱ. 60ο. Οετίό Ίλυ-' 
σδίσοη ἵ ζοβᾷ, Οἱοογ] οι Βεοίομαρὶ, Ποπ πἁ ρτίο- 
νο παλιο επ, ο 19 ον πως Όιμραος 

30. Κατ Ἐνεσπερίδως] Ῥτοιπιίσια, Ἑσπερίδες εἲ Ἐν- 
εσπερίδεο, Εἶνος Ἐσπερται εἲ Ἐνεσπερῖσαι» αοᾷ Ίπ 
ος ΠΠΑΡΠΟ ντο ΏΟῃ ΜΗ1Ε. Φεγαζοπὲς Τ.. χιν. Ρ. 957. 

). ο) ἔτι ἓν τοῖς Ἑσπερίτοις Λίβυσι, το[οτπιοπ. ἐν τοῖς 
ἑσπερίτοις Ἴβηρσι Απηπὶς επίπι Τιοιπασις, απο 4ᾳ (1ε0- 
5ταρΏις, εοττεθϊοπσπη ποπ ροα]ας, Παυἱάστη απα]]ς τ]- 
τὰ θυνῖυς αρυά Τ1Ῥγας Πε(ροίτας. 1{αγυα 1γαζο Τ. 
ΧΝΗ. Ρ. 1109, «ι ἔςι δὲ κὀὶ λιμὴν Ἑσπερίδων, καὶ ποτα- 
μὸς ἐμβάλλει Δάθων, «ει» απ α1δ, Λήων. Οἱ {6- 

.αυητος (ᾳδᾳ/ςο, νετῖηςης βσοα]ες {οτίραπτΙἕ, πο Ππῖο. 
-9ὓ. Τοὺς δὲ ὠττελέβους ὅτο,] «ταάο οὗ οσι]ος: λος 

«4γΙΠΟ ΠμΙδίο ἂε ῥΙ{οππη αριᾷ Ιπάος εαρττα Ἰπαῖς, 
Ο.599. Ρ. 944: ὑπὸ ἡλίῳ ἀναίνοντες, εὖτ' ἂν ὠφαυανθῶσιν, 
κατωλοῦνζες' ΝΕΙ πηῖτα Οε]. υπ] 1η ραγβςΙρίο Ίειο Λιι- 
ἁποιο, :ἸΑττελάβους «4{)εῦι οἳ 71η], ἸγαὈεί {μ[βαιδ. πι 
«ΙοΗγ5. Υι ἆοο., ΠονΙἴηΙο Οταςσιις ΛαζΩιί Ιπίετρτες 
119 τ7. ΕάΜηπι Ίομες ππα]μδγυπέ, 21] αὐτεΙη. 
Τανιτεν 1Π ῥᾳ/ημ]ὲς Π]ς Ίαρδιπη, ρήπιας αἁινίε Ρ. 
“θραγάμε Έππεπῇ, Τ,, νπ, τό., Επι Ροτίέής» Πεγα]- 

ὅμς αἳ {,, Ἆος 009. ΟΠΗς. Ο, 7., -σμῖ ορΏπιο νίτο ἴ6- 
ππο(αἴεπ] ποδηρίης οχργοῦ{αίαΠῃ πο]ϊσπι, Ἡλοτος αᾱ- Ὥης 2Ππιο 1πάα οἶμο ία πια]]ρηϊταις Οτοπονίαπα αἳς- 
τε]α» [απέῖο τεβαξ, {ς, ουσ ΟΡ[ογνηήομος ἀἱρετετοι, 
Ζεοβητάμηες Εἳ αος ποϊπίμαν]., ποπάυπι Ἰεέηταςία, Έε 
αυιά {1 εο(ΗΠ1 ϱθμεπι νεγαν]κίεε, αιὶς οοπΠπΙΟ. ϱ- ΤΠΠΙΗΠΙ τεροτᾷδέητὃ. ΟΡ/ο]οτα Ἠπος αἴμάεπι., {8ᾷ ΤΠΕΠΙΟ- 
Ἠ86 Ῥραες]ατί Ῥγαεοερτοτ]ς ἀαδίται Μο ἐπὶ οιόλω ἐπι- 
Ἀθνήει νοκ [6μοβίς ποη ῄπο εοπβΠο Τὸ: σ]οις 18: Ἐνιες Ὥηπι Ἰοσμίῇς, ἵπ. ρυ]νοτοπι εοηπηϊημ ες. Ὄσπα ϱσπθτο]ς ἐχιπάσσεν, ποη ἸαδἩ, Έτηπι Ώππεπ,, αι ἐπὶ μον εχρ]σαραπε. ας πο ὁ Έπ' λ ῥὸ | αμ ον αὐτέων τὴν µίξῳ ποιεύντφῇ Οπαε ῬοΠ 
Ἐλσνο μια Ἰφεν ίσγοζοοός {εὰ πυπα απ τηϊμῖ Ῥου- 
ο. αιοδφα σης η]α Ίος Πη]ς{ε αὉ αμότογα σο]]οσα- 
τοάβῥνο πα εως θΐ: ΡιοδαΡίμης, αἰῑῖς εὔαπι 
νογ[ιςΏπιαα, Εππησιῇ ἀλο, Ὅψας {ηηέτος {απ8“ΙΔΠΥ 4] - 
ἠΟΓΗΝΗΠΙΑΕ ΑΠΕ ΤΗ σ]σβεις η]οι Ροξβπε, ἐπίκρνῶώ τῶν υναιιῶν τὴν μ]ξιν ποιέεσθρ,, ες ἐμθρμόνι φαν »γδὸν, µσγεσθαι. Ὀπυπιφμςο ὥισστα, Ἡονοταπε {6ουη: ἀπ Πεγρά, Απήεπίες ἵπ 1οΐψα, ς, Ἴθοι, /ἕνν ἐκ 
ου τῶν φυνοικῶν ποΙεοντῶ!, οὔτε συνομιέρντως κ μήῤ ρα μισράμωο; ἀμοᾷ Ἀάδῑς ἆς νεεῖς, μαΐες ἃς ῥῶ σος τς 

δὲ καὶ 

ὃ Ώάκαλερ οτα ολερῦ. οἳ «49ῇ., ορτοτὶ Ἰζάβραλες. 
--ἆ Νοσρμῶνες «4γεῦ. {επιρετ. εἳ τοτε οχ ἁθοταῖο Α/λαΖ. η /οηγς. 

9,» ΤΠ «44. οἳ [άά4, Νασάμωνες. 
«4. ἔα[. 4ποῦ. σαν τεζε. Οἶπι Αἴιλα, Οοπξ, ΟΕ}. Εεγοο. Ὁ. ο. Ῥ. 14. 

{ «9, Ῥα]. εί, οἶῖπι ὅρκοισι αχ «44, «ποὺ. 

- χρέ 

(δαιτυµόνων μισγοµέηρ' τῶι δὲ ὡς ἔκας-ός οἱ µιχθῇ» ου ϱ Α  τλὸ- βωκὰν ο 3 3 : « 9ιδοΙ Φῶρον τὸ ἂν ἔχ Φερόμεος εξ οἴκω, κ Ὀρχίοισι 
. ο / «Μ.9. , ο ον ν ς μαντικῇ χρέωται τοι]δε" ὀμνύέσι μὲν τοὺς 

ὦ ο νο πε 1 Αἴ- παρὰ σφίσι ἄγδρας διιαιτάτης καὶ ἀρίςες λεγο- αυς οριπῖ αριά 1]ος Εμ]είε ἀῑεσαιτας, 1π-σομι /. ἓ Λ' ./. ο κ δα λα ὃν φιά έερ γωέσθαι τέτες», τῶν τύµβων ἁπτόμοο! µαν. 
το να. αν ν , ελ. Ἔ “3 . ᾿ τεύοται 

ώς ος 
ς Αὐφισέων 

ΜΜΟΣ Ματαλιπόντες «4{γεῦ: 7 ε ο; 
7 ̓ Αττελάβους «4γοῦ. 

ὁ Οπήαμπῖ τὴν «4ιΔ. Ῥα/. { Ι, τε. Ρα. 
ζ.» ΤΙΟΧ παρά 

8,5, 5ο, Αἰεετπῃ 1Π Θογι]ία πιο]]ες Ρτοβατυηε Άρα- 
Εψτῇ, τν, 6, 104.» ἔπίκοινον τῶν γυναικῶν τὴν μξῳ ποι- 

κοα οὔ 

εὔνται, Ώαο αἀάϊτα ταΏσπα, ὕα κασίνητοί τε ἀλλήλων 
ἔώσιν καὶ» οἰκήῖοι ἑόντες πάντες, μήτε Φθόνῷ, μήτε ἔχθεῖ 

ωντοι ἐε ἀλλήλους᾽ 4Ἠπε α Ῥ]αϊοπῖσα ΊαεγεΙ πο αὖ- 
Ἰαάμπες πε ποπ Ππιητία γαζο ἀῑκερε τὰς γυναῖκαξ 
Πλοτωνικῶς ἔχοντας πομὼς καὶ τὸ τέκνα. ΥΠ, Ῥ: 4ότ. Αἱ 
(ιπάαποας Αβάολπος Ρτοπη(σμος εἴἶαπι Ῥ{ορασίε οοποι]- 
ῬΙεά5 Ίαπεε εκ Πεγοά. τν» ο. 176. ------- Ίαπι νετο νατ- 
ρα. ἐπίκοινον αὐτέων τὴν μίξι ποιεῦνται, Ὀἱς αριά Νο 
τυπι ἆάς αἰῖς Ῥοβία, Ἠϊπο ατβίίου αἱίσπα. αἴαμε α 
{6ἱοἱο ΡΠοτήΠι ΤΠΕΠΙΟΤΕ Ῥείπιπα Ίπ πιατρίπα {οΠρία. 
Ῥορίεα» υἱ Πε, ἵπ οοπίδχίηπι ταοθρίη. Έτίπιο ης ή 
{ᾳ απ]άεπι Ιδία Ἱερῖκία ν]άεεατ ἵπ {1ο Οοάϊσος ἀεϊπάς 
4ὐαείο απειη Ἠαρεφηε Ίπίες {6 πεχίπῃ μ]ἒή ποιεῦνται” 
π--- µίσγονται: Ἐϊαείετεα, {4 ἀεάεταί Ιδία. οί ἵαα- 
επι ἵαπαμαπη ΤΕΠΙ πίσαπι ρτοδ{άΊς πηαπιοσίης, ποναπά 
πυρίαΙΠ Ῥηπια ποξῖζο διὰ πάντων διεξελθεῖν τῶν δᾳ/τυμό- 
νων μισφὀμένων» απα]ε Ώ{οίσγμε εεῖατι ές. πατάτα 
ἵπ Ίπ{α]1ς ουΏπιΗς[ε παττας Βα]εαρις ν., ς-τθ, Ίνε- 
με Ίήεία Ἱερῖε, αιιας τεΠεϊεπάα οεΠ{εο» ἅηπα Πς νογ- 

πε Ἠειοάοίεα τ» ς. 8. 5. Φε ηὲς 2ο Γ 11 [02/1 ος 
Ἄοῦε σα ΠΡΙ ού) (μῤγο ῥᾳΐογες ----5 ϱἳ η 
ο ῥΙΗγΗής εοηομζΗήη/ο ΠΑΛΙΑ έἶεεμε; {η γε]ίση μή 
βζλοίρία η/ΗΗς εσ. ΄ Ἐν]παῖε 1γαᾷ εαπάσπα τηθο {.]- 
τει απ ρ]έταἕΗ σοπιρατβΏο πιοτῖς ἸΜακίασδιατιη,  Ίεῖς 
αυζεπῃ τε]εέής αρίο ΠΡἱ τε[ροπάεητ Ἡετοβοίσα: Τυναῖ- 
κῶς δὲ γοµίζοωτες πολλὰς ἔχειν ἔκωσος, τρόπῳ παρωπλησίῳ 
τῷ καὶ Μασσαγέται ἐπεὰν σκίπωνω προσήσωντα: μσγοται: 
Ἰπαμεῖ, ορίποσ»- ποπ. αἡοά οἶπι ππμ]ής Ἠαρηετίπ 
6οπΙπήπε Μαςίαρείας {εᾷ Ἠοτυπα ρεσπΠατεπα απαη: 
ἆσπι ταε[ρίςῖ εοπ/ετιά(πεπι: απαεπαπῃ ατεπι Π]α ἳ 36- 
704. Τὸ Ὁ. 916., Μασσαγέτης ὦνὴρ. τὸν φαρετιῶ άσσο 
κρεμάσαε πρὸ τῆς ἁμάξης, µίσγεται ἀδεῶς' πι μτες ρα 
{8ΠΊΟΠΕς {Ἡργα ἄϊχειαι 1. ο. 503-» μίξη ας. ο. 
θρώπων εἶναι ἐμφανέα κατάπερ τοῖσι προβάτοισε. ο 1 
μορὲὲ Ἔτου.ρ.- τόμ, τη: Ἔ 1σ.Ηις Οκομέο. 5 χι 
ὄχίπωνα τοοθρῖε: ΠϊΗ] Ἱπεετεςε ος Ρτο αν εν οσα 
ΓΕΟΕΡΕΙΠΗ σίωπώνα: . νεπῖε Τα πιοπίοσα. Ιᾳπαπάο ᾱἷ- 
νογ(πι αὖ ποβΠς, ἐπεὼν σµ/ωποδῶ προ Ίδρο, {7 ῥγ0- 
ῥαΜ]ο ῥο[{ο ϱγαδα ΣΩ]. ο ελίατ «ροῖ 
η. Ἀῥοῦ. τι» 1958. εἰ οεῤοίαβα. σ; «ΥΑΤΟΚΕΝ: Ὅ μα, Ἐπελν σκίπωνω προρήσωνται | Φγγα2ο ἵη Αταδηπι 
οοηβπιΠ, τἶεα ὁ δὲ Φῤώσως εἰσιὼν μίγγυται, προθεὶς τῆς ὕύρως ΒΑΏΔΟΝ; Ῥίυτα αὈδυταΙζαίς ρτο ποῄτο ΠΟΤΕ 
Ῥ]επίςβπια αϊμηφεῃς Το] ο. Ῥ. 1199. Ὦ. Ώο Μαςία- 
αετῖς αἲ 1. 1. 316.“ 
- : ΧΥ 38 53, Επάά 
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δὲ ο τοιῇσιδε χρέωνται' εκ, Τη χΕἱρο5 9ιδοι πιεἠ» καὶ 

απ ΡΕ ο σου ᾳ 

ω ᾧ / ον γμ . 

τιύοται δὲ ἐπὶ τῶ προγόνων Φοιτέωτερ τὰ σήματα 
Δ 2 / ώ 

χαὶ κατευζάµθοι, 3 ἐπικατακοιµέωνται' τὸ οι ἂν 
. Ὃὼν 5 ! ο κιὰ 

519 ο τῇ ὄψε ούπιιω, τάτῷ χξῶιται' πίσισι 

(οπιίησίης χεσεπβο Ροραίοσαπα ΛείζαΣ 

αἆ τηβΙοταπῃ αςσθἀεηῖες ΠΙΟΠΗΠΙΕΗ: 
εἳ 1], τποῖ Ρτεςες ρετερετυπῖ» 18: 

πδῖ. αποάσυπααε ρε 4Π1εΙΟΙΠ 
εο υιππτωτ,  ΕΙάεΙ 

Ώο πιαπα. αἱ- 

ΏΒηῖ , 
κ... 
ἀοτπαιμηῖ : 
ΙΠ{ΟπΙΠΙΗΠΠ νΙἀετυηηῖ 
ἀαπάς «οπ/{Ηείιάο Ἠῶςο εῖ: 9 1 " ας τς / / : Ἀ δὲ κα) ο « λ ο) : ς ν . 

αὐτὸς ἐκ της τοῦ ἑτέρὮ πίνει Ἡν 9ὲ µη εχωσι υγξό)οστετίης πτετημο Ἰπνίσεπα Οἱδίε: αποά { πῖ- 

µήηδὸ, οἱ δὲ της ἆ χαμάθω σποδοῦ λαβώτε, λεί- 

Ύεσι. ἹΝασαμῶσι δὲ προσόμεροί είσι 5 Ψύλλου οὐ- 

τοι ἐζαπολώλασι τοόπῳ τοιῷδε' ὁ νότου σφι πγέω 

᾿ἄνεμος τὰ ἔλυτρα τῶν ὑδάτων { εξηύγνε' ἡ δὲ χάρη 
σφι πασα ορτὸς έουσα της Σύρτιοό, Ἰν ἄγυδρο οἱό 

δὲ βελιυσάµενοι κονῷ λόγῳ, ε5ρατεύοτο ἐπὶ τὸ 

νότο" λέγω δὲ ταῦτα τὰ λέγεσι Λίβυες, καὶ ἐπεί τε 

2γίνοτο ο τῇ γάμμῳ, πιεύσας ὃ γότος κατέχωσέ 
σφιας' ἐξαπολομέων δὲ τητέων, ἔχεσι τὸν χὠρν ἄπεπας νεπὶφίεπε» πουμθ 

Τωτέων δὲ κατύπερθε πρὸς γότωόστηῖτ.. Ρῃ]] εχηπέης, οἱ Νασαμῶνες. 
΄/ 3 ρ , δει 3} / εὶ ἀνίμο, ον τῇ «2ηριώθεὶ οἰκέῆσι ΓΤαράμωτες» οἱ | 9 ς 
6 πάντα ἄνθρωπο Φιύγὰσι, καὶ παντὸς ὁμιλίη' καὶ 

5 / 3 .. 2} 3 3 

οὖτε ὅπλο ἐκτέαται ἀαρήϊον οὖδενν οὔτε  ἀμύεσθαι 
[ο } 2 αι ϱ 

ἐπισέαται. Οὗτοι µο δὴ κατύπερθε ἶ οἰκέησι Να- 
/ ες κ ως 1! 1 

-- / / 1 [ . 

ἑσπέρης Μάκαι, ο λόφες κείρωται' τὸ με µέσο 
. » ο 32 { 3 λ λ. 2, 

τῶν τοιχῶ ἀιώτες αὐξεσθαι, τὰ δὲ θω Κ καὶ έθυ 
9 δα” / ο ἳ 

κείροτες οὐ χροῖ ἐ δὲ τὸ πὀλεμο, αρεθῶ χα- 
/ ὃϊ λ 1 / / : ὸ λ δὲ 2 

ταγαίων δορᾶς ἰ «ορέησι προβλήματα" οιὰ ὁὲ αὐ- 
ς . 3 : 

ποταμὸς ῥέων Ἱ ἐκ λόφου καλευμόῶουζ5 
3 ο» ς ε 

: Χαρίτων, ἐ Φάλασσαν ἐκδιδο" ὁ δὲ λόφο οὗτος 
« ο ο γαρ ιά, τή (ον 

ὁ Χαρίτων δασὺ; ἰδῃσί ἐσι, ἐοὺσή Τη ἄλλης της 
μα “προ. «οἱ ΟταΙατιπι πεπιοπίρις {τθαμεηθ 

τν / 

τω Κυυ 

ᾳ 

ῥ. Ρα. ἄῑᾗ.ο νετυτι ἐν 
τί6ρ. ν. 9ο0. ΊἵΜΙΟΧ τούτῳ χρᾶται 
ποιεν. Εεαισοπτὶ Ίαρδι «4γεβ. 
Άγα. ἵῃ Ψύλλοι,  ᾗ Ἐξηῦνεν -«4γεῦ. 
ῥάμαντες εἴ 
ἴοη,  ὗ ᾽Αμύνασίαι ΣΠ.  { ΑΡεδ Ίος «γε. 
Ί{εῦ. ας. 4ῑλδ.ν κείρωτοι «. Ρατ. «4. δ. }1π4, 
24. Ρο: δι, Ππε σαία. 
Χαρίτου οἳ ὁ Χαρίτος «4γεῦ» ποῦ Ῥ6ῃε, 

«γεῤ. Βας/. πα. 

"ρα, Ἐπικωτακομέωνται ] Φεινας ναυριήι Ιοηίβπιί. ἵη- 
ἀῑσία., {ετναπάμίπαµε {μοτατ. ἴπ Π]α Ιπεαραπαἰ {1ρεί- 
{Πείοπε ἐγκοιμᾶσθωι, κατακοιμδσύαι εἲ εἰιδάεπι οπἱρ]η]8 
θα τετὶ. ἀῑκὶ αἆ Οἱραοτ{1. 1. ο. Οσοπῇβαϊ φποαμε, 
Τετ) ἠσπῃ ἷε Απίπλα Ο. 57. πἁ Ώαες α]μβδίε. Οµπε 
παπι ε ΝΙΟΡ. ππωτατα ΠμετυΠί» ΤΑί8 Ώαο Ίορε Ίαῦεο» 
Ώ τούτῳ 6Μἶ4Π1. φρῶται ἱοσουπα τεοῖρίαϊ. οι ου νΗσος. 
πηοτ]5» 1Π ΝΟςΣΌΙΙΟΓΙΗΠΙ πυππε]ς {περΙη{ομ]ο νατίαη{ίς, 
απ (µη {ππεη πιοάμπα Ἠαῦεῖ. Ἠ]α νετο ἆθηάαξ ας- 
οἱριεπάαεαμε Πάεῖ, αἩαε {Παρ{εαμΙ(µΓ, εοπίμειμάο., 
πεσάσπι ἵπ Αβΐσα ρτοτ/ας εν]]μῖε, τεία {ο]1ετεῖςίπιο 
βῥατυ 11πΠεί. Γ. 1.Ρ. 900. 
Ὁ..6τ. Ἐςρωτεύοντο ἐπὶ τὸν Νέτο] ἘλΌι]απι επαίταΏς ἐχ 
Εεγο, (ος Ν. Δ. ΧνΙ, 6, 11. Ρ/ ος, αἴε, 2 ᾱ- 
οὐ αγία «ε[εδος» ἐαη ἠη]μγ]α 6 αυ/εΥ «4μ[γο /100ΕΗ- 
{19/5 «εογοίμήσφε [εοίκ[δ» 4 αγ [Ηή1ς αἱ -άμ- 
{γα (ργοίμάε φμαῇ σᾳ 0/2εηι ἵμγε δε] τες Γερε 1Η.) 
ῥτοῦεΙ{εογεΠέµγ» δες. Ίδια Γοτί/αη ἰπ νη]ριις νἱαἰπῖ (ραῖ- 
{εΤε ΤΝα{απΙΟΠΕΡ» α αμ] ος ροής Ρ/γ]]οτήπα ῥῥορε ἠη1ευ- 
Ἠεείοπε [ηδήᾳία ἁῑοῖτας ΡΗμίο Ν. Ἡ. νΙ, ϱ, ο, Γ0γο- 
οσμω Εαδυ]απι {6 αλάστε Γοπνα]α βρηίβοας αφῑοέϊα: λέ- 
γω δὲ ταῦτῶ τᾶ λέγουσι Λίβυες' απαΗοις υΠεης Ἱη Ώπδι]- 
Ίοῇς αι οετζε τεῦης ἁμοῖαε βάεΙ. Οἱ Ίθηεπι ποἩ {ε- 
Ἠσπε Πήποτίεί ποί {μανίταϊεπι» Εεγοβοὴ οὗ Ίδια 
Ὠἶα. { 1δεῖ, εχαρίτεηε Ἠυ]μς {εσι]! {ορΙΗ1 Ο11ς ῥη- 
Ὀηήγαδί]ες εδίε {οτΙδίὲ αριἀ Πεγοά. Γαῤμ]ας, 1ο Οἱος- 
7ο αὐάεπι ΥΠΟ νετΏτ Πήοτῖαε ραῖτί» πεαε {ενει]ςῇ]- 
πι] ἀροίης Ἰ2μογάάὴς εἲ Γ1ΟΗΗ οεη{ος Εἰα)οαγήμο- 

Άδης βίος, ἀπἱ οἳ πηϊφμἰοπίνις ος γορίο πο. 
ορς(α βι]κ{6 ἆοσαι 4:35 α Ππριυη1ς Π181 βεπΏ δια ἐΓαβίτας 
ἁοσερϊςίοηι {1ου]οία5 εΠαΠΙ ΠΔΤΓΑΒΟΠΕΣ ΓΓΑάΕγο ΠΠΕΙΠΟ- 
τἶαε, αἴαιιε Ίτα ποικίλλει τοῖρ μυύώδεση ἐπεισεδίοι» τὰς 

τπρὰς ὀογικῤὸς, Τ. 1.ν. ο Φον ταϊς, .Ἔκουσι τὴν γώρην οἱ Νασοκῶνὲ ανά 
Τε Ἡσοιας, [αμα εχρτοδῇ: 4. (σεήμς Ν. ΑΔ. ΧνΙ» 
11. Β6ἱ απτοπι Ῥβμ]]οτυπι πατο, ΙΠΙΕΓΠΕΕΙΟΠΕ {αρ]ατα 
Γυοτῖε» ἀμχαγαης ποΏμμ]]1 ἵη {οΓίογα αθν{ ΤΕΠΠΡΟΙΑ. [- 
14449 2 απὶ ἸΝα[απιοπίρις εχοἰά! σληκίαπι αἀΙρηαϊ» 6ὲ- 
15 Φ0ΥΠΙΠΗΗ ἐκ. σσ Ρηάη ογαΗ{» αἱ Οἱ βΗΡΠά” 

ως. θὐγνογσης : ον επιαήοὲ {1 ῥᾳΗ645 
-- 

4 Με, Ρα:[. «491. «γεζ., αλῖ χωµόθεν. ΝΙ4ε 1. Ἡ, 195. 

ΜΗ]. Παπιοτὶς Παριειῖπο», {απιρίυη 6 τεττᾶ 
οἴπετεπα Ἱπριπι,  1Να[απιοπΙθς εοπΏΏϐδ [05 
{ππι ΡΩΠ. αἱ Ίππο ἵπ πιοάμπι 1ηζέταΙ. 

ἀετιπε: ΊΜοιις εἶ οπιπία τεοερῖασυ]α 8. 04- 
οἵση απεξεσεταῖ: ετατ αμζεπ ΟΠΙΏΙ5 ΕΟΤΗΠΙ 
τεδ]ο Ιπῖτα ΘΥΤΗΠ εἲ ααΠατάΠΙ 1Π0Ρ».. 
14 Ἰοιί ραυ]ςο ςοἰ]οφπίο 4ἴάπε εοπΏΠο 5: 
Ῥεάϊείοπεπα {εσστα αἀνει[α ποπ: απς 
ΑΙ πιεπποταπῖ Ίρδα τείετο», εἲ απαπι ἃ 

{ρίταπο 1ρ9οῦ 07 
6οτΙΠῃ ΤΕΙΓΑΠΙ 198” 

{πιοπες οῬΏπεης.  ΦΗρετ πος ποϊαπι ΥΕ” 

{μ5, Ίηπ τορίοπε Γοτς {τοαιεπῖί (σατατιαΏ- 

τος Ἀποιταπῖν απ {ασίηπιτ αἀεπισμπαε ᾖο- 

πηίηεπι οἳ σπἰαςδοιπαιε ςΟΙΙΠΠΕΓΟΙΗΙΗ 5 πΙῃ] 

Ρε]]σο αΓπαϊιΗτ Ἠαρεπτε, ας πε ἀθξεπ”. 

πό 

{βπιοπες ΙΠσο]απῦ.  Οτσα πιατ]εῖπ]α ΥΕΙΟ» 

οσσβ{ΙπΏ νετίᾳςδ, «οηπ8Ώπες {μπι Μας, 4ἱἱ 
οτ[ίας τοπἀεπῖατΣ Ἰπ πιεᾷῖο σαρί]ο Εἴς' 
{σετε Πηεπῖες, πο αἴαιε Ἠῖπς αἁ εὐἴεῃ 
ιδαια τοπάξπῖιτ. Ίπ Ρε]]απι Ῥρε]]ες Π1δτεΙΣΑ: 
πεοτπα {τιιΠίοπΏπα ΣεταΏῖ Ῥτο ἱεραππεηίθ» 
Ῥετ εοδ ΒΗπΙεΠ ΟἶΠγΡς ε σοἶε, αι νοσβξ 
Οταιαταπι, Ώπεῃδ, 1Π ππατε ΙπβΠ1ς. 

εδ 

αυ 

τα Ἐπικοιμῶνται ΙΗ. Ρα. 4χ., νι]σαἴαπῃ ἆαπε 4 Ρανς, «4. Β. 4ο). 7 γη. 4. 6.  ὁ Μεᾖ, 4οῦ» 

«γοῦ. ἔ. απαι «4. ρταεϊετεμῖ, Οι ἴδοιεν τῇ. Ἐκεετρβτ Ἠπες Ώηβαιδ. 18 Ρο» 
ο Τοῇσιδε αε/. «49χ., ῬεΠθ. τοίμσι αἰΠ. {ΑΕΠ δ/δ23 

ε (σι ῥήέρύ. 
| 6 Πάντες εἴ ΠΙΟΧ «4γεῤ. 4. ρτανα. Οοπ{οηΠπι ῥάῑτο δορύ απ ΤΑ: 

{Γηβαίῥ. α4 Ὠἱοπγς. ν. 917. ΦΔΙαΠΠΙ ὅπλον «44. 5 εά1το ὦχερ » αιοά Ψετια εκ Ο. 93, Ἱπηήις οτί: ὅπλων ες” 
{ Ἐτ παες οπή τε περ]ρεηίοῦς πιοχ Ί]]ο κείροτεο οὐ 
| «ιά. «4γοῦ. 7 Ῥατίς, 4. Ἀ. οἳ Αγ. 4 Ο., Φέρυσ 

 ᾿Απὸ «4γεῦ. εἲ ΠΙΟ καλευμένου οὐπι ἔ εἲ «491. αἲί καλερμένου. βιΑΟΑ 

” 

Ἡ, Να Ἱ, ντ. Ο. τ., αν {ἰωγζμίμης. 
| 68. Οὔτε ὅπλον ἐκτ. ἁρήϊον]. Ἐεόεπι εδι ὅπλον -Ὅπ 
ὠρήϊον Ατρϊρραεί 1Ν» 6. 93.0 {ροὶ λέγονται εἶναι, οὐδέ ΤΠ! 
ὠρήϊον ὅπλον ἐκτέωται. «4ρο)οηίης [ἐῥού. Ἱπτει {ε ρειπαῦ” 
τηῖ τεύχερ δήίω, ετ Τεύχε ἄρήϊα. ΡῥΙοβγα ως ΑΕΕΙΕΗ 

Ρἱηρίϊ ὅπλα μὲν ἐνδεδυκότω ἀρήία γ/γαντός τίνος, 16οῦ. Ρ’ 
ὅδο, Βμβαό. ἵ ΟΙοήγε, ν. 917. οἳ Ταράμαντες 
οὔτε ὅπλα ἔγουσι πολεμικὼ κατὼ τὸν Ἡρόδοτον, οὔτε ώμιί 
νεσθαι οἴδασιν" επ ιά ποπιε. {οἱναπάυπι θα 
Φαᾖγιάς, η «ο]ίηε Ῥ, 384. ταϊπὶ ΡΙπείσηέ ποια ἀρΙες 
{επιεηῖα αᾱ ε]αή, Ῥ. 53. νΑιΟκΡΑΗ 

7ο. Ἔκουται τὸ πρὸς ἑσπέρης] (ατα «4ὐγε[ζ2ίο τοῦ αῇὸς 
π----' ΠΙ8Ι0 οὗ {οπρτοιῖς αἀπετιάϊπεπι, ΟιΙά ρτορί 
λόφους. κείρονται ογίης αἲ ὁα/αβμς ἆά Οσπια Ρ. δ41” 
{αετ]ηϊ πιαε]ήπα» γοπουΐμς.  ουήμς ἸμάΙσίο ΠΟὮ 415 
τερο» ἀοσεΡῖε, Κροτώφους κείροντωι, αυοᾶ ἵπ εὐς 
ἄιταπι ἀοστί νπῖ νεπῖε, πἰπήμπῃ 65ε, αἀναιοδαυέ - 
ρειτης Οοά1σες ουπᾶος. κ 
«78. Στρουθῶν καταγαίων δορὰς Φορέουσι] ε ΑΕ ο νεό 

Ῥυπὴ αππηατησα» προβλήµατα, δὲ ὦντ' ἀσπίδων ἐποδῃι 
γεράνων δορὰς 1.. νι, 7ο, τι αὐ[ομίπι πάθο ΠΟ ο. 
αἰιοά ΡτοάΙτηΓ» εσηιῖε πήηυς, φἀοπίαπι ΑπΑΡΟΣ τυπι 
Ρλαρί τοῖς δοραῖς τῶν σρουθῶν σχεπασβέντες ανΙυπΙ «) τ νεπατα! Ἱπά]βεβαπε, {1 αὐοη/, αμ επι ρομας ια 
198. {ρεέχακ(ο νἰάστας, Πάες, ΙΤ. Χνι.Ρ, 1117: ο. οἷθ- - 
ο ῥα]α Ἠϊο 6ἳ Ο. 102. [ζήεγγσπεος {γμΗΜΙΟΠΑΣ ιο: 
δετῖτ, οπης[απι Παδηίε οκ. Όταεσο, πππίς ΡΙεδΙΕ 
8Πῃς 1 Ίτα πἀρε]]ατῖτ, πονΙ πεπήίπεπη, Σ2031ήηρ 

σαΐοι ῥα:/έγες 1εγγε/γες, αποπιοάρ ριεβαῖ» βή 
ε Δημπα]. Χιν» 14. ΑΙἱο ῥεβίαε ’ηρρίς (44Η. τό, 
1ἱοεί ῥεημαέσε, Ὁητ Τεγεμσηης Ψε]απά, ΤΡΙΗ’ απ» 
Πτμ]ος εὐπυ]ασήπι ἀοςβπαί ντ Ν. Πείη (ης δτΠ, 
4ε Ρμουπῖςε ν. 145. οτ ο, Άοοῤαγνς Ἠεσοζ. αί- 
Ῥ. 291. 6ΟΠΡΕΦ{ ΕΤΕ, Λόφου Χαρίτων ΠπδηΙοπΕΙΑ "οκ 
ποί ἀεροίπετυπῖ αἆ Ρα] Ῥψιμίου. 04. Υ ας η 
(ω/Ηἡηιαεβ] Παρππεπῖο Ἡ ὑπὲρ αὐςαλέον, Άνε» ΕΧ ο 
Καπ επιεπφαΏῖοπο ὠσαλέων, Χαρίτων λόφου, ἄξ 2, 
κα ΕρίΕιΑΊΊΊΛΤΕ 1π Ὠϊδίετ, Πετοάοῖθᾶ ο 
ρίυτα, εκ 

9ο, Παν 

ΗΙ αρα Να. 
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τοσο αρποκκκεαοζιστοςοσκκε η εκ πώς τως 

Αρλωοκοτνκθσαςιζμοκο ειωθωρες τς «ας ναςς, 

. ο τν ὉἽ ες 

17616 [ααϊοταπα εφὶ Ἱπιεισαρεάο, ΄ Ηοτυπι Μα- 

{ Ἱεταχ ἵαπαμαπι α Ρ]ητίρις νῖτς αἀαππαία, 
127 ΕΙοτήτα ΟΙπάαπηπα οἵαπι Ίη πιατα Ροϊτεξταπι 

«ου α!η. {προί]οτες, 

17οσεάσπιοπ]]ς «οπἆἀετα. .Δίαπι απτεπι οἳ ο: 

"ρρατι]κίε ΤἘΠίοπετα,  ἃο Ἱπβςία. ἀατί Πο 

πο {εηΠρᾶς 11 Απα νἰά1ς, 

/ 

Έι Τα[οπῖς παλἰραίο {π ΑβίσαΠι ἀπίς Οοἱσμίολαὴ, Ἱνί Ε Τ, Ρο λή Εξ Ν Ὦ τε τος ὰ λα 8 8 
ελὰτα ἃ-- . » Ἅρ- ἵνα, . ο σώ ον. . μες μ ππη  εεὌετα», εμάς πιοπήηΙ,. Λβῑσα Πι «προκαταλεχθείσης Λιβύης ΨΙΑηε: ἆσὶ 9ἁλάσσηέ ΔΤΡοΠΙΡΗς πυάα:  ἁμοσπίοτιπι Ώ 6ο αἆ Π]- δὲ ἐς αὐτὺν φ«άδιοι διηκόσιοί εἰσι. Μαχέων δὲ τετέω! 

3 / / / ση ων ς ον τν. ων σος τὸ ῥοέχόµοοι 3. Γίνδανές εἰσι τῶν αἱ γυναικες περιοφύρια 7 ὶ ' Φ,ν - ας / ᾿ αάό ς οΑτΕΕΟΡΜΠΙΗΠΗΙ μπι πποθπθς./Πποσμπ χο δερμάτων πολλὰ ἑκάση Φορέι κατὰ τοἰόνδε τι, ως τες Γετηπὶ  {α{οίας αἆ Ῥεάσπι 1ηαἱθοίος ος λό . νώνδνα Ἱκασό, μεθώτα ηνδούαι Ρε]μρις Πηρυ]ῶ πια], οϐ Άσς, τς 1ηθ- το νά ος ο ΕΔΑ, τΠΟΓΦΙΙΣ . αμοά Ἡξ α πουμε Υίτο νεποτεπι περιδέεται”. Ἡ οι οτ λα ἔλ. αντηωνηις η 
Ῥαδία εδ» {α1οίαη εἰτεμπι]ρας» εἰ αὲ αὐ- δέδοχται εἶναι, ὡς ὑωὸ πλείσων ἀνδρῶν ΦΙλύβει- 
ας ΡΙΗΙπΙας δει»  Ίτα ργε]ατίβπια οεΏ-βσσα, ἆ ᾽Ακτὸν δὲ προέχεσαν ἐς τὸν πόντο τότων τῶν 

| 1 ο. Γυδάνων γέµοται Λωτοφάγοι" οἳ τὸν καρπὸν μουνοὺ 
ρω ον / { 5 λ σὺ, ο : ς ͵ : Του λωτου τρώωγωτες ζωώεσι" ο δὲ τοῦ λὠτου χαρ- Ιπςο]ιηῖ Ιοιορῃαδί, αι {οἰάπι Ἰοε. ἔτι- σα αν ο ν «ας ο ώμ λωήτα 

ἔξαπι ππαπάσαπτες νΙέξταπε: οπῖις {αξίας } ο πο. χ γ όρο “εδε πιαση]τμάίπε Ἱπίίατ Ἱεπε[οίι, Πιανῖϊαϊα . του Φοίικος. ο πο ομομο 
αφῃπηΙΗς. {ταξτηῖ ρα]πιαταία. Επ Μος {τιδιΟΟδὲ ἐκ, τοῦ καρσοῦ τέτε οἱ Λωτ οφάγοι καὶ οἱ ού. λὠ- 1Γ81μοιορῦαρί νΙπΗΠῃ 4ποφπο οοπβεῖαπι. Ίμο- τοφάγων δὲ τὸ παρὰ άλασσαν ἔχωται Μάχλυε τορμαρί5 {δουπάιπι πηατα νϊαϊπί ΄Πιπε ΊΜα-. 
εἩ]γες, Ίοιο 6τ 1ραί πἵεηιε, {6ὰ πιίπις 

Ῥεῆπεπι απἴεπι Ἰδαιθ 

{τῷ λωτῷ μὲν καὶ οὗτοι χειώµυοι, ἀτὰρ Ἱσσόν γε 
τῶν πεύτερυ λεχθότων' κατήκεσι δὲ ἐωὶ ποταμὺν 

ο. ο. μέγα, τῷ οὕνομα Τρίτων ἐσ 6 ἐκδιδοὶ δὲ ᾧὥτος ἐς ἃἆ Ιπρεπίαπι απιΠαίῃ οπήπα ΤτίοΏοπη , απΐρ κ, ρω ια οθας ο ορ 1η Ρταπάςπι Ραϊμάσπι. Τητοπίφοπι Ἰπῆαῖε ΡΟΗ ες κ τν ο τα μον ἵη αυα; ϱδῖ Ἱπ[μ]α ασ ἀῑσίτας Ῥμία. Έαης ὀνιομη Ἕλαἳ ο ο αιρδτη, 'Ἠσο Λαχεδαιμοῄοισί νετο: Ιπ[υ]απι αἰππῖ ἁἀῑςὶ οτασμ]απι εδ[ε Ἱα- Φασι | λόγιο ενα κτίσα. Ἔσι δὲ και ὅδε λόγος 
λεγόμοος" Ἰήσονα, ἔφεί τέ οἱ ἐξεγάσθη ὑσὸ τῷ 
Πηλίῳ η ̓ Αργω, ἐσθέμεον ἐς αὐτὸγ. ἄλλη τε έχα- 
τόµβην, καὶ δη καὶ τρίσοδα χάλκεο, περισλὠεῦ 

Ια[οπεΠι, - Ῥο[εαα παπι. {10 'Ῥεϊϊο οοπιραξία 
εδῖ αὐ -εο Αἴρο. απυπι Θ4Πι οπεταν]ς[οι 
{παπα 41ο. εεπίυπα νΙέΕπιαΤΗΠα ΟΠθίς, ΕπΠῃ 9 : ο 1Γελοτσόνησον, [βἐλόμενον ἐς Δελφοὺς ἀτσικέσθαι: καί «νετο. εἴἶατα «τΠροάε ατεο, οἰτοιὶδίε. Ῥε]ο-. ο... 2] ᾧ αι - ο. μι ὧς πλέοωτὰ Ὑνέοθα| κατὰ Μαλέην, ὑσολα- Ῥοηπείηπι» ππ]πιο Τεἱρλος επ: εαπι- Αν 4 οσα ος : πλαν αὐς» απηπι Τέπετες οπ[απη οἶτοα Μαϊεαπι, βευ ο κι «το τα αφτμ νε τη ἀλήουην 
ΩΡτεΡΙΗΠΙ α νεπίο αφΠᾖοπε., ει αράμέταπα οκ. δε κατιδέσθαι 9 ο ομως Εράχεσι γέ- 
1η Αβίσαπι. εἲ ΡΠᾷσᾳπαπι τεαγείη «εΓΠΘ- θέσθαι λίμνης τῆς Τριτωνίδος" χαί οἱ ἁπσορέοντι 
τει, ΄1Π΄ Ῥτενίους ρα]υᾷῖ Τπτοπίαϊ Εας- τὴν έξαγωγὴν λόγος ἐσ-ι Φανήναι Τρίτωνα, χαὶ χε- 
{α: εἶααε ΠερβταηΙ «ἀθ. εριεδία ἔαπια {οτε λεει τὸν ἼἸήσοια ἑωύτῷ δοῦναι τὸν τρίποδα: Φάµε- 

3 
ν λ 

3 με όν σφι καὶ τὸν πόρο δέξε, καὶ ἀπήμωας ὧπο- τπΠροάεπι  αιιοά ἀῑοετει ο[ιοπ[γπι {6 1]]]ς σιλάν" πυμος δὲ τῷ Ἰήσόνος. «οὕτω δέ εχίταπι,. αἴηπε ἵπςο]ππιες ἀἱπηκ[ηταπι. Ας : ως | / ο» ΄ ; λ / {επιίεπῖς Ιαΐοης, . Ίτα ἀεππιπι Τηΐοπεπι ο-ἳ ΟΙέκπλου τῶι βραχέων δειύναι τὸν Τρίτωιά σφι, . . . ὦ 1 ο / κ 3 πνοσς. 4, ον εν Ἂ . : {16ΠάΙΦ[ αια τατῖοπθ ϐ. Ὀτθγ]ρις επανίρα- λα το τρίποδα φθαι ο τῳ τα "ρα έπιθε- Ὄ : . . . ον ου Β τεηςτ», εἰ ἱπΠροάει Π {1ο τεππρ]ο Ρο[αϊδ[6,. σπίσαντά τε τῷ. τρίποδι, καὶ τοῖσι σὺν Ἰμτοι 6ι"ε (Προς οτασυ]άπι ΙπάΙά]κίε, .οἳ Ἡ ου πι σηωήναντα τὸ πάντα, λόγο, ὡς Ἔπεὰν τὸν τρί- τη. Ἰα[οπε εταπε» ΤΕΙ ΟΠΊΠΕΙΏ Ιπά]σαδίθ: δα χοµίσηται.Ἡ τῶν ἐκγόνων τι τῶν ον τῇ Αρ- 
ἡ ’ - ου σολ κ δν κ ορ στα ο «οσο ΕΠΙ, ασ οαυπι αιῑς ες. Ροβειῖς εο-ι 5 γοὶ συμπλεύτων» τότε ἐκατὸν πόλιας οἰχήσαι περὶ 1μπα 401 1η Άτβο Ππι παγὶραϊεης, τροπο ο ο ο το ο 
ὶ ἀεπα μον 

᾿-ᾱ Τωδᾶνεε «νά. Τδάνες «{γεδ., Ίῃ ἴοΠο ἀἱ[ζοιάσς, Ἐλαϊε οπή 49Λ., Ἠπος {ΠρεΠΒ., ορ. ἷπ Ῥΐνδλνες, Οοιοςί Τήδωνες. Ῥαμ]ο απέε σουτέων -49Δ., νι]ρο τούτων.  ὁ Δέεται 77η]. δέδεται «γεῦ. ο Δέδοκεν -{/εὗ. ἆ ᾿Ακτὶν δὲ προσέφ. «4γεζ. 6 1Η. ή. Βαν. «Ίνοθ:, νυ]σο ὅσον τὸ τῆς. ΊΜΟΧ γλυκύτατος [ζω/βαιὸ, ἵῃ {ο 7167. Ῥ. ιότό, 47. {1.α. «ή. Ῥσ[ Αγ. «Ί. Ο., νυ]σο ατεσι]ας ἀθοιατ, 6 Ἐκεειρήτ Γαβηῦ, ἷπ 40η. ν. 567. εἲ Φ/εβῦ. Ἱῃ Ἑρίων.  ὁ Οπιπες Ἱάς ερ. Άγ». ἵπ νοςε» Φίλα, δἴῖαπι αἲα ΠΊηέῃς, Λό- , 
ο κο ο ο Ἔράκεσι Ἠάεπι, εἳ πΙΟΧ τραχέων, ἠπορίηπο πια]ς, Βηρεμης βορῆν «4ἱΔ., αἰῇ βορόην. } ᾽Αποῤῥέυτι ἢα. 1 Σηµάνωτα Τη. 4γοῦ, 3 Πάντων τὶς, ἐκγόνων τῶν Πάεπιι απ τῶν τις ἐκνόν, τῶν νο- 

μα αν νν 

«9ο. Περισφύρία δερμάτων Ἰ Λιε Ες αἱ Ππεπάοῄις εσὶ οελ/ς Πηῤτίο, Ἠγροίγρος. Ι.. ΠΠ, 94. ϱ, 177. κυπιἀᾳ ΑΕργρηαϊς, ὅτι αἱ πλείοις συνοῦσωι, καὶ κόσμον 
.Ἔκουσι ΠΕΡΙΣΦΥΡΙΟΝ σύνθημα τοῦ παρ αὐταῖς σεμνολο- 7ήματο ΙΝΗΗ] εα]ς ἆς εἶτς παΏοπίς {οπημίς, ὣοβῖρὶ Ροτεςε Ίη Ῥή]ο[ορ]ιο παρὼ δὲ πολλοῖς τῶν Λιβύων, Ίο0ο Αφυπτίων, εὐκλέες, ΟΙΙΤῃ Δεγρ]εγο, ΑΛ. {ηπῖ ἵπ 1]α δει 1 ἀΗρηΩΠομε αἨα, πορ]]βομιος ροῇει» τς α[ας οὐ(ῶ- ναοί 

98. Τλυκύτητα δὲ] Γαζή; Φλυχύτατος αΏατιαῖ, Ώες [αιιάατογσηι 12. (ει πιογούητη. ΕΠεγοβίοι} ΑΠΙΛΙΟ- 
-Ἔττα ταΙα Ώοῃ ποτά διπες, . Τ,οἩ (ῳτεπασας. Πα βίειπη η θῖτ Τα 1 96. ΠΜ] ἀίοπήσμῖο Ῥογδέο ». Ποἰῖ 
ον εαεσεν ἄδεησεμι Ἔ, ΧΙΥ. 18. Ρ. όστ. Ὄλαυπι 

τς ο οκ Ἰοῖο οἴδιπι οἳ νίπιπα Τ/οἴορ]ασί σοπ- 
Πα ὤ ον νὰ οβης αἆ ὠσγύσο. ᾳ τή, τα. γοῃ. ετ 
ρολ αρο) η Τρουρύγο δω ΗΙΠ. Ῥ]απς, 1. Τνο 4. 
Ἕλυες ος ρω Αλ ριτηε, .Ἰάοπι Ζ0βµ. Νοβή Μά: ο. ος ὤαηια[ορῃ. Ἰαλκλευεῖς αριιά οῤσεμηη 

μα Άλπηα οδΗΠΗε οὐπὶοόητα: Ρτοδαβί]ίοτα 
ο ρης εἳ Βοίομς γιό ε6 ΤΠ ὠερῥαπί Μα. πο Ἰπ[αῦταπε, Ἱοῤηας νς [ { Μάξυες 
πο νι νπν ο 9 ο περ]εχίε {Ηη]ως Η. 

. οἱ. Μάχλυες]. Τάτοανηπι ναμαίοῖο Ἠι]ας ποπηῃίς 1ηνοπ]εΏῖ νει]ρῖα ἵῃ Ἰαλχλευεῖς, ΟΙΙΟΥΗΗ τς 
Τεπῃ εΠατταῖ Νροίαως άήια ο, ὁοὐσε) ρ ο05 αν. αἵ- αυς 1ρί πεβίτεπί Πιεσ ΙΙ Μάχλυες, οί ωπος, 

101. Μάξυες, Ππβτει ἀῑδεί Γποταπὲ ἵπ ᾖ]ερα/σεί Ῥο 
τ1ερεβ: Μάζυες Ἰηνεπίε ἵπ {πο Οοά. 1ερῦ. 0)5. Εἵ ΡἵΟ” 
Ῥαριιτες {οπιρίετας 1η ἵα Ἡ). εἶσὶ δὲ ἕτεροι Μάξυες, καὶ 
ἕτερο Μάκλυες' πΏΙ εοτηαῖι Φεγλε]. ρτο Μάχες Ειοῖ- 
Ίειῃ ετοζεπι ΕμΙς[Ε πιοη/απε {περίης α Ἠδτηγίής σοη- 
{Η3 συγέκαµψεν εἴ συνεκάλυψε. ----- Όμαε ραι]ο ροδε ἵη Ῥα]πάο ᾿Ἐτιτοπίἁε Εδίο ἀῑσίεαν Ἱπ[]α Φλὸ » ΦΙλῶ 
ἀῑετα νιάετασ Ίη 6οά. ὁ1ερζ. ης Ί]α ποῦ]]]ου ΊΠτοτ ΛΕ- 
βυρίυπῃ εἰ ΔΕ ΠΙορῖαπι Πτα: Ρτοβαπε Ἠΐπο ἀε[οΠρία 
γετοα φηπεόμπι αριά ο76βῦ. αὈὶ Ρ{ο ἐκδῥώτος {ετῖδί ἀθ- 
Ῥμεταί ἐκδιδοῖ οὗτος. ον. , ον, 

Τῃ οὔνομα Φλὰ.| Ου οίηπι ει, απ ΦΙλ2 ΦΙ6ΡΡΑΗ. 
λα μις. ευρω ναι Ἐχοίῖται ΝΟ νετρα Η]α 11 
Ψοσε, Φίλα πο αάϊπηρεῃς. Ὀιςυμπαπε ΠΗ5, σπλας 
ΔΕρβγριϊ Φίλα, Ώνε Φίλαι ροΏυ5 αρα δές ας . 
τ. 95.2 Ἰοπρῖςβπιο α Ττἱοπίάα αμ 6, ΡΕ(ΕΠ- 
Πα Λοκεδαιμονίοισί Φωσι λέγιον οἶναι, α 1-0 ώς π]α]ς τοβάῖτα, Ρ. εοραγάως Ἐππεπά. 1. νπ» 10: εχρ]αμα. ος ας ο ος 

11. Ἐπιθεσπίσαντᾶ τετῷ ερίποδ] οπβάσταμᾶα ᾳάοά] 
Ἠοπηίπες ΨΙἀεσαηε» ΤηΠΟΑΠΙ ῥεστίσόστα ἐπὶ τῷ ----ο, 
/1ῤεγ ὤνε, εν “να μι “νου. αΠστερας 
εκ ΟΥασοιῖο ἴπ βμ/ε 2 Έταερ. Ἐηλησε]. Τ, ν. τὸ. κ) 
ὠγάλματι πολλὸν Κείνῳ ἐπευχόμενος -----, Ὦε6 τῄρος 
Ίτο ταπ]εα αχ Ἠῖς ΠεγοάοΗ] Ίπ Αἰες, 1 ῤῦγοη. ν. 887. 
Επι ΡΗΜαγΗ5. «ρο]οπίμς Ἰδ., ΠΟ ηδαις αμπάπε 
«εοποοχάε, ϐξ ΟΙράργις 1. τν, σόι η 

19. Δύ- 



να ν 

ν-Ὅ 

ον ο ο 

ποτ ονομα ων. Ώου σσαιμηἍα 

΄ 
ὧν | ὉΈεβιπι ΜΙπδενά εἴτεα Γεϊεοπϊάσπη ρα]αάεια. Φ6ΓΗΠΑ ειραίεᾶ κ 

26ο Ἡ Ὦ, Β ο | Ὀ ο κ. ἶ παῦ ΑΒσΥρί5. Ατεπα αὖ ΤΗεΡΙ5 ) Οοἱαπωπας Πειου]15, 

: . ες ο. νι Ισολάας ατς ; ἔμις : ἄ, 6 ΕΗ1Π1 

τὸν Τριτωνίδα λίμνη Ἑλληίδας, πασαν εἶναι ανα γ. Ὃ νο ο 5 ας ο. ο μι 

κ" ταῦτα ἀκέσαντας τοὺς ἐπιχωρίθο τῶ ΑΙ υο αι ὁμεοζοιοορ ο 

ώς αἱ ν προδαν ατα. τον Νιαςς πίάεπι: Ἠσο αὔππα αμάϊκίεηε ΑΠ ΠΕΟΣ 

979 ῥύψαι Του :τριποθαἳ Ὁ ταν ος κα εΠἠροάεπι οσοιϊαδί6,  1ήχτα Ἰ1ο5 ἱΜαςΡΙγεἙΙδο 

Χλύων 3 Αὐσει' οὗτοι δὲ καὶ οἱ Μαχλνή πέριό Παρίεαπε Αι[οηίος: δὲ εἴτοιι Ῥαϊμάείι 1Η 

τὴν Τριτωίίδα λίμνην οἰκευσι τὸ εσν δὲ ο. οὐρίζα9Οιοπ]ἀ στι πτῖσααε Παίταπε, Ίτα ηἳ Πεάϊο Τ1- 

ς 
’ οκ. : ασ.” 

ὁ Τρίτω' καὶ οἱ μὺ Μάχλυω τα οπΊση χοµεησι ΤΗ τοης ἀΙΠπΙἄΠΤΗΣ. Φποταπα ΜαΕΠΙΥΕΒ α]ἀεπι 

ο. ς 3 ου κ οἱ η ο» 3 . . ο « 
ο ἳ 

χεφαλ3ης' οἱ δὲ Αὐσειδ, τα Έμπροσθε" ορτή δὲ οι οσεῖρητ οηπίεατα σε[αηῖ ΑιαΠ{εΒ νεῖο βῃ 

. 
”. ο» ή ζς / ν - . - . ῃ . Ἡ ή γ΄ ϱγΥ. 

αυσίη ᾽Αθηναίης αἱ π“αρθώοι αὐτῶν ὀΐχα διαφᾶσαι μᾶ- «ΙρΗΙ. Ἠοτιπη ΥΙΙρΙΠΕΡ, απηϊν εΠαΠΟ Ὃ ία 

χωται πρὸς ἠλλήλας λίθοισί τε καὶ ξύλοισι» τῇ αὖ- νῶ Γεβο, 1π΄ Ποποτεπῃ 1ρΗι15 σε τα 

Εκ κα α ο αρα υὰ Ἐν βτίαπι ἀἰνί[α, ρτωΠαπτας ἱαρίάίδιφ μυς 
θιγενεῖ Θιῷ λέγεσαι τὰ πατρια ἀποτελέυ», ΤΗ25 . . ὦ απάῖ- 

: κ νὰ Ἱ μν" τὰς δὲ ἀποθησκήσας 9 παρθές απε, ἀϊσεπτες {6 Πτας ραιτίο5 Ρεαδετο 

Αθηνα ὃ καλέο Ἱ 6εηπε Ώεαε, «Παπ ΜΙΠΕΓΝΑΠΙ ποιπαπηδν 

: Ἂς ζ, ΄ ἆ { ἳ : . . . 9 
’ 

γ.ν εκ. πῶρ ροκ Ψευδοπαρθενη» καλεβσι" ει απ νιτρίπες α ν]πεΠριδ ἀεσεάμπῖ, {35 

αν οἳ : ἀνεναι αυτα» μάχεσθαιν τάδε ποιευσι" ΄ [][9 νΙχρῖηες αρρειίαητ. δεὰ Ρακαμαη Ἡ 

κοιᾳ 5 παρθένο την καλλισευβσω εκάσοτέ κοσµή- Ῥηρπαπάο ἀεββαπε, πος {αειαπῖ: 09 Υ8ο” 

ο ’ λ ς ο» , ἃ .. . η . ἳ - 

σαντέες κυνῇ τε Κορυθήῃ χαι παροσλήῃ Ελληικῇ» καὶφοῖἩ Ρήδηα παναν]τ ορείπ]απι ΟΡΕΓΠΑ» ο. 

επ᾽ ἅρμα ἀναβιβάσαντες περιάγεσι ἃ ην λίμνη Ρο σοα εοπ[εΏ[α ος μι αλ. 

χύκλῳ" ὀτέοσι δὲ Τοπάλαι ἐκόσμεω τᾶς παρθένες ἐς Πλ δα. ὃν λα κ τοῖς Ὃ δασά σας. 

Ν 5/ «/ α 2 ” η 1 οἱ 1Υ 49) 3 3 

ν ἤ σφι Έλληνας παροικισθηναι, οὐχ έχω 1 εἰπαι : ) Ψ ον 

ὧν ἷω δν ὢν αὖ «τω ολο) κο ο δαι «τά. Οπήδηςαυτετη ορ ομματόπεὺς οὔσο μμ μπό 

κο νο σµέεσναι αυτα» πες, απτεημᾶτη αασο]ετεηῖ Οτασῖ, ποπ θεος 

ἄν ποσο σσ νο κράνοςΏδ1οετα: ατδίττος αζείῃ οτηᾶτ] Γαεῖᾶς ΑΓΠΛΙ5 Αν 

Φμμι πι τετ κλφακκ σαν δὲ Αθμαίην ρυρηί: παπι αρ ΑΕΡΥΡΙΟ α/βππα ση εἴ [εαν 

Φασὶ Κ Ποσειδέωγος εἶναι Ὀυγατέρα καὶ τὴς Τριτων- ἴωπι εἴ ραἰεαπι Οτῶςῖδ εδίε ιΓαάῖτα. ΑΙιΠΕ 

ὧος λίμνης" καί µε μεμφθεισάν τι τῷ πατθὶ, δῦ- ἄπἴεπι ΜΙΠεΙνᾶΤΙ ἹΝερτωπῖ. εδίε Βμαπι μον 

αι ζωύτὴν τῷ Δι" τὸν δὲ Δία ἑωτᾷ μυ ποή- Πο πετ τον ο αν 
απο ο μ αιιροπίά ραϊτ ἀοπᾶδ[Ε {9 1ρεαπι Ίονι» οτ τὸ μν 

σασθαι ουγατέρα ταυτα µε σι’ ο ον ολ Αν 

ο ου ο ο. τν ο. μίξυ ΦεΛΟΙΙΙ Ί]απι α[αϊνίε Εαιο. Πο αἰππι 

ἐπίκονο τῶν γυναικῶ ποιέώται» οὔτε συγοικωτό Ίφεπι Ρτοπιί[εια ειπα πημεΠΡες» Ποῦ μΠᾶ- 

/ / 1 . } λ ν 
νά 

απηνηθόν τε μας ος ο ὃε β γυναικί Το πα. Παριαηϊες» {εὰ ρεσιάππα ΠΙΟΓΕ εοπουπιραηῦ 

θίο αθρὸν γέηται, συμφοιτέᾶσι 5 τῶντο πι ϱ, ἄγ- Ὀρι αριά πππ]ίετεπι ΡΗΕΙ τορυίτας εν 1, 

δρες τρίτι µε, καὶ τῷ ἂν Ἡ οἴκη τῶ ἀνδρῶν τὸ ὅταν, ααὶ. Υἱέοσαπα Ππη[9 Πτ ριες, παπι (θ 
Ἱ ο. η έ , ος Ἆ τν . Ά ἡ 9 . -- ) Ἱ 

παιδίο, τότε παὶῖς γοµίζεται. Οὗτοι µε οἱ πα-ἡ σας μις Ὃν ΑΠονώμίδν 

ο» 1 ς ο ο 
ὃν 3 ' 

ῥαθαλάσσιοι τῶν ομάδων Λιβύων εἰρέαται' υπες δὲ. ξ ο ΙΕΠ ΠΑΜΠ ΑΛ. 

/ η - φ 

κ. | πο 

ο. ον παμε σπορ ἹΝοπιαάπι ἀῑξΗ {ππτ, 8ηρτα μος ααἴεπι 

. τος α ανα ος ος υἳ Λιβύη υπ Ῥρατίεπι ππεΦΙζειΓάΠΕαΠΙ Αβΐσα ο5ι Γοτίς αθΏΠ: 

ο της ήριώόεο» ΟΦΗ Ψάμµη» κατηχε» πα"  ᾷαπ Θυρία απο ἔεηαπι {αρες]Π μπα [ο 

Ρα σ νν “Θηβέων τῶν 4 ον” .ι Ἡρα- {αρι]οίαπα εδε, Ροτ{εξίαπα α ΄Τμερις ΔΕσγριδ .” 

κλαΐα ς «ᾖλας' οὗ δὲ τος ὀϕβάή ταύτη μάλισα διὰ δοαὰ σοαπιῃας Πετοι]ῖς, Τη πος {αρετοο ἔετ- 

ς "γ ς Λο» ε 
, 1 9 δι ο . αί-ἁ 

δέκα ημερέων ὁδᾶ» ἁλός επι τρύφεα κατα, χόνδρις της ἀεσεπῃ ἀῑετεπη Ἰείπετο Γπητ Γπαίτα [αἡς πο 
: τὸ ρω 3 3” ωω ς .. . . ον 

μεγάλους ο) κολωνοισι» καὶ 9) χορυφήσι ἑκάφου Τε ΕΤΗΙΙΙ Ρταπὰες Ίπ «ο]/ρᾳς, εἴ Ππρυ]οτΏ 

κ Γοῦ κολωσῦ ἀνακοτίζα ἐκ. µέσε ἆλὸρ ὕδως ψὺ- «οἰῖιπι νετιῖςεο ο πιεθίο {4ἱ6΄ εἰαομ]απη ἂν 

- 

' 

ο-4 ᾿Αυσεῖς «4γεδ. Β111. 4. 6, οι ο/ερῦ. Άνςο. εΧ Ίος Ίοσο: ΊΠ. «4. ος (0, ᾽Δυσῆς, εΠαπι ΠΙΟΧ. ) πε - 

“Αγοῦ. ΄ 6 Ἐπιτελέες 18. αλ ἀποτελ» 4 4. «{. δα. δη. 4. Ο.. ἵπ 44, ος οοϊοθτῖς καλέουσι. ἐ τῶν 

παρένων ΟἵΑ οεερὀ. «49. Γα9/. γή. ᾱ 0. εὐ]ις (19. Μος τρωµάτων 14. «τοῦ. ἔ7. -τκ. Ρα. Ραγί. ὃμ 

ΕΕ «4, οἳ Ῥαγίν. 44. Δγή. -ᾱ. 6, 6ὐπὶ εί.  ᾖ}.Αν εἶναι «πο. . ϱ Παρθένοι Ἰἀ. ΠΟΏ ἱποοποάξ. 

2 Οπιτηπτ ἆπο παες 21. «ἀπ. { Εἰπεν ἄπε επί «περ. { Δαϊοίτ ωαιό. ἵπ ΠΟΠ. Ῥ" 1οΙό» 

4: 4 Ῥτασετε!ε νΟςΕΠΙ «49. πιοχ ἀνδρῶν Ίοςο ὧδρὸν «4γεῦ. Ὢ Νοριρίσ ὁ ἵπ πο.  ᾖἩ 14. νῶ.. 

σ/. 0, 8η {1 2, αἱ], {5ά ππαίε ΝΕΙΤΕΠΒ. ΟΙπι ὅνω, Ῥερβπια, Νἱάς ὅγοπου. ο Ὠει απήσυ]ις γῶν 

ση], οὐἱ µεσόγεω.  ὁ 11. Ρο. πδιν ἵπ 44, Ραρίς, 4, Β. «ἄοῦ. 7 Δπίές ἀμοῦιδ ψώμµος, ἵωπικασά 

τεµασω ΤπΊΤΩ. δΙερῦ. «δν εἴ Θηβαίων Ρί6 «4γεῦ. αἳ «4ἱ4., ποβϊβπιο Ίαρδ. 4 Αιγυπτίων ὁ’. «ἀγοῦ. 7. 

Ῥα/. «401. «πιῤ. Αγή1. -ᾱ- 6.» 401 ἀπο εἴ ἔρκοτ. ἵῃ α]ς τῶν κολωνῶν. | - ο. 

το.,Αὐσεῖς] 1ν. οβς αά[εἠρίοταῖ ᾿Λυσαίσαι, 41105 βα12, ἵη Ώ/ομ)ς. Υ. 967:. λέγει δὲ καὶ ὅσα ν 
απηρ]ο Ἠήπο ἸπιουναΙ]ο Ἕ. 171. Τεπιονεῖ» εί Φιορῥόηης Φθεῖσώ (τι) ἡ ̓ Αθηνᾶ τῷ πατβὶ Ποσειδῶνι ἐποιήθη οἳξ αν | 
Ααπιμαξ, ᾿Ανσεῖς ορίπιο Ίέρεης: Λἰῆςα᾿Αυσῇς, βασιλῆς, τέρα τουτέςι ἠετὴ θυγώτηρ ἐγένετο.) τῷ Δῆ, «4 
ἑππῆς Εετοδού Ἱπρτοῦας: Που οσο στης, Πρτατας 42Η Ἀλλψηῃ ο υἱὸν τιὼ ποιήσασόαι, Γτεηιεης αρυά Οµ1:: ο. 
ἀερεπίιτ. Δάῑ {οάες Τα νά σσ. ο το6” θυγωτέρω ποιήσασύαι ΟΠὶ Ῥαεῖεί ΓεγοοίαἩ ο. 

το. Αὐόῇε]. Ίπ «4βο]]αᾷομ] Ρετίερε[. Αὐσεῖς, ἀϊδῖ νἰ- τε πεπήπεπι πονΙ πΙΠ {[σευη ϱ. 84, 19. εἴ Ρ. με.) 

ἀσπέμτ 1οπί6ο ΠεγοάοΗ! Ίεχι Λὐσηες' Δαῖσα Υεῖετὶ ἀῑδ- ------ Τάποίεπα ρΕΙΠΙΟΥΙ{ αάπ]{θ υἱοποιήσασθαι τὸ Ἡ π, 
Τσο ΠΟΙΠΟΗ {αήρετοιυς Αὐσῆς. ο ΝΔΤΟΚΕΝ. κλέω" τιάΙσι] απ οοπΙπισπιοταῖ Ὠ[οον. ος 1 Ἡ 

ος. Τὰ πάτρια ὠποτελέειν Τι1ᾶο «γαρ. ἐπιτελέεν, αο ος ἴπ οοεἰο Πηρετείητ ρεταᾶπι» 1. 1» ἔ. δν 

μαῖε Ο. ο Ὃ ο νο. ο εοΠρ]ητα αρ. μας : νΑΡΟΜΗ μὰν 

οπλώ.. 19140 4Ἡραμε κα έομεν. γοµουῖο Ῥϊ46- 4: Οὗτοι μὲν οἳ ------- εἰρέατοι] (οιριᾶ ΙΤ τα 
ορια Πα βνααση. Τρωύμάτων νοσαριίαπα ἀῑαιεάις οχ ο, 196. οὕτω μὲν ο τῆς ο. λίμνή ο πι 

- τισεήσ, αἲ {0Η ῦν ουσ. Ὁ. τν ον ην νομάδες εἰσὶ. Νατιη τευμτῖς Ο. τού. οὗτοι μῶ ι- 

τας, τὴν ἀσπίδω ΚΔ Τὸ κράνος) τῃ αιομς πι Ῥ. σι τοὺς ἡμεῖς ἔχομεν Λιβύων ὀομάσαι» ροβιααμε 

δν ριασριως [πορτα εομά [ίάο μπας ομηηνις ροποηδίς ἡμήία ορο μπε, "σοφός φάμμας Ἡ ὅοιν 
ος ολων κάὶ. δράτων ὑέδαν οτ Ὀιείβεπι ναί. μας ασια, δα Ἱς πε, οσοι, Ααιμάμμα Πευά ον 
οπε, πήγίβσα, ἆ6 16 ΡορόγΤΙΟ εἴ {ηῤήΙερο πηραηξΙ- «ερ8» ΠΕΠΙΙΠΕΠΙ οβεπάστές: πηπς {Ηρεόα πεπίς με ο 

ὃς αραιά Ῥγοςίμη ΙΠ Οοπιπεηῖ. Ρ: 45, Σο, ἄα πεῖ. Ψάμμης εκ 6οἆά. {επεεμῖαπι του αῖ» αμ τὸ 

Ἠπϊπεινας παω] διιό Γροξτανίε Εσ/ώήΑ Ἱο στα, ἄξς ΟΜι | με αμ 
Ἠζο πποπήτοιςα, Αάάς 4/0} ΜΗΠΙΕΗ. ὃν λα ο 59 ᾽Ανακοντίζει ἐκ μέσου τοῦ ἆλὸξ ] Οοπνεμὶς ΤΝ 

ο. «7. Ποσειδέωνος εἶναι θυγατέρα] ΡΥΕΔΠΙ απερίε Ώδι- [γα Έερμτας. ΦΙαξ, Ὁ. 14, ὧς καὶ ΑΝΑΚΟΝΤΙΗ θ 

141 Βαμ/απ. ἵπ Άπ, Ρ. 96.» 918 ρεηήΡεραηϊ Π] ΜΜ] Δἠαλασσίους. αὔρας, εἴ ααε [βμβαίῦ. πι 1. Ῥ" 92] 

ΏοτνΩΠΙ Ποσείλῶνος κο) λ]μνής Τριτωνίδος ἠυγατέρα εἶναι, ο. πε νεο εἴ Ρορῖ ἀείπάε Ἱτεταίς 1. δἱ4 ο 

κα) διὰ τοῦτο γλωυκοὺς εἶνωι ὥσπερ τῷ Ποσειδῶνι ἐφθωλμου»' μες. . 1. Ρ. 965. εἲ αγ] Ἠχετοῖε, Ρ. 79 ορπι 
Ίαδει Ίδία Ράτήπι οἱ «μάς (οααυπήΣ εκ 21εγοή. Ὁμ- ριίες Ιαρήδ, εοπβάσμείις αθίευετληΙ μα» Ἴ ολ 

) 



Ὃ με ώς απἱοιῖμο. Έοπε [ο]ἱ5, «οἱ: Ωἱ0, Μ Ε ΙΤ ρΡω Μ ΕΝ Ε, ο Β Τν, 8 6ί 

ώ Ἰ ; 3 1 οεα, ολ ων Ἡ υ ο αυαπα ἀαίσειι ρατίίετ οἳ ροε]άαπι, (σα 41.Π1 , χθΟ καὶ γλυκύ" περὶ ἓ αυτο ἄνθρωτοι οἰκέβδὶ » . ο 4. α- ο. . 9 ' . ” τω / π ς . παν κ ὁ Ἠοπι]ῃθς. Παδ]ταπὲ πα. {οἱ ἀἵπαπι γετ[ς »5Ρέσχατοι πρὸς της ἐρήμε., χαι υπερ τῆς Φηριώδιος . 

στα πρ αΡλημ ώ' νο ος ον πεῶτοι μὲ ἀπὸ Θηβέων διὰ δέκα ἡμερέων ὁδὲ Αμ: - νι ο ο σἩ ο ο οι ο αι ὰ Ίμηρτε ΙΕΤΙΠΙ ἄεζεπι ρηπὴ Απιπιοπί, ά- µώμια «έχοντες τὸ ἱρὸν ἀπὸ τοῦ Θηβαιέος Διός: καὶ Ῥεητος [επιρίαπι αρ Τλεραπο Ίονα. . τε ήν ο Θήβησι, ὠς καὶ πρότερο εἴρηταί Ἰιοιν Ιπ Ἐμερίς, αιεπιαάπιοάηπα α τας οἴἶαπι ΎὙά6 Τὸ ο) Φηθήσι, 5 καὶ “Ἱβότερου εἰρήταί οι» κθεκα-ωσαγπο- Ξοιωκρριζεεο μπεκ” αοοκουριραἰικκώιαοώκσωσιωωακκκωκωιωωπο..α 

. 

3 ᾽ - 

’ ' 

” ς 

ὅ 

π 

ο. ν σ ον / | ΠΠΕΠΙΟΤαΓιΠΗ εδῖ, α{ρεξία ατἴεήπο Ίονὶ Π- κροπςύσωπον του Ας παγλμα, ο να 
| πηη]αοτηπι επι. Αριά Ἠος εδ αἶα αποφιεόοδὲ καὶ ἄλλο σφι ὕδωςφ κρηναϊω ἐόγ. πὸ Τὸν μὲν ὃρ- 
η ἄημα Γοπιαπα» 4. Πα0 ππααΠπιπι απ]άεπι βρω γήεται χλικρὸν, ἀγορς δὲ πληθυύσης ψυχρό- 
| ἱτερει. 110 Ποζαπι απτειι Εοτί. τερ]εὮ Πῇ-  τεργ" ὃ µεσαμβρίη τέ ἐφι, καὶ τὸ χάρτα Ὑίνεται 
Ἴ Βείαῖτ: 1105. τηε] να]ὰα Πριάα εε: υχρόγ' τηικαῦτα, δὲ ἄρδησι τοὺς κήπης' ἀποκλι- 89 εααιε Ποτα Ποιος. Ἰπίδαηῦ . Πεσ[ηαπῖα Αα εἩ ο. να ο ον | Ίσα ἀῑε τεπητΏτητ Ἠῖσις, ἆοπες {οἱ οςςῖ- όν ο ο υπαστομτο δη ν π] δὲ | ἀἴε: τῆς τερε[αῖε; πιαρῖ ας τηβρὶ σα]ο-Ο5ό ύξταί τον ὕδως τα λιαρβθος 

{οεής, αἁ πιεβῖαπι αςςεα]ὲε ποξῖσπα» . απο ΜΑΛΛΟΥ Ιον ε» Τὸ «έρμον ἆ εϱ µέσας 7υχΤας πελάζῃ; 
ἱεπιροίε ξείνεης εχα[ιαε: Ρταϊείτα ποδια. τήαυτα δὲ ζει 5 ἀμβολάΦην παρέρχονταί τε µέσαι. 

182 ΠΙεΙα, αὰ ατοταπῃ Ἠδαιμε τε[]ρείαῖε:. οο- γὐχτίςκαὶ ψύχεται µέχει ἓε Ἰῶῷ" ἐπίκλήσιν δὲ αὕτη Ἡ 
Εποπίπατας Απίεπι ἴοπς Ίδίε, δοµ5. Ῥοδί κρήνη καλέεται ἡλίῳ,  Μετὰ δὲ ̓ Αμμωήας, δὸ της | ρα, ειν αλ, σοὐρρώς τς ἠάμμα δ αλλων δίτα ἡμμρίοι δδ: αέ. ο, ἄεσείη Τητ[ας ἀῑετήπη 1πετε αρῖ σο]] [α]15, ν ο ραρς ο λωῤριω να] ο Ἡ 1Η Απηπιοπίο Ρατ εἰ ἆα:α, Ποππῖρις αἷτ- λος ος ΤΟΜΟΙ τῷ Άμμωνῷ καὶ ὕθωρ,καί 
ευπημαριίαητίδα6: απ ἰοςο ΠοππεΏ εδι Λι- ἄνθρωποι περὶ αι οικεΏσι τῷ δε χώρῳ ατα οι 

τδοβία, αἆ 4πεπῃ Ίόσμπ. Να[Ἀπιοπες νοπῖαπε ) Αὐγιλά ἐπ ε τΒτο Τον χωρο οι Νασαμῶνες ὃπ- 
Ρα]πιυ]ας ἀεεετρίιπῃ. Ἀαπας -4εσξπι αῑεγήπα ὠρευντες, τοὺς Φοίγικας Φαιτέεσι, Απὸ ὃὲξ Αὐγί-. 

|. ραίο αν Δαρηῖς αἴης ο]ῖς οςί Ας, εἴζσλων, δι δέκα ἡμερέων ἀλλέων ὁδδ, ἕτερος ἁλὸρ κο: ῃ ααυα, εἰ ραππ]αταπα παξηβεταταπα. πιαρηᾶ  λωνὸς, καὶ ὕδως 5 χάιὶ Φοίνικες χαρποφόροι πολλοὶρ. 
| αἱ . κ ῥακλο ναι να. ος, ἂν δν χατάπερ καὶ οὐ τοῖσι ἑτέροισι' καὶ ἄνθρωστοι οἰκέεσι ' 3 ἳ ᾿ - .ϕ ». ων σσ νο ο ρα ος παΔδίνις πάομε Άηο λρμα, αμὶ ἡνν ο ἀὐτῶν, ποῖοι οὔνομα Α. Γαράμαντές ἔσι, ἔθος μί- ἀιέλα {ωροί [α]οπι Ῥμπιο, Ίτα Πεήπς Ἂδο Ὑς ἠσχυρώς' οἳ ἐπὶ τὸν ἅλα γῆν ἐπιφορέωτες, οὕτω. Μήνα ΚοιορίἝρος ὑτονλοβιπιμι Ίο ΄ Ἀδοσπήμέσγσωτομώτατοι ὃ ἐπὶ ἐς τοὺς Λωτοφάγως' ἓκ απῖρις. ἰπ]σΙητα ἀἰεταπῃ {ραπ εδι αἆ εο5» Τῶν Τήχωτα Ἠμερέων ες αὐτους ὐδός εφ ογτοισι καὶ | ἂριὰ απο βίρηιητας Ῥοψες τετο Ῥα[ζει- οἱ ὀπισθογόμοι (8όες γίνονται" ὀπισθογόμιοι δὲ διὰ τόδε εἷ- | το. τορτετεα ἀμίοΙΠ τειτο Ῥαΐςεπίε,. σί' τὰ κέρα ἔχεσι χεκυφότα ἐς τὸ ἐμπροσθω Κ διὰ νά. «τις ον ἀμ μες πμ ὀμρ., Σῶτο ὀπίσω ἀναχωρέοντες, γέµωται" ἐς } τὸ ἔμπρο: | ο 1ά σΕδΗΠ εὐμΠπῖςς 9 Ὁ ΑΝ οσο Να ιο ο 

ἀΙςΙεπΏΡρις 1Π. Τειταίῃ «οἵΠΙΡΗ5 ρτορίοβίεη 950 γρας σν Ὃ 1 ΡΕ βαλλόᾗων α) αμ 
4ο πεπεήπε: αᾖοφιὶ πμ] ἀῄοτεπιες α. Χρέω αλλο αν αῤάσι ολ βοῶ κο 
οεῖετῖς ουις, ῥΡιῶϊες ος Ίρειπι 6ὲ στης. ΤΕΤο,Καἰ Τὸ δέρµα ερ παχύτή]ά τε καὶ τρίψη Τα» 
ΠτμάΙπετη Ρε] αἴαιε ἀἁππίεπι,  (α{ΑΠΙΑΠ- | .. ρά» τρ κ ωσός ο μἵαν κας. .ς 

πια αρωαακινις 

4 ώς να Ἀ Αρ ναό 

ἆ Τὸ ἀφνάλ, «{γοῦ, η ὁ Μεαωό ἐς 72 µεσαμβρίη δὲ Έτασπι, Ῥαρός, Ῥεαν6», τέ {δᾳπεπίο οΏοπάσητ, 
ε Ἐσὸ πο, τα Ώεοςι 7 4γοῦ., ο ο. ο επι ᾖ4. Ὄορ ιά μή, -ᾱ. ΔΑ. Ἐταρπι. Βαγέ, πε- λαγίζει Γαγἰ. 4. ΑΒ. 4. ή εί μίας ἵα 2 οἳ Άβα, Ία 10η). Ρ. 12419 4ο. { 4Η. Ῥόνς -νᾖ. }. 4γο. Βγὴ, «. Ο. 7ηα, "Αιγιλαω νυ]δο.  Ὁοπίος σήγης. ἵπ ιδού. δ. 303. ΠΠΠΙΗΙΑ 1 οοπ]εξητα.. δ 4. Ῥαν. 4π., ᾽Αυγιλέων «Ίγορ. 77, Σα, πεηῖα αὈευτᾶς: Πο Σουσέων, 3 Ι4/165 οἶπι ἸΑωίλων.  ὁ Έα- | ῥάμουτες αεί.» Τρράβαντες «4γοῦ. }πά, εἲ Ρα, Ταράκρντες Αη. «4. Ο. αἴἶηπι ΠΙΟΣ. { ΏεΠβι «4γεῦι { Ἠας πονεπι νοσες {οσοις «4γεῦ. {όρη ἰπίαρες Ἠαδυίς,  ᾖ Προεμβάλλοντες ἐς γῇν 4. αἳ πιοχ Αἰθίοπως ει» τογεύούσι δἳ πόδας περ]εξῖς τεΠαι8, Ῥε[ρέταπι, 

ὅλεν ἆλὸς ἂς [αἱ πον υΠισρβ]» {Εᾷ (Όπιρον ἆς ή. ὅᾳ. Ἐτὶ ὃν μᾶλλον Ἰὸν] Ἠ]ια ρου ἐν) μάλλον θρᾳ. ΑΠΕ οπιπία ἀοάνε Ο]. «412εγ] Οµίειναι. Ιπ Ἰ{α0. Ο. μις 4γεῦ. µη Ίοσο αι νι ο” ρα, 19. Όε 16 αὐτοπί πΌενά ῥαι Έ]θγας Ἡος ἴπηέη5 νης τῆς µεσαμβρίήο γίνεταί σφι (1111) ὁ ὕλιος, κωτάπερ. εορία εἰ οριδία {εγηηαῖς ριάεπίος αοσυταικ[πηις τοῖσι ἄλλοισι ὁ ἑωθιός' καὶ τὸ ἀπὸ τούτου ἐπιὼν ἔτι μῶλλου. ὁῥατο ΕΠΕ. Ῥ. 1.Ῥ.οοο ο ψύχει» ἐς ὃ ἐπὶ δυσμῇσι ἐὼν καὶ τὸ κάρτο Ψύχει" οὐ. δῦ. Ὡς ----- εἴρηταί μοι] Ὠϊχίε Τ..π, 51. οἳ ἆς Ίο- Ἰεέβοπι πίᾷ ὤνοιος ΟΙ. υπ ρταεϊμά]σῖαπι, αἰέεταπα νς κρωπροσώπῳ, Οἱ «49βαηα[βο κριοπέφαλος ᾿Αμμων Οταν ερο π6α με ́Ἠϊς ρορερο{ἱκίεπι: {ίσης ἆθ το οηάθπι: αὰ (επί. ἘλἩε Ῥ. 9.2 «3Ρ. ΕΙΙάεπι 110. 2. ἀπὸ τῆς ἑσπέρως ἔτι θερµότερον ἕςε ἐπὶ µέσαως τὼς νύχτας. 6ο. “Ὕδωρ κρηναῖών ὢν] Ἐκ Ἱ]ίς αἱ ἀά πήταβΙ Που. ------ ἴπ ρτοκἰπιϊς ηιπο ταπάεπι πηηὶ ᾳὔοαυα {πορτα 
{06 αριά Απιπιοπίος {ομῖςο εραίηπῖ Ἡοτοδοίεα πημῖ {οτριο νἱάσεατ 14.4, 004. πελάζει, σαῤργοβίηζαμε: | νιάεπτης ναι(ησία {εοπη «γγίσπμν ἸΑ. ᾽Α. ΤΠ, 6, 4. οιοᾷ ναιοιπι πριᾷ Εε[}εῤῆμη αἴατη Ίῃ Πελογ(ξειν πι- ο. ΟἨΗης τν, ς. 7ος. ο”, 1... Ὀπίῃς 6Η ρο- 16 {έ ππαπς[οππαϊπῃ.. Οτεάο. εαι]άέπι (οπου | Π.Ι νεησα: “Ῥοηίοη αφισή οδοί υοζαμΗ: [0 )μοῦς οἨ- μα, ημο Ῥετνεπῖδίαί, νεῖεταπι νο]ι]ςίο Ισβίοπεπα 11113 ος παρε» Ίηέ(]ο ο, Φ) υεβεοβέ ης 11ο ἴοεο τεΠέϊαΠΙ Ῥ. 95. 98. θις ᾖς, ῥοβΗς πελα- Οἱ θα/0)» Πήρα. «ασ [1 : (εοπΤα τὸ ὕδωρ µεσημ- νίζε  ἵμεία οοπνοἼπα Ῥογίεγυοι: {οὰ πιρίασι Π]μᾶ. ο ο. θερμὸν, παβ]άετατ «4γήλογείεε τείδυς. 1 ωΠρις ἱερείπῖ οὐ οίζαπα, Ενας. παπι Ί]μς αδῆς τα φ ἂν ον Παρα. Ρ. 1ος. εξ «4μ]ήβοπο (ή. ο απίο ἀῑεπι τορις. ειΙ παφλάζει νεπετῖτ ἵπ πιεπῖεΠ». οι εν {η Ὅε/ΡεΓαΡ) οαἰο[ἰΣ. πεδία μοῦρ [ο αρθβπιαπα αιήάεπῃ Τη τας νεγραπι» {εά πρ κιν τη(Ἴρην ο ηοῷ αν 203 ασ αά Πήρα» ]όσιπι Ἰπνοπίε πελόζει Π]ιιά κου αἴτοτυπα { ον οτι κά 1εογε (ο) ος {Μὸ {ρε οοἷο Πο οχρτεσῃ: Ε1εγο, τερµιοῦτα δὲ ἕ ολο. τάθθλρις ο μας ης με[ σέ. ηβι]ὰ «ππ] Ἠ]ο- με: πλοία οῦΐς, {ποιός «κα ζκσεῖ. ο οῇ» Ν.Α. 

ᾱς Απωζηιι Ῥοΐοσωης [μον ἀμλ ος τμ. πιφλάζω’ ἄο ἴομιο ῥᾳή]ομιο αἆ Έγαπα Ρόμα). ΝΑ. ο, τοή-, αζ κ ὀμένης δ. τῆς ἡμ.] ἸΜυϊατί πο ἆεβοι; τ, 1 6.6. παφλάζει ὥσπερ ὃ θερμαινόμενρο λ ὃς ]οδς πα 

ας λχρη, ας έρεγατι {πο πάλης κλίνειν ἀῑσο- Πο. ἆς αἀπιίταπαἰς Αἰαΐΐας ΠηΝ, Γετναν1ε ᾖ4αοτοῦ. δας, τν Φέρεται κολπούμενον τε καὶ 

ακαφκις-αο- κοκ κολιµαρνος.--ο-α- ο 

κκ ο πο πωκβωρίαι 

ν΄ 

1 ο οὐκ, π]ς µεσαμβρίης’ /0]εα πεγ]ά(ο τεποις Βαπηπι Ῥα[σοταπι Φο]εφισπύ Πο 
ἔμοπε Ἐν. ᾗκ. το, ος 1); πμ πο ο σ-- ( ό Ἅ Ἐπὶ δὲ 7} τρ «ο» 12. εἴ ήεῇεῃ. ΙΝΑΙΟΡΕΝ, νο .. 10.3 αμ» τὸ ὕδωρ., «159 Φε Ὕ . ν ΄ ΜΙωη, ριον νο λος ππηταηῆί ἀοξῖο νῖτο ἵῃ πφφλάζον, οἷά εἶσιν αἱ δίναι τῶν ὄεόντων ἀναβολάδην ὑδά- 

οαεία οἱ νοταηε Ὁσδα ο ια” ἩΠοη αερξάο: ἆθερί σων. κο ων ας ΟΕ ΥΑΙΟΚΕΝ» , υε ἡἩ Ἰπαίο, ίσης, αχ ος ὄτ) δὲ ῥοΥγο» ἀείμάεν. 8. Καὶ τρ] «ἄιφμε ἀηλήον, ἸΑΙτοπήης, αμα πο--. πη]]α,, ππσοίσε, Νας | τόν Εωπή, ῇ παροσῄταδ, 416 Εοπα τρψιν ΙΡΠΟΙΟ: ο τν ο ο μηις ἰπάίσασθ ιο ον πο ΠΠ 1Ο. Πελαξει 11β1 - π 65ε, παρὰ τὴν τρίφ ΚΙ ΤΗ ἷ νάρ. {ας ρτοιοᾶπι 68ἱ, Ῥε πηῖτῃ τν ὡς Ὅ μπα ορια ος. πού ος, μαμα ας «σπσυ]ο Ἠήμς [οπείς Ορ ηἱ Τι νι τρ 7. Ὄονες ὀπισθονόμους Ἠΐπο {νήῤοιρίςς αν Θ{141ῃ 1 αν 50. 6ἵ Ἰβηὶς αάνοσι ο να 14. Είμ ἄβλωνο ΠΙΗΤΗΑ{Ι {ππι ο 1μ6 : 



46ο Ἡ Ώ ιά ο Ὁ ο π ῑ Αἰαπάμσα Ρτορεία: δε Αἱὶὰς πίοῦς, εοἶαπιπα οαὶΐ, 

ῥάμωντες δὲ ὧτοι τοὺς Τρωγλοδύτας Αἰθίοπας βηρεύμ- ἴος Πὶ Ττορ]οάγίας Μον ον 
ο δη, «οἱ «νὰρ Τρωγλοδύται Αἰθίοπες  ΠαπτυΣ: παπι Ττορ]οάγτῳ ΑΡΙΠΙΟΡΟΣ. ο. 

οκ πια δ.5 .ξ ο ο ὅμ ππΏΊατη Ποπαϊπαπαι, αὐος Γαπάο «ΕΟΡΠΟΥΙΠΗΣΡ 

πόδας τάχισοι ἀνθρώπων πα ο ο κ, Ρειπἰςϊς[μπηίς Ροφϊόις {απι . «οτροπΏδες, 13” 

«περι λόγων ἀποφερομένβο ἀλθομο' σιτέωτᾶι κο εοτεῖσαιε οί αἰῆς 14 βεης τερη Ρεν νε[εεη- 

Τρωγλοδύται ὄφις καὶ ὃ σαύραρ» καὶ τὰ τοιαυτα τω τος, Ἱπρια πι] αἰτε Ππή πτεηῖςδ». 1εά 

ἑρπετῶν γλὠσσαν δὲ ἐδεμιῇ ἄλλη ππαρομοίην γεοµί- νε[ρετΏ]οπαπα πιοτε {πάεητες. Α΄ Ο210:154 

χασι, ἀλλὰ 5 τετβγασι, χατώπερ αἱ γυλτερίδε. ππαπῖρης ἀοσεπῃ αοἄιο ἀῑετυπη ΠΠ ό .. 

᾽Απὺ δὲ Γαραμάντων δἱ ἄλλεων Φέχα ἡμερέων ὁδῦνοςςο]β5 εοε α5, εὲ απ: περοϊεαὗ πρ) 

ἆλλος ἁλός τὲ κολωνὸς, καὶ ὕδωρ, καὶ ὤνθρωποι περ ΠΙΠΙΡΗΣ αᾷρις Ποπιθῃ εεῖ παπι ας, 

οτὸν οὐκέωσι, τοῖσι ἔνομά ἐσι Ατλαντες' ἃ οἳ ἀγώνυ- 5 οπιπίἁπι Ἠρπήπιπας, απος Ἴρι πονό ὁ 
ο ο Ἡ Επ ΑΤΑΑΥΤΑΟ  ΝΥΟΥΤ Ἱπποπηπαεί: παπα σοπρτεραΏ απϊάεπι Υ9- 
μοί εἰσι μΒγοί ἀνθρώπων τῶ ημεις ἴδμο' ἁλέσι μεν Ὑάς σππτας Αιίαπῖες, Πηρης απεπ - εοτηπὴ 

σφί ἐφι Ατλαντέε Όνομα» ενἰ δὲ ἑκάσῳ αὐτέων ἔνομα πη]]ητῃ ΠΟΠΙΕΠ ἱπροπίτητ, ΕΠΙ {οἱεπῃ παν 

εἰδὲν κέεαι' τοι τῷ ἡλίῳ ὑπερβάλλοί]ι καταρῶνται, {[εοπάεπίεπι εχεσταητητ, εἶαιε. ῥγῶτετεᾶ 0- 

καὶ πεὺς τότοισι πάντα τὰ αἰσχθὰ λοιδορέωται» ὅτι Ἱπυπ]α «οην]ία Ίπρειαπι, αὐοά ως 
σφέας καΐων ἐπιτείβει, αὐτός τε τες ὠθρωπες, καὶ ἵρεος εἴ τεβίοπεπι΄ Ρετααῖ. ο 
τὸν χώρην αὐτέωγ' μετὰ δὲ, δὶ ἀλλέων δέκα { ἡμερέων ἀΙετΙπα ενας οἶνς παπημ]ης [85 η ον. 

ὁδξ, ἆλλος κολώνός ἆλὸς, καὶ ὕδως, καὶ ανθρωποι πε- εν ει. ποπίρίρις 8οςο]ΠΏ ο η της 
ο ο νι να κ ως Ἂ {ο 1α1 σοπβηΙ εδ πιοῃς Ποπήπε Αα, ὉἙ 

ας ομιρ ο δὲ τό αλὸς ΤΕΤΕ Ερο» Τῷ οριβµε, ες Ἐπάίφμθ. οί: 6, πο τε 
πο ενομά ει Α]λας: ἔσι δε σεμον' καἰκυχλοτερερ πα της, αἀθο σε][ῖ5 πι εἶιο σασιΙΠΕΠ πεφιθᾶῖ 

τή" ὑψηλὸν δὲ ἃ Βτῷ δη τι λέγεται ὧς Τὰ χορυφας κετηὶ, "ιοά α παβῖρας παπαµατη τεπαςᾶ” 

αὐτῷ εἰκ. οἷά τε εἶναι ἰδέσθαι. εἰδέχοτε Ὑὰς αὐτας Τπτ, πεις ἄῑίαίε πε(ις Ἠγεπιε: ΜΕ 

 ἀπολείπεν νέφεα εἶτε «έρεος εἴτε χειμῶοο' τᾶτο Εδίε οοἰήηπαα οῇ Ιπάρεῃᾶ αἴωπε, 
Κ χίοια τὸ ερανῶ λέγθσι οἱ ἐπιχωριο εἶναι ἐπὶ τόταιοῦος Ἁμηιον ος η τα παπα | 

ω 3 - 2 9 ͵ ς ὸ λω. 

οΏ1 τὰ 6ρεος οἱ ἀγθρωποι ότοι ἔπεώρυμοι ἐγένουτο' καλέοίαι ο μα ο . ου οδ 

σος Ἰ δή την, Ἄεγωται 9ὲ ον έμψυχο μου «6ΙΠ6Ι6.  Λά ο μδαιε Αι]απῖες Ρ09 

σιτέεσθα!; τε οῬύπγια ὀρῷ. Μέχει µεν 9 τῶ Αἰ- Ίππ τοσοηίετα ποπήπα «οτί, αμἱ Ἡ 
λώτω τότω, ἔχω τα εύματα τῶν ο) τῇ οφρύῃ {Ππρετο]ίο ΠβρίίαΠΙ, Ῥοδῖ [08 ποῦ .α | 

χκατ- ' μον. 
ο. 

ϱ οι Ίορυπε 4νοῦ. 7, 'ὖ Σαύρας ΟΙ οιορῦ. 4ο). 7 Εηβαιδ. ἵπ Ὠϊομο. ν. 180.» ἵπ 4ο οἳ τεϊϊαί 

σαύρυς. ο «4γοῦ.  ήβαιῥ., τοξο. Ν]ρο τετρύνασ. 4 {ωβαι). ἵπ οπής. ν. 66, Ρ. 127. εΧ{ΕΙ μ 

οἳ οκρ]σειῖ. ο Ὑπερβολλότως Ε[ΩΙ0. ΠΟΠ νεῖα.,  ᾗ Ἡμεέων Ώπε ὁδοὸ νους ᾖῇ. γε. 44. 1 ι 

7η. - 6 ή. ἆνκ. Ῥαν. Αγη. 4. 6, εετετῖ ἐξὶ ΠΟἩ ποτηί  ὁ «4 «ἀπό. ἔ. Βαγ, 4. Δ., δὴ) 10εν 
ο ρου 4. κ} Απολεπειν «4γορ. «49κ., ἐπιλείπειν {Εωαίδ.Σ ΙΙ ἀπολείπει. ἆ{Η. Ῥα 4. 4οῦ, 
Ῥμά. τὸν κίονα: νωὶραϊί πο. Πα σοραηε, με Πεαε Γωαδ. ομπι ἀμοῦις Βγή1. αΠομ]ηπα αιάρε5 αοσεάθν 

/ ΑἴΌοδι «{χ. Ρα. ἩἩ Διά Τεγμ αμ. ἆᾳ Δηϊΐπ, Ο. 4ο. ἵν ο . 

Απίπιαάναι{ο σοΏΊΓα «412εήπειη 1. ν, 9ο. αΠῖε(Εαἴιτ. ἀνθρώπων, αἳ τῷ ἡλίῳ ὑπερβάλλ σμφω,. Όο Πΐ8 

1ᾷ πάάο, Ρήήμη Ἰω, ν» 4. Ἡ. Ναξ, ΟαπαπΙητις αὐ Νίεο]αμς Ώσιμα[ο, λατ κα. 
«μρηῖς ἀἱεήῃ ΧΗ. Πήπέγε {εραίατα, αἱ διὼ δέκα ἡμε- τάραντε) Λίβυες ὀνόμωτα οὖκ ἔχρυσι, ἡλίῳ δὲ ἀνίσχοτ 

ἕων ὁδοῦ ἀϊθασαπε ἴαηίμπ], Αάῑπναπάμς ε1ρο ορημ6  λ.ιδροῦνται ὧρ πολλὸ κακὰ Φήναντι ἩἨοτια Ῥεῖης. ας 

Φοτίρίος, Πρίε ει Βη/α(ῦ. ἵπ 04. Θ. ϱ. 337, 41.9 1εΦΗης πό 

92. Καὶ σαύρας] ος Εδί ροβυ]απε {επεάαε εἰ Δι 9 εΠαΙα νυ]σαίαπι Ίπ Πεγοῶοο {ετρΠοπεπι» οὐδεῖς 

ἁοι ρίεπιεῖ ὄ 109., 6ο ΠΠΙΠΙς τετρίγωσι, 4Ο 4 αἷξν τῶν ἐκεῖ κυρίου. ἐκληρονόμει ὀνόμωτος «ΔΛΤΕΤΙΠΙ 66 

4 Ί.. Πτ, 11ο. Οι {μοσεάμπτ Ατλαντες, εΧ Ριοῦᾶ- πια5 ρτεσίρι νετρίδαᾳε Ἱπρί]ς {Π {ο1εΠ1 Ια815, σεπίό 

η ΟΙ. α0σβὲ Ἰαβ]οῖο απ οη. ϱ. 905. ΚΡΙΗΙ ᾽Α- πΟἩ ΠποπήΠαϊα» ΡτοβΙάεταηῖ ΡΙΕἴΕΓΕΑ ὢέγαῦο χνῃ, Ρ' 
πάραντες [υπῖ ἵπ ὁ)6ρῦ. ᾖγσ."Ατλάντες, εἲ Νο. Ώαπα- 11789. ΑΔ. εἰ ΓΙοάογ. ΤΠ. Ρ. 1790. Ε, Ὀσαδοιε νοινό 
«Γοεπί ᾿Αϕάραντες. Ίναπι αἱ ἀείπεερς πιεπιοχαητας «4- αφ μασάαπι οὔπι Ἠετοδοτεί ορετοίε εοπιραγασαΠί ὑσή 
“αμ16 υήφυε αὉ Ἠΐ5 ἀϊνενα Πτα εἰ οιηπί ν]ταο ΙπβΙτι- ας. εἳ {[ε. }ουβης. . νΑΙοκΕΝ, 

το πριά /2ἱρήογΗη τω πα, 54 εἲ 56. ῬΙε]α ια {απεα 98. Άλέσι ον) Φΐο 9Ἡος ως Ἱπερῆις Νε 
νεϊοτυπα υπῖς Ιςάσππαπε «αμΗδις ουὐπέῖα τΠδυυης, ταῖ, Οπαεσο ἀοζήκβπηις οἳ ρατῖίετ Πυπιαπίκβπιὸ 

απο Πεγούσέην. Ξ ο αεοραγόης Εππεπᾶ. ΝΠ» 16. τοπιονὶτ, 11070 οὐ 0: 
97. "Ατλαντές, ὃἳ ὠνώνυμοι) Ῥατυπα νΙάείΓ εγεδ!δῖ- ἀγεί. Θ, 652. Ὃν φάρ τις πάμπαν ΑΝΩΝΥΜΟΣ 6 

"1ο Ίος ποπηπίρα5 ριορι{5 οαπεπίος ΛΠΊσαπος εοάεπι ἀνθρώπων, «4]αηίες, Ίνα Αίπαητες, Ἰρποταί βιοτυπί/ 

υπίνογίος ἀεβρπατος Εα]κίε ποππε 41ο ἀεσεπι αὉ Ἠΐς δΙ ωβακθίης ποη πηα]ε , Ἰηβίσς 1 ορῦ. Βεηρ]είο" ΜΟΣ 
ἀϊετηπα Ἰήποτρ τοιποΏ, ἀ6 {ΠΟΠΤΕ ΠοΡΙΠςβΠΙΟ "Ατλαν- ἡλίῳ ὑπερβάλλοντι 0 [ρεγαμ{{ε/ῃο νετετ ον 3 
πε» ἀῑδίΣ αιαπευπινὶς αυφε ἀῑνειία νε]υά ᾗε ἀἰνειῇς είπε]. 1. ὃν 328.. 4Πεπῃ νἱὰς, ο ν ρς, 

να παβ]αἰε ΕΠεγοί. αἆ υπ05 «4σηίοι τειι]εΠῖ ΙΙ Ὁ, Οὐδέκοτε γὰρ αὐτὼς ἀπολείπειν νεφέα] Νετο ος 
εἷα 1. 6. ὃ, 30. «4απίει [ο/η ελ/{2εΓαΠέγ εἰ μμ Ίε τε[ροπἀεῖ, αιοᾷ Ἠϊα ἆα ππιροίο ης αν ο 

ο) εἰ «μη θεεἷά{ή 44 {βρείς αρ ἶσφηε ῥεβ/ΓεΥΗΥ1: Πο-. Ταπει εκ αΠοτιπα {Ε/π1οπε Πηχοτῖτ Ἰασυῖε (οὐρανν 
μα [που 30η Λαδεπέ: Που υε[ζµμέΗΥ ση µηαδης: Ἐοάῖειπις αὐί τὴν κίοα ἁἀσαϊε[ρπι: ἵῃ αΠΠΡΙΟΕ δν 

ΕΕ ἐς {η φΗ1ε{ ο ΦΗα]ία οεἰεγ]ς ΟΥ)Α δν υίγεγε ἆα- 1επῖ Ποποῦς. Ίναπιηιια ΓΠεγοζοε{ ο ἳ 02, ει 1ου ο 
{ω7. «εί Τε πΙπτΗς αλ, ΝΗΠΙ αμάεπα νεβπη]- ὁὶ κίων αρ. (πΙῆσος αἆ θοῤῥορΙε Αἲλς ψ, οθ., δή) το 
Ίἶπια σὐιαβῇ νιάετας {επιοπεῖα ἵπ δο/ίη. Ῥ. 41Ο. υε- 12ΗµΗ εἳ Ε, ιερό ἂς Ὠἱα]είτ. ος 163, Κίοα 

1)ΗΙΗΗΗΗ ΙΕΡάΙΜΤΗ {η Εεγοίοίο ῥαεβιε Ἱπάϊοβης5 ρανοῦ καὶ φθονὸς αἰὶα 1π τὸ 48 εόγ]ς Ῥ πομιεε, νο 

οὐτήρεπάπηη τε Ατράντες» Ἀἴηυς Ίος εβ[ε» αὐί ᾽Ατά- «ΠΟΜΙΕΤΙΗ ΔΕΠΙΙα1ι19. Κίων οὐρανία συγέχει» Ἡ 4σσ ο 

µαυτεο Αβίπο ἀἱομπτητ οἳ Ῥότροταπι "Αϕάρωντες πρ. νὰ ΡΙπάσγῳ Ῥγίῃ, Οἱ, 1» 35. ἀμάνοι αλα 
Ἱύσεω. 1 οπάσπι ορἰπίοπα νΙάετΗΣ΄ {5 Πίο 0- δια]ρίμηη πὰ 419/[ῥΥ), νεο ῥ]ωρ Απίσιαάν. απ μα 
Ἔςς ΠΔΠ Αἴίππτος 11ο αά ἸΜε]απι νοσας «4γαηίει. Ἔταρίουπι Τ, 1 ο δι ρ. 9ο, οἳ «4δεγ; Ῥετίς, σουτ 

Τγιὰς Ίαπι πϊμί αὐβείο α μαι Ὃ και ᾱἰ- Ἱ. αά1. ο δως σος ο. { 
"Άδης ᾽Απάλαντες εἲ ᾿Δτάραντες ΡΟΙΙΓΕΠΙΜΗΙ2 ΟΡΙΠΟΣ» 1ο, Ἐπὶ τούτου τοῦ οὔρά μ]ᾳς πιοπής ΔΕΟ πα 
ππεσυπα σοπΗΙπΗΠ] Ἰμάϊσαδίς ΙΙΙ. ααζτοίσαιε Λδία- ἆε πιοπῖο {]αιη ὁαποσης κ ροαίουσσι, οροσι ον 

άς [ηβαιῥ. ἵῃ ὨΙδηγ». Ν. 66. ὁ τὸ ἐνριὰ γράψας ἔθνος ππεπιογαξί» αἴ ια αὉ ]ς Ιτίπετο ἆθσεπι ἀῑΕΗΠΗ ο. ας ηί 
-Λιβυκὸν λέγει τοὺς "Ατλάντας. Ῥιανὸρ δὲ, ὥς Φήσιν, ΄Α- "Ἡ, πο Επεητ Πεγοοίο ποπηῖηθ. ἀεβρπα» οὔλή μή 
“ιπάραντας ἱσορεῖ, καὶ μετ ἐκείνους λέγει κεῖσθαι τοὺς "Ατ: Ῥ]ετοτήπιαμε ΤΡγεοτΗπῃ ταβοῃεπι 1 οταν. ο μέ 
ο λωνεαςν ὃἳ μα) λόγονται μὴ; βλέπειν ὀνείρους" Ηίπο ὡέεβῥα- αηείδης, αυ πες µε απἰπια[ζοις νεἰσονηητάτ» Ἡσ” 
ση Όγς. οπιοπάαπᾶιΙπι ν]ά(τ {-. Εο//εη Λά πιεπίξηι {η οηιηία οἱ/εζαπέ, φα]α τε]ίφιέ πιογέα]έ» ἀῑνας ὃς μή, 
:410γοάοΗ] Ικῥίαμις ᾽Ατόραντας ἱςορβεῖ, καὶ μετ ἐκείνους ΤΗΠΙ, { {1ετηπε ΡΙατα, ο Ατλαν' ους ΠΟΡΙ ς ο 

λέγει κεῖσθαι τοὺς "Αγλάντας, ὢὶ καὶ λ. Ἠλπι «44αμΊεε πππΙςΗπΊον παεπηοχαϊς ες {οττυπαεϊκάπιον /οάγαδ ον, 

11εγοάσεὲ λέγονται οὔτε ἔωφυχον οὐδὲν σιτέεσθαι» οὔτε ἐνύ- Ἠ1ρ 6, 54” ον πίνω δη 

πγιω ὁρᾶν. «άἡργομίει, Ἡς ὀρίπος, ὠνώνυμοί εἶσι μοῦχα 
ο... Ἶ η 6 



ω.- 

ο. -””.---ᾠ“ᾱὂ ο ο ο ο ο κ ο ο πως ὐ--ἳ--- β κ. ΄ . 
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κ. -ᾱ αονσιακυῤηώμας α λκομ 

κας κραρωιζκς- 

156οπηπΙ Ρτοτῇις Πµπιοτο ναζαης. Τα αὐ ΑΔΕ- 

σόαι ΙΗ. Ραΐ. «Ππή. 

ρΡωνίαΣ εἰ Ώς εχοῖρίτ γαίῖα, Ίμτοι ΔΕΡΥΡίαπι ει Ττοηεπι 
γασεα {Αετα. Μηεαϊείπα Ἱπεαπίαπα, 

ο πω 2 ο / ντ ὅτι ο ας. ραὶ 
ρµαδ,  Ῥοτῆρίτατ απίετ 1ά {αρετεΙταπι αάισκατοικήμοων καταλέξαι το ο], ἅπο τβτω)» ΕΚΕ ΤΙΟ 

. ς π . « - . ὦ Ά ς: 2 ο : μα ν κ. /: 

σοἱαπιηᾶ6 πδαπε Εετεπίέη, αἴθιε εχιτα Ἱ- δύρώι σἱ) ὧν Ἡ ὀφρύη µέχει Πρακληϊων σηλέὠν, καὶ 

ὈδικἸλάασίος Πλοπίασα, {η ἀπίδη Ω]ή9 [οάΐσα,, αὐὶ Πυ]]ὰ Μ ΡΕ 1, Ρ ο Μ Β Ν Ε, 1 ΡΕΡ 1ν, 3 ὅ ὰ 

14. Ππίτα αιοά εδ {αἱἱ5 πιείααπῃ, ἆθ- ο) ἐξω τετέω"  ἔφσι δὲ ἁλόε τε μέταλλο ο) αὐτὴ 

εεπι ἀἴετηπα Ἰήπετο, εἳ Ἰοπήπος Ίπεοίεη: 3} δέκα ἡμερέων ὁδυῦ, καὶ ὤθρωποι οἴκέοτε" τὰ δὲ 
τον» απ “ἀοπμομα ἴπα οῖμης εκ ῥταπής ρα τώτασι πᾶσι ἐκ τῶν ἁλίνω χόνδρω οἰκόδομέᾶ» 
{151 16. απἵπα  Ίαπῃ ιταξας Ί1θγω να- να ΜΗ. αμ λριςὔνὰ 6 
εαηῖ ἱπρηρις: παπι Π Ραετεῖ, ΠΟΠ ρος-2ΟταΙ" Ταυτα Ὑαξ Ἰόη Ῥλ νι . σι οὁ ὺ 
{επῖ τπαΏετ6 Ῥαβετος {[α]ϊ: 1Ρὶ απτεπι ετ αἰ- ἂν Ὁ Ἰθυγέατο μένει οἱ Τοίχοι ἐόντες ἄλιοι, εἰ νε’ ο οἳ 

Ῥας εε ρὐτρατεῖι {αἱ Γοάϊτατ,  ΘΗρτα αΠίεπ ἃλςε αὐτόθι καὶ λευκος καὶ πορφυρεο» πό είδυν κο. 
πος ΓαρειςΙΠαπαν ποισπι νετ αςο ΠΠΕάΙΓΕΙ- σεται" ὑπὲρ δὲ τὴς ὀθρύης ταύτήό» Τὸ πθος 5 }ό»- 

ταηξα΄ ΑΠίσ, ἀε[ειτα Ίαπι Ῥ]χρα ΕΕ, εἲ τον καὶ µισέγαιαν τῆς Λιβύης, .ἔρήμος καὶ ὤφυδρον 

πα -αφμ εήραμε, πε Ῥ]νία ας Ηβηϊςνο ο) ἆθιρος καὶ ἀνόμβρος καὶ ἀξυλός ἐσι ὁ χώρ" 
8 / Αν 2 » Ὁω 2 / ε/ . 

Αγριο αὐ Τητοπίάσπι Ῥαϊαάεπι, Ῥρα[οτιοί Ἀὶ ἱκμάθον τν ον οὐδεν, ο. αι αἳ 
Αβ{ (μπε, «ατηο νἰδµιαπιεο ας Ἰαξίο, πι τῆς Τριτωήδος Ἀίμης ἀπ ΑἰγυπτΏ λοµάδες ο 
νασείπαπι΄ ρυ/απῖες, αἲῑα πες ΑΡογριϊ: αροφαγοι τε κά γαλακτοπόται Δίβυες᾽ ποια. 
6 πεαια πει αἰοπιο.  Ὑαοσαα από λέων τε βοῶ ὃ τοι γευόµωοι, δότιπερ οὖδε Αὖ: 
πες Ογτεπςς {επΙηΦ ἵαπρετε ΠΡΙ [ας Ρή-αογύπτιοι, χα; ὓς τρέφοντες” (9οῶν μό νυν ϱ)ἠλέων 

ἵαπιν ορ ἸΠάεπι, αι εδ η ΑΈΡΥΡΙΟ » Φ αἱ Κυρηαίων γυναίκες δικαιῶσι ὁ πατέεσθαι» διὰ 
ου] εὔαπῃ Ἱείαπ]α εἲ ἀῑςς [ε[ῖος Ππάϊο[ε -ᾱ- ἀκὰ αρ ρμό συ, ἀλλὰ καὶ νηστίας αὐτῇ 
δυπι. Ατ πιμµετες Βαγσᾶα ποπ τησοάο δα ον λος Ε ὀελέμοι« αἲ δὶ κ Βαρχαίων γυ- 
νασοῖπα σανπῖο, {οὰ οίαπη Παἱ11 ο αΡίήπεπι. Ἀάὶ ὀρτας επιτέλεωσι" αἱ ος τω Ὅαρκα ον Ὑ 

, ς Ν ευ Ν .ω λ εφ ο» . 

197 Άϊηια ας αἀεπι Ἱτα Ηβθδῃι,.  Δά οσσα- υαικες οὖδε υῶν -π.δος τῆσι βεσι γεύόται ταυτα μεὺ 
. 13 ος ἱ Ν Ἰ ”. αν. λωά / ων ε 

{υπῃ νετο΄ Ττιεοπῖάϊ5 ρα]αᾶῖς Ίαπ1, Πο {ΙΠΙ959ὴ οὕτω ἔχει, - Το δὲ προ, εσπέρηρ τη» Ἱρτωνή 
. κ. δὲ 3 κο. , 3 ᾿ 

Ραΐεια]ες ΑΠ, πεηιε εἴδάεπι ΠΠΟΠΙΡΙΦ ἰ- ὅδος λίμνης οὐχέτι Ἰομάδες εἰσι Λίβυες, οὐδὲ γόµοις 
: -ο κοἲς « ὰ ου ανα νο 4 3 ος Ν ψ 

ἵεητος, ΏεαΙθ Ίάεπι εἶτσα πέαηῖες, αὐοά σι τοῖσι αὐτόισι χρεώµωαι, οὐδὲ κατὰ τὰ παιδία 

Γ Ῥα{σια]ος {οἱεπε» Παξήταπιας, Ίαπι ΑΠΟ- πορῶτες, οἵόν τι καὶ οἱ νομάδες Ἡ ἑώθασι ποϊέεῳ" οἱ 
τωπα΄ απ]. Ρα[ογα]ος {απε ,Ῥ]εσίαπε ος [ᾶ- γὰρ δν τῶ  Λιβύων νομάδες» εἰ μὲν πάντές, οὐκ. 
εἰληῖν απ ὍππεῬ, Ποπ 4πεο Ρτο «ΓΙΟ : ο. .”/ , κ.α. / ο» . . κ. ο” Ν εκ ο. 

νωρις αρ μλΟοῦἩ | οἱ εἶπαι" «ποιὺσι δὲ αὐτῶν συ- 
ἀϊσστο. ΄ Ὀρι ΠΙΠ 1ρ6οτΏΠΙ αμα εββοξιασἑ χα πο, δν ν ο. πας 

Ώιπι, νεπας νετι]σί Ἱ]οταπα Ίαπα ονίαπι ἍΧ)οί Τοικον των πεαισίιων Ἑ Ῥεπερωη,” πε 

Πισεῖάα ἹπαταΏῖ» ΠοΠΠΠΙΙ γεῃαδ. ΤΕΠΙΡΟΤΗΠΙ: Ίβαέτεα ΎΩΗΤταΙ» οισση πθοβάτων καίεσ ο 

εαπι ο, σπδ/απα πε εἰς υἱ]ο ΠΠ(ΙαΠΙ ΤΕΠηρΟ- 1 τῆσι κορφῇσι Φλιβας" µετεξετεροι δε αυτέων ὁ 
. . . ου / ον 5 ς 

τό Ῥμ]εσπια, {4 εν Ρίμία, ἆἀεβιεῃς τας οὗ τοῖσι χροτάφοισι» Τουδε εὔνιχα» ὢς μη ον ’ ᾿ | 
εαρίίε, οᾖ]οῖαι: εαημε ἆε Το ΤΕ ΔΙΠΠΤ Ε5:/5σφεας ἐε τὸ πώὠτα χβόΙΟ καταβρο Φλέγμα ἐν, 

1 1 ώ ον ον ἃ λ ον / : {6 ορΏππα υα]ειιάπε, ΄ Ετ [πηῖ εχετε τῆς κεφαλῆς δηλῆται" καὶ διὰ τοῦτό σφιας λέ- 
1Πῖετ ΟΙηΠΕ6» αἲο5δ Πο5 ΠοΥΙΠΙς ΠοπΙΙΠΕΒ, ον ομἑ / ο πρ μη 

οκ. .ι ολ 0 γαι υγιήροτατους, εἰσι Ύὰθ ὥς αλήνέώς 
ΓΏη]αροιτίπιο «οἴροτε: ἹΠςθτίιπι πηΠὶ 4η οὗ. ο ; νο ος : κο κ. 
Ίαπο υτῖαπε σαἩςίαπι, οετῖο ορΏπιᾶ να]ε- οἱ Λίθυες αν ο νι ο ο μμ ως 
τυαῖπε {απ Οοά Π ρπετῖς ΙΠυΤεΠάΙ5 «οπ- µεις ἰδμε" εἰ μεν ια τούτο» οὐχ, έχω ατρέχκεῶς εἰπαι» 

. ν ο ν αν ) Α Ὦλ λος ὶ δ. ο. νυ]ῇο εχίῖαε, Ἱηπνεπια ει αὓ εἷς πιεά]εῖ-σοὐγιήβότατοι δ) ὢν εἰσι' ἂν δὲ καίεσι τα παϊδία σπὰ- 
- . . 9 ὁ 3 ἳ , . κά πα 

πᾶς πππα επίη Π]τεί α{ρετία 665 ρεταπτ. σμὸ» ἐπιγέηται, ἐξεύρήταί σφι αδκος τράγε γα 6ρον 
Φα ορ ο δν κα ρωσ τν οπεὰ 

3 σημ ο τ Μ. δα 1. ποὺ. Ζηπά: Τι Οεπεν. εκ νερβπια Ρογ1ὲ σοπίεξητα » Οτι 

ος ον ἂ ομίή ο αρις οι δετετί Ῥγαείετεμηῖ, 6 Νότου καὶ ἐς µεσαγαίαν 1Πα1Ρ. Μεβῦ. 

πρ  ἆ οὔτι οἵα σερ, «4γεὸ. }. Ῥατίν. 4. Β. ε Πατέεσθαι Ῥαγή. «4. 3. τοῦ. }'. άμ4, Εάή. ἄλλρε: 

Ἰ Ἐπιτηδεύουσι -«4γοῦ. Εἰπά,.  ϱ Τὰ δὲ βαν]. ῥ Ἐ]ώθασι 14... -:{ Ἐῑπεῖν εί. εἲ 
α1» πιοα οποσαμς; αάΙξαπι «44. ιά. εα 1οΠΗΠ1 Ώ1οτα. ᾖ Τετραέτεα Ῥα9/. πι. «44. εἲ οεῖοτ» 1ΠῬο- 

Ώχεῖπα οὐ1οΏΕ τετρωετὲς. ἸΜοχ οἴσπῃ ή. «41. Ῥαι. Θε]ο]. Ν95. εἲ ο μίζ.» α1 οἰσύπῃ. { Τῇόι «γεν 
1 Ὕφικροτ. εί Παπ «γοῦιν ΝἱΠο {οτἱθαε» ἴμ1α Λίβυες ἵαπτιπι Ῥαο/. «κ. 

17. Ἔσι δὲ ὀλός τε μἐταλλον] Οοάά: ἓν δὲ ----- ΝΙάε- 
Τ0χ εκ 1, Ἡ. 176. ἐν δὲ καὶ ἐν Μέμφι πάθη ἀΠῑσιςε- 
Ῥαξ ταπιεΏ. υί αἴτοπάσπεῖ ραϊτεΡίτ.. Ώσππος εκ {αῑε Βτι- 
ἀἶᾳδ. ὠλίνας οἶκίας ., (ἀ61ΙΏΘΟΥΙΗΠΙ «2ο πεπιοταῖ 1. 
ΧΝΙ. ρ. 111ο. Ο. ο ο 
«81. Δικαιεῦσι πατέεσθοι] Ὀϊ ρμοιΙε πατέεσθαι 19. Ζ05- 

{ο (ογπε]ίοηο ὲ Ῥαμιὺ, πάσωσθοι νε] δατέεσθαι Απι- 
Ρἰοχίς, αποτίτη Π τΙπιαΙς ροβοτίις εή]σεέδεῖ α]ιο- 
ΤΗΠΙ ὥπτεσθαι. ἜΤαΐο ΑΡοβ. Ραμὴ μὴ ΑΨΗΙ. μὴ γευ- 
σή 1 ΕΡΙΠ. αἆ Οσο; το οἱ., Ῥ]]αγεί ἂο Ῥαπίϊ. 
Ἔιεμάα Ρ. 134: Ῥ. ἅπτεσθωι γὰρ αὐτῶν διὼ «ρόνου παρή- 
γε! καὶ γεύεσθαι Εῇ1)ομ. [μά. Ἐχίοσταϊ. Ρ. 931. Ὁ. ἄψε- 
ται γὰρ καὶ πατὴρ ὑιοῦ σαρκῶν. Όυας π{υπη αὐΙάεια εἶως 
Παρί] μπε, Ἠήπίπης νετο, Ίος Ἱορίήπιυπι ο5/θ Ἴοςο. 
Τ]ωτέεσθαι  Ιοππα Ἡδτατῃ {οπο]ή5 ἐχρΗσαητ, αιαία 
ὠπτεσθαι. Ώεαβϊι [ε[αο Ἱπήτιά εχοπιρἰαπι Τ,. τ, 66. 
ἀδιάεπα Ρτοἡσαίυπη. ΟΙ. δο0ς Οὐήστν. Οπς, Ο. 7. σα- 
Τδεσθρι ἀείεπάεης., αἴροταπι Ίτετηπι ἵπ τερτεΏεπῇο- 
Άσπι Ἰπουσηήε, αἆ ο, Βουδαγίμη Ῥοιπιθαπίθπι» οπίρ- 
Ρο Ῥαπα Ῥμοί. τν, 3. ΡΙΟΙΕΦ(ΙΠΙ.  Ὁρτὰς ἐπιτηδεύ-' 
ο να Ρα]ᾖα ντ Ῥ]απάίευταιιε ρήήπιο. οὐτμτμ 

μια ο οαοτς (ἐπιτηδεύουσι ο. 19 138:5 ΕΧ 
δ «] ΤΑΙΗΕΗς πίᾷ οπηπία Ίηο {αἱ1μήε, ἱπτετρτοία- 
ΠΙβΩΙΟς ο ον ον ο” 

δὲ, λπτασμῇ Ἰοπίσιῃη ος τατῖή5 πατέεσθοι, 1.. 0ος 
ΡΙΟΟΗΓΗΠΙ «98, κ1ἷς Ρ, Λο, Βἱ ρ]οτίαμο ωπιεη Ο041- 
ας ἠεύίωο ορποῖηυπε οἳ ῥμ]αο, ἅπτεσθαι Πο ΤΕΠΊΟΙΘ 
ΤΟΠΟΕΤΕΠΙ: ὰε Τὰ 6446Π1 Ροηίευς Ἰ, τς ς, 18., μὺ ἔρνε- 
σόωι, 1ὰ Εδί ἅπτεσθαι, 1ΝΕ φεύσωσθαι, πώσασθαι, πα- 
τέεσθαι.. Αάλίροίμς Αριμά αἶίον Ἱητετά μπι ἅπτεσθαι δω- 

ς 

” 

ο 

ανά! Πρπιβοκία, εί αρ. ᾖεγο, Ἡ» ϱ, 39.9 ἄπτεσόαε 
ποῦ ἐπεύντος ἐπὶ τῶν δενδβέων καρπεῦ. . ΥΝΑΙΟΚΕΝ. 

ΔΙ. Ἐπεὼν τετραέτεα γένηται ] Ἐκ «4ἱᾷ0 ετ {οπριςς 

ΏΦΙΠ τετραετὲς Ῥοβτειπαε οάΙΠοπΙ5 ορεταγΗπᾳ ει 4ε[]- 
«Άμπιι Ὄισπη ἱερατατ απ ἀσύπη πηηϊπά τε[ετι. Ῥηις 
οὗ 908» 4ος αἀρε]]ανί» (αεπμίΠῃ ΗΕ 11 Ἐχερεί Πρ: 
Λοογα2. 6ἳ Πεβεζμη τε, Ουά Πτς ἀῑδηιϊτ]έασε 
Μον. [ήεγομγιος Ματ. 1 εξτ. Ἡ. ο. [εγος ου)άμο 

διαχώρηµα. εκ Πγούίαπο Ἱπτετρτειατας; «1οβῦ. ᾖήομᾶ- 
εὐίμε αἆ Άαγηαδαε ὩρίΠ. Ρ. 727. /ογάε ου μη εγα5/ᾳ5. 
εἱ ῥίηρΗ6ς, [οτίαρίε Ρἵαείε Τ6ΠΙ, "ὌΟισπη, μ.ο 
σα, Ώνο ἔριο τὸ ἀπὸ τῆς ὅῖος δὺν τοῖς λύμασι 1π «4γείβέ0 
(αρῥαώος, 1. Ἡ» 5. ἂε Μοτο. ὈΙυΗΤῃνν 1 πῖς οὗ 101- 

ἀάθς οοποτοῖᾳς {ατὶς ο6ῖ ῥραΏεῃς. ΄Μας΄ ορ ρε 3 
οἳ ριίοτ 6ο 1]. σοσήΐσεν Ἐπιοπά. Έεπαρ. Τ., να. Ρ. ος» 
ἀμίατα αριά. ΑΕεμίορας ΟΠτΙΠαΠΟδ» Μος 

πι 
ν ο ορρο αἱ ἷ6 

Ῥαραποροιιο Ππή]επα αὖ ἀε[β]]αΠοπε» υασασξ. τὰ 

οοπ{ιιετμάίπαπι, αὖ αλί5 ἵπ {ρε ΗΠοΠΕΗ θε» 
κ αν -- ὃν ρε: 

.-49. Πάντων ὑνιηρότατοι) «118 «ο παν ο ος 
Ό]επι ταΠοπεπῃ 1. Ἡ» 9. 78. ο ο ας ο ο μαεα 

Δίβυρς ὑγυ]ρέσατοι πάντων ὄνόβωπαη ο τη, 
κά δις πα άσία {ροιπετέπι Οοάά. θα σσ Ῥτο- 
νθιήμπι ὄται (τλοςίς 1 12 Ἡρότωνος Υγ/εφερος, ΘἱΙ- 
ἵς οπἱαίποπι ραπάιπε ὁμγαδο νΙ9 Ρ. 414. Δ. 6ἳ θοδο]; 
1η 4. α.ν. 19809. -- Ίρις 1110 (αρ. {εα. ἐπεὼν ως Ἔ . -” / ος ς {  α ν 

τοῦ ὡτὸς ὠπάρξωνταί τοῦ ΤήΥΕ0Ο» βΙπτεουσΙ ὑπὲρ τὸν δὐ- 

.ᾶ 

μα ροβτεπιπα: Πποετιπα πο. Ῥητο- 

ο Ζπἃ δη, Ππὶρ 

ἅπι οἳ ππαρίδ ρτοῦα- 



ας πσοικ ὀμδκουςἃ ] 5οἱ ες Ίωππα ρτο Τἱῖο5 εἶτσα Τήτοσεπτ εἳ Ῥαϊ]ας οι Τη(οπ 
ετ Νεριμπυς, Μίπεινα νο(τί» οι αρῖδ Ἀίης αἲ 15Ο» γεηίτ. 

Εα]αμας {η Γποῖς, Ομαφιίρα, Φοάεητος Γερο[α1. )9πιη5 ες 
σα 1ος α{ρ]οφς{1. 

| κας ο απν” να. ἓ 
σπείσαγτεο ῥύο]αί 3 σφεας' λέγω ὃξ τὰ λέγεσι αὐτοὶ ος ὃν εαν . κο μν να. η 

ου 3 ο . 1 ”. 9 Λίβυες, Θυσίω δὲ τοῖσι νομάσι εἰσὶ αἴδε ἐπ'εὰν του ΟΥΤΟ 1αςτή1ςια αρΏ Ρα1ΤΟΓΙΟΙΟ5 ἴαμᾶ 

ὠτὸς ἀπάρξωνται τοῦ κτήνκοό» ῥπτέεσι ὑπὲς τὸν δύ- 
μο” τοῦτο δὲ ποῄσωτες» ἀποσρεφεσι τον αὐχθασ5 

989 αὐτοῦ.  Θύησι δὲ Ἠλίῳ καὶ σελΊνή ῥ8ισι" τήτοισι 
μθ ην πάντες Λίβυε "}ύεσι"' ἀτας οἱ περὶ τν 
Τριτωνίδα λίμνη γέµοντές ᾽ τῇ Αθηναίη μᾶλισα ο 
ο μετὰ δὲ, τῷ Τρίτανι καὶ τῷ Ποσειδεωι Τον δὲ 

Ὅρι το ρήπηῖς απτεπι Ῥεοιάϊς ρτῶ/εομό- 

τιΏς θα Γπρτα ἁοπππῃ αδἠείαπε: Ίος 
αξῖο, «οινίσεπι αἶι ανετιπηϊ. ΄Φο5 αἲ- 
ἴοπι Ιπηπιοαπῖ 9ο] δἳ Ίπα:. εἲ Πἱ5 4» 
ἀεπαπ ππ]νετῇ ΔΠΙ {αστίβσαπι: αἲι αὐ1 ο 
Τπτοπίάετα ρα]ιάσπα ἰπσο]υηῖ  εἴἶαπι ΜΙ- 
πεινΏ Ἱπρήπηῖδ, ἴππι Τττοπί ας Νεριυπο. 159) 

σ ε ή . . . . λα Ἶ ώ 

ἄρα ἃ ἔσθητα καὶ τὰς αἰγίδας τῶν ἀγαλμάτωιόολ δις Αβίς Οτῶςί νεῄεπι ος ΦΡΙΔ85 µ- 
” / / εσό 

της ᾿Αθηναίή ἐκ, τῶν Λιβυσσέων ἐποιήσωτο οἱ Ἑλ- 
Ἰ ν κ λ / νὰ ο 

λομες πλον 5 γας ότι σχυτυήη ἐσθὴς τῶν Λι- 
ς /  ώ. ο» : : 

βυσσίων ἐπὶ» καὶ οἱ «ύσανο,, οἳ ἐκ. τῶν αἰγίδων 
: ες 9 5 / . 3 ο ρμιώ ο, . ΔΝ ν 

6 αὐτῆσιο οὐκ. ὀφιές εἰσι, ἀλλὰ 5 ἱμάντνοι τὰ οὲ 
ον -ᾱ / Δ δν ἃ 3) ώ δ 3 
ἄλλα πάντα χατὰ Τωυτο ἐσαλται! χαὶ 9η χαιό ολ) | : αἱ 9η ἃαι 
Ἀ τένοµα κατηγορέει ὅτι ἐκ, Λιβύης ἥκει η φολὴ τῶν 

. ν / πα ῤ ἃ 

Παλλαδίω ἵ αἰγέας γὰς περβάλλωται ψιλὰς 
: ιν ῷ ντ 3 ον Ν νε 

στερὶ τν ἐσαητα «υσώωτας αἱ Λίβυσσαι, κχεχει- 
5 ἃ ο” " - 2 

μήνας ἐρευθεδάνω" ἐκ. δὲ τῶν αἰγέω τετέων αἰγί- 
δας οἱ Ἑλλονε µετωιόµασαν' Κ δοκέει οἱ ἐμοί. γεζον 

ο ο λ 1 πο ρα θ ον ο” 
ο χαί Ἠ Ολολυγη Ἰ ΟΨ Ιροσι ο/ύναυτα πθωτο γέέ- 

ὅθαι κάρτα γὰρ ταύτή χβέωνται 3 αἱ Λίβυσσα 
ον λ ᾽ 

χαὶ χβέωνται χαλῶς' καὶ τέσσερας ἵππες Ὦ συζευ- 
ο} λ / τη / / Φύναι παρὰ Λιβύων οἱ Ελληνε µέµαθήκασι, Θά- 

πιι]αστοταπαι Ἰήίπετνα πιπιπαϊί {ππῖς ΡΙ8- 

τεταυαίη εΠῖπ αιιοὰ οοτίαςεα Πῖ ψε[Πι ΑΙ: 

οαπατάπα, εἰ ρτοάομηῖες εκ «ρίάϊρα5 1515 
ΗπιρτΙα ποῃ {ΠΠῖ {ετρεηῖος» {εὰ Ε 10Γ15 {1- - 
ἐγα: «εἴετα νετο οπιπία αἆ δαπἀεπα ΣΟΠΠΑΠΠ . 

σε[ῃξία εδ: Ποπιίπε 4ποφιθ ἴρεο τε[ΗΠεαηῖε 
νεῃ]δ[ε εκ Αίτίσα Ῥα]]αάϊοτιπα {19αΠ1, (1ρ” 
ρε ΑΙΠΙςΑΠ πια]ετες οἴτσα νεβεπα αππΙειόἩ”. 
ἵης Ώυάϊς αρεῖς, οαρηπἰς ρε] δμς πο ο] 
Πρτίαιἶ ας τα ρηῖσα ἀεβριεῖς, α ααἱρας ἄ- 
ες, «οαβτηἠς ρε]ίδις. ὥσ]άαφ ἀεποππᾶ 
ετε Οταεί. (απειίατη Ἠϊπςο ΡΗΙΠΙΠΤΩ ΠΕ 

νιἀεῖιις αα]αίας ἵη τεππρ]ὶς εχιτῖδίε, ᾱἳ 
6ο ΑΙΠΙσαΠΑ πιμ]ίοτος πιηήτυχ ας πεαπέτ Ρε]- 
Ιε, Έτ αρ ΑΠίσα φιαἀτήαρος «εηιος 18” 
6ετε Οταςὶ ἀἰάίσειε, Φδερε]ωπε αιἴεπι ῥᾷ”1 

πτεσι δὲ τοὺς ἀποθήσκοτας οἱ γομάδες, κατάπεργς 101 ἱε5 Δι ἀε[μηξϊος ατ Οτῶσὶ, Ρριαϊεῖ 

οἱ Ελλήνον πλὴν Νασαμώω)' οὗτοι δὲ κατηµένες 
άπτεσι, Φυλάσσοτεό ἐπέὰν ἁπίῃ τὴν ψυχὶν., 
ὅχως µη Ὁ χατίσεσι, μηδὲ ὕπ'ιος ἀποθαγέεται᾽ οἱ- 
χήµατα δὲ σύμπηκτα ἐξ ἀγθερίκων Ῥ ονέρμένων περὶ 

σχοί- 

Ναίαπιοπες, αὐῖ 1ος {εάεπῖες ΠερεΙιπῖ 
ορ{ετναηῖες τπτ ἀπ. απ «εαρίι αρεῖ6 
αΠηίππαα, απ {εἀεπῖεπι οοπ{Ητιαπῖ, 
Γαρίπις αχρίτει. Ποπι]οίῖ]α -6οταπι ΠΠί 
εοπηρηξία εκ α[ρμοάε] οαμ]ρις νὰ 

τα Ἄφεα 7 4γεῦι ποὮ Ἱπσσποῖαῃα, ο σε Βαζ. ἵ Ῥοτῖες, ν. 195. ο ΕχίάΙρΡΠι ιό, δἆ 17- 

217. ος 1265, 7.  οἆ Ἠαες αἱοαίε Ρ. όθο, 45. κε Μ. “γοζ. «409. ἔα1. 7. να]μο ἡ ο. 7 Αύ- 
τῇ εἶσι . «49Α. Βαΐ[., αὐτοῖσιν «γοδ.», αὐτῇσι [αγίς. «4. 

ρε πο. ὃ Τὸ οὔνομα -4γοῦ. Ζμᾶ. { Μαρ. διερῦ. «ἄνεῦ. Ε. Βαι[. 44. Πογρουγρίίο, Όλη 
Ἰλα]]α: αἰγίδας «4. ή. ἔαά. ἆ Δοχεῖ δέ µοι καὶ «ἱγεῦ. 

«1μά. 44, Ἐὰάά. ο Οὐπμοτ ης πορ]{- 
: 2 , 12. 9 όο “ 

πά. | Ἐπὶ ἱρῖσε «45οῦ, } » ἐπὶ ον Ἰ δν οὖ. 
αἰῥ. Ώπες οίαης αὖἲ Πο. ρ. 643. 96. πε[εῖο υπάε: Ὄθμε ἡᾗ ὀλολυγὴ αΏθταιτ ατσμ]μς, { Λίβυσσας 

πα κχρέωνται καλῶς «4γοῦ. ἔ. αἲΠ καλῶς αἳ Λίβυσσαι [ππτμΠι ομπα Βηῇαι2. ΄ ον δω νὰ η 
ζευγνῦναι Ραγίε, 4. «4, δη. 4. 6. ηα{ῥ. ἱῃ Ρετίερ, ν. 175. εἳ {1οηῃ. Ῥ. 7ο. ο. πιά ρτο[εάο πιαίθ. 
ὁ Κωτίσωσι «4γοῤ. Ρα. ῥ Ἐφερρμένων Ώπο πανί ἐπήκι Φ. Ρας. 4δ., ὕερμέων Ῥαρής, 4 8. 7 αν 
Αγ. «4 Ο,. ὠνερμένων «4γεῦ. ᾿Ανθέρικες εχρ]ισαϊ Ἠΐπο μήν η 7 χι] {ἴαιπι σχίνρυς Ἱεβῖε» {11/20 

ΥΕΙΤ6Ης. 1 

54. Ὑπὲρ τὸν δόμ:ν] Ῥμίρίείο εἰ; ὑπὲρ τὸν ὦμόν (Λίβυσσαι, Εεοδ.) φοροῦσι δορἀν. 7 'ήειο. 1.εξτ. ΔΕ. 
/Γμῤετ Φμμεγ 1Η ο ΗΠ1 ΤΠ 1ο] Ῥμαιπιασοεηττῖαν {εγ εἰ- νι, 1ο /1/. Ιον. 1. ρ. 217. ΥΑΙΟΚΕΝ. 
πέγες τος Ίογας», 2Ιυοφμε [μεμ]ο 1; ΤΩΠΙΦΗ6 εαρι. 67. Αἰγέας γὰρ περιβόλλοντρι] οαεπῖῖα» ἐν δὲ τῶν 
4406. Πέ Τέ /Ρεκεγζς. ας ὑπὲρ τὸν βωμὸν 16) αγ. ΛΙ αἰνέων πουτέων ἀε[άσταπι Τα]επι {οπΙρΙ ΓΑΠ» ης 
Γαυ; ἀποσρέφουσι τὸν αὐχένα αὐτῶν, αυεγΗμηέ οεγυίοο νότιος Οταπιπιαησϊ οἳ Οοάᾱ, αἷαπι, Ὠοᾶα ἠήσω/ζ 
{μη αὐα]ε απἰἀάρίαπι Ίπ Πιοής οἶπι ρἰαού]ανίθς. ος πὰ [αηῤουγα{]ομής Αἰφίς. αά απτειπ νεαπ]έ ἤ 
Ἠειέτα αἆ Ρα]αῖηπι, αφ ήρρε πιεί ατὈίτηῇ! εξ Δῑ5 ηιο- 
τεπι οΡΙΤΗΦΕΠ5, ου15 απ σα]]ηεπίης ποΏΏίαπι, ο[ἵο- 

: ἀεπάυπι Ίπ ρηπς {1εσαῖ. 
«5ο. Καὶ τῷ Τρίτωνι] Έσσα αίαπι εδί Οἱ. ὂ Ῥαμω. 
ἑοττεέίοπεΠΙ καὶ τῇ Τριτωνίδι, ομὶ αἀ{επ[απι» πιοάο 
αὐῖά ριαεβα εκ {εμεάἶς αἀεδίεῖ, ποτ τεςι/{αἵστη. ΝΜΠ- 
πετνατα Εθγες ΤΜομίάε αἲ ΝΕρέµΠοΟ {αίαπι {αΌυ ]αὈαή- 
της Ὁ, τ8ο.. ππᾳε Ῥαΐεπι πια ραϊίιε ΕἨ]ΗΙ1 Ῥο- 
τετάπε ήριετα. Ῥοτμογυης ρτοίοᾶτο: Οµ]άπί αἳ 1γ{- 
1011 αᾶ πετ Πηνίμπῃ πρία ἔοτεβατιςὁ ἵπ ο] Ιδις ἄο- 
απεῃς Ἠίατας,, εκ ]οευρίεῖο ἀῑνίπαπαυτα ρεπι. νὶα οχ-. 
ΡΙεπἀι», ΒΤΟΡΙΗ6 ΕΧΗΊΠΟΠ ΠΙΘΙΘΗΓΙΣ», οἱ ἐκ τῶν οἱγ/δων 
αὐτή  εἶσι, {ωπιρία εκ 1. ος Ἰαιάαία: αἴἴπο Ῥομί { 
οοἱοσῖς» Ρα]]α4ϊς αερ]άσπα, ποῃ Ἰοτίς {ογρεπείπίς, {οὰ 
οοίασεῖς οιπαρυπῖ,  ΑἴαιΙ Ογε]ορες 4 Πιρίήαφις ῥοΥ- 
{ο 1Ηγ2αίά Εα)]αάν αγγλ (ο α1ἱγι {άηιέν [έγ- 
βεπί” αὐτοφιέ ον » (οΗπεκοιζης αΠρηῖς ΑΕ- 

ποίά. ΥΠΙ» 435. τος αΠρΗμς, Τ40γείατάπα νε(ᾳς ρε]- 

Ίἶσεα ἀείση ον, ααα1ς Πα τε α ΝΗΠεΙνάΕ αασῖᾳς 
ἄ[στοραπε:. Έπηε {εΓρεπΏυπα ἵπ π]ού πα Ππιργίας ο[ἵσῃ- 
τπκ[α., Π]]απι οοτίασθᾶς.. Όματε εοπρτυεητίοι {επρυτα 
αὐτῆσι νἰε]ίοει Λιβύσσησι ΤοἨ8Π εΠΙΑΠΙ ἐκ τῶν αἱσέων, 
θὐα]ες εγαηῖ. η ο 
69. οἱ ἐκ τῶν αἰγίδων αὐτή εἰσῃ Ἠαιά ραμ]ο πιοῇι ος αμίνη Ῥτουη], ἀποίο, αιιοά {η/ρίάμη νιάεῦατητ 

Ὦγεβς) οὐκ ἔφιές εἶσι. Ὀυί τος ΛΗΊέππαΕ πΠΙΠΕΙ68 
αἰγίδας περιβόλλοντομ ψιλὸς. οὉ [εαπεπα ΡιαοεὈίς Ρί6- 
ΤΙΩΗΕ αἰγέας, [αιμ/ῶςρ ρτοῦατυπι α Εἶσηρ. 1 Αἴγ)ς 
εἴ ΤΕΡΟΣΕΙΤΗ {η (σᾷᾷ; οεἶαηι {μα ῥίο ἵπ 1]. Β. Ρ. 459. 
Ἐλάσπι ρπισῃ ΤΑ θγεβιγηπῃ σημῤομ]ά ρε] εα ἀῑχίε ετ Αἰ- 
21δµ 1η ρολο Οἱ/ῶ, ἐργο, Αἰγὶς, ἣν Δίβνες 

ατ. οἱ ῥύσανοι. οἱ ἐκ τῶν οἱγίδων αὐτῇσι (πεπηρε 1 1- 

3 

δεπις ΑΕ οπιπίσας υπίσμπη ο πα εἰ βηη]ίατε» ἐν 
Φείοισι δέρµασι κατακείονται, κά) κρέασι αἶφείοισι χρῶντ 
ἐπεὶ οὐκ ἔχουσι οὔτε σρῶμα, οὔτε Ἰμάτιον, οὔτε ὑπόδημαν 
ὅ, Τι μὴ οἴγειόν ἐσιν' οὗ γάρ ἐςιν αὐτοῖς ἄλλο προβάτιο 0 
δὲν Ί αἴγες καὶ βόες, ΠοταὈ]Ηέετ Π]βῥοσγα/ες ἀΘ ΑΠΗ52 
ππεἰἔογζαμοαπῃ τερίοπεπα Ἠαδεηηδιίς, ἂς Μοτδ. 9351” 
Ῥ. 902... σα, 

71. Καὶ κ ὀλολυγὴ] Βαστυπα πιΠσγαπι Παρί ηπι» ὁλὸ ; 
Αα 1 Β[ΟΟΥΗΗ, ἀοδβεβπιή Ἠοπι]πος, αά Ρἰδ4011 

9 ΧΝ 

οῦ οσιι]ος ΠΕ Ῥοδϊας εχ ᾖ), 7. 4ο», Α} ΟΛΟΛΊΓΗ! 
πᾶσαι ᾿Αθήνῃ χεῖρας ὠνέσαον. Ἠ]πε Ί]]α οὐ/[οτνα πο: ΡΙΟΥ 
{16 αἨ{οΠι 0 101 Ψειπηπι Παδεε, φρέωνται αἱ ἠριο- 
σαι καὶ χρέωνται καλῶς, οηοά (ῇεο ου[ασυτς {1 Ἡ1:εχ Γοάᾳ, τεβοπην, πμ. 
«σα. Καὶ ἡ ὀλολυνὴ ἐν ἱρήσι] δἱς Ἱορῖε πιοηευῃ Πομ]ηπη, Ὡς {απο ταφή τμς, βαι2. ἵ Η917: όν 

Ρ. 505» 489. ΤεξΗΗ5 δτίαπη ρτοχίπια, ς υαπι νυρὰ δρ ετ τους εχμῖρεητ Οο4ᾷ. «4ε2. εἳ }ηήσε: κάρτας σρ 
ΤΩύτή χρέωνται αἱ ΛΙβυσσαι, κα) ψρέωνται καλῶν. . Ιά 
14/1/6115 ἨΤΗΠΙΘΥΙΙΠΗ ὀλολυγὴ ἀἰεεύαητιας, ος {οσα μεΠίά ῤ 
νετενῖρης Ίπ τα {είπα ταητήπη ]ασί νερυπῃ ὀλολνθί, 
Ῥ]απίσβπιε οοηβατ. ----- ἵπ ο. καὶτέσσερἝ, ος. 
πους ζευννῦνοι, Ἱεσῖτ οἳ δη 
πρ ΥΕΤΌο β]]ο Ῥοταπίπχας ορ[ο σοπτεΠ. Α Ἡς 
{οτταςίε Μίπέγνα ἹΝερτιπίπς Ίος ἀἰάϊοσιαπε, 1101. ή 
Δίβυες ζυγωτῶν ἁρμάτων ἐπιςάται, δοῤῥοο Εικ 
7οή. νιὰᾳ ὁιερῦ. βγΣ, ἵῃ ν. Ῥάρκη, Ιεγρου. ή Τ μμ 
᾽Αθηῶ, /αἰοβις» οἳ ἵΠ Βορμος]εἰς Ῥαρκαίοιε ὄχι τν, 
οβίης, ... ως σεν νΑμομ Ιω 
7ο. Ἔξ ἀνθερίκων ἔνερω. περὶ σχοίνου-] Ταυτεη!. 

14/00; εκρ]ο[ε Νοῦυ. Βοήμεγής Εκετο. Ῥ. 23: 6ἳ ον 

σάῤ. ἵπ Ὠἱ0ηγ5. Υ. 1 

πτ. ΙαμάαἩ, Ρρταδς]ητο εχρο/{ιστιΠί, ΝΟβρὲ 

05) 



πώ 

ο ο ὍὍπ-- 

«σλκεα- σεστεπωστς:---πασν- 

μασ. ος 

τοι Ρ», ' ζοπΠηδιπί αὐἴεπι πο Αιεηί6ς αὖ 

Έετα πηϊπια]ία Ίπιες Αῑος ρα[οτα]ςς, «εΙΨο: εὲ 4ΡίΟ 
ἀμποξί5. τ 

ία. Έτ 18 αὐἰάεπι ἰαἱρας. πτυπίας πῃο- 

οςσΙάεπίαΙ Ῥατίιε Τήτοπίς Ὠμπιπίς 1 ΛΠΙ:, 
αυ] {πε αταϊοῖες,  εἲ ἆοπιος Ροδβάετε Ιπ 
υ[α Ἠαδεπιος : ααϊδαδ ΠΟΙΠΕΠ: ΙΠΡοΠΙΙΠΙ δι 

ΜΕΙΡΟΜΕΝ ΑΕ, τες ΤΝ. 
ᾖ9 οἴτσα Ἰπποοδ» 6τ εὰ, ἀιοπονεῖ[α πιο-βοσχούές ἐσὶ, κάὶ τΤαυτὰ περιφόρητώ" 

968 
0 ρε Αλ ύ γόμόισι μεν 

τοιήτοισι οὗτοι χβέωτα, Τὸ δὲ 4 πρὸς ἑσπέρ, 
- που Τρίπωο ποταμοὺ, Αὐσέω ἔχωται ἀροτλρες 

Ρ Ίδη Δίβυές, καὶ οἰκίας γοµίζωτες ἐκτῆσθαι», τοι- 
σι ὀὔγομα κέεται Νλάξυες" ἡ τὰ ἐπιδεξίὰ τῶν κε- 

. ο. / Ἡ / λ ϱ, ης : Δ : 

Μαχγες, απ ἀεχιαπι εαρὶεῖ Ῥατίεπ «ο-Οοφαλέω 5 Κομέωσι, Τα σι ἐπαρίσερα κεἰρεσι' τὸ 
τπαϊῖατα βε[αΏε» Απιβτατι ἑοπάεπῖ, οοτρῖ5 

ο» Αλ λ ιωὶ ον ο Ωω. δὲ σῶμα μίλτῳ Ἱχείωται' Φασὶ δὲ οὗτοι εὐαί τῶν 
ο δ νο) 9 : η ος : πλω ς : 

ππ]ο Επριπῖς,  αφίενεαηῖες {5 α Ττοῖβπίς ἔκ Τροίης ἀγδρῶν: η δὲ χώρη αὕτη τε καὶ Ἡ λοίπῆ 
εδ[ε οτίαπἀος. ΄ Ῥερίο αυτεπ Πας οἳ τε]ηπα. 
ΑΠίς αἆ οεεΙἀεηίετη νεῖρεῃς, Ἱι]ίο {6- 
αέπΕΙοΙ εςὶ Γετσ Γ]νίδηαε, αιιαπῃ τερῖο Ρα- 
{ΠοταΙΙαπη. 
τε[ρίςῖε» απαπι ρα[{οίαιες Ιποο]αηῖς 
τοηε Ἠσππ]ηε Τεπης εἳ ἀερτερ[α εδι αἳ αΓεΠΟ- 
{α: Πἶπο ἀείποερς 415 αἴαϊοτωπι δι, νε- 
{ρεταπι {ρεξταης, 
Πεπποτοία, . Γετῖδηιε {τεαΠεῃς. διαπΙάεπι 8- 
Ῥιά Πο εἲ. [ετρεπῖες {μπι {Ππρτα. πιοάππι 
ΡΙαΠ4Ε8 ἃ6 Ίεοπεδ,  εἰερμαπίες 4ποαιε εἴ 
υτά, εἰ α[ριάες, οἳ απῖ σοτηϊθι6. ρτοᾶ]- 
Ἡ 5 ετ ογποσερµαΙ». οαρία εαπίπα ῥαῤεη- 
[έν . εἲ αεερἠαΙ., Πο ῥαθεπίες σαρία. «αἱ 
1 Ρεξοβριας οσιμἱο5 Ἠαδεπι, τπτ αὐ Αίτὶς 
ΠΙΕΠΙΟΤΑΠΙΗΤ. 

τήπα  πΙΠ1] -4ριὰ ρα[οτα]ες «δε, {εἆ αἷα. 
νε]ατὶ ργραιβί, εἰ «αρτες», εἰ Ραρα1,  εἲ 

τῆς Λιβύης ἡ «πρὸς ἑσπέρη, πολλῷ ρώδεσέρή 
τε καὶ δασυτέρη ἐςὶ τῆς τῶν νομάδων χάρης᾽ ἡ μῶ 

ἹΝαπι. αι αἆ αΙΤΟΓαΤΗ Αβίοςογὰς 9 πρὸς τὸν Ἰῶ της Ἀνβό τὴν ΑΝ: ο. 
Τι. «"έμουσι» ἔφσι ταπτυή τε καὶ ψαμµωδε, µέχει 

τοῦ Τρίτωνο ποταμου' Ἡ δὲ ἀπὸ τούτου τὸ πθὸς 
ἆ ἑσπέρην, Ἡ τῶν ἀροτήρων», ὄρενή τε κάρτα καὶ 

πιοπίαΠα γα]άε εεὶ 4 δασέα καὶ «ηρώδρ' καὶ Ύας οἱ ὄφιές οἱ ὑπερμε» 
Ο5γάθες, καὶ οἱ λέωτες κατα τούτους εἰσὶ, καὶ οἳ ̓ 

ἐλέφαντές τε καὶ ἄρκτόι, καὶ ἄσπίδις τε καὶ ὅ- 
3οι οἱ τα χέρω ἔχωτες καὶ 5 οἱ χυνοχέφαλοί» καὶ 
εκανν ο ο) ω ᾱ Ακ 3 αλα 
οἱ. ἀχέφαλοι οἱ ον τοῖσι ςηςεσι τοὺς οφθαλμοὺς έ- 
χουτεό, ὡς δὴ Ε λέγωταί Ύε ὑπὸ Λιβύων, καὶ οἳ 
ἄγριοι ἄνδρες, καὶ γυναῖκες ἄγριαι, καὶ ἄλλα σλή- 

νΙτὶ {επήπααε {ετβ, εἲ ᾱ- 19εί πολλα 3 
1992]. ρετπιμ]τῷ Εετῶ Παιά επιεητῖα, μ0- 

ἡρία Ε ἀκατάψευσα, 

κέ- 

ο {γεῦ. 7 14 ρα σά9ᾗ., αλ πρὸς ἑσπέρην, ]ενὶ ἁἰ(οτιπίηπς. 2 Οἷδε «4γεῦ. ία. Όππι Π1ος Μαξύες 
δη ᾱ. ς. ϱ Κομῶσι «πει ῥ’. ἆ Ἑσπέρης «4πεὸ. } ε ΙΗεῖ. κ. θα. ῥαα: λερῥαμὲ οἰϊἆαπι 
6οάΐσες Ρίο κυνοκέφαλοι Παβεραπϊ καὶ οἳ ἀκέφαλοι οἳ ἐν τοῖσι" ἵαπ }πά, «4γοῦ. Ῥατίς Ἀ. οἳ κυνοκέφωλοι, οἳ ἐν 
ἃς. Που αἳ «44, οπιϊδῇς πιθά1]ς, 
“4γεζ. Ρας. 7 πα, ἀεεται αττὶου]ς. 
πάφαυσα  ὦ ΙΜ. Ρα. ῇ., αῖ ταδε. 
{16(ΨεΡΗ! ζόρ. | 
ϱ, τῶν τὼ κέρεα μεά. «49. [αι]. 

{µ8 ΟΙ. Λος Οὔ5. ΟΗΕ, Ο. 7. ΛΕΕΙ γε αὖς δορῦ. 
Σ. 11 Μάζυες πβπο{εητΗΣΣ εἴ Ποτάπα αιΙάεμα οἶκίαι 

Υαα ποπηηὶς ἀοπιής Επετηπῖ, {αρείογπη ἁπίαχαϊ οἷ- 
Αήματα, ἐήργία» 6919 περιφορητὸ, Πουυὶ υ{ὰς τε- 
οµΙτετςῖ. ο ος 

7ο. Ἐξ ὠνθερίκων» ἐνερμένων] Ιάεπι ααάϊαϊτ Εεαμί- 
155 4ΠΕΠΙ {τοῖς «{ἴδεπ. ΧΙ. Ῥ. 640.» ἐν ἐθνῶν ὄνομα- 
δίαις λέγοντα, ὅτι Λιθύων τῶν Ἱνομάδων. τινὲς ------ οἶκίας 
ἔχουσιν ἐξ ἀνθερίκου πεποιἠµένας. μικρὼς ὅσον σκιῶς ἕνεκὰ, 
ὃς καὶ πτεριφέρουσι/ ὅπου ἂν πορεύωνται. ΊΝΠΗΙία περ) ὦν- 
θερίκων. οπ]]ςς ἴαπποπ Ἠοτοάοτεῖς» ποῖανιι 11. 5. 
ὀράμβε. ἵῃ (ση. Ἡ. Ὠε]. ν. 199. αρείοτα αμαθάαπα 

. 2ος 005. ΟσΙς, ρ. 4ο. θύτες αἳ Ιδέα [οτίαπ Ἰ{11ο- 
[ες Πε]απ]ίσης εχ ΓΠεγοζοίο: Ἠὰπ εἲ τὸ Τιορβαρικὼ Νό- 
ἀίμω Ἑλλανίκου ἐκ τῶν Ἡροδότου καὶ Δαμάσου (Τ,, Δα- 
µάσου" «Ώσαει επῖπι Ἱπίε]αίτατ, βἱρο πατως:) συν- 
ται, ἴείε Ρογρόγτ. ἵπ ΓΕ} Ῥταςρ. Χ., Ῥ. 466. 

ΝΔΑΙΟΚΕΝ. 
96, Κοὶ ἄρκτοι] [η «41ος μ/ίη Η0η ϱἱσβί εοπΠάε- 

τει Ες ΤΠΠ. Ν, νιπ, 36. θεοπἵατ {1ης Ἐ]εξε, 
ο 4. Ρε] ΤΙ ]ος υ/σε Ἱεοπίπαπα Ἱπῖετργείαἴα., 
ΠππΙ]οηλη πο η Πποάηπι αα. Οοπίτα Ρ/μήω ο]ἶπι νο- 
πεναῖ Βοἴμης πὰ δι Ογπερεῖ, 1, Ἡ. Ῥ. 76.. οο- 
ἵταβγοτο Ἠἴτηπ](ας {μη εἲ Β/ήμίμῃ οροτοί(ὰ ας ετι]- 
ἁἴτα ἀ{ριλαίοπα ΟΙ. Φα] ης απ δο)η. Ῥ. 900.» ὓ- 
ἀπέϊτο Τη Ῥατίας, α]ἷα ρίις αιὈίέατο. ᾱ 1ο, ροιο 1. 
ΤΠ. 1401. Ο. 5ο. Γζγόμήηης ἵαπιοη Ῥηήμίο {1ο αάΗρι- 
Ίατατ, εΙΟΙΕΠΙ 4ᾳ υγῇς Αβἲς οἳ ϱοπΠΠΤΦΠΟΠΕ. νοοῖς 
Αιγυκοὶ Ίη Λιβύσικο Ἰαΐο ΓραΗπη οοπῇ]σίεπα, «υπο ηεῖ- 
πο Ίη Π6Υοά/ΗΗ. ἄρμτους Ώπα 60 Πτα]ο τοσοΠ{σηἵοπι., 
ΠΟΠ αμαάνατ, ΊΝΗΠΙ δαΙππαβαπα που ἀ[ρήσοπε, Πα ίΙΙ- 
τα το πηομ]ο ἁοξιςβιηί οὖστυ Πείποτ, Έτ | τ »1. Ρ. 9939. ο{ῆ- σι Ὀτακρο τεης ῖ : Ρ. 9323.. 

ος Ὦ να, (05η. ἆρ ΆΈπμπωυ ἐκ Ἱησεπίο. Δ/ηη- 
-- ς 1111} . . . αδοῥρι ος ἐ Ἡ. ναι, ν. δ. ἐραάμηγ οαρίία 

ης μή ΡεΏογί α[[λής, αὐ Ώπθς αἱ]μάεῃ- 
3 ΄ Ἶ . 

το ον υσα |. Βοϊπάυητωτ οχἰπι1 νἱη ζομλβηι- εοη1η5 Ὁἳ '0Π0υ, 1η ζοπίτατία {Η]ᾷ] Ἠαῃς οὗ νοςθπ]: Η]1 θηρία ἄἀχωτάψαυςο, [ογοο {μεγοβαλί]ος, Ἠμὶςο ἀκοτά- 
Ψευσα, θαμά ϱΛΟΠΕΙή4ς 2 οἶἶπι }2)ᾳ, νοιῖοτε». 11- 
Ἡν αχρίαΊηπῃ αά Ῥη(ζος θε ππαπιι οχασαξος Ποσο) 60- 
ἀἶοες νεπίτ» «Ποτηπι ἵπ Ἱοσυρ]είρις Ἱτη]ίας Οα]ίσα- ας Ῥ10]οιμαςῖς ἆθοθίῃ {οηήμροπίρ, τοἀείι (γο- 

» καὶ κυνοκέφαλοι κοὶ οἳ ὠκέφαλοι, οἳ 

{ 4. Θα. 4. {. «γοῦις Ῥατίο Ὀ., Νυ]Ρο λέγεταὶ: ἴμια καὶ οἳ ἄγβι 
ϱ ή. Ρα. «9. 7 τοι βγή. «4. 0. «44, ἵπ ἆποὈις Βατ, ὄκα- 

ὁ Δόρκεες «4γεῦ., δορκάδες πα, Ίαρε ἀοξίοτυπι αἀποῖαῖ. αἆ 
{ Γε[υπι «τοῦ. Ἠπες ϱµαΓΠΟΙ, ΊΊοα τῶν κατὸ κέρεα ᾿Ῥατί. «4. δι «4τοῦι 7. «44. Δγή, «4. 

Κατα τοὺς. 
ἹΝομάδας δέ ἔφι τουτέων οὐδὲν, ἀλλ᾽ άλλα Ἡ τοιά- 
δε πύγαργοι 5. καὶ { δορχάδες 8 καὶ κ : 

αΠπΏὶς. που 11 απ]άεπι οότπαα Ἠαρεητες , ο. ο. αι ο. κ. ο... 
{εὰ αἰὰ Ἱππροίτ  ππηφμᾶπι επίπι Βίραπες οἳ Φάποτοι" Ἐ οὐ γας 9) νο κ κ τον ας 
ο τα ο η ος πα καστ μη νεος 

δα 

Πουΐο [Ἀνεπῖ» Πεμα Έπος, Ασλᾶ, Ιπ[οτῖρι, Τ: νι, ρ. 
οὔἡ. τε[Πῃσαιυτ. 1 ἵπ αεαιήΗρτίο περοΏπα» αμοά 

υτιδί ποβτοτυπα ροπᾶ 5 αοσεσ/{ετῖε, ριαερταναδίττ. Ψε- 
τιη ἵπ. ταΐδις πιπιετατί [ιβ χαρία, πος ροπᾷετασῖ» ΠΠ]- 

"οσα Ίεκ. ἴ]ε ὀκατάψαυσα να]εβηῖ» {ετίος ΗΤςείΗΓ πατ- 
τηποπίς», Ελοι]οία απ]ππαα ες ΑΠΟΤΗΠΙ Πὰς τερδίςῃ- 
τδ. Ίνεαυο απίπι ἵαπι απ]]1ς εΠρίοΙΕΠΙ Πς{5 οτεάι- 
Πτας, ὲ Πιήαςπιοά1 πιοπίτα (0) ποζεβζαίοι αἲ [16 εᾱ- 
Λ186 Φομίήεςο ΤεἍρδε αχ[ΗΠςίε Π8ἱ ρει{μα{επῖε: σαν]ςίς 
4ΡΦΗΠΙ ῬΡιαεΠχμεηᾶο » ὡς δὴ λέγονταί γε ὑπὸ Διβύων, 
Φα οσο 11] αὖ «4 τὶς πεπιογαηίμγ. Ἠαδαμαπα αὐμἱάσπα; 
πηοᾷ (γοπουΐως οὐϊεσϊτ, ἀκατόψαυσα πυπς ΠαὈετῖς 
Ποσιστετᾶ Τλππεῃ απα]ορῖαπα, ἵπ αμα ραπςῖς {οΠἁαπί 

εἲ {ηβΠοἰαπίαια, ριαε{εΓΠΠΙ ΟΠ ὦκατόψευςα ηΟΠ ΕΧΕΊΙ- 
ρ5 αἳ {οἩρτοτήπῃ αμέοτίατα» {εὰ ρατῖ ταοπα Π]- 
ταυτς. 1 πος Ἱπίυήα 0) Ογο]ῤίμε απηρῖε αἆ 62αγέ- 
701. ,. ΤΠ. Ῥ. 94 Τ.ο ἀπωτοψαυσα, ΠΠ { εὐκατάψευσα, 
6 φμίλης Γποῖ]ε φις ΠΠΕΠΗσ{Η 9 ριαε{ετεπάυπᾳ, ε[σεπς, 
Αιηι6 αες νι ἀοζηςαπη, Ἐπιμάειῃ ΡΤΟΠΙΟΣ 1Π ὦκα- 
τόψαυσα Οσα ΕΗ1. ααΙ πΊΗτο {επίοπΙαπι, ατοίτατς 
κοὶ ἄλλα ----- ὠκατάψευςω, εἰ αἶ]αι Πεγας ------ 6 
εηάσοῖο ᾖδας, ἶ8ίε α Ῥιαεοεάεπῆρις {ερτερανί, Τά: 
Όγυπι ο {1 ου]16 ογποεερῥα]ος εἲ σαεεβῥαίος. σ140 ή {11 
Λεδογε ου] ἀεάείαι. Οἱ εορυ]απίασ νὶγί {επίπαε- 
6 {ε{α8, πο Ἱἴεπῃ 1Ππάε : {πας επ ες Έπεταπέ οἶἷπι ἵπ 
πϊσα, Που πιμ]ίας αἰίαε 0η ᾖᾶσε ο θηρία ἀκαωτάψευ" 

σα, ῥεβσε, άνε. αἵ αῑα ἵπ τε ᾖαηδήτεδις, ἀδιάφευσα» 
Ῥτοιτερί. Ρ. 137. Ἴ 
«5. Καὶ ἔρυες] ῬαθΏπι ὄρυνες σοσήσυπέυτ» Ἰπνϊεο Όρη 
4ὲ κα αᾱἆ 1ογα 8 ο πο . ἱ ροιορία τς 

τα], αίμα εχ ΔΠργρίιο, ὄρυς, ὄρυκο» ὀρωσ το κο 
ἔρυες. ρταῖό ... νοη]ςίε, εοπΙεξαἕΙτ να. :ΟΑ 
νες ἵπ ποβτίς (οᾷά. σοπῇληίςτ, Ῥ]α5 πια ιο νο. 
δα ΠοΏυπι τῶν τῷ κέρευ η", { ποπποάο τζαι ο Άλ]]ς 
(Ογοπουὴ {εητεπία υἴσυπανε ονο]ναης "μπα » Ίπ 
αὐῖς πογισε ᾖή]μ οῬ{ευΙοτε. νο οἰσ]μα- 
πτυπι ουδίτα» ἄν ὀγκῶνας» 43ΠΤ5 ηες ΤΑΤΟ Ὥληας, αι]- 
Ῥνς πιθήπιωγ: Ἠας {εἰρκ {5ο ΑΛΙΙΠΑΏΣ Ο1ὰε Ίπ ή. 
/δε]]αμ. 1 ἐρβεηβδως ἀερο[ασταῖ». Π.Ι Ευπηήτ » τι 1 
{οῤῥ. 4Ώἲε» τοῖσι οἳ ο ρρη, ποιευντᾶι Φόινιξι οτάἴπαπ8 
ναζιοησαια» ε θμΐδης [ωμή /παε Εβορη]οίδμς, Βαπὲ 
ιαβο ἵπ ο”. Ῥ. 127: Εἴ Βοεῥαγίο Ἠ[ετοΠ. ρ. 046. 
Φοίνικες εἴεματβε» ῥυµίοπε ἀῑέαε, αιοὰ (τας ΟΥ: 
ρυπὰ «οτπυα Ἀαβετεῃί εχ Δβΐσα, Ῥοεπίς ἀαβοτοπαθύςν 

ὦτ3 Μα: 



πό . Ῥ π θ Ό ο ὅ η. ὃν 1 ο μσσ Ἡ ερα οι 

σι τῷ, Φοίιξι οἱ απήχεις παεῦνται" µέγαθος δὲ οἵ7Ε5. ΄4ΠΟΡΗΠΙ «οσηια Ῥμαπίοῖριν Ίποῖς 
τὸ «ηρίο. τοῦτο χατα βου ἐσι, καὶ 3 βασσάρα, ὉΟΠΙ ἃὰ Πάλαπη  ΠΟΠΙΑΡ 1η ον, μὸ ἃ 
καὶ ὕαναι. καὶ ὕσριλες' καὶ κριοὶ ἀγριοι, καὶ Ὁ δὲ” [ετῷ τηδρη]τπάο΄ εεῖ 4 Ῥονεπια. εἲ σης ο και υσρον ο ν τία, εἰ Ἠγαπῶ, ει ΗγΠτΙεΠες, εἲ απο κό ὔναι Φώεον καὶ πάνθηρες» ο, όν 33 τες ξε, οι ἀἰδγος, οτ ἴποῦς» εἴ Ρᾶ μ ᾽χροκόδηλοι ὅσον τε τριπΆχεες χερβσαιοι» Τησι σαυρησιΤΟι]οτα,. εἲ Ῥοτγεθ, ει ετοροα]ῇ μαμα, 

ἐμφερέφατοι' καὶ σρεθοὶ κατάγαιοι, καὶ ὄφιες µι- ες ἔαιππο τειτεῖτες , Ιασστεῖς Ππιμπα εν 
Χροὶ, Κέρας ἓν ἔχασ-ο ἔχωτες' ταυτά 9 τε δ) αὐ- Πταη!; {αὐτετίαπεί  εἲ {ερ σητος Ραβ!ῇ οἱπ τόθι ἐγὶ θηρία, καὶ ἅπερ τῇ ἀλλή, πλὸν ἐλάφι τε Πηβη] οοπήρα». Πω [πητ μα Ὃ ο. 
καὶ ὑὸς ἃἆ ἀγρίω' ἔλαφος δὲ καὶ ὑς ἄγριος οὐ Λιβύη Ίτειι εετετς αιβ Ημ μα ο 
πάµπαν οὖκ- ἔσ' μυῶ δὲ ένα πριζα αὐτόθι ἔσί ιδ αρτπτω τ εΤνΗς ὅπ]πι οἳ ἄρο ρου ἑ ας αμα» ο. ο μλ θὰ [τῖσα πι]]ας εδι  δαπῖ ΙρΙάεπι αποαθςέ 
μις δίποδες ο ον ας, ζεγέρες ο ππυσίαπα βποτας 4ποταπη; αἲῆ Βρεάες πο εὔομα τουτό ἐσι µοω ἕ Λιβυκό, δύναται δὲ κατ . σημίητ, αά Ἱεβεήεο, Αίσαπα ἨηβΙ 

Ἑλλάδα γλῶσσαν, βενοί οἱ δὲ, 6 ἐχιέεο' εἰσὶ δὲ αιιοά ἵπ Οπῶσα Ρο]ἱετ Ιάαπι. αμοᾷ βουὴ, 
καὶ γαλαϊ ο) τῷ σιλφίῳ γυόμωαιι Τῆσι Ταρτησ- οο]ίος, αἲῖ εεἰήπο, 8ιπῖ ρισιοτεᾶ Πο 
σύῃσι Ἡ ὁμοιόταται' τοσαῦτα μέν νυν Φηρία ἡ τῶβροία απ ἵπ Πἱρπο παίουητα», Ἑοὶ | 

ν Ἱομάδων Λιβύων γὴ ἔχει, ὅσον ἡμᾶς ἱσορέοτες ἐπὶ ΠΙΑ. ολοι μαθει ἔετας ΑΠΠΟΤΗΠΙ τς ος ο. 
µαχρότατο οἷοί τε ἐγενόμεθα ἐξικέσθαι. Μαξύων δε ο τοο ας αμα πο Ἡ μα. 199 - 
Λιβύων ἵ Ζζαήηκες ἐχοντάι, τοῖσι αἱ Ὑυναῖκες Ἡγιο- ταπάο Ἰοηρεβπιο Ἰηνείηρατε Ῥοτηηις. ο ση β "δαφηας μα ήσαί, ται Ἡ δν Χγυπ αὐῖεπι ΑΠΟΤΙΠΙ «οπΒπε8 {μη Ζαυε. 
χεῦσι τα ἅρματα ες τὸν πόλεμο, Τούτω δὲ ορ, αμῖδις [οήπω αμήβαπτυς οπώ αά Κ Γύζωτες έχοταιν ο) τοῖσι μέλι μεν πολλόν µε-Ὀδρε]υπι. Ἠι Βπ]ηπης βαπῖ Ο77πητεΦ” υψ1 ον ἕ Ἅ ο” 23 . 9 ἰ . ἀ 
λίσσαι κατεγραζωται, πολλῷ οἱ έτι πλέο 1 Ἀέ- πιαρπατη νΙπι ππε]ῖ αρες σοηβσίαπῖ» {έ 

- Ὅνος γεται δημιαργοὺς ἀὔδρας ποιέω΄ μιλτοῦται οἱ ὢ Ἱππ]το Ῥίμ ορίβσες νι [ασετά ἀῑκμπιιι 
ν ς ; ο 1 ς / / πο . . ν ος . ή 

. ποτέ ουτοι ῃ Χο) πιθηκοφαγέεσι’ οι δε σφι ἀφθοοι ΟΠΙΠέΕΡ.' αὐίεπι ΤΠΙΠΙΟ ΙΠΠςΙΙΠΙΤ 3 ας Ππῃὶ ὃ ἠρ κ Ἡ 

ψείουπτας, 4παταπα εδι αβα τη 1 1π ποπ ε 3 ο / ο, ντα. ὁσοι ο» τοισι ἑρέσι γήοωται, Κατα τετξές 9ὲ λέγεσι : : 
ο δ γ δις πα[σοπΏιπῃ.. ἁηχπία ος αἰαπτ Οατιμαβί / ᾿ - . - 

ο χδόμον κεέσθαι ᾖσον τῇ ἕομα εἶναι '' Κύραυμν"ΦΟµἹορ[ος βιαπι ος[ς Ιππία ποπῖῖπα ΟγταμηῖΏ» 
μμ διηκοσίων σαδίω, πλάτος δε, «ευη ἀἁπσεπίοτήπη Παδίογαπα Ἰοπαίταάπε, απ 

θιαβατὸν εχ, της Ἠπείρα ἐλαιέων τε μεσον η αμ- ΙαΠιαά]πςα., 1Π αἠαπη απβσ 6 εοππεηίς ἐ 

πλω” λίμνη δὲ οὗ αὐτῇ εἶναι, ἐκ τῆς αἱ παρ- Ροϊθςῖ» ο]εῖς τείετῖαπι ας γ1Πρς: εἴ ο 
| θωοι τῶν ἐπιχωρίω, πτεροϊσι ὀρνί»)ὼν κἐχριµθοισι ε5{ᾳ άσπα, υπάς ν]τσίηες ΙΠ4ΙΡεΠαΤΕΠΙ τν μή, 

πίσση, ἐκ. τῆς ἰλύο ψήγμα αναφέρεσι χρυσου ταυ 35015 νο]ποταπα Ῥίσε 1]]εῖ ταπιεηῖα αἰΙΠ πλ ο. 

τα εἰ μέν ἔσι ἀληθέως, οὐκ, οἶδα, τα δὲ λέγεται τηΏῖ ο πιο. Εαο αη νετα Ππτ Παιιά εἩ 
ος, πω. ο μσϕ μα ο ἀθπα {σ]ο. [εὰ αι πατγαπτιτ [ο1ρο. Γι 

γραφω" εἴη ον ὧν πάν, ὅκα χα) ο Ζακύνθῳ ἐκ. λί: οίαηι ιο α ΄ 
κά η δα ώς «ρνν ε μά . ο) να αφ.» κζῖ μοι - ΄ μυης 

΄ . 

εν ον 

--αμἴεπι ἴοῖυπῃ, αῖ 1ρ5ε ερο {ῃ Ζασγηϊμο νὰ 
παρ ας. ον μν αμα Ριν 

ϱ Ώρσόριῳ «γεδ.» βάσαρος ομίζ. Ἰθγπίοῦ, ἵη 7 2 Δείχτυες «γοὸ, ο Δὲ 4νεζ, ή ] Αν ιν 
υ--ᾱ ο Οοσος {8 Ὃ ο δην, 1. ν όο. ει απαίγίπιε η ΗΙεΓοΖ. Ρ. τοόο, ας ὁ Αρη αἩ 

" ΠΟΠ πονῖ,  ἐτευγέρες ῥαή. Γλιβυσικὸὺν μα, οτα δ1ερὀ. Ῥσεί. Λιβυσῖνον «4ποδ. οἳ Παῖπι δηλοῖ δὲ καὶ 
Ἑλ. ο ΜΗ. 49. Θα. οεῖετ ἐχῖνες. ῥ Ὁμοιότατοι ΠΟΠ Πια]α «νά. {7Ζάθυκες νιῖο {ετίοας 4 

, «4γεζ. Σά, . νι]σφίηπι ει ΙΠ ὦγερό. ὤγς. { Γύζαντες ή. 48, Βασ. 516ῤΦ. Άγαο., Ζύγωντες 
«ἄποδ. Ἠίατας ει νου τούτων δὲ 846 1Π µέλισσαι. { Δέφονταοι «4γεΦ. 3 Κυρχύην ας. «ἠ1ε4. Κύραυ 
«γοζ. Κυραύνην «4δ., Κυραυνὶν οπερὂ. Άγε. π οτι Κύρωή. 3 Λιμόω «ἀπὸ. ῥαβα. ο 

σ ως Ἐν Ἀμα. ”, 

νὰ 3 ἑ . . -- σε 

ἹΜεοπιοταπέις {1ης Φοίικες Ίπίοι Μιβσα Ἱπιπήππεπία», ΤΙ. ΤΠ, ο. 9. ἨίεΓοζι Τη ΤΠ, 6 59: Ῥουνίάδες οι ' 

ϱὉ «Ίῤεμπεο Ἱ.. χιν. Ῥ. 686. Ὦ. ρατοῖήδ» αῑάπ1 οετᾶ ἀῑοί Ρροϊμοίιητ οὗ απαπιόαία ουπα Παρί {ή μμάπεπ 
Ἡτ αιΠά Παιυῖ αωεαι, ἀαείοτιρα. Οτπαίαε {4 Πιετίητ, ΥΝΑΙΟΚΡΑ:, 
πήχεες Τεέτε αριασυπτατ. Ἐκ νείετο {οείριητα τῶν κα- 1ο. Τῇσι Ταρτησίησή ΏὨοᾶε ἆς λὶς πα(τε]1ς ἐσοι Ρε 
τῷ τὼ κέρεα -----» αὰ πιοά]Ηπα οοΓΠΙΙΠΙ ΟΙΥΡΙΗΠΙ Ῥοε- γἰσσμίς αἆ ἀλίαη, Να, χιν, 4. ΑππιαιομΙ 
πῖς οΙΠαΤαΤΗΠΙ ὤγκῶνως, οωθίγα ΠΕΠ» ἴγαάθιατ, {εΠ- αὐοά επι Πΐς οοπτοπά(τατ. πηπηῖ Ὀψτοπαθοτυπ! 405. ΜΗ 
τεηίῖα [ας αἀσοηπιοάσία, ΙΜΠΠΗΙ τες αΏσαρς. 4]ρμίο ο[επίαπε ἵπ ΕΙ Τμε5, Βήτα, Τ. νι Ἡ 

14. Ἔλαφος ο] ΔΙ] αὉ Ἠαο αξίετΏοπε αΏειπε 4- 124., ποί εἰμφάεπι αοοὐτατίος εχ ΑΠίσα Ῥρί6ΗΙΑ. η 
{ῇοἱεἷος, «4Ηήἱσοπις (αγήῇ., ΡΗΜίης. «4αηας, α- Πο]Ιείι, ἰάαπι α ἀοξηε[ίπιο. νΊτο σαπ{ετί., ας μῦν, 
11, Εαμίαπι αἴυπε 2Ἴγρ] ης ΟὈρβίόπης, ΡῥΙ]0//άέης, δα, 9Ιϊρρο, τξ {προτίοτα ροβμ]απτ, αἴίαπι, ΙΙ Ε. 
πένα. τε(Ηπιοπῖϊς Α/οάπεμε ΝΗ{εε]]. νΠα, 13. εἴ δο-. (οπρῃταμε, Ίπ ραιεῖ ἀἰίοίεραῦς, απῖπια]», οὐ θά. 
ἔπεα πά Ορρἰαη! 1., π. ΟΥπερεῖ. Ρ. 76. υπ, Εῇε- αἀσοππιοάααςς, {οἱετῖκβπιις ὁόσω Ιπ. Τ. 1. κ 
04ο 3εγο οεινῖ ε: αρτῖ 110γας { ἀεβιεήπε, ἀΐσεπ- 96. Γύζαντες] δίο οροτιευατ. Εττοιίς «ερ. 
ἀμπι επὶτ, αἩμπάε ἵῃ τερίοπεπΙ ἀενεπίςίε: παπι «οη- 18ῦ9 6Ρί ΙΠ Ῥύζαντες, ΩαΠάο παρ Ἡροδότῳ δὲ κά 
{ΓρΙ6Ι Ἰδιίς εἰ Νεπατι Ιπτεγαῖρί, ἀοουῖέ Τὸ, 6µήάζεγμς τοῦ Υ Γύζαντε. ΊΤιοιρα Ἠΐπο ἀπαῦαπι ΑΠ ΒΥ 
νΗ{οεΙ]αῃ. 1. 9. εἴ ύρω Ἱτῃ, Τ. τ. ρ.493.. - εἳ ΒγΖας61Ηπ1. Ἱπία (απασίπεπι θγτάριις αάΠπε 

16. Δίποδες καλέονται]. δατῖς ετἩ, ῤ βοζακίωη Ἠϊε- ζαντες 11η: εξ ἵἩ «4ρο)]ομίο ΕΠ. ΜΙταῦ. Ο. 3. | 
το7. Ρ. 1οἵο. εἴ με ω) αἆ αἱογιομίς Ῥτονειο. Ο. ἆσ πια]ΗΠαίο ατηΠοϊοίο οκ {ῤμζοκο Οδ 

ι ΧΧΧ» 96. δίποδας Ἠο5 πλητες αρετηῖπιε ΠΠβρπαςΙς ετή- Ἐοπιπα. Ίίπαια βιάµπι βουῤαγη Πο» αι 
| -ἁϊήοπε αχ. ΟΤαεεοσῃ εἲ Αταρηπι οορίῖ5 Ηηβγαρία, Ἱπάϊσίαπι ετ οΗἵβη ερύαη] ἱπρτοραπ τη, ο 

᾿ἀἰκοτο. Μιτος ζεγέριεο» «Εἰε[γεδίο ζεχερίαι, οΧρΙίζαη-» ἀεπα ΒτληϊοορταρΗἰ {οἱρττΑΠΙ Ἀπηρ]οόῖο, Κάδγ{ί μ6: 
εΗΓ (θ2υνοὶ, οσᾖ]έςὲ απ αμοά 1η εοἠίρις ουρία Ῥο[μο- ἀποσπαο, βτάρειητ «{γεύιοι 491, Νοη ισα. 
τηε Όμαε απἶάςπι Ἱηρεάϊποτ (οτε νοζαρι! εχροβ-. ἆατιπα Φιερῥα] ῬειβητΗπι, αΜαγαπα 
πο, Δοελαγ 091οΠ. ποεπίς. 1, ο 3- βουνῖνοι τεβῃ-΄ Ῥροτίοτεπι ποη αἲβίττος,  ΑΔά ΙαούΠ1, απά ο7. 
ἵτ, ζοσπιαίιπι ον βουνὸν: ΕἨπΙ επίπῃ ἨΘΓΟΑΠΙ ΕΕ[Ε» Πο Ῥὲν ἁπζήτη οµεΓεραητ, {οδίίον Τ1. ΑΙΠΟΣ. 1» ΤΡ’ μ Πίος αἱραγ: Ίπάς ζεγέριες» ο σος πας Τη Ραμςῖς ἀἰκ[εηείεῃς, ἀἰσίτιπα Ἱπτεμάίε, 4 μας 

τε», οιοὰ Ρ]αηίαε 6115 οι αἲε απιστα ἀε]εέτεηίας, ἆἷ- 47. Ἐ]η Σ ἂν πῶν] Οἰσμήΐζαγε Που [εὐΕίο Υθεθις 

δϊος, εἰοσλητο:», Πιοάο, νΕΙΕ. 

"πμ νυ  ”- 

ο ράι προς θρλὰ τι πες τοις Ἔοτα ρεποἆ 5 19ἱ8. ᾱ . ή 
σσ» ” ) υκὸν] «1γεῦ. Λιβύςιον πῃ παν, ὄκου "----- ἠδφμο αά αὐτὸς ἐγὼ ὥρεν 18 - 
ο ην, αὁ Ἴμοσε ΑΔ. Δ. Υ1.. 9. δἱ {εᾷει]ερί νιἀετοτατ αά βποπι σαρίής Ὄροσί νοςεῖΏ νι | 
λογίῆπα Ζεγέριες οςι αἀρε]]αΓῖ0» ᾳμοπιοάο ταΠάεια 1Π νο οοἰ]οσατα 5 αἴημε Ἰῖς Ίδια ρτοχϊτης. Ἠδίεβα π. 
Ῥαγδασας νοσῖς νἱ γοάφσμαα Π]]α βουνῶν πτετετατ ἳ αμοά ΤεητεηΏα ταίροπάστεης αρΏςβπιο; οὕτω ὧν καὶ τάμηρ, 
ποβῖες νοσασυ]μπῃ νε]ιὶ ρτοργίυπι τδη(ε (γγοπαξίς τής νήσου τῆς ἐπὶ Λιβύη κειµένης εἰκότα ἐδὶ ἀληθηϊή:ιοος 
1ν» 6. ο Ὡς Ἰής ἀἴνογῃς πιυτίάπι ρεπεΠδί8 Ἀρεῃ- . πιη]αο» εἴη δ’ ἂν πῶν. Πάρε [οί απιιοι απτεος 
{ες γα. Τδευρύγαρ, ίση. πἰπῖὶ Ίαναπι πἆ Ίπες 14: 2όφπο δ' ἂν πῶν ἐν τῷ μακρῶ χρόνῳ' µΠΌυ5 Ὁζ 

Σ Σάνον ΄ 4 ο. εί” ; 

αληπήσαΠάΑ, Ῥουνῆνρι νοηῖε 1Ώ ΠιΘΏΙΟΙΙ Ὀρεῤαγίο (ν δ. ἴωτ βὐμΙαταπι ες ἀπίσων Πβτιαῖοτες. ΕΤΗΕΠΙΕΣ 1’ κι 



ο. 

ορ απβωιπκμεο-τι 

οτας Ἱταπςεαπάπηξ, 

196 Αιυπὶ ρτΦίείεα 6ατιαβ]ηἹεη{ες, Ἰοσίπι 65: 

πανίδας ερτεδ[ο5 εοπΠάείατε, εἰ { ἀϊσπιπόο 

1ο7(απιρ{εΏπῖ αὐταπι, . Αίαιε ΠΙ {απι ΑΠΟΤΗΠΙ 

υπὀς τε κάνέμου" ϱχ Ῥ. 

Ά]οάας πλεισαμάϊ ης {εγήλοπ6, [εά ρ]επας βάε]. ΜΕΙΡΟΜΕΝΕ, ταδε κα 
Ῥ]σείπ ϱ Ίαέμ εἰ αηα τοξεττ,  ΘΗΠτ 66 Ἰο- μυής κα] ὕδατός πίσδαν ἀγαφξρομένή. αὐτὸς ἔγὰ 
6ἱ αἱοςΏε΄ ζοπρἰητες Ίασαδ. αποτήπι ο α ὥρεογ' εἷσὶ μὲν καὶ πλεῦες αἱ λίµναι αὐτόθι: ἡ 
ΠαΧΙΗΙ6» {εριιαρίηία αποφπονετ[ᾳς ρεάιπι 
εοῖ., αἰτιάιηίις ἆπιπι οἵργΙατά Ίπ παπς 409’ 

η ο) ς ῥκ τω ο αν 
ὢ μµεγίςη αὐτέω ν ἑβδομήκοντα -ποδῶν πάντη ν 

/ λ ) ο ο ορ / ἁ νο δε . όνος πολ ζ ε, διόργυι |. ἐς ταύτην ουτὸν ὃς ἀαπιίττηπε  σοπίμπι» οήαδ ἵπ. {αππηϊαϊς βάθορ δε, Φιόργυίό επι" ἐν ας ες 
ΠηΥΤΙΗς αἱΙραϊα εδῖ, ἀεῖπάε εβεταπε Ίηγτιο. δι 

να / . /  λοσε. 
, ἐπ ἄκρῳ µυρσίνην “προσθδήσωτεςο καὶ επειτα 

: 3 5 ές ορ 2 / Ώο / / 28. λ αν θ. Ἠμα 
Ῥίσεπι, οἁοτεπι αιΠάειαπ Ῥ]ταπι]π]ς Παβεῃ- ο ση τή η πίσσα ὀδιὴν τη ομαα 

ἴεπι, {Τεά σεῖετα Ῥτα[ιαπεοτεήι Ρρίοε Ῥίθ. ἀσφάλτα, τὰ ὃ ἄλλα, τής δ΄ Πιερής πίσσης 
- ς ” νὰ σι ( ν 3 Ἡ 5 ΄ 3 3 ” πα τα», 64πΙ4άε 1η {6ίορεπι αὔαπι 11χῖα Ιαευπιῃ σα μείνω" ἐσχέεσι δὲ ἔς λάχχο ὀρωργμέιω ἀγχοῦ 

9 ἳ «/ 9 ΕοάστΗης, - Ἱπβηπάμπτ, οαἲ Πδί ππα]τητα Ἱ]- 
Ίας ασρερ[είυπε». Ίἴα 6 {6ἵοΡεΕ 1Π 4ΠΠΡΗΟ- 

Θἱσαι]ά απτειαι 1η Ία- 
εωπι ἀεεῖάΙτ, 1ά {40 τετταπῃ ππέαης τΠτ[Ις 
αρρατεῖ Ἱπ πια, αιοά α Ίαςα απαϊποτ 1α- 

τῆς λίμνης ἐπεὢῶν δὲ ἀθροίσωσι συχν» Έτω ερ τοῦ 
ἀμφορέάς ἐκ. τοῦ λάκκε καταχέεσι ὃ, τι δ ἂν πα 
ε ἐσπέση ἐς τὸν λίμην, ὑπὸ γην ἰὸνν ἆ ἀναφαίνέ» 9584. 
ται οὐ τὴ «αλάσση" Ἡ δὲ ἀπέχει ὡς τέσσερα ςά: 

ος ς 2 ὁ ος καν / : ω 1 μα νι αι 
ἆῑς αὔσδι, Ίια ους ἂς Ἱπ[α]α αάϊασεπεῖ Α-σοδια ποστ δη σαι πα απο αν 

3 ὦ ' : ὃν ώ ὅ ως 3 5 9 ῥ - 
Πῃσα ἀῑεμηξατ»  σοη[εηῖαπθα {πῖ νετ]αϊτι, }γήσε της επί Λιβύη κειµένς εἰχότα ἔἐσι ἀληθηϊη. 

{5 ΑΠίςβ οχῖτα σο]πιππας Ἠειου]ϊς Παδίϊτα- 
ἴ9πη Ποπ]πίρας: εο αποτῖες 1ρδὶ αρρΠείετε, 
{6 ππεισες. 6 πανῖθης 6ΧΡοΟΠεΤΕ, 6ἲδαπε 1π 

Λέγεσι δὲ καὶ τάδε Καρχηδόνοι, εἶναι τὴς Λιβύη 
ω χ 5 θ / ο 6 « 9’ / ὅ χδρόντεκαι ανθρώωπης ἔζω ἔ Ἡρακλήίων φηλέων κατὰ 

οήμθες, ἓρ τοὺς ἐπεὰν ἀπίχωνται καὶ ἐξέλωνταὶ 
Ἆ / / ». ὃν «ο Χ λ : 

οτερἰάίπε ππατίήπια τοττ οτᾷ]πε «οἱἱοσατα ρστα φορ τάς αν στα οκ ταιοπισής αρό ο ος ας 
ἐάπα σοπ{6οπῇ πανίρας ἔαωαπη εχείτατε: [Ι- Τῶγή ἐσβάντες ἐ, τὰ πλόα, τύφεν καπγόν' Ἡ τν 
Ίο ΔΗΤΕΙΏ σοπ[ρεξο., πάίρεπας αά πιατα -ὃ 

2 λαο τα λ τών Α /, 
ἐπιχαρίες » ἰδομένε; τον Χαπτγογ ἴέναι ἐπὶ τὴν ά5 

ο . ” - . ο ος : ωίες ο ο η : ο Ά ω» ἔ, εοπϊεπάετε: ἀεβίπςο αΠἴο Ῥτο ΠεΓΟΙΡΙ6 Ῥο- λασσω καὶ επειτα αντι τῶν Φορτίων χθυσὸν τιθέ» 
Πιο, )ίοσι] αὐ εἴς αρ[εσάστε, ἴμπ {8 6 γα 

ππετοίρις αὐτάπα νΙάεαϊΙς, ϱο {Ιππριο αβ]- 

τνν / ἡ ο” ι) κα] ἐξαγαχωρέευ πρόσω ἀπὸ τῶν Φορτίων τοὺς 
δὲ Καρχηδωίες ἐκβωώτας, ἵ σκέπτεσθαι" καὶ Ἂν μὲν 

/ ΄ 6”. το λ Μ ῃ ἷ 3 
ο λομ” φομ ο νοκ αὐηταί σφι ἁσίος ο Ὑρυσος τῶν Θορτίων», Κ απε- το; η τηῖῃας, ΄εοπίσεπῇς Ἱτεταπ πανῖρις η φ ἔιος χθυσοε τα Φορτίω ο μπεις εις ο μη Ἀόμοοι ἁπαλλωσσωται: Ἂν δὲ μι 1 εη ἄξιος σδηΠάετει 165:νείο βασέάεῃιος, ΡΙάΒ αια μπα απομικότοτα. νι σετ ημας 

αἆ 1ᾷ αιοᾶ Ρο[αετιΠῖ αἀάθτε, ἆοπεο Ρει- εσβαγτες ὀπίσω εἐε τὰ πλοῖα χατεαται ᾿ οἳ δὲ, 
9 

τὰς ο οκ ονών ον ΠΡ ων ο. ος ο ο ο Αν 
Γ{ιαβεαπῖ. - Νεπιτος απέεπι Ιπίαβε αβετε: Ώθ- προσελθόντες ας «ἀλλον πες ὧν ἔθηκαν χευσὸν» ερ αὖς επῖπι 1ος αΗσάΙη αἰηρετε., Ρασᾳπαπιόςε ἂν πείθωσι ἀδικέεν δὲ εδετέρις. τε γαρ αὖτες 
1]ς αἀσαπαϊαπη ΠιεΓε ταϊίοης ππετοίαπα, Ώθ” 
ας 1ος «οππρεΓε ππείςες Ῥηασα παπι 1ρ81 

4πο5 Ποππῖπατε Ῥοβ/ήπιας: αποταπα Ρ]ετίαιε 

ο ο τν Αλ πομας ν ο του Ἡ χθυσου ἅπτέσθαι πρὶν ἂν σφι ἀπισωθῇ τῇ 
3 ο” ”/ 3 ον 9. αξίῃ τῶν Φορτίων, τ΄ ἐκείγαο τῶν Φορτίων ἅπ'τεσθαι 

ἊἈ ά πρότερου Ἡ αὐτοὶ τὸ χρυσίο λάβωσι, Οὗτο μέ 
3 σα / 2 { Ν ος, 

-ν. εἶσι τους ημε 6 'Λιῤύων Φομασαι Ώεύμε ἴηπο ἂά τερς ΙΜεάοΓαΙη ουαΡαΠτ ααϊς-, ἵν ον ο Ες ἔΧΟΕ ϐ τα. ς 

αηδία» Πές ππης ουταηὈ. Ώο απα τερῖο-ζ09ἱ 
Ὢε εαἴεπας αάΠις 41εο. ἀίσετα, α αἰαϊαοὶ Το 

ἃ ή ον / ον 

πολλοί βασιληος του ο Μήδων οὔτε τι |ὼ οὖτε 
. / ᾽ ἀ ο» 

ότε ἐφρόντιζο οὐδεν' Ῥ τόσο δὲ ἔτι έχω εἰπεν πε» 
νο 9 . / ᾿ ε , ' 

θὔπι πα Ἱοη]ρς , απαπίαπι πος Πίπας, εἲ ρἱ τή χωρης ταύτής, ὅτι τέσσερα ἐθγέαι γέμεται 
ο ΠΟΠ 

τα Ὥρων Απο δὴ, } Πω ῦ, Γον. δή Ρας ο, ἑμπίση ον. λα, αἲἩ ἁμησοι 
ἅ ᾽Αναϕέρετοι «4γοῦ. αιιοάᾷ Εογγί Ῥοΐσταε: {5ά 4ἡέρομις εάῑεμπι οοΏβτπιαῦ. ο Ῥὸ ἵὰ.  Τ Ἡρακλέων «4γεῦ. 
40. ϱ Δυρθυπι Ἠπες ἆπο «γε. ααὶ οτι 4. Βα/. }. «κ. τες ἔπεξηρ: να]ϱο οἶπι ἐφεξῆς. Μοχ 
παρὼ τὴν πυμωτώδη νῦν Βγὴ, «4. 6 οχ {ομο[ίοι 
752. Ἠαες {1ο {ατπίοπο ἀείοβρῄς, 
ποτηπτ «τε. 7 

ὐ 8εα Ιδία ποια {1ΠΕ ἵῃ ἄγοῦ.ο {η/ῤαέό. 1 Ῥετίθς. νι 
ἰ 1Η. γοδ. Σ. Βρε. «ἄλιν σκέφασθαι Ῥαγίε, «4. εἲ «1,, ΤΙΟΧ μὲν ΠΟΠ 

{ 34. Ρα. 4. ΑΗ. «. 6... ὠνελόμενοι «τοῦ. { Βατίς, 44. δ. ἄῑι Ἐδά. ΄ ΙΏοδβε 
«γοῦ. 7 αι Ῥαγί. δ., Παῦοπι 314. 4. βατ/{. Βαν. «4. 1 "Αλλο Εἲ χρυσίον «4γοζ. {’, ποι ρτοτ/α5 
Πιαϊο. Ἡ Χρυσίου 1. εἰ {Π4Ηπα ὀπισωθῇ επι 4. 491. 

3 

ὁ ἸΜήδου οὔτ ἔτι «γοῦ. 

/0Η. Ἱπ. Αἴοθά. εἲ νεΙε Ρ. όοτ.» ἐν τῷ παντὶ, Ἱπαπῖε» 
ὡ]ῶνι πολλὼ μὲν πάλαι συμβάντον ὠήκέτι δὲ φόµενο, 
ὄπισω εἴνωι πεποιήκώσιν ἐς ποὺς πολλοὺς οἱ τοῖς ὤλγηθέσιν 
ἔποικοδομοῦντες ἐψευσμένα.. ΔΌ Ἰας «μ]ρα ΥΕΤΘΟΓ ἳ{5 Πο- 
Τατ Ί]α οεΠ(αΠ αἴισαῖ Ἱπηπιυπίς, ΝΑΙΟΚΕΝ. 
τ45, Ἐπ' ἄκρῳ μυρσίνην] Ζασγπϊ Ίασιις πήτασυ]απι 
πίροτπε «4Η1ἡροσις (ή. 6. τόο. οἳ 71 γυίης 1. 

ππ. 6. ας Ῥυρσίνην 6ἵ υρσίνή αι ἹππαυταηΈ, ριαεῖοῦ 
{επραοπίς νιοΙηίζρίοπι ο πΙσπτιτς. Παυιά ροη/ρΙςίο: 
4µΌ1Ηπῃ ΠΒ] «ποαια, αι ΠΟ ΙΑΠ1 βυρσίνη (Οἱ α’ῤῥο- 
σα Πτ οογἰσερᾳ, Ὅστιο τῆς πευκίνης πίσσης «4γοῦ. Ἰ]ηι]- 
ααἴπῃ (ΓαπςπΗήΕ1 ἄσμιισται, Αα οσα, Ρ)μίο αιᾶοτε 

οταν Να Χανς οτ,, Ῥ] Ἰήσοση] πιαχηπε ρτοῦαδαϊ » Ογαροῖα ΡΕΠΟ: 
ος 4. Ἐπεὼν --- ἐξέλωντοι τὰ Φορτία] Ἰήεγορε παν]δι]ς 

ο Ἐφεπηβίας ἀ6ροήετο ἀἴδιπΙΙ παρὼ τὴν κυματωνὴν., Ἡπ {ἰ- 

σααν Φορῥος]ὴ, Οοὰ. ἵῃπ Οοἱ. ν. Το ὀκτὰ κυματὸ ο σκν οβροξΗδ» : . Υ. 7.5 ἄκτὼ κυμµωτὸ- προ . -Ἀλῖς κύμωτος ἂν] οἳ «ρου ο, 1, 654. ἃ- 
, ο. . ΕΠΑ 1Πεγούῖοίο ἀΙσῖειτ κυματωνή" νιἀς Ο6]6- 
ιῤῥ σας ποδίν Πογοά, Ῥ. 907. Ἱαπις 1]ιά «4{γοβί- 

τα, ερς Ῥ. 470 20.9 Ακ, ἡ ὀξύτης' οὕτως Ώρος” «ριαεροι Ίσα ο τν 9 ο. πο ος οί ο. Μ5,) ᾿Αρχίλοχος, Ἴση κατ 
δα ανά, Μπάτης {επαΠης ατεῃίΟ ππεπάας 

ανέμων ο η ΟΟΙσΩΤΗΥ Ἴση κατ’ ὕχην κύμα- 
| Ὃ. 4949: 10. ------ Ώπατταης ΗΠετοᾶο- 

Ὅτοα Εηαιό. ἵπ 0η». ν. 75ο, αἱριολὸν Ἠδδοῖ. Εξ. τὼ Φορτία ἐξελόντες, ὥς φή Ἀ 

τος ογερἰά(ηε, Ῥτουϊ ἵπ 1 οἱάμ] ΤΊπποπο 6.56. ἀθά]ε 

σιν Ἡρόδοτος : ς ΄ ' ρᾶ πανό υυὶ τεζί εκ {{ετοι Ῥο ο λείοι ὑποτύφουσι κα 
ἐθελόμενο απ τὰς -- 

Ρα. Ραγὶς. -ᾱ. Β. ἀποριδαια δὴ. : οἶῖπι ὠπισωθείμ. 
Ἐοσοῦτον «4γοῦι 7: Βατ. «4. 8. 44. Πα, οιἡ 1 το]ἰπαι ον 

ΑΗ. 44. 6, ΙΗ. Ῥαι/. ιά ς ον ας σον ην 

Ποις επίπῖ αριιά νεῖεγες ἐξελέσόαι νε] ἐξαιρεῖσθαί αάΠί- 
Ῥετισ» πήπαιαπα. ορίπος, ἐξελεῖν. -----' Ομα]ία ἄε Ἠϊς 
ἈβΙσαπ] αΏδαιε Πηριαε 1Η ΡτοροβίατΗπΙ τετΙπα ρτς- 
πα αε[ΠπιαπΗρις ΠΙογοάσίης, ἄε ετῖος {περῖμς Τη 6ηπὰ 
τεπι οιἵα (ταβἱάεταπτ. Βέης, ο εἲ «μία 
5 [ζαγερὴ. εκ Ὀγαμηὶ {οτίαἩ Αταδίοίς ρεείζα: ϱχ αὐ- 
Ῥι5 ὠγεβῥαμο Σρες οδίο ἁσιμητι ἔθνος Ἰνδικὸν ὥπροδιδι- 
νὲς ὠνθρώποιο, Έυπα Ἡεγοάοῖαϊ6 εοπιροπῖ ροϊδγαπε ὄ- 
/λα/Ρίο Ἱ. ο, Παιταῖα ἄςο Ρεήδις: τῶν πωλουμένων τὸ τ]- 
μημα σῶκκίοις ἐπιράψαντες ὑποχωροῦσι», εἴτω ἑλθόντες οἳ 
ἔμποροι καὶ θέντες τὴν τιὴν ὠναχωροῦσμ" ἐφ᾽ οἷς ἔργονται 
οἱ Σήρες, καὶ εἰ μὲν ἀρέσκοντωι, λαμβάνουσι τὴν τιμὴνο 
εἰ δὲ μή Φε, τῷ ἴδια, ο επ νο οκ μσανς 

65. Θέντες ἀὐτὰ ἐπεξης] Νοπάμπι πο ο 
ΤαΠ(ΦΤΗΙΑ Ώσπο πιετο]υπ 1π Ιπτετίοτο ΑΠΐςα Ἰρηίης 
Ίπίογ ϱε αυτος οοπ/ααιπάίποπι» ἱαεμ]επς Τείες 
ὥῥρτο Πῖη. Ἔ. 1, ϱ. 903. Ὑα]μῖτ επᾶεπι» να]είαΙς 11 
Ῥ]ηπί ους ιπίησαιο ἱπάίαε ἠαήοπήρυς αριά Ἀπιρηρη. 
ΤΗ, Ολήρ. ερ, «4η. εἰ οεμεαγ. 1εΠρτοτοπι Τ. 
τε] Τνς νο «ποσα θε σνς 4 ανν κ σφλο, 
7ο, Τέσσερα ἔθνεν νέμεται αὐτὸν ] Οομοά Ἰπναχίε ντ 

ΟΙ. 4 Ιοᾷαπι Είατ ἵπ Ἐάά. αἰπεσάπι εΡΟ αὐ]άσπῃ ο6η- 
{ιἡςίαπι τα(Ἡτηαπάμπι. ΟΗΤΙΟΙ ΒέΠίζ5» 11 ηὔας ΑΠΙ. 
σα [ήσΗε Απαθιος[ῖν βοιλὲα ανα» οοπιποπίοίαε ο. κ 

640γ. δἱς. ΧΧ» 6 55: Εἰάεπι Ἰ Πτς ο, 49. αυαίπος . 
αὐτοχθόνων Εεπεῖα παπι τεροπίρητας. ρραμῶνες, 
Αὐχίσωι, Μαρμαρίδα», Μακαι" «ΕΙΕΙΟΡ Πφάσπι, [ή- 
πιαγάρς ἀῑνε 19. πἀρεΗαβοπῖους 11. ορ ἀεβσπαν!ξ. 

ο ο ο - | ΥΑΙΟΚΕΝΟ 
ανν” οσο σσθε Εν 



9ῦ5 

εν πσοσοροσνσρσα σε ον” σεν -ε ντ 

πρ ασπρορντς, 

| 

ΤΡ ΥΕΟΨ. 

μμ ον ο» 

ο σομαᾶ 

πν οπως 

{σπα αλ θἹτωιηοης ἁμόξάηι Ίητος ΗΡΤΟΣ Ρειρεταπα τοτα- Π18 0. τοῦ. ΡΗβαΙ. α Πο. Ρ. 1864 21 Υο9 

{ οχ Ώεποσγ{έο εἳ ΟΓΙΠαρογα αἷῑας αἀΠιπιανί, ο ΡΙ6ΓεΕ, ποιεῖ, ὕδωρ ἵπ Τδουρύγαβ/! Οπααέξ, 

ντ. ωάρια ΛΑἱ οι ΑΕήιίορες. Οἱμγρίς τερῖοπίς ὑοπίτας, 5ξ 

986ὁ Π ξ, Β ο Ὀ ο Τ ο. 1 ορ αν ε : -ὰ : .. ν ΗΕ ο 

] ς » ὰ αι . ο γη ἀάσ Πιπὶ 1π- 
α αὐτὴ, κα) οὐ πλίω τέτων, ὅσοι ἡμᾶς ἴδμο" καὶ  πος α Ῥαήριν Ἰησο].: απαταπι ἀνδ' ΠΠ ἐπ 

ὰ ὃ ΄.. ἀἴσεπα, ΄ τοιάειη ποῦ ΙΠ4ΐΡεπα. 1ΠΦΡΕΠ 
πὰ μὲν δύο, αὐτόχθοια τῶ ἐθιέων, τὰ δὲ δύο, οὐ. ἳ Ισ ην 

| οκ. ὃς αὐϊάεπι, ΑΠΙ αἴαιε ΑΕΙΛίορες: 4ΠΟΓΗΠ / δν ὰ ο. 1 ο ὁ. φᾶς ς κο ος ιν τὰ καν ον : 2 ἵ αμ ο 

Λίβυε, μὸ καὶ Αἰθίοπες, αὐτόχθοα" οἱ µη», τωζ Φα]εοτί αἆ πηποπεία, αἰτο ποιπι Αγ 
λε α τς λα ο ο αλ ος : 

πθὸς βορέω, ὃν δὲ, τὰ περοό Ὁ γότΏ της Λιβύη, οἵ- Ες ἵπσο]απε;  αάνεπῳ νετο, ΕΠΦΠΙΕΕΣ 
ῥ κ κας. μα σον ος να Ἶ πας 

χέοτες' Φοίηκερ δὲ καὶ Ελληνες» ἐπηλυθες, ὃ Δοχει οι Οτωσὶ, Νέαπε νετο νίάετας αμ, Ῥοη 
/ 2ο πα νο « ὁ λε 7 .. αν. 

δέ μοι οὐδ ο ἀρετὴν εἶναί τι ἡ ΛΙβύη σπεδαίη, ὠφε τας ΑΠΙσαΠΦ τειτῷ σππι Ῥοπαταῖε { ο 
ὃ "Ασί ἡ Εὐρώπη παραβληνηνα πλην Κήυπο οἳε Τέιτορς σοπιρᾶταηάα», ῥτῶίετ μΠαπΙ 

µήύηµ: τὸ γὰς δὲ αὐτὸ οὖνομα ἡ ΎἩ τῷ ποταμῷ ἔχαθοιγρεπι»  απῶ ἴο]ίως Ἠινίο εοβποπς ος 
πε μον ης ας Αὖ ὶ αύτη δὲ ὁμοίη τῇ αρίση ἃ γεῶν Δήμήητρος καρπον 

. Ἱ ξ Ν ὼ 2 ο, ο ἐν 

ἐκφέρευ οὐδὲ οἶχε οὐδεν τῇ ἄλλη ΔΙΒύΗ' " µελάγ- 
ο» 

ο. / «ον μον ο Αν, ὧν | να τς, 
αὐχμου Φροτ ίζμσα οὐδεν, οὔτε ὀμβρο  πλέω πιου- αηδία: ας πο ΙΠΙῦΤΕΠΗ αιάεπα, απὶ Πς νεβε- 

« ΄ ἐς δις 9 Ἱ Ν . τρν ον κ ο ; . . . « : μι 

σα, διδήλητας ὕεται γὰς δὶ ἓ ταῦτα τῆς Λιβύης "Ὁδιποπιίοι Ἰπρίρομ», Ἰάΐευς: παπι 1 6ο εαζν. 
τῶν δὲ ἐκφορίων τοῦ καρποὺ ταντὰ, µέτρα τῇ Βαβυ- Αβήκω Ρ]ιῖε.. Ἡκ Ῥτονεπίδης απίοπι Ίαν 
λωνίω γή κατίγαται ἀγαθὴ δὲ γῇ, καὶ τὸν Εὐεσπε- ὄωαση ενα: τοβάστη πιεπίωγῷ ἡἡίο 4ποο 
στα Ἱέμοται ἐπ᾽ ὃ ἑκατοσὰ γὰς ἐπεών αὐτῇ ἑωῦ- Βαργ]οπίσα τε]ητο ρειεἰρίπήτας, ΒΟΠΗΠΑ όν, . 

αν. Ίωπι ος Ἰ]]αὰ 65τ. αιοά Ἐπερεήϊῷ εοἰμηῖ μα 3 λςμ  λἍ κ}. ες 9) κ] νὰ 

αρισα ει 9 εχ φερει" Ά δε ο τη Κψυπιν επι : ν κο 28] θα 

αν ια τς παπι φαοΏίος 1 εκ]πήο Γαἱρίυπη υρεσιαῖε Π1β67 

ὑψηλοτάτη ταύτης της Λιβύης, Ἰ τν οἱ ἹΝομάδεο γέ- . αμ. 
ο αν προς ο μά ο σετ εἴτει ἵτεοεηπῖα, ΈῬοῖΓο Ογτεμαϊξα τεριο» 

ολο να ο ς ρ Ε. ας 9 ' ἃ ὁ ας | ο 
µωοται» Τβεις - αρ” ο εωντήψ. ἀξίας )ωύματος" Ἠμήμς Αίτις εα[εικῄπια εδῖ, αἰαίη ρα οταἰεν - 
μάς λ αν ονά } / τω ώ Ε ν π . 

πρώτα µε Ύας τα παραθαλασσια τῶν χαρπῶν ὁρ- Ἱπςο]απῖ, ἴτορ ἵπ {ε ἵεπιρε[αϊες «οπΏπεῖ ἄ05 
γα ἀμᾶσθαί τε καὶ τρυγᾶσθαι 1 ττέων τεδὴ συγ- Ἰπίταιίοηε ἀἱρῃᾶς, Ῥηπὴ επίπῃ ἵῃ Ἰοος Ρίο" 

Ρίετ Πηατο {τηξας ἀε[άεταπῖ πιει νΙπάεη κ κ .. δι) ΕΠ, λ 
κεκομισμέων, Ὁ τὰ ὑπερθαλασσιδίων χώρων " τα µέ-05 ηα[ς 16 6ἱ: ΠΕΙ ν]ης 
ας Ποιες Πἱ5 οοπΙΡροτιαήδ, τηεδία 1π Ιοεῖς 4Ἡ ο Γεω ἡ λ ; 
σα ὀργῷ συγκοµίζεσθαι, τα βενοὺς καλέεσι συγκε- 

/ ’ “ ς / λνς 3 ο 

αἱ τε οὗτος ὃ µέσος Καρπόσ» Χα ὃ 9) κάν 
κος τ : αν ικα 5 ος κα οοιπρονῖατΙ Πυξτας αρρειωπῖ: εἲ Απιι] ἡἱς τΠθ: 

κατυπερτάτη της ΎἨ πεπαµεταί τε Ῥ και ὁρ- ὴης [ταξχας σο]]εδεις εςε, ειίαπη ἶ5 ααὶ Ία θ4ΐ- 

ἡ λαίς ο. : . 

τος καρπὀθ, χαι ο τελευταιο» συμπαραγίγεται' οὐ- οὐε ρτπηας {αέας δἱ Ρίτα αἴαπε εαίτατε 

ερ τὰ ᾽ / / 1 / ς ω» | ὥ ὅ , ὁ 
γά ὥστε ἐκπέποταί τε καὶ καταβέβρωται ὁ πρῶ- τἰίπα Ρίάρα, πηαευτῖε ες Ίεπι ρεεῖς. αν | 

ει Ἡ- 
᾿ 2 ϊ Όν ί ; 32 ο ο» . . . 

τω ἐπ ὀκτω µ]νας Κυρηαίες ὁπωρη ἐπέχει' ταῦ- ΙΙΙ αἀθθί υἱήποῃς. Λιαια Παῃς 1Π. ΠΙΟ ο. 
αἆ οξῖο πιεπ[ε» Ρεγεεριῖο Πιέξααπι Ογτε ς ΄ α Η ο κ ϕ ην / 

τα μόν νυν ἐπὶ τοσοῦτον εἰρησθω. Όι δε Φερετίμης πα (γτεηῶ ορ. 
ος να ες ες οσσυραῖ,.  Ἠσο Παξίεπις ἀᾳ μὶς ἀῑξία Απιωο 

ος ΜΥ υγ λα τον δι Κον ο Ἡ ως 

Τι, ωροί Γἱέρσαι, επει τε εκ, Ττηδ Αιγυπτε «αλεντες ; ον : 

ο αν ολο ια” ο Ῥετίς απἴεπι αἆ πἱοΙεεπἀάαπι Ῥπετεπιαίη ἃ ὕκσ του Αμῤδιω, Ἐπίκατο ἓε Ὦν Βάρων, ἐπα. λινκ - 
κος οι ώμο ιν ο σι. ν Ρεῖ- 

ον εν ων : ο. : εν ού ο ΑΝ η νά κό ον ο λρὰ. - ν ον κος ο λλωὰ « : : . Ψ ο να 

ο1 

ορ ΣΑ ΑΡΣΗ 10 
ώς 

το Ῥούτην Ι. 40 
| 

εἶναί τις ὃ Λιβ. γώ. Τε ών Ρα. 4. Α. 1050 γεῶν, ΙΙ ναιῶν επι Εά. ὁ Μελάνγερς 1. 4" 
3 

-ἅ“γεῦ, Πλέον «4γεῦ., ἴμΠΙ ποιοῦσα 4114. πιρῦσω «τὸ.» αὐοὰ νεΓΗΠΙ. ποιεῦσαω «4. ει α]Π. Ῥοττο σι 

ὃ Ἑκατὸν «4γεῦ. { τὸς 1, ει πα.  ὁ Μ. Ρα. ἄν. εἴ εχ εοπΙεξυτα ή η ) 
Α΄ 

Ὀ[ο πι θύματος «Ἠ. «4. «γοῦ. / Τούτων δὲ «4πεῦ. ἐ. τη τῶν «9. ΤΠΟΧ τῶν ὑπερθαλασσιδίων 018 γερό. 

1Η. Ρα. ἄν. δη. -ᾱ- 6.» νυἱρο τὰ ὑπὲρ τῶν ῥωλασσιδίων... Ἡ Αύδυητ ἀροῦ . παςς ἀμο. αι 

1ά., Ραπ]]ο απῖς συγκεκόσµήταί τε Σά. ῥΟεΠειιηῖ αΠπαµε {αη. 4γεῦ. ᾽ ο Ὑπὸ τοῦ Αρ. «4Γεὀ.ν τοᾶ 

α]ὶ οπιίυπε: Ῥοιτο ὠπίκωτο 2, ή, «γοῦ. «άν. Βαο/. ΝυΙΡΟ ἁπίκωτο Οποά Ῥοδίεα ἐπαγγελλόμενο, {ρε 

κ πω νο | | ο 
3 

75. Εἶναί τις ἡ Λιβύη σπουδα/η] Ῥωίατες ο, σαρ. 29. πΐς ἀῑκίε ζνπτ, 94.) ἐπιμιήναι τή ὦκαθαρσίᾳ τῶν ἐὐνῶν 
οὗ φἄρ τι σπουδαῖαι νο ἀὐτόθι εἰσί, που εἴίαπη Ίοεῦ τῆς νῆο. ---- Όυ4ε ἂά Ἰιας Τερίοπε {υοϊμποῖε Πεγοά. 
εἶναί τι ἡ ---  ΟΡΟΙΕΙΕ ΗΠῃ ΝΙΤΟ εΓµάϊτο. Ατ που ρεινοπυίτα {ππες ας ἵπ {εᾳ. αρ. απο ἀε («ΤεΡΗ 
νιάε ΡΟΜοβγαι] Ερί. 3δ. Οὗὖσώ τις ξανθὴ, ῥόδω ζη- τεβὶοπὶς αρῖε Γεγη]ταῖς » οδί εἰεραπδΗπιη Π]πά. 
τεῖς' Ιπηὰε ΡΓΙΠΗ5 Ὃ Λας» ν, 19699, τοῦ ϐᾳ- ὠμῶσθαί τε καὶ τρυγᾶσθαι, Ῥετὰοξῖα αδταπι Αν δηκὲ ώ 

τς «άρις διαῤῥεϊ” δἱ ἀοξτε ΟτΙ- μὲο ποβτο αἆ Τ ή. Ρ. τού. Ίπ 1αδυς αὐλήοΙυπι {48 2 
Πείο εκ Α. Α. Ο, Υπ. ϱ. λέγων παΏνυπι ΤΠ1εΠ Ίδίμπι ϱ {1ς66ἱ Ρἰσηίειάἶπο {1ογΕΙΗ ΠΟ8 4 

γώτος ὡς ταχε]ώ τις 
Ἠσ ναίστεδ. «Νοη ας 
εἶναί τινα ἑαυτὸν µέγαν. ἴ8ιπεια αἀΠπη]ς, Ποιεγ{γαιάων, 4ΕΠΙΟΠ(ΑΕ.. - ο ΨΑΤΡΟΚ 

46 απο Βαζ. Ῥ. 1698. 46., πΟἩ πι, 4ὐοπήπς 84. Ὄμβρον πλέω πιῶσα] ΝΕΤΑΠΙ Ῥγασβαπε Ἠπο 
φεῶν Ῥο5ῖ ραµσα Τονοσοτήτ», ἹπρεάΠε, Ῥοβοτίοτίς επι Α2ε! οοπίεξεταπι {ολεάαα. Ἰονί εται Ἱπ σὤπ: 

4 

3 

.δ1. ᾿Δρίση γαιῶν Δήμητρος καρπὸν ἐ.] Οἱπυρίς σοπϊρᾶ- επι Οµ[ζμδομί ορ[ειναιῖς: τείλα νστο, πίνερ 
ται Γετήταῖοπα ΠΠ Π]α αρτῖ Βαυγ]οπ5 ὄρς οηΐπαι πιεῖν τὸ ὕδωρ, επᾶε νῇ ------ πίνουσα τὸ ὕδωρ 1». [ 
ασες ἐκφέρει ---- ἐπὶ πριηκόσια"' ΒαὈγ]οπῖης. πηπήπιηπι εἴ {οφ ἠεπασαπιε σῇ - 
ἐπὶ) δµκοσία». ἐπεὰν δὲ ἄρια αὐτὴ (ἡ κώρῃ) ἑωῦτῆς ἐνείκῃ, ποεῖν οἳ πιεῖν εχΧροΠτα {ατῖς εεε 12ήε/. Εενομ. ο τς 
ἐπὶ τριηκέσία ἐκφέρει, 9 13 6, 193. υυί ῥταεῖδτεα ῑεί- 182. ΊΜΙΟΧ τῶν δὲ ἐκφορίων ------ Όαπα Ἠαυεῖ, τά 

τησ εσίξ χωρέων αὔτη ἁπασέων µακρῷ ἀρίση Δήμήτρος καρ; Φόρω τῆς γῆς 1εγ7άο ῥγουεμέων Π]αβαπτας 
τὸν ἐκθέρειω. Ετο χωρέων ἀρίση Ἱὶο Ἱαρίτυτ ἀρίση γαιῶν Ἐκφόρα, ΝΠπϊπιε αὐέεπι ἀῑ[ριίσοι τῇ Ώὰἱ 

πηιήτητα Ίππο Ίπάΐσο ΡΓάΕβΑΙ γεῶν, πηυπ]εαπη αιέζοήτα- εκ Ἰ. 1» 199., υδὶ 4ο ὕδειατε ος Πλ] οἱμς ος πμ 
το ομοογὴὲ Ίπ Ε]Α{, Ηεγοά. Ρ. 185. Ριηταήνπ τς 93. Τρεῖς ὥρας ἐν ἑωώτ] Ηος, αρ σα οσα ασ 

ή 

νοὶ γαΐας 0ί αὐήσυεηε νετείαπι πονί πεπήπεπ, οί ἁαίαπι, ππη]εο Ρος, ᾿ ο σαρος ἔτι ο 

εἰάσπι {οτιρ{ε]πῖ ασσυταθ]8» τε[Πεμεμά μα ΓοΓηΠ -ᾱ- ρνα/] χώρ ----- τρεῖς χώρας.------. Ῥ]νοα ει πρι λος 

1ῇοιε πρ. ΔµείΗ π. Ἔρα. ὃ. 99310 εἰ δὲ πρὸς οεᾷεηεῖα αιυπηπίεα ας {οιπροτα οἸοραπείσῆπιε Ῥϊθβς 
ἁπάσας εἴχεται γῶς Φυγὰς οὗτος" υ01 νἱρατης τὰς φ. τή, ᾿Ορνᾷ οἵπαῖ Πήπς Ἰήησεί Γοχίοοπ Ρ. 19411. 

Ἐὰς ἀρίεας τῶν γαιών, , 

Ῥατης Ἠ στι Εκήγαό: [πρείσ»ε, 4ιιόά αΌ αλ πον απί- ῥως νἰάεητωτ εχκος]]η]ε[α, Ῥτο[οξτο {απεααῖη 1ης 
παάνεγϊμη πιίτο» αἰμκάεια Π0τ1 (πεσα ΠΙμ]ίο εἶε- αἶπῃε βευνοὶ /Γμρες ἀϊσεπτατ, ααοά ἐν τοῖς β2υνοῖς 

Ραῦσος Ἱπιεγρτεταίο, 4 απ] Ηα]]οπί[ϊας 1ηάαεῖ εὐῖας- Ἰείσαπε. ῬΙπΕ, οοΠονοΓΠΙΠΙ πεη., ἂε Ἡ 
γε 

ἸάξιΠὲ» Ἅμος νοσαῃι ΑΡΟΦΙΥΡΗΟΒ: ηὈῖ φαιῶν ἀεάειαῖ 1μΠ παδαῖε ἵπ οσμ]8, . ος πρ 
αἴτοτ' Ί]ε πο Ίοπππαπι {ΟΠΙΡΟΥ αἁμήδαίε υθαίη γάρ. Σ. Οἱ δὲ] Ιπιοσευρίηπι Ίοησα ὥριεςβοπα ΜεάρδΙ: 
αασᾷ Πε; ἔπιγαμβρεῦσαι τοῖς λαοῖς τῶν }αιῶν2 15 145 {ΕΠΙΟΠΕΙΑ {1απι Ἰομίαα ος Ἱὰς νοςυ]απα Ρο: μετα ς 

198 

"σε αὐτεπι ορπις σπἶαιε τεἰαπ ΡὰΓ ες 
Ῥτονεητα {Παδχας «ετεα]ῖς, πες ΟΠΠΙΠΟ Πτ 

Ὁμόρ πε σάς ἔσι, καὶ ἔπυδρος πίδαξί, καὶ οὔτε πη]ή εεῖ σείειῶ ΑΠίσα. ΄ Εει είπα πἱβτᾶ. ; 

γαιὸς τε Ύάς ἐπ ο ο Η ρ]ευῖ οἳ πὰα [οηπιρας, ας {οεπτα ΠεΕΙΑΠΣ 

α 
ο ο ον το η πρσα λα 
τεηκόσια. Έχει δε καὶ Ἡ Κυρ Ἰκιη ΧΑΡΗΣ εν σἍΟχαι, οεπαρ]απα τεδάϊε: αἲ Πίαά Οπγρίς, ο. 

Γωρτα ππαπΠείπ]απα {1πε, ασ Ῥηπος αρρε]ᾶῆὶ ο. 

3 

ἔπγ. Φερδ. Νυ]δο χώρῶ. 

1648. ον 

Γι, . Τάυταίοσαπι αΡοτί ρα 

ὁοροῇ, Τ2μοά. Ῥ. 9. πΙβδαιε Καζηλομίης ετιάϊξε, ία αμζοπι» τὸ βοωνοὺς Μλέ ας 
ἄἴχετα. Ταιῶν Παδεί αμ οίΙεΘ {1έΓΡΓΕΣ ϱἩ, {οπή ραϊ- αἆ Παάτη8 πος Τεβετο» νοτυπΙ αᾷ φὰ µέσα, 49Δς ο ος 7 

ο ς 

δὲ 

Φον 

χ. Ῥας/.. οειοτῖ οπιΠ6ς αὐτὴν ἔτ πιεις. ΘΙΑΕΙΠ Ίσμεν Ῥαε[. «4. Νότο «ἄγερ. ο Αρπ 

. 

ά / 

εν αν α- 



εωη]σμ]ο», Ὠοίο Γι οἱρί(ας, 

Άνιεο Ἐαβιὰ ουβάείας, «θεία ἀερτεῖιέπάεπάί Μή π Τ, Ῥ ο λή Γ Ν ο 1 18ΕΒ 1ν | 869 ς 9 

Ῥετνεπετιπε», ορρίάαπι ου[εάςταπΕ Πη]5- Βλιόρκεο τὸν πόλύ», ἐπαγγελλόμθοι ἐχδιδόναι τοὺξ 
{9 Ίςο αιὶ ἀεπιπείατεπῖ ἀσάΙ απτοτᾶς Πς- αἰτίας τοῦ Φό τοῦ ᾿Αρκεσίλεω" τῶ δὲ, πῶν ο) 6 

οἵς Ατοζβιι, Έοταπι νειρί ορριάαπᾳ» Ἡτ Ἡν τὸ ᾳληθος µεταίτιο, οὐχ, ἐδέκογτο τοὺς λόγες' 
ααὶ οδάῑς ΌΠΙΠ6Φ ρατεϊείρεδ «εδίεπι, ποπ «ὀοαῦτα δὲ ἐπολιέρκεν τὴν Βάρκὴ ἐπὶ μας ο 

βθυετιιΕο νά ποσα ηραοπιβατοααµα; ο τση επονβ Αλ κ 

οὐ[οάϊκ[επε Ῥετ[ο {πρταιγαπεος ομηῖσα]ο5 {ο Ρέ σ, βύσσωτε Τέ ο ΗγμΕτς Φέρωτα 

ἀἹεπίος αἆ πιάταπι ἔοτεηῖες, οἳ να]άος 1Π-10ὲ5 Το Τέεχοθ» λα] προσβολας «αρταρατ πο 

ομείως {εοθίυπε: {τὰ ευπίσυ]ος απἰάθπι Ἔα- οι τὰ μέν γὺν ὀρύγματα ἂν χαλκεῦ ἄνευρε 

ει αὐ]άαπῃ ετατία5 ἀερτεπεπαά]ε ἄτεο {οιῖο ἐπιχάλκῳ ἀσπίδι, ὧδε ἐπιφρασ-λείο” ππεριφέρων δν. 

ᾗς ταΠοςίπαης. Οτευπιξετεης 1ιά πια τὴν ογτὸς τοῦ τεχεοε, 3 προσίσχε πθὺε τὸ δάπεα. 

τηζαη » αἀπιονεραϊ Ρανίπιεηῖτο επί: εἰ ὃ ης δρ τὸ μὲν ΜΑ αρα, πθὺό 

αἲϊα ἀϊάετα αιΙριδειπαε αἀπιογεραϊαΓ» ϐ- οὰ ϱ / να οος ο ος 

τλωε βιτάα τ -αά. Ἰούυι απτοπι απἲ Εοάϊευα- ο. πο χε Χητωοε τὰ ορασόµέα, Ἠλεσοις 

εωτ. ος αἰγρεῖ {οπαῦαε: υδὶ σοπια ἔο- Αλ τη ἀσπίθως' ἀντορύσσωτε οἱ, ἂν ταυτή 
ἀϊοπιος Βατσαί, Ῥετίας ἴδια Γοδίοτες 1π- 9ἱ Βαρχαῖοι ἔκτειον τῶν Περσέων τοὺς γεώρυχέωτας” 

τετόππετυπε: Πς ααἶάεπι Ίφιὰ αἀἰπνεπΗπΙ τοῦτο μὲν δὴ οὕτω ἐξευρέη" τὰς δὲ πεοσβολὰς 

οο1αδῖ, Ππγιριίοπες ατεῃ Βαϊσαί 1ρ8ῖ τερυ]{α- ἀπεκρούοντο ὂι ἨΒαρκαιοι, 5 Χρόνων δὲ δὴ πολλῶ 

ψαηε, Ἠεαπα 4 παπι Ππηπ]εοπη τεπηροτίς σοη-σΟτριβοµέων, καὶ πιπτότων ἀμφοτέρω πολλῶ » 

τογοτοίατ, εε πιη] πἴπίπαπε σλἀετεπῖ, πες ο Περσέων, ΊΑμασις, ς «ρα τηγὸς 

Ραισίοχες εκ Ῥετῃο, Απιῇ, ἀπ ΡεάΙ- οὐ πι . τς ος νο Ὦ 

ἴαϊμςν ἴα]επι τεπΙ σΟΠΙΠΙΕΠΙΙς εδ: Απί- ου σμήνους δν 
/ ς 3 9 5 

Ππαάνοιίθης Ῥαϊσῶος νἱ ΠΟΠ Ῥοδ[ε Παρετα, Ἀνουρν 6 κατα µε το ἰσχυβὸν οὐκ. αἱρετοὶ εἶθ 

{έὰ ἀοὶο, Πος {αοῖες Ιαϊαπι Γοδ[απ1 ῬεΓ ΠΟ: 9όλῳ δὲ αἱρεοί, ποια ἆ τοιάδε᾽ νυχτὸς : τάφρη) 

ἔἴεπι ἀερτεσῃε, εἶαε [ταριία Παρετπαν]ιοδὀρύξας εὐρέην, { ἐπέτευε ξύλα ἀσθεωία ὑπὶρ αὖ. 

ἤρπα, ει Ί1ρε θὰ Παπ Ἰπβεείτ, τεά- τή" χατύπερθε δὲ ἐπιπολης τῶν ξύλων χο 9 
ὴ άεῃς [οἰήπα «εἴεΓο Φαυαρί]ε: Ππππ]αίαε - ἐπεφόρησε, ποιέων τῇ ἄλλη γῇ ἰσόπεδω" ἅμα ἡμέ- 

|. Ἰωχίε, Βατσοσος ἵπ σο]οαπίαπι ενοςσαῖ. 11 ρὴ δὴ δε  λόπηξἃ Ἐ οώπρος αν ροκ αδεος 
| Άνεπτετ οὐτεπιρείανετε, 4ιιοὰ εἰς εοτάΙ εται ὁ } «μη ια σα ιικτοναςμασρλαά» ας ο, 

αὰ ραξείοπεπι- Ψεπίτε, Ῥαξοπεπι απῖεπι 1η Ασπασῶς υπήκουσαν, ἐε Ὁ σφι ἴαδε ὁμολογίῃ 

Ἠάπς. Εοτπιπ]απω ΙΠΙεσαπῖ» Ίπτετ [αστα ἴπταη-20Χθήσασ.λα]" την δὲ ὁμολογίην ἐποιεῦντο τοὔμδέτια" 

τος {1ρες απ οσσμ]ίαπη Εοδίαπι:  Ἡϊ αισαά ἐπί Της κρυττης τάφρου τάµνοτερ ὄρχια, ἔσ ἂν 

Ἄνπιας δα Ίτα {5 Ἡαάρετεε, ἵαππάία ἔωάυς ει Ἡ ΎἩ αὕτη οὕτω ἔχη, μένει τὸ ὄρχιν κατὰ χώ- 

Ἰμφϊηταπά τη Γατάπ ἔοτει, Βατοβῖςν α͵ιοά ή’ καὶ Βαρχαίους τε Ἡ  ρτολ αῇ Φάναι ἀξῆν βα- 

Φουυπῃ Τοται {6 Ῥεπίπτος σερ, εἴ Ῥετῇς, σιλέί, καὶ Γέρσας μηδὲ ἄλλο ἱ γεοχμοῦν κατὰ Βαρ.. 

ἳ {ε π]Ι] τεΓήπῃ ΠΟΥΕΓΙΠΙ αἀνει[ας Βατεβοδασχα(ης: µετα δὲ τὸ ὄρχιον Ἡκοιι ο ον 

. οµ[ο πιο]ίμτος, ῬτοπήττεηΏρι.  ΒαοδΙ βτωσι, αὐτό τε κ αντε, 

ἂεμίῖης  Γὠάσρις Εει,. εἴ 1ρ5ί ἐκ υπρε ορ το Μσσαγιέκποι ἁτρον 

Ῥιοβίδαης, «εἳ εκ. Ποίῆρης εἰῄσυπαιε [δα  ολέμιω τα: ερ μπα τιλα πο βουλόµε» 

ὅατ Ἱπιταπάϊ τρεπι: {αεἰεῦαπι Ροιε[αίεπι, 02: τή Ι πύλὰρ πάσας ἀἰοζωτεὸ' οι δὲ Π]ερσα] 

ο φατε[αξς οππηίδις Ροτς. Αι Ρετῶ τε- καταῤῥηζαντες τὸν κρυπτὴν γέφυραν, ἔ9εον πι ἔσω ἐ6 

{οϊφ[ο Ῥοπτε οσσι]το ἵπ 1θεπ ΡΙΟΓΙΡΕΓΙΠΤ:4Οτὸ τείχος" κατέρῥηξω δὲ τοῦδε εἴνεκα τὴν Εποίήσαν 

ὴ 
.- 
ν 

Ἔθωως ωρες 

Ὀλ ο ὲ ψ” ν ν 

ὃ- κκ μας πρεεκασονκωσῖς -ω- «αμ εκω» ὁτιος ντα δι ω. κ κσεοτ 

τν 
πο ο αυ 

΄ 

σσ ο ναι. 

1ά6ο αΏἴεπῃ ΡοΏῖεΠη, 4ΝεΙῃ {εσεταΏῖ, Τε[εΙάθ- «έ εώς ᾖ / ο 
νὰ ὃς. γέφυρα», ἵνα Ἡ ἐμπεδορκέοιν, ταμόντες τοῖσι Βαρ- 906 

' νο. Ἡτ Πατέεπι Ιητε]ηταπάο. 4ο «υπ ο ο. οκ ο Ὁ 

ατςθὶς Ραξὲὶ εταπῖ, ἵαππάϊα ταῖυπι {οτε {09- ο να καν ΝΑ ορ 

4υς, αιαπιάϊά πιαπετεῖ είτα 1π Πατα, 4ὐθπα αν τς ταν, ο ΑΗ το ῥήξασι θε) ο ο. 

ἑωπό Πημεμαί: τεβαδο επί ῥοπτες ποπ. ο ατα ΧΑΡ. τρ µ6Υ2υΥ αἰτιωτάτες 

πιαηεραι Ἰήδιήταπάαπη Ἱπ {4ο Ίοσο αἰπρ]μᾳς.49ΤῶΥ Ῥαρκαιῶγ Ἠ Φερετίμη» ἐπεί τε οι ἐχ τῶ Περσέων 

902 ΡΛετειήτηα ἀεάτορ ΠΡ α Ῥεῇο Βατεσος οὐ παρὰ 
τς 

ολα 4) 1.Δ. λα. πο ος δλς  ωχ καΐοισι χεόνον μένει αἰει τὸ ὄρχιο» ὅσον ὃν ἡ γἩ µέ- 
ν 

4 Όππες οἵπι ζμ/αεῦ., Βϊ5 οἴταπίδν ἵπ ΓΠο/ΠεΥ. Ῥ. 436. 35. εἲ 019. 91. προίσχε ει, ἶ 
Δι Ῥαε[, Αεός -ᾱ- Ον [λύα ὀντορ, δ) ἐν τούτη λος ον μα Πρ τῃ μις 
ποπ Ἱποοποίηπθ» { τριβομένων ἀθ αετηπιπῖς αεοϊρίαίαν,  ᾱἆ ΜΗ. «4. Ραε]. 4γοζ. }. ΒγΗ. 4. Ὁ οἶἷπι ας 

ὃε  ἐ Με. «αι. «49. 3Ώτεα τάφρο. | ̓Απέθηκε «4ο. . 6 Προεκαλέετο Ταε[. εἲ ο ὀχερῦ. ὁ στ δ Ὕπό- 
τελέειν Ρα]. }ἱμά. Σαχ. ᾱ. 0. «44. Ἁγὴ, ἀῑο. ὑποτελέην «ἄγεδ. ΙΗε. «4. ἓ Ἐνοχλοῦν «4γεῦ. ΒγΙ. ἀμο, 
εκ {ποο» εἰ κατὰ Ῥδρκαίους «πι ᾖή. «ἄπᾖ. Ῥατ[., ΟΠ Κατὼ Ἑαρκάίων. ᾖ Ἐξηίδον Βαε[., τεᾶε. ἐξῄεσαν 

ο ο), / Νερῃρίτ νοσσπι «γοζι, ἴπι ἁπάσας επι 7 τι «γε. {. Ρανς. 4. δ. «4. Ἐὰά.» 1 ή. «0. 

| Ῥας. Βτη, -ᾱ. ο, ἔξω Ρεῖ δπποτοπῃ.. . { Βρεδανῖ ομ. ἵα 7 εί Φερετίμᾶ. 

ου ο --- -ο---ὸ-ο 

. 

δὲ δὴ Φερετίμής τιμωροὶ Π. ----- Ῥατσαεί χαλκέως Ἰιάβ- πο Ἱπίεί εί Τοπιαπος οἴττα ΠαΠάεπ] ΟΙΗΠΕΠΙ μέχρις ἂν 
Ό]]α {αέτυπι Ἠίπο εΠαίίαης {μβαιῥ. ἵπ ΙΙ. Ν. ρ. 909 οὐρανός τε καὶ ΥΠ τὴν αὐτὴν σάσιω ἔχωσι αρυὰ «1οηφ». 

. Δο.» Άσπιας Ἰδέίοποπι α (γοης πιτατάπα, εἰ ὀρύγματα Παλίο, Ἡει 1. Ῥ. 415. ΜΟΧ ὑποτελέειν «44 εἲ αΠοτυπι 
ὑπόγαια ἀῑξία Εογούοιο νοςαῖ ὑπένομον, οἰηἰεμίος: λα Ίσαρε νοπς. Ίναπιαυε ὑποτελέη 4ε «πῖρητο πονυπι αἲ» 
1ποάο. Ώεππεινή ομπίσμ]ατίος ἘοάΙ, Έοπιαπος {ε{ε]- αὖε ἹπνΙβίατπι, εἰ ὀξίῃ Νοβγο οπιπε. αιιοά εκ 464 1Ο 
Ίετυπε ΑπιοιασίοϊἝς αρ. Ώ/ράογ. κκ» ο. 94. Πἱοήμη ]ω. ἵνα ἀεδειῦτ, Ἠαδε Ίος εκ ΥΠ, 99: τὴν μὲν ΑΞΙΗΝ οὐ 
᾿ἄχχνπι» ο, 7. εἰ Ῥοὐγαεηι νΙ, ο. 17. ΥΑΙΟΚΕΝ. λάμψεαι, ἑλάσσω δὲ τῇς ΑΞΙΗΣ. 2 
ο νο, πα εν πβὸς τὸ δάπεδον] Ἐεθυχί, αιοά επσης 89. Μένεν τὸ ὄρκιον] Ῥαταπι τεζετί πος Ῥτοῦείαί 4 
ος σ ς Π ας : αρειταταπῖ Ραπί]τοτ ἵπ {εοι- {ΤΗΤΗΠΙ {επιρι]ς µενέεν' ἹΝοβταπι {εαμυτάς 1η πας Παἱ1- 

) | ο πο 6 . . Ορᾶπο, ει πυης Γυχατής, -ᾱᾱ- ἃἂε Ῥετβσα παϊταηάα Ῥοβαεῃ. νἩ» 6» 842. Τεπιρης -α 
' Ὃ ον ο «37. εκ Ἠειοδοτείς» ἔπειτο ὦνὴρ καλ Ῥαι Ίπ τα Όις υβιαήης: οὰς μετὼ τῶν τὰ ὀρειά ταμνόν- 

| ντὸς ως ἐνθυμήσως ἀσπίδος κάλκωμα ἐπιφέρειν, καὶ τῶν ὤμοσεν, ἐφ᾽ ὅσον οὕτως ἡ }ῇ μένει, Φνλάμων ος 

δὴ ἄλλη. μη πρὸς τὸ δώπεδον᾽ τή μὲν κείµενα, Ἠετοβοιεο επίπῃ ΝΕΡΟ τοβροπᾶςτ -ᾱ μον 

λα Κε νσλι «μποξ εκε τανκ, ο Ἴσθνς νο μα παπα νι πελό οὐ ως. μον ῬΡυτο» Πἰαβδης οοη{ατοἰῖς, ἀε- ἂν οὕτως ὁὶ νῇ μόνη πει 1η (πο πια 1: τἩ ο ΠΑΓ. 

[ο τω 94. Τάφρην] ἸΜα]ηῖε το τον, ΤΑ ΝΗς 6, 98,9 ΠΙΜΙΙ 15 ποναξῦτος Ἱπταής οστί Ἰω[ίοῖ 
τν : « Φρην] ]α]ηῖς σῴφρον Ο. 3. 9ο. 98,9 3ος ἐφ ὅσον ἂν τὴν νῦν αὐτῶν πτώση, δή τῶς κεῷ 

ο. ν ή - 111 ο η) {, ἥα {10 τπ]σῖς 

ἀεροβεῖς 1η νι. τάφρος. [ρθης» τάφρήν Ῥτο ποϊαὈὴ τοῖς ὤμοιο Φέρωσιν' αἰΠογ εαβίτά ον ΤΩΠΙΦΙ. Ἰπ ]ο615. ὢαῤήας, Ὠπος οχςς 

“Οορηϊίκβπιας 6ο 
ως ο ολλὰς ἵ οσον υἱω- 

ο τρ το δν αὖις οχ διορὀ, τὰ Ἠηπιετῖς Ππρο[ιειαηῖ. Κεφαλβ» ΤἩ ΟΓαςμΙιο Γοάο” 

ΒΥΣ. Τάφροι 6ἳ Τάφρη., οἳ Ῥίωτες εἴμδτηοάί νοςσςς», Ιξ ΄πασο Ρε]αθαῖς. θάΙΐο οαρίία Που υἰοεμείμηῃ [ο ο ιά 

ππασυ]ας 1μήρὶοῖο οοε[ατο αμ ας. . ΠπαδαδΙϊ ἄπαμάε Ἠειοιμ]ε» Ιητευρτείαδατως αρ. ᾖσογοῦ. 
το δτι Ες ἂν ήΗ αντῃ ὅτο,] Ίπ {οεᾶστὶς {οτιαη]α 18- τα, ῥατηση. 6. ΥΕ. σι. ΥΑΙΟΚΕΝ. 

ο λα 47. Τοὺά 

κών. 

ο. κ - 

/ 



ο π Ε.Ε  θι ωτοτία 

“παρεδόθ κ μλλνή, ο αν. Εμ 
ῥεοσύησω, αγεσχολόπΊσε χύκλῳ του τέίχεος το 

/ ω , ο 

δέ σφι γυαικῶ τοὺς 3 μαζοὺς ἁποταμουσα» περί- 
των / λ Ἴ αν λ ἃ 

έγιξε καὶ τέτοισι τὸ τεῖχοο" τοὺς δὲ λοιποῦς 
3 

/ ὰ 

Βαρκαίων, ληνμ ἐκέλευσε «}έσθαι τοὺς Πέρσας, πλήν 

1 Βοτοίσια ϱνεΐα ἵτ γίτος οἱ Εεπιῖπα», [τά ἀῑῑο ηνία ξὲ 
. ρυπίτα, Ἑσάίτας Ροηίαταπα ἵν ΑΕργρίαπι Ρἰεπὰ Πταβὶ», Τ 

{ασϊεπάς οὔαίδ ρτ]παῖρες {α6γαΠῖ οτηςίραβ. 

{ωηχιε ει απποίτατη ΠΙΙΤΟΤΗΠΗ, Εοπιῖπα απ. 

αἄοαυε ἀεςίαθ τηβηπια εἶτεα ΠΙΗΙΟΡ ΔΡΡΕΠ:. 
ἆἳτ, Όειετος Βαϊσῶος Ῥετῇφ Ἡ: ἀΠρετεηε, 
Ἱπιρετανίε, .Ρίῶτετ Βαϊμαάας, εἴ αμἱ σ8- 

ο’ ο ψ ”! ὶ κ, / η . : . 

ὕσοι αὐτέων ἔσαι Βαττιάδαι τὰ καὶ τοῦ Φόγὰ οὐ µετ-ΦΟᾷΙ οΆῇπε ποπ εκὔτεταπτ, ἠίδαμε επ, 
/ / Δ ρα : / . : 

αίτια" τήτοισι δὲ τὴν πόλι ἐπέτραφε η Φερετίμη. ΄ ρειπΙῇε ΡΠετειΙπια, 
πν -ω ερ 3 

Τοὺς ὢ δὴ λοιποὺς τῶν Βαρκαίων οι Πέρσα ὓ αν ρα” 
2 5 ζω 

χα ἐπεί τε ἐπί τή / 3 / Αι . 

ποδισάµεγοι ἀ πήέσαν οπίσω 
, / 

Κυρηαίων πόλι επέσησαν Ἅ 
ν . ον .] : Ν 

ο ἁπποσκύμεῖοι δεξήκαν αὐτοὺ» δια 

ς ου 

δι Κυρηαῖο λύγιό 

Δ ον ο. ἀ ’ ὴ ς ο. 

σής δὲ της σράτίήθ; Βάρης µε ο του αντικου 
ς ον 

λευε αἱρέευ τὸν πόλυ, ΄Αμα- σρατοῦ σρατηγὸς ἐκέ 
σις δὲ ὁ τοῦ υ, οὐ 

ςαλῖναι μήν Ελληίδα πόλη" 

καὶ ἱζομένοισι ἐπὶ Διὺς Λυκαίε -- ὄχθο, 
.: λ 

σὲ σφι οὐ σχονσι τὸν Κυρήνη, κα 

ο 5 / 

τοῦ ἄςως' δεζιΕ-ΡΒ5. : 
ἔ ο ίηιος ιταηδευπάυπι ριθ[εξις παναμς ΕΧετΩ. 

ὁ τοῦ πεζοῦ, οὐχ, ἔα" ἐπὶ Βάρχην γὰρ πο 
ἐς Ὁ διεξελ2οῦσι, ἴπιεπι ἐδίε πηὶσ{οβ, 

μετεµέλη-6οἰειάπε». εἲ ἂὰ «ο]]επι 1γος]. Τον] [αρ{8- 

Ε επειρῶτο το- 

δεύτέρον παρίέναι ἐς αὐτὴν" 6ἱ δὲ Κυρηναῖοι οὐ περὼ- 

ριο” τοῖσι δὲ Πέρσησι, οὐδωὸ µαχομέθ» Φόβον 

οφ οταπι 1π [ενίτηίοπι αὐτερες Ῥετ[α τεά]θ». 

τωπὲ, αυ αυμπῃ αἲ πτδετη ΟΥΤΕΏΕΗ τεά18- 

τι Ίεπε, Ουτεπαϊ «ο οτας]ῖ οπἱμδάαίη {εΓ: 

ναπάϊ ρταια, Ῥει ΠΤδεπι ἀεάΙχετΏἳ: {6 

της. Έατος 1 Ριῶεερίε, ας πρεπι 4Π1ρθ- 

τοπῖ, τεομίαηϊτε Απιαῇ ρεάίταπι ἀάςε» {8 

απ αἀνειτί[α» επαπ Βαϊσεη στασαπῃ Ε1Ν1: 

Ἡεταπα Ροδίφματη ἴΓ8η5: 

-«ἀετιπῖ, Ῥωπίτεηεία εοδ {ρῆῖτ αισά Ογτε- 

πει Ποῦ οεςηραρίεπῖι: αἄπιαπε 1{ετηπῃ 1η. 
ρτεᾷϊ σοπατί {μπΠῖ, Ογιεπαί ποη ρεπηξ- 
τοπεριας. Έτ Ἰσει πεπιο σοηῖτα {αττεῖ αἲ» 

3/ αν / λ ϱ/ (”/ ς 

έπεσε" ἀποδραμώτες δὲ 6 ὅσω ἐξήκωτα σάδια» Ίπα, ΤάΠΠΕΠ ἱποςδβτ εἷ τησιης:  Ἰήπεαιθ 

ε/. Ξ ζωὴ νο {9 «ρτνεο οὰν μας 

ἵδωτο" ἱδρυθετι δὲ τῷ σρατοπέδῳ ταύτη ὖλθε πα-6δευτ[α [ο ρτοπρίεπιες [εχαρίητα. οἰγοίτει 11" 
/ ΄ 2 / 

ρά Ἀ ἸΑρυώδιω ἄγγελος» αποκαλέων αὐτές' ὃι 
/ 3 ον, 

Πέρσαι, Κυρμαίω δυβώτεε ἶ ἐπόδιά σφι δουαι» 
τον / Λ ω 

ἔτυχον λαβώτες δὲ ταῦτα, ἀπαλλάσσωτο ε τὴν 
5/ . ( ὰ . κος { 

Αἴγυπτο" παραλαβώτες δὲ τουςευτεο αὐτοὺς ΔΙ: 
ρω 5 ρω } ον ω Ν 

βυέ, της τέ ἐσλητος ένεκα χα ΤΗ6 σκευηςν τοὺς7ο 
/ ἁ εξ : » 

ὑπολειπομώουο αὐτέων καὶ Κ ἐπελκομένους ἐφΦευο) 
1 . ο Ὁ ΔΝ 3/ 2 / « ς 

ἐς ὃ ἐς τὴν Αἴγυπτον ἀπικέατο, Ούτος ὁ Περ- 
1 -ν ς 

σέων φρατὀς Τήό Λιβύης ἑκαςάτω ἐς Εὐεισπερίδας 
5. 9 ὰ ΔΝ δὲ πι 2 δι δί ο» / / 

ηλοε" τοὺς δὲ Ά ἠγδραποδίσαντο των Βαρκαίώω» τᾶ” 
Ἱ 9 ω- ΑΝ , / 5 ’ 

τους δὲ ἐκ, τῆς Αἱγύπτου Ἡ ἀνασπάσους εποἰήσωζο 
-ὰ Ν ο» / . ον Λ"/. ο» 

σπαρου ᾖῥασιλγα᾿ βασιλεὺς δέ σφι Δαρέιος έδωχε την 
/ : ς κος 8 ο” 

Ἠακτείη; χώρης κώμη ἐγκατομῆσα ὃν δὲ τῇ κώμη 
(περ ἔτι καὶ ἐ ἐμὲ 

Οὐ μὲ οὐδὲ 
παύτη οὔσμα ἴθωτο Ῥάρωρ, 
ἂν ο οἰκευμέη ον τῇ γῆ τῇ Βακτβίη, 

α Μασοὸς «γε. 7, 3 μµαξοὺο. 2 δὴ, ἆπο, 

ποια παίπις οπ]τα. . θαρετης ἐπέτρεψε ἀγοῦι βαν. 

σειεύµενι. Νἱάς 81ρτ. Ο. 164. 
ὄχθην οθιοηῖ. '-ᾗ Ἐπερωτῶντο 404. “Ὅσεν τε Ε. 

αμ Ρα. «δη. ἀμο.... ἶ Ἐφέδα 1Η. «γοῦ. ἀ 
νι. 7ο  ἆ Ἐφελκ. ὁ γι .{ Ἐς οὗ «4γεθ. ἔ. 
πόδίσων «4γεῦ. 
ϱ Οἰκευμένη -«4γεῦ. ὮεΠ6. οἰκεομένή 811. 

117. Τοὺς μαζοὺς. ὁποταμοῦσῳ Ἱ {ιομίμς : μαςὸς μὲν 

Αρ ἐτω ὁ γυγάικεῖοο Ἱφρίώς" διὰ τὸ εἶναι µεσὸς γάλακτος 
{π οσᾶΐσος Βίρμοίμεσαε ΄Γταἰεζήπας, Ῥατία Οταππιαίῇ- 
6οχυπι οΠρ]Ητες. «Πεγοοί με ΡαΝΠΙ μαςὸν Γεπαίηῖς ττῖ- 

Ῥηΐς ἵ, πι, 139. ὅ. 18. μαδὸν ἵαππση 1. τ, ὃ5. εἳ ΙΧ» 

ᾱ.» υδί, πα Ἠϊο, Μνδ. μΩὸν πια]μπί. 1 ῦρατε νετο 

ἑμασοταπι Ἰ]οτήπι ουετνατίοπεπα ἀοσεμί αά Το. 
Ἰήασίβγιη α ἀοόξῖς νἱτῖς εοπάέτα» οΙσπίβοαπΙςΠΠιηπῃ 
3ΗἴΕΠΙ περιέιξε, ἵαπααπι ρυπόείθ πιοεπία ἀϊπ(ηπέτα 
η ἱθχυπα “Παϊς[ο ππααωπής αΌ Ἱηπποπί τορίηα » τε[ζα- 
τα. οτι 
«66. Ὁ τοῦ ναυτικοῦ σρωτοῦ σρωτηγὸς] Ἠιας ἵαπιετ ᾱ- 
απΠέ ααε Απήμα νιάεπευς Ηοπιεῆίσα» εἲ ἄερεει; 1Ο0µ- 
{ια οιτοτί ἀε[οτΙθεπΒθ νο σρωποῦ. ὃ τοῦ πεζοῦ οεἳ ὁ τοῦ 
υτικοῦ σρατηγὸς {ιορι1ς οσούττηὲ αρ. Π16γοι. ------ 

πἱ Ῥοτ[ς ραμ]ο Ροδί οὐδενὸ μάχομένου Φόβος ἐνέπεσε, 

12/70; ΕΗε (σταεεῖς Ῥαμίζις 46Η μίας πτροῖε αῑν]- 

πήεις ἠππήδῇ πο αἀρατετες ταίο, Τρυσλά, ΥΠ. Ἑ, ὅου 
Φιλεῖ πῶσι σρωτοπέδοις µάλιςω δὲ τοῖς μεγίςοις Φόβει καὶ 
ρω ἐν νεσθαί Εἳ 1ν», δ, 135. Βητρ. Ἀπες. ν. 56., 
Κρονίου ᾿Πανὸς τρομερῷ. Μάςιψι φοβῆ Ἡ Φύλακας πε λιπῶν 

Κιεῖς αρατίάν. Πανικῶρ ΤΑΡΑΩ2 νοσατ (Ογημέης ὰε Ν. 

Ἑςς, ο7. Πανικὰ δείκατῶ» 64 41. [η Ἡ. Ὁ. ο: τρὰ 2 
35. Ὃε αἀρε]]ατοπίς ερατιηί ΟΣΙΡΙΠΟ {γ410Λ0. (41αΠ, 

ὃ- ο. Ῥ]ωωγεῦ. ἆς 16. οἳ ΟΗ1. ν. 14: εἲ βΡοβαεη. 1. 9. 
τν -ᾱ- ΝΔΙΟΚΗΕΝ. 

75. ἄσους ἐποίησαν] ῬιπεβαπΏυς Ίος αἴθιια 
οι ς  ἐποίήσαν ἳ ἴ νι 

Ἱπ ΑΙΙοτ{ήπη οκ ρατ]ο {οἱο αυάμέοπε 1η Μῇς τηϊεβ- 
Ὡυπι 1 ν, το ντ, 49, οἳ ΡΙἠΓίσδ: 11 αιίθυς ἆβωσω- 
τους ποῆσαι Ἀπιρ]]ς. 

1 ὀδηρ]σό]ειμ ἱρδαίπαε ραΐπας 6- 

ἵα ἀἰδείοιιε ναΓίο» {9 {οάραε ἆαιθ 
΄ : 

ἆ ἸΜάνδρης «4γεῦ. ὋΟσπ. ο, 167. 

η «γεν. 7. Ρα. Ρατ. Α. εἲ δ)ερῦ. 

τος 76. ̓Ανασπάσους ἐσοῄίσαν | 

δὲ ἀῑα «οπ{εάαετιηῖ: ΗΡΙ Πατίνα Παδεπηρίς, αἲ 
Ατγαπἀε πιηςία5 αἀγεπῖε αά «ος τενοςβη” 
ἀο5. Ουωῖα 1ρΙτΙΓ α Ογτεπαῖς «οππηεαϊυΠ 
αἱ ρτα δεν ῬτεσαεΙ εδίεπι Ῥειία, ει ει. 
ασεερἰκίεπῖ, π ΑΕργριυη τεγετιεραπιῦΙ. 

11ος ἀείπάε Α{Π εκαρίεητε», γείετας αἲ- 
οἳε πτεπβ υπ ρταῖα» υς αιήδᾳιε τεπαιε- 
ῥατατ  τταπεδαϊιταιε, ΙΠπτεγβειεραηϊ ἀο- 

Ώτηπα εκετεῖιας ἵπ Αίσαπι Ἰοηβσήπιε 
Ειείρειίάας Ριοςεξῇῖ. 
οΦΟΤΙΠ .«ΕρΕῖΕ, εοδ εχ ΑΕΡΥΡΙο αδἀιχθ” 
το αἁ τερεπιςΣ 15 Ὀατία τεχ. αἀ ΙΠςο]εΠ; 

πι ἀεάῑε νῖουπι Βαδιίαπῷ τερ]οπίς, ειῖ 
νίσο ΠΟΠΙΕΠ Ἰπιρο[είε ῬατοςΒ, αά πιεαα 
Ἴπφαιθ  ππεπποτίαπα εείαπῃ Ἰποο]ς 1Π ΒαξϊπΙᾶ: 

η Ἡα τθ6ρίοπε {τεαιεηῖεΠ, 

«ποὸι Μ. Σά, Ῥπε/. 4ί., απίσα ἑλανδρωόδισάμενοιν 
ὁ «4ἱδ. Εμά. οἳ βογέ εχ ορπἰεότηα». Ὀδπς.. 3π:ς. ἀπό" 

ς 6 Ι «πε. βα9/. 49. «8111 {5 

{;« Ἰ900 ὅσονδε, εξ ΤΠ ἱδρωβέντι. . ᾖ ᾿Δρανὸ. ἄγεδε 
» λ «44. Εά4. ἐπόδια, αοᾶ [οπάπι ο Τεάθίταυε {ω 
Εωπῃ ὠπίκατο, ὠπίκοντο βα9/. 4, λα.  Ἡ Ἠνδρας 
παίσοΟ» ὠνασάτους ΟΗΠΙν ΕΗΠΙ ἐποιήσαντο -4γοῦι αἳ ϱπό» 

εἴ ὠνάρπατον, ἀνάσωτον. ὠνάσπαςον οοπιαιῖατο {π 36" 

ὄ ᾱ ΡΜΙΗΡΡ. Ίν. ρ. ὃτ.» 1
6/ερό. Δπἲ. 118. Τε. ΧΙΝ» «ο αδεος οσον νο όν ος ο 

"οοπίεχίιπι:. νὶάε Ὀἱδί: 
΄ᾳυᾳ6 ἀθάετε }/1οε. ἵα πο, Ίήρως/. πά Εἰσηρ. Ρ. 919.) 
ος 0 Ογυϊ έως ἵπ Ο2αΡΙΗ. Ῥ. 319. ΠΕΠ ἵαπιεῃ. 1” 
αμίάο οοπΏαε, αι]ά ἀππεηε 11 τας ὠμάσατον, ὠνά- 
σπαςον, οἳ ὠνάρπωσον' πμ] ἀῑοῖ Ῥορίεπῖ ασε πάς 
ποπ {πτ 1οοῖ:. νἱά. Ἱπιείπα 4. ουήπεμι 1π Ὀειποβῦ, 
κ ο ο ος η  ΤΝΑΕΟΚΕΝ. 

79. .Οὖ μὴν οὐδὲ ἡ Φερετίω] ΟπιάεΠκβπηαο πι ΠεΙ18 
Αατηπά ποα ΠΗρεπίες «οππεπιοίαῖ, εξ Ἡὲ Ἰησεπίο 110 
πια]οστη ο{ο ΓΠογοβοίως [αἠκίασστος, ϐτ ας Ἰονπήσἶπε 
Ῥοεπας Ιεέτοις» α {αδις αὐβειτοτες 5 α . 
ΠΙΠοτ]6Ι διάθεσις, «14115: Πἱομγῇο ἀῑσίταν Εσσαση, .ὶ 
Ρ. 0ο. ------ Πεγούο! Ῥπετειίπα ζῶσα εὐλέων ἐξέζεσε" 
απ. Ίχος βεπετα πιουν :ροιίοηπς ρίωτος οπυπηεταΡόξ 
... 34 Γὔμ. τν. 4.» οι Κὐδπίο αἲ- 48214 ν. 
Η. 1ν., ο. ο8.. ἵπ ΑΕιΙορίαο ροηίε ᾿Απρδοϕάγο» 
αἱ {δομηάιπι Ὠἰοάον. τά, ο. 90. , ΞεΕ(ΙΠΠΟ Ὠὸ 
ΠΙΟΙΡΟ ραςβπι αάσάί πποχϊοὈρησα, που: ροή ]μά 
Ὡξ Ῥοεμα. ἀῑνίπίτας Ἰηβίέτα οοπβἀετανί: τωαί ἆε ΠΠΟσΣ. 
Ὀἱ6 (ππήρυραμα ποπ. αὐίησάσπα, νἱάσευς Εοκοο 11 
οἶσπι ἵπ «{οαεῖ Εκ]. Ῥ]γε. Ῥ. 1ο. Φθουπάσπι 11409 
βεόβπια πιωἱετ νῖνα α ναιπήρας οτοία. πιοτταΙΌυδ. έμιε 
ἀοειμπεητο, ὧρ ρω ἀνθρώποισι αἱ λίην ἰσχυρᾶ) πιμωρίαξ 
πρὸς θεῶν ἐπίφθονοι γίνονται. Ο0 ΕΙ{σς σγιάεΗτες Τ37 
Ρίαίαπι Απεῑορας Εήγοσσπη ἀῑνἰπίτας ἠπησήφίυπη μοἱ 191 
Ὀἱτ Ραμ[αμίαν τς, Ρ. 744-. εχρτεςβτ Ἠᾶθο ΕΕΙΕΠΙ Ηρος 
οί, ἰδία Ιπίετ(Ε{6ΗΝ: ἐπίφθονοι ὧεί πως παρὰ ο 

υπερ 

Ἐε]ηπὶς ἀβίτατ Βατ-29 

Φπος αὐίεπι Βατ. 

Τοαϊρίσιας -οχ Οοάᾷ, ἵω 
ος. Ῥ. ΤΙ4. Ὠοέτα {μπε 

2 

πες Ίπ ΑΕΡΥΡΙΗΤΩ Ῥετνεπτμπῃ εντ, Ἠ]ο Ῥετ-206 

Ἡετωπι «πο 1ρεα2 06 
αἱ. 

το 



ο νου 

Ἠλαία πιοῖς ΡΗΘΙΦΙΙΠ129 ή ΕΓ1,Ῥ 0Ο ΝΙ ο Ν τν Τ, ῑ 8 Β 5. ΙνΝ. ον τς αὔὖτ ἴ 

αιϊάεπι Ῥμεταιίπια Γααϊ]ετι γιο Άποπι ἵα- Ἡ Φερτίµη εὖ τὴν ζόην κατέπλεξε ὡς γὰρ δη τά- 
ιτ : . ΠΑΠΙ Ππιη]αταπς μα. Ῥαϊςαος΄εχ Α-' χισα ὢι τής Απλύης τισαμένη τοὺς ἹΒαρκαίης ἀπε- 
{σα Ίπ ΑΕβγριιπι τοδξ, Ίλαίε Ρος, Ὑπ- δρησε τς τὸν Αἴγυπτω, ἀπίθανι κθχώς' ζῶσα γὰς 
γεης επῖπῃ νεπήδας εχα παν]. -Θίς αστοθ”- εὐλέων 3 ἐξέζεσε' ος ἄρα ἀγθρώποισι αἱ λίην ἰσχυραὶ 
αἀπιοάυπα πἱΠοπος Ποπηῖπίρς {Π1Πς Ιπν]άϊο[α αν ὶ αι τας νο. 
αριά Ὠθο». ΤαΙἱς ας ἵαπτα Ῥμετειπις Βαυο ΟΡ ΦΡΙΗ Ππβοῦ σεν ἐπίφθωοι γνωτα!' Ἡ µου δη Φε. 

Ἠχοτῖς ἴπ Βατεωος νιπάϊῖδία εκεῖτῖτ, βετίµης τη ῦ Βάττίῳ τααύτη τε λα τοσαύτη τὶ- 

να, ἳ ο ας, Κωριή εγεγέετο ε6 Βαρχαιδο. 
4 

-ᾱ Ἔξεσε οι δορῦ. ΐἡ. 2089 δνῆ.. 4. 6, οοπροβεώπὶ «{. κά, ἔ «νώ, οἳ δα. ἵπ Εὐλαὶ,  ὅ δας- 
τβίου «τοῦ. Ἠάζτου «49δ. ΡηΗς ἆμοι ΟἱαάΙς Πσταπα Ῥατίῤη. βος να ἓρ ο ἳ 

πι Ρο ο το Ὁ | | Ασος | 

Ἔπτι ἵπντ πμ ηηλ ο ο» κ 

-- ο. «-- --. --ὐ- --ν ου 

ὑπερβολοὶ τῶῦ-τιρωριῶύ εἰσί.. -Βαρειδος δὲ επηᾶε]έ { Ρασα1,- ΤἼκοτ-θαεά Πήε, πόπ βἷΐα, αὐῑσά. εν]άεπςή- 
Ἱεπίο ρεᾷς Ώειις {εαιΙεαν αἱος. ππιοι ης Ο. τόο. βαπατιη. Ναιτοπ {αιγεπίο Ώοη οὔ- 

{οτναραίυ ὝἝκτορος ᾽Ανδρομάγή , οὐτοτ Ῥιθεϊετν]άς- 
Ὅ Ζεὺς κωτεῖδε χρόγίος εἲξ τὰς διφθέρᾶς.. Ἱ. ἵἱ ι οπις ποπ Ίτθμχ ἀοξιςβαά νι βουδ]οηίης εἴ Ῥπυίΐης. 

ΥΑΤΟΚΕΝ. αἱος {επί Ππ(Πςβπιυπῃ, Τΐσταε, αιήρας Μείροπιε- 
"78. Ζῶσα νὰρ εὐλέων ἐξέδεσε] Ῥορίες οχ Τεν ἠσμοπᾶ τος επ]σέπῃ Οοάεαχ Ῥατβομ. Ἱπβταχίε, πιππετα]ες {απΠῖ» 

ζαρι]. Ο. 9, μή Ὅἷυα υἐγημ]ῥν οὐμ])1ε[Ε/. Δἱοχαπάςτ οπαυεγιπιο ἵπ' ΟχοπίεΠβ αἵ ῥαπάνίσσπα 1ΠαΠΠΠΟΤΕ οὗ: 
Ῥ{ειάοιπαπς {μοση] Ο. 50. καὶ σκωλήκων ζέσαἸ, 41ο- γῖπε, Ἱπαϊοπήξηα» πίΠ Εα11οτ, Ἠάπο Μίαπι» σιηρῶς 
Ἰηοάο εἴ Γι 1ο Ἱωσοθα ος Ιουῖ οἳ ἵπ νοτῇομα Α- οἶἶπι οχηταζαπα» ΜοΤ[Ι5 ο{ει σίχους, οιΦΏἹοςΙοος ΠΠ. Π3- 
ἸεχαπάτΊηα /Γκοῦἱ ΧνΙ. οο. 1ά πο]]επι, γρεπι {ασε ἨὈμϊκία. οἰπή]ος ΕΠΙ οτι Ητοτηπι πἀρο[ιίσίε» αά- 
ΕΙΤΟΓΕΠ1» ϱ11Ο Φερετίμής τῆς Ἠώττεω «Ῥθετείήπας Ὀαε{ ρατεὈῖς ἀείπεερς. 
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ΗΙΘΤΟΚΙΑΕΥΜ 
αν, ον. ο. σε ςς. ο μαι, 

ών ανας κκαατν κ. Ξ. αρα νδνο οάς 
“ ὁ 

/ ν ο ͵ ΄ 9 
ν . ον Ν Ἅ όν 

Ἕ 1 ΔΑ ὢ, τῇ τῇ Εμίν πῶν Περσέων: τ λος Δλλ 'ΈΏμτορα {0 
καταλέιφθ ντος Ἀπὸ-Δαρίων τῷ : λος “Μεβαδαζο. πε]δ α Ώατο 

φ) οἴαηῖ » Ρππιος εκ Ἠε]]έ- 
ὁ Μογάβαζος Ἠρχε»- πρώτους μᾶ πδὸς Ν΄ 

στ οὗ β8λο-- . μαμα, .. ῬαΠο 

6 Δαρείς, κα-- ὂς εο οµίαπέες, {1ρερε” 
μι ὑπηκόθε εἶναι ρεί 9 δή ς παπί , τά απιοᾶ Ποσο ᾱ 

ὃ τορρέφατον. περιφθότα,, πεότε-' κε ρρεό ὦ Ῥωοπίριν πα] αᾖεδίος 

σας ρο) καὶ ὑπὸ. Παιόνων. πρηχέως' ἆ 4, οἱ κ ο τ. Βἰθμίάστα ᾱ- 5ΙΤΥΠΙΟΠΕ Ῥαο” 

γὰρ. ὢν ἀπὸ Στωμόνε Παίοως. κθήσαντον τοῦ: 9 ῦ ος. προ αν Υλμρ. Τε[ροπ{ο τπτ. Ῥε]απα 

σρατεύεσθαι « ἐπὶ Περυθίας ; καὶ μὲ -ἀγτικατιζό- ασ ΙΠ[ειτομέ, αἳ {- αμίάεπι α- Ῥεσίπ” 

μοι ἐπικαλέσωνταί πσφεας οἱ ο, ου ὀνομασὴ ιοἳ : πα αν ρα 

βώσαντεν τοὺς δ᾽ ἀπιχειρέον 5 Ἀν δὲ μὴ ἐπιβός νο Ἡ πα. ο εοε αι 

σωτα)», μὴ ἐπιχοβέν' Ἡ. ἑσοίευν οἱ Ἠαίως ταῦτα" ναι ΕΠΣ ππ-πηπυς, αὖ Ἰηγαάεπάο αβίαπέ 
; Ἱδς- τα, Ἔοσετυπίι, Ἐπίπινοτο σοπΠἀεπτῖβΙθ 

ἀντικατιζομένων δὲ τῶν Περυθίων ο) τῷ. προαση φη ο ῆς  τερίοπε Ῥσοπυπι ἵπ {Πρυτραπ]θν 
οὖθαῦτα, μθομαχίή τειφασίη ἐκ ἳ προκλήσιο, ἐγὲ: 1ΡΙ. βηρυ]ατε σετίαίπεῃ Γπ]ρ]εα ΕΧ ΡΙοΥοςαΏο: 

γετο" καὶ γὰς ἄλδρα ἀνδρὶ καὶ ἵππο ἵππῳ Κσυγέ-[5ης οοπιπηΙσίηη 65, υἱπ οὐ το, ἐΦΠ 

βαλο» καὶ Τὰ κώτων, δὲ τὰ ὁύο τῶ Πε- 'συπι ε0µο, δΠῖ5 εὔπῃ σ1Π6, Έτ ααππ) νχ- 

ρυθίων» » ὣς ἐπαιώιζο κεχαρηκότες» συγβάλοτο οἱ έχοτες ἆποβίς οετιαπήηῖρυς, Ῥεπίαιαή ρτᾶ 
1 9 αιάῖο Ρί8Ώα οαΏίατεπτ, ἴμπς Ῥῶοπες πού 

«Παίοες το ης ριο αὐτὸ τουτο ενα” καὶ εἶπάν [ : 
ας ρα πό ση Νῶ ή’. Ίρουτη εδ[ε τε[ροπ/απι ἀεῖ σοπἱθξϊηηταδ» 11” 

χΝ παρᾶ σφ ἴσιν 2» Νυν ἂν η ὁ ο μάς τος {8 ἀἶχετε, ΊΝιπς οἵαςυ]άπῃ ἀεῖ ας 
33 ὃς 

εὶ τν 

987 

αν 

! 

Αα πκὶ τοτιονξα 

α οι οσὲ ἵπ «4γεδιν απὶ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΗΟΣ: α[ῆ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΕΟΣ, ποπ Ὄεπο, ᾖὁ Οπήεᾶέ ηαεο 1άεπῖν 

ο Δαρείῳ ἁγῦι  ὁ Ὡς γὰρ ὃἳ ἀπὸ Στρ. Ίάεια εἰ 7π6. παπι ὧν, ααοά αριιᾶ (2/11. πο. ἆπηῖ ε η 

πθλέωνται }. 4γοῦ. Ἑ Ὀνυμασὸ «γε.  Ε 8εχ Ἰδία ργποϊειν]άϊτ {οσοι {αρα «πο. Ἐποίευ 1 

Σ., νυ]σο ἐποίεον' ΤΗΣΙ ὠντμιωτιζομένων ΜΗ. Ῥ αρ ἀπ. 7 τοῦ, οἶπι ἀντιζομένων σαπι Ρατ. «4. 8. 4.2 πο 

᾿ νο. Ο0πΕ «οπου... ἆ Σαὐ' Αγοῦ. 7, πρκλήσεως σοπίτα Ἱποτοπι 111. «44. Ῥαν, 4. Δ., αἱ πε Εν 

τῖοτος Που ος «4γοῦ. 7 σφι ἐγθετο» ή ἆαπιπαπε 44. Ῥαι[. 40. { Συνέβαλον 4γεῦ, 25/. εἴ 3, 

ος οτε οἶίπι συνέβαλλον εἴ συνεβάλλοντο. ᾗ Αὐτᾶσι ει σῷὶν «ἄγοῦ. ἔ 3 αὐτοῖσι. Ψἱάε 6ου, 12 73" 

Αἲ Ώπος ετορετείπ]α ναΠΠΟ, 

7. οἳ γὰρ ὦν ἀπὸ Στρυμόνος ε] Ἰνιοία πες πομποσήπί  ἆε Ῥαεοπίδης σοηππεπιοταΏο 3 Λι Π]α οομιοδίοῖς ἐς 

ΗΡΙΗρο: Ίσσυπι οηΐπι πη[δτο οσ(ο Ιαοιπο[ῃ» επί «ο εί ΤΕΠΡΟΤΕ Ο, το, {δημεις, αμαπι Πὶς { ερο ει” 

ποϊσπάο πη]]ηπα πυῃς τοπησάΊωπι. ΝΠή αἴα πιο». {6 Ιοηρίής αὉ Ἰη/ήτητο ἆε Ῥομημής {οτπιοπΕ 8 
ωμά Ἠ]αά (λπάεπι ,υπᾶς Ίάσμμὰς ζμίς(ο 3 [πραΠρίπς τασίος, θεα αὐ/ῆπθο ππε Έτος ομΙὝ15 αροτεσμσήν Κύν 



τος. ερ ον 

-αττ- -ρεωκι 

ποββετεακρωτο ες ρε ως. στι. ὁ- -'  ππεθε «μισο. 

2]ἱ6 ραιισοος τε]Ίαπετα. 

Ἀρειαίαπι, μι Τητασίατα {πβίρετεῖ. 

4γοηαβος Ἱπσο[αας.- 

εαίας ροϊευτία, ἀῑ(οοτάϊα, 

ἔαπι ενὶ » Ίηῃπς Πο[τυπὴ εδ οβαθ, 
αµε Ἱία 1Π΄ Ῥεηπίμίος ραπα απεηῖες. 1πιρε-. 
τηπα {εσεταπῖ, ορτερῖε(αο νΙποεπίες εκ. Ἱ]- 

ὧ]ς Ιδία ηιΙάειη Ρτίμ8' 

Ῥοπιτής ἀῑδα αδίρῖώ αὗ Ῥειῇς, ἐε ραϊς καεί, τΕΠΡΣ5ΙΟΗΟΕΕ, Έτσι αρ: 

Λί-οῦ,, ἐπιτελεόμυὺς Ἰημῦ, ον ἡμέτερῳ τὸ εργὸν : οὔ- 
τὠ τοῖσι. Περηβίοισι” παιωήσασι ἐπιχειρέησι δι Γ]αίο- 
νε καὶ Ὁ πολλόν τε ἐκράτησαν, καὶ ἔλιπόν σφεων 
3 / : . λ κα δολ / ο δν ον 4 ὃ . .. 6ἈίΥ8ς. Τα με δὴ απο Παιόνων π'ρὂτερον }ενόι ε- α. Ῥοηίδις πε[α Ἠπης ἵπ πποάµπη ασσϊάθ»; ο ος μ Ὃ ο 

ταΏῖ,  ἜΤαπς απτειη ῬετιπιΠϊ Ῥτο Πδετταῖα: 
οΏ, λε ο μ ον ὴ ία, “ὧδε ἐγένετο τότε δὲ ἀγδρῶν ἀγαθῶν περὶ τὴς: 

” ο» / ς / ον Ἀ 

Όπεπις Ῥησηαπίςς, ταππεῃ ππυ]ταάϊπο αδΦέλευνερίη Ὑνομένων τῶν Περυθίων» δν Πέρσοι τε κάὶ 
Ῥετῇῃς ει ἸΜαραβασο' Πιρειαι 1άπτ.  Ῥετίης 
ἵηο σαρία., “ἩΜεραραζις ρει Τμἐασϊαπι αἲ» 
πα οἸτεμπωίετεδας., οἵππος οἶής τοος αἴᾳιθ. 
ΌΠΙΠΕΒ ΠαἴΊοΏες. ΙΠΙΡΙ ν]νεητε ρασαῖας τορὶ 
τεἀάεπς. Ἠὸς επῖπι ΙΠϊ α Ὠατίο Επεται Ίπι- 

σσεπς 

ὁ Μεγάβαζος ἐπεκράτησαν πλήθε’ ως δὲ ἐχειρώ- 
θη ἡ Πέρυθος, ἤλαυνε τὸν σρατὸν ὁ Μεγάβαζος διὰ 
τὴς Θρήΐκης, πᾶσαν πόλιν καὶ πῶ ἔθιοο τῶν ταύ». 
ΤΗ οἰχήμένων ἠμεράμωος 9 βασιλέϊ ταῦτα Ὑάρ. 0ἱ. 

ΦΟο7Τέταλτο ἐν Δαρείου, Θρηήΐκην κατασγέφεσθα/. 
πο νο Μο χα : ο ον ος Έμπασυπιν {Εουπάατη ]μάος» Ὀπηπίαπι ο- . Ὁ ῥήίκω δὲ 2ος μέγιφόν ο να. ο ππηπι ππαχηπα εσε: αι { αὖτ απ]ας ἵπις; Πάντων ἀλλρώπων" εἰ δὲ ὑπ' ἐνὸρ ἆ ἄρχοιτο ν 9 . σα / λ 2.9. ”/ ος θα. “/ ὴ οὐκ τας Ῥετιοτερετείπς, απἲῖ Ιάεπι {επετει, τς: Φρσέο κατά τωῦτο, αµαχο τ' ἂν εν καὶ πόλ» 

πια ἴειτ ορϊηίο, πεκριρπαδί]ίς βοΐοε, 6 λῷ κράτισο πάντων ἐνέων, κατὰ γνώµη τὸν ἓ- 
οπιπΙηπῃ . δεπῆαπα πηπ]το να[άϊσβππα: ΄ {εὰ 
αυ] 1 π]πη]ς ατάπατα Ί]]ς οδὲ. οἳ πα τα- 

δμήν' ἀλλὰ γὰρ τοῦτο ἅπορόν ὂφι καὶ ἀμήχωνὸ μή 
/ ο» . 3 » ν ο τνὰ Ἠοπε εοπεῖπρ ἴσσε, 1ήσο Ἱπμοσί]ϊες οτε "ΕΥΥθήτα/. εἰσί δὲ κατὰ Τουτο ἀσθωέὲς' οὗ- ετο ροϊεδῖ , Ίάεο  Ιπιρεςῖ]]ες να ον κκ «πες ὼ ο κα. ᾿ όματα δε πολλὰ ἔχεσι κατὰ ώρας ἔχασ-οἱ  γό- Ίωπε.  Ἠαρεπτ αμτεπι πι] τα ποπιῖπα Ῥος βη-- ος χ ον ο 

δυ]α5 τερίοπες Ππσιυ]. ΄ Μονίριδ ἴαπιση ας µοισι δὲ οὗτοι παραπλησίοισι πάντες χρέωνται { κἂ» 
ὁ ος ον τν . ὁ ς λε προ ών πο ο λ οΡΙπΙοπΊδΗ5 οοπβπ δη Πρι Γππες ρτα- Τὰ πάντα πλὴν Τέτεω». πς Ἡραοσων νμὰ τῶν Τεζ Οοείας οἳ Τταιίος, οἳ -αμἱ Παρία Οτέ-ἠΟχατύπερθε 6 Κρηφωναίων οἰκεόντων. Τβτέων δὲ τὰ. 

Παπεν απὶ {5 Ρτο ΠπηπιογιαΠριδ 6εταητ, α΄τ1ς. 
«οπππιαπιοταίπῃ οι. ΈταυΠ νετο ἵπ οετετῖς. 
θίάεπι: οπηπίρα. 1άεπι 4μοά ́ μτασες, γετπι 

-α Οἶας. Εν /βαιῥ. αᾱ Π]οή. Ῥ. 959. 96: [54 παιρνίδασι.  ὃ Πολλῶν ο; ο ο, θες η 
«χι ἐντέταλται ΒΓΗ. -ᾱ- Ο,, ἄπα σλις{ι. 

ἔ,. Ῥοειῖις οτίαπι Ίπ 4. νο. βαν. εἲ ηβαιό. 1π Οἰομγε. νι 898.» 3Πί ὅ 
ἷα» ΟΠΠΙ ασ. Δοαρείῳ, ΤΙΠα- ἐνετέταλτὸ 

Ἐκ απῖρας απω α Οεεῖς μὲν Γέται νι ἀφανατίζωτες ποιοι, εἴρταί μοι" 
Τραυσοὶ δὲ τὰ μὲν ἄλλα πάντα κατὰ ταυτὼ τοῖ- 
σιἈ ἄλλασι Θρήξὶ ἐπιτελέησι, κατὰ δὲ τὸν γυό- 
κ ο | μού 

ού 

ῥρλοΙτο Εἴ Φρονέριτο" {μρετήδ µὲ- 
τὸ ᾿νδοὺς «Ρα. ᾱνδ. ο ΙΗε, Ῥαν. «41. ἓν φένηται. {εξτο Ἱπ. ἆπο, αιιοά α15 ἵῃ οπιπρι]ς»  νεΙῬο ἐγγένηταί. 
{ Καὶ πάντα εἶνοι πλὴν «γι. ο δερό. γαι ἵπ ῥ ΤΙΟΧ ἐφτων }1μά, «4γοῶ. ὃ ΔΡεςε Ἠδάσπι: Παδεηε εετετῖ, 
εἴίατα ὁήοδαει ΦΕΙΠΙ, ΟΧΙΧε Ρε 6ο7. 

“9ο, Νῦν ἡμέτερον τὸ ἔρφον] Ώοᾶςο 7εεήαγέμε Ἠαης 
ἸΠυβαν]ε ἀΙέΠοπεια αἆ ᾿ταρϊοϊ Ῥποσπίςί ν. 447. Ἐν 

ο ΠαΙΠΙΕΠΗΠΙ σάιωνίσασι Οοχῖσος ανετίαπτιτ, ΠΟΠ Π1ᾶ- 
Ίυπι οοσιῇ 6{ ο/π νη]ρατο, {ο ρατήη ατοἰε]ος πιπ]- 
Ὠατίαπι οοπίπυίατήπι αρ. Οἱ. Ώμκετιῃ πὰ Τδιοάἰά. 
Έτ 5ο. ο Γ)ήρΙοΥ η τς χπι», 16. Εοτίε ταίπε ζμ. 
(1ἱδ. παιωνίσασι νο]η]ε, Ίη 9119 οἳ Ἠαίοες Ἰαιίά]οτ. παρήχησις, 3Ὦ 6ο ποϊαῖα», απάπι αίάσπι αἰέετο, 86Λ- 
ΏπῃΠ πολλῶν τε ------ 4γεῦ. Ποια αδ/ατᾶιµά οῦ οοπ{εαΠΕης 
ὀλίγους. ΠΙΠ ἵῃ Μπι πολλὸν {εάσπι εγεὈειτίπιε οσοι- 
τες: | συ Όπ 

- 91. Παιωνίσάσι ἔπικ.. οἱ Παίονες] ἵπ Ἠϊ5 οὐ[ειναία πα- 
ῥήχησις 1/αεζο ση. Ῥ. ῥ. 979, 96, 65ί Ί]]α «οτί {Οἱ- 
τῖτα» αιθ]επΙ αΠΏί ἀῑχίτ οὗ σπουδοσθεῖσρῳ ἴσως, ὦλλ᾽ 
εἰκή καὶ οὖν ὃν περιέργου παραπὲσοῦσον, ἵπ 08. α. Ρ. 
366. τὸ. ΠμΒΙο[ε απαεβτας τασεηοιίθδ, ΟΟΠΗΠΟ- 
ἀυπι οδ]αῖας αἰΠίεγαίοπες ποπ Ῥτοιήϊις ενΙέητιητ νο- 
τείας: Ῥιαείεῖ οείετος Καἰςζίμε αρία αυπεάαπι θαπι ἵηι 
τσι οο]]ερίέ {Π ΜΠοε]], Τ4ρ5. Χου. νΙ. ρ. ττ.. --- 
Ώυοά {6 τμΓ πολλὸν ἐκρώτησάν Ἡειοᾶοτειιῃ οί. Ἡξ 
πολλὸν ἑσσώθηδών ν. 9. 1οα.. Ὦ αιαἲς Πολλῷ ἐκράτησαν 
εδί εἰ αρ. Βέγοί, ν. ἐν 77. [οήπη ει Πὶς οἶπι ΙδόξΠι: 
πολλῶν εχΗῖδει Οοἆ. «γοῦ. ἵπ ΗΡΙ8 αὐἴθΙῃ σολλῷ 
{παρε πια]α εὔβη[ϊε ἵπ πολλῶν. Ἰπσαπίο αγ κω1ά} ἁῑ- 
πα νεπιήτ εδί οοιπεζήο, πόλλῷ σρούθίων διωφέρετε. 

ο προς ον ὃς το ΝΛΤΟΚΕΝ. 
:, τε Θρήίκων δὲ ἔὐνορ μἐνιςύν ο. Ὅὐπίης {4 Γητασες 
ἩΠΡΕΙΟ «οπεοτάες τερογεπες, Πεγούσιο Ἰμάϊος ἅμο- 
εάν τ) ἂν εἴη καὶ πολλῷ πρότισον πάντων ἐθνέων. Ἠιϊῖς {εη- 
ἴοπήσο {παπι ΠΠ Ώ]ίος, ορρο(ωτ Τζον ήλάες πι, ο, 
97. ἆὐπι η βασιλεία (Ἰπᾳυ]ε, 4ο ΤΗχασϊδής Ἰοηιίοῃς :) 
µεγίςη «ἐγένετο χρημάώτων προσθδῳ καὶ τῇ. ἄλλη εὐδοίμονίῷ 
Ισχύϊ δὲ μάχης καὶ σρατοῦ πλήθει πολὺ δευτέρο μετὸ τὴν 
Σκυθῶν' ππ]]απη αάθῖε ϱοΠΤΕΠΙ ο5ίο πος ἵῃ νορα Ἠθ- 
ἈποἼη Άβα, φἴπο Ροδ[εῖ Σκύθαις ὁμοννωμονοῦσι πᾷσῃ 
ατισήναι, θηπί αριά Τζον σε) πα], αιήδας βπηπα 
να Ἱοσίας Ῥαϊγς «δ[ομ[ήη ποπημΊ5 ποπ πο]ιετῖτ Π-. 
Ὦ ΙΕ8ἴΗπΙ: νδτο θες Τ. πι. Ῥ. όδο.., ὅτι ὃ ἔνεςι 
κ, τῷ Θουκυδίδη εὗροις ἂν καὶ διὼ πάσης τῆς συνγρ- 
ο ΞαΜΟ Έαηίπι Φρόνημα, {εὰ- οἳ. Πο] λα), ΕΠεϱ{ρ οἱ, 
ὑπ {ήπηησα., απίῃ Τρεῖῃῃς στίαῃῃ Πεγο οἱ καταΦρόνηµο. Νοβή Ίσσι οῬνοιίη, αρ ρμΗν δε Θν αν ΑΗ} Γα/αηίαε 1» ρ. 5ο, {οτὶ- 
θρώπων ὅτι λα] νς ὄντων οὐδένες πλείους εἰσὶ τῶν ζὐ- 3 στη ή ΚΕΤΟΗ, πρὸς ἄλλο Έθνος ὃν ῥντοξεάνει α-. Ορήπις Ογοπου, Ἡν 21ο ἔθνος ἓν ὠντεξετάζοντι, 

ο οςο «1η ῆϊς Φρονέο Ῥτο Φρονέοιτο, Τεὰ απο ἵπ ριοχ]παίς Ῥο[ήε, δν, έητοι, ῃ Οπαδσυ σείδε 
1 [αμ Ῥηταί» Πϊο οετῖο {οπ[ίπ ποῃ αἀγηῄετσγοι τοἶστα- Πσπας τοβῖρίε, ΟΡΙΟ: {οἩρβρ.νετας ὀλλὰ γὰρ τοῦτο 

ἁπορῳ σφι καὶ ὤμήχωνυ ῥήχοτε ἐγνένητῶν 41] ἠλδῖο 
ζϱοΗ1Η6εγε ῥο{εΓαέ τοῦτο, τὸ ὑπ᾽ ἓνὸς ἄρχεσθαι, ἢ Φρονέείν 
κὀτὼ τωῦτὸ. . ο ο ΝΑΙΟΚΕΝΟ 
«39. "Λρχόπο]. ΛΗΗΡεία Ιομίειπι ἀρχρίωτο ἐκ 7Ἠμά, 

εἳ «{γεδ., ἃς ρ8εΠᾶ» τί ἢ Φρονέοιεν Γμ]δίε οἶἷπι ο) 
αα1ριε,  Ῥταεεεάεπα ἔόνος πο πιοταϊητ» Ἡὲε πες ἡπηΠας 
Ῥαὶο 1, ΤΠ, ΊΤα. τὸ δὲ ἕτερον γένος τῶν δίων ------- Φορέ- 
ουσι. Ἱπππαπεία Γμτασυπα πα εαάΊπεπα Βσα/ῶμ: Τ. Ος 
Π]οπεῖο πο ρτδςῇθ. τμ αμτεπα οαδίαπα, οὐ Ίποκ- 
Ῥαρπαρίες πον Ππε, ΤΝοίίες Ίη πιεάῖυπι ροηἵξ, οαἀαπὶ 
1π πυηπιειοβρῄιπα Βεγιματιπι ρεητε αριά Τ2αογάίεσή 
1, π 97. ευῖ ἵπ Οοἆ, ϐα9/ε). αἀ{οπίρεμπα, περὶ Σήν- 
ῥῶν τοῦτο καὶ Ἡρόδοτος λέγει, ΨεΤο οοηνεπ]εῖ, υοὶ περὶ 
Θραᾳκῶν «οἵτΊδείΗΤ. ρα, 

40. Γρήσωναίων] )εβῥαμέ Τζῤησώνη, ΤΗϊασύ(α Ἠτρδς 
εκ Πογοάσέο, πηδη μπι Ίπ Μις. Κρήσωναοὺς. Κρη- 
σώναίην εχ {σμεᾷς εί, Ἱρησωνρὼν 1.. να. Τ9Λ. Τ07. 
νπΠ ττό, νΙάεβΙΠΊ1ς. Τρησωνίαν καὶ Βισαλτίω., οἰάσπι 

ὦ ᾿Αργοίατο 3} Φρονέοι «4ος 

όθὰ 

επΊπι περὶ» Ὁὶ ροβετίοία Ίοσο. Ἱππιίτατ » ρατευσέφ 
Τδμοἱήες τω πτ. ο. Ἱππρίε, αοὶ ἀοδσβηνας 121 
πηυ]τα ορΗτας Δεποί {οριοής τὸ Βισαλτιὸν κλὶ ἵερη- 
σωνικὸν Ἑ. 1Ν 190. 4110 Τρήσωνία ποηπΙΠΙΓ ἀερι]ιια- 

149. Κατ δ. τὸν γινόμένόν ὅ. κοὶ ἀποῦ,] Ιδπά σοπ{18: 
ἴπάϊπεπι Ἡτ Ἠιήης νΙτε πα] ορηρτήαιη Ἰαμάανείας 
ᾖωγὶρίάες Ἱπ Οτείρποήτε: Λία ος ορορλαί εὐες ἔθι 
Ἱεζγαπίες ά0ΗΗΗ 1.4Φε7ε, 21 ϱς/28 αφής ἐπ ο εἰ]έ- 
ἐν Πωγιάηαε υἶέσε οαγίᾳ Γορμίση]ες ια]: «1. μὲ 
Ίᾳβογος ΊΠΟΥΗΕ [)ηήε/εέ 6006, «Παπ η] α]μέσρς ἠαμάε 
εἰ πει ]ᾳ οκ /ἐζ11. Ἠδες εδ Ἱεσμπίης ἵπ Οἱο2γοη. Το 
1» 6, 48.» ἴαοσα ἀεάῑε αξευσαΒῖις {ορια ᾖᾳ. Ὀσυί- 
παπι Γεοεαβε «οἱ, 1π' δ16δ. Ρ. 405., αἲε 610 
«ΜΜ. Ῥ. ϱ, Χ. Τὸν φύντα θρηνεῖν εἰς ὅσ᾽ ἔρ ζέται μὰ ν 

Πο τὸν ζῶντω, Ῥγάερεητ «4/00. ὅοου: ἵν Απίοςσο ρ; 
149. Ρ/Η. Ἐ. Ἡ. Ῥι 56. Ἑ. Όση. Οὐη).. ον τα 
ει γβίά, Ἠ, ππ. Ῥ.: 956. ἀλκς πσν ήρω” 
παίαπι Ἐταυῇ {δουπάηπι {ήεγοί. ὤψηγ. ον η πώ, νε 
ἡγία πάντω πάβεα" Ἰενπι Γοήριυσηπα ταυῦ ας 
Ἠ]ς[, [Πεγος. ρ. 8ὴε, αἰτοτα» ἀνοιγεόμενα, Ἡ | ο, νε 

ἵς “ηοῃᾶσῶς, αδη(ας εντ 2721ῇεη. Ἱπ [ηέ 
γι κκανι εαν ος Οἱή Ἡστοδοῖαα φμοφες εληκ[ο. 

Ρῆὲ θολαάς» Ίαος ο Ἀ)εο]όο ἀοθεταξ Ώαγια[ὲ. Ρ. ὅρᾳ, 
Καυσιανοὶ τοὺς μὲν 52Η. Ὃ οι πῶς ο ο δω, ὃλντάς µρκαρίρνες Ἠο ας ο ος ρηριε 2 ος Όρη 6, Ῥνον. ρ. 123: 3 τεὔιοπόυτα Ῥηαι Ὀαυίβις, οκ Ἠεγοδονο, Τγσι/ ΓΗ ποπιθα Ἀπαρ]ι Βοιῤίων, Ἶα (ἱσο; {οηι οι ρε δδι ταν 

Απλά 3 46. ἸΑ4: 



απ; Βετκ τσος  Ὁ σσ 
. ς ι ι ”” » /’ α λ ο Ἀ 

μθόν σφι καὶ ἀπογυόμθο, ποιῦσιἩ ποιάδε το µου ; αν ο Φ 
σαφ5ζταης: Εαϊίο Ῥαςτο, ΄ Ῥίοριπαῦι εαπι ο” 
3 

/ - ο ς / ος νά ο σα / 

γυόµενο περζόµθοι ὃν προσ/κοτες ολοφυροτοή» ὁ 
μυ δᾷ, ἐπεί τε ἐγθετο, ἀγαπ'λησα]. κανα 

/ / : 

γεόµεοι τὰ αἀὐθρωπήΐα πάντα πάθεα". τὸν ὃ) 5 ἀπο-. 
ἠδόμοοι, γῇ ἃ κρύ-- 

ο ἐζαπαλλαχθεῖο» 
Οἱ οἳ χατύπερθε Κρησώ-δοια ἀειιαπάαηϊ » 

/ / /  ἳ : 

γυόµου», παίζωτες τε καὶ: 

πτεσι, ἐπιλέγωτερ-όσων καχῶν 
) »] 

« 
Ἅ 

ἔφι ον πάση εὐδαιμοίη, 
ναίων, ποιευσι 

/ 5 Ν 
λας' επεαο 

µεγάλη τών γυναικω» χαι Φιλών σπεδαί ισχυραί 
. νο. " / ᾿ / κ αλ 

περὶ τοῦδε, ἅτι αὐτέων ἕ ἐφιλέετο µάλιφα ὑπὸ 
ο» ος κ 12 Ἀ ο ι. ων ο ῥ δα ν : ο 

τοῦ ἀγθρός'. Ἄ οἳ, ἂν κρι»ῇ χο! τιμη» { ;ΣΥΚΩµΙά” ΠΠ ἀ]εξία Γαεπῖ α πιατίτο Ῥταειρίς. Φᾠ 

τε αγθρῶν καὶ γυαικῶν, σφάζεται Ὁ ες 1 
οι Χ σω νὰ / Γ -. Ὁ ο» .- . 9 . τ 

ὑπὸ τοῦ οἰκήϊοτάτε, ἑωύτης' σφαχκει- α νὶτ]ς ας ππυΠετΙρης εχοτπαῖα» 18 ταπηΠήο΄ 
-» - ς / 

σὔεισα υπό ο 
τον ταφον 

λ 

σα δὲ. 
- κ / / ο. . 

Φορ μεγαλῃ ποιυται 
θὰ / 

γίσο Ὑγμεται. 
ο 9 3 σα ᾿ Ὅ ᾿ 

ὁ νόμος πωλεῦσι τὰ τέωα ἐπ᾽ ἐξαγωγῇ" τὰς ἶ δὲ. 
/ ” / 3 ».δοο αν ὦ ἡ / 

παρθένες» οὐ Φυλάσσεσι, αλλ εῶσι οἷσι αυταί βὲ. 
3 : / λ λ ον 9 : 4 ν 

μα να ο. ἃξ γψοικαρ ισχυ- οπἱδις ΗΌΠΕΓΙ 
ρω; Φυλασσεσιο κ χα ὠγέθται τα» Ὑγυναιχας παρα 

ο. Ἑ 

Ὁ ᾿ογή- 

{ τοιάδε" έχε γυιαῖκας ἔχασος πολ”. : κο 

ὦ τις αὐτέω αἰποθάνῃ, κρίσι γίγεται- Οπε[ίοποοθ ἠπεοίηπι, δια αραπες ΦΠΒΙΗ 

συδάπτεται τῷ ὠ)δρί: αἱ δὲ ἄλλαι συµ-. 
ὄειδος γάθ. σφι τοῦτο μέ- : κα 

πῷ δὲ δι ἄλλων Θρηήῥίων. ἔσι «ὄδεσοδς πὶ Ἑαἰαπήτατο πορπαρας: παπι Ἰά: εἰς {1π1-. 

Τ 

ο δα παία]α {ποταπι -αἴᾳπε: οδῖτας Ίος, {α: 

Ὁ.ΓΜὸς βηρ]ατῖς 1η πα[οσπάὁ, οἳ Πιομειπήο δέ, 
Εε]ρίο Τ]ταευμα ες [εριήτωτα, | Ἰ Σα 

οὐπιβάθηϊες οἴπῃ ΄Ρ]οτα(ίοπο ΡΤοΓεαΠΗΠΙΗΣΣ 

οὐ θα πια] ασ. ποσρείε ει Π], απο νΙ- - 
ιαπ ἱπρτος[ας {ε, Ρετρειῖ,. Ἱηππαπας ΟΠΙΠΕΣ᾽ 

σα]απίταϊος τεσεπ/οπῖθς; Ιοιπίπεπι. ἀπίεπι 85 

το Εμπδαπαι, Ρος ]π[η αἴθια. σήμαπι τετ. 
τοξετεηῖος 4ποι Πας Η9ε-΄ 

ταῖς. 1Π οπιΠὶ {Πε {ομοϊταίο, : Αι απ Ππρί5 

Ῥ]υτες εχοτες Ἠαρεπε: αποτητα υδ1. αὐ]δ 4ε-) 
οεδῇτ, «ῑ[εεριαιίο πασπα Βτ ΙΠίέ ΠΣΟΓΕΣΣ΄ 

(ιαστὶ απιὶσοταη οἶτσα. παπς τεπι Πηάΐο, απο 
.. 

τα]ῖς Ἰαἀϊσατα οδῖ εἲ Ἠππο ᾖοποτεπῃ αερα» Ε3᾽ 

α {1ο Ῥτορίπαιἰκβπιο πλξίαϊασ, Ππαφπε ΕΠΣ 
νο πυππατήτ, σειετῖς Ικοτῖδης 1ά Π0Ι ΡΤΟ 1Η” 

πιο ἀεάασοτὶ ἁαίιτ. : Κε[αιῖς:Τ μταςίδυ5 Ιήσό 

ππος 65: 1ήβετος {18 σοπἀ]τίοπε ανεμεπά! ΥΕ: 

πηπάαητ.  Ὑγρίηθς αμἴεπὰ πο α5[εγναΠῖ, [εά 
οι ν]γῖς «οΠΟΠηΡετε ΠημΗΙ5᾽ 

ο» / 3 κ . « { ”ὴ 

τῶι γοσέων χρημάτων μεγάλων } καὶ τὸ μὺ ἐφίόδεπο ὥτε α Ρατοπείρης οοξιωυη.  Ῥαπέίαπι πο” 
9 2 ἱ / κ. ἡ », η ; 2 , γαι εὐγωῖς κέκριταί" τὸ οἳ ἄφικτον γε: 

αν 3 4 ο” / ων ) 2 ρέ' αργὸ εἶὖαι, κάλλισω”". γῆς δὲ Ὦ ἐργάτη, α- 
ἓῑς μαψοτα επτοπα., «ΠορῖΙ ἀάϊσαιασ: Ποῦ 8” 

Ῥόχο ποῖας, Ισποδί]ε, Οπο/µπι είς, το Ἠο5᾽ 

πε[ήκβπιο Παδεισ! ατῖοο]απνετο» Ρτο 6ΟΠ"᾿ 

ο τς τεπιό 

τα ΙΗ. Βαε[, αἴνῇ Φίοῦ: 3Η τάδε, 
ὦ1 οὗ, ἂν ἠγεομένο. Ἱπ τεεεπᾶοτίου 
Ώ]ΩΙΡΟ ὦ]ερῦ,, παίσΙο μπά6. 

ὁ707. Φ6ίΠ1. ΟΧΧΗ. Ῥ. ό14., νΙοίς,. ες. 9]. 
Διλέετο αεί. «περ. Ομά, Αη. -ᾱ. 6. 3πῖεα .. 
μαιιῖς ἐπὶ τὸν. { Ὠε[άετατας νοει]α 1π «ἄγοί 
«γοζ.. αὈεται οτι ὁ, 

) ᾽Αγενγὲς Ῥα5/. -4νκ. 

ϱ 46. ἸΑνηνείμενοῇ. Ἐσρα Ἱπερίωπῃ Ἠ]ιιά ὠνοιμεύμενοι, 
ἀϊσπιςμπιαπι ουίουτίςβπα Ἰηνεπτοτς τεπεῦτῖ. Οτεάο; 

ὄροιας νοσαῦι]ο. {ογάςς αἀ{ρεγβΣία» πηϊπίπιε α (α1εο 

ἐτ αἱῆς ἀθιαιί[α. Ώε ται, εἴ» 401 επι ΠΠΟ- 

τοπι Π]μαπε, Εγρίής ου]ήεβπι ε ΟΓε/ΡΡοΜΙε νει- 

Ώυμς., Ῥγπεβαϊ ἵπσοῖα, . Ὀδευήπε Θομθίεγίην ες λα 
υἶβως πὰ Οἱσγοπή Ώρας. Γαουί, 1 αι Ὁ ιο 
οἳ, οτυπι νε[ηρία Ῥτοιπσης» Ὀρέομμν ἵπ «4γγίρηι Ρ. 
95ο. ο ος «ο ος, 
47. Τῇ κρύπτουσι] ΟΡίεαπος {ομοςῖς ος {οἩρίου!, οί 
οτεὈτύπα: τποκ Ὁ. 9. ἢ ὄλλως ῇ κρύψαντες εἲ Τ,. Τὸ 
14Ο. τὸν νέκυν Πέρσαι ΥἨ- κρύπτουσι ΜΗ 1. 1Ν» 1ο9. 
Όιας αὐ]άεπα αθαπάε νἰάεπτς. ο ο ο πὰλο 
51. Ἔφει γυγαῖκας ἕκαςος πολλὰς] Ἐαάεπι ἆς Ῥαεοπ]- 

ρη5 Ο. τό, Νεια Ίτπαιε ἆο Τμταςῖα ἵν ἐν μέρει λέ- 
«ος Δίδωσι ΠΟΛΛΑΙΣ εἷς ὦνὴρ κοιούµενος {μπίρες 
ΑΠάΤΟΠΙ. ν. 915... Ψετε Φγάδο ἐξ ἱφορίας ἵη «ζεμαμάγὶ 
Ώρυ]α (είαίη {11 Γαμεῖ γὰρ ἡμῶν οὐδὲ εἷς εἶ μὴ δεκ’. 
ὃ ἔνδεκα γυναῖκὰς» δώδεκώ τε, πλείους τινέρ. Ἡ. ΥΠ. Ῥ. 
455. Ο. Οποᾷ Ῥο]γοαπίας Πά]απι, ΟΠαεςοΓΙΠΙ ΡΙ6- 
σαν οὐ1ο[μα» ἵπ. Ῥατρατί πμπο εἴ οσα οε]εὈίαρα- 

54. τις αὐτέων ἐφιλέετο µώλισα]. Ὥοτιπι ΑΕοϊαπι- 
νεξ ῴίλετο να]εαξ» Π01 ροῖεΙξ: αιοά τεδυαί  6ΟΙΗΠΙ- 
τς 1οΠ16Ι.. ςΙΑΤΙΠΙ Ἱ6ρεπι. τὸ ἐπισφαζειν τὴν. γυναῖκα 
τῷ ὠνδ, οερῥαη. Όγε. απἠσῖτ ἵπ Τετίω, ἀς εετιαπήπα 
Π]εης. απαίε ἴπ Ιπάϊ τεσορις ήπια ποβτα ετ {1ρ6- 
Ποια, αεῖαῖο ἵπ Οἡοάογί 1. ΧΙ. 34. ἨδὈὶ ν]άα, εἴ 
μας παρετήπιε Ο]. Β, ΒΙαΗΛΗς δέεμηά. 4 ΑΠΙΠΟ- 

08. 1 1. Β, 1ὸρ. κος τ ᾿ να. Ἆ 
4. Ἠτιο αὐτέων αμλιετα Τος εκ «44 ροϊμειαῖ Εά, 

τοὔοσαή; αὐοά ἵη αἶῑας ἱττερίεταῖ ἐφίλετο, ΝΕΤΌΗΠΗ πο- 
δὶς ἵπ Ροή Τ,εχίσον Ιπιτούμχίε νε]ωε Τοπῖειη φίληµιν 
ει Φίλημαι. ΛΙζΙΟΙ 1άοΠειΙ8 Ηεγαο]{άδν 4οσεί Ώουίοα 

Εαἰς[ο Φίλημ” Πόημι ΑΕοβσα Φίλεμμι' Ηόθεμμι. ----- 
μας οὕσπι ἴαπρεης γοζο] ]οεπι, ῤοὔάρης» Ῥ. 
ότῃ.., οχ Λ]ίοοίπο {λασια/ῶ. ΙπάΘΤΗΠΙ ἨΧΟΙΕΡ 1Πεπιοσας 

ο στια]ηίῃο Τητοῖδής πιαρὶς πουΙταίας: (ᾖσεγο 
ας, ν. ς, ο7., ο εδ ο ΑΤΜ υγ ΠΠΟΥ{415 5 
23 ΕΕΓΡΑΥΛΕΗ ΜΗ ἱοζηιζ ο. υΕεΠ{ΗΗ4 2. {14η ο {)ήε 
αἲελορ λα σος μας οι υἱβγίαν ἐἩ Ἰαόν ΡΙΨΗ. 
1 ον αν ὥμα οὴρ υὐγο {η τος) ἠροΜΙέ41: υἶθαά 

ο 6, 18. ποταπῖ δεδε[(εη. εἴ ΓΕΓΖ0Η. Τα. 
Πτετ 4μας Ίπάας ΠμΠετος ἵπ ΠΗΙΠΕΠΙΦ 

«ὸ οῦ, 7 Ρανς, «4. 8. Βα/. «44. εσηε. 

Ἐάά.. (γοπουίαμα ΕΠΙΔΠΙ » αρχάς ὦνοιγεόμενοι» 

ϱ Απογεν. ᾖαε/. «49. ααοά. 

2η, Ρας. Ας, -4. Ὁ, οἵα ο)ορὂ., οἱ κμλύπτονσι- 
αἰὰ οτι «49. εἲ «44. τάδεν 

«ος Σπάι» μπι Ρος Φυλώττουσι. 

τον Α Οορυ]απα πο ποχήπε «περ, ἔν 
» νυ]ρατιπι α1 ΕΠΙ Ἔδηβαιζ. 1 {910Η5. Υ. 

τ αι ο. ς . . ο 

τή "πολει οἱ προπολεμοῦντες } οἳ γεωργοῦντες» 

2η. 4. 6 Ρα]σν 1π. 

Μοα πάντα πρήγματᾶ" 
ϱ ούσεμς», «γεῦ. ή) 

ΠΙΟΧ. ὕπερύεν Κρισσέων 18” 

Ἰονί ἀϊβοτοπία,  ϱ Ἔτ- 

Ὁ Ἰεά, γε. «4. Ρατ. μα, οἳ ἀμο. Αγΐων 11 Τε’ 

θιρατίης ὅδε ὁ νόμ. τες 

/. Ἐκίεηραι {α[α(δ. ἵῃ Ποπ ϱ. 9333 συ 

αφο, οἳ ΤΠΕ. 3 Ἐργάται «4γεῦ. ͵ 

παα]ῖς: απῖοα ὦπογιγ. 

ε Ἐξαλλαπακθεὶς ἄτεδ. 

κ 

} 
οχογεῖτι ΠΦΙΥ1Ε «ο0γἡ δἱο, ΧΙΚ. 6. 93. ο 84. πο 
ΜηΙεο πιασῖς πχαδί]ς., αμῑοᾶ ἆς τοις αἴιοδεια ΕαΠΐ”΄ 
Ίἴπο (Οαοσῖς ππ]ἱστίθμς Ἱποπιοτίας τπαβ]ᾶτς Ῥσμ/ ία 
1» Ρι 984. Οπε πῶσωι τοῖ ὠνδράσιν ἑωυτὸς ἐπικατέ-. 
σφαξαν .. ος ΝΑΡΟΚΕΝέ 

65. Καὶ τὸ μὲν ἔσιιθοι, εὖγενὲς ] «4γιογιάσγης ὉΟπί- 
τοοῦ, 19 9. σἰζοται παρὰ Θραδ)ν. οἳ εὐγενεῖς παῖδες, Ὀξ'. 

πο οὐίἀείι, αἩαππαμαπ1 ποπ ΤοἨ,. Τπταευπι τὸς γυ:. 

ναῖκας τὼς ἐλευθέρας ΣΤΙΓΜΑΤΩΝ μεσὰς, καὶ τοσούτῷ 

πλείοω ἐχούσας ΣΓΙΓΜΑΤΑ. καὶ ποικιλώτερα, ἔσῳ ἂν βελ”. 

(άΐρυς καὶ ἐκ βελτιόνωὺ δοκοῦσι εΧ ΥΠ Ὠίο 60ήγ/οβ. Ῥτο 
Ρροπί: Ο5. ΧΙΝ. Ρ. 235. [)., «πΗ5/81 Υετο εἲ ΟΗΡΙΠΕΠΣ 
οοτπι (ἠριπατπα, {ο {αδυ]οίαπα» Ῥδαποσίες 1Π 100 
Φα]πι. ΧΙ. Ρ. 4οο. Μοπη ἀᾳ Πΐ5 Ιοσυρ]αίσβπιο δε 
Λῥοέης ἵπ. δομή) «Παρί Οοπροβτ. Μεά. 931. βὲ 
ατο,. Οµοά Πΐ9 οομαετεῖ, ὦργὸν εἶναι, κάλλισον, π 
ῥηή{σοχυπι εείαπι (επιαηοτήτη Ιποίρης πριὰ Τ οἱ Γή. 
4ο ΜΜ. «στι. ο. 14. τε χο | ά 

«67. ᾽Αργὸν εἶναι, κάλλισο] ΟαΠπάο ῆς ἐρλάτην οΡβό”. 

πῖε, Ἱρίδαιιε τὸ ζῆν ὠπὸ πολέμου άσπα κάλλισον. Πα 
τοπ {οηρίε, ΡΙΠΙΑΠΙ Πεγοο{ής νοεῖς τε[ρὶοῖοις βριῖ- 

Ποαπάϊ ἀοϊεπ1» ια ποῖαὲ ὦργὸς αὖ οβετε γ/ἱορ υαυϱ:. 
Ἴειαν ΠοπείΕ15 ΙπεΙΡΙΙ οἑἡμη» αποάηιια ποπήπες Ός- 
Πσοίος ποη ἀεάεσσιεῖ: ὦργὸν εἶναι, δἳ πολεμικὸν» 1. 
τα δις ππευπάεπα ρασπο Υαΐθη, Ταἶοπι ὀργίαν δελ” 
Φὺν τῆς ἐλευθερίως ἀἰχοταί ὁοργαίες, {1 ἀῑέΗ ἱερήπαμα 
ποῬ!ϐ ρατεπι παδΙάΙς 4{Πίαη, Ν. Π.χ. ο, 14: ο σι 
ἆετα νο]αῖτ ᾖ{η1. 12. Πε. κχΙκ., ὅτι λνσπολάσης, 

πο Ρο 
ἰεπάμπῃ οἰνίαῆς οοτρής ορΏπηί ταόχοσθς υπ ηππα ο” 
επι αεηε οεη[]οσυΠί πθοθς(αΠΙΗΙΠΗ, - Ηήροίωνης Ἡς 
να Έπητας {οι ΝΠΙεβας ἵη Ἠῦτο ἆο Ώορ. 6» ανασα 

εφ Ρατίες οοπ(Ηειήε αρ. )ούσοιη ϱ. α4θ.» τὸ βωλεύτ 
κὸν» αὐοά νε]ητ ορμή ἀευετοῖ ὄρφει' τὸ βάναυσοει 
ᾳὐοά με ἀειενῖις ἀεῦοετεῖ ἄρχεσθαι' τὸ ἐπίκουρον» νε]ύς 
μέσον’ απο ρατίεπι «οπβοϊαηί Ῥε]]αίοσες 5 θουιμηί΄ 
ἁριίσο]αα» ατιβοξς», δὲ πιεισαίοίο», ΑτΠΟΗΡ αιΗ” 
πδηίθς {οΠι]ασῖῖς αρτοηιια. οοἰοπάο» αἴημε 3άέο ὦ 
φοὶ, απριά Ῥ]είᾶδηιε ρεπίας απιαη{ίοΓε5 ΠρειταΏ» μα 
Ῥεραπτωτ Ποποίαρτες: νὶάο [εγοι]. το 6. τόση σος 

Θιοά νετο σσ αο]ς 4 σης, ἀῑκεισηε (ιανλά 
(πηιι αρτίομ]ευτας. Ἰαμάστοτ αἀάηυίτο» οθτίε 4 ΙΕ τν 
«Χεπορῦ. ΟΕΕΟΠΟΠΙ. Ῥ. 499. ο6.. Έθεσε Ῥεαταα)” 
ἐν τοῖς καλλίσοις τε καὶ οἴναγκαιοτώτοιο ἡγούμενο εν 

ὀπιμελήμασι γεωργία τε καὶ τὴν πελεµικὴν τέχνήγ αν 

ατ ἠχοτςς ας(ειναπῖ νεμειπεπἔες, εαδαιε τὰ - 



ρο. ας οποιο. 

πιοκ-ακςς.» ραιοακιοσκθες»- Λο αρ ος 

ο(μοὰ αμτεπι Ἠπίης Γαβιοπῖς αά ααΠΙοπεΠα 

ο Σιγύννω εἳ «ἄνᾖ.; οοπΒΠΙΟ δὲ ἀοβάστατατ Ίῃ 44, «γε. 77. Ἠαρεπετ ή. Ῥαις 41β. 

ἹἹερυ]εηγὰ η] ᾷο ἀἰ(ήησιήε, 

τας νυ]ραδίε, εἴτε οὓς Ἡρόδοτός Φχσι πα 

μας ασ ο μα... ΤΡΕΡΑΙΟΗΟΕΕ ΛΑΟ ΑΛ: . 978 . μή , . ας εν . 3.4 ῷ μὴ κια . ᾿τεπρΗδβπιο. Ἑ, Ρε]]ο αἴαιε Σαρίο Ψ]νεία, τιµότατο" τὸ ὅμν ἀπὸ πολέμε καὶ 4 Ἁγίς ὑοξ χάλ- 
Ῥυ]ομεγήπηαπι  Αταιε ΠΒ αἰάσπι {ηπε εο- λισο οὗτοι μέ σφεων οἱ ἐπιφανέσ-ατοι νόμοι εἷ- ΖΤΙΠ1 ΠΙΑΧΙΠΕ Ιπῄρῃες ΠπΟΙΕ. Ώεος αὐῖοπι / Δ ο” /- / δ 2, ' ἡ 1) Ῥια ζοσί. Θεοῦ, δὲ σέβωται µούγυς τούσδε, Αρεα ο χα] 1] - η 5 Αλ ο 3 
03 {ο]ος «οἰήπε, ἹΜατιεπι, 11 τΗπα, ία Διόνυσου, καὶ Αρτεμη’ οι δὲ βασιλΏες αὐτέων, πα- Παπ: {εὰ τεσες, ΡΓΕΙεΓ Ῥορι]ατες αἶῖος, αἳ- ον Αχ ων σβώτη σοι Ίαπι Μειευαπι, ειῖηιο 6 ἀῑῑ ρτῶςῖραο : ρεξ ορ ανω «σαρώτεφανσεόῃ Εκ Ῥετ 4 πεπι [οἰμπῃ 1ηταΠΕ, α 41ο ΡΓοΡεΠΙτοβαιιο- σα σεν" ιπάμινασι μοηυυτο τον μα νι 

απε {6 αἶμπι. Ορηπιαῖρης 6οτΙΠῃ ἴα]ες [πι Ἅγεγοέναι ἀπὸ Βρμµέω έωυτους, . Ἰαφαί δὲ τοῖ- 
{εριιτατα: Ῥτοίατο ιτιἀμαπι σαάανετε. πηβ-7ὅσι εὐδαίμοσι αὐτέων εἰσὶ αἴδε τξ μεν ἥμερας προ- ἑἴαιῖεᾳπε οπιΠ]5 ρεπετῖς Πο[ης, εοην]ναη- πιθέασι τὸν νεκρό". καὶ παντα σφάξαντερ ἱρήϊα ὁ τής, Ἰπάααε ἀεβείαια ριῖως, ἀείπάε ςοπι- ξ 5 / / ο» λ / : : έυωχέοται, “πβοχλαύσανγτες πρῶτο ἐπειτα δὲ «ά- Ῥυαπι Γερεήάπε, απἲ αίτογ Ἠππιο ταξξηπι. χ .- 9 λ / ν [ο] / 

| : : σαντε ᾠ η Ὁ κρυψα!- -Αβεείοαιε ἀε[αρετ εµπημίο, οπηπίς βεπεής Ὁτεοι κατακαυσαντε, Ἡ ἄλλωρ ΎἩ ρύψα τς .ω λ / 3 ο νὰ ενα Ώβοπα Ῥτοροπιπτ, ἵπ 4μο ρτώπιία πιαχίπα, Το χώμα ὃὲ ουτε γως τιδεῖσι τος, ῬοπΏηίητ εκ ταίοηε Πηρυ]ατί σετταπη]ηί».80ς2 τῷ δυο, ἄθλλα Τίθεται κακο Έτ {ερα]τατῷ απἶάεπι Τητασμπι ΠααβπιοάΙ. µουνοµαχίης' ταφα) μὲ 5 δη Θρηκῶν εἰσι αἷδε. «Τὸ 
δε πθὸς βορέω ἔτι τῇ, χάρης ταύτης, οὐδες ἔχει Ὑρεδιε, πρπλα, Βοίεδε:Ἔτο- «οπΊµετίο ΣΕβΕΙΕ.  Φρίσαι τὸ ἀτρεκές οἵ τιέε εἰσι ἀνθρώπων ὁ οι οἷ- απἴπᾶπῃ Ἠοπη]ῃθς ε.πι Ιπσοίαης: {6ὰ Π]απι ααβ θε, οὐ θα όλ λὸ πέρα (ήδη, τοῦ. Ἱσροῦ ὄημιά ἵταης Ἠζταπι Ῥ]αρα 65ὲ, αΡρατει γα[ΐαπι θδ ρα , σσ ν κ ῥιν ως 16 αἴηιε Ιηβηϊαπι,  8οἱο ἴαπίυη τοίσ][σς. ὂο Χώρη Φαμέται ο κα μμ καπ μα. το Ῥοδίαπῃ Μαθίταπῖος ὕ]ίτα ευπῃ Ιοπιῖπος πο- Αίΐ πυέοιλαι αν μνεν 1ρου αγ2ρῶ- ηΙΏΘ ΡΙΡΥΏΠΕΝ "νε[ς. ἸΜεάῖσα µυτοηῖες : παν τοισι ουνοµα ειναι 5 Σιγύνας έσθητι δε χρὲ» 80ΓΗΠιΗΕ εαιαος τοῖο. «ο{ρογε Πσ[ητος Ε6ίΕ, ὠμόους Μηδικῇ ̓ τοὺς δὲ ἵππους αὐτέων εἶαι λά.- ἀὰ 4πἱπαηο αἱρίτος αἰειάίπο ΡίΙοταπ1, 609- σίους ἅπαν τὸ σῶμα», { ἐπὶ πέντε δακτύλους τὰ ἀεππαμε ραβ]ος ας βππος». απναάοθαπε αἀθοράθος τῶν τειχῶ)' μικροὺε δὲ καὶ σιμοὺς, καὶ οἱ- 

ΥΙΟ βε[ϊαπάος, {εὰ οπττυ] Ἰαπξξος εε{ᾳ Ῥετ- δυνάτους. ἄνδρας Φέρευ" ζευγνυμένους δὲ υπ ἅρμα- ηἰοΙσῄπιοβ:  ἄἴαιε οὗ πῶς ομττῖθις 1πά]ρθ- αλ ον ορ ηᾷς πΏ. ἩἨοταπῃ Ππες Ῥετπετε ρτορε αἱ ο ἐν Ὁ ὠχυτάτους" αρµατηλατεεν ο. Έποιοα, ααά πε η Δάῑα, Ἐοδ πσᾳας ταῦτα το, επιχωρίους’ κατήκευ. 9ε τουτέων τοὺς 
{ε σοἱοπος Μεάἀοτιπι «ῑσετε; αῖ απο Ῥραξτο 9υρ0υ αγχου Ἑνετων τῶν ον τῷ Αδρίη᾽ εὔαι δὲ ςοἱοπΙ Μάεάοτιπι {πεῖπε, εηιάεπι ποῦ απεοθ5Μήδων σφέας αποίκους λέγουσι" ὅκως δὲ οὗτοι Μή- εορίατε:. Ιοά Πατ αιάΙδες {π Ίοηρο ἴεπι- ὅων ἄποικοι γεγόνασι, εγὼ μὲν οὐκ ἔχω ἶ ἐπιφρά- 
Ῥοτο. . Βδγηπας Τάρυτες απ Παρα ΜαξΠ- σασθαι" Ὑέοιτο ὃ ἂν παν ον τῷ µακρῷ χρώῳ, Μαπα Ἱπσοίπης, ΙΠῇήτοτες αρρεαπις ΟΥ- κ / 2} / ’ ς 54 { ὰ . . Σιγύνας δ΄ ὧν καλέασι Λίγυε, οι ἄνω ὑπὲρ Μασσα» χοΡΙΙΙ αὐἴεπα Ἰαεμ]α. ὅΨεταπι, πι Τητασθς : λίης οἰκέοες, τες καπήλες' Κύποια δὲ, τὰ δέρα]α, Ἀἱηπε, Δρες Ίοσα αἱ {πΠῖ ἴπαης παπα ο ο ΤΕ . ιο ο. οριπεπε, εἰ Ρτορίεῖ Ί]]ας υτεῆας Ῥτοσθάϊ {6 δε Θρήΐκες λέγεσι μέλισσα! πο ο πο πο; Ροῖθεῖ. Ου αυπίη ἀῑσμπιτ, Ἠαιά σ6- 1ρή τὸ Πςρ8' καὶ Ὦ πο ΤΒΤέων 8κ. εἶναι διελθειν Το: ἀἱριία αριά πῃο ἀἴσπε, αποπίαιη Άος απὶ- ᾿πεοσωτέρω" ἐμοὶ μὀν νυν, ταῦτα λέγοτές, δοκέεσι τηαὶ ςοπ[αϊ [Πἱροτὶς Ιητοεταης «α»[ο. δεά λέγευ εκ. εἰκύτα' τὰ γὰρ ἕῶα ταῦτα Φαύέται εἶναί πηΙΠΙ νῖὰεπτιή Ίοσα αἱ Γεριεπιιπίοπίδιιφ πιῦ- Φύσριγα’ ἀλλά μοι τὰ ὑπὸ τὴν ἄρκ.τον αοίκητα δοκέει {υπ ου δεία Ἱπμαριταρί]α εσίε. Παξίεηις ναι κδλτώ ψόχια. ταῦτα ος ης κος 6ε ας Τ6ΡΙΟΠΕ:  επ]ας οἵαπι ασ της πέρι λέγεται" τα παραθαλάσσια ὃ ὢ αὐτῆς 

6 Ληςύος «ντ. ὂ Κατοκρύψ. «4γεῦ. Ζμά. ὁὃ ΏΌεβι Ιδά., Παῆπι οὗτοι Οἵὰ 56. Ῥαι δι ὁ Α0εςε οἳ «Ίποβ. ῥ’., Ἠιοα τὸ πέρην Πάει οὔπι Ῥανίς, 4. . Εάά.ν θε 1Η πηα]ε: τὸ περ]ίρ]ε 34. {1}. δα. εἲ ἤδη 4πο ρο[ίειίοτε. ε Σιψύνας 4 Εάά.. Σιύννας {α[ «4γοδ, }α]α. Σιγύνναι ὁγὴη. 44. Ο.. ἵπ Ιήο, : 3 7 κο ἐπὶ «{γεῤ. 7 ὁ ᾿Οξυτάτους Πιαίϱ. ὦ/ερό, «49ζ. Ρα. Βή, 4. ο, ὁ ἣοῦ οι ἴπ΄4γοῦ. }; |] Ἐπιφράσαι Πάρη, ᾖὃσι ν ας βα9/. 4. Ζα, απίθι Σιγύνας. { Κατέχρυσαι ---- Ἴπρου εἰσὶ «νο, Ὑπὸ } ἄγοδι ῥ]αι νυ]ρο ὑπὲρ. : 

των ἁμφοτέρων Ἰσχυρῶς ἐπιμελεῖσθαι,. Ὃο [ο]]α]ατῆς ο- ἆθ Ὦ. Α. ῥ. 951.. ἰᾳποτατής ἴΠ16Ώ Ἠοπηήες {περε ἆθ- ΡΙΠ6]]5 πιίηι] Ί]]α Πιφίσαδαι Ποποιηβσο,  ΥΑΙΟΚΕΝ. εερῖε τετυπι απεῖαυασύπῃ ρετ]εἰσβπιοςΣ Ίος ἵπ ]οσο τησ: ..27. Θάπτουσι κατακαύσαντες] Ίσπε {ερε]πΕ, θάπτου- ῬὶδΏπιαπι Ίπ. ΘΙΤΟΤΟΠΙ Ἰπάηχθιηε Ἱητεσρτείες ΕεγοοΗ/., σι πυρί, υξ 1 «{Β/ἱρπο ὰᾳ Απίπι, κ; σσ, [ο /ογο δί- αὐοά πιοπηῖῖ Ετιά, Λαᾶοι ἆες ἔνε[αὲν σε ο Πέσμε [; Εἰῃ0. αἴημα α115. Ἠυππαᾶοπεπι οεής αὓ 11]. Ἱρπίαπα {ο Τκαάμδίοης ο’ Εογοοίε Ῥ. 157. Ὅ----- Οᾳα6 ]ς ᾖιο- {ς :Πςῖς Περοά, 4ὲ αρῖδας, νεῖητ Πδί ῥαγυπ) νἱβ ογσᾶ1μῖ- (ας σι Τσι οὔνομα εἶνωι Σηγύννας] Ῥουροχαπι ΕΟΙ]ππίοπι Ἰὰ, τὸ γὰρ ζω θαῦγα Ἱπημ]ε, Φαίνεται εἶναι δύσρινα: Πττοίαπα ΠαΠοπ]ς εἴτη]ο 4εί, αὈῃα]ε. νὰ | Σ/γυννοι «4ροί-  τεβρεχῖϊ 4Β]ίσμην 4ε Ν. Α. π, ς, 53., 6ΟΠΙΤΑΤΙΑ ΠΦΙ- [0Η10 Αόυά. νο 99ο. δΙγΑΡοΜὲ Σγμνος, {6 Ἱῃ Αα. ταης Πετοάοίεῖᾳ, νΑΙΟΚΕΝ. ας ἱππαβίοις δὲ χρῶνται μικροῖς δασέσῃν ------- τέθρππα δὲ 98. Σιγύννας ὃ ὧν ------ τὰ δόροτα ] οι νιάευτας ζευγγύουσι, Ῥτοιίς Ἡτ Ἠϊ Ἄντορασί, 1Η Ῥεπα  (Ω/ωμῤοπο Ἠέτοφοισα, {δᾷ 1ιΗῖο οβιοϊοβοης ΦομοΙσβαα, Της» ἁάποίπηϊον ]ω ΧΙ. Ρ. 7οο. Β. Όυοί. Ἀητοπῃ οπι Ἡδ- Ῥαπί «οττε οτατίοπίς {ογίεπι, ἱπάίρπα Ῥαΐγα Πήβογίβταπη» το]αρατ, Ζοῇη Ώας ἨΠβιταβοῃς ἀαεσδριάπῃ ας Ἠιπ- Ομ] απαε[ο Η1 οἳ ὄνω ὑπὲρ Μασσιλίης Δίγνες, 3Μὲ. ηέ 
νο, : ῥοικεῖν τὸν Ἴσρο. «αμγεμέὴ Ἱαυη]ε, Λίθυες, Ῥοεπίρ δοπιπία ρταηπιαῖ- «ους ἄσθενέως ὠνθρώπους Τ., 1ν. Ὁ. σο,, πθςᾷηπη αὈὴ- οἳ, ΣΙ ύννους δὲ καλοῦσιν οἳ Κύπριοι τὸ ἀκόντι ΗΤΕΣΡΙΕ- -Ἱοι ΑπάΙς ἀς ὐσμηηής, ἵπαις Ἰλὶς Γ]γηος Ίπτετε τες «4ρο])ομὴ] 2. Ἱ, 99. δα, Σιφύνη καὶ Σηγύ- εοπ/α!ε» Ἠϊς ογτοπες τ]ρήσης, οὐθά δίςΗΗΜΟΡΩΗ -ᾱ- νους, τῷ δύρωτω παρὼ Μαικεδόσιν. 8ὶς που ἆθ βΕΠΕΣΕ [0- πο ος νεπίσραε, Ἐρμίάσπι ἵη Μις πΙλή! {οτατιπᾶο Ίεπὲ, πο ΕΠεγοάρεμς.. ορ κ . {εηρίος ἀῑδα εχοιάτο -τ. Κα) ὑπὸ τουτέων οὖκ εἶναι ὅτο.] ΝΗΗΙ γεν, Ἐπ- ρω Ὀυήαραητας αρυπι οκαιπίρα ττλης Ηῆσισι ἁρπήπα πι νου καν μα. ὃ δν πᾶν ἐμ τῷ μακρῷ αρόνῳ] ορῥοεῖος Ίπ Ίαις, αάϊευππαμ. Ποππίπαπα Ἱπρεά(τε; ο δε] πο αν Βο. Ἁπανή ὅ µακρὸς κἀναρίθμητος χρό- ἵπ Ες ρομπῖς, νηα εγαπειταςμς ῬΤΟΠΙ επδης: οὐκ ο ριες ἂν Ἴλα, καὶ Φανέντα χρύπτεται. Κοὺκ ἔ5᾽ ἆελ- οκ τε εἶναι Ἔγι πβοσωτέρω οὐτὲ ὁρᾶν, οὔτε δεξιένα, ΥΠΟ νὰ οὐδέν. ην Ἐτοχίππα, Σιγύνας δ᾽ ὧν καλέουσι ----- ΗΤΕΡΩΝ κεχυµένων 1-. 1ν αοὰ πάποζήτωτ, πρε8. τὰ δὀρρτα᾽ ἨιεΠΤο Άπαυσῃι ἀμ]τετίπα ΟπΠοῖς Ἰῆπς οςί[ς ζῶω δύσρφα. ἃ νεπιταῖς αμ]άοπι Ἠαιιά ἀεβεέι Γατοῖ]ς ἀετυχσαπάα ΕΠ{ΓΗ]Ε νἰγ βΊπήηας ἵῃ Τἱς[, ἔῑε- ΏοΠ αρίμΠΙ {ΑΊΠΕΠ α4 αρε5 {εριεπηγίοπς τερ]οπῖοιις αἷῖ» ρα. Ῥ. 65. Ῥοπίτιτ ἵπ Ἠῖς ατήσρ]ης μήωίο Ομααης. «Ἰεπάᾳς, εσυ» Ἠαῦες, πες Τοτὶομίς 41ρη. Η. Α. ας ἴρ]5 πιοΓεΣ ααἰ, 1.Π1 ἐπαάῑτις 4ἳ {1εμγι φγερῥαπρ ΑΡΡ. 53., 1ΝοίΙχο ἀκοὴν ἄδειν ΕΧΡΙΟΡΕΏΡ. ον 

14. Μύρε 
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ων Ἡ Επου-ο Τα κος ο η 
᾿Δαρόος δὲ, ΊΜεβαραζαθ Ῥετῇθ ορεάΙεπίεπι τοάἁ1ά1δ. ο. 

ὡς δαβας τάχισα τὸν Ἑλλήσποτωρ ἀπίκετο ἐς ΤΗΣ βπωυ]αζφυο τταηαπή»ίο Ηε]ἱε{ροπίο ᾖ . 

Σάρδις, ἐμνήσθη της εξ Ἱ ιαίη τε τοῦ ΜιλησίΏ εὔερ- 4εδ νεπ]Ε» τεςοΓάα(θ οσῖ ΡέΠΕΠΕΙ ΜΥ 

νο μή ο πσια ορ: Ἠ]βῆφο εοἰαῖ, . εἰ εοπβΠ (οἱ ΜΠΙΨΙΕΠΣ1: 

γεσίης, καὶ Τής παραυέσιο» Του Μι Κωκω"το δες ατσθοβίς ἵπ θαππ ΠΓΌεΠΙ”, ουιυ]ῖξ 

µέταπεμψάµουος δὲ σφεάς ἐς Σάρδις, ἐδίδῳ αὐτοισι εἰοξήοπεπ. Ηάπις, τι αιἱ ορίετ ΜΙ]εά ιψν 

αἴρεσυ" ὁ μὲ δὲ Ἰσιαιον» ἅτε τυρανύών τῆς Μιλή- ΄ ταπηις» πα]απι ΠΡὶ ἱπίαρετ Ὀνταπηϊάςσα Ρο” 

της, τυρανίδος μὲν οὐδεμίής πεοσέχρῃζα᾽ αἰτέει δὲ Ροίαει {εὰ Μγτεϊπόπι Ἐν οπιάεπη» 2ΠΙΠΙΟ 

Μόρκυο Ὁ τὸν 'Ἠ]δωνῶν. βελόμωος ο) αὐτῇ πόλι ρῖς Ίη εα εοπάἑπάσὂ, Έτ ἴδτο θΩΙάεΠΙ μαπς 

χτίσαι' οὗτος μὸ δὲ ταύτην αἱρέεται" ὃ δὲ ΚΚώης, οἵάι φε]εβῖν. Ωοξ πίεση » υἱ 40 ΠΟΠ. οαῤμς 

90Ο τε οὐ τραβόσ δημότης τε ἐὼνν 5 αἰτέει Μιτυλύνηρ {εὰ μαὶ ο. ορίανιῖ νο 

τυραγγευσα!΄ τελεωθύτων δὲ αμφοτεροισι, οὗτοι μὸ μα η πα τα ας Ἡ 13 
ν νεται», εὁ {6 εοπτηἠτ.  Αἲ 14Γίο ΤΟ πε ή 

ἁα λ αρα. 3 7 Δ δὲ / ὦ " 
: . 

κατα το εἰλοῦτουν ετθα το το. αρξιο) ε συνηγέράξ, 1ἡδσθπιοά1 ου]ατα εσι, ηῖ 1]]α1η τάθη(1 1Π”. 

- / 9 / 2 ν πρ 2 ὦ : 

ε πῦγμα τοιόνδε ἰδόμθον» ἐπιθυμήσαι οντείλασθαι «ορρ[οήε οιρίἀο πιαπάαπάϊ Μεραρασο ης 

Μεγαβάζῳ, Παίωας ἑλόντα ἀιασπάσες ποῦήσαι ἐκ2ΟΡΦΟΠΑΣ εχ Εωτορς {εδίρας 1η Αῄαπι ΤΤαΏδ” 

της Εὐρώπη; έ6 τὸν ἸΑσίη' Ἡν Ε Πίγρης καὶ Μαντύης, Ῥοτιατεῖ. ΄ ΒΓαηῖ Ῥϊρτες ει ΜΜαπίιγεΣ γι ΓΦ0” 

ἄνδρες ΓΠαίους" ὃὶ ἐπεί τε Δαρέιος διέβη ἐς τὴν Α- ος απ, Ροδίᾳπαπι ΓαΠ18 παπα: μα 

Σῃ/ { η 
ὸ 

- 

σίψ, αὐτοὶ ἐθέλωτες Παισων τυραφεύ, απικλέο- ας Ὃ η να. ο. 

9 ο ϱ/ . / ” Ν / 1 ἄοπαξδ Ῥοι μπας η 

Ῥάρδις, ἅμα ἀγόμθοι ἀδελφε μεγάλη τε Ρ ᾿ : 
ται ες Σάβ, ἅμα, ἄγΟΙς ο ππα. Γοτοτοπη Ῥϊοσετα Ππιυτα αἴφμς Γρεςίο[ὰν 

ιν ες / ν / . 

χαὶ εὐειδεα, Φυλάξζαντερ δὲ Δαρείο προκατιζμωο25Ο){οιναϊο ἴεππροτο ἀωπη. ἵπ Γαρραπο 111” 

ἐᾳ τὸ ια Ἀ τὸ τῶν Λυδῶ ᾿ ἐποίησαν, τοιώθε ἄοτυπι Ὀαίας απῖα ἔοτες {εάστει, [πετ 

σκευάσαντες τὴν αδελφΏν ὡς εἰχον ἄρισα, επι ὕδως τετῃ βΡὶ αβεπάαῖῃ Ῥη(ταΠΕ, {οτοτοπη ΑΠ”. 

ὄπεμποι, ἄγγορ ἐπὶ τῇ κεφαλή ἔχησαν, καὶ ἐκ ορείπιε Ῥοϊεταπῖ 4πΙ εκοηαδίοηε, 3 3” 

τοῦ βρα χίονος ἵππον ἐπέλκησαν χι! 1 κκλώθησαν λῖ- αμα πη Σ΄ Υά5 σαρίῖε τεηεητεπι, ἔ- 

νο” ὡς δὲ παρεξήήε Ἡ γυνή» ἐπιμελές τῷ Δαρείφ οσο οπνν υταςμίο τταβεπίεπι» Ππππαας 

κ Περομιαὶ ὧν οὔτε Κ Λύδια τὰ ποιύ- Πποπίεπι. ἔαπι ρταιετεμηϊεπη 1ατ115 ατἴεη” 

ο ο ον ο κ ολα -ᾱ- οοπΠἀοταδαῖ»  αὐοά πεαπε Ῥεῄσα εταηῖ 

ος προ μ μα πμ Τη» Ασίης Ίία «ασ αρετεῖ ππαµεί» πες 1γάῖιςα, 6’ 

οὐδαμῶν πα ἐπιμελερ ὃ ὤ, οἱ εγῶέΤο» ΤΝ δορυφόρων «ἱε πἰατυπι εχ Αα {εππαταπη, Ἠσδς οοἩ”- 

τας πέµμπα, κελεύώ Φυλάξαι ὃν τι" χθήσεται {άεταηδ, ΤηΙΠΙ αποξάαπι Γποτυπι {αΓεἰήταπι 

τῷ ἵππῳ ἡ γυνή" ὃν μὸ δὴ μπισθω εἴπωτο" ἡ δὲρ35ἱπδίος- 
οβίετνατε ΊἩ αμ τετ υἴετοτας πα. 

ο ἀπεί τε ἀπίκετο ἐπὶ τὸν ποταμὸν, 9 Ἴρσε τὸν ἵππω" ει εᾳμο, ΄ 155 α.ἴοβο (εαπεπῖρας, {επ 

ἄρσασα δὲ, καὶ τὸ ὤγγος τοῦ ὕδατορ ἐμπλησαμέη,
 πα 001 ρεσνεβιτ πά Βυππαπ, εφυαπῃ αάλαμις 

νο κας . . | - 5 τα εκτ; εἲ πιοχ Υά5 4ᾶ Ιππρ]εγ]ῦ. ΗΙ8. 

ος ος ὃς αν αάᾗν» 

/ | 

ἸΜεγάβαζος Περσεών κατήκοα 3 ἔποίέε, 

« 

να Ἐποίησε 7: «4γεζι ΠΠ τε τοῦ Μιλησίου ππ]αάς αεςε οἳ 2ο. ὗ τὴν Ἡδ Ἱ αλα. 

«πιάτ Ἠήπο Τδείσες (11. 1Χ. Ρ. 417. 8 λε ἅά, 7; . ἆ ωτὸ τὰ εἷλ. ἆμο ον ᾖ ἢ, 7 οὖν 

7 ΙΙ. Εὰᾷ,, αὐοά 1Ε1νο. Ψἱάς Τε. 1. 99: τὰ οπήσης Α{εή. εἶπι Ῥας[. 1. ' ὁ Ἱρήγμω η], Ὀεπες 

πράγμα Ἀπίεα. Τρ καὶ Μος αήοῦ., πύγρης καὶ Μαδίήε Υπά:ν Ἠ/}ρ. καὶ Μάττύης οἵα δ/έρῥω Μα 
εώῃς ῥανίς, 4. δ. «4.9 Μαντύή, Π{κῦ, Ῥαο/ -4νᾗ. οἳ Τπεικεν ΟΙ. κ. Ῥ. 4... αοά Ἠβεβίλης αἹπρ]εδοςό 

ϱ εά. Ῥρε/. «4. ἄτοῦ. Επί, ῥαα 1 οι διέβη ἐκ τῆς Ευρώπης ἐο. ΄ ὁ Νο Ἠαρει «4γεῦ. ποφιε πό: 

: Ἱλῶσαν «4ά. εἲ εά., 1 4πο (ρε αά{απρβτ αἷῑα ΠπαπΙ8 (]αθαΠ1 σα. ὦ Λυδικὸ «1γεδ. }1μά, }1ᾳ. 

{ Αὐτης ἸΑσίηε «4γοῦ. 1η δµίάας Ίος εχ.Ἴοσο ἵπ 2  Χρήσαιτο «44. «ἄγεῦ. . 4μο ΑγΗ. Ρανς, «4. δν 

«μῤως, εκ ᾖοή. χρήσεται οἳ Ρα/. «404, Οοπέ. ἓ« 9 518. το ρε, αμοὰ εχρ]σαε ἐπότιζν, Βμβα 

Εο1Η. Ῥ. 7075 31. 

τ ... Μτόρκηον τὴν Ἡδωνῶν] Ὠϊχίτ «4Ε/202]ως ἸἩδωνίδα ορϊσγαπιπιαία αρ. «4Ε/οδἱη. ς. Θες, νυ]ρατης Ρ. 8ου 

αἷων ἵπ Ῥετς. ν. 405. αἀρτοραης αὐοάαπαπιοᾶο τὴν "Ἡν ἄρα κκεῖνοι ταλοκὰβδμ) υδἱ {οδοί ἀεριεταςἩ ἄρα. 

Ἠδωνίδω γοζ. ετ Σ1Π4.. Δἲ ΤεεξερῖΗΙη Ο. το/. ταϊσῖτ. οι τερεπετωΣ Π]αά ἦν» Ρτο ἦσαν, Αριιά αἰίος ο 

Ἠος. ΤΣε/ζας νάε ΟΜΗ1. πα, ν, 5ο8. “Ἡ τις Μυρκῖνο 16Ο νείσγον ᾖς αἀλυίευπα: ποαο ΈβΠΠοΠ {ρποτο Πέ. 

ο Ἠδωνὸς “πρότερον ἐκαλεῖτο» πδί τος Ἡδωνῶν τεφήτθτεῖ» τοάοεΙΠι μπι αὖ Ερίολατηείς Εβίε ἀϊνοτί μπα» {ε6. 

πίῃ οοάεπι πιοάμ]ο Ιτετατεῖηϊ ύθγίις ΟΠΗΙ. Ίχ. οοι. Ἰ]ίπο ππα]το τηαρῖ5 ἀβαπτ, απε Ρηῖπηα Εαςῖα {οσίαῃ αἶι- 

Έτ εα]α Ὥπιεῃ εχ Γ1εγούσίο. Έεεε Εδὶ αἷίμά. Φαο]. ουῖ νιἀαετῖ Ρροδίοπε Επι ίπῃα 2 Πα]ῖα πιπ]τα ἀαάῖς 1 

1π Τ2µοάἱ6. πο 90. Ἠλωνοὶ καὺ μεταπλωσμῷ ᾿Ηδῶνες καὶ ἀοάῖς {ὶς πα ΟδαγΙοπο”! οοἰ]εξναπεῖς «11. ϱΟγυ- 

ς Ἠδώνοι εὔτως ἩΡΟΔΟΤΟΣ. Αιαι {9 Ἡδωνοὺς {επηρατ. 9. τ ο α. ΨΑΙ/ΟΚΕΝ; 

βοπρίεται ΟτΙΠςυ8 Ἡρωδιανὸς, απαπιαάπιοά τη εξ αι- οἳ. ὌΑγγος ἐπὶ τῇ κεφαλή ἔχουσαν] ΑΔά Ίδια αἷα νε] 

{:. ἵπ. {επεβῖς. Π]οΠΕΠΙΟ ΟΙ. Ώμβετο. ἀς {1ο αὐαΤτηπι 4ά1εςΙϊ ΠΙαπης» αἲξ,  αιοά ναΠςς 

οπή. Μύρκινον τὴν Ἡδωνῶν] /1γγοηη ἠρζοπΙζΕΙ4 71]- ατοίπος» αάπα ἵπ. Ἠϊ8 {οαυυτως οδί αιέτοτεπι ἆε Ν. 

ᾳ: εοποϊπίε «4γεδι; τὴν Ἠδωνίδο τοςϊρἰεῖ, οΡίΠος» -146- Α. νη, ο, 12. Ῥαξεοπίάθς εΠΙΠΙ οπήπας {οουπά μπα! 

πού], Ἠπο Δεγχε] ΠππιατΗ σομΙεΚΕΙΤΑ 1ῃ ὁιερῦ. ΛΣ. «4Ελαη. τῇ μὲν κεφαλή, Φέρουσιν ὑδρίαν, ----- ἑξαρτή- 

'Ηδωνίδ αἷαν ἀῑκετατ «4Π1[εὐγ]ως 1η Ε618. Ν. 495.580” ζασωι δὲ τοῦ κόλπου θηλάξουσι τὸ βρέφη. καὶ ---ττ Ἱπσο, 

ους {αοής ορεταδαπτας Βασομὶ» {ππε ο Ἰωλήπίς ἁλπα  εἰς ἀρδείαν ἄγουσι, καὶ ταῖς «κερσὶ νήθουσι λῖνον.. Ὁδὶ ΗΕ 

οὔτίς. άρηίάες ποςῄπιαο, ἸΜύραινος, ᾿Ηδωνικὴ πόλις ο. ἀῑεῖῖ κλώθουσαν λῖνον. εί, 0οἆ. Παροῦας κλῶσαν' 

αηάϊτ Τῤμολάϊάΐς 1ν 6, 197. "Ἠδωνιὸν πολισµάτιο» ἨΠοῖα ΠΠ ἐρίου κλώσµατα, 9186 ΊενΙ ρο[σε, εάμες- 

Ώ[οόοτο Χ2 ο, 68. Ῥαυς αρ. {ο. Τσεκεη. Ο)Η1. 11 ὈαΠἳ αἱ κατά κτριαι. Όςε {Ότοτα Ῥϊστοις οἳ ΜΑΠΙΥ: 

ν. 509.5, Τὸν Κώην (1οἩ κώμην) μὲν τῆς συμβουλής ἕνεκα αρῖτ ο, Τσείσες ΟΠΙ]. κ. 50ο. τς, ας {οἶ σπα {εαυ ΝΑ” 

σῆς πρυτέρῶς Ἐξ Ιδιώτου τύρχνγον πομῄσα Μιτυλήνης τῷ «ἀααίμί ΓΠεγοζομη; 3ἴημα εἰάεπα αἰἴεί βααυσῃ 6ἱ 

Ἱσιαίῳ δἱδώσι κτίζειν δὲ τὴν Μυρκνο.ς, ΨΑΊΟΚΕΝ. Ἱήαντύηε, η ἵη [ει ος να]. οαπιάεΠ ο 

οἱ, Ἡν Π. καὶ Μαντύης ἄνδρες. π.] 5ἱ νεὶ 1 ορΏπαίς πα ]Ιπιαπ παττας Πἠβοτίατα» {εά 9 απ1 ονεπίςίε {61; 

Πυτίς (ση υετεῖης ἤσων το ὤνδρες Παίονεο, 66Ο ἴππιοα Ρἱε {10 Αἰγαϊτε» Δέω]αης «απλα/ο Ραε[ῖ, Ρ. 497. 

-παβαώυς ὦν α ποναϊοτε νετετυπανὸ Ῥοδτασηπι Ἱπιῖ- | (ο φλΙοκΕΣ’ 

ταῖοτα ΡΟΠΤΙΠΙ οεπ{ΕΤΕΠΙ: τοῦτον πο παρ Ἡσιόδῳ τὸ» 90. Καὶ κλώθουσαν λῖνον] {μγὶρίαΐς λωνής λίνου 25. 

"όρο δ' ἠν τρεῖς κεφαλαί. καὶ παρ Ἐτκαβί Ἡν δ) ἐρω- Ῥοΐμο. νΗ» 91.9 εἴ αἷία Ἰπ το «4Η/2ΥΗ ο ξρινν αα 

δι μακροκαμπυλαύχενεε: Γκοὶ, ᾿ Ἡ δὲ γάρκαι, τήν 595" εοπβταυΠῖ. «Νο. [λαια[εεηης Απ] 1Π μή { 

δὲ ζύψαμαι νι Τέτρωκές τε σπεβκΩτολ δέ» κὠνλααὶ συ- νήθουσαν ἐκ τῆς ἠλοκάτης τὸν ἄτρακπον. τα ἡ1ά, εἰ ἳ « 

μαλλίδς, Γμβαιῥ. ἵπ. 1. Ῥ, Ῥ. Τ1492 41. Ίηιεριο. κλῶσων πηῖ κλώσασαν Πυ]απι ΤΥΠΕΠΗΠΙ 2 μωρο 

το νµερίοβαγη! ἆπο ττουλαίσος «44 ῥομασί ριαεὈυ]ῖ Ερίίοιηε: κλάω, Ῥο[ίθ]ης οκ κλέω {οτπατυητ» ΠαΙΗΡΗΣ ΤΟ 

, νιάε π. Ρ. 65. Ἐ. Ιπιοτίεδτα ῬεΏΏα (Πε εκ α]ίο εἶμδ- θω εἴ κλώσκω Ιπ4]σαΙῖδ. Ομοὰ ἀείπεερ» δα αΣ τμ 

ο. «ροσι Ίοσο. αποπι Ἠαδεί 44δεη. ΥΠ. Ῥ. 986. λεν τῷ Δαρείῳ ----- ἵπ πιεπάα ο σαξ» ΠΕ» αὐοά Εθ 

| ϱ, εοπί. Ρ. 578. Α. Τάσο ἵπ «4γήορὂ. 1:95. Ν' Τούα., {1 ε ἄωεγ. Ἱναμὰ Εωρῖτ, ἀθτετεπάΑ» 
"Ἡν γὰρ τῶγδρες οὐκ ἐλάσσως. Τῶς ψάμμας τὸ Πέρσ

αι» 3 
4 ν 



ἡ 

τας Γα[απι νετίαῃς. Αάπιίταιας Ὠατίαδ, ἵα[ῆ 

πας ἀρειῇ, αά. ῄια απῖσαπε «]αριῃ- 

Ἱηρτεδίας Ῥειίάτηπα 1 Ῥαοπίαπι, επί5 ραῖς [αραέχα, 

να Ὡδίρομάς 1βῖας τδρῖοπ]ς ουρίἀι Τόνίμαι Εασῖε, ΤΕ Β Ῥςό 1 σοπΠο Ῥτ ’ πΤΕΣΑ ν. 822 

αξίς», ελἀεπι νία τεστεάειτ, αάπαπι σᾱ- τὴν αὐτὴν ὁδῶν παρεξήΐευ Φέρησα τὸ ὕδωρ ἐπὶ τῆς 
Ῥίτε ΠΗῖπεῃε: εαιάΠ ε ΡτασΠΙΟ ΤάΠΕΠ55 Μεφαλῆςι καὶ ἐπέλκεσα ἐκ τοῦ βραχίωος τὸν ἵπ-- 

͵ .. 4 ο ο ο. 

1 40 οκρἰοταϊοήΡις αιάϊδίος , Έαπι σος χαὶ σέφὲσα το ἀτρακτό. Αα Θούμάζων δὶ ὁ 

115 8 αὓ εχρ]οταϊοΠΡρις αἰάϊδίεε», ται δν : ν , «Το. 

αἱ Ίρδα νιάϊ 0 εὔκεδε ἐκ τῶ κατἀσκόπων,, χαὶ τὰ, 
αἱ 1ρ6ς ν]άΙκίετ, αἀάαοί «οΓαπη Γεπίπαπι Δαρειο τα τ ) 

. ! Ὅ, ”/- 9 ΑΦ. 9 / σ 5 .. ο 2. 53/ . ὃκ οἱ 

Ίμβει.. Έα αάάπέα,  αἀο]ο[σεπιες {ταιτον ἄὐτὸ ὠραν ἆγεν αὐτή! εκέλευε έώντῷ ϱ» ὄψιν ὡς δὲ ἄ .ὁ σεις ελ ο ἲ μεν , ἃ ΄ 

οπ] αἀσταπέ, που ρτοξαἱ τεπὶ ἱρβαπι Ίρεσι- ἄλχθην πα αμοηνι ἀδελφεοί αυτης» εν ουχ που» 
Ίαπίες, ΄ Ἱπιειίοραπιί Ώαχίο ευ]ᾶς Π]α εδίεε; σω σχοπιν εχοτε τΏτέων' ειρτέωντο» δε του. Δαν 
αϊπηπι {5 Ῥδοπμας θ,ί6, οαἳ ]]απι Γαάπι {οτο-/σρείε ο ὑποδαπὴ εἴ, ἐφασαν οἱ γηίσκοι. εὔαι Παίο- 
τε. Αά΄4πος Ώατίαςι ἁπίπαπι Ποπηπες Ὄγες, καὶ ἐκείγην εἶναι σφέων ἀδελφών' ο. δ) ἀμέίβετο 

Ἶ νο. αμ, 2 τίς δὲ οἳ Παίώες ἄνθρωποί εἶσι, καὶ κοὺ γή: οἰκημέ- εἲ οι]15 τεῖ ρτατ]ὰ ΠΗ νεη]είεπῖ ῥατάςε;, ῬΡετ- ο ο ος λε το νὰ πλαν. ᾱ ᾱν 
οοητα{1. λάο]είβεπτος » 16 νειῖο αμ ΝΙάρλς Ὃ πα ἡ νο Μδέλ ο υΑήή μμ Σάρὸι ας δε 
σετε ιὲ Τε[ε εἰ ἀοπατεηι. ΄ Ῥθοπίαίι αήτεια Οἱ ἔφραζον ὤ» ελθοίν μεν εκείνῳ θώσοωτες σφία» αυτᾶ» 
εσίε αἆ Ώπππεῃ ΘΙΓΥΠΙΟΠΕΙΙ Πταπι, απὶ 8τΓγ-δΟέή ὃὲ 3 Ἡ Παιοίη ἔτει τῷ Ἄτευμοι ποταµῳ πεπεολί» 
Ίποῃ Ώοή του] ἀρερίει αὓ Ἠεείροπιο,  σμέη" ο δε Στευμω 89 πρόσω τὸ Ἑλλησπότο' εἰ- 
Ἑδίε νετο ῬΦομας «οἰοπίαπι ΤεΠΟΤοταῖη 'ααἱ ησαν δὲ Τευκρῶν τῶν ἐκ. Τροίης ἄπποικοι οἱ μὲν δὴ ἕ αὐ- 
ε Ἔτοῖα Ίπετυπι. Ἠσδε Πηρπἱαείπι Η τείε- «) ἕχασα ἔλεγο" ὁ δὲ Ρ εἰρώτα εἰ καὶ πᾶσαι εἴησαν 

ἴσραπι. ΠπεεϊτοραηΏφις Τατίο ΠηπαιΙὰ ον οὐτίθ αἱ γυναῖκες ὑτω ἐργάτιδες" οἱ δὲ καὶ Τοῦτο 
1ηΠ6ς Ί]]]ς ΓεπιΙΠΘΡ ἴαπι ΙαροτΙο( εδίεῃε, αξ...ν ύ ο λε κ ο - λε. 
Ἡτιηατο ΄Ῥ{οπηρια 14 Ίτα {6 Ἠαῦετα., μας οεσνιωσυσακανσακόν «ατομα να χμ . ; . κά ο σ « « ών ς Μ ὴ / 2 ο» ον / , 

τφεπίπι τοῖ στατία Π]ιά Εθμαῖ. ΄Ιδί Ώαπας εν ενεκα καὶ ἐποίέετο. .Ένθαυτα Δαριο γεάφει 
{ 

τετας αἲ Μεραβαζιπι ἆαι, απεπι 1η Τητα- Ὑβαμματα 1 πρὸς Μεγάβαζο, Τόν έλιπε ον. τῇ 
εἷα ρα {εξίαπα τεῄαείαῖ, Ίπρεῃα ε {εάῖριν Θρηϊκη σρατηγόν' οὐτελλόμυος ἔξαιασ-Ἴσαι εξ ἠθέωύ 
{15 Ῥαοπας ἀά Ἱρευπι τταΠδξετΙ ομπι Ἠβετί ΠΙαίοαςκαὶ παρ ἑωύτὸν ἀγαγέῃ καὶ αὐτοὺς καὶ τέ- 
Ῥαπτετ εἴ πχοπίρα».. Έαιε ευπι Πος ΠΙΠ-Οχγα ἔς τε καὶ γυναϊκας αὐτέων' αὐτίκα δὲ {ππιὺς ἔθεε 
εἷο οοπ[ε[ήπι α Πειείροπιι οπουτῖς, ορ κ λώιλ ἐκ] βλ πω" δν 
Ἠε]]ε[ροήτσοααε. τΓαΏκβ]]δ[ο Πτιειας ΙΜεσαρα- δὲ, Δε τὸ ββλίω τῷ Μέγαβάο: ὁ δὲν ἐηλδάμ 
7ο τεδὰϊα]τ. Οπῖρας Ί]ε εξής, {απρες ο «5 σσ ίο τῷ Μεγαράζῳ' ο δὲ, ἐπιλεξάμιε- : Ἡ να κ οσα. ον 2 / 

ο ΤΗτασία ἀποίραφ, ΄ αἀνετ[ας Ῥαοπίαιι εχει- 952 Χαι λαθών ο ος άνω] Θρήίκης, | ἐσρατεύ- 
χσοῖταπα ἀποῖς, ΄ Ῥθοηπες., οοβηΙτο Ῥετίαταπι ἐΤο επἰ την Γ]αιονίγν. Τυθόμοοι Φε οἱ Παίοσες τους 

Ιπ {5 ἄάνεητα, οοπιχαξῖς οορ]ς Ρτος6κ{εγεόδ[έρσας ἐπὶ σφέας Ιέναι, ἁλισθέντες πι ἐξεσρατεύσαυ- 
πα Ἱήατα, τη Ί]ας Ῥεχ[ας Ιηρτεβίατος αἆ το πθὺς αλάσσης' δοκέωτες ταύτη ἐπιχειρήσειν τοὺς 
Ἀἰπηήσαπάμπι. Έτ Έσφοπερ απἱάεπι αἱ ατΕεΠ- Πέρσα» Ἡ ἐμβάλλωτας' οἱ μὲν δὲ Γἱαίωες ἠδαν ἑτοῖμοι 

ἆμπι εκοτοῖτις ἸΜοβαραοΙ Ἰηρυν σι ράσα ο σὺν Μεγαβάζα ορατὸν ἐπιώντα ἐρύκεν οἱ δὲ Πέρσαι 
Ἐεταητ» ϱΤ15 αὐϊεπι ς .Λ/ / πάν να ο ρώκ 1 η 

ςοηγεπ][6 αά Ἱπιδτε]αάσπάμπι αρ οἵα πιατί- πυθόμοοι Ἡ συναλίσθαι να Παίωάς, κάι ΕΟΝ θα» 
εἶπια ἱπστεσίαπι, υῇ ἀπαῖρα, 4ἱοθ Παῦε-ζΌλάσσ τ Εσβολην υλάπαήτας ο ο πγμαθκκηρ 
αντ. το αἁ [αρετίοτα «ΟΠΏΝΕΠΙΙΠΕ, Ἰο- ἁγω οδΟ Τράποται λαβόντες δὲ τες Παίοας 3 ἐσπι- 
{ϊοπιαπς Γαἰἱεπίες ἵη Ῥαοπαπι: ορρίἀα Ἱττηη-  π]ησι ες τὰς πόλιαρ αὐτέων, εήσας ἀνδρῶν ἐρήμες' οἷα 
ης. εἲ 1]ά,. περοτε Ψασία, [ασε ος- δὲ κευῆσι ἐπιπεσόντες,εὐπετέως κατέσχω" οἱ δὲ Παί- 
ἔπραητ. Όυσά Ἡρὶ τε[είνοτε Έῶοπςς, ῬΙο- «ες ὧς ἐπύθωτο ἔχομένας τὰς πόλιάς, αὐτίκα δια- 

ϱ : 11ς  ΒΟΠΠΓ Ζασκεδασθέτες, κατ΄ ἑώύτες Έκασ-οι ἐτράποήο, καὶ πα 
ωχ, 1ειε Ῥετῇς ἀεάσπτ. Ίτα ε ο ος ο ιδίδισὰν σφίας τ αὖτε; τοῖσι Γῷσησι ὅτω ὃν Πίαι- 

όων 

α Βωμάξ. «νή. πο.  ὗ οὐχὶ νεὶ οὐκὶ 7 «πο. Απίοα οὗ κη. ο Ποταπὸ εἷεν «{γεῦ., ποδαπὴ «44. Ῥ- 
. «{. ΣΤ πά.» ὁποδαπὸ, {Ἠ. Βας/. «404. ἆ Ιά. ει «4γοῦ. 7. απῖςα τί δή. 6 Οἷσαι δαιῤ. ἵῃπ ο. Ρ. 340. 37... 44. Όαο. «49. αὐτὰ, ἆπο ΒΡΗ. τοῦ. }. Ῥατὶς, 4. Β. 1. ταῦτα, 6 «τοι }- ρα. ά. οπι Ἶρ  ὦὢ Εΐεκο καὶ ἐπ. «άἱάμε -ᾱγεῦ. }- Βανγή. «. Δ., «ορη]α οἶετα ἵμς ἄθαςι ᾖ/. Ρός/. «κ. { Μεγαβάζῳ Πάσπι πε. «1ο {ἀοῖε σατεΏίπιυς. { Οπιτίτας ἵπ «4γοῦ., Βαϊπι καὶ τὼς νυν. ᾖαυ/. ) Ἐσρατοπεδεύετο «γεῦ. ἐ”. 1 Ἐξεεράτευσαν τὸ πρὸς Ῥα5/. { ή. Ρα9/. «400... ἐσθαλότας «{γεοῦ. 7 Ῥᾳ- γή. 4. ΑΒ. «ή. εἲ Πάά.. φιιοά: τεεερῖο ποπ. ρο[ζοσίι. νο Τοῦ αι. ΜΗ. 4γοῦι βαι[ς «4χ., απῖεἈ συν- ἁλισθέντας. 6 Ἔπεισπ. εἴ ΙΠΟΧ ἐπεισπεσόντες ἕ «πο. ὃτ κεύῇσι. { Ἑωύτόὺό Ρας]. «49δ. «4. 1οι 

ΙΟΠΠΠΙΠΟ. ΡΓ4ΝΘ, | 

98, Φέρουσώ τὸ ὕδωρ ἐπὶ τῆς κεφ.] Λίο, Ὀαυια[ζενήτ, [εδ] Ῥοεβε, ΄Μαιαπι αἳ Ἠῖς αὐ[ήποο πα: 
θμοὰ Πρη]βοανί, εβηάσπι ἀς τημ][ίεία ΜΙγία εκ Τμτα- δο. Ἡ Παινίη πεπολισµένη] Οπιπῖα εχ νατο ᾖ τν ΠΑΤΑΓΙΟΠΕΙΙ 1 (οηβαμΗπ] ῬοιρΏγΙορ. Ριορο(αῖς «4ρρίαπης {οπἱρβετ]ε» οὗ ΠΟΛΕΙΣ ὤκουν οἳ Παίονες, ἀλλ᾽ 1. 1. ἆςᾳ Έμειμαι, Ο. 9. αὐπο Αἱγαιάς» τη ὦγροὺς Ἰ κώμας κατὰ συγγένεια 1]γέ. Ρ. το, Ἐά. Ἠοβ- ΟΡΙΟ. Ἀείαίε οοπείρειίε.., (Ρομου νετο οχ ἸΙαίπιο- {51.5 (εὰ ΠΠι Ῥαποπιὶ Ὀτανήπα Ίπτος Φανήπιαιε αἳ 124: ΠὈ. ΟΧΟΠΙΕΠς. ῥ. 197. ριάμταπ; οἳ ἱπιετρτείαίοπε πημδίππα: Πΐ αἆ θγπιοπόπι Ῥασοπίριίς Πιας Βηήσ{[ς ᾖτ- πηυ]ίο 1 1/αογοσίης, Πιῤγ]οίμς οἳ ᾖ)ήῤμς εχρἰοίε- Ῥε5., ἀείποερς οἶαια αἀΠίπιατιή, Ῥασοπία πεπολισμέν} τη η Τμε[αμγο Γ9ΡΙΣο]ς Ταοτοζίαπο Τ. πι, ρ. 97. υτρίρυς Ἰπβτηέτα ες ἀῑήηότα, )αῥοηίς φώραν πολίζε» 

9ῦ, «Φέρυσα τὸ ὕδωρ ἐπὶ τῆς η.] Λπίερίσο ἀἰσ]άχ Ώα- Ίῃς ρετπει» ετιαϊτε α Ο4/ωμ2οπο εκριεἴεατα, Τ.. ΥΠ» 14/0. ἐπὶ τῆς κεφαλῆρ βαςάξουσοι ςώμνον. ------ Τ]Ρὶ ῥραι- Ρ. σο6, ιό, μ 8ητο 16ΡΕΡΑΤΗΓ» ήρσε τὸν ἵππον, Ἰηνοπίκ[α ν]άσεωτ Ὦω-  ὁθ. Λαβὸν ἠνεμένως ἓνκ τῆς Θρήῤοις] Ἠγέμόνα }α]]α 
ιό μι αλ ο πι ΤΟΙΑΕΗΣ ἐπότιζε Ἰη 1. Θ: Ῥ.5οι., Ἰδεῖς νεήπέηις, /ῴηρίο εΊ)ῤγαοία μες. «Όμοες 15ᾶ 6ε]- 

δε η αι Ἰφίᾳ {ε4ο νη]ραίο πο 6ςι ἀετοτίςς, Αρδειυ, Ίο Ιπιαρέείαες ἀεοξροταπε, Ἰρποταπίες Εεγοβο/ό 4ἳο- . ώς είς ὀρρακάλκα . ας 4βεγε» Τημ]το 65: ας (μοΕηὴ η ἀἰδευτη Ἰψεμόνα ντα» 6- 85: ον 
ος δα 4ΠΙ ἅρσαι. 1Π Πάβίοσία Πετοᾷοτεα {οπ]ρί ἀε- Ῥιέπο ἀῑχείαι ἡγεμόνας τῆς ὁδοῦ ΥΠ» ς» ὃ εἲ . ) 

Ὃ περ Ομ, Χ, Ν. 907.» Ἡ δὲ ποτοῦ. κορέσα- ν» 6. 100 Ἠδί Ίος ῥταευέπῖ 1ΠαΐΡΟ 7600. εἴ ῥα)ὰ σαι ο. ὄνπερ εἶπον' ΠΟΠ» ᾳποᾷ νήἱρατιτ» κερά- τς νὰ]σὸ ]οᾳπμητυς νο. ὃ τρ, ο. Φγ0- 
Ὃ ο ος ση οκ ΝΑΙΟΚΕΝ. ὀάεΙΗΗ Ῥ. 5ος . ερ ος λαών 

ο... Ἡοισα ο στήν δτο] Εχρίοσβε, Ῥογίο πποπὶ: οὐ δίνη θ μι «]ρλεως ὧτε νής) αὐπορῶν, οὗ τφης 
Οὔγάς-Θ, 3ο, Ἱόκοςῥ όν οἱ ΣΚΟΠΙΗΝ ΕΧΕΝ.-- ονς πιο οτ αρ. Τδμωλά, ἠγεμων τὸ δολ Ἡαο ς, 9. σοπνε τη Τς, τν, αν οὐκὶ, 1Π οὔ κη οἰΙπί Ετἶαηι ΑΠΕΙ Τά! εαης μον 9 μμ Ῥμα πεις ρίςοπωι. νι ο618 αμζεπῃ ἵη (ζα]εύη Οε]εὈ. ος) Οεἆ. ἴπ ως 5 9 πμ Ι0ξΠ. ν. τότο. 
οἰνί]ος». Πᾳμάσπι ή ροῄς πθοδίΕ ἀεὈιετατ,αεοσχια «4βορ. Π- Ζ ο ρα τη τοκ, εἰ ας, ο ὁ αὐοτερίο, Ρηής», π]ῆ ε ΠΟΤΕ πιαηήεῃα ὀρετάτιΠι «Χεποβῥομής Ζ0παγας 1Ώ, 648: Ἠφεμὼν, ὃ 

Ἴρας Ανδικὼ νο]ετίητ, 11θ- τῆς ὁδοῦ ἡγούμενοο», Ἐενοφῶν, (Κ. ᾽Α. ἵν ἳ ολ δα «ας Ανομικὰ ΝΟΙΙΕΤΙΠΙ» ἴμε- τῆς ὁδοῦ ἡγουμξίος» Ξἐγογνονν «Νν Α.ΙΝ Ῥ. 1890 8.) » Πουδί πεζες(ατΙΙΠῃ {οτοτ ααχ στά, Λυδιρ λίδος {1ε- καὶ τὸν ἡεμόά θήσάντές κά. αὐτοῖς. ΥΑΙΟΚΕΝ. 
, ' ο στ. Σε 

οί 



ετ ἵω Αβάι αλῑεΘΙ ἱήσοια. Μία Ῥαοπωα ηὰ 

975 Π κο Β ο Ὀ ο «μ 1 Ίῃ Ρα]μάε Ῥτα[αάς, Ὦ16ἶαπλ ϱΟΡ1Α, ς 

έτων Ἡ Σροπάιωές τε καὶ Παϊόπλαιν καὶ ὃν μέχθι μαρμαι. τς Ῥδορίε αφ αμ αἱ ες 

αἩξ Πμασιάδος «λίμνης, ὃξ ἠθίωκἀξακάιάντια γάτο ΕΠ ΜΡΡ Ρα επ {Ποοίαπῖ», 64Η 

: µην εξ ἕ σσ τς επιοῦί,΄ ἵπ Αῄαϊα πι, αράμέτὰ. Ομίτό 
5 νΝ. 3 /: ς οἱ .. ἳ / 

Ἐν ήν ιπαδα ο ιομνο οομνσωαμη ὃ ΟΕ 
τα εωαφς ώς δν  ΒΕΡΑΝΕ οι. Αρτίαπας ει Οάοπιβηίοδ» - εἳ 

ον ο αμα Πβασιάδα» .- Εχειρώθησαν β: Ίρθαπι Ῥταβαάεπι Ρα/πάεπα» οπηπίπο πος 66; 

χὺν ὑπὸ Μεγαβά ζ:- Επειρήθη δὲ καὶ τοὺς ο τῇ λί- ρίι Μεραῦασιδ. Τεηταν]ῖ ἴαπιεΠ εο5. εεῖατῃ 

μνὴ κατοικημένες. ἐξαιβέεν ὧθε' ἐκρία ἐπὶ σ'αυρῶ ὑψη- 
εκρυρπατε θὐἱ ΡαΙΠάει ἱπσοίαωε,, ππης 18 

λῶν ἐζευγμένα 4 οἳ µέσή ἐσήκιε τῇ λίμνή, ἔσοδο ὅκ' ποπ. 1η πιοάία Ῥαἱλάα {πι ταυυἱατᾶ 

. οοπηραδία. ἴπ. αἰκβτηίς {40618 απρυ[απι 
της. Ἠπεί ἳ σ-εινὸν ἐχοτα μη γεφύρη" τοὺς δὲ σ-αυ-Ώ5 . : Ὅ μαρεητίᾶ 

ροὺς 9 τοὺς ὑπεσεωταδ Τοισι ἰκρίοισι τὸ μέν κε αρ» ος κ αν ο μα οἵπι ααἰ- 
: , 9 

χαϊον ἔφησαν (κουῇ πάντες δι πολιητα|) μετὰ δὲ, 

γόμῳ χριώμοοι ἱτάσι τοιῴθε' κομίζοντες ἐξ οὔρεος, τῷ 

οὕνομά ἐσι Ὄρβηλορς, κατα, γυναικα ἑκάσ”ν ο γα- 

µέων τρία φαυροῦς ὑπίσησι ἄγεται δὲ ἐκαφος ξ πολ-οοαμῖεπα Ππρβυ]ί πηη]τας ΙΧΟΓΕ5, 

ὴ6 Ὕναι; ς δὲ τοοῦτω. τόπο κρατέων Έετει [αρησας, ϱ πιοηῖς {μηριαδ., 

ἄδπι οοπιπημπῖτετ οπιπες. σἶνες {αἴπεταΠῖ: 
τποχ. ἴα]ί Ίοσα πά Παιαυπς, : Πί Ῥτο Ππβυ- 

16 Ὡκοτίρης, 435 αμίδᾳμο ἀποετος». ἀμομηϊ 
τοιπᾶ» ἀεῇ- 

οΙ Ώ0” 
λὰδ Ὕυναικας᾽ οἰκείσι 

ἔκασος ἐπὶ τῶ πρ καλύβης τεοῦ ᾗ δαιτάται, 19η: εδ Ουμε]ις.. .Ἠος αιίεπι ΜΑΡΙΓΑΠΕ πο 

καὶ Ἀύρης καταπακτῖ» διὰ τῶν ἱκρίων κάτω Φερού- 4ο: οριίπεπε Επβυίί άρει «α ταδυλᾷ ο 
ν αυτίμπα {π. 41ο «ἀερήπε, οἳ Ιππία ΦΕρ8- 

ο δ 8 / / ψ. 

νο ώναι ὁ ο  . να, νὰ .» πο” ἔχαπι Ρετ τααίατα {ετεητεπι ἀεοτ[ηπ -αὰ Ῥᾶ- 

4 αμ μα μκσμς Ἡ δειμαίογτες' ΤοισιΟΡ]μβετη, Ῥατνυ]ος. απζεπ Ιἶμοῖος. Ρος Ρ σσ. 

ἳ δε ὄποπταῖφι ών τοῖσι ὑποζυγίοισι ο σαν ΗΝ τοῇς 1ραπί » Ππειμεηῖες πε ᾷεν οἰναΏῖυτ» 

ἔχθυς' τῶν δε πληθός ἐσι τοσοῦτω, ὧσε ὅταν τὴν θύ- Έα αυτεπῃ εἴ [αππεη]ς Ρί[σες Ῥτο. ΡὰΡᾶ: 

ρήν τὸν καταπακτ)ν ἀγακλίνη» κατία ἱ σχοίνῳ σπυ- Ιο Ῥί8υεη, . Τοιτο, Ρἱ[Ε1ηπι΄ ἵαητα ε5ι 607 

ρίδα κευὴν ἐς τὴν λίμνην" χαὶ 6 πολλώ τμρα χ θόλο)’ ῬΡια, ' πἲ ᾳΠοί1έδ. 4119 14ΠΗΧΠΙ ἀεραξίαπι ΤΕ. 

3 ͵ } 3 ου 3 ου” 1ῃ 1 . ͵ 1 ; 
. 

ἐπίσχων-, 'ἀνασπιῷ πλάρω ἰχθόω)' τῶν δὲ ἰχθίαν Ἱορπανολος ἀεπαῄσίωπι 1ηΠ6, {ροτιαπι θε 
, ομαπι 1. Ραϊμάεπι πο ΠΩΠΙΤΟ ροςῖ τειτααξ 

ο ο να) Ν ..ι ὁ ρα / ο 

" ε έα υ0 
. 1 ᾖ ' : ν) Ι 

4 

πλλανάυ πένα κ νο κα  Τριςίαπι Ῥ]εαπὰ» 4ποτηπα ἀπό {πε σεηθ” 

ντε Ἴγωτο ϱ6 τή τα, υημῖη φποὰ νοσβης ΤαρίᾶςΕδ» αἰτεγαπα λωνας. Παιόνων μὲν δη δι χειρωθέ 
- ͵ 

͵ ΄ | 

στ .. , ο . 

Ασήη, Μεγάβαζος δὲ ὡς ἐχµρώσατο τοὺς Παίοας, Τ]ομες. ΟΕίειυπι ὁ Ῥφοπίρις, {. αδί, οαρΏ.1 

«άαοτθ, Ἱπ Αῄαπι {ωπῖ αρἀαεῖί. Ῥαοπίρηδ / 3 / 2 δο / ./ ς Ἆ / 

πέµπει ἀγγέλε» ε5 Μακεδονίην, ἄνδρας ἐπτα ΠΠερ- 
’ α 1”! ο” « 1 ᾗ 

σσ» ὁἳ µετ αὐτὸν Κ ΚΕἴΟΥ ἐσαν δοχιμώτατοι ον τῷ «ο αραξεί8 »:Μεραραζιιδ ΠΝΠΕΙΟΣ. 1. Μαοράα. 

ον ερ 5 λ 2 1 ] 

σρατοπέδῳ ᾿ Επέμποντο Ι. δὲ οὗτοι παρ ᾽Αμύντη, πας νεα κ ρλμος πα ο ο. Ἐν 

αἰτήσωτες γ3ν τε καὶ ὕδωρ 3 Δαρείῳ βασιλεί εσι τν. ο Ὃ ο... πα ο) 3 ο ηάέ ν 

σης ἐς τὴν λίμνην 

Ν 
τ 05 δὲ ἐκ τῆς Πρασιάδορ λίμνης σύντομος κάρτα ἐ6 

α Σιρποίωε, «4γεῦ. Σα]]α ο 3Πί Σειρπ. 

ἐς, τῇ Ῥαε/. γεῦ. ἄῑλις αἲ ἑσήκ. ἐν µέσῃ. 

Ρα. ἀπ.) νά Ο. 5. ΠΟΧ οἶκεῦσι 

τρ, ὦ Σπάρτη «4ο. 

α Ἐκενον «4ποῦ, δα. / δὴ «γεῦ. 

Ῥσπε. 11815 Σριο- 
Πο μὴ (μρὶςίοπς. 
11β.» οοπ/{]το. ἵτα 

7. Σιρπαίσεο] δἱ6 ΠίσυΠαε 

παίονες οχ. διερύ. 375. 1 Σίρι Εἴ 
ρα -Σήρις κα Παιονίη .. ΥΠ» ἡτο 

ΡοΠεώπα» Που ϱὲ Σίρις ᾗ ἐν Ἰσαλίη εἰμδάέπι Ποπ Ὁ. 

ὅο, Ειής ατεπι» απἱ αά Ίδυπι πιοάππι {εφυεπία» οἳ 

Σὸ περὶ ----- καὶ Δόβηρες κρὶ ᾽Αγριῶνες καὶ ᾿Οδόµαντες, 

καὶ ---- Ἡρασιαδα ἔχρυτες» οὐκ - οοιρεραῖ» ΟΠΙΠΕΣ 

εχέτα Ῥαξοπίαο Ππες {ΕπιονΕῃ» 
σας. | Ῥαφοπςς οπίπι οπη ος αἵ Ἠ]5 ΘΕΥΠΙΟΠΕΠΙ 11516- 

ἄπιο οοἱμετήητ» Ρίητες Παἤοπες «ΟΠΡΙΕΧΙ αρ. Ρ/ηέμηη 

Ἐ, τν» τοι. Αάλμαετεπί αττο ης Ώοδεγε εἲ «Ἔπευβ]αε 

Ο. ττα. Ῥο]γπιπίας» Ἠαιιά αἰίτει αἴαια Ἠϊο. Δόβηρος 

ααοαμε Παιονιὴ Ἰδ2οάζής 1.. τ. 9δ. οΠΡΙΠΕΙΗ 6ἵ {- 

μπα τεατασ. 
94. Δέουσι τοῦ ποδὸς σπάρτῳ) ΟοπναΠῖξ, ΠΟΠ ΠερΙε- 

Επι α «Βεγρίονο, Ἰδιιά ΠεΠοκογὶ ΛΕΠΙΑ. η Ὅ πι 
ἔρπειν δὲ ὀρεῦόμενον (τὸ παιδίον) εἶ αἴσθοιτο, ἱμάντα ΤΩΝ 

ΣΦΥΡΩΝ ἑξάψας, ὅσον ἐπ᾽ ὄκρῳ τοῦ σκάφους ὃ τῆς κά- 

λιῶς ἐπιβαίνεμ ἐπέτρεψε. (εἴεια ΠΟΠ ἀε[οήρον Ἠαιιά 

(Ππεμπή]α Ῥιαεᾷοπαπα π ΑΕαγρᾶ Βισο]ής νίτις {Π{Η” 

Ώυπι, αὐαίε Ῥταβαδειη Ῥαϊπάεπι Πα Ὀιιαπιατα» ΕΠΗΤ- 

σοπτᾶ, ΟετετΙπι ἱπ[ο]επς πηπίπια Ἰηπιεπής ραρι]ηπι 

ρήΐσεν. «41δεπσεηε ἀς ΄Τητασἷας αὐαάαπα Ρατο 1. υπ. 

Ῥ. 949. Ἐ, οἶδω κὀὶ τοὺς περὶ Μόσυνον τῇς Θρήκης βοῦς , 

ο) 1ωςὸς ἐσδίρυσι, παραβωλλομένους αὐτοῖο εἰς πὰρ Φάτνας" 

Ἰη αμίους ΕΡΟ Ί0β/πω ΄Τητασίπε πο πον1» Πῃ Ἡ Π- 

ρησᾳς Ρταβααἰς ρα[μάϊς ἆσπιος {οΠρίΟΣ Ἰπα]σαττ, Μό- 

συνοι, µόσσννοι, µάσυνες ΤἩτασππι ες υΙ6ΙΠοζΗΙΑ εταηῖ 

{σππιοης. ἔύλινοι οἶκοι ή Φομο], «4ρο0η. 1. Ἡ» 979. 
ζεις Π]μά εεοίἀστίε, Ρή55 1ΗΠ1οΠ5 {περε ε[αῖ Ίπ Πή- 

Ἰᾷ]: ἵς Ώμτόρας Εαζδιι αρα, τπμ]α Ίπαιιθ 
ιά5 ετ τπατ]απηῖς 
9 ΤῬογυ. Γοη[πεις ΗΙ8. Άοσναρ, Ῥαττ, 1. Ίο 2 24: 

Ῥτοβίάθτωητ, «4Ε]απ{ Παιο/δᾶ λίμνήν, εἰμδάεπιαυε 
οι νϊθια Ῥηρις. 4ᾳε ΔΠ. Χνα» 905 τεζζε Οὐπα 

έ να οι εοπτυ]ς «4. κο} μμὴια 
τ 094. Δέουσι τοῦ πρδὸς σπαρτ οπππι, υἵ ΡΗ{02 "κ" 
ππιπεταϊ Βε[οάογις νἶταπι κ λίῆς ἵπ ΑΕογρῖὶ Ῥα]μά]- 

δης ἀερεπεμπῃ τ» Ῥ. 11.» παιδί ἔρπεν ὀρεγόμενον εί 
. 

.9 .- 
. .. ν 

έ 

Μα.- 

2 Περί τε Ῥαι/. ἄν. 
-ε Τούτους «4γοῦ. ἔ. . 

ἄτεῦ, Ῥεπα. 1π οεῖεχῖ5 οκέουσι 

| Σαουίῳ }1Πά. Πευᾶ 1ν» | 

η Τῷ βσ. ΔΑρ. γεῦ» Παάπι ἐκ τῇς περρῖς, τπα]ς, 

παπα, τς οεη{εο» 

αυτοπι ο ραϊμάε Ρτα[αάε Ῥτεγί5 αἀπιοάυπι ἴπ 
δρ ! η 

ᾱ- 

ο Οδομάντας «πολ. 7]. ἆ Ἐν μέση 
Γ Τοῦτο «πι.  ϱ Συχνὰς. οἵα ερ» 
τσ Ἰάεπι ᾳµοαϊιὰ εἲ 2/26. τοῦτο τὸν 

154.52 ἨΙΟΧ κενὴν «ή. ως «9β., Ρτασῖοτ {ο ΕΠ, 

ασίριτο, ἱμάντω τῶν σφυρῶν ἐξάψας ὅσον ἐπ᾽ ἄκρου τοῦ 

σκάφους ἢ τῆς καλιῶς προβα/νειν ἐπέτρεψε, κοινό τινα γέΙ 

ραγὠνὸν αὐτῷ τὸν δεσμὸν τοῦ ποδὸς ἐπισήσας. ------ ἵπ Ἡϊ- 

οἴπία- θύρης Ἱιοπήπίτ Πεγοά, καταπακτῆς διὰ τῶν Ἰκρίων 

κάτω Φερούσης ἐς τὴν λίμνην. Ντου ποὮ Ιπτε]!ρεσέ» ον 
αἴῑάεια Ιομεήε πυκινὼς θύρως, οἳ πύλας εὖ ἀβαρυίας. 17 
νοποτατ Ί]]6 θύρων ἐπιῤῥοκτὴν 11 Ρ/ωήαγεδέ τι. Ῥ. 751. Ώ, 
{αᾷ Πιο Ιαπι θύρων καταῤῥοκτήν” ΤΔΠΤΗΠΗ. ὁ καταῤῥόκτη6 

βείο νιάδιιγ τοοσρτάπα» {εὰ Ἠΐς 4 μετα ταπάεπα 1Η 

λαριϊςίετ οπἰαγαδα νΑΔΙΟΚΕΝ. 

97. Τὴν θύρην τὸν καταπακτὴν] Εκ Ἠατιο]ατίοπα Ο]) 

Γ22{1ἱ σὺν καταῤῥακτὴν ετ Γαρίὰ θύρης καταῤῥωμτης, 8” 

Ἠιπο (οηπὴς[]ήτο Ἀνθ. “φας αἲἑοἠ εἰ. Δε ῥου/ο{ 
Από καταπακτὴ ἀθάῖτ, πηδο παπι ουνῖα ει {π Τη58" 
«ορῥακ! Άπθ ΡαΣ1. 4ὐπθ ΤΠΕ επἀσπα ας κατοπήκπή” 
Αόοθεῄε {οσίας{Ε θύρήν ὠακλίνῃ, ἵῃ 2ηήπο Τ αΠπὶς 44” 

Ἠμανς Τε] β]παυογίέ, αἲ Ρζανίδ: ᾖαμήάεπι ὀνακλίνευ 3 
ὀνακλίνεσθαι 4ε {ΟΗ0ι5, οἴπι αραΠΠπυς, αποά, ὔ 
ἱπάΐσατε εκ {ηπεγο εἴ Ὢγουορίο πιοπήηί, τόνοΜώΗ, 
Ψ]ωα Εοπιεὶ Ο. 33. Ἠπδει ριαοίοίθα καταῤῥάκτη 
{επηρει ΠΕ {οσῖαίαπι Υίπι εἲ ΠΠρείήπι, εί ροΏ./ 
ῥάχταις ὀχυρὰ, Φαἴοις ἠηλίτο ἀσπη]εβς οσσ]πάί Ροϊεας 
4ρ. Ρήμίαγοδ. Ί.. π. Ρ. 796. 6ἳ Ροπίςς κωταβῥάκτΑ’ {” 
Ῥετπε Ίπ πανες Ποίήαπι ἀείεξή «4ρρίσηέ Β. μῷ ν 

Ἱ14ι. Ότα αἰΙάεπι νΙο]εηεῖα 1π' ἱαπι]ς ραιεβιοἰεπόῖΣ. 
μη νη]ρο ποπ {οἶεπε. ΄ βαπε { {σπεάαε ψαίοτες ΤΑ” 

πητὴν οῬιυΠα{εητ, «μπε ταπάςια αετεῖαε βΙΜΑ:. 
Ώπεπί αἆ {εηπεπα δισσαὶ σχοινοτενεῖς ΣΠΥΡΙΔΕΣ ἱΠτοΣ 

ρί(σατοναπι ἱπβτήππεπτα ΑΠΙΜΟΙ. Τε ντ, 3. Ῥ. 03. ον 
8. Σύντομος κάρτα] Ἱνα]ηπῖ σύντομον ο συντοµώτατο, 

ΥΠ, 191. σύντομῳ τῆς ὁδοῦ τν 1. 8ος κά οπή” 

Ἠτοι «{{βοίε]ες (σεπετ. Λι. τν, 4. μὴ κύδλῳ περα 
παρόντα τὴν ΣΤΝΤΟΜΟΝ. ἸΜεια]]α. υπάε Α]εχαράτο) 

Απιγηϊας Ἑ., απ «ορίοβι αχρεπά νίδ. {οτε οαἀεἴο» 
αυας Ῥμήήρρυς, Αἰεχαπάτὶ Μ. ῥατοτ, ἱηβεηᾶ ἀει' 
ορ Ίμστο ἐκετοιήτ αρ. «4ρῥίση. Β. Οἱν.1Ν. Ρ. 10/0.” 

ααπιαυαπ1 εἴ αἰίαα Ιδίμίς αιτῖ αἲ : πιο α’ρεπᾶ {οάίπαξ 
Ἱοβτί να, 46. ετ ΥΠ, 11. ως {απ ῬΗ(εο τεπιρς 



19 εεάοπία Ιπιζαττ,  Ίρίας Ιδῖ Ῥετο αἱ Δ- 

ρας[ο, 4νοῦι 7. Ῥογίς, ᾱ, Γή], αεί αυ αἰίῖς επεµῆσα, Μοχ καλέὲι «4ποῦ. Ρα. ή: αἱ 

᾿μθέετ οι ΡΗΙΙοάρηιης, Ἡοπιο {πηπα Ρταν]αίε» πε- οεῖ Ζαι Βεηγερ. Ὀοπιρατανίε Π]ηά ᾖη :δσυι 0 εε/[ὸ «ο 

ΆἈπωγμία Μασσάο. {5 Ῥεις Φοάϊάϊς, ΤΕΠΒΡ 5ΙΓΠΟΕ Ε; ΕΙΕΕΕ ν, . ή 
Μαςοβοπῖαπι  νἷα, παπι ἵπ. Ρεϊπϊ ρα]πάϊ ἹΜακεδοίη"' : πεῶτο μὲν γὰρ έχεται τῆς λίλωηε τὸ ςοπΗΠΙ5 εδε {οάῖπα, πάς Ῥοςῦ εα ἱεπιροιᾶ]ομέταλλω, εξ οὗ ὕφερο τετέων τάλαντον ἀργυρίμ Αιεκαπάτο Ίη Πηρι]ος. ἀῑσβ Πηρυ]α αιρεηῖῖ ᾽Αλεξώνδρῳ ἡμέρης ἑκάσης ἐφοίτα: μετὰ δὲ τὸ μέ. ἴαιεπτα ριονεη]εραΏτ.  Ῥοσι Εοβϊήαπι {Π1ρε- άλλο, Δύσωρο καλεύµενον οὓρος ὑπερβάντα ἔἶναι Τ4ΤΟ ΙΠΟΠΙΤΕ, 4πεπι νοσαητ Ώγ/ίοτιπι, Μα- ον Μακεδυίῃ, Οἱ ὢ Πέρα οἱ πεµφθέντες οὗτοι 

λ ο « 3 / / 9 / πιγηϊαπι πα πδῖ Ῥενεπετο, Ἰπ οοπίρς- κι τὸν Αμύντην ο ο ο ἐλθώτες 
ἑξαπι Απιγηϊς αἀπιῖςῃ τερΙ Ώατίο Τειταπαῖ δές ὄψιν τὸν Άμυτεω, Αλαροίῳ βασιλεὶ η ς χα ετ ΄αππαπα Ῥετυπε: Απιγηϊας ετ εα ἀεδῑτ, ὕδωρ' ὁ 'δὲ ο ταῦτά τε ἐδίδε., καὶ σφιας ἐπὶ ἔε- εἴ Ποπ]ηΏες 1Ώ Πο[ρίιαπῃ νοσανῖε: Ἱπβῃτα- γίᾳ, καλέει' παρασκευασάµθνο» δὲ δεῖπγον µεγαλοπθε- ἔἴαφιο Γρ]οπᾶϊάε εωπα, ρειοοπήτες ασςθ- πες, ἐδέκετο τοὺς Πέρσας Φιλοφρόνως" ὡς δὲ ἀπὸ ρµ., Τεής, να ἃ ο ἃά ος δείτε ἆ ἐγέγοντο διαπίνωτες, εἶπαν οἱ Πέρσαι τά» 

ο. ας ην 32 ον ῤ ο ο ο κ παως ὦ ῥων ον νανπς ἴ]εο π]αρπαπῃ εκΗριήημς σῶπαπῃ, τμῃῆς ετ- ο ὄ ἐν εμαχ θειπενον πθοτιθώμεθα ον νάνοι 14Π1  «οΠσιβίπας οἳ αυας νιτριπες ἀπχίπια 2 Τὰς 5 παλλαχαὰς χαὶ τὰς χβριδίας γυναικας έσά» Ἡχογος αά ἁρΠάσπάυπι Ιπιτοβισεταο, Ῥτοίη- ο, Ύεσθα παρέδρις' σύ νυν ; ἐπεί περ πεοθύµωε μὲ ἆε ἵα Ώμπο. οΠΙΒΙΠ οοπιίτες  εχοερί(! 2» ἐθέζάο, µεγάλως δὲ ε ξευίζεις, διδόις τε βασι- Α, κα Πρετα] ια Ρτοίε(υ τας τω λ1Ε, Ἰλαίοδύὰς νν καὶ ο ές νι όµῳ τῷ εἰ Τεδι 1)ατίο εἲ ἵοτταπι ἀάδ εἰ αααπι. {6- θεια” ον ρε ο ας ες ο εςν ΠΟΠΙΤΑΙΗ. ἆά μῶς πα κοκ ὦ στις πρ χα το. 2» Ὃ νὰ πηγητας, Νορ, Ιπαῖς Ῥεα, ρα 3 58» Ἰόμο µθ μη γέ ο οὐροψηνσς σοΏ/{πεϊηάο πο ον, 16 νῖτος α {επηπὶς 35 κεχωρίσθαι ἄνδρα» ο ον εσυ Ξ δε ος ΕπιονεπὰΙ: νείυπῃ ᾳπαπάοσιΙάεπι νος εχῖ- νά Φεσπότ η. πζοσχθήζετε Ττουτέων, παρεα διᾳ9 αϊ ἁοπηπί ερεῖς, Ίος 4ποθπο γοβΙξαο., | ὑμυ καὶ ταύτα’ εἴπας τοσαυτα ὁ ̓Αμύντης µε- Ῥτε[αρίγ, Πας Ἰοηπίς Απιγηϊας, {6- τεπέµπετο τὰς γυναικας: αἱ οἱ ἐπεί τε Κ χαλεύ- πηΙηας ατοεςῇτ. ἨΠ]α:, τις νοςαδαητις ριᾶ- πν ορ ορ ἆπ µυαι Ἴλθον, έπεξη» ὃν ἀντίαι ἵζφτο τοῖσι Πέρσησι” - 3 ον ς 3 τω ”, « ο Ππέραπε, ἐς ο τερίοπο Ῥεπαταπι ο, «Ἴθαυτα οἱ Πέρσαι ἰδόμωοι γυναίκας εὐμόρφες, ἔλε- ἆε «οπ{εάετιηῖ. Όισας Ῥετβρ ςοπ/ρὶσατὶ Εος- ορ νι δώ ασς . πηοίας» Απιγηϊαπη αἱσαμιπεας, Περαπῖες πο Αμύντη, Φάμοοι τὸ Ζοµ τοῦτον οὗ- 
ΟΙΩΠΙΠο 1ά {αξίαπι εδία [Ππριεηῖες Γημς 59. ἔραί σοφον" κρεσσον Ύάβεαι αρχ”θο μη ελ” επίπα «Γαζατηπω Γη], αἲ ΙΠΙΠο ποπ νεπίς- τας μακαςο 3 ἐλθούσας καὶ μη  παριν . . 4 

5 
1ε {επΙπᾶς, «ιαπ, Ῥοξίφμαπῃ νεπεταηῖ, ζομένας » Ὁ αἁντίας ἴζεσνλαι . ἀλγηδόνας σφι ὂφ- 3 τν ή ΠΟΠ αδῄάετε, {εά εχ αἀνετίο {εάετο, ο- 9αλμων ἀναγκαζοµεος δὲ ὁ Αμύντης ἐκέλευε. οΗἱοΓΗΠ1 1ρ5ἱ8 ἀοίογες, Ίτα οραδς ΑΠΙΥΗ- παρίζε" πειομοέων δὲ τῶν γυαϊκῶν, αὐτίκα οἳ ἴὰδ 1] αδΗάετε 1η, Ομ απππι οὔ- 1 ωθσω ε/ 8 ὃ - τη άν Ο]έρσα| µααῶν τε ἅπτωτο, οἷα ο πλεώνῶς οἴνω» Ἰβπηρεταδίεπτ, 1]ςο Ῥετ[ῷ πππηί]ίας Ιαν  Η 9 

Α] μεο 
π ή. Ρα 4ελ., οεἰαῖ πρῶτῳ, ὃ πες ἆπο οη]εεῖς «4)οὖ., αἲ βᾳσιλᾶ Αη, }ζι]ήᾳ, ς Ῥαῦτά τε 

τα 

«9 Επί 
: 

δεινίως καλέεέ {πα οἶῖπι ἑμώλεε, αὐοά πηήπίπιο Ἱπρτοριπι, ἆ Ἐγί. βατ. 4. 7 ἑ Πλλακ. «4γεῦ. { Ἐξείνισας ὃν ϱ κας ο δ Διοῖρ δὲ βασ, Δαρ. Ῥα[. 4δ., ἵπ «νοῦ. { διδοῖς τε βασ., οιιοὰ πια]. Οπι Δαρ. δὲ ασ. δἱδ. Ὃν Τως «ἄγορ. {. ὁ Μὲν κοὺ τάδε {.. ρηις οὔαπι «4γ0Δ.. Τποχ ο ο εμστο Πίεταμε. Αἄ Κε- λευόµεναι -4γοῦ. λα. {Αντίο τεῦ, Έα. 7. «4τᾖι, αῖ ἀντία. «πα Παρεζ. ά9/. η Αντί “γε. 7”. τηπ] ὤλγηδόω που. Ὑπμροναι ἀῑξηπι 2οηβίη. π. Ὕψ. Ρεξ. 1Ν. ϱρ. 98., ατΠριτ Ίᾷεπι {αό. 1 Ἠοπη, Ρ. 455 39. ΝΙοχ ὄναγκαζομένῳ Ῥα ο Πλεύνως Ρας. 4γοζ. } 

ο, Γοταθίο δι πυῃς. αποᾶο {ο]]6γς σα αοοθἀετεῖ» ἐκείνου πλοῦτο ἆλα πτασιπι τερῖο κους ππετα]]1 Ἱροσήπιε {σγακ. οι 10, 
ν᾿ α(μ]αο οργ/αμέοες διαλοἰδορέέσθοἱ Ώλ- 

πίτα ΟΙ, Αίας. Οηγορδήμς Ορυΐς. ἄε Λυτί Ατροπιῖ 
Ἡ» 6, 121. εἴ διναυµαχέεν, ΥΠ, ς, 68. 

ΥΛΙΟΚΕΝΟ ὅκο. Μεια]]. Ῥ. 76. Ῥοδε ποππι]]α νὶγ ἀοζχιις οὖῤός ἐσι 83: ᾽Αύτίαι Ιζοντὸ] θαιίς ὄντία Ῥτοϊεόταπα, πιοᾷο ρες ὑπερβάντα, αὰ {Ππιόιταπη τεᾶς, αροτΙπά πα ππιοῃ. οοάΐσος Ἰσι]ςίοξ, Αάπιιςιμη τεἠΙσίτ, ποι Ππὸ σ0Π- εχ ΠΑΙΤΑΠΟΠΙ6 οχοτᾷ1ο, "Έςι δὲ ἐς τῃς Πρι ------, πτονενα, {αΐπι, 6ἳ ἵέρντο ἀντίρι Ἱ., ντ, 77. ἱζόμεβα 16. Ταῦτά τε ἐδίδου ] Ἑκριονί ΟΓΑΠΟΠΕΠΙ» «ὐπε ἐπὶ ἀντία], τς. 96, ἀντίοι φαθέντες Εμ}. Οτείὲ, ν. 1470. ξείνιαω {1 αβετες, α Φεπρτοτίς οοΠ/ηθτιάίῃο Ἠληά ἀἷς- | εἲ ραςῇπι, Ώηδ]έος νετο. τεϊϊομ]μπιης κελευόμέναι «γοῦς Πάεγεῖ, Ψἱάε 1, Ἡ, το7. τν. 194. ΝΙ5 94. ὅτο, Ἡ- εἰ ῥ]αρ Πε νοσαίαε νεπετπε, {6ά Ἰηδί4ς. αἲ τεπτ 1ηά ὡς δὲ ὦπὸ δείπνου ἐγένοντο διαπίνοντες ὁτ Ἱ.. 1. 16. πιοήδς δεπΏ15 (υτρεπι δε ΙΠΠΙΘΙΑΠΙ, | 11. ὧφ δὲ ὠπὸ δείπνου ἔσαν, διωπιόντων ----- Ἱ]]αβτανίε Ρ' 3σ. ᾿Αντίως ἴξεσύρι] Ηειοάοῖειπη ργαοβαί «{)ο2. ὤντίῷ {ευβαγά, Επιοπα. νΠ. 1. Τμ) νατο ἐπυῤέστίο 1 Ι0- ἴζεσθαι. ----- Όμαε {ρεᾷαπῖαπι εΧ αἀνετίο ο µοίγεῃΡ Τό 2γΑέζο ΔἱῥεγείΗΥ ΤΠ, ῥο/ζέ πο ης Φοεμ ουος» ΏμΗΕΙΕς Μαοεάοπίσας Πὶρῖὰς νοσητί ὤλγηδόνας. πἆ διαπίνεν εριοβία, Ποο Πη]ῃιις Ἱπριάεις Ευ οτή Παρί- ἐφθαλμᾶν, Πεγοσοε] 1μάϊσαι αἁπι]ταῖου {οηῤίημε π., Τα ῦἼος ο κας ζωή θά πον [ἶση {41η 0Η Ιη/γο υουαγ) Τνν 19. Οπίά ροβκβπιηπῃ ομἱραπάπι οεη[εηε ἆο-. {1063 οὐϊ Ὦ]μ 
5, δορᾖἱσᾳγ αὰ Ῥ}ο- ο ἘογΗΗ5 18 {ή εοπυἰοίο υἱγογμπι ῥεγΗ{ Ἡ. Β]. χικ., 7ό. μη {ο ο μοἰσ) ἠέμᾳ Ὁρ- σοεΗηΙΘεγεηΣ 21Η ]]ογες Τ,, τ. Ὑευτ. ϱ, 96.., υδῖ ρ]ήτα Ἠς- [γα ἀρ/ογὃ ΝΑΤΟΚΕΝ:. τοβοτοίς ΠΟἩ αρβπα, Φλιν, 37. ᾽Αλγηδόνως σφι ὀφθαλμῶν] Ἐ]υχ]ε µος {όπιο Ίσειά 19. Ὃς ὦ. ὃ, ἐγένοντο διωπίνοντες] Ώς Ῥοχ[ς Ἱ{οηπι Α]εχαπάτί ὡς εἰσὶν ΑΔΓΗΔΟΝΕΣ ΟΜΜΑΤΩΝ οἳ Περ- : ΙΧ» 6, 16. ὣς δὲ ἀπὸ δείπνου ἔσων διαπίνοντες, Οµπῃ- σίδες ἵπ Εεσὶς Νε, αρ. 1 Πμαγοῦ. Ρ. 676. Ε. οηρίμέ 4ο «οπιροίοτες ἁἰομπιης διαπίνειν., Πρπὶβσατητ, 5 5 Ῥ .Ῥ. ο70.. να ἠἷς { 1ΏΕι) | Ρουῦ-. Ώχαητεπι Ῥοσηπι σεπ[ταπι, αχρ]οίαπῃ ο ο). ογήσν 19 Τείε Ρ]η{ομ] ατα 1ηνΊτηηϊςΦ ΦΙῥεμάο οεγίσσ/ό: αµοά {ωῤνο, 1ο)10. (οπουίο, ΠΟΠ ΠΠΟΤΟΣ. Εεγοιοε] ἀῑσΠο- Ετ[ης Ῥταε[αγπῃ {ερῖς[ο νο οχ Ἡς εοπίζαξ» «6 ΡτοΥ- Πσπῃ ατε]αῖς Ο/ραγ/μ5. οο]]ατο Ἠωοί Ἡ μετοσῖς νερο» 410 Πδ εβτοβῖα ποὺὶ ο ἶποπε Ποήηπ {οἱης παθίάΙς 40. τορίαπα Ατάνί, εἶ καὶ δεῖνα αὐτῷ καλὶ Φαβοιο, πποᾶς- ἁπανν Β. κας ο, 1. υδὶ νἱά, ϱ. 71ο. Οὔνρ χρωμόους Ἠρήπηε» µάλα σοφρόως, τεβροπᾶΐε, Φέπαυμαι ὀφθολ- ἀπιτλξον καὶ διωπίνόντας ἁῑκίι Ρ/μ/αγεῥ, ἵη ΦΥΠΗΡΟΕ, Ρ. : μιῶν Ἡ. -6,, ἀοίο γἷτο Ἱπιουρτεῖε» θε/ΟΓΗΗΣ {6 1022. δο σας Υηά]εμς Ιπίριρτος Ἰδία Τ. τι, Ρ. 58. Ὦ, ΑῤοΡαγε ἀε[ίίο. Ἀετυπι Επ ἵπ πεβοβίο ὀφῥαλμιᾶν κ ο. το ταςῖο τεβἰάθταῖ, ο/η ο οἳ ἐποφθαλμιᾶν νοῄεαπιεπς ἀεβάετίαπι ρω να «4 ο πα ο μαης, ΡζαςΙΟΓ Π]α οµαο ἀεάσχηπι Κμβίονι ἔφβυμίαν τῶν ἐφθαλμῶν εκ 5. σμμὶ ΕΡίῖο]α ρήπιοχῇ. Ῥ. 25. ἐν Ανοδος Ότι. Ἠονβονῦ. ΜΙίοεϊὶ, Οὓε. ν, ς. θίε ομοίων αν τι σι πάλαι ο τὴν εὐδριμονίαν τῆς Ῥ. 55: εἲ «Ίογε[ῷ, Ώῃ. ῃ Ὥς, Ρ. 457. Ἱπνοπίππτας Ἠμ πόλεως ΟΦΘΛΛΜΙΩΝΤΕΣ, ΤΕΙ ἱο {11 οβρΙάἡ ος ομρῥ” νο πεπσις νετρα, ατεῦσον' διαπληκπί- οἰχαλές αἑερέγαμε» Ῥοπε (4/αμδ., πες «Π[σοτφαι 1ῃ Έχοι ὅρσέωη διαξιφἰσωσύαι. διωρι/ζεσύωι δβιλότιµεῖσόωι. ἴπ΄ Έθραι, Ῥι 1919.» πεάυπι «4δμαη. ἂς Απίπι, 1, ται «400 αἱ. Β ΒΠΑΕΠΘΗ. Ῥ. 566. : οὐδὲ νῦν αἱ µένισαι τῶν ὅκς, πριμ μεςς Ελληνίδων πόλεων αἰσφύνονται διφκολακευόµεναι πρὸς τὸν 

8085 ο | «6, Πρὸς 



20 ω 

8Ο 
/ ’ ἃ ο» 

µῶοι, καὶ κα τι χα Φιλέω ἐπαρᾶτο. ᾽Αμύντης 
Λ ο. ο πα ο» ή 

μὲν δὲ ταῦτα ὀρέων, ἀτρέμαρ είχε, καί πε 9υσφο- 
/ / Ών 

ρέων» οἷα ὑπερδειμαίγῶν τοὺς Πέρσα»" ᾽Αλέξανδρος δὲ 

ὁ ᾽Αμύντεω, παρών τε καὶ ὀρέω ταῦτα», ἅτε γέοῦ 

9 τε έω 

ο» 

. /  παρέζω Τοισι / 
μύντης ὅτι νεώτεα πΊγματα 5 ποήξευ μέλλει 

Αλέξανδρος 9 λέγει 19 
3 ζο / 

» ἄνακαιομενβ συήµι τους 
3 / αν / 

ῳ “μηδὲν γοχμᾶσαι κατ ἄνδρας τύτες, 
3 ς .,/ 5 

ἡν θξεργάση ημέας". ἀλλὰ 
μοθα" 

λα / 

λ / ου 

λέξανθρορ “πρὸς τοῦς Πέρσας, 3, 1 υναμιῶν τετέων 

"Εέᾷοι πολλή 

η θα. ορ σος. 

ἃ ο» 3 Ν 3 ο. Ἡ / 

τε ἐων καὶ κακών ἀπαθὴς» 6δαμῶς ἔτι κατέχενλδ[οι, αἴφιο Ίιῶο αῇρίοετες» 

οἷός τ΄ ἣν ὡσε δὲ βαρέως Φέρω, ειπε προςὺ ᾽Αμύ- 

τία τάδε, 5», Σὺ μὲν ὢ πάτερ εἶκε τῇ ἡλικίην ᾱ- 

 πιών τὲ ἀναπαύεο» μηδὺ λιπάρεε τῇ πόσι" ἐγὼ 

:ν δὲ προσµένων αὐτου τῆδε πάντα τὰ ἐπιτῆδέα 
ξείοισι πὸς ταῦτα ἆ συιεῖς ο ̓Α-5Ο 

» ο. ΛΑ / 

{ Ὢ ιά σχεδον Ύας συ ααπιά βιδατυπα απΙπιαάνεΙτεῃς 
αγαιλ. ο ἔθέλειο ἐμε τα[ροπάϊτ,. ΕΝ, Ἰπαυ]εης , 

» ἐκπέμψας ποίέον τι γεῶτερυ' Εγω ὦν σου χθήζω αἴη αἲ 
να μὴδδαΙπτΙς » 

Ἡ ἀνέχευ ορέων τὰ ποιού- 
ἂμφι δὲ ἀπόδω τῇ ἐμῇ πεισοµαί το. Ὡς 

᾽Αμύντης χρήσαξ τοτέων οἰχώκεε, 1 λέγει ο Α- 
ὠ 

κ ἐσιὑμὺ εὐπετείη, 1 καὶ εἰ πάσησιόοαρήτ. 

Ί ἁπιοτηπὰ 1α{οἶγ1απα 1 οοπνἰνίο ΠοΏ ἔεις Εἰῖα9 ΑΙεκάπὰ εξ, 

παέχατα, Ἀιβοῖς ΡΙπ[εμ]ο νίπο τεππ]ερα 

ΠοΠΠεπιο αιἶᾶπι ἑεπτατα Γπανία!, . ΠδςἜ Λ:1Φ 

πηγπῖας Ἱπίπεης ετβ Ιπίφπο Γετεραῖ. ΕΠΙΠΙΟ» 

ταππες. ΡΙ5 ππεῖα Ῥετῃεϊ ΠοπιΙπῖ6 απλείεετε» 

ΊΓετυπα εἶης Εμας Αἰεκαπάετ απώα Ἀά 5", 
πτροῖε αἀο]ε- 

{οοῃς., αἵ ππα]οτήπῃ ΙΠεαρεττᾶς, πεαπααΙᾶΠὰ 

απιρ]ίις το]ετατε Ῥοδίει 18418΄ ρτανΊτεῖ 16” 

τεῃς.. αά Απιγηίαπι Ἰπαας, ᾷη ᾽απίάεἶα 

Ραῖετ «εὰε ατατῖ. αβίαιε Ἠϊποα αἆ τευ]έ- 

{ορπάππα, πες αἀθεῖο Ροταοπ: ἐ5ο 
οσιπία Πο[ρίαρις αὐΒ 

Απιγηϊας ΕΠΠΙ ΙπνεπΗξ 
-αὰ πῶς 

ψειδα τπα αἆ 

Ἱταίῃ αεςθεηᾶ Ῥαπε Ιπίε]]ρο , Ί4εο επη τη 

-"αιοᾷ ααπ]ά πονΙ ἄδετε 1Ώ απ» 

ΠΠ6 Ἠαθθς. ΄ Όματε πο]ο: τε απ]σ( Παπ] ΏοσΙ 

ἵπ Ίος νῖτον Ῥετρειτατε, {ΠπΙΓΗΠΙ 1Π Ρεῖ” 

π]σίεπι Πο[απα: ΄ {εά το]εία αἀ[ρεξίαηα αυᾷ 

Ρετιητής τ΄ παπι φποά αά ἀῑ[σες[απι ΠΙΕΙΙΦ. 

ῥοτηπεῖ» ῬατεῬο. Ες τοραΏς. ΑπΙΥΏΙΑΣ 

Τιπι Αἰεχαπάετ αά Ῥοεμ[ας, Νο 29 

νατο Πὶς ΤΕεΠΙΑΠΕΠΒΘ» 
οροτῖει εκβϊρερο. 

αν 

92 / / }ς κ : ὢωύ : 2 : . «εκ 

ϕ βήλεσθε μίσγεσθαι : καὶ ὀχόσήσι, ὢν αὐτέον τότο μία, Ἱπαίε, ἨΠοβρίεες, θὐτῃ 5 ΤΕΠΙΠΙΦ 

” με περι αυτοί ἀποσημωεετε' γυν δὲ, σχεδὸ γὰρ γε] οηπίραδ, { 1ρει, {αεϊΙπε Πσει 60Η” 
“! ου ε/ ον ο» φον ὁ 9 

φ) Ίδη της κοίτης. ὥρηή προσέρχετα! ὑμν, καὶ χαλῶς ουπιρα:18 : τν οιτῃ νο εατΏτη σοπευταρε 

1’ ς ς ο» » . ν 
- 

»» ἔχοτας ὑμέα» ὁρέω μέθη», γυναίκας ῥάῤφωεω, τομ. μπα οπίῃ Τετε ΤΠ 
τν Φίλο ἐς νι ἶφιτι αράοθκάσαμθαρλτό Ρις εθαΠάΙ αἀνεπῖαί» οἳ νο5δ Ῥεπε Ῥοϊο» 

» μη Φἱ ρα ην “νο ο µέναρ ὀε2Όδοε[ο τοππα]εῃίοδηπε ΥΙάεο. Ττοἶπᾶε ας {ο 

πώ ο ο ο. Ισυάπανοι ππαν, Π νοῬῖν εοτά 65, πίτα Ίτο αἆ 

γὰρ ἐσαν οἱ []έρσαι, γυναικα» μεν ἐξελθεσας απέ- Ἱαναπάμπι»  Ιοῖαδ ἀεπίιο εχ/[ρεξὶαῖθ. Πας 

πιµπε ἓε τὸν γυναικηώμ' αὐτὸς δὲ ὁ Αλέξανδρος ἴσες 
π πῆσι γυναιξὶ ἀριθμὸν ἄγδρας λειογοείης τῇ τῶν γυ- 

γαιχών εσθητι σκευάσα6ν καὶ ἐγχειρίδια δοὺς 9 παρ-Ζος]ανε : 

σα. ἔσω" παράγων δὲ τήτος, Έλεγε τᾶσι Πέρ- 
σὴσι τάδε, ον Ὁ. Πέρσα)» οἴκατε πανδαισίῃ τελέη 

ἡ τό γὰρ ἄλλα ὕσα εἶχομό» καὶ 

πεὺς, τὰ 3 οἷά τε Ἰν εξευρόγτα» παρέχευ» πάν- 

Ὅ. τα ὑμῆ πάρεσι καὶ δὴ καὶ τόδεΣ τὸ πάντων µέ-7δᾳπς Ιπίπρει» απῶ Ἱπγεπτο ροιμήηώ»» ὖ 

» Ῥ ἐισησθα Τὰ, 

92 
2 } 

.» Ισ Τάς τε ἑωύτῶν μητέρας καὶ τὰς ἀθελφεὰς 
9 νοκ ώ ς 

6 ἐπιδαψιλιόμεθα ὑμν ὧς παγτελέως μάθητε 
«ἱ χ ον λ 

πιμεώμέοι πθὸς ἡμέω τῶνπες ἐσὲ ἄξιοι' ποὺς δε 
: 

ἃ καὶ 

92 

3 
93 

-α- Ὄεοςι «4γεζ. 7” | 
Γν 

ο. -ᾱ. Β., ἀπὸ συνεὶς. 

Ῥαν. 7. «τοῦ. δγ8. 4. 6. οτι πρός. 

οστθτ ἔλεγε» ααοά πο πήπας Ῥοπύπα: Ραι]]ο απίε ὁ Αμ. «ύχ., ἀεεταῖ ὁ. 

νυ]σο ἐδὶ ἐν ὑμ., {εά ἐσὶ Ώοῃ Ίαδεπε «4γεῦ, 

απο 5 Οι ὁμίώ, ἵπ 7, 

4. ἴππι ἔσω Αη. «4- 

αν Αγιῦ., ἵπ 1Ο ἑσύ., εἴ τελεί ουπι 71πά, 

«ή, Ἐπιδαψιλενόμεία Ίερεη 0111. «4. 

λεύμεθα. 

6 

:46ι Πρὸς ᾽Αμύντεα] ῬΠι ᾽Αμύντην {περο ἀεάετίπτ {οτ]- 

Όπ6, ορΏπια πες ριοάμάίο οξ Ιοπὶαί {8ροιῖ8» πα ΄Α- 

ρισαγόρεω» Κωνδωύλεα, Μιλτιάδεα, οοπρ]ηΤεσᾳυΕ αρμά 
Ῥογέωη. ὨΩνοὰ ἀείποερδ ρτμάεπθ» {οᾷ παει]σι]οί18. 

αἴοι Π]1ο., σχεδὸν γάρ σευ ὠνοκοαιομένου ----- Σα, υπ 
Ίπ «{ποζ. ἀναγομένου, θίπο πιο /1/ηλουοΗή ειίαπι ρο- 

βΆγόπια, η Ἠαε., Ῥος {άπο Ἱποοηπιοάς,  ]μαήπα παηο 

«Οταεείς τε[ροπάεηξ. 
55. τω μὴ ἐξεργώσῃ ἡμέας] ΤΓαμα Εμγρίάλε Ηιρρο]. 

ψ. 607. Ω πρό σεγοῶτῶν» μήδαμῶς μ’ ΕΞΕΡΓΑΣΗΙ! 

ἡρ Πό Λεγάαν αμας/ο, Ἠε]εῃ. Υ. 11οΛ. Ιζούρη Διώνης 

Κύπρι, μή µ ΕΞΕΡΓΑΣΗΙ τα; 
αό. ᾽Αγέχευ ὁρέων τὰ ποι.] ἡς τεζῖο ορ]: ῥα]]ᾳ 2 ἰδία 

1,1. 6. 906. ἡμέῶς ἄγεκευ ὁρέων ἄρχοντῶς τῶν περ ἄρ- 

μεν" Ρεϊρεία!ῃ ἱητευρτεταήδὸ 05 μ {ηή1μη (10γΗΗ9 

ας γΙποίβρες οο/ὲ: οὕρων» [11114179 ο{ε ευθά]1: ραῖ- 

Ώοϊρισπι Ίοπ. ὁρέων. Ίσα {οἶει, τς αῑϊς (νίά. αὰ ἔδι- 

1ἱρ. Ῥμορη, ν, 550.) Πεγοίρίο αποαιε ΝεΙριπι αάΠ]- 

Όεη βσμέτατα: Ἰ. ο, 89.» οὖν ἀνέχεται ουτὰ ον Ἰδέην αὐ- 

σῆς ὀρέων, οὔτε τὸν ὀδμὴν ὑσφραυόμενος. Ἡ.ν εν Όσιο Χο 
(ους οἳ Ἱρέεο οὐδὸ ὀρέοντες ὠνέχουται" Υ2 ϱ, 48. ΠΠ. 6, 

οος ο πανω, ΟΤΝΑΗΟΚΕΝ. 
7Ο. Ἐσθῆτι σκεύσως] ἣοι ἵπάΙβειη5 σοπροβἴο δια” 

σχεύασας» αμαηζμπηγίς η Ρήμ, ΑΠίοΟΠ. Ρ. 936" ΔΑ. 2” 
υ- μι 

ᾱ- 

2 ᾽Αμύντεα Ἰάσπι: απίοα ᾽Αμύντην. 
πάς 1.. 1. 906. ΤυΙΠ ὁ Αμ. 

Πάεταπίας πες ἆπο 1π Αγεῦ. οἳ ΠΠΟΧ σεῦ, οταπι 7114, 
ῥ ᾽Ανόςκ. «γεζ., οαῖ ετ }. πΠΟΧ:τοι Ὀεδῖ. { 

/ Ἐ] ὁπάσ. Πάσπι εἳ µίφνυσθαι, 
ο Δρ. τῇσι γυν. «πεῦ. 

6. αἱ εἴσω' Πάει διρσκευάσας 9ΠϊεΒ. 
Οἷόν τε «γοῦι 7. 
ἀπ, γεδ. 7 Βαγς, ἆφο. 

αρριοδαπίρας. Ῥετβς» 

ερτεςσ[ας Γεπίπας 1Π ππμΙεΡΓΕ τεπτΩῖ εοΠ” 

ας τοιϊάεπι νΊτον Ίωνες πια]ᾶς 14” 

Ψοπίες, τπηευῆ νεα εχοίπαῖ, ἴΓΔάΠΕΣ΄ 

απο Ρησίοπίρας Ἰπιτοάπεῖιι: 1άᾳπε Γα6ΙΕΠ5 

"Ῥοτβς ἀῑχίε, ο νετο, Ῥειία, α ποΡΙ5 

ἵπ εοπν]νΊππα εφ οπιπῖ πππΙβοεπεῖᾶ αςσξ- 

ρα: απἩἱρρε απἴρας εἰ αἩξ µαρεππς» 3ΐ: 

Ἰοᾳυμέις Δ]εχαπάετ, 

᾿οπιπία αἀ{απε τ εἲ,  αιοά οπιπίηπῃ ΠΠΕΧΥ 

ΩΙ Εδῖ, ΄ εἴἶαπι «Πο[τας ἵρεοτυπα ΤΠ8ΤΤΕΣ 
οδἳ Γοτοτες Προταμτος νορῖς ἐχβίρεπιας: . Ὀΐ 
Ῥτοηης ιπῖγετίο Ἡοποτε α[εξίος νου εδίε ἃ 

πο’ 

ο ἵὪ πατ. σὺ μὲν. Ρα. «40.  οἆ Συνιὴς χα. 

4γεῦ. {7.. ὁ νυ]σο αρεταῖ.  ὁ Πρήσσει» λ. {5 

». μπα Ῥτίος ὀνανομένου επι αλ. 6Η. 4. 
1. αιἠ. Ρα) 

ο ΜΗ. 4. θα. Αη. 4.60 
Γη διασηµάνετε οπι Αγ: 

ο αρ ἓ δὴ, 4. ο, 4ἱ4:, ὖνε ιά, Ρο 
ῥ Όππες», οχεερίο -4. εξ «λιν οἱ ἡσέο 

΄ Αγοςί 4, ποῦ. . . :ς Ἐκοδν 
Ίπ ᾖ4εί, Ῥαε/ «{π. ἐπιδαφί' 

γαῦκεο εἷς Ῥάκχας, ἄνδρες καὶ παῖδες εἰς Σατύρους καὶ πᾶ- 

νὰς ΔΙΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΙ. Ἰνοίαϊ ρΠμς εοι: Ταύτη) 

τὸν φυναῖκω σκευώσαντεο πανοπλίη 1. 1, όο. εἴ ον 

Ἠιηήμς Δπυίας, Βλάση πορῆγετεδιχὶ, πον. ουδ 
δὲ Ίζῦρον ἦγον ἔσω Τ, 1» τ1ό. πΆπΊΩµε τερεΠοΏέ εἶμδ” 

ἆσπι νατυὶ θοήρτοι ἀρ]σόζατιχ {οροπιπστο, μι 
241 οκ ΝΝο]]επι Λες, (οἱρσᾶξ ο 

πας ἁπίας: «ἀἰίσοπνεπίαπε οπίπι ποιεύµεν, σαιτ» 
Απιῄαφιο. ́  Ώο νουθο ροδῖ αοσιτατἰββμιαῖἩ Ηση/εη 
ῥαῇ{ ποτ ορείαπι. αἆ {μοίσμέ Ὀϊα]. Μοτί. ἄαχ. Ἱς 

4509. 4Ι1ΠΦΟ πμ]: ριαεσ]ατα Ἰθιμής οπη]α» 
νυ]ράτῖᾳ ἀείποερς ὦνὴρ Ἕλλην Μακεδὼν ὕπαρλοβ»ι ροή 
Μωκεδόνων, Ποιά Αιϕυπτίων εἲ σῇς ᾽Αωύπτον ὃρ βαν 
1.. τν, 166. 6 Σαβδίων ὕπαρχος Ἱπία 6. 9933 Λη! 
ὕπαρμος Ο. α7. Ὀϊνεία (μπε ᾽Αμύντης ὁ Μακεδ» 
᾽Αλεξανδρὸς ὁ ΜΜωκεδὼν. εἲ Όεπα Ἠαδεπτ. ια ίν 

77. Ἐπιδαψιλενόμεύα ὑμῖν] Νετοί νπι πος εύαι Ρ. 
Ίοσο πιοτα {11ο νἰ {υπππας οχρἠοι]τ αά {65 ο )ὴρ 
459. ------ ΑαΙΦἰςβπηυπι Ηῑμά αποᾶ {οαπή σα 
Έλλην Μακεδὼν ὕπαρχος πιίτηπι νἱάετί ροβ{εῖ 13 σε- 

ἆσίο ἵαπιαϊα αὖ 15 εἴἶαπι τε]ἰᾶατη, αἱ Μονέ ἐς 
πιήππα ἴπ Οοἆᾱ. Ἱπνεποταπι βοσυπας πἰΠ. εοπταϊ θ 

απ απευπι { ὑρεταιαοπίς ερίει Ιπιρεσ{ μπα 1 υοἳς Ίος 

Ηὐαιτίπιο ΠτετοτμΏι 6ΕΠεΙ6, ΝΑ 
93. ως 



ο. - σος πκακρτσε πστρε πας ατααααστναπακπκκακακα σα 

ο... 

5. σας εφ σκισ θεα ζσκεθκ-τ 

της Αἰεκαπάει , 

ου ο ο ο - ει 6οἵμπι οοπ]αϊῃς. 

29 1εξία Πεητο [αρρτοδία ορῖ, 

"στη οὗ 1] {αοίπιις. Αἰδχαπάσυ ἵῃ ΕΡΙ, δος 

Ἑαπιαπὸ οχάε ἱρεοσααι γἱηάϊσὰε, αμα ἱπαρηπίσπα Τ β ΡΡρςΙς ΠΜ οΡ Ε, 11δ5επ ν. ἃ8Β 1 
{01 αἴνα Εθεῖτ, Μασείο (Οταοί ρεπετῖς, 

ο . 9 : . ο σνὰς--- 9 4 3.9 ο / 3 ς .ρ « ΏοῦΙ5 απτε]1ρα:15 4ο ἀῑσηϊ αριῖς: ας ἀεηῖ- 0 Χαι- [ασιλεί τῷ πέμψαντι απαγγειλητὲν «ὡς αὐε πε τερὶι απὶἱ νο ΠΠ, αᾱ- ταςο ΊΜα- 
«εᾷοπίπι ρτϊπαῖρε νος εἴ πιεηία εἰ Ιαξίο Ρε- 
ηε ἁοσερίος ερίε τεπαπεῖε.. δε Ιοα1: 

Πηρη]ος Μάσεάοπας ταΏ» 
4πατα πιη]ετες νιἀε]σεςι, ακάετο 154: {Πῃ- 

5 / -- 

8ο,, ἂὴο Ελλη 3 Μακεδόνων ὕπαρχος ευ ὑμέας ἐδέ- 
λ ι / ρ ς ο. . 0 ζατο καὶ τραπέζη καὶ κοίτη. ταῦτα εἶπας ἸΑ- 

/“” ”. / 9 . 5” δ Δ ) λέζανθδροςφ παρίζει Πέρση. ἄνορι λθρα, Μακεδόνα 
ς ο» ων ς 9 ς 2: 

ὧ6 Ύυναικα τῷ λόγφ' οἱ δὲ, ἔπιεί τὲ σφέων οἱ Περ. 
/ 2 ον / πα) ἡ αν | δα] Ρεγῇς: . απὶ Ρρορίεαααπι α Ῥοιῃο αἲ- σα ψαύε ἐπερῶτον διργάζωτο αὐτος, Καὶ οἳ- 

μας ααῑάεπι πιοττε αΏεξ {ης Ῥετ[ 1ραῖ 
.Οοπήταθαπῖᾶς Θ6ΠΙΠΙ 

εος εἳ νεμῖσιία, ες {αππ]ία, εἲ οπιηῖς 
ξεπετῖς πηπ]της αρραταιΙς, 45 ουπδία Έα 
115 οιπηῖρης Ῥατίτετ Ἰπτετορρῖα {1Π0. Ίοη 

Ἀτετεζτατϊ «ῶρετθ., Ίου οὕιτιησανετε. Ἐέβστοι μὺ τύτῳ τῷ µόρῳ δεφθάρισαν, καὶ αὐτοὶ καὶ 
Ἡ. "έραπηΐή αὐτέω' εἴπετο γὰρ δή σφι καὶ ὀχήμα» 
τα, καὶ εράποτε,, καὶ ἡ πᾶσα πολλὴ παρα- 
σκευή: πάντα δὴ ταῦτα», ὃ ἅμα πᾶσι κείνοὶσι ἡφάκ 
νο) μετὰ, δὲ χρόνῳ οὐ πολλῷ ὕφερο, ζητησις τῶν Ἱ : 3 ων / ; 9 ο» / / ς τπα]ίο ἀείηάε Ιπτετίιεξίο ἴέππροτε», απαπιθοἀνθρῶν ΤΏτεω µεγάλη ἐκ, τῶν 5 Περσέων ἐγένετο" 

πιαρηα. Ἀοταπι νΙτοτιπι α Ῥεγῇς Ιπαπεῖο 
ετει, «Αἰεχαπάατ Ί]οο Ρτιἀεπτία οσςμρα- 
γ]ῖ, τἶπῃ πιυ]ας Ρεσυπίας ἆαπάο, 1Τμπα Το- 
ΤΟΤΕΠΙ {14ΠΙ ποπηῖπο Ογραατι.  Ηϊς ἀαιῖς 
Ῥυραῃ, νίτο Ῥετβ, υπὶ εκ ἱπαμβτοτί- 

/ ; ο». / χαι σφεας Αλέξανδρος ἅ κατέλαβε σοφίῃ » Χθή- 
/ λ . ι λ ς . Ὁω 1 - λ µατὰ τε ὁσὺο πολλὰ, καὶ τὴν ἑωῦτοῦ ἀδιλφενν 

ο 3 α- ο» { 5 τῇ οὕνομα Ἡν 5 Τυγαίη ὁυὺς δὲ ταῦτα κατέλαβε 0 
᾽Αλέξαδρος ε Βμβάρη ἀλδρὶ Πέρση τῶ διζημόων | ὃν ας λ } : ου ο» ΕΝ Τουρ απθλομουεβς Των σρατηγὼ ὁ μὲ νυ τῶν Περ- Ρής {πτοτβεδξοτηπη ἀπσιπι τεπῃ ἀῑδίθοῖι.  Ειρο, ας εν πα ψ η Ποπ απίάεπι Ῥετβατπ «σρὰες τα]ί αἴγα Ρετ- 

Εδ[ίε αἰῖθιι 
Οτῶςος Ί1ός απ α Ρετάῖςσα Ρϊορεπί: {μπε, 
απεπιαάπιοᾷυτα 1ροί αἰηπε», εἰ εΡο {εἷα, ετ 
εδία τα]ες ο[ιεπάατα π Ἡδ αὔω Ῥοδίεα ᾱἷ- 
σαι. ΟιΗπειῖαπα εἳ 1 αἱ ἵπ Οἰγτηρία οε- 
ΤαπΙηϊ Ότῶσοτιπι ΡτΦίάΠς, τα εδ ἀεστο- 
νεταπῖ, ΊἈαπι αυμπ Α]εχαπάετ ΄ σθτιαηςϊ 
{ιαάϊο εβριας αἆ Ίος ἱρδιπι «ἀε[οεπα]σίοι, 

ο | ορπη]ῖ 

τι) 

ανα δα ὰ 

ᾳ Μακεδόνων «4γεῦ. }α]]., Ἰπ τομαις ἹΜακέδων. 
ζαα 1 ήπιηπῃ οπηίαπε ᾖ4. «494. ραε/.» πι ἠφονίζε 
οἶτι «4. Θα. 

ᾱ. 6  ϱ οι εδ ἵῃπ «4πεὂ. 

}0δίΚά1. 

:. 99. Ὡς φυναῖκω τῷ λόγω] Όμος [εηέηας εε/ὸ αἰε]ί ; 
αλα: ἨΝεπιο ἴαπι ρατυΙη (παςσς ἀοάχιις εθῖ, οὐ ΠΟΠ 
1] {επῖατ ἹπάΙρπαπι {ενα οίο, Δἱοχαπάότ ἱπνου- 
Ὄος Ίμνεπος ἸΜασθάοπας αἆβάστεα Ἱηςῇι {Πρ Ῥετῃς Πηρυ]ος, Ἰσηφµ ση) ἡ]ίορες οἱ(ε]ίρος, Φηερίμς αἲΠΙδῖ- ΤΠ {εγο/ 10 τῷ-λέγῳ πρπίβοτ 14, ζ6οά ῥγΩμο οἰσεα- 74 σώ/ῥεῶη. Ὃς νυναῖκω δὴ Ῥοπί ῥοιμεῖαῖ οἳ Πήο 1π 
εμπιάεπι {επίηπι: αριά Β/µαγεῦ. Ἔ. τι. Ῥ. 947. 6.» 
ππμΠερτεπι ἵπ πο πι νεβήτος νίτος ϱ) φύλακες παρῆκαν 
ὧς δὲ φυναῖκως. ἸΝαιίαηε ἨἩετοβοίσας {Ππ]πιας 1ΗΠο- 
τας απϊαιῄοτες, Ῥαμ/ώμ. ἵπ ΙΜεΡίΕΗ. ϱ. 2Ό8., Βοὔγαεῃ, 
1. Χχ. 9.» ΤΕΟΕΠΙΙΟΤΕΠΙ 4ήαε 1 Πεὺῖς εναπῖτ, Χεπο- 
ΛΛ0η. Ἑλλ. Υ. Ῥ. 391: 98. μΟἱ, ο ὐὶ τεπη]οηἴος αΠΙΣΤΟ- 
τε εοπιτησἰάατεπε, ντος Ῥ]γ]ῆθας ὡς φυναῖκας ἐςολισ- 
µένους εὔπι Ιπίτοβμοστεί ἵη «οπο]ανο, εἰσήγαγεν, ῃ- 
αὐΙε «Χεη. τὰς ἑταιρίδας δὴ, καὶ ἐκαίιζε παρ ἑκάσῳ,ι Ε. ὑλερῦ. ΕΟΥΗΡΕΏΕ ἑταιρίδιο, ΦΗεΠ εί» πἷες, ο βατ- 
Σ]εμ]ᾳ δὴ) ὀαῥεγε Λίο ῥο/ει/ς {πυπι παει ἵπ Ἱτοπία αρίῖθ- 
Ώπηυπα Ίουμπα: τὰς ἑταίρίδως δὲ, ΙΙΘΥοΙ όν οἱ μορέ 1 
Αρυά εὐπιάεπι ρτο ἤδη {οἠρεπάυπῃ Ρ. 950. 49, δὴ 
γὰρ ἠγήσεσθε κατὼ θάλασσαν; Όος /ΓοὐήἱοθΕ{ παγὶ εἶμοες 
ετέετ Ἐδησά. ρ. 1739 77. ἡμεῖρ δὲ αὐτόομοι δὴ ὄν- 
τες, καὶ ἐλεύθεροι τῷ ὀνόματι. 1)ουο/ῦ. Ρ. 500 37. ἵνα δὴ αὐτόνομοι ὥσῳ. Ὁτ 1ῃ τὸ ππητα. {αερίςβπιε Γή 1ῃ ας νοσμ]α Ῥεςσλτηπι, γε]υτ αρ. Ών/εύ. ο, Ἠἰετος]. Ρ. 445. ἓν αι {6 Ὥσουπι «ἴχονας, ἤἴγοπις ἀῑσίτων Ίατο]μας Ὀλρίς: 
{6 οἷα δὴ θεὸς, Γαπῤµαη Ίλεμι υ{άε[ίεοε/ Ο)εαγίης Ἰδῖα σοπίεχ οεη{εῦας δΗσἰεπάᾳ, ------ Οσίστυπι αά Εἶατο- 
ἀοίεὮ Αη1/ομέμς 4ε Π. Ῥ. Π. Ρ. 975.. οοιπρατανΊτ 6- δτερΊυπῃ Ίου πα εαάσπι πανταηεῖς {μήήηένα, ς, 3. Ἱαιι- 

74. 98. 
αοά {εορτατ Ται1μς. Ἀκ ΥΑΙΟΚΕΝ. 98, Άμα πᾶσι κείνοισι] εξ, αυοᾶ Εκρι]έωσα-. εἶ- Ώα ρτάνοπη ομς/ωπι [ή Ῥήωτος {ἱθαπίμη . τι, ϱ. 420. Ὀν ἸΜεραβασμην ἵρβυπη Ε]ς[ο Ῥετεπητήπα, ορίπα- . Πα ΕΠΗΗ, οὐδὲ 2 ὰρ οἳ τοὺς περὶ Μεγάβαζον ὠποκτείνον- ο. ήν » μετὼ τὸ δεῖπνον ως τεἷς ἸΑ- - η, τν ον ὑπὸ τῆς µέβης Ἱι. ο., ογε/ίο νοττοπῖς, πία δις, Ἆς δα Ὁήεραῤαε μη {4εγ]εεΡάΗ/ {η ){σοεῇο- Ντ ο Ίτα Ἡ {οτ]ρφείής, Τά0οτ αὓ ογοῖς Έμε- κα. 10, παρὰ Μεγαβάξου ------ Ρίησατας "πιο {ραΏΙΤΟ ΝΕ. γής εἷως εάν, Περ οἳ παρὰ αὖ 

Ἀπποημεπῄρις πη{σςα1, Ὥστηπε οπΠη6ς, ὁ παῤὸ τῆς Αω- πόνο γυνα]κορ «ἄἰοηπεπον πμηςίμς ᾗι 1 μελη, ία, 

Ῥ. αὓ. {εὰ Χεικὶ πρηίτης, 

2... 3 1. 

ἆ Πλυσι Ἠ]πο ιά, πι. η αποᾷ Ἐάίίοτος ΠΟΠ απΙπιαάνδττετιῃς, ϱ . { Βωβάρι εκ νεῖετε πιοτε αά{ορτο ἶοτα. «ἀγιὸ. 3, αυ] {Ἡρτα δρὺς ταύτην" 
ὁ Βτ ος ἀεβάεταιαί ἵπ Πδάεπι, 

Ῥϊαετει 4. «νε. Βαν/., αὐϊ Ρριβεροβᾶοπέπι ΡΙβΕΙΕΓΘΙΗΠΙ, 

σέων τητέων «άγατος οὕτω καταλαμφθεὶ ἐσιγήθη. 
Ἕλληνας δὲ τώτε» εἶναι Β τοὺς ἀπὸ Περδίκκεω γε- 
Ὑωότας» κατάπερ αὐτοὶ λέγεσι, αὐτές τε ἔτω 
τυγχώω ἔπισάμθος, καὶ δὴ Ἀ καὶ οὗ τόῖσι ὄπισθε 
Ἀόγοισι αποδέζω ὡς εἰσὶ Ἕλληνες σπθὸς δὲ, καὶ οἱ χ 

ας ζ κα , Τον ο» Ὀλυμπίῃ δέπωτες ἀγῶνα Ν Ἑλλήνων τω 
ἔγνώσαν εἶναι. 1 Αλεξανδρα γὰρ αιθλεύιν ἑλομέ- ! Ὃ ος πρ νο κα "α καὶ καταβάγτο, επ᾿ αὐτὸ τουτο, οἱ αντιθευσό- 

ὃ "Άμα πᾶσι Ρανς. 4. ο, τὸ 2 δν 4. ς, το ἕαο[. «Πχ. εἰ Φε. οτα. ο Ώεβτ -«ἄγερ., αὐῖ ἐγίν, 
ε ΤΙ. 11. «4. 

ΠΙΟΧ τὸν διζήµενον Αγὴη, 
ἰ Τὸν ἐν Ὀλ. οπππες ομπι Ἐάά., 

ἆ Ἑλλήνων «4γοῦ. 7 ἔδλοη. }η]]η: ΑΠίδη Ἕλλη» { Ῥωλομένου γὰρ ᾽Αλεξ. Φεύλ. καὶ καταβ. οἵ 4 Μερῦ. Ῥα/. «4. 

93. Δοὺς δὲ ταῦτα κατέλαβε] Α θμίῤηε Ἱπτετργοίλέίο» Ἡξ» ἐπέλαβεν, ἐπέσχε τῆς ὁρωῆς, ΠΟΠ αΌποιτοο., 1 ποαυς «4ὐγε[οδίμς ΩΙ. Γμασγα. ρ. 6οο. Οτάο αὔτεια Ἠοτιπι ἨἩΗετοάοίεο ποτε ο η λοξ Ροτμ]κίει ὦνδρ Πέρση τῷ διζημένῳ τοὺς ------- εκ Ιδεἱκζ/ ἀϊνίπαμοπό » ουῖ 
εᾳΜ]άεπῃ Ῥίαεροπο» {π ΊΜΦ9. Ίος ΠΙεηεῖο, 22ἱοξεμα- 
114 εΙεραητεπι Τεπίεηείαπι. ΟΎγσπεση., ΑΙεκαπάτί {οτοι 
τεπας {.. ΥΠΠ, 196. ρταετατς ππίπιθι 
4. Τῶν διξημένων τοὺς ὦ. τῶν σρρτηγῶν] Τζι {πηπι πο {τετ τεσµρετεε, {ρετο εηυίάαπι ἵπ Οοάἱάδιις ΙΠναπέιά 1ΤΙ σῷ σρατηνῷ. Βιδατος. οί ἀθάστ]ε ϱἳ ρεσεμπίαπι οἳ {οτοτεπι {μαπι Ογραεηπι Αἰεχηπάος 1ῃ πια πιοπΊ πας κ ΩΣ {μζμήγεμάος Ῥρη- 45 ἠπεγίεῦος, α Ῥαϊτο Ίεραβαζο Π]]ις πηϊς(ης, ντ, 6. 91. Ηϊβοιίαε Έππιοῃ οὑ[ομταια νορῖέις ης νΠς 6, 3. {η1Γ]Εδή οπως, ρήαγμς γε) Ιεσρ]α- δν Ο411η Περαί] ποη ΕΙ (γε. ΙΣΗήΗ ερ 11. ἐλεροίσες ΛΑ7{6 Βῤαγείην μὲ {η δε]]μην Γού]ο εἰ ε]ίοςρο, ἆ---- δέ Βμάγες, ϱ/ΊϱΥε [πε «4πη/αο οί. ο)ηής/ὸ δε] 0 Ηρΐσν [1ο]. ἀεβοβελεσο ῥ0Η]δης α]ηρίς ῥ αιὖᾖ- πκαλἠς Ίμγα /[η0σεἡ. ΛΙ ΝΟΟΘΙΙ ΠΟΠ Ἱερίε, αὐτ ἷς- έταπα ῥα]ία πο Ιπποτῖέο οθΠΠΕ Ἱπιεγρτεῖατη ἁῑ[ῃο]- Ίεπι: αυοά Ρος νίτ οατ, μη ες μη ογίδις ἡηγε)- {εὔζογη «μεν» Το]εταί ΠΟΠ Ῥοϊθδε: ΠΦΠῃ βυπιαπι ΠΙΦΩΙΦΤΑ 1Π ἴοῖα παγΓαΠοπΕ πη]εῇ {ερίεπι ᾳ Μεραῦαπο Ἱερατ ἆμοος ἀἰεύπτυΣ, αξ οἤαιη ἀῑοί Ῥοΐεταητ; αμ ἴπο Ππρυ] ἁμηίαχας νεπεσαηε {οτν]άο οοπηκαεί: 4 οἵπ- 46 ποη ποβί]ες 16 (απεηπι Ῥογρς ρεπίε(αηξ, νετπα διεφθάρησαν αὐτοὶ καὶ ἡ θεραπηῦη οὐτέων. ΟεἴεγΠι {1ο ας ας ο οτάΐπεπι νοσαρι]οτυπι Εγοκι αμΙ Γφίει πατητα]ς, Π ο Ἱεσεταπίιγ σο]οσαία: κ 

τέλαβε δὲ (γ6βΥόΕ/ ΟΙ ρα” νιά. ΟΙ. αι 
Ῥ]]μο, Τθψο. Ρ. 590.) ᾽λλέξανδρος, δοὺς ἠαῦτα (ρεςιὶ- ΠίαΤη ε{ {ΟΥογεΙΗ :} Ῥουβάρῃ ὦνδρὶ Πόρση, Ὃ ο, τῶν - 
διζημένων τοὺς ὠπολομένυ, ο αν ΚΕΝ. 

Ἴοο, Κ) οἱ τὸν ἓν Ὀλυμπήγ] Οπιήεεῖ περηρίαµο {αδ]πᾶε Ἀπίο Ἠχθίμπι ας τερἰοπΏπα ποπήπα ΡΤΑςΡΟΠΠΙΟΠΕΠΗ, ᾱ]. 
ἕταπα -αἷῑας αά Τ,. Ἡ, 53. ΕΗεγοὔσίες ἐν Ὀλυμπίῃ {ο]σι 
Ἡ.. Ἡ, 16ο. νι, 194. Ἠειεποά]σα ετ εοτήπῃ ορ]. 
Ἱερίαπῃ οεαήσεν» Ρ' ρε, Αο]εβωςν Ρεγίκομέμς ηά 
{μή Νατ. τα] απ ἴαοε οοΠοσα! πε, αί τεπευτίορα 

πΙμ]]. ἀμτεξ, .ς εοταπη Τ2ΤΠΕΠ ΠΟΠΙΕΠ εκ {0μο[ίο να. 
η]ς[ε Οοάά» τεπαπτατ. ο . 
αοο. Οἱ τὸν Ὀλυμπή διέποντες ῥ.] Τὸν Ὀλυμπίᾳ ἀνῶνά 

Ῥ]μάργα ἀεζαῖ: πε Ῥοξίατπα θμ1ά επ] ἱππίωτος Ες. 
γο, Υοσμἱαπ ἐν ο νο ο ἃ Ε]οτεπΏπί Οοαῖ- 

"8 

οἱθ 
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ωδο πα Ρος ο (ϱ ο 

ς ’ ο» 

µωοι Ἑλλήνων ἐξάργό µη; 
αγωησεων εἶναι τὸν ἀ γῶνα» 
λέξανδρος δὲ, ἐπειδὴ ὧπέδεξε ὢς εἴη 

ον / ου κ ε/ 3 

πιπτε τῷ πρώτο, 
3”, / 

Μεγάβαζος δὲ ἄγῶν τοὺς Παίοας» 
σ ” - 

το Ελλήησποτον 

4 ἓ Σαρδίς᾽ δη / χ ἡ 

λησίε τὴν παρὰ Δαρείβ αἰτῆσας ἔτυχε µισθον δωρθ 
»/ λ ω / / 
ἐόγτος δὲ του χωώρε τέτε πα” 

.ν ” / 3 / 

τῷ οὔνομά εστι 5 Μυρκηος' 

ου γω / « 

Φυλαχής τη» σχεὸ μή. 

ρὰ Στρυμόνα ποταμὀ)ο 

α Φάμθοι οὐ βαρβάρων 

ἀλλὰ Ἑλλήω. ὃ Α- 
ἸΑργέιος, ἐκρί- 

9ή τεεῖναι Ἑλλήὴ, καὶ ἀγωνιζόμωος ς-άθὶο, συνεξέ- 

Ταῦτα µώνυν ὕτω κη ἐγένετο. 

ἀπίκετο 5 ἐπὶ 
ὠθῶτο διαπεραιωθεὶ, ἀπίκετο]οιμτ: Ίο ταηδπςίο» 

ἅτε δὲ τειχέωτορ ἴδι Ἱσιαίο τοῦ Μι- αάπι Ιπτείπι Ἡμεσιφ 

- 

Τ 1 Ἠίβίρας αὖ πιἠπ]επάο ἵτ Τμτασία }1είΠο αγοςαϊ 

απ] Ἱα αισβι Οτῶσὶ αχσεβαηε εὔπι, 4ποὰ 

οπερατεηῖ ῬατβατοτΙπα 14 εδία σετίαππεα, 1 

Οτῶσοτάπι, αἲ πδὶ Ῥτορανίε {ε[ε ΑτριναίΏ, 

μπι Οιεις εδ[ε Ιπάίσαιας 65τ2 ΤΠΙΠ 187 

ἀἴππα οθτῖαΏδ, ΡΤΟΧΙΠΙΙΦ ΡΠΙΤΠΟ αχητι, Ε9ρ3 

πως απϊάεπι Ίτα Ρεί[τᾶ Π1ΠΕ. Μεραβαζυς αἲ- 

ἴεια Ῥσοηπας ἀμσεης, αδῖῖε α Ἠειείροη: 

Ῥετνεπίε ατάεθ: 
Μηιείας Ίαπι ΠΙΠΠΡ 

οἰπρεταῖ Ιοσίπῃ» «41ο ἃ { Ῥεττο ἀοπᾶτη5 

α απο. ἔιεταὶ 1π Ῥτεήατα {ειναϊς τα1δ» 

αι Ίοσιι εσῖ 44 Ώμππεῃ ΡΙΤΥΠΙΟΠΕΙΗ ποιοι” 

Πο Μγτεῖπις. Αι Μεραραζαδ οοβη]ῖο 
΄ ς / λ 5 ω«{ 

μαβὼν δὲ ὃ Μεγάβαξος τὸ παιεύμεο ἐκ. τοῦ Ἰσιαία,15ημοὰ ῆευαι αὐ Ἠϊβίσο, αὔπ ΡΗπηυα νο 
3 Δ 

ὡς ηλθε τάχισα ε6 τας 
/ 

έλεγε Δαριίῳ τάδε» ο) 

92. 

22 

. 

5» 

τα Ὄεεςς -4ο0. " (94 πιοχ ἀγωνισέων ου }1ήά. δ21. 
ο Ἔς «4γοῦ. 

Ῥγὴ. 4. 6. αὖσο πήπίπιο ορ». τά, «4νεῦ., αἳ ἐκρίόη Ἑλλ. εἶνοι. μὲν ο ΐ 
οἶῖπι καὶ ἐνύ. διαπ. 6 Ὃς Σάρδεις ἄτᾷ. Ρα5/.0 

θὼν ὁ Δ. 14. βα:/. 
ναυπ. ἐδι ὦφθ. 

οἵς {οΠρίοτε ριπο(ειπαϊς[απή, τσ ΔΠιπάα τεσῖρΙδτ!» 

ορίπος» Οἱ τὸν ἐν ᾽Ολυμπίῃ διέποντες ἆγῶνα Ἑλλήνων) 

τεϊθᾶα νοσα Ἑλληνοδίκωι, Ἱπτεσρτοταπηεμᾶ Ἰοέο Ῥοβία. 

---- ΛἱοαχαΠάτΙΠΙ οἱ ἀντιθευσόμενοι ἐξεῖργον», Φάμε- 

νοι οὐ βαρβάρων ὠγωνισέων εἶναι τὸν ἀγῶνα, ζλλὸ Ἑλλή- 

νων' Ώς {οτ]ρεπά πι ατρίαοἳ 6 1Πα1Ρ. ὁ/εβρῦ. ΡΙΟ ὄγωνι- 

σον. ἸΜασοἁοπίαο Ρηπείρεπι απταροΠί(ας ἐξεῖργον. ΗΙε- 

τοπεπι Τμαπή[ιοσίος ἥκοντω εἰς 
εἶρξε τῆς ὠγωνίας» ἴτακιε ἰση. Ν. Ἠ. κ 6, ο: {εά 

Ὠπία Τπεπιιβοσῖϊς Εαῑε απάτονίτας» υὲ νεπίεπΏ {οΏιις 

Οτασσῖαα σοσῖας ἵπ Ο]γπηρίοίς 1μάΐ5 αά(ασγεχεΠήξ» ἴξ- 

{ς Ῥαμ/απία πα, Ῥ. 7οτ. ' 1 Πεγοάοίο ΏΟἨ Πσπ]βσαϊ 

ἐξεῖργον αγοεζαμΣ, Γεὰ ἄγοέγε εεβαΗΓΗΤ2. ἹττΙταπα. ΕΠΊΠΙ 

θείο σοπαίαπα {εαιοπεῖα πιαπὶ{ε(βααΕ: ------ ἐκρίθη τε 

εἶναι Ἕλλην, καὶ ὠἀγωνίζόμενος φάδιον συνεξέπιπτε τῷ πρώ- 

πῳ. Ἰω 15 αλ Ὀῖτο πάπα {οτί {οτ]δί ριαεβεί» κα), 

ὠγωνισόμενος σᾶδιον, συνεξ. 64 αίο ἀετεγ]α{ηγὶ 0/18 

πέα οἱ ΛΥΠΟ ΠΟΠ /0Υ48 οκοἰαεζαί: ος παπί αβηῖ- 

Ώσητο νἰδειωτ νετοιπι» αἷία ἵπ τα πιασὶς υαίυπας ϱ/1- 

πί1ή [0γ1ε ΠΕ ΕΟΦ» [εσίτητ αριά ία ΧΧΗΤ» 

ϱ. ᾱ. 4 ῥτήιάήι {ρ9Η5 ἐἱ απ{αροπ/σε [0161 ἐπΙΙ/ὲ 

ορεης σου [1{ήεοέ: μας νατΏα {μπι Ώπες ΗΕΓΟ- 

ἀοιδα ελάαπᾶς . Ροὐγέ Αροπι τα» 6, 1ο, {, Ω1 {4- 

πηθπ αἶίαπι επίαπι Ροπίε ἱπτειργείαπάϊ ΤΑΏΟΠΕΙΗ. -ττττ- 

ΑΌ. Ἠε]]αποᾶϊςίε Αἰεχαπάςι ἐκρίφη εἶναι Ἕλλην», 3ἴαε 
πάσο απὶ απίε Ὀλυμπιόσιν ἐκωδύνευσεν ἐκκριόήναι», «εῖς- 

Ἡς σΏηπα οτπασις σαπάἰάατοΥυΏ] 4ο ίΙ5. ἐνεχρίόη τὸ σζ- 

ταΏίοῃς Χεμορῦ. Ἑ, ΤΝ. Ῥ. 990 15. Εἴ Ρ/μιατού. Τ. 1. 

Ῥ. 608. Β. υιά. ΡᾷΗο Ἱμά, ο Ίνοπα. ΜΜήτατ. Ῥ. 1οότ. 6. 

5. 0ση2. ἵπ 44δεη. ΝΙ. {. 19. εἴ ο. Κὐῤπίην 1 ορ. 

Τῦρ. ναι. 47. ----- Ηαδίτης απ{εῃ εδί Αἱακαπάςς 

α {ενοτὶσβπϊς 141 οἵριις (πασιςδ, ποπ. Νπασεάο» ἐπει- 

δὴ) ὠπέδεξε ὡς εἴη ᾿Αργεϊος' ΡΟΡΙΩΗΩΙΗ Ῥρτάἱσσαπ1» ἃ 410 

οπής ἀήσεδατ., οπἱσίπὶς ἐρία ἀεπιοπβιαείεί ΔΙβΙΥα9 εἰ 

[εταο]ίάσπι: νά. «Πετού. νι, 6ν 137. Ώε/ΠΟῥεΠες 

αὐϊάεπι Οπα6σασι λοεάοπίαε Βερίοιις ἀεπεραῖ οτρῖ- 

- | πετ» Επρρυπα ας Ῥαῦοατήπη Ν]ασθάοπεπα «:αάμςσης, 

οήμ5 ππεπΏοπεπῃ {ασε 1π. Ῥμιμρρ. τπ. ρ.ό9, 36. ἴθι- 
Ὁ2ΠΙ οὗ μόνον οὖες Ἕλληνος ὄντος., οὐδὲ προσήκοντος οὐδὲν 

τοῖς Ἑλλησιν, ἀλλ' --- ὀλέθρου Μωκεδόνο». {εὰ σοπςῖθ- 

Παϊοτῖς Ίδία {μπε Ατσί αταιε ο[οτς ΡΙΗΗΗΡΡΙ: πιοάξ- 

/ ο 1Ημ5 οΓαΙΟΣ υπιυιαίοιις ᾖ[οογαίος θατσατος αμίάεπα ΝΤα- 

οοἆοπα» εδ[ο Επτεῦας» Μαοράοπῖας νετο Ῥερες ασποίοῖϊ 

οτρῖπε Ο14Ε005» 6ἳ τθρος.Ἱαρίπιος. αιάρρε αμ ΠΟΠ 

ἵη (παεςος αἲ Όα1βατος εχετοξτεΠῖ Ἱπρε μπι; 1π {14- 

ζωτία αά ΡήΙρρυπι» 1αμά15 ατήβοἰο{ε ἀῥεπίαίας Ρ]ο- 

πα, ρ. 103: εἲ 104: μα ἀϊομπτατ Αὐχοῦντες βα- 

σιλεῦσι Μρκδόνες᾿ΑΡγεάδήσιν, 3Ρ» Εαμ[αμ. νΗ Ῥ. 549. 
Τ2μοἱάϊ ΒΕΡΙΠΙ πιαίοἵες Τημενίδαι» τὸ ἄρχαῖον ὄντες 

| ἐς Ἄργο, π, ς. 90. εἴ ν. ὃν δο, νά. //οεγά8. Ῥ. 88, 

. Ερί{, φογαί. ΧΚΥΙΗ. ἠήακἡη. Τη. ΧΧ ὃ.. Αριά 

Ποἱώη χχνπ., 6. 30.2 «4β05 Ό6ή4 (Ῥμήρρις Ῥετ[αί 

Ῥοΐοι«) ος ο γα]ο ΠΗεγαεῦγΗ0 ἡιωνροτωσιφνώ αρίὴν 

Φορ] ἁῑαῖτις α εἰ ἀείσία» ζϱἱᾳ /ὲ 4 αθεάοΜΗΗ 1κό- 

δεν ἐς εω οὐυζέα]ο ογ{μ ος γΕΓΕΥΗΠ4. 19505 ΕΏΒΤΗ 15ῃ115 
ἰός, ἀοσεῖ αΗΠῃ- πσῖαιῖς Αιρίνος αὖ [ὸ ογμηίου οΓοδἰἰδίε» 

ἃε 3 Ίδίυτῃ Ίοσυπ Όμλεγς, ΥΑΙΟΚΕΝ. 
4. Οὐ βαρβάρων ἀγωνισέων εἶναι ] Ὠοίετῇ [9:ά8. ο- 

ΚΑΤΙΟΠΕΠΙ Γμχραπίςς,  Άμης εα (Γποςᾳ Ε5ῖ» ΠΟΠ ΡΗΙΗΣ, 
Ἱ ζ 

Σάρδις ἄγων τοὺς Παίΐοαόν 
.ν ον {ς ο) ς ο 

Ὦ βασιλευ» ! κοιό τι ΧΡη: 
3 / 2 ο ο Ν ω 

-μα ἐποίήσας, ἀνδρι Έλλην δευῷ τε κα σοφῷ 
ἱ Ὀ νο { 5 

δοὺς 5 ἐγκτίσασθαι πόλυ οὐ Θρηΐκη ἵνα, ἴδη τε 
3ὐ αυ" 

Ἔ 1, «κ. Ῥασ/., ταδε: αὶ οἷόν τὶ. 

διον’ αὖπε ἆμο ας ἴπ Τε ριορΏία Πα ῦεηί 1η εαάεπι Πα”. 

-ματα ἴπιία πππιοταΠτς ΛΗΜΟΤΟΥ. Χκχι» 9: νοςμῖΏ εως 

Πε Φατᾶος 4πσεηπς Ῥαομας, Ίτα εδ ΓαΠυπι 

αἰἱοαμπτήδ, ο Ἆεχ, απἰάπαπα ἴπ. ΤΕΙ 16: 

οἵ[ῃ, «ἁαῖο Ίοεο αἲ ἄτοεπι σοπἀεπάαπι 13 

Τἡτασία νίτο Οἵωςο, εἶααε {οἱετι αἴαπε 

Ἱπάμπιο 2 ταξί αἴαίῖπα τπαϊοτΙῷ εδῖ αἆ πα" 
τες 

4. Ο, οἳ πια!ᾳ. ερ.» οἶῖπι ἀνωνισέον. / Αλεξ. 

7,» ἵατα ἐνθεῦτεν δὲ “ἄγορ. {., ἐνθεῦτεν διωπ. . 

ε ἸΜύόρκιος «γεῦ. ΠΙΟΣ μα» 

ὁ Ἐγκτης. ἀγοῦ. ἴ., Ἱποα «ἄτορ. ἵνα τε ἶδ 

Ὀτασσῖς αιιίσῖι {οἱ8, ποῦ υάιΙα ροίόρηπίς», Ίιου 6βί» 

αἡμπάς «παπα 6 Οῑποσία ππετα εἳ απΏθυα οσμπά]ς ἃτ 

Αΐσιπι αά Οἰγπιρίοπα αΡΟΠΕΠΙ ρατμίρία., ορΏπια ΠήΠ6 

σο[ἱρῖε εγιάήεμπιις Β. Π0εΥ Αοοπίς, Τ,, πας, 19.2 
ιά οτἶαπι συνεξέπιπτε τῷ πρῶτῳ 3 οοΠΠΙΙςΠΟΠΕΠΙ: 

(ὠτήτο βοτί {οίσαπι», τεᾶο πἀριίσαῦ5» η ρήπια ΛΙοχλΗ: 

ἀτὶ ο απιλροπί(χας {015 εχι/ςίε αρπίβσεταν. Όε Α1βί: 

Ὀλύμπια ΗαποΡτεπ Να ΕΧ Ἠετας]άῑς Αἰεχαπάτί οτΊρίπε ασεταῖε νου | 

17. 
ος Ἔτυχε μισθὸν δωρμ Φυλοκῆς Ἱ Ππίεηας Ο. 121’ 

ἸΜύρκινον τὴν ᾿Πδωνῶν τπτ παρὸ Δαρείου δωρεὴν λαβὼν 

Ἠήῆπεις» αοά ος Πίο αοαπὰε Γή ςίοτ, Άψυπο νοσυα 

{σὰς πιαϊα ἔτυχε δωρεὴ», µισθον Φυλακῆς ΝΙΤΙ ἁοάί Ρα 

υἷως ας Ικεἰζλώς Ῥτπεορίαης, (οηνοπίε ποπ] ποσς 

Ηειγούογὶ οκ Ερίριατη., «ἱορθα η! Απημεις. 1, Υ. 

Ρ. οόο. αἀάῑτο» Πισοτάτοις δµώεσσι ἐλευθερί. αὶ ὤποι- - 

νω ΜΙΣΘΟΝ ὑπηρεσίης ------ε Ροπίας, {5ὰ οορυ]α 1η 

πετροβϊία» Απάροπί ἀῑδεαπα, ἀλλ ἐγὼ, ὦ μειρώκιο» ἄν" 

δραγ/αθίως οὗ πατραγαθίας ΜΙΣΘΟΝ ποὶ ΔΩΡΕΑΣ δἱδω" 

μι ῃ 100. ΒΕΙΤΗ. ΏΧΧΣΝΥ. Ῥ. 407. - 
10. Ἐφκτίσασθαι πόλιν} ΝεπΙΗΙ » ἔνκτησι, Άνο 198 

Ῥορίοςβοπηπι αά μΙτοπάατΗ 1» {αερς ἵπ {οεᾷεταπα Τα: 

Ἶϊς ουνίαπι: Ίπ άμος. Ἰνπηταοτ Ῥ. ΜΧΙΙΚ. 1. ΥΠΑΡ: 

ΧΕΙΝ ΔΕ ΑΥΤΟΙΣ ΤΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΣ ΕΤΓΙΤΗΣΗΝ. Πς 

οροτειήτ: εαἀεπι {ουπι]α ἵπ ὨΏειποβῥεη. Ώτ. 4ᾳ 6οτοῦ» 

Ῥ. 161., ποφμ6 πυ]τηπι ἀῑνετία αρ. Χεμοβῥομε. ΝΕΤ" 

Όχαος, 1..ν.Ῥ. 555. Ὦ. Μἱρατηπιπε Υ6το απ ἐγκτή- 
σασθαι (ο ραταπι ρθεσαέαπι Πε. ππαπες ἵπ ἀπδρίο. 16” 

εδρίµπη Ππϊα Ἠαδείῖ 1η ἐνςρωτοπεδεύεσθαι, ἐμμαχέσα" 

σθαι. ἐμβόσκεσθαι, αλίδαιε ρωή δις. Ἔ]εραπε ει που 

Τμοὐ ΑΠΠ. ΧΙ, 19. 46 πο {μ1[α ἐδΙ6γεΠὲ» ῥΥάέ[ΟΗ13 

ΙΗΠΜΟΝ ΙΤ. Αν ἴ 

1Ο. Δοὺς ἐγκτίσασθαι πόλιν ἐν Θρηΐαη] Ίνεαϊιε κτίσα” 

σθωι αἰοὶ πιαπιϊπἰ πια Ίδρετε» πεφυο ἐγητίσασθαι, 86 
ἵπ Ῥορεέ Ἰ,οχ. τεοδρίωπι, ἡαίαπε ἵπ θαοιις {οηρᾶ 
Οράΐσος οἳ Ἱς ἔοττε ἀαὈιηῖ ἐγκτήσρσύαι, νεῖαπα», δὲ 

αἩίμπιο» Ιαάήοποπῃ. ΈΟαπι α 1ο ρετίεαί ΝΠΙεὮ 

Όψταπηης. Ἠί(Ἠπευς 1η Ἑάοπίάς ΤοβίΟΠΟΠΙ Μύρκινον ᾱἷ- 

ἔἴαπι Ἱπιρειτανίε, Υ. 6, 1199 βευλόμενος ἐν αὐτῇ πόλ 
κτίσαι" ἵπ πτρε οοπἀάσπάα ἀερτοπαεπάϊε ουσΙ ρα ΑΑςΓ 
Εδασιν αι, Απιμ]αίιια βαΐάος. νοπἰείοε» ἀοσεῖ ”. 

ερειῃ πηίπιΙς Γοο]κία ῥτηάεπῖες» αἱ ρετπιήε 1 Πο" 
πήπεια ΟΥ4εο πι 1η ΄ΤΠγασία ἐγκτήσασθαι όλον 1124) 
0] ῥουβάεηάση αοραἠβοίςο. Εποφιεπῖες. οεσυίῖ. πι 
πποβυτηεης εὔαπῃ Ιαριάς]ς ἔγκτησις' 91ο (ομήι ἀοσεῦῖξ 
ὁ πάνυ Τ, ΕΠ. πὰ ΠΗεβγεῦ. Ίπ-ν. Ἐμπάμμφ» οεσαβοπς 

νοςῖς Ἐμπάσεις, 3 να νά, Οἶα1, «4δεγή., ομή- 

ζμἱά αΡγοΗΙΗ {οι αε ζωη φῖε 1Π ἵουτα ΠΡἱ ραπα σος 
Ῥατατυ(η ῥος/άοῤαέ νοος κτημάτων Πσπίβοδῦαίητ” 
κτήμα ῥο/ὀε/ο ἀἰσσῦαξις {η γερίοµε ῥεΓΡΓΙΗ43 η 

σι, Ἡβ ἡεΗ ο] ποσα οο(μἰγοΠό 6’ τή; 

µάτα Ώς οἵ ᾿Εγκτήμωτα ὀθλπραϊι Θεοί. Ῥ. 63’ . 
49. οι Ὀρίση. λίπος «{νοπίη ηὲ ἵπ ΔάΦΕπάΙ8 ποτ 
επι», οπιοπάανἰτ ΕΠ. }α]οι. Ὡπιοηά.1ν» σ,9. σον 

Ἰαέτοτίρυς ριαετοιπαϊδία, : Θομρείςίε. νιάετατ 
. Ῥαςε ϱ. 95. 9ο. Χεῤῥόνησεν καὶ τὼς ὁποικίας καὶ : 

ἐγκτήμωτα νη]. ἐγκλημ.) ἵνα ὠπολάβωμεν' τα]α ωμή 

αμα «Ἀεμοβῥοη Νοσαϊ ᾽Αποιν. Ἡν Ῥ. 4412 τοι» να 
/ τῇ ὑπερρίᾳ κτήματα, οΡβΟΏτα τοῖς ἐν τῇ Απτιμς τη 



ας. ποραἃ 

ο. αοωαοοκαοναξοκτωδαςε, τς αι 

Ὁπχησο Ῥε]]ο: α[ϊδεετὶς, 

αφ νειιαϊΠτ.  . Πας Ίοααυτῃς Μέραβεζις, ἴα: 

950Ο0ΠΝΙ6Ιοϊ ας ςοπΠ]ατίης ΕαἴΙΤ5, 

ἔωπιπιο αι ἴα αμα Ῥοιβολπα, Ηἰβίσιο Ώαεί1 ὅοπιος θυία, Ῥ ΕΓδ Ῥς [0ο Πο ῬΕ , ΤΤΡΒΕΕ ν. 

νεο Ταρτσαπάαε, . Ἰπα]εήπίαπό Ἰοπιίῤήπι 9000 
οί ει αιρεη[οᾷπα ὃ πι] ς. οεῖαπι οππῃ 
Οταςίς, τἶπι. Ῥατρατῖς αεσο]επεῖρας 2 απ 
παξΏ ἀμθείι,  Εποῖεηι φὐ]σφ]ά ία νεὶ ἄῑε 33 
νεἰ ποξῖε ριᾶεερατῖε. Νάπο ἀρίτιτ τα ψῖ. 22 
τηπ Πυης Ίτα Εαοἰηῖοτη ΙΠ1ΐδ6,  Ἡθ ἀοπιθ- 52 

1ηΗ1Ρε αὐἴεπι πῇτΙ250 
Ἱηοάο , -Ατεεετηπα: Άπεπι αυΠι ασςθρεθ- 
τ1, «ἃα ορεϊαπι πεαιαπἆο Ίπ Οταοῖαπι τε- 

22 

22 

οἷιε ΤΏατίο Ῥειαβε, ἵαπαμαπῃι ρτοδθ Ῥτο- 
{ρΙειεης αιιο αδ[ει δνεπιητυπή. Ὦατίας πιῖς- 

984 
ναυπηγ/σιµός ἐσι ἄφθονος, κά πολλοὶ κώστέεος 

νι ις . 

καὶ 3 μέταλλα ἀργύρεα ""μιλόσ τε σπολλὺς- μὺ 
». Ελλη περιοικέει, πολλὸρ δὲ βάρβαρος: οἳ προςάτιω 

ἐπιλαβόμωοι, πούσεσι τὃτο τὸ ἂν ὃ ἐκεβος εξηγέ 
ήται κα ἡμέρης καὶ Φωτός ὁ 6ὺ τοίνυν τοῦτον τὸ 
ἄνδρα. παῦσον ταύτα ποιῦντα, ἵνα. μὴ οἰκηΐῳ. -πιο- 
λέμῳ συέχῄαι" τρόπῳ δὲ ἡπίῳ μεταπεμψάµε- ο. ον πο 
πο παυσο". ἐπεὼν ὲ αὐτόν περλάβής» ποιέῦ 
Ἴοχως μηκέτι κενος ἐς Ελληνας ἃἆ ἀπίξεται. Ταῦ- 2» σα ο 

τα λέγωνὸ Μεγάβαζος, εὐπετέως ἔπειβε 5 Δαρέο, 
ε ο» 9 / ἡ / κ. ΑΡΕΣΕ. : λα ορορέω» | Ι' μετὰ δὲ ἄγγε- {ο ἵπ Μγτοῖπαπι πιπεῖο αἱ Πβσαπα, σου ας τν “Ἔθοορέώῦ Το μέλλον γύροθαμ μεν 

πε, Ἠήμπα, τεκ Ὠατίας πας ἀῑσῖι, 
ΜΙΠΙ τεριδαιε  πηεὶς ππε]ῖας σοπ/ηἱέητεπι 8 
ἵαπῃ ἴε Ιηνεπίο πειπῖπεπι:’ Πποὰ Ποπ νεῖί- 
μῖς, {96ὰ {ας (σοπιρετίιπα Ἠαῦ6ο,» Ρτοῖῃ» 
46; 4πηπι τος. πἹαρῃας αδετα ἀε[ίπεπι:, ρισ-ας., 
{1ο (πβὶ 5, τπτ θας τἰοῖ αροτίατι. Ες νετ- 
Ρῇ5 Βάειπ Παῦεῃς Ἠπβίσις, εε Επια] πιαραϊ 
{αεῖεης σοπβΠαΠηπα τερῖς Πετὶ, 9ατὰΕς Ῥτο- 323, 

«Σεξχας ει, . Οπἵ αἀνεπὶοπτϊ 1])ατίις .. Π- 
{ωα, ερο;. Ἰπηπίε, εα ε σριδ[α τε αἴ- 

ον . 2 ο ζω 

λου πέµμψας ο Δαρέιος ἐ τὴν Μύρκμον, ἔλεγε τά» 
ων οω 3 . 3 Ιδιαίε, βασιλεὺς Δαρέος τάδελέγει» Εγῶ 

ζ ο» οσα / ν Φρωτίζων εὑρίσκω ἐμοί τε κα τοῖσι ἐμδῖσι πεῦγ- 
7 π" συ 5 7. νά ς µασι οὐδένα εἶναι. σευ ἄνδρα εὐνοέςτρο: τοῦτο 

2 / 3 »ο ον : {. ὁὃ ν ον ώ οὗ. λόγοισι ἀλλ” έργοίσι οἶδα µαθων" γυν ὢν» ἐστι» 
ς νοέῳ γαρ. ποιγματα μεγάλα κατεργάσασθαιῃ 

᾿ ε/ . κε / ο. ὅ απικνεο µιοι πάντως, ἵνα τοι αὐτὰ ὑπερθέωμαι'' 
σελ ο / ς « - .Ἠν. 4 τβτοίσι τοισι ἐπεσι πτισεύσας ο. Ιφ]αιοο, κα ἅμα 

) ο π ᾽ ; κών µέγα ποιεύμενος βασιλῆοε σύμβειλος γενέσθαι, ἀπί- 
οαρΏνΙ, "Ππιμ]αιααα. αὖ Θογιβίς τεάΆ, εἴῄΟκετο Ἡ ες τὰς Σάρδις: ἀπιχομέῳ δέ οἱ ἔλεγε Δα: 
τα αῦ οσι]ὶς πιεῖς αρα, πυ]]ίας τεί ἀᾳ- 
Πάρτίαπα . Ῥτονί ταπι π]ε τεημ]ς, ́  απαπι ματ 
τὰ 1π α[ρεξζυπι εἰ σοἱοφαϊηπι {πεύτη ναη]- 
τος: αυ μπα {οἶατη οτωΏίαία Ῥοβ[Εεβοπίπι τε: 22 
τ1ο[[ς/ρπατα εσ{α νῖταπι αππ]συπα, {Ποἰετιοπι, 35 
Ῥεπε {επεσπτεαι:  απθ εἰδὶ αππβο αά τεδ4922 
Ίηεις αἀέδ{ᾳ Ρο τείταηϊ Ρομπ, πατε τ- 2 
δὶ ερο» απ Εεα! ρτουα, αιοά νεπετῖδ, οὐ 
πως οΏετο,  τπῖ οπ]]ςία Μ]]ειο., αἳ τεςεΠδ 
οοπά]τα 1 Τητασία ασρε, «πι {εηπαιῖς δι- 
/α.. επἀεπῃ απ εδο Παθίτητς, 

22 

2 
ΠἹιθυς(Ι1Ε 
ως ο : 

αὐπίας ΠὨατίας, Όπα {εουπι- ΠΗιβίδυπαι ἂι- 22 
εεπδ, μπα νε Ίτε Ιπιεπαῖε, Ρρτα[εδο 33 
ΦαΤάϊριΦ ΑπιαρΏστηε, {ταιτε [10 οχ εοἀθπα. : 52 
Ῥαΐτα: :Ίτεπῃ ῬριΦ[εξίο Οἵμπε οἱ πιατ]τ]- 

οω / Ν 
ο Ὁ ρέῖος τάδε, ν Ἱσιαιε, ἐγὼ σὲ µετεπεμγάμη τῶν- 

2» 9ε ἐὔεκε' ἐπεί τε τάχιζα οόςἼσα ἀπὸ Σχυ- 
Φέωνς καὶ σύ µοι ἐγένεο ἐξ ὀφθαλμῶν οὐδέν κὠ 
ἄλλο Ἰ χθημα ἔτω οὗ βραχέί ἐπεζήτησα ὧρ σὲ 
ἰδέων τε κα] ἔσ λόγες µοι ἀπικέσθαι ἐγνωκὼς ὅτι 
κτημάτων πάντων ἐσὶ τιμιώτατον ἀνὴρ Φίλος ; 
συγετόρ ὃ τε κα]. εὔνου τά τοι ἐγὼ καὶ ἀμφό- 
τεµα συγιδώς, ἔχω µαρτυρέε ἔρ πήγµατα | τὰ 
5 /{, τω Ω Σ Ἆ 3 / Φ / : » ἐμά' νυι ὠ, ευ γὰρ ἐποίήσας ἀ πικόµενος, τάδε τοι 

ον / ο / λε τὴ η : ἐγω προτεβομαι' Μίλητο µε έα, καὶ την γεόχτιν 
2 , / / ς ο. σον ο) Θρήΐκη πόλιν σὺ δέ µοι ἑπόμωυς ἐς Σ8. 
᾽ / ο ο.  ν 2. : σα, ἔχε τάπες ἂν εγω ἔχω, ἔμόε τε σύσσν 3 ἃ / 22 ν ο» ᾿ τος εν καὶ σύμβελο. Ταῦτα Δαρέας εἴπας, 

. / κών ᾿ κα Ἡ καταφήσαρ ᾿Αρταφέρεα, ἀδελφὼν ἑωῦτᾶ ὁμο- 
195 Επ ραΐτεπι ΦΙΙαΠΙΠεΙΠ, υπ. εδ αΤριο» ὕπαρχο εἶναι Σαρδίων, ἀπήλαυνε ε6 28. τερ]ῖς ἸπάΙοῖρης, ααοά Ιπίαῃα όβ. Ρεειπ]απι σα 
ἀπάσαδίει, τεκ Οαπισγίες αυμπα πηαέαν]α- 

: 
Ἱ {ει ' | 2 πατέρα Σισάμνή/ βασιλεὺς Καμβύσης, γόµοον τῷ 

σ Μεγόλαω ἀρφύριω 1ά. 221], ή, ῥ Κεῖνος Βγὶ. «4. Ο., ροιτο ἕξιφέεται «4γεζ. 4ιλι 7 «γεδ. βαε/. «45. Ἰπά. δὴ. 4. ο. οἵη ερ. Νιά. 1. 1. νὰ α1 : ιο 
7 Πέμφας ὄγγ. ἐς τὴν Μύρ. ὁ Δαρ. Ρας]. «41. ὁ Ἔς τὸς Σ. Βατ. Αποῦι )1μά, 6, αθεται αγοι]ης: πιοχ δέ νε δω, ἵη Ρα. ο 

«πι. νμ]ςο ὠπίξηται. 
ασ]. 
ἀεειῖ, ἡὁπονμο «γοῦ. 7, 
ᾳὐοά «οπνεπΙεπεῖης: νι]ρο τὰ ᾽μά. 
᾽Αρταϕρένεα «49. αἳ Ρα/. {6ρεΙ, 211. 

6 Τὸν Δορ. 7. 4νεῦ. 

{ Ὠεβοίιπι ἆμο Ίδια 
73 Κωτασήσας «4γοῦ. 2, Βρε 4ιδ.ς ἵπ α]ῑς 

6 Σύ νυν 
ἆ ᾽Απίξεται Ρα 4γεῦ, 

6 ᾿Απίκεο 

δ. «4γεζ., αὐϊ πιοχ τά τε. / Ὅρ ἐμὸ Ρα 4.. 
ζατωσήσάμενο. Ῥοττο 

{6 εαιμς αϊ 1η {8 9 2 Ε/ » .. 2. Ῥ, . Ί ο λασσίων Άπο ἀνδρῶν νοσχὺι]ο βατ ώς ο μα ψα 
τοῖς ἐγφαίοι. Ψετδίτη Ἱαρίες (πεγος. ΧΧΧΙΝ, Το., υΗΒὶ ΊΠπΙΟΥ αά Πος ΤασοΡί, ἡ νῇ, Ἰπηυίε, σλο κτᾶσθε ἔν αὐτῇ. Ώειοβῦ. ο. Ῥο]γε]επή ρ. 667, τα. , ΠΠ6- ΤΙΠΙΕ τῶν τε δημοτῶν καὶ τῶν ἐγκεκτημένων' Ἠὶ {πε αὐϊ 1 ἀεπιῖς ΠΟΠ {119 Ῥγασάία νε αρτος. Ῥοςβάεῦαπί. 

: ΝΑΙ ΟΚΕΝ. 30Ο. Πολλοὶ κωπέες κογιίσες αμάυπε ῥλη]]πο, Ρ0γ400 819: αΓΤοΙ θε. το εταὈ]]]ς Ί]ε αιἠἆσπι, ΠΟΠ ΤΠΙΘΠ ῬΙΟΡΗΡΗΠάΙΙ8: ους επ]πι οῬ[οσγο 7114/17 γεηήσες Ίπ Ἐ- ἀοπιὰε Ν{γτείπο ΕΠ ίσης, οἳ αἠαπιοῦτειη Ἠ]ο 11 σοπι- ΤΠςΠΙΟΤΩΤΕΠΕΗΣ } Ἠπο πηα]επ Π]]ς βς η} ααἱ }2ηΙΟς ποϊεηαῖος αθη!; αὈιείες αἆ ηανας στα στα Ἰδη ἀϊσιιῃ- ΤΗ ναυπηγήσιµος {ασσσάιιπ κὠπέες. /ἱσηα {η 72//05. Τῃ -4γλλά)ς ἜΠεπήβοσ]ε ΄Ἐ, πῃ, Ῥ. 936. τὰ νήϊα. σχοινί δοῤο/ίαβον 18. Ἱπιουργοίαεις, Κωπέας δὲ, τὼ ξύλα τὼ ος κώπως ἐπιτήδεια' εήΊΟς παΙς η). ος : τὰ εἰς κώπας εὔθετα ξύλο. «4μιοοίζος, ΟΥ π Ῥ. 21. τ1., 3 2 : 2σήφαγον εἰς σρωτιὰν ὑμῶν οὖσαν ἐν Σόμω 
ἐν πλάι Δοζατη. ψ. στι, Τὸ νεώμον Σ΄ ωῦ μι. οταξ ἠαυρ]ο Ιρμιμή λιουμένων Τοτία {οίῤδεγατ: ΠΟΠ . ή ος ον Γή ]ζμς, ουοᾷ αΏδιτάμτῃ σορ]- ος κα Ἕσππον Ταδγ]οαμιος αρεήε; ηὲ Όοια ὁ ἐγ«1ζΗΗΤή5 οεῥο/ρβομ, ἘτεφμεηΗης ΤΠ Ἠὶς οἱιο- αἳε Ες Τα Θπη: 1η ο μκὰ, 
η) Μετ δὲ ανα πέμψας] Θοπηϊσίαιέ Γ1ρας µε- το δὲ ἀργέλων νε] ἀγγέλου. σοἩαετοις επίπῃ επι ἔλεγε. (1 1δ1ς {ροί ῥεΥ Πίος, Λίο ΠΙ µετὸ δὲ Ίοοο μετὰ 

τεῖα, ἔγ- 
δὲ φαῦτα, ῥ05έ «εμάς, Ἰωκὸν αδε, Που μετὰ Π46 αᾱ- 
ἀΙἴαπιεηῖο» {ε[ίε (4/επο ἵῃ Γήῤρος». ἃς Έαι, ΥΙ6:, ό 84.» εἳ {εχεεπτῖες ἵπ Μις. Οτεβτὰ ᾳυοαφμ6 ἆθ πΙ]ῃ- 
ο εἲ Πες πέμψας Δαρεῖος ἱππέα -------- ἔλεγε τάδὲ 
1. 1ν, 126. εἲ Τοπηγτίς πέµψασα Ἀήρυκα ἔλενε τάδέ 
1. 1, σού. | ον. 

45. Καὶ ἐς λόγους µοι ἀπικέσήαι] Ῥοπι]πι Ίοτ6ξ, πιοᾷό {ομεβαε ΕΙΝέΤεΠΕ, ἐς λόγους σοι -----. Ατ τε]μ πιά 
ομηξῖαε, τερίαε αιιέχονϊταϊς οτ οπιησηίας {ρεσίπιε 
ο[εεπίπηϊας. Οιοά ἀά Ρρο[οβοπα νου απη]ο τοχ», Ἡ 

ρα ον Ξ Λι » ἅμα ἀγόμεωος Ίσιαιον' Ὀτάνα δὲ ἀποδέξας 
ο... ο » μενα κο ο Ὁ γώ αν στ χ- 

Ἡ φρατηγὸν εἶναι τῶν παραθαλασσίων ἀνδρῶν, τοῦ τὸν 

998 

ἴταυς εἳ βππμ]αξίο αβ]κ[ετ, ριασσ]αταπι οτ 4ς ο ή. {ες 
τεπία αρ. Χεμοβῥομ/. . Παιδ. Τις ντ. Ρ. 9365. Εὰ δι 
.54- Αρταϕέρνεας] λ]55. ᾽Αρτοϕρένεα, εἴαδάειπαμ6 
Παπ ἸΔρταϕρένεα τὸν ᾽Αρταθρένεος παῖδα ππειραΠί 
Ψπο 94. οἳ νΠ, 74. Εαάσπι ποπηί {εΠρευτα {η 4δ- 
/εὐγή Ῥοτα, ν. 91., 6ς, σε (παθσα εδεῖ οΠρίπα, γ. 
(60. Φρένες γὰρ αὐτοῦ θύµον οἰακρορόφουν' ΕΙδΙΙΗς Πδῖ- ἀείι οηείςί, ̓ Αρμιϕρόωμ ἐτυμολορι» τη, ται ὁ παν ΦΡΕΝΑΣ ἔχων ΑΡΤΙΑΣ κὠ ἁκεραίας, Μαΐο Ἡς ορί- ποτ, ἵῃ Ρετῄσο Ἠοπήπί» Εταίο, ευί ΠΠ] Ἀνταφρένις 
ἵν {σμεάϊ 1, τα, 7ο. Δε Μεχαφέρης, Τισσαφέβνης, 
ες Ῥεμίσα Ρίμτα, ἐοτυπι {οΠρΠοΠεπι {οἱ ἠοίηβαηι 
Περαπε, Ῥ]αομής κατασήσας, ΠευΕΙ Τ. νΗ;, τος. κφὶ 
ὕπαρχον ἐν τῷ Δορίσκῳ τουτον κατρρήσας' εἴ Ώμ]μφ πι 
Ο. 94. ΊΝατι κατωφησάμενοι τύράννον «, 991. 1. μία 
ἁμστερατ. 

μίας 

57. τῶν παραἠᾳλασσίων ἄνδρῶν] Αἰζοπα ὠδρῶν ἐχ 

Βιαηά 



βασιληίω δικαςέω», ὅτι ἐπὶ χβήµασι 

ἐδίχασε, σφάξας, ἀπέδερε πᾶσαν τὸν 3 ἀθθρωπὶ 

σπαδίξας δὲ αὐτοῦ τὸ δέρµα ἱμάντας ἓξ αὐτοῦ ἔ- 

ολέτειε τὸν Θρόνο ἐς τὸν ὃ ἴζων ἐδίι 

ἕ οὐτωύσας δὲ ὁ Καμβύσης, ἀπέδεξε δικασν ε 

τὸν ἀποχτείνας ἀπέδερενΠήριπα]ς Γούσης Ἰαάίσατος. 
οὐτειλάμεος οἱ µεμνή-ό5πες 1π «ο πρυπαΙ {εάετα- 1Ηδ[Η5, 

σθαι ο, τῷ κατίζων 

Ῥχύθας αἰτιώμεος, τοὺς δὲ, ἵτ 

σρατὸν, τὸν ἀπὸ Σχυθέων ὀπίσω ὠποχομιζόμοο βοβίατισι 15 

Ὅὗτος Ἀ. μό) νυν τοσαῦτα ἐξεργάσατο σρατηγήσας" 

μετὰ δὲ οὗ πολλὸν χοΟ ἄνεω κακών Ἡν Κα 

ἤρχετο τοδεύτερον ἐκ, Νάξε τε καὶ Μιλήτε ᾿Ἴωσι 

γὰρ, ἱ ἡ Νάξος εὖδαι. ΊΝαχο αιίάεπι, αποά Ίπιε Ἰη[α]ας (ε]]εἷ- 

ῥοήη τῶ νήσων προέφερς τοῦτο δὲ, κατὰ τὸν Κ αὐ-Όδιαιε ρια(αῥαῖ : 
ἑωύτῆς µάλισα δὺ ϱα τεπροίατα. Ῥτορε Προ Γαρετατα Ἰπν 

Ἡν “πθῦ- κίπιο Ποτερας, . εταίαε 

σχημα,᾽ 

Ῥοῦμς το, δ., Έμβαιῦ. νυ]σατυπι ηλυεί 1π Ποή. Ῥ. 4749 35ἱ 
» αιοᾶ εοι Τ,. 1» 14. ΦΙαΒΠΠΙ ἐνταννύσως 
5 Ἠνζαντιείους «ἄγεδ. {4 ὙμΙ Ρο[ετίοί εἷλε καὶ. 

Ῥορϊῖ Ῥραυσα εὖ πορΗρῖε «4γεῦ. επι 14, 
| σρα | ῥ Όπο {εημεπΏα αὈδιηπί 4εζ. «άν. 

'Ἡν ἄξις ἵπ Ρ40/. εἰ «ἄτεδ., ἴππα εὐδαιμόνίην 4γεῦ. 

ο οορᾶς. 

"οτί χν. Το. 
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λ 

Φ 
ὴ 

ταµέςν χο 
Ἑειώισα 

ναι ἀντὶ του Σισάμνω » 
λ σα, ος - / 

τὸν παϊδα του Σισάμνω 

α 
/ ] 

ο Βυζαντίες τε εἰλε χο 
Χ 

ΤαγΦρΟ), 

απ εικουσο ττ 

δίκην ἀδιχκον {εί 
! η όοεαίπαπς 1Π 

α” 
Γον 

τ οαἱρίεῃδ» 

Θρόῳ δικάζει, . Οὗτον ὦν ο 

Ὀτάνης ὃ ἐγκατιζομεος ἐ τουτο τὸν «)ρόνον, τό- 
/ ο 

τε διάδοχοὀ γθόμειος Μεγαβάζῳ τη» σρατηγίης 
Καλχηδοίες' εἷλε δὲ ἸΑν- 

τὸν ον τῇ Τρωάδι γῇ: εἷλε δὲ Λαμπώ-7ΟΙπτυτη 
χα λ ΔΝ / / “ ον 1! . 

ιο" λα(θὼν δὲ παρὰ Λεσβίων νέας» εἶλε Λήμνο τε (πο Παρίιαϊῖαπιι 

οἰβηιπίς, ρτανί ἰωάῑοίς, Ραπᾶ. Όιαπος σωυ]τα ΠεδίρΙΡοη. ενας, 
οαἱαπαίτας {10 {,γεατειο οτἶαία {ηβο]ίςς, Μαἰα 1οΏΠά 11 Ναχο ετ Μ1]εῖσ. 

Παπιαπατη - τοσα, ἀείταλ]ξ 
Ίοτα «σοπείἁϊξ, Ιίκαμε πι” 

Ῥυπα]. Ἱπ απο 1ε {εάεπς απα]σατοῖ ο 

Ἰητεπαϊτς  Ιδίάεπι αἶας Πάπα .ΟἴαΠεπι τό 
Φίπιης Ῥαϊτα ἀερίιρτο εδίε Ιπάϊσεπι Ῥπς" 

αἴαπο  Ίπ ΤΠΕΠΙΟΤΙ8 µαδετθ 1Π απο 

Ἠῖς 1ρίται Οια-26 
ταης 

Μεραραὶ Ἱπ. ἀπσαια Πιοςεδ/ΟΙ Ἄγσαη” 

τος ας Οαἰεπεάοπίος αερῖε: τερὶῖ 1τεπα΄ 

Απιαπάτατις οὐ ει ἴπ ΤεΙΓα Ττοσβε 

οερίτ 4πιοαιε Ἱμαπιροπίήπα.  δαπηρτᾶ εἴ]απι 

α. 1,εδρῖς «οἰαδε,  εερῖτ 1ΤεπΠΙΠΗΙΑ ει 

α Ῥε]αρρῖς τωπςο  αάπηπο παπα 

ορὰ 1,ἐπιπῖ αποπίαϊα 6-2 

Ρεµεπι 

| ”/ [) / 5! { ς λ ο» ο) ώς 

χα) - Ίμβρο» ἀἄμφοτέρας ετι τοτε 5 υπο Πελασγῶ βιορῖο . τέραβπανεταπΕ»  εὔαΙη Ἀαιαπηη 

ὀἰκεομένας: Οἱ μὲν ὁη Λήμνιοι κα ἐμαχέσαντο εὖν ἅἴα {5 ἀείεπάσπτος, πηπαία Ῥειρεσί {μης : 

κα]. ἀμυνόμεοι ἀνὰὼ χξόνο-, ἐκακώθήσω" τοῖσι δὲ ΝΟΤΙΠΙ  Π9λ {αρετίπετε, 18 πες 
ο»  ξ « . 3 ο» 

φ. 

απερίουσι αὐτέων οἱ Πέρσαι ὕπαρχο ἐπισασι Λυκά-7δί κ” ὃν θα Ίγεατεῖαπη » πω. 
τδρπανίτ, 6 ) 

ρήτο» Τὸ Μαιωνδρίι τοῦ βασιλεύσωτος 5 Σάμου 
2 / αν ς / 2/ 3 / 

ἀδελφεώ» οὗτος ὁ Λυκάρητος ἄρχων οὐ Λημιῷν τε- 
Πιο Ίγεαειής αὐάπι ΤοπΠο ριΦες[εῦ» 

πας ἆ4ε σαϊςία πποτῖιεπ ορρειῖτ , αποά ο” 
: ο ανορ αἱ ΑΕ ΓΙ ὁ / 3 / . ον : α 

λευτο. αιτιή δε τετε δε σ'αγτας ἠγδραποδίζετο πωπες 11 σαρίινιαἴετη. τεάΙρεῦαῖ . αιαιε 6ὐ 

1 / 5 
χαὶ χατεφρέφετο 

/ ω λ 

γήνεσθαι κακά" «τουτο μέ 

/ ς / 
τὸν χρόνο Ἡ Μίλητο αὐτη τε 
ἕ 3 / } Ν ἡ ο- 3 

τότε ἀχμάσαδα» καὶ δι καὶ τη Ιωήήν 

α ̓ Ανθρωπήν 
Ὀναπη. ,. ΧνΠΙ. Ῥ. ττζ4. ει 1178. 

οὐ ἐδίκαζε Ἀγὴε. 4. Ο.ν πρδυτάει 

Ἱπ, Ῥετῖερ, ν. 347. Οοπί, Τ. νΙ» 158, 

ποσρωτίῃ πο. . 6 Τοῦ Δαρ. αρωτὸν ὠπὸ α9/. 

εὖτος δὲ τοσαῦτα.  ἢ 

παπί. οχατα(ίς 1Πρταἴα 

ὃν τῶν παραθαλασσίων ἀνθρώπων 1.. νΠ» 198: 11ιά ἐπὶ 

πορήῥασι ἄδικον δή. ἐδίκασε 1Π Ἰηά]σε ΦαΠά008, Ῥεςι]- 

Ὥ]α οοιτηρίο» τεαΙδῖξ ν» 1942 Ώες Ίοᾳσε αὈῖί ἐπ) κὐ- 

σῳ χρήµατι 1.. Τὰ, 38. Βε]]ε αποβ με {[ῥαεδμς ὠνόρω- 

πηζην εχεπιρ]ῖς ταυρείήθν λεοντείης. αἰγείής, ΝνιὰεΜοεῖ 

οοπίτα 1π(μῖεμς ππυπῖν1ξ, 

69ο. ᾽Απέδειρεπ. τὴν ὠνθρωπηζην] 1 αἰία Πεγοάοίο ρεει]- 

Ἰζηία πον ἀεριεταπῖ 4 Ρογίο ριβετειπτ. Μία οἱ- 

σεις. ἵπ αμῖρις δορὀ αρρήπηίεας» /α(ό. Τη Η. Τ. 

Ῥ. 5893. 96. παρ Ἡροδότῳ, Εξ» κεῖται καὶ ᾿Ανϕρωπείή, 

ᾗ σοῦ ὠνθρώπου δορὰ ἐν τῷ, σφαξας ᾱ- π. τ. ὦ. ατΏρ]τ εἴ 

πηπ 04. ζ Ῥ. 9479. 49. ἸΤϊεῖ γιά αρᾶά «{/δεπαεμηῃ 

ἈΠμο!, Οτι ᾷεία {αρρμσίυπι, αὐο υ1νῖς Ποπηπίοιις 

οπάς ἀθιταποδατις, Ῥετῆς ἵπ ιυ Βαΐκίε βγ/οµἱμς 40- 

σετ ἄς Ἡ.. Ῥ. τ. Ρ: 339. οηΜ. ΕἶαΤ. 121ς/[ε/ἵηρ. 1 «Ι10- 

ο Ἐχ Ἰ]ογοοίο }αἱογίμς ας. νΙ. 6. 90 
οκ. ἃ., Οπής, Ἱπαυίτο η] ομησία {μα[ος εν 
εὐΥῤόΤε ῥε]]ετη ειγανανη /ε]]πε {π]επαή, {μ επᾳ/ε [11η 

οὐ ἠάἰεα Γή εοπ//άεγε Ίμε[ῃ. --- πο {ες ΜΙΤ 

σπαδίξας Ῥτοῦας ποῖας Εδίο εἴ 1 οὐ ος, το ατα 
Ξκδείρας αμίά Δε σπάδιξ Ἰσίάεπι ἹταάΙτησ αἴαπο αλθί, 

ΝΨΑΤΟΚΕΝ. 

στ. Ἑπαδίξως δὲ] Εατὶκβπιιπι νοσαδυ]απι εχρ]αμαῖ 

«ςπο]Παίίεδ. Σπαδίξως» ἐκδείρας. Σπαδιξ γὰρ Φλοειὸς ῥί- 

σης πρινής' οἳ δὲ, Φοίνικος ῥώβδον Ώθ]Ε {οτταρ{ε ἐκδεί- 

ρᾳς» 2/3 «ἴεγαδεης: οετεῖα αἆ νετοῖ οΠρίπεπι Ρίοῦα. 

πάδιξ υμ/[η ἐ Λα/μα {6Υ1Η65 ΕΙ 'μᾶμ 3. ΥΠ 

Ἱ, Απίς, Ἡ, 96. ῥυτῆς σπάδιξ, αἰᾖγαῦης εἰμν ΓαΡΙΗ5» 
ηράνου κλάδοο» ἵἩ Λεσπάγ) ΛΙεχΙρῃ, Υ. 5328.. πε(ε 

Ἐ το αἰίεπηπι» αποά ΟΙοσ/αίο: ε οογεῖσα ταζ( εἰς Π]- 

σπας ἁσειρίο. νά ΟΤΠΠΙΗ σπαδίζεΨ, ΕΧ σηάω Ῥίορς- 

ήθη, (άπάσπάϊ Ῥοτεαϊε ἵπβαυυπε» ΙαΠοἴπαϊαπ]αι1α 
εετ ἀἰκίσάωπι θἱπιπίς ριοροπυπῖ εὐέεπη» Ίνοι πείσῖο. 

οτι άῖτος αΠἴοτιπα οοπαΐε5» ΠεΩΙΕ ἴ8ηβο» ὁδερθαρωη» 
«ῬογΗμη, Φαϊιαβωπαις πά δούπ. Ρ. 201. 1Εουτης. 4. 
“4ο οὐῖτοτ «{σαζρίαη δεζο]: 1. 1ν. Ὦ. 95: ΠΠηδοεπιοά1 

ΠαρρίϊοἩ ααάοτοπ αι σοπ{[Π(ο 54Ροἵ6π1 ΤΕΡΕΙΙ Ῥοτ- 
Ἠλοϊκία; ας Ἰηα]ᾳ ἂς οοάσιι αἀἀυΙτα5{ε «{ηαμηρη λα 
πχπα, 6. Μεῖας Ώ[οίογως Ί.. χν, 10.1 ΕΗΗ5 Τ440- 

-πετῃ ΠΟΠ περ]εχῖς }α]εμς., υπὶ πες Νο, 

Δ ττανς 6 / ρα 

τοῦ μέν Ἰ λειποφρατίης ἐπ 
; / 4 η 

σίγεσθαι Ε τὸν ΔαρείιΕ 

ΏΟἩ {01εἴ, πῖ( ΙΤ6ΓΙ σρωτηγὸς 

ΠρίσΙο ὤνεσις κακῶν ἦν Ἰαμάςε ποἨ οατ6ῖ, 

νετιοραῖ, αἰίοο Ἱπβπιπ]αης «ἀε[ετίοιος ΕΥ” 
εμῖσα  οχρεαἰτιοηῖδ, ἄἶίο ΄νεχατοτες ΄ 60” 

α 96γιμ  τενετιεπΗ η: 
Ἠσπς Ίδια ἵπ {πα Ῥισίεξίτα Ῥετρειταυαῖ! 

{οά ποπ. ἀπ Ρο πηβἰίδ Σῑς  τα[ο]’ 

τμ. Έτ οαρετυπὶ εταπ ε ΊΝαχο αἲ 28 

απς ΊΜ1ἱεῖο «αἱαπταϊες. Ιοπίρης απειῖ, ε 

ο ΜΠειο αὐἴεπ , 400 

Ιοπίς Ριειεχ΄ 
ταπας 

ὁ Πρρκωτ/ξων Ἰαῖε ΡΗ/οἱση: 
“4γεδ. αι ραι]]ο ον ἐκάθιζε 1ο” 

ὁ Ἑε[ρεχί μαι»’ 
ϱ Σάμον «4{γεῦ. η 

τ ΟΠΕΣ Αα. αυ 
Ἐ Ὅ ω υὶ 

78. ᾽Λιτίη δὲ τούτου ἤδε] Τγεατεταπα Ἠαες ωπουσῶ 
απαα. ΡΙεγοΓΙπιαε ορίπίο» {οφμεπία νἰοιεπῖαε εἶμ» 
πιοιῆς σαµςίαπι εχρ]σαδιπῖ: ΤΗ ἄνεως κακῶν ἣν Ώζ- 

σας απο πιηταΒοποπι Γαδλοίε, ἁατιταπι αξ αἰνῶς κακά” 

ϐη, ἀἷγα ῥε7ρεε/ίε ενέ εκ Ρον] Πατο]αΏοπε, αὐί ὤν 
πλέως καχῶν ἦν, τια]ἷς οΟβΟΓΕΗ5 ειέ, ΕΧ Πιθὰ ΟΗΠι» 38ΐ 
ὄγευ κωκῶν, μὲ Ρον, ααῖ αιιά αὐἱἀρίαπι οοπβπἰθ 
ποηιΙ6 απίμα 14, οσα Ἱερίταν, αἆ πεσει ἀπεῖε αηεῦ΄ 
Ἰοηίωπι, Αε ἆς Τ/οαισῖο πποἰΠἱςβπιθ βοηήρίο τελευσῇ 
πι] Παρίτϊ αἀρειία πιασμ]α. πεα 6» ηξ αοφυ! {ο]εῦ 

χριῶς τὸν βίον τελευτῶ. 1 6πΙπο ΡΙαείοΓεὮ 18 Ριαεστα» 

οτας ππωπίπηας πο ας Πάπα» {εὰ Ο(.ΠεΒ» τότε δήδούή 
φενόµενος τῇ 5ρὰτΗΣ{ή6 ΜεραραΖϊ» αἱ αὐΙάεπι Ῥοπα 

οπἱσίπα». εξ ΠΙΕΠΙΟΙ ραἴειΠΙ {Ππρρ]ϊ6Ι, αἷῑος παρ]εεῖᾶζ 

ἵμ ῥογίτας πας» ποηπιη]]ο5 οὗ ἀῑνεχαίος ροδὲ 18: 

βιαπα οχρεάἰίοπεια Ῥετ[ας αἴοερίενε ροτμῖξ, αἆ ΟΡ΄ 

Ῥιππεπάος εετίε Ἆος οοἶοτο Π. ΆΏσπο ἆς Π]]ο τοσαν” 

ν 
πα ἐξεργάσατο σρᾶτηγήσᾶς, ὅαᾳες ἱπ ῥγρεΓεᾶμγα ο 

3’ ἆςθ 1” ε 

οἱ. Ἠχ Πΐ8 οοπ{Ε(ΙεΠ6 οδῖ, Ἡὲ ὤνεως κακῶν ἦν 
το ἀἱσβτΙΤ. Πε οδίην "Αγεῳ» ὄφωνοι, ἔννεο)» ΕΧ 
10.Τ., δ4. υΒΙ ΕΠΟ]. Ίσυχοι» ὤγευ Ἰωῆς ο τουτέ5!» 
καὶ θορύβου. Αάάῑτ Ο]. «λενε! ἀῑδεπη Νοβσί ε1εβᾶ 
οοίε, αἴαιιο αὖ α]ῆς ποῃ ἱπιε]]οάχωη, ΜΠΙ ἄο ΡΕ 
νοσε ἀποίταΠο π]]α: αἱ πιήαπιαιι6 οοπίυΠασΙξ2 η 
Ίμπι πον]. 1ά σοπίῖαε, Ἱπητα Πογοκοί ΠΛ 
Ῥετε, ετ Ποτεηίε Ἰοπίκπιο νίσεγο ροτα]δίξ» 
ἀε[πεπάἴπεπι ποὺῖς πιο]ε[ήαπῃ οτθαῃῖ. Ὀιουπαυς νο 
τπτ, ἵῃ οοπαΠΒςΗπιο 094. σοπ{εΠ/1 ασαιήε[οασλ. {ι- 
πες πιε]ίος ο Πή]ατίος αάβι]{οῖτ μΧ. Ο- Νε 

Ῥοεἴᾶ 

78. Αἰτίή δὲ τούτου ᾖδε] (0πι νἱο]ηῖς Ίδία» Πις ἱμάισω 
ΠΟΠ (ως αρις οοἩαστεής, Όυπε {δα απτάσ» πάντ 
δραπεδίζετο ------- Ηδηι1Ε 34 σρωτηγήσας» Ἱ]α ποῦ ο - 
τ1πα. {6ά (ρεξαπῖ ΟΙΑΠΕΠ. τὸν τῶν παρᾳθαλασσί, ος 

τηγὸν» αμ Μεραῦαζο {οσσδίετας: {οτε νοῦ(5 3118 
'Ἠϊα Ἰπιοτοίάστίηε. ------ Ανεως κωκῶν ποι. ΔΕΙΣ ή 
/αιβίο ]εξυπα» ἨοΙπεγεαΠΙ νοςεΠ1 ὄνεω {περε πλαζ, . 
αὐ αι Ῥοῦσαπι οεΠ{εξ λέξιω., καὶ ὠσύμβολο ει, 

πεζό Ικεἰ{ίο αμοά ναηῖε 1Π πλεηῖσΠι» ἄνεσι κακο ον, 
Ἡ] αμήᾷεπη πο ἀἰ[ρηίσος, ναμος 

ὃσ. Της Ἰωνίῃ ἦν πρόσχημα] ΟΥΠΑΙΙΕΠΕΗ/34 πνκρη, 

΄ 



. πινω ζοςλάκαο σιών νι. ας 

σπα κρατακκαε πριπκερυβις κθναυ κατεε« πες μα -ᾱ-  ιθβιναιβμκιωπασυαιφισωσφηρωκο« 

σαν ἸΜα]εβος {οάληε, ἹΝαχίοτη δι εκυ]α τα ωρα αἆ 
τἩζαροταπα, Ρτεςσδαυς, 

τππις αὐαπι αστοίαν]δίει ἆμαρις {αρετίο- 
τ1ρήςφ αἴατρις {εάΙίίοπς.,. ἆοπες θαῖι Ρατὶ 
{εζανετυπί », εκ οπιηῖρας Οταςῖς τε[Ώτατο- 

901856 α ΜΠΙΕΠΙς ἀε]εξῃ.  Ἡππς αμῖοπῃ 1Π 
ΠΟάΠΠΙ «ος Ῥατί σοπεΙανεταπῖ: ΌΟσππι 
ἸΜΠΙείαπι νεπίς[εηε ντ ες 1] ρτα[ΠαπΙεῇ- 
τηῖ, «ετηστεηῖαΙε εος ἀοπαὶ νελεΠλεήτα Ία-- 

πάντων Ὁ τῷ 
δρ ς ο ὰ 9 » λαξζαν δὲ σφεας ὧδε οἱ Πάρι: ὡς ἀπίκοτο αὐτέων 

3” ὺ ς ”/ 9 Ν Λ 4 κ νκώόἁ δὲ ο ΑΑΣΑΑ ΑΝ 
ἄνθρερ 5 ἄρισοι ἐς τὴν Μίλητο, ὠρεο γὰρ ἃ δή σφεας 

ΤΕΕΡΡΙΓΗΠΘΕΒ ΕΝ ΊΊπει Υ. 985 

σχήμα Χατύπερθε δὲ τοτέω, ἐπὶ 9ύο. μας. 
δρῶ νοσήσασα ἐς 3 ταµάλισα «-ασει, μέχει οὗ µι 

᾿ λεν λ “ο ος 
ΟΟΓΠάριοι κατήρτισω’ τάτες γὰρ καταρτιςΏρας ἔκ 

σω / ς / να ν Ἑλλήνων ἕλωτο οἱ Μιλήσιι, Κατήλ- 

εν μα ον, ; σι κ. Ρείαέχαιο, ἀἰκετιπῖ νεία Τε τερίοπεπι δενῶς οἰκοφθορημένθς, ἔφασαν αὐτέων βλεσθαι διεξελ- 
Ἱρεοτηπι Ρεταρταϊς, . 14 Γπεῖεπῖες., 
πηπετη αβτιπι ΜΙΙεβυπο ἱα τάπητες, τἳ απεπι" 
ουε Ταπάππι αςσ]γί τερίοπε αΠΙπιαάνετίθ- 
Ῥαπε Ῥεπε επ], οοη/οπθεραηε «Φοπηηί 
Ποτεῃ.,  Ῥεταρταία οπιπὶ Τερίοπε, 4 πππι 
Ραΐςος Πακπιοάί {απὰος «οππρετίκ{επε, ᾿{- 

ες ο-059εῦ τὸν χώρή" ποιῦντες δὲ ταῦτα, καὶ 5 διεζιόν- 
τες πάσαν τὴν Μιλησῶν, ὅχως τηὰ ἴδόιο ἀνέςηκυίῃ 
τρ χώρῃ ἀγεὸν εὖ ἐξεργασμέω, ἀπεγραφίατο τό- 
νομα, ἆ του δεσπότεω τοῦ ἄγρου' διεξελάσωτες δὲ 
παἄσαν τὸν χώρην, καὶ σπανίες εὑρόγτες τέτες., ὡς 

͵ / ς / , - λ 5 κ» / / ππυ]αίαπε αἆ πτρεπι ἀε[εεπάεταπε: «οαξίο- Τάχιγα κατέβησαν ερ τὸ ἄσυ, ἁλίν ποησάμθοι» 
41ε Ῥορυίο, 
κ αἁπιιπ][ήαπάαπα» «αποταπι Γπάον Ῥεπα 
οὔ]ιος Ἰπνεπ]σίεπιτ, νιάετ επι 1ος Ίτα 
«ηΓαϊητος Ῥη0]ΐσα, πε {ᾳα 1ρδογύτη ουτανΙβ{εΠῖ, 
Όειετος ἸΜ1]ε[ος, απϊ Ρρῃις Γεάοπεπι πιο- 

ἀεετενετηπῖ πτρεπι αὖ Ἡς 66: Τάπέδεζαν τέτες μὲν τὸν πόλυ γέµεω., τῶν εὗρον τοὺς 
ἀγροὺς εὖ ἐζεργασμόης' δοκέεν γὰρ ἔφασαω καὶ τῶ 
δημοσίων ἑτω Φή σφεας ἐπιμελήσεσθαι 5. ὥσπερ τῶν 
σφετέρω᾽ τοὺς δὲ ἄλλνς Μιλησίες τοὺς που σα» 

/ . / / / / . με ΡΕ, ισν σιά(οτας., Ἀ ' ι µν νΙδ[εητ, Ιπδ[οταητ Ες ἀῑδίο αμἀϊεπιος οε[α. ο ζ ο ον οσανες ἔταξαν πείθισθα. Πάριο ο 8ο]ια ΜΙ]εβος Ῥατί «οταχοτηπῖ. [κ μὶς ταῆς νυν] Έτω Μιλησίες κατήρτισαν. 
Ν Τότε δε ἐκ, τετέῶν Ἡ 3 : η ην - “/ νο 3 ο ατοῖρας ῄος πιοάο «ωρεταπῖ ]οπ]ο0 τηα]α σο- Τῶ πολίων ὧδε ἤρχετο χαχα Ὑίνεσθαι τῇ 1ωνίη' ει 

ΠηΏρετε: Εκ Ίαχο ἁὐϊάαπι Ιοευρ]εῖε α Ρἱ- 
ε ἵπ εχῖ]απι πήςδα, ΜΙεταπα {ε  «ΟΠΤΙΙ6- 

τηπὲ, ΜΠειαπι απτεπὶ ῥτοσπταθαϊ ΑπαΡο- 
τῇ, ἸΜο]ραροτω Πμας, Ἰάεπιαμε ΡεπεΓ ας 
ςοπ{ουείπας ἨΗΙ[ΙαΙ, 1προϊα ΕΠ, «πετά 

1 εται ἔγταπηις, εἰ Ῥετ 1 τρις 85 
ἀερέεραῖ, αὐπι Ἰναχι νεπετε 1απι Ρρτίιάεπὶ 
ἨἩμμωί Ποῄρίτες. | 
ἨακΙ αάνεπεταο, ορ[εστατιηῖ ΑπαΡοτατα, 
τπτ αἰαπαπευ]ηπα εορίαταπη 1816 Ῥτεατοῖι αἆ 
τεφειπά πι Ἱπ ραΙάπ, Πιο εοἰ!σδεῃς, 
ρεΙ ΕΙΙΠΙ 168 Ίπ ραϊτίαπι τεάεΏς, {[οτο τῖ 
ος Ιπρειατεί, ἴΑΠΙΕΠ ΡΙΦίεΠάεης ἨΗ]- 

κ. ρω « ο» όν ο η. ν Γσιαῖος ἃ τύραννος Ἰ ἡν Μιλήτε, καὶ ἐτύγχανε ο 
τον του χζθόνον έων ον Ἄψσοισι, ὅτε οἱ Νάξιοι ηλ ον. ο φ .. ΄ 1 σας δν μοι τσ ς Όυιπι αἴετη ΜΠειπι1 5 ξευοι που εόντες τῷ Ἱσιαίῳ. ἀπικόμεσι δὲ οἱ Νάζιοί 2 η / ο 5 ο/ ων. ἳ ες την ΜΗλητο, ἐδέωτο του Αρισαγόρω», εἴ χως αὐ- ο ο / 7 ) αν 2 ς Τοισι παράσχοι δύγαμίν τα, καὶ χατέλθοιω ἐσ τὴν νο νο ος δὲ πι 2 . ος δι αι. ου. κ ἑωυτώ) οὁε»  επιλεξάµρος ὡς ἣν δἱ ἑωύτοῦ χατ- 

9 Ν ον ὁ /» ο ο ὅ ρω : έλθωσι ἐο τὴν πόλἠ, ἄρξει τῆς Νάξε᾽ σχηψυ δὲ / ον /  Ἔ ’ / / { 
ΑΤΑ ὃν . ᾿ ι π Πὐπὶ Πο[ριίαπα, Ίτα 608 ον αἰοηππέης, ο ύμθος την ξευύν Ἡ τὴν Ἱσιαίβ, τοδέ σφι λόγον 

Φεβ «απἰἀεπι νίτες αἆ ἴαπίιππι σορίατηπὰ 
Ῥιφορεπάιπι ποη {αρρειηξ, τας Ίπν]]ς ς 
ααἱ ἸΝακίπι ἵεπεπῖι, νο Ῥοδῇπι ΤθάΠς6Γ6 
απ αΠάιαπα οὔτο πια Γοἠζαίοξιπι ας 

εεβία 

«γοῦ. }. αι; Μοχ οἳ Πάρι «ἄγοδ., αὈονατ ἀπεσα. ϱ Ώσβι «νεο. 71η. 
ἔ. τοῦ. γη. 4. Ο., να]ρο ὥσπερ καὶ τῶν. 

) ν τῇς Μιλ. «1γεῦ. 7 
ὁ ἨἩρρέφερε τοῦ. ϱρ Εκ[οροῖτ μή, ἵπ 7ή 
Τδου. 1. οἳ ΤΗΙς))η. πᾷ 5ορἩ. Εἰοᾶε, Ψ. 68... καλλώ- 
πισόμω.. [αἱθ Φγζδοµίς Ἱ,. χ. Ῥ. 6901. Β. τὸ δὲ παλαιό 
ΠΡΟΣΧΗΜΑ τῆς Ἑλλάδος ἦν ταῦτα τὸ πολίσµατα" οἳ 
ἆαι ΧΙ. Ῥ. 756, εχ «4ρο))οάογο «{4γαηΝΙ{οΠΟ τῆς συμπάσης ᾿Αριανῆς ΠΡΟΣΧΗΜΙΑ εἶναι τὴν βακτριανή». . Ῥαλα Ῥ]μ- ζωγοβή» «4γ]άῑν, «4ρρίαμ], αϊφιιο αΠογαπῃ, αὖαε εχ- 
{οπῖρετε ΠΟΠ ναςαῖ. Μάο οκ {οΠρας ἀείποσρς Πάριοι πατήρτισαν, ο λαπισαμηι ς.. 90 οὕτω Μιλησίους κατ- 
Ἴρτισον» εἳ Τε [ομμς ἵπ Φοῦ. ΦΕ1Π. 1. ρ. 90. Φίλους οιαΦερομένους ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΙΜΙ. ο νο «99. Κατηρτίσαντο] 9Υ]]ηῦαπι ἀθ]ομοίῃ. πίη]θ επ]Ίπα- Τάι» πε Ἱερατηχ κατήρτίσαν’ αιοᾷ Ρταεῦοῖ 114160 /εβῦ, αοάσιε ΡραμΙό Ῥο5ί τεςηστῖς, οὕτω Μιλησίους κατήρτι- σαν Ῥαή, αὖος Π0ἱ ἀΙςῃάεπίες ΊΜΗ]αβι Λαεῖς ΓΙ εΤαΠίΕ ΣΕΕ0ΠΕΙΠΙΑΗ0ΤΕ καταρτισῆρας: αμα]]ς Ογτεπαεὶς {πθναί Ἀαπιοπὰχ ἸΜαημπεηῄς, τν. ς, 161. Φίλους δαβεροµέγους Σπωταρτίζειν ον αρ «έοῤαεωη ϱ. 90» 46. ὃτ ϱῇ1δ], Ῥγορηϊαϊή «ΝΕΙΡΙ ντι 2 {οἶσς γε[γοἰοὲς Πίαπι ϱρίο- ῬΡιὴ τε[ρὶσ]ς Εεγρά, ν., «. 100. νά τοι χεῖνω πάντα κατ- ος ἐς τωῦτὸ, Ῥτουί ἱερίτήτ ἵπ ΜΕ. ες Τοᾶς {οΗΡίε ἐέ/εη. 11 Ἰαμῥ. τν. οἱ, ο. ΝΑΤΟΚΕΝ. τρ ον ος ο ἴδοεν ἀνεσηκυήη ὅτο,] Λα{Πρι]οτ }εἰς- ἴδ., ΡΕιδρο ον ο μἐν ἄνετήκυίη ρηπη(μς ΠΗς[Ε απρία- ἠσαμο Ἱηρτούο, Ποπιη]ο α Ῥταεειπίε Νερο αὈίοτρίαηι: ζκλοηδ. 8 μι μα κάρν ἀς παρ]εᾶα ετ ἀε[ο]σία 
πηϊτονίε, ΟΥ. χχπι, ϱ. ο ό ας ιν ΕΣΤΗΚΩΣ. (Ιατυμ οος, ώς ος ο λλός τε καὶ ΑΝ. ος ο Ἡν 2 Χῶρην ἀγάσωτον Ώὶς ΙπάΙσατῖ, ος ες νρ ετμι γοπουίο, ηδρ]εχοναι 21110. ἡ 9) τῶν ομοσίων οὕτω ἃςς,] Ῥχοραβί]]ε ταΠο., αὖα 

4 Τὸ μάλισ 71πά., πΠοχ κωτήρτισον οῦα ο ορῦ. δή: -Ί9ᾖ. αἳ ἆιο. Ἀγί., αΏϊ κατηρτίσαντο. 

6 Διεξελβόντες Ἰῑά.ο αἰτετη πι ο]οςία. 

ο πα λυφδεςν / ο προσέφερε, ο, Αὐτὸς μὲ ὑμῦ οὐ Ῥ Φερέγγυός εέμι 
{ / Ὃν . 1 2» ὀὔναμη τοσαύτην παρασχέή, ὧσε κατάγει ἀεχόν-, [ν / 2 ζο μςλ » τών τῶν την πόλη ἐχόντων Ναξίων" ππυθάνομα 

3 ΄ 3 ; ; . αν τ 2 Ύά8 Οκτακισχιλῃν ασπίδα Ναξίοισ εὖαι, και 
} ἑαθίικς ος να ιρλ ος ος -λ 2 ἍἝλοιᾶ, ἂν ος ωθνς Φ ο» ορ ες - 

{ 

ο Ο) ὁρ. αν. 49{.., πῖα ἴδηα. οπίπυπε Άη. 4 σα 
7 νο εςι Ἱπ ἀπό. ϱ ΜΗ. δα 4χ. 

| ῥ Τούτων «ἀγεῦ. Ῥαε[. } 4ῑδ. οτα ίερύ.: αΌθει α Ά)ὴῃ, 4 ο, Ψιάς 6, -οι 7 Νιλ. οὕτω. Βα9/. 9Λ. Παφεῖς Ἠῖπς (πιΠε σι ο Ρο), 41. 4 Οται ίας η 77 
ο Ῥεβάεταων ἵη Ῥαι/ς η τοῦ Ἱς. «γοῦ., ἵα Ῥαν/: ποι οσοι ατάσμ]ης; 

τρόπον (ὅὁ κρινὀμἐνός ) διοικεῖ τὴν ἑαυτοῦ οἰκίαν. ὡς παρα- Φ, ε α- ! ο - ον ι πλήσίωρ αὐτὸν καὶ τὼ τῆς πόλεως διοικήσοντώ' οἳ Ι68ἱ κο 
ΠΊΑΠΙ5 Σ40γ60 /11/εδασι εἰ 60 (αθᾷ η α)ία γιά]ὁ υεγ- 
{αίμς [ Τω πι, ὃ. Ὀϊσε. αε δρ. Τον... Νοπ αἀάο. 
1 τες υήα Ώιερε σορπί(α» οἱσμί Ἐρίου, αι δίοδο 
ΘΕΙΠΙ, Χν. Ρ. 159. 

ὃ. Ανδρες τῶν παχέων] 9άα6ρε πακεῖς ἵῃ της ήο- 
754 ΙΠΟΓΗΠΙ ὀλβος ἄγαν παχυνθεὶς, θῥιῤοηῤέα. ο. 
ογά5/6[υεης πι ρτανίτει «4Ε/οὐγίως νπ. ο. ΤΙοῦ. ψο 
777.. Οοπίτα αἡ1οτιπῃ υ{ οἳ παχεῖς, άΗοτήπα Π1ΘΗΦ. 
ἤνε, εκ δαομίς Τά{6Ε]ς καρδία ἐπωχύνόη. Ποἱῖά] οτακ[ο-. αὐςε {10 αὔτε παᾶ. Οπ]ις ἆς 15 οιηπίριις ΟΙ. ερ-. 
{ης η αἱοηιοη. Ῥτον. Ο. πιν ο/- ρε η) 
ασ. Δύναμήτια] «{ἱζισπέιη οορίαγιης }α]α, Ἐ39- 

[απσ]υπι ρετ]κίε οορίασυπι, αἱ πογαγατε, ὀκτωκισλ)- 
λίήν ἀσπίδα Νοξίοισι εἶναι. επάδ τωπάεπι Ῥοπάερυης νο 
αΜεπίῖα καὶ κωτέλύοιεν ἐς τὴν ἑωῦτῶν: 3Ἡ ὖ ἐδέοντο” 1ου 
ορίποσ: νοσυ]απ τινω πημίοπης 1π ἤνα' ης ἐΧΗΙΟΡ ᾿ ν 
ΣΗ τοραίητ Απίζαμοσασι» εἴ Κως αὐτοῖσι μα ου 
ναμι, ἴνο καπέλήοιεν ἂς τῶν ἑωῦτῶν,, νεβόίηο (ΑΜ) οοῤίων 
ἀσγον 14 ᾗν ῥαΙγ]αήη ῥο8/ὁµ1 γεβέμ 1 τν ρος αανοας 
καὶ πθσσς/[ατίο ἀαὈεῦας Ἱπτο[εηῖ. Φ3ΕΡΙ5 ο πμακπήρ 
Ῥγαεςεᾶϊτ εἰ, {μρίεέξαπῃ ἵνα ο πθρεεία 
Ποη ἀτρίαος Ἡτ ἵπ 6απι ΤεΠΙ ΕΧΕΠΠΡΙΑ ΟΟΗΒΟΤΟΠΙ. Μ-τ---ε 
Ότ Ίος ἵεππροτε ΡἱεΡίς Ίρίδα ος ΔΟΕ ορππατος' 
ρός. (άϊάοποπα ε ρασία {μες κ Ππή]ίς {οάϊπο. 
ἁήπαμαρίπια. οἰτοῖτες ο αΏῖς «ναΧΗΠΙ Ἀριανεταῖ» 
ααπη οχ ο Περ. Ἰναχίοτήπι Παγίαϊ «44δεῃ. ναό 

προς ΝΑΤΟΚΕΝΕ δν 94δ ντ καν ςὁδ : αν αθ. ῶν 

ὁ Αἱαεί 

ος «/Ε/10ῤήοι ἵπ-ΤΗπαγσἩ. Ρ. 99. ϱᾷΟ σομβςῖε, ὄν τνῶ 

οοό 

/ αν ρω ; ον 7 ν Νάξου Ἔφυγον ἄνδρε τῶν παχέων ὑπὸ τοῦ δήμα ͵ 3 ͵ 2 : τω ολ ας Φυγόντες δε απίκώτο έ Μίλητο τηε δὲ Μιλήτε μι ή ος σον )- 1ΟΕτυγχανε επίτροπος ων ᾿Αρισαγόρη ὃ Μολπαγό-. δ ο 3 Ε.Ο] φ ν / αν δες ολ Ριω Ὑαμβρός τεξών καὶ εωεγιὸς Ἰσιαίε τοῦ Λυσα- ο. ορ ις ἐ "τδω ο ος 4 /ἡ ο σμει ο νς Ὠαπυς Θυῇς ἀθίπεαι: Παίι ΕΠβίωιο ΜΙ- έν Το" ὁ Ἀαρεορ ο» Ἔψσοισι κατεῖχε' ὁ 9 

” 
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ὁ Πλοία μαχρὰ πολλά᾿ μηχαήσοµαι δὲν πᾶῶσαωο5εδ[ε ας τηυ]ίας Ίοῃβας΄ ηανες: 
Δ λ ος. 3 1 

») σπεδὴν ποιύµωος ἐπιοέω δὲ τῇθε' 5 Αρταφερ". 
ς 

ὁ» 7ή6 µοι τυγχάνει ἑῶ Φίλος" ὁ δὲ Ὁ᾽Αρταφέρης, 
/ 

μη ο κ ὁ πο ου ἳ εὐ]4 βατ Απαρίιετπεα σοπβ[ία 61.619 ποκῖά, 

«επι. ΟΠΙΠΕ 

Πιάυπι α Ίειπά εΠειεπάπτα αἀλιρεδο, μου 
{ο]σει 1Π απίπιο νετίης:  Εδῖ τα]ῃῖ απΏῖ: 

εἡς ΑτίαρΠετΠπες, ἨΗγΠα{ρί8 
Ὑφάσπεος μὲ ἐφι πάϊο, Δαρεία δὲ τοῦ ῄβασι- να 

ο κο. . τερῖς [παῖετ, αἱ Ρία{εδ ει οππη]απι 18 

 λΊος ἀθελφεύς' τῶν ο)’ ἐπιβαλασσίων τῶ ον τὴ 
ου ον / ας. 

τ 

πάντων, ἔχων σρατην τε πολληγθοας πιπ]τα εἰβδε: Πυπο ερο ΥΙΗΠΙ ορϊποξ 3 ο 2) 
ο» Ασίη ἄρχει 

22 

ἔοι, ἆ προσέθεσαν τῷ ̓ Αρισαγόρῃ πρῄσσευ ᾗ δύναι- 
Ἴδῶρα ἐκέλευο, καὶ ὃα- 

πάν τῇ σρατὴ, ὡς αὐτοὶ διαλύσοτες' ἐλπίδαςαο 

σπολλὰς Ἐχοντέρ, ὅταν ἐπιφανέωσι ἐς τὴ Νάξο, 

”/ ὃ Άθως αμ ϐ 

το ἄρισα᾽ κα υπὶσχέσνα 
/ τω αν 

; ο μ ἄ ; ον. ο δι / 3 ψ 

χαὶ πολλὰς γέας' τουτον ὢ ὀοχέω ΤΟ ἄγορα. πτοι/σε 
ω 1. 3, / ς ή 

-, τῶν ἂν 5 χρήζωμη”. ταύτα ἀχούσαντες οι να” 

Άπα Πτοταμαπι, ΠΠΙτο εχετοΙ(ὰ {πα ξαδ' 

Γαζυπμα οπηπία ες απίπιϊ ποβί Γεπῖεηᾶ 

Ἠϊς αιάες Μακ τταάεααῖ ΑτάΡοτᾶ 
ποροβπ, Ἡξ αΠαπιορίπηε Ῥοδ[εῖ οοπῃςε” 

το: ταις πηίπετα Ποπήπὶ ΡοΙξετεΣ» 

ἱνοπε, 6ἳ οεχετοηϊ {απρταη » - Πιροῖς 
1ρ8ῖς. Παρρεζταιυτίς»  τπαρπαπι :νιάε]εεξ 
[ρεπι Ἠαμεπτος, αὔππι 1ραῖ 1 Ίασο ΑΡΡᾶ: 

πάντα “ποήσευ τοὺς Ναξίες τὰ ἂν αὐτοί κελεύωσι τηϊκίεπε, ἸΝαχίος οπιρία 4Ἡθ 1Ρ5Ι {πβετεπε 

ὣς δὲ καὶ τοὺς ἄλλες »ησιώτας' τῶ γὰς νήσων τὰ- 

τέων τῶν Κυκλάδων οὐδεμίη κω Ἡν ὑπὸ Δαρεέῳ. Απις Ἱ | 

κόμειος δὲ ὁ ᾿Αριςαγόρη, ἐς τὰς Σάρδις, λέγει πρῥελοί ο 11Τίο εταῖ, Ῥτοβοξεής Φατάες Α1ἱῃαΡΟ' δἱ 

τὸν ̓Αρταφέρια, ὧς Νάξος εἴη « γῆσος μεγάθεί 

μὲν οὐ μεγάλη, ἄλλως δὲ, καλή τε καὶ ἀγαν)ν 

καὶ ἀγχου Ἰωνής χεήµατα { σι ὧι πολλὰ, κ. 

ἀνδράποδα., 

32 

92 

92 

92 

92 

] 

22 

92 

22 ἦ ἡ 

425. δές. 

322 

τα ᾽Αρταϕρένης οἵα «δ,ορῦ, οἳ ἵπ {6α 
Ἡι, 7ο. ο Χρήίζωμεν «4γοῦ 
Που. ΠΙΟ ὑποσχέσθαι «γε. 
Ῥ.. ἔχοι «αἱ. Άγὴ. ἆπο εὐπα Ἐᾷά., αποά πυπο ενι ἄε 
Ῥε[Περ. Υ. 555.Ρ. 911. Μένω γρήµατα «γεῦ. 

4γεζ. 7 Βηη. 4. Ο. «1ο πας ΙΗ. Ρ/. «0. 

πετ τε ἵπ «4γοδ. 7 4. Ρα/., ΤΠΟΧ καλεοµ. -άγεῥ. εἴ ὁρμωμ., 
ΙΜΕΙΗ5 ή]. 1π νου. Ὠαες εἶἴαης. 

αο[. 4ιῇ., αὐί οτι η. ἀντὶ δὲ: εΧ΄ «ἄἱάο ἀντὶ γὰρ τῶν ἔκ. Ρα η Ἐξητῆς γοζ., οκ σοπρεπάἰο {οΗρίασας, 

γοῦ. 7 Βἠ. 4.6. τῶν α,εςῖ εἴῖαπι εα. 

, ου -- / ολ 

», αὐτῆς" καὶ τοι ταυτα ποῄσαντι Τουτο μέν εσι 

ἑτομα παρ ἐμοὶ 5 χήµατα μεγάλα πάρεις τῶν δι 
3” ρω ο” ο» Δ λ 

ἀναισιμωμάτων τῇ σρατιῃ' ταύτα µε Ὑας Ἀ οἱ- 

χαίω ἡμέας τοὺς ἄγοτας π'αρέχεν ἳ έφΊ. τουτο 
ἃ ΄ κ / ολός ως, : . . 

ας 

δε | ήσος '. ππθοσκτήδέαι βασιλεῖ ο αὐτὴν τε Νάξονδομυῄτος  Ίραπι Ναχυπι ετ 4πΦ εκ Ίας Ρε” 

κα) τὰ εκ Ταύτής Πρτημθας» Πάρο 1 τε κα: ἀεπι, ᾿ 
2) Ανδρο καὶ ἄλλας τὸν Κυχλαδας καλευμένας' ο)- 

ο λ / ἃ / 

θεὔτο δὲ ὁρμεωμθος, εὐπετέως ἐπιθήσεαι Εὐβοίῃ - 
/ { ασ Α δι Ἡ / 

νήσῳ µεγάλη τε καὶ εὐδαίμοί, εκ. ἑλάσσοι 

Ἵπρες καὶ κάρτα εὐπετέί α' χειρωθηνα/’ ἁποχρῶσ 

η 
υ-- 

Ἀ.εξ. νο μάς ο : ἕλί ος σιοο 

». δὲ ἑχατον γέε ταύτας πάσα χερώσασθοη " ὁ δὲ. 

ἀμείβετο αὐτὸν τόισδε, ο». Σοὺ ἐς οἶκον τὸν βάσιλλος 
ο Ἀ -- «ντος ο Γ μα ων 
-. ΕΕήΥΗΤΗς γύνκαι πεΙγμάτων ἀγαθῶ, καὶ ταῦ- 

τα εὖ παρανέις πώτα» πλὸν τῶν νεῶν του αρι- 

ε Ῥτασίετουπε Ώαπο νοσεπι ᾖεζ. Ῥαι/. ών, 

656 {αέζατος» αιαήο αἆεο ς6{ΕίΟ5. 1π{]α” 

πο: Πη]αάππι επί Ογο]αάιπα αη[α]αταπα 

τας, αἷτ Απιορηοτηϊ, εδ[ο Ἱπίαίαπι ΛΝαΣΙΙΠ 

λ. αἰιοααΙ εἰ Ῥοπαπ. 

Γεάπσεπ.  Ὠποὰ πδὶ Εεεεῖς, ρατηπι ΠΠᾶ: 
ης τἰρῖ {απ Ῥεπες τηε Ἱπ εχρεαῖτο Ρεν 
πίω» ῬΙΦΙΕΓ Ίαν αμ Ἱπ εκε[οῖταη εἴοδᾶ” 
υπταγς ᾖας επῖπα Φαῦπι εεῖ πος Ῥτῶρθ-, 

το, απἱ ἀποίπις: ΡαΤΗΤΙ Ἱπ[α]ας τερὶ ασ” 

Ρατάπι εἲ ΑπΠπάΤΙΠ , 

Ογαἰαὰες ποπιΙΏαπτΗτ. 
μαμά ἀήβοι]τετ Ἰπναάες Έυρααπι, {π[παΠ 

ΠΠΔΡΏάΠΙ ας Ῥεαίαπι, πες Ιη[οιΙοίεπι 6ΥΡΙ0) 

ας [αοῖ]επι {1πε αἆ εαριεπάαπα, οεπίαπα 0” 

πιπῖπο πανίρις αά ᾶς οἵηπες οοσιραΠἀᾶδ 

Πεξευτῖ. Ἠυῖς τε[ροπἆεης ΑτίαρΗΕΙΠΕΣ» 

Τη νεο, Ἱπαμε, απ [πε εκ υἡμιαϊς 
τερῖῶ ἁοπιπ εκροπῖς, εξ Ῥίοδε {δῖᾶ {ια 
εδ οιωπία, ΡτθβίετηΏαπι ἆς πιπιετΟ Παν ΙΗΠΗΣ. 

σεϊεαδαπε απ 

θμου' ο ἀντὶ ὁὲ έκαΤοΥ νεῶν» δυριόσιαί τοι ετόι- 6οῦᾶπῃ Ῥτο οεπτηπῃ Πανίδις,  ἀπσσπιβ αβὲ 

ο» µοί ἔσοται ἅμα τῷ εαρι᾽. δει 9ὲ Ῥ Τβτοισι Καὶ 

5 αὐτόν βασιληα συγέπαινο γίεσθαι. Ὁ μεν δη ΑΡ.- 

ποὰ σα γόρης 

Ἱπευπτε Παπ νετε ἵπ ῥτοίηρτα εταηῖ, ΘΟ” 
Ροττεῖ ἴαππεῃ 
αἴοφιιε Τερῖς αεσεἀετο. 

α. ᾗ Νερῖσιπεποιπεα γη. 4. 6.» Λεῖπι Ὑσάσπεω «4162. ἔ ἵίάε Των 

4 ή. Ῥας/. «48. «ποὺ. 1 δη. «4. 6.) προσέθεντο «4, Ἐάἆ.. Οοπί, 6γῦς 
1 δὲ ἔχει «4γεῦ. 7 Ραντ. ᾱ- 

Ῥστις δ4: νά. Ρα, ροτίρις οοπ(ραι βμβαιό. αἲ 
ὁ Ι, 418. Ρα/.. τε]αϊ οι «40 δίκαια. . ἐ ΑΡεςδί 

ᾗ Έασ. προσκτ. «49. Ρα[ι, εἲ τήν τε Νάξ. «ἄγεῦ. 10: 
ϱ Αἱρεῆναι οἵὰ ὁ/ερῦ. «4γοῦ. 4. 

0 Αντὶ γὰρ ἑκατ. 
ϱ κ. 

τούτοισι καὺ αὐτὸν βασ. «4γοῦ. Σά, καὶ αὐτὸν εἴἴαπι Φ4. Ῥας[; «4ν{. εἲ μι]. π Συνέπαιος. ΔηΙΕ εκ 4 

καὶ πὸν. 

99. Τῶν ἐπιθωλωσσ]ων τῶν ἐν τῇ ̓ Ασίη] Ὀλάπια ρευάεη- 
τε εἴ οἹτευηήρεάε αάάῑῑα, ΄ Ώεάεταί οἵ4Ε πια ιπηαε 
ρταε[εᾶ πι Οἴάπεπι Ὁ. 55. εἶις Ριπείεζᾷυτα ΕΟΡΣΕ 
τοππροτε Έπηρεπτεπι.  Ἠεταπη 1 Τμτασία Πα αἴφάε ἐν 
τῇ Ευρώπη. Ἠϊε ΔπιορΏειπες Αῄαπιν π ΑΒβαευπι 
ο/δόταπι ππαί6» Ῥτουυπανϊίε, Ὅσο, Ποτεπαοις Ὅετ- 

Ὦπγπη τούς» 9Γ36 πα] ίπιας νἱάσηἔης ρεπεροβτ! Γηῇ5- 

{ε, Ἐπτοραεαε. εξ ΑΠαΠσας: ηαης Ἠγάατπες, Χοιχε 

τορε Π)ἱ ἱπίυπάχαπα Παδιήε Τ. να» τας. Τόμο) άΙ(Ι σρα- 

ὃς τῶν κάτω αιαΐτε {οἱεῖ, αα5 ΤΙ ΡΠεΙΠΕΡ. ἵπ 

Ί ο. νΠῖ, 5. ο μα νο ς 
ο ο αἒς εἴη νῆσοςἹ Ἱπηάατε ποι ἄερεο (οάά,, 

ε αι]δης νῆσος οχυ]αῖ. Ῥεήαο επι Ογε]αάιπν Ιπβι]- 

τυήῃ πη]ίαπι ἵοποτεῃε ἀείοπε» 4π1 Ροτηέ ΑΠΠΑΡοτης, 
τί Ἱπρτυάεητο» Ινακυπι» ΤαΕ1Τ8 Πηης Ροβίησα ες Ἱη- 

ἀοἷςα. Ῥοτίαε οσσΗραπάαΠ] Ῥτορίπατε Ὦ Ώε (γεἰαάῖρις 
ει κε Ῥογίερ, Ψ, 538. εί εο ΡΠΟΓ» Μήγάδο 1. κ, 

«49: Χρήματα ὃν ἓνι πολλὸ] ΟυαπάσαυΙάεΠι {μβαιῦ, 
εε ἴος πηεπηθίαμας, χρήματα δὲ ἔχει ἀπεῖᾶε οπεπάυπτ, 

η .. εἰεξηοπῖς ατα Ίσα ἐδῖ, ο. (}ο- 

δα ΤπΟΙ6 απιρ]δᾶϊογ. θΐς Σ, 1» 101. ἄν)αλμᾶ 

ὁ οτῖς ΕΝΙ ολο ο ο ορ ει Ὁ, 13. δω : , αὐτόθι ἐνιδρύμενον εἲ ἴν. 195: 5 

ὄφαλμα μένα τοῦ Διὸς ΕΝΙ κωτήµενο χρύσεον. Ῥ]μα [ὲ 

υο οΠετοπι, οο]]εέα α Καρῥείίο Ἱη ο, Ρα ΕΡΗΤ" 
αὰ (αἷαι. πι. 95. - κας 

48. ταῦτα μὲν γὰρ δίκαιον] Ἰνο]ο, τἱχοβς πε Ιάςᾶο 
Ίος ρτο(οτῖθείε», Ῥϊοῦε ϱΠΑΓΙ5» Ὁ «46 6 δἱκ49. ὦ 6 
πϊδίετ, οἳ Γογοη/ήαε δίκαια Ἱπα]μ]δίεπε, Ῥτπιαξ μας 
α]αιατυπα. Οἶπι οετίο Ίτα ἸοφπεῬαπίη, Νοβε 
νπτ, 111. οὕτω τέ σφι κάρτα ΔΟΤΕΑ εἶναι τὰ ἆθ' οι 

εἰ 1Χ, 925. οὗ ποιέετε ΔΙΚΑΙΑ΄ ἐπὶ τοὺς πατέρα» 50 ρω 
μενοι. Τοψοαῑάεν γα, 1οό. καὶ ἐνόμισαν σφιση ἆσν 

ΔΥΝΑΤΑ εἶναι τὸ πράγματα -----περιγενέσθα» π0! οὖν 
έπκμπιε Όμχεγην. ΔΙα σοπ{α]το πεσῄρο, Ἔορι τι 
ππ]]α αἱρεθῆνωι «4γεῦ: ϱ]οσίαπα ο]εῖ, ὅοπε ο. ο7: πιο” 

67. Σὺ ἐς οἶκον τὸν βσιλζος] Ειαχίε εχ οπεησί» 48” 

1Ε, 01ο οἶκον βασιλΏος τερηΏτη τερίατπα νε Ἁπιλαα ρ 

{ο ρεραητ. ΄Γαὶο Περταξοτιπη ΙΓ] Πλ/ οἶκον πα 
σιλέωο», 6τ {περίκβπιε Ἱτογαίυτη ΤΠ 3 ον 
μμ Ὠη. δἷς Τ. ντ, ο. νῦν τις ὑμέων εὖ ποος 
Φανήτω τὸν ΒΑΣΙΛΗΟΣ ΟΙΚΟΝ: οαἳ 1, 1» 1ου. πο 

δις «4γίζκεγκες ἵπ ΠπΘΤΙ6, πιοᾷο φεπυῖηβέ μον 

44 1ῇῤῥοσγανοη, ΦΙλον ΟΠΚΩὶ ΒΑΣΙΛΕΩΣ τετ ἡρ- 
Φειδόμενος ὄλβω. Όπο {πρετ ἁμ]ο ποππμ 8 ὤ/α" 
πάς Ἐκειοιτ, αά Δα/01. ΧΙΙ, Ῥ. 314. σα, Αλ’ 

βἱμς, Ρα 

πος {ραιο[απι απ] αὐῑάεπι, {εὰ ρ]εμταπα. 
]οπίφαααε γΙοΙΠαΠΙ . 

λα μονή α) τηιμ]εῖς Ῥτῶίετεα ες Ῥεσυπῆϊς εἲ ΠΙάΠΕΙΡΗΣ 
ο» Σὺ ὢν ἐπὶ ταύτην ΤΗ χωρήν σρα- τεβοταη. Ῥτοῖπαε {1 αάνετ[ας΄ Ἠαπο-Τε 19” 

ἃ Γ / ο ΄ 3 3 λ Χ / 3 . - . Ὁ ωα α έ 

πηλάτεε, χατάγων ε, αὐτὴ τοῦς Φυγάδας εξήδπεπι ἀπεῖιο εχεΓαΙΏη», εἶΙ6 εχπ]ες 1]ας 

Ὅπὰε Ρρτορτεδ[Πδ 

4 

ΙΏ Π19 τερας αμξισττατε 
Ες αὐάϊῖ -Ατία: δὲ 

τσ ΡΟΓ5. 



το ο 

ο» 

καν κ βεωμακώ... 

Αταςμβει ος δκκ-φ--- ιν 

τς ππυ]ΗζαόΊηε , 

39 Ηἱ4ΡοΙΑΠΙ πηΠε, Μεραῦαϊερ εχ Μ]ειο Λ- 

"ΠΠεΙε[ροπίπῃ,  Αιάας αδὶ ΟµΙαπι Ρεινεπίε, 

«εἶας πανὶς τεξζοτειαη, Ποπιπε ΘεγΙάςΕΠΙ 9 

“Ἡο[ρίτετα, {μπα ΜγηαΙαπα α- Μεραβαιο νΙη- 

Ὀτειαυὸ εΠΙΙ1 Ἐἰαείο 1άπ8 Ἱνασασα ῥσµιϱε, θογ]ας 
παγατοηιις οὗ τοπαϊδ[ίοςς οχομὺία5 ΡΙΠΙΗΣ. 

Ροἵ85 ]φίας ΜΠειαπ τεΚ1ῖς, 
8ΤεΙΏ πηὶδ{ο θα[α αἆ ΏατΙαπι ηυπΠςίο, Ρε 
4υεΙῃ ἆε τερις αρ Απζασοτα ἀῑξ6 ευπις 
εετίΙοΓεπι {ασετοῖ, τυρί. 116: τεπὶ. αΡρίοῦᾶ- 
νΙῖ,. ἆπσοεπιας ττίτεπιες ἹπΠχακῖε, ἵππ Ῥετ- 
{ατα ἔαπι αἱοταπι {οοίοταπ παρπα {8- 

ῥτα{εξίο οαἱς ἆπσε ΊΠερα- 
Ραΐα.. 

ΤΕΕΡΡΙΟΠΟΒΕ, ετεκ Υ. 982 
Δτίαριοιπες «φαγόρης ὧς ταῦτα ἤκεσε, περιχαρὶς ἔων, 3 ἀπήϊε 

ἐ6 Μίλητο. ὁ δὲ ᾽Αρταφέρης, ὡς οἱ πέμψαντι ἓς 

οΣῆσα, καὶ Ὁ ὑπερθωτι τὰ ἐκ, του Αρισαγόρεω λεγό- 
µεία,, συγέπαίος καὶ αὐτὸς Δαρεῖος ἐγθετο, παρεσκευ» 
ἁσατο μὲν 9 δἰηκοσία» τβιήρεας» πολλὸν δὲ καρτα ὦ- 

μιλον Περσέων ἆ τεχαὶ τῶ ἄλλων συμµαχων' σβα- 

ντο Ῥετία., ϱ ζαπήα Ασμωπιθβί-, τηγὸν δὲ τατέων ἀπέδεζε Μεγαβαάτη», ἄνδρα, Πέρσην 
. : λὰὁ ο 9. ο» . τε τ / Ἡ ω . 

4αἵΗΠ1 {Πο 4ο Ὠα «οπ/αΏδιΙπεος. οι-Ζοτῶ ᾿Αχαιμοιδέων» ἑωύτου τε καὶ Δαρείς ἀγέψιόν" 

το ΤΕΠιροΙΕ Ἠμα ραξία Ες Ῥαυίαπία ,αςς-. 
ἀθπιοπίο», . ιεοπιρτοι. Πο, ΟτΦεῖ ἵγ- 
ταηη]άεπι αΠεξίαπη,  Ώσ]εξίο Ἱἴαππε ἆμσα 
ἹΜεραραίϊα, οχε[ςΙαπι Ατίαρμετηες αἆ Α- 

τ1ίαροτα αδ[ΙΠΙΡΙΟ αἴοπο Ιοπα. εχατεῖτι 

τμ. { νετα [απῖ οὐ ἀΙσππτατ, . Ροῇοετίο- η Γαυσαγιής ὁ « Κλεωμβρότη Λοκεδαιμόίος» εἶ 
δὲ ρέ : ο βον ες κ. μὲ ο / ον 

ὃν ἕ ἀληθής Ὑὲ ὁ λόγος, ὑγέρῳ χρύνῳ τοτέων 3ρ- 
μόσατο θυγατέρα, ; ἔρωτα. σχων Τη Ἑλλασος της 

: κ» 3 ανά δη ώ σκος . . 

ῥάγγος γωέσθαι' ἀποδέζας δὲ Μεγαβατη! «ρατήγον 
ο σα ο ον } τὸν Δρισα- 75 Δρταφεβήη», απέγειλε ΤΟΝ σρατο) παρα, τὸ βία: 

Ὕόρεα. Παραλα]βων δὲ ὁ Μεγαβάτης ἐκ. της ΜΙλη: 
οκ. . . . . 3 . τ Ννό κ 

ευπι Ἰαχφ, πανίρανῖε Ππα]αης πε ἵα. τετό 6 τε ΑριΓαγόρα καὶ τὴν Ἰάδα σρατ”, καὶ 

εἰασίεπι εοπΏημΙε αριά (συσαία, τα Ἰ]]ης 
νεπίο αηιµ]οπθ ἵταιϊοετεῖ ἵῃ ἹΝαχαπι.  δεᾷ 
αΠοπΙαπ ηοῃ αταῖ {αϊα]ε ἸΝαχίος 6α οἶαδίε 
ἀε]ετῖ,. Ίος «οπΏρῖι:. ἹἩΜοραῦατες ἵπ εἰ- 
εὐπ]ειπά]ς πανῖαπι οχουδ]ς οβεπαΙῖ ηανθτη 

Ν η » : . ἡ κ ελ ν.δ, / μ τοὺς Ναξζίες, ἔπλεε πθόφασυ ἐπ Ἑλλησπότου 
» / νο Ἡμ 3 πγ/ .”/ ες ασ Φρα Κα ἐὁ Ἀ Ἱς .. 
επτεί τε δὲ ἐγίντο ο) Χίῳ» ἔσχε Τὰ» γέας ε " Καὺυ 

Φος ; / λ . Ω ΏΟκασα, ὡς ο,θευτεὺ [βορέ αγέμῳ ἐς την Ναζο διαβα- 
λοι καὶ, οὐ γὰρ έδε τέτῳ τῷ ςύλῳ Ναξίες απο 
λέσθαι, ποηγμα τοιόνδεῖ συηνείχβη γθέσθαι περίόν- 

ς μ Ἱ ο ςμν / νο  νλ τσ α τοσο ο, ουν ο ή; 3 ἡ 

Ίνγηάίαπι α- πεπ]πα οι/ίοάΙπΙ:- 4απι τετ Το Μεγαβάτεω τὰς επἰ τὼν γέὼ Φυλαχας » ἐπί 
κ σποα ο. - ὦ ο μας : 
1Π4ΙΡΠ6: ετεης, 116Πε {αε]]τες. Ιηνεηίηπι 

ν]πςῖτα τταϊεξέαπω Ῥετ τΠαἱαπίαπι πηανϊς, {4 
οἱ, ΕοἵάΠΕΠ ει αοά 1ΠΗΠΙ τεηῖ εκίαηϊ :. 
Ίτα ας σαρᾳε εχιατεῖ» «οτρᾶς 1πῖμς, ε5[εῖ. 
Ατίβαροτας -απϊεπι α 4ποάαπα Γα6έις οξτεῖος,. 

ἔταπι΄ α[ΠιξίαΠΙ » 
εχει/αΏς τερο(αΙῖ : | 
Ίρ5ο αεσθάεῃς Εγ]αςεπι {ο]νῖτ, 
{α]νῖι Μεσαραϊε», ρἵαν]τετ -αἀπιοάυπα {Τε- 
τεηῃς, ΑπαΡοταπι νιρεταν!ζ, 
Ίβροτας, ΘΟιίά αδθὶ, Ἰπαπῖερ εδ επι 

..ᾱ Η. 491. Ρας ἵπ ας ἆπήει. ΒίΑπι ᾿Αργαϕρένης -Ῥαε[. «4νᾖ, 7. οἳ Ῥ]ετήπαε. 
Ίπ ος, Ὅτο Ἑβδομήκοτα ουίά. εχ σοΠΕΜΙΟΜΕ  ΗΙΕΕΓΑΤΙΠΙ ς εἳ ο, Ἡε Ῥεπα Ροντ». 
ἑ Κλευμβρόντεω «γοῦ. Νο]ηῖτ Κλεομβρότεω, ξ Ἱκροίσεω ἃς. 
ΠΙΙΡΟ 2έῤῥ. οαοά αάά1 ροϊοτίτ. 
βαιδ. Ἱπ. μα, ο τη, 

ϱ Νοι εδε ἵῃ «4γοῦ, Ῥασ/. «4τλ., αὐϊ ἆῑιο "Αρισωγόρην» Ῥτανε. "γεῦ. ῥ ΙΜ, «Ί. Βα/. αα. οετοτί αι 4. Καύκασω. . ὁ Σννενέχόη γε. 

Α΄ Νεὼς «4γοῦ. αἳ Τεῖ. αιΙθεπι. Ῥοδι ποπηι]ία δεινόν τι πομσάµ.. ΟΙΠΠΕΡ. 

Κ νεὸς Μυνδίης ἔτυχε οὖδεις Φυλασσὼν' ὁ δὲ, δεμόν 
στι ποησάµθο, ἐκέλευσε «τοὺς δορυφόρως ἐξευρόντας 
το ἄρχοτα ταύτης Της γέόςν Τῷ οὕνομα Ἡν Σκύλαξ» 
(τοῦτω ἆῆσαι] δὰ αλαμίης δελώτας τῆς νεὺς κατὰ 
Τοῦτο" ἔξω μὲν κέφαλὺν ποικῦντας» ἔσω δὲ τὸ σῶ- 
μα" διθέτος δὲ τοῦ Σκύλακος, ἐξαγγέλλει τι τῷ 

Ῥετίαπι αἀὶτ ος Ποππϊπεπι0Ο Αριςαγόρῃ ὅτι τὸν ζεῖνον οἱ τὸν Ἰύνδιυ Μεγαβάτης 
απαπ ΠΙμΙ εκοτατεξ, οὀήσαςλυμαίοιτο' ὃ οἱ ἐλθων πι “παραιτέετο τὸν Πέρ- 

14 υ0ὶ Τε- ση’ τυγχώων δὲ οὐδεὸς τῶν ἐδέετο, αὐτὸς ἐλθων ἔ- 
Ὦ Ἰ6. λυσε. πυόμυος δὲ, καρτα δεινὸν ἐποήσατο ὁ Με- 

συ: Ἀπ- γαβατής, καὶ Ἡ ἐσπέρχετο τῷ ᾿Αρισαγόρη". ὁ δὲ 
ζοςθδέίπἐ» ο Σὶ δὲ καὶ τούτοισι τοῖσι πιγμασι τί 

| τα 

Ζ Ἐκίοπραι 1ο] 
ὦ. -.ᾱ Όεβε ἀνῶ. 2 

.Αλήύ. νέ ἐτι ὃ «κ. λεία «ποσο 

/ διὰ ομίά, πος Ἀαθεε» 15 {ας 
ἵῃ Θαλομίδο. ο Παρητεῖτο Φερο). π- Οοτι. Με[ρ. ν. 1ο/ο. εἴ λίαν Τῃ 1ΡίοΟ ΝΕΙΡΟ» εἴζαπι αἷῑα 1ΠΗΕΟΠΡ. 
3 Ἐπέρχετο {, «γεῦ. }΄αὐα 

κ ο μσσα. να. Μα, ο 

Ὅσα, ἸΑληθής γε ὃ λόχος] νο {οιόαδος, αδί-εχ. {οτί- 
Ρις φέ έξι αοεαρ{ονῖε. Ε[πα αὐτοπῃ ἀϊ]ησ]άς ρατοῖ, Πε. 
706040 Ἠπες επι εοπη]επτατεζυσγ» εοσπΙἴαῃ πο Π1ής- 
{ε Ῥαυαπίαςς οαὐα Χαισαὶς Ώμαπι Π8ἱ Ῥτοσατισ, ερἰβο- 
Ίαπι αρ. Το ρη 1.. τν 1ο8., αὔσπι Ὠ/σάογις οἳ 
(ο η ΊΝερος απέζοτεπι αδεπῖ, Γαυσί 1Π{1ρος ἡρ- 
µόσωτο Πο Ἰηίτα ἀε[ιάεηπι Ρο Πρ] ΟΡΟΙ{εΓ6, | 

79. Ἔς Καύκασά ] οί (αμ ΟμΙο μοι ν]ἴπίου, -εχ 
63 Ιζαύκασό {οιπιαάπα ρυίατας» εί ἵπ Πὶς γή ]αἱς Τὸ. 
απ. Ῥ. δ4ό6. Εάά. Ιεὐδ. καὶ νῦν Ἱάρπαθον μὲν καὶ ΚΑΥΚΑ- 
ΣΟΝ, καὶ ἄλλας νήσους, οἰκουμένας ἐςὶν Ἰδεῖν. ' ΙΠΕίοΙ 
ΕΠΙ καὶ Κάώσον ἀεάσται. Ψεταπι Ώτως εξ νοητας Ῥο-. 
τος» (σ/[µ) εχο] ιά μη. ωσεα[ίμ αἩ (ασα/α ροτῖνς 18. 
Τε παντα βαΐο, νοτο ΠΟΠΙΙΠΟ {16Η1Ε, ΠοΠ Πίο, Τα- 
εεπῖ νείενεβ. Πλοῤῥιπίμ, Ὄβαμηι οἳ Τερόντων λιμένῶ 
Ἱπυ]αε πΠριεητες: ροβίοτίος οκί ἵπ Ἠ. Απ. 4 ΙΑ)Ιαπέ Τον 
λΠ, 30. ν σε. 

87. Διελότας ] Ίνοππα αἆ Τεπίεπίαπι. διἑλῶνίας ας- 
ἑοπιποάα ας ὁ Διελῶντας ------ κατὸ τοῦτο, αά Όιῃς 10- 

ο {η ῥεγ παυῖς [0747)ΕΗ ἔγαζ[εἰεμίές» {4 οαρμὲ ὅτο. ο- 
| σον εοπ{ηΠοπε ἐξελόντο Πησισρατίδως αἵ ἐξελῶντα πιθτι- 
ο αηης Τον, ὅα, Νμ]βαΕπη εκ ΕεβοΡΙο διρµερίσοντας, 

Ὅ θιανείµαντοο ἹποΙσαΌ]ς, 
Φ 91, Πρραιτέετο τὸν Πέρσην] Ῥεγ/αήη 6Ο γΑΥΕ Ιον 

Ίέπαην Αοῤγευρηώο. νο Γρεδαης δεζοῖ, ἵπ Ἀγίβορῦ. 
μα να) :949.: Παρητεῖτο, ὦντὶ τοῦ ἐλιτάρει, παρεκά- 
ορ. ὣῇ Ἡροδότῳ, νοιόα τπῃ. εχοῖταξ αὖαε Ἱής Ἱεσῃ- 

ο. ἡ : πομὰ δωῤάαε. Έ]επε Ἀέποβῥοη. ᾽Απομγ. Ἡ, 
Ῥ, 4955, 'ὸ τους μὲν θεοὺς ποραιτήση συν γνώμονάς σοι 
λής αν, πβρήμέληκαφ τῆς µητρέ. Ζοήογαι ἵπ 1οχ. 

ο ο σε» κοὶ παργτήσατο τὸ πρᾶνμω», καὶ 
μρητήσωτο Φυτὸν» οὐ δεῖ λέγεμ᾽ ὦλλ' οἷον, ἔτι παραιτεῦ- 
μαῇ σε συγγνῶµην ἔχειν καὶ, πρραπουµαί σε μὴ κίαλε- παίνειν. Ἐενοφῶν, τοὺς κο μι ο 
σόι ο κ. πση ἀαθής ον ονς παβαιτήση συ»γνάμο νο 

' (65 οαὐΙ πιμ]τα ἀε[οτραι 

προμ ον: αρυὰ Ε9 

: παίς. Ῥτασίετεα Σὺ δὲ «κοῦ. 

οκ Ζοἵστας Ταχίςο » αιιοᾷ εκ 10, δαμιῤηοί ΒιοΠοίμεςσα. 
νησί Παδυϊτ ἠτοπάμπι:. αἆ δεπορποπίεπι 

{ραξενηῖα {0. 1ειποἰαυέμς Ἰπο οκοείρδετας: Ἠαθς ΕΧ- 
οετρίᾳ αἆ ΕΠ. ερῥαμιωῃ παὶςία πο τερερὶδία {6 α16Γ1” 
ταν Γευμοίσυ. Ιπ' Αρρεπᾶ. Χεπορό. Ῥ. 1149. Ῥεϊνεπᾶ- 
τηπί αά {., ο/η Πάπο απ Βιρμοιπεσαπὰ 1αἰἀεπίεπι, 
| ην αλβο, αν μις ΜΑ ΕΕβὲ 
4, Ἐδπέρχετο ] Φμουεη[ής «4πἱάρυγαεΣ παπι ΊεΠΕ 

Επί υἱεμβεγαυὴέ. ἵπ «4ρο]ομίο Ικύ. Π. ν, 516. Τε- 
λαμῶν! δὲ θύμοο ὀρίνθη: ΣΠΕΡΧΟΜΕΝΟΣ δ᾽ ἀνόρουσε θᾳῶς. 
ΠΡήπάαγης Ἰνοτη. 04. 1 60. ᾽Αλλὰ θεῶν βασίλειω σπερ- 
αθεῖσω θυμῷ, υ0ἱ ρταεῖεί αἰία ΟτίΠεὶ ὑπερζέουσω τῷ θυ- 
μῷ. Θηοά ροδῖ ραϊισα ἐμέο πείθεσθαι. ἵαπαιμαπα ἄπριι- 
Ίατε οἳ τατάπῃ Τ,. 1. 196. εχαππανίπιαοι Ὀσιμποιε 
αιέχοπταίοπη Ωοάά., αἱ {ΠαρεΠης Ο. 90. τούτων ἔταξαν 
πείθεσθαι, αἀάΙε, αἴαιε ἴα 121δις ατο ρτοσεάεπά ΙΕ» 
ας {αἱσεπι οτ]ῆσαπι ΤΕΠΠΕΙΟ {Ἠππεπάσηι., οοπΠΙΟΠΕ- 
ας ο. ας ωβκι ταν 
05. Σο) δὲ καὶ τούτοίσι τοῖσι] }αΐ]α, σα ηδὲ» 13: 

ϱ11112 691 ΜΗ 15115 ος νά Ῥοξηρήπιη ῦ 
πο {5 Ίοᾳμί {οἶθτο ἱξοπιαπος» {εά» φμίά ἱέδίο κό 
σιερο εσά οἳ» φ]ά ΗἱΡέ οὐ ἐς, εσὲ ΠΕΡΟΜΑ 
αῑίος Ογασοἱ Γόἶσπι. Νάσος πα μί {ωυπη Ποσο ά στο Ἕο- 
ΠΠ α]ςίΕ οοτι]ροπάο: Σο δὲ καὶ τούτοίσ ιά ΕΙΡ 
οὐ δὲ ἀπέσέιλεικ----- Ομ] σεκό ΜΜ] οωο θΗΕΕ ΠΑΒΟΗΗΣ οὐ σὲ ἀπέςειλε. ------- Οι υεγο { 4 παὶμά αἰῑαθίς 
ϱἩ 0Η 16 1η{(. ------- 1811 ρήπουπα σπα ο 
απαπεή]]α {ε πηπος εκ. τούτοισι, ΠΠΔὶΕ τοβόνν ο ος 
πηή]]ίος ονομίε, τοῖσι ἀε]ενῖ., ἀεϊμᾶς πρισθον πο ους 
ο6ὲ οκ πποτα- Τεοσριο» {βερίμ» ἴλπιθο ΟΠΗ ΤΗ Ίο]ετ ας 
αρυά Ταΐπο». ΟΙ αρμά Τενεμήμηην μία Η)ὴ γαὶ ο Ῥ ο ανς Ομ Ίπεομηι εεε 

ώς ο πρωο ἆρωλὲ, φμίδιν ϱεΗΙδην 101] σα εση; «ο 

ομψὲ Ίκοπιάμο ῥΟΡΗΙΟ Ίμσγαξ {3 Τε ὉΡΠΕΓΩΜΣ. Ρ]εΕ. 
Ἰοαπϊτας Εεγοήρέε Ἡν ΙΧ Αἰγῆται ἔφρσφι 
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Ὡς 
Όμπάα Ιαἰπαίοίήα σἳ Ἱπβιια οχρεάλῖο εοδσοτιαξ 

958 1 Ε Β ο Ό ο Τ 1 Αλ θοταὰ εροειό, ᾿ 

ο στ 3 οὐ σὲ ἀπέσειλε ᾽Αρταϕέρης ἐμέο πείθεσθαι Τίς πρ ΏοπΏς τὲ πίῃε ος. 

» καὶ πλέι τῇ ἂν ἐγὼ κελεύω; τί πολλα πζησ- πες πῖ τηε 1έΦΙ6τεΙ6, ἄταις εο Πέ . . 
μμ ο ηνο δὶ θυμωθεὶετέ- αήοσυπαιιε ερο ΙΗΡΕΓεΠΙ αα]ά πιι]τα 4819 

ο κκ. ῥσαγαβηρ ο ο με Αἠβαροτᾶ νετρί ἀπάϊρπαϊτας Μεραυᾶ- 

τοῖσι, ὡς ὺξ ἐγένετο, ἔπεμπε ἐς Νάξο πλοῳ ἂν. τος, υδὶ ποχ αἀβηῖς, τοίῃε Ναχυπι 4ποδάΣΠΙ 

δρα» 5 Φράσοντας τοῖσι Μαξίοισι πάντα τὰ παρώτά οπι πανί, αἆ τεπι ἹΝακης απ Πηρεη- 4 

σφι πεήγματα. Οἱ γὰς ὢν Νάξιοι οὐδὲν τς αγτώθ Ίάετει εχροπεπάαπ. ἸΝασ, Εῖ αυἱ πρὸ 

προσεδέκοντο ἐπὶ σφέαν τὸν «όλον τοῦτον ὁρμήσεσθαι! ππας απ Ἠαπο αλνετ[ας {ε οἰαδίεῃ νε. 

ἐπεὶ μέν τοι ἐπύθωτο, αὐτίκα μὲν ἆ ἐσυείκωτοτὰ ἵΤπΤατη εκ[ρεξϊχαραπε, ΠΡΙ ΤαΠιεΠ 14 ο. 

ἔχ, τῶν ἀγεῶ, ἐρ τὸ Τέ(χο» παρέσκευάσαντο δὲν ὡς . να Ἡ μα. | νὰ, ας 

πως πόσα  ὤψ. ον τα Φα ο ο. ναι ΤΕλΟΟΣ ΙΙ εκει . η δως δν ροια», 18” 

ἐσάξαντο᾽ ον, πο σλιακαἲς 5 αρ του τείοξοπθ. Ἐτ 15 αὐίάεπι Τά". 

ἐσομέγΏ σφι πολεμβ' οἱ όν -ᾱ τε διέβαλον ἐκ, Της) Ἠαπι Ππῄαητε Πδὶ ἨῬα[ο είς Ἀρρβά, 
Χίου τὰς νέας 5 Την Νάδον» προς πεφραγµθου: Ῥαπε: ΙΙ. νετο, Ῥροδίεαφαπι ε Οο 13 

«πθοσεφέροντο, καὶ ἐπολίόρκεον µήνα» τέσσερα ὧ ΊἈακιπη Ἱταίδοεταπε, ἴαπι Ρτῶπιμπίίο 35" 

δὲ τά τε ἔχοτεε Ἴλθο χζήµατα οἳ Πέρσαι, ταῦ-ιοδίες {πηἱ5 εοη/[πιρεῖδαιε πΔΤΠΟΣ 1Ἡ ορ". 

τα 6 χατιδεδαπἀάνητό σφι, καὶ αὐτῷ τῷ Άρισα- Ῥηρπαμάο ππεῃβρης, αυβιπιριαήτε ἃ άς 

όρη «πθοσαναισίμωτο πολλὰ, του ἄλεῦνός τε ἐδο. δ αιιαίῃ {εουΙ αττα]εγαπὲ Ρεσυσ]θ αι 

Ὃ ο ος ας Ολο ο μῶ {τς πβρπα οεἴῖαπι αὖ 1ρ6ο ΑΠῄαροτα, απο 
το Ἠ πολιρκίη, ο)λαυτα | τείχεα τοῖσι Φυγάσι τᾶν ρίή5 ἀοβάσταϊοι . ομβφίο, -πδὶ σα[ο!α Να: 

, Ναξίων οἰκοδομήσαντες Ἔη ο ἴτο ἐν τον κ εκι]ρις οχῄτικοταπες , ἵα σοπήΠε. 

ος κακο οσα, Αρα γρ 9ὲ οὐκ εἰ-Τδτεπι τενετετπητ πηα]ε αΠοξΗ, ΑΠΑΡοΙα5 {- 

Κε τὴν υπόσχεση τῷ ᾽Αμταφέρὶ Ἡ ἐκπληρῶσαι . Ίια πάς) φπθὰ Απιαρισιηί, τεέερετας ΡΙΣ": 

ἅμα δὲ ἐπίεζε µιν Ἡ δαπώή της σρατήρ ἀπαιτευ- ῄαϊο Ῥοΐεταε, 6ἳ Μπα] 4ΠβΕΡΑΕ θΗΠΙ το 

αρ ἀβῥωδεέ τε, τοῦ φρατοῦ πρήζώτος κακῶς' 48 Ἱπρεπία αὐβ ο ως ἡι ΕΠΔΠΙ ον 

«αἱ Μεγαβάτη διαβεβλημένος, ἐδόκεέ τὲ τὴν βασι. Τςυᾶϊ οῦ Ὃ παμιδς ον ιά ς ια 

ληῦμ τη Μιλήτε 1 ἀπαιήσεσθα. ἀβῥωδέων τὲ τρ ιριοίας, ο τόδνα ια πια, 
ο} Ι : 3 υ » ν ἡ 

τέων ἕκασα » ἐβθλέύετο ἁπόςαση’ συέπιπτε Ὑὰς ῥμ: Βὶ 4ε σλιςῇς Ἱτερίάιθ» 4 ἀεεξίσ: 
᾿ / Ν δω ᾽ δα ος 4 , 

καὶ τον ἐσιγμένον τὴν κεφαλὴν απιχ-αι ἐκ Σου- Ἡπθ οοβίαραῦ. ΟοπΏριτ επί 4ποαιε 6 τμ, | 
/ ο ρα σέ ορ ο ὅ μη 

ένι αλ κκ ακΕ α ον δε ς μ] 

ο ᾖ1. δα 4ἱδ. τοῦ, ἵα α]ς οὐδὲ, -ὂ Ὁ Αρ. ρα, πας ρίανΕ, ο ὕρρσσοντας Ίάν ἆ Ἐσηνεαν 

. ῥ Θα. ὦβ Μ. 4Δ. ζιῶ, σε. αΏΙ σιτίω ηῖ τὰ αυ ας βεαίεῃς {οηρεῖοπίς εοηπιταΠο,. Μον η οι 

τεῖχ. Ῥαε[ι Αγ. ᾱ- ο - ΓΕ Παρεκευάζοντο. «γοῦ Ῥαι]. «νά. }, εἴ οἵα 1ερό.» Ννη]ςαταπα ΕΠεΠΤΙ ή. Ὄ νι 

ἀμο, «44. ετ ατα αἆ 11οηεγ. Ῥ. 934 91. ἆ Κατρδεδαπ. «ἄγεδ. πεβιεζτο» Ἡτ α4ερο. αυρπιεπῖο.. - 

χεά σφι τοῖς «τοῦ. 3} ᾽Απαλλάσσλντο 10119 1Ηέ4ν 'ᾱ Ἐλτελέσαι ΠΑΙδ. Φιερῦ. «γεὂ, ῥήηα. / ο) { | 

σεσθοι 1. «44. Β/» ἀφαιρεθήσεσόαι :}”. «ἄγεδι, εΧ «4400 Ῥωγὴς. -ᾱ. δ. ἁπαιρήσεσθαι, Τἴωπι ἀῤῥωδέων δὲ | , 

«4γεῦ. µ 
ϱν ορφε” 

δι τε κο) ἸΑθηνοίοιόι εἶναι οὐδὲν πρΏγμὰ' αυἱ Ίοσι1ς Νε] {ο-  ἐᾳ τὸ τεῖχοο ἤξωώτο, αἱ ο αμα) ομαυοη! | 

Ίή6. Ἡξ ρυῖο», οοιτδέοπεπι {818 α4βηατεῖ. . έήπο- {πέγα «7ῥΕΙ) ἠηΡΟΥΙΩΓή. αἴπημΙη ἐφενείκαντο τὰ 

βεπες, αἱ ο. ΔΡΠΟΡ. Ρ. 517) 48., {οπρβεταῖ» τί τῷ τῶν ἂγρῶν ἐς τὸ μα ο θα ος εφ] αλ (η η 

γόμῳ καὶ τῇ βασάνῳ» Ῥ]επε ἀῑχίτ ρτο Όοτ. Ρ. 196.5. δἱΟ- 1261 416 4] κ ΕΡίΕΠ . μία, ν Ποσο, εφ 

ά ᾿ωνύμενος μηδὲν εἶναί σοι καὶ Φιλίππῳ πρᾶῶνμα. (οιπισς ΏυΠα 1η 154115 πιοαΙ Ὃ ο Π5, 18 : ον . ον ρςς 

Νοογιαοδί 3. «4ἱῤεμ. ΥΠ. ρ. 901. Ο. Γετήϊα υ105 ΤΑΠΕΙΠΙ εδιος ο ον π5 46 ἨακΗς 16: 

ο να. ψεωμετρικῇ δὲ καὶ σοὶ πρᾶγμα τί. ο, ουὐρ]είδς {οποίς «4μήβοὲ, 1η ἃερ. κ ΑπΙοτΗπι 3. αι 

νατῖας Πταξχηχαπα Ῥ]ωώισγοῦ, Ἐν 1, ῥ. 55. Ὁ. Ίπ εὔῃ- 10η. νπΠ. Ῥ» ο48. Δ. τῶν παρὰ Νάξίοις εὐπόρων οἱ μη. 

ἀεπι Γεπβιωι Οομιίοµς αρ. «ὀ2άεΙ Ῥ. 8015 49 Τίς γὰρ πολλοὶ τὸ ἄθυ ὦκουν, οἳ δὲ ὄλλοι διεσπαρµένοι κατὰ κώμάς 

κωτόπτρῳ καὶ τυφλῷ κοϊωνίω» ΡΟΗ). Ρ. 66ο. 5) δὲ Ἐπάεπι ταῖο Τάΐε ἵπ Αιῆσα5 Γπερίης Ίος Ἱοριπτυ, 

τί κοὶ Πρωτεσίλεῳ κοινό Ίος 1η Τα σας ταμ]το Ίθαιεῃ- 1Π Πἱοσία ποαμα τεσεπΏῖοτ] ΤοπΙΡΟΤΕ ῬμήΠρρί εἰ Α”. 

εως ταπζμπάεπι Ψα]εῖ ας ἵῃ Πεγοᾶ, πρηγμω. ΥΔΊΟΚΕΝ. Ἰεχαμάτ!» ο νοβέ: ῥ. 14ο. 68. Ωἱοᾷογ. δἱο. Ὅ. 1. Ρ’ 

ϱ. Κα) τεῖχος] Ιδία ἆπο, οκ απτοιίοεί ρε». Ἡτ Ἠατίο- τό.) οπιηῖα πιουίήα 6 ραρῖς {η Αἴποπας Ατποί οοπαροῖ; 

1ο, πο πρταπία, { ἄείοιεπε, πομΒαιιαπΙ ταάισο- ταδ[ο» Ἱπριίπής Ὀεῖ]ο εἸοροππεβασο: ΡΙαεἴΕΙ Τζμωμ" 

τοι. Τατδαπε οταήοπίς Παδίτηπι αο Ἱμπάήταπι, Ώνα τες οςι «41ήορῦ. Ἱπ. ν. 789. 8ο», Ακ. ν. 72. Ε’ 

ἐσάξαντο οτι }α]ία εἲ Ρογ40 εχ σάξασθαι, ]αγοίγε, τει ν., 691. Φοθοί. διὰ τὰς συνεχεῖς τῶν πολεμίων εἶσβί΄ 

αἨ ἐσόξασθαι ἀθινανος.. Ῥήυς πίοβυπα πΠί οιίά λὰρ ἐσκευαγωγήσαντο εἶθ σὺν πόλιν οἳ ἀπὸ τῶν ἀγρῶν 

Ῥιαείστε, το(ρυίτιια σῖτα καὶ πυτὰ, Ποι ριοίεᾶο απ σα οσο, νΑΠΟΚΕΝ.. 

Ειτοϊοπάα Ωτεϊεπάαημε» ας τὸ τεῖχος Γοταείε» Ῥοῦε- 14: ᾽Απραλλάσσώτο Ἱ Μη]ο ἠΜεάῖωο ενεπίαι» ου» 

τς», Ίδία α οχι]σητ, ο ἐς τεῖγος, αὐῑας ΟΙ. 1 εἰΙ; ΄ Ἱπιρείο (αρθεί ΙπαιιΦΙΕΗΤῃ ἁπαλλάσσαντο {ΕΥΠΙΟΠΙ8 οἳ Ί 

(αρίοῖο, (οσντυς, Ψοιο εεπιες. παϊμμη, οῤανῖς, θεχος ἴρηι» 40 
{οηριος νίαπι απιηηίε 1,, 1» 10ο,, Ῥαῦγ]οπίϊ πρρεσάξαω- Το(Ητιήπιης» εθητὸ Εἴ Ἱποοπ{]τὸ π]ιις ιδία ΠΟΥ 

χο σιτ]α ἑτέων κάρτα πολλῶν, ση1ο ῥ]Ω ΠΜ) αΠΟΥΩΥ1 2ο Ίπάμενε {ρεσῖεπι ἀθδυῖερ Ροςί ρα ὀκτελέσαι 40 
ΠΟ ἁἹοοπνεπίος, ἔραοπιαι πατώ, {οσβανί, Φεχεσητίες ἡηραωπα (οᾷεπι, αὐ 

ΠΑΕ {Προγ/αΓΗΗΗ. εἲ ΝπΙ, 2ο. οὐτ' ἐξεκομίσαντο οὐ- αεσεριύπ σἱοδίαε {εΓο. ο μὶ 

δὲν, "οὔτε. ΠΡΟΕΣ η ΑΝ το Βωδοεση/{8. ὦ 0Ο. ᾽Απαιρεθήσεσθαι] Πα. ΙΠΠΑΗΤΑΠΙΠΙ η ο; οΜμ6 τ 

Ὁ Κα) τεῖχοο ἑσάξρωτο] Ὑνοπι πίτος ἵπ ἔοτπια ναιρί» (ΖαΡᾷΟΗ. Ε, 1, 19, Ρ. 197. Ἰαμάῖδιις ἔεται. οι Β 

ΐ “Οἱ αππαξῖσῖς παμά απηπαάνοτία., ῥζα]]ασι, Ροή Ί- αιρήσεσθαι ΏΟὮ αἀ{ρείπου: Ττήτπα οη/πι ο π12 εάξτας : 

ΠήΙεσαια Ἠπεβε[ε. Ἠτοιαίοχεο» Π]ο «ημποπη πο]οὔμο- Ώνυπα τοζἙπ ΠΟΠΗ ἄσμππεη ΓΗ ρ(ήταῖε οποιο τεσθαι 
22/1 4011 ἐπισκευὴν νοζαπ, ΠρπήΠεατ] οιοᾷ]αίτι οη- «ἄν πολλὸν ἑλασσώσεσθαι, παπ]αεΓΗΠΕ ἑλλἛσσωθής να 

Ἶμο ἸοβάῑάΙε ΜΗ παηίοε/σηΣο τετΗ]ΙταµΕ πά Στ. Τε νι, 11. Τα]μπι οορίαπα Ῥοδι Κωβεγνη ἓἵ . ιν 
τον. Ύετυπι νάϊδίειτ, { πηΠα εοπαραταβ[εηί 11ργο- οοπάχῖε Ερηβεγζῳίης πα ὔοηιαε Τιμήσετα, εὰ ψ, 

«ο: 1. 0. 100. Β4ΏΥΙΟΡΗ κατέιλήθησων ἐς τὸ ὅσυ, /οπίης η οερίά, ρ. 9367. - Ρ ά 

Ἰη πχ ροπ1 αὐίεπι» ορΠάΊοπε ΡΙΛΕΝΗΣ, πρεσάδαντοσπίω 39, Τὸν ἐεμμένω τὴν κεφρλὴν]», «4Επεας 1” ον 
᾿Στέων κώρτα πολλῶν, ἐῶ7) αηέό ϱ0ΗβΟΓαυεγαΜέ ῥΕΓΥΙΜΙ- οεέρο εἩ Ῥοϊαρμιν 1. 1. ἰάε γσάμηε. 1 ρς 

40131 αΗΠΟΓΙΗΗ οὐ)ηΠέΑΣ49 . 14 ἱρουπ οπές επι Οµπε 6ε/10 νοεαταί ΤΝ. Δ. ανα, ο. 9. μα, Ἴ 

αἀποιων]ε, ἱπτδ]]οχίίαμε ΥΠ. 6. 20.1 οὔτε ἐξεκομίσαντο αεῤγα ῥαγῤηγίεο αλω επουρίίαία, Ώο 1β5ὶ ἀπ ησπι 

οὐδὲν οὔτε προεσάξωντο. ΙΝΟΏ {ασῖ]ε τερεΠετΙή» 01 ρί46- η: ααπα {δαυτας ν]άεαταγ απέτοτεπα» 401 3 τω 

τος Ελονοόργιωη ἀθλήνιεη]ε ἀξασθαι, ἐσαξασόαι,προεσάξω- ΊΛΗΡΙς {εορτῖε ναιβπηί]επι. Ἑν Ηετου. τεπΙ οματταῖ ον 

σθαι. μας Ἠαῦει ἦμται οἳ ἐσῆκταιι Ί]ᾳ ταρεµητΗΣ εἰ κει ΟΠ]. 11 ν. 59. ΙΧ» ν. 928... ὃς, 9ἱ6- 

αρμά  αἲῑος Ἰφείμς οεἵωπῃ αοπχής. ----- 111 ΝΕΟ καὶ τεῖ- «εαν ἵπ Ῥο]ίοτσεῖ, 6. 91. Τε ἔρδα τεὔπεΏξ μι | 

ος 80 Ἱπιρείτο Ῥοβευπι. {υ{ρίζος., 680 α. ᾖογοάρο αἱ οηπῖα Πεγούοη νετρα: Ἱσιατος [βουλέμενο τν ὃς 

{ΕΠΡΤΗΠΙΣ σό οβῥη σπα {ἱοηοη α/εύὴ Γοργία [ἐ[εῥα- σαγόρᾳ σήῆναι (εχοίαΙτ ἄποςηναι") ἄλλως μὲν ον ο 

Αὐ674Πέ» καὶ σιτ]α καὶ ποτὸ τὸ τεῖχου ἐσαξαντο» 14 ει εἶνεν ἀσφμλῶς δ/λῶσαι, ἅτε φυλασφομόνων τῶν ὁδῶν μ 
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Τατ: ΠΠ ΜΠειις π]] πονὶ πιοτειης,  πι]- 

{εηῖοπτΙα. ν]εῖν» οἳ πΙβί]οπήηας ρ]ασιῖε, τε - 

ο. Ρίς ΟµαίΗπι. ]ραποίίς Πμαπι ΜΥΙακ{Θη/οπι, 

Σαβ πηηςϊῖ Πη{αβά1,. Μοάπς Αιἰβαροτώ ν Ε Ῥ Ῥ ς ϊ 6 Η Ο Β τ , Ἱ, ΙΤΡΕΝΡ τ). κ 48ὀ 

9 αὖ Ἠμβίαο γεπῖτε φμεπάα «οπιραΠδῖο σέων παρ Ἰφιαία, σηµαίωτα ἀπίσασθαι ᾽Αμοα- 
ηοῦς οαρίτε»  απἴρις ἩΠμωας Απαροτατι «όρη ἀπὸ βασιληοε" ὁ γὰρ Ἱσιαῖος "βουλόμενοξ 
οοπιπποπε{αςϊεβαῖ τε αὖ τερὲ ἀεβεετος. 14, τῷ Αρισ-αγόρῃ σήμβναι ἄποσἼναι, ἄλλὼς μὲν ἃ οὐ- 
πηάπιαμε νο]εης. Πήμαας ΑπαΡοιώ Ιπάῖσα- ος χε ἀσθαλίω οΙάι. πο Θα σσμως 
το, απ]α αα ταΏοπε  {εοιτε {βοείε ΠΟΠ. ο ο ὃν ο λω α-. 
Ροϊεταῖ., τπιβοίε. 1Ππεήρας εα[οάιᾷς, Π- το ον κι ο ο τοσ ρ 
ἀεεβπιο ο Τειγῖς «αρατ αὐτα[απι ποῦς Π- ' ἀποξυρσας τὴ κεφαλὴ ἔπιδε» αι ἀγέμεν 
δπαγΙε, εἲ Ποπήπείι τεἠπεής αποβὰ σαρί- αναφυναι τὰς τρίχας ὢς δὲ αλαρυρν σάλιο 
 τοπαίσοτεπῖατ., Ιβί 11 τεπατ {μπες χᾳ-αοάσέπεµπὲ ἓ Μίλητο, «ὐτειλάμθο, αὐτῷ ἄλλο 
Ῥσμππε ΑἰπιΠε ἸΜήειαπα, πι] αἰῑπά π]αὮϐ- μὲν οὐδὲ" ο ἐπεὴν δὲ απίκηται ἐς Μίλητο 2 κελεύεν 
4απς» πα τε απ ΜΠειυπι Ρετνοηῖσίες, , Αρις αγέρην ξυρήσαντά μὺ τὰς τοίχας .. κατιδέ- 
Ἱαρετεῖ Απζαροταῖα εγα[ο [1ο ,εαρίτο Ἱπ[ρ- αἱ ἐς τὴν κεφαλήν τὰ δὲ σγματά ἐσήμανε, ὡς 
σετε, Έα απτεπι {ῆρπιατα, Πρηϊβεαραης, µε ο ας ο ο εν το ος ο ὃ 
ἃ πε Ίαρετίις ἀδάπα ος. ἀεεξίοπειι. Ἀπί “πθύτερν μοι εἰρηται, απογασμ᾽ ταυτα ὁὲ ’ 2 ΄ , ο ο, Ἐν λ Ἠως Ἰάεο ἨΗιμσις {αοϊοθαϊ ααοὰ πιαρπαπιὸυ ἴσταιος . εποἰεο ΡοΡην ποιεύμείοξ μεγάλον τη 3009 . 9 ἳ . . . ” Ν Ἅ / . - ὦς ' : απο «αἰαπηΙτατεπα ἀιεεῦαῖ { διῇ5 ἀεμπεή: «εἲ- ἑωῦτοῦ κατοχν τὸν οὐ Σούσοισ. αποφάσιος Φω γι . : . : ων. ο ψ. τος 2. 1411 αἴθηο ΕΠΑΠΗ {ρείαΠ5. 1οΓε τἲ Π αρ Απ νοµόήε, πολλὰς ἔἶχε ἐλπίδας µετήσεσθαι ἐπὶ ᾱ- 

α ον .ν / {ωροτα τεε]αταῖΓ» αά πιαζο. Ρτοβςί[οεια- λασσαν, 5 μὴ δὲ γεώτερόν τι ποιύσηο της Μιλήτου, 
3 ο 9 γ Ἀ ς/ 1) δα /5.. : ς ο» . ιν οὔδαμια ἐς αὐτὴν ἥζευ ἔτι ἐλογίζετο. Ἱςιαῖος με Ίαπι Π0Ι ν]απι. ΑΠΙΡΗΙ5 εδ[ο αἆ θαπι ἵθνετ-,.. μ ἔ ὄ : .” ο ντ ολ. 1. το 

Δότεπαϊ Ιπτε[ΐσεραι,. . Έππι αιἰάσιπ Πηποίηπα ον ταύτα διανεύµωος, ἀπέπιμπε Τὸ ἄγγελο" Α- ν / λ / ον οι ου ο υ ͵ 

Βοτας ααἴεπα» απ εἰ Ώρες οπηηῖα οοπ{οῃ- μενα συνελθότα) ἐουλεύετο ο μέτα ταή «ασ 
ταΏεᾶ Ῥετ ΙάεΠι ἵεπρις εοηιρίίεηε», τεῖῃ- τέων, ἐκφήνας τήν τε ἑώυτου Ὑνώμη και Ἐδομ αρα, ν ͵ ( ν ο - . ο. . ο. ο. : . ς ἆ ) “9 εν . ι ΐ Πε αἲ [1 ΕαξΗοπίς. µοπαίηες ἴωπῃ ἆθ [ας του Ἰσιαία απιγμένα οἱ ῥῦ δὴ ἄλλοι πάντες γνώ- 
{επτεπιῖα αὐασι 4 ΗΙ(Ησὶ παπα. Ομ] σμην κατὰ. τώὺτὸ ἐξεφέρωτο, κελεύοτὲς ἁπίς-ασθο)” Πυυη. σετετ] ΟΠΙΠΕΡ αθ[επῃρίεπε,  Ἰπρεητες νο ος ὁ ως ως 
αἱ τεοε]]ατεξ, ᾿ἨΠεςατΦης Ταππεῃ πμ οιίοατα- ας μον ο ο ον ος. ρε ν 

Μο ην νο Ὃς  Κασιλέί Περσέων ἀναιρέεσθαι», ἕ καταλέγων τα Ρίο Ἰπ]ήο «ς[ιαάετο Ροΐ]απι Πμηὶ αἀνοιως Εναν τῶν Περσέων ανδιρβσύαιν 
Ίεμεπα Ῥεταταπα» 6ΠΗπΙΕΓαης ουπέίας πα. τς τν, πλτα τω " ο ον 
οπές Εμίρης Ταδΐης. ἵπιρεια ες μήααας, ουν ἐπεί πε δὲ οὖκ Β ἔπειθε, δεύτερα συ "λευε 

Φα 

αν τν οὐ 

Ῥοϊοπίίατη: {οὰ αμα πος ρετ[ιαἀετα ποπβΟποιέεῳ ὄχωρ νάυκράτεες της Ὑαλάσσης ἔσωται' ἄλ- α ’ : 3 ο / - νε - η 3 τα Ῥοδίεε, εομπάο Ίοοο {παάετα, αἲ εἰμθίε λως μέ νυν οὐδαμῶς ἔφη λέγών ο7ορᾷν ἐσόμυον 
πατε οζςιρατεπῦῃ “περαῃς {ε γίάετε οὓς τοῦτο. ἐπίς-ασ.λαι γὰρ την δύναμιν Ἀ τὴν Μις : ἳ οκ απις κατ. να 
δμα η ν εείει ο μμνα ο, . λησίών ἐούσαν ἀσθεέα" εἰ δὲ τὰ χρήματα καται- 

. ἴ 5 ον ς ω ον 5 η . Ν 
ηἶη {6 ΜΠΙΕΠΟΤΗΠΙ νἶτε εσ[ο Ππιρεσί]]ης: { ῥέθέίη τὰ ἐκ τοῦ ἱρῦ τοῦ οὐ Βραγχίδιοι, τὰ 
ταΊπεΠ ρεσυπΙ ϱ ἱεπρίο αιοά δι ἵπ. Βιαη» Κάσος ὁ Λυδὶς ὦμθ αν λα 
οἰ]άῖς τοἰ]ετεηίης», «ιά Οτῶ{ας Ίωγάις ἀθ-δὸ. ῥοΙ το 0 ἀλυόθϱ αφένηχὲ» πολλάς εἰχε ελπίσας / ν / , . ὶ ς' δν / } ᾿ ἀῑσαν]δίει, τη ]ταπα {ρεῖ τεσίροτε πιαῖῖ]ς Ρο- : ἐπικρατήσεν Της «αλάσσής' καὶ οὕτω ἀὐτούς τὲ « : ' 

ε ” . . . . - ν / ο κ ὁ λ κ Α Ἅ / .. Ώσπά! αἴαιε Ἱία Ῥεευη]απα εἲ 1805 ΠαΡι- έζευ χβήµασι χβάσ-α! καὶ Τους. πολέμιους ου 
ἴμτος αἆ υτεπάμπι, ηος Ἠο[ίιες εαΠι {ρ0- οσψλήσῳ αὐτα" τὰ δὲ χρηματα Ἠ ταυτα µὲ- 
Παταῖοδ. Έπαπι απϊοπι Πῶ Ιῃσεηῖες Ῥεει- γάλα, ὡς διδήλωταί µοι ο τῷ Ἱ πρώτῳ τῷ. π1ῷ, ΟΠεπιαπιοβῦπι α πια 1η ήπιο Πρισσολόγων" αὕτη μὲν δ οὐκ οὐίκα Ἡ ὀιώμή. ἐδόκεε ἀεο]αίαίαπι 60, . Ἠεταπι πο Ώσς απῑάεπι ὅμως ἀπίφασθαι" ἕνα τε αὐτέων Ἰ πλώσαν" 

ο ΜΕ ο τα ρολο α ὃς οκ πο ηλ τα υοῦυγτα ἐᾳ Τὸ σρατόὀπ(δὀν Τὸ απὸ της Να 
ὉΠΙΠΙΠΟ τερε]ατεηξς αταμς ππας  Θοσαπι ἕω ὠπελθὸν ἐὸν ὠθαῦτα συλλαμβανευ πέιρᾶσθαι Ἀγυπίεπι πανίρατει αά εκετεῖειπα, αἲϊ α ὅδν πμρν εὖν ο/ναυτα» ον νε ο 
Ίνακο τενετίις Πίο αβεραῖ, τε «οπατεῖΙΣ τοὺς ἐπί τῶ γιῶν ἐπιπλέωτας σρατηγούι Απο 

87 4μ6ες. εἰακβατίοτάπα «οπιρτεπεπᾶστε. ΜΙκ[ιςόσπεμφθέντος δὲ ητραγδρέω κατ᾽ αὐτὸ τᾶτο, καὶ συλ-. ἀπΐεπι αἆ Πος ἱρευη Ἱαίαροτας, ἁοὶο ο6- λαβότοῦ δολῳ πι Ὀλίατον Ἰβανώλιος Ὦ Ἰπυλασσέας 
πώς ς - . ολ 

Δ, 
ε6 ανα ο ς κ ελ 3 

ω 

-4 οὐκ Βγι ἂμο» {εναί Γερερηπα 4 πας Ταξῆς, ϱ. 
ρἱσ. «γοῦ, ο Ἐπὴν 4. εἰ Ρα. 7 4 Ἐπάήσε «4 
ας, ίε](τ. Ἡ. ϱ, 169, ο Ῥταθβαϊ μὴ δὲ οκ {εἰ τρ ἱπά]αῖο» αἴιιε Ίτα «ἄάμε, εμῖ αοθεᾶο. ΜΟΧ οὔδομῶς ΟΕ χζωτὸ τὸ λέγων «{γεῦ. 6 Ἐπείσῃ 4.  ὁ τὴν Μιλ. Η. Βα[. «49λ.. εειετῖ τὴν τῶν, ποά ππηεαίίοης Πο. Ἰπάϊσεδαι.  { Ἐπμρωτήσας ΑΒ}. ἆπο, 1ποχ οὕτως Ρ]ωτος. ο. σα τοῦ. 7’, οἵα. ὑέερῦ, γα, αηῖσδα προτέῳ.  } Πλώσαντες Μνοῦντα «ἨΗ1. -ᾱ. 6. πι Ὁλίω τὸν Πᾷ, αἳ Ἰβανόλ., 1η Ῥα/: δΛΝ 3 Μνλασέα Δγήε. -4. 69: Ροπτο Τερμερέα Ἰἶάεπι ευπα ἀγοὸ. {7 Ῥοε/. «μ. οἵα διερύ, γα]: οἶἷαι εκ ώμο ο το σεν ον ον τάς κωδ. δι νάδεςν κών ὰ 

ς µ . ον 
« 

ο ΡΑΤΩ. ΙΠΩΙΗΕ» ἐσήμρνεν ὃ δεῖ λιωτῶν. ΔΙΠαπαΓάπι αὐίάσπι. οἶνίτης τατήπ] ετατ ἨαυΙ- 

9 ./ Ά ν : κ ο μα ο. ΜΗ ας μα ην ἡνο ͵ να : ο ή αν ών η αν .. οὖν. εὔπορο (ὃν Ἰα ο βα νο) γράμμότα λαθεῖν Φέροπα παβέξουσιῳ’ αὐτομβώτορες γὰρ ἐσόμεθο καὶ ξυμπάντων ΣΙ: το» ἴΔΠάΕΠΙ, τῷ 
ποιεν' {οευπάππι Πεγοί, ἀπόσασιν' πμέῖοτο Ρο]γσομο 1» Τηα αυ]άφπ]άἀ ερἰφίεπὶ Αἰαϊθίαᾶες εἰ οοἱ]ερας» 19ρ6- 

ιά. αρ τά Ώλε Ππεταχηι 110Γ2ΠΕ ποίης: Ἱειαῖος ᾿Αρι- Τ4ἴΟΙ 65 αὐτοκρώτορες ΟΟΠ{ΗΤΗΗ1: {οᾷ Ἠ]ο νοσεπι πΟἩ οι γραμ Ἰωνίων ὠπόσησον, ο µη, ΠΥΑΕΟΚΕΝ: νεπίτε {επῇτ οἳ οδᾳφο). Οοτῆρο ρτίπιαπι πορέξουσι ο ὣ ο λοφοποιὸς] 1άοπι Ηεσαίαεο Πτα]ις Ἡ, τς 15. ' τοκρώτοῤες Υὰρ ο ΑΙ) }{ 

αμ. 5 εὔῆαπ ΑΡ{ορο 1, Ἡς τα.» {εά ἀἰναιία τα- πομίῤης Φα) /εη/ύμε:. {οᾷ {οπἱρδίβίς πα ο {αρυ]ατου» Πίο ΠΙβοτίοις, εκ 1η 08)" ναυκρώτορες υδἱ νι]ρατη πἱτοτυπι, νῶ απο, κλσ. Ταν, 3. ορίπίοπε,, Ῥεπα Παγβοσγα- Ἱεπι ορΏπηϊ Οοᾷἆ «Ρ. 370 84: Ρ. 8 ο Ἠμῶν ἱσορικὸς λεγόμενος εχ /ούγαίεοι Π ναι ορᾶος ἀ4αΥ6ί ναὐκράτοβες, 

ἴαμο Ἅμ ο ροών ος ῥα[εβς, Ἠκωταῖος ποἵλοῃ ηβεαήκβμιωα Νανκρόσμς,ν 
ο. 

ο. ΞΝΑΙΟΚΕΝ. | πα ο οασι μ μα, "ἱε[εμπο α Μηςς τῥιονας 0 Αγάβ. Ἡς 1ό., λογοποιὸ, Πήβοτ]α- 50. Ἐν τῷ πρώσῳ τῶν λόγων] ἨνοἩ 018 νι αῑς Γαρίοτος Χρπορ οἱ ἹΚ. ποιὸ. ΝΙΠ. Ῥ. 990. Ὦ., Δι ρα, οισι τῶν λόγων 1». Υπο 99. μᾶ οἳ 
: δο ν. μα λιοον. | ὁ/γαὐο Ἱ.. χν. Ρ. 1οῦ1. Β. Τὰ νετο ἐνΒραγχδῄσιΟτοεῇ 90, ΦΥΝΡΩΤΕΕς τῆς θαλάσσης τα νοςσ6 θλ το μὴν να [τς οο. ΠΠΗΠΗ ΤΩΝ 3 η : : τορος Τόαοοιά νι, ς, ἀρ., ἄδριμνων ΟµήΙ ΜΠεβίαις; πἶονα ῥημία Αεἰζθησοτας η αλα ᾖ νοτιήσῖος πιω ]το ής, ονὸ ωππα ἆζαοο νι. Ὁς ο. μη ναφχράτορες, Ἠππὸ - [δε σοπὰ Ῥοη]ην Ἰθ(Βι Πο” 1ο Χθνκί εν Ἱπεογψογιαπάί 6µΟ νοζοπι Τζμοάλὰ! Προιόν παΠΕιοχοῖς Ρ. 491. 08. αταυς αιοτειπάὰ ρταοοἰδ!κίετ οςζαβΟΠεΙη, (εορταρι μ01 υυ]ρατΗ 1ῃ Αἱοϊριμαϊς οταἱοΠς: κο) ἀπελθεῖν αἶ εις νὶάᾶς Τ.. κιν. ρ. 941. Β. ο 

ο Ἡ η : - : νν ὃ λογοποιὸ «49ίαῃο. 

οςες 9 67. Τερ- 

ο το ος να μα  γ πώ ογοποιὺς πεῶτα μὲν οὖκ ἔα πόλεμο 
- : -ω Ὁ- μῶ κ νο πο 

τε ἔθνια. παντα τῶν) Ίρχε Δαρείος, καὶ τὸν. δύναμιν. 

1οᾗ. Τά. 6/οπου. Ἆπες ἀο[οήρεια,  ὁ Αποξυ- 
2. βαν. ὔες ΓροξανΙτ ηλες Λίομημ αᾱ ΟγερογίΣ 

Ἱε, αὖαε εκ Εεοπίροί {ι- 

ι 



865 Ἡ Εν τς ο Ὀ ο Τ Ἱ Οἰνίαίυπι Ἰοπία Ἠμειαήο α εψταπαίς, 445 οοπεῖ[ίας. ΑΦ, 
ΑιΗχαροια» ο υαιῖτ {οείειαίεπα ορατῖος, 

ο Ἱσιᾶς Τάι τωμφία, μι κά ίάς, Ἕνμν Ἰρνοως να, ων ή μας | 

ον κ οφαμἡώς νο. ολη ο ἷδως ἀοπανεταῖ, εἲ Απ μρο ορ Ηετας]]» 

ο. ν μι μήδε βλ μη συλοἩΣ  ᾗ βιπι ΟΥπιΦαπα, «οπιρ]ηΓεδηΙέ 8108. 

ο... 9η εκ. του εμφ “ΑβίΓαγορης απεςηκάεο ο Ιτα εκ Ρτο[εςίο ΑπίπαΡοτας ἀε[εεῖτ» ΟΡΙΑ 

παν ἐπὶ Δαρίφ μήχαάγωμοοε: Πα. πρωτα, μο λότ Ἱπ Ὠατίαπι οοπηπήπί{σεης: ετ ΡΠπΙη 01: 

΄ῳ µετεις τὸν τυρανίδα » ἰσοομίην εποίεε τη Μι ἆἀοπι, γεΙρο ἀαπιαχαϊ τγταΏηΙά ΕΠ μας 

λήτῳ, ὡς ἂν Ὁ εκόντες αὐτῷ οἱ Μιλήσιοι συγατι: Παιηπη τοϊραυσ ΜΗΙεΙ οοπ(αῖς -αἲ μ 

ς-αίατο: μετὰ δὲν καὶ ο) τῇ ἄλλη Ἰωήη τωῦτο «επι Ἀδοπίοτ ΜΙΙΕβΙ «εβεςιμς ἳ να ἓς 

τοῦτο ἐποίε» τοὺς μὲν ἐεξελαύνων τῶν τυράννω! .751Πς να τεΆφ ια ος μα. τ ο. 

πα κα ἡμώνι ἀπὸ τῷ το τὥονμτλως πμ κεμαες ο ἠνορ, ν,  οἷδα 
σασέω ἐπὶ Νάξο» ος δὲ Φίλα βουλόμωος δὸ ασ δν Ἱεταηῖ, Ἠϊ οἰν]εαάρις ϱ:Χ-- 

ποιέεσθαι τῆσι ο. ο ἐξεδίδα ἄλλον 6 ἄλλην τἱβσατειασ  ἀεδϊάῖτ απ ἴπ ΔΠΕΠΙ υτεπῃ δ 
πόλυ παραδιδοὺ»» ὅθω εἴη Έκασορ. Κώη μέν 0 ιταβεπθ, εκ αὐᾶ αμίδᾳις 1ογη!η ΕΤΕ. ο μο-» 
Μιτυλυναίοι, ἐπεί τε τ άχισα Φαβέλαβουν ἐξα γα; οτι Οοξα ΜΙΕΥεΠΩΙ ως αοζερετΗΏζ 0 τν 

90ο γόν τες κατέλευσαν΄ Κυμαιοι δε του σφετέρον αυτέων ΓΠΟΣ8 αν ΑΕ εριῴρης ο να 

ααμονοο ήλριόις σεξ ἁπίακςι ο τα ον αωτυσε, 3 
ο μμ Ῥλανσο μετ εἰνίϊταῖος Αν αὐἀἰσαῖ]ο Ειέτα ερ, 
λιας᾽ ΑρΙΓαγορή: 9ὲ ο Μιλήσιος ὧ5 τοὺς τυράνης σταπηϊς, [παπουᾶ,: ΑΠῄαβοτᾶς Μήεβις 

χατέπαυσε, φρατηγοὺς 90 εκάφη τῶ πολίων κε-Ὀδ ᾖυρυ]ος Ἰηδῇε ἴπ Πηρη]ίς οἰνιταήρις οοπ{(μ” 

λεύσαέ ἑκάσες κατασησαι, δεύτερα αὐτὸς ἐό Λα- μετε πιαρΙ(αῖιδ: αιισά Γοοιπάμτη Εαῖτ, 1β56 

χεδαίµονα τρηρε ἁπόσολοο ἐγίνετο' ἔδεε γαρ ή Ἱμσυάσπιοπεπι (γε παν]ρανίι: ορ» Ε’ 

συμμαχίης τυός οἱ μεγάλης ἐξευρίθηναι. Την δὲ Πίπι εταῖ πιβρηαπη μφμαπῃ οοπίρατατε ο 

Σπάρτης Αιαξζανδρίδης μέν ὁ Λέο τος οὐκέτι περι- ο ο ' 9ραΥ ον πε τα., Ελ Γρ 

εῶν βασίλευε, ἀλλὰ 9 ἐτετελωτήκες: Κλευμόνη 9Ο ης, να ο... ος αι. 

0 Αναξαθρίδεω 5 εἰχε την [ασιληίην, οὐ ἕ κατα αἲ- Ἶες Γορηᾶβᾶϊ πο 1] αυἰάεπι ῥτορίει. να’ 

διαγαθρ σχων, ἀλλὰ κατὰ γώο. Αναξαθί- τμεῖ [ρεσίλοη,  {εὰ Ρτοριετ ρεης. Εθ 

δὃ; γὰρ ἔχοτι γυναίκα ἀδέλφεης ἑωῦτου Ῥυγατέ- πίπι ὁπακαπάτίάες ἀχεται 1. ΠΠαϊΓΙΠΙΟΠΙΗΠΑ 

ρα, χα ἐούσης ταύτης οἱ 6 καταθυµίης παιδες οὐκ [οτοτῖ [ης βαα αμ: ειΏ «οτί ετας, ας 

ἐγίνοντο" τούτου ὃὲ τοιούτου ἐώτο, οἱ έφοροι έέπαγ)Ο5ΙΠΕΗ ες ο φαν ορ ο 

έ ί τὸ ἡ ασ. Πβεσίσςν {ον ος 

ο πο ος ο κο. ο ών ὰ δὶ Που ας, αε «ειτο ποθἰ5 Πος 

κ το ον κο οπή] έουν ποι. 65ι ἀε[ρἰεϊεπάια, Εατγβιοπίς 5εΠᾶδ 
99 χάος . 1. Εὐρυσθένεον Ὑωεσθαι εδίτηλον Ἶ κ Ἱπτετςίάε{θ, σα Ισ]τα ια άοφυἰά επι πο” 

η μεν εχεις γυναικα ν επ'εί τε τοι ου Ττιχτέι ΤΕΠῃ μαῦες, αδ εχ τα ΠΟΠ ρατῖτ, θα τερᾶ” 

” 
. Ἓρδιι τ » Ψ ἐκ σέο, ἄλλην δὲ γῆμω καὶ ποἰέων ταῦτα» ἀἶατα αὔαπι Δπείτο, ρταφβπιαπι Τέπῃ 1 μος 

 Ἀπαρτιτησι } ἀθῆσεις” ὁ δ ἀμείβετο, Φα: τι- Τ15ρᾶίΗΔΙ5 [Αάξυχας. Ηὶ Ίο τε[ροπάεη ἆ 
3 ΄ Ἴ { ἡ : έ ἡ ο 

| τέων | ο ης: 

α Ἐρξάνδρεω -«4γεδ., ΤΊοΓθ (οΜριοτῖς «ἐξ ἄνδρυ αι. 1μά, ΤαυτεπΏ 5 ακαμάνή, ὗ νότες ἁγοῦ. . 

συναπιςσαιάτο Οι εί, β]. πδ, αὖαε εἴ ογΗ/ ὀωπίσξζητα: θΠῖθὰ συνωπισέατο. 6 Πλεῦνες ἀπίεσαν η ο 

ο Φίέρο: ϱ]μά «πού. ΐτ. Αγ. 4. (., πλεῦνεο αὐτῶν «. Ἠεά. Ρας, ΠΙΟΣ ἐγίγετο ως, - Ες 

Ἕηχε ἄιο Άκη. ΄ εΌεσεπι {σαι οππίΗηῖ Πάσςα ες Γοοοτάίαπῶ, Γ Κατ) ὦνδρ. τοῦ. . 6 5Ρε νι 

νοσεπι {μβαιῦ. Εμ. Ῥ 149, 39. . ὁ Εἴ τοι σὺ σεωῦτοῦ Αγεῦ. {.. ε ἀεῆϊ επι Ρα. ει Αγ. 4. ή 

Απίσα εἴ τι. ὁ 1. τοῦ. Ῥωσ]. 41. Βεἰέ. 4, Ο, οἶιπι Ἐνρυσθέος. ' Ἐκ σέ» ὤλλην Μ. Ρα. 40. «οι 

7. Ρατ. 4. Β., ἆπο Βκὶι Ρα: ΟΠ ἐκ σέο, ἄπες, ἄλλην. | Ἠδής δγη. - 6 ; κ 
προ 

ο: ρα. ” 

.ἃ 4 

3 : τες: ς ο ντ ο ον δο ο ; Φος ή τὰ, 

67. Τερμερέα]. Δι[ρίεν µτος Δομούατμπη», αιήρης: οσοι Αναξριδρίδή νὸῤ ἔ. νυναῖκα] Ώο Αήαχάμάμάε ο, 
ουπὶ ὁτερθ. Όγο., Ῥέρμερω, πόλιο Λυκίας, ἀπὸ Τερμέ- Ίμδιμο 4μαδι5 αχοβίοις παιτατα ἑοηιταχίε ἵπ ραιΩθή, 
ῥὸυ" ὁ πολίτης ΤΕΡΜΕΡΕΥΣ. Εμῖε ἵῃ ατίπε γείπεοε νετοα βαµ/αη. ἵπ Ίαεοῃ. ϱ. 911. αριά Ώμηςο Αποαχαϊς 

Ἠπίοας. Οα1ΐαε Τερμέρων εἴ χωρίον Ἑέρμερον Ἀρηοίείε ἁπιάες 1 ποράαεπιοΠΊΟοσΙΠά μόνος γυναϊκάς τε δύ2 ἅμι 

54ῥο 1. ΧΙν. Ρ. 071. Δ.Σ ΕΙ «πας 1η ΠΤΗ {εγοβο- σχεν, καὶ οἰκίας δύο ἅμα ὤκησε,. Πεγά. νυναῖκως, 3397 
ἐς 1,. να», 98. εοπρτη]ῖ. ο ο ἔχων δύο, διξὰς ἰσίως οἴπεε, ποιέων, οὐδαμᾶ ΣπαρτησΜάι 

70. Ἰσονομίην ἐποίήσε τῇ Μιλησίων] Τα Ἠτοηίας [έ ϱἰΙπΙπιο πες ἵπ αηίνερίαπι Ἑλληνικά: παπα αμίά ο 

γεἰρωδ/ίοσα 1/ἱ εοη/)Η 11 Πα ΡΙεμΕ, Ἰσοομίη εῖ ποπ] ποῬίς ΠατεΠΕ »: ΏΙδᾳΙαΙ ἵπ Οποσία Ποτοβίή 

Τύροωωνις σοπῖτα {5 ροπητσ» εσίηιιε Η]]α 1ης αμασάαπα  Πσιήτ ἀῑαΒ ΠπΙΠ] πχοτας ΠαῦὈςσα, ΠΙΠ οδτις ἱηεοτά σῖ. 
-ἄπτοτ «ἴνος πθαὑαί]ίτας, αια]ίς ρορι]ατί ἵπ βατα, Νίαε- οὐ ταοπας», Ῥαιπαίδῇα τπαρ] τα ζΗπ] νο] ορ». ας 

απἀτϊηα ροι Ῥθ]γοτατίθ» ἓγταπηί θαπηί» ἔατα ἀἰ]ισίὰο» {εσείπι διὰ σπάνιν ἀνθρώπων, αοά {Επι6] Απλεπίς αέας 

29ὼ δὲ ἐς μέσον τὴν ἀρχν τιθεὶς., ΙΣΟΝΟΜΙΗΝ ὑμῖνπροσ- ἀῑδίε ἱερίωγ. --- δε ῖΙῃ Ἠΐςς, 49, ἵατα νος ἐξέσιο μα) 
αγορεύω Ἱ.. 142. ΜΙἱ6 Ιδίά Ο. 8ο. ο περιάΙο Ροβῖα» αὐαπι εποταίαῃ {μβσεδίο Γ1ρῖ3 ο 

δρ. Οἱ πλεῦνες ὠπίεσαν] Εκρυπχἰ ΡτοποπΊΘΗ» αχ ρζας- ῆάτ οῬίεναίυπι αά Τ, τή, ς, Τ8. νλιοκοῖς 

τος Ἰπομίεατάπα τοιπόιο, “γταππή αὐίογιπε αμίάσπν 96. Ἔ{ σοι σύ γε σεωῦτοῦ] Ρ]αουῖε Γοπρώτα” Ἡ 1]. 
ος οὰ οἰνίωπι νοίμηταίε ἀῑπήσας Ηιῆσυς, Έγτηπας Β, ΟΟΠΙΠΟάΙΟΙ.  Βε απτδή ερτθρῖο ἠ1ε0. ρ]υγεδαμ” ον ἷ ὦ 

, ἵη οπ(]ς ἀείπεερδ Αειχί5 Ε1τ Τα νπ. οὗ. Διημε εα 9ένορ τὸ Ἐυρυσθένευς φενέσθαι ἐξ λον. φα]ρατυπα ο 
εχρεαίτα {8119 ππο]ε(ήκβπια» 4ο εοπίθᾳμαΠ{ΗΣς ἔδεε απῖέα» ΟΡΙΟ «ροπου. Ἰμάϊοῦ, ο αι. 

φὰρ δὴ συωμακχίής ----- ἐξευρεθῆναι" υΠπιηπα Π πημδᾳ μπα σ0β195 19ἱ1εΓς ρΗ(οοσπη ασπη]ς» Ρεὶ- Ῥε(». ή ᾖ- 

ωτοε, Ιοπί Βμετεί ο! 110 παότα: ομπη πιοτώεὐ5 Ταπ1ςη ὅτε μὴ ἐξιτήλου παντάπασι γένους τοῦ βάσιλίνν ο ο 

{οπρτί τεΏπεβηῖ Πρτίς Ρανὴὴ ον ἔδεε ---τ-.συμ- γή ὄντος εἳ Τ,,Ἡ, 90. πο Ὃ ανα πι 

μακχίή τινός οἱ, με} ἄλή ἐξευρεθήν ο ώ ον ο ᾶ ας Ἱκ 9. Οὐ τίκτει ἐκ σέο, ἄλλην δὲ]- [η αποΐξιις ο πάυπ 

µαχίην τινά οἳ μΕΥάΛΗΥ ον ἴτι ααριαμάαπι» {μ1τ, ΤεΠπεπἀΙπ]ηε «441 ἀπὲς, αἩ Εα1ΟΙ15 ον εποθς 

Ἱπόβεο, οῦ Ἡετοάοσξσαε αΌυης ο ο το (απάεΊη δοη[ρίταης Οοάἆ. ἱππρογίάπι πΠς 1 ΐ ο 
΄βο, Οἱ πλεῦνες αὐτῶν ἀπίεσαν]. 1ου] ρα. ἱπρα]ς, ΝἹάεητυς, απας Ο91εῦ. εείαπ 67000 πρίο | 

σαν Ποηίβοαϊ Οἡὴ1εὔαΗ1: Πίο ΊεααἩς 1ο σεπάιπι ὦπ- τοπία, οοπ(ι]εο Ιηαάβαπη νοσαοι]επι Πακ. κ. 

ἠϊσαν, 14,εςι ὠπηλλάσσοντο» αἱοὰ Π1Η5 εἴ18ΠΙ νΙοε τά: Ρτεδβρ{ε, επαιιε {ο]υπι Πα ]οσϊς[ο, ααῑε ἀῑνΟΙ 
. 

Ῥοποπάμπῃ οςτ οκ Ου. Ῥ: 4255 18. ος . 190165 Ἠμεραηῖ εἰαήκβτης, Ραμ/αμίας. θοᾷ επ] 1Π ποροεο ον 

ἔδεε γὰρ δὴ συµμµορχίής τινός οἱ μεγλήΑ ἐξευρεθήναι: Ῥοίε- ἐηραϊυ5. τὸν γὰρ οἱ, Δηαχαπάπάπο», πρότερον, τον, 

ποτ 110 [8η ς Δώ]σπα πι, ετ ῑς ρυταῦαε, ΓΠπρείΠα υπ σαν ΑΡΙΣΤΗΝ, τὰ ἄλλα οὔσων, συνέβαιεν οὐ ο 3ο” 

πάΠοίταχ πιογς. Ἠοχοᾶοτοο:. Π6 ἀνιεῖσι τὰς ΤβΙΧὰ5 αὔξε- υὈὶ ἀρεσὴν νετα «γερύ. Λεγρ]εγής, 410 κατα». ς ρῇ- 

σόι» Ῥ». 199 7, αἴηιο αἱἰοὶ (πα 1ΕΡΟΠΗΠΕΗΣ. «ἄϊβπηυς {οήριον εἳ ἸΝοβί {εέτατος ἀπάμΠΗς τος 
ποτ | ΝΑΙΟΚΕΝ, ομἷε, 1Δεοπίς, 6, 9. Ῥ, ατ1. αχ. τή 

Ν 
Ἀ 



ο ος εεπεσαξ Οἱεοπλοϱῦ Απακαπάτιάας Εἱἱὰς ΤτοὮϐ Ρ ςΙΟΗΠΟΠΚΠΕ »Τ.ΤΒΕΣ γ. : δοἳ 

| περαῖ {ε εαΤάΠ] τετήτη αἰτεγαϊταπη θα {αδει- τέων εδέτερα ποήσευ" ἐκείες τε εἰ καλῶς συμβέ- 
| συπῃ. εἴ Μοδ που τεξῖο σομ[α]ετο αἷτ, απ λεύω, παραμέωτας, τὸν ἔχει γυναῖκα, ἐοῦσαν ὀνα- Ίρευπα Πογίεητης Ἱεριά]αϊα απαπι Πασεαῖ ηκ- µάρτητο 3 ἑωυτῷ, ταύτην ἁπότα, ἀλλ ἔόαγα- 

ἳ 

| 

οἵ6 Ἰηποχία, «ἰίετατῃ Ἱπάισείε: εοαιθ{ς ο Γρ, 28 ο] Ἀ ος τ κ. νὰ, 
- 4ΟπΠΟΠ. ε5ί8 Ραπίεασαπι, Οἵ ερ]οτί ος ἅ. ὄγέσθαι « 9 νε σού ας ολων - 

Πίογες ςοπῇΏµο  Μαδίτο τετα]ετιπῖ: ΟΜοπίαπι Ἆαι οἱ γέροτε ββλωσάμθοι; πθυσέφερον Ανάξαν- τ 
το σεΓπῖπης απποτε ζοπ]αβίθ παπι Παῦες Ίπι- δη, τάδε» Επεὶ τοίνυν 5 ας ο οςς 
Ῥίσϊεαπα,  Σαεῖίο απσά ἀεεπιμς, ἃς Πο ο ὀρέομο τὴς ἔχεις Ὑυναιχὸς, ο) δὲ ταῦτὰ ποίεε, 
τερήβηατε» πεφα]ά ἀᾳ τε Βρατιαιῷ ρτα- ο» καὶ μὴ ἀντίβαυε τέτοισι . νά μή τι ἀλλοιο 
Ὃ αν. ο. απαπῃ παῦες αξμο,, περὶ σὺ ἆ οἳ Σπαρτιῆται βελεύσωνται' γυναικός 
Ἱεριάίεό Ποπ Ρῥοβααπιάς: οὐεήπααε οἱ ΕΡΕ ΗΕ καλες μάς 
ο ας πυής., νι οιππΙπο ο θίώίο ν α[εο- 3) ν αι ΜΗ αν Ὃ μα. ὦ ον λ | ταπα ΤαπηεΠ΄ ἀποῖζο ῥγετες ΗαΠᾶ. Ἀκοτοπης 2 ος τε πόντα ὅσα νυν παρέχει παβεχ») ο 

| απ Πε Γεζππάα,. Πως ἀἰσεπερης αφίεη[ας 5 «Ἅλην πρὸς Ταύτη εσἀγαγε γυναικα τοθοποις 
εδ Απακαπάτ]άςς ! αὐΙ ἅπας ἀθβίης χοτθ Ταυτα χκη λεγοτον, συνέχώρησεο Αγαζωδρίδης" με» 

' αδεῃς, Ρπ «άΐδις Παρίαρας, Παυά-]15τὰ δὲ, γυναϊκας ἔχών δύο, διζὰς ἰσίας οἴκεε, ποι- 
4Σᾳυαπαπα Θρατίαπα Γαοῖεη». ΊΝοη ΙοΏβο Ίῃπ-  έων 5 εἰδαμιῶς Σπαρτήτικά, Χρόμ δὲ ε πολλοῦ 
ος μάβεάὴ ο μα. ο. θέλθότος» ἳ ἐσύφρον ἐπελθουσα γυὴ τίκτει τὸ δὴ 

{ποςεΣ[ογεΠῃ τερηϊ δρατιϊατατυτα Ῥτουη][ῖε, Αι ο. ος ας . ο ο. τε εφεδρο να λιοή ᾿πἼχος ΡΕοί απῶ Ρτασεάσητο τόπήροτο Ποή-, «2 παρτώτησι ἀπέφαμε καὶ ἡ προτέρη γυὴι τὸν πεό- 
18 Άπετας ος Ίρδα ἴήῃο σοποθρίε» πος2Οτερον χρόνον ἀτόκορ τἐούσα, Τότε χὠς ἐκύησε; μας 

πο ἴαιο ία: 41 4πππι τονετα ΡΗσηαΏς. ἑ6- Χ ταύτῃ χρήσαμένή” ἔχεσαν δε ἀὐτὴν ἀλγβέί λο- | {ευ «οπ/ιπριήπεῖ Ίαπιεπ Ῥοβετίοτί ακοτῖ ῷ» οἱ τῆς ἐπελθούσης γυναικὸς οἰκήΐοι πυβόµειοι 
1ά Απβΐζηιος, ας Ππο]εβο ἔοτοπτον, ἄσοτε, ὤχλεν, Ἀ φάμοοι αὐτὸν κομπέεν ἀλλως, βουλο". 

| μα Ἰαμε άν ἠπάίσμο, ἀκμάνας αμ Ὀ, ὑποβαλέοθαι: δικὰ δὲ ποώτων αὐτίων, το 

| εχαξο απηροτο ερλοχ! Ππειεδαῇ Εεπήπανα Ὅ ΑΡ ου τάμνωτοςν 
ὑπ ἀπιςίης οἱ ἔφοροι τίκτήσαν. λὰνὰ ος ο κο { 3 ς τα Ας ο Ανκοος νὰ ρααίσπεοια «ειαιβάσπτες οῥβγνατωπες 4µς ο) γθαῖια αιμήζέμουι ἐρόλαξαν: ἡ δὲ ἂν ἔτικε 393 

Ώοτίομπι Ρερατίε Ἱποχαιίς ]μσοπίάοπι, ος «Αὐῤέα»΄ δέως Ίσχει Λεωίδη καὶ μετὰ τν, 
| Ρο5ε Ἠαπςα τεξία Ο]εοπρτοιμη. ΄δυηπε εεῖαπα έως. ο ο ο τος καὶ διδύμου, να 
| α΄ ἀῑκαπτ Οεσοππρτοταπα αἴφπε Τ,εοπίάεπι Ύαυσι 1 Κλεύμβροτο τε χαί Λεώήδην γυέσθαι". Ἡ 

{π]κ[ς Ἐ μη, .. αμ ΟΙ6οππεπεπα ρα 9οδὲ ) Κλωμθκα τέκουσα, καὶ τοδέυτερο ἐπελθοῦ- 
: Ἡπιοπίηπα Απ- σς ν ; δα, ππος ο το 

ο. Αρης, Αν ιο πα σης ο σα του μας, ον λος. μου, οὐκέτι ἔτικτε τοδώτερο. Ὁ μὺ δὴ Κλε- 4ο α11πι Βηπα Ῥίώιετεα ποῃ δεηΠ]έ,  Ἐτ (6- ν νὰ 5 : / ΜΕ. 
η οππεπες᾿ ιάεπι πιεΠτῖ Ποπ «οπίρος, πε ον μον Ἀέγεται» Ἡν τε οὐ Ὄροηρης, αμα. 

ἔοαας, {ο αἀπιοάυπα ἔαϊθης, Τοτίει αι- "τε" ὁ δὲ Δωμεὺς Ἡν τῶ Ἠλίκων πάντων πρὸ- 
ἴΕΙὰ 1ΠτοΓ Φημα]ες΄ οΠΊΠε Ρας εταῖ, πιε-θς Το εὖ τε ἐπίσατο κατ «ὠδραγαν)ίην αὐτὸς σχή- 
ΤΙΤΟΠΠΕ΄ Ῥήταης Τε οῦ νΙΠ]ίαἴεΙη Τ6ΡΠΟ Ῥο- σῶ τὺν βασιληῦν, ὧγε ὧν οὕτω Φροέων, ἐπει- Ἑπρνι Ίος Ίτα ορίπίοπο Ρῶ[Ώπιεης, ἀς- δι ὅ, τε Αιαξανδίδιε ὠπέδωε, καὶ οἱ Λακε- 

| Ἰωπέτο Απακαπάμάα θμυπ1 Ταζ θπιοπίϊ «δαιμόιοι τα. χρεώμοάι τῷ γόµω ἐςήσωτο βασιληα Οᾖεοπιεπείῃ εκ Ίεσε, αιοά πιαχίπιαθ πατα ός, ης ο αν ν ος, νὰ ν : ο - | ον - λεοι ὀδν ον ω ,ευς ὮἩ δεν ν. ορ αστης, άρα Ἡ ως, Πρ α ον όρος καὶ ος ολο ἐπὶ Κλωμίως Ὁ]εοπιεπε Ἱπρετατί, 1ρίτωτ ρεῦῖτα α δρατα 1 απο ας οκ ονομα Ὁ αι να ος κε κος μα ον ο ρβκναι ᾿βασιλεύισθαι, αἰτῆσὰς Ὁ λή0)» Ἀπαρτί]τας ἄἲγο 

α Ώείι «{κοῦ. }αο,  ὁ ή, Ρα. {11ῇ. «ἄπεῦ. 7. εκ «45 συμβουλευσάωμενο. ο Ὃς ορ, δν πι ὁρωμεν . ᾱ Απίοημιμ περ]ίρίως α 2ήμά, Ρος Ἅλῃ, ἄι ο ο ; Ἐλήσιος Όἷα ο κ να, θα Ῥατποπής εδ Ζη/λαήδ.  Εοη, Ῥ. 1667, 9»... ή 1. «ἄτοῦ. βαν. Σπ, 4ἱ{.. αἩἲ οὐδωμᾶ. [πδφιιαπίς ΠΠΗΤΩΠΟΠΕ, 6 Αυτή τε μάγοι, πιος ὠπέφονε Σά. ὁ Όιμο Ἠαθς αὔειιῃέ δή. 4 ας. ο ΠΙΟΣ κοπέεως ΡΙοΨε, 1 Κλεμβροτὸν τε 10115 «4νοῦ., πος πη]ε,.  ᾗ 14. 4. ἁώ, 7 βασ[ι ῥα]ία, αἱ οτί {ο Ίε- βωητάδεω. ο. αδοι Ρο]μα νι, Το». Πος οκ Ίοσο. . Ώθβε νοσλυη]ηπα -4οὔ. 7 ει }α]σεν ΡοϊθδιηιΙΘ. Ἀ0ασίο. τν 7 Δειόν τοι «4γοῦις δεινόν τι Ὀτὴ. 4. Ο, 0 Δυιὸν ΙΗ. Ρα. Βγὴ. -ᾱ. 6. λρὸν Ῥαε]. νο. 1η 
αἱ,» αἴθιιο Ίνα ραςβπι, οκ ἦγε 4. Ρρε/. 40]. -4τεῦιν ἄγε Ραγή. 4, δ. ἆπο ΒγΗ.- 44, Σά, ἄπο οἱ». 

Αμ” νι νρ νά : 

ακσοοκφρωκοαςαμμαωοαμαω τν - -- μι Αη οξ 

ο Ὅ κ 

«ο νο ωνικρομκνσμ 

ΕΙποπίο» πε {περιης, 

μον. πο ἐδέσιος] Ώμβαιῦ. ὁπόπεωψῳ Φυνοικὸς ἤτοί δίά- Σηππᾳης {ποςθά1ὲ Ίδέως ἴσχει, Ίησεπι ρίλθοοάᾶδηε «ᾱ-- ζώγιον νοτικῄπιο οχροπ!ε. Τοπιοτίζηπι ΕΥΝΕΣΙΣ τε δύω: {ρετρίε, κος αν ωρα κκ. ο α 4ς Βοπετα {πα «4{γήβοιε]ίς Εάν 41. Αἰτήσας ληὸν] ΤταἱαΠεῖηπα Εδι ας Ίενδ, πας ἔλοδη- αν να ώ αν ὄσωτος ἐν μὲν ΠΡΟΕΣΕΙ, αὐ ἀπ: ποναπι επίπι {ρεςίπιεῃ. αυάαοῖας᾽ ΑπΙΑΠΠΕΠΠΗΠΗ. ἄςρ. Ἡ, Το, ρ. σδη, ας «ος ρ. (0Η 6Η/. «άρα. Ἔας- Ῥεφυς, 1 ΑΠΙΗΠΙ Ιπάμεθδε, Πιοᾷο λαὸν, ΤποΔΟ λεὼ τς. ο 
| ματς ο πο ασ νο ο ορ νο ες απ, οΏ[οτε, ὁβσιος, δε απσης αν επίυπη,ᾳἡοά πε, {ορετα ἀθοτενίςίαφ Αφου. Ῥοβε ΠαΡΙιο» αμά Ίσα. 

νὰ ' / οὐδαμῶς ρτι- ΠΗΠΙ ζ 5 οἳ Οσοι. μι ἡπικὼὰ ρογίτο ΛΙ. Ορηρίας Ἐν, πτ, Ίκερ, 1η εως Ἅπαρτί- 105» θριπεηῖο» εἴ ἄγε «4ἱάμι ει Οοᾶᾷ. ποππᾶηα 

λος, 
ο μννἡῥῥνν ης 

- ΞΕΦΔΕΠΙΟΠ. Ρ. ἁθάθτιπε 1 66 «Τ, τος, ὅτοι, η ταευσ νου οση | ν - . 2 ' οι ος μμ . 5 ΄ 7ο. Ἱ .170Ο6 Ἡ το , ὅζοι πά τη. ος 

Ἱν με ορεςῖς ἱρα., Βρατίαο ἐπιε]μων µονονα  οἳ ῥγὲ εκ τοϊϊζμονιᾶῖ σοπβισζκάτας Οπκοσστααι, Ι. 
| Θιτούνας, πρι ος. 04739 Ὃ πα. σι τοβἙΏ, Ππ/Ητμέήπι Πο ρα. ο ος αν : 

ἵ βατασμηης 1 οὂ  Απογωμίου Ῥοέπαπη Ἰδες Έλγουν- ἀπ. Αἰτήσωο λιὸν 5. ἦγε ἐς ἆ.] Ῥση/η- 11» ϱ. 211 ---υ-υ ο ο δρ ο τν τν 19. ο κ “61111 ΤΕΙΤΙΤΗΕΠΑΣΤΗ.  αδα ο πεδαίωονςἩ ἑ ών { ἀλλετά. νι] 1ρατι τη Ἱ ν 

αἲό αρ βασιλέα] (ηιε}αγΗ ας ΡογΗἱ Παπά τορι]- ος ..- Ανν ες νήτ 6]. εχ Ιεά, 
Ἄναβ, Ἡ: Ῥ τὸ Ἔμιες ϱ]δατοί 1]]μά αρ. Χεμοβῥομίει οἳ πεγαπησιιο πηυτατίοῃεπι νοσᾶς ῥεῥε/εζαμλεην. νε]]6ια 
ἘφΕΔΡΟΝ Αρ ΠΗ10ῇο πρὸς βασιλέα τὸν μέγισον ραϊοῖας 1ίρ; ταῖς ντ 6ρτει ο ο ος, ουσ ἦνε 
υὐηάίος θ8ἳ., 41ος ο. εδία ποπίπυπι, {54 ἀῑ[οτερας:. εδη[ὂτοτητ εἸοραπᾶυς Ἡοπείερ ετ «αζτοᾷοῖεο ἄγες 
ποβίοπος» αὓ. ΤΠ, ὄλομρο ο, ΠΟΠ Ἰηεήε, ΄ Λῆας νοσαβη]Ι.  Αγὸν Παρααπί ἀΠδί ῥιαεῦεῖ εγοά- ηέοπε εἴἶαπα ῥογ- 
ον ασας, Ἰαήέας ο το 3. Οµ/Πἠρμαρῥη πτ ο {- Ίως ας ἠήαῤμλαῤγίων Ιηνεποτυπε:Ίλος ἴαπιοῃ βις]]ς εοπι- ας, ἔω η. ον ὃ ΟΗΠΙ τηαχίπης Ἠοιᾷ ΠΙΟΤΟΣ» Π6- πηθπάασΠέ ο, ΠΗεβεδίως» Εἴ 11: αολίάὴε αμέχοτῖτας, 
όσο”, ἕ υτην ἄληθέϊ λόγῳ, (νο οοππαπίοτο ἁ- {11μβαιζ. ἵπ Οἆ. Β. ϱ. 95 32. Δήὸς, ὁ λαὸς, οὗ μέμν- 

τρ κο 2Α Ἔρμαμ]οςι -φασᾷ Ίεθτμβι 1ε6- γαι Ἡρρκλείδης» καθ ὁμρότητρ Τοῦ Νηὸον γρὸσ, καὶ πρὸ 
3 πο | Ἠμὸςν 

κ ο ο ο 



πο σἲὔὅ ων 

τ 

οπου ρε κ.κ 

ον ον φορες 

το Καρχηδονίων» 

802 ασ Ες Ε 

3 ε/ ος / 

µεος, ε» Ἠτηα γην ΧΤτισων Ἀ ή 
/ 

.. 
μ | οζά, / 3 λ 

τῶν νοµιζοµύων, ὃ οἷω [βαρέως Φέρῶν» ἅπίίει ε5 ΤΗ) 
/ 

οσοεσοςἩ 

9 3 /. 9] ου. 3 ο» ’ / 

ἐς ὠποικίή" οὖτε τῳ 9) Δέλφοισι χΘηΣΊΡΙΦ Χδησα” 
3 ν 9 / 3 

ἴη» οὔτε ποιήσας οὖδεν 

ϊ 14 ἀοἰσηφ Ώουῖσιο ζοἶοπος ἁμχίε ἵπ Αέάσασαν [εά 1πᾶς ρυϊας 

ςἰοϊ]ίαια Ρειεῦας, Πί ἀειεπταδ Ὀς]ο πιει δγυαΊη εἳ (ριοῦ 

ἵ{ις οτασμίο,  Ιπ απαπι ἳΘΙΓΑΠΩ αά ἴρεα 

ςοπἀσπάαπι Τεπάςετεῖ » ποσις φπἱρρίαση 1” 

ήπιο απτ΄ εα ποτε εχεομΗ(ή5: ἀ44εο ΤΕΠΙ 
/ 9 ο ών ος δ 

: - 

/ ο - ' Α ΄ αγο. σ : . λλή ων - 

Αιθύν. τα ας μιώτια όν ἳ δὲ ο δες ΘηΑθηάΊρπε ξετοραι.  ἵπ Αῄίσαπι αμἴεπ ΠᾶΥ1: 

ῥαιοι ἀπιχομειος ὃ ο Εωισρς σίκς χῶρο κάλ. σαῃ ἀπεῖρις Τμεταίς αἀ Οἵπγρεπι εἰ" 

λισω τῶῷ  Διβύων παρὰ ποταµο”. ἐξελα»)εῖς δὲ ο)- τς. Ἰοσιπ. ἱΠςο]ης . τος ΑΠίςΦ . Ρυ- 

θ τω τείτῳ ἔτεῖ ὑπὸ Μακέων τε καὶ Λιβύων καὶ ἰοιίπηαπα, Ἱωχια Ώππιεη. ΄ 9ο ἡῆπο τα” 

ὠμείκετο ἐς Πελοπώμησο. ἘΕιθαῦ- το εἰεξίι βηπο α Μαςἰς εἴ ΑΠ εἴ 

ὴθ Ἐλεώνος, ᾿ συεβέλευ- 5Ο 

Ἡρακληϊν τὸν οὐ Σικε- . ον 
Έρυκος χώρν πᾶσαν ε]ωι ἀεάΙΕ ἐκ αι οιασυ]]ς, η Ώετασεᾶπι 1Ἡ 

οἱσί]η εοπἀθτειν αΏπιαης Ἐχγεῖς Τεβι 

ς : / 3 

τα δὲ οἱ Αυτιχάρη, ἃ 
3 οω κ » 

σε ἐν τὼ Λαὶε χςήσμῶν 

/ / Ν λ 2/ 

λίη κτίζευν, Φα; τη 

αί- 

μαρ]ηϊεπβδυς , -Ἰπ Ῥε]οροηπείαπι 8 1ο, 

Ὀρί Απιϊσματος νὶτ Ἐ]εοπίής εἰ 66 

ο Πυβίη οἱ χα 

1 / .. 
υαὴν Ἱταλίν, Τὸν χβόνου δὲ τουτο» ὢς λέγουσι 

ο» : 1 Ν ω λ ς .. 

Ῥυβαριται, σφέας τε αὐτους» χω Τηλυν τον εώυ- 

ο- Ν ο’ ον ον . . κ... . 

ελῶὼ τὸν Σύβαρυ' ταῦτα μό νυν Ῥυβαριται λό. Ιἱδ αἀνει[α 9ΥΡαΓίΗ εοπτεπάϊτ, 

ς .9 Φ ος / ς 

ξ Ηρακληϊδέων» αυτου Ηραλ.λέοα κτήσαμένα' ὁ δὲν Ώδπι οΠίΠεπη οδίς ΗειαςΙάαατη» αδ 1090 

ἀκούσαρ ταῦτα» 66 Δελφουρ οἱχετο χεησομυο, τη Ἠετει]ε Ῥοβ[εδίαπι.  ἨΠος ἴ]ε απά1Το 

χθηςηρίῷ, εἰ αἱρέει 6 ἡ ὁ 
αἱρήσευ παραλαβὼν δὲ ὁ Δωρεὺς πυπηου]ά τερίοπε, αἆ ϱπαία Ρτοβεί([οεραμξ 

-αὖν ςλον, τὸν καὶ ἐς Λιβύη γε, {ροπάτ,  Φυπηρίιάις Ὠοτῖσις ἰαδίο ἀὐΔ' 

ῴ κ. Παρατατ. Εετηπὶ, 9ύ΄ 

τῶ βασιλγα ἐπὶ Κρότωνα μέλλεν σρωτέυεσθαι ὄΟρυ μις ώς ο οσο 

λ Ν / / / ον 
ὁ 

ναι ν ὰ ἐροτωπήτας περιθεέας Ὑθομενους» δυ]βναι πίαιὶς στη Ἰαιιπ: 1 ππείπεηῖες Οοίζ: 
. στ. ο | 

"Αάριέο ἃ σφι Τιμωρσαι» καὶ τυχευ διθώτας πας Ὠοπίειπι τπτ ΠΡΙ ορείῃ Σεττεῖ οτβσ’ 
/ / ο  δ / / η τ ὁ ; 

συσρατεύεσ,)αί τε 9η ἐπὶ Σύβαρι Δάρα, χαὶ συ- τα. Ἠϊς ρτεοῖρας πάιξταδ,  ππᾶ οσα. ον 
εαἴης ή! 

ἐκομίζετο παρὸ Ροὔυτις εδίει.΄ Ἐγιία μπῃ Ροῦτωνηπι 16: 

παροκνπηττπμςν τσ ση 

παντου Ἡ πι φον οσους σσ 

4 

΄ 

Φον νο πο πο ντ : 

ουν» Ὕμμσσνν ο σος σσφσγτνονκνεν 

; ποάμοὶ Ώοίεο 608 

αν / 
3 ᾿ ον 

Ὕουσι ποῄσαι Δώριέα τε καὶ τοὺς µετ αὐτου. Κρο-ό5 
υ } ο. . 

τωνήται δὲ οὐδα αφίσι Φασὶ ζεύον ἶ προσεπιλα- 
ο» λ ’ { 1 λ 

βεσ-αι του “πρὸς Ἀυαρίτας πολέμου» εἰ μή Καλ- Ἡμο[α Ὀθί] αἀνοτίις ογυαπτας, Ρε 

σερί. δε θγδαίς ΏοπΠευπη εἴ ααἱ ει 

Π]ο ειαπῖ [εοῖκίο αἴωπε:  αἲ Οποτοπῖαθ Π8’ 

απι οπεπηρίαπι ΠΡὶ αθΙπΕοΓΕΠι ρε ρ 

/ ον 2 / / , ο» ον 

κ Ἱ 

λίν τῶν Κ Ἰαμιδέων µάώντυ ἩἨλειο µου" καὶ του. πυπι Ομίαπι Ελεμη εκ μπηίµία. 1απιθαταα 
: | ο σα. 

το 

ο η «4πεῦ. ὃ οἷα δὲ 14. Πες ΡίαΨα. ο 134, 4. Ῥα., ἵπ 4ο Θηβαῖοι Ώτο ροδία, Σα: ΠΕ. ον 

«ερ. η Ῥαγί. «4. Ο. Θήβαῖοι, Ῥετρείαπι. ἆ Οἴπισε Γι] «γοῦ. Σά. αἰὰ ΠΙΟΧ ἐξελωσθεὶς. Ίζαλκήδ. Ἡ πἩ 

Ί Συνεβούλευσε ἔκ τῶν «4γεῦ. Ῥρε[ «Πε. 2. δή. 410” 
οπή 

{ωροτνασυαπα» εταἰσανΙ. 6 Ἡρωκλειδῶν εἵ {ηρτα Ἡρ 

τες ουπῃ σφίσι {περε ροιωταζας. ο ὁ Πρσλαβ. 4γοῦ. 

Π]νὸς., ὁ ἐξ ὦγ χιςείαθ προσγενὺις (1. πρὸς φένους) οὕπω δὲ 
ὃν ἐπὶ Ὁμήρου, ἔν χρήσει τὸ Δηός' πρι {οΙΠ. πγὸς Ώο- 
αμεπταῦ: υοἱ σαῶν παρει ΑΝ1οαΠά. με. ν. 9. φεροί, 
ἕν ὅίοις. αἴτο Δώρίζει. : ο ΝΑΙΟΚΕΝ. 

45. "Ανδρες Θηραῖοι] Ίατα ἵτα ή. }α]ᾳ εἲ αἰΠ. ἴνν- 

(οἱ) ὠποικία δὲ ἐσ ἡ Κυρήνη νησιωτῶν ΘΗΒΛΑΙΩΝ απ 

Ῥετίερ. ν. 919. Απ πια Τα ππασα]α εἴαῖ, ορμς απ {, 

Έωῤγο Ἱ,. 1. Βρ. 9. εταία.. Ιζάλλισόν Τά0ψας {8Η » 

συ, αεια εο]οβ]8 Ώοτίεμς οσσιραν1τ, αάἆ ΔΠΙΠΕΠΙ 

Ἱπγρεπι. 1. 1ν. 175. εἴ 198. οειτ. ἨΗαιά νετο {6ἱ0. 
Ῥιαξβειπο οκ {ελεαῖς οἴκισε. Εανει ορίηαηῦ φὴν ακτή. 
σων. {πρετί]ς Ῥοβίμπῃ]» 4109 οοἱοπία ἀεΠρπατυτ παη]- 

{ε[ιο. Ἠπες αὐἴεπι εοπΏΏμο πεχα εἴ {εαιεπίᾶ» ἐκρι/- 
Άη Ὠογίεμηῃ εν[ε ὑπὸ Μοκέων τε καὶ Διβύων, Ῥτοςράθ- 
τεηῖ ἀπάπέτα, οορΏ]ᾳ πιεΙμς. Όπιπες ΑΙΊ Λίβυες. 80- 

τύτῃ παζίο» εὐίΠς αάνεηαε ἵπ αρτῖς οοπ/{εάεταπῖ» Μα- 
οσο. Οατιαρίπ]επ{ες ορια ἀἰδίαπρμητατ» αἰ1ρρε ο-- 

αν οἨπις, πος νετὶ Λίβνε. Ου εἴίαπι 1 ραχτερ 

ΟΙ Ῥμμω ἁπσεεαιις ο νο... 
49, Μακέων τε καὶ Λιβύων] ῬιΗπρΗμπεας αμἰάεπι 1π- 

Ἰοχά υπ Φοίνικες Ώνα Καρχηδόνιοι, Εἳ Λίβυεε, Πνο νεῖε- 

τος Ἰπάίσεπαο: {εά Μώκας εἳ [110γαε αἱΝ αἶῑις Ιδία Τ- 

Ώοπς ἁπηπχῖε, Μάκαι,. Διβυκὸν όνος» ΠΙΕΠΙΟΓΗΠΙΗΣ 

Πγούίοίο τν, 6. 176. εἲ α]άς: αχ ο) σος Ῥ. 119. Πσεῖ 

ο[ήπιατε, εἩσ Π ροεϊκβπιιπη ἀ]ήπο εσρυ]εσίηϊ Βραςἶ8- 
τ05.. Ῥεσμηάυπα Πεγοά, Νίασατυπι (πάαηες {πατε ΥΙ- 

οἶπί, Ίοσυτα Τιοἴορηαρί: Λωτοφάγων δὲ (1Ν» ο. 178.39) 
τὸ παρὰ θάλασσαν ἔχονται ΜΦχλυε9. Ἠριταδίε Μαχλύων» 

αὐἱ αἰτοιίμς ΑἰπςαΠΙ Ροριή ΠοΙπεῃ» ΏΟΠ Λιθύων τα 

ταῖ Πετούοέη. -- τρ 
κο, ᾽Ανὺρ Ἐλεώνωο] Ελικάεπι ϱ1. αυ "Ἑλικώνιος 

οοπεδυτα εδ» αηαΠάο πἱάσπι πΗ]]α ἵη Ῥε]οροηπείο 

Ἠτὸς Ώ]εον ποδια Πε]οέν ΕΠΛΗΒ ΡεΠ!Ι]ε Ἑλικώνιος 

Ί, 1. 148. Ἐδίο: υπάε ΑΠΠΟΜΑΙΟΠΙ 4ΟΠΙΟ Τε]οροη- 

πεβπι λήαδ, ἁπ[απηις ὃ απ. αὐσά ΕΠΙ 11 ΤΕΡΙΟΠΕΠΙ 
ΑΗ ταοπεπι Ρίορο(μετς} Ἀοη ο- 

ρίπος, ᾿Ἐλεῶνα Ῥοδηι πιοπιοχαϊ ἆ). Ἡ 6οο, εἲ χγαδο 
σος Ταπαρτα] τς Ρ. 69ο, Ἠιπο ᾿ῬἙλεώνιορ ϱΡ. 

Ὡλπϊσορταρη πι. π. Νεών Έπγεειπ αμοά ατεϊπεῖ εἲ 

Ἠετοι]οπι, Αδὶ ροβετίσαμε εετία ἱερα Ετγοίπατα 1ε- 

Ἑοοτα πάσιΙτοηίοαι, πά Οἱοήοηί .. ἵν» 393. εΧροΠ- 
: ο «στήν 

61. Ἐκ τῶν Λαῖου ορησμῶν] Οιήδα5 νεῖετες ΙΠΟΙΙΘ- 
ταηῖ μα ο ολο] ολ οι προ ἶπ. Ίοςο 

{αἩμη Ίπερε Εμῑκ[ς Ἡ{ρεδμΠα» 410 ἨΟΠΛΗΙ6 γαἴδια ϱ” 

ακλείων “γαρ. ἔ. «40. ὁ Σφι «ἀγοῦ., αμοά .ν 

ΤΝΑΙΟΚΕΝ. 

εχ ” 

ορπια, Οἶἶπι εκ «44. συνεβούλευσέ οἳ , αμοά αὐθ 

κ Αμίδέων 4. εἲ {αᾖᾳ. 

“ ᾱ ο. 
᾿ σαν 2 

τασι]α οὐ]αϊσ[ε ΠοἩ α1δ1, ογεάο., Ἱεροταπί», 1π ο. 

μέ Τ. ΠΙ. Ῥ. ο41, 98. «οήαης, ϱμῷ ὁ 8ἱ8) πα 
Ιαμάο αἩαίο Ίεέρὂωη ἠμέεγ υα]εξ ΔαθΗΜΗΣ νο) 
ΠΟΠ {πποΏαῖε Τήλεμος Ἑδρυμίδής, ὃς μαντοσύνἩ ἐκέκαςοᾖ 

Ἠιήμς ποπΊεΠ 116 που. ἀποίταητσς ρομεπα Ισ] Ρτο ώς 

λεφος' Ἠϊο ΨΕΙΙεΙΠ πεθΙ6 οοπηπιοάς τῷ Λαΐου. νουπι πο 
ΠΊΕΠ α 118 Ρο»/6τ {δίΠταί; Ίοπσυπι (ΟΥ4ΕΕΟΣΟΙΗ χ 
λέγων οαίαἰορύπη ετααῖτο οοπεδκιίς. 6/10. ερ. ρπο 

1. Ρ. 3408, 899. Νις Ίητοι ἶδίο Λάΐῑος: μεις 
Ῥγοχ]ηη. αοζεΚΙΕ Ἰάμου. ΠΟΠΙΕΠ: 121149 πο βνδ/ 

3 4Πο ροπιις ἀμσεδαῖ πολύκλειτον κα Ἕλληνας δέ 
μιδᾶν, Οἱπάαγο οε]ερταταπι Οἱ. να 120) εὰ πεβν 
Ἰαπηί. πιεπποταητΙσ οτασμ]α. Ἐοπαη πήταπίας Πἱ6 νὰ 
ΠΟΠΙ6Π Ἠάκδοε, οχ οοάςπι ασ Ταπαριπεὶ Ρ4βο Π0 
υπάς ΒΗτ Ἠϊο ἨἩοτοάστεις Απεζμασεςς ονὴρ Ἐλεώή 

«φίερο, εοἰοπῖαπα ἀηχῖε, ηεφιθ Ρε]ριμεο' - 

πραπιήὃ 

[ αἱρέει ἐπ᾽ ἣν φέλλεται χώρη' ἡ δεδρρλος {ε εοπευ]τ αά οταευ]άπι εοπ[]επάσπα» 

οἳ 1Πὶ Α{τίσαία ἀπχειαῖ Πταϊαπα ρθι ος 

ρ {οὰ ομα. 

ἀἰδεις» πε «ουτε ΕΗτ ππις Βασίάυπα ἐξ Ἐλεᾶνος τςο 

ωτίας. Φεδο]. ἵπ «4γίβορῦ. Ἐ]ρ. Ν. ΤΟΖ1: να. δεδή(ί 

οἳ Ίο, Ρεγίκοη. 1Β ο πο, ). Η. σης ο. 36. οπή 

Ἠος Ρραμίαϊπε σοπβΠηπι ἀθά[ε Β]εοπίις Απσμαϊοή 

Ἡοτασίθαα «οπάστεε ἵπ Φίοίῆα, ἐν τῶν Λαϊωυ (νεὶ εὖ, 
Ἰπδουπαῖῖο (ππάςπι) χρησμῶν Φὼς, Ἔρυκος 

ώρην πάν 

εἶναι Ἡροικλήδέων. Ωοτίεα οθῖεΓοδηε ἵῃ [η 607 

-Ίοπος. ρτοζεέτος {αϊθίε Ῥσμ/ση. πα. Ρ. 947.» τὴ Ἐν 

χινὴν φώραν νοµίζωτας τῶν ὦπονόνων τῶν Ἡρακλέουέ εἶν. 

καὶ οὗ βαρβάρων τῶν ἐχόντων. ------ Θυεπι αμοπ ο 

4- ΠΠΕΠΙΟΙΑΙ ΥΡΑΠΙΙΩΤΗΠ Ῥερεπῃ Τήλυν, {6 Ῥήπιὴ ὃν 

ἠἠκ[ο νἰάστηΣ δηµαγωγὸς, πὲ ἀῑείτωτ Ο/ρυτο οκ, 
9. αἱ ποταῖ {ει πα 

50. Καὶ Έηλυν ] Ἐγταππιάεπι οοσυρανα ή ομίπεας 
της ἀείεξς, αὔαπι θγυαήτας Ίπτοί εἴ πτοί εἴ 
ος εχατάείσσται, πὶ {Πεγαο]ίζο 10 δε Ῥμήος 

ο. . . : ο. . ατθΙΠοτ, Ει]]αι ἵπ «δεμαεί καπ. 4. Ῥ' 6 οἱ Φή. 
Εεγοζοε{, Ι]]ί ρτορϊιοτῖς ἔ ἱ 1τὰδ 5 ἔδππροιί., αμάοΠτ 2 111 ΡΙΟΡ Ρο» αἩ ἀρε[]αᾳ5» 484 
ος 1.. χα. 9. ρατία Εαεῖε, δημανωγὸν 30Ρ1. 
ρε Ὀἱαπάα ο ὰς οτατίοης ά ο ίοσος εκιίο αἱ 
405. απάε Ρε]! Βγίπαροταε αεῖαῖε ρε[ή» ορ» ὄθ. 
εἴταπίεπι. Οοπβπη]ὶ δημαγωνοῦ Ώτμ]ο λα, 
ειαηισό Ώταπη μπι, «γοίεἷε οτηαῖ Ροῖ, ντ. 
ρενεον, νο | ς λα. 

68. Τῶν Ἰαμιδέων μάντη] Τααχοπ «4/αάΕοΣ μη μα 
{γή 4εογΗ υα Μο σα(Πρανίτ Γ10εΓ 1. ΤΕ σπι 
αμ1 4 ᾖσιο εἰ [α1μίοής Ῥ]μτα ει Ρεί- ΡδομΙν λλωνμς» 
γατ. 6. 15. Αάίο]εραί τὸ /κλε! ὁ 

τη πολύκλειτον κά ο μΑΙΙΠ 

γοτοα {μηῖ Β{πζαγ], φένος Ἰωδᾶν ΊΠτες νατίοϊπαπο! 

Οµύε6ίς το(ὕ δις αά Οἶγιήρ, 04. νιε τῇ διὰ τόν εν μν. 

ονρεἰμ ο, 



» πε οαμκροβοιος νετ ππ τω μη κα σον νο Ὁ--  --υ-υὔὐ ος ος ο. κου 

μμ ο 

45 ΗΠαταπ τεταπι πιτῖαις το[Ππιοπῖα σος αἆ- 

"ἨήΙπειν «ορποπηίπε Οτα[ής: ρατίίπο 1ρδίᾳς 

4όαεσεααί Ίἶσει; ἩΝ | | 11εο ει αἲ Θρατήαταϊαπα. ἀεάμσεπάβ «ο: 

:εχώρεε χρηςσὼ θωομένῳ (ασε: πες οπἵπι ἵῃπ ἀποίτα- 

- 

ἐξ οσεῖ(ιο ναι]ας πιον]είοι Ειρι]ας, Τοιῖοῖ ελζπιοτῖα", αεῬπϊάαπι ἅ]αα τά ΄ . ο τ2 πα λπ 
σοπηίτςς, {ο Ίω δ]οΙ]]α οσςἶ(α, Ειγ]οοα ο ου ο ΤΕΕΡΣΙΟΗΟΕΒΕ, ΕΙΒΕ ΕΞ ἵ. 303 

ς : ο Ν / προ 7 ναίει: εἴ Ίππο α Τεν Ὀγρατίίαταπι ἵγ- το τούπῷ τοιῶδε παρὰ Τήλυος τοῦ Συθαριτέων 
η ὰ κ . 2 / ΤΑΠΠΟ αἀ Ίρεος ταηββασὶ»ία» ος Πιοᾷο ΖΟτυρώνα ἀποδράντα ἀπικσέθαι Α παρὰ σφίας, ἔἓ- 

ουσ {αςγβσαῃς ἂά εηπάο αἀνοτίις Οτοῖο-. άν ν ἱρὰ οὗ 6 προέχώρεε χεηκ-ὰ. Θυομνῳ 
2 ων λ 3 ο. . Ι , π 

τος ἐπὶ Κρότωνα ταῦτα δὲ οὐκ, πώ ο. Μαρ- 
/ Ν . ; ς / 3 ᾖ 

Ἱ : ἳ ϱἱ αποὀεικυβσι ταυἙ, υ- {εταπῖς Ὀγβρατίτρ απἰάεπα, ρατιῖπι. Εεηαπι τύρια ὃὲ  ΡΗ ΤΕΚΡΦΕΡ ο... διό» 
ας ἵειπρ]ηπι ρτορε Πσομπι Ώαππεη Οτα[Ππ, βαριται σι  κοη αριθ, Τό 
αὐοὰ Ώοπευπι εαριὰ πτοε αἰαπε ετιτισὶε{[ε7σξηρὀν ἃ Κράσυ» το ἱδρύσασ-2α| συελόγτα τὴν ππό- 

Ἀψ΄ Δωρέα λέγεσι ᾿Αθηαίῃ ἐπωνύμῳ Κρασίη του-- 
ν ο . / / ἡ 

το δὲ, αὐτοῦ Δωριέος τὸν «άνατο μαρτύριο µέγι- 
τεΗπιοπίαπα » "αποπίαπι εοπίτα νασϊπία ᾱ-. ον ποιευται, ὅτι ὃ παρὰ φὰ μέμαντεμένα ποιέων δεῃς ΙΠτετεπιρῖυς Γαῑε οί οηπῖπι πΙβ]] πί[ 3 λάσοι, ο Ὁ " κ ο δν Ἄλ 
1 αἆ αιιοὰ ρτοβει{εεραιις Εεοῖδ[ει , . πες θεφθάρ ο Ύας 9) σα ἐτεριξν μα Ἴδε ώρα δε 
ἐγβηδστασ[ας εδ[εε, Ἐπγοίπαιη τορίοπεπῃ οὐ. οοὲς ἆλη πείτε» εἶλε ἂν ΤΗ Ἐρυκίμριχωρην Να ολων 
Ππιϊκίει, ει ορτεηίαπι Ῥο5[θἀϊδίει. Πα πποκεφέν οὐσ], 3 «φυμοιτο κά ματ θιεφθά- 
1ρ9α εὔπι εχετεῖτι «οη/απιριις θαίοι, .. Αι ρη οἱ οἱ αὓ Κροτωνῆται αποὀτμωυσι Καλλίη μο 
Οτοτοπ]ατᾶ πηπ](α πΠοηίῖταΠε εκἰπήε ἁοπαῖα τῷ Ἠλείῳ ἐξαίρετα ον γῇ τῇ Κροτωήήτιδι πολλὰ 
(αἱμα Έ]εο ἵπ αστο ΟτοτοπΙεΠῇ ». υΦ εἴ- ὀδυό]α, τα καὶ ἐς ἐμὲ ἔτι οέμωτο οἱ Καλλίιω ἀπό- 
Ίαπι αᾱ ΙΠΘΗΠΙ Η564Η6 ΙΠΕΙΠΙΟΤΙάΠΙ ΡΙοΡΠαϊ1 ο «ο Ἴθσγωο" Δωρέί δὲ καὶ τοῖσι Δωρίέος ἀπογόνοισι, ἐδέν' (2) σοἰευαπε: Ἰοτίεο απτεπῃ 6ἳ εἶπδ Ρο- / : λώβετς σετ ους μέ. 
Πετῖ πΙή]:  οιῖ ἵαππεςτ, { ἵπ Ὀε]]ο οκ ο ο φονετοποφό η νο ο Ἕνν πταπο Γηήίες Οτοιοπίαιῖ αμχί]ο, ππ]το «8 Δώρέὺς. ὀύθηγαι ἄν ον πρ λκσιόλαή Ἡ Καλ- Ῥλυτα. αυά ζαΙΦ Εακ[επι ἁοπαϊα: πως ΑΔΗ” ταυτα κ Ὁυ) εκατεροι αυτέων μαρτύρια ἆπον Ῥτο {6 Πιπίαιε 6οτΙπῃ τεήπιοπία τεβεταπι, Φαβοτα καὶ πάρέσι ὁκοτέροισί τι πείθεται αὐτέων» 
αποτηπ] ηΓΠ8 «εσεάετε απίσᾳας τπανα]ε, Πεθοτέτοισι προσχωρέεω. Συγέπλεον δὲ Δωριεί καὶ ἆλ- 

Νανιραταπῖ αΏἴεπι «ὐπι Ώο- οι συγκτίσ-αι Ἀπταρτιητέων, Θεσσαλος χαὶ ἵ Πα- 

ΠΟΠ Ἠτατεῖι.  Ἠδς 18 ποπ αἶμηῖ. 

Ὥοπίεῖ πεςεπῃ, ααπι νο]απῖ εδίς πιαΚΙπΙΠη 

Ἰοπ] [σοι ΤΠεβία]Ις εἰ ΡῬατᾶβρατες ει, - ολ νεος ο λα αν να -- 
Όε]εος εἳ Εωτγ]θοῦ Σ. ααἱ «απ οπιπῖ οἰαθία ο το στι ο. τη να » απ έθανον μάχη 
Φ]σί]απα ἔεπαεταπε» {πρεταί α Ρππὶςῖρας ᾿εσσώθεντες υπὀ τε Φομίκων και ξ Ἐγεφαίων' μοῦ- ὁ κά : ώς ον κ ὑπ ρα ον ον ον ώς δω ο, Ἅταις Έσε[ταηϊς, ἵπ Ῥτσ]ίο οσσυΡιετάπες ΗΠΟΦ2)06 δὲ Ύε Εὐρυλέων τῶν συγκτισέων. περεγένετο τ εἰ. 
ταΏῖὔ. εκ Πας αἀνετία Ῥηρπα Παρετβήτε Ει- 
τγ]εοπῖε: απ ςο]εξῖῖ5 εοταπι τεἠαιής, ος- 
οωρανίι Μποαπσι δεΙπιΠοταπι οοἱοπίαπα, 96- 
Ππιβοδφιε. ἨρειανΙτ πιοπατεβία΄ Ῥϊμαροτα», 

τοὺς περιγθοµένες;, ἔσχε Μιώην τὴν Σελυθσίων ἀποι- 
λ : . ο» (κίη" καὶ συγελευ»έρυ Σελμουσίους τοῦ μουνάρχου 

Ν ἃ ς πω . ος νο ν ή - 

Ἠιπς αὐμπι {αμΙδίες,. 1ρ8α. ἱγταηηϊάεπι ωνοήηςν κι ὁε, ἂς να ας μον αὐτὸς 2]᾿ πι 3 ὴ 1 τυρανγγιοι επεχεἰρήσε ελουνΤο ᾿ Ῥε]πιπεῖς ἸπναΠυ, θεά αἁ Ῥτενε ἵεπιρις / ΧΙΡΙδε Ἀεληογτος, καὶ ΜΡΟΗΡΛΗΦΗ 
ΕΠΙ | χθο 

α Ὀείαπι Ι5ί ἆπο ἁπδ. .  ὐᾖἨ. ρου. «ἄεζις σεξ προσεχώρεε. ᾳ Οὗτως Ἁηίῇ. 4ο, οτι Ἱσρόσον «πε. ε Τὰ παραµεμοωντ. 14, 2μά, πιοκ ἐπ᾽ ὃ }ηνα, . {4. ἀπὸ, ρα. 41δ. βαγίς, . ϱΤμά,, αὉ αἲς νοου]α εχυ]αῖ.. 6 Πολλαπλήσια «4γεῦ. Ρατ]. 7, ΟἶΙπι πολλαπλάσια.  ὁ ΦΗπιΠε Ἠ]πο βοῤίως ΙΧ, 6. ὁἑπα- ϱ1β. «γῦ. Αγή. 4. Ο. Σπα, πε πΙς. ἡ Ἐγεσαίων «4γού. Η. «49, Σα] οι Ῥοδί ΡηΗσα: ᾿Αγεσαίων 7) Ἠάιν ΠΙ ᾽Αιιεραίων. / Πέθργόρεω . «4. Ρα. 2 Ἠνόαρόρεῳ «44. «τοῦ. Ῥαν/. Ραγής. -ᾱ. ΑΔ. ει ἀμο 
7Η. οὔτα «ο Ἑὲ ῥαλίαι- 1 Τυραννίδο «ἄροδ.:. :. - ες αωά ος πιω . 

ῥαντέίῳ ια, απιοτῖή ο, [να Ποπῖ Ῥαμ/αλίας | αάβάρα-- Αματέρου" {απ ντ, 149, 1. ἄλλη παβέσαι πόλλαπλησή) Ίο Τα νι ο. Αιαμε Ί]]α {μπε ἸΝοβχί {ρὸ τὸ οὐ προ οἳ Ο, 149. | 

Ποπεπα νεπίε» ουΙπ Ο1. 67ο7ου. ρταεςῖατα οχ {οηοάϊς τας πη]]ος 6 νοιατῖ {αἰτοπι οτ Ππῃαγανοτῖε αεοῖα Παδιήϊ Ώοτίεί!5 συύ- 

ῥαβάτής καὶ Κελέηο καὶ Εὐρυλέων: ἃὶ ἐπεί τεἀσί- 

τό τὰ πάβωρ' συλλαβωὼι δὲ οὗτος τῆς σρατίῆς 

99, Συνέπλέον δὲ Δωριέ] Ῥναοϊο ρορυ]ατος ορατεᾷ- 

ε που ὃ ἐν 

1 προσχωρεῖν εἴ προχωρεῖν εοπ/αΠο 1, νπτ. τοῦ., Τὸμ- 
ΟΦ. Ἱ. δ. Δἴημε αριιὰ α]ο5. Μο ταῦτρ δὲ οὗ οὗτοι 
λέγωσι ΙΠίεριαε {ης {ογοπΕ, πηοᾷο Ιπβῆαης νοσι]- 
Ί5 α Σα] ποΆ Νειία, εχι]αταῖ, Ψι]σατο (πσσουτ- 
Ἕμτς ταῦτω δὲ ὡς οὗτὸι λέγούσι α Ροαυΐο, ταῦτα δέ ού 
οὗτοι -------α Πε ίο, ἸΜΠΙ ἱπερακβπμπη ΟΥ οχἰ]]ο ͵ { 

1η ἵεπερίας ἀἁαιηπαπά πι σσπ{δτητ͵ . 
74 Παρὰ τὺν ξηρὸν Κράςι] 1 ΑΙΤαΠΗΦΠΙΙΠΙ ῥ20βε Ο4- 
ο ΟΠΠ ΙΙΙ Ρίοεθείετε, ποπ εχρι]- 

ἴο. ΟΡλε]ίως, Βἰηείο, (σεις οὉ ζράςον «{γεῦ.. οἩ- 
ος οἹερῥαμ{ Κράσον, πόλι Σικελίως τῶν Σμνῶν, 

οηρε αΌεγίαπτος. Ππες Φἰοίῆαο υτὸς, Γζρῶσις αππηϊ5 
1ταᾳ6. Ὃε Βίοι]α («αβο Όεπο ῥ2. Ουεγίως 91611. 
Αμα, Ἡ. Ἶ ὡθΙ. {η ΤΑπΠΕΓΠ ἂςε 9γρητ ος αἶμς Ῥοβτυτα Φσεητου, πα ναι ῦμ]ο ἵαηροῃν [7], Απῑς. ΠΠ; Ῥ. 1265. ΕαπΙάεπι» αποά οἶ]πι ρο[οςῇις {πι Ἰρῦ- 

"ιν εἳ ᾽Αθηναίη ἐπωνύμῳ. Κραθίη {οπἱρο]φία Εογοο η, 
ΠΟΠ Πη(ο, Ὀγθατίς Πῖα εἶατ νὰ μέσον δυρῖν ποταμῶν, τοῦ τε Συβάριος καὶ Ἰέράθιος ἵπ Πἱοῶογί χι, 0ο, ει ΧἩ, 
νς Όε ΟΥ Π]εηάυπι,  Ῥοττο αΡί ἆς Δεσίς Αομαΐαο 

οίίος τ., 145. ἐν τῇ Κρᾶθις ποταμὸς ἀένναός ἔςι, ὡπὸ 
ἀθώτη. ΤΦλίή ποταμὸς τὸ οὔνομα ἔσχε, α]πΦΕΠΙΕ οτ ϱα- μάνα πταηῖο Βρι/αμία να, 35. Όυτ "]ηπη αυαείο Α- 
Ἰᾷοιι Ἰεά[οο ζσµνω ας αμ ἀένον ποταμὸν, Ὑοσας. Β πο ίσος 3 Παρὼ τὸν ἔηρὸν Κρᾶόμ υὈί Πὶςο σα ὃν ας ἱρῖς 11 ἁΡρετίο σαιι5{α. Τουτσῃς Ἠίθιπς 

Ρας ἡπάσ]ας βεορ ες ἵεπηροτο [περο ξηρὸς ᾖεοµο: σμο 0 αΠαςγοΙη γρ) (46016. 11. 151., ο. η. ος . ο. ο λον (ΟΙ οὐ ἔεπρης οεβα- 
ὄο οὲ ΕΤΗ ῥ1έιῃο Ιῃ (αἷος- {19 Ἐηροπότωμος, 1θγγεης. ον ρεεμε, Ἡεπθήρ αῑοε 

Ὁ7. Πολλαπλήσια] Ἱπβυτῃ ος, 
ληνικὸν σράτευμα Φαφεται ΠΟΛΛ ΑΕΙΛΗΣΙΟΝ ἔσεσθαι κο 

/ 

ερετῖε, απο αηῖο Ἱεσεραίωτ. ογοῦτα΄ 

οδίς νι, λΒι 1ὸ Ἑλ- 

ατίσας' ΏΟΠ σοτίς «4/δεμ]εη/ η, φΙα]σπῃ ποῦ]ς Ίπτερτας .Ῥταερεῖ βαμ/αμίσε Ρ. 947. ἸΑθήναιος, «ἄιδεπαεικ. Ῥτο- Ῥή πα ΕΕ ρραταξ]ο Ποπισῃ, Πὶ τῶν ὁμοῦ Δαριεῖ ------ ςαλέντων ἐς Σικελίαν' ΩΙπ]ε Ποπ]σῃ Ἡϊς αριᾶ η 1Π» 
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ἴΕΓ συγκτίσαο Εδί Θέσσαλος. ἸΝ[οπιοταΏτιτ Ίῃ Ἠϊοσία 
(αοεα Διιοπίθπίϊς Λακεδαιµένιες, Ἱ.ασοπ. απϊεπι, οὐ 
ΏΟπΙΘΏ ΠεΙτ Αθήναιος" Ίος νατο Ποπηίηα Ἱπῃσπες Ώῃς- 
ταης ρητίπή,  ΄Τα]ία Πεαπεπῖςτ {ηπε 4 ἱπίετρτοΏρις 
οὐ{ζηταία. -------Ώο Ώομεο, αι ροτίετῖ {ή ῥ]οῖ]]α αἲ 
Ἐρε[αείς Ἱητειίεδης, Ἱοτιπι ᾖογοί, να, 6, 1ςθ. οἳ 
505. Ὅπα οππι 11ο Πϊς ο. 47. ρα]]δία τΓαάϊτητ. ΠΠΠρ- Ρὲ5 Οτοτοπίαϊα, ουίής Οἱγπιρίοπίσας,, οὗ {ογπ]λς ΡΙΛΕ- Ππαηπαπι ηΕ πετοῖς α, Ἑσείίασίς ο], πισπηήηῖε εχ 1έ- Τοῦ. Εμ/αδ. ἵῃ Π.Τ, ρ. αοο. Ὃδι ο νΑΙΟΚΕΝ. 

04. Ἐγεσαίων ] Ψατίανε 1Π υποῖς. Έσεβαε {οτίριητα 
6οἆά. εχαἴαϊοτες Ιοεμρίςς {οῇς ο ος αἆ Τόμο 
αῑά. Ν, 6. ἐδε.. ΕΓΕΣΤΑΙΩΝ πυπηί αρμά Ῥόγμιῶῃ 1ά. Ροβυ]απε, αιοά εχίίας, Ίάεπι ἵη Τομοώά2, Ὠ/οάο 
765 ΠΟΠ ΑΠΕ Άπα «ἱ[εοτάϊα , τν, 99., ρσμ/ομίσ» 
οἹερῥαμο» εἴαπα Ἱηίχα να, 158. ἵπ εδ. πήσημε, 1-6-. 

ο ων ο σα ο ῥμηρέην ά Οἱοή)». ΑΠΑΤΗ, 
1. Δ. Ν. Ῥ. 2. ο ακλι πας ιονοκς ὃς 

99. Πειθαγόρεω] Ναπιετο 55. Πυαφἑρέω ΠΟΠΊΕΗ Ψ1η- 
οἷς, ος ἵπ το ραἩ Ῥοδβαπι, {μυπι ευ]αε ας Δε αθἰα]ηπι, Ορρτορίος Ώοσίεί αὖ Ἐρεβαπίς εοπτας. 
ΠΟΠ ρταστοτής ῥζη/η. Ἡ. πα, 16.2 ἀξ «απμαρ]π]εῃ. 
βῦυς εἳ Ῥε]Η ἵπ Ίος εΟἱοπο απιΡἰΠοίο «οἶοτο Ὀλοῖο», 
ἵν, ο. Ἠἱάς Μιίαπι νπ» 300- ΙΑΠΙ τυρρννίδα ἐπι 
κχείρήσε «4γοῦ. πο ΠΠ8. ΕΧΕΠΙΡ' ιδία τους ἐπιχείρέειν 
Ἠψ]ας Πτί Ῥήπα, εξ πώντω ἐπιχειρεῖ ΟΊεηι. «4ῑρς, τ1, 
μας ΡΙΗΓ4 ες (5 ἃᾱ «{Βρμὶ Ψατ, νι], 

13. ετ {ος Αππανι ἵπ Θίοη. Οὐργ/οβοη, Ρ. 
14σ, αδες ς : στ ἐν ον. 

ο 

Ὦ ά ἆ -δ. Οἴχετο 



νο ο τν 
φ.. 

μμ τν” 

ο. αν ανν 

πω σοο α Ὅωώσυνο σ σ  σἩἾἒν  υ 

99ἳ αμα κας, 

ανβόνον ἔπ᾽ ὀλίγω" οἱ γάρ μυ Σελινούσιοι ἔπαάνασάν- Ἰ 

90ο 

/ 
᾿ Ὅ κ7. 

2 ελ» ο ος ἁ 

τες ἀπέκτεναν χαταφυγότα ἐπὶ Δρ ἀγορθου. 

βωμόν, 
ς 2 ἡ 9 νο 

ππος ὃ Βουτακίδεων Ἠβοτῶνιητηξ ανά. Ὁρ ἅῤμο- 

έχ 
3 

1 

- / 9 νώσε 

Σιωέσπετο δὲ Δωριεῖ κ 
/ 

᾿συαπέθανε Φίλ- 
2 

Κρότόνος ψεωσνεὶς δὲ του γάμου Ὁ οὔχετο πλέων 

Κυρήνην: ἐκ ταύτης δὲ ὁρμεώάθος συγέστετο -οἱ- 

κ τε τθήβε καὶ οἰκηΐη ἀνδρῶ δαπάνη, ἑὼ τε 

Ὀλυμπιωίκης κα) κάλλισος Ἑλλήνων τῶν κατ 
ς ος πα κ.α : ο / 2 / ὃ 

ἑωυτόν' διὰ δὲ 5 ξὸ εωντου αλλος ογεικατο παρᾶτο ώς Προρίς Ρ Εσρ[αΏ], 

Ἐγεσαίων τὼ οὐδε ἄλλος' ἐπὶ γὰρ τοῦ τάφε αὖ- σοτρθή».{ρεσιεπὶ πο Ὁμειοώ 
ας κ .. 

”/ 
3 

σε ἅ αρυ ις / ν ο / ηλ] ὁδὴ / . 

τοῦ ἆ ἠρῴο ἱδρυσάμθοι» "2ὐσίησι αυτον Ἱλάσκωτο. 

Α 

όοσ βασιλευόμθθο ὑπὸ ἸΚλεομέεος καὶ κατέ- 

µως ο Σπάρτη, ἐβασίλιυε ἆ 

τίνα 'πολλὸν «χεόνο Ίρξε ὁ Κλέμόηε, ἀλλ’ απ- 

έδανε ἆπαι, υγατε 
Έοργώ. ᾽Απιθέεται 
του τύραφνος ἐς τὸν Σπάρτη, Κλεομέεοο ἔχοτος 

τὸν αρχ 

., κά ον δρ ; 3 | μ 

εὼσ έν νυν τεόπφ τοιούτῳ ἐτέλεύτησε" εἰ δὲ 

λ 

λ 

/ , } ω. σα κ δν 

ρω µούην Αιπων τη οὐγομα Ἠν 

υὦν ὃ ᾿Αρις αγόρης ὁ Μιλή- 
Χ.ά / 

/ 

/ 

λέγουσι, έχων χάλκεο πίνακα» ο τῷ γ1ο ἁπά- 

σης περίοδὸς΄ οὐετέτμητο, καὶ Φαλασσά τε πᾶσα 

καὶ πὀταμοὶ πάντες ἀπικόμωος δὲ ἐ λόγου» ὁ 

Αρισαγόρης, 6λέγε σπεὺς αὐτὸν ἕ τάδε, », Κλέόμε- 

32 

3 

22 

8 

327 

2 Αν 
92. 

22 
42 

22 

γό5 σπουδν μὲ τὴν ἐμὸν μὴ 5 Φωύμάσης της ο ο) 

Φαῦτα ἀπήξιος Ἡ τὰ κατήκοτα γάς ἐσι τοαὺ- 

τα. Ἰώνων παΐδως δούλους εἶναι ἂντ ἐλευλέρων, 

ὤειδος καὶ ὦλγος µέγισον μὲν αὐτοσι ἡμῶν, ετι 

, δὲ τῶν λοπῶ ὑμν», ὅσω ἶ πεοιςέατε της Ἑλ- 
ο. ο ἳ ο Ον. ωῦ 

ο λάδος" νῦν ὢ πρὸς 3εῶ τῶν κ Ἑλληνίων βύσα- ο 
όν να “/ : ᾿ 

 6θε Ίωνα 
κάλω πο κἁ ν υλοσύνι

ς» οὔδρας ὁμαίμο
 

νας”. εὐπετίωο δὲ ὑμῦ
 παντα  χ 

| 

΄ 
αφ, ; . Επ  . "ΑοἍ” , ὃ. δα. 7 νΦλά Φ.. μ 

ἐφί οὔτε γά9 οι άρίβαροι ἀλκιμοί είσι, ὑμέιο τε. 
ο 

“ ΧΑ τς ο ρήνή ὶ ὰ. ..- τ 4 ᾱ ο {4 φ , 

αμ ἐς τὸν πόλεμο, ἐε τὰ µέγισα ἂγήκετε ἀρῖ- 
θα. 6 τε : Ἰ αὖ / ἔσι οι» Ας} ἳ ΑΝ. ο ὰ ο χ 

τῆς πέρ' Ἠτε µάχή αὐτεων, ἐπ τοόεν τόξα ,αδενα[βῖδ, αἳ ρίδΏα εοτηπῃ Ρήα5ςΕΠΙ λ 

πτους ας Ότενα {ρίουίαπι, Όσασαεαιο ἱπάδΕ ΄ 
λ ο. οκ), , νο κ ν 

καὶ Ὁ αἰχμὴ βραχέα ἀναξυρίδας δὲ ἔχωτερ ἔρ' 

χωται ἓ τὰς µάχαό» καὶ κυρβασίας ἐπὶ τῇ- 

σι κέφαλῆσι" οὕτω εὐπετέο χαρωθηνα| ἐἶσι' ἔσι 
3 ο λ 2/ 2. 

δὲ καὶ φγα»)ὰ τοῖσι την Ἡπειρο ἐκείνην νεμομέοισι» 

ν Λακεδαίμονος οὐ γάρΙ θΙπ8υλ]5/εῖ ἔειτε Ὀ]εοπιεπίς τερηῦπα» 

ὸ ο» φλ . 3 2/99 ς 

᾿ ς 

ν' τῷ δὺ ἔρ λόγους Πε, ὢς Λακεδαιμώιοομοητε, δρατῖαπι Υοϊ Ἀτίβασομο Με 

ντα 3 χωρέω οἷά τε 

Ῥμήρρις Οἰρωρίοπΐεες, (Ιεοπλεηῖς στενά 

ο παρα. Δαβαροις σχΠιΟ αά Ο]εοπιεΏς, αν 8 

επί ομήπαῖε:. Ὠαίη Φεἰίπαβή ππραξα 1η ΕμΙΩ 

{αξίο.. αυ. ἂἆ 1ον]8 {οτεμᾷς αἴαπῃ. 60Η”. 

{μσὶσίει, οὐϊταπεαΓηῖ. Ώοτίεο ετ νὶῶ εξά7 

᾿ πηοτὶς {οσῖας {αὶε ΡΙΜΙρρα5 Βιαιαείὰ Πο 

νὶτ Οτοτοπίαῖα, «αἱ ἀε[ροπία Αρἱ Αα Τεν. 

σάµεος Έλλυος τοῦ Συβαρίτεώ υγατέρα» ἔφυγ ε θ]γος ΦγραΠϊΒ, . Οτοῖοπε. Ριο[αρεταῦ, { 

ποσβίοβιθ. πιβίτπιοηΊο ιταηβπηατ ΟΥΤΕΠΕΡ: 

Έκ µας ἀῑ[εεάεπο» {εξξατης 65 ΡΤΟΡΤΙΣ Πλ: 

πεπης. ας Ῥτορῆο νου {πηρα αν 

οἵαῖ ει Οἰψπηρίοπίος5», εἴ ΟΠΙΠΙΗΠΙ {ἱ επ». 

Ρος ΟΠςοτΗΠ, Ρυ]σμεττωας. ΟΡ αμαπι 
ἑὰν θυ 35: 

πο αὐάς τεροτιανίες Πα α {ερα]ς ΗΓΕΤΗ 

οἷις πποΠπΏππεητο  Εετοῖςο εαιτδίο, {41.3 

βοῖϊς ειη Ῥίάσαπι.  Ἠωπο 1η πού Ρο 48 

τῖοιο νὶϊα {ωηξης εοσι, απ α. ἵπ Απίπιμη 

ραττα ρεταηβρίεῖ, τΤερΠο {ωἡκίει 1:856” 

Απππιοπίοτυτη Ροκ! Ίνεφιο επί οι 

ΟἸεοπιεμός Ἱπιρετανίε: ας πε Ἠβεής ο” 
1 Πο” 

«σοσῇτ, ἵπα ἀὐπιασας τεµέϊα βία, εἰ Πί . 

τΠΠ Όοιρο. . Οἰεοπιέπε {βίτῖτ Ἱπρεμμσ τε: 

ΙΥΤΑΠΠΗ5: ουἱ. οιἶαπι ἵΏ {εγπιοΏεσι ΨΕΡΙΕ» 

αροπα, ατ 1αοεάσπποπΗ 4101ηξ ΤΕΒΙΛ. 

ταῦε]]αΠ1 ἀπ. 4υα. τοῦἱὴς {διτ ἀπρίας ἐν 

ται ἀποϊας, ευωπέαπηααε ῃΑΣΕ, αἴαιε 0” 

πωσία Πυπίπα,,  Αεσεάκης Ιβίτατ 1 εο]]ο” 

δωμήυπι «Αππαβοϊας» τα 84 εὔτη 1παΗΜ 2 

Φιι]άΙάπι ΠΠΕΗΙΗ ο Οἱ6οππεπεβ, θὰ μας ο. 

«ΝΕΠΕΤΙΠ»  Ώε Πτα: Ππεροῖῦια ΕΠΙΠΙ {μα 

(αμα. Ίοηαδ Ρτο ἡμετίς {6τνος εδε, ἀεθ ς 

ους ἀοίοταιιε ΠΙΔΣΙΠΛΙΗ5. εοῖ ΕΜΠ ποῦ]ς 13154 

οἵυπα νετο Ἱπίος. οΦτοτομ νουίς, 4μαητο ΡΙ8’ 

εβ]ς Οι πείε:. Ρτοίπας {σίευς, ῥεῖ 4Ε0Ν οφ. 

(σος. ετἰρῖτε 19Π65 ἃ {ενΊμιος εοπ/βηΡὺΣ 

πεος νεῄτος: αιμοὰ Γας1ε εδ πά Ργῶ. 

-ἆάππωτ Παπη πεφπε ΡατθαΠ {Πε ν]π Πτεπῖ 

οι νος απ {πωπηΠη τοὶ Βε]]σα ρε νσμτέσῃ 

πιοάί εδί 5 

νομίαῦε 44 Ῥηρπας, ετ 1η σαρίεϊρην ΡἱΙΕΟΣ: 
{ς [αςι]ες σαρία. {ΠΠῖ. Δά ῃε σ ταπέιπη 

ποτέπι δι 15, απὶ εατα ἰποο]ιῖ σοπήπερεεία 

ὕρμτωπη ποῦ 65ι σεῖετῖς ππίνετῇς, εωπι αμ» 

ὅσα δὲ τοῖσι συιόπασι ἄλλωσι' ἀπὸ χουσῦ 9 αρζα-4Ο ια. : 

ὀσαξ9ε Τοίσί υγ» Ψ πο χα ρ σα Ἡς αὺ ος ΙΠπαϊριᾶπιας, τ0πῃ ατρεπῖῖ, ται ή 

ο] 

τρ Αιῆριε Εαβαιῦ. πα Πωῃ. Ῥν 45019, δε 14 

2, 4. ΟΛεχάΥ. Βάὰ. 6επεν. ο1Θ οοχν ία.» αἰἡ εἶχε 

4 ο, απομδα. . 6 Ἱλώσκωτο ἀποῦ, δι εἲ Ἐηβαμ. Μονή. Ἑ. 983 

ο, Ῥπες Ρ]κά. ἄιο Απ ος 
οτάἰπε Ώ6Πο. 
σοπ(]ει 
-ἄγεῦ 

πες Ρουΐ», ϱΟγνΙης ο ο «ἄὐτο[ζῥίως, ἃ. ΕΦΕΤ πἩ 

«ορζαμὲ ορείατπα Ρεεζαῖο οτίαπι Εἰ ρτοραραϊᾶπι. Ρτη- πο Οῇ]ο. τ. 9- εἲ ρβεπε ΝΙ1. 198., αἴθμε αμ ο 

Ἀεμάος -ἰάμς, «παπι Ἱπίαρει Ἠαδίευπα ΠμΤΟΣ., Μοα.  οπαθπαΠΗ, μες να ο 

φὸ ἑωῦτοῦ κάλλος ΠΟ ς 
ἡὴ] πάϊεῖο εσας». 

-4νεύ. ει Σ1πά., Ρος: 

φῶτ. ο. 

επὲ ΟεορταβΙομΗν; 

εἰς τὴν κάτω σοὰν, αρ. Οίοβ- αγ. 

οπήηι - ζαΐα πηθτίτο τες 
κοντα εἴ τῷ καπήκοντω πρή» 65 

ντα ει Τῷ παπήνοντω πρήµατα Ἡ ’ 
Ῥιαο[εηῖε5: περὶ τῶν καθήκοντων λέγοντεε ορ ῥηαε[εΜΗ 

ΣΕΤ 010 ορᾖ/οφμεΠέςς 1., 1, 97. εἴ ἐπὶ δὲ τοῖσι
 κατή- Ίσειθι ὀνμᾷ βουλόκενο» μρί αΩίπ1ο 

ας ο ὃρ : κ” ας 2 

” μῶδισί» άργυρος» καὶ χαλκὸς, καὶ ἐσε)ης “ποιχί- 
ο Πο ιν αρ πω νε γλόλο κλοη κ ώς, 

Ολη καὶ ὑποζύγια τε καὶ ἄγδραποδὰ: τὰ ουμφ 

πηθτηητ οχ. Τρεορόταβ{ ς . 

3 βου- 

ΤΑ ἈΡ. ο 2 ως ο 

αἳ 

το Πρρέσατε ᾖ. τοῦ. Ραε[. 9δ., ορια 

ο Ἑλλήνων ΒγΗ. 9μο 

ανα κ... 

6. Οἴκετο πλέων] Νποπάρια αρπονότυπε 
ἀοόἒ Ἡοπῖ- 

ν 

Ττους ΤΠ κλέος αδίτε, Έωβα- 

Ες τε {απιοπίς. {τῖς
 οπιπὶ: Ὦε[- ὃτ 

αιίὰ Πε] {ο]ερατ Ερε
βαο... 

σα 

υία {ρατίμι οσεμρατΕς Ά
ιάσα, πἰνάκιον Νο- 

{ 

ἀναθεῖναι αὐὺς πν μάς ἐν ος αἱ τῆς 1ῇε περίοδοι εἰσὶν., 

οό. Τὰ καθγκωτα] 1.θυτεπῖά εκ 9088 {οτυ]ῖς ο/[εία 
π 

Π εἴχετο. ο τοῦ ἑωύτοῦ κάλλους «ἄγεῦ. 

α)ῖ τοἰάδε. 6 Θωμ. γε. 

παν βίσπως ἔχω ΥἨς περ Η. ΠΠ. ς. 98, ΠΟ- βαλόμενοι ΝΙΧ ετμά(τμς. πιοὰο απἰπιί ἀεμοεταἩ ὦ 

ταητ 1δί. Κάδη. ει ΕΕ120ή- Ῥ]ετασυα Ἠιιο {ρεδαπία Ῥίπιας, βίο ἓω 1 84. ἐφράσόη καὶ ἐς θυμὸ/. έβὰ ν 

ἔσπι ἀκάσται Π1οήῇ. Οιρηκν Ὑατ. Ου. Ίνν ο. δο δίο Ἰομαπάεν Βε]ορ. 1.εα. Ῥ΄ 95. ἐν νῷ βαλάσναι Ὅο 

οαπιοπτο. ΙοεΗ1» 410 Ίυβοί πόλεμο, εὔτως ὄδηλον πρᾶγμα, δεώπη ΤΕΙ, 

ῥίΐρσι, αμλο αβΙάγε» ΕΏΑΤΙ [ο[ερύης Βεἰ{ 

στ]θ πα ντα νε(Ώς, ἴηπῃ Ἰαπηςηίοσαση, ΕΙ 
πηαηεϊριοτητα: 4πἱρης νσο, { Ρροῦσί ἠρμεμο. 

. ΄ Μ, ’ νι 0” 

ο Αγοζι Ρα. δν 
1, ο Ἴρῷον ΑΗ: 

43. οἶπα Ἱλάσκοταν , ᾗ 48 

οὔπι «4ο προεξέατε, 4μοά 6οάΕΠι τοβῖε, Ῥορή 

νὰ δυλ. «νο. ἔ. Ρα, πᾶ Ἰω 1δο ο 30 Ὃ να 

0 ᾿Αρξώμενοι 4 
0. ϕ παμπιαμε Ρ

ΕΤΡΕΤΑΠΗ. 
| 

: κά ὅς, αν 5 ο . . κ - 

κὠυσι πρήγµασι τάδε ποιητέα εἶναι Τ.. ΥΠ1. 10. Ροή 

ἠπιπάνενας,  Φιοϊσοτύ(η τὸ καθήκον ΕΧ οσα ας 

95. Τόξο καὶ αἰχμὴ βραχέα] 6γοπουΐης κά πάς δὲ; 
ο 

Ὃ ο μαας που ρα. Βγ οπές ὡς ὈΤενες Ὦ πω είτα- 

΄Ὄτονα {ρίσμ]άτη (μπης ί ΠεΤΟ ρ Ῥίσμ]ητη {πησηία5», βράχεα ΠΗΠΙΕΥ ηὐα 19 

παἴαΓ» ο κος μίς ἁϊπὶς νἱάεπτατ Ἱπιε]]εχὶδία, «χμ βτιέκασ» 

. Χάλκευ» πίνακα] «45 πέσ Ἰαρ/λά) Ου]απα νο». 133. τὸν αὐχένὰ δὲ καὶ τὴν λώη, ὃν να κεχρυσωµέ ή. 
Ὦ» Ἡν θὰ φῆο ὡπώσης περίοδο ἐνετέ- Ἠὶς βραχέω Ίοςο βρω. Τεήρίε ος Ὀ τει} 

γμήτο. 4ο υ]επῖ 1ΗΝΕΠΙΦ {μρετρίαπα ἀερηπιεπά 
σπα Πιιοδίη Ἰήη αἆ Χεμορῦ. Κ. 

Ἆνα β, ΠΠ. Ῥ. 9 90.» 

υοί ἀῑοιτατ ΑΙοαϊρίαά1 πιοπβηαςίο Φοσπαίέδ» αμαπ Πα ἐπάεπι ἀοσθητῖδ, οσΗες.. 

ἵῃ οτοῖς ἴα0 

ως) 

42. Τῷ θυμῷ βουλόμενοι) νου Π]απάαδίἩ ορ αα΄ 
| 

«ιλέο ΑΠΕ: 
Ίμά, 

ἡμῶν. καρτερήσε’ 

ὄμ. ν, 51. ΝΑΙΟΚΕΝ.- δ. Ρ 499. ταῦτα πο ἐν νῷ βώλόμεν. ν ε η ώ 

τὸν ἥλιον ὁρᾷν: Ροδταταπα ολ ή, : ΕΛ)» ο 

νι Δοἰὐζίης.. Τὰ κατή- ΛΑοοἱ5 ἐν θυμῷ βαλέσόαι Εἴ θυμῶ βάλλειν εοπβπυυη  ώ 

μπι υτρεηίες 6εἴ πο {η βεδιων 4εΙΗ16Γ69 αἱἰοῃας 16 {μ1τ. Ου1ά 1η τρ 

Ίπ νιήρατο» εωί οΙΠΠ6Ρ αδίησρυπε Ο0οἆά.» ος τ ο ᾷ 

ο ο, 

ὖ Τ φὰρ κωτήκ. «ποὺ. ας 4. ο 



ασ αφ πας θ σπα οοσιουωσω. ο τ- σπρώς. 

ο. ο. 

ορ σ-» ευ τα 

εκανα 

ο ο  Ὅν--- 

4 οεεπς εοπμεηείαπα ταρίοηµπι ες Ιοπῖα ραμε δυία, ΤΕΒΡΕΙΟΗΠΟΕ Β ὁ ΕΙΕΕΕ υ. 

Ροβειη]π].  δαπῖ αὔσαιο Ιπίοι {ο οοπΏΏςς, 
ἡτ ερο ἀῑδίεταπι; Πῖδ ααἰάεῖα Τοπίδας {ΠΠπΠῖ 
ῶγαάι, αἱ τετταπι Ἱποοίάπτ Ῥοπαπι, εἲ 
εἰτοιπα]ααπῖ ατρεπῖο. Ησς απϊεπι ἀῑσεῦαι Ἄσ ψ 

38058 
, / νά Νο ρ Ἅ ζ 

13 ἳ βωλὸ ο ατοι -ᾱν εχοιτε κατοίκηαι δὲ ἃλ-. 

ο Ἀηλῶ ἐχομθκι, ὢς εγω Φρασῳ. 
αρ μι 

: δα Ἱ]ώνων µε τῶ- : ὴ 2Ο ον να ον 
δὲ οἵδε Λυδοίν οἰκέοτέο τε χῶρν ἀγαθὴν καὶ πτο- . / 5/ 22 Ν ο 3 ρω : : ο α ο αι λυαργυρώτατοι ἐύντεο ' δεικνὺς δὲ ἔλεγε ταῦτα ο[επάεπς Ίπ απρίτα τετ ἱποῖο ταδε], 22 ΥΥΡ Ὕ 

ανα {ετεραῖ. 1γάῑδ νετο, ἀῑσεραι Ατὶ- 
{ἴαροτας, «εοπΏπες Πητ  Ῥμτγσες, αἱ- 
ΤΟΙΑΙΙ νετίης, . 
ήρεττατε ΟΠΙΠΙΗΠΙ» «ἱΟ5 6ρο πονΙ» Ίοηρεςο,, 
Βεαιιεβνα.  Βατγείοις αηπεχ! Πιπὶ (αβρα- 
ἆοσεδ, «ἳοῦ Πο ὦγίίοδ ἀρρειαππας. ἨΗϊς 
ῥτοσαίταϊ {πι ΟἨ]ςεδ, ἨὨπῖας πιατῖς οσο], 32 
πρ] πα ΟΥρτας Ἱπ[α]α αδε µτα: αἱ τῖρα- 22 

.. Τηπι αΠΠΠΗΠΙ τερΙ ρεπάμηῖ αΙπρεπα ἴαἱεῃ- 25 
Ὅτα. ΠΠ ΟΗ]αεῖρας «οηπΠηες Ίπητ ΠΙ Αιπιεηῇ 55. 

.τε[ροπἆάεπς ΄ ΟΙεοίπεῃες;, 

δοΙ6. 

- 

΄ςσετε Ρε]ία αἀνετβις Μεβ[επῖος νοῦῖδ ΡαΓεδ; 5 

εἴ 1ρ8ἱ {ο ρεεατία αριπάαπίε,  ΑτπιεΠ]ϊδ 
Ἡϊ ΜατιεηΙ, Ἰδίαπι τερίοπεΙη ἴθπεπῖςδ, 
άποταπη Γεττᾷ ΌἶδΠα ης πάμάτει: ΄ ἵπ αὖα ς 
Ίηχια Ώανίαπι ππης Οµοαίρεπι Πτα [πι πως 

22 

ουία, αδὶ τεχ ππαρηυς ἀοπιίςίβαπι Παδει ., 6 . 
αἴαπε Πὶς βεσιη]άταπι επε[αυτΙ [μπτ. Ἡαπσρορ 
νο υτρεπ { θερεΠεί, Ῥοπα Πάε Ίαπι 22 
επι Ίογε ἆε ἀῑνΙτ]δ Ίἶσει οετῖαῖ. Ὑδ- 2 
τυπῃ ἂε τεῖζα πεηε πιπ]τα πεηαε Ίτα ΓεΓ- ον 
61, εἲ Ρτο εχίριῖς Ππίρις οροττεῖ νο τέ- 

εἴ Αισαάες ει ΑΙρΐνος, αῖρας πίβΙ] ενε ὦ 
Ώεαμε απ ηεαΠε ατβεΏΏ» «πατηπι τεταπι 
επρίάϊτατε απἲς Ἱπάποίεητ αἆ πποττείῃ Ρρετίςῃ- 3 
αηάσπι: αἲ απαπα οὔεζαίησ οσσαβο Εαςῖ]ε. 22 
Ῥομαπά!ϊ ἴοῖα ΑΠα, αΠιάπε αππρρίαπι ρτᾶ- 
ὃριαδίῖς  Ώσοα Ατήζαροτας ἀεεραι. ΄ Οσο, 

ΜΠΗεΠε, ποτ, 
Ποΐρες, Ἱπ πάσα δρί ἀἰβετο τε[ροηἆθ- 

απο αἰάεπι Παέϊεπις Ῥτοσεσίαπι ερῖ: 
δῖ νετο ἀῑε τε[ροηῇοπ]. ρι/Ἡτυτα- αἀ[αῖς, ο 
ξὶ αἁ ΙοςΗΠ1 ἆε αο εοηνεπεταπῖ νεα 

29 

ον ον ν : ος 3 ον ᾽ 

ερ τὴν της ΎἩς περίοδο, ΤΑΝ ἐφέρετο ο) τῷ πγαχἰ 
οὐτετμημένν. « Λὐδὼν δὲ, ἔφη λέγων 0 Αρισα- 

Ῥεσεοταῃ εορία εἰ Παξυαπα ον Ἀ ϱ/ "). . ση ς Ἡ ποσα) ς 
γόρης., οἵδε ἐχώται Φρύγες οἱ πρὸς τὴν Ἰῶ, πο- 

τ 3 2 νο ο ο ον εαν τς 
λυπροβατώτατόί τε ἐώτες απάντων τῶν ἐγω οί, 

; Καὶ πολὐκαρπότατοι, Φρυγῶ δὲ ἔχοται Καπ- 
.. ωνοε ο ο / ο Δ παδόκαι», τες ἡμες Συρίης καλέομυ' Τέτοισι δὲ 

κ να / ς / ος αν Ά / ι Ας π.βόσ8βροι ΕΙλικες, κατήχωτες επ Οάλασσαν τήν» 
π” , ον 1 τ 

δε, ο) ᾗ ἥδε Κύπρου γῆσος χέετα] οἱ πωτακόσιά 
/ ζ . ᾖεο ἃ 3 7 ο / 5 ση τάλαντα βασιλέ τον επτέτειο «φόρο ἐπιτελεῦσι. 

Ἶ λ ο» / 5 : πο Ἐιλίκων δὲ τῶνδε ὁ έχωται Αρμέμοι οἵδε, καὶ ὅτοι 
2 / . ος ἡ τη 
ἐόντες πολυπρεβατοι. ᾽Αρμείων δὲ » Ματιμοίι) χω» 

/ ” / λ / -” ο νὰ ῥήν τῆνδε έχοντες έχεται δὲ τέτων γη δε Κισσίη» 
ον ων «Ν ο / -ᾱᾱ ᾿ ή 

ο» τῇ δη παρὰ ποταμὀὸν τόιδε ἆ Χοάσπη κέμθά, 
ον Ν ο ο ”/ κο εσΊτὰ Ἓῆσα ταῦτα, λα [βασιλεύο τὲ µέγας δίαι-. λα ος 

ταν ποιέέ]αι, καὶ τῶν χθημάτων οἱ θήσανροὶ οἼθαῦ- οἱ ὃν ἑαςχὰ 1 ' 
τα εἰσι᾽ ἐλότες δὲ ταύτην την πολυ, ε θαρσέοτες 
3{ ο δν 1 / ο] Ι ς, ι 
ήδη τῷ Δή πλέτε πέρι ερίζές ἀλλὰ περί μὲν χω- 

1 πα ω 8) ο» το ͵ 

ῥήᾳ αρα 8 πολλής, εδε ὕτω χθησηε,ἔ καὶ ἔρωνσμι- 
» κρῶ χθεώ έσι ὑμέας µάχας ἀγαβάλλεσθαι πρός 

΄ 3 3 1 Ἡ τε Μεσσνίης εὔγτας ἰσοπαλέας, καὶ Αρχάδας τὲ 
καὶ ᾽Αργέίας' τοῖσι ετε χρυσῦ ἐχόμενό ἐστι εἰδὲν. 
"Ετε ἀργύρε , τῶν πέρι καί τύα. ονάγει περοθυµίη μα - 
᾿αόμενο ἀπποθνήσκευ" Ε παρέχον δὲ τηε Ασίης πάσηέ 
ἄρχευ εὐπετέως, ἄλλό τι αἱρήσεσθέ; ᾿Αρις-αγόρης 

μῶ ταῦτα ελεξε. Κλεομόης δὲ ἀμείβε]ο τοισδε, , Ὦ 
λμβην / 3 ΄ ε σον ξεμε Μιλήσιε, ἀλαβάλλομαί τοι ἐς τβίτην ἡμέρηνἀπο- 

/ 22 / ἶ 3 ως 5 κ.” ᾿ ὰ τν χρνέεσθα,. Τότε μέν ἐς τοσβτὸν ἤλάσαν πείτε οἳ 
νὰ ς ον ή ο λα) ν κά κυρίη Ἠμέρη ἐγένετο τῆς ἁ ποχρίσιός, καὶ ηλβω ες τὸ 

Ἰ κ 5/ ς / τς / ς / οι, ἱπίεοραγίε ΑπΑΚοτατι (Οἱ ροππεπες ζοσυγκείµεο εἴρέ]ο ὁ Κλεομένη» τὸν Αριςαγορη Οκοσέων 
αποξ 

8 ΄ Νέ ἔ νὰ « 2 νο / . Ἡ ον ἔχοιτε ὠυτοὶ βουλόμενοί «{γοῦ. 0 Ἔς τῆς νῇς 
» ΟµπΠι ἔχοντ'. ἸΑρμ., πι]]α ποσρςῄταϊα, 

«λοῦ. ρείρείΠο ετ τοᾶς, 

θυμὸς ὑμῖν ἔσι, Ἡτ ἸΝοβετ αἶῖας: ΤΠϊς οµίεπι αππα ατῖβ-- 
Ίππο αἀλαετε[οιητ» ΠαοιπΙβππαπα {εΗρτοτίς φλυκύτητα 
πιαπ][οίζαπτ, μνς ΜΑ) 

42. Τὰ θυμῷ βουλόμενοι, αὐτοὶ ὢν ἔ:] Ομίζας υ05. 
Ροἡἱγ] ᾖ{ρωεγὴ} Λο Γ{εη{ηήν τεξζο νετηι ;α]α. Οιοὰ νἰ. 
το ΕοᾷΏἳςί. νεπ]ε ΊΠ ππσηῖοπι» θυμῷ βαλόμενοι Πρη]βσα- 
τα απ οοη/άεγαΠ/ον. Ἠίαο πηατταϊς οοπρτιῖ θυμῶ 
βουλόμενοι» ουρία υο]είες, νε] απήγιο/ὸ ες [οσμές 
ἐπιθυμητικῶς πρὸς ταῦτο διακείµενοι" Ἰάεπι Εἰκίος: τὸ, 
εἰ τῶνδε ὑμῖν ἂν ἦν θυμὸς, αὐτοὶ ἂν ἔγοιτει ΝΑΤΟΚΕΝ. 

ϱό. Κιλίκων δ. τ. ἔχοντ᾽ Αρμένιοι]. Ενίτατ {οἱσοτ! νο- 
αι οοποσ( Πεγοι. ατα 1ὰσίτοο ἀἱριπποπρος 
ΕἴΙαΠΙ εἰά1ε. Ῥεγ οπΊπες Ἐάά, ιά ἔχοντ᾽ ᾿Αρω. ΡΙο- 
Ρὰδατι πο. ἀεὈιείαί, ετ αφαμα Οο4ἆ, {οποῖ ἔφονται 
Ἀρμόνοι οἵδε. Οτίῆσο {Αοῖ]ς ραῖοι οιτοσῖς οτἶσοι ------ 
αδηπη [ο δίε ωβαιζ. ἵῃ Ιοη}ς. ν. 694. Ἡρόδοτος τοὺς 
Αβμενίους Φρυγῶν ὠποίκους φησὶ, λένών κα) ὅτι πολυπρό- 
(ωτοί εἶσι, ἀῑο τα[ρὶαῖε {ογοβοι} Ίοοι: Ἠὶς οπίπι ἵαη- 
ΕΗΠΙ ῥεεογή ἀἰοίλες Φρυγῶν ἄπομοι, αιιοά πμ] Ίο {ἰ- οἶεραῖ, {19 Ίοσο ἀῑσυητήν ἵπβ-η ΨΙΠ» ο, 79. Φοσμπά πα Ἐμίοπι ΑιπιοΠΙϊ τή Φωνῇ πολλὰ Φρυγίζουσι,. αριιά ὡγερύ. Άγει ν. ᾽Αρμοία. ΝΑΤ ΟΚΕΝ. 

5. Τόψδε Χοβσπην ] ΕαϊπίΗς οα{ᾳ5 Χοβσπιω 1. 108. ΓΠοΟΓΙΓ τὸν Χοάσπεων Πἱ οχ πιαπηρτοπής Πιιχὶκίος Ας ἴλας τεῄτμειπι ρτοῦλης, αὐῑος ες 1η Ο. 5ο, Ὦ | Ώοις Ῥοτίήτμῃῃ Ἱνπϊς» εἳ τμοίαμεῖς, θὐῇς αά{οιναςς, 
8.γαΡο Χν. Ῥι Ίο5ο. Α.οἵ ΠΙΕΙ Ῥελόσίηις 44 ΓΠαμίο]ὲς μα ο1/. ΡΕΡΙΒ πε 

6ος ο κάν. ον ο λος πλούτου πέρι ἐρί 6 αυ 11 62/- {αγά ῥο1εγὴεὴς, ου πέρι ἐρίζετε] (11η Ἴουο ου 1ὲς ορ)’ νι Ατησὶε Πγιά {δηβαιό. ἵη οηγειν. 1078. σημείο ον ρε μπας {ηπιπ]α Ίης 1Π 1]ο[ατος τορῖος να ο ώς ελε Ἀ: Ῥ.τ; Ρ. 158. ο! Ρ. όο, 
να Τα τρ] ο ή οι. 

5οηά] Ποεπεῖα Τερα]οπι οἶαπι σας καν ο πιβῦας ομρ]άΙτηες ορρ]ονὶε Ιγήωηορῆς: πο νοπι{α -Πογοδοη{ Ιοηεπᾶ] ἔονπια Ῥοδες υ βίαια, ους αγ αΠάὲ 
Υοτουπη Ῥου]έως η οπηρᾳταίοῃο ἆς βπι]νμάαας τς 

. 

Ωμαε {δα υητητ» αθεῖρῖε ἆά Ῥοτίας. ν. 69η. Βαιζ. 
οα ῥ7ερδ., «τοῦ. Ῥας/. «4ἱ. ἆπο Αγί1. 1Π «4ο Χοάσπια π]ῆδηιιο Εαῑεί5. Χοάσπεα Ογρμου. τες ΟΤΑ ὦ]ερᾷ. «γοῦ. 7’, ορίοτα Γ/βα (ροέχανῖε ἵῃ Ιομγς. Ν. 10798. πιο ὥρω οὗ πολλ. «4γεῦ. 

ὅ Παρέλον ΠΙΒΙΡΟ ὦχερῦ. 21. Ὁαϊ/. -49χ. πο 8Η. οἶἴπι παρεύ. 

6 ἵπσεῃ- ’ 

μεν 

τὴν περ. 1ὰ. ΣΤμά, «4. ος Ἔκονται 4.1. Λη ζνοδι 
ὤ Χοάσπην 
6 Θαῤῥέον- 
7 Καὶ οὔρων 

19» 6, 169,5 ἀῑνιβϊ εὔπα ΑΕοϊπεία Βοῄβταϊο οὖμ οἷα τὲ 
ἐσι ἐρίσαι ἄλλον :ΡοΣῖεα τεππροσῖ5 μπα Π]ο ρορυ]αγας ο6ἵ- ἴατα Ῥοει]κίοπε Γαπηρίς ας ΟἨατορς Τὅροςγ1!. Ἐ]ά. τν. νψ. πε. τό τοι γένος ἢ σωτυρίσχκοις Ἐγφύθεν ἡ} Τ[άνεσσι κο 
πνάµοισιν ἐρίσδει" αριιὰ «δε. 1Π. Ρ. 75. Ἡ. ’περας 
σης 5 τὰ ἐρηεὼ τοῖς Λακωγικοῖς ὥςε συκόμινο σύκοις δό- 
μεῖν ἐρίζεμ: 1ὰ εδι πη]]ο ρος/ πιοᾷο Ίπτοτ {5 6οπΙραΤα11. 
Ἡλεραηϊοί “ζοἡῤγαέης Ῥ. 894., Ιπάί Φαίη ἀῑχίε ἐκ 
τῶν ἄκρων πρὸς κόχλου Τυρίώς ὤγθος ἐρίζουσων. Νανα νε- 
πηίταίε Πογαίμς Εροᾶα Ἡ. σο., μὲ αίΥ ἐπ[)ύῃ κἷ- 
εἔγρεης ῥΥ}ά. (Εγ{σΗ{εΙη οἱ πυά ῥΗβάγσε/ Ῥϊατα σο]- 
Ἱερ]ε {ισηιδίη. αἆ Ἱ. Οα1πι. νΙ. 15.5 ΠΕ οὐ 1] ------- 
αργία Όπεςα 7επα]γο. ΝΑΙΟΚΕΝ. 

60. Παρέχον δὲ] Ῥετβπιῖ]ο νη]ραἴο παρεὸν δὲ οἱ ὑπουε[- 
ρω πάντα ποιήσασθωι ΝΙ, 7ο., {ερίμκαιια αΗΡ], . πε ΥεΠεπΠΕΠΙΕΓ παρέχουν δὲ Ὀἱδμαίειτ οὗ Οοάά, εορίαα, εἰ ναοί Πεημεπτεπη 1η Πσσπεῖα α{απι: παρεῖχε ἄν σφι, 
{ρε οίκος» Ἑω 1ν. 14., ἀλλ οὗ φὰρ οἳ πἀρέσχε» 101: 
111 Πομίέ νά; δ. Αἴά {6 {ροπιε ὀῄσγοπε, σοἰ]εόα α 
ογ10. ὃ ) αν ο 
-.69. Παρεὺν δ. τῆς ᾽Ασίης ἄρφειν | Πορέγον πα 604ΕΣ 
{Πρτας ργαερετεξ, ποπηίπὶ {Η{ροέξιπι {οτοε πιαρεόν. δα 
τρίαΐς εδῖ Ίη ΡΗΟΕΠ, ν. ἀφα., Αρχεμ παρόν μοι τῷδε 
δουλεῦσαι ποτέ: Ίρο Πεγοῦ. ἵ, ο. 15ο.» εἰ, παρεὸν .ς 
τῷ βασιλέα γενέσθαι. ----- {5ὰ ππμ]το΄ τοτίής παρέκον Ἡ ΜΟγαπής αχροόϊατ] ποή Ροῖεσατ: παρέχει 8ΡΙΙά 3105 Ίη- 
τεγάπη, Ἱπρτ]πηίς {ΑΙΠΕΠ αρ. {1εγοή. Ποταῖ ἔξεςι» πάρεςι' 
ἱερίταν Ίπ. ἀλάεπι Ῥηταϐ ΠΠ ο. 142: ἐμθ) παρέχει νῦν 
ὑμέων ἄρχειν' τ Ίος Ιο0ο» 1ο ο ια σο-πι κ ἄν σῷι 
πι εὐπετέως ἐξευῤέεν τους Πέρσως.  1Π ΟΤΑΠΟΠΕ 
ζαπάαυ]ΐ6, παρέξει, Ῥεῖ παρέῶι ΙΠΙΕΓΡΤΕΙΑΤΗΥ /ύοηφν, 
Πίζαγη. αμὶ πες 1ρ8ε ΡΑΤΠΕΊΡΙΗΠΙ παρασφὸν ἵη 6µΙπι- 
ἁσπι αάλίρετα {οηβιπι ἁπρίτανίτ: υἱά. 6 1ο] Ν. 
1. πα. ο. ο7. ΠεΦΠΕΠΙΑΤΗΥ Τηράἰά{ ῥταε[ετΏπῃ εὖ ῤ- 
ρασὸν, εἴ παρασμὸν Καλῶρ» οΕζα[οπε ο) Θ(ήη ο)]ο/0: 
ἱρ: 769 98 396, 30. 9950 3Ο. ΥΑΤΟΚΕΝ. 

ο 44 ο 27. Κλλ 

9804 



οσο σον ον ο ον δ εν 

ποτ σα μπα σώος ο ο μω  ἵπ μμ. Ἅ 

κ άδ 

οοῦ 5 Ἑ ε.α: τΤ ῑ ΑπθΑροϊα ἔταις Ἱπξε]ῖκ ρἵορεος γεηταῖεια [πε 

) εχροβίαιη. δµρῥ]εκ εἴεο ΕαέΧι5 ης Ρεοβαια Ο1εο- 
τπζΏςαι εκραρυατεῖ, αἴοθήτ πμ] Πἱιοία.. 

ἡμερέων ἀπὸ θαλάσσης τῆς  Ιώνὼν οδὸς εἴη παρὰ βασι- Οποῖ ἄἴεταπι αἳ Ίοπυπῃ τη αἆ Τεβε 
ων δ Λ Φ. 5 Ἱ- ζ 

λπα᾽ ὁ δὲ ᾽Αρίσαγόρης, τᾶλλα ἐν σοφὸς» καὶ δια- 
/ δι ιων η” 5 / Ακ ο νλ / : 

βάλλω ἐκεΨο εὐ, ο) τότῳ εσφαλη’ χςεω Ύας μὺ 
ον 2 / πο λα ͵ 3 ' 4 

μὸ λέγω τὸ ἐὺν, βµλόμωόν γε Ἄπαρτήτας εζαγα-' 
΄ 

θείες Ίτετ. Απάροτας, ἀἰοαι {οἱεῖ, «ξ 
Ί]ωπι Ῥτάό]ητε ἀεαρίεις», Ἱπ Ίος. ἴᾶ- 
ΊΠεΠ βρεις ασ: αἀὶ απαπῃ ποτ. ἀερετεῖ 
χο αἲ {5 Παθορατ 1 αρεῄτα,  ΥοἱΕΠ5 

ο κ ντ . ! δι ος ος ο» Αν ' η. 

Ύευ ε6 ΤΗ Ασίην λέγει 6), σα εν φὰς ε-δΟδρατατας ἵα Αῄαπι δἀμσστε». ἀῑχίε παπι 

να! τὴν ἄνοδο ὃ δὲν ὑπαρπίασαν Τον ἐπίλωπο λό- ππεπβιπι ορ[ς αἀ[οοπίιπι.  ΟΠεοπιεπεδ 1" 

γον, τὸν ὃ ̓Αρισαγόρης ὥρμητο λέγέν περὶ της οδᾶ» Τετρε]αῖα Ἠαΐμς, απαπι οταῖτὶ Ιπ[Ηιμείας, 9” 
ἶπε,» Ὢ ἕῶε Μιλάσιε, ἁπαλλάσσεο ἐχ Σπάρ- Ίπίίοπε ἀᾳ 1πετε, Ἰπημίε, ΠἨοίρεν Μ1ε- 

ς Ν 

» ΤΗΣ ΠΟ 
.» λέγει Λακεδαιμοίοισι, ἐθέλων σφέας ἀπὸ Φαλάσ-Ώ5 

3 ο” ρω ς 4 Τ 4 ο. ε 

ο» ση τθιῶν μηνών 0δὸν ἀγαγέ" ὁ μὸν δὴ Κλεομένε 

θε 2/ ο ./ : ο. ; 

ἴε ἐς τα, οικία, 
] 

αυτα εἰπαςδ, Ύ πια Ο ὃε Αβιςαγόρής Ίπεῃθ6ς ἀἆοπιάαπι αθῖ. ΑτίασοσἽς » {απη- 

δύντος ἡλίμ" εδέα γὰρ λόγω Ὁ εὐπετία Πε» 3ρίεεὰε ὁ ὃρατια απῖς Γοἱεπῃ. οσεἰἀεμ” 
ἴεπιΙ πες επ Τε αξία {ας]]είῃ ἀῑε]δ 

1,αςοάπιοη]ϊδ, νοἱεῃς 6ο5. ἰππιείμ 11Ώ6” 
το ἀΡάϊσεῖο α ΙπΗ,.  Ἠδο Ιοαυτως (1εο- 

λαβὼν ἀκετηρίη» η έε τοῦ Κλεομόεος᾽ ἐσελθὼν δε Ρίο οἱεῶ {απιο α  ἀοπιῖπι -ΟΊεοπίε: 

εἴσω, ἅτε Ικετεθώ, ς ἐπαχάσαι ἐκέλευε τὸν Κλεο- πῖ {ε εοπίηῖτα εβπαε Ππρτες{α5 ας 

μένεα . ά ἀποπέμψαωτα τὸ παιδίο" «προεσήκεε γὰρΟο/ΠΗΡΡΙΕΣ, Ίαρερατ α {6 αάἰεπάυΠι ᾱ- 

ὃὶ τῷ Κλομόεῖ ἡ Ὀυγάτηρ τῇ ἔνομα Ἰν Γοργώ" ΠΙΤΙ ἵμας βἶαπι.  θταμαι επίπ απο 6180: 
ρω δέ 5 Ν ο” / 9 / 31 3 / 3 

ττο δὲ οἱ καὶ μᾶγω τέκνο ἐτύγχανε ἐν ἐτέων ὃν- 
τ 3 ς / 3 ν 

τῷ ὃ; ονέα Ἠλικήμ. Κλεομόης δὲ λέγεν µη ἐκέλευε 
3 ον οω 

τὰ βέλετα|, µήδὲ ἐπισχέν τῇ παιδία ενεκα. ο)” 

πιαπεπι Πἰία. επί Ποπποη οἵαῖ 6οἵβρο» 91’ 
σα Ίαν Ρτοῖε, θπ4ιε οξο απῖ ΠοεΠ 

αΏπος παίΐα,  ὉὈεοπιοπα μεπίς δὔπα αἱ: 
σετε ΎἱΦ τνε]ει, πεφιε τειίσετε β]ιοἰς 

ς ω ο εν / , 3 . . 1 ὁ 

32 σσλβς 9Ἡ ὁ Ἂρις αγορη» ἄρχετο ἐκ. 5 δεκα τ αλώ-Οσρτατία Ὁ τμπο Ατζαροτας Ἱποερίε Ρο]ήσθ 
. 3 ς ο οτι 6 . ο: 

των ὑπισχγεόμοο,, ν οἱ ὀπιτιλέση τῶν ἐδέετο" τὶ ΙΙ αὓ ἀεσεπι (θες { ρτεεϊδή» {118 

ἀναγεύοτος ὃὲε τῇ Κλεομέεος, προέβανε τοῖσι χθι- ΆΠΏΝΕΙΕΙ 5 αὐπιεπίθ . Ό]εοπιεπα , {00 
ο 

µασι ὑπερβάλλων ὁ ̓Λρις-αγ όρη»’ { ἐς οὗ ποτηκοτά 
' α .ψ . : 

τε τάλαντα ὑποδέδεχτο, καὶ. τὸ παιδίο ηὐδάξατο» 

ἆςᾳ αἀΙοϊεπάο Ίῑας ρεινεπῖτ, τς αήπησᾶ” 

αἴπια ἴαιεπια Ρο]ῄεετειωτ.  Λά φισά Ρυε]- 
ἴα,. Ῥατε», παπῖετ, Ἰοίρε 18 σοττΠ’ 

/ ./ ς ον ΑΔ αό τλ Δ . 

ο» Πάτερ, 6 διαφθερέει σε ὁ ξεῴος, Ἰν μη αποφἀρ ο, πΠίΠ Ἠῖπό αθῖδ. Ῥταάεπϐ πιοπίτο Ρε’ 
“/ 2 

ο τν τε ὃ) Κλωμέης ἠσθε τ παιδίω τῇ παρα!" 1] ἀειεξίατας ΟἹεοπιεπες, ΊΠ α[ιὰ οο” 

Μέσει, Πίο ἐς ἕτερο οἴχημα' καὶ ο Αρισταγορηςαπαλ- «εἶανε αθῖτ: οἱ Ατίαροτας ε ὁρατία ΡΙΟΙ’ 

λάσσετο τοπαράπαν ἐκ. τ]ᾳ Σπάρτης, εδέ οἱ ἐξεγέ- {9 αὐ[εεςβέ, Ποὶ βιδτα εἰ απιρ]ίμς Ῥοιε[ᾶ’ ἡ 

πετο ἐπιπλέω ἔτι σημ]ναι περὶ της ἀγόδα της παρὰ ἴε Ιπάίσαῃαϊ αά[ζεπ[ης αἆ τέρεπι. . Ε8 πβπι-ὸ 

: υπ 1/γι νων ο. . .” 

{ασιλΊα. Έχει γὰρ ἀμφὶ τῇ ὁδῷ ταύτῃ ὧδε᾽ 
' ἂν ν, : 
φ-αθμοί τε πανταχῇ εἰσὶ βασιλήΐοι Χάὶ καταλύσιεν 

. « ι κ. ΐ η / 

ν 

αἲε ἰδιμς {πετ τατΙο Ιτα παρει... Ὀρίαμέ 

{απ τερὰ Επισης, ά εὐέ, ΠΙΑΠΠΟΠΕΘ ο 

ὴ 1 

κ. ᾳ Ἔμελλε Ανιὸ.. αυλς β]οςία : ο ο σης ο Τ, 1κ, 99. η Ἠΐ8 αάβηία ἱάσπι σὸν Αρη: , Ῥαμ]ϊο 
2ηἴ6. ῦ Ἐὐεπετέα «4γεῦ. ο 14. Σ1μά, Ῥα5/. Φήερῦ. Οἵ4. οσα Ὃ ρήρας εκ «4ο ει ο, ἆ Απζ. 2. 

Α/Η. ἆμο. «ά ΠΙΑΙΡΟ ὦγεβθι, 1π ας ὀποπέμψαι. 
ο 44, Ραέ/., τεΙα 1 ὑπεδέδετο.  ῥ Διαφύορέει Ρα]. 

᾿77. Καὶ διαβάλλων ἐκεῖνον εὖ] 1.οηρε 609. αἩ] ἆς εκ- 
εε]/εη!ο [αρ]σηία διαβόλλειν οαρίαπῖ, ΤΗ. νετα εοῖ 
Ζββαιό. δωργ; απἰπιανετῇο Δη]εξ το 14. εἴ 
1αζ. 805 005. ΟΠάς. ϱ, 7. Όπυπι ος νἱάθ; Ἱσι- 
αἴος μὲν λέγων ταῦτα, διέβαλλε» Αμα Ιπτειρτεῖε» 
τη ή σεις 1)]εμαὲ ϱγαλία ἀἰσεδαί» «Ἔ. 17. ἨΠΙυ8 
ΗΡΗΑ κ Ῥτβείετεα Απ ξαβΟΓΑ5 1 οοσροσ]6 οι]- 

! ο Ίηχι, α {ενετίς βραταποσεπα πΙοΙΌυς 1Π- 
πιαπίτετ ΦΠεγεράπίο , ἐσθῆτα ἔχων πολυτελῆ καὶ σὴν ἄλ- 
λην τρυφὴν τὴν Ἰωψικὴνν εί ἆς 9ο Ζεποδίως ΟεΠῖ. Ν» 
57. ετ δμάσε 1 Ὅμιοι τὸ Μιλήσιω. Δάνετηϊ ΡΟΙΤΟ 3- 
ππηπα αχ «γοῦ. εκ(οΠρίπι λόγον εὐεπετέα Ώνε εὖπε- 
πέα, οὐ]. Ρίμτας {4 {μΠαρατεπττ, Ρα ΟΕΙΠΙΗΤΠ ηαμά 
2Όπιοτεπα 5 {υρρεάίέαετ οπίπι ΡΗΙοίορΏς. {εδίης 
εὐπειθίήν εὐπετέα 1π. 9100. ΘΕ1Πη. ΧΙΙ11. Ῥ: αοῦ.» εἴ Νο- 
ορ ρα Πϊ μέ ἀε]εόζατις» αἶία, Οπµάεο οοπίξη- 
ια }αεζεπαΓΗ{. 
84: ο μνα. γὰρ λόγον εὐεπέα] Ομοπιοάοσυπαµε σα” 
ρε πη]] παίηης λόγον ἀεβαεταραηῖ εὐεπέα, απ 1.8 
«ΕΦΔΕΠΙΟΠΗ» αὉὶ περα /ρεοίο[α {ο]εραηί απτεροπετε 
ο αροίς μα εποϊατπα Ακκάμαν γε Γαεἱ]εῇ 
λόΦ0Ν » «ἰχεταί εὐπετέο. ---- εαμεηῖς «αρ. 
ἱπίτο Ῥ]αθεῖ εἴ πιατριπίς εζείο. ας ερ πήρα» ὃς 
τα ἱκετεύων ἐπακοῦσωι" εἰ Π. «ιέρῥωηΙν 'παρεήκεδ. 

σι εν ον σε ο ας ΝΑΥΡΟΚΕΝ. 
89. Ἐπακοῦσαι ἐκέλευε ὅτς,]. Ῥηβήπαια {εμεβἰς αμρῖ- 

αἰδής Ώαίεπι. {ΕΙΠΠΟ ἱπδυ]ει 4. ερῥαμης αριαὈαϊ Ίκε- 
τεύων ἐπωκοῦσαι» 554 ΗεΊ) Αμ. ἆαγεί, ΓΗῤρΙΙέεΥ αν 

Ίέπς. πες ΝεΤε πες οοππιοάε.. Ααροτας», ιαεὶ {1ρ- 
- ΡΙσήπη Ππο5» 41ο 461,1. 95.. {εΓοὈαῖ, 1 Ιπείπ]α ἆο- 
Ίρις Ρεποισα {ρευππαμε 84εο αἁ {0511 {8 οοπιυ]]ε» 
Ἰᾷ ἐσελθὼν ἔσω ὥτε ἱπετεύων' Τπι 6 εοππεπεπι, {επιοιῖς 

ἱπῖς αὐ]εσαίλαμε Π118» με. αμ{ου]τετ τοραί. Όνας 

Ίππεφμαπι ρ]απίςαπ]α. Φ)ερζαμ ΡΙΔΕἴΕΙΕΒ παρεσήκεε 4ὐ- 
λεδαι. Ἴσςο. προεσήκεε, ΠΟ οηίάεπι», {1 ΡΙΔΕΙΔΙΗΙΗ 

οετεξ, τεριάΙατεπι. ἡ κ ος 
αἰς Τς Αιλῥερέο σε] (1εοίβεΠ!Ι5 (σοίᾳο αρ. ΓΗ. ἵῃ α]- 

5 Ταοοπίς, Ῥ. 94Ό, Ὦ, καταφθαρεῖ σε, ὢ ΤΩΤΕΡ» τὸ 
ξενύλλιον», ἐὰν μὴ πάχιον ὠυτὸν τῆς οἰκίας ἐκβαάλήᾳ, εἶθ- 
ια σεα αι Ώπο «οην]σῖο ἵπ Απϊ[αβοίλο {ατΗΤΑΠΗ. {εὰ 
αἱἱο 6χ 1οηῖε. Διαφθορέε, 0ο, 2/1ρη. ΙοηπίπαμΠλ {8- 

ϱ μα εεΙη γα]. 7 Ἐσὸ «4. ετ ΠΙΟΧ ὑποδέδεμτό 

Ἱε, Ἱαρήτα!ε Ἰ, {χ» 4Τ. αν 
Β το: τὰς διαφθερέει σε ὃ ξείνος] ει ΑΛ αΐσε ρἱειοβ” 
υε Χεποβῥοη» Ἰοπίςο Ἰμασοπᾶς ΕΒεγοβοέως 1Έπιροτ αν 

ὄἳε Ἰσαιεήτος: πι] Ρ/ωήσγεδιν Ἱαεοππι ἀῑέτα Ώου: 
σα ο[ίονε; Ίος εἰίαιη Πιανἱκβπιυπι Οοὐρις ραγώπι 1: 
τοπ» Τ. 119 Ῥ. 940. Ώ. Καταφθορεῖ σε, ὦ πώτερ, τὸ δε, 
ρύλλίον» ἐὼν μι Μάχιον ὠυτὸν τῆς οἶμίας ἐκβώόλῃς' Περι 
4ρυᾶ ΓΠοοά. ἀποσήσης : {εἆ {ορεεται ποβατ» Ρτ9 
νυ]σαίατ, ὃν μὴ ἀποσὰς Ἰ. «Αριᾶ Πεβοῦ, ν]ραήδα” 
ΤΠ. ΝΟΧ ᾽Αποσὰς αΙάχοΠτατε Ἱερίτητ ἄ (οὐψ/{ ππΙσ 

νὰ. Ροτήπος πὰ β]οδ[αίι ργαθοδάσπίσια, Ῥ]κίρ[ε ΥΙ: 
ετγ ὉΏοἵςο καταφθαρεῖ, εἴ ξενύλλιο. ὮΏοτίσε Φθρίριη 

ἀϊσσεῦατασ Πξ αταίνειν Π21/Ο/, Ῥ. 960. 5ο. Εἴ Εωβαό 
ἵῃ 04. ]Κ. Ρ. 389, 5ο. Χοπ ρατ]ο Π0ἱπποτο νε(Π 
νΠΙεβιπι Αραναίαε. βοία όλην νοσαδαε, Ποῖς 
Οταθςίς υΏταίο» Ἠαο ἔοτπια {πυπι Π]ᾳ σοπτοπιρτώπ! 1 
ἀἴσαης: ἐπύλλιον οἳ κρεῦλλιον Ππηϊητοτ αάλήεμίας; 6ἳ 6ὓ 
αμιάσπι ΤαΙΟΠΕΙΗ ὠνδρίον, ὠνδράριν» εἴ ὠνθρώπιον» 1080: 
ού, Βἱὰ. Ὑ» Υ. Δο:, φῤριεῥὸν σὺ κο ἀπρεπὸς Ανδρίν.ᾱ; 
Γ1βοῤῥ. Απ. ν. 5 Τό. ὀνδράριω μοχθηρὼ, πωρακεκοµβεο, 
πα κίναδος οκ. επποβίῥεπ{ ἀῑσΙειτ' Αμα) 

Ρ. 189. νεπι/{ῖο Μενέλεων, ὠνθρώ ὤσόν ἀῑσευατ 
Ίρπμς ἵη ὄγὴρ. Ογε], ν. 18. ποια ος 
Ἰαχυπίοία νείΠτηπι Θραγία νοπίς(ο πιοπαξ Ρόηῃε 
Ῥϊηπι, Οἴκοι τὰ Μιλήσια" Ῥτοι: οἷης ογΙσίπΕΠΙ. - μη)”; πι Ρα” 
Ζεποδίς. (επι, ν., Ῥτον, 57. οαμίαιε 1" . Ν. 
εὖως, 6, 65. Ῥ. 3ού. οἳ μα, ο ο 

6. Σταθμοί τε παντακῇ εἰσ)] Ἠσος, Αα πυπιοής τν 
᾿οπ[τατοῖ, {σγεητ ερτορία, ἄοσετεπταμε ποδυ]ος, 
ΡΙΟΡΟΤΠΟΠΕΠΙ ΙΠΤΟΥ ςᾳὐμοὺς ει πορασάνγ 5" ον μα ͵ 

Φῥομείε ᾿Αναβ. 1Ν. Ρ. 907. ἐντεῦθεν δ᾽ ἐπορεύθησεν 54 ο 

τρεῖο, παρρσάγγαο πεντεκαίδεκῳ᾿ ἹτεγΗΤΗ Ρ. 2090. ή 

θήσαν σαθμοὺς τρεῖρ, διὼ πεδίοω, παρασώ} 2 τν ρα 
δέκα» Πις ΡΕΠΙΙΠα Τ9ύπ]ιε Λοβγὴ τρεῖς ἐἶσι ς ἡμὸὶ ̓ πάν 

σόγγαι δὲ πεντεκαίδεκα καὶ ἥμισυ. Οἱ ΤαΒΙΕΗ πιοῦ αμά- 

Ἠαμά ρετρειυς, Εεγο(οξ{ ΕΠΙΠΙ ςαθμοὶ ΡἰοτυπιαἩό Ἶρς 
ΤΕΓΠΟΒ ραα{αΏρας αὐἲ ραυ]]ο απιρῃα5 αεα 1 Ἂ ρλὸ, 
ἵπ Χεποβρῥομίε εαἆσπι ἀδίηιε ρτοροσίο. ΤΝΕΠΙ Ῥ ο ιὺς 

τρεῖο φαήμοὺο παρασάνγας δέκα, αἳ Τ». 1. Ῥ. 17. ο 

σρεῖρ παρασάγγας εἴκοσιν ΟΟΠΡΒΙΤΑΕ» α0ὶ ἀοζεΗΙΗΣ “αν 
οὐέπ/ὸπ ποπ] {αρετ ἰδία Τε αμθα» ΠΠ Ρ μα 

. 



ιο συ... 

. 

κο κος 

τ 

ο... 

εκ. 

Ἴάειη Βανῖας, Πες εκ εοάσπι Ώήθης Ἴοσο: 

«Πταφς Ἡαῦεπιας 11, 1, 117. 

αιῖο Ἠλίως ἠάμοῖς Ρας Εανπιος ἐε ραχα[ἄπρα», ΤΕΡβΡΕΙΟΓΠ ΟΠΕ, Γτρι 8ο 

ἀϊνετίοτία Ρή]σπειήπια, : Ίτετ οπΊπ6 Ῥετ ο” κάλλισαι διὰ, οἰκέθμένης τε η οδὺς ἅπασά καὶ ἆ- 
σα ου]ία, ασ τπῖα. Έτ Ῥετ Ἰ,γάίαπι απἲ- ὀφἀλέος διὰ µό γε Λυδίης καὶ Φρυγίης ς-α.)μοὶ 
ἄεπ ει Ῥητγρίαπι, Παπ νεὶ πιπαΠΠοΠΕ5 τείντες εἴκοσί εἶσι » παρασάγγαι ὃὲ τέαδερες καὶ τεπάπητ νὶρίπϊ, Ρατα/πρα ποπαρ]ηϊα ᾳπα- - σον γ. χ 6! τς ή δν ος. 
ἔποτ εἴ ἀἰπάϊατι, Ἑ Ῥητγρία εχεῖριι αι ο ήλνα μαι ἡ νὰ να) οι εν, τν ας 
πας Ηαϊγε, επ ἱππήπεπε Ῥοτς, ἆμβ Ὁ Άλυρ ποταμός, επ΄ 4 πα μα κ 
ἱπαΏβτο οπππΙπο πθσθδίε, αἴαιε Ίτα Βανίαπι Κελάσαι μωρο σα διεκπερῷν Ῥρμα 
τχαππαΙτῖετε 1 εδ ει επ[ίοάία Ἱπαρηα αἆ ταµόν' καὶ Φυλακτήριο μέγα ἔπ' αὐτῷ ν διαβάντι ατα, Ἑκαπθρτοίο ἵπ Οαρραάοσίαπι, ες  δὶ ἐς τὸν Καππαδοχίη» καὶ ταύτῃ πορυομέῳ µέ- 
ἕαπι “ῬετπιειεηΏ Ἄκαμς αἲ ΄Ἠπος Οἠ]εῖος ,1 ὄχθι ἔρων τῶ Κιλικίω, φαθμοὶ 3 δυῶν δέωτὲς εἰσὶ 

σης ο. «μα: ο ο ο τρήκωτα, παρασάγ-γαι δὲ τέσσερες καὶ ἐκά τόν" ἐπὶ πτη απαταοῖ, Ίοίαπι Ἠπίδις Ῥοβίας ἆπ- ὃ Ὁ ο μιαν ον ] μότο Ῥοΐτας ας ἴοἱ]άθ[ῃ ερ ο]αν Ρετιταῃ-' δε ο με ο διξάς τε πεύλα, μα καὶ 
ᾖρ. ας ταῃβρτεδίο, ετ. ρε ΟΙοίαπι διξα Φυλακτηρια -παραμείφεα” μαμα νεξο» Ίτει Γαεϊεητίν τες Παιηπηί {πες  Ραταβη- ο λα ια της Ἐιλικίης. ον μώννοας δ. αμ]πάεσίπι ας «πιαίααν, Τειπήπιφοοείσὶ φ΄αθμοὶ, παρασάγγαι δὲ ποτεκαἰδεκά,, καὶ Οσα ες: Αἴπιδπῖς -εσι Ἠππιεή  αμοὰά πανί-- "Ἅμισυ ὥρος δὲ Κιλικίης 5 καὶ τῆς ̓ Αρμείής ἔσι ἅοτα- Ῥα5 ἱταπβτατ, ΄ Ποπίπε Ἐπρήτατςρ. Τη Λτ. μὸς νηυσὶ περητὸς, τῷ ενομα Εὐφρήτης: οὗ δὲ ῇ Αρ - τηεπ]α Παϊμπή {ηητ ἀῑνει[ογίοχιπι αυ]ῃάθ- µοίῃ ς-ἀθμοὶ μέν εἰσι ἆ χαταγωγίων ποτιλαίδικα, 
οα, Ρατα[απσῷ απϊπαιαρίηϊα {Εκ οἳ ἀτη]- Ὃ ος ὃὲ ὃδ καὶ πωτή ΜΑ: ἀῑαίας, Ίπ απίρας οἳ οι[ίοάῖα θε. Έαπι αρα Ες κα ο οταν 
Πανῇ απἲ πανίδας ἵταπεειπεας 4Π8ΤΠΟΙ Ρει.2ο φυλακτήριο ο τοσα, απλα δὲ ον πρ Πσαηευ, απο ταηβιηίεεοτε ΡΓος/15 πεοεεία- Τ ος δια Ταύτηρ ῥέεσι, τΏρ πασα ἀνάγ διαποβ- τΙΗΤ ε6ε: Ῥρπηις, Τϊρτῖς: {εεμπάμς ἀθ: θμεὺσαί ἔσι" πθώτος μεν 5 Τίγρης μετὰ δὲ, δεύ- Ώπης ας τοτῆας εἰάσάειη ποπηϊπῖς, ετ[ πο τερόρ τε καὶ τρίτος ὠὐτὸς { ενομαζόμενος: εἰ ὠύτὸς 

λ 2) 5 ο. ω τ 

αν ρίμας ο ἑῶν ποταμὸς, εδὲ ἐκ. τὸ αὐτῷ ῥέων' ὃ μὺ γὰς πξότε- 
05 ΞΗ 1 1 ον : 1 5 3 τν ο. ώαμα : Ὃ ον Μαεῖε Ρ . ἳ αχ.90ῤος αὐτέων καταλεχθεὶς » ἐξ Αθμθίων ῥέει ὁ δε ὕφτεροίν Ατιπεπς Πε, αἶτετ εκ Ματεηϊε: απαῖ- Μαώ ος ο ποπ 

τς Πινῖας ποπηίπατυς Ογπάεδ, αὐεπι Ο ην, δν ισα πο ΤώΥ ποταμῶν ος ἔχει 
της αἰαιαπάο Ίπ΄ ἵχεσεηῖος ας [εκαρίητα ἆἷ- - ὑνόήν τὸν Έυρος έλαβε χοτε ἐ6 δώρυχας ςλκώντα, 
ἀῑσιτ αἰνεο». Ἐκ [ας Αππιοπία ἵπ ἵεται Ἀαάὶ Τβυροσίας" ἐκ δὲ ταύτης της Αρμοήηρ 8 εσβάλ- 
ἸΜατιεπαπι τεπάεπτες Παἴμπηῖ {μπε άπβειοτ : λοντος ε τὴν Ματιηνὴν γἩν σ-αθμόί εἰσι τέσσερεο"΄ ἐκ, 
Ἠπάε 1π Τερίοπεπι Οδῇαπι (αηδειης {πηῖαΦςδε ταύτης ἓς τὴν Κισσίη χώρη µεταββαίνον τν ἡνδοιὰ 
ππαεεῖιη Παιν ρατα[αηρ νεῖο  αμαάτα- σαθμοὶ, παρασάγγαι δὲ δύο καὶ τισσερέκφτά ο) 
Ρ]πία 4πο αἳ ἀἰπηάίατας, αἁ Παν]ῖαπι 0ο8- τς τοι ἰ Ν τν 34 ο : ον ο ἥμισυ ἐσΊ ἐπὶ ποταμὸν Χοάσπην, ἐὔγτα καὶ τῶτον Ῥεπι, οὐ εἴ 1ρ56ε πανίρις τταηβπΙτἑῦς, 1 μα | 
δι αν πτὸος ια εος βία, Όπηπες η οι περητόι' επ ᾧ ᾶησα πόλις πεπόλισαι ἅτα οἳ όλο . . 3 6 κ / ο ον / {αμ , Ταητ οεΏτηπι Ἀπάθεῖπις ἀϊνει[α- ΄ τες αθμοὶ έισι Ὄθεκα λαιί ἑκα]ό καταγωγαι μεν 
τα Ἱρίτις Πα ΗπιοτΙΠη τος {μπε αά{ορπάση-4 Ου’ σαθμῶν τοσαῦταί εἶσι ἐκ, Σαρδίων ἐς Σῆσα ἆγα.. 5δΗ δατάδις δΗ/ὰ, «ηοά { Ίτετ τερ]άπα 16- βαΐνουτι, Εί δὲ ὀρθῶ, μεμέτρηται Ἡ ὁδὸς ἡ βασιληήη έίο πιαίαηατ ρα{α[αηρῖς » . εἳ ῬΡαταίαΏρα νη- τοῖσι παρασάγγησι, καὶ ὁ παρασάγγηε δύνατο) τριή- Αα” ψ , . Ἱ ' ή μη ε[ ἳ » ’ ο τ ν. Ίος ἑηρίητα, Παάἱα, πῖ να]εῖ . {μη 6 δα- χοτα σάδια, ΑΝ ὥσπερ εἶτός γε δύναται τάῦταρ ἐν. ἴρις αά τορῖαπι απε ἀῑεῖτατ ἸΜεπαποπῖα, Σαρδίων «δια ἔσι ἐς τὸ βασιλ/ία τὰ Ἡ Μεωό- 
«ρα ρπαμνα κών : το Θ μμαΑδα καλεόμωα» πωταχόσια καὶ τεισχίλιά καὶ μύ- 

Ὃ ο ἴμαν 
.- Δ΄ ὄν «4.0. οὗ Διαμείφεαι ἷὰι, ου (ρ]εμε Ἱπίυητία Ῥηίηας ἀπ, Ῥοψμων αἱ ροᾶμς,.  ς Τη : Εοίαπι «άτεδ.ο πιοὰ. 14. νφράτης ΣΙ Ῥωγ. 49ᾷι οἵα 5:60. ἆ Φλας Ἠπο ἵῃ να, 6 Πίγρῃς ιά ρα; «νε. διεῤδ. πηατρος Τέγρις «4γοῦ. 774. εἰ Ελα. ἵῃ δηλ, ν. ο76. οι }7ῇῇᾳ, Τίγρης εί. Ῥ/ {ί. { μον, ος ον ὃς μα ον ος ϱ σα ος ἐσβάλλωτος «41: } Ῥαγίς. ᾖ, δή). μ0. «π5[.ο 11 εί. «49Ι, ἐσβάλλοντες. ερίεπι Ίεᾷᾳ. οπιβ:ί {οέους «4γοῦ, {οεῖρα, κλπ 7η, Νἱὰ, δίγαδ, ἂν, Ρ, 1ο8. Ο.; να]σαά Ραίζοπιη,, μα ια ἐκ ο ΗΡΗΙα 16 - 

Ἠσ [οπρίοχίς Ίοσα ἀἰχοτίς πιεπᾶοία, ποπ. ῥτοσθάσπε, πο αὐίοιῇ ρε(]δεέ αχ Αἰπιοπήδ βήστε, Ποξ ἁ1{σογ. Ῥοβίοης 6 αὐχΊ[ο ορ[ο Ἰηου Ῥποεορὴὴ, Π. αμἰάεία ουα. ἆλπε (οΠρίοτηπῃ ο], Θοσυμᾶί ἴοητες εξ {ορεμῃρο ἵῃ “ει νίαε πιοᾶμπι οχρ]οβτοπε, ΗΙΠ. Ατό Ο. 9ο. ἐς ἹΜαποπῖς» ὃ δὲ ὕςερον αἴρογ νετΏτητ α }α]ο, Ὅπαε Ισὶ- ἡμέβως ὁδὸν εὐξώνῳ ὦνδρ) σωήμοὺς κατεςήσαωτο, πῆ μὲνὸν- Έπ ἴοτβώπι Ἰαθιμτ. Πυπιεπξ Ἠος Ῥταείετ ΕχίροΏρᾷο- τὼ» πῇ δὲ γούτῶν ἐλάσσους, οὗ μέν τοι ἧσσον ἐκ τοῦ ἐπὶ πει Ἱλοδιην. Ῥ]ηρε Ίίπαια οὕα ἃι Άρψω ϱἳ δὲ δρ. πλεῖσον } κοτὼ πέντε {ῃ υἱζ. ζ μαι εκρεάἰης οἰίογ ϱρο ἔκ Ματημῶν, δε {οσμπάϊ ας (αγ Ῥαϊείοσι οτί- ζμγμο 11ῇογο οὐη/ίο)Σ, οΏοποξ Ίηπ1ε πε αζίοπες, αᾗ- Ρο. Όστιο ἵπΜαμοπὶς {οητη]θῦαί (γπάᾶες; ἆε αὖο 1 εδ] ῥαµεῖοχες, γα σίµηζης ΜΗ Η4Η Ῥοήας ῥ0/ιογοι Ί. 18ο. ο ως ες ρα μη,, μροοορίό ουκῖας ος ναμήσηαηίς, - 39, Ἑρβηλλωτος] «4οῦ, ἐγθάλλονηη. οὗ, ὀρήκσμκιά πήπς Ρ]ητες Μζηβομει ος αἲ Ίππισηία ππεληόα 10: µε ἶ ον ρα ΑΣ ΤΡ , 113 '. µεταβαίνοτι, ΕΡΟ Ῥτίπιας ἀλτοπι. ΤΠ β πα 2165 Π]α 1Π νία: Πογο(ίο{ Ῥεάεβις 1{ΘΥ ϐ » ΡΟ Ῥ βαμ/απία πΙῃ ἕ : 5 πδἱ Πηρυ]ος ἵπ πο ΒαηιομΏις βτιᾶυτα, α6ᾷ πας οζειήπ, πιοπεή- ἀ1ες τος πιαπβοηῖρη ποι Ρας ο άθων το α/ο0ς οΙΙΠ ΠΟΠ ἤροσηαε, {οιναΙπι Π]ιιά σε ἠαΠ1 ομα: Ἐπ᾽ ᾠπύλαι] Ῥογίας, πύλρα, {δκῃς ΄σιιας οοὔς- ἐβάλλοντεο 4πο θίσίπα βη]σίαξαν, οπουζε ἄοσετε σεηάαε ε {4 εις τεφυἰτορας., σας Ε3ΙΙ5ίΑ αἆρο- πο]ηῖε, ποάμπι 41ο πεξζαηέαχ πΙοᾷο σαθµοί εἰδι τἐδσὲ- 
| | Γρ Ίωνα τς πύλαι πο- ές, Φὔῑπο αὔωπι μάς ραγΏοίρε σαβη ΗΡἱ ἀθβᾶς ετβηΙ. κου, ΝΗΠΑΠΙ ην / απἴρις Ίακηῖίς υγοὶ Ά]πο αχ πιο ο πιμηολ τς ριοᾶῖς πουβας ἄσίωπε ατβίαπ- ρα Ἱπωπόλήίο ἵη Ῥτο Ἠείας Νοδιη! Ο. 11. 6. Ἠαςο βαξαπι ποία οἵ Πμπιόμί, ἄβμου]ιθς οκ ας Ίπτας 11 Ῥοηίε Ώηνῃ Ἡλ]γος {πατιπε, πες Άοεύαν Ημ Άισα: Πιαπῄοπος ϱἵ ρατα(άηρας Ῥτορογίοπο. εέμεπαϊ. πας Ῥβα], αν, 19. Μέγα, αιοᾷ Γ{εοιήτητ., Φυλακτή- 0. Σταθμοί εἶσι ἔνδεκα καὶ ἑκατὸν] Ααἲῑο ποἩ εοπβαε, ολ 11Η1ΕΡΗΜΗΗ αὰ τερ]οπ]ς εμτε]απι, ΟΠΊΠΘ6 οχ {1- αΠῄομες νο σαῤμοὶ απ ῬιπεοεάεπΠῦῦς ἀμπίρχαι 6 , , γΙβοιο]ον 10[6ρῥο ποτυπε, ἠήογο]]ρ Εχοερίο, Ἰαχχί, ΊΝεαιια σοηνεπίε ρατμαηρατυπι {πππηια: Πηχῃς: ο ν.. 1. Ρ. τος, ᾳ, οποιπή(οί Ίαρςο. ο ο πο κο οι βαια[αηρίς αμα: πας, ας) ο αυμη ἵπ 4) Εσιρ/αγ]]ηιο εχοπηρ]ς ἀπίησοπης ετ αμἰπαμαᾳί ορ Μ[ὰ πρηίβοας, αν ρα α σ Πήνρης {οὔὔατις, ἀθῦιιόσαε Ραΐ9 Ίδια αοευταίο Πλάϊοτυπι «ο]εέήο σοπβτιε, Όθῃς Π] η: απ ο ῬηηΠοπ]ς 4 ο), Ῥ. 489. (πε «προ Ῥεπε, πα ἴπ ΠΙΩΒοΠΙΠΗ εί Ῥατα[αηραγηπῃ Πμηεης, το πα, ΜΗ Πήρης ποπ ρ]ασος, ἁδίο Τέρῤης απ Τί. {9 ο]δα Ἰουῖς Ἰπίιο Πρηαας» Ἰηβίόχα Ἠάογεῃε, αΠοτιή ον ν σμον αυ ηἱο (πρ αμἰδμτα ο Ἐμ. Ἰρπαρίς ΜΦ9. βαικίῖο εΙμοίθα» Ποῇτ. ειήπῃ Ίῃ εοθοτά ῥαήδι Ἡν 1». 189. 198. πι, δα. Ῥρρις- νέ, ο, ης Μος το πο εμα. 
- 8 9 48. Ἡμε: 

! 
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| 

' πο. -ὂ--ᾱ 

πο πο να 

παπα πυρ νσηνα--αὐωδ.. 

υπ τν 

ο το πν. Ἱτ . 

στττττἝσηναο- Ὕοπον ας γβηρφτης--ννν νο” φακννν πηραν” Ὕπνννπνάκ-ν-- 

59056 η τα. οσο ο τ 

µια, παρασαγγέω εὔντων ποτήκωτα καὶ τετρακο- 

σίω" πωτήκοτα δὲ καὶ ἑκατὸν σ΄άδια ἐπ ἡμέρη ἐκά- 

ση διεξιᾶσι, ἀναισιμΏνται ημέρα! ἀπαρτὶ οὐνθήκον- 

τα. Οὗτω 5 τῷ Μιλησίῳ ᾽Αρισαγόρην εἴπαντι πθος 
ων 

Τ Ἠκαποάίας οἳ Απβορίτοή ρτοίαβία 6ερΏγΙεῖ, 4- 
ααίδας Ηἰρρατολας {ηισξεέτη», ες 

απσπι Ππῖ Ῥατααπρ αιαἀπηρεπιὶ απίπααα 

ἵητα,  Ἱταφις Ῥεϊαρταπἀο Πηριις ἀιερις 

«απτεπα ει αιήπᾳαρεβα ΠαάΙα» εοπ[αππμη- 

τωτ Γ{οµάΙ ποπαφίπτα ἀῑα. μπα {η Πιο- 4 

ἆμπι αρ Απζαροτα ΜΙεΠο αριά 0Ἰεοπιθ-: 

/ λ , 5 ο ω 

Κλεμέεα τὸν Λακεδαιμόνιο» ἐν Τβιο ΟΥ τνδοµοπι Τ,ασοάιηοπίππα ἀϊσεπτο ετμπα ΠΕΠ: 

ἄνοδον τὸν παρὰ, βασιλῖαν ὀρθῶς εἴρητο" οἱ δὲ τι Τὸ 
ἀτρεκέσερο τατέων υ ἔτι δίὅπταιρ ἐγὼ καὶ τῶτο 
σημανέω" τὸν γὰρ εξ Ἐφέσε εν Σάρδις ὁ9ὸν δει προσ- 

λογίσασθαι ταύτῃ καὶ δὺ λέγω φαδίες εἶναιτης πάν- 

τας ἀπὸ Φαλάσσης της Ἑλλημκῆς µέχει Σέσωι55 
τῶτο γὰρ 5 Μεμνόειο ἄσυ καλέεται, τεσσεράκοτα 

χα] τετθακισχιλίθό καὶ µυρίες' οἱ γὰρ εξ Ἠφέσε ἐς 

Σάρδις Ὁλσὶ πεσσεράκοντα χα] πεγτακόσιοι σ-άδιο χα 

ὕτω τρισὶ ἡμέρησι μηκύνεται Ἡ τθίµηνος ὁθό.  Απε- 

λαυόμοος δὲ ο Αρισαγόρης ἐκ. της Σπάρτης » πῖεό 

ές τὰς "Αθήνας, γθομέναο ἆ ὧδε τυράννων ἐλευθέρας" 

ὀπεὶ ε Ἱππαρχο τὸν Πεσισράτη, Ἱππίεω δὲ του 

τυράνε ἀδιλφὼν, ἰδόνγτα ὄψιν ολυπυίν τῷ ἑωύτοῦ 
λ 

/ .. 3 / 2 

πάθεῖ οἸαργιφάτην, κτείνεσι ξ ᾿Αρισογείτων κα 
λ 

4 5 / . .ρ κ 
ο” 

Αρμόδιος, ενος εὐγτες τα, αλέκαθόν Τεφυραιοί»! μεταόδ[Ηαιπιοάί8 ν ΡΕΙ{ςα οπ]ρίπε σεριγτᾶ» 

ο / ] ο» ο» 

ταύτα ἐτυραωγεύογτο Αθηνατοι ἐπ᾽ ἔτεα τέσσερα» οὐ- 
Α 

λ ο ΔΝ ο ς 

δὲν ἧσσο» ἄλλα χα µαλλω Ἠ προτου Ἡ μέν 
ο” 

/ ον / . ᾽ 

ϱυ» ὄγι του. Ιππάρχου ολυπγίου 39 δε. ο τη 
ο» 5 3 ε/ 

απροτέρη νυκτὶ τῶν Παναθηναίων ἐθόκει ὁ Ίππαρχος 

πἀ[σοπ[απα οδίς αὰ τερεπι τεξῖο ἀεεββτιτ, 
Φιοὰ Παιῖς εκρ]οταΏα» Ιδῖα Ἰπααίταξ» Ἠοῦ 

αὔοφιμε ἐρο ΙΠάΙΕᾶρο: Πάπα Ίεοτ αὐ ΕΡΠείο 

αὰ Φᾳτά9 Ἠαίς ταϊϊοπΙ ἀασει αρροπ! 19 ΕΟΙ1. 

Ρηταπάο,  Α στῶςο ἱρ]ειτ. ΠΠαΤΙ αὰ δη/α 

(πῶς επίπα Ἠῖρ5 Μεπηποπία νοςα:αῖ »). 99ο 

εδ[ε αιαϊπογάεεῖπι πλ] Παάϊοταπι εἴ 08” 

ἀπαρίητα. Ἐκ Ἠρ]είο επί αά ΦαΓάΕ55. 

ααἱΏβεπια ετ απαάταρίητα {ααία : -αἴαπε 18. 

ἠϊρις οππίπο. ἀἰεδας αµρειω {ραμίη 1ΠΕΤ. 

οτῖς τπἰπιοβαϊ, Ὠϊρτεείας ε 5ρ81τᾶ Απίῑϊα: δὁ 

ροἵας Διμεπα οοπεπά!: » τγταΡΠΙ5 ἠρετα» 

τη, [ος πιοάο: Ῥοδίαᾶπι Ηιρρατεβαπα., 

Ῥιπήταϐ Βμπα, Πιρρίιβ υγταηΠ] [Ταἴτεη 

υἱ {π {οπιπίς νΙῇοπεπι εἰαάῖ5 {138 ανΙἀεπδ” 

ᾖπιαπι ν]ἀεταῖ,  ΙΠίεΓίεσεσε Ατϊ[ορίτου εξ 
Ροδς 

μῶς πϊμή]οπιίπις ΑἴεπΙεΠίΕΒ., «πιο ΠΠᾶΡΙ5 

οὐ απω ΡΠΙ8 υμγαπηϊάεπα΄ απαάΓΙεπΠίο Ρος ό 

ἐπ]οταπῖν Νο αὐἴεπα Ἱπ[οπωπϊ, ΗΙΡΡΟΙΕΛ 

τος δε: Νοε αι απιεςεδΗῖ Ραπαϊᾖε”. 

Ώσεα γϊάευατατ ΗΙρρατσμη5 «είπετᾶ νΙΤΗΠΙ Δρ 
3/ / ς5 / 

ὦνδρά οἱ ἐπιςώντα μέγα καὶ εὐειδέα αὐί ; : 

ῥ μέγαύ καὶ εὔειδεα αὐίσσεσθαι τάδεζΟρε[ο Ώρί Ρτοσεταπι αἴθμο Γρεςϊο[ασι, ο 
ιώα 

Νο 

τὰ ἔπίαν 
ΤλύθιΕ6 λέων ) ὀ ῷ 6: 6 λέων ἄτλητα παβὼν τετλήότι »υµῳ. 

οἃ Οὐδείᾳ ἀνθρώπων ἀθικῶν τίσιν οὖκ, ἀποτίσει. 
ς ς Φε 2 π΄ 

ταντα (δε ὦς Ἡμέρη ἐγέετο τάχισα.». Φανερὸς 39 

ὑπερτιθέμωος ἀθιροπόλοισι: μιτὼ δε ἀπειπάμοοεζ 
ν 
Ίν 

ἵνα Ἔφρ αΌεςε 1. ὖ Ώεβ Αποῦι ο Μεμνόνιόν “4γεῦ. ο) 
παρκ. ᾿4γοῦ. }]μά, Ρείρεταπ. 3Ο Ἄρις. ον ρω, 4νεῦ. Ἶ 6 Λέον ἄγεῦ.; θδί Ιπ «4ῇέῤο/. 1 τα 6. πο, η 

εριρΓαπΙΙηα» μ0ἱ πιο ὥδίκῶν. 
ς ΄ 

τον ΄ ὁ ν 

πλ τούτου εἰσ) σᾶδια δύο ὠπαρτί". αὐοά 16Πο]Ιο Φμ]άαν 

Ἡ ᾽Απαρτὶ ἀα[οτίρεης ΡΙΟ σάδια δύο ῬταεὈεῖϊ φάδιο ο 

εεροτῖτ, απ πποπιοτίας νίήο Ίπες {ρεδατξ» αῑς εετῖο 

μις ἵη Πεγοβοιο Ἱαάεπις ἱπνεπίτ ΠΕΠΙΟ» εἲ πιγ. Ρ. 19. 1261 1 

Ῥχο[εέχο πΗδααι1. ἨΊάο Εεπ/βεγδι/τη πὰ ἔμ- πὶρηίος. γαμη Ιαν αιἱδογεΙ υεί Γαµ40γεΠΗ. ἐαν. τις τε! 

! νων ὠποθώνῃ, ἢ ἐπιχειρων» ος. 1 Πε[γεβΙ! ᾽Απαρτί. 
:΄ Ἐπυραννεύοντο ---- οὐδὲν ἤσσιν] Ίδεαιια απίπι Ἠαι- αέ 

πποαἴας ετ 1 . Ἰ ἂ ο "μαι . . ; . ὀ 3 5 ”. 

τ ΑήορίτοΠ, {54 Εἰεγοίριο Ἰαάϊσε» νετῖήδ 1 ΕΠΙΤΩ ΕΔΕ ἐπιαδιρν τὸ 

πε καὶ τοὺς παῖ δᾶ5 τοὺς ἐκείνου., καθάπερ Αρμόδιόν σέ 
Ίος τε]ρί ΑΙοτππεοπ]άαε Αἴπεῃας ἐλεύθέρωσαν., Ἱ.. νά. ο. 193.32 

ετ Εαΐε Ηιρρίας, οχασετοαίις {λίοτπα οπεάθ», Ρ838ς καὶ 
Πίο ΙοΏρ τυραννικώτερο. Ατιζομίιοἃ ετ [οφ] ᾿ 4ΕΟΓΟΤΗΠΗ 
ποῦ. Παρευαπτας ληίμπις Ἠς εταπε, εγταπηήσίάαε» Τε τῆς Δημοφάντου σήλης» « ηρίυπα 

ἄν τις ἀμύνων τι πῶθῃ τῇ δημοκρατία, τὰς αὐτὼς δάση 

δωρεὼς, ὥσπερ Αρμοδίῳ καὶ ᾿Αρισογείτονι ν]ρατο πο Ἶ 4, 
νη]ρο ΙαμάαραπτΗΙ ΑἰπΠεπῖς, ἵαπαυαπι οὐ] ΤαἩ 
ην : [91 αυ1 (η ρ]ατα ΥΤαΗ- 
πῖὰς {παπι ραϊττίαε ολ κἸσλα[οηι ην Ια απο 

9 48. Ἡμέρωι ὠπαρτὶ ἐννενήκοωτο] πΠβεί πά Οοπήςί ἀἱσηί ΠαὈῖα» 

Ἰαΐ. ν. 986. κἐχρήται αὐτῷ (ώπαρτ)) Ἡρόδοτον λέγων, 1011Π1 επαπα οζοις' : (ο 

ο ο Ῥυ]ομεηίπιάπα» αιιοά Παου]εΠ ν 

ἀοπιοπβτατΙ Ῥο 

Ἕνε ἑβδομήκοντω. ὈὉπάς «γὶλιρῥαμί ΙΠΤΕΙΡΤΕΣ εα ἃς” ταππο5 ΡίΕΡΗΙΦΗΙ 

Ώειπορθαμε ἀπ» 

νε» Ῥοι ὤπίρπια ἀΙεεηῖετη 2 ο 

(ΟεγάΠ5 απίΠιο «ρῇθ 
ΙΠιο]ογαπάα Ίο 1οἱετά» | 

λωπο "Ῥυπιίπιια ἱπίμές πον. 0008 ΓεΠΙΡΟΙ6. 
Χ 

Λωπατ. ο. Ἡ 

σἩῶς Απιμ]αϊσαε ἀῑες Ἰ]ασιε, ραΐαπι τείετέ’ 

υαῖ  αά {οπιΏΙΟΤΗΙΩ εοπἰεδοτες: {εά πιΟΣ 

ζς ανά, {ρτεῖα. 

επ, 
4 Τυρωνν. ὧδε «{γοῦ, Ῥαυ/. «40. 

ναοί ἀοσμπιθπίο, Βοβί εΙεζῖο» ΧΧΧ’ σσ 

{οινατυπι ποῬίδ αὖ μάοείάε ὁξ 

(οουπό σπα Ἠ]ά 1ΓαΤέ σορεῦαπέας ΔΙΛέ: 

ΓΑ ζωΐς ομή ορἱάεης ΠΟΓΛΑΗ. 

αἱ ουπια]αέοπεης οπια] ἨοΠοἕυΠ
 σεηετο: 

εοἰάεπάί εγταππί «οπαΓπα Απῑσπίεπ[Β. 

α. σοπάἰἀεταπῖ αὉ αιάοτε {οπτοπᾶς 

 ” 

ον 

πιο ές ἐπεοερίο (νε {61Η οί αάργειμὲ 

Ποιηρε κτείνεῃ’) εὖ 

᾽Αρισογ είτονα » καὶ τοὺς ὦπογόν
ους αὐτῶν" 

Ώοιποβῦ. ε, Περίίη, Ῥ. ὁ13.2 αυπι πετ 

λης. οὐ Ιπίομ]ρίαπι 1ηςίυταπά Πλ” 

ομπι εχ Οοάά. ἀεσιοτατ Γη ρΗεέ: Ἡ 
οὔαπι Αιῑσαε ρ]εὈῖς ορίπίοΏεπι ἱπνετεταῖαπι ἀἱ6Ι Ροῖθ- Διοφάντου αῑί ϊ 

τό, 43. Ίοπβο τεσσηεῖης ος «ἰνουβκύσή 
τας Ωἱοηὶ Ο22γ/: Ρ. τοο. Ὦ. τὸ πιφεύεσθαι πολὺν χρόνον {2ευγβης Ῥ. 165349 

ὅποιίς Διοφάντου ΜΗϊ Ψήφισμα. ΟιαΠο ς. Γεράπα 
6. 

Ὡοέτο πμρεΙ αἴαμο εἰερληία! ΟαἱΗσο εοπνεΠα ατα 

[ο Οὐἡ1ε, εαἀεπι ορεῖᾶ 
Ῥοϊμεταϊ ααμοῖίε5 οχρομσ εω) 

« 3 / 2 / κο τν ὦ ' 

ολ σπα ἠλιθίων οὐδέν ἐσιν ἰσχυρόν. Ῥεᾶ {πρίεπΏοιΕς 

ο εἷες ανα ται πήπας, Ιοᾳυυητς σοπ{ιἀεταῖο : 

Ἡ οτος 10. Ίήευγβο οἴταιος ἵπ Ρίββναιο 6ἳ αά - 
1 Εαμὶ Ν. Ἡ. χι. ς. ὃ.., ποίΠεβπιος ἶδτος 1ΐνεπες ἄταεσα φΜοαιιε Ἱερετεπίης οπιεπάαπας,  ΥΑΕΟ ἷό 

«ο. . ΗΙΡΡΙ 
τίπιαπα Εἱεγογηιης αιμῖτ εκεπαρ]ηπα» αἩα 4μοςμς 

ζοπηπποπιοίαΏδ» απῖθας ἀοπιοπβγεῖ, ὅτι τὸ τῶν νέων 
66. Ἐπ᾽ ἔτεα τέσσερα] Τ2μο)άῑόες νι, 59. πας». 
οἵ Εαττῖς πεσεπι τγταπηϊάσιη επῖοις ή | 

πρὸς ὦἀλλήλους ἑταιρικὸν συμΦρονῆσαν πολλὼς τυραννίδα τουϊάεπι ἢΡ/αΐο ἵπ Πὶ 6 τυρ 6 Πιρροϊε]ο Ρ. 930. Ὁ.ν ΝΤ σπα 
3Ρ 
καθεῖλε, ἈΡ: ᾿{ὐεή. ΧΤΠ. Ῥ. όοο, Δ. {σαυίτατ Ῥεηρα- ἆνπι Πεγούοὶ αματμοτ αππὶς οΠΠειεπίεδ. "πιεσή εἲ 

Πιερ, 

τους γῤοιοίΐε, απῖτ εἲ ΡΙσοπ Ἱπζιοίαπα ἵπ Όγπι- . οάωε]ο Αππαι, ΤΠσγά. Ρ. 4. Πεν Ἡϊρρατομά, 

Ὥοψ. Ομ]ρατ ΡΙαΜοΠΕΙ πο. ΓΕΓΙΚΟΗ. 44 4εΙαη,ρ.ό99,, «ιαττής Ἰπεβοπτις Ηἱρρίας ψΤαηΠο Ρο η 

ναῖητ Ώπς 1Π τέ Αἱκ[οπτοηίαπι α {5 1ρ80 {Π ΗΙΡΡΗΤΕΠΟ: νΙο 

{οά 4 ΔΗρίοίοπεπα 8 
ἱεπίαπῃ πιοττεπι ταἠπαµαπίασ. 0950 

παπι {οἶμς: {ουίο πιονίς «4η, ἴεπι πα «4πἱῤορύαμ. 1Η. ν. ότο. κατέσχε ὄ άν 

τ Ἡ νι, ς. 2.84 ἐχαπιεπ ΥΣ ΕτιδΙίδβπηΗς ΤΕΥΟ- ραννὶο ἐπὶ ἔτη γ. οἱ δὲ, δ., Ἡρόδοτος δὲ 5” επτοῖς {4 αἳ | 

οαδίεῖ, 11141 [ουίαπ. ασπον]δίεῖ Ἱορίείπιαϊη» αἴηία ἵπ οαῖ 

Ἠίρραιϊς 
Ί]α Ρ/α/οπίς ἀῑνετΠδΙπ]απ. 
τας πποπησηί. οπήΠα Πο 

ας ου]ραηεῖς ΔίΠΕΠ . Η: 

ἐπ ορίτοπεπι πάντων μάλισᾶ τιμῶσι) 
ὡς ἐλευθερώσαντας 

Ἡι πόλιν, καὶ ἀνελόντας τὸν ΤύρΩΥΥ0)) 
Ἡρρατο]πη «στις {ια]στυπῖ» αμοάα με τεοµροα!” 

ἀαε Πθεττατίς ρτατ]α Έοστα Ποί ρτορο{μεταΠί» ἵπιροι- Ρέα: πά ὐΠΙ ὠπειπάμενος τὴν ὄψιν 

ἃ 2 . 
ο. 

» οτ πιηταῖα νετροτπι {εάε  ροϊξ»ῖ. ” 
ρ.1 νοτμρυ»” 

πο πιαίτα ΤΕΡΕΙΙΓΙ αὐαε {αοΙΕΙΠ ΡυλερεαΠί αὉ ΕΠΙ «ηπος Ἠϊς ταροτὶδίδ» ποπ οτεάο. 33 να Ἱπ- 

νεαυο ΠΙΑΡΗΙ ἨΙΠ1 ν]άς- ἨΗΙρρατσΠο Αα]οα, οχἰειᾶι Ῥτας(αρίοράδυ5» πι 
η, 

Ποπ ΟΡΗΥ/: «Ρεγποπίο πιο ΠονοΟ. Μς ἀοάνις Τλῆθι δ' ων, { εγρο» ΙΕ} οι ' 

ἱοπίος, αιιοά ΗαππιοάΙμπῃ ας ἄνόρωπον ἀδικῶν βηρεῦατ, Ίοησο α Ἀγοίαεί ὃ ΑΠΟ” 

1μά1οῖο τοςθάςΏΒ. κ 

Ότ, Χι. Ρ. 191. 75. Ὑπεριέμενο ὀνειροπόλοισι] Ἑαάεπι τοῦ δε ραίας 

νος ΤοΠρίο» εἰεραπῖος ἵπ Ίδεορὂγαϐὲ 0131: ο” ο ῄρεῖο 
, 6 νο 

οπαπι Ῥ αγ 

{εᾶο 1σετ ορεῖςα, {δοῖςί: : , ος ᾗ : : 

τι ΟΡείς; {αςῖκ[ο {4ΊΠΕΠ 3Ὁ αοσετπαῖς γΤα": ΟΡΙΠΟΣ» ηε(μ6 α4εο /ῥγείαη υἱ[ϱΗΩ32 {εὰ ει» 

ποτ μπι οἱοσῖθιιν οοπίεραπως, οὗ ἱπουθρίμα Ἰ]μά ορ» ἩΡΠΟΙΑ ει ὠποτροπιασμὸν ἱππμῖ. 188 α[οῥοΡΗ τις. 

ποίόω ἀὐτὸ 



αλα νο ο 

ρα Ῥασπαςδκοςς ον 

57 Ποτίεπι ορρειήε. 

ος ασσσνς πγαοο βαρος βναακε Εκει. Εν. ο... 

πω πρ εθατας- 

58 {ποτε 1μβοηῖς», 

Ἴπηηες. εὔἴαπ Ῥπωπίεςε πππτς: {6 ρτο- 

᾿τεπιρε[ίαίε Ίπ Ῥ]ετίδαιε εἶτσα. ]οοίδ  ΘΟΤΙΙ1Π 
:Ξεςο]ῷ εκ Οταςῖ εσ[επο Ίσπεν, αι ου 

δα, δ. ἄ, ει Εδὰ,. 

Οσο Οορηγιβοιώι, ππάς ρτίπια Οθονυήα Πἴιοια: | ΤΕ Ῥ ρς] ο | ) ρ Ώ ) 1, τὸ Ρα ἴν : 999 

{ρτεια γὶβομα, σε]αυτανῖτ ΡοπΏραπα, Πλ 
| (σεραγισὶ απτεπῃ ο απῖ- 

Ρις εταπὶ Ρετοιδίοτε ΕΠρραϊε,  πετε ἃ 

τὸν ὄψυ 9 ἔπέμπε τὴν πομπην ο τῇ ὃὺ τελεύ- 
τῷ. Οἱ δὲ Α Τεφυραῖοι, τῶν ἔσαν οἱ «ωέεε Ἰπ- 

 οταης-βοτουδίστσας Εργα ια πάρχῶν ὦς μὲν αὐτοὶ λέγοσι, ἐγεγόησαν ἐξ Ἠ. ΡΗΠΕΙΡΙο εκ Ἔτειπα  ογἱάπὰϊ »Ἡτ 1ρθῖ 3” ρετ (ης τὸν ἀρχήν" ὡς δὲ έγω ἀναπυγανόμοος εὖ-. Ἰππες νδαπι» πε Ρο Ἰητετγοραπάο. σοιν ον ο νο κα... 
Ῥετο» Έπετο Ῥμωπίσεο, εκ. 9 απϊ ομπιΟρΙσκώ σαν «Φοήικε Ἱ πι ο τας 
«αάπιο Ιἡ -τεταπι απ πωπο νοσατης Βωο- Φοψίκών ο η Ῥοιωτήν ο. ο. 
τα νεῃετε, αϊαπε εαπι ἰπεοίαστε, {οτί οδὲ τής χώρες ταύτη, ἀπολαχόντες τὴ Ὁ Τανα-. 
Ἱαπαρησαπι τταξέαπας απάε (αάππείς ρτῖας. Ὑθικὴν µοίρην: ον9εῦτο δὲ Καδμείων πρότερο ἐξα- Ῥει ἠἈτρίνος. εκαξᾳς,  Ἱτεταπῃ Ῥατ. Βαοτος. αγας΄άντων υπ᾿ Αργείων, οἱ Γεφυραῖοι οὗτοι δεύτε- 
η ιν αν” ἄναιο βρες «ῥπὸ βώνή, ἐξαναςάντες ἐτράπωτο ἔπ᾽ 5 ᾽Α- τηηῖ. «ἴΠεπιεηίες αἲὶ τες αι ορ ανν δν {τόν κ αλ. κο οὺ ολ άρος ςοπάΙειοπίρις, τπτ 1Πτθτ {1ος ο εείοπς, ΝΕΩΝ. ο Α9 ἡβὰς- δε αυ ο ο τημ]ης ααἱρηκάαπ] πες πἠεπιοτατα ἀἱρπὶ αὐ- σφέῶ αὐτῶν ενα πολήπαςν ο ο να. Ῥιαπίσες ἠ9εὶ ααἱ οπὶ ἀξιαπηγήτω ἐπιτάξαντες ἔργεσθα, Οἱ δὲ Φή- «αάπιο αἀνεπεταΏὲ, 4ποχυπῃ Θεργτῶί [ας- γκες οὗτοι οἱ σὺν Κάδμω ἀπικόμωσι, τῶ ἔσαν οἱ Γε- 
Το» ἆμπι Ἠαης τερῖοποπι Ιποο]απε, εππιοσφυραῖο, ἄλλά τε πολλὰ», οἰκήσωτες ταύτην τὸν αἶ]ας. πηπ]ίας ἀοξιτίπης ἵπ. Οτσῖαπι Ιπάμχο- χωρη, ἐσήγαγον ἃ, διδασκάλια ἐ τοὺς Ἕλληας» ΤΕ, Τππῃ νεο Ηίτετα, αιβ αραιά Οτῶ- Αν ο ορ ο πκ δας ωβι μις ή, καὶ 9ὴ καὶ γράμματα, οὐκ ἑώτά πῃὶν Ελλη, «05, τε τη Ψἰάετης,- ἄΠῖθα πος αθ- ος  ον δ μΑΤα ουν. εὖ . 
τη. Ετ Ῥήπια φπ]άεπι Ίίας, «αιάραθ ο- 

. , Ὡ κ ΑΦ. ο) ον κ κ μὴ ΤΑ 1. 5 ἡ Ν ώς 
δτεεία Τεπροσίς, «ΠΠ ομπι {9Πο ππίανε- βαΐνοντος ας τα Φωνῃ µέτεβαλον και ου ρυ» 
τηπῖ εἰ πιοβυ]απῃ Πετοταταπη.  Ἐτ απππα εα. 1θκον Των γβαμματων' "περιοίκεο δὲ σφεας τὰ πολ- 

τῶτω τὸν χθόνον Ἑλλήνων ων» λὰ τῶν 6 χώρων 
όν ον νε] «δ., τα « κκ, ρα εδ” ὰκ / ὗ «1.4 15 Ἰ ἳ παραλαβόντες. διδάχῆ παρὰ τῷ Φουίκω, τὰ αμ 1 Ἱ. «ό. , . 1 α ϱ ν. νι ο. ο .. α , ς αι 4 ο να . κ ο ο αλ τα μα ο ε. 3 ος - σατωαα ἠᾗ ράμεα εοαπααακν, Ἡς δν μ...Ἱεάμματα, μεναβιθμήσωτές σφιὼ, Ἡ ὀλία, ΕΑΤΗΤΠ 111 Ρραµσα κοπιπμίαηῖες ο- 11 α 1 αν ο ζ . το ΕΟΝ οἱ ο ὃς Αλ σα, ο: 

Ῥαέταπε:  6ς πτεπῖες σοπΕεςᾳ [μπε τι ὦ- 5 χξέωντο “χθιομοῤ ος, τρ ος ο ο ονοσα 
ΟὐΙτας. Εετεῦαῖ, νοσατὶ ῬΡἰωπίσίας, αισά 

ν / ο : ας 7 ο αμ με 9 ! ος και ἔφωε, ἐσαγαγόντων Φονίκων ἐν τὴν Ἑλλά- . ο λάνα, ο 7θοι ο. ρας ΠΙαιω: δα» ἳ. Φουμία κεκλής 

παντος χξέώνται Φοίμκερ" μετὰ δὲ» Ἱερόνου -προ- 

ὥς 

« 4 ΄ τν 

αλα 5 . . ίσα, λλά ερ ο ος κ. ο ἴσι, ὧο ἐμοὶ 5 θοκέω" πρῶτα μὲ, Ε τὰσι καὶ ἅ- 

ερίοητ α Ῥμοπίσίρυς Ίπ. Οτῶσίαπι κα τὰς βίβλες διφθέρας ο επ να ο ῃ ὁ παμε κας ὴ Σ Ί ͵ : κ νο ο ἐν. : αν α δ η ρνώ δδό αλα” ο. νλ 

6βύ. -4πεδ. 7. ὃ Πατρρὴν μοῖρωώ «Ἀγὴ, ἆμο, 
ο ή. 49ξ. Βατ. ορπις: ᾽Αθηναίους ἄνεῦ. » ὑπ ᾽Αόνναίων 

ἆ Διδασκαλεῖω «4γεῦ, ε εί. Εαε[. «49. δοκέει «{γοὀ. {. Αγ, 4. α 
Ἡ Ἐούτοισι ἐχρέωντο κωτάπερ καὶ ἅπ. χρέ. Φοίνικες «χο. 6 Χωρῶν «4νδ.; Ῥιπεῇα- τοῖ φωρίωγ. ῥ Ολίνοισι ἐχρ. εἴ μεταῤῥυῤμήσ. οὔπι ῥαα. πι {οι (001. «ἄως, ΔΙΙΟΠΙ, 1. Ῥ. 965. ει Βῤαίό. Ίπ Δἱοη. ν. 997. {εὰ Φομίια, Νἱάε αἁ Ὠἱοήογ. Πτ, 66. «μας ριαεσεβιπέ ἐς σὺ Ἑλλ. οπηίς- πτ «4οῦ. Παήπι τὸς βύβλούς Ρα0/. Ίπεο Ρο] νΗ, 911, παει. ον : 

α Οἶε μή. ἵπ. Γεφυρίρ βαἴϊπι οἳ φον. οἳ Ἱππάρχου ΟΙ. 
ΤΠΕΠΗΦ γερῦ, βὴσ., ἵπ Τόάναγρα Ἠπός οἴταῃς. 
2271. ἆπο', εατεῖ ἐπ᾽ Αθηναίων. 

Ἴρουρθναβ, εἰ ρσηδομ ἵῃ Οοπῇεί Έα. ν. τα7ο.. εεδτήμ5 οταῖ, ενας ἵῶαιιε μα Ῥποσπίείαε βΙοτιης, σερ Υταςο5» πεεῖς ΕΗρρατεβά αμάτοτες, Δουβαγέης σα: βοιΗ αἳ {6ΥΠ1Ο:5 4Ο ἀείποξερς ρα]! αή ἱπππυτατο, - πα. Ίε. Ἡν 2χ. ος Ἰήοήγβως ΑΕξ. [οδ. ν. ατ. τα ᾱἷ- χάβλον κο) ια σαι λάμα Ἡσεπεῖα αἲ τά ]οῃςα Πλ τασηπες ας α]ῃς οΕίαι {σσς- πποᾶιπι, Πβαταῖα ἳ ο «1ΕΤΙΕΠΙ ποναΗ πε, Ο0απ1 ππε, Ρήμαγούνη Πορ]οχογηη!, Τη]: ον, Ἱπήπε» π τεπι Ῥτασο]ατα Ο]. /ρα/) πᾷ Ιπ[οήρι. Ἠετος. ϱ.. ους Γεγούοήη ροβη]αε “Ἡ, τ, ρ. 969. Ἑ. 84. ορετα χιτ, Ἠδία πιεπήπ]» αὐῖ σὺν ῥὺσμὸν τῶν ο Ἡ .. κο. αϊ 9  Ἱπ- 
1 τ’ ; ΟΙ το 

ΤΙΠΕΠΙ. Έαπς ἹπαΠσηϊτας, ρεπΏς νοταπῃ οἳ Ρο 66; Ἴπαα νραμµάτων Ἠϊς Ῥίαε[οΡΗΠΕ, Ῥτουίμς οριίτος «ἴγήῥοιοῖές «Ἡδιιοη νοβήρινο Ἐς ἀοκπιτοῦ 9οὰ ἀαείις ( μιας Όμιμος αν. στό, Δὰ Ῥράμος κ] Ἆν Δροληιώς ρω 
ἀνπειοβίς πα ον ισαρε τ. 9 .. πρυά ΤΠεραπος τεπΠρ]ο ὄνοθήμωτά τω ὅωο 77: Ο δὸ Γεφυρατο] ὉὈοὶ ἵα 41ἡβΙΑῑν Ῥαπαβιοι, Τ. 
τ. Ῥ. 199. νε]υτ αὖ ΑιΠεπιεπῄρης τεσεριῖ ρίαετοτ ος- 
τετος αΙομηἴΗΓ Ταν ραίων δἳ µετωςάντες, Δωριέων Ώελο- 
ποννήσευ κρωτήσώντων, ὑπὸ τῶν εἰξόντων ὠνμσάντες Φεζο- 
αα ΜΡ. Ἠϊο Εγοβοίο πατταξα ταβρὶοῖε: ερύτους, ας ὃν 
τοὺς Ταναγραίους. μὴ [βουλομένους αὐτῶν ὑπακοῦσαι, οἳ 
Θηβαΐοι ἐξέβαλον' οἳ δὲ εἰς τὰς ᾿Αθήνας ἑλθόντες ᾠμησον 
µέμνητρι δὲ τῆς ἱπορίας Ἡρόδοτος, Τεφυῤρίους τοὺς Τωνο- 
Σβᾷίους καλῶν. Ὦ6 Πΐ ερεταπὲ (ερμγτασ]ς ο. δεν. Ἅιι Τ.εδξι ν. 6, ᾱτ., εἳ η, Ἀορῤαρ, Ο, 8, Ἡς Το ς, -τ. (αρήἡτΗϱος. ἴδίος ποι. Ἐποιηοπ[ος οπἱρίπε, {εά 

-. Ἐποσπίσςς Ε[εγούοιο νὶάοη, αἴηυε 1]]πο οτίηπι ΑΤΙΠΟ-. 
Ῥιίοηςεπι ἡ]οι, ο ο Ῥεπππο]είία τη]ε Ρ/ιμαγεῥ. ἆς 
“19ποθ, πε]. ϱ. 899. Ἡ, Ἰλροσγείτονα ------ ἔνε[ρυς δἱὸ πυλων εἰς Ὀονήην ἐξελαύγει,.Τεφυραῖόν νεγονένὰι λόγων 
ἀγέκωθεν" τοὺς δὲ Γεφυραίουε ------ Φοίνηκας εἶναι Φησὶν, ἁὖ- τός ούτω πεπεισμένος. ο. α  ΣΑΛΙΟΚΕΝ:΄ 

96. Ἐσήγαγον διδρσκάλισ] 107. {αήοζμη, Ν. Ο., Σι-- πε ος «οππιεπε, ΠΠ, ΑΠ, Ῥε 5ο. . ποη ΕΠΟΣ. αλα Διδοσκάλων, αὐτὸ τὸ μάθω», 8ἱς, ρε, : ἡ ἑλιθᾷς ««νΤὸ τὸ μάθημα. δὶς. ο ΦαβΙμν ΠΜ. Ἠοπι, τα. ἵη Ηεκαξπι. ϱ, ο8, τς Σε) ο ον ΗΝ τς κατό- 
ἁτν µε ἡμῶν τὸ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΟΝ: οἳ Ἠοπι. ν, ϱ. ἡ αν εν πρῶτον ἐκεῖνο πρόςαγμώὀ ΔΙΔΑΣΚΑΛΊΙΟΝ τῇ Ῥύσει αό. ὦ τα. ΓΗ Πίβταητε (. «ὐγο[ορίο. Ἰατι ὣς τη δο- 3 Ἄκεμ τεΗπαΟ.. Εεγοζοη{ ἆς  Πεότατυπι ρηίπια ἵπιοτ 
ὦτποςςς οΓἱᾳίῆς ΡΓο[οοῇοπεΙη σοπὔποβς, Νο ἀσβιής, 
λα μμαι αδοῖς [τοσα γι Ρτπιοτάία απτο Οαζπή 1π 

ον λα 

. Πρώτα ανν ες: φο  όμι ο ο μμ μαι ενε θα, καὶ ἅποντες ὅτο,] ΟΡ[οιίοτεπι 
αλ ρς ος ο “Οαρ]αμαπι 1ο ., πρώτα μὲν τούτοισι ἐχρέωντο πατώπερ πα! ὀπαντές φρέωνται Φοίνικες. δὲ ρεί- 710 (Η14 ἠάο μεῤαηίμ  ᾗωμ μι ο. ο ΕΡΕ Σῥορηίσρο, (ερΏψταςί Πβ/ 
αμ υ/ατραβαΠί Περι 

| ἄν ο Μμαίσατεῃτ, αά Ώίοβοὶ πι, 66. 

Ἠ5λ αμαπι αματήπα αριιά Ῥποεπί- 

» [ο ϱ/ηµες αμήν οἩ 
Ὥρο ΡΤΙΠΙ6 τοπιροτίρ:δ Πο ϱ 

τι ὁμοίους ἔφοντα τοὺ; ΡΥΘΜΟΥΣ τῶν ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ἁρχοῖα, 5 ᾱρ- καΐων Ρροᾶς». Ὅμαε ΡΗΙ]οίορΗῖ. Ίνε ἐωμονίς αἨμς, αἆ Ἠαης τοι αοσρηπιοβαεἴσβπια, οαιῃ ρ. ορίει {ευη απο [ωήπι σοΠ' ως, ΄Ῥενῆπει ημς ἀοότα ἀ[ρικας το Ῥεπεβιέῆπαε Γωππ]]ας ογιάτοναα Ἱα Τ. τ, Ἐ ον. Ῥιρίοπ, νο 87. κ. κ, νἩ αν με. αν 

7. ζζαὶ τὰς ροών, διΦζέρας] Ῥειο Ρος Τ, Ῥ. [ροραγάἡ νὰ Έπι. νπ; τὸ. οοττει 
ος ΓΕΠΊ εζΠῖοπο εργα ” 

«ΡΕΥΡΤΙΙΕΤΣΥΙΚΙ48 ποοσςβτ: ΠΠ] οπήπα χασίς. -46 τερίοπε Ῥοήρίοι. Οεπήκβπιης απτοπῃ ροΠῖμπα τα (η πηπι Ίνα διφήερῶν ναγ]ς οἶίπα ἵπ παΏοπίριις αᾱ τοτµῃΣ. ππεπιοτίαπα Ῥτοᾶσπάαπα υ{1ς, Ῥοτίατηπι διφθέραι Ἀικὰς Ἠποες Ὠ/σήσγης Ἡ. 99. εἳ ἀσρεβίας «ορο], Ἡ. Ρ, 66. Δ. αΠοτάπι αι Οοπα8 σα 4Ώ 61ος ΙΠΠΙΗΠΙΒ. ποιά εοτ ῥα/γοπ ἂε ΡάργΤο, Αἱοχαπατί ἁθπππι ία» ρπ] αεταῖο Τερετία, ορίπ]ο αραιά Ρ 
ΧΠΠ. 11. ΠΕΙΟΥ ΊΜο[εῖ εξ 9 Ποηρίηαε Ὁ. το. 
4ειι ῬΗπ]απ] Ηδσ], : Βύβλους ΡΟΙΤΟ οἳ βύβλων εχ ' ΠΟΓΟ Εαιβομ.ς ΠαΊπημο. Ιτα ροῦίμς, «μάτι βήβλους 
{οήρΒΠείδ, αἆ Γον. {αι μιας, 3ο. αμζῖου 
τς 'Ἠ]πε βνβλίνων ὅπλων πιεΏβίο ετ { μα η 

ὦ ο. ενᾷ ος τν ανλς ο ο) μον νο ον. ον 7η Τὸς βίβλους διῶβάρως καλέρνρν] αήσην Κο ΐνατ- Πεμ]ηςς εΓΤΟΓΕΠΙ Ίαπι σοττεχῖ ο. μη ανα. 
6, Το. ειπιάσπι Ώπππεῃ ειτατηηῖ εξ αῖΣ 410 μα αὖ Δ6Ίογο ἀος ναί; ας «γή. Ρ. τόν. ορ Ιλήοπίς ἴωο 4μοημε τοπιροσα» απΐῃ οΕ τος ορ Ἠπς μΠταιαο τατίοπεπι τερετῖε αὖ απηἄιή5βπιο ΠπΟΥΕ ἑάοτοά, Ῥατβατίς. οεάππη Ίας ἄειβίο Ποτο..ΝεΙΜΗ» ἁασευπη Πήσ[ς ββ), ὃν δέρµασι Φεγραμµό» νἰάεατα 1ήςριτο {οηἱριογ! περὶ 
ὠπίσων, ο. 3- οοΏΐν 34 {α]περῦ. ϱ. 31. α]ομς, Ῥορᾶ- ον ο ό , ο ο (ᾳ: ο ἐκ τῶν Βωσιλικῶν δι-. 

/ερῶν. Τείιε Ι6άᾳγο (0. Ἡ 6. 9ο, η) νι. Οἶατ. 
τα οιτ Πειῇ, 34 Ροή. χ; δ/.ο οὐδις ναν αχ, σαν αθς: 

Ἕ 

δι 

ας βασι- 

μέν, Ἡ. οι. 1, 

. 
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μέτες 2’ 

η απ. ορ ο ᾱ-Ἱ 
/ . λ ο ρω 4: “ ας 8 

χαλέεσι ἀπὸ τοῦ παλαιοῦ 3 οἱ Ίῶγς, ὅτι κοτὲ ο» 
/ / ᾽ / ; . ο Αα Ν 

σπώι βιβλων ἐχδέωντο διφ»έρησι ῦ αἰγέησί τε καὶ 
ἳ τ ανν ο ον α. 

οἰέγσι' ἔτι δὲ χαὶ τὸ κατ ἐμε πολλοι τῶν βαρβά-1 
3 ν 2 Δ λ 

ρω ἐς τοἰαύτας διφ.έρας γθάφεσι, 1δον δὲ 5 χαὶ 

Οαὑπιοατωτή Πεετάτωπι Τμοδίς φοβίρία,Απιρῥῆς 
ἴεγου. ὣεσιις, 1 αοάσπιᾶ», (Οαάπιοί ες ΟερΗγτα! 

Ρή/σασις εοπ[ιειιάῖηο ἤδτος  Ίοπες ΑΡΡεί- 
Ίαπε «ρίῤεαι, αποά αἰφμαπάο ρεπυπία δί 

οδίοτιπῃ» Ρε]ρις σαρηπἰ5 οΥιδαπε Ἡ" 
ιεραπτυτ:  αἀπας' 4οαπε αἁ ππεατῃ  μ5" 
αἳε  πιεπιοτίαη πι] Ῥραγρατοίαπι. τα] ρα 

α ο. Ἡ / νο να τὸ, ος 4 «Ἅ - . : . ς 4» σι 

αυτὸς Καδμήία γράμματα” ΑΡ ΝΗ, Απολη ἵπ ρε]ίρας. {οΠδαπς υἷη. 1ρδα ναί 3-52 

λωνος τοῦ Ἰσμηίου οὐ Θήβησι ο ΐσι Ῥοιωτω» ἐπί Ῥριὰ Ί]ερας Ῥωοϊῖ]ας 1π Ἰαπιοπὰ ΑΡΟΙΗΠΙ6 
νι / ο: 2 : . .. - 

τθίποσί τισι ἐγκεκολαμμέναν τὰ πολλα οµοια εὐ- τεπρίο, ἵττετας Οαἀπιθας ἵπ τπ]ροδίραδ 41" 
τω 5 υδς λ Ὡω] ο» . α . 

4 

τα τοῖσι Ἰωμκοῖσι ὃ μὲν δὲ εἷς τῶν τριπόδων ἐπίγραμ»ι5υηεάαπη Ἱποίας, παρα εκ ρατις σοπΏπη]ες 
../ 

α εχει ο κρὰ να ον η ντ ρα: 

Αμφιτευω μ ὧέ ἨΚ6ν εῶγ απο ἳ 1ηλέκοαω. 
/ 

Ιοη]οίς: «ποταπι Γπροάμπι ππας Ἠ3θεῖ λος 

ερίρΓαπητηᾶ Ὅ ο 

Οὐεωε «4πιῤῥιγγοη πιο σεπ 1 εἰεθοατώ. 
ὧι οι κσν α ” 1 κε 1 Λαβδά 

ταυταμλικί ο η κατα νὰ Τό λαο πο Πιετε οἴτσα Φπαϊεπι 1αἲ, αἱ ΕΕ βμα8. 
ο : ον 9 : 2 Ἰ 3 : ο. 

τοῦ ΠολυδαρΏ Του Καδμη. Ἕτερς δὲ τείπε, 9) Έαράαςῖ, π6ρος Ῥο]γάοί, ῥσοπεροθ Ο84Π2. 
πο Ὁ ) / / 

ἐξαμέτεῳ τὸφ λέγε» Δ / ς 

Σχαὺς πυγµαχέων µε ἐκήβολῳ Απόλλωι 
ο“. « ΄{ .. 3 

4 Νικῆσας ἀέθηκε τέρ περικαλλές ἄγαλμα. 

ικα οἱ ἄν εἴη ὁ Ἱπποκέωντος' εἰ δὴ οὗτὸς γ. ΦΕΒ απτοπῃ] Ες ΙΙρροσοοσηείς Βἰφ ΠΠΕΠΙ’ 
κ. τα αν κ ζλ ... : 

ἐς] ο ἂγανίόν χαὶ μὴ ἄλλος τώύτὸ οὔὕνομα ἐχ 
α ον ς ς 

ρ τῷ Ἱπποκόωτος, ἠλικν κατὰ Οἰδίπου τὸοδ 
ων 

9ΟΛ]ιοι τεῖρις Πεχαπιεῖτο οατήπε αἲεν 
δοσμς ὗη απγιεῖο ριρ]]ωπι εεγἑαπηίπε οἱ, 

ο λάε ΗΡΙ αογαὈῖ {ρεοῖοΓη ΠΠ πμ... 

{ αιΐάεπῃ Ἠὶς εοτ αἰ (ήροάεπα «ἰσανίε », εἴ 
ΠΟΠ ας. 1άε Ἡιρροεοοηπεῖς Πο ΠΟΠΛΕΠ 
μαβεπς εἶτσα. «θίατεπι ΟΕάρί 1,αίο δε, . 

λαΐω.. Τρίτος δὲ τρίπουε λέγει καὶ οὗτος οὐ ἐξ | 
σα δὲ γ Ὅτορ οὐ εξα- Τετιῖας τρις, εἲ 16 μεκαπιειτο οὔΠΙΠΕ2 

ο ον; πρ ο ο νο. Λαοδαµας τείπιοῦ᾽ αὐτὸν ἐὐσκόπῳ ᾿Απόλλωνι 
Μεναρχέων ἀνέθηκε τέύ περιχαλλές ἄγαλμα., 

αἰῖ, αι ο 
Ίαοίατιας ἑρεωπη ἱγέροάεια Για ἵπ γδὲ ΠΙΟΠΑΙ” 

εν 

ἐπὶ τούτου ο τοῦ Λαοδάμαντος Του "Ἐτεοκλέοσας. ος ἵπβσπε ἀεοις Ηδὶ γάρπε οῑσανίε Αροϊο 

Γμουναρχέοντος ἐξαμφέαται Καδμέιι υπ΄ Αργείων, 
: ὰ / ο τον 2 / ; ς π ο” 

Καὶ Τβέποται ἔς Τοῦ έλεας ρα. 
| δὲ 6 τοὺς Εγχέλεας᾽ οἱ δε ΤΓεφυραι τις : οἳ {5 αὰ Επε]ιε]εας εοπυ]ετωπε. σε 

Ὁ 0 η 

συὺ Που Πωαοάαπιαπτε Ετεος]ῖ Πο, απἱ 10: 

Ία5 Ιπιρεταν1ξ εἴεξῖ {μπιτ Οαάπιεί αὖ. ιοί» 

, . ' ; ο. τῇ 

ᾳ Οἱ Ἴμνες Λα/. «4γεδ., ἀθοταῖ ατεσπ]ς. διαείπι σπάνι Όεῃα Αγοῦ, 7η, απίθα σπάνε ἴππι βύβλων Ρα 

οδ Μ. Ρα. (4. 7. «τοῦ. γή, 41ο: οἰῖπι αἰγείῇσι. 
πο  ε Εἴην ἂν 7. Ρα. 499.. ἴΕχίορείε μάς, ἵπ. Τε. 

ὀμο ΑΡή., νμἱρο τοῦ επ «4. εῶ,; Ῥοδί Ραιζα ἑξανισρίωτο ΙΑ 

Ίος ῥτοίαπτ ΕἶεΓοάο1» Ίοςο αἰεπι {εοβαγά. « 

νὶε: ὑπομνήματω βασιλικὰ νοσαϊ ετ ΟΙο(ο”. 11. ο. 

εὐπμεμίαγ]ός γεβί05. οήυίης ΧΧΧΗΙ, ο. 11. ΕΗΗΗΡΡΙ 

Ἱασσβοπίς Μωμεδονμιὸ τῆς βασιλικής οἶκίως ὑπομνήμαι: 

᾿οκοίτα- {δαα. σοπ[οπίπης» ορίπος, {π Οπαεσίαπι 145 βὴ 
-ς. ο8.» πι ἀμπιηχαϊ ΧΥΙ.5 Ἀἴηιις Π]αά ερτορῖε ἀοουμίῖ 3 η - 

. 

τω, 1μοίση. )επποἩ. Ἐποοπι. δ. 56. Ατάυτις οι] 

Ῥτοίορυπι αθῖτ Ἱπ ου] Έυά, ν. 16. [ἠήα/ογαη ] 

εεγὔη ΠοπΙΙΠΑ οκ/υγέρια οὐ [ουεη Ν. 9.9 Φ0Π05. 

{ψ αλλίς ἑαλι]ίς εκ[ορίο ῥαδεί. Ίνα 1ονῖς ἔαρι]αν 

διφθέρως ἀἰεεῦαῦς: Ιορεηίαμ. ἩΠ. Ῥπον. 9,9 ἡ διφθέρα, 

αἳε, ἐν ᾗ δοκεῖ ὁ Ζεὺς ὠπογράφεσθοι τὰ γ/γόµενω, παμπο 

λαις. Όυαα Ῥιαεῖες ΟΙοβεμίση. 1Ν» 05., Ζεμοδίης Ἰὰ- 

Όσες Οσπτ. τν. Ῥτ. ττ,, {σπατίαπι εβῃοίαπε, ε νεῖετ 

αποδαπι ἀτηπιαϊο Ῥτορίο εἰεσηηίαῃ ομθοῴιευπα: Ὁ 
Ζεὺς κατεῖδε «χρόνιο εἷς τὼς αν. ναπίκαπηυς -η- 

ὣογ ῬΠϊοραϊτ. ΊητεΓ 7 μοἱάπεα Ὦ. ΠΠ. Ῥ. 6ο5.. πολλούς 

γε γραφέως φὴς ἐν τῷ οὐρανῷ» ὧρ ἅπαντω ἀπορράφεσόωι» 
ο πως «ον νΑτοςΕν. 

το. Ὁ μὲν δὲ εἷς τῶν τριπέδων] Μο]]επιπε ΠΕ ΤΠ Ίςτηε- 
πὰ ΑροιΗπῖς βιπο ππίροφας ἀεάίσσζε» ΠΟΤΗΠΙ ἐπιφανὴς 

δὲ µάλισα ἐπίτε ὠρχαίοτητι καὶ τοῦ ἄναθέντος τῇ δόξµ τρί- 

πους, ἐςὶν ᾽Αμϕιτρύωνος ἀνόθημα ἵπ Ραμ/αμίσε Βοεοῖ. Ο. 

Ίο. Ρ. 739. ΠΟΠ αΠπς {οττας[ε αἴιε ]ε ἀε[εριις: 

οοηρταυης οετῖε απιοο» ΤΗη απαΠταΐς» {πι ΑπιΡΗΙ- 
πνοπίς (τί Πο. Ὅς {πο ρής Ηττογίς ἵπ Ραμ/- 
ία Πἱσπήαπα, αιιας Πεγούοίής ΠπᾶΡΠΕΠΙ ραιτεπι 1οη1Εἱ8 
Επηή]ςς, 6αάπιςας ταίπεη βα]δίε σομΙπεΙποταϊ Ἠ]πς «οἩ- 
{εαµεῃς νιάετυτ, αὲ ἐπὶ τὸ λα, Ἠ1 αΠΡί Ῥαμ/σηίηε» 

ἐκ δεξιῶν, α ορκίεγα ἵν [11η ῥγοσεε/2ΥΙΠέ, 4Πειπβά- 
πποδ πι Ῥλοεπίσίαα: αἳ ης αὐήπαε σαταετίητ Ἠπτειίς, 

παγυπα Ροβεεῖης Ἰπνεηῖμτα, Υ. Φ. Χ. Ψ. Ω. Νο {ηπι 
πα[σἶμ5., ἱποοηραταδί]ες νίτον, ῥοπίσετω!ῃ πὰ Εμ/οῦ. 

ια ἵπ Ἱπήσρτ. Ἠετοα. ϱ. 54 ἵῃ ἀῑνεγβοτα τεῃ- 
ἀστο, {9ἀ Ἠετοάοῖεα {ετεπείαε, αδ΄ Απιρι, ΒουῤοΡΙο 
Ερ. αἆ 1. {Η6[Γεμ1η Απείᾳ. 6511. ρ. τόδ. αἀριοῦα- 

πο. νοπῖ, Ελήδάειη» οτεζο» πιοδμ]1 ας Πριπε οἶια- 

χαάχετες ταρε]]αε εταῖ, ταρετῖαε “αριά ἨαματΠος ἵπ 

Αἰάπποπες τπημ]ο: 2ράμματὸ θᾳυμασὰ, ὡς παμπάλαια 

«Ῥρμογεζο ἆς Φοσταῖ. ΟΕ. Ῥ. 577: Έτ» παπι ο αάά]- 

τα Ἰδίάεπι, ἴδιός τις τύπος καὶ βαρβαρικὸς τῶν χαρακτή- 

ρων, ἐμφερέσατος Ἀιγυπτίο» "ἐκ ἄοζα ΠεΠριοτίς ΠΗΡΙ- 
-οἶοπο Ευχίε, ρατυπα αφ Ε» υοἱ ΔΙΟΙΠΕΠΔΕ ας Δπιρηή- 

“αγορῖς αονια» {ο δεπάἶα!ε ΤΕΙ [επροίδ π1ος. 1ῆ 

οὐπβμπι νεπότίπε, Ῥτορα Ίντο ον. 
ασ. ἸΑμϕπρύων μ΄ ἀνέθηκεν) Οοιεχεία] ο]μα» Ἰμ- 

Φπρύων μ ἀνέῤη", ἀγὸν ἀπὸ Τηλεβοάων" ἔμὴ θες νά. 
αἡήσ(οξ αρ Τε]οδοίς οθές: Απιρ]εχ Ἰὼν {οτίε ριαε{εΤεΕΙΣ 

ε Βεγρ]ετὶ οοπϊδέξυνα ἱπάϊσατα ἵη Ὀἱδί. Πετοά. ϱ. 167. 

ο ος, (ή ά αι α Φορ/ίσενο {Ἡρει Ητετίς Π]8 (αἀπιεῖς 

ἀἱρίάεῖ ὁαήηαν, α Ἱη[σηίρι, Ηετοάίς Αἱἲ, Ρ. 952. εἳ 

α Ώσβι καὶ }Ο. πποχ τῶσι Βο. α- .ᾱ ΤΗλεβίω 1. 

ρ τῷ ππατα. ὁερό. «τοῦ. θά. 11 
422 Ν 
να ἂν 

105. {94 θοἶπα ἴδια Ροδίςα» τε]ίοιης Ίαπι 1πίες 1ΠΑ. 
υ{υτη πιο δείς», ἀεζας νι γράμματα. Ἔε τε. 

τί Οᾳαάπιεῖς Ρµαγεῦ. Γ. Ἡ. ρ. 738. ὲ, 185” 15 ΤΕ. 
τράκις ἡ τετρὰς γενομένή παρέσχε' εἶβεπι Ῥ. 1000 2”" 0 

κ μαι Νν Ἂν : . ΔΝ - ς : ύ εὐ 

| πολαιθὶ «Αἰεμπία! διὰ τῶν ἑκκαίδεκα σαιχείρν θράζωτη 
ὠποχρώντως καὶ }βάφοντες. -- τί ῤ ο {ο δημΗΣ 
Ίπες ερὶρταπιπαῖα νο Γππιπιο αἆ {/22. ρ. 191. ο 

Ρείπιο νεα Ἱαρὶ ἀεδιῖς πά ππεηίεπι δα/πα( ΜΑΝΕΓ 

ΤΗΡΚΕΝ ΕΟΝ. Ὀπίσα Πτατα αἀϊεδξα {επβιπι ἁατοτ ος 
ναγπα, πθαιε αὐδυτάπι: ἐόντ᾽ ἀπὸ ΤΗλ. ζ {ε πρὸ 

᾿άῑσοτοι ἀεάίσαταπι οἷὲ υἱῶὴν Το. 1η Ιδμρπιοά! τε; 

Όις ἀοάϊσαείς ἀπὸ Ίος {εηία Ποαπεπίετ. Ἱερίτα αρΏ 
Ῥρυ/[απίαη; απ ποπηπηφμαπι Ῥτήσα αμοαιε σοΙπς 

Ἠιοιλί ορϊσταπππαϊα, τοῖς απΏαυίς Αιιϊοῖν {οὐρῶ» 
νο]μτ νΙ.» Ῥ. 4089. 1, ἐπίχραμμα ἀρχαίος ᾽Αττιαῦ 
νράμμασιν ΙΝ. Ῥ. 4500 3. γράμµασι τοῖς ὠώρχαίοι ος 
ραμµένο Ν. Ῥ. 435-2ἐλεγεῖον γράμμασίν ἐσω ὀρχαίω. μ 
ὠραφίοις) ὑπὸ Διὸς τοῖς ποσί. εἴ ΥΠΠ. ϱ. 648. νΑιοββὶ" 
7. Εὼν ἀπὸ Τηλεβοάων] ΊΝΙΠ ἕων, εκ Ῥιήίσο ἔω 24: 

ᾱ) Ποιίοπθ», απαε εκ ορίπίο., εεπίθατισ», πισ[[εη 
Ἰὼν οὔπι ο]σάο εἲ Δεγρ]ετο. ΑΠΙΡΙΙΗΥΟΠ ρατίᾳ 4 Τε” 

Ιεροί νιέοτ]α» 4 ως πλ στ 

ἐς ΑΠΙΡΙΗΕΕ. 1» 1 51. Τ πέρας τοᾶυκ τπἱροᾶ σπα 600Γ 
{οσγανίε. ΝΙάΙπιας Ἰὼν οἱ ἐὼν οοππιτηνί Ἰ,. 1. 1911 
πες Πποποτς Εβαίῦ, πορ]χῖς αὰ Τ], Δ., 977. 1ο νε 
το ἡλρεην ἥ--- κατὼ Λάΐον Ώηοετα {ης Απιρημι 
ποπ Ἰμαΐο, Ἠειοι]επι Ο64ἱροάϊ ααεαίοπι οσο 3έΗΣ: 
Ίσπι. σοπεταοππα ἵη «4ρο)]οογ Ῥ]ρ]ιοιεσα {1 41» 

"1μσϊάς ρατοβιςῖς, ος 6 ς 

ο ο4- οι οὔνομο ἔχων τοῦ] Ψεἱ εκ πασείοο ἄν 
τες1ρ] ἀεριείαίς κῷ Ἱπποκό «1η ΤαΠΠΙΣ 3 ᾧ Ἱππομόωντος ' 11. 13 α οπε” ὅ4- ἴ 
ς « α . ο, ” .. . κος {; ᾿ογεζζο 5 Ῥοπί. 1. ΓΠρῥοεουμήή ο 6ας6ΙΣ: 

“Φ6Ἠ5: ΠΟΠ ΓΠ]βῥοςσομΗ!ς [1111 Ἰκι]ιος Ἠλος 
ΤΠ {περίης εχρτος/δτηητ ατα ἰκβπιηπ] ναοὸ πο 
τοη ία 1η Ἠ]ς αγΏσι]ής, ησαΙθ 44εο τῷ 00 ας ὖ 
Κ. Ῥ]ασεΡα: 11 Εἰβροερομέὴ ΡαΠΊΟ 1 ΙΤ μἃ ῷ 
ο ομες Ὅ ̓Δαϊος ὁ κ τοῦ Πολιῤηρατςι - 
Κάδμου. ------ Οἶο5 ραμ]ο Ῥορι νοσας Έλκέλεςλ” εῇ- 
πα ΠΠΕΠΙοζα: 1, αν. άμα δν Ῥοτς θε 

ρπατὶ Ῥυτασαι ἸατάοπΊμ8., {οτίρεης ὁς Ἰλλυρανε ΕΝ. 
τὸν Ἐγκέλεων σρωτὸν πεποηµώω. «ΝΑ µή, 
.ο8. Τῷ Ἱπποκόωντος] 9ἷς Όσπα. Απιπιαάνετβο 
Ίπβα ε5ε. Όσηειις Ηἱρροσοοπείς { βιεηῖτ βΗΗ5. ΥΣ ρε 
ἀἱροςῖς ἵεππροτε, 4 ήρρε απα σµπιραῖτε 4 ετεμἰε το, 
επιες, Έσι αμτετι Ῥεπεις ἶδις ἵπ «4ρο[]οάρτῦ Γκ δα 
Ρ. 50ο. ; ο δν ο 

ἡ 9 | «ἲ δι / ᾿ : νὰ ο . ο εοΠῖ, --ς, Ἐς τοὺς Ἐγπέλέως] Ῥσα/αμίρς 1οἆαπιαπῖς οῦ 



ο πωωδαμσοοςκτσι- τι 

τον ον θαφιθμκκ οΚοοιο. ος ο. δι θνντομος προ πωαρακκωίά κε... 

ωσαο σαι αι ιτ ου ασ τς ποστ νκτλως ος ---- ρπαρεσετιφεκοκκος 

ο 

ΗΝ ρα 

«1ο εκ Βοροεία. (Εις Αε]αΙα, Αἰοπιχοημίάς. Ηἰ 
Ρατ οαρίά1 τεπιρ]ηπα. Γεἱρλίουτα εκατ, ΤΕΕΡΡΙΟΗΟΕΕ., εἴησα Υ. λοἱ 
πθὶ απτεπι. ἀετε]]έ , . Ροσῖεα αὖ Ῥαοῖις τθ- ὑπολεφθέντες 3 ὕσερο ὑπὸ “Βοιωτών ἀνάχωρέοσι οεἀιπυ Διεηας:  αδὶ {πι αὖ εἰς Γεπηρία ἐς Αθήνας" καί σφι ιρὰ ἐσι ον ᾿Α»ήνησι (δρυμέ- 
ολιπαδίαν. ουπι απΐρις ηΙΒ1] εος οετατίς Άγαρνα, τῶ οὐδὲν µέτα τᾶσι λοιβοῖσι Ακηναίοισι., απεπιεπβθις 5. «εἳ οππι αμα {ερατατα αὓ αἰης λλάρ κεχωρισμένα τῶ, ἄλλων (ρῶ,, καὶ δὺ τεπιρ]]δ, .ταπι. 4ποαπα Οετετῖς Αεβπαια ει νο” ς ; οτε ών 6ρτεπιρ]απι. 6ος οπβῖα.. ΘΦαοά Ιβίτας Βειίε νῖ- καὶ  Αχαβη Δημητο ιρὸ τε καὶ ὀργια. Γα. {ππη Ἡιρρατοϊά Ἱπ. {οπιπῖς, «εἰ υπἆε Εαειῖπιτ μ 9Ἠ ὄγι του Ἱππαάρχου ορυπγίου , ο ο. 
οΠμπάΙ (εριγτῶί, εκ αἴίδας ἔαετο Ῥετςι]δ- Φυραιοι 99 ἐγεγύνεσαν » τῶ! ἐσαν ν ποπ αρχν 
4οτες Ἡϊρρατεία, α ππε «ΟΠΙΠΙΕΠΙΟΓΑΙΙΠΙ 655, ΟΦοέε, ἀπῆγηταί μοι" ὃὲ δὲ πθὸρ τούτοισι ἔτι 
Φαρε: . Ίσα, οροιῖεε αἆῃις ΄αἰήας τερεῖετε ἀγαλαβευ τὸν κατ ἀρχὰς ἴία λέζων λόγο» 9 19ππποποσα, αἴεπα -α- Ῥεποῖρίο ἱπίβεμεταπας τυῤάνων ἐλευ,ερώφησαν 5 οἱ Αθηναία. αα ταϊΊοπε Ππι. Αιπεπίοηίες Πρετατῖ ἵψται- τυραφεύοτος, καὶ ἐμπικρανομόου ᾿Αθμάβισι θα 
η1δ. ᾿ Ἡ]ρρία τψταπηϊάεπι ορτίποηϊςα, οἳ οςα- ζλά . Ἰ : ἐ ας 

» 3 Ὃ» / 2 ρατοΠί, . "Αἰεπιποπίάς, 'απὶ 6εποτς {Πῖ Α.Α Φεύυτες Ανηναίοι, καὶ Φεύγοντερ Πασισρατίδας . 
αΠεπ]εηίεο»,  Ῥτοξαρὶ Ραϊτια Ρίορτει ῬίΠίπα. πε τέ σφι ἅμα τοισι ἄλλοίσι Α9ηναίων Φυγά- 
145, αἰοπίαπι 1ρ9ῖ πα οἶπι σεῖθΓῖ οχιι- σι πειρωμέμοισι κατω τὸ ἰσχυρὸν οὐ ἆ προεχώρο 
μμ. 8 αά ο λλλάρ ἔεμέλια νε ορ 1Π- χάτοδΘ», ἀλλα προσέπταιο µεγάλως, περᾶ- εΠςιτετ «εἀεραῖ, «οπαϊ]αε Αἴμεῆας Γ6νΥΕΓ- ͵ κά μιλώ, ο 
τἱ οἳ δισ” πμ {ρα ἀεείάστιητ » ο ὴ μη ώσέ ο. ἕλνυθηρ ο ας ΠρΓάπηπι {1ρετ. Ῥοοπίαπι σοπηπηΙΠίστυΏς ςὸ ύδρ οστό αι γέαρης΄ τωχαπαήης» ο να ἀεῃ]πο. οπιπῖα αἀνοι[ας Ῥϊβῄχαιίάας οοπαπηῖ- Άλκμαιωίδαι, πω ἐπὶ τοισι |1μσισρατίθησι μμχα. π]{οεῃάο , ππετσθἀθ οοπἀηκχετιπῖ αὓ Απιρηι- ΄ ώμθοι, παρ Αμφικτυόω τον 30). μισ-2ουγΤαι Τόν 
ἑιγοπίρης τεπιρίαπι Ώε]ρΗής εάϊβαπάαπα, 14 οὗ Ἀελφοισι, Τον νυν ἐόγτα, τότε δὲ οὕχων τουτο αυοά πηΏης 650, ἴμπς αεί πο. οᾳῖ. Ἐ- ἐξοικοδομῆσαι" οἷα δὲ χρημάτων εὖ ἥκωτες, καὶ 
ἨΙπηγετο 4 παπι ἀῑν]εής αὐιπάρτοης» ας νἱτὶσσέώτες ὤὖθρες δόκιμοι ἀγέκαθον ἔτι, τόν τε νὴὸν εξερ» 4ρεξταιί ἐρεαηληήα Φπνεες αν μασ ιθῷ γασαντο τοῦ παραδείγματος καάλλιο, τα τε ἆλ-. ΠΤΕΠΙΡΙΗΤη 3 9 1 / κο, , δα κ. 
ο. ο. αΙπη να ας Ῥοτίπο βὰέρ ή πσυγοιριἔρ; σφι - Πωρύω λίδη μη ο 
«οπΥεπῖιπα οδίοῖ ατ Ί][ιά {ασθίσῃς, ἴαπιθη 1Ώ- ον Π1αρίε τὰ έμπ οσ»)ο νο ἐξεποίήσαν. ο 

ὀβιοτίοτα εἶας Ῥατίο Ἱαρίάο εἴξεοετηπε. Ὀε ]αί- ὢ δὺ οἱ ᾽Αθημαῖοι λέγωσι, οὗτοι οἳ ἄὖθρες ο) Δελ» 
"ο χατ Αιπεπίεηίος αἴπης, Πἰ νῖτὶ Γε]ρῃῖς {ε-όοφοισι καωτήµοοι οἰγέπειθον τὸν Πυβίην χβήµασι, ὃ- 

ἀεπῖεςο, . Ῥγιμίαπι Ρεεμπία πάιχοτιΏτ, πῖ ης κωθ 

. Ὑπὸ Βοι. ὕσερο ὄναι. «4γεῦ. ὁ ᾽Αχαῆς 14. Ὁ Ὁ Ῥέεεί ας, βαν. 7 ιλ. ἃ Προσεχ. πιαὶα «4λζδ. ὁ «44. «πρ. 7. Ῥαν/. ᾗ. 14. ΒΥΗ, ἆπο, οἶπι ῥηῇία, Ίτ Ἐάά. ΡΠοΓ δες Παρίνου Ῥϊεανε, 

αὖ Αποϊνίς νίᾶυπι, ἐς Ἰλλυριὺς αὈις[ς. {οηδίε 1, τε. 

“319 Ῥ]ασΠΙΕ ὑποπτευθέντες, 

ΤΙΦΟ. Λιψύδριον τὸ ὑπερ Παιονίη 

5. 4 (αἆππο αΠ1θα ἐς Ἰλλυριὺς κρὴ Ἑλλυριῶν Φοὺς κα 
λουμένως Ἐγκελέως: Νεῖα, {οι οκ 4ρο)]οπίο 90, 1ν, 
519. εοπῇαϊ. Ῥεαεπτα οἱ δὲ Τεφυραῖοι ὑπολειφύέντες, ἐφθηγσεί σιµ/ε οἰη ἵη [γ]οίρΕΙΙ υεμ{ς[ἐΠ{. νετίθ- τος ασ: Ἠ]ης οπίά Ί]]α Ἱεροτῖε, αιπαςβῖο, 1]. ο/ερζα- 

.3οἱ ὑπολήφθένες, θυδΕ 
π]ε]]οί οβ]ηατῖο,  οιΠή ὑπολειφθέντες εἴ ὑποληφθέντες ἴο- 
Πες οοπνεΓαπίητ. ΔΕ ἵπ εἴτοιε 1αητοπᾶς Ας οχ 
{οπεάατι «οΠ{οπῄοπο: ]οοί {οπίιεητίαπι Ο]. (ρομο- 
δεν ορΏπιε ρειίρεχί. Οετετς᾽Αχαίης, απο ες (ς- 
ὄγγαθαν ἵεππρ]υτη εἴ {αστα ΡΙβοῖογθο: οπρίάἱ αὐιιπάς 
βοι 0. Ἰήεωγῇ] Τεᾶ. ΛΑ. ν» ατ. ο. Αοοαν// Ἰ., 
1. Οαήθῃ. Έ. οἱ. οτῖς, | 
5ο. Τὸ ὑπὲρ Παιρνίης] Μεπάα 15 {5 Γηρὶς Ἱπβηια- 

νίε: ομῖά επῖπι ουπα Αἴπίοβε Ἰοείς οοπΊΏπο Βαροηίαο, 
Ίοηρ]εβπις Ίῃ ΜασεΦοπῖαπᾳ τοπιοίᾳα 9 αι), αἆ Τ]οπι, 
Ῥ. 461. 9ο. ὑπὲρ τῆς Σπάρτης 1 ἠρ(γάτίοι Ίοσαῇ15. 6ᾳ- 
46Π1 ΙποΙΙπαἴι]ς αρί πιλου]α, ΝΕΓΟ ΈλΙπσῃ Ῥ{ορίοίθ. «6- 
Γεβ]ης εἲ αέρας ὑπὲρ Πάρνηθος τα Βαγλοίύοῃ. Ι- 
αἱε «εγΠςβπΙΙΠ.. Πάρης Αἰπσπό Ίποης εταε» {αρτα 
Αι Π1/ΙάΓΙμῃ Αἱοπιπεοπίάας οχ{η]ό ΙΠΗΠΙΤΙΠΕ, 
1ΣΟἶΠάξ τὸ ὑπὲρ Πάρνηθος Ίωχς Ίιος τοβηχῖε Ίοσο ᾖ;, ἄμ- 
{ες 4 ομ]άπε Ἐπὶ Λειψυδρῳ. Ίρευήι αεί Π]ιά Οταπηπ]ατ]οἳ (αβήπῃοπίο οδε, Αἰοιπαθοήϊάϊς πά Τάρίγ- η ο ΜΕΕ, ρε ε]έραπς σαη- 

ἀ έπαει 1, χν. Ρρ. 665. Ὦ,: ᾖρ, 5 ΤΠ ΡΙΠΠ. ᾱ 16. ρ]ήτα, Ἡ ο ας πα(ή 
 λλλ ος ς) Πάρνηθος, Ώ πιοὶ τος εδίεί αἲΡΙΠΙ, 1εευρενατσε Ἠετοίοίήε, εξ νότα 7, ἆμ- βεγὲν 1. 77ε0/οἱηβ]ο Ῥτοῦατα, οοπἰδάητα Ῥίς Πετοι. Ῥ. ττο., οπΙΠΙΡΗ5 Πίο απιέροµοτστης Οοβ]σῖριις, Ουῖ Ελάσπι οτρῃ: αὰ Ἱήδηῦπα, απᾶς ἄΗῇεγο. [ο, ΙΜεμηβμν 1Ἡ ΗΠΠΕς, 16, Ώ 12ο ΠεσιΏππηπι αι]άδπι τοῇῖ- 
τοις ης ΠΟΤΠΕΏΣ 1π Πεγοάφίο αἲτ νθγαπα ΠοΠ ψηΦ1ε 1εξΗ1 ΠΕιη. αιὲ 1]πῃ ἃ νοτονῖς Ηργατ]] Ῥες οπΊπες ἀεΊπεερς Οσα]δος. ποραραῖο ἔπτοτα σογίσθπᾷο ἀθερι- ος ἄλην η]τος 1ηῇᾳοἵ τε]σῖο, οί Πα πίτες 0 πο : «πια θ αμάπι Δ1οσήπι Εςε ἱποοββάσατα {οπιθτ]- η Ἡ | Την ο οξ Ῥίους τεέϊτό εοτηρῖε (11. 0. μη] Ἱπρεσέ στο ὃ δ. 169.. Οσοἀεχ οχΗίρει Λῆς. ΝΗΜ] Ἰπιρεάξ απ οπηῖπῃ πο ο πολ ες, ΠοπΊοΠ μή ή Ῥωμμος ἱο {1ππῃ Ἰονί τοβήέµαεί οο: ΒΠοπεΠ «1 11 Ῥατησίῃς τῃ λα) 2 αν, ορ Λος τα αμοπίς {4ςΡΑΕΗΠΙ αἰετα, δω ναι Αὸ ΔΙΟΙΟ αθ Ῥομ ας. ο. σεξ Ἔλμο ρ/εμς Παρίτεί γα]άο, Ἰεμνβο, δονε πποΗΗΕ 
Ἀνίεταταχ είπιυπι Πτοτα Πλα]ς τερούια. ἡμαλέου Ελοῖ]ε 
ο. 

ΕαὈῖε σεπϊπαπι» πε αιΌιίτος, Ἰκμαλέυ Λ]ωυὴ Ἰουίς 
'ποπΙζης 11 Αεῆσα {περ Πάου]οία {ο]επιπί Ῥτοσυι {οχ-- 
π]μ]α εγοσμᾶ» «απ 04. «{ηζομίηις ποδίς {ουνανίε ν». 
7. : Ἰάεπι ραεπο ποπιεῃ επτρίιις ἀε[οτιπατυπι ]αϊοί αριιά 
(ΕΠΕ. «49. Βαοπι. γΙ, Ῥ. 759. ο7. υδὶ {ποτα 48- 
εἶδίε Ἱεσίτις ἴπ Ιπβα]α 06ο Απῄμεις Ἰσθμίῳ Δή" {ᾶ 
πη]]ής {]ε Παρίτος λῤρης: Ἰάς Ώπε η]]α οοπίτονετῇῃα 
επιεπζαπάηπι Ἱκμαίῳ Δή. Άγοδης ἵπ 71γρ]]. 6εοτρ. 1, 
ν. 14. «γήῤαεηςς αἲε, αγᾳηι [ου Πεμσεο {[οησοο) εὐῃ-- 
Ημ, ἃο. 2αάἡμμ πες ὑἐῥογία ἄε «4γίῤπεο {η 
(Ὄχρογε (απ οβεγεῦ) «4ροπαμιοογμη α 7ηΥΡΟΠΕ 4ΐ- 
140: ποῬῖς {πρετεδῖ, αἶθπι /Ἅηγγο Ἱπυεγρτειαῦατυσ 4- Λο)”. Ικῥομ, εἰῖής Απαεις Ἡ. ν. 6340 "--- βωμὸν ποίήσε µέγαν Διὸς Ἰκμαίοιο, ΥΔΙΟΚΕΝ. 

5ῦ. Τὸν νῦν ἐότα] Ἐαάεπι Τ, Ἡ. 18ο., ηηᾷς οἳ ρηας ἵεπαρ]απα {οττμ]το ος/{Π1 ἵῃ οἴπετος αὈ]ϊς[5 ἁ(απάας: ομ]- ρᾳ ἹποσπάΠ {απιοῃ Ίπ Ῥηβήταθᾶας βλῑε, ταβίδις Οτία- οἶς αἆ Ῥηπάατὶ Ῥγάι. Ο4. νπ., σο]ίητα: απ αεί 
ουσ ΟΙγπαρ. ΊχΠΠ, ο. Ραἴτὶ {ηεσες{ετ]πε,, 11ο 1ρ5ο αἩ- 
πό {επρ]μήι Ώε]ρῃίσυπι ἀεβησταδίε, ὨὈοδιωείίως Άπῃ, 
Τμυσγά. Ῥ. 41. οοπ(Ητη]ε, «Δε οβῃοῖς νεπεπιεπίετ 111 
ΤΕΠΙΡΟΓΗΠΙ ΠηϊΠοῃί πιο Απιαβάϊς,, 1ςῖ ΏΠΟ ΟΟΠΊΙΠ-. ἔτα, αιίρρε ἆοπα., ἆμπι {πρετεείοι, Ώε]ρηίς αἆ αθά]ς Ἱη[αυταΠοπεπΙ, πα 1, π, 18ο. Ῥριοᾶἵευγ., ΠροιαΠτοι εοπ{ίεγεηῆς, να]άϊκβπια νετο Ῥαυ[αμίαε ἀἆοθτίπα ᾱς ΤΕπΙρΙΟ Ὠε]ρηίζο Οἰγπιρ. τα, 1. οχΏο 1ῃ Ῥ]μοςίς, «. 5. Οµαε 4ο Ρ/ήῤησηδίς αι τοπι {ήηάαγ] 96Πο]11-. {18 πποάο Έλπιοπ ναν]αΗ εοποῖπαπί, πια Ιπαί- οπΌηί ατα Ίρειπῃ «οπρ]εάζσητης ΡιΠβταταπι» 910. ηοᾷο ΛΡ////γαµίάαε ἀεροιιΙητα {αερίᾳς, Ψάε αά ο” τς! Ψε{ρ. ν. 5οο, " κάν καν αν ος .. σε Πωρίνου λίθου] ἵη [ωηβεγμαημ{ οχοπιρ]ο τά ὦ ΟΡΕΤΑΤΙΤΗ εί ρεοσαἴυπα, οὐΙ ἴρθο τπαάε]απι Αα ναι Ὁ. ἵ Ῥοήμο, ντ 193. νο]ηῖτ, κο ἆθ Ἱαρίι ποτ ΝοπιΑ(Ε6ἵ Πητοτργείος ος Οἱ, Των Τοξῖ. 1γβας. Ρ. τὸ. 

6ο. ᾽Ανέπειθον τὸν Πυύίήν Χ. ο ω οκ 
Γη δοῤο]. ἵπ 4γίρ]ά, Ῥαυπίλεῃ. ΜΟ. Ἱππιαρ τρ κά 
ἐκρώτει τῶν Αθηναίων. μὴ Φέροντες τούτου πο ιαν οἳ 
Αλαμριωνίδαι ἐξηλήον ὃς τής Αττρρν ον ες ην καὶ ὁ 
Κλεισύένης, ὃς τὴν Πνδίαν» τουτέςιν ἄὸ να ΤηαΤρ]η8 
Οοά]οῖς Ἀμήην, εουπαίειτ ἐν ΑρλΦοΐς' τεζῖς 5 π]οβο Ἰσχ]- 
Ῥατυ σουτέςι σὺν ἐν Δελφοῖς) Ἱέρειαν πΦρεκᾶλει ἐπὶ τὸ χρῆ- 
σαι τοῖς Λακεδαιμονίοις βοηήήσα ταῖς "Αθήναις αςοερίο ο- 
{61ο πΠβδίε ἀῑεμΏτΗΣ 1μΑοἑἀβεπποπ] κωτῶ τῶν εισι 
οῥατιδᾶν ᾽Αγλιμόλιον μετὰ σρατιᾶρ, ὃς ἐτελεύτησεν ἐν 

εν Ἄναιμό Έες εύτήσεν ολα 

3ο8 



{ 
: . ᾿ 

«Όί 3 ἑ σσ Ὁπάς οεολῇο Βἰπιυ]απάϊ 1,αςεἁστηοπ]ο» αἆ Ηνεταπάλε 

4ο Ἡ Ἑ Ἑ ο Ὦ Ὀ Τ ΄ 1 Ὃ Δε ρμα Τ]ιοςία[, ποσά ριαβσαιιάλαωπα. 

ει αιοίίες. νῖη θραπίαι νεβίτεπ»' Ενα 
{ μ]ι β: (1 Ῥρειοπῖεδ ΟΤ8” 

2 / / ο αὸ2λβ.. Ῥτίναίο νε Ῥυδ]ιςο ΠηΙδΗν ρε 
αἴτε (9 8 ἐν σφι τὰς ̓ Λθη- ο, ο 3 
. ὃημ ον ο. κό αν . ν αὐ τὠὺ- πίσσα, Ῥίοροπέτοι 1ρθῖ5 δετατο ΛΙΠΕΠΑΣ. 

μιμκύωυω κι Αγχιμόλιω ΤΟ ρε ἀἰεετείας, πτμηϊ Αποηησιοϊίαπις Α΄ 

᾿Ασέρος, ἐόντα τῷ ἂσῶ ἄνδρα, δόκιμο σ να ρα-Ο5Ίοιῖς Εἰαπι». Ίπίετ Ροριλαταθ΄ πάν. 
τῷ, ο ἐξελῶντα Πεισισρατίδα». ἐξ ΑθήγεωΥ» ὅμως οσα εχετοῖτα ὰ οκρεϊ]οπάορ ΑἴΠεπῖ5 ων . 

καὶ ἔεγίησ σφι ἐώτας ταμάλιγα᾿ τὰ Ὑὰς του 9 εΒ Πτατίάας.» (αππετῇ Πο[ρίτες. {108 Ὃ 
ον. Ἡ ο ο. 

- ζ - 

αιρεσβύτερα ἔποκυτο Ἡ τὰ τῶ ἀγδρῶν πέμποσι απ Π1οἵα .. ἀαχεταπῖ ο. η ιν 
ς . . : φ 

δὲ τύτες κατὰ άλασσαν σλοίοισι ὁ μὲν δῃ προ ἀπ απσβ αά ΠΟπΙΠΕΣ ΡετΏποΏς κ 

τν ὃς Φάληρο τὴν σρατιν ἀπέβησε οἱ δὲ Πα, Ζοβας πα πανίδας παετιπος  ομη 419” 

ο. «ἳ νθανό ρ κ Ἶ / α Αποζσιομας αἁ Ῥμαϊετάτη αρρι][ιο, ο” 

οἰρατίδαι π“εοπυθαόμοοι ταυτα, ἐπεκαλέωτο ὂν ρίας εκρο[αίε, 14 ρτα[οϊβοουτον ΡΙΠί 
' 5 3 ΄ . φ 

Θισσαλίηρ ἐπιιβρ)” ἔπεποίητο ας σφι συμμά»  πάφ αὐχίμα οκ Τ]ορ[α]ία ενοσανετηξ: 

χίη πὺς αὐτές. «Θεσσαλοί δέ σφι διοµένοισι ἀπέ- {[οοϊοιαϊεπι επί ἀΠΠΙΟΗΠΑ  ΟΜΠΠ. η 

εμψαν, κονῇ γνώµη χειώµθοι χιλ τε ἵππων, {5 Πεοεταηῖ: απῖθμς τοραβΏΡΗς» ”. 

καὶ τὸν βασιλῖα τὸν σφέτερω Κωέή, ἄνδρα Κοι-ζ5τουπΙ ἀεοτετο Τ Πεδία π{εταπε πήιις η 

αἴω» τοὺς ἐπεί τε ἔσχον συµµάχες οἱ Πασισρατί- τε πι {πο τερε (Ἴπεα» ΝΤΟ ο 
Ἠος {οεῖος αδὶ Ὥπραστο Ῥἱῤαϊάς, 

η» ἐμηγχανέατο τοιάδε’ χείραντες τῶι Φαληρέων τὸ Αν . 
Ὃ πας ἁ παάσιμο ον σοι υώ τν ὄά: εχεοριῖανετε: Ῥ]απίτίεπι «ΠΡΙ ΡμαΙετεο” 

νώ πο τοσα ς Ὅ- τηπι ἀειοπάεπε, ειπα Ίο ΕΠΙ 
ο” τώφι ο εδ) σρατοπέδῳ σάς. επσπο έμπεσου ἨΠαρίίεπι τοἀἀιηῖ αἴθιιε α]ας οφ υ{(αζαπὶ 

σα δὲ διέφθειρε ἄλλερ τε πολλοὺρ τῶ Λακέδαιμο-θοίπ οαίτα Ἱπππίεαπο,  Ῥφπίατης. 11 1808” 

ίων, καὶ δὺ καὶ τὸν ᾽Αγχιμόλιω" τοὺς δὲ περιγε. ἀππιοπίο ἴΣτιςΠθ» ἶπι 3ῑίο9 Γππα]τοῦ η 

νομύες αὐτέων ἔς τὰς γέας 5 κατέρζαν' ὁ µε δι ἴμπι νετο Αποζησιομισι {πτεγεπας: 6 

πρῶτος σόλο; ἐκ Λακεδαίμοος οὕτω ἀπήλλαξε' τεῖο5 0 Ππρειέπετε, α ο ως, 

καὶ ᾽Αγχιμολία εἰσὶ ταφαὶ τῆς ᾽Αττικῆς Άλωπε ον Ἠππο 1η πποάυπι ήπια εκ Ίος 

«αγ στε  εη ἙμἩ μαώώνα ο ο ΛΙοΡς 

κήσιν ἄγχου του Ἡρακληϊα του οὐ Κυοσάργέ,ὃδεῖς Αιεῖσα {ερι]ετα Αποπιοη, 

Μετα δὲ 3 Λαχέθδαιμόμοι μέζῳ ς-ολ.ον σελαντες 4 Ἠεισια]]5 τεπηρ]άπα αυοά ερ 1Π ' κό 

ἀπέπεμψαν ἐπὶ τὰς ᾿Αθήνας, «ρατηγὀν της σρα- ατβὶ. ᾖῬοβῖεα νετο ἸιαοεάΦπιοπ τηαίο(εδόή 

τί ἀποδέξαντες βασιλ]α Κλεομένια τὸν ἔ Άνα- «ορ σοπῖτα Αιμεπας πηετηΠῖ , ον 

ξωδρίδεω Ὀ οὐχέτι κατα Ὑάλασσαν σάλωντες» ἀλ- τα ών θοςς- ο ο τον τα Ὃ (6- 

λα κατ΄ Ἠπειρο" Ἅδῑσι 6 δὲ ἐσβαλουσι ἐν ΤΗ τος αν Ατοίσαπα Ἱπναάσηπαίρις  θοΠΡτΕΣ(09 

ος ον ο σκοκς ώση ΠΡΩΤΗ Ρήππαπι Τμεκ[αίοταπι εφι]ίαιςδ», ΠΟΠ α 

οστη έ .. καὶ οὐ µετα, πολυ ετρα πετο  χαί σφιοα Ῥοςι ἰπ. Πιρα1Π. νετ[ας δεῖ, ερ {4ρΣ 

εφσο υφες τεσσρρκογτω ἄνδρεφ" οἱ 9ὲ περιγωο- ἈΟπαάταρίητα ο {π: αἱ {πρείαετε πώ 

µοοι» ἁπαλλάσσωτο ὧρ εχω ἰμὺς ἐπὶ Θεσσα- «παπι» τοδα ἵη Τ]οκβίαπι τοᾶῖετό. ῃ 
λίή. Ἐλεομεηρ δε απικόµωο 5 τὸ ἅπυ οσο αἆ τρεπι Ῥετρεης, υπᾶ ὃν ο 

11) | κ Α.)ήη- . λα 

κὠς ἔλθιῳ παρτητέων ἄνδρεο, εἴ τε ἰδίῳ σόλῳ 

ωφῇ 

πε μον ες -- 

ση. 4γοῦ. Ἱπαίθ: ππεΠις Ρ/ψ/αγεὂ. 2 Αὐ 7 4. ο ΤΙ πρὀσφαντον -4γερ. .- ἐγίετο 1, ρα), 

ς ο. {ιῦ, » παπι ᾿Αθηνέων ορᾶπιε «4. Ῥρ/. ή, νιίρο᾿ Αθηναίων. Μηρείοτα {ρεξτανίε Ρ/µΕ. Τ. σ 

ῬΡ. 86ο. Ὁ. οἆ Ἱππεύσιμο «ἀγοῦ. Κωτεῖρξαν. 4πεῦ. Ρως Αλεξ. ΔΣ. 4πο. ϐ Ώεβτ νο. 

δα9/. ά.  ὁ Θεσσαλῶν ἵσπων «4γοῦ.ο ΡΗΗ5 ΕΠΗ Σά, ν ἴς 

πολέμω ου υπαπα οὗ ταεῖοποπι Ἠετοβοῖεα ογἱππᾶ- Πςίς, {οδαµς τα]ὶ ΠαιάΕ» 4ΏαΠι αὐ]άατι βία” νους 

τας Ρωήαγεδας, (Ἔ, πι. Ρ. 86ο. Ώ.) ογασι]οσπΙ Ῥα- (Γ4ΕςΟΓΙΠΙ Ρίατε». Ου πποχ ξει τὸ μάλρῶ» ώ 

πήασαπο Πυρογβεοπῖς ἀρίοπίον {ησοπἰοβεβπιΗθ»΄ Τεά ἀεπι Ῥιββιαῆδας νι]σαΏοτα ἀἰξίοπα ξείνους τὰ μᾶλό 

Ἰᾷοίτξο Ῥπεί[ετήπι, οἶιοά Π]α Ῥψιήαπα νατεπα Ρεουπία Ὁ. 9ο» 91. ΠμπΟΗΡΗ ο, ο κ μι 

οοττηρίαπι ποπ ἁπδίταγίε τε φευδόμοντιω πάμσετε. 75. Άνδρα Κοιαῖν] Ἰνα]]απι 1η Τμον[α]α οἱ και 

:.Νοβοι Παιάσπι αὔαπι α Τ αοράασπιοπής αρπἶλια Εῖο- οἶπία υ1Ώεπι τεροτάος {11 ποπΙΠς, (ορίτανεταπῃ με 

1 αἴαμα΄αἆςο ρΡΗσαίαπι ς, 9ο. Τ.. Ψ1. 6. 66., 6180” (ἄοπο Ώνο (οἨπο Ίπ Ῥειταεῦί5, αἴαιε αάεο Τμεςῇ ω 

πηθπῖ σοποἠἱααίς ΏδῖρΏις Ο0ῦομ Περίαλλαν τὴν πρό 3εὰ ἀπετερατ {οἱριιτα» ετ σεπή]α αχθί γοσαυμ, 

μώτιν ὠνωπείήει τὸ Κλεομένης ἐβούλετο λέγεσθαι λέγεω᾽ Έσήσπι Ίτααμε» 1 ῬοτοτΗπι. . . 

Ώαπᾶς ρατεβιάα Ο0οὗοἨ Ώε]ρΗῖς απ[οῖε ππυΠετα!ε ]-. θα, Ἐς τὼςγέας κωτέρξαν] Ε.αυτεπε] αα Ίαῦες η 

Έάϊσα ἐπωύσθη τῆς τιωῆς' (εευπάπα Γαμ/[ζμ, εΏαπι 1» ἀα[μάσταξ κωτήραξαν, αὐοά {οτε οἱ Ἠ]ο ΕΙ. ορ, 

«Φος Ο1Ιεοιπθῃο τὴν ἐν Δελφοῖς πρόµαντιν ὠνήσατο. Ο/: Ἱ.. κινΠ. Ρ. 396. καὶ ἐκείγους εἰς τὸ τεῖχοε Ὦν, 

Ο1η Ίαπῃ ΟΠΠ Γνουτεο Ἱαρίῃατοτα ρεουπία 6ΟΙΗΠΙΟ- ΗΡΑΞΑΝ. εἴ 1, κΏνΠΠ. ϱ. 416. καὶ τοὺς πεζὺὲ εἰ 

τα Ῥψθμα {επιρα: εἴῃς Ίερες ττ πμ]ας οἴψ]τατί σοΙΠΙΠΕΠ-  τεῖχος ΚΑΤΑΡΑΞΑΝΤΟΣ. Ν0β εν ν, τού. καὶ έσαρι ον 

ἀαραῖ; ἡ προφῆτις χρήµωσι πεπεισµένη ἀεὶ συμφέρειν (τὸν τές σφεως ἐς τὰς νέας. Ἐημίάσπι τεΠπα!1ο. αὐοά 6 αἳ 

νόμου) ἔχρα» Ροῦγβεη. 1» ο. 16. Ἱ. Ὦοπ]ς οοιτηρῖίαε», «6 ππαβΏΟ σοπ[ΕΠ( νο]ήπε οτβ Ῥτο ρΙπεΙς 128 ος, 
πες ΠΙΤΙΠΙ 1 τας αι ππη ορίῃοίπα, ταςθη{Ιος Μτο- ἀενιότοίΗπη 16η]15, βαμ/απίαν 6 αρίσυς 1. 1: ι ον ]Ις 

τα (πταθσα Ρίτα ρταεῦεῖ ἀοσύππεπία: νἱᾷ. «4Πέρη. υσή οὐδὲ σφᾶῶς ἐρ σίµβλους ΚΑΤΕΠΕΑΝΤΕΣ ων 

| Ὅρίε 4ε Οἵαο. ΟΗΕ. ο. 16. ---ττ Ῥαμ]ο ροβῖ αρ. Εε- επε αἰοεαγίθς εοἔγρέη{εν. πα οἱή, εἷσὶ 

| γή, Ἱς[ιὶ ἀῑνίπου πε απἰάσπι ΡΗΙαΡΔΗΕ» Ῥορροπέπίες 84. ᾽Αγιμολίω εἰσὶ ταφο)] Ὁπίας Απο ασθ 

| Τ αοεδαεπιοπ! πυπιαπαε ΠοβρίταΗ ταῖς Ίητα» τῷ τοῦ θεοῦ τι αὶ ΏΙπιετο Ῥ]ητα]1Ὦ Νοπ΄ ορίπος2 {μά πνν Ὀούα 

: πρεσβύτερα ἐποιεῦντο Ἡ τὸ τῶν ἀνδρῶν' πᾶ Ἰιάῖσος Που [ῇρίσος» Ταοσβασπιοπίοτυπι αμῖ «εοἰτΑΗ: οοήαίοί 

Φοοταῖἴες Ραίθη15 1Π ΛροΙοΡ. Ρ. 99. ε.α ἑὼ ὑμᾶς» πο επαπι Βέζαπι ΕΠῑδίε πιεπῄοπεπι. Έας {αΐοι ϱρ ολ 

ἄχνόλες Α. ὀεάδμη ων καὶ δν πάσυμαι δὲ ον Δμδμιώώ μονο αν ἄλλων] καὶ Αν 
μᾶλλον ἡ ὑμῖν αὐπε οοπιπιοάυπι͵ : πποῖα {μπι Ἴποπε εἰσὶ ταφαὶ τῆς ΑΑττιῆς ̓ Αλωπεκῆσι, 2ο ζοῦ τοῦ. ν τα 

Α. Δ.ν. οσο. ΤΠ που ΟΜΓάΠ1Ε δορῥοσδε νεατιτ Απ: τοῦ ἐν Κυνοσάρνεϊ: 4ς ἵδτο Ηετευ]]ς 13Ώο ς οπό {ων 

ἄροπες ουπι Οτεοπῖς οΕΙΙΦΊΠΕΠ Ύ. 6ο. ετ Ίσᾳα. Ίπ ΑἴμεΠ, Αἴτ. τ. ο. 3. Ἐκ Ἆος ΕΙΕΓΟΑ Μο άύι 

ο... ΨΑΔΙΟΚΕΝ. Απςί Ῥαρί Ῥοτετίε σοπί(ήτα], 4 οοπ{εαητόξ 2 απ, 

6». Πρφῴεν σφι] 9ης παπευτ α ΓΗ. 4ο Μαρ. Ῥ, Απίοςβὶ «4Ε/2/ὴς δοογα1. αἳ οσοι Ες, σσ 

6ο. Ὁ.. αςῇ καλλίσῳ 12) δικαωτάτῷ ποια κι Ρ. 145 11. ----- ΔΔ 6 αυπε Ἠαδεπτας ολ ο η: 

ΏΕΠαΣΙΤΗ ἔργῳ {σο]ετ]ς αἴαιιε ἱπρίετα οαἱπηπίαπι Νο: Ῥετίπετε Ῥηῖο αηοά, οᾖγσεηο ΡΤΔΕΤΕΤΠΗ : οαμίαν ήν 

φβθορτπρο μασ ασ εσωτ ας τν 

πμ” λα 

στα. ῃ 

νο ουν 

Φα 

πει αβποπετῖς, τ]ε τρις ΤΠεπή[οσίεπι, ματι {ήπης ΏαΊΤαἳ δΙΤαΤα5. σπαπι Ῥετοαςς 
ας (το ος 1 ΠΕΠ 3 ον Αλ ον. 

Ῥτορίότεα Ἰαμάίζης Ἡι Ὑἱε, πιασσοὶ υή {51ε Ρ. 11 6. Ἐ. «πο Ρριαενα]ερατ Ἡἱρρίας, ΄ΤΠεΡΙΗΗ ν ανα τοκΕν 

οπβπΠτος Ῥψεμαπα, εξ τά απίποί {πἱ {επτεπήσπι ες ἱπιε]ηρεπάν Ἡ μα. 
οἰσουππ(οσίρεῃι ο Απλοπίσῃίας ναποἰπατείΣ» Ῥειρι- 9ἡ, ΠἨὺ ἐπὶ Θεσσρλίης Ἰ Ῥππείειτεπι 189 44 



ο κ ου 

, 

κο κια πΕ πως παν -ώσ ος ος ς "οῬεκιᾶτς 

Ευ ο ο ο 

6στεάαξτοφ. 

υµἱ9 1άεπι 16ίε «οπηπ]]το {ας ΠαἩ 
: Πηπαιϊἁαταπα, αἱ] οἰαπῃ. εχιτα τερίοπεπι ειῖ- 

όδαἀις[εταϊη.  ΑίπεΠς, 

Ῥιββιιίάω ἴπιος Οοδτῖ Ροῇοιος οοίοταπε Απιευῖς 5ίβειπ, ΤΕΕΡΕΙΟΗΠΗΟΕΣ, ἹἍτΕοΕΕ ντ. 

' 

498 
΄ 

. - . 9 ας; [ ορ , γα] .ν 2: . « ο ἃ ΑιπεπΙεπβρις αὐϊ Πρετί εδίε οιρίεραπε ν ᾿Α»ηναίών τοῖσι βλομθοισι εἶναι ἐλευθέρισι; ἔπο- 309 
ου/{εάΙξ τγταππος Ίπίτα πΙΙσαπ Ῥε]αςσίομπα 

Ίας ἵαπιθη οπππΊπο ΡΙΠΠταϊῖάας 
εἰεασ[επῖ 1μιοεάσπιοπᾶ , αιἱρρο αυ ἆε 
ορβἀίοπα., Ῥαταπάα ποι οορϊταραπε», ες Ρι- 
Π[ιπατϊὰ «ἶρο Ρροίμαιαε Όεπο 1 ταξί εταπῖ. 

λίόρχεε τοὺς τυράννη»» ἄπεργμένῆς ο» τῷ Πελασνι- 
ἴκῷ τείχει. Καὶ εδέν τι πάντως ἂν ἐξελλον τοὺς Γα- 
σισρατίδασ οἱ Λακεδαιμόιο" εἐτε γὰρ ἐπέδρην ἐπωόεον 
ποήσασθαι, οἵ τε ΠΠεισισρατίδοι σίτοισι καὶ ποτοῖσι 

; ΄ α αν / . / / ο 2 ΑΝ 

Ίτααιε μπι Ῥαυσος ἀῑεδ 1,ποεῶπιοπῇ τΥ- 1έὺ παρεσκευάδατο" πολιορχήσαντες τε ἂν Ἡμέρα 0λ! 
3 . 3 : 2» 2 λ : ΄ ο. λος 13ΏΠο9 οΡ[εαΙκίεπε, ὃρατιατη αδίετε, μης Ὑάθ» ἁπαλλάσσωτο εΡ ΤΗΥ Σπάρτη νυν δε σὺν» 

αι ὢ .9 . ..- . ου 5 εν - 

ἵαΊπεπ αμ σας αἷῆῑς Ἱπέαπίας εχεῖ, ᾱ- τυχίη τοῖσι μὲν κακὴ ἐπεγωέτο , τόισιδὲ, Ἰ αὐτὴ 
ηαπι ΠΠ Ῥ]- 

εεραπῖας, κσαριῖ {μΠῖ, Όπο εκ [αξῖο ο- 
1Πῃες΄ 6ΟΙΗΠΠ 185. Ρετιϊραϊ Ίππο, εἰ ρτο 
τοάΙπ]εηαϊς β]]ς αἀ νο]μπίαῖεπι ΑΙΠΕΠΙΕΠ- 
παπα ἵταηπδερετιπῖι, πξ Ιπίτα απἰπαΙΘ ἀῑσς 
εκ Αιιῖσα εχεθἀάθτεηι. ἸΜοχαιε ἵπ ϱ- 

αὕτη σύμμαχος ὑπεκτίθέμοωοι γὰρ έξω της χάρης 
5οἱ παϊδες τῶν ΠΠεισισρἀτιδέων ἠλωσαν' τοῦτο δὲ ὦφ 

ἐγένετο 3 πάντη αὐτέων τὰ πρήγματα συνετετα- 
βάχτο' παρέσησαν δὲ ἐπὶ μισθῳ τοῖσι τέκνοίσι, ἐπ 

οἷσι έβθλοντο οἱ ᾿Αθηναῖα, ὡσε ο) πέντε ἡμέρησι εκ-- 

χωρήσαι ἐκ, της Αττικής" μετὰ δὲ, ἐξεχώρήσαν ἐδ 
Ψειπι, 4ποᾷ εσι [αργα ΒοαππαπάτΗπι «ΟΠ6ΕΡ:1ΟΣΙγέιο τὸ ἐπὶ τῷ Σκαμάνδρῳ, ἄρζαντεο μὲ ̓ Αθη- 
Ίετιπι, αὐάπ {εκ ει ττὶριηϊα αΠΠος τ6- 
δπας/επῖ, οπαπάί ο Ἐγ]ο αιηίο α ΊΝείεο, 
εκ εἴκάειῃ ῥτορπαϊὶ οἴαίῃ Οοάτις ας Με- 
ΙαητμΗς, απ Ρας αἀνεηεῖς,  Αιπεπίε- 
Πηπι τερες εναίετο.. Έααιε ἀὲ τό ἨΙρρο- 

Ῥηπῆταιί ΕΙ Νεβοσῖς, Ίάεπι Ποππεα Βἱἱο 
{1ο Ιπιρο[Ητ, Ἠος Αιπεπίεπ{ε πιοάο ἴγ- 
ταΏηη]5 Πρετατί {απι. Οι τεοερία Πδετία- 
τε,  απῶοππιαιο αὐῖ ἔεσετε απ ρᾶδΠ {1ης 
πηθπηοταῖα ἁἱρπα, απϊθαπαπι ]οπ]α ἀε[εςθ- 
πες ᾱ αμα 
ἴπεπας οταίεπα αὐχ]]ῖα νεπετς», Πώς Ρας 

{οηῖ απῖοα, ἵἴνπς ἵαπιεῃ τγταπη]ς Πρεταϊς, 
εχιϊίετ πηηίοτες: Ιπ αιήρας ἆπο ΙΙ ῥΓ8- 

Ιπποκράτης τῷ παιδὶ θέσθαι τὸν Πεισίφρατον, ἐπὶ τῷ 
Νέσορο, Πεισισράτη ποιεύµενς τὸν ἐπωνυµίην' εἴτω 
μεν ᾿Αθήναϊοι τυράννων ἆ ἀπιηλλάχθησαν' ὅσα δὲ έλευ- 
θερωθεήες ἔρξαν Ἀ ἔπαθο 5 ἀξόχθιω ἀπηγήσιος» ποὺ 

ει Απαροτας ΜΗε[βας Αμ ων Ῥκφασως μρῃ ασ αλαμίον, ο νν ος αγοας τον Μιλήσιο ἀπεικόμενον ε Αθήνας χθίσαι σφέων βωη-. 
Ύυυπι πιαρης Εαὶς- θέ Ταυτα πθῶτα Φράσω. Αθήναι, εδσοι καὶ πθν 

µεγάλαι, τότε ἁπαλλαχθεϊσαι τυράννων ξ ἐγίνοτο 
µέζωεο' ον δὲ αὐτῆσι δύο ἄνδρες ἐδυνάσευο, Κλεισθέ- 

323 ς / /. Ν λ ναίων ἐπ’ Έτεα ὃ εξ τε καὶ τειήκοτα» ἐύντες δὲ καὶ 
5 2 / / Ὅω ϱω 3 
τοι ἀγέχαθω «Πύλιο τε καὶ Νηλάδαι, ἐκ, τῶν ἁὺ- 

/ 2 ν . πλαν ὀ τέων γεγοότες καὶ οἱ ἀμφὶ Κοδρώό τε καὶ Μέλαθο 
εν ο ανιε ἃ κ / 2 ο η οἱ ππρότερω επῆλυδες εύντες, ἐγένοντο Αθηναίων [βασί- 

.... ν . . . ο. ών λ { Δ } κα 5 . ἵ / : σταιες . Ῥιββναιί ραϊετ, τερείτα πιεπιοτίαἳ 5 λήε᾽ επι ΤΏΤΕ δὲ καὶ τώυτὸ εγομα ἀπεμγημόγευσ έ νο 

Ῥο]εραπε, Οµ(επες, νἰτ ΔΙοπΒοΠΙάΕΒ,οδνης τε, ἀνὴρ Αλκμαιωνίδης, ὅσπερ δὴ λόγο ἔχει τὴν 
αυ, Ἡὶ ἔαπια Τετ, Εγιβίαπι Ιπάυχεταῖ: 
εἲ Πᾶαροτας, Τιαπάτί Άλις, ασ αὐ]- 
ἀετα {τηίμα, {εὰ απῖετίοία Ποπ απεο αγ: 

ΠΠαϊ6: 

α Πάντω αὐτῶν «4γοῦ. 7ηη, Ῥατ]. 
νο) .Ν..5οο. 
ε ΙΗή, 

27. ἀμο  ομπα ορ 
Πτ ὁ “γοῦ. Ῥαε. 41. 7η, εἲ ροῖεσι αῦεςία. 

λίής» {16υΗΙ Ἰθὺ ἐπὶ Λιβύης Ρ/μαγοδιῃ 1. Ἡς 110. 1ῃ- 
νεπ]ρία, ΟΙ. ϱ]ελεπαγίης ἀοοιιῖε. ᾿Ἰθὺς ἵαππεπ σῆς ἆρ- 
«ῑς τῆς Τομύρις ἐλδς 1.. τ. 9ο7. εἲ Ροῦτα ᾖ. Ν. όοι. 
ἰθὺς Μενελάου κυδαλίµοιο "Ηϊε, ΤΗΠι (αὐΙμμς. ἀλλώ τις 
Ιθὺς Ίτω πρ. ὁχοδ. ΦΕΙΊΠ. ΧΙΙΧ. Ῥ. 356. «ΘΙΤάΡΘΙΠ εηυ- 
τατας ΄Τπες{α]]οί {οείοτΙπ]οε Ηρρίαε ἐεχρῃῖσατ ἵη ΤΥ- 
88, ν. 1154. Οοπιῖσις. ας 

0ῦ. Καὶ οὐδέν τι πάντως] Ἠαιιὰ ορΙΠΟΣ οὐδέν τι μῶλ- 
λον πάντως Τη]δίε οἶΙπι ἵπ εο Μος. ΠἱεπΠο: {αρετία8 
6. 34. οὐδὲν πάντως προσεδέκοντο ἐπὶ σφέας τὸν σόλόν τοῦτον 
ὁρμήσεσθαι. Εἳ ΕΙΔΤΊ6Η1ΠΕ 1, ν1.9. ΙΙ] φυιοα μες 1π Ῥτενί 
{εομτυπ]ς; ᾗὶ αὐτὴ αὕτη σύμμαχος, απἰάΦ πα πονο: αἆ 
196 {εητεπεῖαπι α]επα πο {ὐπε αχ 1, Τν. 1990. τὸ δὲ 
τοῖσι Πέρσγσί τε ἦν ΣΥΜΜΑΧΟΝ, καὶ τοῖσι Σκύθγσι ἀντί- 
ἔοον. Ψετηπῃ «ο 1ῃ σοπετς, υδἱ πωά]τα {αορο οοπἰεδταπ- 
Όμ Ὀἱαπάίαπευς , ἱπτοργήπη {πα ου] 6 1πάἰσῖμπῃ, Ο6- 
ΤΟΓΗΤΗ σεῖχος Πελασγικὸν, 910 οοΠο]Η{! τοπεβαπτις ΡΗ]- 
ἵτατίάαθ» πηα]ο 1ρείς οπηἱη] ΓΕ, φιἱρρα Ίσα οἶίπα «ἷ- 

τῇ ἀενοίηπῃ αρ. {ηοήλ, Τ,, Ἡ, 17. ΠΤΗΗ οἷις ΡΙο- 
π ατζςπῃ Η016 ἀαβρηαπίεπι, Ίνοβτο Τ,, νι, 197. πὶ- 

1] ἀῑς[εητίεπτς, 
ο 4. Ὑπεκτιθέμενοι ἥλωσαν] οι. ΠΠ] οπρε [11 
1814 ὑπεκτεθέντες, ποπ {οπή μπα Πΐς αΜποτοδατ νἰ; Ὁ. 
{οὰ γι Γη έ εκ «4ἱοα επη1{εγεηέΗ/ α]οιι Οἱ οσσι]]- 
ταηά1, ποχς Ίωπιοῦ πήπιΙς υταξο Εμ] ΡοπΙτη τὸ ὑπεκ- 
τιθέμενοι παπα αυ] ἠθέτοδ» νε] εχοτξς, οῬβάίοποπι 
το]ετατηί α1ο τπηηςίετηπῖ νείεηδις ἀϊοππεμς παῖδας ος. αδυρά, 1» 6. ο. 1εβ. ο. 1έ0ΟΙ, ϱ. 
αν αρ δὲ τν ὑιοὺς καὶ τὴν γυναῖκα ὑπεκύέσθαι, Φεηοβό. 
Ὃ. να Ρ. 949. ϱἱ συγγενεῖρ αὐτοῦ ὑπεξέθεντο 
ο Ῥοιον ὃν δία οὖσας εἰς "Ολυνθον' π0ὶ Ίμδει 4{δ- 

« Γον ο. 9. ζεύγη ἢ ὠνδράποδα ὑπεκτίθεσβοι εἷς 
Τους προσ που» ΠΙΟΤΕΠΙ ΑΠΕ ΙΗΠι ος νοτβιπῃ Ἱ]]μά ἀθσ]α- πανίι (α/αµδοῦΗς. ιο. Ἀ η: ον | «Όυαε ἆς Ριβ/ταήάϊς ραμ]ο Ῥορί ἁἰευπίυσ» 4ὲ ραῖτο βΗ]καιις Ἱπις]]]ρορόα ἁοσυοΥηΕ -εγ]σ, αὰ 4Εαμ! Ν.Π. τας, οἱ οἳ ῥὲεγ Ὠ]Αέ, {1 
1 Ἠ1Π. ὁ Πεγού, ο. 14... ο πο ᾱ- ᾿ ΝΑΙΟΚΕΝ. ϱ. Ἐκ Σίειον ] Νἱὰε Τευρβςμογος 6ου. ες Τ2η- 

ο Δισιι [/αιῥ. ἵη Οἀγ5ί. Ῥ. 1474. 44. / 
: α:/. «49{. ἀξιόχρεω: Αλί οπΊπος ὦξιόψρεω, οιοᾷ τενοσαν!: πιοχ πρὶν } 3. βΡαε/. «41. «τοῦ. ἔ, οτι 

πρίν ΤΑΠΤΗΠΙ: ΤΙΟΧ ῥρῖσαι {4, (Επευ. ΕΙΟΙΟΕΧΝΗΙ. οεχ Ρογ1{ οοπ]εάυτα. 

Πυθίη ἀναπέῖσαι' καὶ Ἰσαγόρης ξ ο Τισώδρε, οἳ- 
ρα λα 3 : Φ Α 3 .9 : ; 

κίήρ µε έω) θυκ{μθ, ἀταθ τὰ ἀγέκαθο οὖν, έχω Φρᾶ- 

δη, 

ὁ Ἕξ τε καὶ 4. Ρας]. α[ἡ]ς οπο]άσα ἆσορῖ, δροδανίι ηφο Φομο], 
ο 4 ᾽Απολλαχό. Ώπε αιριπεπῖο γε. }3. 

ον Ἡ Ἐφίνοντο 7. Ῥμε/. «4. «περ. 
οτα: αἰά ἐγέν. Παῑῖπι ἐν δὲ αὐτῆσι «4γοὸ. 1Η. Ῥαε/. 7. σΚ., απῖε αὐτοῖσι, Ῥτανε. 6 Ὀθ- 

ΐ 

οκ, νι, σο. Αππος Ρ/ (Ρα μΙάαρ ή εψιαηη]άἰς 4νί- 
οἱε]ες Ῥο]τ. ν, τα. ΧΧΧΝ. πυπιθταϊ, Λο[εν Χχχνι.» 

Ιενί ἀε[οτεραπΏα» {οτιαδίε εΧ αηηϊς Ιης]οσίς αυ ἁἷ- 
νατία ΡιπῆταἩ οοπρυταίοπθ οχΙΠοτΗπα ηαῖα. οι ΕΤΕΙ 
{4εμΥ[Ι 8ΏΠΟς Ίριος Ἡϊρραιςπο οἳ ΗΠιρρῖας , ραϊτῖς 
ταΊοης πο ἀμάα. αἱ σαεμας 1ῃ ΡΙ81. Ο. 5. πιαπ]{θ- 
{Πα αὈειταΠο ε5ῖ, ταργεΏεπία α Ἀομῥογίο Ὀϊδί. Ηετοά. 
6. τη. εἲ δά. Οοτ/πο Εαβ. Λαὶς. Μ. πι. ρ. 96., οδἰί- 
ας Τ4ΙΠΕΠ «ολίσατεο {6 νίαιι», ἁμάμπι {οιειάκίπια., ἔ/. 
Ρα] ουτα αἆ Ώἱσήογί Ἐκεειρία Ἐ. π. Ῥ. 557. ΕπΠΝ- 
Παπ]. ον ας 

ο5. Ὅσπερ δὴ) λένοῦ ἔφει 1 Ῥοτμὶδί[εε ὄνπερ δὴ λόγος 
ἔχει, 4Ποπιοάο 1.. νΠ., 5. ἴνο λόγοςσεξχῄ. Εαγἱρία., Ὕ]οᾶ. 
Ψ. 4190. οὐκέτι δυσκἐλαδος Φάμω γυναῖκας ἕξει. Χετυτα 
εἰεραΏς εα Πηρίαε εορία εἰ ναπ]εῖας. ἔχει δέ τιν φότι 
καὶ Διονυσιοφάνης Ρος Η1Ε ΙΧ. 93.. Δξ τούτους μὲν τοιαύτη 
Φφάτις ἔφει νΠ» 3. Ρα ΟΙ. «4ὐγε[εδὴρ Ὀι]μοιά. Γι- 
οὔᾱ, ϱ. 547. 1ονΕπι (αγίήή οὐ]ας ἵα Επ Ἡαρο- 
τας ΠΙΕΠΠΟΠΕΠΙ ες ομ]έάπι πιααρηϊταί δεηρτοτίς τηπῖο 
ροβετίοτ »{αερισῄπιεηυε Ιταίος 4 Παπ οροτίεδας, 214- 
Ἰαγεῦης οοπτ]ουΙΕ, νι πιμς 1, τ. 171. κα. 

97. ᾿Ατὰρ τὸ ἀνέκαθεν] ἨΗὶς ραυ]ο {οτίαπ αξετῬίοτ ἐ5ὲ 
106116. 4ὐαΠ1 ἀεοσδατ ΠϊβοτίευπαΣ πιο ώς 11ΠΕ 
{9]τοία. κακογθείας οχεπαρ]αῖα Ῥοΐεης Β/λγοῦ. 1 Ἡ» 
Ὁόο. ο. ὡς εἰώθει, αῑτ, παραμι»ὺς πίσεως ἔνεκα το μή” 
γοις ἐπαίνους τινὰς, Ἰδαφόρας δὲ, Φησὶν» ὁ Τὴ. αν ὃν α-ἲ 
σι δὲ οἱ συ γενέες αὐτοῦ Δῆ Καρίῳ εὔρυθμόρ τε κά ος 
κὸς ὁ μυκτὴρ τοῦ συγγραφέως» εἷρ ο α λιηα ος. 
κας, ἀπεδιοπομπουμένου τὸν Ἰσαγέραν, «ντ ἷς 
Τηή Όοος παδοσαπτ Ῥεπατες ΔΡολμΠέΠΗ ο. παρ» 
Ψαπι ἑρκεῖο Ἡετοᾶοῖεί 1{8βοτας συγληνες» υ οΠρβίη]ς 

νε τας, πταπθ ο σοπιοθᾶία (Οατίοηος ή ν]Ἡκῄπιας Ἱοπήπες αἴαα ος, ας, 
Δή Καρίῳ Ῥταοίες 69(ΕΣ ΠΙΟΠΙΟΓΕ: 2 ΣΙΝ5 Ῥ. 074: 
Λ. Ἱερὸν τοῦ Καρίου Διός, να παντων Καρῶν, οὗ µέτε- 
σι καὶ Λυδοῖς καὶ Μυσοῖο» ὢό ὦ ελφοῖρ. Τκ Π5 βεηήρης 
(αενὶ νεμίεραητ {η Ο1εσίαη. ΝΙπι ἀῑδῆ ἀπτε[ίσυης, 
πα] δεις” ποια ΡτονετΏΙΙΙΏ ἐν Καρὸς αἴσῃη" ποπ. σερίξ 
ον. Οὐγἡίσπ. Π]μὰ Ἱη Εατίρ. Ογςε]ορε Υ. όσο. ἐν τῷ 

Ἐθε ὃ Καρ 



. « η ν δει Ῥαθίόηος Τ{ σβιοπῖς, αυϊ Ρορ]ίσο]α ἀθοεπί 

404: ἅ εκ σ ο ο Ἑ Τ αν ως, ο Εν ρανοε ο ᾖβνενίν δἱογοαϊ 

ἴσαμ 9ύµοι δὲ οἱ 3 συγγεέεο αὐτοῦ Διὴ Καρίφ' πι πατε εἶαδ ΤΑπιΕΠ μον», ο . 
ς ς ν. Τι, . ο ΟΡ { 

οὗ ἄνδρις ἐφασίασαν περὶ δυνάµιο" ἑσσούμωοο δὲ ὁ πποΙαητ. Η1 νΙτί Ῥετ 189Η ΟΠΩΝ αι ώοὸ 

Κλεισθένης τὸν δημω προσεταιρίζετα]". μετὰ δὲ ασ ρημιᾶ σοπιεπάθραητ, ΟΙ ίμεπεςΣ πο 

Ό / ./ ναι ο τν / ν λιναδύλως ἐ / νϊπσετεῖατ, ρορα]απα «οπο]Παν1ῖ; εἴ εα αμα» 

τετραφύλες εὐγτας Αθηναίος, Φυιαφυλως εποίησό που τ]ρρας πιοχ ἀθεσπ εβεσῖε, ᾱ- ρ6 

τῶν Ἴμνος παίδων 5 Τελέοντος καὶ ΑΥΙΟΡΟΣ Ἠαὴ Αβ- πππῖρς 1οπίς βἠοτίπι, Οε]εοπεῖς εε ὁ “Εν 

ἁἄδιω καὶ Ὅπλήητος, ἀπαλλάξας τὰς ἐπωυμίας' οοτῖς ετ Α{ραάεί ει Ηορ]αιῖς, 1η. αἰία. σοἵη- 
5 7 ς / αν ” / 5 } γι : . δ . Ἅ Ῥ 3 ο, , ατα 

ὁ ἐπιχωρίων δ' ἑτέρων Ἠρών ἐπωνυμία» ἐξευρων» πά- πιαταής απ 1ρ8ς Ἰηνος ο -3Ποσπη Ώεῖο 

μεξ Αἴαντος' τοῦτο δὲ, ἅτε ὠφυγείτοια καὶ σύμµα-οἱπαΙρεπαταπα, Ρτῶτετα Πόπη Διαςϊς: ἀποπ 
ον ν , / : τν : 3 

. 
. ΑΗ , 

χουν ἔθνο ἐόνταν. ο προσέβετο,. Ταῦτα δὲ, δοκέεν ει Ρετορήπια » ἵαπιοη 341εΟΙΕ΄ οι νεότ 
ντ έρεο ο Κλησθόης οὗτος τὸν ἑωῦτοῶῦ ήτθου” βηϊπππα ας {οοιπή, Όσα 1 το Υψ" 

εµοι» ἐµίµεετο ο ή 6 του εωύτου µἨΤ6ο” μῖ ΟΠΗ | ή πιαϊοτΠΗΠι 

πάπορα Ἐλειοθέεα τὸν Σικυῶνοο τύραννο. Κλεισθέ- μη” (πεηςς ας ασαπι ὀκόνο αν ο 

ς λαο. ολειή ον ὃν) ΟΗµεπεαι 9Ιεγοπῖ ΓΥΤΑΠΠΗΤΗ Ειϊδί[ς 1ΠΏ 

ης αμ πο ο ῥαψῷ οὐ τμο: Ίο είπε, 4πππη Ῥε]]απι βεσβςίοε ΕΠ 

ἔπαυσε ον Ἐϊκυῶι ἀγωγζεσθαι τῶ. Ὁμηρείων ἑ επέωνφΟΛιρὶνίο, πι Γαππιογίς ε 8ΐεγοπε οεη” 

910 ἑἴνεκα» οτι Ἀργεί τε καὶ Άργος τα πολλα ἓ παάν- πῄήπα τιαρ[οάοτιπα σαπεηϊίη Ροξπιαα: 

των ὑμέαται" τοῦτο δὲ, ἡρῶω γὰρ Ἡν καὶ ἔφι ο, Ἠοπιεί σαπήηᾶς 1η αΐρας Ατρος 3ἴθ 

αὐτῇ τῇ αγορῇ τῶν Σικυωνίων Αδρήση του Ταλασῦ, Αιβινϊ ἵαηίορετε εε]εβιαπίασ ο σι 

τοῦτο ἐπιθύμησε ὁ Κλεισθένης ἐόντα ᾿Αργεον, ἐκ- αν νο οὖν Αἀταα, ΄ . μ. 
μις αν / 3 λ , 3 

ἡ ὈὉ ντ. 

αωιαὸν οι χόνν Ὅὸ  ὃ θοφώς, Ὡς νεα πρι αίπίνην, ἁσλνοὰ 
/ πε ολ. τὰ, 

: όν 

ών Άθρησω" Ἡ η:9ε 2. Ὃν ή ρου ἀθῆτ αὰ οτασυίαπι οοπ/επάσπν ΠυπΙ 

χξά οἱ Φᾶσα, ᾿Αδρησο μον εἶναι Σικυωίω βασι- ομῑὰ Αἀτα[απι εὔσετει, αἱ ΡΥΜΑ. ταΙΡοΠ” 

μκ) λα ἀπ, πας, Αἀταζαπι απἰάθαι ΡΙ6ΥΟ η) 

” Ψε]]σαι Ρὴ. ΝΠαβρη. Ρ. 86ο. Ὦ, Ῥαμ]ίο {πραπίής ντὰῤ ποὺ ὃ Ῥη μίαν Ιπάϊσανιε 1, δὲ ή σι 

71ηᾳ, Ῥρηὴ, 4. δ., δγη. ἆμο. οα τί αἲ΄ «4ο νους ΟΊΠΠσΕ: ία ο. Τελέοντος, σλομου. 2 ο ον 

ή, «4δ. Ρα. . «ἱ Ἐξευρὼν ἡ-- ἐπιχωρίων Πο «4γοῦ. Ρα. «4. ε-άτορ. Ἐαοᾖ. }α]]α, ΟΠ προσ. αν 
. 

εκ. ή, οἳ α]ῑῖδ» ρετρεταπη. οοπιγααι(6. {οτποπίς {εμίεπη.. Ἐπαίων «γοῦ. 71μά.., νι]σαέιπι {ετναῖ ᾳμο 

Ββαίό. ἵη Ἠοπι. Ρ. 988. βπ. 6 Πάντα Ίπατς. δἹερ, «εῦ. βαν/. ἔ. ΒγΙΕ. 4ο» 4809 ποπ {ραμοιί ο η 
πι γα) οπἱαίοῇ Ἱπρτιάεπίαι ῥα,  ὁ Ἡ δὲ ). οἳ χρᾷ } «ποζιι οἳ χρᾶ μη ο νο 

Κρῤὶ κινδυγεύσομεν «44414, Ἐ. 1Π. Ῥι 956.» οὐδ ἔν Καρῶν 1, οοπατα γης αχροβταπι 1ῃ Ιδέέμεί] Φάνη! μή, 

η σχήµωτι καὶ µοίρῳ ὀρέψεσθωι. (Ἴεογο Ῥτο Ῥίποσο» 6. 97.» Ἡ. Ῥ. 3ο7., ηὈί εἰα]κῆπια 1δάεπα Πτι ο να , 

υ ῥσωλά ο ῥογι)ο εκρετΙγέ υε(ές. {η (ατε ἱᾷ Ιδο ᾽οπάσπι ΤΕΛΕΟΝΤΕΣ, ΑΡΓΑΔΕΙΣ, ΑΙΓΙΚΟΜΗ ὑς 

Π ο Πποϊεπάώη. Ἑκϊπία ἀεάΙί ΟΊατ. Τ. Εἴοηβογῥ. πά αν- «ΟΠΔΗΤΕΣ., οι] Ογ2ἱοσπας ααΓΙΟΙ» ο. 

| ο δή, Ριπᾶά «4ο. ο ο λος εκ ππθιτοροΙ. ΝΠ]εῖτο ἀστίναιια, αἴαιιε πά απς δῦ. 6ἱ 

| «οτ. Τετραφύλους ἔόντως 3Α. δεκαφύλους] Ἠμο τοίρίοῖς τποπίεπβρις» Μήεβας΄ σοἱοπίας αμότοΠΡΗ5 , Που ΙΑ : 

ογοκζοέ1ή οἴταης Ραμ/αη. 1. Ῥ. 12. Ῥέσυπάυπα «4 εἶατε Ρεπετοί(ᾳδ «οπιας οοΠιηποπβανΊς, Εδι αμἰάθηι 1έ 

βοχε]εη Ῥομεῖο, 1. Ῥ. όο, ο5. ΟΗβΊεπος εἰεδβῖς ἵΥ- λέων Υπ] Ἱπῖο Αἴεῖζο ποπίοῃ αρ. 4 . ΚΑ. 

τοηπί πολλοὺς ἐφυλέτευσε ξένους καὶ δούλουᾳ µετοίκους 96., αιιοά», τε ϊό να]εας, πεοθείϐ Ποῃ δ8ῖ. ΑΙΙΜεΡΙ6 

{οτϊρβςία ροῦ5 ΥΙάΘΙΙ δούλους» καὶ ξένου µετοίκους. ὃτ ᾿Αργάδης ἵπ ππατίηια ρτορτῖς ποπήπ] ουδ; αμα 

4βορῦ. να. ν. 946. Ἐϊπου δµείδιον εἶπος εὖ κατὰ ἔένου ΤεςΟΙάΟΣ» ΠΟὮ {υπε,, ος Τελέων. ΑΡρΙςΙΠΙΕ» Που. 

µετοίκου. τν πἱους μΩΓΙΟΙ 1η 4θσεια ἀῑταχεηξ,  Ὅπλητερ η1/ήήεεο ΝΙΤΑΕ μία 1η σαρεὴ αἰεια]ς εἴ αρ! 

νοταπι ταάοπεπι ραπάϊε 1άεπι «4γήβο. Ῥομᾶς, ντ» 6- 4. σοἰθηαίς. Π]μταπε» υπάς Γελέοντες» Ῥεϊποίρε 1ορο. 

σοπξ, Ο1/σαῤομ. ἵπ «48 πεσε Ῥομοιςεῖ. ϱ. 1794: Ίπ 4 ἀιεπὶς ο ΟΥ2ἱαἱ Πα, Ἠαμά αλ ας εὐπωτρίδαι (νό 

Σήβία. Ῥλησήλεη. Τ. 1, Ῥ. 936. ΦεῥοΙ. ΙπεβΙτης: Τεσσά- λαμπρο, ἠήμβγες» [ῥεπάλάίᾳμε. Τελεῖν, τετ Η΄ 

-ρωὺ οὐσῶν Φυλῶν παρὼ τοῖς ᾿Ἀθηναίοι, Καλλισθένης } ̓ Αλν. οὐῇο. Ίὰοπι ας λάµπειν, ἄνθειν 3πῖ αἴδεν. Τελᾶν, ο 

ζκλεισθόνηο ὁ Αλημαιωνίδης) δεδὼρ μὸ ἔν των παιρῷ µία Ἶπ πτα {εὰς. οἴἷπι ἵπ {ΡΙεπᾷοπὰο. ας τοη]άσηά σος 
πῶν Δ΄ Φυλῶν βουληθεῖσω πυραννῆσαι προσποιήσῃ ἑωυτῇ τὴν Βηβαιὀ. αὖ Ποπι. ξ. 150. 96. Παηϊῃσαι, τετερᾶ 

ἄλλην (τῶν ἄλλων) μίαν, καὶ ἐκ τούτου κρατήσῃ τῶν ἅλ- οι. Είπο Τέλων, Ὀγιποιήαπας τεχ ἠήπο Τ6) ουσή 

λων δύο φυλῶν, λαβὰν Ῥ΄ ἠρόων ὀνόμωτω ᾖλθεν εἰς Πυθίαν, «Διηςϊ ΠΟΠ αὑσυτάς ΡτοραραηίιΓ: οιήης πο οΠβ 

μαθεῖν βουλόμενος ἐν ποίων ὀνομάτων καλέσει τὰς φυλὰς ὃς «Ποπίς αιέοίΕσ εἴ {μα{οῖαπι Ιδέας 11. Ηεετῥή νι 

μέλλει μτίζειν λαβὼν τὸν χρήσμὸν, καὶ ἐλθὼν ᾿Αύήνησι Ῥτοάμσο. Ώε ἀεσεπι Φυλαῖς, εατΗπΙαΙε Πας εν 

ἐποίήσε δέκω Φυλῶς, ἵνω καὶν ἐὼν βούληται µία τῶν δέκω 11ο οτάῖπε ἀοέτε ρορι 4εμ γή πΗΡΕΥ 04, Ον. Ἐ : 

συραγῆσαι, μῦ δύνήται πεῖσαι τὼς ᾿λοιπάς» ἶπ Ἠΐ5  Ἡδ- Αίας Ὅ. τρ. 11ο, ο 

τοῦπ πιππετυς. σεητεπα Πας, Ρ 1π 1 πιηαῖο» Εποῖο  αὓ. Κλεισθένεω τὸν Σικυῶνος τύραννον] ΑΕαια]ειι Ὦὰ΄ 

ορίσει Ίπ ἀεπατίηπι οοηνειῖ» {εὰ {εουπάμπι δεῥο]. . Ῥμί φοἰοπεπι» εἶιφ Ὀα]ή ἀωχ, ασ Απιῤμιαγομἒς ὃν 

Ὁμβμεπος Ῥγείας {εοῖς εσεπαϊ ἃς πημ]ής Ροϊεβα-  ΟΠπαεος {ηπε, ἵπ Αροϊίπεπι Ῥγιβίμπι (πρταιον 6ἵ 

{σπι. ------- Φίς ἵπ. Ῥοχἰπηί5 Τελέοντος ΠΟΙΠΕΗ αἁΠυπιανίε οοπιππεµοίο» αρ. Ῥαμ/ζη. Ἡ,. Χο 37.ει Ἡ. 8. μνς 

ἂν .. ἵη Ὠϊσί, Ἠετρά, Ρ. 161.., Ἡϊ 68 [9 ἀθοΙίὰ νίάθα- τει Πλας ΑΠΟΠΥΠΙΗΝ» ανυς Έντο, | {οτΣ 
αν μον κ 

σαι τσ ποσα τς 
απ να ρέμιν 

ος ικα ακξ κας ον 

τν βεεαγτεθρρ- προτιφτρομ τος τα, -ε- εκατ. 

ινών 

ο --- ο 

---ᾱ- --------. 

άνοια», ΨΑΙΟΚΕΝ. -οχ Οπ]μαβοταο Επηί]ία» αἴαα οδΏτηπ αππί Βἰσοροῦ 
τς 3 Τελέοντος] Ἠος ἵη εα]τῖς απ{ε (γσπου. οπιπΙδδ» αψταμπίἁο Ῥτεδήξ, Ιλιον Ῥο]]ε, ν ν» το. ο, 
ρἰτίκηιε εἶατη {οἩοάῖς,. //α)]ᾳ ἵἩ Ῥηπι νεχβοπίο οὐἷ- 4ο. Τῶν Ὁμηρείων ἐπέων εἴνεκκ] Ῥαπϊβεβευση ο ῷ 
τἶοπα [ομΐς βγω. [,οομ/ὴ, ἠπὰς εἶπι Ἱερίσία ΠΗΡί- αμοά {πρι ΟΦαηισε]εο απριιά «410οη. ΧΙΝΑ Ρ' ο 
οἷο εοί, παίδων Φε Λέοντος. Ώε [εαϊΐος Πσπεηπα, ἵπ μελῳδηθῆναι οὗ µόνον τὸ Ὀμήρω, ἀλλὼ καὶ τὰ | - 

Εεί ποάτατα {οήρεωτα πιο πκαρίίο, Ῥυτο άππον καὶ ᾽Αρχιλόχωυ, αἱοχύπιαμε Ῥοῦπιλία: αμ ροις ες 
Τελέοντος οχ «49ά. οἳ Ρα9/. οοπίεπῇι Ἠαδυϊο[ο, Αριά ἴεπι Ηωφεγιβας Ρήους Λτμοπίς Ώοπιοήμδ ορ 
αἷίος ῥατ ἀλεονα[α. χερὂ. Ἀ5. νεῖοτη εκεπιρ]α 6ἳ οι]- ἀΡίάεπι ἀῑοϊτησ εἰς τὸ θέωτρα παρα» αγεῖν. οι 
ἵα Τελέοντες ἵπ ΑΙ Ικόρεως., πι ΡΙµαγοῦὶ 99Η. Ρ. .. [μα ΠαυΠὲ {α/αμ, Ἱη Ἡ. Ω. ρ : Ὃ ρε. ἀπ ντα Ε΄ 

επι Γεδέοντες, αποά οὗ νἱα]ηίαπι Λ. εξ Δ. Ιάειι. ω- ππεῃ 4ηϊε ἘΠαρ[οάος ἶδίορ. οάοαι Ἱοπήπυσι ῥνοξς 

1ρήάἡς 1π εΧΙτεΠηᾶ ἴοπε νειδα εἲ οὐ/μοῖ ΝΙΠ, 1ου. ἵῃ εὔαπ Αἴπεπίς ἀοέής ΕἠΦ[5 πιο]ε[ίοΒ ο μά 9ο” 

εοπαονδΗίαπα. ΥΕΠΕΤΗΗΙ, (1. (αμήν Ἠπηημε αἆ εκ Ίοπε Ρτας(δγΏπι β/αγομίς 1. Ῥ. σ4ο-μ 1”) ες δε 

Λ/οβγ] ρταε{οΏΡίυπι οοπέοτπιαϊ Ίνον. 1μεέῖ, ν, το.. οταβςί Χεποβρῥομέές Ῥ. 462. εἲ ατα, Ὃε Πομότος Θ0- 
οοΏέγα νοπίς ρτομίδείαιε ὤ- (/πυῤορης πὰ Φήγαδ. νι, /[ούο, οεϊετίδημα ροξεῖς ἵπ Τγοεο νοσῦα Πιοἰεηῖ μν 
Ῥ, αθβ., Τελέντως ἀεϊοιάσης» θμα «ὔοθμο [ωπι ορί- Ῥμίβας ἀἴουπεης {/ρογσ) Ῥαπλίνο. Ῥ. 39 φον {8 

| πϊομς ἀθατί Ῥο]μεῖς ἱπίοιρίείεδ»Σ πεφΏς ΡΙπΠβΟΙΗ η» παρ αὐτῶν λένοντες, τὰ ὃ ἐκείνων ῥαψμδοῦΣ ος ν. 
| εωξι ταήοπς ἀοβοίμπιις 1Η. Οποά Π οπῖπι. αμαίιος “αππημίεαής {μά]οίος 1αέζαης οἳ εὗρετ μον Ὃ ος 
η Ἆας Ῥορι]] Ατήσί ρατῖος» ποἩ 30 1οηίς βΙής, αἳ Εωνί- 43, Τὸ πολλὰ πάντων ὑμνέατει] Εκ Ηεγοά, Ἡν τρ 

βίάες ετ ΕἨεχοβοίως οεπ{αετΙΏῖ» {οὰ α νῖτε βεπείε, ΠαΙΤαῃς Βη/α(δ. Ἠαδει, διότι ᾽Αργεῦι καὶ Δρ τς ὃν 
Ἱ ααοά υμπή ου] αἩς ατα Εμίς αθβρπατπι» ΕΟΡΠΟΠΙΙΠΗ ἵη- λὰ ἐν αὐτοῖς ὑμνοῦνται. αἲ Ἱ[. Β. Ρ. αἲδ» 36: η, 

ΕΙΤΑΤΗΠΕ εχ ὀκαλοπὴς οἳ Ρ//ατεδὶ ἀοθίτίπα, «ΟἨΠΙΟ- αὐτοῖον αὐοά {δη{απι οοπηπιοά μπι ἀαναῖ» 1 15 
αἴδβπιο Τελόοντες εχρΙἰσΡΡΗΠΤΙΥ εωργοὶ οἱ, αὉ ο- πάντων Τοῦτε πήημς Ἱπτε]]εχίε, Ψοευ]απῃ 1 ταν ον σον 

μι οοἰ αηοπίους Ίη τοι ρυλήσαα. Ψετιπι οπΏΠς 420 Ῥαομο Ῥεουήμιεπα, αμαπ οἰἠρθι υής οὐ 
ὃ ορΙΠΑΏΟΠΕΡ Ἀζανπιο ἀἱκβραι ΟΥσἱζέπή1» ]μαί αυ οπαἰτῖ Ώοῦ ροϊμ]κίε Ετεμτ Ίτ, το Ημεμάρα ο, 

ε η 3 να 

--- πώ βαν ον νν σαν πρ 
μαμα ο ο ωω -.. κ. ε ο 

, ἳ 

να ο-τραςρ στὰ 

τω» 
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68 [γαπι ερῖῖι 

τοπιαπλῖπα «οΏίτα πποπηοτίαπη οἳ Ίλοποἵες ΑάΤΑβΙ, ΤΕΒΡΞΙΟΗΟΒΕ., ειδε . --΄  Ἅἆ5 
τερεπῃ θείε, ρεοιπὶ νετο Ιαρμιάαιοτεϊη, 1ά λά, ἐκενω. δὲ λεὺσἼρά. ἐπεὶ δὲ. κς 1 αν , όν. 

Ὁ»}εός Τοῦτό.γὲ οὔ 
που οοποεάεπῖο Ποὶ ἆεο; Ὀμβμειες «ο- «άρεδίδη, ἀπελθὼ ὀπίσὼς 3.ἐβηλεύετο, μηχωὴν τῇ 
τημπα τεγετ[ής εχσορίτάρας Πποάυπα αυος 
Αάταΐζας 1ρθα «ἀειπίρτατει. . Όπειι ήδῖ εκ- 
οοΡΙ{25{6 {Ρὶ υίμς 65, τηε αἆ ῬΒῶοιῖαό 

Οαὐτὸς ὁ Αδρησος ἀπαλλάξεται'. ὦρ δέ οἳ ἐξωωρῆσθαι 
9 . : ο μ ς ᾿ ς, απο ρω ἐδόκεε, πέµψας ἐς Θήβας τὰς Βθωτίάς, ἔφη δ. 9. 

Ύμερας, ἀϊσεις νε]]α {5 πεάισετο ΦΙςΥΟ- 80. ἔπαγαγέσθαι Μελάνππο τὸν ἕ Αφαλοὸ. οἱ δὲ 
Όσαι Με]αηύρρυτι ΑΠαοϊ ΑΠμπα: ἐωπάς Θήβαιοι ἔθοσαγ’ ἐπαγἀγόμθος δὲο Ἐλεισθέης τοῦ Με- 
τπριεηΏρας. τν 

: οσα, δν / ο ον νο εραπῖ Ρορίαιαπι τεάιχίε, λώιππω, τέµθύς οἱ ἀπέδιξε ο) αὐτῷ τῷ πθυτὰ- 
4 ᾿ : - . 2 » 3 ο 4 / ο εἰ ΕαπΠΙ 1Ώ 1ρεο Ῥτγεαποιο ἀεβαπανήτ, ειπα-βήίω, καὶ µυ ἴδρυσε οβαῦτα οἩ τῷ ἰσχυβοτάτῳ". 

4πς Ἰοσαν]ε παππ]ρῄπιο 1π Ἴοσο, Βεάυαίε ἐπηγάγετο δὲ τὸν Μελάνιππω ὁ ΕΚλεσβώς, καὶ ςἠγά γι | απζεπι (ΗΠλεπος ΜεΙαπίρρυπι, πι 1ὰ ο- 
Ροτῖεῖῦ πατταῖ]ν τὸ ΙπππΙςΙδβππηπα Αἀταίτο,, 

Ύὰρ τοῦτο δὲ ἀπηγήσασθαι, ὡς ἔχθισω ἐώτα ᾽Α- 
ή η η ς / » ιά. 

αμοὰ εἰ ἸΜοσί[οπι Παϊτεπι εἶπο εἳ Τγάειαπι δρης: ος ὃς τό, τε ἀθελφεών Μήνα δὰ απωτόνε, 
Ψεπετιπι Μεἰαπίρρις ἰπιοιβοσίκ[ευ, ΟΠήιο-,, Ἆαὶ Τόν γαμβρὸν Τυδέα’ ἐπεί τε δὲ οἱ τὸ τέμεὸς ἅπ. μοι { λ τ.. / ες ρα. 
-π9ς. π]. {αΏυπι εκιτυχῖο,« {αστὶβαῖα οτ ἀῑροθοέθεζε, θυσίας τε χα ὁρτὰς ΑθρῆσΏ ἁπελόμδθός, ἐθώ- 
14[ἱο  Με]απῖρρο. ἀεάῑτ. Αἀτα[ο αβίαῖο, Χ τῷ Μελωίππῳ' ἃ οἱ δὲ Σικυωμοι ἑωθεσάύ µέγὰ- 

Ἠοηοτατο όοη{αενεταηῖ, 
ΡΟΙΥΡΙ πεται, αμ απαπι. ᾖπο Ιδετῖ ἀο- 
«εάετεῖ, ᾿Ἱπιρεπάπι Δἀτα[ίο ἹΙαρανίε πέρο-ς 
Ἡ Πιο εκ. Βἶα,. ΗἨπης βία Φἱογοπϊ Έα 

αΐρης, Π]υπι ΘισγοΏῇ πιαρη]βεε αἀπιούηπι λωσ] κάρτα τιμῶὺ τὸν Αδρησον ἡ γὰρ χώρηἍν αὕτη 
Ἐτεηῖπι τερία Ιδία Πολύβε: ο δὲ Ἄδρησος Ἶν Πολύβε Φυγατβίδέος . 

ἅπαις δὲ Πόλυβος τελευτῶ διδό ᾿Δδρήσῳ «τν ἂρ. 
Φχή’ τά τε δὴ ἄλλα οἱ Σικυώμοι ἐτίμω τὸν Άδρη» 

α Ὁλ ἀ ΔΝ / ον ος . πα 

αἱ] Ποποτίρης Ρτοίεαπεραπτας Ἱπίαρετ 1ο κα 9ὴ προς, ἕ τὰ πάβεα αὕτου Τβαγικοῖόι χο» 
νετο; ταβίςϊ εἶοτῖς σα[1 εἶαδ νεπεταραῃ» βθίσι ;.γεραιρο " το µε Διόυσω ου τιμέωντεξΣ, τοῦ 
τυτ . Ίτα πξ που Ῥαεεμηπι, {6 Αἀαι ὃε Άθρησο, ἸΚλεισθέης δὲ χοροὺε μὲν τῷ Διού- 
«οἰείεηε, -αἲ Οἱβμεμον «μοτος «μάρπη Τή- σῳ ἀπέδωκε', τὸν δὲ ἄλλην Φυσίῃ ε τῷ Μελαν. 
Ῥετο , . τε]απαπι γετο 4ο]επη]ταῖεπι Με]α- 
π]ρρο ἀἰσανίι, Ἠδο ααϊάεπῃ 1]]ε: ἵπ Αάάτα- 

Ἔπιρις. αμτεῃ Ώοπίεπβυπι πε δὰ 

ελ: οσα ιδ -δο θτθυς 

τα Ἐφρόντιζε 
3 ὃ ρλάλην τὸ. ὁ. ο Ὀσαωῦ Με, Ρα. «44. 

ἐιωθήσων: οαοὰ πηπο εδ, νεπῖτ εκ 1. Βαε[ι 4. Σπ, ἵπ «νοῦ, ἔδεσρν: Ρτίας «44, ει Εάᾷ. ἑώθάσι. 
οιώρην 36µ. ΡΜ, ΙΓ 1ου ο. ἵπ 4πεῦι Σ1μᾳ, 

). - ο” ἐκ αλβ κ Κο νὰ ο ρορυή. ζοιππῳ ταυτα µεν ε5 Αὐρησόν οἱ ἐπέποίητο, 
: Να ς ο θυλὰς δὲ τὰς Δωρέω» ἵνα δὶ μὴ αἱ αὐταὶ ἕω- 

ο σὲ 
ῃ Φλερύ. οτᾶ, «4γοῦι Σε «ή, αιῇ οτ Βρίρ, ἆμου, ο): «βλκώσ, αμοᾷ ρτο αΕλο]ίο οδβίθυάμτη, 4 Ἐχεῖται Φομο]. Ρ/μσγ; Ίνοπι, 04. 1. 97. νά 

ε Την 6 Ὀπυπε απήσιῖωτα ας -ἄτοῦ. ὃς 1. ὃ Ἐπι 
ποίωτο «4γοδ. {7 ἐπεπδιέατο ἀεριεταπί: πεποίήτο Άγ, ιο. 

{60 Ἡί Ἰεσαίατ τὸ πολλὼ διὸ πάντων ὑμνέαται, βῃαε 
οηίζης: Ἱι. ΥΙ, 6.69... ὦνδρὶ εὐδοκιμέοντι διὼ πάντων δὴ 
σῶν βασιλήω ΥΠ. 6. 98., κόσμον πλεῖσον παρείχωτο διὼ 
πάντων Πέρσαι ΥΠΙ, ο. 69. Απιεπήβης τετιµηµένῃ διὼ 
πάντων τῶν συμμόχων 0Ο0Π{, 19 6 98. Εἳ ΥΠ: 6. 149. 

1 α]]ὰ ρταειετπητή οι ἀεῦιοταπί Ῥογίο, Έεέϊε Ίπείητ 
Ἠ]αά Αάῑιζ. ἵ ἱομί ΟΠΊΥ{ ΟοπΠπίΗ, ϱ. 458. αἷε, 
- « ντ ΥΑΙΟΚΕΝ. 
48. Ἐκεῖνο δὲ λευξῆρα] Ὠίο Ο2/Υ/; Ῥψθιίαε Ἰειιᾶ το- 

{ροπ{ηπι ααφεῃς ΟΥ, πᾳ, ἂᾳ Ἐερῃ. ϱ. 49. Β. πολὺ δὲ 
(1ὔλλον τύρρννον καὶ λησήρα, ὅ ποτε προσεῖπεν ὁ ̓Απόλλων 
τον Σικυώνιο τύρωγνον υπὰς (/άμῥομ. λήςήρω βγαεάῦ- 
έ Ίος τεροΠίέ Ίοσο» αἴεπι αὐϊάεπι {εα1. 8Η1 εἴι- 
Ῥίάο αεςε. Ἱαμά ροβ/πι. Λιευσὴρ θμίήσε π ν. ὃ πο- 
Τωλευσύῆναι ἄξίος, «ἱρρις σι] ο αον οβγΗζέΗγ (11Δ- 
ἵ6 Ῥτοίεέτο ΦΙ6γοπῖης Ιεῖο ϱ]Ποπος: ραμ]]ο ἀῑνει- 
1075 Ώεαπε 4ΠεΠΙΙ5 πια. «4120/{ λεύςὴρ µέρος ΝΠ. 
ς, ΤΠεῦὈ. ν. ορ. Δε αμ]άΠί λευςὴρ ΙΨ{αΠΠΙΒ, Φονεὺς, 
οἶνες Ἱαρίάϊοιι απα[ οοορεΠεηθ» 51 ἵπ Ε]εεΡίορ Γα- 
1ε σεττε «4ΠΒση] αρ. δµ]ά,, Ἡω πὸν τῶν κακῶν οἵτιον 
καὶ ΛΕΊΣΤΗΡΑ. ὠφωνίσωσι. ΑΙΡΙ οτμάε]κ αυτα Α- 
Ῥο]]οάρτάπι, στὸν ἹΚασσανδρέων λευςῆρα ἀαδίι Ἡ. Δῃ, 
υγ 15. Ἰ ἡ τά 

48. ᾿Ἔμεῖνον δὲ λευςῆρα] Ῥπίππυπα Ῥοπαπα. 4Ἠαα Ίις 
ΡεΤΏπεπΕ» ποϊαῖα (4/{ωμῤοπο Ὀϊαιτῖρο 1π {οπής ΟΡΡΥ: 
ν 49:5 ο) οί ία [012119 οὖν ἂν εἴποιμι τὸν τοιοῦτον ἄρ- 
9» κοντα Ὦ αὐτοκρώτορα ἢ βασιλέα πολὺ δὲ μᾶλλον τύραν- 
52 100 κοὶ λησῆρα, ὅ ποτα προσεῖπεν ὁ ̓ Απόλλων τὸν Σικυή- 2» γι τάρωννον' ΥΕ/2ΙΟ) οσο] ο {δές ο] Ο)1//ῥε- 31 7εά({ήηήη,  οὀμίογ η ἴ4ΗΠΟ. Γογοζοέης ------- 
ο. ἐκεῖνον δὲ ληςβρο" ἑωΙΐσηες Εεγοῖοε] ῥγσε[ογμέ λευ- 
2 φἡρῷ” 16Η ο ἐωνν δΙουέ Κεζχίο, ππήή αποφιιε σι. 
ή Ριαο1Ε ο ΠΙ εοπἰθέεηγα: αρίῃ Ίδοροηι ΊπιοΥ 6ἳ 

1.αέγοποῦι νἱάερατιτ ορροβιο: ἆς Τα ος ρα] Δ- 
εχαπάετ αριά /μοση. τ. Ῥ. 386,, οἷος μὲν ἐγὼ βωσι- 
Ὃς, οἷοο δὲ οὗτος λησὴις. ἐγένετοὶ Εδὶ τοῦ ------- λήσοῦ τῶν 

΄ Αληνωῳ ο Ώευιοῇ)ύ. (Ρ. τη. ὃτ, 6ο.) ππεηΒίοποπη {οοῖε δα ο) ης ἰπ Πεγούοίο ληϊσῆρα απίάσπι Ἱεαίκ[ο νἰ- 
ορια ο » Τε αἰτετάπι Ἱηνεπίδίο {ΠΗρίοος {ή {1ο ελ λαο» αἱ 4ᾳ Ν.Α: νο ο, 16., οτμᾷε- 
ση. απάτεπβ υπ] ἔγχαπηυπι Αροϊιοᾷοσηπι ψο- 
ἀῬισηης ο οῥέων λευςῆρα. οἳ πο Ἠής φνοημο ἆς νους ἀμβίτεπιας Άπορι]ις : : ο τν ον σα! νο] Ἱταῖο [αοῖυπι Ἱκία ομίζρε : Λέυςὴρ, ὁ καταλευσύῆναι ἄξιρ ; ο ντ πο ον ον 3 τουτέςι λιθοβοληθῆναι καὶ Αἰλιονὸς, 

Ὃ ο αχῶν αἶτίον καὶ λευσῆρα, ὦθωνί Ωἱρη μἱ {η ῥαγαἱζγ μη οοη); Ἶρο, ἀθορίσωσι. ΟΡ] τίς, νοσαῃᾳ Ἱσομ Πλοολεμίμη, βάραθρο, ἀῑδΗῖ ωπτ Ἆτ- 
μα νανν, Πηρεπηίς ὄλεθρος ΓθοΙοπίμη δις ἵὰ Ίσως ΤΠΟΚΙΙ {οπ/ηπι , αΠαδα ες ποῦη]]η ν πα {1ῃί φέδων, | δν ο : Ἀδ. ΑΤΙς(ΠΙΑ {μη φέδων, 
ΠΟ πεοῶν ἄξιος. εἲ ἢύ Βε; το ὀώονωι ὄ ε 
ος ἵπ «4γίβορῥ. οι { ος αρα καλα ο Ρε. Εδὶ 109, Υ. 9γο,, ἴ]]μὰ, Ἠαρεξ Ἀν- 

ῥαίδ. ἵπ Ἡ, Θ. ϱ. 616. ῥα. οαιί ἵπ 04. ἴς. Ρ. 901. 95. Ώοπίεπ{ες {οποῖξ τοὺς ἐπονειδίσονς νοςβ[ε Φόνους, 48349 ἀἴοετεπι ἄξιω Φόνου δεδρακύταο. Ταπάςιι Λευςὴρ Ρτο- Ῥτιε Ἰάεπι «Θ6ί 86 λιθοβόλος " αιηὰ Ίος Ίρεαπα, ᾖνθ Λοὶ 
βόλος, ἵπ εμπιάεπι α[ουοί {οπβίπι βΗἷτ α Οταπιπιαείοἰς 
1ΠΥΕΠΙΗΠΙ5 Ώαπα Ίδία ρτοβαπῖ αρυά {19/)6ὖ. Δηβόλε, λι- 
ὀρβόλε, ὄξιε λιασθῆναι, πες, πὶ βἱ]ος. εεῖατ θάνεί» 
{πς (α/αμῤορίμη τιποτὶ ροίετυαῖ να]ραίαπι ἵη Σἴργοῤοιό 
1εδίοπεπι»αα1η {οἶὰ5 Αμα Ἱπτετργείμπα Δηρ]μ6» Ρ]Ε" σος” 9 . “Συπιαµ8 ἵαπιεῃ 1μαάπα ῥα/ας {εααπτης, ορηο Ἠΐς εκ. 
Ῥτοαίίς, παίπυς τεζῖτε ποίατις Άλλο ος Ἐν 5 ο Ον 
Σΐσμε Ρ. 165. ΥΑΤΟΚΕΝ. 

53, Μελάνιππον τὸν Ασακοῦ] Ομ]ᾶ πιονδτίε απιαπΙ]εΠ- 
[ος αἲ τὸν Ὀσακοῦ Ῥίηρεπάυπη» πο τοπιπ]{σος ηεαις 

ο: αἱ]ς οπιπίρις Με]απὶρρί Ῥαΐει «4βσομ». 4βᾳ. οἶσεν “ζεηαήβρις, Ώνε, οκ Ἱερίήπηα Βαγίρὴ! οοπ]αύχι- τα» ε]απήρριν αρ. σσήνη 116ῦ. ντα, 718., Ου], 1δί να Η0ἱ ὁα]υαρη., Βημα πης, οἳ {α]οξεη- 
ΤΗ αὰ Τταρίοϊι Ῥμοεπίαί ρ. 784. ὦ 

58, Μηκισέα ------- καὶ ------ Τυδέα] ἴῑ 7οἡρέψήι πιοζε {1ο {εαήτηχ Ῥσμ/ῶμ, αχ. ϱ. 745. Ἰεοίζεηι αμί {σεΐρθε- ΤηΠΙ ΠΗΗ] εἴαϊ α4θο οὓς νίτο ἀοέο ΠοζατεηησΣ Πο οειτε τεργεπεπάετει, ᾽Αϕιλλέα, Οδυσσέα, Περσέα Ἱμα- 
Ππα {αρεπίας, «4οθή ει. ζψε[ο. βεγ/εη; ΤΟΙΠΙ8 
που] ΠΠε ΛΕοϊΐσα. Πέρσης, Ὀδύσσής, ᾽Αγ/λλης ὁ 
ομ{εσναπίο ος. δεαίρεγο αἆ ΤΟΡΕΥΙ. Ῥ. 989: Ὀυρ]ὶ» οἱ {ούππα ἀϊσεῦατις Ἱν]ενέσθης αἳ ἸΜενεσθεύς' ᾽Δύτίφώτης αἳ ᾽Αὐτιϕφατεύς. ----- Ὃιοᾶ ἵπ ίσα. ρα. ό8.., αὐτὸ τὰ τὲ- λευταῖα ΙΠῖε]Ηροτε {8 περα Κ.. αἴαιε ἰάςίτοο παϊτῖς ΠΠΟ- αῑς {ο]]1αἵεας. τευγαόατηπι Ἱπτε]]οχὶσίοε, ὀρεση; ποπαίπιπὰ Τ6ΥΗΠα ΒΙΠΕ Πρηήβσατϊ 1 ὅταν οκ νοσῖνης θηίπι ὑός τε κα) ὄνου [κοὶ χοίρου,] Ρτοβίετυπε Ὑόται, ἸΟνεότωι, εἳ 
Χορεόται. ΥΑΙΟΚΕΝ. .,66. Τραγικαῖσι χοροῖσι] Ψθτο Ῥεπο 4 σοπθἵΠαξ, 916ΥΟ: 
Π105 {γαροεώ]α Ἰηνεπ]ςίο Ρρείπιο5. Αιλνομίοπήζς (οη- 
{υππηαρίε: Τδοέβέης ΟΥ. Χχνπ. Ῥ. 337. Βέ αρα» 
δἱως εὑρεταὶ μὲν Σικυώνιοι, τελεσιουργοὶ δὲ Αττικὸ ποπιταήὴ 
Όσα, ἡομαπις α { πε, οὗ ναί ας 1μ6- 
Ῥιῃ Δάταβμς Ῥίογοπε Ἱοποτασί Ῥροτμῖ | 
Ἠε[ρίθ» ἱταροεάίμπα Αιοπῖς ἀἆοέεπο ΟΙΥΠ1Ρ. Ὅνν 

Ἡπα ΡεπειαΏοπο ΟΠ Πεπε ΕΥΤΑΠΠΟ ΤΗΠΙΟΣ να 10ἱ 
Ῥοδίεε, απίο οὖπι Οἰγιωρίαάεπι», ἆἩα «4ἱοεβΙ2 Εκ υ]ητο 
ῥτοβιιχίε ,αἷίας τεοἰταδίε οκ Εήασγεὂο οἵ {2έοβεμε [ιρῦγη. 
ἀβοῖ]α πε. δά. ετδἀεπάμπι» 448400: ΕΡ0/ό, 410- 
τάΠΙ 1 Ανα ή ου] γεια αητε Τγταηπαπι υ{ας, αχ 
Ἰηνεπίς. ροξίαε τά! Ίπνεπτο ΒΙΕΥΟΠΕΠΙ ΠΗΡΙΦ6{Ε {πι 
οἶτοι. πο νέτο, 8 Ες Τ Ρε] βάθς, εἶτα Ὅτο- 
Ἱερβή αμαπάαῃ. (Αἱνί ποη πιαπΕΡιΙΠΕ Εἱ οδοί, φμοσίασα 
{πο ρας {ὲ. ευμεὰ Ὠ]δίετι, 4ς Ῥλα]ατ, Ὦρ. Ρ. 905: 
ετωάἰτα ακρ]εβΒο. ) ᾿ Αν ολ ος 

Ώες 3 ο σαι Λὴ» 



911 

«ας 14. Αϱ Τῷ δήμῳ. 49ο ΠΠ] ορυδ» α1άς 

ηοσ απ απο ο ο πα 
κ. τμ .. | ο πλ . ος ολ ᾱ-.. 

σι 3 τοῖσι Σικυωνίασι καὶ τοῖσι ᾿ΑΡγείισί» µετεβα” {οτεηε΄ εἴθάεπι Θἱαγοπῇς αμθ ΑΤΡΙΝΙΣ, 1Π 
ί / 3 “/. ο» ͵ 

λά ἓρ ἄλλα οὐγόματα ἔψδα καὶ πλεισο κατεγέ- 
Ἁι ον ο ο Φος σ) ο Λ΄ 2. 

ασε τὼ Σικυωνίων επι γὰθ υῦ Τε και ὀου τ 
5 3 . κ ιν 

ἐπωυμίας µετατίθεὶε, αὐτὰ τὰ τελευταια επεθή-75 

Τεῖδας ΕΙογοπίοχηι, Μμίαίο Ώαιμς Αὔιοπατητα Ρε 
Οµπεπεπα, 

αἶ]α ποπηίπα τγαὶθοῖς, Ίἴα ια ΦΙ6ΥοΠΙΟΡ Ρα: 

ἃς  ΠπΙΗΠΙ Πάϊσμ]ος τοάάστει: αῖρρε αὐ 05 
οἳ οπσιε ναὶ Γ1ε ει αΏπο οοσποϊηίπα απ[ρο’ 

κε πλὴν της ἑωῦτοῦ Φυλής" ταύτή -δε ὃ τοῦνομα, τπίδα {πα, οπἱ α [πα ἄτοδε, νε] Ἱππρετίο, Πο". 

ἀπὸ τῆς ἑωῦτοῦ. ἀρχᾗο Ἐθετο' οὗτοι μὲν δι Αρχές πετ ἰπάϊάϊε: Ίταφα Βὶ ἰτίρα]ες. Ατομε]αί Υο”. 

λαοι ὀκαλέωτο" ἕτεροι δὲν Ὑάται" ἄλλοι δὲ, Ὁ- «αβαπευσ: ΄ εετείοταπα αΠίόπι αἱή Ηγαίς αὖ 

νεῶται Ἕτεροι δὲ, Χοιρματαϊ τούτοισι Τοισι ρὐόμασι {πϊδυς: αἰῆᾷ Οπεαϊς, αὖ αβηῖο: αἲή ομῶ". 

τῶν Φυλέων ἐχθέωντο οἱ Σικυώμοι, καὶ ἐπὶ Ελε-θοιζαις αὐ ΡοΐςΙ5. 

σθένος ἄρχωτοο, καὶ ἐκείνῳ τεθωτος, ἔτι ἐπ᾽ Έτεα 
ἑξήκωτα" µετέπετα μότοι λόγο σφίσι δόντεον μετ- 

έβαλον ἐς τοὺς Ὑλλέας καὶ Παμφύλες καὶ Δυ- 
/ ς π Ν Φ.Ἱ ζω / 9 η ο : . ν . : ϱαβές 

μωάταρ᾽ τετάρτη» δὲ αὐτοισι προσέθωτο ἐπὶ τοῦ. ηπατίαπι ίδια αἀλεσειυπε, αν Αβρίαἰεο Α΄. 

Αδρήσε παιδὸό Αἰγιαλέοο, Την ἐπωνυμίην ποιεύµε-β5ἀταβϊ Εο Ἱπιροπεπῖαρ «οΡΠΟΙΠΕΏ» Ἡς Ὑο-. 

οι χεκλῆσθαι 5 Αἰγιαλίας. Ταῦτα μέ νυν ὁ Συ- μα 

χυώνιος Κλεισθένης ἐπεποήκεε ὁ δὲ ο) Αθήναιος ΚλεΙ- [οπες Γοσοται, Απποπίεπῇε απτεπι ΟΗΕ". 

3 

ΠΕΠ, Ῥαττες π]ήπιας 4ρρο[ῖε ριώτετα παπα 1 

Ες ρα ποπηπϊθες 

θἱογοπί, οτ ΟΗβμεπε ἱπρείαπῖε, ετ ἐο ἀς᾽ 
{µπ6ϊο, αἁ {εχαρ]ηῖα απΏπος τῇ Γαπῖς αιτα. 

πηεπ. Ῥοσίσα Ίπῖο {5 εοπῇ[ίο ἨαΡίτο ἵταπία» 
Ίταπτ ἵω Ηγ]εᾶς, ῬαπιρΏγ]ος, Ώγπιαπαϊαθ: 

σατεπῖάς ΑΕβΙαΙεμίε.  Ἠας δΙογοπίά 0.69 
-- 

/ 54 ἔ ) 9 . : ΄ .. ο 1 : Δ ἡ . 

οθόνης, ἐὼν τοῦ Σικυώνα τούτου 9υγατριδὼς, καὶ Ἠςδ» Απ Βιΐας Θἱογοπίί ερίει εκ Πα ΠΟ 
Ν ./ ον / η, / » λ ὃν 

τὸ οὔνομα Ἔπι Τούτου ἐχῶΥ, δοχέεν ἐμοί» καὶ οὗ- 
ς ε) 

σος. ὑπεριδων Ίωιάς, ἵνα μή σφιοι αἱ αὐταὶ ἔώσιο 
ιτ ”( λος Ἡ / 2 / ο η) 

«Φυλαὶ καὶ Ίωσι, τὸν ὁμώυμο Κλεσθύεα ἐμιμήσα- Λ]απεπι Πὶ οοσποπΙΠεΠ Ιπηϊξατης εδῖ. Ῥοΐ- 
ο ον δὺ -ἆ αλ λ0 / δη / 5 - ν - σ ᾗδ- 

φον ογαθμοη ντος Ἀνφα σἡμοι ππευτρρωπη, μαπυΗμη Ῥορυίαπαῃ Αἰπεπίεπίε απῖεα 816” 
Ἐν .. ο. 

Ῥο5, εἴ αΌ 6ο ΠποππεΏ Παρετει εἴ {ρε Ἡς 

/ ή / 
ο . ῃ ῶ 

αμμυον σόμε παντα προς την ἑωῦτοῦ µοαίρην προσ. παω, πως ΟΠΙΠΕΤΗ αἆ {παπι ΠΠΙ45 αιἴοΠῖ- 
ὴ 3 - . : Ημ 

εβίκατο, τὰέ Φυλὰς µετώνόµασε, χαὶ ἐποίήσε πλεὺ- ἴαϊεπι τδάθβῖτ » ' ΤΗ ε]ράυπ ποπιίπα, 1ΠΙΠΙΗ: 

νας ἐξ ἐλασσόιω' δέκα τε δὴ ἔ Φυλάρχες ἀντὶοςτανΙς» ες Ῥ]υτος οκ Ραμείοηρης Γεεῖε» οτι 

φεσσέρων ἐποίήσεν δέκα δὲ καὶ τοὺς Φήμες κατένε- 
µε ἐο τὰς Φυλάς' Ἡν τε 6 τὸν δηµον προσθέμενος 
πολλῷ κατύπερθε τῶν ὠντιςασιωτέω, Ἐν τῷ µε- 

ἀεσειπ ἀσπιος, {ά ε, Ῥορι]οο ἀἰηριαε 

ἵη ττρης: αἴθιε ἵτα ρορι]απι ααβερας ποὺ ό 

πηὶμή νἱάσιας, Ῥτῶ ἑοπίεπηρία Ιοπίη» πό 
Οιτῖδις {οτεπῖ θΦάειη 1ρεῖς εἰ Τοπ]δ!δ» ο 

σοπι ΡΙΥΙαί6Πος Ῥτο μαίπος» αἴιε ἐ 

| οἱθσό 
πὲ ος[οι {ΠρεΓΙος σοηῖτατία Τ4519Π8. να τή 

.. πε / 3” ο 
κ. 

ρε δε ἐσσούμειο ὁ Ἰσαγέρης ὠτιτεχιάται τάδε' πι {πρεταῖι Ἡαροτας»,  Ἠθο ΕΟΠΙΓΑ πιοῖῖ» 
3 / ) ς Ξ . α΄ 

ἐπικαλέεται Κλιομέία τὸν Λακεδαιμώιω, Ὑθόμε- ἴμφ [αΐε, Ἡε ΟΙεοπιεπεπι 1/αοεάῶπιοπΙμΏὴ αά- 

Ὃ Ὑορ]εχίε εεἷα {οαα. αμ; ρε {οεοτάίαπι,  ὃ Τὸ ρᾶῖς α 0δι πχ. 2πά, ο «. (ΠΕΡΑΓΙΗΗ5: Αγοζ. 

7Η. δτο. Ὁουί, 6γοπου. ἆ Τῶν Α9. «ἄγεῦ. εἲ Βγίει ἄμο, ὁ Πάντω «4γοῦι Ρα, ο πώντω,  { Φς 

ο σδ. Λὐτὸ τὰ τελευταῖα]. Ἱνιπα ἀοδῖ υπ Παβίο]αΠῖο; 
ιετωτιθεὶς αὐτοῖς ὀνόμοτα τὼ ἐλοιότάτα ἐπέθηκε. ΜΙπες- 

τα αεί ο ἀηταδῖε οατο» Πιοάο αὐτὰ, Ἱ. 6. μύνῶ. τὸ 

τελευτοῖα ἐπέδηκε, /οἶας εἲ ποὮ. ΠἱΠ Με ηηἡΠαΕίοηος αάῇ- 

οἷε, αχρἰαΠεῖιΣ» νί Ππα νοσφρι]οξήπα, πε απαἰεπῖ 

ὕες. ἔνοι, κοῖροι» ἀῑπειιεπτ. 16 ΠΙΕΟΙΤΙ {οηίίδης «40τε- 

{ο2ΐμχ. ας πιο 4ς πηωταής Ῥοδί ΟΗΜιεπίς εχοξδ” 

πι «οπταπιαοῇς Ετι]], εἰ τενοσαῖθ Ώοπεπβυ]α 
τρασπα ποπήπ]οας., Ίασεπι εκ ὦήερὂ. 82. 11 Δυμᾶν 
ος ποϊατῖς {ἱεηνεγδα() αὰ Οοπιϊςί Ρα, ν. 96δ. πἩ- 
{παπάς 

θα. Ἐς τοὺς ὝὙλλέοας κο) Π.] Ἰνοιηίπα βΙογοπῇ, αὐ]- 
Ῥὴς ἱπποίπεταπε απο ΟΜβΠεΠεπι, νειετα τενοσα{υηῖ, 
Ώοτίσπβυπι εποαρις ἱπροῄτα: αριά ὁτερό. 5. ν. 
Ἀυμᾶν, ΠπεπιοταΠίης Ὕλλεῖϊς ποὶ Πόμφυλοι καὶ Δυμάνες" 

4ε αὐήδις' εροτπε 1, Ηεηβεκῥ. αἲ δεῥο]. ἵπ «40. 
Ῥ]ὴής, Ρ., ΣΤΑ. 9 ος Πο. 765. Ώπῃ, 1. ο, 90, ΑΔά 

Ίσα πῖα ααιτάπα ποπιοῃ αἀἰεσετηπῖ {εουπάυπα Πεγοί, 

ας Αἀτλαϊ βίο ἁμάχιι,  Αἰγιαλέως {εὰ {ρδαΠὰ 9ΙΕΨΟ- 
πα ἀῑδταπι οἶίπι Αἰγιαλὸν νεὶ Αἰγιαλοὺς τε[Π5 αδ οήγαῦο 

ναι, Ρ. 587. Α. Ραµ/άἡ. Ἡς Ῥ. 195.. ὤπὸ τούτου 

ἡ νῇ Σικυωνία, καὶ Σικυὼν ὠντὶ ΔΙγιόλης αὶ πόλις ὠνομά- 
σθη-  π.. ος ΠηατΙίπια», ὅσα πρὸς θ- 
λάσσῃ τῆς ᾽Αργείας Ῥαμ/[αῃ. Ἡς Ῥ. 145. ᾿Ακτὴ ἀἰσεῦρα- 
τας νἱᾷ, ες. αἲ ΛΙοογί Ἆ νρι κορν τι. Π. Ρ. 
οόό.ε Ἰποο]αε» οἳ τὴν ᾿Αργολίδω ἀκτὴν οἰκοῦντες. ἴη ραῖ- 
τς {οριεπιίοπα]1 αἆ πηατίς Ἠεμς, αἰγιαλὸν, Ππαδίτληῖες 
Ασἰναεί ριαε{εττῖπα» ως εταπῖ» ἀϊἰσεραπτας Αἰγιαλέες, 

Ώνε Αἰγιαλῆες” ΠΟΠΠΗ]Ια ἀεά!τ ΗΙ. Εα. δραμῥ. πά (0ἱ- 

π. . 1 Ώε]. ν. 79: Αοσοπιπιοάιιπι Πετοῖςο να 

ποπιεα αριιά ΡοξῖαΒ Ιαΐ5 ρατυῖς: Τ2οΦεγΗ, ΕΙ. κχν, 
Ψ. 174. Ἑλπομαι οὐχ ἕτερον τόδε τλήµεναι Αἴγιαλήων. 

Ίσια Ῥτο(ἔαηῖ 1Π ΒΗηΙΟ/08. 4. Ρ. 160. 5. Ῥοασιλεύτωρ' 
᾽Αντίμαχος ἐν πρώτῳ Θηβαΐδο -----οἳ οἳ ἔσαν βα- 

σιλεύτορες αἰπαλήων' Ρο (ΤΕΠΙΙΠΙ ΠΟΠΙΕΠ οπηἱδ(ηπα 11 0οἆ. 

Τ,ἷά. Μς. ανα τεπιαδας οὐη78. Οουπρὶ ἀεῦοί 
ο ως, ο ΝΔΕΟΚΕΝ. 

ϱ9. πρότερον ὠπωσμένον πότε ὅτο,] Ὑαα Ώσες [ολΗοἱ- 

τήτωςς πρᾳ ἱομάχαταπα {εητοπαπίφυο αὐ(οἰνυπε {0μ6- 
ἀᾳαε. Αἱοααϊ οχάϊπα νοσιπι {ππτοτά ἁπωσμένον πών- 
των, τότε ατηὶρὶ ροτηθταξ» υἱ οΠΙΟιΙ8 ἥσειαα ανΙτα τς. 

: ἄμηους ἀαρη](ης ἸΠημανοῖισ Ρορι]ή8. ΜΙΟΣ ἀ[Ππου]- 
{45.1Π δέκω δὲ κα). τοὺς δήμους -----, 4ἱψέ οἱ 1η «06// 

ριος αγ ωλ, ἐν ἐγίλως, τι ῥα)α. ΕΙΡΟΠΟ ἀΕΟΕΠΙ 
ἁμπίαλαϊ ΑΕιεπίς δήμοι, ετ Π ρίωτες, αιίά Γαέτυπι 1]ής3 

λήβ 

Τ.οπρ6 απϊοπι 6ος ἀεπατίηπη οχθσςβε(ὃ βιππεάσ)» 1. 
ἀῑσες γῶν δήμων α ΊΜειβο σο]]εδξί, δι δροπίέ (γή: 
4πε ἀῑρεπΏα ερτερίε αι» πιαπίεβαπς, Ῥτοίπάε 
δέκω «εζε ο Π01 τοὺς δήμους ῥορι]ος, {δὰ φυλὼς Πέ. 
πε, Ὁμίιοήες Αἰιθηίεπ{ες δεκοφθύλους {σοῖς, εἴ 

γον ο νοσατεί .. 

ἄδσθια Ίας ῖδις οπιΠές ΑἴῆςοΦ ῥορμ/ος ἁῑνίτ, ψ 
άῑτ ]οοί Ώαπς {επιεπίαπι ἔά. (της Ἐαβοτ. Δι ν 
Πτ, Ῥ. 126. | . 

07, Ἡν τε, τὸν δἵμον προσθέμενος] Όυπο (αἱεο ΠΕ: 
τα νἱάευαεης, ΠΟΠ αὈδιτάα «οττο Ιοέήο Οσα. «4γοῦ. ν 
τε, τῷ δήµῳ προσθέµενος, πολλῷ κατύπερθε τῶν ὠντιραί 
σιωτέων, σοηνέτΗ Ροϊθταῖ: εγαέφσ» οί ῥορωί/2βα: 
εἶδην αίμηοη[ὸΙ» ΜΗ] ο [ήῤογίον οσπ/ταγίαε [ΟΠΗ 
πωογίδην. ος {επία {ΤεριεηταίΗΣ προσδέσθαι. πι 
8σο ἵαππεῃ 6 Πίο νι]σαίαπ ρίας/οτο, πι ανν! 
ορµπιαΏ δις ἱπρεϊπιής Ἡπροτας, αἀνοηαίας ἵπ αἁπιπί- 
Πταπάα τορυδ]ίσα, Ο/ήμεπος τα(ητιε ΡἱεδὈῖς αιάοι- 
ἴαἴεπι» απ]. ἵῃ Ππρετίο ρορυ]ατί οοπ(ΗτΗ(2Π1 ἃ Ροἱο 
πα, Ῥίβησίως β] αι ]αὐοβιανοταηε, ΦΗρΙΣ ο. ον 
ΟΗβμεπες τὸν δημον προσεταιρίζετοι" ἵπ ΕΛΠΑΕΤΙ {[εηγ, . 

ἵθητίαπι {ορ Ροϊμ]ξ τὸν δη μον προσίθεται, Ψεὶ πρ 
ται, 6] προσποιεῖται ------- αἴηῖια α4εο πος 1060 6} 
τὸν δήμον προσθέµενος» 6131 ϱ/εβεηῃ [{σήη έοίς2ή3 ανοσ 
(αγῇς πιη]ίο ΠΗε[ε {πρειοτ, Ἠος Ι4εἱτοο ρεπυ(ηῦ ον 
ἱπάϊσο αιία Ἠειοάοϊειπι θες προσύέτόοι 3ΕΙΟΠ το 
Ῥρυά ποβτιτῃ Γαπέαπι ἀἰσυητης, αἱ αἰεοπίας ΔΟΕ σογε 
τησ {εηζρηίίας. «4πλίρον [0ἱ οοηο]ίσγε ναι ος ΄ 
φίλους προτίθεσθωι ἀῑσίτας τ. ο. 53. άεπι ἐδ ο 
ας, {λους" Ίδία νο ρεταβδος . τος το 

: ηολά. νι, ς. 18. ο ας 
δοῤο). εκρ]ϊςαᾳ, --τ τι ῆς 3 μα οκοκίπωραςοοὀυμό 
ΠΠ ητ ΠΟΠ {1π6 Ῥοτνη]ρατα, αιια]α Ἠος ψάρι πι 
δὲ καὶ τοὺς δήµους κατένεµε ἐς τὼς Φυλάς 3. ο 
πήδιι ἀθσεπι ἆσπιος σοπτηϊδιίτ ὃ /εά απὶ ΕΣ ος πο” 
Πας εοππροτῖς ήθος Θρία οσπ(εγεΠΤάΣὸ ἀοπηὶ 68 
Επὶς π Ἠρης πποπιογαητς οἴτοίτοι οχχ. (-0Ἠ . σα 
οστό {μπε αυπε οκ «4γἡῤοίο]ὶς Ἱοριῦ. ΛΕΠΕΠ: Αρ, 
βΐχοπο εἰπᾶϊε ὁοὗο]. Ίη 4γβορῦ. Νο. ν. 37. ΥΕ η, 

10Ο. Ἐπικαλέεται Κλεομένεα] Ῥρμ/σηίσε ΠΠ. Ρ' «ρο- 
Οἱσοπιοπος σρωτεύσας ἐπ᾽ ᾽Αθήνας Ρίπια αΠΙΦΕΠΔμς 
ἀπίοπα, Πεγοιο1ο- (Ἠρία πατταϊα» ΙαάΕΠΙ β0Ι 4 ο 
«νῖριικαιε {μΐς ροροή(Ε; ὕςερον δὲ ᾿Αθηναίον ο αν, 
ὠνδρὸς Ἰσαγόρου, τυράννίδα οἳ συγκωτεργασάμεθθ. το 
οί ριπε(Π(εΠΙΕ συγκατεργασόµενος. Ἠπες ΥΕΤΟ τς εἷν 
(οσυπάμπη Προς, Οἱεπιεπίς Εαὶς ἐκρεά(ἄο» αὖ χά 

{ 



αν πα ας Ογ]οπῖς αὖ ΟΙσοπίοπε εκραίβ, ΤΕτῬΡροΙο ΠΟΒΕ. 118ΒΕΝ . 407 

Ψοζατες»  Ίαπι Ἰπάς αὖ ορβάῖοπε Εβῆται]- Τον ἑωυτῷ ἔειώ ἀπὸ τῆς Πεισισρατιδέωί ΖΈολιορ: 
ἁαταπι ΠΡῖ Πο[ρίτεπα {αξαπι: αἱ απίάεπῃ «κήμ: τὸ δὴ Κλεμένα εἶχε αἰτίη Φοιτῷν παρὰ. 
οπἱραραϊυτ αιοά 4 ΠΚΟΓεπι Παροίς νεπιῖ- ῦ Ἰσαγόριω τὸν γυιαῖκα” τὰ μὲν δὺ αεῶτά 
τατετς 16 πιο ῬῆππΠι ΑἴΠεΠαδ. εαάποσα- πέµπων ὁ Κλεμέης ἐ τὰς Ἀθηιὰς αήρυκα», ἴοτε, ΟΠ πεπειη εἰεοῖτ, «εἰ ομίά εο α[ῖοδ ΑΣ οῤθή ἡ μώτὶ Ἑθιὸ λλως 
σοππρ]ητες Αιοπιεηίες, «εος επαρεας ἱπ[ι- 5 εξεβαλε Κλασ λα ο. ς Ῥεχ νοσαπᾶ», ἆ. ᾱ. ῥἰαοι]ατε. Ἠδο αμῖοπι “πολλοὺς ΑΞΜΑίων, πυρ Οαγκαιρναμφωνι κα ππῖττεῃ8 ἀἰσθρας αἀπιοπίτα  Παβοτβ: παπι τα δὲ πέµπων, ἔλεγε ἐκ διδαχΊς τοῦ ασαγορεῳ ̓ 
Αιοπιβοπίά ετ απϊ Ποτιπι {έζαπι {6ααεραῃ- οἱ μὺ γὰρ Αλκχμαιωνίδαι κα] ᾷ συς-ασιῶταὶ Ρ αὐ. 
της εταητ αϊπες οράί Ἰαΐαφ: Ίροε'αύταιι τέων εἶχω αἰτίη τοῦ Φόου τούτου" αὐτὸς δὲ οὗ ΖΤετ αππὶαὶ εἶις ποἩ ετααῖ ρατιαῖρες. Ηϊ νο: ομετᾶ χε, οὐσ]” οἱ Φίλα αὐτοῦ. «Οἱ δι αγ 
το Αιπεπιεπβαπι «Πηᾶροες Ῥίαρῖο οὐδὲ, δή - ζδ ιώήμάσθηδαν ν Εύλώ ῶ Ἀθής΄ 
τα ποπηΙπαδαΏτΙΣ. ΟγΙοπ Αιπεηπίεηῇς νὶς ο πυνα . πε. - ο ο. (δι ο ἐκέ Οἱυπιρίσοταπι  Ιαάοτιπι Ψδίοτ, αΠεξίαις πω «ὴρ Ὀλυμπιωίκης' οὗτος ο το τγταηπ]άϊς «οπηρετῖις 50. (Οοποί]ατο παπι- ἐν οσο ομώο δὲ πφαιρηης. των αμάν αις Φηπα μπι {οάα[Πο ατόεπι οσςυραῖς σο- τέω, καταλαβεῦ τὸν ἀκρόπολιν ἐπειρθη" οὗ δυ; 
πατης ου. 14 "αἡμπι εβίσετε ποη Ροϊμῖ6-1σνάµενος δὲ ἐπικρατῆσαι, ἱκέτης ἵζετο πρὸ; ἃ τ- 
{ες, -αθ[οᾶῖε  ΠπιαΙασιο ἀεω Παρρίες., 186 άλμα" τούτους ὠιςέασι μὲν οἱ πουτάνι τῶν 
Ῥιγιωνον Νανα μα ες. Ανν, Ναωκράρωνν οἴπις ὠέμω τότε τὰς Αθήνας, Γ πεβεραπε», ἆατα Άὰε ριπίοπαϊ ϱο5 οἶτα ο γγύους πλην ντε ''"φοκὺσαι δε ον. ΤΠΟΓΙΕΠΩ Σ  Τεὰ «πἱρα ΄Ποταπαι πποκ Ἱπεετε- ΤΗ εχει Αλκμαιωνίδας ο ο ο ο του Ἠλικίής ἐγέετο, Ἐλεομέης δὲ ὡς σπέµ- 

ουσ ο ο. 

ευ πα ος ες ρὺ 

ει νε ος κ-ωσορσεβτοςς ος... 

ἔζοσιπι Εαῑτ Ῥεπος Αἱοπιωοπίάα. Ἠας απ:οοσρά : 
2216 ΒΙΠβται ὤταιεπί ρείῖία Της. ΠΡί απἴεπι «ων ἐξέβαλε Κλασθόκα καὶ τοὺς ογαγέας, Κλε- 

«Ἱεοπιεῃος ππίττεης εἰθοῖε ΟΙ βίεπεια αἴᾳς σθένης μὲν αὐτὸς ὑπεξέσχε: μετὰ δὲ» οὐδὲν Ἱσ. ΡΙαςΠἱαες, ΄ απατην]ν ΟΙΠΜΕΠες Ίρθε Ρτοῖ- σον παρην ἐς τὰς ᾿ΑΑήνας ὁ Κλεομέης, 3 οὐ σὺ 
δίδίεε»  πἰμ]]ο Γαοῖμς Απῑοπας νο ποτ µεγάλη χερί" ἀπικόμωος δὲ ἀγηλατίι ἑπτακό- ρα ο ο μα ο ο ο ο ας ών ος ων κι. τὰ Γαπη]ας Ατιοπιεπβαςις, ταπασαπι ρίαοι- ον  πώκλ - ὰ δρα Αν βίον) Ίο εοπταπίπατας, τε]ερανίε, ασᾶς εἶ {αρρο- ΄Ὕορηρ ' Ταυτι οει σποῄσας - ύτερα Την . οὐλη» 
τεραε ΠἩάροτα». Ἠος αξίο εοπαῦατας Γεοιῃ- καταλύευ. ο ο... δὲ τοῖσι ΄Ἴσαγό- 
4ο Ίοσο πο τοι, ἀῑδ[οίνετε, οαἳ πιαρίβταιϊ6 βεῶ 4 ασιώτησι τὰς ἀρχὰς ονεχείριζε" εώτιοαεί- 
ττεςεπεῖ ΠαροτΏ {αξμοπῖς {ος πιππἆατε: κο κὶθ.ρης ἐοδ νι σης 

νο» .. 

ἆ Ἐξέβαλλε Ῥα. 2 Ώεβι 4ἱῇ. ο Ἔχόμισε «4γεῦ. πα], ὙΨἱάα Εωαι). αἁ Ἠοπι, Ρ. 165. τό6., υδ Ἠβες.  ἆ Τὸ ἄγολμο 1 πο. εοται δμ, ἵπ Νουκρηρμιὼ οἳ Πατροργαίίοη. ΝΙοχ ἔνεμον «1εῦ. ἕ οἳ ὦχ6ῤὂ. ΊπαϊΡο, ο Αγ, «4, αἰί ἐνέμοντο, Γ οἱ. Σὺν µΑν. Ἴπα πδρλήνη ἵῃ ᾽Αγηλατεν Περ]θεηϊατ, {11- μα Ιπ Ἐπίσα. ϱ Δρσαγόρς πὐυτάς {πι ᾖ μην σρ2τιώτησι }α]ία, Ώπε οπΗδία, πποπεπῖς 716710. 

κ αἰτίη Φοιτᾶν πρὸ τοῦ Ἰσαγόρεω τὸν γυγαῖκο" ος Ῥ]μ ἀλλήλων, ὅτι τὸ μὲν Ἡροδότου κὦλλος ἑλαρόν ἐσι, Φεβερὸν ο 14γοῦ. 1ηταξζπι ος ἀρν αρ 6ο, Ὦ). ----- Οιοᾶ δὲ ἡ Θδννν : Ί ος πλ ο , ος Νο ο Ῥήπιυπι {οοῖς[ς ἀἰσίτμν πῃ]ς[ο Ἠμῃσίο ΟΙθοίπσπες, ἐξέ- τό, Τῶν Ναυκράρων] 1.αισεπΏϊ Λπνρσέηη) ΊΠΕη» (αλε Κλεισύέγεα, καὶ μετ αὐτοῦ ἄλλευς πολλοὺς ᾿Αθη- ἁἀοίμπι ετ {οτῖε ορετατπα ρεσζαπα οδε: {μπι θηῖπι ος ναΐων' τε[ρὶεῖτ ΤῬμογά, ῃ. 89, 96., Ἠΐπς εχρ[σαπά 8. ἆᾳ σοπετο απαπι ρ]υτίππα Τῃ νοτῄῃοπὶς οᾷἱμοπο ρτϊηςϊ- ο ες ΝΑΤΟΚΕΝ. Ῥ6.. ΙΝΟΡΙΗδί, Βαπιργὴ Ναυκραρίων {ρείπαπτ «{γἱβοιο. «5. Ἐξέβαλε] Ἐκρε]]επάί «οπαίυπ1 ος νοἰυπίαίεία ἵπ- {ος » ᾳηρουγαείο οἳ δαἱάας. Ομίπαπι Αειοπὶς Οἶίπι ἀῑσαξ» Ἡτ {αερα ΠΙΠΙΟΤΟ. ᾿ΝΙά. 1» 6δ. Ἡπ, 69. ᾿Τοὺς Ναύκραροί ΕΗετίπΕ., ΡΙδες]ατε Β. /.εβαγόμε Ἐπιεπά. ντι, ἐνωγέως Οἳ Κυλώνειον ὤγος, συῖης Δἱοππεοπίζὰς ασσιι- 19. εἴ ροµ: ἀείπάς Ἰζαιμε/ασμς ἵη Γἰγβοσγα!, Ναυκραρί- {4ΡηΠΕΗΣ, Ῥορι {ογοβοίὴ εχρ]ἰσιῖτ 72αράἱά, Τ,, τ. κάὠ σοππιοηβτητπέ, Ου αΗίΘΠΙ ἔνεμον ρἰασιειῖς, α- 196. αςσμτακβπιο » ἴοῖαιε ΟΙ. Όηχενης. ο. ἀσΠρία Ἐ, τν 5ο, ἁοσσὈιε, 9 ΙΤ. Ἡν Κύλων τῶν Αθηναίων ὦ. Ὀ.] Όυας Ώις {ο- το, οἱ πρυτάνιο τῶν Ναυκραρων] Όι Ἰζαρίβγοίις ο- ἁαητ απηάα Ῥ]εταφιο Πηπτ ποΏρβπια, Ῥοαγραιοίς {1ο- ΠΩ] τας ἹΝαυκράρους ἀῑξίος ἆοσσαε. οἵται Ἠωῃς Ίοσυπα. 7οάθέο Παταῖα Τ. μοαϊσει εχρ]εαῦιις οχ(δηιίτατ, εἰδ- Γἱαγροσγα;. Αριά Τδυςά. ρ. 8τ, 88., ἀἰσυπίας ΟΥ- δΗΠΙΟ εὔαπι εἰ Ῥεηρίοιες {ο Ἡτ Ίας ἵῃ Ρατίο ἨΙ{]ο- Ἰαι εἲ {οάα]ες ὠνωσῆσαι οἳ τῶν Αθηναίων ἐπιτετραμμέ- Ἠ16Ι ἠπεῖρες α 10 ᾳπίδᾳμς  πΊογα {οσοςῇεία νΙάεαΗ- οι τὴν φυλακήν ου[οάϊεπάος αυέοπι οοπιη{ογαης ποῖς τες ος ΕΠΙ Ῥαδῄτη πΠοΙΕΤ. Ί]α «μ]οῖς εἰ 5, ἆεη- ἐννέω "Αρχουσι’ τότε δὲ, αἀάῑτ, τὸ πολλὼ τῶν πολιτιγῶν {ω5 εξ ὀγευὶς Τδιοάέήες: 16 σύνθεσις ἠδεῖω καὶ καλὴ, οἳ ὀνέα Άρχοντες ἔπρασσον' Ἠαθς πο [αεῖς. επρϊεῖο ασ 115 αὐφηρά. Ίμοάἶάες, Ἰμᾷΐσα Πο/Π0ρεπόέ ὮῬ. 511. ΊΠΟΔΟ ΟΙΠὶ ΟταπηπασοσΙπι Ῥοδβπε ο έηκᾶς σοΏς]» εἴπου καὶ Ψλυκύτητῳ ἔχει, µάλίςα μὲν ὥσπερ ὠλλότριώ τι Ἰϊατί περὶ Ναυκράρων, ἱαο ργας οείατῖς ἀϊῆδεπιει οο]- ο. αὐτοῦ ἐκφαίνεται τὸ µέρος ἐκεῖνο, νορμί(α Τ2έοη Ἱερῖε /ευβαγά, Ἠπι. να, ο. το. η] Παματος, ἵπ Ἠῖς η Έτοργππῃ, Ρ. 9»., τὸ Κυλώνειον, Ἱπαμίε, ὤγος μᾶλ- οἴηπι αὉ Πογούοίο ἀἰνοτ[απι ἀΠέζογοπι 1εουσήπα Τὸν- Ὃ ή. Ἐύφρονος] ἐξεργωραι Θουκυδί. 5ὶ οί: Ραμ[άμίαο ΝΠ, Ῥ. 588.., οἱ ἔχοντες τὰς ἆργὸα μή αξ κῶτ Ἐώφρόνον, Ἰδποῖη 08 ΠΟΠ, οτιοίαγος διέφθειρων τᾳς ᾿Αθηνᾶς ἱκέτας τῶν Κύλωνι ὁμοῦ τὴν ἀκρύπο- μ οιίσις, ο ον οἱ Παοίεαοῃάυπι αάνετοιιπὶ {1- λιν πατειληθότων.  εα ο ΝΑΙΟΚΕΝ: ο νο ο ο ο ο ο ος {ο1π Θςμο]ίς αὐ Τὸμομ. ατα Ἐτορίηπι, ἀῑῑπι 1ρ81 Ῥογίης Ἠαμᾶ οἴτουππῤῥεάε ἁε[οτηῖε, νετιεπάο» 644 ημ. ΟΗ15 3 ὤόογσ οεἰο νΙάερατι Γ.οο {οῤη- «4Εδεπαςο [σε ῥο)ε/λαε] [ίρδας, ἠπου]οῥα πε» επο «περ νε/αβ». Δὰ ΤομοΦἱήσαην Ώθιηρο ἂο Ογ]όμο πας: εαρίέές ῥοέμα. ΊΝαπΙΦΙΟ ὑπεγγύους ΠΟ αὰ Αθήνας ὰς- [ως δοῤνης τος 126.. ἴος ἄνουίοσηπα αἀποωκίωποι- {οτοπάύπη, Γδά τούτους ἀνισέασι, Ῥϊηβεπᾶκαυο ὑποςὴ . νεῥο]α Ῥιπερεπί ἴπ 7. 56.5 α1αη Ροβτοιπα πιι- Α4 γ᾽ | ἀἴτα Ελπιὲ ρτεβῇ οχ αἴσε ἄθεερία ή ραϊοι]ς 'αδε Ὠταέ ᾗ να. ᾱι ο νὰ ὃ]ς ῥης ἠνως. "Ογ]οµεΙ ἵτα απιε. τὰ 1μά αἱ . , εοῖοι οΓΠ (ή βμμον, ροας ΟΙΡ)ὰ» Πο νΊτορ εκαν- ο µποο]ηηῤαιής ἀο[οοπάστυηε» Ίτα Έππεπ Ἡε 1πά(εἷο : οταν ἂ Ἠπιος Γεουπάα, πε εδῖ σπρεις Οσαμιπα- Ίο βΠοτοπε, Άνε ἐπὶ δίκη αμεπιπάπιοάσπι ]μλαΡεῥης Ἶτ ώίο μα Ἰπς]αβηης: ὅτι τοῦ διηγήματος τοῦ κα. ΦΒοίοηο: Ῥαδδμπῃ. Ἠ]μά ἆς ἱποοϊμπήταϊε, σίσιν τῆς σω» ἔτι Λέων ο πλλνην : σαφήνειαν τιὲς θαυμάσαντες εἶπον. ταηρίας ἐχέφφυρν πα Ία 1ο Ώίο (11 ηΣ» ππςπηοσαϊ ε]ατῖς- 

: 

| απια. νΙη υόρῦτα, λέγοντες περὶ Θευχυδίδου" Ρο- πια Τόμο ίάες Τ,, 1ο 196. ὠναήσοντες δὲ αὐτοὺς -------ὰ 
| / ιο ας "ης ἨΜημ6 ἁἴτοπτυπι χονοςης/ς ἐφ᾽ ᾧ δν κακὸν τοήσουσι” τς ο μα, δε 
͵ « νο]υά Επητας Ὦ Αμ) Τηοή]άρς οὗ. τουναπι ε[Ὀομάργομ», ας οομΑ(Σ1016» ΠΜ. 6 Ε0Σ γα] αμ. ν ἵῃ Ἠἷς βιτς μμβρίθτῖς Ιειῖς Το ἀἰοθῦηειμς, ος: . Άπες Παρρίίευπι Ῥην]ιεβία οἥπῃ, λλλ’ ὅ- ο μις νἱάετειυχοε ἱπομμάρο ον δή ὄλλβις τὸν νὰ ο ον ὃν ον μὲ κἀκφύλασ: : ηΠῖς, ἐγέλωσεν ἐνθαῦτα, Ίαᾷοκ Ιάοῃους Ιοη/ς ἔα- σε ρτορίετεα Οεήήρη5 6007. 1 δοβῥοολίς {αυμ]α ν. 97βε 

15, 1 Ἐφι[ε, αά Ῥοπιρ, ρ. 310: ο. καλα) μὲν οἱ πο Ὑοχυπι Ὠπες μον», Πεγοβοι] ΠΠΕΠΙΟΠΙ ορτίπ]α αδίς; Ἴτειρ αμφότερα) ------ διαφέρουσι ὃὰ χρτ, πρῶτρ μάλια εὐις, ΟΙ. Όαδεγω; κά Τδήργη. Φἰθεηπι - ων : ν 
. Χῶφ 

ροίσιςς 



. ὴ να ας εκ δε. 2 1η) : 

4οῦ απ «Εοδ. σΙ Ισ πμ ολη περα ΚαιοΡημία ος θα κα μπιτ 

σης δὲ της βελής καὶ εἰ ββλομένε πείθεσθα φοοὂ νετήπι το]αέἔαητε [επαυα ασ τς 

ο ἑλώμηκνὸν Ἰαάής κα ο) οἱ σασιῶται αὐτῷ θοῖατε πο]εηῖςα » ΟΊεοππεπες Ἡαροἵαδαα ον 

ο αίδω ὃν ἀπρόπολη' Αθηναίων δὲ. οἳ λιἰ- {150 [αξΗοπ]ς Μοπηπίρης αγοεπι οοζηΡὰ ον 

ταλαμβανεσι ϱν ἀκβόπολν ΑΟ νὰ μον εετεή Αεποπίεπίο «μα 1ΠΔΗΣ (εηίςη- 

ποὶ τὰ αὐτὰ Φροήσατερ; ἐπολάβρ Ἠνκην Ἠμε τε, ὑῬϊάαο οῬ/[εάσίαητ: ἵεταο θ΄ 4εσρ: 

ρας δύο τῇ δὲ τρίτη ὑπόσπονδοι ἐξέρχωται ἐκ τῆς ρια΄ βὰς οκ. Αιΐσα ἀΠεος[οταδε αυἱευη- 

α19 «χώρι ὅσοι ἔσαν αὐτέων Λακεδαιμόνιοι" ἐπετελέετο δὲ Ἅμο Ἱμασοδωπιοπίί 1ρὶ οταπε. Οἱ ος 

τῷ Ὁ Κλεομεϊ ἡ Φημη ὦ, ὙαΦ ἀγέβη ἐε Αν ἀκρὺς 95ἵεπη Ῥεχαρεθαξας οΠΠΕΗ: ΠᾶΠ ν. ας 

πολὺ, μέλλω 5 δὴ αὐτην κατασχήσευ, Ἠίε εν Τὸ Ραμάαπι αἴσθπι. ον ο ν τῶν 

ἄδυτοι τῖς Φωῦ, ὡς «ιθοσερέων; ἃ δὲ ἱρήγαξωασα» Ὃ κ λω.. ομως Ἡῑο ναἶναα τε: 

σα ἐκ αι ο ο ον πα θή ο Αν ο ο 1 ασοάσπηορ]ε ο Ἰπαπῖε, - Ποίρεδ» 

γαι εἶπε. ξένο Λακαδαιμόιέ» πάλη χῶ-  τειτο τοάθας» πενε Γεππρίηπα ἀπιτοξαδ, 

5» βει, μη ἃ ἔσμι ε5 Το ἱρ: οὐ Ύάθ' Φεμιτὸν Δω-βΟρμίπι ΏοτιεπΏδιι Ἶις {πιχοίτο {ας οί, «ΟἩὶ 
λα ς 3 ρω .ε ον αν / : ὦ - ' 

-» βεῦσι παρίναι οηθαῦτα” ὃ δὲ εἶπεν Ὦ γύνα» Οἰεοπιεῃεο, Αϊ ερον παμε» ο ο σμ 
3, 3. ᾽ 2 3 2 22 ς Ν . 

” : 

Ὁ) ἀλλ᾽ οὐ Δωριεύς εἰμι, ἀλλ. Αχαιός ᾿ ο µε δη ἨΏοτίεπς ποπ {1πι, {εὰ Δειασμδ . 

τῇ. κλεηδόνι οὐδὲν χθεώµενος» ἐπεχείρησέ τε, Ὁ καὶ Ἀάπιοπί 15 ποεῃδ, αἴηπα ἵπ εοπαῖα Ρο: 
9 ο 

τότε πάλι ἐξζέπιπτε μετὰ τῶν Δακέδαιμοίω" τὸς δΕῖ5. ἵπης 4Πο«Π6-1ΤΕΓΗΠΙ επι -Ίνάς ” 
| πηοπῄϊς οχοϊἁῖτ. . Οείετος αυτεπῃ αά πες 

Ανν ος ἃ 3 ον / Ααμώφ οἩ { 3 

ὤλλες ᾿Αθηναῖοι χατέδησαν τὸν ἐπὶ )ανάτῳ. ο45.. κο ος 

ὃν οροαι ν Τι .. τὸν Δελφὸν, τοῦ ἔ ο θνίηχειο Λιμεπίεηίες, εἲ 1η δρα 
πο - Ὦ [ο ος ϱ ἶειπι Ὀε]ρμίοιπι, ου]ᾳ5. ππαπυα ον 

περῶ τε καὶ { λήµατος ἔχομ ἂν µέγιγα χατα- αιηιε ΓΠποπαϊταϊςι πιακίπηαπα τες. μή 
ο. 

/ 

λέξαι" οὗτοι µέν νυν δεδεµέοι ἐτελεύτησω, ᾿ΛΑη- {επι Λία Πὶ. απἰἀεπι 1π νἰποβὶ]α ΟΠ". 

ναῖοι δὲ μετὰ ταῦτα λεισθέεα κα) τὰ ἑπταχόσια Ιεδί πιοτῖοπι ορρεῖῖεζα. Αιἰνοπήαίος 0 

ἐπίσια τὰ δωχθέντα ὑπὸ Κλεομέεος µεταπεμψά-5οῖεπι ροδῖ Ἀτο χευοσᾶῖῖς συπα. Οἱἱβλλεπε 1 

ἀθοι, πέµμπ"εσι ἀγγέλθν ἒό Σάρδι συμμαχίν βµ- Ῥήηρεπις [απ], «ας ΟΠεοπιεπεθ εΣέβΡΞ. 

1 ῃάαΊι εν 

πάν πλω τῶν Πάρος ἁπαίκνλάμτφι πμ άκνν μιώῤοόν «ἴλιο 
1 νο πῤβηλῤς / ως : όλ 3 . ΕΠΙ 

. λα, Ι 6 . : . ὁ κ” ΄ πα ο 9 

αρα Δ κεδα μοῄαν . καὶ Κλέομωεα ἔέκπεπολε ουίι (Ἰςοπιοπς ἄϊάμο 1ασοδοπιοβής Ού 

ον απφμνο η κ νεα» Σιάρ- Ῥο]]απάωπι.  Ότ βατάες νοπετο παηοίί» Όλο: 

δµ, . λέγωτῳφν. τα, ογτταλαθαᾳ Ἀ Αρταφερηροο ἁαίαφπε εχρο/ιετα, Ρειεοπῖατιθ εί 60 . 

ὁ Ὑσάσπεος, Σαρδίων ὕπαρχος, ἱ ἐπερώτα τε, ἵαρΙοΙΠε  ΗΥΠΑΠΡΙ Πμις, δατώη ς 
3 3 . πω ον 

. . . , “ 1 ἵ . 

ἐώτες ἄνθρωποι, καὶ ἕ ποι γη: οἰκημένοι, Φεοίατο «Το» 401ΠΑΠ ομήπας εδ[εηῖ ς « βα 

- { 
ο . . ο 

Περσέων σύμμαχοι γθέσθαι' πυθόμοος δὲ πςὸς τῶν ΤΠ αρα σς αἱ {οοῦ Ἐ νι οι 

ἀγγέλων ὶ ἀπεκορύφη σφι τάδε εἰ μὺ διδοῦσι ο ΑτςΠΕ, αἹα εκ ημηςις ἄά' ἱ τεβὶ 
γγ ς  Ασ σμμο δωρο: «5 Ἀλσδεῖς- Ἠπ. Ότεγε, «οπιταξτα ουιίε, αἱ 19. 
βασιλέὶ Δαρείῳ πι ᾿Αθηναῖοι ΎΊν τε και ὕδωρ, ο εόοι στι Ἱς ααπαη; 
κ αν ρρθο δὸ μὴ διδοῦι λε μ Ὠατίο Τετται Αἴλεπιεπ{ας ἀατεπῖ εἴ απ” ρα 

συμμ. “χίην σφι συγετινετο με ΙΙ ΙΦ πα λΑ τος, σοπιταδΙτΗΠΑ πι εἰς {οεἰειατέΠι { η, 

΄λασσεσθαι αυτου εκέλευΣ'. ο δὲ ἄγγελοι ἐπί σφεων πήπας, ος αρίςεἆετοα Ριωεερῖέ, -- ναΠς 

αὐτέων ἃ βαλλόμθοι» διδόγαι έφασαν, βελόμυοι τὸν Ίπιες {ε σο]οφμη , αμοά {οσἰεϊαξεπα {- 
/ ἀ 23 3 : . 9 

συμµαχίη ποήσασθαι' οὗτοι μὲ δι ἀπελθωτες ἐς «ετε «ρεῖΠΕ»  «ατυτος {ο οε[ο ἀἰκειμηῖ : 
..Ν .. ον 3 λος : δε πλ ὅ ο ἆ . μα ζς ον - - μ.ο τί / κ. - 

αν ἑωτῶ, αἰτίας µεγάλας ἔχο. Κλεομῶης δὲόρΊνο όλος . ὴ ον ἀοίπυπα» ὅς η 
ο / με ες , 2/ μα τμ ΕϱΠΙΕΠ τ αςσυ]αῦι 1πΠῖ. ον ΘΟΠΙΟΠΕΣ 4. 

͵ εριθρίσθαι ἔπέσι κα) ἔργοισι ὑπ Δθη- ο Ὄ]εοπιε η 
πιςάμεγος περ Βρ ο «γ ων ἤσεης αρ. ΑΙΛεπίεηΠρις. {6 ες να ο 

| 2 | ην «Ἡ, 
ἡ 

ο τα Ίος εθε Ἱα 4εῦ. ει ΒΗ. ἀποδις,  ὅ Κλεμῶμ Ρα ο δὲ 4γεῦ.: ΠΟΧ τοῦ θεῦ οἵα ὦ{εβῦ. οι ὁἱθ ίς 

.. Άγίε. Ῥεχρεναα, ᾱ Με. που. Ῥαν. «ἄν. πάν οτι ἔσι' ἐρ. 1 γή. ἀμοῦ. εἴ ππα16. ὁ1ερῦ. ο ο] 

ταπι Δωρίς παριέναι ΒΓΗ. ἀπο» εὶ {αμς ερίε Ίοσις Ῥοϊσιῖτ, ε ΑΌξυπτ ἆπο ἴδτα «4ποῦ. Ῥοδι ποπ 
Τιμ. τὸν ἀδελφεὸν ΟΠΊΠΕΡ» Ῥεςῄπιε. 7 Λήματος -ἄγοῦ. ει Ῥεμο[αί[τες, α11 λήμματος. 6 Ἐκπολέμ. {; - 

4. Νἱὰο αά Ἡω παν 6. ἸΑρταφρθης Ρα Μπ, ἆ Ρα. ἄτοδι ἔ.ν οι πει ΚΙ µ 

η τυπῃ οἰκήμενοι τὰ ὁτερῦ. Σπά. Βατ. ἄγεό. ΒΥΗ. ἆπα., Εξ {αερα α]]αδ: απῖες οἰκεόμένοι, Εκ[οϊριε ο 

ή ἵα  ᾗ Ὀεβάειαίυτ 1 4γοῤ, ῥΩλα. Ἡ ἨἙρλόμεοι Ρα. ἆπο ΒγΗ. 1... 

: 

μα) αυ 

αι -.48, Τὰς θύρας αὐτὸν ὠμεῖψωι | Ραμερμαηι {πήγάγε. Αςα αάπίοσοπι. αἳ οαρί(ο ρτορίοΓζᾳ Ροσπᾶ» ἁμαο 

| «18(ο0γ)ωι ΟποξρΗ. ν. σόο. Ἐιδ οὖν ΑΜΕΙΨΩ βηλὸν οἰατίκβπιο ἀε[οθοῃς 1, νι» ὃ. ΥΠΗΙ οΐρο π 11η 

Ἱ ἔμκείου ἨΥΔΩΝ. οἱ {πέν Γηβεγο. Ομ] ετ Τῶρο- Τηπι {οεοά]α» ἄδελφὸν ΕΕ Δελφὸν οοπμπάσπΗ μπα” ᾱ, 

Λ0γ/Ιά81 Βρίῃ, νΠ. τὸν. ἀδελφιδοῦν ὑπερορᾷο ΘΥΡΑΝ ἐν τα 1η Ρ/ματοζ) Τ. Ἡ. ρ. 925. Β. ετ Ροή 8908, ή 

ΡΑΣ ΑΜΕΠΙΟΝΤΑ. ΏἨαος. ἵαπιεα οοηνατίοπῖυσς, 481. 89. Ψεπταῖεπι υγοῬίηιια λαμες εἲ Η. ο) , 

ια!» 

0] 1η αεάΤρης ασεῃς {ωοςρίοτε ες εχῖτε 11 εΓηΣ. ορῥοο/, ΡεΠρεκετΙπῖ, 41ος ΠΠ] 1η το ἀήσες Ἡ Ῥοο. ν 
κε... ον αμ. κ το Αη το ἀῑσερ ΠαΡεΟ. ο απί- 

| λα 1956. "Εξελί' ΑΜΕΙΨΑΣ τώρδε πετρήρειο σέ- - 47. Καὶ λήµατορ] ΒΕπΙΡΕΣ Ίτα ψοιοτον 4ο Πάμαια ον 

. γας. «Εηβρίάος Ἠ]εξ. ν. 759. ἄμειψον δόµατα» ελ]. (Πε Ῥτηείεηῦα, Λημμα εαρίωτα. Πής. εἳ 1 'τς- 

ν Οετετήπι αμαε {Πρες φήμη 63 ΠΠΟΧ κλεηδὼν, α ορμοηίς αληϊ ες μαμα ρρίμς Ἱποτυβανέ 
ἵ δη ἄβοι μὴ 63 ΠΙΟΧ κλεηδὼν, Άνε, πε αποά {οΠρΠομΙ5 αῄ]πῖωτε {παρε ρήμς ΠΠοΤΟς οἱ Μ55’ 

τε. 1. ΙΧ» ϱ.2 κληδών' ἀΙΠεταηῖ εΠΗΠ ΠΙ], Ίζααμ]α 4ε πά- Τἴπέης εάΙ οἳ {οΠρα Ποτὶ ον ε. Ἡοιοδο ο ορίαπι 

µ | 'ηρη1/4 ΏοΝ. Ῥεπο Ζαἡᾳ. «Νἱὰ, Οῴ κ Ἡν το οπβίρς ]οοῖς ρεῦροπα,  (ομοοης τὰ μις ΠΟΠ 

ο 44” οδον ρα, θες ων μον ο σνα ΝΩ πηοραῦατΙΣ» πΠοναῖ” 1 δρῃ 

| δύοα, ΤΕ ωατΑνμ δω αμ τν λεει Νο οὖν Ὀεονεπι ἁρπσι κ μς 
ή ἀκρόπολι.) κωτ χε πρ ον ἡΤηῥίς καν νλὰ» ορατά, Όσμίόι αα «Πίο. Ἡν 5 ορ νι: 9 

Ίνα αυἱ5 ἵῃ ρο{ἴετάπ] {10 Ππεπι «1Ρ. Ἡαποταε νε] αἰτα- «μου. 1, Ἡ, 15. οἳ Ρ)εγ/ὸη. 1π. οτίά» ρα τίος 

τις Ἡ Ππιεβθιου Ίραμον Φμιονις, ιο οφμίάοιι 69, Απωοθύμις Φήῤιν πωρωαν ερ], νι. 
Τιμησίδεον τὸν Δελφών. σος ο το) Άρη αρ ρῖςς Ηοβοδίως εἰς κορυφὴν., τὸ τέλος ἠγεν, ο] η, ΚΕ 
ταςί [με] εοπΙεΕάΓα2 ἃ Ολῖς Ἔ νρ πππαία ἵπ Ὀ]κ[, εγω ει «4εγη, Ὑεηίιν επἶε, (μα ον 

Ἐπγα], Ῥ. 165. Δειφὴ οἳ ὡδελφὰ ΑΜΡΙ «οθμς πλα]ο ρυφούμονον εἰς ἓν ἀρήμὸς» Ώπαπι απ 1η (μη μβή 
ἵπτος {α Ῥόγπιταήτητ. ο εως ΝΑΊΟΚΕΝ. 1 Ἐρίρι, «4ἱραεὶ Δπϊμοϊ. Τ.. τή. . 331113 μή 
46. Ἐιμησίθευν τὸν Δελφὸν] «46Η ΕΠΙ 1 πμγεΠΏης σαι τὴν διήγήσω, {μπα Ώνα αὈ[οίνοτε 9/ΦΗ}5. 1ῃ ὁ 

εκ οοπί ἅητα» Ώαπι αὐτοῦ, αὐοά πυ]15 1 Γοἆά,» Ιε- «γή. Τ. Π. Ῥ. 149. ΑτίΠ ΡαβγβοποΏοῦς ο αμβρῦδ 

ΦΙ6ίΕ; ποἩ ορίΠοΥ. Ἰ]ασιι]α τὸν ἀδελφεὸν ΤοεάανΊτ τήτ- Άπατε εἲ Ἐ Ποάαπο, ἵπ[α]απη {1ο οοπομη(α η θς λλή: 

Ρΐδ» Νίχηιιο Τηϊ μὴ {ΘΠήρείΟ , ομίΠ. 63. ἀείπ][ὰ τὸν Δελ- ΑΠΟΚΟΡΥΦΟΥΣΙ αὐτῆς τὸ σχημα κατὰ τὴν τή 0” 
| Φὸν εκ 1Νοῦ. «Ῥο]πογὴ] πάπιοπίτι» Πα υἱά σπα ΠΙΠΗ1 «ΕΙ: ἍΆους σύμπτωση Ἱκι 11. 49.. Ηπὺυει ποππς Ἶν τοῦ οἅ 

ης» τεβη ππι, Ίο, οομ(Ἡτισίι Ῥρμ/ωηίαςν Τιμασί- ῥόταβ «ματαᾶ. Ο. α, Ώμρογής» ΠΟ ΤΑ 
ΔΝ ΔΝ. ον 1 

ν ΄ . » “ Ἡ 

δεν τὸν Δολφὸν, Ἰ[άροτας αππίσυπα» {π οεςεΙραΠά χος δη. Βογ Γοχ]εο. ἓ ο να μΜᾳ 

΄ 
«- 

Ῥσε 



αν μις μας ο ΤΕΕΡΡΘΙΟΗΘΒΕΟ τπεκ Υ. 499. 
{α8]ε Ἰδαῖ, οκ οπιπῖ Ρεϊοροηπείο σορῖα Ιαΐωνν συέλεγε ἐκ. πάσης Πελοσπονήση «ρατὸγ, οὗ 
ἐοδρίε, ἀΙδΗπημ]αης αἴεπι αά ἄπεπα, αυ πα Φράζων ἐς τὸ συλλέγει” τίσασθαί τε ἐ9έλωί τὸ 
Παρετας ΤΠ απίπιο τάπι Ρορυ]ατη Αιπεπίέη- δημο τῶ Αθηαίων, καὶ 3 σα γόρεα βελόμεος τύ-- 
{επα αἱοῖ[αι, ἔτι Ἡαροταια «οπ(Πτμοτα ἔψοβαβο; κατας σαι" συκξήλθὲ σάς οἱ σα ος 

͵ 
4 
π 

ο ο ο ον ------ 

2 

ὐκκπώσεα σα. 

ο ΦάΕὰ..-..ς 

! 

ἹαπΏιπι, αι ππα 6 ο εΧ αἴσε ἀεσες: 
ο ἀθται, . Οοπιραταϊο εκείεῖα Ἱπρεπί, 1ρδε 

Έ]ειΏπα ΙπναΠι, εἳ εκ «οπΠροῇβίο Βφοιί 
Οεποδῦπ οεεαραταπῖ εἳ ἨΗγ[ίας, πἰάππος Δι- 

ἄθη[ες οτΏ Αιιϊςῦ Ίοσα Ῥορυ]αῦαπ{, 
τλεηῖθπ{ες δι αποϊρῖί Ῥε]ίο ἁπιέα, ἘΒα- 
οτοτα 6ἳ ΟΠαἰειάεπβαπα πἱῆοπο ἀῑαια, αἴ- 
πα οοπίτα Ρε]οροππεπίες Ίη Ἐ]ευῇπε ασεῃ- 

Ζσις6ς Εετυπι,  ὮΏαπιαάε αΠΠΡΟ εχετεῖτας οοἩ- 
{οτιυτὶ Ῥτῶμαπα ερ[εηῖ, ΟοΠηιμΙ,  ρπ ̓ 

” , ακροπέλιοο, ' Κλεομένη, τε δὴ σόλω µεγάλῳ ἐσέβαλς 
3 ο ο. ρα δι αμα θὴ , 
ἐς τὴ Έλιυσὺαν χα οἱ Βοίωτοί αππόὀ συνήµατος 

ας / ΔΝ .] ’ ο. 

Οὐόμ αἱρέήσι, καὶ Ὑσιὰς, 9ήμθρ τοῦς ἐσχάτες της 
τς ῬΡοριίοδ:. εἲ αὖ αἶτετα Ῥατίε Οµαὶεῖ- ᾿Αττικὴ». 

λ λα Φα) 
Χαλκιδέες τε ἐπὶ τὰ ἕτερα ἔσίοτο, 

4 / ΄ ο] ρω 3 ος λ .. Α-γσέπιώτες χώρως. της Αττικής. Αθηναίοι δὲ, καΐπες 
. ο» λ 2 ἀμφιβολίῃ ἐχόμθοι, Βοιωτῶν μὲ καὶ Χαλκίδεων ἐσύ- 

σἜρον ἔμελλον μνήμην ὃ 
2 γω ο» 3 η λ κ 

δὲ ἐουσι «» Ἐλευσυι ὠτία ἔθωτο τα όπλα, 
λότων δὲ συνά ' Ίπεδα ἐς µάχην, Ἱορύθιοι ὀτων δὲ συγάψευ τα σρατύπεδα ἐς µάχην, Τορθθι 

ποήσεσθαι, Πελόπογησίοισί 
Μελ- 

..υ, . .. / ς 

οπηπίαπα {δουπη τερϊαητος. ἠαῃε α {6 α.θοµε 5 πρῶτοι σφι αὐτοισι ὄοντες λόγον ὢς οὐ ποιοι 
1 
ἕ ιωβαάι ο Ώεππαταῖας Αποηις Βμας., 
αυἵ ετ Ίρ8ε εγαῖ τεχ δραταϊατία, 
1 ασεάσΙποπε: σορίας {ππι] εἀαχεται, πες 
ἃ («]εοπιεπε {Παρετίοτί ΤΕΙΠΠΡΟΙΟ ἀῑςσ[εη[εταῖ, 

ρατίαπι Ἰαΐία εδε ποῦ 1σετε ηττίαιε τερί {6- 
απ, εχκάτοῖτα ρτοβίεδίο: ηᾶπ ΡΠΙς {6- 

ανετίοταηῖ {8.,  αἴπο  αὐεοοσίοιπι: τα δίκαία, ἆ µετεβάλλωτο τε χαὶ αἆ παλλάσσωτο᾽ 
λ 1 κ » 1 ρα υ 

µετα δὲ, Δημάρητος, ὃ ᾿Αρίσωνος» ἑων χα οὐτοῦ 
λ ᾽ λ εἴ 6. βασιλεὺς Σπαρτιητέων., χα) συγεζαγαγών τε τὴν σρα” 

λ 2 ᾗ ο. α 2 5} γ / 2 ο 
την ἐκ. Λακεδαίμονος, χα οὐχ έων 5 Φιάφορος ο» τῷ 
εδ) / 1 αλ: νὰ , 4 , 

ΟΡ «παπί τθρυπ. ἀῑδ[επΠοπειη εκ αριιάὃὁ σθόσθο ο εδ 9ε μάς θιχο», 
σασίης, ετέθη νόμος ο» πάρτη, μὴ ἐξέναι επέ-. 

3 / ο» ] ο ον 

σθαι αμφοτέρες τοὺς [βασιλλας, ἐξιούσης της φρατίς' 
| 5 / ο : 

ἀπεραπιως απιροῖ εἴ 9ἰζοιο ἸοίάΙΏ γάσαπτο τέρο γαρ ἀμφότεροι εἵποή]ο' ἕ παραλνοµέε δὲ τυτέων 
αΌ του 

α Ἰσωνόρην οἵα «Ἡερῦ. «4οῦ. }: Ῥαή Ψαϊρδταπι Ἰωνικώτερν' Ῥοθ ραῦσα ἐς Ἔλευσ. ᾖπὸ απῆσυίο «4,εῥ.. 
υτ Ο. 76. εἴ Ἡ.. να» Ζσ.ο οί ἆθ εαἀεπι ΟΙεοπιεηῖ5 

σόαι. ο Με, «4. - αρ/ ας 1π το]αῖς πρῶτα, Πεαπε α{ατᾶςε: 
Πταριίροπς, ὁ ει, Ῥμε/. 4. ἵπ οετετῖ ποσα- 

4 Πάεπι οὐπι «ἀγεῦ., αἰᾶ μἐτέβαλόν. 
σε, ο Διάφίορος αἱ. {ᾗΠαρρλυµέων 04. «40, ἔπο, παραλνοµένου ια -άμ. Ῥ]είαωαι 

71. Ἐσέβαλε ἐς τὸν Ἐλευσῖνα] ος {οοῖς[ε {εουπάυπι 
αἴϊος οτεάεραϊτυς Ο]εοπιεπες» ἀάπι εχ ΑΙΠΕΠΑΤΗΙΗ αἵ- 

σ6, ααπι σ6ροταὈ, εἰεέμς., εἰ ἀπιίείμς ὑπόσπονδος, 
ἵπ Ῥε]οροππεί(απῃ τοάίτοε: νά, Ῥαή/αµ. ΠΙ» Ῥ. 919: 11 
Φεζοᾖίο νοϊε 1 «4γορῦ. 115.Ν. 97 8., Οἱ τὸν ἀκρόπο- 
λι κατέσχε, ΟΙΕΟΠΙΕΠΕΒ, πὀλιορκηθὲς ὑπὸ τῶν ᾽Αθηνδίών, 
καὶ ὦὠφεθεὶς ὑπόσπονδος ἀπιὼν οἴκαδε πάλιν Ἐλευσῖνα κατ- 
έσφε" ἴηπι Γ6ἱΠοΙΙς Ἱδιμς εΙπ «]6οπιεπε {οο οἶνες 
ΑτΠοὶ ἀϊομπιωτ α Ηδετταᾶς {Πατονῖοις ροεπῖς {αρ]εότί, 
αυ ρις ραϊτῖας {οἰεραπῖ αῇιαεί ϱΓοάΙ{οΓεβ» αεΠΕΩΠΙ 60-. 
Ἰήπ1ηατη ου 11ογιήη Ίπες[επῖ ποπ Πα» ἔσησαν ἐν πόλει 
παρὰ τὸν ἀργαῖον νεών' 'υδἱ ρεῖ πόλη ατα εδῖ ΙΠίεΙΗΡεῃ- 
4: Τόμο! νι. Ῥ. 415. 39., ΠΙΕΠΙΟΙΑΕΗΣ. ἡ σήλή 
περὶ τῆς τῶν τυράννων ἀδικίας ἡᾗὶ ἐν τῇ Αθηναίων ὠπροπόλει 
δαθεῖδα αΠΌϊ αριᾶ αμιπάεπα Ἱερῖτατ σύλας σσαι -------- 
ἓν πόλει παρ ᾿Αὐηνᾶ: νὰ. Οε]εὈ. Ποπ. απ «ἄν. Έἶατ. 
Ρ. οότ. ο. τς ΝΑΡΟΚΕΝ. 
οσα, Κο) Ἴσιὰς] Παγρουγσεοηί» 1ερῦ. 25. δα]άσα 
Ὑσίομ πόλις Ῥοιωτίας. ἃ αὐ]ους πο αδὶς βαμ/αμ]άς» 
Ὑσιῶν καὶ Ἐλευθερῶν, υποίαπα οσα ῬοεοίοΓαπι, ἐρείπια 
αὰ Οἱπαδτοπδιι ἀείσιίροπς ας, 5. Οἱ ου]άεπα α01Π 
Ίιας Γγ[ίας ἵπ απΊπιο Ἠαδυεῆε, ἀπδίαπα πμΙαπαΣ παπι 
Ἠογοίοη Ἠγβας ποπ Ίοησε αρ Ε]ευτμεσῖς Ίηκτα ΟΙ Πα6- 
τοΏσι 1, ΝΙ. 1ο8. αἳ ΙΧ, 15. εί ο5., 6Παπι ἵπ' Ρ)η- 
αγοδὶ ΔΙά6. ττ αῑας οΏοπάετατ. ΑΠ Πγῇπε, Ώοεο- 
τοίνπι ΠΠ1ρης Ῥτοχίπαε, εοπΘΙΠοπεπι ππαανυπί, ἐξ 
Ἱαρίᾳ. τεπιροιῖς Διζςς αδ[ο ἀεειεγυπίὸ ἴτα νιάετυσ: 

εγοοι{ πειαίς ἵῃ Διθσϊς ρορΏ]ας οεπίεραπτιΣ. Ὑϊάε 
ᾳποφιιο ᾖ7ης[εη πὰ Τζ Αἱ4. Εν Πῖν 4. : 
το σαι Οὐνόην αἱρέουσι κοὶ 'Ὑσιὼς] Ὑσιὰς απ ἀεπιάπι ᾱἷ- 
Χεπῖτ Ατηςες ΠοΠΙΙΠΕΙΗ Ἠαδιητ Ὃ ον. Ῥταστει Πεγοί. 
ερο πο Πεγσβοξιη αιΙάεπι ἀῑχὶςίο ΠΗρίοςτ. ΟεΠοξ Ρᾶ- 
δις Δαΐσες», οἰΙ Ἠ]ο Ψοπῖε ἵπ οοπίαπ, Ε]ευίπονί5 εταῖ, 
αἀεοαιε ῬοεοσΏσς εοπτδπίΠης, δΊμες ἔσγωτος τῆς ᾽Αέ- 
σμώς' Ἱπίμς ραρῖ Πευπι ἀαβπίνογυης ντ ἡωπή Ἡ. 
Βεηβ. πὰ 1ιοση. Ῥ. 439. αἳ Ρ. 1}οι/. πὰ Ὠράσγ. 1. 
Ῥ, 395. Ίπτει Οεποξή αι Ἡ[γβας Ῥταετεοτ Ε]αιμ]σγαν 
Ἱποῦς Ο{Πασίοή {πιεῄασεβας. Ῥ]αταεϊς Ίμοῦας αὔευῃ- 
“Έρυς αἆ ἀεχίαα εταπε Ηγῃαε ετ Έτψιητας, αμας ο- 
Ὥληος Ῥοροίίαο οοπεΗ συ ΠΕ εεῖαπι ααταῖα͵ Ε]εγοβοίο Ῥτο- 
Ἑιπη] 1ρςς αιήπ εἴῖαιη Πεδοά. ΝΙ, ς. 198. 1Χ, ς, 16., 
ο] ὙΝανάσπίης παρῆκε τὸ σρατόπεδον, ἀρξάμενον ὦπὸ 
Ἐρυθρέων, (Ποι Ἐρυθραίων, {ηγεῤγαείς, [εὰ ἠΑΥγεογὴς :) 
ΚῶΤετεινε δὲ ἐᾳ τὴν Πλοτοῖίδα νῇν' εἴ 6. 95.. Ἰΐσαν διὰ 
τῆς ὑπωρείῃς τοῦ Κιῤοιρῶνος πε Ἴσιὼς ἐς τὴν Πλοταίδο 

«Φν.. ἀλρηά Τόμοά, πα. ο. 4. Ῥ]αϊεοπίες ΡΓΙΠΗΗ 
ν]απή Ἰηρτεςῇ,, ας τοξῖα Τηαδας ἀποσνατ, Ἰ[]ίης ἀο- 
Ἰπάο,, ἀϊνοσίςητες α4 ἀαχίαπῃ, Ίος ΟΙ(ΠΑΟΤΟΠΕΠΙ ναΠ15 
Ποξϊεραηῖ ἐς Ἔρυθρλς καὶ Ὑσιὼς, ἵππάσπα πιοπίς {πρεγατο 
Ννεπε[πηῖ τα Απήζώμης, οπή ποφιήτ αιοά Ἱερίτωτ ἵπ 
επδεπι Πήοα αριά Ῥοΐγαεη. νι, ς. το, αἲρ ολλ. 
ταιεῖ, ἐκ τῆς Θηβαϊκῆς ἐκκλίνωντες, ἐπανηλθον ἐς τὰς Θή- 
βας, κἀκεῖθεν ᾽᾿Αθήναξε διεσάύησων" οιτὶρεπάνπι ρα!ο, 

} 

ἐπανῆλθον ἐς Ὑσιάς' αἆ Τζῤαοή. ρ]άτα ἀεάῑτ ἆᾳ ΗγῆΙ- 
”α1/εης αἱιεταπα επῖαπι Εεγοβοηί Ἰοεῖτπιὶ» οπής. 
αἱ σπ πήπας {οτί απ επιοπᾷατε {επρίαπι Ἱερεται, ἔμ- 
έρ. 1π ΒασσἩ. ν. 75ο, αὰ Δίοριπι «οἱοσαΠ5 Ἴσιάς 
τ’ Ἐρυθράς ϐ, αἳ Κιθαιρῶνος λέπας Ἱνέρθεν κατῳκήκαση. Εκ 
Πατρυςγ. εοπίϊαϊ Ῥοοοίῖας Ὑσιῶν [Εγἱρίάεη ατἰατα ππεπ- 
ΏΟΠΟΠΙ {εοῖδ[ᾶ Ιπ Δηπορα» αὐααε ΡΕΙΠΙΠΟΡ, Πε ποῖυτῃ» 
ἵῃ πιοπῖα ΟΠα6ίοΠΕ Ῥερετοαταί, Ἠαες { Όεπίρπο να]τα 
{ἠατῖς αῦ Ποπιϊηῖθης ατιάϊας οχεερῖα ἀποίτασίο. οοπίθ-- 
«τωπαπα ρετίο]ίτασοι {1ρεύ Ατῑοες ρ8βο, αἱ Πο «οἵι- 
ΠΠΕΠΙΟΤΑΠΙ Ῥοτιοσίῖ. ο ο ΝΑΙΟΚΕΝ. 

79. ἱκερίνθιι µ. πρῶτοι ---- μετεβάλλωτο] Ο0 υη]μ5. 
ερο΄ Οοαἱοῖς ἁ]ς[εηίαπι ποὮ {ο]ΗςΙταδίεπι οἶῖπι νι]ρα- 
ΤΗΤΙ. μετέβαλλόν τε καὶ ἁπαλλάσσοντο" 1ά Εδῖ µεταβω- 
λώτες. Νε] μεταβουλευσάμενοι, ὦὠπηλλάσσοντο" Ῥίβείει- 
επι οὔπα νετετίρυς ετ Εογοάίοέο Μεταβάλλειν. πἳ 1 ΠΙΠ]ς 
14 4γεο Ῥτο 1Η αγὲ εἴ μεταβάλλεσθαι, Πεαμεπτετ αά- 

Ἠϊρεαίυτ: ν. (πίσκεγ. 1 4. «4πομιμί ν. 19. Εὶς 
{εγοάοίο ἵταθϊτα πια]εῖς επατ{απς Φεῤο]. Νῆς. 1 «4γ1βίΙ, 
οἱ Ἱκορίνόιοι, 1παμ]Ε» ὅτε: δὴ εὐσεβεῖς ἤρξαντο ἀναβρλέσθαι 
τὴν συµµακίαν, Φάσκοντες μηδὲν ἀδικῆσθαι ὑπ' ᾿Αθηνοίων. 
Ἰεέτοι Πογοζο] ίσες ἂς Οοτιπμ]ίς {ου]οίε. Ώ]ο 
ΟΥ: απ Οοτἱπι]ήασα Ρ. 459. Δ. αιοά (1[αμύ. νετε- 
ταν πε [ ἄνισόρητον, εἰ ο ἠ{γαχ]] επί 0Η σμδογίς 
πεπέο: πα ηὶ Εοῖ]1 ποπη]π]ς ΙἈροίαα παηροβίοπο οσα 
Ἠήοτία ίση Ίπ. οοποοτάίαπη νἱάετατ ρορίε τοβῖσί, {4 
ἀἱσαπίις Οο ΠΠ τὰς ᾿Αθήνας ὦπὸ τῶν γυράννων ἐλευθερώ- 
σαντες, πρότερον μὲν ὠπὸ Ἱππίου, ὕθερον δὲ ὦπὸ Ελεομέ- 
νους κοὶ Ἰσαγόρου καὶ μετὼ ταῦτα, ὡς αὐτοὶ πρῶγμα ποι- 
εἴν ἐπεχείρουν Ἱππίου [Λακεδαιμόνιο; Ἠϊο ΠΟΠΊΕΠ Ἱππίω 
1ά6π1 να]εῖ ας τυράννου] καὶ τυρρυνίδα τῆς Ἑλλάδος κωθ- 
{σασθαι, πρῶτοι μὲν αἰσθόμενο, μώλίσω δὲ ὦλφήσαντεόν 
ἡγεμόνες τοῖς ἄλλοις τῆς ἐλευθερίας καταςάντες. Ἐκ Πΐ5 
ππρυς ΡοβτεπιΗπῃ {ρεᾶαι ποπ {πα ΤΕΠΊΡΟΤΕ ταση Ίο” 
τα» αυ] δις α Τ {πάτο «.ρτας Αίπσομας ουπα Γηεραπί5 
ΟοΠπίμ! ἀε]επάας εν/ε οεπ{εῦαπι; {εά Ηεγοζρίο ΠατΙ- 
ἴαο. ΟΙ. 03. Ῥεεμπάπτη αἆ Ίαης ρετείηεί εχρεά{είο- 
Ὥθπι. Ῥπίπππα Πο «ΟΠΙΙΠΘΙΊΠΟΤΑΕ ᾖργοά. ο. 64, 1π 00” 
πητηίος. Ιπίοά μπα. πηησὶ5» αμΙαπι ἀεσερας ΠΗτοσίευσιν 
ἠπϊυπίμς : Ο]ερπηεπίς ΕΩΙΠΕΠ 1 δχίφεπᾶο Ηἱρρία ΓοΣΙΠ- 
ον η αάϊμτοτος {δα νετϊβπα παπα π ω 
εαεπΏδιις παΓταῖ8. ρα ροσι ν ρολο στ 
ς Παραλυομένου δὲ τοτέων Τ. ὃ. νέων Ἱ. αι ε[ζα 

Έπος αἶτετο ἆᾳ τοσα, {οἰμτο Ίεσο ας ποοζδιαῖς 6χρε- 
ἀῑήοπῖς, . Αἷῑπ οπησία Οἱ, γοπουίμςν Ἔὐι εφιἠάσπι 
οα[συ]ηπῃ ποῦ αάάο. Ίῃ αἶεετο 19/4ΑΓΙάσΓΙΗΗ. ἀοιπὶ νο. τρως, Ίος. ῥαπέερήμς Έχοις' τε]έζρ , ππασΏα ου{ει]ταδ, ο Ἕλς ἀῑσί ρνν Ὁ 
Ρ. σό, Τγμάαγεος ναὶ Τγπάατίάα Ἠλε ἀῑοί Παρίοραις. 
που ζιοά ἂὲ β)ηὲ Ἰογιάαγεί μα! Γογεπὲν [εά φιερ Οµ- 
ον εἳ Ρο]. ρα. 313. ΠΜΙ6ΓΗΗ (ύργμης 
οπλο), εΓσέ | ζοογάοίες εἰ ὑποφηταί, ἀποίτης τὰ- 
Ίπσῃ», πηοσιε Ίπποήτο: πα[]η οπἰπ] Ἠαγίο]ατίομῖ, οι- 

2 6 : . 

ἄος. οοἷος πυθ]η5. Ἠπες ψάε, Ταν ίσο {επηρ: τ(8- 
| ετ ς η ποτας 
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κο τοτοτ-σαστι ντ ο 

οσο θον ο 

αν τρ 

Ὃ λος” Ὃ ο ωαοα 

ν κά 4 δν Α ς ἃ ΔΕΣ 5 . : ον 3 

ἐκλίιωότας τν τάξη» οἴχωτο ή: αὐτοὶ. ἀπαλ- αρα ΑΡίεΤαΠΕ. Θααττυπη Ίβιὰ, Ὠουίςη 

λασσόµώο, Τέταρτο ὁ) τοῦτο ἐτσὶ “ΤΗ Απτιηο οί ΓΑτήσαπα. Ῥτοίεδε. {πες Ρἱ5. αά δεν ν 
κ Ἰ ”, α 

5 
-- . 

9 ν 9 » 
« 

ἀθφικόμθοι Δωρίέεε, δί τε ἐπ! πολέμῳ ἐσβαλώτες, ἸΠβτεδά, 5. οϱ Αιιεπ]επΏα(ι τη] πο 

| πὶς οοππποάιίας ήπιο αυ 

Αἰἰοηϊόπβαίη π]ηο α: Ραοιί5: εἳ [ο ο 

αν ἩἨ Έλα ο πστοο σα 
ὁ ω ο, 

. ' οὐ ͵ να . 1.» λιὰ ; . ή ΄ ! ; ν τ αξ]. 

τοῦ ἑτέραν καταλέπτσθαι καὶ: τῶ Τυνδαρδέων Σὸν ἁ 9 ο ίλαι Αμήν "ος ην 
«ον ον οὐ Χ9λ, ὰ ο ελ ο ολλ 19 15 ΏβΙΠ 11Η αλλ ον ποσο 

ο ος ΝΕΟΙ κ να, ο στη, ονοσαιὶ νο σοπηιαραητμτ... Ῥοπο ἴπΏς 
τρ] ο άμμμα ο υμδτε η Βλ ο να ο το Ῥ]ουα. ο. 

«απ υφισνω ο ο) ροή οον {οοῖϊ,. αἱ εταηῖ Ίπ. Ε]ευήμε», ο” 

ὀρέώντες ὁι λοισοὶ τῷ συμµάχῶν τούς τε ασιλήάΣ Ἄοπιες πος. σομγέπΊΣε, 1Ω16Σ 1ΟΡΕΣ2. ει ὦ 
ο να λ ς, / ιά Δ ον. (ο , - . . . 

α ῶν Λακεδαιμοίών οὐχ. ομολογίωτας» χα Κορυθίς Ππιμίος ασίεπι «ἀε[εταϊσία, εΙαπι 1 ος 
ὁ 7 

- κ. ο » ε κ - 

ων σος σα Αρ σοΕ. ες ληθει Ῥ. ὧν Α9 δαν 
χαὶ δε ἐσ᾽ ἀγαθῷ του πληνεος Ὁ ταν Α»γναιῶΥ : ο. ο 

ᾱ λα ος δε κ νά, λ . δ..ς σα ςοἱοπΙαΏι ἀεάηκοτωπε» μάς 1 

τρῶτ ὅτε καὶ ἸΔέγαρα χατοίκισα», ουτος ο. Ἡ.. 39 λος αν ς 

στο ίνες δρη ο ος αφ . ον ἀῑάο -τόξε ποσεῖατ. 110 ο Όοάτο ρε 

ο ορ Ἰναίω ὀρθῶς ἂν Ῥηπωπ τερο . Ἰτετυπη ας τοπίο» :0ΗΗ ἐν 
καλέοιτο δεύτερο δὲ καὶ τρίτο» ὅτε εωὶ Πεισισρᾶ- «ακρε]επάοφ ΡΙΗβται]ἁας. εχ' θρ81τ8,ΝΕΡΤΙ1 

- 

:τιδέων ἐξέλασι ὀρμωβέντες, ἔκ. Σωάρτης ἀπίκωτο". Ἱέιπι εδ: ἄπαία γΙεε» 48ΗΗ ἐπ 

τέταρτο δὲ τότε, ὅτε 5 ες ̓ Βλωσῦα Ἑλωμένης ἄγων. ππεπεν Ῥε]οροηπεπίε ἀηεεῃδν πν 

ελοσοησίες ἐσέβαλε' ἕτω τέταρτο τότε Δωρίέες Ἱπναβι.  ἵτα αυατῖο ἵππς Ώο]εμ{ες. 1η ο Ἱ 

ἐσέβαλο ἐ, ᾿Αθήνας. «Διαλυθώτος ὦ τῷ ςόλε τότε ἴπεπαδ ἸππείπΏ, Ώαρεο ἀρίως , ἠθδὶ 

ἀλλεῶς, οθαῦτα ̓ Αθηναιοι ἃ τήνυσθαι βελόμεοι, ος ου. εχεταῖτα,, Ίδὶ,, Αιλεπίρηίες ο 
«]οῃιος παπι Ίο. Ιπωσίας ο, ριθαπα εί 

ο νὰ ͵ Μ. αἱ 3 λ 17 λ 

ρῶτο ορατηύν ποιεῦνται ἐσὶ Καλκιδέας, ο. ΟΛΗ 

σος ο : ο αν. η δν ο. ατα ΡεάΙοπεπι ΓεσετηΏῖ αάνεΓ[ις ο Ομαἱείἀεη: 

δὲ τοῖσι Καλκιθευσι [οηθέκσιεσἰ το Ἐὐρισο, Αθη- ιν ο μίν Ιπβας Ῥμηϊρ ἴργό 

το, νλ. ση ν . ώ χ ”/ - του . | | ! α- ως ή 

ναΐοισι δὲ ἰδᾷσι τος ὁ Βοωτεό, ἔδοξε πρότερυ Τοισι {αρραῖῖη. Ἠϊ «εοπ[ρεξδ. ᾿Αιποβίεβίες 

Ῥοιωτοῖσι } τοῖσι Χαλκιδώσι ἐσιχερέω" συμβάλλὰ- Ρυϊαταηῦ: Ποί οι. εἰς. Ρήα5 4 | 

δί τὲ δι τοῖσι Βοωτοῖσι οι ᾿Αθιαῖοι, καὶ πολλῷιοςμαἰειἀεηῇ δις. ΡΗΡΠΑΙΏ 0 σορ[οτεπάαίης ο 

ἐκράτησαν' καρτα δὲ πολλοὺς Φοεύσαντες, ἑσ'ταχο- αμε εομεισια. εὔπα 15 ο ΙΒΗν μα 

σίες αὐτέων ἐζώγεησαν" τῆς δὲ αὐτῆς ταύτης ἡμέριῃ τηηῖ» Ρετπμ]ήδηιε «θεση ας 18 να 

δι ᾿Αθηαῖοι δαβώτες εν τὴν Εὔβοιαν, συµβάλλεσι ὃν Νοκ.” ο Ὁμαἰ νά επβθίΝ 

καὶ τοισι Χαλλιδόοσι᾿ Ικήσατες δὲ καὶ τούτες, τ-. ας . αμίδας κα παν τ αμα: 

τρακισχιλ{ες κληροὐχες εωι τῶν Ε ἱσφοβοτέων τῇ1διμοι πηία. «οἰοποτπη -. 1 Ὀρταδής. Πρ 

ασ] 

χώρῃλείσεσι ὁι ὃ) ἱωωοβύται ἐκαλέωτο ὃι παχέε Ροβοϊβτια τεϊφαετηηῖ μρροροϊῶ αν 
σος τὸ οὐ . ... ὀ νι ὁ α . » πῶ Ὕ τ ' τν ἴ Ὁ Ἴ - δν ας αν ζ αρμό 

ο ολο ος ἐκ ενω, τμ πο δη, ἆμο η ας εδ ων | 

: 
ή. δὲ, Ῥό Ροή. 4, οἲ Όσον εοδς 

ποσυπε «4νοῤ. ἔ.  ἆ Ἠίννυσθαι «κ... --ᾱ Βοηθοὺς πού. μάς ο µ.  «Ν6νς 41 

Αππίῄτες», τεβαι1 ἱπποβατέων. ες ἱπποβάται,, Μον ἱσπεβάται δὲ εἰσῥαπιό Ῥα]εκεη.
 θὰ Τὰ 1 1 

ἐν πέδαις ο ο ο μδο νο ο ον οσα 
η ἐν πέδωις δήσ. «περ. {ν 

στο Ὀ ος σον» .α 

. . 

μ Ῥορί 
πλαν στον οὴ Ην ΗΙΟΙ 

Άοτσς αιπε ,. Ὡς, 7ο. 41108. βρατιαηί αακϊμ αι βαρῖ- 

ταπᾶδιίς ποπ. πΙπςΠαπα» ας Γαρρειῖας΄ [ετεμε, ἀεάς- 

τπε, Ἱμοστί «οπτε ΕρίζερΏγτῃ» εὔπι Ὀε[]πα Οτοῖο-. 

πίαέπτυπι Πουτετεπε, ἔπεμφαν, νειρα {ηπε Ζεμοβ 

Όεπι, πο 17.» εἶς ΛακεδαίμοΩ συμμαχίας δεύµενοι. Ἠε- 

Εροπίαπα Ἱεραῖίς ΕΕ, Πο {ε σορία5. 4πΙΙΟ5» τοὺς δὲ 

Διοσκούρους, να Οογες ΠΙΦΗΙΟΒ: αμίρες εοπίοΏα 

Βυβαιό. ἵα Εομ. ρ. 78 6. Βρατίας Ι{8Η9 ΦωΠοι 

ες Ῥοίίας ταὶ πε Πατ αὐάρἰοῖα αρα. Ίαπα 4110. οΗΤΙ 

αείοπε» Πεμᾶ {οΏάεπῃ 16ρε5 οἰνίτατίς» αδΙΙπῃ ν]άεῦα- 

τάς» αξ τερώπα αἰτοτο ἀοπιί ΠπαΠεη(Ε»᾿ αἶτοτ ὀυπηταχαῖ 
Ἐνπάσηαατιπὴ 1 εχρεα(Ποπαπι αΡΜΠΕΤΕΤΗΤ: αοΟςΔθ- 
Ῥαϊ {ονταςίο ἔοσπ]α ες Παδίτις Πρηϊ» απο {παίρεραβαπτυΣ 
4β. “Ῥ/]μίαγοῦ. περὶ Φιλαδελ Ρἵ.. τὼ παλαῖα τῶν Διοσκού- 

ρῶν ἀφιδρύμωτω οἳ Σπάρτιῶται ΔΟΚΑΝΑ᾽ πωλοῦσι'. αάἰ]- 

ΈΣ ΠΗ1βίδ, δύρ ξύλω παράλληλα δυσὶ πλαγίοιο ἐπεζευν µέ- 

νὰ, ἆμο σπα σεφήα/ε ἀἡῤαμίία, ὀμοβήμε 1919” 
οεη/ ἑήδα. Όσα ϱιΠάεπι η οβίτα {4 ΕιεΠηϊῖ ροτία- 

τη» μπο Ἐγπάαιάατοπι εππι Τ6ῦα ἵπ Ῥεμ Ῥετρεπῖς; 

ἀῑδίμηρί πὲσρείο ΔΗ:, -Άταπε Ἠᾶεο» δὶ Ῥτορα Ρας, 
ο παπα .... 
1.59, Τῶν Ῥυνδαριδέων τὸν ἕτερον Ἱ. «Γαὐογλήὴ ΗΙΤΟΥ 
{σπόγατε {εβγογ[ν Ειζεητοπα, ϱηἱ [μογήπε ή Τγηάσγεῖ 
ὡπβοτος εὔῖπι Ῥα/ήιογίης, ἄνο Τ Πείαρπαεος. 11” 
ο ᾳ ας απ; Παῦερας οεγία “ποτίδαπιος. Εταπες 

1ή, εχἰπία ρατίας το]ρίοπε ο] ἴπ {ΕΓΠΙΟΠΕ 41ο” 
αὖε αποΠἁΙαπο ἀῑέΕὶ σὼ Σιὸ,-αμία οοΠΏεοτάες τερπαν6- 
ταΠὲ» ἃ Βερίρυς αἆ θε]]ηπι Απια] εκομηρς : ητ ατοῖ- 

που» Όομί οπΗΠ15 ΡΙαΠς »εε νε]υτ αμκ]Ματογες {οἱεῃ- 

πάτεί ενοζαξὶ» ΟΙΠ05: Ἱπιρετατοτος οπή αχ! ογεάερα- 
ΙΕ: Σωτῆρες. [ότες »] πῷγαθὶ παρωσώται, ἃ Πείαῖιο απο 

Τχασίσο ἀῑέά αρ. 4βΗαη. Υ. Η.. 56, 3ο. Προτοῦ 

νὰρ δὲ, 1παυ{ ]εγο(. καὶ οὗτοι ὠμιφότεροι ἐπίμλήτοί σῷι 

ἑόντες εἴποντο. Ῥεραπῃ 1πιρεΓαΤΟΓΗΙΗ «οΠΟσάΙα "εια- 
τπά {εοβεβοπε Νἱοἰατα, Ίαης ἔμ]ετιπὲ Ίερειη Ὡραγεία. 

της. πε Ἱη ροετηαι 8ἱτοί ΟΗΓΗΛΗ Βεριιπι ἑάμοστες εκ- 
Εισζωως, αἱέετί-αίθπι Έορί», αμ  ἄοπεὶ ππβπετεῖ» Ἔγη» ᾱ μμ εώσι αἶτοι νδυά. οµίτος γεήπαιιετείας εξ 

τητο]ατῖς,  Α]τοίαπι 1615 ΡαΙΤΕΠΙ
 ὥ-αι {5 Ἠήπο ατηρῖτ 

4ε Ίλοι τν, 6, 4, ΤγπάατίθΒο γαρίης οἳ {4εω- 

[ε 36 Ίοσο το]αμοτύπε,. Όε αΡί2 Πς δρασιαπίς. οἳ- 

Ίαπι Όλβογος ἀϊπήσαπείδης  αἀβήδίο οτε
Φεαητιϊ {αἱ- 

τατες. αὔ[ήυγός ῥγσο]ομδην ρε/α Ατοβίθαπιθ 

ρα ον Ῥοβαρη. 16, 41 Τὸ. ὧς οἳ 

Διόσκουροι συμμαλήσοντες ἥκοιεν' ἀριιά ᾽ἁμπάεήτ Ἡν ο, 
ἕωον- ο ρα ας 

ᾖο, Ῥορί αμ 
πο. ώσ) ανν» ὡσα 

9, 4. Ἰμοεβασπιοπίϊ Πδὶ ροτ[ηαάεπὲ Διοο 
Φάνειαν φεγονέναι". νἱείπα οοτηϊρῖε Εἰειη/εγῦ» 9 Ἡ” 
οποία 4 Οαῇοσῖρς αἀποταίοηο αά. {οἱάΗ. δε Ὁ 
Αριιᾶ Ηογοά. ν» ο. 8ο.» αχϊήατος ροίεηή δν». ηε 
πῖς {105 Ἠετοας ΔριπείαΕ» ἐπικουρον τοὺς, Αἶακά 

συμπέµπειν ἔφασαν, 4Ιοτάπι αμχί]! ππ. προς 11 6 

Ρεν ΄ΓΠιεραΠί τοὺς. μὲν Αἰωκίδαο σφι ἀπεδιδόσων» Τά 
ὠνδρῶν ἐδέοντο" αά ἱίμπη Ίοεπ1. 111μ] αωαθάαπΙ ο 

τητ Οἶ11. ὤ,οπου. ἐχ Ἰ.. ΧΧΗ. 6, 9, Οᾶς Ἠμο Ὕα 
Ῥήπηῖς ρετπεηε, ναι ορ 
ϐ. Ίοὺς Βοιωτοὺς] 'Τοὺς βοηθοὺς ΡαΤΙπα ἈὈεδε» 8: 

ρίοῦεπι. ΜὈίμς τα {οτε Ι{οΓαΤὰ Ῥοιωτῶν 1ΕΠΙ 

αιήριθ πμίπηθ Πποηπάα. Αἴῆσας αι{6ΠΙ ας εοἳ 

Ῥοσοιο οἳ Οµαἱαϊάσπ{ὲς εχροἀΙτίοιε» 1ά Π1εΓοΗ μι] 
απηρ]ηπι Ποτίάαε ουπανΊε Πήπεγίως Ἐε]οβ. ϱ. 44... 
ὁγερό.  Ἀπετοτί ΙΙ αά{οΠρεεταϊ 8, ο αρ 

ο: ο. . 

15. Ἐπὶ τῶν ἱπποβοτέων τῇ κόρη] Ορθάπιε 4 

Οαή]]ο Ρ. 164. Ἡ, Χαλκιδέων 2ὲ τοὺς 11 ποῬο τό, 
λεγομένους» πλούτω καὶ δὐ5Η διωφέροτας» ἐξέβαλθ 1. 

οἶέε; ου. ουπα οοηρτιαϊ ὁνγαδο κ. ρ. 68. - εἴν[ος, 
η. Ματ. Ντ Τε Ι41ᾷ0 Ἱπβρυτασ]πι εστι ΕΣ, 

Πευ]παν Ἐπουπε Πάεπι Παιιά ἁποίς εξ ἱσσόσῃ ν, 
{οὰ. ρίι ρτίοτα 1ΠάϊσβεΙΣ. δούο). αἆ γή νά ας 

τοοἵ. '᾿Ατρέως ἱπποβότω, ἵππους τρέφοντὸς» ἅ. 

ἐπιβαίνοντος ' απ πμ] τα ρἱορ. τραή σαῖο Ἡς 
Τναρίοὶ εκειηρ]ἰς ᾽Ατρέως ἱπποβάτο Τἱ5ἱ5 ασ 
Α2οσἱ, Δίας, ν. 650, οἱρβότας μ Ῥμ]]οᾶξ, Υ. 21 η 
βότας να αατὴσ οἵίπα,. Ὠΐοςς» ἀῑ[ρυιας 
πόσθίο ἱπποβητέων ΟΜα]εἰάσαπωνη οοΡΙΛΕΤ κ πτος η]- 

ΤΕ, νι, 1οο. {εὰ αἰίετ ηαῦοῖ τος, σχ Οσ4ὰ η 
ραπάα: ποηΙ6 «16ο παία ΟΙ. «41ὖγ. πο μα η ΑΕΛ ) 
11. Ῥείίατ τῶν κληρούχων ΏΜΠΙετΙδ Ίουβε} Ῥεησοη, ν 
η6 ΤΠΙΠΟΥ,. Δισχιλίους ὁχ {ορης νά ΟΕ 0, ομοσο 
εἰ Ἴᾳο. 6γ0µου. Ριααῖ, αἆ ́ Τ. τν. ΄Τ168. Λη. πι» ο α 
εχρι]ο νεῖετο τεσσαρώκοντα,. ΡΙΟΌΑΠΕ εντος. ο 
πα Ιπίηρου {πάς οσα απρ]απη ν]άσεῖ» 1341: ος ορ. 
σρὀκισχιλίους», ϐο Ὁλοπου., ραττα ἵν ή ᾳ 
4ρτοβ» Ραμίπι αογίηπι οοηπήριλ{ε; απ θ 
Ἰπάϊσο, -4δαΜΙ, {εδ η]ο τ ἀἴσαπα, τεσσβρασ”. 
ποῖα πηπιετα]! ΡΙηραητητ» εκ μα! ο 
Ριοαίρπἰ {λοΙὰ Ῥοξίσγιηε Ρε. ος τος ᾖοΠ Ὁ 

16. Οἱ 5’ ἱπποβόται ἐκαλέοντο. οἳ]. μ]ά6πι ποπ, 
ΠΟΣ {ο αὖ {εγαά ροτηϊδίο [οτί {εά» ΑΤΕΙ Ο ομοὰ 
{ο ἱπποβόται δὲ ἐκαλέωτο οἱ παχέες τῶν πο ας ήν 
{πρτα Ίαπι Ἰπά]ολνί ᾗπ Τε, 1, 6. 18ο. ἆ ο ΠΙΑ πο» 

το ἳ “6 

ΐ αμ 
ιν, Γν 

σώος” 

"ελ μι αρ 



ου -σ--------'Ἱ᾽ἹὩ--. 

αμδω γα ας 

ἅ 

ὴ { 
' ἡ 

απ μαοςςς- 

τς το τες τς 

πημρΕΕσ” 

Ες ώς 

σοιτα αρεραπι. Τμεραπὶ αὔτεπι Ῥοςτ ας πἰ- τα ἔπεησσο. 

Ἰμαμάατίο Ἱεπαιῖς, Τμοραηϊ υἱείοπεπα ααθτμητ, τ ΕΒΡςϊ αΗ ΟΒΕ »11ΡΒΕΕΒ γ. 4 1ά 
ν ν ο» αν να .. λ / ο ία ἆ αριάἀ Ομα]εϊάεπίες νοςαβαπτατ Ἰοσηρίοῖε τῶν Χαλκιδέων ὅσες δὲ χα τιτέων εξώγρῆσαν, ἅ- ἨΠοταπι θι]ασῃ Ἡοδζυπαπε ν1νο5 εερεῖιΠῖ, µα τόῖσι Βθιωτων ἐζωγθημέοισι ειχο ο Φυλαχήν πα ευπῃ Βφοϊοτήπι σαρεϊγ νίηδτος σοπι- ἐρ πέθας δήσαντεο 3 χεύνῳ δὲ ἔλυσάν σφεας ὃι- Ῥεάϊρης ἵπ ἁπτσείεπι οοπἰθοετιηῖ ; ποσα ον ᾗ οοοί η [8 ἵηὶς (ῶ]γο.2Οµύέως ἀποτιμησάμοοι' τας δὲ πέδάς αὐτέων» οὗ 84 8ΠΤΟ ροδῖ ΡΙΠπὶς ππα]έέαιος πηῖπ]ς {οἱγο. ο ο ο σ σε μον σ νο : .. οκ: ϱ» αγεκρέκασαν ἐδ ΤΗ ακθόπολυ., αἷ- τυε: θοτιπηφις νἰηου]α αμῖδς αἱῆραι Τῆσι ἐδεδέατο εν ος ος ος αλ 18 , / 2 | | χρεµμάμε ΠείαπΕς Ἱπ ατα [Ἡρεπάεταητ, αι αἆ περ ἔτι καὶ ἐ ἐμὲ ἔσαν περυσι, κρεμάμεαι εκ, . / : / λ ϊ ς / 2 ΊΏΕΑΠΙ Ἠδαμς ΙΠετποτΙαπῃ εκιαραηξ, Ῥοπάεῃ- τειχέων περιπεφλευσμειῶ πυρ υπο του ἸΜήδου , 

τὰ ο τηητί α Μεᾶο απιριίΠς, ο τερίοπς ἂν η : ᾿ . ΒὮ ς , αλα / ο θ 2 «β ο Ό Ῥεπειτα]ς 4 οεσα/[ατη [ραξαητίς, «αχ οσμθε, καὶ τῶν λύτρων τὴν δεκάτην ἀγέθηκανο ὃ ποι- τὰς αποαάε Ῥτει τεάεπιρειοηὶς ςοπ{εστα- / / / ἃ λ Φ αφ ο. νὰ» 4 δη. Ἠσαμεοι τελρππο χάλκεν τὸ δὲ, ἀρισερῆς χε- ταηε» Ταξῖα «τεα αιαἀτῖρα, ου ἀά Ππῖ- ς ᾗ ο ν ν ο πο ς Ὁ ρὸς ἐσηκε 5 πθῶτον ἐσιόντι ἐς τὰ προπύλαια τὰ οὐ Ώταπι τηαΏαπὴ ΙΠίταπο Παπη 1π ΡΙοΡΥ]Φα ατ τω σ ΡΕ. ον ο ας 65 [ἴρατ, ουπῃ πας Ιπ[οτρΏοηπο , ο τας Επ ἐγδαπηρή οὲ οι τά, 
«ἀπίοα βεγζοπηές αεί [ι πιαο {μοεῃ- Εθνα Βοιωτῶν κό Χαλκιδεών δαμάσαντερ νο ο ἍΙΠαιδε Α.ηναίων ἔργμασυ ον πολέμι» : Άωογηῃ ῥορι]ὴε ζλαἰρίζίεπφιο ση, Άεσμῳ ον 5 ἀχλυοέτι σἰδηρέῳ ἔσβεσα ὕ- ΄Ώατηπα Τεβεπάργωπί υἰπεο]ίς εἲ ζαΤ6ΕΥΕ ϱ4960 (ρυ" ἳ τν ΑΝ ρε - - 

5 ος... 
ΟΤΙ. να ἄε ἀεοῖια [1η Πί Ῥα]]πε ε τῶν ἵππούς δεκάτην Παλλάδι τάσσι᾽ ε ἔθε. ΐ Πτα. ὃ 

ἆ σαν. «8Ε: Διμεπίεπ[ος αἀϊάθία απσε[σεαπε. 1ατῖο : ᾽ ο) ΑΗ / : κκ ον δς- ον απζεπι «η παΡίΠταίοίη εδ[ο τοπῃ [δείαπι, ποιῦς Α9ἠάῑοι  Ἡ πύξηντο:. τ δηλοῖ δὲ οὐ παρ ν. εΧ ππο ταηίαπῃ, {εά απάῖαις ἀαῑιτ Ιητε]Ι- Κου, ἄλλα πανταχη Ἡ ἰσηγορη ο ορ η δι: ΠαιΙάεπι Αιπεπίεη[ος αείατη αμαπηαῖα ᾗµα σπουδαῖο , εἰ καὶ Αηναῖοι τυραγευόµμφοι μέν γταπηῖς {Πρ]εξΙ Επείυπῖτ, πι]]ς ΠπΙΕΙΠΙο- οὐδαμῶι τῶν σφέας περιοικεύντων ἔσαν ἃ τὰ φπολέ- τά 1ῃ Ῥε]]ο Ρτα/[απΏ]ογεβ εταηῖ; Πβρετατὶ μια ἀμείνους , ἁπαλλαχαέντες δὲ τυράννων, μὰ- γοτο ἴγταπηϊ, πππ]το ΡτπῃΙ εκτετε, Όπτ φοχρῷ πθώτοι ἐγένωτο" Φηλοι ὧν ταῦτα ὅτι κατε- 4ε Ἰἶαιεῖ, «ος» ἆππι εοππεὔαητατ, {ε- μαι ως, αθιλακάκόκη ὧν ο δν να δη] Ῥτορο[εί Πς[α, (ἴαπαιατη Φοπηίπο. Ἰα- ων ο) ον ον ἐκ Ῥοταητες: αἲ Πβρετιαϊε ρατία., ΠΡὶ 1ρ51 αι]ς- να μα βονωτω αν τος ο κο εαυτο απὲ τεπι 6ετετο Ῥτορεταραι.  ΑιΠεπίεη[ες. πρού.λυµέετο κατεργάζεσ.)αι, ϱΥΤΟΙ μεν συ ταυ- 

εἰίσεπά1 1ος ευρίάΙ, {οἰ[ςΙιαῖαπι αἆ ἀειπιῃςέπεμπο , βουλόμοοι τίσασ αἱ ᾿Αθηναίους: ᾗ δὲ 
πη{εταπὸ Οπἱρις τε[ροπάεπς Ρ γεμία» πε Πυθίη ἀπό σφεων μὶν αὐτέων οὐκ ἔφη αὐτοῖσι εἷ- Ραραῖ ΡεΓ {ε[ε εο5 ας Ί]ο αἱο/αί, {εὰ γαι Τίσψ» ἐς [Πολύφημο δὲ ἐξεείκαντας ἐκέλευε τῶῦ 
19 Το]γρῃεπιαϊη ΤείεΓεηίες Ίπρεραῖ Ἡὲ Τορ8- ἄγχικα δέισθαι ἀπιλθότω 1 ᾧ τῷ θεών 
τεηῖ ΡΙΟΧΊπιος. Τ]ρίεκ[ς 1βίειτ «οη/(η]τοτ- ο} ο ο ο ὅληη λος «ή 
Όιό Τε[ροη/απι νυ]ρανετΙπτ «οηγοςαῖο Ρορῖ.- ἐξέφερο τὸ ΧΦΊΣΊΡΙΟ αλιή) ποισἀάμµεοι ὡς ἔπυο 

Ιο κ) ὤλαγτο 
ὁ μι θᾶ. 90. Ῥαὴ[ Σ. Ῥαμίι «4, Β., οἶἷπι χρόῳ δὲ ὕσερν ἕλ.. δικη ὀμωώίας 4ο). Ρ): Σνως οἷ- τας Ρούίμκ {κ. 57. - δ Ποῄσαντες 2 μι], «{γ.ὐ. ο Πρῶτο «γεῦ. . «44. Ῥηίς, 4. ὃ. Αμ, ἅιο πρῶτον 4. ολ. Ῥα" οἆ Οἷωι 4, Τ. τι, Ρ. 98ο. : ο 6 ᾿Αχνυνόέντι ΙΗ. χ. . Γ]Ανέθέσαν «4γοῦ. τρ κ. {οηρΏτ Ἠαπο ΤοπεσηΏαπη (5εο2. Θμῃ, ΧΙΙ Ῥ. 945. ῥὁ Ώιπο οπίσμητης Ἱπ Ά/ή, ἀποῦ., Ῥτανο,  ὁ Δεσπό- τᾷ! ” η ὴ » ΔΏ δεύπότοις νο]ιμῖτο ᾖ Προύνμ. 14. ει 71η, 2/1. ἀπό, προεθυµ. Όσες Επτῖπι ὧπό σφ. μὲν αὖ» τέων «4 τ : Δὲ ὦν 7η, «4γοῦ, 

. 

Ίδία. ἱπποβότοι Ἠῖο οταε ἵπ {]ῤγ. Οοοἆ.. συ11ς «ρππθῃ Ῥ0- μάμεναι ἐκ γειχέων περιπεθλευσμένων" ππμ]τᾳ ποῖαϊ αᾶ πη]ταϊαμι νίγ σἶατ. ποῦ σοπηποπάαν]ε ΠΊΕΙΠΟΙ» Ἡς Ῥυίο, Ρρο[επιηΠ 1]μά Ρον µε: Ππορία {ορΏο νἰάδτι περί πτετῖις ]οοί νι. ς. τοο. δί αά υη]ς ΑΙ, τῶν ἵππο- πεφλοισµένων πυρὶ, ἃ περιφλοίξειν’ περιπεφλονισμένων ΤοΙ- (Ητέων Χαλκιδέων, ηϊμΙ] οκ ᾖο(. τερειίθραξ εποϊατιµῃ. ἴ6 ἱερῖς ῥα]]α. ἴπ ἱδτα ἴοτππα Ἰο Πεπάϊ α1Ρ1 Ίαδεί σῶον" Δά ἄΕήση. Ν. ἩΗ. νι, ο, τ.. Ἱπορτῃ Βπέτμαπε, Ἡ- ἔτι καὶ ἐς ἐμλ ἦν σῶον. Ἡ» ς. 181. 1ν, 6, 194. νπι, ς. Πυπῃ ορυ]εηΏοτες 1ΠίοΓ΄ Ομα]ο]άσπίας ἱπποβότοι 61 9ο. ια Πῖς 1, 19 6. 66. αἱ πέδαι., ἐν τῇσιν ἐδεδέωτο, ἔτι Ππε, αΏ Ἱπποβώτοαι. {54ίιο ΠΠάϊσίηπι Ἠϊτ]δοιιο (γο- | 

, ο» ϊ ς / τίο δὲ τοῦ μεγάρου τοῦ πθὺς ἑσπέρν τετραµ.--. 

«Θηβαίοι δε μετὰ παῦτα ἐς 9ε)ν- 

διά 

., 
καὶ ἐς ἐμὲ ἔσων σῶοι ἐν Τεγέῃ περὶ τὸν νηὸ» τῇς ᾽Αλέης ἸΑ- ουΙ{ {πβαραπεῖυπι Ο/άμῥοπο: Ῥαυ ση αἴΠάστῃ αἴτι]- ρα] ηναίής ἠρεμάμεναι. ΝΑΙΟΚΕΝ. Πτ 16 αἁ ήαδοη., {εά αΗδις τηθα {α]έσηι ΟΡΙΠΙΟΠΕ Ρρ]α- 19. Χρόῳ δὲ ἔλυσαν] Ἑλπιπανὶ ὕφέρυ., οὑίεουτις πήδβπηε ἀειιοπ/ταν]έ ἀότος Ἱπποβότως. Ίο εμέ ὐΙ- Οοάἆ, 5 πθφιε {μπε Πεσοκβητία οἷης ἡίς Ῥταε{επτία. ἀαπῃ οοπιπιος ἀῑσὶ ροϊιής(Ε Ῥυτοπι ἱπποβάτας {84.Ἡτ ΛΡοί]μς δίμνως Ἱερῖε, Ποιῖ εἰκοσίμγως ἀο νἱρίηα πηϊπῖς οἱοβότης, οἰνιβότης, {ο φ ἐμοῦ α]εγεί» εἴπῖ ἵπποβό- αριᾶ Ἰαμ, Νἱάς Αμζηίώ εἲ ος. Έταπς τη Οποτηπ αὐίεπι οδηῇ]ς δᾳιῖς αἱοπά]ς {ήΠσστει, αὐϊοπι ῥέηε /ηήηᾳᾳ {οἱ]επηπα ἵπ Πησι]ος οαρΏνος τεά- ΆταΠε αάεο οβΗ/ηΗ/), νοσαὈαπ{Ι ἁριά (Πα]οἰάεη{ες ἵπ- . οπιϊοπῖς Ργ6ΙΙΙΙΠα αρυά (αταεσοτυπι πμ](ος ],ς νι, 7ο, ποβύτα «οπιραγατί ΩΙούαπιπιοάο Ῥοβ[πε ομίαι τεύριπ- «Ῥοιτο τερκέων περπεφλνσμένων ππα]εραῖ «02, ἆε Ῥαιώ., τοτρόφομ ταπῖτις Π]]ιὰ «{ηλίσοηί (21/11 ἂᾳ Ραΐτε Ῥο- οὗ Οοπίςί, ΠΗΡίσος, τοὺς δὲ ζῶντος περφλύει ΝΗῦ. ν. Ἰεπιοπίς αρ. Ὠίορεμ. Πηᾶγῃ. 1Ν. 17. ΠΗΠΙ σῶν πρώτων 395. Ἐεάϊμς Ῥογίης, Φλέῳ, Φλύω, Φλεύω, αὐο {01- τὲ εναι πολιτῶν καὶ ἑρματοτροφῆσαι" ΠΛ [ῇς Πα {οτῖοει- τε αἷῖα ππαπατυπί Ρ]ύτα» αὐχ]]ῖο αἀνοσαν]ε, 4α {μπι Ου] Αιμοηὶς ο]ῦπῃ ορίοιις εππ]περθηϊ φεωμό-  3ἵ. Ἐν ἀχλυνέντι] Ὠοξία Εγοπου]] ουτα Ίποσπι οἳ αἰ- 

ϱο. ου ΘγτασιΙῇς δὲ αἩδί έ 7 Τί Ἱ» ζόρι ἀἰεεραπίυς: ποπ. ἁοπίαϊοπι είς, ἐχνυνθέντί αιαεβν]ε, ηατο {οτβείξ {απο 4ος ἰδία νοκ ποια οἵατ αξ αγσίοδέε, {5ὰ αβγό επΙβΠΙί5 σα]απηῖ ἁπάμ αχ γη]ραῖο, τπτ 116/)οδή{ ἀφλυδέσ- ο. οπές; απᾶΙες ἩοάΙεάυπι 1ῃ ΠΠ ποῄῖτα ΤΟΠΙΡΗ- σής ΕΧ ὠχλυρέσσης. Ῥεηιυεητία ἀἰδο Εεγσοεὴν ΎβρΙ» Πσαπι σετυητ... Ἱπ Ὅ μεε[α]α Ἐ. Οµἱπας Εἰαπηήηίηιῖς χρὴ ΣΒΕΝΝΤΥΕΙΝ μᾶλλον }ὶ πυρκαῖὴν αρ. ἱήβεη, ΙΧ» ἁοην ο) ἐω βαγ/ΩΗ οἰοϊκαμη Τε] ομὲ ]ο ᾗ, Πππιαηζασ, ες οὐσγις ἄθίθως ο ἀθοὐπής 6µαἱοίάεη- ἔγαμρη ]αρηρ ο/πη{α ΠΠΡ15 εἰ ελρε(ἰελα} : Ἠαος υδί Ώυπι ετ Ῥοεοτοταπι Ραμ/άη. 1. 98. κα 8 {6ΓΙΡΙΕ ποῃ ΡΙΟΙΠΙΕΑ ΕΙυΐμε ΧΧΧΙΝ: ς, 1. ἵασθῃς οοπΠ- 47. Ἐς πολύφήμον] ζωμείοηον Ώνο οοεω » Τθβς Ἱηθηζαίοχος, ΥΑΤΟΚΕΝ. Άβα ετ Κεἰςχέων. Ῥοδτα ΟάγεΓ Β» 169. ᾽Αλλ' ὅτε - Ἐς πέδας δήσογτες ] Ποτοβοίδαπι ἐμπεδήσαντες δὺ µέσσην ἀγορὴν ΠΟΛΥΦΗΜΟΝ Γκέσόην' 84 ος 1έ- ὣν Ὃ ο Αρη θς[Ε ἀετογῖιδ ὃν πέδοις δήδαντες, αἶοά Πϊό [εδίης, πολὺ Φ]μον, πολύφωνον ἐπιθετικῶς, 3 ἐκκλησία, ος ο ο μίδης πέδας Ίπ ατος ἀθάίςατας Ίηοπιοτατ ὂν ᾗ πρλλο) Οῆμαι καὶ κλήδόνες εἰσίν. ΥΠ τποτο {10 | «315. ἵπ 4νίρῇ, Ῥαπαίμεῃ,, ΠϊΠοτίαπι οκ απηοίρις τείροπάοτ. ος ο κ. ἒω 6. ος Εἶἴας επατίρης: Αιιοηίοηίος ΙΡ] 47. Ἐς πολύφημον] μα, Π]μά οοπ[η]τοτῖδιις σα αν Ὅπυς κα) Χρλείδέας τῆς αὐτῆς ἡμέ- ποπ Πες ο[σιτυπὴ, οτασμ] επι ο. ἴποσς το[ζγομεί- ρα5᾽ ἄγενήσαν Τε τοὺς παῖδας (τὰς πέδλς 1εσ.) ἐν ἀπροπό- Όιις αὐἰ βοῤμίωσε: ὀκασα]μπι  οἳ εοπβοποι ἀπήνφελλον ἐς λει, οἱς ἵτ ους ΦΙΝΑΦλώτους ἔδησαν. καὶ χδλκεῖς τεθρίππου τὸν δήμο», Εεγο, ΥΠ» 9. 143. μος α11οἱ πο/ζγο ἁἰσιατ 4α χαλκοῦν τεόριππον) ὠπότισιν τῶν λύτρων. ------ Ἰείαε ἐξενεῖκαι ἐρ τὸν δ7μον. Τμ πιά, ἀνεγερκεῖν ἐς τὸν δημονὲ πέδαι ἔτι καὶ ἐᾳ ἐμὲ, ἴπαυ]ς Εεοῃ, τ 
Ἔἔσαν περιεοῦσαι κρα- Έββο ΥΑΙΟΚΕΝ. 

568. Τὸ 



{εὰ οσάππεωτ ας ΑΠιεπ]επββας, πες Τοντ Αξαεϊόα, 

α 2 Η Ἑ, Β 0 . ο ει ἳ ΑΕρίπεια ναβαχυαε Αιζαας ἠαΐας Ίτῷ οπἱῤο. 

ο το ο ο ο 
εἰπαν οι Θηβαίοι ἀκάσαντες τθτέῶνν ο Οκ ὧν ἄγ- να Ὃ ο, ἂν ον το ῥοβλΙὲ Πός 

» χισα ἡμέων. οἰκέθσι Ταναγραϊοί τε καὶ Κορώναϊοι ἱησοίυπι Γαπάρταϊ ΟοἹοπωΊηιε εε Τ με[ρίεῃ”. 

ο) καὶ Θεσπιέον καὶ οὗτοί Ύε ἅμα Ἡμη αιει μα Το, απἱ ποβί α5Ώάπε εοπιπη]ίοηςς, ον 

»; χόμθοι, προθύμως συγθιαφἑρβσι οποιον πας ςοπεοζάΙ 1η Ρατίεδ 4ΠΙΠΠΟ. θ ν 

ο; δε τάτων γε δεεσθαι; ἄλλα μάλλο μη ου Τ: 05 611Π τοἰεταπῖ Ὦ ιά ΊμοῬ ΤοβαΤ! Ἐν μξιο 

το ᾗ τὸ χθησΊριο- Τοιαυται δὴ ἐπιλεγομεῶ» ῬοΏις Ώοῃ ος εδῖ Ἐν ην ας οσο 

οταν πρ, αν Ἡγά μαντεία, πολη ἁμκα ναα, Ἐν τα 
ο» τὸ ἐβέλει λέγειν ἡμν τὸ : αΥΤΗΙΟ” Αδωπιν Ἂν- νῃ μας Α/ορί ἆπα Π]8 βς[ε 1” 

ὃν Ὕουται . γωέσθαι «υγατέρο ΘΗΡη τε καὶ Αιγνὰ” ππως, Ἔμευς ει ΑΕβίπα: απα αποπίαπ 0- 
ον: Τωτέων ἄδελφεων 2 δυκέω π ΑἰγυητέώόὈ,ογος Ώπε, ορίποτ ἀειπι τείροΠἁεΓᾶ ον | 

ον δέεσθαι τὸν. 3εὸν' χρησαι 5 Τιμώρητηρῶ Ὑθεσθαι ' πε ΑΕαίηεϊας Τοβεπιής νίσεπα ΠΟΠΙΤΕΤΙ ας 
χα] 5: οὐ γάς τις ο τα κα ο. α ἐδόκεε φαἰ- μερα » ΠΟΠΙαΠΙ ηυ]]α απατά Ἠεες σι ο 

εσθαι, αὐτίκα πέμνναντες ἐδέοτο Αἰγιητέων» ἐπι- εκεορίτατἰ Ροδίε ΡοΏοι ΠΕΠΕΘΩΠΕ , ον ος 

καλεύμενοι κατὰ τὸ χθηγηριόν σφι βοθέεν» ὧν ἐόν- πιετε αἆ αρος ο Αν η Ῥετοῖ- ο 
των ἀγχισέων 0ἱ ο9ὲ σε, αιτέβοι εσκηῦ .. κος ο ὼ κασην ᾖν τα θΝ ᾷἅ οἷς 

αὐάλα: «συμπέμτιω ἵφασων. Πωρωαμύω δὲ τῶι Άγιι]λν δοοίιας Αβανα Πε Τδες' 
Θηβαίων ον ο αρος δα Αἰακιδέων» αὶ  Ῥαπὶ, αι ]ασβεβκίεπτ ΑιΠεΠΙεΠ{εδ; αἴρεο 
τρηχέως περιεφθέντων υπ'ο τῷ Αθηναίων, αὖθι ἱ ϱ) Ἱ]ςὴοπι εχεορ,  ἴξεταπι ΧΙ ΨΙτοτυπὶ 

ΓΘηβαϊι πέμψαντεςο, τοὺς μὲ Αἰακίδας σφι ἀπε- τεπηκῇο ΑΕασίάῑς οτανετιΏῖ, ΟΠοΠΙΠΗ Έα 

δίδσαν, τῶ δὲ ανδρῶ  ἐδέωτο. Αἰγιήται δὲν εὐ-7οςε πιο ΑΕρβίπεια , τηπῖ ππαρβἰταθίπς ας 
δαιμοίη 6 τε µεγάλη ἐπαρθώτες, κα] ἔχθρης πα- Ἰπβα!ν ἴηπι ρΗ(Ηπαο ἹππηςϊτΙῶ Ὃ ο Ἡ σ 

915 λαίής οναμνησθέντες Ἡ ὀχήσης ἐε ̓ Αθηναίης, τότε Θη- {τε ευ Αιπεπεπβρας πιεπιοοξο η σα νὰ . η ΙΙΠΙ 
πα. ! /. , : οι μέρος Παιά ΙπάΙέξαπι Ἱπτα]ετμηῖ, Ναπι οἳς αίων δεηθε]ων, πόλεμο ἀκήρυκ]ου  Αθηναίοισι ἐπιέφερον ο. κ. νεῖ- 
6 Ἡ ο Β . ος .. λώ δή ΑιΠεπίεη{ες νετεκ[επι οπΙΠε5 νΙΤεΣ ο, 

λεν καπνών ας πι Ἡρδιον ρα Ποβν μο . μδ- 
Χρῄσιγηυσι ἐς Την ́ Αττρων, κατα με) εσυραν Φάλή-Ζ5οαπι υπαἰἱσῖεηιες, Τη Ῥμαἱεταίη πια ο, 

ϱῦ» κατὰ δὲ της ἄλλης παραλίηρ “πολλοῦ» θήμες' τιπε, ἴνπι πηπ]ίος Ῥοριίο 1Π οι 
ο Χ ον 2 / : να ὰ ' , ᾗ 

σπτοιευντες δὲ ταυτα., μµόγαλως Λθηναίες ἶ ἐσμέοτο, πιαπίτηα , 1ΠΗΡΠαΤΙ εκ μας ἡ ο αα αὐ- 
ε τα ς / ) ο. α -. 

Ἡ δε έχθρη ἡ . προοφειλοµόη ἐξ ᾿Αθηναίες ἐκ τῶν : ἴεπα μας Ἐν ος μή. ν 

Αἰγινητέών, ἐγένετο εξ ἀρχης] τοιῇρθε ᾿Επιδαυρίοι- Τε, 4πθ 41 δΙΠΟΙΑΣ 1η 0 ἥς: Ερίθαυ: 
ας ε λοκς αἱ ὁ αλλά, τὴ τρις ιμεήϊεπ/ες», α΄ Ππίτο: εκ Πε ἴαις: ΗΡΙ 
σι η. γή καρπὀ οὐδέα πε ἴδου" περι ταύτης ὤθοιῃῇ πι Πιᾶ ἱροῖς ἔοττα πΙΜΙΙ Ετυξέαπι {- 

ο. ος λα, ο : ο , ' ᾿ αν, 

76 συµφορη» οἱ Ἐπιδαύριοι, ἐχθέωντο ο «Ἀέλφοισι" βοττοῖς ες μᾶ6- σαἰάταιατε Ρε]ρμίευπι σοἩ’ 

«ρα Ένς νο ανα α ποτ ρβα, κ κλκφ : Ὃν αν (ανν ΕΕ ο Ἱ Πα] πείς 

απ ολον τοι 

α ΙΗ. Ῥπε[. «49. Ῥαγίς. -4.. ΡΙ5 εαῖ συνεῖναι εχ «44. αἳ. ας, Ζ Μαντήων «{γεῦ.. 4ἱῇ. Ῥ/. 42 

Ἶπ αο αἲ ἡμῖν ἀεειαῖ. Απιεα χβηςήριν εΧ {6ΠοµοΟ. . ο Τιμωρητέων ΟΤΑ «1ερὂ. Ώγή, ἆιμο.  Ταύτης “αμειᾳ | 

ουώμη «40. βα. ο Συμπείθειν ἴμεα. «4ᾗ.» ἵπ Βαι/. εκ ρ]οβία.. ο Αθηναῖοι 4γοῦ. ρτανο.. ὁ τή με; 

΄τπά, «γοῦι ὐ Οτα φλερῥ. ποδ. ἔ. Ταπ. «πι ΒγΗ. ἆλοι αἰ ἐούσης πρὸς ᾽Αθ. { Ἐσιωέωτο 19ἱ05 Μα 
ἆ Προόοφειλ. εἳ πρὸς ἸΑδὴν. ταπι ἐκ ῆς Αι. } πα, ει «ποῦ. 1 Τουήδε 11. «4ἱχ. Ἅγή. 41ο, Ἰῃ «ο εἴ ο) 

τὶς σριῤςδε. 1 ή, αι]. «9, ὠνεδίδου Απά. «4γοῦι δη. ἀπο» ἀπεδίδου «44, εἲ ρήοτες εαῖα, αισά Τε" 

. 2 Ι- 

8. Τὸ μαντήϊον] δὶς ριπεβαϊ» Ίάεπι 1, π. 1092. ΟΡ- {ομεβαε: Ρις εταξ» Ίος Ἡΐ 1000» τὴν πρὸ» ἡμέαν εν 

Ῥοσμμα: ΟχΙεοϊ ἵπ. Ρπώαγὴ Ἵνεπι, Ο4. 1Ν. 90, Θήβή σαν. ο. 

9ὰρ κο) Αιννα "᾿Ασωπίδες' καὶ Φασὶ Θηβαίοις πολεμοῦσιν 79. Ἐούσηρ πρὸς ἸΑύηνρωυε] Ἐκ ἀποῦας πΙπι 

ἸΑύηναίοις ἐκπεσεῖν λόγιον, τοὺς συν γενεῖς ἑλέσθαι συωµώ- «ο. εποταῖᾶ 1εέΠοΟ» ἔχόρης ----- ἐχούσης ἐς ᾽Αὐραί 
χρυς δἱ οὗ τοὺς ᾽Αιγινήτας ἑλέσθαι, πο Τουτο εκ παπη- Ἠειοάοτεα νἰάετυτ, ἔχει ἐς περίης ἵπ' αἰῆς Ιοεμβοῦ 
αοβε νε ευ οι ν” το δαφ Βεαμεηταης. Ἠις ἴ]]α ἔχθρη ο. 95.. ἀῑσιϊτατ σῇή 

ον 65. Τοὺς ᾿Λίακίδις συμπέµπει ἔφασαων] ΕΠΙ πας ρτῖ- Φειλομένη ἐς ̓ Αθηγαίους" Ἱπία νΙ. 6, 65. ἔχθρη πιομοῖό 
ἀσας ΠαρειβήΠοπίς ρα15 1 ἀεπία {ες οπἡρίηε, συµπεί- ΤΙ 1,εοιγε]ίᾷαε καὶ ἐς τὸν Δημάρητον τὴν ἔχθραν ἔόια. τε 

θειν ει, εἰ «49Λ.. ἀοέζε α Οε|. Χο εχροβίµπα» τθ- ἸΑρϕείωυς ἀῑχίτ Τόμο, Ῥ. 149. Ο.. οιώη, Γοὐρν, 
«οορίο ΠΟΠ. 4ΠΤΕΡΟΠΟ. ραταποσια Ποστεπβδις τε- {ΗΡίςοτΡ. 103. 04, οὕτως ὀργῆς εἶχον οἱ πλείου» 5, ο)» 
ροπ{ μπι αρ. Ζεποδίμη 4ε 44ο {Πρες τοὺς δὲ Διοσ- Αθηναίους ὀργῆς Ίκεἰλίο νοπῖτ οπἶαπι ἵπ πιεπεβῖη ο 
αούρους αὐτοῖο ἐπιπέμψεωσι, [αι εοηῖτα Ιίος Οοάά.» ῥῥου/εμ εδ, ὡς ὄργῆς ἔχω" ἁῑσίταν απ] ἄεια ὀργῇ λέγο, 

πηπι, οαποά εοπΠηµο. ΠΙΡ{εηΗΙδΙσ, τοὺς μὲν ᾽Διακίδας κελεύεῦ, κολάζειν’ {εὰ νείαοτ τς ἀἱσατατ. ὀργῇ ἐχλαή- 
-σφι ὠπεδίδυσων» εοδάεπι», 9ο ἴπάεπι ΟΙπαΠε Πιοᾷο» θήναίους. Οοά Πίο νυ]ρατής αΌσαιε 0ο. οετίς ρα 

αεσορίς(α Ἱπηιαε 1 Πεύαπος.. Αεσοεάαι ΡΡΙ/γαη μιά πι βΗρεσυπαι οβεῖ, ο πα ΙΕ» 

Ἠετοῖς, Ἔ,- Χτχς ϱρ.. 749. ἐπειδὴ ναῦς ἐς Σαλαμῖνω ἐξ σσ. ᾽Αθηναίως ἐσμέοντο] Ναταποπϊ Ἐ]οιοπήπᾶίς ορ 
Αιγίνης ἔπλευσεν, ἄγούσω ἐπὶ συμµαχίῳ τοῦ Ἑλληνικοῦ ἀῑάΙε 6γοπουίηε; πὰς ἐξικνέεντο βπρετε νε[δ» τος, 
τὸν τῶν ᾽᾿Διακιδῶν οἶκον.. Αάνεχίε ἴαοιιε-6α΄ πανὶς {1ρ- Ἠὶ ἵπ Μις υ{η5 1αβασαδῖτης, Έουπια 6δί ἱποΙεπο”ῦ 
ρετῖας Οταεςῖς ΑΕποϊάης, ΄Ατηίε ος 65, αιοᾶ 1. απα]ῖ5{ετπια ΊΠ ὠσωέοντες Ε[)/] αρ. 10ὔ.. ο, ΣΥ : 
ΝΠΠ. 64, ΡεεΠρίως παπι εαπι ΛΗ6[Ο πανεπῃ ἐπ) 319. {εᾷ οὐνία Ἱῃ ΜΒΕ.: οἳ δὲ εἶχου οὐδὲν. στ τὴν 

ΑΑιακὸν καὶ τοὺς ἄλλους ᾿Λιρείδας ἵπ ΑβρίπΩΠΙ, αμα 1ν» τοῦ. ἄγοδι, οἳ ΕΣΙΝΕΟΝΤό πᾶσ τες ἠραῖς 
τοάμεσπι ἀθδίε Ο- 84: Ἠοο απιρῃες, Τμουτί ἸαΠΊοίκε Ίκ. 48:, σινεόµενος Ο, 85. σα ἡσα, ους 
Αἰαςε» Οµεί Ε,. απρεῖτατηηῖ 80 ΟρυπΠ]ς αρ. Ὅμμ- οοπσθίνατα, ᾿ ολη ν 

ἁηίαη Ἶω τα, 19. Επί εοπβ]1ο»: εἰΙ φπἱάσπα ΟΙ1Πὰ 1 
»' ἀ 

ἡ ος μα σσ. Αθηναίωυς ἑσιέότο] νεα Ιοπίςξ. πμ ανον ο πβτυάτα αοῖε χωρὴν κεὴν» Ὁαομιήι 9η ΤοςἨὶ τοῇ- σθαι. ΊΝΙβ Τοτις αμΐς Οοάαχ ἆωτος ἐδήλέοτο» ή 
αυεΠηῖ τε[τε «σηοπε ἸΝναιγαξ, Χντή,» με "6 ργοραδί]ε ἐσιγέωτο" Ίος ΙοΠΙ6ΙΙΠΙ ΡΙΟ ἐσίνωτο εχ οἆ. ἐκ Λοσϊάἰε, «αΕΕΦΗΡΟΒ: ΏοΒ {αρρΗεαποπ/ οι Ἠετοας Πε “οοΠβαΤΙΠΙ ἐσμέοντο. Ὥοιειίος Ἰδέῆήο 69ά-. καβΤὸ 
οἳ ἵπ {ρεοῖειι αὐάμότος» Ὁζ οΠΠΕΠ ΡΙΔΕ]ΙΟ ες {ΡΕΠΙ Ῥία6- ανέωτο" φμοάαιια Ῥαμ]ο Ῥους Ι6βεΡαί» οὐδέηα ηριιν 

: Α4ἠ1 ρταεδοτεπε, -“ΠΜαγοόμ» οονίς ριρπα δα[απηήμα ἀπεδίδου, νε] ἀνεδίδου, Ριπείαε οἰωράεπα ΗΡΙ οκρν 
. ᾽ΑΕασϊᾷας παρακεκληµένους εὐχαῖς πβὸτῆς μάχης ἐπὶ τὴν 188, ρω ο ο ΑΜ. ᾿ Ῥοήθειαν η Τ Ποπ, Ῥ. 119. Β- Ῥενμίδει» Ρτοροβίς 78. Προφελομόνη ] Ῥεβάρα Πππίοϊήα» ΜΔΕ «σον ππότοτίτίοπι σοποΠίαης, Ηίπο ἐπεκαλέοτο Αίαντα τὸν Ώετας οἳ ΑἴΠεΠίεη[ες «οἱ]]άεραε, οοπβΣΕΙΑΤΗΣ ΠΕ ιο 

Τελαμῶνος νΗι, όη-, οἳ  ἐπίκλητοι “ΕΥ πδαπ]άαε {πρτα Ο. ἀθυήεωπα, προοφειλόμενος Φόρος Ἱ., Ι. 6ο. «ο ος [πε δυο πόμρακας οθόνη Ἱπιευριοίο ση ασ, τς ἠπετονετίς Ίο τεπιροτο» οτβαής ΔΕΙΣ ελλοµέ 
7ο. Ἐκχούσης ὡς ̓Αὐηνα]ιυε] Ἠος ΕΠάΙΤε ΏοΠ ἀερι]. ᾿σόλεμον ἀκήρυντον, Ἠαιιὰ [5ἱο9, Ῥταείτεῖπε τροσεφΏ ο 

“Τάμα. τα Αα ὡι πρήα ἐς τὸν πόςασα ἔγωτα" οἳς .. γή αὔαμζα ὃ 1άνατ Ώοῃ πηπι! Σπάώομ. {ΕΠ ριοο' νιάε 

«19. τὸ μέν νὼν ἐς αὐτοὺς ̓ Αργείους ἔχον οΓσόµ/3 ἀεῃῖ- πα ΤΑΙΠΙ ερῖ, τοᾷροε {οἱ ςταί ποπ οροσ!ί 
Ἡ ος ΥΠ» 144. τὴν προοίην, τὴν ἐς ἡμέαο ἔχουσαν. φοο 98." | η θα, Αύ΄ 



.Ῥτθε[ετεπάηπι ορη{εατ του Ιδί Κἰῤηίως, Τρμίαν Ὀϊς 

ον ρήμα: κατὰ (κατὰ τὸ) αὐτὸ, παζὸ ϱὉ ΡΙΟρΟῄΓη. «49η καὶ Ἐλευσῖνι θύειν νομ 

σας Ἡἳ ΠΠΟΠΙΗΙΕ δορο; 

Ῥαπία εἰ Λικεβα πυμπιίπα οἱ (πιμίαστα Ερίάαια1, ΤΕ ῬΒ Ῥ ς ΙσΗ ο ϱ 5, Τ12Ε Β υα 

419 {υ]πετε οτασπ]τη. Φος Ῥψεία Ἱπεῇι Ῥα- ῃ δὲ Πυθίη οφίας : ἐκέλευε Δαμίηε τε καὶ Αὐζη- τη] εἰ Δυχε[α ας ει Ὃ σίης ἀγάλματα ἱδρύσασθα.. κλ σφι ἱδρυσαμένοισὶ 
παπι εεκἰκ[εητ, πηε]ης αξξαπη ον ΕΣ ΦΗΝΝ σὺγίσεσ-αι Ὁ επειρώτεο ὦν ὁἱ ᾿Ἐπιδαύριοι {ταπῆρις Ιρίτις Ἐριόαμπϊς αἴταπι ο ὤτ6 

| κ. ιά ΄ ο. ο ο ον δώ ία μας. αλ ν 5 {ασετεπῖ Ί]]α απ εκ Ιαρίάε, ΆῬψιβία οκ που. δκόσ - ος ο κα ος ή λίθω ττο Ῥειπήήε Πε, {εὰ ο Πρπο πητῖς οἶδα. ἕ Ἡ]ονίη ο ο αμάν ο ξύλα α Ῥορβαῦαπίης ε{ρο αὐ Ἐρίάαυγϊς Αιλοπίζη[ος Ρή5 ἐλαιης, ἐΦέογτο ὢν οἱ Επιδαύριοι Αθηραίων ἑλαίην υἳ ΠΡΙ Ρεπττεπτεπι οἰεαπ σῴφετο » Όἶεας σφι δονναι ταµέσδαι, ΙΡωτάτας 9ὴ κείνας νοµίζο- ἴ]]ας ταςί {ασταιίςσῄπιας εδία,' Βατ εἶατι «ες εὖαι' λέγεται δὲ καὶ ὦς ἐλαάται ἔσαν ἄλλοθι Ύηε Πηυσα πα βεπΗηπα ΠΙβ ΑιΛεΠΙς Π]α τεπηρε[ζᾶ-Ο οοὐδαμοῦ ὁ κατ΄ ἐκεῖνο τὸν χρόνου, Ἡ ̓ Αθήνησι, ὃι δἳ το ο]εας Ε5/6. ΑιΠεπ]επίες {6 νετο ἀῑχο- ἐπὶ τοσδε δήσε ἔφασωῳ ἐς ὅ ἀπάξεσι έτεος ε- τυηῖ «ΟΠ6βδ/{ΠΤΟδ, ας ΤαΠΠΘΠ ἱερε, { αποι- ο πι ζν λ., ιν τας ος ὁμν αρπὶς Δ΄ Ένα Μποινα ατεῖς Ριαβάϊ οι Χάπα τῇ ᾿Αθαί τῇ ολα δα, και τῷ Ἡ- Ἐτεσμίῃ6ο αἲθιτεῃτ, Αεξερια οοπ61ήοης ρεχθέ!" το ο. δ το ϱἱ Επἰδαύριο, Ἐρίάααπϊ απ τοραβαπὲ ἱπρείτάνετιπε, 6 τῶ τε ἐδέοωτο ἐΤυχο και Ππππ]αστα εκ μὶς οἱεῖς Εαῦτίσαια {ατπέτύηϊ :Ο5έλαιέών τητέων -ποι ἵεταφας {μα Ππδχαπι εἶς οζοπῖς, αυοα 

α , », νε ἀγάλματα ἐκ. τῷ 
δν: ὴ ο» Ἰσάμθοι, ἱδρύσαντο: καὶ ἡ τε γη 2 ”/ ͵ } ν ν 2 . ι ὴ ν ο. σφι Ὁ εφερε, καὶ ᾿Αηαίοίσι ἐπετέλεῳ τὰ συέ9ωτὸ: Ὁδοοπναπετα: Αιμεπίοπβδις. Ῥετ[ο]νεραπι.  Εο ον 25 } 

: ἳ ἳ 

αᾗ νο Ηρλο Τουτον δ᾽ Ἔτι τὸν χρόνο, Ἡ καὶ τὸν πεὺ τότε, Αἰ- αρ ος ἄτᾷπε Ππρείοῇ ́  ΑΕρίπεια γνηται Ἐπιδαυρίωῃ ἤκεο, τά τε ἄλλα, καὶ δἷ- 
ἘριάσιΓ]]ς Ρατεραπι, τά 1ῃ απ, τμ ᾖ ζουν κκ. κο ο μφ Ἰ 

δια ή. ψετο ἆάῑο θιαβαίωτες ἐ Ἐπίδαυρο, ἐδίδύσώ τε χαὶ 
ν 

͵ 

να, 
ἐλάμ- 

χ, 

α Ίλεπι {πηρίε Όαση. Ἱτ., 30.9 {εἆ  Λαμίον πἀρε]]αῃ». οι]ρα. Πστατίοτηπὶ, ιά, Δἠζηρῃ Το 2 4ρεῦ. Ε. Ρα: Βγῆ, ἆπο, αιξ ἐπειρώτων'. νι]ρο ἐπῃρ. ε ΛΟΐαΠε Ἠσες ἆμο «ἆνορ, ή), /1πά,, Πιοκ οὐδέτερον 77 
Ρα περ, ἆ Ἐύλης «ορ. 6 Κατὸ αρ. ἐκεῖνον, κενο ϱμ,, «ἄγεοῦ. {πο/[. «τδ., μπι ἐν Αθήναις {4 
«4δ. Ῥω ή Ταλλαδι «ἄγοῦ., Ῥαι]]ο απῖς {ε αὓ εοάεπι αΏερε ει 274. απτοῃ ᾽Αθηαίῃ τε τῃ. 4. 494. {ατὶ Ὄομε ἔφερε κρρπώ.  ὃ Κα) πρὸ τοῦ Όμως -Νιά, 1ο οι. απ, 4σρ δέν: «Ες. | 

3 : ἔ κ : . μάς ὁ 

Ἰπ. ας. καρπὸν ιε' {οηο]ίοη αοσθᾶῖε: Ίῃ «44. εἲ αἰῑς 

«Βαλ {α] Ὀαἰάς πθ αριά, Ῥρμ[αμ. πιοπιογῖα ΕΕ σι δὲ καὶ ὧς ἐλαῖαι ἔδραν (σών) Ἀλλόθί ες οὐδαμοῦ κωτ 
αμ ναό λος τη ορ Ου. τν. Ρ. 54. Ο.. αὈί. ᾿ἐκεῖνον τὸν «ῤύνον μα ώνωση εί {4 αὖὓ. 
Λεἰαυίως ΕΟΠΙΑΠΟΤΗΠΗ. ή, Ώνο ῥομάή /)ο0/η εκ ερίεητ,α ποπιιπε «ειτε τεφιήτετεητητ. Ώε 19 ετῖαπι οο- ΦΕο ορίππε σοπτεπαϊτ, 6ὲ εἴμδάσπι Ίᾶστα ορειταηαι διοίσστε ἀε[αάετο αι]ά {δητα: ὁ πάνύ, αμὶ αἰία οπη]- 
ΕΙΙΠΙ ταῖς ὠῤῥήτοιο ἱρουργίαις πριὰ Ερίάαμγῖος 0.53. Ρα. Πιπι Ἰπερίοτηπι επθ]επ]αῖα, ἨἩετοβοιείς Ἱπσμ]σατα, τα {κοκ ως Ἱπ' ΥΗίσε]]. ΓήῤβοπβΡιις, :Ῥτοίσιίρετο ποπ .ἁπυϊιρν]ε, ΤΕΕ ΣΙΝΑΤΟΚΕΝΣ 
«9ο, Δώμίης τε καὶ Αὐδησίῃς] ΜΙΠΙ αὐῑάεπι ΠΠσσταπα ΄ ϐο. Αέγετόι δὲ κο) ὦς]. Εαἰ{α τας ο5ε, πος ῄΊσογο Ρο- νιἀείιί Δαμίμο ΠΟΠΙΕΠ: [ποῖ]ς ΓΠΠΟΠ ασι ἵῃ πιεηίεπα εῑϊ ῬοΠἱρίοτεπι, Παόζλμτίοπι ΔιμοπΙεπβαπι οἳ {α6ρε 1ῃ- νεμ]αϊ Θαλλήις εί ποταα βιοτίηί Θαλλὼ οἳ Αὐξὼ, 467 ομ]σαξαπι ΠΡΙ σἱοπίαΠοποπι ταηρίε, Ἔσοο οκ φοῤῥος]ὲς αιήρης αρεής αά. Ρο), ΚδηΙαν νΠι, τού, τὴν Αὐξὼ Οεὰ, Οοἱ, Υ. οι. Ἔσιν οἷον ἐγὼ ΡΑΣ ΑΣΙΑΣ οὐκ αριά΄ Ηεγοί, ἀϊᾶαπι (οπής Αὐξησίην. Βἰπῖς ΙΠ Ἴοεί ἐπακούω, υδ ὦ τῷ μεγάλα Δωρίδι νώσῳ ------- Φύτέυμα 

ῶέα8 εχ Πεγοί], εοπηπετήοτανΙ: Ροή/αμίας, οΙή8 οὔἵ- «-.-- Ὁ τᾷδε θάλλει μεγίσᾳ χώρα Γλουκᾶς παιδοτρόφου. Ευτη οχεπηρΙα:  Πιτοδίημε Λοαμίων ποὺὶ ο στι οἳ Αὐξη:  ΦΤΛΛΟΝ ΕΛΑΙΑΣ. ος βος 3ΙΑΠΠΙ ᾿Αθήνησι, Ῥτο 
σαν. [..Π, Ρ. 18ό. {ει 181. πι. οἩν αἱίδγηπι {οπριίοπεπι κα. Ίπερε ὁ ἸΑίήνχοι 1. Υπ, ὃρ. ντἩ; 7ο.: Βιοῖ]α {8 τιερίτας, : Όσο Πναε Ταμίη, Φεο]ίῇ. 4{γἱβΙά, Ἰποά, Ἱῃ 902. ᾽Αὐηγοίή τε τῇ Πολιάδῇ Νοη «72/07 ΏθεφιΙε 1/- οσα. μτ. Βγη). Ραπ]Ηπῃ 1η Ραπαϊμοῃ. Έ, α., Ρ. οόβ.. ῥᾳΜα/19 {54 Πηζεσρτετατί 4εὈιοαπε ῥ/2εΙζοὴ σ)οὓς: Πς αὰ Αἰγινητῶν. τὴν μάκαν» ΙΠηήΕ, οἰνίστεται τὴν περὶ Ιίυῤο. τὴν Πολιοῦχον νοσατί (αιν , 98.) πἹοηΆσγπε 
πῶν ὦὠνοαλμώτων». Ἐπιδανρίοις γὼρ λιμώττουσιν ἔχρησεν ὁ Σ΄α]οσ, πά Πωηρος-. Ρ. 133. εἳ {7εηη/ζεγ. 1ῆ γή, Ῥιπι θδὶὸς ἀγάλματο ποιήσρσθρι Ταμί κα) Αὐξησίης, δαιμόνων ν. 77ο. ΤΤΑΕΙΟΥ -ΕΕΤΕΙΟΒ: (ΥΓΑΛΙ0 ΤΠΕΠΙΟΤΑΙΟΡ, ἸΑύηά 
τῶν ἀπὸ ξύλου ἐλαίως Ἱερᾷς τῶν ἐν ὠκροπόλει.. 1η εοάεπι ́  ᾷν Πολιάδο ο] ΠΕΓΙΠΕ Μερα]ορο[ απ, Εηγιλταςϊ |ο- (σά. {σἩοΓοῃ οξε Ίαπο ἴῃ Τ6μλ πιεπποταΡί]ε Ίπ «44. Πος; αὐιΠ ες (αοτιγηῇ Οτειδπ{ος, 1 Ίητατα τοποῦαῃ- 
πεπηβ, . Πτ, Ρ. 9οο. ΤΤὸν πρὸς Αἰγινήτας] Ἠπιδαύ- τη οἳ ᾽Αθανάίαν Πολιάδ, {οομπάμ[η {οεάθτὶς {οιπηι]- 
βίΟ! λιμῷ διεῷθείροντο: ἔχρήσεν αὐτοῖς καὶ Πυό[ᾳ, ἐκ τῶν ἐλαιῶν «Ἰαπι. αι οκ Ππάποίς (τοιεπᾷ (µίεγώς οχ]ήωος 
τῆς ᾽Αϕηνᾶς τῶν Ἱερῶν ἀπὸ τῆς ὠκροπόλεως ἀγόλματα ἱδρύ- Τμες, Ιπίος, Ρ. 505.» Επιθηάαῖι]ς {ς Πρίαπι {20μ, Ο0/ς: 
σᾳσθωι Δήμήτρος κοὶ ΓΚόρο, Ταμίας καὶ Αὐξησίας. Έπο . η) ἶῃ Απ. Αῄάς, Ῥ. 199. ος Ίδῆιις οςς {Ὀτπ]η]ας 
ἀμαίπιας, (10 1ςες΄ ΕΗ]ς[ς ποπηϊπί δις (γεγέη -εἳ Ῥγο- Ἱπίμμπη: Ὀμνύω τὸν Ἑςίων καὶ τὸν ΔΟΡΑΤΡΙΟΝ 

. 
: . 

ψ οκ 

{ζηβ]παη ομ]τας, ᾖνο ᾖαέγοη οἳ «θεση: τῇ μητ Ζῆνα Διωταῖον, ΠΙ αΠέζος Ἰπα]οῖε {η 10/7 Τμος, 46. 
καὶ τῇ Κόρή, εδί δρ. Πεγοί, ντα, 6, ός., ου]ής Ἴλες Τ4471µή ἵπ Ὠθος τδτ]]ε; πηο Ἰπάΐσε, ομπι 6η ρα- 
ἵρδα ΠαΙΤΑΠο ἰάεπι βιοῖ]ς. ρον[ια[ῇκ{οι ἀτζεπάεΠεῖ» Ἠππι σε/ῶμα. οοε]ο ἀεμδαμάππα: 1Π ναομα {σάς Ορος 
ο ΠΠ] ἵετία ἤπησος πο ἆλτος Βριάαυτϊς, {1 {ππε ἁἷ- Ῥοϊετῖπιις {συεμ οἱ]οσμια, 9Η: Ῥίσος ΤΠ Ἱαρίᾶς πι ΝΠΙΤΗΦ ΙδίαΤΙπΙ Πρπα ΏδατήΠι ἀθάίρανα, νε]α θεῶν Ῥιήπι ΓΗ]είΕ. οι Ῥότριν, {οὰ Πώτριον" αἲῆιια 2ἀθος 
ζαρποφόρων, αὖα αἀρε]]ατίοπο Τερθαϊαο ΟΔΙΘΙΟΤΙ σοἱ6- Ὀμνύω τὰν Ἑσίαυ, κο) τὸν Πάτριον Ζῇνω ΔΙκταῖον, Επ. 
Όαπε ος Ρτο[εγρίπαπη ἴείο Βαμ/αη. νπι, Ῥ, 7ο7. Ε. {σᾷ αΠιά α ΟΤετα Ππδίηγαηᾶυπι κ εἰηε[ζο γυ]ραίυπῃ Ἱηίου. 
τ6πῃ Ῥίαπε αάβτπηαι β/η, Ἡ, Ρ. 181.. τὸ ἐς Αὐξγείαν Οἱ: να, ης 56, οἳ ]ῃ Απῖα. ΑῇΑΕ, Ρ. τοό. Ὀμνύω τὰν 
πα) Λαμίαν ο εἰπόντος Ἡροδότου --- οὔ μοι γράφειν κατὼ Ἑσίαν, καὶ τὸν νο, τὸν Ἱέρητουενέᾳ, Ώοδῖς { οοπἱθά- 279µήν Ἡν εὖ προειῥημένα: πλὴν τοσοῦσό νε, ὅτι ε]δόν τετὰ Τα Ῥτοβατϊ ροτετῖς, π Πὶς αὐμίάσπι α]ΐόπο σεπ[ερίτῃτ Ίο- 
ὄνΑλμαξω, καὶ ἔθυσῷ σφιςι, 

| 
: 

ΝΑΙΙΟΚΕΝέ 
ο νά σι οοΔεπΙ τει Ῥεαδις «98. Ιλ) δίκας -ᾱ---- ἐδίδισαν τε κρὶ ἐλόμβανον] Ῥτὶ- ορ Ὃ ας ὁ να ΝΩΓΙΙ6 1Π ]ουίς {πογη. βδ- πΠίπι ἆμας νοσι]ας τε(Πεηοπόας σεπίεο» Ἡε Ἱαραά:. ας ὉΟΠΙΕ ΠΟΠΙΟΗ Δαμίης: απο Ἐ- Α] μῆται Ἐπιδαυρίων ἥπουον τά τε ἄλλα. κ) ὃ καὶ δἱκ4 
ΡΙ(αΙΙΤΊΟΓΙΠ1 ρορι]ο, τῷ δάμῳ, βνο δήμω . ῃ νά τιοχυρ ἥ Τι λά, Και ) : - 11β09 ἀᾳ- ----- Πο {ο ῦοτο {οἷοι {1ο {π6ρ6ΠΙΗΠπετο: καὶ νι». 
δο ος, ο ροκ σεη 11114. 1/γή5. ὸ : Ε.Ε , 

ΕΙ νοτ- βατη αλουδὶ, ηδί κα) δὺ, χρὴ τ8εῬεΠε Οοςἱσθθ. ----τ-- 
Πε κος υγιής Ὃ Ε νε παρα αετη- ὅολυι ἵπ {η άΐτος ΑΕβίηοιας Εριόμαή: ἐγὲς δη δω να μθρα. ο. αηα ος ος α- 9 Ἐρίάαυτί ολη Λοέβαλε» Ὃ ο το, ο κκάδὴ 
0. οπής ο. ΣΠ. 949. αμ δος «9 ΟγΜΕΙΗς [-α- διβαῄνοντες ἐᾳ Ἐπίδαυρον ἐδίδοσάν Τε καὶ ἐλάμβονον παρ” 
πμ. σμάο ή 6/6 Ζοµαηι λεσή εἱ {ε/γά1η; ------. ῥο- ἀλλήλων Αιήτη, Ατ]ποπίοπίος ορίρις οἳ πιατήπια 
ὃς ” μοά ονηίμῃ; (10Ρ σὐ υἱῶ μὴ Ζο)Ο7 ή) οα/ οὐ. Ῥτα[ογΠῃ Ροταπεῖα Πιρονδῖ, αὐῑος. 20105 ἀρε]]αηῖος πηῖ- μα πο ο σος αρ ᾿ΝΑΚΟΚΕΝ. 1Ε1ο8 νοχαραπε Ίπ[β]απος, εὀροΡαΠε ος ο Λόή» αι]α. φεὶ σ »χαλκοῦ ποιέοται» | ΘΕΠΡΕΤΟΠΙ ΤΟΙωΝΤΑΙ, ναζε, «Χεμορῦ. ο γήῤαρ αἰκί Λη 14ος απο Τα απορίαν . Ἱωφρίνοντα ὑποξακτικρ]ς συντόσσον- 1455. Οταοποπι «471ἱῤῥομέές αν . [ηεῃ]ς Μι- 
ο{, Ῥ. 426. ες. ρα οπή. Ἠες, ν. ἃς. Ίπ Τὸ. ἵγ]επασις σασάἰς ασια». 1η πε ο δοῦναι καὶ αν Ῥ. ατα σσ ΡΙΟ:3 µένοµεν, ῬοἩ1 4Η ος ο Ππα]πας λορεῖν (οἱοπιπίς οἰπε Ἰοᾳπεπάϊ {οπημ]α: ΕΟΟ. ς, ας Ὃ αμ. κατὰ πόλεις ληφθῶμεν: λΧεποβόὸ. ΑΗβοΟσΝ. Ῥ. 413. 102. 48 310Π. 9. 5ο, 16, ἐν Μω. ναι ΕΛΑ  οο πότον βία, φῶμεν ἡ μὴ φῶμεν κεδονίας πλεῖν ἸΑθήνωζε δίκας ληψομόνους" αχὴρίς ᾗ) σαρις σης (ρηπποχ  ΔΕλορίοῃη Ἠπῃ οἶεαε Ἠαβίεαε ᾱἷ- ες, η. πο, /ήαμ5/. Ῥ. 395, 6ΠΟΡΡΟη Ρ» 494. 31.. τὸν 
ΕΣ ΔΟΤΑΠΡΙΠΙΑΕ, ΠΕ Ῥήβδίργςα Ιεσυπτητ: Λένε" ὃσμον αρλωκεύει τῶν ον. ἔκοσος τῶν συμράφων» 

4λ 
3 ρ 



απάς ἀεβείτ ΑΕοΐπα, Δοπιίπα
 σιαίς, οἵ βπουῖαστα ἓπ (ο πλρ

δέεσς. 

Ὁμυ]ίις Ἱαταπα «σατπα Ρες 6οίοῦ ππυλίεῦτες. πι] ας είς 1ρ9” 

1ατὶ Βριάαυ{ 11δεῦς, ααοά ρυζαηί 113 εείε, ς ΑἴπΟΜΙΕΗ 65 

εχίραηῖ ἀαυίτΗΏ γεέείραἰ αὉ ΔΕιρίπεςϊ5, 91 ταρηλοίεΗ:. 

νετο ἵῃπ Πρ» αἰιὰδ ΔΕαϊπεια 1ηΐςΓ {6 

νε] αξχοτας, να τει» Ίλας (ταΏδευηῖες 3”, 

πα. Εξ πο ρα ο τη 
414 

ν ο ἡ 

4 πὺ δὲ ἆπὸό 
/ ἐλάμβωο παρ ἀλλάλων δι Αἰγιήται» 

- ο / / . Ν΄ ας σά- 
ος 

Τουδεν πο τε πηξάμοοι οι «ο ον χς] π ρεῦαπι: νετ εχ 50 ΤΕΠΙΡΟΙΕ {αυτιςσα 

µεοι, ἀπετησαν ἀπὸ το. Επιδαυρίο | «τε οἩ Ἠπανίρις, αἆ σοπιαπιαςίατη νετ, αυ ΕΡΙ 

έόντες διάφοροι» ἐδηλέοντο αὐτες' ὣσέ δὴ Θαλασσο- Κἁαυτῖς ἀεί[οίνειιπε: εἴ 1413 ΡοξεπΏοἕΕΣ 

ναβαδαπε 695, ἀπἱρρε ΠΙβΠ8 ἱππρετίο ΡΟ: 

ση, ἵππ 4ποαῖε Ππημ]αστα 18 ΏαπιΦ. - 

οἳ Αιχε[ς {ωήρπετήπι:  εααας α{ροτῖᾶ- 
λ αλ / 

ον 

χράτορεο ἐόντες» καὶ δὴ καὶ τὸ ἀγάλματα ταύτα 

ο» 

ας η] 

τῆς τε Δαμίης καὶ 5 την Αὐξησίης ὑπαιρέωται αν” 
κ ή 

τέων καί σφεα ἆ ἐχομίσαντο χαὶ ἱδρύσαντο τηΦ σφε» 

ὃν. ω οὖ, µὲν ἔσι ὅὶ ἵπ τοσὶοπῖς {μα Ίοεο {8- 

τέρε χάρης ἓ τὸν µεσόγαιαν, τῇ Οὔη με εσι ῥο- ἴα. 1 τεβιοῦ15 {15 πηεάΙζετ{αΏΘοΟ 10-. . 

Ἴλα δὲ µάλισά κ ἀπὶ τῆς πόλιος 5 ὡς εἰ- ταέταπε ν΄ εμὶ Ποπεη ει ΟΕ. Ἠδ 

εάν εαν 
; ἔετπιο Ῥτοςυ] αρ υρε Παάῖδ, ος 18 Ίο” 

χοσι ἀπέχει᾽ ἱδρυσάμοοι δὶ ο τύτω τῷ χῶρῷ» 

{ Ουσ(ησί τέ σφέα καὶ χοβοισι γυναικήοισι 5 κερτό-1 

μοισι ἑλάσκογτου χορηγῶ ἁποδεικνυμέιων Ἡ ἑκατέρη 

τῶν δαιμόνων δέκα ἀνδρῶ' κακῶς δὲ ηγόρευο ὃν χοροὶ 

ο 15 ετεξεῖς ΠαρρΙίσαΡαΏΕ Γαοτἱβεις Δἴγ 

Όαια Ἰοσαβαπάϊς αἰιοσῖ5 ΤπΙΜΠΕΓΗΤΗ ἀεηῖς Ἡ] 

τὶς υτίααε ἀβΠΙΟΠΗΠΙ αβρπαῦδ, Ἡ νὰ 

τὶς Ῥτφεδίεπι. Οποτί Δπἴεπ Πποαίπεπι Ἡ 

τη. 1οσῖς Ίαςες[εραΏῖ » {εὰ ο να η 

ἄνδρα μὶν οὐδένω» τὰς δὲ ἐπιχωρίας γυναικα» ̓  ἔσαν 
ο ο" 

ον ον ο «ο Ὕν ο ον. ππᾶςδ: απᾶ οετεπιοπἰς 8ΡΗ 1ρδ0δ σι 

αἱ τᾶσι Ἐπιδαυρίοισιϊ αἱ τοιαυται Ιρργι Ὅ 
Ρ Ρ505 3 

δὲ κ. ῥ 4 α] 'ροργια] 
μπι 1ἱή5 οιήατη δή 

τῶδει 5.0ε Ερϊἀαυτίο» Γ46ταΏς. 
ατσηπα (ασια.  δυιτεριῖς {αβ15. 

τή αιοά Ειεταπὲ Ῥαξ Αιμοπίεπβδας. ΠΟΡ 

Γοἱνεραπί :, παῖςῇς αὐμτείη πυποῖϊς, απυΙῃ 15 

Αιιοπίεη/{ος {πςςεπ/{ετεΠῖ, τοδάϊάετε ΤΑΠ0“ 

Ώδπι εἰς ἱπϊαπὰ ποι εσίοηῖ: {Ε ΕΠΙ αμαίη" 

δὲ σφι καὶ ἄῤῥητοι ἱροργίαι. Κλεφθέτων δὲ ἕ 

τῶι, ἀγαλμάτων» ὃι Ἑπιδαύριοι τοῖσι ᾿Αθημαίοισι τὰ 

1 συέθωτο, οὐκ. ἐπετέλευ" πέμψωτες δὲ οι ΄Αθη”- 

ναῖοι ν ἐμόνιο τοῖσι Ἐπιδαυρίοισι" ὃι δὲ ἀπέφαμο 
͵ μα λ Ν ο 

916 3 λόγῷ ὡς οὐκ. ἀθικοιν ὅσον μὺ γὰΘ χεύνον εἰχο 

τὰ ἀγάλματα ὦ τῇ χώρήν ἐπιτελέεν ὉὪ συθω-οοᾶῖι αριά {6 {παυνας Παδηἰφίθηῖ» αὐσά οδό 

το" ἀπεὶ δὲ ο ἔἐσερῆσθαι αὐτεωγ» οἡ δίλαιω ενώ ὤπο- .. πεπιμία, θἴας εκ[ο]νίσίε, εἰδάεπῃ 149 ᾷὰ 

φέρω ἔτι, ἀλλὰ τοὺο ἔχοιτας αὐτὰ Αἰγιήτας μην Ίπτα ποι ἀερετε οχ[ο]νοτό». ον 

(πσεσθαι ἐκέλευω' πθὺς Ρ ταῦτα Αθ ο δρ) τν τα. ας, ααὶ ας Μαρετεητο, Ὁ ορ. 

ο π ο) « ηναίοιν ε6 Δίς 1 οχὶρὶ Ἰδεραήτ. ος το[ροπ{ο 4 ῤσα 

/ 
9 / ώ ς 

3 

γναν πέμψαντεο, ἀπαίτευ τὰ ἀγάλματα" 3 δὲ τὰ σας τερειοπάας ΑΕΡΙΠΑΠΑ 

αν ” » 9- ᾽ Ρϊἱο 
ο, 

Αἰγύήται ἐφασαν σφίσι τε καὶ Αθηναίοισι εἶναι] οὐδνοσρ]οπῖοε πίστα... ΑΕβίπειμ πορατ- ο. 

ποηγμα. Αθηναίοι μέν νυν λέγουσι , μετὰ τὸν «μα Περοςῇ οε[α Πδί ουπι Απποπίεῦ ας 

. ο κ. . ω. 5 ω / 
. ο. Ἄ 5 

ς 

ἀπαίτησυ ἀποςφαλγναι Ἱ τορᾶ µιή τῶν αφω τ8τΕς» Άιμεπίοπίας Ίδίτας αἰαπε,  Ρ05Ι τερέη τς[ο 

1 / άν ο» ο 5 
ἆ - . 

αὖ] ο 

ὃὶ ἀποπεμφθέντες απὸ του χονου, καὶ ἀπικόμοοι ἐς ΤΠ μι ᾽ ο. πΠΕ ορ πο λΕρί- 

2 υἩ 3 
ο» 

ἵ 

Αἴγιαν, τὰ αγάλματα Ταυταρ ὡς σφετέρων ξύ- αἶνεα 1ο5, -απι αρ τεριοσ. ο απ 

ος ἀἰνέων Στ ἐπιρῶντο ἐκ) βά8 ρα ΦοπΑ10 αυ μπα νεπεταηες , Ππηπ]αςτα μα
» ή 

νο. ᾿ ον | άθρων ἐξονασπο)»ὸημαπι ε [5 Ιρηῖς ζαΐζα, ϱοπᾶΠ μπι 

ς φορ, ο ἐ- ο... 

Ἱο εφ ορισαώ δυναµένες δὲ τοτῳ ({οᾷδις επιο)ή ες α[ροτατεί : αμαπιαας 

ο μεν κ. / κα κ ον ανν / 
: 

: η 

ἶ τοσπᾳῷ ο ρε προ μα περβαλόνταρ ο 
Ραξτο αιιῄθττο ποοιήτεπε, οἰτουπιδαῖ5 (μα 

Ἰλκεν τὸ ἄγάλματα καὶ σφι ἐλκβσί βρωτήν 9 τταμετε τοπῖακ{ο.  9οὰ ἀππι παπυπί 

κ. 

ο. . 
ο 

; 

τε οπλίτη εἴ οὔπι Τοπία τεγγῶπιομίΏ ο 
Πρίν. 

΄ 

{Τότε δὲ 1. «40. Ρα]. ὸὶ δὲ «40. 7 Ρας. 4. Β. Ἀείή, ἆῑο επι «44ο. αἩ αν Ἐκ ζω τς 

ἔοπωας τό γε “Αὐγε[οὐίμς, Ώον Ἱπερηπιοάς» ὁ “Ατε δὲ «4νεῦ., ΠΟ περ]εύζο νο τρ πολ 

Έοηιι Ρ. 7ο. 90. 1ΟΠΗΙΗ ΠΙΟ ος Ὠσβάστατατ απείς. ἵπ -ᾱγοῦ. ὁ Ἑκόμισάν τε οἵα ἱ6 πω ο 

ἆιο» ἐκομίσαντο καὶ ΜΗ. «π. Ῥατ[. ἐκομίσαντο Τε καὶ , ελ. Ρα]. «49. η. απῖςεα ἐς ας, 

1 Θυσή τε γε. 6 Ἱκετομίοισι ΠΥΡ. ερ. ὁ Ἑκοφτέρησι Αγεῦ. }]μα].., τά καί κως δὲ ρα πο. 

ται αἱ οτι δ)ερὂ. «4γοῦ. ἡ. Ῥαε[: ᾱ4νχ. Βγὶγ. ἀπο» πο πια]ε:. αὐτοὶ ΤΑΠΛΕΠ ας νλ., αἲὶ εἨπι πρ 

Ὀἱς. Ἱερουργίαι -ἄγεδ.ν ἱρουργίαι Ῥρρῖς. 4. Β. ει Ἐάά. {ΤΏεβι «ἀγεῦ. ο. ο} Σονέθ. ἄῑδ. οἷἷπι ξυνέδ. αμ, 

τέλ. ἔ., ἴππα πέμψαν -ἄγοῦ. η «4γεζ. Αγ. ἆο. ΟΗ1η ἐμήνυον., Παἱ6. ᾗ Λόνον «4γοῦ. ο Ἔς νά 

γεῦ. τὰ Ταῦτα οἳ ̓Αθην. Ῥαψ. σ Ἔρήρει νήι τῶν ὠσῶν πτουτέων, 'ὁ πεμφθ. Ἰάετα εἲ Σπ. ΤΏς, 

αν αν. νο Πειρῶν Μ. «ἄνκιν πειβᾶντο, εἳ ϱΝ οοιοζΠοπΕ ἐπειρῶντο ρα. 5 Ἐκκομίςν πλ ο α 

τ1ῃπ ”. 
δν 

ον ἂν 

ασ .ΦΑΑ) 
νειθοτ» τε {επτεπῦαε τεπεῦτας ἀῑδβρει, ο. ν 6) 

9ο. Ἐπειρῶντο] γοπου]ο Ίητα πιεητο ριαουῖε ή, 

οκ Δε. Οοὰ, Ίος 2ᾳ/]αη) Ιερίὶεία πιοπΏῖταξ ἴρβυς νο 

{ᾳ» αια]ῖς εκβαῖ ποπάιπι ἰπτετροίατα» φμέ ον 
οο/ε. Νεαμε ταππεΠ Π]μά πποΓε {1ο νΓ οἶατ, β 

(δχίωπα Ιπτ]ίε, {επᾶεπς., ἰῖ ορίπος, βαἱοσωαι 1ο τη 

/ ϱ/ ών ὃν / ο / / ” ο 

οιγνὠσκῶν ὂτι δεῖ μὲν ὦφικομενον Αήήναζε δίκην δοῦναι κά 

λαβεῖν. Παγρουγαξ. 18 Ν. Σύμβολα Παδεῖ διδόαι καὶ λαµ- 

βάνει τὰ δίκαια Εἴ ἀγίῤία. Τ. Ἡ. Ῥ. 199.2 δοῦναι καὶ 

λαβεϊν τὼ δίκαια πεβὶ τῶν διαφορῶν. 
Ἠϊπο πιλτάπι ἁῑία- 

Ῥατ αποά {οράςταπι Ώογπιυ]]ς πἰτεῦατι εοημεΓοΙ 18- 

γἰς ῥγαεβεποἡ γερείεμάἰ(ης. - 
ΥΑΙΟΚΕΝ. 

. 9, ΄Ατε δὴ ἐόντες διάφοροι] ΙκοἰτζΗ1 ἅτε δὲ Πα οἱ ταν {ή 

Παρ]ο -4γεῦ.. ΕδίΦε 1ῃ Ῥατίουία τημ]Πρ]εΣ νατ]ατ]ο. 

Διάφοροι 1π ΤαΠπῖς ῥοἱεμ{{ογέ52 ΟΝΣ ΏΟΏ {1ηη]οἳ Ο1/2οΥ- 

ὀοιηε Ὦ δΙο οὖκ ἐὼν διάφορος 0. 75.ει 1. ντ. 59. ἐν 

διώφορος τοῖσι Ζαγκλαίοισι ΝΙὰε ἀὐγε[εδήμη Ὀλλις. Τη 

ᾖἷα. Ῥ. 567. δΙΔΙΠΗ ἐκόμισάν τε καὶ αιοὰ Οοάἆ. οἵ- 

οτυπῖ», ΏΟη Ῥτοτ[ας αὈλ]αίο. Λέσβιοι δὲ ἐν Δορίσκον ἐκό- 

μισαν Ὁ. 98. οἳ ἐκόμισων ἐς ̓ Αμαθοῦντ .Ὁ. Ἱτή. ὅτς. 

16. Τὼ συνέθεντο ] Ταἶεπι 1π. Ἠπήμβπιοάί εοπροΠ!18 

{οΠρᾶοπεπι» ΠΟΠ ἕὺν, Ατάσς ΠΕΦΜΕΠΒ.’ απΙΡΙΕΟΠΤΗΣ: 

ταημθ -ᾱνή. ΡΙΟ Ίοπυπι ΠιΟΙΘ» Ἐληθάεπα ϱΜοαι1ε ἐμή- 

ὃν οι αΠοτΗη 108 περοΏο ϱοποϊηϊξ, ἨΝϊσής οηίπι - 

σατῖ5 {πΦΙβΠαΠΟΠΕΙΗ τα
 Ἡρϊάαμ]ς {μπέ, [τα μηνίσαι 

Γιω1,, ΥΠ. 990. εἳ 18. 7. ΝΙΠΙ οης 
μεγάλως ΛΑρισοδήμῳ 3 : ' 

Ἰη΄ αθλπίτατα {οΠρι ας” τη Ί, νης 169. ἵπ ΜΡ, 

4 
οἱτο){ επιεΠᾶ!1Ο. 

ἄγεδ. Ῥτοίπαε ύεῖα ϱ. 

37. ΙΑΝ Ὀύτως]. ΚεΙεΚΗ τακτοὺς πιο σας 

τοι Ὠδ]οῖηςσς τούτους [απο μτρερίτ πιοδΗς» Ππίᾷ 

ε05 ριτος, αι Ρος Πάσα ΡΕΗΔ βιειρτ ἵπ. ΔΙ- 

αἴπαπι Πππι]αότα, τεραύταπα :.Ἡο τουτέων εΧ «οχά, 

ποι Ἠνα]νς Ἰθμίσναι οπίπι Ἰάεπιαμο  ἀοέεης:.. ἃς 

ἐπειρῶντο, Ίπεα αμίάεπι ορἰπίοπε. ΕΧΠΕ ΠΟΥΦΠΟΠΙ8 

ΡΕΠΙΕΒΙΗΠΙ. Οοπίος (γοπουίω» ομἲα5 ου /{ε{ναΤ1ο 

αμο 1]μά Ἱπηϊίθτετατ: ος οοπιπιοά μπα Π] μή τερο, εὶ 

φιάεδαι» Ώαπε ε ἀμαρης α[ῄοτπιαπάο Ιοθάοπο δή ον 

πειρᾷν, {1410 ΕΠΙΑΥΕΜΑ. Ἰ]αὰ Ηετοδοίθιπι είς, .. " 

ΔοσσὈίς Πἰ6ήοη. ἵη ν. ᾽Απαρέμϕωτωα ἀντὶ τῶν π. 2ρό Ίο. 

κῶν. ----- 9εὰ ᾳ1άθ ῥτάροσά ης, ποσα 1 τος πο 
.. αρ ααέτοσ]ς παπα Ρτοίεέία: οµς επί ς οὰε»ὲ 

τῶν ἀσῶν τούτους, οἳ ἆ ς Αν ρολ 

Ἱεζήο «4γοῤ. /α)ίᾳ ἀθάῑε λα η πα” 
ΦΗἱῤμκίαη: Ρο ίεπιαπ1 11ε {οτίαπ {μ. . ε, βε 
ἀῑάΙε. Ορπιε, πὶ {μ]]οτ, οπππία 6 ο μή 
{οπρία Ἱερετεπῖμί 1π νετενί 6094. ἀποσαλῆνβι ο ἀπὸ 

τῶν ἀςσῶν, (ηΏΕΊΙΡΕ τινὼς.») τούτους, ἐπεὶ πεμφν ἳ 4 ταῦ-- 

τοῦ κοινοῦ καὶ ἀπικόμενοι ἐς Αἴγιναν» τὸ ὀγάλςηηο άσιν 

πο γ----- πειρᾷν ἐκ τῶν βάθρων ἐξωνασπᾶῶ: τς εἲ 35’ 

ςαλῶναι τῶν ἀςῶν Ώεππρο τινὰς, Ώς αἰοὶ Γ48ρΣ 

Τη. 1ν» 6. δο.. τῶν Εἱλώτων ο - ἐκπέμ ον τά 

1ηία» ὑπὸ τουτέων ἆλλοφρονῆσαι (οτὶρεετίς 38 τος ἡ- 

τέων, Υὶκ ἀεσστηῖ Ροτεῖτ: πη]αὶ ρο[γοσίμν Ρικ οι Ξ 
ρη]βζβης ῥοβίεγεα: ἀπὸ τούτου εἴ ἄπὸ τυτέων 135 ως 

Ἠεγρά. 11. 6. 175. 18’ 6. 7ο. ἀπὸ τουτέω», μις ομον 

µάλισα εὐδοκιμῆσοι, ΝΙΠ. ς. 98. μπα επΙπὰ ος πό 

μέμήνεν ὑπὸ σοῦ, οβεγα Σα 111; 49ΈΕ ψε ἀλην Κεν’ 

114. ” Ενα. αν. Αλ: 



ου ο ο”. 

εσας, 

νο 8 

νωυνύνσς 

πινω μμ 

«ατα α ΠΡΙ πα] Γαἱ6[εητ πανες,  ΒΗἱς[Ε Ρἵ0- 

΄ΤΈΙΠΡΟΤΕ {6π1ρ6:. 1Π. ηος ρεβα Ῥειπιαπ{] (6, ο 8ε πας; φπἱάεπι: Λιεπίεη/ίας {δοὶε[ο: 86 

ο. ; ' ος : { κσὸ ον ον ο. τ ον ώς . : οι . 5 
ατῖοίας Η[οτία ἆ 1 ,αιιί αἆ νο ἱρ]εβόα πλῖκα (ππε, σας σαχ ἡ 3 να ο τ7 ια Αἰλουιοπβθω ἁοπσαι τά ης ἅριῆν ον ολ νε αἲ ἡιμω ΤΕΠΡΡΙΟΗΠΟΕ ΕΙ ττάση ἆτλ . 4 ιν ' . ει αν ο ο ου οΕ Ἡσυμ οι ων. ο 
Τ16{ε:. οαςῦς -ἆἷς 16. Ί]]ος τεπιῖθθς αἱ ἐπ τε, καὶ ἅμα τῇ βρωτῇ σειό ο). Εσηγγέσθωμ» ποὺ» 

9 ρ ους ο ιο. , ὁ . α 9 . Περαηῦ. Ππηπ]αστα » 1Π αἴπεΠΙαπῃ  ο5{ς οΟΏτασδὲ Ὁ τοιρίτας τοὺς ἕλκοτας ὑπὸ τητέων. ἁλοιδω πεπος:. ες ες ος πποῖρο {α[ς εάπφμαπι Ἰο- Φρωήσαι: πανώτα». δὲ τοῦτο, κπείνν ἀλλήλου» {169 πππτΠο. τσἰἁαδ[ο,  ἆοπες ΠΠ ϱκ ο- | ΄ ϱ/. / 1 5. { «{ ναό μα 5 
ή : - τε πολέεµιξς᾽ έ ο εκ. παντων ενα λει θότάἁ, ἀλοι-.' πίρης «τε]ένας ει, απὶ αἆ Ῥμαίεταπι ο ών σ : ει, αἱ αά Ῥ ζω κωὐκκὲς ὀώάνως ο λα. δότεσερίε,...Λιμεπϊεπίεο απϊάθπι Ίτα τεπι αο- Ἀθμισθηναι αὐτὸν. ἐρ. Φάληρο, ΄ ̓Αθηαῖοι Ὁ μέν νυν “ντι είς ππαποταε: Ἀββίποῖα νειο που. οὕτω λέγωσι γοέσθαι' Αἰγωῆται δὲ, οὐ η) μῆ ἀπ. Ί]ος Ίπα πανὶ νεπὶς[α, {αοῖ]ς επῖπι {8 παπηοκέσθαι ᾿Αθιαίως, µίη μὺν Ύὰς, καὶ ὀλίγῳ πλεὺ-. ηανίπα»,.. 8ἴάμε αεἶαπι ραΠ]ο Ρίατες απα.. εἲ- να.µίης, καὶ εἴ σφι μὴ ἔτυχον ἐοῦσαι « νέες» ἁπα- 1018161 ο μύνεσθαι ἂν εὐπετέῶς, ἀλλὰ πολλῆσι υὸσὶ ἐπι-. Ῥη]ίαπτος {εά  πηα]1ς πανΙρις. 1 1ρδόοτήτα “πλέιν σφι ἐπὶ τὸν χωρῃ' αὐτοὶ δέ σφι εἶξαι, καὶ εεταπα. Ἰπνα[ί6, {6 νετο οθοβσίο, τες ο ο ον νε ήν Ρηδηα πανε] εοπτεπαδίε. Ομ ἵάπιεῃ ῥρία- Ὁ αυμαχησ ο ον ας μκμασσν ΠΠπα {ασατο πεφπευπε, απ απία ἵπιρατας { ον θεή ο πώ ας εσ[ε αἆ ῬηρΏαια Πανε]οπα αβποίζετεητ, ΄08- αυμαχίή» κατα. τουτο εἰξαυ, οὔτο'ς εἰ βελόμοοι Γ6τίπις απ. νο]απίες. {ασθίς αὐσά εἴῖατα {δ- “«ποσαι οἷο τι χαὶ ἐποίησαν, ᾽Αθηαίες μέν νυν επεί σοταητ. Αιλεπιεηίος σετ, ασ πμ] Ρτο-. τί σφι οὐδεὶς ἐ μάχη κατίσατο, ἀποβώτας ἀπὸ Ῥηβηαιοῖες ορβατεπῖ» ερτοδίος ο πανίρις. τῶν νεῶν τραπτέσθαι πρὸς τὰ ἀγάλματα" οὐ δυνα»' .ὰ. Ππια[α στα {ο οοπνεγικίε: . ϱἳ κο ήν) αν εςῶ, βάθρων αὐτὰ, οὕτω ο {09 Ῥαβδιν απιοἠηῖ πεηπχεπε,  οἸγσμπιάας ο ον εν ὦ λ τεήδῃς ταμοτα 1: 6ΟΠ8ἴΟ5. ἆοπες Ί]]ς: περιβαλλομ νε καμας γή ο. πωνει ος 3πηρο βπππ]λοία,  ἀαπι ἱπαπετεπίης, ἔοσσις “ὙὝδλματα αμφότερα τώντο “ποήσαι" ἐμοὶ άν 

ὦ 
“ : ον 3/ : ἳ λος, κ. / Τ6πα οαηΏάεπ15 {εὰ αραἀ πι βὰς σαγεπίοιπ, πισὼ λένοτες, ἄλλῳ δὲ τερ" ἐς Ε γούατα. γάς’ αἰίοιῖ {οτ/άΏ. αἰεε οτοάί]επα:  αἰηπι οΏἱπῃ, σφι αὐτὰ, πεσέεν, καὶ τὸν ἀπ}. τότε χξόνον διατε» 11 Ῥτοσυρυ]ς{5. ΠΡΙ ἵ δεπια, αἴηο εκ. εο»δλέευ οὕτω ἔχωτα, ᾿Αθηναίες. μὲν ὃὺ 

΄. σθέας δὲ Αἰγωῆται λέγνσι πυ.οµένης τοὺς ᾿ΑΘη-. κ νε μου με. ώς δα εκ α κ. κά. . ' . Ἰαιθος ὢβ µέλλοίε επί σφεας σρατεύεσθαι. ἑτοίωες Ὑετο»  αποά απώτεπε ΠΡΙ επι αὉ Αιμο- » ο ο. κος . ον λθ, καν. πιεπβΡις 1]αεηπη ἀπ Ρταραϊα»/[ο Ατρῖνος: ο " Σ ” 34 μ λ . ο. .. .ᾱ . ᾿ λ ν - . κο ζκν Μος κ ετ απηπα Απλεπίεηίες 1π. ΑΕαίπαπι εχίσση-,, "αἱ ἐς την ξ Αἰγναίν, Ἠ καὶ ἥκεν βοηθέουτάς σφι Φ 11. -- : .1. : λ δΑΜΣ δ ο μα Ον” 25 3 κος Άλλο. πε, Α1βίνος. 119 αά[ικ[ε αμκ]]ο. ϱος-Ο Οτοῦ. 8 χαὶ λαθέν τε ἐξ Ἔπ : ἀϊρίεπε, Ατρΐνος. 119 αά [ια] ίι Μο, θος-6οτοὺς ἸΑργείας, χαὶ ̓λαθόν τε ἐξ Ἐπιδαύρα διαβάν- αιε, «παπα ]ατηΙβ{εΠτ Ποίξεπι Ἱπ (γαΠσ]οπάο τας ἐς τὴν 'Ί60Υ» Χαι ου ππροακηκοόσι τοῖσι ᾿Α9η- εχ Ἡρίάαπτο Ίπ Ιη[α]αα, Ίπ ΛΙλεΠίθΠ[Ες, γαΐοσι ὀπιπεσίεν ὑποταμομένες τὸ ἀπὸ τῶν νεῶν" 
ππαϊφίε:  6ἳ Ίπτεγεα τοπίεγῖπα 1ρεῖς τείτῶαπα η τν / / τ οὀν , ' ΜΗ τῶν σέισµο) αυτοισι, Λέγεται µε νὺν ὑπ' ᾽Αργείων τε . ο7πιοῖυπα εχτ]]ςίε, Εως αὖ Ατοϊνίς ΛΕρίπε-, . γ ν ΡΥ ἃ . / νο ς / τν λΝ. κά ἃ εἶδαΗ6 «οἴηπΘΠΙΟΤΑΠΙΗΥ,  Αἰμεηῖθῃ{ος ομο: οσα) Αἰγνητέων τάδε ον ιο, 9ὲ ας Αθή πε «οπΒΤεΠΕΩΣ ΏΗΠη οπηπ]πο. ε [ηΐς Ἱπσοία- . Ιαἰῶν η αποαρῦητα αυτέων ἐν τή Άττι- πηειη 1Π Ατσαπι τεγετῃδία, «1θΠι ἵβπιοῃ . γθέσθαι" πλὴν ᾿Αργᾶοι με λεγεσι αυτέων τὸ ΑιβίνΙ αἴπηε Παροίτεπι Εαϊκ[ο ρεῖς ΑιΠ- ᾿Αττικὸν σρατόπεδον Φαφθαράντων, τὸν ἵνα ἶ τᾶτο εππι εχετεϊειη ΄ ρτοβἰραπΗῖΡρις ; ΑτΠςΠΙΕΗ- περιγοέσθαι" ᾿Αθηναῖοι δὲ, τοῦ δαικοία" περιγθέ- «λίάαν ἘΙΠομίο;  π]λ]ο' [οθῖως πε Άίης 2Ορθα, μαι οὐδὲ τοὔταν οἰνφα, αλλ ιωμμ ν αὐ]άεπι Ἰποσ]αηεπι, πηνίο, τα μεηδὸν ο τδοθα κομισθεὶς κ ἄρα ἐς τὰς ̓Αθήνας, απήγ. Ώσπς 1π ΠΠΟΔΗΗΗ : φασπα Αἴλεμαφ 18 τεςς- Ὕειλε τὸ πάθος" Ἰ πυβομένιας δὲ τὰς γυναίκας τῶν ΡΙ{Ε: οἰαάσπιαιο: τεηιπεΙαδίας. πκοτεν 4 ο μα αμη «νε τα το πσο εοταπι απ αἀγεγίας ΑΕρίπαπι πήΠταάπη ρτο- ὅτ. Αἴγψαν .Επενσα ΑΗ) ΑΦ ΜΑΑ τορφόν Ὃ ιός {66Η {μείαπε,  Ἰπά]ρης ἴογθητος πιπῃ Ίκτυπῃ µένας κέὔον µου εξ απάντῶν σωθήναι, σριξ πα φὸν οὰ οιπαῖμαν ὀς[ό τεάισοη εἴτομπιβι[ας Πο-5άνθρωπο τοῦτον λαβούσας, καὶ κθτεύσας τῇσι πε- πάπεπη Ῥχεμοραϊίε, ας Βδι]ί γα[ίπιεηιο- ΡΕ νο τος ῥόησι . πα ως ο σλως ΗΣΦΗΡ8 ο 

ο Τριρείτὰς «49ε2.. Ώςς π]α]6:. ΠΙΟΣ ζλλοφρονῆσαι εχρ]ῖσαϊ {ῤᾳιῦ. αἲ [τού Ρ. 16ότ, 44. ᾖ Μὲν οὕτω ᾖ1. αι. «ἳῑιν οππῃες 1Η μέν νυν, υἩ ϱ, 44. αἳ [πορ]μομ]ε, το Νδες 4. οἳ ὠπαμύνασθω ηλ, τι] Οὐδ' ὀναυμαχ. Ῥόι[., διώναυµωχ. «4γοῦ. 7 Πα θπι σήμῇναι «πεῦ. ε Οἱ δή, ἀπο. } Τούνατα τεζτο «4νοῦ.., οἶἶπι γόνωτω. ΦΗΡΤΕ περίβολο. {ή 7η, εηπα ἐς ὃ Ἴοσο οὗ «δ. ΙΕ 44, βαι[ι ἄτδ., αἲά ἸΑιίέην οὗπι «4ἱάο, ὁ ει, ος ααθις καὶ παρεῖνοι «πο }πά, αλ 4.-Α, Β)ὴ, ἄμο οἱ ή Εάά, { 4. 4γοῦι θα. «ἄνίι, αηῖσα τουτέων. ὦ Ρα. «49. απ τει]. νάῤ.  { Τὰς δὲ νυν. «ἄγεδι 7, πυθοµέρας οπξίρπίες, πα 1 Βσψ. Ῥιπόα (α[οήρία, εὔπαμαπι ἀε]οπάοι ῥωήήα Ἠαυμ]θία ποη νΙάειι. -ᾱ Αοιης ἆμο 18 ἄγοὸις ΠΙΟΣ καὶ «ποια οι η, νὰ «ιςκλωί λος 
ρω. βηβαιῦ. ΛΑ) λλοῤόόα; ον ναί, οἱ Ἰμ/εαπῃ ἔοσπιας Ἠαδίαηή (6γοπου]ηὲ {περε τά, ρήση τοῖς οχρ]αήαε Ποιον) 1], Ψ, ὅσᾷ, κὰδ Αλ. δι, νι 17ο. ΥΠΙ, 9ο. Ἑαάσπι Ίχις ον) ἆθ: : ΙΛΟΦΡΟΝΕΟΝΤΑ. 96] Τε 1, Ἡ. 6906. Κο δ' ΑΛ ᾽ 9179 » 0ο. ἸΠαάεπι Ίαις ὦ}/μηρο ἆ νά Αν ΟΜΟΠΩΠΕς οὖν ἐν αὐτῷ ἕντα. Ἱηπα Ῥειτὰτ αἆ συ ομίπη ΤΠ, 14. Παρεῖνοι αὐοᾶ εκρυξ 

δν Ὃ εν. ος 12οοογΗὴ. ΙάγΙ1, ἛλΠ, 1ο, «ἰνείοῦ {4Π] 65ε, Γορή Ἠηεῖφια Ῥοτιίστας, κ ώμο 

Όσο» οπίας οσα «μπι 1η Έρση. ναηρ]α: ὄρροττα- {οπιοτ ἵΠ εττοχσπι }α/]ᾳ οἳ ον ἱπάμεσυπε: ο θ νν αὐμ ας ΝΗΣΟ 65. ταύτην δὲ αἱρέότομ τὴν φλώ; ἔτι αίθια ἵμ ΠΤΘΟΜΕΝΑΣ δὲ τὸς γυνήκος Ῥααοῖς . Φὐποῦ µένοντως ΔΙΑΝΑΥΜΑΧΕΕΙΝ. ΟὈ]σάρρης κκ. ΡίΒ14. α Ῥοπας Πάαϊ Οοᾷᾷ, αατ Πασ]ό μπε αυς θωί ν 
βέροιρ. Ἱκομώτος εἰς ἐμβολὴν διεναυµάχουν τοῖς μρ-. ποϊαταπα,  Τοΐισεις, ρἰησαξατηια τὰς δὲ 20. εἳ Αν 
πα τετ Ποἰιή, πο Πἰπίμπι Πονατος Ἠαῦς, {19 {αγπηοπίς ῥτοροά σε ῥπο αρ ον ρα ος ΡΜ Ὅοο. ΘΗΤΗΠΧ πη]Ίθτήπα πιεπηοχανΊὲ Ὀωγής ὁαήμς» εἰς, ο, ᾿ ο ὃς ζώνατα]. Εκ ἀἰα]εέτο, πε Τ. τί, 81, 1 ὓθμς αρ. Φο]ο[ίαῇ, Εωγέρ. Ηεειθ. ν. 938. δὲ ὑπέερε. πἠριο ὄμναδο ἡν ο κ ρµηις Θοήῤίότ, πέομό μονος φῶ ὄρρωνς ὃν τομθεα αν λος καὶ γΙ. Ῥι 405. μία μμ πῖοις Ῥα]]ηάϊς Πππα]ασι]ς 1. τὼς περόνας τῶν. αν Ἕο ν νε ιν ον Ὃ ο. ϕ .. ( Λ 15 ον . « ῃ δε ᾿ ὃν ς δν, τοι, δΕΙΝ. ν προ ἐν ὕοσα, ΝοβροἩ, Ῥοπομ]ας ο 2 ἴπστα Ῥτοβοκῇ πιο. ὠπέκτεινρν' οἳ δὲ Αθηναία» δεν; "εις ΡΩΧΜΝήν 

όο. Τοῦ δαιμονου] Αάοἰίσσπά πα οκ ριασατξνβς δν 

η 

πα ΟΠ] πηραν ὰς» τημ]τίσόι]ς αἰίῖς Ἰοσ]ς οοπῇ- εἶλον τῶν φυνα/κων τὰς περόνα. (υπο Ἠΐης ἀέτίνο» πα ΟΙ πηααῖσαμο νίταιρις ο, µν προϊν αμ ο μώ κοςε μή η 'ἀμπι. ἀἱς 
| να ζ ηὶςυι αηΏ15 8εςξεδ ᾳ ἀςααπῃ 0185 νομής[α, οοπβάσπῖος αφ[ονοχαε». ἑιβοτα Πρωτ» πὶ. ἃς ας ο 

ἔμι / ες ού ο « “ ον 0 νά, .2ᾷ πο : μμ .. ο ρ κ} - οκ. δή βΙό ο πα κος μοι ωμᾶ αις Ἠήβοήαπη αἨτος ος νήσο. ΑΗΒΙ ἐπ' "ΑΓ Ῥατίανειαε Ίη ορετε ἂε Εἰπὶσῆς Φηπήογπι 0/4 ΕΠ1Ε 1άς ᾽Αιγινοῖος ἸΑίγι- Ἠπο οεῖτε εγαβῖς ελοί, ἵα δή, Ηεεους, ν, 093. -. 

ἔ114 [μ14εγε ὅτο, | 59, Ἔς τὴν Αιγωοήν] Νιᾶσςμς γίναν, ἐς ἼΑφηαν Πα, 141, 

ταύτα -ποιέευ" 
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στο ος. 

Εκ 

τες 

ισα: 416 ῇῃῇἹ Ῥ, π 0 Ό ο Τ ῑ αὐλόμό ποῖᾳ Ἀΐπε {πιροῖβιᾶ. γεβῖς Οτάσα λμεδεί, | 

ῥόησι τῷ  ὑματίων, εἰρωτῷ ἑκάσην αὐτέω 3 χα ΤΗΠ Ρυριρίείε, ψεμα ρα Εν 

Φ εσις τον ον 3 ο Ν ὁ ο ων : ή ὅ 
Ὡς 

εἴη ὁ ἑωύτῆς ἀγήθ᾽ καὶ τουτο μθ οὕτω διαφθαρήναίο Ίαπ9 νΙ εδίεῖ ἄταιε ηος πιοάο Ἠπης πμ 

ως ὃν ὁ ΜΕ οοπξαξευπι, Τάααε {αξία ππαΠετᾶπη νητη 

ο ῤαό ὦ τι Αν Τι οβςΣ) [ο Αιμοπιεπβδιις Ίροα εἶλάε υπΙβίαςτ 1π α πα. 
ο” πω ο) 3! 

20 : 

. 1 6 ) ές . : νὰ, ο αΗ 

εετο τρ συ νο κ ον : θνς νο απ αἶία' τα οπ6 αππαάνειτετε ποη Ρ05:., 

ον ζημιώσωσι ἵπαρ γα» κ νο Οίεπι, νείεπι 1αταπι 1η 1οΠΙςᾶΠῃ πηυταγεπαηῖς 

τέβαλον αὐτέων ἐ ΤΊΥ Ἰάδα μμσος δη προτθ παπι απτεα Ώοσίσαπι νε[επι σεγεδαπῖ ΑΠΕ". 

αἱ τῶ Αθηναίων γυναικεο ἐσθητα, Δωρίδα, τῇ ἡ Κο πἰεηβαπι Εοππίης, Αππζμισαπι Οοπο Ισ” εαπι 

ριθίη παραπλήσιωτάτην᾿ µετέβαλον ὢ) ε5 Το λί» Ίτπαπε πππτανετηπὲ 1η Ἡπεαπα, πε Βου]ῖ5 ο. 

ων λ / 2] Λ 
' ΠΡΙ τν ͵ 8 

νεο χιθῶνα» ἵνα. δὺ περόνῃσι. μὴ χεέωται. Ἔσι δὲ, ΤΕΠΙΙΣ, Φαπαπαπη Π ἐκ νεῖο (οπΙποσΙπΕΠΙΙΣ2 ὃ 

ος. ο ο «τή μδαβ ποα Ἰοηίσα πῶς ο νεής Γ1ε, {εὰ ο 

ἀληθέῖ λόγῳ χειωμυοίι, οὖν «ανα τη Ἰ ενϊν τηις ποπίατη οπιπῖς Ρτῄσα νε[εῖς Εεπ]πᾶταη ιν 

χαὺν. αλλὰ 5 Κάερα" ἐπεὶ ἥγε Ελλη ο μρκίος 
Ρις πἰπᾶτωπα οἶδο 

ορ ο τνο πει Ἡγὲ ώς. σαπίσα εαἀείη εται» απαπι πηπς Ροτίσαπῃ 3: 

πασα, ἡ αρχα εν κ κ ο μα Ατρῖνο» φποὰ αιώπεε, εἰ ΑΒ πό 

Δωρίδα καλέομο᾿ τόῖσι δὲ Αρ αρα τοις Αϊ τας» Ἰπίαρετ 4 μις 14 οτἶαπι {εεδίε, πῖ . 

γηήτήσι», καὶ προς ταυτα ἔτι τόδε ποίῄσαι νόμο Ίερε  παρετετηῖ αριιὰ 1λογαπα υπ οραμο, Εθν 

αν εν ς |. ὖ ς : ἂς ο κα . : τιθ ͵ 

ὅναι παρά σφι ἑκατέροίσι, τὰς πεβόναις ἡμιολίας ποιέε-ΟΟΊ5 ἔαοετε Γεηπ]α[τετᾶ», 4παΠη ειαε ποπ” 

ο - ο τικ πλ ώς ας : κ η νοείται. 

σθαι τοῦ τότε κατεσεῶτος µέτρ» και ες τὸ ἱρν τα 4πᾷ τωπο ορήπεραι» ει μαφ ΡιΦί νι 

| αὖ {επο]ηῖς Ίπ. 6οταίη Πιππαπη τερη ών 
(εειαπῖ: Ατζυπι νετο ποφιε αμά ἀμῖσαι β 

Ἐκ ην πταρσ-σοἝ-ττ 

τῶν Φιῶ, τητέων περέας µάλισα ανατιθέναι τὰς 

γυναϊκαρ ς ̓ Αττικὸη δὲ νά ήτο τι ἄλλ ΕΕ οσφέρ ο -ᾱἲ τεπιρ]απι οΏ ειτε, πε ο 

νομος, ορ ιώμηςό μἩἡ αµο» αλλ εν ὃ χυτει- {ο Ἱερο 19δεεί οκ. ο] ροπῇρυς ἵ ροβς- 

δῶν ἐπιχῶρέων. γόμα. τολοιπο) αὐτό»)ι ος θα πή Ἰρ]άστη Ῥοΐατο. Έσημο σοητοπεῖοηῖς ρτο-. 

᾿ Αργειω μο 200 ορ Αιγυητεὼ αἱ αλ ἐκ οερίετε ΑΙρινοτάπ αἴαηε ΑΕρΙπεϊασυπι τη 

τοσε κατ΄ ἔρυ τῷ ᾽Αθηαίω» περωας ετι καὶ ἐν Ίλεγες ΕΠ Αιιεῖς, Ίπας αά πησαίη υδ0ᾶ 

ἐμὲ ἐφδρεον, µέζωας Ἠ προτου. Της δε έχθρη πο ο Βρι]ας ρε[ίανείπτ 4 παπι ον ο, 

ο ο ο ο ο 
τὰ εἰρηται ἐγεωετο" τοτε 9ἡ Θηβαίων επικαλεοµέ Ππομιοτατιπι δε, εχιτ, ᾿ Οπ]ας τε εἶνᾶ 

τμᾷ5. βε[ίῶ πιεπιοπΙαπα γαιϊποπῖθς» δέ 
πι τω]έτο, Βόοῦ5 

ο” 
{ 

νῶν προθύμως τῶν περὶ τὰ ἀγάλµατα γθομόω ἄγα- 

μιμνήσκόμθοι ὃν Αἰγμῆται ἐβοή»εω τοῖσι, Βοιωτοῖσ, Τ]οραποχώτα τοβαϊτυ αιχί]ία 

ας. | ο 8 Αἷ- λα ου 

ὃν 4, 4γοῦ. Ῥογίε. ἢ. Βγη. ἆμο. οἵκη ἔο ὅωυ. 11: Ρας 4. 2
 Εχυ]αι οχ 7η], αἳ αν: ει 

μιώσωσι Ρας/. 4γεῤ. ο. οτι. ζημιώσουσι. 
4 ρα]. ἀγεῦ. /, πι. Αη. ἀμο εἳ ο

ἵὰ εβρ. οεἴΕΤΙ Κωμφβί ., 

{εφιεπτία {ρεζτανΊτ ΔΒυβαιῦ. αἆ Εοι
ηι ϱ. 565. 97... ἐ Έτ Ἆος {ῤαιδ. Ῥ.. 446 πό, {Πο τὰς αν 

Ίεαεῦαι «άΐθεπ. ΧΙ. Ρ. 503: ο... 6 Χυτρίων εἰταῖ Ῥο]]ωκ ΝΙ. 1οο., ΊπΕΠΙς «410εῃ, ψ1ὰ. Γεοραί Ον 

ρα. 

κ. 

σε» 

α : . 4. μπεπος 

πε νῖς 5ο. ΠΡΟ ἐπιχωρίων ΟΠΠ} «44. «4ἱ ον να]ρααπι ἀαπε 04. Ρας. νά. ΑΗ, 41ο. 0 Ἔκ τ ε 4; σμ]- 

[στ ἐξ ̓ Αθηναίων γενομένης 4. 
«ἄν. Γαο- 

εοπϊεη{ες» ὑπὸ Αἰγιητῶν πειρωτευοµένους» αρατιὼν. πὰ-  ΤΠΕΤΗΠΙ Άυπία» πς ρ]απε πιιάᾳς {5 ἁατοπε φοέτεσαπς 

νοµβις ΑΒαϊποιας ΠΙβΡίΕΣ Ίο ἅμω Σπαρτιάταις (47- ἴεβε «β]ίσπο Νατ. 1 18. 1ος Δωμιάζεν ἵπ ΔΩ η 

ἴσος Ἰασαῖ Πεγοῦι) Ἠπο εχοςρίο οπΙΠΟΣ οσσἷα]κίο» «Βωτέρ., Τε Ἀωρίξειν. , Γοπίτα 6 Ἰοπίόμο ετ Δίάα, 

Ὁμοπι υππι 11 ΑΙΠΕΑΙΙ τοάθυΠίσια περισᾶσαι τῶν τε Τηπιοα Ῥλαπισατα απησἰεραπευς» αασα τω 11 τεμ 

θνεύτων αἱ γυναῖκες». καὶ τὸς περόνως τῶν ὤμων ὠφελόμε- Ἰωνίζεμ. Ίδια ἀῑαπιης {οπο]ίο. αασᾷ Οι! ο 

γαι ἐξετύφλωσᾶν» εἶτο ὠπέκτειων Ίος. ΙΠ{ΑἴΟΝ Γ401Π0- Ίο. Ῥ4εβας. Ἡ. 10: Ῥ΄ ο98. αἀροβτιπι -ᾱ ο ῥβ 

το βδυ]ας. απίρυς αρυίαε {πεταπε, αρβαθίε ππυ]ίε-  Ρεῖ μίς επί αοοοππΙο(αΠΙ: Έλεγουτο αὶ τρύτῇ Α΄ 

Ὃως Αἰπεπίεπίες, Ῥοκοπια οοπεϊπαμε’ Ηετοάοτεί5: µεναι τῇ 5ολῇ ἀχειριδώτω, ΑΩΡΙΖΕΙΝ᾽ ἐπὶ καὶ Α 

τὴν ἐσθῆτα , παμήε» µετέβαλον αὐτέων ἐς τὴν Ἴάδα. οἳ οἳ Λάκωνεο" ὥσπερ ὧπ᾽ ἐναντίου αἱ χειριδωτοῖς χρώμἒ 

ἐσθῆτα Δωρίδα ΤΙΠΤΑΤΑΠΙ΄ φο]ιιστιπῖ ἐς τὸν λίνεον κιθῶνω, ΤΩΝΙΖΕΙΝ ἦσαν δὲ αὗται αἱ Αῤηναῖο δα ην ) 

πεπα Που απ περαςίε Ἰαθετοντ, (4 ἀἰσαοιως ᾿Αθηναῖοι πρὸ τοῦ Ἰωίαν ὠπομείσαι, ἐκαλοῦντο ον 

Δωριάζειν Ῥιδεζετ αἱῑος 1Ρἱ4. επαϊε δο]. Βωήρ. 48- Ἰοϊάεπι οΏρ]ῖα» ἄεανε ΡΙοΗέμα» αὐπα τεΙπας 0. ο 

Ἱζως Πίοηγς. αρ. Εα(δ. ἵη 1. Έ. Ῥ. 9699 17. αἱ κα 99. ἸΑττικὸν δὲ μήτε τι ὄλλο] Ὠδι γδσσπ(επυΣ. 

τὰ Πελοπόνησο» Φησὶ, κόραι διήµέρευον ἄζωποι καὶ ἁλίτω- 410εΗ. βοεακ πι σοασς ο μι ἵπ {πα [ε
ηε χντβδαν. 

νεο, μώτιον µόνον ἐπὶ θάτερα ἐπιπεπορπημέναι. «Ὦέῶπε- ΧΙ. Ρ. δο»., αιοὰ εκ Ἐρίτοπιε ἀοσιῖ α[σώῦς ο. 

9 ΦεΙΜ5 ΔΡ. 4δεῃ. ἉΠΠ. Ρ. ὃο. Ε, ρατιαπάτηπαι {οηδίε, ΧΙ. 6. 14. Π]ας Ριαείος 4ἰοο]αίς Ἰοσι μπες εδ. η 

σπα. νίάστοι ΜεΙἰσίαπι βἰάαυπίαπι. Πελοποννησιακῶς 4Φεπρευς τεταἩὲ ΓΠεγοάοεἰς Ἡρόδοτος, αἷζ, τῇ ή 

ἠδύημένην » (ὠνάμπέχονος γὰρ καὶ μµονοχίτων ἦν, καὶ ᾧνο- Ἱἱποριῶν νόμον Φησὶ θέσθαι Αργείους καὶ Αἰνιήτός» ”. 

αόει τοῖς ὀργαζομένοια") ἐρασθέντω γἥμαι. Ῥυμοιυπῃ ἴαὶα  κὸν μήδὲν προσφέρει πρὸς τὰς θυσίας» μήδὲ κας, Αιξ 

Ἡρυλς αἀθ]έταπι. ππήλορτα νεβπισΗ (ΙΙ περονωτρὶς εἴ ἐκ χυτρίδων ἐπιχωρίων ------ (οφισοπίῖα Ἠ
ἶπο Ὡρρίεύ 

κωταπτυκὲς ἐμπερόαμα ἀῑείτιτ 1εὐογΗο Ἐλὰ, Ἐν» ν. Τεύραγά, Ἐπι. ΝΙ, 6, 90,9 ΕΠΙΕΠΦΑΙΟ ποσμς 

1 94. ΙΔ. ΒΙἰσὶ Ν. Η. 1. 6. 18. εἴ ραπῥοη. ἵπ Ν 10Ο. Οµμήμε]βαπο αἴπε ἀῑείτητ 1. Ο. π. 6 ή ς 

ΟρΗήπι. Ἡ. ΔροϊΙΗ. ν. 35. ΜαΠΠετθρ αριά ΊεοογΙ επ, 1440 υα[α ἀμεεπάέ αἲι ΔιΙΕΗΠΙ πα Φπρθμς ή η, ο 
.ρὸν δὲ ΤΡ 

1οαυυπές γτί ειίαπας, Ὠοίσα {αρογοίεητες οπ]ρίπε ἱπνεπευπι: Οήμσς ἱδευ. τν Ῥ. ο8. Ο. Τὸ. 9” 

1). 01.5 Κορίνθιαα εἰμὲς Ανωόεν ----- Πελοποννασισὶ
 λαλεῦ- φαΐια τε, κἀμίνου τ ἔκγονον εὗρε, Κλειότατο ἅ 

μες 48 61 ρυ5 {118 Ἠενπιοσταϊος Το αια1ς Ῥ. 496, ἰαιάαῖ Αττικὸν κέραµο Ταήγο ρατοάμΣ. Ἑμμς. 

Ἱ. οὖκ Ίωνερ τᾶδε εἰσὶν, --- ἀλλὰ Δωριεῖς ἐλεύθεροι, 1ΙΝ. Ῥ. 196. Β, εἲ χι. Ρ. 48ο. 6. ἡίε εηδ ος 

ὧπ᾽ αὐτονόμου, τῆς Πελοποννήσου τὴν Σικελίαν οἰκοῦντες. μοι Κύλικες (κεράμεὼ ποτήρια) αἴτε ΄ΑΑΥ ὦ 

ο ΑΝ ΝΑΤΟΙΕΝ. και ------ Ναἱ οχ Ίου ποσα ῄ ΑΑ.Ρ ο ἅ 

"πο, ἍΑλλῳ μὲν δὴ ὅτο.] Φοπδὶ ροίμεταῖ ἄλλο μὲν ---, 5 ΝΕῖεΓΟΡ Ῥο πρ ολωιό σαν 15. μάς δη 

οκ δι, εως ατ]άςδατ» ποπο κα ήριῄνπιο, ζουμε Ὅμες Μωρό, δρ, ν) ὁ οταν, η 
{ο]εῖ ἕημιώσωσι» πες ΠΟ ἐσήτο µ

εταβαλέεω εχ Εσυ] Πρήβο]ς αἱ Εἰηρείογεηη. [-αολαεηνοπΗΗ2 “Ἐμήή | 

ο ῷ 1ο ιός θυπὲ απον πιο πεωσαπι Μά. ἀρκωρ ζήσει αρ νο οὐδὲ λιῤαβλλΙΙς 
Ἱσραι, Ίος 1π ππάχοτο νατίαπῖςο (αμέτυσαε σοηβπηί- τῆς Κωλιάδος, πριά «49εὴ. υπᾶς Ίδια 4ε Ροζῦ. ὦ 

η ο ο” | 4πν οδὲς ο θαβαπιβείε νΙάετατ ἠάπογοδίως,  αμοᾶ ρα 

η 
8ο, τῇ Κοριίη] Φοά Πϊο» Ιάετῃ τα Αμυπτίῃ, Βᾷ- 48. Β. τῆς Κωλιάδος γῆς ε5τ 6Χ ΙΠΤΕΤΡ εἴαίη ων 

βυλωνίή, Λακε μα αἰϊκαια, ἀαβρπατυπι Ηδταν, ΠΙΟΠΙΟΠΗΠΙ Ἀτάσυπι, οὗ τοιρ]α Ψεπες σ ςμλ, 

υλωνίῇ, Λακεδώιμονή». οχι Πσυπι, οὗ τοηρ]ηα πλ μμ Καλή 

Ἱ | το ᾠάπεύοη ἵη «42εη. ἱ.. ΧΠΙ. Ῥ" 509. Ὦ. 4ε εοσή]]ο (ἱΥ- βριήπαπι πορίΠτασμπα» Ππιριιοίτευ ἀῑς Ῥατας 1, εἰ 

Ἱ σειῖο. ΚΟΡΙΝΘΙΟΝ παράπηχυ παμὸν λήδιν Ἔδωκεν ες Νιά. Βατρος. ἵπ. νι: Ώεποβὸ. ο. ἍΚΕΝ 

ϱ» ΚΟΡΠΝΘΙΟΝ παραΠΗΧΗ. Αα λκῶν ο 22/20 ΚΕ) 

νριθεῖον ------, Αιμοπίεπ[ος» {10ἱ8ΙΟ 11 πιμ Περ πΠΙῃ- {Μεω»ο. ἆς Ῥορ. ΑΕ. Τη ̓Ανώφλυσοθε τμ, ος ὑδῑς, 

4ο Που]αταπι μα, τε[ἰαοτιηῖ (οχι λρεοῦ κιθῶνα 1147 90. Πρὸς ᾽Αιγινήτας ᾽ Αόήναίεισι]. Οἶἶσι 12 πι ο” 

416411 φεση, [οά Φειριδωτὸν, πμ πμ αμ» 46- Τρι νετο ἐξ Αθηναίων πςῇι Ηεά. 

Φεζταπιαμε Ῥτορίετεα Ώδμ]]ς. Ὥοτίσας πΙαΤοΠΒΕ ΟΙ ΣΗΠῃ 0οᾷ. ναϊμοτίτ, ἠπἰπησἰείαε αμέϊο 
| 

» 1Ἡ εν: 

αταηῦς ὄζωςοι καὶ ὠχίτωνες. Ἠείτειη. απϊόταί {ωρα Ἡμ-  Πἰεπίεο, «οΠτί3 ας Μίαμίὰο ρετ{οπ ΡΗΤΗ 8 ο 



ματοιτη τησ ποια” σποτ 

οποτε βιββπαπσ ον υονοςς 

πώς 

μπα 

να ο ο. 

ΦΟΤ15 ἵαπιει αἀ πἱοι[σεπάμη {6 ραταπεῖρίς., 

οι τε]ξία ϐ]εοπΊεπες. {υπηρ/εταῖ, 

Άλαςὶ {αυαπα 1 Ἔοτο Αιλομῖς, απίυας ατἀεμείθις 
Ὀεῖ]ο σοηπα ΑΕβίπαιι ουιεῖς 1,αεοάασπποῦ. Ἠμίμς τα ἱη Α- 
ελερἰεμίς», Όιαου]α ΡΙΠΗταιἰόατυτα, 

ΑΕριπείς. Ου αὐσπι τπαπῆπια Ατῑσ να- 
Πατεπῖ, Διπεπ]εΠ[εςαιο αἀνειτ[ας ΑΕρίπο- 
τὰς εκρεάΙοπεπη Ἱπτεηῖ, αἀνεπῖτ ο Γε]- 
ΡΗΙ6 οτασυ]ήπ, - υὲ 4 εα ΑΕρίηεϊαταπι Ιη- 
1ππίᾳ ΓΓΙβ]ητα 4Ππος {6 «οπρε/σετεπῖ; ἵτίσε[πιο 
Ῥ1ΙΠΙΟ 4ΠΏΟ, 4ΠΗΤη ΓαηΗΠΠ Αξαςο ἀἰσαρίεπι, 
Ῥε]απι επι. ΑΕρίπειϊς ΙποΠοατεηῖν, αἆ νο- 

Αἰμουεηίες οιοπιῖοἵςς μἱοίοποτας ΑΕισἰπεῖὀς, οἵαευ]ο ἀἱβοιχ5 ΤΕ Ερ6διί ο Εξ ο Β ὠ Ἡ ἳ ΒΕΡ ν. -- 

417 
3 ο. λ 38 / .ν ) ον κα ς 

4 Αίγυήται δὴ ἐδμειυν τῆς ᾽Αττικῆς τὰ πάραα- 
/ά ώ 5 , η μληΏ { : δρ 5 ον λασσιω᾽ καὶ Ανήναιοίσι ορµεωμειοίσι Ὁ επ᾽ Αἰγιή- 

᾿ Ὃ κ Ἡ ).. ὁ ον 

στας «ρατεύεσθαι, Άλθε μαιτήϊο ἐκ Δελφῶ. ἐπι- 
/ , .ὰ "ο . / ὸ αν σχότας ὧπὸ του Αἰγίητέω 3 αδικία τρήκωτα 

2 εν. ς ον ο» / ν 
ἔτεα, τῷ θἱ καὶ τβικοσῶ, Αἰαχῷ τέµωος απο" 

/ 4 : ο» 3 ; η 1 . 

Φέζαντας, ἄρχεσθαι τοῦ πρὸς Αἰγιήτας πὐλέμου 
: ' οθς με ο4 ΑΟ ο ν  δ ταπα εἰς το {πσσες/ητα. 5ἱη Ρε]απι οοη πιο. . καί σφι ἃ χωρήσεη τα βούλοται"' ἂν δὲ αὐτίκα ἐπι- 

Ώζετιεπῖ»,. οτε υἳ 1Πἴετεα. πι] 1ρ51. ἀειτῖ-1Οσρωτεύωνται, πολλὰ μό σφέας ο) τῷ μεταξυ τὰ 
τηοηία αςε]ρετεπε, {εὰ εἰ πιη]τα 1Π[εγγεηῖ; 
{εά αἆ εκιτεπυπὰ [αρίρετεης. . Πος οἵαςι- 
απ αἆ {5 Αιποπίεπ{6ς αἱἰαταπα αβῖ αιά]ετα., 
Αξαςο απῖάεπι Γ4ΠΙΠΗ. ἀἰσανοταηπε, ἰὰ αὐοά 
ημης, 1η {οτο εχιταέυπι νΙΠτυτ, {ο ιπρίη- 

χθόνε πείσεσθαι, πολλὰ δὲ καὶ ποήσω" τέλος µέν- 
τοι καταςρέψασθαι ταῦτα ὡς ἀπθειχθέτα 5 ἄχη- 
σαν οἱ ᾿Αθήναῖοι, τῷ μὲν Αἰαχκῷ τέµεος ἔ ἀπέδεξαν 
τουτο τὸ νο ἐπὶ της ἀγορης ἵδρυται" τρήκωτα οὲ 

“/ ς 5 . Ξ όσο » / 1 9 : ἵα 4Ώπο5 ποῃ  αὐ[Ἡππεταπε» - αποά νἰαε]ίσετΙ οέτέα οὐκ. αγέσχωτο, ἀχούσαντες ὄκως χθεῶ» εἴη επει- 
αι415{εΏῖ Βετὶ ἀερετε, υἲ τωυ]ῖα ΡοΙΕΓΕΠΤΗΙ 1π- 
ἀϊδπα αρ “ΑΕοίϊπεις,. {4 Ρε]ο αὐ[Ππετεηῦ, 

1αποεάσπιοπίμπι {αξξαπα εχητῖς Ἱπιρεάϊπιεπίο, 
Μιαυἱἀειι. Ἱαοελαπιοπί.» αἰά]ῖτο «οπΙΠΙΘΠΙΟ 

βἰδίει ΕγιΠία ΙΠ 1505 αἴαιε Ῥϊπβτατίάας ν 
ἀαρ]ςεπι .{ε .Ιαξατατη. Γεο]δίε απιπιαάνετιε- 
ὕαπες αποά.ει {1ος Ποίρίιτες ο Ῥαϊτία οἶθ- 

ΑΙΠεπΙεΠΠΡις Παδετετυσ. 
υχρεραπῖας, - ἀεπιποιαπΏδις ππυ]τα 1ρ6ῖς .α.. 
αἲτοςῖα εκ Αιμεπιεηβρυς {µτητα, φήοταπῃ αἩ- 
τε]ας ἱσηατὶ {αἰδ[εῖε» ἴαπο απἴεπη ΈΙεοίηεμο 

Ίππεηες Ροτῖτιδ εδὶ οκ αἴσε Αι]λοπιεπίαπα ο-- 

3 ’ λ ” 3 σχευ πεποθότας Ε πρὸς Αἰγυητέων ἀνάρσια. Ἐθ 
3 / Δ 

ον τιµαρίην δε παρασκευαζομένοισι αὐτοίσι, ἐν Λακε- 
΄ ον ἷ δαιμοίων ποηγμα 

ΗΡΙ ΜΟΝ πα ο | πυνόμωοι Ύας οἱ Λακεδαιμόνιοι τὰ ἐχ. τῶν ΆἉλκμαι- πάει -ς οΟωνιδέων ἐς τὸν Γ1υβί, μένα» καὶ τὰ ἐκ, τη. Αἰοπαοπίάατωπι οἵσα Ῥψιλίαπι»  οἳ αὐῶ ε- Προ [υθίην μεμηχαηµθα» καὶ τὰ ἔν, την 
«νσήρ επι σφεας τε χαί τοὺς [Πεσισρατίδας, συμφο” 
ην εποιευτο 9 πλ, ὅτι τε ἄνδρας Κείνης σφι ἐόγ- 

3 ων 5 ον ι 4 . ο» .. «εἰ τας ἰ ἐξεληλάκεσαν εκ της ἐχείνων, καὶ ὅτι ταυτὰ 
οἰσίεπε, ει πη]ία ΠΡΙ εκ ος {αξῖο ατατία αὓ ποῄσασι χάρις οὐδεμίη ἐφαίν 

νὰ . ο) ΄ 9 ο ον , Έπφιετεα οτασιἡδοσέτι τε. θὸσ τούτοισι οηγόν 

ν ᾱ γειρόµενο, ἐμπόδιου ἐγέτο 

το πρὸς τῶν Αθηναίων 
“σφεας οι χρησμοί, λέ- 5 αν ., ν 5 : ”/ 2 όν νν γοτες πολλά τε καὶ ἀγάρσια ἔσεσθαι αὐτοῖσι ἐξ ἸΑ- δν απ ἀ κ ας σι ταν βρω ν ν ῥ . κε ή ον μον να Φ) » ν 

θηναίων, τῶν πρότερον μὲν ἔσαν ἀδαίες, τότε δὲ, τοπ Γ1ςΟΠΙΕΠΕ σελ. πο υρος. Σια ος ον η σσ, Ῥρατίαπι Έετεπῖε ἀἰά]σεταΏῖ. Ἐτεππη (1εο-. ο. τν στον ο τη ο μ ος ος σατο Φε ὁ Ἐλεομένς ἐκ τῆς Αθηναίων ἀχροπόλιθ» ο.» ν ας λ λος ”/, 9 ώ - ος : τασυ]ῖς, αιῶ α ΡΙβΠτατϊά]ς Ρτῖι5 ῥος{εε[α, αὐτοῦ χςησμοὺς, τοὺς ἰς ἔκτηντο «πρότερο μὲ) ὃν Παι- δ, Ῥτς ρα 
Ἡράεπι εχρυ]ῇς τε]έία Εαεταπῖ 1Π τεπρίο, εἲ 

Γα 1, αςεάςδ- 
ΠΟΠΗ: οτασμ]ᾶ ΡΙ. ρεῖ ΟΙεοπιεΠείΙ «ζςθρθ- 
τε, εἰ νιἀεραπῖ ΑἴΠεπιεη{ες απβείζεπῖες, 
πες αά 1ρ5ῖ5 ορῖαεπιρείαπἀΒΠΏ π]ἱο πιοᾶο ε5/6 

σισρατίδαι, ἐξελαυγόμφοι δὲ ἔλιπον οὗ τῷ ἱρῷ' κατα- 
λειφ»εγτὰς δὲ ὁ Κλεομέης ἀγέλαβε, 
ἀγέλαβον ὃς Λακεδαιμόνιοι τοὺς χθησμοὺςν καὶ τοὺς 
Α9ηναίους 1 ἑώρεν. αὐζομέμυς, καὶ οὐδαμῶς ἑτοίμους 

Τότε δὲ ὡς 

2.4, , / / / / ο πε ἐν / ν ΐ . γ ΄ απίηατοο: ῥτατεεα απἰπιαἀναττεητες σεπις»» ες ταν πεεσαί σφι γόῷ λαβόντες ὡς ἐλεύ»}ερον 
Αιτείσμπι αποὰ {105 τγταηη]άς πιαπ/ητηπι 66- 

λ λ / λ 3 1 ον ος µῶ ον Τὸ Ύθος το ᾿Αττικὸν, ἰσόβοπο τῷ ἑωύτῶν ὦ ν κ ͵ - . / αν κ - ολ Γώ {ει Ἱπβπαυπα, εἲ Ραϊοπάο ΡίοηριήπΙ, Πππς Ἡ γύοπο, κατεχόµεο δὲ ὑπὸ τυρωφίδος, δν εγὲε κα 
α- 

πα ώς. ο ος ραδὰ 

Γης. 
-α Αφιῆτοι τε δὴ «Φᾷ., 1ῆος λέυν «πε. 7. απίος μη. -- 

νο ή, Ρα. 4. 81. ἀῑο, αλά αἰκίου" Ππίτι ἔτεα Περ]ρίε «4ποῦ. ο Χωρῆσαι «4γεῦ. 
ὁ Ἐπ Αιγίνης «ἄγεζ. 2. Σά Ὃ οας 

σέ Ἠκου- σαν Γή. Βαν. «4. ἄχυσαν Ώπε 3Μςπποητο 7. Ἐάά. οξ ποηπ]Π. ή Ῥρς 4. 7 ιο Ὀγή. ὦ/6βρύ. Ώ]αΥ- 
'δο» ὦπεδ ἔαντο Ἀπῖσα. ϱ Πρὸς ΄Διγ. «ἄγον. ἔ.ν ὑπ' Δι 
ω[ο, ΜΟΝ οἳ Λακεδ. «{ε2. 7 μᾶ,, ὃ ἀθεταί Ἐάά. 

«οὐ... ἑώρεον «η. 4ο. Ῥεῃα. ἑώρων οἶῖπι. 

(3. Ἔδηευν τῆς ᾽Αττικῆς δὲο.] Ου1α Ἱπ ΜΙΑ ἐδικαίευ. 
ομκαιεῦν, εἲ Ἠπ]ή5 πιο! ρίυτα. {ε[α οΠσταπε, Ρρ]αουῖς 
Ίος. ΡΙαεΙΠΦΙοῖο ἐδμευν. Πρτερίυπι Ῥοίτο ἀπὸ τοῦ Αι- 
γήτέων ἁδικίου «εἰ. Εγομουΐς Ίητε Μενοσανίε ορίπιο. 
Εςι αὐἴοπι Ἱπ]ητία 4ο ποχα. αἴἶαπι ΛΕρΙπείαξ {εοσταπε 
Δπεπίεηβδις, . Οµατε πο 
εο ἵεππροτε, 41ο ΑΔΕαίιπεῖαε πια ατππα ἵπ Ατάσυπι 
ΞΟΤΗΙῃ Ἱπ[εττε σοξρεταΠΕ» ἰοιῖς ΧαΧ. οηπίδ α νἰπάϊότα 
αρίηπεμάμπι ορ{ο, ΄ ΊΝοη Ίου ΟΙ. ζεί Ἰααίε, 

Τὸ. Τέμενος ἀπέδεξων] Ῥταθοξάεη». τέμενος ὠποδέξων- τω Πη(ταυτααπῃ σοπ{ἑαδ]]ε, -οἳ Ο, 67. τέμενός οἳ ὧπέ- δεξε ἓν ὄυτῷ τῷ πρυτανήῳ. '“ΦΙπι]ε οοἩπη]ρ(πη ,, να» 17δ. 5ΙαΠΠΙ πρὸς ̓ Αιγινήτέων {οεἱρίος αΠιαί » ι1ρρε 1, αν. 74: ὅτι τε ἔπεπόνθεε πρὸς Καμβύσευ ὠνάροιω. Ῥογ]ής ο111Υά.. ν λαο ταθή κ τς : 

9ο. Τοὺς ἔκτηντο] ΜυίαΠΙ ποη βΙθγαὲ ποσσε[ς. , : Ἱ ὁ λα ος. Χρῃ: σρο) Ίπ. Λιῆσαε αἲο15 {ποτατίο τοξο σοπρΟΠΙ ΠΕΙΣ τα 
πα ους οππαποσπι Πορ ἵπ σο]]α Οη Ιτο]1,, σαπηε]- 

Ια απίο οχροα](αής, Ίνεηα ἀπρίτο, ή ἴπτοΥ οἩ ΟΥ- 
επ]α νετίις ἔπεηπε [με]. αἲ ΟπόπιαστΊτο Ηϊρρανομῖ 
μπα τίᾶας τοηρογο πιαπ{ε[ία Ππιάς απέΗ, πια]. εοιηρΏαια Ἐ.νῃ, όν να σα 

ραῤῖε μήλο θύτος, ὡς ἐλεύδεμν μὲν ὢν] Ὑοταπι Ἠὴο 
τοῖς Ῥναοσσᾷ να ζαήαπι» αιας Τοεάπεπηοπίος ππονς- 
{ροσ]ος σαπα ος πατάτα ΙΠ{1. εταπῖ α]μά πὶβ 
νοῖτὲ σαμηπι Ἱοποβ]α τα ποῦπητ ἀοπήπαμαϊ Ἠλὶά]πί 

| ΙοπΕ(ΜΙοτοπη: Ίηπο ΙΤ4ϱ116 {οἶαπα 1η {οσῖο- 
τω ᾿σοπνοπτᾶ εριοτλοοοπε, οῃ ἄεβπερι Ίταφμε 
«ΑµάΤΟΡΗΣ Ἡ. Ρ. 86ο, -αὖς Ἠ]πο οΏβῃι. οςςαβοπεπι ϱ4- 
Επλεῖο “πργράσαι ολΠήπαπᾶὶ, [αμ όει ἀἰεεπιος1ς. ο]ρίος; ὅτι κιβδήλοίσι µαντήῖρισιν ο ο ος 

γ. ρτίμς εταῖ. 
{ Ἐξηλαί, «4γεζ. 7 

04.0. Γαί. «ἴοβ. ἐκέκτηντο. Ψἱά. Ἡ 1» 198. 11. 90. ΤΠ μὲν πρότερον «4γεῦ. Ραἳ/. πα, 
ή. «4. Ρα, ἆ 

Φέν.» ΠΙΟΣ κατεχόµενοι «4γεό. Σ.., Ῥοῖτο ὑπό του τυρανγ!δι «Ίγεδι 

{ Ἠαςς ος: {οπιδηξῖα: Α΄ 

ῥ Γενόμενον Οἵ8 «γορὂ. «γε. Άγ. 
{ 4. Βατ, ΔΑ. ἄπο δγή., ἵπ 

{ Δραςι 3Ό 
μο δη. ἂν φίνοιτο «περι 7, εκ «4, ἂν 

ὄντως αὐτοῖσι, καὶ ὑποσχομένους. ὑπομειρίαρ παρέξει τὸς 
᾿Ἀθήνας ἐξήλωσαν, [ . 
Πάτα αἴημο εἠεῖεπβας αρίίτος: ] καὶ δήµῳ ἀχαρίζῳ παρέδωκαν τὴν πόλιν. ΙΠ 11 Οοάΐσες Ίοτιο ἁαρυπε Ης-- 104. δήµῳ ἀχαρίτῳ' Ἡῖ Παῦεῃτ ὀχαριπώτωτον ΝΠ., ς. 156. 
- Ο1.ἱ65 ατεπι Ἠϊο ποὺῖς οχρῖποῖε ἐργοί. 1.106- 
ἀαεπιοπίο5» {αἱες οετίο Ίποτιπε τας Οπαοσοτυπα Άο- 
τεπΏρις, Οτασσίαο ρπεῖρες, αὐαπι οὔσταπι ἆθιπῖ 2 
ἴγταππ]άσπι Ίπ' Ἡρετῖς οἰνίωάδας δίαιτα  οοπαῦαπτως 
αἀτπιατα 5 {Ησά(ἃς. εταητ {ηρερῖ ἀοπηπὶς ν]ο]ῃς π αμος νοχαραηί, αἲ αηαυἰςβπιῖς τοπιροηδιίς θτανες» 
Μερίεηής., Αιεοίη, Αιρινίς, εαετίδᾳµ6» ἵω Ῥε]]ής εἲ 
Γοσ]ετα δις Ἰποιιηα!5 ή] ρ]εταπισϊιο Ποπεβής ἄΠίερο-- 

Τπεραπϊς ααχίβπῃ {εγαράπε, αε [οηδίε 0- ΠΕΡΑΠΕ. 
09. Μία ΧΙ; ϱ, ὃτων γοµίζωτες τὰς Θήβας, ἐὰν αὐξήσω 
σίν» ἐσεσύαι τῇ τῶν ᾽Αβηναίων ὥσπερ ἀντίπολίντια. . 
πάπα ΄ ἠεγοά. εορίταραητ, Ῥορυ]απι Αιοπιομίες» 
4πεπῃ (81 6εντο πο]εσαπε ἀντῤῥοπον, ορριεσία ον 
ας Ἠτήπα ῥσθενὲς καὶ Αα ος τὸ 
ο { οι. ; { |ῶο ῥαῤε/έ. . η ας ο. ήν 21 {αοί]α ες .  νλιοκεν. 

-97. Ὑπὸ τυραννίδοο] Τωπα 111 ὀθεληδος ο ος 
ἐργαζόμενι, πἩ οιἰήσβο ἵπ ο. σδ. ο ορ τὸ του τυραννίδι ρετσοπτὶ παρα 1Π1ΟΙΜ, Ῥ ὤν] 15ΠΟ- 
8 ὑπό του δαΙμόνων βεβλάφδαι «41221 Ὢν «ΙΝΙΗ Ίν. Ῥ. 
10900: νῦν . ἐν θεῶν που Ὀορύρ Οεα. ὥο]ον νι, 38. 

εοπρ]ήτασμα Βππαπάε ΙεζΠοῦΙ», «ἩΙ Τ8π]έΠ ποη βάο, 
ΜΟΧ σειῤορχέειν εκ Εεαμεπιαῖο αμ γἱγ ἀοδτας, Ῥος- 
745 πιεάῖαε Ψετροσυπα {ΟΓη1Ε Ῥαμά πηα]ς αοοβρτηι τα 
Ιἷε, «4λγε[ερίο εοπ[εηΏεηῖε. Δι 1] νιάςα, ἐς ὃ ἁωτα- 

τοὺς τυράννους. Ίαδ νοσος ϱ {5πο]ίο 

Ό 

φεύγευσε οἳ μις μ ο η{βίωηὲ οκ | 
1/4ε: 
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418 μα Εὐοκοθ το ττ ανά δἱεευα αὐριαῶς 
͵ 

β. οι τά 

καὶ πεθαρχέισθαι ἑτῶμο" 3 µαθώτε δὲ τοτίω ΡΑΤΙΑ ἤψοτιατο νεὶ Πιο ρατ εχήππιη: πῶς 

Έχασα, µέτεπέμπωτο Ἱππίην τὸν Πεισιςράτε ἂπὸ Πηρυ]ά’ οοπῄἀεταητες , ατσθεβνετυπι Η!Ρ: 

ΣγέίΩ τοῦ οὐ Ἑλλησπότῳ, ἔέ Ὁ χαταφεύγεσι ὀιβοδῃ ος ε θίσεο Βαεηὰ) ., ν
ο 

Πεισισρατίδαι’ ν ἐπεί τε δέ σφι Ἱπ πίης ΧαλεομΘος ο ο - ο. ΡΕΤΑΠΕ. τς αι η ΤΗΤΙ 

. ; ο ρίας αταεδῃτας αἀξαῖε, αςςις ΕΑΠ. 4]1ο 

ες, ο νο. Ἐν το με ος κό {οείοτηπι πηης5, 18 ὁραταις αρμά 605 

ἀγγέλας, ἐλεγο σφι Ἄπαβτητα τάδε, 22 Ἀθρ 6 νειρα {εσετε, ΑΡποίαΙπιςς, ον ο 

9 σύμμαχοι» πο κκ τομαρ «ντος! ημυ ου ποιῄσα- ΏοῬ παπά τεξϊς ερὶσίε, αά΄ επιεηεῖτήθ ου” 

2» σι ὀρῶς᾽ ἐπαρθωτες ΎάΘ ααβδηλοισι μαντηΐοισι,ὴ5οπ]ῖ5 ΙπάμξΕ ,΄ νο αὐι εταΏῖ ποβρνς 

»» ἄνδρα ξείννς ἐόγτας ἡμῖν ταµάλισα , καὶ ἄναδεκο- Ἠῖ9 Ἰιοβριες, αιίε τεεερέταης ο δη 

» µέης 5 ὑποχειρίας παρέζω τας Ἰλθήνας, τέτες ηορῖς ΑἴΠεΠας οῦΠΟΣΙ45. η]ος ε ας . 

Ἐν τῆς πατρίδος ἆ ἐξηλάσαμε, καὶ ἔπητα ποι" οἶππα, θε Ῥοςι 14 ρεταζίατη 19815 . 

ολλ δε τν δ) "με ' υἱο ἀτναπι  εγαάϊάίπιις: απ Ροδελημδίη 

πο ο ενος σῳ παρδώκαμῶ Ἆο πος ρεταιης «αριε οτεχῖτ, ποῦ Ῥαπί- 

»» τὸν πόλη" ὃς ἐπεί τε 9 ημέας ἐλευθερωθει αὐέ-δοιει ο τοβεπι ποβτυη Ρεῖ. ἠσείροιι εἰεοῖε 

2» κυψὲν Ἴμεαρ με καὶ τὸν βασιληα ἡμέων περιβρί- Ἱπβαιιδαιε {ΠἩρείρε, {ΤΑΠΙΑΠΙ ααρεῖ» τν 

ο) σαν ἐξάβαλε, δεζαν δε Φύσας αὐξάνται ὧσε Ριωεῖριε απίἀεπι Βοροιί Π]οσαπι Επιϊπηὶ αἲ” 

5, ἐκμεμα»ήκασι µάλισα μὲν δι περίοικοι αὐτίω πε Οµαιειάεπ[ες ἀῑάισετααϊ » {οτιαρής ἔ 

"Βοιωτοὶ καὶ Χαλκιδές, τάχα δέ τις καὶ ἄλλος ας απἱς, Π Ρεεσανεής» 14ΕΠΑ΄ οό, 

»» ἐκμαφήσεται ἁμαρτώ, { ἐπά τε δὲ ἐκεία ο ο α αν ωρες 
αν, 

|] 
ΟΡ ν 

ας / ς /. . / / ϱ 

σαγτές αρτοµε υγ πειρησο 6 ν . : 

2 ἡμάρτομεν γῶν περησυμε»ά σφιας ἅμα ψοβίῖσυπι τπεᾷεητες, Ίου ΡιπίΠν5. 

22 

ο ο . / 2 ο ο ς 

919 5, ὑμῦ ἓ ακεύµθοι τίσασθω! αὐτου γὰρ δὴ τοῦδε εἴε- οπῖπι ἀε οαυςία οἳ Ἡιρρίατη εε Το ς {ᾳᾶ 
ς / ς φ 1 

» Χὲ τόγδε τε τον Ἱπ'πίη μετεπεμψάμεθα, καὶ ὑ- 4ἳοδ1ε 196. ατοθεανπας, ρυψ]ισο 
ἀιισση” 

α μέαν ἀπὸ τῶν πολίων, ἵνα κονῷ τε λόγῳ καὶ κοι εοπ/[επ{α εἴ οοπιππυπὶ εχετοῖτα 1ΠΠ0 

-, τῷ φόλῳ ἐσαγαγώτες αὐτὸν ἐς τὰς ᾿Α9νας, ἆπο 60ἵ6ς Ἠπης Διμεπας, τεάάαηις απ ο ορ 

») δῶμω τὰ χαὶ ἃ ἀπελόμεθα”, Οἱ μὲ ταῦτα ἔλε- πας. Πο δρατήαι, κ. μα ον 

γω’ τῶ δὲ συμμάχων τὸ πλῖθον εκ. ονδέκέ]ο τες λό- Π1  Ῥίεπίαια Ισεί. ποπ ρτοδατεπί . αμα 

γι’ ὃν μέν ον ἄλλοι ἠσυχίην Ἰγου' Κορίνθιος δὲ ἰ Σωοι- πιο Πἱεπαμτα ἴεπετεηπε» (ΟοΠΠΓΗΙΗ πα 

χλέης 

4 Μαθώτες δὲ 1. ο. 4ξ. δὴ. ἆπο, αἀνειαϊνα ἀεερι «4ἱ6. εἲ αὐῖ.  ὁ Ἐπεί τε σφι γεῦ. ον 

Ραυσὰ συγγυ. αὑτοῖσι ἡμῖν «44. Οπας Ἡί αάμαστοπε, οατρυήτς α Ρ/µίατεο ἂε ΝΙαρη. Ῥ. 96ο, ΡΕ ο. 

ΠΙΕΠάΟ(Ε ὑποχειρίας πράξειν τὼς ᾿ Αθήνας. Μ86, παρέξειν πο]. ο Ὑποκχειβευς ΣΙπά., πες ρτανε. ο [ῷ, 

λάσ. «γε. ε Ὀοβι Αγ. Ἠ Ἐπεί τε δὲ «γεδ. θασ/., τας ατα. ἐπεὶ δὲ ἴΔΠΤΙΠΙ. ρ ᾽Ακεθμενοι ὼ 

{. Ρας/. απἲεὰ ὠπικόμενοι, ΝΙΟΧ φὰρ πούτου εἵνεκεν Ίπατβ. «λερῦ. “γερ. Ε1πά. Ἔαι[. η. οἀμο» Τα τό ν 

Ἱπ. Ρας[:» αὐεπη {ΕΩΝΟΓ: τὸν Ἐάά. 1ρποταῦῖ. ὦ ᾽Απελόμεθα -44. Βαγή9. 4. ἢ. ἆπο Βεἱ8.» ἀπειλόμεία ς 

«γεῦ. Ἔασιι ἓ. { Ἑωκλῆς Με. Σωκλέής ΟΓ8 δέρδ.ν νμ]βατα εστεή ετ Ρ]μ. Μαρια. Ρ. 869. Ώ.» 130) 

ἄλενε «άτεῦ. 

εἰάαο. Αεαμὶ αἆ 5ίρευη ἁμάυπι ΠΠ {6 εοΏεα]εταηε οχιι- αάρη τς τας: ἴπῃ {5 εχρῖ- 

[ες Ψοἰμίτπα, {ο[τος 6ο Επρα {Ε τεςῖρετεΣ Μία υίουη- εις ΙΧ. "δα. Ῥ. ο κὰ Ἠηροπίάδεν 1441 ΑΙΟΚΕΝ 

ας ρ]ασεθυπῖΣ αμαπια η» Ἠί ΓΗ{ρΙσΙοΠεΙη πθ ϱίς- 656, "Άμα ὑμῖν ἀκεόμενοῃ Οπ]άις Ίος ρτο οδρῖν (σἳ 

παπι», ρταπηπια οί «ΟΠΠΙΕΠΙΟΣ ΕΧ Ο, ός. αι Ο, 9ἡ- 8- Όατηπα» μή διις {111 ἀπικόμενοι, αλοαιί εῇ 
αν. 

το, «οπρτυυηῖ ρεηεζῖε. : Δοπανί, Εμεις Ἡ. Ν. 115. Αλλ' ἀκεώμελα ῥδοσορ 

5». Δόξαν δὲ Φύσας αὐξάνεται] Ὑπηο εχροπυπΏ, /εά πεζά: ο0)ήν ῥμΐς α]ο. 1ρ5ε 1,. ΠΠ. 4ο ηή 

Τα ἱτοπας {ηβαέωσσμε /1ρετῦε, Γη 4Ηβεῖ. «ἱ6- τω τῷ ἐξ ἐμεῦ ὑποκειμένῳ ΑΚΕΟ' εἴ ρΙεπίης 1, 1, 1 ᾖ 

Ῥ]απις» αἴζήε αἀεο /1ρετῥέ ἑπβοστο [αι ῥο1εΜ{ἶσπη ββουλόµένοι ΑΚΕΣΑΣΘΑί τὴν ὠμαρτάδα. Πεηβεί ν 

αωρεγ. Ῥοδί εο5 Ῥοπας», [ρεγδίαη {ρύγαηον ογε[ο, Ἰάσπι ἵπ ορἰπίσπεπι νεπετας, ΕΙεβΙΠΙΕΓ ἱπ 4) 

πο ἱηπσοποίηπο, Ομίρυς οππίρης φύσας αι Ίγποορει  Ὠία]. πΙ, 16. µόοις δὲ ὠκεῖται ποῖο δυναµένοις --- οπή 

ψ]οῦ Φυσήσας. Οιίὰ { ριέεηπι ΟΙ ὤΦυσαως ΠΙεΠΕ, ἀ4θ- σεμΠ ,Ἴοσο Ἱπερή ὠρκεῖτωι. Εονοττ παρε ὧπε μείι 

Ίετααα {πρειπε ἀιλέῖα Ιπεα», Υη]βαἴΗπη πιαπ(οιῖτν Με- ποὰ ααζΠης εα [Ηει/,αεσσδίετατ. Ὑἷάε Ταππει Τ ννὸ 

ὃ φνάλω Φυσῶντες αΐογες ο γ1ς {ΕΗΖΕΣ ἵπ ᾖο. Ο2ΥΟ- 69. Κορίνθιος δὲ Σωσικλέης] Σωκλέης ἵπ Ο0οάἆ, 101 Ἱ 

ου. Τ. Ν. Ῥ. 344 Δ.ι πολιτικὸν Φύσημω Φυσῶντες Ίωτ εἲ ἵῃ οἁῖτο Β/μμάγεζο Ἱ. Ρ. 86ο, . Σωκλέουό νο 

ΡΙαο ΔΙαῖδ. 1. Ῥι 145. Ἐν Φυσῶν ἑαυτὸν ἁιαρύγ. Ἡ. θόνχος. "αμα {οἱεραπί επἴατῃ ἠυτατί]ς οοπα ή. ο 

τ, Ἐρ. 37.» υἱ Φεηβ/γης Ρ]ύτ. ἥ]α ααἰάσπι παπι. υ ἄῑνει[α ποπαίπα ει ἀῑήηριεραπις ὁοσρέ ων η 

Πδί Εἰοβαμήσπι Ῥναξίετυης, πεημο ΓοἨριοχί (ππος. ᾖογαίους ὀόρῥαπες οἳ δοβῥῥανεν, ποιμο οοπΗάςις ει 
οὔτας παρα αοπηι]ητί, αιἰάαπαπῃ ριλε(εΠθυΠέ, «οἩ- τησ 8 (χεσϊς ποπηίπα Σωσίῤερς, Σωσίβιος Σωσιθήρη,, 

Ἰάοτα δορλοσ]ευπι ος Εἰεῆτα ν. Τά900. μὲ πρὸς βίαν Ππιϊα. Σωσίπατρο ΝΟΕΩΙΗΣ 1η Ἡρ. αἆ Ἰκοπι, ΧΝ1. αθά. 

Ἐμεῦ κολαςοῦ προσυχὼν» ΦΥΣΗ! Φρένως πεζηε οἱο]εή οἱ Δ.Δ. ΣΧ» 4. Εδι Σώπατρος" Πϊς 1π αηναμοξ Ὄρρ. 

πηο υὐπαίες παδης» {2735 θΗ6ε41. Εἵ θᾱ, Οοἶοή. ν. Ἱθρίιμτ΄ Σωσίπατρος ἵπ ππο νεΙ]επῃ αἰτετονέ βο 158 νο 

898, "Ὢ δύσμορ, οὐδὲ τῷ κρώῳ ΦΥΣΑΣ. Φρυῇ Φρένα εα {οτίθετετΗς: Θεσσ. δὲ ᾿Αρίσαρχος καὶ Σ8294 τσι πε 

σότε -----. Ὀπυπηηῦε αρροῄιπη ες Ηετοάοῖοο Επί. Τάΐος, Δερβαῖος δὲ Τιμόθεος Ἡῖ οὐτεἰρεπάπαι ος 

Ίυπρε 0 μα. ευί ΒορλοσίεὮ ἴδια υ[αί ορίε ρο- ΄ Ε. 7”. εἴ “9, ιρη ------ ρήμα Ὀοήμώήί Βοβοῦ 

ταοταπῖ» αά (αγίου. Τα νΠι. ϱ. Τό1. οἵατῖο: Ἡ δ) ὅ, τε οὐρανὸς ἔσοι ἔγερθε τῆς δρυ Π]α 

ν σ9. Δόξων δὲ Φύσας] απο ποὺϊς ἆμπι αἩππάε Ώπ- οἩ µετέωρος ὑπὲρ τοῦ οὐρανοῦ, ------ οσμεΙοῦ (οήρῖο” 

εοΡεὮ. αάβιπεπῖ, Φα Φύσως Ῥτο Φυσήσας ῬοπΕτετης εοπ/(ταῖ ριονετβίαἩ ᾖπρυθ” το 

{οουπάυπι ΡοΓ{10 ἵπ Δόδαν, Τυ{ρΙςΗΡΟΓ (αμα οσα, τες {τε ποῖσεὴν ον ο ας Μ 1 : . 

λέων δὲ Φυσῶν (νε] Φυσέων) αὐξάνετωι, ογΕ/ΟΗ [ηγε- Λ1ο., {6 Ουάἡμε Πππαϊ τα[ρεχἰε ΕΝ Μα 

δω δν ρη] νογδίε ἠσῶαης φωτίοας μὲ Μάο δλξω φαμς Ἠειουῖς ἀῑθαπη; σμάσθε γὰρ κάτω Τσου νο 
ἀἰσατῦτ 6/0/1600 ορροβία τῇ εὐκλείᾳ εἰ ἄρετῇ' ἵπ ορἰπίο- π) ὤνεισ ἐς αἰθέρα" [ειναϊυπι α ΒΡΗ/οπέ ]μά. οὐ "σος 

νν Ὥς Ἰωπεύπα Μπρεσοσυπι Γἴὰ οἱ ηΙΗΙ πηπις αυάπι Ν- Ῥ.595. 86ο. ὅθο. Τμείευ» [η Εμίρ θυρΡ!; ο. ! 

ο τα: πε ορροπυηίης ΑΔοχξη» υἱάεγέ» 6ἵ εἶναι, «9/2: τὸ ἄνωγὰρ ἂν ῥέοι Τὸ πράγματ”, οὕτως εἰ ιπαδόμίς  Ν 

ὁριοῦν οἳ τὸ ὃν. Βο ετ αριά ΕΙΙΙΟ[ΟΡΊΊΟΡ δόξω ετ ἀλήδεια. ----. ΜΟΝ Πεγοίοὴ Βοβσ]ες πῖης νε] Ράις αρ 

πω ροπαπι Φατζίάις εχ ΑΠάΤΟΠΗ. Ν. 919. Ίοσμπα Ῥετίο ορροπῖξ ἠηρεγίμη βοβι/α}» 4ε Ἰρπατωη ρο 

Ῥαμ]ο οἶναπι νυη]βαἴΗΙ επιοπάαυ {οΠρέυπι : Ὦ δόξα, τίας ταηοτὶ νουο: τῇ ὠνίσω πολιτείᾳ Ατάσαπι οι ϱν 

δόξα, µυρίοισι δὺ βροτῶν Οὐδὲν ΥΕΥΩΣΙ βίοτον ὤγκωσας µά- τὴν Ίσην καὶ ἔννομον, 4 Ε/εὐίπος ο. Τἶπι Ῥὴ Σαιν 

α. Ἐθκλειω Σ οἷς μὲν ἔς ἀληθείαρ «που Ἐὐδαιμοίζω. ιοβῥ. ο. ΜΙά. Ῥ. 336, 191. τῶν ἴσων κ ὦν ας ῇ 

{24πεγ1 ϱ)ογίαηι [ῥύγαγ6ν ΝΕ ἱρῶαγε» «ταις αἀθο ἑη]α- ὄκαςος ἡγεῖται ἑαυτῷ μετεῖναι ἐν δημοκρωτίᾳ» ο δή” 

41) Όαπα ορίπίοηε [ιρογίγε Ὠῖς ἀἰσετειΙ δόξων Φυσῶν' γ6669 1Ώ Ατθοραρ. Ῥ. 169. Α. τὸς Ιδότητᾶς» καὶ σρε” 

ὠνδρῶν πολίτικὸν Φύσημω Φυσώντων ΠΕΙΠΙΠΙΕ Ρ]αΐο Ἱ, Λἱ- μµοκρωτίως οὐ πάσας ἀλλὰ τὰς καλῶς καθεσηκνίσθ: ουβ 

εἴο,ρ. 145... “4Π1ρῥαποει αρ. 4: ῤ ό8ι.σ. Οὐ ; πλ εν τήα Ῥεποὶ {πι ύ 

ος μα, ϱ) Ρ..4:ῥεη. Χν. Ρ.681.6. Οὖκ ΡΙΗ5 Ίσρομιας Ῥεσῖοίο ποπήίπε υἰπί ΡΗπαιρς» 

ἐφυσων 3 Δάκωνες ὡς ὠπόρόητοι ποτέ» Ῥιάµπι, 49ο 26: τικ 



στο μα αραζωαην ασε καμολαναπηωφα- 

ο ο... ' 

| Ἡ ἡ π 
Ἱ 
ν 

2149 το Γεπιεπίίατη «οΏ{εττΕ Ῥοβ[αί. Ναῑπ 

ΜόΠε[15 {ετπιο οοΠ/τα Τγίαρηος, Οοὕπιή τερίπιεα 
Βασεἰ]αφαίυσα, Ἐει]οηίς πχοι 1 αὐάα {Πετ]]1». 

πηϊς {πρτα εσί]απῃ ετῖε, Ποπιπεδααε ἀἁοπῃῖ- 
οἶμαπα 1η πιατὶ Παδεριπε, εξ Ρίσες, αὐοά 
«ΏΤεα. ΠοΠηῖηεςΣ  αὐαΠάο νο, Ἱμασεάσδπιο- 22 

πος εωίαπι Ίπβα τειταίῃ, αἃς Τθια {ρή-6ς,, 

2 

σης τερις ραδ]ςῖς ενετῇς, Ἱἱγταπηῖάςο Ίπ 52 
Ἄχρες Ιπϊτοάιασετα σοπαδΙπηπᾶς αιίδας πΙ η! 2) 
εσῖ 1 τεραδ΄ ΠυπιαΠ]5 πεαιε ἀπα(μςς,  πο-Ζο., 
«πε πας Ρο]πέιπι «ὔάΙΟις.  Οποά { Ῥο- 3 
ΏΝΠΙ νορῖς νΙάεῖητ οἰνιιαῖτες {αῦες[ε ἵγταῃ- 
πΙάΙ 1ρ5Ι νοῦῖ Ῥτιπαϊ ἵγταππιπα «οἩη/(Ηεα]- 
το αἰαπε Ίτα η αἰῖς «οπ{Ητααεῖς ορείαπι 
ἀαΐε. Αι πυης 1ρδῖ ΙΥΤΑΠΠΟΤΗΙΑ αχρετίθςς 
εἲ πε 1 ἵπ Θρατία «οπῖηραι νεμεπιεπεϊςῇ-ζ222 
πΠΘ σανεηῖες» Ίος ΙΏΠ {οεῖο» {Ππάσιϊς οῇσοθ- 2 
τε: αυἱ Ώ εδί[εις, τπῖ πος (πι, 6ς- 
ῬετΏ ,' πιεῄοτεπ απαπι πμπο Γαοῖς,. 4 ον 

1 αριὰ Οοτπιβίος  οἰνίταιϊς. Γ{ατ5 {1ποο,, 
Ἐταϊ Ῥαίσοταπι τερίπεη: οἳ Ἡ θπϊ Βαο. 
εαά νοσαβαπιάς,  πτρειη : βυβετπαβαπος 33 
π]ίτο εἴίτοαια Ιπίατ Θο5 πιαϊτ]πιοβία σοπῖτα- 325 
Ἠεδαπέας, 
Ὠαία εδὶ μα οἰαιόάα. οεπῖ ΠοΏεΏ οταῖ Τ/αῦ- ο 
ἀπ: οπαπα. αποπίαπι; πεπιο Βαεσμαάαταπιθς,, 
ἀΙςετε νο]εραι, ἀμχίτ Εοιῖοι Εεμεσταιῖς Α- 
Ἠμς, ϱ Ῥειτα απἶάεπι Ροριἱο», Τεὰ αὐ ρτῖ- : 
τηα οπἱρῖης Παριίμα-ας ΟΦηϊά65, Οαἵ αὐσπι 3 
πθαιε εκ πας τπαετε, «πεππε εκ αἰῖα τοί- 3 
Ίετει Ίβετος, Ρτο[εξίης εσι 1)εΊρ]ος αἆ σοη- 325: 
{πἱοπάιπι 4ε Ρτοίε:. επι Ιπίτοθιπῖεπι {ΠαΕἱπιοΟ)2 
Ῥγιβία ΠΙ6 νετῃουε «οπιρε]]ανΙς, ο” 

1δεῖοπ, ἴθ Ίεππο (1ἱεοί [ὲς ἱαηις). Δοπογαί. 
(ωποερίω βατ [111 σταῦο Πα, πθ- 

πάγεβΟΣ 

Ομρά 

, 

Ποταπα απΙ ποπηῖπς Απιρηϊοπί 25 

ΙΟ ΤΕΕΡΕΙΟΠΟΕΕ, στησα Υ. 419 
ον . ὁ ΄. 3 / ο ὃτ λος. 3 } ») ) Τέ]ες Ίτα Ίοᾳππτας ει: Ίαπο ρτοΓεξο εἰ ᾿κλέηςελεζετάδε,», 3 Ἡ 9] ὅ, Τε οὐρωὸς ἔσ-αι ένερθε 

τῆς γης, καὶ η ΎἩ µετέωρος ὑπερ Του οὐρανοῦ, 
λ 2» πο, / - 4 » καὶ Ὁ οι ἄνθρωποι νομό» ο) «αλασση εξεσι, καὶ 
) ϱ/ ανά τν ὃς ἠχθύερ τὸν πρότερο ἄνθρωποι; 5 ὅτε γε ἡμειρ ὦ 

2 / « 

Λακεδαιμόνιοι ἰσοχρατίας ἃ χαταλύοτες» τυρανί- 
/ ὦ τν 

δας ἐς τὰς πόλις κατάγεω παρασχευάζᾳσθε τοῦ 
« . 2 

οὔτε ἀθικώτερώ οὐδέν ἐσι κατ ἀλθρωπες» οὔτε 
ιφονώτερο: εἰ γὰρ δὺ τοῦτό γε 5 δοχέοι ὑμν. µιαιφονωτερο ει Ύαθ ὀη τουτὸ Ύε µ 

5 | Ἴ ΔΝ 2 τε 3 » εἶναι χρής-όν ὥσε τυραγγύεσθαι τὰς πόλις, αὖ- 
τοὶ πρῶτοι τύραγον καταςησάμθοι παρὰ σφίοι 
αὐτοῖσι, οὕτω καὶ τοῖδι ἄλλοισι { δίζησθε κατι- 
σάναι νυν δὲ, αὐτοὶ ἄπειροι ἐόγτες τυράνὠνν καὶ 
Φυλάσσωτες δεωότατα τουτο οὗ τῇ Σπάρτη μὴ 
θέσθαι» η" παρα χρασθε ἐς τοὺς συμμάχες'. εἰ δὲ 

ἃ αὐτοὶ ἔμπειροι ἔατε, κατάπερ ἡμέϊς, εἴχετε ὢν ᾿ 
4 ως , 3 : ο» Περὶ αὐτοῦ γνώμας ἀμέίνῶας συμβάλλεσθαι πες 

υω Ν -- /. α. υγ. Κορν,)ίοισι γὰϱ Ἡν πόλιο χατάσασις τοήιδε᾽ Ἡν 
΄ η κ { . 1) . ὀλιγαρχίη, καὶ οὗτοι Βακχιάδαι καλεύμειοι ἔπμοω 

: 2 2 / : τὴν πόλη ἐδίδοσαν δὲ καὶ ἤγοντο εξ ἀλλήλων. 
. ” να / ο. 2 ο ο ή . ᾽Αμϕίονι δε εὖντι τετέων τῶν ἀγδρῶ, γίνεται υ- 
«γάτηρ χωλή" οὔνομα δέ ὃι Ἡν Λάβδα: ταύτην, 
Βακιχιαδέων Ύὰρ οὐδεῖε ἤθελε γημαι, ἴσχε Ἠετίων 

«5 ς Αα” 3 οἱ Ἐλχεκράτεο κ δηµε μὲν ἐκ. Πέτρης ἐν, ᾱ- 
τὰρ τὰ ὀὐέκα)ω Λαπίθης τε καὶ Καμίδης: ἔκ 
δὲ ὁι ταύτης τῆς γυναικὸς, οὐδ) ἐξ ἄλλης, παΐδες 
ο ος 2 ο α. 5 ὃς ας ) μα / «ΕΥΗΟΤο" εφάλῃη ὧν ες Δελφοῦς περι γόνμ’ εσιόγ- 
τα δὲ αὐτὸν, 3. ἠδέως ἡ Πυ2ίη προσαγορεύει τοῖσι. 
δὲ τοῖσι ἐπεσι, 

ς 3 Ί.ν 9 » Ἠετίων, Ὁ οὔτίο σε τίει πολύτιτο ἐόντα, 
) Λάβδα κύεῳ τέξει δὲ ο ὀλοίτροχο" ον δὲ πο: 

ο σεται, 
ὁδο 

ὁ5 Αγ: 
α΄ Ἡ δὴ ὅ, τε οὐρων. Γήβαιύ. ἵπ. Ἠοιὴ, Ῥ, ὅο5, ϱο, οἱ {], δ)οβ). αχ. σοπ]εξητα» ΕαΙο ἆμοαίε (οπου. ΟΙΟΙΟΟΧΝΤΠ, νι]ρο "Ἡ δὲ ὅτε ὁ οὐρ. Ἱουχνῃ «ὁ Ῥεπι 4.0, Α2{ε. 4ή ο: Φε ἀδοιλες 

ΕΙ ΠΙΟΧ αηῖε Ἰψθύες βαε/. ο 4. Βατ. «41. {πο 
4 Κοταλύσρντες }Ιμά., τηΠι πόλις αἴιις Ἱαταπα δ, ή], αΏϊ πόλιας. 6 Δοκέει -ἁλώ. 7 Δ/δσύε' 4ΐ9λ. τοτο: δίζεσύε οεῖετῖ. -ϱ'΄ Παρααρῆσθε Ῥαεί.  ὃ Αὐτὸ ἔμποροι «4γεῤ. ΏΟΠ Ῥεπε, υ]Ππιαπα» 

ὠὐτοι ΕΏΑΠΙ Θα. οκ οοιτεᾶίοηο. {δὰ {μία » οὐ απτοσεἀςητΙα: ΟΙἵπι αὐτοῦ. 'Ῥο5ε μλρε συμβαλέσόαι Όα5/. 
σ { Ἐκχεκράτευρ «9. 

ἴθα ἐφένοντο. 

-.6μ. "Ἡ δὴ ὅ, τε οὐῤονὸς ἔκαι] Αιηοπ]ενί Πῥαίδίο, 
41. Φίερῥαπο» Ῥογγο. Οπ]ά επίπι τητραΠ«βπ]α Ῥει{ενο- 
τα1εΠῖ» ῥταεί[ετάπι υπ ΠΙΓεαΙεΠς ὅτε {ογ1ο ΑΙΙΟΤΙΙΠΙ 
πεηιεαςς Ἀεάτε 7. 5)ερῦ. πά{οτίρβι Ονἰάΐαπαπι. Ο- 
”ηηήᾳ Παέήγαε ῥγαερο/εγᾷ ερ]ῤως ἱληη]. Γαγοζ1ε [η 
ΗΠΑ ία {ΠΕΡΙ ἡεγ. Οπηπία ἐσηη ᾖοη) δες, 

9τ. Καὶ οὗτοι Ἑαμμιάδαι καλεόμενοι |. ΛάΙ. Ισ 
Τ, π. ρ. 635, αἳ αὖαα αἀποϊατα Ἰςε {ππί, Θοί απ- 
η]. εκ Βαοςμ]αά]ς Ἱερερατηχ πρύτονις, ὃς βασιλέως εἷχε "πᾶδμι ΟμαΤΕ πιοχ. ἵπ Αροϊηπ]ς τείροΠ/{ο ὤνδρες ΠΠ μούν- αρχοι». «μἱρρε οἰνίαίοπι Παἴο' τοπιροτο {Οἱἱ αἀπηϊπί- 
{ἴπαπτες, ́  Ίπ [οπιη]α οοπηὈίί ἔλλοσαν δὲ κο φοντο Ὁτῖ- Ώμς ἐκδιδόα. ἱο τς 47. οὐδέ σι ἘΙΔΙΔΟΣΘΑΙ ὐυ- γτερω οὐδεὶς ἐθέλει, οὐδ ἄγεσύαι ἐξ αὐτέων. ἵτα Τδι- ο ιο «4γ/λάε, οἲιος αΠτεβατις οδί «ΐὐγε- οδήμς Πησ]ᾷ, Τῥασγα: Ρ. 914. ἸΝοῄεί πιο 1, 1» 11Ο. ἀλλὰ τοι οιδδωμι θυγατέρα τὴν ἐμήν' ἱτετήπιαιε ούτε γὰρ ἄν τοι δῷήν θυγατέρα. τ. .ά 61. Οὗτοι Βακχιάδαι] Ατῆσι]ο Ροβῖς ΙΠίοΓτο Ἱέρεῃ- α πι, οὗτοι οἳ Βακχιάδαι καλεύμενοι ἔνεμον τὴν πόλιν’ Ῥοςἳ τοὺς ᾽Αλητιάδας Ῥήπιηπι Ἐσρυπῃ Πίος Ῥοσΐοα νε]υῖ 3ΗΠΗΗ πηασ]//γα{ης, πρυτάνων ΠοπΠΙης, Γη, Π. Ῥ. 15ο, ζοπί, //ρήον. Τ. τι. Ρ. ό35. «--- Ίπ Ρτοχἰπηῖς, δδ- ὃς δς δὲ κο) ἤγοντο ἐξ ἀλλήλων» ααε ἂι Ίεχ ουεῖπαι ε]- αι ο. εδι Ί]α ρεινι]ρατα,  Ώς ρίαρα ἵπ Φαπιο τ6- η. πιπα Τόμοάάο ο εραπα {10 ἵΑΠΠΕΠ Ίποτα ΥΠ, τα . Ὃ ων Α ωμόρις µετεδίδοσαν οὖτε ἄλλου οὐδενὸς, οὐ- 

ναι ο τε ὤ / 9 39 ; 8 9 7 ον 

Ἂν [4 έσθα , χε οὐδενὶ ἔτι τοῦ μμ ο ας παρ ἐκείων» οὐδ' ἐς ἐκείνους πο. ως ἐξην. ΡΙα10 Τ1.. νι. ϱ. 771. Ἐ. {σηο- 
ἐκδίδωσι’ ἱ παρ ὧν τέ τις ἄγεται, καὶ ἃ καὶ οἷς 

να Ῥ]εμα Ἰοσμείοπο, διδόωι πε τέκνα καὶ 
τῷ  Ἡ αλλήλων' Ἡς οἳ ἐδιδόναι καὶ λάμβάνευ νυ- 7α/κῶς παρ ἄλλήλων' ΕΙ αΤΗΠΙ Ίαος αςε. Χορό ῥομΗής Ῥι 

ὃς. ΜΑ ΟυςὀηβασοιὈ. ΥΑΤΟΚΕΝ. 
σος, οβετας ῥυγάτηρ χφλή] Ἑς Ης]]πά]ο Ρ]οίων Ἠὶ- ο Ῥ. 1605. τοῦ βασιλέως Κοριόίου καὶ µήτηρ, ΤΤΝΗ 

ς (αΦφίονος ----- Δάβδα ἐκαλεῖτο" ΤΡΙ: ΠΙΠ ὀνγότηρ βι6- 

{ Μήμου «4ο. Ηὶο ἀεβαῖι δη. «4. 
1 ΑΡεθί α «Δγή., ΠΙΟΧ. τοῖρδε τοῖσι Ῥαε/. 21, 

οὐ. Ῥ. Ἐν, 1, 99. ὁλοοίτροχον" νη]ραῖο αεσςᾶῖτ {ή/βαι0. Ίπ Επι Ρ. 9350 5, 

/ Ἔρήοντο «ασ. «γοῦ. } αὐοά ρταεβαϊτ, 3η: 
3 Οὔτοι σε «4γεῦ. ὁ ΟΕΠΟΠάΗΣ αριμά ᾖμ. 

Πέ, ΕΤΟΣ οογήςῄΠ]ι]ς, 4 δὲ. ΔἈοοίρο Ποῖαίμς. ιο 
ΓΕπαεΗ Νετο ΕΒερῥαεῇ]. ἵπ ορἴα]ορο ρτορτίοτηπι ποπῖ- 
Ώηπι εχ Πτετατυπῃ εἰσπιεπᾶς, ΟΥρ/Ο/ὲ, Ιπαυῖε, Ιά{εγν 
Χωλὴ οὖσα, Λάμβδα ἐκλήθη ὑπὸ τοῦ Πυύίυ. οτασμίυτῃ. αὐοά {εαμείησ, Γρεξαης, αἰμςάσπι ὮήΡ]1οῖ]ι: Ρ. 487.» 
14 ἴοπιετε Πτιη]υτή αῄρεῃς. Λάβδα Ἰάεπι οἶῖπι ας 
Δάμβδα εκ ἀέιετίο «{1ορῥαίς, αυο πα τοσ{ο, 

56. Ὁ Ἐφεκράτευς] (οἆ, «49χ. Ἐκεχράτευς Ώοτίρις 
ἀεδείι.  μση ΙΠΙΕΙ πιαίοΓες ηιμηετανίε, Απίαῇ Ε.; 
Με]απεπι, αι ππα εὔπι Λ]είο Οοσίπιμυπι οεσηραν]ε 
αρ. βαμ/αη. Ἡ, 4. Ἱμαρῖθιες οε Οαρπίάεςς ιὲ Πΐς αᾱ- 
βνπιατησ Π βιετῖτ, σοπίε επ» ο»ῖ, πε Απισίις Ραΐτεπι 
ἃἩτ αναπα αρπονεΙξ («αεπευπι» Ῥεπε]μοί ἵῃ ρυβ6]1ο αά- 
νεπις Οεπίαητος αάἴοτοτεπι, ἵπ Ῥαμ/οη. Τε, Υ, 10 
Λεϊας εί ἵοπιρις ποπ ου[αηι, 

93. Ὀλοίτροχο] Οεπογιαἰ τέξει δ' ὁλροίτροχον ποι. αὖ” {υγάμπι. πα Τ, ΥΙΠ. 69. δλοιτρόχους Ῥριεπαυε 6οάά. 
ες ὀμίάσε; αὐα φμάθπι νοσαου]ῖ ἁίοτδραπς οτ]- 
ΡΙΠΑΡΙΟ αριὰ Γ)οίύρΗ ἵα Ν. ρε Ῥδρε- 
πε, ΟΥαοΗ]1 π]ήπ]α διωκαιώσει δὲ Κόρινθον Ίπ }α]]σε 1.3- 
Ππὶς Ἰη[ίο Ἱεπίογα {ηπε; Ῥοεπας. απῖρις Φοηπειμς ἃ 
ΟΥρίεµά!ϊς πια]δταπᾶς Ῥταςίαρτιπ{υΣ» {εΗ» ο οὰ αὐέης σοηρ]εέτης τε[ροπ{ηπα, πολλῶν δ' ὑπὸ φούστα 
λύσει. ΝΙάϊπιας 1, 1. Ίοσ, πατ᾽ ἀξίην ἑκάσευ. ο δν . Ὃ ο. οἳ ο το οο, ΕυσΠΠΗ ϱΣ 3ις. 4. 
ἐοραγαιμ Επιεπά. ν» ο. να... 
98. Τέξει δὲ ῥλοίσρογο] Ινδία 1εηροπάι παπεροῇ. 

ἴα: Λάβδο κύει. τέξει δὶ ὁλοοίσροκον. Ὡς νο 8 ς κ ο. 
εετριῖς [δμ[22Η! οκ. Οεπόβό» 1. Ἐν ορ τὰ: ΝΕ] ὁλοοίτροχον᾽ Ίττο πιοάο Ῥτοπηποιοῦώυτα Ἔδιει ποπ οοπνοπἰε Ίήτον Οταπηπιαήσοδ: αμία ΠΟΠΏΙ]]ος πῃρπιο- τας, εὔαπι πηίηυ» Ποίο5» ΑμάΙοΓ δοῥο} ποπάμπα οχ]εῖ 
ἵπ {ῇοην. Τι δεν. 197. ΤοῦυΙὴ Π]μά Πής ἔοπτς ἱεβίσίξ 
ποὮ ροεπήςευίε: Ὀλοοίτροκος» ὁ ἓν τῷ σρέχειν ὀλοὸς, ἐπεὶ 
ποταφερόµενος πᾶν τὸ ἔμπιπτον βλάπτει. Δημήτριος φοῦ 
ὁ Τονυπεὺς δασύνει, ἵν ᾗ ὁλοτροχοείδὴς κρὶ κατὼ πᾶν µέρον 
ἀφήρικτος" οὕτω δὲ καὶ Ἑρμασίας, καὶ Νικίας, κὰ Δρ: 

οσρα σέρο κ 
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ο ᾿Αὐδράσι μειάρχθίσι, δικαιώσει δὲ Κόρ»ο. οιθς 

ο ταῦτα χρησθέντα τῷ Ἠετίωι» ἐξαγγέλλεταί 

950 

/ ς 

 κῶ» τοῖσι Βακχιάδῃσι, 
Ζω / ς 

2» γόμενον 3 χθήαηΡΙΟ 

ευ ο ου Όἳ 

τόῖσι τὸ μὲν πρότερον Ύε- 
ψ, 

ἐς Κόρυβο Ἡν ἄσημο , Φὲ- 
.. 3 4 3 ο” { : λ / 

ὃν ϱο τε ἓς τώῦτὸ καὶ Ὁ τὸ του Ἡντίωνοῳ καὶ λέ- 

Αὐετὺε ὦν πέτοισι κύει' τέξει δὲ λέωτα Ι «(ωποῖρίε ἵπ ρειγίς αη]α, επίσµτα ΠΕ . 

2 ρτερὸν. ὠμησήν πολλῶ οἱ ὑπὸ γούνατ Λούι/ἔα, νι, θέπια εἲ ώ πιωία τ 
. Ἑαρτερον ὠμηήση πο γώατα Ἶ δὴ με 

, ρ.. { . ͵ . ώς ” ον. 

ο. ο Φμάλισθν κώνο, ἡ λ Ίο; ὄεπε πιπο απἰπς οετ/αῖε οἠπδία 
.» Ταυτά νυν εὐ Φράζισ»ε Ἰορή.οι ὁἱ περί ιν | ο. 

ο αεκερς ον Αθ, τν λα 5 ῶ εοἰῖς αὖ Ῥιοβγαι Ῥίπεπειε, αἰνπαθε 
ο» Παρήνην οἰκειτε καὶ ὀφευόεγτα Κόρυον. ο μιω. οἱ 3Η 

ϱω Ας ΑΝ κ» / . . . 

» ΤουΤΟ μυ δη τοισι Βαχχιάδησι πρότερο γωόμοο, 1Ιὰ αυίάεπι απῖεα ΒαςεΏ]αάϊδ ἁαἴππι ΠΟΠ 6”5 
: 9 ον» 3 : «ς - ν 4 . 

ο Ἡν ἀτέκμαρτο" τὸτέ δὲ τῷ Ἠετίων γεόμειω ὡς ταὶ ΙΠτε]εξαπι» της αΠτεπι ρος 1 
, . / . ον 3 » - ὁ : ἥ ν 

» ἐπύβωτον αὐτίκα καὶ τὸ πρότερω συῄίκω», ο ἐὺν ἴαπα 4πΗπῃ Ῥεγοερίκίεητ, Παήπι θες, .. 

᾿υσυιωδὺν τῷ ᾿Ηετίωνος συγέντες δὲ καὶ τοῦτο ρεἴχον1 ΟΡΤΙΗΣ ΙηΤεχατπΏς, 41ρρ8  «ΟΠΟΙΠ οπής. 

5 ὃν ἠσυχίη, ἃἆ ἔθέλωτερ τὸν µέλλωτα Ἠετίων «υἱο Ἐεηοπί,  Ἠος φαηπ απλο αι 
αντ. σ ν αρθρο ων ι {εηῖν Πἱοπτιο ΓΠΠρρτοδίετε, απίΠΙΟ μα 

ο ο ο. οί ἔτεκε η γνη» Ἐειοπὶς ΒΠαπι εχήπριεμά!. Έτ πε ΡΗὸ 
» Ττάχισα πέμπτθσι ον αὐτέων 9εκα, ἐς Τον Φημον πημ]ίετ οηίκα θδἱ ο ποϊ[ετηπῖ ε ο η 
2» 9 τῷ χατοἰκήτο Ηετίω ἁποκτεωέοτας τό ἆἀεσετι ντος αἆ Ρορι]ηια, Ίπ 4μο ΒΑΡΗ : 

3 ” ο Ν . . . . { 

Παιδί 5 Εμ 9ὲ ορ εσοες ες Πέτρην » καὶι5Εειῖοη, αιἴ ρεταίαπ εκηηρετεηῖ. ον 
. 2 3 ο 27 ) 

μῦ παρελ») τε, ἐᾳ τὴν αὐλ)ν του Ηετίωνος, αἴτιο ΡΟ5ῖΦΙ8ΠΙ αὰ Ῥείταπι ρετνεπείε» Εεἴ ρε αν 
λ ς ἢΏ) / σὅό α 04 ήν . : - 

ον τό παἰδίο' ἡ δὲ λάβδα, Εεϊδυιά τε δὲν τῶν εὔεκα ΠοῦΙ αμα ἀοσθαίετε, . ΡΗΕΤΗΠΗ αν 

ἐκέῶοι ἀπικοίατο, καὶ θοκέεσά σφἑας Φιλοφροσύ- Ἱαυάα ευ γεηίκεαι Ίβηατα, ΡΑϊ  β, 
Ὕ αν ο μρλσα ανά ; λοφροσύ- οπῄοϊή οββοῖο νεπῖφίε 605 τατᾶ» 3 τοι 

2.5 βῷ' 

22 

σ 
5» 

αν ο Ανα” { 2 ς ϱὴ } . 9 211: : 
» αυτέω ε)ι μον δὲ ἅρα ἐβεβΗλευτο κατ 090), τόνοΟριαϊ αυῖθπι 1Πῖ6Ι νίαπι 1 «οπ/{ΗταΤΗΠΗ 2 Ἡ 

ο» 2 / . λ . 

». πεῶτο αὐτέω λαβόώτα ἶ τὸ παιδίο πρυσεδίσαι’ 
4 / ον ο / ς / λ { 
 ἐπεί τε ὢ ἔδωκε Φέρισα ἡ Λάβδα, Τὸν λαβύτα 

. τῶ ἀνδρῶι «εί τύχη ἰὲ προσεγέλασε τὸ παιδίον 
1 ο ᾳ. ᾽ καὶ τὸν Φρασθώτα τοῦτο, οἴκτός τιο 1 ἴσχει 

5» ἀποκτέναι κατορετέίρας δὲ παραδιδοι τῷ δευτέ-ο5 
« ] να ν ὁ «/ Ν πρ Ν κ. ) ὃ δὲ, τῷ τείτῳ' οὕτω δὴ δεζηλ»ε διὰ πάν- 

δέκα. παραθιθόµενον » οὐδωὼς ββλομόένη 
δεργάσασ»αμ ἀπποθόντες ὢ οπίσω τῇ τεκούση τὸ 

. Ν { 2/ ς οω 2 το”, . 

παιδίο» καὶ ἐξελ»όντε, ἔξω, ἐφεῶτες ἐπὶ τῷ τῶν. 
3 / ϱ / η 

υρέων » αλλλων Ἡ ἄπτωτο, χαταιτιωµένοι' κα θοἵςδ, 

ο” 

των τω 

κ“ ο Μοχ (άπιδα Ραῖτ Αη Ομως, 

ὋΟμοά ειδε ἵπ οσον» ἐεπεπάαΡΙΙΦΗΕ ζἱη- 

1βιμη. ὑέΡ δῇ 

Ίος οτασυ]απα Ἐειῖοπί τοάἁἰεπα, ΕπΗΠΕΙΔΙΙΣ 

σαι Βαςσμ]αάϊς, αιάρας ΡΠ5 ἂε Οοὐπίὸ 

εἀϊτηπι οτασυ]απα εἴατ ορ/σσαπὰ οκ ρα 

δοἀεπι το[ρίσῖεης, 4ἱο είατι Ίδια Ῥειοηὰ 

αἳ 1π πῶς νετρα, Ημ Φε, 

ααϊ Ῥηίππας εοτατα  ρμετα]απ «6Ρ 16ἵ ο 

Πυπαὶ ῑωπα αἰίάετει,  Ὑεαπι ἁἴνιπα 3 δν 

ἆαπα ἔοτιαπα Ῥήετη]ας εἶ νίτο ΕΙ 4 νι 

εταάϊτας εταε» ατηβε, «ματι τε ή ος 
ᾷ4 οταπιὰ πιἰ/[ετατῖο Γαβήῖ οἶμο οσσίἀεπα!, 

ππλ{εττις αἰτετῖ ταδίάϊτ,  οἳ ἴ]]ε τεΓΗΟ» 4 

αμς ἵτα ἀεῖπεερς Ῥετ πιαηις (γαάἰτας 1Π 8Π8» 

Ῥες οπιΏες ἀθοεπι τταπβίε: ασ πεπΗΠΕ. Ἡς 
τεπῖπιετε νο]επῖε, της πια εδ τεβάϊ. 

ΤΙ εριεςᾷ αιφιο απτε Ἰαπμαπι 0: 
ο]ς αἰίαπι Ἱπουίάραπι. οαΠἱραυαπία μέ» 

«ν / 3 9 , . Ἡ : 6χ 

»» µάλισα του πρώτὸ λαβόύντος» ὅτι οὐκ. ἐποίησε 15ὰ ΡΕΙπιηπι Εν α. μεόπι παν 

χωτὰ τὰ διδυγµύα". ἐς ὁ δή σφι χθόνε ἐγγιο- «οπγεπῖο ΠΟΠ {εαϊδίει; ἆοπες Ἱπιεμεξίο 
σος ον σοι ο «χΕ ΥΝ  ροτῖς {ρατῖο Ῥίασίτιπα εσε, τ τατ[ῖς ἴπας : 

αν ο αμα παρνµεας παπά, του Φύ- τος οπιπες βοτοηὲ ρατβεῖρες εαφῖς, δὲ 

8 µετίσχευ ᾿ ἔδει δὲ ἐκ, του ᾿Ἠετίωιο γῶθ Κο» οταῖ πδσες[ο εκ Ποι]οπίς Ρτοίε βετπηίπατ {ν- 

ο» βὴ»)ῷ τἱπίλό 

ὦ Ἔς ορ χρηφήριων Σα]. ὖ Τὸ ποἈ ης ἵπ 7 «4γεῦ, ο Συνῳὸδ. ἐν «4γοῦ., ἴεπι συνέντες η 

ἆ Θέλοντες -4γοδι ἔ. είσαι Ῥω/  }Ὁ Ἠς. Ρα. ε τν, ὁΕδάτε]ὰ. ο Ὀα “γεζ. 7 { Ὀεριπε Ίδια ἆμο «4ποῦ. 7 πιο ἐπε ὦν 4ά.  { Οι ωβαιῦ. πἁ Πο. Ρ. 6902 ὅ 
1“ Ἴσχεν «γοῦι ἔ, αὐὶ ΠΙοΧ οὕτω τε δὲ» ΗΕ οὕτω δὲ, πο. αὐκητάθ, 1 ἨΠαυει 2ο. αρ. ἴῃ Καῤήστομό” 

σέας, καὶ Αρισόνικο' ἱΚομωανὸς δὲ καὶ Πτολεμαῖος ὃ ́ Ασκα: 
λωνίτης ψιλοῦσι καὶ παροξύνοντες» τὸ ἐπὶ τὸ (ἐν τῷ) τρέ- 
αειν ὁλοὸν καὶ δειόν ἐπενθετικὸν δὲ τὸ ι περιττόν' καὶ γὰρ 
πωῤὶς αὐτοῦ σώζεται τὸ μέτρων’ καὶ δεῖ αὐτοὺς ἄναλογίσαι 
τὸ (ἀναλογίσασθαι τὸ» 04. Δ. 532.) ᾿Ατλάντος ϐυγώτηρ 
ὀλοοίφρονος. Δημόκριτος δὲ τὸ κυλινδρικὸν σχΊμα ὁλοοίτρο- 
ον καλεῖ. Ένι ιά (σποβοῃ ος ΝΙ5. 0ο. αβ),,ΗεΠ1 

α Ο]α5. 1. 1. 11εμίο ἹαὈιϊ υεπάη» 6Πο]ία «οπι- 
Ἰοέχεπῖε Ίπ 1Ηαάα, αἴᾷυο Π]αάϊς Ἠοπιετοαα Ῥαταρίιτα- 
τα πεΠςβπιαπα, Ῥαισα αΠαεάαπα εχ ἰδίο ᾠολο]ο ἀεάθ- 
τυπί Ε/ ία εἳ Εμαίῦ. ἵη Ἡ. Ν. Ρ. 899., εχεῖ- 
τας 6ἳ Πετοάοῖεα εκ Τ,. ΥΠ. ϱ, 59. ὀλοιτρόχους ἀπίε- 
σαν. πίπης μα εππεπάαϊς {ορία, ο γμ]σαητις 
ας οί; αδὶ αὖαε {δη υητατ νε]αῖ Πεγοάοι/ ἵῃ 

τοάοτεῖς Πο ΡΗΙΟ τερεσ» αναπι εχλήθεῖ ἵη Χεπο- 
.) Ι1εέΠοπεπ]. σοπῄττηαϊ , (ἴς. Α. Τν, Ρ. 180» 11 Λῥοηέεῖς (18. 1λ. ΙΥ 3  ΝΑΙΟΚΕΝ. «ΝΙΦ. Ρα118. 

. . [ Ἠρτοσία αἆ Ἠαππο νοσεπι Ῥροττὶσίττ 6. οφρυοόντα | ΗΡΤΕΡ ο. 
2). ΝαΜ/ή Ἱπάμίῖα 11 Λο! ΡαταρΏτ. Ιοαημής Ο. Ἆχι, 
σο.. Αοποζοππίμδ». Οἱ {οη8 Ῥϊτεπε., πρπαίωτ. ργα- 
ὃο Ἕλπιοῃ α α{ρετήπι ομνοδυππαμς. υχρίς Ητηπι τεβοσς, 

ὄφ' 6 “πάντες ΟΦΡΊΟΕΝΤΑ. Κόρνύον εἱρήκασι 1. ντ, 

. Τότε ὃὲ τῷ Ἠετίωι] Όι Ῥαμ]ο Ρροδῖ Ἱερίεητ.» ἐὸν 

συνφδὸν τῷ Ἠετίωνος, Ώοπηρο χρησηρίῳ' 34 ΕΔΠΙΔΕΠΙ Ποῖ- 
πιαπη Ἠϊο {οερεπάιπῃ Ῥμτο. τότε δὲ, τὸ ᾿Ηετίωφι γενό- 
µενον ὡς ἐπύθοντο, αὐτίκα καὶ τὸ πρότερον συνῆκαν. πι 
να Ἱηῆτα αῑοίτις. σὸ πριδίον προσουδίσαι, ἀῑχεταϊ εἰ 
ωγβ.» {ἱ νθτὰ Εδῖ ῥοαῇ]σεγί οοπἰεόχυτα, ἵῃ 1ρ1ἱρ. Λη]. 

5 ἑ 

ν. 1121, ζῶαω προσουδίζεται, Ῥουβόὴ), αρ. ΕΙΡ. ρς 
Ἐν. 1ν. ρ. 174. Ο. Ὡουίομπι Ἐποτούδιζεν Εερῦ. 1 
Ῥτείαζασ κοτέβαλεν ἐπὶ γῆν. ---- Ηἰ6 ρτοχίπια »τὸνήµ. 
τα ------' θείῃ τύχη προσεγέλασε τὸ παιδί. τεριατ 
Ἰαγοῦ. ἵη Οοπν!ν. νπ, Δ4ρ. ρ. τό. 1, Κύφελω ἆ ης, 
Φθέντεο ὠφελεῖν νεργνὸν ἔντω προσομιλήσαντᾶ οὐπορ αν 
τράποντο 0] {οτε ον σε προσμειδήσαντᾶ» εἰ Ἐν. 
µειδιάσαντα, 9188 νἱπὶ ΏοξΗ ος {/ρίαο. Αν οεμ- 

91. Τὸ παιδίο. προσρυδίσωι] ΙηπιαΏθ οσα οράί εχ- 
ἀεβις {πςΙπης, αιοά Ο]γιεπιπεβτα Αρα 
Ῥτοῦταῖ 1η Ἑτηρ]οί [ρ]ήρ. Λι]ίά, ν. 111" οσο προσ” 
τοὐμὸν σῷ προσουδίσως πάλῳ.  οίς εἰεραηῖεῖ» έωρον» 
ουρίσαι, Π]. ὁρᾳἡρεγ. Ταἱε αρ. ιά, ὁ δὲ αῇ ττο Ἡε- 
προσουδίζεἰ τε καὶ ἀποκτείνει,. Ουὰ ἵπ οι ον Ρ/ΑΙΗ 
Ὀταεί 0] ο, Κερ.νι, 13, αἳ Ψ20/Ί 3 9) ον 
χκανη, ο. Πεηπεπτατε οο(αενετμα. ρπιοπά 

90, Ῥὸν λαβότα] Ειῤηήῥίως τῷ λ2βότη 
ος .μίοο γΐεαε ααἱ ῥαίγε ἵπ οβΙΠΙΠΕ 1” 
απ» ιοί δορΗρεν Ὑταϊπαππα Ἐε]οβ. ο ρῦ 

εεγάᾳ. ρτοῦαηίε, Ποίῤεῥαγυεῤμε ϱἱ 00Η τν. 
7εΠ{έ5» 14εΠῃ αἲξ 4ο σά ῥαγεη/ετ., οὗ πρεσγελάσαντ η» 
τοκέας.  Αἲ Ρτορίη Ίιο {οῖς Ῥ/μλογοθέ ἵα 338", 
ΡΟ». Ρ. 169. Ε. ὃν οἳ πεμφήέντες ἀνελεῖν :ΕΣΣ2Ί, πο» 
Ο/άμην ΠΡΟΣΟΜΙΛΗΣΑΝΤΑ. αὐτῶς ἀπετρῥτεκης 

ςσ τε Ἀρέφο 

αιἷοά ημρας: νὶχ ἀρόχις α ΛΝοβηὶ παράοπεπι Ἔρο 
προσγελάσαντω 3ηῖ προσμειδιάσαντα Τε μἤ 1πίΛΗ 
ΝΕΟ Ἰαιά {6ἱο. 1 σροσομιλεῖν Ῥἱαπαϊθα». τΕΏς Ἴᾷα ΡΗ΄ 
ἴβ οἱ (2ῤίαμεο ᾖαῤε]/ο αχὰεπΏς εχοἰιάΣῖ. 
14γ02ἱ Οοπίο]. ρ, τ17. 48. Φε ’ 



οκνν-οεςοσι κος «τς 

“ἀταπιεηϊατία : 

5ΤΗΠΓ. 

αυἱ πιῖτς ρια[εη ροτίαιίο ετ]ριίτ, 

Ἠπιμο ΄ Ρεπίσῖοπι: πα Ἱμαυάα {8ῃΠ5 8ἀφδ,, 
εαδάθπῃ {9ΐε5, Ίο οιηπία εκαὐαάϊερα : 
εοα!ε ΤΠΕΙΙΕΗΠς πε 1Η ἀπιπιυαία νοἰαητατε 
Ἄεςεριαη τιτ[αδ ρπετα]απι Ιπτειετεβὲ, 
α{ροτιανίε, ει οσο] ἵπ 6ο. Ἀδὶ παηπῖ- 32 
πιε σορῖτατὶ Ῥοϊεται, Πεπρε 1Π πιεηίατα 22 

ααπα {οἶτοι, 1ο, {4 τεά-4 02» 
Ἱτεπὶ αἲ ἹΙηνε[ῆραπάαπι, ΄{ειαίαϊιτον ο- 2 
πιπία: τς εἲ «οοπΏρ]ε: παπι ΙΠϊτορτεῇ ο 
ει {ετιϊαπΏρίς αρῖ ποι αρρατυε, νυί[απι 
εοι εἰ αθευπάιπα, αἴαπε 15, α απῖρας πήδα 
εδίεηῖ, -ἀἰσεπάμπι {5΄ οιπξία ασε 1Η τπαῃ- ο) 
ἀαδίεπῖ Ρετρεϊταδίε: αἴαιε τα τεγετῇ ἀῑκο- ο 

Ῥοσϊῖ πως Ἐοι]οπὶς ΠΠο οΓείεεπΏ ἴπι- 22 
Ῥοβτατη εδ ΠΟΠΙΕΠ ΟΥΡρΙεΙο, οϐ Ρειισμ]απι 29 
Ίος αὐοά ἀεγιτανεται ἵη ΟγρΙεία, οεί πε ο 
Ίνα γωπόμίατία, ὉὈὉδι απειη 1η νΙπ]ειη ἆά- 
οἶενιε αταῖεπι, ΄ οοπ[α]επΙ οτασι]απι Ώε]-5ο 
ΡΗἱ5 απεερς τεάάίτααι, «ο Έειας Οοτίη: ᾿ 
τΏαπι αΡρτες{Ι5 οσσυρανΙε: οΓασΙ]άπη απζέΠῃ 
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, 

ν 2 

πος εἴας,--. -- 18 29 

7 Ἰοομρίες πο[ίγας δὶς σὲ ἀπ α "2 
παν ας | 

ΟΥρεῖως Εεηάοε, οἶπα τες 1ο (οη-οὸ 
ο 

1, 

ᾳ Τῇῆσι θυρ. αυτα «4, «4γεῦ, Σπα, Ῥαγίς «4. δ. 
«4γεζ., ο8ῖετΙ καταωκρύπτει ΕΝΤΙ «440. κατῶκρύβει 
Βλὴ, Ρατ. 

-«ἱά,» ἐλθοῦσι δὲ με, «49. { Δὐξάνετο «τοῦ. }’. υἲ 
Ἱἰάσπι ουπι μή. Ὁ)Ὢωδε ὤπῥ. . νιες 

πε κλειοκορίύου. 

98. Φέρυσω κοτακρύπτει] Ἑκρι]ὶ Ἱπίο]επιρβπημπι 
κωτοκρύβει. Ταἱία νείετια {οΏρις πε Ποιο. {πε 
αἰιάχοτίταϊο 1πομ]σατθ, εημϊάσπα ἱπρτοῦο, Ιάεπι ενεΠῖε 
{Ηε(. ὦπμωέοιτο. ΠπΙΩΙΕ πάάΐτα ΠαὈ]Πεπάο οαΗ»ί8» 
ΤΠοίεπς πο ορῖ, εἳ αεηῖα ἵπ νυ]σατάπι αὐαάταξ, Ἡ6- 
115 πιοχ εΧ ρατίο «44. εἲ ΝΙΡ5, τῷ οἡ καὶ ἐγένετο. 
«38. Κατακρύβει ----- ἐς κυψέλην] ΝετὈϊ {ΟΓΠΠΑΠΙ Πο- 

Ρις εχ Με, τεάυχί: νι ΟΙα5.. 1]αιι οἶῖπα αιϊάσπι η{]- 
ταΐαπα», {εά Ἠϊς νιήοίαπι, αμα πιοπµπιεπΏῖς ο5ὲ Π{εΓΑ- 
ΤΗΠ1 αΗΙΙΠΟῦ: κοτακρύπτει ρτοσμ] ἁπρίο τενοςαδίως. 
Οβα Οοτπτμῖ]ς ἀῑέτα Κυψέλη. ἵαπ αὖα πααῖετ Ιπβωπίεπα 
ος ἱίανδχαξ. Ῥορίθα Βςία παάΙτασ Τη Τηποπίς (επ: 
ρ]ο Οἰγπιρῖαε ἀεάϊςεαία: {εά ροΏμς οτεάΙάετπι» ἱ ΤΙ 
ππεπιοτίαια ομ{Ποάἵτεπε, ΟΥρίεμάαδ, ποη αά εκεπιρ]α: 
νεϊιες εις βαάαπι, ατζαπ] ατηβοϊοβςΗπιαπ] 11]απα ἀ46- 
ἀϊσαςίε, ἵπ ους. αΙΙπαμα Ιαιοήρυας απατταπάἰς ασει]- 
ταῖα Ῥαμ/[αημίαε νετίαταί ετηάΙΠο 1, ν. α Ρ. 42ο. αὰ Ρ. 
97. Της μὲν δὴ σωτηρίως εἵνεκω τοῦ Ἰυψέλου τοῦ ὧπὶ 
αὐτοῦ γένος οἳ ὀνομαζόμενοι Κυψελίδαι τὴν Λάρνακα ἐς Ὁ- 
λυμπίαν ὠνέρεσαν, ὉἨϊ [οηΠδῖι Βαμ/αΠ. Ῥαδ. 419. 

νΑΙΟΚΕΝ. 
48. ᾽Απὸ τῆς Κυψέλης] Ῥαμ[αμίαν τὼς δὲ λάρνακας οἳ 

πότε ἐκάλουν Ἱκορίνθιοι κυψέλας, Τμπι οοπ{οπα Ρτοτία5 4ε 
ΟΡ/ΕΙἱ «ορποιηίπθ., ες πιυ]ί ἀς αἲσα Ιδία» ἵπ ΟΙΥΠΙ- 
ΡΙὰ ἀεβῖσατα α ΟΥρ{οΠάϊς, 1..ν. τό., ουῖμς 1π{ου]ρία6 
ἤρυνας ο Ο0Υ}/οβ. ΟΥ, χι, Ῥ. 163. Β. εεραπτετ εχ- 
Ῥ]ηρῖτ. Ίάπι κρυπτοµένῳ αγά [δι /01ηοί 06 σΗΗ1 ο 
ᾳοπιοᾶο Ίπες «4. αά{επΏτα ροβίμπῃ, ΟΥρίείο, ον] 
4 ἵεπετς Ῥασομ]λάαα Ίπβάίας Πτμχοταπτ, Ῥτμάεπεα, 
η Ιατεῦτας [εέταισίητ., αμάχος θτατ. Ἠαρεί Ῥγλεί6εα 
νοςαρυ]ηπᾳ» αποά εκ σ]ορί ἁἰ[ῃοι]τοι ἀστιναβίτ : 
ΠΠ] ωππεῃ οραμάο. (Οµα6ἵαπιης ἆς οτασυ]ο. αμοά 
Ἠϊο ὀμφιδέξιον χῤησήριον, οἳ ἴπ }]πε Τ λΗπῖς απρεβς» 
ΊΏνΙ{Ο (1. ϐὲε Ῥαψω; οὐΙ ὠμειδέξιον αιε/ῥίαί η. αἴο- 
ΏΙΤΏ Ογρίε]Ης, τῷ πίσυνος, ἐο [γείμς ἵγταπη]ᾶθπι Ἱῃ- 
ναατ, Παιάυππηυε ν]άσταν, Φεαος 7, γρηΓζ, ΕΗΤΗ 
αποὰ τείροπῇπᾳ οπιπί απιδἰρηίταϊο Ἡετηπη ποη Ώτ, 
ΕΠΙ 1-με]αμὲ «οη{εη{α, οτασυ]ωπι Οτοείο ἀαξαπι 1. τ. 
5 ν να ἔπός αἀρε]]απᾶς Ίον. Τεβροςς, Ο, 43, 
Ῥ 3 

ὥα δα οὗτος -ἀνὴρ] Οταου]! νειὍα ροῄτεπια » ο- 
πι Ἔρρρ σπτατα Δομῤίεγίο» εποὀανίτ 17/[εάμρ. 

«51. 1άΓοΦςΡΓΤΤΕ, Ίτο, Ἠήης ἀἰ[είπιμς. κλέτοῖο 
Ἱορίνόου, αἨοὰ 5]τεγο πημ]το πῖῃης ετσι οὖς, αάβτ- πια Οο416Ι5 αμέζοπῖταις, Νομ {ροσπετεπι ῇ ὀοθίσθς Ἀρηοίζσγεηῖ 1η Ῥηπιο νετβι Ώέομ]ς Ἱεβίοποπι: Ὄλβιος οὗτος ὠνὴρ, ὃς ἐμὸν δόµον εἰσαφικάνει οιιοά Ὠε]ρμίέό 
ἵεπιρ]ο Ίοηρα πΠΙ ν]άετατ σοηνεπίοΠΒι» αὔαπας 
Ώμοά Εογο(οΗ] ΠοΡίΦ ργαθῦΌσηί εχεπιρ]ατία. ἐσκαταβαί. 

{ήεα. Όα/. ἄν. 
-. ἢ.» ἀὠπίκοντο ἔ1π4. «4γοῦ.ο ὦπικωνέοιντο 

αὐοά σοππποά1:ς. «4 4ποαμε τὸ δή. ΟΙΙπι τὰ δὲ καὶ ἐγίνετο, 

9 ϱ3 Θι ΄ σ : 

Ἐν. 1. ν., 35. ΠΙΟΧ κλειτοῖο οἵα ὦ/ερῦ, Ῥαε/. «κ. εί Ωἱο 2ή/. ἵπ 6οΠπί1. Ρ. 456. Α.Ο 1 

ΤΕΠΡΟΙΟΗΟΒΒ, νι ε. -  Ἅἀ 
ρίῷ κἀχὰ ἀλαβλασῶῳ" Ἡ λάβδα Ὑγὰδ οιάντά 

ω / Ὃ ον ο α να. ἐλτὶ οι ο ταῦτα Ίχεε ἐστῶσα πρὸς 3 αὐτῆσι τῆσι )ύῤγοι» 
δσασα δὲ µή σφι µεταδόξῃη, καὶ τοδεύτερο λα 
θόντες τὸ παϊδίω ἀπωετείνωσι, Φέρµσα Ὁ κάτα: 
κρύηέτει ἐς τὸ ἀφραφότατύι ὃι ἐφαίνετὸ εἶναι» 8 
κυψέλη» ἔπισαμένη ὡς «εἰ ὑποσρέψαντες ερ ζἰ- 

τήσῳ ἆ ἀπικοίάτο, πάντά ἔἐρωνήσευ μέλλον" 

τὰ ὃδὶ καὶ ἐγένετο" 5 ἐλθουσι δὶ καὶ διζηµέοισι 

ἀὐτοῖσι ὡς οὐκ. ἐφαίτο. ἐδόκε ἁπαλλάσσε» 
σθαι, κα) λέγειν «πθὺς τοὺς ἀποπέμψωτάς» ὦρ 
πάντα «ποήσειαν τὰ ἐκένοι οδετείλαντο' 6ἱ μὲν δὴ 
ἀπελθότις, ἔλεγο ταῦτα. ᾿Ἠετίωι δὲ μετὰ 

ταῦτα ὁ πάϊε ἔ αὐξάνετο" καί οι δαφυγότι 
τοῦτον τὸν κίγδυνόν ἀπὸ της κυψέλἠς ἐπωνυ- 

/ / / ος 3” / ΑΝ ἥ 

µίη ΚύψιλΘ» οὔνομα ἐτεθη; ἀνδρωθότι δὲ καὶ 
6 µατευομόῳ Κυψέλῳ ἐγένετο ἀμφιδεξιον Χεη- 
φάρο ο) Δελφοῖοι, τῷ ίσος γεόµειορ ἔπε- 
χείρησέ τε καὶ ἔσχε Κόρυθω" ὁ δὲ χεήσµὸ», Ἀ ὅ- 
δε ην 
.» Ὅλβιο οὗτος ἀνὴρ ὃς ἐμὸν Φόµον ἶ ἐόλατα» 

» βαΐνει; 
ο Κύψελορ ἕ ᾿Ηετίδης, βασιλεὺς κλειόῖο Κορίνθη’ 

| ΄ » Αὖ: 

Λ/11.. αὐτῇσι τῇσι θυρ. ἵΗ. Ῥαε. «4. 25 Κρύπτει 
ο Δυδδεί «4γεῦ. 7: αἆ ̓ Απικοίωτο «44, 

. Ῥμε/ «ἄτδ.: πιοχ πὼ δὴ καὶ ἐγένετο «γορ. 7» 
τε Ἑσελθοῦσι νὰρ «ἄγεῦ. ἔ. Βγή. Βατ]. 

1, 1. 58. Ν1, 199. 3Ώῖθα ἠυξάνετ. 6 Κρυπτομένῳ 
{ Ἐνκατ. -4γοῦ. ἆ ᾽Αιοκίδης ο. β[εῦ. Ῥτ. 

«γοδ. βασιλεύς 

νε. Ττορμοπίμς» ταῖς 1]ε Ίαππε ἵπ απίτο Ίοᾳ ές) 
ἀῑχὶςίε ροτµ]ξ, ὃς ἐμὸν μυχὸν (νε σπέος) ἐσκόταβαίνεί 
ει απῖπι 1π ἱεππρίο 1ονίς τορποπ ο /ρευήςο ῥεΓ 
ζιοᾷ ο) 4ο] υἱεηίες [οἱ Μίμη Όεος ἄε[ιεπόμη» Ἡξ 
{οτδῖς Πο κιν. ς. 27. ετ υΠίαϊτα ἀῑσεραταχ Ίος "εΠ- 
ᾱϊ ἔοτπια ἐς Τροφωνίου καταβῆναι. Όεις νετο Ρε]ρΠί: 
ους ἀϊσθτε μας ν]ἀειάτ» ὃς ἐμὸν δόµον εἰσαθαβαίνει 
να] εἰσαφικάνει η] παπι σε] {οτῖς Ἰοᾳυαίς ῥρος- 
4 Ῥγίῥίως: (Πο ἵηπ Εογαίο Ἱερεραι ποίῖτετ Ἱ]ε Τ. Η.) 
τι {ο]ας ἵα Ἱπάπαμπα Ῥγιμίαε ἀεί[ζεπάετίϊ ρεπεῖτᾷ- 
1ε ορ πολυςεφῇ μυχὸν, -4Μ/20γίο ἀῑδαπι Έπππεῃ. ν. 
80. ο πδοσς 
56. Ἠετίδης] ΟεΠοΡιαΐ ᾿Αιακίδης ΥΙπαπα οἶεῖ, ΟΥρίεΙΙ 

φαΐος Ἐσβοη., οὐ]μς ραίτοηγπίευα Ἠετίοής, υ Όει- 
σοπίς Δευκωλίδης, ερτερῖε αἆ Ῥ]υτ, «4γγζοβῦ. ϱ: οο6. 
Πεη/)εγδιη/ίο οεπἀεπῖο. ΝΠπίπϊ απτεπι τείετεξ, εἶὶρα- 
ΤμσΏς κλεινοῖο Ἰορίνθου » 3πι κλειτοῖο, 1π απ] δις {οτρεμά!ς 
γατατηπε Πρτατῃ {Πάεπι νΠ, 9989. Ὀτιπαϊρῖσ οἵας 11 
"Ολβιος οὗτος οἴνὴρ ----- ὃς ἐμὸν δόµον -----ἘγιΏίᾳ αάνε- 
πὶοηίστη Ἠεβοά μπι {αατανΊε» 4 πο 111 αιότοτ Ο6υ- 
ταπηϊπὶς 16 βρά{ αἲ Ποιογὶο επἶαπι Τηείευπα ἴπ τε(ροή- 
{0, α (οπουίο εκ {σμεάϊς Μεβίοι ρυὈ]σατο αἆ 1, 1. 

56. Κύψελος ᾿Ἠετίδης] Κύψελος Αἰάνίδής, ἀποᾶ Ὄγαθ- 
Ῥεῖ ΟεΠοαΗ Γ/ἐῥ. Ῥ. 933... ΝἰΠοίαπι 1]ά, Τεπια 
ΦπΙ6Π» οχ]]θεῖ αηταυαα Ιεζίοπίς νε(Πρῖηπις Ῥαγυπα 

. 

οπίπι ἀποίτο» αὐῖπ Εάετίτ Ώποετα {οπἱρΏο Κύψελος Αἱδ- 
τίδις «4ξεβίάει: Ῥατί ποπιεῃ ΠΗΤ αὉ ἀετὸς ἀϊδιπι 
Ἠετίων" Ώσιτ ϱὉ ἅμαθος ποπ Αμ. Ώιχετυπὶ Ἠμαωία 
αἳ Ἡμαθίων, ια; 3Ὦ ἄνεμος, ἠνέμόείς ὅτο. πμδ” 
αλα Ιηνεπ]επῖης ἤνεμος, ἤμαδος, Πετός' 1οπί6ε 4ο” 
αὖθ εἰ ραςήπι ροᾶης οφμέ]ᾳ ἀῑαῖτας Αἰετό». . ΊνοὮ 1τ8- 
Ύµς ραϊτοπγπιίουπι Ἠετίδης, {54 αὖ Αἰετὸς Εοσιαη ἀξ: 
Ῥυ]ε ΑἸετίδὴς. Ασσθάϊτ αἆ Ἠαεο» ἵπ ΟΙΓΑ6Ι]Ο ο ς 
εἀ!το Ἱαρῖ, Αἰετὸς ἐν πέτργσι κύει. τό μι δν 
{εσυηάο οἵαΟµ]Ο πο απουίτος Ἰπτε]]εχεί ια), 
ον Αἰετὸν Ε8{8 τὸν Ἡστίωνας Εν ες 
Ἡς ΟΤΙΗΠΙ ρα({οηπγπηΙσμπ]» Ὁτ κι η Ε' ατδιη 
Ἠετίων πβίσΙ Ῥοσαῖς Ἔρτλρίδης,, μα ο ῇ νο 
αἆ ΑΙεκιαηή {οσια»/ε ας να ον λλρλς ο λνε 
9100 19. ἔρίκεν. 1πα1Γ ον ο σσ αν κ... 
ως ο ιν Ταλαῖδης, κὶ Ἕαλαιονα ο. Ταλαϊοίοην" 
νίάϊτ ει Εγποίορη» Ρ. 1997 22 ώμο ο μα {01- 
ΠηαίιΙἩ ᾿Αὐθεμίδηέ, 3141ε αῦ ο καν ν εμιωνίδηο. Ιπ 
Ῥαῆΐδιις αὐευτάας Ῥ]εσυπιαμὸ σος ο πππἂιςΙ οοση- 
τωϊη(ουπεως » αμ ερτερῖα Ίαπι 1319 τοηἍραητ οΡ{ετ- 

νατα τοῦ πάνν ᾖὰ δεύοᾖ. ἵν «ἀΗΦ. Ῥ]ηε. Ρ. 907: 
ΝΑΙΟΚΕΝ. 

σρε5 ο ρτι πα 
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ΟνρίαΙὰς απάσ]ίς, πιἰίοι Βἰῑμς Ῥεεαπάες, {εά 4δ 

455 Η Ὦ, ΕΚ ο ’ Ὀ ο Τ . ῑ Τμ αῤδυ]ο ΜήΙ]είῖο «οΗρίω5, εἲ ανοπιοάο. τοι 

3 υτ ον , . δ ον Ν . / : : πο πε 0. 

εν Ἀὐτὸς, καὶ παῖδεε, . παϊδὼ Ύὲ µε οὐκέτι ας οἳ εο πα, /[εά πι ο, ρ0: 
.. ν 65ο : Ἄνιι η ον 

παιδες. ον . ες «μαι ο ΝΟ 
αν ασ. ηρωφύσας δὲ ὁ Ἑϊ οτᾶε]ηῃ ομ]άεπι Ίοο  Γβ, Ογρίε 

ο τὸ με δὴ χρησΊριω τουτο Ἰν᾿ τυρωβευσας ος ο ] 1  εχί]; 
/ Ύ ο ο .κοὶῖ γετο Γγταηη]Ιὰε ΡοΠτΗ5, τα] εχη;. 

22 Κύψελος ,, Τοιουτος δη πιο μγότοα πολλοόοιι ο. τς. Οοτ]πτμίοατη πιμίτος ἵπ ΧΙΙ 
ο» μὲ Κορυθίων ἐδίωξε» πολλοὺ δὲ χρημάτων πε: ερεήε, τημτοο Ρεομηῖα, Ιοηβς ΡἰΜήΠΙΟΣ. , 

9) φέρησε, πολλὼ ὸ τι πλεσ η» της ψυχης' αρ” απίτια ΡΙΙνανεΓΙΕ, οι : ααωπα  ΕΠΙΡΗΙ: 

! Μα ον 
ζαντος δὲ τούτη ἐπὶ τρήκοτα ἔτέα, καὶ ὃ δια: ἵα τερηᾶθ{εῖ : 4ΠΠΏο5» Άεπε νίτα. ἀίΙΠ: 

22 αν / ς ο» . : πι. 1η» - 

” πλέξατος τὸν βίο εὖ, διάδοχός οἱ της τυρανί- ἔῑο {ιεσεςβτ ἵπ τγταπηϊάε με 

2» ὅυ ὃ παις Περίανδρος γίνεται" ὃ τοίνυν Πείωδμεόδος ᾷ πμ θες, ος η υεμβρὰ .. ἳ 
35 3 ρ. ” 5 ΑΗ” 

ὰς μὲ 3 ἠπιῶτερος του πατρός ἐπεί τε : νε 
»» κατ αρχα» α ' μ κ κά Ὥοπι Παδαίε, ευπι. Τητα[γριἰο ει σι ο ὦ 

» 89 αἲ μρμὰ παρή να ερ αιρ λῷ . Μιλήτο ΤΑΠΠΟ ΠΙΠΙΙΟ πηαρῖ αμα Ρατ ομΕ 

ον τυρώνως; Ἕολλῳ-ετι ἐγβέτο Κυψέλε µιαιφοώ- τη επεδις ει. ᾖΜΙο επίτι, Ἱεβαίο». 
ϱ» τερος" πέμγας ας παρὰ Θρασύβελο κάρυκα» "μπαγρυ]απι ἰπτειτορανίτ ΦιΑ γαομέ 1β2- 

ἐπευνθάγετο 5 ὄγτια ὧν τρὸπον ἀσφαλέσερο χατα-ΓοΌτερις τας σοπ/ τις,  οἰνίιατεπι, Ρ0 

σησάµωος τῶ πρηγµάτω», χάλλισα τὴν πόλη «ετΠπηε Ρδετηατει, Τ τα) οἱ 0 ορ 

ἐπιτροπιύο; Θρασύβελος ἆ δὲ τὸν ἐλθόντα παρὰ 9 Ῥεγίαπάτο. πηὶρ[ας εται, . εΧΙΙᾶ ΟΡ; 
Ὕ Αι ᾿ ο. ὁ . ή οφ µ |τ 

τοῦ Περιάνδρε εἔηγε ἔζω του ἄφτος" ἐσβὰς δὲ ἐς Ῥίάππῃ εἀιἑῖο, Ἱηρτεδίης ε5ι οΓνΗΙΩ 3 δή 

ἄρεραν ἐσπαρμέη, ἅμα τε διεζΗε τὸ λήίο ἀαπι. {αμπι, ετ πα ο. εο Ιεβεῖ 

ος σος ποιο Ἱπιεταπιδυ]αης» 1Τοήεϊαραιατ οαἳ Τρείς 
3 ρν 2 / λ / 

Χ 6 τς ͵ 

ἄν ας νι «θ ἀαποδίζων Τον Ἄάρυκα κατα σραι Ποπάπεπι ἆἂε [ιο αἀνεῃ ε (ο ἲ 

ο απο όβημε, ἄσειξιν η όλ αἴει Όχωδ τΤΙπΙΠΟ, ἀειιησᾶπς Ἰάεητίάεπι ῖ η 
ο ξ τὰ ἴδο τῶ ἀφαχύων 5 ὑπερέχογτα' κολούων «µς  ν]άεδαι. {ρίσαπι {πρτα αμ ελα: 

δε | ο ον ο Ἂ σος τε 

92 

30 
95 

9 

1) 

ᾳ "Ἡν ὠνήρ. πολλοὺς εί.  ὃ Διαπλέξαντος Τομ. οἵα οιερῦ. «4γοῦ. 7 Ῥαι[. ΡΕΙΙ5 διωπλεύδαντο ετδν 

ο {1. Ραν/. «4. Βγή1. Ἐιαρπι. Ραγίοι, ἂν αὈεταῖ. ΤΙΠη ὠσφαλέκατον ἴα5/. ΕΜ, βαγ5. οιερύ. ΝΙαϊρο. 4 ΝοΝ 
ει Ἱπ β/ὴ. ε Οτι δωία, ἵπ 2 πιοχ καὶ τὴν ἀπ. «ἄτοῦ. Τ ΜΜ, Ρα. 4. Ἐτ. Ρατὴς Ατή μα 

ἴδοι «4. Ἰδι «4γοῦ., ἵπ Εὰὰ, οἶπι δη. ΦΑΗΠΙ σαχύων Όγή. ϱ' Με, ῬΒαε/. «κ. Ἐταρπα, βατ 

ὑπερέχοντας τῶν ἄλλω εἳ {1ρευ5 τὰς, ο αἳ 
{ 

: ρα 

νι. πχ . 4ο . να ϱΩ ο. ’ . 0 μήἰάήν 

τ 7, Πα[δων γε μὲν οὐπέτι παῖδες] ΟΥΡ{εΙάαγαπα ἵγ- σα μαι εἰ Περ] ση, θεγερ/αιῖς Ίοεο Πο ΗΠ. 

χαρηῖς µέχρι τριγοίας ἄνε ἵπ τετή Ντη {ποςεςίογεία «οἩ- 416χοχ εδ (ὥσεγο ἂς Ν. Ὦ. πτ, ϱ. 96. 19ΗΗΡΠ 9 
ΏημαζΗΣ ἃ 1άδοΠο νΠΙ. Ρ. 58ο., 6η Ίπ τὸ «4γἱ/οιείοη», ἀῑὶ {πριεηῖει τε[ροπάεε «44ῥεπαρογας 18 Ηροιις τι | 

αν Ο4ωμῤοη. ποη. μβῖε, {εομτο Ῥοής. 1. ν. 19. ἀνασάσεως τῶν νεκρῶν. Όιαε ἂε ΟΥρ{εΙο ελάῑτ 29 
. Ογρίε]απι εχοερίε Ῥετίαπᾶοτ» Ώμηςο Ῥ{απιπιεβοΏιι, Ρα βΕπΙΚΩΤΗΣ 1]]α παιταῦς Ροῤέπο Υ 6 ο 

"Οοτάἡ {ει «οτρῖαε Ἡ., ΟΥΡ{ΕΙ περο. Όμαε 4 εκ ῥμίάπε Ίπ Κυψελιδῶν ἀνάδημα υὈἳ πὰ Τὸ εορόγΑβ! νεο” 
νοτο τταβ]αϊτ ῬηΠοίορΏις, τί νατῖσβπια ν]άεητυσ» Ἰα- Ῥταεσερίοτ 11ας οοπηρατατ! ροτοτῖτ «1γοίε/ες. ΡΟΗ, 
-Ὅατ΄ β4ε5᾽ Αρο]ηηϊς. Ίε ἵαπιεη Ἱιεπάας Παρετειαν, Ῥ. 159» 91. εἴ ΟΕςΟΠΟΠΙ, Π, Ρ, οᾖό. ος, ταση 
“πηφσλήπαπι νε] αἀπιονε Απιρι, βομδεγίως Ὠϊδ[. Ἠε- Ἠ]ε {πατήπ {τησῖα {π6ί]ε Ρροβσις ρε αππος ΤπιρεΠΗΠ. 

χοάοϊ, Ῥ. 169., Πηρεήάο παίδων ε μὲν εἶσέτι παϊδε. εχειευῖτ ΕΠΡΙΠΙΑ; απάεπιηιςε ἐν τυραννίδι τὸν βίον ἔτε 
ο Ὅμας πήΠί αμίάεπι νΙο]επίὰ νἰάετιτ: εἰσέτι οετῖε ἐΧ λεύτήσε, ῥ]αο(ε υλα1η εαῥ/γαυὴε : να Ἠετοάοῖεᾶ 6 

“Ῥϊαείεπίο (εππροτε απηίε αθιΙά» οἵαου]Ι παπά τε: οΙξαΓ ΡΗΓΑΠΙ» διέπλεξε τὸν βἰον εὖ' ηοαιὶς ΘΡΙΠΙ πιοα {δή5 

{ροπάεη» ΙπάοΗ. ΑΡροϊπς νεταςίτὰς [εί επάαϊνε» πί- ἴοηιμ ἁποϊτωτ Ρροΐεςῖ» αἰπ ρεπ πιμῃ  ατ αταπε ος 
ΠΠ αἆ τοπ. Ουοὰ οεο]ηΙε, ἀμφιδέξιν εδῖ εἴ ΡΓΟ ΠΟΤΕ 95. Πεγοάσο τε(ΗταεπάΙπ] διωπλέξαντος. ΊνοΒ Πο 
αποίρυππα» Πῦς, η ορίπος» Τεπάέήδ: Ο7ΡΙΕΙΗΤΙ Τε ΟΠΔΟΠΙΗ; τεέῖεπε αμῖς ἀἰοβίΗΣ διαπλεῦσαι τὸν πμ. 
οπατΏτυπα» β]ίο αάοφια Ῥομμπάσιήη εξ Οοτρίαα: αὐοά εαάετε ΠΕΠ: 1η ἀμβίταίοπεπι; {εά αιῑά (αρ 

΄Ὥαπιαπα Άμης 1 ραττεπι ἀοπηπατίοπίς βπίετπας νεπίθ- Ττ Πεγοά »9οΠΡΏΣίΕ διαπλέξαντος ἀεπ]οπβταπε αμαθο 
« Τε εκ Ρ/. Ῥαρ. Οοπυνϊν. Ρ. τόο. τεέχε ο] Ηρϊτη, Βε- πηιπίπαυπα {οηρᾶί Οοά4. αὐῑς επίπι 1]]ὰ Ἱπιρατατες 

πο 6ΓΦο νειΡί5; καὶ παῖδε, Ὠἱο «21γ/0/. εχρισαιάί Όσα: Πππιατ μ{1ς Πογοθοήῇ, οπῖης οταάσ[ί8 ρε 
᾿ας/α. ὧν εἷς οὗτος ὁ Τερίωνδρος, Ἀρο(ΗΙτ. Τεπι ΟΥ- Ώπήε νειπίρης ετοία 1ν. 6. η]τ. οὖν εὖ τὴν ζόμ ας 
ρίε]υπι ετ 1 ΥεορΏτοπεπι, Ρετίαπάτί Π]ο5. αι ῆρρε ΠπΟΙ- πλεξε, 14]ὲ υἱαή ΠΗηίυ: εοἀεππ' Ἠῖο {επί αρ 
τ6΄απτε Ρραΐτεπι οῬΙτα ἵπ τγγαηπ]άϊς {μεοεςῇοπε Ἠαιά ἆἀάπι διωπλέκειν' αριιά αἱίος διωπλέκειν τὸν ἱ09 βρπβε 
Ώιτατοδ: ΗΠΙΗΠΙ ταΏηπΙ πποάο Ῥ{αππιεήσΏαπι, 60ἵ- οἶασῃ αβεγε. νΑΙΟΚΕΝ. 
σῖμε Ε,, ΟΥΡΙΕΙ 1. Νερ., πες Π]]ος ριβείοτεα, 16ΡΠοΟ ΄ Ζοι Καταςήσάμενος τῶν πργμάτων] Ἱπρεάϊβος ο 
Ίνα (γταπη]άε ἵπ 6οΠημίοτΙπῃ οἰνίίαϊε {ταση Αι. ἅυτα Ῥαυίο εἴ Γαζίο εκτοτῇϊ τὸ πρήγματῶ, πα τν | 
πε Ίος εΏΠξ παίδων γε μὲν οὐκέτι παῖδεο. Όυας σα]Ι- πιοπίδ σεπίις ε[]ασίταρατ, Ἐτίου τΠΊΕΠ απίπιβάνα 
ε { σοπίεοῖ, ΠιαΠοῖ νετ Για {οἩριυτα, Ππ, Γαίας πεί Ἱππρίαμε ροβε ὅν τω ὢν τρόπον τῶν πρ; η 

Αρο]ίο 65ε, πθς π1εα Τε[ε{{. ὠσφαλέσερον κατασησάµενος -------, σημα αάθο ὅ . 

63. Διαπλέξαντος τὸν βίον εὖ] ΙοΏΏΏι {ΕΙΠΙΟ ρτο Ψε- τρόπον οο]ΙοςαῖηπΙ, ο πιοάο Ρ]ογηπΙσε» γίοξε κά 
Τετε διωπλεύσάντος Ῥο[μ]αθατ διωπλώσαντος» Οὐοά Ἱ- ὅν τινα τρόπον. 1άεπι ἵπ 1ὔγε[οδ; εοπὶεδταταἩ «ή 
πυπι Ἠ]ο {οτριπα Ῥτίπήτης {περίε, ρτοτας ἵΠ απιδῖ- 76. Καὶ ὠνωποδίζων τὸν κήρυκα] Ῥετβπή]ε 48/ῷή) φ: 
ριο Ππαἴσας, -ΕΛατομὴς ἵπ Ῥμαεάτο Ῥ. ὃς. Ὁ. ἐπὶ σχε- Ίπ ΟΤεΠΡΗ. Ρ. 91. καὶ πολλάκις ὠνεπόδιζον σὸν μή ο) 
δἱᾷ5 κιδυνεύοντα ΔΙΑΠΛΕΎΥΣΑΙ τὸν βίον Ἱπεαπάυπι αὐἰ- τέα, ορΏπΏεαΙε πι Ίος οοπροβτυπῃ 8 6 Αη. η 
4επι εεί εἴ Ῥοξῇ τπετοιήθιΙδα]ε ργοραίτΠ. Πλόον ὉΙ- {οἨηπιεπῖ. Ρ. 419., Ὀε]]α γοττοῃηῖς ον υθικάς ἠδος 8 
ταο ουσηπα ἀῑαίε Ῥηηάσγης Ὀγπιρ. 04. νι. οχι. υὈὶ ἆεη 6ἱ γευεης οπµοραίογοη. Ἰίαά απο Ἡ ως 
Οπαεσις ΕΠΑΤΤΑΙΟΣ διωνήξασθαι τὸν βίον αα Βρατα. Δε ----- τῶν ἀσαχύων ὑπερέχοντα Ἱπε]ατης ρα 

' να 1 1 : δι ᾷλα. ᾽ κ. μφήλου τε αιοὰ Ίπ τοι {ΕἨεᾷ]ς διαπλέξαντος τὸν βίον ἨαΝὰ πίπας Αροϊῖ. Τ.ν. 96. μὴ τέμνε τῶν ὀσλκύων σὺ μι, ν 
νεπη(υπ. ΘΙταν1Ε Φ/οῦσευς εχ Μιία ντ», 46. ὁ θες, καὶ ὑπεραίροτας, πιασῖς ΤΠΙΘΗ ο νμι 2ρῇε ΓΙ απ 

φλυκὺν ΠΛΕΞΑΣ τὸν αἰῶνα, αιιοᾷ αμοπίαπη Ίη νοιρί τοι, αἶ]ηπι ἵτ Π]ς Παμγαπάΐς νίαπι πρι οδίο; ρα 
Ίσεις νατῖης εδῖ {07365 Ώῦης ΠΟΠ Ῥτσπιο, Ἱαπιουπῃ ἀγοζαμαϊμ. ει Ο1/άμδοη. πἁ Ὠίσσε, Τ5 ἠπιββί 
αχ «ἱῤεμαεο Ἱ.. Χτ. Ῥ. 4558. Ὦ. Άυπς Ἠαῦς: Ἐπὶ τοῖς τη. Νο πάβτιο Αάἱ ΤΗναβγρω]ί οκρτεσίαπι η Ἡ) 
παροῦσι τὸν βίο ΔΙΑΠΛΕΚΕ: ει ἆξ Ἐμεγεβπια οὐδὲ εὖ Ἠεπι ἵπ Εμτίρ. Φαρρ].ν. 448. ο 

τὴν ζην ΚΑΤΕΠΛΕΡΕ ἵα Άπα Μείροπιεπες, ον 77. Τῶν ἀςαχύων ὑπερέχοντα" κὐλούῶν Αά ΣΡΙ µ 

0 

Λ 

”” 

: ο ον πι α΄ ΟΙ. ὐγε[δίο Ἱπάϊσβῖα αἁ Ρ2. (α1Ηοη Μει]ο νείατ α ΄Τηταβγου]ο {οἨρεαπι αἆ ΡεΠαΠάΤΗΠΗ Ἰ η 

ὤτ. Ἐτῃ ἀυτοπι υπ ΠΕ {πα ΠΟ ἀεβοῖατατ νεποτε, νεὶ εκ Ίας Ιαιιει Ἱ]οτίᾳ αὖ οτο[ο βἰςίε εοΏ Ὅ αν 

ἈἹεοτυττπι Ἠαμά ἀαδίε οκ. Ἱπτεγρτείαπ]εηῖο » επετῇζ, ος 7ξγε, τ. του. ππ]τα ποτατυπῖ νι 

4. ΦἹερῥαπης 4ο Πεγοῖρη] ΝοεῖὈ. Ῥ. 797’ διωπλέξρωτος Μεπαρίως εἴἶαπι ατεὶρῖι ΡῥΙ/οβγαρ!]οσυτη ἄς Φοπά 
Ἀπαας] οτ]ᾶσας πια Πσοπϊ 4ΕΕεΡΙΗΠΙ {ετε, }α]οχεπαγ]ης ο. 36.2 Ἠδὶ Ῥοπιάπο αι Ἱππρετατοτί ρεπεος 94 τν 

αὰ Βμγίρι, Ῥποσπίεί, Ῥ. 448. διαπλεύσώντορ, ΕΜΙ5 Ἠπμ]το ργιάξηεῖις μη ασαις σοπβ μπι ο ωρίή, 

{εητεπῖας εα]ευ]απα ουρ]άξ αἀροπο. ᾿. Ἰοπίᾳ5. αμαπι Ἐορίρης Ύδιστες ἱκά ἀθάεταης η 

68. Διαπλέξωωτος σὸν βἱον εὖ] Ἱπιρίις ἵπ Ώεος αἰαιό Έοᾶε Τπείους ηηρίν θρρὶ. ν. 449” / α 
ἵπ Ποπ]πες Ἱπηγίῃς. Ῥίοπγίιις η [ο εζ[0 ΠΤΟΓΕΗΙ/5 {4146/10 γένοιτ᾽ ἂν Ἰσχυρὰ πόλις, Όταν Τι» ὦς λεμάηνα, 

Ἅσπ ἐρή ῥο/6/ρίεση, φωαηι ἔρεε ῥεΥ [ζε/Η5 ε’αέ ΠαδΗ5ν Ἠριοῦ «όχυν, Τόλμας ἀθαιρῇ, κἀπολωτίζα νέους. ροῦ- 



οστών -εο οσο. ος σσ ν-α-σκοππωστπωνεαθνκνπκωκαακσωαακανα---αα 

τσ βθακλο-». 

κο 

7 Τπτα[γρα]ο νιἀϊκ[οι, 

ἸΦεογοπιαπῖου Τλεῇχοιϊα, Άβρατοι υπαῦτα, Με[ισῇς. 

ἔεπι, ἆοπες [εβείεπι Γοϊπιόβεβπιαπι αἴαπε 
Ρτοβιπά[κῄππατα Ἠππο 1η. πιοδηπι εοττηρί: : 
Ῥτῶάαπιαιε 1] ῥειναραίι5», Ππυ]]ο ναιρορ, 
τεάάῖτο Ἱεραίαπι τεπήΠι. Ἐενετις Οοἵη- 
ἴήπι Ἱερατας, ανίὰο ρταςεριίοπῖς αμάϊοῃ- 35 
4 Ῥετίαπάτο, περανῖι ΠΡὶ αὐΠρρίατι το- 2 
{ροπᾶϊρίε Τμταβγρα]απι, 6 πίταη ααοά {5 
αἆ νΙταπι νεαπαπα Ῥετίαπάει πηβσίοι, ει ὁ 
{πα Ἱρεῖης ἀε[πεπίεπι: εκροπίἴααο αι εκδς., 

Ῥετιαπάετ 14 αποά α 
Ἓμτα[γρα]ο αξζαπι εται Ιπιε]ήροῃς, αἴαας ΄ 
Ιπτετρτεῖαπς Π8ἱ αὖ Ί]ο ριαορρτη μα οππὶ- 33 
ΠαπεΙῄπιος 4ποδᾳπε Ῥοριατίαπη Ιπιοτίππετας, 32 
ταπς νετο ΟΠΊΠεΠΙ Ιπ οἶνες ππα]ήαπι Θχετ- 22 
εως» Ἰπιειβεϊεπάο ας Ρει[εηπεπἀο. «οη.00»» 
{απηπιαης 14, αποά α ΟΥΡ/ε]ο {ηεγαῖ ΟΠ1ΐ6- 
{πι Αίαιε αἀεο ἀῑθ Πο πίνετ[ας πιμ]ίθ. 
τες ΟοΠηπϊμίας οχι]ε, }Ῥτορίοτ ΊΜε]ίκιπι 
πκοτεπι [παπης παπι απππι αἆ ΤΠε[ρτοϊος 
3ὰ Ώυπιεη Λεῄετοπίεπι πηβε[οι πιηοῖος {[οἶ- 22 
{οΙταταπῃ. πεσγοπηαπΏαπι ἀθ Ποίρ]ς «οροίῖ--922 
το, Με]δία 4ρρατεης ποραν]ε {ο Ἱπαῖσατι- 2) 
ταιι ας ἀἰξίατατα ρίηαπι ἀεροῄτηπι εδίοι 
εοἱἱοσαζπι; αἰρετο επῖπι {5 ετ παάαπι οσο: 
ΙΙ] επίπι ΠΡΙ Ρρτοὰες{ο νε[ίες οἵιπι αιΙρας 
{ερυ]ία Πήδίει,  πιροῖε Ποπ. 6ΟΠΟΓΕΙΙΤΑς. ο 
Έω1ᾳς τεῖ, αιοά νεῖα Ιοαπετειής, το[ίπιο- 
ΠΊΟ {οτει, αποά Ῥεπαπὰει ἵη βρίάαπω ἔης. "32 
ΠΩ Ρ8Πεςδ ΙΠρεκβδίει. Ἠαο Ῥετίαπάτο τθ- 22 
ημηςϊαϊῖα, οὗ 1πά αιριππεπειτα Ώάεπι ἔεος- 35 
τε, αωοά Ίρδε οὐπι Με]ίδία Ίαπι «αἀαν6ίθ ον 
«οἴεταῖ. Ίτααιε ΠαἴΙπι Ρος 14 ΠΗΠΕΙΙΠΙ Ῥετ 5, 
ΡτῶζοπΙῦπη εαϊχῖε, ιτ ΟΊΠΠες Οογἰπιβίογαπι 
πημεγες αἆ Τηποπβῖφ τειηρ]απι Ρτοβίτεπι, Το, 
ἑαπφματη ἃά Γε[ῃ 4 παπι οπαΏφβπιο Ροῖα- 

ταηῦ 22 

λ. 2 

232 

22 

4 Θωμ. «40. ἀείποερ παρ᾽ οἵόν ἕβω Έτασπι. Ῥαγίι γιά, αά Τ, τ. 159. 8Πῖεὰ συνώµορον. ἵΠι τὼ πρὸς 7, {γε -ἡ. «41, ερτοαῖε. Οοπι]ο α. ΟἼαγλε αὰ Ἱ. Β, 426. 
. Κωταιρ. ἐν τῷ καίετωι «4γεζ. ϱ Ῥμωοῦται νὰρ 14. ῥίγοῦνται ὃγήν. νπ. «4γο, {3ΥΟΏ εδι 1 γή. ΤΠΟΧ συµβόλειν, ὥς νεκρῷ -«ἄγοῦ.; αποτιπαι ροβτεππμπι «41. 24. ἆαπ. }1π4. 241 βητοα γεκρῷ. { Ἠεσων «4γοῦι }- 

Ῥοξίαα ἀΠρ]ίοεματ ρΙήΙο[ορµο {ιογιπι εἰνίαπι, Αεῆ- 
σας σοτῖς πηη]{επάϊπίς, οοπ/ηετπάο, «πα ν]γτιεῖς οπηῖ- 
ΠΕΠΕΙΦ αε(Πππαίοτες Ἱπν]ά1 νίτον Ῥήποίρες αἆ 6ετίΙπ] ἵοπιρυς εχρε[]εραηί οἰνίταία, Τη τε ποτα νατνιπᾳ αἁΠ]- 
Ῥετ «4γγῥοχεῖες Πεγομοι1, Ῥοβες Τῃ, 6, Ο., ὁ φιὼρ ὄσρα- 
ΚΙσμὸςν πας, τὴν αὐτὴν ἔχει δύναμιν Τρόπον τιὼ τῷ 
κολούειν τοὺς ὑπερέχοντως' αιοά {εαπΙτιτ καὶ φυγαδεύειν 0 «λήῥοίείο ποπ νἰάστυχ πάίδδχηπι: σοηΕ, Ῥο]ῖς, νο) 1ο. «{γἠΙάρς Ἔ. πι Ρ. 908., ἦν οὗτος ὁ νόμος ἐκόλουον τοὺς ὑπερέχοντας μεθιςάντες ἔτη δέκα. Ίῃ Ίεσα απ]άσπι 4ε Οβ1ᾳ6ἴπο, ου]μς ΙΡΠΟΤΑΙΙΗ5 νείδα, ἀεοσηπίηπα {ης ἀβηίεηπις {εὰ αµαπι Ἰ]]ῆπο πορίς «[[οηπιανῖε 16. ΕΠΙ οσα. Ῥοδμε Ῥ. 456., Ἐξοσρακίζεσθαι τοὺς ὑπερέ- Χρντας τὰ δέκα ἔτη' Ίφεῖς [1 ΒΗς(ας νονρὶς οοπεερία» Ίεχ πιοο απ]άςπῃ 1η 41σῖο {οτος αὈεητάϊκβπια : ἀἰρπίαιε Τ.α- Εἰ5 Πἱδ[οηξ οοπάΊζογος ροσπα, αὖα {1ος οἴνες πιμ]άαη- ἄοθ ο. Πογσο]έμς, Έμπι αππῖομπι ἨΠειπιοάοτηπι εχρε]]επῖος οἴνίταια ἀῑχὶς[ς ΥΙά6ΥεΠΙΙΤ; ἡμέων μηδὲ εἷς ὀνηισὸς ἔω, αἷρ Ποδίν 26710 115 ολορ]]α!. Αι]θηὶς οἳ- μν πα ση Ῥποτ]5 οεοξπίαῦαπε, Αἰλνρισεύειν' 

οΠ 1416 Ταίεπι Ίερεπῃ Ῥγοιπι]σας/οπε Αιπεηίρπίες., αμαἰοιῃ πὲ Όγταπηί αὐίάεπα» αραιά αμος. οῤήίέμας β2ο ΕΤΕΗ{Η69 ϱἱ οὗ υἱγ/μ6ς οογΣ]ς η ΕΙ; ο ὐήσπς», ιιὲ {οΗΡΊε {/0σγα8. Ἱπ Ερίῖ. ντ. Ῥ. 429. Α. πΙμ απά ὅχο- 
ποῦὺσι» πλὴν ὅπως ------- τῶν πολιτῶν τοὺς [βέλτίσους καν) Θνιμωτάτους λυμανοῦνται καὶ δᾳσμολογῄσουσι". νετοο. αποα νη]σαιυς, ὤμυνοῦνται {ΠΌ(ΗτηΙ λυμανοῦνται., ν6- ταπν ξ ασβίσος, Ιαάοπεπι: ἵη οαπῃ {δη(αΠΕΙΗΠη Ρρίατα ἀεάστιπς δα, η ρῃη. Ισ 6ς.: 4ἨΡΕΗ. αἡ {μήίση. Ρ. οὓς. ο8ό. οἳ ᾖ, Γ7/ε αἆ δα], "6 ο τν 

ΟΛ. Ἐς Θεσπῤωτοῦ, : το 5 ὴ ν ͵ ο ποπη]]ος Όνρμεμα, η κ. μεκόρμ,] ο νος δ) αὐτὴν τὸ ἐν τῇ Θεσπιων. νο τμ» ἐπὶ τὸ "λορον τον αὐτόλι οπβώτίοι ὀφίκετο' εἶναι γὰρ πάλαι νε- Χυομαντεῖον αὐτόδι, Θα. Ἱκοϱ. δὸ Πιο η εἰσίσναπε {ια {δάο, εἰς ος. ῥ. 760. Ἠὶο απίπνην εΙοιεῦαη: {πα {εᾷς, τῖις {ι - ς “Ντο 1219 Ἰπίεη]ς {αο]βείο., ΠΟΒ ώ Ρτορίεγεα απὶς Ώρος ἀῑχίτ Μολοττηκούς έ ἱ ὁ ) ιν ο. Ν 
απ Θεοὶ Μρλοττιιοὶ πο ὅτι Ψυχρπομπαῖόν ἔςω ἐν 

νε ΥΑΙΟΚΕΝ. 

ΤΕΕΡΣ5ΙΟΗΟΕΕ. ΊΙΕΕ. ν. 3 ὁῷ 
᾿ κό. ο Λ. -ν ψ ο ον ος 1 δὲ, έβιατε εξ ὁ τοῦ ληΐη Τὸ κάλλιςόν Τε καὶ 
/ 7. ᾖ, / { : ὃ γ λ βαθύτατον διέφθειρε τρόπῳ τοάτῳ' Φεξελθων. δὲ 

. ” 3 2 πα " τὸ χωρίο, Καὶ ὑποθέμειοςἔπου οὐδέν, ἀποπέμπεὶ 
ὅ : 2 / δὲ ο ος ο. πο 

τοῦ κἩρυκα' γοφησαγτος ὃε του κἠρυκοῦ ἐς την Κό- - 
ρηθω Ἡν πέόθυμος πυθάνεσθαι τὸν ὑπιοθήκην ὁ Πε- 

/ ειν ολ ςσ/ / 1 { ὁ ῥίαγδρος᾽ ὃ δὲ οὐδέ) οἱ ἔφη “Θρασύβηλον υποθέσθοῃ 
8 οωύμάζευ τε αὐτοῦ, παρ οἳό μι ἄγδρα ἄπο 
σπέμψαε, ὦς παραπλήγά τε καὶ τῶν ἑωῦτοῦ 
Ὁ σιάµορο" ἀπηγεόμωος τάπερ πεὺς Θρασυβά- 
λ8 ὀπώπεε,  Περίαθρος, δὲ, συμεὶε τὸ ποιθὲν, 
καὶ γόῳ ο ἴσχων ὧς οἱ ὑπετίθετο Θράσύβελοξ 
τοὺς ἆ ὑπερόχες τῶν ἀφῶν Φοκύεν, οὐθαῦτα 
δὴ πᾶσαν καχότητά ἐξέφαψε ἐξ τε πολήτας' ὑσά 
γὰρ Κύψελος ἀπέλίπε κτείνων τε καὶ διώχων, Πε- 

οω ο ο ος” 3 / ε 2» Ρία)δρόρ σφεα 9» ἀπετέλεσε' μιῇ δὲ ἡμέρῃ ἀπέδυσε 
ο ΕΙ . πάσας τὰς Κορυθίων γυαϊκας, διὰ τὸν ἑωύτοῦ 

Ύυναϊκα Μέλισσω" πέµψαντι γάρ οἱ ἐς Θε- 
σπρωτοὺς ἐπ᾽ ᾿Αχέρωτα ποταμὸν ἀγγέλουε ἐπὶ 
τὸ γεκυομαντήϊον παρακα ταβήκὴς πέρὶ ξεωὶκῆς, ετε 
σήµανέευ ἔφη Μέλισσα ἐπιφανῆσα , οτε ἔ κα]ρέευ 
ο» τῷ κέέται χώρῳ ἡ παρακαταθήκη’ 6 ῥιγοῦν τε 

» Ὑὰς, καὶ εἶναι γυμνή: τῶ γάρ οἱ συγκατέθαψε 
ς ρν , 

ἱματίων ὄφελος εἶναι οὐδὲν, οὐ χατακαυθέγτων" 
μαβ]ύριον δὲ οἱ εἶναι ὡς ἀληθέα ταῦτα λέγει, ὅτι 
ἐπῃ γυχρὸν τὸν ἰπιὸν Περίανδρος τοὺς ἄρτους 
ἐπέβαλε' ταῦτα δὲ ὡς ὀπίσω απηγγέλθη τῷ Πε: 
ριώθρῳ, πισὺν γάρ ἶ οἱ Ἡν τὸ συμβόλαιο, ὃς νε» κκ { 3 2 λ Χρῳ εεση Μελίσση ἐμίγη, ἰθέως δὴ μετὰ τὸν ἀγ- 

Δ ος : » Ὑελίη κήρυγμα ἐποήσατο, ἓρ τὸ Ηραῖω εξιένα] 
/ ν / κο ολλ Αα πάσαρ τὰς Κορηθίων γυναϊκας' αἱ μὲν δὴ, ὡς ες 

{ Δ ω. ο / | ὀρτήν δ Ἠϊσαν κύσμῳ τῷ καλλίσῳ χριώµθαι" ὅ 
3 

22 1 

τε. ο Σχὼν «ερ. 7. | 
ὑπερόχους αΠΠ. 6 ᾽Απετέλεε -Ραε/., ἐπετέλέσε «4{γεὀ. 

ὁ Εἰμάτων γε. 

ορ. Ἐπὶ τὸ νεκυομοντήϊον ] Ἐκ ῥηί(σα ΠπρεήΠίοπα. αὉ ΑΕΡΥΡΙο αἆ Ηεῦταθοδ» ετβ {ενενίβπια {ωπάηοπα εμίεγοη. Ὁ. Χνπι, 11. Ῥτομ]δίτα, ουπι πιη]ᾶς ας Ῥτοραραϊα τ. Ῥαημε], Ο. ΧχνΙΠ. Ἐφάσπι, αυίά επῖπι ανα τε]ρΊοπε {εγη]ῖης 3 δαἀεπι νηγ]]ς μίτίηδαιε (116: οἷαε τερὶοπ]ρᾳς επρίά6 τέςξερια οἳ οτεῦτο υβταία: - βαιδ. Ιπρῖσα. Πΐς ή πι αἲ Γ]ορίον, Ρ. τόό7. ότ. ει Γήαγεῦ. Ἔ. π. Ῥ. τΙοᾷ: Ἑ.. υὈὶ αετεῖας τίραπΠς 
Μα]]ς(ο, 

-, 
4: Ὃς νεκρῷ ἐούσῃ Μελίόση] Νεβιίαπι ος {οεάιπα Ῥετίαπάτϊ Ειοῖπις οχ Λίο, /ήΙα/ζΡΠο εχεθιρῃ: μή{. π Περίωνδρος. ΊνεαΙε ποσ]αχίε, Ἡξ ορίποτ» «δοπερα Τ, 

4ε Ίτα ϱ, αό. 0116 ὀεμίζηε. ἵπομῖεῃς, αἶίος α[/εδιις Ἱτα [01 {οὖΣ: αηπο/ οί γάρ νι ὐ{οίγ; Ίγαηςὰ οάεγωπέ ἔγάζΗΕ αηηα{ώ εΟΓΡΟΥΑ, οἱ {ή ΕΟΓ σί10ς ο0- οἰάεγαΜέ, {άομργε εοηβ/εκ]ζων. οπῖδιις ἴπ ψετρίς. υ εξ {η ϱώ1Π5 (ας οοεἱάσγαης -----  βήρατυτ, πἰΠῇ] αρεῖ- Ππς, Ῥεπαπάει «αυτο ΝΠε]Ις[απι {1απα» Ἰηπιφηϊ αργερεμθ ἴτα» οορ]άσεαι 1η Τμα]ας Ο, σο. . σαι 
4» ἸΝεκρῷ ἐούσῃ Μελίσσῃ ἐμίψη] ἴδε (δπίίις παίσατε- ἴ0χ» αμθπι Ἰεαίοπί 0. αἴδηῖε ντ οἷατ. {οτῖρί ἆε: 

Ῥυεταῖ: νεκρῷ Μελίσσης ἐμίψη) αια ταῖοπε {οηρῆτ π 
ο, 9., λομφθῆναί τή (ταριχευτὴν) Φαδὶ μισφόμενον νε- 
κρῷ πρσφάτῳ φυναικός " ἀεργεδεμ/ίω” φμῖ 1. ο. 73 ΤεζΕΜΙΕ ημ)]εγὶς εωάαυεγε. Εἰάεῖα ποτ 1ΝΕΠΙΕΤ αὐοά Ἱερίευν αριά Εοι ος ρ. 99: ἐμβθη τις 
τεταβιχευκένω σώματί' αριά ΠΗεγσά. ἑμή Γδλο χα. ταριχευθησομένῳ. Ἠιπο ΤΠ Ιοεια Ῥεομοςς Ῥοηφηά νοθαπάα Ψεκρᾷ ἐρύσῃ Μελίσση 4 κ πὸ  Με]ϊ ρ .. ποῃ ο{ουτηπι εκρ]ίσας Πογοά. ΙΠΙΡΙΠΙΦ Ὁ ζ δας ἁῑς ἄωπα ἐπὶ ψυχρὸν τὸν Ισνὸν ΤΠ. τοὺς ἄρτουρ ἐπέβαλε, ΝΙΙ- τὶ αγταῖ «Πδεῃ. και» Ῥ.Οορ. ο ντ μας ας Ὃ ας {5, Ο0/2μὸ. αἲ Βρίθο]ατη οόπει- Πε Ρεγὶσμάκί αρ: Ὀλάς. 1όνε Τὸ ΤΟ. 403 ἀῑσίεωτ ἵπ οποτοπα Μεμρίαο Ρεηαπάςτ κατακαύσας καὶ τὸ πῳ- 

ΜΙεΗςία ῥφοῦν τε καὶ εἶναι γυμνή" ἴποξίονὶς Ίο ὈὨὸς, Εργα, πἆ {αγ Χ, Ἐρ. 5ο. ΝΑΙΟΚΕΝ. 

ὁ Σναµ. «4γεῦ. Ἐτ, Βανί:, ἳ β]οε[ατοξ, ορίπαθ» 
ϱἱ Ὑπειρόχρυς Ἠι Ῥαι[.. 

 πῃ οἳ κατακ. «4γοῦ, 

903 

15. Τουῦτο 



ἙΞξεις μετ 

προ Εαπμαρτνα ον 

ες 

οι απ Έα ο οισασιτ 

ο ὑποσήσας τοὺς δορυφόρους» ἀπέδυσέ σφιάς» 

 πάσας ὁμοίωςο τάς τ΄ ἐλευθέρας καὶ τὰς 3 ἁμ- 

-) Φιπόλους” συμφορήσαν δὲ ε ὄρυγμα » Μελίσση 

-ν ἐπευχόμθος κατέκαιο" ταῦτα δε οἱ ποιῄσαντί; 

ϱ καὶ τοδεύτερο πέμψαντι»͵ Ῥ έφρασέ το εἴδωλον 

»» τὸ Μελίσσης ἐς τὸν κατεθηκε χὣρον του Ζείνου 

ο. τη παρακατα»ἠκη 
ν 

»» Ττυραφὶς ἃ Λακεδαιμόνιοι, καὶ ἃ τοιούτῶν ἔργω' 

ὃν ἡμέαρ « δὲ τοὺ» Κορυθίης τότε αὐτίκα "7ωύμά 

:» µέγα εἶχε, ; ὅτε ὑμέας εἴδομεν μεταπέμπομέ; 
ς ο δή Ἀ λ / κ 

00. Ἱππίηρ) ού τε δὴ καὶ µεζόγως Φωυμάζομο 
ο 

νά « ου Ν ΔΝ ε 

.» μοοι ὑμῖν «εοὺς Τους Ελληίες, μὴ κατισάναι 

» Τυραβήδας ε6 τὰς Ε πόλις Ἀ οὐκῶν ἣν μὴ παὐση- 
3 Ν / λ 3 

»» σθε, ἀλλὰ πειρῄσησθε παρὰ Τὸ δίκαιον χατάγο- 

τες Γππίν, ἴσε ὑμν Κορυθίης Ύὲ οὐ ἵ συναμέο)- 
εί »-- : . νου - 

τας... Σωσικλέήὸ µεν ἀπὸ Κορί η 
.- / ε / λ 9 Χλο / λ 3 

ἔλεξε τάδε.  Ἱππίη» δὲ αὐτόν ἀμείβετο, τοῦ αυ" 
δα]. / 9 λ / . λ βί / 

τοὺς δ ἐπικαλέσας Φεους κάλω» 3 μου Κορυῦιες µαά- 
ή 5 ’ 

λισα πάντω ἐπιποθήσεν Πεσισρατίδας, ὅταν σφι 

ἅχωσι 1 ημέρα αἱ χύραι ἀγιασ-α] ὑπ' Αν ηναίων. 
/ / λ 3 ω 

. Ἀ . « ῥ 

Ἱππίης μὲν τούτοισι ἀμείψατο» 3 οἷά τε τοὺς χεη-Αοπίεηβρις Ραδίαῃ {01ΠΕ. Ηαδτεπῦς 

ΔΝ 2 / 5 ο 3 / ς Ν 

σμοὺς ἀτρεχέσατα ἀγδρῶ ἐξεπισαμθος᾽ οἱ δὲ λοἰ- 
1 ο» / Αλ ζμν. / 

ποὶ τῶ, συμμάχων τέω» μὲ εχω οὐ ἠσυχίή σφέας 
3 / 3 / λ - / ας 

αὐτούς: ἐπεί τε δὲ Σωσικλέο Ἰκουσαν ἐἰπαΥΤο 
3 ο» ο 2 ς / 

Ὦ Ελευθερῶσαι, πάς τις αυτέω) Φωνὴν ῥήξας, αἱρέετο 
2 

. ον Ιζ θί λ / ή Λ ὰ να : . : .. 1 µ 

τοῦ Κορυθίε τὴν γνώμη. Δακεθαιμοήοισί τε επέμαβ-Άστο επιεηι Οοτ]πτμ,  οριε[ίαπααέ 
/ λ / 

τυρέωτο, μὴ ποιέευ μηδὲν γέώτερον περὶ πόλυ ο Ελ- 
λάδι νε λ αμ 3 / θ « η δὲ 2 

άδα οὕτω μὲν Ῥ τουτο ἐπαύσῦη. Ίππιῃ ὁὲ ο)- 
ον 3. . / ἄ ὁ ” 

{ 

θῦτῳ ἀπελαυομέῳ» ἐδίδε μὲν ᾽Αμύντης ὁ 1 Μα-. 

χεδῶν ᾿Αθεμουτα :. ἐδίδοσαν δὲ Θεσσαλοί Ἰωλ- 

ρα το’ ο πλ σσ, 
χώρεε δὲ ὀπίσω ο Ἄίγειο» Τὸ εἰλε Πεισίσρατος 

ο ΧΝ. : - " το. 

αἰχμή παρὰ Μιτυληναίων' χρατήσας δὲ αὐτου.
, κατ- 

ό 3 
λ { κκ ο, 

έφησε τύράννο εἶναι παιδά Τὸ) εΦύτου γόθν ΗΥΗ- 
; 8 κκ . 2 / / . ἁ » 

σίσρατον  γέγουτα ἐς ΑργείηΣ ΎυναικοΦ” ὃς ουχ, 

3 αἩ / 

ἁμαχητὶ ἵ εἶχε τάπερ ε 
επο” 

ορ Αεπρίι Εμβαιὸ. αἆ Εοη. Ῥ. 9094 34. ὁ Ἔφρωσε βαν: «4ί., 4Ποβ Ἰαμάο. Ἱη το]αιίς ἐν 

ο Τορῦτον «πο. ο Τοιούτων ἔργων 1. "ο , Λνί. ῥα]]α, ΡΠΙ5 τοιοῦτον ἔργον. ε [ηεί, Βα/. ἄσ ων 

/ φ) / / : - 
” 

» λέγοτα» τουτα ἐπιμαρτυρόμεθά τε επικαλεό-2Όλεο, Ο1σοτίπ 1ΠνοςδηῖΕ 

γθ πρεσβεύωος5 

λαβε παρὰ Πεισισράτου 9813 αἱ τηε, 

1 Μυήετον Θοεϊσήνία αΏα {ροιίαϊς αὖ α
πο , οπ]αό ρτοῦατας δὲ, 

ἁλσα, Ἡλρρίας τεὰ βίρεΗ] αά τγταυΠΙη ΕΙΗ5 Ηερεββιατασα» 

ταπε «υπ Ἰδ[οηῖ πω ετες 1918, Ρος. εἶαπι 

τοίατεΙΙαδης,  ΟΠΙΠΕΣ ᾷπα ἀλοισήπε» 198έ- 

ηυας Ῥραήΐτετ εἲ αὐο]]]α5.. επι αἴαιε ἃά 

{ονθαπα  σοπροτίαϊας Ψεί[ζες Μειϊδίατι ΡΙς” 

«λπάο οἴαπανί, σε αδί {εοῖτ, εἴ πυῃΣ 

οἷοφ Ἰίστπι εοσάσπι π[ε, τππο εἰ ΟήΕΑΣ΄ 

8 Ιἀο]ηπα εκροβήε, Πβίπαπι ἀεροβιαπῃ Ἠ9' 

ο τορῦτο μέν ἐσι ὑμῦ Π15{ΡΙίο σο]οσᾶίει. Ἠπίασπιοάϊ αιἰἀεπι Υ0: 

υῖςι 1 αοεἀςπιοπ» εδ εγταπηίθ, εἲ εν, 

μπι οΡρετάπι, εί πο Οοτ(πείο5. ΕΙΠ 

πάσα αάπηταϊο οερῖῖ , βπι]αίααε 161: 

ηης νο ατοθδίετε ἩΗιρρίατα, ΤΠ γετο 

πιαίος Ώηήῃς  ἀπι Ίθία. ἀῑςΙ, Ῥτορῖεϊεᾶ 
ορταΠαπΏς 

ΝΟ. πε νε]τς τγταπη]άες {ῃ οἰνίταμρες 

εοπ(ταστας αιιοά 4 ποπ οπής, ο 

τεηταδ]εῖδ Ῥτστε 4 πυπα τεάαςεῖε ΠιρριάΏ» 

{εἱτοῖς. ΟοτΙπϊμίος νορίς ΠΟΠ ας[εη{ο5.. 

Ἠαπς αυϊάετι Ῥοβςσ]ες αὓ Οοτίπι{ο 10ϱ3”93 

τι ἀῑχίε: αεί εχείρΙεῃ5 ΗΙρρίαφ. Ε95: 

ἀσπι ΊΙ ἆθος Ἱηπνοσαπάο ἀῑαίῖ 5, 6ετιε 

ΟοἨπιμίος πιακίπε οππίηπι εμάς 

τος ῬιΠῃταΠἁάαδ, απάτη ἱρεῖς . νεβίσηί 

ἀϊσς Παιιτί νεχαιοπΙριδ αυας αὓ δα 

Γροπαϊτ ἨἩἨϊρρία, αοβΙαΠΙ οτασμ]ᾶ η 

Ρίε αεοιπασβπια ποῖα Ἠαμετεῖ. οι” 

{ο αιἱ απιεα ΠΙεπυπι τεπαεζαΏζ. 

αμθῖτο 8οῄσία Παιπεπίε Πβρειαέ» ριο 

{ο αιἴθαπε νοσεπι τΤΠρΕΠΙΕΡ 2. ασθεθέ- 

οεἀσιηοπίο5, -πειμίά αβετεπῖ ΠΟΥΑ ες 

σα πςαΙΏ. οαἰνίίαϊοπι, . Τα αυ. ελ του 

οοσ[αιηπα. Θ5. ἨἩίρρίας 1ης Ριο(εέτῦδ; 

οΏετεπιο Δρὶ Άπιγπια ΙΜαξεάοπς 

«ιλεπαπίεπι, εἲ Τηεκας 1οἱεο» κ 

κό ὃ δὲ τουτέων μυς οὐδέτερα :αἱρέετο», «ἀ9ε-4Ο ἵταπι. αςαῖρετε νο]ς, {εὰ  τ/ᾶδ τ 

Φίσειτι «οποςδβτ, αιοά ας ΡΙΠΠΙΑ 

τ18 Μ1ιγ]επαῖς :επριεταῖ. .. οαε . 

ριο, ἵγταπΏιπα 1ρί  σοπ[Πτείαί Περε- 

Πῃταιαπι, ΒΠαπα ποιμαα εκ Τωπ]ίετε 7 

ου α ΡΙμοῖο η | 

. 

«Αϊ.» ΟΙΗ δὲ αὐτοὺς τοὺς. { τε -γοῦ. τοᾶϊο οι 71)]ᾳ ὅτι αϊ ΠΙΟΣ; δὴ) μεζόνως ᾖπα οορι]α 14, εἲ, 

ϱ Ῥα9/. «πι τεβα αἱ πόλιας. ῥ Οὕχων παύσεσθε οἳ πειρήσεσθε 7’. ἄγεδ.» οὐ φὐοφᾶε καταγάγοντες., 

Ἄντως «ἄτεῦ. }Ιμά., [οτβδί6 Ποῦ ΡΙ4ΝΕ. ΜΙΔΕΙΠΙ Σωμλῆς ΜΜ 4.  ΔἘπικαλέσασθαι «Τοῦ., ΠΠΟΝ Ἡ μη 

οἳ ῥημά. Ῥι]ασυϊς εἰ «ργε[οθίο. / Ἡροιαὶ κυρ. “πεῤ. εχ οοπροµάἰοία {οηρᾶοηε, Ὢ Οἷμ τε -4εῦ. η), 

Ῥπο]εῖσα ἄθεται. - 4 εῃ. «4. Ῥαε/., 1Π 416 ἐλευθέρως ὥπας. ο ή. 4ΐᾗ.: Ἑλληνίδο δάτῖν. όπου ϐ, 

7 ΒΗ. Ρα. 4.  ῥ Τοῦτο . δα]. «49. ἵπ οδιοιῖς ταῦτα, 4μοά αοηΙθ μη. ϱ Μακεδ ν 

-4γοῦ. ῥά, γα, ορτερῖο. Οοπίει {πρτα Ο. 2ο. εἴ νΙΗ. 143-112 44: ΟµΙπι Μακεδόνων βασιλεύς. { 0 

τερον ού, ῥημί 5 Μι Ρα. 4ἱΛ., ὄτα «44, εἲ 4. } Τόπερ ἐλ. «γε. ΡΗης εταῖ τὰ παρέλαμΣ’ 

15. Τοιρῦτο μέν. ἐει ὑ. ἡ τυραννὶς] Ωυοὰ αἀάϊτατ, κοὶ Φοῇε]ες αμίά περοΏΙ ψταππῖς, εἲ αὖλε εΣ ο, [ο 

τοιοῦτον ἔργον, Πίο ἴαππάλι Ίαειετε ΠοἩ ἀουιείαξ ἵπ-  αὐαπα {οηῖε, {πεΙποῖα {σατυητίαὮε, Γαρτα τοσοπμ. [ρε 

ταζχυπη. -α1ἱαε Ιεᾶῖο Οοάἱείδαυε 4γεδ. καὶ ποωύτων πια {δτπιοπίς οἰαμίυ]α. Μαι ρταεῖεῖσᾶ ὅτε, 4ἳ 

ἔργων, ηεανε 1]ᾳ να]ὰο Ῥίαοςι, Εοσίαη ά τοιοῦτο μέν αὰ παΤαΠΟΠΕΠΙ πι]το λαπῃ ὅτι μην. οῖς 

ἲσι ὑμῖν) τυραννὶς ἀϊνοτίαπι αυΐς αά[εήρεεται 6οἀιείς ΄, 99: Ἐ]παντος ἐλευθερῶσαι, πᾶς τις] ΊΝοῖο μιήο Ἶς το 

Ἰαβ]οηοπι [καὶ τοιούτων] ἔργων. Ας Πο ἵετα εχρήπε- {Παπι οτέβτο, 
τοις {επιοπιία: τοαῦτα μὀν ἐσω ὑμῖν τὰ τῆς τυραννίδοο, Τι αὐτέων 

ὦ Λακεδαιμόνιοι. ------ η ρτοχἰπις Ηεγοζυ)ὶ ἀχΙε[ο ν]- 
ἄειατ Φοῄσ]ες: ἡμέας δὲ αὐτοὺς τότε αὐτίκα θώῦμα μέ- 
γα εἶχε Ἀἴαιε αἰαμῖς αά[οτρβρίο τὰ ἡμέαν. αὐτοὺς] 
τοὺς Κορηθίους. 1εημςπιοᾶ1 ῥΙπιυη. ἴη πιατρίπε Οοἆ]- 

επι ροβτα ἠπιοτργεϊαπιεηία ποπΠΙΠΘαΠι ῬΕρείαΠῃ 1 
Τωοάἰάἰς Π{ρίσος Ἱττορῇςίο σοΠΕΣΗΠΙ» αἴηιε 119 

Αἰχίςῖο Ῥοτίείεπι Ῥ. 96» 97.» ἨΟΠ μὴ σφίσι τοῖῦ Λακε- 
δαιμονίοις, ΥευΠι. μὴ σφίσιν ἐπισηδείως αὐτονομεῖσθαι 

ΛΒΤΘΕΡΩΣ, φωἱ ῥηύπιο Πδετε /ομ ο 

πηρ]ϊο αἀβτιπανίτ, αιοις Ἑλλὰς 5λή, 
πάν 998. ρίιταομε ΓΑ ιδ δν ροής παμύς- 

, .. -Λ4. Ὃς οὖς ἆμαχητὶ εἰκ {ο εἰαϊη οί 

τπσσυπι {επᾶς {6ΠΡΙΟΣ ΦοἹοί 1π Οσο, Βαῇ/. ρ. 39. ἨβραϊΙς, ἀ μπα νο ος Φίρευσα Ἄοςο 

ἴε1Ψετηπῃ ΤαππεΠ { απιαπιΙ5» έλευ αιλ' 
ων σ----'Ῥοῦμείας τε]παυ, ΦΟΠΕΙΕΠΣ ος 6ἱο” 
ταήτειη, αά]εταπε, Ίρετε (οσίοσαπι αἲ. {ξητο 

τε, δἱς1,, ΝΠ, 46. ὃς τοπρῶτον 244 {ΙΕ ΓΑΙ. | 

τρμο ἐπεμαρτνι. 
Τα το ἐπεμαρτυρέοντο εχ (αρεοον ΟροπουδΗς 

πιανεὶτ Εεἰελίως: Ἑλλάδα νετο πόλος ρῥοθ 

-οἶμαι τὸ, τοῖρ Λακεδαιμόνίοις» ἁμάρτήμα τοῦ νραφέως, ἴαθαι: Ί]ως {5 αιΙάαπι Ατποπίς εἰεένα5 ο οοδαεπ, 
1. 

ἀνθέντος τῷ κειμένῳ ὅπερ ἦν ἑρμήγεια του Σφίσι, νὰ Ρρίας τεςερεταῖ ς, 65.» Ίπςο ενοσατας σρά 

Ίμς 1ρεῖις νους ἴα]εΒ {περε ΡιαεὈεῃῖ ΙΠίειριεία]οπες 
Π118 6, ΟΙ10 (ἀνεχώρεε ὀπίσω ἔς Σΐγειο» «' 4” ριμ- 

μυ δή. 
Ἰδμοαἰα! οιδίδέα Δεποίῖα Ρ. 93552 αο. Σφίσι ] τοῖο Ελα νά αταίςε απήίς α {5 σαριαπ] ΥΕ] Ε Β ο ταο ΠΑΡ 

Ἔτατι 
ὠ]ρευῖἩ μρ- 

Δακεδαιμονίοις” ρ. 944 όλ. Ῥ. ού, 96. Ῥοπαπι ]ο- 

Ες ο 535,:35. ὉΠς]5 πο]ΙάεΠ8 αμας᾽ Πρίσος ας (ταάϊσιπι τεηής Ἡοσεββτατας οὐ ὦμαδα 

παῑεξία: οὐκ εἰκὸς εἶναι Λακεδαιμονίους ὠπὸ μὲν σφῶν [τῶν ρε αὐοά η {πυπα ατπιὶς {παρε τερεῖετεΏί Μ 
3 

Ἑλλήνων] ἐλευθεροῦν νῦν τοὺς Ἑλληνας, ἀπὸ δὲ ἐκείνων 
- , ' 

μα / Μ Ἡ .»ᾷ ρω ο νι, 

[τῶν βαρβάρων] ----- μὸ ἐλευθερῶσαι. νΑΙΟΚΕΝ. 45. Ταπερ ἔλαβε] Λιθιοήνκιανι «Απ
ρ ολ, μήν 

ας 16, Καὶ τοούτων ἔργων Ἰ Ἱτα πὶ ἀοάρητ, ὃς τῶντό.  ΕἩλλευπῃ Ποη Ίοημα Φίρεο αὐοσαῖ: 18 

6 β]ἱο ποῖμο ἀθεάειαῖ Ἡερεββταϊο. ουἵξ 
τί ́ πε]! : 

ἠγ τον, οκδἳ αλ ΑΙ  Α” 

λή 



ι 

ῇ 

ν 
ἡ Ἡ 
ἁ 

ΡΜ 

βρω ος σκι κ 

ον ωστε τι 

ο5Ρίι Ἠε]επες ορεταπι πανα»{εηῖ. 

επης ἁρποχθεῖσαν ------- 

Ἀήιορίεπβισα ἴατα οδιήρομαϊ 5ὶρεῖ, μἡάς Ὀείίαη αυτη ΜΙεγ]οπαῖς, Τ Ρ 
εμῖ αἁξαῖτ Αἶοαις, [οὰ 1Ώ{ε]{κ ; ασε τοςοΠς]ἶαια Ρετ Ῥετ]απάταπη : 

εερεῖαῖ, Ίος τεπυίε Ππε ρτῶ]ή: ηαπι ἀῑά 
1πῖοί ΜΗΙΥΙεπῶΦος ας: Αιπεπίεηίες ΡρυρπαϊΙπῃ. 
ερῖ, Ἰο5δ εκ ορρίἀο Δο]ίιεο., 1ο5 6. 5ίΡεο 
Ῥϊοάευηίες: ΄ Πο Τερεῖεηζες ΤερΙοπεΠ» 1]- 
105 ποῃ οοη/επί6ητες, ει τεί[ε]ἰεπίες ἴνας 

ΒΡΣΙΟΕΒΟΕΕ, Ε1ΡΕΕ Υ, λοξ 

ἐπολέμεω γὰξ, ἔχ. τε 3 Αχιλλήΐ πόλιος ὁρμεώ- 
μοοι καὶ Σιγεία, Ὁ χεόνον ἐπ] συχνό Μιτυληαωί 

τε καὶ Αθήαιοι" οἱ μέ» ἁπαιτεουτε τον χωρῤ" 
΄Αθηναιοι δὲ, οὖτε συγγυωσκόμεοι, 5 ἀποδεωωυντές 

ἳ - ἀς ἑ ο μα ἂ, / 2 ΩΙ. τν ; » ον ἆ ολ τη ) ον 2 ν 

ταῖοπς, αποὰ ἀῑσειεπι πμ ]ο πιαρίς ἸητίκοΟτέ Αγῷ οὐδώ μαλλον Αἰολευσι ὃ µετεῦ΄ της Ἰλι- 
εεία ΑΒοϊεπαυας ἵπ αρταη Πεπίεπ» αὔαπ ἆ 
{αυἱ -ᾱς σετετῖς Οταςεῖς αἱ ἸΜεπείαο Ίῃπ τᾶ- 

ΗΙ5 αξῇ- 
4πε Ῥε]απᾶρας, οἴἶπι αἰἷα 1π ρίώΠ1 σεῇα 
{απ ἴαπι Ἰ]μά, ααοά Αἰςσας Ῥοδία ἵπ 
Ῥίω]ο αιιοὰ σο]ατῖς Πρηῖς ετεραίς, νΙη- 
σεητίδις Αιλεπιεπήρής, . Ίρεε αιῑάεπι {ιδεα 
{6 πιαπάαης εναῄῇι:  {εὰ ατπαῖς εἴας Ῥοῦτί 
Πιητ΄ Αιπεπίθηίες, ἆ:σ αραιά τεπρ]υπι ΜΙ- 
πεινερ 1Π Φίρεο {Ηρεπάεταηῖ, 

ὃυς χώρης, Ἡ οὐ 5 καὶ σφι καὶ ἓ Τοῖσι ἄλλοισις. 
ὅσοι Ἑλλήνων συγεπεήξαντο 5 Μθέλεῳ τὰς Ἑλόης 
ἁρπαγάς. Πολεμεύντων δέ σφεων ἃ παντοια καὶ 
ἄλλα ἐγίγετο ο τῆσι µάχησι οὗ δὲ δὶ καὶ Αλ- 

Φοχαῖος ὁ ποητὴς, συμβολής Ὑθομέης» καὶ γώ» 
των ᾽Αθηναίων» αὐτὸς μὲν Φιύγων ὀκφώγει, τὰ 
δὲ οἱ ὅπλα ἴσχεσι ᾿Αθηαῖοι, ἵ καί σφια ἀθεκρά» 
µασᾶῶν πρὸς τὸ ᾿Α.ήναιο τὸ οὗ Σιγεέῳ' ταυτα 

Ἠαης τεπι δὲ Άλκαιος οὗ μέλείι Κ ποήσας, ἐπιτιθέ ἐ Μι- 
Α]σσις σαἴπΙΏε «οπ[αίρεις, ΙΜΙΙΥγ]επεηόοτυλήνν, ἐξαγγελλόμθος τὸ ἑωύτοῦ πά-ος Μελα- 
πηΙ{ὲ .  ἸΙπάίσαης ΜΕεΙαπίρρο ν]το {οἆαΙ1 
Ίπατη σα]απη]ίαϊεΠι,  ΜΙΙΥΙεΠ8ος ἵαπιει αἲ- 
ους Διμεπιεηίε» τεζιιχῖτ 1. σταϊίαπι Ρεταῇ- 
«ετ ΟΥρ{εΙί αμας, -ααἲ ἀε[εξτάς. ατρίέετ, Ίτα 
εος τεςοπεϊ]ανῖο, υπ απ]ααε. εα σο]εγεπῖ 
αι Παδετεῃῖ. 

1,α- 

φ ᾽Απιλλείου 1ά. Σά, . Ζ Ἐπὶ αιρόν. Ῥα/. 4χ. 
σφι «τοῦ. ἔ.». ἀμοά. 1οΏύ1ῃ. Καὶ σφισι ο]. {Ἠ. 

ς γ ο. Ι 
«ππῳω ἀγδὶ Ἱ.ετάρω, Μιτυληναίους δὲ και ᾿ΑΡη- 

ὃν ς ] σος γαίες κατήλλαξε Περίανδρος ο Κυψέλε' τούτῳ γὰθ 
ν ἕ ο 3 : 7 3 διαιτητῇ ἐπετράπῶτο" κατήλλαξε δὲ ὧδεὶ νέµε- 
σ.) ος / ν } ων ν . ' 

αἱ Ὢ ἑκατέρους τὴν έχουσι. «2ίγειο μέν νυ οὔ- 
Ἀν, , ὰ 3 3} αι ς «δὴ } ος . 

Άιαιε Ίνα, 9ἱρειπι Γαἐμπιόδτω ἐγώετο ὑπ' ᾿Α.αίασι, Ἱππίη δὲ ἐπί τέ 
Όσεςι Αιπεπίεπβαπι.  ΠΗρρία», Ῥορίεαφυαπι ο ο δ., ἀπί- 

ο Ώσβιήϊ εί Ίπος ο. ο Μέτρον 4. εκαὶ 
Γα9. απ. «4πεδ. }. ἱάμε: οἶἶπι τοῖσι Ἕλλησι, ὅσοι 

συνεπράξαντο., Γοἵτο, συνεπρήδαντο {ο5/. [ο]ης. νεταπα ορΏΠ]α.. α Αῦεςι 40 «4γοδ., Μενέλεῳ ή. Ραν/: νά.» 
αετοί Μενελόῳ. ὦ Πῶντοῖᾳ κὶ ἄλλω ἐγένετο ἐν πῇσι δγΗ. αεί. «9. }. «τοῦ, απῖεη καὶ ἄλλα πολλὼ παν- 
τοῖω ἐγίνετο τῆσι», τα /σ4. φποσιια ἐν σῇσι Ιὁ Καἰ σφεα «4. οἴῖπι καί σφε. 
ἐβιιδία. ο 2 ταίρῳ 4εὂι , 4 ο τ1,34, Ζαεᾖ. 49.» τοµαιΗ ἀμιφοτέρου». Νἱά. Ονοπουι.. 

λιο ἐν Σιγείῳ, αὐσά 'Ῥεγκε]ο ἀβρΙέενα ΠΟΠ. ἀεὈιο- 
τοι. Ορριά! τωπα 3ο ποππ]θ σαυ βίαια. {μἱδίεφμε ο- 
πι ἵπ ΝΠΨΙόπαΘοαπ ἀῑίοπα ὦέγᾳ20 ΧΙΠ. Ρ. 906. Β. 
ἀπαϊσανι ο 

Δ6. Ἐπολέμεόν γὰρ» ἔκτε Αχιλλήϊου] Όσας ἀείπζερς 
παιταϊ ποῦ ονοπετυπῖ 1]]α, ἀσπι Ἱπιρετατει ΠερεβΏτα- 
της οΙσ6ο:΄Ίποτς {μο {αξα δ]ρεῖ πιεπίῖοπε Ῥε]]ηπή. Εο- 
7οά,. Ίπ ἱταπίουσ{α. οοπιπεπιοταῖϊ 46 Φἱσεο Ιπίοι Αἴῃθ- 
π]επίες οἶπα εἳ ΝΗτγΙεπαθος «ρα απα» {οτίαα πὲ οςζα- 
Ίοπεπι Ε0ἱ ραΐοτοῖ «4εὶ οαεππίοας ἀεσαπίαμπι {4- 
οΙης πατ{απά1, «Ί)άσες ]]ε πο ποπήπαξ, πεαµε {.ιι- 
ἀειῃ» ους ῬΗΥΠοΠεπι οἰτομπινεπίτ Αιλοπίεπίοπα ΡΙΕ- 
ταοής: Ἠηπο αἰχωπάς ποτϊβπιαα ΕΠαπάσπι ΊνΠΙγ]επαοί 
Ὥυςίς μένισον τῶν πεπραγμένων τῷ ὦνδρὶ, καὶ κώλλισον ἐν 
ταῖς πράδεσι φενόμενον Ι6ΠΡΕΠΒ, ἆυπι πιαβρπε Ρρταεῖοῖ- 
αηϊκ(ατη {εγοίοιο οαἱαπιπῖαξαΓ» πιαρῖς.. ήτταΕΙ ΙΠΕΠΙΟ- - 
τίαπι ἀςλοπε[ατα νίάετυς Ῥήματεδις ῶ. Ἡ. Ῥ. 8ρ8. Α. 
Ῥορι Π]ιά Ὀε]]απα Ἰοότας ατοῖεετ Ῥετίαπάει ΟΥρίε]ίάες 
Αἰποηπιεπάσυς Ῥίσευπι αἀἰπάϊσανίτ, ΝΠοτίιο Ῥετ]απάτο 
ΦΙΡΟΙΙΠΙ τμ αι Ἱψ]εηαεῖ: αμίοις Ἱ]- 
Ίμά αππαὶς αοβο]τ ἁσάίταιιο τάρεπάυπι Πεσε[ββαῖο Ῥϊ- 
Ώβταιας.  Ἠαος Ίδια Π ταίοπε ἀϊσοταπιήτ, ἐναπείομπί 
ρἰεταεααε ἁλΠου]αῖεςδ., ᾳἨαε νΙ105 εΓιάϊτος εχενει6- 
τηπῖ οἳ Απιρι, Βουβίετίη ΟΙ. 1. Ηεγος, Ρ. 165. 
ΕΠεγοάοίο ἴπομεπίεηι εἰ ὢήγαδοβί, απο πΠΠΙ ποπία 
ἀῑχίδίᾳ νἰάσιιε:: π]μΙ1 ἆς Ἡεσοβίταίο (έγαδο» πες {1- 
ης Ρε]]μπ1» 4ο ο ην αρίταυπτ ΝΗτγ]επαεί, 
α Ῥοτίαπάτο εοπΙροΠίµπῃ {απ οῖι Εετοῦ, Έπας τά 
Όε]]ηπι, ἀμοῖους Ρίπασο εε Ῥητψηοήςε ρε[εηπα, Πδίε 
1εΙτη Ρ]ει]δηϊ16 περὶ Σιγείου. οαπὶ (ερο], ἵπ «ἄδ[οῦ. 

Ἠμπλοῃ. ν. 401. περὶ τῆς ᾽Αχιλλείτίδος χώρα, ΙορεΙ 
{αζγέν το: Ζ4. . Τη Ίο Ίοσο νἱοίπο σὔτεί]υπα εκ τι- 
χεταηῖ Ἱ]εγ]εηαεϊ, Αχίλλειο ἀἰιπα., βἱρειπι {οπεῖ- 
πρις ος οΡροΠµα: /εΙπεΗ ο οερτίμς τὸ 
᾽Αϕίλλειον {ο δ]τ ἐπιτειχισθῆναι ὑπὸ τῶν Μιτυληναίων τῷ 
Σιγείῳ, 3Ρυά 1ΓαΡοΗ. ππτ. Ῥ. 896. Α. πος Π]ίς οἵαξ 
ὀρμητήριον" Ν]ά. (α/αμῦ. ἵπ Το. Ῥ. 169. Ἠϊπο [ε- 
ος πΟ[ΙΤΟ ζαΡΙίς 94.» ἐπολέμεο, ΙΠαΜΙΕ. ἕκτε Αχιλ- 
Αΐου πόλιοο ὁρμεώμενοι καὶ Σιφείου, «χρόνον ἐπὶ συγγὸν, 
Ἀνισυληναιοί τε καὶ ᾿Δθηναϊῖο. ΕΠ ῬΙΡευπα, Δομηίουπι 
Ὑεγ]απαεί Ῥε] {οὐσίι Ἱαῦεθαπε δε τόσθρίασΙ]υτῃ, 
Όυας Ἠὰς ᾖρούχρη: νοιογυπ] Ίοσὰ ἀσάσταητ 4/17. πᾶ 
ον .ᾷ, «4Π[ε0. ΦάΠΙΟΥ» Ἠεπαρ. αά «Ώίορεν. 
ο Ἰπι[οη. Ἱη ΟἨτοῃ. αὖ Δ. Μ. 9908. ΝΑΙΟΚΕΝ. 
ο 6 ὧν. ο ο ξαντο] ΊΝοπιο Ίος τεσιήαδῖε, ΄ 1η Μπιίπε 

Καμαρά μα ΣΤΝΕΠΡΗΕΑΥΤΟ οσο Ὡν ὁ ρω μθνονν ὑμεῖς δὲ κείνοισι τὴν ὃς Σπάρ- 

πεεῖν Μημοῖς ες Πημᾶι ορ ἀγάμάπη [λοῖιαω νλ. 
αῑέτα μία. ΑΡροσίμΠι Ίπάς, συνεπρήξωτο πι ο-- 
Ίο αιιά αταιίε ή μπα οἱ ΜΗΓ ο ορ]. 
ἵεμας με]. . αίπα {η τας Ἰαβιώ ίς τη ισα ο 4 ο απηρϊριΙτατε Ἰαβοταῃς. 

εοπιεαμεπΏο» σιλλο τ οὐᾱ, Ἱπρετίο, ετ αυο- 

Ἅ]απι οχάο. εταῖ Ἰπ. εδῖας τμχραείογ, ελήπανϊ, 
68. Τρὸς σὸ ᾽Αθήνοιο | Ῥ[ερπίδπια βἱρ6οΓπι ΑΠ, 

Αῄαι, ἔά, Ο2ῥΙΗ ϱ. 5ο. ΕΝ ΤΩΙ ΙΕΡΩΙ ΤΗΣ ΑΘΗ: 
ΝΑΣ ΕΝ ΤΗΙ ΣΠΕΙΩΝ ΠΟΔΕΙ. «ἄπεις αρ. θέγα- 
ΖΟΠΕΙΗ ΧΠΠ. Ρ. 996. 0. ἐς Γλαυκωπὸν {61 Τλαυκωποῦ Ἱερόν. 
ΤΠ Ίρδα Ροξταε πιεπάοβεβπια ναιρα: ᾽Αλκαΐις σῶθο ἄροι 
ἔνθα ὃ' οὖκ αὐτὸν τὸν ἀληντορν ἐς Ῥλαυκωπὸν Ἱερὸν ἐκρέ- 
µασαν ᾿Αττικοί. Π αῑδ ὠλεκτορὶν, αρα ΙΠίεΙΠβεῃς» 
ΜΗ πηβρης τεροΠ!ῖ, οείετα νΙΧ ἴαηπσοῃς. Εαπίάεπι 
Ί]]α Ίρεα ρτο» αας Πργούσέμς Ἱππιερας. Εοτίαδία οἶῖπι 
Ῥοβίας ᾽Αλκαῖος σῶος, ἄρ οἳ ἕντεώ δα, αίρωι εο) 241]- 
ο46Ι5 30Η {εί σγ14 εἶμε: Ἠπος εη]πι αὈίεςεί 2 Βινς Αὐτὸν τὸν ὠλκετῆρό ἐς Τλουκωποῦ Ἱερὸν ἐκρέμασον Άττι- 
κο. ,ρεω ἐρομη η (αεβαε ΙηΙμεγυσε {ΕηΡΙΟ «4ἱ0ο- 
{2η/ὲς [1/ρεπάεγαΜέ νε, αὔπε ΙΝοβτί νετρα τὰ δέ οἵ 
ὕπλα ἴσχουσι ᾿Αθηναϊοί κωί σφεω ἀνεκῤέμώσαν 'πρὸς τὸ Α: 
θήναιον. Τπ «ἄῑορε 4ῑείο ὤλκετῆρῳ εΧ Ῥιπάατίζο υ{Ἡ 
ας οΠάεπι 151 ποβσπα, αὖας αά. «γρειπι, ρεγῖοι]] 
ΡιορυΜοτεπι» ἵγαπβτε ροῦιµε, οἱ αἱ ὠλεκτορὶν (/συ- 
ῥομὲ ρταετυ]ειίπε, Ἡπαπησ οὐ ρ]θ]ο, Φήρεπ{[α ΡΟ τηῃ- 
πα αἳ Παεβίαης 1π Ίασστο {μπι ΓΓαρπισπίο, ΟετΗἩς σε; 
ἐπιτιθεῖ ἐς Μιπυλήνην, 1η ΙΗΠΗ}/]επεη γεβο/ὴ/ ρευρειαπᾶ 
α Ἐαμτεπίο νετ. ήγαζο π]εΠς, κἐλεῦσας ὤδφε]λαι 
τοῖς ἐν οἴκῳ. ΝΠΗΠε επεις «Ἀίππεη ΊΝΗΤγΊεπαῃ απίσο 
Ἰ]ε]άπίρρο. Όαα[οίμς αρ: δμίά. καὶ δὴ Φρωψάμένος 
ἐπισολὴ]ν πρὸς τοὺς ἐν ἹΚαρίῳ δύο Φιλοσόφους ἐπιτίθησιν. Ἐ6- 
ἱ αὰ 1, πτ, 49. εἰ ΟΙ. Κος ΝΗίο. Τ4ρ5. Ἔ. νπτ. 
Ῥ. πῶ επ]ας ἸΠπᾷἱεῖο αάάῖ «Ρεμ. ΧΙ. Ῥ. 465. Ὁ, οι 
«ηῆα οιηπεπα Λεχ. Ρ. 950. Β. ῬοβδΓυηξ. 
'55. Τοῦτο δὲ ̓ Αλκαῖος ἐν μέλεῖ ποιήσας] [μα αεηΑ» 

ἐς αἲ γγαηι «4σαεην ϱΩΥΜΕΗ ΜΗ ΙΕΡΟΣ τὴ (ἔπιπί 
θεῖ ἐς Μ. Υιά. ἀῑδα 1η Τ,, τα, ο. 43.) σα [οσοι {ε]α- 
ΠΙρῥΙΙΗ» ζ45 [σι ]ε Γήσαῃ ευη]ραδαγ. 9ὶς Ιπίσιρτ» - 
το Ἠετοβοῖςα. ΄ 61ο ταβρ]εῖε ποίῖας, αχ 4ἱοπεί 00- 
πΊΠΕ νείρα αμαεάσπᾳ ἀερίαναία ρζοβΠτ αριά «ο άδοη. 
ΧΙ; Ρ. 95. 6. οὐ] 4εΙπΗΣ κελεύσας ὤνγεῖλαι τοῖς ἓ 
ἄκῳ, ᾽Αλκο]ος σῶνο ἄροι ἔνθω δ οὐ] αὐτὸν τὸν ἁληκτοβὶν ἐξ . 
Τλαυκωπὸὲν Ἱ. ἐ. ̓ Α. Τε Ἠ]6 Ἰπεβίας ᾿οοπιπιοάμδ» Ἡ 
Πο {οΠρτα Ἱερετεπταν: ᾽Αλκαῖος σῶες ἄρ᾽ εἴι 45” οὖα 
ἀὐτὸν, τὸ δ ἀλέξητήριον (εθηβογὲς ΗΜΗΜΕΗΙ ή τὴν 
ὥσπίοα) ἐς Τλουκωποῦ Ἱερὸν ἐκρέμασαν Ἀττιοή πανε πὰ 
ος αοζυτατο τε[ροπάεηζ Ποιο . . ο 
μὲν Φεύγων ἐκφεύνει, τῷ δέ οἳ ὅπλα Ἰσώονσι Α 9 
τα το αν οπ]ν]ς ασσϊάε. Αδί εἴγρευπι τεµα δις αεάεςοἩ Ποή 
ΒΙτΗτΠΙ ΟγοᾷἰάΙξ Ῥοδτα, ης αἩας Ππέηαυς οἵ Ῥε[]]σο- 

πι τοῦ δέοντος πολεμικὸς γενόμενος, ἵε[ῖς 41ῥεμ, 
χπν, Ρ. 697, Α.  Ιάοπι Ῥο]ίοκς Ἰαμάῖς ουρἰά]σῄπηο ε- 
νοπίε ζ4ο2ήοεδο: οὐ δὲ ἤδειμεν ἂν εἲ μὴ παρ οὐτοῦ μα” 

αχ, 6 το. ο ον ον εοπεΙηπαν]ι 6, Ο/α”. 
ἵπ ΡΟΙΟΡΣ. Ψ. ΑΔ. Πο «- σ. το ΝΑΞΟΚΕΝ. -. 66, Ιἑοτήλλᾶδε ος μα. Ἱος 1ο μία. 

Ός 



ὶ 4 ω. 5 ο νο 3 ω» / . 1 . 

τα περι τῷ ἀγαθῶ τῶν οὐ τῇ Ασςς Χο του πο αιοὰ πειτε {ομτμπ πεβμε μαία. 1 

9οή. 

ς . . {οιλαπι αὓ εἀἰαπαπίϊς Ἡϊρρία Εὐῆτα α μά Απιαῤλοιρεον 

456 Η Εξ Β ο Ό ο Τ 1 μις ος ας Ἱρσωολ μία ὃν δε]μτα Ρειᾷ- 

ευ. Εὰ ρίαειήτ ΑΠιεμίεπβρης ποτά αμα ίαπι, | 

ἀπίκετο 4 ἐκ τῆς Λακεδαίμονος ε5 τὴν Ασών, πῶ Ἰπεελαπιοπο ἵπ Ἀῄαπα, ΡΗτς να . 
αι δδα έοαι ο ο α : κ η: 6 

χθημα ἐχίνεε : διαβάλλων τούς τε ᾽Αθηαίθέ προ
ς Του βιταρας 9 Ιπαπι]αΏὰο ΔΙΠΕΠΙΕΠ ϱ5 4Ρ 

ο ρέμα πανω πώτ ὕω αν Αθήναι Ατιαρμειησπι,  αἴθις οηΠέπα ορείαπι «δὲ. 

αδίατο υά ορηα  νὶ ) ο ό ἡ τε φοπῖτεπι Ροϊεβαϊεη, ΟΦ 4ΡΙΑΤΕ 140: 

δὴ ταῦτα ἔπρησσε, καὶ οἱ Αθγαιοι πυρών αὖ- 7Ορ]απι 4αµπι ασσορὶκίοητ ΑτποπιΕΡΙΟΦ, αρ 
' ες τω η ) 6 3 2, . ] π 11 

τα, πέμπεσι εδ Σιάρδιο ἀγγέλΒ5» ουχ ἆ ἑῶντας τωῃτ Φητάς Πιποίο Ποια. ΡΗ8/ΗΓ08” π 

τοὺς Πέρσας πείθεσθα Αθηναίων τοῖσι Φυγάσι’ ὁ δὲ Ῥογῶ Βάεπι Παυεαπι  εκαῇριι5 ΑΙΠΕΠΙΟΗ”, 

᾿Αρταφέρης ἐκέλευέ σφιας, εἰ βαλοίατο 3 σοοι ενα] μπι, 96 Ατιαρησηςς ἄμρετα 

κάταλέχεσθαι ὀπίσω Ἱππίη, οὕκων δη οὐεδέκωτο π]οη{ος ᾗ Αἰνὶ εδε νείε » ο) .. 

ποὺς λόγως ἀποφερομένος ᾿Αθηαιο' οὐκ, οὐδεκομένοι- 25 μιΣ ΡΙη ο Ανα ο ᾷ εν 

σι δὲ σφι, ἐδέδοκτο ἓκ. τοῦ Φανερου Τοισι πρ ο μας. πες. ετ αμ κ ή 
. ο ον : ο.  δαὰ {5 Βεματαπι μοβέ».  Όωπι 1 πο 

πολεμίε» εἶναι Νομίζωσι δη ταῦτα, καὶ διαβε- «πι αἴημς αραιά Ῥεγβις ἳβπιυ αηεάς ο μος 

Ελημθοισι, ρε ἆ ας Γπερρας» ν ος ος δὴ τῳ καὶ Ἱπῖεήπι Τεπιροτε ΜΠείας ΑπίΑΡοΙαΣ 

ῥῷ ὁ Μιλησιο Αρίςαγόρηρυπὀ Κλιομένος τοῦ Λα- «Ο1εοίπεπε 1,αεεάστιοπΙο τεεδας ϱ 5 

κεδαιµοίου ἐξελαφεὶς ἐκ. τὴς Σπάρτης», ἀπίκετοθοῖα ΑΙΛΕΠΑ6 νθηῖε-. παπι εὰ” ανα δ. 

ς ἐς Αθήνας αὕτη γὰς Ἡ πόλις τῶ λοιπέων ἐδυνά- : Τεῖ ΕεἴεΓας /ρταρο/ιεραῖ : υ0ὰ 34 οοββώ 

στυε ἃ µέγισο" ἐπελθὼν δὲ ἐπὶ τὸν δημον ὁ μι ον ο ος ων αώὰ ο ο 

ςαγόρε, ταῦτα ἔλέγε τὰ κα 9) ΤΗ, Σπάρτη, ο λα ος ρα Που. δεῖο 

ραῇ; 
κ ο γ- ο» ς / η . 3) / 

τε. 

λέμε τοῦ Περικοῦ», ὦρ οὔτε ἀσπίθα οὐτε δόρυ νοµί-Ώδμαροτσηε ,  Εαοϊϊεσηιε εδ[επι αά ᾠδίι ν 

ἕμσι, εὐπετέε τε χειρωθήναι εἴησα) ταυτά τε δὴ ἁωπ. δβς «1ε τείετεης», μοφυε 

Αι” 

. 

3 λ ἃ ν 
/ ... ὦ . 

λεγε, καὶ πρὸς τοῖσι τάδε, ὡς οἱ Μιλῆσιοι Τῶν ἀεναι, Μίεβος οδίε Αιπεπεπίωα ος 

Αθηναίων εἰς], ἄποικα, καὶ ] οἰκός σφεαρ εἴῃ βύεσθαι Τον» 4105 Φηπάπι εδ[εῖ 40 εἰς Ἡ 

δυαμόως μέγα” κ ος οὐκ. ὑπίσχετο » -ααἱ. πιπ]τάπα Ρο]ιεΓεπῖ. Ώεπ]αιε ηλ]. . 

το Μο να α σαι ν Ῥο]ιοεαιυς, οπηηίρας Ῥτεοίριν οῦ/{εεΓβΗ9} 

οἷα κάρτα δεόµεορ' ἐς Ὁ  ἀγέπεισὲ σφια» πολ-ΟοΏρμως µας ἠρφαχίς Ἐπαϊβας εαῖηι οἳ Β 

λοὺς γὰρ οἶκε εἶναι εὐπετέσθρω ;δαβάλλέν Ἡ ὧνα, Ώ δει. [ου ἀεοϊρέα μπι 

ολ) / ἀ 
ο 3 αν ύ 

3 π ον ὴ9 

εἱ Κλιομόεα μὺν τὸ Λακεδαιμόιο μοῦον οὐκ οἱό φιὶ Π ΘΙοοππεπεία {Γοἰυπ Αἴειο, ποῇ. Ν 
Πίρυς 7: 

αν 
ο» / 2 . ο] ο  ὁ 

τε ἐγέετο π δαβαλέω, Τ6είς δὲ μυριάδας ΑΌη- τις 1 ἴαπεητ 1ῃ ΤΠΡΙΠΙΕ ΤΠ1 : πο 

αν . ο ο» ΔΝ 2 
- ΄ . 

γαΐων ἐποίήσε «οῦτο, ᾿Αηναῖοι µε δὴ ἄναπτεισδέ- τπεπίοπβΏωπι εβεσῖτ. Ίτααιε επι” 

Εκην Α | ς τὰ : . ἀπ νο ο, 

Τε ἐψηφίσωτο εἶκοσι γέας ἂποφαλλαι βοηβοὺ».9 Ίω-05ΡεΠπαβ 5 ἀεείενειε ΥΑΒΙΠΗ. ΡΑΥ Ί- 
τας 

των ον ᾗος μας 2ῃῖρας απο ππηιτοηἆάα5 Μεἰαπιμο 3 

σι. σρατηγὺν ἀποδέξαντες αὐτέων εἶναι Μελα- ἠττεπάας», Ἀάεαμςς 
ΟΦ Ο 6 ον ας, ς ριῶβεξο, ντο Ίπίες ΡοριΙαΓε5 β 

ο ας ον Ὃ ος Αρ 4 Αα) 

νά τῶ ἂσῶνς ἐότα Ρ τὰ πάντα δχιμο" ο πῃ: ας 

.α ο Ὁ ο ο ὃν ο) οπηπία ᾖροδαϊῖο.  Ἠα πανε ΙΠΙΠΗΙΙ πα 
ο ν  οδ. » ον φό κ ’ Ἁώοω4 ϱ/, 

αὔται δὲ αν νέο, ἆ ἀρχὸ κακδ ἐγῶωτο Ἑλλησί Ίομα αχτεταῃ : τετ ει 8 

μν ρλλό, εο ν.. ας. ἡς αμοςίς Ῥή  ρακυ 
κά : α΄ 

τος 
(ος δε τῆς Α. ῬΑεΙ, οἳ ἄθοται, ο ὃ ᾽Αραϕβνεω 0]. Ανίδ. Ίλαὺς (ορίας. ο Ἑωτῷ τε κ, τῇ, 

Ζηηό, {νοῦ. ἀθειαὶ οπο]ίσα,  ὁ Ἔθντες τοῦ. Ραι[. «4. Βγ  ὁ Σάο ἔ. νι ης η μα 

ἀρτοίυς 1η ἔ” εἲ εὸ.  ϱ Ἐς τὰς Αθ.  ὅὃ Μέι «4γοῦ. αιιοὰ ποῦ ἀμπππο, { Ἠαες {ερίςῃ πα, 

ίε «4. { Βα0/. «4. τοῦ ἔν Ἀπῖε Περσικοῦ πολεµ. | 7. Μ. Ῥαν/: Βηέιν ἵπ -ἄγοῦ. φὸς, εἳ δν, 

τά Ἐδά,, οἳ σφι εἴη. 3ΗροΠΙς καὶ πρὸς τούτοισ γε. ΡΙΠ4., Πατ 1 δ6. να» 1 36, δν 
υοὰ. εἳ οἶἵπι 1Π 

3 

ην Αν ἔπεισε 4γοῦ. Επ. 3 Διαβωλέειν ΟΙΑ ὀἹεβθιο διαβάλλειν Ρα. 4204. 7. γώ. «ἱά. εἲ α1ῆ µετά νν 

λέεω. ο Τοῖσι Ίωσι. «4γεδ, Τππι 5 ωτηγὸν δὲ ὠποὸ. 14. εἳ 1μά. Ῥοο Μελάνθων πα. Ῥπμδ Μηλ. 

ε5ι αγίῖς. «4γοζ. 44 {)6ε0. αἆ ση. Ῥ. 693 19. ή. Ρα1/- «ἄπδ., αΏἴεα ὀρχοὶ κακ. 

Πο. Ῥχοεβε, Μπτιπα αμἴοπι πιαλίπια ποστ, ΠΗ]ίαπι πή]]α ἄοσσπι αυτο πια Πάργα αἀῑθοῖε; παπα {οἱ 

μίο Ρρυβθαθε τεβατίαε», απα Ῥίτασι5 ΕΡΠΤΥΠΟΠΕΠΙ» Α- νε» Αιῖσο» ΠΌἱ ρει/μαεπάος Ώαῦοβατ Ατίβασοίᾶ». ας 

Ώνοπίεηβιηα εο Ῥε]]ο ἀμεεπι» ἱγγοηνίτ εξ νἱοῖε, Ίπεῃ- δις 15 εδ[εί ἐκκλησιάζευ. (ἄνος Ααῑσί ἀῑνεί Ίος, 

Ποπαπ] ΠοΓί, «υπ οΡΏΙΣ πάθε[οι πο τΓαΠΟ{ οαΗδία, Γα- ῬοτΗπι απησι]ἶς» αοταῖο (εοιορῖς, ΒἰτοΠί5» πι 

εἰασηίθτίς ΤαοπεΠι Πο εχριίο, Ῥ]ωαγούως οκ πια- ἸΠιοπίς, Ρπαϊοτεί Ὀσμηειτή» {επιρε Εμδίε ανν 

Πρπίττε ατοεδῖ Ρ. 6δ8. Μαρ.» μἱ Φοηριοϊοπι πια- οἱγοίλε ΧΧ. (ηΗα θοπΠΗΗ ο ὁμοῦ (ὰ οοε ὢγὸε τμ | 

26, οἴγοίεε) δισµύρια.. Έαπι ἵπ τε απαε 41 Ρ. Λα, 
εὐία αἀέρετβετεῖ, 
εσας Οὖκ ἐὔντας] ΕτεφυεπΒςΠπιήπα ἄε Ἱερατς, Νες Ῥτοτμίεταηῖ ᾖ. εμγει Διι. Γωεζξ. 1, 6, 1, 46 Ἐοἵτ ορ 

α[ρουμαὈ]](ς ρτορίεΓεα οὖν ἑῶντες Ορ4ᾷ. Ιοόίο. Εείρι- 6. 4, δ. ΒΕ{Η1. 1Π Τ].. Δι, Ῥ. 188. εἰ Β. μοβ κιν 

ο6 εκ πος Πδτο Ὁ. 108. κήρυκας δέπεµπε ἐο τὴν Ἰω- Ώιοβοτί Έ, Ἡ. ϱ. οὔ1. Ουἱ Μειηβο Αα  ηι 10” 

ψίαν, ἐπικαλεύμενό, σφεας' εἴ Οε]. 67οΠου [1 Τμ, τν, αμάχος αρ. Ε16})ο, εοτ )εππο/ῥεπεν» οὔΙ35 ας ραπ, 

145. Σό0ι εἶναι ουί τηα]αετίπι» ἀῑδτυπῃ αά 1. Ἡ» 191, ομπι στααπ]αΏςί αὰ Ιδίατα ΥΠι νουῖφ ὁμοῦ ἠππᾶ τη 

. 99. Διαβαλέειν] Απζημοσας Εα]]επάἰ {άΙΗπα Ποῦ 3: Ῥε ππιετο οἶνίαπα Αεποοτιπι ασεηίες ηλες μμ ἑ 

Λυᾶ ἀεβάεταρας: ρεαεσεάσπία οὕεπάμητ εἰ (πρι Έ. {11ο Ίσεο τεµαπετωης ἱπταάα, αι]ριΙβ απο ]α τον Μ, 
.  ν) 

ο, Οἶνίυπι Αεάζοτιπι πάπιογας» αὐί Πὶς αά χαχ. Πη]- οοπιοεάία αἀνοσαρίευν ρατοΏα: ἵπ «πορή ; 

ᾗα, ΠισσΏβ αὉ αἱῑῖς «οποοτάῖα αὐῖ οἰτοῖτει κκ. π1Η1 τ1οή. ἰδῖα Ἱεριπτητς Τίς φὸρ φένοιτ κ. 
Ἰ ' . 

΄ πα 4 κ . ν 

, 
9 . 7 2 » - ο. . 

4 
ον 

ιτ 

αμ Ῥαυ]ο αΠΠΡΙΙοΣ, Ρτοβίτατ. ὤπερε α Οπαπιπρβοίς εΧ τεβρος» Ό5ιν πολιτῶν πλεῖον ἢ τρισµυρίων Ὁ ΨΑΙΟΚΕΝ. 

Ῥοποβῥεμ ο ε, ᾱ» Ἱα Ατζορϊς. αἀνοσατΏσ» εἰσὶν ὁμοῦ 00, οὐ δεδείπνηκο µόνο. σα τα οη ον ορηνς 

᾿ΑΙΣΜΤΡΙΟΙ παντᾶ» ἸΑθηναῖοι" πὰ «πε Οτατοτίς τεβή- 96. Μελάνθων] Ορήπιε Ἱτα })πάρλοναξ: Ἴοτο. 0ο 

πῖα γἰβαρθαηίς» Ῥ]γοπίε εἲ αἰίοταπι αά{οηρβτ Ο1. {60Γ μηλώνθης, τ νἰπ]]ε ; παν έ 

ουν Ῥ. - » Ὠρη. περ]εέτα ἀπτετεηεαε Πη5 6αμ9- ἀπ ρατετ λα ὃν λα Ι . σεἰοσν 

Ώ. αἶαε Πμημί ααἰάεπι ΡΙΦΕΟΙΡΗΣ 1η βΆοτεπῖτα οἰνίταής γείππτας, πε(ο ἱρποιις Μελάνθιο ο αμε α 

απῖς Ῥοτβσυπῃ εξ Ῥε]οροππείβεμπι Ῥεΐηπι Πα νἱάε- Ῥγ]ης οῬεέμησατ Π. 7, 36. ος ανά σ 

1, ο ο ο αν ο Αμ” (οὐ Ωρα ον 

σερ, Τρεῖς δὲ μυβιάδας Αθηναίων] ΊπΠή[οπεἷς απ μῖ {ριίο πεσςά]τ ετ αεητο {[οοραρής νειθο; 8 

Ππερε πΙπΙΘΓΗΠΑ σε]οπις ἹπιπήπυἔΗΠΙ21Π 1Ο αἀρεπάο τι πόλει ΑΡΧΗΝ εἶναι τῶν ΚΑΚΩΝ 18 4’ ή γρ 
επιπλε πώδις νἰάεηταχ οχσσἀο- ἴοτ. 11. Ρ. 137. δί αὐΙ τάπιεΠ Πρ ἀρχβος Α.πνο 

πποθηπα ποὺίς ἨιππαΠε Ἰοᾳμέ πι 
το: {ο Ποχαηοτύτη {ἱ ταπτυπα ΕΙΙΟΓΕΣ «σες ἱροπάϊ {μπε, Ῥιαείειτετ, αἰιοά Β/ωήητεδως Μαρη, Ἡ' ΗΑ 

που {οπἱρτοτυμα. νε]οπάα ρεσσαίθο αν Ἕν το. 
' 

ἀσην (εάν ος πο αὐΠπιοαεσα» απ πυ1μς σὲ Ὃρ καὶ ᾽Αλεξώνδρῳ τεκτήνἍτο. πας ἐῑσῶν. ορ οί 

{οπἱρᾶς {ορη]ης αμ σπα ΓεγοιοΗ{ οἳ ΠΕΙΊΕΣΙ» (μορίις ἵπι- ---- Π, Ὦν 96. Έμε]επτα ρτοίεαο οἲ« Μος ὃς 

ΙΙΟΦΕΙΑΤΙ.  Ίπ η ρτ]α Ῥοππαπα ρεςςδη(ΕΏ] μας ρατίς Ὦ αὔοαυε ώφελείη, απῖ» πα ερο πια]αί» ὠφελίή 

7αγέμ «4Π1ἱα1ογι ΠπθφιιοπῖοΒ ορ ρίξ ποπιϊπίδαμο ΤΕ: ΏθῃΙ5 οσπ/αειμάίπε αά 1, τς 18- ο ρα ασοτώΠί 

ἀως ἱπτεπιρειαη μπι {οΐμς. Πὶς Πεγοά. αἆ υἱρίπά ο. Αὐτοι δὲ οἱ »ῆες ἆρρὴ κακᾶν] Ὁτ 24εή. 1 β 

ώι, 

4» 1 [10ης ερο. αὐῖ- πῖε, ῬταεσΙριμπ ρτοίεᾶϊ
ο 1η οδηίαπα Υεπίζες οῦ ο

. 



κ 

ο ο ο ο... 

δια: 

ο Ὁ-,., 

Ενα 

Όδρατίς, 

90[1πΙ Ἱείπετε {6 ἵπ Ῥεθοπίαπι τεςεροτΏτ. Ῥορι 

 ἀΠοτπι πολλοῖς. 

Ατίβασοτας ΡΟΊτο Ῥαοπας ἵη Α[αιὶ ἐαάμξνου Ἰπεῖ(αε 
αΏ τοδῖπη, ααὶ Όεης ἡ]]ίς σοοῇς, 

τενεξίας ΜΠειαπι, εχκεορίταν]τ σοπ/]απ ) 
αιοὰ ἵπ πι]ίαπα Ιοπαη υΠ]ταίεπη οἵατ το- 
ηπάαίατηπα, οΠβπιαµαπη πο 1ο αι]άσπι ας 
Τ4ἴΊΟΠΕ Ταςίευαῖ» {[εὰ Ἡτ τερῖ Πατίο πιο- 
]ε[ίααι αΏεττετ. 

5 

ΤΕΕΒΡΡΙΟΗΟΕΕ, τει Υ. 
Αητο Άαταπι ερτεε[απι Απήζαποας τέ καὶ βαρβάρασι. ᾿Αρισαγόρης δὲ προήλώσας , 

καὶ ἀπικόμεος ἐο τὴ Μίλητο, εξευρῶν βούλευμα, 
Ίαπ᾽ οὗ Ίωσι 3 μὲ ἔμελλε οὐδεμίη ὠφελίη έσεσθλαι, 
οὐδ' ὦ οὐδὲ τέτε εἴνεκα Ὁ ἐποίε, ἀλλ ὅχως βασι- 

Ἑτεπίηι ταίε φπεπόατα ἶη Ἀπα Δαρέω λυπήσεε, ἔπεμψε ἐς τὴν Φρυγίη ἄνδρα, 

427 

λ / λ 2 ἡ / σα ο . Σ 
ογο α Ῥητγρίαπι 84 Έσοπες α Πμπίηπο ῥιτγπιοπε Ες, Γ]αιοιας ο 5 σας μου 

1Π ςαρινΙταῖεπι αράιξίος Ῥετ Μεραῦαζαπι, Φαύχμµαλωτερ γωομώες υπο Μεγα άζν 5 μπεασνσα 1πςο]εητες Ίοσῦπῃ αἴφμα νίσυπι Γεοτίηπι, πἆ εδ 
αος εϊ Ρεινεπῖτ Ππησῖας, Ἱα. νεα ἔδ- ἆ 
ες, «ΝΙΠ Ῥαοπες, πῃι πιο Απαροτας 
ΜΠειΙ τγΤαηηις αἱ ο[ιεπάεπάαπι νοὺῖς, {α 
ορίεπιρετατε νε]τς, {α]πτεπ. Ίιῃς οηῖπι.. 22 
εππῖα Ἱομία αὓ τερε ἀεβεεῖςτ, νοδίσαια: 5 
τῶίαι» Ἡτ [αἰνῖ τεάραῖς αἆ Ρραιτίαπι νς- 
λ: Ρεῖ νος αι]ἀείι {οἱος δαιε αἆ Πια- ο) 
τὰ, «είποερ πορί απ οὐτῶ οτι,  Ηὶς 
αμ τς Ῥαοπες ει ΠΙΑΡΏαΠΙ {αη8 νο] 
αοσερεταπῖ, εἰ Γαπριεῖς Πρετῖ αἴηιε Ἠχο- 
Πρις, αἆ ππατε Γαρα { ῬτοπριστιΏς: ΠοΠ- 

22 

2 .. ; -ω ο. } { αν αἁ ἑ τής Φρυγίης χῶρώ τε καὶ κώμη ἐπ᾽ ἑωύτῶν' ὃς 
Χ ”/ / 2 ἐπειδῃ ἀπίκετο ἐς τοὺς Παΐοιας, ἔλεγε τάδε  Α): 

θρες Παΐωες, ἔπεμψέ µε ᾽Αρισαγέρης ὃ Μιλήτου 
Τύραννος, σωτηρίψ ὑμῦν ὑποθησόμοον, ἤνπερ βέλησθε 
πείθεσθαι νυν γὰς Ἰωνίη πάσα ἁ πέσηχε α πὺ βασι» 
λγος 3 χαὶὶ ὑμν παρέχει σάζισ-αι ἐπὶ τὴν ὑμετέ- 
ρήν αὐτέων" µέχει μὲν «αλάσσης, αὐτοῖσι ὑμὺ " 
τὸ δὲ ἀπὸ τότε, ἡμῶ ἤδη µελήσι”. ταῦτα δὲ 

ν / ς / ” 4 / ἀριαῖεπα αχέσαντες οἱ Παίσες, Χαρτα τέὲασπας-ον ἐπομισαύ]ου 
{ ον λ ο» 3 / Ιδκα! αἸαλαβωώτες 5 παιδάς τε χαἰ γυα]χας., ἀπεδί- 

᾽ ἡ ς ϱ/ / η τι ον Φρήσκο) επ θάλασσαν' οἱ δέ τωες αὐτέων χαὶ κατέµει- πυ]ής Θοτίπι ρτᾶ Ίπεῖα 1ὶς τοπιαποηΏΡις, αν αῥωδήσαιες αὐτᾷ". ἐπεί τε δὶ οἱ Παίωες ἕώπι Ὅρι α Ἱηατα ρείνεπετε, Ί]]πςο ἵη Ολίαπι ος κ βν «ο οκ ον ση ΤΓΔΠΦΠΙΓ0Υ6 : απο Ροδίαπαπι Ρρ]ίσιετε, ϱο0- ἈΧέατοεπί ὔάλασσαν, οἼθευτεν ες Χίο διἔβήσαν ἐο]ων ν - . τι”. . - λ ταπ γε[]σία ἹηΓεφαμτας αά [ιτ ἵπσεης εαιῖ- δὲ Ίδη ο) Χίῳ , κατὰ πέδας ἐληλύθεε Περσέων ἵππος 1 ς : λ / Ν Ί ως λ . ταῖας Ῥετ[αταπι : εἲ α]α θ05 α5[εααῖ ποηδΟπολλη, Φώκεσα τοὺς Γαΐονας ὡς δὲ οὐ χατέλα[βον ο Ροϊιῖ, πῖΠτ 1 Οµίαπι αἆ Ίος ατ δοἀεπι 
τεβίτεητ,. Οπ]ής οταίΊοηε τεριάίαῖα, α Ο]ϊς 
{ππε εκ 1ῆ[α]α Ίδία 1π Τεθυπα (ταη/ροτιαι, 
ΤΠΟΧ ἃ 1,εεῦ]ς 1ΏΠ Ώοτίειπ, Ππὰε τεΓΓθ- 

ἐπηγγέλλωτο ἐς τὴν Χίω τοῖσι ε Παίοσι, ὄχως ἂν 
ὀπίσω απτέλθοιε οἱ δὲ Γαίοες τες λόγας εκ. Ἀ ὤρεδὲ- 
χοντο' αλλ’ ἐκ. Χίε μὲν Χοί σφεας ἐς Λέσβον Ίγαγον, 
Λέσβιοι δὲ ἐς Δορίσκον ἐκόμισαν" ο7θευτεν δὲ ἰ πεξῃ [µας αἲ Απβαροταια Αιμοπίοη[ος νἱσ]ην επι 2 χομιζόµενοι Κ- απτικέατο ἐς Παιοίην, ᾿Αρισαγόρης δὲ» 

/ ο η 2 / 3, ι παν]ρής νεπετε, «ἀϊεεητες πα αιΙπας ττῖ- επειδὴ ἵ τε Αθηναϊοι ο πικέα]ο εἴκοσι γηυσὶ, ἅμα αγό- 
1 ] 1 { κκ / ο  θο νο ν τεπῃες Ετειτίεηῃυπι αὐϊ ποπ ΑΙΠΕΠΙΕΠΠΗΠΙ  μµθοι Ερετριέων πέντε τριήρεασς οἳ οὲ τὴν Αθηναίων χάρω. 

τατῖα πη]ταραπῖ, [εά ἵρδοτηπα ΜΙΠε[οτιπα. 
ψίσεπι ἀεριίαπι 1] τεἀφεπῖθς.  Ίναπι Μι- 
1ε[Π απῖεμας Ῥτο Ετειτιεπῄρις Ιπ Ρε]ο σοἩ- 

2 ͵ ο ν Ν 2 / 2 εσρατεύωτο, αλλα τὴν αὐτέων Μιλησίων, ὀφειλόμοά, 
” / ς Ν Ν / / οω σφι ἀποδιδοντες οἱ γὰς δη Μιλήσιοι πθότερο τοῖσι Ἐ.. 
ον Ν Ν / / « ο 

| αι Ορέτριευσι Το) πθὸς Χαλκιδέας πόλεμο 1 συγδένιχαν. ὅτε 
τα (Μα]ειἀεπίες ρτα[Ηιεταπι αυχί]α, αααπηὸ οΙ ον μ 5 

οᾷ- πε 

-α Οπήθϊεατ μὲν ἵα «4ο. 7, αἱ οπὶ «49. Ῥατ[ι οὐδεμιώ ἔμελλε ὠφελείη αυί ὠφελίῃ, υά «49... οἶἷπὶ ὠφέλειω.  ὃ Ἔποίησε νο). 7 “φά. ΏομΗ Ο, 14. }Απίκωτο ο )ορῥ. 4ο). 7: 
δέκοντο «γοῦ, } ὁ Πεζο ΑΔΗ, ᾖἆ Απίκοτο «τοῦ. 1141Ρ. ὦήεβδ. Ῥαες, αι }πά, συνδιήνέικᾶν. 

Σηβαι. εἰ Ζαα. η βαιῦ. ἵπΠ. Ἐ. Ρ. 95. το.. Φησὶν 
Ἡρέδοτος ᾽Αττικάς τίνος νῆας, αἳ, τοῖς Ἴωσι πεμφθεῖσαι 
εἰς βοήθειων, ἀρκὶ] κοκῶν ἐχένοντο Ἑλλησί τε καὶ βαρβά- 
οισι. 1νεῖπο Ταςῖ]ε πια]ενο]εηπαπι 1Π Ἠϊς ἀαρτε]επάίς- 
εί Ῥίαετεί ἢ/μήαγεύμή» ΙεΒι Π]ο εἴῖατα «οεσανῖτ οἳ- 

τεέζαπά1 ευριάΊταθ: πια]ενο]ης αιά1ὲ Ρ//αγοδο ποίῖος 
ρ. 961. Δ. ὃς ᾽Αθηναῖοι γαῦς ἐξέπεμψαν ᾿Ίωσι τιμωροὺς 
ὠποσᾷσι Βοσιλέως ὄῤφεκώκους τολμήσος προσειπεῖν, ὅτι τοσ- 
αύτας πόλεις καὶ τηλικαύτας Ἑλληνίδας ἐλευθεροῦν ἐπε- 
κείῤήσαν ἀπὸ τῶν βαρβάρων" ασ Ίδα Ῥτουίιας Ἱπάῖρπα 
ῬΙοίορΠο οππήπαΓίο: ποι. ἀῑχῖε Απιρμοίτοι ὠρχεκά- 
κους Τεὰ ὀργεκάκους Νε] ὁρηὴν κακῶν Ἕλλησί τε κο) βαρ- 
ββάροισι" 1ὰ ερῖ, Ο1λεείς Ῥοιῇίκηιθ ἀρχὴν τῶν πολέμων 
παρασχούσας. Λἱεχαπᾶτί οιΙάσπι παγας ἀῑχίτ Πο. 
᾿Αρχεκάκους, αἳ πῶσι κακὸν ῶρώεσσι ἔνουτο" (εἆ εἴ Ί]]αα 
ἀροὴ κακῶν ἐγένοντο Ἕλλησί τε καὶ Τρφεσσι, Ἠἱς πᾶσι, 

. Ώ]ες., ασ ρτίπηπι αἱίοιῇ ουνεπίιηξ 
«οηπιοαα, ἀῑοῖτμν ΠΠ ἀρχὴ πολλῶν κἀγωβῶν' ἄο αι 
ΡΠΠΊΗ5 πιαΙοσηπῃ οαυ{ ΠΗ: ἄρχὴ κακῶν Τομοά]άρα εκ Ἡς 6. 19.5 αἀβῖρες {ία τι Ρ. 459, απο Πανες ΨδιπΠ» Ὥαπι Αἰβοηίεπ/ος εἴκοσι τριήρεσιν ἔπλευ- σων ἐπικουρήσοντες τοῖς Ἴωσιν, ιτ {οἨδὶε ας Οὀργο 1 1η- κ αρ. 11. Ἠας πανες Ἰοπίρις αμχ]]]ο Πς[πο ΑΠΙΗΠΙ οχασεΓΡαΤΗΠΕ» 6ὲ {ρεσϊο(ηπη Ἱπίογομάο Οταροῖς ΕΊο Ῥταεριειπε ρτλειοχίµπῃ σα Ώπισμς Ρτοχίπ]αηι: 
νατη παᾷε 4γβΙάεν Τ.Μ, Ῥ. οοο. ΝΜα]ης τοπΊοῖης ζλπίαο σοηῃὰσγαή φάοθιο ροδίιπε {πρθιοιπη Διοζβις ἀείίάετίαπῃ ος πηθάίους Ωεπιοσθά6ς. ΘΟιοᾷ χο Ώα- 
τα εἩλπι Πεχοῇ, πῃ, ς. 144. Ἰὰ μαι Χαινχὶς σοη- 
τα ον /Μακ]ηη, 19η. ΧΧΙΚ 6. 6. ἐπιθυμεῖ κἡ Ἑέρξου ια, των Λακωνίδων καὶ ᾽Ατόίδων καὶ ᾽Αργειάδω» 
ον ραία ο. γυνρικὸς ------ καὶ Ασία ἐξοικίζεται πημὶ 
ο ό τς κκ, Ας νικῶν εί ᾿Αργολίδων' ᾽Δργολίδας 
ο, οὐ 1411455 Ο4Πι Ἴδδας ἆο Ν. Α. ΧΙ» 
ος : ΥΑΙΟΚΕΝ. 

ο Ῥταειετυξ ἵπ γε. } 4 Ἐπεί τε «τοῦ. ε Τέκνα καὶ νυν. «4γοῤε 
«41. Ρα.  ϱ Νοη Ίαρεπί «4γεῦ. ει Ρα. ὁ Ἐ: 
Ε.Β. εξ πιοχ» υδἱ 460. Απίκωτο. ὁ Συνήνεικαν 

ας 

Ἱπρείτεπί, Ίεττε ἴαπιθη ποΏ ροβ{πα τοεῖες ὦπικέρτο 
Πρτατης αἆ ΟΟΠΠΙΗΠΙΟΤΕΠΙ {6ΓπιοΠίς ΠΙΟΓΕΠΙ {ΟΓΠΙΑΓΙ. 
1ρρε /Ἠεά, αὉ Ώπο {8 τοπιοτίεαίς ποτ οοηήπιήτ. Τα 
οκ » ἴαμμπῃ εχαιπρ]οσητη ΡΙΟΠΙΠΠ σοπά πι, οοἩ- - 
μ 16, λ 

Ἴνσαο αν πέντε τρήκας] Ἠος εείαπι ἱπάῖρπατυς Ε)μ]αγεῦ. , πι. Ρ. 861. Ὦ. Γογο ίση ἵπ εαπ[συΗι 
ταπίυπι Ἐτειγίεπ/υπι {εοῖς[ο ΠΙΘΠΏΟΠΟΠΙ » Π]οτηπι πα- ῥᾳσιωπήσρντα μέγα κατόρθωμα καὶ ὠοίδιμον' Ἠϊς ρτοχῖπια 
/μήαγοβ] Άωπο ἵπ πιοᾷεπι ρανῆπι εχ Οοᾷἆ, {αΠπαπάα 

µένης, καὶ σόλου βασιλικοῦ προσπλέοντος, ἁπαντήσαντες 
ἔξω Κυπρίους ἐν τῷ Παμφυλίῳ πελάνει κατεναυµώχησαν) 
Πίπο ΠΗ ἀσμπιας, ΦαΓά(μπα αστορο(ἰ {πο]ιήο ΑΓΙΑΡΠΕΙ- 
ΠΕ» τὴν Μιλήτου λῦσοαι πολιορκίαν᾿ αἴθιιε Ίδία ΡγαΘΙΕΥ ζ6” Τετο5. παιταδίο τβάἶταχ {γ/απίας ἨΜήα]οιος, ΊΜοίμπι που ατει]ο τεπιροτίς α Ῥατῇς οὐβάϊῖοης οἰπάαιῃ, αἳ Ἐτειπεπβρις Ποεναίαπι αιιοά {οτϊδίε, Βάθς {Πε ρ6πΠο 
θΠέΤΟΓΕΠΙ. ------- Φεούπάυπι {1εγος, εὔαπι Ἐτοιήθηί[ός η ΑΠαπι πήΗτααπῃ νεπίσραπε ἵπ σιλῆαπῃ ἸΜΙ[οβοσιπα» απῖ ορετη 1ρῇ5 τησταητ 1π Ὀθ]]ο σοΏσΓα Οα]εϊάεπίθς:. 
ηος Ἠπειτίεπίες Ίπτει ει ΟΠαἱσϊάσηίος Ὀδ]]πι ἱπτα]Ηρίε 
Τ2ηοά. 1. 6, 16., 419, αποά απίς νὶχ εναποτας, καὶ 
τὸ ἄλλο Ἑλληνικὸν ἐᾳ ξυμμοχίαν ἑκωτέρων διέςη᾿ Ώοσαπλ 
{εη/απι Τα ήπια πίοτρχες ρέγίραχἰε, πο Οταθειδ. .. 
ρει /εἰαπ/ο. πρ σος (ΠΠρΌ. αθΗ15 6ΕΙΑΠΙ - οὖν της ποὈή]]» {πορίω Π]ί Ῥο]ία ρεο[εταης αἴαμς οὐ απιί- αΙεβπηῖς τεπιροτίρας: νἰά. Π, ὧσ. δραμδεηι- 8 ῃ ης, µ, 1η Ώε], ν. ο8ο. Οµα]είάεπας Απιῤηιἁαπιης τοίτο {]ωχι ἵπ 6οηνίν. νπ. δαρ. Ρ. 169. Ε- πολλὰ πρβγµατα ... 
σχὼν Ἐρετριεῦσι ἓν ταῖς π ερί η σον ο ευταῖ 1Πτετρύος: πεδίον Δήλάντν ο Τε, Δήλος» 
πο. ἸΝοδίας ζοίαη Π]μά Ῥε]]άπι ές ας «ρεορ 48 ο 888, Οἶμοι ἀνμλλήης" ἀπὸ μὴν Κάμνόο ύλωλε, Δηλάντου δ᾽ ὦγαθὸν κείρεται οἰνόπεδον' ΏΜΠΗΒ5 15τᾳ νη]ραητην 6πΙεῃ- 

8816. ΝΗΠΙ ταῖ { ΥΑΙΟΚΕΝΕ« 8Ο. Πόλεμον συνδιένεικαν] ΝΕ] ταί Ἄος αἰΠάσπχ Ιοέο 
ετὶ συνήγεηκαν. «εΓο/οέμς 19 18, Χίρισι τὸν πρὸς Ἔρυ» ΠΠ]ᾗ α θρα/ους 

«Ίμητ τε Ἱ6ραττ: ἤδη γὰρ, ὡσπερεὶ τῆς Ἰωνίως συγκεχυ- 



ο» χ / - 

095 πλοια µε κατέλιπο ο 

.. εν ᾽ / λ; / 

απὲρ καὶ Χαλκιδῶώσι 3 ἁντία Ερετειέων καὶ Μιλησίων 
ο Ἶ 2 « 

Σάμιοι ἐβοθεωυ" ὧτοι ὢ ἐπέ τὲ σφιὺ ἀπκοίατορ 
ου 

καὶ ὃι ἄλλοι σύμμαχοι παρ 

α ἘἙ πα οοσοστἩ 

. 5 / ο μδ, 

ησαν, ΕπΟιΕεΤτο σρατηι) 

πεά ες σκρεάϊεῖο Με σοηίτά σατάσε;, πα ετοπηπίῶς. 

Ῥίαιεσ αἴεεπῃ, Ῥαέλο]ας εἴ Ἠειιας Εάν. 

Φαπηῖϊ σοπιτά Ἐπειηοπίο αἴαιε ΜΠΕΠΟ 
Οµαἱοϊάσπβρις οραπι τηἱἰσ[επῖ. ΑΠΑΡΟΤΗΣ 

οί Ιδῖ αἴαας αἱ {ο αἀ[πετε» εχρεά» 

ΕΠοποπη Εοοῖς αἀνοτίας Φατάθ, «ΏΟΠ ἴδιΠεΠ 
ς 3 σ ν Ολο ον / Μη 

ὁ ᾽Αρισαγόρης ἐς Σάρδις' αυτὸς µ δ) εκ. ἐσρατεύε: ωρα ριοβεῖ[σοηο,, [τὰ Με τεμαπεῦΣ» 
5 ες 5 / ὗ : ον ν 5 : . : : ν 

το, ἀλλ ἔμαε ο) αι μας κ ο δε ἄλλθεο ορια{εδτῖν αἰῑϊς ἀμοῖρας ΜΠεΠοΤΗΠΙ» νὰ 

ἀπέδεξε Μιλησίων εἶναι» τὸν " έωυτι τε ἀθελφεον Ίο Οματορίπο», 6 ΟΘΙΕΓΟΤΗΠΙ οἴνίαπι Ηεῖ- 

νν ἡ ο. ἆ ή) ο οὀνγηςξ / . { 1 πι ϱΓνό”1οὈ 

Χαροπύο» καὶ τω ἄλλων ἀφῶ, Ἑρμόφωτο. πιορΏαηῖο, Πας «εἰασίε 10Π55 Ρρ ο 

ὶ τῷ σφό τε]ίδῆς πανίρις αρπά «9 
Απικόμωοι δὲ τῳ φόλῳ τότῳ ων ἐε Ἔφεσο» 

ο Κορήσσῳ τὴς Ἐφεσίης' 

ἀγέβαιον χειρὶ πολλῇ», ποιύμεοι Ἐφεσίερήο 
οι δὲ παρὰ ποταμὸὺν Καῦτρο, 

ὠθώτο ἐπεί τε ὑπερβάντες τὸν Τμῶλο ἀπείκοντον 
αἱρέησι δὲ 

χωρὶς τῆς ἀκροπόλις τἄλλα, πάντα" τὸν δὲ ἀχρό- 

πολυ 5 ἐβύετο αὖτο Αρταφίρης, ἔχὼν δύναμιν ἂγ-4.δΙΙΙ » 
ή ελότάς 

σφεαρ τὴν πόλν» ἔσχε τόδε' ἔσαν ο, τῆσι Σάρδισι 
μὲν πλεῦνεςν καλάμια ὅσα ὃὶ αὐτέων 

Κ καὶ πλίθυαι ἔσανι καλάµε εἴχω τὰς ὀροφάς' 
ς Ν Α-- νά / ς 3 / 3 

ο. 9) μίην τῶν τι αρατιωτέων ὢρ οῬέπθήσε, αὖςσΌματυπι Όπαπι θἱάαα ε πήμαρις α αυτη 
τίκα Ἱ ἀπ οἰκίηε ἐ: οἰκίην (ὸγ τὸ πῦβ, ἐπεέµετο τὸ 
ἄφυ ἅπαν καιµόε δὲ τὸ ἄφτος, ὃι Λυδοί τε καὶ 
ὅσοι Περσέων οἼῆήσαν οὗ τῇ πόλι, ἀπολαμφ»ύτες 
πάντοὀε», ὥγε τὰ ὰ περέσχατα γεμομῶΏ τὸ πυ- 
βός, καὶ θὰ. ἔχοντος ἐξήλυσν ἐν τὰ ἄσεορ συγέρρεο 55 
ἔσ τε τν ἀγορν καὶ επἰ το Παχτωλον ποταμὸνν 
ὅς σφι» ψῆγμα χευσῦ καταφορέων ἐκ τὸ Τµώλε, 
διὰ μέσης της ἄγορης ῥέει, καὶ ἔπειτα ἐς τὸν Ἔρμοι 

2 4 λ 

αὐτοὶ δὲ ὦ 
5 ηγεμόνας" πορευοεΊοι 

3 3 / 3 

αἱρέησι Σάρδη » εδινός σφι ἄντιω»έντος" 

δρῶι εκ. ὀλίγην. Τὸ δὲ μὴ λεηλατῆσαι Ἀ 
ρων . α| 

./ ῑ 

οικο» ο] 

ποτάμὸν ἐκδιδοι, 
ς ντ / ο 3 

ο 0 δὲ ἐσι)άλασσαν ἐπὶ τῦτο δι πε, 
ών ] ] Ρ τὸν Πακτωλὸὺ, καὶ ἐς τὸν ἀγορὺν ἀ)ροιζόμοοι οἴόοξῖ 1] Πιασ, 

πετο Ερμείαπα, να 

τοςίυπ αρτῖ ΕΡΗΕΠΙΣ 1ρ5ῖ επι ΙΠΡΕΠΙ ιν 
πα», Πιπηρείς να ἀμοῖρας ἘρΠεβί αά {ή 

(οσυπά πα Βππιοη 37" 
Ίήπο Ππρετατο π1ο” 

Ἰο Φατάες αἀνεπίπητ , επσπε ουβεηίς Πζ- 
πηῖηο σαρίαΏῖ», οππίαφπο εἶας ΠΠΡΙ5/ τν. 

τετ 4ἴσεπι, ααπι Απιαρμειηες 15 ταταδᾶ», 

μαρις πο. οχίαμας νἰτοταπῃ «ΟΡΑΣ 
Φιοά αμίεπι Ἱπρεάϊνίε, «ποπήηας 481 .. 
Ῥεταπε σδοπα, ἀἰήρετοπε,  Ἴσο [ης 
ταπῖ ῥατάίρας ἆοππῃς ΡΙεΓῶαε αταπα(πες : 

απ απίοπα Ἰδίατηπη επαπα Ιατες]ᾶ εταπί» 
ἴαππεη εκ ατηπάΙπίρις ταραίατα. ἠαθέσαίςς 

αυ ἆοπιο 13 ἀσ” 
υγ νεα αὐ[απιρα, 

Ρετίοτα τεπάεραηῖ , 
Πτιπι τεπεηῖθς 1Ιἴ6Γ, 

εεπὰϊδίει, τερεπιε 1βΠῖ8 
ΠΙΙΠΠ ΡΙΟΡΤΕΦ/Η5 ᾿τοῖαπι ο 
Ατάεπια "τρ6, 1γάί εε Ῥετ[αταπῃ αοῦ” 
αἩά ἵη πχρε εἴαπε, υπάῖαιε εἰτουπισερε 
πτροῖε ναίϊαπιε Ίαπι οχιτεπ]α ποεπάίον 
ΡτῶΡεπίο τερτεδίαπ, εκ ρε απ ή 
σοπΏιυπε, οτ αά απππεπα ῬαξτοΙην 
πηθάίαπι ΕΟΤΙΠΙ ΙπιεΓβάεης» ΤαΠεΠΙᾶ μι 

Τπιο]ο Ί]ίς ἀείετεῃς, απάάῖαπι ΣΟΣΗΤΏ . αν 
ας ἀείπᾶα Πωπήπϊ Ἡετπιο ἱπιπ(εειν 

τά παπς Ραδτο]απι εἴ 1ῃ αν 

εοπρ]ορατ 1:άἱ ραήτετ ει Ῥεη [εί η ος 
τε Λυδοὶ καὶ ὃν Πέρσαι, Ίναγκάζωτο ἀμύνεσ-αι" " 

α ̓ όν - ώς ρ ιών ος . ο νὰ , - τος 4 νο μ 

τα ΑνΗ 4γεῦ. ΣηηΡὶ το 2 ᾽Απίκοντο ἵαπ οτα 162. «εδ. 2 ο Ἑωῦτοῦ τε Ῥα «4ῇ.. α,εῖαῖ αποἰςἈ. 

ρηςς. ἆ ́ Ασῶν ὄλλον γαθᾖ. «ἄν.» αιοά ἵπ «οπίσπιτἠ ὁρίς ποπ ἀερθει. ε ος τῷ 1. οι ο. η 

Ἐορήσῳ. ΄ } Ἡγεμόναρ τῆς ὁδοῦ" πορ. πΊατρ. Φεβ. «401. Ῥωε[ι, {918 αἴῖαπα }αα. ἃοά νίᾶς Ο. 14: ληἱμς. ας 

Ῥτί οἳ ποϊαῖα ῥπήΚεΠαΡ{0. ϱ Ἐβῥύωτο «40. Ρα5/. 

ὢὦνδ. οὖκ ολίγων «γοῦ. 
490: τὰ 
Τ4ΠΤΗπ Εἴ ΠΙΟΧ ἐνέμετο εἴ ἄευ πῶν 14. 

α Οἶτας Εη/αεῥ. πα Ὠίρηὴς. Υ. 98ο. 
σὺν ποταμὸν. κά). 

θραίους πόλεμον συνδ/ήνεΙκΩν., αάάῑία αὐξήσει, απα εἴ Ἱής 

νοσασυ]υπν 2142. Ἱπναχῖς. Εαδίτ {όρων Β. [μά. 
1. 1434 4. αρατείας, ----- ἃς κατ "ΑΙυπτον αὐτοῦ τῷ 
πωτρὶ συνδιήνεγκε. ΡΑΙ0 Ἴμά. ἀε Αρτιοι]τ, Ῥ. 9ο9. (’. 
ουνδιωφέρεσόαι τὰ τοῦ πολέμου, Δε Ἵαρτα Ο, 7ο., 
μες Ῥ, «οτα, 1 5. ο 1 Συγδιαφέρειν 
Γρ νι 

«9ο. Ἐν Κορήσσῳ] ἸΜοπς Ἱόρῄσσος αΩῖ Ἰορησσὸς., Ν8- 
αἰαιύχ οΠίπῃ 1ῃ ἴοπο. αἱαςαπιο οπ/σεραταί Παά1ῖς αἲ - 
δε ΕρΠείο χι, 11 ορρίἀυπι πανΊπι(πε Πατίο αεσι]- 
Ῥαῦαε αἱισάθιη “ποπ, οὐ]ας ἵπ {οπΠρτητα, Πτί απτε 
Ἠής, οἴηπι αἰδί οιταως. Ἠείοί εκ Μ9Ρ. τεγετῖ, 
Ὄισχι πά Ὠοίσγι 1, χιν» 99. 
5:43. Αἱρέουσι φωρὶς τῆς ὠκροπόλιο ] Ἠος {οἱ τΠρι]ε 
Αιπεπίεπβθις στο Παπιρίασσπις 1η Ρ/ή2. πι ρ. 961. 
Ῥ. ̓Αθηναῖοι ------- εἶλον τὰ περὶ Σάρδεις ἅπαντω, χωβὶ 
ποῦ τείχους τοῦ βασιλήΐου. 6 αγεζ νοςαδίε πιοπῖτ τι 
ΕΗηβεγδ. 1 Ἱπευ]επία ἀᾳ Βαγ4Ηπῃ αετορο[ ποῖα αά 
{μεση Οοπἴειπρ]. Ρ. 502. Τσείκει. ΟΗΙ], 1. ν. ὅδα. 
Ὁ δὲ Ἡρόδοτος Φησὶν, ὧς ὑπ ᾿Αριβγόρου Τὰς Σάρδεις 

ὀρύήσαν πεισόέντες Αθηνα, Ἐτουτίεπβθι» πρίς σα» 
Ρίὰε ΠΘΠΟΤΕΠΙ οοπιτου]κίε νιάστατ 1 γ{πηϊας, Δά ΊΠ6Π- 

τομή ἔουπιε Πεγοβο -άγἰβΙά, 4ὲ Απποπιεηβδις . τ. 

ὠραβάντες εἰς Σάβδειο σρατιῷ κοινῇ (πα ο1α 
Ἐτειπεπβθιια :) ποβῥήσαντες ὢχοντο" νε- 

τὶς Τ2ΠΙΕΠ ἑλόντες {ο ρβ»ίεῖ (ΜΑΠΙ πορθήσαντεο. Οπ]ά 

Ἱπηρεά{ετ]έ αποπΗπες μσδί9 οπρίαε ρταθόπι Φππίρι]ε- 

εἶπε,, πασσαῖ {εγοά. σαρ. {5ᾷ. 1ΟΙ.5 τς τὸ δὲ μὴ λεη: 
λατῆσαι ἑλόντάς σφερα τὴν πόλιν ἔσχε τόδε. ------ ἵῃ Ἠ]9 

Ῥεοῦοτοπι { απἱ Οοάΐσες ἀατεηί» τον δὲ μὴ λεήλωτῆσαι 

Ἕπα σθέοις ------- ἔσχε τόδε 493 ἠτυάᾶντα υσατ «γί- 

{10ῤΦ. Λυσ..ν. 9Ώο. Χεπορῦ. Ἑ. 1ν. Ῥ. 9193 49. 97: 

ε)έκας αὐύτους τοιαῦτοι λέγων ἔσχε τοῦ μὴ ἐκπεπλήχθαη. 
ΔΟΡΙΡΙ Έαπισῃ οὔαπι Ῥοτηήτ: τύδε δὲ μὴ λεήλατήσᾶ! ἑλόν- 

πώ σφεας τὴν πόλιν ἔσγε- τότε ἔσαν ἐν τῆσι Σ' Πο Ιο- 

θΜ1ΕΗΣ Ἡὰ το Πλ μίπηα ο ώ. τ, 6, σ9.9 ὅπερ ἔσχε [0] 
τε 7 

Ρ. 200.05 
ἰοπίρς αἴοτς 

| «τοῦ, πα.» Πιοχ Αρτ. Ἔμ], ρα5/].5 

ὖ Ἐλθόντας «4γοῦ, 14. }/α)]π. (αφής 448. ΕΠΑ 

Νομ οδε καὺ ἵτπ «4εζ., υΒὶ τπΟοχ καλόμη, αἲ καλάμους Ῥαν/. «49. 
οσα «4. 11. Ῥαι/. 1πά. 
ο Ἠτὺυοι Ἠίπο «4ὖὸ ΧΠι, Ῥ. 938. Ο. ϱρ 4. Ραε/ κ. 

43 Όεβε ατάσι]ας «γεδ. Ψ., αιἱ Ρο[εΠΟΣ 
α 4 ᾽Απουην τὸ π . 

η Έσχατω πεῤιεμομένου «46 

ον 

κατὼ πόλεις αὐτὸν ἐπιπλέοτα τὴν Πελοπόννησο ης 
αῖπ 1ρ6ο Γεγοί. 1, ο. 158. -γἰβοζΐεως» 1 ον 
ἔσχε μὴ ποῄσαιτοῦτα Κυµαίους. 1 δΗπΙαν ΠΙΟ 
οἵυπε,αυας ππιι]τ ροίείηΠῖ οὔπιονετΊ: ΠαΠ1 ΠΟΠ πα ο 
Φοῤῥος)ει ΡΕ]. Ν. 1995. ἐςὶν, ὅς σε κωλύσει τὸ δι 
αὐαεαμα Ἠπ]ας {πε ο]αδῇς ρίυτῃ. νΑ 

45. Ἐβῥύετο αὐτὸς ᾽Αρτοϕέρνης ] Το Οσάά, ἐό 1 
Ριοστεκ(απι πΙοτατης, τοάἡόαο νατδῖ Ιοπίςᾶ σα, 
ππυ εειάἰηίς ΠΗπΙοσο., 4Πα]Π1 ἱδρύατο Ἠαδει Ίνα” 
Αι Πὶς ἆᾳ υπο Απιορισίπα,  ΊΜοα απἰάεπι { « αρ, 
ρηορέωτο ΟΠΕΙµς Ο, τομ. σοπΙὰ τα ου]ᾶ5» 1 αυ ΄ 
ῥήγορέετο. γοπουίης αχργορ!ίτ οκ ἠεά. ναι Τη 
'/{ῥοε]ες ἐπτέατο, ΙὈὶ ἐκτέετο αἲῑε ἠτέετο α0ἱ Ἡ- Σ ἐς 
εἰάκᾶοπι Ὀχαπίπα Ο, 45. «{ποδ. οἳ 1πά. πάντᾶ ο 
σέωτο «Χεγκές» τε]ἠόαπ οι» ρ]ατίδυ5 αταΏΕ σα ια εἴ 
{οτοπήρις. Φηηὲ ουπέα ριοίπᾶα Π]α ΠάΕΙ 114 πι 34- 
αμάοητατίς. Γαπισῃ ὠρμέωτο Ππου]ατεπι πώ ος [ο' 
{οτετεῖ ΥΠ. 915., ΠπΙΠ πεχα Ἱςιπίο οπιπΙᾶ «ο 
τοηῖ ΠΙοάΙΠη: ἔπεμπε Ὑδάρνεα κο) τῶν ἐε' 2 
96 ὠρμέατο δε -----, Ἡγάατπέες πεπιρς Ὃ πώς ῥῤῥῥατο, 
Ὃ ο. » ΡΙΟίΕόΗ ον ---. πο, 
αμοᾶ ]οηπίσα πιαρ]ς [ροσῖε ααπι γεπτᾶ 

54. Τὸ η ια τὰ ἔσχα ες πια 
νου Ώδβει, αὐο΄ οοππιοπάετατ. 9εᾷ παντως ο. τοῖ’ 
ὃ7. ΠειΗ τὰ περὶ τὰ ἔσχατα εἰμσάςια, 1 
Θιοά {ο/η ίει αατοπά οὐκ ἔχοντος ἐδήλνσο ο ἱπρσο | 
ΓΕ] αεεερίε, ας { παρέχοντος Ε5 6 ο ρῃι 
νιάε, {1 αιάθπι ἔφειν εα αριά Τ) οἱ δεη) μα ε, 5ἱ 
τεγος ΓηΗττατοτες {επιε] Ἱτοτάπιαε εχρικατπ όση 
ππεῃ εχ 6οᾷ4. ἔχοντες ατΠστατης, ΓΡΕΤΗΕ 1 
υἱο εἴ α]]] παπά οεηίετεπι, φον μέσω 1! 
58. Διὰ μέση τῆς ἀγορῆο] Ῥαδοίμ ὂ απο : 

Ἀνούμενόν Σάρδεων ἔτοιμα «ρήματα κομίςν τμπι ες 
2)Υ/οῇ. ος ΤΧΧΧΠΙ, ο: δξο Α.. εἴ Γ ήριοτ { 
Ρας, Τε απππα Ἡσιππο Ἰώκεα Εμοσαεαπ 
πιαίρεηίε 1 1, ο, τη ότι δν 

/ 



1 ο μννέ αλορι λα τω, 

Φε πμωβςα ου ας έοα 

τι ας ΑΕΕπιςσεκζαθσφας ερ σπα κωιςον ος 

μασ σος δν ας 

σσ ο ον 

νο 

β 

1ου πηρες {Πε ἀεβραιῖ. 

«νετππτ {6 αὐχίμο ΓΗἱητος. 

ζαυπυς., 

.ασμπι ἵείο Ὠ/οήοτο 1. ο. 46., 6 

ο ος 

Ὀγδενα τεβιρ]ωα, Μοχ «οἶ]σθ1 οκ ΑΠά ΡειῃΏ ργα/ἱοεοσγϊππε ῃΏ ῬόάτάΤΙΩΡΠ | τρις τ) ο ἰδς ΕρμεΠΙς, ας ο ο δν ρα, ὰ Αινοπ]οσαρᾶς, ΤΕ, β Ρ 5 ἷ σ Π ο Β Ε 9 1185Ε β νΥ, Εουριπείαμλεη Τομος ευχρ το εΗπι πἶετα ἨἩ εἰΙσ[ῥοπιαπ, τα τη Οατία 
είτε αἀϊβεραπίητ. Ίσπες νϊάοητες Ίιο[ήαπὴ 
31ο {εί τπταηϊε, αἱίο ππαρια τηα]εἶτι- 
ἀῑπε {ε οὐγίαπι Γετεπία»,. Ίπεια Ῥοτου]ῇ., 
πα πιοπῖεπ, αἱ ἁῑσίτας Γπιο]ις [ο[ο τοςῖ- 

429 
ὃι δὲ Ίωνες 4 ορέωτες τοὺς μὺ τῶν πολεμίων ἅμυ- εν Αα ο ανν, νο 
νοµέγες» τοὺς δὲ, σὺν πληθ πολλῷ προσφεροµέ- 
γης, ἐξανεχώρήσαν δείσαντερ πθὺε τὸ οὗρος Ὁ τὸ Τμῶ- 

/ 9 ω Ν΄ «  ᾱ 2 το, ἵ το νὰ ο) χαλέοιενον ο) εῦτεν δὲ ὑπὸ Ἴυχγτα απαλλασ- Ῥιαπῖ, αἴαιε Ίμῃς ποξα αἆ πάνος ἀἰ[σο.65λ μα 

ἱεπηρίηπι Ὄγδερες ΄Ἱπάῖρεπα ἀεβ: σι] 9) δὲ αὐτῇσι καὶ ἱρὸ ἐπιχωρίης ευ ἆ Κυβήβης: τὸ. 
σχηπτόµενοι ὃι Πέρσαι, ὕσερυ ἀντθεπίμπεασω τὰ 

«Γεπανετηηῖ. Ἠος αρί Ῥετα ααὶ πια οὗ Ἕλλ 

ΡΙΦΙεσίι Ῥοδίεα Ῥετία (επρία 1η Οτῶσῖς ̓ 

Ηα]γα ἀοπιείία Ίαρεραπε, τε[αίνοτηε,, 
ἵπης νεο αά {εγεπάαπι Τ,γὰὶ ΟΡΕΠΙ «οΠΝΘ- 
πεταπῖς ηες αἀεριῖ δατάῖδης Ίοπες ἴαπι Ἱ]- 
πο ρτοίεξίος, εδάεπι νία ἱπ[εηυητί, σοπη- 9 

5 

τὶ τὰς γέας, 5 Αἱ δὲ Σάρδις οεπρήσΌησαν. το» μπητ. Οπειπαείς Φατάῖρια, «θβαρτανῖε υπα σοῦτο ἐπὶ τὰς νέας, 6 Ἴσ.1ήσαν, ἱ 

: Ν 5 κ ες] ήσι ἱρά' τότε δὲ ὃι Πέρσα| δι οὐτὸς ᾿Αλυος ο  κνν 3) 
/ ν Ζοποταμοῦ γομοὺς. έχοντες, ππροπυν)αγόμθοι Ταυτα, 

: / ὁ λόκΣ ον ου 5 συγηλίζωτο καὶ ἐβοήθεον τοῖσι Λυδοῖσι χαΐ χως ο λ αν ο ὰ 3 Νο ς / μεν ἜἌάρόισι οὐκέτι εύγτας τοὺς Ἴωνας εὑρίσκεσι, ἑπτό- 
λ Ν / οσο. ην πολ ο. / - ολ Ῥεπίυπῖ ΕρµοΠ: «οπρτεςβηιθ ζυπι Ἠ] οκ Μθοι δὲ κατὰ φίβο αἱρέεσι αὐτες ο) Ἐφέσῳ' καὶ αἀνετίο Ἱπ[ταξς, ΙΠ Εὶραπι «ος νετιηηῖ., 

τημ]τοφ:ς οοσῖἁαπε 
Π]μίες ντο, τά Ἰμα]σίάσπι Ετοιίθι- 
παπι ἀῆσεπα » αὐΙ ἵα εεἴταπηηῖδις, ᾳαοτΏπῃ 
Ῥτειηῖα εγαηῖ 6οτοΏ., Ί]]ας αἀερτις Πιεταῖ, 
εἰ α οΙπιοπίάε (0εο πιαίογεΙῃ ἵπ ΠΠΟΔΙΠΙ σ6- 
Ἱερτατις. 

ἀΙπηϊσαίαπηα 658, 

εἷας Αταμοιας Ἱπαβπορετε Τοραταῖ, περα- 

ταῖς Γταπάαιί Ίοπε, τἵαΐπεη αἡοπίαπι -ἀδτα 

ἀντετάλχθησαν μὲν ὃι Ίωνες, συµβαλόντες δὲ, πολ- 
ετ Ίπ Πὶ ουΠη α[οςΖ5λὸν ἐσσώθησαν" καὶ πολλοὺς αὐτέων δι Πέρσαι Φοεύ- 

εσιρ ἕ ἄλλες τεώομασούς' ο) δὲ δὴ, καὶ Εὐαλκί- 
ὃια «ρατηγέωτα Ἐρετεέων, σεφανηφόρις τε ἀγῶ- 

γα Β ἀγαβῥαιρηκότα, και ὑπὸ Σιµῶνίδιω του Κήἴου 
Ἐκ εα Ῥηρπα αἲὶ ενα[ετα, Ρεῖς πολλὰ αὐεθέντα" ὃϊ δε η αὐτέων ἀπέφυγο τν μά- 

Εε ταπό απἰἀειη Ἱταῦ ΧΑΝ »,1σκεδάσθησαν ἀγὰ τὰς πόλια», Τότε μὲν δὴ ἔἴτω 
Αιμεπίεπ[ος αΠτετω, Ῥοοῖ Ἠγωνίσαγτο" μέ]ὰ δὲ, Αθηναῖοι ἱ μεν τοπαράπαν ἆπο- 

Ώως ἀε[ετιῖς Ῥτοτ[ας Ιοπίδης, ειΠ Ῥετ ΠπιῃΠ- λιπόώτες τοὺς Ίφγας» ἕ επικαλεομέε σφέας πολλὰ δί / 2 7 4 , αγγέλων ΑριΓαγόρεω, οὐχ, ἔφασαν τιμωρήσεμ σφίσι, .λ 2 ο. 3 Φιοἵυπι {ος16- Ίωνες δὲ της Αθηνα ἵων συμµαχίης σφτρηθέτες (ὐτο ο ψ, « ρω ν ας ρυτι του ά. οἱ ο ο 
| : {μ]ο ΓιοµίιςοοΥά6 σφι υπηρχε πεποβημένα ἐς Δαρειο) 1 εἰδὲν ον Ἴσ- αἀνετίις ῬΏαπηπι ερεταπῖε, Π]μ]]ο {ερπίμ9 ος ασ ) οκ ενος ιο) ε ) 9) ᾖι ς [ας τεαεπη Ῥαταδαπε: Ἠε]ιοο- 0) Τόν προς τὸν βασιληα πόλεμο ἔσκευάζοντο Ρε]]απι αἀνετί[ας τεσετα Ραταβαηί : δεν» νεος αέριο ν μη. Ῥοπευτηήσς Ἰηναξτί, ἈΒγζαπῖιπι ας ορίείας πα σαντε; δὲ ες ο Ελλήσπωτο , Βυζάντιον τε η ) ' ' ὰ ᾿ νὰ 3, ών κ κλπ Ν σίὰ εξ ᾱ- εἴτοα Ίτρος ΊΠ {παπι Ροτείίατεπι τεάδρετηπι, Ἆάί τὰς ἄλλας Ἡ πόλις ἁπάσας τὰς ταύτῃ, ὑπ Ίπὰε ειπάεπι ενεξῖ, ππαρπαπι Οατίς ρατ- 

τετ 1π Ρε]1 {οςιεταῖοπι αά{οίνεταπε, 
αυ Ῥτίας {οσιεϊαϊῖεπα {πςςτς 1ο- 

... ρω . ο ο τΨφ : πά ό 19 ./.” | τνσε ἑῶυτοισι επτοιηδαντο' εκπλὠσαντέρ τε ἔζω τὸν Ἑλ- 
.. / Χ κ Α / ) ΠΑΠΙΟΟλήσπΦΤοΥ» ἸΚαρίης την πολλὴν ΠΕοσέΧΤΗσωΩΤο σφί« 

ο λ ο. Ρπ] σι σύμµαχω εἶναι καὶ γὰρ τὸν Καῦιο ππθότερον οι/αγειαῖ, αδΙ βατάες «οΠβαρίατυπτ, οἳ τρία οὐ βθλομένήν συμµαχέω, ὡς ο)έπθησαν τὰς Σάρδι5, 

α Ὀρέοντες «4γεῦ. μη, ρτῖης ὀρέωντες. . νμρτα ν]άς τ. 18. 
{πα]δ, ο «0. αι. Ἰήμί,, καὶ Σαρ. μὲν ἐνεπρήσύ. «4γεῦ. ’. Ρατὶτ, 4. δ, Αγὴ, 4 Κυβίβλης «4γεῦ. Ωδείες ΤαυτεπΏς5. ]οχ Πέρσαι Ππε ατΏςμ]ο «40. ο. 

1. 
τοτε 

Μυλίς. Ἔαι. ἀπ, Ρα ἄῑλι, απίσα ὦνομ. τὲ ἄλλους- Ροτίο Ἐνελκίδην εί. Ρα. Ρανὴ. 4 Α, Αγ. 494. Ἐνλλκήδες Ἰιρο. ἵζγβηων αά Οπή, Παβν, 
αἱρεθέντῳ «γεῦ. 

«4γεῦ. 2 

Ῥ. 193. 
{ Ώεβι 4γορ. 214 ᾖ{ Ἐπι- 

/ 1Η. «4. Βασ. Ἱπ αμ] δὴ ποη Ἰ]δ- βίωτ,  Οπίπαπε γῆς, Οσὲ/ γοῦ. ο «κ. Βασ, αΠῖ πόλις οπη «44.» ἴμπι πάσαᾳ Ίβεπι οὲ 

: ανα (476 Κυβέλης επιεπάαη]ο νε- 
τηπα Ἰπίαπῖας Ζαη. Ψι]σατο ραττοπῖ νοπῖηῃτ 11ε/1- 
εβίηςο {τα εδίης, μίας. 6ἳ αἴιος Ῥίητος αάνοσανίε 
ἀοάκβππιις σζἡμ πὰ Ρε] δν ΠΠ. Γη0. οο.  Ί]αες 
εςῖ ΙΠο]απιαπΏς ΟΠοτΙ Ὀρεσέρᾳ παμβῶτι γῶ. ἸΜῶτερ οὐ- 
τοῦ Διὸς, 'Α τὸν µέγαν Πακτωλὸν εὔχρυσον νέµεις Φοβῥο- 
ος ΡΠΗοᾶ. ν. 90ο, Ἐαάσεπι Ἰαοζομαιὲς Ερϊρτ, «40ες 
ὄμεο ας Ο0εῦε, Γεγα ΓΠΟΠΗΙμηη εἶρα. Ἡ. 6. ὀρεσέρω ὢὸ- 
Λῥοο]]ε, οπ]ς ερο Γηῇγαρίο 6411 1 είπΙ νογῇ]ς αριά 
Ιᾳμεάε αἳ Ποτηαἱήη {οροποπῃ ταξορῖα- 
τε. Μη] πηρε δἳ ἀοΐα 4ς Ογδεύε οἳ ουσ) 

͵ 

Βρίρν, ΟΙ. Ρε Ῥμγηίσημες ρομπῶ, Απο]. Ἰά8π. Ἐν 
τ. Ῥ. 3ο, ΈοσΙΟ Ιποσπᾶ τεπιρίογυπι ἵπ Οαεσία οῦ- 
ἵεητης» αιισπι Ῥοτῃς [οΠριος επἰρηῖε, αγοοξβέης οταῖ: 
ΨΡΠΙΟΣ σαΙσίὰ» αιισᾷ ἆος ρατθΏομ Ἰπο]ηάἱ Πδσατοης, αν, Ἱπριοβαηίες, Οοηε Αγή/0µι Ἡ, Ῥοῦ, 11: 91. 

68. ᾽Αντενεπιωπραδᾶν τὴ ἐν Ἕ 
ταπίυπι ΠΙΤΟΠΙ {115 Ῥγασίοχτις 
{αστας» πεβιπη ΑΠατίσα τοπιρ]α 

λληόι ἱρά,] Ἠϊς π[λπο 

νΙο]άνογαΠτ. ΔΕρυριῇ, 1] Ἰ τ-ΑΠΙΡΥΙΕς ἐνέπρήσε τὰ καπ Ἀγυπτον Ἱερώ. Ὦε Οταςοῖας τοηγρ]ίς η Ῥου]ς νε] 1Ποςηῇς νε] νἱο]αήῖς Ψδίετυπι οσα σο] έρεται Δ. Ἀγιι- 3. 36 Ἀ. Ῥ. 1. ρ, οτ8. οτ [σᾳᾳ: Ἠειά Ῥτοϊτῖζᾳ ἀσᾶτε ΥΣ Μησηις ϱᾷ ο 0η) δἱς, Χτ. ο, ο. ηΡὶ ἴπ οαΠι ϱ Ῥοπα στο ψίᾷουμν ΠΠ ρίοίοπεπι, αἰαίη Τδευρ”ρης σον Νοτηπή παπι πον]ε, Γοὐπιη]απι Ί]απι ἀατίς ας να ῥόρο, Ώπασεςος αἆ Ῥ]αιασας Ἰηταςίς ρειπίδεπε, τομ μις ο ορ[ο σοηβάϊαπῃ, Τδευροηρί Ῥγαεσο- ο ο «78. Ἐ. {01 ἀϊσυπειν Ίοῃας' 11116 ἀἶτας σας (δω ἵεππρ]α Ώδργυπῃ Ιπβα μα Τσηε Ίρπο Έσοτ- Γτπῃ γἱο]στας η Πάπ ΠΙΟΠΗΠΊΕΠΙΑ Ροβεγίς το]ίη- απεπάα Ῥαραξοτηπι Ἰπριεϊατὶς: ῶν ἐωπρησθέντων Ἱερῶν ἐπηρώσαντο εἰ τίες (Ἱερειίπῃ, τί τιὲς) οἰκοδομήσαιεν. Ο01 Ῥετῇς αριά Ῥίαταρας { 5 οδίεζετιπὲ (γαθοῖας Ῥο- Ῥυ]ὶ ρ]εαο {ἔπετμης Ῥε]ορουπεβ!, {η υπψεσίιπα [δ- 

:ηεαπε Ῥεταγηπι τος’ 

εππάππι Πογαά, ἴοπιο νὶρ]ηᾶ: Ῥταείετ ΛΙ]ΘΠΙΕΠ ΕεἴετοτΏπ] ἨξῖαΙΕ Τεπγρ]α ποπ Ἱποσπάδιηητ Ῥεμας, 6- αὖςε ν]άετὶ ροῖεταπε βΙάπΠΙ. Ῥποσσπβηπι Ὦ αυ] {οττε αηςίήσας Ῥισπας Ἱπτογίατυπε ποὈΙεβπιαο, {π Ῥμο- εἶάς ΠΠ Ἱπσπιοσατ Εογοί, νητ. ϱ, 385. ΔΌίς Αρο]ηπί {αεταἴεπα ἵοπρ]ηπῃ αμσά συλήσαντές ἐνέπρησον. Ἠιο πάάε ἵεπιρ]α αιμποᾷαπι Αεάσα οτ γοὺς ἐν τῇ “Αλιδρτίᾳ ναοὺς εκ "πη[αη. Ἑμοςϊεῖς Ρ. 987.. Ρταείθῖθα πι]]ηπι εφ υ{άεπΙ «οΠΙΠΙΕΙΠΟΤαΓΗΠΙ Ίερογο πιό Πιπη]ῃί τεπαρ]υπας αὐσά 1π νετεῃ (παεσῖᾳ Ῥεμίαα ἱποεπάσηπε, 8οᾷ Ἰο: ΤΙ Τεπρ]α τασεπίεης Όο/αμίαε, πὰ -αυας οσδίστα ταεσοίυπι πιαρπϊβορητία ΠΟΠ Ροτέταπε αεηιἠρατοης ἀμο {ο δίτ ἆθ ποδΠκβπιὶς ὑπὸ Περσῶν κατακαυθῆναι τόν τε ἐν Σάμῳ τῆς Μρας (ναὸν .) κο) ἐν Φωκαίᾳ τῆς ᾽Αθμᾶς θρῦμω δὲ ὅμως ἤσων καὶ ὑπὸ τοῦ πυρὸς λελυμασμένοι, ΥΠ. Ῥ. 533. 1Ο Ἰηβαπίο Πιο Ῥοψίατηπῃ Ώσης θείωπι Ππηρίε- ταἴεπι απΙρ]ΙΠσοατήης ΑΙΠεΠΙεΠ(66, ΥΑΙΟΚΕΝ. 76. Ἐναλκίδεα] Ομἱάηυἱά ἵτ Ἠοπα]π]ς ποπηίης Οράα: ΥαΠ6ΠΙ, ἆε τεςερῖο πΙβΙ] ἀεπιητο, Ἔνρλαις, αιο αν ἴπ]ο νἱάοτεπι Οἰγπιρίαε Ῥομ/ῶη. Ἱ., νι, τό. παεπιοταῖ» ἜἘνρλαίδην οἳ Ἐυμλαίδεα τοζϊᾶ {Οχη]α:.- Ὅμαε ἀείποερ». ἈΠΤΟΤΗ σοὺς Ἴωνας ἐπικαλερμένους σφἑάς πολλὼ ------- 1ὰ Τα ΠΙά οκ (οησυζὲ επιεπαξίοπε Ῥοπα {μης: {επρτάπι ΠΑΠΊΩΙΙΕ ΟΗΠΙ εΓα: ἐπικαλεομένου σφέως ----''' ᾿ΑΡΙΕΑγά- βεω, Πευᾶ Ο. 1οβ8, Οπεβ]ας κήρυκας. δέπεµπε «------ἒ ἐπικαλεύμενός σφεωο. Ἐεέχε οτᾳο βαῇομ. ετ «ἄν. 6. Τόλεμον ἔσιωμδρντο]. Ῥτπάθητο: Φεἰσλέωε Ῥτϊος Π]όολεμον. ἔσκευάζοντο] ιν τείῃ αρά]σαν]ε οοπ{εέξµταΠΙ. Ὃ ρα Ἐ ιλ προ» Ππά νίσεπι ορίε, πξ ντ, 190. πῤόὂοσι ον. 0» ἐκβλώσαντές τε ἔξω τὸν Ἐν εις τας τα βεπή- πηπη Ἠαδεδίε Ὁ. 19ή. Φυλάξας ἐδελήώτα τὸ ὤθυ, ΑΙ τηα]α]είεπε, ἐκπλώσαντες ἔξω τοῦ. ο, Βηξ ἐμπλώσαντες τοῦ Ἑλλησπόντου, αυβ]Ια 1 ειο/ήδεπε. Ρ ή ]ογαιο 

παπι. 

α. Ἠος ΔἹηρήιις, καὶ γῥρ τὸ 2 3ἵ- 
αυε ας ουνία. Ἠος Πῃ 115. καὶ 1 τὴν Καῦνον ----ᾱ 

εχρείτηῃι ἀεάίπιης α4 1. π. 196, ν 

11 Ἡ ὃ 07, Ἐν» 

ὃ Τὸν Τμόλ. δα. 4γὸλ. δη ισω 
«44,» ἃεηιο οοηπ]οᾷς, 

υπ] ὄντεπίωπρ. «γοδ. } ετυν- 

6 ᾽Αναιρήτω «4γο2.. εὑρωιρηκότα Σηά, οκ. 
ὁ Αὐτέων ὠπέφ. 1Η. Ῥαι[ «49. οϊ αὐτ. αὐτίκα ὦπεφ. Καλεομένυ Ῥαε[. 49... Ρτῖη8 ἐπικαλεομένους εκ «44. οἳ. α]ῑῖς. 
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1 εἲ Οτο, αὐά ἀαδεῖε αὖ Ῥετβο οοσαβοπς Εταπι Ο9ὐΡί 

ει Οπεβ, Ὀατιί αιάος α υἡπάἰέχαπι, ΑΙ ΑνΜΙΕ, η 

κο  Ἡ ΒΚ πθοΡΦΜΡ 
ὃ 

| 

-- 
Λ 3 / ο . 

.. ΟἱΠΠΘΣ 4 

τότε σφι χαὶ 3 αὕτή προσεγέετο. Κύπριοι δὲ Ὁ εθε 1053 Τοπίδης αοσεεῃτ. «ΟΥΡΙΗ απο 108 

/ / / κκ ο ο  ἄἶπο,  εχεεοριὶς Απιαϊμυς, ἃςς ο[οτμΏῖ. 

λωταί σῴι πάντες προσεγεοΥΤο» πλην Αμαθεσίων ᾗ Ρρ τν η Ατα Ἱῃ Ἠάπςο 

ο / νο νο ο ὧν ἀπὸ Νδων" ὃν ορ οι απτεπι Οὗριή α ἸΜεάϊ 1η Π ντ 

εκ ήσαν γαβ ας, ου τοι ρα εντ δν. ποάπα: ται Οπεβίας, (σοτρὶ α]αΠΙΠΙΟ" 

σιλας, Γοργη μὲν του Σαλαμυίω βασιληο ασε” ΄τηπι τερῖς [ταϊετ ΠΗΙΠΟΙ Ον Ες, οἱ: 

Φεῦς γεωτέρος «Χεβσιορ δὲ του Σιρόμθ ΗΝ Ευελ: τοπὶ Περοδ» ΕαεἱΠοΏΙ15 ΡΙΟΠΕΡΟΡ. ... 

εν . 
η. 

: 
ο 

ΌὌρντος π.άϊσ᾽ οὗτος ἃ ης πολλακη μα παν ο μα (πρεηιπηεῖο -απϊεα 6οἵβΗΙ ο 

τερον τὸν Γόργου παρηγορέετο ἀπίσασθαι ἀπὸ βασι» Ποϊτας [ει αἆ τερε]απά"πῃ αὖ ΤεΡΕ ας 

Ἅπος, τότε ὃ) ὢς καὶ τοὺς Ίωγαό ἐπύθετο ἀπεσάναι απάΊεης ας 1οπα5 ο ες ή μον ος 

5 ' 3 . ς λ .] 3, - 
λὸ . 

πάγχυ ἐπικείµεο ϱ)γὶ ἔ ὡς ο νὰ έπελε τον ος τορώεναι Όπ πάς ος ια 

) μμ / ἷ : ᾿ ᾿ ιο 

υ Φυ ἐζελύότα το ἀσφυ Το ἧ ο ιώςοε ρβς 

Τόργο, οθαυτᾶ Ἡ δν λάδαν βελήριτα Το απν ή Ῥοτε  ἀῑπι ορρίἀαπι Ῥα]ΠΙΠΙΟΓΗΠΙ ερῖεν 

Σαλοωμυίων ὁ Ὀψήσιλος» ἅμα, Τοισι έωυτου ἕ σασιώ- Ίο [οτοῖ, ἨΠᾶ οἶπΔ βιας ΕαθΗοπῖς Ποιθήθ- 

Τήσι; απ Αμ κ πυλεων. Σόργον ρε. ο 9 σε ια, εωπι Ροτῇδ εχε]αῃτ. ΄ Θοἵδα5 ΟΡΡΙ 

ρηθεις της πόλος» μα 
ές Μάδα»' Ὀήήσιλορ δὲ ηρ” 54ο οχηῖις, αἆ ἨΠεάος {ας]ϊ : -εο ΡΟΗ. 

ε Σαλαμιος» χαὶ ἀγέπειθε πάντας Κυπριςς συνα" Οπεβιας ΟΥΡΤΙΙ5 οπιπίδας αἱ τερε]ατεηῖ νο ν 

τον δή 
. ο : 16: 

πίςασθα|᾽ τοὺς μὺ δὴ ἄλλες ἱ ἀφέπεισε᾽ ᾽Αμαθασίης ἀεραι: Ῥεπιαῇς εετεῖ5, Αππζηώμοι ᾱ 

- ο ὁ 
ώ, 

δὲ οὐ βελομένες δι πείθεσθολ» ἐπολιόρχεέ προσκατή- ες η ή ᾗ Ὃ αν [66 

μθος. Ονήσιλος μέν )υν ἐπολιόρκεε Αμαθουτα᾽ [α- πι Πιο Απιαζημηεσι οΡΗ Εἓρ πι 

σιλέί δὲ Δαρίω, ὡς ἐξαγγέλ»η Σάρδι ἁλούσαεΙο έρως πωποίατωα οετ βατάςς οβΡΣ 

κ ὀ ο νο ον: ΥΥ; εδ ὃν υοσς” “εεπίάδαπε αὖ Διλμεπισπβδας αἴσπέ 1001 

ἐμπεπθησθαι ὑπό τε ᾿Αθηναίωι καὶ 1ῶνῶ ΤΟ δὲ δις, ει Ἠαίας, ζῶΓΙς. ΦΙΙσοίη βλείε, 

/ ον ου ε (ον 

ἐ : 

ηγεμόνα Ἱ γωέσθο τής συλλογη ὠσεέ ταυτα σωυ" Ἱια]α οοπἵῖεκετεπτΙΓ Απίασοιαϊϊ ΜΙΙ- 

ο Ἶ 
φαθηναι» Τον Μιλήσιω ̓ Αρισαγόρη, Ἡ πρώτα μὺν απ, Τε Ῥήπο, Ἡϊ μφο ἃ πε» 

λέγεται αὐτὸν, ὡς ἐπύβετο ταῦτα, Ιώνων οὐδύα λό- Ίοπες πὶμ {Γεοῖσίε, ΡίοῬε [ΕΊΕΠ5. μον 
ἵπρυπο ]ος τερεἰ]αευτος 5 Ἰμτετοραδίε 40: 

/ α- 29/ ς αν / 2 ” 

Ύο ποησάµεο, εὖ εἰδότα ὡς οὗτοί γε οὐ χατα”ρο- 15 ἂ οἳ 

, 2 /- « τά 3 » ' Σ υπι 

ἴξωται απος-άντες, εἴρεσθαι οἵ τωες 3 εἰεν ὃν Αθήναιος, η εοίεπε Αιμεπίεπίες: ἀεΙπ ᾷ 4 αρ: 

μετὰ δὲ πυθόµεο, αἰτησ τὸ τοζω λαβώτα δὲ ἀμαϊσίοε, . επι ἄτοιπ Ρορο[αρό» οῇ16- 

«οι αρ λν λα Αα ο ους [ασίιταῃ ϱ απ ΙΠΙΡΟΙΗΕ: 

καὶ ἐπιθώτα ὀἵφνν, ἄνω Ὁ ἐ τὸν οὐβανο ἀπέμαι” ται, Ἰπ οσα επ]Πσίε: ετ 3 ἵπ αξίΕΙΠ 
2 Ξ 1 ον / 5 τν α» άν 2 νι . ) ο 

καί µη εν τον περα, βαλωτα» ειπεν 2 6) Ζιυ 2 επηἰσ[α ἀἰχ]ε[ε 6) Παρίτει : Ἐν 

» Ρ ἐκγθέσθαι µοι ᾿Αθηαίες τίσασθαι " εἴττανται δέοοραι πηἰαὶ Αιμεπιεπίες υἱοί[αι! Δια ν 
ο 

ταυ» - 
αλ. ”. ἳ 

Ἱτῃ Αὐτὴ «οι  ὂ Ἐθέλοντί σφι προσεγ. Ἰά. οἴἶι 2Ἴπά,ν περ]εέτα νους πώντε. ο οι Ἱερυς ο 

Ῥοσε Ῥαυσα ᾿Ονήσιμος -ἄνλ., εοΏΕς. ἆ ᾿Ανὴρ Ἰ4. μή.  ε Ὀπο Ίδια ἀεδιητ «γεῦ., οί (πα ἷπα παρηγ» 

ουπι Ῥασ» 1π. πα. παρηγόρεε Τὸ ὤπ., Οἶἶπι παρηνόρεατο. { 3εὰχ ἵδα ἀεβοῖμπι «4γού. ο, 

«τε. 7 Ζαν Ῥοιτο ἀπέκλησε «40. ὃ ΝερΗρίτατ αὖ «4γοῦ. {”. ἑ ᾽Ανέπειθεν «πι Πρ. 4 λα 

ρε. Έταρπα. «Ρατΐο.ςο 1 ΤΕΙΙΦΝΙΦ ἐωπρησθῆναι.  { Ὀεῖι «γοῦι. 1 Πρῶτον Έταρπα, θαγής, ” Εἶἷεν Αύγ 

γοῦι ο «ἄπεῦ. 7. Ῥρρίε 4, ὃ. Εεε. 44. οἳ Εωβαιῥ. ἵπ Ἠοπι. Ῥ. 94» 34.5 εκ εί. ιᾖ. πρὸς τὸ» 

2 Με0, Ρα]. «0. ἐν γενέσθαι “4γοῦ., γενέσθαι Εωβαίδ., ἐκγενέσέω «44. Εατὴ. -ᾱν Βε. ἔ. τῶι 
δι Ἡ 

ϱ7. Ἐνέλθοτος] Ιλοβδβπιης εκ Ῥμοιοίίπιας Πάβοτία 166, Ρ. 49.. ἆε [οτι] ”Ὢ Ζεῦ φενέσθαι αμοπισάθ 

Ἱ, νο 16ο. εἴ» ἴΕΠΡΟΓΙ5 ταίο {4 βισάπσατυσ» οος- {Ηβα(θ. ἀϊβρμιαπτει. Ὀυδίωπι απποῃ αμο ἀοδήδί- 

Ῥείει χεῖᾳδ. Ο01 αὐἴΕπῃ παρηγορέετο εχ {οπἱρις 0οάά, πιὶ νἱτὶ απἰπις ἀἰβταπεῦαξυσ» πμης οακ[ατ: Τε[ΤΕΣ {π, 

ταςιμ]στῖπα», ΠΟΠ. Ἱερεῖο ἀῑέῖα.. Ρογέής νυ]βαῖο Ρῦης- πϊαα {οηπας ΜΙ99, οοπρίµταδ» ἑαπεατη ἵπ νεο ἱμάο: 

Ἰάϊαπι ρατατυγας ΠΟΝΗΠΙ αχοτ/{ς αρι οοΠΙΠΕΠΙΗΤΗ. 16, πιρ]ῖοὶ 4Ἡ εοπροβτα» ἀῑ[σοτάες. . ΜΙΠΙ πια νε 

4. Στασώτῃσι] Ὀτιηί {οτιαεία», αἱ ἀςά πα ΌιιΒ ποναπάϊ Ιμιάο, Δάϊ αὰ 6γοπουΠ”. ο 

: σρώτιώτῃσι οΟβΙΤΑΟΗΠΙ » ααί δις», ταπιοτᾷ Ῥτο[ρίσίαπι » 10. Ζω. Ζεῦ, γενέσθαι μοι] Ὀιρηα ]εξίο Οοάίσν 

απίά Ῥτο Πς ἀῑςὶ απςατ» ΠΟΠ αοοξάο. Κοηςβπια αὐ αιαε Δε. ἐκγενέσθαι, Ῥῖο ἐκγενέσθω Ίπτε τεοθβίν1 

{πίαδαιε νοσαυυ] 1π «οάά. οοπιπυ(αήο ἀῑνειβταϊ ος- 4Η Ὠπο αἰτεΓοΥε οχεπιρίο οοπηπαηπίτεῖ οπου. 

σαβοπεῖη» υπὶ ἒ, 1. 19. ΠΠ. 144: 129. ἀεάῖτ, ἵπ Ἡτ αδὶ {εοεταῖ ψὶς οἶατ. 1 αἰτει]ὴς α{ης ἱπβπίινο ες 

Φγαδοπά εἴαπι 1, ΧΙΝ. Ῥ. 993. Β., ιοί Αιπεποάοτμς τπεπάαπάο. Τεσίτησ ἵπεειῃ Τσαρῖο {οπαΓ118 αριά ἁ 

« ἐπεχείρεί λόγῳ μετῶγει κῴκεῖνον βοξίῥ” » κοὶ τοὺς συ- 1/10/. Ῥ. 946. 43. Ὢ, 7εῦ. φενέσθοι τῇςδέ μ᾿ ἐδανῃ ας, 

σρωτιῶτας' 3ΤΩΝ]  ροδίαε πα]ῇ πίτες» ΠΠ εοηπη- νόσου" ΠΕΠ αἲἲ οί Ιεόχμπα πο ΤΕΕΟΤΑΟΓ. ΕΙΡ 

Ἠτοπες νετ], {54 συσασιῶται, ΊΠᾷ6 ΠΙΟΧ τῆς φἄσεω ο. 1Π80. ν. 959.) Θεοὶ πολῖται, μή µε δουλεία Τι (μαι 

Ιρίάεπι ΠΠΕΠΠΟ. Συσασιῶται ΏΟΠ 18ΟΙΙ Πογοδοίο. Τρ. ΦΗΡΡΙ. Υ. 9. «τἱ/ορῥ. Ῥσα. ν. 914: τ 

ϐ, Ἐπολίόρκεε προσκαθήµενος } -49/άεδαί οβριρῃαλαί- Ἰδιμδπιοά! ῄτ νοῦς (μραμάιεπάμπι. ἆοέετε ροτετ Ἡ 

ζ16 ορ» (εΗίμς Ν. Δ. νΗ» 6. 1. Ὦο΄ ουῇάϊοπα, /οῤῥομείς Δυταδαϊες Ίζ. 11. νΙ» Ρ. 100 442: αἱ ό 

Ὁτ αὔ[μάεγε {υίον ΟΥ4ΕΟΙ8 αλ μήδοιωϊ σόλει ναὶ πόλιν βλέψας εἰς. τὸν οὐρανὸν ἐπεύξατο, ἀλλ ὦ Ζεῦ μέν νά 

προσκαθήσθαι αΤΠΡΊΙ εἷατ. {7ε/. αἆ θά. 1. Ῥ. 503. δός μοι φανῆναι ἀξίῳ μὲν Πονζείωο ἂνδρὶ , ρε ναί εἰ ν 

εοᾶοτευπι Ίμμὰ Ῥίς τοτνε ἀθαῖτ Ῥαμ/άπ. Το Ῥ. 3ο. ἀεπαι Ογτης Ρρ. 97. 4α. ᾽Αλλ', ὦ Ζεῦ μέγισε, . 

Συρακούσαι πολιορκοῦντε πβ σεκάθηντο {οηδὶ ἀεοοτ Ν. μοι αὐτὸν γένοιτο ὡς βούλομαι ποταπι ΡΗΗ5 Ρ6 ή, 

Ῥ. 550.» Ἡράκλειον δὲ προσεκάθήντο πολιορκοῦντες' οἳ ΝΗΙ» ' Φ6βδ. {π ΑΡΡ. 4ᾳ Ὦ. Δ.Ρ. 40.. {εαματα5 δν αλ αμ 

Ῥ. 681. 3. ἐπολιόρκουν προσκαθεζόμενοι" οί νυρατυς ----- Ηίς πο[τα ποσα Ρρτοίοτεῃς Π]νγοσα ΕΣ ῃι 

προκαθ. πολιορκίῷ προσκαθεζόμενοι Ίμογάώὴς οδι 1» ο. παπι πάβιπιαϊ Ἰαδήοποπι ἵη. Π, Β. Ῥ. 18 ρω 

ττ. ----- Ῥαμἱο. Ρον: ϱ. 196. ῥ]αῷ οοτηρεπείς Π. καὶ παρὰ Ἡροδότῳ σχημώ τε ὅμοιον εὐθῆς» καὶ 

πιερθσμέ τεαῖρὶ ἀεὈιισταϊ Ἱπίογρτετατίο: αΠοἵΗΠῃ 6110- αύτη" Δαρεῖος εὔξατο, ἄνω εἰς οὐρωνὸν ἀφεῖδ᾽ 

τος οοτηρίε Αιάζος ὅε5 {ας ρε ΟΥ. {1 ες Ίγαά. ἂέρω βαλὰν, ”Ὢ Ζεῦ ον μα Αθηναίους τή 

27 Ηεγού. Ῥ. 179... ο ΝΑΤΟΚΕΝ. Ότ αριιά Πεγοά. Τν. ο. 18., Π πε ΠΟῦ 

πα. Ὡς οὗτο γε καταπροϊξονται Ἱ. ἵπ }η]πε ἸΤαἠπίς ἄνω πιαϊαῖιπι ετας ἵΠ ἄνοι, Νε] ὄνθρωποι, 

εναῖ, 05 Γηή9/έ 1/05 ῥγαέ τοπ{επ {1 ΤεΡΕΙΑΓΗΥΟΣ ΤῬΙο ἄνω εἷς οὐρανὸν, 64. Άη. ἆπδαι ὠνροπῷ 

ποπ Όσπα. 1δὲχ ποη ΠΗρΗΠΟ τοῬε][ίοπεπι αΡ]ατήτος ἵπ- όν αὈίατάσπι Ἰεέάοπεια οοτγεχεταῖ εἴ ο ὼ 

Ώπσρατ, ση Εἶμ5 ΤΠΕΗΙΟΠΙ ΕΠ]. 5ιερῥ. εἳ Ῥοτμμς ΠΟΠ «ΙΑ ὁχ ὄνω πρὸς ΟΥΙΑΠΙ Ῥοτρεταπα ΡΗΙ ος 

ριαετετνΙάεταηῖ. ΟΙοσίατοι Νί55. ἀά[οηρῆϊ εα., απάο 1 ομίης Έά. ϱ. 474. να]σατί ΠΟΝ ἀαρμειαῖ. 

“γἱρορῥαμί οπετυπε επαταῖοζον, αἆ Ἐφιής, ν. 439. εἰς οὐρανὸν ὠφεὶς δϊσόν. Δεηρβείε πάμί οι 

τεβᾶσηάα Ίοςο οοπΠΙοάΙΟΓΕ. Έεαί αἁ ΟΙ. ῥαἱοχεπς οὉ- δϊσὸν ἄνω ἐς τὸν οὐρανὸν ὠπεῖναι. 1Π μή ὅλιον Ιεβί 

ΤειναΏοπεπι 1,. πα, 97. . ος ἀειὶ ρορίεπι ἂε απους Ο/0βε”. {οὔγε- 18 Ρο 

8, Ἄλνω ἐς τὸν εὐρανὸν ουν ἱπρτορατηπα Ίιος {αθτῖε, 9. καταγινώσκουσιν Ἡροδότου ϱἳ τὸ περὶ ΜΑΥΩΥ α 

Ώμ]]απι» τῇ Ίῃπ ήε//{ρεο» σαιε{απι απἰπιαάνετα. 19 ἔη- τε" μὴ νὰρ ἂν (ὄνω ΡεῖρεταΠΙ κά, 61ο”). σαν 

{)α1ῥΙο εὔξατο ὠνθρώπῳ ἐς οὐρανὸν ὠφεὶρ 
τὸν θἱ5ον» τἶάϊσιι- λιον βέλη Ἐέρξην ἀκοντίσαι, μμ» εἰς τὴν θά ο . οί 

16: ὄνω { Γαργαροβιαπα Ἠαῦθαί ΠΠΕΔΠΙ» 11Ο οιἶαπα Οἱ δας καθεῖναι, θεοὺς ὑπὸ τῶν πάγων πα αδεδομἔγ” ρά. 

ΑΡΠΕ 1Π {οπρις Οοᾷς.. {περα οσο ὠνθρώπῳ ΡΟΠΙΙΗΓ: οθτίο οί πιε]]εχεσιητ. ΑΡΗ0 21. 3η ορ 

1ὰ εχ[οπρίοτοπι [ο[ο]ῆς, Εἰ, ὀιερῥαπνη πλλπίπις 1911: Ῥιαορ. Ἐν. Ρ. 94. ο, τὰς χαῖρας ὀρέχερ ε6 

: 
ή 

1 

δν. 

κ 



πω πιστή --- 

ο. πλ. 

Μονά 

«αρ ΡΕ μας 

- Ἠπήαϊ Ειἴοκ ἀε[επβὸ Ἴ' ΕΡ Ῥς[ο 

Ίοᾳπεάς, ἀὐ]άᾶπι {απππ]οσυτη ριπερρίδ[ε 
πε Π0Ι {επιρει αΡρροῇῄϊα οΦπα τοι ἀϊσεταῖ, 

1οδ[ετε, πιεπιεπτο Διλοπίεπβαπη. Έτ ασ 
ηος ριοερῖδίει, ασοῖτο αἆ {Πα σοη{ρε- - 

ο ον λαπι ἨϊβίΦο ΜΙε[ο, απεπι Ώατίης. 1απι 
ἀἷα ἀειπεραε. 
Αιάο, ᾽ ΗϊίήΦε, ΄ Ρτοσιτατοζεπι ταμπας, 9) 
ει τα ΜΠεταπ. ἀεπιαπάα[α, ΄πονας αἆνει- 
{πι της τες ερίε πιοἰτητη, νῖτον επί οχ ον 

"β]τετα «οπΠηπεηῖε αἀάμδίος εἰ ουπι Ι]]]ς Ίο- 
πες, οἱ ΠΕΙ σοπιπιφ[οτηπι Ῥῶπας ΄ ἆα- 
Ῥιπῖ» «08 4ΗπΠ  οοπιπονῖσίει συπι Ί]]ς 
3ἱτατ]ς. πε δατάῖρας Ρεϊνανϊτ. απο 1ρῖτυτ 

9000 

9» 
9 9 - . 6 Ὀ 4ποτποάο . ν]ἀεηῖυτ Ἠῶς ᾿Πδῖ Ίεπς. Ἠαῦετε» 52 

αμοπιοάο ἴαιε αιϊἁ Άπα τὶς οοπῇ]]ς αξξαπι 22 
ε6ι  Ρτοῖπάε γίὰς πα Ῥοδίθα τεὶροίπῃ ἵπ 
επἱρατῃ πάμας, Αά ως Ἠϊβίωας, Φ1ος-δδ., 
παπι» πε, τε ρτοιΠΗ νειραπῃ 3 
ΊΏέΠε «οΠ{]ετε τεπ, ου ΠΡΙ {ι αρ» 
αν νε πηπ]ταπι (να ραταπι πποἰείης αἰ- 33 αἴητα Ἐ., Οἱ πιΒῖ ααῶτεῃς ἶδία ἔαοθτεπι 22 

απῖ ου]. τεί ἴπάΐρεις  οπῖ οπιπία. αά[πωι 2 
θε ρί  απεπι τὰ οιηπίαπι «οπβµογαπιΦο» 
ΤΙΟΤΗΠΙ  σοἹηπηηπῖοπε «ἀἱσηατίς ὁ Οιοά Ἡ ον 

22 

Ίθιιά αιισᾷ. αἷς ερίε ΡτοςΙχαϊος πεις, {ς ν 
Παρειο, 1ά 6υπι Εεοῖς[ε {1ο σοπῇ]ίο. δεά 
ΡΙΟΓ{ΙΦ {ΕΓΠΙΟΠΕΠΙ ΙδίμΠι ποι αἀπῃττο» αμα 
{4 ΜΙΙΕΠΙ Αα πιεις Ρτοσσατος απρρίαη ι. ο κ ος, τεταπ ποναταπα Γεοείπε οἶσα Ἱπρεπίαπι 
ξαυπος. Πημιά ταις Παἱησπιοάϊ Εαοίμηυ, 23 
εἴ (αμ Ἰά αυοά οσι αυάήἩ, τεχ., ἀπτε]]- 5) 
5ο αμἱὰ τεῖ ερειῖδ, ΄ ἀαπι πι α ιπατὶ αδίε- οὐ 
δαπάμπα Ρυτα[!: παπι Ίοπες 14 αβετο ας- ν 
δτεςΠ νΙάεπτατ, µΡοδίαιατη Ρο εκ Ίρδο-σο,, 
ταπῃ «οπ/ροξίη {1πι απλοῖδ, ομίᾳ αροτθ 
ἀῑεπαί Ίαπι ρτάεπι ἱρίάίπα τοπευαπίανι 
αυ μπα πι ΠΠΑΠεΗΤΕ Ίπ Ἱοπία, πι]ία οἰνὶ- 3 
τα. νε]  πηπίηαπι  σοπιπιοψετίς. Ῥτοϊμάε 9) 
Ώμης ῬΓορείε ἀῑπητιε πια Ἡτ ἵπ ἸΙοηίαη 9) 
οοπίεπάαπι 
Ίπτεβευπα τε[Βτωτυτµς,  οἳ Ίυπο ΜΙΙοεί ρτο 

"ουταϊοτεία, το]απα ΤΘΓΗΠΙ ππαςΒΙΠαἴοτεπα 
11 ἵπα1ῃ Ῥοτε[ίαϊεπη τοάαξτητας.. Πως, αυ μπι 

τες απΙπο] τηἱ Γοηιοηεῖα σοΏξεσεία., ἱατο-βετ 
4εο05 τερῖος πια ΄ποι Ρεμς ΕΧΙΤΙΓΗΠΙ ἠαπος ο 
νείτεπι, «ια ἵπάπτας ἴη Ποπίαπι ἀε[σεπάαη,ς ο 
αμα! ΒαγἀΙ]πίατη Ἱη[αίαπα ππαχίππαπι Πρί ερ 5) 
οβων νες νο τατίαϊα 

ο Πίο οπιπία ποροεῖα εδί 1π565:, 
22 

, 
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α ̓ Αναγρώσας γοῦν }Απεσέρηκε ]α, 7η, ος 
Ταν, πος ΙπνεπΙατ, ΠΙα ἵπ ο. {οτῖς, 
Ἐάὰ., πεπορκέναι ή. Ραι[. «4ῇ. 
ΠΠΊΤΟΥ, 

πρὸς τὸν ἥλιωυ. 
ει 

ΟΤασςί 1ουεη: Ῥετ]αε Γἱογοίοίο ἀῑομπις 1 90. 191. Σον Νυκλον πάντα τοῦ οὐρωνοῦ Δία καλέθντες ῥο0υ /1ῤήήη]ε θµάθης, Φ11Ε7Η Όρεσηέ ΟΗΕ ουσ. ΥΑΙΟΚΕΝ. "94. Τοιοῦτόν τι ἐπρόχθη] Ὁμογῃ σήμα”, οἶίπι 8 Ζαῆ]α ΡΟΒΕΙΠΗ; οαπχᾷσπι τησηβταε ]ού ΙΟΠΕΠ , ΟΛΠ Φ76ρδ. τεροτταϊι εκ ἆμοης Οοᾳᾳ, πρ. εποϊανίε (ᾳ- {εμς» ΙΦΠΙΙΠΕ τε[Ηταεπάαπι ορπ{ετοπ: κῶς δ᾽ ἄνευ τῶν σῶν βουλευμώτων τούτων τι ἂν ἐπρόνθη" Φορ) σι ζμαηη Ζ4Μ46Υ} ϱ5/0/ [46 Μην οὐ) η -ο. Η](Παοϊ τς[ροη/{Ο » 3 δ ἂν ἐπιδιζήμενος ποιέοιµι ταῦτα, τεῦ δὲ ἐνδεὴς ἐὼν; τῷ πάρα μὲν πάντο, ὅσωπερ σοὶ ---ε--- σο- τής Ὀποοπμς ὅοσύι ἃὰ ΑΠἴγασεῃ Πεγοί. 19 ς, Ἰοο,, [ο 

Ίνοη ἴρπεπῃ Επππα δὲ 4 ΑΠ, οἷεη 

Ῥηπηίς πἲ Οσαΐρυπι ολο Ίῃ δορῦ, Οεᾳ. .- Ομ, ον) ὅεο, Νον μὲν ὸρ ἐν οὐῦ πώντ᾽ ὄνευ Φύ- : Πῶς δη στ’ ἐμο τυρωννὶς ἡδίων ἔχει ᾿Αραῆς ον αν ἡε[ς, ἐγὸ καν’ ὃν λάβόιμ ἀφὲῖς δε; ος ιο ῥρ η ὃ εα ΒΠιρροϊγά ᾖηγίρ. ν. ΊΟ1ο, Ἰά- ἵν ἡδὺς πο, ο οῦ μὲν οὖν Θρενῶν. Αλλ', ὡς τυραν- ο πιο μη ος Ἡληεο Πιν Ίδομα ε]εσαητος επιαομ]ανίε πηρες, αγλωηή,. . . ΝΑΙΟΚΕΝ. 40. Πάντα ών - Μι]ιο Ίος αθιρῆας, αμστι 
όσω Πέρσησι οΧ «τοῦ, α εΡΕΠΕ εἳ ρτατις αρπο[όΊε τοσίς Ῥτοπ]]θία, ἔχε τώπερ ὃν ἐγὼ ἔχῳ, ἐωός τε σύσσιτος ἐν καὶ σύμβουλός {αρτα Ο, οἡ. 
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» χεβίδετον παραδῷ” 

ἆ Ὅσα Πέρσγσι «{γεῤ, 
1 Πωεῦσι τειοῦτον Α. {περ 

ῥ "Αφες µε {ε[. «49Δ., οπιῃθς ἄφες Ίο0ο ἄπεο: πιοχ Ἰωνίην ἄπα ΟΕ καταρτίσω. ΕΙΟ 410 ΟΠ καταρτήσω Ε49. εκ «440. 

ὕαγε «οἱεῦαπι Ῥογίας, {5ᾷ οἳ ρε] αἆοταβαπε, ας 

ΗΟΕΕ, Ίισενπ , ὴὴ! 
ο ιώδες λν. ος δν 9 παυτας «προγάξαι εν τῶν 9ερασόντων. Φεσιου 

ουν 2 : ο σον ε ί πζυκάµως αυτῳ, 65 τει εκάφοτε επ, ,, Δέ- / ο 5 η 2 » σώοτα, μµέρνο τῶ ᾿Ανηναίω”. 
ν ρω .ν ”/ ς ον αν παυτα , εἶσερ καλέσας ἐσ ὄψῳ Ἴφιαο τὸν Μιλή- αν τε ώ ων μι] . ατα ΘΗΠ1 Επὶς{ο αἱ]οηυτς , οοσ» τον ο Δαρείος. χατέιχε χθὸνὸν 9η ΦΟλλΟ) 9 

Προςάξας δὲ 

5 λ λ ο» Πυλάνομαι Ἴσιαιε ἐωίτροσον τὸν σὺν, τῷ σὺ 
λατ άν, Μίλητο. ἐσέτρψας, Ιέώτερα ἐς ἐμὲ πεσοιηκέ- 

) » / 2 ο» κκ σαι ποῖγµατα  ἄνδρας γάρ µοι ἐκ τῆς ἕτέρηᾳ 
η η 2 2 ἃ / λ Ως ἃ » Ἠπσείρα εταγαγων, καὶ Ίωνας σὺν αὐτοῖσι, τες 
Φώσογτας ἐμοὶ δίκην τῶν ἐτοίήσαν, τούτες 8 ᾱ- 
ναγνώσας ἅμα ἐκείοισι ἔσεσθαι, Σαρδίων µε 

ἀπεσέρησε" νῦν ὧν κῶς τοι Φαίεται ταῦτα 
ἔχει καλῶς; χῶς ὃ ὄνευ τῶν σῶν βελευμάτων 
ο τοιουτόν τι ἐσρήχβη; ὅρα μὴ εξ ὑφτέρης σεωῦ: 
τὸν ον αἰτί σχής' εἶσε πρὸς ταῦτα ὁ .Ἰσιαῖος» 

 Ῥασιλευ κά εφθέγξαο ἐσθ-, ἐμὲ βελεῦσαι 
πθηγμια, ἐκ, τοῦ σοί τι ἡ μέγα Ἡ σμικρὸ ἕ- 
μελλε Ἀυπηρὸν ἀνασχήσεη; τί οἱ ἂν ἐσιδζημε- 
νΘ»,. ποιέιµι ταῦτα: τεῦ δὲ οὖδεὶε ἑω; τῷ 
πάρα μυ. πάντα, 4 ὅσα σερ σοὶ, πάντων δὲ 
«02 σεο βουλευμάτων ἐσακούεν αξιῦμαι ἀλλ 
εἴπερ τι. τοῦτο οἷον σὺ είρήκας πρήσσει ὁ ἐν 
μὸρ ἐωίτροτορ, ἴσθι αὐτὸν ἐσ᾽ ἑωύτοῦ βαλλό- 
μθον ὃ πετσρηχέναι" ἀρχὴν δὲ ἔγωγε οὐδὲ ο,δέ- 
Χομαι τὸν λόγον, ὅχως τι Μιλήσιο καὶ ὁ ἐμὸς 
εσιτροσ(θ» πεῶτερον πεςσσουσι περὶ πεήγματα 
τα σά" εἰ σἱ ἄρα τὶ ε Τοιουτο ποιεσι, καὶ 
σὺ τὸ ἔὺν ἀχήκοας ᾧ (βασιλεύς μάθε οἷον πο» 
Ύμα ἐργάσαο, ἐμὲ ἀπὸ ᾿αλάσσης ἀνάσωα- 
σον. ποήσας, Ἴωιες γὰς Β΄ οἶχασι, ἐμεῦ εζ 
ὀφθαλμῶν σφι Ὑθομέου  ποῆσαι τῷ πάλὼ 
ὕμερο εἶχον, ἐμέο οἱ ἂν εὐντΘ. «ν Ἰωη, οὖς 
θεμίη πόλις ὑσεκόησε" ῶν ὢ ὡς τάχ(θ» Ἀ µε 
ἄφε, πορονθύναι ἓς Ἰωήμ, ἵνω τοι κῶά τε πώτα καταρτίσω ἐς τώῦτὸ, καὶ Τὸν Μιλήτω 
ἑωίτβοσον ποῦτο τὸν ταῦτα μηχανησάμοον, ἐν- 

ταῦτα δὲ κατὰ νόωυ τὸ 
σὸν «ποήσαςν «νοὺς. ἐωόμνυμι τοὺς Βασιληΐους μ ΑΟ Νώς 

μὴ μ πότερω ἐκδύσασθαι, τὸ ἰ ἔχων κι- 
"ῶια καταβήσοµαι ἐς Ἰωήμ., ποὶν ἄν τοι 
Ἄαρδω γῆσον τὸν μεγίσην, δασμοφόρο ποήσω”. 

| Ἴσιαιος 
Τρύτων 214, «{γεζ. οἵα δε 

-ε Βαεής. «, 
6 κρσι «4γεζ. 

ὂω ἂν αιοᾶ (ᾳ]έμο ΕΠο- 
Τη, «4γεζ. Αγ, κά, 

» οαιιοὰά (αἱ Ἰαιάαςίε 
ος “4γεδ. ἴμπι 4ὐ0- 

{ Φ. Βα/. 4. ῥπμ, ή. απῖοα ἔχω. 

55. Πάντα κατοαρτίσω ἐς τὠύτὸ] πσαίαπα καταρτήσα ὀγτης «Χ καταρτάω ἀεάμοῖτ, υπᾷς χρήμα κατήρτηµέ- νον 1. ΤΠ. δο, ἆςᾳ αρία το, «ΝΗΠΙ ἆπχ οι αιάοΥ ερ «ἄγεῦ., αἴαας {19 νευῖ η Γποϊθμὰο Ιπαυγαπάοας {ΠπεαιεπΗρβπηις., ειίαπῃ ἵη Ν. Τε[. (αου]ῖ. Ἐεάί αἆ ς. 98. δορῥοο Οεά. Οοἱ, }. Ζ1. ποαταρτύσων Ἡ, 89 εὐτρεπίσων, εοάεπι νοιρῖτ, να 
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6τ. Σαρδὼ νῆσον τὴν µεγίσην] Μα]απι νήσων σὴν πο, 
ΠΟΠ Ὀδιγάς, πιοάο {σ]σάας 1μρεήεης, ΛοβεΥ ρτ]ποῖς ᾿ 
ρίο1,. νι., ὃς Σαρδᾷ ΝΗΣΟΝ τὴν εγίσην ὑποδώμοό 
πωτερράσωσθρι ἐς Ἠθ]ασο, Ῥ]μτος οἶίπι θατάἰπίρπη 1 
ε ον το πιεβἰτοιταπθὶ ο σμα ραον ος 
Όνας ΓΕΠΙΡΙΙ Πῃα, µεγίση Σαρδὼ, δευτέρα Σεελήβν ας 

ἡρήσνν πτταῦς Ριο[εέτο.. Βεά γἱάο Ρ2. Ο]μυεγήμη 9ὰτ 
ἨΠ]αθ. αν ένω 7. . ς ης δε λίαν να μις 

σι. Σαρδῶ νῆσον «ξ μεγ/εην] βἰπητετ {6 3 
9, Ἠῖο Ώατίο ποηπίή] αρήμ6 Εαἱδίοι πι ἡ 
Φμ]ατη {η άήη (ἠακήνισ!» νοςβδίεῖ οὐ «ο ο σι 
τὴν µεγίσην' εξ (ωρτα 1» ϱ, 17ο, ἸθΡΙοΗΝ ἄμονοτ Εΐν- 
{ε ἀῑείταχ Βἶας πλέει ἐρ Σαρδῶ, »ήσων ο των μεγ{σην' 
αὐσά υεἲΠςκβπιμτα {αυπι οοπβ μπα, .. οπιηῖδιις {π. 
τεἰ]ήσεγοιμς» «αππίπο ΡΗΙΙοίορΏυς οαρ]ἰοι]ίο νίάσευτ: 
νἱά, Ούρρ. [οζὴε, τν ὃς. .ΑΠἳε Β]αηῦς αοιρίστῃ Ἰᾳοιι 
Ἱ]μά σοι απα {μῖς Μερίεπ]!ς, ἔγταπη]ὰςα 1μαοθάαεπιο- 
πίογµπι ορρτθδῇδ» ἀεάεταῖ Μουβίο]μς: Ῥπμ/αῃ, 1Ν. ϱ, 
336. Μάντικλος ἐκέλευε '--'-'"πλεύσαντας ἐς Σαρδῶ ιτ 



΄ 

4955 πτ |" οι ο Τ 

ο κά ον [ ͵ Ἱ ον. Λὸ 

Ἱσιαῖος « μὲν λέγων ταῦτα, διέβαλε" Δαρείο δὲ, 
[) κκ υνο 5 λ ον 

ἐπείβετο" καί μυ ἀσίε, ουτάλάμέορ ἔσια τὰ 
Ἅ 2 ν ν αν ς 

ὑφέσχετό οἱ ἐφιτελέα' ποιῄση» :παραγίγεσ-αί 

ὀπίσω- ἐξ τὸ Σοῦσα. 8). ᾧ  δὲ-Ἡ ἀγγελίη ὃ τεός 
ο» ΔΝ τω ο ών 1 ] 

περὶ τω Σαρδίων παρα βασιλ]α ανγήΐε, χαὶ Δαρείο 
-- Ἰ τ τος 2 α- 

τὸ περὶ τὸ τόξο ποήσας, Ισιαίῳ 5 λόγες Άλθε, 
ολ δὰ., .» ἷν ς λ / 2 / 

χαὶ Ἱσιαιος ο μεμετιμΏοέ υῳο Δαρείθ» ἐκομίζετο 

ἐσὶ Φάλασσω: 9) τούτῳ παντὶ τῷ χθόνῳ ἐγίνετο 

Τε ἀἰπισπο αἆ πάτο, Ῥοπίαίυτα εκρεά{ε]ο Τη Ὀγρηνμέιοσάοσι΄ ; 
Τοπίσα ἑ]αο[ο τοιια]τ, [ους μαναῖι, ΟΥΡΕΙ τοττς η ριδὺά μ8 

ταῖαπι τεάφατι. Πας ἨΗμαις πω Ἡ ρτα-τοί 

εἶα. ἀϊσοδας., :απῖδας Ρεγ[ια[ας. Πάπες Που 
ππεπα ἀἰπαΙΠι, :ΡΓΦεΙρΙεης αἲ Ροκ 

επ «με {ροροπάστας Ρωσία, 34 Τε 9 
δι[α τονετιεταιατ, Ὠιπι πυποίαθ 4 Φ4Γ19 

ἀῑρις αἲ τδρεπι γεπῖ , «Ώατίαφάαθ πα 

οἶτσα αἴσιπι Γδεῖτ, ει ΠΗΙΠΗη οτε αἲἰο- 

αυτής, ΗΙΙαικαπε αὖ εο ἀῑπιήν{α5 τὰ 

Ππατο {6 σοπιπίε., 1δίο ἵπτετεα οτιπί ες 

͵ ᾧ Σαλαμυίῳ Ὀνησίλῳ ᾽Άμα-ΖοΡοτε μες ρε[ία [ωπι: ΟπεβΙο δαμπήνὸ 
τάδε’ πολιορκέοτι τῷ 3ναλ ο 

ο α ν ἀ “/’ 

μσίες ἐξαγγέλλεται» νηυσί «ρατιν πολλην αγο" 
, 3 

τα Περσρὼν Αρτύβιο, ἄνδρα, Πέρση». ἃ «προσδόκι- 
ὁ ανα κο” ο μας .- 5 θ6 νά, δὲ ο αᾱ 8 9 

μον ἐς τὴν Κύσθο εψαι' πυνόμεος ος ταυτοι ο 
: /: σα, | ’ - 

Ὀνήσιλος» χάρυκαρ διέσεµαε ε9 τὸν Ἰωννην, ἐὔι- 
ερ / λ ' 5 ν . . . 4 ών ν  1Π 

ας καλεύμοωόρ σφέα».. Ίωνες δὲ οὐκ ἐ μακρὺν βουλευ-75ςαπ4ο51 ΄ απ πος. ἀῑπ. 1η ἀεἰίρειαπᾶο ευθς΄ 

σάµενοι», Ίκο, πολλῷ σόλῳ. ωνές τε δὴ παβησαω 

ἓε τὴν Κύσρο, χαὶ ὃν Πέρσαι νηυσὶ διαβάντες ἔκ Της 

Ἐιλικίης, { ἠϊσαν ἐσὶ τὸν Ἀάλαμύα πεζῃ. τῆσι 

δὲ νηυσὶ οι Φοίνικες περιέσλωο τὸν ἄκρην 9 αἱ 6 χα: 

Απιαϊμιβος οὐυβάεπιῖ πιησία5 αΠειτατ νο, 
τγδίαπι νίταπ. Ῥετίαπι παν]οι5 πιαρηαπη 

Ῥεγβίταπι νεμεπδις σωμα επετε πα 

Ῥτυπη, . πο αεοξρῖο» Οπεβία5. 1εβΔῖΟ5 
Ῥαρβπι 1π Ποπίαπι ἀἰπτιτ ο ορ ος 

νά ο 

τα, οἶπΙ Ππαρηα οἰαδίε αἁ εἰ ο ο 
επ]έτυπε. Έτ οαυσπι Ογρταπη τοηιἱ[εδῖ ν΄ η 
Ῥογ[α πανίδας ο Οϊ]ίσία τταϊεσεταπε, τος, 

τα[τίαπε αΠπέτε 5ΑΙΑΙΠΙΠΕΠΙ εοπιεπἀετάΡίο 
Ῥμωπίίρις εἰαρία. αἰτοιπισιπῆρίς «ΡΙΟΠΙ 

4 

οἳ΄ 

398 λεῦται Κλήΐδε, τη, Κύσερ. Τήτο δὲ τούτη Ἡ γι-δοιοσίωπι, 4πα ΟἼανον Ογρτί νο μι 
μνοσα” - 

νοµένω., ἔλεξαν ὂι τύραννοι της Κύσθε, συγκαλέσαν- 

τες τῷ Ιώνων της σρατηγε ο Ανδρες 1ωνές» αἷ- 

τα βση ὑμῦ δίδοµει ἡμέις ι Κύσειοι, ὀχοτέροισι 6 - 

90 λεσθε «προσφέρεσθαι, ς Πέρσησι, Ἡ Φοίηξι" εἰ 

” μὲ γὰρ πεζή βύλεσθε ταχθέντες Περσέων διασα- ὃ5 
ο» “/ Ἀ 3, ο ανω 3 / ο» 

«ρᾶσθαι,΄ ὠρη ἂν εἴῃ ὑμὺ, ἐκβάντας ἐκ. τῶν γεῶν. 
92 κ. λ 

᾽πάσσεσθαι πεζή, ἡμέας δὲ ἐ τὰς γέας ἐμββαίνευ 22 Νο. / . / . ] 

-, τὰς ὑμετέραρ, Φοίμόι | ἀγταγωνυμένες' εἰ δὲ 
π ον / ον 

ο Φουίκων αλλο. βέλεσθε Φιασειρᾶσθαι, ποιέεν 
ιο ς Ἀ λ 

ν΄ χειών ἐσι ὑμέας' ἳ οκότερα ἂν δὴ τετέων ἑλοισθε, 

ο ὅχως τὸ κατ Ἡ ὑμέας ἔσαι ἡ τε Ἰωνίη καὶ ἡ Κὐ- 
ον ὥρος Ἐλευθέρη”. εἴσαν Ὁ ὃι Ἴωνες πρὸς, ταῦτα, 
ολ Ἡμίας ἀπέσεμινε Ρ τὸ. καφὸν τῶν 1ωωγ. Όν- 
.» λάσσοτας την 3άλασσαν» αλλ. εκ. ἵνα. Κυποίοισι 

μ . 

να πνο 

ο εα {ασιεπῖῖρας, ΟΥΡΙ [ογταπΏ] 
εἰς Ιοπιπ ἀμοῖοις ἀίπεε, ια ον 
νορί5 πος ΟΥΡΓΙ: ορΏοΠείη ἁαπιις ει. 

μθ. ἀἰποίσατο- νε]ίῖο,  ευπι Ῥετῃ 8 ῃ 
Ῥ]ιφηϊσίρας. -- δἱ τετία πιανυ]ί ουσ Τε ͵ 
ᾖ9 ασε οοπῃίρετε», ΄ 18Πα τεπρας ον ή 

6 πανίδις  εριεάϊεπαί, οαἳ ́ 1Π΄ αι ο Ὁ 
, αἲ πο Υεῄχας ἱηρτεδῇ ΠΑΥέ52 ή, 
Ῥμωπϊσῖρις ἀἰππίισειπαδ:  π ΕΠΑ οι 
οἴυης  Εοτιιπαπι ἴεπίαια ππαν ας κ. 

οὖος οΡιις. εσι. «Ἠλρῖτε Ποταπι αἰτετασα. 
υς  αυαητάπα 1πΠ. νορί Παπ εδ 6 
πία αἴαις ΟΥρτας΄ Απι Πρείσ ρα α 
1οπεδ, Οοππιυπε, Ιπαμιηῖ .΄ Ιοᾶ δ 
τω]Πτ αἁ πατε τηϊαπάππα, ΠΟΠ πε Παν” 

Ογρεῖῖ ἱπαδοπίος, ἱροί επι Ρεμς 1η τν 
τὰ νέας παραθογτέρν αὐτοὶ Πέρσησι 4 πεζῇ προσ-Οδτα ́ οοπΏίρετοπηις. Ίος αιἰθεΙ- ἱρ]ευ. ν 

Ῥερώμεθα” Ἠμθς μέν γυ Σ ἐπ ᾧὢ ἐτάχθημο. ταύς 

» ὀµ κ μυ 

» ΤΗ παρησόµέθα ἳ έναι χεηςοί  ὑμέας δὲ χθιων 

ο) ἐπί ἀναμνησθε τα». ορ ναυφ θυλεύυτες πό 
τῷ Μήδων, γύεσθαι ἄγδρας ἄγαθε ες ων μεν 

τύτοισι ἁμεψωτο... Μετά δὲ, ΊΝΦΤΩ ερ τὸ πεδίο 
νο 

το 
το» 148. ” 9 ο Ον, 1 .. 

ν , 

ο ον ρα κ. τς - ς ιο τς σα | χ4 : ρα 

ον 0 Μὲν δὴ }ηιί.» πες παίς. 2 Αρίαπ ἆπο Ἠαες “ΐεῇ. εἳ εί. ο Μεμετημ. 4πῶ. δι 

γε. γα.  ϱ ΛΡεςι ατΠου]. «γοῦ.. αἱ Πιο ΟΗΠΙ 7 Ἰ μα], διέπεµψεν. ἀείπεξερς ἐς μακρὸν δή. 13 
Καλεῦνται Ἰέλῆδες «49ᾖ. «γεῤ. }πά,, ΟΠ καλέονται. . «4τεδ., ἵεέσαν Σπα. 6 

ὪυατΗΟΣ ποῃ. ασπο{ευηῖ 7 
1νδρ. ει ΠαΕΤΠ ἐσβαίνειν επι οἵα ὡλερῦ. βαν]. Εμάς. 

"μδίσυπαιθ  σοἰιοσαῦ Ειδήπηής,  ἲ ος 
ΤΑ ΠαΥΕΠΙΗ επίτεπυ τ΄ νος ν6ίο᾿ 4εὺ | 
6 αὐα[ία {εγνΙεηζες -Γαογίτῖς ραςβ αὐ 3 η 

46 τεπιπ{σεηῖες, νΊτο αρτερἰο 105 ΠΙΘ βορά ος Ἔι 11ν 
ϱΏάεῖίθ,. δε Ίοπες τε[ροπἀετιπί, 

ὁ Τενομ. τοζι, 
μα, «γοῤ., Ῥτίϊς οτι 3} αρετατ «44. ει Εάά,, νεπῖῖ εκ {ή1εά, «49. Ρο. αν 

) ̓Ανταγωνιευμένους «κ. βΒαι/., αΏῖεα ὠντογωβής 

7η “Ὁκότερα ἂν Ιάθπι ρτο Ννη]ραίΟ ὁκότερ ἂν, ΤΟΤΗ ἔλησύε, αἩο εἴίαπι πιοᾷο. ϱ114 π μίας «44 δν αν 
κ ο μώὰ ορω ης ο (10, ς κ. η 

Ῥαμ/., οἶίπι ἡμέαε. 6 ΏεΙε ποὺ. Βα[. 7 πιοχ ἡμέαε δὲ ἆἄπδ. Ρα, ἡμέας ἂ εμε απὸ. 7. ο 

κομὼ «πιῦ. 7 εἴ «Φυλάξαντας:  ϕ Πεζοὸ οΓὰ γερό. ο τ 

τες» ΤεΙᾳ1 ΟΠΙΠΕΡ αρησοὶ γενέσθαι, Πε(με 111 αρ[ατά1, 

Ῥ. 856.. ἡ Σαρδὼ. | 
ἔμοιω (ιο Ἡ, Η.) ταῖς µάλισα ἐπαινουμέναις' οοπί. ο: 

αληῖς Ῥ. σοι 
στ. Στρατιή 

Ώνο σύγανσις πες Ἱπεοποῖηπα πεᾳε ἸΠ4οσπβ.. "Έχοαπι- Κλήΐδε πώτευ μα) ἐσγατιο) 3 , νοιστ6ε 
ρα ντος. ο νο { και τιοὶ Σαλομῖνος 11 Ἡ : 

ροτώι Ἕληπα «ΟΟΡΟΗΗΣ΄ οοπομχΙε΄ά ΟΖΗΓΜομ 1. Δηϊμοι, 1, πε, ρ. Ἴό6., πο ο άο 1ρας 

πας 2. | 
εἳ πεάοαπιες «γοῦ. εἲ ῥα]ία πὈείιταηε» ΕήραβίαΙΕ 

οσα- 

εοπίς {εΠΕΠ. σατῖς α4 τεάατριδηᾷος εκ 1. νι, 6. ἐπὶ ν 

Ρ. 920. Μοχ ἄνδρω Πέρσην δόκιµον (ορεπτεν «Π4εμηης, ΟΥΡΗ Ε, 1, ο7. οδό 

24. Βα/. «Κι, αὶ ὅυ, (ας αρροᾶΐο, ὁτ- 

ΑΙ’ ο” 
σασόωι µενίςήν τε »ῆσον κδὶ εὐδαίμονίᾳ πρώτη». 

Ιάεπιχ, 9Πὲ, διελθόντες δὲ ὄλη τὸν νῆσον, εαμ[αο πι ὃς ον
 ) 

αρδὼ, Ἰποιῖτ» μέγεθος καὶ εὐδαιμογίαν ἔφι {ρειπετεπαΗ5. ο. ας 

) ταις μλι 79. Δἱ καλεῦνται Κληήδεε] Ῥομο Μ98.. πλ ρΗ- 

8» ος 343. ή: οἳ Οἴμυυ. Φαιὰ. ππου Απάρο πι τορρητίοτύπι, 4ς αμϊσς Ὁ. αρ, 
φμρΡ ν  ΙΝΔΙΩΚΕΝ. «Πάπας αἆ Ῥποεπ]εί, να 

ν πολλ. ἄγοντα Περσμὼν] Τα] οοπ/ῇο το Τεεα, Ίκίο ἆς ῥοΙποητοο ες πας 1ος Σαρρή, ν. οόθ., ΠΟΣΕΣ μς 

.. 

88. ̓Ανταγωνιεύμενος ] ΒΕΥΠΙΟΠΙ5 σερῖυς ος ἀε ρα 
ει; ἀποσιεύμενος, ἐπισιτιεύμενοι. Ὦ μας Ῥατνί 

Ώετε Ίπ ΜΗ, Οοπε 1, 1ν, 124- ε νο ος 

ο σσε Ἐν τὴν Κύπρον]. Ίδια νετρα πποσΕ ἨΙ{οτίοοΓΙΠΙ 1η 
ον Ῥοβτα αεας Ρεγήπεπί αά {οφιιθηεία» κα) οἳ Π[έρ- 

σαι, πταιε αὰ εἲ αμας Ριαεοεάμηξ. «Ταπε]]ᾳ πες Πο 

απήπιαάνοτα, ἀεοερεταξ Ππτετριοίος. Οὔπι ο Οία 
Ῥοψί1ς πανίρις ἵπ ΟΤΑΠΙ ΟΥρε! ΟΗείαε εαἰεοϊκ[οπε ορ- 

Ῥοβίαπι, ᾖίσων ἐπὶ τὴν Σαλαμῖνὰ πεζη: ης, το]ίδείς 

πανίρυς, Ἰήπεα τειτε[ϊτί 1540: νομ18 Ῥα]απηίῃα» ἵη α]- 
ἴδια Ἰηβά]αο ραττο θΕάπι» ΘΥηήδο οὐίεζθηπ. Φοἰευοῖα 
πανΕ ρτοβεζᾶ ῬΡαμ]ις 6 Βαγήαθας 1 ΟΥΡΤΗΠΗ ῬΠΙΠΙΗΠΙ 

νεποτ Φα]απιίμα Α.Α. χι, 65. ΠΙΟΧ ΔΙΕΗΠΙΗΣ διελΔό: 
πες τὴν νῆσον ἄχρι Πάφου. Οιαπάο ΡαρΏ5 1η 150 βΗτ 

Οπεπια!! Ίατετο Οψρεῖ, αταῖῖο ήπιο {π ῬαπΡΗΥ {ΑΠ τα” 
{θοεπΏς Αροβοῖϊ: «αιιοᾷ “ρεξιήθπη Οοάϊσος ο{ῖ6- 

ντ. 

Τετη τείεσοτ, ἐμβαίνειν ππ ἐσβαίνειν οἠσαίως 1. 

ἀεπι Ἰοηιρητία, ετ νοιΌΟΓΗΠ {τοβέΠ5 608 

Πε 1, νη, 128. ἅςς. 
ς αν 

91. Τὸ κατ’ ὑμέας] Οτὰο τεῖ πος ριαα[εσοπά ο μν 
4εῖ, 1)ἡϱἶγε» «Ἰπαυ]απῖ ΟΥρΠΙ ]οπίομς» 44 νι ας 
{η Φοδβὴς εθέ» {οηΐᾳ οἱ Ὄργις ἠρεγαε ρεγ/ευέ/: λος πα 

ΠΠεβο. Τὸ κωνὰ, ἃ Έα) ρτοαϊα» ος τν εὖ 
Ο) ἀποπεμφθέντεο ἀπὸ τοῦ κοινοῦ, α οὐ μμ» 
υἡσΗς ἱεσαι] Ο. 85, τὸ κομὸν τῶν Σαμίων πώδν 
ΚΟΙΝΟΝΊΩΝΩΝ; ΟΟΝΜΟΝΑΡ ΑδίάΡ ΙΑ Τρ 
ει αἰία, οὈνία ραςΗπι, να]βαταα εομβαριΗμπ ή 

ἔρντας απἱ νοίεπῖ, πταητησ ατρίΙο, 9, καὶ 

ὐ]άεπῃ ορείοπαπι τὸ κώτ' ἡμέας ἱπβΙηρῖῖ Εἴ {μρυ 



σσ πα κλαρημαικκασαῥακκακθκτς...... ες τσ.  βμζμοκατεισν νεος ---τπκοῖ κανα 

μη : - 

ο τν» 
ος 5 

Έπαμς Ρειάοις ετεθαὸ ραρηαία {ο]έμς, 

ἀεπηδις, ΟΥρΗϊ τοσο αἀνει[ις ἀῑος πηῖ- 
τες εοπ{Π(πετυπῖ αἰος ΟΥρτίος: αάψεῖ- 
{19 Ῥετ[ας ορΏτηΙΠΙ φἡοάαιιθ Θαἱαπηπίοταπι ο 
ἃς ῥό]εηβαπι: αἀνετίις Ατιγυίαπι Ῥοτία- | 

Πάεραι ΑτιγΏίας εαιο ἵπ αἴπιαϊΙπι εΓὶρθ- 
τε {ε ἀοδξο,  Οποά απάῖεης Οπεῄβία, ἑ- 
ται επίπι αἱ Ιτε]ε 6επετε θατ, {8πο- 
αἵαπι Ῥεπτας τεῖ Ῥε]]σα, εἳ αἰοαιῖ αἷ- 
ἀαεία ῥΡ]εηής, αἆ Ίππο, Αυάϊο.. 1π- 
Ὠψε, Ατιρή εαπαπι {απτοπή ετ ετεξαα, ο, 
ει Ῥεαῖρις Πηπ] αἴααε οἵε Ῥρηρηαπι αἁῑῃ- 23 
νατο ἀἀνεϊ[ις αἀνετ[ατίαπι Σ Ῥτοϊπὰάε τὰ 2) 
Ῥτορετε πίτα ταίοῃθ ἀῑσίτο Πα της 20 
ορ[ετναῖε. εαἈμπιπα εδί Εεπεπάπτα, απ 
Ίρευη Απιγρίαπι,  Λά απεπι {ετνις [αῇς 15. 
Ί,δο νετο », 1ηᾳΗξ, 1εΧ» Ῥαϊαϊις {πι εἲ 
Ἡιτηπ]απε εξ αἰἴεταιτήπι. εἴ οπ]πίπο αι]ό- 
πσιά Ἱπρειανετίδ, [αόετε: ΡΙΟΠΙΗΠ ἴαίπεα 
αμοά τερις είς ορ[ο σοπααοἰρί]ίς {εητίαπα, 35 
τερεπι ας ἀἆπεεπι οροίῖοτα «Ἠπι τοσα ας ἆιι- 23 
«ε σετιαῖε: νε επίπι ταἱεπι οσσοἶάαδ, ἆὲ-2Ο.ὸ 
εοτΙ ΠΡΙ ἴοτε: [νε (άμοά Γεομπάμπι ει) οὐ 
ιετα, (αὐοά αΡῇτ!) αὐ ἀϊῑσπο οσοῖαἰ αἷ- 
Πη]άΙαία αἱαΙΙϊῖη5Σ ἨΟ5 Υετο ΕαΠπΠ]ος πι 
Ταπιυ]]ς ας οοπΏίσετο: οετ αιοὰ αἁ ϱ- 
Παπ ἀῑῆπει, ποια εδε σαυδία ει εἶας ας. 
ΏΠεΙαπα ἐχε]ππείσας: Τεο]ρίο επῖπι ΕΡΙ εἴτῃ 52» 
Ῥορίμας αἀάνετ[άθ: πεπ]Ίπεπι {6 ετεξαταπι. 25 

Τ19ως 1ο Ἰοφήάΐο. τποχ εχειεῖτη ζοηβί- 0 
Χετε τειτε[ίτεο πανλ]έδαμε: οἳ οἰαδ[ε αἱ- 
ἀεπι Ίοπες εο ἀἱε τεπιε Ρηρήδηϊες {ι- 
Ρείαψετε ἘΠωπ]σεε: ῬαπΜοτΗπα ἴαππεη ρτῶ- 
εἴρια ντι εχηηῖ, η ἵεττα αυτες {- 
Ῥι «οπεμαπι ϱδ, ἀπ αςἰες ἀῑπη]ςαηϊ , 
εἶτεα ἆπΠρος ΙΠΠρογαϊοτος οο αδίαπι Θδῖ, κ 
Όρι ΑτιγδίΗς εαιο, οί Ἱπῃάεραι, ἵπ Όπε- οξ 

ΤΕΕΡΕΙ 
« - ν ο . - ο .. . τε : Ἴ ο ορ θες ὧωο Ῥετβς ἵπ «απρίπ Θαἰαππίοτατα ἴεη- τὸ Σαλαμυίω τῶν Περσέων, διἐτάσσον ὃν ῥ5ιλὴκό : " δω ᾿ αλ . ὁ ο α Ὄ : : ” τῶ Κυπείων, τες µῳ ἄλλες Κυπείεε κα]ὼ τε): ἅλ- 

λ86 σρατιώτας ἀντιτάόσωτες' Σαλαμυίων δὲ και 

6ΒΟΒΕ, Γιατὰ γ. 98 

ως). Αλ. κα αμ. 
Ῥολίων ἀπολέζωτεο τὸ ἄρισῳ, ἀντέτασσον ΓἹέρσησι, 

ΣΙΙΤΗΠΙ ἀῑσειι Όπεβιας εἶίο οοπ{τ. 1ῃ- 5 Αρτυβίῳ δὲ τῷ σράηγῳ τα Πεσεῶν, εθελο]ης αᾗ]ς- 
1 Γηαξι ... Τάσσέ]ο Ὀνήσιλος, Ἠλαυνε δείπ’πο ὁ ̓Αρτύβιος δεδὶ» 

Φαγμόιν πρὸς ὁπλίτη « ἀντιτάσσεσθαι ὀρ9όν᾽ πυβό- 
µωος ὦ τἀντα ὁ Ὀνσιλος, ἣν γάς ὃι ὑπασπισὴς 
ἆ γένος μὺ Κὰς, τὰ δὲ πολέμια κάρτα δόκιμος», καὶ 

1Οάλλως 5 λήµατορ πλέος, εἶπε πρὸς τότο». Πυν- 
θάνομαι τὸν ᾿Αρτυβία ἵππον ἱκ-άμυον ὀρθὸν,. καὶ { ποσὶ καὶ σόματι κατεργάζεοθαι πὺς τὸν ἂν προσθεχθή . σὺ ὢ βελευσάµθος» αὐτί κα επὲ ὑκό- Τερου θέλεαι Φυλάζας πληξαι, εἶτε τὸν ἵππου, εἴ- 
τε αὐτω ᾿Αῤ]ύβιω" εἶπε πθὸς ταῦτα ὁ ὁπάων αὐτᾶ, ον ον λος όν Ν / η αλα » Ὦ, ασιλευ, ετοιμο μθ ἐγω εἰμι ποιέεμ καὶ ἅμά 

/ 1 ε 3 χ Δ Φότερα, Χα τὸ ἕτερον  αὐτέων, χα πάγ]ως τὸ ὧν 
. ζ . δν 0 

ἐπιτάσσήρ Ὦ σύ ὢς μέντοι ἔμοιγε δοκέει εἶναι τοῖσι 
ει 9 νὰ ς ὃς / ο ν Ν ο ον 

σοισι πρῆγμασι 1 ππρσφερές-α]ου, Φρασω βασιληα, σΝν ΐ το ο λοβ α ν« , μεν και σρατηγο) χρέων εἰναί Φήμι βασιλεὶ τε καὶ 
: σπα 3 3 η 3 0 σρατηγῳ παροσφρεσθαι’ ἤν τε γὰρ κἀτέλης ἄνδρα 
σι ρα τηγόν ̓  μέγα τοι γύεται καὶ ἰ. δεύτερα ο ἣν σέ 

: λ ρε σ"/ χ . ἔεμος, Τὸ μὴ Ὑθοιτο, ὑπ ἀξιόχίθεω καὶ αἱ ποβανέ, 
κ ε ἆ ; ' ος κ / 

ὁ Άμισεα συμεφορή' ἡμέας δε τος ὑπηρέτας ἑτέροισί τε 

ὑπηρέτῃσι πθοσφέρεσθαι" λα] πρεῖππο -ποῦ σὺ 
τάς μηχανὰς ῥήδῶ Φοβηθῇς' εγω γὰρ} δὲ τοι ὑπο- ἔχομαι μή μεν αὖθρος ἔτι γε μηδενός φήσεσθαι «αγ» 
τίο”, Ταῦτα εἶπε, Ἡ χαὶ μεταυτίχὰ συέμισγε τὰ 

σρατόπεδα πεζη, κα] νηυσί’ γηυσὶ μέν νυν Ίωνες ἄκροι 
αΟγυόµεοι, ταύτὴν τὸν ἡμέρῃῳ ὑπερεβάλοντο τες Φούι- 

κας) καὶ Τετέων Σιάµιοι ἠρίστυσαν ' πεζῇ δὲ, ως 
η συ)ηλθε τὰ «ρατόπεδα , συμπτεσῥί]α ἐμάχοίο' κα]ὰ, 
τς σρα]ήγες αμφόἹέρες τάδε ἐγίνε]ο ὡς απροσεφέρέ]ο : ε ζ 2 / ς 2 / 3ὴλ ο / ἳ Ἠ]απῃ Ιπνεξίας εδε, 'Όπεβίηςς ΠΠ «ΟΠνΕΠ6- “προ το Όνήσιλω ο ᾿Αρ]ύβιος ἐπὶ ὃ ἵππη κατήµθβεν 

ταῖ οὔπι {αἴε]]ῖε, 1ρ5ο Ιπναἀεπίειηι ΑτίΥ-9 56) 
παπι ΓΕ, πιοςκ 64ο Ῥεάςς ἸηΠσιεπίε 1η π 
{ευτιπι ΟΩπεβ, Ιδί Οας Ειὶςς Ρεῖςι]- 

| Πεηθ 

/ Ἆ Ν ' ο ο. Ονήσιλος, 9 κα]ὰ τὰ συγεθήκα]ο τῷύπασπις], παίει 
ῥοσφερόμενω αὐτὸν τὸν Αβ]ύβιο ἐπιβαλόήος δὲ δἵππε πες ο ον ος ὃν κ  υκή ος ών ενας : της πόδας ἐπὶ τὴν Ὀψσίλη ἀσπίδα, οὐθαῦτα Ρ υΚὰς 

δρὲ» 

--α Ῥολιέων 4γιῦ. Ρα9/. μή., μπι ἀποδέξαντες «πο: ὃς, Ῥα ᾖὃ Ἐλελν 21η] 2νοῦ. ο Ἱσμόίαι τηατρό Φ/6Ρῥ. «19Δ. Όαε/. «τοῦ. Πευτά ΠαἨπα, ἆ ει, «4. Ρατ[., ππῖεα γενόμενος μὲν κο) τὼ, ΠΙΟΧ πολεμήϊω {1η .ὁ Ἀπολέμιο ἔργο «4γού., πολ.,πάντα Άασ/.; {ρεξανῖτ Πβοτίαπι Τπείσες ΟΙ]. τπτ. ν. 969, 6 
Ἱ Χερσὶ «4ῇ. πιαίθ. 

αὐτῶν Ποπ ἀεὈιιεταῖ: ΠΙΟΧ καὶ πόντως ΟΙΠΠΕΡ» Ὁῖ «44. δὲ πάντως ΕΙΤΟΓ ΟΡΟΙΑΤΗΠΙ 65 ΙΠ, {μ1ρεγ 1/11 οᾱἶ- -ὁ Νερμρίτατ Ίη «4γοῤ, 2η. δὺ ἐπι]βόσης βαν. 

Ἐά. ΟεπΠεν. ΟΙΟΙΟΟΧΝΤΠΙ., ΟΙ1Π] λήμματος. 

Ώοποας 
Φερέερο «γε. {δύο 
αν. { Βεβι ο) «γοζ. 1. μμ, δρ, 

«γεῦ. {’. Σᾳἡᾳ. πιοά ἀπαῤῥάσει «49. 

Ἡ- Καὶ Σολίων ἁπολέξαντες τὸ ἄριςον]. Ἱμ]]α Πϊς 4γοῦ, π6αυε αΠοταπῃ Οοάά. Παάρδτί τατῖο ὀαριῖξ. Σόλιοι ἵπ ΥΡτΟο Σολεῖς ΟΗ1οίαε. Διδου Μπ, Αταά, α Ρεία- Ό10 ῬηρΗσατας: εἰσὶ δὲ κ) ἕτεροι Σόλοι τῆς Κύπρου ἀλλ' 
οἱ μεν Κύπριοι Σόλιοι μαλοῦντοί, οἱ δὲ Γιλίκιοί, Σολεῖς' αὐ]- Ῥης οοπεϊπίε ]ορομίς Γιαῦν. Ἱ, 1 3». οίειναϊο, 
Ἡπανιπη οἶαπι ᾠπρδέξωντες, Ίος σσπτὸ ἱοζο, ει Ιενῖ {οἩρΠομ» υπο οπή. Ώεά]ς 1, ΤΠ Τ4. καὶ ἄλλως παρθένους ἀπολέξας, ασ οἱγβίηος ήρεμη. εἲ τριή- 
τωντῶ μυριάδας ὠπολεξάμενου σρατοῦ αγ ]ομίής, ΕΕἱ χχχ. Ἡ]α πλ]]]α {8οξΙΠεΠΝ» 1, ΥΠ. 1οἱ. Τα]α Ίπ Τόμο{- πε, Χεπορῥοπίε Ἐν ἵπ ρηηῖς δοήρίάτα,, 

Ὁ. Ὕπασπιςὴς Φένος μὲν Κὰρ] πα Ίτοια 
Ῥοβτα (Κὰρ ἵη καὶ ἱΓαηβοταϐ) ον Πῖς νι]ηυς βίας, ο αν πα] ήης {οσίαπ. οχίρεξπάατῇ Ἱπρδηϊο «γοφου. " Ἀτη]ίε α 4.4. :Οοὰ. (αὐπηήπΙααίαη, Όοηβιβις 
3 Ταγ]]ς Πίσοταξ ο. ᾿ ἰ 
Ἰπβήχοτηπι ος εἴ 1. οἑητεπα (αἴαεσῖς (οΠρτοτίδις 

: εκ ΠΙε(γοδίο ποππη]]ᾳ τοῖ]οτο σοθρῖε ον η ες, ὦ κκ Κ .. .. . . Ῥ 2 πο ως. ἱὑρεριᾶς σἰάῖο 1ἀνεπ]ς 1πσε- Οποβς τὸ ώς, Ὅταεε {1οεγ. Ῥ. οι. Ἰθη]τ αγπιῖσει αλλη, ον Κάρ, τὰ δὲ πολέμια κάρτώ δόκιμος, ϱ ο) σδδναϊ η ης ως ΨΟΕΕΙΙ λήµατος πρι. 
ἹποΠιεταί σσευης, Α ΡΙλπ)» τολεπάιπι Ίαπι πημ]ηπη ο Ολα: Ἱν ος ρα ΔάΓαΠε Ηοίοάοταθα 1ὰ {1- 

3. ΟΛΡ. εα, {οχΏῃ ος 1ῃ α]ῑς Όοᾷς, 

«γε. Ραρής, «4. Β. πα Ἁνὴῃ, {4 γιά, 6 
{/ ζα) 

σµιγε Ὁϊ το τσσες Ν5 4Ο. «49. συνέμιωε, ὮΏγί, συγέμιξε. 
4η ζυνεθ. «4γοῦ. . Βαγὴ, . ἢ. δρ, Ομοά Ἱππυπι, γιάέ 1. ᾳ, σο.5 ΟΙΙΠι βατὸ ἕυν 

«γεῦ. }Ἠπά, ετ 
ὁ Αὐτέων «44, εἲ Ἠάά., αιοά πιυτατί ἴα 

; Ἡροσφερέσερον Οἵ3 Φ]εῤὸ. «498. Ῥατ[. 7. πρ- 1 -4ἱ ΓΟΠΟῦ. 1 904. δεύτερον ᾖ. Ῥαε/. 
μετὰ συνέµισγε -«ἀγεῦ., {5 ρτο πῖοτα. ἵῃπ 21. συνέ- 

Ρίο, Κὰρ» νετα Ἰεβίοπε» τερετῖείητ ὁλάων, υἱ Ἱορίέ 
ϱα]]α εἲ «4γοῦ. εἰ εταῖ Ι]α Ὅατ Οπεβ]! βεάζε/έσιωη 
ὁπάων Νε] ὀπέων, 1ὰ εδὶ ὀπηδὸς εἲ ἑπάμων' Ίος ἵρ5ο 
εαΡρ. 111. Ἱερίτις, εἶπε πρὸς ταῦτα ὃ ὁπάων αὐτοῦ. (0- τε» πιεγοεᾶς οοπάμάἰ» πηΠταπίος χαῇ ὄλην ἐπλωνήθη 
σαν τὴν Ἑλλάδα, Όε[ὲ Φμγαδομρ Χιν., ϱ. 978. Α. Ππ- 
δα 4ήοᾳμε ραδβπι αρμά Οτασσος {ογνιτήτοπι {ετνίο- 
απις Ίμης νι]σο Θωγίοπες ἀῑξΗ. «{γ]βορῦ. Αν. ν. 

765.5 Εἰ δὲ δοῦλός ἔσι καὶ Κὰρ, ὥσπερ πα 
: ΝΑΙ, 4 

1ρ; Γένος μὲν Κὰρ, τὼ δὲ πολέµια ὅτο,] Βριερίε ἐκ Φ1είωο Οἱ. γρηουίης. Πολέμια, Ώνα πολεμήϊο ἔργαν αιοιβράὸ «4γοῦ. ετ 7, 1, να», ο. Ίτεταπαν ΗΛΟΠΙΟΤΙ. 
Επ τθβοίοπε οἷς οὔτι µέλει πολεμήϊα ἔργα Ἡ. Β. 9958. 
εἳ Ν, 797. πι λἡμαδος πλέος ους ΙΠΙεΡΤΑΝΕΙΠΗ » 30Π 
1{ΕΤΟ πηοπίτα ο ράνς αν τν) ο. 
ον, Άλέρα ον η ΜΗιεῦει Ὁ Ὀκούηψε, Π οοᾶ]- 

6ξὲ αφἀῑσετέεπε, μέγα, τι -------Δὰ Ὃ ας ο. ΥΠ. ον 
ρ. 505, Αι Πῇί τοἱαέωητωτ” Γεητεπία αν Ὄοπα οί 
αυ] αἰλάεπι οὔπῃ ΠΙΟΣ ἡμίσεῶ 6 υμίρορή» ΡΠΙΙΟΟΤΊΠΗ ορί- 
Π]οπεΙα ρτοραξ» Υπεί ετ Πεηι ἓν ΝΤΟ εβ"ερ]ο ει [οτί 
Ἰππάαητοιη,, Νους Ψρίήαηαπι «4 περο ΙΩΡΗΙ ἀῑεκ- 
ἔγα οπά ΑΕΠ. Χ, 889. ΔάΙ αά Οἱ 2η μη ἵπ Ουήήέ 
ἹΜειμπιοσρῃ. ν» Τ9ἵ- | 

11] τα Ἡν 

ἵ. ο δρ 

959 

ή Συνῆλθον «εῦ. 14. ο Κατὼ τὰ συνεύ., 



. 

. εἩ Ῥωσυα Ρειαηπὰ «οπία Ο}ρήος Τομαθαμο, ει υἰθοιίας ἷ 

434. Π Β κ ο Ό ο Ἐ 1 κ η ααη νε. , Όγριο τεφαέῖα {18 11βαι. 

. γα 1ςρςς (γρ, . Λη 

/ τ ΜΒ ή αρα μίς θης' θα Ῥεάθς αδ[οΙἀϊτ: απο 1 λ1τ) 
ο σει του ἵπ'που του “πό- ... : - ν 

δρεπιανα πλλξα» . η . «) Περσίω ἐμᾶ Ὁρίας Ῥοματιπι Ίπιρεταῖοι Ἠ]ίς ππα εἶπι ε 

δαν. Αρτύξιρ μου οησμκνο ν νο οππο οοπηῖε Οετεής αμἴεπι Ῥιρηαπάο 06-19 

τῷ ἵππῳπίπτει αὐτᾷ ταύτη, Μαχομθω εκα!τοΆὈσαραής, Φιε[σπος Οππ τγΤαπΠῖς, πο 
ἄλλων Στήσίνωθ, Τύραννος εῶν Κεριο, πθοδὶδοι εχω Ῥρατυπη εἶτοα {6 εορίαταπι Ἠαβεπ8, Γριοάῖ- 

δύναμιν ἀγδρῶν περὶ ἑωῦτὸν 3 οὐ σμικρην᾿ οἱ δε ο Αἷτ {οεῖο. -Ομτίεπ[ες Πὶ Αταϊνοτιϊη Εἱ0- 

οδοί λέγονται "εναι  Αργείω ἄποίκο, Προδότω πῖ ἀἰειηξατ 66. Ῥοῖ ΠΟΓΗΠΗ ρα | 

δὶ Ὁ τῶ Κερίων, αὐτίκα καὶ τὰ Σαλαμυίω/ πολε- παπι Θαἱαππίοτάπι Ῥε]]αί εωπτας 146πη -ἳ- 

δαν κα αῤὼτὸ τοῖσι Ἐπριυσι ὃ ἔποίεε" Ύϊό- απιεηῄρυν ἔεσειτε:. Ύἱο εκ Γαξζο Ῥεια ΟΥ: 

ῥιςήρα ἁρματά τουτο τησ Ἵσμνο Πέ ν Ῥηϊς Πιρετίοτος εχΏτοτα, ΄ Ἡοτιπ ΑΕ 18 
Γόων ἂν τοτέώρι 2 ππέρτεροι ἐσαν οἱ ἱἹέρσαι τω ἆ ο μμ Ὁ 
αθων ὃ ώς ο η ο τρρ ολ ἀλλοι 1αδαπι νετία, ουπι αἲή ππα]ή οσεμΡιεὀ» 

Κυπείων" τετραµµος σε του τραἍοπ ες νο) τηπῃ νετο Οπεβ]ας ΟΠετῃς Πμας, 4 ρα 

τε ἔπ'εσον πολλοι» ο. 9) καὶ Ὀησινος ο. Χεβσιοο» Ρτίος ἃά ἀεβεξίοπετα Ιπάκεταῖι, εἰ οἱο” 

ὅσπερ τὸν Κυπςίών απτόσασι ἔπρήξε, καιο  Ζολίώ τηπα τε ΑΠΟΣΥΡΕΙ ΡΙΗΙοΕΥΡΗΙ βμαδ ας 
. . « ών ς α ς, ἓ ἄ { 

(βασιλεὺς Αρισόκυπρος, ὃ Φιλοκύπςβ' ΦιλοκύποἙ δέδοιι, Ἱπαπαα, ΡΗΙοσγρΗ, , 4ΝεΙῃ 
- ν. ου 3 ς 2} ᾷς, φας ν 3. ) ν . . : - 

τετη τὸν Σόλων ὁ ᾿Α9ήναῖος ἀπικόμενος ἐο Κύπρο» Αιμεπ]εηῇ ΟΥΡΙΙΤΗ Ρτο(εξξας ΙΠίεῖ απ , 

λος ἁκάννιὰ ο ός / / Ἄ ν : µ 

ον ἔπεσι αἴνσε τυράνων µάλισα.  Ὀνησίλε μεν 2ο’ αλά νεῶρὰ . ο ο Β. ρου 
΄ - ο. Ἡ με τώ 2 299 

᾽Αμαθήσιοι, ὅτι σφέας ἐπολιόρχήσε, ἄποταμοτες την αιπασπ] εαρας ΟΠΙαΗΗΗ  αποπιή μέσα 
λος, δή ώὅα ας οσοι Ἐ οκ. ορ[ίεάεταῖι, αβρεῖ[ιπα Ἱπ ορριάαη Τεάσ 
χεφαλ»ν, ἐκόμισαν ἐς Αμαθουγτα καὶ µη ' αγεκρέ- η {15- 

ο» / κ αν ον -- 

µασαν ὑπὲρ τῶ  πυλέωγ κρεµαμενής δε της κεφαλήν, 
ας [ωρτα Ῥοτίας {Πρεπάεταπς, | υοά, ο 

ο ρα. ας οὲ Της παρα ληδιορεπ[ια΄ απαπι αι εκἰπαπῖταπι εδ» 
καὶ οὔσης Ίδη ο ος ο ἐσθὺέ ερ αυ- ρτε[απ αριπα «ΧαπΙΕΗ Εανο τε[εῇῖ. μα. 

ν, κηρίων μυ  οῦέπλησε' τότα δὲ ο. τοιθ- ουππι Τα]ε εοπΏηρίδίετ» οταςΠ]ηΠΙ Αππαϊ [ν 
ολ σᾱ όεοχ .ν ς 9 ». ν ν 

τα. ἐχθέωγτο γὰρ περὶ αὐτὴ οἱ ᾽Αμαθέσιο, ἔμα- Ες, παπα οτας]ηπι  οΠ[αΠέΤΕ» η, 

τεύθη σφι, τὴν μὲν κεφαλὴν κατελύγτα» «άψαι, ν. : . . πὲ ἴο]εηῖε «πρι ὃν, ο) 
' ει ωλλοα πη κ Δημ . 

Ἡ Ὀνησίλεῳ δὲ ύειν ὦς ὕρωὶ ἀνὰ πάν Έτος, καὶ σφιόος.ομε. Αμα Πρ αμα 
. συ 2/ κι 3 « / . 1οἨ αμα 

7 θα. αὔθσιοιὶ µε οὖν δὲ ΑΙ ΠΙΟ. ποιῦσι ταυτα, ἀμεμον συ)οίσεσθαι, Αμ να . ν. εἴς αθιπ πὶ, 4μοὰ Απαζμώμι 3ὰ πι ς 
ἵυν εποιευΥ τανταν καὶ Τὸ μεχει µου. 1ῶγες ἐ οἱ πεις ΠΙΕΠΙΟΠΑΠΗ΄ Γπο]εναητ, 1ος; ἃί 
λε / ' ; 3 / 2 ἓ . μμ { 

ο. Κυπζφ γαυμαχησατες» ο... έμαθον τὰ η” Ἱη ΌγΡτο πανα Ῥαβηᾶ ἀϊπιιςαν εΤ8Ώ: να | 

ο ἁμµατα τὸ Οἡσίλε δεφθαρμένα, καὶ τὰς πὂλια ἀῑάίεετε τες ΟπεβΙ ρεταῖτας, -εἴ μα 
μα, ο ο ολ η ἳ Επ αι) 
τῶν Κυπρίων πολιόρχευµεας τὰς ἄλλας, πλην Σα-05ΟΥΡΠΙοΤα πτρεῬ ΘΡ/άΕΓΙ Εν τορί 98-, 

εδ. κ μωκ νν / {. ἆ 
λαμῦος, ταύτην δὲ Τόργω τῷ ποτέρῳ βασιλεῖ τες Ώσπα 6απ1 ἀὐῑεπΙ 6ο1ρο ΡΠΙΗΠ νε τη: 
μα πια αμ λδὲ εως 14ΠΠΙΠΙΟ5 τεΠατηϊδίε, Ιπ Ιοπίαίῃ ΤΕ η 

δαλαμηίηο ἕ παραδώτας, αὐτίκα μαθοντες οι 1ῶγε: πρ μον συρπαα(. 
ο ο ος ἁλ ω ρραα ρες πρ Ὀτανεταπι ο ζανπαίμι παίσῃ ρε 

ταῦτα, ἀπεέπελωο ἐν τὸν Ἰωήφ. τῶν ὃὲ 1 ο) Κὺ- ἀἰπτίσβππς ορβάΙοπεπι 9ο] 198 Ῥοτιυδίο 

πες παλίωνἄνείσχε χεδο ἠπικλήῖτων ποληρωνµά. Εάν Ῥεεῖο Φμίπτο πικηζο οποια 
η Σά οἱ ΤΗ πέριξ ὑποβύσσοντες το τέιχος» πέµ-ΖΟ[οβίο πιυτο εχρΙπηἈγετητ. Τά «ι ὃ 

πτῳ ̓μηνί εἴλον οἱ Περσαι, 9 Κύπεαί μεν 9ἡ οαυτο αι άπι αππαπι ρε Εαϊφ[επε, ἀεπιο ο ἳ 
ἐλεύθεροι γθομεο, αὖτις ἐκ, γέήΣ κατεδεδθλὼὠντο' Δαυ-. ν1ταζεπι {Ιπῖ τεάαξῃ, Αι ΏααΠ{εδ” ας 

σης δὲ ἔχων Δαρία Φυγατέρα, καὶ Ὑμέηετεκαὶ μαι Βατ ποτε μαβερας» πρ 
μι η φχχή Πωό οὲ } -4µε εἰ Οἵαπες, αιαιο αἰΙ Ῥεηαῦ ος 

Ἰ6) χαί αλλοι ἀ1έσαι σρατηγοι εχωτε καὶ ο ο ο. αποπίο 4 

ὅὗτοι Δαρείου «υγατέρας, ἐπιδιώζαντες τοὺς 9 755» εἳ 1ρ5ῖ Π]]αο Ῥαηϊ ἵη πηαιης ηρῃς 
/ [ ως ο] Ροηῖες, Ῥεπ[εηιμί εοθ 1οπε αἱ 919. 

Σάρδισι φρατευσαµένες Ἰῶλων /καὶ ἐσαράξαντέσσφεαό ΠπΠτανεταπῖ ποια ας ανενν 
3᾽ Χ ο ς ο ον . 8 ” 

ἐε τὰς νέα, τῇ µάχή ὡς ἐπεκράτησαν, τουθεῦτω Ἰετιπῖ ριω]ο νίξον, ἀελίπε ρα τος 
νι | μό . πρ 

ο ο η. ας β. ον. απο 
α Ζ1μ4. πε, τοῦ Βγίλ., σοΠΙΓΑ. ΠΙΟΤΕΙΗ μμιῤὴν αἲΠ. ὁ Τῶν Κουρ. Ρα. «ἄ9Ι. «αἱά. ὅτου» αππἰου]ΗΠ] Ἱ , 

Εαῑε, Ῥοβτεπια, ο Ἐποίεον πο. }1µ4. ἆ Τὸ ΠΕΠ. ϱ Σολιέων «γρ. {. Γ 24.4. βαν). αν. ἀπεκρος δἳ 
ἆἱά, ατα ααἲά: πιο κρεμασµένς Αμα, 6 Ἐνέπλησαν -γοῦ., πο Ἱπ{αανίτοτ : ΠπΠΠΙ ἔχρευτο 1 ϱἳ Μ. 
Απ, ὃὁ Ὀνησίλῳ -4γεῦ, αι. «4. /ηπά,  {Μέν νυν 4νοῦ. 7. Ῥατῖ -ᾱ. Β. βγΗ. «4λά.ν 19/ 
ανξ. Ῥαει ο Παραδύντας «γοῦ. ἔ Ρας ιβήέγ.ο παραδίδοντας οἶἶι. ο { Κυπρίων -4γοῦ. μή. μα. 
πα] «4{γοῦ. ουπι ῥαήα.  ᾖἩἨ Ὕμές Μ. Ραη/. Σ μα. «49. βατ. -ᾱ. δ. ΒγΗ. «44. γμαί» πι" ν | 

ο Ἐν Σάρδισι 1. «49ῇ. Ῥα/., ἐν Σάρὸι -ἄγοῦ. εἲ Ζ1µά., ΡΗ5 ἐς Σάβδι ΕΣ «0. ” 

| / ΤΙ πα 

ἡ . δλεμισήριω ᾽ἅῤματα] Εκρήσαπε ΟπΙΕςἰ αἲ 4{πί- Ίοπε Ῥ. 0... Νῦν δὲ σὺ μὲν Σολίοισι σολὺν ή αὐτὰρ ” 

09 ον Ἅνα ΝΕ 38. Πολεμισήριω καλοῦνται καὶ τὼ πολε- ὠὦνλβσσων ήν τε πόλιν γαΐοις κο) φέν2ς ὑμέτεροι, φβλα- | 

ρικὰ ἅρματω., ἐφ᾽ ὧν ὁπλίτης ἐπιβέβηκεν ὤμο τῷ παρα- ἐμὲ Εὺν νηὶ θοῇ κλεωῆς ἀπὸ νήσου ᾽Ασκη(ῇ { Πε ! 
η 

η) κά 

βάτη. Με» ες αρήογε ποπηπο ἠνίοχος καὶ παραβάτης ϱ3) πέµποι Κύπριο Ἰοσέφονος" οἰείζηε ἡ]]α 4: {μή ἤ ( 

ἤνο παραιβάτης αἲῆ. “Μαπῆς ἵτααιιο θα]απαίπῆς Ῥτίίους τρ’ ἐς ἡμετέρην. Ίπ Ῥοῖοπε Γιο» πες σύ βπο 
εχ ευη ος ρυρπαπά! πιο, Που ἁπιήκβπιε Γηουαπίς περ]σοπτίοι ο. ΊΜεμη[ως σατπαίπα ΦΟἱΟΥ ο μη 

ἵπ. Ῥοεοῦα» 4ε αάϊους ετ ᾳεπῆπα {εξ αά οῤογί Πας: {επατίος εὔαπι, αιήσας {παπα ο πιο 

πάν τοι Ῥλοάς ο η. ----, Ὅ αὐαπι εοπ(Εεαῖς Αιλιοηῖς, ἁα[οτίρδοτατ εἰς τίς ρατ- | 

5ο: Φιλοκύπρευ δὲ τούτου] Ῥ/ωίαγοδης σοπ(εηῖε ἴπδο- ἐκ «νλβίὰ, Β)μαγοδο, α]ήνηνε Ίπτοι {5 “νλτοκΕΝ" 

Ιοῦ. Ῥ. 93: ΔΑ.» Ίος ἀπιρΙας, Βο]οποπι τα ίεης τορί αι. εἶπα οΕΊτΕ ζΟΠΟΙΠΠρΠάΟ8. ο Πρεήνν ϱ” 
ἄοτεπι ΠΗἱΜίε». πεποναπι ἨΓρεπι οὉ α[ροτίμα ος Ίπεοῃ-  5ὓ. Ἐμαντεύθῃ σφι] Δά επι πού μη ". μι 

πιοάμπ] ΡΕΙΟΣΙ5 αν ἔρεσε Βτιπι σοπάστζξ, Ἅ μπε Ἡ Φοἱο- 46. τῷ µεμαντευμένω, ετ Πο)ἱοβογί τὰ ἐξ αν αΦιυπβὸ ) 

πβ. ἀαίπζσρ Σ0λο:. οι 5 ἀἰθήπήήα Αμέζος Νε τευµένα ΛμεΙορ. Υπ. Ῥηίπο,, απήδυς πο ροῃ μωντεν 

Αι» ΠΠ αισᾶ τεκοα τω πάρε]]εῖ, 10. Πεμ. λουτρὸ τοῖς τετρωµένοις μαυτευτὼ οἳ ΙΟ ἴ ιν» 17 

ΆιρΡ Ἠβθς ποἩ ΠΗΡΟΤΗΠΙ Οράν τοτε ο τὸν τος ᾽Αχαιοῖς εκ ΡΟᾖηβγα{ Ηειοῖο. Πλ ΟρεΠ ολ]- 

51. ᾽Απικόμενος ἐξ Κύπρον] Ὡς αἨυπας πονεΓαπηης απ. Του Ππιεῃ. δ. Δοολαγη πχε]ΙΠσαηῖε μ Π]οπμοςή 

Οὗριο {πορίης ες {ας Φπ ΦοΙοΏοιὶ Βεἰε[ο «ΟΙΠπΠοΥα- να ἄρος τοέῖο αἁππον]ς[ὸ κά {ωίο, Ο. Ν. 9" | 

ν τάπαν Ῥτίπιο Έηπποῃ αάᾖρείτι ΠἡΠή] πἀπποάιπι Ίδια Ἠϊο ἀπ ΓΠεγοΣ. Ῥ. Π. Τ.. Τν, 1ο. Ρ. 505: μή ο 

πᾶ τοπῃ ἔιοσγο ψἰάσητυςΣ οξ {οῖ]α αῑς Ίπ εαπι νεπίτες 78. Ἔμέης] Όσα Ίππο {οἱρταταπη ο με, ο 
Ηρ]ῖσῃσπι, Ῥος: ἰδεὰ νοῦσς Πας ἸπτεσοΙά]είε, δεὰ {αἱ τεάΙτταπι Ὁ. 152, Ὕμαίις  εὐά μοζος ρ ρεί 

εαάσξε νο]ηῖε, Ὁςξ ορίπος» Πεγοά: 4ὐΠΠ πιοταἵστυα πρι {α εχ Ῥρτΐσο Ῥετίατηπι {ΕΓΠΙΟΠΕ». 41ΕΠ] 1 νο πέαυε . 

ῬμΠοσγβεαη, δο/οπει Ἱῃ Ίρδα Ἱπαία ΟΎρτο εαπηίπα ἀεθῖι Τοὺς ἓν Σάρδισι «ρατευσωμένου» πες ης κα... 

εοπάἸθ]δίε, οπίδης οπίου δεωπι {πι εοἰαιάσ!τ: Ὁ, 122. 00 «τοῦ. ετ {7 Ιπάρῦ, τερμάανί, ο, 

αἴη τε 14 ππαπΙεβμπῃ οδε οκ ραγῖο Ε]ερίας» αμα Άερει  ποσήηη θεα»: Ὃ ή 

Ίρπη βἠθημέΡατωχ οἱοἩ, Ο/µαγεῦο οοπ[ε ναι Ίπρον , βο, Πόῤ ή ο σε 



Ὀνες πά Ἠεί[οβοτιωπι Ἱοεερία αὓ Ρετῇς, εἰ μοτιηὶ Ἡ π ρ Ῥ 5 ἶ ο Π ο ΡΒ Ε 9 ΕΙΘΕΏ ν, 4358 Εοιἰεία Ριοῖια αἀγετίης ἴομαφ, Όταν, 

3 ͵ / 1129. «χρισπαταης, ο Ώαπ(ὸ. απἰάσπῃ -οη- ἐπιδιελόμενοι τὰς πόλις ἐπόρβιν, Δαυρίσης μὸν τρᾶ» νατί[ας αἁ ετοθς 1ῃ Ἠε]]ε[ροπιο Πας, εαρῖε πόμενος απθὸς τας ο) Βλλήσπόντῳ πολι εἷλε μὲν 
Ὀατάβηυπη, «ερ ει Αργάππ, εἲ Ρ ΕΙ’ βοΔάρδανο, εἰλε δὲ ᾿Αβυδόν τε καὶ ὃ Περχκωτην, καὶ Εοἴεη», εἲἳ Ἱαπιρίασιπ, .ει Ῥαΐου, Πη- ο ΕΠ τατς μη 
Ρυ]ᾶς αἰεριῖς Πῃσυ]ῖς. σαι α Ῥαΐο αἆ Ἡτ- ᾿ ο ο τὰ ασ λυητις Πάριο Ῥεπῃ Ῥαποτ οοπιεπάεηΏ πιποῖας 84 ξεττιτ ιβ : : σα η, (ατες. «υπ Ἰοπ]ρης Γεητιέῃηῖο, α Ῥετῃς πόλιν ὦ Ἰλλε νο λβρ σος ἘάΑά, Σπ γρ. ἀεξεαϊδ{ε: Ιδίτα: «οΏνεί[ο Ιπότο οκ Εε[- Φροήσαντας, απέφώαι απο Περσέων ἀποσρέψας Ἱείροπιο αἀνοτίας Οατίαπῃ εορίας ἀπχίτ.β5ών ἐκ τοῦ Ἑλλησπόντε, ἤλαυνε τον σρατο ών την 118δεά απῖε(ιαϊη Γαπτί[ες Ῥετνεπίτοι, ἆς ϱ- Καρίην. Κα! χως ταῦτα τδῖσι Καρσι ἐξαγ[έλθη πρὸ» 115 αἀνεπιι οετίοΓθ Γαδ8] (.1ες «0ΠΥ6- τερον πθὶν ἡ τὸν Δαυρίσην ὠπικέσθα πυθόµοοι δὲ δι 
ο. Ὃ ος ανα κ. Ἀλ η ρήσας Καρερ συψελέγοντο ἐπὶ Λευχάε τε Στήλας καλέομέ- η6 ΑΙΠΠΕΠῃ αἴ] ναῖη 1 εχ ί - ἳ - να ο αν ολ - ος ἀεβιήτ ἵπ πα η ἵμι ορδεΙν βάσυκημπιοσαβος λαρσωφίνος η λ ν ον τ. «απδας, πι] {ππε αἰ ἀῑδα [εηιση-0 09ος χρή5» εθ Τον Μαίωνθρον ἐκδὶ ο ολ ασαᾷ Πο: Γεὰ ορίπια οπΠΊΠπ, Ί1θο Ἱμάϊσιο, δὲ τῶ Καρών ογθαῦυτα, Ἡ ἐγένογτο βνλα] αλλημσό α Ῥικοβατο Μαι{[οΙϊ Πιο, νῖτο (Ππάγεπα, πολλα, καὶ ἀρίση γε δοχέησα εἶναι ἐμοὶ, ΠιξοδάρΏ 
αμ] Ὀγεηπεβο ΟΙ]ομπι τερῖ Πἰῖαιι 1η Πιῆ- του Μαυσώλε, ἀγδρὸς Κιδυέος, ὑσ τοῦ Κιλίχων βα» Ππιοηίο άρερας,  Αὐ Ἰος [εηιοπιία. ἷ- σιληος Συεγέσιο εἶχε «υγατέρα" τέτε τὸ ἀγδρὺς }' οεραὲ, ας τταηοπηής[ο Μααπάτο ο, έφερε διαβάντας τὸν Μαίανδρο τοὺς Καράς, Ώμπιεῃ α ἳείβο Ἠαδομῖε, τα συπι οῇς- 2}. κ ὰ., ν νιή βάλ- εοπρταάἑτεπτατ, ας Πρ]αα [ρα τειτο {α- ἂἩ χατα Ἂ ο ατρα αρ ματάμοκοτω ον μβα: ΡΙοης1, αἴαιε 1Ιάεπι ΠαΏετε «οαδΙ, το- λε εομ ἔχωτε οπίσω γη 6ἱ Καρ, σος ἀετεητητ τηε]ίογες 4 .1Ώ πατΗα εβίοπι. Ὑδ- τε μένὲν ἀναγκαζόμενοι» γεοίατο ἔτι ἀμείνουες τήφ ΤΗΠΙ ῄοος [εητεπ]α Πηοι νἱεῖτ, {6ὰ Ί]α, «Φύσιος αὕτη μέν νυν οὐκ, οδίχα ἡ γώμήν ἀλλὰ τοῖ- 
πε Ῥεγῃν Ροῦις α ἵειρο Μααπᾶετ ερ[εῖ» σι Πέρσησι κατὰ νώτη Ὑίνεσθαι τὸν Μαίανδρο μᾶλ- 4μαπι ΠΡ, με Π Ῥεταταπι Έαρα αςσίαδ- 1λον ἡ σφίσι' 1 δηλαδη ἂν Φυγὺ τῶν Περσέων γένθαι, αν .. εἴ ας μις αρ. ν ο κας καὶ ἐσσωθέωσι τῇ συµβολῇ, ὡς οὐκ. ἄπονοςᾖσωσι ἐᾳ νο ο ο λ 3 ΄ ν Ν ας . ἃς Μεαπάταπι τον ο σος ποταμὸν ἐσππιπε τοτε. Μετα δε » μαι 2 191 Πιρος απππεπι Ἰήατ/γαπι Οατες Ριωµαπι 34 διαβάντων τὸν Μαἱανδρο ο Περσεων, ος «οΠΏ{ΕεΓΗΕΓΕ οπι Ῥετ[ς αστο αἴαια ἀῑπτιγ- οέπί τῷ Ἀαρσυν Ἕτεμα Ἡ συνεβαλόν ΜΕ αΙΑι Π.ερ- πηπι: αἆ Ῥο[επιπη τῷ πια]Πμάίπε Πο- σησι οι Καρες, καὶ µάχην ἐµαχεσαντο Ισχυρῖν , καὶ Ἅπαπι ἵετρα νετιιης, Ὄιο ἵῃπ Ῥτω[ίο, Ῥετ. ἐπὶ χβόνυ πολλόν' τέλος δὲ ἐσσώθησαν διὰ ππληθος. Ώατηπῃ οεσῖἀετα ἀπρ πηῄῖα, Έαταπα ἀεσειη Περσέων μὲν δὴ ἔπεσω Ἡ ἄγδρες ἐς δίσχιλίεε» Καρῶν πας "αχ Ὃ ης ὃς εν 38 μάς: 9ὲ ἐ µυρίε,' οτε δὲ ὃν διαφυγύντεο αὐτίων ὑταπαα Ίη ἰονίς ΜΜατῖς τοπυρίωπι, “ρουα οκατειλήβησαν ἔρ 5 Λάβραωδα, ἐ6 Διὸς Στρατίε {ρὸν, 

μέγα 
4 Τόλις «1ἱ}. οἳ Ἱπῆα : πόλιας το]αυ. ὁ Περκώπην ΤΠ416. 7οβῦ. 2, Περιώωπην «4γεῦ, 2], ς-Ἠεσ” σὺν «τοῦ, ος πιοχ. ζε[οη Αα]. τι ἐπ ἡμέρῃ ἑκάςσῃ εί, «49δ., νι]ραταπι Ρτοβαπε «4γοῦ. 1. κος δα” 710. 4. ὃ. Αη, {, Ἐδςα, { ̓ Ηλίε οἳ ἆγν. με, θα. «{δ.. α τεανς αΌεοί ἱπροτίμπάπῃ ο). 2Απο- Ίρεψος «γεῦ. 71η, ἆ Πρότερῳ ἃ 14. Βοςί. «4ἱ.. ΟοπΕ (67οµου., πρὶν 3} «44. ει Ῥ]ητες. 6 Μαρσίην Ρεῦι» οἳ Ἵδρδος οι α]α. αἱ τωπιόα Πορ ]ααές Ἱδρυβδρο οι.  ὁ' Ἐλίν. 4γεζ. οι {ντα ««γεῦ. αἳ Πιοχ. δίς Ιᾷρπι 1 0. 6ἳ 7δ., Πες πηα]α. οἳ συμβάλλ. ουπι 21μά. «άνᾖ. η ξυμβ. ᾖ  Σφόντες «γε. / 4. πγ.. ἵπ Ρα[ δ]λαδλια, Ίῃ τος! δ/λαδὴ ἵνω: Ρος ποηπι]]α ὠπονοςήσωσι «4γοῦ. αυοά οοἩ- Π]Ο(1Η15. ὠπονοσήσουσι ἨΠϊ: οἳ ραμ]]ο {Προηι8 μῶλλον πΌοσι 21η, ο 1 Συνεββλοντο «44, ἀγεῦ. {.» τεοθρῖηπι εκ 01εά. «494. Ῥαή. πῃ Δισχίλοι ΠΒΙΠι «4γοῦ, οἳ πώ,» εἲ ἀείποςρς µύρα. ο ή, Λάβραυνδα., «άν. Αάβρωνδω οι «44., Λάβρυγδε «4γοῦ. 21η], οἱ ΄α1/. εχ οοιτεξήοπε, Τυτγάσπι 7))ᾳ. 
Βο. Περκώτην] Ῥιιτο [οπίς ᾖ ΠΙΑΠΑΣΗΠΕ 1ῃ Ἠτ]ληϊοο- πιῖς Λάβρωδα, ἶ 6Ι4ΡΠΟ Περκώτη, πἄλαι Περιώπη. Ἠπιιὰ {ρτενοτίηι αχ τς Δαβρανδεὺς, Ἰ.. χιν. ρ. 974. ΟµμΙά ἆς {απο ἸζμοάΙδ Περκώπην. π γαδοπο ημης Πάει» καὶ ὅτι ἀἶσαπι, ου εκ λάβρῳ καὶ πολλῷ ὗσαι Ἱαρίέοι 1είο } Έτ. πόλαι Περκώτη µετωνοµώσθη ὁ τόπος υΠᾷΕ Π ιερύαμες ταὶ Ἰη{ρετ. άρον αἳ Στρώτιον «οπΕΙπάσῃς Ίονεπα 1, Ίμα ἀεργοηήστίς, υπ εγεάΙρῃε, Περχώπη Ἰθίάσπι ΑΗτ, χΠ..ὰς Απ, ο, 80. (αμΠίος Φήᾳῦο, ἃς απο απῖθα Ῥοδτας πιοάᾳ Περκώτή, αΠΡί Περκώπη 1. Δ, αοο.» οἱ 1, τ. 17. η αἱῷ,, ὴ δὲ Περκώπη οὗτη, ἑτέρα ἐσὶ πορὼ τὴν διὼ τοῦ 1Ο. Κωτειλήύησαν ἐς Λάβρανδα] παντα Ηετοάοίαα, τ» ΠΕ[ΕΙΟ ϱ1ο 1μπα, Ἠαάσιῃ οπίπι ιΏς 3 Πειεί[ροή- εξ οιπι οοπές Π4ΡΠΙΕΠΙΟ εοππραϊα: 1, Πε. αά τυπ]. μ]μς Ίῃ ποπιίῃς {70ή)ουί 6οἆά, οἶῖπι αθα;α να- «εῤο], 1η «τ]/ζορδ. Ῥ]ατ. ρ. 955. οκ οὐ]ης οτι ἰῆςρπια ΤΙΑΤΗΠΙ ας {]εγο(ο/). οοπ]εάητα {οπἱρδοτίς {εποῦ : πῶν Καρῶν περὶ) τοῦ πολέ-- 59. Ἐκ τῆς Ἱδριάδος] Εερὶοπῖς ποπιοῃ Ιπῃααν] » ΕΧ- µου πρὸρ τῷ τοῦ Λαβρανδέως ἄλσει (βουλευσαμένων {εγοι. ΡΗΡΗΑΤΗ5 ο ερζαμ) νοιδίς, Ἱδριὰς πόλιο τῇο Καρίας" 0138 τὸ ἱρὸν μένω τε Ειὶς[α {ο δ]έ κο) ἅγιον ὤλσος πλαταν|- ΕΙ ση), ἅπιδα «2ηγ/αογ]ς αἳ {Ποραιε[α οὖτι ἀἰσοιείητ» σων' ου] εἳ αδί Ρογπιπαπτασ νοσος 1ρὸν οἵ ὤλσος, ΕΕ ΥΙ. 80 Ίρρο» υ0] Ῥοβτα εγαε, ττλόχιι ΕΟΡΠΟΊΠΕΠ ἀμχίι, 1π. ο. 78δ, 70., τὸ ὄλσος ποῦ ρου: τὸ Ιρὸν, οἳ τὸ τέμενος’ Πιςοδάρου ΠτΗ]ο πΙμΗ ΠΟΝΑΤΗΣ: ηυπιίς ες Ώ]ούογο χνι, υδὶ πιοχ ὧτε γὰρ πυκνοῦ ἐόντος τοῦ ἄλσεις. ἵπ Ίος 1- 74. ΠΠΞΩΔΑΡΟΣ: πΙΠ1] ή οαι]α ἵῃ Ιέμδνέος, ου] {1ο Ὀταπάσηβς Ιοψίς Ίηεο {αοε]]ηπι ρτοραὈί]τος ΕΕ, ἵπ Ῥετ]ςΜ]Ο Γνιδιέος αἃ Ολήο αμας Νοὺ. ομοίως ΛΙὺ- αυο ῄαγεῖ Παρίτοτ Στράτιος ΠΠαΠΙΙ οείίαῃς {εομγήη: εΧ- | ώς ας σα νε Γνίδμν Γοπππαγο: βεη- οΗΠτ 1η Οαεβ, ΟἨ, ΡΙατατοῃ, Ρ. 891. Β. ες . πι νι 6 ὃν ο, πι ον ν μις πρ. «4ηγία- 61έγεΙ τοῦ Δαβρωνδέως Διός ἐν Καρίᾳ δές - Κμδὺς κ ὃν » 324.. 1 ΗΝ «ΕΙΠΗΤΟ. Πᾳυήᾷ επι ἠρωένον» Πηρίτοτ Στρᾶτιος 3ΕνΟ τερεηΏοσ! « πα τς » νου οἳ 1)Ιαπα Ἰζιδυὰς ἵῃ Ομτ]ας Ππῖοις αρ. α)δί ΙΘΓΓΩΤΗΠΙ, {Πεγοίοα{ {οτ/αη αετατὰ ΠΡ «ΤΗ ος γαῥρποηι Ἱ,. χιν. Ρ. 7ο. εΙΤῃ (/άμ2ο- 

σας Λαβραωγδηνὸς, οῖ βδημσῃ- 

πα Οσα. να] β]τοπι ο ΟαΠδις {οἡς, 19 1πτεηεζς ἆς τν μα) ἴοπο. πο ΙΠῃ α{οΠ 1ος Ῥε]]ηπῃ Όεημομ Ἵονο βίο νοευ]α ΠΏί μαμα τεάριασως μόνο βΗΝΝ. Ῥ]αε, 49ο. ν. 1905, ἐρτερία {η Πετος, --ο Κατειληθέντες ὦν οὗτοι ὀνοον ων ον. πο αάϊυτῃς, ἸπάΙσανειατ, ἱ ο περ σωτηρίης' 5 εκ Ἠῦτο αν ες { Ν μονο σα Φηρατ(Ιο(ῃ πιεπιΏχαπας εἱο, (οπου. φ.πι οπή δίαπι πα] ορ ο ο πα. οι] σανίς, ης ο ΕδΗως, Λάβρρυνδα ΕΠογούοιο ἵη- {οηδὶ απ οφιο Ροιμεζαῖ: κάτειλήθεντερ δή ο τν 1” [ρω ΟΠΙΘΠ ΠΙΙΗΜΟΠΠ ΕΠ η] Δάβρανδα, «αγ» δμὸ {η ΜΗΝ οσαΏ ἄέ γεἱ /1011ᾳ ο αβαη παν Ἅμς ΙΕ ρθανος 4.1 Πηπηο {σ]- τς αἰῆς δὴ Πο είαπι ποβπο Ππεοπεπίαωτ: ψ]ὰ, Τί Ῥοποπη: ΕἸοτεπῖᾳς πἴημο αΠΙ σοπΡίπητυΠΕ, Λαβρὺν Πο. πὰ {μεση Ῥ. 335. εεΙα 00ς, Ίγῃ[ος]], τη, Ρ. οἱίπῃ γάί ο. ατος {εόυτῆπι πἀρε[]αῦαπε, το[ίο Ῥη. το. . ΝΑΙΟΚΕΝ. Ὁ. ν, Ῥ, σος, Α., Ἠἶπο Δάβρυγδω, Φγαλοηί οἳ πι 
Τττο το 45, ε- 
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336 τι Εώς 
λ ν / ο Λ 

µέγα τε καὶ ἅγιον ἆλσος  πλατωίσων' µουοι δὲ, 
Στρατίῳ «)υσίας 

ώς ᾱ / .ν (ο 9 ή 3 

ἀνάγουσι" κατειληθέντες ὢ οὗτοι «αυτα, ἔβου- 
Ἀ / / 

λεύωτο περὶ σωτηρίης, 3 ὀκύτερα Ἡ παραδόντεο σφέας 

ας ος ο 1 : 

τῶν ημεῖς ἴδμε, Κάρέο εἰσι Ὁ ὁ Διῖ 

οσο ο πτς 1 ει Μ]]εβος. Ρεβτηπα βίασες Ρει 1πΙάΙαν ο ο Ἡ 

{απξέαπι Ίπσυτη ρ]αίαποταπα 6Ο1Η” ϱΏΙΠῃ αἴαπε 
Μο] αὐἴεπ ϱχ. 16 4105 ΠΟΥ]: ρυ]ᾳ {1πι, 

τηής, Όατας {απὲ, απ Ιονί ΠΙταΓΙ 

οπϊβεῖα οΏεταητ. .' Ἠτς 1ρίτατ εοπιρυίά (3: 
τος ἀθ {αἰατο σοπ{α]ταδαπε», παπι Τείε Ρετ- 

ο κ κ 4. . 4 / λ ἕ Ἴ η 3 

ἑωύτοὺς Πέρσησι, ὃ ἐκλιπόντε τοπαράπαν την Α-Τδῇς ἆσθετε, απ Αῄαπι ρεπίτα τεµηαπετέ 
οοά νὰ 2 / 
σίη, ἀμειον πθηἜσσι, 

/ ΄ ως / 

παραγίνοται βοη»έουτες Μιλῆσιοί τε και οἱ ἆ σύμμα- 
/ 2 2 ην ν Ν Ἆ α λὰ ς ον 

χοι αὐτέων' ο) )αυτα δὲ, τὰ µε πρὀτέρο οἱ Καρες 
” ον - ς νὶ α” ο ο.) » 

ἐβελεύοτο, µετηκαν» οἱ δὲ αὖτις 3 πολέµέμ εξ αρ- 
ο» 3 ᾿ . ” ο» ο» λ . ΄ 

χης ἀρτέωτο" χαὶ ἐπιοῦσι τε τοῖσι ΓΠέρσησι συµβάλ.Ο 
/ 1 η --. Α ς 

λσδσι» καὶ μα χεσαμοοι ἐπι ε πλευν Ἡ πότερο» ἐδ- 

σώθησα) πεσότων 5 δε πολλᾶν, Μιλησιοι µάλισα 
9 / Ἆ λ ᾿ ον . ρω ς δΑ / 

ἐπλήγησαν. Μετα δὲ, τουτο το Τθὼμα ἀγελα[θον 

τὲ καὶ ὼ ογεμα χέσαντο οἱ Κάρες’ πυόμεοι γὰρ ὡ, 
5 ο / . . 911. . 9 ΄ ὀ 

τὰς πόλιεοςΡειῇ, Ἱπῃάῖας 15 1 νία ου’ 11 / ς ΄ ς / λ 
σρατεύεσ-αι ὁρμέαται: οἱ Πέρσαι επι 
σφέων» ἶ ἐλόχησαν τὴν οὗ Πηδάσῳ ὁδόν' ἐς τὸν ἐμ- 
πεσόντες οἱ Πέρσαι γυκ.τὸς, διεφ)άρησω» καὶ αὐτοὶ, 
καὶ οἱ σρατηγοὶ αὐτέων, Κ Δαυρίσης καὶ ᾽Αμέργης 
καὶ Σισιμάκης' σὺν δέ σφι απέςανὲ καὶ Ἰ ἸΜύρσος 
ὃ Γύγεω' τοῦ δὲ λόχε τέτω ἡγεμων ην Ἡρακλέίδησαο[οξ]ῃς 
πι. Ἰαγώλιος, αγὴρ Μυλασσεύς οὗτοι μέν υν ων 
Περσέων οὕτω διεφ.)άρησα. π Ὑμέης δὲ καὶ αὐτὸς 
ἑώ) τῶν Επιδωξάντων τοὺς ἐς Σρδισι σρατώσαµύες 
Ιώ, τραττόµενος ἐς τὸν ΓΠροπποήίθα »εἴλε Κἰο τὴν Μυ- 

σίην' 

6 Πλωτάνιςον «4γεδι ὃ Οἶται Πυβαιύ. ΗοΠΙ, Ρ. 189. 17ν, ΠΑΗΠΙ δὲ ὦν αχ Με. Βαι/. 4νζ.» πάνοαανὰιῃ 

ϱ «{γοῦ, ζ]πά, Αη. ΜΜ. Ῥα[. νο. «4. οἶίτπι ὁκότερα οἳ, ἴπι αὐτοὺς ΟΠ115 
ἆ Συμµ. ἀὐτέων «4γεῦ. Πα. τούτων ἕυμω. αλ. 

ϱ Δὸὲ τῶν πάντων πολλῶν οἵα Φερὀ. βαν]. 

περµσυπι α11 τεέζα, 
σησι «ἄποδ. }, Γαία, αὐτοὺς εἴῑαπι «τή. 
Ἰὴ5 «{.  τπλεῦν «4γεῦ. ἔ. Όεπε: απῖδα ή λέον. 
«έσαντο «γοῦ ἔ., πας. 
«τζιν ΠΟΠ πόλιω, Ὁτ 1 Πάά, απίσα: ἴππι ἐπὶ Δάσῳ «4. Ρατ. 4. Β.» ἐν Ἠηδάσῳ Οἵ8 
134. Βα/. ΑΝ πας -ὖ. πι » Μυλάσσοισι. απ γ]αε[α }αα. 
Αρμόγης καὶ Σνσαμάγκης «τοῦ. }1μά, }α]]ά, Σισφιάκης Οἵ3 ΦΜεῤρῥ.» Συσφιάκης «4. ἐς 

3 ο, Ἁγίει, οβηπα οι ἠήα]. οἱ Ῥαν ΟἨῖᾷ σοι νετ] τς να ρα 
πΊΆτβο «λερῦ. Ρα): πια]ε απίεα Μύρσηο. Ν]ὰε αἆ Τ,. 11, 199. ἩΟΙΤΟ τούτου δὲ τοῦ λόχου 4γοῦ. 

η Ὑμαίης -άγεῦ. «40. εἲ ῥαἰλα; πιοκ τοὺς ἐν Σάβδισι γε. (θονωλαῖος -4γεδ. }αήᾳο Ἰβανώλλιου αθᾖ 
τοᾶο, ὙΝιάςε Ο, 116. οἶἶπι ἐς Σάβοιο. 

-Φο,,Πεσόντων δὲ πολλῶν] δἱ οοπβπατείαΣ αΠνπάε, 
ποη ορίατ αὐ[ιτάα Ιεάίο, αιαπι ΠΙΤΡΟ Ῥίαερει Εά. 
Φ/ερό. πεσόντων δὲ τῶν πάντων πολλῶν Μιλήσιο μάλισα 
ἐπλήνησαν ση ἵπ εηίυεγ/[ 1Η] οεοἰ(εηί 1 
βησείίο» ηίε Ίος ΠΑΝΙ ῥγας οεγεγῖς οἰαάεηη 
αοθεβρεγί(η.. «Ώεμο πι. Φεβο]. απ «4. Ῥ]ατ. ρ. 957., 
οἳ Μιλήσιοι -------  πᾶνδημεὶ τοῖς ἱΚκαρσὶ [οηθήσάντες, κὀ). 
τοῖς Πέρσαις μετ ἐκείνων συμβαλότες. σχεδὸν πάντες ἀπέ- 

θᾳνον. Όυοά ἵπ Ἐετοάοῖεῖς εδῖ πληγέντες, Ιδί εοἀεπι 

πποάο ροπίΐις α Τ2ασάἰδε πα» 6. 18.. τοέτε εχρ]ῖσα- 
Ώπ ᾱ- Φεῥο]. µεγάλως γικήθέντες, Πληνὴ φὰρ, Ιπαιῖε, 
χατὼ πέλεμον καὶ τραῦμο, ἡ Ἰσχυρὸ ἧττω. Πεγοάρήις 
αροή{ος ρήπιος Ῥα5{. αἀμίδεί ρίας {εομπά!5; πο Πῖς 
Τάπ16Η {οπρβε{6ε πληχθέντες' φιοᾷ εξ ΙπαΠίαΗΠΙ ΓΘεεῃ” 
Ποπίοιιςδ: Ίπ. δεῥο]. πά «γ]βορθ. Αν. ν. 1405. πλή- 

αθεὶς ππαπά πα νἰάετην {η πατακ/εὶς" Ώε Ἠος αυίάεπι 
ἄριά νειετος Δίςος ΙΠΝΕΠΙΕΙΗΤ, πε(με εΠαπι πατα- 
φεὶς, αῑιοά νι ἀοδά ριταραπε τε(Ηταεπάα {/αε 
Ρ. 15.» υδὈὶ το ποδηνὴς ἱερεπθπα {πα σοπίΓονεΤβα 
αληγείς’ Ἀέοι Απῑςε ἀῑείευς πατάξα οἱ ρα ασ, πλη-' 
υήνας Ἀὰ Ἠήηυτα εμας Ώοπήίπες οτιΦ1ε! {περε ποπ {ας 
αἀέμᾶθιὐηέ- ο ο ο ος ο δ ΥΑΙΤΟΚΕΝ. 

σα, Μετὼ δὲ, Τοῦτὸ τὸ αρῶμα ὅτο.] Νετίοτ 1α]19 ἁῑ- 
(ἨπέΠο: ἀερεπε, αυαο {εημαπτην ειδα, {πήπι ΠΡὶ 
ἐχ πποτα Ἠαῦετο. Ὀταεῖε {σΠριος Τ.. νἩν 951. ὁ μὲν 

ή λίάοε -----'  ἀνέλαβε πᾶσων ἐπενεχθεῖσαν οἱ αἰτίην" 

ἅππ νητ, 199. νεν/κήμενους ἀναμάκεσθωί τε καὶ ὦνα- 

λάβεῖν τὴν προτέρην κρκότητα» Ίνεφια 1Ιράογης α]ῖ- 

ἔδγ χνι. 10. ὠνοαμαχέσαάσθαι αρ ἀναλαβεῖν [βουλόμενος 
τὸν ἧττον {περεαιε αἷιας ὦναμάκχεσθαι τὸ γενονὸς ἐ- 

ῇ ῶ (οάοἵοο. {61ΠΊοΠΕ { λώπτωµα. Ἰναπι τρῶμα Ηείοάο ΠΤΙΙΠΙ- 
4διπ ας ἧτταν νε ἑληττωμα 
ςςς, : . . : : . 9 ν / 

96. Ἑλήχησαν ] Ῥεῦεια (οήριῖς Η8116. Ἑλόχησαν 

Ρἰ{ομ]ς, οσίου ἵη ὀωπποχίς ππασμ] αἴαμα αά Τοἱ- 
ἐν σα ἀῇοίή, Αἰάῑπυπι ἐπὶ πι ης ος 

ΙΑΤΗΥ Ππεήτο: 4 ΕΠΙΔΑΣΩΙ {οσα Πα Ἁοστ 

ο. 8ὖ ἐν Πιδόσῳ, οιἱ Ογοπουΐας ΡΙΙπΙ8 ἀεάῑτ, Αϊ 
εἳ "86 Ἠτος Τήδασα Ῥοῤγδίο, ὁ/ΤαΡΟΠή» ὀέρῥαπο» 
{γα /α/δίρ. Ποπυηοσίσαρι Ῥεα/ίμη ἀμάυπι εγΙ]μίς{ε 49: 

- 

Βελένομθοισι δέ σφι ταυτα ΓΑΤ]115 θς{οι, : 

ᾗ Ἐλόφησαν «περ. 7, βαν. «πἴ. βηνο 1Π 318 ἐλομήσαντο » 

{αυβάϊο. νοήστα ΊΜΠΙΙΕβΙ οσα Ποζιτη {0Ε119. 

Ὅ1οι ατα Ἱπιπιαταία ρτίοτί νο]απῖαϊε» ΤΗ. 

{ις αά ὑε]ίαπι ἹπΠαπταπάσπι αππαπῖυτ εἴ 

οξ σπα ἱπναάεπιρις Ῥοτῃς εοπσυπαπῖ» εἲ 

α μπα ἀἰπειας α παπι Ῥης ἁῑπαϊσαταῖη ερ[εῖ , 

{πραητας, πια]ῆς οςῇδ, ΜΠεΠοτι Ῥπς- 

εἱρςθ, 
Ἱαηπς «πατε ἆἀεπιιο τεραταταπε  Ῥαρηαμαο. 

Διάίθπῖες οπίπι π1ρος {μας Ἰπναίαπι 11 8. 
Ῥεάα- 

Τη οᾳ5. Ἱπβάίας ΤΕΙ: 

ουιταπσαἲί {υπῖ ΕΠΗ 
{ο εντ εοἱοσανετιηῦ. 
{0 ποξία Ιησ]άεηϊῖες , 3 
ἀμοίυας {15 Ώαυτήε εἰ Απιοῖςε εἴ δΙῇ- 
Τηας6, Ῥετ]τ ουπι Ἰδεῖς επἶαπι ΙΜΥΤ{ΕΣ σγ- 
οἱ ΠΠ. ἩἨαταπι νετο Ἰπβάίαταπι ΡΙ8: 

ειατ Ἠειασ]άον Ίμαποῖί. Ππ5 

υγ Μγ]αδίεπῇβ Ἠαπο ἵπ πποάπι 1. 
τεπῖτο Πὶ Ῥετίβ.. Ἠγπιεες απτε» αἲ 
ει Ίρ9ο εταῖ εκ ἱπ[εημεπίρις 19ΠΕ5, 48 
αἆ ΦαΤά65  π]ίανεταπι, αὰ ορ 
ἀ6πι «οπγετ[ι εερἰε Οἶοα Μγβαπι. η. 

Εβ᾽ 
ο Πόλεμο 10. 

41. νά 

Ρομ]]ο αηίε πολ” 

ο έρῦ.» ν εν 

ἆ΄ Λαυρ. ο 49ᾗ.. ἀείμος 

ος ς ΄. Ρατ, 

{ Μύρσος «γιού. }1μά. Αη. Τα 

ὤ 

«επ αἆ Ῥοξίαπι Ρ. 6ο. 94, δι νεο ἐπ) Πηδά: 
σοισι ῬρίπρετΙτ, 1ε5 Ῥίοσσᾶεῖ, {οᾷ Οοἆᾷ. ρατοςίΠΙθ 
ἀε[εξία, Ὑαἶ]αε τος, {η οἷα, ο ο περ, 1214 
αχ (γαεοῖ τὴν ἐπὶ Μυλάσοισι ὁδὸν, πιηρὶς {ππε», Αν 
){γ]/ολ ἵπ Οατία Ες οοπῇάστεῖατ» {ει ΙπΠαΙΑ- 
πα ατςλμἰτοέᾶιις Ἡσοτασ]ᾶςς. ἆοπιο Ἰγ]ας(οπβς, ἃς- 
σοἩπιοάαῖα, Αοοεάῖς ἐπὶ Λασσσι, πιαπίατε {οπρίηα 
18 ἄποῤ. ει Σμά., πεφῖε Πὐΐ]απς περ]εέτα οΌεςῖ» ο8- 
Ἡς ἵῃ πημ]ῖς ΜΗ ΛΑ ΣΕ ΩΝ πυπή. Ῥαμίάεπι 4)” 
Ίᾳ6: ρεαθΙιΙοῖο Ῥρασπο αὈτίρίος» οἳ ΥΙΧ πηϊμί ἴεππρε- 

το, ᾿Ν]αηοαϊῖ ἴ8ΙΠΕΠ ἐν Πηδάσῳ, ἆοπες αωμπάε Ηψ]ας 
τωτοῖα» {Πσσυπταϊαο Τήδασος 11 Οατῖσας ΡΙΤΑΤΟΠΙΟΙ46 
νιοϊπ]α αρ. Φήγαβση. Ι.. χΠ. Ῥ. 9090. ο λε η 
«96, Τὸν ἐν Πιδάσῳ ὁδὸν] Ἐν Πηδώσῳ Ρο(ήε ἵπ πιατς. 
6 ερύ. Ἰ]]ίπο Πιχίε ααοᾶ απίο 6οµου. νη]ρησατιτ ἐπὶ 
Δάσῳ. Ἑοάεπι απτοτε νυ]ρατΙί ἵπ Α]ἱαροΓ, ΗοΠΙΕΓ 
Πεγσο] Ῥ. 499.. ἡ ἐπὶ δυάδι μάχη" υὈὶ οοτηρί ἀξ- 
Ῥαε καὶ ἐν πεδιάδι μάχη, θε, {4 αμῑδ Π]ιά πια] ης π” 

{α- | 

Ῥοσι ἀαϊπὰς ασσθρῖαπι ομ]απταἴεπι 121 

122 

2 Ἔμα" ͵ 

κο εοως2οπωοςτοτοκκ:-σωτιςς «εκτ. 

Ὦοᾳ ας το σοπ/υ]ταπΗΡΗ5 120 

τς. ἡ ἐπὶ πεδιάδι μάχη. Ότο ἀϊνειῃς ΙεάοΠραδ» 
ἐπὶ Δάσῳ" ἐν Πιδάσῳ" ἐν Πηδάσῳ' ἆπο Οοάά. οὔετυη: 
Ίπ Ὠἱ6{. Πεγοά. τὴν ἐπὶ Λασοῖσι ὁδ, {αρίοος αἆ νο” 
66Π1 Πμδάσῳ οἶῖπι οοπτεξοπεπι αά(οπριαπ δασεῦσι» 
αμαε βιοῖ]ε ἀερεπεαήε ἴη Λάσοισι. Ομίά Ρα 1188: 
πε ποείτυπα 665 παπι ᾖήγ]αε/οηῇι Ἡοτασμάες 1π ον 
οἴπίς πιεπιοτατις Ίηεπα {οπ]ρόπής οΏοίο Ρος -ᾱ 
τας Πήγίαε/ῶ. ΊΙΗΙ πιακίπο βε νοπβατε {ΕΠΡΤΗΠΗ 
αρ. Πέγος. τὴν ἐν Πηδωσεῦσιν ὁδ. Ότνεια Πε Πήδα: 
σα» ϱυθπΠίηπι τεσοτάὀτ. ποι ποππαϊ 2 {εά Ἰποο]λέ 
ἰδμ τταότης 1ροὶ ἀἰσυπέων αἰἰημοξεν Ἠήδάσέε Τν 
176. ΝΠΙ, ο, 194, 6ἱ 106. ΨΙ, ο. 99. τὰ ὑπεράκρὰ 

λ ς .ἔδισαν Καρσὶ Πηδωσεῦσι ἐκωῆσθω. ὮΌϊσετεϊατ αΠΤΕΠΙ 

να]είθ., 1Π ἀμδίο πο ὦ ἐν Πηδασεῦσιν ὁδὸς, τὲ οἱ ἀἰσοῦατυτ {1 ζοοἱόε : 
Φωκεῦσιν ὁδός' ἵαερε ΠΙΕΠΙΟΓΗΠΤ τὼς ἐν Φωκεῦσ! πλ 
τῶν πόλεων τῶν ἐν Φωκεῦσι «Ώεπιο[ῷ. Ρ. 219. Ε δή]ρ 3 
Ρ. 949. ἀῑχίτ τὴν εὐθὺ Φωκέων τε καὶ Δελφῶν ὁδόνν {τ' 
Π0ρῦ. Ἑ.. ΝΠ, Ρ. 969 17. ἐν ταῖς συμβολαῖς σης τε μίς 
Ἐὐτρησίων καὶ τῇς ἐπὶ ἸΜιδέως ὁδῦ. αἆ Ίος εχοπιρ] ή. , 
αμ οβ.ε ον Ῥοτιῖῖ τὸν ἐπὶ Τηδάσων ΥΕ] Πηδά6 να Ρε 
οσα ζήσε μεργεί  Τερή 1/12 Ὃ δι ζ ν ερίρπεσι Ρεία[εηῇ λιορρ, 

α8, ΑΛ’ 

ιοοώνς-πειαετα-- 

ο ανεμμς 

. 



ἨἘῖαπη ΈΊγπιεα πιοῖς. ΑΕοϊῖς τεάυθα αά ορίεηυ πα 
λαο ο Οἱασοιπεα, Όνπια, ον ο ο ος, | 

ος τά ο ολ . ανηΣ., κ... ' νο 4 2 . ὃς αρ αν τον νι. νέο ο εχκρυρπαῖα, αιάεη Ῥαυη[εα . τε]ξιοασσίη' τἀύτ δὲ ἐξελῶν, ὧς ἐπύλετο Τον Ἑλλησπο» 
Πε]ἱείροπιο Τεπάριο "ανετα Οατίαπ, τον ἐχλελοιπέναι Ἀαυρίσην » χα αρατεύεσ.αι έτει Ὁ οπηϊσ Ἐτοροπάε, 1 Ἠε]ε[ροπιππα ἆπ- Καρίης, καταλιπὼν τὴν Προποντίδα» ἐππὶ τὸν Ἑλ- 

υαὶε εκεισίτιπι, . εερίηἁε ΑΕοιεπ[ε 0: λήσποντο γε τὸν σρατό καὶ ἕἷλε μὲν Αἰολέας πάν. 
μα ΜΕΝ, Ελα ομΗς ομμ ὃς τας, ὅσοι τὸν 3 Ἰλιάδα νέμωταιν εἷλε δὲ Τέργι-. 1Τεπ Οετρίῖμαςδ, απ εκ Ῥτ(αί Τειετίς κ ες ΙΕ 9, τῷ αμα τώνιῶ» 
τε]]αυῖ Εµεταητ. ' Έτ 1ρ5α αῑάεπι γπιεος οθας τοὺς ωπόλειφΏταν αν ας ο πο 
4Η ΠΠ Ἠαδ ρεπῖες σαρετεῖ, ΠΠΟΙΡο ἀθσθεβε 5 αυτορ΄τε Ύμεηρ ρα οσυσακπμε λε έως 
η Ἔχομάε: εἲ Πο αι]άεπι Ίτα πιοπεπι ἆ τἐλευτῷ οὐ τῇ Τρωάδι᾽ οὗτος μεν 9 ουτω "τε 

122ορῖτ. ΄ Απίιαριειηες αὐτεια Φατάαπι ῥτῶ[ο- λεύτησε, 9 ᾽Αρταφέρης δὲ ὁ Σαρδίων ὑπαβχον » καὶ 
ἔας, εἰ Όταπες τετῖις ας, αἀάνετ[α5 Ὀτάνης ὁ τρίτο σρατηγὸς, { ετάχ»ησαν ἐπὶ τὴν 
Γοπίατη οοπβπεπιηιο  ΛΕο]άεπι ἀε]εξῖ πάς Ἰωνίην, καὶ τὴ πβοσεχέα Αἰολίδα αρατεύεσλαι’ 
ἁπορπθησα επετοϊεηπ» εερετο ες ]οπῖα ᾿Ἰωνίής μέν νυν Κλαζομυὰς αἱρέουσι" Αἰολέων δὲ, απΙάείῃ ΟἸαζοπιεῃπας. εκ Αβοϊάε νεῖο : ο με ον δὸ τῷ ο ᾱ «Αρ δὴ 

124. Ύπιαπι ΘΟμἱρι ορρίἀὶς σαρᾳς, Ατίῃα- Κυμην, . ο... οσοι, Ἡ ο, 6 η δοτας ΜΠΗεβας, ιτ ἀεο]ατανΙτ, Ποη θἵαῖ ὧδ διέδεξε, Αριγαγόρη» ο Νιλήσιος Ψυχ)Ν οὐχ. οι Ἁπηπϊ σοπ[αης, αξ απ]. Ῥετρασίαι Ἰο- χρθ», ὓς ταράξας τὴν Ἰωήγ», καὶ ἐγχρασάμοθ" - 
Ξ ἳ . ΐ : 

. ᾧ ἐ 

ΠΙάΠΙ. εἲ πΊασπα Περοσία «οπ[ιἁ]κίοι, Ίτη-σοπρήγµατα μεγάλα», δρησμὸν εβούλευε, ὄρέων ταυ- 41ε «εΠπεης ᾖσα, αἴηιε Ιπ[ιρετ πρῖ σοἩ- ἐστι 0 0Η: τα" πρὸς οὃέ ἃ οἳ καὶ ἀθύγατα ἐφαίγετο βασιληδ 
{πμξ, ποη Ῥος[ε Ώαπιπῃ τοραπι. Ππρειαή Δαρείο ὑπερβαλέσθαι΄ πθὺς ταῦτα ο ὦ συγκα- 4ε Εασίεπάο ἀε]ρεταῦαξ, εοπνοςσα κια αν ον μάς ο ο νώ ας ἅ- {μ ΕαξΕΙοπῖς Ποπιπίρις, : σοπ[αἰταδαε, ἅ- να του ον ο ο εν Λενων 5 α- Έ9η5 {αΠις ἔοτα εἶς,. Π ΜΙειο εχρειίετει- ῥενόν σφι δή «χετο. τι ον ο ο, ο τησ, αφποά ρετβισίαπα 1π Ρτοπιρτα Ἠαδο-δδαρα ἔξωέωνται εκ της Μιλήτου" εἴτε δὲ ὧν ε8 χε, νε εκ Ίος Ἴοσο ἆησαῖ εοἰοπίαπι νεί Σαρδω ἐκ. τοῦ τόπου τούτου ἱ ἄγθι ἐς ἀποικίην» (η Φαπάηίαπιν νε! ΊπΜγτοημη Ἐάσπο-  εἶτε ἐς Μύρκσυ Ὢν. κ Ἠδώῶν, τὸν Ἰριαϊθ. ἐτεί- Της Ύυαπ Ηῆσας, α Πατίό εᾱ-ἆομα: χει παρὰ Δαρείου δωρὴν λαβών ταῦτα 1 ἐπειρώτὰ ἴμς πιωπῖρυς {ερεεται: Πως Απζάροτας Μι ο. εωσα μα ο Ἡνηρο δω 

12 ρετοοπίαρατας ἳ  Ψεταπι Ἠεσατωις Ἠερε- ορ : λογοπάιοῦν πτουτέων 1εν ἐς οὐδετέρην ςέλλείν {ηπάτί Βῆης, ντ οτί, περασας σο- νο ρονί άρα τος ἐν βθτο ων. 
Ἰοπίαπα αἰτεύπττο ἀπσεηάαπι:  {εὰ » Ἡ ΜΙ-' ἔφέρε η μμ Ἅτρῳ δε Ἕμρήα,τχας τς 
Ἱετο εἰσετετατ, «α[τε]απι ἵπ ΤετοἩπ[η]α δομησάμον. ἠσυχίη γεν» ὃν εκπέση εκ, της. Μια 
εκ{[τασπά πι» αἴιε 1ο αιιε[εεράστωι 4θ- ΄ λήτου' ἔπειτα δὲ ἐχ ταύτης ὁρμεώμθώ κατελεύ- 
πάς Ίμπο ΜΙατιπῃ τεπεαεαη, ος ΄σεσθαι ἐς τὸν Μίλήτω, ταῦτα μῦ 9) Ἑκαταιθ» 126εοπ/α]εραι Ἠεσαϊαας, ΄ δε ΑπΠαροίφ {θη-ὔσσυπβέλωε, Αὐτῷ δὲ ᾽Αρισαγόρῃ ἡ πλέίση γνώμή 
τὰ ο αρὰ ο μις ος ον α΄ Ἡν ἐς τὴν Μύρχυο ἀπάγευ' τὴν μὲν δὶ Μίλητο ἴααπε ἀεππαηάαϊτα Ἰ]οιο Ῥγιμαροια, νὶ- » | ο ο ο ρα 
ΤΟ; ΊπτεΓ Ῥορυίατες Ῥίοραϊο, 1ρε Γιπιρῆ ο. Πυαγόρη» ἀνδρὶ -- ἀσῶ δυκάμῳ νι {εσιπι οτηπίρις Ίτα γο]επΏδρις 1 ητασῖαπι τά παραλαβὼν πάντα τὸν Εουλόμεο, ἔπιλεέ εν 
Παν]ραν]ε, τερΙοΏείπαιε ορεπιε αἀ αΙαπι ης η Θρηήϊκην’ ναι έσχε τήν χαρη συ ἓσφλη! εκ... ερποξσίετατ, Ἔςκ εα Ῥτοίαξεις, ἀπ πἴοεπηζοδὲ ταύτης ὁρμεώμέγος» απόλλυται ὑπὸ Θρήίκων αὐ- ορῄαεε τά1η 1ρ5ε ο υαπι θἱμ5 αι ἃ τύς τε ο ᾽Αρισάγόρής, καὶ ὁ σρατὸς αὐτόν. “ἐόλιν 4 ο” εμτα- --- ον τσ ον ο ο μα ρρα” 

ΤΕΠΡΕΙΟΗΟΒΕ Ἱτοςὰ Ψ. 47. 

ἆ Ἔλιάδο «{γοῦ. 2 ἸΑπολειφό. “γε. 7. ὁ Αὐτὸ μὲν μέ -4γεζ. Ῥατίς, 44. Β. }ημᾶ, Εγὴ. ἁἷᾖ, 44.» αὐτός τε Ὕμ. ἴηε]. βας/: «ἄπ. ἆ Ἐτελεύτησε «4εῦ. 6 ᾽Αμταθρένης «49. 7Ἴπά, εἳ {περο ἵπ {σαα. οιἶπι Ζ. }ΕΏοβι γε. ος εί, Ρας/: «49.» ἵπ τε]Πααὶς ἁἑλισκομένων: ΠΙΟΧ νὰρ ὡς «49. Ραε/. «γοῦ. ΤΗΤΩ διέδεξε Ῥεπο 3. «40. Ῥαε/., απῖθα διέδξε. Ψἱά. Τις 1, σα. ὁ Οπήπηπῖ οἱ «4γεῦ. ϱ. αυ ὤδύ- Ίωτα ἐφόνη επι οτα Φίερῦ. Ῥαε[. Βγὴη { "Αγοι }. «4γεῦ. πες ππλ]α, ἄγεί α]Π. ᾖ Ἡδώνην ΒγΗ,. εξ ἐτείχισε «4γοῦ. Σπ, / -γερ. βαν. }Ιπᾷ,, νη]σο ἐπῃηρ.  Ὥθερι «4γοῦ. πιοχ ἁπαγαγεν «4γοδ. ἔ { Θρήκην εἲ Θρηκῶν «γεῦ. 7 «{9δι Οἰαπάτι Ἠθτπι Βαιοη. ᾱ, 

πο αςοτοςτ τρ ποσα - τα 

οδδ. Αἰολέας Ἠ. ὅσοι σὴν Ἰλιάδα ν.] αἱ] Ιπχοξ αάῖ- 9ἡ. Ἠυῖας Μαρς, οἱ Τμ {, τοι; Ψἱέ ει Οἱ: Βε. 

ΟΠ] (ᾳ/ο Αιολ[δο, 

Ευπῃ νεζαπῃ ]αέίοπεπι ες(ο {οηυοπεῖς ΑΊολῤα. ΝΙτηπι ἀοξκβπχηπι ἀεζερεταῖ, Ἡτ ρµίο, Ίοσιις 1, νι, ο, 8.., πο ΠποπΏο Πτ Αἰολέων ὅσοι τὴν ΑολΏα νῇν νέμοντο!’ 15ία Ἠίπο Ἠ]αο πια]ς εαπο]ατα Γη{ρίσος, εί Λέσβο εκ- Ἠΐσεπι Όοᾷᾷ, ος 21, Εϊς αὐτοπι {οήρβογατ. ορῖ- ΠρΥ Ηργοά. Δίολέως π. ὅσοι φῆν Ἰλιάδῷ, νε] τὴν Ἰλιάδα γην γέµωται" 9Παπι Ἱ]ς Ἰεέίομοπι ψίο]ῃη {ας αὐΠτ- τηαηῖ αἱ αχ Ρεγ/Ἅγηπι ποττηῃς | μη ἐν τῇ Ἔρωβδι. δαρτᾶ 5, 94. υπη αὖ Αιλλοπίσπβὺις οσσηριως ολο δ8Ρ : ΕΤ ευραῖαπι τε ιαπ ς- κ »ΝΠΙΥ]εμαε] ΜΙΡΕΙΠΙ ταροίσοισηε » οΠτΘηάδΡαΠΕ 
Ὡηομ]σῃίος, οὐδὲν ἀὔλλον Αἰολεῦσι μετεὸὺν τῇς Ἰλιάδος σα καὶ ποῖσι ἄλλοισι Όναπι πια ήππαπι αἳ ΑΌγ- π πάπα Ἡθηιιο αμα Τοπεῦαητ ο]ἵπι ΟἵΠΠΕΠ ΡΙΟ- ον ΑΒοὶος ο Τοξιπι Ίδήπι τταέχηπι Αἰολίδω οδι. ρροχς ἵε[ια Φ/αδοπε ΧΠΙ. Ρ. 896. Β. ος δν ον ον γδέο Πνα Τέργιθας, Γειστοτήπι νο- {ποο]ιστ]ως αἩι 5 41ο Ἔτοαάϊς Ίοσο ἄτμπ Ώσπι ατα Ἰσοι εχ {[ογοι, να» πρ. Λ9, τν ον ΝΑΙ ΟΚΕΝ. 99, Την Ἰλιάδα] ελιάδα «4γοῦ, ο οσα ε5ι. Ίεαιια ἀρην Ῥοδί ραιισα ἴς οποεπάυπῃ, ααγπι π 4ο. / | ΊΜΕΓΗΣ αχρα( Ίο. αΠ{ό ου ήπι 4δΡο- 6/6 Παάσπι οἵηπή 1 ἆ α 3 ) Πςο]θηίρς εοτιππάσδπα νίποση- μΝβι 1ὔδμῃ πο ετπε, Ὠαβδίτ τοῖρς Επί ος 

οἶμο, 
485. Ψυχὴν οὐκ ἄκρος] 1.απτεπΏις ΜΗ 0η 207105 

πιαιε 4ᾳ Απβασοτα, αι1ρρε» αὐοά τευπ] {ετῖες ἆξ- 
εαταῖ» πηεπῖς πα Πα Ίαπ αἰίεπαις, Απίπιϊ οοπ/αΠ- 
Παπι πισίης ΠΠ εχεμκίενας. "λκροί τὸ πολέμια Ἀοτοβ 
η Ῥε]]ο νπ. 11 1. ηυσὶ ὤκροι νἐνόμεγοι 1οῃ65 ἵπ Ῥ{α8- 
0 παναἩ Ππεπιῖ Ο. ττο, {πρθηίης, αδὶ ἄκρηή ἀρετὸν 
ει ὦκρὸς ὀρὴν. ἆε 9ἱο 1, Ἱ. 73. ΟΡἱμάαγΙ ὠκρόσο- 
φος 04. ΟΙγπιρ. α!, εχίτεπια 6ἳ φυχὴν ἄκρορ πο 1οη- ξε ἁταπε, εἴᾷ απίπήἁ αιάασθίι σοηβαπΠΠαΠη Ῥο μὴ 115 πιαρί οχρήπ]ας, Ὁοπίεησσης ὃς κος 
ἀπᾶνπας Ῥαοίης οἳ τοράξας, [δὲ εἰ ἡπ ο. μοι: ο. πιηζαῖηπα παν αἰτ: ερο εἶωςδ ῬορίερΠοπε 
τωχρος. τι όν ο τν 

6. "Αδοι ἐς ἀποίκίην] Ἠος σβεζυ]1, νεσα - λωκ ν ν τις Άι ταῦ Ου1 νετο ὤνειν {π]επιῖς οι Ἱπτοτγοσαπείς Απζάβοταε: 1 νοτο ὁ Ἂν ος 1ΠΤΟΣΙ ῤ ἀοόξ Ἡοβάπες» ἴλιά Ἱπίι- εακ Ῥτήηπο ὤνει Βηχεταπτ ἀοζΗ 1 ος πο ἰοῦὰ 
Ρατ Παρήστυπτ. «Ἐκείμίσὰ οχ πιο ον Μάο. 

ᾗ - ο 3 . ΄ - η σαταί . τσ : - . μι ἔ. τὰ 

πρ αμα Ἄνλν ὥῤη Νορ οἱα, 
η αμαξι ναϊη]α ἀεϊπάς «ἀφρῥήρο 3Ὁ Απλοπίοπῇ- Ρας οοπάΙτὰ» εἲ χαχα. αμίάεπι 3πΠΙ5 Ῥορῖ ΑπζΙσοτας 
εἶπάοπι, εατορῖο αἰέίοτε Τὔμογόϊάε Ίω Τν, Ἱοο. Α 
σας οο1οΠΙ46 ΕΠΙΡΗ5 1Ώ ο οξ ΙΧΧΥΠ, αὐϊ ια 

1 9 | 



498 πα Ἐ Θ ο Ὀ ο τι ῑ αἰί Πιοχ αὖ Τλιαοῖδης οεοἱά τμχ, 

περικατήµθοε, καὶ βουλομέων τῶν Θρήῖκων ὑπο- :Τμτασῖρης, ἴαπιειι Ἱ]ίπο αεοερῖα {άε εκ- 

σπόγδω ἐξιέναι, « ὥ 

εἴς Ιπϊααπι Ἰποιτῆε, Ἰήπο ΑὐΙῄασοϊαε εἰ οοπἕυτη {114- 
πες ἵπ ΟΙγπιρ. ΙΧΧ. (Οοπίετ «Ώἱοάογ. ΧΠ. 6δ. εἲ {4 

(ωήβπωῃ ἘαΙ. ρ. 184. Τομέ τπτ. Οποά αεσεἀοῖ, 1μαη- 
ομΗ{ }α]]σο πιοτῖτίς: ἰοσαδίτητ. Δεουίαϊης ου. Μήε- 
Σί ἵπ νὶτ]α ποιπεπ οοπνει/απι: πιμΙ οπΙπΗπαΠο αἩ- 
ϱ8ϱ8,. Έςσοε εδὶ εἶάς 1ιαήπα εχ ρΏπςῖρε οΙΠοπΕ: οή- 

πες ᾿ 
δν τμ 

«εἆετε νο]επῆρίς, ΙΠῖετεπιριις ερῖ, 

ἔτι [οηεμεία ῥαεείρηο εταὶ αεμηα) η Ι/γοίμμη αξν 
Ἰαοσία ηἡ]είο Βγέθαρογαε υἶγο ἱπίεγ ῥοῤμ]αγες Λ70: 
Ζαήο ῥγουµγαίογε [ἡ]οί. Αιΐοτ Ίπὰε ἆπο Ροβτεπιᾶ ο 
αὐαςε 2]]αε πο νἰάεπτητ, αμίς σοἷος αοζι(αοΠ! 3 
Ίηπιο νετο υἲ Ιδείς Ἱεσητης, Παιίάοπο ἀες]αΓΗ: 11” 
Πππυ]αηΏ μπι αξίοΠεπι 

κς 

ος 

ο σκςς ο κσεο ος: «κκ οασσωκο -θκαμθικεκωος ος Γρ οσο αεπεσαυσ, οποτε κ τος θς: ασκωςιρατοερς Σκοτ σιωωνό νε αοα τες τπτ οκ Εκει. κ«Φαντο κο «στωνα” τας. ος 



”΄ 

Ώηπι αἱ νἰάστοτητ Ίοπο. αἆ τορε]απὰιτὴ ἵπ- 
᾿Φααίδίε: εἰ αὔππι περατει {6 1ὰ {οἶτε, αι]η- 
πιο πη]τα αποά αξίιπι εδίοι, ἴαπαπαπι ο αν : 3 1Οπ’ ὃ τετάπῃ ῬτΦ[εΠΏῖαπ Ρρτοτ[ας Ἱρῃατις, Άπια  ΥΜΑΤΩ ετεισ΄άµενος 

Φαι[. «41ῇ. 4ο), 

ατ ο. . . . . 108. νΙΙ, ορ0 Ρο[οποτῖς 1π Πὶ Πογὶς 

ή Ῥαρ. 499 

ΗΡΟδΔΟοΟ Το 

ΑΛΙΚΑΡΝΗΣΣΗΟΣ 
Ἱστοτον οκ ρε. 

ΕΠΙΓΤΡΑΦΟΜΕΝΗ ΕΡΑΤω, 

Πακ ο ου μι 
ΠΑΕΙΟΑΚΝΑΣςΕΙ δν : ας μ3 . 

35 ο. νε ο «ο ν α, 
ιν, : Φα. 

αρ. ᾿ ς ωά, ο 
, 3 ὃν ν ι . λες : ον 

ν ᾱκ 6 μα . - ͵ να -” 
ὼ δν 

, : ͵ 

. να : 
λα δν : 

ς { τ - .χ 
' ανα. 

κ 

ΙΙΒΕΙ δΕΧτνς 

νι ΙΝ5ςΟΕΙΕΒΙΤἾΥΙΑΕ Έκατο, 

1{9ΕΑΕΟΟΟΕΘΟΝ πΙΦΤΛαάοΧ Ας οιἰάεπι Ίο. εδ 
οο ὧν «η]ςΦ τερε]]οπῖς αιέϊοι τα 

ὃν . κά ορρείΠτ. Ηίῆασις απτεπ. { 
κκ η ὀκδ) Με ἵγγβηπας α Ὠατίο αἰ- ᾧ 
ς ΑΚ) πηκ[ας δατὰες νεπῖε: εο 

ρω ὦω ἵῷ αὐάπι νεβῖφίοι ε διῇς, Ίπ- ος 
ώς ορ τειτοραίι» εδῖ αὓ ΑτίαρἩετ. ἃδε 

πε ῥατάϊαπη ρί{εξἑο, αιά- 

ΡΙΣΤΑΤΟΡΗΣ μένω Ἰωήν 933 
ᾱ ἀποφήσαε, οὕτω 3 τελευτᾶ. Ἱσι- 

κ αἷος δὲ ὁ Μιλήτου τύραννος Ὁ µιεµε- 

'Ἱὰ Σάρδις. ἀπιγμένο δὲ αὐτὸν ἐκ. τῶν 

εαν Σεΐσω, ἆ ὧμτο Αρταρίμης ὁ Σαρ» / ε/ ΔΝ ο» : δίων ὑπαρχος, χαταὰ χάιόν τι ε δὸ- .../ ο εται , Κέοι Ίωγας ἀπεσώναι ὁ δὲ οὖτε εἰδέγοι ἔφη, 5 εθωύ- : / λ λ ς ο. ο” µαζε τε τὸ γεγοὸς, ὣς οὐδὲν δήθεν τῶ οὐδὲ ᾿Τῶ παρεύντων 
Ζ ὁ δὲ Αρταφέρης ὁρέων αὐτὸν ο : : 3 ΄ 9- Σι } Ν , ν Ῥιειπες, αἱ επι ατ]βείο υεὶ σοπιρεηείοι, Τέχάζωτα, εἶπε, εἰδὼς τὸν «ΤΡΕΧΙΗ Της αποσἆ- ε νεταῖῃ ἀε[εξοηϊδ. οπἱρῖπεπι πΠοδίοε, Ἱπ- 

θε, Ηπφε, Πς τος ἴδια {6 Παρεπις ππης 
ἱ | σα]- 

ο ΑΙ Ας 8 

ᾱ Ἐτελεύτα {γε Ρα. 77ης, 1η]. ἐν Σάρδι «4γοῦ. ἆ Λατής, 4. 
7μά.: 4πΠτδα δομέει: 

9. Με οτι { ον / . . 3 δα οβιες μενοο ὑπὸ Δαρείου Ἱ ΝΙΠΙ] Ἡαβετος, ους 1η ΠΠ µετειένος νεη]τοϊ οκ Έσασηῃ {ερ]ο. Ίο ΏΗΠΙ «ο/η σί]ά της ΞΤΑΡΗΏΙ, {κέΦΙ0. 1ο- ᾿ στο τος ἀἶπα Ιάεπι ας νυ]σαιο ' μεθειμένος" ΙΠΙΠΠΟ 
ας Ἰάθτες, αὐἱοις τεοσρίιπη μεμετιένος 
τ Ἱεταίο ν, 

{εά Ηετοάο- 

νεχοίατ, 

ἴσας. αριιἀ ος οΜΙάεΠΙ αὐξήσεως, 
9, Τοῦτο φὸ ας ο 

νοπδίαίς οι ῴτήμα ἐῥῥωψας μὲν σὺ] Ώϊδπι Ῥτο- 
σμίραπι ἴοι δαν υ[ης (περογίμη ερῖ Λασ,, ιτ 
ἃ Ἰονίαπο Ἱππρ. Ίῃ Πυ]ωμονι  οροτηυής Ῥειῇς οΕς[αΤΗΗ, 
ν καὶ τὸ τοῦ Ἡροδότου ιν εττετες, οτε], ῃ, Ῥ. 118. 

Ιῃ (γερογὴ) Λας. 9ις]1Ε, 
ὦτο ετ (αγερογ. ἴασ., πια]. 

ῥ Μετειμένος Έπαρπι, Ρατίειο µεμετήμένος «4.2. 7η 
Δ. «4γεῦ. 7Ιπά, Αγ. 4, ἤ 

αν. ϐ ορεᾷωνῖε ἀἰδηιπι ΊΝοηΤΗς Ἐν ης ποσο, Θεηῖ, ΧΙΧ, 05. Ίπ ἄγορ, ὑπεδύς 

ρετο Ώπε οαδία ει. Ῥας 4. ΄ε 

σι06» ) Οὕτωτοι Ἱσιαε ἔχει κατὰ ταῦτα τὰ πρ. ο Ὀ Ἄνοναι / : » Ὑματα" ἔ τουτο τὸ ὑπόδημα ἔβῥαψας μὲν σὺ, Ἴ 

τε ΄ κ ι 

” υπο. 

μ εν ει 6-ν. ἃ-ᾱ, 

ο Ἐν Σάρδισι 

7, Ῥ]εάπιαΙα {ρππρογ.  Ἐδωμ. δὲ Π. Ῥ. 162. αμθπι εχ[οπίρῃτ «ροβοίίμς Ῥχο- 

ΛῥογΗς 48ΟΠΙ Ἀπίοίΐαειο Θρρσοέμν ε5ι, Οἶσᾶ πι 
τετ πες ΡΤΟΧΙΠΕ6 απητονοτετ οὕτω τοι Ἴσιαε -ππτ-' 

νο]αῖε, τα. 
/6{ε ῥαῤεί. 

«Ἠητατί οὔ Κω τοι σιατε που ἀεῦιετα. ΑτιβρΗΕτΠςς 
Π11/1ᾳεεν ζμοά αά ῥπευ κ νο 

19. Τοῦτο τὸ ὑπόδημα ἔῤῥαφας ἠομμ ρα 
1. πας ν. 6ο. οἳ 1κ» Υ. 940. σὺν ὑπόι . έδωκεν 
Ἱσιαῖος, Ἑς τέλος δ ἐξεπέρανεν αὐτὴν ανν ρας " {εᾷ 
ἀρςὶ βαμάἰς αγοητεᾶο Η(ῆαεο ἀῑκΊΕ Ἱεῖα {αίταρα, πο 

αἲἱο,. Ῥτονοιδί νίπι ουΏπυϊδί(ε Ἠετοάοῖσα φαει ες 
0 ορευίαμ) Οεπε. ΥΠ. τον. ορ (]εοπεπι, σὸν (υ 
σοδέψην, ἀεοεβραπῖ Ιδία ἵῃ «4γἱ 
ἐγὼ τὸ πρᾶγμά τοῦό' ὅθεν πάλαι καττύεται. 

Έα. ν. οἱᾳ.. οἵδ. 
ΙΝΑΙΟΚΕΝ. 

28, Τὴν 



ά 

65 

“φας. 49. 

ὥσ-  Ἡπ Εε ΑΒ ο Τ Ο Τ «π] Ἠ]βίσας βαὶ(ο τε[ροπίο μ]οζαμς ἴοπος, αὓ Ἡσιπιῖρρο ἀς» 
οερίά5, πημ]ς Ἰειήις οχίο ῥατάΙους (αἲςς ιο {ο 
1,εδο]ῖ5 τεεεριι». 

ο ἡπελίρατο ὃν Αμοώνίηςν ᾗ Αρταφέρης μὲν «ελ]εευπι τὰ αιλάεπι {α14,. ΑΠΠΑΡΟΤΗ5 81- 
ς αν λ . : 2’. κ ο ταῦτᾶ ἐς τὴν ἁἴπόςασῳ ἔχοιτα εἶπε 

ρω ὴ 

Ίφιαῖος δὲ»19 
, ς κ ς ος λ / 

δίσας ὡς συιώτα ᾿Αρταϕέρεα», υπο τη πρώτη 

τεπι σαϊσεᾶνι. ' Εος Ατιζηειηςς αά Τε:2 

Ρε]Ποπεπα Ῥετιίπεῃς ἀῑχίε: απείῃ Ηιίῆῶις 

ἵαπαατη τοὶ ϱΠατΗΤΏ νοτίτας,  ΡΕίηα Παπ 
ἐπελθοῦσαν νύκτα ἀπέδρη ἐπὶ πάλασσαν; Ὄ βασι- ποξία {άρα Ίε αἆ πιάτο ρτοήραϊῖ, ΤΕΡΕΙΙ 
Ἀγα Δαρέιω εζηπατήκως' 5 Σαρδω σα τή Πβμήπη Πήβτατας,  ουἵ δαγάπίαπι ἱπ[αίαπι 
σην ὑποδεξάμθος κατεργάσασθα ὑπέδυνε τῶν Ἰῶ- ππαχίπιαπι ἵπ ας Ρροιεβατεπι τεδαξεαταπι 
νων τὴν ἡγεµοίην. του ππθὸς «Δαρειο πολέμου διαβὰσοΟ[ε Ρο]εῖτης, ΠαρΠε ἀπελταπι «19ΠΗΤΗ Ρε]» 
δὲ ἐς Χίου, εθέθη ὑπὸ Χίων, καταγνωσθεὶ 5 πρὸ Ἱ Ἀθνετίι Ώαπιπι. 16 απ 1η ον. 
ύτέων νεώτερα “πεήόσευ πεήγµατα ἐς ἑωτοὺς ἐκ Παπβπηβκίειν α Οµ19 ἵπ νΙπεπ]α ζοΏιεό 

, / / : Ν / / ς 
Δαρείου µαθόντες μέντοι οἱ Χιοι τὸν πάντα λόγο, 5 

/ ”/ ψε. ”/ 5 / 3 ρω Ν 3 

πολέμιος εἴη βασιλέϊ, έλυσαν αὐτόν. Εθαῦτα δι εἰ- 

εσι, νιπροταιις αὐ εἴν απ 168. ΠΟΝΑ5 
πηοἰσθίητ «οπῖτα Ίρος αὐ Ώαμο:  {εὰ ΠΡΙ 
ΟΠΠΠΕΠΙ «ΟΡΠΟΨΕΤΕ  ταοπΕίΏ , αιοά 1έΡΙ τα Εν εξ ὁ ἃ 6 ος ν ΡὌτεώμωσ» ὑπο τῶν Ἰῶων ο Ἱς1αϊοο,κατότιτεροθύμῶς25]ιο[Ης οσ[οι .. Ποπήπεία {οἰναταπῖ. 181 1:59 

2 : ο Ἡ / χα” 2 ανα 3 ' .. 
οὕτω επεσαλε τῷ Αρικαγόρῃ ἄπεῖςασθαι ἀπο [α- τειτοραϊις ΕΠβωις αῦ Ιοπῖρας, επ 14 

ον ον 3, 2 3 ε : ΄ σιλΊοβ, καὶ κακὸν Τοσουτο εἴη Ίωνας ἐξεργἀσμένος' Ῥτορεπίε ΑπΙσοιι ιἳ α τερε ἀεβοετεῖ 

τὸν ἆ μὲν γεομέην αὐτοῖσι αἰτίη οὐ μάλα ἐξέφανε, ΙΠὰΠά8[ε, εἲ ἵπητα εἶπὰε 19Π85 α”εςσῖδ» 

ὁ δὲ ἔλεγε σφι, ὧς βασιλεὺς Δαρειο ἐβηλεύσατο {ες σαιίαπ αι {ποτατ 1ρεῖ ΡΙΠΠ 
6 πο 

/ Ν 2 / ο» ἷ τν] Ἱ σος 1” Φούμιαε μὸ ἐξανασήσας, ον τῇ Ἰωήῃ κατωκίσα,αοᾶδα πἷε» {εά ἀῑχιε τέερεπι Πατ 
τα, Ῥηωπίσξ ο [οάϊριιό [ή απιοῖοῦ 18 1/ » λ 3 ον / λ Ίωνας δὲ, ο) ε τῇ Φομίκη καὶ ττέων ἕὔνεκα ἔπι- 

{ 9 2) ΄ ὃν ον σείλειε' ἕ οὐδε τι πάντως ταῦτα βασιλ)ος βιλευσα- 
1οηΐαπ ἵπαηκίειτε, αἳ ἴοπον 1π ΡΠΦΗΙΕΕΠ) 
εἴ Ἰὰς οσαιδία {ο πιοπιϊσία:  ααὐπι , 1: / 5 / ν. 5/ Νο) ς ς ω Ὅ 3 . τω 

μέε, 8 ἐθειιάτε τοὺς Ἴωνας. ἨΜετὰ δε, ὁ Ἱσιαιο Ἠὶὶ οππἰπο ἴα]ς τες ἀα]μοτανίρίεῖι, 1βδέ 
3 / ε 2 οἱ ᾽ἀγγίλε ποεύµοος Ερμίππεν ἀγδρὸς Ἡ Αταρ- 19ης τδτεισῖεμας, Ῥοοι ως αά 

εξ ον 2 ωὉ ώ 3 . . 

ετεω, Τοισι ο) Σάρδισι εοΌσι Περδέων ἔπεμπε [ι-ασθΠά δατᾷῖδις εταπε, Ιιίοτας ἀαῑ ) (αβαυάΠΗ πεων Ἱ 
βλία., ὡς ἱ προλελεσχηνυμθων αὐτῷ ἀποφάσιος ΕΕΙΠΙ απῖεα ἆς τερε]]οπε {αβ]αξοδ» ν 

/ « ες ᾿ . Ξ η 

πέρ ὁ δὲ ο αττ σος ην ἀπεπέμφθη, οὐ Πτεγας π]ΙΠι Ῥετ απεπάαπι ΠΗΠετπΙρρΏ 

9ιδό:, Φέρων δὲ ονέχείρσε τὰ βιβλία ᾽Αρταφέρεὶ" 

ο μᾶρ 

ς ἵἹατηϊταπι, Έα Ηειπάρρις πο 115) αἆ 4105 
| ο ο. ηρι. πι ἀθάῖῖ λ ο Ἡ ο.) αραπίΙσ, τεἀ]άϊτ, {δά ἵπ πΙδηῦ | δὲ, µαθῶν ἅ ἅπὰν τὸ γυόµεο, ἐκέλευε τὸν Ἔρμιπ- ; ΄ | 

λ Ατιαρήσιπι, 1ἱε, οπιπίδας αδ ασεθαπῖυς 
ν ο τ / ον / ον να : : 1 πο τὰ μεν παρα τοῦ Ἱσιαίο, δούν Φέρουτα τοισἠΟςοσηιτῖ, Ίηρει Πειπάρραπα 5 απίΔΕΠΙ 

/ ο νο ΔΝ Ν ο» : ’ . .3. ς 9 πες ἔφεν τὰ δὲ ἀμοιβαια τὰ παρὰ τῶν Πέρσέων τεάάετε, αὐῑρας ΠΗιΠαωις πΠιτεραῖ » ρδη 
ὠτιπεμπόμυα Ἱφιαίῳ, ἑωῦτῷ δουγαι τετέω δὲ Οἱ νἱαίβπι α Ῥετί αἆ ΠΙΠΦΙΠΗ ΤΕΛΡ 

Ὑενομένων Φανερῶν, ἀπέκτευε ουθαῦτα πολλοὺς Περ Ἀετεπιίτ, Πο ἆπτο, ες Ῥοματαπι {1Ρ", 
σέων ο ᾿Αβρταφέρης. Περὶ Σάρδις μὲν δὴ 1 ἐγέγετο ζμ5 ΑτιαρΏετηςς ἂε πια]ῆς Γεᾶ 2 

ἴσιαιο δὲ, ταύτης ἄποσφαλέντα τῆς ἐλ-ἠ5 
πίδος, ἅιοι Ὦ κατηγον ἐρ Μίλητον, αὐτοῦ Ἱσιαίω 
Φεηθέντος. οἱ δὲ ἸΝιλήσιοι ἄσμενοι ἀπαλλαχθέντες καὶ 

ε 

ταραχή» 

η ου ἃ” 
” 

Ῥμοἶώπι {Μπιρῃς, Εξ δαιάίρας αΙάΕΠΙ να 
πιυ]εας οχι: ἨΗήῆσις ααιεπΙ μας 1Ρς η 
Ῥίμς, εχοταιῖ Ομ, ΜΙΙειαπι αὓ 15 τό 
ἀἨδις 5. 9εά ΜΙεΠΙ, Ινεπε πα 5 νὰ Σς ο 1”! ᾿ : ην 

Αρισαγ ὀρεὼ» οὐθαμῶ, πεόθυμοι Ἡ σαν ἄλλο τύρα- αὖ Απάροτα Ἰρετας -: πη]]ο Ραξξο αΠήπικο 
20) Φέκεσθαι ἐς τὴ χώρην, Ὁ οἷά τε ἐλευθερίης ευ. Ἰπάπεεραπε πὰ αἴηπη υγταππυπή ας τος 
σάμωοι’ χα δὴ, )υχτὸς γὰρ ἐούσης βίη ἐπειρᾷτο κα-5ΟΡΙΕΠά1ή ». Πιροῖε  ρηῇατα Πδεττιαῖς. 

τιὼν ὁ Ἱσιαιος ἐς τὴ Μίλητο, τιτρὠσκεται τὸν µη- 
ρὸν ὑπό Ῥ τευ τῶν Μιλησίων ὁ μὲν δὲ ως 4 απωσὴ. 
τὴς εωύτοῦ γίνεται, απιωέέται ὀπίσω ἐς τὸν Χίο" 
οθώτο δὲ, οὗ γὰρ ἔπειθε τοὺς Χίως ὡὧφε ἑωῦτῷ 
δσυναι νέας» διέβη ἐς Μιτυλήη, καὶ ἔπεισε Λεσβίηες5Ροϊσται, Ιπαὶεαὶτ ΜΙΕγΙεπεν: ος 4ππα Το 
Φούναι οἱ νέαρ" οἱ δὲ, ππλήρώσαντες ὀκτὼ τρήρέας» 8 αι ΠΡ επαδετεπῖ πανες ρεηιαβεε. 

. Δ , ”! : 1 

5 

{μερς 1ρ]τατ {1ο ποδίοπι σοπαϊτάς Ρε ᾷ, 
τεάΙε ΜΠειάπ» α αμούαιη ΜΙΙΕΠο Ἱοπα. 
νι]πεταῖις αμῖ, Ίτα τεϊεξις α ραϊία 1492 
{ο τεοερῖτ Οία: ατα Ίμης» αποπίαἩ 
Οµίος αἆ ταάεπάας ΠΡΙ πανες Ἱπάασετε Πο 

π 
{από 

ἐέπλέον 

τν ὁ ὈεΠτ αὐόη]ης Ῥα9/. 7 «1γεῦ, ζσορο). Λία», οἳ οηνὰ 16416 ὁ αΠίε Αθ. {π δχ] Παπά αὈ]ε, ὁ Ώρσιλέό 
«ἄρερ. πι, ἐτ Περί, ο ᾖή. Ῥα/. «9λ.. τε]ιαυῖ ὑπ αὐτέων. 
ε Ώεερι τοῦ. Σ1μά, Οὖδέν τι Πά. θα. 4τῇ. νὰ οὐδέ τι. 
“Ζα)]α ᾽Αταρνίτεω αν]. «4νᾗ., πποχ. {επΠε]. ΙἴαιΗπιαΙς βυβλία αι]. ) 

-} Ἐφγίνετο Ρα. «ἄγοῦ. ἔ., πρη ἱπουππιοάς: {εά Ποτάπι εγεὈτα πιμτατῖο, 
η ΄Ἠσαν «γεῤ. «4. Βα:/. ο ρας ἵῃ {6 

η 1 4γ ι { Οκ. Βα/. «0 
Π41. «ἄτοδ., ἵπ 910 πιαὶς ὦπωσὴς, «4ἱ1. οι Τν4ἀ, ῥείοτςς, 

ἄγεῦ. 7 
2 1ο ορι ἵπ «{γεῦ., πεσ]ἰσεηῖος, 

-ὓ. ΤΟ μὲν γενοµάνην ὅτο,] Ψἱάσνί Ροῖοςι 18 αὈ[ί- 
ὠῑταϊε Ίοπβε ασεςίε ρ{ζοιπῇι Οοάᾱ, δὴν μέν νυν ἐν αὐ- 
τοῖσι Ὅ----'.οέγαΣ αρ Ἴφθου επ µε[ῶηι ΠΟΗ αρεγωμ. 
οἶπήπι αἀπιοά μπα 1. ΤΠ, 6ρ. Φοῦτο ἐς ὑμέας ἐφῆναι.. 
Ίνες τεαῖρίο ἴαππεη. Οτάο» τπτ {περιμίομ]ε, ατα ος 
οοπ{μ/έο» 1ηπότα νο]μῖῖ οὗ µάλα ἐξέφαινε αὐτοῖσι. Ἠῖ- 
{ηαοί αυἴεπῃ ἆε ΙοπΙΠ1 µετοικισμῷ «οΠΠΙΕΠΕΙΙΗ, αἆ ῥοτ- 
τογταβιοϊεπάο» {πτῖς εται αἀροβταα » Παιίάσπι οἳ ΑΑ- 
“γποταπι ετ Ῥεπατιπα. Ππ(Πταῦς τε[ροπάεῃς, ΄ Οι]ά 
οπίπι 11 Ηιετοί[οἰΙψπξαη]ς τα Ππετίητ οἶίπι, ἵλή- 
απαπα το πηἰηίπιε ἀποία» ἀοζεπιἩῖ ο. εριμῃ Ο. Χνπι, 
89. Ῥομάτυπι ἥιος {ρεῖοΓα ΓππβίτΗΥ στο Ο,. τῇ. οἳ 
Ἄοψε Ῥραµσᾳ Ο, ο.. Ώε ῬΠΗρρο Ν]ασεάοπα {ήις 
κατα νιῃ, 5, Ἰευε/ν {ή ΤΕΡΜ» Μέ ρεεογα βα/)ο- 
τε Ἅμηρ {η ῥίῥεγος, 16 {η 661005 Γα]1μς {/αΓΕΙΜΗΗ, 
ϱν δµο Άοβουίος εἰ µγζε, ἱ ἠ)/ ο] Γερ]εηᾳ ο Ὅε) ὄθγε- 
ο “σειαεζάη ες υεῥαΜ{1Η"» ο ΓΙ2ΙΙπεΠΣ {σή) 
ο Μίτο Έοπιαπος. | "αν ντι πάντως] ἵη οοπἱεξυταπι «40γε[οΡΗἱ νοηρα ει θΗπιρα» Ἰποίάετης, Ῥ ος] προ 4 1. ν» όδι ΛΙ. 

ηοι Ῥοϊι]ς, ῥτορίθισαφι]ο διάφφελ Ίμενος, Πε 
; ο λε ν ἑελον πόευεγός»͵” 

Ννοςρ8, ἹπίζαμταΠα, ῃ σα οἩ 
-ΠΗΑ διάγγελο αἆ ππαηὰητα υἱπὸ οποία αηθίεομί 

ὦ Μέν νυν ἐν αὖτ. αἰτ. «{γεὸ, 7 ΙΙ 
6 Ἐδειμῶτο «4γεῦ. ὐ ᾽Αρτανείτεω 14. εἴ 

{ Προλελεσαηνευμένῳ «4γεῦ. πῶ 

3 Κατήγαῦ 
38: ο Οἶώ τε «γε. }1μ4, τοο: ἆδοιατ εποΙςᾶ, 
ἑ ππα ΦΙΔεροΗοΠε: ὦπωςὸς ἐκ τῆς Βαγίς, 4- Βὲ ή" 

ἀοζχο ἸΠάθπα ΥΙΟ. ρ]αζογο ὁ Ἵδιωτος δἱ ὀνέλου ποεύμθῖ 

παπι αμα ΡΓΠΙΕΟΓΗΠΙ ἵπ ϱἳ- 

α» αια]ες ορΗίοηει οἳ {ες [όγαγ1 1 ΑΕΙΠΟΤΗΠΙ» διάνγ ελ 
παὶ διπτῆρες, οχ Ρ/ανε2!νοιῃοπο ἵπ 6310. Β. ο Ἐν, αή Όγπιρος, Ρ. 628. Ὁ. ἄισηιε δεῖ γὰρ οὖκ» ὁἩ, 
περ ὃν ορατυπέῳ, ΔΙΑΤΓΕΛΟΙΣ. Λα: απτεπι, αμθίς 
ἴ0Π1 τεσοτάοΥ, νοσαῦη]ο, εις παπα ατα Πἱ5: ας νΕΓο Πφια Ημ ραςίος, ποη ουιγιάθτεια Ἠπίε 1000, ή 
Πο νἰφθρήτη οκ Ί,, νπας Ταᾖ- ὁ ᾽Αμϕιάρεως ΑΙΑ πε 
σηρίων ΠΟΙΕΥΜΕΝΟΣ., 6ιἱρρο ἀϊέΠοπεπι ἀμν μσα ι 
ετ «οΙγεζζῖοπε ὔεταῃς. (σπα]ο ᾽Αταρνείοής 6. 
επαγίν Τατ. 16ο. Π]αβανίε, το[ζο ἵπ 

5ο. Ὃς ἁπωςὸς τῇς. ἑωύτοῦ ὀ/γεται ] Ασανις ομΠο, (ομουὴὶ 1άΙοῖο:. «ετίο ΠοσσςΏγία Πο θ8ῖ Ρ κ Ἕρησ 
ὡορῥοσ]ες Αίας, ν. 4944. Τέλος ὃ ΑΠΩΣΤΟΣ ΑΠΩ” ἀποῤῥιφύήρομαι οἳ ΟοΜΡ. Ἔγτ. ν. 649. Ἡ ΤΗΣ: οράς 
ΣΑΙ πώτρίδρ ἢ κτεῖαι λαβών, ΡΙΡΗ5 π]μ]ὶ ΟΡ 
ο]. Ζοι "σσ ” 

9 
ἳ 

| 

Ἐκ ααπωώυσιο κςς σκετς -αΞκι η αωπρκεθαι-.ς  ορώσσρεντσ-- πο, ο... Ὡς ΕΕ ρθεις πε τπασται ματ κανε ίασης πετσεεσο τι “ο σταρέέκν τσ πε σωλς πα ωκκ- ο υι-- 



ους οἰαία, 

«Πεςεπῖς αυϊπαιαρίπια ττο (Πίτοπιςς, 

υεχοῖιταί, ΠΙΠΗ] (αἱ6, ἵῃπ ας ὦλ 

«τηπὲ, σοπ]τἍπΏδις ΑΕοιεπβρις, αιὶ ΊΠοο- 

Ἄεχαι Ώαγεδς Ῥοπιογεηϊεπίες, Ῥοιβειοπόάυηε ΜΜ] μα τοπία», τι οοπα]]ᾳ ἱΠεοαταπα, αἰι οἶασίς ημπιστο[α αβαητ{ς Ρισοε[ίο, 

απο οξίο τπτεήήρὴς Ἱπῃτιδες Ἠγζαπίυπι 
έαπι εο πανίραταητ,  1θίᾳάε [αρβάεητες » 
ΏανΊρία 6 Ῥοπίο επανὶραήτία Ιπιεέαϊρίδρα: » 
Ῥτῶτες εοτηπι απ {ε ραταῖος οΡ[θαυϊ ΠΗῖ- 
{Πο 1ραῖ ας[επίεβαηττ. 
ἴγ]εησίς πας ασεπΏρης, αά Ίροαπι ΜΠε- 
ἔμπι Ίῃρεης εχετείτις πανα]ὶς Ῥατίτετ εε ἴοτ- 
τετ] εκρεξίαρατιτ. Όπσες επῖπι Ῥοτ[ατιτα 
εοαξεῖς Ίη ππυπι εχετείαπῃ σορίῖς γετ[ις 

“«πεπτες. πιει εἰασβατίοο ΡτοπηρτϊκΏπηϊ εταητ 
Ῥπωπίσες, οπι αιίρις τηϊΠταβαηϊ οἳ οσ- 
ΓΡΤΗ τεσεῃς {10αδΗΙ, εἲ Οἶ]σες, οἳ ΔΕΡΥ- 
ΖριΠ. ος αἀνει[ις ΜΙΙειαπι οἳ οείοταπῃ Το- 

ΕΕ ΕΕ Α Τ ο, ειπα τι 131 
« : : οι ν . τ 1. ο 

έπλεον ἅμα Ἱσιαίῳ. ές Βυζώτιο οθαῦτα δε ἐζό- 
ό ο. - / η. ὁ / να 4 

μθοι, τὰς ἔχ, του Ι1όντου ἐκ πλώούσας τῶν νεῶν ἕν 
: 3 ανα. , λάμβωον , πλην Ἄ 3 ὅσοι αὐτέῶν Ιςιαίῳ ἔφασαν 
εσ ος οσον -- ; ς Μ / ὃς ἡὰ 

τς οι . 6οξ] | πείσέσθαι.  Ίσ]ιαιος μέν νυν χαι ἹΜίτυ- ΗΙΠεο εε ΜΙ-6οξτοιµοι λα ο ον ον 
ληναϊοι ἐποίευν ταυτα" επ δὲ Μιλητο αυτην ναυτι-. 

ς Ἱ 5 ἃ / : κὸΦ πολλὸς καὶ πεζὸς Ἡν φρατὸς προσθόχιμος" συ-- 
ὴ ο. - / ς : φραφέντες γὰρ οἱ σρατηγοὶ τῶν Περσέω, κα) ἓν ποι» ) ος | ν , ο λ / 

Ίόαντες σρατόπεδο » ἤλαυο ἐπὶ τὴ Μίλητο, 
εαϊπ ἀποεραΏῖ» πη]ποτῖς σετετα ορρ]άἁ {1-65ὺ λ / κ ον 5 τάλλα πολίσµατα περὶ ἑλάσσωοο ποισάμµενοι 

ον ον . 2]. /᾿ ἃ με τοῦ δεγαυτικοῦ Φοίνικες μὲν ἔσαν προθυμότατοί, συν" 
Ἶ : 7 / εσρατεύόντο δέκαι Κύπριοι, γωσ'ὶ κατεσραμμθοι, καὶ 

ς Δ ο.) δῆς Κίλικές τε καὶ Αἰγύπτιο" οἱ μὲ δὴ ἐπὶ τὸν Μίλη- 
ὃ Αμ Ἀν ο Ἡ μμ το 2/ . Ώ]απῃ γεπῖητος ουυπΙ ΙπίεΙεχίίεηι Ίοηε, ᾖΤτ ον αλλη’ ο νο. ον. τος δε Τη εαΏὲ [1ος απΙιε Ῥήπιοτες αἀ σοπιπηΙ-7ΟΛυανόμεοι Ταυτων ἐπτέμπ.ον πεθοβούλους σφέων αὖ- ης Τοπ εοποίηπι,  Οπἱρις ἵπ εμπ Ίο- 

ΕΗΠΙ «οαδεῖ αταα ἀε]ρεταπιῖρις, νΙ[απα 
ε5ε, ποη ἀερετε τεττείῖτες εορίας αἀνοτ[ις- 
Ῥετίας «οπίτα1, {εὰ αὖ 1516 ΜΠΙεΠΙ6 πῃιι- 
105 ἀε[επά, εἰακ[επι {οσο πανα]ίριό ἵη- 
{ἴπετε πυ]]α πανῖ Ρτωιοτπι]ε[α : 

ΡΠΙΠΙΟ 4οβΠα Τεπροτο ςο- 
τταΏ1 ᾽αριά Τμλάαπι Ραρπα παναΙ ἀεοτειυτος 

ὅπά Ἱπναπάαπι ἸΜΙ]ετυπα, Ἰμαάα ποπ, ραῖ- 
να εδε Ἱπία]α,  πτρί ΜΙεΠοτα ορῖασεῃς, 
οσί πῶς Ἱπηρ]ειῖς πανῖδις Ίοπες ῥτα/[ο {1ο- 

Ίήπὲ Τορυπι, αἴαπε Ίτα αείεπ Ιπησο- 
τηῃΏς. - Οοτπά αποά εταῖ αΗΠοταπι νετίας., 
1ρ5ι ΜΠΙΕΠΙ αυπῃ οξίοσίητα πανῖρης, αιας. εἴ- 
1ατ Ῥτάρεραπε, τεπεραηῖ. Ηῖς εοηπεραϊ 
Ῥτιεπεπίες εταπῖ», «ἀμοάθσίΙπ ουπι πανῖριας 
εἰ ΜγυΠΙ οτι τπρας, Ηὶς σοπβραϊ Τε, 
Περιεπι εἴ ἀεοεπῃ οὔπη Πανίρηςς ἠίς πη- 
ἐπ ΟΜΗ1: επι σεπῖωπ, [ια ος |οσαῖί 
εἴαπε Ετγίηταϊ εἲ Ῥποσθεπίε: Ετγιηταὶ 
ου]άεπι, «εοἰαιῖς οξτο πανῖρης, Ῥμοσφεῃ- 
{ε6 νοτο τπίρις, 
1 εθθῖῖ ουπι πανῖρις {εριασίηϊα, Ὀ]ήπηί ἴπ 
εοτηα οςσα[ηπι νετ[ας οταπῖ θαπ ουπι {6Σᾳ- 
διπῖα παν]οις, 1Ιπ {[Ηπηππα ΟΠΠΠΙΗΠΙ ΠΗΠΙΕΓΙ5, 

Τοι 
{μετα ΙΟΠΙΤΙ ΏὰΨες. Βατρατοτυπα νετο, ηιι- 

ι- 

-α ΙΗ. Ρα. 4. 
96. Εἴ ΙΠΟΧ πείθεσθαι, αἴ]απι ἵπ 
πευον «49. ΙΗεά, εἲ οἷἷπι Βαε/. 
αοά {εινατ ροτµθται,  οἆ ή. 
«οπρίἩςΕ, ᾽Αντίξον Ἠαῦαι πο «μή, Ἱπ οςς, 

«4γεῦ. Σά, ῥα]λα: αῖ ὅσοι τὸν Άιρλῆά νᾗν νέμ. 
Φηυσὶ. ἘΤηϊων δὲ «γοζι οπιἱεβς ΝΙψιβΙς 
αυδυχάε: ΊΠ οἵα λερό. Μυήσιο αἳ Μυη 

Τὸ Ώπα πέρας «4γοῦ. 7 πμ]]α Ῥτοπιθητα ολ. 
Ρε]]ς. Ψιᾷ, ὅ Τ0Π0υ. Υπ; 196. ὁ ἆεβι ετῖαπι 7 1μι], 

Πτον Ἕπεμπον προβούλους] Ὠοσυ]ε οκ Ῥμή]οίορ]ο Ῥο- ὃν η ἂ4. Ὀμάρεης» προβούλους ἵη (τασσίας οἰνίεμά: σης Π]ς[α, αιΙ απτς {οάμ]ο εοπ[]ατεπε, αμαίη πά Ρο- ραπ] 4εΗθεταηἁα ΤΕΓΕΙΤΕΠΕΗΣ: αἴηις Ἱπάς Αε]ιοῃίς προβουλεύει» προβουλεύμωτο αρυά Όσαίογος Ώειποβδε- 61η 40δίμεη)» {ση » ΩΠίΟι15 αἴαιιο {ζηγροογαεἰοπί τπο]ε(15 πο {1Π1, Ἡρόβουλοι Ἠϊς {ηπτ Ἱεραί., αἆ οο- απλο Ίοηήπῃ 46 σοπῖίς {η]το συπ/] ης πηϊσῃ, εί 1. α 17Ο. 

8 πια ΠΠρῇ, Γ, νο 17ο., Ιπᾷῖο Ῥογ10, ας ο  «απὸν προβούλους ------ ἐς Ποανιώνιον] Ὃς χπ. νς ἐν ο ος {οεάεναῖς οέτο ἔαπτυπι αά ἠ]μά σοπ.. | τ []] ἷ νά 
ἀπ ]ς εοπς (μπι {1ο Ίος ἵδπιροτο πη[ε[ς νι. κο. αἲρος : : δπλρ δελ » 46 Τα ΓηπΙα σοπ[η]τβίμτος  τοΏῖᾶσπι οἩς νἰχίδις Πάνα ΟΓ η ΓΗΣ σαρ. μ 4Ἠαε το {1ή5 4146- ἴοχ Ἰ6α» Ίῃ Τρι ὃ πάνεγ[ Ῥογ[ας Ιπγυχεητ, Ῥγρο- Ἱορ]οπή], Τιοῖς νά Εοπνεπίτα {μενεαπι Έρμο!, Οο- ἀοοῖπι οἴνίηίος Ἡῥ τν ἱαΖοιποπῇ, Έοσαπίοι Ίδίας 41ο- πήῃ ἱοπηρ]ηπῃ Των, , "το 6, 149. Ωηε ἆε βεηεῖς πο- βοποεῖς αῑος πμή ον αἰχηπη εοπάϊἀετῖης, ου]ς {μἱ 

1.1, 177εςΓοΙ ης αν μορίης Εβίς ρατΏςῖρες: νὶὰς 
09 ή ὃ- ἃα Ισ ήογί ΣΥ; 6,40. Ῥταεῖατ οεἴ6- του Ἡανιωνίου πποιηϊπστηῃι ορεη. {,ομε. 1, 49. 

Το) τὸν χὰ ) 
: ἡ ἆ λ . / 2 / ν 2 φρατο Ὁ µη συλλέγει αγτίξου Πέρσησι, ἀλλὰ 

5 τὰ τείχεα βύεσθαι αὐτοὺς Μιλησίης: τὸ δὲ ναυ- 
Ἰπῃτιδα-Ζ51Μόν πληροῦ » ὑπτολειπομένους αηδεμίην τῶν νεῶν” 

πλήρώσαντας δὲ ᾽ συλλέγεσ,]αι τὴν τα χίσημ ἐς Λά- 
ὃν, πθυαυμαχήσωτας Μιλήτεο" ἡ δὲ Λάδη, ἔσι 
νήσος μικρη ἐπὶ τῇ πόλι τῇ Μιλησίων χειµέη. ΝΜ 
δὲ ταῦτα, πεπληρωμέησι τῆδι γγυσὶ παρ] 

ΟΊωνεε' σὺν δέ σφι» χαὶ Αἰολέων ἔ ὁἃ 
ται" ἐτάσσοιτο δὲ ὧδε. τὸ 
χουν κέρας αὐτοὶ ἸΜιλήσιοι, γέας παρεχόµειοι ὀγδω- 
κοντα" εἴχοτο δὲ τουτέων | 

χαὶ Μυούσιοι τρισὶ γηυσί" ἸΜυουσίων δὲ Τήιοι εἰ. ᾿ 
Ό5ωτο ἑπτακαίδεκα γηυσί" Τηΐων δὺ εἴχωτο Χῖοι 

ἐκάτὸν γηυσί" πρὸς δὲ τέτοισι, ᾿Ερυθραϊοί τε ἐτάσε 
στο καὶ Φωκαές ' ἘΕρυθραῖι μὲ, ὀκτὸ γέας 
παρεχόμιοι» ἵ Φωχαίέες δὲ , τρές. Φωκαέων δὲ 
εἴχωτο Λέσβιοι γηνοὶ εδοµήκοτα”. τελωταῖοι δὲ 

Ῥμοσσφεπβδις αλ σγεραπιοΟετάσσωτο ἔχωτες Ἐ 
µια ἐξήκογτα γηυσί» 1 
πας αριθμὸό ἐγέετο, Τεες καὶ ποτήκοτα καὶ 
Τβικόσιαι τρήρες: αὗται μὲν Ἰώνων ἔσα. τῶν 
δὲ βαρβάρων. τὸ πληθ(Θν τῶν νεῶ ἔσαν ἐξακό-- 

Ἠπετο {εχοεηϊφ. Οἱ ς υδὶ ες {ρε αἲ αρτυτη ο 5 

ἔσοι αὐτῷ, ὅσαί αὐτέων «γοῦ., οεῖοτὶ ὅσοι ὀδπέ 
}σ[, νυ]ραίῃ ἀθρετυτ 4, οι 4ἱζ. 

» 411 εχ «ΟΙΓΕΕΤΙΟΠΕ ἐςρατεύρντο 
«9{, Ῥόες, ἵπ αἴιο σΟτΓδίΟΗΠΙ 

μία. 1η νε 4. Ρα. ἄν. ΒήΗ. αι παπι 4 λ ἔκ τείχεος ὡς δυγατὸν ῥύεσθως Ώσπα (γομουίης, 

εοτηπιαήέ πανί 
σίων εκ «άο, ομὶ Βαε/. ἑοη[επῆς, 

/ Πάντων Ἠεή. «ἄτδ.: ΤΠ τουτέων συνάπας «ἄγεῦι 
η «εί, «491. Ῥαέ. Αγορ. 1η, αἰϊ ὠπίκοντοι 

Ἔα]ες πρόβουλοι τῆς Ἑλλδος, Επι] σαμ5(α. 

/ 3 / ο Ἄ 7; λ / 2 ας ΤέΦΥ ἐς Π]αγιώιο ἀπικομέοισι δὲ Τούτοισι ἐς του- 
ο 

η 
ἃ 7 ἡ δν 

ρο Καὶ βουλευομέιίσι, ἔδοζε πεζον μὲν 

τ 
Μετα 

ς 

ταρήσαν οἱ 

Λέσβον νέµο- 
λ λ Αφου αυ 

Κεν σπθος τη ξ εω εἰ- 

Πριηγέεε δυώδεκα γηυσὶ., 

λ Ἰ  λμο / / τὸ προς εσπέρη χέρε Σά- 
λ «νο, η πασέων δὲ τουτέων ὁ σύμ. 

9 καὶ αὕται Ἱι ἀπίκατο απθὸς τὸν Μι- 

λής 
ὧν επι «4ἱά, δοπ[απίοξ, εξ νετς, Ὑπά, 6, 

ὁ Τὰ ἄλλα «τοῦ, Ι  ς Ἐσρά- επι «4γοῦ. ἔ. Ρατί, 4, δ. Βγε, {4 Μάά., μήδένα, 419 πιοάο το]αιῖ οἳ «με, πες Ίη- 
«ἅτοδι, 4πεπῃ (αῑε 

ο Οἱ Λέσβον νἐμ. Εο. Ἠῶ «4γεῦ, μή, ὃ Πριηνέων δὲ εἴχοντο Τὴϊοι εἴκοσι ή» οπη (Εξ αποφιιε ία: [ἐἱ Το ει ἐγίῤης ες, 
{εᾷ Ῥετροίαπ, { Φωκέες «40ᾗ, 

{Παῖς 

Ζαµ/ΩΠ. πο Ῥ. 690, ῥ32. ᾖαχι Τὴ2, πχνπ., ὁ, γ]ᾷ, 
4ρρ. Ζα1ΐο, Ἐτον. Π 49. εξ 1ν 11. ΥΑΙΟΚΕΝ. 

ὅοι Ἰα) ᾿Διολέων οἳ Λέσβον νέµονται] Ῥορ/οκβοπαπι (αηάεπι τεοϊρετανίε, αιιοά νἱ ἀθίετπή βιειητ,. Εειτί 
ΠΟΠ. Ροδ{ηΠῖ ᾽Αιλεῖς, ὅσοι. τὸν ᾿ΔΙολὴ φἩν νέμονταί; 
Ου] επίπι Ῥοπο {ας ΑΕοἰεπίηπι ἀεβρπαιῖοξ εί ες 
πα! ποπήπαὔίπ ΔΕο]επίος {π. (οσἱοτίπι οφε]ομο 3 
Ορηῖτα 6 Φωκμέων δὲ εἴχωτο ΛΕΣΒΤΟΙ νηνσὶ ἐβρ- 
δομήκοντα" θμῖδις ἱπεοηπιοάα υίαμε Παάο» πὶ τά: 
έἴαπα ναἰεαῖ.. ΑΒοϊσαα οἰνίεατες αἰίπο 1Π ο Ὁ 
Ἱπ[α]ατες αἰίας., 6 ἵπιο Ίας {ιός 1. ο ο τν 
Δὐ5. Ἰπ᾿Αιρλίω νοτΙςήπΙ8., λέγονται καὶ οἳ τὴν ο 
οἰκοῦντες ΔΙΟΛΕΙΣ. ΟΙ. ὅε βαν ω» ήτα ο. Μμὸ 
{κία οἶἶπι απχδηςάαπι ἴπ {ομεάίς» ἔσοι ΥΕ] οἳ τὴν Λεσ- 

ὃν νέὺ : {πάς εοιτήρταε {οΠ1ρίυΓας ῃα- βίδω γῆν νέµονται, 3ἴΜ6 Ίπᾶε Ε0' : ον Ἡ 
ταὶος ατοήεζατωχ. Ἱπ]απι {αάσνι» 6 τερίοπε ΝΗ]6Η 14- 
ο8ΠῖοΠΙ. (γοπου. αἆ «γγίαη. ᾿Αναβ. 1 19. ἆοδὲᾳ ἆᾳ-. 

να Μυούσμι] Επ εχ -4γιδι Ἰεβίοπο ππιοτιις 
πανίμπι τοεμπάθεασ» ΡΤΑΥΑ ε9ῖ ἳ ΡΕΙΟΙ ῥαῇ]ᾳε. Ῥεοιιγ- 
τἴταχ αἆ διττογραφία»» ᾷ ο πίέηίες νυ]ραας πιε- 
τῖτο Ῥτίπης πουμητ Ἠ2ΟΙΠΗΦ εσο Πρταγή οεπίεος 
οοιτηρτίς Λάνησίων ον οΠεῃίῖ, 

1. Ἐπι- 

9ὲ 



ῶ .) 2 

ν 

9 

Πίπς Ῥειία (έγτεβιΘ1 εοσαπίχ σος αῇῃ ἀπιαιειε ρὲτ 
ἴγταηπος, εκ Ἱομία Ώδρες οκρηἱο5. Ίοπε ξωπάσα Πα Εν Ἑκιθς οὗ δα. α 
ΡιούΙτιορῖς {βρίεηιετ ἀἁπουτίαης, 

ΜΠ]εβαπη νεπετε, οπιπῖδής εἰς Ῥεάϊταιας 
αἁ[αῖξ, τἨπι Ὑετο ἆπσες Ῥοτίαταπι, αἳ- 
πα Πμ]ετηάίπε [οπίσαταπι Πανίαν ε- 
Ππηπετηπε ηε Πο[ΐεπι {πρετατα,  αἴηιε Ιτα 
πες ΜΕΙΗΤΙ «αρετε Ῥορίεπτ οἶαδία ΠΟΠ Ρο- 
ἱεηίες, Πππα]αιο οὗ Ιά αριά Ώατίαπι σᾱ- 

ΔΛ.. 

λήσίηγ, καὶ ὁ πεζός σφι 3. ἅπας παρῆνο ο) αὖτα 
οἱ Περσέων φρατηγοὶ πυθόμεοι τὸ πληθος τῶ Ἰάδων 
νεῶν, καταῤῥώδησαν μι) οὔ δυνατοὶ γένώνται ὑπέρβα- 
λέσθαι, καὶ οὕτω οὔτε τὴν Μίλητο οἷοί τε Ὁ ἔωσι 
εξελέῦ, μὴ οὐκ, ἐύντες γαυκράτορερ, “πρός τε Δαρείου 
χυδυεύσωσι κακώ τι λαβεῦ: ταῦτα 5 ἐπιλεγόµε- 
γ0 συλλέξαντες τῶν Ἰώῶν τοὺς τυράγουε, ὁ ὑπ' Α- 
ισα γόρεω μὲν τοῦ Μιλησί: καταλνθέντες τῶν ἆ ἀρ- 
χέων, ἔφευγο ες Μήδας, ἐτύγχαιο δὲ τότε συσρα- 
πευόµοοι ἐπὶ τὴν Μίλητο, Τετέων τῶν ἀγδρῶ τοὺς 
παρεόντας 9 συγκαλέσαντεε» ἐλεγόν σφυ τάδε, 
- "λυδρες [ώές ΟΥ Τίς ὑμέων εὺ ποήσας Φανήτω τὸν 

2) [βασιληος οἶκο' τοὺς { γὰρ ἑωύτου ἔκας-ος ὑμέων ΠΙΠῃ Ῥορι]αταες φἀῑδαιιό νε[τιπι οοπεῖΙς 40” 
2) πολήτας περάσθω 6 ἀποσχίζων ἀπὸ τοῦ λοιποὺ ἁπσετο α τε]ιααϊς {οοῖΐς, - εἰἰεῖοπάο 1105 
», συμμαχικου" προϊσχόμοοι δὲ Ἡ ἐπαγγείλασθεῖομας Ρτοπκῄοπε, ΠΜ ο5 αιιοά. καν 
5} Τάδε, ὡς πείσοταί τε ἄχαρι οὐδὺν ἶ διὰ τὸν ἁπό- ΠΠῖν ππο]ε[ία [εη/[ατο, ἨΠ]ία5 ΕΟΣΗΠΙ κ’ 
5 σασης οὖδο σφι οὔτε τὰ τρ ο. ον ἴδια κ έμπε- {αστας νε] Ρρτιναϊῖας τες ΙΠπορη{άΠα 115 ῄ 
ο “πβήσεται' οὐδὲ βιαιότερο Έδεσι οὐδὲν» Ἡ πεότερω 
μ ἐ εχω" ε δε Ταυτα µε οὐ ποῄσεσι» οἱ δὲ πιάν- 
» τς θὰ μάχη» ελεύσοται, τάδε πι σφι λέγετεϊ 5ἁμπιπα ἀῑσίις ονοπεήτα ασ ᾿οετίς. ΕΝΕ- 
23. ἐπηρεάζοτες, τά περ σφίας Ὦ κατέζει, ὡς ἐσ- 

 σώθωτες τὴ μάχη, εξανδαποδιῦται, καὶ ὡς 
ρα ιμηισένς παϊδας ἐκτομίας ποήσοµώ», τὰς δὲ 
.» ππαρθογης ἀνασπάσς ἐς Βάκτρα' καὶ ὡς τὶν χώρην 
2 ἄλλοισι παραδώσοµε’. Οἱ μὲν δι ἔλεγο ο ταῦτα"οΟ 
τῶν ὲ Ἰώνων οἱ τύμωνοι διέστεμπ.ο νυχ]ὸς ἔκας ος ἐς τες 
ἑωυτᾶ εξαγγελλόμοος οἱ δὲ Ίωγεο ἐ6 Ρ τε καὶ ἀπί- 
Χγτο αὗται αἱ ἀγγελίαι, ἀγιωμοσύνὴ τε δεχρέωντο, 

σα { Ν ς ] : Χα ου προσίΏτο τὴ) προδοσίην' ἑωῦτοισί τεέκας-οι ἐδό-. Ίἱ5 

τεριίαητες» οοηϊταξείς Ίοπιπα γΤΠΠΙ5 » 
αἩΙ αρ ΑπΠαροτα ΜΠε[ο- ἀειεξῖ ΙΠΙρΕΓΗ5» 
αἆ Μεάος {άβεταπε, οαἳ τηπςό αἀνετ[ῖδ. ΜΙ- 
Ίείαπα ποπ] πη]ταραητ, Ποϊηπι ο οαπαυς 
αἀεταΏῖ  «οηνοσα!ῖς, τα γετρα Γεςετπηῖν 

ΤΠΟΓΕΠΦ «46: ἆοππο Τερῖα αρρατθαί,  Φή95 έ" 

πη]ΠΙς Ίδία ἆασοϊο, {εὰ οπηπῖπο ἀεεεῖπέ- 

ταρίεπᾶος, θεος εοσίπῃ α ποβίς σβταη: 
"405, ν]τρῖπες ἵπ Ῥαξίτα α[ροτίιαπάας: {ἴετ 

ταπι 15 ταάεπάαπι. 
[αταπα ἀποῖρις, Ίοηπαπ εγταηπὶ {αρ Πο. 
ἔἴεπι: αἆ {1ο αμῖδαπε Ρορυίατες ἀεπΙπαια” 
ειπα πη(εταπτ,. 1οπε αἲ πος ἡ πιπαῖ Εἴ- 
ΙΕ ΡετνεπετΗπῖ», ΟΟΠΙΕΠΙΠΕΤΕ Ἠῶς ν. 
αἀπητίετε Ρτοςἱίοπεπι» ΠΡΙ. απαμε 19 

Ι Ίία α Ῥετῃ αἀεπιποία  εχκἰ(ΗπΙα: 
: ο. (ν Ν Ἡ 7 16” ΧΕΟ) µέγοισι ταῦτα τες Πέρσας ἐξαγγέλλεσθαι" ταῦτα» δίς5. . Πο απάεπι, μαμα ας α ο οαπήηχ 9 ' 3 δν 3 ΄ ο ' ο . μέν γυ ἠθέως ἀπιίκομένων ἐς τὴν Μίλητον τῶν Περσέων Ὅυπι τεμ αρρίειειοε, βεία 1η οππη 

ο 

/ ο ο ο το εγί- 

.ᾱ "Άμα πὸς 4γοῦ. 9 Ζ ο οός Ἐπιλεγόμενοι συλλέξαντες «ἄγεδ. 2πά, Ῥαγίς, 4. δ. 2; αι ο ο, ον «αεί «ΠΛ. ἐπιλεγόμ. ος ο ίτ ρα αι {. Ρα: οἶῖπι ὦρχαίων αλ ρή , Ἀδηη γοοι Γ.ἄνξ,, ΙΙ ἔνγκ., ΠΙΟΣ ἐλενόν σῷιν ή. Ῥαε[, «41ά., το]αμὶ Ῥτοποιπσῃ {ῇ ετηηῖ. αλ Ζατς εχ εοιτοξβομε, ας Ῥαρής. -. 8 , : | 2 Ἐπ 

' : ΙΡ 1άετεηῖ 1Π ρεπίευ]απι ρπα {αρειπάς. πα. 

Ψιπ. Ίοπες, πιπο αἰηπῖς νεί[ααπι Ῥεπε 

Ι] νιο]επῆᾶδ ο "απ απῖθα  Ραδ/ΠτοΒ 5. ἀπ 

το. ΡΙΩΙΟ νοιιετῖπε, Ἰῷς εἶς τηπἰαπςὃ 

πὶεπτς Ίρεος Ριω[ο νίδιος ἵπ {νε 

Έ]ως Ἰοφαμής Ρεῖ-19 

αγγέλλεσθε 2 Ῥαν/., ἁπαγγέλλεσθε «“γεῦ., αιιοᾷ Ἰαιάο, 
ἀεσταῖ, Ίο 1ρὸ 
25, δ. «ἄνᾖ. αῖ ἐωπρήσεται. 
Ξ8η5 αὔΌεςί νος, 

εν Ἡς Ἐπιλεγόμενοι συλλέξαντες] Ί,επο Ίιοο. α[ροτεῖ- ΠΠ αἴοας 4ος ατὶ ο τ σὔλλάξο μην, ους το Μα. Ἱ ἡά ρόδα. {παπι Ίη {εομίητίς εᾷσπι οσσυρας» Ἐχίοπήμοίης Ῥτοίῃ- 46 6ος. Ἱππρεχίο.. 
οἴοπεπι 1η ςῄπιε ὀρχέων.  ΦΙαη]ς παπά πα Τῃ ᾱῶ Ἱ, 1. 195. Ἀειῃ {Πρία εχρο/Ης1, ν θρς νε Ἡ 18. Καταλυθέντες τῶν ἁρχαίων] Τῶν ἄρχέων νε] αὔσαιια 

ἔλεξαν. 

Οοάά, {εά «ετίο τεαῖρί ἀεριβείει αἳ΄«{γεῦ. οῬ]αείη εἴ α 7): ΊΠΗ3 ο, 13. ΑΕασος πὈ Ἀπβαρο 
" ρήτο τὸν ἀρχὴν, κατάπερ οἱ ἄλλόι της Ἰωνίης τύρῶννοι πα: 

πεσων καταλῦσαι. . Ιπη]]ς ασοι/(μεἶνιις 

Ω6Π{6Γ τυραννίδος εἳ ἄρχῆς κωτάλυσιᾳ ΤΠΕΠΙΟΤΑΠΤΗΤ, Ῥο- Ῥεταῃ Ροβτα ΦΗΗπάτο. Ίοσυπι ο/{συταν]ε «Χεποβῥοσεῖς Ἕλλ. Υ. Ῥ. 3891. 7. Πο Ἰεία νυ]ρατὶ ἀαριίσιης: τοὺς ----- βουληθέντας. Δακεδρημοσίοις, τὴν πόλη δουλεύει, ὥσε αὐτοὶ τυβρῶ»νΕΙΝ» την τούτων ἀρχὴν ἑπτὸ μόνον τῶν Φυγόντων ρ- 4. σοι ποη, Ιητε]]εέτιις Τ,, 1. Ῥ. 947» Ι7., Ῥερεήϊ ποὺὶς αάάΙζαπιεπίμΠα. πι Εἱος Χεπορμοπίαϊς Ππιοβίεξτυπι Ἰδίά, ν. ο6----0. 91Ο: 
απο αυτα ϱΒΤΕΓΕΠΙΗ πο  ΥΑΤΟΚΕΝ. 
δ. Τοὺς γὰρ ἑωῦτοῦ ἔκωςος] Ῥη]οτα ἵξα ρτο {οτῖριοτ]ς 

οοπ{πειά(πε: 11ΕΤΗΠΗ {:. το, ἔχασος ἐς τοὺς ἑωῦτοῦ ἐξωρ-- 
φελλμένος» [περεφιε αἱῑαδ. ΟπαπιαμαΠί θΗ(επι ἑμπρή-. 
σεται, αποά ἀείπεερθ» 4ὲ πηπαπεΙπι. Γεπιεπία πΙΠῖ ἁθπιήπαϊξ ο. πιοναοί ΡιαεβαπΏυπι Μος, “Ῥπαείιβϊςσίο, 
Ἡξ ἐωπεπρήσεται εοπίεπιηῖ πε Πε: Ίνα επίτη {ασμέταη 
Όχονὶ τοπιρίοτυπι, εοπβαριαΒρπεπι νε]5» {ει ο Αι 
σοχήπι Ώήηας. Γ0ΗΠ5/ 4 πεπράσεται, ΠΙΟΠΙΙΟΓΙΡΙΙ6 
Οπαπηπιαεἷοῖς, Τζος 1. [ρε {εν Ἀήεατε, Υίσεπι 
{ρλαήσεται ΤΗ αοςοππιοάαΕΗα πιαπερίε, «γιὰ: 
"Ύνπος. Ἡ ας ες 

ο τοι Οὐςς τὸ Ἱερὸ οὔτε τὼ ἴδιω ἐμπρήσεται] Ἠος απ 
ἐμποπῥήσεται οκ 110, ριασ[οτεπάιπι Πτ, ΥΧ Ῥοτεῃε 
οθη(Ετοῖ, «πηπη ἩΓΙπΠΦΠο {4 αά πολαπ νετεταπ] Μοδ ΊηΜταης Ῥαμων. τν. Ῥ. 07.» {ΕΗρΠῖ συλήσεσθαι 

Ἐν οηοεῖς αἰτνς κᾱ τὰς πατρίδα ἐωπρήσεσία. ΑΙ: πμ 5 πριὰ 4γήῥορόαπεη, ἱηνοβίμπης πεπράξε- 
.. 

.-ᾱ4., γὰρ αὐτέων ἕκας. ή. «40λ. ᾽Αποσφίξεν «4{ε2. ; 
ολλ 4. οσο Ὃιζ απ, απήομ]α5. 

ΟΠ1ΠΕ5, Ἱερῷ 1πΠ Ῥοίεπια εἀΙΠΙοΠε. Ῥεοσαῖο οοι/θάος, ᾖ Ἐμπερήσεται Ἡ. Ρ ; 
/ ΏεΠι Δγῆ. πιοχ' μὲν οὐ ποι. 1Η. 4. Ῥαη., τοβημὶ μὲν μὴ, ἵπ β1 Ἠξ- 

Ὅμ Ἠδή σφι Ἔσι- ' { Κατάξεί «ποδ. εἳ ἑσσωθέοντες. ) 

δε τη ΝμΦΙδ, ν. τσχο, ος [ωμά τη Ῥμηέρ. Ἠσιο, Έως «θεσαραῖς Ἐχιειτηίῃ Ψή7ο0. Ῥτο φενήσέτωι ΠΙΠ. Ριαε[ειοπάυπι Πί δεδήσεταέ. υΙ «οπΏπιο αά ἀοξοταπι (μρί- ο ος από ερ Ἡ αθι 

1 ἄπεςσέ- 

{ Διὼ τὴν ὅπ. 
Ρα]. ἆ4- 

ο Τάδε ρα. ϱ οὓς Ἰ4, κ. 
΄ 

. ΄ ία. / 

ται ὠποκεκόψοντοι πεκλαύσεται’ πεπλήξεται’ ἐγγεγράφε- 
ος επιλενόµ πι” κεκλήσομοι᾽ λελήψετοι 5 Ἠτια ἸπαΕΙΗπη» αμοά. « 

οβταεππάπι τε(Πταεπάμι 
| Ἠσις, Έμτ. 

πος ιοί /7οεγίς ἀἀποτανῃ ρίυτα ἀσαῖτ Οἱ. Ῥέεηίο. ---- 
Πογούίο{ως τὸ ἱρὰ οἳ τὸ ἴδιω Ππητοτ. οΡΡΟΒΙΤ 6. ΤΑ. 6 

ν ὁμοίῳ ἐποιέετον ΥΠ. 6,  100.. Ῥει{α τὸ ἱρῷ καὶ τὰ ἴδιο ἐν ὁµ ο/έετό 
ἐμπιπρὼς ὅτο. ΌευγΗ ἑοηρία ἀεβρπαια Ῥετ τὸ {ρᾷ. 
Ρε τῷ ἴδια ποΏ ρτῖνατοτΗπὰ ἴαητηπι αεάες. {εἆ σιας- 
οἷο, Τοπιρ]ίς α[ήδαιε ]οεῖς {αοτῖς εχεερεῖς, σε βοία οἱ- 
νίσταπι Ῥπας[ετΏα ῥμβ σα, αμαα ντους σος Ἱεροῖς 
ορροβία ὅσιω ἀἱευητσ. Ῥ]ετήπιαμα οιΙάσπ ρε 1ερῷ 

νὰ. οἳ ὅσιω, /ἄετα εἲ ῥγοίζμα, ἹπτεΠρηπεχ αριιά ναῖετε. 
χρήματα”. ἨΗΠΙΠ(ΠΑΠΙ «εββηαητηΣ εἳ οἰκοδομήμάτᾶ» 

Ἠλενεῖ π Ζ/ουγαζἠ’ Ατεορᾶρ. (Ώτρ]ε πιοπάᾳ ῥ. 123: Ῥ- 
τὴν δήµοκρατίαν οὕτω κοσµήσασαν τὴν πέλιν καὶ τοῖς Ἱεροῖς. καὶ ταῖς θυσίαις Φε νετ [ος ποπ! {ειῤΙ. 
οἱ Γογ/οίᾗ: ΕΠΙΕΠΦΑΠΑΗΙΗ οκ (5 κο) τοῖς ὁσίοις, ἀαπΙοἩ” 
ταητ ο ΜγῥουγζΗήρὴν Ιῃ "Οσίου Ἱσοκρώτης ᾿Αρεσσᾶ: 
ΙΤΙΝΩ» Κα) τοῖς Ἱερος κα) τοῖς ὁσίοις Ίστιπι Ἰοσυτα 44- 
ὦγ6ρῦ. εείειῖηιιε ἁΠπί[οτηπε Ἰπιαέίωι, Ῥσράσπι μὴ 
ἀ/σολάΐος [πθρς Ἰαιάαε ογοβὸ, απά ΑΙΠοπαταπα ἨσΟςπᾶ Ῥειπρ]6 εχρτήαναγηην αλ ]δμςα ρηρ]εἴς αεϊβεΙῖδ, νε]εξ 
. Ιγ ΠΠ, πρ. ορ... δήµόσιω μὲν τοίνυν οἱ ιδομήματό 

3 ΑΛΛΗ τοιωῦτα' καὶ ποσωῦτα κωτεσκεύῶσαν ἡμῖν Ἱεβώ. 
Εἳ Ῥ. ΤΟΙ: 46. 6, Απάτοβοη, Ρ. 986» 24. απλε ο 6Περγοπί οὈνοήαβαπτης τ. Ἱῃ νσττ. 6, στ. εἴ σ/μβΙς 
Ῥ. Ο, ο, Χα. Ἠδὶ ποίαε σε 1ι/ο.) ναιοκεῖή 
το. Λέχετε ἐπηρεάζωτες] Ἱ αιτοπα, πες εἰς ἆσηι (ς 
ρίγα ευεβ]μγα. Ἰμτο Ῥπυὴν εχρ]οςῖτ, Ῥοήα6. ΠΥ ἄ υπ ἀαβπήσετεπευν, νοῖεραπε, Ίθοπ ορῥεης ο 

«σλαδ, Ὁ. ν» 41. Ρειβροχῖς, {ιο[άβο Τοποός τη 
νοσαΐο» αά απε1, τ. 97. Ῥταεσ]ατα Ο]. 040 2ἵ α 
4µοφµε Φέ. Πεγο]ζης δΥμΟΙ αἰ[ρυταοπε « Ἡ 
Μήλα Απἰπιαάνετη, αἆ ης Αιάς, εἲ Έοπα. {1 : 
15. ς 

90, Ἐτὶ 

Ξτρζαδες πε ππηκοωστπεε-ο ας --- 

ο ο πα... 

μον οκ τος ρν εκ ταννερσος--ᾱς 

ο ο 

ῥδοωςςακοσωοωα--. 



ὅτὰ ᾱὐ {π[η]αιὰ Τιαάσῃ οσαθεῖ ἀεῆιες πιοβεβισαὴ 1)1οηγΕωπα [ρεταμηε, οχο ἱαβοτσπι Ὀεἱ[1, τ Ἀ 
-ἆπππι αᾱ Ίαβση Τοπὲς οοαξε].εΜίεῃτ» σο- αμαφιια. Παρετεπτας, ει αἶα αὓ ας {εη- σπα ἀἰσετθηίης,  επῖαπι Ιῃ μὶς ΓΙοπγΠΗ5 Ῥποσφεπῇς αυιχ Ίία Ιοᾳμητής ει: ἸΤῃ 616 4π]βρε πονασπ]ῳ τες πο[γα {πε .  Ίοπες; τπτ απε [δεῖ βπηυς ας {ενί, 3 σε αὐ]άεπι ταηαπατη Εαριην], Ίίααπε νος, ») { νυ]Πς ὤτήπιῃας Εκεῖρετο» ευππιαχίπιε 4υάεπι {1ρευηάιις. ετῖε νοῦὶς Ίαρος; νεται- ἵαπιεῃ {αρετατῖς Ποίῆριας, Πμοτὶ εςίς Ροϊθ-ας., ΠΠ: ΠΠ αὐἴεπι ἰσπανῖ Πιετίής, ετ ρεῖ τι- πημ]τηπ οπιηῖα οοηβαἀστίεῖς,  πη]απι. νεῃεῖι 3 ἤρεπι Ἠαβεο 4Ποπηίπις Ῥωπας τερὶ τερε]]ο- 2) 6 ἀεῑς. θεά ας[οηαπιὶηϊ ΠΠΙΗ, εἴ γος 22 Ίρδος πμ ροππη]τῆτο: ετ εβο, ἀς εκ ἴᾳ1ο Ἱπναηρας.,΄ τεεὶρίο νοῬῖς «πι ΠοΠΔΟ.» ζοπειτ{ατος. Ποίζες, αι { «οποΊτεης, πιι]- το ΙΠ[ετίογθ Ε1μτο». Τις αὐμά1τίς, -:Ίοπες {ε[ε Ώἱοηγῇο Ρειηετε. Π]α πανες Ιάρηιῖ- ΕΠ 1η εοΤπΙα Ῥτοάισεης, Ἡϊ τεπη]ρίρας5 Ἠτετείης, ΄ πανίρης Ίπιος {5 εγαΙεξξατη :Ῥγο- ΞΙΓΔἨ5, ες ΡΓοριβηᾶτοτες 4ΤΙΠΠΑΓΘΙ, 161 Ώαγες 1η απεοτῖς τειηερατ, αἳ Ρει ἵο- ἴῦπα Ο1επΙ ]αρογοπι Τοπίρις εκι]ρεραι: αἆ ΞΡΙΠΠΗΠΙ πδάιε ἀῑεπι ορτεπιροταγοτηηϊ ατ- πα Ίπιρεταια ΕεσετΗηε, Ῥοδὶ ἀῑος ἰσίος ΡΙΟΧΙΠΙΟ Ίοπες, πἴροῖς. ἑα]ίμπι γεχαΠοπιπιςσο 1/16 επ ]αθοτίς Ἰας τοἱεταητῖα 2 τν ο μώ 

οἱθ 

{9 
22 

4 Ὀε[ε ατῃσυ]ὰς «{νεζ. 27η 
ῦ τὸρ ὄμμ. 1. «γοῦ. 7. 
θέροις 3 δούλοις {οπδίτιτ. 
ρἱην δέκεσύοι. 
«γεῤ. 
δως τε 14. 

βατ. 9. δὴ, 
ο Γομρίπ, βαγὶς. -ᾱ. β. 

' Ἐπύθ, γοδι πα.  ὃ Ἰούτῃ Ἰάεπι, 

3Ο. Ἐπὶ ξυροῦ γὰρ ὠκμῆς] Αά ος] εχεπιρ]μπι, ουσ οἹέρῥαμην ο[ϊοπάϊε, Ἱ]. ΚΚ, 174. πάντεσσιν ἐπὶ ξυροῦ ἵσωται ὀκμῆς' Ρίο 110 ὦγη65. ὰᾳ Ἠερῃ. Ρ. οἱ. , γὺν γὰρ πάντες ἐπὶ ξυροῦ ἵσανται ὠμμῆς. | ι, ὠκμῆς. Ίτπηιιο ατιῖςιι- ἸΜπ. Ροβωξς 2ηρπο οοΙΙθιδηίια Ἱηνίβπι, ἆς- 1ενί, Ίπηρο Ρ, Βώη, ΙἩ βόμε ο 1, ν. ἃ. 1 9ο. Ἐπὶ ξυροῦ ὰρ δῆς ἄκμπε] Ῥποσβεεπῇς Ιφίά Ὠϊο- ηγΗΙ {οηρίηης 1ῃ εχεπιρ]ηπῃ αάνοσας Ἠγροαιοαϐῇ αχ, 8. ΠΙοΏ(Τ(ΠΕ, ὦς μὴ δυμεῖν ἐσκεμμένα λέγειν, ἀλλ) ἠναγ- κῶσεναν Πογο(ρέῃ Ίηνογηςίς ἀἰοεπάοτυπι οτάἵπεπι» ο 4 πας πατΤα]Ι {1ο βτι Πς {οσμπό πι {ομρύπα Ε]ς- “ἀεπι οὈ]]οσαπᾶα: ὦ ἄνδρες Ἵωνες, νῦν ποιρός ἐσιν ὑμῖν πὀ-. νους ἐπιδέχεσθαι: ἐπ) ξυροῦ γὰρ ὠκμῆς ἔχεται ὑμῖν τὸ πράματα. Ἡοπιοτίούπα Π]αὰ εκρτερίετητ Τδεορηής ν. 557.» κἰνδυγός τοι ἐπὶ ξυροῦ ἵσωτοι ὀκμβς οἳ ϱµδόΥ ΕΡΙΒΙΟΠΊΠΙ, ᾽Αγμᾶς ἕθαρυ]αν ἐπ) δυροῦ Ἑλλάδα πᾷσών, «3. Πήαγο. εἲ «{γίβΙ, Ἔ. τι, Ῥ. 648. {6ὰ Ίπαες Ἠο- τοβοΏ 4Ππεηυα {ΕΦ ΠΠΗΤΗΥ. ᾖ εἶναι ἐλευθέρρισι Ἰ δούλοισι α4γ]ιάσς Ἱπητατι ἵῃ Ί Ποπηῄοοϊς Τ. ΠΠ, Ρι 398,. ἀλλ' ἐπ] αὐτοῦ τοῦ ξυροῦ τῆς ὠκμῆς ἑσηκότος, [1] εἶναί τὸν Ἕλ- λάδα } μή 14 ον σωθῆναι ἢ ὠπολέσθαι, τι τοᾶτς οδοί. εχρ]απαςξ,  Ἡοτοᾶοϊαῖ ποηιε ΡἱοηγΠΙ ἔοτιο ποπιῃ- ΣΕ υΐς ἀυπι Ίδη ἶ,οοΓοΠ/ΟΠι Ἱεραίιπι Βοπιας ἆἷ- «πιει [πείεαί χχτς͵ ς, 17. {μ αἱ ογμέηε εί ηὸ ΗΠΙΑ ΘΕηΑ. ΙΗΗ Ό0ς 6) (ΩΡεῥαρΙμ]εη [ές ῥγίή- ΡέΣ οτδὲς ΠΑΡΗ) οἱ ρα), Ἠπδηιεπίατα Ίπ τα ους ἄκμή. Ώεηηο 7. Ρ. 97. δ6. ταῦτα ----- πρότερον μὲν ἑνῆν σθρ ποψ δὲ ἐπ᾽ αὐτὴν ἥκει τὴν ΤΝ γή. Ῥμοσῃ.ν. τομής Ῥλδαια, ἡ. ἐπ. αὐτὴν (λύον.) ομας Ίος ἀοσεις Υδ. 1Η πουμομία Ππητομι ᾿ο6ςΦ[ΟΠΕΠΙ ϱδ[ς 
ΤΕΠΙ απηιρίαπη; αἴημα 34εο, ὡς -ὃ καιρὸς οὐχ) μέλλεῳ». ἓς ἐπ αὐτῆς τῆς ἀπμῆς' «γήδορὸ. Ῥ]Πε, ν, 985. ο ψ 

ς ΤΙ ΝΔΙΟΚΕΝ. οορέης Ολαύπωρίας ἐνδέκεσύοι] Απιρις μος, ο ωδλο νι ος ή1ήἱο, τολαιπωρίήν δέκεσθρι. Ἔορι Ραΐσα τέ- δύχεσύαι, γμτ ῥήσι, οχρΙἸοαζημο Γοηςί]ηιν πόρους ἔμι- αἴξοῃι ἵῃ ον Ῥπορίσίθα ΤΙΕΤΙΤΟ ναρυ]αης, ΘΦοά εως ΤΕ, Ὥςς η; ον πι ῥισωρίαις ἐνδέχεσόαι, Ιεν]τει αΌεί- σύαι ἀθδιίομω Ἱκἰα Ῥείτηα εδϊποπε ταλ2/τωβίαις ἐνέγέ- ποια (οΠρίοίοὴ, ἩΡΕΕ ᾳμο Ζασῦ, Ρόσγω ἆὰ εἰεραπήςῇ. 93. Ἡν. μὲν ϱυµὰ. απ ο... ορ δα Πες, οσα ΡΤας[ΟΙΤΕΟΠΙ, ταλαιπωρίας ἐνδέμέ- οι ΕΙΕΙΠΤΗΥ χαλο, δν ολ) πἱο ἔσοι Ίοπος τετρυµέ- 
ἵησηι Τησ]μή, ο ο ἐνδέμεσθαι Οοάΐσος εἶαπι αά- λάιπωρίρηις ἐμένερῤμε νο 41οβ; ρήπ]η Ῥιαείετι Ἐά. το- βίας εχεσθαι Ρίορατὶ ποῃ ἀερεβατ ατ σοημίπυτα 

τὸ λοιπτὸν τῆς ἡμέρης τὰς γέας ἔ 
παρειχέ τε τοῖσι Ἴωσι πόνο δὲ 
ημερέω επτα ἶ επείθωτό τε χαὶ ἐποίευν τὸ κελευόµε- 
᾿ τῇ δε ἐπὶ Κ ταύτη(, οἱ Ίωνες, οἷα ἁπαθέες εόγ]εέ πόνων τοιάτων, Ἰ τετρυµένο τε 

6,» ευήα σρώτηνὸς αΌοςε «Ίβ., πος Ππονίε {ρησύρας 
2. ΟΗΠΙ νὰρ τῆς ὦκ. 

ϱ Ὑπέρβαλέσθαί {0Η ΡἱΠεν ΠΠΠΤαἴα ΟΥ4ΠΟΠ6. ὁ μα, γή, Κατ. 4. δ. , Ἐδα., ἑλασσωθήσεσθαι Ῥαν/. ο, {δρ 

Α τ Ὁ, Έτ νΙ, 449 
ς δι ἃ λ νι / ώ νι δα, ἐγίντο, Μετα δὲ, τῶ Ιώνων συλλεχθέτώὀ ἐς τὴν 3 3 / 5 Λάδην, ἐγίνωτο ἀγοραί: καὶ δή κε σφι καὶ ἆλλοι Ἰγο- 3 Ν Ἀ. - . ῥόώντο, ο» δὲ δὴ καὶ 3 ὃ Φωκαεὺς σρατηγὸς Διούσιος, ἃ 31 ΐ ον ο κ -- ο 5) 4 ς ω- οΒ δολέγων τάδε, » Ἐπί ξυρᾶ ὃ γὰς ἄχμήε ἔχεται ἡμῦ 

4 ὃ ο, 21, τς Α ὃ 2 θέ Ἂ τα πρηγματα» Αγορές Ίωνες, Ἠ εὔαι ελεύ ... Ἴ 
ς / μμ τος ν {λοἰσι, χαὶ τέτοισι ὡς δρηπ΄ἔτησι ' νῦν ὧν ὑμέερν 

΄ 2 Ὦ/ λ ς ὃν μὲν βάλησθεξ τἀλαιπωρίας οἸδέχεσθαι, τὸ παρα- 
φαν ας νο οὴν ρα 

ο» χθημα μὲν πόνο, ὑμν ἔσαι, οἵοί τε δὲ έσεσθε, ἃ ὑ 
} π- λος ΕΙΔΗ περβαλλόμενοι τες οαντίης, εἶναι ἐλεύθεροι εἰ δὲ μα» 

ο σος / 2 / τὰ λακίῃ τε καὶ ἀταξίῃ διαχξήσεσθε, εδεμίην ὑμέων 
ην 3 / το πω . έχω ἐλπίδα μὴ εἰ Φώσεν ὑμέας δίκην τῷ βασιλεῖ 9 3 

3 ν κλ ς τή αποφάσιο" ἀλλ) ἐμοί τε πείθεσθε, καὶ ἐμοὶ ὑ- / ολ ΕΣ / ἐν” Δ 9 ον ὙἛ µεας αυτες ' επιτρέψατε" καὶ ὑμῦ ἐγὼ, Ὀεῶ τὰ 
5 / Ἀ . ” ἴσα γεµόγτων, ὑποδέκομαι ὃ εἰ συμμίξεν τες πολε- 

3 ἵ 3 . 35, µίες, Ἠ συμμίσγωτας, «πολλὸν 6 ἑλασσῶσεσθαι 
ς ω , / 2( » / ών 9 Άν Ἱαυτα ἀχεσαντες οἱ Ίωνες ἐπιτθέπησι σφιας αυτη» ον ς » » ει, κά. . Τῷ Διωυσίῳ' ο δὲ, ἀνάγων Ἀ ἐχώσοτε ἐπὶ Χέρας τὰς τν / / ρ. γέαφ, ὅχως τοῖσι ἐρέτησι χθήσαιτο, διέκπλουν ποιεύµε- ον 1  Ὁ ο, πάν ον ο ς / τα αυπΥ15)05 Τήσι γηυσί οἱ ἀλληλέων ,χαὶ τες ἐηβάτας οπλίσειέν 

ἔχεσκε ἔτι) ἄγκυρέων" 
Ἡμερής' µέχει μό νυν 

Ταλαιπαρί(ῇ τεκαὶ 
"ταν οί 

σερ Ὕφ, 9εᾷξ. ΧΧΗ. ρ. 14ο 
Ιῃ /.ομρίμο Πιοκ. ἢ ἆθθρι Πίο εἶναι, ἴππα ἔλευ-. {. 111. «4. εκ είς, 4λ. {05/. ταλοιπω- 

ε ΑΡοαςτ τῷ Ῥ/. ο ἀγοῦ, 7 Ἐπισρέψ: 
«9 ἑλάσσωσόαι «4γεδ. ῥὁ Ἑκά- 
ΠΙΟΧ ἡλίῳ ἔ’. «πι 

γεῦ, 

{ Τετριμμένοι «γε., 

Ζᾳ. Ῥεαγοίο, Βοπῖοπήα ἀῑέΗ ϱιΗς ος: ρει{ρίοια: πό [εαν [) υε]ὴ1ής [Πιῤήγο. ᾖαύογο ορδές /1δεγ/ 1611 Λαγαῦί- {5 ηῖ ορΏπια φἡαενίς σι Ιπουπάϊκβπια πο. Πἱβ ρα» ΠΙΙΙΠ ηρεμία ὀβεγα «οπιρατατὶ {οἶεπε: ῥ420 οπῖπι οὐ” {μρίαοσε» λε μήλα αμα, /οοἱείαίε φαση ἡη1ε {6 Λαήωγα)] {1} ἠηθα, ιἲ νογε {οτί Φήυίας ν» ο. ο. Όγτις Χεποῤῦ, Κ. Π. Γ. Ῥ. 16. πόνον τοῦ. ζην ἡδέως ἠγεμόνω νοµίρετε' Βο Ίδία Ἱερῖε Γομρίη, κανα, 4. Ο)ο- 5. {ἰαήήο. Τ. Π. ϱ. 417. Ὢ 3.» οὐδὲν τῶν Μεγζλων μ- πρῶν ἐσι πόνων ὤνιον. . Ῥοτιο ποῃ αΠΡί Ιαέτήπι 14/0} αυτα ποβῖς ερτερ]ηπι {οτνανίε Οο/έμς Ν. Ά. ΧΝΙ, 6, Σ. ἄν τι πράξῃς καλὺν μετὸ πένου. ὁ μὲν πόνος οἴχεταί. τὸ δὲ καλὸν μένει" αρία αὐαάταπῖ Ίδια ἩΗετοβοτοῖς, 
να ΥΑΙΟΚΕΝ. : 92. Θεῶν τὸ ἴσα νεμόντων] Ἐσυιτθι πι] 1η περο- Πο Ο. 1ου. Ὠϊνεπιις αδῖε ἄς οβ]οῖοΓυπῃ Τη[ῆς ν]εῖ- Ῥις Ίος ΑΙαϊσίαᾶϊς ἴδα νέκωῦ, τὼ ὅμοιω ὠνταξιούτω 1 δηογή, ντ. τό. Ῥογτο πὸλλὸν ἑλωσσώσεσθαι ΙΙ] ρτανὶ Ῥαδετε, Ιπάϊσαμπι αά 1. ν. ον πλ οΝ 41. Ἑλασσωθήσεσθαι] Να Οὐήισος Εῆαππ αἲΠ δοποῖ- ΏΕΥΟΗΤ ᾖ1ε4, ΤενΟΟΑΤΕΠΙ ἑλρσσώσεσθαι, ος υεϊοτα]ῃ» αήοις ρυααἰνίε Γογοβοέως, Ῥτο ραρβνῖ Ιπτετάσπα αἲ- Πρεπει Επευτα Ἰπεάϊα, εἰ αὖ α]ῆς {με αἀβτπιατας. ετ Ἰηευ]επς εχεπρ]ίς α {ο. Γ/Αγ/ΟοΟ πὰ οςγ, ------ Θιιοᾷ ραι]ο ρο5ι ἱερίτητ , ἀνάγων ἑκάσοτε ἐπὶ κέρας (1 ες 6, 14) τὸς νέας, 14 εδ ὀλλήλαις ὠκδλουθούσιίὁ Ίὲ 12η! {επιρε, τί Ρητο» ἀῑαίται έε Χεποῤῥοπι ἐπὶ κέρως' αριᾷ Παπα πλεῦσαι Ώανες ΔΙοιπίας ἐὸ κρωὸ, . ΥΠ. 6. 99. 6ο. Υπ, ς,. 194. ὠναχδέντως ἐπ) κέρως Πᾶ- δεῖ «Χεποβό: Ἑλλ. τ. Ῥ. 3964: 44. αἳ Ἠμίας Ἠογοάοηὰ Ππη]Ηπ]ο Ίοσο ν1. Ρι 443 34. υδὶ ΡιοηγΠ1 ρτονίάεπ- παπι πεπ]η]ατης ]ρη]οταῖες Δχογορηά1. απς ἐπὶ κέρων ἦγε' νἱᾷ, Εγαηηίμε αἩ «δοδο[, Ίῃ Ἴδμωά. ρ. 6559. εἲ 4- 0ἱ5. αὰ ᾖδᾳν, Την. Ρ. 4ο. ων σα ο. 47. Δἱ ἡμέρς] Ἰζεφᾶϊ ποη ἀεθενας ἁμεβοος ει {0/33 (δηλ: Ῥτο δἱ ἡμέρως ὅλης Ἰοαα ο τς ας, Ῥίεης δἱ ἡμέρης, 1. ο, 97: Ἡ, ο πάσα Υς ϱ. 919, {61161 ἵρητηπα τεξτε εεριῖ να . ) {θεῃ. τν, Ρ, 168. Ο. «4πηρδίε: Πήνουσ΄ ἐκῶφης Ἠερας ς. ο. ο. ο, ΕΑζμ/ωε: ᾽Ανδρῶν ἄρίσωύ ἐσόίειν δἱ Ἰμέρας: κ» Ῥ. 417. Ο- Βάδη]ωντ ᾿Ανδρῶν ἀρίτων ἐσύ[ειν ὃ αλλ δν. Βι η, ΟΡΙωςὁ Ἠω διὰ νυκτὸς ὁριδὴ" Ἠκερᾶς ΧΙ, Ῥ. 468. ο ο ἃἰ ἃ . Ἡ ΠπηΗτοτ αάΠίρεπτις διὰ βίου" δἱ ἐνιαυτοῦ" οἱ ἔτους ος Αὸ. Δὶ ἔτρυς, δ) ὅλου γοῦ ἔτους' ΞΕΗΡΙΙ Ἠῦπς πι ο ο 5 «οπ ο ον ΥΑΤΟΚΕΝ. 1ο). ἵπ «41δεη. νΠ. ὃ Ἠυίιις ο[ῖους' | 5ο. Τετρυμένριη Ἠθιυς 40 ΠυΠΙ5 ε[Πσασο]α μας νο «4γοῦ, αΌοςι, Μἱά. 19 23. Ἡν 190. εἳ 4ρβίαη. εἰ]. 

(Ον. Ἡ, Ρ. 735- .α) Ἰοχυρίζουτο ------ Τήν σρατίαν τοῦ Καί- σβρος ΤΕΤΡΥΜΕΝΗΝ ζει ο ἁβόῳ, ἵα αι τα 



Ὁπᾶς δαΠλΙ1 ροτ Αξαζέπι ξιαάε Ῥεηίεα εοπτυρ 
ΕΠ Ελ οσο ομ σα 

Γοἱε αΠ]έίαά , Ἱπίες {ε ἀἶχοιε,  ὉΙοπο | 
ἀεοταῖῃ οΏεπί[ο Ίδια Ραΐπιτ ὁ. ααὶ ἀεβρίεη” 

το ας ἆε ουσία πιεπεῖ ἀειεξΗ ντο ΠΟ” | 

444 

ἠελίῳ» ἐλεξαν πθὺς ἑωύτοὺς τάδε, ο, Τίνα δαιμόνων 
οἳ παραβάντεν ᾿ τάδε ἀνασίμσλαμο; οἵτηες παρα- 

επ εκπεδαφώμκοης ος οδεπῇ {Ἡρεῖρο: ττες πανε» Παβρεη, οηῃ]” 
ο Φωκαέί ἀλαζόη παρεχομένῳ νέας Τ6ειον ἐπιτθέ- ῃο πος Ίροος ρειπήβπιης ὃ. 4μος Ἠϊε [υπη- 

ϱ, Ψπντες ἡμέας 3 ἑωύτθο ἔχομω; ὁ δὲ, παραλαβώ!δοριος Ρετάε Ιπ[απαριάρις ατηποπ]ς ἳ 4ΠΟΤΕΙΗ 

2 Ἠμέας, λυμαίεται λύμήσι ἄνηκέσοισι' καὶ δὴ πολ- ην] αὐῑάεΠα 1Ώ ΠΙΟΤΡΗΤΗ ΙπεΙάεταΏῖ» ς 

 λοὶ μὲν ἡμέων ἐς γήσερ πεωτώκασι, πολλοὶ δεεωί- τἱ Ίάεπῃ ρα5[απῖ νιάεητας: απΠρις πῶς ο 
ο ὁοξοι τῶὺτὸ τῶτο πείσεσθα! Ὁ εἰσί: πρό τετότω Ἑ ας αππά ιν ος ος αν. 

ο ου πα  σο 
Φιν εν νραι δουληΏν νο ος να ρόοριῆς ης «είποερ5 οὐίεπΙρεΓεΙΠΙΙ8. Πας 11: 

2» μᾶλλον Ἡ τῇ παρεάση συγέχεσθαι Φερετε τῷ λοί- τοι [ο Ἰοημμεῖ; εἳ τποχ ἀείπᾶς πεπιο ΠΠ Ρᾶ” 
2» ποὺ μὴ ποθωμεβα ἆ αὐτῷ. Ταῦτα ἔλεξαν' καὶ τοτε νε]ε, Τεά εεπτοηίς Ίποῖς πα ἹἩ 

μετὰ ταῦτα αὐτίκα πείθεσθαι οὐδεὶς ἤθελε, ἀλλ. οἷα -Ἱπ[αίᾳ «ἀεβαῖς, Εταὶ υπρτασι], ἄς πο]ιε 

σρατιὴ, σχηγάς τε πηξάµοοι οἩ τῇ γήσῳν ἐσχιήτρο- πανες Ιηρτεάί, πεαπε εχρετπιεμΏΣ ον 

Φέωτο, καὶ ἐσβαίνευ εἰκ. ἐθέλεσκω ἐς τὰσ νέας, εἰδ ἀνα- 6514Π1.. 1 αὖ Τοπίρις Πετ βηἰπηαάν ει. 
πειρᾶσθαι. Μαθότες δὲ ταῦτα 5 τὰ γὐόμεα εκ τῶ ει ταν μδκας 5 ος Ρεῖ ρε 

996 Ἰώων οἱ φρατηγοὶ τῷ Σαμίω» οναῦτα δὶ παρ ον ο ο αν Ῥεγῆς ΤΟΡΗ5. 
Ε Αἰάκεο, τῇ Συλοσῶντος κείνη, τες πεότερω ἐπεμ- ]ος. ητ ἀε[οτοιοηὲ {οσίσϊαϊοπι Τοπ. :. 93” 

πὲ λόγεν Αἰάκης, κελευόγτων τῶν Περσέων» διόµεός τηῇ η ».νϊἀεηιος πα] αἴανεπα σοπῖί- 
σφεων ἐκλισέμ τὶν Ιώνων συμμαχίην οἱ Σάμιοι ὦν Ζοβοπεπι Ιοπαπι εκί[ϊετα, αἀπη{ετιηῖ ε09 ο 
ὀρέωντες5 ἅμα μὲν ἐῆσαν ἀταξίην πολλὸν ἐκ, τῶ, Ἰω- Ίποπες, πια] 4ιοὰ Πετί πο Ροδίε Ὑ κ 

νῶ9) ἐδέκογτο τες λόγες ἅμα δὲ κατεφαίμετό σφι εὔαι ΤεῖΙτ, ΄ πἲ τερί ῬοϊεηΏᾶπι οροα να 
Ἀ ἀθύγατον τὰ βασιλΏος ποήγµατα ὑπερβαλέσθαι,εὺ ῥΡΙουε {ατεπε, { Ρτῶ[εην πρ τα 
τε ἐωιςάμωοι ὡς εἰ καὶ τὸ παρέὸν Ναυ]ικὸν ὑπερβαλοί- ας ο .. Ἀαπι απ]ηταρ]ο ον 

ατο τὸν Δαρέιυ, ἄλλό σφι παρέσαι πωτασλήσιο 75 : 
ΝαξΗ Ισίτας οοςαΠοπεία σ. 

ρα νο ας Σ ην / :Ζοριίπαπι νἰάετιπε Ίοπες πηεραπίες 18 1Π ἡ ο 
αμ ὠν εσιλαβόμηοιρεωει τε τάχισα εἰδον τες "οἵο Γιἴατοδ, Ιαοταςιεπάαι Ριταγεταηῖ σέ 

Ίωνα ἶ ἀργευμένες εἶναι χρησοὺς, οἨ κερδεῖ ἐπσοιεῦητο τι {ΔΟΓΟΓΗΤΗ αἴαπε Ῥηϊναταταπα ΤετΙΤΑ ορ 

περισοίῄσαι τά τε ἱρὰ τὰ σφέτερα καὶ τὰ ἴδια" ὁ δὲ ] ᾿ 1ο” 
{εΓναϊΙοπε!ῃ.  Άβαςες αὐἴεπι μμ 

”/ 3 9 , ο ν ολ) . . 

ΑἰάκηςΚ παρ ὅτευ τες λόγιο ἐδέκοί]ο, παῖς μὲν ὃν Ἠεπι αἀτηετε δα, Εις 9γ]ο/οηί η 
σ .ν ο» 3 5 ὰ . .. . 9 α 

Συλοσῶντος τῷ Αἰάκεος, τύραννος δὲ ἐὼν Σάµε, ὑσὺθοις Β {ας απ Ὅγταππυςν ) παν 
ια μονό ! να Ἅ ροτα ΜΙείο εκυτας Ῥηποῖραϊα, ἃ ὃν 

Γι ΜιλησιΕ Αρισαγόρεω αππεσέρητο ΤΊν ἀρχ,ν, κα- τσ ο ο Ίταε Ροδεᾶ[4 / 4 ο ορ δν πιο 411 1οπιῷ ἴγταηπι. ἀτααπς 
Ἰατες οἱ ἄλλοι της ᾿]ωνίης τύραγοι, Τότε ἂν εσει ος δε αφ 

πο ἕνα Α ἐπγέ- | νο τ 

αρ. 

4 Αὐτοὺς «4γεῦ, }; «4νΛ., πο Ρί9Νο. 7 Αὔοςε γορ. Σ. Αγὴε, «ἱ]., νοηῖε οκ πι, Ῥαν/; ῑ. . ἓ Ότο 
αν. ἀνχ. 4ροῦ., Ὄσης. ος οπι.  ἆ Αὐτοῦ βαι[. «0. Σ1πά. Οοπί, 1. ν. 99. ” Ῥεβάειαα αν ἳ 

Έα. 49 πα, οἱ] Αἰσώκεος «494.» ΠΙΟΧ ὁ Λἰῶκ. Βαι/. 6 Ἐῦσαν ἅμα μὲν ἆτ. ας]. 4ϊᾷ. ὂ Αδύνᾳ : 

τά ΤΑΦΟ «χερῦ. αιοᾷ {οφμίεατ τὰ πο ποτηῖ «4γοδ. } ἑ ᾿Αρνευμένουο «4γοῦ. }. {αρ οὗ βευλεμβΒ 
οεῖε, ᾖ Βα[. 4περ ἔ. ΒγΠ. Ραγή «4. δε, «4, παρ οὗ ει. «τι, μπα ἐδέκοντο οἳ Σώμιοι -"παῖρ 0ἵ8 
δερό. Ῥανι 40. {Όεπι Βή | κ. 

εἳ Ροῤβδίο. (ιορίμ{ου]ς γε, νοο οἴ τι ί αι ν ; ο πο ανδν ος  ααὶ- . 1ο ίς πετρυμμµένοο Εἴ τετριµµένος, υὈἱ Πε, 4αΠ1 τὸ σθέτερω Ίδια ϊ αΏδίι ἀῑχι τὰ {β 
ο οβρσμετας, Ία Ἠμα ὀρµόνων παραβάντες ΕΧ ροῦ- τὰ ἴδιω, Ἐκ 6οάά. τε[ΠτΠετισ ὠρνευμένους" Νἱά. ως ' 

ος με ο να αεεῖς ἑοπλας, Εοπνεπίταιε Πε- ΙΟ], Εεγοῦ. Ῥ. 197. ΊἣΝοθ Ἱ]μά αιϊάεπι {ργενε» 
ἡ ρε ημ κ λαμ 0) μθλήσει ταῦτα κὴ ὅρμοις 110Δ» Ρσ]]αρ Ἰεξεηήι. πηᾶγσο Ῥσασθες, δ/6ρῦ. ὁ δὲ Αἰό: 
σα. ιδ ος Ὃ ος ο ο αν τν σ6ν παρ οὗ τοὺς λόγους ἐδέκοντο οἳ Σάμιο!,-παῖο μὲν 

«ον ὅδὲ ἁναπμπλαμεν] πΩΤΙς Όσμ[ώη. ἐν ὅδου,  Συλοσῶντορ τοῦ Λἰάκεος. Ώς Π]ο νὰ. αά Τ,. τα. ο. 199. 
παήτ» κακὼ ἀνωπίμπλγσιν, Χ. Ρ. Θ6 Πο Χν ές ο ση το ΝΑΕΟΚΗΝ. 
πλῴσαντες ἐν τοῦ γόου, Γυρία βΗ1 Πα βταἴαπι πά τή, ο, . 7ο, Οἱ Σάμιο] Ἠαος ἆπο {4 πάδαπαπι αδίεπί, ηά 
1685. ----- 1ῃ ΒΑ) ἐπιτρέψαντες ἡμέως ἑωῦτοὺς ἔχομεν, Ῥοδι Ῥαισα Ίπ απήδικάαπι Οοδά. Πηἰπία Ἠρεναἱταῖέ 
7αή]σε πο Ιπιε]1οέζαπα, ΡΟΠΙΕΗΣ Ρτο ἐπετρέψωμεν ἡμέως' Ίαπτ αἀάἶτα, {οθετοτιχηιις ὀρέοντες ὦν ἅμα μὲν ---- 
πε τ, ς. 90.0 τοὺς «σὺ δουλὠσῶς ἔχει" Το. 97.2 ὤπο- ἴμΠι ἐδέκοτο, ἅμα δὲ κωτεφ. {οαὈτήτη οτηπ6 οτατίοπἰ ἆθ” 
κλήΐσως ἔχειο' εἳ αᾳποῖες αλ Οί οη]]επι (ή Ηπα ατΠσί Πσοτοι, Ἐρο Όππεη 6οΠττα ται]ας ΙΙ] Ίππονο: Π- 
πάπα, ς. 87. | ὗ ΥΑΤΟΚΕΝ. πΠί | {εγία οἱ Σάμιοι ὦν ο {ππῃ {αγπιοπῖς ττρατυητ ποπαίμ1» | 
-σγ. Παρ Αἰάμεος τοῦ Συλοσῶντος]. ιαπ Ἱϊς ἀθ[[άς- 

ο ων 

Τ4"1Η5 Πηρρίεπιοπεία, αὈί αρεςῄπιο Πησμία αᾱ {5 ἵῃ- 
νίσεπι τεΙροπάεπί: παρ Αἰώκεος " κείνους ------ ἐδέ- 
κοντὸ τοὺς λόγους Ἠὶς αἲ ενἰταπάαπι οϱ/οΗγίταἴοΠα ΠΙοΙς. 
{1ο αυαεάαα Ἰπτετίεςῖς, ----- Οποά [οαιίταΣ κατεφω/- 
γετο α)Ιδί ποπηίπεπι ο[[οπάστοι; {64 {Π νατίαηε Οοαἆ. 

κατεφαίνετό) ας εἶναι ὠδύνατα » τὼ βασιλῆοο πρήγμα
τα 

ὑπερθαλέσθωι Πο {εἨρᾷτ ἆς Απίζαροι ν» ο. 194.. 

πρὸς δέ οἱ καὶ ἀδύνατω ἐθαίγετο βασιλήω Δαρεῖον ὑπερβα- 
λέσθωι. Ρτο ὠδύνατο, ἀδύνωτα Ῥοπετε {οἱεπῖ Πεγοί. εε 

Ίζμο, αἴαμε Ίος πο(ο 4Μοφ1ε  σαρ. Ῥαεῦεῖ 11ΑΓΡΟ 

ὀἹερῦ. ----- επι απ ΡΙΔΕΙΕΤΕΑ ἀΙαῦΠΕΙΣ εὖ ἐπικά-. 
µενοι, ὧς εἰ καὶ τὸ παρεὸν ναυτικὸν ὑπερβαλοίωτο τὸν Δα- μιας ; 
ρεῖον, ἄλλό σῷι παρέσαι πεντῶπλησιον" 1] 18 ]επῖίοι ο0- 

«αἹβοῃό πι οοΠ{6Ο τοῦ Δαρείου οΡΡοΏΗΠΙΙΙ τὸ παρεὸν τοῦ 

Δαρείου ναυτικὸν, 6ἳ τὸ πορεσόμενον᾿ απίε]Ικ Ῥνοβοι νΙ 
ἀοξΒ {ΠΙΑΙΠΗ, ΠπτοΠρευαητ Ειαῖ]ε ρειριοαείουες, 

οτί ημπο ἆς Ῥετῃς νιέοπίαπι τεροταγεηῖ» ση) 
201 Ίμεγι, [ο {ών οησίογἠς Δε] [οτε 4ὐθά. {105 
Όδίρα ἀοσιῖτ Τμοπή[ίοσ|ες αρ. ή. Ἡν ϱ- 19. ----- 
ΒΙΠΗ Ταπάσπῃ, ν]άδμίος Ίοηας ὠργευμένους εἶναι κρηςοὺο, ἀ { πο νμ 4 ἐν κέρδεῖ ἔποιε οι ον αν ΜΦΦι 
ο) . ἐποιεῦντο περιποῄίσαι τά τε ἱρώ τῷ σφέτερῳ καὶ 

ον ες τὸ ἱρὸ τὸ σφέτερα ροῦυ5 οηρίο- 

ΓαΠοτ[]π] οστῖο {1 

ἀεβμάετατηπίφυε ἀείπεερς τοὺς λόγους. Εϊπς ὦναωκόλου- 
ϐον αιοδάαπι, ΊΜΟΧ ϱ1οΠ1Ε κωτεφα[νετό σφι εἲ εὖ τὲ 
ἐπιεώμενοι ΠτΗέτΙΤΑΠΙ ἀαπῖ Ἠαιιά οππῖρης οοπΙππεΏ}» 
ἸΝοίο ποἩ Ιπ{οβίαπι, Θήρα 1, τ, ΤΟ. ο 8 

ζ4- Τὸ παρ. ναυτ. ὑπερβαλοίωτο τὸν Δαρεῖον]. ΔΙΡΙΠΟΣ 
ο τος ο 4. Ἱ.. πὸν Δαρεῖον Πίπο απιοΠεπάίπη, αά[οίτηπα {οπαδε εκ 1. 

{οτϊθῖ οοπππιοᾶε Ῥοΐστίε: ὅμα δὲ καὶ ἐφαίνετό (νε] καὶ ἶ ὃν Νο 194. ὀδύνωτα ἐφαίνετο βασιλήρ Δαρεῖον ὑπερβολάσθαι, η 1Η], ΠΙΠΙ] απιρ]α5 ἱπρεάΙ: οι Γαὐζης οοη{εϱΠΙεΓδίηΣ, ὑπερβάλοιτο τὸν Δαρεῖ πρ, 
ΡΙΕ{6Ώίοπι (ΓΟΟΟΣΗΠΙ οφείσιι, Ώα απ {πρετατασαπην, 1ητε][!σεῃς: Δἳ πεντωπλήσιον., οοΠήΠιΙΟ ΗοσθάσηΒ. Εκ" Ώσαπα ΕΡ1 ο]αςίομα ροβα]αε, αιήπιηρ]ο ΠπΙοσΕΙη» αν Τ16ςΙ ν]εῖοτες αθΗΙίεῃε, αάμεήταπα.. ΤΞΠΙΟΣ περ γαυτικὸν ὑπερβαλοίατο τοῦ Δαρείου πιοαιαίΏα. ο λομί σσ. Αρνευμένους εἶναι χρηςοὺς] ΕΤΕΦΙΕΠΡ. οὗ βροομα νους ΝΙΏΙ ἱεριίπιο {εοῖε, οὐΙ νἰπᾶ]σίας πο ΠΕΡΑΝ1. πο 
μα, ο ρε {περε ταηυπάσια ναἰοιο, πό . ποῦαῖ: 1Πᾷ6 ρ]οςίπο οιἵσο, ᾽Απαρνεύμενον ποιξέν 
ἔλνοῃε ᾠομδρια ὃς νι. ον 9 Βούλας» καὶ ης» φ]μι» κοὺκ ἄπαρνουμαι τέκνον Ε]εᾶ, ν. τοβ7:, η οπι Ρτοβμόἵα» πηπς ΠΟΠ Π]οΥΟΣ, οοπ{οπβοπε (Ἰ- λΕ1” 
/6ἱ Ίπαῖς, Τά, ους Κέρδος οφπίεπτω». θε 
6 εἰ Ῥγ]οίρηῖς 1. Π, 140, μδύ 

ϱ0. πλ 

«πες Εισαι ΕρΕπεν στ. 

το 

πρ μην τττσνοςς πσνρατν” ο. προ ττω--α τος 

πας πο 

προσωπα ο το 

εσυ πασοκ... 

αν ὀονια-- 



ει ηΡίαμεπίέες {ὁ ρια]ίο, Ριάιὸς α1, Πάνος, απ πιαπίείπΠε, ὨὈ Γ Ὀ 11 ΒΕΡ ν] τ . εαΗίαπα ἁςβεταητ παρων Ἰ βιαρίς. μσας γάτας, σεᾷ Β Β Α ῴ . Α45 οἶισα Ερλείαπι οοσ]ἁμητατ, Ώ{ουγ{Π{ ΡπουαςΠ[ῖ9 τε]]αἡα γἶτα ναρα. νεο ετ. ὦ κά ο ο σα σὺ αι ορ. Ἅμαπῃ Ῥῃωπίσες αἀπανίσατα «ῶρεταπε, 1ὁ6- ἆ ἐπέα)λωνν οἱ Φοιικές» 9! 1998 ΑΦΤΑΥΗΥΟΦ καὶ αὐτοι ης ο ς ὦ . ζέ-κκ 3 Ὡς - 
πεδας εἴ 1ρεί Ώανες Ίη «οτηπα ἀἱρε[ίας σοὔ- Τὰς γέας ἐωὶ κέρας" ὡς δὲ καὶ ἀγχοῦ ὃ ἐγένωτο, καὶ ἵτα «άμσετθ, ας Ρρτορίιθ γεΠτΙΤη ἐ5ε. Ρτα-θσσυγέμιόγον ἀλλήλοαίσι, του.»)ευτεν οὐχ, έχω ἀτρίκέως 4 

. - 
ώ 3 « Ἶ Ἡππιαμο σοπίσγεηπι, ας αμιμαπᾶ ος ὉὉ συγγεάψαι»οἵτιωες τῶν Ιώνων γέγογτο ἄγδρες κακο] Ἆ ό 

. .) : . . » ὰ 

δηαν1, ινε ερτερῃ Επεῖπτ» Παπά 4πεο ἀγαθοὶ ο, τῇ ναυμαχίη ταύτη' ἀλλήλες γὰρ κά- ΡΤΟ «οπιρεττο {εήρετθ, απ] αἶας 1Π αἴαπι ας ; ἐ Σάμιοι5 οηθαῦτα, κατὰ τὰ ο” | : Ἡ ταιτιώτα]’ λέγόται δὲ Σάμιοι5 ο,δαυτα, Τ6161τ επἱραπι, Πϊςιητα Ταίπεῃ Φαπ της, ' κά ος ἆ ἀειάμθοι τὰ ἱσία απεπιαάπιοάαπῃ οππῃ Αξασε σοπΙρο(Πεταητ συγκαµηα’ πυρ τοι Λἰάκεαν ας. ο. {αδ]αεῖς νε]ς ἐκ ονβ]πο οχσσεβς[ο ΡαΠΙΙΠΙ-0Οα σσ οσλῶσὰι ἐκ. της τάξιος ἐς Τη’ Σάμο» μα αλ τν κ ώκφνος α 7 9 
οω ς 

| ᾿ ν 
0 αθΗρίε, Ῥτοτετ πηάεσῖπι πΠανος, Παταπι δέκα, γεῶν' τε]έων δὲ οἱ τριήραρχοι ἕ παβέμεο καὶ ο)αῦ- ΤΤΙΕΤαΤΕΠΙ Ῥεγιπαη/{ετυηηῖ 9 ἀἰπισαταηιαπς, Πο” μάχεο 8 ἄνηχες-Ίσαντες τοῖσι σ΄ρατήγοισι’ καί σφι η ἱ ες : εὐ : ς σ Ας τρ στα Ὃν ος ο ρα ος τος να η τὸ χονὸν ἃ τῶν Σαμίων ἔδωχε διὰ τοῦτο τὸ ποηγᾶ 8 οΠππιήπε Φαπποτηπα οἷς ἀοπανῖς, ΑΕ ο , ἂν} ὁ ς τς να : αφΊναι πατρὀ-εν, ὡς ἀὐθράσι ἆγαι 1ΡΡΟΓΗΙΙ ποπιῖπα α πιαϊοτ δις ρατεϊπῖς τερειῖ- 93.2 3λΗ «ραγθαφΊναι ὸ / ἳ : οἱσι γεομένοισι' καὶ ἔσι αὕτη ἡ σηλη ο, τῇ ἀγορῇ" τα, Ἱαπαμαπι ερτερίοτάπα νΙτοτΙπα 1Π σο]α-05" κ ϱ Ι α 
ππΠα ΠοΠρετεπεΙΣ: ἐκ[ατηπθ θα σοἱππα ἵπ ἰδόμεοι δὲ χαὶ Λέσβιοι τοὺς πβοσεχέας Φευγοτάςν 

“1... - κ ο ο -- Σ.. 1 ρω - / ὴ ο λ λ τ ντα ἴοτο. εδ ν]άσητος Φατπίος, 401 Ίηχῖα Ἑ- τωύτὸ ἐποίευν τοῖσι Σαμίοισι" ὣς δὲ καὶ οἱ πλεννέε : . ο ” ο ο» Δ τή, ο Ταπε, {πραπι εαρεκ/ετε, Ίάεπῃ [εσετε ᾳποά 5- τῷ, Ἰῴων ἐσοίυν τὰ αὐτὰ ταῦται ο Τῶ δὲ Παβα- 
156αάδΠῃ. ς ο τν ἹἹ ἱτ6- ο , : ον ο σα η σοι π ᾷν ντο ται μα Χιοις ὡς ἀποδωκνύμθοί τε ἔργα λαμπ{ὰ καὶ εκ ἐθε- » {ρετῖπιε εἴτομπιν : δολ ες: ο τος ὁ ον . οχακέοτ αρείχοτο µεν αρ, ὥσπερ καὶ πού ἁμ]ᾶ ποἰεθαπε ρεγβᾷᾳ αροτε; 'εἳ Ῥτορτας εάΐτα ολα ο ον νά ο. 

«Ρτερια ορεία, Οµ1, τπτ Παρετίας ἀῑέέαπα οςς, Τέρον εββη,7ή» γέας εκατ», και επ΄ εκάσης 9 
/ : / ον ο. δε Ἀν αν» ΕΕΠΙΙΠΙ πανες αυ μπι ρίΡετεπῖ, Ππρα]ὰς πι ἄγθρας Τεσσεράκοιγτα τῶν ἂσ'ὼν λογάδας εωιβατεύοί-. ολ, το ο - Λ Ν .ν ζ ν΄ ας 

αυαἀτασεπ]ς Ῥτορυρπατοίρις ἀε]εξζοτιπ εἷ- τας" 1 ὀρέωτες δὲ τοὺς πολλοὺς τῶν συμμάχων π6ο- ἱ ος ος : ᾱ 5 »ὁ ο ο» ου » μπω ευή σεππότεπε Ρεπιπ]τος Γοζἱούαπῃ 65: κδιδύτας, οὐκ. ἐδικα(ωυν γωέσ«γοι τοῖσι καχοῖσι αὐτέων 6 ΡΓΟΚΙΙΟΓΕΒ, Τἵαππεπ ΠοΏ εχἰ/ήπιανοτιπ {- 
Ρἱ Πςσετε: Ιεεῖς ρτανῖς Ππη]ες είς: ο ἀε[ο- δολ οἸαυμάχεον, ἐς ὼ τῶν πολεµίων ἑλόνεές 1 “φαισῖς {οσῖίς ἀὶ ΙηΙζανε- κα νὰ ο ορ τὰ το ο Αν ἆν. Ἱιοβίωπα πα. έὰν συχνὰς, ἀφέβαλον τῶ, σφετέρων 3 γεῶῦ τος κ Αν το ο ω , Ἱ ο ολο ον, πλ ὢν νεῶν ἆπτο ρεύγησι 2 νιοις, Ῥιαήρας Γπαταπι απ]ςῇς, σππα σετετῖς ΑΙ ΜΗΝ νι μην να 4 

161Π τειταπ {παπα Ῥετ[αροταπί, Θποτήπα γετοτοτην ο. Όσοισι ὃ των Σίων α --- εσαν α] γεες "πανες Ιηνα]ά οταπῖ Ῥτορίεϊ ναἱηστα, ΠΠ, ὑπὸ τθωμάτων; . αυτοι δὲ ὧς εθόκοτο» - κάτα- : ͵ φ κ ππΙη ΙΠ{εηΙεΓεῖΙΣ Ποίής, α ἸΜγοα]εη Εἰ- ϱφυ ὤνεσι πρὸς τὴν Μυκάλην’' νέας μὲν δ) αὐτὸ ταύτη Ἱ . Ἱ : σος 1Γ1 5 αν “ / ς ολ ων 3 4 ο η Βιεητος, Ἱππραςἴίς τεγΓῷ παν]δις αἴηιε 1οὶ τσ. εποκείλαήερκατέλιπο, οἱ δὲ πεζῃα ἐκομίζωτο διὰ της Ιδμς., ξα ποπμπεηίση ος ον . Ἠπέρι' ἐπεὶ δὲ ἐσέβαλον ἐς τὴν Ἐφεσίη κομιζόμέοι τοῦς, ντ ΠΡΙ 1η αρτυπι ΕΡΠεβαπι Ἱπρτ ες ν ο Τρ τω λ 5 ηλ, ν οἱ Χιοι, νυκτός τε Σ ἁπιχέατο ἐς αὐτὴν καὶ ἐόντωῦ εδίεηῖ, {10 ποδίοπι α υΤΡεΠι σοπϊεπάετιῃς, 19 ἀ ο  μ 9, 9 φ : .9 . δὲ οἱ Ἡ απαπι 1Ἠίς α πιυΠεπίρης Ίποία Ἰεσίξετῳ (ετθ- ος γυναιόι αυτοί “εσμοβορίιων» ον ος ο ο τι ετεῃί; φµος αἴπιαϊο ΕΡΙΕΠΙ 1Ώρτες/ο5 φαρον τα το ήκάαες ὃ ως εἰχε περι τῶ δίων» Ἕδηισα Ίαηπῃ νἰάσηίσα, 4αυπι ἆς αἷς π]Ηὴ] αιι- 5 ἰδόντεο τε σρατὺν ἐς τὸν χώρη ἐσβεβληότα, φαρίς ἡδίεῃῖς Ρτοσ{ιις {1ῇ Ρἰσαῖι {ητες εδ[α εἰ αά ππιι- χυ σφέας. καταδόξωτες εἶναι κλῶπας, καὶ [έναι ἔτεὶ Ίϊδγος ις ἄ ν ] ” Ώά : Ν κά ον, θά ορ ο σ- αι λ»” αλ 
“Παςτε, υπ]ψετῇ αἆ νῖπι ατσεηάαπα ΡΙο-οΟτας γυαῖκας, ἐξεβοήν)εον πανδημεὶ, καὶ ἔχτεψο Τη ξ ΞΩΤΕΤΗΠΕ, ΟΠίοφαιιε ΙπτεβπιδγαΏς: 6τ Πά απ]- Χίου" οὗτοι Ἡὶ μέν )υν τοαύτησι περιέπιπτον τύχήσι, 1γάειη ᾖος΄ οδ[ὰα οσεϊἀεταπτ. Ὠϊοπγβας απῖοπι / πε Ν μασ ος «ων 9 / .Ν ο : χαευ εἔτω Ίων οσσθεμῇς, Ῥοιθααπαπη τος Ἰοπίπα ασοί[ι5 Αιφύσιος δὲ ὁ Φωκανὺς, ἐπεί τε ἔμα» ο ρα { / ανν 1 ὢὦω ο, ς Ἱητε]]εχ]ε, ο επῖρις Πο[Ηυτη παν]δις αθᾳτ 7βηγματα, δεφλαρμένα, ο ορ τος νὰ ΏΟΠ Ίαπι νατ[ας Ῥμοσσαπα, Ρίοῦα [εἶεῃς θµπι. ᾿μίων ἀπέπλει 4 μο Φωκαιαν οὐχετι. ω εἰδὼς ὡς Ἡ . . . .- ᾿ ' .] . : ων 3 Α πν εμτῃ χο βαπά. Τοπία ἁτερτιπη 1], [εὰ τς ογατ 95 δρα ποδεῖται σὺν τῇ ἄλλη Ἰωνίῃ, ὃ δὲ ἰθέως ὡς είχε τεξία «οΏἴοπάΙξ 1 Ῥμωπίσθη :ΓΠΡ1 ΠανΙριςο- κ ἔπλωε ἐς Φουίκην' γαύλες δὲ οηθαῦτα } καταδύσας, 

9 ηθ- ἐ ' ἔ .. ες Ἶ 

Χος 
τα Ἐπέπλωον Ῥα8/. «γοῦι οκ ἀῑπιοξο: απίς ἐπέπλερν. 5 Ἐφη. καὶ συνέσµιγο Ζμά,, ρηις εἴῖαπι Ῥαε/ς «χι, εἳ πιοχ. Μἱά, Τε τ. 10/7. ο Ίνοι Ἱερίτης 1η «γώ. Αμα... ἐνεῦτεν ἆη. αᾱ Αἱράμενοι «τοῦ, }Ἴμὰ, ΄ "Δέκα Ιάσπι ΟΠ] αλα. {Με ας 494.. τε]]απ. πεφε πῃαΙΕ, ἔμενον.  ϱ πε ΥΠΑ 11 ος, ὁ Τὸ Σαμ. ἐδόκεε σήλη «4ποδ. εἰ {μα οι Ταῆεη ἐδώκεε, οἰπὶς[ῖς Ἱπιδτπισά]]ς ἐδόκεε Ρας. 4ο- οµς» {εᾷ οκ οοτιούῇοπο, ἰ Ἐρηχύματα -άγεῦ. ΥΠΟ {οΐρας.  {ἆ 1. Ρα: 4λ., αἰ οἳ παρείχε μὲν. ὥσπερ. 1 «γεῦ. ὧς καὶ, ἴηπι εἱρέθη 1. }μά, Ῥαν/. Ψἱά. 1ν. 166.  Ὀρέωτες }Ίπά. «4γε., Ῥεῃε, αἰϊ ὀρέωντες. τη Συμμών. «τοῦ. «τλ., απῖθα ἕνμμ. 3 Νοπ ορῖ Ίῃ Ῥα[., πδο πασθβ[ατΙηπι Ῥ]απε» {πΠς επῖπα τῶν σθετέρων τὰς πλεῦνας, Οὗτα «4γεῦ. . Αγ, Εατίςι «1. «4, αὐτοὶ μαι. Ῥα[. ᾱἱᾖ, » .ΏΟΏ ΠΙΑΡΠΟ ἀΠσππηήπα, ῥρΊκοτα : ο εύφουσι Ῥαε/. Πεζο Αγ. 7 ᾽᾿Απίκατο «γε. 71, «49ί.. {απ οκ η, ς ήε/, «περ, Β/1/, Ζαι/. «ᾱς «2 οἶῖπι ώς τε Ἐ]δόντες γορ. ϱ Βα/. περ. 7 Βατ. “4. ΑΒ. δΗ. ἅλί» ἵὰ Φεά, οἳ «ἄν. μέν τοί νυν. 3 Ἔπλωε Ραι/. εκ εοπεξίοπε, {εά γεια» εἰ Εαάπι: απίςα ἔπλεε. 3} Οἱ τα οί, 1 Τοῦλος, οἳ {αυογίπης ἵῃ «4γεῦ. ει }πά. καταλύσας, | | | 

ὁ ο ϕ ω αν φαει ἂν ' { ο ο ὀβε μις 7. 
ης ὼν ἔνδεκα νεῶν] Εαυπε Ηδτί, δέ εχμίρεητες, πιυ]εῦτα, Ερ]ε[ος οπιίῇε οαἳ Δρτϊρεπάπο: υιάε τς 5 “πτυταιο βαμ/αμίπο νοτΏῖς 1, ΥΗ, 1ο. ἐπὶ μέν γε ᾖπεη.ν, ς. 1 1. -----' ἵπ ρτοκιπηῖς α ατα ανν ιν η Σαμίων πλὴν ἘΝΟΣ τε κο ΔΕΚΑ ὠνδρῶν, η. ΝΟΧ οὐδὲν εχ «τοῦ. εἰ ρα) ο δε δα ση, ο βάρχων τὸ ναυτικὸν τῶν Ἰώνων προδόντων. οὔτε προωκηκοότες ὅπως εἶχε περὶ τῶν Χίων ΨΑΤΟΚΕΝ. Οιος, ἀε]λο ναί ἴομάσπι {μη πηανΊηπῃ Ργας{εζΕῖ, γε--------, ο ας ο, ρα ο ριὸ τῶν Σαμ. ος 11 0044. ὀδόκεε, {ἱ καὶ σφεας τῷ κοῷ 17. Ὡς εἶχε] οίς Όεπε. 61. ᾿ νο : Οµἱ εκ {τοῦ ο η ΙΠ4ΠΕΤΕΠΙ {0Υ-. Έχρ. Λ]εκ. {.1. ελμηυσό μας ο πας ας οἶετη πνογίος ος: 4ὐαα δη υ]άεπι ποναπάϊ αιιάα- οὖφε πρρακηκούτες υπερ) τῶν ο εῃι: ΠβΠι οὐδὲ 6, Μετ) ὀλβῳν ου ον ἄοπι ΤΟ [οφμωπίως» 1θὰ ΜΑΙΙΑΟΦΙΗΣ ἨδΠὴ οὐδὲν | Ἅολίνς  μεμούνωμένο] Ταἷο Τζμογάζἰδις {οσάας ἴδίαε {ρποταΏί, ος τρ ο ΦΗ ο ρα ἴνων τῶν ος Των, τος, πες οὔ, Ταύλευς ον ἀνβαῦται μωταδύ σας] ὃ ο ἠρῃοστει αὖ ῤνο[ ολο περί α ος. νίτις ο, τῇ. πορµαρµαπι µαταλύσως, Ἡ πανό» εχίοἱυτας ος ἁπιϊοίας Ἰηθίρηγο Ρο»- 796, ἱπρίοα , ο υτα. Ά μοι αῇ «1 Ῥουο. ν. Ίος, σοπμιοᾶα ευη Δοζερῖας Ροουπήλε πποηοι , Ψδτιπα . πίμίο. Ἡ νο ἲς κωταλύσως {οήὔῦατωπα ΙΑρ{Ηὴ ο ος » θμα]ίς 15 ἵπ οὖν οτωνσήσι ουν ὦ, Θ)λ. ἴ38 6ΠΙΠΗ6: νο ε ο ]Η5» αἴαμε-1ά ΠΙοάογμηι χιν,, 49. πο” 
Σ4Η9 ρρηίος ᾖο ή ' ον ο σας παπι η ἐν νΏύς ο Ἔλος Ώνε πανὶρία Π]α οπῖᾶ- 

οκ 3 σλδα 

όμοιο, ἀλλὰ µετ ολίγων Ἡ συμμάχων µεμενώμθοι, 

990 



λλό 
μαὶ χβήµατα λαβὼ πολλὰ, ἔπλὼε ἓ5 Σικελίη' ὁρ- 
µεώμοος δὲ οθῦτο, 3 λήϊσηε κατεσΊχεε Ελλήνων 

Οἱ οὲ 
Πέρσαι ἐπέί Τε τῇ ναυµαχίῃ οἸίκων τοὺς ̓Ίωγας, ΤΟ 
Μίλητον πολιορχέωτες ἐκ. γής καὶ «αλάσσήςν 5 καὶ 
ὑπορύσσωτες τὰ τείχεα., καὶ πωτοία» μηχαγὰς προς- 
φέροτες, αἱρέησι ἆ κατ ἄκρής, Ἑκτῳ ἔτεῖ ἀπὸ τής 
ἀποσάσιος της Αρισαγόριω' καὶ ἠνδραπποδίσαγτο Τὴν 

μὺ οὐδθὸς, Ὁ Καρχηδοίων δὲ καὶ Τυρσηνῶρ. 

α πι οσσο Μ1]σίμς εχρηρμαία, οἳ Ὠίάγπιαυτη οἵαζα]μπι {ροϊίαϊασα: 
οἶσες δη(α αὐάμέ1, Θα 

πετατ]] τπετῇς ταρίασαε Ἱησεπεί ρεσυπίᾶ, 1Π 
οἱαϊ]άπι πανϊσανῖτ: αἴηπε Π]πς Ρτοάειπάο » 
Ιαιτοσ]ηῖα αρῖτανΊτ, Ίπ παπι αα]άσπι σΤῶεο” 
ΤΗ» {οά η Οατιμαρίπεπίες ας ΤΥ1ΓΠΕΠΟΡ. 

Ἱετατη α- Τεττὰ αἰαῖς τπατὶ οΡ[οάετυπε, {1308 
ᾖδαιια Τηυχ]δ, εἳ οπιπῖ ΡεΏετα ΓΟΓΠΙΕΠΙΟΤΗΠΙ 
αἁπιοῖο, 6. γἱ ει αὐπιίς οερεαΏῖ ΙΕΧῖο 
αμαπῃ τευε]ανεταῖ Απζαροτα αΏπο» ἀἴάμέ ᾱἷ- 

“/ ς ον ο 2 : 3 Ὡ1 (οὐ πα ΤΠ πόλυ, ὡσε 9 συμπεσέευ τὸ πάθος τῷ χρησηρίω τῷ εστι ριετυης: ηῖ ἀε[ιηξία {Πε οα σαἰαιπίταϊε 48 

Μίλητον γθομένῳ. Χρεωμένοισι γὰρ Αργείοισιοῦ Δελ- 
φόῖσι περὶ σωτηρίηρ τῆς πόλιος τς σφετέρής», ἐχρήσθη 
ἐπίκοιον χρης΄ηριω τὸ μὲν ἐρ αὐτες τες Αργείες Φέ- 
ρώ, Ε τὸν δὲ παρη,)ηχην ἔχρησε ἐς Μιλησίες' τὸ µέν 

Ώε]ρ]ος ἀὲ αἰν]ταιίς Για {αίατο σοπ/[ επ ος, 
οτασι]απα σοΠπΙ ης τοάάΙταῖη εδ, Ρατ 
Ῥ5ος αι]άεπι Αἱρίνος [ρεξαπς, Τεὰ αἀεέβίο- 
ποπ Παριίε, ΜΠεβῖς ονεπεηῖα ριβάἰςεη- 

νυν 5 ἐς αὐτοὺς ᾽Αργείες έχουν ἐπεὰν κατὰ, τοῦτο γέ-Δοιειη, Ὥ]αα ἀπάεπα αιιοά ἀά ΑιρίνοῬ Ρεπεῖ» 

γνωµα] τοῦ λόγου, τότε µνησ»)ήσομαι’ τὰ δὲ τοῖσι ΝΛι- 
/ 3 ο. 1/ ο 

λήσίοισι οὐ παρεουσι ἐχρήσεο ἔχει ὧδε, 
: λ / λ / ωρ 2) Καὶ τότε δ Μίλητε, καχκὼν ἐπιμήχανε έργὼν» 
ολλοῖσι δειπγό ἱ ἀγλαὰ θῶρα, Ἡ | ολ λοισι 9Ει7ΙΥ9 Τε χαι αγλαα, ὀάρα Ἀ γεήση 

ο ων Σα ὃ ἄλοχοι πολλοῖσι πόδας γψουσι κομῆταις' 
ηου ὃ) ἡμετέρου Διδύμοις ἄλλλοισι μελήσει. 

ο) ΑΝ εν Ν . 

Τότε 9 ταῦτα τοὺς Μιλγσίους κατελάμβανε, ἶ ὅτε 
“/ Ν ς ον 3 ο» 

γε ἀνδρές μὲν οἱ πλεῦνες ἐκτείωτο ὑπὸ τῶν Περσέων 
9 / ο νι σσ ο ᾷ η Ν εώτων ἕ κομητέων, γυναικες δὲ καὶ τέχνα ο ἄγδρα- 

απΗΠ αἆ Επι Ιος!πα νεπετο, τε[οταῖα: 4087 
τεηις απῖοπι αθίοπΏΡας ΜΠΙεβΙ5 εεεἰπῖτ» 18 
λαρεῖ., ο : 
Τη (1ο εοηηιεηἰγν οβρη ΛΜΗΠείέ ιαῖό' 
μμ... τμ 

4ο. ο] εώηα εἰ Ργῶ/λαπεία ΗΗΛΕΤΗ 100 
(πΙπ]ρίθημε ῥείες ἔα ρήωτίδις αλ]μεῖ 197 
Τοπιρῇ αἰῖε πο) η ἱζγηῖς [μα εινα παπί, 

Ἠσς τηηςο ΜΠΙεβίς «οπεὶρετηπὲ, 41ΗΠΠ ΕΧ 15 
Ρ]εσίφιιε νίη α Ῥετῇς, αι οπηίεῖ εἴαηῖ», 1Πζ ο γι η σας ον ον ! ση, οκ πόδων λόγῳ εγίνωτο 1 {ρὸν δὲ τὸ ο) Διδύμοίιι, καὶσοσθβ, πχοτες ας Ἰϊρετῖ ἵῃ πηαπαϊρίοσαπι ΠΗΠΙΟ” 

ὃ νὴός τεκαὶ τὸ χρητήριο, συληθέντα ονεπίμπρατο: 
τῶν δ) ον τῷ ἱρῷ τέτῳ χρημάτων πολλάκις μνήμην 
ἑτέρω»ι τοῦ λόγου ἐποησάμη, . Ἐνθεῦτε οἱ ἕωγει- 
οτε τῶν Μιλησίων ἤγωτο ἐς Σοῦσα" βασιλεὺς δὲ 
σῴια» Δαρίος» καΝὸν οὐδὲ ἄλλο ποήσας» κατοίχἰσεσδ 

ἐπὶ 

α Ληϊσὴς «4γεῦ. 2, τπῖ {οεπι ἴοπας., Πο λγςσὴς, Πέ θἵαὲ: ΤΙΠΙ καωτέσηκε ΠΠΌο; 
ο ΑΏεςδι καὶ «4γοῦ. 

ε Συμπεσέειν 7. γεζ., συμπεσεῖν «49Λ.., αΠῖο ξυμπ. 
ζεἴςτ ἐᾳ τοὺς, αιιοᾷ πιονετί ποπ Ειεταῖ πεσεςίο, 

ῥηνῶν «ἄ9δ. Ρα. Ψἱιὰς Ί, 
εὔαπι 71, 
«9. Ῥα5/., 
ΟΙ, ντ, Ῥ. 999. δῖ γἱάο ορθγατΙπι κοσµήταις. 
ὑπότε. . ᾖ Κομιτέων «4γιδ, οἳ {1ριῃ. 
4115 καὶ αὈερῖ, 

ο 168, 

τις {ει [ερέΠε εί οχατπιατῖε, η σΗΠπαϊΙς. ΘΗΙΠΙ κατα- 
ὀψειν απιΌίεα {μο οοπιρ]εζΗτΗς, Ἰπάΐσο μία εχ ΦΟΠο- 
Η5 αἆ ΤΖμογαλή, 1. 54. πειίτιπι ἁὈ[ο]νΙκ[ο νἰάοτυς» 
ΠΙ{ ερεβα τάς Ῥεσιιπῖα ετ Ίπεετνοτία: ᾿Αμά αἱ ἨΙς 
Ὑεπαπτας» πίπηπα (ή ρίσασος {μας. - κά 
ο. 7 Ταύλους. ὃ. ἐ. κωταδύσας |. ΝΙεοία. Οοάϊείς αι 
ον β ο καταλύδὸς: οαιια]ῖς οῦΏπει εί πριιά Οἠοά0). 
Ἠκ θα Ἰσμα ον 538, οπιοπάσία α ΟΊασ. 1ο/ΗΗΕ. 
ες 6 1εβίτυτ Ῥ. 48ο, Θο., πολλὰς μὲν τῶν νεῶν κατέου- 

σεν Ῥ. 511» 39. 549, 6ο. 55ο, 8ο. ηδὶ ἀῑπηραυπτας 
Ίδτα ἀμο» τριήρεις κωτέδυσωὺ οτ ὠχρήπους ἐποίήσον᾽ Ῥή 
εἰάεπι ἀΙ6ΙΗ1 κωταβυθίσαι Έ, τ. Ρ. 50. 5ο. Καταδῦσαι 
γω ῬΤΕΙΕΥ οεἴείος ΠεηιΙεηταϊ΄ εγού. φαύλους Φομική-. 
Ίου εἴῖαπι αΗΡΙ οοπηπιείποσαης: νά, Οἶατ. «ἄἰδεγεί πά 
{1Ε[}εῦ. ἵῃ ν. Ταῦλοι. ΥΑΙΟΚΕΝ. 
«30. Τὴν δὲ ποαρενθήῷῃ ] ΜαΙο ἵπ «4γερ. ἀῑνειΗτατ. 
ἐ ὀγηΙοῦμς, Ἐνθήκη" τὸ μὲν ΠΑΡΕΝΘΗΚΗ, ὅπως ὑπὸ 
Ἡροδότου εἴρητοι, ὕσερον ὀψόμείω" ουίις Ρτοπαίςῇ ἵπ Ἐ 
ε1οβί πι]]α πμης, πῖβ αὈοιτανί, νε(Ησῖα. Ώκεῖη Μι- 
{41 196.νη, 5. 171. οἳ ΓΡ/μ/αγεΖο κ ΙπΠιαΠοπα» ὃ 
δὲ παρενθήκην λόγου τὸ βλασφημεῖν ----- ποιούµενος. ῬϊΔ- 
να παραθήκην εὔῖταν ΜαἩρη, Ρ. 855. Ὦ. Ἐεέπιις .4γί- 
Γάο Τ. Π. Ρ. 194- εἴαδηις Φομο]ίαβες. Οναευ]απι Ατ: 
οἰνὶς εΦΙΕΙΠΙ η σα σω μρος Ὁ 

46. ΝΜοῦ δ᾽ ἡμετέρου Διδύμοις] ΒΙηχΙ Διδύμοις» πε ρατ 
τας: ΠΟΠΙΕΠ ΕΠΙΠΙ ῬτορῆΠῃ» εἰ Ίοςο ἐν Διδύμοις, : 
σπα Ὀτονί Ῥορῖ. δοῤῥος]ες τὸν "Αβαισι ναὸν Οεᾷ. Έψὴ. 
ν. 919. αἆ εὐπάεΠ ρο/Η1Ε πιοάµπη. Ἱητεγρτείϊς, ο 
αλ ἆοωύί οωγα βεηεἠἠςο ΠΕΕΑ {πητ. Ώε Ῥεχ[ρ 
ον πΗ{ὴς ρο»ῖ Δ//0. ἀοότο θση. βροβαγ{ως ΗΙτο2. Ῥαχε, 
α. Τ40. πα. ο. Ρ. δ1ό. μάς, 

5ο. Ἱερὸν δὲ τὸ ἐν Διδύμ. ὁ νηόε τε] Όἱε ἈΠαποΏες αριιά 
Ἱεγος, ἱρὸν οἳ νγὸς απορια: ΤρμΦά.ν. ο, Τι 

τὸ ὃ' Ἱερὸν κ) τὸν νεὼν τὸν ἐν Δελφαῖς. 1π ταίρι νε]η 
Ρα15΄ τοις ταιπρ]{, τοῦ Ἱεροῦ, σοπΠἀε{αἴυΣ ὁ ναὺς, εξ 
εεά νο εί [οᾖοι Ρος τὸν ναὸν εδ Ππτε]ήρεπάα» αἲ- 
πης 14 Ίρευπι, αιοὰ νοσπηῖ σηκόν. Ππο Ρετίπες πι» 

ος ἁῑΠο ἱεέτα «παπα εαά]τ «{9ΗΜΟΜ. νοεΙπι Ναὸς εἴ ση: ενος τανα, Ῥοδεῖς «στις πο ου{οιναῖα: ΒοὔύμΦ εχ- 
τασοθᾷ]ᾳ ἀερειάϊω, ὠγνὸν οἷς οὸν θεοῦ Οἱ 

ταπῃ οε{ετιηΏῖ, Εεπηρ]ήτηφιι6 ααοά εαΓ1Π. ν 
ἀγπηῖς, οἳ ἀε]άὈτιῃα Ἱαχῖα ογασ μάπα ἐκ ροώ 
ἀεβαρτατυπῖ, Ῥοσμπίατιπι απἴεπα, 408 1 

Γιηῖταιιος τεκ Ώητίας πη]]α αἰία ρῶπᾶ μας, 
ο ὸν 
κ 

{ 4 

ἆ Κατάκρως ἐν τῷ ἔκτ. «40 ἓν η, 
{Τὸ δὲ παρ ὀνβήκ. πῶν ο ὅρος 

ὐ Τενήσει Βατ. Ἠαροι οταοΒ]ΗΗ, ὰ 

{ Ὁτὲ γε «γοῦ. 14, οὐὶ Ιοσίμπ ἀεαιτ ΡΗ45 εἴας 

μα, βαι/., Ἱερὸν εταῖ ρε. Ίο κ) ὁ νηός τε 1Η. ἄν. Ρα 

) 

Ίοοιις ἔνθω καθιδρύδµεν (τοὺς θεὺς) Σηκὸό θ1ο(ατ: δν: ε 
11ρ. μες. Υ. ΟΤΙ.» εἷς ᾽Αύόνας σηκὸν ἔγνυγος μολὼν , 

ψας ὄναλμω -------. {.μοίση. ἵπ ΑπΠΟΓ. 1. Ἡ. Ρ. ών. 
Δόξων οὖν ὅλην τὴν θεὸν Ἰδεῖν, εἰς τὸ κατόπιν τοῦ. σήσ: 
περιἠλύομεν" απίε ἀἰκειαι, εἴσω τοῦ νεὼ παρῄειµεν. ο", 
Ἐκεετρίϊς εκ Ώ/ούο)ό Τ. πι Ρ. 5ὔ8δ., τὸ περ Δωδώήκ 
μαντεῖον συλήσας ἐνέπῤησε 3ὸ Ἱερὸν πλὴν τὸν σηκοῦ 451 
αιοαια ροτηίδ(οῖ πλὴν νοῦ ναοῦ. «46 ἀῑχΙί Τ. τ. βὶ 
18. Ἱδρύσωσθαι Ἱερὸν ------- καὶ ναοὺς χρυσοῦς δύο" αἨτεηδ 
Ίσίας αοάϊου]ας Τοπιρ]π]» Πὶ Τ4105. εοπρ]εζεραἑΗζ. 

7ειύοµσα ἵπ Ῥτοπερε. Ρ. 170. 97: Ἱερὰ ----- κοσµήσαν”' 

τες γαοῖς καὶ βωμοῖς καὶ ἀγόλμασι' Πππτευ αριᾷ 1 

«ύά.1ν,ο. 108., ἱρῷ ΠιοπποζαΠΕΗΣ κωτεσκευαδ μένα ἀγάλ” 
-μασί τε κά) βωμοῖσι αρ νηρῖσί' εἴ Ἱείεης Τ,, τι, ο, 170.» 
ἐν τῷ ἱρῷ τῆς ᾿Αθηναίηε ὄπισθε τοῦ νηοῦ. Νοππα]]α ἀεάῖς 
Οἶατ. ὈΏηήεγ, 3 12ο). Ρρ. 501. ἨΝΗτοτ αἀεσ αισά 
Ἱερίτης αρ, ΛρΗΙ0βή. Ν.Δ. Ἡ» ο, 9ο., γεὼν πρὸ τοῦ Τε- 
χους Ἰδεῖν φαση ----" καὶ κατεσκευάσθα/ τι ἱερὸν ὃν αὖ’ 
Τῷο ο λιὼ 

«οτ. Συληθέντα ἐνέπιμπρατο] ΨαΠίς Ἰοαῖς σδο 3 
Χειχε Ἱπεσπ{απι Γρομἱατηπιας, Ῥγηπομίάϊς αάῑπτοΙτ 
Ῥηα. οτασπ]ηπι ρεμίρος, Ο//βῥομο, οΡίποΓ» 1 
(είς ΔΙεχαπάΠ τεὺις Γεομτής; (εοστ, 15 ΧνΠ. Ρ. 
1165. εἴ ΧΙν. Ῥ. 941, Ομ) ὀοᾷόπι τοπᾶῖε παιΤαΓΙΟ 
1. να» δ. ει 4 Εΐρηί αρ. θηλ], Ἡραραίδαι. ουἱ8 118 
Πει, νεαχ { πι έτος Γ]ογούρέμις { 

53. Πολλάκις μνήμην ------ ἐποησάμην]. τ», νο δα Πο ο, 169, Οσἵοτιπῃ σαη{ωπα οχοϊάς, ΜεΠοσΗσῃ Ἐν τι {Πασο {οἱΙ ρ(ῶη. ἵππρυται Χ», Ρ. 880. ἐρτελέων ἅποἹ 
λειαν ὤλισθον ------ Ἰιλήσιοι, διὼ τὸ ἐς τὰς ἐπιθυμίῶν. {- 
Ξισίου πρόχειρὀν, καὶ ἔρωτα ἄλλοτε μὲν τῆς ἐν 'Ἠδωνοῦ , 
λεώς» Τότε δὲ εἶναι Δαρείου σύμβουλο», ἄλλοτε δὲ Ὃ ς κειν ἐς Ἰωνίαν' 9ππα, Ίο ἀθήπρισπάα, πο ΡεΠε ο 
1Π:6ΥΡΓ65,. Ιεέῆμς ἀῑχίκίοι Όρυ/[απίαε διὼ τὴν ο 
ἄπόκασιν, Ώνα, Ὁς Τσείσοι ΟΜΙ. να, ν. 992. Α/. ον 
σἴον Μήλητον ἐπόρθήσαν οἱ Πέρσαι. ---Ώε υτρε. ο λεάΐς 
αμαϊα αά Επυπα οηΠοίΐπι Άπια ΜΠΕΠΙ πρὸ ος 
ἱπζσ]επάσηι» Πτηο εωεμα Φμδε ἀῑσίεις "Ωσι σ ρο, 
169. ΠΕΟΠΕ» ἀοσεθὶτ ὁ πόνω, ΥΛΗ: 

66. 3 

Αι Ῥετ[α, νὶδης ρισηα Πανα]ϊ Ιοπίρις, ΜΙ-18 

οτασι]απῃ ρω ἀἰκοται, ΦΙᾳπἱάοπι Ατοθνις 8ΡΙά1 

ο : ΊΜΙ-ο0 
Γεπρίο εταπΕ, {ρε αἰδὶ πιεητΙοΠεΠΙ ο 
ΙεβΠί «οπ{ετναιί α οιρἀε ἀθβίπς θαία Ρέα θ 

ὁ Καλῳ. Ἰάεπι» εἳ Τυβ” 

αταφρωακσως--«αμάς«δοκς ασια ασια Ξνινάνειν-τωρανακονπα πα, ομανραμνε-ο νΑΙΟΚΡΟ: 

ο αακκασ-ασν-α----μς οκ-- εζσωσακκπθακεςσίνενκα βρπαθονε τν «ον -ερκς επών στης-Ἔ-ε;- πΕρητσταρἀθετε-πεεττπν-ς το 

πρασσιεςκσκ-νκε 

πα τσσος 



Άπαρε υτὺς οἆ Τ]σεῖῃι, Γορίσία 5γ ρα ταταία ταβίο. ο | ' 118 Ἐ . 
Αἰομιείβ πα εεἰοοιάΊα, ορ ή πῖας. Β, Β Ἀ Τ ο Ἴ Β ν] εο]]οσαν]τ ἵη χδο Απιρα αἲ Παῖο οὐ χήπι {ἐπὶ τῇ Ἐρυθρῃ άλάσομ, οὗ Ἄμαη πόλἰ, «παρ τα, πρ Βυνίης Τἱρτὶς εαπι ῬΓῶίεγβιεης ασε ἣν Τίγρης ποταμὸς παραβῥέων, ἐν »άλασσαν ἐξίε, η ππατε, Αρτιπῃ Ἀήηεβυπι υΤΡΙ οἰτουπηΙεξξατη τῆς δὲ ὃ Μιλησίης χάρης αὐτοὶ μὲν οἱ Πέρσαι εἷ-. μελσὸ Ρπίηοπι ἐροῖ Ῥεγβο οῥήίπαστο, πιοπεα: χο τὰ περὶ τὴν πόλυ καὶ τὸ πεδίο, 9 τα δὲ ύπερ- 
πα (αΠρας ῬεάαίεηΏρις Ῥοδ/άεπάα ἀεάετιπτ, Χ Ἰθοόας ξαροὶ -ᾱ Εηδισοῦσι πο ας 31 Ἡας ΜΙεῄ]ς αυ ήπ] αρ Ῥετ[ῖς ασεἰἀϊκ[εηε, ποπόθάκρια σσ μρσι ολ : ος ο, τεζαἹάἆθτηητ. νῖσοπῃ Νγραπίτα, αι 1186 εκυβῖ Ἴουσι δὲ πωυκα Μιλησίοισι σ δν, ]ερσ εῶγ ο. ας 0 Άρη ετ΄ Βο]άτο Ἰηοο]θραπε: Ώαπι θγΡατί α σαν τὴν ὁµοίην Συβαριται, ὁἳ Λάον τε καὶ Ἄκίδρο Οτοτοπ]αεῖς εαρία, υπῖνετα ΠΜΠ]δ[ί Ῥήδετες οὕκεον 5 τς πόλιος ἀπτεςσερημέναι, Συβάριος γαρ α- εαρίτα ἀειοπάετιπε, οἱ Ἱπρεπίσπι ἱαξταπι εκ- λούσης ὑπὸ Ἱροτωνητέων, Μιλήσιοι πάντες ἠβηδὸν 
Ποαετυπε. Ἐκ οπιπῖριης “ΕΠΙ. οἰν]ταιίρας., ο 

’ / 
πα ὁ . Πο[ριήοσδαπεκείραγτο τὰς χεφαλὰς, χαὶ «πῴθος µέγα 5 ππροε- 

η { 
: ν 

ο λ ος ον 

ο πποβαωις λα Ρεαῖρας΄ πημτιο ας, Ἰθήλωτον πόλις γὰρ αὗται µάλισα δὴ τῷ Ἠμέις ἴ9.. 
11Ώσεβαῃτυτ. Αι ΠΟΠ Ππαι]ιτος Ατμεπ]επίας, λλόλης τς ον ὤθησαν. δν: ΑΡΗ δα, 
ΠΕ επίπι ἸΠ]αυί ΕΧΡΙΡΠΑΤΙΟΠΕΠΙ {5 Ῥεηπιο]εῃς 05 ἃ ας νὰ τς Ἵα νὰ Σο) η ὍπυΠδ[ς οµπι αἷῖς τηε] βα τί η τερης ἀἁθο]ατα- Αθηναίοι μὲν γα όλον «ποήσαγ” υπερα χθες ο δὴ 
τηΠὲ» ΤΠ νεο Ἠᾶς, αοὰ ΡΗγΠίςμο ἁοσσῃ- Μιλήτε αλώσει, τῇ τε ἄλλη πολλαχη, καὶ δὴ καὶ το {αρι]απι, άμαπι ἆε Μή1]ειο ἀτερτά {εσετατ, Ζοπούσαωντι Φρυίχο δράμα, Μιλήτ» ἅλωσυ, καὶ διδά-- 
Επεαίχαπα Π]αστγπηαν]ε, οἳ ΔΙΠεπΙΕη{ες εἨῃ 4 ». ξατι,ερ δάκρυά τε 6 ἔπεσε τὶ θέήτρο » καὶ ἐζημίωσάν 
αυιοά ἀοπιε[ῆσα πηη]η τε[γὶοι]σ[6ς, πη]]] ἆτας] 

447 

κ.» / ος ! / ν ο» ) 

- : : 9 ὦς αγαμ)ήσαντα οἰχήΐα χαχα Χιλίησι ὁραγμῆ- 
ΤΠΙ5 πηυ]ξζανετπητς αἀϊοδἒξο Ιπιετάιξίο ποηιῖς ἔ 

ο μη 
3ΆΡοσιεα εα Παρα]α µτετετατ. . Τι Μήοιιας οι: τν ε : : 
ος ΦΜΠΕΠΙς ἀε[οίατα ος. θαπι]ΐ ντο Ἡς δράμα, Μίλήίος μέν νυν Μιλησί ὦν Ἡ ηρ ἡμαῖο' Σαμ ς 

ΜΑ ΛΗΕ ο Αλοὴ τν ε ο πφηῦᾶ 
ο .ᾱ 1. ρα; 4... αἰ Ἐρυθρῃ αλεομένή θαλ.. ΤΠΟΧ "Άμπῃ Φ/ερῥ. ὄνα. ἵα 7 αι Τεις, «4γοδι 7, 11. 

Σας 4). ;ζὐά, "Αμπι οἰίῃ..  ὁ ῆμλησίης «άγοδι ἔ., ϱἱῑο5 {οηιιου :.ΟΙΠΠ Ἰνιλησίων, ο Ατῆρίτ Ώβρι2, 
34 Ηοπι, Ρ. τό56., 4. Ἡ Πηναδεῦσω «4γοῦ. εἰ }α]ᾳ, τὰ Ἠροσεθ. Ἰά. οπη 21η, οι }α]λα. Ῥρεέλαν]τ 
ες εχοειρῇς Τεείσος Αἰδῖο Ίοσο..-' οἱ υπαραχθ. Αη. ορ 4. {αι «ἀ9δ., ἔπεισε /εῦ, α 3Η1 ἔπεσαν: 
αερῖι ΓοηρΙΠΗς περὶ Ἵψ. δεξ. ο). ὦ Ἠρήμωτο 14. τα τοῖσί τε ἔ.. -4γεῦι, πο τηα]ε:, γιά. ἀοεῖος νἰ- 
τον αἆ [πῶε Ευληρ. ο: ΧΝΙΗ ο. μα κα οποτε τω ἡρ ον ὅώ οὔς ή 

4 ὀ , / ο , » σι’ Χαι επέταξαν µηχέτι µηδέα χξασθαι τούτῳ τῷ 

- 

νο ή. Φος φ 
ο : ο ος δα λκά νε ο, 

Ν 

. Αν, Ἡ 

» {μάτια Ἰσομιλήσια, φἩῖρρ Ἠοηγί. 

56. Ἐν Αμπῃ πόλι] Οοπῇρίταηε Ῥτογ{ης εστορῖα 0ος, πο Ἴοησε τεπποῖίς . π' ατοῖς ποΠΙΙΠς: 4 ο/)ο/ζε ΙΑΠΙΟΗ ΟςΠΕ. Χν, 60. περί 1Η εβεμήπητοταπι, ρτοµῖρετα, -Αία Ἱη Αρη Γ]ρίρηι σμα πόλιν "λμβην. πάω 3μίεπι «οππραταπόαπι (Ἴρορο- ημρετ 27, 1η ο μερα. Μοίβίσλς 1. Π. 66, α, 
υἷμς εχ , 1. 19ο. Ίποπαί ΊΩπη, 6 ἵπ πιβο]ας {1]- στ. Ἔς δὲ 
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π πιαου ο 1. Ἐς δάκρυά τε ἔπεσε τὸ θέήτρον] (ἱοτία Ἱηρυχατς 
{ριείοπε πι]]α: {οάοπι Π]α Ἠαδιήτ 1]ρηπι, 1π Ῥετ- Ιεξιοπς ἀεαιης ο 

| 
Γ0ΠουΙο εχ {ομαᾶϊς {Ηε1ᾳ,, αΠϊδιις 

πουπι Ππιπι {οπιοι πε ύτυπῃ, αρ. ΦΙαΖΟῃ, ΧγΙ, Ῥ. Ῥ]υτες πἀβίρυ]απης, Ἐαάεπι οἶίπι ἵπ Γή πο 9668, 
1Οή.» «ἀγγίση. Ἐκρ. Α]εχ. νι, 8. Δυάσιως ΝΟΔΕ», 34.2 πες Ἰατηῖτ Το Ἴμηη, ΕΝΑΠΙΩΗΑΠΙ π]επάα 1Π ϱο ρᾳς- 
ὃ δὲ Τἱ)ή παρὰ Ὢπιν πόλιω ῥέων ἐς τὴν Ἐρυθρὴν ῥάλοσ- ΏΠΑΧ» ΠΙΟΠΕΠΤΕ Ζᾳοῦ. Ῥεαγερ, Μι] ΛΠΙ Ῥητγπίςῃο ΑΔ. 
σαν ἐκδιδοῖ οΠίθιβ αλάσῃι {εΙπιε, αλα Ἠϊο ἂς «ρου ἴπεῃίς Πορηωπῃ, ΕΙεάΕπΠΦΙΙ6 Μιλήτου ῥλωσῷ ψΙΠ 4ο- 
Ώες ΟΠΗΠΙΠΟ (πε, «προ Ιοσπέί αὰ Ππηπι εἰμκαιδ ὄςβπηὶ κ ο. 

| αἲι 
η. Ντ. χία, 17, κ τήα Ρΐ86- 

ῬΠπῃοιάία, Ορὲς ΠΒ ΙΗΠΗ, Πρτίς, Π Ἠαος ἵπ. ἀεχέτα ΤΕΤΩΠΕ εείείος ᾖς, 0 
ζωια Ορῇς:πΗςᾳ 

Ἴἷην 4ο ΕΡΙΠ, Ῥμα]ατ, Ρ, 66, 
6115 ρα, Ί]]α ἵῃπ Ππίῆτη {πδίς, αιξ εοπτία, ροτηῖτ ὅτς, σα Ἵννν απ 

: 
Φκρυῶ τε ἔπερε τὸ θέμτρον] 209ή/ 

Ἰππάστο, 7η {Ρε πηειηϊπί 4 αἷῑ]ς Π]σπο Ρτεπαῖ» αιιοά -ταπιετῇ ζἰνοτήκ πα Πίης ΙεέβοπαΠι εχµ]ρθα 5 τη μᾶ 
ταΠίάς Μ55. ᾿σοη/οπβοηϊ ποἩ΄ οΏ]αῖς, {εῇε]ο Νετο.. 4ποαιε Ηεγοᾷοῖαα. {οτῖρβείᾳ νἰάειυν ζου ζμο ρτουιε 

-"Ἱαρδίη αἃ οερθση] "Άμπη σοηάοΠο, ο η νη]ρανίτ εκ. 44.4. Ὄγουδο, δαᾶς ΙδΙΑΠΙ α Τπιαῖ ]ετίο- 
5): Τὰ δὲ Ὑπεράκρια] Αιήσῖι Εζαι2. ἵη 04. τ. Ῥ.: πε οκ οπΙρΙαΠα ν]οίπυῃ οκ επιοβδεπε (ρ. 96: ο.) 

965. 6ο. Ἡρόδοτος τὼς ἄκριας "Ακρια οὐδετέρως Φησὶν ἐν Ῥεῦταπις καὶ ΓΤελοπὀγνησος ποσο διεισήκει, Ομ]ά ΑίΠ6- 
τῷ, οἳ μὲν εἶχον τὼ περὶ τὴν πόλῃ καὶ τὸ πεδίον, τὸ δ᾽ Πῖς ενεπει]ῖ ο πο {1εγος, ἴταβ]άρτῖπε, 
ὑπεράκρια ἔδοσαν ἹΚαρσί. Αιῆοϊ 1εγΦ/ 010. 4ποαυε {μπε πάνοσαπτιτ αά 4Λμὴ Ν. «ΠΡ 6, 17. ΝΑΙΟΚΕΝ, 
Ὑπεβάκριι 19 ο, 5ο. 411 Ῥ]ετίδαιο ἁσυητι Διάκριο, 74 Σαμίων δὲ τεῖσί τι ἔχουσι] Έος {αἶτεπῃ, οΡρίποτ Ἱ]- 
ΟΡΡΟΠΠ τοῖς Πεδιρίοις αἳ τοῖς Πρραλίοις 6ΤΓΟΙΘΠΙ ορ. 4Πείε, οἰΙα]ας ΛΛΕΡ{ ρᾳδῇπι ορροπυπίητ. ΦαΤΠΙΟΓΗΠΙ «ᾖ- 

Ζ41γὲ. 1» 58.. (υ0ί {οηδὶ 4"οαπε ἀερεραι Πεδιαίων) ἠίογος ἀε[ϊρπατί, /ούος {παρε αμἰάσπι., Τταρίοίς ρτας- 
΄41γεὔρηης Ίαπι οοιτοχὶε. γἱά. Μεωγῇ! ῬΙβῃτ, ς, α. 

νὰ 
{εγήπα ἀῑσιητη ἔχοντεο ' θΠ] ρ]δπς ολ 1 τὸ ατα. να] 

ΥΑΙΟΚΕΝ.᾽ ολς οὐσ]α : ΟΝΕ. 

Πϊταπιηίο Ῥγασιστ]ηὈί αἴσις ἵνα Τη πιάτα {6 τΌΣΗΠΙ 1η στ, Ἐς δὰ 

5 ἔχοτες, Νε] τὸ κτήμα», Ιοάογ. η). η- 
6ο. Οἱ Λάον τε κοὺ Σκίδρον] Τη 1 Πσαπ]ας, ὀγυα-΄ ριά ἄν ο αν 

. / ἡ ΣΙὸ ση ἔ. ΝΤ, Ῥ. 9909. Ἐ. τοὺς ἐκ δυγρτῶν φεγονότρό 
τι τήπ] «οἱοπίαπῃ, Πρπανίτ Φγγαδο 1, νι, Ρ. 906. 61 "Έβοντας οὐσίας: αΙοι]6 πιεπᾶοίς {οπἱρίς αΌπῃ {πε ο 
δοίόγμς νἱοῖπα Γοτεας(ᾳ Πες Ἱορῥρπο ΔΣ. ΠΟΙῃ, 1510. Ρε, οι 11, ὃς, ραηῤοη. Μαππεπβιπι οἳ ἔχοντες 
ο ας: Ἠίτοπιοης {ίοχ, Η. «ήασροζίν 6ο]ἱεξχαῃσο τὼς οὐσίως ΤΠΕΙΠΟΤΑΠΤΗΤ «ΕΠοΡῥομΗ/ Ἑλλ. ν. Ρ. 358: 

1. αά ΄Γαυ, Τ]γας]εσῃήος Ρ. 503. εχαπηϊπανίξ, ΊΑπεςε-- 37. ρ. Βση/ᾳη. τῃ, Ρ. 953. Ἀεπίας Έ]διις ἐπογέςη τῷ 
Ῥημένοι ογραρίας, υτοῖς ροδίαβῄοπα τιναϊτος., εέαῖ, δήμῳ σὺν τοῖς τὰ φρήµωτα ἔγουσ, 1. Ῥ. ος, 

τν ΟΑ τ Ῥ 05ο Ρ ο μῳ συν ; χου Ῥ. 96ἱ αἷςς 
αἳ απίδηιιέ απήπηαάνογῆς: ἄπεσερημένεις ποὮ ΙπάΙσεπι]β, ἐχεκτέανοι Ίηπε ᾖέθ]απο γοδαο Ρ. 545 11. ἁτηματμρὴ 
Ἠβηδὸν᾽ Ἰαοά ἀσίησα ὃ ΟΡΠΠΊΕ Τμ, {ω1ε). Ποη/ζεν- 1 οβΡίο». /ο0ογο, αλΙκᾳία, ------ ψεά Ίος {οηῇι ππς- 
Αμβηον “10. Άος. ΨΙγἱ Ῥταςε]ατί»' ἀέσο]ατανοτίητ αά απ] α[Πὶ Ίεροτα Ίππο πιοπη]ηϊ τὶ ἔχρντας" ΠυδαυαΠ δτ- 

Ζ)οἱαηί Τππιοη. ιν μον ένας, ... 11π1Σ ΠΦΠΙΗΠΙ τεροτᾶος, ᾖρροῤζζο ἱο]ίες νοσληεήτ 
«67. ᾽Αλλήλῃσι ἐξεινώθησαν] Αππζϊησς ος πε] Ῥο[ρί- Π ΟΠΡΙΠΕΠΙ άμῥοησεμς παπο εχ Τήηηευ ἀε[οηρίε,, ἐφό- ἴζηπῃ 6ἳ» Ῥτο τοῖσί τι ἔχρυσι, {08 
νι ὃ ο σοι τῷ κο ἐρίων πεπο- ΒΑΠΙΟΡΙΠΙ αἀθοφι]6 ἀἱσθτοπΕ]ὴ ο) 

ο) αφ ὧν δὴ καὶ Φι 2, ταῖς πόλεσιν ἐγένοντο, ὡς ὁ ἐξ Νόξου ἔφυγον ἄνδρες τῶν πακχέων ὑπὸ ποῦ δήμου. ν» ο 
| δν ρα τα 1. Ρ. 190 Ἐκ Ίαμας Ίτῃ πε ΜΠ- σσ. ο πωχέες τῶν Χαλκιδέων νι. ς, οσᾶ Αιγωητέων 

αμ, «ιτ οἶης σοηπιεις]ο Ἡ]α Ἰο[ρίεα]ν Επηίαγ]της παχέεο' εἲ νῃ, ο. 56. Ατάρεταπε {πα ΕΙεγοδοε/ Βο]- 
μον πρ ΝΗ]εβίεηιια » αυαε οΠάσπι Το; Πρηϊβσα- ὃν ΤΠ, 1ο0. βοχμε, ος. 11ρζᾖ{, αἆ {Η1γ///, Τκ. 
αλλον ΟΓΑ] τοβΊσαἲ Ιαρ]ς Ζα]ειοί » Ἱμάτίον Ίσο- 6ρ. 33. μῤν, 4 «{ορὸ. Ἡῃ. ν. 1196. εε 6, {- 
Πδρήν Ῥομμ κ οις Ποπείης Ριο]Ηδεπες, οί ππήηράνες- 2]. ἵη ΡΙαΊπγ κχπ, αο. Ρος ΔιΠςος, 4 ΡΙεῬεπι ΑΠ. 
ἵπαια {ορμῃῃ ο» νοσαδι]ηπι Ίφεμά Ῥιοίοηδεηεῖς, ΄σηπι Πρπϊβσαγϊ νο]αὰε διήας, Ἠ95 εαμ]άεπῃ επεβΙἀδτίπι 
μας. ή ἐλν Εηηὕαίοχος αδ]εραπεῖς Ώϊα[ ἃς Ἡρ. τοὺς Ἐλουσίους ΦΙΚΊ[ε παχεῖς, ποἩ εἰεραπέίοτε Αιήζος: 
Πογ) Τεχν ον. τἳς Ῥαθης {Π ρατίος ηὈθμάῖο αἲ ΙΟ: παΠΙ ῬγάθίΕτΟΙΙΠι {π «οπιοεά(α ο ος πρυὰ 
'Πάε0 Ώ [πα Ἠᾷας αἱ 6) Ἰοχ. ΟΓΗΠῃ Πεγοίοο εε Τί. Αιῑῖσος Που {δΠῇ παχύ». -4γ4ήορδ. εἴ αἲδί εἰ ἵῃ Ῥρος 

1ᾷ 65, Ῥαις ᾧ ος. | τυμμάχων ἔσειον τοὺς παχεῖς κο) 

τη] Ῥτο[οόϊο Ζαίομοι, νς οὐ /Εγναίοπίς σοχγοί, Ῥᾳ, Ψ. 698δ., Τῶν δὲ συμμάχων ἔσειρ  Ῥτορσία νε] ὦ, πλου” 
απτονοτιοτίε, «ηο {ν ο ς ἵνς αειρίε Ῥψίῃαρογαπι Ἠγανὶ σίους.. ΨΑΠΛΙΟΤΗΙΙ αΜτεπῃ οἳ ας . Ἡ ἅ ὕενας αἀρε]- 
{πι πια Πες Ίμαις ο οἳς Θγδαμίς α (ποτοπίατῖς Ῥες- Ἰηθοπα 4ἱσεμαπεμ Γωμόρα, νο Τεωμόροι, ἀἴυλαευ ο 

1. 5 1αχι ἀάμῃι ὁριος, : ον [ε/ογε. «Εότοῦ.ἵῃ Οµαςῇ, ογ | 

Πορυ]ς, Ῥοχη]ε, ἵπομωνα ΡετάΙα, {ο οἷως Πιετίξ τογήη ῥ08/έε/0γες. ή Ἐν Ῥὸ που, 

: » 2 1ΠΟΠΦΤῃ, ᾖς «νῃο ης τ Ἡς 4βεΠΑ» τῶν γεωµόρων, ἵποι]ε ἐχόντωρ τὸ 

να δᾳ16 εχ Ίαῃῃ ή κα ας ΡΥΡΑΠΤΑΤΗΠΙ ππο]]ες νε 46 Φ8ΙΠΙΙ5 | ης «2 ἑχόντων τὴν 
ν | ποα Ἰπαμάϊτς, ος 1μοσιεπβρης, πολιτείαν. πρ. 12μο. ΥΠ 6, 3Ἡ., ὈἈπήοτίσα ὁ δυμος 

Γ67ῇβο 

επά τα τοῖσι παγέεσι» 

οάῖσες 

ἔχοτες. Ῥη]ρίοον Ἱέαις ΥοςΕπι Ἠΐο Ίαεοιο Ἠοτοάο- 

παχέες, μὲν, 6, ο” 



ο 

υτῶ Σαμίώ» καὶ σχ. 

θατωϊοτηπι πιαδπαυίπαα ραξτῖα ἀετο]α]ο, ἠπνϊεαπείθις Ζαήε]α]ς ααὶ 

249 Ἡ Ἑ β ο Ό ο Ε 1 τωαπίωτ αῦ Απακᾖαο. ΖαΠο]Φοταία πηἰ{οτία ορρ]άοα δαπιίἰ5 εάρτον 

δὲ τοῖσί τι ἔχουσι,, τὸ μὲν ἓς τοὺς Μήδους ἐκ τῶν σρα-7545ἱ 
οὐππῖὰ Παρεραπε, αἀθο ποη ἷᾷ αισὰ Πὰ 

ἀᾳσες εἴρα ἸΜεάος Εεεεαπῖ» ΡτοΡᾶΡΗΓΙΣ 5 

τηγῶν τα ; σφετέρ ο ποηῦ: ος οὐδαμῶς Ἡρ ο ἐδόκεν τπτ 1ΠΙτο {Παπι Ῥοδῖ ρα 'ἶ6πι «ΟΠ 

δε μετα τὴ) γαυμαχίην αυτικα Εουλευομέοισι»ᾶ πεῦ ῥ]ο. νῖβια ος ος ο ώ παπά 

ἤ σφι ἐς τὸν χώρη ἀπικέσ»α] τὸν τύραννο Αἰάχέα» Άχας παρ Πημαμπω ον 

αλ. πο αμ! ρα Αν Ἶ ασθ νεπῖτει, 1Ιπ «ΟἱοΠΙΠΙ ΡτοβεΙ{Εί » 

ἐρ ἀποικίη ἐκπλέῶνν μήδὲ µθογτας» Μήθοισί τεχα) πεαιε πιαπεπῖες εἲ Μεάι (αινίτε ει ΛΕΒ; 

Ρ Αἰάχεῖ δουλεύεν, Ζαγκλαϊοι γὰρ οἳ ἀπὺ ΣικελίησθοεΙ, Ἐτεπίπ Ῥετ Ίος Ιάεπι τεππρί5 Ζαπς]αί 

τὸν αὐτὸν χρόνο τουτο) πέµπωτεε ἐε τὸν Ἰωήην γ- 3ὓ δίαΙ]Ια πηϊσῇς ἵπ. Ἰοπίαπι πιποῖῖς {οἱἱεΙ(Α- 

γέλους» ἄπεκαλέοτο τοὺς Ίωνας ἓ6 Καλὺν ἀκτὴν, Ότι Ίοπες αἁ Ῥω]αίτααι τας, ΕΙΡΙΕΠΕΕ 

βουλόμανοι αὐτόθι πόλιν ο χτίσαι Ιώνων" Ἡ δὲ Καλὴ Πα πτρεπ 1οΏΠι «οπάετε,  Ἠος ΔΠίΟΠ 

αὕτη ἀκτὴ καλέοµένη» ἔσι μὲν Σριελῶ» “πθὸς δὲ ἥτας ποσά Ῥα]ομσαα ἀῑοίτης» Νιομἱοϊωϊ 

ἆ Τυμοηήην τετεαμμ ἂν, τῆς Σικελί 
πἱάσπι ο5ε.. Γέά ἵπ εα ρατῖε δἱοΙΙΦ 409 

καλεομένα» οἱ αν άμιοι ρα 1ῶῶ ἐφάλήσαν» συ ταπήδις, {οἱ εκ Ἰοπίρις απ 6ΗΠΙ 

δέ σφι Μιλησιω οἱ εκπεφίυγοτέ. Εν ᾧ τοιώδεδή αμ εὔαρετε, ΜΙΙεβΠΙς εο «οποεδ{εΓΩΠΙ. 

σαι. Σάμιοι γὰρ κομιζόµενοι Σε χε Όις η Βἰσίμαπι τεπάεηήρας, ΄ 1αππάμΕ ΠΑΝΙ: 
τι συήνεικε γθέ 

λμ, ἐγῶωτο ἓ οὗ Λοχρόϊσι Τοισι Ἐπιζεφυρίασι, καὶ σαπΏδις΄ οσα 10608 ΕΡΙΖΕΡΗΥΠΙΟ5 πος 

Ζαγκλαῖοι» αὐτοί τε χα ὁ βασιλεὺς αὐτέων, τῷ οὔ-Οοἵ εοπΏρίτ, Ἱπίθτοα Ζαπο]ζί ππᾶ ΕΠΙ 

νοµα Ἡν Σκύ»ης» περιεκαν)έατο πόλυ τῶ Σικελῶ {πο τεβε, εί ΠΟΠπεΠ εαῖ Φογίμε»» Ὁ 

ἐξελεν βουλόμθοι μαθῶν δε ταῦτα ὁ Ῥηγίου τύραγνο» ντο νὰ αμα ος νι. 

: 
αν / 115 

18 

“Βικδία ο ο λεν ο ρις το ζαγκλαίοισι πιο Ἐλερίὶ : της οΏεπίας Ζαπεείς 

ας μίξας πο αμ ο ἄναπ δει ὠς ἶ χρεών εἰή ἀῑεῃπς απο -ΓάαΠἳ {ας ο6ίε, Ἡϊ ομ]- 

Καλὺν μεν ἀκιτην επί Ἡν επλεον ἐφγ χαΐρευ, τν δἐὲοδεµταπι Πτι, α αιοά πανίσαραηι τα” 

Ζάγκλή σχέν» ἐούσων ἕ έρημο αὐδρῶν’ πεἰθοµένων δὲ Ίετε «πετεπῖ, εἰ Ζαπε]απ ος 

ἵ σαγότω τὸν Ζ4γκληνν οθαῦτα 315 ΔΕίεΤΙΑΠΙ, Φαπήϊ Ῥε[ιαῇ 2Π6]βΠι ος” 

επρατιπι. 1 Ζαπε]αί απ] αὐάἰκ[εηῖ » 

159 

ο» ς ” 
ς 9. 

το] Ζαγκιλαιοι 5 ἐπύφουτο ἐχομένη, τὴν πολ Ἰ έωυ- Πιο ῇ Αατο ΠΙΡ- 

τω» «βοή 210) αυτην χα] ο. Τπποκράτεα ο ο οσα εν 0 - 

λ λα, η / 
9 ν  Α 

ον πια ο εδ 9η σφι ουτου ισα ταπι {ος1μ8 όἡ Ρορῖεα(ΙαΠ1 αἆ 11ος 14” 

τε οέ 1. η : « 2 - 

επι αὐτοῖοι καὶ 3 ὁ Ἱπποκράτης σὺν τῇ σρα- Ἰγαπὰοο ουπι εχετάτα νεπῖε, Βογί αν 
εῖ 

ου ας” / - ος λ λ / ω. 

ΦΗημό βοηλέῶν, Σκόληῃ μὲν τὸν μούαρχο τῶ Ζαγ- οἰῶοταῖῃ πιοπᾶϊσ]ιο, ΟΓΡᾷΤΟ υ108» 
3 / ςτε 

. . . : . . 1’ ) 

χλαίων, ἀποβαλόντα τὴν πόλἠ» ὃ Ιπποκράτης πε» Ὁὶ εις Ῥγιμορεπί νίποι]α ἹπαΙάῦ » ο. ν ας ς 

/ ας 12 δν π 25 4 - , 

δήσας, χαὶ τὸν ἀδελφεὺν αὐτου Πυθογένεαν ἐς Ίνυκο 395 1Π ορρἰάμπη Πηγεμπι Τε]ΕΡΑΝΊΤ: 
αν) 

πέλυ ἀπέπεμψε τοὺς δὲ λοιποὺ Ζαγκλαίες, κοθο- δν Ζαμεῖεος εΧ εοπιρᾶξο 485ΠΑ ν, 
πι, ἁἀαῖο 6 αεσερῖο Ἱητοϊητηπάο» ΕΡΕ. 

ου λ ς ' 

λογησάµθοε τόῖσι Σαμίοισι, και Ἡ ὄρχωο 9οὺο καὶ δε αγ; πηπὶ5 
ἀῑάῑε, Ραξα ππετοεάς τε ἀἰπιιΦμπα Ὅ 

/ / 7 λ ως 2 / / Δ 
ὴ 

(ξάμειος» προύδωκε μισθὸο δὲ οἱ Ἡν εἰρημέος 9 ὅδε ὑπὸ ᾖβιρε]ἱεξή]ί ας πηαποῖρίοτπι {η πτρε 1ρ58 

ὦ Σαμί των τῶν ἐπίπλων καὶ ἀνδραπόδὶ 
πως αμ παγτῶ τα πμ ’ κα ο βασῦ ων ἨΠαρετεῖ» απ νετο ἵπ 4Ρ{Ι5 οα{επῖ», ΟΙΠΠΙᾶ 

τὰ ἡμίσέα λαβέὺ τῶν ο) τὴ πόλι’ Τὰ ὃ) ἐπὶ Ἡ ἀγρῶ ρε ἩΗϊρροσταῦ σεἀετεην. ΄ Ε166 Ρἰετοδᾳαε 

πάντα» Ρ Ἱπ ποκράτιαλαγχάν
ν τες μὺ δὴ πλεῦνας 1 Ο73ΠΕΙΡΟΓΙ

ΠΙ Ετμ]ο, πιαπαΙρίοἕΗπλ 18 ν]πους 

| 
Παθεμαξ: αποταπι  ΡΙΦΠΑΠΗΟΤΟΣ (18- 

τῶ Ζαγκλαίων αὐτὸς ο) ἀγδραπόδων λόγῳ εχεδήσα
ς, 1ρ5ς τς ο ν 

ερηῖος Φα οσσἰἀεπάο τταάἰἁτ: 48 - 
ες τν ; αχ τσ! ας. 

τοὺς δὺ κορυφαίους αὐτέῶν Τθιήκοσιθ» έδωχε τοῖσι Σα- 3Ι 

εν ο) : ἵαποῃ ΙΙ {ασε :πο]αετηπί. θιθταΙη 

/ τ ο γ «/ 4 / ο / ι κο 

άμιοι σ - 
μίοισι κα]ασφάξαι 6 μέντοι οἱ γεΣάμι ἐποίήσα) ταῦ- Θοψι]ες Ζαπο]κοτιῖι ποπατεβα:- εκ 

τα. Σκύθης δὲ ὁ τῶν Ζαγκλαίων μούαρχος » Ἰ ἐκ, Τη: 

Απο Ὁ περ. 7 ΙΗ. Ῥαο/. «49. Τσ: Ρ5 μι ἸΑιόκί. ,ε Ετῆσαι 4-οἶν 

α Ἡρινή σφεο τὴν χῶρ. Ῥατ/. «πλ. 8Πἳςα Ίωνες. 

οἳ ὠκτὴ αὕτη. .. 4 Τωῤῥ, «4. ῬΗ9/., ἵπ 4μο εοιτεζτοτ Τνρσο. 6 )4εή. -... 

Ίσία Ἰσποταπῖ -4γοῦ. ἔ. 401 συνήν. ΠΟὮ ἕων.  . 6 Ἐν Λοκρ. «τοῦ. 7. Ῥρ[ι κ. ΔγΗ. οτὰ ο{6ρῦ.ν Απιςα ἐπί 

οκ νοτο: ΟΗΠΙ ὅ5ε. 4 Χρεὸν 

Δ. Ρα] ΄αητε Σαμίοι τε εἲ ἐγίνοντο ἀγοζι Σ. ὐ Τότε πιαϊς. 94ερὀ. Ρα/. 19. ὴ 

ὃν εἴη «πι  ἐαΜεά. Ῥατς άν. 7 τοῦ. γε, ο ἐρήμην. . ᾖ Άγοςί αἳ 2ο. Σπ, . πι Ατάζηιι 

ποι αδῖ ἵῃ 4γοδ.» ΤΠΟΧ ὠποβρλόντω ή. «4ῑζ. Ῥα.., ἵπ «4γεῦ Ῥρίς. 4. Ἀ. «αῑ, 71πά. ὧς ὤποβαλ. ᾗ Ν{ατρ. 

1ερῦ. 4νοῦ, }. πι. βαν. Ἡϊ Ραμ/αη. 1ν. Ῥ. 337 εἴ αἩῬὶ Εεγοοέ.ο ΔΠῖεὰ ὅρκον. 0 Ωδε Αη. ϱ μα 

Αντ, Ρας/. 4ἱἱ. Γα119: δ, Σπ4. αί 01 40. Ἱπποκράτεϊ: ἴππα ραυ119 απίε ἡμισ. μετῶλαβεῖν ως δε ΟΙ1 

ιερύ.; ἵπ «4οῦ. πημίαϊῖο οἵά(πε ἐν τ. πύλ. τὸ ἡμ. λαβεῖν. 
ή 

κου «περ. ἔα4. 

ει. δεγεδα!» καὶ τοῖς φιεμόροι5 μετεδίδοσαν '-------- οὖδε- 93. Ἑότε ἑὼν διάφορος ] Ῥηήήπηπι ὅτε Οἱ, ΟεἰςζΙβΣ 

οός «οπ{. ο. 73. εἴ Χεπορῦ. Ἑλλ. Π. Ρ. 969. 1ο. Ἠίο- ὥτε ορία νο]αῖεο Ῥεπε» πί ΜΜ». ροῦος εβ[εῖ (οπἱρισ»’ 

ποιος θγτασυ{αποτυπη {ηηί Ταμόροι οκ 1ρ5ο 4ποφιε 1ε- ἵταα Απαχι]αὶ 1Π Ζαπείαθος αιίαπι Ῥσι[απίαν ΠΙΕΙΙΟΣΞ: 

γή. να» ο. 199" Πεβοῥίο Ἱπτευρτεῖα, οἳ ἀπὸ τῶν ἐγ- 1. 1νν 98.. π ἴψταπηί Ἑ ερ]ηί α ολες ἱπῄρπίτε αυεῖ- 

εἷων τιμήμάτων τὰ κονὼ Σέπουτες. αὖ ἂσγογινῃ οὐπ/ 1435» Π1ομΕΙ Ροδ: ΛΡ0. Οωυεγίμῃ ὢὶοΙ]. ΔΠῖ. ἴ, τ, Ρ. 98. 

7ειηρΗζ/σβ1Ρ αώηῤηγαμέον. 198. Ἠὶ8 Ογταοι{απονήπι εορἰοβ5 Γ. ρρηδειπίής Ὁ]δ[, ντι. ἆε ΕΠ). Ῥταε 

ορεπιαΏου8 οτιᾶϊτό ποϊανίε 1. Ρΐοε. ἵπ Εκεειρία εκ Ρ. 554: οομπιοπ{ϊταν]τ. ' ος 

ιό, ὡ16. Ῥ. 549" ’ Να οκεν τα. Σκύθης δὲ ὁ τῶν 7. µ. ἐκ τῇ νυκος] Οπιριαε 

85, Τετραμμένη τῇ» Σικελίήε] Οἱ. ἆς Ῥαμω τῇς Ίτα- Ίπ Με, (9ὰ. νοςςς ἐν της, η ἵπ {1ο Οοάΐεξ ΠΙΕΗ: 

Λίο» ἵ αμα πας Ἐψισλοπία, Ός πυπο Ταίπα Ία-. ἀοίς Ἱερῖι μήαηις Ἰνυμῖνος, απ ουγανίε» αὐοά {ΗΡΙ 

Ῥεπί, σοἠβάεταπάα νοιρᾶ» τῆς »ὲ Σικελύ(ο πβὸς Τυρ.τε- οπταῖ Βεγίκομ. ῬιπεοςᾷΘΠΠΗΤΗ ΙΠΙΠΙΕΠΛΟΙ γατ. να 
ντ νετ ή 

πα ΟΥ. κας 8. ἀε[οί- ο, 17. 41ο 4ε δογΏλε Ἠὶς {χαίτη ἀεπβιτὰ 
ϱ/1 . ΙΙ 

τραµµένη. (σα : κο ω 

σος 
ἴαπι Εεγούοιί ρἱετίσαςε {ετνατῖς. 1Π Πετοί. ἱερῖδίε δδε » 

|] Νοι εἴαῖ» ες Οοάά. ἀετατ δρ. 5. ἐς Ἵνυκα πόλιν εἴ ἐκ της μες 

89. Ἐφγένοντο ἐν Λοκροῖσ Ἠὶ ον ” Ἱ : : 

Φἰφ/σηιτοπ], Φοψίμδε» Ζαπε]αθοτιπα ΠΠΟΠΑΤΟΜΙ» πΠε- τοῦ Ίνυξ. ΄Ἴνυκον ἀἰχετιηῖ αΠ: Ομυεχιο Ἱον 0, 

{πο Να. ΥΠ» 17. Νἱ Οε|. 1. Ρ. 950. οπηίκίὰ, πιίτος Ῥ]μοπὴς εχ ΗΙΡΡΙΑ λος οί τοἩι- 
πηοταρ]]ᾳ ΠΟΠΊΘΠ 1Π 44. : ἐς πα απλίσαεις ας Ῥεψενθή» Εσοσήπι. 8: Ῥ. ϱὖᾷ, Ἡ, µἰοπατως Ἠέρρίας, αωαπίαπι ὑσύ 
Ἐγταπημσα, σμέμο βΗΐας ΟπάπιΙς» Ροῦτὰ Ἱιοθήτωσία Ἐγ- Ῥοτε οὐπ[εσστίε Ῥοσμρίας ἐξ ἑνός γε χωρίου συ αμα 
ταηπ]ὰς Βοσίμπῃ {5 ΦαΠιή18 πάάἰάϊτ, 2αΠ6]αα οζει]- νυκοῦ" ἐν Ἰνυκῷ ἱερίτατ Ρ. 984. Β. ἰάεπς ΡΟ0Ρµ1:, 

νε αὖας πηϊμή ομΙάθιη οὐ{οιναΠο νΙάειας {ρ6- Πυ]ήΠαπι ΦοςΙ4ἴ65 Ῥ. 983. Γ, σοὺς μὲν Ἰνυκῶν» 1 πρίά 

πλ ρν. νοιον, Οὐβατ ομίπα Τεἱ εἲ τεπροτίδ οἵ- υἰεῖς οἷός τε ἠσθω ὠμείνους ποῄ]σαι- ΡΡΙΟ ΓΑΡ. 1Η, Πχρ τὸ 

: «1. να; 163. ἅτς, Ῥ. 4095. παβήλόε καὶ εἰς τὴν Ἴνυκον ὑπὲρ χρήμοτ 

/ λος 3 α 

6. τθτεων ων επι» Ξ . . 

: λ ὃρμὰ Τγττπεπίαπα Νειρῖι Ἠι5 ετδο 4ομἱεί- 

1-53 

εαραἴεΏῖ νι 

σαι ὦᾷ” 

1η” 
σο 

4 Όνο {εᾷα. που πάθει {Ηεα, «491., πιοα ην 

Ν 

δὲ 



Ζιαπεἱσοταπα τοῖ{[ετῖα ἱάο α δΙπ]19 σαρίοι θογι]λα ἐνταπηϊ Γ 4) . Β ι 1 λΦ Έμρα αἆ [ατίηπη, ας το βίτΗΤι]ς ια φαπηῖ, Ὁσατία δ Ἑ αοτ.- 9 2 :1ΙΡΕΕ νι 449 {αραθΐα αῦ Ροιῇ. ΠΠ]σ1 βεὶἰκ ρυρύα εμπι Οἱ, Ὁ]οτης 
ϱ  αἀο[είεεσίαια Ώς Ίρ]ιος Παἱδ[15,, αιιοτήπα τοσςη/ΕΗτΙ αἵΏπιησ., 

. . ... ι ὁ .. ες 2 ς Σο Να ον ο λτώ, «ο Ῥτοίηρίε Ἠϊπιεταπι, αἴηιπο Ί]ήπς τγαπεΠιί-] 5 ἴνυκος ἐκδιδρήσχει ἐς Ἱμέρῳ ἔκ. δὲ 4 ταύτης, πα 
3 Πε Ἱ Αβαπι, α[οοπάταις αἲ Ώατίηπη ΤΕΡΕΠΙ: 

αηεπι ΓΏατίας Ἱπ[ήεβπιηπι νἱτοίαπι οτηΏίηπα 
οεη{π]τ απἱ ο Οτασῖα αἲ {5 α[εεπά]κ[οπε: ΠΕΠ 
ΠΠΗΠΙ εχοταῖο τερε ἵπ οἱ6Ι]απι αρίίκ[ει, τιτ- 
{ᾳ5 ο Θἱε]]ϊα αά τεραπι τοβ(ίτ: ἆοπος ρτῶ {6- 

Ὅ 9δνίτα, Φαποῇ ταις Ἠεοὶς [1ψεταιῖ ν 
μρεπι ρι]ομειτίπαπι πη]]ο περοςίο αἀερῖῖ 
μπι. ΟδἴεΓΙΠΙ Ῥοσδῖ πανα]ς ΡΤΦΠΗΠΙ ρτο ΙΜΙ- 
Ίετο ρείταπι, Ῥ]απίσες αροηεῖρας Ῥοπς ΛΕα- 
«επι Ὀγ]ο[οπεῖς ΒΙαπι, περοιο ἆς Ἱροῖς Όεπο 

Ι λ ο. ον ἐρ τὴν ᾿Ασίη» καὶ ἀγέβη παρὰ βασιλ]α Ααρειυ' καί 
3 τω 3 ο» , µιν οὐόμισε Δαρέιο πώντων ἀγδρῶ δικαιότατον εἶνοι., ο κνε ρε κ / καλο ν ὅσοι ἐκ. τής Ελλάδος παρ ἑωύτῶ; ἀγέβησαν", καὶ γὰς 

͵ -- 5 , 2 - 
παραιτησάµειος βασιλΊα » ἐ9, Σικελίην ἀπίκετο' χα 

ΠΙΟ αἀπιοάππα Ῥεατις αριιὰ Ῥογ[ας οχσθοῇι εοαῦτις ἐκ. ὃ 
ον Δ κά 3 Φ Της Φιχελίης ὀπίσω παρὰ βασιληὀ » ἐν Ὁ 

Ζαπείαπι γήρῳ μέγα ὄλβιος ἑων ἐτελεύτησε 5 οὗ Πέρσήσι, Σά- 
µιοι δὲ ἁπαλλαχέντες Μήδων, ἀποητὶ πόλυ καλ- 
λίσην Ζάγκλην ἆ περιεβαλέατο" μετὰ δὲ τὶν ναὺ- 
µαχίην τὴν ὑπὲρ Μιλήτε « γθοµέν, Φοίνικες» κε- 

3 9) λ ) λευσάντων Περσέω, κατήγω ἐς Σάμο Αἰάχία τον “ππεΠΙηπΙ, 6ς ηπἱ ερτερίαπι οΡεταπι πΠαναςίοι, 2 Ἀπίαα Ύο ἐς Σάμ 
. ΡαΠπῦπά τεζιχετηηῖ. Θυ0 οἴνιτας, {οἱα ες 

οιηηίθη5;, αμ Ὠατίο Τευε]ίανεταπε, εα Εῑτ οἷ- 
115 ηε(πε πχῃ6 πει ἱεπιρ]α. Ιποεπάετεπτις, 
αἷοά 1Π ρησπα πανε] α [οσ]ῖς ἀεβοςϊκ[ου, Φἱ1- 
“τη «χρήρπαϊα Μῃ]ειο Ῥετ[ε (απατη «ερετα, οινιζαΏΡις Ῥατίπι {8 π]το ἀθλεπΏῖρης. ραἵ- Ἡτη νὶ αἀαξ]ῖο.  Ῥτ Ίος φαἰάοπι Ίτα σε[ία [πητ, Σ6Η1Ησο απἴοπι ΜΙεβο, ἆιπῃ εἶγσα ΒΥ2αΠΠΗπι 
Ἀδιτ, εἴ ΙοπΙΠΠ οΠεητ]ας ηανες αι ο Ῥοπίο 

4 

Ἱορ]ιαπὶᾳ Π]ίο ΑΡΥάεπΠο ἀε]εραιῖς, ἱρ5ε α- 
Ῥεῃπς 1,6ςῦίος, ΟΠίππι ηανιραϊ, εἲ αριά |ο- 
6ηπῃ απεῃάαπῃ αρτί ΟΗ11, 4πεπῃ νοςαηϊ Ὄανα, 
επι ΟπΙοταπι ριΦβάϊο, αοά ἵρδαπα ΠΟΠ 16- 

Ῥηδηπα παναΙ ππα]ε αεξίος {ρερίε, αποάατη 
εκ εοταπΙ ορρίἀπ]ο ευπι 1,εεΡῖῖς Ρτοβτσά[εῃς. 

27 δεὰ ν]ἀε]ῖοεῖ αποτῖες ἵπρεητες Πιπῖ ενεπίυτῶ 
οβἱαπι]ταῖες νεἰ οἰν]ταϊ νε] παιιοηῖ, {οἰεπί ᾖ- 

ου ο. .δ Φυλοσώντος. ὧς πολλοῦ τε ἄδιον γθνόµενον σφισι» 1 / / 1 / / Χα μεγαλα κατερασάμαω" χα) Σαμίοισι μούοισι 
Τώ ἁποφώτων ἀπὸ Δαρεία διὰ τὸν ἔκλειψη, τω 9, ο» 2 ω) ς / νεῶν Των ο) τή ναυμαχίη, οὔτε ἡ πόλις, οὔτε τὰ ἱρὰ 

/ εν λ / ΟοΛεπξήσθη. Μιλήτε δὲ ἀλούσηε, { αὐτίκα Καρίην 2 ς / λ λ 2 λ ο» / 5 ἐσχον οι ΓἹέρσαι τας μεν ξ ἐθελοτὴν τῷ πολίων ὑπο- 
Χυψάσας» τὰς δὲ ἀιάγκη προσηγάγωτο' ταῦτα ἀ « 5 ο» 0, μο ο) οὕτω ἐγίπετο. Ἱφιαίῳ δὲ τῷ Μιλησίω εόντι . δε 3 1 / } / ντ 4 / ον οαπ/ηπα τεπεραη: Ἱπιοτοῖρίε, αΏογεας πιπεῖης περι Β αρυτιν» καὶ συλλαμβάνοτι τὰς Ἰώων ὁλ «τέρις αά Μ]ειαπι ρε[ᾳς, Ίταηια περοεΠςαρκάδας 

34 Ηε]]ε[ροπιυπῃ ροτεπεπείραφ ΒΙ/α]τν Δρο]- τὰ περὶ 
ἐκπιλωούσας ἔκ, τοῦ Πόντε, ἐξαγγέλλεται / ο ν ο λες ἒς / Μίλητο γωυόμεα τὰ μὲν δὴ περὶ Ἑλλήσ- 

πωτο ἔχωτα πρήγµατα», ἐπιτράπει ἵ Βισάλτη σα ώσα 
Απολλοφάγεος παιδὶΑβυδηῷ' αὐτὸς δὲ ἔχων Λεσβί- 
ους, ἐρ : ο 

εἴριεραῖ, «οπρτεβ{ις, Ῥετπηπ]ίο ΘΟΓΙΠΙ η ορ η αν 9 οι 
Ὀτετξεσῖε: Ππημ]άμε οετετοβ ΟΠίος, περοτο εκ ῥΡῇ5 

/ ’ λοίσι χαλεομένοισι της Χίης χὠ- 
ο Ν ν ο τούτων τε δὴ ἐφόνευσε συχνοὺ», κα τῶν λοι» 

Χίο ἔπλεε" καὶ Χίων Φρερῇ οὐ προσιεµένῃ 

τω . μα ΆΛ / 5 ων ο ς πώ Χίωγ, οἷα δὴ κεκακωμµένων ἐκ. τῆς ναυμαχίης. ὃ « ον ”/ νο ο. 3 ) ' Ίγιαιος έχων τοὺς Λεσβίες ἐπεκράτησε, ἐκ 1 πολί- ον ΄ ς / 

ΧνήΦ ΤΗ» Χίων ορµεώμεο», Φιλέει δέ χως προσημαίνειν ϱ” Ἀ - λ ο .” αν | ἃ ἠδεῦτ ἂν μέλλή μεγάλα κακὰ α } ππόλι ὃ Ἰθνέ Ἰσε- 5Η15 ΡΓΦΠΙΠΕΙΠΙ:. εἴεπίπι ΟΠ115 απτε Ίιαης οἶα- 
4επι Ιηρεπίία Πρπα σοΠείρεαπῖ: ΠΠΙΠΙ ο 

τηεταπῖ Ώε]ρ]μος, ἆπο οπιπίπο Τθάῖρτς » Ώθ- Ἠαδ]ητα οξλο ταδε ἱπτετοὶρίεπτθ αΡ/απιρΏς: αἷ- Τοτητα, αποά {10 1άεπι ἱεπρις, 
πανα]ετῃ Ῥµσπαη, τοξέπι {πρτα Ῥιετος ]ἱττθ- τα ἀ][εεπίαν εοιτη]ε, Ἱα ατ εκ «επτυπι υἱρῖη- 
Ἡ ΡΗΕΤΙΦ ΠΠ πιοάο εγα{ετίς; Πως οἷς πρ πα 

ς ο αν εις 

α Τωύτης πὲρ ἦν «4ο, ῥ ΌΏεεςιί ΠΠ. 
«0Δ. ετμ. οἳ καλεσάντων «{γεῦ, 7 1οσο 
Ρῖα τῶν νεῶν τὴν πιανι]ε ΟΙ. δείς. 
Ίαν 4ποᾷ ΝεΤΙΠΙ: απίθη ἐκπλερύσ, 
οὗ προσιεµένη «ἀά, ᾖ Πολίσγνης «4γεῦ, 
7. Ροή 4. γή, «1, }λη : 
ἐπεὼν μέλλῃ {οἶης «{ὸ. 
σα 14., ἀθοδί πιοκ οἰάσπι ὧγ'. 

ετ τῶν Χίων 

δὲ πολίχνιον τοῦτο Σηιελικόν Ρτοχίππε {εᾳυεπΕρᾶς ν]άππι περί» αἩοά εχ Ηἱρρία {οττς το]! Ροϊεηίτ Ρλπεοπίς. η θίρης 
ΥΑΙΤΟΚΕΝ. "ης, τε τῆς Ἴνυκος] ΜΙΗΙ οετπη νἰάσιας- 4ο). οἱ ῥα]]ας ἐκ πῆς Ἰνύμων. ἵτη Ππρίας τα ο ΗΠΙΡΡ. Μαἴογ., ϱ. 955., 6ἳ Ι]οβγαλης Νε, ΦορΗίῇ, τ. Ῥ. 405.. ἵπ μ0. τὸ. δὲ ΤΟλΙΧνιον τοῦτο Σικελοί εἶσι, οὓς ὃ Πιλότων ------- οτ]ρ[ετῖπη », αἰσπ]αἁπιοᾶμ]ῃῃ Ερὶ(, 4». ρ. 697. καὶ δὲ Ῥή- ενω Ἰταλοί. Ίνεαια Ἠϊς ου](νί(ρος Φ1ερῥ. Ἀγσ., Ἡρό- οτος δὲ. {ο ρεπεῖς 11 Ίνυχτὸν, Ἔνυμτος αὐτὴν λαί ὦπὸ τόν νυξ. Ψο]υ]ε Ἴνυκος, αιοὰ αάἀϊτμπι Ἵνυξ Ροβ]ας, μμ πίος ΡΟΙΤΟ» ἔρικε δὲ ἐσφάλθαι., 6’ Ύ0Υ ση έτη υἱζρί ην, ος τε ν14ε]ίζεῖ ἴπ 0οάΐσε, α:ῑσο υεεδασας» Εζογοςι. ορίαὶς ο ππέως αΠοτ/ηπι ϱα, πυ]]ᾳ, αιας οἳ Ο], ο Ῥρμω τῆς νι Ὡεοβρβταιο, Άοπ]πῃ ΡΙΟΙΠ ὦπὸ τῆς Ἰνύκωυ, ὃν. -οἵῃ Ἱ] αμ ΠςΗΠ). Ἡ]ιά απτοπι «4γεῦ. ἐν ταύτης πὲρ {η υἱάσπα νο α- » Π]εΠεῖο Πο ος ριαθίογπη]ΕΓσΠΟΗΠ ' ὭθαιΙς οΠίῃι ος 11 110γο 4βαπην Ιηνεπ]ς(6 νιόσι: Σκύθης οἷις ο Ὁ ο, ειπι τε]ηπα Ἰήπο (μπυρίοῇε,, 

{αοι βογίπορί ο νεε Ὑατ. ντα, 17. Αῆα Οςἱ, ο». Αποητὶ ---... .. 9 ἔριοζυσς τερίβεβλ έωτο ὁ βαλέατο Ἱ Φ6ΙΥΟ Ίος, ΤΟΠ 6η, Αἴηι 1 φμἰᾷσμῃ αρ Πο [σπεύαο {οπἱρι(αθ- Μεείζηοῃ, {πα βτηγί ἨΙΗΠ Ζαπε]απι ΦΙο]]ίας, ϱνα Ἰβῦοχο Π5ἱ οσο υράτυῃε. ἵπ Ῥτε- 

6 Ἐί πες Ῥγπεροῇ{ίο. 
αὐτίκα πά, «{γοῦ, 

6 -Ἠ. νι, ἐθελοντιῇ «4γοζ., ἐθελοντ) Τε)ΙζΗ1, { Βισάλτῳ «γε. }λ]]ᾳ, 
}πά, 

} Π]ηά οὗ εί, Ες οσρυ]βιπη » ευί Ρα/. 0. πά(οπάυπτυτ.. 4, γοζι Ῥαε. 4{. δη, /Ἰπή., νυὶρο ὦπολ, 

σδαι' κα γαρ Χίοισι πθὸ τούτων σημῆΐα μεγάλα εγέ- 
4ιοά εκ «Ἠοτο οεπίηπι αἀοἱε[οεπῖηπι φο5 ΕΤ’ 

γιέων 
ὀχτω τε χα) 

Ραυ]ο αηϊερΟαπνεικε' τοῦτο δὲ, ον τῇ πόλι τὸν αὐτὸν τοῦτον χεύ- 
309 9 ὀλίγον πθὸ της γαυµαχίης, παισὶ γράµµατα 
"Φιδασκοµένοισι» Ῥ οἈέπεσε ἡ σέγη, ὧγε ἀπ ἑχατὺ 
Χα] εἴκοσι παίδων εἷς μοῦγος ἀπέφυγε' ταῦτα έν σφι 

ο Ν Τουτο μέν σφι πέµψασι ἐς Δελφοὺς χορὸν γεη- 
ς λ ϱν δύ : / ᾿ / λ δὲ ἐχαΤΟΥ» ὀυο µουγοι τετέων απῳωῦςήσαν, τοὺς δὲ 

{ κο / 3.4 Λη « γ΄ ΟΘἨΧΌΥΤα αὐτέων λοιμὸς Ὦ ὑπολαβών 

ο 

ἆ Πεβιβεβλήάτο ππαϊρ. )ερῦ. βα/ς 
καὶ" ῬΟΙΤΟ Καρίην «4τλᾗ., ΠΟΠ Καρίαν. 

ὃ Ἐκπλωούσας «4γεζ. 
{ Τούτων δὴ «γε. 71η, Ῥηρετίής Φρουρὴ 

 "Η πόλι δοῤσεις 8ΕΙΠΙ. ΧΙΙ. Ρ. Ο49. «4γεῦ. 
Ῥαμ]]ο απίς 

ϱ Ολίνῳ «το. ῥ Ἔπε- 

νο {ΠιαΠ Γεπιρίς, Απασί]αις οΏίΠ1 60βᾷσιῃ οὐ πολλῷ 
Ὃ υχΡίΦ Ρο5/εςῄοπε ονετβε, Τζμοάζο 1. πως, τε[ς. 

91. Τὰς μὲν ἐθελοντὴὺν ] Ἐοαιϊη νουι]α νιάδίητ » ΎηάΟ εοπηεέτας Ίδτα οπή ῥγαεσεάεπΗΡις, α {γ]]αα βοτ- τε ῬγαερεάεπΏ αὈ[οτρία: κο) τὰς μὲν ἐθελοντὴν τῶν πο- λίων ὑποκιψάσας, τὰς δὲ ὦνάν κή προσηγάγοντοι Ίπ Ἠΐ5 ορΏπιε ντ; Ο1α5, νοσοπι τδ[ηεμίε Ἡοτοάοίσαπι ἔθελον- 
τὸν, 4ἴαπι, { ρε Ιθτατίος Πομ]δίεε, {περίας {οτίαπ 
Ἱερετεπιῖς., 6 νΨ. ο. 1ο4.. υδἱ νατίαηε 0οάἀ, Ἑσιαῦ (ζα]οης αἆ Τ2 6, 3. πΘΙΙΕ θπίπῃ Ογαθοῖς ἐθελοντὸς πιββί5 ταῖς ἵπ πα αυ απ1 ὠκοντός. . Αριιά μλάση ἵπ Ἐφελοντήν» ΤεγΠο ΛΒοῤγδὴ} Ἴοσο. ἐπέλεξε τοῦ σρωτεύμῶτος νώ ο. 
τοὺς ἀρίσους, αοσμγαεἰςκῄπιο  ὀμοάάὴς πποτε πε ο ος 
αὖς Ροτι]δίαῖ ἐῤελοντηδό:. . λέχνης ορρίᾶϊ 

45. Ἐκ πολίχνης τῆς Χίων] ΑσΡΙΟτ το τρ αἱες ΤΠο- ΡΙΟΡΠΗΠΙ ορ(6 τίτα]υπι ἵπ ΟΠίογΗπα 111118. νι 0 
λίχναι Ττοβᾶϊς οἳ Ογείπε αρμά ες εις εἲ Πολίχνο ΦΙοϊμίας Ίπ' ἠσάογί ΧΠΠ» 7: ΑΟΧ η δλι Ἡ ἕθνα 
ΣΗΙ]ΙΤΟΡΗΤΗ ρταθ[άϊο τοΙΘΡΙΤΗΣ ΙΠ1ΗΤΙ3 616 Η1Η. : 

: : Ίο 6/ρΜου.5 ἨοὮ ἀῑς[βπίβῃια 40. Ὑπολαβὼν | Ρε οόο. ΊΠῇ ΡΟ ρομρ αἱ Οδαή Ίο πιο 3. Ῥ, 969. Ἰηῖα Ὥμηες , ντα, 116. ΕΠΙΔΑΡΩΝ 9) μσρ Τα τον σρατὸν '-----Ξ 
ἔφύειρε,, ποάο Ῥεπε Π]μά παθεας, | 

1,1] ὅ5. Ἔό 

849 



ὃν 
| 

το Μα» ηοΏΏμ]]α ΠΙΗΙΑΗΦ 1 Πρηνήν. 
«ἐπορῄσαντο, 

| Ασήὰ Ἠ]βοιία 1ηξοοῖο Ἠίαί) 
45ο Πρι τους Ὁ ο Ἡ 

τη } Χ Λἱ ον ε ' / 
σημήία ο θεῦς 3 προέδεζε’ µέτα δὲ ταῦτα» Ἡ αιμα λιή ἤ .. : ἀρίρεῖε 
κ.ς ο» ” / νὰ ” ον Γ ά ο ὑπολαβοῦσα, Ὁ ἐς γόν τὸν πόλη εβαλε" ἐπὶ δὲ τῇδδεπα πανα[ς, αιῶ αἰνίτατοπι ἵη βεα, ος 
αὑμαλνίμ ὀφούτο Ἑσαῖος λέσβίως ἄνων ο κεκάς 3 οι εΔΠΙ“ΡΕΡΗΑΗΙ ασσερῃι ΗΙαΦς εαπι 1.ε5 
τν πο ο... ΜΗ ) αα1 ΟΠ105΄ 1αΐπι εχῃαι/ίος {πεΙε εκεί 

χωμένων δὲ τῶν Χίωγ» κατασροφη! ευπετεως αυτέων ΄ Ἠϊβαις απιόπι μης μπι πππ](α 10” 
ἆ ἐποήσατο. ᾿Ενθῶτο δὲ ὃ Ἴσιαῖο ἐσρατεύετο ἐπὶ πωπι ει ΑΕοϊοπβυτι εορία αἀναι[ας 1 μαίαπι 
Θάσο, ἄγῶν Ἰώνων καὶ Αἰολέων συχνούς" περικατῆ «οπιοπάϊτ, Οπἵ Τμαβιπι οὐβάεπά αἴαπι ε5- 

µόῳ δὲ οἱ Θάσο λθε ἀγγελίη ὧθ, οἱ Φοίνικες 5 ἄγα-σο[ει πηποίαταπι Ῥλωπίσε α ΜΙΙετο Ἡι τεἰΙ- 

πλωεσι ἐκ. τῆς Μιλήτε ἐπὶ τὸν ἄλλην Ἰωίη πυθό- αὔαπι Ιοπίαπι ΡιοβοΙ[αί, βαβιπι Ιπεκρυβπᾶ” 
µθος δὲ ταῦτα» Θάσο μὲν ἂπιόρθητου λείπει, αὐτὸς ἴαπι τε]φα]ε, αἴαις 1Π 1μεδυυπι ἱταιεςιῖ ον 

δὲ ἐς τὴν Λέσβου Ἠπείγετο ἄγων πᾷσαν τὸν σρατήν ἐκ Ὁπππίρης εορής: ο 1ίπο Ἔαππε εας πσβε .. ο . . [αἳ- / .ᾳ το τοσα ͵ ττα]ϊῖε ἴπ οΡροβτατη οοππεπίεπα, ες ΑἴΑΓ λιμανβσης οἱ Ττ αΤιής» ππέρην 9ια[βα!ν ὃν. Άέσβα δε ̓  λιμανεσης οι Τη σρατιής» περην ὃ ο ο 6κπεο πιθα[υτης {Γηπιεπτάπι ἴαπι μας απαῖῃ ἐΧ 
5 ἐχ. του Αταρνέοῦ ὠς ἆμησων του σιτο) τόν τε ο1θευ. Ὁςσαπιρο Οαἱαῖ, αἱ εται γ/οταπα. ται 18 
τεν, καὶ τὸν ἐκ Καΐκη πεδίη Ἀ τὸν τῶν Μυσῶ" ο) δὲ Ίο ]οεῖς ἔοτιε Ἡπιρασις, νὶς Ῥτα» Πο 
τάτοισι τοῖσι χωρίοισι ἐτύγχαε ἑῶ Άρπαγος, ἀὴρ Ῥατνὶ οχετοῖεις ἀωπ: αἱ υπ ΕΠΙ εΡτεΣ’ 
Πέρσης, «ρατηγὸς σρατίῃς ελ. ὀλίγης' ὃς οἱ ἀποβάντι 1ο ΙΠ ΤθῖαπΙ 6ΕΓΙΑΠΙΕΠ «ΟΠΙΠΗΙΕἔεΠΦ» εἲ 15113 
βλ αλόη Ἱρμῖο ζωγρίῃ ἔλαβε, χαὶ τὸν ΗΒ σαπα νίναπι οερῖῖ, 6ἳ παῖοτεπι ΕΧΕΙΕ1" 

-φρατον Ἰ αὐτοῦ τὸν πλέω διέφΡεε, ᾿Εζωγρήβη δὲ ὁ7οἵ 5 «135 ΡαΤτεπι οσςιά1τ. αλ, 
Ἱσιαιος ὧδε' ὡς ἐμάχοντο οἱ Ἕλληνες τοῖσι Πέρσησι οὐ ἆμπι «αρίις εν ΗΠησας: αι 
τῇ Μαλήνη της ᾿Αταρνίτιδος χώρηε» οἱ μὴν συγέσασαν , δις οσο μμ το ἀείπάθ. ο ἁεὰ.. ος τς ων η παί, ΗΝ αὐῑάετα ἀῑα ρεµπτεταπί, απ 
χβόγον ἐπί πολλόν, Ἡ δὲ ἵπ'πος ὕφτρο ὀρμηθέίσα ἐπιπί- μιας ος ος επι» Ἅνετο εηι]ιαίης επήκ[ις Ίη ΟΓΦσος ΠΠΡεΙΝΙΗ 
π'τεί Τοισι Ἑλλησι' τότὲ δὴ ἔργω τῆς ἵππε τᾶτο ἐγέ- ἀεάΙτ, εἰ Ιπάς ἴοῖα ααῖες ῬερεπαΙξ» αἀεο Πῖ 

« λ / ο Ἡς ς ον 3 . .ὠ . , γέτο" καὶ τετραμµέων τῶν Ελλήνων, Ἱςσατος ἐλπίζων7δνει[ι ἵη {ραπ Οταςῖς, Η/Παιις {ρείαυς 
ο πο ς ον Δ ο. ς 1 ὅκ. απτολέεσθαι ὑπο βασιλήοᾳ διὰ τὴν παριβσαν ἆμαρ. ΟΡ ΡΙ[ΕΠΙΕΠΙ ΠΟΧΑΠΙ ΠΟΠ ητεγ[εξξαπη ήν ν 

τάδα, Φιλοψυχήη τοήγδε τινα ἀγαιρέέ]αι 1 ὡς Φεύγων 15» ἴα]επι αππηάαπα γίσ ἐν . 
α. ς 2» Ὁ { Τε κατέλαμβάνετο ὑπ'᾿ ἀγδρὸς Πέρσεω, καὶ ὧς χαται- ον ἡ ο ος πι (ΤαΠΦΕΟ- 
ῥέόμωος, ὑπ αὐτοῦ έμελλε συγκθτηθήσεσθαι , Περσίδα αμ δω (ο, ἱπ- ο. νο γ ο Ἰνηρέσνα 3 ερσίσα ἶεπῆις, Τε[ς ΜΗεβαπι Ἠπήααπι Εδίέρ 
γλώσσαν Ἡ µετείς,χαταμηγύει ἑωύτον, ὡς εἴη Ἱσιαιοςθο . . : ἵ Π6τι θοφΜὴ μδ ο. ολη, ρυα Ῥετίσα πίεης Ιπάίσατει. ᾳ 
ὁ Μιλήσιος. Εἰ µέννυν ὡς ἐζωγρήθη, ἄχθη ἀγόμωος : 11Π1 ς Ξ ο αλα ΠΟΓ» { ἵτα νίνις σαριἠς αά ΤεΡΕΙΏ οι 
παρὰ, βασιλΊα Δαρέω, ὁ δὲ οὔτ ἂν ἐπαθε κακὸν οὗὐ- Ῥειαιιδει Εμϊφ[οε, πι] τπαἰ Εα5{Ε Ρ35 τν 

δὲν | το, | 2 

! . . , ' ]σσμς οι” 
α Προέδεξε Ῥαε/[.», προέδειξε. Ι., προσέδεξε 71, «4Ρεδ., ορᾶπις Βασ.» οἶἷπι προσέδειξε, ῥ ΕΩΟ/66 , 

π ν Ξ Καὶ κακ. «το. ο Ἐποισαντο βάς/. 1. «γοζι 7” ὃτα. :ο1ή5 πα 
ἑ ᾽Αναπλέουσι ασ. «4. Γοιπεδ δειμαινούσης. Ἐκ τοῦ ΙΗ. Ρα: ἁῑζ ἐό του 

«4, β. «{γοζι 7 ΒΗἱ1. «44... ΤΗΙα ᾿Αρτανέου «ἄγεῦ. ῥ }αᾖη. 2 ΙΗε, «4. Ὀαν/., αἲ. οπ1ΠΕΡ / 
τμης, ΄ ὁ δὲ αὖτ. εἳ πλέον -4γοῦ. Α Μεγαλήνῃ ἔαῑν Μαλίνη τῇ ᾿Δρτανίδος «τοῦ. 71μά, 7. 

. . Δ . . ]  λῶσσ ᾗ ὶ Ἱ 

{ραᾳ. ομιβε {οσους «άν. θιλημς,  Μετις ῥΙπά, «ἴγοῦι πες [ροππο: Ἰπη](ο ἵωπιεα. ΕἰδΗ5. 2λῆσσαν Ἡ τ 

ἀεις ργαπιοπ/μανῖτ, Ῥορι Πας εχεερίε ρα” 

2 

Ἠυπς αἴείῃ 11 ΤΟ” 5 

ᾱ αποάαῖα . 

ορί-δό 

ΝΙάε Ἡ. ο. | 

νοπορως ος, Ἔς ών τὴν πὀλι ἔβαλε] νο ἀῑίστεραί 4ρρία- πι Ῥαημιε Τι να, ο5. ζω μὴ αιηινεὸ ἡ 6 

ΛΩΝ Ρυπῖς. Ρ. Οή-. οραυς Οαείατε ἄγρια ἔθνη ------ ΕΣ 
ΤΟΝΥ ΈΛΛΩΝ Βε]]. Ο1ν. Ἱ. ρ. 946., ες 41ο ἐς γόνυ 
ἔῤῥηψε ἂν Ὁ7ό6.. εἴ κλίνας ἐς γόνυ Ρ. 98». ΊΝεηΙε ῄπε 
ευ]τα Α6(ἡμς δε]εμο. ΝΠταςη]. 9. ΓΠεσ]ας Τ,.τ. 1ο. Ῥ. 
168. καὶ εἰς φόνυ κεκλίκωσι μὲν αἱ ἐκκλησίαι, κεκλίκασι 
δὲ πόλεις καὶ ἀγροὶ καὶ κὤμαι καὶ οἴμοι.  Ῥοβίοπι άβτιο- 
το Αα ωπ ΙΗ. ΕρίΕ. 991. Ρ. 437. Ο, Ἐι ραεῖει οεῖθ-- 
το» «4Η/[εὔγ/ωη Ῥεῖς. Ψ. 939.. 194 οχίεις πον οτδῖ, 
Ἐταρίτας νεΙΡΟ ΊΊοΠετα, ἆπρρίσωτο Ίῃ {ασυτησίς υΠΙΗ58 
144. ἀπ Ἱπρταάσπτετ πετ], 

ν. Πρηνὴς Ρ. 6ῦ7 2 30. Ἡρόδοτος, αἲτ, μεταφορικῶς χρή- 
σάμενος εἶπε τὴν πολι εἰς φόυ πεσεῖν. τοῦτο δ/λῶν, ὧς 
εἰφ δουλείαν αὐτὶν ἐπήγαγεν' πιοπβται ἱπτειργοϊαῖο Ἠΐςο 
4ποαε Ῥγίπιηπα {ο ρίΗΠΙ ἔβαλε ΑΊΤΕΤΙΙΠΙ πεσεῖν θμχὶ6 
εΧ ΝΙΟΙΠΙΒ5 1. εὐπιάεπι επΊπα {εη(απι αυτος ἀῑσίτις ἐς 
9νυ πεσεῖν. ΤΝΗΙΙ ενας ος α παπηπιαξῖσο τερτεεή- 
ἀετείατ ᾖμῤῥοπίομ», αμὶ ἆς Βπος]ιο ἀῑχαιίε, ἐπρήνιξε 
τὴν Ἐθρυμέδοντος πόλιν" Ἰὰ θ8ῖ κατέβαλε. νεὶ ἐπὶ σόµα 
ἔβαλε. Ὁπυπιαμα {μ1ε ἵη ή, ος ἐπὶ) σόµα πεσεῖν, εἴ 
ἐς φώυ' νεπυίτα 4ΕΒΗᾳΗ. Υ. Π. τα, ο. 17. «γῥοίσ]ες. 
Ίποαυ1ξ» μ726ΙΗ ΛΩΜγΙαΗ5 οὗ, τὸ λεγόμενον δὴ τοῦτο. εἰς 

Γφένν πεσοῦσων» ἀλλ’ ἐπὶ σόµᾳ, ὠνέσησεν αὖθις' π0ὶ ποταῖ 
“ΟΕ ηήμς, ΠΙΕΠΙΟΙ εὔἶαπα 1ο6ἱ εγο. . Ιοβαπη. (ὔη/: 

Ἱπ Ερίτ. αᾱ ἹπποσεπΏη Τ. Η1. Ῥ. 639. ΛΑ. ὁ παρὼν 
ὑμῖν ὠγὼν πρόκειται ὑπὲρ ἐκκλησιῶν εἰς γόνυ καωτενεχθεισῶν 
κ αρ αι { ] ΩΙ 

--- απ {ε. αρ. Ηοεῖ οοπ{ρίτοηῖ 1π ΜΠοία εξείοπε 
Οοἆἀ. Ρίο δειμ2ούσήρ ΤΕ(ΗΞΙΕΓΕΠΙ λιμαινούσης, {ε]ἱε]- 
τος ἀστεάησι α Λεἰκίο εἲ Πεγίηβα: Ώος μα Ρο(ιι- 
Ίαπες αἰίοτυπι {τή πεαΗ ος ο ΝΑΤΟΚΕΝ. 
-. 64. Λιμωιούσης οἳ τῆς σρατς! ἸΜοναπά{ ἀς οοπίθέει, 
τα ᾖ]ογούοε; οηοποπι πιθῖις {περε {π {ΠπρεπΠοπίδις οο- 
παπίορῃ σοπρο/[ου]ε, 1ίο {οτίας/Ε ΡΙΑΝΙΟΣ: αἲ «ο {1η 
Ἰηροπίο, Ἠϊς οοπῄἀεπτίοί οοΠτα ΟΙΠΠ69 ρτος νεγ]- 
Ππιαπι ἀοθϊςβππογΠ . ΨΙΤΟΤΙΠ1» Κεν εἰ Πεγίηβαε» 
ζοπγεζΒοποπα τοσορ], Τη 1,οςῦο Ἠη]]α {άπα {Οὐπιίάο «ο- 
Ρ145 Ροτοε]]εραι ΗΙβ]αςί: Έππιος υησεῦαῖ» 4ΝΔ1Π ρυΜι- 
1 πη]]τες 11 ςοπεἰπσηταπι ἱεαηδοιηῖ » 1165/01 ΗΠΙΕΗ- 

'αἱ ὧᾳ Μαπίς(ὰ τὴν Καρχηδονίων δύναμιν ἘΣ ΓΤΟΝΊΥ ΒΑ- τη. Οσομ{ετ «4. ΠΗεγίηβαε Ουίαιν. πάς. 0.51. Ρ ή 

277. οσα) δα αμη; 5) 4 

Ἔ στ. Ἐν τῇ Μαλήνη] ΟΙ{Π6 Μ2λ/νΗ. 9η Μεγαλη{Ἡ νο 

οοπριπεπή 9» απ 11 νη]σαία αοηΙείεεπάμπ]» ο 
αἴαπα ροιβρὶσίο,  Ίνία]ο ἀοξεογηπα που ος 1ηϊζ5 . 

ΤοΗΠαΙεΓΘ. 4 Ματιηνῇ ΤΑΠΠεΠ» 11. τάρσβμΜα. ποτ μή 

αἱρηίου:. σἩ ἸΜεάίας τορῖο 1.ν» 63. Ἐπτοριυ5» 1Η 

-α {ρεέεΒ, αὐεδί Καρίνη» νε» Ἡς Αρ. Ρ{ῤη µη 6Ε δή 

ῥση. Ὀγσ.ο Ἱαρήνη Ἱ. ΝΕ ΛΑ. ο ο ο. ᾽ 
2 91, αι η Λεἶσέως» Ἡ), ΟΙ... οοΠίβσσταῖ 13 

νο οσα ο ππιατρίπεπα {αἱ Ἠρτί ἀπίκθη ὠγόμενος,.οτεζο, οὗ {εαμεβ; 
56. Ἔς }ὸυ την πόλιν ἔβαλε] Δυδου ΠγΛο]. 1Η. Ίπ. ία ἁπίκετο ὠγόμενος αἴπα Όοπί αὐἰάεπα οΟΠΗΠΙΦΓΟΡ. {56 

θάΐτο οἳ σοπ/ϊαπῖες ΡΥοῦαίο ΠΟΠ Ρυαεϊάϊοσης, ΑΝοῤή4 
(πε Ἰότες ᾖϊσων Ο. 84.5 αν ἐκφεύγει ω ν 2933 Ἰωεσθαι ὀἰψομένους ΥΠ, 92ο, Αοι Μο. 
κια ας ἔπαθε κακὸν οὐδὲν] Ίδια πει ΗΙΠΟΣΙ5Ι 
βΗρίείο Ἰηροπίο εἰεπιεπῖ Τατ Ἰχοσίς ῬεπεβαίοτΗπα 
{οπ1ροτ πιεππο/θ» εἳ Ἱερε Ῥοπίαγηπι η πιαπΙςαπΙ8” ο 
Τμ Π]ε {Ηδίε ν]άεῖιτ οὐ[εγναπήκβπηης, (ανε ο” 
{οτί ροτεταῖ Ἠ(Παεῖ ἀεδιπι, {δὰ Ίος βιοῖῖε τοδεπα!δί 
{οι Ἱπρεπῃή Ῥεπεβιᾶο,᾽ αἱο Έδροπι οἶίπι εἰ Ρας 9 
ΒογηΙὰ Ῥτοβι]σο» πηλάζηγογας: πιοτο {1ο ριατας ΑΠ1πὸ 
νο ο. Τ1εν ὈεπεβςΙ πιεππίηεατ ἵπ {5 0 αν ας πιοττι] Ποποτίβσαπα φπσηιις {εοῖξ πεις προς ὠνὸρὸρ μεγάλως ἑωῦτῷ πε καὶ Πέρσησι εὔεργΩτ 1 το ο, Είαπι Ῥεγ/ατῃ Ἱερόπι Πποιίτο σοἱαἡ ἆπῖ Π1έγο πι 
197. τὸ μὴ μιῇς αἰτίῃς ἔνεκα μήτε αὖτ ὸν τὸν μι ὗ ἐν δένω Φονεύειν" [ά ἕωπη ἰεήημηη» λὸιδάμενος ην ἃ ον, 
πλέωτε κο) µέζω τὼ ὀἰδινήματα ἐόντω τῶν υΠΟΝΡ 2 ονο- 
Ῥεσυηπάμπα Ἠπῆς, Ὡς ρητο,, Ίσσοπι ΄ΤΓεπίθαΗΤῃ ἃ 16 οὗ. 
τηῃτ Ῥετίας Ἰηάΐσος αρ. Ὠ/οά, οἱο. ΧΝ 2 6: αν Ρο” 
εαπιάεπι ταΏοπεπι οἱηδάσπι Οργή, 198 σεμρε, 
Ώμδ, ΑΤραςες τῶν κινδύνων ὦπέλυσε τὸν Βέλεσυν»” 
σῶς μείζονα. εἶναι τὼς ας: προγεγἑνημέναν ες 
τῶν ὕφερον ἀδικημότων, 1. Τ, 6. ο8. ΡαΤΠΔΕ ν ρμμ” 
1ο αἰτυ]{ε{[ 8 αἰ]απι σοπηπιοᾷἱ 1 Α/απάταπα μ 34 
4η. ΊΧο Ῥ. 76.9 Πέρσαις τε ἑπόμενρο», κὶ 3 σοπαρᾶ- 
φε τῷ ἐκείνων' 14 εδι ἁοτυπιας ΠπίΠα μα ἵῃ 
τ4ΠΟΠΕ, («ορίοίε Ῥεγίσαπι Ίεσεπι οκρ]απαί ὁ ΑΡΟ- 

εσίαρ 



Ἡν οσοῖ[ 6 1ὰ οτήσοπι αθῖ, εαρίτε ἀά Ώαίπη Ἰηϊσίσ. Τη»: Ἐ, {αἩς ΟΠἱο οτ 1,εοδο ει Γεπούο {αραθες, οεἶαπι ]ουία [10- 11βαία οἳ ἁτα «χοιπρ]α ἴῃ Ρµςτοςδ οί ριε]]ας οὐίτα. 
 Α ΤΟ τ1βεὰ Υ. 45 

; : Ξ - νεο ο δ νι ων ότι αν, ες τεπηφίταπι αἱ Ώατίαπι οπἱραπι; πηαπο πς δν »θυκέευ ἐμοὶ," απκέ τ΄ ἂν αὐτῷ τὸν αἰ τι νυν δε αᾷ, «οΠἵΙηΡεεῖ, ηθνα Ίαρα ἐ]αρδὴς αριά τέ- 
ὅσπι Πάρης τητ[ᾳς εχίτετει, Ατιαρβετηες 
ΜατάΙππι Ῥτῶτοτ ο Ἡατραρις, αυ] εερεταε, 
Ἡτ ΡαΓάᾳς τονετ[ης ο5ἳ ςαρΏνιπι ἆμσεῃς, σοἱ- 
Ρᾶ5 αΠάεπι εἶῃς Ί]]ς ἵπ οΓσθΠι Γυ]ετυπε, 
-εαρης [αἱε΄σοπάίτηπι θα[α αἆ τεσεπι Ὦαπίητη 
ἀετμ]ετιπτ, Τα το αμαῖτα Ώατίας "ουΙατρα:]ς οἳ δν ὦ - . . ον λ αυ] 1 ἔεσεταπτ, αποὰ Ποπιηοπι γῖνιπῃ ἴπ ζοη-0οπυθόµεος ταῦτα καὶ {ρεξζηπι {αηπι ποη αἀἀαχ]κίοης, Ίπδῃτ ΗΙΠΙόΙ 
καριῖ εο8 εἰοῖπή1 αἴαια ἀεσοτο οΏνο]αταπι {8- 
Ρεµτε, ἵαπαιιαπι γΙΠΙ ἂᾳ ἵρδο ας ἆξ Ῥετῇς ὃο- 

μη 8ΙΏΕ ππεΠΕΙ, Ίτα τες ΗΙΠΗΕΡΙ {5 Παδιετυηξ, Ῥεῃ. 
δΑΝΝΜ αὐἴεπι παπτίςε εορίᾳ οἶτοα ἸΠΙ]διήπι 

ἐ 3 / κ ηᾷ, κ . )ώ : Ν ὸ ἡ ο) μῦν αὐτεω τε ΤΕΤέω ἕνεκα, καὶ ὕα μὴ διαφυγὼ, 
Ἑσαῦτις μέγας παρὰ βασιλέί γένήηται, Ὁ ᾿Αρταφέρνης τε 

ὁ Σαρδίων ὕπαρχος, καὶ ὁ λαβων Ἅρπαγος, ὡς ἀπ. 
χετο ἀγόμθος ἐς Σάρδις, τὸ μὲν αὐτοῦ σῶμα 5 αὐτοῦ 
ταύτῃ ἄγεσαύρωσαν, τὸν δὲ κεφαλὴν ταριχεύσαντες 5 
ἀνήνεικαν παρα βασιλ]α Δαρίω ἐς Σοῦσα. Δαρειος δὲ 

ἐπαιτιησάμθωος τοὺς ταῦτα ποἰ-- 
ἠσαντες, ὅτι μυ οὐ ἃ ζώωτα ἀνήγαγον ἐς ὄψι τηνέωὺ- 
τοῦ» τὸν κεφαλὴν τὸν Ἱς]αίε λούσαντάς τε καὶ πτερι- 
φείλαντας 5 εὖ οἸετέίλατο θάψγαι, ὡς ἀνδρὸε βεγάλως 
ἑωυτῷ τε καὶ Γέρσησι εὐεργέτεω" τὰ μὲν περὶ Ἱσιαιον 

ϱ/ ”/ ς λ Δ ο ὥ / κ Ώγβετπαηϊες, αἱἴετο αΏπο 1Ε Ίπὰε πανίρατιπῖ,οοῦτώ εσχε. Ὁ ὃὲ ναυτικός φρατὸς ὃ Γἱερσέων» πα” Παπά ἀἰβισυίτει Ἱπ[α]ας σοπΏ]πεπιὶ αἀϊασοπίος 
εερεταπῖ» Οπήππι, Τμεδραπα, Τεπεάυτη: αιἲπ- 
τηπῃ Ίπ[υ]ατηπα τς ΦΠαπιαις σαρίσραπε, Πηρι- 
Ία6 Ὀατρατί [αραξξας γεςπ]αδαηπτ: νειτῖσοι]- 
ΊβΏῖ απἴθπῃ Πηηο 1η ποάσπης γ νῖτὶ παπήπι 
ἵεηεης Ρτεβεπίαπι, α τπατὶ Ροτρα]ῖ α αιβτα]α 
ΓΓαΠβνετιπε: Ρὸδι πας οπηπείη Ίπ[]απι ΡεΓ8- 
ΒΤΔΠΕ, νεπαηάο Ποπηίηςϱ,.  Οερετάπε 4ποσιε 
11 οοπησηεῖ υτρος Τοηϊόας εἀάθῃ ταίΊροῃς. 
ῬτΦτετηυαπῃ αποά ποη νεττὶσμ]αραπῖ Ποπιίπος: 

τος Πεαπε επΊπῃ ροϊιεταπῖ. Ἠῖς απἴεπι ηοῃ. {α][ο 
85 6Ε5{εΓυῃῖ θα, 4:σθ ἆμσες Ῥετ/άτιπι ππῖπαεϊ {1ηὲ 

Ίοπίρης, 4ΠΠΠ εκ αἀνετ[ο σα[γα Παρετεητ : 
Π8ΠΙ Ροδίθαφσαπη ροῖ]] [απὲ ατβίρας, {οτπιο- 
Πςῄπιος 4ποδᾳιο ΡετοτΙπ] {ερεπτες Εχς]ᾷδ- 
τηπῖ, τῖ πΙίχις τε[ηρας ΡΓο ν]Γῖς Ἱπτερτῖς Εὰ- ΄ . ἡ : 3 / 9 ην ον / 3 οετεηῖ εΠΏιςΒος» νΙρΙπεδαιιε Γογπια Ρτε[αη-1Οξποίευν } ἀ]ὶ εἶναι ογόὀρχιᾶς ευ 
τἱκῃτηας αἆ Τερεπῃ τταηβ[ροτίατηϊ: ετ [προς 
πας, Ἴτρες «ΗΠῃ 1ρῖς ἱππρ]ϊς οτειπανδτυῃε, 
Ἱτα τετο Ίοπες. Γαπῖ ἵπ [οινίεητεπι τεἀαξῆ, 

33ΡΗππηπι α 1γ4ἱ5, Ρἱ8 ἀείπσερς α Ρογῄς, ὡας 
εξτιι5 

ὦ ᾽Απῆκε ά., Οἰπὶ ἆφημε οοπίκὰ, ἀἰα]δέχιμηι, 
Ίεσίπε «4γεῦ. 241., οβεηῇ ερεῆοῃο. . ἆ Ζῶντο «γοῦ, }; εὖ πες εὐπρεπῶς. (Μοπιοάο , «ΔΙ, αἴηια 1, Τοε/χοι Ίπες {11ο {.ΠΠΟΠς ἀείεπρατ ΟΠΗ. τπτ, ν 7 ες, {α/. 49ᾗ.. ἵπ αἱ τοῦτον τὸν τρ. 6 Διήκουσαν «4ῑΔ. ει ΙἨεί,, δήωυσι 45/. ἔ’. νοῦ. Ῥαίς 4. 

/ίσας περὶ Μέλητοι τῷ θευτέρῳ ἔτεῖ. ὣς ανέπλωσε, αἰ- 
ρέει ευπετέως τας γησες τὰς προς τῇ Ἠπείρῳ κειμθασ» 

"Χίο. καὶ Λέσβο καὶ Τένεδον" ὕχκως δὲ λάβοι τυὰ τῶν 
νήσων, ὡς ἑκάσν αἱρέουτες οἱ βάρβαροι ἐσαγήνυο τες 
ὠνθρώπες' σαγηνεύεσι δὲ Ε τόθε τὸν τρόπο. αγὶρ ἅγ- 

Ἱδρὸς ἀψάμενος τηε χειρὸς, ἔκ Φαλάσσης τῆς βορηΐηε πο : να 2 ν / χ 1.9) Ἆ / / επ την νοτίη δ δήχεσι, καὶ έπειτα διὰ πάσης της γήσε { 3 / ν / ος έρχονται ἐκθηρεύοτες τες ανθρωπης’ αἴρεον δὲ καὶ τὰς τν οφ κ 5 / απο ή. , } ο) τὴ Ἠπείρῳ πλιας τὰς Ἰάδας κατὰ τα αὐτά» Δ 2 3 { / 5 αι πλην Όκ, ἐσαγήνευον τοὺς αγθρώπς' οὐ γας οἵά τ᾽ Ἰν. 
Εγθαυτα Περσέων οἱ σρατηγοὶ εκ ἐψεύσαντο τασαπει- 
λὰς τας ἶ ἐπηπείλησαν τοῖσι Ἴωσι «΄ρατοπεδευομένοισι 
οἸαύτία σφίσι ὡς γαρ ἅ δὴ ἐπεκράτησαν τῶν πολίων, παϊιδάς τε τοὺς εὖειδες άτεις ἐκλεγόμθοι ἐξέταμνο, καὶ 

νούχεις' καὶ ππαρθένης ταῖς Ὦ χαλλισευούσας, ἄνασπας-οὺς παρα βασιλύα’ ταυτά 
τε δὴ ἐποίων, χαὶ τας ππόλιας ογεπίμπρασαν αὐτοῖσι 
τοῖσι ἔροισι' ἔτω δὲ τοτρίτου Ἴωνες κα]έδηλωθησαν» πρῶ- 
Το μὲ ,ὑπὸ Λυδῶν, δὶς δὲν ἐπεξης τέτεύσὶ Περσέων. 

᾽Απὸ 

 Αραϕρένης «4ἱΛ., 6ἲ ἴποκ δὴ Ίσοο τε «Ίνεὸ τε ΊΝΟΠ ε (ει. Απ. Ῥαν/.. ἵπ «{γοῦ. εἰ ῥαα πες 
54Ο. ϱ. 314. 

216 «41, Γη], ὁ Ἐν τῇ ἠπ. «1.. Ρα. 1, Βγή. «4ρεῤ.. τῇ Ἀθεται.  ὁ 1, {α9/. . οζ. ἐπη- πειλήσαντο, τοµο] {ραιπυΠε οπ1ηςς,. { Ῥεῃι 4ο). μα, {7 )Η. τ. Ρα/. «4γεῦ., ἴπ ο ὀνόρχας' ϱ6- ἴαμι ὠντὶ ἐνόργων εἶναι εὖν. - 7) Καλλίσους «49Λ. 
ὑπὸ Λυδῶν δὶς, ἐπεξης δὲ ἕξρο 24. «4: Βα/. 

ΤΠ ΗΤΩ ᾽αμίπιο σταἲο Οταξσοτυπῃ εὔατη Ίπ {8 σοἶ]αία αὖε πιαπΊοις ρῖορταςῇ {ιο Ῥεπεβεῖα τοσοίᾷατῖ ἀἆοσπισπίο {πε Ώεπιορείες, 3γ- 

Λρο]οᾳ. Ρίο τν. ντ Τ. Πϊ, Ρ. 419. 5ο[1εήη αιτόΠι Ῥαίειῃ {αρίεπήγιοπα]εσι {) 

αι ν 

υς 

η Ἐπεξης 7- γής. -. 8. γη. ἁᾳ., Ιπ «γεῦ, τ ρα 

. 

εέταραξ, Ἰαπᾶ]ς. σοπ/[ογΗς- 
ταπῖ αἆ αβπο]ε, ουηέτα Ίῃ- ς αΓΙ νι Υ- ΟΙΠΒΕΠΙΕΡ, ἴηπι ἀείπάε οπιΏ]ᾳ νεπαητας οἵ ση Ιεπίθς» Ιοίοη». Γοᾷς. ΗΙΠαεις, αἰῆόης, Ίῃ ΑῄαΠι παδμάος, ον . οήδης νη]ᾷο Γαουας Ίχατως, Ἐτθεηομίος οἸοπιοπήςίπις 

γε]ηῖ ἵπ {αρεπα Ρί(σος, 
. 7. Τὰς ἐπηπειλήσωτο] Ῥοβτθπιαπι {γ1]αῦαπι οχ {8- παζτανΙε εἲ ΜΙ]εΠος: ΓΠεγού, νι. ς, 110. εἴ 6. 9ο. {εά αιαπᾶ τοῖσι ΠΑΤΑΠΙ αΤΟΙΙΓΟΣ. εἲ το(Ητμεπάπῃ απες γμ]- πΠαβΏΙ απ]πῃ ἀοσΠΙΕΠΕΙΙΗ Ῥρταεῦοῖ Εστ6ΡΊΙΠΙ 1πά6- τς 

τα ξαΐυπι ἐπηπείλησαν, α[ζετατη ΓΟΤΠΙΑΤΙ η: ἱερήπιαπῃ ο:6-- ζυπςµε (απάεπι ρετηπι 4η, ν. Ἡ. ια, ο τή. 
-α ) ΥΑΙΟΚΕΝ. Ί1π Ίδεῖς «πίτα. γυ]ραῦῖς εχ ει), ἐχ. 02. Λούσαντάς τὲ κοὶ περιςε(λαντως εὖ] Ἠος 4 ρ]ήτας εχλρεριης Οο4ᾷ, ππή 4ποφιι Ῥ]ασετεῖ ρίαε αἰίοτο. ποσβη ΙπτεγρδίαπΊεῃ 

νιάετατ 7]: εὖ πε 

κάλλιςον εἶνοι ὧνδρ) 
0 μαλῶς περιςεἰλοντι ὑπὸ τῶν αὐ 

δεῖ αετοάοίευπι, περι 
“λατο θάψαι, αἴηις α ᾖᾳ. ΤΙ 

παΙαπιεπίῃ ΟΠ]. τή, ν. 5 
“περισσὰ τὴν κεφολὴν ἐκείνην, Τοῦ Τε 29 ἐντίμως καταθάψοαι, Ὃς εὐεργέτου τῶν ΤΠε 

: ηε(ιΕ εὖ πες εὐπρεπῶς εσας τὶ τοῦ εἶναι ἐγόρχιας ἐὐγεύχους" Ἡ ρισεῖλοι 6ἳ καλῶς Τη ἴα]ριας αἀΠῖ- Ῥοΐσται Πεγο]οι{ Ἰουις νῃ. Όοπυς., Ηρρίας Ἱπάϊςαὗαι Λα ομὲν Τ, ΠΠ, Ρ. 901. ὮὉ. ( η. 
Ἀλουτοῦντι, ῥόγΕΗΙΕΝ [ος υἱλά Τμη- ταν ἀντὶ ἐνόργων, Πιο [οηδί 4πσαπε τερίσει, Ἱ τοῦ ἐκνόνων καλῶς καὶ σιωτῶν' αι {οτηια Ίοᾳμοηάϊ {γρ/η, ΕΥ Ωλοπρεπῶς παφῇ ναι. Ἐπίτ βοτΏῃ ουί Πίο Ἠπηπ]αιια σὲ ----- 

σείλαντοις εὖ εὐπρεπῶς ἐνετεί- 150,0 γενοίµαν ------ Μελοόνθιρ 

ῥσαις λέγει λούσαν- ναι Φρούριον κωτέςη. 
οσῶν µεγά- 

4εΤΕΠΊ15, εχεπηρ]α ἀευισίαπε Πππ]πια ρτοβουτί, ------- 
{. ἐποίευν ἀντὶ εἶναι ἐνόρ- Χιας εὐνούχους" νοειμία ἀεῦερας Ιπιεγρου!, αὔαιπ «0ἳ- {ἴαης τεςι]πῖξ Οταεσοτίπι 15, Ἡς Ἱεραττ: ἐποίυν ὤν- 

έργα ξ Εργος 6, 17ο.. ὠντὶ τοῦ, εἶναι νη- σιωτῶ»» Ἠπειρώταφ (φεγέσθαι.) Ὀε ποῄτο ]οοῦ γη]ραῦα- 
Ροΐμείατ ὦντὶ νη- 
ΔΠΑΤΟΠΙ, ν. ἡ57., 

τοῦ εἶναι 

των ὁμοίως ἐπακτῶν ἐδεῖτο καὶ πέλις, καὶ ὀἰντὶ τοῦ πόλίς εἷ- 
- αργα ἀεάσται οοάσια {ΕΠΙί1 

λ . τν εἜσνι ἐγοά. 6. 9. τοὺς παῖδας ἐκτομίας ποµίσοµεν' Ἠπετεῖ εξ πας υπήργµένου' Ὁ Ἐύλου παῖς Ἡρόδοτος Φράφει τὸν ἱςο- 9» - βίάν πηα[ς Ίῃτογργος 1δὶ ἀσαίι Οκ: Ὁ ΟυΙῃ νο] Ὁ κ.) 
το, Σων ος. 

21 

1] αγήσὐ]ης ἵπ {πα {οάο: 4/0ὀγ/. 8ΗΡΡΙ. ν. 395. 
Ῥύλου {οτῖρεῃ- ́ Ῥοῦν τὴν ψυναῖ μα. θεές. -4Υήοῤό. Θ. Υ. ζ49.. ΥΑΙΟΚΕΝ. ᾿Ασκὸς ἐγένεί ἡ κόρη. 9” / ϊ ς 9 ο ν : 149. Νοῇ Ἰνεύουσι] Ψἱάς ΟΙ. 1]οζεηα γη πὰ Τ., ΠΠ, 

εγοᾷ. 1» ο. 193-0 »ὺξ ἡ ἡμέρη 
ἐγένετο. ΔΑ) Εεγοίοιο Γεηυί ποι. Ρόϊμίξ, αιιοᾷ Ἱερίι αρήά οπάΐοσος ος Ππάϊο ἔεάμεης νενοὶ οἷις Ίπ Λιο Όοά. 7 2εοἩ ΜορΏ.͵ να, ραµ. 49. ΕΤΟΡΥΠΙΠ. 

οὐ6 αϊο 6ςι ἤ :Φ4Π{19 ΛΟΙΊΠΟΠΕΙΗ, ΠΙΕΙ μήη πϊ- ος ην νεα Ῥ. όοο., ει ἴμ : ΊπΩνΙ{ εε Γῥ]ζο Ἰμά, ππ. Ψἱε, Μος. το, ᾽Αντὶ εἶναι ἑνόρχιας]. Λοσεάο 6 » Ἰδθῄίλῃς 
ΥΑΙΟΚΕΝ. 

οηνα ἄεπεμω ο απβίρς, εαρῄφαιο Ἐναησο]ἠϊ ἀο- Πο ΠΙΠ] οὗ ὀνόρίας -4γεῦ., πΟἩ ἨΕαιιΕ Ππα]ος, Ῥοᾖι: -εἶμδο α ους Όνας ὁ ος Όίσειν 0. Ο2ήΥ/0,, Ῥνο- Οἱ Απή]ς ἀῑ[εοτάία Τ. ΠΠ. 100. υδῖ [Λἴησῃ χῷ ΧΧ. αγά. Ἠβο νογο 2) τὴν 
“{εητοπία Ἰηρεμᾶρης, ΤοβηχΙ : 3] λα, Ῥομας 0 Ἱπῆμας 11{ο 

ἈΠεῃα οηίπῃ νΙΠ Ο6].πιο- τή. Ὑπὸ Δυδῶν, δὲ δὲ ἐπεδης | Ῥ ο[ίσηης. τεάΚἵεπα τον αμοά ππησίν ΛΕραεϊ 1. 1ν, τού.» Υπι Ρα ποῦ ἀεθήείας: Ρρεῖοτα ας Ε11α 

ος νε] υηῖομς ἁοσατς ὣ 

ΜΝαύτην ἔθηκεν ἀντὶ χερσρίου: οἳ Τβερογὴ, νν ν. 
[ο μας ὄὤνόιος ἀγτὶ ας γεταπι αἰ- ολα Ξέζ5ά που ᾳΠοηιιο Ιεᾶπι, Ίθγαπι Πα ταις τα υἱτίτ ατσυ]μπῃ, ὦὄντὶ ου] Ἠ]ο παταῖα {δα μέ αἲ Π]α Πι ο ' Ί » ΥΤΙ ἃ Ωυπεάαπῃ αἀϊθςῖῖ ΄ἐνόρμιας, εὐνούφους. ἱςο Τι ρά. νπ. ς. ο8., τῶν τε παν» στ δ48. Τέλος, δαχρύσας 

νι δν : ας ων ἔγορ- ᾿ 
Ῥ. 55ο. ραιισα παρε, Ιδἱς- πίων Ραε/. εἳ «494. ΦΙΦΕΙπΙ καλλίσους Ιῃ «49ᾷ. εχ {01ο- 

νοτίγν Ἀρήκρυσι. {ο]θάϊς οι Ίο. Ψἱᾷς1,1ν. 18ο. 
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ος 49. Τὴν Χερσόρησον ταύτην] Ομοὰ 

45ο Π 
ν ν στο δ-., πλακα” ο. 
Απο δε Ιωνΐης ἀπαλλάσδόμθος ὃ γαυτιχὸς σρὰΤος»15 
ς Ἆ ᾳ ας 4 Ν 5 ’ ον ς ϱ/ 

που η αρισερα ἐσπλεωτι του Ελλησπόώτᾶ, αἱρέε 
. ὁ ς ψος ς Ν «ον ρω με 

πώτα τὰ γὰρ ἐπὶ δεξια Ὁ αὐτοισι τοϊσιΓΠέρσησι ὑπο-. 
/ π” 33 3 ) ϱω 2 

χείρια Ἡν γεγωότα κατ ἤπερο" εἶσὶ 5 δὲ ου τῇ Βὐ- 

Ἱ. Μος οι Έωτοβα πιά άπια Ῥειβς οκσίέτααε, Όρίας Ῥγα» 
εὶ, ΟαΙσοήοαίς, ΟΥΣ16ἱ. Μιλαάςς ΟΥΡΙΕΙὲ Βἱ115 

Εοὔχης αὓ Τοπία πανα]ἰς. εχετοῖεις» οπιπ]ᾶ 4πδβ, 

αἁ Ιναιι {υπ Ηε]]ε[ροΏΠῃ Ιπηανἰσαπτίρας. 

(αρερῖε: πατη απ Γμπῖ αἆ ἀεχιταίϊη, 14Τῃ {10-. 

ατα εταπῖ α Ῥετβς ρετ οοπΏπεπτεπη, Ηε]]εδ" 
Ρομπ απἴεπι Πῶς ἵω Έμτορᾶ {15 Ομετίοπ6» 

ο 

ν / ο / / " 2 ) , ασ. 

πόλιες ἆ συχαὶ Ἐνεισι, καὶ Πέρυδος, χα 5 τὰ τεί- 2ΟΙΠ15. 

καὶ ἔ Σηλυβρίη τε καὶ Βυζώ» εἰ ΒΥ2απΙπΠ.. 
νυν καὶ δι πέρηΦ Χαλκηθδόμοι, 

οὐδ᾽ ὑπέμέναν ἐπιπλέωτα» τοὺς Φοίμκας, ἀλλ ξ οἷ- 
χωτο ἀπολιπόώτες τὸν σφετέρην» ἔσω ἓᾳ τὸν Εὔξεινον 

: ος ; 

χεα τὰ ἐπὶ Θρήΐκης, 
τιν.  Βυζάντιοι μέν 

οι οπ[εῖ]α ει Τιιτασίατη, αἳ ΦεΙγυτίᾶ» 
Θποταπ ΒγζαπΙΗ, εἴ αἳἱ ο" 

Ροβτο ἵπ Πτοτε ἴαπί ΟΠα]σεάοπ]1, ΏΕ οχ[ρέξία. 

νετυπι οπίἀεπι αάνεπευπι Ρμάη]ςΙβ εἰαδή5: 

{εὰ τε]έία τερίοπε [ια, ἵη Ἱπτείοτα ΒΑΣΙΠΙ. 

Ῥοπι τεσες{εῖηπε, 1δίαμε α{Ρεη Με[απιυΠαῖι 
/ Ἶ 3 ο / Ἆ ; / “/ 

πόντο" καὶ οἼθαῦυτα πόλη ἃ Μεσαμβρίην οἰκήσα)᾿ ο ὕ 
σι). φοί / ο βρ Παρρισαα ΑοςοπάἹάστιητ: αἲ Ῥ]ωπῖσας Πὶ5 Ἰοεῖς 48 άισία 

δι δὲ Φοίνρως καταχαύσαντες Ταύτας τὰς χώρας τὰς {1Πι, ἱποεπῇς, αἁ Ῥτοσοηπείαπι εἴ Ατιασεῃ 

3 καταλεχθείσας; πεάπωτα] ἐπί πες Προχιόγγήσον» {6 οοπνετἴΙΏξ. Θυ1δης εἲ 1ρ815 1σηϊ 

χαὶ ᾽Αρτάκρ' πυρι δὲ καὶ ταύτας νεµαντες» 1 ἔ- 
«Ἕλωον αὗτις ἓς τὸν Χερσόνησο, ἐξαιρήσοντες τὰς ἐπι- 
λοίπες τῶν πολίω», η ὅσας πρότερο ποοσχότες οὐ3ο 

(κατέσυραν᾽ ἐπὶ δὲ Κύζικο οὐδὲ ἔπλωσαω Ἡ ἀρχίν' 
᾿ αὐτοὶ γὰρ Κυζικηνοὶ ἔτι «πθότερω τοῦ Φοηίκων 9 ἔσ- 
πλε, ἐγεγόνέσαν ὑπὸ βασιλέϊ, Οἰβάρει τῷ Μεγα- 
βάζε ὁμολογήσαντες » τῷ ον  Δασκνλείῳ ὑπάρχῳ' 
της δὲ Χφσοήση, πλὸν Καρδίης πόλιοε, τὰς ἄλλαξωδ[ιρεροτιηϊ, 
πάσας ἐχΗβώσαγτο ὁι Φοίγκε. ᾿Ἐτυράνευε δὲ αὐτέων Όγταππις εταὶ ΜΗἱΗαάες, βμας {( 

µέχρι τότε Μιλτιάδης ὁ Κίμωνος τοῦ Στησαγόρεὼω 
κπησαµένα τὴν ἀρχὴν ταύτην 3 πβότερυ Μιλτιάδεὼ 
τρ κανά λον τεόπῳ τοιῴδε' έἶχου Δόλογκοι Θρήΐκες 

: η τὴν Χερούησον ταύτην, οὗτοι ὧν οι Δόλογκοι πικοθό-ΛΟ]ο νοχατοπΙΗτ, τορας [1ο5, αἲ 
τ πολέμῳ ὑπὸ Αψυθίων, ἐς Δελφοὺς ἐπεμψαν τοὺς 
βασιλΊας περὶ τοῦ πολέμΏ χρησομένης' ἡ δὲ Πυκίή 
σφι ἀγῆλε οἰχισὴν ἐπάγέσθαι ἐπὶ τὴν χώρην τοῦτον, ὃρ 
αγσφία, ἀπιόγτας ἐχ, τοῦ ἱροῦ πρῶτος ἐπιξείνια " κα- 
λέσγ ἰότες δὲ ὃν Δόλογκοι τὸν ἐρὴν ὁδὸν, οἱ, Φωχέωή5 

} ἳ Ας, ο ' τε 

ο Ἐπαρισερὰ 
Ρ ΡΕ. Ρατ. 8. Αγ» δὲ αἱ ἐν 1Η. 

οἱ εἶσι «4γεῦ. 7 απῖεα πόλιες, πολέες εἰσὶ εχ «ἀἱά.» οΙ “Βγ{1. ρατία Ειεῖς. 

“4ῇ. ή, Βαν.» Σηλυμρίή Α1ήά.ν Σηλυβρίη «τοῦ. δγ.. Βαγρ. 
«γοῦ ἡμά.: οἰῖπι οἵχ. Φεύγοντες ἀπολιπόντες τὴν πόλιν, ἔσω ώ 

8οα, Ρ. 940. ᾱμ. 1 κα 
ἀγοζι ἰ. Ρα. ἃ. δη, «40. ῥαᾖᾳ. 

/ Ἔπλωο τεᾷε 7 «4γεδ.» ρε ἔπλεον ΤΠ] 

οπήτας ᾳοφμε Ρ05/.. Φεύγοντες 
; Αιβρίτ ὕῤμιῦ. αὰ Ὠἰσηγ». Ν. Ρας. “4ὲ σα ο Ῥο τς 

ταλειθείσας 4. «45Ν. «49/. καταλεχύείσᾶς 

ας, βγ, Προκόννησο». Ῥο, 8ηἴέα Πρρικόνν. 

διερῦ. «0ἱ. Ιε, 4. Ρατ]. 
ορ πῖμς., 
ἀ ενας οσοῦ,. 
πετιταν  αωος 
γεθ, σι 

ο: Δασκυλείῳ 1, 

Ἠαρεπε» ΠπΊπηπε 6ΥΤΟΣ «γεδ. αἲ Ρα]ΐπε οκ Τ.. 1, 169. 
πια ε(Ηςμπηα. ΊΜα]ε 41οφιε εαεάεπα {επεάπε ἐπαρι- 
σερὼ Ἰππάήπα» Ποια ἐπιδέξιο ΡΙεαε(μο, 1Νοπ πείείο 
ἵπ απδις νατίαῖ, πποπιετπίηυε ρυλεσ]αὶ ντ Ό- 
ἆεγ. τὰ Ίζμωά. 1, 34. εἲ Εοηβεγὸ. Ἑρίᾶ., Θχενί 
Ῥιποβεοπί ἱπίδτία.. Νοβατ ΓΠΙοησγίοο Ἡ. Μ., 9590. εἲ 
Ν, 675. πιοτε Τ, 1. οἱ. ὃ μὲν ------- ἐκέετο ἐπὶ δεξιὸ 
ἐσιόντι, ὁ δὲ ------- ἐπ᾽ ἀρισερά᾿ εἴ Ἡ1» 90Ο. ὦπὸ δὲ Ἕλλησ- 
ποντίων τῶν ἐπὶ δεξιὼ ἐσπλέοντι Ίηπι Τ« νη, 99. Αρις 
ἐΡο -45ῇ.. πιοᾷο τοπυς νετίατασΣ παπι αιαθ αά {11 
40.» αἶῑας {ηπί ἔοσπιας, ο ο ο σα. 

.0. Ἠόλιες συχνα] Νο]ιῇ τος 0044. ταβααατὶ, αμαπη- 
11βΙΠ πολέες εΧ Ῥη(σο 1. ἴπ Μυβς οἶτα Ίᾳ5 ἀεπιι- 

ἔιο Ἱ, τ, 1ο7. (αείτας,  αιΙά Ίπ νοεµία αάβηῖ 
{Όπο ἱπσται» µΡῖ πόλις πολέες Ἰοπαπα {αΏρεσεῖας πποτε. 
οκ Σήλυβρίη οτἱἰσἰπῖ αρ. ϱ2/42οη. Τ.. ΥΠ. Ῥ. 401. Ο. 

ρορίοτ ει απαιήος 66. Ίμερα ίράσνο α4ροβτα 1. 

ντ. ό5. εἲ [Γεοπε]αυΠμη Εμ1εβΙΗ{οΗΜΙΠΩΜΕ ή {ζ. Α- 

22. Χομοβῥοπές Ῥι νη. 
Ρ. ηθκον σπα, 

οᾱ, Αλλ', οἴχοντο ὠπολιπότες] ΟΡΕίπιΕ «γοπου.» τὴν 

αφετέρην 4 ὐ. Ἰάάσπι νἱάῑτ. ῬίΑΠΠη Μεσαμβρίην οἵ- 

χισαν ἅπι Ἐά. (επεν. 6ΙΟΙΟΟΧΝΗ1. 4ε οπ]εξῖητα, η6- 

ἃνς εα οβευτᾶα, ιά, Τε 1 1δ4.5 Ηβαιό, νυ]ραΗ 
Ῥάποη : 

οό.] σας] Γε]θέτατυΣ ἱρίο {0 ΙΟΓ. Δυσ: 

δὲ αὕτη ἡ καταλεχθεῖσα πᾶσα, χῶρή. ο Ίνο 98, 

Ῥογμὶ επ ρ]υτη. 1άφυε ἴητε ρΗΠπατη {εάεπῃ τε- 

Με, Θοῖρῷ ριρετείεα Ἡροκώνήσο», ΟΠΙΕΙΠΑΠΟΠΕ 
ο: Φ0. Τ, τ, 979. ΠΟῖΙ8 

αυαθ ἀθίπςΕΡΡ ἐν 

ς 
νοςῖς 3Ρ. Οτ]ήσος αἆ «ρο)/οη. 
-5ς νο. σομ[ιοεια[μά 1, 19 14 Αρσκυλείῳ ἀεβάοτασας, αΠοπιοάο Ἡ» 190. Το6, 

οἶίπα ερεραιτι: ὴν 

Αγεδ., πιοχ ἐπὶ δεξιά -40ἆ. Ρας 6ἵατ ἐπιδεξιά.  ὃ Αὐτοῖσι Πέρ, Ῥαι[. 4γεῦ. 
«ἄιΚ., 4Ἡο ποα ορς5 ἱπίεττο. 

πβότερον 3ΠΙ ποῦ Ποτμηῖ. 

ο ιά. «40λ.. ἵπ Ῥαε[ τούτου αχ ϱΟχΤΕΚΕΙΟΠΕ: ἔσπλου τούτου εῖετῖ, Όῖα 

εᾶς Ῥα]α, ΡτίΗ6 Δασκυλίῳ. 

«τοῦ. Σπά. πιαίβ, 924ρΡ. γαι Έται αητθΆ ὠρχὴν τᾳς Χερσονήσου ταύτην. 5 

:ἀρχὴν τῆς Χερσονήσου ταύτήν, 

ταάΙἴ15 

τυπίας Ίπ ΟΜετίοπε[απα ΓεναμυΠτατ», ΕΤΕΙ. 
οειείας ετὸε», αἱιας {Πρετῖοτε ασσεδ[α ποῦ 

νετεταπῖ: παπι ΟΥ2ἱςάΤη οΙπηΙπο Πε ας σεδ[Ε- 

τυπε απἰάσπη» θοά ἀρδί ΟΥΣἱοεπί » 18Ι9 8πίς 

αἀγοπίυπι Άηπς οἰαο[ς Ραπίευτη {10 τεδς ἅ- 
ταηῖ, αυυπα {ε ΟΕῥατί, αι Ὦ{6ΥΗ1 Ρ)Σ ο 
εταῖ, Β]ο ἸΜεραραξὶ, ἀεάιδίεη (ιεταὸ 
ΟΜετίοπεᾷ 1ρες Ρτατεί (α1άΙαΤΏ Ῥμαπιοξὸ { 

ο λα 
(πιοβ15 9 ης 

ρός διε[βοιῶ: ομίης ἱππρετά απξϊος Ε1ΕΙΑΕ 
Μῆαφος «ΟγρίεΙί βΙως”, πά Άωπο πηοδάσαν 
ΤΏο]οποῖ Τμτασες. Ίαπς ΟΜεσίοπείαΠι 
ψαηῖ,  Ἠί Ποἱοποῖ αααπι αὖ ΑΡΠΩΕΛΗ5 τν 

4ε Ρεῖο οθής 
βετεπῖ, Ώε]ρίος πή{εταπτ: αμίου5 Τ ο. 

τε[ροπαῖτ, υὲ «οἱοπία ἵη ΓΗαΤΩ τειταῖη. αξ αν 

ορπάσ ευπι αμέξοτειη αά[οΙ[εετεηῖ» 484 αν ὁ 
εο5 τεπιρὶο αθειιητες Πο/ρίΕίο 1ΠΥ1{Α5 εἰ, (ο 

Ιοποὶ. {Δείαπα ΥίατΏ Ἱπρτεδά, Ρε νο 

:δὲδ Αγοὂν 

ο Συχνα) ἔνεισι ή. {4 νρ ο να νη 
ε Ώεεςι «4γοῦ. σι, . 

4. Β. ιά.ν ὁγ]ωγία Ναι. ο γώ, Ψ' 
ὃ ΘἨλυμβρίην Οἵα Φλερύ. Ρα. 

{ Πρρκόήσο {1μά. 
ἐπὶ τὸν Χέβ. ν 

 ᾽Αρχὴν ΤΠ 4ποδ. 7 Ῥαε. ανν ιν 
5 : (θᾳα. ἐγεγόν. ὑπλ λος 

ϱ. Αὐεςι «4γεῦ. ΣΠ. ΜΟΧ Κυψελλου αλλά 

πος Ρεΐστα {ρεοῖς εδῖ» {0ἵ- 

πιάτυπα ἔρππης οχ Ριπεσοβσηί δρυ: ταύτης εετον 
τν 

4ο. οροτταειαξ» Ψψο]αίταα εσας. Ἰκοέτιις Ν5ς 

πος ἄμοος οριαν!, ΊνΠΙΠαάεῃ ΟΥ {εἩ Ἐ.» ΟΠετίοπεῖ 

δοπάτοιοπι» θταάίτα «ἰ[ρυταΙοπς 1Η, λμέρεγβι 1η” 

πήπανίε Ματ. μες. 1. 9. τος ήμμ: Νετο ἵη Τπυσ” 

: ἀιάϊς ντα», Θρᾶκες καὶ Δόλοπες ἐπολέμουν πρὸς ᾽Αψινόιουθ» 
ει{ας αὐῖ 6οΙΤΗΡΙΗ5. /λοίορε Τ1ε5 

{α]15 βιοτε πάβπεθ» 226/οπεί Ἔπτασςς, Ἡί γοις υἱπί ἀοσν 
«99, Έ]χον Δόλογκοι Θ. τήν ὀρχὴν τῆς] Ριουά 18: 

7ᾳ/ήᾳ, εἶχον Δόλ. Θ. τὴν Χερσόνήσον ταύτην, {οηρβς{ε ή 
εις Πεγος. Οὔπε ἃς ])οἱοποῖς {εαυμπτης., ᾽ΑρῄπΙμΗΣ 

αἰοιῖτ θοῥο]ίαβίες Ίτ «4γηβΙΑἠς Μἠκάόπι Τ. 11. Ρ. 210, 
ἨΗαβοτίαπι ναῖετεπα αιῑὶ τΓαά]άετῖε, φμαπάο. ΡΓΔΕἴ6Σ ὅ 
γρζ. ο ἸΗατερπμηη ἵῃ νΊτα Τῥμογά. {οτε ποπΙπετλ τα- 

Ῥεππής» Ἰπεάίξαπι θεβοβοῃ οκ 094. Μ5. τις 
Βηγήιαημέ δές, πο Ρὶσευϊε 4ε[οηρβείε: ώς 
Αφίνθιοι ἔθνη ὅμορω περὶ τὸν Ἑλλήσποντον" οἳ δὲ Δόλογ κο 
κατεπολέμουν τοὺς ᾽Αψιήίους᾽ ἐρωτῶσί» οὖν Αψιθίοις ΤΟΝ 

δεῦνν πῶς ὧν ἀπαλλαγῶσι τῶν κακῶν» ἔκρησδὴ Αθλίκα σ | 
τὸν πρῶτον ὑποδεχόμενον ὑμᾶς ᾽Αθήνησιν αὐτὸν ἐΕΙΡ2Υ ο 
σατε τύραννον ὠκούσαντες ποῦτο οἱ ᾿ΑΨΙΡΟΙ! ἤρξαντο ο. 
νοςεῖν τὼς πόλεις, καὶ τέλος ἐλθόντως αὐτοὺς εἰς Αθηνα 
ὑπεδέξαωτο ὃ Μιλτιάδης ἐκ τούτου οὖν ἔφγωσαν ὅτι ὃ χρήδῆς 

ον» ος Άν κ ών. . / ο σ5 οὐκ 

τοῦτον δηλοῖ" εἶτω διελἐχθήσαν αὐτῷ περὶ τουτοῦ ος 

ἐβουλήθη, ἀλλὰ λέγει᾽᾿Αϕιθίοις, ὅτι (ἔτῃρ πέμψωτε 
Πυδίαν μάθετε ὠκριβέσερον, εἰ περὶ ἐμοῦ λέγε ὁ ερήσμες πάς 
ψάντων οὖν αὐτῶν λέγει, ὅτι ναὶ περὶ αὐτοῦ λέγει, 11 με” 
τοῦ χρήσμοὺ πάλω ᾿Αφϕιθίοις λέφει ὃ Μιλτιάδης» ὅτι ο οτο 
λεύση ἡ πόλιο γίνομαί’ κελευσάσης οὖν τῇς πόλεῶε ο μνς 

πύρωννος. ωμά το ΙΝΑΝΟ 
κ ο ο ο ο μα 

Ίπς ομἆθπαι 11 1» 



ὦ5 ης Ππν]τα, Αιῃοῃας ἀΙνετιππῖ. Έα Τείηρο- 

Ὕλταας, Τποχ 20 1 απηρίαοεῃίς ςαρίΠ5, Οτα(ας αππῖοις ΜΙεἰαάἰς, 

ος Γοἱοπος φταβηὰς ΟΜοηοπβ αμα παρηϊφῖεέσησα Αυαιλμ]ος Ῥ ιά Α Τ Ο στ Β Τ8Ε Β ν, 4δὰ 

: 5 ἐκάλέξ, 2 ίώ ΄ 2 2 3 /’ 5 ον 2 « ἐκτράσωται ἐω᾽ υ ᾽Αθηγέων. Ἑν δὲ τῇσι Αθήνοι τή)- 
ον Ὡι ον / / ο, : 5ᾱ, ὕαε ΡίΠῃ νο . Ἰκαῦτα εἶχε μὲν τὸ ππᾶν κράτος Πεισίσρατος, ἀτὰξρ ΄ - 3 - Ρ9. ς δε ος 2 ο διη . πα τά ξιον ἁοπηίπαρατατ ταπιεῃ οἳ ΜΗήα ἐδυγάσφτυέ 5 τε καὶ Μιλτιάδης ὁ Κυψέλε, εν οἰκίψε ε5 ΟΥΡρ/{εΙΙ ΒΙις 6 Επι] ]]α αἡαᾶτίρας αἱεητό οἱρό δρ Σ τὸ μὺν ὠέκάθυ ον Αθ «4 Ογπιρία, ρείπιαπι οτ]ρίπαπι τθρεῖεῃς αὐδοτεβριασοτρόφο, ο ος ἡ δη, εν ση λή Άξατο εἳ ΑΈρίμα, [δά τεσθηεῖοία Αιλοηίεη- “Αἰγύη ο δὲ ο ο - ο. 9, αὐ Ῥμίερο Αασῖς ΠΠο, αἱ ΡήπιαθΊη εα τοῦ Αἰατορ παιδὺςὁ γωομένη πρωτᾶ της οικίής 5 ταὺ- . ος "πο νὰ 9 ως ας : ΄ νο) δι ελ 

ἆοπιο Αιποπίσηῇς εκίητ.  Μήημαάες Ες, Ἡτ τής Αθήναί οὗτος ὁ Μιλτιάδης, χατηµθος οὗ τοισὶ {εάεραι ἵῃ Π]ς Π{εΕΟΓΙΟςΦ, «οἵποης Τοοῃ- 

ε - 9 3 . 
9 κό νι Ἄ λ ν ο Φᾖο ο 9 ος ἀ ἆ ν , : 9 Ἰ 

αἴᾳπε Ῥωοτῖος Ίτοι Έοσθταπε: ἃ αποταπ] Πεπῃ- τε καὶ Βάώτων Ἠΐσαν, κάῑ σφεᾶξ α΄ ας οὖδεὶ 
{αι ΔΙΠεηῖς οπυΏε απ]άεπι ἱπιρετῖατῃ ΤεΠθ- 

πως ο ω- ͵ Ν Ες «αν. ωαζος ς νο - «προθύροισι τοῖσι ἑωύτοῦ., ὁρέων τοὺς Δολόγκθς παριόν- "905 Ρτατετεμηῖες, ποη Πας Ιοοῖ νεβεπι σο-., 

{μπι Ρε{πα[ηπι ο5ε, αϊ αι] Ρετίσ[ας Ιπιρογίάπα 

18.1 Ἶῖς Ώδτας, ἐσθητα ἕ οὐχ. εγχώρίν ἔχωτας, καὶ αἰχμδέςὸ τεητες πεαιε Πα[ίας, Ποπῖπος Ἱηπσ]απηαν]ε: ας. / ὥς ο κος ρον οοἩ το μμρώνόσε οδια]ε ἁοπι]]απη 6ε Πο[ρίτα- ο Ὃ ρα ο πλῤένη ο ἁννν Πα ἆοπα, Ἠ] αἀπηῖς[ι οῬ]αίοπα, Πο[ρίταῄτετ ΧΟταγωγην μαιὶ είνα" ὃ δε 9εξάμθει, ο μή τ 30 εο αοσθρΏῖ, αρατπετυπῖ αἱ τοῖηπ οἵχσι- Τε ὑσ ος εξέφανον ο παν η Τὸ μαντηϊο εφή- απ, Ρίεζςεσαπε αἀἀἰάετηπι πῖ ἆθο οΡίεαπε- ’αῦτες δὲ, Εδέοτο αὐτὸ τῷ θεῷ µη πείθεσθαι, | Μιλα τβατ, Μ]ΠαάΙ ἑα οται]οπε αμάτα,  σοΠῇο-6οτιάδια δὲ ἀκέσατα, παραυτίκα ἔωεισε ὁ λόγος, οἷᾶ Ἀὀ 3 ω» “ἃ κακά τι 
ἓν Ἡ Κ ἀχθόμεόν τε τῇ Παισισράτη ἀρχῇ, καὶ βθλομθον ῬΠβταϊ, «πρετει 1ης επηρίατε: Ρτοίῖηιιδ- 5 9 κ ελ 2 / 3 ὶ 9 4 εκ/ποδω) εὔαι" αὐτίκα δὲ ἐςάλη ἐς Δελφες. ἔστει ή» « 4µ6 Ώε]ρ]ιος {ο σοπιη]ε ογασι]ΕΠῃ ςοπ/]τιι- τν ες. ο. ' 

/ 4 / κκ , / » ως /. ο δ ο σόὀμεος τὸ ον εἰ } ποιοίη τά περ αὐτῷ οι Δόλογ- Τ15 πυπα]ᾷ [ασετεῖ ας; Ώοἱοποῖ αΏ 6ο Εις ο μερα 8 ς 
) . 

ο / ζνι η ο α . “ 
Ὀδτίνθσαπε, Ίάρεπες θτἰάῃῃ ῬΡψιμία, Ίνα Μία- Χο προσεδέωτο. Κελευέσης δὲ καὶ τος Πυθίης, ἔτω δὲ 
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σι λ ορ) ος ΦΙΔΛΙΔΑΙ οκ πιαιπιοΓί- ΡίΟΓ», ἀποτειχισμὸν, ᾖνὸ ΙΠΗΓΗΠΙ  Ώετογ]]άα 

ες ΟΥΡ/ΕΙΙ βας, αμαάπρα» ειτ]σμ]ο ἰάτη αἩ- ὄδΜιλτιάδης ὁ Κυγέλν ὀλύμωια Ἡ αἰνγρηριὼς πρότεροὴ ἴρα Ίη Ο]γπιρίασίς νἰδοτ, απᾶ ουπι Ώοἱοποῖς τωτέών τεθρωσῳ, ΤΟΤΕὮ π'αραλαβων Αθηναίων π'ώ« παν]ρανῖτ, ας[πιριῖς Αἰλπῖσπβιπι νο]αηία: τα τὸν βελόμοον µετέχω τὸ σόλε, ἔσγλεε ἅμα τοῖσι τ115 ΄(1ρήσᾳπε 4 εκρεάΠΙοπεπι: εε ηδὶ Ιο- Δολόγχοισι, καὶ ο ἐσχετὸν χώρην καί μίνδιρ έσαγα» ουπη Π]απι τεπηῖε, αὖ ς αιὶ {α ἀεάπκεταπε, γόμοοι]ύρωνογ κα]εσ-ησαγ]ο- δὲ πρῶτον μὲν πασέ]έλχισὲ ΕΥΤΠΠΗ5 οσοαζης ε5τ. 9 αηια ο. σπθείο-” οτνίσθμὺν Της Χερσοήσε, ἐκ Καρδίηρπεόλιος ἓς Πακτύην, ΠΕΠ Ιιμτήυπι ορετίρη» πηυη]ν]ε, αρ ατρε ατ- ἵνα μὸ ἔχοιο σφίας ὃι ᾽Αγῄθιοι ὃὶ ο λεθοςλάριζλ τς ἀἷα αἲ Ῥαδίγαπι, πε αὐ Αρηπιηϊο τερίοπεπι νά μὴ ἔχοιον σφέας ὁι ᾿Αϕίίθιοι δηλέε απ] οσθκλλὠητι ώ πο ης : ΔΝ ο ών πλ αν ας κ ---- μα ο βι νεκως Ἱπουσ[απείρας Ιπεεβατὶ Ῥοδ[εῖς {1ητ αύτεπι Ιφτμ- 5 την χαρη". εἰσι δε οὗτοι ᾳ-άδιοι εξ τε καὶ τειήκοτὰ | τηῖ Ίστα [εκ ας τπρίητα Παάϊία: 8ῦ ος απίεπ τὸ ἰσθμῖ'ά αγὸ δὲτὰ ἰσθμὲ τότε Ἠ Χερσόνησος εἴσω-ιὰ-- 151Ἠπιο ἱπιτογ[ής, οπιπ]ς Οµ6ι/οπε/[Ης αθάτίη- σά ἐσι ς-αδίω δεηῖοτηπι νΙριητ ΠαάΙοτιπῃ ο5ι Ιοηβιτιιζ[π]ς.Ζστειχίσας ὢν Μήηπαφες Ιρῖτατ, Ἱπτετ[ερεῖς Επαῖρης ΟµεΓ/ο- 

3”, ν 4 νε, 3 ν εἴκοσι καὶ τετρακοσίων τὸ µΏχος. ᾿Ατσο- λ 2 ον / του αὐχένα τῆς Χερσοήσεό Μιλτιάδης καὶ κ . / / ο» η ο» ο 8 ο. τες Αψηθίης Τξοσῳ Σ τοιῶδε ὠσάμειος, τῶν λοισῶν πε[, αἴφιιε Πος πιοάο ΑΡΠΠΙΗΙϊ5 εχρυ]ῇς, ρτῖ- ος, / Αν / ς 
: αλ ἁη Πςώτοισι εσολέμησε Λαμψαχήνοισι' καί αν ἱ Λάμα 1Π16 ϱετεΓοἵαπῃ Τ,απιρ/αορηϊ ΙΠτμ]ίτ Ρε]ίαπις ο τι Ἶ κά μγ ο. 5 κ. ν ΠΗ ἀΠροβης {πῃάΙ]9 επι νίνιπι «6ρετς, Έα ων Ἀοχήσαντες αἱρέωσι ζωγρίῃ Ἰν ο το Ότωί[ας Ί.γάις αμάτα, οιαί αὐϊοπι Οχ{ο ὁή Κροίσῳ τῷ Λυδῷ οὐ ο  ωοα υὔομοοξ - Μ]]ιαδες «ματι. Ρετ πυπςῖος 1μαπιρ[ασεηὶςΌοο ἔζροϊσος Ταυτα» πεμσσω πξοηγόρευε Τοισι Λαμψαό ] ρῖς» 

6 ΊΝοα οςῖ Ίη σοᾷσπι, (ρά Π]οχ ἐτράπονται οὖν. ἵπ Ῥας[ ἐππέ, ὁὃ ος «ἄν, 3Η ρετρεταπι ἸΑ- θραίων. 6 Ἠάειπι, τε ὀθοίαι, Οἶὐας {αεσεάπε, αἰέζος ατ ηπιεπεῖ {εουπάϊ ἵπ ΟοπΗοί Άιρες ΔΤΠΡΙΙ;, πο ΠΙΠΙ] οὔδύταῃς, ο Φιλέυ «{γεῦ. 22Η, ε ΑΡεςτ «462. ο θπρντας οὐκ ἔγχωρ. Ῥατίι «4. «{γεῦ. ἕ Πρ- ελ. ῥπά, .. ὁ Πᾶν οἳ τὸ «7γορ, 71η, Σα:/. Ζαήία, 4108᾽ ΕΩΜΟΣ, 1π ας οἳ ἀε[τ, 32 Μιλτιάδην ἄπε 115 «0. ᾖ ᾿᾽Αχθήμενο Ἱὰ. ει }μά. 7 Ποιο τάπερ αὐτοὶ 14. 1 ᾿Αναιρ. Ππε αΠΡΠΙεΠΤο «4γοῦ. 2η 3 Λαβὼν Ἰά, ο «νορ. 77 {α1[. «πλ. απῖοα ἔσκε, Φ Ἐπανόμενοι «ΐγεδ. 7 {9. 2111. νυ]ραιιπὶ οχ ἑά, Γα5[.: ΠΠΟΧ κατέφησων «4γοῦ. ᾖ Ἱρότερον «49ᾷ. οἵα ὦσέρό., Τι ἀπετείχ. «4γοῦ. }. Ἁγίε, Ῥαγίς. δι, ο ἐπετείκ. ΊΜεά, νε. βαν Τοιούτῳ Εαν. 40ῇ., τ ούτῳ {παν «4γοδι  νοὂι 7 Ἰήεᾖ, {ας 4ῇ.. πι λοχήσαντές οἳ αἱρ. | 

Ππεηῖς Ε]ειΠηεΙα ἁμόσδας 1ῃ Ῥαη/ζη. 1, 46. αἳ «4{1ζεη, θαἀ επ] εεε ῥοΐρῄαϊς ας δειγιξείν, (ἂαρό ἀϊνοζβοτέ μμ] 
ΧΠΙ. Ρ. 504. Β, Ἠπες ϱὰ {ογίρρίο, αυα Αἰιεπιεπίος {4- « πηναμή]ηίος 116ἱ μοι ο μώβα, αα αοημη 
στὰ εἲ Ῥγί]μίσαπι ροπραπα 1ε]ρ]ορ παἰίαῦαηΕ, τπθπιο- ἸΜΡΠΙη, Ο. ο. Ἠϊς Ἱπσυ]σβηιπι {γη πεαυῖε, ' ΙΜΠΙ- ταῖ α ὑόγρδοπε τκ. ρ. 646.0. Ὅο Ππάες ἆμέτο α Οᾳτάϊα αἆ Ῥαέλγατη πΊπτο ΑρΠηιμοᾶ 51. Φιλαίω τοῦ Αιαντος] [ήηγρε]]ήπο Φιλα]ώς ὁ Αιων- ΟΠετίοπεΠ Ἱπιοῖτι ΡτομΙριήτ, 14 ὀποτειχίξεν. νο ὲ Τὸ ΡΙΑΝΕ,’ 9ἱπε πιεπάο ἵπ Ῥ/αγο)ί 9οἱοῃ. Ρ. 5. Ώι «Ὀἱράογας διωτείχιξειν, Ἡ. ὁ, οἰκοδομέεῖν διὼ τοῦ Ἰσθμοῦ Φεῖ- ὤὈίλαμο καὶ Ἐνρυσάκης Α απ ΠΙΗ, Απΐσα οἰνϊεαὸ 4Ο- αχρ6, Νο[τὶ ἀ δδοης Ε. νπι, 71. Όρροτίωπα Χεηρ- η εαι]άεπι πείσῖο, Φ/λαιον τὸν Ἔνρυσώκους αἴ- ᾖύομ οκ 016 ΟΠει{οπίεαταπι, εἰ 5’ ΔΠΟΤΕΙΣΙΣΘΕΊΙΗ δὲ 
ας ἡάςο ΔΙαπᾶς περοίσπι Ρεμ]ρεή α Ῥαμ/απία 1, θαλάττης ἐς ῥάλωτταν ἆς Ίος Ιδιηπή Ίησο ΗΙΠ, αν. 1, 
Όσ.» εἰ ΚΑληίιῃ Φύλοι ἀον αρρε]]ανί, ον ον πια]]α: αξ ΙΙ οῬνίαπι οπές τη, Ῥρ. 497, Ὁ. 1, 560. Αάάῑε ε]εραπάκβπηης {οί 
ο τα. ο ἵπιογ Απεῖσης 4θηιό», 9 ό, ἐν τοῖσι / μα « ο... νι Τόμο, Ρ. ο, τ8, Ῥοιι ὕροισι] Δριιά Ἰαγος]1η. ἵῃ εκε]η(ος, {εαιιεπια Ὀ/οᾖσγο ΧΙΝ; 38. (οπβπήΗτες ἃ μι ασ ΟΠΟΙ 1)ε]ρ]]ς ἐπανιότες πεῃι- ἆ ζεμ ΤΠ 1 ο ΊΠ ο ΤΗ’ 

έτυχον τῷ ἀτιάδῃ πρὸ τῶν ὅρων ας Ἠοντες περι- ἄποτειχίζεμ ἵπ Ιδῆπιο Ῥα]]δῃος τη ήτο Ἱπιεήεριο Τ2µ- : »καθεζοµένῳ τῆς ᾽Αττμώίς, ολδος . Το 64. 30 ΕΒπγροςγα[ίρμε λάνοσατας. δ ας σα. (οιηρεπάιπι σεπ(α]τ ᾖ. ἄμίσεγε Ὑαχ. Το, 6ο. Ἔπετεί ον τὸν Ἰσημὸν] Ῥαπ]ο απίε ροβες Ίπες κἰάς. αἳ. κ μι τῶν ἠυρῶν καθεζομένῳ τῆς αὐτοῦ οἳ. Ρτοχίπια {ηδάϊτ ολο]. 4γ]βΙά, 15. κα) ποταμοῦ ὄντου πὔεης σαι ον. εγοάοίο «ϊνοσβυπι { αγοε]ήμμς Ίειο {ο- πρῦ διορίζοντος τοὺς Δολόγκους καὶ τοὺς ᾿᾽Αϕιωθίους ἐτέ[μίσεν 
ον ο Ἠ49 ΠΑΥΤ4Πά]ς αΙόΟΥΟΠΗ 5 πσαμο α4θο γΙ- «αὐτὸν, ὅπως ἂν μὴ βλάπτοντο οἳ ᾽Αψίν οι παρὰ τῶν ΑΑο- σος Ποῃ. ἡοοία Ἰεξο νι]ραῳ: απμπί α Βπῖδης Αλττ: λόγκων ἴπιο οοπττα, [εευηάμπι Ηεγοά. ἵνω μὴ ἔκριενσφέας αι δε ΝΗΠσάίς αὐβιοητ Ι]ᾶ, ἐν Λακιάδαις (24οπους) οἱ Αφῄνθιοι δηλέεσθαι ἐσβάλλοντες ἐε τὴν χά» 66. Πάνα τν ο μην ων. ρήν. ------΄Οὐ]ᾷ Ωδἱ νε] οαρ. 37.2 ἦν δὲ ὁ ο Εταιῖ οοπ(δῃ ὥς : βούλόμειο αετέχειν] οι ἀθβι]τ ῬΙῇ- Κροίσῳ τῷ Λυδῷ ἐν γνώμῃ γεγονὼς, πΙμᾶ πήπης Ἠφμος, Ἀπιολεμεῖς, Ῥχοοιο,» ο Ροΐθητοπι εἳ ᾳτατο[τῃ νίτηπι κακο ΠΟ ΚΕΝ. ης, απθά μαι ἄθμς σορίας οἳ ποζος[αγ]α {αρρεα- σα, Ῥτάδρι ΣΕ τὲ καὶ ερήκοτα] Ταβὶ εἶμ ΑΠτμάρ Ίπ Αὐήιτάς Ίπος μὴ ὄρις ον θὰ Πήαγομηίρω ἁοστεᾶο, Χάνορῤενη ζει ἄχλνιιν ο ανὸ ος ὄγαλοπε Ερ]ε, πα αἴημο ορ; Ίων τὴν χώρην. Ἰοηίρις ἔσκε ΠΟΠ α- 1, νΠ. βη. βαάϊοταπι ΣΕ. ολ νο «ΝΕΡΟ α Γπτα]α Ίπ θε χοβ[οίε Ο, γι, )ὶ μα. Υπ, 11ο. ΄Ἐδάῆς ἔσχε, Ἐϊπουπεεπί, μδῖ Ἰοηβίζπὰ» καίοτυπι ον. θργίοςξ 
δο γ 5 μἱ ϊ το πΙαΟΗ]ὰ. | αὐκο ἵπ τπεπ{ωσίς ἀιβετεπΏς παμε Ώοῃ αρ]ᾳ, ο τρ ὃν ήθη Κοπομεὰ ωμον σας 

ηπόισε 

μια 8η. πὴ» 

υ 

ρατεα- Πο Π]6[ε αθ{ο]ητπ] σὲ Τητασες ά1τῃ αἆ ΟΠοΠοπε(απὲ 



ἃδη Πι Ἑ ωὰ ο 5 ουσ αν ο ο ο μι 

949 κηῖσι 3 µετίέναι Μιλτιάδια᾽ εἰ δὲ μὲ, σφίαρ πίτωο Ῥιοςρίε, τε Ποπήπεπι πησίηπι ο ρα σί 
τεόπω απέλεε ἐκτρίψεμ' ὃ π᾿λαώμένων δὲ τῶι Λαμ- οφ] {5 Ί]ορ 1π΄πποΓετη ΡΙΠΗ5 πμ. τν 
γακηνῶν οὐ τοῖσι λόγοισί» ο τί «}έλει τὸ έπος εἶναι τό 8 4 νὰ πο ο 

σφι ἁπείλήσε ὁ Κροῖσοε, πίτυος τρόπο ἐκτοίψεὺ» ΗΝ ο 4 : 9 δρ ο ο ως ο5 1Ώ ΠΠΟΤΕΠΙ Ρῖπιις εχττίττπα, ΥΙΧ ται | 
ης Ἄντε μαθω κό απςισβυτέρῶ, σνωνο εν ,Ὁδίοτη αήάαπα ο τωαϊομδιις πατα ἱπεε]ἠρεπ, ιά ο 

οτι ἃ πίτυς μοὺνή Φυνδρέων πάντων εκκοπεισα βλα- ιά εε[εῖ, εκρο[ι]ε, ἱπαιίεης ρίπαῖη Ες οπΙΠΙ- 
σὺν οὐδένα µετίει, ἀλλὰ 9 πανώλεθρο ἐζαπόλλυτω᾽ Όιι α’βροΓίρης {οἱαπι εδίε, ασ οκεῖ(α παπα 
δείσαντις ὢ ὃι Δαμψαχημοὶ Κρῖσον, λύσαντεό µετῆ- 11ρο]ε τεπήττας, {Πε Ῥτοσίας ΕΠΙΟΠΙΑΞΗΓ. τομ 
χαν ἕ Μιλτιάδια: οὗτος μὲν δὴ διὰ Κραῖσω ἐκφεύγει". Ῥτορίετ νεηα Οπαΐαπι 1.απηρΙαςεΠλ) Ὃ ια 
Ε μετὰ δὲ οτελωτῷ ἄπαιο, τὸν ἀρχὴν τε καὶ τὰ χρή- οτι ος ο Ιαν α.. | 

᾿ : ον. /΄ 3 αν ἳ . ο πα : ἡ 

ματα παραδους ο σάω να σος ἀθελφεοῦ Ἰπιρεσῖαπι αν ο ιταάϊάϊτ Φιε[αροΓῶ» -σ | 
παιδὶ οισΙσΕ 0. πλ νη περποήσικα πιοπίς {41 Εταιτὶς Ἠτετὶηὶ Πο, Ουϊ ἀε[αποῖα 
σύμσι, ὃ ὠρ νόμος οἰχισήν καὶ ἄγώνα «ιππικό τε ΟπετίοπεΠις, ια πιος θ5ὲ. σοπά τοπ. {8εΠὴ η 
«καὶ Ὑυμνικὸ Ἰ ἔπισασι, «) τῷ Λαμψακηφῶ οὐδοὶ σαπε, σετίαπιεηηπε εφιε[ῖτε ας ϱΥπηπ]εμπὶ ἳἳ 
ἐγγύεται ἀγωιζεσθα πολέμε οὲ ἐόγτος πρὸς Δαμ-οςδῖμῖο τεπηροτε σε]εβταπὲ, 1Π 41Ο πυ]Η 1μαπΏριᾶ 

ἡνακηνοὺςο καὶ Ν Στησαγόρία, κατέλαβε ἁποθωεν «ΕΠΟΤΙΠΙ «6ΠΤαΤΕ Ρεμ ειτ.. Ριαπιςαιος 
και α» πληγώτ α τὸν κεφαλὴν πελέκεϊ | ον τῷ ΕΠΠῃ αμα Ρε]]ο, εοπ1β1ῖ μεν 

ροής, που ο - αὐτομόλου μεν τῷ λόγφ " ο πα τε στης: 

ο μα μα ο οι η δη αιμα μφης ει {υρατάεπίος, Φιε[αροτα Ἠηπς 1 πιοαυι 
τιάδεα, τό) Κίµώνος, Στησαγὀρω δὲ τοῦ τελευτήσα» 1ῇαηέξο, τωπα Ῥίβήναμόα ΜΙήαάεπι πο 
τος ἀΦελφεόν, Ἡ καταλαμψέµοιν τὰ πθήγµατα, Β]ηπι Παιτεπι ἀε[απέϊὶ δτε[αροτῶ» ἀπ 
ἐπι Χερσυήσε Ἡ αποσελλησι τεὺρεῖ ὃι Πεισισρατίδαι. Ίπε ὰ Γα[εἰρ]εηάας 1η Οµείοπείο ας 
ἵ µη και ο) Αθήνησι ἐποίευν ὺ, ὧς οὐ συνιδότες πο ΤΗΏΙΙ 1η Φπετη εΠαπη ΑΠΠΕΠΙ5 μοπαβα - 
του πατβὸς 5 Κίμων, αὐτου τὸν «άνατον τὸν ἐγὼ ο ας νὰ, ΡΕ [δπε τοπ ο ο ἷω ἤρτα 

λα Πα ο να ἡήμκας Μιλτιάδης δὲ ᾳ1α]18 βιοτίι εοιώτπομηοταδο. ΜΛΟΜδ5 μμ 
ιχόμέγος ες την Χέρσγησον, εἰχε Ρ κατ οἶκες τὸν Πῃὶ) μας 

αθελφὲὸν δω : ο ἐπιτιμέω" ὃ δ Ἐν ο. ἐαβ ος απ άσε 44 | . Ῥιπίεηδ, 8 
Χέρ- 

α Πέμπει οἳ ἵπ πιατρῖπα µετιέναι «γοδ., ααὶ {πρεῆμς δρήνορ,  ὃὁ Οππία αδηίο αἆ µόγις ἀθοιαΏἒ ά τι 

ο Τὸ θέλει 4. Γαν/. νκ. Γαγὶν. Α. «ποῦ. το όποιο ος, 4 σωίμν καπ ΥΕΑ: 1 ο 

ἐοΏρῖτ 4ποαπε μ/ρέῦ, ἵ Ποηη. Ῥ. 49 98. ε Πανώλεύρος «4γοῦ. αι [ηβαιῥ. Ὀε]ίε» τεἶαΙ σ3 οτι, 
{ ΜΙλτιάδην «ἀπ. ε Μ. Ρ αν. «49.» αἱ μετ δὲ τοῦτα τελ. ὁ Ὡς νόμος Ρα/. Αγ. πος ον 

«Όση, ΔΗΠορη, Ῥ]ηΕ. ν. 7095. Οἶπι ᾧᾳ ὁ νόμ. { Ἐπισεῦσι {οἱις -4γοδ. ποιπυϊ]ίτοι, Ὑἱά, Ηεβοῦ: η Ἔ τα” 
βλρη ᾱ ο να. δε, ν { Ἐν τῷ πρυτ. ας/: «49ᾗ.ν τεξαε. Ν1άε π, Ο. ο) ν- δι ἆά 

ν «πε. Τέλλουσι 1. ϱ Αὐτοῦ ] ϱ) ; ; : : µ 
Ἐὰὰ.. κατ οἴκου 1, Ῥαή/. ΗΕ νι Αὐτοῦ Κίμ. 14. εἴ 74, 2 Βατ. «ἄ. 2. «τε 9 

΄ 

-- 

Ὁ4, Πίτυος τρόπον] Ὀἱορεπίσημς, δαν αἴηια ο] σίρυς θυσίας. «οτί, Ποἱ εἴταιας Π]. ε5. ρσηδο. ον. 
πεύκης τρόπον, Ρατ [ΕητεπΏα, Ὠοέτο ἁρυτατυν, σἩ- ρε, 1/0/εΙΠΡ. πὰ οσο] Τ. 1. Ῥ. 145. αι. 
άεπιπε πίτυς οι πεύκη» ηαης ῥΙΠΗΠΗ ]απι ρἱσέση Ἱ αἲ- 1. Ῥ. 197.» τῷ μὲν ὧς ρω μετὸ ἅλιον δύσαντα ἐν. 
ΏΟΣΗΠΙ εδίε, «βοά. ᾳ Φίαῤε/ αὰ Τδευρθγα/Ηη Σ, ΤΠ, 1ο. σι. Εύὐομερίωνι δὲ ὡς θεῷ θύδυσιν. ρω 
Ὑομεπιεπίες Ίσσεε, Ψεγίό ΟΙ. δαν) {επισοπτῖα, π 99. Ὑποθερμοτέρυ] Θερμουργοῦν νοεπνμῖο ά 6οῦ. τυν εἲ ϱ{μ που ἀΙῑετερανε: ποππΗμάμαπῃ 4ποαις ατ-. Ἑά. ν. ςσό5., 4ο 4ε εἨήεί πὰ νη. 6. ΓΜΟΟ ΑΡ ορίύς Ῥοτυπι ης νοςςς; Πουί 1η Ηοπιοτί Ψπε,, «μας Ε]έγο- ΑΙΡΙ ἵα ΜΗ ὑπομαργότερος 11» 39. 149’ τρ 
ὤομο Ὁπουἵτυσ» Έ. 9ο. εἸατίδίπια, ετ Ίπ ἀἰέο, οὐοᾷ αἀρτορίπαυαε Ρ/{{0ἱ Έχεετρτ. Γιεραῖ. ρε) Ῥ. ος 

σον Ὄμμοις ο τρως ώς αγ. 46 Ηπηπίς ἵῃ Ίγαπῃ αοσςΠῇδ» καὶ κωτὼ μικρὸν ον «656. Ου 5 Ῥοτυπα ρίπιις ὶ ε ἐχαλέπαμον τν" ποσα, Εϊπιαϊ” εχοίία Εμ6σῖε, Ποῦ τερετηήπετὮ 4, ες δν, νο. Ὃ να σασρὴ ἤρτο Ο. τος. ΤΠΙΦΕ | επ περα], ΝΙάετηπί αθρ]ης. Τζοορύγηβις ὧς (ια ΓΗΣ οΥρο ἀ{ριατὰ Ίό λόνοισι Διβυκοῖσι Ἡω. Ἡ» 161. Νε’ | 

Λύ28. πεύκγ» αἀιιδεῖδ οΆπι Τ4ΟΙΕΙΌΙ15 οὖκ ὠναβλασάνεν, Άηαπι αὐτοῖα Οπποπῖ 6ΦΕ(ΕΙΑ ΠΟ πα τιπη 3 οὐ 
«σὺν πίτυν δὲ φασί τε ὀναβλασάνει.. Οπομιοάσρυπανς «ραπῖ9 ατολήτοἑταή {πετπ Ῥη]ηταβάφεΣ Ἀπάρ, πιει 
Ίος Οτοςῇ εδ ετ ΕΙεγοάοεὴ ρτοβορίο αοοἰρίαπτησ, πίσαπι, Διοβίεπίος» πμ] πιά] ΤΥΤΑΠΠΟΒ βταναηίή 
ἂς Ἱπιοπίαία πηπ]ς οσσἰάῖοπα οοπ/χαξ, Ὑἱάσπάϊ νἱχὶ ἆο- ας οχοίος» ἸΜΙήαάπο αδίταχο Ών]κίς, νυ]- 

ο ὁκαπΙ Αὔζηίης εἰ Ρεγἱκοπέμς πὰ «Ιον. Ντ νι, 7. Εγε κωτ' οἴκου] Ίκενοζατεπι απτε (Ροπρυίμη νο, 
18. Ῥομτο τὸ (έλει Π οὐἱ αλ]απαίαιας, πα Πισσυν” απίαπι Ἰσδοποπι, Ζωπε 4ποημο Τορετίαπα, εἶώς ἆον 
Σοηι Ἱ.. 1» 78. Π, 19. 19. 191, : ο κρυο». ἀοηνὶ ΓΕ/Σ εομ/μελαΜ. ΡΤΟΧΙΠΙΑ » τὸν δὲ ή 

6. Ὅτι πίσυς µούνη δενδρέων] ἴτησηι [οσο Λίνι Στήσαγόρες ὀηλάδὴ, ἐπιτιμέων, ΠητεΥργείατητ κε 
ογῥοτΗ 1111413 επ 6[1 11Η «εημίο ϱ ἠ]εορ γα- ὈοΠογεΙή υ{ε/ίοί Φ)ε[αρογσε Γγαέγὴν. ΦεπῖεηΏᾶ βαρος 
οἰοίδης ῥµ//μ]αχο» Ῥαΐυπι νους ἀῑξεμπῃ Π]ορρώσιο Οείως οι ζοπΙΠΟΚΔ. Π ΥεΙρο: οομίίατετ ἵκτα βσπϊβοαπα ο ἀοοίετας Ν. Α. ΨΠΠ. 6, 4. ουιη Ἠσγοβοιοῖς Ίσα Ίαπα πΒί πο Υἱοϊσητα οχο γἱάσιοεη: οογτοββο» 1 Ρο ἐπ, 
απο 10. ο. ᾱ αμ Ν. Ἡ. νι, ο. 19. τιµέων {ΟΠ ΡετετηΣ ἔτι πενθέων' οί [ο ο μυμά 
Ώτης νε ς ας απ οκεῖται πήταυτηυε Ένα). ἵα αμ ΠΗΡΕ {αίγεη ε[ωρογ ο): Πποχὲ 1Εὶ οσο 1, Α. Ρε λα κ τῷ ο ο ο πο ος ο ώς 87. Πανώλερος] Ἑ]εραπΏας που εξ αθας, οοπίση» ἠπεραητ, "Έλεν, Ἱπτοτάηπι ἶάσπι αο µῶεν” ο ο 
Ποπεφῦε Ἔα/αμΦΙ} πι τΗπη, «δορῥος). Ε]εξὲ ν. Ίοτο. αἀλπίρετατ ρίο εἶναι. Ἰωτὸ πόλιν ποιαξ {πι νο μα 
τὸν ΠΑΝΩΔΕΘΡΟΊΣ τὸ πᾶν Ἡμᾶς τ]ὀλέσθαι.419/2ῥ/. οἶκον, ἀοπιὶ, Δρ. δορόροίρηη Αἱ. ν. 1ο4ο. ΤΣΗ. σ.σ 

| 

νῃ. ς. ΤΗΕΡ. Υ. στ. μή μοι πόλινγε πρυμνόθεν ΠΑΝΩ- ῬΒΙ. ν. 47ο. Ίπ εἰμκάσπι ἂν (6 ν. 99.0 σήμαῖνν Ἂ η 
ΔΕΘΡΟΝ Ἐλήρωση ε. ΓαΗ0πι αριιά ΄τησϊσος ι1Όςσς- ένα πό αὐτὸν τὀνδέ ο. αγ) ῥλλή πυρε] μα ην 
τῖπια πΙΕςΙ18. εν φᾷΒι 70(.. οσο, "οἴκους ἑωῦφρὺς οἱ μάνοι ἔλ 
ᾖφ8, Ὡς ὁ νόμος, οἰκισῇ] Ι5ία ΠΟΠ. ἀεριεγαπτ αἆ Τ161]- ο ος ο, ος τς ναΤοκβΣ” 

τοῦ }ωή]σε α {6 Ἱηνίσεπι Φῑνε]!» ΠΕ» περυτο, οοπῖμῃ- 8. Δηλαδὺ ἐπιτιμέων] Ίη 2α]]σο οἶἵπι 1.1 Επῖ5 1 ας ϱ 
δεηάα: καὶ οἱ τελευτήσαντι όύωυσι», ὢρ νομος οἶκισῇ, ΤΕΙ υλε]έοεί [αγ] ος ἐπὶ σιωέων ἀἰδίαπέᾶ Ιορέπς 
Ώοτηρε ῥύεμ» 1ά6πι εσίοι» ὡς νόμος ἥρωὶ ὀύευ] ολα μη] Ώνε ἐσιιμέων, Εκ εοηπηη ἐπιτι ϱ Ἰοπιπαπποῖς αμ | 
{αογα [αοῖοῥαηε, 1 Όλος ἐπὲ ΓἼοέγε θετοῖ. οδοΠοί αμο-- νοσαδι]οαππρ]ἱοσίς Ἱλοποἱσροιςζαςαἀ σασί αρ. 0εὔ/ά το | 
αμς Ῥοτιῖς μῃ]όο νουρο,, ἵη ἴα[ρις ΡΙοΡΕΙο: καὶ οἱ τε- ἵη Ἡορεη, Ρ. 90»., οοτίο ἵπ ΜςΑ, ος Φα]ο]ἡ. ὀσλ όλος, | 
λαωτήσαντ ἀνῶ ζω να] ὀντέμνουσι, οοίεπι Ἠεα[άαπι  ἀπισίμια ΕΙΕΦΕ Ν. 17. θμλζας τὰ ἐπντιμῆ τινος} νόβ γη 
νο ο . πας Απιρηίροϊταηί αρ. Φηρά, ΥΕ. ΧΙ» Ῥ]ίοαν]ε, Ρατία οεἴόπῃ Κελν λέμε, μασ μἰάεσι Πριοῦθῖο ος ὦ 
ὡρ ἄρωῖ τε ἐντέμνουσι» κο) τιμὰς δεδήκασιν ἀγῶνας καὶ ἔτη- ΘΟπΟΙΠΗΣ το]ίφυα, ΜΙ]ήαάσς πποτεάυτη Εεαϊκει μοδύς Αἱ 

! 

ας 



| 

δεγίματηπα. Ἰχηρεῖο, Ευρα ΜΙ]Ηαάϊς Αιιέπάς, 

ἀϊδ[επι ΟΠειοπε[τβ, πάἶααο οχ οηβίρης εἰνίτατῖρις ρτίπαῖρος εοηρτεραϊί Γαπῖς απμπαι ἄπεοπη σοπηπημηῖ ργοβεδΕ]οΏθ ΠΞΕΓΟΠΤΗΣ, απα[ πά Ππιη] Ἰασεπάππι, Ίπ νἰποι]α αἩ ο εοι- 1ΕέΗ1 [μπε, ει ΠηΠαάος Οπετί[οπείαπι οΡτί- 

Ιου τερὶς Έβτασηπα Ἡερεβργ]απι ἀικῖς τα. 
4ΟΧοΟΙεΠΙ, 

αὐ]άεπι ἴπ. Οµει[οπε[µπ ΄ νεμοταῖ 
Ροδίααπα νεπ]Ε, αἶα ρτανίοτα περοι]α αἡ ατα Ῥτω{επεῖα εΓαης, ]απι εχσσροτυηῖ: Ὥαπῃ ἴγεῖο ααπι Ίσως ρε[ία {απὲ αππο δογί]ας ρτοζασῖς, ΒΕΥΤΗΦΒ επῖπι ρα[οτΙ α τερε Γατίο Πίτα], 

Ίοηε[ηπι Ῥτοσςκίοταητ. ΄ ος ποπ. αμῄις εΧ- {ρεξίατε νεπίεητος ΜΙ]εῖαᾷες {αρῖι αὖ Ο1ιοῦ- {οΏείο. Ώοπος. ]ίς ἀΙρίερ[6 επ Ροδίθα Ῥο]οηοῖ τεάαχετε ττῖδις απῃὶς αηϊεφΙαπι Ώερς 416ἱ αςοἰάετεηι. Τιῃς Επωῶπῖσες αριιὰ Τεαπο- αππα εδ[Ε πι 
τεπ!ρης, 
Ρίενεται, 
ται οκ πτρε ΟατάΙα, Ῥες Ππηπι Ίνε]ηπα ῃα- νιραραῖ ΡΙΦΙεΓνεΠεης ΟΠει[οπείοῃ , εἲ ῬΗαπ]ουπῃ οἶας[ο οἰτουπινεηῖι5, Ίρςα 
«11 απαϊποτ πανίρις αἱ Ιπιῦτιπη 

αάϊσίει, «ιήπαιο σπα τπῖ. 
αμα ρτα/{επῆΡριι {ασι]ταῖρις ἵπι- 

εναῄς, 
ο αιΙΠ- 

πε ατήσμ]ο «ὴν, 
ἐρετισθέντες «γοΡ. 

α Ὀείι «{γονι Ζ Ἠασ. υγ, 
ὡπερό. ἆ Ἔφευνε «4γοδ. }Σ τι 
5... «εεετὶ ἐφ. Χερσόνησον. 
πέντε Χρημ. -ἄγοῤ. Βατ. 4ΐλ. Α Ταρῃμ. Βαέ[ς 
Ἠ(υπιφμε πο. οα5/ὰ. 

{εὰ Ππιη]α, οαΗ [1 {ενα σε ἁσπι]; 4ο αμάϊτο (]ιαί- {οηῖταε ΠΤε(Πεηίας σοηνο]απτ ἵῃ οοΠ{οτῆρῃς 1ηόξας πονο Πποῖρί οταἱβοατυσ], Ῥ]ασστο ΓΩΠΙΟΠ τα]1α ἔ]; ο έρύαπο αιά ροίμετήπε, ορίπατο, ἐπιτιμέων εΧίτα ]αΡἱς «ἴ]ραπι ἸπαΏςαί, ἴαπτηπάσιη να]στα αἴηὰα ο/η. Ώνο ]Πο- Ώσπι πιρῄςῃς, . Α. (γοπουέρ γεπῖ ῥμήήοης. ἸΜοιίτπι αἀπητηε ᾧς συλλυπηθησόμενο!, ΠιαπΙ[ε[βο υἱἀρίαπι Ἡο- οτι δης Ἰέη] οοηνεπίοῃς ἵῃ ράσο τρεῖτς ἀε[άεταῃς, ΞΠΛΙΠΙ δλδ ἐπιτύμβιο, ο] ε]έσοέ ση {1η ΟΙ) 12µζ γη ΤΕΡΟΠΕΤΕ, οι] ὧς συλλυπηθησόμενοι τούῖς αρῖατυτ, Α: Πε 1ῃ οοπίεθμχη, λες 11, ᾽Απικόμενοι 
ὃν Ιασεπᾶ, Ἱόυπι σοτις Ππιυ]απΙ. {0 Ἡ{μη (/οσηε Όετ- 15 ΦΟΕΤΟΥΕΙΗ {ή οσα μγ1, [νο πενθέοντω παβαμυθησόμε- 
νο, Ότι εεϊαϊ 4 Έορες, ντος ρηποῖρες, νε] οἰνί- ΤΑΤΟΡ ΙΙ 1π Βπεπη ρυρ]]σίτης Ἱορηῦ πήεἴοναῃευσ: 4. /οᾷίπες ο, Οἵς», Ρ. 66, οο., ὑπέμεινας πρεσβευτὴς ὡς Γλευπαῖραν τὴν Φιλ/ππού ὐυγατέρα. κΧειβοτογεῖσθρι, συνᾷχ- θεσθησόµενορ ἐπὶ, τῇ τοῦ Μολοττῶν τελευτῇ. Εηπερηῖο εοπέ, Αἰεχαπᾶτὶ ]αμάσε]ο Ίπ γή, ἜἘ. τΤ. Ρ. 149. {0η (ὤνχι, Ο1, χι, Ρ. 196. Β. οὐδὲ πρεσρείαν ἐπρέόβευον συμμαχικὴν, ἥτια εὔφημον (εὔσαή- μον Ἱερειίπι !) τῶν ἀπὸ γλώττής μόνον συναθοµόνων, {ῥε- εἴο[αῃ ορια {οΠοΙη 60Η 0ἱπεῃ ΠΟῃ υεγζη; υογδής /α- 1610. [1Η {1111 ΠΟΠ οερίί Ιδία ἠ{ογε]ίμνι Μιὰ. Τ{- Ὅμ ΧΧΗΙ, 6, δι, Ἱάσπι ἵῃ ρΗρις Πρηϊβοαυαπε νοτρα συγάχθεσθαι, συνδλφεἴν, συμπενῤῆσαι, ὀυμπάσχειν., εἴ δυλλυπεῖσθα. ὉοΠττη νε ο) ν]έτοπῖαπι Τδροτίαπη, νε] ἵη Ίντο Ίαοια Ιερα[ῖοηῃος πητίοραπεΗΣ» ουας οἶνί- ἳ 16 νετηπῃ {ει Πάντα, πμποίβτοης, συνησθησόμενοι νε] ο ὁαρισύμονι τῇ νίκχ, πριιὰ. Ώ/ο (ο. 

αμθι- 

κατέγοντῳ πρήγµατά» απδα 1η ἸΜΙ]Ησάρας εγταηπ]άῑς Ῥηποῖρ]ιο το «αρτητα: 6ΠεΠοπεβίατυπα., θμκ]]]ατο ἅ αμα εκρεβ[ε]ο ηπα οὔπι Πατίο ορπΓα Ῥογίμας, κα αζδτο εν νὰρ ἔτεί τουτέων Ῥτοϊεόχιπι νετρῖς πιοᾷο σείεζα», αιιοᾷ 

ΤΗΠ. ἀἱ]ς- 

να]άς «ωρες ὀντέρῳ δὲ ἔτεῖ τουτέων.,  σεῖ 
ος ειεπά{ φµθαῃτ, ΄ Οαἱου]ϊς Ἱ]ς ο ερπ[- ἱοτίοδο ἃ Ῥιδῃ παπι Ἠζεπάηπι σας, Ἰνή]άαάος, π: {μπι Αελοηὶς «σι ας ραΐτο Οπομο, {η ΟΠεγ μα, Ῥετ. ΠΠ]. 4τ ο, μὲ ἀν]ϊ Ὁ, 108... Ίταηια {19 αΠπυπι ες Οἴνπιρ. νι, βευ]]ο ΕΙΠυ8. Παυ]άεπι Ηρραι- υἷ  Ἡιρρίας εγταπηίσα αν 4198. ἱπίογεπγης οζσι- ἵχνῃ,, Ῥ, Τη]. {οο Πη]ᾷᾳ τεβαιῖε Ιηνῖτις ΟΙγπιρ. Ῥοτο ὀρβάσπις ο πι. ο κ λγίοπν 8056 ἵρπι- 6ο]! : :  1ΠΕΠί66 ϱχρισῃαῖτα τοχ πας Ο]γτιρίέας Ἱη Ῥογίῖνας πιουες σοήτς ΜΗ 1ᾳ- 

κιν αἍ Ἡ Ο, τόσα υΙ 

"οσχότων, ἃ Τότε 

αι] ἆεπ]αΟρι 

αι πο πεσερ[ωτίις, «4{γεῦ. }” 
ὃ ἸΜιν οἳ Δόλ. 71, «4γοῦ., οτι ἐκεῖνον Δόλογκοι. 

{ Μία) δὲ τῶν νεῶν 4τοδ., αι Φεύνει αμραιιε 

ο Μπα Εγταπαί ρτράυοιιηῖ Ἰοηρίρβπις, ὦς δυλλυπηθησόμενοι] Ίδειηρο πενθέον- 

βασιλέως Αλεξάνδρου. 

495 
Χερσοησιτα| πυθανόμένοι ταυτά, σύἐλεχθηδων ἁ πὸ ὦω ς έ οκ Οπασέων τῶν πολίων ὂι δύναςεύοτες πάντοθο" 

{  Β/ῃΛ. κό», σόλῳ ἀπικόμεοι ὧρ συλλύπηθησόμοοι, εδέθησαν 4 ον ω “/ λ να Ἔνγρον . αὐτοῦ, Μιλτιάδης τε δὺ ἴσχει την Χερσόνηδον, σ’ω-. 
{ / 2 / . | ύρες. Πεῖ, 44ἴπτοτος πητπίεῃς φαἱπσεητος ; βΙαπιαιε Τακοσίες βόσκων ἐπικούρες, 

κουῷ δὲ 

και Ὑαμέει Ὀλόρά Φοῦ 
Θρηΐχων ὃ βασιληος 9υγατέρα Ἡγισιπύλη. Οὗτθ» Το (ἀπιοπῖο βμο ἸΜ]ήαᾶσο παροτ1 δὲ ὁ ΚΚίμωνος Μιλτιάδη, νέωσὴ μὲν ἐληλύθεν «6 τὴν 

» ἵππεη  Κερσόησον κατελάμβανε δέ µυ ἐλθότα ἀλλὰ τῶν 
“κατεχόντων πεηγµάτων χαλεπώτερα. τρίτῳ μεν Ν / 

2 μ λ 3 «γαρ ετεῖ τετέων, Σκύθας ἆ ἐκφιώγει, Σχύθαι γαρ οἱ νομάδες ἐρεθισθέντες ὑπὸ βασιλόος Δαρείθ» συνεςράφη- χο 8 4ααπῃ {6 ζοπρ]ορακίεπε, 34 Ώαης µδᾳμςο Ομες.20σαν εδ άρνασαε 
ον α ; 

μέχρι τῆς Χερσωήσε ταύτης’ τού- 
2 ς 

/ 1 ) του. ἐπιότας οὐχ, ὑπομείνας ὁ Μιλτιάδη», ἔφυγο .] ο ης ος 2 / ἀπὸ Χερσοήσε" ἐς ὃ οἵ τε Σκύθαι ἀπαλλάχθησαν, 
χαὶ 6 μυ οι Δόλογκοι χατήγαγο οπίσω' «ταῦτα μὲν 
ἡ τρίτῳ ἔτεῖ πρότερω ἐγεγόνεε τῶν τότε μυκατε 

µεγος ἐβο τους ΦοΙιΧας ο) Τωέδῳ, πλήρωσα» | χρημάτων τριρεας πέντε Ἡ ονα- 3 / 3 . 3 Αϊλεπας πανίσαν]ε; 6 ῄοιι {οἶνο- βέντων, οκ νεφε σας Αθήνας ἐκ, Καρδίης ποόλιος» ἔπλεε διὰ τοῦ 

{ 
δη πυθανό 

λα ς της Χο ὠσπερ ὠρμήθή 
/ Μέλανορ κόλπου" / Ν { Χς ; ο : π'αραμκείβετό τε τὸν Ἀερσογήσον, καὶ δι Φούικές δι πε. / ” να. δ-  Λ ἄν νι / Ν ο» πίπΊεσι τῆσι γγυσί- αὐτὸς μεν δὴ Μιλτιάδης σὺν τῆσι αρ Ὃω οἱ ' Τέσσερσι Ἐγεῶγκα]αφεύγει ἐς Ίμβρον! τὴνδέοι σέμσέ]ην 

αρ 

ἓ Κωταλαβόνέων οχ8. 6 Μέχρι τᾳς χερ. Θ ᾖ}ϱ ει αε/. ἄν. Βργές, 
-ὁ Τῆτε δὲ 7 Ίνον. Τρηρ. 

άρια. 

8, τεγετ{ασαήε θαγάϊριις αρῖέ Ῥ. Τη], ΄αππο 450ὔ.. 1π ων. ο. Φογίμας Ἱοπιαᾷος Ρορ: Ἠ]απι ΏαΠϊ εκρ6- ἀἰθίοπεπι ἱπηταἩ {π ΟΠο/[οποβπ. εκειτυπς, «ορυπί- ας ΜΜΠμάεῃ αἰογίηπι{ηρογς, Έπος { ναγο ΏΟΠ ἆῑς- 146Πε, οιΠᾷ 1115 βαί νεως) μὲν ἐληλύθεε-----ὰ, ΟΠὶ ας ἴε Ίος 4εοξί ἆπηος ἵπ ΟΠἩεμοΠείο ἵγταηηυπα Νῃ]αα» 4ες ερετίε: «αιίὰ σρίτῳ μὲν γὰρ ἔτεὶ τοὐτέων;- Ψιάᾳ αιιας οοπ{εαμυπίΗς Πα Ππι, ταῦτα μὲν δ) τρίτῳ ἔγε πῤότέρον, ἳ α Π Πρηαπε ττός ποῖρτος αηπος» ΕΧΙΕΙΠΙ ΏΟΏ Ἠα- Ῥεητς 4 ΝΗΙαάαε τεάίευπι Ὦο]οποσσίαπι Ἀμχ]μο οχί- 
ηθαΕ εοηρταηΕ Ῥεπο επι Ῥταε[εόητα ππατίῆτια Οωπὶς Ίων. αδ. (μο- πποᾷο ἀοππῦπι οππαηε Πηϊ]Πσαητης, τὸ τόσες. (εν κῶτέ- οντα, α]ἱα Ε5[ο πΕ(ΙεΙΏ:, απηπι απαε «οπτίπιο Ί]σσᾳ- μπε, Ατ Ἠος τωπι νίάς; ΝΠ]σιις ϱ Ῥετῇς Βιηά]εις ρεξ(ιπιάαϊᾳ εςε ΟΙγπιρ. Έχχι., Ῥας. Ἱ. 19105 αἱίρτο Ρο»ί υγ] 601 σλ]αΠηΙ{α(οπι 3ἠΠο Ῥείῆσα οἰαςῇς 1πίι- 3 Οήηπι, Ἱμαευαπι εἰ. Τοποᾶηι οεζηρανίε ϱ, 9ο, Ἠυίμς αίμα: αριιά Τεπεᾶιπι Ἐμοεπίσεβ, Ἠοτιπή αἱ]- ἴεπι ε]αςῇς Ῥετῄσα, αρετο η πεσερίτ Μήααδες, ὅοη- ναίαεῖς, αἴπε ἵπ ῥτοπιζΗ οταπε. ος Ίῃ πανε Ἱπροβας; αυ{αθ1ε, Ἠαδσσϊπα τρίτῳ ἔτεὶ πρότερον τῶν τύτε αν κατε- Κόντων ἀῑαί τεδτο ρορῄιπι ονοη]ςίο 9 Απημώνετιο ἵπ οπηπ] 1]α Τεπγροτηπῃ ΠΟΞΑΕΊΟΠ6 πιαςΗ]ᾳ8, ας θηυἱἆθπα ἀείειροία {1Π8 ππεπιΌΓαΠαΓυπα αά1ΠΠ1ΕΠΤΟ ἨδαΠΕ αμζεο, ηξαιο νοἶο, - ον 

το, ο αν Μα) ἤλασαν] Όμι εοης/ούσε/έΗ Φογιηας Ἰλοπιαάες. ο ῥαμε µδζηε Οδεγ- / 6/1 ῥγοξες έγωΜΙ. Ῥ{ο κατεςράφησαν 1, 15 Ο, 149. εκ Οος6, ΤΠΕΤΙΕΟ. τεοερίυπ] κατεςράφθησαν Ἠ]ς. {οττς {οΙεπΙΠεπα Π0ἱ ροίιοτας {ΟΤΠΑΠΙ συνεεράφύγέαν ει], π, ϱ» 19115 ἐπιτραφθέντων' οιοὰ Ῥ]αευῖε αγ. 42γεύ. Ῥή. Τῦης, Ρ. 90ο. []δὶ νΗΙΡΑΤΗΣ τρρφθέντες, πας Ἐά. Ρ. ο8ό, 6, πηῖις Ρεπετῖς ρτοβίαηί ποππα]]α5 αλ- Πα Ἠαῦει ετ Τόμοά, {οπιρεΓ Τ2Πποῃ {οροης δυσραφῇνας Εἴ κατασραφῆναι. ἤ ! ο πάθοκες 91. ην δέ οἳ πέωπτην τῶν νεῶν κωτε]λό ] ἱ Βεπηῖ- ΠΙΗ Ο9ὲ κατεῖλο » Ῥτο βπιρΙεί πονατος Ἰ]πά Ρο ο ἡ εἷλον, οοβέγιη. Βοτταφίς ΤππΙΘΠ ην, γ 
πέµπτην τῶν γεῶν κατεῖψον διώχοντες οἳ τι Ἡ ο. 5 κωτῆφον' 60 πεπιρε {επ{» 4υεπῃ εάάῑε Εατρουχά:, ἱ να . Ρα. εκρ]ομ]τ ϱρ. 11 Κατάγωντὸ πλοῖα, (πεππα ΗΕ 14: ας. ναδν. ΤΟ4. εἳ 1ο. δἱς ἹΜΗήααΙς΄ Ίδίαπα πανεπι Ππίεηυυς λοθηήσςς , ποη αωϊάσπι πιοτεῖρης {εά. οπιΠἔαπῃ 
ομπία ἴπ {ηυπ1 αμεπά σπα ορ ο. αμα Οι εαρευπῃ ΜΜ ΗΗαάς βΗμπι Μεβοεη Ηγαγον παρὰ ῃρ- διλέα - δοκέοντε κάβιτὸ ΜΕΥΑΛΗΥ καταθήσεσβαι-. Ρ0- {Ώποπιµπι Ίος» εχεπιρ]ῖς Ἠπά]ᾳπε οοπἀμέας, ππαδαν{ε 1. 1. οήβεη. Ίπ ΓΜοσέ Λ. ΑΔ. χχὶν, 97. ϱ0η8 ᾖΟ;. οὐ], ἵπ Οδαγή. Ῥ. 499. 

μοσασκκσνσωκα 

/6 {η ΤΗ 

49. Ὦν 
ΥΑΤΟΚΕΝ. . 



ό Ἡ Ἑ Ῥ ο ιν) ο Ἕ ἶ βΙίο Μειίοσ]ο αὖ. Ῥει[ς εσεερίο ος δὐΐα Ροζάιᾶο, υἱ εἰπῖο . 

ᾷ5 ’ 
Τοπία Εοσπιατα αἆ αιθἰτίηπα Ῥοχβουσα, Ῥαταίαηρα, Ματάο” 

πίμς, ρεῃεί τερῖς, ἀείοεπάὰς ου πογίδ οορΙ15 αά ππαῖς, , 

ιά ο.” ρυ - ᾿ : ς 3 ον Ν . . ; οἱ . . ώ 

Τῶ) γεῶν κἀτειλον διώκόντες οἱ Φοίνικες" της ὲ εςταύ- Δπίπιαπ νετο Ῥπωπίοε 1η{ΕΝΙΗΕΙ ΕΕΡΕΤΗΠΕ» 
ομΙ ῬίῶΦεταυ ΜΗτίααϊ Β]ας παϊα ΤΠΑΣΙΠΙΗ5 1/ ρα / , ς Ψ, . 38 

ών Ὃ ιο ορ ον 4 Μειοσμις, ποι ἐκ πμια ΟΙοπί ΤμταςΙ5 

να. ως ος εαν ο {ο εκ ΄ αἶα  ππι]ετε, Ἐππή Έησπιος 
Ίβδε, ἀλλ’ ἐξ ἄλλης" καὶτὂτωο ἅμα τῇ ψῇ ἔἶλο διῶδ-µπι πανὶ οέετε ει. αὐνπι Νβλᾶϊς: 4 

Φοίηκες καέμυ πυθόµθνοι ὡς εἴιΜιλ]ιάδιω παει, ὠήγα- Ίῆηπι ορίς οορπονϊδίοη ; αἆ τερεῖι Ῥετάι- 

3/0) παρὰ βασιληα» δοκέωτες χάριτα µεγάλη κατα- χετιπῖι, Τα {8 πιαρηΏατη αρα εὐ 518" 

βήσεσθαι’ ὅτι δὲ Μιλτιάδης γνώμη ἀπεδεξατοο» τοῖσι Τα πίτητοο: αποπίαη ΜΙΠαάες ἀικεταῖ 

Ἰόσις πείθεσθαι κελεύων τοῖσι Σκύθησι, ὅτε ὃι Σκύθαι αραιά Ίοπες Γεηζεπείαπι, τς {παάξτεϊ ο. 

ππξοδεδέοτο» Ὁ λύσαντας τὸν σχεδίν, ἀποπλέεν ἐελοἳ μ5, τοραπείρις {οἶατα τατα 4ο ἀὐί" 

να ας ολ τα αλ. κεφ ο Έχαο ς  οῬιεπιρετατε, ΟὐΙαϊο ἵππιεα ΠΡί Μ6- 
τὸν ἑωῦτῶ" Δαρείος δὲ, ὧσ οι Φοίγκες Μητίοχον το 2 - 

ρ ὦ χ τἱοσἩο Ώατῖις ἴαπῖαπα αροςσι ας ομΙςαμαπᾶ 
/ "9, οτι Ν κ σον , 

ο πλου, δρ καν, ας 1εσεηε πε ρεπηα]εῖς ΕΗΠΙ να ον 

Ἠ οσο » Τεσστι: ἀοπανίι επίπῃ ἀοπιο εἳ ΡΟδΙέδΗ 
καὶ Περσίδα γυναικα, ἐκ. τῆς ὃι τέκγοι ἐγένετο, τὰ ο ΠΕ, Πχοτε εἴἶα Ῥοχῃάε: εκ 403 με: 

Πέρσας 5 χέχοσµέαται. Μιλτιάδης δὲ ἐξ Ἴμβρη ὧπι-ἡ δτῖ- ρεπῖ! Ίαπε, αἱ Ίητετ Ῥετ[ας οοπ[οπτῦἩ, 

χυέεται ἐς τὰς Αθήνας, καὶ κατὰ, τὸ έτος τΏτο ἐκ τῶν ΜιΠαάες απτεπ εκ Ιπιδίο ΑΙΠΕΠΙ5 Ρείνξ-43 

-Περσέων οὐδὲν ἆ ἔτι πλέω ἐγένετο τβτέων ο ἐᾳ γέῖχοσΦε- Ἐν Ίεαπε Πος αππο «ἰο(παπι ἐδί ἃ πε 

ας Ἴωσι, ἀλλὰ τάδε μὺ χρήσιμα κάρτα τοῖσι Ίωσι {16 αΠΙΡΙΙ8 1Π΄ Ίοπας Παταϊῖαπι ος 

ο ἐγάετο"τάτα τὸ ἔτεος Αρταφέρηης ὁ Σαρδίων ὕπαρ- αν 2 ον μα μπα ας μας ν Ὃ ος 

ών. ) τί ο. ; ἡ σαι Ρ 

μα ο ο μα αοῖτῖς οἰνίτατιτη ο. Ὀ ο. . 

ἵνα δωσί Ἡ ὃς ον κ, εσθα|» Ες αἁ ραξίῖοπες ΙΠῖςΓ. {8 {μοϊεπάας αέ 

.ς αγ. κα ας ἀλλήλεφΦέροιέτεχαἱἀγοιω' 18 ἀππάο, οαἳ πο {ε[ε Ἱπνίσει ΤΕΙΤΕΠΙ αυϊ 

ταῦτά τε Ἰνάγκα(ε ποἰέών καὶ τὰς χώρας σφέων Άβετεηι.  Αά Ίος αλαξῖῖ 1οπίρδ» . 

αἱ λ . : νὰ, 

µετρήζας κατὰ παρασάγγας, τεςκαλέεσι οι Πέρσα| Ραταίαηρας» Ίτα επῖπι Ῥετ[ῷ πρὸ τη; : έ ον 
τὰ τρήκωτα φάδια κατὰ ὃὴ τώτες μετρήσας, φόρμες ο. αρρεαπε» τερίόπος. «επ ΠΠτμῖξ 
ἔταξε ἐκάσοι(:, οἳ κατὰ χώρη δατελέε( 1 ἔχοτες ἐ ποβἰοπαήπιαµς τάρωα. Πσρδαμ . Χοτε αμα αρ Λτιαρῃοιπε ἱπβήτυτα, 34 / ω 1” αι 1 ε- τ9 / 3 : ὼ 

τέτῳ τὸ χρό)Ε αἴεί καὶ ἔτι ες ἐµε; ὧρ ἑτάχ. (αν εξ ὕαια Φταΐοπι Π]ς ομπαεταπε, 10Σ8 οϕ 
1 ο 2 / } ἡ κ - 

“Αβ]αφέρεο», ἐτάχύησαν δὲ σχεδογκα]α | ταύ]ὰ τα καὶ ἀεῖι Ρᾳπο αι ρτῖας {μεταβῖ, δν ἂν 
; νι μα. ασ . ν. 

προτερο εχω" καισ Φι ταύτα μὲ εἰρηιαιαν. Αμαδὲ αιϊάεπι 1] ρασαϊα εταητ. ΄ Οεἴεταῃ 1 
/ ων». . . .ο . ἆ]- 

τῷ έαρι τῶ ἄλλων καταλελυµένων σρατηγῶΚ έκββα 6οῖἙ Παιῖπι νετε ας ἀπείρις 30. τέδέ κ. 
ο» / 

α 
σ 

2 

σιλῆοο, Μαρδόνιος ὁ Γωβρύτω κατέβανε ἐπὶ άλασ- Οδ» Ματάοπίης οριγῶ. Π1μ5 ῥἼ μια ἀσ” 
λ λ λ / . : ΙΠΙΟ 

σαν, «ΡαΤὸν ΠΟλλΟΝ μὲν κάρτα ποζον ἅμα αγόμθθς» ο ᾷ Ὃ ος ῃ η] πιάτα ἀέ” 
ο. / « Α ' 

πολλον δὲ ναυτικον᾿ ἠλικίην τε νέος ἐῶν) Καὶ νεωσ'ὶ γε» Αα ΟΡΑ δα οάϊωπα  εἶδδ" 

πάς θλλνν ἁπκάσὂονκσηςἳ ἁμνό μη: λνο με πλαν, ἀνρως Ἰκων αι 
ἄγων δὲ τὸν σβατὸν τᾶτο ὁ Μαρδόιος. ἐπτεί τε ἐγθετοόσιι Ῥοδίφααπι η ΟΠσίαπι ρετγοΏῖῖ » 1ρβ8 

ο τή Ἐιλικήῃ» αυτος μεν ἐπιβας ἐπ] γεὸς, ἐκομίζε. εοπίοεπία πᾶνϊῖ ουσ σἰβ[ε τεβαμᾶ ή 
Το ἅμα, Ἆ τῆσι ἄλλήσι )ήνσί σρατὴν δὲ τὴν πεζην ας ἁἀποῖοις Ῥεάεβτες οοΡβίᾶ» ρην 
 λλοι ἡγεμόνς Ίγο ἐπὶ τὸν Ἑλλήσποτο" ὡς δὲ Ἱε[ροπταια  ἁἀπσεπῆρις. ΄Ῥοριεααυαίὴ κ νὰ 

πἹαραπ λέων τὴν ᾿Ασίη ἀπίκετο ὁ Μαρδώι(Θ» ἐς τὸν σα Ρτατοινεξιας Αβα {η 1οΠΙΑΠΗ Τ ; [6: 

32 ΄: 3 ον / κ. ορ . . . . - Θ ο 16 ν 

Ιωῦμ, οναυτα µέγισοι Ἡ «)ώύμα ἐρέω τοῖσι μὴ ώπορο Ματάοπίης, πίτα Ἠάο τοπ. «ή απι 

πο | δι- 

ας α. ο. πα ὃ Λύσονγες «{νεδ. «{νή. ηι., βεγροίαπη, γιά, τν, 1 9ό.. ο Κεμοσμήατα, αν 

Αρτ. οἵα δὲό 7 Ἰαμά -]μ. «τοῦ. Α: Ραγίο, Β. Βὴι, ἔπίπλεον 1: Ρα. 4.ά. «- Ἔγένετο τούτου τοι ρα], 
ον ος τς { 4.1. 4ᾗ. Ρα: Ρανς, Δ., πολεμίον το αν δα ο. ων 

' « : 9 ον ΝΜ . 11. 4115 ποι σα δι ω / 2. τούϊς: ο0σίὸ. ΟΙΤΗ. 3 

«γ. 14 Τὰ αὐτὸ Ἰά., ορηπιοάς, Άμίαι ας λα να κ Ῥμ/., οκ εὀτοξίοπε Αρ 

1η: Ἐῆσι »ηυσὶ -4πον. ῥ1πάμ ΟΠΙΙΦΙΟ Πιο ᾷΙο ὄλλησ, Θαῦμα 4ποῦι Σά, --- 3 : 

ὁ 

ἓς 4. Ἐποίήσε κακὸν μὲν οὐδὲν Μητίοχον] Ὢο τα τμ ταί μαμα Ῥερίσομὴ] Δά «αμ. ντ. το ἡς, 

1ος]. ει πο ής- ρα οὐνίαξ, 6ὲ εὐίατη Ε6σο . ντ. 1. 
Ποσ]ο Εἰεγοάοέης. Αἲ Μαγορέημε ἵ ΝΙε, Ἐμαογά1ᾶῖς ὃν ]ῤαν ἠϊο οκ ἠε4. Ἱπεα]σατα πη]]α ολες, ΔΟζΟΙ 

Ἐν. ΝΠ]Παάαο οαάσπι παν] Πητοίοξρία ἵη Ἱοβήήπι να: 1, τε» τούς οὐδὲν ἔτι πλέ ἐγένετο τουτέων. εἴ ο τρις 
ηϊδίε ροτε/αίεπΙ αάβτπιαί» Ἱπριήάεητον {η ρίήπρεης»  ὅτο, ΄ ΡΕε(ΠΕΠΒ ἐς νῖκος Φέρον Ο]αάμς, διφθορὸν 6» 

ὠφίενται δ᾽ ὑπὸ βασιλέως. ἔιγε μὴ ψεύ» : ν ᾿ μες βΗῃ::  {1ερε» 
ο ή } ψεύδεται Ἡρόδυτος, /Φοῦίο ἱπτετρΕΙΑΤΗΡ. ΠΙΑΙΗΕ: ταίσα, Εἰοεογό 

ο ππα]ηπα» Ὥλος ΠΗ/ΡΙ6ἷο» οι πι]]ας Ίπ (οήρίοτς α]αίη ἄσ Ὀ6]]ο 1π8.. 1. να. 168. ώς 
: Ἱ προς Ἔκ τῶν πολίων] Ῥρτερίε Ῥο]ηε]μς σα οησος 

τ. 45. Ἠποήήσε κωκὸν µ. οὐδὲν Μητίοχο] Έα αἴριίε ἔο- αἲο. Ἠαμά Ριαείοι Πταποσηπι Ιπᾷο] επι σοπβµῖο 72 | 
οά0{ο Μαγοίήη. Ἱπ νἷτα Τδηο)ά, Έμμα ηις ἴ]ς λίων αἳ πολεµίων. Ὦεάϊ αχεπιρ]α αἆ Ώ/σάογέ μή Ἱ 
παδἰά1τ» παπι Ῥτίπηυπι πανοπη Ἕαρενπῃ (οπής μι αμα οιν ΕὐΙδις ποσοᾷα οκ πο ο αι η 

5 / 3 κ... / ἁ ν . . . | ὦ 

ὑπὸ βασιλέως» εἴγε μθ Ἡρόδοτος ψεύδετοµ. 6. το ώς κοὶ τῷ πλήόη τῶν ἔνοικούντων" μρ ον πολέων .. {ε - 

τασι 1οημΗΗΣ {1620 Μοετοσιπι ΜΗ]αάϊς πα Πακ πΙτας» νασαξ ἀμδίο. ΦΟΠΡΠᾷ ὕᾳπ δωσίδικοι εἰδν» αθι- 

πιο ΜΙεΠοσμο» Ώμπο Ππα[ε νατς οοπηπησθἰς οτπαιώΙα  «απῖα Ἠ{ ες ρτοῦαητό 1. Ατορὸ. Τε». Ἐ. 1 Ἡν οῦσ. 

{η Ῥετ[ίάο τοπιαηῄςίΕ» 4ἴ91ο 10]: Ὥχοτο ἀμέχα, Προ. Ἠδδες Ῥοῤηων Τε ον 4. ἱ δη ο σάς εκτος 
τον ῥζθετοβε[ο: τέκνω», πα ΜΙτ, τὰ ἐὲ Πόρσας κεωσµέωταν. 63. Πρλλὸν δὲ ναυτικό Ἁὶν Πιήππας ᾱ- μι 
«δεγου, 2α/ήα» (1 {2ο} «ΡΕΥ/Α5 εἐμ/εηΜωη: {οπδί4µο-. αρωτὸν Ἠιης ναυτρὼν τοξζο Ἰπιοήρτοϊατατ ΑΡΟύΠΙ ας 
αις ροταἱείεῖ, τῷ ἐς Πέρσαρ τετάνρπαι. Κοσμεῖν πρμὰ {ζοπάσήήας ηανος 4 Φ/γάδοη η τ, ρ. 8.» Ἰρατοος 
Ψοτοτες Πρηίβοασαϊ ΕΠαΠΙ σᾶσσει, ἳ ἡ τάξις Κόσμος ἐαη]εῖο ἵπ ΛΙΟΓΕἨΥΤ Ῥοις, ν 5 Νοσις επίπα παν 
ἀϊσσδατων: αὐίοις εὔτας {0νεπτη]6 ΕΓΩΙ εὐταξίο, ποπ. πα οηπιπαμες ΜαΤάοπίης οχ Ῥογμαε ἵπ(Πσἴαπι ο ή 

Σωθρονιςρ). ὠπίυπι {6ά οἳ Κοσμητοὶ νοσαβαητατ: οὐ. να] Εοίαι ηως 0.05. ρυοἵτα, ΟΩεΠΙ8 Ματάσπα δέ γ 

πο μή ἵη Αίῑ. 1μεςῖ. Ἡ» ο 51 ρα ον {περε» Τεν Ῥει[ας αιότογΙεατείη πο ῬταοτογΗ {ο 0ΓΗ5 Τ1 1πε- 
Αθ αν ΠΑΤΕΗΙ 5, Ροή, ἵπ 11. Απ Ῥ. 8 5. 1α- όφ. Παρωπλέων τὴν ᾽Ασίην] Εμήε, αυ Ἠος σης 

ο ὺ πο Επαέτυτα: Πεγοά. 11. 6. 91. ἓρ Τόν πετ ΡτύΤΗ: εδί[ε οπ]πι Ιοπίαπι Άβας ρατΙΕΠΙ» μοι ση) 
ος ος (Οψτεπεα εἴ Ώα1668). ἐκεκοσμξεωτο" 1 6ρί 1001. α1 αἆ Ιοηίαπι αἀρε]]ε, ἀῑσί παραπεπλεῦΣ; μια” . 

47. οὐδὲν, το , ων. πλ ον {οἩρίηπι Ἠ]ο: τπείατε Ῥτορίεῖος πα οῦ” 

ελών ες ἐπ] πλ ος ος ουΗ νήσος Γοππιίαε ἐπὶ ρί, αιάρρε Ιοπίας νἱαῖπαπη οἳ εκ Οοἵα παν τῃ 1ο’ 
.- πλεῖον 1 Ν, Τε, τμ]1 αἴαιις α1δ1 {ᾳς- εμησα, Αι ηος πἰπιφ εντ Ώρετε, ΡΧ ὤΜἱοἱ αι 

| 
/ 

ΔΝ 



1 ἴπ Τοπία Ιπάωχῖε ἀεπιοσιβεία», Ψείαρςς εἶασ[ς εἶας 
τα Αλλοι, πιίταπι α Βτγδίς, ξ, 
τά δ Οταςῖς, απἱ πο α[επητατ Οἱα- 

«Ἀετα 1ΠἳεΓ Περίεπι Ῥετ[ας {παβς{6. Ῥοϊίοταπι 
: εσίε Ῥετῇς Παταπι Ῥοραίατεπ, αὐἀισαΏῖς Ἰο- 
πηπα ἴψταηπί Ματάοπῖας Παταπι Ρορι]ατεπι 
ῬεΓ. εἰν]ταῖϊες «οη/Ἡτι]ε:. Πῖς αξῖς, 1π Ἠσει- 
Ιε[ροπτππι Ίτο σοητεπάϊτ: αρῖ «οαξία 1ηςεῃ- 
Ἡ νΙ πανῖαπὰ». εἴἶαπι πηη]ίο Ρεάϊϊαία» 5 
οορῖᾶς πανῖδας ἱαῖεςῖί ΠΗε]είροπιιπι» Ῥε- 

«-αυε Εωτοραπι Ίτετ Ἐτειτίαπι νετίις αἴαας 
4 ΑίΠεπας {ασϊεραῖ. Ἠα εηῖπι εἰνιίαιος ϱταΏῖ 
«Ῥτῶτεχῖας εκρεἀΙτοηῖς: {εὰ ἵῃπ απίπιο 8” 

ὮἙ Α Το, Ίνα γ], 45 

δεκομέοί(α α ἑῶν Ἑλλήνων Περσέων τοϊόιζπτα Ὁ- 
32 / μα 5, τάνεα γνωμη ἀποδέζασθαιν ὧρ χρεὼν εἴη διμοχρατέε- 

λ λ / ο 7 / σθαι Πέρσας' τοὺς γαρτυράνες τῶν Ἰῶωνχαταπαύσας 
πάντας ὁ Μαρδόνιος, δημοκρατίας κατίσα ἐς τὰς πτός 

ο ν ο» / / 3 ος . 7δλιας' ταύτα δὲ ποήσας, Ἠπείγετο ἐς τὸν Ἑλλήσπο» 
ΤοΥ’ ὡς δὲ συγελέχθη μεν χρημα Ὁ πολλὸν γεῶ, συνε- 
Ἀέχθη δέκα] πεζὀς «ρατὸς πολλθσιδιαβάό]ες τῆσι γηυσὶ 
τὸ Ἑλλήσποτο» ἐπορεωτο διὰ τῆς Εὐρωπης' ἔπο- 

: Ῥεύοτο δὲ ἐπί τε Ερέτριαν καὶ Αθήνας, Αὗται μὲν ὢ 
2) ο» / 3 λ .) / ”/ 

: ἴ :"ΌΟσφι πρόσχηµα ἔσαν τοῦ ςόλει ἀτὰρ οὗ γέῳ ἔ οτε» Ῥεραῖϊ αὐαπι Ρ]ΗΤΙπιας Ῥορίει ΟΥῶσαΤΙΠΙ οἱ- ο ροςχΗ ᾿ 6 6 
νιιαίαπῃ. [α0ΐρειε, Ίναπι εἴ οἶας[α ΓΠα[ος 
πες ΠΙΒΠΙΠΙ εχ αἀνετο Ίεναπτες [αδερῖε., 
ει ρεάτατα Μασεάοπες» Πίὰ εο απ Ίαπα 
εταηῖ, Ιπ {εγνιτηῖεπι τεζερῖς: ἐτεπῖπι α ιβ 
Ἱπίτα ἸΜασθάοπες {μπῖ ΠαΠΙΟΠες, απ {10- 
αξία οπαήςς ετρηῖ. . Ἠσδο εἰαῇς ο Τμαίο 
ταΏδιηϊζίεης, ας οΡροΠῖαπα οοπΙΙπεπίετη Ἰ6- 
ξεῃδ αἆ Λεαπῖμαπι Ίδαπε Ῥτοσεδίςς εἲ εχ 
Ασαπίμο {οἶνεης., ἀππι Αἴποιπ οἴτουπιῇο- 
ἔΙΕ, νεπτας αηιῖ]ο γεμεπ]θῃς αἴημε αἴσθη5 

ὅσας ὧν σ͵λείσας ο δύναντο χατασφρέφεσθαιτ Ἑλληνί- 
: θων πολίων' τᾶτο μὲν δὲ, τῇσι γυσὶ Θασίως εδὲ χεῖ» 
ῥᾳ6 ἀνταεβραμένως, κατεσρέψαντο' τῶτο δὲ, τῷ πεζῷ 
Μακεφόνας προς τοῖσι ὑπάρχεσιδέλες ἆ προσεκήσαν- 

3 ' Δ 9 2, ο”. Ώστο' τὰ γὰρ ογτὸς Μακεδόνων ἔθνια πάντα σφι ἤδη 
ς 

ὑποχείρια γεγοότα ὅκ μὸ δὴ Θάσε ο διαβαλώτες 
περην υπο την Ἡπέιρο εκομίζωτο µέχοι ᾽Αχώνθν" ἐκ δὲ 
᾿Ακάνθη ὁρμεώμειοι, τὸν { Αθων περιέβαλλο" ἐπιπεσῶ 
δέ σφι 6 περιπλέεσι βορῆς ἄνεμος, μέγας τε χα ἄπο- 

- .. . / ὁ / / / .. κ [ο] ορ Ἱταπβτα, ἵπ. εαπα Ἱπρταῖτ, πανίππιαυε Υα]άςθΟβθΜ» Χαρτα, τοήχέας Ἡ ππερέσπεπλἠθεῖ πολλὰς Ἡ νεῶν 
τηυ]ίας 1Π Αιποπ εχρι]ς» . αἆθο τς. ἀῑσατατ 
αὰ ἵτεςρηϊας α[λἰχϊκίε, εἰ {Ἡρτα ν]β]ηίϊ τα]]- 
Ίια. Ποππαπα Ἱπτετῆδίε: «αΙ1ρρε αμ Ηπα Γετῖς 
1η πάτο εἶτσα ΑΙΠΟΏ Ῥίαπε {σαϊεαῖ, Ῥει- 
1ετηπῖ ταρΏ. αὖ 15» αὐῖ Ρειτὶφ αἰΙᾷ, Ρατ- 

ἐκβάλλων πρὲς τὸν Αθων' λέγεται 1ὃ Ττρικοσίας μὲν 
τ γεῶν τὰς δαφθαρείσας εἶναι » ὑπὲρ δὲ 9ύο µυριάδας ἂν» 
θρώπων" ὡσε }ὶ ἕ ϱ)ήριώδες ἁτης ἐέσης τῆς αιλάσσης 
ταύτης τῆς περὶ τὸν Άθων , δι μὺ ὑπὸ θηρίων διεφθεί-. 
ο]οάρπαζόμεοι 1 ὁι δὲ, πρὺς τὰςπέ 2 ως... πι αποὰ παϊΐατε πε[ςϊτεηῖ, ρατίπῃ σε]α αὐ-09β ρ μα ϱἱ 9,605 τας πετρας αρασσὀμενοι 

{απρΏ.  Ἑτ οὐπι παπτίςο. απῑάεπι εχετοίτα 
ἁδΊτα αξαπα εδ. ἸΜατάοπίππι αΠἴεπη «απ Ρε- 

ἀεβαῖρις «ορῖῖς 1ΏΠ ἹΜαεράοπία Παιῖνα Ία- 
Ῥεπῖεπι Τῆταςσες Βτγρί {10. ποξίεπι Ιηναίε-.. 
τα, εἴ οΙΠπ]. αἱος τηπ]ίο εκ εἰς οσσιἀιηῖ, 
τωπι 1ρδύπ ΜατάοπΙπΤα γαἰπεταΏί, θεὰ πο 

τὸ τῶν Ἑλλ. Αῦ., αὐήσπ]ας ασια, 

ᾳ Κωτεκτήσαντο 1ΠΑΙΡ. «εερῦ. 
ἕ ΑλΟΠ Εδί 1η γε. Ὁὃ Περιέπεσε «49ύ. 

«άν. «ἄγοῦι, σρἴοΓΙ πεζῳ σρωτῷ επι «44, καὶ 

ὅ Πολλὸν Ῥαε/: αχ οοιτεζήοπα, Ιάσπι ἵπ Ἰά, Ορμου. 
Νά. ὰ 1, 1. 81. πολλῶν ΡΠΙΗ8: ΠΙΟΧ πολλὸς σρατὸς ῥα9/. πχ. 
νόῳ ἔχον εἰνείωσ 1ο πια]ΗΠῃ ποῃ ἴοτες» πὶ {π6ρο Ετιάηγα νοσυπι ἵπ Μις πι ΕΤΗ. 

ὁ Διαλαβόνες βατ. «οττεδ, - 
ἶ Τὰρ κατὼ τρ. 71, «γεῦ. 

Ῥ. 9949 τό, { οἱ δὲ οὐτ. γέειν ------ διεφθείροντο" οἱ δὲ, πρὸς τὼς πᾶπρ. ὅτο. 

ς 

ὃι δὲ αὐτέων νέευ εἰκ. ἐπις-έατο »χαὶ χατεὶ τῶτο διεφθεί- ροντο" ὃν δὲ, ῥ/γεῖ' ὁ μὲν δὺ ναυτικὸς σρατὸς εἴτω ἔπρησ- 
σε. Μαρδοίῳ δὲ καὶ τῷ αὶ πεζῷ σρατοπεδευοµένγω ορ 
Μακεδοΐη, νυκτὸς Βρύγοι Θρήϊκε, ἐπεχέίρησαν- καί 
᾿σφέων πολλοὺς Φογεύεσι οι Βρύγοι, Ἡ Μαρδόνιου δὲ αὐὸ 
1Τὸν τρωµατίζωσι ο οὐ µήτοι οὐδὲ αὐτοὶ δουλοσύνην 

δια 

ΓΙ ά11.: νετθ; 
ο Δύνωνται «4γεζ. Ῥαε/. Ῥαι]]ο απίο ἐν 

γιά. νῃτ, 7: 
7 Αθεον ΔγήΑθω 6ἳ περιέβαλον ή), 

{.Ταυάαι Βαν. ἵπ. Εἴοημλ 

Μαρὸ. αὐτὸν «τοῦ. }1μά. {915 ψοπε., ο Οὐ μὲν οὐδὲ ας 
πος οτάίπε «4γοῦ. - Ἰήεί. Ῥαε/ο. 

Π]απα παητοΠΕ ρυδαιογπανίσαταχ Ῥαπιρηγίία Τγοῖα- 
αι αἴῑαε Ἠεήβα16 ο ξοπ]εέταπϊ περΗρίετ. Ψετρο, 

ο}οάο{Η5 τὰ κάτω τῇς ᾿Ασίης, ἵπ αυ]ους ὅατες εἰ Τγ- 
ος Ττ. 177. (ροξτανΙε, 
«79. Τοὺς γὰρ τυράννους τ. Ἐ κοταπαύσας] Τῆς τυρον» 

ν/δος ΏΕΙΗΡΕ., νε] τῆς ἀρχῆς. δεά, { {οττς νατ]απί 0οάά, 
1ἡμά» 4Ώ κατωλύσας, Ῥοβιεῖε, νὶα οοπ(Ηταὶ Ῥοϊοτ]ε: 
ας ΡΙέτυπΊᾳµε Ῥίεπε ἀῑείευτ, Γεγούρίο» καταπαῦσαι 
τῆς ἄρχῆο Μήδους" καταπαῦσαι Δημάρητον τῆς (ασιλη ης" 
ἀρχῆς Κῦρον καταπαύειν ------- Ώιπι Ρετ[α Ἰ[ατάοπίας 
Ί ]οπ]α δημοκρατίας κατίσᾳ ἐς τὸς πύλιας, Υἱάρτ ἆς- 
υ]ε Οµαεςῖς εα τος {διά {ἱογοίοέ μη νὶκ οτοβ]θί- 
155 απἱ Έερερ αἴφια ἱπιροτίο τορα]ί αά(ασὮ Ῥοριι]α- 
161 Τερ]πι]π]ς {ουπ]απι Ίπ. οἰνίτατίδιις Πωοτιίο υῄής [ο 
Ῥ]ετυτηα.ε νο]Ιετιηῖ πημίαίαια, Ἡαί {αἱίεπι ρεπες ραῖ- 
605 εβ[εῖ ἹππροίῖἨπῃ, ος ἀῑότο {αοἶ]]]ς Παῦοίσοῃί οὓς: ἀἱεπῖςς, ---- Ῥαμίο ροδι το(Πτμσιι συγελέχθη μὲν αρῆ- μα πολλὸν νεῶν. ιἡγοπη! ΨΑΙΟΚΕΝ., 
ὰ ὃρ. Τὰ γὰρ ἐντὸς Ἱνακεδόνων] ΤΑ ττοια πα ταξα τὸ ὰρ ἐκτὸς Μακ. ντ εχμάΊεμς: παπηαο ΡιοργθάϊεπΏ 6 (16: 
εἷα ὕπέγα ᾖήοεράσηίσηι ἐντὸς Ν]ωκεὸ. Τ εβ[α]ος ερίε, εκ- ἆγα νετο Τμταςες ες Οσοἱ8: Ψοις απ]άσπι. (οἆ αμίά Ἡ Βοΐροτυπι Τητασίαπα οὐ: ΠεΙ]ε[ροπτυπη ἑπηςβοιηνο: τΙδ» εγηηίπο ἐκτὸς Μακεδόνων Τπταςος Ῥ]ατῖηιιο οπήῃας 3 
ον Ώςπ]ο αάΠγπΙανετί. ΟΥ 21 απίαπι Ρτοροπά]ς Ἐιι- τ]θηής πι ροππαιο ἘΠτάσίαπι Ὀατίο ρατι!δίς, οκ {Ἡρο- ο ο Β ο 95. Εἳ Τ.. νή, Τού, «οπρεσζυη. 
αιἰαπήθ λε, τὸν ̓ Αθων] Ι{ετηπῃ σρὸς τὸν "Αθων ΝΠ. 91.. 
Ροτίης Σα, Αύω αμ]άαπι 1ΡΙ 0οἆά., Ἡε Ραμ]]ο {η- 
9Ἡοσᾳις ᾖς ος Άλοη Ῥτοίεξϊο πε[οῖο, Ιοίογη «λόων δεγυέμ ο αυ]Όις {η π πο Ἰπνίάσο, Τὸν ζιμοἆ αμέεηι Ἡν Πρμεῃς, αἆ ΔΕΠ, χπ, 7οι., Φορ ολο, μμ, {οηο]ε, ὄωπο «4δοη, ὄωπο «4 

6 ἆθο]]μαγ{οηήε ες): Ὦς πιοητς τοῖς, 
. . { ς 

τὸν Απόλλων Ὦ ' 
εχρτερῃτ, οἳ το ὃς ΙΟ ΙΑΠΤΠ κατὰ τρ/κοσίας }α]]α 

ε στις αοάσπιπιοάο Ιπὰάς- 
ῖα 

Ἰ ΠΙ{ΗΦ Τηηπθςί, Ῥοτογ]ς, 
εἰ ετερτο, 

/ λίους καὶ τετρωκοσίους : ετσι Ῥοτεα». 
ον η. κατὼ ἑξακισαι- 

αἵ 

"μέγας τε καὶ ὥπορος, Ἰ86Π] αυ ογπιοπίας, μέγώς τὰ 
Ζα) κυµατίς 1. ΝΠΙ, 118. ΕΙ ἄγοβὸς σγοης Ε/Α. 
Ἰεω ὰε (γοπου]} {οπιεπΏα, {οτία νοΠς πρὸς ὃν οὐδένρὲ 
πόρον εὑρεῖν ἐσι, Πε ᾽Απορώτατον ᾖ{[ηοί εχρ]σιήτ ἔαγ- ῤουγαδο. Ίππο νεο Ἠαιά (619, το[ροχοτίσις Οταπι- πηαίσις οἳ Νοβτί ἄποροι Ίναπι αἨπε {σηυσπα Απο 
σάξαντα {αρ οΙπεμΣ Ἡρόδοτος ἐν τῇ ἕκτμ, ορίῖια 4606- 
ἀεπι ρτιοπίρη5» Ἴοσο [1ο 
ἵῃ Ώας Μια πήδη παπι. ες μίας, οχ{στίροῃς {7ῤ0: εΓαΗοηής ἀποσαξάντα » «Ὀίπαγερο νιπᾶϊσαε, Γ]εγο οί 
ΠΙΕΠΠΟΠΕ περ]εέία. ΄ ΑίηΠς Ίαθς πυπο Ὀἱαπαϊαπε: 
Ψ]άε (0Π16ῃ ᾳἼ.τος, 
'. 0. Ἠρύφοι Θρήΐκες ] ἠαπάο 1, νπ; 6: 73. ύφος 
{εουπάιπι ΝΙασεάσοπας ο ἷ ἳ πι 16 ΊταΦυ Πτι Ῥρύγες νο] Ἠρίγες (ν]ά. Εο/ῇεμ. αἆ Φορ. ἵπἨρίγες) Ῥοπάαί Ίςῖα {ο ρεπαί ἀϊνετβίας α ἀἰαίοέτο: {πτεζομό οὐδέποτε κατ’ ὠρχὼς λέξεων τῷ ὦ φρῶνται, ὦἀλλὼ ------ τῷ Ὦ, τεβο {6- σο) ο [πυρ 04. «Ῥ. 9015 16. Ἠαμει Έγηοορ. Ῥ. 170» 17. Ἡτ ἹΜασεάοπ]σά Βίλιππον' Ἠρύγας" ει Βάλα- 
κρὀν. Ῥάλακρον τὸν. Νμκώνορος » (α1ες. ἵη Ἐκοειρια ρᾶρ. 
76.) Ὀιοήογ. Π. Ρ. ο7δι 95. ΟΙ Κεβαλῖνον {οτιε ἀ- 
ἀαταῖ ϱ. 3451. 16. ΠευξῬ. σοι; 96. Ἠρλλήνην; εἲ Βάλ- ληνικὸν, ν/αιδ. 1 04, τ. ρ. 94ο, οτ. ------ Ίπ νεῖ- 
η] πποτα {109. {οἱρίεγαι {οτβιη. εγοῦ. οὗ μέντοι οὐδὲ ο 
τοίνε δευλοσύνη» διέφυγον πρὸς Περσέων ου ον 8 αιεπᾷῇ Έω τα» ο, 19. Καρχηδόνοι, Ίπαυῖτ» νο ἠβον, - σύνην διέφυγον πρὸς Περσέων ΥΠ» ς. 1ο10 . λα άμα 
οἰοΙἑαέ μη πέφευνε δουλοσύήήν πρὸς ληρόαὶ Ὃνάἡ . 
159.» Φεύγων. θάνωτον βίκιον πρὸς Περσ ον ης οσα ἱοςο {αρα νειοα πεμττα, ποπππᾳ ματι «ὔΏαπι ποπήηα αἀλὴἱτά, (ση η μη Π]οσ υπ Πγαέξησάπ] 21η 1δεῖς οἱρ]εη]α ο) ή ου ζ1έη αζάψοί νοσῖδιις θµ-. “ΠΟΙΑ α[ᾗοὶ, αταε 1]: : : : 
του βιαίου  Οἳ δουλοσύνη» Βρηϊβοκητατ: Ἅας ρορήποῃι Τ2ιοάἰάεα., ὂν ἐν ἀξώματι ὑπὲ ό ὧν Ἑλλήνων, ϱἳ ὑπὸ τῶν ο 1.75. Ρ. 397» 66. Βαγὶρ. ἵΠ Ῥμοσῃςν, ὠςσῶν, Ῥ. Ὁ4ο 7: : ο ᾱ 1 6 Μ / δόλος Κε προς Κωσινήτου ΧΤάΥΗ. φεια σγα- 3 δες ή τις ν - ασααι1 ΐ ο. 1ο «οίό{σ ο: 4Ἠ8εημε Ῥαυισα ἆαῃηιτ βπµα, 
ο ΥΑΙΟΚΕΝ. 

Μπι τη 8. Δευ- 

Ἱποῖα» Πᾳυ1άειπ ἀποσάττειν 

(πι 



ο αμόν 
παρεα 

ἴ 

οσοι ο ο. «ρα 

ρωρς πο ντο λ- 

ον ων σσ, 

εν 

λος 

ο... 

ππν πο ον 

στο στο ο λλνηωεε "στ 

ο ας τς ο ο 

πα σπα ο ποφαςς 

. γην. 

459 Ππ 5 «πο ΟΡΊ ο Τ 1 Ὀεῦε]]αιῖο τε]Ἰαιοίατη ἸΜΜασδάσμιη, Γβαβοσατα αἰαί[οάϊησν 
Γαίας α Ῥλορηίείρις εοπαϊτα, οἳ πάς ποπιπατα, 

διέφυγον πρὸς Περσέων' οὐ γὰς δὲ πεότιρο ἀπωέφη ἴπόοπ Ψεὶ 1ρῇ Πετντπισή Ῥογίανάπι ἀθνίτα- 
εκ, τῶν χωρέων τετέων Μαρδόοε, «πρὺ } σφέας ὑπο- 1 Ῥοϊπεταπε: παπι Ματάοπίας πο ΡΠΠ6 εΧ 

/ 2 / | ] χερίη ἐποήσατο" τέτες μέντοι κατασριψάµεοςν 
3 αν Δ , ο ο” : , ἀπηγε τὴ σφατὴν ὀπίσῳ, ἅτε τῷ πεζῷτεπτροσπ]αί- 5 

πα - ο σας πρὸς τοὺς Βρύγες, καὶ τῷ ναυτικῶ µεγάλως περὶ 

18 ]οε]5 ἀεεθε[ῖ, παπι ἴ]]ος 1π᾽ [παπα τεδερῖς 
Ροτείζατεπι.  Ης ΠΙΡαξδεῖς τοάσ]ῖε ἐκετείταπι, 
εαπι οὐ. «απ Ύπατη αάνετ[ις Βιγσος 1Π εκετ- 
οἵτα τειτε[τῖ, ταπι οῦ πιαίοτεπι αμα! ἴπ εἶαδ- 

3 τὸν Άθω οὗτος μέν νυν ὃ Φόλος αἰσχρῶς ἀγωνισά- {ο αἰ. ΛΙΠοῃ αςσεροταῖ σααπιταίσπα, ΄ Πτα Ες 
µθος, Ὁ ἀπαλλάχθη ἐς τὴν Ασίμ. Δευτέρῳ δὲ ετεῖ οχετοίτις τατρῖίες το σεβα τεάδε 14 ΑΠαπς 
τετέων ὃ Δαρείος, πεῶτα μὲν Θασίες διαβληθύτας ἍΑΊιετο Ῥοδι Ἠῶς 4ΠΠΟ Τατίας απῖε οπιπίαβό 
ὑπὸ τῶν ἀθυγειτόων ὁ ὡς ἀτσόςασν μηχαγοίατο,1Ο1ἱ π8ῇο8 8 ΥΙ6]ηΙ8 Ιπβπιυ]ατοΒ ταπα μα! ἀείε- 
πέµψας ἄγγελο, ἐκέλευέ σφεας τὸ τέῖχος περίαι- ἐίοπεπα ππο]εηῖες, πηϊδίο πιποῖο 119ῇ: -ᾱῑ- 

/ ν /; 7] : / ς 9 / 
ρέεν, καὶ τὰς γέας ἐ6᾽ Αιῤδηρα κομιζαν' οἱ ο 

ον ες [ ο. , 
σι, ἃ οἷα υπὸ Ιφιαίη τε του ΜιλησίΕ πολιορκηθέν- 

/ 3 / / ; ο» 

τες, καὶ προσόδων εΒσέων " μεγαλέων, Ἐχβέωντο τοισι 

τήετα 1ΠΗΤΟ6 εἴ Πανες ἵπ Αδάεία΄ τταπίροί- 
ἔατε: παπι ΤμαΠΙ, τπτ αυ 48 Ἠμσο ΝΠΙΕ: 
"Πο Γπεταπῖ οῬ{εςΠ, 6 Ρτονεπεῖς ΠΠΡΠΟΦ Ἠᾶ- 
Ῥεραπι» ορίρᾳφ πτεραπίής, επι ἵπ ΤΕΧεΠ” . ον : / . Ἆ λ . . ᾿ - . 1. . ἷ χβήμασι, πο ο ο ιμμαφαα κ Τειχορ1 5419 πανΊρις Ιοπρῖς, εππι ναμάϊοηδίς ΤΠΗΓΙ 

3 ' ς ͵ 3 . . ή - . μα, 

{ ἰσχυρότεροω π ἐριθαλλόμοοι η δὲ πρόσοδύς σφι ἐγί- απδὶ «ἴτουιπιάαηαϊ, Έγαι αὐϊοπι εἶν ΡίονεΠ” 
3 4 .»ω , - . . : Δον : 246 νετο ἐκ. τε τὴς ἨπείρΏ καὶ ἀπὸ τῶν μετάλλων" ἐκ. µέν ἴπδ Εὶο εκ εοπεπεπΏὶ αἴαιιε αχ πηεία]ᾳ5: ἐἳ 

οε τῶνα ο) Σκαστῇ ὕλη τῶν χρυσέων μετάλλων, ΠΠ φυϊάεπι Εοάϊπίς ἵπ δοαριε[γ]α ο οά 
5 . ον 9 ω 9 η] : ται τοέππ΄αν ὀγδώκωτα τάλαντα Ἡ απροσήἡε" ἐν δετῶον ἃπς ΤεάΙραΠι οξτορίητα (αἰεητας ος 14 ο ος ο τρ λ { ΤΩΝ. αὐτῇ Θαάσῳ, εἑλάσσω µε τετέων, συχνὰ δὲ οὕτω,οο 

/ 9 » ον ” 3: 

ὥσε τοεπίπαν Θασίοισι ἶ εοῦσι χαρπων ἀτελέσι, προσ- 
.. 3 { ο . { ] ον 

2 ἠϊε ἀπό τε της Ἠπείρη καὶ τῶ μετάλλων ἔτεος ἑκά- 

αηζοπα πηεια]]ὴς ραισίοτα αἀίθεπι 9, Τε 

τΗπ(1Ε΄ ΙΠΙΙΠΗΠΕΦ εἶτσα Πιδίας, εἶδ. ἱπ. [ιπ1” 

Ίπαπ1 Ρτονεπετ]πὲ αΠοϊαΏπ]θ εκ σοπΠΠεΠΠΙ αἴ- 
/ 4 . / ΑΝ ἡ ο» ν κ. 1 ώ σΏ» δηκόσια τάλαντα" ὅτε Φε τὸ πλέϊσω προσ]λθε, πό οκ πιεια]ίο ἁμοεμια ἰα]επία:  θἳ 4141 

τρικόσια. Εἰδω δε καὶ αὐτὸς τὰ μέταλλα ταῦτα" ἆἀο Ῥ]αήπισπα, πεσρπία. ρυα πιθία]]α {ροεά7 
καὶ μακρῷ ν αὐτέων ο Ὀμασιώτατα, τὰ οἱ Φοίηκεοσᾶιοηιε Ἰπ[ραχί, ες εκ Ἱρεῖς Ίοηβε βάπιτᾶ, 
ἄφευρον οἱ μετὰ Θάση χτίσαντες τὸν γΠσο ταύτην, 
τὶς νω 1 ἐπὶ τε Θάσε τότε τὰ Φοίνικος τεύοµα ἔσχε' 
τὸ δὲ μέταλλα τὰ Ὦ φομμιὰ ταῦτά ἐφι τῆς Θάσε, 

Ἡ τὰ ἀἱρηίκβπια εἴαπε, αιῶ Ῥμωπίεε Ἡ, 493 
οιπΙ ΤΗαίο εαπι Ἱη[α]απι σοπαϊάεταθῖ » 

ΊΠεη ομεϊπιΠτ, πο απίσπι ΤΠαΠ ΕΠΦΠΙΟΙΑ 
δὰ 3” { / - ΄ 

μεταξυ Αυύρων τε χωρν καλεομένε» καὶ Κουύρων ἂἲ. ππεια]]α Ώτα [ηπὲ Ίπιες ΑΕηγτα Ιοευπ] αΡΡε]]ᾶ 4 λ αν ιδ / ͵ 2 ὦ . νή τί0 Δε Σαμοβρηΐκη πρ μονωέψη Ῥαμμένον Ὁ οὗ τῇθοίυτη ει ΟΦΗΥΙΑ : αἴιε 6 τερίοπε Βαιποῦ!σα 
ζητήσει Τουτό μό γυν ἐσι τοῦτο, ' Οἱ δὲ Θάσιοι τῷ οἶδ ἵπσεπς Ίποῦς Ἱπάασαπάο ενεε ε»ῖ. 
βασιλέ! κελεύσαντι καὶ τὸ τέγχὀς τὸ σφέτερον κατ-' Ίσα απίάεπι Πυ{οεπιοάΙ εν. 

ϊ λ / ᾿ λοῦ» Χα τὰς νέας 9 τὰς πάσας ἐχό, 
ον 

μισαν ἐς Ἄβδρα- εείη Ιπρεπίς Ὠατίο, οἳ ππΙΤΙΠΙ 
νο ” 

µετὰ δὲ τοῦτο, ἀπεπειρᾶτο ὁ Δαρᾶος τῶν Ἑλλήνων ανα τν τε Άννυ Αράετα 
. . . ΄ . . ι ἡ . ν Ἰ . Ἀ τι 

τ]αβΙ 84” 
{αμα ἀῑσαθ” 
ἀενοαχετμΠῖο 

: ο ἳ α- 
Ῥοϊ Πως ΤΏατίις υἱὰ 1η απίπιο 6τῶ6ι ῃ 

νὰ 3 στ ρετεπῖ» 

ἵαππεΏ Ίτα ἀεπία πτ αὔαπα Ἰ Πα[ Γοεηί ριε- 

Ψεπέτε: « αὐ Ἰος ΤΠαίο ΡΙωπίε Πο” 

49 

το Οπίσαπε 2 Όρη οι. . ὅ Ἰζω {11 βαε[., αΏῖ ὀπηλλάφθη. ο Ὡς ἐς ἅπ. 1ο, ἓ  ἆ οἳ ἀπὸ 
δ/01. εἲ «4ῑδ.ι 4 Ἱς. Μιλ. εὔπι. Ρα:/. ... 6 Μεγαλέων Σ1Μά, πο οοπίτα Ιοπῖδπ]ηπα, ἵταια τουχἰ 2 μεγΑ" 

ελών Ῥηης ΕΓαἴ. { Ἰσχ. ὑψηλὸν περιβ. Ῥαε/. οὖπι {ομο]ίο, 
οἵα, ῥ7ερὂ. Ἔαο]- «404. δη. μέταλλα σκωπτῆς ὕλης Ἠϊπο Εωβαιό. απ Ώοη. ν. 517. Ρ. 9068. 

ε. 

Ἐν Σκαπτησύλη «4γεδ., ἐν Σο 

«χο. πό.) τεζῖζε: προσείη Αα. εἴ ΠΊΟΧ: ΡΠΙ5 προσῄει. ἵπ Ναἰ]α [ζβεμασίμέα ἠζεμία. ἆ Ώεβι }. 4γζῦ.5 
ου ει καρπό. . ᾖ Θωμασ. 41. Ῥεπε, όρυμασ. το]Ια 1, 
ΤΠΙΠ τὸ οὔνομω ἔσκε ΕΗΠΙ «49. Πάσιας Ππα]ε Ο]Ιπι ἔσκε. 
εἰ «θά.» τῇ αρετα. ο ή. Βαν. 494., τὰς αἲ πο. ασπο[οιηῖ., 

δα Δευτέρῳ δὲ ἔγεῖ τουτέων] Έοτυπή οΩΓΙΙΗ1 αας ἆο- ἀοσίρηϊ,, 1νδς ππίοπα ππηης Ορ, ταχΠ. Ἱσσμηάυς. 
-4υο εξ ΄ΤΠΑΠΙ 1π. ογάῖπεπι οοπόε οἳ ]εσαξί ς ταις 401141 εἴ 
μη πηδῇ αὈϊεγηπε: ΠΑΠΙΟΠ6: μετὼ δὲ ποῦχο 
648. Ἠμς πε[ογεπά πα... Τπίεφιισης αηπῃς Ῥήρηα οο]ς- 
Ῥοήπ]ς εί Ματαϊποπία, ἀαοίπιαδ- 2ητς Φα [απιϊηίηπι 
νιδτοτίαπι αρ. Τ2ηογάἰ{, τ. 18. ο Ὁμις 

17. Ἔκ τε σῇᾳ ἠπείρου καὶ μετάλλων] }ιῤαε 1 αἴπα ον 
ορμέἡμεπε/ εἰ 'ηεἰσΗᾗν Πεηίια Πίο, πες ἀείποερς Οἱ, αὁ 
ἔαω Τε ρτοῦατε ναἱήετηπε: εκ 1εγγα εἰ όλο )/ής Ἱ]] 
Ῥταξ[ταὈ]μς, ἠπαίρου νοῦς, ξ ἵπ 1Ε2γμο]. μία οἳ η- 118» Ῥτο Ίεττα Ῥοβτα, Όυαπι οσο αι άσπι ΠοΙοΠοπα 1111 
ΠΟΠ ἀΕΊΤαΠΟ. ἆθ {εγοίσιο, ος ἵπ Τις β:σς υηδη{ίς- πια νοςαβα]υπῃ, αἀαμρίταης, Οσπεηπι 65ε, Τηαβος ἵπ 
Τῃτασ]ας αάναγ[α οἵα πλοτα]]1 {οάῖπας οκοτοικ[ὰ αρ:ο»- 
μα αηδία εκ Ίζμογά, τ. τοο. Τήᾳήος. Ἰπίαροτ, ἵπ- 
Ὅ]απα Βςίε εὔκαρπον. ΠἱοΠΥ(/ ν. 598. Ιπάϊοίο. οκ 
ἐν Σκαπτήσύλή -4γεῦ. αοζπτατϊςῄπαε ᾿ο[εγναΒοπί ολερῦ. 
Όγσ. οοπβτῖ» εἴ {αηδίΠο ορια, ὁοαρ/ε ση 
τα(μτπεπᾶ. ηογεέζο» Τε]οξχα οαβιομ/α, οι]μς Ῥοεί 
Άλριν νίπᾶεχ (ηἱμτ. Αἲ Σκαπτὴν ὕλην ΡΗ(εοτα 
ριοιίαμε ἀἰςιμπάίπι πια ΗοτΗΠῖ» 4Η οί εχεπιρ]α αἆ 
ὁ/ερύαη. (ΗρανΊϊ Π0/εμζης ΙΠΠΙΕΠΙΟΙ οσο Ηραία Εδίε 
ο αμ]. /.οοραγόο Ἐπιεπά. 1 να; 20.5 2/41) ἵπ 15 
εκρ]σρπάἶς [αρευπῃ επί» πα 11 πλου παρει, οοἵ- 
Ἠρορής, ο κ . Γἃ -μας ποῦσι καρπῶν ὠτελέση δὲ /0γεηέ ἐγδηῥογω {η- 
{1465 ϱ] 

πλθμ]κίος, ῄσμε ἀρρίοδως Λυλίους φόρων ὀτελεῖς Β. Οἷ- 
ανα το Ε ο ναγο πΙςαυαπα 1 {ομεάΙς απἱπια- 

Γρ ῖμας α μα { κ] ἵπ ἨΠῖ5 ΤερεΠτεἴ. 

Πβιάα ατα ανω ὤτελὴο {μεγέθη Εἳ καρπῶν ἄτελεες 

πελεῖσ, ἑλλιπεῖ Ἱ.εορῖᾳ Ἱπιε]ΗριπΙς,  1Π Ὁρο Α- 
οὐ 5 ηβπιος] Ίραβοπες αἩί αἶία ρατῖς 

ἵπι /όμγεμείμε, ας 4 θόρων ὠτελέσι οὉ οςΙΟ8. 

| Ἐπὶ του -“γοῦ. Ρ1μά,ν {πῖς Ῥεπε. οἶἵτι ἀλλ 
 Φομικικὼ οἵα οτερό, ρα. 3 Ἐν τῇ ὅιτ. Ἠ9” 

ο - 

πηαποῖ: χὰρπῶν ἀτελέες εοάσπα Ῥοδία πιοᾶο ἀῑσΙ, ποῦ 
ἁσηι, ας οτεάατα, αἀάμσου, 1π1. τ. 1093. τῶν ἀλλή 

ἐοῦσωι Ὀτελέες ἆα νὶσαϊ, α υπ διτοταπ] Ῥεπίοπα.» 

οαιιοά. οαπί δες αἴδιπι ΡΙΔΕΡΕΤΕΠΙ» ΗΡεβ. ΑΠ ειβ 

κάρπων ὠτελέσι, φηοά αά ΆυδυΗ ῥγουεμ{ης αΗ1ήΗ6/» 4 

μηδέ ἱηηῥηςρ Οιιοά ετ «40γε[οδίο ρ]ποι]εία, αἲί 
«πααπάνοτο. 

Ὅ οτι Ἐρῦσι καρπῶν ἀτελέσι] 7αᾖ]α: [ ΤζαβΙ Γογεσε ᾖ- 

λα Ἡ τΠΡΗΏ ΥΙΟΕΙ1 ἔογτας ρτονεπεώπρ 

Ίρήσος» {εὰ νίπυπα Ίπ Ῥηπηϊς' σεπετοβςβπημπι. Ῥοημα 

φιάδητις α Τπα[]8 “ασσθρίς/ο: αμ ρτορίρτσ, Ἡε ἆτε- 

λεῖρ φόρων αλϊ», Πε ἀῑσί Ρροῦμετι]Ώέ καρπῶν ὦγελέες. 1 18- 

βοιπὶ αν ἠράίμαε εκ Πεγού. Ἱποπιοτητ {η 3 
Ιοηγ». Ν. 517. ΠΙΕΠΗΙΠΕΤΗΠΙ δατηπ]άεπι Τμ, 12 ο Ἱοο. αγοείη, υἱἴα Τόμο, Ρ. 9, αἱ οι, Όνης π 
Ῥτον. 34. Ίεηπε ΑρίογΗπι [οΠίταις πιοῖµς» πεαας 
Ἱπία]ας αῑνιεϊς, {ολη ρούμι απ. {μἱ5 {πέρε 
οαπηηπίριις Ἠαδη]ε ἀο[ρίσμτη!, Ὃ α, ἄϊνοτβς Πα πες 
Π]οτήπ (αρπισηεῖς αριά «ΐδεῃ. κπ, Ῥ. 533: 
12. Τη 1. Θ, Ρ, ότό:, ἠόι Ρ]ωγηγοῦ, ἀς ἘλΙ. . 698 
. να 9 ο Αῤώίλοχρ, Ἰηᾳήε, σῇς Θάσου ο Ἐν 

ὀόπεδω πο ὤν, διὰ αν γώ ον Ὃίτω, ρορῶν διὰ τὸ Τραχὺ ο αγορα, γΑΙΟΚΕΝ. 

αἳ σε Επ) τοῦ Θάσου τούτου] Εικ πιοζε Γ5ΠρΙΟΠΙ8» ο υήήτο Φ(ἠρομιία Ο6ἱ, Ογομσυῇί ιά 1. 1Ν 45. Ώὲ Ἐλθε: πιοῖριις ει παίο ποππυ]]α Ί,π. 4. Ῥουεπς ο τῷ μέταλλα Φοιικὼ 1 11ο πεσθεῄέῃς, 6ὲ ΦοιΙκικῶ Ῥ ο, 
υη. Ππερο Ίῃ δΗῥΟηο πόλειο Φουικικα), πριά ἄν 7 
}ά4υλος Φοινμιμιὸς. αἰ 1π1ςῃ χι. Ῥ. 535. Ῥ, ορ ης 
καὶ Φοινικὸ χρυσοὔφέρ Ἰηηχίε: ἐν πελέκει Φοινικῷ οι 
ΟΥ, τ. Ρ. 10, Ρα. 11, ώγερῦ., παιδεία Φοιῇ 9 03: Ἐε]. χΙΜΙ. Αοσεάαϊ Συρία Φορίκη ροή 1. ΧΙ) 
εἰ Ῥμπίομῃ Ῥε]], | 

Ὅ. δ-- 

. τι, 

--- 

σσ 

5 

σπ-----ππιβρψετπτ ες ΕΜΝΦΕΕΕΠΕΣΕΤΤΕΟς ο 



Ώατ]πς ἕερίαε ΟΓαςος Ῥείεπάο 49 Η.Πῃ 4Ε ΤοΙΤΑΠ. οἱ βεσερίε εΠαπι αὐ ΑΕρίπεεῖς, αιος ],αοεάαπιοπο ασομ/αης Αἴ]ο- Ἠ]ευ[ος, ΙΑΙΙΕΗΙΤΗΤΟΠΕ (Ισοπιεπες ΡυηηΙμτης, 

5 Λε Τι Όο, αΙΒΡΑ γ, ἡ5ὸ 
. - ἡ ν / τα δ. ) ον η 4 .. ολν 

Ῥετεπς, Ρε[ατεπο {εσιπῃ ἃπ {ε[ο 1ρ9ος ἀεάθ-α στι οὗ ἠόῳ ἐχοιῶν κοτερὰ πόλεμξευ. εωυτῳ, Ἡ πας : 

/ χε, Τεηίαπάππι ταῖµς, οαἀισθαῖοτος ρετ στα- ΟΙΔΠΙ ιο αἰίο ἀῑπιειε, τοαὶ τειταπι αἳ α- 
9 ζ .. ώς ὁ ἆ ραδιδύγαι σφέας αὐτούς' διέσεµωε ὧν χήρυχαξ, ἅλ- 
ον λ ς /, ης ΤΕΙΓΑΠ λες ἄλλὴ τάξας, ἀνὰ τὴν Ἑλλάδα, κελεύωὺ αἷ- Ππαϊῃ Ρεῖετε Ἰηδίο, Έτ Ίος απἰάεπι 1η Ο15- . ΙΙ π]]ῄες α[ος αιῖσπι αἆ υπΠομτατίας ΠΌί 

ος ο ς . ν αλ, τέε βασιλέί ΎἨν τε καὶ ὕδωρ' τούτους μὲν δὴ ἐς ο ως σον τὴ Ἑλλάδα ἔσεμαωε' ἄλλες δὲ κήρυχας διέσεµῶέ ΤΠΑΤΙΗΤηΗΦ. οἰνίτατες ἀῑπι[ε, Ίπιρεταπς Ίοῃ- 
49Ρᾳ5 πανος Βετὶ, 

. 

εἴ πανἰρία αιῖθις εηιῖ νο-4θε 
ο ὧν ς { / Ἆ : 1 6 τὰς 3 ἑωῦτου Φασµοφόρες πόλιας τὰς παραθα-. οσο 5. Μη / αι . λαο Ἀ Ἀπητας, Ἠδο 1ρίειτ 1Π] εοπηραταραπί» εἰ λασσίθε, κελεύων γέας τὲ µαχρας καὶ (ῷπαγωγὰὸ Ἱεραιῖς Ῥει Οτῶείαπι ευπείρας, οἳ απ Ρετ. 

1 Ριῶοερεταϊ ρεϊεπιίρας, πη]ε ἵπ οοπί- 
πθητε. Ρορυ] ἀεάετιπε: Ἱπ[α]απὶ 4ποαις ο- 

ο ν / σον πλόια παέεσθα, Οὗτοί τε δὲ παρισχευάζωτο ταυ- 
ο» 3 / / τα, καὶ τοῖσι ἥκε(ι ἐς τὴν Ἑλλάδα κήρυξιο πολλοι 

Αλ ον {ον Ὁ λ 4“ ο ο Πέρ: οκ µε ἨΦειρωτεω) Ὁ εδυσαν τα προΐσχετο αἰτέων ὁ Πέρ: Ίηηςς, αἁ 4πος 6αάετῃ ρειευτῖ αοσθε/οτα, οἳ , κο. ο” λεν / 3 ϕ τηπι α Ἱη[αἱαπ] ἆαπο ἴασταπη ετ ααπαπι Ώα- 1ο η ποτε δὲ νησιῶται» ἐε τοὺς ἀπικέατο αἰτήσον. 11ο, ἴηπ εεῖαπι ΑΠρίπεια.. 
Ώῦο ΑιΠοεπιεηπίας Ἱττίιταιϊ! Πηῖ 

κ. κ» ον . λα 
μα τε «οπιῖ- Τ ἵ τε δὴ ἄλλει γήσιώται 9ιδουσι Ύ}γ τε καὶ ὅδωρ 

Ἱ 3 1 λ Σ ον / ο/ ρω 

» Ύὐιοά ρυία- Δαρέίῳ » Χάΐ δὴ καὶ Αιγύητω)) ποήσα(, δέ σφι ταυ- . . . . . 3/ 3 οὖ 2 / / ελ / τεηῖ Πο] 1η Ίρεος απίπιο ἀθάῖς[α ΑΕρίπε- Τα» ἰθέως ̓ Αθηναῖοι ἆ ἐπεκέατο; δοκέοντες ἐαὶ σφισι ἵαδ, Εῖ ππα Έὔπι Ῥετ[α αἀνετ[ις εοΦἀθΠ] Τη]- Πτατεηε, Ίταφια Ίϊρεπτετ οςσα[ΠοΏοΠι ΑΠΠΡΙ6- 

. ας / ο” / ἐσέχωτας τὰς Αἰγυήτας δεδωχέναι ὡς ἅμα τῷ Πέρση 
5 5 / 2 Οἐσὶ σφέας σρατιύωται καὶ ἄσμενοι Ε ποφάσιος ἔπε- σι» ϱ μμ. ο Ὃ πμ ήστανς  λάώβωτο" Φοατέοτές τε ἐς τὴν Σπαρτην, κατήγορεον 59841 60 αποὰ ἔδοεταηε Οτῶοίαπι Ρτοφίάϊς- ο νο κα / 3) κ. . των Αιγυητέω τὰ πεποικοι, προδότες τὴν Ἑλ- επι, Δά Παπς ἀε]ατίοπεπι ΟΙεοπΊεπες Α- ον δε. Ἠαχαπάτίάω βμας, δραταταταπι τες, ΑΕαὶ- λαδα. Πρὸς ταύτην δὲ τὶν κατηγορίη, Ἐλεομέης ὃ : 3 / 3 δή - / Α / - 

πᾶη ἴπδησπιίβε, άΠΙπο ριαοῖραος. εως τεὶ Αναξαιδρίδεω, ἡ βασιλεὺς έων Ἀπεαρτηιτέω ' διέβη ε6 Ῥμτονος οοπηρτεμοπάπάϊ. «οπαπεῖ απτοτο {]-55Αίγιω, βθλόμοος συλλαβέῃι Αἰγιητέων τοὺς αἴτιω- 1ο σοπηρτοµοηάστα ση αἱ ΔΕρίπεϊα Ιῃ- 
Τετοβείετε, μπι ριῶαῖραε Οτίης Ῥο]γοτίτ ῇ- 
πο, Ώδρηης ἔοτα, ῖ δαιάεης απεππαΙατη 

ς λ ο” 
Ἀ 'τατες' ὧς δὲ ἐπειρᾶτο ἱ συλλαμβαάνω, ἄλλοι τε δὴ 

αὐτῷ ἐγίγοτο ἀντίξοοι τῶν Αἰγιητέω., οὗ δὲ δὺ καὶ ὦ ὴ Κριός ὃ Πολυχρίτε µάλισα" ὃς οὐκ. ἔφη αὐτὸν οὐδένα ἆπεετει ΑΕρβιπείαταπι: ηᾶπι 14 θἶμη {ασετα : : Κ ἄξεν χαΐρωτα Αἰγίητέων. ἄνευ «γαρ Σπαρτιη- Ππο οοπηπηυπὶ Θραταίαττα, αὓ Αιλοηίοπί- / ἕου χιαΐρ ο. ο. ον. ο» α / ο 1 ς 5 / 3 ο οσο ἑῶν του Χομου ποιεη ταύτα, ἶ ὑπ ᾽Αθϕναίων ἀνα- ας Ῥεσιηια «οτΓαρζιπα 5’ α]οαα] «μπα αἱτεγοῦ ος θέ ο ὃν γα ἡ ων έρω βασι- 1ερε νεηῖιτπα Εαϊκ[ε αἆ «οπρτεμεπἀεπάιπῃ. γ/ΩσνΤα, χβημασι' ἅμα Ύαβ ἂν µι τῷ ἕτέρᾳ . , ὀ : : ον 2 / / ώ Ἠος αὐτεπι ἀίσερατ εκ πιαπάατο Ώεπιαταϊ]. λεί ἐλθότα συλλαμβανεν Οπήπι ΟΙεοπιεπες εκ ΛΕρίπα τερη][ας ἵπτει- λῆς τῆς Δήμαρητε. ἆΚλεο Ἱοραν]: αιιοά εἶ ΠΟΠΙΘΠ ἐδίει. Πε το μοΝ 
1 

ᾳ Ἑωύτοὺς «4γε2. Ροδὲ Ρᾶιοα Ταηγεηείς Πάνου ἠῥῥοβῥολης. ἴηπα ἐς οὓς ἀπικέωτο -49λ., ρε οἳ Ίπ «{νεῦ, 
ἆ ᾽Απικοίατο «4{γοδι 
ζηειαίοηιε {δγνατ. 
3ηίς αὈεταί.  ῥὁ Βασιλεύων Σπαρτ. [ας/. ᾳαἴϊοπε συλλαμβάνει τί αἩ, 

ἔ’. Βα/. τε[Ππεηπι  ἀπικέατο θεί: ε Πε, Ρα]. «491... σφ[σίν ἔχοτας Οειθτὶ Οἶ]πῃ {ηαιδίο αἆ Ηθγι Ῥ. 1ῷσό, 16.9 Ρο- 7 Ἡρσφ. «4γοῦ. πιοκ τε Πεσ]ίσηπε «γεῦ. «4.}. 
{ Γεια. «4{ἱδ. Ρα. νετε: Όοπί, Τ, 1 

ς Ἔξευν «44. | Απὸ Ανν. 7ης, {νοῦ, Ῥοιτο ὠναπεισθέντα Ίοσο ὤναννω- 

”, λ ο” 3 έλεγε δε ταύτα ἐξ ἔπισ-- 
/ οα { µένής δὲ ἀπγελαυγόμενος ἔχ, 

Αα 

ὁ Δὲ οἱ νησ. «49ξ. Ῥαε[., 
ΏΒΙΠ ἀπικοίατο αεπίαι 

ὖ Ἐδίοσαν 1ὰ, 

ὁ Τῶν Αν. «4ἱ{. Ρατ, ατΏσι]ής 
» 77. ροβστίοτ 6Χ 6ΙΠΠΘΠ- 

σὐέντω Ἐτασπι. Ρργίς., αὐαε πιαπ]{εβᾳ ρἱοδία, Ψἱάε 1, 1, τοβ, 
41. Νέας {ρε ωρὼς. ἄειπ αἆ {πι ὃς. 

Όες 

κά) Ἱππανωγὼ πλοῖα] Ἠϊό αι- 720741 πιεηῖεπη ἁΠῆπσυ]ε νέας, /οηβας Λ- εἴ τὰ σροφγύλω πλοῖω {ἴπτ εΠίπα Ἠΐς νέες .νο νΠες, σρωτιώτιδες οἳ ὁπλιταγωφοί πλοῖα ΝΕΤΟ. ζμπέ ἐζωος υέ- δεγε. Τα να. ς. 1. 115ᾳ {απί ρατατε ύέας τε, καὶ Ἱπ- ους, κοὶ σῖτον, καὶ πλοῖω Ἠπος [6]ῇσοι εἷς ἵππους καὶ ἴτον' 3ἴΩΙΕ β4θο νέας τε, ο) πλοῖα ἵππαφ νὰ καὶ σιτη- φά. ΊεηΙε {πο Ῥε]ῆσας οἳ Ίοηρας πανος πλοῖώ ἀῑχίν {εά Φίῥῥαρορας, οτῖαπι ἱππαγωνοὺς νέόρ' νἱὰ, (ύπο0υ, πᾱ 1πΠῖῖ, Ἡ, νπ, ας οποτατίας 6η εοπππεαίΙ ἐς σῖτα "νέας, ΥΠΟ 6. 91. Ί]λος ΒΤπιαΠί ηΚετ! {οπισηΠαπι αἆ Ἴδμοβά. νι, ϱ, 3. Αριά «{ηηόη. Ίῃ «{γ//)οο]ίς Ίοςο Αεχαπάαι ΙΜΠο]οδίις (αεοῖέμς αὖ Ταγεηέ ήν {η {α/Ισηη, νο ΥΠ. ϱ. 94.) ἐξέπλευσε γαυσὶ- μὲν πεντεκάίδεκα, πλοίο δὲ συγνοῖς Ἱππανωνοῖς καὶ σράτηγικόῖς" Ῥοβτε- ΏΊΗΠΙ, ρτοςι]] ἆμδίο ΠΠΕΠ4ΟΠΗΠΙ, ἱεπτανῖτ Οἶατ, 2)0;- Ό//. 1η Οδαγή. ρ. 674. {δᾷ ἃ γυ]ραία πἰπήατη αὈῖε νος σιταγωφοῖς' τηῖἩΙ τε[Ητεηά πι νάείητ, ἱππανωνοῖς καὶ 2 ικοῖς" Ἴσυες οπργργίας, ΦορτΗγικὼ πλοῖα ἀῑκετιπί «Φά. Ῥ. 494: 6ο, Χεπορὸ, ν. Ἑλλ Ρ. 350, 37. αἰ]- .. μονο ΝΑΙΟΚΕΝ. λείας η ἐπόχντας Ἱ. Οοπίες ἀϊθα 1. τ, 8ο, Βιηεῖας ος ἵεπιροτα εταπί ἁοπιπί, ἐ)ωλώσ- σοκράτουν, ἔη[εβίο οι ὄγης ; ας : εο τείηΌις. 1 θ{6/ α]ϊα Ἠδης ΑΠπεπίεη(ες, απίαπιαιια ἀεαῖς αἱ οσα τοῦ ᾷεἴποσρς Ῥταε[αϊο ΠΗτ (Ογαροῖας εἷα 
ο « 

5, οοπ{α- εν ος Πεγοάσίο νιι. 144. οἳ Τλεολάλ ο τν, τ4. Ὀδτς ἃσν δρ) ΔΙΤΑΠΟΤΗΙΙ Ταρε, ΔΕρίπετας πἀρτεςίο, λ- 
4 

ΓαμίαςΤ,, πι, 4. 
Ιον κ σφίοι ἐπέχοντας] Οποά ο1πῃ νυ]σαρατητ ἆς- οδίο η ϱ 8 6γοά. ἐπὶ σφίσι ἐχοντὰς» εξίαπι Ώβ- ἐπέχειοι Ἱπιον. Ῥ. όδ5, 31. ἨΡἱ Ἡοπιετίοιπη Τ{ µοι πας, δικη εως, τέ πῶτ ἐμοῦ ἔχειο, Ἡρόδοτος δὲ, γινήτας" αἷ]α ἃ λες Φμδὶν, ἐπὶ ὀφίσιν ἔχοντως τοὺς Α΄ {οαυίην Ἡ ο μ 1η Π, χ.Ρρ, 1 955» 46. Πα ῥίμηη τοβοίσης απο «3 Ῥτο]οροίπ. Ῥ. 736, 8υπε εἰ Ἠσ: Ῥάντα τὸ φρήμωγωίς ον δ) βουλεύερι Ῥ, 9687, 65, ἀπὸ 

{δᾳ, ἵῃ πρ αμον απ Ἐ. 494 41. δες, ----- Όαρι Ἄχρηθο» {δὰ α πο ἡμίαι οερΙδίὰ απἰάσπῃ ἀῑοῖτης 61σο- 31180419 Ἰπιροβ]εης βισες ποπάμπα 

Ρεηάαε, αὖαςα 

οτωῖέ, αοά αι ππης Ώοπιαγαίο ποπάμπι εἰσάχο {ροἵς- 
ε ἀῑοίτας Όσμ[ῶμίέαο 1Π., Ρ. 910, ο ΝΑΤΟΚΕΝ. 
6ο. Ἐξ ἐπισολῆς τῆς Δημαρήτου] Έται ἵπ ΤρΕΠὶς εκ ερήο]α. ΜαΙπεταπε ἆρ φιαμάαίο ΔἱἩ, Ῥογέως οἳ απτά ευπι ὀέρῥαπης» αἱ αιάεπι ἀῑςίοπῇίς Ιῃ το Ίοπσο Ἠΐῃς Τεπιοῖα πιοπιεπᾶ Πο ππαρπϊ: Ἠ]5 τωππθῃ σα]ου]ηπι α- Ρο{[Η! Τ,. τν. το. | 
64. Έλρετο τὸν {κριὸν, ὃ, τι ὁὶ εἴή τὸ οὕνομα] οή{βίςος ΔΕβΙπείαπι Ίδη Ομ ΠιζηΓΟΥΘΙῃ Πηἱδίε, αἴσπι οδὲ- “20η1άες 6ΤΠΙΙΠο πιαπιοτανοιῖε: αἆ «4γορῦ. Νυδ. ν. 

1950. "λισαι Σιμωνίδου µέλος. τὸν κριὸν ὧς ἐπέχθη' ειά Ἱέἐσυπίιαγ 1Π 5020). τοῦτο τὸ µέλος Σιωνίδου καὶ Ἐπινί- ποὺ, Ἐπέξαϐ ὃ κριὸς ------- ὧν Σὲ παλαιςὴς ΔΙγινήτης' {Οἵ- ἴο {ο Ῥεπά πα, Σι ωνίδου ἐξ ἐπιικίου' πτ νειρα. Ἐπέ- ξωθ’ ὃ Ἴζριὸς οὖκ ὠεικέως, ἐλθὼν εἷς δένδρο ἄν λαὸν (1. ἐς 
ἀφλαόδενδρον) Διὸς τέµενοξ. Πὲ Ἰδία ναιῶα ΠΙΘΤΙΠΙ ἴπ Οπυπι ΔΕρίπειαϊι ομέάής. α]]ιᾶσπεῖς αἆ ατ]είεπί 
πεκτούμενον. ----ΑςειΏο ἴοςο Εεγοζοι/ Οἱθοπιθηός ου ΔΕρΙπεια ΠΡΙ Ποπισπ ος{ς ἀῑχὶς[οι Γριοῦ, δη νῦν. 3ἴ6- ρα, παταλάλκου, ὦ κριὲ, τὼ κέρεα, ὧς συνοισόµενος μ- }ἄλῳ κακῳ" {2 ΠήΠο 1. νε]ιῖ οἱ ἁΤερίς, αετοί ἔᾷ ]αο τογηήία» σιήδης Λος[ν η αάνεγ/{ί ΙΡ ΗΗΗΦ ΠΙΑ σΗ0α ΕΡ{ {μ]ημίηει. Ῥαμ]ο ἱποοηβᾶστασής ηέ- δανεταῖ ΔΕσῖησια, Ο]σοηπία . Αἰγινητέω ἀἄυπι ΙΠάϊσηφεμς οχ Γζριοῦ ποπΗήΠε εαρίαξ Ποιηϊπ]ς Ιγπάξπαϊ Έ σοκ δράῄαπις οσσαΠοπεί 5 αἴᾳμθ εα ἀῑσῖε, απο ἵῃ επι ποπηπῖς ϱλεέεηι ο μα. 
κριὸν ὥσελνόκερωῳ, ἀῑσὶ ροΐοταπέ, σµία5 Ῥτοῖεϊ ο. φ ο βης Να ον αιΠάεπα αρίῃπετε ποδιά απίη Ὁ, ενῃ, Ἠοπηπί ῴπε ρὲσβπιο, εκ 1 ο 6, 78: υόργὴ οχεατοι Ἰπεεγδ υπ ἱπν]άίαπα» 1. η Ὑειτ. ο. 78. 
οἱ ες }ογγ ΜΗ {η ὑ]οές ῥγήλας εγας ορ Ό{- 
«είς οάέγεηιάη) ῥζγ/οήΗ ΠΟηΙΠΙ5 0Η ΑΦΗ) ώ ςἰς ος. 
ζαηζιμίη {η [ή 4εηπεν/ῶην ἐνε ἴν Πωκατ 9Ις Τν. Ἶπ ο κας επ [πμ (ναἲς) εσηργού- Ψειτ, 6, ὃδ.,  δίο ΠΟΤΕ / 11 : ͵ οἱς, ὲ ἠ]ς εωρηογιοη (Ετιρί») 8ίου]ος ἀιεεηίες. αοῖτ ς. 119 9 ης Εεγομ)ὴς 101 1149 Φ1ήηο Ημ] μι 
αλλά 1 αργα Εγοηαμ{δίμηη ΕΓΕΡΥ{ οβΟΥ- πετά ἵεητεί Ἱεσί ροΐστητ β]σ]α: ῥογε. Μυ]το πήρυς των " Ἕ ολ ον ο 14. - ὓ. ᾽ . ψ. 2η 1οοἱ Ῥαςσ] πως | π, 

Πεπι οὐδένα ἄξει «Αΐντα 

947 
3 3 λ ς 3 της Αἰγίνης, εἴρτο τὸν Κριὸν ὅ, τι οἱ εἴη τὸ οὕνομα" . 



46ο Η Ἑ πι ρτο Τ ἶ. Ὀἱᾶνπι πιοιάδης Οἱεοβισπῖς ε’ρὰ Οπίππα, Ῥεπιαταης ᾱ- 
: μ οβασθαϊοτ,. Απβούσμηα» αμέξος 1μαοεάσπιοπί5, Ραῖςξ 

Ρ6ΠΙΙΠΟΙΗΠΙ, {εά αποίαπΙ οἵάο {π πα[σεπάο 1βΠοίαίωθ, 
αν ξ . 4 κ μι λ . ος. Σώψ νο 1ο. 1ῃ ηῖε 3 ο δὲ τὸ ἐὺν ἔφρασέ οἱ ὁ δὲ Κλεομένης «πρὸς αὐτὸν έφην6δῑῖ αἰιοά η αἱ Ο]εοί)επες, ο. ο οό 

ων ον α λίκα ε μα κα 
.» δη ὺν ὓ χαταχάλκε ὦ Κριέ τὰ Χέρια, ὧς συνοι- 18ἵΏ πιης ρτΦ{εταῖο σοῖπία, Τ4πᾷ 
» σὐμωὺς μεγάλῳ κακῷ . Ἐν δὲ τῇ Σπάρτη τὂτο 

« 
ς / τὸν χρόνον ὑπ'ομένων Δημάρητος ὃ ᾿Αρίςωνος» διέβαλε Ρατής ΟΊεοπιεπεπι ρετ 14 τεπρις ΤΕΤΠΑΠΕΠΣ 

Ώεππατατας Ατήζοπις [ας εἲ Ίρδε τεα δραϊ- 
τὸν Κλεομόκα, 5 ἐὼν βασιλεὺς καὶ οὗ τος Σπαρτιητέων, Παζατυπην [οά οκ Εππή]µα Ιπ[ετίοτε, ΠΟΠ ἴ- 
οὐκίης δὲ τῆς ὑποδεεσ-ρης' κατ᾽ ἄλλο μὲν οὐδὲν ὑππο-7Οπιοῃ οὐ 4]]ιὰ ἱπειίοτε, (80. εοάεπι ΕΠΙ 0” 
δεεσέρης ) (ἀπό γὰρ τοῦ αὐτου γεγόνασι) κατὰ «έσ» ΤΙΠΠΔΙ) απαπῃ αἴῑοά ΓαΠη]]]α ΕιγΠΛΕΠΙ5) η 
βυγυείην δέ χιως τετίµήται μάλλον Ἡ Εὐρυσθέκος. Λα» Ῥηπιοβοπίτητα 19 Παθεῦαξ, ΠΟΠοΓαΠΟΙ εἴαῖ, 

/ ἃ ς / η ω / 
κεδαιµόγιοι γὰρ, οµολογέοτες οὐδηί πποητῇ, λέγουσι Ἐ 
αὐτὸν ᾽Αρισόδημον τὸν ᾿Αρισομά χε τοῦ Κλεοδαία τοῦ Ἀεπῖες, περαπτ {5 1π εατῃ πα Ρ [ρά 

η » ρω 5 λ / 
Ὕλλε βασιλεύοντα» αγαγευ σφέας ές ταύτην τν χὼ.75 

ον ἐ 3 ” 32 } 3 : . ο 

ῥην τὸν νῦν ἐκτέαταιο ἆ ἀλλ εἰ τες Αρισοδήμε παἲ- 

οδ{- 

ἀεπε τερίοπεπῃ ἀιδίος α βΙῆ5 Αηβοάεπή, : 
8Ώ 1ρ6ο ΑπΠῃοάσπιο, Πίο ΑποπιαεΏῖν ον 
οἵε ΟἸεοάδὶ, Ῥτοπεροτο ΗΥΗΙ, τεβηβΏῖ.. 2 λ 3 ρω 3 . 

δα.’ μετὰ δὲ χερόνον ου πολλοη Αρίσι οδημῳ τοιέῦ τὸν ξι Ροδῖ ΠΟΠ πι]ίο ΑΠΙοάειπΙ ΙπΟΓΕΠΙ ΠΟΠΙ1: εν ο οί λ : - να - . γυαικά» τή ούνομα εἶναι " Αργείη’ θυγατέρα δὲ αὐ- πο Αταΐαπα, (παπι ἀϊσυπε βαδ[ε βίίαπι Απ:ς: 
τὸν λέγεσι εὔαι Αὐτεσίωγος, τ Τισαμωῦ. τῷ Θερσώ- Ποπῖς, περῖεα Τιπιεῃ!, ΡΙοΠεΡΙΕΠΙ Ἠετ- 

.ω ρω : 3 . Φ. τα : Πη]- δρα» τὸ Πολυνείκεος’ ταύτην δὲ τεκέῷ δίδυμα" ἐπιδό-θοίαπἀΠ, αὐπερίεπι Ῥο]γπῖοίς, Ρερεή»ίε δὲ ας λος ὀδηκώ τὸ τέχνα νγούσῷ τελευ]ν, Λα- Πο8: εἴσηιε «οπ/ρεξείς ΑτΟΔΕΠΙΗΠΙ να 
κεδαὶμογίες δὲ τοὺς τότε ἐόντας, [ῥηλεύσα| κατὰ γόµου ἀοσεκβ»ίε, Ἰ,αοεάωπιοπῖος απἴεπι 4 
{ασιλήα τῶν παίδων τὸν πρεσβύτερο ποιήσασθαι οὔκ- 
ων δὴ σφεας ἔχει ὁκότερο έλωνται, ὥστε καὶ ὁμοίων 

ο : ΡΙΙΟΣΙ5 εταΏῖ, ΙΠΙΤΟ «οΏ/Π]ο στθα»{ε τερεπῃ Ἔ νά 
ευπι αἱ εδίοι ρεϊπιορεπτας, Ἠῖ 1εᾶ . 3 ὦ σε» ραῖ. Ἠίπο Ἱβίτατ πε[οϊεπῖες ΠΙΓΗΠΙ εἰίσε ΙΕ ἐόν : ) / δὲ » ΑΔ λ 4 .. 1655 1 ναί ᾿ Ισῶν ετω)' ου δυναµώες δε γνώναι, } χαὶ προῦδτεπί απηπι οερίεπε Ππι]ιες 4ο Ρ4Τ557 3 ο” Ν ον 

τούτα, επσερωτοῦ τὴν τεκοῦσαν' τὴν δὲ, 6 οὐδὲ αὐτὸν / : 58 ν 1 , . έως ον Φάναι διαγιώσκευ, εἰδυῖαν μὲν καὶ τὸ κάρτα λέγεῳ ἵεπιρις, Ειϊφία Ροιοοπίαϊος βεπἰσίςεῖ! ον / 
- . 

οὐ 
αυπα πεαιΙτεπῖ {εἱ16. αμῖ εἶθτι αΏἲς ον 

" ει σα. ν Αν 5 . . δτ οἆ οὐρα”" λπες” τοῦς ὢν δὴ Λακεδαιμονίκο ἀτσορέευ' ἀπορέωτας ' ΡΕΙΠΕ Ποδίες ία αρεήτε, αἩ 9 } / 3 δε, πέμπεν ές Δελφοὺς 0 ἐσγειρησομένης ὅ, τι χθήσο-0ο ΄ ο / } ται τῷ πρήγµατι τὸν δὲ ΓΠυθίη κελεύεω σφέας ἁμφό- 

ς ᾿ ἱιαπτέε αππρος εβ]εὶ τερε»: ια ἀε ηος κά 
. . ᾗος . ῄ : 1 αοεἀθπιοπ]ος τηε Ώεἱρ ματι ΊτΏ- 

ααἱά 1π εα τε 8ροτεπι; εἲ 15 ΕΥ! } υ/ ς / ον ο» λ ον υ. 
ό- 

: ! λ : ον ος ἄ . 3 . λον του  γεραίτερο" τὴν μεν οὺ Πυθίην ταῦτά σφι ἄγε- οετεπῖ, {εὰ ΡτππορεΠΙέυτῃ πιαβίδ ΠΟΠΟΙ ς ᾷ να 1 3 ρ ο . : λέμ᾽ τοῖσι δὲ Λακεδαιμοίοισι ἀσορέεσι οὐδὺ Ίσσο ὅὕχως Ὠος τε[ροπ/ο α Ῥγιμία εἀτο, : 
5 2 / ) α . .1΄- . . εζεύρωσι αὐτέων τὸν πρεσβύτερου, ὑποθέσθαι ἄνδρα Μεσ-ο5Ώ1ο5 ΠηΙ]οπηίΠ ἱποετῖο 41ο Ρ 

Τ/αοεὰΠΛΟ” 
6ο ΡΙΙΠΟ” 

(ο α 3 ν΄ : α ἷ 105 σύ, τῷ οὕνομα εἶναι Πανίτην ὑποθέσθαι δὲ τοῦτο ὃ ο αῖηπι Τερετιεηῖ , 44ΙΠΟΠ τε ουίεί” ο. κ | ἷ ἷ [τες πὸν Πωίτην τάδε τοῖ(-ι Λακεδαιμοίίοισι, Φυλάξαι τὸν Μεε(επῖο.  οαπῖ ΠΟΠΙΕΠ ῬαπΙϊεβ», - | ο. νατεπῖ πίτα Ῥετοζμπα Ππαῖοϊ ΡΗΙΟ 

ο Ὁ δὲ οἳ τὸ ὢν ἐφ. Ῥαε/., ἵη α]ῑῖς ἔφρωσε ὁ --- πε 7 νιζ. 4  φμρ μη αἱ. ἵα ΟΙοή}ς 
ν. 11. Ρ. 9ο. Ι6νί πιασι]α αα{ρειίης, ο ΑΏεβί αὖς ώ. νά, - . ο Β οπή τί μα 
ὁ᾽Αργήην 14, 76, ῥα, } {εί Ρα. «4ἱῇ, «4νοῦ, 2. Ῥαρίς ᾱ, ὃ. ΑΙ, Σα, ος «440 ἴσω ἀμφιταθ' 
ἑτω. ϱ Οὐδὲν φάν. «4. ο Εἰκὸς ὡς ἷά. Πρεσβύτερο Μ. δα. πι. 

385. Ἐεου]. τ, 1, ν. 68. απθια ταῖς να πῃ- 
ουαπ Ερυππα 6, 611. Ν. 1, να, ς, ΤΟ. ΠΙΠ ῃΠτ 1η [εεμα Ῥτο]αξης. οαιΙά ΠΡἱ νε]]ει Οόπιΐσις. α Ριερε ποὮ Ῥοτυῖε ἱπιο]Ηρί, Οὗοεγο Ῥπίϊρρ. αι. ς. ὁ, οἱ η. 
211451 Οἱηῤγήη. τί 2ήήήη» 0 ἱση ἑβειήῃ ὤρο- ϱ0 Ὅέτδο, φηομίαη» οιμηία ἐδγᾳ ος ου). πίστη Τῖοςε 4ὲ Ίος δεπετε; πήταρατ πιο 1ῆ {.1οἱο, ηιιοά ΦεΙρίο- παπα [παῖτ ἀἰσεπίεπι, 4{Είμηη νι ὀ γή Επ Η0- τη[μὲ5 οἱ} αζομήμα μα} (μοεηῃ ΧΧΝΠΙ, ο, 98. Λριά το- 
εεπίίοτες Ἱπρείπίς (πεσμ]ος Ἠη]ης ρεηοιίς ΤΕρεΤΙΙΠ- 
τ0χ ΡΙΗΠΊΠΙ4. | ΥΔΙΟΚΕΝ. 

73. Οὔδεο) πουπῇ] Οπεπι ἵπημας, Ἔγτίαδιπιης απ η- 
Ἠππι Ἠαιιά ππεπηπί, Όυπι Ρροδτα ἶδίο Ρ]εηῖης6, (11ο- 
«οσα {πείυπε: Ἀεποβὂοη Ππιεῃ {π Αρεῄ, β. 7ο, {4, 
{1μιοῦ., εὐπιηΙ {εουτμς Ῥ/αγεζης ἀπ, Ύὐαπι 
Αποάειημς 6ραττας ογοχοτίτ, Ἠαμοπε. 

74 Τοῦ Κλεοδα[ου] Τεῦ ἹΚλευδήμου ἀὐπι Ἠϊς {ο]βοῃ- 
άππι Ριταῦας /εμο, ἂς Έορπο Ίμας. 6, 6., ΠΟΠ Τ0- 
ςοτάαατΗΙ αριΙ ἱρδίπῃ [ογοῦ., οοη(/ηΠΙΘΕ {οπρί Κλευ- 
µου» ΥΠ. ς. 304 ΝΠΠ. ς. 131. {εηπὶ ροσῖης ἀθριιο- 
ται ΕΥ. ὢγ/2/γςΗ1 ἸηΦΙεῖυπι» «ΊΠ]ίαμο ᾳιοςο ΠΟΠΙΟΠ 
τε[ΗιμεπΙς Κλευδαίου, αἆ βΒαη/αμ. Έμσοι. Ῥ. 946. Ἱ]- 
Ίπο Ειοῖ]ε Παχετιαπῖ {οτπιαε ππς Πποεταε Κλεδάµωυ., 
ετ Κλερδάτου” Ἀρατταπϊ Μενεδαίου ΠΟΠΙΕΠ τηα]ο ἵπ Μενε- 
δώτου ἴταπβεταϊ αριιἀ Τῤηο)ά. Ῥ. 958 56. ΑΙΤΕΤΙΠΙ {1- 
ες εοππιεπάαε ποΏςΠπιῃ μενεδήϊο' ΕἨπιάεπῃ δεί 
νίπι Ποπίπα Ί,αεοπίσα Κλερόμαχος εἴ Κλερδρῖος. ------- 
Ίδοπ βῆος «ππειπη» {5 Ῥαΐϊτεπι αὐοαιο ΑΠΙΤΟΔεΠΙΙΠι 
Ἀρατίαπι τεπμΐς[ο (τηε ετ απἱ ἀοἵτιτ «Χεβοῤῥον ἵπ Ἐπεοπι. Αρεῄ. Ρ. 72.9: θεάσθω τὶς τῶς θυβαΦ αὐτου' εἰκά- 
σειε γὰρ ἄν τις ἔτι ταύτῶς ἐκεινᾶφ αμ ἃ ες ὡς η μας 
ὃ Ἡρακλέρυς ὁ 7 Ι2ρὼν ἐπ. αμ μμ. 

ο σδ. "Αργείην] ΕΊγοτεπι αχοι/αγε αὓ Ώας {οπρίητα ἆϊς- 
ΕΤΕΡΩΠΙΟΦ Πεβπαυπε: ΠαΙΠΕΙΣ πΙαΠΟΠας ἨΠΟΠΙΕΠ ο: 
ΤΠΡΙΩΤΗ ΕΟΠ{ΕΠΙΗ: αιήη βπδγυηε, αἱ «Ρπάαγο ᾿Αργεί: 
ὅ9 ηεμἱςαδαπε Ἰδᾖμ, 04: ΥΠ, 91. ήτρόθεν 3ΡΡΕΙΙ: 

«πιοάμπι εκοθάµπς, Πρεσβύτερο 6οτιπα {ΕΠΟΙΙΟΠ 

Τ05. διὼ τὸ ᾿Αρνείαν ὀνομαζεσθαι τὴν Αρσήμου γιος ο. 4 μαπι( ασ] ἁγηβτα ΠΗ. Ααῑτα Πίο ππαίοτηπι 1 {, 
ΤοΤεπῃ οεπά(τ ΤἨοτας, «επι πρόδικον, η ποσα Ῥιο- 
εεραπῖ. Ώνε τμίοτεπι ρυρί]οτηπα Εμτγβμεπί ε 
ο]ϊς νιάπιης Ἐ, τν. , 4 

1 σ ων, ἴαπίορετο ἁαπιπαίυπι, πεαε ΗΠ1Ε. εχρηΣ!. 
ο) ημας ος νατίε ιεμελία ΠΠετυπῖ» μερα 
} καὶ πρὸ τούτου. Ῥμτο Ἰπᾷ]σατί, ηΙΗΙ]Ο ομοις αὐ 
απῖθα ροτι]ςίο, {ες Πατ ῬγΙΟς ΕδίΕΓ» αἱ πες ας 
μᾶλλον πὰ {εητεπίαπι αά{ομσεπάιπη, ςοηγεπῖε εκ» 
νΠ» 189. ὧς ἔμαθον αὐξόμενον τὸν χειμῶνα, ᾗ καὶ μΗς 
ΤΟΥΤόΟΥ, ἐθύοτο αὐοάαε ἵπ «. 190, εἰμδάεπι 19: 
γπιπίαος ΠΔ πρὸ τοῦ πον ἀβοτι, ΜΠΑ]ηηε ροχτο' ο. 
ντ οὗ βουλομόνην δὲ, ΤΕΙΒΠΕΙΤΑ ΏεραπίΕ ρατβσμ]θ2 . 
Ῥιας 4 αἀϊτῖσος αἀεςίεηῖτ {ζ]μς 36, {οτιμε[α αι επατε» 
Ώμης Ἱπιετεεάο. 

1 4. . ών τὰ 1 : , ζ ς 

ὃς. "Ίσων ἐώτων] Ίπ τπᾶ πιθάῖο Επι ἁμθαι 
” 

ὃρ. Ἡ καὶ πρὸ τούτου] Ἠας [π]1οπι ἵπ {οάε ΥοεθΣ 
ἴιαα, Π {υπὲ ΗετοάοτεαΕ, σοππιοᾷηπι νὶκ αἁπιὶ εμας 
ἸηΤεΓρΓΟΙΩΠΟΠΕΠΙ: αρΏις {οτββῃ μασγοτς νίάετενσυς 1505 
αὖπε ραμ]ο ἱερυπεας ΓΠπροπίμς, [ο Ἱπιογ[οτίαθ: ἐπιδότα. 
δὲ τὸν ᾿Αρϕόδημον τὼ τέκνα, [ὴ καὶ πρὸ τούτου .ἰ υούσω τε 
λευτῷγ. ------. Ἐκὶ 6ἳ ἵῃ ρτοχἰπιὶς βτμέτυτα πήπης ΕΧΡΕ”- 
ἀῑτα: πιεὮ {επῖσηεία Ἱεμίις ἴσια Πιετεπί Ώμπο 11 Τλοςι , , δν 

λ 
Α | 

ἀιῑπι {ορια  εἰδυ]αν μὲν (καὶ τὸ κάρτα, λέγ αν νο. ουλομένην δὲ εἴκως ὠμιφότεροι φΕνρίωτο βάσιλήξό ἴθγποίσθ” ϱενη» Π7έΙ/) υα)ία ΠάβΩγεὲ ΡΕΠΙΙΠΟΣ αν ρνώσκενν χα λά 5 δὲ αὐτὴν οἱ Η. λέγουσαν Τῶυτᾷ» ἨΏΕΠΙΡΕ οὐδὲ αὖτή γδτοκεδ 
93. Τὸν φεραίτερον] Ῥτασβηπήα ᾖ4.4, 09ἆ. εἴ ον ΤΑΠΏΗΠΙ πεπ]ης ΤΕγΗ ]αμάϊρις: ααε ἴΑΠ1ΕΗ αδί». 

ἀείοπβοπα Ἱπάίρημπι, Απ. οηαο[ο γεραίτεροε Ἑν «ος 1015. εί 4) /ὸ ϱ/ 46 ας φέ οὖν Θμ]ς βεῖ οἴδ ς το «Χοπορομεῖς αἱογπιηις ἀῑθης, ἵπ. αμίς }εραίτ Δαίαῖα {επῖος εἰ οπηρ]{ς πη{] 5 

15. Πόν” 

{ατης ΠΠ4ΡΠΟ πηα]ο.  δρατιᾶ απτεπι σα] αΙππΙᾶ- 51 

- .. φ -. - 9 Ἐτσπίτη 1,αοοάΩπιοπῖϊ, πι] ΡοδιαζΗπη 45Γ6Π-5 

τεπα Ιαγα” 
ο πες 

ὭὍὭὑϱ«οϱ τω 



.-Ίαπι εἲ [οτε πο Ίρεαπι απἰάετη αηἱρρίατα τηα- 

/ 

Τδοϊευᾷαπι τεσες Παιιςᾱ Ῥοιίξο Ε]Μίε ΟΙχεοδ., Ῥ Ῥ Α τ ο 1Η15Εες γ1. ἡδά αὶ εῖας Εαοτῖς, Πάίρατας, : 1 
ται «ἰρατεῖαιε; οάπι { ἀεριεμεπάετεπὶ 6ο- γεἀμέμβ, ὀκότερο τῶν 3 Ιζάΐδων σιρὀτερο λούει καὶ 
4 ατα {επιρεΓ πιοᾷο Εαέμτατε, Ίος νετο Ἡα- σιτίζε" καὶ ἣν μὲ κατὰ Ὁ ταυτὰ Φαΐηηται ἀῑεὶ ατοιςῦ - 
Ὃ ον . ορ αποά 4ιῶτετεπε, εἴ νε]επῖ σα, τὴς δὲ πῶ ἔξευ ὅσο τι καὶ δίζὩρτάι κἀλθέλεσί ἐζ- 

116: Πη αἳ ία αἱτετπαηάο εττατεῖ , ρᾶ- Τευρέν' ἣν δὲ πλαϊαται καὶ ἐκείη, οἸαλλαξ ποσα 
ο) ο, : ο δ]λά σφι ἔσεσθαι ὡς εδὲ ἐκέίνη π᾿λέο δὲν είδε ἐπε ἅλ-- δὶ Ποδίε εἲ τε Ιπιί αἴἴαπῃ ταιϊοπεπι Ἱπίτεπε. ὀπλά σφ ο τν ων πο 

101 ΘρατΏαϊας οκ αἀπιοπΊίά Μες[επᾶ οΡίει- Ἀλήντέ σφεας Τξαπεσ θαι οδόν” οβαυτα ὃ) τν. ανν 
ναηίες ππαίτεπι Απβοειηϊ Ῥιετοζάπι, 1βπα- τήτας, 9 χατὰ τὰς τοῦ Μεσσηνίθ ὑποθήκας, Φυλά- 
ται εηχ οΡίέτνατετας, απἰπιαάνετιεπίεσαμε 5 ἔωτας τὸν µήτέρα τῶ Αρισοδήμε παίδων λαβέν 
Ἠ]απῃ ππο πιοάο Ρτῶ{ετοπῖεη Ῥπππορεπ]ταπι κατὰ ταυτὰ τιμῶσαν τὸν ππ“θότέρο χαὶ σίτοἰσι καὶλε- 
ἴηπα «ἱραπάο» Τμπι Ἰαναπάο, αεοερίδίε ριε- τρδῖσι, οὐκ ἆ εἰδυίῃν τῶν εἴνεκεν ἐφυλάσσετο"  λαβόι- 
τσι» οί Ποποταραϊης α πηαϊτα, ἴαπαααπι ρτῖ- λα νι / ανα ιο ς ενα μενήςο 
ππορεη]ίαπι Ῥρυρ]]σεααε αἰεπάαπη ουτας{6, Ἱπι- παρε π φον πα ον ας ως να ο 
Ῥο[το εἶ ποπΊπε Εασγ{]ιεπες Ιπη]οτῖ, Ῥπο- 5 60 ΠΡΟΤΕΡΟΣ τθέφειυ ο τῷ δημοσίῳ ποσο 
Εἷει ος απἲεπι {ταῖες, υὶ αἀοϊενοταπε,1οί τεθηναι Εὐρυσθένεα) τῷ δὲ 5 γεώ]έρῳ »Προχλέα"τάτης 
ες οπΊΠΕ νίεα (επιρας Ἰπία {5 ἀἰρ[εηβρίαε, ἀγδρωθέτας, αὐτούς τε ἀδελφεοὺς ἐώντας, λέγεσί δια». 

ὅ96ς ἀπάεπῃ εοταπι ρο[ΐετος ρει/ενεζαδίε, ἨφΦο φόρες εἶναι τὸν πάντα χρόνον της Ἡ ὅόης ἀλλλλο(τε» 
.- ο. 1, αοεάσπποπ] αἴηπι. Αέῃας καὶ τοὺς ἀπὺ τούτων γθοµόες, ὡσαύτως διἀτελέευ. 

' όν 9 ο” ο ς / λ 

πι σαν “απο΄ ΟΠΙΠΠΕΠΙΟΓΑΠΤΗΣ α ΟΥ: Λαχεδαιμόμοι μὲν ταῦτα λέγε(ὰ µοῦοι Ἑλλήνων" 
οἱ, εσο {6βο: Πος Ποτϊίεπβπα {ερες τ15- νο ὰ ας ) μα, λε. ᾖ 
απε αά Ῥετίειπι Ώαηας Πμαπι ἀθο οπιῖς{ο ααστάδε δὲ Χ κά]ὰ τὰ λεγόµοα ὑπ' Ελλήνων» εγω γρά 
τεοεπ[ατὶ τεδτο α Οτασῖο, αἳ ἀεπιοπῄταήί Φῶ] τώτες γὰρ δὴ τὺς Δωριέων βασιλήας, µέχρι μὺ 
ΌἼπφοος θβ[ο: Ίαπι ἴηπι οπῖπι 1ῃΗ1 Ίπιες Οτῶ- Περσέος τοῦ Δανάης τοῦ «)εου ἀπτεόντος,καταλεγὺμέ-- 
οο5 «επ{εραητητ. Ἰάθο απϊοπι ἀῑχΙ, ἴδαιο ες τη ὀρῶς ὑπ' Ἑλλήνων, καὶ ἀποδερωυμένθς ὧς εἰσὶ 
ος Ῥεπίειπα, πες αἰίας τερεῦῖ, αασά πι]- Ἕλληνες ἤδη γὰρ τηικαῦτα ἐς Ἕλληνας οὗτοι ἐτέλεον" 

3, οω ν ο ο ο ο ο ο ο οσα 
Ίτααις α της τεξίαπα ταΓοπεπα {εαπεηϊίε ἁἷ- η. πα. ο πο σαν. τος ο 
ἔχαπι τοξϊς εδι πσαιε αἲ Ῥετίευη, Α Ῥα- 4 ύητΏ»ώσπες Ἡρακλεϊ Αμϕιτρύων ἤδη ὤ ὀρθῷ 
ΏααΕ. Ψετο Αοπιι Πα τειτοτ{απα ραΐτες εο- χα χροομυῷςμέχρι τα Περσέος ὀρθῶς 9 εἴρή]αι μοι: 
τησ {Πρεσίοτες τεσθΠ{εΠάο» σοπ[αΡῖε Ῥηῖῃπ- ἀπὸ δὲ Δανάης της Αχρισίη καταλέγωτι τες ἄνω αἰεὶ 
οἷρες Γοτίεηῇιπι ε5[ε ΑΕσγριϊος ΙΠπάΐρεπας.ο5 πατέρας αὐτέων,Ρ Φαινο[εί]ο ἂν ἐόή]ες οἱ Ἡ Δωριέων ἡγε- 
Ἠθο ρεπατῖς τεςεπῇο εΧ σοπιπιεπιοταίοπε μόνες Αἰγύπίιοι ἰθαγυέες ταῦτα μέν γυ κατὰ τὰ Ἑλ- 

54 Οτασοταπι Ειδία νε. Ότ απῖεπι α Ῥεῖ Άηνες λέγεσι γεγωεηλόγήαι. Ὢρ δὲδ 4 Περσέων λόγος. 
λέγεται, αὐτὸς ὁ ΓΠερσεὺς ἑωγ Ασσύριος, ἐγέγτο Ἔλ-- πατταϊης, Ῥετίεις 1ρ56, απμπι εδ[εῖι Α.[7- 

115, {αξνας εδι (ΟΥ88618, ΠΟΠ ἴ8ΠιεΠ ΡΙΟΡΘ: ας ος /͵ νὰ ὁ 
ὃς : ν να 3 λην οι. ἳ - 

π]ἴοἵθς θΕἶΠδ: Παπ 1Τηίοἵες ΔοτΙΠι {ατετ. αλλ, οὐκ. ὁ Π]ερσέος πξὂγον τες δε ΄Αχρι 
αιοά αἆ «οβΠΒΙΙΟΠΕΙΗ, ΠΙΠΙΙ συπῃ Ῥεγίεο β:9οσία γε πατέρας ὁμολογέωτας ὴ κατ’ οἴκηιόητα Πήδες 

Ῥ] εδ[ε; εοδᾳε απεπιαάπιοάαπι Οτῶςὶ αἰαπῖ, οὐδέν τούτους δὲ εἶναι» χατάώπερ Ελλη λέγονσῳ 

ΑΒΡΥ: Αἰ- 
- Ἠαιδίων “γεῦ. 7, π6ο ῥ:1νΕ, ὐ Τῷ αὐτὼ εἲ πιοχ 7 «4γεῦ., οι ο“. ἀσβι.. ϱ Φυλ. τὴν μήσν 

Των Αρ. παἰδ. κωτὸ τὼς τοῦ Μεσσ. ὑποῦ., λαβεῖν «4γοῦ. ἆ Εἰδυῖαν 14. 7 Ρατ. «πχ... πι Ίιρτα. 6 Λα: 
(όντας «4ἱᾷ. Ῥαε[., οἳ τοξῖε: ο]ῖπι λαβόντες, 7 Τεθεῖναι «4γεῦ. 6 Ίνοι Ἠαρεπι {4. «4. 811. Εαγῦ. 
«4, ῥ. ῥ Ζόμο ὠλλήλοισι 1Η. Ῥας. 7 πι. Ὦγὴ. γοῦ. Ρας, «4. Δ., 1 αὐτέων εκ «4ἱάο Ἱπτετροπυηξ, 
1 Ταῦτω δὲ Λακ. λέν. «4νοῦ. ἔη, ταῦτα μὲν Λακ. ρα. ΜΗ. Ρατ; «44.. ἵπ πῖς κωταλεγόµενα. { Τού- 
τους νὰρ δὴ τοὺς «49. Ῥατ[. οτα ὦ1εῤῥ. 4ΏῖεὮ. τούτους τοὺς παπι.  ᾖὖ ΆΝοη εδί ἵῃ «4γεΛ.». ΠΙΟΧ. ὑπὸ Ἕλλε 
ες Γπρτα 24. 13 Ἔφι Τπ3ΤρΟ δεερῦ. ἴοτίε οκ Εηῇαίδ., Ιαμάαητθ της, αἆ Εἴοηεγ. Ῥ. 989. 5ο. ο ἱήεῖ, 
Ῥαν/. «49ᾷ. εἰρέται, 91. οπΊηες εἴρηται. Ε/μίαγεῦ. νε]]]σαι Ἐ. η. Ρ 57. Ἅᾖϱϐ Παρὰ Περο. ἔα[. «49. οἱ 
Ιερό.  σ Τούς γε "Ακρι δ”. «4ποζ. 5 οι {πης Ίαες ἆῑο ἴπ «4ποῦ. 

τα, ιάντα τὸν χρόνου τῆς ἕδις ἀλλήλοισι] Αυτέων, Ἱπ. {θΗα, ΠΟΠ α]ίμς,, πάῑσς ἵε. εις Εὐσο. δι 3 1 ΄Δι ΄ 4 πάεῃς. υϊ αἲτ, Ύετς εὔσο ὁρῷ {6π6ά1ς τερετίηπι πυ]]8. ου ΤεΠΠΕΤΕΙΙ Ἔ Ῥ]χατιπι εἴ θεοῦ ὦπεόντος, Ὄεο Ίπ {ετίαπῃι ποι τε]ατο, ἀΠεοτάῖας, απῖπιο Παπ ἀἰφαπρεπείς, Ῥαμ[αηίας «98. Ἑ]ρηαί μοι] Βὶο πιεις. Ἑλρέωται πια] ἰεαά ἸΠῖθ τε[ῃς αεσθά1ξ, δίδυμοι δὲ ὄντες, διάφοροι τὸ µάλισα ἦσαν αδι, Ποι 1, Υπ» 96. Ῥετ{εί οπἱρο ΔΕργρας ταηρίεας ο. Ο. τ. Ρ. 505. δυπῖ φποαιο Εητγ(Ηεπίάατη(α δὲ Τ, Ἡ, οἱ. α αὐα {ησρ]απᾶα «ἄνετο Εδί ποϊαῖε ή: 
μσρις Ἐν μα εἴ αοτηῖα «οΏπιεῃ- ὀ κα νο πες -.. 6ἳ ον { που εκ ΑΕ» 

Ρίίοιτ Πα, ΕΥρῖο 2 Οείετος οοπ{(]το τποῖτος Παριής, ε 
ῇ 1 δ, Τοὺᾳ ἀπὸ τούτων γ. ὡσαύτως ] Άοπ τερυρησὲ αποά 94. ᾽Απὸὺ δὲ Δανάης τῆς ᾽Ακρισίου] Ἠαες εἰ Γεη επ] 
ο Ὃ ο Χτιν ϱ, δ. [ο0ἱαή]ζσι εὐΗ/ΟΥΠΙΟΠΕΙΣ Πμ4εγ οπαεάαπι, αἲο αμάη Ίπνεπεταί οτά]πε οο]]οσαῖα, Ρ]µ- 

ο μην Ίνερες /)ήήάΥΕΤΗ βεν μή1ᾳ /- ;ᾳγοῦ. εχμῖρεί 46 ευ ο. Μαρ. Ρ. ὃρ7. Ε., οἳ δὲ Δω- 
νεη απ ἄπο Ἑν ῥαζγίσεφηε. Ίναπι ρ]ναὔπι {περῖυς αᾱ- ριέων, Φησὶν, ἡγεμόνεο Φαίνοιντ᾽ ἂν Αἰγύπτιοι ἴθαγενέες ἐόν- 
ΟΠ μη μοδς 1ος ΔαοπιοπίοΓ υπ Ἠπαπίπιεθ «ΟΠ- Τε καταλέγοντες (1ερ. καταλέγωτι) τοὺς ἄνω Δανάης κά} 
ον ΕΣ, Ἆο ται ϱΟΠΙΠΟΚΙς Ἰηναπά]δ» αιί εἴ- ᾿Ακρισίου πατέρας". Ἠαε Ῥτοτίας οὑ{ουτανίε ἴπιετργθςέ ο τς "αλα ρί]Ἴτος σογιαῦαπὲ περὶ τοῦ ὑκότερο Λά Ἡειτοβοίθα Ρήμλαγεύης τὸν Ἔπαφο, Ἱπαιῖς, καὶ πλέῳ ὦγαθὰ τὴν πατρίδο ἐργάσεται. υὲ ΑιΠάες Ιοαμῖ- «ον Ἰὰ ) τὸν Ἴ } πὸν ών Ε. μυς ρο, πε ο εν ο Ῥος 51001” την Ἱω, κάὶ τὸν ἼΙωσον, κὀὶ τὸν "Αργον ὅλως ὠφῆκεν. Ἐσ 
εοσᾶεπι επι αποοχ ασ ἴαι 15 ΠΟ ος Ψουτρι εοη- Ῥαρπιυπ Ἱη Δσγριο παίαπῃ οπηστετε ροτεταξ» ΙοΠ6Π1» μα ῃ ειώταῖς Ίμα Ίοουπῃ Ἠαρε» . Ιβαπι. ει Ατραπῃ Ἠετοβοίεαα παττατῖοπί ππθτίξο ΟΡΡΟ: πῶς ο. «1. ΤΡ. 508. Ο. ἔρμκεν ὁ Λακωνικὸς νοµο- ΤίεΣ πθφιιε οπίπι Ἡος ΑΕογρᾶος οτἱαῖπε ἀῑκετηπί 
ἐλότ δρυ πυµω τῇο ἀρετῆς ἐμβαλεῖν εἷς τὴν πολιτε]αν τὸ 6ταεςῖ, αιΗ ροβετος ἘραρΗ1., αἴαιε αάεο 1ΩΒΙΟΓ65 
 ὼ Μα Φιλόνεμων, ὉοἨῇ, Ἑ. Π. Ῥ. οσο, ϱ, ὃτα, οπβί. Εϊοηίης ΑΕργριος ορίε Ἰθανενέως, θες» λΗΩΗ ἀδίπι ἆε εἰνίαιο Αἴῆςῃ Ρ. οο Ῥε]ι | Ίμνπσθα. 3εά ΝΙΤΗ: | :Ὁν Ῥε]υπας Ώαπαυπα ει ΑΕΡΥΡΙΗΠ 13Π λγοίσέως αἰ- ην. ΨΑΙΦΟΚΕΝ. Ῥείατε ροΏυς ἀεριῖε Β/. 4πος Παδαῖε «1έγσςή ο 

ευΙ τση) π]μη τὸ λεγόμενα ὅτο. Ἱ 6γοπουζαε Ῥεπα, «Άοτας, ΠΟΠ οαυίά Ίρεε {οπῦαξ» {εά Ππλάεη» απὶ ορ 
οἶππιαπε. Ένα, Ἡ ἀαρι]δίο, υ]πια Ἰαῖης οπρ]ἠς ναύσα οἱ ἆς Ἠ] ηρη]ατὶ Πιονεείπε: Άσα ΠΟΠ 1π Ππθ Ελπίηπι 
τα Πηοπης. Ῥοίαςα. Ρετου]οΠος {εημεπΏΡι]ς πάπιο- οδρίεῖ {εᾷ 6τ Ιπιῖο Ερπϊβεανίε, οἱ» τάδε πας, 
τα Ῥοπας ποῖας ημας αἱ εκ {εΠρεῖς γὰρ δὴ, οεῖε- κατὸ τὸ λεγόμενα ὑπ' Ἑλλήνων ἐγὼ ος μμ 
φον αµαθ, ῇ ρω Ῥεπάει {εγπιο οχ ἐγὼ νρά- Ἠτ1. ς, 05., κατὰ ταῦτα γράψω - κ οηρας 
σἱο αὐιά 1 ἵλητητ ἴπ ᾧς εἰ) Ἕλληνες, Ἠς- ποῦ θερῦ ἀπεόντος παὶμὶ αμίἀεπι ΠΟὮ μαπεῖι.. ΨΑΕΟΚΕΝΕ α]ά Ίητε ἀαῄάσγοιῃν. Ἴν8 2 εοῦ ποιος άτυπη {εηῖεπιΙα { ΝΕπίηπῃ α 60 σεπίγμηῃ ον ΠΑΠη ῥεοῦ ὠπεόντου Ἡ Ρα] 9ο. Περσέῖ οὐδέν.] ο ο ποα Ό δν ος ος 
Ῥου[εο Βειρτος περαί 10Ἡ Ἰαιιάο. ΄ Ῥαΐτοπι πιονέα]επι «λε 1, Υπ, 61.» ΤΕΠΕΝ ς εεναα 

μέχρι Περσέρς, Όδαιιε αά Ῥει- {με αΠαπα, να ο σνς Σεπεη, μ 

΄ 

δ ͵ 



Ἠ δι ο Όκος τ ὁ Ώερισι δρατίῷ ἠμτά, 

Γ ΑΕΡΥΡΏΟΡ Εδε, σε ἆε Πῖ9. Παξεηις. 
Φιοά αίεπι ἵΠ τεσπα Ώοτίεπβαπ» αὐὐπισὸ 
ΑΕργριϊ εδ[επι, {ποςςς/[οτίηϊ» εἰ αμα τε Ρὰ- 
ὑαῖαρ εα ἀεσερεππί, Ἠθθςο, 4ιιοπίαΠι αὐ 815 
ἀῑξία Π1Ώξ, οπείεπιΠς: ας Ψετο αἰ ΠΟΠ αἴ- ό 
Ἡρετιηῖ, εοτιπῃ Γαοῖαπι πηεπείοπεπι. Ἠδεο 
απἴεπῃ ἀεοοτα τερῖριις ρατΙαις Πρπετιηξς 
ἆπο {ασετὰοτία, Ιονί 1,αεεὰσιηοπίς εἰ 1ον15 
σ]ε[ᾳς: εἰ ἵ19 Βε] ἵ ᾳπαπισσπαιε ΠοΙεΠΕ 

οἵεδΙοπεῖη εἴετεπά]» πε 14 πυ]]! φομ 
ρτο[]ρετε {α5 Πτ; {π., ριαςμ]ατῖ οτπηῖπε της ' 
εασ, Ότ 1η πηΙταπἆο ρεῖπιὶ οβΠΙ ΤΕΡΕΡ2 λρ 
αΏῖ Ροίμεπηῖ, Οεπτππη ἀε]εδὶ νἱτῖ εἰς 1Ώ ΠΙΗΙΓ 

4δσ 
ὃ 2 λ ων / κ λ / 9 Αὐγυπτίςδ, Καὶ ταυτα µε 3 νυν περὶ τητέων εἱρή-, 

. λο . σθω" ὅτι δὲ ἐόντες Αἰγύπτιοι, καὶ ὃν τν ἀποδεξάμες 
᾿ “ ΄ 

νι έλαβου τὰς Δωριέων βασιληΐαςν ασ Ι Ύας περί 
, ὁ ’ ασ, 2 αὐτέων Ὁ εἴρηται» ἑάσομεν αὐτά: τὰ δὲ ἄλλοι 6 κατ-35 

/ ελάβοτο, τετέων μνήμην ποήσομαι. - Τέρα δὲ δή 
τάδε τοῖσι βασιλεὺσι Σπαρτίήται δεδώκασι» ἱρωσύνας 
9ύο, Διός τε Λακεδαίμονος» καὶ Αἱὸς οὐραγίμ' καὶ πό» 

3 ε 3 / , λεμόν γε ἐκφέρεν ἐπ᾽ Ἡν ὧν βούλωνται χωρη' τούτή δὲ 
δν / 3 3 µηδένα εἶναι Σ παρτιητέῶν διαχωλυτ/’ εἰ δὲ μὴ» αὐτόν 

ών 3 
/ ο) τῷ ἀγεῖ ονέχεσθα ἃ «ρατευομένων δὲ, πρώτους 

« ο. ς ὰ ή ς 

ἴέγαι τοὺς βασιληας» ὑφάτες δὲ ἀπιέναι ἑκατὸν δὲ 
λ ο” / αν ολο.ς ο 9 : 5 ἄγδρας λογάδας ἐπὶ αρατί]ς Φυλάσσεμ αυτ, προ: τα επ/τοἆες αἀῄῃτ. 1η Ργοβεξβοπρη» αἆ ή . ω. 5 ο 3 ς 3 9 ν : ; βάτοισι δε χρασθαι οὐ { τῆσι ἐξοδίῃσι, ολάσρια οκ αν Ίπ1 πταπῖυσ Ρεςοτίρις αποϊσπααιε μμ 1 ἐθέλωσι" τῶν δὲ θυοµέτων ἁπ'ώντων τὰ δέρματα τε καμβσποτηπα Ππππο]αϊοταπη οπηπίηπα Ρε]]ες 46 ος αι 

ὃ νῶ βά -ας' ταῦτα, μὲν τὰ ἐμπολέμια, Ἀοεϊρίαπε 1ρεῖ, Βε]]ίσα μα, ΑΙ Παπὲ 418 το γώτα λαμ/όαγεὺ σφέας καὶ µε τα, ο ἀ αν Φεμῃ Ενα σας Ἱ, 
Ἆ 3 η. 3 . Τὰ δὲ ἄλλα τὰ 8 εἰρηαῖα κατὰ τάδε σφι δέδοται' ἣν Ρ35ἱ5 ΤεΙΠροίε εἶν Πδυυπτατ: Ότ α ἡ 1η σωπᾶ Ομσ/ π} τας ὦτους ἐπὶ τὸ δὲ. αοά ρυρ]ίευτῃ {ασγ]βεῖαπι Πε, ΡΠΠΙ τν υσίη» Τις Ὢ δηµοτελη ποέηται, πρώτους ἐπὶ τὸ δὲ- τς ρζληηὶς ἀδηῖ ραττες ἵπ- 4 ο γι / ὥτον ὁρ, ΤέΡες ἀἰ[ευπηραητ, εἲ Ἡς ρτ]πιῖς ἀ8ΙΙ Ῥ σνον ἴζειν τοὺς βασιλΊας' καὶ ἀπὸ τοτέων πρῶτον ἄρ- | Ὁ, δν ία αιαπὰ δν δρ, ; μα νότα ἡ πο χιαςΡΙΠἳ, ππ]σμίααε Θοτιπι ἁπρία οιη]ᾶ τος -- αἱ, πας τας ἔγαφερῳ δὰ αμ η ΤοισισΟςοιετῖς εοην]ν]δ: Πραπίπιππααε π1Π18 πμ ἄλλοισι δαιτυµόνεσι καὶ σπωδαρχίας εἶναι ττέω), καὶ ας Ίο Πηιτ, εἲ  ΙΠπΙΠΙΟ]αΓΟΓΙΙΠΙ ΡεςοΤΗΠΙ ενας 

ΜΙΠρι]6 4ποαιμε ςλ]επά1ς ει αρ νν. πα 
ἱηβτεςῇ τησηῇς, Πηρι]α Ῥεσοτα Ρεῖ[ε ρα 
αὖε ε Ρυ)]ισο ἀεπιιτ 1Π ΑΡΟΙΙΠΙ5: : τα. ἡ . : . 

. ὄ νώ 1618 3 χα μέδιμγον αλφίτων, καὶ οὔε τετάρτη Λακωνήν ορ πιεάπηπης, εἲ γἱπὶ μα ο ΡΓΙΠΑΠΙΑ δν ον / "Πας; εἴ 11 οπηῖ]ρας ορτίαπΙΠ]οἩ : προερίας ἐξαιρέτους, καὶ 
1 .] ο» 3 ρω ο» 

αι οισι σι σι 
9 σοι 1- 5 ο αφ πε : κ κ. ΠΠ εχεππρία Ίοσα; οἳ Ῥεπες 105 Πι ποοξέίνις ἁποδεικύναι τούτοισι πι προσκέισθαι τες ἂν | ιν Ιπς ε η ἴμετε ΡΙΟΧΕΠΟΘ, 1ος εκ εἰν]ρίφ γείρος 

εθί- ηἴτ]ς 

6 Νο Ἱερίειτ ἵπ «4εΔ., [εά φέρεα δὲ δὴ «4γεῦ. }ῇ σα 
ὤ Στρατευομένους «4γεῦ, } μι], ο ἰπιιᾶ «γοζ. ῥ1μά. αὈεςὶ η: σὰ ᾖ]λο ον 

«1γοῦ. ει σρωτίῇ. { 1, «4ἱδ. Ῥα/.. τοῖσι ἐξοδίοισι οοῖετΙ. Ῥοττο ἂν ὧν ἐθελ. Ρας. «44.2 ο δη στελὴς ὦν ἀεεταῖ, αρῆσθαι Ἰϊάδπι. ὁ Ἑρημένα «4γεῦ. ὁ εί, «τι Βαγήν, Δδ. ή, Βας/., ἴπ 1Ἡ να σ7όν 
εοιτεζπΙ» αοπιοᾶο «4γοῦ. }ὰ Βαν. «ἴ. Ομ Θ14ε {εαμΗπτας, {1πτ ἵπ {υῤαιῦ. αά 10η ών ος). 
4. εἴ ῥ. 14899. 90. { Ὀεβάεταις Ἱπ «49Δ.. πος αρποίοΙξ 1ερό. οἵᾳ. ᾧ Νεοµ. δὲ ὤνὰ πᾶ 

ο” { ο: λ τῶν τυθυτων ἶ προβάτων τα) δέρματα ἵς γοµηγίας δὲ Δ / λε / ς / ω. 4 λ ἆγα, π'άσα» καὶ ἑβδόμας ἱςαμένη τοῦ μιηγὸς., δίδοσθα! ” σι / ς / 3 3 ἐκ, τε δηµοσίε ἑρήΐον τέλειο ἐχατέρῳεςὶ Απόλλωνος, 949 

πα οἵἵπ α Ὄεπι 7111, «{νοῦ, ὁ Εἰρέωται -Ῥαε/. 
9ἐρεῴ τε δὴ Τι ἐπ᾿ ἣν ἐὰν Π4. 

. απδ. Σατής 4. Β. 2 1μά. Ῥα. Βηὴ.. ἵπ ει. “49. ἄνὰ Ποπ εταί: πποαχ κο) ἑβδόμας {ΡεΙμΏΙ πό ἄι Σα. {| ̓Απόλλωνα, «4γεζ. 7 7 Ἡροκεῖσθᾳι {ο]ἱ Μ. Ῥαε/. 5 Ἡροξείνουο Ἠϊπο Ἐνβαιδ. ἵπ 1. Ρ. 
969 σετεῖ νυ]ρατηπι, ΜΟΝ 405. 91. 

3 - ΄ : ' ν ͵ 
α 9 τὍ τᾶ- ας Ῥετῄσας Ρεπᾶ ποπιε; ἵπ πιαῖτο Ῥαΐβθημα (γασσος ἐἴοτΗΠ1 νἱτογιπ1 ΠτΠηοτο οοπ/ρ]γαξ 11 Γοιοᾶῖς. 

9 ν 9 . ὁ 
. απί 1ΠΤΕΥ εἴ Ῥεγίας εοποοτά[8: ἆε ηνο 15 εξ ρτο επιίοΠ Ισ, ὅδπτος α]Ἡ τερὶ {Πραίογες οι/]οάεδαε τους ας 1. αἴος πα ΙΙΙ ΑαΠΠο α οοπ/αησιήπίωτο Βοαγ[οι ᾖ{α, Δαίάεπι {ωπο οἳ τριακόσιοι ἵππῆς καλούμενο! {Πραυα: οἰμίείπε Ῥετίαα, Ὠαπαᾶ Αογτίπο αἲξ Ῥοτῄσαο ογῖε 

{ηπρίς, 
93. Κα) ὅ, τι ἀποδεξάμενοι] Πεοἰεζλέε ὅτι ορπια ἆἱςδ- Ῥατανίε, ΄ Τη Τερηί Πιοςεςῇοπ6 διαδέχεσθωι οἳ ἐκδέχεσθαι {εάεπι Ἠαῦεῃε: ὠποδέχβσθαι ἵπ ΤΟΤΙΙΠΙ αότα. Οἱ μέν νυν Ίζδρες οὐδὲν λαμπρὸν ἔργον ἀποδεξάμενοι Τ.. τ., 174. {36- Ῥ]δβπιεαιιο αἷῖας, 

ή Η Ριαςῇο αριά Τζμολά,ν, 7ο. {απίαΕ Πάεπι τρ μο, Ἐπαρτητέων ΛΟΓΑΔΕΣ, οἵπερ Ἱππέες καλέοντα». πο πηΠτος]επη Ποποτίς σαιδῇι ἀθάιιοσηῖος πε, {τε ο”. 
194. ΑΠ εχ Ππεσεηεῖς οοπιοη ταριπῃ ΦΕΟΙΡΙΣ ῃ ρ, {πρ {ητε]]1τος, Τη αοἷα ουπόή ὃ Οοπέ Ν. ΟαΡΗΗ πε ΕΙΝ 
ρασί, Τ, τν. 4. αι ἐπὶ σρωτηίης ἐ επρεώ110Π6 αι 

38. Διός τε Λακεδαίμονος] 9αςρε6 αὐίάοπι ,ζοδίσεηιο- Μἱ5. Ἰονὶς ΕΜ, {εά μας Ίονίς. Δακεδάίμονος ἀἰδ., πηδᾳ παπι αοί {αᾷαπι πνοπίτ ήεμγως ΤΙΕΠΙΙΟΠΕΠΙ: αἳ {πα τπίτηπι 6ϱε, { Ίονεπι σο]με]πὲ Λακεδαίμονα, Ἠιιης πο. υἳ Ώευπι ὦρχαγέτον Πα Ὀί]πι {αερῖηδαιια οὀπΊης- πποταίυπι, ΟΟΙς{ε Τασεάπεπιοπίος Αγαμέμνονα, Δί ΨΑΠΟΤΗΠΙ οοπίτα οοπ[αϊ τοβΙπιοπ]{ς ἀοσοιΠταμε ζεις, ήο, Ἱαοῃ. 1» ο. 4. ΠΗρίοαΡατιις (Μ/σμζ. ἵπ 1δεῃ. ΠΠ. 6. 91.5 ἀῑδιπι Ίονεπι ὠναμέμνονα ορατίαηίς, τί ἀρίσαρχον ἃ Ηπομίάε» ΑΡΑΠΙΕΙΙΠΟΠΟ οβΤῖΘ ΠΟΠΙΘΠ 3Π- Πας υ]ής ἐπιθετμιῶς 4ε ὮΏ)6οχυπῃ τορα Ῥοτη]έ υ{ιγρατί, ας νετα αἀρε]]αιῖοπίς τατῖο 122ΟΡΟΥΟΠΕΙΙ ΟΕἴΘΓΟΡΩΙΕ Ἰ]αΐς- τΤ6. «4106). Π1» Ῥ. 99. Ἑ. Σιμωνίδης ὁ ποιητής ἀρίσαρχον 
εἶπε τὸν Δία. καὶ Αἰσχύλος τὸν ᾧὥδην ὦγ/σίλοιον" σος 101 ρίυτα (/αμῦ. ᾿Αγεσίλαν, {ηίεγήῃ {ουε» ατ]οῖι Βεηί- {εἰ πὰ (ή), 1 Την. Ῥ. ν. 19ο. Το νυ]ρατιατ ἵη Π6/γοῦ. ᾿Αρίς ἀρχὸ µία". Φἰπιομιάσιπι {οτε ἀεάετας ᾽Αρίσαρχον. Δία. Δ{ορᾶ γοςαβαπε ΑΒ{ομ]αρίαπα Φιλό- λαον, ἴθβε Ῥρμ[αμ. ΠΠ. Ῥ. 967. ἄλεξιν, τὸν Ἡρακλέα, Οοἵ, «414. 1. Ῥ. 63. Τηλέμαχος» ἡ "Άρτεμις αῑςῖ- 
τηχ ἵπ. {μοἱαμὲ 1.εχὶ ῃ. Ἡ. ϱ. 935. ἨὨποεί ΡΟ δεΠς- 
118 ποπηυ]]α γΙρορ » ἶπ. Νε 1 4. Θ. Υ. 011. Λυσ. Υ. κ, σσ, ΥΑΙΟΚΕΝ. 

49. Αὐτὸν ἐν τῷ ἄγεῖ ἐάκεσύαη] Οπιίεᾶι Πκορ]ις» αἲ- ας ἷάς ερίρις ἠπιετόυπα ΑΕΙ Ετανμ πο» νε]μέ Ἂρ. Ώοφοβόι ο. ΠΙΟΣ. Ρ. 49ὔ 54: 8ρα / πάρολᾷ. 
Ῥ. 19. 96, τὸν βουλεύσαντῶ ἓν τῷ ὤυτῳ να ὰ! καὶ τὸν 
τῇ κχειὶ ἐργαωσώμενον' Ηπὰάε εοηε πάς ώς 5" ος το. 1] ΤΟ πε εἰβ) ἀρώμενον . ΟΠΙΟΟΤΗΥ ΜηήΤ8 
«χειβὶ ἐργασα ας . ο ος Ρ. 18. εἰ Ογλ αλά, ο μ, ΝΛΙΟΚΕΝ. 

] 1π ἀε]ε- 45. Ἑκατὸν δὲ ἄνδρας λογάίδαο ἐπὶ αμα 

ᾱἷ- 
βεαῖ ΟΙ. Αεἰνδίμε, ποπ. ηπαμε Ῥταείες σοπίσζν ο, 
«Πεπα» Πηυίάεπα α 1π νοςς οτεβεΓτῖη]ε Ὃ ο. ών 
τησ νυ]βατπη Χεπορῦ. Ἰασεᾷ. Τεἵρ. Ρ. 6ὅ5. Ἡ. ὅσα 
των τούτων καὶ ΕΠΙ ΣΤΡΑΤΙΑΣ οἳ Λακεδαιμόνιοι ε ν 
ροῦσι, 6ο ϱ//Ηζ1 οορίσ ᾖαεεσεμομῆή εἰἰαη . - 
οαβή, ἄνε επογο, Φαδεμ. ΙΠΗΗΙΕΙ Ρ, 688, 
ορ Ἐν τῇσι ἐξοδίῃσι] Κοιναὶ ἔξοδοι κρεμ ήσηες σ : 
πηηϊτοι {μ(οερίαε σας. 96. ΕΠΙαΠΙ ἵπ Οοπιῖοί τν 
ν. 670., οπϊή5 1ο6ο ἐξόδιον 1οηίρι]ς οήμς 45{ΕΙΗ σ 
νοαιετς πποῖις Ιεάίοπα. Ο]. (γοπουίο αὰ{[οῃᾶοϊ. Ά. 
δείωο ποιούμενοι Βαπηπίίθς αρ. δέγαύρη, Τ,, ν. Ρ. νι ἡ 
Ου εκ ΜΑ. τενοςα(Η ὁχόσοισι ἂν ὧν, {οΠριοῖ {8 
αφηοίοεί. ν ἐρὰ 
«47. Ἡν ὀυσίν τις δημοτελῆ] Ψοτίκβπιο 0οἆά. Τὰ } ἡ 

τὰ ὀήμοτελ «Ώευποβό, 1η ΊΝεηςγ. Ρ. 7ᾳ9. οο[ὲ αἲε τὰ ἱεό τὼ τῆς πόλεως. ΡΛ/]οηί Τ.ος. πά Ομ]. ϱ. τοβ1. Ὦ. αι 
τα) δήμοτελεῖς ΤςΓΙ παβορῖς ]ηφᾳίσχο ἀῑε5, Ίωπες 
Ρ4Ώ5 ΤΩΛΙΤΟΠ4Ε Ἑγίμασογθας ἀϊάμπι ἵα τν σπα. 
ΥΧΧΠ. Ῥ. 445. εἳ [1ο/γεῦ. Δημοτελῆ οςΠα αἱ. 44 ποίαρῃ6, ἀο]δι. 

5Ο, Διπλήσια νέμοτας] Ψειις Π1οβ» Π10/10γ0 όν Ῥτμς ἀοέζεφμε αὖς {αι0, εκρ]απαἴα» Ε. ορ αχίτ. 
Εν 5ο. ῬΗρεί εο ριιάσηείκῄπιε «3670 . 

ερ. 11664. καὶ διµοιρίᾳ νε ἐπ) τῷ δείσγῳ πμ ο ο 
ΟΗ1Φ 15. οκ ὕω ΔΙΙΔΑΣΙΑ καταφάγεν. ος τη ού 
ἀπὸ τοῦδε τιωῆσαι ἔχοιεν εἴτινα βούλόντο. ἵ-ς σἃ 
βατα Πο {ο]α5 α»[6 ονα6ς, Ἱπάίσπειπι αἷίαξ» πεᾷ ςοΙΕΆ 
ή Βρασιαηί ἀηπίρχας Ἰηπιο]ατηῃί, 2 αήΐσε Ρτοβῖ 

αἴἴπα» ονΊριιε εχρι]βς. Ἱπιθρταια {ΠΕ Εἶπ ρίε” 

97. Προξείνους ἀποδεινύναι 7. προκεῖσθαι] 9 ΥΕ) 1 ο 
116Ηε Ίερετετης Οοᾶᾷ, το[Η επιοπ. ἀεῦετεῖ πωπὶ 
σθαι Νε] προσκέεσθαι, ἆὲ Ἡοποτο αήβωτο 3411 ὑμτ 



Αα τορυπα ἴπτα, ο, 
. . αν τ ας : . ο μα οκ. εδ” : λα, ος . γε σι 9 ώς. ς πίτιπε ῬΙπος εἶῖσειο Ῥψεμίος: [ηπε αὐτοπὶ Ῥγ- ἐθέλώσι τῶν ἀσῶν, κα) Πυθιώς αἱρέεσθαι δύο « ὃ Ε41, ααἱ Ώε]ρῃος αά «οπ/[α]επὰα οτασ]α πιῖς- ταπτατ, απ]ᾳπε ρθ]]οε μπι τερίρις ρα{ευῃ- τα, Ἀερίρας αἲ «ώπαπι ποπ θήπδις 4ο. 

ο, ἵτῆςα Ψ], 
ον αδ. 

Α ή 3 

χατὲ ἡ Φον {3 λ Ἡ Ρο" οἱ δὲ Πύθιοι, εἶσι εοπβόποι ἐ6 Δελφοὺς; σιτεζ- κ 0 - ..) κ νῥ ο ο. σαν όομήοι μετὰ τῶν βασιλήων τὰ δηµόσία ΜΗ ελοῦσι δὲ ον οά . λ ο ὡς τος ν ο, 

τι μην ηις; ο λλῆ, τόισι Ὁ βασιλεῦσι επεὶ τὸ οεϊπνο, ἀποπέμπεσθαί σφι 
ΠΕΠ ΠΕΠ ΤΗΣ Ῥηπ] Εα]ηςὸ εμωηῖσες, αι ν]πὶ Ἡ ον μάς ιν οί λα. έ. τά α “ αλφίτων τε ούο χοῦιχκας ἑκατέ ὢ, 2ου 
εοἴγία: ῬιΦ[επΏρας ἁπρία ἀεπτατ οπιπῖα: ϱα- ἓε τὰ οἰχί ᾧ χ ση επι τατίοπθ α΄ ρε]ναιῖς 4µοαπε΄ Ἱπν]ιτατί αἆ εωπαπι ΠΟΠΟΤΕΠΕΙΣ. Ψαπαϊπία απ σοπ"ρο, ἃ 
τηπῖ, αδ 116 επ{οάίαητατ: {οὰ [πιυ] ο πο- 
{σαηῖ Ῥγιμῆ. Έσσεν {οἱ ἆς ]ῖς {οἷῖς Ἱπο]- 

᾿ αν . : / : , 7 οὔε κοτύλη παρεοσι δὲ διπλάσια πάντα δίδοσς ο” - ον Γ4β - Ω, / ας θες τωῦτὸ δὲ τοῦτο καὶ πθὸς ἰδωτέων κληθέντας ἐπὶ ου αν λ λ ο ΨΙει νν Ο5δέπνο τιµασθαι τὰς δὲ µατγίας τὰς. γυομείαξ., μάς τούτους Φυλάσσευ' συγιδέναι δὲ χα] τοὺς Πυ)ίους' δὶ- επι: ἀθ γΙτρίπε αἆ 4/απῃ εοΐα Ἠθιδάϊ(ας ἀά. κάζεν δὲ. µούνις τοὺς βασιλ]ας τοσάδε µοῦνα:. πα- τει | : 3: 
2 εν . Ἀ 

τοπ τιςς, 3οπι Ίάρετα θαπῃ οΡοπτοαε, Π ρα τρούχε τε παρθόε πέρι» ἔρ τὸν ἠοέεται ἔχευ, 5 ἂν 
Ὅτετ 6αΠΙ ποπάπι ἀε[ροπάσπε: πες ηοῃ ἃδ ὕπερ ὁ πατὸς αὐτὺν ἐσγυήσης δω θουριέν νι ρυδ]εἶς: εἲ Π αιἱς αἀορείναπι Βωτῃ ϱι. μάπερ αυτην εγγυήσῃ” καὶ ᾳ } ν / . ”/ ἡ οω ο κα 9 λε, σα οετε νεΙΕ, «οἵαπῃ Τερῖρης Ἰά Βετὶ : εοσάσπιζ Όπέρι Χα Ἡν τις «)ετὸ παΐδα ποιέεσθαι ἐ9έλή, [βασι 

. . . 5 3 / / ποαπε «οπ[α[ταῃΏΡιις αρβἀετε {οπίοῄδιις, αυἱ Ἀήων οραντίου ποιέεσ Ίυπε  ἀποάειπρίητα: Π 6ο ποπ. ασσρε[οήητ : ΕΟΓΗΠΙ πιαχίπιε ρτορίπαιϊ {επος ἀθοοΓῃ 1ερπι ουὕπεκπς, ἀος σαἰσί]ος Ῥοπεπα!ϊ , Τεγῆμπι 

α΄ καὶ πἀρίζεν βελιύησι τοῖσι 
/ 

. ον ου 
« 4 Ν / ος γέρεσι, ἐουσι δυῶν δέουσι τρήκότα" Ἂν δὲ μὸ έλθωσι λ Ὡρ / η, . τοὺς µάλισά σφι τῶν γέροντων προσήκύτας ἔχευ Τὰ 

Ό) 6 , . / / α 
Αλ, τῶν βασιλήων Ὑέρα, δύο ψήφους τιθεµήουε, τ (τῷ 56 ΡΤο {εἴρῇς, . νεηιῖρις λῶς τερῖρις α τορι]- ρρς Ύ) , Τ6 

σέ Ῥ]ισα. Βραγαίατπη τΠΡΙητΗτΣ ία ἀσβιη. σον ἵν Ῥαπῖτες Ρε ππῖνογ[απι 1 αθοπίσαπι απῑά 3 αεοΙἀετῖε πυπεῖαπι ::Εοπιῖπα Ρεξ πτθεπι οἷτ. 9ξ ' . Ἁ ον. τς οι λ εηπιεπηϊός Ίερείεπη Ῥαἱβίαπε: 4πππιαας Ἠος τὴν Ἀακωνικήγ' κατα δὲ τὴν Εν Ώεσερ[ε εκε εκ ᾖπρα]ῖς ἀοπιίρας ἆπος 1η. σαι» ἆ λέβητα ΞζΠΠΟ8;, ΠΙαΓΕΙΩ απο ξεηήπατα εοπζαπ]πατ! .8ουῦ 

 --ᾱ 
ῥ 

-- Ἑκωτρων «ἄγοδ, ο ὖ Βασιλεῦσι «4νοῦ, }Σ 4. ος  Τωῦτέο Ἰὰ.-  ε Ἡν καὶ μήτηρ ἢ ὁ πωτὴρ 694. 3οη. ο 

τηαρηϊ8 

εἴαπι Πεγράοίοτ., ς, 118. 110. Ἡ» ο. 93. τὸ προσκεῖ- σθαι 11ος 1π Ίος0 Ῥοτ φέρας εἶναι Τοέχς Ἰητογρτοίατς {μ-. αι. ἵπ Π. Τ. Ῥ. 9ο7. ------- Ῥοχεῃος π]επιογα: 8ραΓ- ΤωΠΟ8 «Χέμορὂοη. Ο]εαολυπι, πρόξενον ὄντα Ἠυξαντίων. - 30 Ἀρίάε πας παῖδίμα, Ἑλλ. τ. «395390 4Ο. 6ἳ ΤΝ. Ρ. 9οὓ, 3, Ῥμαιάσεπι ΒόδοίόΡηπη σρόξενον. δτιηε σε] Νε] φὐο]ες Ηεγοί. ἀεβρπατί νο], νε] αὐαΙες είς τμ ρίταρας Οαρίμε ἂς Ἱκερ. Ἰμας, Ἡ»,.6, 1Ο. Φεὰ Ποιε ΑἰΠοηίθη(ος ασια, {1ο αἴῖαπι Ἠλῦιισγπε 1 αορἆμο- πποβήϊ, 1η αἰῑς οἰνίτάριις α {6 ρυσμαίτης σοπβτητος προξένους. αριιὰ Ῥαψ/αμ. τῃ. Ῥ. 994.. Ε]εις Χοπίας πσο ἀῑσίτιτ Αρὶάϊ ἰδίᾳ ξένος. καὶ Λακεδαιμονίων τοῦ ποινοῦ πρόξενος ε Όμίης Ἠειπιεβ]αιις ρτϊναξίπι Φοῤῥο-. ο) ξένος» οἳ πρόξενος ΔιΠεπίεπβιπη. τθίίο (οπο Ο2/ο ἆ- Ῥυά «44ῥεπσοιη χηπ. Ῥ. όοα. Ε, Ῥυδ]ῆοῖτας αεῖαπι ΑΙΕΙΡΗΤΟΠ Αιρίνιις, {δοιπᾶ πι Ἰζμωά, ν., ο. σο.. 1ηὴΕ πρόξενος Λακεδαιμονίων » ετ Ῥ]αταεῦπῇς Λώκων ὁ Δει» Ανήσου, 11» ς. 5ο. ΤΙΠΠΠρΙΙΠΕΙΤ ἃ [α1Όμς δίᾳ πρόξε- οι εἲ Εθελοπρόξενοι 4ῑ6Η., αἴια]ος Βιοτῖπε {οτιας(ὃ Τ.16ε- ὀαεπιοπίοσΗ(η Αιλοηὶς 6πιοῃ, αἳ Ορ]]ΐᾳς, ΝΑΤΟΚΕΝ. 7. Τούτοισι προσκεῖσθαι] η βαζς φἐρᾶς εἶναι τοῖς ασιλεῦσι ἐν Σπάρτη νοετε οχρ]οιήε: Ιά οῃὶ ες : ΠΠ προσκεῖ- σύαι, ΠΙΕΙ πιίαίηπῃ, ἱο1, να, 35. τοῖσι προσεχέε- το αὕτη ἡ ἄχαρις τιµή. Ῥογ]ης Ρίητα, ΄ Πνύίως Ἠΐης Τί- μες Ίη Τεχίσοι Ἱπευ]]ε, 4ἨεΙηπ Όεπε ΟΙ. Φῥζηᾖο- η. Ίο Ἠκλεπι Ὦμβριό. αὰ Π. Δ. Ρ. 55. 4. ἦν δὲ καὶ τάγμα τι θεῖον ἐν Δελφοῖς, οἱ ζοπρόποι" οἳ καθ’ Ἡρόδο- τον ἐσιτοῦντο μετὰ τῶν βασιλέων τὸ δημόσια, Ιαυαητῖς Ίπο- ΤηΟΓΙ4ϱ ν{Πο 4ΡΕΤΤΔΗ5. Οἱσεγο νεο Ρίαείετ ΡγΗΡὲος ἆε- αῑκίο γερίως Γεὸς σσ σ66ε[ογει 1,αοςάβειποπ]ος, Ἀλοπιοταί 1. τ, ἆς Τΐνίπας, 6 ς 
"αν μήπερ ὃ πωτὺρ ὅσα, Αα] αν, {ο[ο]]]: Πίστα, , : . (0Ηπὲρ ΊΠ μήτηρ οοΏνετίσῃς: ηξαι]ο {{οπεπ/ς 09. αἲ- ετταῖτ1ο ἀῑστοραι, 3 ος (ροη- ε' Ἠ[οιτίς οἶ]πι πο Ία]]α π]]ᾳ αιότοσίτας, Ψετε Ἠσιπιοης. Ῥαΐσαπα» Νυμ- Φευμάτων γὰρ τῶν ἐμῶν πατὴρ ἐμὸς Μέρίμναν στο πσκωσσοον 1η αρα Απάτοπι, ν. 987. Σ]ωτρούχου πορλένου πέρι ος εκ οσο Τήπαεων Ίοκι ρ. 151. υδἱ ἀοόαη ᾖὔῤῃ- ερεῖ οὈίογναίῖο, σης. 
εν μήπερ ὁ πωτὴρ αὐτὴν] Ομα]δῃι ο . της ο Οσο ζἷσς 110ή. ἱίσ. ο μήτη αν μὸ υν Ὀωήσιν, οοτιοξχοτῖς Π]α νἰάστα ΙπάοόΕ: Ποῃ πα. αν. πλ ας ἔγγυῆσαι, {εὰ Ρραΐα: αὐῖ, { Ἡ]ας παρεας᾽ ποσαμα Παίο. νε] ανης ραίστηις, Ουδαε ΨἰπάΊσατοῃε, βοµω. ραπο ἀε[ροπας, ῇ ῬΡίυγες 410] Ῥαπίης» ἐπίδίμος, Θρωμις ο «πίκλήρος, πῖ Λειεηῆς Ιοβ116- {Ο]ΐς., ἆμος ο ας 15 Ιδία ἀΙΠΙπΙεΡαΓΗΣ α Βερίδιις πατρούχου παρθένου πέ ος ο μάς το. 

πωτὴρ αὐτὴν ἔγν, κ. ὃν τὸν ἱκνέετοι ἔχέιν, ὃν μήπερ Εἰεβο2 το(μως ο, ο ο σαι νοσεπι πατροῦχος ῄἐραεὶ Τοχ. Ῥαοη. Ἱῃμῃ, μπάμοι. πωτροὐχῳ' οπή. 
Κεηι Όι ἐμπόμων. ο 2, βούκου παρθένου: ός ήδη. "ἐμπάμων, ὶ ἔπίκληρος λοίν ἔγκληρος ἵη ἅ- 

Τὸ ἑωύτῶ,. Ταῦτα µε ζῶσι βασιλεῦσι δέδοτα] τοῦ κομοῦ τῶ Ἀπαρτιτέων ἀποθανοῖσι δὲ ) τά- ἱππέες περιαγγέλλουσι τὸ γεγοός κάτα πᾶσαν 
πόλιυ γυναικες σερίιοῦ- 

κχροτέουσι ἐπεαν ὧν τοῦτο γύηται τοι- ς | το, ἀγάγχη εξ οἰκίης ἐκάς-ης ἐλευλέρους δύο κατα- 
το µιαί- 

ΠΙΟΣ. ἀεπΠο» Ῥεῃε, βᾳσιλῆσι ππίεα. ος Αλφισέων 4νῇ, ει Ζ΄. Ἱτπ γοῦ, ἣν μὴ ὁ πατ. ᾖἩἸ Λέβητα µ «ἀθλ.ν τε ημῖ ομπι; «4ἱά, λέβητας. Ῥοδι ἀείη γένηται -4γοὐ. πα τον προς 

74. 1ΡΗΡ. Ταςτ. ν. ὅ8ο, ΥΑΙΟΚΕΝ. (74: Δύο ψήφους τιθεμένρυς] Τ2αογ ο, βιανΙσαπιηπα Φοηρίοτεπι» 1, 1. 9Ο.9 Τ86ἶτο ΓΠεγορίοί{ ΠΟΠΠΙΠΕ., Ἠαβες {11 ατριῇςίε, ἠήευγ[ὶ Άερ. Τάζο. Ο, σ9, ϱἳ Ῥα/ηορὲ απήπιαἀνεγῄο ος,  Ἐκμίάσπι ἆῑιο Ππρι]]ς ταρῖυιις {1 {ταρῖα ΠΟΠ. ΙατσίΟΓ., να]άθᾳιιε Ψείθος, Πῖ νοιθα δύο φψή- Φους τιθεμένους 1115 οοΠ(ΙΡΙΔΗΕ, Ῥερυπῃ αὐ[επῆηπι νὶ- «επ πιαχίπ]ε Ῥτορίπφιος οδ]ἰε[α οἳ ἁῑο Ῥο[Ηείε σα]- :εμ]ος {ση ρίτητ, τδτίπας {πα : τοίάεπῃ ε{ρο {8-- τεραηῖ {αῃτασία, απος. ΠΙΡΟ τερεό ΠΠ ς[ΟΠε, 1ο- ἀοπα «οη{Ες/{1"αρβΠπιςίοης {ΕΠΙΟΣΙΜΗ 5 τη] {εη{ αὐῖοπὰ Ῥταείεητες ἄπο, Πηρυϊ {αμπι.  Ἠπιά Παφμε Ῥίπα βπ- υ]]ς {μγασία Πᾶς 1π ἀείστίρεῖοποα «56 ΤεΠΙ ΠΟη ΙΡΘΟ: 
ή ροβπα. 
74. Δύο ψήφους τιθεµένους] Ὥεπεραϊ λαις Ταόεᾷσς- πΙοπΙοτυπι τορῖρις ΡΙΔςΙΟΡΑΤΙΝΑΠΙ Ἰζψοά. τ. ς, αΌ,α 4υεπι Ἠετοβοῖοα {51 (πη]ϊς{ο το ωάα 4 νετα πιοπιΕ πι Ραζπογ. Ἰω. Ίζομνς, ἆσα Ἐερπο Τας, ς, οφ, ἆᾳ {α. ΠΑΤΟΤΗΠΙ Ύρεῃς εξ πιππετο ος ἀἰσηῖεηια Μής, Τας, π, 6, 4. Ρ]Ηία ἀεάεται 7 Οσαρω Τ,τ. ος, 8, ζ νπατεπι ΤΙΕΠΙΟΤΑΓ Ιπά]σαπι 0Ιράογ. Χνῃ, ς, 104,9 ΟΙΠ15 {οτπια ΤΕΡΙΙΠΙΠΙ6 Ῥρατίαπας βιετίε βπή]ῖς αὐοά αἆ Θεπα{ι]ς αι]- οπταῖοπι Ώήποδηια Άερες ο ἆμαδις {επχρες Ειπή]ής, τῶν κωτὼ πόλεμον πραττοµένων ἠἸνουμένους. Νο Έσδσυπα Ροϊε[ῖας Ίπ ἐγταππῖᾷεηι Αερεπετατοι, Τγειτοις {οοιη- ἀνα Ρλέοήεη ΕρίΗ. νπι, Ρ. 354 Ὀ. Φάρμακον ἐπή- νεγκε τὴν τῶν γερόντων ἀρχὴν, καὶ τὸν τῶν Ἐθφόρων δα- σμὸν, τῆς βασιλικῆς ὀρχῆς σωτήριον' Ἱπβρη]ς οἴι]ςάθπι Ίοσιις εί Ἐ.Π.ρ. 60», Δ.΄ Ουτία τῶν γερόντων ςτετοτύπιη ΔΠΠΗΟΤΗΠΙ: πιαρίβπαιπυπι αἰουπο]]α αὈὶ Ππείπε 8ρατ- τας ταῖς Ῥρμ/αη, πι. Ρ. 991. τῆς τε Τερουσίας βωυ- λευτήριον, καὶ τῶν Ἐκφόρων κρὶ Ἱνομοφυλάκων καὶ καλρυ- µένων Ἠιδιαίων ἀρχεῖώ ἔςιν ἐπὶ της ἀγορᾶς' ἵῃ αΙδας οοἵ- προπάμπι αβΊπου, κιὸ ων. Κωλουμένων Έί- διαίων' Ὦἱ απηιή πιαρίβταιις, Ρποι εε Ῥ]ά]αεί, [νε Ἀομοφύλακες, θΤαΠέ πέντε ὠριθμὸν ἑκάτεροι {[εσαπάππα Ζαμ/αΗ. οοπίτα οἳ Τέροτες, ΠΠΤΙΘΤΟ ΧΧΨΙΠ, διὰ βίο ταύτην ἔκρυσι τὴν τιν. Ρ/ηργςῦ, Τ. τ. Ρ. 507, Ε. / Ἠίπο Ιπιο]Πρί ροτοτῖς «Χεπορῦ. Ἑλλ. πι, ρ. 980» 90.9 

υδἱ Πιππογατο Ίηῇ15 ὁπύσοι εἴεν Ἑπαρτιώται ἐν τῇ ὦγομᾷ, 
Αἰο]ει ἀριῤμήσας βασιλέα τε καὶ Ἐφόρους ο) ον δι 
καὶ ἄλλους ὡς τεσσαράκοντα. ος ) 

τς Δά Νεοορίε ποπ νΙάεἴΙΓ» Εξ ΠΠηα 79. Λέβητα κροτέουσι] 2 ΟΠ]ΠΘΕ Ίερετοπῃ ρι](ατίπε; πεαυα ος « Ῥροσταης 
Γοηρία Ῥομο]α[ίαο Τ0ροοῦΗ{ 14γΊ. τιν 36. καὶ παβὸ Λά- 
πωσι βασιλέως ἀποθωνόντος εἰώθασι τα ος. ΔΑ, υρῖ 
Ζ4ε/ ης λέβητας, αιεπιαάπιοάυπι 1π Πεγοίῖοι) [ος αῑς 
υπ», ΊΜαρπας απίοπῃ εΗΡ45 ππονΊτ πρταμιαίνεσθαι, ΝαΠΐφᾳιια οοπἱεόξής, αιΙδι5 ΠΟΠ ἨΓος, απ/ηπι ἀραις, 
Ῥομ/απι υεἶα ΙΕ μιαίνεσόρι ἀ16Ι» 4ΠΟΓΗΠΙ 6αρῃτ αυτ σος. 
Ρις Ίο αἴανο τε τηγραταΣ, αί Αβωτῷ µιῶιόμενος ΛΙ: 
εαμά. ΑΙΕΧΙΡΗ. Υ. 355. εἴ αιΙἁΠί καταμιαίνεσθωε, Ῥερα(ογίτα΄ευπα τα]ία Ίπ Ἰμέχω {τεαπεῃεατεῃέμς” 

87. Ἐν 
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πππσνρηπετο σπιν σκς- 

35ο 

ΑΙΙ4 τερΏ δι ἴπσα, οἴῖαπα εἷβα πιοταῖος ἀοτηὶ {5η ἵπ Ὀο]]ὰ 
401 Π Ἑ, Β ο 2 ο τ Ι να. το ορ] ᾳεῖα Ραϊοτηα εχεΙρΙπΠ:, 

ἳ ο» χΧ / δω µιαίγεσ,δαι ἄρδρα τε καὶ γυναικα" μὴ ποῄσασι δὲ τ- 
/ λ ο του ζημίαι µεγάλαι ἐπικέαται" γόµος ὃ ἐ τοῖσι Λακα- 

Ωω» / Ν ’ ς.» 

Φαιμοίοισι κατα τῶν βασιλΊων τοὺς «ανά τες ἐσι ὢυ- 

15.  Ῥαάεπι απϊόπι οἶτσα πιοτῖες Τερῦῖα 
εοπ/{αεἴπἀο Ἰασεάσπιοπ]ς ευ, αι ραῖ- 
ρατῖ ΑΠαπῑς: παπα Ριετίαας Ῥατρατοταα 0” 

Ττὸς καὶ τοῖσι βαρβάροισί τοῖσι 9) τῇ Ασήη τῶν 3 γας ἂσπι εἶτα {η πιοτήρυο τεραπι πεαπευς, 8 
ὦ βαρβάρων οἱ πλεῦνε τωύτῷ ο ο. κατα ὃ 5 ηι]άσπι Ῥοσιεααιαπι πποτίεπι οδὲ 1.ασεάα” 
τοὺς ανάτεις τῶν βασιλήων' ἐπεαν γας ἀποθάνῃβα- πποπίοτηπῃ τεκ, οροτιο εἶης οχεηι]ῖς αά” 
σιλεὺς Λακεδαιμοίων» ἐΧ. πάσης δᾳ Λακεδαίμυνος, ερίε εκ οπιπῖ Πασεάαπιοπε ος ον 
γωρὶς Σπαρτιητέωνν ἀριθμῷ τῶν περιοίκων Ὁ ἄναγκα- ὮἩΙδ 3(Πο ΠἩΠΙετο εκ νὶοϊπί οΡΡίαΙ5 ν 

φοὺς ἐς τὸ κδος ἰένω τητέων ὢ καὶ τῶι ὁ εἰλωτέων, 30. Ἠοτιπι 1ρίατ ετ ΠΙοταΤΙπΙ Αἴπαὸ 
καὶ αὐτέων Σπαρτιτέων ἐπεαν συλλεχθέωσι ἐετώύτὸοοὶ 
πολλα) χιλιάδε, σύμμιγα τῖσι γυναιξὶ κόπτοταί 
τε ἆ τα µέτωπα προ) ύμως, καὶ οἰμωγῇ διαχρέωι- 

Ρδοτιπα Βραγαταταπη Ῥοσίεαφπαπι πωυίεα πα]. 

πηΠατΙος {οηῖες {ας ἱηπτορίάο ραμηον 
εἴ αἱα]αια Ἱππππεη{ο αέππτυς» υἱαπιΙα 1Π3 : ο] 1 5 : νο 

ται ἀπλέτῳ Φαμεοι το) ὕσ'α τον οιιεί ἄπογεάμεγον ῥρετ απεππαια ΤΕΡΙΤΗ ἀισθπῖες Γή ορί 
ο” αν λ / / λος παλ 

τῶν 5 βασιλήων, τοῦτον δὴ γωέσραι ἄρισου" ὃς ὃ) ἂν ΤΙΙΠΙ, Οι νετο τεριπι ἵπ Ρε]ιο Ρεν - 
οω 5 3 . . νο 1 ἴο- 

οὐ πολέμῳ τῶ βασιλίων ἀποφαάνή, τούτῳ δὲ εἴδω-Οδ]α Γπιπἱαστατα Ύπατη εχρτες/(οτΙΠῖ» ν ο 
ο αοα 2 5 / ὰ ον σκευάσαντεεν ον κλίνη εὖ ἐσρωμέῃ ἐκφέροσι» 1ο Ῥεπε παιο εΠετιπε; εἰ οι Περε 9 ς : Ἱ να μπες πι]]μεαις . { ἔπεο δὲ 9άψωσι, ἀγορὴ δέκα ἡμερέων οὐκ, ἵσαταί 1πὲ ἀεσεπι ἀῑε ΠηΗείαπι εδ». 

345 2 ) 3 λ σφι, οὐδ ἀρχαιρεσίη συζε, ἄλλα πε.)έησι ταύτας 
στο ο ηῇ ο π οἱ “ᾖ 9ὶ ο, ! 

τας ημερας Συμφεροται 9ξ 6 ἄλλο Ττόθὲ τοισι ΓἹέρση- 

οπή ΙοΓπῃ  σοπ/[οδις, {εὰ Ἰπέα5 επί: 

Ῥετ, αιοὰ ἀεξιπξτο τεσε αἰτετ 4ἱἱ [μς/ σι ἐπεαν ἃ ἀπίο)αγόγτος τοῦ βασιλΊος ἄλλος οὐίση- ορᾳῖι Ἰροταῦ ωγο αἶἴεπο,  Ομίειπαιο 9ΡΗΊ- 
Ται βασιλεὺς, οὗτοό ο ἔσιων ἐλευθεροῖ ὅς τις ἱ τὶ Ἅπαρ- ΤΏαίαταπα αἰηπ]ά ααϊ τορὶ αις ταϊραδ]ίο ἀθ’ 
τιητέων τῷ βασιλέϊ Ἡ τῷ δηµοσίῳ ὤφειλε' ον οἱ) αὖ Ῥεραι:  οἳ αριιά Ῥετ[ας 1161 οἱ τεχ οεῖ 
Πέρση(/ ὁ κατισζ΄αµθος βασιλεὺς τὸν Κ προοφειλόμεον ΤΠ ο5:, οπιπίρις αἰγίταΏρις. ΙΠΡΗΤΗΠΙ αι 
Φόρω µετίει πάσγ(. τῆσι πόλισι. Συμφέρωται δὲ χαὶ ἀεβαραπι τεπήτΏε. Οαπι ΑΕΡΥΡΗΙΣ | 

: / ή ταδε Αἰγυπτίοσι Λακεδαιμόμοι' οἱ κήρυχες αὐτέων 5 
λ λ / / λ καὶ αὐληταὶ καὶ µαάγειρι ἐκδέκογται τας πατρώας 

4 

Ἰμαοεὰῶπιοπί Ἱπ Ίος εοπρτΙηῖ » πο 
τηπί ΡΓῶσοπςς εἰ ερίοίπε εἴ εοαὶ ἡδίςί- 
Ριυπῖ ραίειπα ατηῃοῖα: ες Πρίθεα 5 τέχνας’ 1 καὶ αὐλητής τε αὐλητέω γίνεται, καὶ µια- πα, εἳ οοηπὴς 6 ζΟ9µΟ. εἲ ΡΙΕΟ ΕΧ ρτῶ” 

ἡ τν 3 } ο ν ον σ 1“ Ύέρος μαγείρ» χαὶ χῶρυξ κήρυκας» οὐ χατα λαµ- σοΏς ΕἰρηϊτΙτ, πεφαθς αμ ρτορίεΙ ντ 
5 ͵ , / / 2 ο ο ἳ προφωνίην ἐπιτιςἐμενοι ἄλλοι σφέας ἴη παρακλήΐη(ὰ, ἴαϊεπι ἱππροβ 1ρς5ος. εχε]αάπηῖ, ον 

ἄλλα κατα τα πάτεια ἐπιτελέε(ρ ταῦτα μὲ δὴ1Οῖεῖπο ΟΡεἵε Ρεγ[ενεταί : Ὃνλη 
οὕτω γίνεται, Τότε δὲ τὸν Κλεομόεα ἐύγτα οὐ τῇ Αἰ- Άι Ίτα Βπη  ΘΙεοπιεπέπι / Ἆ π : 3 ωΌ. « ο] 3 9 λ / γη» καὶ Ἡ Χουα τῇ Ελλάδι ἄγα-α προσεργαζό- 

ς / ὰ ὦ μῶον» ὁ Δημάρητος διέβαλε, οὐκ Αἰγυητέων οὕτω κη- .Φ/ ' « / / ΔΝ κο. / ; ἱ ὀόμωος, ὢς Φόνῳ καὶ ο ἄγη χριώμεος. Κλεομόης Ἱηγ]άΙα εἲ Ἰνοτα ἀπδιμ, (0ΠέΠΙ | ο δε | 

α εί, Ρα. 41., ὧν αὈοταῖ: ἴῑπι τῷ αὐτῷ Ρα. «14, 
ὃ Ἑλωτέων ἐπεὼν μα, ῥαᾖα: νυ]ϱο ὀναμασθοὺς, 

{εά ἵπ. ρᾶ” 
ο ου1- 

της 
ας αοππ ΗΒ 
βππ]αραῖ Ώ 6” 

ἀεπς, αὐ8ἵΒ 

αυυπι αραιά ΑΕρίπαπι εδ[εῖ ». 
Οτοοῖα Ροπο ορεταπι ἀαἴεῖ» 18 

(πατάτας, ποῦ ἴαπι ΑΕρίπεϊς {τα 

4θα : εδ, πῦς 
ο δ ᾽Αναγκασοὺς οἵα ο. ζ, σ[- σάς ρτη” 

«20. ΓΑ. περἰεθς Ἰητουπιοάἡς καὶ αὐτέων αλόὸ 
/ ν . . ο δι 4” 

Τέωγ. 4 Ἠπεο ἆπο ποη Ἱερῖι «4γεῦ. πας ῥα]α. Μἱάς Τ, τι. 61. αἳ 0 Ὀρυῤλίω πά ΟαΠτοῦ. Ῥ45 ος 
6 Βμσιλέων ο «4γοῦ. }’. «4ν{. ἵπ. Πὶ6 ρειρείμο,  ᾗ Τα Ιδία ἆσβιη {εῇ, μαι 141. {1.9 13 ας 
ὤλλο οὗτοι τόδε.  ὦ ̓ Απούϕμνών τις (ᾳσιλεὺς, οὗτος «4γεῦ. 

/ Ἠαῦεί {βαΗῥ. αἆ Πο. 
Ῥεῃα.. παρακλύουσι κατὸ τὸ «1γεῦ.  Ῥτιις Ἱεσεραιί παρακλήουσι. 

πάσγσι αΌεσι «πε, 7 
: η οί Ίῃπ {ερ  ᾖ Προσοφ. Ρα Ἡ οί 

Ρ. 5940, 90ῦ. εἲ ϱ. 8ο8. 16. 
-ῃ Κοιὼ ἐν τῇ Ἑλ. 14. επ Φ1ε0. » : ἳ : ό ᾿ 9 1π] τ «ἄ9{. πάς «γοπου. ο "Αη δυίζας, ἘπγπιοϊΌρῃς ἄγει «άγεῦ. εἳ Ῥατ/. εκ εοϊτεζΠοΠε»:. ἄτῃ. ο απ] - , 

Αγ. φόῳ «ἄγεῦ. Ῥτο Φθόνῳ. 

ὃσ. Ἐκ πάσης δεῖ Λακεδαίμονος] Ἐοσορία (οβἱσιμῃ 1εξΙοΠΕ. τῶν περιοίκων ὤνανκασοὺς, Ώς 1ςῖα οαρίεπᾶα 
1μάϊσο: Πεεοι/ο εί μὲ. ῥγαείοΥ ὑραγαίαίας, Γης ο] 
42υ111 εο/Η1ΕΗ ΜΗ εοἰεγαγµ/1 2η 1, πορίοο μη” 2100- 
ας οΕΓ{0 ΠΗΗΙΕΤΟ. ΊΕ περιοίκοις {ο/η αἲδὶ ἄῑσοιως, 
νοςξδ» χωρὶς Σπαρττέων τεξε οερεήή . σσ αρίας 
4ε ερ. Το. π. ῥρ. 1ο7. εἳ {24ο ος {ε[αἷς ἆξ 
ϱέμφμε Ῥ. 170. ᾿Αρϕμὸ, Ἠΐο ἔταβτα ἵεπίαεπι, Ερηῖ- Ώσαξ εετἰο Πιωηεγὸ» Νεἱ οωβηο. Ἰμμοίση, Τ, ΠΠ. Ῥ. 903,5 τὸ μὲν ἀργύριον μηδὲ ἀριθμῷ ὄγειν αὐτὸν, ὤλλὼ µε- 
οφ. Ἐ. τ. Ῥ. 75ο, 57. 1θμωά. π. ς. 7ο, 1η 
πε Ταπάεπῃ «αρ. Ἐεσίς 1η ρτοε]ῖο πιοτίη] εβιρίεπι ἐν 
λΙΝ εὖ ἐπρωμένῃ αἰεηπτιχ ἐκφέρὲιν, ΠεπΙρο οβζανες 
εοπιπιοᾶε ρατίαπι Ῥοδίεε ἀδροτιωτί : Ῥείθρτο 1ΠΟΙ- 
τπις Αρεβρο[ς ἐν µέλιτι τεθεὶς καὶ κομισθεὶς οἴκωδε ἔτυ- 
«ε τῆς βασιλικής ταφῆς, «Χεποβό, Ἑλλ. ΝΟ Ῥ. 98ο, 8, 

αμ ΝΑΤΟΚΕΝ. 
98. Τῶν περιίκων ὦναγκακοὺς] Ἑχ νι]ραῖη ὄνομασοὺς 

«οππιανίε ΟΙ. εξ Ῥόμω. ΠοποταΏοΓες ας Ποῦί]ίοτος οχ- 
Ρίαπαις» αὐαίες {οπταεία 1Ππίες ΒρατίΑΠΟΓΗΠΙ περιοίκους 
εχίσµο ΠΙΠΙΕΤΟ» Ποπ]]πεθ αμ1ρρε «οπἴεπηρῄπιαα οἳ 
Ῥασπα {οιν]ής οοπΦοπίδ», ππεγΙίοαΙΕ 40 {/όεγα/ο ἆᾳ- 
Ῥ]οταίας Ῥαπερ. Ρ. 67. Ὦ. εἴ ΠΡΕΠΗΦ ΕΗΠΑΓΗ, Ρ, ο7ο, 
Ὁ. ΑΒ. δῦ, Ὠιοά αὐίεπΙ {σμεάας ο[ετιπῖ Ίοηρο 
πηε]ηας, (αὈἱΠεπΙαις «41η! αὐέτομίαῖε απ. Υ]ς Τμ 
ἨὈὶ ᾷᾳ ΔρΩΤΙΗΠΟΤΙΗΗ. ἵπ. ΙΜΙΕΡΕΠΙΟΒ2 1ΠάΕΠΙ περιρίκους, 
βοθτοῖτηις, σλς ἐλευθέρας εἰς τῷ πἐνθή βαδίδειν ΗΝΑΓΚΑ- 
ΟΝ, καὶ τοὺς ἀλλοτρίυς, καὶ μηδέν σφισι πβοσήκοντας», 

νεκβοὺς κλαίει. ΊΝΙΠΙΙ οοτῖο αοσοππιοάσΒς5.. ΑΔ ρταν]8 
Ώ]α Ἰδία καὶ αὐτέων Σπαρτιητέων πτρεῖ {ΗρἱΕῖο» μπι 
αποππατῃ ἐκ Άμοῦης, Π]καιιο Ῥομας ποῖπθ» εχ[η]απί 
ο ο μμ ΙΟ 

αχ 9 ν΄ ς ν : 3 7 Ἶ ' 

Φρα Τί2ΠΟΡ οκἰπιαπῖ Ρέλεσεάεπεῖα. αφ ωρίς Σπαρτητέῶ ( 

ἷ ἷ Ίνος ασ ρατίαπας μτοῖς Ιπορ]αδν 
νὸι Ἂ ας οδο Ὦγοιμµαὶ. ἀοοτετυπι τὰ πέρα ο 
ὀδυρμοὺς νο άραξ Ιπίηε. Τασση. «Ε/ήαγεδί Ρ. ο κο 
Αιαμε-Ίασο επεετε Ροβίηηῖ», Ῥτο αἰεπὶ η: ρᾷ 

ο, Ἐπεὼν δὲ ῥάψωσι] Έταφϊαία γο]η]ε νίσ ο 
οὗ «Ιήεάΐο. ο ιν πα ἁῑτα ἀΙρυταάσπε» 
εοπῄάστα. . ΝΠΊΙ (ωγρ6. αδῖ, οοησοῖάἰπε ος «4 
Οοᾶά. οριαόατί, Ριαο[εγήπι ἵπ βιοῖπια εἳ ο 
ναιροτηπι {επιοηία, Πα Ηπυπα, βιπόο Ῥεατυπὶ [ο 
6, αἱοῖ Πιετ]ϊ άΙθίπι δγἰ[ομὴ) αμαθβνΊϊ εκες 
ο 40. κ. ἃά δε Ῥπ]οίορὴ, 1. Ἡν 

ΤΑΠΙΠ. Ρ. 906. ο αωπ 
100, Ἐπεὼν ------ ἄλλος ἐνίσηται βωσ.] Ἠἰε 1ΕΠ1οἱ 

Ροΐι]τ ὦνίςητοι. ΏθηιΙε πρι. πα βᾳσιλέα αμ 
ται Ἠ. 6, 66. υδὶ Ίη {αριιοπΗ σαρ. 6 οι 

ὗ : ; ὢν ςάμενος» Οοάά, βπππατυῃε, ----- Οἶιοᾷ {εαμίτος ὁ ἐσιὼν» 

ἑ την ἀἄρχὴν ν]άε]ίσοι, νο] τὸν βασιλή) το ! ; αν ὡρωὴν εἰσιότες, {4 ΡΟΠΙΤΗΣ: 90 Ππερο ἀἱσμητητ εἰς τὴν ΦΡΧΣ ΝΔΗΟΚΕΝ. 
αρ//γ η {οι. ηή- 

6. ἸἩκδέκονται τὰς ποτρῴας τέχνας. Έχ Ιερε 
4ἱ5. οἷὰ {αποίτιπη µηδένα κατρλιπεῖν τὴν πΤ, μα 273 
«Οἰεπεαγούο το[ία ἵπ 96]ο]. αὰ 4ροῇ/οη. Μ0. ανα - 
(οπίον Οοήογωη Τ, τ. 74. ἸΜοα καὶ οὗ κατό 
ΟΙ. {εἰς ἶμς σοη]]οίσοαι, ὦ ο ὰε 

14. Φύόνῳ καὶ ἄτη] ///οζεμαγίο Νοίνο Ἠ!5 Ὅ ὑήωσα 
Φ6Πο[1ς Πσπι. Ιποβλᾶς Ρ. 12ο. {ἀπίτατοπι ΥοςΔ2 σα. 
4ερεῖ. δμίάας "Αγ ------ παρ Ἡριδότῳ βασκνὴ ἐς γε 
π]ῖπα {Εήο/ορ ή» πες Ίοησο αὖ Ἱπαυταῖο τεΟζΟ νε 
ἀποναπι Οσο. Βήμα] ὃς απιάμ]επῖο ει δολίῷ 
Εγίι, 04, Ἡ» 161, ὅμως μὰν σαίνων σοτὶ παντῶ, ο νλν 

πηαρηῖς Ῥωπῖθ, πίβ Ίος [αχϊπε, Ἱπρο[” 

ια ἴῃπ ππηπι σοαδία {μπε, Ῥτοπιίομε εμπα 

εῃδ. ΔΠΙά απῖεπι Που 1 εοπνεΠῖ εν 

ο ο 

Οιεὀπιεπεσόό 

.λ, σι . 

1 Παρακλήιὺ Ῥ πι 

ο (οπδἱ ποῦ. 

οπἱθάεΙταπα» ἐν 

. οοάεπι {επί 

ονπιοθν -- αν-πνμαας-αασπνιζ απο ωπενσυς 



Ἠίβοιία εἳ βία Ἀπ]βοπῖς σοπηιιοϊοίμηι, Ῥμε]ία {οίπια Ῥ β' Α Τ' Ὁ : α Ί Ῥ Ὦ π. στ] Λ65 
τς Ῥος Ἠείεπαπι εππεηά τα, 

: - ν πο Δ / Ἅλ., ἐ τὰ 
30. ΑΠΕρίηα {θνεγ[ις εοπ/η]ταραῖ πε τερπο[ δὲ γοςήσας ἀπ' (ή Ἑδουλευε τον "4πβτπονετεῖ; οὗ Ἠαηπς τεπι ΙΠιδῃάθῃς 1ῃ ει Ἀξιοπεπι.  Ατίβοη ρατιῶ τερηιπι οδιῖ- Ώξηδ» πυπα ἀπαβης αχοτίρις ἀπέες Πβετος 

ο ολο αν 
Ἀλημάρητο 

παυσαι τὴς βασιλήΐης διὰ πργμα τοιύγδε ἐπίβα- 
σι ἐε αὐτόν ποικύµε(». Αρίων α α{αλεύοτι οὗ αν ο ο ος “Σπάρτη, καὶ γήµωτι γυναικὰς δύο, παιδες οὐχ πον Πηρετες, ΄ Ἰη {Ε ομἱραπὶ ο ΕΙ η ἐγίνοτο" καὶ. Ὁ οὐ γὰρ συγεγµώσκετο αὐτὸς τούτου 

ερίε αρποίεσης», τετῆαπ ἀυκῖε Πκοτεπι, εἰ ΤΟ ορ υαϊκα) ὧδε δὲ αμίω ἁηχίε ῆαπο Ίηπ Ἱποβαπι.. Έται οἳ απηϊέις. αιῑν«Οέμαι Ἅροςς γαλ ΘΙν υαΙν. τν ας ἆαπι Ὁρατίατα, Ἔμ]Πς ορεία εκ οιηηίρας ο. ὧν οἱ Φίλος τῶν π' ΡπΗτεω, ακα» Το σε. γ]ρις τπαχΏπε τερατυτ: σαἱ νἶτο εἰ: Ὠχοί το τῶ ἄσγῶν µάλιςσα ο Δρίσω" τούτῳ τῷ ἀγθρὶ .- Ίοηρε {ρεςϊο[ίσῄπια ΟΠΙΠΙΗΙη ραγάπαταπα, τύγχωε ἐού(ία γυνὴ καλλίση µακρῷ τῶ ο) Σπιάρ. (Ίάαπε 18πε εκ τητρ]κβπιὰ εα]ΐς [αδτα: Παπ- ΤΗ γυναικῶ καὶ ταῦτα μέντοι χἀλλίση εξ αἰσχί- Άσπι απΠπῃ Ἠαρετες Εαοῖοπι ο ον κοπο, γθοµένή' ἐοῦσαν γάρ µιν τὸ εἶδος Φλαύρή, Ἡ τρο- τα. πηῖτῖκ 6115. πτροτε ΄Πά Ρατεηίηπῃ 1ο- δν πόρο να ἀνθε ος. λβίων θυγατέρα, καὶ ουρ]είάπα 6 Γοπια Ίπάεσοτα», Ιπ{ιρες ον ην ος ντ ον ο ἆεῃς Ῥατεητες ὥρτε ἔειτα, Ίος ΕκοορίἴανΙε,.. 6ῦσεισεα ἔρυσαγ» “Τ6υ6 9ὲ χαι ο ο το γλκς πε Ῥπε[αιῃ Πηρυ]ς ἀῑερις Ραή]ατοτ 3ὰ 1ε- συμφορην το ειδος αυτής ποιρυμένους 5 Ταυτα ο φὰ 16ης τεπηρ]απι, αποά απ]άείπ εδε ἵπ Ίοσο αὐϊ μα»ουδα , ἐπιφράζεται τοιαδε". εφόρεε αυτη ανα, αῑοίτις πεταρπε, Ίπρτα Ῥπωρείηπι [απηπι 1 2Οπᾶσαν ἡμέρην ἐς τὸ τς Ἑλένης [ρόν, ο τόδ ἐφι ο, τῇ «ο αποΏες πηιτὶα Ιπιμ]θγαι Ρυε]]απα, αἀ[ίαης Θεράπνη καλἐυµόη, ὕπερε τοῦ ἕ Φοιβηία ὑρὼ' ὃ- ο ος ορ ὃν Εμ ον κὠς δὲ οφείκειε ἡ τροφὸς, 6 πᾳύε τε τώὠγαλµα ἴσα» 
1πηταῖε Ἡρετατει. ΟΙ αἱαιαπάο 4 νο ο αζκαΑ ΄ ον .- 6 τεπ]ρ]ο πηυ]ῖε απ ἆαπι μάνας Ισ α ο η 32εον απαλλάξαι Τη Ὃ η Ἄταυε Ἱητετοραδία 1απι απἰάπαπη ἵτ α]ηῖς δε-. Τὸ παιοιο αλ οτε απτούσή ον τα σος τει: ει αὐππι παιτὶκ [ο 1ΠΓαΠΤεΠη δε[τατεὂσφῷ ας λέγεται εσιφαηναι” - ΕιβΑμισαν δὲ κ τε[ροπά]ς{οι » Ἱμδβςίε ΠΡΙ οΠοπά! απήπι(πε επείρσμαί μυ ὅ » τι!" Φερει ο) τὴ αγΧάλη" και τ ΏςΡατει πηυῖτικ 1ὰ {5 ΓαξΤαΠῃ 2’ απο ΙΠ{αη- Φράσαι, ὡς παιδίω Χ Φορέε" τὸν δὲ χελεὺσαί οἱ δςί- ΕΕΠΙ ΄Ρατοητες γειμϊκ[επε ο[ίεῃαϊ οπἱρίαιι, 115. αμ τὸν δὲ οὐ Φώναι" ἀπερῆσθαι γάς οἱ ἐν τῶ αρ Π9[ο Ῥτοτ/[ις αμ αμ ος ναµέγων μιηδεὶ ἐπιδεικνύναι: τὸν δὲ σιάντως ἑωύτᾷ χε» 

ς ΠΠΙΠ ν Ἱ / » ί . ε νο κ ος : μὴ]: η ζαμᾶς: νΗεπα, εἳ ἵαπάεπι Ῥιο]Ιαπι 1 εκών ἐπιδείξαι τν να δὲ ο κας ο. πκας ο[επαϊδίε. ἩἨαᾶς απῖειι ἀεπι]εεηίεπι ςᾱ- σκι τν αις Όντας Ρο) ειδα . Ῥατ Ρε] ἀῑχῖία, ΓΠΤΙΤΑΠΙ 641 ΟΠΙΠΙΗΗῃ παιδί «την 9ε καταφ)ῶσαν του παιδίου τά μαφας Ἑρατια πΙΙΠΘΓΙΠΙ ΕΟΤΠΙΟΠΡΠΙΠΙάΤΗ :Ἀταε αρ λην, εἶπαι, ὡς "ρεαλλιφεύσει πασέων τῶ ον Σπάρ- εο ἁἷε ρτ[ήηατα Γρεσίεπι πηηῖατί εαρϊ»δίε, ΤΗ γυναικῶ" ἀπὸ μὲν οὺ ταύτης τ]ς ἡμέρης μεταπε- Ί]αηπο, ααπι αἆ ΠηΗΡΙεπῃ Ρεγνεπῖτ Φίαϊεπα, ἠΑσέειν τὸ εἶδος: γαμέα Ἡ δὲ δή µη ὃς γάµε ὥρην ἀπικο- ἀπχ]ϊ ΙΧοτεπ] Άβειις Δ]εἰάΙς Β]ις, Ἡ]ε απηῖ- μέν Αγήτος ὁ ̓ Αλκείδεω, οὗτος δὴ ὁ τοῦ ᾽Αρίσω- 6ρευς ΑπήῑοΠς, Τ]άς πιμ]ετίς απποτς Εεί][ᾳ- ίλος. Τὸν δὲ οί ᾽ κ ος ΐ 118 41] εδ[εῖ Απ[ζοη, µαης τοπ «Οπηπησῃ- 196 Φίλος Τὸν δὲ ῥίωνα ἔχιζε ἄρα τὴς γυναικὸς της 
9 ταύ» 

Ἡ. Ῥασιλεύοντι τότε «{γεῤ, μη: ἔωπι ἐρ Σπάρτην Ίπαισ. 1ερῥ. Όση «{ἱ1. β))), ῦ Ώεβε οὗ «{οζ.. 
νο σα εἶναι ΟΤ8 )ερύ. «{γερ. } ζαεῇ. «4. ο Προσεκέωτο Γα[ «49. πο, ἆ Οπιταπτυγ λος 
ηο α ἷ . 49. θυῖ οοπΠπΙιΟ ποιευμένας. 6 Τό" ἔσι «γε. Βρε/. 7 1μά., δὲ αὔετατ, -α ο  Φοἰνκμῖου «44. ει Φ26ῤᾷ. Ίπ ΠΡ. αρ/ηχᾷς. 6 Πρὸς τὸ ἄφαλ. «4γεῦ. 7 ὁ  Ἐπφρνῆσον «Βαε/. {.ερεί καὶ κελεῦσαι. η6- Ρἱεζῖς πες] {γεῦ. ᾖ Φορέει Σπ, Ῥαγές, 4 ὃ, Ἅλε, ὐ. οκ ο νξ, {σε/. Φέρει, πα στανῖ τη: Ποηε,  ὁ Ὁρῶσα 4. «1ῤ. {3 Ἰωλλισεύσοι «{γεῦ. 3} Δὲ δή μην Σαν» Ῥεπε: δὴ) Ποι εταί Ρ19, θα ήπα 

᾽Αλκίδεῳ «{νοῦ. ο 

πάνχυ διωπλέκει Ὠϊιο αᾶρ]ίσπ]ε Ο], Ἀεἰεζ]ης» νοµι Ἅ9Ἡ. "Ὑπὲβζε τοῦ Φοιβηίυ ἱροῦ] Ῥδηωμίας Φοιβαῖον ΠΟΠ 
επίπι ἄεροτο {ᾳυἱώίΩγη» ΠΟ οα/ο. ι]ε νή]ρο {ο]ας; ον ἃ Ἔμεταρπα, ΊΠπηΙ6 6ο Οα/ἴοτμπι {πα Ίοσας 

14. Ὡς Φφήόῳ καὶ ὤτῃ χρέώµενος] Ώιάιπι Ἱπάῖσαιπαι 11. 9Ο. Ηίης /4εμ]ήμι  ΝεΙρα. πριὴ, Π]μβτο. 
ὄνῃ τεςυρεταδῖε [ογοί, Ἱ]ς [ο/η εῖαπι 7] ]πο Ἰο- » Εἴ, ὕπερθε τοῦ ΦοιβΗἴου ἱροῦ. {ο «ΧΡΟΠΟ. [ρα ος” 
ἁμπι, νειεητ, {οί οἱ 00/0. Ίνοη ἆς ήπίο ἵη- 2) ἱ Γή: τί ΤΙΟβΟΙΙΤΟΤΙΙΠῃ 14 Ιπτε]Ιραίηγ, αυοά 
ο ΠΩΣ » {εά οἳ ΙΠηο οτία ἠπυλάΐᾳς ο ἀεβϊσατηπῃ ῃ Ῥμοεβαςο, αχ βόα[αηίᾳ ερσπο{αἵπτις, 
06Η Ἀ]Ιοςη!ΙΕ Ῥοδτῃς νοίΌΏῃ {ΓεφΙΙεπίς{6 ἸΑγά- {ή10. Γαέόομ.Ίωτ. 5 Οποά ἀεπήτου, Ποιμάσπι Ἠε- 

ασύθωι νε] Ανάζεσίαι, Ἱπ Πε οδίο {οναιῃ ΠΙΟΠΠΑΠΕ Ίεπας ἱεππρ]υῖη {οΠρίος Ππηρίάς Ἱπαϊσανίτ. Ψο]μίε- 
ΡΤαΕἴΕΥ ᾿Αφᾷβσύοι, οἳ ᾿Αγάσσωτο' ᾽Αγίσασθαι, ᾽Ανόση- πδ γΙ ἀοξξις, ἨΗε]σηαπι βαα1ριιὲ {]ςί6 οοπτηΒοδτπη-. 
σθε" ᾿Αγασσόμενο, ᾽Αγαιόμενον" Ἠφόσατο Ί]]μο τοίαγρη-- | 1611, άρεδρον,, εοᾷσππα με ἵπ Ειπο είταπι 3 14 νατο 0- 

ἃ ΤΗΗΙ εχ ερ4επι φασις, Φθόος. ᾽Αγασὴς, βάσκανος Ποπῇπῃ οΡοσίεταῖ, ΟΤ4ΠοΠΕΠΙ οχ {οημοᾶ]ς απ]πιανί ος 
εἴ ΤΟΥ{11, αμοά Ἠαδοί ος «1802 Τηνορῇς, Αγαῖς, αἰΙΧ{» σόδ ἐσι ἐν τῇ Θερώπνη {οΠἱΡεΠ5. Έδαπι ἵρεαπα ατὶ- 
ζηλώσεσιν" Γ ἠπαμη Σβαιῦι Ἱπ Ὅαι Ε. Ρ. ο1ο, 61. βῖε Βση/αμίαι πι τὸ ̓ Αγάασθαι Φασὶν οἳ παλαινὶ τρία σημαίνει’ τὸ θᾳυμά- 4Ο, Ὀρῶσων ὃΣ] Οιοά Γοροηηήαρ 
εν» τὸ Φθονεῖν, τὸ μισεῇ, Ιάεπῃ 1η Ι], Ὢ,͵ Ρ. 1901» 1. τήΠΕ. Ρ]ασμῖτ νεπεπιδηερν (γοπουἱο ; οι] αιΙάείῃ {518- 

{οεΠρΠτ 2 ΦΙοµένους, κο) ὡς ὃν Ἡρόδοτος εἶποι Φθονοῦντας ἅῑε ΟΠΊΠΕΦ.{Π ΠΙΠΠΘΤΟ εκῖτπας {1 
{ΠεγοοίοΗ] τε[ρὶςῖοῃς Ίοσυπι 

/ 216 ΆσΗΠΤΗΣ, 6ᾳ6- 
ΝΠΠ. ο. 6ο., αἱιο ἀϊσυπίης οἶαιο {αγπιοπ]ς Παβίεις, ᾖ. ᾖαετὶ απϊπιαἁνογ[ῃοῄσπα 

ετ/αα ὤ) Διόμενοί τε κρὶ Φύονέοντες κ’ 6 τῇ Δρτεμισίῃ. Ίο- Βδ]. Δπι, εἰ ον, 7ο, Ο/δ//ς/ Τ. ν. Ῥ: 4οή. ενο]νε; ΠΠῖ-ἰ 
: το ]οςο βεπιήπαπι Ἱερατιῖηε νοσσπι ἄνῃ δμίζας οἳ ᾗ- ΠΒΤΠΦ ΙΕ ΙΠΠΡΕΤΟ ΠΙαΠΗΙΠΙ, ο 
}πούοβμς, [6 Ἠηῖης ἵῃ Ἐᾷά, {1εγο(οέοῦ Ποπ]οῃ ᾖ]ργς. 47. Ἔκνιζε ἄρα το υναικὸς ταύτης ὁ ἔρως] οἱπι]] Πρι 
Ἴσας ππο]ο Πιεται {Πα ρ(Πατωπι, 1η Ἠ]5 Ραπηηηᾶΐς {πε- τα Βηίαγμς Ἁγιῃ. κ. βῃ, καὶ φὰρ ἑτέροισιν ἑτέρων ΕΚΝΙ 
ος Ε]κ{ε Ρέζζατηπ] ἀοσμίε Ο]αγ, {7 ες(]ἱμς. ἵπ 5ΞΕ Φφρένας" εἲ Πηπι, νι, 74. Ἀδεῖα δ ἔνδον ὧν ΕΚΝΙΖΕ: 

. Προς], 1π δοδο)ὴν ηθά]Πς αἆ Π]αδα ΠΙΕΙ» οιάρι. Ίνος α]ϊη Γηγ]ρλΙῑς Μεά. ν. σό7. εἴσε μὴ κνίζοέ 
αν «οάίοο ἀο{ορῇ οἷαν, 1.1 ϱ)οΗ[]ομή], ΕΙ λέχος: Ῥαπ]]ο ἀϊνογβοτ Ἱπβα Τ., Μα ποσο ΕΙ 

νεῖης αᾷ πι Ἡρωδιωνὸς, {α6ρο {ο]ρουοτή Ἡρόδοτο. 7. Τὸν δὲ ᾿Αρίσωνα ἔχνιζε] {ζω ΙΕΡΗ στ μμ 
ο η Αν δεο Ἡρόδοτος μὲν τὸ Ἴθι ἐνεσῶτος Φησὶν [οπε ῥµηροῤα). Ἱῃ 6/56. εἳ -- ο ἳ κ Ες 
ο ος αρ 00. ἐν τοῖς ἐπιωερισμθῖς λέγει Ἡρόδο- τι ἔδακεν, πα ΠΙΡίτΊΠι ΕΠΙ νΗ» «. ος Χελορὸ ως 
ν. 67. εἳ ππδι (τὸ Ὑπερκύδαντας:) Απηϊτοι αᾷ ᾖ, Ἰὰ Ώαρο ἀεβρπατ (ορῥος/{ ἀῑξξιαπη ἔρωτος ὀὔγμα 2 ο” Ῥ. 

ο. Καλλίς 2 Ν. 1ο, ΥΑΙ(ΟΚΕΝ. στό. 13. κγῆσμα. ΝΙά. 9020) 1η ος 3 τας, ὃν Γαπ. ΠΠ. Ρ. οι ος αμίνη] Ώο ελάεπῃ Ῥομ- 275: Τη ἅπ]οτο γλυκὺς ὁδοὺ ὁ ου, Ἑωζώ αὺ ώρα 
Φασὶν αἰσφίσμν. ο  ἓνων μὲν τῶν ἐν Λακεδαίμονι εἶναι Ἡ. Ῥ. Λοο. Ρ/ωῤαγοὐ. Ἐ. 1. Ρ. ό99., ο. «Ὁτὸν οὗ µε- 

. χίςήν, γυνοικῶν δὲ τὸ εἶ Ὑενεσθα. Ίοια {1ο Ώ]]]Ώ]ς ρ] ἴδος καλλίςην ὑπὸ λος ὁ «ο ο αση ο πνμαή ὁ πτώνὺ Ίῃ Μος], 19 τὸ Φοιβήίον | Ἡς Ῥυ]απῃ 6ΠαΤηί ἀ4εγοί.ὁ Ο0ς. νι. ρ. 903. ------ ο. ΕΑΜΗΟ Ῥοδί ὄρχους ἔπγλα- (ς Ἴμον ἐρὸν οη]α Παετίτ ἆοσοτ {ο 1εωτο, σαν, ουνίμπι εἴ 1» ο. 146. ΥΑΙΟΚΕΝΕ: 
ο, Τεοῃ, 1, ς, ὃν νο 

Ε΄ 
Μπα 6ου ᾽Απίς 

ὁρῶσι δὲ Πια]ιθ: 

9δ1 



Μοάμς αμ ἀιδα αὓ Ατίβοπε Ἐετεῖα ακοτῖ5, πάς Ἡδ- 
τα 1λεπιαταϊης εἰταιο ραττα, ἵπ απο ἵεππειε αμΙά ΡΙοΙεο 
Ραϊες, οῦ ἁμοὰ Πἰίμς ἀεία [ρομµαίμς τέβο, 

ταύτης ὁ έρως μηχωάται δὴ τοιάδε αὐτός τε τῷ ἴπ9 εδ: Άρειο {οάαίῖ {1ο, ΕιῇΗ8 ἴ]α τν 
ς ή «νο ς Δ « ΄ - 

εταίρῳ τε Ἡ η γυγη αὕτη, Ὁ ὑποδεκέ]αι δωτίνην δώσειν η ο ὁ ον [ο ἆοπο να μα 
Αθ) νο λ Δ λ εως, ο 

τῶν εωυτου πάντων 9 Ἐν τὸ ἂν αὐτὸς ἐχέθοό ἑλητα) ο, ο. μπα Ππιϊ]ο πιά- 
κά) τὸν ἑταῖρον ἑώῦσο εεέλάνκ ο τος μ.ο ας ον 
η ο ο μονη ο ά Π8: ΠΡΙ ἆάτε. Άβειας πΙμΙ ἄε Ὠχοτέ {15 

7ο] ο ο. νο ἐν Φοβηρείς αμφι τὴ ο ᾿ ος. εου- Γρίσατιις . ΎπΠΙ ν]άετοι ΑτιοΠΙ αμοφάς 
ον : . ον ο 3 ” . 

σαν καὶ Αρίσῶι ο κο καπαμε πας επι τή- Αχοτεπι ε6[5 αεεερῖῖι οοπάΙαΙοπεπ» εἴ 
ϱ/ 5 ὃ . 3 . . .. . : τοῖσι δὲ ὄρχως ἆ ἐπηλασαν' μετὰ δὲ, αὐτόρ τεὸ Α- ἵη θαπι τοπ πδίητηπάυπη  πτερο[αετατῖ, 

ο Ν. ο» . ΄ . εί ω 

ρίσων ἔδωχε τοῦτο ὅ» τι δὴ Ἡν τὸ ἕλετο τῶν κειµηλίωνσ5πἱ πιοκ ΑπΠ[ίοη ο [19 τερι Ῥτειο[ίς ἀο' 

466 

ο ζω αν Κο Ημ Ιλ 1ου κα 

. ! δέ, 1 ' ς ] 6» 
τῶν ᾿Αρίσωνος 3 ὃ Άγητος, καὶ αὐτὸς τὸν ὁμοίην λσ ο μά {με αν να μα 

' . έ 20 / ον ον ς . τέων Φέρεσθαι παρ ἐκείνη" οιθαῦτα δὴ τοῦ τα]ρά 1) δε: Ίτα Ίρδε νΙοῖνβπη ρτο {ςορο 8 ον 
υναἴκαι ἐπειρῶτο πώ λδθα ος τα ο ηΟΤΙ αρ 1ἱο, 101 ἵππῃ 61ο τεπίανΙς ΗΣΟΙΟ" 

ά Ὃ . {595 αππίοϊ αράπσετε,. ΑΡειις ἀῑσετε, {ε Ρᾶ- 
τάλλα ἔφη κατανέσαι' ἀλαγκαζόµωος μέν τοι τῷ τε το Ἆος ΠΠΗΤΗ σεῖετα αηπιήδ[ε” ἠμτοίυτα!” ἡ 

κας τον πκτης τς παραγωγῇ» ἵ απίει απαά-όΟἠο ἵαππεη αἀαδίι ἂς ἀο]ῖ α[απα. βιμα, αν 

Ὑεσθαι. τα με 9) τν τβίτην ἐδηγάγετο γυναϊκα Πιτ: αρἀμαί,  Ίτα τεγῆαπῃ Ἠαπς ΑΠΙοη σέ: ο. 
ο Αρίςών ΤΗ ἔ δυτέρην ἀποπεμγάμονος" ὃν δὲ οἱ Ῥιάίαια Γεειπάα ἀπχΙδ ΠΧΟΓΕΤΗ : ρα 
χεόνῳ ἑλάσσοι, καὶ οὐ πληρώσασα Τοὺς δέκα μηνας ἡ Ἐν, ἵεππρις, ΠΟΠ4ΙΠΙ εκ ές εσεῖ 
Ὕυνη αὐτη» τίκτε" Ἔόυτο δὴ ο Αημαρητοὴ καὶ τις πα ο ον » ππηπς ο Ὀεπα η ο 

ρα ες ον Ξώκῳ κατηµένῳ μετα τω ἐφόρων όδς σελ ας 6ι ον αν πα . 

ἐζαγγέλλει ὦ, οἱ παὶς Ὑέγος" ὃ δὲ, ἐπιςάμοός τετὺ απ]άαπι εκ ἁοπιε[]ςῖ ΠΕΠ: 
Ι πα ' : ΠΙΡΟΤΕ 

όγον τῷ : ον π ΕΠΙ αιτηἩςίετ. {οῖοπς αὓ. 410. ΕΤΗ 
Ἔ χεύνν τῷ Ἠγάγέτο τὴν γυναικα, καὶ ἐπὶ δακτύ-. ἀἁμκὶς[οι ΙκΟΙΟΤῃ ». ἀεάιδτῖς Ρε Φβίιος θα”. / Ν ω ον ἡ 

ν συ 
. / . » . φ ὁ- αν ντ μβαλλεόμενος τοὺς μήνας» εἶπε ἀπομόσας, Ώυμς, αῑχίι Δ4Ἴηταηδ, Ἠϊς ΠΟΠ ον 

ϱ» ουκ ον εμιὸ» ειη" ΤΕΤο Ίχισαν μέν οἱ ἐέφοροι" πρη- 1Πδ πι. ΘΟιοὰ αιἀϊεητες ΕΡΙΙΟΣΙ 2 ο) 
2 2 /) ου Ἱ . : . μα μέήοι οὐδεν ἐποήσαήο 1 τοπαραυτίκα" ὁ δὲ παὶεγοπιαςαῖ Τεσστο Ἱπωρτα[οπίαταπ ο ἂν 3, ο ρς ο 1 / ος Ί ] ] ἷ αὔξει ο' και τῷ Αρίσωνι τὸ εἰρημόο µετέµελε, παῖδα αν ΡΙεΙ αἀο]ενῖτ» Ρ πηκὰς η ερίε 2 Δ 2 ον ] « Ύας σι Αημαρητο δ τὰ µάλισά οἱ ολόμισε έμαι σα ο μλις αν ΠπροΠῖ π 

3 η ιά 7, Δημάρητου δὲ αὐτῷ οὕτομα ἔθετο, διὰ τόδε πεότερο παν πατπι ο ς ερι Γεπιαταϊ!δ, αιοά απῖε εὐΙΠ / λ Ὃν κ.α ) αλωι 
ΤΒΤέων, παγδημει Σπαρτῆται πα ᾿Αρίσωμι ὡς ἀρδρὶ πιηῖ Ῥορυ]ις γοῖα Εοοῖε, πε ΛΗΠΟΡΙ» ώ 2 / λος) αμα ών οσα : . λος . εὐδοκιμέοτι διὰ πάντων δὲ τῶν βασιλήων τῶ ο) Ἡ τῇζβτηπῖαπι αηῖς 1 τεπιρης τεριία ΥΙΟ ηλ 

ἳ / / ον ΑΦ / », ἁ . 3 [6 ὴ ἡ 

Ἅπε αρτή Ύθομεογ» αρήγ εποιήσωγτο παιδα γθέσθαι" Ἀκμπο, Πμαν βίρπετειατ: τα αμ 
. θιὰ τοῦτο μέν οἱ τὸ οὕνομα, Δημάρητος ἐτέθη, Χρόν δὲ ἨΟΙΠΕΗ Πυῖς. Ἱπιροβεαπι εδ. ΠηΓεΙΟ η 

Ίπάε {Τεππροτο Απίβοπε νΙῖᾶ βιπέϊτο » ρό μα. 
τηαταίς ουΙπιτ τερππα: Τεὰ να 
εεδίε εταῖ πῖ [6ο αἱ 1Π πο ᾶπι 

Εαρτορίῖε 
αμ 
απ. 

ν Αν ῥ λ λος, / λ/ πθοίόντος “Αρίςων µεν ἀπέθανε, Δημάρήτος δὲ ἔσχε 
δν ᾿ λ ο 9 2 Την βασιλήην Ὁ ἔδει δὲ, ὡς ἔοιιε, ἀνάπυσα γόμοα, 

ταυτα, Ῥ χαταπαῦσαι Δημάρητο τής βασιλήΐης ,8ο νο κ : ταηῖ, Ποπιπεπι τερπο ΡτϊνατεΏξ, 
δα τὰ Κλεομέεῖ διβλήβη µεγάλως, ππρότερόι τε ὁ (ϱ1εοπιεπὶ τ μεπιέπες ον ο αν, 

| ο Δη- δα 

: 145, 

ὁ ή. αι; «ῑ., οοἴοτὶ ὑπελέκετο, ἀὐσᾶ Ποα ἀξι 4 Ταύτης ἔρως Ρα. «49ζ., βῃο ατΏσυ]ο. , 
4 Ἐπήλασε «4γεῤ. ἔ. }αὖ]ᾳ, νι]ρατήα οχσοτρῇί Σω ο «4γεζ. ὁ”. εί, Ῥαι/. {π{.., ἵη ας ἕν τι τὸ. 

πἆ Π. ΑΔ. Ῥ. ζο, 40. κε Ὠε[ιπι «γε. οἳ ή, ἵΑπίησι 1Η. «418. Βαε/., ὁπίει } Ρατ -ᾱ- Ότο τὸν 
.- «4γεῦ. «44, Εάὰ. ο Οπής ἵη «4γεδ. 14, Ὁ Δευτέρην «αε/. 7, οἶίπη δευτέρα. ή, 
΄ Ἔαε]. Ὀεῃα: αΌοταὶ δὴ. ᾷ Χρόνο τῷ ἠγάν. «ἄγορ. ἔ. Ἀγλαμ. Βατ. «4. δ. «4ἱᾷ., χρ. ἐξ ὅτου ἠγ" ος 

«εκ.» πη]]ᾳ σαμςίᾳ. Ίοχ ἐπὶ δυκτύλων ορΏππο «περ. }1πά. βα/. ει, «4. ΒγΙ. Μαη: αΠἴεᾶ ἐπὶ δαν 
ῬΟΙΙΟ συµβαλλόμενος 7. «{γοῦ, . / Παραυτίκα -«4γοῦ. ἔ. αο/., (αἄπι ὅ τε παῖς «4γεῦ.. 6ἳ αὔξετο ὤν 
ἈΠΦἹηςΗΤΟ» Πουᾶ Ὁ. Τ99,: ηὔξετο σοτετ. 1 ΑΌαδι «4γεδ., ποῦ {Γβαιδίο πὰ ατα τοό7., 55-: ας 
ες , : . 16, 69. ν146. η Ὥσοοςι τῇ 4γεῦ. Ῥαε/. 404. . ο Ἔδειν ὧς οἳ καὶ ὄπισω -ἁπῦ. ῥ Παῦσαν 

. 
ν 

ών 

: ὦ ϊ 1 ν « / τν 

6ο, “Απίοι ἁπάγεσθαι] Ἰοπῖςαπι νουρὶ {ρεσεῖεπι ΠΙΠῖα- ἑπηκὼς μόνος παρὰ τοὺς πέντε. νΑΙΟΚΕ 
/ ο ! 66. Ἐπισάμενός τε τὸν χρόνον, ἐξ ὅτου] Ῥο[τειἩ ο 

πἱᾷ Ρίητες εχμίρεπε Οοᾶᾱ. πημῖ νίάστατιγ Ιπτετρίς 
ππθηίηα. ϱεπίηαε Υοσµ]αε τῷ, απαπι 2] Ἱεριν 
Ἐλάεπι αΜοα με τερετίηπα», εἳ ἵπ «ἄγοδ, ρτοβαϊιΠΙ δεί 

β]ργο τεξτε τεβΗτΗε «οπου. 1η ρτοχ]πηίς: κρὶν ὅσα δα 

τύλων συμβαλλεύµενος τοὺς µῇνας, εἶπε ὠπομόσας» Οὐδι ες 

τηηε (ήεΙ. εἰ αἱ Ῥτο ατρῃτίο, οιΙ ουεάΐτα ποπ 106, 
φμρείίοτε Ποτο ϱ. 1ο7. καί μι ΑΠΙΕΙ ἐντειλώμενος ---- 
Όγηππαιια. Βογ{1ς ἵῃ Τοχίσοη αάάῑάῑτ, Ῥεπεαύε εχρί- 
επ], ἨΝΊοχ τὴν δευτέρην Ίηος παθϊοπί6 αἄάρτοραι, Τ8- 
ος αὐμίοπι «ΟΠΏΠΙΟ αάπποπετο» ατρίαοι {1ρειναςα- 

ι 1]Τῃ. . Νι 

65. Ἐν θώκῳ κατηµένῳ μετὰ τῶν ἐθόρων] Ἱπτετρτδίατς 
Σσή/αμίας ἐν βουλῇ Ἱ.. 1. αρ, ον : Ὃ ιο ο 
ΠεγοὔσέΗς ΕΧΕΠΙΡΙΟ Ποιοί Ο4γ[, Ἑ.ν. ο, Οἱ δὲ θεοὶ 
ΘΩΚΟΝ δε καθίζανον, Ἰὰ ο5ι. εἷς συνέδριο, πει 
βαΐδ.ο Πε βεδίας αἨίαπε ἆοοεπε, ΘΙαΙΠ σὸν αρόνον, τῷ 
ἠγάγετο τεάυχ! ρη(Ἡπαπη η {ράσπι, ΙΝΙΠΙΙ ἆπτοπι ν6- 
τίς ἐπὶ δακτύλων συµβαλ., αιοᾷ εἳ ἵπ Τθχίσα ἱππη- 
στανίε εἲ ΗπηρίάΙδβπια οἰτουπιβ{Ἠπ1 Ίησα ος αὖς {ηπι- 
πιο νίτο «{0. ἴγ. σγοπουίο Ἡοξξίοη. Ῥ]αμείη. Ρ. 599. 

65. Ἐν ῥώκῳ κατηµόνῳ] ΒΙΗΙ παΏνίας ΑποΠϊ πυη- 
οἶαία ἀῑσίειτ αραιά Εαη/ώη. Ρ. 391. μετὰ τῶν Ἐφόρων 
καθημένῳ τηνικαῦτᾶ ἐν βουλῇ’ {η [ἐπα{Η [εζεηη/, ΔΗΛ 

το πὰ «4107. Ρ. 1όδ. οι ΠΟΠ. ως {εάϊδ[α τηπι 
{ῃ ουσία μετὸ τῶν Τερόντων, 194 11 ΞΟΠΙΕΦΙΗ Εµπ1 Έρῃο- 
-χ]ς, τὸ συνέδρων. Ὁῖ Π0/ΛέΓΗ5» νο νοζαϊ: Οήύύ1σης 
Ἔι[)]) Ῥναςρ. ΕΝ. Υ. Ρ. 229. ο να. Αυκοῦργος 
οὗτος οὐκ ἐσχηκέναι τιτήὴν» οὐδὲ σὺν θώκῳ πρεσβυτέρων οὐ- 
δέποτα κεκαθικένα υὈὶ ἱερεπάιπι ΥΙΦΕΤΙΣ σύνθωκορ, ε0Ἡ- 
ἐοη. Ἡρμοτοτυπα ἁμίεπῃ ἀρχεῖον ΡΙΟΡΠΙΟ ΠοπΗΠΕ νο. 
σἶπι Ἔφορεῳ, «{/ήση. 4ε ἩΝ. Δ. ΧΙ», 19. ΤαπἳεΙΙ- 
διεσπώσθη. ν  απάατου Αοσῄιώμιι ἵπ ΑΙ ΠΟΠ πΠΠΙς Ε- 
ΡΠΟΙΣΙ5 Ρατ δεΗ δε {στρίε ρ. ο6,., } εἰ ἐν τῷ Ἐφορείῳ ἔτυχεν 

λήθη», ἢ. μηδὲ τὴν ἀρχὴν συνεὶς αὐτῶν, οὐκ. ἔφη 

ο ὴ . 

:οἵω δοκεῖ δαίµων’ Ίος Ῥεαεοερίε Λεβί, 

Ἀοολοπιοηῖμς καήµενος ἐν τῷ Ἐφορείῳ ὑπὸ κυνῶν 

ἐμὸς εἴη. Ἑλέραητετ βοη/άη. Ῥ. 991., Αρ. 
ἐπῶν τῶν ἓν Ἰλιαδι ἐς τὴν Ἐὐρυσθενέως φένεσῳ πεποή ο 

τῶν μή 
εἶναι καὶ αὐτοῦ τὸν παῖδω μιας ροπῖε 191 σοπἰςθμαν 
ΜΗῤΗΙΗΣ ΠΑΤΗΠΙ αἹτεγα 41Ρίο νασητ, ἀωππιοάο μμ]απῃ αάἰάνετης: Βου /[αμ]αρ [οηὶ [οἶοε εἴνεκα" ποζς αἴ]ε τΤαΠΠΙΕ {Π εἶνοι καὶ, ϊ αρυᾶ οδσσώη Ῥ. 543 
ΝΟΧ µαινίδων Ίη μὲν εἰδῶν, 1 ]οσο Τεἱ4052 εἴ Ε. 99.2 Νεα Γἱργορ]ίε, οἷω δὲ πηδεμὼν» ος Ίαν Ραμόν 

νειρίς, τῶν μηνῶν εἶνεκα Πσπ]βσαῖ» τα θμρὰ αμ , να] ποηβμηι ῥαῤίιῳ γω/ήοπο: [ο Ἰοαίτας Σα ος ορ Ρ. 368. τύχης μὲν χρησῆς εἵνεκα καὶ διὰ λαμπβοτητψῃ, 
γων ἔνεμεν ᾽Αλεξάνδρῳ ----- πλέον’ «08 ή ΄ 
Ρ. 469. Β. διαβολῆς μὲν ἕνεκα καὶ Σωκράτης εἰ τΕΚΕΝ, διαφθορεύς. πα ιῶ ὃτ. Διὸ τὸ Κλεομένέ δἱεβλήθη] Ἐιδίε οπως ρ” 
τὰ -τ-» πε βπη]ο αμἹάρίαπι, ἵπ ΠΗρίσϊοπεΠα ) ορπί 4 Ιποἰβ]Ε: πεφι]ε οπίπα ππαπι Ιπάἰσατί, αὐδε α( απ, 
απΗΤΤΕΠά1 ο Ώεπιατατυπι οοπ]θοεΙ1:2. ὃοπ[ση- 
ΟΠεπ/ι {απε εταί ΟἸεοπιοπί ο. Ἱ]α, αὖπε Τό ; δια, 
τ15. 1ά Ἠὶο διεβλήδη, ει].ν. 35. καὶ Μεγᾶ απ 
βεβλημένος “-, Βιήρίίει Ηες. ν, 863. Απ ον 

κ ὤγ19, ΧΣ ω 



[ά «πο οιάῖης εοὐείρει]ε οἳ 
Ῥνηνία, Β π 

Άπτεα απο αὐ Ἐ]ευ[πα. αράικ]ε[ος οχετεῖ- ΠΠ» Τηπι ΕΟ ΤΕΠΙΡΟΓΕ οἵὕμπη αἀνοτ[ας ΔΕ. Ἶος Βιπεῖας ϱπη Μεὰο {οπιίεῃτες τταϊεςῖε (Ο]θο- 

Αλὐίοξεο 1 ιειγεμίάς, 
.. Ὁ εοβιεπῖς ηοξας ἵη 

65πιεΠε. Έπρο Ίηρτεκίης ειπα ιἱς][6ῖ Ο]εο- 
Ίπεῃος, | «αλ Πο, Αρίάϊς περοιο., εκ εαάεπι απα 
εταῖ Ώεπιατατης {απι]α, πε Ἡ θιπη ΊΘρεΠ] 
1Π Ίοσμπη ΏεπιαταὮ οοπ[Ηταϊσ[οι » 1. αᾱ- 
νετίας ΑΕρίπειας. σοπιζατετατ.  Έχαι απἴεπη 
{μεπιγοβ]άες Ώειπαταιο πιαχῖῃα 1η]πηϊσι5 
οὗ Ίαπο οαηρίαπι, αποά «ΠΠ Ῥετσα]ατη 
Ἅμαπα Ομ]οπ]5, περῖοπι ΤοπατΙηοη] » Ίροη- 
Ίατα Ἠαρετει»  Ώεπιαταιας Ιπῃά]ο[ς Ποπηῖ- 
ηεπι «οπΙηρ]ο, ρτϊναν]ε», Ῥτανεπῖοης οἳ ΡΙῶ- 
π1ρΙεῃς. Ῥετσα]απι ας Ρίο ΙΧΟΓ6 τοί]ῃσῃς, 

πο ΟΡ παπςο σαιίαπα Ποιγομῖάαν π]πηϊσ]τία» εαπιος 
«επιαταϊο οχε]τετα.. 16 ἴμπο, (ΟἸσοπιοπᾶ 
4ο]Πσίεαητε, «οπῖτα ΏεΙπΑΓΑΙΗΙΗ ΙηΤαν]Ιε, ηθ. 
ἔλης εμπ Πτα 1Π Βρατιαπίς τορῃατς; αυ Απζοης Β]Πς ποη οσ[οι ; Ροδία ατα Ίῖα Ππ- Σγεταῖ, Ιπ[ΠΠε Ρρει[οι],, τερεῖεης αιιοά ΑπΠοη τωπς «κοται -αυμπι εἴ πυποῖακ[οι 
ἀρππεβίσις Ἠ]ηπα ΠαϊΠπι, ετ πιεη[ες «ο- {ετεῃα, Ἰατείηταπὰο ποραφ[οι 1]ηπι οο[ς Γ1ΠΠ1. 

πις νερο Ἱηῃ[]εῃς Τ,εμιγοβίάε, Ρτοπιῃ- 
εἶαθαῖ Ώεπιαταϊυτα πεζαε εκ Απίοπε ρεη1. 
Τηπη ἀξίο, ᾿πεάαο Στο δρατίῶ τερηατο: εἰς- ἆεπι ερ]οτῖς αάλ]ρῖεῖ το[ῆδις οἱ ΑτιΟ- 
η αςΠάεηῖες (πης Πας οκ 1ο αιάϊεταπί. 

66 Τοπ επα το 1π. σοπῖθηΠΙΟΠΏΕΠΙ: ἀεάυδία, ΄ νί- 
{ππη εντ Βρατιῖαιϊς οτασυ]απι, ααοὰ Εεἱρῃῖ5 
«δι οοπ/αἱεπάπι, απ ἔοτει Ώοπιαίατις Δ- 
1ήΤοηΙς Βμα». Τε ετρο ἆε Οἱεοπιεπί Ρτονί- 
ἀεπιῖα αἆ Ῥγιλίαπι τείατα».. Ιδὶ Ίο (οὔοποπι ν Ἀτήτορμαπα ΠΠμπι, ππακίπια αριᾷ Ώε]ρ]ιος 

ο φυζοΠίαϊῖε, ΠΡί «οποῖ]ατ, τς Ρει[ιαἆεαῖ Ρε- 
παω απ(μΗ, ἀϊσετοε εα αἱ Οθοίηεπας 

γο» 

. ο Τῆς αὐτῆς οἶκ. Ρας «ΐιῇ. 
(1, ᾱὲ Ῥόιω Ἱερμάλήν πυ]]ο Ίητο Πηοῖς, "τις: ΤΙΠῃ Δημαρήτῳ Όαι/. «4. η, νο εκίσήρηι πὰ Ποὴ: Ῥ. τόόο. 51. 
σε Τζ. σε. { εί, {ῤ. ο ἐκείνουᾳ. Ῥοττο ἔτυχον πᾶρεδ. «ᾖγεῦ. πι, εἳ πιος ἄνοῦ, 

διαβληθήσομοι’ οἳ ] 
“δρωτῷ. ΌΟυα {Π ἀῑάίοπα, τς απῖσα Πρπίβοαταπι, Ἱαροῦς νειίοπΏιΗη ερε οτεῬοιτίπιΣ», Ἠ]άς Ο6]. Οζεγ. ἵῃ Τζι- ον. νηΠ, 8ο, ο ν ; ὃδ. Τῷ Μενάρεος ποῦ "Αγης] ΝΠήοβπη τοῦ "Αγιος ΠΟΠΙΕΠ ΕΡῖ. 1Π {απηί]ίας Τ,εμιγολΏᾶϊς {ογ]ςο Ἱ,, ΜΙΠ, 141. Δευτυχίδής ὃ Μενάρεος, τοῦ Ἡγησίλεω.. Ανίς ειδο ον ΊΠΟΠΕ ραΤίΑΠΟ ᾿Αγεσίλαος" 4ΜΕΠΙ εηπάεπι αρπογ]ε Ώο- ΠΙΩΤΑΙΗΦ2 (υ1ρρε ΗΠης ΑΠβοπῖς, πορος Δρεῄ]αϊ, Υἱ- | ᾷεο κα ἈΠΠΟΠΕΠΙ τὸ ᾽Αγασικλέους {οπ]δί ἵη Ῥρη- {αμα Ἱ,, π, «. π]αίε, Πα []]ου. Ἠίπο οοπίεηιεῃς, ης Ππαϊτες {ΠεΠητ ρᾳ(τιε]ες 1ευιγεμ]άες οι Ώδπιατα- Τη9.  Ῥοΐεςὶ (ΩΙποΠ. Ίος ἵῃ σοπ]εάητα ΠΙάΠΕΙΘΣ  ΏΛΤΙ ουας (γοπουίμς α «{σ]ζεηῃ Ἠι]ῃο ρτοτερεπά μπι 1. νη, 904. αά{οηΠρῄι, ΠΟΠ δ 
{εα1ος, αν ο 
. Ἐν ἐχθρὸς τῷ Ἀήμ. μάλισα] Διι Ἱπηρεπάς {1ηί ΕΑλΙᾷ νεγονὼς διὰ πρῆγμο, τοιόνὸς, 1ὰ οοἳ » διὰ πρῇνμα μάλισό τοιδε, Ῥτοιε ο6ροτη: ῥ]]: πως Ἠ]ς οσα 

Ἱ {μο «ἹἨρδοτης, Ἡν ἐχθρὸς τῷ Ἀημαρήτωτὸ µάλισα. «Νε] ἐς τὸ μαλίδὰ, νεγονὼς, 14 Εεῖ ὁμοίως τοῖς μάλισα "είναι Φίλους τὸ µάλισα Ἱερίετ π, ο, 1 47. Φίλοι ὃς τὸ 
ἀιον σμρη 2. ο. 59. ξεῖνον ἐς τὸ µάλισα, τς 6, οο, μη, 
τα, ὁ οἱ ρευας ἐς τῷ µέγικα' ἐς τὰ πρῶτον εἰς τὰ ἔσχα- ο ο ο πὸς ο μεμ ον ΑΟΚΗΝ. απ οᾷ σημ. ἱκνεομένως ] Ἐτενί {εαΏσει οὔτε ἱκνευμένως, δις. λος. Ρείης Ἰμάίσανειτ {, γερά 1ῃ Ιὰ6- ο εγοΙοΕ{., ΟΛΙ15{ΛΠΙ ΏΟῃ εΧρΙἴο» οπαπάο- αι θιις ρέμα ΡΔεί οτε Ιοπίείπι. ΟΙοίας ΜΦΕ., εκ 

ο ῤ όρῥα- 
96. Οὖκ ἱκνερμιένω 

δι (τὴν βασιληζν) νι. ο, 57. 

ΏυΠε, Ώσομς 5 οὐ προσηκότως, οὐ καθγκόντως ΕΧΡΟ- 
2111 601 ος ώδε 145 {παπι ἱκνουμένως αἱ1{6Γ., | 6, ή Μις, 
εἳ Ίη Πρε]]ο ᾷς Τμ] βασιλεύειν] ἵπ Οἱρε[αγίο τοδά τιν 
Σζηημς οί, ἐς τὸν Ίχψέρρ, μ οὗ, προσηκόντως. Ίος Ἰερί- 

ὪτιΙ ῬραγΏε βρσιλεύε» Οα- 
ο Ἡν 6, 3, Ηειράοτευη ἱκνερμό- 

ὃ Μόέλικὰ τῷ Δημ. 214. 
ἆ Λευτυχίδην “4γεῦ. 

45 Οὖκ ἐκνεομένως, {εὰ ππεπάοίης., 

» Ἔεῖσ β]επῖης οὐ ἑωῦτοῦ µιν εἶναι, 
{ εί, 

1ὴᾳ. Αιμά, ν. 1979, ὸ δ βληΔης | 

πε, αὐῖ Ίπειι6 οδι {11ροί ο, α- 

Γ. αλ εν τς με 4 Ἀημάρητος απαγαγων την σρατὶν ἐξ Ἐλευσῦος» χ.οἩ 
δ) καὶ τότε ἐπ᾽ Αἰγινητέων τοὺς μἠδίσαντας δια βάν-- 
τος Κλεομόνο». ς μες ὧν ἀποτήνυσθαι ὁ Κλεμέ- 

: Όπα- Ὀ5ύήε συντίθεται Λευτόχίδη τω Μεάρεος του Ἅγιος» «οπιροπι: επι 1,εμιγςµιάε Μεπα- σα ο της ο διμαώνο ο ας 

τὸν χατας-ᾖσῃ βασιλήα ἀντι Δημαρήτες ὄψεταί οἱ 
ἐπ) Αἰγιήτας' ὁ δὲ Λευτυχίδης ὃν ἐχθρο, ὃ τῷ Δη- 
µαρήτῳ µάλισα Ὑγεγοὼῶς διὰ πεγμα τοιώθε' 5 ἀρ- 

20Οµοσαμθε Λευτυχίδεω Πέρκαλον τὴν Χέλωνος του Δή- 
µαρμένη υγατέρα, ὁ Δημάρητος ἐπιβηλεύσας νάπο- 
στρε ἃ Λευτυχίδια τοῦ γάµε, Φθάσας αυτος ΤΗΝ 
Πέρκαλοω ἁρπάσας καὶ σχὼν γυναικα’ κατὰ τουτὸ 
μὲ τῷ Λωτυχίδῃ ἡ ἔχθρη ἡ ες τὸν Δημάρητο ἐγεγό- 
νε τότε δὲ ἐκ. τῆς Κλευμένεος αθοθυµίηε ὁ Λετυχί- 
9 5 κατώωυτα! Δημαρήτε, Φὰς αὐτὺν οὖχ. Ε ἴχνεο- 
µθως βασιλεύε Σππαρτιητέων, εκ. ἐόντα παῖδα Αρί- 
σωνος' μετὰ δὲ τὴν 6 κατωμµοσίη, ἐδίωκε ἀνασώζων 
ἐκέμο τὸ έπος τὸ εἶπε᾽ Αρίς-ων τότε, ὅτε οἱ ἐξῆγγειλε ο 
αἰκέτης παῖδα γέγωέναι, ὁ δὲ. ἃ συμβαλλεύμενος τοὺς 
Ίμήνας, ἀπώμοσε, Φὰς ἵ εἰ ἑωύτᾷ εἶναι" τέτε δἳ 
ἐπιθατεύων τὸ ῥήματος ὃ Λευτυχίδής, ἀπέφαιηε τὸν 
Δημάρητω οὔτε ἐξ ̓Αρίςωνος γεγοότα., οὔτε (χγευ» / µθως [βασιλεύοτα Σπάρτης, τοὺο ἐφόρερ μαρτυρας 

ο παρεχόμοος δ κείναε, ὁἳ τότε ἐτύγχανον παρεδροί τό 
εόντες κου ἀχούσαντερ ταῦτα ᾿ Αρίς-ωνου, Τέλος δὲ 9 
εόντων περὶ αὐτέών νεικέων; ἔδοξε Σπαρτήτησι ἐπείρε- 
Ἴσθαι τὸ χρησ΄ριον τὸ οὗ Δελφοῖσι» 1 εἰ ᾿Αρίσωνος εἴή 
παις ὃ Δημάρητος" ἀνωΐσ-ε δὲ γεομένε ἐκ, 

1ΟΚΚλεομένεος ἐσ τὴν Πυρ, ονγθαῦτα 
Κλευμέης Κόβωνα τὸν ϱ Αρισοφάντου ο 
Δελφοισι δυναστύογτα µέγιςω" ὁ δὲ Κόβων Ὢ [Πε- 

/ λ ῤ 2 { λ / βίαλλαν ΤΗ πθύμωτιυ ἀἰαπέίδε τὰ Κλευμέης 

περονοίης της 
προσποιέεται 

5 ἄνδρα ον 

Α ϱ8ού- 

ο Αῤῥοσμόω ζηηη,» εῑπι Ῥερηιαία γαϊία» ππάς 
ὁ Κωτόμνυται «4γεζ., απο Πιυ]ίο υῃτά- 

εχ Ίος Ίου ΄Ἠαδοι. ο ἔ- 
«2 Συμβαλλόμενος «γοῦ. 7. συμβαλέμενοξ Οἵ3 ὦ7έρῥ. «ΜΟΝ ὦπόμὸ- 

 «Ίγερ. «1: Ρπε[ς ῥΊμά.., απιέη 
«τοῦ. ΒΑ. «ἄτᾗ., ἵπ αλίς εἰ ἄρα Αρ. 7 Περίαλλον 

ψωέ Εγαξεάν]ε 1: ]ορῥ. η ος, Πργοῦ. Ἐθοςβα. Ρ. 798, Ὅοπε Εσε[} Όεσοῦ, Πρ. ἵ Ἱκνεύμενος χρόνος. η ΟΓη- εμ]ο αριά /δεπιοῇῦ. Ρ. όοο. τος, ΡΤΟ ἐνιχνούμενα ὧμε- ρᾳΙτελεῖν τοὺς ποῦ. κατὰ τὸ ὀγημένα, εοτΠΡΕΠΟΙΙΠΙ 66- 
8ο: Γτὼ πότρια τοῖς ἀποφθιμένοις ] ἐν ἱπνουμένῳ ἁμέρᾳ τε- 

λεῖν τοὺς ποθήκωτας καττὰ τετονιένα. ΥΑΙΟΚΕΝ. ϱ. ᾿Ανωΐσου δὲ νενομένου]. }α]]αε ΣαΏπα, ζΗ111 εΓβο. 101] [η/ῥΙοοπὲς οκ/αγεε εἰς Οἱροηιοηίς Λτουἱζεμεῖα αἱ εοπο αμ άαμι ΡΥ/ῥίσηι, αυπάαπα ἵεπής Ιαηάαν]τ Ρο}. 
6π115 α ἸπάϊοῖΙο ποη αΏἨῃοττας Κνῤεγης αἆ Φυ]άσε Ανώ- 
ἴδοο. Τ9ἴΘΟΓ ὤνωίσον ἵαΠΏπάσπι ας ὤσυπονόητον {8ερε νη- 
Ίετε. Ρροπίαε 4ε {ηβγου[/ὸ εἰ {ήρεγαίο. ᾿᾽Ανφελίης 
ἤκουσεν ΑΝΩΙΣΤΟΥ Μελίτινα Ερϊρτ. ΔΑπίΗ. 1,1. ο, 8ο, 
Ῥ. 169. Μῦθες ἀνώίσος. πότμος ὀνωίσοο ΊΠ «4ροῇ, 7. 
ΠΠ, όσο. 79ο. Θπαε, {απιεΏΙ Ῥ]ητα αρσεταπίητ, 77- Ίᾳᾳ ΠΟ ῥοάετηπε, Πουίάσπι βπη]α ΠΙΠΗ1 11 Ἠας Ώαντα- ΠοΠΕ» Πε αάϊμπραπι. 1 αἄπα ἴστα αά Ιητε]]]σεπάιπι α5ίς Ἱπρ]σαΒῆπια. Ασπονίε το {ια ΡΤαάεπία 1. δγερζη- Ώμοι αἲ φυοά τεβηρ]ε{ρεε, πι] ]οέΗοπίς αἆαῑτα 6ᾳ5- 
{8 ἄνωςοῦ δὲ φενομένου, ῬοϊΙθταϊ Ίπ τοπεῦυτῖς. Ιαἴεί6. 
Ψο]ι]ε {οσω»{ε, τερυ] (πα Ιπάϊσατὶ Ώ πια ετῃ. ωά ΨεΙΟ τπτ Ποι {εαμεπᾶδυςς Ορᾶπίς Ιοσυπῃ αχρθεαϊνίς 7α/εζεπαγίε αἲ ων 1, 17. ΑΝΟΙΣΤΟΥ τεροπεΠδ ς Ύµας εἰ Βουὴὶ Γπιεπήα, Ἐκ ἀνοίῳ Τὸ». αμα ον μὲν σπονδέων ΑΝΟΙΣΕΗΝ ἐς τοὺς πλεῦνα». Ομαις ὄνω ἴδου Ώνε ὠνοισοῦ δὲ νεγομένου γε Όέγο 7 ο απσός 1επίτετ οταΏῖο, εν δ 
πα .Ανωΐσου δὲ περ] 

ΕΠΙΠ 155. οιιας ρτοίαπε τ. τι λος ἐν ας ος μασόν παρ τ-ο, 

Οοπηρατα 'σεπίς ἀεῦοι 
ο, 167. ἐρ θεὸν ὀνῷσαι τὸν 

Μποχ 
ο Ὅλθωα Ἰάμπῃ προσποιέεται Κλεομένης Κόβωνα εκ ος τ τος 

οἱ /αές Υεἱ {ν ῥάγ1εΡ μας ΡεΓ/ΥΦΟΜ: πμΟ6. Το -ς, 
ποὺς Ἱ προσεποιεῖτὸ αν ον οῦ” ἀοέτε βεγβ/ΕΓ. ο πας 7ας Λ/εδεη; 
ος) Ῥποργία ἠρηίβσαηα! τν τ τὰ πίτας ανα” 
κ λλ ξύλιον πέδα, Εεγοι, ΙΧ. 596, 

με γν, ῷ. ΝΑΙΟΚΕΝ. 

ασ. 

Νηπ α 

τν δή η” 

4ἰῤορθ. Ρα. ν, 215.. ν 

40. Αλ 

953 



--ᾱ μκάμε ως... 

σσ ννσωτοσα ἅἲ ο 

999 αθε, 2 Ὢ µητερ, 

σΩ ιν σεά ει ἑοπιαπιε]ία ομιγολ]άς Ἄτροι Ώεπιαίαίαπα τε] 
469 Π | Ἑ π ο Ὀ ο Τ ἶ ραϊτία ἔηρεις αἲ Γαμ1α. ωημδής: Ὠεπιαταιί ομα 1παττς 

4 ἐβούλετολέγεσθαι, λέγω" οὕτω δὲ ἡ Πυθίη, ἔπει- νο]εδαι ἀῑε, τα Ῥγιία [ο εϊαπᾶσας 15 
ῥωτώντων τῶν «εοπρόπων, ἔκρυε μὴ ᾿Αρίςώνος εἶναι 5 

ς Δημάρητο παϊδα" υγέρῳ µέτοι χθόῳ ὃ ἀγάπυσα 
ααϊ αά ογασα]ηπῃ εταπῖ πῖσα πεφανίε ΔΗΠΟ- 
πῖφ Π]απα ο5[ε Γεπιαταῖηπα: ο ἴαππει ΤΕ5 
{οᾳπεπεῖ τεππροτα Ῥαΐαπι Γαέφ [απτ εἲ 09” 3 / ο» Ν / 3”! 3 ο» ἃ , 

ἐγθετο Ταυτα, καὶ Κόβων τε έφυγε εκ, Δελφώ» καὶ Τομ ο Ώεἱρβῖ6 ρτοβιρῖε, εἲ Ῥεπα]ία Ποπο” 
/ ς / 3 / | κ Αν ος 

Πείαλλα ἡ πόµαντι ἐπαύσθη της τιμης. Κατὰ το {ροίίατα οι. Ηαξίεπις αι αά ἀείείει:στ 
μὲν δὴ τὸν Δημαρήτη κατάπαυση Της βασιληΐην οὕτω ἀμπῃ τεσπο Ώεπιαταίατη αξία [μπε. 15 ν6- 
ἐγένετο" έφευγε δὲ Δημάρητος εκ Σπάρτης ἐ6 ΜΗΦουξΟΟΤΟ ε ρατῖα αἀ ἸΜεάος Ρτοβρίε» οὗ Πάπα 
ἐχ. τοιοῦδε ὀνείδεος: μετὰ τῆς βασιληϊης τὴν κατάπαυ- «εοπτηππεαπι: Ῥο5ι εἰεξίοπεπ εΧ ΤέεΡΏΟ 
συ ὁ Δημάρητος Ίρχε 9 αἱρεβείς ἀρχίν' Ἴσαν μὲν ὃν δετεραῖ εἰεξιας πιαρταιαπι» απάπι ο 

'Ὑυμνοπαιδία, «εωμένά δὲ τοῦ Δημαρῆτε, ὁ Λετυ- 
χίδηε, γεγονῶς ἤδη αὐτὸς βασιλεὺς ἄντ᾽ ἐκείνη, πέµ- 

[ει 
{ρεδασα]ααι Ἰμδω πυάοταπι ρυείοταπι, εἴ 
αἀεδίει Βεπιαταιις, πηΠε αἆ εΙΠΙ οι 

οἰίάε5, Ἱπ Ίοσουπι Ώεπιαταιί 14Ώ ΤεΧ 18 
ἡ / ώλνος / ἀ } / 3 ἴ 

0 α : . . - - . - γας Τον Ὀεράπ. ο ο ασ : ο. λάσθη α ὀπλοδας, ἀθίφεπαϊ Ἰπ[α]απάίαας σαιϊδία, ας 
ῥρώτα τον Δημαρήτο) ὀχοιόν Τι είή το 3 ἄρχευ µετα Τὸ Ππίῃτηπι, ααὶ Ιπεειτοβατθῖ ααα]ΐ5 ο5/οι 18 

ς ο. 3 . 9 η. 

βασιλεύευ’ ο δε, αλγγησας τῷ ε ἐπειρωτήματι, ειπε Ῥτα[εξίυτα Ῥοδί τερηῦπι. Βαπι ο, τα 
. 2 ν΄ 3 ο. 2] ον ον . ' . : { Φάρο» αὐτὸς μεν ἀμφοτέρων ἤδη πεπερήσθαι, κε οπεπι ὥρτε ἔετεηπς Ώεππαταϊης»  ΤΕΙΡΟΠάΙ 

5) 70) δὲ; οὐ) ΤΗΥ μέντοι ἐπειρώτησν ταύτην ἄρξεν Λα- {Τε πι ο εχρετπῃ εδίε» 
ὃν καδαιμιονίοισι Ἡ µυρίης κακότητος, Ἠ µυρίης εὖδα 
ολ μονης”, Ταῦτα δὲ πας» κα) κατακαλυνψάµενος, 
Πΐε ἐκ. του }ητρι ἐ τὰ εωῦτου οἰχία” αὐτίκα δὲ πα- 
ῥασκωυασάμθος ἔθυε τῷ Δια βῶν' φύσας δὲν τὸν µη- 

πι 11οεά- «ΩΟΠΟΠ 5 εαπι ἴαππεμ ΙΠτετιοραΠοΠε . 
2 9», ο ὃν ὃς πρ σα]απαῖ- 

πιοπ Εατάτασι Ἱπίπαπα Ρ]υίης αἱ μῶ 
ταῖς ας {ε]ϊς]ταιί, Ἠσς Ιοᾳ μμ αν ας 
εαρίτο ε τθαίχο ἀοππΙπι αβΡΗς» εοπίν 

ἱανίτ: αἆὖσ 

15, ΤΙΝ” 
ο ἴσ, 

ν 1πς 
ΙΠάϊΕΓ, «ΘΙΠΙ α]ἱο ἀθοδ, ΤΠ 1ογετῃ ης 6- 

οπια5 ΠΙΗ 
Πταϊεπι: αδηαπα τέγετα πιεις Εδῖ ρω 
Ίναπι Τ,ειιγεµίὰε αι]άσπι 1Π εοὔαμε : 

Ὀουϊεσῖε, τε ε Ῥτίοτε νίτο ριανἰάατῶ» 2 / ὦ ς λ . ο 

2» Αρίτωια᾽ οἱ δὲ και Τὸν µαταιότερω λόγον λέγο- Αἠβοηεπι νοηὶςίο, ΑΙ. εεἶατι ἀεππεπησςς 
/ 5 ο» Ν ο, ο. « 

22 Τές» Φασί σεῖ ἐλθευ παρὰ τῶν οἰκετέων τὸν ὄο- [οτοπτες, αἶμπι τε αἁ αΏβπαταπι εκ ἵ 
» 3” » ω η χ 5 . . 11. ͵ ν 

2» ΦΟΡΟ κα] ἐμε εἶναι ἐκείγθ παϊδα Κ έγω δέ σεῶν Υἱδ νεπεταδίε, Ἰ]ήμδαιε ππε 

μἱς {6ἱ” 
ἵμη εδίε: ἐβ9 
ατα 1σιις 

ο μετ” 

--ᾱ 1Η. ἀγεῦ. 27. Ῥαν/: 4. 5ερῦ. οτα: οἶίπι ἐβουλεύετο. Θιαύπι τοῦ 2 ἸΑνόπεωσα αι 
4ς ολερθαμί ος. Ἠετοὰ. Εδεοθμ{οπαπα. ο Ὃ δη, αν μι τμ ν. σος 19 6 ἦσαν δὲ 
δα. «το...  ἆᾱ ἈεΠο]μπῖ Ίαες ἀμο ἵπ Έχαρπι, Ραγις., ῬΟΙΙΟ εἰρώτα «γοῦ,  β/. δι» 3ηἳε ο 

ὁ πα ΒῳβαΙδ. πα ση Ῥ. α.δ, Ἰή. Ἐπειρωτήμωτι Τα. 4γοῦ, τοξο. Ῥῆις [οήρορατας ρ / ὃ Ῥοῦν Βά/. «4. } μη.» οοπῖτα ΙΟΠΙΙΠΙ Πποῖεῃ.  ὃ ᾽Αληθείην «1γο) : Ὁ 6ΗΠΙ 
1η, «4γεῦ. ορΏα. γμ]ρο ἐσελθεῖν, ἆ Ἐγνὼ ὧν σε ώρες μα, ο. 1Ηε/, ας {αγ «4. δ., πΠἴεα µετεργ. πρὸς θεῶν. Ῥοιτο τὸ ὤληθὲς αώ, 

ο-, Αἱρεεὶς ὠρχὴν] ἴβα2Η/ αἀάἰιαπιοπίο οπΊ σης 
{εμεάαε» ποφιρ ἀε]εξατιι ογοοίμε. ΔΡΑΤΙΑΠΟΓΙΙΠΙ 
Τυμνοπαιδίας Ῥιπειετίτα ες, αμειτῆπο οχρΙαηλῖας ο 
τιάτογάπη ουχί, Όπιπι ορΠ{µ]ε αυ. μη ῥεμέήῃ 
αά Τἡπαεί Τ.οχίς. Ρ. 54. ὦ 
39 Θεωμένου δὲ ποῦ Δημαρήτου] ῬΏεάεται {οτί 

32 εομένου" 14 ἐ8ί, ΦΠΙπι εθίετ τῶν πιορῶν ἠνεμὼν. Άνο 
«ιοροποιός Εηϊκ[ε ἄρχρντω πιουβαηῖ νἱοῖηη, Ἄρχε αἱρεθεὶς 

Γαζρχ]νν Εἴ ο «ὁκοῖόν τι εἴή τὸ ἄρχειυ. Ἠυίης 1 αοοπίοί {δ- 
{1 ΙΟ εγαογ671 χοροπεὸν Νοζαϊ ΒΙαγοῦ. Τ. Ἡ. ρ. 998. 
ο, νίά. εἷαν. Τ. 11. ἵα. «ἴπ]βορῦ. Ῥ]ητ. Ρ. 991. 939. ἆς᾽ 
εοάεπι {ε[ῖο Ίοφιιεῃς ο/ῥὴμς αρ. «1δεη. χν. ρ. ὀ78. Ἑ. 
τοὺς προςότας ΠΠΕΙΠΟΤΑΙ τῶν ἄγομένων χορῶν ἐν τῇ ἑορτῇ 
ταύτῃ. οι ΡΙετοίυπι ΓΠΤΗΠΗ» {εά οτ νΙτοταπῃ 61ιο-- 
πηπῃ ἵπ Ίος Βὶδίε {ε[ίο Ἠαμεί εχ Ἀεπορό. Ἑλλ. νΙ. Ρ. 
40» 14. ν]ᾷ. Ίειγή ΟτΤε]νείτα ἵπ Τνμνοπαιδία, εἳ 
Ίατ. ϱ. ΑΡΗ ζεη. πὰ Τόπισεί 1,εχ. Ῥ. 54. ΥΑΙΟΚΕΝ. 
35. Ἐπὶ φέλωτί τε καὶ λάσόη] Ὀ]ῆπια ρίανο ἀθβεῖιπῖ 

Έταβπη. Ῥαγήβμο, Ῥπή]αεπίάϊς ποπιῖπο 4Ε/οὐγίοη Ὁ8- 
115 αριά «41δεη. Ἱ. νπι, 9. Ρ. 335. Ὦ. Μύ µ ὦ 
μάᾶταιε ναῦτα ] 

γέλωτω καὶ λέσκην, ΟΠ οαὑ]άεπα Ἱπ[μανΙίου. Γπ1εη αχ 
{πο[ίο. ΝΤαρηιις Απιιαάνοσ{οῦ λάσθην Ἠ]πο οἳ οχ μ/- 
ἷᾳ ἀοο]ατανῖξ, ΡαΠτείαΙε Ασεοῦ. Δραηῥομίως Ὠ]δί, ἃε 

υπ, Ὀς. ΧΠΙ. ρ. 555. ΨΕΓΙΠΙ Ῥοίτο ἐδὲ τῷ ἐπειρωτή- µατι εΧ βεπΏβ αά{ιετιάίπε» 4 ἐπειρώτησιν ἆππι {8- 
πεπία. : 

3 6. Ὁκολόν τι εἴ τὸ ὄρχειν μετὰ τὸ βασ.] ἔιβαι δε 
ἄπ Π. Ἑ. Ρ. 178. 19’ ἀμετεπιαπι εδ{ο Ίπίει ἄρωει οἳ 

. / Ὁ 9 

«βασιλεύει δήλοῖ, πα Ιξ» Λευτυχίδής» ὃ6 Δημάρατον ἐκ- 
πεσόντο τῆς βασιλείας» εἶτα εἰ ἄρχὴν (ευ που εἶτα ἄρτ 
Χεινς) αἱρεθέντω, ἠρώτο, Φὰσί» γΣλών» ὀποιόν ΤΙ εἰ τὸ 
ἄρχειν μετὰ τὸ βᾳσιλεύευ' αρίε 1:ευτγελίάϊς 1]]μά οοπι- 
Ῥατον]ε οἷας, ος, αἲ Πετοά. 19 6, 199:2 υ0ἳ Πατρα- 
Φμ5Α Ύάροῃ εἴρετο, ------ ὅτι εἴη ἡ -- δουλοσύνη ὦντὶ 
τῆς Εμσιληθς" ΥορΙΙΩΠΙΟΙΙ βιοῖτ 1ησυτίμαη Ὃ Β, |. 
ος) {44η ϱγανῖς οὔ/ίμς {η [2γυ 1Η 6 ΤΕΡΗΟ 10161 

81 ν]ὰν 105. ὃς, σι μα ΠαιραρΙδ Ίαος Πευίγ- 

χλεύην τε ποιεῦ καὶ νέλωτω καὶ 
ΛΑΣΘΗΝ, ΡΙΟ 40ο ΑπίΠΟΙ. 1, 1Π, το, ρ. 3σ8. κο) 

ζ. 1]. 

ὤν Ἡ 6ς 
μετέρχομαι τῶν θεῦν Πάεπι Εξ 

εμίάες τοβαῦαε ἐπὶ γέλωτί τε καὶ λάσθη' 0725/07: μμ 
Δάση, αἰσχύνη" υΏὶ Ἱμηκίς φέλωτα καὶ λάσφή ο ᾖᾳ. 
/οὐγίοη ΜαΠ15 «490ρΗ. ντπ. Ρ. 335. Ηετοάοῖ μη 
αῑῖ εἰ αἰία (α/αμῤ. Ρ. 58α. ΑΕ αν 
: 84. Ἐσθεὶς ἐς τὼς χεῖρὰς οἱ τῶν σπλάγ χνων] ΙΝΟΠ5 τν οἵ 
ἵη αΦυχοβοπίρις Ππρρµοαοπίρηκα με αἴα5 ΤΩΠΡΕΠΟ 
ν]έΕππατύπα Ῥτοβεῖα πιο ἁοάᾶο αχρΙσβτΓ αἆ «40ῤ οῇ 
η Ἰθετ. Ρ. 431. αὺ Ε]εηγ. εβῥαπον πα ας 
Το]]μς οπιπῖα ἴδια ἀο[οτίρεοῆτ εχ ει. Πεγοά) 
ρισαί, χνι. 1οη Ῥηπιὶ αἆ Τεγ{μή. Αρο]ορεῖ. διπίζ 
ΠΠ Ίτα Ρεπηίπη 6ετππηπα., αὲ πΙμΙ] παρε, Αίηιο ος 
ορίποϊ.  οἹερῥαμο ποοορῖα επ ἀοξΗ ετυπτ Ἱπεοηρξ’ 
το Τζηά, Ν. 47.. Νοκ θεῶν σε τῶν τε ἄλλων κάτα. 
πτόµενος αᾖ]ος ἆεοο [συεπγης αΗ1εβαίης οοηβγπια ἒ. 
ΥΠ, ός ει Εῤαίό. Ἱπτευρτεϊαπιεηίο χα ος. Ρ35’ 
τά 9ου, ὴ . 
σαι Φασί σε ἐσελθεῖν παρὰ] Όυας Πίσας πια]θ τες 7 

ἴπδ, εἳ 6εΠΙΗΠΙΠΙ αΓΌΙΟτ αμοά ΤΠ4ΤΡο ριαθεδεῖ 3 
Φασί σε ἐλθεῖν παρὰ τῶν οἰκετέων τὸν ὀνοφορβόν' φμοπιοό 
Ἱερίευχ 1η ρτοκἡπ]ς, 6ἵ {παρίι]ς αῑοί, μα οἡ , 
Ροβέηπι τε» ο, 119,, ΘΟ46ΠΙ [οπῇ1, αιιο ἀἰκίε 4/1: 
ο) ορ ἰέναι» 1π Ὅπλων χρίσει, ΠΟΠ Ιπίθ]δέξΗΠΙ ο π 
ϱἱ0 ᾿Αλλ' ᾽Αντικλείας ὥσσον ἦλθε Σήσυφος” 38 
οῤῦ. ΔΙ. ν, ΤΙ. {ο Ιπηη ο 1149 Ἂ ευβ ον σ 

ἠαοη Αν τὸ εκ Ίδῆιος σοπ(αόέι, ΠΔΙΗΩ Πε ος 
ΓΗ {ΛΙΗΧ. «Πο φεδογέ ΠοηΜήή 1 1, 

1160 Ππο νοπηβο ἀῑσῖειτ ο ρορό. Έα. ν. νο, 
ἥτιο ἄγδρῶν ὦσσον οὖκ ἑληλύθει. άν η Ισεε 

49. Ἐγὼ δέ σε ὦν µετέρχοµαι τῶν θεῶν) Λίοη πε . Π, 
{απ ριητα 0ο. ἐγὼ ὦνσε, Ῥτίοτί ταπιεῖ ΕΠΑΠΟ ἷωτε 
ΔΕ πρὸς Ἱπιροτίο τος {πεάατυπι οχ{α]ατε ἀεδεῖ » 1913 

Πβεπάιπα τασῖ]το, Οοπνοπῖς Ώμηὶρά. Ἠεο. ς 
τεύώ σε τῶνδε φονάτων κο) σοῦ φενείου δεξιᾶς" 
Γης }ἠμάἰπρέις αἆ αἰμδάσιη Εαδι]ας 147". 
εἴπερ Πρπϊβοαπαας. ο ς ωρόο- 

45: Ἐγὼ δέσε ὤν µετέρχοµαι] Ιάετι βρη]βσαῖ γ Ίπ 
ϱ](ίΗΗ σὲ πρὸς θεῶν Ἱνοῦμαι, 19 ῥεΥ «Όεο» οὔ/έ Ἂοήίς 
Αί.Νν, 689. εχ ΠπιΙΌισαπε Ἰἶαμετ, αμοπιοᾶο. μή 
1 Ἰύπι ΠρπΠοληάΙ ναι µετέρχεσθρς σὸ πι νο” 

ο μάνσν σοι αν ον ο ας αµε ΡρτρατατΙΠη Τον] Ῥογεπῃ 1ΠΙΤΠΟ ό8 Τέρα Ακαλέσε. Απικομένη δε τῇ µητεί ἐσθεῖς ἐε τὰς Ἱηπιο]αῖο πιηήδπι αποεεβνίε  ὨΩυς απαι 
χέιράς οἱ τῶ, σπλάγχνων, κατριέτευε, λέγων τοι-3βαἀνεη]δί6ι, Ῥοβιῖς ἵπ εἶας πιαηι5 εί 

«)θῶν σε τῶν τε ἄλλων χαταπτό- ᾖἸετεπι ο{εσοταν]ϊ Πὶς νετρίς, Σέῖ ἐξ 
22 µθ0» ἱκετεύω, κα) τοῦ Ερχεία Διὸς τοῦδε, Φράσ 
2» µ0ἱ ΤΗΝ ἃ ἀληθήην, τίς µευ ἐσὶ πατὺρ ὀρθῷ λόγω, ἡειεευπι ἵἊπρεῃς, Ῥτεεοτ, ΡΙ 
ὅ Λωτυχίδης μὲ γὰρ ἔφη οὗ τοῖσι νείκεσι λέγων, 
2 χυέισώ σε ἐκ. τοῦ προτέρι ἀγθρὸς, ἕ τω ἐλθέῦ παρὰ. 

α- 

μσρα τι ον ρ-α, σε ωκωαιαπςςπν μον πεωασ:. 

ενα τε 

ὴ 

ἳ ξ 

«ππονσοστ 

ανα 



ἆε ταῖοης ΩαεϊγΊταϊς (ας, 

ΊΡ]εα (ε ορεστο Ῥος Ώ6οῦ, τί νεϊυπὶ ἆἷ- 
ᾳ5.. δἱ αι επῖπι 6οτάπ ασ ἀεππτυτλς,, 
ΓΕ ποῃ {οἷα Εοοῖ, {[εὰ οσα ππα]- 
Πδε ει πιμ]εας ἵπ πτρε Βρατία {οτππο θ6τ. 
περαπΏυπι Απποπι ΕΠής[ο Τεπιεη Ῥτοσγεαῃ- 22 
ἆο αΡριώπι: παπι Π βαϊκ[οι. Ρτίοζες ήπο- 22 

όρτες εἶ [κ Ρατίµτα. ὭἨδο Ώδππατατης, 00 
6η] πιαῖετ Ίτα τε[ρ 

/ αμ οπίαπα Ῥτεσῖδης ππεσιπῃ αρῖς, τῖ ἀῑσαπι να- 

ο 9 

2 

Πταίεπα» Όπηηο ΠΡΙ νετητη «χροπειυτ, ἴτι . 
της «οπιπά Αποη ἀυχῖτ, τετῖα οαπῃ της 

:ἠπκεταῖ ποξξε, ππαρο ταπα απ ΑΠιοηις απ 
τηε νεηῖε» 4 αμ Ροετεαφάαπα Ίπεςυπ «οἨ- 
ο ριῖε,  οοτοβῖς αὐας ρε[αδαι, πιο οἴτ-οο» 
ευππάεάΙ5, ΄ ἄιαιε αθῖτ Ὠεμίῃπς Ατίΐοη 2) 
Ἀάνειη]τ, απ «εΠεΏς πι «ΟἵΟΏΗ5 Ἠαάβαῃ- ο) 
τεμ, {εΙ[οταρατΗΓ απἱκῃαπι τηε Ί]]ς ἁόπας- », 
{εν Έμο Ίρουπι ἀεάϊκ[ο τε[ροπαϊ : εοᾳίε 
Ἰά αΡηπεητα, ΄ Ἰπτανὶ, αφ[ονεταης ΠΟΠ Ὀδι 
πε ο. {αοετε αἱ. περατεῖ, 4ιἱρρε΄ απὶ 
Ρ4810 4πῖε Ἱηρτεδίας, αδὶ πιεσαα σο]δίες, 
ΞΟΤΟΠΙ6 πιο ἀοπαδίοι,  Ατίβοη, σθίῃεῃς 
της Ιηταπίεπι”, Ιητε]]εχῖε εαπῃ τεπι ἀῑνίπαπι 
{αἰς{ε : 6οπρετίπΊαιιε εδ Ρατπι Ί]]ας 6ο- 2 
ΤΟΠᾶ5 Εα]είΕ {ηππριας εκ Πενοῖσο εοπάἰτοσίο,ό5., 
αὐοά εδ ΊἨχια Ἱαππαπι ) απ] οχιταδξητη . 
αὐοά νοσαπι ΑΠταραςϊ: . ΡᾶΤΙΙΠΙ ναϊος ες- 
{8 Ἠπης εµπάεπι Πετοῦπι τε[ροπάστυης.  Ἐἶα- 

«Ῥες Ἱρίτας, Βἱ, ἵνα οπ1Π6, 4ποᾷ νο]εψας αι- 35 
ἁΙτε: απὶ επίτη εκ πος Μετοῦ ϱεπῖτις ες, ῥα- 22 
ἵεταας βΙ ε5ε ΑΠταδαςις έτος, αυτ Ατίιζορ» 
{ἴομ: παπα εα τε ποξξε σοποερ]. ΄ Ὑετάπη αἡοά 2 
τρ Ῥταεῖρις εχρτοβταπι Ιπ]π]σϊ, αὐοά Ατί- 
{ἴοι, «παπι εἰ τε πατάτα 68[Ε πυποἰαἴυτη εδ, 
πηη]Ης αὐάεπΏδης περανίτ τε {ααπι εδ[ε, αιία 

| τεΠΙ- -- 

22 

22 

2 

α Ἐἶπερ πεπ. {8816 Όεπο Ἰάεπι α1ηδο» Ῥεις εἶ ἑαπέπι, 
ἆ Ἑλρώτα «4γεῦ. 7. Βαν]. «49β.., ἠρώτα οἶίπι, 
αΠίεὮ ὦπαρνεύμενον" ἴωπι ὀλίγῳ βατὶς, 44. ἢΒ. Ῥαε[. εί, 

ὁ-. 2)]ᾳ. ἵπ αἷῑῖς ᾿Αεροβάκου εἰ ἀεπμο. ̓  
Πις εταῖ ἔχει. ὮΟΙΤΟ ὅσον καὶ ἐβούλερ «4νεῦ. 77 

{ Ὅεεςι 7 Ἰπά, «4γοῦ. 

πεῷ., εἴ πο ὥς ἠφάν. ἴΠΤΗΠΠ. 
ΝνοΙΗΙτ ἀπαρνεύμενον, αμοὰ ΡτοῦΙΠΗ : 
«τοῦ. 6ΓΗ. ϱ {νκῦ, 
αν. }α1], οἵα ῥ1ερῦ. 
άν ΟΡΕΙΠΙΕΣ καὶ σοι ος, . 4 ᾷ ῤ 

ϐς: Ῥϊαοίογση ἐγν ἐλθη {οτ]σῖτας ἵηπ εις, 
ν « α 

ἱκνοῦμαι, ἵη ορῦ. ῬΕ]]. ν. 471.» ἸάΕπι εδί 4ο σὲ λιτῇσι 
µετέρχοµαι. --ἵ---- ἵα Ίχου απῖοπα [απ ]ίατὶ Ώεπιαταϊ οἶτι «21 ΠΕ εο]]οημ]ο Ππαν]βπια ἴεγοομ] εἶασει ὠφέλεια" 
αυαιε 1]μά δε ρτοχίπηΙπα» οὔτε γὰρ, εἰ πεποἰηκάς τι. .. μούνη πεποίήκας .. μετὼ πολλέων δέ. (ο Τις, 
1. Ο. 39. ϱ0/0Λ4/10 ------- {ή αήᾳ εσὲ. οἱ /περε ῥγο ερ: ο ΠΦἰ ῥου/ος φυπε 4ᾳ Ἱπβοοσᾶ]α Ῥοΐίτα (Ίπε: Ίος 3ΤΡΗΠΙΕΠΙΟ. Μείορο {8. {οἰαυαῖης μγ/ῤΙόὴς αρ. Ρὴ. 
Ἰαγεῥ. Ῥ. Ἡ. Ρ. 11Ο. Ὦ. ------. Ῥαμ]ο ροςῖ εἶεσαῃς οὐτ- ηπεῖ 1η Ίδης οοπίταέτα Ἱοουείος φεκεῖν γὰρ ἄν οἱ καὶ τὼς προτέρως γυναίκας" Ῥ]επε Γηείοπε ἀἰσεπάιπι., εἰ γὰρ. ἐνῆν (ΠεΠρε σπέρμα πᾳιδοποὺν)) τεκεῖν ὧν οἱ κοὺ τὼς. --- οὶς 1Π [απή Πατ ριας/(εΓΕίΠι {Ε/ΠΊΟης Ιοᾳπεραπτσς «4{9ήβῤο-. Λύση. εχεπηρ]ο Πε: Π. ν. 437. οὐ γὰρ ἂν τοσουτονὶ Ἐνέ- 
1ράγεο ἡμῖν Η0η ΕΜΙΡ α)ἰοΗ{η {αέη οἰαογῖν εί ἡν- 
65: ηες Π]ο νἷπι νοσυ]αγ πα ΙδίΑΤΙΙΠΙ εχρίεςῃί ΒΕ/Ρ/ΕΓ. 
"εαιο Ἱη Ἐᾳ. ν. 1995. Ψε[ρ. ν. 11345. 15. Υ. 96. 
αμ κε. | ον ΝΑΤΟΚΕΝ. οσο Οὐκ ορ 6οχηρῖε ἀοδά γἱτὶ οοπἰεᾶυτα ους πεδέκετο» Ο11οᾷ Παιιὰ {ζἷο 4η νη]ραίο ρταε{ευτῖ 4ε- Όεαι, θιρία Ώεπιοσθᾶος ας τση, ὁ δὲ ος τί το ΕΙΙΠ Περατεῖ {Ε πορίς, Ῥογλμι ἨΤΤΗΤΙΩΙΕ Ίητο οΟΠ- Ῥατονίε, (μ0ᾷ ἀείπεερς Ίπ Μος, ὀλίφῳ τι πρότερον, Ἰά εάϊεμπι οχ[ίαι 1, ντπ, ος., υΡὶ «ἄγοῦ. θἳ αἲῆ ὀλίγοντι πρότερον. 96 ἵπ {21ης οἵθῦγα πιυτα Πο 
3, Τὸ καλέυσι ᾿Αεραβάκου 

Σαμ [απέηο 1, | . » ας κ Π 16. ολ ῶ 8, ν } ἡρῶον, Οροι Ρ. 94 Ασραβώκου καλούμιενον 
«πεΗΣ «εκ. Ῥτοίτερί, Ρ. 35. Ἰπᾶσπι ᾽Ασράβα- 

Ὃ δι οις εἴρο ῥα]α εἰ [αἴρα» εχ αιή δις ὦναιρέατο 
σπα πηοβο νο δὈ 1οΏυπῃ ππΟτΕ Ποῃ αθας, 6τ Ρ]οι- τἰθβηο οὕτω .Ἔ Δἱ αἀθίοείοης, Ῥορ[εῖ αμβοης, Ψθ- 

ν 2.) ες. ὦ μὴ : καὶ ἐβούλεο πυβες ο ίδ πᾶν, Πεαῖ]ε αὈ{ατάπι οππηῖπο 
4. Τὸ καλέ, ορ”, σι 3 

ΠΟΠ {δρίι στα οἴσομις, βόου] ΝΊαίτεπι οετίε Ώεπιαταιὶ 
τηδ(α [επ] ΤΑΓΗΠΙ. σι] «Τεγοζργι: πΙβ βῃραπηης 1ΡΠΟ- νεβήρι]ο νἱοῖπυπι. ο ος Ποτόυπα ρατότηας ἀοπηις ΕΙ πορρής ας ΔΙΠΟΤΙΙΗ αμ]άεπι {ατπιοπίρις Ιεῖα 
οἱ ΠΟῖΙΠη σεξ νι ΕΡΕ: Ἠηοτία: {εὰ Ἰής Ἰ6- 

Ἅ ΙθΩΗΕΠΙ Ρις Ἠειοίς ΠΟπΙΕΠ. αὐοά 

φ « 

Ἰ Ῥϊ]βεπῆας ἄρεπιις 

Ε α Α Ὅ Ο, ο επ ΨΙ. . 

22’ 

μό9 
ες ο με νε η δε, κο 
µετερχυµαι τω 9εῶν, ἐισει τωληθες' οὖτε γαθὸ 
8 εἴπερ πεποίηκας τι τῶν λεγομένων, µούη δὴ αε- 
ποΐηκαόο μετὰ πολλέων δὲ ὁ, τὲ λόγος πολλὸς 
ὃ ον Σπάρτη, ὧρ ᾿Αρίσωνι οέρμὰ παιδοτγοιὸύ 
οὐχ, οΆν τεκέῷ γὰρ ἄν οἱ καὶ τὰς πεοτέρας γυ- 
ναικάς» ὃ μὲν δ τοιαυτα ἔλεγε. Ἡ δὲ ἀμείβετὸ 

. ς ον. .ν ο» 5 / / ο» ας / : .- 

οπάεπς, ΕΙ, ΄Ιπαπῖε, δΟτοισδε, ,, Ὦ παὶ, ἐπεί τέ μὲ λιτῆσι µετέρχεαι εἰ 
σπεν τὸν ἀληθηών, πᾶν εἰε σὲ καΤεἰρησετάι 5 τω- 
ληθές ὧς µε Ἰγάγετο ᾿Αρίςων ες ἑωύτοῦ» υκτὶ 
τρίτη ἀπὸ τῆς ᾳπρώτης ηλθέ µοι φάσμα εἰθόμενο 
᾿Αρίσωνι' συνευνηθὲν δὲ, τοὺς σεφάνες οὓς εἶχεν ἐμοὶ 
περιτίθει" καὶ τὸ μὲν οίχώκεε, Ίκε δὲ μετὰ Ταυ-- 
τα ᾿Αρίσων" ὡς δέ µε εἶδε ἔχεσαν φεφάνες» ἆ εἰ- 
ρώτα τίς εἴη, ὅ µοι δούς' ἐγὼ δὲ ἐφάμην ἐκ εινον " 
ὁ δὲ οὐκ ὑπεδέχετο" ἐγὼ δὲ κατωμνύµην, Φαμένή 
αὐτὸν οὐ παλῶς ποιέευ 5: ἀπαρνεύμοοι ὀλίγω γάς 
τι πρότερω ἐλθόγτα καὶ συνευηθέτα», δουναί μοὶ. 

ΔΝ / ο, ς 3 / 

» Τοὺρ «εφάγουο" ὀρέων δὲ µε κατομνυµέήν ο Αρί- 
σων, ἔμα-ε ὧς «ει εἴη τὸ πεηγμα" καὶ Τουτό 
μεν, οἱ σέφανοι Εφάνησαν ἐόντες ἐκ, τοῦ ἥρῴου τοῦ 
παρὰ τῆσι 9ύρῃσι τῆσι Ε αὐλείήσι ἱδρυμένου, τὸ. 
χαλέεσι 6 ᾿Ασραβαάκε’ τῦῶτο δὲ, οἱ µά!]ιες τὸν αὖ» 
τὸν τοῦτο ἥρωα Ἡ ἀγαίρεο εἶναι οὕτω δι ὦ παὶϊ 

4. ν΄ ος : ᾗ : : Ἀ κ ς 5 εχει παν ὔσο τι καὶ βούλεαι πυ»έσοαι } γὰθ 
3 

ἐκ, τοῦ ἥρωορ τούτου γέγονας» δ καί τοι πατήρ ἐς 
᾿Ασράβακος ὁ ἥρως, ὃ ̓ Αρίσων" ο, γάρ σε τῇ 
νυκτὶ ταύτῃ ἀναιρέομαι τῇ δὲ σευ µάλισα καταά-. 
πτοται οἱ ἐχ3οὶ, λέγοντες ὡς 1 αὐτὸς ὃ ᾽Αρί-. 
σωνν ὅτε αὐτῷ σὺ ἠγγέλθης γεγεηµένος, πολ-. 
λῶν ἀκουόντων οὐ Φήσειέ σε ἑωύτοῦ εἶναι". τὸν χθό- 

ὃν }οῦ 

ὃ ΑδίΠΕ ἰδία ἆμο «4γεζι τ ο Ἡλ ἀληῤὲο 
6 ᾽Απαργευόμενον «4γεζ.. 

{ Αὐλῆσω 
᾽Αναιρέατο «τει { «{ε0. 7 4. 

ἆ «4γεδι 7 Ρα. 4. δ. δι 
13 1Ηει, «νι Ῥαν/., Ίπ οεῖετῖς αὐτῷ ἠγγέλ- 

ὀ 

οί Ῥ4/οπίσε {οτίτατ εἰ Ορηιεμεὴ ᾿Ασῤόθαλός, Ὀίσϊ. 
τησ αυτεπι Αβταῦαςϊ Πετοιη Εεγοζσίο παρὰ τῇσι θύρῃσέ. 
τῇσι αὐλείγσι (Ατίβοπίς) ἱδρυμένον. Εοάσπι οἴῖαπι ηι- 
ΤΠΕΓΟ αὐλείους θύρας, [εὰ [περί α]ῖ τὴν αὔλειον ΤΠΘΙΠΟ- 
ταΏῖ: πι]τᾳ ἀεάετυπί ῥἼ]οο, ᾖε(εἡπρ. Ώ Ονυ[)], Ῥ]εγ- 
/οµ. ἴαπμα {ο οεβί2η] ἀἰοερατησ, αὐοά αιια]α  Βιοτίε 
ορΏπιε τιαά]άϊτ «4. Θες ., Δ. χνι. ς, 5. Ἠἶπο ἵμ- 
εγ0ῦν Ρ4ΙΗτΗ, ΥΙ. ο. ὃ. Ῥεγίσοη. αἆ ΑΕΠαΠΙ Ν, Ἡ. ΤΠ ϱ.4- Ομαπα νι]ρο νοςαηε αὔλειον» 41/ογ/ης οὐχ ἀῑχδ- 
τΙῖ ἑρχείους πύλας Ίῃ «Ποερῃ. ν. ΄σ5ο, 56ο, όσι., ᾱ- αἴἷε Ἰπιειῆσει, αι νεβήρυ]υπι, Ίνα τὴν αὐλὴν» 1ο- μῃ απίε ἴοτες ἀεθ]ηπι ναευυπι» α νῖα [6ο ΕμΙκία 
πονεΠς {εραταίυπι. Γωβαιῦ. ἵπ Ἡ. 1. Ρ. 66ο, 44. 
κατὼ τοὺς ὤκριβεσέρους ἡ τάξιο οὕτως ἕρκος, περὶ ὃ πύ- λαν μετῷ δὲ τὸ ἔρκιον, αὐλή' µεῦ ἣν αἴθουσα εἶτω πβόδο- 
μυς... ο. ΥΑΤΟΚΕΝΟ 
-66, Οὕτω δή, ὦ παῖ, ἔχει πᾶν ] Ῥτασρεῦιηε {οίαη 

ἕφεις Οοάϊσθας εἴῖαπι αἰῖ, Ῥτουξ ῥᾳᾖ]α Ἱεριι Εμ. 
ΈΠΟΕΠ. ν. 06ο., Τὸ μὲν παρ᾽ ἡμῶν πάντ' ἔχεις. ----. [10ἱ Ροδίεα Ι6Ιτητ ἐγτοεπι ΑΠΠΟΠ ασπον]κ[ς ᾳὐο ἀῑάυτα 
μιά Ἱππρειάεπίει αβας(οἳ », Ίετα Ἱσσυπτητ: ἔγνω δὲ 
καὶ ὃ αὐτὸς Αρίων οὗ μετὼ πολλὸν χβόνον ὡς ὠνοίῃ τὸ. ἔπος 
ἐκβάλλοι τοῦτο. 1 Ἠϊ6 ουπι νίτο Ώούτο {Ορετεπι ἐκ. 
βάλοι Ρίαεῖείθα νη]σατας νορὶ Ῥταείδιτεπι ὦγνοίῃ' ἵαι- 
ἀεπι ἀπρίτο, Ἱερεπάιπιπε Ώτ αὐτὸς ὃ ̓ Αρίσων», 33 Μία τεζτ]ης Πτ ὅ αὐτὸς ᾽Α. Ἡτ Πε, ἐάει «1ο, νειιῖ Ὃ αν ἤδη καὶ οὐχ. ὁ αὐτὸς ἔτι ἂν τῇ προτέρᾳ ρνώµη. «Αρίων 1Π εΠΠάεπ] {εη(πι ἀῑχιε ἐῤαλεῦν ἔπη 1π ΑΒΑΠΙ. ο) η (ου]ά Ἡ{α ἀἴβιοῃι ὄνομα οτ ἄγνοιρ ο ἤς πἲς παπα, Ἡὶ Όης [ρο][ο ἆς [ιουηβοῖς Άπομι Ππιροπίς ΖΩοἱσρώς {ταυτοι τπτ δεῖσθαί µοι δοκεῖ ----- Ἡρακλείτου τν όνος, τοῦ μὲν γε ένου τὴν ἄνοιρν αὐτῶν, του οὁ την ΟΎ0Ι νρὼ αμα θυπη να ρα ὤγ- 

νο] ἀ δρῃῃ., Ἰρποταπά» αὐσᾶ νεὶ εκ ΠΟΙΟ ἀῑῄςς. ος Φον Ίσα ΔΙεπεῖο παϊάπι «αΏθῃ:6 ῥλι- τα:ροτμήσίετ, ΕΣΥΠΕΑ ο : ὰ οσα πια (τῖ ὁ ἕβδομος εἰσήχει µείς. Ῥορίας ης, ντα υκοῖο Τ Πας Ρᾶμ]ό ΓαπΠατίας Α]ςϊοία- Δ ῷ βίοτατ π{ὰ5, Πππίιο απ]ὰ Πο παῖο ἀἰσεπά, ἄνοιοέ 
ροῦμς Ιπιρυτατί Ῥοτη!ζ, ΥΔΕΟΚΕΝέ 

πλ 9 74. οὐ” 



94 
9) 

ο)-- -ω 3/ : 

η μὲ δι ταυτα έλεγε. 

πορεύεται. 
ου 

4 
µαρητο δρησμῷ ἐπιχεέεν, ἐδίωκο" καί κως ἔφθη ἐς 
Ζάκυνθο δια[βὰς ὃ Δημάρητος ἐκ, της Ἠλιδο»" ὃν επι- {εφυμ μπε: 

διαβάντες δὲ οἱ Λακεδαιμόνιοι» αὐτοῦ τε 1 ἅπτωτο)ϐο 
χαὶ τοὺς 9εράποντας πι αὐτὸν ἀπαιρέωται' μετὰ δὲ» 
η οὐ γὰρ ἐξεδίδοσαν αὐτὸν οἱ Ζακύνθιι, οἼθευτεν δια” 
βαΐνει ἐς τὴν ᾿Ασίην παρὰ [βασιληα Δαρξειυ' ὁ δὲ ὑπε- 
δέξατό 9 τε αὐτὸ μεγαλωσὶ, καὶ γην τε καὶ Ρ πό- 
λίς ἔδωχε᾽ οὕτω ἀπίκετο ἐᾳ τὸν ᾿Ασίΐην Δημάρητος»οδδι ἀοπαϊης, 
καὶ Ττοιαύτή χθησάµθος τύχη’ ἀλλά τε Λακεδαιμο- 
γοίσι συχιὰ ἐργοισί τε καὶ 3 γνώμησι ἄπολαμπευ)- 

Ἴθε]ει οὐ δὲ δὲ) καὶ τ Ολυμπιάδα σφι ἀγελόμεος τέ- 
θρίππῳ 3 πθοσέβαλε, µοῦνος τοῦτο πάντων δι τῶν 
γΦομένων βασιλήων οὐ Σπάρτη ποήσα». Λευτυχί- 
Φε δὲ ὁ Μαωάριο, Δημαρήτε καταπαυσθώτος, δἱε- 
δέξατο τὴν βασιληΏν’ καί οἱ γύεται ππάϊς Ζευξίδη» 
µοθο τὸν δὴ τ Σπαρτιτέων μετεξέτεροι Κυνίσκο ἐκά-- 
λεο):. οὗτος ὁ Ζευξίδημος οὐχ. ἐβασίλευσε Σππάρτηρ" 
πθὸ Λευτυχίδεω γὰρ τελευτῷ» Ὁ λιπὼν ΠαιδαΑρ- 5 

ο χίδηµον, 

ὦ Ἐξμειν «ζ., οὕκω ἐξελ. 4γοῦ. ) Ὅπο 15 περ]ρ]ε δ111. 
κ) αὐτ. ὁ Αρ. Ῥαο/. -4τ{., οἰϊπι ὃ αὐτὸς Ἂρ. 

α. ή. βατ[. 40. 
«1. Ρα]. 
αΠΏίθα οὐδὲ γὰρ. 
δγή. 
71η. 
εἰ Όαε/. εκ επιεπἀαίοπς, 

ὁ Ώεῃι αἱ «γεῦι 7. 
/ Πάσπι: τε]ίαιῖ ὥπτονται. 

ο σ4.. Ὀδδέκω ἐξήκειν]. Δαροβειήα ενας Τ,. τς 1909. ὡς 
ὦν ὃ χρόνος οὗτὸς ἑξήίε, Ἠεῖς εκ «εί. πἰπ]παθ.  δοιϊρίος 
ἵρεεπιεί ϊ,. τς ΤΤΤ. ᾧς ἐξήκει τέ οἳ ὃ χρόνο. δοβῥοσ]ες 
ῬΠΙ]. ν. 99ο. πρὶν ὅδ ἐξήκοι χρόνο. Ιπρτηάεπς ΡΙο[εξϊο 
Απβοῃ» αἲτ ους πατα σπα ΒΕτγβπεῖ αρηά Ῥοδιαπι, 
πορανῖτ. Ώεπιααϊυη Γεραπιεβίεπι {πυπι εδίε βΗμπι, 
αὖπε ει Βαμ/αμίσε οὐ{εϊναἴίο Τ,, Π]ὸ ζ 

79. Ἔγνω δὲ καὶ αὐτὸς ὁ ᾿Αρίσων] Ίλοι τερμα]ανί ἃ 
Μ55, ορατή. ΦιαΠπι ὧς ὠνοίῃ τὸ ἔπος {απΙΠΙ ΠΟ 
Ῥγαεβο.. «4γοῦ. οὐ καλῶς ν]ἀετῖ τερεΏτπι ροῖεςῖ οὗ αὖὐ- 
τὸν οὗ κμλῶς ποιέει., {αρετίς ἀεροΠεΙΠι» αοαυ1 εἀ1το 
πιμ]το {πανῖης; Ἠαῦεε οεττο ὥς ὠνοίῃ ποειρίςβπιαπη οτ]- 
πΠπαΠοπεπι » απ 7ΙεζεπαγΗὶ ἸΝο(Ι ὡς ὦγνοίῃ ------ 

.εΙερπηίατ ππηιής, ᾿Ἐκβόλοι, ομὶ ἀοξακβπηῖ ν]γὶ Ῥεῖπιας 
ἀεάετηπτ, ἀποίο πυπςο οχεπιτηπῃ. Οοπρτυίε Ῥιπάατ]- 
ουπι ΡὲΦ. Οὰ. Ἡ. 1489. ὠδύνωτον ὃ ἔπος ΈΚΒΑΛΕΙΝ 
πραταιὸν ----. : 

89. Ἐπιδιαβώντες δὲ] Παίπα ας, Οε]. επῖπι (7οπο- 
φἱο πποπιοτία παὐάεπι Πταχίε: δίς 1, τν» 199. οἳ Πέρ- 

σαι ἘΠΙΔΙΑΒΑΝΤΕΣ ἐδίωκον. Ώσεττε ὥπτοντο,  ορΏᾶ-. 

πις ἹπτοΙσαιασ, Ῥοδππα : πιαπής επίπῃ ζαηέΗπη Ῥτο(]- 
ο ἱπήσίεραπε» ηἰπίπαε» ΠπτεγρεΙἱαπΏ ια Ζαογηημ]ς, 

ράμπα. Βἰαπάϊτιχ 2ΗΤΕΠΙ ῥερώποντας αὐτὸν ἁπαιρέον- 

τοι, ἐκ Πωπεγὶ ΠΗάΊο Ριορᾶραίμπι: Μήτε σὺ ΤΟΝΑ”, 

ὠφώῤός περ ἐὼν, ΑΠΟΔΙΡΕΟ κούρν Ἠ.Α 975. 1ά0τα- 
τῆς οχ Ἱπ[οἰοπία ἀπριισομα ο ον ῳ 

“198, Ἐν δὲ δ) καὶ Ὀλυμπιάδα ] ΊΝεπΙπεπι Ολύμπια 
ππόταρημτσ; ΝΗ]ήαάες Ολύμπια ἄνηρηκῶς “τι τεθρίπ- 

πῳ θε[οτῖριης Πήτ.Ο. 36. Νικᾷν Ολυμπ» ἸἩ ΤΙΑΤΙΠΟΣΙ: 

Ἡς Ῥτ[όοτηππαια [οπηρεῖς {ΤεΠΠΕΠΙΑΓΗΤ. Δι ορίπιαε 
Ἠ]ς ποτας Οοᾷᾷ Ολυμπιάδα ἀνελόμενος ΕΤ ΙΧ 93. Υκᾶν 
Όλυμπμδα «ἄἰάως α]ῑαια, "μπι Ν12 135. Ολυμπιάδα 

ὤγαιβέεται. Όμας αμ]άρπα ΠΙοπάο(α εἴ ϱ]]ασα Το αἲι- 

:έἨοτα ΡΙΟΠΙΕΗ Ὑετορς, ρτας{[ετίπι απίὰ Ο, 192: εαυ1ε 

ο. ϱ. ο ατα 1 

570 γὰρ τοὺς δέκα µΊνας οὐθέκω.3 ἐξήκει.. ἀλδρηϊῃ 

ο τῶ τορύτων κεῖνος τοῦτο ἀπέῤῥψε τὸ ἔπος' τίκ]ε-γ5 
ο» σι γὰρ γυναῖκες καὶ ονέάµηνα ὃ καὶ ἑπταιωνα 

καὶ οὐ πᾶσαι δέκα μῆνας ἐκτελέσασαι ἐγὼ δὲ σὲ 

») παιἑπταάµηνο ἔτεκο « ἔγνω δὲ καὶ αὐτὸς ὃ ̓ Δρί- 

:» «ών οὐ μετὰ πολλὸν χεόνο ἃ ὡς ἀγοίῃ τὸ ἔπος, 
' ἐκβαάλοι τοῦτο" λόγες δὲ ἄλλες περὶ γθέσιος τηεθορετ ἀεπιεπίατι 1ά γετδυπι εἰεαίδίε, 

1» 9 σιωῦτοῦ μὴ δέκεο' τὰ γὰρ ἀληθέσατα ἵ πώτα 

ἀκήχοας» ἐκ, δὺ ὀνοφορθῶι αὐτῷ τε Λευτυχίδη και 

; τᾶσι ταῦτα λέγέεσι τίκτοιν ὅ αἱ γυναικες παϊδας 

ο ώς κ. δεν πυθόμωύς τσ {Ππατις ρατιαπῖ Πίος! Ἠσο 1]α ἀῑχ1τ. Ρε:το 

ἐβούλετο, καὶ ἐπόδια, λαβω», ἐπορύετο ἐς Ηλη' τῷῶδγαγητης αιϊῖ αι γο]εναι,  /Πππρῖο 
λόγω ἃ Φὼς ὡς ἐς Δελφοὺς χθησόµεος τῷ χθήσηρίὼ | 

ἷ Λακεδαιμόνιοι δὲ, ὑποτοπηθέτεο Δη- Ίάπ σοη{ι]επάμπα, Επ εοβτεπά!ῖ. 

Ώσπαταίμς ξαρίε ἵπ Λάάπὰ. 

τσριι, ἀεσεπι πΙέῃ{ε, Πος εχὶς[εῖ, ΡέΣ 
Ἰη(ο]μίατα ἴαμμπα τετάπα Η Πος νείραπῃ ΕΧ:. 
οἶδῖε: παπα τηη]ίετος πονθ(α εἴ]αία. πιθηΠαῖα 

ἂν ας {εριεπῃ πιεπῇβΙΠα ρατίάπῃ εἀμηῖ, ΏοΠ: 0”. 
τηπες ἀθοϊπιαπι ππεπίεπι εχρ]εηπίεο:. ΕΡΟ 311: 
ἴοτι, «ΗΝ,  {εριπείτεπι το βεμαῖ,  1Ρ5Ε 
αιοαίε Ατζοη ποῦ ἁἶὰ ροδῖ αΡΠονις, 4 

ΑΙ 

Ώατταίίοπες «ἀδ.ἴμα οτἰρίπς ποῖ αἀπιτετε: 
οηπία επίπι. ναβκῄπια αμ.  ἵΝαπι αιοά 
αἆ αΠπατίο5 αἴῑίπει, 1ρᾷ 1.ευτγεμίἀ εἴ 

Ἡς απ ἵαμα Ἰοαπσπεατ, {198 ΗΧΟΓΕ5 ἀε -ᾱ” 

νια» 

ἤσο Ῥετ {ρεσίεπι εππάϊ Ώεἱρίο» αά οἵαοι- 
Έαπι 

ΠΗρισαιϊ 1, αοεάστποπΙ1 {πραπι οχρεΣίεῖε, 1Π:΄ 
{εὰ Ώεπιαταϊις απῖε 141Ώ ΕΣ 

Ἐ]ιάε Ζαςυπιμαπα ταιεσθταῖ, Ο4ὐΕἴῃ ο. 
ἱταηρρτεςῇ 1,ασεάσπιοπ] Ρτε]επάεταΠῖ» 
Ίηδᾳπς {απιη]ος απβεταητς [τὰ Ζαογηϊιαδ 
ουπι ἀεάετε αὐπΠεπΙρας, Ώέπιαταιας μπα 
ἵπ Αῄαπι αἀ τεσεπι Ώατίηπι ττα]εσῖι: ἃ 400 
παρη]ῇςς εΧεερῖι5 εδὶ, «ἵειίααιε ας μτοῖ” 

Ίτα ἵπ Αῄαπι Ώεππατατί. αὓ”. 
Ἡτ, ας τα Εοτιάπα εις νἰ. οπι αἰς 18 
τηι]εῖ Γαξ119 ἀἰξφαιε . αριιά 1,αεεὰαπιοπΙθὸ 
Ἱαβτίς, ταπι: αιοά. 1] ΟΙγπιρίασατα Ρᾶ- 
τπαΙι αΙαάΤΙΠΡΟ σεγίαπης ααῑεςῖε» αμοά 
Ίο {οι οπιπίαπι ρα περα οοπῖε 
οἷτ, 1μεπιγομίἁῶ απτεπι Μεπαεῖ Πο». 8317 

Ίϊπ τερηάπι απο ὮΏσαπιαταϊί {πςοσες{εταῖ » 

ΏπΙις. θε Πας Ζειχίάαπιης, «επι ΠΟΠ" 

η] οραταίαταπι ΟγπΙζοῃ , εαζυ]Νπῃ 2 
νοςαμαΏῖι 15 ρατίιῷ ποπ τερηανας» 4ης 
Τεμιγομίάεπ ἀο[ιπόᾶης, τεµξο Πο ΑΙ- 

᾿οάθτηο, 

ε"Ἐγνὼ δὲ αὐτὸς Αρ. νο). Σ ἐν. δὲ 
σα. 2 ρω Ἆ ο.) 3 / ὥ ννοήὴν τουτὸ 

τό ἐπ. ἐκβόλοι «49Κ.,:ΡοβΤΕΙΠΗΠΙ εἴῖαπι βΒα5/. αἳ ο έρ ἂν ματ 
ὢ Φήσας «γε. }1πά. 

1 «πο }ΊΠά., ΑΠ οτι «44ο αὐτοῦ. 
ο Ὥοεςι «Ίγαθ. ῥ. οἱ αΠΠΏΟ µεγάλως ἵππτμπη. 

΄ ῥμά, Ῥαε/. «4. «τοῦ. οἵα ῥ1ερῥ., οἷπι ᾿Ολύμπια. 
{ Κυνίσκον μετ. Σποαρτιήτέων αι. «4. «4ποῦιν αἱ ρο[τετῖοτ Κυνμώσκον. 

πα Αν 

 Πορεύ ο Ἐπιβάντες 1". { Πορεύεσθοιι τα { γώ. άν. βαν η 

ὁ «πο, πόλιας αλ. 4 Πρ, 
5 Προσέλαβε Ραν/: 4ο σοττεεΠοπε Εἴ ον 

ν. Καταλιπὼν “π9' 
{6 

ε Ἑωῦτοῦ «4{γεζ. 

τρεῖς ᾽᾿Ολύμπιαδῶς ἀνελόμεναι, Ἠετεσ]ες Ργαεἴετελ» α 

Ἰγπιρίοϊ ορτίαπηπίς αέϊος» Ολυμπιάδα ὃ ἔσασεν μα. 

κλέης Ρήπάαγο ΟΙΥΠΠΡ. 1. 6.» οιήμδ µία δ ἐκπροπή 
υΔιὸς Ὀλυμπιὰς, νἰάεΙοει νίκη ἘΥΤΠΟΠ. νΗ» 14. τε 
ἵπ ναᾷο Ίοσατοι, τῇ αἱρηοπάϊ οὐ Ολυμπίας εί 
ανα Εζγοιῖοη) ΠΙΟ νίκη Ὀλυμπιὰο οῦν ελ 
νίάετων, κ. 

098. Ὀλύμπιώ σφι ἀνελόμενοε] Όυπι Ψαΐῑα (οηβεὈᾶς 
Ο)ηβίσάεηι ῥάΗπαι τεροταδίε» Ἱερὶς[α ν]άστωσ» 410 
πιάίϱο Ῥταεδεῖ δί6ρδ. Ὀλυμπιάδα" α[τετηπι αι Φε 11ς 
Ῥΐμς αριά αἶῑος» ετ {ῳρτα Ἱερίτμσ ντ, ς. 46. 9εά. Πε 
τοάοῖδιπι αρῖ, Ὀλυμπιάδα ὠναιρέεσθοι να] ὠνελέσύσι» ῄνα 
νικᾷν, ΏΕΠΙΡΕ νίκην» ΝΙ. 6, 195. ΙΧ, ϱ, 33, 1. 1. ε 
1ο. Οπιοπὶ Ὀλυμπιάδῳα ἀνελέσθαι τεθρίππῳ συνέβη; 3ζ 
ας Ιδάεπα ἐ(αῦης {εουηά σπα ταγβαπιαιιο ἀῑεϊεάτ ὧν. 
λόμενοο Ολυμπιάδα" ΡΊΟρε ΟπΙΟΠΟΠΙ ἄμτοπι {ερυῖος 
ΠΑΤΤΑΠΤΗΣ 6ΩΗΔΕ, αἱ τρεῖς Ολυμπιάδας ὠνελόμεαι' 1: 
«4Β/ίαπο ὰε Ν. Α. χα, ς, 4ο. τοβήτιε 16 Ρεγ/σο”. 

τὼς Ίππους τὰς τρεῖρ Ολυμπιάδας ἀνελομένα». Ρεν ον 
τρεῖο ᾿Ολύμπια" Ὀὶ {οηρὶ φΜοαια Ρος ο « 
λύμπια ἀνελομένας" ἵρδο εείαπι ᾖ1ογος, Ἠα0ΌΕῖ Πύθιο ας 

λόµενος, ΝΙ, ο, Ί9ο.. Ῥγελὶοῖς Ἰπάν ΜΙέοΙΟ ος 
ἀϊσεραπειϊς τὴν δάφνην ὠνελέσύαι ΟἰΥΠΡΙΕΙΡ» ἄνελιθα 
τὸν κὀτινον' Ῥτοιξ μας αΠηοΏῖες Ῥαη[ομ κα Εν 
αὔεπι ν, Ῥ. 47ο. Ἐ. Ρτο Ὀλυμπιᾶδί {916 ος 
Ὀλυμπιάσι: ἀϊσερατατ επῖπα γικῶν ᾿Ολυμπιώσ! ( Β.. 
Ολυμπία) νε] Ολύμπια ατεσετηπῖ ΝΙ ΗΝ) [μῦ α΄, 
αἆ ,μοίῤη. Ρ. το7. ος ἆ. Δοηροὶ, ἵπ 4γΙδῤὂ. ο να, 
ο83. ------ ὃς {οἶης αά 14 µ8αμε τρ ν 4ἷ- 
ΠΟΓΙΠΙ Έεριπι Ώσπιατατς αμαἀτὶρίς ΟἰγπρΙκας μος 
οἵτατ΄ τεροτίαρ{ε νιάοτίαπι, Ρτίοίεθ {οτιβδίε ο 

- ” . 
- σεταπη]π]ς επεσε 14εΠῃ {ομίετυπε, αὐοά Ῥ ο. Β, 

Πἱαα5: ν]ά. Ελήργο. Τ. 1. Ῥ. όού. Βν 52 ΤοκΕΝ. 

π.μ. «ος κό, «ὖν ο απο κα... ων αδονιἠλμο λα λωαςσο ὑλλλκ ολ . Οολ 

.- 



4 {αεταπς. 

-- - --- «-πριφης. αποφισσπαμα ος ο οσο πεπωσπανασνσα-λενπνεςς---κ-- α-λεν ο οσον ον ποπ πο ποπ” 

1μομιγολ]άα ἱηβοίῖκ γίια οἱ πιοίς Ίω οχἰ[ῖο, [ς (4Π1ςΗ οοὰ Ἡ κ η. ον Ὅγλους ο 
πηί(αία ΟΙεοπιεηεπα ἵπ ΑΕρίραπα. ΑΒρίπεια ρηηείρος πια” Β Β Α ἀπ, ο 2 ΤΣΙΡΕΕ ὍΙ, 
1ε τααπίαχ αὓὉ Οἱεσπιεας, απὶ {πουηπι Ίταπα γετίαις 6αρ1τ, 

«ΠΙάαππο. Τμεπτγεμίάςς οτραϊτης Πἱο, αἰῖε- 
τα ἀπχῖῖ πχοτοπι Ευτγάάππει» Μεπῇ {0- 
τοτετα, Ῥ]αξλοτιάϊς Παπ, εκ απα πη]]ατη 
Ῥτοεπῃ ν]π]επι [ι{εερῖε, {εά Βμαπι ΠοπιΙπε 
Ἱ απιρίτο: απ Απομιάαπιις Ζεικὶάαπιϊ Β- 

να 

44} 

«ίδημω, Δωτυχίδης δὲ σερηθεὶ Ζευξιδήμού», Ὑά- 
μέει δευτέρην γυναικα Εὐρυδάμηνν ἐοὺσαν Μενίου μὲν 
ἀδελφῶὼν, 3 Διακτορίδιω δὲ υγατέρα" ἐκ της οἳ 
ἔρσω μὶν Ὑίεται οὐδεν, υγάτη δὲ Λλαμπίτώ' 

] : : ὺν ᾽Αρχίδημος ο ζιδήμου γαμέεν ὁότ(θ» αὖ- ας 1Ώ ππαἰτίπποπίαπη ασεθρῖτ» αὐ ἵρδο 1μει-Σο η Αρχίδηµος ὁ Ζευξιδήμου γαμέεν 6» 
Τ2ιγεμίάᾳ ἁαταη. Αι πο 1,επιγοβίάες απἶάεπι 

1ρ5ε 6ραττς σοη{επιῇῦ, {εὰ ας απαδάατι ρῶ- 
πας ])αῃ]αταῖο τερεηάῖε: 1Π εχρεάοπε 

2 ἤ } ο) ζ 

τῷ Λωτυχίδιω,. Οὐ μὲ οὖδε Λευτυχίδη, κατε- 
λος 5 / πι μον / δν Ρ ον. 
νγήρα ο) Σι πάρτή» ἀλλα τίσι Τοίνσε τια ἡ- 

ἷ 1.9 , / 5: 

µαρήτῳ ἐξέτισε" ἐφρατῆγησε Λακεδαιμοίοι(ι εν 
' . α 2 . /. / 

Τηεε[α]ἶσα. ἆιχ Ἰ,αεεζΦπιοπίοτιπι απαπι ο- Θεσσαλίη παρων δέ οἱ ὑποχέίρια πάντα ποι- 
τηπ]α [Πρ]ασαπάϊ. ροτε/ατεπι Ίαρετει» πιπ]- 
ΤΠ ῬεςπΙε Ῥετ σοιτηΡρῖε]απη ἆοπο αςςσερῖ, 
Ίρδαφιε 1π το ἀερίεμεπίας 1ΡΙ ἵπ σα[τῖς» 
ου [εάετοι πιταπιε πιαπα Ρρεζιπῖαπα ἴξ- 
Ώεῃςδ, Ἰπ Ιμάϊείαπι ἀε]αίᾳς ο βροτία ΡΙΟΓΙ- 
διτ, ἀοπιήκααε εἶης εχεῖ[α {1ε: εἰ Τεσεαᾶ, 

. 1 4ηαπΠ Ῥτοίασεται, πποτίῖεπι οΡΗζ, 
Ἴδηαρς Ἱπ[εαπεηΏ τέπιροτε αξία 1η.  Ταπς 

απτεπι ΓΊεοπιεπες, αὐαια Π0Ι τες 11 Ώειῃᾶ- 
ΤαΤηΠΙ Ῥεπο ορδβρ{εῖ, α5[ΙΠρΙο ῥρτοὔπις 
1 επεγοβίὰε ». σοπῖεπάϊε αἀνοτίας ΑΕρίπετας, 
ΙΠΑΙΟΓΕΤΩ 1Ώ πιοάυπα 15 Ῥτορίεί ἱρποπι]πίαπα 
1Π[εΠ{Η5, 
ςοπῖτα {6 αἀναπιι Ποπ τεριςδπαπάΙπῃ Ίατα Π- 

16σασθω, ἐδωροδόκήσε ἀργύριο πολύ" ἔπ᾽ αὐτοφὼ- 
ρῷ δὲ ἁλοὺς αὐτοῦ οὗ τῷ «ρατοπέδῳν ἐπικατή- 
µω(Θ" χερὶ διπλη ἀἄργυρίιου, ἔφυγε ἐκ Ἀνπάρ- 
τή» ὑπὸ δικαςΊρον ὑπαχθες" καὶ τὰ οἰχίά 
α ϱἱ κατισκάφη: ἔφυγε δὲ ἔε Τιγέην καὶ ἔτε- 

οεἀοΟλεύτησε ον ταύτῃ" ταυτα μὲ δὴ ἐγέετο χεύ- 
γω ὕσρο). 

Ν ο” {1 δι Ν/{ Τότε δὲ ὡς τῷ Κλεμέε ἃ εὐωθώ- 
5 / ο η --- 

ή το ἐς τὸν Δημαρητοω ποήγμα, αυτικα παρα” 
: 1 ”ᾖ.. ο λ ν ” / : 

λα[ξων 8 Λευτυχίδεα : Πε ἐπὶ τοὺς ΑΙγηήτας» 
.”/ ο λ ”/ 

Φενόν τυά σφι ἔγκοτον διὰ τὸ προπηλακισμὸ ἐ- 

Ίτα ει ΑΕρίπειᾶ υιπίήδαιε τερῖς2οχῶν 
Ν 3 το » ο ο. οὕτω δὴ οὔτε οἱ Αἰγιήται ἀμφοτέρων τῶν 

/ ς 

[βασιλΊων Ἠκόντων ἐπ᾽ αὐτοὺς ἔ ἐδικαίευν έτι ἂνγ- 
Ρί εσ[ε Ῥμτανετιπε, ετ 1 απὔτη εἰερίσίεπτ τΤιβαίνιυ, ἐκένοί τε ἐπιλεξάμθοι ἄγδρας δέκα Αἱ- 
χο ἀθσεπι, αἰνῖιῖς ας 6επετε ΑΕρίπεια- 
ΤΗΠΙ οπηπϊπεηκαπιος ἀπχετηηπτ, οὔπι αἱ1Ο5 9 
τησ. Οπίάπα Ῥο]γοτια, εἲ (α{απραπι Ατήῑο- 
ταις Β]απι, αὐϊ ΡΙήΙπηπα Παρεραπι ρο 
τοπτῖοο. Ἔος ἴη Αἰτίσαπα αἀάπξίον, ΏῬεῃες 
Ἱπιπισϊφμπιός ΑΕρϊπεις Αιπεπιεηίες ἀερο- 

Ῥορτ Πας Οἰεοπιεπὲς , -ἴαπι τια- 
π]ζε[ας ΠΠα]εβεΙ 11 Ώεπιαταϊαπα ρετρείταΏ » 

Ίπ ΤΠος(αµαπι {πρτετίαρίεΣ αἴααε Π]πς 1ῃ 
Ατοαάίαπι Ρτο[εξτας, τες πονᾶς πποΠεραϊυζ”, 
{ο]ϊσίταπς Ατοθάας αἀνεί[ᾳς οραΐίαπι, αἁῖ- 
9εησαιε 605, μπι αἶίο Ι1ΠΙςΙΗ{4Πάἱ 6επετε α 
{6 {εφπεπάιία αιιοςΙπαΕ 1ρ6ο εἀισετεῖ 5 

5 / Ν » 

γυητέων τοὺς 6 πλέίσου ἀξίους καὶ πλούτῳ: καὶ 
δι. αφ Ἶ . ” χο τὸ λ ο αῄ, γε, Ίγον Ἀ καὶ ἄλλους καὶ δη καὶ Κριόν τε 
ΔΝ / ο8οτο Πολυκρίτου, καὶ Κάσαμβο τὸν ᾿Αρισοκρώτεος, 

στ « : νο : / 
οἵἴπερ ἶ έσχω µέγιςο κρατος ἀγαγύτες δέ σφεας 
6 Ὕὴν τὸν ᾽Αττρωὼν, παραςήκη Κ παρατίδει- 

3 κ Ν 3 ο). 9 / 3 ν : ται ἐς τοὺς εχ»ίΦους Αἰγμήτησι ᾿Α.)ηνάίους. ΊΜε. 
Ἆ λ ο : 3 {. : τὰ δὲ ταῦτα» Κλευμέεα, ἐπαίφο Ὑυόμωον κα. ' 

αυαίπ εμΙῃ Παρήδίετ πιετης. ρατηατατΏτ ο βκοτεχγήσαντα ἐο Δημαρητω», οέῖμα ἔλα[βε πταρο 
ττέω, καὶ 1 ὑπέξεσχε ἐς Θεσσαλίη: π ο φευ- 
τω δὲ ἀπικόμο(θ» ἐς τὶν ᾿Αρκαδίη, γεώτερ ἑ- 
«θησσε πρίγµατα», συιφὰς τοὺς ᾿Αρχάδας ἐπὶ 
τῇ Σπάρτη, ἄλλους τὲ ὄρχουσ προσάγων σφι, Ἡ 

5 3 . ΄ 2 ο ε/ / ον ου Αν , ς λ 3 
τππα εἴἶαπι ἵπ απίπιο Πασεαῖ ρεϊπιοζος. Π]ο-4Ομεν εψεσθαί σφεας αὐτῷ τῇ ὢ ἐξηγῆται καὶ δὴ καὶ 

ο η οι. . : 3 { ο” ο” 3 / αν τηπῃ αἆ πἴρεπῃ Νοπαστίπ ἀμξίος α4ΐρετε αἆ 5 Νώνακρυ πόλυ πεόθυµος Ἡν τῶ Αρκάδων τοὺό 
1]5- 

4 Διαβτοβίεω «γε: ὐ Αηαρύτου Ἰάσπι: 
Ῥα/. 4. Βν: έ Δευμηην ον 
αηῖσα φον ἄλλους τε κα). ''{ Εἶχον 
θ. 

19ο. ῬΜοακ ᾖ μὴν «4... αµαε ετ {κοκ οοπϊεᾶιτα. 

9: Δαμπιτὼ ] Ταοοπίεο Πτμ]ο αἆ απιῖσαια ΤΠβτα- 
τα Ὁ, φιλτάτή Λώκαβω, φαῖρε Λαμπιτοῖ ἵπ Οοπτίςϊ Ίδτα 
Έαῦ. ν. 7. Βαοπί ἵαππςπ Αἱεῖῦ. 1. Ρ. 193. Ε. Λαμ- 
πιδὸ, υπὰς ἀοξξῖ νι, ΏὈαεσγίμε οἳ ος. οηης., Δαμ- 
πιδοῦς τεβηριπϊ ἵπ Ρ/μαγοδί Ῥτ. Μἱε, Ασοβὶ. 
-"τό. Ἐπικατήμενος χει διπλῇ ἀργυρίου] }α1]ᾳ Π0εια- 
Πτει, σι /ἐάεγεί ήγαζε ΠάΠΗ βεοΗπίαή 1ΕήΕΗ: 
οροσίµεγαξ» σμ1μη ἰη[{εγοί αηηλαζας λα ήΡΗΗ ῥεζμηήο. 
ασ πιετο, Ιπ{α]{11ς πο {οσξε, πο]ηῖτ, Ίο {πα αι- 
Ὀπαπάυπα, οπίη αεὶρ διπλῆ πεόϊ ροδῇε, Εοιῖ αα ἵη τε 
ηΠΡΙΗΥ . φορδοο. Απρ. νι 14. θεά οιίἁ ταπάεπα 
30εἱρ ἄργυρίου εἴ διπλῆ αὐϊάαπιὃ ας ΠΤΑΙΠΟΙΘ ΠΤηΙ5 
ορρ]εταπι αγρθητοῖς, οβεπάηπίπς 14 (11 8ες } αἳ αὐθή- 
ἴπ]α Ἠαες Ῥεομπίας ρογΏο αἆ τοραπι εοιτηπηρεπά πι 3 
ἵωπῃ ἐπμιῶτημενος χειρὶ ------ απϊ εοπνεπίειὸ Ῥίηρα νε- 
το ΧΕΙΡΙΔΙΗΛΡΗΙ, εἴ ν]εοίας Ίεξῆοπὶς ρατοίσοι οτῖ- 
πο. ΕΙηχετηπί Ροηἱ Ποππίπας φγειρ διπλῇ. «ὐπι ροῖϊμ]ς- 
{επς αά ΒοΠρίοτίς πιεηῖοπι ἐπικατήμενου χειρίδι πλέῃ ὦρ- 
γυρίυ, 17/άεης ΄/ση]οπε ῥεομπὶᾳ ῥ]εμας.. Φἱς ρτοσθαϊς 
«πιο» πΙοπ(α(ΠΕ ΨΕΙΤΑΓΕΠΙ ΊΠες[ς ἐδωροδόκησε ἀρνύ- 
Ρν πολύ. ΊΝοη Ροβυιαρίέατ» οτεᾶο» Ἡξ φειρίδω πλέην 
επεπηρ]ῖς βτπισπι, βαιήάεπι παΐαια ης σοπίας, Ῥρμ. 
που ]ςβπιος Ρίε]αε αμέῖοτες Α]ειαάας, ΄ΠεκίαΙοτυπῖ 

να ἹλοΙσανίε τή, 7. Ρ, 991, 
νο. Βεινο Ἱπταρτυπα, {πρτα χρηςῶς ὁδοῦταί 
Αρίής δα. σα Ωδώθη ΏΟΠ ΠΠ] αΏς {εητεπίας γἰ- 
αὔ7. ἐὰν πως Όεπο δοβῥοσ]ά Οεά. 091. ν. 
Πουηε, οὖκ να αν τᾶ, Ί περοΏΙ5, «μπε αὈ{οἰνί πο 
Ἱπβο ἠδίά, ν. 1ρού, ορ ῥσέα, Ώο τοὶ νετο Παρεος[α 
ζω, ἵπ Ιο[δρ]. ῥ. θα ὃν ὃ' ἘΥΟΔΟΙΗ Ζεύς. ἨΏ2])0 

. Δ. ἕως μὲν νὰ ὼ ν ) 
: ἕ ρ τῷ κατο ΤΗΝ πο λιτείόν ΕΤΘΔΟΊΥΤΑΙ ΗΡΑΕΜΑΤΑ. αὐτῷ, νειοὶς Ἠμίς 

ο οὗ «4γέδ,» αἳ πιοχ σουτ 714, ἐν Τἐγέῇ. 
7 Ἐδίκευν 1. 

«4γεῦ. 7. Ρα.» Πα πι ἐς τὴν ᾿Αττιω. «4γοῦ. ἔ. Ίδο0. |Ἠαρ. ἵῃπ Παρα- 
ἆ Ιάσπι Τζο. εί, «4. Θα. αΏϊ κατοτίθενται. 

ος.» ποπηΙΠΙ] αΏετταης. ἴπ «4γεῦ. ὑπεξέχείιο 14. ὑπέξεχει 

Λανά, Ἐπι. 1Ν ο 

προς « 

4 Οδόόη ο, 
6 Πλέίσους «γε. ὂὁ 4. ἄπΙ. Ραε/. 7. γε. 

Ψ]ά. 6γοµουίμή!, { ας εκ{[ετρῃι 1Π 
 Γοηρῤηγίης εἶται ἵπ δ/οὐ. Εεὶορ. ῬΗγς, Ρ: 

Ίο6ο αέεσαποἁαεῖε. Ιάεπι ρι 557. Δ. ἀλλ' οὖν ἐἰσάπων 
εὐοδοῦται κοκίω. ἨΒ]ύτα ποπ ο0αςθ1νο. 

933. Παραθήκην παβωτίθενται ἐς τοὺς] Ἐκ εί. πιήτα- 
ἴυπ] τε([Ώιετεπ] κατατίθενται ἐς τοὺς ἐ. ΠΏεροβίμη., τὴύ 
παρωκὀταθήκην, 3ΠΌΙ ᾳποαιε φαραθήκην ἀἰΧΙΕ κ, ο. 44. 
ν1.ς.96. Πε νοα Ίδία ροτιθταῖ εεἴαπι οπη ση, Γζτωτίθα- 
σθαι εαἀετα Πτιέτυητα Τομογά(ά! Ῥταείετίπι {ΤεΦΙΘῃ(Α- 
τασο πα, 6, 98. {ηρρβσες ΤαεμεῬ κατὠτίθεται ἐς Τά: 
νεδον, {ή Ἰεπειη ΗΗ8 ευ/)οἱεπάοσ 6, Το.» {ος ἠωή- 
έθεντο ἐς Αἴνιναν' ΠπιΙτετ ς. τοὸ. 1ν. 6. οσπν, ο 
ότ. ς. 84. νΠι, ο. 3- «Χεποβῥοη Ἑλλι 1. Ρ. οδ65 3, 
Οια]οράοπΙ! τὴν λείαν ἅπασαν κοτέθεντο ἐς τοὺς Βλυνοὺό 
Θμᾷκας" πἁ ΝΙΟΙΠΟΡ ο/1ΠΕΦΙ γαείαπη ἠΗΓΤΗΗ ο/οἱεΠ- 
ἆση υε]ηέ ἀεροβιμη: ---- Ἐκ ρτοχἰπηίς αχζστρῇτ ϱβ6- 
άαπα αίζας π Ὑπεξέσχε' υὈϊ Ὠἱομὲς 1]]αά -ερὸ τῆς δί- 
κής ὑπεξέσχεν Ίάεπι 65τ. αιιοά Διπεπὶς ἀῑοερατητ οὖκ 
ὑπέμεινε τὴν κρίσιν, ΝΕ] τὸν ὦγῶνα. Ο1ἱεοπιεπθς ὑπεξέσχέ 
ἐς Θεσσαλίην, βεἡν {ε [ιό αδίεσµε ἐν Τβέ./4- 
ση: {αρτα ΟΗ(ιοπες Ἀιιεπὶς ὑπεξέσχεν» ος τος, 

ο ς κ. / ο έ τ . ο εξῆλθεν Εξ ὑπεξέη. Ῥίεπε  1οφή τς νΑιοκοκ, 

96. Ἐνθεῦτεν δὲ ὠπικόμενος}. Ἠίπε τη μα 
οἳ 5εψρῖς ααωαο {ωέξαπι πιεμΏοπεπι ἀθΙΟΠΙΡΗΙΙ 1 ΟΡΟΥ: 

λ 

«Σἱμες νο ροβῖμς «4ροῄἱοάσγης Ἱπ ορέτε 4ε 5; αρίά 
Φούσεῃ Ῥε]ος. Ομ. Ῥ. 139: Εεγοαοέ νετῦ]ο Ἱ]]ς 
Γηρ]οόχα μμ ολα 6ἳ Ηεγαζ]εοίαὲ ΓΡΙοηήεν 48 πῄῖτα- 
ΕΠΙ Ἠηίας ασ μας νίστητα» ΕΟΠΙΡΑΙΗΣΙ ῬοϊςΓαητ α4 4β. 
Γη, ἂς Ν. Δ. αχ. ο. 49. εἲ 4Μ44δοης (α7ῇ. ς, τ74« 
υδὶ ποππῖ]α ποῖαε 10. 14ρηή5. "]ητα ἀεάεταπι Ρ. Γε0- 

ϐ: ει {ρου Νίο Γ.οεηβε Πιο: Ερὶ: 
, ΝΑΙΟΚΕΝέ ο αν ο ων νε, ΡΗΝ ᾖ τῶν ᾿Αρκάδων ὃςς,] Ψἱ 6ε160, οῦ) 

{πο- 
41. Ἡράυμος ἦν 

-- - 



Φος. . Ἡοευικιοοορς α Ἡ 
0 ο. ϊ - ἃ 9 3 

πτροιςεῶτας 3 ἀγμέων, ἐξορκῶν το Στυγος ὕδως', ο, 
λ - ον «ε “ο 9 

δὲ ταύτῃ τῇ πόλι λέγεται ὃ εἶναι ὑπὸ τῶν Αρκάδων 

Άαια διγρῖς αἆ Ἰνοπαςείη, 

Ἰηκηταπάιπῃ Ῥετ απ παπα 91Υβΐ5. Ίπ ας 1ρδᾶ 
απῖεπι Ίτρε αὐ Αἰοπάϊρης Εεταί εδ[ε 90Υ6ἱ9 
αμα: ετ οδι νἰἀείίσει τα]ῖ ααία. Ἐ Ρε- Ν 4 ντ .”/ / 3, νε! ο ν. 

Ὀ ωρ ολ» ο ο κ Ις το Ἄτυγὸς ὕδωρ' καὶ 9η καὶ ἐσιι τοιόγδε τι’ ὕδωρ ἵνα αημα οἷμθα οὖν ρε 3 

4 

/ 9 ; ; 5 / λ λ ς ͵ 

Ύ9 Φανόμεον, ἐκ, πέτρη σάζω 3 ε ἄγκον, Τὸ δε 5]οη » Ἱῃ ϱΥτΙῃ τηαοετία Ῥγα/[ερίαη, 0” 
ε σ / / ολο ὃς : ἕ σ , 2 

ἄγκου αἱμασίης τι περιθέει κύκλος δε Νώνακρί πηστο απἴεπα ιδὶ {οης Εὶς νΊβιας, αἲρς ΑΙ- 
... σον 7 ΝΑ ο. . | ἡ 1 { Ἰ 

οὗ τῇ ἡ πηγὺ αὕτη τυγχάνει έουσα» πόλις ἐσ ἆ της «οπάΙ εδι αἆ Ῥμεπεοῃ.  Τα]ία ΠΙΟΠΕΩΤΕΠΙ 
᾿Αρκαδίης πρὸς Φειῷ. 

ου / 
Ἐλεομένια ταντα πο 

ον ρω ολ. ο 2 - 7 ο” Δ / 

σαντες ἐπὶ τοῖσι ἀὐτοισι ἐο Σπάρτη, τΤοισι και πρό-5 
α-- λ Ν, αρ ς / 

Τερο Ίρχε' κατελθόντα δὲ ἔ αὐτον, αὐτίκα υπέλα- 

Μαθώτες δὲ Λακεδαιμόνιοι Ό]εοίπεπετα 1,ασεἀσπιοπ]ϊ  απάΠη αἰάῑεΙσ{εηῖ 

σσωτα, κατηγον αὐτὸν ὁ δεί- Ίππεπτες ΠΡΙ 15, πρατίαι τενοςατύητ «Ἔς 
οἀέπι «οπάοπε, Ύαἱα εἲ απῖθ τερπαναϊ» 

οδοᾷ οὔἵπι τενειίαπι Παιίπι Πποτρίθ 1Π{ΑΠΙ8 

εχεορῖτ, απ επίαία απιεα Γαρηαμηπὶ - 
ον »/ 4 / ς / μν δ 

βε μαίη νοῦσος» ἐόγτα καὶ πεύτέρω υπομαργότερο” παπι ιτ ουἶαπε δραµαίαταπι οὐνίης εἴαῖ» 
ε/ κ. . 2 ὃ 3 να ο κας ας τό Ἀπαρτητεων Ε οφέχραυε ε Ίπ εἶιο Εασϊεπι Ἰμῃίρεραι [εερμη.  Ἠῶς 
το πρόσωπο τὸ σκηπ'τρο' ποιεύτα δὲ αὐτόν ταυτα, ἍἸΊ]]απι [Αοϊοπίοπι αά ἀεβρίοηῖεπι Ῥτορίπαιαἱ 

”, / ν . 11: 

χαὶ παραΦφροήσαντα», ἔδησαν οἱ «προσήκοντες οὐ ξύλῳ' 556ἱρρο Ἰμρανειυπτ, 
/ 

αἲ ει[οάεπι ἀἱΡΙεδ” 
ο χΝ ρω 3, . - 

ὁ δὲ, δεθες, τῶν Φύλακον µανωθέντα ἴδων τῶν ἅλ- 5 αἱ Τοἱηπι τεπιαηῃφίε ΟΕΤΠΕΠΣ2 Ρετέ 
/: / ὴ ρω 

λῶν, αἶτεε µάχαιρω οὐ βελομύε δε Ὦ ταπρῶτα 
-- / / 2 / / ὶ γ. / 

τοῦ Φυλάκε διδόναΙ, ἀπείλει τά µη 1 αυτις ποιήσειε" 
ἁ Ἆ 2 Χ « α” λ Αα 

ἐς Ὁ δείσα» τας ἄπειλας ὁ Φύλακας, Ἰν γὰρ τών τις 

αὓ «ο ρἰαάῖππα:  ει[οάε αρπιεητε ἀάῑε ἃ 
Ιπίεο, σοπιπήπαΡατΙς θμῶ πιος εἶ Τ466- 
τει, ἆοπες πιπί ὀοπτοήείς μ[οδ, ἔ- 
τας οπίτα Πίοταταπα απίἁαα,  ῥαάίυα 19 

ς ν / ον ς αι / λ 

εἰλωτέω, δίδοι οἱ µάχαιρα». λες 9ε παραλα-6ο[ ιτα]ά(τ. Το αεεοριο,  ΟΙΕΟΠΙΕΠΕ ἅ 

βων τον σίδηρο» ο ο το νι  εώύτον λώ- ρίς Ἱπαῖρίεης {είς τχµησαδατ. 11. 1ΟΠΒΗΠΑ 
Βώμοος' επιτάµ)Ω) Ύὰς κατὰ µηκος Τὰς σάρκας, Πιο ἀἰ[εϊπάεπς «ΠΕ, ε ΠΡΙ αἆ {ε-.. 

ποὔύβαυε εκ τῶ κνήµέων ἐ τοὺς μηρού’ ἐκ, δὲ τῶ Ἱποτα ῬΡτοςθδίτ, ε Γεπιοβρι5 ὃς 
οω 1 ας σα αἷά μηρῶν Ι ἔᾳ τε τὰ ἰσχία, καὶ τὰς λαπάρας ἐᾳ ὺ ἐς Τήπῃ νειιερτας αἴαπε Ίμα, ́  αοιδός ρα 

/ . / 

13 γασέρα ἀπίκετο, καὶ ταύτην καταχορδεύων 165 
3 / 

αἆ «ΟΧᾶ”" 

15 πὶς αἲ νεπῖεπαι», ἵπ απο τε[οΙπᾷεΠᾷΟ : 
εχ” 

απε" 

4 Ἀγηεῖν Ῥογβζγ., Πιο ἐξόρκου 11, «41. νυ]ραία Ῥαεῇ. ἁγιῦ, 1 Ῥοιρ. 4. Ἀγὴι. ὃ Εἶναι ὑπ' 
Ἂρη. αι. «πο. ῥ”. Δε]. Ῥαγὴ. 4. δ. «44, }αῤα: 
901» 18. {Μ. 4πᾗ. Βαν, τεµαί ἐς ἄγγος Ρἱ5. ὁἱ «δίας ἵἩ Φενεὺς, {5ὰ ππα]ε: πιο» ωβαιῦ. ὃν μη 

ν 0ὔ5. 11. ΙΠ «πο. Φενεῷ, 8Η οροττεῖ» ΠΟΏ Φενεώ. 
δείσ. ἐπὶ τ. αὐτοῖι. . Ι νΝοι οµτ η «4γεῤ. }1μά.., ΕΠΑ: µανίή νοῦσος. κα, «4. ατίς. Α. Επ.» 2, δὲ 
εοιτεζτοτεπι εχρετΙ5 µανίῃς Ῥϊαείετε» αοπποᾶο τα]. ϱ μίας Ἱτετηπα η]α]ε ἵπ Ὑου.» 4” ναι 
χραεν Ὀἱς Ἱερῖ αὰ ἨΠοπη. Ρ. 579. τὰ. Ρι 1494. 11. ΠΠΟΧ τὸ σκῆπτρον οπή τιηῖ «4γεῦ, ἐ  ὁ Τοῦ 
τὰ αι. «494. 2 Αὖθι «ἄγεθ., Πίπο λυθεὶς ρα:/. 

κ πα η ρ 2, ἆ Η0ΗΗ. τν ὑπὸ οπαϊτιπι εο, «κ. ς μαλό. ἃ Πο. Ῥ. 

ϱ Δήσαντες οἵα «{ερῦ. ἔχ «ἱό. ἵπ «ἀποῦ. ἐ τα 15 

οπιζη 
φ. πῶπρν 

ᾗ Ἑωντῷ οἳ 34 ΠΙαἵρ. λαβόμενος, ἴΠὰ ΙΠΟΣ προέβαμ! 
“4γεῦ. ε[ρααίε Ἠαες 10Η ΕΙ1Ης Π. Ἄψ. Ο. 31. ᾖ{ἰ Ἔς τε τὸ α5/. ῬέΠε ἀεεταῖ εποΠςβν 

ΣογεβεΙ 1 ἐξόρκου {ετῖσπα Ίαης (ατπεΏηέ πρόθυμος ὧν 
τῶν Δρ. ἐξωρποῦτο Στύγος ὕδωρ» ΠπμΤΙ]αἨς ει αἀάσης 
Ῥτο νο]ηριαῖε. Θεά οπΊΠε5 ΠΟΓί πρέθυµοο ἦν" πθηῖο 
ἐξορκοῦσθωι Νοβτὶ υ{α πἴταπα, Το]Ιεήται]ε τὸ πηίς Στυ- 
γὸς ὕδωρ ΡΙαεἴεῖ ΊΠΟΤεΠΙ: Τμπ1 ρατοΙρίαπα» ΠαπΙΩΙΙΕ 60 
ἴπ ΠΙΗΠΕΙΟ εδί ἐξορκῶν, πο ΙπΗπΙΠν εδ, αας 61. Κεᾖ- 
4) ορίΠίό» Ἱπασπα Οοάά, οΡρΒπιοΓΙΠΙ οοπεοτάἶα πιιηῖ- 
τησ, ΒουΙάεπα πρόθυμος ἦν -------- ἀγινέειν εἁ Βογβγγίο 
ΙαιάανΙ» Ἰαμάε ηηπο αὔοαμο ἀἱσηῦπι σεΠ{εΠΦ. ΔΙο- 
401 πρόθυμο ἣν -------- ἀγιγέων τεέτε ἀςά Ροτὶρτοτίς οΟΙ- 
{μειμάίπα» Ποζαῖα Τ,, 1. 77. 9ΙαΠΙΠΙ ὑπὸ τῶν ᾽Αρκάδων 
τοβΙτ. 1 επίπῃ Οσαεσοτπη 1η {ΕΓΙΠΟΠΟ θές αφιια. 
Ατοπάμσα ἵαππες 1]α Ιαέζατίοπε Ἰπε]ατυ]ς, ο, εμη/η 
οοπ{α]ε αἆ «416. (αηγήμηι Ο. 174. ν 
1. Πρόθυμος ἣν ------- ἄγινέων» ἐξορκῶν] Ἐκ «4ρο[]ομῖο- 

70» Άνε βΒοτρθγγίο» Φοὐαεί ΠΙεΙΙΟΤΕΠΙ εΓηῖς νυ]ραϊα 1ε- 
ἁϊοπεπι ντ {Ηπηπ1Ι5 1η Ὠ]ς{, Πεγού. ϱ. 115. πϊΏῖ νἰ- 
{115 Βιεταῖ ΓΠογοάοέης {οτῖρβςία: ἐς ἹΝώνακριν πόλιν πρόθυ- 
µος ἦν τῶν ᾿Αρκάδων τοὺς προεσεῶτὼς ὦὠγινέων ἐξορκοῦν τὸ 
Στυνὸς ὕδωρ' αἴῖ]ε 1{α εσὶς(α ῥα]]ᾳ. ἰδία οετῖο πρὀθυ- 
µος ἦν Ἱπβπιίνιπι ρο(σομΏτ, πθαΕ ας προθύμως ἔχω" 
αυοά ἵωη Ρ)/γεβὶ (ΥΙΟ ϱ. οδό. 1. τε(ΠτεπάμΠα 
«επ{εο» ὦλλὼὸ μὴν ἔχω προθύµως ὠκροᾶσύρμ. Ἑρτερία τες- 
αἱ ΡοῖςτΙτ «4είπου {επίσπΏα. Μαρορ. ἵῃ Παίομ. ο. 97... 
{1ο {ο σατητ: οὐ δὴ ὑπὸ θεῶν ποτε ὠμελεῖται, ὃς ὃν προ- 
θύμως ἐθελη δίκαιος γενέσθαι το νι]ραϊῖς. ὡσὼν προθυμεῖ- 
σθαι θελει, ΝΑΤΟΚΕΝ. 

43. Τῶν Αρκάδων] ἀπ ᾽Αρκάδων Ἱαρῖε οἵαπι }α]α: 
οσο πείτησα το(μΙτετεπα» {1 αὈερίεητ ἴδτα (οά1είρης: 
παυέτυπα {οτῖε Ἱερίε Εωβαιῦ. απὶ ἵπ Π. .Β. Ρ. 598» ο.) 
Ἡρόδυτος» Δἳῑ» Φησὶν» ὅτι Νώνακρις πόλις Αρκαδίας» ἔν- 

θα λέγεται εἴνωι τὸ τής Στυνὸς ὕδωρ, ὀλίρον Φαινόμενον, 
ςάζον ἐκ πέτρας εἰς ὤγκθῦ. {αμ/άη. ΥΠ. Ῥ. 64. . ο 

δωρ κατὼ τοῦ κρήγοῦ σάζει καλοῦσι ὃ Ἓλληνες αὐτὸ (πο 
Ίτλαις {οἱἱ Α{επάεΡ; αμοά ορμας οταμης απήπιαάνετ- 
τπτ: ὃο ὕδωρ' Ῥ. 6385. τὸ ὑοῶρ τὸ ὤπὸ Του κρῃμγου 
Ὃὰ τν ορ Ἐν αὐἱὰ υ10ε5 εαηῖ 1 Αιοαδία 
Υ]οῖπας Ἰνώνωκρις εἴ Φενεὸδν εἰάθπι 41εΙΤΗΙ Ῥ. 687.. τὸ 
πρὸς Φενεῷ ὕδωρ, ὃ Στύγω ὀνομάζουση' αἆ εὔπιάεπι τα- 

Ποποπι Ῥαμ]ο Ῥρορῖ αρ. Πεοά. μιαν 4 εριιέΤαῖ πρὸς 
Φενεῷ' ατ τοις (οπδίτ ϱ4/ωμῤοῦ. πά οήγαὐοη- ΥΠ. ϱ. 
5ο7. | ΥΔΙΟΚΕΝ. 

45: Στάζει ἐς ἄγκος] Ῥτασσ]ατο (ΟΠουΗ5» ΕΠ ΡΓΑ6- 
τει «νά. οι λς ο ὃν αμάχος ασοσαάττ {αλθήης. 
ΡΙΟΥΡΙ5 40 Ηαπα περωε Ωγθεμίεµ. Πες ΦΕΜ6ΜΙΊ2 έάμέ 

7εγγ6ι1 Ὅμς βο16ςὲ {η ήμογο, [ει οἰς[ ή εἶ 5 /ροΣΗή 3Ρ: 
ϱΤεγιυύήη ἰ. νΠῖ, 8, οὐὰς ἵιπάμα, νΗΙΡαΤΗΠΙ ἆγ' ντ 
πιαϊατ]έΣ Βεπε Βλ. 4 μισῶγκειᾶν Ποιηςτισὰ ρ 
ἄγπος διὼ τοῦ κ’., ὃ βαθὺς καὶ Φαραγγώδηε κὶ ποῖλος Τ 
π06 Ῥ. 40/0 19. «ηνοί- 
53 Ἐγέχραυε ἐς τὸ πρόσωπον] «μ]ά9 ποπηυ]]α 1η 

ἴοὴς τὸ σκήπτρον Ἀρποίοἵε, Αβαλδήης Ὀἱ8. αποά 
Ρεγαηξίος {πβΕπδατΗν (αήεων. Ῥορίαι ἐνέχραε Αμ μΗΗ! 
ῬἱαπάΙ1ν πἱᾷ εοφεια σήπΊαα τεπάετεῖ. λε. 
΄ΓΙ6Υ, Ψ. ο77. οἷσι κερώςης Οὐλόμενον κ«Ζκοἓρ)ὂν Β 
ΧΡΑΥΣΕΙ κυνόδοτα. αέ 

58. Ἐνέχρωυε ἐς τὸ πρόσ. τὸ σκήπτρο] Οµποά. ρτοιᾶ: 
αριιά «ιἱζσ νο]ιῖ Εεγούοέ], ἑνέχρωυε τὸ πρόσωπον Τῷ 

σκήπτρῳ, ποὮῦ ἀϊῑνειίαπα ΙεζίοπεΠ]» {εᾷ Ῥαϊτεια ρτας” 
Ῥεε ἱπτετρτειαοπίς: ραϊαὈίῖ ΕΙΤΟΙ15 ΟΡΟ {ο ΠΙΕΠΗς” 

ἁἷα (ο ροπᾶ» «χο νἰάσητιχ εκοἰαἰδίε: ἐνέχραυε [ἐρ τὸ 
πρόσωπον τὸ σκήπτρον, ουν ἔπληξε] τὸ πρίσωπον τῷ 
σχήπτρῳ: 4ιο πποᾷο νετρα Πεγοζοη] Ιπτευργεῖατητ δν 
α10. 1η Ο. Β. ρ. 79. 45. εχ]μίοεῃς νε]ηῖ ἨΗετοάᾶο- 
ἴσιπι ΠΟΠ ἶσίο ταπιάπα Ἴοσο {εὰ Βἱς ἴθτνο θΗηπι 1Ηδί» 

Ἐνέχραεν, νε]αι αά 1. Ἐ. Ρ. 449. τοι α Ι], Π. Ρ: 
τοξο, οὐ. Όττυπιαμε τεροτης αριιὰ ᾖ]ωμορ, Χρόω οἳ 

᾽κραύω" Ίος αιήάσπῃ ΡΙΟΡΤΙΑ [γ/ηρομα! νίτιμιο π. ἵῖ. Β. 

ν. 198. οἱ Χραύσῃ τεεῖε τεάςΙττ ΤΠ δοζο], ἀμύξῃ ἐπ᾽ 
ὀλίρον» τὸν χβῶτο ἐπιξύσῃ' ΔΙΤοτυτη αριιὰ 4ρο/οη. ΑΑό- πο Ν. 99 9.2 Τόάων ἄκροτάτησι ἐπέχραον ἤλιθω χεβσίΣ΄ 
Μεῥο].. ἐθελήσαντεο αὐτὰς πλῆξαι μότην ἐπήνεγκαν Τ (χεῖρως. Ποπιετεα {ρεέχμηϊ οἱος[ααο Ε]6οΡΗ, αρμά απ 
Ῥτο ᾿Ἐπεχράοντο {ετιδοπάυπῃ: Ἐπέγχρασν, τὸ ἐπεβδρήσα»" 

ΠΊης τεύτε τείεηητυτ αὖ {βριόίο αμίδαμε Ζ4βΗΕΙΦ 
ἄνεμοι, 2γἱηρεΠ{ς υεη ή],  ΙΝΑΗΟΚΕΝ. 

5ὓ. Τώ µιν αὖτιο ποιήσειε] Ετιηῖ {οσιβδίε» αμίρυς τό 
κιν λυθεὶς ------- θαι/. τιάεὈίτ, οοηστΙεΠΒ, πα ὃν 

ξύλῳ δεδεµένῳ, οἳ τηδ]α [ετνμ]ο» { αμα εἴρρο «δν 
Τ6ήΣ» πήπίτηη, ΜΗ ρτο(οιπήηαταπα ΕΝ αὖόιρ «ΠΔ. 
ΕΥ σμἠμεπιοάϊ ΛΥΘΕΙΣ οἳ ΑΥΘΙΣ οοΠΓΙΠΟΠΕΡ 1Π 145. 

{ {οἨρίοσίς νετ. 
ρετίοθις οβεπάστα ππεπηΠ], | 

. 65. Καὶ ταύτην κωτοαχορδεύων] Πηοςτί 
Ῥα αρ. οἱ αι ἵΏ Κωταχόρδησε πο ΤΕΙΕΙΓΟ» 
Τδευροιρὶ εκ Πεγοιοε] ε5[ο Πρίτοπια, Έἶτα τῶν 
ἐξέπλευσε, καὶ μανεὶς ἑαυτὸν μαγαίρᾳ κατεχόρδεῦσε; η 
Οεοπιεπεπῃ επίπι ἀῑδτα αρΏρβιιο ἀμκάλητν ἐν 
Λοπιρὶ οορπίειπι ἴεεμὰ σοπροµάίππα,. Οµ1το Πθην νο Ῥ. ἡμεῖρ [εν Ίπ Οἶοπε «ΡΗΥ/0β. Οτ. ἄκχνπ. ϱ. 464 σος. 

ορίπα τα 
Ὦ Φρενών 

αφ νο ον , ’ α ’ ὃ) οὐ παβόχοµεν τον ὠνδριάντοι χορεύσι ὧν ὤ]σθανήτ τοχίς 

οἳ πἶος τετετίης ἴω[αηϊνίε, αἳ {ὲ ἑοπέϊάστέΏ 

τ 



σ7 Ἠπαπι ας Νααρμαπι ἀμαῖς, 

{Ἡ. Ῥ. 903. ΟΙ6οπιθηθς πὺ αὐτοῦ 

ας ο ο ἵπ 8, Ἑπαβπυπῃ, Ππηρεῖο 1η : ιο Γ 

εχίρΙανΊε, Ὡε απἰάεπι Ρἱετῖάπε Οτῶσοτιπι 
ΠπεΙποταπτ» απο Βγιμίατα εοτταρεταϊ αἆ εᾶ 
ἀισεπάα, αι εἶτσα Ώειπαταϊαπι αξτα {πε τ΄ 
πτ απτεπι 19] Αιπεπίεηίες . αποὰ αἀοτιις 
Ῥεπβπεπῃ, {απαπι ἀεαταπι Έαετατ ἀερορί]- σα ο ς Νο ο” ο 3 ον ο οι» 

Ἰααδ: πε Απρινὶ, απία οο5 απ ὁ ραρπαζοµθο Το 9εῶ' ὦς δὲ ᾽Αργέοι, ὅτι εξ ἐρου ἀὐτέών 
« 9 μ ες 9 

Ίπρεταπε, ΆΑτρίνον επ Αιοὶ ἵεπιρΙο 1ρ8ο- Του 
ον ν ς / τηπι αράμδίος οὔιταπσαταςς εἳ 1βδΗΠΠ Ἰπσιπα μάχης κατα γψέω, 

Ζ6Ιτίεγεταηῖο Ιπςεπἀεταῖ. 
1ε]ρΗῖς οτασυ]απ1 Ρο[εεπᾶ τεβροπ[απαι {16- 
τας, ΕΗΠΙ Ατςος εδ[α σαριάταπα: ααϊ Ροδίεα 
4υαπι α Ώππιεη ἘταΠηαπι εορία5 δρατεαϊα- 
τη ἀἨσίε, αοἀ Ώαππεαπ ϱ Ίασα δΙγπιρβᾶ- 
119 πιαπατς Γοττασ: Ἠμης οηῖπι ΙασΏτΏ 1Ώ νο- 
Τ4ΡΙΠΕΠΙ ορ[ζυζαπι «οπάϊ», εἲ Ατρις τυτ[α8 
Εχοτιεπίεπι αΡρατετε» Ιπσαιε 14Π1 ΕΑΠ ἃ- 

Α Τ ο, ισεκ Υ. 472 
/ ο ο, ὃ αν πειςν ο ο. ο) .”. 

ἀπέβανε τεόπῳ τοιούτω” ὢς μὲν οἱ πολλόϊ λέγου: 
ει / α ον : β/ ος μη ο ος ος ; 

σι Ελλήνων» Ἀ οτι την Η0ῦ(ΗΥ αγέγνωσε τα στερι Ἅη- 
τς, }' ς / 3 ς., δὲ 3 9 ο Ρ κος 

µαρήτο Ὑθόμεα λέγεμ᾽ ὡς Α Ἴναιοι Ὁ }κουνοὶ 
ὁ 3 3 ος . 9 ι σος λ ν. λέγουσι, διότι ἓς Ελευσίνα ἐσβαλων» εχΏρε Τὸ τέ- 

. - 

Ὁ ργου, ᾿Αργείὼν τοὺς καταφυγόντὰς ὃμ τῆ 
ζ ανν ο 9 ν 

χἀτέκοπτε, Χαι ἀαυτὸ “ τὸ αλ» 

ΟΙθοπιεΠῖ απίπι σος ον ἀλογίῃ έχων » οὐέπρησὲ. Κλεμένεί γαξ 

Μαντευοµένῷ οὗ Δελφαῖσι» ἐχεήσ»η ΑργΘ’ αἱρή- 
Ζ5σευ᾿ ἐπέί τε δε Σπαρτήταξ ἄγων ἀπίίκετο ἐπὶ 

ποταμὸν ἆ Ἐβασύο», ὃς λέγεται ῥέευ εκ, της Ἄτυμ- 
τφηλίης λίμνης" τὸν γὰρ δη λίμν ταύτη ἐ χάσμά 
ἀφανὶς ἐκδιδουσαν, αναφαίνεσαι ον Άργεί, τὸ ο)-- 

Ἀεῦυτω δὲ τὸ ὕδωρ ἤδη τουτο ὑπ᾿ ᾽Αργείων Ἐρασι- 
τ. - δν ν αν / ΕΦ) 

παπη αρ Αιοῖνί νοςατ Ἐταπηυπα: αἆ ΠοςβΟνον καλέεσθα/ ἀπικόμους 5 σι, ὧν ο Κλέομέης επι 
1βΙ1ΗΣ Ώππ]εη Ροδίθαααα!π Ρεινεπ]τ, εἰ Πο- 

135 Ἰπηππο]αν]ε»Σ εἲ αυιπι Ἱθία ποι ερ(επῖ 
εχῖα ἂᾳά Πμπαῖπα τγαηδιπἰτίοπἆο., ἀῑχίι ἀεε- 
ἐἴατὶ {6 α]άθπι Ἐτλβπο, ααϊ ποίίει ρτοάετα 
ΊνεΒ {105,. ΠοΏ ἵαπιθΠ νε] Πο Αιρὶνος ρα- 
γηχος, 
γτθαπα νερῖε, οἳ τπατὶ Γααυπα α παπα πιᾶ- 

ἑζα[οι, πανίριις εορία5 αἆ τερίοπεπι ΤΊΤγη- 
οχ1ά απάϊεητες 

Αιρινί αἆ οο5 ατοεπἀος ορνίαπι τεπάιηπῖτ αἆ 
πας, Έε «παπι αἀγεπιατεπι Τγγηϊμεπα, 

τὸν ᾳποταμὀὸν ΤοῦΤΟΥ» ἐσφαγιάζετο αὐτῷ κ! οὗ 
γὰρ οὐδαμᾶς ἐκαλλιέρεε διααΐνευ μὴ ἄγασ»λαι με 
ἔφη τοῦ Ερασίγου οὗ προδιδόντος τοὺς πολήτας, Αρ 
φείους μέντοι οὐσ]᾽ ὢς χαιρήσευ". μετὰ δὲ ταῦτα ἔζ- 

ἹΜοχαιο Ί]ήπο πιο «α[ῖς αάδ5αναχωρήσας τὸ σρατὴν { κατήγαγε ἐς Θυρέη’ σφα- 
γιασάμµοος δε ω] Ααλάσση ΤάυΡΟ, πλοίοισί σφἑαθ 

ἤγαγε ὃς Τε τὸν  Τιρυ)ίη χωρην καὶ Μαυπελίην, 
5 ον »20/ / η δι λΣ δή] Αργείοι σι εβοή»εον, πυνανόμυοι ταυτα, ἐπι «άν 
λασσαν' ὡς δὲ ἀγχοῦ μὲν ἐγίογιτο της Τίρυγβος, 

ὦ 

: Οχώρῳ δὲ ο τού ὢ Ἡ χέεται ἡ Σίπεια τοὔνομα 
-3η Ἴοσο σμὶ ΠΟΙΠΕΠ. πάϊεπτη ο5ε 8ἱρία. τε- ο οε 92 τούτῳ τῷ η μα, 

ἕνα ποη πιαρηα Ίπτετ ἀμας ασῖες ΙΠίετσαρε- 
ἀϊπα, «οπ{εἀετυπῖ ὁ τερίοπε 1,Δοεὰάπιοπίο- 
χι. . Άθαμε νετο 1ο ράρπαπα εχ αρετίο 
τεοτιηἰἁαναπε, {εὰ πο ἀοὶο «αρετεπττ: Πα μὴ δόλῳ αἱρέθέωσι" καὶ γὰρ δὴ σφι ἐο τοῦτο τὸ 
αά΄ µαπο τετη ατπερατ οἵασυ]απῃ, αποά ΈΥ:0 
τμ]α εἀϊἀεται «οπιπηαπτετ εἰ αἴααε Με[15, 
1Ώ πως νειτρας 
ΖΕΙ φιΩπάο ΠΙΑΤΟ ϱγωνετεί Γαηηίπα υἳ- 

ἃπία | 
πιο εἲ «προς τε[εγεί βυστῖν ος 

η 

5σθηγμα εἴχε τὸ χθησΊριο ». τὸ Κ επίκουα ἔχρη- 
ς λ : ΄ 

σε ἡ Πυβίη τούτοισί τε 1 καὶ Μιλησίοσι, λέγο 
ὧδε ,. 

Αλλ’ ὅταν Ἠ «ἠλεια τὸ ἄρσεα γικήσασά 
Ἐξελάσ ὶ χνδο ον ᾿Αργείοισυ ἆ ήν καὶ χύδο 9) Αργείοισυ ἀβήται 

Πολά 

4 Διόῃ οἳ ἀνένω }π., «Ίγεῦ. ο. πα ἐς τῷ περὶ οὐπι Ρατίς. «4. δι ΔΡ, άν» τεξῖε ἐς ΙΗει, «4:ῇ. Ῥαε: 
ο απππατιπς, ὃ ΔῦΌθςί 04. Βασ. 41. 
ἆ Ἐρωσεῖνον Ὀἱς ἓκ σουτθός, Ρα: δὲ ῥ1ηά. «4γοῦ. ο 

ο Εχρίίσαι {αῇβαιῦ. Ῥ. 907. 3ἳ. -4γοῦ. παρεί ἐν 
Παήι Στυμφηλίης -«4γεῤ }. αλα» 

1 Μάεπι οι 4. Ῥαε/[. «49δ., οί κατῇῆγε πια]υητ. 
Ῥεπε. Στυμφαλίδος αΠ.  ε ΟπΗτταΠς 
΄Ουας {εαήησασ ατερίε ας. Ποηλ 

µεταίχμιω οὐ µέγα ἀπολιπόντες, ἴζοτο 1 ἀντίοί ᾿ 
τοῖσι Λακεδαιμοίοισι ο,9αῦτα δὲ ὃι ᾿Αργέιοι τὸν 

λ 3 ο» ο» : 3 3 σα / Ἡ ” μὲν ἐκ τοῦ Φαγεροῦ µάχην οὐχ ἐφοβέοτο, ἀλλὰ 
ά 

ὠπορίῃ. ὁχών 

«Ῥ. Τοο7, 96. σθωγιασάµενοι Ίορεῃς. Ἰάεπα ἃς νἰέείπια ππαίοτε» Βανης εἴ πια Ιπππο]αῖα, Ῥ. 1996. 56. ϱ Τυ- . 

ϱυνύ. εἲ Ἱποχ βαν. 
{ Αντίο οἵα «ερύ. 4λ. Ῥαε. ᾖ Ἐπικονῇ «4γοῦ. 
απ. πα, γή.» ἵπ α15 καὶ τοῖσι Μιλ. λέγον οὗτω. 

Σα4/ᾳη. Ἡ» 9ο. εἲ μ4, 11 Τελεσίλλᾶν 

τοχῖέ αορδεύεῳ, ᾖνοα.. αἰοά πα]πι κοτὀὰφερδεύέιν. 6ἶα- 
τ]ς/ππθ αἆ Ώαος α]αάεηίε: περαπτ επῖπι {6 Παϊμας, { 
{εηεϊτεπῖ, Ῥταερίατοδ», αξ Ἱία Ιαποϊπατεπίατ, Οοπίτα 
Ῥεεσαίυπι ἵπ [12Η ΟΥ. Νιμ Ώμρει Ὑαποβῖς ρυδ]]- 
αΐα., Ῥ. 100. οὐ τοῦ μὲν ὃ πατὴρ ἐχόρδευε: Ἡ. 8. Δ]- 
ορ ΙΠΙΕΓΡΓΕΙΕ» ΠοηΠ6 ῥ4ἱ6Υ 1 οὔογάας ο[ιοίε- 

01 ΤπΙπΙΟ [αήαδαέο ἐχόρευε. Ἰομρίπής {επῖεηεῖαπι 
εοπ/άετανί ἀππιαχαϊ εἰ Ρµ. Τ. τ. Ρ. 999. Β. Ῥοεέ 

'.Ῥαμσα μοῦνοι Ίπαπετε ροδίμπτ, Οοπίετοπάνς βαμ/απίας 
Εδῖ τή. 4. ϱ. 919: ᾿ 

65. ἵΚα) ταύτην κρταχοβδεύων 1 ἸΜοάυπι. αἩο πιαηία- 
ζω» ζοτρις «οπο]ἁετῖε, τταβιάεταητ οαυΙάεπτ αἲῑ» νεῖ- 
Όσα να αΏδῖ τερογίπι πατακχορδέύειν τοπ «{γ{ίάον 

σῶμω κατεχόρδευσεν ἐκ 
ποδῶν ἀρξάμενος" {6 {βομηη αρ με. 
Ἑςκ υήα Ρἱερεῖο ΡεΏτη νε]ηε Πΐο αρεςβπηυπα Ἰαυζαῖ 
ἹΟΗρίη. π. Ὑ. Ῥ. 17ο. θπὶ νἰαϊποζαΠα Ἐλητήπι {δη- ἵεππαπ εχρταςῃέ, {π /οε/: Πεγοῖ, Βπιρ]οκ Χορδεύω; 
τἙ(ΦΙ6ΗΥ σέμνων" Ἱπ Ἰδάεπι Ῥτο Κώτασώφρυσι Ππιρ]εχ 

Ὁ ΡΟΠΙΤΩΓ Σώχρυσ) Ρίο Ἠειοβοῖεο Κατοψῶσαν Φηέρης Ίχη- 
ον Ἡδοων Ὡς {περε {οἱεπί σταπηππα Πε], Ουα6 1η δεῤο]. 
πα ιός, Έα. ν. 765. αἆ Διαπρισθεην αά[οτῖρια 
μον ος λωροτμηθείή, ρετπεπῖ αά Μσῖπα: Δια- 
ἀῑςῖ Ροτι]ε ον Εἰς µέρη’ λωροτμηθείην. Ιάοπι 1] 
δι τωδὴν ος ευθείην, Ἰὰ εί, εἷς χορδὰς Ώνε λέπαδνα 

λος τν ο Φχορδεύει Πρπ]βορί εἷς φορδὼς τέµγοντα διωφύείρεῳ. Ὑϊπα ΡΓαδροβοη: ως μα 
πωβρωμώτσὺοι ΟΠ15 πο 1πίε]εχετήπτ ἵπ κα- 

ἐγοά. νι ω 
72. Καταγυέων] Ἡ 26. 219. ΝΑΤΟΚΕΜ. κο ρηνή ὅππηι ο... δα] εκ (οβῇ9 Ηετοάο- 

πο ρομᾳς ᾱ ση Καταλύων. Ἀαυναπτ {ὁπἱρίί οΠ1Π68, 
τας5. ους Ογρρ]ὶ 1 ἁπαγινέων Ώνα ἐξαγινέων Ῥοϊξςε» 

55 ας {μρρί]εος Ί1ςο 4εθμόὴ,απάωτ 0. 29, Νο- 

ὁ Κέττω Σίππειω οὔνομα βατ. κέεαι Σήπειω οὖν. «4γοῦ. }. }αΐλα» οὕνομα εἳ «49, 
7η, Ψἱάε 1. τ. 916. εἲ {πρτα Ο«. το. ΤΑ τδι 

(οπίο Τ,, τ, τό, Οπου] Ίτας ρήοχες νατβας Ε{Πῖ 1η 
. 

{5 Ἐμ/λαιῥ, ἅλσὸς 6ὲ τέμενος {παρά ποπ ἁίσγαραις ἆο- 
σεν Ίος λπποπ ἐν ἘλευσΏι Ἱπεοπαάεταῖε Ῥοπεῃς. Ροί- 
το εχ «4γοῦ. ἐν ὠπορίή σχὼν 1. εξ Ῥαμω {οτπιαῖ ἐν 
ζωρίμ σχών. ῥαΐία νετο νετ», /μ6μ/ὴ φ µε {π «4γ. 
«δα οροήῤαε/ϱ{», ας Π ἐν ᾽Αργείῃ σχὼν, η δερῥαμ. {1- 
{ρίσαιασ, Ἱερῖβίει,. Ψιήραϊαπῃ ρταεβαῖ,΄ Ἐν ὤλονίή πο 
. Τι να, τού, ει Ῥγοσυρ. Βειέ Ναπά, { αοἱ 
δοτ3 με 
76. Στυμφὴλίής λίμνης] νυ]]α 16 πιονετετηέ ]α601 

Σπυμφάλίδι, τηοᾶο ἀῑα]εξη {οιπια τείροπάετεῖ. Ότος 
ΠΟΙΠΕΤΟ Ἡ. Β., 6ο. Στύμφήλος» πιοῖε 1οηή1η, αἆ 
απεπι Ραν/αμίσε ὄνὴρ ἐκ Στυμφήλου Ν1. . εἴ ἐπὶ Στυμ- 
Φήλῳ Ν. 1ο. ἨΠϊπο Στυµφήλιο, ΟπΠεῖς αἆ Ῥοδταπα. 
πποπεηάρι5» απ «{/ήσπο Νατ. Ἡ, 33. 9Ἡϊδηιε Στύμ- 

υΦάλιο. Τα Ἐταβπο Πεγούοίμς αεουτατῖοτ ΦΙγαΦΟΠΕ κι 
ΨΠΠ. Ρ. 567: Βεῖῖζε αὐζεπῃ Λεἰςλίης ἐς χάσμα ἀχαθὲς ἐκ- 
διδῦσαν. 

0ο. Κέεται ἡ Σίπεια] Ῥταςβοίπα αες 1οοῖ {ο ὔρετά 

η Σήπειό, πι ἵαοσαηϊ νατεταδ» ποη αὐάεο. 5 ενετα” 
τα: Έτ Αισπάϊας πΙοῃς Σηπίο ἵπ Ῥαμ/[ζη. ΥΠ. Ὃ 
{ετροπᾶρυς ἠοπίοπ Γοττις; α /6ρΗ5 1η μα ο ν 
Ίτα[ῖας έρης, οσα Σηπιοῦς, ἀπὸ τῶν ο 
σηπιῶν, Π] {ἱἩτ ΦΗά2ο Νί Ῥ. 495: Ἐν λρραν 6 πιὰ- 
Σηπιὸς ἀκτὴ Ἱπε, Τω νἉ 189. μία ποσο 
τὶ Πηόήρης Πποτα]ί Ίοεο πάριι(αδ 11ο ἆηπιαρ επ -ηἩ 

σ ολλη. ἔταν] Ῥατίεια οτασαἩ Ώΐπε ο οἲ ἴση [αγ 

{, Ῥ. 127. Ἑ. ο η, ρτο πρότερον δὲ ἐπὶ, ΟΟΙΣΙΕΙ ἀθροτ πρότερον δὲ ἔτι τὸν ἀνῶνα τοῦτον Πρρεσήμήνεν Ἡ Πυόε». δὶὸ ότε Ἡὰ Γἶεε; αμίας πιο πππρμιος Ος/αμ). 
ρα τ8,, {πα ἀοζτε ἵεηλροι,  νλιοκεν. 

σος Αι "οφῖο 



Ι 
] 
] 

πε πονααταν ο πο σ. 

ο ενας ταν γρ ον ντι - 

'-- ππνκνλ πο πονττον, νι ----Ὅ- 

57 

{δρυ ΟΕΤΕΓΙ: 

ο ΕΕ Ε.ατοοστ ὁ 
. Ψ όν . ον ορ) Πολλὰς Αργείῶν ἀμφιδρυφέάς τότε «)ἠσει, 

/ 3 2 / . :Ὡσ ποτέ τις ἐρέει καὶ ἐπ᾽ ἐσσομέγων ἀνθρωπῶ», 
3” ο ὰ ἱ Δεμός ὄφις 3 τριέλικτος απώλετο οΕρὶ δαµασ»είς. 

Β ον κ / ου 5 ἱ . 

ταύτα δὴ πάντα συνλ.)όντα., τοῖσι Αργείοισι Φόβον 
ος ότι) νο . να ο παρείχε καὶ δή σφι πθὸς ταῦτα Έδοξε τῷ κήρυχι τῶν σοῃο Πο[ίμπι σὐ[ς πτοπάυπι, 

ο 1. Εν ρα μπι Εοἰῖκ ἑοπα Αιρίνος, Ατρὶ Ἱάει, Ἐπάν; 
Ἱευτα (Ιεριπεῖς {ανίτία ἵπ Αιρίγοςδ, αΠΡΙΕΙΑΡ 1 Αιρί 
Ίπευπα, απειεία ἶπ. Αροβίμσπι [λοἱρηοαπα, 

Το «ησίυσγιπι τεἠεῖ ρίετασφιε ΕΕΠΕΠ{Ε5) 
τ Ὁι υέπίμγογµήι αἷαῖ φιῖ φιαΠάθΦέ ὉΙΤΟΓΗΗ» 

Τεῖο [αυ οὐ] [πιο] εγροε /ἐ1ρρής. 
Ἠαδο οπιπία Ατοινίς απ απῃ οοπΏρἰσίεΏῖ» ΤΠ” 
εωπα Ἰποιεραπῖ; Ιάεοαιε εἰς υα[απι εδὶ ΙΕ” 

Θποά ασ μπα 
ον ν / . - πολεµίων χεασναι’ δόξαν δὲ σφι; ἐπτοίευν τοιόγδε"ὅχως δοστον]κ[οπτ, {Πα 6βετιπῖ, υῖ θΠοίεν Ρ8- 

ς ᾿ / / : 5 ον 5 ος - ὁ Σπαρτήτης κἡρυξ πεοσήμαίοι τι Λακεδαιμοίοισι, «ο δρατιαϊα απἱρρίαπι 1μαςςάπποΒίῖθ ἀεπαῃ 
92 3 Ἡ - σος. ον / τα . . . . 

ἐπιοίευν καὶ οἱ ᾿ΑΡγειο τὠυτὸ τοῦτο. Μα»ωι] δε ο. οἴατοι, Ιάειη {ασετεηῖ 181. (/εοπιεΠε» αἲ” 
ή ο ἃ ᾿ ον ͵ . . . κ. . 

Κλεομένης ποιῦντας τοὺς Αργέί8» ὀχοιόν τι ὃ σφ έρο.  ἴεπι απ]τηαάνετιεπς Λτρῖνος Σᾳοἱεηῖεν αις 
/ / / / 5/ ος 

κλρυξ σηµήγίε, παραγγέλλει σφι ὅταν σηµή ο κ- 
α , 2 5 

ρυξ ποιέεσ-)αι άρισον, τότε αἸαλαβότας τὰ ὅπλα,ΙΟ 

ομίἀ {15 ρτῶςο ἀοπιποῖας[εῖ » νὰ 
(1, τπτ αὐάπι Ργῶςσο ἀεπιποίατεῖ ΡΓΑΠΘΠ” 
ἀππα, ταπς ταρῖς αππηίς τεπάστεπὶ ἵπ ΑΤΕΙ’ / 3 7 / τν λ ο 3 ὠρέευ ες τοὺς Αργείες' ταυτα θ ς : 

χ ν τν Ἅ [ Ἡ ος βατ αδ όν παν, Εοςτοποηπεπίος ΕΙατι 1,ποοάσπιομᾶᾶν 
Τελέα εκ. τω Ιλακεδαιμοιω) αβισο γὰρ ποιυµέοίσι Ἱῃ Ατρὶνος 6 νος ριΦοοπίθ ΡγαΠάθηϊΕδ 1ΠΠ 

ον 5 - - 

τοισι Αργείοισι εκ. του κηρύγματος ἐπεχέατο' χαὶ Ῥρεῖιπι Γαςἰπηῖ, ΕοτιΙΠάΠΕ. «1 π]μ]τος 0661 
λΝ λ 3 / ! ον 2 α ἳ ς 4 ͵ - 

πολλοῦ, μυ ἐφόγευσαν αὐτέωγ, πολλῷ ὃ ἔτι πλεῦ- ἀετιπῖ, επι Ῥ]ητος ἴπ Ιάσμπη ΤΡΙ {αρα 7 
3 ου ὁ . . 

γα «6 Τὸ ἄλσος του ΑρΥΕ καταφυγόντας ο ππερζό-] ς]αροος αΙγειτη{εἀετιπῖ, - 
2 ο ΡΑΧΗ ζ : τ ΄ 

µεγοι ἐφύλασσω, ᾿Ειθεῦτο δὲ ὁ Κλεομέης ἐποίεε τοι: ΤΙ» Οἰεοπιεπες ἶιος ΠΡί ΕααἰεπάιΙπ ΡΟΙΑΥΗ 
/ ο 9 / ) ἃ όνδε έχων αὐτομόλας ἄνδρας» καὶ πυι)αγόμενος τε- 
τέως ἐξεκάλεε πέµπων κάρυχα», ἂομασὶ λέγων 

2 ον ο» 3 / ρω ἳ τοῦ, ο) τῷ Ιρῷ ἀπεργμέες τῶν Αργείω" εξοιά- 
/ δ / 

Ἆεε δὲ, 8 Φὰς αὐτέων ἔ Χο 9 / 5 . . . « 
Πελ : κ εν σος απο δὲ ἐσΊ9Ο] αςεερὶκ[ε τεἀσπιριιοπῖ ΡτοΏῖα, Εδῖ 

ἑλοπομησιοισι, Φύο µνέαι τεταγµέναι κατ ἄνδρα αριὰ Ῥε]οροηπεπίε τεεππρΏο 1Ώ 

ΦοΙςἶταῖιδ ποθόαπι Ύἱος {εοππι [ιαρεθᾶς 
Ρετίηρας, ΤΠΙΠε ῥρτῶσοπεπι. αά επβρα 
«Ώοπη]ηαίπῃ «ος Ατρΐνος, απ ἴπ Ίμεο ΡΙΦΟἱ 

{ εταπῖ, Ἐνοσανίι αηῖεπι ἀϊσεις {Ε αι 
ᾱ 

βπρυἱοξ 
΄ ω ’ . ) 9 σα . . . η) αἰχμαλώτο εκτ’ κατὰ πωτήκοτα ἕ δὶ ὦ τῶν «Ρίο ντο, ΒίΠῷ πήπα, 18 ΑΤΡΙΥοΙῦ 

/ ς τς 
2 1 ] ] Αργείων ως εκάσΏε 8 ἐκκαλεύμοος ὁ Κλεομένης ἔχ]ι- - ππαπαρίητα» τπτ αιήδαιε εγοςαἴη5 

γε ταύτα δέ χὠ» γυόµένα ἐλελήθεὲ τοὺς λοιποὺς τοὺς 
3 λος . ς λ ο. ὁ ον ο» τῶ τεμεγν!" ἅτε γὰρ πυκγοῦ ἐόγτορ τοῦ ἄλσέος,ο5 

Πιεταῖ 5 
τμ 1ἴθ” (ᾖεοπιεπες ἱπτοττπεῦαε:, αιιοά Γ46ΙΕΠ5) αν 

ῥαῖ «ετετο απἱ ἴπ Γ4Πο εἴαΠῖ, ηβοῖς 
1ΠΙΘΓ] : ἱοΓΕ5 

{ο Ίαςο ΙΠῖειεδο» αι νειαδαϊ ΙΠΤΕΙΙ 
ροκ. ο Ὡς ο δὰ ϱ ./ : . : οὐχ, ὠρῶγ οι ΟΡΤΟς Τοῦς εΚΤός ὃν τι ἐπβήσσο" πεί σοίῃοίς , ααἷά ᾖ]]ς βοτας εἀυδεῖ ασσ]ἀετεῖ 5 

Ὦ γε 9) αὐτέων τὶς ἀγαβὼς ἐπ] Φέγδρορ κα]έῖδε τὸ ποι- ΠΙΑ Ῥοδίιαπ αιίἀαπι «οπ[οέί 
ο ϱν 9ὴ ἔτι καλεί Ἐνθαῦτα αιιοὰά Περαϊ ἱη[ρεαίε; 

η 0 λωμεης ἐκέλευε πώντα τινα | τῶν εἰλωτέων Υοσαραπίιτ ΡΤοάΙετα. 
περυέευ ὕλη τὸ ἆλσος Κ τῶν δὲ πειθοµένων, οἸέπρη-θοιΏιππφπέπιαπε Πή]οταΓΗπη αεά 
σε Το ἆλσος' καιοµένε δὲ Ίδη, ἐπείρετο 1 τῶ, τυα 

/ να πλ] ευμεω" οὕκων δὴ ἐτι καλέόμθοι ἐζήεσαν. 

/ / 3 / ον. αυτομόλών» τίνος εἴη «)εῶν τὸ ἄλσος: ὁ δὲ ἔφη Αργε Ω 3/ 
.. εἰνα]' ὁ δὲ, ὡς ἤκεσε, ὠασυάξας μέγα, εἶπε, ως ο 

151. ΟΙ6οπιεΏΕδ. 
ππατετία. 6ἱς” 

π- 

. ]]] οταπΏΙρθ | ἐμπιάατε, αἴαιο 1 οὐτειπρετέ ρετοοῖς- 
ουπα Ἰπορπαϊτ. Έοφιε ἴαπι 4ῑΦΕεΡίΟ» ἠεοῖυπι 

ο τατας εδῖ (πεηάαπι ΡεΓΠΙΡΑΓΗΠΙ αμ ος 
εσίει 1]ε Ἰήευς: Ρρετίασα, ΛΙΡι 3 / . / 5 . 

» Απολλο χρησηρε, Ἡ Ἡ μεγάλως µεηπάτηκας, «Ἠ Όιο αμάτο ΟἸεοππεπεο Υεπεπιεμίας Ἅ / ἤ ώ αν κκ 22 : κ Φάμθος Ἡ Άργος αἱρήσειν :συμβάλλομαι δ' εξηκωνθδρεπή{[εέης, ο Αροϊϊο, Ἰπααῖο Α / 22 2. µοι τὸ χβηΣΊρΙΟ. Μετα δὲ ταῦτα», ὁ Κλεο- ΊΠᾶρπορετε της. Πι[ίταιις 657 
Ν Ν » ο» 3 µέηής τὴν μὲ πλίω σρατὴν ἀπῆκε ἀπιέναι 

Σπάρ- 
ή 

τε, ναιϊείπε, {96 
ἀϊσεις Α1ΡΟ5 

ος ας ἱδ[ό 
ἐς Εδίε εαρτιτητης σοπ]]σῖο 14η ΕΧΙΠΕΠΙ αρυ!ς 

ἳ ΙαΓΗΠη Ρόο οχασι]Ηπ, Ῥοδί ἴῶς ππαίοτε εοΡΙΑΤΗ. δραί- 

ϱ ἸΑέλικτορ οί. Ῥαε[. 49ᾷ., Ίρέλικτος Ῥάνή. 4. Β. γιῤ. 2 Ὀλ. . ΕΜ..  ὃ ο ως 
«ἀγεῦ. ἔ. ο Περιεζόμ. Ῥαε[., ποπ Ἰηαία, 
σφεας «εδ. 7 ζμά. - ὃν 

4 Τῶν Αρν. τοὺς ἐν τ. ἱρῷ. ὦπεργ. ἵτα «4γοῦ. 
74. «ἄν. Ῥανί. «περ. ΣΣ. δὲ ὧν απῖσα. : ᾖ 

ο «ή. 
ϱ 14. βαν. «4Π., τες : ο] ἐκκαλεύρε: 

νο” ῬΟΙΙΟ ἔκτειε Πάεπι οὐ πι «4γοῦ. 7, οατοτὶ ὠπέμτεινε, ὃ Δέ γε «4γεῦ. ΠΙΟΧ. δένδρο 34. αι]. {01: η 
{ Ώσεβι ἄγοδ. 77 

: Ἡ οιπΙΙε 494. 7 «{γεῦ, τῶν αὐτόμ. ΠΕΙ. 

9. Ὄφις τριέλµατοε] «πτ Ἠος ἁαπιπαδί]α, αἳ Φέλιντος 
ῬἱαιβρΠε3 Ψουῖς ἱπ[ο]επίῖα οἳ πονίας, ἀβοιΠοταιια 
οχρ]ἰσαῖμς πιε αἆ ρΥΗἩπαπι τεϊναχίτ, 1ΗΠαβίο αρ. ὢῖ- 
εἶσηι ἴα]]ς {ΕΓΡΕΠ5 µυριέλικτος ὄφις, 4εῖα ο]οδ/α», Π1{ο- 
τ]οί νετρὶς Πηρτμάςηίαί ΙΠΠεΧα, πολυέλικτον εχρ]σαῖ. 
Ἔριέλμκτον ὕδωρ ἀαῑ ἰάεια (ταηπιαΓίοι16. ΤΠ Μαίανδρος οχ 
Ἐρίριαπππαϊο, Οὐ]ά πι]ςὮ Άοηπως Ὠίοηγς, 1Κ. Υ. 
966. Δυχμηραῖς ΤΡΙΕΛΠςΤΟΝ ὄφιν σπειρηδὸν ἐθείρωις 
Ἡρπασε. ------- Θείοτυπι Ῥψιλμίας Ίος τεβροπ/απι εκ 
ογοάοΗ{ ΠατΤαΓΙοΠο Ῥ]άπΙπῃ Πο αδε. ΟΟσ/πι απῖπι 
ὅταν ἡ θήλειω τὸν ἄῤσενω νικήσωσα 'Ἐξελώση» ἘῬτασϊετίτα 
{αητ ́ Γε]εβ]]αε ἀοουπιεπία ν]ττηΏς οἳ ρτμάεπΏίαςε, α- 
Ῥις πιαοηας Ατρίνοσιπι» πε (πι ατπηῖς υτΌσίῃ Ρτο- 
Τ166ΓΕΠΤ» ΟΙεοππεπειπθμε εε Ιπναάεπίες βρατίαΠΟς Τε- 
ΡεΠετεΠῖ» απίπιανίτ, Ῥείεπάς εκ «Ῥαμ/αμίσε 1. Ἡ. 90. 

7, Ἐποιεῦν καὶ οἳ ᾽Αργεῖο]. 6ορΙοΠος 1π 6ο Γεπαίερο- 
πιο Ροῤαεπής 19 14.» [εὰ Ῥηυς]δ υπο νετρίς π]αη- 
ος. ὁπλιζομένων» ἀνθωπλίζοτο". ἐξιόντωγ» ὤντεπεξίεσαν" 
ὠναπουομόνων» ὦντογεπανοντο" 11] ἆε Ῥίαπάϊο, ους 
αὖεςίᾳ Πιοπᾶο ποπ ἀεδεραι. Ἰοεῖο {οΠρίης σρἆαχ. 
μο {ῷ μα, ἀοέήκβπιις Εόγριαέ ἵπ ΒρΗ, ρορε Ώ]ο- 

Άδαηγιη ΡγοβΙΕΙΗΙ» ἀριρώντων» ἠρίσων' ἄνωπαυομένων, 
οσοι Νιὰς οτ Ρ/Μ1.  Ἡ. ρ. 333: 
«ωχ, Ἐπὶ δένδρος] Νιραῦαπα αλρί ἵπ Τις: τπαπεαί 
ΤΑΊΛΟΠ, μη, ο 48). ΟΙηΗ πα Π. Τ. Ρ. 
996» 39, Λέγεται οὐ µόνον δένδρο» ἀλλὸ καὶ δένδρεον 
εο] δένδρος: Ῥοβίσοις δένδρου νἱάετὶ 441 δέγδρός, Ὦρ8- 
{ης εχρο δόνδρεῳ, Τοείας Π]ργο(ρ) υἰά Εοφυεηϊαῖα» ες 
ἀἰοτηίτο ατοςφῆ, ΄ Ἰηπλπρια Οἰεοπειίς ἠπ/{μρρίίοςς. 

4 9εα ἴδᾳᾳ. ποη Ἠαῦοι Άρε[. { ἡζ Ῥαν/. ιδ. «ἄγοδ. Σμάι » 

ΣΙ Ρας]. 4. Η., νυἰρο Ἱπιευροπεβατας µε 

Αγρῖνος ογάε]ίεαίσπι Ἰπέαέταπι παυμά τε] μέ Ῥήμ. 
πι, Α. ο | ο, 

ο7. ᾽Αγαβὸς ἐπὶ δένδρος ] ΑΑηίε ν]ρατηπι ἐπὶ δένδρο 

νὶκ {6 τιονί ροῖεία:: Ῥοΐεεραῖ η{ῖις ἐπὶ δένδρων: τῇ: 

ὔναι ἐπὶ ναῦν ἐφ᾽ ἵσπο ἐπ) δῶμα. (Ὁοπηπιοάμα 
δρος Ἠϊο θαοπηῤπ{(εταν]ε (41. Δένδρεσι Ἠ]ς Π]ίς ΤΕΡΕΣΙ 

ορια ποίῖε: 10. Βἰεχ[ου. ἀοοιήτ αά ἠήοσγὴ! . 3, 
Ίπ εχεπιρ]ατίους {15 Χοποβῥομέοίς δένδρος δε δένδρει ᾗ 

δένδρη τερε]είε νΙάετωχ «εἰς ὨΏρηγς, Εμ αόι 1.) 
Ῥ. Ῥ.. 309. 91. οὐ]μς οὐίεινατο πο ποπαίθαά 4, ού 
ῥῥα.. υπταν Απίπην ἵη Ο011)2, ἂς Ὀιαιεᾶ, 88. 2. 

| το ψΑιοκΕΝ, 
«35. Ἐξήκειν µοι τὸ χρησήριον] Ὦο Τ6πΙΡΟΣΙ5 ρὸς ο Πο» αποᾷ χρἰετπι΄έδε, νοτυα ΠοαμεμαυΣ ή οἳ ἐξελβεῖν' νοτµπῃ Πουτ Οπαοοϊομίον 1ήάλςΙ πως 
ἔιπι πέιπι {οη[π νοιδα πλησθῆναιεἳ ΛΗΛ να Ἡ 
{εᾷ οἳ Ίος ἀᾳ ἀῑνίπίς αἀμίροητ οἱ16Η52 ος ο ἴαπι Ἰαδηῖς(ὰ οοπίστοπεης ονσηειαΣ 11794040 0ἱ δή 
εἰ [Ομ] ἀῑσίεαν ἐξήκειν οἳ ἐξελθεῖρ τη 
κι) τὸν ὄνειρον: ΝΙ ς. 1ο8., τὴν ὄψιν σννεβ αντ 9212 
λυθέναι Ἠϊο Ῥαμ]ο Ἱπίοημς ἆς εοάεπι οἵβΕβς μον 
δοκέει οἳ ἐξεληλυθέναι τὸν φρησμὸν τοῦ θε”. τς εν 
ὑηρ]είμη νυ]ρο ἀἰοσῦαειχ΄ τέλος ἔχειν ἐπιτελεεσοῦ 600, 
704. ΝΙ» ϱ. 140. ἐκπεραίνεσθωι ᾗμγὴρ. ο ερ ας {π Ίο Ίοσᾳ ρταερεῖ μίας ἵπ Ἐξήκει εἴ 1Π.1 η ρύυς” 
αρ ἴδια ὰε οἵασυ]ῖς ροπΙπεσς» 418ε 14 .α 1λ. 
τοπ ενεπεὔπι: εοτιπι α]ται ρτοβαϊ εἲ 1Π.- Ἶρ Πδ ἱρῶ 
Μ5. νε]υε Χεπορῥοηγή, ἵη είς 11818 ΥΗ  ποκΕΝ. 
Ώοῃ ορίπος τεραητῖ, | α9. "15 
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αἱ- ἀυπι, ἄς(ετνα. τό 

ἵῃμς αυ 
υπάς ΠΟΠ 4ΠΠΡ Τμςῇι8ο 

ο»[6 τείρος” 

δέν. 

ρ1ε6{ | 



δδθρατίαπι αὐδ]]ε, 

ὃδαρ[οἱητς. . Οείετιη Άιρος Ίτα υὶτὶς ἀε[ο]α- 

τα ατρεία ἵπ {παπι 1ᾳ5 τασ[ης ος ον αρ θεμα 
τπαπεϊρία εἰεσετηητ. ειν] 4 πτεπῃ εΙεξΙ Ρτω]οθσέτοι αναχ]ώμθοι ὀπίσω ἐς ἑωυτᾶ» τὸ Άργος», 

” 

«εοἵαπι ἀε]εξῖς Ρειτεχῖτ αἆ Ἱεππρίυη Ίππο: 

ἀεξεπβο εαι[ς αριιά Έρλοισο», Ὀιοῖς Διρίνα παϊες βαµ5, -Ἑν Ῥ ΛΑ Τ ο : ΕΙΡΕΑ τ1, 175 
9. . 9 Ὡς λκμ.., : λ ο ερ Δ ὧν ᾿ ὃρατται τεβῖτο Ῥειπιὶκία» ἵρδα οί Ππ]]ε Σπαρτη' χιλίες δὲ . αυτεώ λαβὼν τοῦς ἀβισέαςν 

3. 32 -- 5 λ 3 

ἠϊε ἐ τὸ Ἡραιο «9ύσων' βελόμεον δὲ αὐτὸν «ύειν . : : : . νο ου 2 Ἀ 3 πὶς [αοτβςαιυτῃ. 9εᾷ {πογβσατε {αρεῖ ἃ- ηοὐπὶ τοῦ βωμοῦ», ὃ ἱρὺς ἀπηγόρευε, Ὁ Φὰς οὐκ. ὕσιο 

Βασ Ῥοδίεαφυαπι επρ]απι Ατοι εερίείεε, 

"Ἠπαάειεϊ, απ ἹπιρεάΙππεπῖο ο5/ος, 

πο ΡΙρα]επῇς 40 Αισαάια: 15 ρετ[αθῇϊ {εγγ]ς 

“Ίάρεπι ΠαῬεδιης, Ψεγηπι {1ρ6Γ εα τὸ ἀπδίτο, 

ΤΑ γο]εῃς» απμπι α {ασετὰοῖε γειατοίητ, 
περαηῖε {ᾳ9 ε5[6 εχτοειπο Ί]]ς {αστα {Γαςεῖ6, 
1ηςΗ1Ε Ποια αρἀηέξιπι αὐ ατα. {ασετάοῖεπι 
ΎΕΙΡεΓΕΤΕ εἴ’ Ίρεε Ἱπιπιο]ανίτ: «πο [αέο, 

Ἀενετίιπι Ιπ]πα]εί αἆ ερῃο- 

εἶναι ζείγῳ αὐτόρι ύευ ο δὲ Κλεομέγης τὸν ἑρέα 5 'ἐχέ- 

λευε τοὺς ἕἵλωτας ἀπὸ τοῦ βωμου ὰ ἀπάγότας µα- 
σιγῶσαι, καὶ αὐτὸς ἐυσε ποήισας δὲ Ταυτα ιν ἀπ. 
ἠἴε ἐς τὴν Σπάρτη, ἸΝΜοφήσωτα δέ μὺ νπΊγο οἱ 

. ω εαν 9 ο / / / 199 αάνετηπε» οΠπηη] ἁαητες αποά Ῥεει»15εχ.)ροὶ ὑπὸ τοὺς ἐφόρους, Φάμεοί µιν δωροδοχήσαν-. 
η] «οἵτηρῖΗς, Άτρος, «η Εαςϊε Ῥοδίεε, 
Ποη εερἰδετ, Ομως τε[ροπαϊῖ ΟΙΕΟΙΠΕΠΕΡ, 
αΏςετιΙπι ΠΙΙΗΙ νετε απ Εα][ο.  Ἐε[ροπάϊϊ Ἱ- 

γηηπι ΠΡ εείε ἀεῖ ενεπἰδί οταςυ]υ]η εξ 

Πατῖς ορεταϊτα {[οἴτος, πτταπι ΠΡὶ ἀεις Πίαπι 
151 αἱ]: 

ἵστῃ αριά Τωποπίς τεπρίάπα Παπ ε[α]ῇς[ε 
ἈΤΠΙΑΠΙ Ἱρηῖς ϱ Ρεξίτοτα Πππαἱαστ: ατπε 

Ίια {6 {ρΤε]]εχὶκ[ε ἶατε ποπ εκριρηατε Ατ- 

τα οὐκ, ἐλέεν τὸ Αργος» παρόν εὐπετέωρ μι ἐ- 
λεῦ. ὁ δέ σφι ἔλεξε, οὔτε εἰ ψευδόµενος, οὔτε εἰ 
ἀληθέα λέγων, ἔχω « σαφγγως εἶπαι ἔλεξε ὃ ὧν 
Φάμενος, ἐπεί τε δὴ τὸ τοῦ Άργου ἱρὸ εἷλευ δὲ- 

/ ς 

ῬΤοιηάε ποπ Ρας τεπίαπάαπη Ἱτρεπι αιπαΠΠΦΟΧΕέΝ οἱ 
: λ ο” ο. ο ωρ ἐξεληλυλέναι τὸν χρησμὸν τοῦ «εοῦ' πθὸς ὦν 

ου σω / . 

ταυτα οὐ δικαιεὺ πειρᾶν τής πόλιοο, πο γε δὴ 
ον ' “/ ς Ἶ οω 

ἱροῖσι χθήσήται, κα) µά»)η εἴτε οἱ ὁ «)εῦό παραθιδοῖ, 
2, 2 ντε ια { ον ο» 
τε 5 οἱ ἐμποδων ἐσηκε' καλλιερυμένῳ 9 ον τῷ 
ς ον ο» / 

Ἡραίῳ, ἐκ, του ἀγάλματος Ἀ τῶ σ΄ηΞέων Φλόγα 
αν» / » αν. 3 Ολ «{ λς μι - : υρός ἐκλα, . µαθευ δὲ ἰ αὖτος οὕτω τν ἄτρε- δο5. 8ἱ επίπι ο εαρίτο βππη]αοτί εβι]βς[οε ο οος μγα) µ 6 

ητ ἳ ς Ἱία καν, ἕ θεπι γἱ. σαρετεῖ: απππα νεο ο Ρεξξοτα 1]α ον ο ολοι αἩ να -ᾱ- 

Ἠως ἀἴσεπς, «16- :Χρής τὴν πόλη’ ἐκ τῶν ςηθέων δὲ 1 λάμψαίοςν παν 
οἱ πεπτοήσθοι ὅσον ὁ «)εὺς ἐβούλέ]ο γωέσθα! ταῦτα δὲ 
λέγων,πισά τε καὶ  οἰχότα ἐδόκεε Σπιαρ]ήτησι λὲ- 
γέΨ» καὶ ἀπέφυγε πολλὸν τοὺς διὠκοί]ας, Ἄργος δὲ 
ἀνδρῶν Ὦ ἐχηρωθη τω, ὡὧφε οἱ δΆλοι αὐτέων ο ἔσιχον 
παΐ]α τὰ ποἠγμα]α, ἄρχο[]έε τε καὶ διέποί]ες, ἐ5 Ὁ 
Ρ ἐπήβησαν οἱ Ἡ ἀπολομόων παῖδες Ἱ ἔπεῖα σφέας» 

Τὸ 

εκΩδ{ες, 1ά οπηπε Γαία «οπ[εέναπι αιοά Χέ 
ἀοις οοπῇσἱ νο]μϊίοι, δα ἀἴσεης, ς 
ἀεπάα ας ρτοναρί]α. δρατεῖαεῖς ἀϊσοτο νΙτις 
εδ, πιμ]τοαπε ππαίοτε ραιτε {επιεπαηπισο 

ΤΗΤ ες» ας {ετνὶ ΕΟΤΙΠΙ Τέ5 ΟΠΊΠες Πι[ζερε- 
τΙΏξ, αἴαπε ππαρ]ῄτατας αἀπαπΙ(ατῖπς, ἀυπη 
ΒΜΙ «π[οτΙπι αἆ Ρδετεπι αἀοίενοτε Φ2ΙαΓΕΠΙ 

Ττγηϊεπι οΡΙπιετε. ΑΠαπαπιάἶα ον 1ρ]- 
τὸ {15 1η εἰς π]ηῖηα Ῥεπενο]εηῖ]α» {εὰ Ρροδῖθα 
αἆ εο5 νεπΙῖ ναῖες αὐ]άαπι Ο]εαπάεΓ, 6εΠε- 

τσ Αὐτὸς «γοῦ. «Πε, 7η ὗ φάᾷσκων «4γεδ. 7 Ὁ Ἐκέλευσε }ηή, 
απαγαφόντως» Ιενί ἀΠοτίπμο, 

] ” ς / χο ἆ 3 λ Ν 2 ον 

οτί ουχ, αἱρεέι το Άργος’ εἰ με γας ἐχ Ττή6 

5 ἐξέβα- 
λω’ εξωθεύµθοι δε οἱ ἆῦλοι μαχη ἔσχον Τίρυνθα. τέως 
μὺ δή σφι] ἄρθμια ἐρ αλλήλες ἔπειτα δὲ ἐς τοὺς 
δούλους Ίλθε αγὴρ µαώτιρ Κλέαιδρος, Ὑένος ἔὼν 5 δι- 
γαλεὺς απ᾿ ᾿Αρκαδίη»' οὗτος τοὺς δούλους ἄνέγνωσε μς : 

επι” 

ἆ ΙΗ. «γεῦ, { Ρα. ον οἶιπι 
6 Σαφηνίσας ΟΙ Φέέρῦ., Ῥοδῖ ἀείησερς εἶλον «49. 1Η.. εἷλε Ῥαε[. γοῦ. 77 

141. Βαγς. «4. Δ. «ἱ. }α]π: αἲος πο ἀείστο, 
τας Γηβαιό. αὰ Που. Ρ. 519. 1ο. 
πιοςς, 
Τ0Π] καὶ ὠπέφυγε 14. 7 Βογίς 
«491. ϱ Ρατ. ὃ. μη, ῥα//α. ἐχειρώθη. τεΜα 1. 

θεώμενοι «4γοῤ.., ἐξωθεόμενοι πα, 

80. "Η[ε ἐρ τὸ Ἡραϊον] Έταε Ίπ ο να εε ἨΊγοε- 
Άπεοταπι σοηῄβπῖο» Μγεεῃίς κ. πάς, αὉ Ατρῖς χτ,, 
Ἱειαπεταη» Τε[ε Ο274ὔοπε Τ.. ΝΠ1. Ῥ. 5ό6. οι Ρση[ωηία 
ΟσοΠπιῃ. Ο. 17. Όσι { {επήπα», αα]ῖς {απιοβι ΟΗ1γ- 
ῃς εχ Τζμοιάε, {ποτὶς {οἱα Πες ορεταία, {δα μεπτῖα 

Ὅ6τ. Διέφυγε πολλὸν τοὺς διώκόντας] οἱ νε] ἵη ο]ϊς εἰ- 
11η Ἰπναπίτατητ 1]]ηά Οοἆᾱ. τε(Πτήστοπι ΓΠΠΙΘΠ ἀπέφυ- 
γε {εαι] (ης Ίπ Ίος νετρο ή ηπι Πεγοά, τεσδρίηη: νἱ, 
Ὁ, τή. ΝΠ]Παφες Επι μτες ἀῑσῖτις ὦποφυγὼν τοὺς διώ- 
ποτας. Τὸ 6, 174. «4ποροία{ τε(ΗιμειιάΠὶ Ρ. τό» 17.» 
εἶ δὲ ἐφὼ αὐτὸν ὠποφεύξομαι, Ρίο ὠποφθέγξομαιι 4πΗ]- 

ἓ Ροή Ῥ. 116 9/., πολλὼὸς ραφὰς διώξας οὐδεμίαν εἶχεν, 
(εοτθεπάἡπῃ 
οὐδεπώποτ' ὧπο 
φραφεὶς παρανόμων ὠπέφυγον. «4γίορῦ. γείρ. ν. 577. 1 μή. Ην Ῥ. 919 34. 60Πῃ 1ῃ Τ6Ίῃ ητ Ρίτα οοπρεταΠ- ΤμΥ παεσξΕδ{ε ΠΟΠ εδΕ. ΥΑΙΟΚΕΝ. “τσι "Αργος δὲ ὠνδρῶν ἔχειρῴθη] πι τουυροταβῖτ ε- 706. ἐχηρώθη, Βτπιατυτα Ίπ Ὀἱς{, [1γος, Ῥ. 56. ἸἨΠαστεῖ εβάεπῃ πισπάα ἵπ ο]ομὲς {δπατίο αριᾶ «γή, Τ. τῃ. 
Ῥ. 398.. Πο ἆς απίπαιε οἳ νϊρϊπεϊ αῦ Ί]]ο {εγναιῖς εκ Ῥοσπιατς, αιιοᾷ σοπ61α1τ «δούση εἰς ἑρυτὸν κοὴ τὴν ἔαυ- Του πολιτείαν" οτι Ι5ία Ἱεσυπτας Ιδίά, πια ------ 5 γρ ἤθελον, ΑΑ τοῖς ἐναντίοίσιν ἤνδανεν τότε, “Λὖόις δ’ ὃ ας νι ορῶσαι, διὼ Πολλῶν ὢν ὠνδρῶν ᾖδ ἐχειρώθη σος ᾱ ἡὰ «Π10Υ. 4η ο0ρία η] τὸ Πήτ/2ί α υὐτίς, ος "ήν οβρ/ᾳ ἡγῤ (1αεςῖς ἀῑ6Ιτηί διὰ πολλῶν ώς ον ο 15 οπίιις 1ο σοησιιήτ. ΝΙΠ σεισά- τς ο ο πλαν οἰυ]έρς 119 Γή/6ε 

δα ο | ὶ 4μα6 ρ/αεεδείετα {6η- { : «μασ, διὰ, ΟΟΥΙσΟΤΕΠΙ΄ δρῶσαι κακὰ, ιοά Ρτασίσσα ΤηπΙπ]ο ἁμρήτρμιας. Πολλῶν ὃν ἀνδρῶν {5 ἐχχρώθη πόλις" Ίος α]1δὶ ἀοίτιν ἠρημώθη καὶ πόλις Ἂνδρῶν Νε]ε 1η 4 πεπε Ῥο]ίοισαι, ο. τρ ο 

δε εἷλεν') ἔτι δὲ -------- πλείους διωχθεὶς, 

14. ἵ----- 1 ρτοχἰπαίς εἴ- 

Τ τὸ οὗ δικαιοῦν «περ. 7μή. 
: { Αὐτοὺς «περ. }1ῇᾳ. (επ ᾧ απε ο 

/ Ἠάεια Ίος. οΙ1Πῃ. ἐκλάμψ., ΤΠΠα ἐκ τῶν δὲ Ῥαιί. «4. 3 Οἶπότα «γεν. εχ Αἰα]εξῖὶ πποτα: ΟΗΠι εἰκότα" 
ΔΑ. Αγ. «4., τοξίςβιπε, ΟοΠί Ἑω τ. 174. αἀροβτα: ο ασ βαν. 

ϱ Ἔκον «γε. δ. Ἐπήβησαν νι 
ϱ Ἐπὲὶ τέ ο - αὐτοὶ «4γοῦ. 7 1μά,, ἔπειτά σῴεας οὕτῳ «'Ἠεα, «Θα. «ἄνζ., τεβα αἱ οὗτοι. 

Φυνὼν ------ «Ώειήοβό. Ρ. 154. 189... 

{ εί, Ῥα/. «4ϊΚ., οεἴε ὧς οὐκ. 3εαΙε οο- 

αὐα: οτι ἐπέβ. 
/΄ Ἐξέβαλον ἔξω. 

5 Φιγαλεὺς -«4γεῤ. εἲ δα/. εκ εοιεζῖε» ῥ σα: αἲϊ Φμοσεὺς. 

ἴηηι ἐπήβησαν τε(Ώταείητ εχ 0οάᾷ, αὐοά {αι {δα ϊμ- 
τής ΑΛηρίας εχρτες{εταῖ Ίπίεγριας: νίᾷ, ᾖος {νε[αἰς οἷέ 
ἡΐφιε [γ ες Γγαά, ὦ Πεγο. ρ. 192. ΝΑΙΟΚΕΝ. 

65. Ἐφηρώύγ] Οοιτεχῖε ο 7 π]ΐπο Τ αΗΠὶς ριαε[εάας 
ἀῑε. “επεν. οἴοιοοχνπις, πἀρτορανίταιιο 1Ο κο/ἷο 

αά ΟΛατή. Ῥ. τορ; Κεἰεοαις. ΙΜΠΗΙ δα ρτο[δέῖο [οηῖ- 
Ρίυτα πιεΙμς. οεγήήσᾳιια, απιεεῇ "Αργος φειρωθὲν ὦν- 
ὁρῶν αριιὰ η αδΙη αἲ Ρετῖερ.ν. 961. Ρ. 17ό.: 60- 
ἀεπι επήπ, αἀοά Ταπ. (δε; ἀοσυῖτ, ἵπ Ίο, ας 
Ἐκηρώύήσαν ἄνδρῶν, ἐπερήύήσαν. {εΗαβίμς Έχοι Ποε/οῦ. 
Ῥ. 19. πάντα. ἀνδρῶν ἐχήρωσαν, {8ᾷ ἵπ ΑΕΔεΠΙ Νε, δι 
3ὓ. τὰς ἄλλα ΧΕΙΡΩΣΑΣ πόλειο ἀνθρώπων, οοπΏπη]]ῖ 
ΥΠΠΟ: χήρώσας ἀεάεται, Ποογὴ . Βι ν. 649. αθ- 
πυ]αης, Ποιι εἰ 7ἼηθΗΙΠς ΑΕΗ, ντι, σστ, ἔρηι μή: 
εἰς υἱζμασ[εί εἴοίθης δε. ἵ Πο πυης 2ΩΡΟΠΕΠΙ 9 
Ῥοξτας νεπηπι η βταπίεπι Το, χπῃ. ϱ, 891. Ταηρεη” 
ἀΠπῃ ἐς ὃ ἐπήβησαν Εδι, οκ }/α]]αο Ἰ αιἰΠὶς ἵπ (λεηευ, 
{41. τοεορίηπα ῬτιάξηταΓ, πδο πα αὐαάαπι αμάαοῖα. 
ᾱΠ/οὐγ ενα. ο, ΤΠεῦεν. όστ, οὔτ' ἐφηβήσαντά πω, Ἡ» 
6. ἐς ἥβην ἐλθόντο καὶ νεάνισκον νενόµενον, 6οπΗΠο αμάτο” 
Πταίεπι ἀαΐ. Ουα6 απἱάσπι οΙπᾷ ἵῃ ῥτοπχέὰ {οτεηί το. 
τοῦ» Πηρεπίᾳήε Οἱ. νι, Ῥουίωςς 0 Ογυ ης» ἀ-ειδ" 
ἁ ο ἵῃ οοπτεπι{ζ ο ους ομπέτα. Ὃ οι . .ς 

4. ᾿Ἐπειτά σφεας οὗτοι] Οµυπι ἐπ ος ο. 
δες Ῥτ(ῆπαπι ιο πω οὕτω {ἴΔτε ποΏ ἀεδιῖε, 
να Ραυΐμς. τ ο αλ ον, ο. 
ε { σῶ { 6012111419 67 του 

ὋΑρνος βαλω µρονα «Ιςη αμονωρή ῥνορίν  ρόα 
Ου ἵη σοπἱοᾶώτα, ἀεβάετο πημίτα» αζΩμίείοσῃς Ίπ 
Οοάᾶ, οοπ(οπ{ι εἲ Ο1ΠΟΠΟΝΙΑΠ8 ΙηιογρυπέΠοῃε, Αάάό 
Ῥ]μργοῦ, πα. ΜυΠεῦ. Ρ. 245 Ἐ. αὖ Ἠας Εργα 
τεσθηβοπο αθίτα» Ώες {Ετν15 Ἀγβίνας πηη]ίεγας, {οᾷ ψἱ» 
οἴπογαπα ορ πλίδ» 1η ΕΙΝ ΤΑ ΓοεερΏβ, «οπίμηροτο, 
Αιρίνοσυπη β]οτίαε μάΙοίμη τα 

Ὦ, Τώος ἐὰν Φιγασεὺς ] Ἱποορηίερπι Ἠϊῃο Ατοπάῖας ἀ ως θσοςο δει. 

6 Αρεςι ρα ὁ Ὀ-. 

9568 



26 Ἡ Ὦ Λ ο Ὀ Ὀ Τ Τ Ὁλυ[α γατ]ς ἀπὰς ετδά τες Τπ[α η ἐν ἱε(ς, δογ ενα απ (οςἶοῖας οατη 931” 
ἀ ΐ ταπ]ς αἁ αἱοίσεπά πα {αἴμπα, Ασουίατίο | εμιγο]άα εἰ ἀΑΠΠΠΑΠΙΟ. 

3 / ον ν ” ΄ ” ο ] Ἰ ἷ 

ἐπιθέσθαι τοῖσι δεσπότησι' ἐκ. τούτε δὲ πόλεμύς σφιζοῦῖ ἀοπήπος αἀοπΙεηίι : μας ος ον 
ας / πο ποσα 2 5 
Ίν επ! χθόνο συχνό» ἐς Ὁ δὴ µόγις ὃ ὁι ᾿Αργέιοι ἔπε- «99 Αωταίσς ΕκΗμεο ουσ ας Αι ἐν ται 
κράτήσαω. ᾿Αργέίοι µό νυν διὰ ταῦτα Κλεομέγεα Φασὶ εναίοτε' ]έοχες.,, Όυ «πς ΑΜΙς 5 
ον ο αν ; πο Ε ο] ὸ πω ος Οἱθοπιεπεπι αἲ Ιππία τοάαξέιπη » ’ Πεδία 
μ Ἰ οοδεα ην ο. πο. σχύθμαι δὲ Ρειῖδίε. 1ρᾳ αὐτεπι ρατΠαϊτας πεβαπί αὖ 
ει αήσμοιυώμκώς λεθμέέα» ««κόνησι ος ἍἨ]ο ἀαπποπίο ΟΙ6οπιεπείη αἆ Ἱπ[απίαπι τεά- 

μωρά μμ Ῥοσ γωέσθαι, καὶ εκζδαξίατι, {ο εοπνεΠατῖοπε ΘΕΥΙΠΑΓΗΤΗ: Πιέ- 
τπουτΏθ µανήναι. Σχύθας Ύὰρ Του, ομάδα» ἐπεί τε τρίθαπι οδίο Εαέαπι, αἳ 1Πάξ {απιοίαπη 

ου . 3 ο» - . σφι Δαρέο ἆ ἐσβαλεῦ ἐ τὸν χώρν» μετὰ ταῦτα 5δεγίΠᾶ5 επίπι Ἰοπιαἆεο, Ροςῖ 1]αΤ 1η ας. Δ 
] / 2 : : - 1 . 

« µεμοέναι μυ τίσασθαι πέµμψαντας δὲ ἐ, Σπάρτη, 31ο θεα , θά. Πἴηπι πι ακκα κος 
} ἡ ' κ. 

συμµαχίήν τε ποιέέσθαι, καὶ συγτίθεσθαι, ὡς { χβεω’ μες πη]εβσαιε ΒρατίαΠι ας τν ας 
ος δικο κάρτα 1 θοϊξτη αοἰεπάαπι, Ίτα Ῥερίριδίε, πι ορ.” 

εἰ αυτους μεν το χύῦας παρά Φαση ποταµον πει” . ἴάεπι θοψίµας Ἱαχῖα Ώαππεῃ Ρα” 

Ρεν Ἐ εσβαλεη», σφέας ος τους «παρ. βῃπ εοπατὶ Μεάίσαπι τερὶοπεπι αμα σται 
τας χελεύεν εξ φέσοωυ ὀρμεωμθους ἀγα/θαίγευ και οραταϊῖαδ γετο ΙΠςῇδίε αὐ ΕΡΠείο ΕΧΟΓΙΟ3 

ο ο ο πο σι Κλμθεα δὲ λέγουσι, αἴσεπάετο, οἳ. ἀεϊπάε Ίη Ἰάεπαι οσσσέ’ 

ἠκόντων τῶν Σκυθέων ἐπὶ ταυτα οµιλέευ σφι µεζὀ- Έυπι τς Θεγιιῖ αἱ αἆ Ίος πη]δί  ν 
ς λ ον ω. .ς αν η 3 . 

νὼσ" ὁμιλέωτα δε µαάλλω τοῦ  (χγευμόΣ» µαθεν Ἑμδοιαμειάας Παδιυ]ε[ε ΟΠ δν 
3 . 3 / ας Ὁ . . .1ο . 

ἀκρητοποσίην παρ᾽ αὐτέων' ἶ ἐκ τούτε δὲ µωήαί μυ Ἀϊπας Ρίή5 π]πι]ο {απιατεπι «ἱάΙ η ως αλ. 
ἡ ο 2 γω | 3] ον ; . 3 

[ή γομίζεσι Σπαρτιηται: ἐκ, τὲ τους ως αὐτοὶ λέγουσι», . .. η ἴεααε οῦ 14 αν ι θταΠ” 

ή ἐπεὰν ζωρότερον βούλωνται Κ πέν, Επισκύθισο λέ θεα πα ην  αμανά πα μ | 2 σον λέ- της Βίρετα νοίσπε, αἴππι, ΕΡΙΕΥΙΩΠΟΠ9 ή . νο ν α ν ομ / / ! φδιος ον 9) Σπαβ]ώται τα περι Κλωµεια λέγσι αἱ δωγλίαωῃ. τα ἂς (δοιπεπο τε[ετιΏῖ 

| ἔμοι 96 υχέει τίση ταύτην ο Κλωμέηρ Δημαρήτωοοθραιιίαία, ΜΙΝΙ νετο νἰάστωτ Π]ό 35 αν πι 
1 Έπι νετο. 65: ή 3 } / Λ ᾿ { ' 1 ἐκτίσαι, ο Τελευτήσαντος δε Κλεομένος, ὡς ἐπυ- Ἠπᾶς Τ)επιαταϊο ΡερεΠαἰδ[6, σρατ- 

Φωτο Αίγνηται, ἔπεμπον ἐς Σπάρτη ἀγγέλεςκα. {8 ἀείαπότια, πρί απάϊνετε ΑΕΕπειῶ., ο 
ταβωσομένες Λευτυχίδεω περὶ πι τῶν ο) ̓ Αθήνησι ὁμή- ἴ8πα Ώμης]ον πη][εγα» ΟΧΡΙΟΡΙΑΙΙΓΟΣ. | ος : : : ἶ6 (επετεΠίϐ» 

ἤ ρω) ΧΤΡΟΩΗ, Λακεδαιμόνιοι δὲ δικα ςΊριον συναγαγό- αμ ο ον Αα πηυ]” 
Η : 3 .. αν 3 -ω ς ὴ 4 ν 2 | τες, ἔγγώσαν πτεριβρίσθαι Α ἰδέω" το αμα, ασ ' ας ος .. . ὁ ὴ η 3 ας Δεύυχίδεω.9διηπι ἱπ]υτία α 1,επιγομ]άα. 1αταπι ης 

| αμ ο. νο ΡΟΣΙ ἐρ,Αίγψαν ἀγτΙ {πετυης, Ποπηίπεπιαιο ἀεάεπάμῖῃ» ά ϊλθ-- 
ε των ο) ᾿Α ηήσι ἐχομένων ἀνδρῶν μελλόντων δὲ ἄγεν ἹΙ ΑΕρίπαπι ἀεροτιατεπε Ρίο 19 44 μιά 

τῶν Αιγιητέων τὸν Λευτυχίδέα, εἰπέ σφι Θεασίδης Ἠὶ5 τεπετεηπῖμτ. ἩἨνπς αΩΙΠῃ αρ ζωές οΡ16- 
ο Λέωποεπεος, ἑω Ἡ ον τῇ Σπάρτη δόκιμος ἀὴθ, ΔΕρίπει, ἴπης α εο5 Ί νο ' ον 

/ χ ” ὁ ο ο] ἷ  ψὶ να Τί βουλεσθε ποιές» ἄνδρε Αἰγυῆται, τὸν βασι- 8 Πας, νίτ δρατιῶ μα ο ]ών α΄ το 
9 Ἅγα, τῶν Ἀπαρτιητεων ἐκδοτο γωόμεον ὑπὸ τῶι ος μωρο» αἰγίριδ : . ἵ οἶνΙ 

ΘΠηΠΕ ὃ εὀΙτίιΙΏ 8 {15 ϱΙΝ . μονο. « ο ας Β Ρατμαϊαταπι ἆ ἀπ 

ασ Δὴ πιατρο ορ.  ὃ Ὀεβάσταις ἵῃ ο. οσοι Ρι ο 4 οὗμ. Ρ. 1906 α 
εἰ «41ὔεη. Χ. Ῥ. 07. 4 Ἐμβαλεν «περ. Ῥαε/. Σπ, κας ος ωρα οι απ ς 

έ Μεμινέαι «408. ασ. {εὰ οοιτεδζοί µεμονέναι, ολερῦ. ΠΠΦΙΡΟ οκ «ο. ιν 4γοῦ. Μειζ. «περ, 
Ῥαν. {7  ὐ Ἱκνευμέου «4γοῦ. }πάιν ῬΙΗ5 εταῖ Ίχνεμ.  { Ἔκ τε τόσου Ῥαή; ανή δορή. : . 
ἄγοῦ, Σπ,  Α Πιέε «ἄν πιεῖν αι. αἆ Γη. ϱ. 746, 4Ο, Τι ἐπισκυθῆσαι "4εὺ., 449. ἔπισμοι 

σα. Οι πίνει. / 1, 4γοῦ. Ρα. «1. 7. Ῥαρίε, δ:, ἵη α]ίς ἐκτίσωσθω, Τῶν ᾿Αὐηῇσε ο. 
”. Ἐν Σπάρτη ϱ1πά. Γα9]. «ἄνᾖ., «γοῦε, πες ππα]ς, ΕΓυπι τή βουλεύεσθε ὦ ἄνδρ. Λι. ποιήσείν τὸν βασιλέα 79 
«γεῦ., ὦ ἄνδρεο εἴ ποιήσειν 2 1Η/., βουλεύεσθε «49ζ., βιυλεύεσθαι Όα/. - 

΄ 3 / οἵ: ἐν τοσούτοῦ 

5εηῖσπι Πηχῖς ΟΡΙΑ] με. Φιυαλεὺς. νοτα {οΗρᾶο ὃς η] τε Ἡ] : ἤοπος, {πρετύπ ὠρ 
/0 {β]τεπα τε[ΙΕΙ ο ζαεικος τν νεπ]ῖῖ {Π πλ ζμοςς απο ρα σας ος οὐ[ομτο, Ηώς 

Εσιέῖτο εοάΙσυπ] Ἰοέξίοηε Φιλαγεύς. Αποπάΐας υτοῖς ἵπ- ηο]ορηο ο. πητη 1η. οοπΗΜΗΤΗ, Οείμοςς 
οοἶαε ΡΙετυπ]ιι {1ρεΥ Φιγαλεῖς ἀϊσυπίας Ρσι/αμίαε; ἵεπριις ἓι αἷα οχροµάίε ΒεΓή5 Οοππποης. Λολά, 15 
{σπιε] αριά 111πα νυ]ρατήτ Φυγαλεῖς, ν» Ῥ. 98δ., Ἡἲ αορ.Ῥ σπορ, ἀδον ο Εν ο ὴ ό, 
αριᾶ /ΟΗ}». Πα ᾖἱραγῇ. Ἡ Ῥ. 994, 46. οἳ αΠδί: πσῃ- 67, Ἔκ τε -. ----- Ἠπισκύθισον λέχουσι] Ἐκ τε ον 
4ο(ε ΦΙγάλιοι, ΝΠΠ. ϱ. 691... ΡΙΟ Φιγαλεῖς ηΟἱ Ρίο Φιλ- Σε Αοπίῄσατει σέ σε ες. ἡ10. 16ήῤΟΡέ: ἐκ τοῦδε δρ 

λοῖ (ουτε {οηἱθοπάμπη Φιρλοῖ. Φιαλεῖρ ἀἰοιπεις ἱρύονο οφεῖη ΕΙ ν. στό. ΑηΗβ. Υ: 584:  ΜΑΙΡΟ δέερ. Ἡ 
δύο, πε ϱ. 93. Η0ἱ γἱά, 6]ατ, 1279. ἹΝαρυκίδαν ἐκ Φινω-. Ὀοῖ ἔκ τε τόσου Ρτουξ γα]βατας Ἰερίρίε νἰάεποις ο 

| λίας Ἠαρεῖ {σμ/ζη. νι. Ῥ. 465., ὲ Πυθέας ὃ ̓ Αρκὸς ἐκ /ππεερη οἳ ΓβαΖΙΗ2 1ο αριὰ 44ῤεη. Χ. Ῥ. 437" . 
Φιγαλίας εί αριιά «41Φεη. ΧΙ. Ῥ. 465. Ὦ. υὈί Ἱμερίσα- ὅθευν, ὅταν θούλωνται πιεῖν ὠκρατέφερον, Ἐπισώδσοιςν 
τος. οΙἵατΗΤ Επομ ἐν τῷ περὶ τῶν καωτὼὸ Φιγαλίαν νο- Φουσιν η λαή2. 1Ο 5. Αν Ῥ» . σα. ἐκ δὲ αν ζ 

Ότρεπι Ῥοδτας ἀἰχοτιπε Φιγάλειαν" νοιε ἵῃ Ῥκυθυωῦ κακοῦ τὸ ὠπρατέερον πίνείν Ἔπισπνό(ζεν τς νο, οΓάςΗἱΟ: Αρκάδες ᾿Αζάνες βαλονηφάροι, οἳ Φιάλείων ώκωνεο. Ἐχοιαης. Πεγοιοεἱ νετοα «41δεῃ. 1εϱΙ5 ν ον 

9 ἹΝάσσασθ’' εχοῖ(ατ δ/6ρύ. Άγε, εκ 1.. ν. Μεκίρπίασο- ἀαῑώτ Ἐπισχυδίσαι, αοᾷ ἀπάιπι ποπ 1. 11 μι 
τυπι Αζίαπήτ Τὴν μὲν ὀνήγετ' ὄκοιιν ἐπὶ χραναὺν Φι- ἂά αγ). ΤΝ. Ἡρ. 97. {μαι νετοα οοπιυὴ μα γάλειαν, Ἐματνκ πεπαρο [ογοσοπι ΑΠβοπισπίς: ηε Α-  Ἠετοβοῖεα {0 «έμρο, Νίο. ποπ. πο 6, σοι τν 
ομΙ]]εΠι Ποπιεγης, Απζοπιεηοπι Ἰδίλος οὐτπήπο ΑΡῖ αὐῑάεπα 1/85ΟΠΕ8 Ὀια]αξϊο το ἐπισκύθισον 4ῑΧ άπί ο. ῥιπιίστας Ιαιάμπά πι Αδλσρην, ---- ζεροζοέομε ΛίΙ- σκύθίδδον’ εξ ᾿Ομρίδοεν, ἸΜουσίὸδεν, Αἰτίδδεν» ει ον 
ἴοπι ΟΙεαπάεῖ, 6ΕΠεΙΕ Ῥηρα]θπῇς Άγσας βΗς[ο ἀἰο- ο ασς ο τ αιί- 
τί ἀνὺρ μάντις» ΏΕΠιρε τὴν ἐπισήμην' Ὁς πορτὸν ἄνδρα 98. Ῥούλωνται πιέεν] Ἐκ γΐ9δ. αἴαῖῖθ Ββαή ανα αρ 

ἀῑχίε «41γ1ορζ. Θ. ν. 136. οἳ Απιρηγιώσι Εἰογοί]. χρησ- Ὀὴδ 6Λά/ηαε]εο εοποϊπ]ε αρ. «{1ῤεη. ἔφαν ο κ πα 
μολόγον ἄνδρα. «Ησαά νεηΠπη]Ης νἱάδρίες ποπηοπηπίς ἀκρωτέσερον, ΕΠΗΣΚΤΘΙΣΟΝ λέγουσιν», ΥΕΙΡΙ οιατοσοα» 
εοπἰσάτατα» {πρίσαί Μαπηποπίεπι βΗκ[ο Οἱσμπάτωπι», ἀλδίηπι τορεΏής, Οεοποήοη, Πτοπαμα Ῥ ς ββυπο 
Ῥαΐσοπι ΨεΙΟ εἲ ΠΙ4ΙΟΤΟΣ ων [οηρβε(ε 14Ο {δη 8. 119 41. εἴ Σκυθισὶ πιεῖν παν ρι 

Ἐ]ογος. ὀνὴρ Μαντινεὺς Κλέανδρο,» 9709 ἐὼν Φιγαλεύα. 9οΒ πομ {ο]Ηείτοι λείπι ἐκτίσαι Ἱεβιιπι 
698. πιεπιοταξι5 ἀνὴρ Μαντινεὺς Κλέαν- Ῥιπεβαϊ. κ : μἰ τοῦ 
β1ὶτ τεσσπίΙοΓ» ΤΗἴοΙ 4Ἡαρρε Ῥμί]ορος- .. 19ο. Τί βούλεσθε ποιέειν] Νἱάε αἩΏ βουλεύεσόε» 6 ΐ 

πηεηῖς, -. Ὁ ΝΑΠΟΚΕΝ. {σμεάας ῬαΐϊτοςΙηαηξυσ, {ραγηϊ ποσθκίη(α {0 ο Ποια 

-68. Φρναλεὺς ἀπ' Αρχαδίης ] ΙΝοτάς Φίγαλος Ῥδήσα: τοβεπι Ἰωευιγομίάει ΔΕαίπεάν ἀεδεπάμπῃ Ἡ ο μ; 
{πε Αιζαβῖσης οοπά(ζοῦ» Ποιϊς(πῖ Φιγαλεῖς. Ητ0]8 εἷ- ἀὐπι ομπάχαπτΏτ οἳ ἀεμὂεταπτ, ΤΠοββάΕ5 Α ν ου]{- 

ΥΕ55 εκ Ῥαμ[ῶμ. ντι, 9ο. εἴ «ιοβῦ. 85.9 Φιαλεῖς εἲ- τί βουλεύεσόε, φιηῖά εοη//ραΗἠς Γποργε δα. πα. ΟΠ” 
Ίαπι αρρο]]αί οσο τν Λο. Τι Φιγασεὺς, αμαίε ἴῃ νΙεοξ βούλεσθαι οἳ βουλεύεσθοι ραθΗΙΠα {οτίρας 1ει ο, 
Απζαθῖα βοπῖ]α ΠΙΦΟ ΙΙ ὄτῃ ας {σάς οοπεα 1. σα- Εμπᾶὶ αίπατα, μμῖ Ο. ό6., ηθφυ6 ἱπββος» ΙάεΠ 

{εἱ πἀπιοπ]ήοπαπῃ ροτπαςς ΠαθσΓΘΕΦ Ροϊμ]ρία ἀεβρησ, ΟΠΕ ἔπεῦ νη» 10) 
3 79. ΜεμφέναιἹ μονο ρτουπάςβπηυσα ναι ν | τα, ορ 

μίμων. 

Ῥαι/αηίαε Ῥ. 
ὃρος 11ο Ίοησε 



Ἰιεπιγο]ι]ά πατταε]ο αὰ ἱμβ εστω 6, βάξπι Ίπ ἀερόβίο τς 
Ὥρῃ αἴμιο οοἱεπάαπα, {εά Πμηρ]ιεῖτος, νο 

ἄπεεια 8 δὶ Πηπο ρτῶ Ἱπασύπάία βρατῖαις 
Ίνα «εστενετιπὲ, μὲ πεφποά οκϊεῖαἰο πια]απα ύ 
Ῥοδίμας 1η γεβίταπι τερΙοΏεΠα, Π πος {εςετ]τῖς, : 
Ἰηίθταηϊ, Ες αιά]ῆς ΑΕρίπεια αὐ 1ο ἁπ- ,; 
εεπζο Παρει/εάεταπτ; Ίας ἵαππεῃ εοπἀἰεῖοπε, 52 
Ὁξ {6ζηπα ρτο[οξξας Λεμοῃᾶς 1εαϊιγε[µ]ἆες τε- 

2 

ὕπεπας γεπῖτ 1,οιιγομίάες, ας ἀεροβίαπι δρ 
Ἱεροροία!ς , 

Αα Ὁ: ὃς τε ΝΙ, 19 
πολιητεὼν ἄγει; εἰ νῶν ὀργῇ χβεώμενοι Ἐγνωδαν ετώ 
Σπαρ]ήται," ὅκως ἐξ ὑφέρης μή τι ὑμῦ, ἣν ταυτό 
πθήσσή]ε, πανώλέθρο κακὸν ἐᾳ τὸν χαρη ὃ ἐσβά-- 
λωσι' ταῦτα ἀχέσαίιες ο Αἰγιήται, ἔσχοί]ο της 

κο. ἂν ο ές αλ ος ἀγωγης' ὁμολογίῃ δὲ ἐχεήσαν]ο τοιῇδε, ἔπτισττώμενον 
: , 35 / 3 ον ι 2 ρα ὶ} 53/ δόάετει ΠΡὶ ν]τος αμ Ί]ίς ἀαροβτί εδίοατ. Ὀδί. (Δωτυχίδια ἐς Αθήνας, ἀποδᾶναι Αἰγιήτησιτὲς ἄγ- 

2 3 Ν. 2 οι 
αν. Ὡς δὲ ἀπικόμειος Λευτυχίδης ἐς τὰς) Αθήναξ 

9 . 3 : εδ » ο» 9 { - ΑΙΠεπιεπίες, τπτ απἱ τεάάετε ἀπαίτεε τὴν 5 παραχα]αθήχην, οι Αθήναϊοι προφάσιας 
' . . . 3 η ρω “ 2/ 1 πο]]οης, τειρίνειίαή, ααοά ἀϊσετεπι 405 Οἱ λκον., εἰ βηλόμοοι ἀποδῦναι, Φάΐ]ες δύο σφέας ἐόή]αὲ ἵη ἆεροπεπάο τερες Π1]5{ε, 1Ιάεοαιε ΙπΙα Μπα 

Ἱερίε 1 αἱιοτί [πο αἰεοίο τος]. Οαἴρας πο- 
αηβρις {6 τεάάίτητος, 1,επεγοβίάεε, Ἐαςῖ- 
το, παμε, ΑιΠεπίεη[ος αἴζαπα 1Ρᾷ νυ]εῖς: 
1 τεάειῖς, [ιηέτε Ειξεατῖς ο σοπιτατίο, {1 2 
ΠΟη τεάἁ]εῖδ, Οµαα]ἱ απἴεπῃ τος οἶτσα 46-15, 
Ῥοβτηπι οοπεῖροτε ἁρατίῶ, νοἰο Τ6βΟΓΓΘ. ο 1ΕΙΠΙΗ πο Ῥρατιαϊ Πδία ἵῃ πτρε Ίμαςς- 
Ὅπιοπε τεγεῖα αὐῃίπο οῖατο ΟΙαπσυπι Πρὶ- ΄ 

ογάΙ Παπ, ααπἲ ουπι ας Ππηπής Ἰαμάῖς 3 
α5 εχοε]ερας, ταπα ἹαβΙάα ααάϊερας οριῖ-. 53 

πας άρες οηπες, απὶ Ρατ ἷὰ ἵοπιρυς 14ος: 2025 
Ειτ Ἰπαῖς ῥρτοςεάεπ- 2 

πε νῖ ΜήεΠας ο 

ἀΙΠοπειη΄ Ιηςο]εῦαπτ. 
το Τεπροτε σοηΏσίρία » ) 
ρατίαπι γεπενῖε Ιοπιϊπϊς «οπνεπίεπάϊ ρτα- 
Πα. αἴιο μῶς ρτῶ Τε τπ]εῆες ΜΙεβας 
11, αὐἱ αἆ τπαῃ. Οαπςε, Γαζηάαπιος 
11Η ε]απα νοπίο. ́ ΊΝαπι αὐαπα εδ[εῖ τα 11. 33 

19165 ατα οε]ερτῖ οἶπι Ῥετ ΟΠΙΠΕΠΙ ον ος. 
Ίαπι Οτεείαπα» Τππι γετο Ῥετ Ιοπίαπι, ᾱ- 2» 
ριά ππεπιεήρευπι ταοσῖπαιις Τάπι. 1ο-. 22 
πῖα οὐΙάεπα {επρετ οὐποσία Ῥετιομ]ῖς εδῖ, ο 
Ῥε]οροππείι «απτεῃ τμῖο. {ππάαα, εἴφοι, 
αἰιοά ́  πιρίαπι νίάετε ἸΙοεῖ εοδἀεπι Ἰᾶ- 
Ῥετε Ῥεοιπία, δες τερυταηῖΙ πι αἲ- 
ας σοπ/{αἱταπεῖ νΙαπι ερ ἀἰπιϊάϊαπη πιεῖ σεη- 33 
{π95 Ίπ Ῥεσιπίαια τεάαξαπι ἀεροπεία Ῥεπες 22 

92 
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τα, αιοὰ Ῥτορε Ιπίε]Ιρο Πῶς Ρεηες ἴ6 ἀε- 2) 
Ροβία9 02 

ο 

α Ἐὴν ὅκως «4ε), οἳ σαῦτα ποιήσητε. 

-ἀγεῦ. Σ1μά, }αΐᾳ, πο αο[ινάς, 
{’. Φὲοδ.ς ΩΙ πιο παραθήκηο οι Ῥοε/: 6 Ιάεπι 
πογ. Ιπογηβανίτ, δἱο (κα, «441. Ρα, Ῥ]ω. Τ. τ. Ῥ. 556. 7σ/ζμ. 119 18.. ΡΠΙΦ Ἐπικυδείδεος. 

{ Παρὸ Λακεδαίμονως ὦὰοδ. εἴ ΠβίΙΠι συνεχθ., ΤΕΠι οἳ αρόὀῳ Ώπε ρταεροβτίοπ6, ατ]οῖε ἵη 
Ἱτία {εαα. «4γεζ. 71//, 
παρὼ σοὶ αἳ σῶα. 

Ὅτο αν Ὅκως ὁ ὑςέρης μή τι ὑμῖν] Ῥ]επο Τ2μοἆ, ἵπ Ἠιῆις 
(ππ]ηπιο ἀῑέτο τα, ο. 57.2 εἰ δὲ περ) ἡμῶν φνώσεσθε μὺ 
πὼ εἰκότα» ----- ὁρᾶτε ὅπως μὸ] οὖκ ὠποδέξωντοι αρ. Ώ{ο- 
8εη. {μαζγῖ, Ἡ, 192.5 βλέπε ὅπως ϱὴ) παρέσῃ πρὸς ἡμῶς 
ἔτι. Όσα Ἰνο[ίοι ε)ΠΗρί «41/71. Ῥτοπι, ν. 68. ὅπως 
μὴ σαυτὸν οἰπτιεῖς ποτέ. {ηαίδ. ἹπιευρισίατΙτ δέδι(ι μὴ 
πόθο οἴκτου ἄξια, η 04, Ἡ, Ρ. 991, 47. «4γ]βοβύσπεα 
εοἰ]ερίέ Δ. αωες Νοε]. ΟΗ118.Ρ. 990.  ΝΥΔΙΟΚΗΝ. 
--6, Ἐπισπώμενον Δευτυχίδε] Όπιπος 19 ἆς σοπραξτο, 
Ψουμ ἐπισπόμενον, Λεἶνλίο οὔαῃι Ἰπάϊσς, Ψἱάς Τ,. 1, 
91. ΨοἱρεµπηΠε ἀείποερς ὠπαίτεετὴν παραθύκην [αοι]ε, 3Ἡ παρακαταθήκηντε]αιετῖε, φηαθ(Ηοπ]ς ος [2Η ε- 
710071115 Ῥ]πίυππη ο αἰἴοτιῃ αριᾷ Ο], /7ηε[ε αἆ Τ0μ- 
οάἱά. Ἡ» 7ο, τε(Ηπιοπή]ς παραματαθήκη αἀβτιππαττ. [1έ- 704040 παραθήκην οοπΙδυπι 200). Ἰήμρίῇ. ει Ρ0Υ- 
Π]οῤμςν ΟἨἱΗ8 Ἠχες» Παραθήκην Ἱππίαν καὶ ΤΩΝΑ τα συνγραφέω Φασὶν εἰρηκέναι, Ἱνοβτυπι ΠΟΛΤΙς [γέρογής Πεμ] Πρπαπας, Ῥηρτα εειίς Ο, 78, ΠΑΡΑΘΗΚΗΝ πα 
βωτίθενται ἨΌτὶ οἵηΠ6ς. Τῆς Ῥοπἳ οοἀΐσας οἳ ἵῃ ῥγο- οσα εοπ/απίεΆ. «Ώαιομ. εί πηϊπίατη]ης θοᾷαῃι 
ΠςυΗ Ες ἔμπι ογοδσεμε, Παροκαταθήκην ΤΠΙΘΠ Ρὶς ἆᾳ- - ροής των, 995 7. ἨῬε]Ππαιο ε/ρο. εαπεῃς προφά- 

σι» ἕἶλκον Ίπ Οοππ]οί Τγβῃχ. ν. 797. οσσυγῖε, 
αν Καὶ γὰρ ἀποδιδόντες ὅτ,] 1,ειτγε]μ]άςς αχ νστο. Ώεροβέπτῃ τοᾷσγε ρα: {5 τος ἔςι οχρειοπάα» αιὶ τοὰ ἀσπι» πσπεμτ΄ ἡς πα ον Ρογίαπίος, Ἠα ΟιΠς1ο, Ἰαιάεπι Π1έο Ίητε Ἠαιιά τ8- 

ος Ὀεπιοσγ]ήο ΊΊΘῃς 4Ρ. 102, ΦΕΠΠΗ. χΙαν. Ῥ. 910. Ωσπερ τῶς ποαβοκα θ / 2 ὃ Σ / ν . 
νεῖσθωι' τὸν δὲ μὴ ὧποδι ο ο ισᾶς πα μη ἔπαι Έτος πηης Ἠαδομές πακῶς ἄκούει καὶ πάσχει. 
Αδὶε ἀαροβίῦπῃ που ο πο εδῖ, ας Ιαιάσπι τ6σι]- 

0. Τλαῦκον Ἐπικύδεος Βρταρίς (οπουήις  τείῖας δά(μπι ἱππαυταπᾶ ]ουμρίδιας 21η αιήρας ρ/ωπίατ Ὦο- 

. 

͵ ὗ Ἐμβάλωσι ΟΓ9 περῦ. 41. Ῥαε/., ἐκβάλωσι -4π. . 
ρωύήκην «γεῦ. }., Ἱπ. Ῥαε/; ποαρακωταθήκην, {τά κωτὼ {πρειπε ρυπάα Ἡαβεῖ, εἴαπι ροδῖ ῥαιισα. 

ε Εκοετρβῖ οἵαΏοπεπι ὦο0ῦ, ΦΕΙΠΙι ΧΧΥΠ. Ρ. 195. 

{βασιλῆας παραθέσθαι, καὶ ἓὶ ἆ δικαιῶν τῷ ἑτέρῳ ἄνευ ἅ 
ἑτέρε αποδιδόαι"ε Θαμένων δὲ ἀποδώσευ Ἡ Αθηναίων» 
ἔλεξέ σφι Λεύυχίδης τάδε, ., 9 Ὢ ᾿ Αθηραῖοι, ποιέέ]ε ος 

μὲν ὁκότερα βἡλεσθε αὐτοί-καὶ ηΝ αποδιδόήες, ποι- 99 
ἐετεύσια" καὶ μὴ αποδιδό]εε, τὰ ονα]ία τητίω 
ὀκοῖον µέήοι τι οὗ τῇ Σπάβ]η Ε συγφείχθη γωέσθαὶ 

, / ενω αν ; {κ τοσο 
περὶ παραχα]αθήκης, βήλομαι ὑμυ εἶπαι λέγομώ 
ς ος ὁ σ εν 4 { 3 -- . / ἡ ημειο οἱ Σπαβ]ήται γωέσθαι ο» τῇ Λακέδαίμοι κ; 

Ἱ λ εκα- 4 ϱω 3 α ἴ τείτη γωξήν τήν ὧπ᾿ ἐμέο, Γλαῦκω 5 πικύδεοὲ 
ρω . ] Ἶ ” ἃ τ ” ι . γα . παιδα" ΤΒΤΟΥ τὸν ἄνδρα Φαμὶν τά τε άλλα πάν 

περήκεν τὰ πεῶτα, καὶ δ καὶ Ἡ ἀχέει ἀριςα δὲ» . Ξ . / 9 ζω καιοσύγης πέρι, πά{]ων ὅσοι ἶ τὴν λακεδαίµοα τὸ» 
χ . 3. ο» . Ἡ Το) τόν χςὀΊονοἴκευ  συνοειχθήναι δέ ὃι ο) χεόνῳ χω” 

/ 3 3 32: μόνῳ τάδε λέγομοω» ὤδρα Μιλήσιο», ἀπικόμειον ἐὲ 
Ἄπάρ]ην, βέλεσθαί ὂι ἐλθένἑςλόγες, απροϊσχὀμενον 

2 λ | 3 ο ωρα το ον τοιάδε Εἰμὶ μὲν Μιλήσιος, Ίχω δὲ τῆς σης Γλαῦκε 
3 ο» ν ον 5 τν δικαιοσύνης βελόμθνος απολαῦσαι ὧς η) δή ἀνὰ π᾿ᾶ: 

Ἴσαν μὲν τὴν ἄλλην Ἑλλάδα, οὗ δὲ καὶ περὶ Ἰωνίη 
: κ» κ μα 3 α” 3 .“» ου , ἕ της σὴρ δικαιοσύγης Ἡν λόγος πολλὸςνἐμεωύτῷλε- 

29/ λαο Φον ο ο 9 εω, κ ὅ ος γνς ἐδίδεν καὶ ὅτι ἐπεικίγδυνός ἐσ-ι αἰεί κό]ε ἡ Ἰωνίη, 
ς Ν 3 το 
ἡ ὃξ Πελοπόννησος ἀσφαλέώς ο. καὶ διότι 

/ 2 ω Ἱ η] ω 2 νι χθημα]α ἐδαμᾶ τες αὐτές ἐσι δρῷν ἐχο]ὰς' ταῦ- 
ο / / { τά τε ὢ ὀπιλεγομέως καὶ [ουλευοµένῳ, ἔδοζε 
ο το ο» 2 Ι μοι, Τὰ ημίσεα “πάσης τῆς οὐσίης ἐξαργυρώσαν- 

. { : / το ώ / 4“ ”: τα, «έσθαι 1 παρά σε’ εὢ ἐξεπισαμέγῳ ὧς μοι κεί» 
ὁ µειά 

ο ο Πα- 
πο ο Δ/καιὸν 
1 Συνηνέχθη -ἄγεῦι 

ΟΠΙΠΕς. ὁσούπεμ μα» ἵπ ρτῖπια 194. τεέτε οἴταηπτετα, (α6ς- 
ΥΠΑ 

{ Ασε 
/ Παρά σε Ψὲ0δι «τοῦ. ῥ1η4.ο ΤηΤα ἐπιαμένῳ «4γεῦ. } εἲ πποκ σέ 7 «4ἱχ., απῖοα 

ἸπΙπεπα πϊπηπα οχτυ]ῖε αἳ οομοήσβανέ, ὮἙλαθκὸυ αοῦ 
Ἐπικύδους, {εἱρεῃς, Σπαρτιάταις βασιλεύοντος ἐπίορκα 
ὀμόσαντος Τ» 18.. ΠΠ {4 ἀο 11]α ϱ]ος{ατοτί ἀερααητατ, 
ΝΠΗ] Πίο ἆὲ τρ] νἱπῖ ἀἰρηΐθτε, πεηια αἡδί., αυλή 
ἴσπα πιεπ]Π], Τοῦτο ------ πάντα πέριήκειν τὰ πρῶτα -4- 
Όγε[εν ΠὨΙ. ΤΠασγά. ρ. 974. εκ νπ, τό, τ. υβὶ 
5, πέρι ἥκοντω εἴ ἐν χρόῳ ἱπγευμένῳ αχ ΓΠῤῥουγα{ε Ἱ]- 
Ἰηήτανίε Μὠοβως. Οοπβπιῖ]ο 4λγάοηὲ ἵπ Ῥτ. μαπρ, Εμὰ 
ΕΙ 1χ, 41. τῷ χρόνῳ δὲ ΙΚΝΕΥΜΕΝΩ ὠφονισθῆναι. 

9. Καὶ διότι χρήματα ὅτοι] Οα15ῇι ηαες ἀεροπεπάαά 
Ρεευηῖας ουΐευτα: εἰατίοταπῃ σεηίερατ. πιοᾷο αχ ΊΠ: 
επσαοσε» αυας Πὶς Εαε]ε., {ο ριυτα [οσπιατοίς., ποὺρ 
αὐτοὺς ἔσι ὁρᾷν ἐρῶντας νἱτ ετιάτας: Ἱππυῖ Ῥε]οροΏπε- ! 
Πος εἰ 9ρα1ἴ4ΠΟ5» Ώμ]]ο Ῥίας απ]πηϊ παρπ]τμάϊπε αἲ- 
δεπΠ ΠιάΙο ἴ8είο. Επίπινοτο π]πη]α σα ηλοπῖς ]αὴς 
ομ]ς Φιλοχρήμοτίῃ οτασμίο ρτλεάϊσαταν. Ῥμτο ΝΠΠε- 
παπι Πο[ρίζαπι Ίοπας (ατεδαι16 ἵῃ απήπιο Παδις{ε, Εεῖ- 
9 οὐποχίος. εξ εχροῄτος, Ῥιορίοιθασιε ταὶ ρεομηῖαθ” 
4µ6 []αε Ρορ/ορ/οσες ας ιο μον Ἡ 

. Ἐξαργυρωσαντα ο Τζυοαἱώες νά δτ., 
4οᾶ η ος αι ᾷ6 τεσθβΗσΠιτά ἑδκργυρίν 
πημ]τα ΝΠ{σε]1. Νοἱι ν. Τ. ππ. ρ. 54- Ιω ας 

39 

- ντ : : /[οδήμ; Ἑ Πο, εΠΏΙΕ θέσθαι παρά σε, Ρτϊ5», 4Ε 9ΜΟ γεεδίω» Ἰλμο. 

τρ αν ον να δλς ὄποα ο ο έωοι σύᾳ ΕΧ ΙΟΠΙΦΙΠΟ, απο ἄε 1.. τν 191. ο. 
Ῥ]ήοίορ]]ς ρα ἵπ 0ο, πᾶ. {μυμαῇ { νοεαῖυτ, 
ἀεβοβίο ἀλλ) ὅσε φιλάξ2ι καὶ ἀπινῦρι ος ΝΑ τὸ πα: 
ραθεμένῳ, ἐπεὼν ἁπαιτέται 38" 100. ὁ ΧΠΙΥ. ρὸ 
81Οι ος τὴ ἡ ον δρ) ] ὨῬοσίσμος 

, υρώσαντῶ», θἐσθαί παρώ σοι | ΙεΕΡΟΙ ορέ 
Ιοΐο ας αρα ὁτοῤαεη» σε/ηογ} Ῥ. 105. 90, βέ: 
σθαι ααρὸ σέ ρτοβατί Ροδίει αμοά 1διά, ο αμά ἁιρόοῦ 

τοα, αἱ ΥΨΟΣ πολλοῦ οπΙτΈτοτΗΙ ἵπ οοᾷἆ, Παρ δὲ ον ὦ οι 0οο 3 ο, 



πτο ς ο ουσ. 
: . . : 6- Μαν Ῥοβία πμ] [ά]γα ἔοτα: τα ναίο Πᾷ ΠΙΙΠΙ 

Ῥεεμη]ας αςσῖ]ρθ» εἲ ας ποῖᾶς, 035 υΠᾶ 
ειήτοάϊ; αι ποῖας, αι]κᾳπῖς Παθεπς τε” 

479 

2» µενα ἔφαι παρά σοισέα" σὺ δή µοι καὶ τὰ χρήµα- 
ο» τα δέξα χαὶ τάδε τὰ σύμβολα σῶζε λαβώ ὃς 

ο - ὃν ) 5 ον ε, ο ὃ) ὧν έχων ταυτα, 3 ἁπαισκ μαπώ ἀποδβναι’ πιο, Ῥεσιπίαπι, εἱ τοάάιτα, ως [σε 
2» μάθε απονΝιώσα πκάμαμεναντα. έλεξε. απϊ ΜΠΙειο νεπετατ ἀῑχίε; αἴαπε ε 6οΠαΙ-. 
91 λαυκορ δε ἐδεξατο την ὃ παρακαταθρΩη ἐπὶ τῷήΟς]οπο ἀεροβταπὰ Οαυσιι ασεθρί  Μ]ίο» 
9) αμμια ον χα 9ὲ Ἡ πολλθ ελθοντ ος ολ «ἀείπάε ἵεπιροτε ΙΠπτεΓίεδίο, ΕΙ εἶπδ, 41 Ρε” 
2» Όο ἐς τὴν Σπάρτη τετὰ τὸ παραθεµῶε τὸ χεή- οιμπῖαπι ἀερο[αετας, 8ρατιαπα νεπἰυπῖ, 0181” 
5» µατα οἱ παϊδες' ἐλθό]ες δὲ ἐς λόγερ τῷ Γλαύχῳ, οἴπι σοπνοπίηπι: οχηϊριείσᾳαε ποεῖ ρεςῖ; 
», καὶ ἀποδερωύ]ες τὰ σύμβολα, ἀπαίτιο τὰ χρή- ἨΙαπ τερο[αυηῖ. Πε επίπιψεΓο τερε[ετέ 

ΐ ΄ . Ἶ . . . 6- 

µατα. ὁ δὲ δωθέετο, ἆ ἀντυποκρηόμοος τοιάδε,]5άἵας Ηἱ5 νετβί» 6 οοπιΤαΓίο το[ροπάσίο» ο 
ο αυε Ίδης τεῖ φπΙεαπαπω τεπηΙσοῦ» Πε. 

αἆ τηε Ρετιπει ἀᾳ 1] {εἶτε αι ἀΙ6ΙΠ5, 

Ὑοἱο ἵαππεπ τεπηπί{σεης, απ]οφπ]ἁ 1[1πα 

" ο ο στο. ος μμ ᾿Επετίε ἔασετα, εἳ, Π αεεερῖ», Ίπτε οΡΙΙΠΟ 
5, ἔλαβο, ὀρθῶς αποθᾶναι ' κα Είγε αρχ”ν µη έλα- τεάἀετε: ΠΠ οΠΙΠΙΠΟ ποΏ αςσθρὶ» ΟΤῶς0- 
20 {90 γοµοισι Τοισι Ἑλλήνων χθήσομαι ἐσύμέας ταυ-5ΟΤΙΙΠΙ Ἱερῖρις ἵπ νος ηἴαγ. Αα φμοά σοπβς- 

Τα ὧν ὑμῦ ἀγαβάλλομαι κυρώσευ ἐε τέταρῖον µήνα ΠπαπάυΠῃ ρισ/τμο νορῖς τεπρΙς Πίπς αἆ 403: 

2» 
σᾖ 7 λὁ 3] / λ 

5». Οὔτε µεμνήμα] το ποηγμα » Ότε µε περιφέρε! εἶδεν 
5, εἰδέναι τθτέων 5 τῶν ὑμέῖς λέγετε᾽ βήλομαί, τε, 

Ἰ / Εν α γ »» αὐαμγήσθείς, ποιευ παν τὸ δίχαιῳ' καὶ γὰρ εἰ 

ο” τ . Ἱ 3) 
| » ἀπὸ τᾶδε οἱ μὺ δὴ Μιλήσίοι συμφορὴν ἔ ποιύµε- ἴποι ππεη{ε. Ίτα ΜΙΙΕΠΙ ἀερ]ογαηῖεδ ο | 301, απαλλάσσωτο, ὡς 6 ἀπεσερημόοι τῶν χεή- {παπη» ἀῑ[εςε[ετα ταπᾳπαπι Εταπάαεῖ Ρες  μ 
| μάς Τλαυως ὃν ἐπομεύστο ἐδΔιλφά αχσηαό ει (Ίαιεις Ώε]ρμος {6 σοητι]τ αἆ οἵαευ Ἡ, 
ἡ 5» Χθήσὸ-  εοπ[α]ιαπάππι,.  Οαἱ οοπ[η]ταπτί» απ 1ΗΕΙΗ : κου 5 νο ο» λ 3 | 2» µθος τῳ Κθηγηβίῳ' επερωτῶντα δὲ αὐτὸν τὸ χρη-55 ή 

}ς πΑ ς : | 2» Σ1ΡΙο εἰ ὄρχῳ τὰ χρήματα λήΐσεται, ἡ Πυδίη 
7 ρω σω 3, ο » µετέρχεται ἃ τοῖέδε τοῖσι ἔπεσι, | : τ ω 325 ὃ (8) λ λ αι / ε/ » Τλαυκ Επικυδέ ἤ»Τὸ μεν αὐτίκα χέρδιο τω, | 

ο” Ἡ . . το. Όρχῳ Ἠκήσαι, καὶ χςήµατα ἵ λήσασθαι" 
3 ο / / χο » Όμνυ' ἐπεί .)άγατός γε καὶ εὔορκον μένει ἄνδρα, 6ο 
η) ] Αμ ώοα /{ 23 ων 2» Αλλ ὄρχι παὶς επι ανώνυμος, εὸ ἐπι χᾶρες, 

Τ4Π4Ο. ΡεοιΙΠΙαΠΙ 
ῑξ μ5 νετβρις, 
Ίος Πρίογάίσε, [απο επρε αἆ Ὀγεοὲ 13 

μας ρ | σϕ 9 : 

γαπάο οἱ, {πιεγοξγῆ]ς/ζημε μμ, 
Ίμγα: ἱμγαποϊ πιεπγΕΙΗ εί ΠΙΟΥΣ ΦΗθῆΜέ Ἡν 

8. | πα α.. 
Παπά] ἱσηεη οτί Πας [πε πο 
Ε3 πιαπίῥις ρεάδωιμμο, οἴμαφμε ΗΝ 

Γ ΦΤΗΠΕΙΗ η. ιν 
(ωηηρίεΠΕ ἆσπθο Μη] 1 [11ο ἱεπιῆέ ον 
Ῥοψίεγα Πήγαπάί ΙΟΊΙΟΥΟΙΙ /εἆ Ἰωιάαί 0116 ν 

16 απάϊτ]ς (Ιαηςι νεπῖαπι ΠΡΙ εοΓΗΠα, ο. 
ἀῑχίείοε, πε ἀατοι, ἀευῃ οΡ[ΕΟΙΑΡΑΙ. 

Ρταάατειασ, ΡΥΙΠία τε[ροΠ» 

2 Οι Ο 

»» Οὐδὲ πόδες κραιπγὸς δὲ μι]έρχεΊαι, εἰσόχεπῶσαν 
» Συμμάρψας | ὀλέσῃ γυῶν, καὶ οἶκο ἅπα]α" 

τν Ἡ Αιδρὸς δ᾽ εὔδρχΏ γω µετόπισθῳ αμείνων. 
2 ταῦτα ἀκέσας ὃ Γλαῦκος συγγνώµηρ τὸν θεὸν παρ-ό5 2» αἰτέετο αὐτῷ Ὢ ἴσχευ τῶν ῥηθέντων' ἡ δὲ Πυβίη ς ἔφη». Τὸ σπειρηςΊναι του «εοῦ, καὶ τὸ ποίῆσαι . 

ἀθι(Πι νο ἶσον ο δύναται, 1 λαυκος μυ δι, μεταπεμψάμµε- Ἐγιμία Ιπαυ]ς 9 1ά6πι Ρο]ετε 9 Γεπίατς 4 ελ 

32 ορ του Αλησιαρ Ετος» οαικοὶ σφι τὰ χεήµα- εἲ ποτε, Έηπο (Ἰαιες ἀΕΛΙΙΣ ο 2» τα. του δὲ ὄψέκα ὁ Ῥ λόγος, ὦ Αθημαῖοι ὅδε ὡρ.γοῦς ρλίδις Ῥοουπίαπι τεδδίᾶε, « ἆ ρο .., ο μή λέγεσνλαι ἐ υµέαθ» εἰρήσεται. Τλαύχε νῦν ο) Αιπεπίεηίες, [ως οαῖο Ρε πιης Ώ6- 
ο ἃ οὔτε τι απόγοόν ἐσι οὐδε, οὐτ {ση οὐδεμίη αμ μα ώο ση απε ία {πρετεςι {Προἱος » πεαμς ἀοππὰ ας) : 

{ 9 

16) 
πσττ τος 

Δ 

ντ 

στα) σον 

αφ. 

99 Ἴο- 

σ᾿Απαπέει Ζηπά Ῥσ. ὃ Παρβήην -4γοῦ, }ὰ Ῥανίίι ιούσέωε Ίπος πορ]οχίε,  ὁ Αὐοδε ἵη ού. πο 
πῃαϊε» {μπα ἐς Σπάρτη», Ποπιοάο «ἄγοῦ. }μά, Βαγ.. ο τοῦ παραύ. ἵαπίιπα ὁ1οῦ. 4 ᾽Ανταποκβ" απ . 

ο ὡμ. 4οξ, {ον ὧν Ῥτιας.  Ποµσάμειοι οἵα ὁ)ερύ.  ἸΑποῤῤημίοι νοὺι, ὀπηρημόοι ἔμα. ὁ ΟΙ Ώτησ Ία ἄγεδ. ἔ, ΟταεμΙ Ῥατίοπι Ἠαθοιτ μαι. αἆ 
σόαι, πε σαςία. Θ6αΙεῃΠς νογίῖις 
ος αρ 711. Εεγοβοι{ θ]ῥογία. 
ροήπεπιαπι εἰ μα. ΟΙΠΙ ὦλοῦ. 
πισθεν «γεῦ. 11. «ροβοΙέης 6οἩε. ΠΠ. οο.. «δ10ὖ 
ὧΤοδ.ο σχεῖν ππίεα. ο Δύνασθωι ἨΑΤΡ. ὦλερῦ. 
πτερτςῖαπἹεηίο., αἁ. ριῖοτες ἀιιοδῃί6, 
αμί ὦ περ]ρῖε:. οἵᾷο Ποπ π]α]Η5, 

6ΕΤΤΟΠΕΘ. 

σοὶ, τε ἵῃ [αεί νείρὶδ εκ οἳαίῖοπα ροτάτα αριά Οίο- 
25. Εα)ίο. Τ. τ. ϱ. 167. 49.. οὔσης (μοι πορρκωταθήκης 
πῶρ Ἐὐμάθει τούτῳ. ΓΕΥΟΙΟ1111 {εαΜυτ1ς Ἐξαρνυρῶσαι 
αὔοαιε {αΠρῇ: 1 μογά. αιιοᾷ ρΙετππαο ἀἰοίτη ἐξαρ- 
φυρίσαι εἴ ἐξαργυρίσωσθωι' αἲεὶριε Ὀομήαεμς 1π Ο2/(/ὔ. 

2 Πι 5. 
ει 1π /ομ] Οὔλὴν. ΟΥ. Ώχιν. ρ- όἡο. οἳ Φε]ιοὶ. {ωυεπαής δαῖ. ΧΗ 

ΤοΠςε. ΄ { ᾿Ανώμαλος οὐδ { Ὀλέσει «4γεῦ. βαι/. }1ηᾖ, 
«5 11 ΠῃΠο ώρείων 

“ἄγεῤ. 2η,» Ορπέμε Α]εχ. νι. ΔέΤΟπΙ. Ῥ. 749. γενέσθαι ἐ8 
4105 ποη αἀ[ρετπος. 

-ϕ Οὐκέτι ὦ{οὖ.» οἳ Ῥοδίθα {σί οἶὗπι «4γο2. 7η, οἳ 111. τοέϊς: ἐσίῃ ρΗ85. 

Ῥ. 414. ΕΠ. ὁ Ληΐσασθαι «4γεῤ. δὲοδ.ν Αὰ ΜῆσσΑ. 

ἐπὶ «εῖρως «4γεῦ. ΤΗΠΙ πόδας εἴ κραισνῶς, 05. 
0 Ἰδί ΓΙ) Ἔργ. ν. 958δ.. 1 10 -- 
αρ. βαμ/ση. ΝΠΙ., 7. ” 1Η. Ραι/. 48. 

2 Λόγος ὅδε, ὦ ᾽Α0. “ἄγεῦ. Βασ]. 41δ, οὐ 

/ργοί 4ροῇίο) {αουπάπι {ωυοα, 948, ΧΙ, ν. 203. 
υ0ἱ ΠΗΠοτῖαπι επατταξ οδεο]. εκ Εεγοῦ, Ἐκιπήμπι αἲοα 
{εφ υῖεις οταο 11η αἰῆσεγηπῖ αἶαίη Οἷοµι, {ἱρλ. 9Ο» 
νι; Ῥ. 749. αμ/ζη. Π. Ῥ. 149.. (οπιεπάατις α Ρ004: 
210 Ἐκειο]ι, Ῥ. 99.) οἳ νΠ, Ρ. ότο,, νετ[ιπι ΕἰΠό ο. γείατηπῃ ]οεῖς αἀβππιατήπε Ὀνκον. Πεπβεγδ. οἳ " οχοῖιης α]άπππα., ᾿Αγδρὸς δ᾽ εὐόρκου γενεὺ μετόπισθεν ᾱ- 

//ετ/2Πς. Ἠὶό αὰ Ώ/οάο). Π. ρ. 56ο. ΝΑΤΟΚΕΝ. 
Λ6. Οὔτε µε περιφέρει οὐδὲν εἰδένοι] Ίνοι Ῥεου]ίασίς 6Ἡ 

Πεγούοίο ἀῑέΠο εχ Βογεἱ ρταεἰά]σίο: ἨΠαρετις ἵπ Ρ/4- 
ἐοπίτο 1 ΟΙ. «ἄλγε[οθίιν πιοπβτανίε, Τασπεῖε Ρ. ο4ό. 
Ἐ. περιφέρει δέ τι µε κἁὶ μνήμη ἄρτι τῶνδε λεγόντων' 
αιοᾶ αάπαπα υδἱ Πε, Λ2ΓΕΠεέ αά 110 Φμαθάη) έεογ- 

ἁαγίον νἷπι ΠΟΠ τερτας[επταδίτ» 4μας ππεπιοήαε αἴισῃ- 
ἆαπι αάβ οἹτουμπιαξτυπι Ροίεη]αί. ΦίαΏπι τῶν ὑμεῖς ---- 

6ςῖ, οκ θα 2 Απεσερημέοι ] Ῥπουαβίτη: ο .. ὤπῃρημένοι 

ΤηΜᾷ,, αιοᾶ 1 «4γοῦ. Ῥταναιο» ΕΕ ἠΔυςΕ, 1ο α]]ι- 
Ῥείόστο αθαῖ. {π νυ]βαίΟ εοπίζαπα εδί «ηβαιῥ. ΟΠΗ 
Οσάᾱ. Ἱαιιά ραιεί6» σοπνεπιᾳς {ο]επιπῖς [οππι]α η 
Ῥοτρόγγίο Α. Α. ΤΙ» 10. οὔτε παρακώταθήκην ἄπεςέ- 
ρήσα. Οχλου]ηπι, (ἱαμσο τεάαΙτήπα» Τὰ οε]ερηίατα 
νεγίατας., οἵξητπῃ οἶίπι {Ἴορε. οἳ ΙαιάαδΙε εοῖ. {μυεμα- 
ρα δν ος {ιαν]ςβπιί {μπι ναι θαΐ, ΧΠΠ. 900. 

56. Ἐ] ὅρκῳ τὰ φῳρή Ἅ ] Ομαεγεδαί αρατία- ο : χρήματα ληίισετᾶ! ο . 
52 μας ΊΝιρηίηῖς ετοε ᾖ4εης; εἰ ση ὅοε 1) [αείμης 

ἐσί' εκε]ρίτ επίπι ος {δη μίτς τεργεμεπ[ΠοΏΕΠΙ ΡάΟΣ» 

ρείων αἱ εδι η ΕΙ βοή! Ἔ. κ. Ἡ, ν 5. «ΝΙΠΟ: 
{απῃ εχΗ]ραῖ 1ῃ αατίο ναγῇι ιο ποποα ο ὃς μἱ το 
{οΠρτης Ἱερ]έητ αριά ο οὔπομη ος βισό, αι Τ. Ῥ» 
814. -τ--  Ὁϊασπ]ο [αρίομπα ἀϊάέμπι Ώεἱρμίουπα» τὸ 
πειρηθῆναι τοῦ θεοῦ κο) τὸ ποι]σαι ἶσον δύνασθᾶε» 4ο αμο- 
αυε {ο ρίηπι ἵπ Πιο 0ρᾳ, Ἱερτ ῥα/α. Ἡτ αχ αῖς οῦτη- 
Ἡτ Ἰ]δί. [εγοι, Ρ. 1 Τ5. τ ΥΑΙΟΚΕΝ. 

εότ. λλ' Ὅρμου ποῖς ἂτο] Ομ]άυ5 εἄρσεσθς ῖ. 4ὲ 
(7ο {ή Ιωαήπε Τη1. Ἡ. ετ Ρας, Ἡ, 18» 1.1 Εδὶ ορ 
1ο. [ὴ]/], (γομουίης, Ποτσοπ πας πΙΠΙΙΠΙ6 οοπΠάετλῦ» 
Ι16πῃ ροῦταα Πηριμης {ηγαπα{ νο]υτῖ εκαόλοτεπι εἴ ΡΙΑ0: 
Ιάεπι. Ὅρκου Ρτοϊηάς πᾳῇς αμηήἁ ρο[ἵετιπα εἴ 60Η 
4Πεῃς 6δε» πίπῖγιπη Απίπιμάνοτιο ἀῑνίπα, αμθε ο. 
ορίπαιῖς ρεπησίς Πιρογνοπίθῃς [λότπο Π4εί ΡύΕΠΒΦ 1Η: 
Πιρίε, 1 οᾳ Παπά! σοΠι15 1ῃ ρολά γι βαρπιθηίο» η ζ ος 
τς αρ εὐΤαίο, αριά Οἱ, εν, Μτἵοπι. Υ1 ὁ ο 
Φύα θυγότηρ μὲν ἅτας, ἐγφύας δ ἕαμία εἴ « 

ΑΤΠΟΓ. Ἰήπα!, ϱ.. 456. ο σὴς Ὅκς ΕΛΕΓΣΩΝ 

73. Οὔτ” ἵσήῃ οὐδεμίῃ ] Ι5ιμὰ  Ηετοάοτευπα» ιν 



. 

αάπιιάῬομα κανα ο ἱμμα Ακ μι Ὦ Ἡ Α Ἑ Ὁς ΜΡΕΑ ΝΕ 309 
Ῥαόχμμι αἆ ΑΕρίπαπι ρτοᾷομάαπι ἀαίΗευταπα 4ὐ Αοπίοπβ δις. θέ τα κ ω ώς ω ο 
1 απῶ ΟἸαιςί εεη[οᾶττ: Τε εκ δραία ο ομιζομθη εἶναι Γλαύκα: ἐλτέτειωταί τὰ ὰ ππρόρ- 
ταΦς]εῖς οχιτῖτα οι. Ίτα Ῥοηίπι οδῖ ΠΙμΙ ῥζθ. ἐκ Σάρτης' οὕτω ἀγα-ὸν μηδὲ διανοέ- 

στο ως μονο «οείτας μάπι ης τερε-ο. Ἴσθαι πφ) Ὁ παρακαταθίως ἄλλο γε, Ἀ ἀπὸ ν τεαααῖιτ. 1 ευϊγςῃιάες Πας Ιοᾷ- πα τς, ρα ο ἠυδῃς ο) λος 
ἴπδ, οὐμπι π]μ]ο αρα 0 Αθιοσϊεπβρᾶς ολες ελα, ας ος 5 μα ον 

ὁραπάτείμς,  ἀΠσεναε, "Άι ΑΕρίπεια Ῥτίας-  Ταυτᾶ» " ὤ5 οι ουσὲ ουτῳ εσημΒ δε ονηγανής αἱ μμ. 
απαῖΏ [πρετίοταπι Ἱπίαπίαταπα,  ἀὖας Ἀϊιε- λάσσετο, Οἱ δὲ Αἰγυήηται» που τω ποῦτερο α . 
αΜεπβρης Ἰητμ]εταπε σταΏβσαητες ΓΠεραπϊῖςν κημάτὼν δουναι δίκας, τῶ εο Α.γα[ες ὕβρισαν 
ἄτθητ Ῥωπᾶς, πῶς ἔεσεταα. ΟὐΗπι «Απθο-θοθΘηβαίοισι χαριζόμωσι, ἐοίησαν τοιόθε μεμφομε- 
 βον {πςσεη/ετεπί » αρ. ο. Ὃ οι τᾶσι ᾿Αηαίοίσι, καὶ ἀξιοῦντες αθικέεσθαί, ὢρ 
Τ1ΤΏ Ἠετί ατοῖττ ϐ Ι6αΠάο8δ / ο Α ου ντὸ χο 
ο. ας μη ἀθεεία Ἀτπεϊεπβιὰ ἡ ον ὰν η να τρ σι 
ΊΏ ΦηΠῖο αὐ]ησφπετειηῖς: Παπο Ιδίῖτατ ΑΕρὶ- λος ών ο εναν ο ο κας ὃς νὰ 
ΏεῖΦ ]οσας ΙΠβάΙς πανεπι, α [ποτα πη]τή, Αθχήσωτερ 5 Την 3 εῶρί ο ο το 
{οµταπη, ΙΠἵεΓσθΘρετε, Ρ]επαπῃ ΡτϊπιοΓίρις ΑΔ. Β5ορῶν ος πςώτω Α.ηναίῶ» λαβόντες ο... ο ἴπεπίεπβηπι, ντοσητε «αρῖοθ αἱήρανετα, Ἠας ὅρας ἔδησαω. ᾿Α»ηναϊο δὲ παςότεε τὰυτα ον 
50 ΑΒαϊποιϊο ρανῇ Απεπίεηίεο που απηρ]ῖιό Αἰγιητέων, οὐχέτι 5 ἀγεβάλλοτο μὴ οὐ τὸ πῶ μὴ» 

ο ο το ος ο προ σα εν μλήήμι ς κ ὃν χο τηις Ὁμωιμή ῃ] μι λαο Γνοί2ου καλέόµοο» ϱὁ τῇ ΑΙΥί αγής Φοχὶμο» 
τος ο ας Οοῦτος μέμφό ο(Θ» 6 µε τοισι ΑΙγἠητήδι Ίροτε- ἴμθ: Ἠ]ς γίταρεταης ΑΕρϊπεῖαν αποπίατι απ. το μέμΦομ μ αν ὧς 

τεα { ν ἑωυτοῦ εξέλαση ἔκ τῆς νήσου" µα.ὼν δὲ τότέ ἱ 1 εκ Ἱπ[υ]α εἰεσεταπῖς ἴππι νετο ο- Ρῆς ἔφυτου εξε ο ο ο ος ας 
ΡΗΏΙῖΟ Αι]λεπίεη[ες οδ[ε απ]πιαϊος αἆ ποσξεῃπ- Τὸοὺς ᾿Απήαίους Ἀ αγάρτήμέγους ἔρδειν Διγήητας ' 

τ4υπ ΑΕρὶπειῖς, οτηρο/[αῖ «πα Ί]]] ἆε Ρίο- κῶςρ, συντίθεται Ακηναίοίσι προδοσίην Αἰγίνης, Φρά- 

ἀεπάα Αγέρίπα, Παιμεπθ οεΓΕΙΙΠ ἀῑεπι, 41Ο σας ἵ ο, τῇ τε ἡμέρ ἐπιχεβήσει, καὶ ἔκείνους ἔξ 
εδίοῖ τεπι αρατεκ[ηχης 1ρ5ε, ετ Πο» οροτίε-ρστὺν ἥκειν δεήσει βοηέωτας' μετὰ τἀνυτὰ, Κατάλαμ.- 
τοι γαηίτε {ΠρβάΙο. ΄ Αἴαιο Ίτα εκ «οπιρο-΄ "άνει μὲν κατὰ τὰ συεθήκάτο ἕ ὃ Νικόδρομος Α- 
Πιο πτρεπι αι. νεα νοσαθατας οσειραῖ / σσοςς, / / 5 3 σος ο 3 ισι τ΄ «λεομένην πὀλὺ, ᾿Α»ηναίοί 

:. δο8οά Αιμεπίεπίος αἲ σοπ{Ητιταη Πο αἀξιο- "ημαίοισι ΤήΥ παλαμὴ καλεοµέην πόλ ος λ 3 -. . αν τα λα ος 5 κα ο τν κε 

τηπε, απία 1ρῇ οἰαρῇφ Ρατ αἆ ριρπαπα πα δε εσας ο. 9ο οὐ ο ως. 
ΑΕρϊπείσα: οι εται εοπηραταῖα. Όυπα {ρῖ- ές σφι αξιόμαχο /Τήσι Αιγυητέων συμβαλέεῳ". 
τωτ α Οοτἰπιμίς σοπιπιοατί Ποὶ πανε Το ο) ᾧ ὦ Ἱορυκίων ἐδέοτο Ἱα «χθησαί σφι γέάς, οὗ 

σαηξς- | η πού» 

ασ Προῤῥίζως «4γεῦ. πα, δ Ποαρωθήκης. 4γεῦ. 7. 5102. Ῥαη. ο Ὡς οὐδὲ «4γεὖι, επί ἤκουον {χ. ἆ Πεν- 
πηρὶ «γοζι ῥ1π4. 6 ᾿Ανεβάλοντο Ἰά. εἲ ϱηχανῶσθαι. ὔ Ρα9/. «πε. } «πεῦ. Βγή, «44, σορυ]α ες, 
ἀεειαῖ, ὮΟΙΙΟ Κνούθου «τοῦ. }αήα» Ἰουσίθου εκ σοιτεᾶ, Ῥηε. 6 Μὲν τοῶσι ΙΗεῖ. Βατ. 4ᾗ. Ρα. ὃ. 
οεῖετί ρι]άς 1ΡΙΟΙΑΠΕ. ΒοιΟ προτέρου ἑωώτοῦ «4γεδ.. προτέρην ἑωύτοῦ -49Κ. εἳ Ρατ. αὐϊ αἲ ἐξέλασι ἵαπ Με. 
ΑγΗ. προτέρην ἑωῦτὸν' Ο]ΙΠι αχ «4ο πρότερον ἑωῦτὸν ἐξέλωσε.  ὃ Άνηρτ. }. 4. { Ἔν τῇ 49. Ῥεπε, 
Εἴ ἐρ τὴν ἀείπάε, αἰΙ ἐν ᾖ ες ἐς Ἡν.  ἆ Αὐ. ὁ Νικ. 65. «4. {τσι πι πι Χβῆσαι «γε. ἔὰ Ρά5/. 
«΄α]]ᾳ: αρῆσθαι ππῖεα. 

3 

απ Τυίας απ]απε, Ίος προῤῥίξως «4γοῦ. ει 7Η, τοᾶο- ἰδΏαπεήν {οἱεΠπαβ, οἴνας {απ1ρες εταπἰ Ποποταιςμπιῖ, 
ΠΟ ῬΗΡΕΤΙΗΦ 1. 90, πρ]ῤῥίζους ἀνέτρεψε' εἲ ΠΙ, ΛΟ. κα- ἀια]ος εκ {πα ᾳποαια οἰνίεαῖε πηεεῖ νο]ηῖε Ῥ]ωεο ποὺ 
πῶς ἐτελεύτησε πρόῤῥιζος λοῤῥοείον Ε]οξὲ. ν. 7ό5. τὸ πᾶν ἄρχοντας τῆς θεωρίως ἑκάσης, ἂς Τ.1.«κπ.Ῥ. 947. Δ. Ὁπας 
δὴ δεσπόταισι τοῖς πόλοι ΠΡΟΡΡΙΖΟΝ ----- ἔφθαρται γέ- οἴαῖ ΡΕ ᾿Ἀρχιόέωρος' τῶν ἄρχιδεωρῶν ἵαπΙεη πΙΕ- 
9. ΛΙ οἰηκάσπι, {αγ {ρίαΐς ο «4ὐγάεμέ πηϊςία {αεῖο» απϊπίς εἲ «“πάοσία. Ρ. 330 44. Εεγοβοσι τὴν θεωρίδᾷ ν]α 
ΠΙΠΊππΕ ΠηΠΙ εοππρεταῃς Ίπ Πὶ5 7 γεγρὲ Οτ. ἵπ Ίμεοςτ, Βςίε {οΗΡῖξ πλήρες ἄνδρῶν τῶν πρώτων ᾽Αόηναίων. οί ὰ- 

| Ῥ. 127. ΠΠ. οκ{οἠὈειά18. τοὺς δὲ θεοὺς οὔτ᾽ ἂν ἐπιορκήσως ἵΌαϊ Αεῑζα Τμεοτίς Τη Ώε]υπι ΠαΙεξυητα ἐπὶ Σουνίω: Ἠ]πς 
] τιό λάθοι, οὔτ' ἂν ἐκφύνοι τὴν ἄπ᾽ αὐτῶν τιµωρίαν' ἀλλ᾽ εἰ Ἰπ Ώε]απι ο πι ααϊθοῖε εἴἶαπι Ταἴοπα: ΕΏρεγίάες Τὰ Ὦό- 

μὴ αὐτὸς, οἳ πα]δές γε καὶ τὸ γένος ἅπων τὸ τοῦ ἐπιορκή- Πάσα :ώπ' ἄκρας τῆς ᾽Λττικῆς ἡ Δητὼ ἐπέβη τῆς νήδοῦ εχ- 
σᾷντος μεγώλοις ὀτυχήμασι περιπίπτει» 4 Ἠρρε ἐχεε]]εή- οἶτατ Ίσα δορο], ἵπ «γή, Ῥαηπίπεῃ, 8. οἶαν. Άμ- 
Ώςβις οὗ Ρϊείαίεπι» εξ α4 Άμπο Πεγοήο Ἰουυπι ρεῖ ρηηῇ. ΨΑΊΟΚΕΝ. 
ορροιτηπ]ς. Ομαπι νο]]επι, εα ἴεπιετε Ἱπταπίρυς οἳ 84. Τὴν θεωρίδα πώ ] Τωαυτεπᾶο. 2ήγεπής ζίπο- 
ρειεταπίδι5 ἵῃ ρεέϊτις αΠκήῃια ἀε[ρ! ! 1η 1η. «λε ἠαη ὑπάε α Τόε[ζο Φμοἱ ας 1ΗΗ116- 
..ζο. Οὔτε τι ἀπόγονόν ἔθιν “----- οὔτε ἰσίη] Ἠος εκ 201. νετ αὐϊάειη αἴαια αχ Λ/γοηίς ἴπιεῖο Ρπέρομίς, 

Ὁ. ζοάά, τεοερΗσπ Πεγοοίηηη Ἱπάῖσαι Ῥ]εί, Πεγο, Ῥ. 19οὰ πΏεηας, αῑαπι {ηεταῖ πθσθείο, Ώς /ῶεγα Πας πάῦά 
65. Ὀρι [υνεπαί ἀῑείται [λΗπθας ἔομα ῥατίεγ οί θεωρίδι οἳ θεωροῖς Ιδει Ῥοδι ἀίρεπταπι 2, οραμῥειρὴ πὰ 
γο]ε ἀοηιοφηε, Ἠετοδοῖεα Ποπ οπή Πε ἀγαηρπει». Ἱή- Οα]πι, Η. Ὀει. ν. ατή. εἲ 7ο επαγὴ ἵπ ΑπΙΠΙΟΠ: τω 
ἀπεῖς {εουπάπι Οε/η Ονἱρεπὶς ΝΠΠ, ϱ. 494... ἂντ) Ἱ, 3. ΟΡΘΙΑΠΙ Π]ετς. ο ον ες 
τοῦ ΥἩς ὡπάσης εἶναι δεσπόταις οὗὐδ ὁποῖά τια βῶλος οὗδ 99. Προτέρν ἑωῦτοῦ ἐξέλασμ] Τάχρας απἱαπεπβαπα 
ερίᾳ καταλείπεται 4ΗΑΠΦΟ βώλῳ πίπας οοιηπιοᾶε {10- ἆᾳ εοτταρῃς τείαπτήτ νετοῖς. οἱ Ρα] ἀεᾶϊςίοι. δὶς 

| Πο]τΏτ Σαίας πιαηΏῖο, {οἩρεεταῖ Γογίας[ο Ο5//115 οὐδὲ σία, Γαπη {βαν ῥΓίσγΕΙΗ αδΗίοηεη νε αὐ]οδίΟποΙη 4Βαἶπε- 
| 413 νους» ἠαρζμη Πσπὶβοσπϊε, ἀεβοπαῖτα ᾳήοαιε Πτ Εἰς ηῤηίαπε, ἀϊεετες οοπ{ρίτατο ο Βαβοπεο: νετιίπι 

ο } φενοχωρίω. ------- Οοὰ {εημΙτΗ ]πς οποιανίε μ- οἷας Ποπ {υπε, αἀάϊτα α εοιτεᾶτοτε Ῥύοεμέσε, ἸπσβτεΠα 
αἱ. 1Π 1. Τ. Ῥ. 914. Γλαῦκου ------- βουληθεὶς ἐπιορκῆσαι 4ο εχ οοάϊζα. ΘΟποᾷ Γεεερῖ µεμφόμενος ---τ-- προ τέρην 
πρόῤῥιζον ἐξετρίβη ἐκ Σπάρτη" ππμ]τον Ώειις προῤῥίζους ἑωύτοῦ ἐξέλασιν οΙΠΠΕς πποίας {6ᾷαξ, ΙπάἰσηαἨοπεπι ΝΙ- 
«ώετρεψε, {16 00. 15, 55. μγ]ρ. Ἠ]ρρο]. ν. όθο., . οβτοπή 8ΧροπεΠς. οὗ ρηνς Ἱπίμπάπη Εδί οχί]μ:, 
Ὦ παγκωκίση, κῶὶ Φίλων διαφθορεῦ, (Πε Μ195. Ρατ, Τα]εῖ,.ν. Τό. ὅτε ἐπὶ Πεισιερατίδέων ΕΞΕΛΑΣΗΝ δώ. 
ϕι 105.) ------- Ζευς σ΄ ὁ γεννήτωρ ἐμὸς Πρόῤῥιξον ἐκπρί- θέντες ------ ἀπίκοντο. ΄Ίνοι παίσῖο, 66]. σγοπουΐο οκ ον 16(}οῦ. όν ΠΙΕΙΡΙΟΙΑΤΗΣ σὺν παῖο ῥίαις Ῥ]αοι]είε: {εὰ Άπια οπίαυε ράἱοτιπη. εις θά 1ΝΙ- 
ον ισα ἕ ΓΑ4{οἱδης «νε μη εἳ αὖ [β]τρε [ῤ]η- ὉοάτΟΠΙΗΠΙ ῬμίΙο[ορΗ1 Ίοσμπι Ῥο[ε. ν» 6. ἐν ο ὃν 
ο ο ο ο μμ αν ο- 

τς ἵῃ {ιο ος τη ο πα οιήρήο τεὰ ος θα πολπείαν' η «4βείμα αγζε ος. ο ΤΠ- θιπέ ἐκ Του οἱ. Ἱερίσίο ῥαᾳ νΙὰεῖητ, αμαα {οιαδίο αρργει/ς εν ἐσο ϱ1Ηἱ οβρρίζμή μα ο ο, η 
ορ ρα νο ες Ὃ ο 1γαξ σης μις πά ΡΟ0/0. Ρ. 195. Εά. “2 ην 

. ες {7 ΩΙ ΘΙΤΕΠΗΣ φΗΠεάαΙΗ σΗ Ποπημή] οὗ ΟΤΕ, τν γιο ρρέος: ἅ κο 
ην Ἱσία να Τε (οισηης η ]εὔαη{. Α. Τετη- 10Ο. Ἐδέοντο χρῇσα/ φῃ Ίροα ἵπ 115 ο τινας δυρία 

α πηἠκμό, ο ἀερείαΣ Ἰπήτμέώπι, απουμηπίς Ἰη τη, 58. ὠέντο τῶν Σκβφων δέκα τλαβτά οΦΙ ΧΡΗΣΑΓ. ε]{ ΠΗς(ΑΤΠ πονοιη. ἡ 2 ο 01 ῥα]εηία 6ΥΕΠΕ Πήγα: 6ἳ ϱὗ Ίεῃεις (6[ς δὲχ 1 3 ΠΗΑΠΙ Θεωρίδᾳ νοσαῦαπῖ, Ἰήσι-, /0βαγήη! ἱρῥηΙος» 44 ον ον «πας τος ΙΠΈΗΡΕΙΟΗΕ ρη Ἡ κο, Ὦ εμέ δδι ὕτων δὲ ΧΡΗΣΕΙΝ τῶν ΣιΦνίωΡ. ος ἀεἴῆοερς δι- Ἰπ χοπι νεο ομγβμς Ίηπῃ ας κι ο ος Φασλοντων δν σὰ. 6 Ωιπῖ οοἰομφεσί, Που ἑλυσάνσφέάς ρίανα η δο. ἵπ ο 1ηΤΏ «6 ΦΙτ 1η Τηείαοο 6, ΧνΙε δοῦσι δὲ πενταδράκµου ΕΙ ΡΕΕΕΡΝΙΨ α 
; ῥ0ΗΡΗ. 1Ώ (α)])ή) Ἡ, ἵῃ Ώρα]. ν, 913. ΊπΏείο διμνέως ΒἱΠἱς 1 Ππβυ]α Ο3ΡΙΞΑ ΠΙΙΗΙΦ 1 κν σσ. Τδεροί- στὰ ΟΗτΑΓΗΣ1: 6ἳ απ ρρ]σίτμς Αιλλαρὶς αἆ Ίμᾷος παῖτ- ες ]ά, ἂν, 1ο. Ἑπταδράχμας κυνάδας, ο ος 



| 
| ᾖ ἶ 
/ 
! 
| 

μα οο--ᾱ- 

λπσυν ποσ- τον νρονς-. 

πμ μμ πα νο 

361 

- “| ιν” Οἱ ετι]απιῖ Φυμίωπι ἁατατα, πάς Ἰπεοβανίε ΑΕοίπαπο, 55; - 
499 Η Β 8 ο Ὀ ο ΤἘ } γἱζα ρτοσείαπα ΑΒ,σίηα ΊΠ ρευειαι επι Ριασμ]ο. ἵη «ειτε: 

τούτῳ διεφθάρη τὰ πρήγµατα" οι δὲ Κορίθιι, ἔσαν 1β3π, Ιπεαηίπη το οοπτηρῖα οδι, . οΠημή 
/ ον . ᾿ λ / / 3 Ν ρε. | Λ' ν 

Ύαρ σῴι τουτον τὸν χθύνον Φιλοι εε τὰ μάλισαν - 
/ ων / ἷ ο» 

θηγαίοισι διδοῦσι διομένοισι εἴκοσι γέα5, ὀιδυυσι δὲ π- 

απζεπι Ρε 1ά τεπίρας Αιοήϊεπβρις αππίσ]δ- | 
Επ ἀεάετα τοραπΏθας Πάνε νὶσϊπα » [εᾷ 
ἀεάετο νεπάεητες ῄπρι]ας αὐῑπίς ἀτβεμπης: κ, | ια / ο 8 Ν 3 ο / ) ) Ἰ 

ταδράχµεε ἀποδόμοοι δωτήηγ Υὰς ο) τω νόμῷ αποπἰαπῖ 6ας ἆοπο ἆαγε νειαῦαπειτ Ἱερο- 15 
ώς. εξην δουναι’ παφτας. τς δὴ λαβόντες 4 Αθηναιον δασσερεῖς Αιπεπίεπ[ος, οἳ {αἱ Ἱπβαξης 11 
χα] τὰς σφετέραό», πληρώσωντες ἑβδομήκωτα Ὁ γέας ΠΙΠΠΠΙΠΙ Γεριπαρ]ηϊῖα ΠιΊπετο, 1π ΑΕΡΙΠΑΤΙ ες ΕΛ ” , το Ωμ 1 μις: 
τὰς ἁπάσας, ἔπλεο ἐπὶ τὸν Αἴγυαν καὶ ὑσέρσαν πανἰσανετμητ, Ῥετνεπετηπιαῖς. Ρο[Η]άϊ 

ς ων τον ; λ ς 2 . . « . ο ἳ. 4 

ἡμέρῃ µιῇ τῆς συγκειµένηρ, ἨΝικόδροµος δὲ, ὧ5 ι λ- Ίπ5 ἀῑεῖ, απὶ εται ἀείείπατις, (Οἱ 4ὐ πι 
͵ ͵ 5 ου 

6 Ἑ- 

αἆ ϱο 
κ ν | Ισιο ΝΙ- θηναῖοι ἐ9 τὸν καιρὸν οὐ 5 παρέγέοντο, ἐς πλόω ἐσ- Αἶεπι ποη αἀεδίΕΠΙ, «οπ[ζεΠ[ο ΠΑΝΙΒΙΟ η, 

Ξὶ 3 ον 3 μ ΔΝ / 1 / ν (ὰς, ἐκδιδρήσκει ἐκ. τη Αἰγίνής' σὺν δέ οἱ κα] ἄλλοιϊ 
ην ω / ὧν ια, ἆ ἐκ τῶ Αἰγυητέων ἕποτου τοῖσι ᾿Αθήναιοι Σούγίου. 

οξοάτοπια5 εκ ΛΕρῖπα ρτοβιρῖς, 3Π5 ποπη]- 
ἡς ΑΕρἰπείαταπι εππι οοπταπδα5», απἰδΗ5 
ΑιΠεπ]επ{ες ΦΗβῖηπα Ἱπσοιοπάαπι ἀεάεταῃῖ» ου ΄ ο ο. γ΄ ιω. ς Ἰ / . οἰκήσα] έδοσαν' οθευτο δε οὗτοι ὁρμεώμενοι ἐφερόν τε Τ]ῃὰο Ιου Ῥτοδειητος, εοππα, αἱ 1 Ἱπ[α]α 

15” 3 το 3 ο Νε : πα α οδ 

Χοη Ίγον τες 9) ΤΗ γήσῳ Δίγυητας ταύτα µεν δη ὕφερο .ετηπε, ΛΕρίπειατηπι τοῦ ΓετεραΠῖ εἴ 4ΡεΡΔΠΙ: 
ΤΟ:0Ι ἐγίετο. Αἰγυητέων δὲ ὃι παχέεο, ἐπαναςώντας τοῦ. {5 Ἠσο Ρο[ίετίας αξία (μπε, Οεἴεταπι Ρ 

δήµε σφι ἅμα Νικοδρόμῳ, ἐπεκράτήσαν' καὶ ὁ ἔπει-15006 ΛΕΡΙπεϊαταπι, Ππρετατα ΡΙεδε αυ 
τά σφεαρ χερωσάμθοι, εξηγον ἀπολέωτες' ἀπὸ Επι ἹΝΙεσάτοπιο εππημ]τυπ ἵπ 1ρῃς 16ςςΔ52 

/ Λ ! ορ 5 / 3 
τούτε οὲ καὶ ἄγος σφι ἐγέγετον τὸ ἐκθύσασθαι οὐκ, 
τν 3 / 3 5 3 

οἷοί τε ἐγέοντο επικηχανώμθοί» αλλ, ἔφθησαν ἐκ- 
/ / 3 ον η / ν / πεσόντες πὂτερο ἐκ. της γἠσε, ἤ σῷι ἴλεων γυέσιαι 

ΤΩΟΧ 605 (1105 «ερεαητ,, αἲ πεσεπι εφ εεδαηῖ. 
πάς ρασμίαπι. αἀπηί[οτε, απο πη]]ο [επ 
εἷο εκρίατο Ῥοτπετιπε, απσπα 14 {εάμ]ο ον, 
τοηῖ, Ῥταοσσηραϊφπε, Ῥηας εκ Ιπ[ΠΙᾶ {4π ας ον 

Ε τὸν 3) εόν᾿ ἐπταχοσίες 5 γὰ, δη . δήμο ζωγρή-2Οᾷ6ἱοξε, απαπι ϱΡἱ ἀεατῃ Ῥγορίίατεπε: ΠΠ 
σαγτες» εξηγο μ ὧρ ἀπολέωτες' εἷν δὲ τι τητέω ΟἱΠΙΠ {οριηρεπίος 6 Ρίερε 4:οδ ν1νο ορ. 
ἐκφυγῶ τὰ Φεσµὰ, καταφύγει πθὸς πρόθυρα Δή- τΤηῖ, αἲ Πεσεῃ 6ἀιισετοπε, ΙΠΙΙ9 6οτάΠ1 6 ΥΠ 
Κίήτρος «Φεσμοφόρι᾿ | ἐπιλαμβανόμθος δὲ τῶ ἐπι- ουῖ5 εαρδας Γηρ]ῖ αἆ Οετετῖς Ιερ]έετ 38: 

σπα. Τείοίθ, Εἴπκαιε αηῃς ρτεμεπῇ 443 

ἆ Δωτίνήν ὰρ τῷ “γοῦ. 71η...» αλὶ δωρεὴν νὰρ ἐν. τῷ. 
γὼς πάσας νέας ΠΙΟΧ ὑξέρισαν εί, βα9/. 2 τες ΙΙ] οΠΊΠ6Ες οτι «4/4, ὑσέρησαν. 
4 01.1. Βα9/. «ιν αὖ α]ίς ἐκ αΌσδε, πι]]ο {οπιοπΏας ἆαπιπο. ἴπ νο. 7 σὺν δὲ καὶ οἳ ἄλ. 
εἩ] {πα νεπµίας. ο Ἐπεί τε 4. ΓΕΤτὸν «τοῦ, 77 Α 
ὃ ΝοἨ αρποίευπε ὡς 2 πώ {ὁ α, 44. Ρα], σεῖο σπα «4, ἐπιλαβόμενος, οἳ {αί. οὐ, Δ' 
1430. 9. ΜΟΧ ὧπρὶξ εἴχετο οἶῖπι ἵῃ «Βο]]μο. Χ. 90. 

ἄυπι οχ «άμα ρη]ποῖρο εχ]πιίς ταραταν]ε 1. Δε ]οίες 
Τ18/. ἂε ΕρίΠ. Ῥμαίατ. ρ. 449. 1α/ηΠι Ῥήασίοτθα δωτί- 
31) ιτ δοῦναι, Ώεφιο Ἰαιής Τὸ. (αἴεωήη. θΗροτίς Ο, 
6ο, ὑπεδέκετο ΔΩ ΤΙΝΗΝ δώσειν τῶν ἑωῦτοῦ πάντων, 
Τ]ομιεγ] Ῥταείετῖριο Ο4. τ, αό7. ἠὲ κοὶ ἄλλοις Δῴης ΔΩΤΙΝΗΝ: υδί Φο]Πο], δωρεὰν, αιἷοά δή Τό (όᾷδηι 
Ἰηναίεταῖ νΙο]επίετ. Ώς6 ρταεροβΏοπε ποπ ΤΙΧ4ΡΟΣ; οἱ]- 
119 αοφι1 αὈίεηῆα ποσεί ΠΙΒΙΙ.  Ῥτμάσηϊες νεο Οο- 
ΠΠΙΜΗ αρυά Αιπηιεπίες σαιιςίαπι Ῥείοταπίος Ἠατίπι 
ΧΧ. ΠΩΝΙΙΠΙ» 18 οἩπῃ ρΗρ]ῖσα εοποθβίατΠι» ΠιοηΠο- 
ηεπι ΙΠΙΕΠΕΤΙΠΙ αρ. Τζμοάἰ, 1. 41. 

3. Διδοῦσι δεοµ. εἴκοσι νέας] Ἠος οἰν]ταιί [11ο Ώδῃο- 
Ποῖιπι Ῥροδίθα σμοσς ΑΙΠΕΠΙΕΠΗΡΗς ΊΠ. ΠΙΕΠΙΟΓΊΑΤΠΙ 
Πυβτα πενοσατήπε ΟοΙπΟΙ αρυά Τόνολά, τ ο δι. 
νεῶν μακρῶν σπωνἰσαντέρ ποτε πρὸς τὸν Αἰγινητῶν ὑπὲρ τὸ «ἸΜήδικὰ πόλεµον παρὸ Κορινθίων εἴκοσι ναῦς ἐλάβετε' ΟΙὶ Ἱ]- Ἡς μετὰ Ῥτο ὑπὲρ {οΗρεπάμπι Ῥυταρας, ΠμπΠο, οΡΙΠΟΣ. 
οοπΙεέζυταπα {παπα τεριιά]αδῖς, ΝΑΙΟΚΕΝ. 
«6. Νέας τὰς ἁπάσας] Τάδετα]έατο {εαάατήπι ο] ου 

ηπης ογάος απα]ῖς εἰ Τ,, νΠ, Ο. Ὑπέρισαν ἱοσῦπι τοιῖ- 
πετε ῬοῖετΙξ» {οτίας[ε ἵΊπεη ρτοβεπϊτΙπα ες ΡΓΙΟΓΘ ὑςέ- 
ήσαν» επ ἴοῖ νἰπάϊοες αά (μπι, Έτδημες μΠμδαμς 
ρειπιπίαΠο, αΠαια ἵπ Τόπος, Τ.. να, 44. 

Το, Ἔφερόν τε καὶ ἦγον τοὺς] Ορπια νατεῖς (σα]εμε ἵῃ 
ποιϊς, «εργαοαδαμ{μγ; Ἠεηῖῖα επῖπι «{Πρίποίας εγε- 
Ζαµὲ εἰ ασεζαμ{; {εὰ εχ αρτῖδ ρορΗ]ατ απ γαβίοζΙΜΗ ᾱ- 
δεζαμέσωε, φηαε [εηγὶ αρίσμε ῥοίεγαμὲ: {επιρετ αριἀ 
νετετος Ίῃ Ίδιμας. Πεαιςσµπια {οτπιμ]α οὐίατναττ ἃ 
(ταπηπιαΏσίς απάϊτα Αρπβοαπαϊ «οτοπεῖα, Όυαπι 
Λογ{α2αμέ ραεβαπα» Φέρειν’ «31 ῥγσε [2 αρελαη{», Ἱ- 
τπεηῖα πεπηρε» «Ιεμητηχ ἄγειν' νε Φέρεσθαι τὸ βωςαξό- 
μενα ἄγεσθαι τὰ βαδιςικά: οὐ]α ἵμππεητα ροείβπιΙπι 
ρταεάαπι εΠῖεῖεραπε, Βεηιεπίες Ἱαρ]τις, τὴν λείαν ὤγειν 
οἱ ἐλαύνειι - ο ΝΑΙΟΚΕΝ. 

17. Ἐκθύσασθαι] μίας Ἠΐπο, Ἐκθύσασθαι, ἐξιλεώσα- 
σθαι καὶ ἐκμειλίξασόαι. Οὐνίαπι 4ποφιε ἵπ ρτοςυταπάἰς 
οπήπίδης αἳ ρτοάἱρς» «40 (ω5/- Χτα. Ρ. 170. Ὦ. οὐδὲν 
ἐξεβύσαντο » 11/11 27ο Ρ10Υ14Η1/ νε, 2700//406- 

711. ὀΎπες, ἘΠΕΟΠΙ. Οαἶν]ῖ, Ῥ. τά, 2. ον ϱἱ τερατεσκό- 
τοι κ») οἱ μώτει ΕΚΘΤΟΝΤΑΙ. 11186 Βη/ῥ, αὰ Πο- 
ΊΠΕΣ. Ώ. 19950 1. 

ορ ἐεῤύσασθαι] /ηηβί1Η ΟΕ] ελρίαγο ΠΟΠ 
“ροιυοτύπε: 1Π΄ ομπιάσπι {5ηΤεΠΠαΠΙ ἀῑςΙτηΤ Φόνου ἄγος ἔκνψασήωι [σὰ εχ {ησυίπα (ιρρ]είς οοπεερία πιασυ]α 
Ώμ]]ο πιοᾷο ροτηε εἰ], Ου1 Μη Γαν1έ ΑίεΠα5 Ἐρίπιε- 
Ὠ]άες σὴν πόλιν ἀῑσῖτατ ἐκθυσώμενου }1ᾳκ1η)ο Ί Ύ. Χχχνπῃ, 
Ἱ. βηϊβσανΊε οἳ Ἐκθύσασθαι ἵταπι ΏεοΤΗΠΙ Λίαμ» 
ἥνε τς ιός ῥ]αραγο ΛΙσομ]αγ {δη ἐξιλεύσάσθαι, ἕκιμει- 
λἰδασόαι Ὀμ]άας Ἰπεοχρτοτητυτ: Ίος. {εη{Ἡ ροβτηπα δη- 

τεραῖ . 
συεπὶ 

/ , ἡ ΠΠ ώς 
ὐ Νέας τὰς ὡπάσας «4οῦ. 7 Ρα]. Αν . 

ο Παρεγίγ. ού. λος 41 ος ἅ σποντο» , 

μπα 81. 
ο Πε. 71ά, Ρα. 4., δὶ οπσηας ἵ 

ο7, ἵπ 
1141 Ιαϊαῖ αριιά 2η. «4ἱεν. νίΤΟΠ1. Ν. Ῥ" 686 παρ. 
ἐκθησαμένοις, οὐίς ἶοσο αοά (04149 μοό δα 
ταῖς {οπἱρεογαϊ εὖ θυσαμένοις, πο ΟΙΑΕΕΗΠΙ αρ Τουτ]ρϊ- 
τὰ]1 Ἀ Οσα, Δα7169. ποὈίς τερπαε[επαῖ ος, ή 461 Ἡ. Ρ. δτο, ν. οφ. Βγήρίόν απαρΕς τος Ροϊετυηῖ επιεπάα!ε; Πέμψον μὲν Φῶξ φυν ση ἐω κἄ- (ουλομένοις ἄθλους προμαθεῖν, Πέεν ἔβλῶσον ο. λά1 κῶν' Έήνω δεῖ µακάρων ἐκόυσαμένου, Σὺβευ 09 αν Ν.. 
πᾶυλᾶν. υλιμὰ , 

91. Ἐξβγον ὧς ἀπολέοντες] ἵη Ῥιπορτεςής ἐδηγον ας, 
λέοντες, {εοΠΓΗΠηΙΙΑ ἆπο Οοᾷά., ὡς οοπιοπς 
ῬεηίεΒ, Θες επίπι νοσιυ]ας (περα, Ἠδί ἄπε ἀεπῖς όθ. 
ΤεΙ6εΓείΣ, {1α νὶς {ΠΠ δαµ Ίορος αρ, ΦΗΡετΙ9 ἐκ. δ, 
διαβαίνει ------- ὡς ὠμήσων τὸν σῖτον. -ἴ /610 ΜΕ τν 
04Ο: Τ). ἠγγέλλετο βασιλεὺς διανοεῖσθαι ΩΣ ἐπικείρή, : 
πάλιν ἐπὶ τοὺς Ἕλληνας. Ραµ/απ. Βοεοῖ. Ο- ΧΠΙ. Ρ. τά 
Λαχεδαιμόνιοι ------- τοὺς τεθνεῶτως διενοοῦντο ΩΣ ὅωι ο. 
τες. Ῥ]ητα Ίου ἆε 5εΠεΤα τναπςπιΙΠς ΟΙ -40γ' ᾱ[ ή! α 
αμίδης Ίοσι]ς αδί ορροτιµπΙοτ. ΝΤοχ ἐπιλαμβανόμεθο» ᾿ 
ἴδηίορετο α Ο6]. γοπουῖο Ιαπάαεπο Ρ(Ππο, ης 
124 οἰτατίοπα οτῖαπῃ πιµπίτο., Παιά πια ιε Πσπ]βοαπαι5 
θρί, Φεᾷ ρεήενατοι ἵπ πιρετα Ῥοδίεσῄοπο, πο 
Πει/εγδη/ ης Ἰνοίϊοτ οκ Ρο/μοε αἳ Γεγο(ζο)/ ναοί Ἡς 
Ίά αά{οιάΏυπι ἀπρ)ξ εκταιππανίε: δω] αο οη]πι λάβό- 
µενος τῶν ἐπισπαςήρων ἅπρίξ εἴχετο, ΠΙΗ1 α [Πογοοία 
ο{ῇ οἷιις οχ ΠπΙζαΠΟΠΕ ΡΙΟΡαΡαἴΗΤ], ο ο πώ 

28. Ἐπιλαβόμενος δὲ τῶν ἐπισπωςήρων] οι Π]έ οσγήή- ψ 
μἱλως ῥγεδεη/ αώθαεγελα!: ΡΟΗ] ο1τοῖσπῃ ἵπ ομίζα. 1απι 
6οτΓεχετοῖ αΏ{ε ΚάῇΕΡ, ΠΕΙη/εγῦ. αἲ Ρυ//.Χ. 9.2 00 
ορβπιε ᾿Ἐπισπαςὴρ Ἰά ρτορτῖο βΒικ[ῷ ἀἰσίτης» σ40 15: 
πε” εἰ] αἰ{γαδεζαμ!: Ίιος Οάγ5ίεαε Ράπαρισᾶ, 
[ος ἀῑχίε ἐπισπάσασθαι τὴν θύρων κο ἐπικλεῖδαι' ο Τγαεῖν Ἱθῖα Ώοπιοβδοηὴν Ββιῦ. ἵπ 08. Α.Ρ. 75.2 ης 
πας ποῦ]ς εποιαν]ε αἀρε[]αίοπας., απίοις ρα ἓ 14146 147ε)ΗΣ: Ιπῖοτ Ἱ]ας οι αἴῖαπι ΕΧ ιν λ Δ σάλο μη 14 Π{ε}οά. Ίτεπε , 
σπΩΣΗβν 00 καὶ ῥόπτρον ἑλένετο, Ὁι 4ρμς ο Ῥῤνή- 
Ι6ΙΜΗΣ ἐχομένη τῶν ῥόπτρων τῶν θυρῶν τοῦ 16β2Η πβ οι 
οὐ αρ. «9δοη. χι, Ῥ. 503. . ο πι ον με μᾶ 
1Π Τεπρ]ηπι Ώίμπας Ῥιόίδπιλοις. ὉὈΙ γπ]ρατασ η ετο 
“Ἀεμορῦ. Ἑλλ. νι. 4ϐ1» 90. ἐπισπᾷσαδῶ ΤΗΥ θύῤαι μα 
τοῦ ῥοπάλου" αΠΕΙΩΙΗΙΤΗΦ εδξηπα, εἴχετο Του ῥΟΠΤΡΟΗ3, «Ελ: 
Ππαπτ Ίπες Εαγροσγα Μορίς: Ῥόπτροῳ Ὅτττ- Ξενοφών νίά.. 
Ἀηνικῶν ἔκτῳ, 4 [/αγ, οὐ το[ή5 1ριά, ας, 
οἷητ. 1ο. Τωγίου Ρ. Ίος. ----- Βεὰ Π Ἠειοβοϊοᾶ ος ῃ. αυΔὰ μλάρὲ εκμ]ροι, Πο[μςἩ οχοπιρἰαπορ νο ὃν 
Πᾳμοῖ ν]άενί ἀερενομι οπηϊκᾷα: αριἀ μλόν ορήμο: 
Ἐπισπασήρων 1βία Ἱεριπτιτ αὓσαιια Τοπίο» ῥπίσπα” 
εὑρὼν προσκειµένας τὰς θύρας» παὶ λαβόμένος Τῶ7 ς ορῥα- 
σήρων ἀπρὶξ εἴχετο. Ἠετοάοίεα νιὰεραπῖυτ 3, 4 η] 



Ὁδ/Γετηῃῖ, 

ρα [ητ, 

Ο5{Πυἱ ἁμεργεῃῖ, 

-ᾱγοῦ. }. οἳ Ἐμβαι), Ἱ. Α. Ρ. 11ο 

ΗΠΑ νΊτο ΘΗΠηπΙΟ αὰ Ροῦ/., οί ημης Ἱ]]α {ο 

Ὡς Ρος Ἰηζε]ίσοιῃ ΡΙΡΠαΠΣ σοπΊ{α Αιλοηίοµ(ος ββτὰ 
1ηρ]οίεῃῖ Αιρίγος, [ατίμο ἵτα ἵη Ότασος ἱπάμ]ροῦς, 
«41η οἳ Απιαρμειμειη ρτο Ματάοηῖο {αυ τάσης, τωῖῖ- 

ΠΕ Π]αρηας «οβίας ἵη (στα σἶαπι. 

5 Ἡ Α Τ Ο, ὠδεα Ν, 4θὶ 

1]]: : οσα 9) ερ ο ο δρ. 4μεπι 11 ααπα αγε]]ειο.. αὐοά Τεπίαραπῖν ὁπασηρώνν ειχέτο οἱ δὲν ἔπά τε μυ απθσπἀσαὶ Ὥοῦ Ῥοδίεης, αὐ[οαίσῃο νἱγὶ ππαπίρης τα ἀ- ο σούκ. οἷοί τε ἀπέλκοντες ἐγίνοτορ ἀποχόψαῦτες αὐ- Σετάπε, 418 πιαπης απῃς σοη/οτῖς τηδη- 
δις ἵπ {Ε 1ρᾷς εοπ[αἱπετιπῖ -ΔΕΡΙ- Ποιο. Μοκ οἰαρίε {εριααρίητα πλγίαπι ουπι 

Αἰβεπίεηβρης, απἱ Ππρεγνοῃετο οοηρβτεε[ 
Ἀρεταητης,  ΨΙΕΙ παναἰί Ρτω[ιο, εοδἀσπι 

φυκυία| ἔσαν ὃ τοῖσι ἐπιόπάσἼρσι, 
ον : κα » . ͵ ο σφέας αὐτοὺς οι Αἰγυήται ἐργάσαντο. Λθηνάίοισί 

͵ «ος | : : : 
δὲ ἥκουσι οἸαυμά χησαν γυσὶ ἑβδόμήκοντα ἐσσωθέ» 

ον ου α- ι ἃ κκ φς : τοῦ τὰς χέρας, Ύγον οὕτω" 3 χεῖρες δὲ κεῖνὰι ἔμπεες 
3 ον ον 

αυτα μέν νυν 

: ο ο δρ ωὰ 2 ο. ςὑουό "αὖ 1305 Ῥπις Ατρῖγος ἵῃ αιαίΠαπῃ νοζανετιητ:ϐοτες δὲ τῇ Ιαυμάχίη» ἃ ἐπεκαλέοτο τούτους αὖ εὰ ΠΠ ποἰαετο εἷ απηρῃης αυχί]ίο είς, 
εαμδίατί  ᾳποᾷ 6ἳ πανος ΑΕριπαῶ Ρέτ πε- 
εεδἠ(αἴεπῃ {ππηριω α Οἰ6οίπεπς Οἵ311 ΛΙΡο- 
Πάει επη]σίοητ, εἰ υπ 1,αοεάαπιοη]ϊς 1π 
Γεταπῃ ἀε[σεπα]κίεπι, τπτ ΠοΏπι]] αποαπε ϱ 

τοὺς 5 τοὺς καὶ πγρότερο, Αργείους" καὶ δή σφι οὗ- 
τοι μὲ οὐκέτι [Αοἡβέουσι, µεμφόμοοι ὅτι ἔ Αἰγυαῖαι 
γε ἀνάγκη λαμφθεῖσαι ὑπὸ Κλμόεοξ, ἔόχω τε 
ἐ τήν ᾿Αργολίδα χώρη; καὶ συναπέβησαν Λακεδαι- 

’ , δα λ νο} Ν / ο ες : η ΤΕ Φἱοισι συναπέβησαν δε και ἀπὺ 5 Σιχύωνίων γεῶν Μ]ογοπ]]ς πανΊρας ἀε[οεπάεταπῖ 1η 1] ση Ἡ ἐεχρεςἹτ]οῃς. 
ο Σ / 3 .ν « / τ 35 ἳ ὐ ή ἐσβολῇ: καί σφι ὑπ Ἆρ- ιο ποπηίπα τίδημθ πηι]- ἀἄόρε ΤΗ αὐτὴ ταύτῃ εσβολῇ ' σφ β ν 9 / / / ον 3 / ία αν Αιβὶνίο Ιπίπηδτα δε πη]ίε ταἱεηιο- Ὑείων ἐπεβλήΡΗ ζμμίη 29949ΗΞ τοβλάντα οι ο ΤΕΙ 41 οΓ1Πῃ αήπρεπα αμῖδαιε Ρορυ]ας {οἱ- πεντακόσια ἃ ἑχατέρου. «ικυώνίοι μέν νυν συγγνόν- Ψετες: {εὰ 

δηο[σεηϊῖος, σδπίηπῃ ἴαἱεπτῖς εἴιπι Ατρῖν]ς ἀθοίαἰκ(οης, ΔΕΡϊπειω πε ασηοίζετε ααῖάεπι 
«μἱρᾶπι νοπετο: οταπῖ ΕΠΙΠΙ {αρετβίοσςς. 

5 .. ο / Ἱ ς λ / η 4" μπι 91ογοπΗ {π.πῃ ομἱραπι ᾱ- τες ἀδιχῆσαι, ὠμολόγησαν , ἑχατὺν τάλωτα εκὰ : ο- νὰ 2 φ ἠΟτίσωτε, ἀζήμιοι εἶναι" Αἰγυῆται δὲ οὔτε συνεγυῶς- 5 ιο » ν οὖν .. σκώτο, ἐσαν τε αὐθαθέστεροι" ἶ διὰ δι ὧν σφι ταῦ- 
λ .. / ο] απ 3 όν ο Ἡ ο νς, ) : τα δεοµέγασι, ἀπὸ μὲν τοῦ δηοσίου οὐδείς ᾿Αργείων Ἀρτοριετ τοραη!ί]ρις εἶς ΠΕΠΙΟ αΏρΗας Ατ- ον κ 2 μ Ἰμ γ 3 . ΄ | 3 ὰ ϱἱ 5 ’ : - λ 2 Ν.- Βινοτιπι Ρυρ]σα αακί]απι τας, {εὰ νοῖση-  ΣΤί έοήθεε, Κ ἔθελονται δὲ ἐν Χιλίους' Ίγε δὲ αὐτοὺς ταΤΊοτπι ϱἸτο]ιϱΓ τη]]ε, ἆποε αοάαπι, ου σρατηγὀς ἀνὴρ ὦ οὔγομα Εὐρυβάτηξ, πυτάιθλο 

/ ς 
. . / ν ον 3 3” 

ΏΟΠΠΕΠ ογα: Επτγραῖες, αΠπαιεΓεΙοπεΠι 34-ἡ 5έπασκἠσας' τετέαων δι πλεῦνες οὐχ, ἀπενόσησαν ὁπί» εΡίῦδ: αιιογΙπ Ρ]ατες ΠΟΠ ΤΕΠΙΕΑΝΕΙΕ6;, {αἆ 
1Π Απαϊήα αυ ΑἰΠεπιεπβρις οσσµριετε,. Έτ 
1ρ5ε ἀάπκ Έπτγραϊες Πηριατί οετίαπα]ηε {6 
ν]ξίος, απατιο {15 δορµαπο Ώεσε]οπῇ ορρέ- 

Ψεταπι ΔΕρδίπεις [ια οαδίε αἀοτί ἵη- 

σῶ αλλ’ ἐτελεύτησαν ὑπ ᾽Αθηναίων οὗ Αἰγίνη"' αὖξ 
τὸς δὲ ὁ «ρατηγὸς Εὐρυβάτης µενομαχίην ἐπασκέων 
Τεέις μὲν ἄνδρας τρόπῳ τούτῳ πι ντείει, ὑπὸ δὲ 
τοῦ τετάρτου Σωφάνεον τοῦ Ἡ Δεκελέορ ἀποήσχει, 

«οπιροβτος Αεμεπίοπ[ες {πρετανετα, εοζαπι-θΟΑΙγυήΤαι δὲ, ἐοῦσι ἁτάκτοισι ᾽Αθῃαίοισι συµβαλόντερ ος λ 2/ . ο / μα ο ομα 415 πανςς απατπος΄ ουπι οπηπίραφ νΙπς σε- ΤΗδίγῆνσίν οἨἰκήσαν' καί σφεωνγέας τέσσερας αὐτοι- Ῥετε. 

1ρῃµς ρατίες εἴαΏῖ εκεφιιεραίυτ» συπα ΓαΠπιΙ- 
1ο α5[ῃάπε ἵη πιεπιογίαπα τεάϊρεπῖε τε τοπηῖ- 

ἷ . . 9 / [ο Έτ Αιλεπίεη[ες φι]άέπι Ῥε]]ηπα οΙη σι Ὁ ἀνδράσι εἶλου, 
04 ΔΕριπεϊϊς οοπῖτακεταΏῦ, 

, λ Αὐνναίοίσι μὲν δὴ πόλεμος συν- ο.” λ / ς ς΄ ο ο. Ῥεπία απίεπῃ 41 Ίπτο πρὸς Αἰγιήτα,,. Ὁ δὸ Πέρσης τὸ ἑωυτοῦ ἐ- ) ἤ 32 / ὃ ω ποια, ὧσε αγαμιμήσκοτός τε αἰεὶ τοῦ «εράποντος., 
ση τι ο... / Ἶ η | ος ἐμνήσιλαί µε τῶν Λθηναίων, καὶ ΓΠεισισ-ρατι)έων προσ. πΠ[σετείης Αιπεηιοπβασα, ἴηπι ΡΙΠβτατῖάϊο ας σος μ ον νιμαίσρ Ρος; 

Πφεπιίρης Αι]ιοπἰοη[οδις . οτἰπιίπαπιίριι 3 
ἔππι «πρ]άϊἴατε ρετ Ἠπης Ργῶίεχίηπα πο Πῖ- 

» ε κατήµέων χαὶ διαβαλλόιτων Αθηαίης" ἅμα δὲ βη- / ε τα 9 , Γρω . λόμεορ ὁ Δαρείος» ταύτης ἐχόμειος τῆς προφάσιος, / 
: 

ος / Ν λ / ο” ης ετας, {ηρὶρεπάϊ ἵπ Οτῶσῖα Ί]]ος, απἱοιΠ- κατασρέφεσθαι της Ελλάδος τους μή θύγτας αὐτῷ . 
6 Ἱ γ το 1ο. ας Ποῖ τειταπῃ οἵ 4408ΠΙ ἀεπεραρίεηι, Τία- ΎΥΠ τελοω ὕδωρυ Μαρδόνιο μὲν δὴ Φλαυύρως ζηξαν- 6ὐε Ἰήατάοῃ 

ξεσίεταε,  Ῥτα[οξίηγα ΑΙΠΟΥΙΕ, αΠοσηιε ἆε- ρηατος ἀῑσος αάνοτίις Ττειτίαπι αἱ ΑτΙΠς- 
πας πΙΠΕ, Ὦαη ϱ6ῃετε Μεάππα, οἳ Αἰτα- 
Ῥηείηοπα Απιαρηετπίς {ταιτῖς Π1ἱ παπι, ἆα- 
Ἡς ππαπάατ]ς, πε Αιμεηας ατα Εγοισῖαπα Ρε- 

ο τν . 

Ίαν απ πιαὶο τεοπι πανα]επιόοτα τῷ «όλῳ, παραλύει τῆς σράτηγίης" αλλες δὲ 
σρατηγες ἀποδέξας, Ρ ἀπέφτιλε ἔπί τε Ἐρέτειαν κο] 
Αθήνας, Δδάτίντε, ἐόγτα 4 Μήδου γένος, καὶ Άρτα- 
φέρνεα, 

οτελάμεος δὲ απ 
τὸν ̓ Αρταφίρεο παῖδα, ἀδελφιδων ἑωῦτοῦ: : το 

πέμπε ἐξανδραποδίσάντας ᾿Λθή. Σ : | Σο / ./ .. ο 35 “/ νΑι / πίτας «πίρετοπε, εε τηαπεῖρία ἵ «οη/ρεξπιό»/α5 κάὶ Ἐρέτριαν, τ ὦγειν ἑωυτῳ ες ὄψυ τὰ αγδρά- Ῥοδίαπαπι 11 ἆμσος ἀθο]ατα. 

μθ- 

α πο. 7. Ῥα. 448,, οἶῖτα αἱ «εῖμεξ, Ππιθ, 

Ότης αἳ ή, εἳ α]ῑῖς. ροϊεταίαιε εκ ποχιι Ιπίς[]ἱσί, 
ιὰ δὴ ταῦτα. ὃ Θελονταὶ «4γεῦ. } 

ΟΗΠ1 ἀπομτείει. «4. 7 4 

λήνιον Βαε/. εΧ οοιτεᾷ., Ῥτις σρ, πεζ. πολλὸν εὖ ΕΤαἘ. 

Ί]α Ίορο {3119 οκ[ς πσσοπιπιοᾶαΣ Π εὑρὼν δὲ Ῥοηοτοιις 
, τη : 

ΡΟηµς νιάεριητηΣ Ιπιτατοτίς, εκ Ίος Ίοσο οχρβδεε,, 
ιι η κώςς. 1 : ΙΝΔΕΟΚΕΝ. 

τὸ ο ιο βασυρός ὦνὴρ ΒρθΕΙπΙΕΗ αριηπάρηΏ ος εεί Ἠ]ε- 
Τοαάιϊ αλ ο, 9» ήλθε ΙΑΝΗΡ μάντις Κλέανδρος. 
ἆσπι οδις ζο]νμνν, “νιάς Ἠγύατες α βορ]απο ἴρῃ- 
νε {οἶθπτ Ῥιομμι ος Ῥοεήας» σαυας ἀπάυη ΤΙΕΥΗΕΤΑΓ, 
7] Φορῄαπση ον (Έππρες Ίος 6εηής Ὀε]]αίογθβ. 4 ΜΟΡΏΔΠΕΙΠ τοῦ Δεκέλεος ΝΕιτεΓηϊ ο οπε]ὶ {- τηρΏςῄπηο Ίη ρηῃοῖρς ορ ενα ας οπεἰἠς «ο 
σοι, Ἐ Ῥο εάῑτοις, {11 ποπιεῃ ἀεπᾶς ας- νο Αρταθόνεο ὃν νβπηις ο [. ας, {4 
Νοῦ. ρμς Ὀαφέρνεος] Τεηταν]εἁ μεὶς ΠΟΙΠΕΠ 
ο τας Ῥ. 38, οῦ ΑτυπάεΙἰαηυτῃ πιατ- 

/ ε4, Ἔαε[. «ἄτε,, αὈεςί ὤνὴρ α οοιοτῖς οἳ 
ΤΠ. Ἅᾖι γιό. 7. εί, Ῥαε/. «4. Ἀγὴ,, ἆπο 

κ ή πας Δεκέλεώς αΠί6. ; 
ο 4 Μήδων 14, Ίηπα ᾿Αρταϕρένεω «τὸν Αρταφρένεος Ρα/. «49. 7. Οοπε 1. ν. 95. λών «γεῦ., ἸΑλ 

« ς ᾿ ... δν ποδα. Ως δὲ δι σρατηγοὶ οὗτοι δι ἄποδεχθέντες πο η, 3υ τερο ἄριεα, αἆ αππρυπῃ Ο]οία ρευόμενοι παρὰ, βα ΑΙεῖιπι ἀεγεπεῖε επι Ἰπρεπ Ῥοάε[εϊ ας τὸ 8 ἸΑλήίο πιδί 
σιληος, ἀπίκογτο τῆς Κιλικίης 2ὰ : «/ 3 Ε τος ο 0 ἅμα ἄγομοοι ἵ «σεζόν ςρατὸν 

ς σολ- 

” ὁ Τοῖσιν ἔπισπ. ᾖσι «ποῦ.. ἐπισπάεροίσι με, ἂά όσο {λῥ, ο Ῥαε[. «49ῇ., αὐτοὺς πθρ]ίσιπε γμ]ρο ομπά!, τη 
ζα ήΤΓΑἱ Δι. «4γεῦ. ὁ. αἳ λαφθεῖσαι εκ οὐττοζίοηα Γα1. . ϱ 14, 1, «ΐις, η. Γη 

Ἐπεκάλεον Σπ. ε Ώεβι 4γῦ., οὓς 
» }εῶν ΟΤΠΙ{- 

ἔ . Ζατ/. «405., ορῖιοτὶ 
ᾧ οὔνομα ΤυΙῃ πένταθλὸν 
αἩοαιιε ρήογες τοιῷΣε. 

βῥ ᾽Απέςελλεν «γε. 
/ ᾽Ανανεν 7 ο. ΄ ε- 

ὁ Δὲ τοὺς ἑτέρους «4γεῦ. 

ο Τσοΐσι ἆνδρ. «49ἠ. Ρατ. 

{ Πεζὸν σρατὸν πολλών τε καὶ εὖ Ῥαε[. ΣΗΠί,, κο) Ἠαροι δή, αι 

ΠηΟΣ» ΑΡΙΕΝΤΕΙΑ εχ δε]ἠεη] (οτ]ρβοπε Ο8ΕΠΙΔΠς. .10ἳ 
γετο Παάιπι 6ἳ αχα[απι 1]]ιᾶ εταῖ» «Δμέιδαυς ει 
τατηπα αρηίτα ἀἰβισί]ες: υπάε {ο]ἱεκβπιη» 0ῤ ν : 
{γ]άΐρσως αὰ Ἱ]ὰ 0Ἠτοῃ. ΜΙατπη. Ρ. 917: ο ρα 
ΝΕΑ Πμ]είὸ, πιεῄτο εοπῇοίτ, ἈΝοβο Ππερε» {ο ας 
Ἠΐσε Ίς 3ος, (ογεΙίο ΛΙερ. ἵΠ πασας μας 
οπιηῖοης ροεϊοτί «{1807γ/. Ρεῖς. ν. 21. τς 6ΓΠες 8ι.- 
ἄς Ου]ά Ῥαπάϊ Ἰοκ, πίᾷ πιαπάλα αὐ[οἰνοίος» πα]: 
πατης {μες Ῥ]ςΜΕΙακ. πι μάς ος ος ο 

ό7. Ἔς τὸ ᾽Αλήίον πεδίον] Μεπηπ]: νῃ 45 ο ἨΟΠ]]ῃΙς 
ελυσίαπῃ τεβρτης» 1. 7, 399.. ΕΜΙΗ5 /΄αὐία ηοῃ Τορογ» 
ἅαιις ἵπ. ειπογεπᾶ Ιπουσαῖς» Ἱεπ]τοτ ετ ἀοζζε οοσγοέτηπα 
8 Ρ. Γεοραγάο Ἐπιεπὰ» ΥΠ» 39. θεμα εχ Μ98υ 
ειἠΠοτα {μπι 

ῬΌρ Ῥ 74. Ἔσν 



48ο π Ἡυμβι ο ο ου υτι υς Ὀ ο εως, ῥος Ἰωβιίας, Νακας ἁῑτερία οἳ ἰπεκαα, 

πολλώ τε καὶ εὖ ἐσκευασμύνο», οὐθαῦτα, 3 σρατο- Όεπε Πηιξῖο εκετεῖτα 1βῖ σα (τε μόνη ο ο ο ο κ.α 5” τν ος ἆ ολ ἳ ο 2 | επιταχβείς μα ο... δε . πα Ἠεπιες Πανες., τας {αρετίοτε Ὦατίας απ” 
ΥΑΥΩ γε» τα τῷ σεβοτεῳ ἔτι ειπε τοισι ως πο ππάανετας τπρητατής Π  Ρααπάαδ, 
του Φασμοφόροίσι ο Ααβρειος ἑταμάζαν ἐσβαλομοοι δε Ουπι ας οπεταν]κίεπι ου], αἴθιε Τε” 
τες ἵπ πες ἐ ταύτας, καὶ ΤΟΥ πεζον σρατὸν ἐσβιβά- τοβαὶ εκετοῖτι πανίρις Ππροβίο,  ΙεΧεεῖ- 
σωτες  ἐρ τὰς γέάςο ἔπελεον ἐξακοσίησι τθιήρησι ἐᾳ75ιῖς οτι Γττοπηήριις 1Π Τοπίᾶπι σοπεπἀεταπΏ τὸν Ἰωνμ' ονθεῦτω δὲ οὐ παρὰ τὴν ἤπειρο 5 ἔχο τὰς Ἠϊπο πο {δουΠάΙΤη σοπΏΙπεη{επα τεζο ες» 
νέας ἰθὺ τοῦ τε Ἑλλησπόντε καὶ τῆς Θρηΐωης, ἀλλ᾽ Ἠἱν Ἠεείροπευπι ει Τασία νοῄας .. 
ἐχ Σάμν ὁρμέωμείοι παρά τε Γκάριο καὶ διὰ γήσων τὸν Ὑλβαραης» 1εὰ ο δαπιο ώς ο 
π'λόο ἐποιῦντο" ὧσ μὲν ἐμοι δοκέει, δείσαντες 5 µά- Ὃ κοσμο τας .. πο [αμιῖσ 
λισα τὸν να θω » ὅτι τῷ πεοτέρῳ ἑτεῖθομιοια ος αμα ΑἴἨδη «πα ο ποκύμενοιἩ ταύτῃ τὴν κομιδὴν, μεγάλων πρσεπται- "[απι Πιρατίοπί 8ΠΠΟ ας ρεταβετεθ» 193- 
σαν" ππθὸς δὲ, καὶ Ἡ Νάξόρ σφιας ἠνάγκαζε, πό» βπαπι Ἰαέυταπι ἔθέεταπες {εὰ εἲ ο. 
τερον ουν. ὤλουσα, ΄ Έπτει 9ε ευ Ἱκαρίθ πελαγέος ἐ Ῥίορτες Ίνακοη, απαΠι πας ὃ τοίσθό πεοσφερέµφοι πευσεµιξω τὴ Νάξῳ, ἐπί ταύτην Ὑὰρ Ῥεταπ.  Δά ομαῃ ροεεαβµα εξ ὁ ος δι! σπρώτην ἐπειχον σρατεύεοθαι οι Πέρση, µέμνημέ:ΏςΡε 36ο αρραίβ [ππε, 1η Ἀαπο επί Ἡ : 6» 
οι τῶν Κ πρότερο ὃν Μάξιοι, ποὺς τὰ οὔρια οἴχοτο πι «ορ ἀποεγεητιγ ια : 
Φιύγοτερ, οὐδὲ ὑπέμεναν"' δἱ δὲ Πέροαι ἀγδραποδὶ- Μπιν Εώς β πα, ν ο ο 1 πιοηῖες «οποιανεῖμπι , Ποῦ 3041 σάμενοι τοὺς κατέλαβο. νι επ ησαν καὶ τά ᾖετε, 'Εοταπαταβεεήα, α.ῑος αἀερίῖ ειπε Τεῖ” 
[ρα καὶ τη πόλΨ’ ταυτα δὲ ποῄσώτες, ἐπὶ τὰς {5 αὐππι ἴπ Γεγίταῖεπα ταβαϊ[επε αν ή { : / 2 2 ο” 9 ο» 9 ͵ 1 , ἄλλαρ νήσες αάγωτο, Εν ᾧ δὲ ουΤΩ ταυτα ἐποίευ,ΟΟῦτα αἴηπε αὔδεπι Ἱποεπάθτπας, Εῑδ ο 

, 2 αρο 3, . ἔ : 3 η ο, “ΔΑΗλΙοΗ εχλιποτες καὶ αὐτοί την ΔΊλο» οἵχόντο 84 οεῖειας Ἱπ[α]ᾶς αρρε]απῖ, λος Ῥείο 
ή τον 9 .ν -- Ν ο... ' ...- .. . ͵ : 

η Φεύγόντες ερ ΤΗΙΟ" της δὲ «ρατιπ καταπλεούσης, ὃ ἸΙδΙ αραπι, ΏεΠΙ τεβένα εἴ 1 
ν | Δᾶτις 1 πεοπλώσας, οὐκ ἔα τὰς γέα πθὸς τὸν πι ῃ- 146δὰ ασ Ἐκ ᾳ ο ά οι τα ο ο ο ο ο ο ᾱ- - ο τὸν δὲ πυθόμοος ἵνα εσαν ὂἱ Ἀηλίο πέμπων κήρυκα δα Ἐμεησωη,  Ἡτ Απ εορίτο 401 .. 

Ἄγθρευέ σφι τάδε» 2) Ανδρες ἐροίν τί Φεύγοντες οἵχε- Π εδίοπι, πςίο ζαάμόσαϊοτθ 5 605 η 
969 » σ9ὲ, οὐκ ἐπιτήδέα καταγγόγτες κατ ἐμεῦ; ἐγω Ρ αβαιις 6ε, Ἠπί {ασ αίά κ 

γὰρ καὶ αὐτὸς ο ἔτι τοσαῦτα Φρωέω, καί µοι ἐχ. ἵἴεδ αθῖής, ποπ Ῥτο πιεῖο ας μη τα  βασιλίος ὧδε ἐπέσαλται ον ἡ χώρῃ ὃι δύο 9οὶ αι ρο, ο ας ια ος αι ος Ὦ 
 ἐγέωτο, ταύτην µηδεν σίεσθαι, Εν προς σικας η πε, πφμ]ά 385 

ο ταλητομες αὐτιςς οκ και οσο Ἑσπι τεβΙοπεΠι σαῖ οᾖῖς αῃοο]ας. ]4απ. Ες 2 τέσπὶ τὰ ὑμέτερα αὐτέων, καὶ Τὸν νήσου έμεσθε”" πωπς βίτας αΡῖιο αά νεβτα 1ου ρ ἕνα 
ο σος τὰ ς ον ο μη Ἡ στο, ταυ- - ' ς 

οποτε 

| α οέτη ρα οἵα Φή6ῤ, Εμβαιὸ, αἳ Π. 2 ἰ Ρ. δὸ : 64. ΤΘόΘΡΕΙ Ίπαυιι]ε, ) Αμήσυ[αδ Παρ]ἰρίτας 
ος -«ἄπερ. 7 ὁ Ίος Ἱεριῖ «γε. ἆ ταν αδ νοοες ΠΟΠ πογυπῖ «γοῦι 7 {λα ἵἃ Ῥω[ς Ραπᾶ18 κ 
ειπα” ἵπῄρπες {Πε τάπ μα ἀε]οπάαε. Ίίοκ ἑξρκρσήσι 1, ας ιδ... σης οἱ]. ἐξαωσίοσί» 6 
κ. ἔ ποδ. βαν. ΓΔοκέιν Ιάεπι ΕΠ πιάτα, Φεβ, ρ οι ού: ον ο ο οἳ Μα, ας 
«αθί, ταύτην ῬΙΙ8, ΄ ὃς Πρῶτον «ἄγοῦ. Σά, -Ῥεαεης ἐπεῖχον αριὰ Βηαιῦ. πὰ Οᾷγεί; ϱ. 1956» 1ό, ή, τέρων «4γεῦ. }’. Ραήα: οοπ{εηιιεητία ἵαηρίε Ρ/1. ΝΙαΙρη, Ῥ. 860. Ὦ. Ἡροσπλώσας «πῦ. Κα ἐπὶ 
«αν. ἄνλι, αἰῖ Δῆλοι  Ἡ Ῥηνόῃ πού. Σπ, αι ο- ή, «4, οἵα ἱερδι Ῥαο/:, αᾱ ομίας ΔΕ’ 
τοσουτὀ νε Φρον., «ποπιοάο «4, οἳ οστοιῖε 

74. ̓ Εσβιβάσωντες ἐς τὰς νέας Ἱ Ῥατίπα ο Ὀβιπῃ α Επ] διις ο, τν ὃ φώρη οἱ δύο Δε] Αάηῦο «4 οδῤμέε ναῦὰ 
τἠΕπιίς αροἰεπαίς, ααέοη δεις ρα πε σπ οκ Ῥμῆς ὔ ὃν, νο Ἔεν. Γη: 
{εηϊοηθίαπι πυ]Η αβΗς, Μαπεσπυ «Ωπιση ΦοΠο]Ηἱ ἴπβα. 7εμ” πς οὐ γα τοβαπέυς παπι ἵπ Όε]υ 
Ψετετυπι ἆς Πανίιπι Ῥεήσαχαπι Ἠαο Ἑκρεάίήοπο Ώηῃ.. βΗςίώ. ὅπως σηβήσεια σὺν νῆσον, ἐν ᾗ ΟΙΔΥΟ ΘΕΟΙ ὧκ' 1ΠΕΤΟ: Ι{εογά]απι αἲΒρῖε Άοβις αά Νεροὴς Μη ἠαᾶα, ο νουτος Οἱωγο Ἱ.. τ. Μεττ, Ο. 18. ρατ]ᾶ, Χαιχὶς αχρεόᾷ- 
4. Ὃποά ἀείπεερς αιζεπι παρὼ τὴν Ίπειρον ἔχον τὼς νέος τοπί οὖπα «119/2ἱπε ἹτρπεΠς» αποά Τα αοιαῖε , 
νΠ ογηάϊεις ἦγον απἲ ἔσελλον ππα]οραξ, Άοι ἀείοτο Ἰῆς υἴα γεπίε, Ττοσσπία Εμ εαἱεπτα βαιῦ- 
{ομεάατυπα . εοπ{εηβοπεΠ!, "Ῥψει Πο/Πογο 1ά6πι Πποι-  Ὠΐοῃ, ν. 5094. Ἠϊπς πεςερ!. . ο ον 
ΠΙΠΟΠΟΠΙ ας ἐλλύνεμ. Νῶμ δ' ὧδ' ἐπ᾽ ἀρισέρ) ΕΧΗΕ 6ρω-  Ἅοο. Ἐν ᾗ χώρῃ οἳ δύο θεοὶ ἐγένοντο ] Τα {10/ο2/ή πο : τοῦ 1]. Ν. 926. Πίο ζέμε1 Ιεάσπι Πεγοοέιω.  ΑΧίΟεµο Ρ- 16ο9.. 6οῦτγες π]ασς κοτὸ τὴν τοῦ «ερ 
Ίεσο. ὩὋς μὲν ἐμδὶ δυκέει]. Ὀαπιποῦ]]θ δοκέει πἰπίπης» ξου διάβάσι» πηϊςβις ἀΙςΙΕΙΗ 1η εἰ, ὅπως τηβήσειε 

μμ συ εἱερᾶῃ αιιοαι]ο δοκέειν, νο: τὴν νῆσον, ὢν ᾗ οἳ δύο ερ) ἐγένοτο. Οοη, 9) τν 
ο. που] Το]οτία Ίω 1Ν, τόθ. Ἰπβαμταήπα, πεζό. αΠοί, . ῥεν, αά (ασε. Ἡ. ἵπ. Ώε]. γ. οςς. οἵ Α. Αγήὸη: 6 

ΟρΏομ]ς 1ἴαφ1ο {αομ]τας. Ὁομβ. 4ὔγοοδι ὈἨποιά, Του Ἑ. Ῥ. ο τς Μεσυπάιπι ρω ον. 12. Ἐν οά6. Ῥ..δ., οἳ 4ο εἰαάε Ῥεγβισυπι ἂᾷ πποπίομι ΑΟ οκ. οχῖ, 6. Ῥεγ/ῶς πηἰλο αυ] η ή]οΟ ον ου” 
ΑΜ ᾖν ης πάει Ἵρλον να . το ΡΜ 1δηΡΙο «4ροηής 7ε]]σίο[αν βολής φ0 ΄αῤαςς 
ρ. ᾿Ἐπέχόν αρατεύεσύαι] Νἱάο αἲ Τ,τ. 8ο. Ἑχρὶι- πμ αὐῤίῥιε η}. Ῥ]αϊαῖοπι {1ηπι ἀαπισπβτα»/ς 124- 

οΗ Βηβαἑθίης σκοπὸν εἶχον κατὸ τῃς Νάξου σρατεύεσθαι. τῖ5 ἀῑαίται Άρι/ῶηίῃε κ. Ῥ βά7. λα. οὓς εἶπε ας 
Θεπήπυη] 1. 12 159: ἐπ᾽ οὓς ἘΠΕΙΧΕ σε σρωτηλατέειν Δηλίους, [πέῆκηια, συπι ἱηγορέμη 1Π ΠΑΝΟ ος 
ἀὐτόοι ΊΜΟΧ µεωήµένοι τῶν πρότερον ΠΟΠ τερυα]ο, αμαπ- Πρηήπι Αροιημις Τσ] ημι ἄθεη]ε, τε Ταπαριαειο» ο, 
Πμηνίς τῶν. προτέρων ἵπ αὈ{ιάΙ9 Παιά Πε, ΜΗοσπτως ́  Ῥης Πιοτηε {η 0τορευπας τοβ]ειοίσιώα:. Εετοή. ν ο 

πια οἲ νααηταῇ» Υε]ηεῖ 1η /)Ιο601] ΧΝΗ, 6ο. εἳ η- τιθ.--.- Θμαε {εααπτυ Ἠειοβοῖεᾶ» 1944569 λα -.. . Ρἱ 1 αυῤίης, Τα πρύτε Ομῇ . Ν ω9 { ἐνθυμιᾷ σἩ 4 ! 

αὐιί Ίγγ. Ὠ]δί. αν. ἕ ἀ πρι ο Ἡν ὰς Υ. Όόμι, Δᾶτις δὲ τῷ Απόλλων! ὄννυα ο τρ 1 
ϱΠοσηπ] ΝαχΗ. 1η ΠΙΟΛΟΠΑΤΙ ΓΕΔΙΡΔΠΕ» Τε. ν:. 94. λῳ όλάντο τριακόσια λιβανωτοῦ πρωτίσου' εἳ Βωβας Π1Ο” 

94. Ἔν τῇ Ῥηναίη]. Νεπης [οΓΙ8Ρ{Ε εἴ Ἰωνικώτερον οἆ «λωηνο. ν, σος. Όπις Ρἱσιμπ(ίε Ὠαάς σοι 
οσοᾳ, τῇ ρόμ-Ἱ Ὀμο)αἰώ μάπα οαγία, ρω τλτυς» παίος λς πλ ο ο] Εμ ος Απθρμοιής ος Ἡ ́ 
Εως, Ῥ[ἠπίρηκαο αἰῖς» ΠΙοήήεπίο, αὰ Εμπήοορταρηί πο, «Ὁδὶ {η 4 Ιός ἸΝΠ]ήλάο Τ. πι. Ρ. 969, ΜΒ. ἐσε- κος νοσηᾶς., Ῥήνεια. Ῥαη/αμίαε ΠΙάεπα ΙΝ, 94. εἲ άῑϊ ὁ σοῦ σρώτοπέδου χύριοῦ καὶ ἡνεμὼνν 0ο). ο διὰ 

Ὀλρυγοκα, 5. Ίπ Εἱα/βουγαΜ10Πέ εΣ. οι. Ῥε[ασα Εγ- δὲ, 55 τὸν Δώτιν οἷδε κύρίον άντων τῶν πραρΆ το ριαο” 
Λοζή Ῥμώω», ἵη. Ἐκσστρήν νεΤο ΟΤΒΟΠΙΕ αριά Φύ- ποῦτο αὐτὸν µόνον ὄνομώζερ ἡαια οκ ος εἼτος ἀυ- 
ος Το ΤμοΡΡΗΟη ϱ. 194. Ῥήνεία βερίη», πάς ᾖΠαπςῄπιο ο ης, ο ος οάέ «η ἀῑοϊτας», 

Ο/αΗΡομ] Απίηιαᾶν. ελοη. κ. 6. ἐι 0 Ογυ] Έχει- επι νοσθη. Ἰνταφέρνηρ": Ῥτουι αῖς ΕΡΙΑ νΑΙΟΚΕΛ” 
οἵτι 4ε Ἡμήεπίρτ, Ὀε]ίας, ΜΗ σε]. Νοἱ. ΥΠ, Ρ. 199. 9. πρ 



/ 
ο . 

: ᾧ δα υ », ηὸ . .. 
Ἡ ο 9 

Ὠε]ος αῦ Ῥογβς (ὄχνατα. εγουη]ς 4ἆ ΟΠΠΕΙ πηα]οζνπι ο  Ὁ ἶ Ἱ ΤΡΕΡΒ : λ.4 
ποια, αμα ἰοἱσταγίτ (0 τοις βεισα ταρίθια», ΒΕ β Λ Τ ο » Ἱ γ]. εσάς, 4. 3 ἡ : ος ο : ο νο, ον σα ξ ὅ τ-λ ᾿ 
ςο]ιες 1Π{0]αῃ,. ως ΤΏε]]]ς Ῥετ «αἀ[οθἁϊο- ταῦτα μὲ ἐπ'εκηρυχεύδατο τόισι Ἀηλίοισυ μετὰ δε, ἑ τωαεπι ἀἶχις ΄ . ὃν 

; : ον 
/ ἃ ο 

Ίηος Ππεσεηῖα ἴῃηῖ ταἱεηῖα {π- λιβαιωτῷ α Ττρυριόσια τάλαντα καταγῄσας ἐπεὶ τὸ 
Ἀ 

98 ΕΙ αἴαπῃ ἀρρεβά αἀο]ον]ε. .Π19 αξ[ῖν 194118 δβωμὲ εθυµίησε, Δάτις μὲν δὴ ταῦτα ποιήσαςν ἔπλεε 
αἀνει[ιε Ετειγίαῃι ΡΙπΙΙπΙ παν]σανῖε, {ππιὶ ο ου ω ὁ 8 / ς τν ν μ4 αν τν υἳ : α τῷ σρατῳ επι τη Ερέτειαν πρωτα. ἅμα αγόν ΟΙΠΠΕΠΙ ϱΧρΓςΙΓ]Πι Πππη] Ίοπες Ῥρατίτετ αἰ- ᾱ ον κ σν 9 9  τάπο ο « : ]; ενος Χαί ]ῶνας καὶ Αιολέας μετὰ οε. τᾶτον ον ευ» 
αε ΑΕοἰομ[εο ἀάσεῃς, ́  Θιαήπιαπε αὐ Ί]μας Ἡ : : απλος λήθη τας ὃ λεω σα 146 «]ρτοφ[ι ΤΏσ]ος ττοπηαῖς, Ἡϊ Ώε]Ι αἷς- το ἐξαναχθέντα, Άηλον ἐν Η παν τκας νν ' 8ης. ετ ΡΙΙΠΗΠΙ ει Ρο[γεπιάπι ἃἁ πηθηπὶ Δήλιο, καὶ πιρωτα καὶ ὑπα]αν ΜΕΧΡΙ εµευ σεισθεισαι Ἠδαιε ὤταϊεπι πιοῖα, ἆθο πηα]α ναπυτα Ἀο-ιοχαὶ τῶτο µώ κ τέρας νθρωποισι Τῶ μελλώτων εσ» ͵ Ἀ]πδης ρετ Ίος ρτοάϊρίητη Ρογιοπάεηζε: σθαι καχῶν ἔφινε ὁ «)εό» ἐπὶ γὰρ Δαρείο τὸ Ύγά» ς ἷ 1 { 

ο». ἱ λ 
. Ἆπ {10 Ώατιο Πγια[ρίς, εἳ ὃν ας σπεος, καὶ Ἐέρξεω τ Δαρέε, καὶ 3 Αρτοξέρξεω τᾶ πτοχεικα Χειχὶς Πῇο, επίρις Ἡς ἀείῃ- πρ ξιών δν ο ρα «Ρδ εταήρας, Ῥ]μς τπαἱοτήπη Ραξῇι οι Οτα- Ὦ ο ο ασ δα σμως ὶ ο ασσὸ .ὰ : καχαὰ τῇ Ελλάδι } ἐπὶ εἴχοσι αλλας Ύσεας τας προ 
τιᾶ» Ύυαπ. νΙρίπιί αἰ]ῖφ ρίαιδις, ρατιῖπι 4 ων , ν Αν λε οκ ος αντ Ῥετ[ῖς, ρατιῖπι αὐ 1ρᾳ5 Ρηπιοπῖρις ἆ4ς ρηϊποῖ.Ι 5Δαρείη ιν μου ταν ρσια ο μα Ρὰτη Ῥε]απΏδρας: τηε ποι αὖ τα Ώε]ο πιοῖὰ γθόμεα, τα δὲ, οπ' ο οκ πμισῃε Πεν ῬτΙῃς ππιοδ]]ς: ἆἂς αὐα ε]απι 1Π ΟΓᾳς11: αρχης ὁ πολέμεόντων' εἅτω δν ὧν αερέες χινή-)ηψα! . - 

ά ο κδν 9 3 ου. ο”, ο ατα Ποηίρίππα ετας ΑΊλΟ», τοπθὶ ἐῆσαν αχάνητὼ" { καὶ ο) χρησµῳ η . 
οι ρκο Οδ. γεγβαμµένο περὶ αὐτῆς ὧδε; 

| 0Ο ᾽ Κμήσω καὶ Δηλον, αχίντόν περ εεσᾶν, ον ας δύναται δὲ κατα Ἑλλάδα γλώσσω ταῦτα γα εγό5 Έτ [ππα ἵπ Οωοα ἥηρια Ροῇεπὲ Ίος πο. ο Ακ , . να : . ανν ον να. ατα. Δαρέ είς" σήδν αρήίος 5 Αρ 
ππ]ῃα Ἔαπας, Ἰάει αιοά οοὔγοῖον Χει- τα, Άαρεος, ερ ο. Ξερθήο : ὃν ος ρα. «Σθδ Ἱάθπῃ ιοά γιαγΗµε: Απίοχεσχος, Ἰάθιῃ τοξέρζηε ΠΡΙ τούτους µε ο ο ἆλοά παμπ Φεαιο.. Ἠος ἱβίτατ τοβος τα σιλήας ὧθε ἂν ὀρ9ῶρ χατα Ὑλὠώσσαν τὴν ὄφετέρην Ἀ τεξϊτςο μὼΑ. | α Ελ» 

τα Οἶσε Τεος, Ομ]. Τ, 86. οἳ αἆ Ζθορῦηι ὦ. το. ὁ Πω, Ῥπες «{ἱ1. 7 {ιῤ. Ῥαγῆς, δ. {εὰ ει Ἀπῆομ]ο» αῑεπι τες Ῥ{ίοτο Πο Ἰαροπί ηἱσο ὧς λέγουσι Δήλια. ο ο. «ή, Ζ΄] μέχρι ἐμέο μὴ δὲ ποτε σεισζεῖσω Ρα5/., Ῥτίοια Ῥαγίς, {. ὃ. μα, «4. «4γεδ. ετ οὗ σεισί. - ο Αρταξ. «“γερ. 7ηήᾳ. τ6 Πολε η «4γεΦ. πολεμεύντων /πώ. αιιοά νες: ΟΠ σπολεμούντων. Ί πες πδαμο πά δύνωται δὲ αὈίητ δν αι νε. νόδοια Ῥαντε σῤρα Ῥεπίορ. ν. σος, Ε Αραξ. ο, Ἶπ αμο Ἱρεηρι ὃ Τώμων | μὲν δὴ δ2ερῥ. 4πατρο., «4γοῦ. ἔ. Βα8/., μὲν ἀθεταῖ, ς κα 

1 Ώεῖοη, (ιιαπηοὶν [ ἀάιο ἠηηιοία, ἠὸ- 
Όεῦο, Αν 

9» Πρώτα κλὶ ὕεατα] Ἐαάεπι Έρση. δι άῑνο τὸ πρὶν βία ει Ῥ]μέπγολωι, Πε 1η Ῥογῃςὶ οὖσω ὠκίνητος, Ἱποδιταπα, ατάπ ουπι ει, ος «ἱ.β. Ώ1ά ΟΠ ΟΓΙΗΠ ΙΠΙΙΠΙ 1π περαϊῖνα ἀε]ειάα οοπ{ρἰτανετίε, Ἐπίη νετο αιά θε, -«4γιουίμος ὅτο. Ῥτο εἶης ρταε([εηη οκ Ορ61, πιήπδτο ἀπ ρυτα αἱιεα,  τ8, κο) ἐν ερηαμῷ ἅτς,] 6γοπουή] Ἰμάἱοῖαπῃ ΠΟΠ ἴθ6- ” 
Ῥτο[ρίσίο,  Ίκας τονοςο ΤΕΛ πποις Ο8ἱ, νἰῃ {ο]]ου- Π1Πο., αΗυπάς ᾖαάς Ιπου]εβτα ορίήλα, το ἀΙσηιήβῆοπα, Ο]αςῇοιις 1Ζηοής Ίος οκ 1, τς ᾿απ[υπι πο Πς- οἱεχιῖ [η/βα1ῥ., Ἰης ἈοσξρίμΠ] ποη ἀ4οσθῃς, Ίππο» ὃ. αεζσάστο ἀέῦοε: τι δὲ Δήλος ἐκήθη ὀλίνῳ πβὸ τού- ἴ ῷ9, πρότερον οὕπῳ σεισ(εῖσο, ὦφ' οὗ "Ἕλληνες ῥέμνήνται" 

ϱΠοπηηί δις ρ]αεῖ: 
ΑΡΤΑ» {0Πε ᾳποφι1ε 4γοῤασα» 

1 αιοά ΠΗΡίσος, ραίαπι εἀέτα Ίσοι, αὖαα {μοσδάσπί, δύναται δὲ πατὸ ------ Άνα οχρἠσαεῖοπος Πτα]ογμ(α τέ- -ἀ1ΡΡΟ πιοπιογαρ]]ς αἀρήπις, Ίναπι α ΊΠ[ΗΊΦΠῃ ΕΓΟΠΙΟΣ βίοσηπι, ΟΓαππιαΗ οί αηἱἀρίαπι οἶσητ » ποπ Ἠοτίς]. 
| ο1ποα δε]/ η ε]οβρομπε[σεμ/η. 41ο 1ποβο Αιποῖ {ου- Εογοροίιε Ώ]ῃς Πο] ἵτα αά{ο[ει. δεᾷ οΠΙΠΙ ἸηαπεβΠΕ 1Ώ 
| ΡΙΟΓΙ6 γατρα ἂορορίζ οόπεεα Ο. Ίνα. 1ν, 96. αρ]ανίε, ροβίθεβοπα., α1αΠι (οἆᾷ, οοπίρίταεῖο 1119 αα{ετίε; «1Η 
| οῦεφ Τδηργαϊζεε Ἠμ]ὴς Πατ ΠΙΟΕΙΦ5 πεημο Ίπροπίμπα οτασιμ] νετῇοπὸ ὤμίνητον ἠηοζί/ονι Πα] Ε Σο, (δς- | Ῥτορίεῖεη οἷ]ς Φεπο]α[ος» καὶ μὴν Ἡρόδοτος λέει, ὅτι Λῥαμης Βε]εάίαδηι. 1. 90. {ηρ/]ίῷς ΏΠιοη, ηγηο. | ἔκινήόη ἐν το]; 6 Μμδικοῖς.. Αἲ πο τοςοτᾷαξΙΠα Εηφίε. α- Ὃν πρι ο 7 εί 6 εΟΜΕ6ΠΥΙΕΥΕ:ΌΕΗ105 4 Ὠε]ο. αν ετ ου] ν]οπίς ος ο{οταπίαο πο Ἰαιάαδί]α εΠππεῃ πα 15. ΙΑ) ἐν κρησμῷ ἤνν.]Δ (σρομου]] ΠπάΙ6]ο Πο αῑδ- 

Πο τάπῃ Τηπηυπῖς {ζεγομίοίης ποη οτῖτ {ρβοπηοῖ; Ἀδίονθ- Πάστοπι, Π ἀίς εὔαπι 1π 0οάᾱ, οπίστΘπεης οσασ]ῇ ταἳ αἆ β1αΠ1 Ί1δηι1ο αοἰαίοπα Ὦο]πῃ πρῶτω καὶ ὕσρτο ἴτ9- γετ[ις. 4ήαεα ο ναι{απ] απίσσδάιη ΡΙΟΣΙΠΙα: {64 αυοᾶ , 
ημήκ[ο: αυας Π Ῥαυ]]ο απτο 1 εΙοροππεβασι πι αμμη[ὴ- αάῑῑς νίγ Ερτερ]ίης, 30η αρ] ας ζα1/αη ᾿ 
ἵα πποῖυ ΠΗΕΗΙοιιθ {οομηζᾳ νίος 150 νΊνο οἳ {Ἡροτῇ]- αώ(ογ1ῥεμά} ογάσΙ/)ή, 1121) η 72ος), ἵὰ νοτο πι]- 
τς οοπΏεπη]Ε:. ρτοτοραν]τ επίπι αΕνιΊπ 1ῃ Π]ιά σαις, γάτος {αἱο» ααϊ ΗΤΤΠΠΙ(Η6 Ῥεηα πονοτῖς, - Οιαοµ]8. | 
Οπαεσοτπ] Ώ6]] αι »1ΠΟΠΟΤαΠ5 εἴίαπι ΠοΗΠΙ]119 1,, νη, Ῥοτίεηία», {οππία, 6 ππῖ]]α στοά ΟΠ] αάϊστία, Τ2η- 19 Τ59ι αἴηιε αΗΡί, α;ας αἶως ΤΕΠΥΡΟΙΑ Τε[απτις, ο μι Πήβοηας βἵανΊΏτε σεπ[]ε ἱπάῖρηα» ᾖρούοέμέ 
«1ο (πάση εΓρο ραέϊ Ὁ πρῶτω καὶ ὕσωτα αὰ {ρβης ἄθτη- 184 Ταα Πο. ΠΡΟΠΤΟΓ ἘΠΙΗΠΙ ΕΟΠΙΠΠΕΠΙΟΤΑΕ» {εά ἵτας 
ἵεπῃ Πδουεἳ Εαυ]άσπι ΜΗ ΠΙΠΩ ΝΕ απόζοΓοΙη 1η σοΠζΟἵΦ1αΠ1 

| 

.Π}ΗΗ1 μὲ νίκ ποπ ε[ῃσοιο Ῥορῇς Ἠοπήηίς {ρε τίοΙ, ὦ 
Ψοζατε,ΩΗαΤῃ Πρίπϊαῆς οοην]χος επ ΙσΤΕ, πα]1πῃ, Ο4ΠἵΗΠή Ίχας οίαπῃ 1 ρατίς ἀΙΠεπεςε ἁπο νε] Ἱῖς Ίο- «Ομ ο)άΙάίεη1Ε΄ ὀλίνῳ πρότερον Ιηχῖις {ΗπΙΕΙΕ αἴηιιο αἆ οἷις ος(ς αυεαξ ἀοσιπιεΠί{ο: Έσγγας πιοτις {12ο ίοέο ρίο- Εν Όπς 1)ε]1 ΠΠΕΠΙΟΤΕΠΙ παἀρ]ίσατε, Ταπίοαμς οπρίάϊαά» ἀβίυπα αρ[ε νἰάσραίιτ, α͵ιο. Πιο] νοπειτα Ώεις ρου» 

| μος εἴ 1] Ἱνοῄτί εχεπιρ]ο 1Π Τοτυπ ΕΙΕΙΤΑΤΗΤΗ Ῥτο-. ἵεπάετει; {εσυπάιπι Τζμογά, τα]ὶς ος γι]σὶ απῖ-. | δη Ἰη(η]ηο πιο οση/τα ᾖήσ[ο Ῥιού]άϊε, Ο51 πιο οσσµρανοτης, ἐλέφετο καὶ ἐδόκει ἐπὶ τοῖς μἐλλθὺσ, γέ- 
[3 πο ΝΑΛΦ ορίαηῖ, Ο1. ῥ]ης/ὸ α Ίο, σοπ/]οπέ, νήσεσθα! σηωῆναι. Δοά Ίοραι αὐὶδ Ἠγοβο), ντι, ο, ϱ7. 

πως Δῆλος ἐκινήόγ] 0ο αάῑτης, ὧς λένουσι Δήλιο: να, ο, 37. 6, ὅδ, 6, 77. 1χ, ς, όλο, 09. {μπα Τση- ποπ της, Ὅτ ΕπίΟ» ΠΙΟΕΗΠΙ {φέηπη, ϱΙσπ] ΈμΠι {εηβκίε ογ. τ, ο. 17. νι, ς. ζΟ. ΥΠ. 6, 79. 6ἳ ἵπ Ἠϊς 1ηρθ- 
νιάεραη{Ι Πε], ΤΟΠΙ (αταςςὶς ραςβπι ἱρποίαπι Π1ίδ Πίο αππιαάνοιιρε ἀΠΠενεπείαπη, ὥσπιο] ΠΙΟ 10μ- 
με ἀποίεπϊει Ἐεζςρίαπῃ: Ἠπῖς στα Ώε]ίοτηπῃ Πατα” 0)4: Ἡ. Ἡς Ο. 64, ΡΙΔ6Ι6ΕΙΟΠΘΠΙ ΠΠΟΠΙΟΡΩΕ Λιπεπῖς σ6- 
να θὰ ως αἁ μι σιῖε ΜΑ υἱ Ραυ]ο απτα ρε]- ΙεὈγαίαπι : ξει Δώρίακὸς πόλεμος, καὶ λοιμὸς ἅμ αὐτῷ" ος ος ο. Της μπάσο {ερπιαρίπιῃ οἴτοῖτος οἱ Ενα]η]δ[ο ζωπάσπι {οπ]θίε, αἱ λοιαὸς ΠΟΠ λιμὸς πΏαυᾶ: ἠππηομρς ο ας πα Ίλος ΘΝΕΠΟΡΗΠΕ. περ ο Παϊταία» νορῖς {οἩρετα ογεάστοειή: ὃν δὲ γε» ο. ΙΠΕΜΙ η 

Ἅπῃ επί Ί)ε]ήπι {οηδίε ρεῖπ]α νῖορ «νηθήναι» 1. σὲ ὤλλος πόλεμος καταλάβη Δωρικὸς τοῦδε ὕ οιῖαπα 
πριν Ποτ]αί κας Ίοσα «ΟΠΙΡΑΤαΤΙΙΗΣ Υἱπί οἷα-. ϱῇ φενέσθαι λιμὸν, κατὸ τὸ εἰκὸς οὕτως ἀρμεμ ο οι Γἠογοῇρε] ο α/ο, ΒΕ. ΦΊΦΕ. οἳ Ίσρι ὤχομρυ, ος σοπίτητα Ῥοιοηξ, αμά 4ᾳ ρω ο η ρίλεβει 

τπον]ςίς ς π]ς Φοῤο]. Τομολά, Ου0 ἴέπροτς ἴοίταπα ΦΗβπΕΙΠ Ἠπ]ης σα τα ροηρίσαεἶῖας {147040 νΑΤΟΚΕΝ: επι {], μπόμπι Τόμωά. {οπίεγυπί Ώο]ῇ, νἰκὶε οαμῖ- Πρετ[ηπΠόβις οπεἁ μα. ο ο ί Ἠΐς οπς. ἀπό τη αμες ον» {ες Ίαες ἱαπι Ο]11ῃ {ΟΗ1ρΊο σοπβρηαία. ο. οσο, Δαρεῖος] Οσοιραπτ εγάἰήκβπηὶ νἱ ο. ο 
τος ἁμιι πῖς νἱάστη 1ῃ νυ] ΙΠρία» ἰ1{ αᾶς ] Ἱ τν οι, 12. {λάε, 2γ1ο)Η5ο αι {, 
1ρῃ ἀῑοί ἳ ΒΗ5 στηΜ1εί65 Η{ α4εο Ώε]ὴς πήπαῃαὶς ὦ, Αουβάγμςν 1. πα ροη, ε εεΡαηιεε, Π νοτα πατταραητ Ώσ]Η, ΒΙῃ ἵσπ]ρο- ε]σμάα Ίη ρηπής Ώ]δίοτε, 4ο Ὑει. Ἰπᾳ. Ἐοτῆρα δαξε, 
τ18 πρῶτο καὶ ὕςοτρω ος ΑΣ ο αν κ «σΠΕΗΣΊη ρηπής Ῥίοιτα» οἳ ἵ Ρεπησία ρη(ζ1ς Ῥος., ἱ Ι5ία ῥ αλλα. «Εχρι ἐμεῦ σεισθεῖσα".Ώ6 Ἱερῖτ ο" ην 339. 94. 61.5 168 εδε οΡίεΙΓα» Εἴ 1Π Ῥ 

σεῤον, κδὶ ξὺμι- 

πι ἀἰα]οέῆ ἱπρ]ίσατα. Δάνετες ΠπΠΕῃ ΑΠΙΠΤΗΤΩ Π]σ]]ῃη, 
ο ο. . ΥΑΠΟΚΕΝΕ ΠΤΙΠΙ ἀ]α]οέῃ ἱπρήσαῖα. Δάνετατς ἵ αι ο] στὸ, Αρταξέρέεῳ αμέζοϊστοπι ερέίης ἀγοδ., ον ος μοι . ρε ρα. κα 

κ... δν εν : τς ο 7Αϱ//0 Λο 06 10 ὄ, 2 ο θίᾳο α ν 116ρ 26 700. νε Ἡ 9 δι π πτ ο ρταρα αἱήδημο αμίότε, Επ] μα κ. ο ρατός. Οὐα8 αιΠάέπι 0Η] 4ἱς 
ἕηπι ρτοΡηνἰε 1, ΨΗ, τού ΏΙΗ νετο Ε]εγοοέ νυ]ρα- ὤνολβος ὠθροῖζετωι 5 

6. εἳ το, ος πα ουπι εο (έ- ἄπι, ζωο. Ορ/ρηί Ε8 η Ροπθμ5 αάάσπί οκρ]ἰ- 
. οβΠΟΗΧ) 



Ὦ Ὦ ῬὮ ο ιν Ο Ῥ Τν Όαηβας (να, Ετεμῖα᾽ αεοῖρῖε ασ]]ία Αισηῖ5. 
. εὰ ῥτοά]τα. 

Ἕλληνες 3 καλος. Οἱ δὲ βάρβαροι ὡς ἄπῆραν ἐκοδτοςῖε Οπωσὶ εκ Πιο εππιοπε νοσανεΠηῖ ἐρ. 
ολ Ἀλω., προσίσχον πθὺ» τὰς νήσους᾽ οθῦ- "ξείής, ἈΑρηϊος μέγας "Αρήϊος. Βα1ρατ1, ὃς 

τον δὲ σρατύν τε παρλάμβαιο» καὶ ὀμήρης τῶν 11η ἃ Ώε]ο αὰ Ἰπ/α]α5 Ρτο[οεἩ ας . ης 

νἠσιωτέων παΐδας ἐλάμβανω' ὧς δὲ περαωλέοτες ππεραπε ἡῆης εηπα οορῖας »' απ Πδοτοὸ ος 
τα ὃν νο ο ο ρα {πἱαπογάπι ομῇῃάες. ὉΌτ νετο Ἰπ{π]α8 ΡΙΦΙΕΙ- 

τὰς γήσους» πβοσεσχο καὶ εν ο ΟΣΟΣ Η ΥΣΑΊ πανΙραπιοςς Οατγβαπι αρραἱεταπῖ» (31γ” 

μας ἠναράσι οι ας ἐδίδοσαν » οὐτε εφασαγδοβ]αιε περατηπτ Τε νεὶ ουῄάας ἆατε νε] πΣ. 

ἐπὶ πόλις ἀπυγείτοα» σβατεύεσναι» λέγωτερ Ε- ἥτατε αἀνοηας ν]είπας αἰνίεατος, Απιοπιῦ 

ῥέτειόν τε καὶ Ανα» ο, 2υτα τούτους εσολιῦθ» ου. Εταϊτίαϊῃα Πρπίβεαητος . ΟαγΠΗ ολη νο. 

κεόν τε καὶ τὸν Ύὴν σφέω 5 ἔκερο» ἐν Ὁ καὶ ὁι [οοβ [πες εοτ πε αρα να[ἴατης» ο ότου 

Καρύσιοι παβέςησαν ἐς τῶν Περσέων τὴν γνώμη. Ἐ- ἳ ἀεάΙΠΟπεΠι Ῥετίαταπῃ νεπεΒΕΠΙ. ο : 

ρετριέες δὲ. πιυνλανόμεοι τὴν σρατὼν τὴν Περσρ95 νὰ ο ἒι . ως, Ην 

ἐπὶ σφίας ἐωιωλέήσαω, Α»ηιαίων ἐύιθησαν σφίσι ο ος ο... εἰ» 
Αά εαν μσνν | σι Ἱπρ]οίανετο, Οπΐρις ποι ἀεπεραπάᾶ απ: 

4δ4 

: πμ: ο ΄ 9 ο» ατα, 3 ΄ κά . 

βοηβοὺς γωέσλαι, Αθηναίοι δὲ οὐκ ἀπιίσωτο τη Ία τα Αἰιοπϊοηίος, οποςς[οτΗΠΕ ΠιρβαΙο 
3 αλ με : . κ / Ὁ ; βαιος αι ὁ . { σος { 

επικουρίη! ἄλλα Τους τετρακισχιλι8ς ΧληρΕ χέο- 116 οα απαἴΠος πη]Ιὰ Ποπήπαπα, 401 .. 
/ 

δν . 

ΡΗππεταν μη» ᾿ αμλη. 
τας τῶν ἆ Γπῳωοβοτέων Χαλκιδέων» τὸν χωρη, τη- Ομα]ειάεπβαπι  εΠο5 αἰεπίαπι ου ϱ 

Ρταάῖα. 9οά Ετειτίοηβιπι βαπά(πᾶθθαπι δ- τες σφι διδᾶσι τιμωρούο». τῶ δὲ ᾿Ερετριέων Ίν ἄραᾖο (ο 
3ο μα .ἁ » ο . 3 . - '. - 

εδὶν ὑγιὲς βέήλευµα, αἳ µετεσέμσοτο ον ος ο αι οοπβµαπα, αἱ αν αι / 
/ 5 δν. 9 . ἷ τω 

γαΐου.» εφβόνον 9ὲ,διφασίας ἰδέας' δι μὲν γὰρ αὐ- ραπτ ΑΕλοπίοηίος» ταπιοῃ απεῖρια ο Μας 
Ὁ νασϊαδαπες απἰραςάαπι οοτυΠῖ ΕΕΠΙΕΠ 

ὅη. τέων ἐβελεύωτο ἐκλιωέν τὴν πόλυ ἐς τὰ ἆ 3 πόλη ές τὰ ἀἄχρα 3 -αα! Ώά» 

4 ) , ρα ΤΗ πτρεπι ἀε[ετεπάαπι, αἳ 1π΄ ΡΓΟΠΠΟΠΙΟΙΙ3 Ῥα 
Εὐβοίης' ἄλλοι δὲ αὐτέων, ἴδια χέρδεα προσδεκόμε- : ο α: ρ]]ναϊα: 18” 

γοι παρὰ τὸ Πέρσεω ἕ οἵς 9 νο ὁ ο πκόμθ Ῥωα ειπάιπιΣ απ]ρυδίαπα, δα ο 
μαμα ο ασ σι ποερης ἐσκευάζη»ήδοτα α Ῥετ[ῖς εχρεξίατεπε, ῬιοδιΠοπας 

το' μαθω». 9ὲ πητέων εκάτερα ὢς εἰχε Αἰσχίνης ἓ ὁ Ἰοπείρις, .. Ἡοταπι πογππᾳςς 4ΠΙΠΟΝ ς | 
ο 52 / ἳ ζω « ζ οὖν . αφ ν - 

Ἰδόθωνος, ἐῶν τῶ Ἐρετριέων τὰ πρῶτα», Φράζει τοῖσι Πιαάνετιεηδ ΑΕ{ΕΠΙΠεΕ ΙΝοἵΠοΠ16 .. αν 
| ε Αα ς/) ου ; / . ε . 9 9 

ἥχεσι τῶν Αθηναίων πάντα τὰ παρεύγτα σφι πρήγμα- τεϊτιεηΠάπα Ῥηϊπιατας, να ο 0 

. / / 2 
ον 

κ. Α 

τα" προσεδέετό τε ἀπαλλάσσισναί σφεας 9 τὴν βυις οπιΠεπι ργα{οπῖαπα ΣοΓπα λος ο 
ταν]ίααα τας ἆοπιμπι αρίγεπῖ» Πε Ἡ -- ῥ 4 Δ / ς κ. 9 ου: 

σφέτερη» ὑὕα μὴ προσασόλω διρί : αν” 
Ὃν πα ντα|᾿ οἱ δὲ Α»ΠάΙΙΦΟΙ]]ς ᾿οεςιπηρετεΠι, δε οοπ[ωἰεπ σος ν 

3 / / / 9 : 

Ὃ λαρκν ο λάσον πιρστάι κώ ἀτὸ {αβΙΠΙ ορτεπιρεαηϊες Λιμοβίομίον ο 

ο ο τεριε ρόο έσωζω σφέας αὐτᾶς' Ὃι Ἱπ ΟΤορΙΠ ἴχαῃδρτερα, {αἱατεπι ΠυΙ Ῥ σος 
9ὲ Πέρσαι πλέοτες κατέσχον τὰς γέας της Ἐρετρικῆς τετιητ. Αἲ Ρε «ο αἀνεξῖ ) .. ή 
χάρης κατα τέµθοεν καὶ Χθρέας, καὶ ἃ Αἰγίλια". Έτοιτίσς αά {αημπι εἳ ΟµῶΓεᾶΒ ει Α .. 

τα Καλέουσι οῦ. 7 ος μμ ΡΙΓΑ ΝΣ ο . μήν, δ-) αν 
ο οι ος ο ως Ἀλλω.- ο αν ν μα αονεό τόν Ἱριβριω πλαν 

| ητέων. ϱ Τούτων σφι τὴν κώρην «49Α. εἴ οἵα. ο)ερῦ. Ε Νου οσί ἵη {όν {2 .. τας» 
ο : αν, έ σ )}ς] 2 ἤ α 

νο ο αμα να ΑΟ ώς 
. . ” - ν ἐς : γ] 2 

ολ οπ{, ἔρηροπίᾳθ Ώα απο ἵπ («παεςος ἀχρεά]ίο- ὉΏίον Οὖγγε, ἴπ Εηροῖσα Ρ Ώ: ὅταν οὕτω πιεοῦῇ τς 
πεια: {εηζεηΏία ΠΑΠΙ(ΠΕ» {24220 /4η6 {η]ε[έοεν εοηραγαη- ἄκρα τῆς Εὐβοίας ὑπὸ τῶν νάνο οιπήοπίς ΙπΙΠ0 2 μῦλθ» 

ἔεμ. εορίαε, Ἠπες νι ἀοάϊτις α ἱου)β/η ἆε ΒΠιέξ, αἲῖ, διεσώόημεν πρὸς τὰ κοῖλο τᾷς Εύβοίαν" {ο ρα ος 
Ο1αΠΟΠ. δεζς, Ἡτ ορ. 98. εν ωὼν ᾿ τος Υοσαραπι {εορμἱο(μπι ππατθ, 1οίά. Ρ. 190" 3, ἄχ . ἐφὶ 

σον, Ἐκ τής Δήλου] Ἀεάιια!, αισᾷ οἶῖπι Ἱερεραίαή:. σβληρὼ τῇ νήσου τὼ πρὸς τὸ πέλαγος’ καὶ ταῦτ) ἐπ 

Ίεετατα ΕΠΙΠΙ Τοτίθς νήσου Ὑοχ περ]άΤε Ἱπριαία» {6ΠΟΗΙ τῷ «λω τῆς Εὐβοίας λεγόμενα. Πεγοάαο ΝΙΗΣ ν. 

{ο6ἵ18. Προσίσχοντο, ἴοῦ Οοᾷ4. Ῥτοιοάη» νο]οπίδιις -αἰήκαμα, Αῥήοῤρ. ἵπ. Πετοῖσίς Ῥ. 7165 τὸ λεγορεο 

ΤΕΗΠΦΠΟ. ᾿ Ίνοι «4:ήοῤθαμὶς Ρίατ, ν. του. τῷ µείρω-. πῦρ ὑπὸ Ναυπλίου περὶ κοίλην Εὔβοιαν ἐπ) τοὺς κάν ο 
κίῳ προσίσχεται πε[εἷο» {94 ἵπ παν]ηπι αἀρι]{α αἱ ος. ὀὗναι. Πζυίμς κΧΧΙς ο. 47. εσ» Αἲεν μας μον 

"1αθτΙε, Ἠαῦεο ΠΕΠΊΠΕΠΙ «ΙΙ ΥεΙΟ: προσίκειν, ΡΙΠΕΙΕΓ {ο θε] ύουαη{. Αι ρεδως μή: ΡΤΟΙΤΑΓ ἡδί ἀοὐς 
Ἠετοάοίιπα ΙΠΠἩΠΙΕΙΟΡ. Ίνεαι]ε ἄθοθιπο, Αα) ἀθίῃπ- Ὀιμβελί ποῖλ. - σης Ίτααμε εβάΕΠΙ ΡτορεΙποά η τῷ 
οεῃ5 παραπλέοντες τὼς νήσους 115 Ίπ (ΕπεάΙς Ἱερίίαι ἵπ λα τῆς Εύβόίας οἵ τὸ ἄκρα. οὐ ᾖο ἀϊσαπιητ εκ 145 

πιεί πρα απ οετίε. Βετίας εἴτοίπι Ογε]λάας, Ἐπ- Ῥοῤαεπί Ῥ. 30ο.» εἰ δὲ ἡ θάλασσα κοίλη γένοιο» αν. 

Ῥοεαπα Ρείεηίος, πανἰραταπῖ, ο ος ο τν πλθηραυς οτ οϊεάυπι -μβιας Ἠοεί θα πια, 

«49. Τῶνἱπποβοτόνν] δὶς ἀὲ οοπἰοότητα Ο1. 4ὐγιάγον. ο ο τς ο νΑμοκΕῖ” 
αρυήις αἁ 4Ελίοπ. Νατ. νΙν τ., αμηπι ΜΑΘΕ. οοπῖβ- 47. Ἐὼν πῶν Ἔρετριέων. τὸ πρῶτα] Ιομίοῖς Διό Ὃ 
Τηαπα Ρυλε[απί, Ώο Πἱ8 ΠΗρία Ἐν, 77. Θοά αι έοπῃ αἰῆςβπια Ιοσμ{1ο. ατωηὴράή, Μεά. ν. 917. ορ, . 

ροδι Ῥαμσα οκ «4νεὂ, αἀίενειτ ο (41ο ἐκλιπεῖν τὴν πόλιν ὑμᾶς τῇςδε 38 Κορρόίως Τὰ πρῶτ' ἔσεσύαι αν τρ 
καὶ ἐλθεῖν ἐς τὼ ἄκρω,, 1ᾳ αάθΙαΠΙΕΠΤΙΠΙ 1Π 6ο ΠΟΠ Τ6ρο-΄ 1952. Τὸ πρῶτα κατὰ Πελωσγὸν ἔδος Αργείων. 210) ο 

Πτατ. {.αυγοηδίης τς {1 οσαϊίοποπι» επιοί-. τα Χκν]. Ῥ. 16. Ὁ. ὅτι τά τε πρῶτω τής βουλής 39. νὰ. 
Ίου (ποσᾶοισε, Ταὶς ἂς Τμε[ρίεπβρις Τ.. νι» 5ο. αὖ- οβων Ώἱομ. Ῥ. 35. 1. "Ῥυδοόον ἄνδρα τὰ πεῶτα να 
τέων ΕΚΛΕΛΟΠΙΟΤΩΝ ἐς Πελοπόννησο. «ΔΙΠ ἵος ἆε  ριοτέλους ὁμιλητῶν. «Νοη πάοιπη]ο ΡΙΗΙΑ. λος 
σεπετε ΟΕ]. Εοηβεθηβμς πὰ Ῥ]μῖν Ν. Ἱατος Πρηβεγωβμ πά Ἰμοἱαη] Ῥΐη, 6.35. τς ρπιοΠ 

43. Εκλιπεῖν τὴν πόλιν ἐς τὰ ἄκρα] Ἱπάσέα Ἰεέοιίς 54” Κζωτῷ τέμενος] Ο1. ἰδοἱ κ] με ]οδἳ μορας νο 

Αιρρἰοπποπευπι νἰάεἔι» ασά Οο4ΐοερ ριλεδεηε ῥααρ αὈίταἴασ, οιήΗαπιοάί δἱαίῇῆας ργορε ΒΥΣΑ6 ἢ5 πα 

ος τοῦ. ἐκλιπεῖν τὴν πόλιν» καὶ ἐλθεῖν ἐᾳ τὰ ἄπρα της Εὐ- »"Ἑεμπϊοοσταρηώπι, ἡ)επῖε οἰίπι 11 πιοπιοα {ος ος 
οἱής νεο ΕΠΙΠΗ ποίτεΓ ῬόΜμήδίες αἀζοπηπιοβα ης, 11ο {μ]κ[ε Ῥηπήτης κατὸ Γαμύνας ο ΗΣΟ 

αὐαἵα ποΠΗΗΗΦΙΔΠΗ (ο είμησας ρα ἐκλιπεῖν τὴν πό- Ἰς. Χ. Ῥ. 687. οἰαίκβπια πιοπείο οἳ 1 ον ανά τς 
λω νἱὰ, αυαὲ εἶαΣ. Ταγ/0Υ ος /ίσε Ῥ. 45. οὐ] ΟΙ οπηπος Γηρίοῖοπὶ τοβαβοπε: ας 

49. Ηοτοβοτεύπα» αποά νυ]ραίασ» 8θι5 1 τα εοπ]πιεΠάα- ΠΗ] τέµενος Ιονίς ασε ΄Γαπηφηφαί Ίνα ΑροΏΙΙΣ ν  σβας: 

τόπε οσα {οἷα ΥΠ» 6» 50.0 αὐτέων ἐκλελοιπότων ἐᾳ Πε- απίπι1ῃ Πτμ]ο, απο ἆς ζγαδα., αὰ ορρία ας ον {/ 16” 

λοπόησον' αἰία ΡΙΔΕΙΕΤΕΗ ἀεάῖε Οἶαῦ. «1ὔγε[ὀδ. πράκβπια. ΤΠπι σὸ τέµενος Νετίας πε] ηέαία, ΛΕὰ 6; ο οΓΟΗ” 

ως ρα, Ῥ. 493: Ἰἶ]μο υτόα ἀετε]ίέξι ΒιβοΓο νο- ἄῑπε ιο Ὁσίά., κατασχόντον δέτα τα ὃς 
Ἰάεσιης, εί Ῥετβόχο εἰπῇ οι Ραἴεῦᾶ: αοοδφίς, Έμο». το» Ομηήσίο ἐς, πάσα πο πηα]ς, Ποιος κ 
πυῇε αρ απηηυἱβης τοπηροιϊ ο ΠΙΕΡ Ῥὐβοίας ᾱ- --54. Κωτδντέμενος]. ΑπιομΙης {ΑΊτεΙΙ ΦεΦσοσς ρε άς” 
πραρ μῥοίορο οαμ1εἳ, {14/07 µε (4ρῥατεης» ΣΙηρ. ΔΕΠ. τὰ τὸ τέμενος" Πε νΙείπμπα ΔροιΠΙς ἴσπι 111 ΠΗ5) ὁ Τα- 
ΧΙ. Υ. 96ο. ΤΠ Φοῤο/. αἆ ο Ιρ. Οἳ. ν. 4939. «ναι- Πρπαα, θεά Πεγοὔρέη [οπιρβκίε ΓΗΡΙΕΟΙ ον ον 

ΡΗΗς Φρυκτωρ]ας ἵψε Περὶ τὰς ἀπτὰςτῆς Εὐβοίας' εαμεῃς μύνας. ὁ7αβοπρη [εαιατας Ππεροεγοί- 1 πο 1 - 

Ἠασγος Ἠλίς οἶσηῃ Ἱπουάα: (οἨῬεπάιπα ὤκρως. Ῥόβοίας ἐν εῤβοίᾳ ἐν τῇ χάῤη τῶν ρετριέων αἳ Τωμόμη οράο 6 
ὄκραι δορδοοῇ πιοπποταηεων πας]. ν. 8οτ. Ὀελίο Ἠο- (2η. αἲ 1900. Αα. Τη υχδής ποπήπο {ούη ος αν 
5.4. πηοπηπϊε ος τῶν ἄκρων τῶν πὐβόκῶν, 15 ϐν 193, 0/1ΡΕΗΕΡ εἴ 4 ΟΡΙΠο ΠΕΙ οσοι ληςς ἐν αμα 

α΄ » . 
’ 



εώκ μχεό ὂν ΡΕ νε ΜΑ αλα 
Ηἀρρίας ἀαχ]εροτῶς 1 ΜΑΙΑΗιοσα. ΜΠῖαάθς (πποπῖς Η1. δι6- τν δ Ά Τ ο, ΤΙΡΕΕΡ δ1, « 4θς 
{προα Περοθ. Οπποπεχμ] εττε(τμέας, αὖ ΡΙββται]ά1ς οσεΙ{ᾳ5. ; . ο 7: αν ών 

| ΄ Ξ τν δν ν ν .. » κος ἡ ϕ 3 ώμο ο ο ο βο ο τν τν 8 ο. 

αρριςμεταπῖ : Ῥοῦ βίαιο Ἠϊς Ιοοίδ, οοΠΗ-σσκαταδχόντερ.δε έ6 τομτὰ τα χδριάν μντοά ὃς ο 
Ώμο, εΠοΒ ακροίαετε, «τ ἵαπαμαπι Έὐπι Πο- «ες τε ἐζβάλλοωτο- Χα παρεσκευάζωτο ὦρ «θυσ- 

: πρας σομβἰδξαη {ο Ἱπῃῄχήχοτα, Αἀνει[ας. οισόμωοι τοῖσι ἔχθροισι" ι δὲ Ερετριες ἑσεξελ- 
ν .. . ῥ » ὴ 3 ο τν. . 1 .. τε, :4105 ΠΟΠ. ἀεετενεταπι Ἐτειτιεπίε ΠΡ εεε ος μὺ καὶ ὃ µάχεσ»αι οὐκ. Φομυντο βλ, Εἰ- 

ο Ῥιοήευπάπα:  {ά απαπἀοφπίἀεπα. {επιοπιῖα ὠ6 δὲ «διαφυλάξαιω τὸ τείχεα» τούζε σφι ἆ ἐν. 
ἆε μδε ποι ἀε[ετεπάα εγίεεταῖ» ἀαθαπῖ ο”. ψ ος ο ος ὃ ἐκλισῶ τὶν πόλὺ" : : «αητηεόΟελε πρι, επει τε οίχα, μἩπ ελ! αν ' Ρεῖαπι Ἡξ ππωηῖα «π[οάτεπε. : Δἀοπεπερικοοί ολ) ἑης καρτέδης πεὺς τὸ Τέιχος Ἀυίεπι εα Ῥετῇες  αοπ Ῥαρηα Ρε {εα ἀῑεε προσβολής ο, ακομα , φὐτ' ο. 
εετίαταπ] δι: πια]εῖσαια ευ πίπιααε σαάεητ- ἐσιωτω επι ἐξ ἥμερας πολλοι μυ να Ἑερό ὃς 

δή, {εριππο ἀῑό Ἰαρµοῖδις. Αἰεϊπιασμῖ τῇ δὲ εβδόμη Εὔφορβόε τε ἵ ο Αλκιμάχου λαὶ 

δα, εἰ Ῥμϊαρτας ΟΥπΠεῶ» 1πίε Ροραἱα-  Φίλαγρο, ὁ Κυέε, ἄνδρρ τῶ ασῶ θύχαμοι βατ 
η {1ος ν]η {ρεξια, ἀῑδεπι Ποίμδις ΡΙ0:6ςδιδουσι τοῖσι 6 Πέρσησι" ὃι δὲ, ἐσελ.) τες ερ τὴν 

4 . » ’ 3 . ν Ὃνά ἑ η. ος . -ΑΙά6Γ, Ομαπι Ἱηρτεβῇ Ῥετί[α, τεπηρία Ῥορῦ πόλυ» τοῦτο μὺν, τὰ ἱρὰ συλήσαντες οέσρσαν» 
αμαπι [ροµανετε, Ιποεπάετιπῖ, Ἱπ Πἱάοπεπι μημορ κ ώο Ἓλοι κα ταάνο ισως ῶ 
6οτΙΠ ἑρπιρ]οχηπα, αυ Φατάῖρας ἀεῄαστανες ἄν οκ ον Θα ο. ο ος κανὰ 

τος ἀδηεν Ποπηήπίρας 1ηδία Ὀατί 1η {ετνιτατεπι ας ὃν κας πε αμό περασει 3) ς Ἐ / 
Ἰοριοαξ]ς,  Ῥοηεῖ Ἐτειία, εἲ ραιςο Ί]]ο. Τὰρ Δαρίου ορτολάρ. ὙΧερωσάμθοι οξ Τη. ο 

Αμ ος κο κα : . αν, η : 3 ὦ - Φ ολα ς 2 ον 2 

ἀἷθς πιοΓαξ1» Ἱπ. Αιτσαπα πανΙρανεταπῖ, ἵαπιζοτριαν, καὶ ἐσισχωτεό ὀλίγας Ἡμεραςν Μαν, νο) 
μα {ε «οὔτορπιςα» Επι ται Ιάοπι {6 1ἱ- τὴν ᾽Αττιὼν κατέργωτές τε πολλω καὶ δοκέώτεδ 

ω - : . . - . λ 3 4 . 

ον ο ο αμσά τε 18: παυτὰ τες ᾽Αθηαίς φοήσεν τα καὶ της Ερετειεαξ 
Ἱδίεηε: οἱ : | «ηνίατα- ον Ἵ 

πρι  αἂ πα μμ δ» νὰ ἐσοίσαν' καὶ» ὃν γα { ὁ Μαραθῶν ἔσιτηῤώτα .ὁ αι : αλι]ο 9 , ΄ νο να ὦ ο» ας ο» 1. ., 5, ΛΑ 
- ατα δος αν. ο ΤΙ ς 3 οτάτώ 

.Ῥτοχίπια Ἐποιτίαπι: Ίάςο ης Ί]]ος. Ἠϊρρίας Χρ Της Αττική ερ μώς καμπα ο σας 
Ἰοδβιββται. β]πς. ἀοάμσουαι. ΄ Έοάεπι ΑιοΓ5ΤΗ Ερετβίης, ἐς το φιαηετο Ιωσι 9 

. 3 ν νο ολο ο - ταὲ 34.) : Εικ 1) η ον ” 5 

η]εη[εο ϱἳ ἴρᾷ τα αμάϊἶτα ἀά νΙη ατςζπάαπι Πεισισράτε. ᾿Αθιαιοι δὲ ὡς ἐσύθωτο ταυτὼ, έβο” 
Ῥτοσσδίοτυητ , ἀθεσπι Ῥτε[εδίς ΠΡ ἀπεῖρις: ᾖθεο καὶ αὐτοὶ ἐς τὸν Μαραθώνα” Ίγον δέ σφεας σρα- 
ποῦάπι ἁοσῖπιας εταῖ ΜΙΠαάςς, οπ]ας ρᾶ- τηγοὶ δέκα τῶ ὁ δέκώτος Ἡν Μιλτιάδης, τὸ τὸν 

ο ποπι ΟἸσιοπεαι «Φε[αροτῶ Παπ, ας Εαβοτος πατέρα Κίμωνα, τὸν Στησαγόρεω κατέλαβε Φύγεῦ 
εκ Αιπεμῖς Ῥιπβταϊίιπα ἨΠαπι Ηρροςϊατῖδο,ς1 2 θέ κ ορ ο νε ρω ος 
οοξμεῖαο -σαλίκά- «ερ ἀμία εχα] στα», "Οδ θοεξ 1 ᾽Αθηνέων ΠΠεισίσ΄ρατον τὸν 1ῶ'σοκρώτεος' κὶ αὖ' 

ὠὤὓ «λος νι κ ώς ο μονο κ τς οι οσο ος 

ποτο. Ρίτσι, Ὀλγπιρ]εαπι αμαἀηαρο οεια. ο λώλώπι ὀλυμσις ὀλήσναι μή ασ ου. 
πηῖπε «οπείρεται: αυαπα νΙδοπίατα πιιπετίς "βη σι πώκνμο ο ιο κκ 
Ρτατία τταπίαῇε Ίπ Μηπαάεπι Εατοπι αεεσῖ- Τωύτο ἐξενείκασθαι τῷ ὁμομητείῳ ἀδελφεῷ ΜΙλ-. 
πμπαις Ρτοχίπιασας Ο]γπιρίαάᾳ αἰδάόπι εαα- τιάοὀι µετα δὲ, τῇ ὑσέρή ὀλυμΏωιάδι τσι αὐτῆσὶ : 184 ρ ο μμ ον μι” Ὁ να .- 
δις ἹτθίΙπῃ νίπςθεης σοποσες{ῖ ΡιΠπῃταϊῖο , μιβδίωσοισι νΙ ΧΩ) 9 παραθιθεῖ Πεισισράτω αγακήρυχ»)η- οὖν, . Γ ος 
ο της ον πς ον, ο σος ΙΓ8Ἠ5- γαι” καὶ τὴν γίκην παρεὶς τότῳ, κατηλ»ε ἐωὶ τα 

. κ. 5 ο / νο νςς αἴα τεΦΠΕ 1η ἄοπιαπι {πα ΤεσοΠοΜΙαΤης, 1 σουτ ὑσόστ'οδί(θ»' χαί µη ἄγέλομυω 9 τῇσι αὐ- 
ἀείπαπε αυπῃ εἰράσπι εφµαρας αΠαπι Οἰγπι- νο... Αν ἐχῤνηάδο κάν ων 
Ῥλλάστὰ εἰεῖξε, α. ΕΙἠΣ. Επ μταῦ πα οξιας, τησ πάσι ος μισο σος πα. 
εδί, ΏΟΠ Ιαπῃ νίνο ΡῬήήίτατο, ἹἱπιετεεςεΓηπῖ . φανάν υπο τῶ Πεισισ΄ ραΤ8Έ παἰδω, κό Ρ περιε- αρα 
απζειη Επι αἆ Ῥτγίαπαιπι, ποξξα {απηπηῖς-οΟύτ(θ» αὐτὸ Πεισισρατε’ κτεύεσι ὃν οὗτοί. µη κα- 965 

νο ος. ὲ οής - ς ας 
π9 Ῥετοιςίοπή δις, {εριιτιδᾳπς απΠῖο "πρεπ τὰ τὸ πευταγήϊο, γυκτὸς 3 ὑπείσαντες ὄύδρας' τέ- 

άν τοσα ο κο ακ ος νο Ἀδιοοί 
ᾳ ππιυς τε μα) πεζὺε 2. 2 εί, «4. Ῥα0/[ο εξῖε µακέσασθαι επι Ἅἷά. | 

ὦ Περιέμελλεν -γεῦ. περὶ ἔμελε ᾖαθ ε «πο. ἔ 1. Ῥαν/. «4νλιο 1 4ο ο α]ς ἔπιπτον μὲν ἐπ Ὢς- 
ἀετατισ ὃ ἵπ γεζ. ἔ.  ϱ εί, Ῥηε. 4. 7. ἄτεδ., ῬΙΊΗ6 Πέρσγσι τὴν πέλι». Οοπε ὤτοπου. . ὃ Ἔς 

νὴν τὴν Ατσικ. οτα. οσερῦ. }σείς, ΠΟὮ Ἱποοππισᾶε το υ{1. ἴηπι πωτεργάζοντες «ἄγεδ. }’. εἳ Ρα9/. αχ {6μο[ο, 
ΟΥΓΟ παυτὰ «4γεῦ.» 4Ἠπε εἰ «εἰ εοπΙεζησα: Πίο ταῦτα.  ὁ Ἡ ΜαρΩ. {Μεή, αυ/., Ἱπ «4γοῦ. 7. ατ- 

εὐίης ποα τερα ή, ζ Πεισσρώτεω «ταν. . ἰ εί. Ρα. πι. ετ 94. Οεπευ.. τεέτα: ᾽Αθηναίων οἶϊπι: 
33 ᾿Ανελομένῳ 4εά. «48, η Ὁμομήτορ -ἄγεῦ. ἔ., φσά. ρταεϊιθ]εῖο Τὸ. Κμ]οί πια]το ριλεβαπᾶς. Τα νί- 
ἄε Ο. 38... ο Μα. αγ. «49. «τοῦ. ἔ. Ραπΐν. Δ., Ῥταξείατο, Ρις τοῖσι αὐτοῖσι οἳ Ὀἱ αωἰάσπα.  ϱῥ ταῇ- 
έοντορ «ἄγοῦι 4 Πεσας «ἄγοῦι, ΡΙΑΝΕ. Μος δικοίλης Ἱππξηπι ρ]είαιο, « δε οξ 

ν : ον 
ο ο ο ο δω ο Αν 

τα Περκφυλ, «4γοῦι 

ος. 

Τοαμύνος Ἱεσίαι αρηά Όση. 6. ΜΙά, Ρ: 464, δοἱ. Ο: 
Ῥοεος, ϱ.. 578, 5ο. 4/00. Ο: 0198. Ρ. 66, 5, 14. 
ου 11 Οἱ, ἆε (α{α Ἱεραί. Ρ. 5ο, 40: τὴν ἐν Ταμύναις 
μάφν Πιεπιοτατ» Ιάειπαἁς {Όἱ τεροΓεαΤαΠὰ2 4ἳο {ρε- 
έται ΡΟΙΩβΥ. Ῥι δοδ.. ΟΝΑΙΟΚΕΝ. 
6ο. "Ἔπιπτον ἐπὶ ἓξ ἡμέραε] Ἐκρυ]απι αἳ Ο1. 6γοης- 

Ὀ]ὸ μὲν {ετνατὶ ροιμκία, 1 Ογυής πἆ ΟΛαΥΙοΗ. ΝΙ. 

οερεΓΗπέ 6ο. εἳ 1; {ευ δε ΙδςΗής ἆξ 2Η. Ῥ. 184: 
γοίπυπι, κατέργοντες πολλὸν, Νε]]επι ποῬίς εχρ]{οι]δ- 
με το νοο ον ος ΑΝ 
σπα. ατέργοντές τε πολλὸν]. ιαυγεμὴ] ἘαΠΠᾶ» . λ- 
ἔμαγ ῥαγ1εΏ ὉαβσυεγΗΩ{, κατεργάζωτες ΤΊαπι οάἆ. 
εχρΏσαηξ, αἁ τει Ῥεπα. πιοᾶο 18Η Ίοτπιαξ εᾳ 1πθς[δε 

5. Ῥ. 561. ορίπαραταν, αιιά Ἱπργιάσητοι ΜΗ 
{6λεάαΤΗΠΙ νο]απῖας α]]πά ροΏ]ατος, Ἐτοαιας Ρτος- 
τοτες {Γμβῥογζης οἳ ΕῤΙαρτης ΠΕΡ). ἃς (αττΠ], 
ρ. 51ο. Ὀ.. 6ἳ ας ΥΠ. τοι, ηδί ἵπ ΟΥαοςὶς ᾧί- 
λωβρος Κυνέου» 1π 14ΠΠ16 Πιε]ς, ΗαΖΟΠΕΙΙ ἨΙΘΠΙΟ- 
ια {α[ε]ήτ, αὐβπάο Τ,, κ. Ρ. 687. 
λν κωτέσκαψαν Πέρσαι, ΣΑΤΗΝΕΊΣΑΝΤΕΣ, ὥς Φήσῳ 

βόδοτός τοὺς ὠνθρώπους τῷ πλήθει. ΙΝΙΝΗ Πὶς ἐα]ῖς πηοάἳ, 
{αμφηῖς Ἶη Πεῃοκ. ϱ. 949. νοιὈᾶ ἵη ἀοξϊκβπιή {οτῖ- 
ον αοοσαηε γεοοτάλείοπς, ιάς ΟΙ. πολεμά ΡέΗηι 

-α ἅ ΙΟ ΟΝΝ 

64. ΦΙλωγρος ὁ 1 
Πηθῃς Ποῃ ανα 
Τη αρ. Ῥόμίαῃ. 

ὑνέου] Ἠος εσπστυῖε Ἐτειτίεπά πο- 
1η] οΏ]]παἴυπ] Φίλαβρος, αποάὰ νυ]ρα- 

δ. δχό νο ον επτο]ορο ῬγοάΙτογηπι (αταξεσίαε νΗ, 
πά ὡ δρα) ρω ιο Εγει]επ[ες Ῥεηαε ἀϊσοιῃ- 
αΠμβ σ ων ηνευύήνα μα τὰς Δαρείου ἐντολὰς, ῇ Ἱηδίετατ 
παθία σδἴστον ρομνο  απὲ 4ποπιοᾷο [εοῖδίε {οηθῖε 
ο ]σήη Πιο ο ον ποῖαία 1Π Των Ἡς 6, 149. 

τησηµδγαξ η Ῥ τὰ Τπιεῃ ἠπε]ς γοἱ Γεο/ὸ 1εΗ{ἱοἨ ΕΤ ας ται: εεποίην 1 ]ω]]ηη! ρ. 7ο, Αι: «τς 8έ- 
δρηπα, πο ασε, πεις ερεοτῖς ΠΠτο]]εέτα, τοῦ 

Ὁ7. ἆς Ἐπσιτία τὸν πύ- 

κλπ Ῥαναδαά σ απαπτάπι Ποἱ αππαπι]6 ἵπ π- {σμοάϊςε Ώθαπε Ίατετ. σύ η]! πίος Ἱπ πα 

ποιο. Τα]Πἴει κατεργάζεσθρι 1π Μυβς ἅταιια αρ α1ῑοδ 
«πεηπεῃς. Έϊα Γοτβρίε ροτήε, Ἰάσπαι Ὁτ Ποπίβοαας 
11 ραταςἰρίο αἀμαείαϊε: αΠοσι κοτέργοντες ΝΑΙεΤ6 ο- 

: οιε ο. Οι . ῃ : νο ο ιά ςὐ {αᾷ 

ῬροττεὈίξ» πο» αὖαε ν1Πῖ ϐ]. νεο; [ὲ ερξγερηέετὸ Τεά 
Δηπεπϊεπίες Ίπ απριίίας σοπεπίος ετ σοπο]αάΕΠξέδ» 
ΝΕΙΙΠ1Τ, ν. 69. Δάίυπι εἰ υθετας οοτεζΙΟΠΗΠΗ νΊς»᾽ 
ΚεἰνκΗ] {οἱἱετα πιαηϊέαας χακεργέοντεο, δα ΜΑΙ Τη: 
/2γεήίέςο καταργέωτες Ἱ. 6. παταραυμοῦντες» Σο 
Ἠ]ρὲ] σσεπώο ικα μις ο δρ. 
Ίο {Ηῤείε ἱγγμεΠί6ι. ας ερο Ρίζπηετς ΠΟ Α 

ἠπασεοῖα ας α Ῥοσβς ἔωπι ο[ζεθαπη» Εμ ΤΗΗ 
Ρ: 991. Α. ΊπαΙοαῖ. ο ο οκ αρζθὼν, 

78. Ὁ Μαρωβὼν] Διενὴς. ἡ λα ἐρό ἆ ἃ ηλ 
πιοίτοιε Εβδ. πά Ον, Ῥ τς ο: ᾖῆοις απ. οτε ἡ ἹΜαραίὰν, πὶ ΕΙΠε Τσο νο ο τος, Δσοσμηαι. ἀραβων» πο ντας Ῥ]ιεᾶ: . τ6τ. ἀερατιής, ἵεπῃ 7. οιεβαπΗς ΑΡΡ: -τ, 65. οἳ Ποῦ Ίρδηήῃ α]]α. 
Οπαπιπιαήσο Πργοάνκνς θοά ευἶπι ἡ Μορω(ὸν Ἠἷο η α6 εκ. 1ο7. ου ΙΕΗΝ.. ο κών 

τς ο, Ὥσμιει, νεο τν Μαραζῶνα Ἰοπίδης νἱὰ 
ος να τά] ώς 24. Ἱπίερτεϊςς, κο. 

εἂ- 
τα, οτ 6] σος 

ο ποτ ϱρ 3 95, 

πάς, Ξοτίρίοτίς ἀῑἃ Ἱπάμ][εγίης, . Αάάς μον ν
 

1” 



49ό 

Νπται δὲ Κίμὼν πὸ τὸ ἄστος, Ἱπέρη ῆς διὰ Κοί- 

Ἡ ᾿ Β Ῥ ο Ώ ο Τ ᾗᾖ Έαια νέχοτία εεἰρ]οί Οἰψπηρῖσα Μ]αΐειςς, ΜΠεῖαἆεν Ῥοσϊ Ρε: 7 η π]οπ]α αἩ ποβίρης ος αεοπ{αιοτῖδις ἀ[ρα](α ἆις Απιέπιεμβα[ῶν 
Ῥμιἀαρρίάςς οµι{οτ, Ραηῖς αρραιῖο {αγοητῖς Αιπεηίς, 

: αν 
εν ς / ' - 3 . - 

. αι απ λς καλεοµέης ὁδβ" κατωτίο. δι αὐτὸ αἱ ἵπποι 9 Τεβίοηε εἶης Γερυ]τα Γππε εαπῶ Πἶω, 4 3 τεθάφαται αὗται αἱ τρεῖς ὀλυμπιάδας, ἀγελόμεναι 
ἐποίησω δὲ καὶ ἄλλαι ἵπποι ἤδη τώῦτὸ τῶτο Εὐα-ος 
Ὑόρεω Λάκωνος πλέω δὲ τοτέον, ὃ έδαμαί: ὁ μὺν Ἰνι 
δη πρεσβύτερος τῶν παίδων 5 τῷ Κίμων Στήσαγόρης 
ᾖ ρα πάτρῳ Μιλτιάδη τρεφόµε- Ἱπ.Οµετ[οπε/{ο θἀιμσαὺατης: 1ΠἱΠοῖ αμϊεπι αριιά. 

ον λ 
1 τήικαυτα παρα, 
νο ο τῇ Χερσοήισῳ" ὃ δὲ γεώτερος παρ’ αὐτῷ Κίµωμ 
ο οὐ ᾿Αθήγησι, τένοµα ἔχων ἀπὸ τὸ οἰχισέω τῆς Κερ» 
σοήση Μιλτιάδέω, Μιλτιάδης. Οὗτος δὴ ὦ τότε ὃ 
Μιλτιάδης ἥκων ἐκ, της Χερσονήσε, ἔ χαὶ ἐκπεφευγως 
διπλόο θάνατο, ἐσρατήγεε) Αθηναίων" ἅμα μὺ γὰρ, 
ὃν Φοίνικες αὐτὸν ὃν ἐπιδιώξαντες µέχρι Ἴμβρο., περὶ - ο 

ἴτες Ο]γπιρίσας νιξέοτίας τερογιαταπί, 14εῖι 
αἀσά Ίδια, Ίαπι α]ἲπ εφ [εσεταΏῖ, αυῶ 
{πεταηί Εασοτο 1,ασοπ]ς: α1 ῬτῶτεΓεα πυ]- 

Ῥετ Ίάεπι τεπιρις πηαῖοτ παῖτα ΒΙΟΓΗΠΙ 
Οπιοπῖς Θιε/αροτας, αρυά ΜΗαᾶεπι ρα σα πι 

Ίρθιπῃ ΟΊπΙοπεπα ΑιΠεῃῖς οἵατ., ΠΟΠΙΕΗ Παθεπ8 
ΜΠιιαάες α ΜΙΙΙαάε ΟΠοτ[οπε[ σοπάΙζοῖθ. 

{εξίΗς, ἀακ Αιμεπίοπῇβηπι εταῖν ε ἀπρίί6ι 
οθᾷε εἰαρες; παπι βπηἱ θαπι  Ριώπίσςς Ἡ5" 
4: αᾱ Ἱπρτυπα ρετίεφυπΙ, ἵη ππβΡΠο ΠΕβΟ” 
Πο Παρεβαητ σαρετε Ποπιίπεπι, πε αὰ τε" μα ος ων χ 

«ί ῃ » πολλᾶ ἐποιευτο λαβέν τε καὶ ἀναγαγεῦ παρὰ βα. Φδεπη Ρετάισετεητ: {πια αὖ ᾗς εἰαρειπ» ολων οι Ν 2 / / λ . σιλΊα’ ἅμα δὲ, ἐκφυγώτα τε τέτες, καὶ ἁπριό- ει ἁοππάπι {παπι τογογ/ήπι, -ᾱς 18- ἰναπι ον ο. : η .ῃ; πια Γῇ Ἱπάς εχες- μενου ες την εωυτᾶ, δυκέουτά τε εἶαι ο σωτηρίη, ΕδίΕ εχἰβήπιαηίοπα, Ιππσί, Πα ἱπάε ε Ίδη τοεθευτέν μὴ ὃι ἐχθροὶ ὑποδεξάμοοι, 6 καὶ ὑπὸ «δικαςήριο αὐτὸν ἀγαγόντες, ἐδίωζαν τυραγγίδος τῆς 
ο) Χερσονήσῳ" ἀποφυγω δὲ καὶ τάτες σρατηγὀςΙΟ 
ὅτω Αθηναίων ἀπεδέχθη, αἱροθεὶς ὑπὸ τὸ δ9ήμε. Καὶ πεῶτα, μὲ, ἐόντες ἔτι οὐ, τῷ ἀφεὶ ὃι σρατηγοὶ, 
ἁπποπέμπησιες Σπάρτη χήρυχα Β Φφαδιππίὸν, ἸΑ- θα μὲν ἄνδρα, ἀλλως δὸ 1 ἡμεροδρόμο τε καὶ τῇ- ἐς το μελετώντα”.Κ τῷ δὴ, ὡς αὐτός Τὸ ἔλεγε Φειδιπ..ι ς ας ῬηπάΙρρίά!, πίδήε, καὶ Αθήναίοισι ἀπήγγελεν περὶ τὸ Παρθένιο 
ἔρος τὸ ὑπὲρ Τεγέης ὁ Πὰν περιπίπτε βώσατα δὲ 
τενοµα τὸ Φειδιππίδεω τὸν Παωα, ᾿Αθϕαίοισι κελεῦ- σαι απαγγέλαι, διοτι ἑωύτοῦ οὐδεμίην ἐπιμέλειαν ποιεῦγται, ἐώτος εὔνε 79η ᾽Αθηαίοισι, καὶ πολλαχᾶσοΏε πιπε γείεε, απἶαπε ἶαπι {πρεπιπῦ 

Ρέταπε, εἳ Ιπά]σίο [ΠβίεσετΙπῖ» ος τὰ οεουραίῳ Ἰπ ΟΠετ[οπε[ο τγταπβϊάϊδ, δέ 

Ἰ ἀάκ Αιπεπίοπβυπι ἀοσ]ηγαιας ο, ηοθδή δμίοτη ΠΠ αἆῆιο 1π αρα ἐδίεπί ο. 
οπιπία ΡΓῶςρΏεπι ορατίαπι πητειΏξ ῬΠιάιρ 
Ῥίάεπι, υπ φαἰάσπι Απιεπίοηίεα, ἀπτηυπα ομπ/ογεπα ϱὲ 1 ἱρευπι Ὃ ως 

ἶ ισεραῖν ἐ 

η. ο Ῥατιπεπιυὶ ΠπεπΙεπ[ριις τοηιποϊαν]ς 9 οὑν]ᾶδ ΠΠΟΠΙΕΠΙΣ ου] {πρτα Τερεαπι εδ, ον. 
{πε Ραη:. εοπηρε]ίατοιια ποπαπΒεία Ἐ ο 
Ῥιάς, Ιηδῇε πιπσίατῖ Αιμεπίοπβρις 4: | ρῇ5 Όε” 3] πυ]]απι Ρετετοπτ «μταπα {αὶ αἱ 115 

εἶ 
8 γέ- 

5 

΄ ο 14. 2 Ὀύὗδοιμα) Ιὰ. 
Ῥ. στου 

οὔνομα ἵαπτμπι 7 4Δ. 
ο. οπητεραπΕ. 
.» 1π διά. ὤναναγ., Ο1ῖπα ἐσαναγόντες. 

ΦΡἐΠΙ5 Ῥ. 407. 

περιπεσοῦσαν. ς 

Γ.Ε. Ιήε 4 

09. Πέρην τῆς διὸ Κοίλης] φις 0, 21ομγ/η Όσοιληι, σεπι, 6. ο. {εευτς ρἰπαῖ 11.ῇ, Διακοίλης, Πεχὶς νο- "οἴρις, σοπβΠεΓε πο Ροῖεδί, Αιῆςπε Ἱοίλη ο Ἰ{αγες[- 170 {ογἱρδΩΙ16 πια ΥΠΙΟΗΡΙΙ8 ποῖα» Παιιά Ίοηρε Οσγαπηῖ- ϱ0 αΌεγοῦ. πε «4ίζμ. Απίπι, ΧΠ2 4Ο, Μιλτίάδης δὲ τὰς ἵππους τὼς τρεῖς ΟΛΥΜΠΙΑ ὄνελομένας ἔθωψεν ἐν ΚΕΡΑΜΕΙΚΩ/Γ καὶ Ἐνανόρας ὃ Λόκων. ----- Φιιας ουη- ὅτα πίπς, ἀετίνατα οσα ΠπΠε, Όεπα ᾖσο, {ερ/σορέμς πἆ «Ε]λαμή Νατι ΙΧ» 939. τρεῖς Ὀλυμπιάδος ος 8110- ο τρ ΌὈλυμπμε, επι Ο]. 10, ΠΗ1ὸ, Ορ/μογο, οῖ ιο εφαὈῦς Πιηςπιοᾶἱ ογιιάῖτο 1ῃ (εαν τ. Ἡ. ΠΠ. 9. ο. 902. Τῇς διακοίλης πθλ, δδοῦ] ΟΠ Το, ευ {ῃ Ος. χαπ]ζο (επι, Ο, ο). {ΟΗΙΡΟΠΟΙΠΙ 6ΕΠ{ΕΟ: πέρην τῆς διὼ Κσίλής καλευμένης ὁδοῦ. εέγα Όση, Φέσε 110 ἔγαης (ΦεΙση μοσέ ΠΟΙΙΕΗ {ο [μη σεζερῇ. ΠΠ εηῖπῃ {ο. Ῥι]ετα]ε (Ἠποπῖς πιοππΙθη σπα Ῥτορε υτόειῃ ἐν Κοίλῃ. αἴηιε αἆθο υ]έζα Υ1ΑΠ1. αὔαε νοζαρατΙΣ ᾗ δι Κοίλης δές. αγορΙΙ)η. 18 ια 12ηοά. Ρ. 8» 35. πρὸς τοῖς ΜΙε- λιτίσι πύλαις παλθυμέγαις ἐπὶν ἔν ΙΚοίλη τῷ καλούμενω Ἱκι- μάνε” μνήμωτα Ἠπ]ο νἶτας [αίεόϊης {οἩριοτ Ἱποςτεις, ο ΡταεεεζεπΏυπι αυέτοίςα «ἰνετβκβήιας, (εις Ἰποῖ- ρίυπῖ οδίετνατα Ῥ. ζ2 46. 38 Ἰςέον) ρ. 9, 99.0 ἔθι δὲ αὐτοῦ τάφος πλησίον τῶν πυλῶν ἐν χωρ]ῳ τῇ ̓ Ἀττρος ὃ (ολ καλεῖται' οοΠ{, τεγεῖΗς ντε Ἔδηο. (ορίου ρ. το, το. ΡΙαεῖεί Ατοηπιτη, 3ευγ/ῇο ΠΙΠΙΟΓΔΕΙΙΠΗ 4ὲ Ῥορ. Α:ἲ. 1Π Κοίλή» ΟΠ ἔκ Κοίλης οεπ{ετΕΠ{ΙΙΥ ΊΝΕΡ ΙΠΠΟΙΙΙ6- 
τηπὲ Απσί ΟΠαεΙεάεπιΙς Ἑὐαγέλου, Ῥ]ήάο, οἳ Τις 
Ρρήπες εκ εύο). ἵπ «4γήβορδ. Α. ν. 1128... {00ᾳ)ε ρ. 
475. Ὦ. Ώεο/δ. Ρ. 307. 104.  ΝΑΤΟΚΕΝ, .ρσ. Πρεσβύτερος τῶν παίδων τῷ Κίμων] ςοπβπηἩ µτ- 
ἀύσα εἷς μὲν δ) τῶν ποταμῶν τοῖσι Σκύθηοι Ἐν Ίν» 51. ος Ές Ἰκ 1 ο7. καὶ ἠγάγετο ἔξ ἑωυτοῦ Δαρείῳ τὴν γυναῖκον 
Η αρ) πο. Ετοί 12ος αρ ᾷ Ταρὰ τῷ πᾶ- τρῳ οκρ]]σηητῖς ἤγουν τῷ πάππῳ, ΤεΡΤΕΠΕΠ{ΙΙ8 πΠεΡΙΕο βΗ: 
ἃ Ε. Γεορογό Εππεπά, ΥΠ, 5ο, εἲ 1. Κηίβεηβο να:.1. ν Ρ. 98. 

ὃ 98. Παρὸ τῷ πότρω Μιλτ.] Κεαέτε Εηῇ. {η Ἡ]. Ρ.0, 

ο, πα οὕτω νῦν (11. Ῥ. ν. 661.) ὁ ἀπὸ μητριοῦν μή: 5002 πας τΒαπι Ίπ'ψοςς ΕΡί οοπ(άτ Εογοί, 1. Ἡ. 6, 193, 
΄ 

) ο Δύσςε 7 ὤγεῦ, «34 Πωμ. ετ 0. Ίήως. ἵα Τΐθην, ο Ἱ, ή. αο[., ἓν 4εείαί οσῖοιίς, ποο τεθμἰσΕΡΔΤΗΤ» 

ὁ ΚΟ) ὑπὸ «4γοζ. ΣΑ, τη. περ]σεῃίος ᾳ 

"46 Ἠδόεπι εἳ ο]εσοπείᾳ νοιµς {οηἱρίο 11 74) 

ον ο μή, 
ὦ Πότρῳ οἳ «4γε2.: νοσαδυ]πι εχρ]]εαί {ηῇ. . 

Οορι]αι Υμ]- 5. αεί. ος δωῤή., αι] Παος οχ[ορβε ἵπ Μιλτιάδης. σε, αργή. ὑτὸν, ὤγανόντες οι Ανν. 11. ως πο. «ΠΙΟ - ὦ Φιλιππίδην «νο. 7 η {οππροτ:. εκεετρΗῖ μεν ς {"Ἡμεροδρόμην οτα γερό, Ῥας μή  ᾗ Πίατας Πΐο ἵπ «{γοῦ, ή 540 ἃ 
ο, τού: 

Ἱνο 6, 6. νπΠ, ς, το, Ίῃ Ίς ποβς ειΤαδίΕ 
“Ἠαρή. 1. ᾖέήσενς, οΏοπᾶϊτ νῑ, 1οξε ον 

εορυ[ᾶ {αἵ- ὃ, Κα) ὑπὸ δριωςήριον] Λάάῑνα ες Ο0οάά. ποά ΡΙ07 ΠΊΟΠΕΠΙ: ΠοππΙ] απίδα Πμ]ουπι., πβταχί, (οι νι ΧΙπΙΕ ΦΙζοπα σοενθεῦτέν µιν οἳ ἐχθροὶ ----- ἵπ μας, γώ” {μρϊείοπε οοπναι(ηπι παεπη]ηῖ., φΜοπίαπα αὐτὸν απ 
τες εοπ{εηιΠτης, Ἐλίοετοπι ορο ΡοβεΙς ΡοΏ µς {η εογιπάεπ Πῦτοτιπα, ῇ α ας ταὶ Ποοεθῄτας» ης ΠΡ] Ηετοάοῖεα τοδυπάσπία οἳ αΠοτυπι πυ]]η. ΟΟΠΙΕΥ ὅ 
6ογο38ροβι Ἱ, τη οπῥ νο αο κ αν, τσι ερ η. Νερο. αχρτερή:; ΕΦΗὴ 12 ο ᾱ σ16 οµ//ὀγΟΗ εἶμα ϱΕΠΟΥΙο σἱ ΦεήεγοάγοΙΗΙ Ὁορ(ΜΗΗΓ2 

τπδῖ 1ῃ ουγ{ουίς, ρίοτ{α5 εί Πὰς, Ποπηίπα Ποηί πο ε0ἵ- 
Ίρμαπε, ΒΙΟ βρΙάείη ρω πι, τς Φι 

λιππίδης ἡμεροδρόμος, Ἠ]Πς» » Ἀοσερίις: εβάς 
ως οπρισα Ἐ. τ. ζ07.9 Ρ)1. ἡαῖἴρη, Ρ. 86 Ν. 

Ῥδμ/ζη. το 38.» Γήλσμὴ Ί. 1. Ρ. 138., Ῥή ΗΙΕ. 
ψΠς 9Ο. ὡομέ Ῥοιγὴ, 6, 1. ΊΝΟΠ πια οἶατι 6ςί, ας 

Ο]. ση απο ΙµΙΜΩΙΙο Φεδιππ/ην ἨδίαΝε ΡΙ8 
{οττε οὗ «Πεγο(ο{ εκεπιρ]ῦπα: αἳ ἀδίυμη Π]μά ερῖ, Ῥε 
Ώπεθο ἴαπΙοΠ να]άς Πποί]θῃς ἆᾳα εχρ]ογαία {οΠΡΒΟΠΙ 
εἶης νεπ]ρϊε» Φειδππίδμ. {21/6 Ο(/γο/ηος», οὗ ωμένονό 
ὑποδήμασι ἐν ταῖς ὁδοῖς , ᾖι/οη/μς ὦνυ τοδησίαν οὉ 1 φαΏ8 
: ο, 9 σε Τα 
1η χοὖ. ΒΕΥΠΙ. 1. Ρ. 18., {6(Ἠπιοπ]ο οκ[ο - η, 
ντ, ᾱν : η Ίϊπο ἆθ Τ8, ᾿Αθηνοίοισι χελεῦσαι ἀπανφε]λαι]. ΕπάεΠι ἅ [δν Ῥαπε παττηὲ ση[αη. 1. Ρ. 68. ᾖπη μα ΦΗΙ485 ΤΠ οσα Π10. α ΜΠΠαάς {ΟΠΠ εχοορ](αἴαθ» μαμά! τν 1» ΕΟΠΙΠΕΠΙΗς εςε Ῥοπίο]ες, παγγαῖαπι Υο1 ὃ ο, | 6, ΧΙ το, οἳ {ηπηπιϊ ἀμοςς Αγοάσπιϊδο Αβεβ ᾱ ΠΠ, Ραππίποηάας ρ]εὈῖς {προηΗήίοπο {οἱοπῖεί Ἱεραηί Ῥαπή Ὁερεαῖς ποῃ πηίπης Ἕµηπή. Αηγοποπβ δι Ίδίατι 11: πἀρατίΠοπετα νΙ{άῃι {ι]βία νογαπι οχ βαμ/α 146 ο πο, Απσλά. Ῥ. στο, Τη ο]. ΝΜΙΘ, α ή ῤίαής Ῥαπαῦ ὅτε ῬμιΗρρίάαε, {6 Ῥμ]άρριάας, ἀῑκὶκ[ο Γοιτας 1: ως ημο- τῇ µάκΗ παβέσεμω εἰπὲ δὲ Αθηναίοι τιμᾶν µε Ἡ8 ππρο[- ας ἀῑνίπο ΤΠς[1 Πβρεῃίογ Διμοπίεπίος τερηΣ ον 18 ου{θοηπάαε(ο ἆοσοί {ζρρος. Ἱδρύσωγτο ὑπὸ τῇ ΑΧ: ς . ς ζ η] 

Πανός ἱρόν' Τε[5 οί εἲ Ῥαῃ 1ρρε 7 οἱαπε 12 Ῥ' ών. 

ἴχαη5 ία, αι δ ρετ ΟΦ]απι νοσσ: εἲ 

της ἰβίτιτ ΜΙ]ῆαὰες ο Οµετ[οπε[ο τυπο ΡΙο: 108 

εἳ ος ταατα ]ραγατῃς »Ίτα, [αβταρβς ΡΟΡΗ” οὗ. 

οωῤνο--ααακκακωκαζωα 

» ΄ 

ε . ΄ τ 

- ποια ναπκκακων-αιες.-α-οικοω. 

οκωσονκ ο αρρεκπηπευσαακαφκακοκν πετ» Ες κοστος οωφας--τ.-- κ. 

μμμιμωυνωωο ολ ο οὐ μμ. 



τού ρας οιά[ι 

107 ῥαπΐ. 

Ἱμαροήσπιοπϊἱ ἀ«ἰβεταπε αὐχίΠαπι αά Ρ]επϊληπίπὴ, 
Ἱρρία {οπιρίηπα, ο  Ἡ 

εἰς Ῥεπο πιοτῖεης {ὶς[οι αἴαιο αἶαῃ Γατ- 
τη οδ[εῖ,. Ἠ]ε νετδὶς Πάε Ἰιαβιά, Ατμο- 
Π]εηίεν, Οπβπᾷο 6οτιπα ταπάσπι {ἴαῖις θταῖ Ῥεπα εοπ/τατας, οχίτιχοτιητ [Πῦ αγσς ἵσπη- 

:Ῥίυπι Ῥαπίς; αμα απηιῖς {ἀση]βοῖίς οχ απο 

Α Τ Ὁ, ειδε ΝΕ 18 
4 «εομέθό σφίοι χρσίμεν τὰ ο) ετι καὶ ἐδομέν 
καὶ ταῦτα μὲ Ἀθηναϊοι, καταις άντων σφίσι εὖ ἤδη 
τῶ πρηγµάτων, πισώσαντες εἶναι ἀληθέα ο ἠδρύσαν- 

Ὅπο ὑπὸ τῇ ἀκροπόλι Πανός ἱρὸνν καὶ αὐτὸν ἀπὸ 
. ; ον 3 / / 5 / ο ην 

πα ης 1Η] σθρετε, {ποτβσαπι» οἳ. ΙΗπι-2Ταύτής Της αγγελιης ουσίησι ἐπετείησι καὶ λαμι» 

{Ἡρρ]ίσαπι,  Τιπο αἀϊεια ῬΙΙ- 
ἀῑρρίάες Πὶς α΄ ἀλεϊρής τη]δ[15, αμαπάο ΠΡΙ 
ἀῑχιι ειἴαπ Ῥαηα αρρατιϊδία, {εομηάο ἀῑΒ 
Ῥοδίαπαπῃ Αιμεπιοπίαπι ατος οχὶνίτ, 8ραϊ- 
ΤΑΤΏ Ῥετγεῃῖς, ἀἀϊεηδααε πιαβίῄτατας,. 1.8- 
οεἠῶπιοπή, Ἰπαπίε, οταπῖ Ύος ΛΙΠεΠΙΘη- 
{65 πι ΠΡΙ ΟΡρεπι Εεταῖῖσ) πες οἰν]ταϊειω 1ῃ- 2. 
τε; ΟΊῶσος ναιιβΙεῄπιαη περ]ραϊῖς, ἵη ἀῑδ- ὁ) 
«ΠΠΙεῃ αἀάπέλαπα , πὲ Ῥατραχις {ενῖδι, Εϊ- 00 
ΕΠΙΠ Ἡπειπία ἁἵτερια ε5ε» ἱπββηῖαιε οἰνῖ- », 
ἴαῖς ΟΥοἷα Ππρεεί]]οι τεάάϊτα. Ἠ]ς πιαῃ-ς 
ἀας α Ῥμϊάρρίάε εχροβείς, Ῥίασεναι ααἱ- 
ης ορειι Εεττε Ατπεπίεη[- 

Ῥις: -ἷεὰ 14 Πρι ΙΠιροςΠΡΙ]6 σοπ{6{1πα {ας6- 
τς εἴαῖ, πο]επΏρις Ίερεπι ΤΙΏΡεΙΕ:. παπὶ 
εταῖ ποηις ἀῑςρ {απιῖς πιεπ[, 4ο ἀῑς πε- 
δαραπῖ {ς 
Ῥ]ειο, Εὲ Ί6 φαἰάειι Ῥ]επιηπίαπα. εκρεξία- 

ἱρρῖα αιἴεπι Ριπβται Βμο, αμὶ 
Ρατῦατος Ἱπ. Ματαϊῃοπεπι ἀμοεδαῖ. - ν][άπι 
πος ἵπ {οπιπῖς Ππρετῖοτα ποξϊε ομ]αϊπι οι : 
Ὑπάεραιατ ΑΡ ἩΠρρίας ο 1ΠΔΙΙΘ οοΠσΙΠη- 

ρολ ο ος ρετεὶ 

ἆ Ῥενοθόνυ σφ[σι Ώπο Ἰπ[ογροΠίο ᾖδη Ῥαϊ. πιοκ 96µ. 1ελορεΗ. πολλα ουπι 4. Ῥπε. 
Ότο τὼ δ ἔτι ΙΤΕΤΩΙΕ. οεῖετί ΟΙπι «4ο τὸ δέ τί. 

Ἠσίπα. ο Νῦν Ἔρετρ. τε «γοῦ. ᾖβαε/[. 
Ἰῃ Ἑαδότω, Ἱσδμένυ ϱµ4. εἲ ΑΒ). 
γΙΠοίε, 6 Ὀεμάετατατ 14 «γαρ. } 

᾿Δθηναίοισι συμµαχήσας οὕτως Ἠρίσευσα ἓν Μαραθῶνι, ὥςε 
καὶ ἀρισεῖον ἠρέθη οι τὸ ὑπὸ τῇ ὠκροπόλει σπήλαιο. Ὦαπἲ8 
αὔλιον εἴ τὸ τοῦ Πανὸς ἀῑχίτ «4100. 15. ν. 705. οἳ 
910. α]α ἀεάῖι ειτε, ΔΙΠ. ΔΙ, Ἡ, ο. ὁ. 1 δεζο], 
Ἠᾷ. αἲ «414, Τ. Π. ρ. τ7οι:, Ῥαπί ἀϊσιπτιτ βωμὸν 
Ἱδρύσασθαι εἴ θυσίας ἐπιτελέσαι. . Ἡοτοάοῖεα, καὶ λαμ- 
ποΐδΙ ἱλάσκοτωι, ειτε. αἲΠρῖί ἵπ Οτι Εοτίατα ν. Λαμ- 
πάς. ΝΑΙΟΚΕΝ., 
ες. Τενομένου σφὶσί χρησίµου] Ὁαιοία νοζῖ5 ἤδη τερο- ΠΠΟ πηης οδεαθῖς, Πἱορηρσομίο 9ε]ιο]. ἵη Ρταςσταςβ5 

ΕαΠΙ περ]αχϊτ, εὔνου ὄντος αὐτοῖς τερτας{οηῖαῃς, Ρόος 
Ἔσειι νο]υητας, ἵη «αι εἰς] Ἱπο]πανίς ορίπα ο. 
ΠΟΧ. Πουῖ ἵπ ἀμοῦις Μ58., τὸ Σ ἔτι Ἱεροπείς, ρτοῦα 
η ῆσιια {επίεπᾶα, ΒεΠομαίες 1]ε τὸ δὲ, καὶ ἐσομένου 
ΤΑΠΤΗΤΗ. δι Ὁ ως κ ον ο. 

98. Δευτεραῖος ἓν ποῦ Αθ. ἄφεος]. Οὐίουτα ἂᾳ ΡΙ άϊρ- 
Ρ14ε Τωγαγεδὲ Ιπ{εξτατο εδε. Ἱπυβα Ώπεῃ. δρα μπα 
3, 1ο ουτίοτα, αὈ{ο]ατήπα Ῥιάμο. θαάϊς οσχτ, Π- 
ὨΠΕ ο 7μς εἲ 1παρη εἴμς Ἱπίετρτος Ρ. ασ... Ρ/ηίης 
ναίο Μοχι, ΠΠ. 
ΦΗδι βάνς μμ. θα ας, 
ον Δευτεραῖος ὃν ἐν Σπάριη] Ῥ]αδαπαπη πηῖ[1Ε 

ἀπεσπία {αάῖα Ὀϊάτπο οοπ{δοἶς/ δα/ηιῶς. πιοΏαῖε  ιδῦ- 
11η. Ῥ. 45.. ΝΗΤΟΙ οαυοά [ο θῖτ Ρ/Ιαγεῦ. 4ς Πεγοί, 
ΜαΠρη. Ρ. 869.. Ῥμιάϊρρίάσπι παρακαλοῦντο Λακεδαί- 
[ονίους ἐπὶ τὴν µάχην ἐκ τῆς μύχής φεγενημένον' ἁΠῖΕ Ῥι- 
δηαπα Ἰαταιοπίαπι βρατίαΠΗ: πηϊς(ας, νἱάτοτίας ΤΕΡΟΙ: 
ταίας πμηςίης Αίεπας νοπίτ, Γμοίσπο τείε Τ. 1. Ρ. 
737. λέγεται ὠπὸ ἹΜαραθῶνος ὦγέλλων τὸν νίκην εἰπεῖν 
Σρόρ τους ἄρχοντας, ------ χάίρετε, νικῶμεν, καὶ τοῦτο εἷ- 
που σουρπάμιας ο νδλίμ, καὶ τῷ χαίρειν συνεκπνεῦ- σαι π0ἱ ἴοτιὸ {οηδί ργαρβήτοη]ε ἐιωποζανεῖν τῇ ὠγγελίφ. 1η δοδο Πε Ἰποδῖς αἆ «4γίβήα, Ῥαπαίῃση. ναυῖς {ιδία Ῥ]η- 
ἴαεῖς πηὶς(ᾳς 3 ἴβηεπῃ {πογηπι Ώε]ρ]]ς ροίοπά η ἁπῆλ- 
θεν εἰς Δέλφοὺς, καὶ ἦλθεν αὐθημερὸν Χιλίους ςοιδίοὺς ποι- ἅσας' καὶ ἐλθὼν ἐς Πλαταιὰς, καὶ ῥίψας ἐν µέσῳ τὸ πῦρ 
ἐτελεύτησε μὴ ἐνεγκὼν τὸν πάματον. ΙΝΑΤΟΚΗΝ. 
ἥσο Ἡῑν φὰρ Ἱσαμένου μηνὸς εἶνάτη] Ῥευπιοπίς Ιπᾶο]οπι 
ο Ῥοβι]ητο Ογοπουΐμς αβηονῖε Ῥεπο 2ἡμάοῦ, οἳ 
1 μαγοδως, Ίῃ ομ]ς (410Ι. ΑΙΠΕΠ, Ρ. 349. Ἐν, ἔντη 
ος ο Κω, Ῥοηδρομιῶνος Ππηϊ! Ῥεοσατο. ᾿δάροήνς (, 
ο... ἱσαμένου τοῦ μὴνὸρ Βλ, γπιρος, νΠ!, 
ύπνος) ον «ΝΤΗ τοῦ Θαργγλιῶνος ἱεαμένου. Ἰπ τα]οιις “Ῥάμσα ασμηᾶς {ηπε, ις οπἱπήποία Ρ/ αγ οδί πει ατὶο ἸΜα]Ἱοῃ, : : ζ «δα. Ῥ. 661, Ἡ,, Πεγούομμη α[ροιτ]- 1ης ΠΗΠΠΡΕΠ6, ϱΧαΠΊΘῃ πιδε Ν ο χι. 

τοβρίοηο 6ραστηπος αἳ «κ ροα. (ον στης πανσελήνου ἀπέΐευ ες ἵῃ 1ο Άαμ η] αροΙεοπῖρης αοθηημίδίε» αἲἰ- 
ο ας ος [ο Ζμοίαπο, {1 ΤΑπΠΕ 15 αιιέζος 

ΤΡΑΟΥΗΑ Ἰν. 39. ἹεΠρίονὶ Περὶ ποταμῶν, ουΙ Εμ: 

4 Απάγγ. -«4γοῦ. Βατ[. Σπα, ἄπο αἱρπιεπίτο 
Ῥ. δότ. Β., αΒὶ ρτῖας εἶνάτῃ οὗ {εαµεπς. Ιητδτίε: οἶῖπι 6η ἱσρμένης 
ῥ Αυίπι πα Ίεαα. εκ . Ρα. «ἄν. 

Ίεσα. νετρα ετιά1εί εἶιις. νἰγὶ {μπε. 6 
-τμα Πάε αάβτπιαητε πποφςε, νεπία, ορίποτ, ἀοβίεις 

αἴ, ΥΠ 90. υδὶ ἀοέζο αν 

λ ἡ σα ο δω « 

πάδὶ ιλάσκωται. Τότε δὲ πεμφθεὶ ὑπο τῶν ερά». 
ο 3 ο ο οἱ 1ό 

τηγὼν ο Φειδιππίδης οὗτος, ὅτε πέρ δι ἔφη καὶ τοῦ 
ον ον α δρ ον. 9 « ο 5 π .- 1”! 

Πανὰα Φανήναι, ὃ δεὐτεραι(Θ» ἐκ, τοῦ Αθηναίων ᾱ- 
α- 2 , μας εσ 

σεος ὃν ο» Ἀπάρτη' ἀπικόμωος δὲ ἐπὶ τοὺς αρ- 
ζ ”/ αν σ κ τν 2. 9 ων ς 

4οχοτας ἐλέγέ, α Ὦ Λακεδαιμόῃοι, Α»αιοι ὑ- 
µέων δέοται σφίσι [βοηθήσαι, καὶ μὴ περιδὲ πό- 

λυ ἀρχαιοτάτην ο) τοῖσι Ἕλλησι δουλοσύνη σπε- 
βπεσοῦσων πρὸς ἀνδρῶν βαρβάρων: καὶ γὰρ 5 Ἐ- 
ῥέτβιώ τε Ίυν Ίγδρα πόδισαι, καὶ πόλὶ λογίμῳ Ἡ 

». Ἑλλὰς γέγονε ἀσιυεςσέρη”' ὁ μὲν δή σφι τὰ ο,” 
τεταλµένὰ ἆ ἀπήγγελε' τῦισι δὲ 5 έαδε μῦ βο]- 
«έν ᾿Αθήνάίοίσι» ἀθύιατα δέ σφι Ίν τοπαραυτίκα 
«τοι ταῦτα , θὐ βουλομέγοσι λύεὺ τὸν νόµο 
γὰρ ἕ ἱςαμένο τοῦ μηὸς εἰνάτη" εἰνάτη δὲ οὐέ, εξ- 

Ῥτορτες/ήτος, οἵρθ Ι1Πα11 ΠΟΠ. ἵπη-4Οέλεύσεσθαι 5 ἐφάσαὶ μὴ οὐ πλάρεος ἐόντος τοῦ κύ- 
Ἴλλου" οὐτοι μέν νυν τὴν πανσέληνο ἐμεοώ, Τοισι δὲ 
βαρβάροισι κατηγέετο Ἱππίης ὁ Πεισισρᾶτου ἓε τὸν 
Μαραθώνα, τῆς παροϊχοµέης γυκτὸς ὄψη ἰδὼν Ἡ οὐ 
τῷ ὕπιφ τοήίδε ἐδόκει ὁ Ἱππίης τῇ μήτρὶ τῇ ἑωὺ- 

Πεμά 1, Λο: 
3, 4.2 ηΟΠ Ώπε 10- ὁ Οία ΡΗµ. ἸΜα]σπ. Ρ. 86 

τη ο νε ΗΠαυεῖι δή. 

{αΥοῦ] ΠΟΠΠΕΠ Ἱπροπίσατ, Πεγηορεμῇ, 
1ο. εως ΜΗΙσεΗ. Τ.ασοῃ. Ἡ, ο. αἀρε]]ανίε, οὐπ- 
Χης. ΑΔά ος, ῥρατίαε νἱάοτῖας Μαται]οπῖὰε ἀῑσπι νΙ. 
{μὴίε Ῥοδάτοπιοπς., ἵπ ρειραϊμπι οἰμς τποπμηιθηίηπα 
αἲ Ῥο[ετος {αστατυπι: αιιοᾷ, πο ναςΠ]απίαπι ρηῖος, {αχ 
Ἱπππιρες εἴῖαπι ἵπ' Οπή] γε ρ, τοῦ, Α. Ἐαΐηπα 
Ρτορίειεα Ιατοίίος. Πεγοζ{91. αἷος τατρίτει οἴτουπι- 
{οΠβετα, σοε]απι ἵρευπι» ἀῑετήπῃ ταΏΠΟΠΕΠΙ» Οἵηηες 168 
εοπβιπάἆεταε. (τανῖς ρτοίεζο-αεομίαο. {5 ἵπ ἱπ[οέϊα- 
τοῖς τεάἵτητα, Που ρτιάαεηίεΓ /οαεῦ. 62εγαγ {ης Έτο- 
οεπι. ἵῃ Ηετοάοῖ. Ρ. 715. {24. (γοπου.. πρι. ΝΔΠι ἆς 

ἀεφιε ρταε]! ἁῑς, 

εἴ, αΠ βάεπι Γἱεγούσε1, ῬίοχΊπιο αά ἸΜάταιοπ σογ(Α- πηπ]ς αείαίεπι ρετήπεπΏς, αἴαιιε οκ ]]]ς. αὐϊ σοῃβϊ- τι] αὀζπετιπτ, Ἠαυά Ῥαμσα αἀοέ, ρἰως βδ] Εβοῖοης ἆαπι ανα /μ{αγεῦ] Ῥυτανοπίε, Αί νἰ. ἵπππσῃ Ῥοδάτο- 
ηΠΟΠΙ5 ἀῑες {οἶ]επιπῖς 1 νἱάοτίαο, Λεοπὶς 2 Έιοι 
Ου]ά επί, Π πιεπίο, ου]ης ποΙΠοΠ Εἰογοβολις ρήεςῇτ, Ἠ]ειαρϊεπ]οπς, αμο 6ρατιχε Οσγηήα οε]ερταραητής, ρι- δη 1Π «ΑΠΙΡΟ Π]αταϊμοπῖο {1εΠέ ρήσπαα 2 Ο2/ηία Ὁ- ης» ραΠίοιαίε Ίηπα, Ποπάππι Ρ]εῃο οἵδς {αἱρεπ, Ίς 
αὐίζαπη Τλοξάαεπιοπή! ΠλατηχατεΠε, πρεάίπεητο οἵρηξ, 
υ8 1, Υπ. σοό. ἵτα ριαεΠηπι {ο[ῖο 1]ο ἀῑδ, αωοά ας. 
οήαίος ποπ ἀῑΠιετής» ΕΠΕ ρπμς, τεῖατο ἀείπάς 1ῃ ντ 
Βοξάἴοπιοπῖι πες ει Ρίτα Ῥτο {ογοῦρηο ετυά]τῖς- 
Ππιας {γετεο Οοπηπιεπε. Λεπά. Ἱπίοηρι, Τ. ἄν, Ῥ. 198. 6. Ρανς, Ὠὶςὶ {ροεῖοίε ροϊδεῖς, απίογκης ππ]]απα Ἠϊς πιεπΒσῃαπι, . Βεγνεππας 61Ο πηση{οπ Πο; ἀΤοπΠΙΟΠΕΠΙ» εἴ ρήρπαπι 1 Χνι, εἴιις ἀῑεπι οοπβρέαπιης: 
απ δραγταπϊ Ποπο ππεπῇς ἅῑε αἲ 5οα]ῇ οοπ(οσοπσπι 
Ἱηνίτα, ροςῖ ρ]επ]]υπίηπα σοπ{οάχο ἐγιάμὰ Ιπετα, Ῥεῖ- 
ᾖ5 ταηίυπῃ αυοάὰ ρτοβῖραιί6; Αεΐγεπας αἀνο]αταπῖ, . δή 
ἱπφυαπα οειαπΠὶ ἀῑεο χνέ, Ῥοξάίοπηϊοπίς, Ρροξυῖε νί- 
«ποσίας πιεπιοΏα απτενέγΗ» 6τ ντ. ἀῑς Πιοτατί, αὐοά 
Μγίετίοταπὴ {οἱ]επιπ]α οχίεπἹο οοάσπι πιαπ{ο {αΠέΒ6- 
Ππια εσίεῃε, ας αἷα ἃς ολι5ία, ορια τ: 
ῥλαμεσφφοσι, αἳ ν]έτοτίας {ο]ἱεπηπ]ς Ροπ1ρα. τι δρ, 
θχασε(ης ἵεπ]ροτα; ϱμαπι τεροζέατα ἔρσα {1ΕΓαΞ, δ] ος 
(αρθεί αἆ Ῥ]ατοης τν. Βοσάτοπιίοπίς Ετοννκωηςς, οκ ἐδεγία (ππλρη, τεσονάαείοπί εἶμθ τεί μην ον 
Μασππαθοτίοπῖς ροτασεαπέως», ΡΑµ. ΑτΗΠά, Ῥ. ο. Α. Οι ἵπ ορϊπαείοπα ἆθ σοπ{επέα 1. ὅ6, (οη)) Ἑ. 
Πος, πάς, Ώ]κῇ τν. Ρ. 184: βαμάεο. ΑΗ Ἠ. Ὀούωε]. «191. ϱ νπί, Ρ. 939. Ὀϊταπι 3 Πτεῃι εὔμπαιμα ἷμε ἂᾳ Οψε]ῖς ]5 ος ΑζΑΗῃ ᾳ ἵη Το α4θο τεπποῖα 34ορῖεπιμὸ «Ω12ΠΗΟΠΕΠΙ: μην. ο2 {1 σαάθί, ο κ - ͵ 
ς το ὅον ] συ 1δις ΠἩρείνασίας Πας Υοσες, ας- 

ήαύμαι ΠΠίς χοἨπαμίο. Αάάμητας 1Ο, ττθ,ςι 315 
επατα 

ἀζ6 

εί ὐσς ρἶμτες 
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4. Ρα. ὄμ/λαῥ. αὰ Γοη. ρ. 183419 80. 

εἴ συνεβᾶλλ. 

4 4Ο. 

ο  Ἡ Θ αι ο τὸ 
”. ην Α 5 ο» 

τοῦ συγευγήθηνα/ 3 συνεβάλετο ὢ ἐκ. του Φείρε, κατ-ἠ5ῦετε. 
} 2 Ν ελθων ἐς τὰς ᾿Αθήνας, καὶ ἀγασωσάμενος τὴν ἀρχΥ 

/ ρω .. ρω κ ΑΝ πλ ή 

τέλευτήσευ ο) τῇ ἑωύτοῦ γηραιός" ἐκ, μὲν δὴ της ὄψιον 
συεβάλετο ταῦτα τότε δὲκατηγεόµεος» τᾶτο μέν» 

ολ / νο 3 . 2, / 3 Ν σα τὰ ἀνδρώποδα τὰ ἐδ Ἐρετρίή ἀπέβησε ἐς τὴν γήσο 

ϊ εἴμεαπε εχρ]ἰσαιῖο γαηα: τἠςῇς οἲ ἆεῃς εχοισῇις οἲ σιάριιά 
ἀείσέέαπι. Ρἱαισεμίες ἀκάῑ Αιλεπίεπβδι5, Τ 

Όπο εκ [οπιβ]ὸ οοπἱεξτααϊι {ογε, Πῖ 
ας Τεοερῖο ἀοπιίπαϊὰ ΤεΠεχ 

ἀοπιὶ {48 οὔῖπει, Ἠυπς ἵπ πιοάαπῃ 1ΠΤΕΙΡΙ6: 
τάρατυς νί[ωπη {παπι Ἔσης απτόπι ἀμςῖς οῇ]- 
εἷο {άηβεῃς, ραήπὰ πιαπαϊρία ΕτειΠΙΕΠΗΑ Ίᾳ 
Ἱπ[α]απι ΘΙγτεοσηη» ποππίπο ΑΕΡΙΙΕΑΠΙ, ἆθ- 

τονετ{ης ΑίΠεπῃας, 

4  / ο ω» λ 9. ΄ την Στυρέῶνν καλέομένην δὲ Ὁ. Ἀιγίλααν μαζών 9ε,Οροττας; ΡαΤΙΙΠΙ πηανες αἆ ΜαταϊΠοπεΠΙ αρριὶ 
καταγοµένας ἐς τὸν Μαραθῶια τὰς γέας ὠρμιζε οὗ- [ας ἴρεε ἵπ Πατίοπίδις Ιοσαξ; {εὰ εἰ ΡαΓΡΑἴΟ5 

τος εχβάντας δὲ ἔε 5 τὴν ΎἨν τοὺς βαρβάρες διέτασ- Ίπ ἵειαπι ερτεδίος ἀ[ροπίς, 
ον .. οω Ἱ » ἃ : νο. . σε’ χαί δι ταῦτα διέττοτι ἐπηλθε πταρίῦ τε καὶ βη- Ἠϊταπι σοπΏρῖε {πετηιία ο, 

” κο 0 ο δέ ς / / 
ἕωι µεζόνως Ἰ ὧς ἑωνεε᾽ οἷα ἃ δὲ οἱ πρεσβυτέρῳ εόντι, 

Επ εαίία αἀπι- 
ταδβσαιε {ομτο 

ναεβεπιεη!Ιος, Ιπάε, «οποιιδ[ῖς εδ, Περοῖς 
{επίς, Ρ]ετίσαιιε ἀεπεῖρις, πας 1ΙοΓυπι ΕΧ Υ10” ο 2η ϕ . 3 / ὰ / ο ς/ .. , 

τὰψ ὀδύγτων μι λευε εσας. νεων ών. πω κτώνσ | μία τηεβεπᾶί; Εχομςῇς εἷε .. ει ἵπ ατεπᾶπι 
ὀδόγτων ἐχβάλλει ὑπὸ βίης βήζας' ἐκπεσόντος δὲ ἐς 
τὸν 9 ψάμμον αὐτᾶ, ἐποιέετο πολλὴν σπ'εδὴν ἔξευ- 
ρών’ ὡς δὲ οὐκ. ἐφαίγετό ὃι ὁ { ὁδών, ἀναγθάξας, εἷ- : 
πε πρὸ» τοῦς ἓ παρεγιῶτας, ο, Ἡ ΥἩ ἥδε οὐκ. ἡμε- Ἠαο τεττα ΠΟη εδὶ ποβτα, πες εβί Ροϊζῃ 
ν Τέρη ἐφι, οὐδέ μυ δυησόµεθα ὑπ'οχειρίην ποιήσα-ό 
»» σθα) Ἀ ὀχόσον δὲ Τι µοι µέρος µετῆν, ὃ ὑδῶν µετέ- 
ο χε. Ἱππίη µεν δὶ ἶ ταύτῃ τὸν ὄψυ συγεβάλετο 
ἐξεληλυθέαι. ᾿Αθηναίοισι δὲ τεταγµήθοισι οὗ τεμθεὶ 
Ἡρακλέος, ἐπΊλθον βοήθέοτες Πλαταιέες παδηµεί» 

ἀε]αρκι: αἱ πιαρπα αΗΙρίτα αά Ιηψεπιεῃ” 
ἀμπι ἀῑαρεητία, μπι ἵαππεῃ Ποπ αρρατετεῖ, 
{Πμ{ρίταπς ΗΠρρίας, αἆ «ος αἱ αἀεταπῖ αἲξν 

επι τη ἷ ἷ , ΑΠΙα αὐϊ οἴπάς πορίς {ηρίεξίαπη ε[Πσετε; αὐ [ια 1οῦ 
Ραις αἆ πε Ῥετήπεραι, ἀεπ ορΏπεῖ. 
ΗἹρρία» Ίδια ν]βοπα Ιπτεγρτοταρατα: 15 ἀείιη” 
έχαπι ε5{ε. ΑΙΠεΠΙεΠ[ῄΡις αΠἴεπι αραιά Ηεί- 
οι] βιπαπ1 ΙπῇτυδΕίς ΠΠρεγνεπετε αΙαΙΙΟ ΤΑ: 
τσεη{ες, οπιηῖ εὐπῃ Ρρορι]ο; αἱρρε 40ϊ (ΐε 

! ὰ κ. / / ” ου. 5 . - - χα γὰρ και ἐδιδωκεσάν σφεας αὐτοὺς τοῖσι Αθηναίοισιό5 Αιμεπ]εηβριφ ἀθάϊάσαηε, ο Ρίο 4πἱριδ Πέ 
ὃι Πλαταιές, καὶ πόνις ὑπὲρ αὐτέων οι ᾿Αθηατοι 
συχνοὺς Ίδη ἵ ἀμαιρέατο" ἔδοσαν δὲ ὧδε' ὶ πιεζεύµε- 
οι ὑπὸ Θηβαίων οι Πλαταιέες, ἐδίδοσαν πρώτα πα- 
ρατυχᾶσι Κλεομθεῖ τε τῷ ᾽Αιαξανδρίδεω καὶ Λακε- 
δαιμωίοισί σφεας αὐτούρ. δι δε οὐ δεκόμθοι ἑλεγόγζοῥιιε ΙΩΠΙΟΠ τοσερά Πο {ππες Ἠθο ΟΙΔΗοπό 
σφι τάδε, » Ἡμέι μὲν πι ἐχασέρω τε οἰκέομο, 

καὶ ὑμῃ τούδε τι γίνιτ ἂν ἐπικουρίη γυχρή" 

απιεηίες 14Πῃ ]αροτες ΓεερεταΠῖ Αιιεπίεμ{65. 
Ῥεάϊάεταπι απἴεπῃ {ε[ο πος τησάο:. (ὐμπη 
ΤΠεραπὶς Ρτειπετεπτυί Ρ]αϊΦεΠίεδ» ρήησπι 

ΟΙεοππεπῖ Απακαπάτίάα αἴαθ 146ΕΔΠΙΟΡΗΣ 

ααἱ Ιπίείνεπεταηε, {ε[ο ἀεάάειαπις ἃ 01. 

υεεπῦῖδης: -ᾱ πορῖς απ ρτοσι! ΠαβίταπραΣ» -Ἔ 
ρίάιπα αποδάαπα Εαεηῖτ νοὺῖς αμα μια: 8 

4 3 ΄ . . " ͵ 15 » ΦΦαΐητε γὰρ ἂν πολλάκις ἐξανδραποδισ9ώτε, ἤ Ῥπήηδηυατη πο[ίχηπα φκαααία απάα». ο 
σπα. πα” ; μέων. Ἡ | ) ὑμῶν δυῦ-  Τἶδ οεειραιίαῦ Πο[ίρις {ρε εχρε 2» τνα πυθέσθαι ἡμέων' Ἡ συμβελεύοµυ δὶ ὑμῦ δυῦ Ρ Ῥ μοριουββην 4ε- 
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ο» , / τῶ  Πλαταιέω» ὡς [βουλόμεοι τοὺς ᾿Αθηναίους 

ος ο νεςλ ϐ 6 / ο 2 ναι υµέα» αὐτοῦ, Α Ἠναίοίσι» “πΙλησιοχωροισίἰ τε ἀγ-75 
δο ” ο» ουν ὁράσι» καὶ τιμωρέευ εξσι εἰ κακαῖσι ταῦτα συε- 

βο ὀλ. ς Δ εδ. / ὼ ο Ἆ ο ε/ ύλευον οἱ αλαχεοαιμοίοιν ου Ὁ κατα εὐνοίην οὕτω 
1" 
ο 

/ ον ο. ή χεὺ πόνους» συγεςεῶτας Βοιωτοῖσι. Λακεδαιμόμοι µἀν 

ἀείπις αὐῖετα, 11ὲ Υο5 1ρ5ος ἢι ν 
ἀαεῖς, νἱοϊηῖς ρατῖτει δί αά ταϊαπάμΠα ΠΟΠ. λα 
να ος 1,αεεάαπιοπίί πο ἴαπ ος 
{π]εραπι Ῥ]ατωεπβρις αιοά εἰ. Ρεπε πρι 

Ίοπε, 4πάπ φιιοᾷ οριατοῖε «ΑΕιεπίσηίςν .. 
Πρατϊ Ῥσοιοταπι Ῥε[ο. 14 Γπαάοπηδας --ᾱ 

υΥ Πλαταιευσι Ταυτα συβούλευο ὃι δὲ οὐκ. ἡπείςη-βοςεὐαπιοηίϊ πο αἀγοιριά Ῥϊαϊθεπίεδ, .Ἡ 

σα) 

ᾳ Συνεβάλετο «{γεῦ, Ῥαε[. 7, ει ροδῖ ποηπΗ]]α, αἩ 
4 Δέ οἳ «40. Εταρπι, Δατής, βαη/: 

ο τήν «4γοὀ, 7η, 
» παραςώτας [αι]. «44. Αγ. «ἱερῦ. Π8ϊΡο. 

ο Τμπι συνεβάλετο Ἰϊάθιι οἶπα Αα. «πλ. Ο 
ταξο]αΤΕ6: ΟΙΠ1 ὤναιρέοντο. 

3 Ἑκασέρω «4γοδ., τεξῖς, ἑκωτέρῳ Ῥτ]ις. 

ο Ῥιαείιετειηί τὴν ἔ. Όσο. 

ὁδοὺς. . Νοκ Ἱτεγαπι. 6 Παρισώντας «4γοῦ. } 
Αποκ μας 

Α ̓ Αναιρέωτο «4γοῤ. Ρα»/. 714. 
ἴεα πιεζόµενοι. 
ΏΟΠ /αΡΙΠΠΕΠδ, ο Κατὼ τὴν εὐ. «4{9ᾷ. 

εἴῖαηι πτ. 9ο, εἲ ό5., αθίΙΠε νΗ, 1ο, Το Ἰιήιςσδ- 
τηος1 ρεῖ αμείεπῃ νιῇδ Ἱοσαῇία οα]άΕ, Πολλοὶ γὰρ ᾖδη 
κὠν ὀνείρωσι βροτῶν Μητρ) δυνευνάσθήσαν' ἀλλὰ ταῦθ ὅτῳ 
Παρ οὐδέν ἔςι, ῥᾷσω τὸν βίον Φέρει, 1 Φορό, Οεά. Τγτ. 
Ψ. 1009,» 419 εἴ Ο]. ΒΗγπημς {ας αἆ αεο ή 
(αείατ, Ο. 7. Επι (/αμῥοπηΙΩΙΕ νἱἰάε. Έρο νε- 
1Ο συνεβάλετο. ΟΜΙ15 1η {αρ ογερειτίπιυς ιή115. 16- 
Ρο δρ” ὂ 

95. Πταρεῖν τε καὶ βῆξαι µεξζόνως] Άοῃπ {απο ΠΙΟ, 
{ 1διιά 4µοα16 Πεγπιταπεπεπα αἀρατιθιῖε οπηπο/ηπα 
Ηεγοάοέο» εἴπόντι ὧς Ἱππίας ------- ἔπταρε καὶ ἔβηξε μεῖ- 
ζον τοῦ συνήθους, άκτα Βαιίω ἵπ Οὰ. Ῥ. ρ. όμ7. 
ἵε Χεποβῥομ οιΙάθπι πταρμὸν ΤΙΕΠΙΟΤΩΤΟ ἀθάίρπατις 
Ίπ Πήποιία 1. ΔΑ. τά», ϱ. 178. τδ., πο τηα]1 τη πδις 
νιάετατατ οπηπῖς {εππιεΠευπα ξ οἸωνὸν τοῦ Διὸς τοῦ 
σωτῆρος αΟΟὶ Ἱεπά η Ρε[μαῇε: Ἱη[απίαπα ροραἱατεπι τὶ- 
ἀσπάο {εἰεῖτει εοπΕητανίε Τϊπιοίπειϊ αρυά. Ῥοήγαεν. 
ΤΠ» 6. 100 9. νιὰ. «[δαυΐ. 11 Οσγοῃπ. 4ς Ὀϊν. το, ς, 

ε ΨΑΓΟΚΕΝ. 
͵ Οἷω δὲ οἳ πρεσβυτέρῳ ἑώτι] Ξοπεῖημα Μ55., αῑο- 

τι 1ά1σίο µέζον Ριπε[αΡ/11Α, Ψενε ἀείησαρς ὁ ἐδών' 
Ἐμβαιὀ. Ἰωκὸν δέ φαση ὁ ΟΔΩΝ Πἶαὰ. Δ. ϱ. ὃδα, 
14, τοβῄδηιε ΠΙΟΠΙΦ 10Π16Ι ἠρεμς κ πηως Ίφβουγα- 
ἐε. ἩἨιρρίαο πτοαρµὸν εἲ ἀεπίεπι ΕΧΕΙΡΙΙΙΗ εχίοηρίε 
1η µία, Ἱσπίως {1ἱαπν αἩἲ {οΏΡίοΓΗπι 81115 αι». 

0Ο. Τ]όνους συχνοὺς ἡ. ὠναιρέοντο] Φοπ]ρεπήιπι 4γ- Όττο ὀναιρέωτο, ναί ὠναροιρέωτο», ΡΟΗΤΗΠΗ Πογοβοῖεο 
ΠΠΟΤΟ Ῥχο ὠνήρηντο, [/2ερεΓΖΗ1. Ἠῖ νετΏι ῥα]αν αι» 
πίᾗ Πο Ἱαβοτῖτ, {οπῇι εοπρι» άεπι τεημἰΠ  4ΗΛ1Ε ρΤας- 
οεβίεταῖ ἐδεδώκεσρῳ. ------ Όυαο ἀῑκίδίε παίλητης. Ρ]α- 

σ4 

ἵεη συνεβάλλ. 

ἑ εί, αν. «ἄνλ., ταῦτα {γε 71ηῃ. 

ῥ ἸΑιγλείν «4... ᾽Αιγλίή ΟΙ8 δρ 2 
λα εχ[ι]αης τού Ώτ. πιοάο. µέζον Αγ. 
«ηοῦ, ἔ. Ῥαε/. -ᾱνλ. 9)εὸ. οἵ8) ον 

πι τούτη 
/ η. τοῦ. Ῥαε[ς 4ΐτδ.» ο 

3. Ὁε[οήρβε Ρ]. ΜαἩρα. Ρ. 861. . ΗΝοΙ 

«ΕβεδηβΡας 1 ασοεδασπποπϊ», {Πογοζο] Ῥϊαε[εΓΗπι ϐ) 66 
το ἹμάΙοίηπι ποῦ πήΓΟΣ» 1Πν]ά]οία 5ραταΠίδηιις ΠπίαΠᾶ 
να Ρ/µαγεζο», οὐὶ Τ.π. ρ. 861. Ὁ. Ἐ. οὐκρῦν, ἱπαῦῖο 
εἰ μὴ κακοήθηᾳ Ἡρόδοτος, ἐπίβουλοι μὲν καὶ κακοήθεις ΔΑ 
κεδαιµόνιοι» ὦναίσθητοι δὲ ᾽Αθηναῖοι παρὀκρουσθέντες, Πλ: 
ταιεῖς δὲ οὐ κατ’ εὔνοιων οὐδὲ τιμὴν» ἀλλὼ πολέμου πόΦΣ- 

σις εἷς μέσον ἐῤῥίφησαν ' αι] πίτσα Ίπίςογ ααπιμίο5» ἐἳ 
{16 «ειπα οοππποά(ς Ἱηνίρί]απεος 9. Ηετοάοϊςβ 
ΑρατταποτιΙη Ἱπρεπίο αἴηια Ἱπβ]εμεῖς πηϊρίπια, ἀῑἴεον” 
νεπίμηζ, ; ο ΜΑΡΟΚΕΝ’ 
οσα Ἡμεῖο μὲν ἑκαςέρω τε οἰκέομεν] θυ1πι {οἩρίο τά: 
Πτ Ἑκατέρω 3ΙΙΕΠΗΠΙ εΓαε, οοττὶροπὰΙπι(Πε ΕΧ π. 
αν αρ ο -μ. .. ἀοθτίπα, {ογοίοε! . ο ή 101. οὗτοι μὲν τῶν Ἰγδῶν ΕΚ τῶν Περσ 

κέουσι. ἔεγοδίμε Ἑκασέρω, να Έπορε «2ροβίοη. 
Ανῥο. Τν, 9ο, τς, ) {) Πε γίκ φυ- - 2 ΟΧ ψυχρὴ ἐπικουῤιή Αμ] ν. 
χβὴ Ίων Ὁκ, 48. οἳ ἐλπὶς ψυχρὸ ωρέρίά. 1ΡΗ. 1: Ἡ 
1014. εἲ {0/ερῦί Β. Ἰμά. 1. 18. 4. ἱβοπιίοπε 
4. Συμβουλεύομεν δὲ ὑμῖν ο) Εεδ τε[ῇ εαν 

ΤΦμογάλαῖς Ιω. τα, 66. οχιτα ἁπδῆ Ρεπομ]υπι, ποπ ο 
{εζχαΠοπὶς Ῥ]ωραγοδ, πια]σηϊειής Πίο πιαπ εί ου. 
Ία ἀειερεπτς. Βραταηίπο Ρἱαιεεπβῦυς οὗ βατ μος 
νοίγν, Ὁῖ Αἰμοπίεπῇ δι {ο Ἱμπσοτεπῖ» Για{εππς» 2Η : 
Ὀε]]ο Ῥοεοιίσο» Ῥ]ααοσοπίπι ολς{α» ἐΧΡΟΠΙΟ5 ΝΟ - 
τηε» ΑΙ6εὴ ααϊάσπα ης ἀῑβιοΙς. ΟορηΙασβπή Επι. 
Λιπεπίς τοίααε (γαθσῖα Σπάρτης ἔνοικοι, δόλά 3 
τήριω Βηέρίά. ΑΠΑΤΟΙΠΑςΗ. ν. 446. ο, 

ὃο. Οἱ δὲ οὖκ Ἰπίσησαν] ΟυΙ Πίς {ο θεπά μα ο ο 
ῑϊ οὐκ. ἠπείσήσαν, ποῦ ταζοτάαῦαταί αμοά {8ερε 68 - 
τα αριά ΡοῤῥοςΙη ἀπισῆσαι Ροβτηπλ. ΡΙΟ Απεβης ον 



Τηουαπῖ Ιηξε]ίοες ἵπ 1ῑεο ο πι Ῥ]αιφεμβῦμς, Ἰοάις ἀεάσηά1. 
Τ]ευατμτα τοπηϊηϊ,  Νείαάῑς (Όσιο επι Οαἱπιαςλο Ἆά 
{μαάεπά αι Ρυδηαπι, Ῥο]επιατε]ας Αιιεηῖς πιαρίβταιυς, 

Πς Αιεπίεπῇδις, ἀππι τεπι ἀῑνίπαπι ἁποάθ- 
οἶτι ἀῑς {αείππε, οἷς αἱ αταπι {αρριςῖτος {5- 
4επεες {ε[ᾳ ἀοάϊάετωπι, Αάνετ[ις αιος ΤΙ6- 
Ῥαπί τε αιά[ία εχοχο]ιάπι ἀηπχοτιπὶ, Ίπ 60- 
τήΤη(Π6 αΠκΙΠαπα Αιλεπίεπίες νεπετηηῖ, 98εά 

Ῥ λ Αα τ ο. ἱτλσὰ Μ 1δὸ 
σαόν. ἀλλ ᾿Αθηναίών δὰ πόιύγτών Τοὶσί δωδεκά, 9)εο- 
σι, ἱχέται ἰζόμθοι ἐπὶ τον βωμὸ, ἐδίδοσάν οφεαξ 
αὐτού. Θηβάνα δὲ πυβόµωοι ταῦτα, 3 ἐαρῶτεύο- 
το ἐπὶ τοὺς Πλαταιέας' ᾿Α.ήναιοι δέ σφὶ εβοήθεον" 

/ λ / ος / : . εν ῤ. κ... ν. . 

«οπ{οΓίηχοο Ῥτώ]ίππι Οοτίπτμ ποπ περ]εχο: 5 μέλλόντων δὲ Ὁ συάπετἒι µάχήνο Κορίμλιοι οὐ πε 

τηηῖς νετηπι οσσυττεπί6ς ΤεςοηςΙ]ΙαπαΙ δτᾶ- 
Ψ 

, λ λ / ή - 3 

ριῖδο’. παρατυχόνΓέε δὲ, καὶ καταλλάξαύτεξ, ἐ- 
. ζ : ς / 3 / ./ ολ / ο 

Ὠα Πίτογαπιααε Ῥετπιϊδ{α τερίοπεπι πυπς ἶπ σπιτρεψάντων αμφοτέρων 3 οὐρισαν οφ «χδρη ιν 
. 9 2 ρω. Σο . » τα ΠΙΟάµΠΙ Γεπήπαταπε, αι ΤΠπεραπΙ 605 Βωο- Ἅἀάσδε εν Θηβαίους βοωτω, τους μη βουλομέ- 

1 Ξ . ' / κ.α Τ05΄ φἩι Πο]ιεπὲ Ἰπίεγ Ῥωοῖος οεπ{ετΙ, Ππθ- Ίόυς ἐς Βοωτοὺς τελέε. ἸΚορίβιο μεν δη Ταυτα 
τεΏῖ Ταζετο αιοά νε]]επι. οο ια0ἱ ἀεστε- 
γεια Οοτπιμᾶ , αρίσας[οτο, 
4ποαῦε Ατοπίεη/εο ασρτερῇ Βωοι {ππτ, {6ά 
οπηπη]ςία ραρπα τερυ]Π:. ππάα Αιπεπίεη/ες 
ΤταΏδρτεδῇ απος Οοππτμ ΠατπεταΏῖ Ῥ]αϊῶε- 
Ίδης τεπίπος, Ίος ἀῑσο εχοθἀεπτςς, ΑΙο- 

ε 

οι 

3 : / Δ 5 ο» 

9ο Ὑνόντες ἁπαλλάσσωτο, ᾿Α9ἠαίοισι δε ἁπιου- 
ΑΡ/ζεἀεηῖτες ο) ο ο οιαδὸ μιας 

σι ἔπεϱήχαντο Βοιώτοί' επιφέμθοι 9. ἐ ἡ- 
τῇ μάχη  ὑ ΐ δὲ ὃι ᾽Αθημαιοι τοὺς σάν τῇ μάχη υπερβάντες δὲ οἱ 2η ιο! τοῦ 

, ου .ν 3 

Κορύμ)ιοι ἐ9ηκαν Πλαταιεῦσι εὔα οὔρου.», Τοῦ- 
ι ν 1 2 Δ 3 : Τους ὑυἠερβάντεςν Τὸν Ασωπό ἃ αὐτον ἐποιησαν- 

. . Μ κ. αν . : . λ { αἱ ὶ : - Ῥηπῃ Ίραυπα Πατπεταπῖ Ιπήτεπι εδίε ΤΠευα-Οςτὸ οὔρο Θηβαίοισί “προς Πλαταιέας εὔοι καὶ 
η]5 νετ[ης Ῥ]αϊτωεηίες ει Ἠγ[α». Έπρο ΡΙα- 
τΦεη[ες Αιμεπίεηβριις {είε απι ἀθζ]ά]κ[οπι 
Ε0 αἴιΦ ἀῑχὶ πιοάο, α Ματαϊμοπεπι ἵππς 

1οβαυΣΙο νεπετυπι. Έταπι αυτεπη η Αἰλεπίεῃ- 
11η ἀποῖβας. αποϊρί(ες {εητεηία, αἰῖς νε- 
ΤαηΏδις Πατ ρτωΠαπα: ραυσος επίπι {6 είς, 
Ἡς «ἨπΙ ἸΜεαις «οηΏ]ρετεπῖ» αἱ, αιοτίπι 
εται ἸΠ]αάας, αἲ Ῥηρπαπάστα Ποτιαπείρης, 
ἴαηπε απαπι {ερατατεπῖῦτ, εἲ ἀείετίο {εΠ- 

τεΏῖ]α νΊπσετου. 1δΙ ΜηΠαάες (αΠπιαςβαπη 
Αρμιάπαυπι αάἩτ, ἵππο Εοτῖο Ρρο]αππατομαπα, 
δεἰΠ ῥηποίρει: αΙ πιαριβῄταϊας ρε {αυ {ο- 
Ώμοποπι εἰεξίας 1π ξεΓεπὰο {απΠταρίο απάεςῖ- 
Της 65ὲ:. παπι αΠοπάαπι Αιπεηίεη{ες νΙ {εη- 
τεηιῖε Ῥατοπα ἀπεῖρας {αεἱεραπῖ Ρο]επιατοβηπῃ, 

ο ΛΔά παπο ΜήΠαάες, Ίπτα, Ιπαπῖτ, πυης, 

σιάφ' ἔθδοσαν μὲν δὴ οι Πλάταιές σφέαό ἀὐτοὺς 
᾽Αθμαίοσι τβόπῳ. τῷ εἰρημέφ' Ίκω. δὲ τότε εν 
“Μαρα» ια βοηφέωτε, Τόισι δὲ Α.)μαίων σρα- 
τηγοῖσι ἐγύωτο δίχα αι γιώμαι τῶῷ μέ οὐκ 
ἑῶντων συμβάλλεν΄ ὀλίγους γὰρ εἶναι «ρατι τῇ 

1]ήήδων 5 συµβαλέεω" τῶν δὲ, καὶ Μιλτιάδω » 
κελευόγτων" ἃς δὲ ξ δίχα τε ἐγίοντορ καὶ ογίκα. 
ἤ χείρων τὸν γνωμέω, οἈφαῦτα, ν γὰρ ἐγδέκα- 
τ(Θ» Ψηφιδοφόρ(Θ» ὁ τῷ κυάµῳ λαχων ᾿Α.ηναίων 

Οπολεμαρχέευ' τοπαλαιὸ γὰρ ξ ᾿Α.ηναιοι ὀμόψη- 
φω τὸν πολέμαρχο ἐποιῦντο τοῖσι σφρατηγόϊι(ὁ 
Ἡν δὲ τότε πολέμαρχ(» Καλλίμαχίθ Αφιδ- 
ναι(Θν. πεὸς τοῦτον ἐλ.λω Μιλτιάδης, ἔλεγε τά- 
δε» »» Εν σοὶ νὺ Καλλίμαχέ ἔσι ἡ καταδουλῶ- 

Ο0αἱΙπασμθ, Πάπα εδ, Παπ 1Π {ετνΙτΏἴεπΙΤΟ,, σαι ᾿Α.ήνας ἡ ἐλευθέρας ποήσωτα Ἀ µνη- 
ΑΙΠεΠΘ τεάΙραητατ, απ τὰ 65 Ιρεταπάο Π]6- 
πιοτΙαῖη 111 1 οἵηπε ὤνυιη τεήπαυαςδ, «αα- 

Ἴ1επι πε Ἠαϊπποάϊας απϊάεπι αἴαυε Απζοριίοι 
| 10. 

-α Ἔσράτευον «4γεῦ. 
μι]. ἆ Αὐτῶν «{γιῦ. ε Συμβόάλλειυ Ρα. 

«ρασ[., ατΏςη]ής ορίοτὶς ἄθογαῖ, 
η οι, απ Πίμηστο, 

φαξρίης 1ᾷ 1ρειΠη Ίερετεπιιις αριά νείετες»; { ρὲς 6οἵ- 
τεέτοτος Ποιήδίες: οί νυ]ρο ὠπειθὴς, 1]ὶ εὔαπι ἅπι- 
σος ἀϊοεραιητ: ὄπιςεῦ Ἰάοπι εταῖ ας ἀπειθεν, νΝοὶ εἶναι 
ἀπειθῇ. Ζομαγας ἵπ 1εχίοο Ν{ς. "Απισος λέγετρι καὶ ὃ 
μὸ πειθόµενοςο ὣς Φμσὶ Ἠλότων καὶ Ἐενοφῶν Ἰζύρου ποὶὶ- 
δείας ἆ (Ῥ. 4. 14. Ρ. 965 11.) Εὐπιοτᾶτους. [τοὺς] 
εὐπειθεσώτους 3 µάλισω πειθοµέρους' Ἱαεμ]επ{ς τε[ῃς εδ 
«Βαγρουγαἑ{0Ώ» ᾿Απιςεῖν., ὠντὶ τοῦ ἀπειθεῖν, ἀχ]είε {οτῖ- 
Ῥεπς «{μ1ρῥομίεηι εἴ {/ο0α4ε: Απιξίαν, τὴν ἀπείθείων, 
Ώεπιοβθεμείῃ (Τ. 7ο. 49. Ρ. 71. 53.) 3Πορδαῦε ρΙ- 
πθδ. «4μΙρῥομας οἵατίο εἶταῖα ρετῆτ: ἵπ {/οεγσΗὲς νυ]- 
σαι αἲ ΡΠΙΗρρυπι ΕρίΠ. Ῥ. 499. Δ. εἴ μὲν ἐπείσθης 
τε εἶ δ' ἠπείθήσας, ΤΕΡΟΠΕΠΑΗΠΙ ἠπίςησας οχ Ἠαγρου». 
«οπ{. Π6/γεῥ. ἵπ Ἠπίφησεν. Ἰπίει Πευποἰσυήη οἳ 
Φερῦ. πιοῖαπα Ἠζαπι οοππροπετο οοΠαης Π1ως2Ιπ/δη αἩ 
«Χεποβῦ. Κ. Π. Ρ. Τ14., ορῥοζ]ς οχοῖταε ]οσᾶ, αμῖρης 
ΠΊχιΙ5 Μερύαπο θΗνασαητΣ {εά δορ]ιοσίεα ἀερεὲ Π]α 
«48η. Ρογέο, ομὶ οοἱϊσροταε Ἱ]]α Ιπίξῖο ποτατήπ Ίπ Χε- 
2000. Δ4 Πε[εῦ, ἵπ ᾽Αϕιςεῖ οἳ Ίῃ "Απισος ειταῖ Κε. 
τοξο Ίπά1οαξ οἶαν. «δγο[ῦ, εοηξ. ῬογΗ Ἰμοχ. Ισ, ἵπ 
Ακριτός εἲ Τε, Εοπβεγζηὴν, αᾱ Γείση, ϱ. 170. 

ή : | ΝΑΙΙΟΚΕΝ. 
50. Ταῦτα γνώτεο ἁπαλλώσσόντο] Ίῃ Ἰηᾷ]1οῖο βαίηπα 

τερηπάοταπ] Ῥοεοῦ πο αοηῄενετιπε, Ἰπάς ὦναννόν- 
πες ὠπαλλώσσωτὸ /αάεηέεν αἰ[οεε[εγωπί Οοτ]πιη]ϊ οχ πάα Ἡρτογηπι αΠοτηπάσπι» Ῥτο ΘοΠριοεῖς ἀῑα]αίζο 
αι Ἰπ[ηανα, Ὀεί Π. διερῥαμ{ Ῥογήοις οοἱ]σάηποα 
«πιοηβταῃς, ο Πιυίο ΠΠ], Ὦε ΕΙ απις ἀδραί1- 

ο. ο νω λομιὼν ᾿Αὐ. πὀλεμάρνέέω | Διλοπὶς 
Ἰνάμοίσι τὰς ἀρχδς αἰμίεσθαι Ἱερ]ηπιίπι Ειοῖξ Ργίλασο- 
151. ζωρίαμ. Ὃλς Αιᾶι, Ο, ὅ,, οἱ ρ]τος, ἃ Ώαυήβο ποπήπα αἲ Ίος, μ Ῥις κό δν] 

ο ζωγβως, ρῃης. 97. Ὠ]δ[, ἄχῃ. Ῥ. 589. [ο. αμίεπι 
οα Ἰαῤαμαο σα οπαηίηπι Ρο]οππασζ πα Οα1ήπι- 

το Ἰμάμ ον Απ Τ,σᾶς, τα, 1ή., ἵπ ᾖαμάσπι ὐη- {ορίωη Ἰπάμὶε 0Ἠτοῃ, Α. Μῃ οι ἡρο ηίας νοτρί τ Ἡν {. Μ. 4στ4., ἀεεεριήπα Ῥση- 
κ. 2 15.5 Πο ᾖΗδηίης πιο]τής 
απτ, ν τότε ῤλέμαρχρη Καλλίμ.] Ἱποοσ]βίεί 7ο 
«Τευηβο (αἱ ἡπιας]λης Ίδίς ἁῑσίτων δὴ, ηημ Ῥθ- 

22 Ών ον / ὰ ὁ / / ο 0/0 οὐδὲ ᾽Αρμόθιός τε καὶ ᾽Αρισογείτων λείπου- 

Ιω. «4. Ῥαη[. πι], {νοὸ.. α]ί δὲ σεων συνάψει». 

"Ἰεήπατοϊ πππηης ορ ίο, Δε. Τε. πο ο. 14 1Η 
{ {εσυ ΚΙῤμέω αἩ Ροή. να 92. Ὀἳ ρε ιης 
"{οτιο Ῥοϊεπιατεποτάπῃ Οα]Ηπιαςῃας ἀεσαπι ἁμοῖρας Ἆος 

ο ϱ)/μιαγεῦύ αοοι/ατάτ 

λ ’ 3 / 

µόσυο λιπέσθαι ἐς τὸν ἅπαντα ἀθθρώωπων βίο, 

ο 

ε! ϱ ἸΑνανγόντες «4γεῦ. 
ΓΣ Δίχα τε ρα. Επελαᾶσα αβεταξ. οἱ ἸΑόην. 

ὢ Μνημόσυνα Οἵ3 νερό. βαν]. εἰ ροβῖ Ῥαμοα οἷω. Ἠἱὰε να, 996. 1Χ» τό.” 
ο 

να Ἀς ὄ μι - 

εμρ. 

τεπ1ροτα Π1ετίτ αἀῑππᾶυς υπάεσίπιας., αι ἵπ αοἱθ Ίο- 
ΠΟΙΩΠΙΟΤΕΠΙ εΧ. Ίερα Ίοευπι Τ6ΠεΙΕΙ, α ουα {Ηρίσοῖοπο 
ΠΟΠ ΠπΙΗπΙ ΟΠΗΣ ᾖᾳο, Ρεγίσοη. αἆ «4δ]ἰαμ] Ν. Ἡ. Ρ. 
451. Εθτῖο ορηΏαϊ ποη ρήππάπι ΕηΙς[ς Οα]Ηπιας]λιπη 
πριά Διπεπιεηίες ρο]έπιατεβαπα,. Ραη/αμίσε νεῖρα τ., 
ϐ. 37. ουΐρις {95 πίᾶ ροσ1ε Ἰήέαγεί νε] η]τοτ αοεῖ- 
Ῥϊεπάα {πτ, να] Ίτ Ιενίτοι τεβησεπάα., υί ἆς Οᾳ1]ϊ- 
τηασ1ο {οἩρβετῖε, ὃς, ᾿Αθηναίοις πολεμαρχῶν, (νὶὰ. Πε- 
7οὔ1ση] ῬΠΙΙείαεΓ, α Ρ{εγ/0μο Ὃ ο 441.) ἤρξατο 
ΠΕΠΙρΕ ράχεσθαι, Νε τῇς μάχης αρ. Ποια εν 111. 
τοῦ μὲν δεξιοῦ κέρεος 1» έετο ὃ πολέμαβχος Κάλλίμαχος. ἂς 
εοάετα Ῥο]πο Βορ]ι. Ρ. 3-2 ἐξῆρχε γὰρ, κἀν τοῖς πρώ" 
τοις ἔτωττεν αὐτὸν ἡὶ πολεμαρχίᾳ. ----- Νοδίῖε νοῖυπη, 
41ο 1ίαπας τῇ ̓ Αγροτέρᾳ απτᾶ ρρπατη Ἠπαταλλοπίαπι {8 
ουβαχετιπί Απποπιεηίες, {εεκία ἁῑοῖτιν ΟαἱΗπιλ- 
οἶας ροεπιατζμης ἵπ οδοί. αὰ «41/0. Έα: ν: 657: 
Ῥεᾶε Ἰήευγε. ου{ετναῖ ΑίπεΠ, Απ, ᾱ, 6., ελᾶεπι 
{ποτα Ῥορίεα αποζηπηῖς {εοῖσία Ὠΐαπας Ρο]ειπατολυπα» 
μἱᾳ ϱΥΤΗΡΗ9 ο/η (α/παεδων ῥο]εύιαγεδις ἡέα πλ Ηἱέ: 
Νοϊίεπι εαάεπι ραρ. Γεπρβς(αξ νίγ ερταρία5» νοταπι Ἡ- 
1μά Ὀϊαπας {αέζαπι αητο Χθπορῃ, Πεγοάοείμὴ σμοζαὲ 
Σε{μ]έ[ο Πδ. Νις Κο πα)ἱρηαλὴε σοεµ/ῶ ο6 προς 
Ἑ]μίαγεῦων. Αρύα Βατ. Ἔ. π. μύρο 
Φησὶ [επρεπάυπῃ Φα), παπα Νοξυπῃ πηρα υατή το 
πεφιυε {ποτ {ο]εππίς οἩἱρίποπι Εἰεγοοέοο Ἠπα τν ον 

. ἡ 1, ο, ἐσπούδακὼς περΗρεπΏαε. ας πόωρὼ 
περὶ τὰς ᾿Αθήνὸς διαφερόνζω» δύδὲ την, μα σα, 
ἱσόρηκας, ἣν πέµπουσιν ἔτι »ῦν τῇ ο ὃν ρσι ον ἱσρίώ: 

ο, Απ ος εαγεπι» Ἱπρηπιίς οη πΙΠ {τοχ Όοάά. ἀπτεταπι πο" ο ο ο. ἰἰηύης ος «πρκὸ [ορεεταίηε {ο 4η τῇ έκτη Θαρὺη- (εομαίυς σῃ Ἑκάτη, ωνρῖς ΑΕιοπήεμίες τῇ Αγρια 
λιῶνος: Ἰδίμος άῑε 4 πχ δη, Η: } : 
ἠποθύουσι τὰς χιµαἰρῶς 1ΗΙΑ Ας ον Ἡς 0. ορ. 
ο Ἠηήμο {πό πιοπήπεσυηὶ Υ]Ι ἀοξΒ εαητε ἀθβηπυε- 
τῆπε Ίοσο Χεπορὂ, Ἕλλ. ΤΝ. Ῥ. 9935 17. ΥΑΙΟΚΕΝ: 

ῷόα 19, Ἐς 
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»Α ὰ ο ο ουν ὃν Αλ τί ές δι, ο ελα ας 

«ΠΟ πολέμαρχον Ἔχευ κέρας τὸ δεξιό’ ἡγεομόε δὲ 

ο Σ 

Ιάεπι Π 
μη, 

αι ἱμιασπυς Μα όσοι (οαµσπο απέχος εοε ραρπᾶ, 
499 Π Ὦ π ο Ὀ ο | Τ ἷ Ότο ο] αοῖον ἠρβηνίεμς ἵπ. Ματαλοπς, π 

τεαπεταπς. ἵαπι Αιλοπίεπίο πηπα ἵπ πιᾶ- ο δν ρ ολη η ή σι γν γὰρ δὶ ἐξ οὗ ἐγένωτο᾽ Αθηνάΐοι». ἓς κίνδυνο τς πο ἵη πῖς 
ΧΙΠΗΤΗ ΟΠΙΠΙΗΠΠ εκ απο {πεταπῖ νεπ]απὶ «ἱ5” 22 

ς/ / λ λ / ο μα δα ος, ο» ἤχεσι µέγισο" καὶ ἣν μέν γε ὑποκύψωσι τοισι η ως. 
ο» ἸΜήδοισι, 3 δέδοκται τὰ πείσωται παραθεδοµέοι]ς ο η ῃ ΤεΚΙ6 [ποζαπα ραπ. α 

ο ναί δὲ σπα όλ -ἵη τέ ος αρρηι, πμ ηρμος να 
22 .. πα. ον μ ρω ῇ να. επι Ἱπρετεπι, Ροτεῆτ Ίπῶο οἴνίταφ υπρίαα 
0) ἐπί πζωτη τῷ Ἑλληήοων πολιων Ὑσεσνα] κὠρ Οτας]α ε[ῃοὶ Ρείπια, Οτο αὐἴεΠι αξο πας 

ὃν δὴ) ταῦτα οἷά τε ἐσἹ Ὑδέσθαι, καί κὠς Ὁ ε με μα: ο» Υ 9Ἠ ταυτα οἷα- τε εσΊ Ὑθεσνα» αι ως - Πετί Ῥοδήπι, εἲ, (ποπιοάρ αἆ τε Παταπη τε. 
» σε τι τετέων ἀνήκαί τῶν πῄγμάτων Τὸ κυρος ϱ" ταπι ατρίτΠαπη τεβεᾶτ, παπε εΧβΟΠΕΠΙ» 1Νο- ς 
ὃν χεὼ, ον ἔρχομαι Φράσων' ἡμέων τῶν σρατηγῶιοοίπα, απὶ ἀπσος {ωππης Ππιοτο 8εοεπιν αν 

| ς να {απε {επιεπεῖς ἆς Ῥτω]ίο οσπιπλΙτίέη” 2 / κ, Δ ϱ» ρω Δ 

ἐόντων δέκα, « δίχα Ὑνοται αι γνάμαιο τῶ μθ, να, ο  ά. 
ς ο. ἆο: αἱ 14 {παάσπαρας, αἱ6 ἀϊ[ααἀεπῖῖ” 
22 

22 

τὰ ἶσα γεμόντων» οἷοί τε εἰμὼν περιγθέσθαι τῇ συω- θεα] ουπι ν]έίοτία ἀῑ[σεάετε. Ἠσπε οπιηΙά 
απ τε τεπάιπε, εἲ αὖς τε ἀερεπάεῃί: απἲ Ἡ 224 εεά κος νο ο Αμ ᾿ 

. βολῇ ταῦτα ὢ πάντα ἐδ σε νν τείνει, καὶ ἔκ, ο, 
ώς ο ο αν μοί μλονώς .- ὃς ανμὰ ν ης ῥα ία. 

ὁ σέοα ἄρτηταν Ίν γὰρ σὺ γνώμη τῇ ἐμῇ προσ, πε [οηιοηίω αοοε[εής,.οει οἳ ΠΙ κο δαν { Ίρετα, εἲ οἴνιίας Οτασατια οπμαπ Ρη: ' 
ο ννὰ ο ΨΩ  σ. : ο νω 

20 ἔσι δν οκ. θλεώνερ ο ο. α. δ Τη ΤῶσΟρορς:  βῃ αοσοκ[οῖς σοπ[[ίο- ἀῑ[παδοπ ει 
» ο τῇ Ἑλλάδι' ὃν δε τω ἀποσπευδόγτων τὴν Ῥρπαπι, εοτίπα ους τοσσΠ{] Ῥοποτα(α Ε101 

Ἄ συμβολὸν ἐλή, ὑπάρδει τοι τῶν ἐγὼ κατέλεξα σοπιΓατ]α πού Ἡλς δαν | 
ο ἀγαθῶν ! τὰ ολαντία”» Ταῦτα λέγων ὁ Μιλτιά- 0αἱππας Πάπα ἱπάκίς, - Τέα βοσσθοπῖε {εβίση” 

δε, πθοσκτάται τὸν Καλλίμαχο Ἐ πεοσγθοµέης τα Ρο]εππαοβί, οβίοπευπα ενε, πε σοπήραη. 
δὲ το πολεµαρχ8 της Ὑγώμηρ, ἐκεκύρωτο συμβάλ-αἴαι. Τοδᾖαῶς 1 ἀάσες, αποτπῃ {επῖεΠΗᾶ «ί 
Ἀω" µετὰ 98 ὂι σρατήγοί, τῶι, ἡ γνώμη ὶ ἐφέρετο εοπ/Ἡρέπάο {πεται τοβς οπίπρ(μο ἀῑρς Ἱαδος 

συμβάλλεν ὠ5 ὰ ἐχάσε αὐτῶν ἐγίγετο πουτανηΐη τῆς ταΏοϊ οι νίσεπι {παπι πμ 

ἡμέρης Μιλτιάδη παρεδιδοσω’ ὁ δὲ, Φεκόμεος, τὰ . ώς αμ ος δν Γ πορεήῖ αά- 
η οὔτι κῶ ̓ συμββολὴν ἐποιέετο » ποίν γε δὴ αὐτοῦ νοῃίς. ἠαῆνά, εν πει ης ος υης Α 

ο ο στο τος δε «ο ἐκεινόν περιήλθε» ο)-ΛΟιμεπ]εη[ος Ἠηῃς ἵπ πποάυπι ἱπβτιαξε πμης αἆ 
θαυτα 9) ἐτάσσογτο ὧθε ᾿Αθηαῖοι ὡς συµβαλέοωτες᾽ σοπβῖρεπάμπη: Ώεχιχο σοτπα ΡΙΘΕΙΑΙ αἰΙ- 
τῇ µου δεξιὃ ϱ χέρέος Ἠγέετο ὁ πολέμαρχος Καλλί- ΄ἨιαςμΙς Ρο]ειπατεῄις: ἵτα επ] Ίεχ δρΏ ον 

µάχοΡ’ ο γας 3 νόμος εἶχε οὕτω τοῖσι ᾿ Αθήναίοισι, ο... ἕμπς Ῥοβι]αραῖ ο τὰᾷ σης 

πούτου» Εξιδέκαηα ὧς ἀρημέητο ὃν φυλαὶ» Ἐχό-4ΦοΓ Πε ετας, Ἰληθίπι εοὐαπεπεεὸ, το νἰεμπά 
µααι αν ἀλλήλίωΙΣ πελωυταῖω δὲ ἀπάσσαντα, Ἔχο, ὠμοπι Ώληε εο]]οσα Ρισεβ[ες» ποάβεαπι ἐν τκώς ζω ο ὁ ο ΗΡΙ ΑΥΓ να πα ο καλα ο νρι ἐστι Φα ην «ες ᾿ { 

τες τὸ εὐώυμο κεραθ Πλαταιές" ἀπὸ ταύτης σοππἩ τοπςη(ες. Ὅμο Ειδϊύπα εδε, πῖ αὐ Πα- 

λα 
Ἡ 

ὴ 

αν 7Α ὢΒ εν ντος ΤΑ ον ὰ | ο ΄ νο 

γάρ σφι τής μα χή υσίας Αναίων ἀναγόγτων 15 ΡηβΠῷ τεπιρογε, αποι]εὸ Αιιεπίεπ{ε οἱ” 
ο κε κό αι α ὃς Νε ΕΜΑΑ Όρος πο ον {ετπξ 

ἆ Κε- --ᾱ-Αβλθμίοι παν Ἰρά οσο ϊοΒο Ες ππασι, ο 4: ης «νλις πο]ααϊ ὁς ἔ ο ΔΙ Απ. ο 
λευόντων συρβαλέΕΙ». Τερ. {10ο 1 ΠΙΟ ΙΕΙΊΠΙ συμβαλέειν᾽ ῬΗΏς συµβωλέεν ἆθοτατ,  βοεΕΗ8 συμβαλλΑ9 

(δόμαως, ος Αὖεν νο, μα,  Ὡρτι μα "Άρήται 1ὰ. «νο. οἴναι ἤρε.. Οοπί, ἓα οὸ 
τος. ὁ Συμβελὴν -ἄγεῦι» εἴΟΙ συµβουλήν.. . { Τὸ ἐναντία «{γοῦ. }’. Ρας/; ]., πη:οα τῶνοντίω. κ 
φενόμενον τῷ μέρει της ννώμσς, ὑπ) ὃς ἄν «Ίοῦ. "τ] Ἔθερε ποὺ. 7; Ρας νλ,, αΐδυς αάβάρα]ασ. 
ὦ, Ἑκώκου αὐτῶν 4. Ῥαε[ς, ἑκάπη αὐτέων νοὶ αὐσον 4νρδι ρλ. 2. μή, 1)., ἠηῤή Ἰοπιοπάα. Δάῑ 0), ὅτὰ 
μου. πὰ «4/γ]σή. πο τν, σα δ4. Ῥα, ἄνορ. Ε. πι Ῥόνίς, Β., οὕκω τε Ἠπῖσα. ο ἘγθΕ 
τὸ ἀπὸ Ρο Αν άν ος μάς Ἠηήμο Ἡν «άἱά, κέρώρν σόου τότε θε. νὰ. δμβό» πιο 

ο ας ράσο μα μὴν ο μάς ος ὃν νο ο με μα 

τα, Ἔς κνδυνον ἴκρυσι μέγ.] ΦοΠΡΙ Ροῦηῖε: νῦν γὰρ δὴ οπαϊίο» οξ - οπ[ιειιάΙπ ρσορίος, Βρτα Ο, τοῦ: 7 
ἐξ οὗ ἐφένοτο ᾿Αθηναῖοι» ἐν κδύνων Ἴκουσ ο Ιρον  πμτο «ηνὸς εἶνώτη: εἰνάτη δέ πε εἳ ΙΧ, 11. σείχοτή’ 

ἴουτο Ἱαρίς αλα. Ἠειοάοίεο ἐξ οὗ ἐἔγουτο. Ἀύηαῖοι, ἐπὶ ποὺ δείνουρ᾽ δείνους γὰρ ἐκάλεου ------ Λάάε 1» ΠΗ 

ἵβοαι Λος μοβ, Ῥ. 34:59 οὗ Φέγονεν ἡ Ἴρν ος να με τρις τό ον 
πόλις" Γ9αε Ρ. 115 ἐξ ὅσου Αθηνοῖοι ἀείμγηςοι εἰσίν, ᾱτ. αμάν ος Παρ] τος {ρα οριπς Πε Φα: )Ἴησορς, ο ματς ἐς σὲ νῦν τείνει - «4γοῦ. οὈἰατ,, Νεσεββιαῖοπι πηιλΠοΠίς- Ας 

υε Ἕψλίρ. Έλοξῃ. Ἡ. 495... ΝΑ τεἰδ σὲ τείνει τῶνοε Ὅπι οὐ]. : | 
Πα τς ο ο ος. :-ὃν δὲ τῶν Δμι5, ἣν δὲ το τὴν συμβολὴν ἔχῃι ῇ νύτο ἵν αβ ας. 
Ὁμωσπευδόντων τὸν συρβουδὸρ ἔΜι» Τα» πάρατοι α]ὰ β0ἱ [ζας, ωἱ {μάηὲ οοηβ/έμηι ἠηροῤΐγο, "Ἔκεσθαι τή 
ο τομ ο 

Ἐνπάσίοπε:τὴν δὲ (Ω6πηρε 2νώμην) τῶν ἀποσπευδόντωντὴν ῶν εὔκυτο Ὁ. Τ16, εἷλον Ἰοου. εἶχον" -4)γοοδΙς νο, ουωβολὸν ὃν ἕλη 1εά. εἰεραητει οριηρίε Κακάρν ὃν τπτ τὴν συμβολὴν ἕλη, πά[οτο ᾗ ονόµή. η 
λλ σῶν Ἀπισπευδώτων τὴν συμβολὴν ἔχα). νειήταιιο [ ος- :ης ΙΝΟ(Ι1ο ὦς ἐμὴ γνώμη ἀἱρέει Ἡς 49. 119. 3 αν ταζ. 

ολ ἐς πθσετέ[εαν 14 ῥμάρηέ αν αρα, Ῥ]εμα. ἀῑδίοπε, ο απι ἀο[οόηπι. Π]ϊς νοεί μ ποπ. 
πι ἐχόμενος ἀῑείαι πα υυ]ας Τόμοαλα] οοτάοτ, Έντο, 1Π 11ο ΜΦ5, Π]ομᾶο, {13 ομαυε ορ» 

εώτοῦ ον, ᾱὁ Ὀκ]ήπασλιο Ῥο]επαϊομο, Εοίρηόν ν. ΜΗ ἀμζμην Ῥ]αοιής, ϱν δὲ τὰ το; σῶνιάρο 
τῶν ἄλλων πολεμάρχων δειλά ὀντιδεμένων τῷ πλή- τὴνσυμβ. ἔλῃ, ηξ τὸ Ροπ]οηῖε οὗ {56ΘΗ5 Ὅσ τον]. Ἠλοιος 

κ. : κο] 

ο σ 

16.» τῶν 23 ο ένη τὴν ὅλην συμβολὴν ἐποί- ν, ἐν ο. κ ὕφος προσγενο(κέν ΤΗΥ ΦΑΝ σΗμΡΟληΝ ἐποι-. 44. Τὸν πολεμάρχον ἔχειν κέρας τὸ ο σον ομσΠα 
ος ὄας ἄμουπα οουΏ]ία ια ΝἱάοιΗτ αέῖο- Οἰαυσίας ας, ὄψπιρος, αι αλά ης ΙΟ 

απὰ ος τὰ ροἰσπιατοπίδ» «οὐ1Ι ΕΠΠΕΠ 1Π Ῥε]][ς Ἰγαχαιποβῖα. σοτη!Ι. ἀοχίνιπι «Βημα μἱ5” νο : ο ν : 2 « αἵς - γϊτλές πιοάεταἴΙς Ῥο0 ο σα, ος αν. 
Ὃμᾶ Ίσα τατα Πἱ ΠΙΕΠΏΟΣ ΝΑΠΟΚΕΝ. τπρυῖε, αἴαιο οκ 1115 Οα1Ηπιαοπήπι ΡοΙεπιθΤςὮ (π- 

ο ο ο πώ ο οσο 
ὕομος; κά σαι ἀπΐε, 4μο πποάο ο ος θμβνἴνπν πλρᾶς Ρεατεῖρία τιίο Οαλἠνμαοδδν απῖς Ἱσρ, 
οἳ ελα ζοηἱεῶνσα» Ἰοῦρ δδήμσας, ο αθνὸ παπάς λασίτσην «ακασμε, ες οι Ίπ ορπ το ηίς 
εις ναίσαεωμι., πδά νίσιτα ογυζέωπ ποῦ Ερίε» ταραῖ τοῖο Αωηῤίή διρῥίίοι ν. 667, «ΜΗ ο μμο αν μα ιο άϊνημο ἵπ ΑΕιεπίεπ{ες. ἀεοτοτηπα Ό]σας {οππα ρο]επιαής]ο Ὥσποτ δε σερβ. τα ἀἲκηιῖ- 
μις πω οἱ δέδοκται πῖομμΠΙ» εἰ φἳο {5 ογάϊμο οκοερετηῖ» ΑΠΡ οἳ ρῖλ6” 

Ώνο δεκόκήται νεσύαι νΠ» 16. ο ου. ο ω ο , ευ 
ς ϱ] Ἱμουπάϊοι αάιαιπεμίο  οὗρις Ρἱί. 19. 

ασ, Κελευώτω» συµβαλέε όα, “Ορέα- 

ἆ χελευόντωί συµβαλέεν» τῶ δὲ, ε) συμβαλέεν" Ἂν ν Ου ηήῇ . Ἡρ οσο 
κι ὁ ολ ια το ως, "δε ο μή ραπ θερμή ο, 

συιβαλωμθφέλπομαί ὁ τὺα ᾳ«ασυ μέ- , ας αμ ἁ μΜῤς: Ἡ 
πα μὴ συμε αι ο να αν Αθμαί πο Αί τοι πο ππασπα εχίβατ [εάΙίο, αμ. ΠΠΕΠΙΕ 

, Ὑάλήἐμπέσθσαν οἰασέ! ος ους οἰνίαπι [ο]Πείτευ αά. {οπβσπά μπα οιπα Μεάϊε: 

τα, ὧσε μηδίσαι" Ἡν δε συμβάλωµον ππείν τιοδβη Ῥαβπαπνας απζοφμάπι αἰθαῖά ρυάο {η ποπ. 
καὶ σαθρὸν Αθηναίων µετεξετεροισι ἐγγεέσθαι, θεῶν πυ]ῃς Αιμεπίσηβυπι οχῄται .΄ Ροβ[απῦδ 4 

ο ΊΜΙΠβάΕΡΤ16 

--τηῃς Α: Π 

-εἷς σὲ τείνει τῶνδε ντ ἀοδή, ἃς πάμαετεηιο ἕλη {οἱ]σ]ά, φοῖῖε αα 
: . παώάέζέ 

πα ρασιναν-ε-κ Όσσα νονακ ωραιο 



δλατα γο]1ά6 Ἰηξμσ[η Ἰηεῄσαπε Αλλόαϊση[ας. Ἐουμησιισγίοα Ἰ ο τρ έί )τ ο έ οἳ αεἰεῖ οα{ᾳ5.΄ Ώου Ἡοππα σα θσαην ὁδμς ο ϐ Β Λ τ 0  Ἡϊ ντ ΕΝ γΙ. 49λ 

{εταπῖ Ἡο[]αν αριά {στου Ρορι]οαϊή 6οι- ὃς παηγύρας τὰ ον τῇδι πότετηρίσι γνομθάςν ο ον νο ος ς » «ως ο 5 ο νι λα αμ αΠιπίο  άάοαἽε αΏπο Παπ, Α-σοκατεύχεται 0 πἠρυξ ο, Αθήναιος, ἅμα τὲ ᾿Αθηναίοισι ἡ . . 2 αν λά ν . δε πο ο ας 1 Ῥτῶςο Ῥτεσειητ Ῥοπα Αἰπεπίοπῇ-΄ λέγων γήνκσβαι ὃ ἀγαβὰ καὶ Πλαταιεῦσὶ" τότε δὲ 
π5 ΡΒΠΤΕΓ:ει Ῥ]αϊθεπβρής, ΄Ιδίιτ Ατῃο- ντ, Αθημίων ον ἆω Νλάροβῶνι οὖν... πἰεπβιτη αεῖς της αριά Μαται]οπεπι Ἰπβτα- σσομθο τω Ανραίιω ο) τῷ Ὑ αβανών Ὁ εγιετο 

ἕτα εχ[αψαι τα] απίά, :Λαῑς ἔθαπαϊα ααὶοῖ τοιύγδε εκ σρατόπεδο ἐξισαμθώ τῷ Μηδικῷ νε 
εάΐςφ Ίπ πηεᾷῖο Ῥαπεῖ εοπαΡατ οταϊηῖ: Ττοπέδῳ μα ο απο ηρα τάξιας ιτ 

δις, 14εοφ!1Ε 1ο πιαχῖπιε ἀθδί]ῖς αεῖθδ; τι-5ὔγας' καὶ ταύτη ην ἀσθωέφατον τὸ σῥατόπεδο το 
. - . . ἳ . μ 1/2ςζ “ο - ον ο ὰς Ἀπίεπι 1Π σοτπα ρε πιυταάίπεπα γα- δὲ Κέρας ἐκάτερον ἔβρωτο πλήθει, Ὡς δὲ σφι διετέ- 

12 η Ὃ οσα σος αι » ἃς {4 ταχτο, χαὶ τὰ σφάγια ἐγίνετο καλὼν οΆθαυτα ὧς 
ΙΠΟΙΗΠΙ Πίανιτ, ΑἴΠεπΙεπίες ΗΡΙ {μετηπῖ 6. ἆ ὄ νε σα ον ΄λω 8 ἵωτο ἐς τὰ ὁ 

ΙΠΙΦΠ, ουτ[α 1η  ατρατος τεπάιηῖ: εταῖ αζεία πώκα ο καν, ̓ δρ ο ον. με, ον 
ηϊεΓ ΠΙαπιᾳπς ααἶσπι ΠΟΠ πηίπης οὔχο Ππάϊῑο-, τν αν ο ορ ρα απ κ οσει 

“Σηπῃ Ἰπιογσαρεάίηῖς.. Ώιος ουσ[α Εεγή η [ο ραὑτέων Ἡ ὀκτω" ὃι δὲ Πέρσαι, ὀρέωντες δρόμῳ ἐπιόν- Ψ]άεπτο Ῥετ[ο. αριαῦαπι {5 απς παπά 1ος Ταό; παρεσκευά ζωτο ᾱς δεξόµεοι: μανίη πα αφι 
. . . ον 3 -.- ς εκςεριυτὶς ἹπίαπίΦ ϱοτΙΠΙ ἁαηπίος εἳ Ῥθτηϊ- «Αθήαίοισι ἐπέφερω , καὶ πάγχυ ολεθρίην, ὀρέωντες οἱθ 9 ο ὁ Ρ 2 ο ΡΕ [ ὃν / γ2 κά κα 3) ον οπΠΠΙΗπ1 ῬγοράΙοεηίες 1Πάε, αὐσά ο6ἵΠε- {ἆ αὖτες ὀλίγες, καὶ τάτες δρόµῳ ἐπνειγομέεξ, οὗ- 

ὃς τὰ Ὃ αι ας ο. ΡαυςΙ ος τε ἵππε ὑπαρχέσης σφι, ἔτε τοξευµάτων’ ταῦτα 
, απ ηες {8ρ]ῖ5 Πει1. ου 1ΐαςςιιό κα. ο. : ποιδὲ, ἐπεί Ῥατραγὶ α{ρισαΡαηίΗΣ: αἲ νετο ΛΙλεπίεπ{ες μμ θα, ἂ ἀββάμαι : ἀκιθος ΔΑπαιιδε, ο. 

Ῥοδίεαφιαπι οοπ{ετῆ αάπιϊκεῖ {πι Ρατρατῖς : σας κε «οροσε ιξαν ο ας εαρ μα 4 λησό 
Ῥηβηαπι πεπιοτατα ἀἴδηαπι εἀεραπε, Οι1ρ- αξίω, λόγα πέωτοι µεν Ύας Ἑλλήνων πάντων τῶν ὧ . ο ον 3 2, ο / 3” ἀ ον : Ρ5 ΡΠΠΙΗ οπηπίηπῃ Οτῶσοτηπ1, απο 1ρ8ῖ πο- Ίμει Ἰ θε» δρόµω ε φολεµίε» εχεησαντὀ, πρω- 969 
γης, οπτ[α ἵπ ποίετη πῃ {ππίς ας ρηῖπηϊ ται ες δε ἀγέσχωτο εσθητά τε ἸΜηδικὸν δρέωντες, κα 
Ἐν ο των απιοσκ οι ει νι-Ζοτες ἄνδρας ταύτην ἐσθημόες' τέως δὲ Ίν ναι 

δ εα Ιπάπίος: απ αΏτεῃας νε] αιά]θ Πο- Ἅλησιχωὶ ἰ τὸ ὁ ο ρω 
ώ ν τν . το 8Η ὁ : ο - 119Ίπεῃ Μεάοταπι Οτῶοί ἵθιτοτ {αϊδίοι, ΤΠ η ὼ να ον ον μας Ὁ ως οι ἸΜαταϊῃοπο αππα ἆῑα Ῥισηαίαπα εδίος, Ῥατ- ολ λος να η Ἱ Ρατῖ εἶχσα τπεκίαπι αεἶετα νίπεεραπε, υβίῬος- ἆλ τὸ Μ µέσο τη «ρατοπεδα ογίκων ὃν βάρβαροι, 

{9 Παμαπι οἳ δασῖ» 1Ρὶ 61βο νίπσεπεες Ῥατ.. ΤἩ Γπέρσαι τε αὐτοι καὶ Σάχαι ετετάχατο' κατὰ 
Ῥατῖ εἄππάαε Ρεμαρεηίες» Πο[έπι η πιεάἰ-ζος, ΤάΤο μὲν δὴ οὐίκων ὃι βάρβαροι, καὶ ῥήξωτες, ἔ- 
Τείχαπεα Ῥεγ/εαπεραπευς: ας 1Π. πἴτοαιε οος- Φίώκο ἐς τὸν μὲσόγαιαν: Τὸ δὲ κέρα» ἑχάτερον οίκων 
ΏἩ νίηςεητες Αἰπεπιεηίες Ρἱαϊφεηίεσάυε, ὕαι- ᾿Αθηλαῖοί τε καὶ ΓΠλαταιέες' μχῶντες δὲ, τὸ μὲν τε- ρατῖδ, αἱ ἵειρα ἀεάεταΏςτ, Γισαπι Πθεταπι τραμµέιω τὼν βαρβάρων Φεύγέω ἕωγ τοῖσι δὲ τὸ µέ- 
ἀαηῖες, «οπίταχεΓιΏί Πίταφιθ οοἵπυα, οἳ οἶπι σον ῥήξασι η, νο ιῶα ων 
φδ, 1 ππεάῖαπι ἱρβοτίπι αοῖεπι Ρεγεβε[απέ,θοτρρα. ὁμά οφ μο καος 
ἀἰπιίσαηῖθο, «πα Γπρεϊαείοπε, Εηρίοπιος ο ΕΕ ΧΟΤΟΣ καὶ οίκων Αθηναϊοι: Φεὐγέσι δὲ 

« : 3 ’ ε Ῥετίαν υχρεραπῖ «πάευαπίημε, ἀοπος θά πηα- Τ9ἱ5ὲ Π]ερ σ]σι Ε/ΠΟΥΤΟ κόπτοτες» ες Ὁ Ρ ἐς τὴ θάλασ» το Ρογγοπίρηϊος, Ρετο Ίδης Πάνος σοπήρισ: σαν απικόμεοιν πρ τε αἰτὲο, κάὶ ἐπελαμβάνωτα 
πα 9ο τν οεἹίαπηΙηε (αἱΗπιασῃας ρο]εππαί- Τών γεώ. Και τᾶτο μὲν, ο) τότῳ τῷ 4 «πόὼς πολέ- 535 ΙητεγΗσίτητ, ερτεσῖα παναϊα ορετα. Ός: αλλί γιται; ή σέμήοξ ἆ-γα κ... : -.. µαρχοσΚαλλίκα,γοςδ σας 

οπριῖτ αυοσιε ο ἀιο]διις Θποβίρας, Τητα/ ᾗ 9 τι ρλ, ἡ ο χ οθιαφθείρεται, αμ άο3 γσόμθος ος, 

ει ΟΥπᾶΡίτις Επρμοτιοπὶς βἰΠς. απῖ Π] ο ασε νσν ο πο ο. ο ας σύ . - ου νο πάν σι ο ; ω . 3. ο» Ἶ καβη ΤΗΣ απ 11ο ἂ- λεω: πᾶτο δὲ Σ Κυναίγερο ὁ Ἐὐφορίωνος, οὐθαῦτα 
| “Ρα Ιλ οι ο ο ο πο σος . ... 

τν αμ κ. επι 

ᾳ Καὶ πόνο ο) ἐς τὸὸ πο. Το) τὸ Τὸ ὄγ. ραυ/, ά4ᾗ. σ Ἐνω, ος ο μη ο ο ας 
το πο. 1 Αὐτοὺς ὀλίγους ει, «49ή. Βατ. Ρατ, 4. δ. Β)Η. » Ῥτμς άν, αν ο. ή ερ 
ὁ Κατήκαξον -4γεῦ. ὃ Προσετ όξαντο Ἰάθπι.  ὁ Ἴσμεν Ρατ]. «{.4. ᾖἆ δὲ «ἄγεῦ. σα ο εντως ὀλίγευς: 
{ Τὸ οὔν. γοδι Ρμα. «άν. τοῦν. πἲΠι . πι Ἔφνετο Ρα ᾗ «ἰνὸ. Ἡ Ἰὸ ἀῤρι ν ναας πῖο τε οΓαΕ, Ἰηεζι «4. Βατ. Ῥανίς, 4 Ρ] η ἳ ὃ «τε. ο Δάάμπε νοσεπι Ἠαῃς : 301. «4. ζεῖετι ΠΟΠ αἀπιοάμπι πασσς/ητίαπι οἵ 44, 1ΦΠΟΤΑΠ{ Ἐπὶ τὸ ο. 2. τοῦ ϱ Β24. 44... εκ εί. Ῥας. «{1. ἐς τὴν Ἰενὶ ἀἱῃεισηῖα,, προ ο μηνα. 
ὃν μέν. Ταμ1]ο απία ἐπελάμβανου «4γεῦ. 7: αἲ πιοχ Καλλίμαχος αλ ρζ ώς λα ως τν ο ο . Λγ. {΄ Κυνέγείρος εί, Βατ, «4. Αιβρὶς ηπος Ταρισος ΟΙ, τ. 6”. ο απ σος 49. ο ως β ς Τ: Ζείέσες (ΟΠ, 1 δ67. Μος Εοφρονίωνος 4γοῦ.5 ες 

6ο, Ὀρέωντες αὐτοὺς ὀλίνους] Ἐὶοσί ἐώτας Οοά4. Ίπ- 6, Κυνμίνερος] θἷς ΠΜΣ ὤπημρηη κρίσης τὸ, ο κ ντ ο εν κ αν 2 Ε1ΗβάΕπι Ε419. οἱ παταπ Ραη[απίαε αἱ ει, οι Ῥαγή.., Ρος, Οὐ σε μὸ ντος 

μμ τν. ἀἲι απίο Αἰλουίοπῇος ὀώμῳ ἐ τς Λά- τὸν ὡς Κωέγορον ἐνμωψεώδοις, ἀμδοι, ἕ, νι λλ ο πος ο. ο, ο πο 1ν, 9. Ῥπςί εί τοὶ Αγοήπεις, ἸαπδαὈ]]]ς Οσπαερίτί απἀασίᾳ α [ήήπὸ 
Ὁ, Πρῶτοί τᾶ ἀνέσφον  υνὶ Μάνη ο): πε ο. Ες Οι. 3ἴαιε αλλο Ίτα Ρ]ηρ]εατ 2 Ἠὲ τα, Ρ. 98ᾳ., Ἰδιώτ Αν δοο οἱ ιηΠμάες 4γ]βΙάΙν Ἔ. ρτα βάσπι Ίοησα {ες Ἐ]υχίε οκ βΊνοῖα Απλόμίοπβαπα ὠιφόρυς, Δοδο], Ἱη Ός ας ον ον κ ώνμι ἐπανήγαγενι- εἳ ορβίβαταπι Ἰαξίαπθα, ἵη οσταπήπς [ατα (ιορίο 1η: ποτών ολη. τρο ον Ῥμηρ. Ἰδώτας λέ- ΤΠβΠΕΙΙ Ἱη πιοάυπι εχ[α]ταπῖς, μι ὸ 

ὠπείρους, ἀλλὼ τοιωύτης ΜΗδΙκς γής" ἆ τοῦ μάλὴθ .δ6. Κυναίγείρος ὁ Εὐφορίωνος] Οπαεσῖγῖ πι Ηεῖς ΑΠΕ: 
λέει» ὅτι τὸ (8Π. τότε) πρῶτον Ἕλληνες ὃ ο -επος τερε, Ῥας Πσαπι πανεπι Ἱπαπα τεΏπεπεῖς, εΧ- κῶ ῥεάσασθαι Μηδικόν' νίά, ἠδακὴν, Ίνν ησον ο ῬσαΠμς επαιγαε {μή Ἡ. ο. ο. ΟαἱΗπιασμο απ]ά 

Ρ. 4530 

2 κε [--. 8 . {: . ὤ ος Έ 1Ζ6ἷο 

ο, Νιρ. ν. 058. οΏι ο σκακό νεπ]δίε ἀἰσεγειησ τασςς ογούοεής» οὐοσίαπι ἨριΖεις 
» ο ο. 4, - ΔΙΟΚΕΝ. «οοδοῖτα . 131 ΙΠΡΕΠΙΙ5 6Χ- , Ἐν τούτῳ τῷ πόνῳ] Οἱορωπι οι νότα . αν. εειταῖεπ (ταάεπς 6, 117: Βορμιίτατατα 198 

ουΐμς Ὁ τῷ ή Π] Ψ6Τ: ογοσπάϊς (4]]! επι ος ΟΥπαεαΙΓΙΒ ῬταςῬ- εδ ατείτας αν ορίίπιε, Πόον ἸΝοβσί Πμά1ο ΕΒγουυβίως Όμοτο πλ ώς θηξ. τοῖς Πωρεπηίσξ ῥοβρομό οτη- 
« Ῥεχς. τς ᾱ ΠΠ ἄνηρ ἄγαθὸς ἐν τούτῳτῷ πόνῳ γενόµενοο "Ἠοπίς, υπ]ηκαιις Ἰαμάςς ἀεσππιπημς: ἆξ (αΙππαςσμο 

Λι: ἃο Ἠΐρητ .ν χ δοβοαιῖς Οταςοῖς μις Ἱμμ- τοῦ ποπηϊῃαίο ψἱᾷ. -ᾱμήριή. ῬαπαϊμεΠ. 1. Ρ. 216, 5οῤο- 
ΦΟΡΑ αδ ρε ο οὃ 3. 0εἶμῆε { 190 ΕΤΠΙ 14 {ἱαβει Ιδὶ Ἰ{ς, οἳ Ογπαορ {πεῖπας επαιγαί, εε (111. 
Ποπ]όή οσα Οσᾷ αι πο ΕὐήΙῥρης, Οα]πιασἩΙ τηᾶς]ο αἰΙά ανεπεητ. 11ε8 15ΙΟΡ. αἴτιας ἀς[δῃ[ογρς ᾖήπσο, αἰ]ρρο οπλο ας ἂρερῖ» 4ε]ετε πο {η- οριθρῖος πποπιοταπε -4βΒΗση. 4ε Ἐ. Α. γη; ς, 98, 
ηυπηεχίς οοηβχιῃ ος «οἱοταῃς. ἴρευπι αἨτεπι Ἱπ- ἠζοκίριης Τη: ν» 9 τὴν Κυναιγείρου χεῖρα, καὶ τὴν 

τ παροπέας ἘΠείοσος, ὁ αν 14ςυ]1ς ΙηπιοίΗπΙ Ποβϊςίο. Πολυζήλου συμφορᾶ»» καὶ τὰ Καλλιμάχου τ 'αύματὸ' τοι 
κο εδύκει ἑςάγοι, πε άν ἐν τῷ Φῆς σὥσεως σγἠμᾶτι, ἂοομῖτ Ὀαυήήης αΏδί αυοςπε Εογροίοε! Ρ]26) 1 ἆῖ- 
Ό. ο, ἡ λσειν μ δυνώµενο; Ρο] Ότ. πι ἄυπι Πολύσηλον, εἲ 1 μαγεδο: Ἐρίχθ] Ίορο θτοβΙαυτά 
ον | ας ποπιίματ αμα ΝΗΙοάε» ΟαΠπιασηο / 6 ΟΥπεβίτο, 

ον ᾳᾳ4 {ζεί 



ἷ Ρος 1ρᾳ9 Αιλεπίς΄ ΕαΏτα ἰεπίαϊις Απαπι τερεῖυΏῖ. σμίρ]οία, 
:ᾱς Αἰεπιαοπίάΐς. νεα ίππος επίοταπα, ' “--  σιο Ρο τ 

ἐπιλαβύμυος τῶν ἀφλάςων γήδεο τὸν χέρα ἄποκο- Πο 8 ή 
πεὶ πελέχεϊ, πίπτει τὂτο δὲ, ἄλλα Αθηναίων «πλ εθε]ά]ε:; πο ποη αὰ Αιμεπιεηίες πηυιἩ 

| / ο ο τὰ ο πο τως τα ει εἰαῃ. Ας {ερίεπι αιάοπι ηἈνες οβίΠΙΕ-11 

νᾳ . ο εσας κα δη τῶν νεῶν πετ τηπι Αιμοπίεπ[ας ος Πιοάο: ΠανἰριΦ σθῖειῖ5. 
κρώτήσαν τρόπῳ 3 τοιότῳ Αθηναια τῇσι δὲ λοπῄσιοΟρατλογὶ Ἱπ]ήρμστωης, τεσεριάφας (ριάα Έτο- 

6 βάρβαροι Ὁ ἐζωακρεσάμῶοι» καὶ ἄαλαβωτες ε ετεπῃ εκ Ἱη[α]α αβί τεΠαπεΓαπῖ, οἰτομπινεξΗ 
τῆς νήσε, οὗ τῇ ἔλιπο, τὰ ἐξ Ἐρετρίηε ἀνδράποδα, Ίππε θμηῖηπα, πιο ρηονεττεῃάἰ Αειοπίεη- 
περιέπλωο) Σω, θελόµενοι Φθηναι τες Αθήναίες {ες, πϊ 1ῃ ἵρδαπι υΓΡεΠῃ ναπΙτεηῖ; ηποά σοι” 

ο ἀπικόμοοι ἐς τὸ ἄσυ' αἰτίη δὲ ἔσχεον Αθηναίοισιεξ ΏΠαπι «ος εκσοβιτανἰφίε αριὰ ..ΑΙΠΕΠΙΕΩ ο 
: ω Σ 1 ο» σμοςῖπ «ἴἶππεπ σοπ]θεῖε Λἱοπιφοπίάας εχεο. 48ς Αλκμαιωνιδέων μηχω]ς ἃ αὐτες ταῦτα ἐπινοηθηναι τρ. : τν ΕΧ. σοκ οπιροῇτο. Ῥετ[ς ἴαπι ἵπ. ηᾶνες τεᾷβ ν 6 Γ: 9 / μλι / 2 / 3 / 

ἂρ συνθεμιένἒς τοισι ΓΠέρσησι ὁ ἀγαδέζαι ἀσπί- ; τν : : 
τε ο κ. ρα ἕ , {εμαπι οεπάατίηι, Όυπα 11 οαπ1απα 

ρ]αίίτε ΏᾶΥΙ5 αΡρτεΠεπἀεης, αὐ[εἶδ[α πιαΏΗ {6 

2ο 2, 3 ϱ. Ἀ 

θα» εἲσι 39η Ελ. νηνσί,. Ούτοι μμ 9η περιέ» οιπινεμμηῖης, Αιλεπίεη{ες ο νεβίρίο αρεΏη: 
πλωο Σο” Αθήναιοι δὲ ὡς ποδῶν ἕ εχω, τάχις α τος ϱΕΙΕΓΙΙΠΙε αἆ {οτεπάαπι ΙΤΡΙ ορείῃ ΡΙΟΡΕ: 
ἐβώθεω ἐς τὸ ἄςυ' καὶ ἐφθησάν τε ἀπικομθοι, ποὺ} τατμητ, Ῥαϊρατοσημς θοάςπι ἔοπάεΏξεν ΡΙᾷ- 
τες βαρβάρες ἥκευ, καὶ ἐσρατοπέδιύσαντο ἀπιγμέ- νετιετηηῖ: Ρτορτεσῄηιε οκ Ἠετοι]θ ΤεΠΡΙΟ» 
οι ἐξ Ἡρακληΐη τὸ ο Μαραθῶιοῦ ἄλλῳ Ἡρακληΐῳ ιποὰ εσι ἵπ Μαϊαιμοπο» ἵπ αἰπὰ Ποιους 

ον ΄ δ .. ς / ο” τῷ ον Κυνοσάργεϊ: δι δὲ θάρβαροι τῇσι γηυσὶ ὑπραι- 
ἡ / ο λ ” ο ωρήθύτες 6 Φαλήρε, τῶτο γὰρ Ίν ἐπίγειο τότε τῶν 

9 / ς Ἆ { 2 ’ : ρω 

Αθηναίω, ὑπερ τότε ἀνακωχεύσαντες τὰς γ]ας, 

ΒΑΠΙΠΗ, ἀὐοά «δε ῖῃ Ογπο[ατρῖ, ελίΙΑ Ρο[μ6” 
τηηῖ,. Βατρατί, απ απα οἰαδίο ΡΗΑΙΕΓΗΙΏ {αρε- 
ταφ[επῖ, λὶς επῖπι Αιμεπίοπβαίι ΠαΥαΙε Τα 
εταῖ, {1Ρρει 61η Ἰοσιπῃ αἆ αΏοοϊᾶθ. 111ΡΕΗ- 2 / 2 /- 9 ον. / 3 / ου 3 {τς Ἆ ἀπέπλωο ὀπίσω ἐς τὴ Ασήν, Ἐν Ταυτη τη 9) 56 πανῖρις πποταιὶ», τητ[ας ἵπ ΑΠΑΠΙ αβίεΓαητ, 

ο» { 2 / κο οὖν / ..” 5 : ; Μαραθῶι μάχὴ ἀπέθανο τᾶη βαρβάρων κα]οιεξαλισ- Οιοτµίή η απο ριρηα αριά ΜΑΙ 
χλλίους καὶ τετρακοσίις ἄνδρα» ᾽Αθηαίων δὲ, έκα- Ῥηρπαῖϊα οσσΡιετο οἶτοίτει {οκ πο] 

3 Ν 1/ .ρ . . ως ' Τό) οΡυήκώΤα καὶ Φύο' ἐπεσον μὲν ἀμφοτέρων τοσᾶ- «ἀπηρεπᾶ: Αιλεπίεπβιπα γείο» : η ͵ ν νι : 
τοι" συήνεικε δὲ αὐτόβι ἶ θωύμα τοιόδε γωέσφαι, πρ βία άπο ἓν ν 

; Ώ ουα Ριρηα Πα τα «0Ἠ μη, Αθη, αυα Ῥραδ ὥς τε 1ΠΙ λιλς- 

ει αυᾶ” 

εοΠῖαΠὶ 

16. 
τοῦ. οκ πτπδᾳε οεοίβας, 

ο [τεο. Ῥαε/. «408.ν τοιῤδε ρα εἰεραπῖα «40. 2 «44, ἅτς. Όπαο {εαυυπίής οκόορΠε Ρ/, ΜΠΡη. Ρ. 

96ο, Ο. ὁ ἸΑνακρούσ. {. «4ο. ϱ ᾽Απικομένους «γε. «44, Φιατῖπι αν δὲ ἔσχον ρω, ηδη ορ 
«4{. Αγ]. Ἰεί,; ἵπ {αι/. ἐν ᾽Αθην, Ῥεπε: ἀεοταῖ ἐν ρτδ. ἆ Αὐτοῖσι «{ῤ. ΙΑ ε υ1έ4. 
. «4. Βγή. Β]ηζαγεῦ. Ῥαγίς, «4, Ἀ., ππίῖεα ἀναδέξασθαι. 1 Ἐἶχον Ῥαν[., εἷλον «49ῇ. ἦκον οι θῶμα 

«εδ. 
εἴχοντο., ἕ Φαλήρων ΕΙ. εἲ ἐπίνεον «4νώ. . ὁ ᾽Απέπλωον Απ εκ. πιοζε, ἀπέπλευν ἵΒ 

./. «δι, {απ Ἐπίζηλον οΠ1Π68,.,, 

Τεερεες ΟΒΙΙ. τ» ν. 867. Όπυπη ἄο κ. ἀμοῖρης Φιοῇ- 
Ίαυπη 1η Ῥταε]Ιο ορσἰα]δία πονίπιυς αχ {Πεγοβοεο: Ρίοιο-. 
τπαας. ποιπίπα 1βΠΟΓΑΠ{ΗΣ: αποσυπα ο]ογίαπα ΝΗ]τ]α-- 
ἆος οῬίουτανῖε, ΟΙ δέμωτος αὐτὸς πρατηγήσας, µόνον 
ὧς εἰπεῖν. ὀνομώζεται, κὸὶ ταῦτα ᾿Αριςείδου τοῦ. Λυσιμά- 

«χου παρόντος, ῖ {οηδῖτ πα, Ἔ. πι, ρ: οθό. ΜΙ- 
τες οτερατίος Ογπαερίτυπι εἰ Ερϊχε]απι, Ώνο Ῥο]ψζο- 
μπι, {ἵπ ἆμσος (ταμείοιππανίε οί Ρ/αγοῥὶ Ποῖπθῃ 
πιεπΏτιας οοπΗηχΙέ Βαγαᾖίοίᾳ αμπὲ νοσπηϊ πογα. Τ. 
Ἡ. Ῥ, 905. 6, οἰΙφ"Ε πιασηαΠι ππιεπάαείς Ηβε]ῇ ραν- 
ἵεπα» Ιδία φὔοφιιε». ἀείοΠρῃϊ ῥέοθαεης ρ. Οἱ. 11. Ὦ10- 
Ρίετ το ερτεσία νετιήταις πιοπιπιεπία οτοἆστε πια]ιῖς- 
{επι, Ῥιοραθαπῖς Ἠϊο Πο οκ Ίδιο ΕΙς[5 ΗΡε]]ο αἲ αἰία 
ΠΙάΠΙ Ἱπου]εαῖα» {σα {π {1ο Πογ]ερ]ο οαἆ6π] Ίαπῃ ]αο]ς- 
{ε Βδο/ίωγ πιοπβταπε Θετίρτοτες οἴταἃ, ΑΙΟΣΙΙΗ Πο - πηίπα εἲ ορετα. ρΙείαφα  οἴῖαπι  οπιπία Πόη {πης, 

μα οες αιπὴ πως ΙΥΔΙσΕΡΝ. 
9», Το ἐξ Ἐρετρίης ὠνδράπεδα] ΟΠεπᾶοίυπι Ρ/γ- 

εΖα; τῷ ὥνδρώποδα 4ε εαρΏνίς ἠτειΙεπβρΗς. . Ῥοεμῖς- 
{εἳ Ἱεηίοτα νοσαῦι]ο οἰαμαλώτους, ὶ ἀείπςςθρδ, οος 
5οηρίοτ ἀείοπίρετα: Ἠἱο εκ Ῥοετίατηπα Ἰμάϊσίο. αἴηδις. 
ἨΙαΗε Ῥτο ΛαΠοἱρής οαρῖῖ 1» Ώνα ὠνδραποδισμένοι 
Ῥορ ραϊΊσα. ΆΝΊοχ ὠπικομένουρ ἐᾳ τὸ ἄςσυ {ρεεΙεΙα ρίαθ- 
{ετι, πΙπΙ] απ1ρῃΗς. 
94. Αἰτίῃ δὲ ἔσχε ᾿Αθηναίοισι ὅτο.] Τ.αϊρα σοπἱεότιτῖς 

Ἰπου]δεῖηΣ. αἰτίῃ ἔσγε ᾿Αθηναίοισι ποῦ αἰιὰ επ ας ΄Α- 
ῥήγῶίους» εἲ Ίος ὦνπὶ τοῦ. οἳ ᾿Αὐηναῖοι ἔσχον αἰτίην, «4- 
226ΗἱεΏ/ές ερ” /1πμεγηέ; ο Ρογέής, ΠΟΠ. 0Π- 
Πάεταῖο» πε οὐ]ά απιρ]ήις ἀῑσαπι., Ίλος ΑιπεπίεΠίΕς 
ΠΟΠ. ἴαηρετε» {6 Ῥείας, {/Η{σγοδὲ οἶτίήν δὲ ἔσφον 
Ἰᾳμάατοτε δαμάεῖ ἀοέϊο νίτο, αοοοάμπίηιο οκ. ρατίε 
Ιαάσπι Ηστ αἰτίην οϊεπάεηίες: Ώ]πι πιοχ αὐτοῖσι. υ1ἱ 
ἁποῦις ἵῃ 0οᾷᾷ,, οροπτεδίε, Βεπεοπεία {ωπε το]οναδ- 
15: «ΕεγεζαβέΗ’ «4βεμίοηβῥην {ρε «ἱοαεομίάαγμήὴ 
Ῥσμᾳ ὅπες “ιαβήηαΣή. ΊΝνοῦ σα1ο επίπ αἰτίαν ἔχειν, 
Ἰάσδπι ας. ἐἰοῖο 1011114712 Τεν» κατηγορεῖσόαι, (/αµ- 

ζομο απ «41ζεη. 1» 9. εἶΙ5416 εχεπιρ]ο αἆ «48/00, 
ία], τ, ο. Εοήγέο, ἀοξζε πΙοπεμΒΌΗΒ.΄ 5ο επίπῃ ἔ- 
σχον πυδα Παπ 1Η {ομαάίθ. (γοµουΙὴ Ὃ μαι, 1Πρε- 
οτι πι] έυτα αἀποϊαΒοπες εχρ]απαηί, π]ραῖα ΕΠΙ 
πόη ἀἰᾖρισοπε, 1ποάο. αἰτίη δὲ ἔσχε αὐτοὺς ἐν ᾿Αθηναίοισι 
----εΠχηαητητ, ΟοπβπιΠεεῖ 1 Ψν 7ο. τὸν δὲ Κλεομέ- 
νερ εἶχε αἰτίη φοιτᾷν' εἳ Ο. 71. Φοεῦσαι δὲ αὐτοὺς οἶτίη 
ἔχει Αλκμαίωνίδας. Όυαο εἴ ἵπ Ροπή ΡΟΗ 
«24. ΑΊΤΙΙ δὲ ἔσχε᾽ Αύην.] Ρ/μ/αγεδί εδ Ιεξτο τ. ϱ. 
96. (Οαἰτίην δὲ ὅσχον παῖΠ] ιιξ ο] ρεπἶπα» νΙάστετς, 
η] Ώ]ο {59 μοΓοΙζ ρύτούς, Αἰτίον ἔχειν», τε [περο αριιά 
41108 αριιὰ Ρ/ωχαγοῦ, οιἶατη Αρηίβσαϊ ἱοίο ῥεΓΙΡεγ» 

-- 

ας βτ. Π. Ῥ. ὅφ5, 6, 897, Ε, Όρο, Β, 950. Εν 1194. 

κα αμ 4 
8 

αἱιίς. 

. | 
᾿ ) | (οἳς Β. νιά. (ω/σ). ἵπ «1:26, Ῥ. 699. ος ας 

Ῥεπαί ο ποσα πε (1 υ{Ηευ1 ροτιτ Ηειοόο τρσᾷι αὖ- 315 ἀῑσετείητ. αἰτίων ἔχουσιν᾽Αλκμάιώείδδ! Ὃ η 569. 
τοὺς» ΝΕΙ τοῦ Φόνου αὐτῶν, (1 4/20 τ ο. ἔχει Αλ. 14 Πεχοοο ἀῑείτατ, φονεῦσαι αὐτοὺς ἄ' «νεα εἶχε αἲ- ῳ μαιωνίδας, Ν9 εν 71., ηϊ ς, 7ο.» ος {νο μίο νετοα 

ϱασᾷν π. Λά ἰδίατῃ ΠΟΙΠΙΠΠΙ οΓΟΙΛέ 
εοἱ]οσα] Ροϊμοαη:: αἶτίη δὲ ἔσχε αὐτους 

, - ΄ ' : η οξ εσλζ ) ϱ] οί 4” 

σι ταῦτω ἐπιοηθῆναι, ἑνλιμα] εκρηρἠ{αν/εῥεΥ . ο. 
2υᾶ μι ἐξ Αλημαιωνίδέων κας. ρεσε τς 

τ 
πι | ετες οὐ] ΤαΊΠεΠ Ιεέβοπεπι {4 Οοᾷΐσθς ριπεΡετΕΠ Ὃ ΤΟΚΕΝ. 

(0) Αθηναιαί- 

08, Ὡς ποδῶν εἶφον] εο]ορί ἦκον ΠΟΠ οβρο Τκο 
Ὀδά ρεοσαεηπι εκ εἶχου (ουππας/ο νἰάθιι. ΠΠίΤ8 ον 
58. ὧφ κο τα εἶχον" - νπτ», 107. ὧς τούεῦ” 
ἔκασος» {1ο επίπι {εηριί οοᾶῖσξς. ἕ-αει 

98. ᾽Αθηναῖοι δὲ. τὰ ποδῶν εἴχοντο ] Ὦ 01ο βιης 5 

τόπχισω ΠαΙΙΠι οκ Ιπῖεεριθίαπιδηῖο» {εά πηπίπς , 
ὦο ποδῶν εἶχον που ἵπ ταμδιις {επιρό 

ἱπνεπίεταν: ὧς ἔκώσος τάχους εἶκε ὣς εἶχον τάφου»" 65 
ποδῶν, νε] ᾗ ποδῶν εἶχον' πριᾶ 12μοά Ρ. 14ο. 6. 4405 
39. Ώεποβθ. Ῥ. 749. 148. Ἀεπορό. Ρ. 3οο., 1, ο 
Ὅγο(. ΙΧ» ϱ. 58.» ἐδίωκον ὡς ποδῶν ἔκασος εἶχου, {4 - 

410 ση σωεβεώ(δης οα]εύαΜέ. ΝΗΙ, ϱ, 1ο7ω ὡρτάνες 
εἶχε ἔκωςος τοίτπετήτ εκ 694, νίά, Ὀϊςῃ σα. 

ος ει Οἶατ. ϱ7ε/. πἆ Ώἱοογ/ τι, Ρ. ό28. Ῥε αθυ!’ 

1 εΊεραητε «4β/ία). ἆα Ν. Α. να, ς, 11. ὥσσερ οὐ) 
ὁρμῆς τε ἅμα καὶ πτερῶν εἶγεν ἐμπηδᾶ, {4110 οί 
11Ο 4/4ΓΗ11 Ὁθ]14 (σε[μος, Ἰ]υύμε ΧΚΚΝ» 6, 32 
οε]εγα εἰσοβὲο ῥγσε/ογία Ίσυς αηῤςὸ, σον {ΜέζΑό 

η υαΗ11. αρετή). με Απιαά Έμης ο ΙΡ” 
ἸΜαταζ]οπίο ριορεταηΏ πι τά Ἱταπα. αὐξ αἆ ἡ]ιὰ ο 

Ρις; αἱιο Ῥήπυμίη οδνίαπι ἵδρης Ῥοτβς, Ροσῦμὲ: Ἴδμο 
{ΟΠ ΡΙΙ ΟἼεηοης «1ῑρ, 1. ΦΙΤΟΠΙ, Ρας. 41 η γρουγαμήο 
Ἠετου]! ον 15 ἵεπιρία, -4ᾳε αηδις πιοχ. Ε1ογοά’ απήρΊε Ηείο” ΕΠΩΙΙ ΠΙΕΠΙΟΤΑΙ ἵπ Ἡρόκλεια: μδὶ αλ ΤΑΤΟΚΕΝ» 
ἀοῖεα, ο; ΝαΙίσα. Ῥ» 

6, Κατὰ ἑξακισγιλίους ὅτο,] 8 ̓ααγοῦὴ ἳν ο νο ίσα ὠνατέτρωπται τῆς ο ρα ν οχί- 
τὸ τέλος εἰς οὐδὲν κει ᾗ ρα Ί ϱΗ ΕΠΙ. πάθο ο μάτι ηοά 1 ορ παθ». παπα απεπιοσί ἱπ[οτρησπίς». Ἑλληνῶν το α- 
χοῦντες ᾿Αθηναῖοι ἹΜαραθῶνι Ἔκτεινων Μήδων ΕΕΦ ες δρ6. «εγοοί νειαοίς οβ]ςῖῃι ΘοπίρίοΓΙ8 {αηζμὸ οἆ ΔΙΠεπΙεηβΙπ Ἰαμάίρας πες ἀθιταμεμδ» Πεβυς». ον εχΡΤΟΡΓΑΙΗΠΙ αοθθί], Ῥ]ηπάίσης. ΟεἴθΓάτη 1ρς. Οπρῃαροταο Β., τεοξηείο δι Πολύζηλος 210112 ή 
{αγ020» ὡμ]άας, ὡέόδαρο ος ήμκήπο 1. 16ί, γκο Ὁ 

Ρ. 519. Ο]. {λαυ/μ:, | 4. Λό 
ή 
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(πεῖ(ας Ερὶσεἰ], Ώείίο αὐίαιαπι πιι]δοταη Αροϊμῖς ο. Τ, ΤΏΕ ο λΩᾶ 
τοήταίωχ, Βτειϊοηίος σαρι]νἰ οοἱἱοατί 1π Οἶδα, Ρίο Ἑ 8 ΑΔ Τ Ό 3 - γη 495 26ἀειο ὈΙίμππεΠ., {αΐες ει οἰσιπα, 

ο μα ο σος ἅ κι ων, Ες κ ας σλ ο ον Αιποπ]επῇς ἁὐϊφαπι Ἠρίζε]άς Οπρᾶροτᾶ Β-1Ο Αθήναῖω ἄνδρα Ἐπίζιλο, τὸν Καφαγόρώω ο) τῇ δὺ- 
Ἠπ9, ἀάπι [αης ἵη ααὶε ριρηαῖ ΠΤΕΠΙΕ, Ἰά- φάσει μαχόμυόν Τε, Χαὶ ἄνδρα γινόμενο ἀγαθὸν, τῶν 

- ν . εν 3 3 ΩΑ ον αν ρε τηΙΠΊΡΗς «ΔΡετείΗῖ , πεαθ {ααςσίης Ἠ]ία ρατῖε ὑμμάτων στρήθηναι, ἅτε πληγέντα εἰδὸν τὸ σώματός, 
Ἱ : : . πα 3 ω /. Π 

ΞΟΤΡΟΠΙ5, πεηπε αππις 1έίας: αἴαιε Ίτα ορ. ὃς βληθέτα" χαὶ τὸ λοιπὸν τῆς ζοης διατελέεὺ ἀπὸ εδ η τεΠαυΗπα νΙῖβ ἵεπρας Ρειηαη{εΓΙΕ. ώ αρ / 9/ πώ / , Ώλ 5 5 ν.ι α για 

Ομεπι αμαϊνὶ ἀἴσετε {οἰμη ἆε [ια οἰπάε, τοτε τε χεῦν ΙΑΝ, να τα ἤκησα, 9 Ὁ 

γπυπι Π01 εείε ουβῄετα νίταπι αππαταπα 1ο πι τι πάθεο, ο τε γα ρα ος 
ῬΙΟςΕΙΟ «ΟΙΡοΙ6». οἰ]άς Όατοα ΟΠΙΠΕΠΙ 6ἱΥ- τη) αντισηνοῃ μεγαν, τὸ το Ὑνειο ΤΗΝ ασπί ο πά- 

Ῥευτη Ἱπήπιρτατοι: 6ἳ Ίος Γρεξαπη Ῥίῶϊες σαν σχκιάζω’ τὸ δε Φάσμα τᾶτο εωύτον μὲν παριξελ» 

Ίρουπι φαϊάσπι 1ψίσ[ε, 1εὰ Πἶαπι ααὶ Εδὶ α5- βζῶ, τὸν δὲ ἑωῦτὸ παραςάτῃ ἀποκτῶαμ ταῦτα μὲν 
ος οσςσἰἀ]ί,  Ἠας Ερϊζε]απι {οταπα δᾳ Επίζηλον ἐπυθόμην λέγευ. Δάτις δὲ ποριυόμο(θν 

.- - . 9 ὃς σφ. : ς 

ο ο μι μν ον ο αν πα. Ατορᾶμα τῷ σρατῷ ἐς τὴν ᾿Ασίην, ἐπεί τε ἐγέγετο ο) Μυ- 
3 {  5/ 2 ο) Ξ Χε/ ανα ς : 

ηυΐε, γἰαῖε ἵη Γοπωπὶς νἰίαπα: Ἰὰ ἵαππεῃ ήοα Χο, "εἰδεόψυ ο) τῷ ὕπνῳ) κα τις μὲν Ὦ ἡ ὄνμα 
{ποήε, ποα τπαάεατ: {εά υδί ρΡήπηππι ἀῑες ϐ λέγέται ο δε οντως ἐπέλαμψεν Ότη” 
1]ακῖο, Πανός τ]πηαϊας εδῖ» σοπιρετίο(µε 1Π συ ἐποιέτο των γώ)” ερων δε ο) Φουίσση "η ἀγαλμᾶ, 
παν] Ῥπωπίεία Ππιμ]αοτο Αροϊμηϊς Ιπαμπαϊίο, Απόλλωνος κεχρυσωµένο, ἐπυθάγετο ὀκόθΩ σεσυλη- 
Γο]{[τατας «δε, πἀε [Πρίατηπι εδίει: εἲ Πρ]ο μένω εἴη πυθόµενος δὲ Ὁ εξ ε Ἡν ἱρᾶ, ἔπλα τῇ εωὐτᾶ 
θπθ]νίτ ος ιο τεπηρίο ἔοιεε» πᾶνΙβαη Για νηὴ ἐς ΔΊλο καὶ, 5 ἀπίκατο γὰρ τηηκαῦτα ὃι Δήλιο 
η νι Ἰείυπι, Ίαπι ορίτη εί ἵω Ιπ(η]άπι το. ο ίσω ἐς τὴν 1ησο, κατατίθεταί τε ἐς Τὸ ἱρὸ ἃ τὸ αιεταηῖ» 1ΡΙ Ππππ]ασταπι 1π ΤΕΙΠΠΡΙΟ ἀερο[αξ, ο νο κ σα τος τα 
ῬΦοερίτφιε Ώε]ήΐς, πε Ἱ]]ιά ἵα Ὠεβαπι ΤΠο- ΥΑΛΡΩΣ αι οτελλέτα τοισι κ πμ, 
Ῥαποχυτη τεξειτεπῖ, αὐοά ε5ε αἆ ΊΊατθ 61ε- Τὸ ἄγαλμα ε» ΔΑλιω τὸ Θηβαίων" -- ὃ ἔσι επι σα. 
βῖοπε Οµα]αίάϊς, Ίος ἀρῖ ῥρτῶσερίε Ώατῖς,ΦΟλάσση, Χαλκίδος καταίοι Δατις μὲν δὴ ταῦτα ο,» 
γε]α Ί]]πο {εαῖο ΏεΙΙ πιει Ἠωπο Παἴπαπι  πελάμωος ἀπέπλεε' τὸν δὲ ἀνδριάή]α τᾶτον Δάλιοι εἶπ, 
ηοῦ τεροτιανεταπῖ, Γεά ΥΙεεβπιο Ῥοδί 4ΠΠο ἀπήγαγον,ἀλλά µη δὲ ἐτέων εἴκοσι Θηβαῖοι αὐτοὶ ἐκ, 

ο ο πρ σον αι ο ο 
θάφ μαι ἵυ Αβαπι πανίρανετο, ζαριῖνος Έσο., ο ικοροσμαν “Δωτις τεκαι " ΑΡΤαΦΕΡΗΡ) ώς σθοσ. 
ττῖση{ες 8ιΐα Ρετάμχετε; αἱοδ Παπίας τεκ Ὀδέσχο σης Ἄσμῃ σελροτές πμ αν Ἄθσα" 
ια ἵπ εο5 αηῖο οαρν]ταϊτετα Ῥϊ]επι οοπῖτα- 'βασιλεὺρ ὃ ̓Δαρέος, πεὶν μὲν αἰχμαλώτος γωέσθαι ς 
χεταῖ ασειρᾶπι», αποά Ῥτίοτες εαρρισίεηῖ 1η- Τ8ς Ἐβετβιέας, ο2ειχε σφι δεινὸν χ όλο)» οἱα, ἄρξαντων 
Ἰδίε αδετο, ἵαππεῃ πε 1 οοπ[ρεδίαπι {1η ἀδικίης προτέρων τῶν Ερετριέων" ἐπεί τε δὲ εἰδέ σφιας 
αὐἀιέϊος ν]άῑΣ ας Π0ἱ [α0]εύῖος, Ππο 3ο  ᾠπαχθέγτας παρ ἑωύτὸν, καὶ ὑποχειρίες ἑωῦτῷ ἐόν- 
πηα]ο αεοίε, Τά 1 πο ΟΙ Αιζσμοβοτας» ἐποίησε κακό) ἄλλο δὲν, ἀλλά σφιας τῇςΚισ- 
{ΓΑ /ηπιο ςοἱἱοσβν1τ, εμὶ ΠΟΠΙΕΠ Εδῖ κ σίης χώρῆς κατοίκισε ο) σαβμῷ ἑωῦτῶ, τῷ ὑομά ἔτι 
σα: ἀμςεηῖίς ας ἀεσοπι Παάς ῥτοςυἱ α 5Η ρ Αν όν} 1 2 } 
Ὡς, αιαἀταρίπῖα α Ρυτεο 'απἱ εχΗ]δεῖ εΠρ]ῖ- Αρθεβίκκαι ἄπο μον Σεσων δέκα χαὶ πρ μεσ ας 
οςς Τετηπα {ρεεῖες:. παπι εκ ϱο ῬΙήπιεπ εἰ ἄπέχοτι, τεσσεράχοτα δὲ σαεδε. Θρέατος τρις 
Ε]ες εξ οἰευπι Παπτίππτ, αἆ Ἠεπο πιοδίπι, βἐχέ]αι τριφασίας ἰδέας'χαὶ ην ἀσφαλ]ο καὶ ἅλασκαί 
Ἠαυητῖτ φπϊφεπι Τοἱἱεποπε; Ρτο Πεμ] αι-ἠ έλαιο  αρύσοῄαι ἐξ αὐτᾶ τρόπῳ τοιῷδε' οή]λέέ]αι. μεν 
τει, ἀπη]φίαιης πτος εἲ ερὶ αἱῆραϊις: 4ο χηλοήΐῳ, αὐτὶ δὲ γαυλᾶ, ἡμίσυ ἶ αἰσκᾶ δι προσδέδέ]αν, 
1η Ῥυίευπι ἀεσικ[ο. Παυτίτατ, εἲ πιος 1η ςἷ- ὑποτύψας δὲ τάτῳ ἀντλέε;, πο] ἔπειτα ἐγχέει ἐν δε- 

| ια ἀπδιπζήυτν θα μο Ἠήπο αἰίο οἱξαζυπα» αμήν: ἐν δὲ ταύτης ἐς ἄλλο δαχεέµενον, τεέπεται 
Ττὶ ] οοηστδ/{οῖε: ΕΒϊεαππεπ ουῖ- εφ ΑΡΗ τον ως ὁ ρ ο ο. ρως να ώοΙεπνη πίστα, εβοᾶ ος τδιφασίαρ ὁδές κου Ἴ ζά οσα λσρ»» χοαι ο σης την 

| δὰς Ῥοτ.5Ογγυή]αι παραύ]ίκω, τὸ δἐέλαιο ἔ συγάγεσι ο) αγγείοιςν | 3 
το 

α ομἰάας Ώπες. ἀε[οτίρεῃς εἶδεν ὄψιν ὀνείρου ἵα Δᾶτιις ὅ Ἐξ ὅρυ Ίάεπι. ο 4.4, Ῥαε[: {ζ. «{γεῦ. }1.. 
Ῥτοῦςθ. ΟΠ ἀπίκουτο, α τῶγαλμω «ανν Ῥοδί Ἠδπο νοσεπι πορ]σεηεῖα {οτῖρας αΡίαπῖ {ερίεπι {εαιεπίθθ 
1ῃ «4γοῦι ' ϱΑρταϕρένης «40, }. Β. ΙΓ Πρὸς τὴν ει, «4ἱχ.. οθῖοτὶ οπΊΠες ἐς τὴν ουπι «440. οὐ {18 
Ἱίαγαπῃ Ίοσς. 6 4. α, 9. Βηΐτις ἸΑρδερίήκω 7 πα. «γε, Ζαΐΐα» ᾿Ανδέρικα «4. . ὃ ̓Αρύσοται «4γοῦ. 
ο όωκω οείεῖ, εν θα. «ων 5 οἳ αὈεςι, . ἆ Ωμαἴμος Ίδια πο Ἱερμπεῦς ἵπ ΜΗ. ἄν 
“βλ, ῥα]]μ. νὰ, ο ο) ταν πλεον 

τὴ. Δέγειν δὲ ἀὐτὸν ἤκουσα] δὶο αοοθρετΏπέ ἠδία ποη- πηῖς Ώείίμηη {ἡμᾶ, ἆς αἲο αἆ Ιούογί χπ» 69: ΜΠ- 
ΟΙ. ας { ΊρευΙῃ πασζαπίεπα αὐάἰςίες Ηεγούοίης Ἡρί- Τωπα αζεπῃ οοπάἹσουηῖ αά Πεγοοη Ππιεπάασπι πεϊαῖοπα 
Ζε]απ] 9 ιας αὉ αἩῖς αοσαρίδ[ε {6 ἀηριοί {οπημ]α Π- αχ..15ά.:αὐ]δις ενο]ηῖς ἵπ ́ Έαπασταθοτιη Ώεμυπι Α- 
ρηϊῆσαι: σοπίτα κ, ο. Τ6., τάδε ἤδη τὼ ἐπίλοιπα ἤκουον Ροὶλπίς Πρηυπα ταά τς, οηπ. . λα. 
Θερσάνδρωυ" Ἠϊπο ἨΏαμο Ίοηρα ἀῑνετ[υπα εδίαε, λέγειν 49. ᾿Αβδέρικκο] ἵη Ὀαρατα νοςς πϊή] εοηίο» ἵσπατας 
ἤκουσα (Νε] ἐπυθόμην) Θέρσανδρον. Ίπ Πὶ5 ετταπίες 1εζο αωΙά ρταείῖες: ορια εδῖ, ἁετερατα, βαπι { {ρ8- 
οομΗρίῖ εταΦτμς Αὐάος ὄες τε [αἰς ο ΟΜίσμε ρ. 187. ἆεδν πὈς πις ατμΠ Ίοσο 1, 1, τὸς. Ρ2Ιοβ αίς 

τς μον “ΝΑΤΟΚΕΝ. ϱο]]οσαί εχ {λαμάὶς πιοπυπεπεῖς Ἐποιτίεπίες 14 ΝΊα- 
938. Ζήτησι ἐποιέετο τῶν νεῶν] Οοιτίρεπά η {μήρίςοι, ἁοτήπι περίοπε πη]μ8» {εὰ εἰερά ἑπτίᾳς, άῑεῖ Ιάπετε 4 
ἔτωσιν ἐποιέετο τ. ν. ΏΕΩ ΜΕ επῖπῃ ᾳµΔς αβοσίεῃι 4µαε- Βαῦγίοια» ει Δροῖί. 1, τ. ο4. ἴωσῦς., ηἩϊ α -4- 

τεπθας πηνες εταπέ», {εὰ ρετ[οσμταπάαες λίαν ἀχριβῶς γμάὸ ἀθοῖρίπιατ., πιοᾶί {ογπας θυ/ὰ Ίπτος οἳ Βαῦγ]οπεια 
ἐξετάζων Ἱηνοπιε Ώατῖς 1 Ῥ]οθπίςία ηανα Ἡρηιη Αροὶ- {εάςς α Γατίο αοοθρθτιηξ, νο δ ολ απλο 
15» α {αοτ]]ορ]ς Ευτείπι αἴανε Ἰπ[οίο ἀμοἙ Ππῦχδριµπι 45. Αρύσοντωι] Φἱς τια]α]» τε ρτορίος αἄ νεταπι νια 
Ῥ ν εδ ἴης υΠωήςβπιας, ἐξέτασιν ὅπλων ποιεῖσθρι, Ψοὶ {οτος, σαι ὠρύονται αὖς ὠρύτονται ἀοὔΒοτο» ο οί Νοὶ τοῦ Ἱππικοῦ. ἵπ Δπίσα Ἱερα, 4ὔαπι Ὥαῦοι {οηππε: παπι Ῥογῇ) ἀῤῥύσοντοι 270. ον ο Ἑροα 
ναι ο σί ορ το Τενέσθαι ζήτησιν» ιρηο να 405 σα! ὄσοφμε ργο ὠναρύονται Ῥ κ Ερ]ο περ]οόϊο Δηξώριμας νεο σσ ν πάντων τῶν ἐγγεγραμμένων τος Εδήοβγαρις Ῥἱωπήπα» οἶοο οἲ αφαα» : α οι μματείοις Ὁτ Ἱερίτα ἵπ {[αοἱ Έαρππεπίο {οαιμηϊδία, Ἱπριπάσπίετ ρε ρε, εἶοι, τὸ ] Ἡοτυπή δρα ση Ησῃο, Ὅ ῃ. Ῥ. 176. 11. οοπῖ, Ἠγ- 5ο. Τὸ δὲ ἔλαιο συνάγουσι ἐν ἄγΑΡΗ» οσα 
21 ΑμΙΦΙςν ἷ ΨΔΙΟΚΕΝ. Ἠ]ήπια αμάσιος ἀοέτα ἀρανλίοπε Ἠΐπο Όε], ὄΎομου, σ0, Ἐς Δήλον ὦ Θ πω ᾧ : Ν. 8 Ἔνμα σα μήάςπι τὸ δὲ ἔλαιον οἱ Πέρσαι καλέουσε 
πανζ Ῥποσπίδῷ Αροϊημις μα μία μα να, ος ο. «σπα ο Γοᾷί Ἱοροτετα», Ἡς Ἠ]υά ἀπηηχατ {οῄροῃς παλι αἲ ἳν ΑΡΙΠΕΠΙ ΙΝοιτ ΥΕΤΟΙΡ 7ουτῦ ϱ Φκήν 

κ“ " 
κ ξ ρο 

| | : ρτίαε πυηζμµρανοητ,  Ἠσυαῃα τα” ᾿ Χ» 98. ρ. 967. ζίπασος .Ῥεπήαε πυπζμρα ος νὰ ἐς Δήλιον, σοΏλέΠοτς εῇ]ς Ἐν λασσ μα τς ος ράσιαι ὁδὲ, αμπε απιο]ίεπά]5 αχ]]ϊαπευς: Ἠϊτα”. ΔΠ2ΡΤΑΘΟΓΗΙΏ αµ10 ἱρῇδαιις Ώοεοιίαο βηΐδις πηαλῖ- ππεὮ ος Ὠἱες Ποῦῃ υε ἁθυήα (μας, ἄϊσμπιμς ο ος | 

αα 5 
. 
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᾿π]σις ααιαῖο Ώοτιήτ Ηεγούο: {ρίςοῦ νετΌα αμΙαθάαπι νιάεητ, ααεςιΙπαϊια ο«οπΗπεπε 

ὃν 5 Εκ ο τος αμα 
ν ς : ο πα ἕλς πι πἱάΙ53 περαταιέϊου. γιαμησσαπι Ποίίος (αἱήασ ος Λἰοπιασαίάαν 

τὸ οἱ Περσαι 3 καλέεσι βαδυάκη’ ἔσιδὲ μέλαν, κἀὶ ΄ Ῥειῶ τιαάπασεπ αρρεῖ]αηε, Ἱπ ναί σο]ι- 
ὁδμὴν παρεχόμειο βαρέα οὐθαῦτα Τες Ἐρετειέας διΙΠῖ: δε αΠἴεΠΠ αἴτήτη ας ρτανίτεῖ οἱεΏβ» 
κατοίκισε βασιλεὺς Δαρέ(θν», οἳ καὶ µέχει Ὁ ἐμέο εἷ- Ἡος Ίοςο τεα Πατίας Ιοσανῖε Ετειτίεηίεν΄ 

Ἂ να ο / ν ων Πεπι αἆ πιθαπα  δαπα ππεπιοβίαπι ΤΕΠΗΕΙΕ»' ον την χαρη ταύτην, Φυλάσσοτες την αρχγαἰήν η η χ κ ες ΡΑΣ {ργναπιος Ῥτ(Ιπατα Πηραατηι . Οποᾶ ΕΒ- λὠσσαν' τὰ μὸ δι περὶ Ἐρετειέας ἔσχετω, Λα- : τν 190 7 ο μα τς χεντω. Λα" οτοιτ]οῃ[ος ατείηοε, Ίτα μαθει, ΟΕἴετυτα Ροδίῖὰθ ων 3 κά 3 / , 

κεδαιµονίων δὲ ο ο... Αθήνας δισ χίλιοι μετὰ η Ῥ]επ]ηπίαπι ἆπο πη]]α 1,αοεωπιοπίοῖυπῃ Α- 
παισελο κας ποῦὸν ΦΟλλΊΥ ο ὸ αλαβεη Ἑτω τπεπας νεπετιηῖ, ἵδηϊα {ε[ΠπαΠοΠΕ. αά1Ρ]-' 

οσοτοιν 5 ἐκ. Σπάρτης «γΨωτο ο) τή Αττική π. σεπάϊ Ποίτεπι, πε τπΠάπο Παπ εξ πρατίᾶ 
υφ6ρο! δε ἀπικόμοοι την συμβολήό» ἱμείρυτο ὅμως ἀΙεεκίετε, ἵπ Αιεϊζα ρεινεπετπ: εἴ θες 

φεήσασθαι τες Μήδης' ελθόντεο δὲ ἐρ τὸν Μαραθῶα ,όο: «119 Ῥοδι ΡΗσηαπη νοηὶφ[επῖ» ἵαπιεη 1ΠΤΠΘΗ: 
ἐθεήσαντο" μετὰ δὲ ἆ αἰγέσαντες ᾿Αθηνίυς, καὶ τὸ ἐρ ἸΜεάοε ειρὶάΙ, αἆ 1]]ος Ιπεπεπάοθ 1Π Με: 
γον αὐτέων »απαλλάσσοτο πίσω. 9 Θώύμα δὲ 8 Τ4ΙΠΟΠΕΠΙ Ῥευτεχετηπί. είπε Ιαμάας 

καὶ εκ, ομδεκομαι Τον λόγω, Αλκμαιωήδας ἄν κοτο Ίμῃι, Έοποι απτοπι ἀλπηήσαιίο πἼθ,  Πθς 1433 
ἀναδεξα Περσησι ο. συβήµατος ἄσπ' ἴδαν βαλομένης ΕΙΟΠΕΠΙ Ιπ]το Ρορ[ηπα, Αἱεπιφοπίάαδ πΠ(πΑΙΠ 
ὑπὸ βαρβάροισί τε εὔαι Αθηναίης καὶ ὑπὸ Γππίῃ ό5Ρετῇς εκ εοπιροῇτο ο[θητας/α ο)γρεΏΠΏ» 419 «ϱ/ ν Ἀ- ’ , οω ὁς . { ! -Σ οἱ τὺες μαλλω Ἠ ομοίως Καλλίη τῷ Φαμίππεν Νε]επι Αιμεπίοπ[ος ῥατματῖ αἴθμα ΗΙΡΡΙΑ 
πι. Λ Ἡ ο Ἱππωίκου δὲ πατβί» Φαῄοται µισοτύραννοι ἔόγτες, {αρερίες αι1ρρα απος «οπ/ταῦ νομεπιεπρτὸ 

ή / ο» .) 5 ) .1. . ὁ ὦ . ἵ 

Καλλίήε τε γαρ µδτος Αθηναίων ἁπάντων ἐτέλμα ,ὅ- ἃπ ἁπηᾖι οὐἵο ἵη Έγταηπος βα]σ[Ε 41ᾶπη π κκ ΠαοίΕματος πίσω ἐκ τῶ Αμ ο (πας Ῥποπῖρρϊ, Ρατετ Ηρροπίεῖ: Πα" 
Σω / ς λ οω ’ / 

µατα αυτΏ χήρυσσόμια υπο τὲ δηµοσίε ὠγέεσθαι, ΖΟ]ης οΟΙΠΙΠΘΠΙΙ9 6Ε. {η νοτο {οἶας Αἲ 
9 ἳ Δ 2/ στ 9  λ , 9 ο 

καὶ τάλλα τὰ ἐχθισα ἐς αὐτὸν πάντα ἐμηχωᾶτο. Ώυπῃ οπηπίσπη, Ί]μας Ατ]ιοπῖς εἰεδί απῦπι Ῥότ Ἀ Καλλίω δὲ τότε δν πολλὰ εδ ήν στ] πα ᾽απιείε 5 αἄι πολλαχθ μνήμη ἐσΊ πάν- Ἠ]ῖοε {1Ρ Ρτῶσοπα νοπἀετοπίαϊ Ῥοπᾶ» ΕΠΙ 
τα Ἁυίας εδ. Οπίης αἱ πιεωΜοπεΠη οτε 

ὦ Ἰζαλέουσι τοῦτο ῥᾳδ. Ῥαε]. «11, δγ/ τρ δὲ, ισα ον επ οἱ σόλο {πι 
να Ἔτρερ . ἴΘΓΑΗ 56 ν πᾳσέω, 

δῃ ος Ρεπο., Ογομσυἡ] Πηά]σίο, ο Αἰνέοντες Ἱιατα, ὦ1Φ. Ὄαι/. ος πο, μη ἅγῦ. δτι 
ὰ οπΠριε μέ Μα Πρη, Ρ. 968. Δ. ϱ' με, «4{48., νοτο, ᾽Αθηναίων νυ]ρο. Ῥοστο κήρυσσομόνου γε . 

Τ2 αλλα θπι ή1μά,  ὁ Οπιπῖα ἴδια σούτῳ τῷ ὦνδρὶ αδίιπι ιά, «0. Ρα. | | ! 
όν . ος οἶεο Ππάηπι, ΕσεὈίησὃ Αι Ῥίεπιοτς {δᾷ {δομηᾶις Ῥεπε(οπήπι Οα1ήᾳ, (πεβΙσο. ποάαπι ἁἳι 

ν. ολ : ο], {εῬεμαϊ πιοᾷο» οἱ Ἠτοιτῖσ- πεις, [η τοβηῖε ΗΠρροπίσυπι. {16Η ΧΙΙΗΗΠΙ Ἱερμ]έμτας τίτὰ Ῥμοβιαά Ώρημίς Ῥ]ή- αἱ (Ρμ). 1. ῥ. 401. Ὦ.} (ΥΑΕΟΟΓΗΠΗ {μ18 

ον Ν τρ ας : Ἡ ποςμε ης αν τν ὉΙ. Μετὰ δὲ αἰνέσαντες] Λααια 6ΟΠΟΙΠΠΙΠΙ αἰνέοντες τἍτις Ίῃ απίουτα 1, να, 6, 161. ΑΔΗ 

κο 1 Ρ]αΐοη. ΜΕΠΕΧ. Ῥ. οᾗο. Ο. Οἶιοᾷ αμΐαια ἀθίη- : .» ; . Αν τς . μ 61Η. ο}ῇ, . αἱ 2 : σ ν . 4 

ε6ν. Ἐν ο. αρα ν Ἱπ. Άμα οὲ Μαρη, Ρ. ο ον τος οι : τῶν πυτὲ ᾽Αθηνοίων. 

νο ο πο πο νο. 
σ μισοκλῆς ὃ ἹΝεοκλέους] ἐν ο η τῆς ἀρετῆς ' 1Ώ6Β {εμτθα: 68, Οὐκ ἐνδέκομαι τὸν λόγον] Ναντ πο Ἐν αι] ῇρ 3 γον] Ἰνατγαίαπι ΑΡἱ νε αὓ - εα {οτεί πες: {6ἱοΗ νἱάστήτ αά[απιεητΗὶ θεμσς 919 {οτῖρεο πιοπάαίαπι ΑΙΠεΠΙΕΠΙΙΠΙ αυο ἩΙπάαΠα {- ὁ ί ια: . 3 ς 9 ' η 11- ὁ Νερκλέους. οἳ ΏοὮ ΠοΠιή ΟμΙμας ΗΙρροπις ή 4ΡΙ6ΙΟΠΕΠΙ {οἵ Φ1ΡπιεπΗς τερε]1τ ογοὔσέμς, ις 1η Πΐ5 ΕΙ κ(α ἀεβσπατς: οοηΕ Ὃ ο λβρίος σορᾗ. Τ. 1. Ρ: δρ, 

Εἴἴαιη νεχαπα1ς πιοάυπῃ εχοςςῄ»ίε νἰάσατις Ῥ]μίογεως Τοίρη, Ἰ. Π. ρ. 698. οἳ 696. Τδεή(. ιν, 5 πῖοι π. Ρο “σε Πεγο, ΝΙαΠρη. ρ. 866. Ἐ, οἳ 968. εοπίοπἆεης ρῇ-  Ἠιῃς Ειπ]ίας ΠΙΠόΓΙΑΏΙ Ποῦ ραᾳμο σάῤηε αμα! 9 
κά 8 ΟΥ δίηπΙ Φοομ/ηΠΙΟΠΕΠΙ «ΟΠΗΠΠΕ-  ῥης ἱηρεάίανι Ώίοιυτ νίν ΠΙήπης αἆ οἱ, 40ἱ 

ΦΗΡΕΗΣΙΟΣ πρῶτος» Ἀπιηηῖτ, Ανήρώπων ἐπενήναχας ἐγκλή- Ί]α οροτῖηε οἴταπεις ας «Ώ{οογ. δέο, Τω ΧΙ ο. 4. νο, 
µάτα” τι σὺ κωτηγορεῖς, εἶτω ὠπολογῇ" κὶ γράφεις νλΙΟΚΕΝΝ 
κάτ ἐπιφανῶν ἀγδρῶν διαβ λάρ» ἁρ πάλιν ἄναιρεῖρ ὠπιῶν 7ο, Καλλ[ω δὸ τούτου ὅτς,] Μεπιοταρᾶς ο 
9ὲ, σεαυτῷ δήλονόσι, δεαυτοῦ γὰρ ἀκήκρως λέγόνθος, Άλκ- αἴὖπι οὓς αἶωι Οοά, ΓεΗριοτος σοπιοτηεή Ἠαθι, μαιωνίδας ἀφασχεῖν ὠσπίδα νενικηµένοις κο Φεύγωυσι τς ῬιποϊοΠατίπε, οπιρίπα ποἩ Ρετβρἰσῖο» ΠΠ 11 14 1βΠ0: 
το σας Ὅ. ΝΑΙΟΚΕΝ. τοπίπε, αάβαάιπι αἨμπάς. Ογομουίο ουρίαε ἸατοίοίκἩν / 66. Κζαλλήι ------ Ἱσπωίκου δὲ πωτρ!] Ἡογυπῃ νο]]σῃι τιήη Πεχηπα» Π οπιπία ἰδία εχ[ι]επε, πο ἁῑκ[οἶνί: ΡΕ τς Ἠητοτίοις πιεπΒοπεΠΙ οπιἩῇςίοι Ἠαιιά Ίηπα πεσαρ[αχῖππις Ἠΐροτα Ῥταείείοα Ποποπίς εε πιαρηβοοπείας ΤείΠΠ αὐοά ΡΠοβίρις {ηρά1Ε Β/μαγοῦ. ἂᾳ Οα]Ιΐα ει Ἠϊρροπί- πίηπι. αμαίε νἱκ αλά, οἱ Γεγούοίο αι/εταπῖΣ: 
ϱο Παῦεί Ί]]μά πιη]το ππαίοτεπι ναι {ροσίεπι; ΠαΠΙ ἶσε- {ωπα Ειοπάιπι οδῖ, ποΏ {πὰοόΕ αὐπιοάιπιαετέ ιῖ 

 όσ4 [ο - Ἔας οετῖο νἷα ΠΟΙ νιάστυτ Πεγοοέμς οσόπΠΟΠΘΙΠ Ραΐας- ορίε Ἱιοπήπίδ, {εά πάρτη ἵπ Οᾳ/]]αρ πασοΒ!ς εἴ ης. 
Πα σα]επίίς, ο μν 6ο Υιέοπα Οἰγπιρίεᾶ» (ἀῑοία 

3 . μα ΟἰΥπιρ. 11ν. ΙπαερίΠς εδί, νενμρηκὼς ἵππω, μὲ 11 
ο ο. μας τοῖς πλουδιωτώτοις ᾽Αθηνωίων. Ίδια Ώαβεηῖ α Οοπςί Νυῦ. ν, οθη, 0. η μβω ουδ 
ΜΙΟΣ ΡΟΟΓΟΙΡΗΙΛΗ νἰάςὈῖτας οηπηπα ο οοπβάσταπᾶ, θοσηπα» απο ἵπ Π]εγοάσίο, Ἱπρτιάσπῖοτ εἲ οπής, Ἰ μνα. 

Δ οὔαε ]μιαχοδης αΠὈί ἆς Πογοίοιο Ῥτοβίά1ε, {1ο οἳ- Ἰγπιρίαάε ταν. Γοοῖξ τετάρτην κα) ἑβδομηκοσὴν» νε 

πε ζα]ῆαπι Ἰαπάαπα1. ῬΡαΐτεπι ΕΠρροπίοἳ, ῥα»ὲ, Ἡς Ἰ6- σε ἁριά Ε/ΩαγεδΗη, προσάψας σὸν ὑιὸν Ἱππόικον, 

Ταπι ποηΏΗηα Παπ) {εβες οχοῖτης, νο]ηή Οὴ (μη Ἠϊ- τχχιν. 4ε ΑΤοβοΠΙ, 1, τς ἡ. Ῥϊαβχαᾶ οπίπα οπού 
Ποπευπι ΔΙΠΕΙΠΙ Ρ. 869. Β. ος 86η. ο, Ὦ. 4 ο. {οάᾶοτ νὶ : ο τορὺ 

Δε Ῥοδοῖιπ], ϱπαεαυδ ἠοβεθαμίηνο. Ἰοίσείθς ος ο ρα μας Ὃ ο. ς πράος Ὃ ορ όν : ἨΟΙΙΣΟ ΤΗΙΠΙΙ6 Ἡι σα {αι1αεηὴς βεπία ρ]ηνα μον Εκείοί Β. ἐ9τ πανταί «0 Οὔγει 1π (οπΙπιβίασα ρ. 456. Ο. 8οᾷ Ῥείεοη. αὰ ην, {Αέρης δα ο 
σε ]μανοδὴ ἀλβιου]ία πον σατοπε: ΠθφΙο ομίῃ 7ο, Ἰωλλ[ῳ δὰ τον Γη]ς το τος Οοάἱσῖς Ηε: 
Ἐγοώοίο Εἱδίε ἀῑείτατ ἨΠρροπίευς ππής εχ. Αι]οπίσῃ- «οί Ὀοπί{αίοτη αν Ἱ ας η τεροσίτὲ {ο δίί Πιμα ἀῑάςμπς, πθο ρήηί 15Ηης ϱαἱΐας β]ας Ἠίρρο- Ὁροπου. Ομσά” νο ημας πμ 4ποαίο νο 

νοτοα, ο οπρίτα 1π 184” 
Ῥ]ωαγοδὴ αππ[ροβτα Πο αν Ρτοχίπηίς οτι Ε119 6 Ίεξα:. ἆσπι Οᾳ]ῇᾳς αῦ αῇα Πήνίς ΤΙΦΠΙΙ τι μομαήηήν πας 
τοῖς δὲ Καωλλίυ τοῦ Φαμίππου Χβησῶμενος ἐπαίνοι ο καὶ. ἴα ηοῃ Ίοησο τοσθηείοσίς 1Π. στα ΙβΠῃ Οα11ἱ4ε εμλαρος 
προσάψας ἀὐτῷ τὸν ὑὸν Ἱσπόνικον, ὠμολόγήσεν ὅτι, μηδὲ νο] Ἡϊρροπίοί: αταιια {ια Ἱομ[ίκίὰ νἰάσπευς αηΠα 
πῶν πρωγμότων δευµένῶν» ἄλλώ ῥεραπείᾳ καὶ γάριτι τοῦ απ ΩΙ Τη Οοχἱοῖρις Ίστη σοπῄιοτο Ριδεεϊπ τος ος 
ππονίκου (ὃς ἦν καθ Ηρόδοτου ἐν τοῖς πλουσΙωτῶτοιρ᾿Αθη- 1εὰ Π νε] 1Π οπιίρας Ἱοροτοπευς, πἰλἠ]οπήρής 1161... 

᾿ναίων") τὸν ἸΚωλλίαν παρενέβαλεν' πί (αἰ[ας Ἰαμάες ΒΠΙ- ρτουί1 1] Ἱπάίσαταπι Εἰογοζνμο. Οπίου» 114 ο δν {π 
αυὖς ΤΠρροπ]οἱ Ποπ]ο ἵπ Ίαπο Π(οιίαε Ῥατίεπι Ἱπου]- Ἰεέα (01 )αγοόμε οἵορρὶ | αάμ]αήοπέ η | ι : 1 ή νά οθριρίες, ΌἩ1ρι ἃ ν 
ζ.διο ἁ]σατης, «μο σταΠβσατείη Ηἰρροπίσο» Ἠυ] ΠΟ- . Ιαμάεπι ἀῑπῖςῄπιας Οποζίας  οσιυβοβε! Ηοταα ος 
σαι Ίδία βππῖ]]α {οσιηάο», μή, Ιάῤ Ἡρόδοτον, ε- τος, Ππιϊατοτ ΠΠ] απ]άσπι {]εγούοὴ, Ευὶ Ώπλεα πο. 
ά. ας 5 ές γαέ ος ομίρη/(/. αἰλβημί. ναπ Ίπ {ορεπᾶο ποίσπι οἹκβιημίατα ποΏ Ῥο ο 
ο αθιασπι σαιίας. ΕΜεΙΗΡΡΙ Ε, ΕΙ ῬοσμπΙο{ης » Ίηἡ, Καλλίεν δὲ τούτου ἄξιον πολλοχοῦ μνήμης ἐπ σ' τινα 

ο ἰ 

τεπ]εη/ῖρης 6ε εοτηπι Γααίποτα, τισ[ᾶς τεάΙθ- ον 

[αφ ουπι αἰία οπιηία ἵπ Ῥίββπααπι παλ” 
Πεπιεῖ» 

μτο»2 

μι 

ὴ 

Π1φ ἄοπι {δομπάμι ον 
(ο {ου ας 

τα, ποπΏμ]Ης Ἱπτεπιρείῆνα Οἶα5. Ο/έαρ/{ οΙΓα Ρεϊψει- Ἠρῄπημς, ΟᾳΗΐας ἴριο [οζυπάις, Υε]Ηέ Παροος ς 'πΙοπῖς αἆ ΑτίάΧΕΙΧοπΙ πιὶς[α Ε1εΓο0/0 η ἁἱ νε]ιτ ᾱξ” 
εχ πιεπ]ρταηϊ, Ψεῃ πο ῥατορ]ς ος ο νο : νίᾷ. οεΙερεῖτ εταηὲ Ὡρατιαηϊ τῷ ὑεραίᾳ τῆς μα ο ον ἀἰαβπη]Ηπ]η]ς {Παρί ορροπίΗ: μας ο Ἡ 

οεπής 

οι; ρα 

χ 

πο η μμ μμ κο ως στὴν 

σα ο λος ο οι κα κ 

ὀκκαοαςς όρη. 

σα κ 

ον ονώδε η ο ' 

δν η 

σος ο 



ο ας αῑνίεςα ον 40 έπηροις ιτ. Απ ο .. σον γ1. 405 

Ῥ]εηαπα ΄οἵΊΠες Ἰαροτό «ἀερεπὶ έμπα οὗ οὐ τα τινα ἐχὼώ᾽ τῶτο μὸ φὰς τὰ προλελεγμένα» ας ἀῑδτα μπες ης γἱη Γππήππορετο ραῖααι ἄνὴρ ἄκρος ἐλευθερῶ τὴν πατείδα. τὲτό δὲ, τὰ. :ἩρεταπΗς» τμπι ο Πῶς αι ἵη Οἰψτηρία ἴο,Ζσο Ὀλυμπίη ἐπάησε, ἵππῳ νικήσαξ᾽. τερίππῳ δὲ, 
. ον μα ᾱ ας δεύτερὀς γωόμεος, Πύθια δε πθότερῳ ἀφέλόμοοε», . οἳ ΠΠ’ ο : Ἡ ο 2 ν. ή ἱ ον ο. Ἰμῶῖ Ῥψιδῆς αμα ρηή(ηας οῥημιλοε, πας - ἐφακρόθη ἐς τὸν Ἕλληας πώτας ερ αν Ὀπηγε[ος Ογῶσος {Πππρτποβεβπηις εκεῖΏς: Έτη ήσι" τομ δε, ο κρά λος ν ος ΟΡ 4 αῑσά ταἶεπι {5 ἵη β]ίας [1ας αμ τες σα Τι» οἱόσ Τί, ας μα πΗέτο πρ ηγαβἕψοὴ πεταης, ᾿εχβΙθί]ες παπι Ῥοδτεπαααπι παρΙ]εκΒΟνωτο γάµΗ ὡραῖαι, ἔδωκέ σφι δωρῶν αχ λοπθεστ εχετοτα, εἷς πιασπϊβςαπϊςβπι. Ἱπύπις ἆθ- φώτην, ἐκεμῃσί τε ἐχαρίσατο" ἐκ γὰρ πάντων τῶ 

Φε ος βιαήβσατας «ε, Ἡτ απεπι ΠΡΙ απαφαῶ- ᾽Αθηναίων τὸν εκάση ἐθέλοι ἄνδρα ἑωυτῇ ἐκλέξασθαι, αν νε]εί ες οπιπῖρας ο μας ο ος ἀγδί,. Κα οι Αλλμαιωίδαι ὁ- ΕΊδετειτ: αἴαια Ίία οαπα 11. παρίαπι, ἀθά[τ. ο ο κα ο μμ πε ρημν. / « η μι Αδρίας αιῖ ρετπάε ο δα ΠΙμή πηίπις, µοίως, Ἡ οὖδεν Ἴσσον κά ΗΝ αβο ἂν ἳ μ αλᾶπι (α]ίας , Ρειοῇ γταππος Έπετο, ΄ Οποῦόμα ὢν οι» καὶ οὐ προσίεµαι ΤΗ ΦιάβΟληΥ τού. ἵΠΔΙΟΣ πηα αἀπητατῖο {ρῖε, ππίπισααο αἁπῃι- τες γε ὃ ἀλαδεξαι σπίθα, αμ ώΗρλεΘΜΗΨόν τε το ἵο εππήπαξῖοπεπι, εος. «Ιγρεππι Ῥετῇς ο[ἵεπ- πάντα χξόνον Του τυράβους, εν µήχαηο τετ ν Ἰηδίε, απ Ρε; οπιΠς τοπηρις. τγταηπίάϊς Ίπ τούτων ἐξελιπο οἱ Πεσισρατίδαι τὴν τυρανίδα" Καὶ οχΙΙο νἰκοτιπε, αἳ 4ποζαπι αηπα Ρββταῦ- οὕτω τὰς Αθήνας οὗτοι ἴσαν ὁι ο ἐλευρέρωσαύτεό ἀα ἔγταππ]άεπι ἀετεμαπετυπε: ατπε Ίτα κ. Οπολλῷ μᾶλλον ἥπερ ᾽Αρμέδόε τε κα] Αρισογείτων, το τηαρίς Αππεπατάπη Πβετατοτες εκητετηηϊ νο νὰ ο ας ἐξη Ιον ο 1][1 Π16Ο Ἰμάϊσίο,  α παπι ἩΠπατπιοα]ας ει Ατί- ο νο εΝρ ὃν Ψ, ο ο σαν γδι9 ο ῤληκέθεις, ορίίοπ. Πί απ] ἨἩἨϊρραισμο ΙΠιοτειηρτο» πουρ ΠΠωσισγρατι. ων Ίπ'πα, χουν το Ιβνξέου , ζ 
ΟΠ Ταπα οδίργος Ῥϊπῃταιάας αἳ αΏεξίαπ- δέ τι µαλλο επαυσαν "Τουρ. λοιπους τυρανεύοτας. 4α Εγταπη]ὰᾳ τοργεΦίετυΏῖτ, 4παια α[ρετανο- ο ᾽Αλκμαιωνίδαι δὲ ἐμφανέως. ἐλευθέρωσαν, εἰ δὴ οὗ- της: Ἀἰεπιφοπίάς αατεπιεκ΄αρειτο Λεπε-οστοί Ύε ἁλή)λέως ἔσαν ὃι τὴν Πυδίην ἀναπείσαντες πας Ἡβετανεταπε, Π πισάο 1ραῖ {αετε αἱ Ῥ ὅ-  προσηµαίνοιυ Λακεδαιμονίοισι ἐλευθεροῦν τὰς Αθήνας», τι Ρε[αίστε, πι Ίπρετατει 1»αοςάπιοπ!!ς ος οι πξότερο δεδιλωτα. ᾽Αλλὰ γὰρ Ε ἴσως τι - Έπεπας. ρενατα, απεππαάπιοδιπι. Παρεήαςα ο όµοοι. τῶν ᾽Ααίων τῷ δήµῳ Ππροεδίδοσαν ἸδφΠγΕ «οπιτηεπιοτα είπα 68ὲ. Ατ επῖπι Ῥτοριει αἩ- Ἐπιμεμφόμωοι των Α.ναίων τῷ δήμῳ προιδίδοσαν 
όπαπ1 σαυ/ατα Εοτβίαα {Ἱσσεηίεπτες ΑΙΠεΠΙΕΠΗ τὸν πε ατείδα ὃς πο : μλόρακ βρων ΜΡΑΟΕ οχι τν 
Ῥορα]ο Ῥαϊτίαπα Ῥτοάϊάεταπι Ὦ Ἠπο ΠΗ]Ι1 εταηῖ  -μώτεροι εν γε "Αληπαίοισι ἄνδρες » οὐσι ος μαλλο 
νΊτί 1]αΠτΙοΓες΄ εἰ Ίπτετ΄ ΑΙΠεπΙεΠ{6ς,΄ πεηΙς Πἐτετιμέατο οὑτῶ οὐδὲ λόγος -αἱρεΙ ἀναδεχ») Ίνα 
αἱ πιαρ]ς εδ[επῖ Ποποταξ' ΤΑ πε(πα ταΠο  ἔκ γε ἂν τούτων ἀσπίδα ἐπὶ τοωύτῷ λόγῳ. 5 ὰᾱ- 
Ῥτοραϊ «Ιγρειπα αὖ 19 ερ[ε οιεπ/ηπῃ οὐ ἵα- νεδείχη μὲ γὰρ ἀσπίε' καὶ τοῦτο οὐκ. ἔσι ἆλ-- 
ἰεπι νο. ο ον, λως ἐπέν, ἐγέετο γάρ. ὃς µέν τοι Ἡν ὁ ἀῑαδ)- εµδ» Ιάαιε ποῦ Ιεεῖ αἰί Ι6ε{Ε; στον τος ο ας 

| ον πο. [οὰ φας ἵαπιοη ο[ροπάρηῖε, πο- 56465. οὐχ ων πα τρελα ὃς 
Ὢδαυεο π]τοήας΄ ἄσονα, 4μαππ ἀῑπί, Ομαπι. . Ἀλκμαιωίθαι ἐσαν µεν καὶ τὰ ὠέκα ς λαμ-. 

παπι Αἰεπισοπίάα Ιαπρηίάεπι εχΗϊεταητ Α- πθοι ο τῆσι Α.)Ηγησι Ὦ πο δὲ Ἀλκμαίωος καὶ ἴποπις οἰατ {απε: {εά 4 Αἰοπιῶοπε αἴηιθ  αὖτις Μεγακλέο; ἔγόωτο καὶ κάρτω λαμαρο ᾿εΠαπι Μεαρασἰα εχηἔεταπτ οπιπίπο. {ρ]επαῖ-. τοῦτο μὲ ὙΎὰρ, ᾽Αλκμαίων ὃ Μεγακλ. ἀἰαβπηίν. ' Ἐεοηίπι Αἱεπιῶοῃ Μεραεῖῖ ΠΙάςν1Οὲν  Σαρδίων Λυδοῖσι παρὰ. Κρι τα πικομένοίσι, 
Ἶ15 ἘάίΒ, «αἱ ατάρας. α ΟχΦ{ο Ώε]ρμος αά ἐπὶ τὸ αέθης” ον τὸ ο» Δελφοῖσι. ᾽συμπερήκτωρ. τε . ογαςπ]ΗΠ1 Ἱεταηε, αὐπηη παπα {ε ρταραῖτ, σος - ῷ άμβανε προθύμως" καὶ μν ρα. 

374 

ἃ πφαμρ κ ας νο 

: ος ρημα αμα ρε μα) ΕΥΏεΤτο καὶ συγελά ΕΟ58ᾳ16 «οπΗζεΓ΄ αεεερῖ. ' Οὐᾳς εἴρα {ε ε- ο πας ον ν λα ως φαν μες “ΤΓναῖς αἆ οιασ]α ΘΠῃ- σος πυθόμθιος τῶ Λυδὼν ἰ τῶ ἐς τὰ Ὕρης” . πεβερηεῖαπα Οτω[ας ᾱ- ΓΥ419 αά οιαεῦ]α εἴῃ- 595 πυομμος τω Άυσων Ἰ τω χθήΣ Τρια Φοι- 
ἴρις «αμα απαϊσίει, Ποππεπ Θατάες ατ- τατυ κος ποιευ» µεταπεμπετα| εὖ Σάρδις" 
εαρΏνΊτ, ει τβὶ αἀνεπῖε, εμππ ἀοπανίε ταπτοΙ5ώπικόμενον δὲ δωρέεται χρυσῶ. τὸν ἂν - δύρηται τῷ 

{ει Αά ΙδίαΙ ἁοπὶ «οπάΙςΙοπεΠ Αἰεπωοπ ο ασ μα ͵ ' ο 

πας ον τμ Εν ο - - « δύων ο μλΜέςν αν ο ιρας ελ οδςα τν. 
᾿ άν «ιπθβύψνς «φώς εν Ας ὃν 48 μνν ἀτεφ 

α α Ἐφίετο «ποῦ, 7. ὔ Τά. 1. 4. Ῥας. απὶ αμ ἆεπι ατ[ι Πηροπί18 ἤσσον τούτῳ: ἵτ «4γεδ. τούτου. “46Η, Ἀπίοα ὤναδέξωσθρι, 6 Ῥύσωτες «4λῦ. εκ Ίεμοιο, - ᾱ ο, Ἔσοι. νά. Εατῖ Δ,, εεῖε ὑπολοίπους. ς Οἱ οὲ Άλκμ. πό.  { ΜΗ, Ῥος ιά. 4. ΑΡ ἄγοδς ἵπ φιο. ἐπιμεμφομένῳ ᾿Αθην.» ἀεεταὶ πὶ, Ποπ ἀεερί τῶν Ῥαε[., πες πιαίς, 6 Οπε Ρ]. ΜαΙ. Ρ. 869. Ἕν- το ἸΑπησεομ. βας/. ὰ Λῦθςί Ας ἀπ. ΜΗ. ἔα Ρα, Β. ανά. ἔ. 4γοῦν ΠΠΟΚ έσωπ. ἄγεῦι Ῥα/., οἶντα ἐξεγεῖκαι εἶσωπ. | ολ. ολ δν ων ολλ ος ει πο ος Ὁ τμ νις ος ασ 

τιν ἔψειν ορβϊβαπι {αρίυπεπον Πετοάσσήα, αὐθία, "Οβ΄ ΓοΗαΗ Ίπ ̓ εχεπΙρ]απῃ ρίοροπ{ ροξμστας, {5ᾷ Ρτο- Ὅ 11Ο ΠΗΦάΠΑΠΙ πιοβο Ἰορϊδήτοπῃ, οτάῖῃο γεΙΡοτιπη Ῥευ- ΄Ῥτείεα ΠυΠάΠΑΠΙ Τη Ἠϊβομα Πεγοῦσισ Οα1]]ας Βπϊκίοι ἅἲ- - Ἰητραίο ΨΟ]ΗΙΕ ποτ: ὄξιόν ἐς, Τεᾳμεπίς Ἰπβπ]ᾶνο ποπ. σπᾳς νίι» {εοπ]ογήτη ππεπιορία,  Τοπβσπι αρήσίαῃ-- - ει Ἠετοάοίεηπι ΝΑΠΕΩΠΗ ̓ Πηδπηϊ, δεα ου ἑαπάρη Την Ίδίας οι Ἠθτοοίοα τηα]ς ὀϊνα]ία οομαετερυηῖ, ἀεορὲ υΩΜΟΜΕΗΦΗΕ ἐσίην ζαῑας πολλακοῦ Ὑπερη{έ[ο» όλα ως κώνο ο Ὅἆώτο μὲν, ἸπαΩΙΤν------- τοῦτο δὲ, ------ πρῶτο δὲ «----- 05. Ἔπρυσαν τοὺς λοιποὺς τυρωννεύοντας] Ἰποιοατυῖ ο. Ῥλα ποδῖς οπἩπιοτα: Ρχορία; αμπς Ἱποπιοσατη νἰόομ-ᾱς- ος ῬγασεεΦεπΗΡί]6 λοποὺς, ο Ρζογας {Πμε]ας. Νο - ολεμμήιος μς ἀἰρηήοίπιας: τοῦτο μὲν γὰρ, αἲε, πὸπρο- σα υ]άστη Πείσῖο ἄε[βπῄσπετη νοσφθη]ο απποβώη ες Ἐν. ἠελεγ μένα ὡς ὀνὺρ ἄχρος ἐλευθερῶν τὴν πωτρίδ»’ απασπαπι να, τ., {5ᾷ ἀοδί]επι πἀπιονι, εκ) σοπίεέξως Ἠ]λα ΓαηάσΠΙ2΄ νίτηπι ῬίαεςΕ]]6ΠΤΕΠΙ ἨΠπαταπῃ οἀ ται Ῥοβα]ηε τοῦ λοιποῦ ο να ο. πΙΝΙάΗ8 ο, Ἡτ θγηε Ῥοσυπίοῇις, οἰοξἒ αυπε ρα ρΗσδεα ΙΙ τδ- Ὁ δὲ ἸΑλκιωίων πὸς τὴν δ-] Ῥηπαα (προσέφερε δα ο το ο εν Αν η ο σας, ΑΦεῦρε" αν]α πας τπω ρω κ. Τουτο δὲ, αἲξ, τὼ ἐν Ὀλυμπίῃ ἐπεοίήσε, Γοπῖοἳ ππαπι πα Πεοτα ααδῆμς» προσεφεῖ να Ἰαπαα μασ αὸς, 9οὰ αμ] 1ρή [ροῖε πἀσο ΡΙά9 εοἴοης -Αἱσπιαθοπής ἆσμο ποβάμα οορεέπια προς τὴν ἆνμοῖν ἴ. εερίί οσον Ὁτάπιίκιω θύσος Τοἵατῃ Ρηπεσγτίπ οχ- σαν τοιαύτην τοιάδε ἐπβηδείσαε προς νά 

τς 

α 

ΑΥΤΗΝ ΤΟΙᾷΟΕ ΕπΙΤΗ: Ῥοσπηπϊς τιάιου]πη 1πβϊ.- ς «ΠΑΡΙ ἵππῳ γικῆσοι, οἳ τεύρππῳ δεύτερον ἐ0/1ΗΠΕΠΕΗς εφέ. ΟΟΠΙΠΙΕΠΤΗΠΙ ΠΟΙΠΙΠΙΦ αλ «ο Φενέσθαι» 9 υοᾷ ΙΗ ημας Πο νΤΕυρ κα ψαι οκα σαι γε, ΡΗΤΗ ραοῖς {10 ᾖ- 49ο ογαξ οἳς Ρίὰὸ η]]ίς ος ῬαὈιήε οππΊμ]ε, πΙηΙ α- ΄ ρπατης Ῥ]6΄ οπαιτατ 0η ; ον Ἡνοτας ἀείπόερο οχριξαθς ος 1ὰ πο: το ππεπιοταής Ο]γπιρίοπίοῖ ποπι ΟΥ. χνπ, ρ. 553: ἀείηεξ ο ηρῃ πως ξ ΟΙΟΙΟΣΗΠΙ οδίοι ΑΠΕΠΙΟΤΙα ἀἴσμῃς: ιών, "πτὶ ωμος «Ῥ. ὅρο.ς Εἰο[νισωμι 1οΠδίς ϱλληνας πάνταρ µενίσησι δαπώνήσι: σα, ορπιοτ» Ἰαή5» Ἰπαγεβίῶμι ΑΙΟΠΙΠΕΟΠΑ χ/τῶνά τε ποδρή μοτοζωσάμενο,  θμίά ἴ]α ερες Οα]]ῆς οἱ ἱρροῃ]οῖς σοηρτιής, Οἶοά κοῦ τὸν κόλπον ἐμπλήσωτω }υναικεῖον καὶ βαθὺν, κο) τῷ 309411 ἀαπίαιιε ζἆθ Πμαυης, ἵῃ δές σσ” ρατιῖ- "ὑποδήματα ἐξεπίτηδεε μεγόλα και ΚθΙλῷ ὑποδησόμένος” μας . ν .. ή δν ει σ ας ολ. . λάς : 



' 

λοό απ Ἑ Ἐ ο ος ας 
Αν οι Ἀ κ νώ πζος τὴν δωρθὴ ἐοῦσαν τοϊαύτην τοιάδε ἐπιτηδεύσας» 

} | » ὉΟΝ ο» προσέφερε ο,δὺε χιςὦνα 3 µέγαν, καὶ κύλπο πο- 

“ Ἱ εαι1οτθῦ εεῖίω αΌ τεπροις Ομ βμεπίς βἱσγοπῖὰ ιαπαῖ, 

Ἠαπο α[ιαίαπι αἰτα]ίε: Ῥετριαηάεπι ΕΠίςΑΠΙ 
απη]έτας., Ἱπσεπιί 1 εα Ἠπι τεβξίου σοἵμῖ- 

Πίφηις 9.05 Ιαιἰσβπιος τερεῖε σαἰσεαιῖς, 3ά λ / ο» ο / Ν 

λὺν χαταλιχόμθος Ὁ του κικῶνοο, κον)όρνουο Τοῦς 
«; / 0 πα ς |. τποίαυτηπα Ῥογτοχίε. αά οασσπι 1Η. ἀπεεραπῖ 
εὗρισκε εὐρτάτες ἐόγτας ὑποδησάμοος, Ἠῖε ρ ΤόΥΦΟΙ/Υ Ίῃ Ὃ ο απο ΡτοςΠιΡΕΠ 

3 « / 3 ἡ λρΦ 

πήσαυβὸν ἓς τόν ὃι κατηγέοτο" 5 ἐσπεσων δὲ ἐ σω- ' ϱΕΙΠΙΗΠΙ αμίάσπη Ῥτατος εἶδίας, 4ΗΑΠΕυΠῃ. 4ἳ- 
1 / ο. ἃ / Ν Ν /’ . ο : 

κ. γήγματος πως ον. Αρίσαξε παρα τας χγή. Ἡ σαριεραπι εουπυτηί, ΙΠΓεΓῇς: 
µαξ του χθυσου ὀσον ΕχρΕΟ) οἱ κὀκ}ορνοι’ µετά δὲ Ίπεπι παπι Ἱπρ]εηδ αἴααε εἴ 

1 
: : 

τὸν κόλπο πάντα πλησάµεος χρυσοῦ, καὶ ἐς τὰς ΤΑΠιεΠΙΙ6 Ῥει[ραϊρεης» ετ ραῖῖε 
καὶος[απηρία» ε ἴΠπε[αυτο Ῥτοξερῆς » τρίχας τῆς κεφαλᾖ διαπ άσαν του ψήγµατοςν ὁ 

ἀεϊπάε: ο” 
141. ΟΤΙΠΕΣ 

ἵπ ο5 ἆθ” 
ὥστε [τα 

μεης σοίἩιππο, ουνῖ αεί τεὶ 4 3 } 2 λ / 29/3 ου ον 

ἄλλο λαβὼν ἐς τὸ σόμα, ἐζΗῑε ἐκ. του «ἠσαυροῦ ΙΟ ΕΟΤΗΗΥ ἰ 
ὁ [ην λοπιπῖ ποτ: ομίις εἲ ο ταΓρίάπι 6- 

{ : Ν Ἕλκων μὲν µόγις τοὺς κο)όρηο, παντὶ δέ τεῳ οἰκὼς 
ο α - / ο ψ. γ ρ 2) / 1 

14 «θΙΠΕΏΣ τα ετ οπιπῖα αεχροιτεξίαι . 
/ τς ἐξ ὁ ἶδύ δν λ κ ρω / ἃ - ος 

πάντα -εξωγκωτο" ἰδύγτα δε Το Ἐροισο γέλως οπηπῖα Πλ ἁοπανῖε: πες ΠΠΙΠοα ΐ5 αἱ 60- 
ς ο ο . / να 5 ον . ον , 

ἐσηλοε᾽ καὶ ὂι ξ πάντα τε ἐχέίνα διδοι, καὶ πθὸςΟπα ἀεάῑε, Ἱια ἁἆοπιας Ίσα νεμεπιεπῖεῖ 10” 
αυμα- { / ΗΝ 2 

. 

6 ἕτερα δωρέεται, οὐκ. ἑλάσσω ἐκείνω" Ἀ οὕτω μὲ εἀριείαια εδ, εἲ Πο ΑἰεπιΦοΠ 1δΐ6 ο 16 
ἐπλούτησε ἡ ἶ οἰκίη αὕτη µεγάλως᾽ καὶ ο Αλκ. 

/ ο 

µαίων οὗτος οὕτω τεβριπ'ποτροφήσάς, Ολυμπιάδα 
3 Χ λ ον 

ἀναιρέετα, Μετὰ δὲ, γυεῇ δευτέρηῃ ὕσερῳ, Κλιι- 

ἀτίπρος εηιος αἶεπο, νἱαῖτ Οἰπρί8. 
ΦΙοΥο” εαπΏ ἀείπὰε {εεμηάα Φίαῖε ΟΠ Πεπες ) 

πι Έγταηπι εχιη]ε, ας Πίο ο ενα 

ααπι ῥτίης Ίπιος Οτῶσος. οε]ευτῖς εσητε- / κ ς κ { / 2. / / σ.)ένης ἕ µιν ὃ Σικυώιος τύραγος  ἐξήειρε, ὧγε πολ-3 της ορίῃῃ ΟΙβιιοπῖ Ατβοησιιί Εἶΐο» ΜΥ: 
λῷ ὀνομας᾽οτέρη γωέσ»)αι πι ον τοῖσι Ἑλλησι Ἡ πρό | 

ον στ 
η προ” : 

τερον Ἰν. Κλεισθένί γὰρ τῷ Α , ὅἸπυ- τοπ] περοί, Απάτεϊ ΡΤΟΠΕΡ 

ον κλνν ο σωμα του Μύρω- πιπο Αρα: αμαπι ΡαϊΕΙ 3 

νο του Ἡ ̓Αγδρέωφ Ὑΐνεται λυγάτης τῇ οὕνομα Ἰν᾽Α- Ῥίιπι ἀπτε εἶ 4πεία ργ/[ΑΠΠ5 

οι, 88 πο” 
εβηπαδαῖ Π5 

απιαπι στᾶ” 
/ / 5 / ς / 29 . 1 γαρίση" ταύτην ἠ.έλήσε, Ἑλλήνων πάντων ἐξευρὼ «οτΙπι οππίππη «οπηρεηδίεῖ. αμ ο ος- ν οἱ εἰδ. Φ, / Φ: ΤΟΥ αρίσογ τούτῳ γυναικα προσδέῦαι. Ὀλυμπίωνβο 

η ” ἡ ο” ” ον 

ο Μόγτων, καὶ γικῶν ο αὐτοισι τεθρίππῳ 9 ὁ Κλε- 
σ.)ένης, χρυγμα ἐποήσατο, ὅσις Ἑλλήνων ἑωύτὸ κο νή : 
αξιὶ Κλε νθός βρὸ αμ σή Ἰνν ἑωυτον αι]ςηαῖς {ε[ο ἀἱρηαπι Ρυϊατεῖ, 48 

' ϱ6 Ὑαμβρον Ὑθέσθαι, Ἠκει ἐς έξηκο- δεπετ οδίει, 16 αἆ {εκαρεβππῃ 
/ / 3 

ἰιὰΙ Οἱγπιρῖαςϊ οε]εὈτατεπῖυζ 
ΝΕ οὐτησμίο αὐαάτιρ νὰ ες ας ος αν 6 ΡΙΦ6ΟΠΙ»2 Ὁὴ . εχε]απιατί Ιηδῇᾳε. νοεε Ρ ᾿ ομβιοπίς 

ἀῑεπι 30ς 
μοά. Οἱ: Δ ή Ἀ Ἡ αν Ἠμέρην, Ἡ Χα “πθοτέρο» ἐς Σικυώνα, ὡ - ἳ ἳ ει ήν ϱοτΤερο) » , 9 κυρώ- Ῥεμδ, Φἱσγοπο ΡιΦ[ο Γοτεῖν 3 ἀἱ6 Ιποῖ- 

΄ λ Ἡ αν . 
: 

τὸ ΓΚλεισ»2όνεος Τὸ) γάμο ο) ογιαυτῷ», ἀπὸ τηεήδίπεηες Ίπιτα απΏυπι ἃ 
νι ᾿ 

ς 
ο. 

Α 
- -. 

εξκοσης ἀρξαμένου ἐμέρης᾽ ο,καῦτα Ἑλλήνων ὅσοι ῬΙΕΠ5» εχεαιΙ πηριᾶς 
3 ο] ”/ 

σφίσι το αὐτοῖσι ἔσαν καὶ πάτρη ἐξωγκωμένοι, ἐφέί- 

τε 
Ἱ 

(οκαρεβηο 
ἀε[βΙπα»/{εἴ. μεν 

Ὁταοοτιπι , απὶ οἳ [μα 1Ρ8ΟΤΗΠΑ εἴ Ρᾶ 
: οοΠεΠά6- 

οἰατίταῖε αἴτοραηῖες ετδηῖ, 80 ΡΙΟΩ ης 

Επι ρᾶ όδ5” α Οππίεε Διά. Δι. Ραιῤ, Ίπ ο } πήαῖρίῃα: εν χι , π9/-» ἵη οιΠί1 ἑρπ]οῇ παῖρίπα : {ΕΓν4ΠΕ τοαπί οτι Βαζ. . Αὐῄιπε ἆπο Ἰδά 
6ο. ἵπ 4Ἡο {απ κόλπο ὺ ϊ όλπον πολὺν» Ύὐεπι 1 πιοάῦπι 4γερ. ὺ -4γοῦ., {εὰ ΠΙΟΧ κθόρνους τοὺς ΟΙΙΏ Σ7ηά.. τοὺς 4Μοηις . ον ο. 
κατόρνους τῶν εΧ «4ο. αἲ οὓς {. «4χ. Ῥαε. τς Ἐμπες. ο εἳ πιοχ πρῶτα. 1Ο. Ροδῖ ραῖ]σα μεγίσους κοθόρνους 1060 (άόγιο τοὺς κ. «{λ. ο Ἐξουκ. Άης αμρπιεΠίο πο. 

. {οπιροτ: ο 
.5 ΤΗΤη καθόρνους ΙΕ Ἕωις, ΟΙ, 10 

{ Πάντά τέ 
Ῥα/. «4Δ.. επε]άσα ἀθεταῖ ΠΗ: ει σι κ, ἑλόσσοσι αὐσ 

2 ὃ 4. 9. Βαν ἵπ αμ] ταπιέῃ πηατο. ἑτεροισί μι δωῤ. οὐ ο ὸ ρά ρε 
πποᾷο Ρατ. «4. δ. «ἄγοζι 7 Αγ. «44, Λάί (οπου. ῥ Ἠαες υπάςοῖπι περ]εχίτ «γοῦ» ιρία Σικύωτ τεζῖε: οἴκία ρτ]υς. { Μὲν «4γεῦ. αὐτὴν «49ῇ. οτα ερῥ Ι ἐξῆ ς κο ν. .. νὰ 9 / Ι, Ρα. 4. 1 ἐςμρε ΛΑ Σρέ 

. ία τν ο ο αι αηί ηλ, α5/. Ῥορί ο, να ας ος ̓ ο. Αγδρε” 
πα1βο 16ῤ. ο Ὀεεςι «γεῦ. Οείοτιπι ἆς ΟΗπεπο ελάεπι /ούογ. τν ΤΠ. Ῥ. 559. 

λ05 δὲ τὴν κὀμην διασπώσαντα (Ἴ86. διαμπάσαντα εκ Εῇε- 
7οὔ.) καὶ τὸ γένεια τῷ ψήγματι, κά) τὸ σόμα ἐμωπλήσαντα 
κο) τὼς ὁνάθους ἑκατέρᾶς, [αόλιο ἔξω βαδίζειν, ------ γέ- 
λωτᾶ καὶ θέων Κροίσῳ παρέχωτα κα) Λυδοῖο, ἵπ Ηετοάο- 
τεῖς ΤΡΙ. Ο1ατ, ες/. Ῥ. ττό. οὈτη]ξ κόλπον πολὺν 
Ῥτοσα] ἁπρίο σεπιήπηπα: Π]ίπο ρασυπα ἀἰ[απε ΄λς 
να πίων ολ{Πά{ ῥοί2ΓγζΗ{ο πολλαὶ χεῖρες ἀῑξίλα Ο/Η). 

ὦ Ώϊαπαε ν. 97. δοβῥοοίίςο πολλὴν γλῶσσαν ἐκχέας µό- 
ση ῃ μλοδσεο Ῥ. 1638. 97. 4Ἠδεηο ἁαπίιις ΕΠΗ. 

νο ΝΑΙ ΟΚΕΝ. 
«19. Ἐγδὺς κιθῶνα µέγον ] Λάἰεξινο οὗ 44. ἄει- 
Ώσπη Ἱπίοβήου Ο]. 6γοπου. ΒΗτΣ ποη 6ρο. ο (2ή- 
/04. εκρ]]σαῖ αιτῶνα ποδήρη, Όση {μεΐ5, Οταῖ. Έχαχνηι. 
Ῥ. 65ο. Β. ΊΝοα κόλπον πολὺν ΠοΏ αἀ{ροιποί οὗ {- 
ζαιῤήμη: ροΏαῖτ ααιο οκ τατίογα 1 Πρτατῆϊς ἀ ρ]ι-- 
οετς εἳ Ῥτορίετεα πμτατῖ. 0 ἵαπιεῃ γυναικεῖον καὶ 
βαθὺν Ώπυπι Εμ]κ[ο αἲτ Οοᾷ Βαε2ως αιῖοπι κὀλ- 
πον Ιπιετρτεῖατωτ τὸ ἄνω τοῦ πέπλου, ἨΠπίπιο 14Ο: 
Ἱπρτορανίε εἴ (σγομουζως Επλ]επι ρ]οδίαπι αγ {ἴη- 
υογήπέ, οκ Ποπεγί Γμπηῖαπι αχρἰαπαίοίςα, 

99, Παρέσαξε παρὼ τὼς κνήμµας] Βαγβουγαιομίς Απο 

σάξαντω, ὠντὶ τοῦ Φραξαντω τὸ πρῆμω, καὶ ἀποπληρώ- 

σωνσαι Ἡρόδοτος ἐν τῇ ἔκτη» Πἳιο οἶπι τε[ετῃ Ῥοδ(ᾳ ρηῖὰ- 
Ῥαπι. Πα πἰἀεπι πη]ία Ἠη]ς νερο οΡρρο!ΙτΠΙοΟΥ τοῖα Ἶας 
Μιὰ Παο. Αἲ νίάε, 4μάε {Πρίὰ Ὁ. 44. ἀῑριίαίᾳ 
ΒΙοτήηί. Ἰζοθόρενς ποί41ε Ἱη[αμαν{ο {εμεάῖς ε βοτὶ- 
ρίοτε 1,, 1. 128. Ριαεεμηβρ», Λάίοϊεηϊ Ίοπεε Θ. Ίῃ 
Ἐ. {παρε οοηνοσῖοίο, ΝΟΙΦ(ΠΠ 4οΠΏΕ» Ώεο ργομ{εμε 
11 οπ]ηῖριις {ΡΠΠΕΗ. ς 

οδ. Διωπάσας] «Ο/ἱοή. 21/0. τὴν κόῶῤ διωπάσαντα 
ποὶ τὰ νένειω τῷ ψήνματι το]αιΙδίε» ἀπίο εατει: οὖ- 
{ητάΗπῃ δσπάσωντω οκρ]ο{πη πιεη(ο εδ. ΤαηβίτΆμο- 
ἔοτ ϱαπά στὰ Πἰβοσίαπι ΟΥ. ανα. ρ. 553: ο. Ου] 11» 

σος. ἙἘαιίαπι οοτῖα ος παρατοτίαπα ἀς μάστό» μον 

πε οσμ]ο5, Ἡε Αἰοπιαοοπεπι ἀεπΏρις σοπΙΔΙΠ» η. 
Ῥτανοπα, ἀἶχομίε τοὔποητεΝι», ῥυπο[ηηχεσίε, ΠΟΝ Ὦ, 

ἐπάσπι Π]α ἆο ΑΙσοπιπεοπαο.  «ταεσος εἶμς 1ΠίΕΙΡ 
αὰ Ῥψεμ. 04. νπ. μίΗας ποπιπα»{εῖ, ή, 
-ᾱ. Ὀλυμπιάδα ὠναιρέεται] ἵπ Ιαμάϊδιις ΔΙαΠΑΟΑς 

4 ατήπι αρ. Ρή/άαγωη Ἐγίῃ, 04, να, τα. ριβεῖς δὴ] 
{ποτογιπι οετιαπηίππι νἱέχοτίας, µία δ ἐκπρεπὴ, 
Ὀλυμπίας, α Οπβεί ΜΤερας]1, Αἱσπιχεοπίς ΡΑΕ2 ή0 
Ίγπαρ. ΧΕΝΠ, αδρηαϊα: αποτήπι αμ]άεπι Αα τν ω 
Ἠαις {οἱο απ Ῥοξίὰε, Π.ΠΙ ἀηίαχης Ο ΥΕ ριίαι ᾖ- 

 Α 

᾽πππθοπίάατπη Ιαήτθαπα οε]εΏταπεῖς. Ῥεπα Χ 
Ίπας» Π ΑΙεπιαεοπ. ΝΜΤορας]]ς Ἑ., αἶτοιὰ ἀαῦεαξ νά 

ἸνοβΙ τεβΗπιοπῖο,  ΊΠαΙΙπη ορίπαί» 14εΠ ο. 
1141 ρταειπῖ πα α Β/ηάηγο οἳ {γιο οἀΐσαιἹ. ς 6010 ΡΙὰ 40 
νὺ νι Οὕτω τεῤριπποτροφήσας ] Ιπ α’σπεηῖΟ πώ ὄ 

ΒΟΙΗΠΙ «4γ/0ρῥ. καὶ τῶν ᾽Αλημαιωνιδῶν η τλλῶ 
ἄρλο, ὧς Φησὶν Ἡρόδοτος, τεβριπποτρόφο ὅ - δα 
ὦνηρήμένη νίκας, τὼς μὲν Ὀλυμπιάσί» τὰς δὲ πο οἵ” 
Ρ16]9 ρτίπημ» Απλοπίορβιπι ΑΙοππαοῦη ν Ἡοης. ο. 
τᾷδ{8 ἀἰσῖταν ΟΙγπιρίασαπι {/ρ0γαΗ{ ος ος : τω δή 
. ζεύγει πρῶτος ᾽Αλκμαίων τῶν πολιτῶν ΑΕ ΤΟΚΕΝ. 
σε. | : τς Ῥᾳή- 
37. Τοῦ Μύρωνος τοῦ ᾽Ανδρέω] Ἄνιρ ο. ο 

/ωπίαρ 1, 8. Πύῤρων ασε, δὶ ΑΠθηίη Οτι τες 
ογοπί. εγταπαί Επι οοπ[ήε» -1μάγεί ν αλς πλ» 
ΠΟΠ τεροτάαίής, ΟΤΙΠΑΡΟΙΑΠΙ 2 Επ ας ον υπ 
αν: {. ν» ό7., ἀθδῑταιῖε ευπάςπα ΡΙΗ. οι μενό 
1Πά. Ῥ. 559. Α., Σικυωνίοις μὲν Ορύργόραβ { Κλεσόε 

τύραννος, καὶ μετ ἐκεῖνον οἱ περ ΜΤΡΩΝΑ ΝἨηυπι 
νην» τὴν ὠκολασίαν ἔπωυσαν, νοτιπι 004 ο ιαΗ” 
Επορῖο ΑΦ{Ι6Π9, ᾗπ Ῥόω[πία ντιοίαπι ας Σ 
μπα, 5 



Ἐτοςἳ βαν ΟΙΙβµεηϊς, τι ΕΕ Α. ο) οὐ ΠΕ δ, 
τμητ ώμος ΟΠήήεπες δὲ {ραιῖο ἐήττοπάϊ . τεο μνησΏρε' τοῖσι Κλεισθένήό καὶ δρόµον καὶ ποαλαί- 373 ος οἳ Ρα]ίίτα αἱ εεγταπάμπι ργβραταϊα ἀεΠΠ6» ση ποιησάµωοε, ἔπ᾽ 3 αὐτῷ τούτῳ εἶχε, ᾿Απὸ Ίργρα, Έςκ Ἱτα]α "μας {5 οοπτα]ῖε Απηπάγτῖ-ομοη δι Ἰταλίης Ίλθε Σμυδυρίδης ὁ Ἱπποκράτεος Συ. ἀεε Ἡπρροσταιϊς πμας θγρατῖτὰ» - ααὶ πΏαφ βαρίτης, ὃς ἐπὶ πλεῖσγο δὲ χλιδης ὃ εἷς ἀλγρ ἀπί- νι 1η ἀε]εῖα ρ]ητίπιαπα Ῥτοσεκίεταῖ ; Ποτο- μις δὴ Ἱχμαζε τόῦτον τὸν χθύον ῥάλι. Ῥαι απζεπΙ πιαχίπιο ΘΥΡαΤί6 εα τεπιρεβαιο: Χέτο κ. τύβαριο μας πομτομσον ο δομαοο εἴ Ὥαπιας Θατηγτῖ Β]ηςο, εἴις απἱ {αρίεις σα μον Σρίτης "ναμας ὁ "άμυρις οι σοιαη ο αΡρειΙαρατιτ ΙΠτες: «ε ί απἶάεπι αὓ [ταία. γοµόε πάς" οὗτοι μὲ ἀπὸ Ἰταλίης ᾖλ»)ο): ἐκ δὲ γεπεταπί,. ΑΡ ἸΙοήϊο αιίαπι [πα Απιρηϊ-δστοῦ κόλπου τοῦ Ἰωίου, ἆ ᾽Αμϕίμνησος Ἐπισρόφου 
πηπεβης ΕριβτορΗ! βΠας Βρίάρπηπίας, ΑΕΤΟ: Ἐπιδάμνος: οὗτος δὺ ἐκ τοῦ Ἰοίω κόλπε. Αίτω- 
119 νοτο Μα]ος, ἔτατοτ Πτουπηὶ πο, απ λὸςδ) Ίλθε, « Τιτόρμε τοῦ ὑπερφύντος τε Ἕλληναέ Ὅτασος τοβοτς΄ Ειεταῖ {Παρειρτερίας» εἰ ἵπ [ο ηόξ, ο β όρκος ο ος καλώ ο. ΕχίΤεπΙΩ ΑΕτο]ίς Ποπιῖπες ἔπδετατ. Ἡ Ῥε]ο- 3 ο : ΐ ῬόπηΕ νημτεῃή, Τ,εοσξᾶςς Ῥάσῃις Αιρίνο- Τη δ Αἰτωλίδος χάρης' τούτη τοῦ Τιτόρμε ἀδελφεὸς 
τηπη εγταηπί βῆας, εἶιο ἵπαιαπι Ῥμίάοπίς Ι6οΜάλη», ἀπὸ δε Πελοπονήσε . Φείδωνος τοῦ Αργείων 
401 πιεηιχας Ῥε]οροππεπβρας Παιπήε,, Ιοιδε τυρώνα Ἡ π.άῑρ Λεωκήδηρ. Φείδωνος δὲ τοῦ τὰ μέτρα οππηῖατη (πσοταπι 1Π[οἱοπςΠπις ὁ αἱ {ππι- ποσαντος Πελοσογήσίοίσι, καὶ ὑβρίσαντος µέγιςα 
ΤηΟΓ]6 ῬΠεηβιπα Δβοποϊμειῖς Ίρρε αροποίΐμε- δ Ἑλλήνων ἁπώντων: ὃς ἐξαναφήσας ἵ τοὺς Ἠλείων 
ες Ας το πω (οι. ἁγωνβέτας, αὐτὸς τὸν ο) Ὀλυμπίᾳ ἀγῶνα ἔδηκε αρβαπες Αζεπις, εκ πα Ῥσο, βῆας Ει- ο ὐτὸ τε 9 παάϊς, νά ών. Αυκούργθ Αρκάς Ῥαογ]οπ]ς εἶης, αἱ ας ἴπ Ατοαθία ἔοτεις ἔα- 9, Τραπεζουντοο, καὶ Α”ν ἐκ ὃ Παίο σος υκα» 
Τη. 1η ἀοπιάπῃ {παπη εχσερῖτ ΟαΠοτεπ ἐτ ρανηα Ἑυφορίωνοςν ου διξαµένε τε, ὡς λόγος ο) Α/- Ῥο]μσεπι, ει αῦ εο ἵΏ ΟΠΠεΦ Ποπ]πες Πο- χαδίῃ λέγεται, τοὺς 1 Διοσκούρες οἰχίοίσι, καὶ ἀπὸ Γριτας; θε Οποπιαβας Αρῶϊ Εἰῑας Ἠ]ειο. τούτε ξεωοδοκέωτος πάντας ἀνθρώπις: καὶ Ἠλῖος 15 οὐ]άθπι ος Ίρδα Ῥε]οροππείο νεπετιπέ, ζοΟνομαςὸς Αγαία' οὗτοι μὲν δὺ εξ αὐτῆς Πελοπονή- Έχ Αιμεπιεπβδής αὐϊθπι . ἸΜεραε]ες, Αἱ- σε Ίλθου". ἐκ δὲ ᾽Αοναίων ἀπίχοτο Ἰάεγακλέης τε επιφοπ!ς αἵις Πας, απ αἆ Οτίαπι {8 σοπἵ- «» λα κο σα τν νο Ί Ίεταε: αἴτες, ἨἩήρροο[άες, Τϊβπα βίας, ὁ αμ αίάνος Τούτη» τοῦ παρὰ Ἰρόϊσο ασικομέου» ; 9 ος ο ο ες ολ ῇ ο μον / νὰ / ος... ἀῑν]η]α ας {οππα 1πίετ Αιπεπίεηίος ρτωςὶ- Ἀί άλλος Ίπ ποχλείθης Τισανδρη». μοντ ολ βρει ειοεῖ 
ρυςς. Ἐκ Ετειτία απἴεπι, αμα ρετ 14 τετ- π ΡΟΡΕΡΩΝ Αλληναίων" πο δε Ερετείης » α)λεύσης τας ρας Ώοτεραι, 1 γ{απίας: [ο]ας µὶς αὖ Ἐπρωα.ζδτο τὸν. ΧΕόνοΥ» λυσανίης' οὗτος δὲ οτε Εὐβοίης μου- Ἴ κ δν ᾿ . . . 3 αν ων Ἐ, ΤΠες[α]ία. νεο α 5εοραάϊς Πἱαξοτίὰες γος, ἐκ δὲ Θεσσαλίης ἦλθε τῶν Σκοπταδέων Δια- ἱ (παποπ1η», Εκ Μο]οςῇφ μα Ά]εοη, σα κτορίδης Κρανώνιον, ἐκ, δὲ Μολοσσῶ, Αλχων. τοσοῦ- 

' . κ. 3 / ς ο» : Ἱ 19βρτοοὶ Επετα. (Οἱ απππα αά ἀῑεπι τς ος τοι μὸν ἐγέοντο Ἡ ὃν µηρῖρες, Απιζομίνων δὲ το, 

τέως 

407 

4 Αὐτὸ τοῦτο «ἄγεῦ. } Φοηπαπία ΓΠΙΠτ Ἰπ «0η. ΧΙΙ. Ῥ. 541. οὗ ου Ἱαρία {πα Ῥρη/. 
᾽Ανύριο «τοῦ. γα. ἆ ᾽Αμϕίμνηξρος -ἄγεῦ. }αα εἲ ἜῬαε[. εκ. σοιτεξς. 

Ἡδ» ΤΠπΙ πιοχ 4Ἡοςφ"ςε. ᾖἸἸσχὺν «γεζ. 7 μά. 

6 Δάμασὺς 
ε Ἐπέρωυ «κ, εἰ Ῥπσε[. οοἵ το 

α 44. Ἔπεγ. «άνή. 4γοδ. Βαγίς. ΔΑ. }α]α, ου -α]ή: “Αιολίδος αἩ]. . ὁ ΑΌθοι πάὶς 4νζῤ. ἔ, απΐρις Λεωωίδηε, πι Η. «49. Βα[:, 1π α1ῆδ Λεωκίδης. ος ΟπΙε- τυΠΙ τοὺς 2 οι ᾖ πΠόγωυ 3. «{). ασ.» οὐ] ἵπ ΠΠαΤΡΙΠΕ Παίωυ. Τη «4γοδ. Πωμρυπόλιο. Ἐοδὲ Ῥαμσα ἐν δὲ τῶν ᾽Αθηνέων νογῖης ος, αι ἸΠ[οεῖμς, { Δμοκόρουε «γε. Ηαρει 562: 825: ἵπ Κρῶνων. ΜΊοα ἄρχε «1. 49]. Ῥοτιο Ἱραννώνιως γώ, Ρα]. Ἡ Αρίάηι ο) «4γοῤι ο ο ον ρα, 
51. Ὃς ἐπὶ πλεῖσον δὴ χλιδήε εἷς ἄνὴρ ἀφ.] Ἠῖ5 4μπα. Ρατ ΑΕιοῄης «2Ροῇῖς οἴπι. 110βιοδίη νἱᾶς τπ Αι ολ/- Ῥτχίπια {αμή1σίμπευν αμαά «ἄ)ρεμ. ΧΗ. Ρ. 541. {., εἷ- κὸν θέαμα, εἲ φας 1δῖ οτι άΙᾶεβπιυς ῥαἱει Αι Ἱῖο ποντο νοῦν αὐτῷ «Χίλιοι μκάφειροι καὶ ὀρνιθευταὶ, νεῖρα νἰ- «οαά. ΡοΠΙΟΥ 1Η5[15, ας ο. ἀεπτι Τὁήσεῦ. ο. Ὡπηήπάγτίαϊς Ἰαχυτίε ας, αμ Ῥε- 6ο. Φείδωνος δὲ τοῦ Αργείων τυράννου] 9ΙΠΕ Ἠαας. {τ- 1450”. Ἱῃ ίση Ν. Η. Ὁς, 6. 94. αἴῆρεται Ἡ. }ᾳ- ρίίέτ Ἰπιοβο]αία,, Ἰηχατα Ἔεττο εἳ πιηξ]α. Ῥμ]άοη, ηυϊ ζες. π Έχε, εχ ἠοάοτο Ῥ. 4Ο. Ἕ----- 1μιά Πεχοζοὴ, Ῥοπάστα οἳ ἠιοη[η τας Ρε]οροπήε[]ϊς Ἰηγεπῖε, οι Οἰγπι- πλεῖσο ------ εἷς ἄνὴρ, αἀλΙδιητ ἆᾳ «{11ἱῤῥομε οναῖοιᾶ Ρίαάε νίπ. Έ]δος οβτιαπΙΠ πι Ῥιαε[ά1ο ρηϊναν]ε., πιμ]- ἴο ΡΠοῖ Ρπίάοπε έδτ, οὐίης ΒΙΑ Τ δοσξδάος ΊΠίςΥ Ῥτο- 

Ἴδμοά. ΠΠ. Ο, 69, τοὺς ὀγωνιζομένους ------ πλεῖσα ἓἷς 
ὄνὴρ --- δυνάµενος ὠφελεῖν υπης οηημη ΥΙΩ κο, ΟΥ- ἐος Δρατίας ποπ]εή Ῥτοβιεδαϊηγ, Ίο Ιαιής ὅᾳ 1σοί της Χεποῤῥοπαϊςε 1. Δ. 1. Ρ. 1509. 16. δῶρω πλεῖσο μὲν» 
οἶμαι, εἷς γε ὦνὴρ ὢν ἐλάμβανε. ΄ ΟοΠΕ. «β/εῥ. Ῥετε, ν. 
227. ----' Επεῖετ Ῥπηπάγτίάεπα εκ ἱα]ία Βίσγοπα νο- 
η]ε Ῥτοσις Αβατβαο Δώμασος ᾽Αμύριος" Ώο επίπι ρτο Ἀάμας ὁ Σαµύριος ορΏτηε τε(Ώτμῖε αΐεης εχ «γε. "Α- 
ψυρις επαπι [ταοία Ῥτονειδίο βτ ποδιΗτατᾶς., ἆθ απο 
Ῥ]υτα ἀεθῖτ οκ ῬΡοη/αμίπε Τ.οχ. {ηῇα1ρ. ἵπ Ἡ. Β. Ῥ. 
Ὢ9οι» ΩΠΑΠΙ ήοσεμίαη. 061, ΠΠ, Ῥτον. οό. Οτασυ]ηπα να, τα[ρίοΙππε {οτναν]ε «{.ύοη. κ, Ῥ. 550: Α. Ἑ----- 
109 εχ Ιξα]Ια τοςος Αρατήτας ἀεβρηα νο]ηῖε Ὀίοη 
62η». Χι. Ῥ. 169. Ὁ. η Ρ/βῥομ]ς Πποπηϊῃῖ ΠΟΊΠεΠ ()- 
{22εμής επι (/άμΡοπο {μή πιεπά πα οί,  ΥΑΤΟΚΕΝ. 

95. Δάμας ὃ Σαμύριος] 5ἱ «ἄτοδ. οἲ Ζαΐᾳ αγ Ἱη- ΝΕΠΤΗΤΣ Δώμασος ᾽Αμύριο, Ώαμα[ίς 4πργγέν 5. πε ο 19ΐς φοβίες προσποίήτον µανίαν ἐθαυμάσόη αρ. 
α Μμαίδ. Ἡ. Ὦ. ρ. 908. 6., μμ σοφοῦ Ἠτ]ΗΠῃ. 
ΟΠΙΤ Ί]]α γροπίάπι απἶάεπι αἆ Ώε]ρμος Ἱεραίις, 

Πίο Πηλπίτης Πορτ Αἱπίτοη ἆοπιο Πίο, Ῥτησσ]ατά 
ειβο 0. «μ]ο) ἀῑνιμαήο, ος αν. ος Ὑπερφύντος τε Ἕλλ. Ἰσχύ ]. ΙΝΗΗΙ πιηίο, «Ῥόμ[α- 
ώς σι η πάντες ἄνθρωποι ζερωπεύουσι τὸ ὑπερέχοντα 
η Ν «ουσ τοῦηγ οοτροςῖ5. ἸΝΠ]οπίς νιτῖρης 5 ας Ἐν αα[οῖριπε {Εαη. ΧΠ» 90, 6ἵ 412εη, 
ης ναμημ ατα. ΔΓ6Π] κο) Φυγώτος ἀνθρώπους εχρι]- 
ιν κκσμ πας ἶδιις .Ίνο 174. οἳ πάντω ὄνθρωπον μμ πα πα ο ηλ νητὸ μονο ΜΗΡεγοΙµΗ. Ροτπεταῖ αμοφε 

15 λήρορ Ῥτο Ῥοπο Ῥηιατί, Παμίάσπι Ο2ΙγάοΗ 5ι 

ἱπ[η]βτας νίτος ρταεείατος Ῥαήμεγ]ωηη (γοπουἱήαι16. απ οσηπι Ἠϊςο οριτη]αηγής, Φείδωνος παῖς Λεωιρίδης, ὠπὸ 
Φείδώνος δὲ τοῦ ᾿Αργείων τυράννου. τοῦ τὼ ἀέτρα -------, 
1ε νετο Φείδωνος τοῦ ᾿Αργείου παῖς Λεωκήδης, τυρῶννου 
δὲ Φείδωνος ὠπόγονος, τοῦ τῷ µέτρα ὅτο, Όυας εσο οιι]- 
4εΙῃ αμάατε, οεττὰ Ῥταείζαϊς ποη ΡοΣ/ήῃ, Ῥγίίοί ῬΠ- ἀοΠΙ6 τυράννων τῶν Ἕλλησι µόλισα ὑβρίσωντος ΤΠ6ΙΠΟΤΙ4 Ιή Βαμ/αμίαε ΝΙ. 99. | ο. 

66. ἸΑξὴν ἐκ Παίω] (οηπιοάς Ογ/ε]έὲς 6ὲ Ραῤετέμς Πάου κώμης ἐρείπιω εΧ Ῥαη/η]σε Ατοθζϊοῖς Ο, ο8. 60Ἠ” ρατητμηί» απί ος οοπίσητο εκ(α σας, Ίδαπι Παλοιοπό- 
λιος εχ ΠΗρίείοπε ΟΙ. ἆε Ῥμμω ἆς Ατοβάϊαθ ΙΜαπΙπε» Ἰοεηρ]εία οατεττε[ε, αὐίταια Ἰοηρίης. ἹΜα]εαπι αὐο” αὖε Οοάᾷ, αποτηπάαπι Πάγου πέλιος νοτ[αν!, {εὰ Πα- 
τΏ οβετᾶ, Οετίῦπι εςὲ, Ῥποιπιίοπεπα» 6αοσες ΠΟΙΡΙ- Ώο εχοϊρ]επίαπῃ ἵῃ Ρ/μη. Μ. τ, Ῥ. 1193. ΑΔ. ἀῑνοτίαπι νίάεη αΌ Επωρμοτίοπε, 11ρῃαπΙς ο ος σε Αζαπία, Π]α δραπίατα οι ἁπδίας ΠοῦρίιαΠελής 3. Ρο 
4Η. 1π, τό. 5 ς 

76. "Ἠλθε] ιά, εξ εδ. ἥρχε οοπβάεταξομεπί Ώαιιᾷ 
ππέτοδαης, ἄαρρο (οα ραπ λήβμπνο ςς 3 ερὸ, Ἀγαι 
ἆαπ]παεήπα: απο {π. βεηρίοτε κάν, Τα Γζρωνώνιος 
Τεβηρῖτηγ ὦνὺρ Κρανώνιος [σε]! ος «ΤΝ. Ρ. οᾗ6. 
ἔσπιετο αἁπιοάυπα. 1ρ5α ΓΗ1ὲ Πογο ση Ψετῦα. ος 1ῃ: 
Φοπυππι Π]αά γὰρ τε(εσαπάππα» Ποητί Βήηοῤο οἱ ΓΠ1ο/- 
[οπίως Ῥοπίροχετπτ, εἶατο ἀοοσηῖ, οοραάστηπη ῥπῃ]; 
[ἶπηι Ί]πο Φε]. Ρεγίκομ. 1 «λίαν, Ντ. χής 1, Πα - 
Πω ρου ος 

| Ἀττ ἶθι Κα) 



274. 

.ὑποπτεύειν {ές 

/ ς Ὁϱὶ -- / ς ο Τρ λ ε 

ετο. ὁ δὲ Κλείσ»)έν ] χέέτο, τι Ἡς ορέῶν λον το πηγμα Ἰ υπ'- 

κκ ΕΕ ϱ οπσι ο 
/ ς ς ω . . . ή 

τέων ἐς ΤΗ ππθοεῥη έν ἡμέρην 9 ὂ Γζλεισοένης πρωτα ᾖἵαπ αάβισ[επε, ΟΠΠεπες αΠϊαε οΙΠΠΙᾶ Ρ3" 

οἴτίας Πηραἱοταπι Γαπήῄαπαιε Ρειεοπιαήτν . Δ / / 

μὺ τὰς πάτρας τε αὐτέων 4 ἀεπύθετο, καὶ ΘοΜ0 μα 
ς : ν ο τα ον / 

1 ἵ ιο) 

ἑκάς-θ' μόὰ δὲ, κατέχων ολιαυτὸν »ὺ Φεπράτο αὐτέων εἶπάᾳ «ος αππιιπι αρπά {5 ἀεήπεῃς, «δρ 
τανῖτ υπϊαθοπἰασαια ες νΙπ]ίταεα, εἲ 14". 

ν η (ν ρν { 

τὴς τε αλδραγαθίης, καὶ τῆς ὄργᾶς» καὶ παιδεύσιος ο 
νο να ὃν σος 06 ομπάϊαπι, οἳ οτπάἰίοπεπι, εἲ ποτε» Παπ 

} / κ λος νο ιωοᾷ } 
τό . 1. 

. . : 

χαὶ τρόπε, χαὶ εἰ εκὰσῷ ἰων 5 συΒσην» κά σαπι Ππριμς, πιπα Εὐπι ππίνειῇς σοηΡίέ”. 
συνά : ν 2 ο ς ἕ μα « αλά : ντ Η ο 

αυτεῶν γεὼτέροι' Χαὶ ἆ τὸ γε µεγισον ο τὴ συνεσίηθδρταςἴραε ταππεΠπ. 1Π σοπν]νΙο εχρετ]ερατί τ. 

ο «ο ως / 2 .. ο - δα ; ας ' 

διέπεἰρατο, ὅσον Ύάθ Χατέιλε 'Χθόνον αὐτους» ΤουΤΟ παπό]ὰ οπΊπι 605 αριά {6 τεπιῇῖ», ΟΠΙΠΙ [6- 

/ Ρ ᾿ ος ο ο ας ὰ - λ 4 Ξ Ρ 9 . . νω" 

πάντα ἐποίεν καὶ ἅμα ἐξείιῶε µεγαλοπρεπέως. καὶ ΕΙ ας πιαρπίῆςε αεζερῖῖ. θεά εἰ 1Π16: αν 
” ιν Λο β. 3 

- . ο ο. 

δή κ µάλισα τῶν µνης4ρῶν ἠρέσκοντο ὃν ἀπ Αη Ας δη ἷθος Ἴμο ἂν ἄν οε 
7 κ 2 ὰ μὴ / ὤ : {Λι οἵιπα π]αδίς ΠΠρρος]1άε5 αᾱ Π4ΠΕΤΙ ᾽ 

γαίων ἀπιγμένοι» καὶ τβτέων μάλλον 1πποκλείδης - ος . ῶ 
ας τν Ἡό βτεπιυς οδία Ιπάϊσαβατας, ε αιοά εἶΠ5πιᾶ- 

Αὐ[ιτάϊας Ηἱρροε[ἷάα, αια ρτοδ]άἰε [παπι σρμ[απὴν 

« σα λα ὅμα. χο / δα λ 

. Τισώθρε» ιό - ἀλδραγωσην ἐκρυετο» καίθθιοτες ΟΥρ/[εΠάαταπα {αϊδ[εητ Ίη πδε ΟοπΙπίΠο. 

το ο ος Ἱορ»φ Κυφελίδησι γ΄ ρτορίπααί, Ουύπ απτεπα 1Ιασίς ἀἱεο ἀε[Η- 122 

προσήχῶν» πα 9ὲ Ἡ Κυρ εγΩτο: τῶν ἡμερεωνς ης πατας ετ ασσμυϊταϊ παρτϊα]ί, ος ΡτοπιποΙᾶΙσ” 

τε κατακλίσιο, του γάμ8, καὶ εκφάσιοό αυτου ζλε- τπἱ 1ρπας ΟµΠΠεηίς, απεπι εκ οπηπίρα» ]έδέ- 
τει, ππαδίας ερηίητη Ραδας 1π εουνΙνάσα 

Υοπίοδ 40” 
λ ' / / πα . ο. 

σ9ένεος» τὸν Ε κρίοι ἐκ, πάντων, "ύσαρ βους εχατὸν 
ΕΠΙ Ίρθος Ῥτοσος» ΤΠΠΙ ΟΠηΠΕΣ ΙΕ 

τηπι εδῖ 
« ” 

ξ 3 
σα 

ὁ Κλάσθένης, εὐώχεε αὐτούς τε τοὺς µνησηρας καὶος ντι 
εερῖι. Ῥοδίεα νετο παπι σῶΠᾶ « / κ 

τοὺς Σικυωίες πώτας. ὧς δὲ ἀπὸ δείπγε ἐγέωτο η κής 
Ρτουί σετίαππεΏ ἆς πιιῄσα Παβεραπε ο ον 

. - 4” 1 τα / ο ών μα 

ας η. τι - ὼ µεσιη καὶ Τῳ λέγο- Ίσμποπα, αιἲ ρτο[ετεῦαεας Ίπ ππεάϊαη: τὴ 

μένῳ ες Τὸ μεσο. Τολμνσης ο τής πόσον ΑΤΗΚ οελεπιε απτεπι ΄ΡοταΏοπε Ἠρρος]ίάξδ» 
ΟλΛΑΥ του, ἄλλης 0 Ίππονλείδης, θκελωσς 5 το αα μπα ΊοΠρ6 αἷιος ἀει]πετεῖ ὦ 1ης Πδισιπεπι 

αμα ΜΝ. ποθοµένη δὲ τοῦ αὐ- ΠΡὶ «απετο ἐμμέλειαν, {ὰ οὐ, εὐΠΟΙΠΗ 

λήτέω, Ἀ ὠρχῆσατο, καὶ χως ἑωύτῷ μεν αρισῶ» ρ- Ἱάπι [ααοπὶς επι. Τρία 

ὴ | {αἰτανίε, ΑΡί απἶάσια Ρίασεη5» {εὰ. 

ἆπτευε, μετὰ δὲ, ἐπισχῶν ὁ Ἱπποχλείδης χρόνου { ΟΠΊΠΟΠΙ Τ6πι «οἵποπς ἁκμππι]αραῖ. ος 

κ ὀχέλευσέ ὃ «τρά η 2 χφης αἰαπαπτπίηπι ἷα[ι ἨΠρρος[ίά65 » 
: “εκέλευσε οἱ τύα, τράπεζαν ἐσενεικοι]” ἐσελ.)ούσης ολ ὁ αν ᾗ 1ΠΤΕΤ4ΠΙΕΙΕΕΠΒ ΡΕ Ίσα, 

τῆς. πεαπέζη, » πεώτα μὸ ἐπ᾽ αὐτῆς 1 ὠρχήσατο μη ος ας που άπιο ρίς πιο: 

ον κ. δὲν ἄλλα Ἄττικά : ΤΟ ον πάρα μμ ιήσοσ πα Ἡ {1ρες ΟΡ” 

Ὃ : : αι .. ἐρείσας επι την τθώπεζαν {απι σαριίε Παιπῖο, οτωπίρης γε]αθ 

- ΑΕ ς Κλεισθόηςδὲ τὰ μὲ εεϊειαρατατ. Δά εσας ΡΓΙΠΗΠΗ ᾱ. 

πέωτα καὶ τὰ δεύτερα ὀρχιομέμ αἀποσυγέων Ὕαμ- ἀπ Παἰαίοπεπι, εῃ. αγεηαΡατατ ο 

ββ0) 3 ἂν οἱ ετι γῶέσ»αι Ἱπ'ποκλείδεα δια, τήν τε ὄρ-1Οἳ 57 Ηιρροσ]ίάεπ αάμας 5επεταπ! 4Ρ1 Εδὶ' 

χήσν καὶ τν αγαιδείην κατέιχε ἑωύτὸν» Ὃ βελόμε- Ρτορίςετ {αἰταείοπεπι εἴ ΙΠΠΡ 

α {εοῖῃ”. 

ὀοπιίαπα» Τ2ΙΠΕΒ 
οσο μι ο μια αλ ορ νορ Ίοις οοπμΗσΡαΕ ἱεῃς 11 Εε 
µωοό ἐκραγΊνα| 5 αυτο ὧν δὲ εἶδε τοῖσι σχέλεσι χει-- υδί νὰ] Άμμς να]ω πιαπίδης θε[Ιου 

| : Χ. αἲ υρὶ νῖάϊτ οτητίριι νε]μᾶ ππαπίους Μάο / 5” Ἐν ! ή, ο. 

έτι κα ἳ ο Ἆρ 

Γ ασωσρι ο.» δυνάµοο» εἶπεν ο Ὢ Ἰπηίοπι, ἶαπι { πείπετε ΠΟΠ 
Τισάνδι, Ὁ ἁπωρχήσαο γε μὸν τὸν γαμω. 2 {6 πια. 60 σπα 

. νε: να 3) « Ῥχήσαο γε µη το Ὑαμο. πεηδ, Ἱπαής, ΕΠΙ Τήαπά » οπ[α]ιαίΙ 1416 

ὃ οὗ Ἱσπωμλιῶς ὑπιλαβώι ν ἅπε, ο, Οὐ φομ. ΠΦιπαἰαρηωα, Οἱ εχουν Ἡς οὖν μα 
εις Ίπποχλει Ἡν οπ0 τούτου μεν τουτο ούομα. «τα ἨἩρροε[άω. Ἰπάε Ῥτονειβίατῃ 

ο. ὅεται. μα 

ολ 
τα Ἐπύθετο Ἰεώ. «401.  Ἐπειρῶτο 77 «4ιὸ. 6 Ἐξε | . 

4γεδ.» ΠΙΟΣ ἐν τῇ συνέσει «ἀγοῦ.. ἐν τῇ συνεςσῦ ΒγΗ. ετ αι αι ασεντ. ως οι ἄποῦ, 

πά Ἡ κρο ἴἶὰν ος Έταρπη. Ῥαγή.» αἷῖ κρίνει, Βεαπεπία περί Αμβαιδ, Ἠοπι. Ρ. 49.3...  Αὐτὸ 

αλ. 4γοῦ., επι αὐλῆσαι ἁμμέλειων Ἰὰ, Ψημά, 4. ὃ Ὀρχ., ἄνδι, ὃς Ίποκ ὀρχέετο 2), 05, [εάν Ῥτο 10: 
πάπα ΠοῦΘ» { Ὑπόπτ. «περ. «41.. Περ]εα αὐξήσε.  ἆ Ἐκέλευσέ οἳ π. «περ. 7 Ζηῇα. ἀεεταξ ΡΙΟΠΟ" 

ππση. ΔΙ ΕίΠΙ ἐσενεγκεῖν 49{. Ἠ1αρΠι. Ῥατίει: ΡΟΠΙΟ ἐλύούσης 4. {ἰ Ὃρ. Ἰᾶ- ἀγοῦ.» απ αποαπὲ Λα. 

ὀριήμοτα σχἠμ.. οΧΜµΩΤΩ Έππρπι, Γη, 10 (τας Ῥούμς Ἡ» 129. αἳ Άν). Ἠστα, Ῥ. 129: 49. ἡ Ρ6- 

τστευητ ὃν «24. Ἔπαρπι, αγ. ο μΑπλθό ποῦ. ο 2 ΕΦΗ πο μα ο ον αν. 

"νι ας 

ΜΗ ). 

96, κο) συνόπεσι] Ῥπανε {οηρευαίυτ καὶ σὺν ἅπασ
ι. ἀοῖς ογμαϊες ΟΙ. Ώληεβί πά (ήιαοδί Η. Ὠεί, ν, 65 

Ῥεάεμε (πρια 1. ν» 49: ὁσω οὐδὲ τοῖσι συνάπασι ὤλλοίσι. 3ΕΠΡΗ ροδί Ρ4Ν6Α ἐκέλευσέ οἳ ------ ο, Οοάἁ. 

Ῥ]τα Ὁλομου, ἓν, 1» 98... Ομοᾷ ἀεΙπςΡΟ αμίεπι ρτο. 6, Δακωνικὸ σχημάτια] π «γοῦ, οἱορία αᾶθεί ἃ ο. 

ἐν τῇ συνεςίῃ ο(επίαηϊ Πο ἐν τῇ συνεσοῖ» ἴαιε ρτο(εζῖο. 6ο ἀἰεβπιη]αία. Σχήματα νε σχημάτια η απΠτΗ] [μ- 

πάρασεε, Ἡε ΡιορτεΘΙεΏίΟΠΙ {πίοέτα ασ πιαπη πιοτο- σαπι πεοἰρίηπί εκ πηαρηϊ Απήηιαάνεμοσῖς 1, αν 6. τα 
ΕΤΕΣΤΟΙ ἃς ρτασίοτ- -δεπσεωπ. Ί1απι τὴν κεφαλὴν ἐρείσως ἐπὶ ον τράπεξῷ -” 

τ15.. Δηίεα ἐν τῇ ὧν παρελθούσῃ στ Ν ο” ας 
βΙπηας: ἂς πΡ[εηΒα νοτο τη «ο Ζεποδίης «ΕΠ, ν 91. εἰσηιίεην ἐπὶ κρῶ αν ο ίς | 

Ίαρεα {εΠείτατα αἀπηϊγαί ΤΗ1Η ΟΙ. 

αΠΕΣΤΟΙ τῆς μάχης τω 18; 84: Ἱπάεπε ἐν τῇ ΣΥΝΕ- σας, ΏΟΠ ἐπὶ σρέφο, Ὠποά δοὔορης νυ]βανῖς εν νρῳ 

ΣΤΟΙ, {ή απ αγὲ, μή {ρεοφμέ ορποἱδη. ἀεβεξεν νε, Ἱπ αἀποταῖς Ἰπ/αρει ἁσΠπαμες νατίθ, 

Ῥαιμάεαι αΕΡΙΠΑΠ 14 ]οπίαῖ πιο ϱΠΑΓΗ8. πθαεος 8. Τοῖσι σκέλεσι ἐχειρονόμησε ] Απρίε 1θῦ 

«ρᾷ νὶάο αά{εηρῖα Ίν1ὸ ὃρι τος ουπι απήμους σοπρατανίς βωβαι). 1 Εν. Ἡ- σος 

μοντελα μολαμοὴ Ίνα κος, Ίος νι πάλης αἳ. Οἱ Ἐν ο μα τὰ, ο 
ὁσς ωραλλισίς ποὺ γάμου. εοποκιωσ αα: εγα τὸ ειρονομεῖν, σβ [ο ]αγ, ταῖς «(ερσὺν ὁρδὲι ς 

τν ὥθίοο αριά 6Παεςο8 1ΡΠοἵά »1π εππαηῖας Π- «η ο ο ον ρ. τας, [ος ζω ποβίο χι. ε, Ας 

πῖδις Πθάποπίς, 1μοεί {οΠτοΠΠᾶΠΙ Πρρος]]άαα νει- Ἡ. οκ Απάνοιπεᾶα δορῥοον από απίοώη Πενν ος 

Όὰ. αχρ]σαηῖ » ὅτι πάρεσ Ἡ μετῶ ΤΗ5 ΥΥΝΑΙΝΟΟ Ἡ μό- πατίηπι: Ἴπποισιν } κύμβαισι ναυςολεῖρ Χονω» τ, 9ο, 

νος ΚΑΤΑΚΛΙΘΗΣΟΜΕΝΟΣ; αο[ο 9. 144 41 11Η -ᾱἵ- ται] {/αι0. ἱππότης ἥκειο. διὼ πλοίου» ρ. ολο α 

δδο “5 [05 σε µηδα{ 11 /οβυτ] Ἠ, Ἡ, Ῥ. 65ο, θεά Ίος αά απὰ εὔαπι 6επι]5 τοίετ Ροΐεδε» ὖς 6 

Ὁχ κρίνοι οΧ ΠΙΘΙΡΓΔΗΙ8 ΜΕΣ. Αα ποὁ ᾖοΝ. ο. ορδτοίς επεαιυπι ἵη ΟΦΑγΗΡΗ. Ρ.. ο . 

Ἄν Ὑπόπτευε ] θὶς Μς5,. απά πΙή] ππίαηϊτο», ΟΙ. Τεαα. Αα αὐπεάαπα Ποϊατα {μΠί αἆ 1" ή ν τῶν 

ση (1 ςοπ]οέζητα ὠπέπτυσε {ε[ρπεὔαΓ» {ρεσῖεπῃ ρτας- 958. ΠΡΙ οπξε ΠΟΠ ΔεὈιεταηί ΛΙ] ῤγΩΗ4 ἱπποκομοα τς Ἅ 

ος “Ασιεῖ ος ὀπεσιώπησε, 413 ΠΟΠ 8ΙΗΕΤΟΣ. Ὕπόπτευε καμήλων 8 Τ, π, 4θ Ν.Α. ο. 1. ετ εΧ «3Ρ. ης 

Ἀμθλοπος, Ώη]έωτοτίο Π]ὸ Ἡϊρροσμάαε οἵθε νο, ἄς τῆς ἀγέλης ταύτης, εἰερῥαμεὲς εφογΩ.Η Ίοεο Ὅέ κ τς ορ 

Ῥτοοο Πιήρίσατης Ἱενίκβπια. υπενῖν. αν ος ἴπ }οἱαή. Ῥ. 491. Ο9Π8. 1. ει ΟΤΕΠΕΙΑ Ἠ οκην, 

. ης εἰ ραῆς ου] αά) ρχί/ο ΟΜΠΕΠΕΠΙΣ µία. ο ροώσ πα ιμ ς ααμ 

ας ὑποβλέπειν, ὑπιδε, Ίηημογε,, ας αν ως νοσαρηί 4, ᾽Απωρχήσαο γε μὴν τὸν μον] ΟΜΠΠΕΠΙ» Μος 

ς 
3 

(μ 0” 

ππαπϊθιδ 

πα ετµππρετέ . 

ορίη» εἴ 

χειρος 

ομβο 

Γιά εαπα 149 
-ερί. ' 

' 

ασ πονονα 

πο μομννσον-α 



Ὁπιπίδης Ρίαίοαχ ΨΜοραςίες, Ροι]ε](ς πάς πλτος, 5 ΕΕ Α το σ ΤΙΒΕΠΗ γἸι 498 
εδ... σης ΟΙπεπες ΠΙεπιίο ἱππροΠίο, ἵῃ ὅετα, Ἐλεσθέης δὲ σιγὴν πονσάµηος, έλεξε ἐέ ΠπεάΙπτη Ώρος Ρτοίμής, τί Ῥτοςϊ πιεις Π]15., μέσο τάδε. ὃν Άνδρες παιδὺς τῆς ἐμης μνησἼρες, Ψο8 θᾳπ]άσπι ΟΠΙΏΕΦ ]ηπάο, γνοβῖσαιε οπιπῖ- ἐγὼ καὶ πάντας ὑμέαρ ἔπανέω, καὶ πᾶσω ὃ. 
η 1 Πε. Ῥορίες, ϱταῄϊσατετ, πηεαιθ ορ, μήν ο ποτ ος χαριδείµν ἂν, µῃ Ὅνα πππη 6 νο ρτααίριαπι Ῥρτοναης, Πθαιε- 2 Σ Ἡ, ράν  ἁοκρίω μήτε τὼν λα ποὺς ΞΕἴΕΓΟΒ Ιππρτοραπα: θτυπα Πετί ΠοΏ Ῥοΐεσι, 2» υµέώ εξαίρ μα ας ο ιαναα πε ἆᾳ Πηίσα νἰχαῖηο ἀε[ίρεταιο, οἵηΠίΙΠη νο- ἀσσοδυκιμάζων αλλ οὐ ΎΦβιθίΑ. τς εαν ΙΕ το [αΠἱ6[αςσἶαπῃ, ἵταααε Πηρα]ῖ νε[ἔτιπα, 4Ἡὶ 9 πέρι παρθύε [βλεύύτα, πασι κατα γόου ποιέεν' 

«προῖες Ἠπ]ας πιαιπιοπή πο εδ, 4ποά », τοῖσι μὲν ὑμέων ἀπελαυομθοισι Ὁ τοῦδε τοῦ γά- 
1 ἁρπαιὶ ΓΗ[ῆ πχοτεπη Ῥεῖετο εκ Πῃο Ῥο-οδ., µε, τάλαντω ἀργυρί ἑκάσῳ δωρῶν. δίδωµι της Γη» «ποάμα ἁοπιο Ῥετερτε αθΕαίβας, ». -"ἀξιώσιος εἴνχα τῆς ἐξ εμιῦ γηµαι» καὶ τῆς ἐξ Πηρυ]α ἄΤΡΕΏΙΙ ταἱεητα ἆοπο: Μερας]ί αυτοι οἴκε ἆ ἀποδημίής: τῷ δὲ Ἁλκμαίωος Μεγακλέϊ επισοπίς Πο ππσαπι Βἰαπι Αραήῄαπι ἀς- 3 αρ , ω. 
{ροπάεο τῖτα Αι]λοπίδηῄωπι. ΑΠΠΙΕΠΙΕ σοῃ- 2) «γγνῦ παιοα Τη εμην Αγαρίση, γόμοισι τ .. ἀεῖοηί Μεραε]ε, παρα ΟΠβ]ιεπί σοπβσπια- 9» Αὐήναίωγ. Φαμει δὲ ἐγγυᾶσθαι Μεγακλεος; 1ο11ῷ [μη, Ὦς Ιπάϊσίο 1μίοτ Ῥτοςος Ίσμο εγε-ΦΟἐκέχύρωτο ὁ γάμος Κλεισθεε. ᾽Αμϕὶ μὲν « χρίσει «τταης, αἴθιο Ἠππα 1π τποάυπι Αἱεπιῶοπίάω τῷ µνης΄ρων τοσαῦτα ἐγόετο, καὶ οὕτω Άλκμαι- 
ετ τωσίαπι σεἰερταᾶ Επεταπτ. Ῥοπο εχ. ὠγίδαι ἐβωώσθησαν ἀνὰ τὴν Ἑλλάδα, τετίων δὲ συν- ος κ . ο δις ος. ακήσώντων, γίνεται Κλεσδόης τε ὁ τὰς Φυλὰρ 

ΔιΠεπιοπΆιπι ττρης Ρορυἱατίατηηιι παω. πι την θγμοκρ ση ΑἠΜαΐοισι “ασασησόόν νο 
ἀΠ{Π τη] ες επι Ηρροειαῖϊες: εκ Ἡϊρροσταιεῦ» τό κ τοηκά του α πεσἝ τοό του Σικνω)ίου ἔπτοπι απο ἹΜερας]ε 6 αἰα Αραπία, αὓ ουτό τε δὴ γμεται ' Μεγακλεῖ καὶ Ἱωσοκρώτης” Αρα[α ΟΗβμοπίς ποππο Ἠάβεης: αι πι- ἐκ, δὲ Ὑπισσοκράτεορ» Μεγαχλέης τε ἄλλος, καὶ Α- Ρῖα Χαπιμιρρο Ατίρητοπής Πο, ἁαπάπι ρτῶ- γαρίση ἄλλη, ἀπὸ της Κλεισθένεος ᾽Αγαρίσης ἔχε- Ρ8Ἠ5 εσίετ, να ει ΠΡΙ 1η {οπηπί ΡαΤΕΓΕ ΄ σα Ρ τὸ οὔνομα. Ἡ συγοικἠσασά. τε ας τα Ἡ, 

ο ο ο ο ο κ ὄνο ο) τῷ ὕσνων ὃ ο. αριά Αιλεπίεη{ες, ἴππι νετο ἐθόκεε δὲ Αμα κο αὴ ἐετιλιγας ημερας πο Ῥορι νυ]ηής 1 Ματαῖμοπε Ποίμρας Ἰπβίδεωπα  Ἅτει ο αρ επαἰαμίαν πω. Μετα δὲ τὸ ο Μαραθῶμ 
πιαρῖς ἔππο Ἱποτενίε, ει απππῃ Ρρεεϊγ]οίει {ε- . Τθώμα ὙθόμεοΥ Μιλτιάδης, κάν σιβότ ερ εὐδοκιμέων Ῥιμαρ]πία Πανες «πι πΙΙΗτΗπ εορῖα εἳ ρε; παρα Αὐγναίοισι πότε μΦλλον αὐξετο' :αἱΤῆσας δὲ εὐπία, αὓ Αιπεπίεηβδις, ποΏ ΡΙΟΙΠΕΠΦ εἰδή θέα» ε[δοµήκοιτα». χαι φρα]ήν τε καὶ χρήµα]α ἴ τες οι] τεριοπὶ Ῥε]]ηη εδίει Ππατατας» {εὰ ταῃ- ᾿Αθιαίης, οὐ Φράσας σφι εω’ ὃν ἐσιςρατεύεται χώ-. 
τωπηπηοάο 1ῑος Ἰοεμρίειες {τιτος., ορ ρή αλλὰ Φὰς αὐτες κατασλετιῷ ᾖν δι ἔσωνται” αιιετεπτήσ: αἆ έαπι επῖπῃ τερίοπεπι {6 ἁπδτι- ἐπὶ γὰρ χώρῳ τοιαύτη δή τνα ἄξω, ὅθο μοεης 
τησ, πηάς αΏατῖπι αππὶ πι]]ο Ππεροςεῖο ἆθροι- 5, δν εαν 2 µ : εωτοπῖ, ΗΙ5 Απμοπίεπίος εγεξ τταφίάστιπτ, “Ἕετεὼρ «ΦΝΟΦ οἱσογτα λέγων Τοιαυτα 2 αἴτεε τὰς 

199[ταηπε πα] δις αεσερῖῖς ΙΜ]εΙαὰ6ς ΙΠ Ῥατιπιοο)έας, Αθημαιο! 9ὲ τοῦτοίσι επαρθεντες παρέδοσαν. Πα- Ὅο παπ]ραε, Ῥει [ρεοῖεπι πἱαἰ[οεπάϊ, 4ιοᾷ Ῥα- βαλαβω δὲ ὁ Μιλ]άδης τὴν «ρατὴν, ἔσλες εσὶ Πά-. τ επεπηῖρης ἵη Ματαί]οΏεια απᾶ οπα Ῥεή- ϱο, πρόφασω ἐχῶν ὧς ὃι Πάριοι ὑσηρξαν ππρότεροι (18 γεπῖεηίος Ῥε]]ηηῃ ΡΙΙο65 ΙΠ{η]Ιβίεηῖ, Ίος φρατευόµεοι 1 τριρίσι ἐς Μαραθώνα ἅμα τῷ Πέρση. (μ]άεπι «οἶοτο ογατ]οπίς πίερατάσ» {εὰ οἵμπα τοῦτο μὲν δὶ πρόσχημα  λόγε Ἱν, ὧτ ος τα κὰὶ 
-Βποάκαη πετεραι αἀνοη[ις Ῥατίος ορ γα. γκοτον οἶλζε τοῖσι. Παρίοισι διὰ Ἡ Λυσαγόρεα τὸν Τι. δοίαπι Τρ ΒΠαπι, βεηατα Ῥατίατι ο. ώς ἔδτα «έν, Πάρου, ο δαβαλύτα μον 

ε« 

χ- τ 
. - 1 

α Οἶδντε ἔει Ὅαε[, «ν. : ὃ Ἐούτου «4γο). } ολ Ἰώσιος «4νζ., ὠξιώσεως αἷΠ.  ᾱ- ης. 9 δὲ ἐν. κά, Ῥαι/. «49Α., παρ]αδής πισᾶ]ῖς. ιά, Οε|. ες ; ως 1Η1εί], να . 9{. Ῥαι/., τες: ἐφίν. ρΗὰς. } Μεγακλἐεὶ «4. ϱ Τὸ οὔνομα 1. «1γοῦ, {7 «44, τοὔνομα αἲΠ. ὁ 0. ΠΗΠΕΙΠΕΗΤ Πας ἴτες νοσες 11 «4ο. Οοπίο: Ῥ]μ, Ῥοτ]οί, Ρ. 155... ΠΡΙ Ἠὶ ρεπήπα, ὁ ΑΡεςι αγὶσυ]ις αὉ εοάειῃ εἰ Βαε/., ἵπ 4ἱο σφι ΠαΒπι ΠΟΠ Ἱερ]τα,  ᾖ Σρατεύετοαι ἀποῦι  { Τρηρεῖ 14. 7 Σμ]ζτ, 72 Λόγου ο ος λόω.  Ἡ Η. Ρα {ἱδ. βαγη, «4. ΟΙΠΙ Λυσαγόρῳν. Νοκ Τίσεω «ἄγεῦ. 2” Ρα. ο Καὶ ΊΑβ. «4γεῦ. 
ος 

ἳ 

ΙΘΥΙ{ο ν]άσραίαί «{1ύε/σρο πτν, Ρ. 6568. Ὦ. φάριεν καὶ [α]αμά} ο. Αίς ΝΙτ ἀοᾶτς, ἨΠαιιά {πης αλνογίρῃς σημεῖον διωνοίας πεπα[δευμμένης” ορΏπια (ο. Βπάπεμη {ε- Ππροτίοια ἀῑάτο ὥπωρχήσαο ------ Ηϊρρος]ϊάςῃ {ρς πι]- αὐμίις. Π. ὡγερρ. Γπος. 1, ο,τι Ῥ. 1405.. Ἱπίατρτεία- ριατιῖα Ριοια5 εκε]ἀϊκίαε, Πϊς νατο Ῥ]απάς θα ιο τη» τῇ ος της ὀρχήσεως τὸν γώμον ὠπέβαλες. ζοπρε]ωή Ῥτοσος. ὠν Σ1εγοάσι νεγοπα ὀίοας ἀλήδι]ε 1η Οὐ Φροτὶᾳ Ίππο 37. Μεγακλεί ἐγγυῶ παῖδα] Οὐ]αξαίη αςεἱρίθης ο0Π- ΣλΕΙΟ) ἐξωρχήση τὸν νάµον {οΠρῄτ Ζεποῦ. Όοπι, ν. Ῥτ. ἀῑποπεπι ἹΜερησ]ος πιοχ ἀῑσορης ἐγγυῶσθω. Ίω Ηρι5 91. ΠοπεΠϊΟ Δμβργο: σοπβ, ἱοσρηίαῃ. νῃ» 91. ἔ- ὃ δδὺς ἐγγυᾷ' ἐγγυᾶται ὁ λαμβόνων. αρμᾶ {πειμη Ῥ. Ζ69ήµµ9 οἳ ΕΠ, δ)6ρῦ. Ρ]μ]ηγοῥ] νοι α Ίαπῃ οοπηρατατηπῖ, 40” Ἀσ. 43. Ῥ. 41ο 37. Ραμ[ζη. 1ν. Ρ. ἆοα, {, εἲ- ο σ Εεγοβρέμη αοςτοϊκβπιᾳ ΤΕ, π. ρ. 867. ἀσπι Πσπ]ήσαπά1 ἀβοτοπεῖα ππ]έα ἁϊβάραηέ π ΑΙΠΟΟ. ον ο ο Ι ΠΠΕΠΙΟΓ Τη Ίας απ οπα «μην 10πο, «τε Ἡθιοβοϊοιπι ἐβώσθησαν Υυ]βο πμ. ἀδλος ο νο ο αἳ π ΡΙΟΡΙΟ Πρπίβσαιι {οερβ: κὸν διεβοήύησαν' ἵ Ῥωθῆναι Ἱπίοτια Πτετα {εααεπης εἴα οκ. ΓΙ ὀωρχήσαντο, τμιιο» μ1 Ίῃ Ῥο]]ο ϱᾷ Εβίααι. Πτης ππο]]οπδα, | ος Ἡ ας Τι μισά εχοιιῇς {ερίοπ ος «]λάσπι ἀοπηπ]ς αττῃ]]ς- 9Ι. ᾽Αλκμαίωρίδαι ὀβόσύνεαν Ἱ ΟρΗτς πρό είς. πα ρμά νο, σον ἄν δν. πα. ἴν καν. ος νωμ, να θριραής Προς 1. Ῥ. 600. - πα 1 ΥΠ. Το, Θεμ Θμ τετοιο ; το] ἠλιον τας ὑμᾶς ἐπαιέω ὅτο,] δΙπη]ίς Ἰου]ς αἆ χο-- ὤνὸ πῶσων λος το οπναί αλα αι ία {ομαπ αἲ Γον ομίαΒο ἵη ζμε]αη Ὦ. Ὥσογ. χκ, τ., αμ σα]ου]ήπῃ ποπ αάάο. Ὀσυπιαυς ϱἳ 2, ΡΕ ῬΥΗ- 34 Ἠαης Ἡβμεηῖς α[Πέω οὐ ο : το, αιιοά ο ρίς αά ΟΙεπργζηη αρ Ῥαμω να]ᾷς ῃγρα ος οβέτη, ζαπι ΗΙΟΠΙ Ον σορεῃ εχ βοέῳ, ον ο. 
2 μὴν τὸν γάμων πω ο Νο ΙΟΣ ἀθο]αχαίο ὠπωρχήσαο. εἳ Ῥοψίας ο[οπάοτιπῖ: ρεσι] ΔᾶάΙ Ρ]εζππαμα εΠἶχς- ἀῑσσίο 15 Ίπος οὐμίμς, ού Εα]ἷᾳ ἀἡβίέτο Ἰοσιτωνη 59. Στρωτευόμενοι τρήῤιη 6υρο {0ἱ6 4Ἡ {ρότηί σορ 
ὃς μὴν τὸ δω προς νε μία, ὠπορχήσαι ΤΗΙΗΠΙ ΠΙΠΙΕΓΗς ὃν) ἷ τ ας Πἰρηοήι Ρα κή αν ο. 7ογε ἀειαίέει» νε] σεμία δρ, ον, Ὃἡ, δρ δρ ος τον ἵμε. α]ά ατα ετ ἆπο 6οᾶᾷ.» Ἠπα]μὶ πρόσχημα. πα φιία ορ ίπορ Ίρρηι ὃν) σον] ἄἡ/ρ]]οο, 5 νεπετῖας. Ἱν, 167., εκ πι ) 41Η 1 δεί] αι οῖς ὄρς λόγου, αὐοά 1. ΤΝ» : - τὰ το 5δ. Κατ” 



Φ Ζό 

ο ΜΜΑ τν . νά 16.4 
Ὕδαρκα τὸν Πέρση. αἰπικόμοος δὲ ἐς τὸν ἔσλει ὁ 

: Χ ον ϱν αὖς 

α αὐτὴ ὑσοθῆται, ταῦτα παέυ' μετὰ δὲν τὴ μὲν 

οί 
| Μήάαάϊ εκρεδ]άο ὕαπα ἔοπίτα Ῥαχ1ο». εἳ μάνα (επαοιίό» 

αρ τν Ῥ β ο Ὁ ο Τ ἳ 4ς 91ο ροής πατταΏε αἰλαίά {αροτβαοίαπα. 

Ίρειπι 4ριά ἨΗγάαϊπείη Ῥοτ/[απι αξσι/αγεῖαῖ. 

/ ν ὦ 
ος , π νι 

Μιλ]ιαδης τῇ σρατίῇ, ἐπσολιόρχεε ΓΠαρίες» Ὁ χα]ειλη- Ῥο Ὅο κ ΡεΤνεΠΙΕ Μήπαάες, ο... 

ένης ορτὺς τείχος" καὶ ἐσπέμσων 5 πήρυκα, αἴτεε τα πιωπῖα σοαέϊος ορ{εαὰϊτ, πδίοαις ελα: 

μες οὔτος τελος) ὰ . κ ὃς λῶσι ον ὁ όν ος αϊοτε Ρορο(αῖτ εαπῖαπι ἴα]επῖα ἀἰσεης 

εκατο τάλαντα» Φάθ  Ἡν ΜΗ ) ᾖ εα Πδί ποτ ἀατεπε, {εδ πο Ρῆυς Ἠήπο 
/ λ . ιτ το ΝΟ / ν : 

γος΄Ἴσεμ ΤΗ) σρατυν» που Ἡ Ἔξελη σφεας' οι δὲ Παά- αράαδεατπι οοΡῖα5, 4ἳαπι Ε08 ονοτιϊσίετ. Απ. 

ριοι, ὅκως 5 μέν τι δώσωσι Μιλτιάδη ἀργυρία, Ε δὲν Ῥαηϊ πε ααἰσᾳπᾶπα Ρθοιπία ΜΙίαΦΙ ἀβτεητ, 

διωοεῦτο" δι δὲ ὅκῶς  δαφυλάξωσι τν πόλυ, τοῦ- ποπ. σοπ{εαδαπες {δά πε οὐ[οάιτεπε Ἠζ- 

το ἐμηχανῶντο" ἄλλά τε ἐ 
μάλισα ἔσχε ἑκάφοτε ἐωίμαχον τοῦ τείχεοε, τοῦ-6σΡίεπίες, τωπΙ πιαΧίΙΠΕ πάς 68 ορρισρατί 

το ἄρια νυκτὶ ἐξήρετο δισ λήσιον τοῦ ἀρχαία., Ἐς ο. τε να, νο ᾱ- ο πω, 

να ος αρα ωοἲ η. λεγΏσι Οπνασὶ οἵηῃθα ἵη µας τα οΟΠΠΠΙΘΠΙΟΓΑΠ4Α. 60Η” 

τὸ ουτε δὲ αὐτοί Πάριοι Ύ6εσ.)α| ὧδε λέγουσι, {οπήυπις  ἀείησερ ρεία ΙΡ ΡαΠϊ τεξεταΏΕ 
α εν λος ῥ., 3 ζω ! 33 

Ἀ Μιλτιάδη. “σορευντι ἐλ.έµ 66 λογ8ς αἰχμαλωτο πος πιοᾶο : Ἰήηπαάθπι ὴ απάτη 1ΠΟΡ5 σοµμα 

ου Μος μεν ; / /. / . .. : . ; 

γυαικα» πλ μὲν Παρίν γένος, οὕνομα δέ ὃι εἰγαιζοΠ] εδίεε,  αἀϊδ[ε ΄αἴαιε- αἰοφπυταη [α]δίε 
ο» ο» . ς Ἡ ο ο» . . [ 8 : ώὦ 

Τιμοῦν" εἶναι δὲ ἶ ὑποζάκορον τῶ χθοίων «2εῶ. πη]ίετεπα σοαρίίναπι, 6επετε Ρας ον | 
θαΤΙΠΑ. πα ΕΙπΙΟΙΠ ; αἱ εδίει ΙΠΕΕΓΑΤΗΙΗ 

᾿Παρπαήηίβπα τ παπο, αὐππι 1Π ΕΟΠ ρεξειπι 
πι 

Κ. ταύτην ἐλθοῦσαν ἐε ὄψυ Μιλτιάδεων συμβελεῦ- 

σα δι, εἰ περὶ πολλοῦ ποίέεται Γ]άρο ἐλέν» η ος ον 
ὦ .. ναηῖδίει. οοπ{Παπα εἳ ἀεάϊδίε, Ἡἴ 

ο κα αν ος : ! αι ας : Ἰ ππαρηϊ {ασοταῖ Ῥατυπα σαρετε οχεαυετέ” 

ὑποθέσφαι, τον δε, ἵἈ ατσιχοµε)ο κ. τσ, ο, 
να) γς ο . ροή { το κολωνόστηχ 4πῶ α Τς Ῥτοίρετεπιητ, 1418 ἀαϊπής 

τοδα,  ορι ιο ἔογτα» ἔρκου «εσμοφορ Δημη- ρτῶοερίς αμα Μπίαφεπι, 4ΜΗΠη ασσθδβδ- 

ο οσον δυνάµενον το εύραφ αγοιξαι. Ίει αά εοἶ]επῃ αἰ εδε απίε Γρεπ» πο 
ς 9 . ὀ . κα. 

ὁ ὑσερροροτα δὲ ἰέναι ἐσὶ τὸ µέγαρω» οτιδὴ ποι- τἶαπι Οετεης Ἱερίειο αηδβήσίε, ας 

Ἠσοιτα 9ὐτος» εἶτε κυήσοτό Τι τῶν ἀχιήτων, εἴτε πεπίτει {οτε αρετῖτε; εἴ 4ΠΙΠΙ παν ας 

ὁτιδήσοτε, πρήξωτα" πὺς τσι «)ύρῃσί τε γθέσθαι ο | μα τς 1ρ8ΗΤη αν 4 3: 

/ να Χ ἡ ᾿ 
τμ) 

καὶ Ῥ πθόκα τε Φρίκης αὐτὸν ὑσελ»ούσής» ὀτίσω ανα... ος η ῄνε 
λα οσο | ο ος αἀἰαι]ά αὐοά ΠΙΟΥΕΠΙ ηδίας δδ[εῖ, Ἡ 

ὃν αὐτὴν ὁ9ου ἴεσιλαι. Ἱ κατα,)ρώσκοτα δὲ τν αἰ- αἨθμίά ἀοάσυπαπε αβεπάμη. Έτ απσπι ᾱ 
: ο νι ς λ ΤΝ. . ὰ - Ρ { - 

μασιήνν ο. ήν σωασ.) ναι - δεν ο το 1. ΕΟΤΕΦ: ος/οἳ Ἂ τερεπῖε Ποττοτθ οΡΙέ ο πδ 

προσωταῖσαι λέγεσι, Μιλτιάδης μέν )ὺν Φλαύρως ἆεπι γία τενετηδ[ε; ἀεηΏς ππαςἑτιά ἀεμιέ 
ρ 1 ω ολ ο τάσα ἑ 

ἔχων, ασέωλεε ὀσίσω, οὔτε χρήματα ᾽ΑΦηναίασιβδτεῖη Εεπιάς ςοηναἱβείε: αά απ ἱπροδὴ ος 

σεπα αἴπην.  Ίτα ΜΙΙπάες πια]έ ΠαΡεηδ, τμ. 

το παν]ρανΙϊε, ΏηθεαΙε ῬεσΠΠΙάΠΙ ΑΙΠΕΠΙΕΠΗ 
2 " ορ... .. 
ἄγων, οὔτε Πάρο προσκτησάµῶος, ἀλλὰ, Σ πολιορ- 

δᾳ5 Ροπαπδ, ΄ ηεαιε Ῥατο ποηαϊβτα 5 ον 
ἔ λος 

ἡ-- 
νι στ κκ λφ Μ Ἡ . αἱ 

Αρ ας Ἴ τν ἂν ο μοβ ο 

α . 

... “ο - 

ολ σνα . εκ ᾿ : ἳ 

- ον ο 4 ο πε κος ο να κο κ ιμαό Αν 

νὰ» ο ον οὐ ΗΝ, σον ν { ον κ ο ν μμ κα λννεο- 

-α Ἐπ᾽ ἣν Ραι. «4. ὃὗ Κατειλη, ροκ ο το α ο ο ἡ μμ Αα, 

ο ημας οτι Δνρό, ᾱ-η, μα Ἐν «δ. δρν, Ῥρήαν ρονι «εδ Έως Αν Ἀπιν αῖοα νλο Ῥμνη, ᾱ- 
β. Ἴσν/ν ἴωπη «4, «γεβ. ἔ. βγΐε {54 οὐ] δῴσειν, ἵπ ες, ερ. ὄν ον ο. 6 "Ἡν αν μή οἱ δώσει. 

οὖκ ἁπανωκήσειν 4πεῦ. }. τν Μέν τοι «4γεῦ., Επι: δώσουσι οτι 77 ο μη, σα τν. ᾱ 

φύριω Πε αμ]. Γ οὐδὲ «4. 6 Διαφυλόξωσι «4νεῦ. Φιαήπι τοῦτο ΏΟΠ ή η ντος  Ανοῦ. 

Μιλτ. «4:εζ. πο" οοπία ΠΙΟΓΕΠΙ. { Οτι δή 1 ὗ | ν ἱ συµ ον 1η Ζάκορς ..  ᾖἆ Ταύτην δὲ «1γεῦ.. αυ] συμβουλεῦ ἡδ: 
ᾱ- ηθο]ρζ, { Ιάεπι» αὕτη αΠί68. {3 Διερχόμενον «9. αι.» ἴμπι πὀ ὀλεώδ. 

τη, Ἐν τα ο . . λ . Ῥήσ/ο πλεΩΜ: 

Ἡ Δμίδιν οκ[οἠρῆς, ἵν Ὑπερβηῶν, μυς Ψήοων.. ο πμ πρ ος αμωρώτν 
πρ Ῥεπο. οχ ὑπὲρ τὸ µ. «4γοῦ. 214. . ϱ Μμζ, ἵπ Ὑος., Ἱερεῃς ἐπελθούσης. - τα ῃ νοδ η Πολ. 

τε ἓξ «τοῦ Βαθ. «ἄνλιν αὈέται ποσα, « ν 

98. Κατειλημένους] Ἠετοδοῖαϊ πιοσῖς οί ας μὴ οἳ δσι] «αμ αλοηιᾶυὰ. λήσεν σλ]ΠΠΟ. 
. . Ν ο κο ο ω] ΝΑ... «.. μ ϕ ΔΝ ς ο ν. ν 

; νε εκ σα ν ή 

πῶς ἐς τὸ τεῖχος θἳ ἐντὸς τείχεῦς, ΠΕΠΙΟ ΏΟἨ πονίε, Ίτ- ἀσροτητ αΏειγαπῖ 2 “ὅσιοτα {οσο ὲς πο ποια 

ο ει κα δι ο ον σποτ. 3 ως πο Ῥοῦοτα {ωπτ. ΄Ίνεαιιο αρηοσι ὁπανασήσει ρΑ 

(η αἆ ΟΡ. νι οσο ὅηὰ 4 : Ἅ. σρωτην, }΄οἡᾳ νετ[απι εἳ ΠΠάΙ6ΙΟ ἀποιμπα Οοᾱ, ΡΕ: 

«ΥΠ, 9. Ῥ. όοι. Ομ] ἐσπέμπων κή- ὑπτμπ. Αἰεταπι οεττο πταίη απ ρ]οδίᾳ ους σο 
ρυκας ἀθᾶσιυπι, ΠΙΠετΗη τεδάΙάετηητ 1ο απάῖο- “Ρριεῖα εδῖ, {η Ῥατο ΜΠϊαάαε Πιιάϊο ορριρηατα ἀλαῖ 

1ος : : Ῥας ποπ] Ώρόορως ἵπ. Ἑθηϊσορτ. Πάρος οἳ ΟΛ 

509. Ἐπολιόρκεε Π. ἐγκατειλήμμένουε] Όπα ἀε ἁπαρις πε ερ Υἱτ. ἠεκά. Ο. 7., αὈί Γης 1ος 

Ίντα αστειπαίς{α: {ΟΓΙΡΒΕΓ αἲ ο. ΟΡΙΠΟΓ» ἐγκατειλήμέ- ἀείπεερς καὶ τῇ µάλισᾶ ἔσκε ------ οοπιρπάἰ ου πι 

μας ο τν ο. κωτεραδηναι ἐς τὸ τορν' ἔ 8Η. ροτοσίε, οι ρα 

τὴν ἀκρόπολι ἐς τὸ ἄσυ. Δριά ἴνεροί. ο.. 7. ἠμηπάος  7ό. Ἔριος θεσµοθφόρυ Δ.] δεβρέη ]{, ἐρκο Ἡ 

412612 ορετίδως οἴσα[ί, ομΗΗΙµς εοὔμεαίΗ ῥγ]υαυή: ο δω ομης ο κ ος ο 
0” 
ει 

1βῥογµς5. 6 οἳο {παπι (πιῃς(ο (γε ζωη πατταοπεπα. Ίπερε Ῥαμ/ζμ. 40» ΠΕΙ] 4Ἴσαιις {επιρ]ϊ ιομίομς | 
ΙΙΙ Π16ἳ ος 

ο οὐ πρυά. 1 6βῦ. Δ)5. 1η Πάρος". 4ε Μεα- ἅπ, Υπ, Ρ. 66μ., περίβολον θεῶν Ἱερὸν τῶν μεγαλών» οι. 

ο η ο ο ο νο δα ο Ἠομοδοϊοα Μά: 
Ῥοπᾶή ΡΙΤΟ) ἐπολιόρκει πολὺν χρόνον τῆς θαλώττης εἴρ, ΤΙΠΟ: Ρ. 675. ἐντεῦθεν ἐς τὸν ἱερὸν πει ολο τς ἂν 

ο ή ο το «οττο 3. τα, ο ο Ῥορίεε ϱὴ Κατ έκλεισαν σποίνης (Πο Νεριμηί Οστοτίκηιο) ἐθὶν. εἴσ' 
τω οζοΠἡς πᾶ Τομ. Ν. Ῥ. 9όσο. ὃ, τουτέςι τῶν εἶσα- ΡΙΙΠΙ 1 ΜΠΕ π41 Που]είος Ἱπαιᾶϊ λος αι 
νωφγ]μων ἢ τῇς θαλάττηρ αὐτοὺς ἄπεκλεισαν' ηΙῇ ἀεβοηε {ὰ5 ΠΟΠ ΕΓΑΐ Ἰένοι ἐπὶ τὸ µέγαρον δις οχί μα το 

. 5 . τν ΟςΕΙΙΡ - 

Τ2μοόλάο» ἐγκατέκλείσαν πο, Μακεδονίας ᾿Αθηναῖο, Λεπείγαίεν σης. ὸ ρρχα Οοτοής τὸ 
Περδκάν’ υὲ δυρῥσεῖρε ἀῑχις ἵπ ΑΙ. ν. 1902. ὀρχέων ἐγ- τπβος. θορι ρε ος αρ. Ἠκίο εν 

κεκλεισµένους» ΡΤΟ ἐντος ἐν ανω ΥΑΙΟΚΗΕΝ. ο7δ. αἳ ἵῃ η αρ . 146. ν ᾱ, Πεβοῦ ἵπ ̓ Ανώκτοβ” 

50. Ἑσπέμπων πάρυκας]. Φοηίῤὂόσας ΗΠ(αίο» Πὶ βίου, Ίπ Ρήμαγοῦ. ἂς Ἱς. ος Οἷτ τότ. υ0ὶ μέγαρα πι 

πιότό κήρυκῳ΄ αποὰ Ῥιπεῦεπί πΙαΙΞΟ Μάρ. ος Ρα, γαλάρτια ο Πο α 

Ἐκ ἄἸνοηιο ρτοχίτπα Ἰεέβοπίοις Πς ζομ ποτε: οἵ- πι ρ.όζ8., Ἱεροτοτα: Πρώτο, 2τε τὼ σᾶς ΑπΑΊΗΣ τσι 
τεε ἐκωτὸν τάλαντα, Φ292 η μή, τν Ἰ οὐκ ἀπονοσή- αρα κιοῦσιν Ῥιοίβπο ποπ Ισεας ΝΗἱππάὰ κεί. τν 

σειν τὴν «ρωτὴν, πμὶν } ὀξίλὴ σφέρ». Ἐαπ]ο Ροδε Ίπίος. ἁωνήπων, Ός α[ἴοχαπι οἴῖιη τοπυρΙοτώη ού οίνος 
Ῥυηπέομς πηυτα [οΗρεπάμπι: καὶ ΤΗ μάλίιω ἔσκε ο ἀνώκτορω Πεέητες. {η έρίάεδ, μέγαρον αὰ ή 
ο τον, τοῦ τείχεος τοῦτο ὤμά 12011 ἐξήρετο. «Πεγούοιν. Μο πρβλ να ρ 

τὸ Ὅεξάρτο δηπλήσιον τοῦ ὠρχαίου" (οηδί αἩοα με ροϊμς,  Ότ. Φρίκής αὐτὸν ὑπελθούσης]. Νυ]]ηπι σμ/ζαε ΑΗ 
τν ὃν. ἴεὰ αἹτεγυπ ΡΙαείοῖο: ΊῬμοά. Ινν ο. σης ἵπ Ποης ρταεβάἶαπα, εἳ πιειήτο». ΦοῤῥοσΙεΣ, ΕΕ 

όο, τ Ἡν ἐπιμαχώτωτον ΏΕΠΊΡΕ τὸ τείνισμᾶ’ Χοπορὸ, 1118. ΤΙ δ' ἔσῳ ὦ ξέν, ὥς μ’ ΤΠΕΡΣΕΤΑΙ ας 
ϱ, 36ο, 13. ν ΥΑΙΟΚΕΝ, τρις π]]] ορ». να μαρε οδ. Έκ. 

! . : : : σπριί 

ἐσιφραζομυα, καὶ τῇ Ῥεπι» 14 εχσορίταδαπε, απ 8ἱἱά Ίοσᾶ ομ{6- . 

19134 

ονεπάαπα 

ον 

Ρας 



Ἂ 

ΜΙΜλάῖν αλοίδις αριιάἰπο ἸάΠ αλ ποή, Ὦ  Α τ' Ὁ. Ἰτδεα γι, 
ἁαπηπαίαπαι },, ταἰσαείς. Ρε]ασσί Ίῃ Αιτίσα, ἩἨεεαίαη». ο νῷ ον Ἱ να. | 

να ο νοκ πε ο νὰ ο αν Α ον νε ων κ. ο ο αν, 
αηέυτη Ῥετ {εκ 6τ νὶρῖπ ἀῑέδ οὐίεεία» ἓτ χἠσάς τε εξ κάῑ εἶχοσι Ἠμερᾶς» Χα δμῴσας τὴ ῥᾳσο/. 

παπι ἀεατηπι Έίπουα ΜΙΙΙαάεπι εἀοσμίδ- μὠ Μιλτιάδη κατηγήσάτο, βΕλόμθοί μυ ντὶ τη- 
ἳ ' 4 . ..-. ς Ἶ ; ' / ς ν κ ς 

[ερ νο]εητες οϱ 14 4ο ος μπω πας Οοτέων τικωρήσασβαι, «ερωρύωής πέµπεσι ἔε Διλ- 
) 1 ς ς ην εν ορα ο) λο Ἂς 

αμ ο σκκς  ες φοὺς. ὢρ σφίας Ἠσυχίη τής πολιορχίης εσχε. επέμ» 
τηΠετήητ [οἱ[οαταπα  παπαι]ά ΓαΟπιπΙέταπι η ο τα κ ο κ. 

ἆ | ἰ πο δὲ ἐπειρησομέεε εἰ κἀταχξήσωταὶ ΤΑ ὑποζάκό- 6αῦαπι οσσ]ἀετεπε, τπἳ αἱ ταΠοΠεΠΙ σα» ο καν πό, ἐκ θροοι απ 

ΡιεπάΦ Ῥαϊττία Πο[βρης ἀειεαϊδίει, απῶαπε βρο των Μεν ὦρ ἐξηγησαμθη κ ριτης 
ΝΠ]Παάϊ εχρο[κ[ει {ποτα, απΏ αἆ νἰπ]επι πατρίδοο ἄλωση, καὶ τα ἐς ἑρσθα, γῶω αβητά ιρά 
{εχυτη εβεττὶ πεξας οδίει,. Ιά ΡΥΙΠΙα Πεῄρσς ἐκφήνασω Μιλτιάδη, ἡ δὲ Πυβώη εκ έάν Φάσα κε 

ΠΟΠ Ρετ]ῇε, περαπς Τϊπιούη εδταπῃ Τε: Τιμοῦ εἶναι τὸν αἰτίη τετέων, ἀλλὰ» δὲν γὰξ ΜΙλ- 
Τηπ εδίο σαυίαπι: Τε απῖα λα, λα πιάδεα τελευτῶ μὴ εὖ, Φάγήνα] ὃν τῶν κἀχω) κάτη- 

| 1 . / . ον ε η 3 ας» Τᾶ ΤΙΟΓΙε Ῥεγοαυηάμπι αδίεῖ, 1Ι46ο εἰ- ἄπςε Ὃ ος ος ας να ὀνεο ον 
ΤΠΑΙΟΥΗΙΠ αρρατηϊδ[ε; Πως Ῥατής Ῥγιῃία τε- αν ; πας ; τα 

196{ροπα1ε, - η. σα λιεάπς ρω Γονογ- )ηἠναῖοι δὲ ἐκ, Πάρω Μιλτιάδεα ἀπονοσήσωτα ἐχοῦ 
ον ἃ φύόμασι, οἵ τε ἄλλοι, καὶ µάλισα Ξάνθιππος {ππῃ «μπι αᾗῖ Αιμεπίεη{ες Ίπ οτε Παδεραπε, 9 : ο να 

1 βΙὶ Αρί ὃς 3 ο ᾷ: τὸν δημο ἴηπι ργῶσίρας Χαπιπίρρις Ατρητοηίς ΠΙμδ, Ίο Αρίφρονο» ὂς «αατοθ - αγαγων υπο | 
ο. : .. - . . π ον 2 » ὼ. .α . αυ] εμπι αραιά Ρορα]ηπι επἰπηε σαρίίαἰ 3σ- Μιλτιάδια ἐδίωκε τὴς ᾿Απηναίων ἅπάτης { ἔνεκα. 
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ομανίε,  αισά ᾿Αιμεπίεπίες εἰτουπι{οΓρῇς- 
(σι Οἱ αςσμ[ιηοπϊ ΜΙμαᾶες ποἩ΄ Ρετ 18 
1ρ5ε τε[ρομάϊε,  πάσιθ επῖπι Ῥοϊεταί, αἲϊ 

δαϊτείσεπῖεε ἔαπιοτε ἶασετει Ιπ Ιεδο, {εά ᾱ- 
επίετ «μπι ἀο[οπάσταπῖ απιὶςϊ», {5ρ8 ΠΠΕΙΠΟ- 

ΤαΠί05 Ῥησηαπι ἵπ Ματαιμοπε σείίαπι» εξ 
Ἱμεπηπυίπ Ἑκραρπαϊαπα, ΄ αἄατη  υ]εῖ Ῥε]αθ- 

λ ὰ . 3 ζ Ἱ εν α Μιλτιάδης δὲ, αὐτὸς μὲν παριὼν εκ. ἀππέλογέετου 
ην ᾽ : / ο ρω ᾿ ἣν γὰρ ἀδύνατος, ὧσε σηποµένε τὸ μηρᾶ, προκειμὲ- 

.λ Αι ώώμς .- « / ο κ κο 
5) ὃὲ αὐτᾶ ο) κλίνη, ἕ ὑπεράπολογέοτο οἱ Φι.οί4 

ταν / γώ οφ) . φρ 3 : . 

Της μάχης τε τὴς ο) ὃ Μαραθῶη πολλα ἐπιµεμνημε: 
αν, α Ξ : 

νο, καὶ τὴν Λήμνε αἴρεση ὡς έλω Ληιμωο τὲ καὶ τις 
; ' ΛΑ) : ΄ - . / ᾱ, . , τε ο 

σάµεορ τες ΠΠελασγες, π'αρέδωκε Αθημαίοισι. ἶ “ροδό 
͵ τες ία Ί- . 1: αν η, { τω ο” ' 3 ω 

βο5, Αἰποπίεπῄρας τταθιά(σίει. Ἱπιείνεπτα ΄ γοομόη δὲ τῇ δήμη αὐτῷ κατὰ τὸν ἀπόλυσυ τὸ θα- 
ΤαΙΠΘΕῃ Ρορυ] πε «αΡΙ{15 "ἀαπιπατείης, α1Π- Γονάτ κ» ζημιώσαντος δὲ κατὰ τὸν ἀδικίην. ποωτήκωτᾶ, 
αμαρίητα Ταἰεπις «π]ρα παπ]είαϊα δι, Ῥορυ 
Ίπρο ΜΠ]ῆαφες ἀἰς[ο]πτο αταάε Ῥραϊττείαξίο {6- 
Ίπογα ἀεσασῃι:  ααἰπαπαρίηϊτα απτεπι τα]εηῖα 

197(0Ίπιοῃ Βμας εχ/{οῖνΙε. 

Ὁ. Εταλαντοισι, Μιλτιάδη μὲν μετὰ ταῦτα, 1 σφά- 
κελίσαγτός τε τὸ μηρᾶ, καὶ σαπέντος τελευτά” τὰ 
το ο ο ες οσον ος λε τώἡρῥον 

"Ῥοττο. Ίμεπππαπα ΜΗ: δὲ πυτηχοτα τάλαντα εζετισε ο πάϊὶς αυτε ΚΙμωβ. 
ο Απ ην πο κ.) 

Εαάος Οἰπιοπῖς Ἠ]ίας Ἠαμς 1π πιοάσπα ου: 'Ἀήμνο'δὲ Μιλτιάδης ὁ Κίμωνος πι ὧδε ἔσχε Πελασ- 
πηεταϊ: ΡῬε]αδϱΙ ῬοσίεααΙαία εκ 

ς λ 3 / ή 3 λ 3 ος . ᾿ . 

Αιτῖσα αδ15γοἱ, ἐπεί τε Ἡ. ἐκτὸς Αττικής ὑπὸ ᾿Αθηναίω έξε» 
ρα - - οὗ / ον ὉϱΝ Ἀ 3 ο ον ἃ ς Αιπεπιοπβρις εχαξεί {απῖ, νε 1116, {νε λαάθησαν, εἴτε ὧν οἳ δικαίως, εἴτε ἀδίχως» τᾶτο γὰέ 

- - . Ξ ΄ 3 "/ ο . οω Ἱπ]πτία: παπι 4 Ίος πΙβ]] παῦεο  ΡίῶτεΣ τε: εκ, ἔχω Φράσαι, πλὺν τὰ λεγόµυα, ὅτι Ἑκατάνο 
Ίαία, οπία Ἠεσαϊίωις Ἡερε[απά Άμα. Ἱπ 
ΠἰΠοτς αἲε αρταρῖε παπα, Αιπεριεπίες 6- 
πίῃ, οὕσπ νιάετεηῖ τεριοΏεπα, 9458 1ρ50- 

ἳ } ς / / .] ως 

με ὁ Ἡγήσανδρε ἔφησε ον Τσι λόγοισι λέγων αδίς 
5 2ο ” 

χω" ἐπέ τε γὰρ ἰδεν τοὺς ᾿Α.ηιαίους τὴν χώρη, 
ή ]κοΟΤὴν σφίσι αὐτοῖσι ὑπὸ τὸ Ὑμησσὺν ἐοῦύσαν ἐδοσαὴ ΤΗ Ῥτορτία εται {1 Ἠγπειτο, απατη 118 ο ασ σα 

παριταπάαπι΄ ἀοάεταπε, ΠπςΓσθᾶςΙη πησὶ εἶτ- 
ζα αἴσεπι ἀπέΗ, Ῥεπο΄ εχειἰίαπι, αὖσδ τας 

α Ῥεῃ ᾗ 7ο. : αμὶ ποχ οὐπι 7 κατηγήσαιπο. - 
ο πωτρ., ΟΠΟΠΙΟΔΟ᾽ «4 

14, }1μο }ζα]ᾳ. εἸεραπίος. 
{εά οἱ Ο. θ.,. υδὶ Ῥηυς οά[απιν 
µένης «1εβρὀ. οἵα «4γορ. ἔ. Όαο. «4. 

. 2 81. ἄπατι «ά, οπΗΠτ ει αἰῆ νοσμίαπι. 

οἰκῆσαι» µισθὸν τοῦ τείχεος τοῦ περὶ τὴν ἀκρόπὸ» 
οφ Δ.- χι ο ς νου ν 5 όν φ. λ/ χοτε ἑλήλαμειη' ταύτην ὡς ἰδεν τὰς .Αθημάίες 

πλ] . 2ὺ ος λος ώωαιπσ ος ο τς 
πο ως ον αγ ας κ οις 

τὅ τὴν ἐξην. οἵα δ16ρῥ. αι -ἄεχ.ς απ επι τῆς 
ς Ἐκφήσασαν «ἄγεῦ. ἆ Στόματε 

ε Πε, Βρε. «ἄνχ., αΏῖ ὕπαγαν- πο πι]ε. Ψἱά. ὤγοπου. Ί1ρτα Ο. τοᾖ.. 
ᾖ Είνεκεν «4γὸ0. 2. 2 

{ Ἱροσγινομ. «4γεῦ. 
ὅ Ὕπεραπελ. «ἄγεδ. ἔ ὃ Μαραθῶν! φενο- 

ἆ Τόλαντα «4.0. { Σφακελίδαν- 
τος τοῦ µ. κ. σωπέντὸς τελ- «4γεῦ. ἔ- ἢγἱ., σφακελίσαντός τε τοῦ Ῥαι[. «4{9ᾷ. οἵἈ ὦήερῥ.ο ἵηπ οαίατὶς ορηίδή- 
Ώθηίές. ΠΠ αὐτῷ τοῦ µ. εἴ σαπ. αὐτοῦ τελ. 

ἐξελάσθήσ. 

-.95, Ἐκφήνωσαν] άρα ἵπ Ίος αςαμἱείσστα, αἴῖ Πο- 
ἴαριίται «4γοῦ, ἐκφήσασαν.. ΊΙοΧ οὐ Τιμοῦν εἶναι αἰτίην 
τουτέων ]. 4ε Βαμυ, ἀε]εῖο ατΠομ]ο. 0η εί Τ{- 
ΊἼοµη ομήῥᾳμάαηι» /ε ὅτο, Ε]εραπίεί «Γ1ύση. Τ. τ. Ρ. 
456. ἀλλ ἡ κρίνασα θεὺς μὴ εὖ τελευτῆσαι τὸν μέγαν Μιλ-. 

ἃτμδ» 41ο ασέι/αῖοτε ΧαπιἩρρο. 
«ο της Δ. ἁπάτης εἴνεκα] Πρῥογιη {εηίΙτ ρτοδᾶ- 

Ῥήατετ Ίνεβον, Φοβο]ίοη ο5ῖ Ἰπεθίτιπα ἵηπ «γι, Ἑ. πι, 

τιάδήν, αὐτὴ τοῦτο τὸ κακὸν ἔπεμψε, ηπες Νοβτί αοπι- 

{ 

τῇ Παρῳ: Ἠθέλήσαν αὐτὸν κωπωκρηµνίσαι. ὃ δὲ Πρύτανις 
εἰσελθὼν ἔζη (ἐξητήσωτο) αὐτὸν" ]ὶ δὲ αἰτία τῆς Πάρου 
αύτη Ἰν. παταδουλοῦσθαι τὼς νήσους τοῖς ᾽Αθηναίρις: 1ο) 
ἐξελθὼν εἰς Πάρο πβώτην» καὶ παρελθὼν τὸ (εἰς τὸ) Ἱερὸν 
ἑαμολυσμένός αἷματι τῶν πολεµίων οἳ μὲν Φασὶν ὣς βέλει 
ἑθλήῤη οἱ δὲ ὦρ ὠπὸ τοῦ τείχους κωτηνέχόη’ κωτεαφῆς οὖν 
το ωῤὸν ὑπέσρεψεν ὤπραχτοι ἄεὶ ἐκρίνετο. Ροβτοτηα ᾗς ο: 
ππεηθαπ δα μπας, κωτεαγὼς οὖν τὸν µ. ὑπ. ὥπρακτος, κο} ἐκρώετο. ς 

ς ὑτδέ 2η ον άφ . αν ο Ἡ 
ἠαᾶς τὸν αν π. οὐκ ἀπέλιφέεῖο]. Ἱη βπε {η8ε ρτο ΝΠ]- 
σρῇς δώ ον ὐρΙά. οὐδὲν πλέον» ΙΠαΙΙΕ, τοῖς δικα- 
ὠναβιβασο μη τρθύμωτος, οὐ δακρύσαντα, οὐ ποϊδίω 

ς {πα Αρης Ῥοισπια τοέΗμς οπιῇςίοτ φορΠίβα. ΤΠ 16 {μα Άίόρας ἄρ]αν ο 
ο νότα ρα ὃς τρ ορίποτ» «βῥογο. Νεουπά πι 

ἓν Μαραθῶνι φενο αν ΟΤΗΠΕ αΠηΕ1» τῆς μάχης τε τῆς 
᾿ ο μένης πολλὸ ἐπιμεμνημένοι, κοὶ ὣς ἑλὼν 

τὰ και Τισώμενος ποὺ : 
»α1ο/σι' [Πο [Πρι 0οᾷς 
Ὦν Λήμνου αἴρεσω, ἐκ 

Ὦ. 2 Ένα λέγει τὸν Μιλτιάδη ὅτε φὰρ ἐκρίνετο ἐπὶ 

5 Ἠελασγοὺς παβέδωκε ᾿Αθη- 
Χ,Ῥγαερεγεί αητίαμι!ς» Υοςες, 

Ποῖα πιατρῖπα] ετεᾷετεπί αάῑς- 

5. « 7 «εά. «4γοῦ. Ῥαο/. «4[.Σ οὕτω ρηις. 
πε ΤΗΤΙ ἐξεβλήθισαν Πάεπι εὐπι «ἄτοδ. Βαι/. ΒγΗ. νιερύ, οἵα. ωρήως Ἐκ τῆς μή, Ἱπ. “4ἱά0 εε αἱ] ἐξελάθησαν, ἵπ (γομουΐσπά 

ὥμδι λος ον ο ρολο, 
6. τῆς ἐν Μαραθῶν] Οποά {εμεᾶπε αάϊμηριπε φενο-- 

- μένης πεσερ[ατίαπι αὐἰάσιι ποῦ 65, Ἠετοάοίθιιπα ΤΑ 
ΠΕΠ 1,. ΥΠ. 1, Τα]ε επι τὸ ἐν Ν. νενόµερον τρμα 
Γηρτα Ὁ. 139. Οοπίπιο πεχύπι αἲξ ἀερεῦαί σημ. 
καὶ τῇ Λήμνου αἱρέσιο, 4ὖδε Ῥαυὴ] ἁοδαῖπα, αὐξ. 
αμοά εἲ ῥαΙε{επαγίο Νοβτο ἵπ ορ]πίοηαπι ναηῖε, ϱχ 
Ραττε το, Ἱερίσιε καὶ ὡς ἕλὼν Λἴμνον ----, Εὶς Ί1ῃ- 
6ο εχ γιεν ῶμας. Ῥ, 6οοσκκανπ, 6, ερίρίαπηπα 
ΡΓήεὔπι» ΠΑΝΤΕΣ» ΜΙΛΤΙΑΔΗ, ΤΑΛΑΡΗΙΑ ΕΡΤΑ. 
ΙΣΑΣΙΝ ΠΕΡΣΑΙ. ΚΑΙ ΜΑΡΑΘΩΝ ΣΗΣ ΑΡΕΤΗΣ 
ΤΕΜΕΝΟΣ’ ομΙΗ5 αἰΠάεπῃ ταλαρῃϊὰ, Ἡ ρίπβοτεπεΣ τῶ. 
ὅ᾽ ἁρήία, ΠΟΠ πιοτατεπ{ΗΣ Ίεξοτος. ΑΠα Οἱ. 5. δ4γ-. 
ἸΜ4ηΗΗς 5εο. 4 ΑΠΛΟΙ. Τατ. ΤΠ. ρ, τος. ο, 
τ.δν Πρόσγεγομένου τοῦ δήμου ὅτο.] Νεπετας ΜΗΕΗάάε5 
ἵπ Ῥαταιητί ρετίσμ]άπι ες «Ρ/σεοπίς παττηᾶοπε ἵ 6056" 

Ψ. στό, Ἑ., εί αἀθῆρμίαιως ώνήῥίαν ΊΤ. αρ αλ. Ἅαὶ 1ο. ΑΙ 1ᾷ τοήσεπε, Γοἶ]κυλαί ἵπ εαὔδμς γατα 
σπα. Μοκσφοκελίσαντόετε τοῦ μηροῦ ο ον, τ 

«ομ]τιπι αοσθρῖ: νυ]ραα επίπι Ἱεγβευπ ΡτΟΠΟΜΙΕΠ 8ος 
οἰάεῖαι ἱπίμανς, : Φερτα 4ωοάπε 1, πα» 66. Ὁαπίογῃ 

Ειπζ]ής Πᾷειαάο, μβὶ νῖαο ἂς Όρμος µε. 
15. Ἐπεί τε ἐκτὸς ᾿Αττικῆς ο ρε ο. ετ ἑξέ- 

βλήθησαν ππε]ίἠς οβίπαΡυπτας» ΑνεῦΗΠΙ 1ςηεάαε; Όει- 
τώπῃ 65Ε, ἐξελάθησω»» 1π. Ἠ15 Πρείς οτεὈειτίπιηπ, πο 

τοέτε α Οομουίο ἐξελάσθησαν Ῥτοππυ]ρατῖ, «ΝΑ Τμ 1ν 4 

145. Τεῖχος τὸ πὲρὶ σὴν. ἀκρόπολίν ἤρπατυτ Ἐν, ν., όμ. οἳ 

αυ Α{ΠΡΙ. ῬμῥεγίοΏ]κί ετοἀοῖ, «,9,ῬιΊοο; 

ἨἙ έτα ρα τὰ 
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σος 
3 ͵ θε Ἡ αν / 

εξεργασμέρη εὖ, τὸν πρύτερω ενα χακ τε 
μηδθὸς αξίην, λαβεῦ Φθόνο τε καὶ ἵμερο της 160 
χαὶ ὅτω ἐξιλαύνευ αὐτες, εθεμίμ ἄλλην πρόφασυο5 
πρώσχομένς τες ᾿Αθηναίες. ὧς δὲ 3 αὐτοὶ Αθηναια 

λέγεσι, δικαίως ἐξελάσαι. κατοικημένες γὰρ το» 

Πελασγεε ὑπὸ τῷ Ὑμησσῷ, οθυτο μας , 
ο 

γατέρας τε 9 κα) παϊδα» ἐπ ὕδωρ ἐπὶ τν Ἐνεά- ΦΟἵες Ίτα 6 παπι Ρεῖετε {91508 » 

κρΏνο, οὐ γὰρ εἶναι τοῦτον τὸν χόνον σφίσι κω οὖδε 
τσι ἆλλοισι Ἕλλησι οἰχέτας, ὕκω» δὲ έλθαω αὗται, 

3 ο» Ν ο Α, 9 / 

ἀδικέεν τάδε Φοτῶῷ γὰρ Ὁ αῑει τὰς σφέτέρας 

ΜΗ Ὁ απο ο Ἑ 
καὶ τὸ τπα]α {αϊδίει οἳ πυ]]ας Ρτεϊῇ , ΙνΟΓΕ 6ΑΡίΟ8 

] Έππεβειμπου. Ῥο]αοαὶ οὗ ποχαϊα Ρα] Αιάσα, 86 
1 επίπαπα παδὰ ταρίηητ Αιτιο8δ Εεπι]ηας, 

Ε]ε[6 εἰ απιοτθ Τέτῶ Παρεπάσ» εἲ Ίνα εΧε- 
5ἱςδ[ε 195, πι]]απη αἰίαπι {ρεσίεπῃ ΡΙΦ(ΕΧΕΠ” 
τες Αιμεπίεπίε,  Ότ απτεπι 1ρᾳ. ΑτπείεΠ” 
{ες αἰππῖ Ίητα εἰθοῖκ[ε; αι1ρρε Γε]άδβο5 110 
Ἡγπειτο Παρίίαηϊος, Ί]μπς Ρτοβῖτε {οἱ1τοβ 
Ἠαπο Ἱπ]πτίαπι Ἱπιπ]δίε: μας επι ἃς ἨἩτ 
ιο. Διμεπίδηβιπι αςβάας αἆ Ίογεπι {07 

Ὅ πυ]αά πια 

απῖπι ας εἶς αι 1]ής Οτασῖς Ρε 14 ἴεπιρηΣ 
{ον]τια οταπῖ ο 4Ἠπτη ΕΓΡο 1] ΙΕΠΙ Σε: 
Ίαδρος εἰς Ρε Πβιάίπεπι εἲ εοπτεπιρίαπι Υπᾶ ν σως / ας ο / ος 5 

τοὺς Πελασγοὺς ὑπὸ ὕβριός τε κὸ ολιγωρίης βια- πέος, αμἱρ- 
η σνφι / » 3 

σθα σφεας" κα; ταῦτα μέντοι σφίσι οὐχ, ἅπο- 
αττη]σίε, πεφιιε ος Εεοῖς[ε οοπῖε 
Ῥο αά οχιΓΕΠΙΙΗΏ ππαπ]ξε[ο ἀερτεμεΠίο» ος 

: ον 9 Ν / . / 4 ” - 1 . τ Ξ ο 

χρῶν ποιές ἄλλα τέλορ χι) επιβαλεύοτας ἐπι-οοἱπναἀεηάϊ Αἰπεπίεπβδις σοπΗᾶ 4βΙτδΙ6» 
ον -ᾱς ὼ ο .. ν . ὦ ο ν . 

χειρήσεν » ἐπ αυτοφώρῳ Φαγήναι εωυτοὺς δε Ὑωε- {6 νετο αἆεο πιείτε, αυᾶπι ΠΠ ΠπεταΏς 

σθα τοσοῦτο ἐκείνων ἄνδρας ἀμείνοας» ἃ όσῳ παρ- ΥΙΟ Πε» πε αὐΠπ Παρετεηί {ας υ]ταἴεπι 

εὖν αὐτοῖσι ἀποκτέναι τοὺς Πελασγοὺς, ἐπεί σφεας 
ἔλαβο  ἐπιβελεύοτας, οὐχ. ἐφέλῆσαι, ἀλλά σφι 
πθοσειπ έν ἐκ, της γης ἐξιέναι, τοὺς δὲ οὕτω δὺ ἐκ-4ο 
χωρήσωτας, 3 ἄλλά τε σχεώ χωρία και «δὴ κα 

ον ο» λ , ον 2, 

Λ]μνο. ἐκένα μὲ δι Ἑκαάταιος ἔ έλεξε; ταῦτα 

] } ο ο 0 . 

πού των Ἱ κβριδιέων γυναικών τοὺς παιδας, χα Τ8ν 

ό ο ναι σύ α δὲ Ἡεσαιφις 9 
Ἀγημαίοι λέγεσι. Οι δε Πελασγοί ο0Τοι» ημ)ο Ῥε]αςρί Τ,εππΏιτη ἴηπς Ἰποο]επῖε», Π48ς 
τότε γεµόμθοι» ξ καὶ βελόμοοι τοὺς Α.)ηναίες τι- η πἱοῖί 3 
µωρήσασ.]α]» ε τε ἐξεπισάμωοι τὰς Α»ηναίων Ἡ ὁρ-/5ΏΕ Ρη8τί 4παπάο ἀῑες Γε[Π ΛΛΕΠΙΕΠΗ: 
τὰς» ποτηκοτέρες 1 χτησάµθοι, ἐλόχησαν Αρτέ» 
µιδι ον Βραυρῶι ἀγούσας ὁρτν τὰς τῶν “Α.ηναίων 
γυναίκας. οἈ)εὔτεν δὲ ἁρπάσαντες τετέων πολλὰς» 
οἴχωτο ἀποπλέωτες χα σφεας ἐς Λμνον ἀγαγό- 
τές, παλλαχας εἶχον. ὡς δὸ τέκνων αὗται αἱ γυ- 5ΟεοπευδΙπ]ς Παριετιπῖ. Πα {επι 

γαῖκες ὑπεπλήσθησαν, γλὠσσών τε τὴν Αττικὴν καὶ απαπι Πρετῖ αΡιπάανειε» πρβ 
τρόπεης τῶν Αθηναίων ἐδίδασχοω τοὺς παϊδας, ὂι δὲ ΙΠΟΠΙΟΙΦ ΑἰπεπιεπΠυπι ΡΗΕΙΟΣ. τι 
οὔτε ἕ συμμίσγεσραι τοῖσι ἐκ. τῶν Πελασγίδων γυ- 
ναικῶν παισὶ Πφελο 1 εἴ τε τύπτατό τις αὐτέω 
ὑπ᾿ εκείνων τιὸς, ἐβοήθεύν τε πάντες, καὶ ἐτιμώ-δ πας: ρτο Ἡ ο αν ο επ "τώνει πππτπο {είε τπἱαραπίητ: ἃς 
βίο αλλήλοισι. και δὴ καὶ ἄρχευ πι τε τῶν παίθω). 
ὃς παιδες ἐδικαίευν, καὶ Ἡ σολλῷ ἐπεκράτεο' μα” 
}όντες δὲ ταῦτα ὂι Πελασγοὶ » ἑωύτοισιλόγες 9 ἐδί-, τηβάνει[α Ῥε]αοσι ἵπιετ 1 « 

Φυσω" καὶ σφίσι βελευομένοισι, Φενόν τι ἐσέθυνε" εοπῇάειαηῖεεηιε Ιπάϊρπαμο 38 
Ρ εἰ δὲ δ διαγινώσκοιω σφίσι τε βοη9έευ δι παιδες 

Ἰπεπίπιεπαϊ Ῥο]αφρον, Ἡτ απος ΠΡΙ ἰπβάΙα- 
το ἀερτεΠεπα]δ[επῖ, ἵαπιεη πο]μεηῖ». 16ο 
εἶν Ῥτῶσερετίητ πε -6 τορίοπα εχεθάστεης 

ι! αἴαμε Ίἴα Ί]ος {οἶαπι νετιεηῖεδ» ἴπιλ 
Ίοσα. μπι νετο 1,επππιπα οὐΏπαϊδίε- - 4 

μας Αιποπιεηίος αἰιΏῖ, 
Α: 

(πεπιεη[ίηπι Ἱπ]ητίαπι πἱοι[σεπάϊ αγία!» Ρε: 
ᾗαπι 66" 

Ἱερτατεηίητ , πανῖρις αιΙπαααριηῖᾶ τοπιοτμἩ 
Ἱπ[αξες -ἸπῃάΙας σοἱιοσατιπῖ. υχοπίρως ος ρ] 
ΠεηΙεηΠ πι, ἀῑεπι Εε[πι Ρίαπα αρμά θε]. ᾿ 
Τοηεπι ἀβεπιίρις: Ρρεπημ]είσαια Πα νο 8 ας 
ταρεῖς αρίετιητ, αἳ ἵπ 1,οπυηπαπῃ ἀεα 

μαδτιπῖν 

Αι ΠΠ «οπ{αεἴιμάΙπετα ΕΠΙ εϊβσβιουοι τ]ο- 

αρετε αρπιεραπῖ: εἲ θα ο ος μας, 

ταπι η]]ο τοι. ουπόΗ αΧΜΙΟ Ὁσ ο η μπι πο ναρι]ατεῖ, λρπος Τε ϐ ή 

Ἡς Ῥιοθτ] - 11 τ, οβ 
αἰῆν Ριστῖς ἀοπήπατοπευς εχἰ(Ηπιαραπε, ον 

ο Ουα τε απ1” αµς αἀεο Ίοπδε ριαναἰεναηι. ο ωμί {1ηἳ 
αόατα ἀπίτᾶ- 

ἵτ: οἱ τν: Ἰσπο[ουηῖ ΕΠΔΙΠ 
όονῖι; δἱ απτεπῃ 19 Ραετί 46 τν 

ἵ΄ ορ]τπ]ατὶ . υχοίυι ἀδήτ ΠΡΙ. ορίτπ]α αἀνετ[αι ΡΗΕΤΟΣ ἳ  οδή» 
αν ο : : ΤΠ αυᾶς νίρίπες ἀμχειαμς» ροπε Τεων αυτίκα ἄρχευ περῴατο, τί δὴ ἀνδρω») τες εν «πιο Ῥιφοδία ϱοπαπτυς» αμάπαπι μας 

κ) 
α Νοη ασ ἴι «1ο, {7 

τοὺς π. 2’. Ῥαε[. «4. Ώ1]). 
Φεἰελίης» οὐ {εαπεηπία οΗΙΩ ΠΕ, απο απιρ]εξζοτ, απίδα ὀλλ τε δὴ 
ἨΙΟΧ τιμωρήσασθαι ἐθέλοντες. ὁ. ΡΕΙΡΕΙΗΠΙ, { Στησάμενοι «4γεζ. 7 
οπϊπή]πθ, 
(Μοπιοάο {περίης, 

«95. Τὸν πρότερον εἶναι κωὼν] Ουοὰ ραυ]ο Ἱερίτατ αἩ- 
ἵς, ἐοῦσων, Ἠὶό Ίπ6ο Ἰπάεῖο αρᾶιιφ οδίες» αλάτι εἶναι 
μα 34 απηρίρηπι ενίπάμπ) οπ]τα Ῥοτι]έ; ἐπεί τε 
γὰρ ἰδεῖν. τοὺς Αθηναίους τὴν. Κώρηνο τὴν σφίσι αὐτοῖσι 
(10/5 Ἐε]αδοῖς Πετηρε) ὑπὸ τὸν Ὑμησσὸν ἔδοσων οἰκῆσαι 

σθὸν τοῦ τείχεος τοῦ. πρ τὴν ὠκρόπολίν κοτε ἐλήλωμένου 
Ὅζι Ρας, εερῖῖ Ἰδία Το, Ἰευγε. Όεστορ. ο. ν. σοἩξ, 
14. δοαη. αά αοίση. Ἔ. π. Ῥ. 99. δεῤο], ἵπ Πηγή). 
Ῥμοει. Υ. 24. 6ἳ 1 ὁοῤο). ὰ «4γἱοβῦ. Αν. ν. 849.. 

σηνῶν τε ) 
ιο Ῥτουεπι, αἆ (η, ως, ΝΑΠΟΚΕΝ. ο 1 110 να, ο 
-ο0. Θυγατέρας τε μάὶ παῖδας] Ὁσπια αἷα [Ηρὶσίοπε 

Ῥτεπαητη Ἠπιά να {οχι {εαμ]οιῖς Ἡ ρύτοπιυν., 
Ίπς (μπι αΠοίαξ» λατ : 

αυ νο, εχ 05. υ0ἱ αἁπιί{ειδ» αἱ Πσι Ὀτενί 

[οουεησίς», ὅχως δὲ ἔλοιεν ἀὗται! Ἠχαηί ΡΔείέτεα νατεῃ 
πηοτς ριιε]]αο ὑδρρφόρη. 1 α1ἱ 50Υ ἁἹυπῃ ἐντυχεῖν παρθένῳ 
ὑδρευομένη τταᾶϊτ «γίση. ᾿Ανάβ. Αλ. 1 ὃ. εἲ αριά 
Ῥοδιαπι Οµ, Ἱς. ν. 1ος. Κούρή δὲ ξύμβληντο πρὸ ἄφεοῳ 
ὑδρεύση. Ῥατιπῃ Ίεαφιιο αὐβιτη α- ΡΙο[ΕΠΡΠΟΠΕ ϱΗΤύΠΙ 
γοευπαι. ΙμάΙριςηι]8 «4γοῦ,» {πο Ε35 {ΗΠ14Ρ1ο ἆαπι- 
ΠάηΕδ, ντ 

41. "Αλλά τε δὴ σχεῖν χωρία» καὶ] Ἐκ πιατρίπε Ἐά, 

ὖ Δῆ 4γεῦ. Σπα,» ἀμεὶ 4ᾖ. 4ΐ4.. αΏᾗ ὧεὶι 

ο εί. «κ. Ὄσε/. 7. «4γοῤιν 9Η ὅσον, 

ἆ Ιεζ, ὂαᾳ 
| Ἐἴ τε Ῥαγὶε. 4. 2. αι. «ΐνζ., ἵπ αῑς εἴ τι 

ο ει]. «4910. Βαν. ἔδοσαν Οεῖετ]. 
4 Κουρίδέων Ῥα9/. «404. τα Ἰοπίσο: οεῖετί κονριδίων. 

ίχισμα Πελασγικὸν, αιιοά ατΏρ]τ 1. (6. γε- 

{πθτί {εάεπι Παιά Ῥοιστιπε:. 

ν Τσε Ίσες ἁἆπσ 4γεῦιν ὃν, 

ἷ λεύοντας ἐπιχείρησῦ τ. 

ον 4 μιας εἴ οτα ὃν » 3. ς δν . . /. Ἰ ' 

σ : . τον Ας ὂ ον αμ «τα ἄπο «4γοῦιν 
ο], «49. «4γοῤ. 7. Βαε. Βατ. 214.» 0: 1 

!/:5 συμµίγεσθαι «40.» ΤΕΜΩΠΙ συμμίγγυσθαι., 
ΑΦΗ 

Ώοαβιηῖ 1 ν «γεδ. 7 ΗΕ 1η ο. 
λε ΔΡ.» ΟΗΠ1 ὁρτῶς ὤυτῶν η. οχ 400 

Αῦοει αὖ -γεῦ. 7’. { Τολλὸν Πάει 

ϱ Εἰ δ) Ῥε «ἀνοῦ. 71 Πρτά βωλομέι 4. 

ἂν . ΄ ας ο αμὰ 

σιερζ. τε(μτυ] Ρο(πε{αἴ καὶ δὴ καὶ Λημνον' ας {9ἱ6Πΐ {ας 

νοῦπ]ᾳο αἀπίρετ: 1. 6, 99. Φητὰςς ναποτυπῖ ἄλλομτες 
--- καὶ δὴ κοὶ Σόλων 6, 190. κοὶ ἄλλα λέγων τω 

καὶ εἶρετό μιν' ΤΝ 6. 1δο., εκ 0964, {οὐραλ ο 
το οέ οἳ καὶ ἄλλοι τῶν πολιήτέων. καὶ δὴ μλος 

ώς 5 
46. Πεντηκοντέρους ατήσώμενοι ροπ]ή5 σησάμὲ : 

νοι ῥ0/Ηἱ5 παυΐδιν πάσα ο, η εὐπι ἀσποώσι 14΄ 
γεν ΠΟΙ Ῥε]ασσος ραταία Ῥ]ασσαε, απΕ - ΓάΙαιο᾽ 
9 4ς Ἰπ[ι]απίς ορ]ίο, Ἑαριεπιαε απἴοπι ο ρε 
165 κανηθόρους παρθένους, πλεύσαντες δὲ 3 Ὃ σὺ μέ 

22/οεύογο αρ. Δοπομαβεπ ΝΨοποιιᾶ» 016! μμ. 
ρυρ]σρυτη, 1 Π, Α. ν. 465. ΝΙάε ορ ο ή η δ- 

51. Γλῷσσάν τε τὴν ᾽Αττικὴν, καὶ τ .] Πςς ϱ ν, 986. 
αὐιις όγηης αρὺά δεῥο]. ἵα ΒΗ11Ρ' ση ᾗ τὼ ἠδή 
αἳ δὲ τοὺς παῖδας, Ι1ΠπΠτ., τὴν πατρώαν Φωνή» ςδ 
ἐδίδαξαν' αμπο Πποσσάμπι ράσα ΙΟΣ. ο ος 

«ντο τότε ὤλλήλοις, ας νΙάδητι οοιήσεπάα: οἱ ο 1µ/” 
«χοντό τε ἀλλήλοις, καὶ, εἴτις τύπτοι ἆπ᾽ αὔτρη » 

σοΠέ, 
ήθουν ἅπαντες αχρτοκ[α {ηπι Ίεια εΧ Ηετο 
τε[ρίεῖτ {ηβαΙῥ. Ἰπ Η. Δ. Ρ. 110. 41. ο λιοκεΝ’ 
οσαπι, ἄν Ῥτον. Οἱ. ᾿ . Μίε Μ 4 

δή. Εἴ τε τύπτοό τις αὐτέων] Ὑετα ΚεΡ το ονρ 

Τ]α19ὸ 



Ὁμὰς τος επ Π]δειῖν Ἰπάς φἰωΠήςοσεῖάμαε, ἁἰν]αῖαις 1ιάό ΕΕ Αα Το, δει δο8' υησί οιαομαπα «οπ{[α]μης, Τ οπιπ]α Ειεῖποα, [τογί ἵαπιστ ὶ : επΙπο οχίρυπτΗΣ Ρας ΜΠαάοσι, 
ὃ ο ος ντ ος ἡ ο» 

«ΑΦ νς ον «ες ος εν. ζω» ᾿Ὀαυτὰ εδοξε μμ 1π ΥΙΤΙΕΠΙ απ] ὀθελτσπῃ ὁ ἸτααΠε Ῥαέϊεαπι ὃν ποήσμσις ο) μετα : οξε σφι ΧΤτευειν Τους πται- . - . . Ι- ͵ 3 . ο” Ἡ ων Ἀ ο. 
εδ» Ἡτ εο5 Η]ος ε πππ]Ιεῖδις Άειϊςίς {1{σ6- Ἅδας τοὺς ἐκ τῶ Αττιχκέων γυναικῶν' ποιεῦσι δ) τας. : ο ἁ . Ἶ : 

Ἀ /ν π . αν : ΡΙ05 Πεσατεπε: Π]ς πεσατῖς, αάἀιπῖ ες οθάθεσστα” προσαπολλύεσι δὲ σφέων καὶ τας 3 μητέρας. ἕνα Ἐκ Πος {ασίποτε. οἳ 1ο οτε ἀπὸ τούτο δὲ τοῦ έργε 4 κα του προτέρΏ Ῥ. τοὔτων . 3 
- 

ς οω 6 ο -- 3, 
μας ος πμ ος ποᾶ τν ο. ον τὸ ἐργάσωτο αἱ Ὑυναῖκες, τοὺς ἅμα Θόαντι ἄνδρας 6 οβρίιπι . ) ο ο ο απ] Ὃακρα, ος πα 1,επι- σφετέρους ἀποχτεμασα), γοόμισ-α] ανά Τη) ος 

Ι ο 2 . ες ον . Δ / μα / ο ας 
1991] αρρε]ἰεπτις. Ῥε]αρβῖ» απυπι εἰ Ρορῖ δα τα σχετλια έργα πώτα, Αήμια χαλέισ αν το πξοεπι Ἠρετῖ {αῖ αἴααε ππυΠεΠ δα ΠἱαταπιζοΑποχτείνασι δὲ τοῖσι ΠΠελασγοισι τοὺς ο μας ο ὃν αλ ων λλες ἔ 

πέαυε Τε]ής Γγήξχαπα τεάάστει, ΠεΩΙΘ ΙΧο- «παϊδς τε καὶ γυναίκας, οὔτε γή καρπὸν έφερε» ; αν ζ 9 ἳ τον ᾿ ς 2] ΄ 
τεδ Ώεαιε Ῥεσιάες η τας οίρπετεπε, Ρᾶ- οὔτε γυναικές τε καὶ ποίµναι ὁμοίως ἔτικτω ἆ καὶ οι {απιε ει Πβετοτᾶπι ἠειάκαςς πησα 'πεοτοῦ, πιεζέµοοι δὲ λιμῷ τε καὶ ἀπ πε οΕ1βίιος. παϊ[ογηπὲ Ρετίταπα ο[φιοά Ιακαπηεή- Δελφοῦς ἔπεμπω» λύσιυ τυὰ αἰτησόμηοι τῶ παρ- πα ῥρτ/εηΙαπῃ ππα]οτηπῃ. Η αηῖεπι α το μονη Πυθ ᾗ ο ας χριην λθμαί- 
ΥΠ Ῥωπας Αιμοπίοηβρις απας 1] νε]]επιζ5 αμ . ο ώς ας Έσπαρτο, Αιλεπας Ίετο; Ρο][αίτίαιο {ππε οἷσι δίκας διδύναι ταύτας τὰς ἂν αὐτοὶ ᾿Αθημαϊο , κ εν -- νο» 5 ἄἴητος Τε Ῥωπας 1] οπιπὶς ἀπίητίω. Α- δικάσωσι, Ἴλθο τε δὲ ὃς τὰς ᾿Αθήνας οἱ Πελασγοὶ, ς . - { . ο 3 / Ἰηεπ]εηίος, ἨΠταιῖς η ΡΙΥΤαΠΕΟ ἴοι] 4ἴαπι καὶ δίκας ᾿ ἐπαγγέλλοτο [ουλόμθοι διδύοι παὶ- 101 : ον 9. Ἡ 3 ο» κ 3 ον ) ' 

Ῥοῦεταπι {ρ]επάιἁ]εῄῆπις., αΡροΠίαφαθ ΤΠεΠ- «φὺὸς τοῦ ἀδικήματος. ᾿Αβιναῖοι δὲ οὗ τῷ πευτα- ἷ : / ος πόρων Ῥοπουάπι τοζομησίημα, ἱφίοτυπερορίς κλνμ ὁσρώσαντες, ὧς εἶχο κάλλισα, καὶ 
εἰαδρος Ίια εοπιραΓαίαΠη τερίοπεπι ΠδΙ ἵτα- ες  ὸ, 

98. 

5 πάς 5 σω εάν γε 
ἳ ον. . : τ6απεζαν επιπλέην ἀγαθώ πάντων παραθώτεδα 

Ετε, Τιυῃς Ῥε]αςρὶ εχε]ρίεπτες ἀΐσετε, οἱ . 9 ζ κος αφ 2 ζ ο ώ σ πρ) . λ λ { ν .. Ψεπῖο αηιῇἱοῃο Πανῖς Ρεταδεῖ υΠο ἀῑε εμτ- κιν τοὺς Πελ ΣΤΗ Χρ σφισι παραδὶ {ππι ϱ γε[ίτα τερῖοπα 1Π ποβταπα» Ίτα ττα- οὔναι  ὄχουε ; δὲ Πελασγοὶ ὑπ. λαβόντες» ΕΠΗ. ος ἀἴπετε αιιοᾷ {εἰτεπε Πε Ίος εἶπαν, ,, ΕἘπεὼν Κβορέη ἀνέμῳ αυτηµερο) γηυς εξα- ΏΟὮ Ῥορία,. παπι Λιβσα τημ]το . παρ 1άδ., γύση οκ, τῆς ὑμετέρης ἐς τὴν ἡμετέρῳ, πότε τα- λο αὖπι Ψευρίξ ᾳµα1Ώ ἸεπιΏαβ. ος νο 2» βᾳθώσομεν, 6 τοῦτο εἶπαν, ἐπιςάμενοι τοῦτο εἷ- : αρ κ ρος κό ο. ε ες Ἆρς 

ο κ ο ο καν. : αὰ Πα. ᾱι ἀθύατον γωέσβαι" ᾗ γὰς ᾽Αττικὴ πθὸς γότον μοι ον Αρ ο πο πο αλλος ]ε[ροπταπι, Αιπεπ]επβμπι ἀῑποπῖς Εαῑς». Μαρια κας αα., ολ 
Ὠαάες, Οπιοπίς βμις, νεητῖς ετε[ῖς ρετῃαη- έτέσι 9ὲ κάρτα ππολλοῖσι ὕστρον τετζων » ὢς ἡ Χερσό- ' όἃ ο αλ λκεος 9 νο ς Φ----κε λος Ώρας, εκ Έ]ωιητε αι εδ Ίῃ ΟΠετ[οπο ΟΟ)ήσος ἶ ατα Ἕλλησπ' ο κ εονμη: Αθηναίοισι; 
νο τος τα ο υΠ΄ ἀε]ατης οδε , Μιλτιάδης ὁ Κίμωνος, ετησίέων ἀνέμων χατεσηκότων, Ριῶεερίταίε Ρε]αδαὶς᾽ η -εχ Ἱπ[αία εχοεὰε- η Κ καταύσας εξ Ελαιούτος τοῦ ον Κέρσογήσῳ 1 ἐς τεηῖς τοβΙσεῃς 605 1 ΤποπιοΠαῃ οασι- τὴν ΛἼωον ποηγόρευε ἐξιέναι ἐκ, τῆς γήση τῶῖσι Τ]ς. 

ὃ ὉΌα .  μ ο νὴ δο ς ν ί ᾳ 2 6 Σῇ ο 7 ή 6 Ἡν αποά πυπρὕαΠι 1] ρα ης Ρ τν ΄λασγοισι , αΡαμιμγήσχων σφέας τὸ χρησήριο τὸ ἡδαμᾶ 3 Ω ) ϊ οῦ- 2) ὦ « ᾿ κοκ ν Ίεπι Θποσμη Περιά[Ηοηίος φιὶ ρω δήλπισαν σφίσι οἱ Πελασγοί ἐπιτελέεσθαι, Ἡφαιφιέες 
/ 

μα 
4 «4ρεῦ. 7 1], Ῥης/. «9{., απίεη δὲ καὶ τὰς µητ. αὐτέων. 1. «4γεζι 7 ἵρπιοῃ δὲ σῷι καὶ τὰς,  ὃ Ἠάεπι 

επι 5 Ρρτῖμς οἴΔί σούτου.. Ίῃ «σε ήεα, ει ος ὃ ἐν. ο ται {η/ρ/2. α Εἴ. Ρ. 168. ττ. ετ πὰ Ῥετίθρες, ν, 947. 9ΙΑΠΠι ὠποχτείνυσι «{νοῦ. ασ. Ταν. «γοῦ., αἲ ὧς καὶ 14. (γομου. εἰ 1, ΤΠ, 6ο, ες όδ.΄  ε Στερέσουτες ὁι -- σι Ὅἶσε δµίς, 1 'Ἐπιπλέο. δ, ηο. Ἠαες ποπ. Ποτιηξ 450, Τά9[. “ἄε., ἵπ ης, εἴπον, Τοιαῦτο σης ἐν Ἕλλ. -«γοῦ. 2 αλα» Εϊ πιοχ, ᾖ Κρτασή- σας «γοῦ., κωταλύσας {ὐοπ.: Ώπιπι Ἑλοοῦντος Ῥοπο Ί{ει. -ἄνΛ. ἆσς α]Π Ἐλεοῦντος. θοπ8 αἆ Ορος, ΧΙΠ. 39. { Ἔς Λῄμνον ἵαπιαπι «γε. 7: βΒα/ι χ. 

εὐπεδίο ει. ᾿Οπτσϊ ἵπ η γέριά, ΠεευΡι ν. 8867. καὶ πι 3 {γα ῇοίο {εηυ ές Δάοτ6Πι 1ΝέῥΟΡ. ἐλᾶσδίῃ ἔλὰ εἴτις τύπτοι ὧπ᾽ αὐτῶν τινὰ ο ἐβοήθρυν ἄποντες, {91πποΠς ΊΤΊΘῃ ου Τ επΙΠΙΙπι Ἰηεο]εραπε, {δουπᾶη {οτίηπα θάνει- Πο θΗΤΙπα π]ηταίο, . Ώείπσερ» καὶ πολλὸν ἐπεκρώτευν εκ {ΑΓἱογΙΙΠΙ εαρῖοδ» Πατταί αχ Ιπ[Π]η ἀειπῖρτακία, []ογοιζο- {εμέᾷΙς τεαῖρῖ ροῖοτῖς. κ 20 ἴοΐα ἁῑσίτιν Ἱπῃμα {10 Απεπίεπβιπι τοάλ η Ροΐθ- 60. Τοὺς ἅμω Θόαντι] ᾿ΤΠορβηίσπι ΗγρΗΡΥΙα6 ρἱαίαῖα 
6 

ο πάτο» πα ῥήππυπα Ιπηιῃς Ἡφαισιέες ἐπείθοντο, ἵλῃ- κοπ/{εινοἴυπῃ ροδίᾳθ ρεγ]λίρεηε, Αἱῑα οπηΠΙῃ Πεγοοοέής., ἆθπι οἳ «ολ ἸΜυρ/)ΩΤΟΙ παρέσησαν. Όιβς (ΦΠΕΗΠΗ εταπε γΙΠΙ ΠΗρεᾶτης ΡτορίστεὮ (/ρ. Βαγ12ήο αἆ αρα ὦγαΐ. 1068 η Ἱπ[α]α Τ,οπιπο. Μύρωα, εἴ ἩἨφαισία, ΩΠΦΡΤΟ- 1ΠεΡ. Ψ. ν. 5οθ. Λοο. ἀερειπεμᾶ» ας Ἰδοσμ1ε ὅος Ῥίοι ἀϊδῃ Πέ δήπολις {οουπάυπι αἷος ος 2211/1ο/ορ ή ἐγα0Ιά1. ΙρΙΗΥ ἆμαρ οσοι ἅμο Θόωντι, συ: ]ον/όηια ϱ. 39. 5. οἙ{. Πσηρορχαν. ἵπ Ἡφασία, δούο], ον, Μπέ αι εοτγηβέη εεὲ ῥγίοη» εἰ ᾖερεπάμῃ» παρὼ Θόων- Ἡ, Α. ν. 503. ϱἳ ογλε], πὰ δἱερύ. ἵπ Μύρωα, 9οᾷ ας τοι Ὁι]ὰ Π νεο Πεγοζοίμς, ηὲ ερο. Γεραταας αἲ Πεγοοοέήη υ-- 1ηρτ]πιῖς 1ΠβΡΠο ΕΠ αρππεπεΙΊη ΟἨτο- 11115 Ἠαρησι]έ χαβῖοπας» Ἠαυι]ς[α αὐἴεπ], ΠΠΕΠΙΌΓάΠας πίεοτυπι Οδᾳγσοίς, ιοί παπι» Πητε]]εξπι αᾶοηις 
οἰαπιρηξ οπΊπες, οτ Ἰαμάσί αἆ [ωμρίά, Ἠοειὴ, Ππίατ. βριιά ὅγερὂ. Άγα, ποῦίς βΗ: {ογνατητη Ίη Ἡφαιεία, Ρτῖ- 
Ῥιοῖες» καὶ μετὸ ταῦτο ὧι Δήμνιαι ψυναῖκεο τοὺς ΣΥΝ οἵα ἰδΙ Πάρτι. νοτΌα {ς τεβεἰεπάα ν]άδητυ: Χάραξ 
ΘΟΑΝΤΙ πάντως ὠπέκτειον δἱ ὠμφότερω οὖν ταῦτο ἡ -- Φησὶν, ὅτι οἱ ῬΜυριαῖοι, τῶν ΠελασνΙκῶν ὑποσφέσεων 
παβοιμία ἐδόθη» τὰ Λήμνια κακώ. Τγηητ {16ο 1Π Τοπι- οὐ Φρωτίσαντες, ὠπέκλεισαν τῷ'Μιλτιάδῃ τὼὸς πύλας, κά- 
οἵ6 ηθοῖδ» αΠοφιῖ ΤΝο[ίτο ο μπας Ῥ]επιςῇβπιο. κεῖνος πολιθρκίῳ παρεςγσωτο αὐτρύς. ΞερΗεπδι]ς βτλν]ὴς 
6 Γηπιοίο Ἱιεπιπίς ἀῑάο τη]: ζαμ/ε]με αὰ (Οοὔρῃμ. νυ]πας βΗτ Ἰπβιάυπι: τῶν δ᾽ Ἡφαιφιέων τύραννος ὢν Φο- Π/ὐγΗ ν. 61. ον ος βΗΔεὶς τὴν δύναμιν ἔφη χαρίζόμενος τοῖς ̓Αθηναίοις, Φίλοι “95. Κατανύσας] Ὀδυπι ῥαῇᾳ. νεττεπάο /ο]σεης. κα- οὖσιν, ἐωπεδοῦν τὸ ὁμολογηθέντα ὑπὸ τῶν Πελασγών. καὶ 

Ῥάλύσως Ἠαῦι]ογῖς αηῖο οσυ]ο, να]ᾶς ἀπδίηπη: οστις ὤμαχεὶ παρέδωχε τὴν πόλιν. σι αἱ νοςῖ τύράννος {10- ος αμί αρειταβο εί, ζυΠαπιοά κατροῄσας ΙΕ6ΕΊΠΙ ὢν Δε]οη νο]πεήε, νεβή ππεναοος οσα πτο αἐπεὰν ------- ἐξωνύσῃ ------ ἐς τὴν ἡμετέρην Ῥτασσος- α Ολῤγσορ Ροβ», τύρωννοο Ἔρμων" Ἠ5 Εις Ε1Ρίεζ]α Πη]9- . τοάΙρίταις Τ, νι, τῷ ὃ- Αρυά {Ιοάσγιωῃ χιν, Ίοα. {8. [τῶν Περσῶν] Φοβιβεὶς σὺν δρα τοῖς {6 τα ΙΟΣ] πεωπταῖος δὲ ΚΑΤΑΝΎΣΑΣ ἐρ τὴν Μεσσή- ΄ Ἡαρεριητ, Γογομές ΠΟΠΙΕΗ 148ἱ9 εοπιπιεπάαΡΙε Ζοροδε ώς ας ὑρτωλύσας, αιοὰ Πΐο ἵῃ Ε{οηεή/ῇ, «σατ, τα, Ῥτ. 85. ἵπ Ἑρμώνεις κάρν᾽ η ἵη οὐ ἆδτη Τ]. πό 3 οἷμς οσσαῇς ο ας γοατῄ]ς οΠεπίδιη {οἱ6πῃ, 71- λασγῶν ἐξέσῃ τῆς χώρας. α δὲ ἐκὼ ον ον τὴν νίρι, Οήο ης. ο αρ ος Ου] Ξ Ἐν ρώς ἵη- δύναμιν Φυβηθῆς, ροπή ς σος νοτοίς, Ύ10 ά το ον πρ]. 1Ο. Ῥ. 110. (10 νετο - θραίοις ο ο ον ο . 
λος ους ἱπ Φίοῃεπῃ νεπανῖε, Οὐα- ταπᾶ ο σιδήο ης ο ος 1Π ϱ0Π- ὂ ορ μμαι ημίω πηςπιογανΙε, ρταεο]ατα Ο]. ἴεχίηπι Ππΐοττο, κῴκαῖνος, ῃ Ἠβδήσωτο οὐ- 

οκεμαγή πά]ητης οἱ ἀε[δη{ίις Ὀμβ κα) ο δη τοῖς Π]α νὶκ Ο1α8σ.5 Ίπρετα 11η: απις γή]σατα, κά- τος ο. Ἡφαισιέες μέν νυν ἐπείβοντο] Ιη Πς 4ποαμε ὤΐψει- ᾿ κεῖνορ πολιορκία Παρεσήσατο αὐτοὺς, φηὶ ῥγίμς οὐ) ο 
6145 

Τότε μὲν Ἡ ποσαυτα". 
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μέν νυν 3 ἐπείθωτο, ἸΜυρναιοι δὲ οὗ συγγιωσκόμθοι ον μονών - ο μα ον ο μς 
Ὁ | 5 κ .. 

εἶναι τὸν Χερσόησο ᾽Αττικὴν, ἐπολιοθκέωτου ἐς Ὁ {εεπῖες ΟΠετ[οπε/ηπι εδίε ΑτῆκαΠ, μα 

καὶ ὃ οὗτοι παρέσησαν» οὕτω 5 δὲ τὸν Λημνο ἔσχο οῬ[εᾷ {πε ἆοπεο Ἱπ ἀεάίοπεπι νέπ Ἡ 
: ο, Ἐν α... Ἱια Ίμοτηπο Ροῖῖτὶ {απῖ Αιμοπίεη{ερ αἴαιιε 1: 
Αθηναιοί τε καὶ Μιλτιάδη». ο µας 

κ 

ᾳ Ἐπύθωτο «4γεδ., Ἰὰ Άγιε. οἱ Φεσιέε. ὃ Με, ρε. «0. ἵα οειθἠς αὐτὴ, ὁ Δὴ σὺν Λ. 31. Ῥη[.ο 

πιο τε 4εβί «4γοῦν οπἱμηῖ τὴν αλ, ὄ ἰ ή | 

οἶπῶος [2 ῥοίοβαίευι πα γεάερη. Όε Ἠδάεπι Μγτί- Το οείεῖος Ῥὶς {ενα παρασήσασθαι Τζηο)άἰάος αθμήοῦεο ᾿ 

ηαοῖς ᾖ]ογος, ἐπολιορκέοντο, Ἀῑτν ἐς ὃ καὶ οὗτοι παρέςη- ἁοσεπῖε Ώμ/εγο ἵπ Λάά. αὰ Ρ. 78. ΡἱΟ ὑποκείριο τν ᾗ 
σαν. ---- εοπες εἰ Οἱ {9 «ε]/{0ή6ΊΗ υΕΠΕΓΨΠΙ. Ο0ΠΗ. ΝΙ9 σθαι Πετοή. 1Ν» ο, 136. ΤΠ, 6. 45. αἲηρίτ Ώυπς μον 

6. 90. Ώεποβῦ. ο. Απάτος, Ρ. 386. 98. 1άφάεπι ορὲ (οῥοῇ, δ0ρὀ. 004. ἵα Ὁο]ι νο ο ΥΑΟΚΗ 
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Ὦλα, δος 

προδοτοτ 

ΑΛΙΚΑΡΝΗΣΣΗΟΣ 
ΟΙΣΤΟΡΙΩΝ ΕΒΔΟΜΗ, 

Ρ ΈΠΙΓΡΑΦΟΜΕΝΗ ΠΌΑΥΜΝ ΙΑ. 

ΠΕΚΟΡΟΤΙ Σ ων ντ ο ρο) 

ΓΤΙΡΕΙΠ ΣΕΡΤΙΜΥς, 

ΩΥΙ ΙΝ6ΟΚΙΒΙΤΥΕΑ ΡΟΙΥΜΝ ΤΑ, 

ΑΣΕΣΥΕΡΕΡΔΟΦΤΕΛΟΥΛΜ Πιησίῃς Ρᾳ- 
; 6ης 1η Ματαϊμοπε Ῥεταξνα 

αἆ τεσεπι Ώατίαπα Ηγ{α[Ρίε 
) ἨΠαπι αἰ]αίμς ασε, απαπιατ- ο 
) τεα εἴαπι νε]επιεπίε ἵπ-  ἕδς - 
ῷ {επίις εείει Αιπεπίεπβρᾶς » 5 ο 

5ο αιιοά θατάες Ἱπνα[ςίεητ,ἶοι- «φ 

τής µάχης τής ο» Μαραθῶνί γθο- 
κά µένης παρὰ βασιλ]α Δα ἔιο τὸν 
κ Ὑφάσπίος, καὶ ποὶν μεγάλώς χε- 

χαραγμένο τοῖσι Αθήναίοισι διὸ τὸν 
{ 3 α ο 2 λ ο ..Ν : ϱ ἐς Σάρδιο ἐσβολὴ/, καὶ δὶ καὶ τό» 

δε τηπο Ἱπξεηβος {αξὲπς ε5ὲ, Τε πολλῷ τε διότεα ἔἐποίε , 
προτμομα οοηίπωο πηποῖς αά «ἰμίαιος. ο- ἂ ι μᾶλλο ὤρμητο σφατώνσθαι ἐπὶ τὴν Ἑλλά: ’ - 9 τα 5 / 3, ἀῑχιῖ αἱ «ομἱσετεπῖ εωβαπι πηΠταπι, οι Πη-1 ος αι ἂν η. πμ τὸ ασ ας βπ]ῶ ππ!]το Ύπαπι απτεα Ρ]αΤες ηᾶνες Ίοηρας, ο}  λατα " πόλίο» ετοιµάζευ σρατὴη, ὁ πολλῷ 

ΟΑΠΕΙ δὲ «ᾗ ἀγγελίῃ ἀπίκετο περὶ 326 

ο « 3 .ν 81ος, Τοπι [τηπιοπίατῖαπι 6ἳ ΟΠ6ΓαΤ]ας ΟΠΗ: πλέῳ ἐπιτάσσων εκάσοισι 3 πεύτερυ παρῖχω, καὶ Ῥατατεηί. . Ώηπι απῖεπι Πως εἴτομπιάμααιε να ἕ καὶ ἵππυς, καὶ οἵτο, καὶ πλοῖα του- ἀεηιπεϊαπίατ, Αῄα (πεηπίαπι αρἰταία 5, τέω δὲ περιαγγελλόμένως, ἡ ̓ Ασίη Ε ὀθυίετο ἐπὶ 
ο ΝΡΙ | σι ας ο ἡ τέία 

Αμ ΔΠΚΑΡΑΣΗΟΣ νο. Ῥοίμας ΠΠ ε Αθοςι ἡ Δῶ:, αμὶ οι ρηνά, οὲ Βωσιλέω ἀθήπεπ' Ἡ . δε : : ο :-ᾱδδ, βασιλέα π6βπεπ- Ἠφπιο Ίος Πῦχο, 4 Πόλεις «4γεῦ. 7 εΠολλῷ πλέω οτα ορύ. νε. {νο 7; Αγάΐ. ἵπ Ῥας/: ος πρ νὰ Τε πλεῖον, ΤΗΛ πΙΟΧ σαρεῖχον «4{νεῦ. Απίεα παρέχει Κα) σἵτον καὶ ἵππους τοτέων Ρα. ἄῑδις : ὄ ο ον ον πο εχίῖαητ, ΙΠΟΧ δὲ πολλῶν περιαγγ. 4. ϱο Ιεί, 41. δα. γι. 7, Ρατ 59 9 ο. 
.- μη δέ α - Ξ 

ο Ναλ δ τα  οἳ να Ὦ Γον ῃ 

ος ποχως Σρεῖχον Ρετρ]αοςί,  Θἱο [ημς {επποπὶ σοἷοτ σε, κα) Ίππους, κα) σῖτον, καὶ πλοῖα ασε ῥε]εάςο ΕΕ ας ος τεΔΙδΙς απ καὶ πλοῖα» αυ ααἰδικάλῃῃ σλοῖα, ἵππαγωγὼ οἳ σιτηνά. νιάὰ ποϊαῖα 3 Ἱε. ΝΙ» ο, ἐλ νεος μις ὰο ΠΟΠ τεπιονοο. «ἄγγίαπης Ιπᾷϊς, ο, 48, ο μον ο ας να ος δὲ αἱ σύμπασαι αἶτε µακρο) καὶ ὅσα, Τ9.Α, ὀυψέετο ἐπὶ τρία ἔτει Ἱ Τυετί {εί πᾶσα ρολ.  μπασαι «δυο β ο. κι :Ασίη ἐδονέετο ἐπὶ τρίᾳ ἔτεμ ῥ αρά ον, ον τω ἄλλα ἱππαγωγὼ, ἀΠςΠΙπιεῃ Ίπιοτ ο ακσς ον μάς Β, Ον. 
Μα , 1 ὃς να ὴ πο ἡ ὃ 

}α]οχεη. αἲ Ἱ. ας (γοπουίμη Πίο εοη(μ]ε δι Ἰ, τν, Ῥ. 905. τὼ ὑπερόρα ΠΑΝ Α πολέμριο Ὁ--- ἐ Ί ΔΑ ΄ 9) ’ κ ο, ἃ δονεῖτο. Πἰεγοβίπης νπ» 6. ΠΑΝ ο ων Είνον 
το. ση 

] : 
τ 2 πα τμ πο Ῥηροσβπμπῃ θθέτε, πθηις Ὄα- εὐθέως λεδόνητο. . Νο ο το πὸ πι ν ου Ιεά1ο ας παὶ γέως ---- καὶ πλω. Οοᾶϊ- κχνπι, Ρ..489. Ὀ.». αμ ας πρ. ἷω ο Εςί πολλῷ πλέω" ς ο αἲ ρΐοο ππεπιοταία βεπιήΠα 5ο, Ο. Τερικος ΟΙ. ή Ἐν ιν εἷς ρταεῦεῖ ποῄτο ποσο ὀραβτιέη επι νᾳ. ἔμαμι Αα ο ο ἲς ῇ / ) α ρ πιο 

«ν Ρπτοῦος ποῆτο Ἰθίαπις, φωσζα [εἡρηιεῖο Πηβρίοσς: δε, {εου]ί Πιοτο» 41Ο πημεγο. αἡ Ῥ]μ. Οοπιίοί Ὅλλῳ πλεω ἐπιτάσσων ἑκάσριςι 3 πρότερον παβεῖχο, ὮὉ. 407. 
δ.ς οἹ. Απο 
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“4ησσθεβοπθ» ἀβπιπο είπα, 1416 απζ π]αρα {εττο ἀῑδ- ΒΠοτάπα ροδρεπίείς 1π τοσηί (ισοοήφι 

ν Οορίονέιτπα Πἰἰοήιπα ὈλΙ1 ἆε {ιοοσδίιοΏς. Ὦ εἴπαἴΑΕΙ 

5ο6 να Ἡ ξ, Β ο ῬὈ ο Τ 1 1, αεεάφιποπἰϊ οκϊ]απα δαία ετ οοπβίμπα ἀαιάπα Χειχί, 

Ἐν ἆππι ἀε]εξας αρίτατ ορΏποῖ ειηδμέ» 

1 βπτροιε, λα (τῶοῖατι μμ μα η ον 

γῶ» ὃ τετάρτῳ ἔτει Αἰγύπτιοι ὑπὸ Καμβύσεω ὃὲ- ἘΟΑΗΜΗΡ Αν. ἂἴῆσ, 4μ.1το ΛΠΠΟ :δ 

λωθώτες» ο ο ριο .ο Περσέων. οὐθαῦτα δὴ καὶ ον ενα ας μίας 
ον : ω ρμδς ος ρς ο ετ{ῖ: απο πιαρῖς ΕΠΙΑΤΗ αἀνοτ[ας πἴγοβαιιό 

μᾶλλο ὤρμητο 5 καὶ επ αμϕοτερᾶ» σρατεύεσθα, ΤΏαξίᾳ5 εχρεά1ΙοΏείΏ {1πιεσε Ρτορεταραϊ, απ. 

Στελλομένε δὲ Δαρεε ἐπ Αἰγυπτο χαι Αθήνας, ρυριῖος ατααε Ατοπιζηίας., Επι βΗςΑΝΝ λμς3 

τῶν «παίδων αὐτοῦ «άσις ἐγένετο µεγάλη περὶ ηεοοῖεπάϊε, Ίπῖετεα ΊΠδεῃ5 ἵπτατ θἷις Λίο 4 

ὖγεμον αι : ας δομ η ὅπο δέξαν τα βασιλῖα κατὰ τὸν η εις φας ον ἐ αι ο. 

τα ο πα τν Ὁ- 
αἱ πείτε ἡ ῥαοιλάᾶται ἆ γογδύτε τοῖς παῖδι ἐν Ένηρς αμίαπι Ῥιίο ναι αιμα τεδνάσον, 
.ν πθοτέρης κ ων ιο "2η ον βασι- ΒΙΙ τχος 6 Ῥτῖοτς Ίχοε 0ουτγθ βΙ. Π1466- 

λεύσαντι, ἐξ Ατόσσης της Κύρα Ἑτεροι τέσσερες' τονΦςρῃῖ , ἳ Ῥοσί Ρατευτῃ τερηυπή : αλ αμαϊΠΟΓ 

. 
ορ 5 . ἃ 

τρία ἔτια" καταλεγοµέων δὲ τῶν ἀρίσων ω: ἐπὶ 
Νις / νι 

΄ 

τὸν Ελλάδα 3 φρατευοµένι, χὰὶ «παρασκεναζοµέ- 

ἐν δὴ «ᾳθοτέρο τα ἐπρέσβιυε Αρτοβαζάνη» ος τῶν δὲ εκ Διοδία ΟΥτὶ Ώμα. ΦυρεΠΙοΓΟΠ]. ΠΙΑΧΙΤΩΗ5. 

ην / 3/ 
πιο ὴ ἡ 

ί -. - . 

ἐπιγοομένῶν, Ἔθρξης' εόντερ δὲ μητρὸς οὐ της αὐτῆς», παϊα εταῖ ΔΤιοΡΩΚΩΠΕΡ, Ρο[ΠεΠΟΓΗΠΙ πας η 

ξ ἐσασίαζον" ὃ μὲν γὰς ̓ Αρτοβαζάνης 3 χατότι πρεσ- αιί αυ ες δαᾳὀεπι πιαῖτε ΠΟΠ (5 εηῖ 4 

βὐτατόε τε έἴη παντὸς τοῦ γόνε» καὶ ὅτι ἕ νομιζό- εεριαραπὲ: παπι Απιοραζαηος απἱά στη» εν 

μυα εἴῃ πρὸς πάντων ἀὐθρώπων, τὸν πρισβύτατοθο-ο, Μο” κ Ἄρδς πώ ολη 1. 

της ἄρ η ή τνόρ ὄν ῤ ο "Ατόσσης τε παν εἴη μή εν. Ὃ με λι.. ρηποί- 

ο ο, ' σι ὁ ο ” 

της Κυρε υγατβοο» ος ως λα ὦ κτησάµενας ραϊυπι: εκσ γετο, αιοά. Ἶροε Αιο Ἀδοι 

Τοισι ]ερσησι την ελευθερήη, Δαρίν δὲ οὐκ ἀποδι- πίις εσ[ει, Βἴα ΟγΠῖ, ει ποά Οτι {οἴε 

πφυμένα κὠ γνώμην». ἐτύγχα}ε κατα. τωῦτὸ τούτοισι αυ Ῥετῇς ΙΡετταῖεπι ασηπἰβ»ίει. Τατιο ος 

καὶ Δημαρητος ὁ ᾿Αρίζωνος ἀγαβεβηκὼς ερ Ἄουσα να 5ῖαπη ποπό ση Γετεηῖε (επτεπαπη αἀειβῖ . 

ἐφερημένον τε τὴν. ον Σπάρτη βασιλήΐηε, καὶ Φυγὸν ἵε Ώεματαιης ΑπΠποπιο Π]15, θὲὶ Ρετ 1ά - 

Ἡ ἐπιβαλὼν ἑωῦτῷ ἐκ Λακεδαίμονος" οὗτος ἶ ὡὴρ Ρις αἰτογοατίοηῖς ΘΡαΓί4ΠΟ ΤΕΡΠΟ Ἐν 

πυθέµεο, τῶ  Δαράο παίδων Ἑν διαφοὸν, ἐλθών, ος Ρτοίηρας, θα{8 αοσπή ον, ΄ 

ὡς ἡ Φάτις μυ ἔχει, Ξέρξη Ἐ συνεβούλευε ων αιθίτα Προτοτυση ασ! εοπίτονν 
ο. ον πο νο. γω προς "τ, πε ἔαιπα {ετις, Χειχοπι, αἀπιοπᾶ ει 

τοῖσι ἔλέγε ἔπέσι, ὡς αὐτὸς μὲ Ὑδωτο ΔαρΏς ἤδηχουι αὰ οεῖετα 4 το [8 θἰςσρᾶτ Ἰος ανα 

βασιλεύωτι, καὶ ἔχωτι τὸ Περσέων κράτου» ΄Αρτο- {5 αμίἀεπι βεπίευπη Γατίο 181 τοαὶ οιΡεηατῦ 

βαζάηµ δὲ, | ἔτι ἰδιώτη ἐότι Δαριίῳ' οὕκων οὔτ Ἱππρεπίαπι ορΗπεηῖ; ΑιτοραΖαΏξΙλ τς πάπα 

εἰκὸς εἴη οὔτε δίκαιον ἄλλόν τινα Τὸ γέρας ἔχειυ πρὸ ἨΟ ος πιο κε ον 

ἑωῦτοῦ: ἐπ γε καὶ ο) Ἀπάρτη, Ἰριὸ Αυμάρπος Ἠνθας ᾖν ἡλιά ἀσσις αΔὗρίδί” ἀμονίααν δρῇ, 
ὑποτιεμ θοόν οὕτω ποµζισθα» Ἡν ὃν μὲν π ογεγοό-ἡδοο μα ο, Ῥει ον ΄4αοηπὲ ᾗς 

τες ἔωσι περὺ Ἅ Τὸν πατέρα σφέων βασιλεύσαι, ὁ δὲ  πάρατστας Ἡι ας «πεοφματα τέρΏεῖ 4 

βασιλευσγτι΄ ὀψίγονος ἐπιγέήται» "τοῦ ἐπιγενομέου Πατ] βισ]ηξ, ἀε]πὰς τομπαπῖί αἴῑας πα[οαιαῖς 

πὺν ἔκδεξν της [βασιλήϊης γίνσθα᾽ χρσαµέου δὲ Ἠηία5 Ῥοδιςὰ πατῖ [οσες[ο τερπὶ Πἱ- ο οι 

ο: 

αἱ Στρωτευσομένων -ἄγεῦ. ὃ. ὃ Τετάρτῳ »ὲ 4 Άπε[ 4ιΔ., αιιο ἆᾳ «εοηου. ο Ἰάειν πλ οἶίπι ἀδομό 

ἆ ΝοἩ Ἠαδετ ος ἄγεᾷ. ὁ Οταί η, ἵῃ Πρεσβεύονται" ση τόνος η οι ππον άν 

{ Ἔσασίασαν -Ραυ/. «40.» πιοΧ ὁ μὲν γὰρ Δρτ: 341. «41. Ῥαε[., ἵπ αἲο «άΠιθη ἄαἰετητη: αλ. ΠΟΠ ποτυπὲ νΒ 

Πα πι πρεσβύτρτος ἦν -4γεῦ. ἔ”. 6. Ὀμ λα ἵῃ {κά Α. Ῥ. 98 41. εἲ Ῥ. 50” 3ο. οχοῖται ἨΠο ή ΐς 

επίααο ἵπ βαν. γομιζόμενον απϊάεπ » {σᾷ ροβατίος {Ψ]]αδα». αιιοά {Π Αβαίῥ., αροτ {οριυπι οίτεπο" 

ὁ ̓ Ἐπιβάλλων ῄι τὰ ἸΑνὴρ ἄνοδι 7 4 Συνεβούλευσε {. Ἐπὶ «4ποῦι τν μνη μμ τ 

οτ. ᾽Αποδέξωντω βασιλῖω ------- ὀματεύεσθαι Ἱ Φαοιπι- βεύοντ᾽ ἐμὸ ο κλσλωι ποῦ. κασινήτοι πάρα επί 

ἆυπι Ῥετίατηπι Ίεροπι, Τοῇ Τοχιο ας Πεγοςο-- ν τν ο αλλα ην νρ πα νο , 1) 

10 3πτε εχρεάἸίοπεπι {η{εερίαπι ἃ Έερε ἀεβρπαπάης 0ῤῥ. 1ῃ ̓ οοάσπι ἀἰχετας ἀταπθῖε γ. 366.) Ὁ μὰ. ἤ 

ειπε, αμὶ, 4 αωίᾷ 1ρῇ Ἠυπιαπίτις αοσϊΦθίεε, 1η Τὰ. ζων καὶ πχρόνῳ µείων γεγὼς Τὸν πβόσθε γενγήθέντω ολ’ 

Εμ (οσσάστει, Ἐκ Εεγούοίο ΠΟΠ. Παεῖ» ἴπς ἆδ- νεο θρόνων ᾿Αποσι Ἴσκει. --- ογο(οηἱ ᾿Αρτοβαδώ ης 

Ίσπατυπι Πιοσεδίοτεπα» Π. ῬαἴεΙ ε Ὀο]]ο {βἱνης τεᾶῖῖς- Β/µίαΣζΦο εἴ Τλεγιβίο Ῥ. 74: Ἡ. ΄ Αριαμένης» πας 

{σε, οὔπα 1]ο νε]ήε οοεραπι τορηβ»{δ» αποά νἰπῖ ἆο-΄ Ίἴα βοαπ οιἰαπ ἀῑέας /ῇήμο» εἰ] {οἱ ΕΙ ΑΝ 

ἄἱ Έππιεα αταὶκ{ε νἱάεπας: νἱά, να. ὀραμδει, πά οπή 0 υὐπίεσῥαέ» καὶ ὅτι νοµιζόµενον εἴη πρὸ ας Ἱ 

Ἰω]ίση ρ. 978. 279. ----- ΦΗΔΠΙ ἀεἵπεερς εΠαιταῖ 18- των ἀνθρώπων» τὸν πβεσβύτωτον τὴ» ὠρχὴν ἔχειν" 1 μή 

τή ΠΠοτυπη Ἠτεπι αἳ. 1ρδο Ώατίο {εουπάηι Ἀειχεπ Εεγοιο1, {4 νεὶ 1Η αἱῆς πο Ιερετοίητ., κ αί το 

τοπυποῖσεαπα» 1]απι Ῥοδε ραϊγῖς ο] α ΡαἴΓΙΟ ψε]- Οοάΐίσε {οτίροτεία» καὶ ὅτι νοµιζέµενα εἴη' ᾖε Ἱεβδ' 

πε ατβίεο οοπιροβαπι» απ απέτοτεπι (εηυ, πα Παμεῖ εχ εἴης Οοπηπι, ἵπ Π, Δ. Ρ. 59» 6. εἴ Ρ' 4 

ἀἰάεταπε {ήρωας τν ο. το. εἰ Ρ]μαγοῦ, Ἔ. Π. Ῥ» στ, παρὸ Ἡροδότῳ γοµιζόµενα, ἀντὶ τοῦ μι ομο ης 

408, Ὦ. Ἠΐπο ο/η, ΟΠτοῃ. ΔΑ. Μ. 99ο. οοπί {η- μα οοἶ]ερίτ Ππι]ίᾳ. οοπ{, Η. 16ρύ. 1 ΑΡΡ: τησ 

οἵ. Κατὼ τὸν Περσέων νόµον] Ἱερεπα Ἠάπς Ῥετίατησην 90. Οτι νοµιζόµενα εἴ, Ὃ μι λεν Μαν 

{ο 5. αιοά αὐ]άεα παει], η «ο(Ππιοπ]ο «ὔ- ας μια, ια ο μι όσιος: ας 

παπι, 2. δγή/ομ. Ἑδρη. Ῥ. 1 τν ο. ἱοΗβίε: Ίο {απι Ίοπυπι ΑἴῆζοτΗπιαΙε οοπ/αθεἀο» 6Ν: τα ππαοτ 

πμάαπίετ ΕΕ, Πε» 1εβε ΡΕΙεΒΥΕ Εις {ππέιο», ἆᾳ πποᾶϊ ραμάεπΏιπα, Ἠχοος, Μοτο (Ἴμο αιιαίστω”» 

οεριατιως,  Ῥαάσπι οαἱδίὰ Επιψβμευς» Ίπ Ἠεταςῃ- Μπ] βεπψηι θἳ Παήγαε ο τν μίας {οι 26: 

ἂν Ῥχοίεθεισης» Μυκήνας τε καὶ τὴν ἀρχὴν, κατὼ τὸ 27. Ντ, Οοπβαπῖ. αν βοο, ψάσπάυς «ο 

«ππσο οοπιπίτ αρμά Τ2μῳά. 12 9. Ομοά ζη- . Οποἷμε Πατ. ΒεΙ ετ Ῥαο. 1» σ-19: αἵ αν μή 
οἰκεων. Α Ι : 

(Αήπμς ππίεπα ἂε Ώαήθ» αῦ. Ατίιχείκε ρα 1 πορπῖί ετιάϊτί σοππιθηϊαἴτοΓΘθ. ο, ο 

η εἰ Γω1ΟΓ 6ἷξ 60 ον 
Πιεταῖ. ωδή 

ῦ 
Τοσἱείατοπα 34 {ο{ο» εὐΠΗΥΑ 106) ΡΕΥΜΑ} αι] φος

 39. Ὡς ἡ φώτις µη ἔχει ο 

παρ -Ἠοη «μὴ πιστή ΙΟΥ 1, Χ» τ. ἷ Ιήπὲ σοΏνεἰ- Οἶάθ αιἱάεπι ἀῑίο ια 

πως. Οσμίος Άι δρομβονν, πὰ Ἰμ]απὲ ΌΣ. α. Ῥαβ. τοιμύτη Φάτις ἔχει ἱαἱρής Τ, ναι. ο 

κα ἅλος, ο κ άν ορ ἔφι Νεο 

ον πβέσβευε ᾿Αρτοβαζάνης Ἰ Ειπο Πεμοβίιοτ 
Ἔ- ΒΡπάαγὶ αρῖτ γε. 04. 1. Απ. ἐκθρὼ Φάλαι τκ, 89 

βέσβευε, πρεσβύτωτ. Όθων ΠΗ. ἵπ Πρεσβεύοντάι, παντῷ Φάτις. Αἴῑα, οπηήε Ἱπουπάα Πβυ8ς τη, Πξ: 

ἂν ρα τὸ οεθυτεμός εἰμῃ ΟμΑΤ ἵπ τε] Ίαος ἔχει δέ τω Φφώτιν καὶ Διονυσιοβώνης”. ὃς βωρίή, ορά 

θά{εττ Εεχοβοη οἳ δρ μάΐς νεῖρα: σοφῥοοΙν Ῥο]γ- ει. ν. 357. τὸ δ' ἐμὸν ὄνομα Μαφψίδιν ἐν 

πίσοθρ Οεά. ἵπ Οσο]. ν, τΒ,, Αἰσχβὸν “στ τὸ πβεσ- αὐβίπεο ΠΠΑΠΗΠΙ.,  β8 τῷ 



ολοι, Αιοθίς πιβιε]εροίομεῖα, Μουε Ώαχί1 οι Πα πι ἀεἰἸσετλίασι ο ΒΥΡΙο 4η Οἵαοῖα Ιαγαάεηάα. Ματάοηῖ] ςαυ(ὰ αά Οτασία Ὀείίμτα , 

Ώεπαταϊο {πβσε[ία ταιῖοπα πἴθηίσπι Χθίκοίι» 
ταΠα ατα Ἱπίία ἀἴσεητειη 
εἰατανῖε, Οαπιαπαπι εεἶαπι οἶττα ρΓγῶςερίατα Ὥεπιαταί Ἂθιχες, π πιθα [οτῖ ορ]πίο, {6- 
5ηαν]βίεῖ: «ᾳιἱρρε αὐ απ πηπίς Ροϊεηῖ]ᾶ Ῥε- 
4η Αἰοζίατη εδίει, Τεσ]ατατο Παπίας Χεικο 
Τ6βΕ Έηππι «οΠατεττ τερις αρραταιῖ εχίτα 

ΡΟΕΥΜΝΙΑ, Ἱππδκ νΠ. ἕσ 

1 

6 
ον / ς / ..4 ολο Ἐέρζιω τῇ Δημαρήτε ὑποθήκη, φιδὺς ὁ Δαρέιος ὣς : ὉβΠς Τερεπ ἀθσολέγει δίκαια, ο / μ, 

: βασιληἁ µὺ ἀπέδεξε, α Δοχέει δέ οί 
καὶ ἄνευ Ταύτης τῆς ὑπτοθήκης βασιλεῦσαι ἂν Ἐέρξης 
ή γὰρ ́ Άτοσσα έχε τὸ πω χράτος.. ᾿Αποζεξας δὲ 
[βασιλΊα Πέρσήσι Δαβειος Ἐέρξεα, Ὁ 
σθαν ἀλλὰ γὰρ µετὰ ταὺτά τε καὶ Αἰγύπτε ἀπό- 

ϱ/ Ξ ᾿ ο / 

αρμητὸο «ρατεύε- 

... : ͵ Ὃν νι / Σο 9 ο. / 2. 1Ώ. ΕχρεΘΙΙοπεπι, αἰιετο αὖ ἀε[εξῆοπε ΑΕ-δδσασι, τῷ ὑσέρῳ ἐτεῖ π’αράσκευαζόµιφον συ/ήγεικε αὖ- 
δΥΡΕΟτΙΠΙ αἨπο, ΠΙρτεπηυπα ἀῑεπι ουΠὲ., {εχ. 
εἰ τπρίπία αηπίς τερηῖ εχρἰειῖς., Παιιά σοπι- 
Ῥο5 νοῦ υτ τερε]]αηῖες ΑΕργριϊος ει ΑιΙ6- 

δη]επίες μαΙίοετοιατ,. Έ]ας πιοτιο τερηπι αἆ 
εἴχεπι Β]απη ἀενεπῖε, αἱ αὐ ΙπΙῆο πεφυᾶ- 

τὸν Δαρεο» βασιλεύσάντα τὰ πώντα ἔτια «Ἑξ τε 
κα τρήχοτα ἀπτοθωέν οὐδέ οἱ ἐξεγέετο οὔτε τοὺς 
ἀπεσεῶτας Αἰγυπτίεε οὔτὲ ᾿Αθηναίερ τιμωρήσασθαι, 
᾿Αποθανόντος δὲ Δαρεία, ἡ [βασιληΐη ἃ ἀνεχώρησε ὲ 

ῑ ὰν. τα μμ ν. ζ / / -. ἃ κ” απ απίπ]αΐις οται απ Ῥε]ίηπι Οταςἷε Ιωξο-ΟΟτον παιδα τὸν ἐκείνό Ἐέρξεα᾽ ὁ τοίνυν Ἐέρξηρ ἐπὶ μὲν ΤΕΠάΠΠΙ ς {εἆ :ΑΕΡΥΡΙο. ΟΘΙΘΤΙΤΠΙ ἹΜπατάο.- τὸν Ἑλλάδα οὐδαμιῶς πρόθυμος Ίν χατ' ἄρχὰς αρα" 
Δ 

5 : : 5 ας ην ”/ ον ν νο ονι 3) - 115 «ΟΠΙΟΡΓΙΠΗΦ εἶπς, (οῦτγῶ εἰ {οτοῖς τεύεσθα|», ἐπὶ δὲ Αίγυπτο ἐποιρετο τὴν σράτιη» 5 ᾱ- απ Β]ας, τπι 
Εππ να]εης, Πὶ γοιρῖς εδι αἱἰοαππτμς, Ώο- 
ΠΊΠΘ. Παιὰά ἁεοοτΗπῃ αδί ΑἰΠοπίθη(6Ψ. ἴαπι 
πηα]ο Ίαπῃ ἃθ Ῥοτ[ς πηπεπῖτος ΠΟΠ. ἆατα Ρραφημς 
ΞΟΤΗΠ1. 1 Ῥετρείιτανετηπί: Τὰ νετο. αἶιοὰ 1ῃ 
ΤπαΠΙΡιις Ἠαρες πυηο Ῥετβεῖας:. πδὶ νεο ΑΙ;- 
ΒΥΡίυπα 1]απι οοπτηπιε]ο[απι ἀοππαοτῖ, {4- 
της αάνετ[ας ΑιΠεῃας εχρεάίοπεπα»5 τς ει 
Ῥεπε ἆᾳ ις ἰοᾳμαπτις Ποπαίπες, οἳ Ῥορίμαςζο, 
αρ/Ώπσαϊ ααΐκααε. Ρε]! «αυ(α. ἵπ ἵειιας ἴιῃς 
επΙεπάο. ΄ Έτ Ίας ααἰάεπι ται ταιῖο πἱ- 
Ποπίς εχ]σεπάΏ: 1]α θμτ6πῃ ταοπίς ασσεν- 
Πο, Έπποραπα εδ[ε τερίοπεπι αἀπιοάυτη {ρ6- 
οἰοίαπι, οΙπηΙαΦς 6εῃοτα {ε]ῖσίιπα ατροτυτη 

61186 Ματάοπῖας ἀῑσεραι ιῖ ΠΟΝΟΤΙΙΙ οΡε- 
τηπῃ οπρ]άµς, εἲ απιδίεης Οτβσῖβ ῥΓῶ{ε- 
ἔτι εδίθ, ' Γεπιρογε ταπάεια Ιπιειοεάεπῖα 
εἴἶαπι «οπ{εςῖῖ, ας Χοιχί ρετ[μα[τ, αὲ τα]ῖα 
ἁβρτεάετετατ, ' (οπρίε επῖπ 4ποᾳιε, ῖ 
αἰία αἆ Ίος ρετ[μαἀεπάυπα αἀϊαπιεπία Τ16- 

ἴπιπε: Ρτηυία ο ΤΠορία]ία πυποῖὶ αὐ ας 
αμ λὸ ο 15 

ὦ Δοκέειν Εξ {Ἠπι ἔβασίλευσεν «4γοῦι }: Ἁνί., Ἠδήπο ἸΠοδῃςίμῃθ. {8 ο Ἑξ τε καὶ «4χ. 7. 414 ερο Ἀπίοα» ΠΟΠ. ὠρμᾶτο, αι Γή, ὐ 4ο, ο ον. 
ει Ρύἡ. 6 
ΜζαΓΙΠΙ ἦν 
ο) βα/. 

» ΟΠΠ πάντα ἕξ κ, τρ. ἔτεα. 
ἐπέυ. ΟΙΟΙΟΟχνΠΠ.. οεῖετὶ ἔφερσιν. 

«40. Ώαε/.ο ἵπ 1] φούτου δὲ, {μπι ποιέσκετο 
ϱν ο ος προ Ρα. 4. δι βγΗ, 
βας/. 
᾽Αλεβαδέων, υπάε {]ᾳ Λἱεραςεϊς, Ώ6ερΒ, 

55. Τῷ ὑςέρ ἔτει ] ΔΠΠο α ρισηα ἸΜατλλοπίᾳ αὐίη- 
ἴον αμαμάοαυ]άεπι 64Π1 αρραΙλτς αἆ πονυπῃ Ῥε]]ηπι 
πεηπα]Ις εχεερῖε, ετ αμα1ίο 4ηπο ΑΕογριας ἀείεοίε, 
Ῥογίαγι]τη εχοιρίο 11ρο, υα Πσπαίητ οἰατίκβπιε Ο, τ. 
ΦΗΡΓΕΠΊΠΙΗ 61ρΟ ἀῑσπι Ώαγ]1ς ος (10 αππιπι Οἰγπιρ, 
ΤΧΧΠΙ. {εριπόάυπι.. Δε ημας υὐοηυς Ὀ. Ρειαυίως Ὦ). 
, .. Ἱα ἂν 99. οἳ ἔ, Ώούωε]]μν Απ, Τόμο, 

ο σρατοῦ ἐπάγερσ. ν Ο, :5 Ἐπας ςσρατις ἔνερσις, 6Χ- ετΟΙ{19 φὐαεάατη αἲ ρτασ]ίηπι οχεἰ(κιίο,, Ίοπας « ἀἴδεσει ως τούς 44εο» «ἀρτοῦαηΗ δις -οἆᾷ., Ῥοψίμς ἔγερσῳ πρατήής Ῥτο[οπῖρ{ετῖτ, Θαθρς. Ῥεσσαϊητ, ἡτ αἷίας οῇ/οπάϊ, 3 σρωτιὼν ὠγείρειν πριά ΓΠῤαπίηη, “Εγοσοβίωπη πἴημθ 308, οιιάς απ θαιε Ίπίες ἀγείρειν αἳ ἐγείρειν αἁβηϊτος ἵπι ᾿οδτα τηχβας  οοΠοῖνΊε, πιοπίτογς αἆ  υπι Δμαιό. Ρ. οσσ Ἐν ριρειρτεαμα) δυνάμενος παρ αὐτῷ μέ- ὧο) "άσῄεςι 6γλεν Ωιοὰ εἲ 0Ιοήογμς Ἱπάϊσανὶς 1,, τν νο ἑωῦτῷ, Ἰαιάαζηπι 3ΗΡἱ» πον Ἰαυάσηε {οης; στη. -- 9 Τάπηςῃ «40γε[εῥιμη Ὀἶ]μς, Έδηργά(ᾳ, Ρας, 

Μμσσμ μΕ λιῦ, ετος ης ὁ ν ος ο, η υνδμεύος παρ αὐτῷ εξ” . αρ Αρ. ο νο δις 6 Οεβα ᾿Αρτάπανος ὁ ̓Αρ- 
τολωιόρ, ------ Ῥρμ]ο Ῥόσι ο Σα) αὐτῷ, καὶ Μαρδόνιος ἃ Ἰρήσσοις, ΟΙΙ8Π1 νἵπι ἵπαῖς αἷμί ολο ἀλλ' εἰ ομαμνις 
. τα ο 1πάῖς ο]ρε, Ογομόν.νοσυ]ας εἰ Ἠῖα "πτεΟς η: Ιἀρηεῖ οχέπιρ[]ς Ρορῇτ βτπιοτί: εἰ γὰρ Ῥτο 

6ο, Τὴν σρωτ/ῆς ὤγερσιν] 
9Ο. Εἴ σρωτοῦ. ὄφερσιν ὃν, ὃ 

ῬιΦίεῃ5 εἰ Ρ]ητίπυπι αριά γερου' παρεὼν δὲ καὶ δυγνάμθος 

22 

9 

2 
4 γάς» ἴνα 

. λ 3 ΄ πλ / .Ὢὼ ιο τὰ 22. θὸ5 2 καί. τις ὕσερο Φυλασσηται ἐπὶ γην τὸν σὺν Φρα- 
25 « αν 

ε δὲ του λό 
Γετεηῖεπι» ἃς {ΗΠΠπΙΒ Ῥοηϊταιϊς, ες ἀἱρπαπιζορώπη τα πέρικαλλ 
45 α {οἱο Ιπῖετ πιοτία]ες τερο ΡοδΠἀθαϊιΙ. Τα. μερα» αρετῖν 

ἀξίη ἐκτησθαι, 
3 Ὃ ως α 1 ο/ γῶν ἐπιθυμητὴς έωγ, καὶ «έλων 

ο λ | ν ὕπαρχος εψαι’ χξύνῳ δὲ κατεργάσατό τε καὶ ἀγέπεισε 
ε / ον 

θου Ἠέρξεα ὧτε ποιευ Ταυτα᾽ συγέλαβε γὰρ καὶ ἄλ- 
λὰ 0 σύμμαχα Ύθομεωα Ρ ἐς 

ον λ . ' ο - Τουτο μέ ἅπο 3 Της Θεσσαλίης παρὰ τῶι 

5 .» Ὁ / 

παρ αυτῳ µεγισο 
Περσέων Μαρδόγιος ὁ Γωβρύεω, ὃς Ἡν ἘΞέρζη. μεν ἀνί- 

όδιὸς, Δαρεα δὲ ἀδελφες πάϊς, τοιούτΏ λόγε εἴχε 
το, λέγών,,, Δέσποταν εὰ. εἰκόὲ ἐσι Αθῥαίες έργα» 
π σαμόνης 6 πολλὰ ἤδη κακὰ Πέρσας, μὴ οὐ δοφάι 

δίκην τῶν ἐποίησαν' ἃ ἀλλὰ τὸ μὲ νώ ταῦτα 
πῄήσσοις τάπερ ο) χερσὶ ἔχεις' ἡμερώσας δὲ Αἴγυέ 
-πτον την εξυβρίσασαν, σ΄ρατηλάτεε ἐπὶ τὰς Αθή- Ἀόγες πε αι ὃν πώς ὠβράκω ἆγαι 

2» 

τεύεσθαι" ᾿οὗτορ μέν οἱ Κ ὁ λόγος Ἰντιμωρός 1 τοῦ- ΄γου παρθήκην ποιεέσκετο τόνδε, ὡεή Βὐ- 
ἑλλΑΡ χώρη, καὶ θένδρεα φπαντοῖα Φέρεὶ τε ἄκρη» βᾳασιλέί τε μούγῳ 9γητᾶν 

Ταυτα Ἡ δὲ έλεγε, οἷα γεωτέρων ἔρ-. 
κ κ κό πο ἵ αὐτὸς Της Ἑλλάδος 

τὸ πείθεσθαι Ξέρξεα" 

λευα- 

δεν 
2 Όρωήτο Ἀρήε, Ίοςο ὥρμήτο., αποᾶ. 

.» Ου] ἴοαίε τὰ πάντα ἔτεάα ἕξ τε ---, 
-4 ᾿Αγεχώρεεν «4γεῦ. 7, αποὰ Ἰθμάο. - ε φερῳ «Ῥαγή, «4. Δ. 

. τρ ορ ας 7. Βαγὶν. 4. ὂ., ΔΠῖει παρ ἑωῦτῷ. Ἑέρξεω 12. Οα]εωε. εκ «4γοῦ., αιοᾶ εβο εποϊαίηπι ποπ. νἰάδο, 
«4ἱῇ. τἶπι δοῦνοι δίκας «4γοῦ. }., πος Ῥτανε. ὁ «ει. «40. 

ΟΞΙΟΤΟΤΙΙΗ ἐκ πηβρπο σοπ{επΠι ἀλλὰ τὸ τεάχί, ΠρπὶβζαπΏι αιἱρρο, 
ἰ41ξ τε αἰοτυηπα περ]ρεηεία, 8ρτα φερσὶ «49ῇ.. πι {οἶοι {οηΙρίος: χερσὶν ρίανας, ᾖ Αῦρει 4{οὐ. ο. 

74. Ρα9/. 4νδ., αἲῑ ποιεέσκετο Ῥανὴς, «4 
ης «4. ἔμ Ἱπιοίετιπε 4εᾳ, 49, Ῥαε 

εἳ αει : 

Ξέρξου Σ1µ4, Οοηί, Ο. 8ο, ϱ Πολλὼ {α5/. ἀλλ) εἲ τὸ, Ῥτο 41ο (}ομου. Πας 
{ 4. ΜΗ. 7 γι Ρα/. «40ζ.. εχ- 

ει, 
«5 ΟΠ ἐποιέετό.. 1η Τε- 

”. Οπήττήτ αὖ 41. 
τα Τῆρ ποῦ εδ ἵπ «ἴγοῦ.  ἸΜοχ 

..Ω7. οι. ο πλ ορ ΡΙΜΑΕΗΟΚΕΝ. 
74. Ποιεέδχετο τήνδε] Τα {οτῖρβε, ποι ποιέσκετο, 

{ὐογεμείαε αΙδῖαιε Ἱοσοτηπι,  Τοιεέσιε 1ν» 78. εἔποιε- 
έσκετο Το]γπιπίαε Ος 119., απαϊορα {πε πο 1Π]μά., Ψιάςε δι που. Ρ. 6ο48, 3ο. .Ῥομ: «ἀείη περικαλλὴς «χώρή, ἀε]εῖο. ἱπιειτησᾶϊο ΄εε {ΘΓπΙοῄε6ΠΙ εὔτραπιάς ἔρῃς εχ Οο4, {ηῇοῖτ, Ἐεᾶο Αιοζῇὰ {π 4Μ/0)γὴ Ῥετς, ν. 
785. Ματάοπῖαπα αάπ]ατοτυπιαιίς Τερεπ] ρετῇγ]ηοϊϊ, κ λοπί μπι αλ μἹαιρσωππαμς Έτοσοτι ροιβήηρῖε, “το. χαρη» ἄρετὴν ἄκρη] Ἀεέῖο }αᾳ ἀθάστατ γε ΦΙΟΠΕΙΗ {ώή71ας Ζοηήαέήε, τς παίτυπι Τε αἷ]ος Πἱ6 ΙΠῖεί» Ῥτειος αὐευταςίε.. ᾿Αρετὸν οιἡονὶς τοῖ νοσαῦαπε τὸν ἁρ]- 
σήν διάθεσιν, ἢ καθ ἣν ἄρισα διώκειτοι τὸ ἔχον. ἠήρορς ὡγολαεὶ ρ. 7. 11. ἔκωςον τῶν ἐδντὼν τέλγον καὶ ἄκρον ΙΓ 
Ζεται κατὸ τὼν οἶκήαν τῶᾶς Φύσιος ἀρετὼν, ον ώρετᾷό Φύσιν ἀοέτο «οπήροὺας Μορίηςί, «40. Ἐγλ/δδίης, Ῥετ. 
Ἠὰ8, ΡΟὐπε]ά] αριιά δ10ὐ. ρ. 443 46ν πας οκ ν τὰ ἵππω, ᾧ τῶᾷς ὠκοῶς, ει ὦ τα μή, (ὄπτυλλοι Πεγοδίο τε(Πειεπάππι Ῥτο ̓Ὁτοιαλοί.) ΗΠΠ]- πα ἁαητυχ Ῥ]σγοηίς: «4ποζεβγαίως ΑΤΠΕΠ. 11 Ρ. τος. 
Α. Αλλὼ παρεῖς λῆρον πολὸν,: (1». 1302» πολυώνυµον} 
ὠφοικὸν ὠνοῦ. Ἐἰσὶν μὲν πλεῖσοι πάντων, "αρετή ο. ος 
ἐν ἑρα(ὁ δις ώμος ο β ο - ΄ ος τῶν ᾽Αλευαδέων] ΟΤΑεΕΙΔΕ Ἰπερβ]ίαθοιιο Πϊ 
τοβίέογες ποταπέας 1». 18» 57. εἴ α Γαμ/[αμᾳ Τ, νῃ; . Τλιχις 6ἳ ορµπα αά {πηξ1ς τοἰεταηάος {ππιοάθγατα 
ρίάο, η (Όπιρες, ΔΙεμαᾶας αἆ ρεγβᾶίαπι ἀαχίτ ; Οἱ- οαρίάο, αἱ {εππρες» 6 λα. 

εἰᾳ τείῖε αρ. «417εμ. Ἱ-. ΧΙ 6. ϱ. 527. Β. ρα 
9α. Παρὼ τῶν ᾽Αλευαδέων |]. ατι6{48ος {τασες ΑΙουσάας; 9956 ὃ ᾽Αλεύέά 

εἴθε γὰρ Ῥοδεῖς Βεηποπίαίας, απος Ἰήίεβης ποβες τ, 

Φ 
2 8ἱ 



ςοῦ ΕΕΚ 
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δέων ἀσιγμένοι ἄγγελοι ἐσεκαλέωτο βασιληα; 

σαν προθυµίη παρυχόµοοι ἐωὶ τὸν Ἑλλάδα: οἱ δὲ 
ἸΑλευάδαι οὗτοι ἔσαν Θεσσαλίης βασιληεο' τοῦτο δὲ,85 

Πεισισ ρατιδέων οἱ ἀναβεβηκότες α ἐᾳ Σοῦυσα, τῶν τεαῦ- 

τέων λόγων ἐχόμειοι τῶν καὶ οἱ Αλευάδαι’ καὶ δή τι 

πθὺς τούτοισι Ὁ ἔτι πλέον προσωρέγωτὸ οἱ, ἔχοτες 

Ὀνομάκριτω», ἄνδρα ᾿ Αθηναίο χθησμολόγον τε καὶ 
ο” ο διαβέτην χεισμῶν τῶν Μεσαίν" ἀναβεβήκεσαν ἆ γὰροΟΙοτῖπα γεπα(τοτοπ.. 

τὸν ἔχθρην προχαταλυσάμοα!’ ἐξηλάσθη γαρὺσὸ Ἱσ- 
πάρχν τοῦ ὁ Πεισισρατίδεω ὃ Ὀνομάκριτος { εξ Αθη- 

νέων» ἔω' αὐτοφώρῷ ἁλοὺ» ὑπὸ 6 Λάσε τοῦ Ἑρμιοέος 

ἐμσοιέων ἓ6 τὰ Μὰσαία χεησμὸ» ὡς ὃ αἱ ἔωὶ Λή- 
µνη ἐωικείμεναι 1ῆσοι ἀφωιζοίατο κατὰ της «αλάσ-Οδορπτος, τηατῖ ΠΙΡΙΠΘΤΡΕΤΟΏΤΙΣ. 
σης’ δὺ ἐξήλασέ µη ὁ Ἴσσαρχος» “πθότερο χεεώμε- 
νο ταμάλισα’ τότε δὲ συιαναβὰς, ὅχως ἀποίκοιτο ἐς 

ὄψιυ τὴν βασιληος» λέγώτων τῶν Πεισις-ρατιδέων πεερὶ 
αὐτοῦ σεμνοὺ» λόγες, κατέλεγε τῶ χθήσμῶ εἰ μὲ 
τιονέοι σφάλµα Φέρυ τῷ βαρβάρῳ, τῶν µε ἔλεγε 
οὐδὺν, ὁ δὲ τὰ εὐτυχέφατα ἐκλεγόμεος» ἔλεγε τὸ 1 
τε Ἑλλήσωωτον ὡς ἕευχθηναι Κ χθιὼν εἴη ὑσ' ὧν. 
δρὸς Γιέρσέω, τήν τε ἔλαση ἐξηγεόµθος' οὗτός τε δὶ 
χθησμῳδέων προσεφέρέτο, καὶ οἵ τε ὶ Πείσιςρατίδαι. 
γνώµας ἀποδεωύμθοι ὧς δὲ αγεγγώσθη Ἐέρζης σρα- 
τεύεσθαι ἐωὶ τὸν Ἑλλάδα, οθαῦτα δευτέρῳ πι μὲν 
ἔτεί μετὰ τὸν θάνατο Δαρίίε, πρῶτα σ΄ρατηΐην ποιέε- 
Ται ἐσὶ τοὺς ασεσεῶτας' τούτες μέν γυ κατασρεψα- 

ο ο ο -Ἡ 

πᾶ- ἆἳ αἆ τερεπῃ Ἱηνοσαπάππι, {8 επῖπι αάνει- 

ο αἀληνάπίητ αὖ Α]εμαάίς ος Ῥή1Ηταίάϊς ο ΟποπΙαςτίοθ 
(οχτί]ομο {ῑἱ5 αβαῖο, Αεγριας ταπιεὮ Ρήπιο [μβαέτα. 

{ις Οτφεῖαπι οπιπε οὐ{εααἶσπι  ΡΤΟΡΓΗΕΙΤΟΣ : 
Αἰαπαάα αέεπι ΠΠ θταπῖ ΤΠες[ά] τεβεδ» 

ἀεϊπάε Ἡ Ῥϊβῃπαιϊά αἱ Φα{α α[εεπάεταης: 

αἱ αυη εἰσάστα {εγπιοή]δας Ιηπήτετεητᾶς, απ” 

Ρας οἳ Αἰδιαφα, ἴππι νετο αΠαπῖά {1ρετ μα 

απηρ]ίας αἀροιίρεραπι, ΟποπιασΠεαπι νιΏπ 
ΞΑιπεπίεπ{επι Ηαβεπτες {οτ]εριπι, εξ Μαϊ 

Α/σοπάεταπί αὐτεῖη 4ΠΕΕ 
οὔππ 6ο τενοῇ ἵπ σταϊίατα: παπι ΟΠΟΠΙΔΟΠΗΙ5 
αὐ ἩΠίρρατομο ΡιΠβταιϊ Ώμο Λιιεπίς Επεαξ 

εἶεδεις, ααοά α ],α[ο Ηειπήοπεπῇ πιαπ]{εί . 
ἀερτεμεπ{ι5 {]δίει, νετβοις Μι[αί επαπι 1η: 
{οταὶς{ς οτασυ]ήπι, Γοτο ατ {π[α]ῶ, ΤΕΙΠΠΟ. αάϊα- 

Ου τά Ηπρρα” 
σας Ποππῖπεπη εἴεσεται, ΓαπιϊατΙβΏε. Ἠ]ο απ 
έθα {1ς. Βε τάπς σἶπα Ππηι] α[σεπαϊδ[εῖ, 410. 

ἴἶες 1ῃ «οπ{ρεέϊαπη τερῖς νεπῖται» Ποποπηςς 

4ο εο Ῥϊββταιϊαϊς Ιοᾳποπτῖρης, οἴαίπε τες!” 
{εραῖ αιιάαπα οτασμ]α, οἱ 1ρίεατ α[σηι {Πεδ-. 

{ει ααυ]ά εἰαάετη Ῥαϊβατο παπεῖαπ8; ΕΧ 5 
πυ]ατη τοςϊτανίτ; [{εά απῖριις ΓεΠοϊμπια, βραί- 
Πςαβαπ{ιΙΓ, 6α 6ΧςΕεΤΡεΠς ἀῑσεραι, εἰ ΗεΙείρο” 

-τητη Ἰπηβί 1π Ετῑ5 εδ[ε αὐ ντο Ῥετ[α »᾿ οἳ ΕΑΡΕ 
ἀϊάοπεαπι πατιαης.  ἰό Ιρίευτ οτασμία ΡΙΟ:. 
πηεης σοπνοτ/αὔαϊητ, αἲ ΡΙΠ[π πάσα {επεοΠΕᾶς 
ἀϊσεπῖες, Ρὶ αυτεπάή Χσγχες αἆ {πξετεπθί πᾷ 
Οταοία Ῥε]]ηπι Ἰπάάξεις 6»,  αἰζετο ἃ Ἡ ο 
ΏαΗἱ αὔπο, Ρῥείπαπα εχρεάἰεῖοπεπα 1 ο. 
ο ΙΙ ΤΟ 

να 

ἆ 2 ἳ λ /. 
μη ἡν11 . 

µεος, Χαὶ ΑΙγυσ'το πάσαν Ἡ πολλὸν δωλοτέρη η ει ΑΠσγρίιιπ ΟΙΠΠΕΠΙ ΤΙΔΡΙ8 {ειναπι αν 

. σας | μον τμ) 

α Ἐπ Ίπος ἆπο 1. οπαίε, ὃν. 7 Ῥαρίς, 4. Δ. Βηὴ, «4,. ὅτι πλ. Η. Ρα. ντ 
1 Οανίε Τδομι. αρ. ἵα Διωτίόημι. ἆ Ἱνερηρίτατ ἆ Ραε/. ἀγοζιι αἱ εΙΠ] 

Ῥργής, 4. Α. «44, προκατολυσώµενοι, ῆ- 9εερῦ. εἴαπι νήμπι. ῬΠμ5 εταῖ προκαταλυσόµενοί- 
οτα ο{ερῦ, Ρας. «490.: ἵπ πεῦ. εκ πιοΏῖει Εᾳ1εί 4ποφυε, {εά [ι]ασα: 18 νυ]ραταπα {ειναῖ: Ρἰαρεῖ. ἵ 

7 Ὅιο Ίδία που πονῖε «4ποζ., πιβιθ νετο ἸΑόηναίων ΟΠΠες αἱΠ. 6 
| Ὄε[τ αἳ 7 ει «ποῦ. . 

Νοκ ἐξηλ. μὲν Ρατ. «49{. Κ Χρεν δα. «4γεζ., ἴππι ΠαΠπι Πέρσεο οχ 4ο ἵπ ΟΙ 3 

γὠτό οἱ» ἔχοντες Βατὴ. ΑΔ. ο 

ΑΠἴΘ Πεισιδράτου. 
1Ώ 4Ο τοῦ Ἓρμήνεο», Ρϊανθ. 
ἐκ τής. 
οἱ6ρ. καὶ οἳ ᾿Αλευάδαι 7). Βατὴ. «4. δ. «4 
14 Μι «4γοῦν 

ἸΑλεύεω παῖδας, ΙΠΕΙΠΟΙΑΕ ΙΧ» 6, 67.2 Θώρήκῶ, Ἑθρύπυ- 
λόν,. 6ἳ Θρώσυδήίον. Η1 ΄ΤΠεδία]ος ΡΙΠΙΠΙΗΠ Ἱην]ίο (νυ 
ς, 179.) Χειχί ρτοάίάετιηϊ: Ἔαα/[αη, ΝΠ.. Ρὲ 5δ46.. 
Ἐέρξῃ ἐπὶ τὸν Ἑλλάδα ἐλαύνοντι Θεσσαλία δἱ ᾿Αλευαδῶν 
προὐδόθη.. Ῥορίοα νοἰεπτες εαι Περί, -ᾱ- ν]ο]ηῖς 
Ῥποσεπβδις Ἰπηία, Ῥεταταπα ρατίος {υπ {εουυᾶ: 
Ρβήοβγ. Ἠοτ. ο. ἄτκ, 1δ. 1π Ερίβ. ος, 8, Αἱ 
4εΙ΄ ἀγαεσῖς Ιπάϊσαδίε ἀῑείτι τὴν ᾽Αλέου καὶ Θετταλῶν 
πβοδοσίων' υδῖ (οπϊρεπάιπι τὴν τῶν ᾿Αλεύου, Νε] τὴν ᾽Α- 
λευαδῶν. Νετας οἳ ποριΙςαπια Ἑαπι]ία ΤΕ ατὶκίας νἰρυ]ς 
Ῥ]αιοπίς οἵαπι οἳ Γεο//βεμίς πείαίε» Πα ηῖτ απῖπ] 11- 
τὶσίαε (ογρίας ἀλ[εἴρυ]ος ᾽Αλευαδῶν τοὺς πρώτους, «Ρ/α- 
106 τας Ἱπ]είο Ν]εποπίς Τ. Ἡ, Ῥ. 7ο. αἩο {ρεξαί ἵπ 
Τ/οχ, Τήηαεμς: ΝΙά. Ιδί Ῥ. 15.5 Ο1α1. Ἱῤηκεμίμς εἲ 
Σΐος. πὰ αηβοςγ. ἴπ Τετραρχία. Αρεά ἑάπάσπι Παρ. 
εχ. Ώεπιοβῥ. Ῥ. 142 86., ΠΙΕΠΙΟΙΗΤΙΦ Σίμος, εἷς τῶν 
λΑλευαδῶν {ἱς{5 ἀςῖεμ τῶν δοκούντων συμπράξαι τῷ Μα- 
κεδόνι. «Ῥμήμρρο., πο πήτιπα» ποῦί]ες Π{ ΤΠεςίαΙ! {4- 
νεῦαπε, αιοτυη. ππαίοίας ἵπ ᾿ΤΠερία]ᾳ. τερπανεταηξ». 
τιπα Ττεπηροτ]5 α ἴγταμηϊς νεχαία, ο. ο  ΝΑΕΟΚΕΝ. 
«96. Πρὸς τούτοισι ἔτι πλέον] ῬετθφΙΙεΠς πρὸς ἔτι τού- 

τοίσι Ἱ.. 11» 66. ΙΧ. ττο. ΙΠΝεΕἴΗΠῃ ὅτι οχε]υάΙτ. «οη- 
ἔοτ 4ὐγε[εδίμρι ΟΙ]. ΓΗπογά. 11ο. Ἠὶδ νεο «ΟΠΠΕΧΗ 
το ναὶὰε πιεπἀάο[ς Ο]. 4ε Ῥμμτυ ΡΙΙΛΗΒ. προσωρένοντο 

ὃν ἔχοντες ΑΜΦΙ "Ονομάκριτον, (ππωίος ΟΠοπιαεγέ ως αά.. 
οεΐσι., {οππαα!Σ εδία επί ὁι ἔχοντες ἁμϕὶ) ᾿Ονομάκρι- 

τον ἵρυπι. ΟΠΟΠΑΕΓΗΗΣ αποά εφμ]άέπι Ἠοβία ποπ. 

οτεάο. Ῥίπραπιης εχ {ομαεᾶῖς Ρα) μάς π
ροσωβέγοντό δν, 

ὄγρυτες --- εἴ Επἱ5 μχρατηπα αἀεε, νπίσαπι ΡΙΠ- 

εὔπαάόαα αππρμ». αυίά τερι αἀροιηρεραπε, νασιπυα 

Ἠαῦδηίος ΟποπιασΠτιπα: Ἴαθς ΥαΙΡΟΤΗΠΙ {επίεηῦα, 

Έης Ῥοστο Οπομιλοσίεὶ ὀοπβα: 3εἴ19» απαπι Τ1βο Ρτίο- 

τοιι Ἰρλοπω Εαυίδίε εἲ ΟΕ16ΠΔΕΙΗ ελ. ἀοουῖε 

Ῥόοβως Ῥοῦτ, ἄ1πος. Ο. 4. Ρ. 33: εἳ «Δομβεγίμο Ὠ]ες 
Ἠστοά. Ο, Τ4. Ὦ. 154. Οι 16 {ΕΠΙ δισθέτης οἵαςιἰ- 

Ίοτυπι Ἰι[ασϊὁ ή αίογη. ἀεθεταῖ }΄α]]α» υεμά{- 

ἔογεη γὶκ (Ο6]ςυ.. Τζοηιπε ας. διαθέτής Ε9ῖ ὃ καθισῶν 
καὶ οἰκονομῶν, οπ]άσπι αυαβ ἀΠρεπίαϊοϊ ας ΗΠΙΕΓΡΙΟΝ, 

Διαφετὴρ καὶ ὄημωγόρος ἹήπαΙΠΙΗΣ 1η 1 2εμήβὲ ΟΙ ΧΧΝΙ
. 

να ο σόι Ψπάς: Πἴαγρουγα{. ἵπ Διάθεσιό Εἴ Ὀ]ρίση, 

ϱ4 «Φευδι ΟΙΨΗΗ. τα, Ὅ. 14.5 ΠΑΠΙ4ΗΘ προκαταλνσᾷ” 

οῦ. }”. η]. “με: ἵῃπ Η. 4. ία υἱάππα ΠΟΠ 
3 Πολλὸν «4γεζ. Έαε/. «40. }Ιπῤ. Ο1.. πολλῷ ΟΙΤΗ. 5 ο. αἹα | 

εχΧα- 

ὉΟποαςγζέή δοίος Απιῤἥμια Παπάς 

τη] πι οπή, 

«ο Πεισιρατέ» 

, -οε 40.2 
Λώσου σον | 

΄ ανα . Ἴ . . ἄνά. ο Ἱ 3 { Κατὰ ΊΠ4ΙΡΟ δἱέρΦ. «4γοῦ. βα1/. όν Ἴ πει”. 
ὀχ[απίο 

µενοι οι: ῥη(ἶπα 1π {δᾷς αε παπα» αἀπιοπ/άομᾶ, 
ΏοΠ 6ροῖ. 3 ἂν ἃ ας, 

τοῦ Πεισί- οἱ. Ἱππάρνω τοῦ. μλοι ο ρ (οπυΙΠΙῃ του οι. 

σρατίδεω 094, εχμίθεῖ» 5 ερῥαη]» ἄγεῦ.» πιο ώ 
:ΝΟΓ{ΑΠΗ 1ΕέΒΠΟΠΕΠΙ τοῦ ἑρωήνέος» Ῥ1ο τοῦ Ἑρμισέο Ηϊρ- 
ντι Ώαοιοτ οὔσπι αΏδίι ------- Οποιπαστας ὃν ῇ 
Ῥατσπο ἀῑσίεις εἰεέτις ἐξ ̓ Αθηνέων», ἃ Τα{ο Ηαιπι]οπε ν 

«ερτεπεη{ιδ, ἐωποιέων ἐς τὸ Μουσαίου χρησμό. Λη Ἴ 
οπισταῖς 1πΙε 

{ετιο νετίι ο[οσσταί, Ἡς θε α]αιηήιο σοπεεπάδητος Μέ ή 

σατοπ{ες΄ αἳ. Διμεπίεπβρις νΙΠοΕΤΕΠΙΗΣ: ριαείετ δα 

Ἔπγοῦ, τοπι Πατταηϊ «ίορεή. Γ/αὔγλ. Το 48. ρήση. τη 

ΌΏειῃ. Ῥ. 954. οἳ αι. ἵπ Η. Β. Ρ. 9159 49. ουσ 

Ἠϊ6 σίχον ἐγγράψαι εἷς τὸν κατώλογον, Νε] ἐμβαλεῦ» 

παρενθεῖαι πεπλασμένον» 1ά Πεγοάοέο ἀῑςϊτιν ἐμποσδ 
εἰ Ραμ/απίσε Ἡ. μπω Ἡσίοδον ὃ τῶν τ6”. 

ἐμπεποηκότων ἐς τὰ Ἡσιόδου τὰ ἔπη, συνθέντω τν νο 

Ὃ ων πάρι’ «Ἠἶπο ἀῑῑαξ αὐσά {αΗ1ΡίΕ1κ, ρ. 765.» Ἠσί-. 
οδόν ἡ τὸν Ἡσιόδφ Θεο)ονίαν ἐσπομίσαντω ἆς 6ο, 401 1ξ 
ΑΙοίυπι Πεοζο οοπτιεταϊ οἳ να]ηὲ 1π. αἀορΏοΠ 

οἠαπαϊρανεία!ῖ, τος ΝΑΙΟΚΕΝ. 

τος. Αφαμιζοήατο κατὰ τῆς ῥωλ.] Οοπήηυπι 0. 13ῇ, 
Νάτὼ τὴς ῥμλασσήο καταδεδυκέναι. Ρα: ΤΠ. Ῥ». η 

᾽Ατλοντὶς νῆσοο ὡσαύτως ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ δ0σ2 
ΗΦΑΝΙΣΘΗ, Ἠεᾶε {σ]οάαο, ο αν 

4. Οἱ τε Πεισισρωτίδαι] Λάάιπι Οσάά, σοπρ]υτος | 

οἳ ̓ Αλευάδαι». Ομας. ἠ1ρί ος ἆμιο αἩῖ ρηποϊοη σσ πέος ην. 
ταφ[ο {οβδατ(α οκ Απ τογπήπαείοπα ΔΑ πρία 
πιοάΙ οπήδβοπιπῃ 1π Πεγούοη) ΝΙΟΡ. οοααι δχο 

Ἰμηιπμογα, Οο]αῦ. Ωπ1ον (ομοίως αριπλος ρήθε 
ἀΠριίοπα, οι τε[οηῖρεια ποῖο» ΠΑΣΦΟΕ. 

αχροάἰεῖοπίς ας ὤγαοσας τταδαδίεΙί 6: 2010 πυπεπᾶ 
. 3 ! . . ώς : . . οἩ 

τα ἐποιέετο ἵπ Ῥτοχίπηϊς βίο ΡΠΠΗΤΗΣ2 ΤΠ 

σε 1ὰ6αά 1. 9ος. .. ΐ 
-:9. Τολλὸν δουλοτέρην] Τα]ο πολλὸν ἑλάσσων «2 6” 
δυνωτώτεραι πολλὸν ΠΠ, 193., πδὶ 6γ0Που. Δολαθ ᾱ 
ΏςΠΙ Ογ6[ος Όσις, (0.30, ᾿Αγαιμενίδην {1αΞΓΕΠΙΗ 19. 
(αχειχῖς Ῥοτπίδεςξ, αὔειταῃς. ες εεῖα ΕΧ 1. αιοπῖς 
ει ἰοάυτο ΧΙ, 74-. εἶαάεπι Ῥοτεαπι εἴ τί πι 
Ὥθσσπα οσα Οἶγπηρ. Έκκίκ, ᾱ., αηποβυε ΑΙΤΑΣΟ 
ςοπροπεΠῖθ. ἃ τό. ΣΝΛ’ 



Ἄεικεε αἰίσφκἶταν ρηήρμίαϊος, 
εχρεώΙ]οηῖς οοπιτα (1ςςος, 

αἴαπα {15 Ὠατῖο Πιοτατ. 
ἆαπα . Αοἰῶπιεηϊ [αιη Πιο, 1αΠΙ βΠο: 
απεια ρτΦ[άσπι “ΑΕρυγριϊ Ιπιεῃεδίο ἀεῖπάε 
τεπ]ροῖα΄ Ἱπτοτεπηῖτ Ἱπατις ῬβαηπηπηϊΠ σΏῖ Ππμας, ὃ νίς Αΐετ, ' Χειχος τεοερῖα ΔΕργριο, ἀαέτα- 
135 ΄ΤΠΦΠΗΦ ΄οη{ετιυτη αἄνει[ας Άϊμεπας ἔχοτ- 

πε ριοῦοξ ορΗ(ᾶς 

. 

ΡΟΙΥΜΝΙΑ, {τρεκ ΥΠ. 
Ππαϊαϊε ΡρεπαΠ:1οήσας Ἠ ἐπὶ Δαρεία ἣν , ἑωιτξέσα, 

φεῷ μὲν ἑύτοῦ» Δαρεία δὲ παιδί. 
νυν ἐωιτροωεύοτα Αἰγύστε, Ὁ χεύῳ µετέσετα ὁ- 
φόνευσε 5 Ἴναρως ὁ Ψαμμιτίχο, 

δοδ 
᾽Αχαιμόεί, ἄδελ- 

8 Αχαιμύια μέ 

ἀγὴρ Λίβυς. Εέρ. 
λ « . ”/ . 9. ος Ἔηᾳ δὲ μετὰ Αἰγύωτε ἅλώσυ, ὣς έμελλε ἐε χεῖ- 

. 1/ ο λαλ ζ να νο λλθ λε), -ὁ / ΟΤηπα, ρτΠαπ]ςῄπιος 4ἄοδαιε Ῥεταταπι 1ῃΤορας ἄξεσ-αί το «ρωτευμα το εωι τας Ας ήνασς 
οοποΙΗππα νοσανίτ, τς ετ. Πϊοταπι {οπιςῃ- 

. ας απάτες, 6τ Ἴροο σοἵαπῃ οπιπίδας ἀῑσα- 
Ίτ6ι ΎἩς Ίδετοι, Οπ]ρις οοᾶδΗς, Ἱία ]ο- 

ο παπτας ει, Ψππ Ῥετ[ε, οφπἰάεαι εΡο΄ ΠΟΠ 
εγο΄ Ἠαἴας ΙπβήταΕ αμτοτ» {δά αὐ αἰῑῑς γη: 
Η Ἱπήεαϊογ παπι απεπηαἁπιοάαπα α- πηαῖο- κ πρης πατα αεσορῖ, εκ ο Ἱπιρετηπι μου 352 
Μεᾶῖς επΠριπωις, Αῄγαρο Ῥει Ογτυπι α- 2 ΤΠοίΟ ' πσπφπαία «εοπαιἱονίπιας, {ο Ἱέα 90 4εις ἀποῖε, “ος ἵρῃς ποθὶς πη]εα. ἄ4[εηπε- ον : Ἡρας Ίπ πηε]ίης σοΠβΟΤΙΠΕΗΣ. Αἴαιε εα α]-σς., 
4 επ, απ Όγτάς Οαπιργίερηπε ας Ραῖοί πιθι]ς κάν, ᾿ ν ον . : 2 Ώατῖις ἔδοστα. 4Πα5ᾳυε σεηῖςς ΙΠπροΓίο α- ἀῑάετα, ποπ αἴήπει τοίστιο “ριᾶ Ῥτουε 3 {6ἱεητες :' 66Ο απτεπι Ῥοδίεαφηαπῃ απο {δε 22 
θεπι, πεςερΙ, ἀεάϊ ορετατα πε αὖ Ἡς αἲϊ 2) 
ηος Ἠοποτα [πε Εαπᾶ ἀεβεπείατεπι» Πενεθο»ν 
ΠΠΠΗς Ροτσητῖα Ῥοτῇς ἈσαιΙτετεπι.  Οποὰ ᾱ- 
ΠΙΠΙΟ γετίαπς, Ἱπνεπίο ποδῖς αεςεάθηίδια - - 
ΒἰοΠαπι Ῥαπξας, εἲ τερίοΠεπα εα απαπι ππῃς 
Ρορ/εἀηςς, πεαας ΠΙΠΟΤΕΠΙ᾽ πεαιε ΄ἀεῖε- 
τίοτεπι., :{εᾷ Εετασῖοτοπι. ππα εὔπα  α]ο-. 2) 
Πε Ππ]απί αἴαπε ν]ηάϊξία. .Ιάεοαπε 66ο νοςῦ52» 
οοηϊτααϊ, Ἡτ 1 αποά αβετε σοπΠΙτηῖ νοβῖ 25 

» ΕΧΡΟΠΕΤΕΠΙ. ΄ ζοπ{Πτ, Ἰαπξο Ηε]]ε[ροη- 
το, «ορῖαδ Ῥετ Εντοραπι ἀάσθτο Ίῃ στα- 
οἴααιν Ἡε  Αιπεπίοηβαπι υ]εῖίσα Ιππίας, 
ας ευ Ῥεπῇς αἱ, τπτ ραττί πιθὸ Ίῃ: αν ώς τς ᾿ 4000 τά]ετο. Νοτατῖς απιοπι αἳ Πατίαπῃ αἀνέτ[ις 
οφ ντος Ῥε]]άπι πιονετα ἀα[μπαδίο: να 22 

22 

τηπῃ εἰ πιοττε Ῥιῶγεπίο ποπ σοπερῖε, ες Ἱ]- 22 
1ο5 

4 Τὸν δὲ Άῳ. «4902. » ΤΙΟΧ μὲν νυν οι }7Ηά02. ριλαίαίσῃς, 
Ἀείρεχίε εἰ οἰνῖτ μαι. ἵπ Ἠοπι, Ρ. 17ο, 

7. Δπσο {8ππιοπο Ἠαπς οΓαείοΠοπι 

. ΤΠ. Ἱπ ος 
4εῃθ: αἱ ἔντοι 
Μήὸ. ἔπ/. «τοι 7, Ὠἱοηγ»., αἲΠ τῶν Μήδ. 
Ρτή5. - Ώεβι {γεδ.. πιοχ χώρῃς τε Άαε/. 
«τοῦ. Ῥαν. 40. Οἱοβγε., ποπ Ἰπορηπιοᾶς, 

"2ῦψ πθεναί. ο Ὑποθέωμαι οτα γερῦ. 
τὸν ἐμὸν Δαρ., Πιο Ιθὺ ὄντω πο. 

Ί6. Σύλλογον ἐπίκλήτον ] Ῥοῇετίοτος πα νοςσς σύν- 
' Ἕλητον ἀΙδ]κίε» πο {οποίες 62]εμς, ἩΟῃ οΡΙΠΟΙ: ο0Ἡ- αἶο Ῥορι]ϊ εχίτα οἵάΊπεπι Απιοηῖς σθαέξα σύγκλητος ἐκ- κλησίω «Ώεπ/θεη}" ἀῑείεατ αἲ «4/Ο2Ιη]: «ΟΠΟΙΟΠΟΙΠ ΑΙβίναΠΙ σύλλογο πόλεως, εἲ ἔκκλητον Αργείων ὄχλον ἀῑκιε Γωγήρ. 11 ΟΥ. ν. 758, οἱ όττ. ἆγορ]ν ΠΟΠΕΥΗ1: εταῖ ΨΕΙΟ ΕΙΟΠΙΟΥΟ Ῥουλ)ι τῶν ἐκκρίτων µόων. Ταὶε Πε: Το ος Ιπζε]Ηρῖε [πῶς οοη[ήμηι. η υοάᾷ εχ ἀε]εξεῖς 

ππεϊρίρησαιιε Ῥο/ητηπι σοΠβα ας: ἀποκλήτους νοσα: Ῥαπε ΔΕΤοΙ: Τῤοΐμε κχχν, ς, 4.» Σ{ρου]είος ------ υο- εσηε [αμῶ ζην οὔηΊμηη 1 εν «ο]οδὴς πν υἱγὴ. Ἐσκλη- τὸν ΝΕ] Ἐσκλητὺν Αγτασιβιηί: Π)οῦ, Ἐσκλητὸς» ἡ τῶν ἐξόχων ὄἄθροισις ἓν Συροκούσαις. πλω. 1η Ἡ. Β. ρ. 139, 
ὃν ρορλην ἐποίει σάνκλητον" ---τ---- ὅθεν Τραγικός τίς» σορό . Απο Υ. Τό.) σύγκλητον λέσαην νερόντων τὸ τοιοῦ- τον ὠνόμασεν» Ἡρόδοτος δὲ σύλλονον ἐπίκλητον λέγει Περ" 

κος πο μας ο ο ιτ ο ΕΕΝ. «18, Ἔλεξε Ἑέρξης τάδε] Τουπι Χομας ΟΓάΠΟΠΕΠΙ», μετωκεκομισµένην εἷρ τὴν Ατθίδα διάλοήτον.. εχμίροι Ώ/ο- ο 795. Ηαᾗς. Ἑ. Ἡ. Ρ. 907. 4ο8.., νο]πι Ίπβρπο {ρεςῖ- ππση, απο ἁσπιοπβγος, ΕογοΙοε] λέξω τῆς τε Φὐσηρᾶς πι το ἡδείας ἁρμονίος µέσην εἶναι Ίπ Ώπο 4πποης μέση. . δυοῖν ὁρμονιῶν Ἰηχία 91Η». περὶ Συνθ. Ὀνομ. Ῥν δα. ΓΙο μον Ἡπηήε Γἴοφογμς, 416Π1 1οηᾳο ἵαπηοῃ Ἰπίου- βδοςον “πήπαπῃ ας ἵπ Ῥαστο βπε [εφ υηᾶ Ἰβίάσπη σας Οὗδομᾶ αν τεμ, ἐν κ Απάνα Ἰραμ Λο ση. ἀπέ νυ]ρο Ὄμωκοι) βιτα μι πιο μα 
µήσαµεν, ἐξ οὗ παβελάρς ο ο οὔνς. οὐδένα χρόνον Ίτρε- Μήδων. Ψούσπι ἐρο  ρομεν τὴν ἡγεμόνίαν τήνδε παρὼ ο πα οσε Ἰθήσ]ονς πια έξαια. Α Εσ]ς εἴἶαπα ή Ἡρα εν χο. Ροῦαεταῖ Ίητα Άη] ἀλῖ- | ώση Αη μ.ο ἐξ οὗ5 νε] ὦφ οὗ φρόυ. δι νη]σατατ Ἱπ 4γ Ομ σὰ «Φ οὗ χρόνου. ὉΡὶ Β {/20ρ2. βαας η ᾿ τν  [μο: θᾳῖς Ἐν) Ἱ Ἰσλλωαν ον ὃν Ἔξ οὗ' Τζο. παρ. Βιε Ἐπεὶ 1η ν. Ἐ]σήῤῥησε» αιιο 
Ίο, «41εγε] αἲ Π1ε)οῦ. ἵῃ 

κ. 
«.ὸ 

καν ο νΙάΙτ πιοπιῄταπε εἶαζ. 
Ἐπεί Ίος α (ταπιιατὶσῖς {ᾳς- 

2 

2 
: 

22 χῦδος ἡμυ Κ΄τε πευσγνόμεο, χώρν τε τῆς νῦν ἐ-- 
«λτήµεθα οὐχ, ἑλάσσονα οὐδὲ 1 Ὁλαυροτέρην, παμφο- 
ρωτέρην δε" ἅμα δὲ τα τιμωρίην πεκα] τίσυ γνοµέ-. 
ν' δὸ ὑμέας πα νῦν γα συέλεξα, ἵνα τὸ νοέω 

35. 

Γεπρίο. 

ἀ σύλλογο ἐσίκλητο ΓΠερσέων τῶν ἀρίσω ἐφαέετο, 953 
ενα γνώμας τε πύςηται σφέω, κάι ἀὐτὸς ον πᾶσι 

ε εἴπη τὰ «δέλει" 
τάδε, ον { Αγδρε Πέρσα, οὔτ αὐτὸς κατήγήσοµαι 

ὧς δὲ συνλέχθησαν, ἔλεξε Ἐθρξης 

νόμον τόνδε ον ὑμῖν τιθεὶ», παραδεξάµειόε τε, αὖ- 
τῷ χεήσομαι᾽ ὣς γὰρ ἐγω πυιθάνοµαι τῶν απρέ- 
σβυτέρων, οὐδαμᾶ κὠ ἠτρεμήσαμο, ἐπεί τέ πα- 
ρἐλάβομω τὸν ἡγεμοίην τάνδε 6 παρὰ. Μήδω, Κύ- 
Ρ; κατελόντος ᾿Απυάγια" ἀλλὰ εός τε οὕτω 
ἄγει, καὶ αὐτόῖσιημν πολλὰ ἐσέσεσι συμφέρ]αι 
ἐσὶ τὸ ἄμενο" ἵ τὰ μέν νυν Κῦρος τεκαὶ Καμβύ- 
σης πατήρ τε ἐμὺς Δαρέος κατεργάσαγτο Καὶ πἜροσ- 

’ . : - και... ο / Ἐκτήσωτο ἔθνια, ἐωιςαμένοισι εὃ οὐχ ἄν τις λέ- 
γοι ἐγὼ δὲ ἔωεί τε παρέλαβον τὸν »)ρόο0, τουτο 
ἐφρόντιζον, ὅχως μὴ λείψωμαι τῶν πρότερο Ύθο- / 2 ον. ορ ς θεα. ή. ἕ 7.  μθων ο τιμῇ τῆδε, μηδὲ ἑἐλάσσω πιροσκτήσωµα! 

ο μα Ώλλωτα ν κκ δύναμη Πέρσησν Φρωτίζων΄ δὲ εὑρίσκω, ἅμα μὸν 

ποήσσεν, ο ὑπερθέωμαι ὑμῦ' μέλλω» ζεύξας τὸν 
Ελλήσωοτο, ἐλῶν σρατὺν διὰ τῆς Βὐρώσης ἐτφὶ Αδς / ὡς ει 2 / ς Ὄα.” ς) Ν τν Ελλάδα» ἵνα "Αθηναίο τιµωρήσωμαι, ὅσα δὶ / ! : ἃ {/ ντ ο ο) Ἡ τω 3 “πεσοήκασι []ερσας τε χα πατέρα. τὸν ἔμο' ὁρα- ! αν] ον 3 ος Ά τε μεν υγ Ῥ καὶ Δαρέιου ἰθύοτα «ρατεύεσθαι επ ο δέ ” 1 λ τοὺς ἄγθρας τούτες" ἀλλ᾽ ὁ μὲν τετελεύτηκε, καὶ 

2 

9). ουχ, 

-δ ΑὐβΙΠΕ νο, ο Ἵναρος Ἰά,, Όοπος 
Τηλ: ς Ἐἴπῃ }. «ἄγοῦ. τεξτε οὗ Ῥταεςο- 

/οη2.. Πα]ο. Παρὸ εχρτεσΗτ Τ. τἩ. ρ. 189, ΄ 
0 Οὗτος «4γεζ. ιά δα. «49 ασ μὸ τοι ἵε 

4 14. ος 1Η. Ἔσει, Φαυλοτέρην οοῖοτ. οἴαίπι παµφορ. τε ,. 3 Κα) τιµωρ. καὶ τισὶ «γε. 
2 καὶ Δαρεῖον -ἄγοῦ, 7. ὨΏίομνε, 

2 χει, κ. θα 4 « Οἱ 0018.» 
΄αα» Ῥηῖα5 Ἱερερατιηϊ καὶ πωτέρα 

ρε τεάάἴτην ὦφ) οὗ, να] ἐξ οὗ, ναῖε ἵπ ΠΕ. ΟἹοερ]. Υ. 6ο7. ΒΗγ. Απάτοπι, ν, 5ο. ὅτς, ---ἷῃ {εᾳμεπῇ- δι. ποπηπ]]ά ραπ1ο πιθ]]ς {οπρία ριαξρες Ὠ/ομ. αἴαια ποδίς νε]ραία ρτοβρπε, ΤΠ ροχἰπης, ὦλλὸ θεόρ τε οὗ- τω ὤγει, κοὶ -τ----- ρτο ἄγει Ἰερ]εί[α νἱάδιῃ ἐνάνει, Γο- . ο 01ο Ῥναε οεῖοτίς ἨθοΙδῃίαΙΗΠΙΣ ΠΙΗ] δηΊπῃ α]ας Ία- Ριδίεε σαµ/ας, οι: ἄγει αἱτοτο πηηεακίος: θεῶν ὦν ὄτων Μοῤῥοςᾗς εσι Οεᾷ. η 091. ν. 902, «Χεπορῦ. Κ.Α. νΙ. Ρ. 3935 8: ὃ θεὸς Ίσως ὤγειοὔτω, ο ΝΑΙΟΚΕΝ, 36. Ἵνω πὸ νοέω π. ὑπερθέωμαι ὑμῖν] Πεσίτας αριᾶ 2ἠσηγς. ἵνα ὃ διανουῦμαι πράττει, ὑποίῷ ὑμῖν. (α]ομε Ο1Η1πο {οΠῬεπᾶ πι Ἠ]ο Ίῃ Ἠεγοάστο οοπ{ορας ὑποθέωμαι, αἴοιε 14 Ἰρδιίπι, αἩδί 4ος ΗΕ τεροπεπά 1η α]εοτῖῃς Ίο- εο, ΟΗαη:Ο τεδήη 1ά1σανής Ε]. νιορ).. ρτοβαητο 7- ΡΙΟ ὑποθέμενος εοτήρεπάιπῃ τ. ς, το »ὗπερ- θέµενος τῶν μάγων τοῖσι ὀνειροπόλοισι τὸ ἐνύπνιον: η οσα )]ζμ0 εοΠΗΗΗ σάς. γυ]σο (αὐποςῖς ἀνακομῶσοι ετ ὦνα- πομώσασθαι, ΠΠαςΠπια Γεγορο Ῥηταί ἀῑείταν ὕπερ: ο εἰ ὑπερτίθεσθαί τι τιν!’ ον κα 222 1ῃ «Ὡς Τα7. εἲ Γ0145 1 νο, 3. ο1έρῦ, η Σο]εβοπα Ρ η ΕΝ, 

«97. Ὑπερθέωμαι ὑμῖν] Ὁπᾶς 1Π 510ρΖ. ΠΙΑ; πορος δέωμαι. πεσεκ[οτῖε, βηβτα Ἱπάαρανί: Γαπιε Ῥτς δν οσε, Ἰαμάσαμς ος Δἀριοραίοης Οσο) Ππάΐρηιπη, ο σμο- ὴήης οιΙάσπα ὑποί ὑμῖν, {9 11ο ας αν ο τς πώ ρρρη αὐτὰ περύεωιδι ο ν. Μ05 ἄπικνέο μοι πάντως» ἵνὰ τοι ὁ οἹερῦ. ἵξεσεῃς, Ἶρος” 34.2 πιη]ῆσαυε α]ῇς ]οεῖς 1Π' Η. 51600. ος 
Ηεροβοη ο 0710. 

41. Καὶ Δαρεῖον Ἰδύονέα] ́ Τοῦες φωτέρα τὸν ἐμὸν ον. 
χος, Ώτ σοπσοπιπβείο Ίδια Ῥατισα Ὥτ Τηομηόα, Ἱτοιηψίε, . 
Ὠἱοηγβων οἳ ῬοΏας ποῦλε (064. Επι πει ἆαπππαῃε, ΒάπΙ Ῥιο Ίοπυπν Πτα οὐκ ἐξεγένετό οἳ τιµωρ. Ῥε]]ε 
Αν ο. 

ρδ89ο 
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. 

: ΠΤΡΩΣΩ τὰς Αθήνας, χεῖται καὶ ἡ.λέξις παρὸ Σοφοκλεῖ ὃ θεὸς ἐποίήσε ἵη -4ηγίαηὴ "Αναβ. νά 96., ΠΟΠ 

Ἡ Ἑ οἱ Τ) ο Τ ἶ Βαἰῖαια οὐτοπίς Χεισίδ, 

1ο πἱαϊ[σετεττ.. Έβρο νετο εἶως νίσεπι 210" 
ταηαε΄ Ῥετίατητη Π]αμο] ποπ ΡΠΗ5 ο. 

. Αα ρα μλῆη «μαιαπι εκριρπανετο Ιπεεῃάετοφπθ ΑΙΠΕΠΒ8 5 
ῳ τεχαὶ πυρώσω τὰς Αθήνας, οἱ : : 1ΠΕΕΙ : 

. ) : 4 Φομίας οἶνεο ο ππε Ἐτ Ρα ππεαπι Ρ9: 

τος Ἱπῖαπία αΠεσετυπῖ: Ῥτππαπα αΙΠ. 9412 

ἆες πα. επι Απζασοτα ΜΙείο {είνο Ἠθ: 

{το νεπ]επῖθς «ἴεπιανετιπε ]μοοδαιε ας ἄθ” 

.1Φ 

τὴ οὖχ, 4 ἐξεγωέτο οἱ τιμωρήσασθαι:. ἐγὼ δὲ ὑπές τὲ 

ν» ἐκείγι καὶ τῶ ἄλλων Τ]ερσεΦ ου π’θὂτερον ππαυσον 

2 μαι, ὃ η λος ο , 

2» Ύὲ ἐμὲ καὶ πάτερ, ΤΟΥ ἐμὀν ὑπτρᾶαν ἄδικα πομὺ- 

» Τε πεῶτα ἀ69» εξ Σάρδις ἐλθόντες ἅμα Αριςά” 

γόρῃ τῷ Μιλησίῳν δούλῳ δὲ ἡμετέρῳ» ἀπικόμε- 
φ” 9 

κ / / ἳ . ἳ ο . : κ 

ο) 00ἱ ονέπρησαν τά τε ἄλσια καὶ τὰ ἱρά᾽ δεύτερα Ίμρτα. Ὠείπάς ἵπ Υο8 απὶά ΤεΕεΠΗΓ ρα 

! , αν ὖ 2 2 3 - 

δὲν ο ὑμέαρ οἷα ἔρζων ἐς τὸν σφετέρη ἀποβάνταςνδοἵβῖω Ί1απι Ἰηστεθίο, 4 ΏΠΙη ρα εἳ ο . 
κ» ᾿ αν» / 1115. { 

ὃν ὅτε Δάτις τε καὶ ἆ ᾽Αρταφέρης ἐσρατήγεο» τὰ ΄ἴαρίειπες ἀάςεο {ιεζε» ΟΠΗΠΕΒ ο μι 

ἐκδ τητα Τετ ρταιία αἰίενοι πά Ἰπετεπή 
3 ν ἕ' υ ν 

 ἐπίσασθέκου πάντες τουτέων µεγτοι εἵνεκα, ἀνάρ- 
: . / / 3 Ἆ 

» τηµαι ἐπ) ὁ αὐτέες σρατεύεσθαι' ἀγαθὰ δὲ ο) αὐ- 
λος” Τὰ... ς 2 / / 

τοῖσι τοσάδε ἕ ἀνρίσκω λογιζόμθος, εἰ τούτους 

ἵη αμῖδας τος Όοπᾶ ΤαΕἴοοΙπὰΠ” 

ᾖ Ἱου αταμε {ρδοτΏπι 
ΠΛΗ: 

ΡΗΤΥΡΙ5 ΙΠοοἱεΏ: 

εἰς Ρεαπα: 
4ο «οπΙρετΙο» 
πιο» τΤΕΡΙΟΠεΠΙ Ρεἱορί5 

392 

) τε καὶ τοὺς τούτοισι λησιοχώρους η ρεψόμε-σσιες» Ίπ Ῥοτε[ατεπι τεάερεΠπιης 5 τΘΙΑΙΠ 

θα οἳ Πέλοπού του Φρυγος νέµοται χάρη» 6 γην Ῥετβάεπι εθιπετί Ιου] οοπῖθιπαΙπαἵη ορ 

ο τε τὴν Περσίδα ἀποδέζομον τῷ Διὸς αἴθέρι ἃ ὅμου- Ίπηδ Ὠπ]]απι επίπι. τεβίοΏεΠ ΓΡρεξιαδίε 36 

Επίήπιαπι Ποβτ, {εὰ «Ρο ΟΤΙΠΕΠΑ ρ] / αλά «ην 21 

49 Ρέουσαν’ οὐ γὰρ δὴ χώρην Ύε οὐδεμίην κατόψεται ὃ : 
κ φς ν.ς 3 / 

ν ο πω --υ-υυ----- 
κό . : . / 3 

3 σα» ἐγὼ ἅμα ὑμῆ μίαν χαρη Ἴσω, διὰ ππάσηόΟρεγο απᾷ]ο, δα τε[ίᾳμαπα. εσ[ε πεηυζ . ῃ ; λος εί 4 9.) ) 
ΕΛ, ὴ : ᾿ . . κ 

ππα νουήσιπι ουπόταν 

οὖτε τια Πόλυ ἀγδρῶν οὐδεμίην, οὔτε ἔθιος οὐδὲ | | ση οὔ- 

Ὃ δο ρ ν Εν ολέ / (2 ουτό 9γοΡ ουδ Ἠοπήηιπι, 4Ἡ8 πουϊ[σοιπι ἀλπιήσαϊε : 

2» ὠθρωπω Ἡ ὑπολείπεσθαι, τὸ ἡμιν οἷόν τε ἔσαι -{ε,  εχ[ητραῖϊ Πῖς απο ἀὧχι ο ς 

2 έλθεν μι πυτιό τῶκατελεζα, ὑπέζαραι- ΑαἩἱ πο Ἰασεπεταηῖ,  εἲ 40 ο. .ς 
. ϱ ο» 2 : - . - 8 

ο) ῥημέων' οὕτω οἵ τεημη } αἴτιοι ἐξουσι δούλιο ἕυ- 65η ευἱρα, Ἱπριπα {οινίιε {{μπερηης ος 
ᾳπο νο πμ Ἠῶς {αεϊεπάο  ΡΙΠ. 

ον : 3 ς ν αιο 

πηπϊ: ταδί. τεπηρας, νοῦῖο Ιπάίσανεο ον 

Ῥτα{]ο. εδίε οροτῖεῖ» ἴμης υπ και 1δ48 

λ / «( Ὁ 5). 

γὸν, οἵ τε ἀναίτιο" ὑμες δ' ἄν µοι τάδε ποιέοντες 2) / - Ἅι ο ει ων { λ 
πι χαρίζοισθε΄ ἐπεαν ὑμή σήµήνω τον χΕόνου ἐᾳ τὸν 

ε 2) ᾿ ϱ/ ον / / / 
εὼ δὲ οθύμω τα τι Ώ αι μή οἱ πᾶ- 

ος 9 ν. ν ο ο τνα υμίω χφησε  Ῥεριε Ιπιρίστε αἀεσίε, Οπιοτυπὶ 40ἱ ποο 
» παρέῦαι’ Ὁ ἂν οὲ έχων Ὁ Ἠκη παρεσκευασµεο "τἱκῃπ οἶπι εορῃθ αἀεῖε» Εμ  μα 

ἵῃΠ ποβτα ἁἀοπιο ρτεεϊοβςασρᾶ δώσω οἱ δώμα τὰ τιμιώταταζοϊς, οι8 
ΡεπεΠ;. : 
ορᾷ Πς 1ΊΠθο ν]άθατ αΤΡΙΓΙΟ ΡΠ ΄ 
{π]ετο, ΤΕΙ Ῥοπο ἴπ ΠΙΕΔΙΟ» 1πραρὸ ᾷἷ- 
πηυππαπειπαπε Ύµαπι Πρεῖ {επιεηΏιαἩ ο, 

εετε,  Ἠίο ἀῑδῖς Ἰοηιεπάί η 

λ.,  σρατὸν κάλλισα» 
ῥήνςς Ἡ οφ « ως, / ν 

ο λομίζεται είναι οὗ Ρ ἥμετερε᾽ ποιητέα μέν νυν ταῦ- 
{ 3 Ιον 4 “Να νεος / 

ὃν τά ἐσι οὕτω" ἵνα δὲ μὴ ἰδιοβελεύευ ὑμιν δοκέω, 
’ λ ο 2 { / ͵ 

ϕ τίθημι τὸ πεῦγμα ἐ6 µέσο, γνὠμη κελεύων ὑμέων 
τὸν βελόμυω ἀποφαίγσθαι”' ταύτα ειπα ἐπαύε- 

νο κ πλ τν Το. 

- κ Πί, 
Έτ μας αιϊάεπι 1α αβεπάᾶ { . 

ναι 60 

υ 

επι 

α Ἐξεγένετό οἳ «4γεῦ.» Νη]ΡΟ αὐτῷ. ὅ Πν ἂν ὃ 7. «4γολιν εἰτείασι Ἱμμρῳ Φροθανίς Ῥηβηῦ. 
αἆ Πο. ϱ. 7ού» 99. ο Ἡμέας Ῥαι/. ος ο Ὁσαα, ή. δε πυμ ΐ 5 Αρταϕρής 

«4. 7. . εἰ. Ῥα/. 91.» αὐτοὺς οεῖει]» ΠΙΟ αὐτοῖσι Ππα ῬταεροβΏοπό «{νῶ.  { «Ανευρίσκω λογιό, ἐν 

«4. Ρατ], εὑρίσκω λογιζ» «ἀγεῦ. 7. ΒΗ. Οἰσης., ουΙ Ρήπιας ἀδεπΙ: απτεα ές ὀναλογίζ. τὸν ο 

«0. Ρα. «τοῦ.» εΙεραπΏ5» πιε 114166,  Ὁμορέωυσαν «4γεῦ. }πά, ΠΙΟΧ οὐδὲ γὰρ Ρα0]. Απ: 1 δη 

μίπο «/ερῦ. οὐδὲ νὰρ ὤλλην χὠρ. . ἆ 1Η. «4. Β/. βαιῥ. πὰ Ποπ. 7ο7. Βῃ. η; ὕμουρον ἐ0ῦ να αρ 

ὴ. Ῥοιτο ἅλιοο ΤΑΠΙΗΠΙ {η «ἄγοῦ. αν. 404. ἆ Ὑπολιπέσθαι πο. ο ἡ ἸΑγίίο αἲ Πιο οἵ τε ̓ ΑὐήνΑΙΑ 

νε Ὠ(οηγο.. 3) Χαρίζεσθε ίἆ. οι βγΗ. Ὡκ Βου. παρει (αἱεης Ῥοδί ἀναίτιο) ἡμεῖς μὲν τσαῦτω οὖν . 

ελ. μες δὲ, ο ον {μηῖ, Χρὴ συμπαρεῖναι «4γοῦ., Παιά οοπῖτα π]οίεπι. . 6 ῆκοι παρέσχε 7. 
"η, βαᾶ. 2 κ Ῥαε/. «4ή. 4γεζ. ος «ᾱ. ὥ. 015.90 ἡμετέρᾳ ο ερύ. ΤΙΔΊΡΟ ε{ Ῥμηγή5. ςώ ἡμετ ρῷ 

45. Πυρώσω τὰς ᾿Αθήνας] ἹΜατάοπ]ης αἆ Έερεπι, σὺ 
δὲ ------ πυρώσας τὰς Αθήνας ὠπελᾷς Ἱ.. ΝΠῖ, 1ορ, ἔη- 
“α/2ως, παρὼ Ἡροδότῳ πυρῶσαι κεῖται τὸ ἐμπρῆσαι ἐν τῷ, 

Ἡ15, υά ΡμίΗρρι». Π. ἨΠραπίατΗ τε 3ριὰ μ1ά 
1.μοξίωη ΘΥΊΙΟΡ.. Νυπῃ. Ρ. 979. Επάσπι Αοχαμόη, ; 

η]ῖαδ» καὶ ὅρος τῆς ταύτης ἁρχοο» οὕσπερ κα) τῇς 121. 

{σεπᾶῖς ερτορῖος ν6Γ{18. 4ἩοΒ ραῖτῖ Ὦμή]ῆρρο ραμείδ οι 

ἴ6 πδεοεπ] ποτῖς ΔΙεοροεης αοεϊπυῖτ ΒΙΗοἴΊε Ιρά 

65. Οἷτε ἡμῖν ἄιτιοι ------ οτε ἀναίτιρὴ Ιώ 
τεβήτυ] ἀερεραπε ρτο οἷτε ἡμῖν ἀντίοι ------ ὃ ) 

Ουπο Ἠΐς Ρτοχίτια Πδίξέτα ειαῃῖ ἵη β/00. 

ἐν τῷ, ὠμφικίοας ναοὺς ΠΥΡΩΣΩΝ ἤλθεν, ἤψουν καύ- 
σω9 αὔὖαε {υπΠί Απρ. ν. 909. 

48. ᾽Απικόμενοι ἐνέπρήσαν] Ῥναροεςῇϊ ἐλθώτες., εἴ ἅπι- 

κόμενοι οηἆοπα ναιροτιπα {εομετη 1Π ρεΠοᾷοΣ ΟΠεπῇ 
χερεΒΏοπε Ῥαυῤης πο εἰς έως οοἵΠΙΡΙΠΕ» ΙΕ ἄδικόμε- 
30, Ώνε, υ νο]η]ςί[ς ορίπος» ἀδικεόμενοι, Ἠῖα ὠπισαμέ- 

Ὅψῳ οεοίεηίο. Οιήδας ἆς οοπ]εζυτῖς {απίηπι οῬίεινο» 
υ1αΊπᾳΠΕ α Οἱ2ηγ/ο ρεςίιπῃ ἀπ: Ἱερίε 19 Ἠετοάοῖεᾶ» 
υε {ππε, ὠπικόμενοι Ῥτιβεπῖετ οπητεης» 4ο αὐΙάεπι 
ΠΟ]αίο {ης {εποπί ΠαὈίτας ἵπτερει ει ἀἱρηίτας. θυηῖ 
{ωπα ἴπ Μας τεάηπάαπισε εχεππρία απήμα, αὐῖδις 
1, νι, 8ο. Ιοες ΕΠ. Μα]επι ταπλεπ» τς {οάμ]ο ᾱἷ- 
οηπι, ΠΕ Τοίίεδ δὺο ταυτόν. 'Νϊοα ἡμέας οἷω ἔρξων ταἩ- 
ἶας πα μά αἀ[ρῖε» εἲ εοηπιοίο ταρ] εοηρτηεπίθ. 

ο. Ὑμέας οἵω ἔρξαν» - τὴν ο. ο τα 
εἷς τὴν ήν τὴν σφετέραν ἀποβάντας, "------ ἐπί- σαν ; Ἴ ώντες πὰ Ίος εχεπιρ]ηπι Ηετοαοτεὶς ἀῑῑας 

φοση]ας ἱπιοτίετοτείη» ὉΠΑΠΙ ΕΠΙΟΕΤΟΙΗ» Ἠϊ Ἱερετείτ. 

ἐς τὴν νῆν τὴν σῷετ έρην ἀείπάς» νι ἐρέμή τπτ ἐπ[ρασήὲ κου πώντές. ----' Ὀς Ευρτα Ἰθύοντω σρωτεύεσθαι, «ΠΙοηγς, 

ππροθυμόύμενον σρατέύεσ ν ο νά 
αὐτέους φρωτεύεσθα!, ἱήτεεριειαυῖ ὀναρήσιατι ως 
σ.Τ. νι, ς. 88. Διλεπίεπ{ες ἀϊκαταῖ ὤναρτημένους ἔρδειν 

Ἀϊγινήτως κκῶστίη Ἰφεπι {οπ{απα ἐπηρμένος Ἰπτετά πι αὖ 
απ]ς αλλίρειητ. ον» 
..59. Ὁμουρέουσαν] Ὀίογῇ (οπεβαυήπα μις ὅμουρον ἐοῦ- 
σαν Ῥαπ]8 οετ εἰσσιπήας, Χθιχὶς ΙαάαπΏᾶ Ρ]υτε 11” 
οεδΗῖ, πας Ἱπίοτίρομτες οκ ῬοδταΝοΝ 50ΡΕΙΟΙΤ ΟΝ” 

σθωι» {ῑς ἵη ΝΙΟΙΠΙ6 ἄνάρτημαι ἔπ᾽  ἀε ος ον 
στ. Ἐν ἡμετέρυ] Γαπετίταϐ5 ΤΟΙ 

μὲν τοσαῦτα ἀγαθὰ ἔξομεν, ΠΟΠ Ἰοῦᾳ Ώἱο)/Ι 
τετρο]αἴοσῖς. ------ ΤΟ χρήσει παρεῖναι, «ἁγε5. μή ρεὶ 
συμπαρεῖναι' «Ώἶοη. δεῖ παρεῖναι αἱ ραῦΊο Ρορί εΧ μι 

Ρ. 308, 16., δῴσω αὐτῷ δωρεὸν Ίδη τιριωτάτ νο μω- 
ζεται ἓν ἡμετέρᾳ' {επρβς{Ε νιάσιη Σωρεῶν» } ο ος 
τώτη νοµίζεται ἐν ἡμετέρῳ Ῥοβτοπιυπα» 11, μ]είπι 
τερετῖάπ» 44 βΙΤΠΑΕ ΊΠατρο ()ερῦ. -.-ασ ην ὑμῶν 
κειαὶς οιαίο Ἡετοάοιθα, ὕνω δὲ μὴ. ἠδοβ ] ασ 

δοκέω» τίθηµι τὸ πρῖγμα ἐς μέσον νο ος { σάουής 
πιρμπηξ εοποδρία» απτοραπΏςβπια» ᾱ-. η η οί ἱπάν- 
Ζαεγή ας. τκ, ς. δ., ΗὈὶ αθαῖβε Ὁς τού 14Η” 
ἄν Δίῑε ρτιηαϊρίδής, Λίο οἱάεγέζ» ο μη : 
11/10 ο 9 ϱοΗ/// ο, (Ὀρβωλήό νο 0Η οι τν 

261 ήεΠΊΕΜΙΟΙΟ ῥαγΕΠΟΜΗΗ ΠΑΡΙΣ οοδὴς οσ/ο { οκεΝ’ 
4ε/ 1). κα νε ον 

οἳ» ἠπ{ορΟς ορ, 
η) ος Ἡειοδοτοῖς οχῄαην τοίρυετο.  Ὁ 149 σας τῷ 
. ΕΥΧε5 Ἠαες ῬΕίΟΙ4Π5 αὐθάδης καὶ μονο ὠμω» εά 

ἵπ ΦΥ Απει Ἐστη. ας ρ. 86. τοβε» ΡΙΗΣΕΣ2 μη» 
ποῦ νυ]ξ, 161ρ86 ῥαγεμάμηι ΄14Ρίς {16018 {6 ς 

Ὡς υετίδβπηε ῥ/σ[ετίμς κ, δ., ΙΟΠΕΠΡ, ὅ 
Ἴσο. κά» 



Φοφπῖαις Μαιάοιι]ις τορῖ ἀφ[οπεῖεια ο (τασας νἱτός 
Ῥυβπαδαις ΕΣΙςΩΜΦΠΦ, 

! 
Ρο ὐυΜΝτιΑά, τες δ1 

. . . ο : : 3 τ 3 τν ἡ ν ο ος σ νὀ 9 Έορὲ αμεπῃ Μαιάοπῖις, Ώοπήπα, Ἱπι]ε»Ζότο, Μετ αὐτο δὲ Μαρδόμὀ, ἔλεγε, », Ὢ δι. ; ἴὰ νετο ποΏ πιοἆο πΠαιῖ Ῥετῃς, {6ά εἴῖαπι 
ΥΕΠΙΙΤΙ6 ε5 ρτα[]αητῖοτ: απ οὔπη αἶἷα ο 
ΟΡΏΠΙ8 εξ νετιςῄπια «οΠηππεΙιοτας», ἴήπι νε- 
το 19ῃ68, απἰ. Ειχοραπι Ἱπσο]ήπε, ποπ Ώπος 
Ἰη{ι]τατο Ποδίς, {1πο Ί]]ος ΙΠ4πΠον.  Έιτ- 2 
«Πμη τες πη]{εταΏὰα {πατίτ., { ῥασας δἳ Τη-50., 
ος ει ΑΕιῃΙορες εἰ ΑΠὖτίος , - αἱἰαξαπς ο) 
τημ]ία9 ας ριαηἆες παξίοηες, απ πμΙ] Ῥες- ος 
185 Ἰίετε, ἵαπιεῃ ΡοτεΏ(ῖ ρτο]αταηὰς στα- ῤ 
18 1. {εγν]τη{σί. τεάερίπης: Οτῶσον., . αι 
-198. Ἰασθείογο Ἱπ]υτία Ἱπέερετυπι, αν 

25 

9 

99 

ΏΟἩΠ. 9 
είσεπιας ».. ααἱάπαπα πηειυθηϊίος ὁ. παπι τηπ]-Ὁ922 
ΕεηαΙπῖς οοἰ]ανίεπιξ παπι ρεσμπίατυπι νὶπιν 22 
ποτΗπΙ ρµρηαπη πονίπιας, ΘΟΓΙΠΙ πονῖπιας 25 
Ψπες, ομΦ {ηπι Ιπιρεςί]ος ., 6οτήπῃ . ρορῖ- 9 
ΠΑΠΑ {πρερίπιας, Ἰρετος. Παβοπηις ,. ἤος σπίος., 
1Π. Τ6βΙοΏε πο[ῖτα Παβίίαπτος, Ίοπες οι ΔΕ.οο, 
οιεῃ/{ες εε Ώοτίεπ/[ο αρρε]ἱαπῖιτ, (πο5 1ρ56 
ᾖποαιε εχρετεις Ίαπι απ, ο πππι΄ εἰς 11ς- 
{απ ραττῖς. ειή ΠΠΈΩΙΙ Ῥε]]απ] 1 ας πμ, πι 
Ῥαβςρ(οπῖατη πφᾳας. Ρτοσεςβ/οπι, θε Ῥέπα 
"δαυς αἆ Ίρεας Αι]εῃας., πεππο Ῥήμπαϊατις 2 

«Ἄοσυχῖς, Ομαπφυβπι «οπ/πενετε ΟΤΦοί (ατος», 
Απά1ο). πουμ[α]ήσβμαε. ἠαΐχς Ρείία , : Ῥτορος 
πηρεπ]ῖαπα ας. Επίβετίίαϊεη: παπι. αυππι 
Ῥείίαπι Ίπιοτ. ϱο5. πάϊδταπα σι ἰΠ ]οσί1πα 
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αιιεπι ριἱο]λειτίπηπα ρἱαπἰκβημπησαΕ μψθῃο- 33 
τε. ἀε[εεπάεηπτες, ΠΡὶ. ρτω]ία Γαοίππε, τα 5) 
πε ΠΙΏΡΏο οΗπι Π1ο πιαἰο: νἰέτοτες ἵπὰάε ἀῑς- 3 
εεαπτ: 4ο νὶδ ρτοτ[ις πΙμΙ] ίσο, -παπι 152 
αά Ιητετπεσίοπεια ἀενεπίπης: ΄ 91ος οροτο- 
ρα απάπι ΠΠ οἰαδάεπι Πηρας,  Ιπίογ- 
Ροβις «αἀισθαϊοτῖωης ας πιποῖῖς ἀἰτίπιοιο 
«οπΙΙοΨΕΙΠ45, εξ οπιπῖα. αἰία ῬοβίΠς αρετα 
αυθπι Ρήβπατε: αἩτ, Π πεσεσία μαρεπῖ Ίπ- 
πες {6 οπηπίπο Ῥηρπαϊα, Ιηνεπίτε αυ ρας- 
το παμε βΠε εχρασῃατα ἀἡΠο]] πα, αἳ 1Ρἱ 
{οΤεΙΏΗΠΙ: Ῥει]ί τόηίαϊς, ος Ἰἴααπθ. τί 
Ἠθιὰ Ῥτοῦο πίεπιος Οτωσῖ, ΠΠ Παπ αἆ ΕΑΠΙ 
νοπετηητ ταΏοπεπι, τε ἀἰπιίσατοης , αυππα 

ἈὙ]αρεβοπία τρια ἵοηις ΡΙΟΠΙΟΥΙΜ{ΕΠΙ,. ΤΠ- Ρ απἴεπ, τος. αυἱς οργίατη νεηίητις εδῖ 
Ῥε]]απφῇ «μαι, σορίας Α49 αἴηας. οπιΏσπι - 
εἰασίεπι αρεηπΏ . ποπ εο απάασὶία ρτοςς- 
ἀυπε, πε τεος, Οπῶεοτηπα το. Οιοὰ Ἡ - 
Ὁλιασκοωςαν  Ἱ  ρα ο οι πε» 
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-α Ἡμῶν ΥΤΗ4., ὑμέας «4γεῦ, 
Ίοπρε΄ αΡείταῃς, ε Αῦεςι «4γε). 
Οµοά {εφοῦ. Ῥαυ]]ο απο ἀντιώθη αι 
{ Ώεεςι πο. 7. ᾖ Προσείσ. «πε. 
14. 714.» πιοα ἑκατέροισι { 1η, 
4 Πρσφέρων «4γεῦ. 

 ᾽Αιοπάς τε Ῥρι/. 

{ Δέγεμ 1. 
2 Ώεεει «4γεῦ,, Ὁϊ 

{ Θάρσεος 14. 72 

πλεῖσου πρτεγέλωσε τῶν Σικυωνίων. Ρ]αιο Ῥτ. 1.96]ι. εἰσὶ 

η «118 Ἠοτίς οτεῦτηῃ, ο ον 
ο ον ἁρξωωτως ἁδικίης ] Οία Άοτίο νοχ ἵα πρὸ, 

ο {οΗρβ Ρίο ρμίητοε ὑπάρέρντας ὠλί. 
ϱ. ὀλίταν οὐ τιμωρησόμεύα ΏΒΗ ΝΟΙΡΙΙΠΙ ὑπάρξομ αριᾶ 

ο 15 ΠΙΕΙ] Πὶς ποναπάιιπη Ἰἴομσς, η 

ἓ εοςρίηπι {εσεητ» ας {Ππηπιϊς ΑοπασΟχΗΠι 

3ΠΟ πποτο αἀπιϊπΙταη 

«79. Κωταγελάσαι ὑμῇγ] Ῥ]ητος ῇ ὑμῶν αιε ὑμέων τας [ο ὥσιεπί, Ῥτο τεῖῖοι]ο πο Ἠαδοίοπι. ΘΗρχα Υ, 68, 
τα ων ΤΩΝ ΤΟΙΟΥΤΩΝ καταγελῶσι. Νυἱσαίυπι 

κλ, πεεσρία Ἱεροδατης 5 ΠΗΤΟΓ 1Π΄ πιῃίοπι ναηίςα 
στ οσον ΧΑ, ν ν 

τωρ οὐ τιµ. ΜΗ [οτί (οΠἱρειπι Νο]μοτίε ὑπάρξωντας ὧδι- 

πέτοά. 1η τοΠυς [επιρετ Ῥαγοἱρίυπι νε] ροπ]άνιπι Ε0] 
οσο η Ἠρῦοι: Τ 3 6, δ. ΙΝ,» 6. 1. ναι ιο, δ.Ίκ.ς, 77. 

κ ἡ ας Δ 3 ! ΑΤΟΚΕΝ. 
προ - ϱὰρ ὦλλήλοισι ὅτο.]. (πεσσοί πι Ἱπίοῖῆας 

ππβῖδιις αρ. ορίων ΧΠΠ. 1. Ἰαρηϊ {πο απῖπη οἱ. Ῥα]]ήη ερ 2 11 14] Τη] 
να Ἰ αν 1 1 σΗΤΠΕΠΤΗΠΗ 

οι ετρί ο]ατίραΠο: Πππιο οκ Ἰη{η ας Τϊ- ΑΤΕΠΟΤΗΠΙ ῄμᾶ], : ο Ε. : ἐς ροή ο βοπήνυηη ρεπῖς εἷης ἹπίΠητπι Οτ]- 
10 {οζυ]ὔπα οδι, Ν "Ἡ, ΤΟ]ο, 4ΤΟΘΑ(ΙΠΕ, ΤἼεπιης νο- οπηπία οἶπε οχρ]ο αν να]εῖ {εηιομία, αὐϊ ἵπ αἷία 
Φμαείε, Τατ, Ῥη0]. κο, Ίαρο Απιρι, 1η ξενεδοεΚή} 

| τοι πρ ο άταλομβάνεν ολο δ.] Οράπιε αᾱ- 
1ο) ο ρραῦν ἴ {μάλλον Ἡ μάλῃσῃ υεγδίς Ονασοὶ ολγῖ- σπ ΟμΕΗΙ οη{Γούξήας οί Ζουῖς ῥο[{μς προ σα 

«πόλεμο Ἐ προείπωσι, ἐξευρότες τὸ κάλ; 

{ Καὶ αὐτὸς αι. “ποζ. 71η. κῴυτὸς οι. ΠΟΠ. αὐ[ηγάε ρτο ἀἰα]οθὴ Ἱ{, 

σποτά», οὐ μόνο εἰς τῶν γΦομενὼν Περσέων ἄρισοςἡ 

ἀλλὰ καὶ τῶν ἐσομέωί" ὃς {α τὶ ἄλλα λέγων 
έπίκεο ἄρισα καὶ ἀληθέφατα, και] ̓Τωίας τοὺς οὗ 
τῇ Εὐρώπ'ῃ κἀτοικἡμέγες οὐκ, ἐαΐσεις κατἀγελάσᾶ,ι 
3 ἡμη, ἐώτας αναξίως' καὶ γὰς δευὸ ἂν εἴη πρῃ- 
Ὕμαν εἰ Σαχας μὲν καὶ Ἰνδοὺς καὶ Ὁ Αἰίοπας χα] 
᾿Ασσυρίς, ἀλλά τε ἔθια πολλὰ χαὶ μεγάλα ὃ 
αδικήσαντα Πέρσας οὐδὲν, ἀλλα δύναμιν 5 προσ- 
κτᾶσθαι βηλόμθοι» κατασρεψώμθοι δούλους ἔχο- 
μον Έλληνας δὲ. ὑπαάρξαντας ἆ ἀδικίης, οὐ τι- 
µωρήσόμεθα" τί δείσαντες; (κοίην πλΊθέος συσ΄ροφήν: 

ρω λ. «κοίην δὲ χρημάτων δύναµι; τῶν ἐπισάμεθα 5 μεί 
λ / { ον ωἲ τὴν µαχην, ἐπισ΄άμεθα δὲ τὸν δύναμιν ἐοῦσαὺ ἆσθε- 
/ 2 / Ωω" “ / νέα" ἔχομο δὲ αὐτέω παῖδας κατας-ρύάμθοι» 

ως / 2/ ! λ ο τούτους οἳ ο, τῇ ἡμετέρη κατοικἡμενοι, Ἰωγές τε καὶ 
/ ο) / 3 / Ἅ » “Αἰολέρ καὶ Δωβιεις καλέωται" ἐπειρήθη δὲ Ε. καὶ 

(αὐτὸς ἤδη ἐπελαύνων ἐπὶ τοὺ; ἄὖδρας τούτους ὑπὸ 
πατρός Τοῦ σοῦ χελευσθείς' καί µαι µέχει Μα- 
κεδοίης ἑλάσωντι, καὶ ὀλίγον απολιπότι ἐς αὖ- 
τὰς ᾽Αήνας ἀπικέσαι, οὖδεὶς ἠντιώδη ἔρ μάχη’ 
Ε χαί τοι γε ἑώφασι Έλλην, ὡς πυναάνοµαι» 
ὃ αβηλύτατα πολέμου» ἵσασθαι, ὑπό τε ογιω- 
᾿μοσύνης καὶ σκαιότητος: ἐπεὼν ἰ “γὰρ αλλήλοισι 

/ αγ. Ἡ 2 ων / ο ς παν "χωριο δρ Ἄφο Τατον, ἐ5 ο κιρσφς με. 
ται" σε συν κακφ μεγαάλῳ οἱ χωώτες ο παλ-. 
λαάσσωται" περὶ δὲ τῶν ἑσσωμένων οὐδὲ 1 λέγω 

οἱρχόν» ἐξώλεες γὰρ δὴ γίνονται" πι τοὺς χρὴ, 
εόντας ὁμογλώσσους, κήρυξί τε Ἡ διαγεεωµένους 
καὶ αγγέλοίσι, χαταλαμ[βάνευ τὰς διαφορᾶς χαὶ 
παντί μάλλο Ἡ µάχησι' εἰ δὲ πάντως ἔδεε πολε. 
μέν πρὸς ἀλλήλες, ἐξευρίσκεν ο χεῖν τῇ ἑκάτε- 
ῥοί εἰσι δυσχερωτότατοι, καὶ ταύτῃ περᾷ τρο- 
πῳ τοίνυν οὐ χρηγῷ Ἕλληνες δα χρεώµεναι, ἐμέο 
ἐλάσαντος µέχει Μακεδοίης Ρ γε, οὐκ. ηλ.)ον ἔᾳ 
τούτου λόγον ὥστε μάχεσθαι". σθὶ δὲ δ) µέλλα τίς 
ὦ βασιλεῦ ἀητιώσεσθαι πόλεμο ἃ προφέρων, ᾱ- 
γωτι καὶ π.ληθος τὸ ἐκ, τῆς ̓ Ασίης 2 κάὶ γεας τὰς 
ἁπάσας;, ὧς μὲ ἔγω δοκέως οὐχ ἐρτΏτο: Όρά- / ντ / . 5 3 σερ αγήκει τὰ ΕλλΩΥ πεήγµατα” εἰ δὲ ἄρα 

3 ἐγώ 

ὤ4ᾷ. ο Προσκτήσασθαι 7141, ἆ ᾽Αληϕεῖς «49εῦ.. 
ὅ ζΚαί τοι νε «4νοῦ. 

ὃ ᾿Αβουλήματι πολέμου «{γοῦ. 
3. Διαχρωμένοισι «4γεῦ. ο Χρὴ ΠΙΟΣ ἐς τούτω λόγον ἰὰ, ΆῬσε[, απίς ἐς τοῦτον, 

1 Τούτους 1. 7 
{πργα: 

τν 

ρυξι καὶ ἀφφψέλοισι, αἶαε αεηυε ρετεπεπτ αἆ καταλαμ- βάνειν, ΎΏππι αἆ διοωρεωµένους. ΄ Ότι Πὶς καταλαμβάνειν ἀῤίπιετε εοπιτονογῄας, 1, ΠΠ, ς, 198., ἐρίζοντως Δα- ρεῖος κωτελόμβανε' ῥεπίρηΏηα ἨἩριοᾶοίράς οοηρτιῇς ηος ᾖμγὶρ. ἵπ Ῥποεῃ, 8, 518 
δλλλαγὼς, Μῆτερ, ποιεϊσύαι πῶν γὰρ ἐξαιρεῖ λόγος, ο καὶ σίδηρος πολεμίων δράσειεν ὄν, δεευμηάύτη {[οργαέ. Ῥα- ΠΑΓΠςΗ, Ρ. οό7. Ο. νεῖετος Αε]λεπϊση[ᾶς αἱαταπα εἰνίξα- [ΠΠ] πρεσβείαις καὶ λόγοιο ἐξαιρεῖν ἐπειρῶντο τὼς διαφοράς’ Ροδίεα πια]ΙεγΗΏί πολέμῳ μᾶλλον ἡ λόγοι αμα διιλύεσθαι, αιοά ἆς Γιαςςφαεπιοπήϊς ἀῑοίτις αρ. Το. 
το. 149. νετο ἂς Ῥμήήρρο Γαζση, Ἔ. ται ϱ. ο Πίπο ἵπ Ἔρίβ, αρ. Ώρηνοβο. Ῥ. 94: πόρο ο ο ολα ελλ η ον Ἠρο Ῥειοβαα, ο 1ο. Όυκ “μὀυτου ΛΕΙΑ ον Απ ο, Βἱ 4ο οο]ἵοχμίο Ἁπητάσηίως» Έῶμα εεττ οὖν ᾖλάόν μοι ἐν λόγους ἀἰχία[οι, Ιὰ νοἰηῖε, παπα μάτι 8. Πμδ τει τα- Βοποπι αἳ οχηδπη» μὲ {εουπι Ίπ ΕσπΑπΙέΏ ἀε[ζρπᾷο. τεης, Ὑδηίσο, Οοηρταῖε ». Ἡτ» 90. ἐς δὲ τούτου λόγον 
οὗ πολλοί τινες αὐτέων ἁπμνένται. . φυοά ἀείπερρς πύ- 
λεμον προθέρων ἃ ἀοξῖο ΥΊΤΟ Ζε/ο ϱ/’ «ραης » κατὰ πόλε- 
μον, οχρ[σατυς, η ον γεῦ. πρὀσφέρων ροῦιµς, ος 

6ο αωἰάεπι 1, 410 βίαν προσφέρει, ἄνάγκην προσφέ- 
ρε 4ἴαιε μα ο 

7ε2γο αἴφηο αχηιὲς, {ε{ε]]στιπί νίτηπι ἀδθωπί νοσας κή- 

4ο, Απ 

9 χρῆν ὃ' αὐτὸν οὐχ, ὅπλοισι τὰς 

94 



3 ί ; Ματάοπίηπι ὀχεῖρῖε ῥαιτήης Καικίς Αταζαμης, οχ[ώαὶ ν. 

δΙς Π ζ π ο ΘὈ ο Τ 1 εἰ! ο εσας ΡΙΟΡΟΠΕΠΡ, λα. 

/ : ἆ ρω : / ] 1ΠΙΩ 1] μα]α δή αι 3 γω γε ψευσθέν γνώμης και ἐκένοι ὃ ἐπαρθω- ΄ Τλε το ας ἆ ει ΠΗ τόκο κν λς 
2 ]. ς ω Ἅ ; ον λ Ί Ἶ πι «τες ἀβελίῃ ἔλθαυ ἡμῦ ἐ μάτι µάθαώ ἂν Ραβπηπουπι ποῦµοιπι νεπιεπες «πο 

ο ον ος ολ να ο εδίο 1Ώ τε Ῥε]]ῖσα ρτα/[ταπιδβπιοβ: Ποππιπ, 
2» ῶσ εἰμέν ἁγρώπων ἄρισοι τὰ 3 πολέµια" εσω λος μα Ὃ ο νονα, ΙΙΙ 1βίτητ Πτ αποὰ ποπ εκρεΠαππᾶτς Πα 

9 ὦ μηδο απηρητομωυτομσώιγσφούους αλλ. βία Ίροπιε πμ] {ε, {εά οπιπία αὓ ΕΧΡ6” 
2 ἀπὸ πέρη, πάντα ἀν2ρῶποισι Φιλέει γίνεονλαι «2ΟΤΙππεΠΙο Ποπηήπίρας Πατ ζοπ/αετΠῖ, Ἠ5 
Μαρδόνιος μ τοσαῦτα ἐπιλεῄνας την Ἐέρξιω γνωμη, Ἱνατὰοπίας {οπιεπς Χεισῖς αφ[οπιαϊι5», 1ο” 

ἆ ἐπέπαυτο. Σιωπώντων δὲ τῶν ἄλλων Περσέω», απ «εαανῖι. Ταπι Πεπάρις ας Ῥετίι , Το 

χαὶ οὗ τολµῶώντων γνώμη! ἀποδεμωυσ)αι ἁντίη τῇ πες ἀϊνειατα εἰ αἩβ ἀῑξία εβ[επῖ τα 
απροχειµένη, ᾽Αρτάβανος ὃ Ὑσάσπεος »5 πάτρως ἐῶν ος, ας ας , αν ας ο 
Ἐερξι, τῷ δη καὶ πίσυγος ἑῶή, ἔλεγε τάδε, ο Ὡρς ο - ον ην Ὃ ο δν κ. δός 

2» βασ ιλευ» μη λεχθεισέων η ἀντιέων { αλ τος το [οπιεπι]α ἰκσητατη ποΏ Ῥοΐθδὲ 4Μίδ᾽ 
ὑο ην ασ τβ λα μμ μη σμπω ἑλέσκλαι εἰίσετα τπείοτεπι, {64 πεσθείε μαθει εἳ 

ἄλλα, δει τῇ ειρηµέη χθησ)αι᾿ λεχ»εισέων ἑ» απ ἀῑδία εδ αἱ: αἲ αὐΠΠΙ ΡΙηες αν 
ἔσ-ι" ὥσπερ Το) χρυσον τὸν ἀκήρατο, αὐτο µῳ {απι, σεις Ποιτ αὐτίπι Ῥυσαπὰ ἱρουπῃ 1 
ἐπ᾿ ἑωύτοῦ οὐ διαγιώσκομε» 5 ἐπεὰν δὲ παρατεί-ΟίΕ΄ ποῦ ἀῑοετηϊπηης, {οά ου αλῄοιετΙ- 

ενωμε ἄλλῳ. χθυσῷ» διαγυώσκοµο τὸν ἀμείω: Ίδης αἱτετῖ, πηε[ας ἁῑ[εοπηίπωις, Ἡρς ς 
«ἐγὼ δ δὲ καὶ πατθὶ τῷ σῷ, ἀδελφιῷ δὲ ἐμῷ, Δα- επ οπαπι Ραϊσ ιο απο πα. ρα ὄ 
εἴων ἠγόρευον μὸι «ράτιύεσθαι ἐπὶ Σκύθαε, ἄν τος [υαάεραπι,. πο ωπιετει αάνεπης ος δν πο”, ο πο ον τἼας εχρεάΙΙοπεπα, νίτος πηη]ία αδαυαπι ορ” 

ο». 9ρας οὐδα μό”}ι ιασνματαρὰ ὁ δέ, ἐλπίζων ρίάα Ἱποο]επιες:  {οὰ Ίο {ραπ 9670 
ο κύλαρ τοὺς Νομάδας Ἰ κατασρεψεσ»αι» ἐμοίθβΝοπηαᾶες [ο Γαβαδεαττα, πηϊδῖ ΠΟ εί Απ 
ο Τε οὐχ. ἐπεινετου σρατωσάμθος Τεν πολλθςξ τε {επίας, εἲ Πηππρῖα εκρεδΙοπε ος 

(καὶ ἀγαλοῦς την σρατιής ἀποβαλων ἀππλλε σὺ εἲ ερτεβῖς γἱεῖς ἆε εκετεῖτα αππήσίς 3ὺ τον 
δὲ, ὢ [βασιλεὺ, μέλλει ἐπ᾽ ἄνδρα «ρατεύισθαι Π. Τα νετο, τεκ, Ρε]απι ἱη[οιτο ἆ ὴ 

πρ πολλὸν αμείνωας } Σκύ-λας" ἡ κατὰ πάλασσάν ομαν πημ]το ο θε ο ο οΙΣ 

ὃ τε ἅμσί καὶ κατὰ γὴν λέγων αι τὸ δὲ πια. ἠο) ον ἡλοωαα Ίνα ης αμίᾶ Ἐπα, 
τοῖσι ἔγεσΊ δωόν ἐμέ σοι δίκαιόν ἐσι Φράζω" ἕεύ- μπω. τ ρτο- 9» ο τσιρσἩ ομά κο οἳντ ἁαπάππῃ Πτ Ίος πιε εΡΙ Πα ος ο. 

9 ξας 1 Τον Ελλήησπωτο, ελα σρατον δα τῆς. Ἰῃείς, ΘύΗπΙ Ῥοπιε Ιπηχετίς Ἠειε[ροπτισο 

ο). Ἑὐρώπη ἐ τὸν Ἑλλάδα" 5 κα) δη καὶ συήνεικε αἴθ τε σοΡία Ῥετ Ειτορατη {π ον” οί 
», ᾗ τοικατα γή Ἡ καὶ κατα ΞἼάλασσαν ἐσσωνη- ὀϊιτηπι: αἴηιί «οπτΙβετῖ αι "η Ἵεπις αλ. 
2» 8 Ἡ κο] κατ πα το θφίας ὤρδρες λάγοτφβδ]; κ αυἳ ο ΄ ἂν αι (μς. τεὶ 

κα κ ο ο ο. 
ϱ. ἄρατήν γε Τοσαώτην οὖν Αάτι καὶ Αρταφέραϊ τὰ: ρλας ἀμθι, Ὠαής ος Απιαρίοπήν, Λεἰοας 

ο ουσαν ες ο) παν αβήν Μανιώ Αηναῖοι διέ- τερΊοηΏείη 1Πρτεδ[ις {ο]ἱ "Ἀεμεπίεη[ος  Ρτοβς 
ας φ24ραΥ οὐκων 3 ἄμφοτέρη σφι εχώρησε' ἆλλ Ἰν ραγετιπῖ» -6Ίρ0 ποτ. Ι(Γ416. {π ρατιε 1149 

ος ο ως Ὅς μ ]ι λος αδώΑς ον ντος Φα 
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πα Ἰ. «{ί. Βαε[., φέ αὈαίλε ο]... Παρέπαρθέντες «{)εῦ.:.Νοἰμῖ]ς ἐν! κ ᾱ Πρλεωία ΣΙ 
6οπίε 1, ν., 3. Ῥεηπεης μαρεί η/α1. αἆ [ίαήι ΑΛ. Ῥ. τοῦ. 94. 4 κο : ν η η ο Ἡ 
Τίθην., ΠΙΟΧ πίσσυνος «4γεῦ.  Τ Δλλήλοισι «4ηοῦ. 6 Τὸν ἀμείνω, ἐπεῶν δὲ ἑτέρῳ οι ήται τότε ῥᾷρα δα 

«φώσκομεν «τοῦ. }α]λα. ὃ εί, «γε. αι. κ. 7 «ην, ἀε[οῖευαι κᾳὶ. ἑ πρ σδι ἀπ. ἷ 
τε «γοῦ, ἔ7. Ῥαε. 4δ,.  { Πολλὸν ἔτι ὧκ. «4γοῦ. 2μά, Όεπο [818..  Αν τοῖσι ποὺ.  ἡ ἡε ζ- άν 
ο αμμμμινεο ϱ "Η τοι ἢαι[. ὁ ἀπ. «4ποῦ. ο. ώ Ἔ αἨ]ς, τί «ο, ἢ κὶ μη 
᾿ἨΠαρει βηαιῦ. πἁ {). Α. Ῥ. ζ0. 98. ᾽Αμϕοτέρῃ σφι ἐχώρησε εί. «4. Ῥαο/. Ρατ Δ.., ἀμφπει 

ςόήσε «αἱ. ἔ. ΕΒγἱ5. οὔτα βονής «4, ος αὰ- η ο αλν ΄ τι : οι : 

9ο. ᾽Απὸ πείς πάντα ὅτο.] Ἠαμίὴ] ποβιΠεβηίπι Φύρ παρὸ πὀρθύρων διακριτέα. Ομ/βήήίση, 1. Ο, 
Ο/ηη]ᾳ εοΠαπάο ἀρο]]ίς ὅτο. Τεοσγὴἆ πείρᾳ θὴν πάντωτε- ο. 1Ο. 0 αμα Εηδὰ Πιοὸ εἴγα ῥΗ7ργαΠ) ῥ]ασο 
λεῖται Ι4ΥΙ. χν., 6. ΠπιΊπια Παπ, ΦιΑΠΠΙ ἐπιλέπνος [ορμής ε)ίώι ΙάεεΥΗῤέ οη/ῥεδω εΙΙογς οὐ γιά 
Ἱεπίθης εξ αμα Ι4ΕνΙ64Π5, Ἠβ]α λέμνας τὸν Μαρδονυ εΟυΙάμναμ. ο νΑ1ΟΙ 
λόνον 1. ΥΠ, 145. εἲ Οεμεπες «εν. 9ΙΙΟΠΙ, ΥΠ, Ρ. 99. Ἐπεὼνδὲ παρατρίψωμεν ἄλλῳ χρυσῷ] να]άε πιεί 
901. τὴν τῶν λοίων ὤκριβῇ σαφήνειαν λεπτουργεἴν καὶ Ἠϊ παρατρίψωμεν Όοπαε {Πὲ ναἰέιπάηίς, Ἱνεραπε εν 
ζΑΤΑΔΕΑΙΝΕΙΝ, {ππιτα Ἱταηρ]ατίοπε α τπήπαπεῖους ροή ατΠβσας πιητηο απ β]δα ρταεΠαη Παπ] ομοπιό | 
Ροσμάϊδης», αὖα Ῥ2ή/ο ἆς Ἰδάεπι τὴν τροφὴν ἐπιλερίειν, Τα] Ιπίετποίοἱ ἀΠοσιπ]αιε ρο(ε. Τάίης Ἱαρίς τη 48 
οἳ ἐπιλέανσι τροφῆς Η0τί ἂε ροίἵετ, (αἶπί Ρ. οδ4. 4, ΡΑΤΡΙΨΕΙ τὸν «χρυδὸν δοκιμάζει, αἶῑπα Τ2ρ0βΟΓΑ, : 
{4αηρ. Ἰάεπι αάπεις Ἐρίευτί ἐπεντρώμοτα» Ίνε ϱη- Ἱαρίά. ϱ. 997. Νειδα, οορπἱδβπιάπιαμο Πα εδ ο 
Ίαὲ [οἱγημλα, πτὶ ρταεσ]αῖο Ο1/άµῥοημς 1π «41ῤεη. Χπ, πιει. Δεζεάῑε πἁ παεο ἀῑφ[οπίις «4γοῦ., ἠπάε» ἐπεδ. 
12.2 Ππάιοξης» ὦ Φασιν οἳ Φιλήδονοι ΕΠΙΔΊΎΣΕΙΣ εἶναι δὲ ἑτέρῳ συγκρίνήται, ε)] υεγο ο οὐίο ζοΗβΡΑΥΕ ΝΤΑ, 
πῶν προηγουμένων ἡδονῶν 1. 1π. Α]]ερ. Ρ. 115. εἰ  πἀρτοδεῖα, ᾿εεδίαδῖτ ἀῑβιομ]εας, Ρίο Αὔπα νο 
Π4., υδί ες ΜΒ. ἵπ απ]θις ἐπιάνσεις, ἐπιλεάνσει, βΗΠῖ εοάεπι» εἲ Ππι]ας ρΏ[σογηπι {οπισπάας, Όσα 
οπεήτς { ῬτΗΗΠαΠΙ Τη Ῥοβ[ερΠοπεῃ πβιανεσίε» το- Φ/ΟΩ// ΕρῖΠ. αἆ Ῥοπηρ. Ρ. τού, βιββοῖες: οὕτω ὁ τήν 

τα αμασάατα ἱπϊσβηας.  Ὑίορληι αρ ΠοἩ Ἀροι . , δὑρόκεται Ομῑά Ώιοὶοβάμρι ογαὸ τῷ παρασρναμοἑο 
9ο. ᾿Απὸ πείρή; πάντω ] ΤδεοσγΜεῖςν πείρα θὴν πάντα ρῷ χρυσῷ» οχοππίπαΠάηπηῃα, γονοσπίά 490, εν 

τελεῖται, Ελά. ΧΝ2 65.5 Πετοβοε νοτῦα («/η2. πάπιο- Ἠάδαι, ηέ [ηπι ΡΙο/εςβις, ηήπι ος εσας τ Ὃ 
νῖε Ίωδε. ΤμεοσΓε, Ρ; 378: Ηἱ5 Ματάσηῖας «ῑοῖεις ΄ ἆππι, πἰπιῖηπι ἔπτησῃ αὖ αὖῑς ἀοβεέῆε {οπεόΙς. δα 
ἐπιλεήνας τὸν Ξέρω γνώμη: Ἡὲ Αἰοχαπάος Ὑήποοάο λεή- ἄοπη» Β παραβλέπει θπάοπι οο[δεροϊεβαῖς, θπᾷ σον, 
νας τὸν Μαρδονίου λόγον» ΥΠΙ» Ο. 14 ε2 1ΡΟΠΙεΗΗ αγ. θεωρεῖν ος παραθεᾶσύαι ἵη τοὶ οπή αἰἷα εοπρᾶσα ος εω 
Αρη) ο,σμήοηον /άΗΐσο, -τος ΑπΑΡΑΠΗςΣ ατανὶ οἵα-  ἀθῃε, παραβλέψωμεν τόβημοτοπη» εὐΛΙΦ Πο Πέ ος 
ἴοης Εααΐς βΠο ἀἰδ[μδάεπς εχρεάΙΒΙοπεπι 1η Οαβοίηπη, εππρ]απι ἀεβάσνο.. Φοηρὶ Ροῖδεῖῖ παραθεωρήσωμεν αλ, 

Α1διε {οπιοπΏας {απῖΐας, ο] ριαεάπα ΡτΙοΤΩΗΠ. 1ΕΠΙΠΕΙ- καὶ χρυσὸς ἑτέρῳ αρυσῷ πιαῤωτείεὶς, κι είστωντ 

ἀῑσεμάϊ ριπερηῖί ΦορΗΙ{ή8 ΠΠΙΞΤΙΑΠΕΣ απ ατα ἡ με  χρυσῷ οὐΗ1ΕΗΛεΥηµς οἱ (ῥεζαυεΓ η (αἱ αἰἡμά αμγἩ 
λέτῃ ΓρεζΊπιοῃ ποδίς εχΏϊοεῖ ΡΟ. ἂθ Ν. 5, 11. Ρ, Ῥασε παραθήσωμεν Ἀπῖ παρὰβαλῶμςη., Ὁπυπις 
βίον ο εα ο, κ ΙΑΙΟΚΕΝ. Πππαατ, σοηβαδίε οοπρατα]οπὶς Πδιτα. θεά πό 
90. Ὅσπερ τὸν γρυσὸν] Ιεία αὐ]άσπα αρΏκβτηα πη]ή5 οτε οοπῃάσοπε. Ατίιρηπί 4ς Φεγιής αἆ πα 

Ῥ]αστῖε ζοπηραταεῖο: {0072. 18 Ῥαμαίμεῃ. Ρ. 949. Ῥ. αἀἰθιπι Τ. τν. 89. ρτοβίεμπα ρτοβας. ο. σα 
ὥσπερ τὴν πορφύραν καὶ τὸν χρυσὸν θεωρούμεν ΧΦ1. δοκιµά- 49. Οὕκων ἀμφοτέρῃ σφι ἐχώρησε] Εὰ Πϊε ΕΣΕΟ. 1 

ζομεν» ἕτερα παραδεμινύοντες», ὅτο. «1910Η}5- Παζΐο, Ἡ. Ῥ. που επῖπι εχρ]ἰσαῖο αμα {σἱο Ατταδαπί ἨΠΊΕΠΙ ο πας 
9030 24- οὕτω καὶ χρυσὸς ἑτέρῳ χρυσῷ παρωτεύεὶ κρείτ- τοξο αχΧροῄαῖ, Ἠος νο]μῖδίε νίάετωτ: πες { εοπ- 

των τε καὶ Χείρων εὑρίσκεται νεῖιό Εαὶς ἀῑέτηπι: Ἡ πορ- παπί εχρεβΙΠοηεπι Ριοίρεταπι ἔοτε: 4 με” ατα 



Εἰὼς οτλίο, ἀῑεβιαάεηεἶο Ὀεί]ωπι εε Ματάοπίυτα οαραπείς, Ῥ 0 αν Υ ΜΜ Ν 1 Α, ΕΡΕ γη, 
{ ᾿ ον .. εν εν . » 5’ νο ή ἀπσσεδβτ. (πο { Πάει «οη/σεπῇς πανίρας5ο,, τῇσι γυσὶ ἐμβάλάσι, 

Ῥεσπα πανα] γ]ξίοτες αἆ ΠἨΠε]]είροπειτα παν]- 
δεηῖ, ας ἀείπᾶε Ροπτεπι {οἰναηί, Ίχος ξουπῖ- 

ὃ ἁαθίΙε ,.τεκ, Εαεπτ. Ίδεπε νετο Πος εΧΊηθα 
πηΙΗ9 Ρηναϊα ρτιάεητία «οπ]εξίο» {6 εο σα{α 22 
απο αΠφπαπάο Ρατηπι αβξαῖτ, απῖΏ οΡΡΠΙΊΠΕΓΕ- 2) 

ἼπΠΗΣ, 4υηπῃ Ῥαϊετ τηης 1αηξϊο Βοίροτο Τ Ητα-οο22 
619, αο Πυπηίπε Ἠ]το ροπθΗς οοπιηϊς[ο, ἴτα- 
ΊεοΙτ αἲ Βογτ]ας: ετη τταϊοξέηπη θογίλα οπιπῖ- 
Ῥᾳς πιοάϊς Ιπ/Πτετε Ργεςατῖ 10Πε5, απῖδις σἷ- 
{γοβία Ῥοπείπτω ΤΠτί ἀε]ερατα εταῖ, Ἡτ Ιπτετ- 
{ηάστεπι, ΌΏιο τεπιροτε ΠΠ Η]βίσις ΜΙεε 6 ᾱ. 
Τγταπηῦς αΠΠοταπι {επῖρητῖς ασσεςβ5{εῖ, πο Πο 2 
εοπῖγαα]χ]κίαος, αξίαπι εταῖ ἆε τερς Ῥοτίαταπι. 22 
Άτηι] τες εςε ἀἰξίι οἳ ἀμάϊτα αποαπε Ποτηρβῆής, 2» 
ΟΠΠΕΠΙ τερῖς Παιιπῃ 1Π ΠΠΟ νΙτο ΡοΠταπι {1ς- 
{,  Οματε πε ἀεῄδετα εἡ υἱἶωπι εα]ο αθῖτο 

4 ἀ[στίππεῃ, Ἠπία εχίρεπιο πεσερῄταϊε, ιός 
ΠΙΕΙ ουτείηρετα: Ἠυπο σωτιπὶ ἵπ ῥτείοῃς 

99 

ο] 

Πη]φ[ιπα Εασίτο, Ἱεεταπηααε απυπά εἴδί γιὰδ- 33 
Ρίτης, τε αριά τε ἱρευπη απτε σοπῄάεταία, ε- 5 
ἀῑοῖτο ᾳποὰ ορεϊτηῖϊπι εε[ε ατρ]ιταρετῖς: Ῥο- - 5 
ης επΊπῃ «ΟΠ/ΗἱΤάΓΕ, ΟΟΠΙΡΕΓΙΟ ΠΠΑΧΙΠΠΙΗΠΙ 69- 2) 
{6 Ίποταπα, παπὶ οὔαπιβ αιὶἀ ε «οπῖτατῖο 6-70,, 
γεηῖτε γοῖοι, π]μ]]ο ἵαπιεπ πῄπις Ῥεπε ςοῇ- 
{Π]{ηΠ1 θε, {εὰ ΠρετανΙι ἔοτίππα οοΠῇ- 
Πππι: αἲ αυἱ τατρίεεῖ οοπ/{αἱανίε, { εἰ Γοτ- 
ταπα οὐ[ασυπάεε, , Ί]ε εδὶ απ]άεπι νοιί σοπ]- 
ος, πἰμῖ]ο ἵαππεΏ πηϊπας τπα]ε΄ςοπ/Ίαπῃ σς-, 3) 

. - . 

Ῥῖΐις Ὑιάες ατ ρῶρταπάία απ]πια]ῖα α]πηίηοζ 525 

2 

εις Εετῖτ ηδς ΠΠῖτ Ἱπ{ο]είσετε: Ῥατνα νετο 
πες Ἰενίτετ εατη αηφαπῖ Ὑ]άε Ἡε τπαχίπια ον 

5Τετηρεχ 4οπ1ος εἴ αΓΡΟΓΕς {α]ία τε]α ρε[εἳ]αΏςς ον 
Οαπάεῖ επῖπι ἀεις επήπεπεσβπια ΄4πάαπε 
πηπη]ατε.. Όπάε εἰ Ίηδεῃς εχετοίτις αὐ εχῖ-ο 
Ρίο Ρτοβίρατις, «αποῖῖε ἀεις 5 Ἰηγίάεης, 
ααῖ πιείηπῃ ἱπευς απἲ {οπήτα, Ιπάϊρπις τι. 22 
Ώπαε Ρτίογε Γοτίμπα πιοάῖ Ἰαρυπίατ, Ώεις 2) 
επΊπι ΠοπιΙπεΙη αΗαπῃ αὔῑαπῃ {5 1ρε"πι ΠΠΙτ Π]α- 2 

(Φποἀσαηαιῖε Ιβίτατ΄ αῑάεπι σΡηυτι {αρετε, 
| ης» 

-α Τέννεται «{γοῦ. 
-ϱ) Θρήκιον «ἄγοῦ. «41. 71ηῇ, 

αὖ/. ΥΕ εἰ Ἱσ., πιοα εἰ οιπ]ττεηίος. 

23 

) Νο οςἳ. 1ὰ ο δν ΝΑ τάξτα σ 
; - Ἐ , 9 ν, σε 2η: δν, 

ο Ην 7 «4γοῦ. Αγ. Ραγὴ. 4. Β. «4. ἠναντιώόή Ἔαι/. «ά4ῇ. 

19 

καὶ ηκήσαωτες ναυµαχίη» 
πλέωσι ἐρ τὸν Ἑλλήσποτον, καὶ ἔπειτα λύσωὺι 
τὸν γέφυραν, Τουτο δὴ» ββασιλευ, " γύεται δερόν' 
ἐγω δὲ οὐδεμιῇ σοφίη Ὁ οἴκηϊη αὐτὸς συμβάλλομάι 
ταῦτα” ἀλλ᾽ οἷόν χοτεξ ημέας ὀλίγε ἐδέήσεχατα- 
λαβεν πάθος, ὅτε πατὺρ σὺς ζεύξας Ὡόσπτορον τὸν 
ἆ Θρηΐχιο, γεφυρώσας δὲ ποταμὀὸν Ἴσροῦ » δέβή 

ει πν γ ο Ασι 
επι Σχύθας' τότε παντοιοι 5 ἐγέογτο Σχύναι» 

μά ον. ελ ρω Ἡ : εγυν ετοὦ 3 τας ς 

.. Φεόμεοι Ἰωνῶ) λῦσαι τὸν πόρο τοῖσι ς ἐπετέτρὰ- 
πτο ἡ Φυλακὴ τῶν Ὑεφυρέων του Ίσρε" καὶ τότέ 
ξ γε Ἴφιαῖος ο Μιλήτε τύρανόρ εἰ ἐπέσπετο τῶν 
ἄλλων τυράνων τῇ γνώμη» μηδὲ Ἡ Ἰνωτιώβη , 
διέργαφο ἂν τὰ Γιερσέὼν πρήγµατα᾽ -καΐ τοι καὶ 
λόγῳ ἀχοῦσαι 9ευὀν, ἐπ᾽ ἀγδρί Ύε ενὶ πάντα τὰ 
βασιλέος πεήγµατα ἶ γεύεσθοη σὺ ὢ μὲ Κ βε- 
λεύεο ἐ6 κίνδυνο µηδένα Τοιουτον ἀπικέσθαι, µηδε- 
μύῃς αγὰγκής ἐούσης' ἀλλ. ἐμοι | πείθευ" ὺν μέν 
τὸν σύλλογο Ἡ τόδε διάλυσο' αὐτίς τε ὅταν τὸι 
5 δοχκέᾳ, προσκεψάµθωος ἐπὶ σεωυτοῖῦ, προαγό- 
ρευε τά τοι Φοχέει εἶναι ἄρισα' ο τὸ γὰρ εὖ βου- 
λεύεσθοι, Ἰέρδος µέγιά-ον εὑρίσκω ἐὔν εἰ γὰρ κ 

4 εν ο δν ο ἃ- πο κ ενώ ἁ στ -« ο ὃ οῬαντιωθήναι τι «2έλει, βεβέλευται μὲν οὖδεν ησ-- ο 4 ο τη ον νο 2. Ζ0Υ εὐν ἔσσωται δὲ υπὀ της τύχης τὸ βούλευμα 
ὁ ὁ δὲ βελευσάµειος αἰσχεῶς, 3 εἴ οἳ ἡ τύχη ἐπί: 

ος ο αμ, 

σᾳ’οιτο, εὕρημα εὕρηχε, Ἴσσον δὲ εἰδέν οἱ κακῶς[βεβεί- 
: ὃ ο» ασ. ΕΝ ο. όν ος δες να λευται’ Σ ὁρᾷς τὰ ὑπερῥχοτα ζώα ὡς κεραυνοῖ 

ς Ν ο. θν ο ον ν ; ο. ον . ΑΡΑ Νορ 

9 «ὑεῦς» οὐδὲ ἐᾷ Φαντάζισθαι, τὰ δὲ σμικρὰ οὐδέ 
ος ορ ρα Α ορρς α ο ΜΕ ος ος μυ ὃ κγίζο ὁρᾷς δὲ ὡς ἐς οἰκήματα τὰ µέγι- 

: Χ. Ν ν ο... ᾿ ο σα ἵ αῑξὶ καὶ δένδρα τὰ τοιαῦτ ἡ ἁποσκήπτει 
[βέλια: Φιλέει γὰρ ὁ 'Οεὺς τὸ ὑπτερέχόν' ζντε :  Φιλέε γὰρ ὁ τὰ ὑπεέχότα πάντα 

/ 6 ὁ . 3 » Χολουιψ' οὕτω 9] και σράτορ “Ἕὐλλὸς ὑπὸ ὀλίγε 
/ Χ / . 9 διαφθείρεται κατὰ τοιόδε' ἐττεάν σφί ὁ «εὺς Φθο- 
νσας Φέβο ἐμβάλη, Ὦ βροτὴν, οἱ ὢν κ ἐφθά- 
ῥήσαν ἀγαξίωρ ἑωύτῶ) οὐ γὰρ ἐῷ Φεωέεμ 7 ἄλ- 
λο μέγα ὁ «)εὸρ Ἰ ἑωύτόν ἐπειχθηναι μέ νυν πᾶί 

κ ορ σπεη- 

υµβ. οτι -4ι1: Ῥάγ:  ὁΏεβι Απιῦ., αἱ ὀλίνον 
τῇ Ἐπιτέτρ Ρα 6 Ἐε[ριε γε «4γεδ. «491. ες 

1Με{.. ἀῑ[οτιπιῖπε νὶκ υ]]ο. . οα διείρ. «γε. ὁἕ εί. «49. Ῥαε[. Ραγίς «4., φεγέσθαι οεῖετὶ οτι «44ο: 
{ Η. «{λ. Όαι. βούλευε «4Γε2.., βουλεύου «44. ΓΙ. Γρ. 
ει ἵζα ος ο ος δὸ «γοῦ 779 τηπ1 αὖτις δὲ 49ῇ. Δοπέῃ -γοῦ. ἔ”. δυκῇ 1Η. Ῥαε[. 9]ς., δοκέει «{4.. 
Ῥτίοχες. ο Τῇ φὰρ εΧ ρ]οδία Εα/. ῥ Ἐναντιωθῆναί τι «4γεῦ. ἔ, ηβαιῥ. αὰ Ἠοπι, 
τοι εἴαῖ, ὁ Ἐϊ οἳ τύχη. «4γοῦ." 

 Αἰεὶ «49. λούπευς» Ῥρτῖας Φεὶ Ῥίαξῖετ πΙΟΤΕΠΗ, 
{ρειπίε, πι οεῖεί οπηΏΕς» ἵπ αὐ]δης ἐπισκήπτει, 

«Ίγεδι Ῥαν/ε 

1ξτταπ] οπρὶ εχ ενεητι Ίῃ αστο Αἰῑσο Ῥοδία: «σοηῇ- 
πη]Πτοι 4ε πιαΠ ήπια, {4 αἲ ΡΙαε[ΙωΤη τες ἀενεπετίς, {1- 
μον «μας Ατωζαςί { (πεσίε, απ ἐ60 αΠΡΙΤΟΣ, 
Ἱεπτεπία», Ῥτοσεάεῖ πε] πονα Ροτ]οἆο, οὕκων ἆμφο- 
τέροισι χωρήσει, ἀλλ) ἣν -- Ώγρο πει [1100εΕ{9 
{εά β ------ Ῥζαροθείοται ἤ κατ' ἀμφότερᾳ, πἆ αιιοά τας- 
1{π οσαίος 1ποῖς: {θᾳμετης Ο, 11. οὕκων ἐξαναγωρέεω 
οὐδετέροίσι δυγατῶς ἔχει, ἀλλὼ ------ Επη]ὶ οτάΊπςα, 1 ες 

Ῥίαη- αηϊμῖ Ρ]αμΗΟΙΗΑ ἀῑς αἷα, πεφιε Ἰπιισθάαπι, 
ΒΙεπτι ο ωραιο ο ο ώς 

6η. Μὴ βουλεύεο ] ἃοη ἀρ[ίσοτει αὺ βούλεο Πο) 
μπεί. Θ19 επίπι αἆξο {Ηῇεπης. ττ σοη/η]το ἀε]ίρο- 
τες Ίη ροπ]ευ]υπῃ {6. ΗΡὶ πα]]ᾳ ποσεκβτης,  ε ἵω5. Ῥταςεῖρίϊα- 
τα ΜΙΡΗ] ΓΩΠΙΕΠ ΠΠΟΝΟ. Ο6ΗΗΠΗ οκ [οηοβῖς Σ,γ εν ος 
οπΙςεπη, ας δρκέμ εςί 

7ο. ΕΙ 'ὰρ καὶ ἐναντιωθῆνοί τι ή οῖς Ίάσοτηπι 
/αγὸ. οἳ η. εᾶο Ποιό. ἵπ Π. Ῥ. μ 31 μα 
ο) θὰ ὁ ἐν τᾶν ὠποτελέσμάτων ἄεὶ κριτέων τὰ καλὰ εἴτε 

Πργοῤοεὺς νυ]ωα ανςι λιὰ ἀἰυπη οχ [επιοπῆα βππαι Ημ ον δο Ρεινοτίε ἱμά(εαπιη αὉ Ενεπῖα: πρὸς 

πολλὰ κρίνεται σημ το τῶν προῦπαρξάντων ὡς τὰ 
Τρι. 15ο, ο ξ, Ῥ. 5. απ] ΤΟΤΕ πτ [α]ρίτ 
ρων τῶν ἐναντίων ών ον, σσλα ελα φώς. θέντα, ἀβουλοτέ- 
λῶς δοκοῦντο βουλ ο 3. κατωρθώθη, καὶ ἔτι πλείω. κα- 
ου] τὸν εὐβουλία τρ Ἴνδιν ἐς τοὐγοντίον αἰσηρῶς περιέςή᾽ 

ηυ]α τὸν εὐβουλίαν Ίἃερο ἔοτιυπα ἁαβήτωήε: ῷ εὐτυχεῖν Δοὶ τόῦ καλῶς βουλεύεσθα: «----- οὐχ ἅμα ἡ κἶῆσις παμα- 

} Ῥα/- 4. 49ξ., πείθεο Ρατ. 4. 8. «4γοῦ 7, Επτῖς 
{έπος 

Ῥ. 173. 35. 7). αΏῖεα 
. ν Ὁρᾷς τὸ «4ποῦ. 7’. «4111. Βαν]. 5100. θεῖπι, ΧΧΙΠ. Ρ. 19Ο.» 6 ΠΊΟΧ ὧς κεραυνοῖ; σοηπιοᾶς: Ο]ήπι ὁρᾷς ὧο. Ίπ 19ὐ, κεραυνεῖ. 5 Γζΐζειν «4γεῦ. 

µ Ἠ εί. Βαοε/. «4. 
ῴ υἱ «4. ἵΜοα ὧπ᾽ 

τα. Ἑφθόρησαν Φίοδ. εί, Ῥαε/. «44.. α]Ι ἐσφόλησαν" 

ἔ, ἵῃ 9102. οὐδέν µιν οἳ {ο]]ᾳ. Ἰοέῖς, οὐδὲ Ῥηιις, 
ὀγοδ., {τὰ αἱ ασ] Επα απῖς Βέλες 

ὀλίγου. 9100. εἴ κατῷ τὸ τοἰόνδε } «γοῦ. 
Ῥοιτο ὤξίως ού.  }ὶ Ὁ θεὺ μέν ὤλλον 102. ας 

φίνεται τοῦ ἀνθρώποις, Ώεποβδεῃ. ο. Ατίζοςτ. Ρ. 491. 
ο λς ασ. σος ΙΝΑΕΟΚΕΝ. 

«75. Ορᾷς ὡς τῷ ὑπερέχοντα] Ὀ δἱ Ώδες ἀε[οτῖρια Ρτο- 
{ωητ 4ρ, Ιοδαειµη Ῥ. 19ο., ΤεδήΗς Ίδια {εἨρία Ἱεριτ- 
ΤΗΕ» τὰ δὲ σμμιρὼ οὐδέν µιν κγίζει. ἃς Ἱεσῖε οὲ ῥη]]α 
Άαγοα Όεγο Μέρι] Ἰαεβὴ, ᾿Βί8εῬεῖ οἴἴαπι οούπεμς ὦπο- 
σχκήπτει βέλεα αἲ ἐφήάρησαν υπ υπηαΙς σοπυἱπάπι, ΟΙ 
{Ἡρεῖρος {εαΙεης Ηἱτοῦ,Φιλέει ὁ ῥεὸς τὼ ὑπερέχοντα πάν» 
τα κολούε, Ώνε τοὺς µεγαληγορήσορτας», ὣς σλεῖον Φρο- 
»οῦντας, ταπεινῶσαι, Ἠῖ ἸοᾳμίΗς Χεπορῦ. ἵ-. ΤΑ. υιε. 2» 
999 3. ΝΙ4. ΑΕήΕΗ. Ῥεβ, ν. 8σο.  νΑΙΟΚΕΝ. 
«Τό. Οὐδέν µιν κνίζει] Γοπβάεταταπτ Ἠπες. ο ντ» 
8ο Π οὐδὲ μὲν εδίει: Ίπάε πδὴ ἠπεβίεν πεε Ιευΐεε 6. 
ἆἷε, ἄ]ίπηιιο. αἆ Αττοαπί Ππδηῖείη «οποἴμηε. Όεπυης 
{μητ αἳ «ος, νοῖωπε, Ῥεπε ετιάΠρβπιης Το ας 

ος μή α 
απθμμέ; τς Ο, 19. καὶ Ξέρξεα ἔκνίδε Ἡ ΑΑΡΤΙ τρ 

ηε[βαν οὐδὲ ἐᾷ Φαντάζεσθαι Όεπε ϱχριεμίτ» 0η ΦΠΗΣ ευ]. 
ἔγα αώβαγεγε «οἴραί οἳ ο. κα ο νυρ ανα 
τα εἳ 11 πμ μήι τεάαζτα 1. νο νο η ο) ου] 
1ηΠ81 7]οζεμαγίως Ῥοτεήϊ μὰ Ίταριοι Ὦλοσπῖ .Υ.03. 

οχ τὸ φιαὔτα ὠπισκήστει βέλεα ορΏπηΙ ζο]οτὶς ἕει: 
τὰ βέλεν ἓκ 4εά. πἰπαίηπι, ὉῬροτίης δοῤῥοσΙε Ἠει; 
ομ]ες Ἔταση. ν. 1108. ΕΓΚΑΤΑΣΚΗΥΟΝ βέλος πά- 

θα. Δἱ ὂν ἐφθάρίσαν] ΝΕΟΙ ψίπὶ αὔπονίε 661, ὄγα- 
ο. του ο ματι ηροίώς 

η», Άνε μ/ζ Ρο 
να { Αρταβάνου Φνώ- 



6 1 Αλ Ἡ Ῥτ π ) Ὦ ϱ) ας 1] ας πασοκ ν οἳ ἵπβααβα ἸΜατάοηίοι Χεικες 

”» πθῄγμα, τίκτει ὀφάλματα, ἐκ τῶν ὅημίαι μνβσπεροΒιπη Ρϊορεταπάο Ραβῖτ εἴτοσες, ώς 

: 3 ᾿ ο» ο 5 1 . οηΠ- 

 γάλαι Φιλέεσι γίποθα: οὐ δὲ τῷ ἐπισχεν Ἠνισ-ι ' ΤΠ8ΡπΠᾶ ἀθιτίπιεπῖα Πτι αἀίο]επε: 11 ο! ΄ 

ο οσο δεν , ο ώσώ. ας Εππάο απἴεπι Ῥοηπα Ἱπ[απῖ, Ἡ ΠΟΠ τα. 
ἀγαθὰ. εἰ κ παραυτίκα δοκέοτα εὔαι, αλλ νὰ νο πάλη μη. 
ος λα μοι ος ο ουδ Πα αρρατεαηί εδίε» 6εἴῖς Πιο, ΤΕΠΙ” 

2 ἡ ε Ν.. 

ο) ἀνὰ χθόνον ἃ εξευροη ὅ ἄν σθὶ μ ὃν οὴ Ταυτα» ὦ Όροι απῖς εοπηροσίαι,. Εϊ Ἆος ααἰάεπι Πδί. 

. βασιλὼ»συμβελενδ' ο. δε, ὢ ας Γωβρύιω Ἡλαρ” ενος {παάεο. Τι νετο, 6οῦγῶ Π Μα1-ζ 

δύιε, παῦσαι λέγων λόγΒέ µαταια» περι Ελλή:θΟᾷοπίε, ἀεμπε Ίοαμῖ Πίτα 4ε 613515» μαι 

ών, οὖκ ἐέντων ἀξίων Φλαύρως ἀκούεμ. Ἑλληναρ ἀῑρηῖν, απὶ πια]ε απάΙαης 5 ΠΑΠΗ τά ςο5 ᾱ- 

γὰρ διαβάλλώ, ἐπγαίρει αὐτὸ βασιλήα σρατεύε- Ἰαηπίαπάο » ἵρουπι τερεΠι εχεῖ(αξ αἆ- μεν 

» σθα) αὐτοῦ δὲ τότο ένεκα, δυχέεις µοι πᾶσαν προ: Ἰπάισις -αά 14 τα ΟΠΊΠΙ ον ος ν 

 θυμίη ἐκτείγευ᾽ μη }υν οὕτω γθηται’ διαβολ)! γάθ ἀετε νἱάεῖς; Νε πας μα {αμα πο 

ἐσι δινότατον. ο) τῇ δύο µό εἶσι οἱ ἀθικέωτεν θδις παζήθας, παροτιαπίσΗσια τες ο ας 
9 κε να σολ λην / Γεζ») πο Πιπῖ απὶ ππυτίαπι Γαοἰππες επιδ ο 

νο. 9ο ἀθικεόμωος αν. δαβάλλων» ἀθὶ- απίπτια  Πϊ. ο οπίπα σααππίαατ». άν, 

κέει» οὐ Ὁ παρεώτος κατηγορέωγ" ο δὲ ἀδριέει ἄνα- τ]ῃς εδ, ῑοὰ ποΏ ΡΓΦ/ΕΠΙΕΠΙ ασαιαῖ :, 1 

πειθόµωος που Ὦ ἀτρεκέως ἐκμάθη" ὁ δὲ δὺ ἀπιὼ ταπι Ιπίαπασ ασε, αἱ ΠΡΙ ραὔτας α πος 

τοῦ λόγε τάδε ον αὐτοῖσι ἀδικέεται» διαβληθίς Ῥεηαπάε, ΡΠπ5 αυαπα ται Υεῖε εοπηρέζ- 

ἡν πε ὑπὸ τοῦ ἑτόρα, καὶ πομισθἠε ποὸς τοῦ ἑτέα πι εαν, η ᾱὖ ον Επ να 
2» κακός εἰναι; ἀλλ εἰ δη δει γε πάντως ἐπί τοὺς η 14 Τε ἹπίαΠα αιοὰ αἳ 3ΙἴΕΓΟ ὃς ν) 

ἄνδρας τώτως «ρατεύέσθαι, Φέρε, βασιλὼς μὲν απηπῖαπα ἱπαδμοίυτ, αῦ αἶτετο ΠάΙΠ5 Ρ.. 

2 κε Ασε, | ; μὶς ΥΠ. 
ῦ αὐτὸς ο το ο τω πάω δ αμᾶ ἵπειτ.  ὨΩποὰ { οπιπῖπο Ρε] δν 

. ο. Μο τὰ. : ; ὁ ορ Ώθ[- 

μκς. Ἰ ώς Ἱπξειτε οροτῖεῖ, ασεάαπα : τεΧ 1δέ Ρ 

- φοτέρων παραβαλλομθων ος ρατήλάτέε Τηαποηϊ ἀοπαῖ η. Ῥοτί[ας» Πο’ 4ΠΠΡΟ- 
. 3 3] 3 ἁ ἡ . . . : - 

9). ο. συ ἔτι Ιλέξἀμθός τέ ἄγθρας τοὺς ἐθέλείςν χαὶ 50ης Ίνοτος ο[εγεπῆδις 1ρ5ε τα 1. εκΡέ: 

λαβων σρατι» οκόσην τινά βάλεαι, καὶ ἂν μὲν τῇ. ἀῑίοπεπι 1ο, «εοξῖς 4πο5 ει πας 
ἀ ” ρου ὅ Ἀ « . 6 . ο τα ι 

συ λέγει Ὀ ο. αναβαίνη βασιλέί τὰ πθήγματα, πΑΠΏΣΕΜΠΠΙΟ γε] εορᾳ51 ελ. αν 
νο οο -ᾱ τω ἱ ή ὦ 

κ τεμέσθων οἱ ἐμοὶ παϊδεε, πθὸς δὲ αὐτοῖσι, καὶ ἐγω αν ἵἩ ἀῑαίς, Τε {πεσεάεηῖ Τ6ΡΙ2. η Ἶπ 
ὃν ὃ) τῇ ἆ ὀγὼ πθολέγω. οἱ σοὶ ταυ παπι Ἠρετ τηε, σἳ Ἱπίαρει ἐδο. 

ο πο ο οι, ϱι πελο ος τροπο, παλία Ρας 
90 σα ετκφω δέ να ο σὺν μ ο 

ησίς, εἰ δε ταυ» 1Οιῃῇ οἳ ἴπ[αρες πι ᾷ ποᾶ]ε ῖα μοα. ο 

ν : ” Ν ᾿ 3 9 Ἅ ο ώ ἃ 

.» Τα μὲν ὑποδύνη οὖν, ἐθελήσείς, σὺ δὲ πάντως σράἀ- Ίππο {[ηδίτε ᾿σοπἰείοΏεπι τοσι[α» εἲ 9 
/ 2 ς τη ο] 

» τέμα 5 ανάξεις επ. τν Ελλάδα, οἰχεσεσθαί τι. Ἡπῖπο ἵπ Οτασῖαπι  ἀεάπςξα εσεις. 

νά Φημὶ τῶν αὐτου τῆδε ὑπολειπο ζω. Ἱαρδό- αἴπτιπο οτε» τς αΠαιι ΕοτΙΠ πα 
κος 2 μὸ κκ δν ἐς νι ἃ τι σπα Ῥπ ΑΕ Τι ορ. 31” 

2» 210) μέγα τι κακο Ε ἐξεργασμέιο Γ[έρσας ὑπὸ κυ- ΤεΠπ4ΙεπεΗΣ 2 απάιαῖ ανν. τη -ᾱ- 
τν τή 1 ᾿ : ου ρω ' [ . θα 

ο» }ῶΥ τε καὶ ὀρρίθων Ε διαφορύµοω» ἤ κε ο) γἡ τῃι ο]αταπι Ῥοτῇς ο μενα τρις πα τἀπκο - 

» Αθηναίων, Ἰ σέ Ύε ον τῇ Λακεδαιμονίων" Ἀ εἶ μὸ κας σαπίρις. να Ἅ σστια τε ἴΠ 
νο οσο ὰν, δρα απι η Αἰλεπ]εηβμπα {οἱο απ Ὅποτ τρ. 

αμα ΑΝ ρωσ ην, ο οι οφ. δες δα ο 5/ 
22. «ρα, κο) “εδοτερον κατ. σδὸν Ὕγόντα επ οἷες αν” νο η ες Ἔργες οἳ απῖεα 11" 

 ὃρας ἵ γα γύωώσκεις σ᾿ ο μα αι βασιλήα”. Αρτά 1.αςε απιοη]οσίπη » ΠΠ αι η πια- 
Ας ο ντο α ς ον ος τετ νῖαπις {οἶεης αἀνετ[α 40 Ίο νηἝρο αμ 
βωο; μὲ ταυτα Έλεδο, ἘἨέρξης δὲ "λυμωθεὶᾳ ἀμε- ἆσαο τερῖ τς ππονεαι ε[απη. σε Ατίαρᾶ: 

βεται Τόιόδε »» «Αρτάβανε, “παΤβος εἰς του ἐμοῦ -οΟΏο Ἰοᾳμμῖο, ἍΧειχες 118 ΡείοΙτῆθ 5 νε 

“ 2 

22 

22 

22 

22 

9) 

386 

2” 

35 

39 

το ο / ς 
: ο ρὁ ο ” 

.» δέλφεος 5 τοῦτὸ σε ῥύσεται µηδένα, ἀξιο μισθὀ ῥΡἱ5 εχεερΙῖ, Ἀτιαραηε, αποὰ ΡΑϊΣἱ5 π16Ι τω 

ον 39 / 2 ο ο [ 

-» λαβέν ἔπέων µαταίω" καί τοι ταύτην ΤΝ ατι. ον ο) πο Ἐν ος Πε ον 
/ λος δι ο) / Ο2α4ἴΙ0Π6 ΤΠΕΤςΕάΕΠΙ τθδσοΙρΙᾶς ας ες 

 µίην προσ΄θηµι, ἑῶτι κακῷ τε κα] αθύμω» µῆτε : ο Ῥ]βδαν με. ῖ 
νε τας ὰ κο τς :. ποῖαδο Ἰρποπήπία ,  απία ΙπεεπΙμ5 ες 

να συν | 1ρη8- 

-ᾱ οἩ 
σ Ιήεί, «4ἱἲ. Ῥαε/[.. ἵπ αἨ]ς εὕροι,. ᾖὗ Παρεό τι ει. 5100, Φευπι. ΧΙ Ῥ. 539. 4, ή .. ἁαβεύνης ο 

51ερῦ. Γαγίς. -ᾱ. 5. Λη, Ἰα]λα: ον ηλ Τς 4,» πιοκ ἐκμάθῃ ον 9200. η. πι ἐς, 

ο Ἀναβαίνει -ἄγεδ. ο Ὠεεί «ποῦ.  ε Αν ἔξειρ πο. }1ήεα μι 4τδ., οετετῖ μῖ αγὴ. 4 η 

4γοζι ἔ. Β114. «44. ἐξεργωσάμενου. 46 Διαφήορ. «{.» διαφορευόµενον -ἄγοῦι '. ὦ Πεά. Ῥμε[ι ὖ. {νῦν 

Ρανγῦ. Β., αΠῖε ες «4. εἲ μὶ καὶ ἄρω. { Βμβαίόι Ποια. ϱ. 957: 56. Πϊμβιαιι, ᾖ Τοῦτο σε Ῥαη/. 4 οὖν 

ἄῑδ., αιοά ΡἱασιΠε: τοῦτο δέ σε ΟΙΠΙ. : ο ο στο λα πα ο 

µρούμε: 6σ0. αὐοά Ί]]ς τοσιηανίέ, {Πη ἵη Ιοσιη τό- ψευδομένούς εὐδοκιμεῖν τοὺς δὲ μὲν ἡδιυκόβές δν ος. ϱ5 660. αὐοα » ψευδομένούς εὐδοκιμεῖν, τοὺς δὲ μήοὲν Ἰδμαμιόίας δ0ΜέΣ, 

Ρο([μ1. (Δἱ ὧν ἵτα 1 ρἱηραίας» Ππείηπι ΤοπΙβμα 1 αρα κεῖν, τοὺς δὲ δικώζοντας ἐπιορκεῖν' Ἰάΐσος Αι]επὶς εκ1ε 

εςε Ιπάϊσατο,΄ Οπ]άπ5 επξ πι]το εἲ Ἠετοάοίεο {6Π1ε- 1α14ΐ6 οοβεὈαπτΙΣ» ὁμοίως ἀμφοῖν ὠκροβσύωι, Ὑ τς 

Ὥπαες δἱ ὧν ἐφήάρησαν, 1969 διεφθάρήσαν, αποά {πρτα 6, Ἡν μὲν ----ὀναβαίνη] Ἱκαπίις Π]πά αμίδσι ση 
Ροπή. 7 ΤαΊα κατ ὧν ἐπλάσαντο, ἐξ ὧν εἷλον, ἐν ὦν {οηβα» ππιζατὶ ἵἈπΙΟΗ ποῃ «θΏή εσας, ----ό ΜΜ 
ἔπλήσαν ἵ,. Ἡ» 85. 86, 87. Ἠ]εσαπς Ίαος Οἱ. αἰεὴ] πι εΗΙΟΕΠΙ»᾿ αιιαίθς (ταπιπιατῖϱὶ πϊρηυπε ΑῑοΑ: 
εοπ]εέητα ες Ἱητα. οοῦσεὶ ἀξίως Ρήπιαπι απΠε Πγ]- Ίοπῖδις οῖατι αἳ Ὡοιεπβρις ο αμ η 

Ίααπι οὗ Ππιϊεπι Ῥταεσεάσπτεια, ω πασφόντων. ΕΙΙΟΙ16 ΤοΠΠή16. αἰίοτα πημίτο ΠΙ πις {τε 

ἴτ0Λ- Διαβολὴ γάρ ἔσι δεµότατον] Ἐπάσπι Ρ/πάσγ] πιεις απεπίαίαΕ» Ῥιαεβεπε οχεπιρ]α ΏεοῥΕΜΕΣ αἱρείσί 

Ῥψῆι, ὰ, π.. ΠΠ. Ἐροξῶν ὤμαχον πακὸν ἀμοτέροις διαβο- ὮῬ. 698, 98. ΒΡΙ0β. πώ, ο. 990. ὤνβι τη. 

λιῶν ὑποφατιεν » ΗΡΙ Οταεςί 1Ἠ{6ύρτεῖος» ὠμφοτέροις καὶ σθων, Ῥ. 303. α]ῑα Ἰ]πο αἴαη απϊσίε 11. [ὴβ) 

τῷ διαβαλλομένῷ καὶ τῷ πρὸς ὃν διωβόλλουσι. οη πάάο {[μ5 απ {οἱσ} ὠπεβῥιφθων ρ. 465. ο ΡραΙΟ Ῥ ν 

Ἵδιρη, ὔηγ/όβ. Οἱ. Χι.Ρ. 185. Ο., Ώθς Ππάβθοσιτη {Εῖ- ὑπὸ κυνῶν τε καὶ ὀρνίύων διαθερεύ δρα μμ 

Γιο ἀἶδα ἀριᾶ Βολήοηβη Ἑσαις, "λασι, Ῥ. ττόο,  Ἡς Ρ. Ἴ9οι» γεκρὸν, διαφο ολίντα ὑπὸ τῶν ὃν θαλάσς 
Οοπ{εαπεΠς οὗ παρεῦν τι κατηἉοβξεων ἀε[επάϊϊτ (0Πο- νίθων' αὉ ανῖριια τμ ας περα) Φον - ὃν 

Όὗμες Ἱοθμα οπτοῖ ραϊτοπίς. «Αοσοηπιοβαβης τηϊμή οὐ ρηήνρι ἵη «4ρήβορὸ, Αν. ν. 938. οἑν, ηλ ὃν 
παρέοντος ΕΧ ΟΤΑΒΙΟΠΙΝ Ἱη[α {εΠς. 1εεδί: οτεᾷο Ίπ Ἰδία των διφερηήῶ: Ἰ. . ἴε οὐ ή ρου ῤρα ο 

Οσᾶά. ἁπσοτάῖα πος πεσαιο ο κας Ροᾷ. ν. 00. ο ἐπ[ορωδμα ΛΟΓΟ ο μμω. { 

Ὅ97. Οὐ παρεόν τι κατηγοβέων] κ ᾗ ῇ οᾳ1αίᾳ Ιεζο- 0) (ήπαρ αἶίχος. Ισως Ομπο]. το γη 

πα. αὔαπι ὀλοῤαέή» ΕΠΑΠΙ εχμΙθεῖ» 1ΕΠΙΗΗΙ οτε (ηο- ερο {ο [ποστ αἱ δρ [ογηήροό {ΗΗΗΗ ο ομΑΝ. 

που.: πημΙ νΙὰστΙ ΙΠῖεΥ ἀϊνοι[ας ΠΠΕΕΙ3 5 4Παπῃ ρυβ0- Μι κν μρα, ως - Ὃ ιπύσης 

Ῥεπί ππαγσο 1600. εἴ Ζαῇ]α» οὗ παρετόρ κατηγορέων.  Τδ. Δισφορεύμενο Ἱ Ὀΐτιπι οπ]εΠ» [4 12163 ρῦ 

Αρίεπισι ἄππα πσσυ(αι οα]ΗπΙΠΙΔΤΟΥ ἀδικέε! οἵΠα ὁ τῇ πας ΕΥΠ Ῥοῦτα ἔῑοι {εά {ρη0165 . οἱἀ, 127 

διαβολῇ λάθρα πρώμενος ὅλον τὸν ὠκροστὴν σφετερίζετωνν ααία ῥγσεία [αληής, «111110 Ὀνσμέ σού» Α ν; ἱ αἱ 

πο τὴν ἀπολονίαν τῷ λαθραίῳ τῆς κῶτήγοβι παραιρού: 455.» υὸἱ Ώο Ίᾳ Ο2γᾳ ἀοξϊο. Διαφθορεύμειῦ 

ενος, Ἰηχία Ἰμοίαη. ἀᾳ οα]ηπιπίᾶ ΠΟΠ Τσ, οιεᾷ, Ἡ. ρυηπχίε Η. ὁ1εβῥ, ἵῃ Ῥπο]εροπί, Ρ. 797: οριππο νμ 

ΠΠ. Ῥ» ρα 197. Ῥαμοῖς οτανίτει {[ογαῇ. 4ο Ῥειπιπε, Ῥ]απανίε Ἡοταίαπο, Ρος 1η/ερ4 προ ϱ- 

Βν 313. Ίο [2έγ1ςου κακὸν διβολὺ!» ων πιοιεῖ τοὺς μὲν /4βίν » Ἱ ϱ7. Ἐκ 



δα (πθη]δη Χευχὶ ῥιδρίοι {οπηβα) 

Ίρπανις, ης «0ΠΠ6ς {9 πιο ἵπ Οτασίαπι εκ- 
Ῥεά]ῖοηίς, {οὰ Πὶς "πα πι ξοπηήπὶς πηα ος, πας. Έρο εῖαπι [πα ἴ6 απ ἀῑχὶ οοΏῇ- 
εἶαπι, ηθβις οηίπα Ειοπίτη Τ)ατίῖ Πμας, αι 2 
Γι]: Ηγ[αίρις, αυ {μι Ατίαπαῖς, απϊ {π]τ 22 
Αππιηῖς, οιὶ ΕΤ ΤεΙρει, αἱ ΟΥΠ αἲ » 
{πι Οαπιῤγῇς, αι Ες Τειρεί, απὶ ΕΠ ο 
“Ἀεμωπιεπὶς βῆας, πβ ΑΙΠεΠΙΕΠΙΕΦ {58Ο 
{πεγο : Ῥτορε ΙΠῖο]Ισεῃπς; {Π πος αὐΠενετί- 
ΠΠ. ΏοΠ αιΠείαίος 1ος, {εἆ ποβταπι. ἴεί- 

99 

29 

. ο νά : 99 "Σεπ «Ηπῃ εχετεῖτα Ἰηνα[ατον: Ῥτους εο]]!ρε- αμ 
τ Ίσθι ες Ἡς., απ 1] Ίασετε «ῶρεταπῖ, αἱ ᾗ 
εἳ Ῥατάες Ἱποεπάσταητ, ετ Αῄαπι Ἱπουτία- 55 
ταης, Ἱταααε πεπτπῖ ροδ/[απῖ οχῖτε 6 τοςς-522 
ἀετε, {.ά Ῥχοροβευπι ει σατίαπιοτ αι α- 0) 

{ΕΠΙ απί ρατεπάῖ, τε απῖ Πως οΙηΠΙ8 ο 
{10 Οταοῖς, απε Ί]]α οπυπία {10 Ῥετῄς ος πιεάῖαπα ερίπα Ππ]πη]οἰείατυπι παπα οςξ, Φα» 
το Ἠοπε[βητη επ]ε πος Ἰασρσ[τος ἶωπι εχίρετεις 
Ἠἱήοπεπα, τπτ Εοπἁοἱοίηπι 1ῃιὰ αυοά ρα»-α 3 {πτης {απ Ιπιε]ήσαπη , τοξεξιις αἀνατ[ας 2 
«05 νῖτον, «ος εἴἶαϊῃ Ῥε]ορς. ΡΗΙΥΧ Ίπεο- 22 
ΤΗΠ1 ππαίοταπι {ετνης Ίτα {ηρερῖε, τι αἆ 
Ἠος ΊἼεηιιο ἵεππρις εἲ 1Ρᾷ Ποπήπες 6ὲ 6οτπῃ 

«υτερ]ο αὐ 1μας, απϊ ΠΠοερ]ε «οβποΙΠΙπθ αρρε]»ἡ5 . 
19]εηίήτ, ας Παξτεπιας Ἰοᾳυ τις 65, Ῥοσι 
"ἀία αἀνοηῖτ ποχ, εἳ Χθγκεπι πιοπιοχάῖε Αι. 
ταραπῖ {επτεΏείας ππάς Ρετ ποξεπι αριἀ 
16. σσπ/]ίαῃς., σοπιρετῖε Ρτοτί[ας ποη ορία 
{παμπ ορυς Ιπέεττε Οτωεῖα Ῥεβαπι. Ίτα(ας 

22 

ει 1π Πα τηπς ποξῖο ν]άϊτ, αἳ Γεττυσ α Ῥετ- 
9, Ίος νΗυτης {οπηῖαραι γΙταπα «οἵροτα 
Ἰπρεπίϊ αἴφπε {ρεεῖοίο τερεπῖε αρρατεηῖεπι 
ΗΡΙ ἀἶσετε. Ἀε[]ίσπε αὓ ἀεοτεῖο εἴ {Πατιῖς, 
ο Ῥετία, εκετεῖταπι ποΏ ἆμσστε 1 ΟΤΦ6ῖαπι, 

;4υαπι Ἱππρετανειίς, τε Ῥετ[α εοπραγεη εκ-δο2 
ετείαη Ίεφιε 1ρῖτας τημίαης απίππηπι Ῥδ. 5) 

πε {ασ πει απἱ ερί ακ[οπι]αα θά εεῖ, 
. μτο Ῥείρε Ίτε εαπ νἶαπι, παπι πιεγάϊα ον 
18Ίτε ἀε[ήπανοταν, Ἠας Ιοᾳιαζ1ς 1]]α γ][ας ο5 

Χειχὶ ανο]αα. Τρί ἅῑες Ι]ακῖε ) ον 
μα πο 

22 

να Στραωτεύεσθαι Ἱερῖε {η/α12. πᾱ Γ10η, Ρ. 733 ασ, 
49 
ας - ο, 

31115 ἔξοίμεν. 6 Δυνωτὸ «Αγ11. 
5 Ὃ εν, ή4εᾖ], οτ ηῤοῦ.» αηΐεα ἔφι. 

πι φνώμη (ράη]εας απο. 
σεαἰ, αποὰ {ετή αλοφῦΙ ροϊσταξ, 
οἴεραῖ, 
ἐβουλεύσας. 

Ἰ Ὄεπι {γοῦ, 

σσ. Ἐκ Δαρξοῦ ποῦ 
71049 αἆ ο)ᾖη. ρ. 8 
ἀε[οοί εχίβππαης, 

Ὑσάδπες ὅτς.] Εὐλβτὰ ΟΙ. 1]: 
39.9 {ειππιατῖς ἀπρ]ίοεπι οτάίπθιη 
δὲ τοῦ Κύρου, τοῦ Καμβύσεω πο Ρο Ῥαυ σα αἀθεῦαῖ; 4ο πάτο Ῥοείας (γοποσίο ἀεθῖε, Ὠπιάεπι οπήπ] σεηοτῖς απιάϊΟΥσΏγ Ὅγτις εἰ Ὠατ]ής α- Επονετυπε ΑομαςπεποΠι, Ανιιό απ ΑΗλπιος αχ Α: «Ἠαεπιοπ]άϊς ἀοβσπρεις Γ, 1, σοο. Παιϊάο. Ἑεμαυαπα πἁ{οσπάσπΏυπι ἀο[ζομζεπήυπηφιίς {εγίοῇῃ ἀθδίε Νοδί- ἨἩρβπι, Ῥαήπεγίης Ἐχοιςῖτ. Ρ. 3ο.. οπιἱς[ο Τεήβεο, Α- 

ςἨαετησπῖς Ἐν, αὔσθπι Επ ]ίας ὃς {ομεά] Ογοπουζμε Ἱη- ἵστιήε ρίπαης. Έμπι σοπ/α]ς ος [ο αἆ Τ. 1, 900. 91. Ἡσυχόν ἄξομεν] Ῥατηπι τείστορας,, ἔξομεν απ ζ- ἔομεν Ἱοροίσιιτ. Οορία {οἹλεάατυπι Ἱϊς ΡόβεΠης ροβι- ἑανῖς, Ἠας Μιὰ Ο, τότ. ἐξήρχει ἡμῖν ------ ἠσυχίην ἔχειν, 
νι ὤφεμ, επορῥοεῖς ἵη Ηοσὶς οἳ ή) ῥατ Ἠαἡά το Ὃπατατίο. 

ο Τμωρέειν δη ὀμετειἹ Ώα επ στ το[δσαη ἀοξίο νῖτο η, Ίδη Φίνεται ] Έεβης ος ἵ Ῥογίομ]οω νὰ κο) ----'' ΠΟΠ ποθἆο: ἴτα σγᾳς- 
ο ος ΡΙεΠΙΠΗ οριῖ εδί αἶθας, Γίνεται ἵπῃ- 
αᾖλομη ία .. ἐσε, νε]ητῖ Ο. 51. 6τ [αερο α]δὶ, Τὸ 
ης α ὥς ος αὐοά Εμα ἵπ ἀϊήοπα ρετρες- 

ἱπόδμς μι οἴαξ, ηἶ- 60 ἵρρε. Θα ἀείπεσρς τούς ο τα, 5 πάριοάσγειις Ίρρε 

2εόγωῃ ηρρ,ς ο 2 ν ϱ  Πρετῖο Π6η ού. μέ 16 444413 ση]εα μεγῶγ. {ο {αηηογίης ἵῃ Ἀχόο σαν, 148 Σω πα, ἆς Τρ, 
οι Κρλὸν τµωρέειν ἤδὴ φίνετρι] Ῥτοβαϊ οοπ]ςδ- 

ΡΟΙΥΜΝΙΑΣΙ ΣΙῆτι ΥΠ. 

2 

Το 
κ τώ. ών ς βελὸν διδοὺς. πἀάγχυ εὗρισκέ οἱ. «Ύχυ εὕρισχε ο. 

τεύεσαι ἐπὶ τὴν 
: : -- { ον δι καν Ἀ 3 / Ῥοδϊφιατη Ὥεεο τυχ[ας Τεάεταπε, οράοτπς ,δΟΤί5 τουτέώ, κατύπωσεὶ καὶ δή 

χεε ὃ Ἐέ 
/ κῖ ἳ ο ειδέα θἰπεῦν» 3) Μετα ὃὺ : 

τα, ὀδόκεε ὁ Ἐέρξη, ἀποπτασθαι, 

: . 2.» ἸΔριαρώμύεω «ἄγεζ. 7 Ῥῤγίς. 4, ο 7ᾳᾳ. 
τος α. Ἂδ. οί » «αῖε ἀνο Ίαξεο Τείραμΐ. 

ΠΟη αΏθυσάε; εκ {6ΠΟΙο Ἰκρνῶς | 9 ὦ Πέλοψ Φρὺξ {πα πιοᾶἰο αγεῖσι]ο «τοῦ. 71η, τῶν ἐμῶν δοῦλος Ῥατ[. «4.Λ.. τις ειλέ ἐμῶν πωτέρων δοῦλος. 
[ΙΑ 

ἴηπι ᾿Π{είηΙΕ μὴ ὄνείν οί οι]. «1. η. 8) ἡ Αα. είς αλ, τε]φυϊ Πέρσι, ημας 

ο 518 νά / ὁ ορ Φάνα καν , » 3 συφρατεύεσιαι ἐμοί γε ἐπὶ τὴν Ἑλλάδα, αὖ- 
τοῦ τε μένει ἅμα τῇσι γυναιξί. ἐγὼ δὲ καὶ ον 
σέο, ὅσα περ εἶπα», ἐπιτελέα ποιήσω" μὴ γὰρ. 
εἴήν ἐκ, Δαρείε του Ὑσάσπεος, τοῦ ὃ ᾿Αρσάμεος» 
τοῦ Άρμνω, τοῦ Τεΐσπεος, τοῦ Κύρω; τοῦ Καμ- 
βὐσεὼ, α τὸῦ Τεῖσπεος, τοῦ Ἀχαιμένος γέγο- 
νῶσ, μὴ Τιμωρησάμενος ᾿Αβηναίους: εὖ ἐπισάμεος 
ὅτι εἰ ἡμέι ἠσυχίῳ ἆ ἀξομι, ὦλλ᾽ οὐκ, ἐκέβοι, 
ἀλλὰ καὶ µάλα «ρατεύσοται ἐπὶ τὴν ἡμετέρην» 
εἰ χθὴ φαθμώσασθαι τοῖσι ὑπαργμένισι ἐξ ἐκεί- 
νων ἃἳ Σάρδις τε οὐέπρήσαν, καὶ ἤλασαν ἐς τὸν 
᾿Ασίη" οὐχων ἐξαναχωρέεν οὐδετέροισι 9 δυάτῶρ 
ἔχειν ἀλλὰ ποιέω  παθέεν Ε πρκέεται ἀγώ" 
ἵνα Ἰ τάδε πάντα ὑπὸ Ἕλλησι ὃ ἐκένα πώτα 
ὑπὸ Πέρσησι γένηται" τὸ γὰρ µέσο οὐδὲν της ἔχ- 
3ης ἐφί καλὸν ὧν προπεποβότας ἡμέας τιμω: 
ρέεν 5 ἤδη γύεται, ἵνα καὶ τὸ Φειόγ, τὸ «πείσο- ρω η, 5 , δε τ { . μαι) τοῦτο ο οι ἐλάσας επ ἄἼθρας τούτους» 
τους γε καὶ Ἰ Πελοψ ὁ Φρὺξ, ἐἑων πατέρων τῷ 
ἐμῶν δούλος, χατεςρέψνατο οὕτω, ὡς καὶ ἐς τόδε 
αὐτοί τε.ὠΊθρωποι καὶ ἡ γὴ αὐτέων ἐσώγυμοι τοῦ κατασρεψαμύε καλέογται' Ταυτα μὲ ἐπὶ ἶ το- 
σοῦτο ἐλέγετο”. Μετὰ δὲ, εὐφεόη τὲ κ ἐγί6- » καὶ Ἐέρξεα ἔκνιδε ἡ ̓ Αρταβανα γγώµη” νυκτὶ δὲ 

οὗ πρηγµα εἶναί σ-ρᾶ- 
Ἑλλασδα. δεδογµένων δέ οἱ αἳὓ- 

κου οὗ τῇ νυχτὶ 

ερᾷης ἄνδρα οἱ ἐπισαντα µέγαν τε καὶ εὖ- 
απ βουλεύαι, ὦ Πέρσα., 

σράτευµα μὴ ὦγεν ἐπὶ τὴν Ἑλλαδα προ πας ἀλίζεν Ἡ Πέρσας φρατό; οὔτε ὦ μεταβου- 
λευόμειος ποιέις εὖ, οὔτε ὁ συγγγωσὐμθός τος παρα" αλλ ὥσπερ τῆς ἡμέρης ο ἐβηλεύζαο ποιέ- 
ε, ταύτην ἴθι τῶν ὁδῶν”. τὸν μὲ, ταῦτα εἴπαν- 

Ἡμέρης δὲ ἐπι- 
λαμέ-, 

/ σ θν εἶδε ὄψι 1 τοιήνδε, ὡς λέγεται ὑπὸ Περσέων. ἐδὲ. 

ον 

ΠΙΟΧ Άρμνεω Με, Όμι/. ᾽Αρίαράμεω ΠΙΤΡΟ Φ/ερΖ., τι Τΐσπεος “Αγορ. 7 4 «τοῦ. ἔ. δγηι νε, Ρας. ὡ76ῤρζ. Οἵας 18 -γοῦ. ῥ, ἍΓΠρσκεῖται «{εῦ, 77 Ρανς 
» ΤυΤῃ φατέρων 
τά. πο. {1ᾳ- 

ἂν οἩ 

ὁ ράμνεν '4γεῦ. }ᾳ]ᾳ, 

7 Τοσούτῳ «4γοῦ.. ᾖ Ἰφένετο 
{7 Ἠουλεύεσαι 14. γε: 

ἐν Περαεῖνὰ οἶῖπι ἀε- Ώ0Ἠ Π]α]θι ὁ Πἀειή ενος ἐς «4.0, 7... αηίδὰ 

δεπτα ρΙΟΚΗ1 Ἱεαεηνίς τιµωρέέν, ὃν, τί δὶ καὶ νώρτλῖς τΏ] 4μοφ Πο Ἠΐ5 Ππρεά]ί οι]ά Ίπεείο ΥΙάετῆσ, αυ οᾷ ἴοτιο ΤΟΠ Ρορίοι Π {οἨῬοτεεΙτ: καλὸν ὧν προπεπονότας ἡμέως τιµωρέειν ἣν δὲ δή τι Φέγηται » ἵνα καὶ τὸ δεμὺν τὸ πείζοµαι τοῦτο μάθω, ἑλάσας ἐπ᾽ ἄνγδρας τοὐτρύς» τούςγε καὶ Πελοῷ ὃ Φρὺξ, ἑὼν ἐμῶν φωτέρών δοῦλός" ------. (1ῤλάί- 105 ΤΑΠΩΙΙΦΠΊ δεσπότα! Ῥεγίατιηπι Άερες δούλούς γοσαυαΏῖ απο ἵαπ]εῃ Ἀετχίς ἆς πιαἰοτῖριις [η]ς Ε]αΙ νεΙΡο. α(ΠρανΊέ Θα». Ἐχοιεῖς, Ῥ. 31. Δρίε Πϊς ΠΑΙΤΩΓΙΦ ϱοπρτη]ξ Γοτπιη]α Ἰοφισπά!, ὃν δὲ τι φένηται» [ ϱμἱς ΦΗ671 ΕὉΕΠΟΥ/8 πηα]ὴ: ἔάν τι συμβαίνη’ ἐάν τι γέ- ται Ππη]εσηϊιε Βεηπεπίος οσσιατηηῖ, νΑΙΟΚΕΝ. 48. Εδρισκέ οἳ οὐ πρ]γμό εἶναι] Όοπίτα 1 6. αμ Οτοσβις [βουλεύόμενος εὕρισκε πρήγμώ οἱ ο ται Ἰδρόρα, ὑπ] τὰς Σάρδις νὰ, «ἰπτ. ου. ὰ αν» ὁ 11. 3γήβορῦ. Ἐοσ]ες. ν. 666: ο πασα». Ρος ὅόωι Ῥ]ερεία ]οεμῆῖο Ἱοάίεάμπι οὲ μβσιβπια. Εαὶ ' Ρο: τενοσαηἁα πημΙ νετ» Ιεξεο νΊάείασ, ο να ὃν ἕειν Πέρσῃσι σρατὸν., ο ία με εοβιας ας ον. 
ο μα --.. ΚΕΝ. τρώτέυμα μὴ ἄγεν] 1αΐε περᾶΠ5 νοκ αεσαςῇς 94. Στράτέυμα μὴ ἄγειν] 1Η. ρόστ Ῥ 4 {πεβιεης, ης ἀοᾶε γοηουΙής, Ῥοι ΝετΡα περηηᾷϊ ππεπῖσπ]αιις τημεαμάϊ, οτι εκ οῤῥορ[ε ΑπΗΡ, ν. 440., νι 7, Οτε[Ι. ν. 1960. πιο. ἀοέζογιμπαις οδ[οένμεἰοπίδυ α4 «4ΕΙᾳΗ{ Ὑατ. πας 9. Δολόμητι ἁπάταν θεοῦ, Ύα {οΠηΠΙο Ἀθιχες Ἱπρη][ης τμ πομες 1π Ῥείίαπι τετ, εκρ]ίσας αὰ 418 ΡΥ; Ῥετε. ν. ος. ὢήαη/εύν : 

λτιτα όο. Αγ- ς 

» ΏΟΠ Ὁῖ (ρ]εμς, βουλεύ- ' 

ο05ε βιέεήᾶ- 

987 

γαπΠοσιδηαϊα 



ο ὅπου ἒυν ο ουσ ῳυυ. 

στ ο ον ο. 

«τί ον Ώεπίσιό εαήλόπ Ρετίὰε ἴπ Ρτοροβτο εκρθἀἰλοπῖς μηέπάά 

9 Τό Π Ἑ, Κ 0ο Ὀ ο Τ 1 σνας τα εἶαίη ἕ ει ρα σηηι ο Απαδο ͵ 

/ 
] ν : 9 Φ .. ἁ - . . Φόἡ 

λαμφάσήε, ὀείρι μὲν τώτε λογοῦ οὖδεία ἐποιέετο «όολαῖης Ἰπ/οπιπῇ πα]απι ταποπεπὶ Παδηἰξ; νά 
« οἱ / Ἰ ἳ ῤ 

ὃ δὲ Περσέων 3 συγαλίσας τοὺέ καὶ προτέρῳ συγέλε- τς ο ος ο μς ρ ον 
η / / σι ὦ ᾗ ολη ια ν ος πι πετ 

ε; ἐλεγέ σφι ταδε γδρες Πέρσαι, συγγνὼμην ο - ο ης 
ἕε ρα ον ΗΕ ρ ον ο ο, ῃ ατα ἀἰεεπῖῖ οοπτΓασίαπι {αροῖοΠί {επτεπηατα, 

μοι έχετε ὅτι ὀγχισροφα ο δυο Ὅν παπι εε Ίρ5ε πόπάυπι αἆ {απηπη απο Ρε. 

ράας ες τον ας ος νι αγηκω» καὶ οἱ νεπ]επάαπι εδ τη]ῃῖ ΡτυάεπεῖἝ ΡΕΓΝΕΠΙ5 ει 
99 Ρ παρηγορέυµμθοι κευα σποιέέν οὐδέα, Χ.Θ6ΥΟΝ μευόδαιὶ πε {ιά ξαοίατα Πιαάεπί ; πα]ιο ππαυατα 

3 ν . /{ ην 2 ΄ ἁ ς σ. .. 

ἀπέχοται' ἀκεσαντι. μέντοι µοι τής Αρταβάνα α πιε ἴεπροτε αβ[εεάπηξ. . Εαιάεῖα πα] 
22 : : ο. ξ πε δα. 

γνώμης, παραυτίκα μὲν ἡ νεύτης ο ἐπέζεσεν ὥσε ΑτάΡΑΠΙ Γεπτεπεῖαπι απάεπ ο τω 

» ἀεικέσερα ἀποῤίψαι ἔπεω ἓᾳ ἄνδρα πρεσβύτερου ΥΟΠΤΗΣ ο, πε γετρα τν ναι αι αι | 
Ἀ ᾱ ο κ ο λ ὁ ω»). Τετ παϊα εΠαπάετεπι ρεῖυ]αηΏοτα 48 

ο εν }υν αβετοι συγΎγΊους Ἴσομαι τὴ εχει” ὦ αρ . 

. 1φ νο. δαῖ» πµης Ἰταάπε αρποίσεπς εταξΙΏ Πιεης ος / λ 

ο. ας κος : ο ο σ κα ο ζΌυται μας {επιεηῖα: ες αποπίαΠι τενοσανλ 

ον σθαι επι τὸν, Ελλάδα, πα. Π]έρσαι μέ» εκρεάοπίφ εοπῖτα Οτῶεῖατη βιπιεπάΦ 15Η: 
ὡς «πκεσαι ντο κά αι αρρσικύνέοι Νν» τοηιίαπα, νοβ απ]ειῖ ε[ζοῖα, ας υδὶ αμάς” 

χτὸς δὲ γέομένηςν αὖυτις ! τώὺτὸ ὄγειρον ἔλεξε τῷ Ἐέρ- τε Ῥεπίᾶ, Ἰφητία αΏεξ ἁἀοτανεῖε. Ιπίε- 14 

ξῃ, κατυπιωμόῳ ἐπισὰν' », Ω παὶ Δαρίά, καὶ αμοπά ποδο Ἰάθπι Ματ[ας Ἱπ[οπηπίση ἀὐλ” 

δὲ Φαίναι ον Πέρσησί τε ἀπειπάμυος τὸν σρατη-75{εεπᾶ Κειχὶ αρραξεπθ, Ππαυϊε: ΕΙ άν 
3) : ς : . , αι η 6 

» λασίη, καὶ τὰ ἐμὰ ἔπια ο οὐδοὶ 6 “ποιεύμωος Ὃ ο εχρεάΠτίοπεπι αρ Ῥεηία» νι ή” 
ς αφ 3 χ 32 ον ω 5 μ ζ 1 ή 

» λόγω, ὧς παρ οὐδηωὸρ ἀκεσας' ἐὖ γῶν τόδ΄ ἴσθι, γειρῖς τηεῖς Ῥτο πἰμιο Παρίς, ιτ 6 1η: 
ο ο τα ολα ΡΡΟΕ: πεπη]ηο αάϊδ[ες. ος 1βίτα πυπε Ρ ης 

φον νο νο ο ενα» ως ἐξ τε]ήσε; πὶᾷ εχίεπιρ]ο ΙΠῖς επρεάΙοπεία, 
Α αν ισοἽσει ως ο μέψας χαι ο. Πρ εκ εα τε «οπΗΠρεῖ; ααεπιαἁπιοάπΠι πι 

δν ῥ Β ὗ . . ἡ 

ο ἐγέεο ο ολίγῳ χβόνΦ οὕτω καὶ ταπειος ὁπί-θονὶ ππαρηις οἳ απηρ]άθ εξεδεις ε5 18 Ὃ ο 
᾿ 

α .. 

2) σώ κατὰ τάχορ ἔσεαι Ἐερξηε μὲν περιδθ ἃ γε- τη Ἠπη]ί ες. Ἠος ΥΙΟ βεεαα ν. 

νόµενορ τὴ ὄψει, ἀνά τε ἔδραµε ἐκ, της κοίτης, χαὶ Ὃ οί ε ουβΙ1 επ]]αῖε ραΠτετ εἴ ο πάνο- 
πέµπυ ἄγγελον | ἐπὶ Αρτάβαιω καλέωτα" ἀπικο, ὃν μα... μον ερο Π1- | 

μέν δὲ οἱ ἔλεγε Ἐθρῶν τάδε" νν Αρτάβανε, ἐγὼ πι φμηῃι Ἰᾳ το Ῥοηο οὐο]ηλεπιοια πα Πωλ 
» τοπαραυτίκα μεν ουκ. ἴν ἐσωφρόγεον; εήπας ε6 σιθονοιδίν ἵπνεδεας {απ1, ποῦ Επἱ οππρο» πιον μον 
ο από καν ευα : συμβελίης" μετὰ {εὰ ποπ πηι]το Ῥοσί ρωπίτεπδ, εοΡπον.} ο. 

9» μέντοι ου πολλον χθόνον µετεγνων’ έγνων δὲ ταυτά Πά ερ{ε {ααϊεπάμπι αποά τα ρισοίριοαν. πα. 
»» οι ποι]τέα εὖγτα Τὰ, σὺ ο ὑπιεβήχαο' οὕχων δυνατός Ίπεῃ 1 νο]εῃς εχεφΙ Ποη Ρορίασα» ια αία - 

5» Τοι εἰμὶ ταύτα ποιέω βηλόμωυς' τετραμµένῳ γὰρ Ι4ἱΠ ΆΠΙΤΠΟ ΠΙΠΗΤΑΙΟ 2 ον ος ἀἰκιαν 
90 καὶ μετεγνωκότι Ρ ἐπιφοιτῶν ὄνειρον Φαντάζεταίοος ΕΤΕΠ, αρρατεῖ 1Ώ ον πο Εισεία ΞΟΠ μ- 
μοι» οὐδαμώς 3 συγετταμέο ποέεν µε ταῦτα" νὺν ἀεῃ5 οιηηίπο ος αμοᾷ Ρο τν εεροβαν πιήσί | 

ο δὲ καὶ Σ διαπειλησαν οἵχεται' εἰ ὢν 5 «εός ἐστι ὃ οι. ο ολ. Ἐν α. αυ] 1π{οπαπΙαπ . 

999 οὐ ἐπιπέμπων, καί οἱ πάντως ο) ἡθοῇ ἐσι γυέσθαι δε . Ὃ φομ Ὃ ο ροίάη οχρεάιοπεα 

ε σ'ρατηλασίην ἐπὶ τη Ἑλλάδα, ἐπιπτήσεται {ιπηὶ αν στο, πἀνο]αδίε 1ος Πρι 
2 

: 
/ 2... 7) ς / ͵ ο] αν 5 

..” ῶν ᾗν 

« 9 Χο 60 Ῥωμτο νερο» ομοίω» αμ Κα εμοι ογτελλό-οδ4μοαιιθ ἹηΓοπηπίαω, Ἰπίάεπι Ἡί τηΙΠΙ μισο . 

ΕΙ θὑρίσκω δὲ" ὦδ ὧν γυόµυα ταῦτα», εἰ λά- ΕΡΙ53. (Θμσά Ίτα ἔοτο εοπἱεξο, Ὦ ο η 
' Δ Ἡ ΙΑ, πε 

ϱ Ἠεή, Ῥαη. ή. Βρίει, αἲῑὶ συναλ. τοὺς αὐτοὺς τοὺς καὶ ΟΙΠΛ 4.  ὅὃ Παρορεύμείοι «4οὐ δν ἄαρα” 
4 η ο 3 - ον ο. 9 Ίο Ό ευ οἱ {6 , 3 - 

ποτ Εα9/.ἡ απίεα παρηγορεέµενοι. ἨΝΙΟΧ μεῦ ἀπέρχωται βαι[. εἲ {οτιαίο ον ῃ! Ἱποοππιοάε. ἕ πό 
ἔεσε ο Κρεν «4. 6 Μεταδεδογµένον «άγορ. }1μι]. Εο[ροχίτ {2ωβα[ῦ, πἁ {. Β. Ρ. 166» 712 πιος 

τῷ Έερ. κώτυπν. ἔλεγε ἐπιςὰν Ρα. «κ. 4 Πριεύμενος «ἀγεῦ, }.. αΠϊ ποσώµενν. ὦὁ Ἐξ αὐτέω ὦ, 
οφ, σει Ρα. «49. {. «4γεῦ. Φιερὂ. πΊάτρο εἴ }αήᾳ., νι]σο ὃξ αὖ ος ολ ν 

ἆ ΠΗεή. ος «9ᾗ. ἐγένετο, 1 «ἀνάδ. Ρατ]. -ᾱ. Ἆ ν ο η. ο. ὃς Λ{ω, ο μὲν Ριλέ” | 
Ροβίοπεπι ἐπὶ α1 οπιηςς πε[ραμης : Παππι ὦπικομένῳ δέ οἳ εί, αεί: «49{., Ρας αμοαμε «462. 7, ορ πε 

ὠπιγμένῳ δὲ ἐλ.. πι Ἐφρώεου εί. Έαε/. «τι, ευΙ πυ]]α οπυκία νὶς Οεἱ. ραίτοηυπι {6 Ῥταεδιϊ. Ῥοο 
πως σε 5. Ρα]. 4 Ηεζ. ἢαι/. «40. 31 συμβουλῆς πια]α. - ο Ὑποθήκας -4γοῦ. Α. ῥ Ἐπίν ν 
“ἄγεῦ. { Συνέπαινοὺ ἐν 14. Σά, / Δὺ ὠπειλ. «4γεῦ., ἀμοὰ ΠΟΠ ἵπρτορον 5 Θεός Τις ἐσι αχ Αποῦν 

πάση (αἶέως, {δὰά τι ἵπ 6ο πο θχ[αί, { Στρατηλατέευ ει, «49χ. αμ. 4 ἳΩδε ὄνανιν, αᾶς, ρ09: 
Ῥαυσα εἰ λόβειο «44. μα 

65. Αγγίσρφα] αλ ση εἲ ῥγΙογ] εοηἐγα/ίση [ε/έΗ- ἀϊσα ΝετροτΙπι {οτθ, Ῥο[ειος πυ]έ,  -σι | 
ο κκ ὃν ο σα πήρα 

1αή« μα ροφοι μεταβολο) αΤεβογὴ/ Ίνα». Οἱ.  ὅ88. Πέμπει ἄγγελον ἐπὶ Αρτάβανον] επι Απο | 

ἄΧΝΠΙ: ἔ 473. Ῥ. πὰ Τζμο)άἰά. οχεπιρίΕπα Ίων 57. το απο ριπεριίε ᾖχευ, ἐπὶ Αρτάβωο' {4 οπζα/ | 

Οιοά (αῑπι παρηγορεύμενοι 3 Ιοπῖρας Ρτοβατις» {ο- πὶ β]]ος» ἴηπη 4ερβσίαί καλέοντα" ηθαιθ εΠἰΠΙ ραρο 
Ὠπίαπα αὐϊεπι κά, ἐπέξεσε Πποτο 2 Ογο]ήμε, αρ- ο ἐπὶ 11 τα Επι έσητα ἱ ας 3 νεΙΡΟ ἃ 
ο Ἡρτατῃ ρεεσαἴητα» οοητεπιῃς αἆ ΟαγΙομ. τ. ἐν ες καλέοντα ΤΕΤΙΔΠΕΙ6 αν ον πιο μοπαθμίο οἶἵτι 3 2 

ϱ7. Οοηρτυ! {πια Γμγ1ρΙή. 1ρΗ. Ταυχ.ν. 987. Δεινή {οεΠρίο καλέσοντα" ης! (1) «4γοζαμηη ά/ὲ οσο ο 
τις ὀργὴ δαιμόνων ΕΠΕΖΕΣΕ. ο ον πες λ πέµπειν ἐπί τα Ποπιβσαϊ ή έεο αι αὐζ οὖν αγο/έ: ο 65. ἀρενῶν ----- ἐ τὰ πρῶτω οὕκω ὀνήκω] Ἰάσπι είοι «μπι Χεπορῦ. ΙΚ. Π. πα ρ. 493. 19.29 ώνην ἐνέλευσ' / 

Ψυπῖξ ἐν τὸ Φρο/μώτωτο «Χεπορῦ. Ἀνπηρ. Ῥ. 539 35... πέμπειν ἐπὶ τὸν πατέρα, Τζο. νο 5 ο 
ἡ Φυχὸν ὅσωπερ ἂν χρόνο ἐπὶ τὸ Φρονιμώτερον καὶ ναῦν ἐπὶ ἐκεῖνον' (αρ ., ἀῑχοῖαι νῦν στ. ος 
ἠ ο Φίνετο. Ἠβς ἐς τὸ σῶφρον ΑΧΙτ «σβῥο- Αλκιθι δρ ατα, [οὰ πανοπι» δή ὠξιερωσοτέρω ας ο: πιβίδήν' ΟΠ σα οεγ/όν {οί 5  Άφοα 
εἷει ἵπ ρεταϊταε ἱπαροξᾶΙας 1Γ4ΡΠΙ ΔΡΙΟ «ΛΑΜοίης. ἹΠ σι 2η) ἀεβογ/απά μη ἔγαὲ αρίς/2; Ἠϊ τεθε 0κη. ο ον 
ν. Νεῦος' παπι ΡΟ νΗ]ΡΗΓΙ5: ἠβήσει τῷ σώφροι ἀποίαπα Ιπίδυργοτως ἵπ. Αἱοῖο. ο, 4. ἴπ σου, ρπιρ Ἰ ο 
πι]ηπι οες φαί 6ουτίρὶ ἀεθεαῖ» Ἠβηρ ϱᾳ τὸ ρῶφρων ἵμετο" 96, 99., Πωσείδιππον ἔπεμψεν ἐπὶ τὸν ἄλυνλον ουμε" 
ψ]άϊτ οἳ Πα ΡΙεγ/όπη5 πο[ϊοι. ος ΥΑΤΟΚΕΝ. ἔπεμψε τὸν ἀσυνόμον καλέσοντα καλεῖν τν ἄρΧΊΝ κΕΝ, 
τα, τὸ ὄνειρο] Μοπιῖϊ βζαή ' τη Ῥειρον Εἰοηπεγῇ ΄ τωπέμπεσθαι ἵπ επᾶσπι ἀῑχ]ε {/σευς οἵαΏοΏς» να {6η 
Ώπα ρομῖ, ἆμο ῥήῤῥοοίοο» {ήλαπίηνν Ἐωμαβίως α] αμα 0χ, Συνεπωνέον] Νο]ο πιυαχο» ηὲ θπἰπιή ος Ἰάσπι, ᾽απαπια μασ) Πο. {611ΡΕΙ.. Ίνοη, αηπαδίτατ τεήτίαϊη ἀοο]αταπι., Ῥτο σοπηἶπο ο Ηειοάοῖεο ο λροπα 

᾿οπεᾷΟ ποιύμενος, Ώδαιο οΓἶΒΠι τάδε τοι ἐξ ὠὐτέων ἄνω- νον ἐὸν ποιέειν ------ οβηίεο. ςοἩριοιίς σοπ{αετη πο 

σ]όίσει. ΝΙ58. νίωτα πποπβταπῖ» ἴα[τα(ῖ προσδόκα ἀνωσλή- ΣΥΝΕΠΑΙΝΟΙ γὰρ ἔσαν οἱ Πέρσαι ἵ.. ν» 30" ανα 
σειν βιορ[ατοτϊ, ππήμπι Προτα]ί ἀεῦειῖ» Ῥαέρο ΠΠ: εἰ πε Ῥίιτα βοη/ής. Μοκ. ἐν ἡδονῇ. ἐ5ι ορατή λννμ]- 
ἁ μπι ήν ἀἰκίπεος, οπβήραπάα. απαηαεπβ πα σαν» ΄ {οπἱριυπι  {οχοε, τοἰοταδί]ο οοίοτ. πο Ιαμάῦ ον, 
τα 65:, αμ] ηοπιοά] Ῥο8ε. ποππυ]]α περίδεὶι ἐγένετο, Ἡ-  ραϊπι »τεά πα αητῖαε ΡεπαΙπαΤα {ρεςίεπα 1Ρ900σΑ51 

Ὥαυε Ῥτπαε {οἱρίμτας περιδεὴρ Φενόµενος, ἵρδα 1π- αοσίη» 1η αἰίᾳ αὐ1ὲ, ς 100, οὐ 

“ 



γα 

Αιωδαπὶ Ώρίοηε τεροπ[ωΠὴ, 

ἹΠεπι οπαΐηπι {ηπ1ᾳ5, εοσπε Ἱπάπέις 1ῃ {0- 
Ίο τηεο «οπ/ἆσας, αἳ ἀεϊπάς ἵπ εαδί]ὶ 1π6ο 

16εαρίας {οΠΠΠΙΗ.. Ἠας Ιοᾳιπίο Χειχὶ, ΑΙ. 
[ῦαΠ18. Ἰπ]τ]ο πο]]ε ομ{εαι]» αἴαιε περαΓθ 
{6 ἀἰσπιπι αἱ τερῖο ἵπ {οἱο [εάετει: ἵαι- 
επι 41η οοβεἴεῖιΣ, Γεοῖε Ἱπιρεταῖᾶ , Ώσες 

αγρτα]οφππτᾳ, Αραά πια, τες, ἰαπιιπάειι 
να]εῖ Ῥεπε Γεπῖα Ρετ {ε. οἳ ἀῑτεί Ροπατα 
ἄἰοεπιὶ {επιεπιῖαπι αἀσθἀεἴο γε]]ε:; απ απ- 

32 
Ρο Εδῖ απμπη αῃπε, ππαϊοταπ ΓαΠιεΏ Πο: νι 
πΙηιπα «ο]]οφιήα ἀερίαναπῦ: αιιεπιαάπιοάαπι 
Ίπατε, φιιοά α5ὲ Ποπήπίρης οπηπίηπι επ] ᾖ 
Ώππμπα, ἔοταπι Ιηρτιεπῖο νεπίοταπι Ώατας 23 
ΠΟΏ Ππετε, Ἡς Παϊυτα πα πταϊιατ. Με νε- 22 
το εκ το ππαἰα νεῖρα αμάϊἰεηῖεπι ΏΟΠ {ἴαπι 25 
ἀοίος πποπποτάίε, απ Ἰ]αά, αιοά απαπιῖο,, 
Ρτοροβτ εσ{επι ἆπσ {απτεηιί Ῥετ[ςφ, Όπα 
αι «οπίπππεµαπῃ αἰιρετεῖ , αἰτεία ασ ἴο]- 
Ἰετο» ας ἀῑσοτει Ῥειπὶοϊο[ατα εδίε που 
ΠΠΊΠΤΗΠΗ Ῥ]ης ααῖἁ {επιροτ εχρεῖεπαἰ 4μαπι 
ΡΙΦίεπ δι; 5 ρτοροῇείς {επιεηείϊς» τας κά 
εἰερΙΠ1 εαιπ αἩ 6ς Εδί 1ρᾳ ος Ῥετῃς εσι 5 

2 

322 

5 Ρετισμ]οῇοτ. ἵιης Ιρίείτ «αι τηυζαϊζο η 25 
Ίπε]ης «οἨῇ]ο, {ἵππιεῃ αἷς Ώδί τεπήττεπ 
αἀνεί[ις (νῶᾶσος εχρεά(ῖοπεπι αεσεάετε Ἱπ- ο; 
{οπιπῖππῃ, αἰϊσπίᾳς ἀεὶ πιτα, ασ τε ψε- 
ταῦ. ἀἰπ]τίείε. εκετοΙΏΙΠ}» Ώος ποῃ τε6 ἀςοο;, 

Ὅγ]πα εξ, ΕΠ: Ἱπ[οππία επίπα ἀδῖα» οὐ 
«ἀειπῖῖα . Ἡοπιίπες Πιήμαπτας, ἵαια (ππος 3 
Πυαµα εσο τε ἆοσερο» πια] αματα τὰ αἲ- 2 
ης παῖα ϱΙαπάΙο «Οοη/[ιετυπῖ Ἴρδα {οπι- 2 

ΤΏΙΟΤΗΠΙ 

απ Οὐ τῷ πρώτῳ οἳ κελ. «4γεζ, 7, ἵπ Ῥαε[. «4ῇ. κελεύµοτι. 
{Ώμβαιῥ. αἆ Ηοῃ. ρ. 938. 19. 

ἕ Με, Βα/. «9.» αὐξούσης οι, ΠΗΙ]ο ἀῑεππιίηο, 
ΕΙΠΙ, Χ, Ρ, 191. ΗὈἱ καὶ ἔχει, Ίοςο ἀιεὶ ἔκ. 
πειμένων., 
«τοῦ; ἔ Ῥαι/.. ρτίμς ἐῶντοςο 

ποο, Οὐ τῷ πρώτῷ οἳ κελέύσμοτι ] ΕΙΠΙΟΠΕΙΗ αἁαι]- 
χ]: σαἴις εχ γειραΙ Ῥεπάει Παοβαπινο, Ὁτ τῷ θεῷ 
ὠπήρεσιω 1Ώ ΒΙαίοη. ΑΡροΙοΡ. Ρ. 9ο. Δ., τῷ Ἑλένης καὶ). 

ἡγ{ενέλεω Τηλεμάχῳ δῶρω «Ὀίομ. (2. Οἱ: νῃ. Ρ. 117. 
«2ἐπίθεσις τῇ βασιλείᾳ τῶν Σύρων 9174291. Χνι. Ρ. Τους: 

Δ. Ηὶ6 Επηῖα ΟΙ. Όυλεγην απ Της. ν., 46. Υπ. δο. 
ΝΙΠ, 9οἳ, Ώς κἐλεύµατι, .αμοᾶ ἴπ {εΠεᾶϊς, {απρεήας Τα 
Ίν. τι. Ουπάαραεις Εοιταρίε 1η τεβῖο {οἩο {εᾷστα 
ΑΙΤάΡαΠΙΒ» σιοπῖαπι Ῥετ[ς {η [εἶᾳ γερὴς εὔη/εά(σ/ε εα- 
Ρήαἷε [ογεέ» Α]εχαπάτο αρ, 6 Πμῃ νητ, 4- αΙξΙΟΙΕυ 

3. Ἴσον ἐκεῖνο, ὦ βασιλεῦ ὅτς,Ἱ Ῥΐνε Ηοππειίσαε {ευ 
Ἠεβοάσας Επι ηππα ρυτείητ Ατίαβαπϊ Ώαες Ρ{ο[δεῇο» 
Ίπεπιοταβ]]ῖς δε», Τὸ. σαἰαζε)ί εγαἀἰπεῄπια 1] τα ῖο- 
πε αὖ Σ{η/οΡ{η: ἵπιρ. Ἐ 1» τὸ, εοποπεβίαία, οἱ 1. 6. 
που! πἆ Πε[οο "Ἐρν.ν. 904. ΝΙΟχ τά σὲ καὶ ἆμ- 
ος πέρ! ἥκοτα οκ Έπαρπι, Ρατ. Ιαπάέπι ΤΠΕΤΕΤΗΤ. 

νιάεΤ. νι, 96, ο, Κακῶν ἀνθρώπων ὁμιλίαι σφάλλουσι 
τε[ροπἀεί Ῥαμ]1πο Ερί{, αἆ (ογ{ή12. ΡτἱΟΤ, Ο. Χν. 99., 
Ἠδι 17επ]ης ρ]επα παπα. . | 
ἃ ἂ. σου ἐκεῖνο ----- παρ’ ἐμὺ κέκριταί] Οιίαε οβσειη 
Δε[οπῖρβι Ῥ. ᾖο.. Ἡετοάοῖδα (ᾳίαζεγως «οπαρατανῖε 
Επι ποῦΙ]ββπιο Πίος: ἀΙέίο Ε.. κ. Ἡ. ν. 901. 903.50 
«34 Η. «{ηλομίπ. τν, το, οἩΓ, γαροίως αἆ Οἱ60ΓΟΗ. Ῥῖο 
η. ΦεκΟ 6, Λο. ἲ---- Ῥτοχίπια, ημα]ία Ἱασίε {αα: (γομουίης ἔβτεριο τε(Πτε: πώ σε καὶ ἀμφότερῳ περιή- 
ούτω ἀνθρώπων κακῶν ὁμιλίαι σφάλλουσι οπᾷσπι αΗδί {8- 
16]. ΠΗεγοά. γεουπι περιήκειν αὐΠήροῖε βαδητα ντ. Ρ. 
3δο, ὃ. τοῦτον τὸν ἄνδρα φΦαμὲν τό τε ἄλλω πάντα πέρι- 
ο τὰ πρῶτα, καὶ δὴ καὶ ὠκούειν ἄρίσᾳ δικαιοσύνης πέρι: 
ο Έ1Όυπι Σφάλλειν, Εγ{ρΙά! Ποαεπίαξηπα, νετοτίριυς 

ο ρον αἁλἰρίευπιαθνα Νίσεατες Ρτορσίεποϊαε]ά ἵρειπη 
λα πατη ]αήΐεγε 1ῃ 1ίῖ5 Γή χχι. ο. 56. 7. ἶμ- 
νι ἡ οἳο Ἠοῃ γεοἰρ]εηέο υεβ]ς ΜΗ οἱ {η ῥγοπο οἶεέως 

ώ μι οίς επιεπάατηπῖ 1. Ἡ, 6γοπου. οἳ «4 
, τμ ον όν ΝΑΙΟΚΕΝ. 

9 ν) απ ολ .. ... / οὐ 2 ς .ὶ . . . 

ΕαποΕΕ]ότί ης. ο,  -- ῥάλασσαν ] Δά τπυ]τμάἴπεπα 
Π]απι, ἄδρωςς τος, παττα Πα ππατὶς Ἱπβατ αλῃ- 

η] 4η. ζπ]αρορογιι β Ῥ 1 . . 
Ώσ]]α ὦ ὃν υπ Ἠαρε]]ῇς {πα υαπ1 νεηΏῖς Ρτο- Οε]]οβς Ιασῖ]α  6οποῖτωμᾷ πμ μσο, ηασπι: Ἠετοάοῖεα Ποτιππασε {- 

πα . {ι 7ο7όυ αἴτη]ατ . ι ον, νο ολα. 
: Ιξ α Ίδια {ήο/ χχν, ο. α7., 

5111111140 οπής βίσην ώς ας : - ; πηαγές 6; {ο ἠηηιοδήλὴς εσέν ὍεΠΣ1 ἐ{ ήγαά εἰεπές γα οι ἱ σε . . ο. ζΜΦ1Η1/114891 ο ῥΥοέ/αε 
. οἲ Γή. Πο (ὤνφε, πα, Ῥ. 44. Ο. Ἱπιρετίία 
Ῥοραίατο Αἰεί(ΗΣ ποικίλη κάὶ πρντοδατὴ φορὰ πλήθους οὔ- 

ΒδΟοΙΥΜΝΙΑ, τις ΨΠ. 

ὦ Τουτέων τῶν «4γεδιν ΤΠΤΏ προκεἰμενέων τῶν Ῥατῇ., 
{ Σφαλερωτάτην «4γεῦ. }. «49. Φε. ΠΊ4ΙΡΟ. 

: ατό. 3 Ποπ. ϱ: 48. 58. τε(ρεχῖ!, 

δρ 
α- δαν Δ ο οὐ ολ ον οὐ βοι τὴν ἔμῖη σκευὴν πάσαν» καὶ ορδὺς, μετὰ τοῦ- 

ὃ Το ἴζωο ἐρ Τον Εμον Φεύο, καὶ ἔπειτα ον χοίτη 
» τή ἐμή κατυπηῶσεια» Ἐερξης μὲν Ταυτά οἱ ἔλε. 
Ύε. ᾿Αρτάβάδος δὲ 3 οὐ τῷ πρὠτῳ οἱ χελεύσματι 

Ιπειθόμθος, οἷα οὖκ, ἀξκύμθος ἐς τὸν βασιλήϊο }εὐ- 
ο ἴζεσαιο τέλος ὡς ἠναγκάζετο, εἶπὰς τάδε, 
ἐποίεε τὸ κελευόμεώ, υ. Ἴσο ἐκένο, ὢ βασιλεὺ, 

πάρ᾽ ἐμοὶ κέχριται» Φρονέον τε εν καὶ τῷ λέ- 
γωτι χθήσὰ εθέλεή πείθισθα/ Ὁ τά σὲ καὶ ἂμ- 
φότέρα περήκοτα., ἀγιρώπων κακῶν ἃ ὁμιλία] 
σφάλλεσι' κατάπερ τὸν πάντων χθηδιμιωτάτην 
ἄνολρωποισι «άλασσαν, πγεύματά Φασὶ ἀνέμων 
ἐμπίπτωτα, οὐ περιορῦ Φύσει τῇ ἑωύτῆς χεη- 
σθα; ἐμὲ δὲ ἀχέσαγτα πθὸὺς σὲ καχῶς» θῦ το- 
σουτο ἔδαχε λύπή, ὅσον γνωμέῶν δύο 8 ποκόμε- 

5, ον λ : . - . 

ὃὁ γέῶν Πέρσῄσε, τη μῶ» ὕθρω, { αὐξαλούσης, τηὰ 
ν : ς σος ολ 3]. . 

δὲ, καταπαἀυήση», Καὶ λεγέσης ὡς κἀχὸν εἶη ὃι- 
, δάσκευ τὸν ψυχὸν πλέο τι 5 δίζησθαι αἰεὶ ἔχειν 
τοῦ παρεότος' Ἀ τουτέων προχειµοέων τῶν γνω- 
µέων» ὅτι τὴν ἶ σφαλερωτέρην σεωύτῷ τε καὶ ΠΠέρ- 
σήσι ἀλαίρεο' νυν ὧν, ἐπειδῃ ἕ τέτραψαι ἐπὶ τὸν 
ἀμείω, Φή5 τοι µετιέντι τὸν ἐπ Ἕλληνας σόλο» 
2 ο. 2/ 9 ον ϊ : ρω ” 1ο / » επιφοιτα} ὀΥεἰροΥ κΖέου τηὸς πομπή» οὐχ εώτά σε 
καταλύευ τὸ σόλο’ ἀλλ οὐδὲ ταυτά ἔσ-ι εις 
ὥπαι ογύπγια γὰρ τὰ τὰ ἐς ἀγλρώωπῆς πέπλανη- 
Αένα, τοαῦτά ἔσι οἷά σε ἐγω διδάξω, ἔτεσι σεΏ 
πολλοῖσι πθεσβύτερος ἑῶν' πεπλα/]σθαι αὐταὶ µά- 

| να αν ὁ λίσά 

ὃ ούσεης οχ[οτῖρῃε Φ6υπι. {πτ. Ῥ. 49. 6ἳ 
ο εί. βατ. «ή. εἳ Έταρπι, Βατ, ἵπ 44ο πέρι ἥκοντα" οεῖθτὶ σάδε κα). 

α εί. «τοῦ. βατ. Ε΄. «πλ. Ἐταριι. Βαν. {α]λα ΟΠ ὁμιλίῃ. 6 ἕαᾖ «ἄν, εί, προκειµέρων αλ. 
ὃ Διζήσθοι «4εῶ., ἵπ ας διξέσθαι, εστι ἵπ {οῤαεῦ 

4Πῖς προ- 
{ Τέτραφθαι «ποζ.  { Ἐντα νεερῦ. οτα «49. 

δὲν εἰδόξος ἁπλῶς, ταραττοµένου δὲ ἀεὶ κὸ ὢν ρἰάώρντος ὑπὸ 
ὠκολώςων δήμαγὠωγῶν, ὥσπερ κλυδῶνος ὤγρίοῦ κοὺ φαλεποῦ, 
ὑπὸ ἀνέμων σκληρῶν μεταβοαλλομένου. νΑΙΤΟΚΕΝ. 

16. Τὴν σφαλερωτέρην σεωύτῷ] οι τΠΙΠΙ πάςοππΙΟ- 
:ἆαιε τὴν σφαλερωτώτη» 6οαἵευπα ρη{σοσπι. Ῥοΐοςί τ]-- 
παπ]αμε Ῥ]απα(τῖ» {1 νε] Ῥο[ίετίμς Ῥτο οοπραταῖο Ἠα- 
Ῥεαίατ. ἸΜασημς Απίπιαάνειίοτ αἆ «412εμ. χπις τ. Ίος 
Ῥτο {1 εχεϊτανίε Τηα]ίας Ο, ττο. ὃς κα) ὤλλοτριώτατοῦ 
τοι τῶν παἰδων καὶ ἧσσού κεχαρισµένος τοῦ ὠνδρός ἐσι. Οἷα- τ1εβπιο Βατὶρά, ΑπάΤ. ν. 6, Νῦν δ οὔτις ἄλλη ΔΤΣΤΥ. 
ΧΕΣΤΑΤΗ νυν Ἐμοῦ πέφυκεν. ῥεᾷ νὶὰς «4ὐγε[οδήμη 
Ῥη. Τηπογά. ρ. 514. ο 

το, Οὐκ ἐῶντά σε κωταλύειν] Ψετῖας ηος ν]άοτατ. {- 
απ]άεπι {η/οηηπέωη {ρεξτας: Ώαπι ο υηαπινὶς φὺ ὄψειρον ἆς- 
Ῥοβέμπι {ηρτα, τὸν ἔνειρον που Ο. 18. αἴα πε αΏὈί αθ11- 
Ῥαν1ῖ. Ίαπι τὸ ἐς ὠνθρώπούς πεπλανηµένα 1η 7211)πο Τμηι]- 
Π15» φίμπε σεωμε]ά ῥομηήπες 1Η. [πας Ῥοττί- 
δυπ(ηΣ εξ ττετηπι ἀείπσερς. Εσταπία {ηΠῖ οἳ σαρα /ὸ- 
μία ἵῃπ Τμεῦ. Χ. 1οό. Ῥαρίηὴ] αμ), Ἰ]αβτος ᾖ]ο- 
ΕΓ} Οάἀγεί. Τ. ο6ότ. νετίῃς ποη οχ{αῖροι 

19. Θεοῦ τινος ποµῇ . οὖκ ἐῶντος ] Πος α σοιτοβο]- 
Ρη5 ροῦ 5 εχίροξαπάμπα, απαπι αοᾷ ππατσο ρταερεζ 
ὦσερύ. 1εζζηπα ῥα]]άς. οὐκ ἐῶντα σε καταλύειῳ τὸν σόλον 44 τοπιοΏ15 ὄνειρον τε[ετεπά πι: {6 {αργα ς, 15., ἐπιφειτῶν 
ὄψειροὸ φαντόζεταί οί, οὐδαμῶς συνεπαωινέον ποιέεν μέ 
ταῦτα" νῦν δὲ καὶ διωπειλῆσαν πιοῖς Ηοπιετίςο τὸ ὄειρον 
ποίτετ ἀ]χίτ εἰ σὸν ὄνειρον. ----- Όὔαπι ραμ]ο ρυταῦαῖ {π- 
{εις Ιπ[εγεπάαη υἱ Ώοᾶμς, πημί ργαθροβείο» {38- 
μίαν ε {οτρεπᾶϊ εοπιρεηά!ο Πο ἀθρταναῖα» Ιατετε πας: 

αἴαι ἵη ρηίπια νατδί θγ]]αυα. {σρεπάμπιαμε αάθο : 
περιπλανᾶσόρι οὐταὶ µόλιςρ; ἑώθωσι αἳ ὄψιερ τῶν ὀεβατων Ὃ ο) ες σας ἡπ οί ο/ηῤΑΡ ῥο- τῶ τις ἡμέρης Φροντίζει κο νο ο ο) 
Πες ορ 1αΠ{» οἱ/ΓΑΗέ3 υἰάεΗή. αρα πρ 
Φ16Η16ς αρ]γαμίζΗε» εα [ο ο νηας δρ ᾱ Ὅνο 
ηἱγαη μη εοε: «ον ἵπ Βτάτο 3Ρ ο ο πο, τσ, οο, ------- {εαμήσασ αριὰ 41εγοι : ον ΤΗΥ σρᾳ- 

ἑώπερ ἐν οεροὶν ἔψεις' Εἳ 1 6. 35. 61141 ΜΑΗ δε] ἵη ϱ ἐν χερσι» ελεΙς. Ἱλο στο, 1ο. τν» 6, 27. ΦΗάΠΠΕΨΠΖΙΗ6 γη ᾖάῤρῃί πα έὖμς 61/1 σολ Το ά κ 
ὁμ πιαπίδωον Οἱς. Τοΐς. νὸ Ον τ. η] ο επεαπεηΏας οῦ- ὕίυτι ἔχειν σι μετὰ κεῖρας ΠΟ Ἠ]ο {ΕΠΠΗ τατ]ης οσσυτ- 
Ἡε Ρτο΄7έ0: ὤμήηο αβ λαγό» ΝΕ] }ε Φα ήη οςρµβ ή ε- 
/ὸ» ἄὲ Τμεπιήβοε]ε 12ο, 1 6, 198,, ὃ μιτὸ κεῖρας 
ἔχνοι καὶ ἐξηνήσωσθοι οἷόο τε. νΑΤΟΚΕΝ. 

χιῖς 7. Ἐν 



Οὶ ΟΡιεπὶβεταη ταπ1η Χειχὶ ἴπ [οπιηῖς γἱάσί οἀάσπα, ιδ 
5158 Π Ε, Β ο Ό ο τσ ῑ ας, στα γετυῖς τταοῖρις οἳ δις εἶτοα οομἱ05, 

/ ά «ϕὰ : 3, κ ο”. ἕ ς - ͵ ο. κ : ντε 

5. λισα ἑωθασι αἱ ὄψιο τῶν ὀπιράτων, τά τις ἡμέ- ΄Πίοταπα για Ῥιειπιαπε Γτα[ματί οϱ ε8 τς 
/ ε ο ών λα μεν. ἷς : 1 : ο» βή Φεωτίζε’ ἡμέι δὲ τὰς πθοτῶυ ἡμέρας ταύτηοσααῖς Ρο αι ον » τ οι 

/ 5”, οω 

ϱ) ΤΗ) σρατηλασίη καὶ τὸ κάρτα εἴχομω μετὰ χε- ἨΝΙΠΣΙΟΓΗΗΣ ΕΧΡΟΩΙΠΟΠΕΙΩ ΊἼδησ ὁώ π8 
ρασ" εἰ δὲ Ὁ ἄρα μὴ ἔσι τοῦτο τοῦτο οἵον ἐγὼ γεμεπετε ποαηππω ουδ 2, αρονς ο ο ος Αν δ 9 ει ουϊήςπιοςϊ ερο ἀέυτο., {εᾷ α,αυ]ᾶ ᾱ]- 

2» διαιρέω, απ 3 ἑρυ μΕΤέ ο) ῦ παν αὐτὸ γἱπῖ ρατιισερα, τα Ίρθο οἵωπία 1η ΨεΓΡῖ5 Γ]8 
92 συλλα/θων ἑερήκας᾽ ο Φανήσεται Ύας ὃὴ Χα εµοι 25 οοπτεμεπαΙἩ, αρρατεδίε επῖπι εἴ πι 1τὰ, 

κα) ἃ σοὶ διακελευόµενο' Φαγήναι δε οὖδεν µαλλώσοιι Πρι, Ίάδεης, ὙΨαϊάπι πὶμ]ο πΙ3ΡΙ5 30” 
3 ᾿ 3 - ωὼ 3 5 3 : "1. . : 

µα ὀφέλει ἔχοντι ΤΊΥ σ)ὴ ἐσθητὰ, Ἡ οὐκὶ τὴν ἐμήν Ῥάτετο τη ἀεροι μπι απη]έξηπα ΡΕΤΕΠΗ 

οὐδέ τι μάλλον ο) κοίτη τῇ σἳ ἀναπαυομθῳ» } οὐ απαπὶ εἴαπι ποη ΤΠ6υπι: πεβαε ΤΠΔΡΙ5 ας 
3 πω ο ο σ 32 Ἱ ον ον ς : 

ὃς τοι ος ν/ θες ω αἴ]απι αἷας νἰ]τ {ο οχμΊνετο, Ίνεαιε εΠΙΠ 
ον ος ἂν ο μον ος ΗΗ ΠΡΗΚΗΙ πουτο ο ψεβιηῖῃ Ροτνεπίτ Ί]]αά αμήσαυίά ο5ε, ἀοὰ 

. ν Οώ ΄ 2 5 ας. 4 . . . 1.5. ο . ' . - ας θὰ ον ο νμὼν ἔπι το ἐπιφαιόμενόν τοι ον τωβδ[ο[ε ορτα]ῖτ Ἡβῖ ἵω Γοππὶς, ἀξ πιε 6ΕΓΠΕΠό 
ο νώα ον ὄδοιν ἔμς ορ σε εμαιρ τη ση 6” Ῥπῖει εε[ε τε, ἀπξίο ε ψεβίρας ατδυπεΠίΟ, 

. ο ὁ ο ὴ 1. 2 » / ᾿ ς 1. 8 

.” σθητι τομαιρόμεον 8 δὲ ἐμε με ον οὐδοί λόγῳ 14 απτεπι Ώ τηε σοπῖεπηριαϊ Παδερίς» ΡΙ0 

.» ποήσεται, οὖδε ὠξιώσει ἐπιφανῆναι, οὔτε ἣν τὸν {εδίο πες αἴρεξίι {1ο ἀΙρπαδίεα [νε πιεᾶ 
«ΝΔ .] αμ. 1“! ἡ ς 9 . 1], 

ο) ἐμὼν ἐσθητα εχω, οὔτε ἣν τὸν σὺν» ξ σὲ δὲ ἔπιφοι- δεῖ νε[µππεπια, νε τα, {εὰ ἴε ών 
2δι κ εὖ “/ . η 3 κ ε . 35 ὄ Ἱ νο .. . 

ἳ ᾿ ) 3 . 5 ον κ μη - αωήσιό νι παν, ών ἐν αἱ κὶν θρ᾽ Ἡρπαμωνας ἀαξης, νο πια 
τς τν ς κ 9 ” ο». εἶναι" εἰ δέ τοι οὕτω Κ διδόκήται γίγνεσθαι, χαὶ οὐχ ποπάυπι γἰάετατ : μεαής 1Η ες Ροΐ- 

κ γά » 3) 3/ 2 2 ’ οἱό τεαυτο παρατρέψαἰ δη 1 ο : ” 3 ο ῥατεέψαι, ἀλλ᾽ ἤδη Ἅημι ο κο εδ, επ αἲ οπυαπάιπι ἵπ το ουδ Ρε: 
ο ο νο ον Φερερ το ττώκ τς ἐμευ - ροῖ ΑΡΕ, ππμΙ 4ποαπε. απππι 18 τι 
».. Επιτέλευμθών, Φαγήτω καὶ ἐμοί’ µέχει δὲ τήά-ήσοετο, αρρατεαι: ας, ταητητή σοπάΙεΙοΏζ 

5» 

32 

/ 

22 

22 

22 

ο” / ; 5 : ἳ - ης 1 

, Τ8 Τη παρίᾶσῃ γγώμῃ Ἡ χεήσομαι’. ΊΤοσαῦτα 8 Ίεπτεπῖῳ ασημἰείσαῃ, Ἠθε Ιοφμυέμὲ 17 
5, . 5 ον . . ς 

πας Αρτάβανος , 5 ἐλπίζων Ἐέρξια ἀποδέξεν λέ- Απάραπας αι {ρειατει ριρρα εὔε. 
γωτα οὐδέν, ἐποίεε τὸ κελιυόμεο: ουδὺς δὲ τὸν Ἐέο. Χειχεπι ἀσετε πΙμα], 1πδία εχεαμίας εν” 

Ὀ ὴ ΐ κ 

μπι ο. ἂς αυτα ο. ος”) ηλθέ οἱ κατυπ]ώμε-δο[οι, 1άςΠι 1ρζμΠΗ, ἁοτπ]επᾶ αἀΕαῖι ζο 

ῷ Τῶντὸ Φειρο Το καὶ παρα, Ἐέρξεα ἐφοίτα 4 ὑπερ ἈΧειχεῖι αἀϊεταῖ » εἶηιαο {αρεταά[αιδ Ίνα 

σαν 9ε του Αρταβώα, είπε, 1», Άρα σὺ δ κενο, Ἰπααῖε, Ίππο ἀῑε εδ αιὶ Εε[ΙπαπῖεΠ νο 

δαν αποσπεύδω Έερξια φρατεύεσθαι ἐπὶ τὸν Ἑλ- Ί8ῖε οοπίτα Οτδείαπι Χετχεπι ἀειιπες να, π 

 λάδα, ὡς 9) κδόμειος αὐτοῦ; ἀλλ᾽ οὔτε ἐς τὸ µε- ἄᾶπι εἶης ουταπι Ρεῖθῃ 9 ιό η) 

5 Τάπειτα, ουτο ἐρ τοπαβαυτίκα γὺν καταπροῖξεαι, ιν. πηεπο 1Π ργῶ/εΠ5 Ἐν ων οἱ 

22 Ἀποτθε των Τὸ 5 χθεων γενέσθαι. Ἐέρξεα δὲ τα δὲν κα . Ἰὰ οηοά ες εν Ἔ 

τν Ἓ κα παν αὐτῷ ἐκείνῳ διδήλωται". ο η ο, ἁαπιοπ[ιαεη εοῖ. | 
παντος τε δὴ εδόκεο Αρτά/βανοο τὸν ὄνειρον πε νοιΏῖς ια ο πα Ἂρι Ί]ία νίβο ἵη ζοπηπῖς 

Λέὴρ καὶ εῤμοίσι σιθγρίοσι ἐκκαίου αὐτοῦ μέλλει πηἰπ]τα, ΦηδεπΏΡηεαμε ΓεηΑΙΠΕΠΗ5 εν τοὺς 

α Ὄψιες ὀνειῤότων «4γοῦ. }  ὃ Ὄρρμα «4γοῦ., Επί φοῦτο ἑρρθτο αιιξ ἑομῶτο ή Ό,/ ᾱνξ, ὔ Απ: 
ΛΠῖθα τοῦτο τοιόνδε. Ῥουτο διαιβέώ 3. Ῥαμ. 7, 4. {0., διαιρῶῷ μι, πας ο αρ οἵα «ορ, ρω 
Αγ11.5 Φαγεῖται γὰρ ποὶ ἐμρὶ «τοῦ, Σά.» καὶ ἐμοὶ οἴἶαπι 151/. «4. κἀμοὶ αἨ. ἆ Σὺ Ρα. ΔΗ. ἐν. 
οοοτόν ε -«ἄποῦ. }, Γ Ὁτίδη Πάεπι, ϱ Σὸ δὲ Ίου. πο, ῥγα]α, Ληίοα οὐδά, ὃ δη µαθ. -4γο0. Ρα9/. ιο 
τν Ῥαὰς ο δρ 2χεᾳ. ἔσοι, ἵη οί ἐαί. { Ἐπιφοιτήδειέ γε «4γεῦ. Ῥης/; ΐΔ.. τοᾶο, υἱέπια νοσυ]α ἀεί. 
δρ ην πο Σρό. «σι. «ελ.» πῖεα δέδοκται ΤΠΟΧ αὐτὸ παρατρ. «4γοῤ. }α]α, τις αὐτῷ. ᾖ Ἠ ἐμὲ 

η 4 ο ο. 7 Ἐπιτελλόμ. «Ρο. Ἠ Μὴ χρήσομαι }ζμά., ῬΡαυ]ίο αΏτεα Φανεῖταωι «πο. ο «4τοῦ. 7 «4. Ῥασ[., ρτῖς νοµίζων' Ρ]έήαμα εὔἶαπι ΞέρΏμ, ος Ππερὰ Ἱι Ίεαα. ορ Ἱζμ Ῥ ϱ πο 

ρατ Βηβαιδ. πὰ Ποπεγ. Ρ. 167. 16. «Αρταβάζου Ῥει 6ΙΤΟΙΟΠΙ Ίοροις. 7 Σὺ δὴ) ἐκεῖνος εἷς. «{γοῦ, 7η, εξ. 
αποφις «πχ.» Ῥεπε οΠηΠΊπο, ΡΟΙΤΟ εἶπε τάδε «4, Ῥρνὶς 4. ὃ. Ἀγή.» τάδε ποὮ ποτιπῖ {ο τε, 2 ή, 
5 Χρεὸν «γο. Ῥαη. Νἱὰ. ΕΒα/Ζ. ἵηπ Πομ. Ρας. 166. 8. πο ΠΙΠΙΙ ειταπίθπι, ΊΜοχ τὸν μὲν δ) Ξερξρ πο. 

ὃ Ἀεΐρυμης «γοῦ, ϱ. πι Ἔπι ὁ Δρ πω. Τὸ Ρας, πΠιοΧ σιδηρίισι «4γοῦ. ἐδύϊο: ο οἳ 
ηρείοΙσε. | μμ. 

ο σσ. Ἐ] δ ὄρα μή ἐσι] Ἑρτερία ΡΕ οδι αἆ Παπάεια .. Λο. Οὕτω δεδόκητα/] Ἑ σοερΏιις ἵπ Ίιιβς δέδωταί’ πες 
ἕρωμαω «ἄγεῦ,, ἂε νἰβς Ῥει αιΙείοπι ἵπ ἠ{αεγοδή] Φοπιη. 1ιά ρτορίετεὮ τεἰσίεπάυπη, ίσης Ἰοπιθοῦ. ὁ 
ΡΟΙΡΙΟΠ. 1» Ἀ- αἴιε α]ῆς.  Βετῖες Πίης οχο]ηάἵτ ἥθγα- 99. ἢ σιδηρίτων ἐπαιῆσωι πόλεμο ΔΕΔΟΚΗΤΑΙ. μόά 
τῇ «ΟΠπΙΕΠΙΗΠΙ. Οἷον ἐγὼ διαιρέω ορίΊηΕ», ζιμαΐέ ερο [2 Όαι Ψεείαίε αὐτὸ παρωτρέψαι οχ. «{γεῦ,. ης[οοιεήδα μέ ” 
ᾖαέμο» Ἱπίειρτεταθαιης ΟΙ]. 110. Ἆος Οὐ[ειν. δράς, εδε σοπ]εζζαπάο εἰς οίης οἳ {0ο ώς Θμοά. {ευῖ-. 
6, 6, Ἆος ΠΟΠΙΙΠΕ νΙζαρεταΒοπεπᾳ ρε Άριχας ποπ πιο ἔτ ἢ ἐμὲ Ἴοοο ἴμμι ἵη {ο Ώρες αν σχριίσαε 
ΗΕ. ον αρ ο ρε αμ ο τωμο ος ΟΕΙΘΡ.  {Εά Ίτα τὲ ἱπάοξῆος αἴαιις Ιποεγήόσα θες» 961 ϱ. Σὲ δὲ ἐπιφόπήσει] Ίνοη ο[οπάος τερθβεῖς, απ Ῥαγηπι 660 ΘΊΤΟΙΕΠΙ ατίίτου ο ροα οχ. 
νὶξ ἀοέεης Ιπάπεεπα ας 1αάΐσαδας, περαΠοπίρις: 61Η 5ο. Κοῖτον ἐποιέκτο] ΙΝΗΗΙ 1η ἀἰ6ῆοπα ἀεβάεΙΟ: παπα” 
η ἱοτηθοπε πΙἩΙ] {ΠΟΠΗ ΡΙβειοίαμ6 Ἠλοχεπ, ΟοἨΔ6- ας κῶτον ἐπίετο ἰοσςο ἐφι ος που ποπ 1η πλ” 
τοητία οἵαΠοπίς» οὐδὲ ἐπιφοιπήσει τε[ριοπῖε» 3Ώρος. Τοπ νοπῖε, [ο ΠΟῃ σοηππομάαέ. Έσσο ἀί οκ Ντ. ο 

. έ . , 
Α. οι 

ηοά εχρῖθδῇ ῬΙεῃε {41]ς ποΙε, αείξηδαιις {οά:, Αν ες ο Αλλα. νο αὐτοῦ ΕΠΟΙΗΣΑ: 
αλά Γούῦγενι] Πα τεδιιχίο εΧ Ῥοη]ς (απασςῖς Ῥοπα. Το, ο κο κο α ἀῑπειτε 6Χ 1 
α ας 4 ΠΠ. ον Ὃ ο ο. 17. 61], ν. οο. οοπ[αί,. Ίῃ σου (δη πεμεἶ μή σὺ δὴ κεῖνοο εἷν ὁ 

«ὤ/μ. ὁρ Ῥαμω εἲ {σ/ΕΛΕΠΑΓΙ4/3 ΟΕ. ΙΤ4ῖ0 Όσῃο οοΠστιήτ ο ον 2 πι - ᾖο οκ; 1 ποτ] ὡς μεν «ΗοΠ6θ. 

1 ᾱς ο Οὐδὲ ἐπιφοιτήσει] πμ κα νσάπι 58. Καταπροΐξεαι] 1 αΗτοΏτ]] οο/ΕΥ 5 Ῥετ ἕνα ! 

ΞΟΙΟΠΕΠΙ. σὲ δὲ - ο. Ρ δν ΙΕΙΠΑ: κε πηα]ε ναραῤατυτ. Ψ]άο 2 λεμανίώῃ α 1». 1290 τ, 
δὲ ἐμὲ αὲν ἐν οὔδεν) λόγῳ ποµήσέται» πο, δἳ σα Ώπῃ θερμοῖσι σιδηρίοισι ορίπιο «{γεδ.: Οβολο) σΙδημος ης , σει, (αᾳ πεσἁ Πα Ιπίατρο]αϊιΙδ» {4 7 ο01011:) τοῦ- Ἡς 195. ρΗ(Ηπυπη ποτ. αἀϊήναηε,  Σιδήρια ΕΠΙΠΙ οὖν. 
τὸ μαφητέον ἤδη ἐςι εἶ νὼρ δὲ ἐπιφοιτήσειε συνεχέως, φωην {αγΓαΠιεΠΙῃ 1, τα, 90, ΙΧ, 8ό6., Ρ/ώίομ{ ο1β: Ρ’ 5 
ὧν καὶ αὐτὸς θεῖον εἶναι {Π Ἰδής πΙΒΙ] ΡΙεῖεῖεα ποναη- ἅςς, μι ος 
μη Ρητο» Ίῃ Ῥεοχῖπις {οηηεπΒδΙΙ5» εἰ δέ τοι δέδοκται 59. Θερμοῖσι σιδηρείρισε] Φοτρεπάμπι σἰδηρίσι Ὠν ον 
ἴπη πώ οὖν οἷά τε αὐτὸ παρωτρέναι’ Πο ΓΟΗΡΙ πι. σιδηρουργία» σιδηρεῖον ἀἰσευπτυτ» /οΥγσγιεΗΡω) ολλ ν ΠΠ αντῳ, Ώοιτ Υιήρατητ, νεὶ αὐτὰ, 436 ΝΙΠΙ σιδήριω λιθουργικὼ Παῦεί Ρούίως να», 198- ει το ο 
Ῥοξῃ εσε οοπίεζῖυτα, ΝΑΙΟΚΕΝ. σιδήρων. ὁέάαε: Σιδήριν, τὸ μιερὸνν ὑποκορισικῶ 55η. 

΄ 



τ]πάα Ροΐ]απι ἁγίπῖως Ἱμοβη οἴεό πε, 
ἅπ τοσα {οπιη]] εοπ]εέίοῃε, 

τὰ οςμἱος 1ρῇις οχιτΓ6. Θµατε νεμέπιεπτεγόοτ 
εκε]ἛπηαΠς Ατίαθαπης ασ]]ῖε, αι {εάθης Ρτο- 

«Ρε δειχεπι, πδί ουγετάταπι 0 1 {οπιπθ 
“ΝΙβοηεπι αχρο[ε, {[οσμηάο Ίοσο Ἠσς ἵπ- 
αξ: ῬΕαπϊάεπι, Τεκ, 6ρο, Ἱιροῖε 11ο” 
ΠΟ» απ] πιπ]τα Ίατη γ]άεταπι οἳ τηβρῃΏα Ἠθ-. 52 
δοσῖα οεοἰἀϊσίε {Πῦ Ιπβοτίοηρίς, Πο ᾖπο-σδ,, 
Ῥαπα το οπιπία ται Ιπάμίσετο, βηατας ΤΕΙ 
Ε5{Ε πια]απῃ πηη]τα «οησιρί[σοτθ», πιθιποτῖα 
ἴεπεης εκρεάΙποπειω ΟΥτΙ σοπῖτα Μας/αρε- 
τὰς αμεππαάπιοάαπι ςεοϊἁϊδ[εις θἴ]απι τεπι]- 
Ἠ][σεῃο, «αιοπιοάο αδξιηπι ΕΙ6ΓΕ αι 6χεζ- ο 
ενα (απιυγῇς οοπιτᾶ ΑΕιΠίορες: αι οεῖαπιζ ο) 
ϱὐπῃ Ἰλατίο πηΠτανΙ αἀνει[ά βεγιῃᾶ, Πας 0 
Γ6ἶεῃς εσο, Τεπιίεραπι ἴς, { αμείσετες, 
30 οπηπ]ρης Ποπηϊη]ρής Ῥτο Ῥεατο οεἱερτατιπα ον 
1, 56 φποπίαπῃ ἀνίπας απἰάαπη ΠπβΙπδας 
δις εἲ Όταςος εἰαάες αιΦάαπ , μι γι σ5 
ἄεζησ πιει ἀϊν]πίειό πηαπαῖ , 6ϱο 4µο. 
Ππε ετ Ίροο τηηίοτ, ας {επιῖο ἄμῑοτ, Τα 3 
νετο συ ἁῑνίπιτας πιῖδία {μπι Ἰπάίσαιο 22 
Ῥ ες, Ιρειοαπα, τὲ Ἡς απ αἆ αρρατατα!α 22 
ΡΕΤΗΠΕΠΙΙΑ ρτῖπια ρίςερεῖᾶδ, οβραίαπι ἀεηῖ. 
Ίτα απἴοπι αρΊτο, «πι ΠΙΠΙΙ. που, ἀεοθουν 
ἴπριεηια, ἀε[ι, Ἠϊς ἀῑδῖς, οι εἰαιῖς εχ 
εα ν]βοπε απἰπιὶς, Πππ]αῖαιε ἀῑες ακι]τ]ε, 
ἴΡὶ οοη[δ(ηπι 6 Χοειχες ης Ῥοτῄς εχροπίῖ, 
εῖ Ατίβραπας, ασεπι εοπ/αῦαῖ ρτῖας {οἶαπα 
οηΠΊηπα ΠΜ ἀεμοτίαταπα, ἔμπς Ραΐαπι εκ- 

19 Πογιαρατατ.  Ῥοµε ο Ἱπεμπιῖ εχραδἱτίοπεπι 
Χεατχὶ τετῖάπι ἵηῃ {ΟΠΊΠΟ νΙαπι οῬ]αίαπι εδε: 
αισά τηαρὶ απαϊταπ, οοπϊεξίαταπι αά υηῖ- 
νετίαπη ΤεΙΓαΠΙ ΡεΤΙΙΠΕΙΘ, Ροτῖοηάεγεαας ο- 
ΊῃΠες ΠΟΠΙΠΕς Χοτχὶ Πετνίητος: νυαπι αἰ- 

«τεπι ταις εται: ὙιάεραιΙτ Πρι Χειχος {1{- 
εω]σ οεαρίπο εοτοπαϊΙ5 ε56, οι]ις οἶεα 
Τ4ΤΠΙ6 υΠΙΥεΤ{α Τε] οεσρατεϊῖΙΓ, αἳ Πιοχ 
ΕΟΙΟΠΑΠΙ ΄ σαρί οἰτοιμπιάβίαπι εγαπείςςίϐ, 

ὥς πιαρῖς ΙΠῖεΓρτεϊαηᾶο Ί]]ης (ταπεηίδς, 
εὖ Γετῇ «οηρτερησ, Ππα τποτα απἰ]θεῖ 
εοτηπῃ α [παπι ρτα[εέλυταπι ἀριος[ι, ο- 
πηη] {1419 Ἱπομρηϊε αἆ εχεοπεηάα 1ης, σος.” 

.. ἸΠῖε ἆοπα απ ρζοροβτα Επεταπῖ ουήπετο, 
30 Χειχες αμῖθίη Ίτα εορίαδ πηΙτατες {α{σἰταν]ς, 

Ἠί ΟΙΠΏΕΠΙ «οηεΙπεητῖς Ἰοσμπι {στατατειάτ, {- 
απ]άεπι α ἀεδε]ίατα ΑΕΡγριο ρετ τοιππι αυ- 

9) 

50 

22 

Ες . 

9ο 

σι 

ατιεῃ- 

Αἀπῑαιίὁ Πιάροίυτα Ρ ο 1, τ Μ Ν ϊ Α., .1δΕΠ νΠ, 

πότερο ἀποσπεύδων μοῦνο ἐφαίνετο ., 
: ι ϊ ο τν ἐ : ασ β . Θδσπεύδων Φανερος Ἄν. Ὡρμημόῳ δὲ Ἐέρξῃ 1 φρὰ- 

᾿τηλατέεῦ, µετὰ ταυτα τείτη ὄγις ον τῷ ὕπιῴ η ς ΡΕ ΡΕ κ τον « “ἐθετο, την οἱ μάγοι ἔκρυαν ἀκέσαντες» Φέρεν τε 
ἐπί πασαν ην» δουλεύσεμ τέ οἱ πάντας ὠλρώ- ς 5 (ο 6] . Σπ / ς { ο δν ο.- που». η δε ὄψις Ἡν ᾖδε" ἐφόκεε ὁ Ξέρξης ἐσερωῶ- 

3 ως 3 λ ον 3 ὀ ιό : οοσ»αι ἐλαίής «αλλῷ' ἀπὸ δὲ τῆς ἐλαίης τοὺς χλά- 

δίὂ 
. «κ ΕΥ οὓς ὀφθαλμούς' καὶ ὃς 

υ δω ἤδη πολλά τὲκαὶ μεγάλα πεσόντά πεή- 
γµατα ὑπὸ ἠσσύνω, οὐκ 5 ἔὼν σὲ τὰ πάντα 
τῇ ηπλικίη εἴκευ' ἐωιςάμυός ὧσ κακο εἴη τὸ 
πολλῶ ἐσιθυμέιω ἆ µεμνήμένς μὲν τὸ ἐσὶ 

» Μασσαγέτας Κύρου «όλο ὡς ἔφεήξε; µεµνη- 
μένος δὲ καὶ τὸν ἐσ'᾽ Αἰθίοπας 5 τοῦ Καμβύ- 
σέω ουσρατευόµΏος δὲ καὶ Δαρίῳ ἐπὶ Σκύ- 
9.5" εωιςάµεος ἓ ὦ ταῦτα, γνὠμή εἶχου ; 
ἔ ἀτρεμίζουτά σε µακαρἰφὸν εἶναι πεδε πά- 
τών αγ λθώσω. ἐπεὶ δὲ δαιμοίή τε γίνετᾶι ὃ6- 
μὴ, καὶ Ἕλληνας, ὡς ἔοικεν ΦΟορή τις χατα- 
λαμβώει «εήλατος, ἐγὼ μὲ καὶ ἀὐτὸς τρά- 
ποµαις» καὶ τὴν γνώμη µετατίθεµαι σὺ δὲ σή- 
μὸνον μὲν Πέρσησι τὰ ἐκ. τοῦ 99εοῦ πεμπόρυα, χδη- 
σαι δὲ κέλευε τοῖσι ἐκ. ἃ σέο πζώτοισι προερή- 
µθοισι ἐς τὴν παρασκευή". ποίεε δὲ οὕτω ὕχωέ 
του «)εοῦ παραδιθότορ, τῶ  σῶν | “Οδιήση µη: 

2” / ον ο 90”. Τουτέων “λεχθέντων  ο)άῦτα ἐπάροέν- 
ον 5 ας κ΄ τες τῇ ὄψει, ὡς ἡμέρη ἐγένετο τάχισα » Ἐέρξης τό 

3 / ο μν βα σι νὰ ' : αµββώσας μέγα 3 ἄναθρω- ΜΕΝ ο γ/ η μη ο ολοι σχεν καὶ παριζόμωος Ἐέρξῃ, ὡς τὴν ὄψι οἱ τοῦ 
οῬυπγίου ΦιεβηλΟε ἀπηγεόμθος, δευτερά οἱ λέγει 
ει 3 ὴ λ αν ο αν, ως : τάδε ο Εγω μὲ» ὦ βασιλῖὸςν οἷά ἀγθρώπ(θ» 

ὑπερετίθετο ταῦτα Πέρσησι: καὶ ᾿Αρτάβανος, ὃς 
Τότε ἐπι- 

9898 

υ ΥΊ Ἡ΄ πασαν ἐπισχεῦ' μετὰ δὲ; ἀφάμσθῆς 
αι περὶ τῇ κεφαλή κείµυω τὸν «ἔφαιο" λριάγ« 
τω δὲ ταύτῃ τῶν μάγων, Περσέων τὲ τῷ συλ- 
λέχὕτων, αὐτίχα πᾶς αρ ἐς τὸν ἀρχὺν τὸν 

Οδεωύτοῦ ἀπελάσας, εἶχε προθυµίῃ πᾶδαν ἐπὶ το 
/ / : ο μι δ. 

ο εἰρήμεοίσι, «έλων αὐτὸς ἕκασος τὰ προκέί-- 
µευα δώρα λαβεω. Καὶ Ξέρξης τοῦ σρατοῦ οὕτώ 

ον. . .. πρ ον ο ον τω ο. ἐπάγερσυ ποιέεται, χῶρο πάντα ἐρυνῶ της Ἰπεί- 
: 9 λ 6... ὤβ-ίας κι λα ρω" ἀπὸ Ύας Αἰγύπτου ἁλώσίος, ἐπὶ μὲν τέσσε- 
ο. ῥά 

-ᾱ Θρώσκεί, [εὰ Ίπ πιλίοίης ὦνὸ, ποια Ψατίαης (οπἱρεητα «4γοῦ.. ὠνῤῥώσκει ρω ὁ Πω, ιὸ; Ρα. 7. «4ΐ9δ. Βατ, δ. οῤσεις Δουπι. 
ται [12 ΕΠεκ[οπίζης, Πάϊσοι]α. ο Ἐδ Φού. 
Ἱπ Ἰήεῖ. µεμνήσμένος. ε Τὸν «τοῦ. Ρας 
901. 16. ὁ Σεῦ «4γεῦ. }, πες παίθ. 
Ἐ]οσηῖα[, ν. 93.. ἴωπι σουτ. δὲ 
η Οπήηπε πΠΡο 1Ηϊ πᾷσανι 
ῥήμένοισι. 

ο 

{ Ταῦτο βα./. 

{1εγοί, ὑς, ὃ, 96.. ἐδέγε[χθέντὸς «ως σιδηρίου ἐκράτησε, 
πα Ὃμος {δαυίτης Ιοηίομπι ὠμβώσως τα[Ηταεπά πα ατο]ίγος 1Π Ἠρε]]ο ἂς θγτία Ώεα ΙΠῖοΥ /μοἱσπεος Τ. ΤΠ: 
Ῥ. 471. 8. Ρτο θυμβῴσας : Ἱ]]]ης τεοθρτιη βΗΞ ἵῃ [πά]- εεπι οἱαεςἶς Ἱπυβέαευσα ῥάμβόω ο  νΑΙΟΚΕΝ. 69. Οἷα ἄνθρωπος Ἰδὼν ἤδη] Ότι α[οηρῄι Ίφια (/0- ἄεμ» Ῥ. 1909. σερῖε ππι]το τοξξίς Ρἰεταφι]α. (061160. Ὅπαπι οερεαῖ (αν Εωχρίεας Ἠα]]ασίπατας Ίη γἱοἰηίς; µεγάλω πεσόντα πρήγ ματ ὑπὸ ἠσσόνων, να] Ροϊ]ις ἔσσύ- ζων ορήπιο ΕΤ. διερύ. Ἱπιετργοίβτμτ: ἴδτα ρτοχίπιΠηι ασ. σοβῖς τος 12μο4, τ, 9. 99. 6., πολλὰ δὲ καὶ σβρωτόπα- 
- η ἔπέσεν ὑπὸ ἐλασσόνων τῇ ἀπειρίᾳ, ἔςι δὲ ὃ καὶ τῇ 

πο [η ρτοχἰπ» τῇ ἡλικίῃ εἴκειν Ίοηρς α]ῖ- τε τῇ ἡλκ ον ο ΟΠΗ ασ, ν, ἐ, 1ο., σὺ μὲν, ὦ πάτερ, η θο ον αε Ῥαΐτα {επο Ἰήλοεὰο Ιοᾳη/ τη Α]ε- 
ολη... "ἴαοληυς [γαιής ΠΠηπι Έεσεπι σὸ πάντα 

οι σωῤὶ η  ορβμ 710γεΙ1 πεγεγε Πο]εῦαί ἠμυεηὴ]ε 
Ῥας ἠπροζίυπι το ος σας αηρμβσατε ἀε[άεια- 
αποπεία ΠΟΠ ης 0 ζηγ]ής ΙπάΙσαξπη νο]η]ε[ε {6- 
Ῥῆκεν Ιπ τα ος ποῖς ὁ πἀχὸν εἴ τὸ πολλῶν ἐπιῤυμέειν. 
Ἰπιροτίοβς ἁοπη]ῃὶς . να φοποἰ(αή πιο ίρης ος Ἠδοτήπῃ οκ γε: Δολ]]ες Εο- 716γΟ ριησίτητ ἩΙ ]δο ο. ΕΠΙ ο 
Ἐξας, να. 40. Βῤῤώς Ἡ τε β{ῃ καὶ ἀφήνορι θυμῷ 

α 1εΐςς αἲες εἴκειν δοπεῖ ὅσα Καὶ δεσπόταις ἐγκελενομένοις αὐτῷ Εηγὶρι ΗεΙεπα Υ. 
» 

Χ. Ῥ: 139.. ορτῖπιο: 
{] Μιμνησκόμενος οἵα Φ/εβῦ. βΡαε/. ος 

Ώεβι ὑττίαήε ετ «49. 
{ Ἐνδεήσει «4γ6Ρ.. 

Σα. ᾗ Ὑπετίθεε «4γοῦ. Ρ{μῃ,, Ρτανο. 

βηίςα Ἰδών τε πολλὼ καὶ ο }α]]ᾳ ὑπὸ ἠσσόνων νετίς- 
εἳ ΠΙΟΧ: μεμνησκόµενός «4{ᾖ.. 

6 Ηαες απῆρῖε Εμβαέ2. Ἠοπι. Ρ. 
ΠΟΠ Ρταεῖεί υ{μπι, ἀς 91ο Οἶ. ῥ]οῥεη. πά 

{ Στρωτεύεῳ «4Ρεῦ. 7, αιας ρ]ορί., 
ὁ Φε; 49. Ῥαη. τοῦ: }Ιπά, Ραρίς, 1 

70.5 Ἡμαρτο' ὀργῇ δ' εἶξω μβλλώ Ἡ μ᾿ ἐχῤῶν. ἕἴκοντας 
κάκῃ /αἱομ τε(τι]τ ΕΠ. 916βύ. πεβίαη, το. ας 

«ας, ο κ ομμΑΕΦΗ, 75. ᾽Ατρεμίζυτα] Βε]]] Γήρεγ[ἐάρη/ε: ανα αιϊάσπι 
Ίηεηίε ΡΠΠεΙρες 1ρῇ {6 εἰ οἶνες Ὅθατς {οἶσητ, Κὔρον οὐκ 
ὠτρεμίζοντα, Ὀε]]ᾳ εχ Ὀε]]]ς οἰθπίδιῃ 1, Τ, 19ο. ἀθί[ογ]- 
Ρατ. Ναειήκβπιο Ρῥ1ο ]μά, 
Ῥ. 1156. Δ. ἐν μέρει δ' ΑΤΡΕΜΙΖΟΝΤΕΣ ἕξοιμότερα καὶ 
εὐκιτότερα τὰ τοῦ σώματος ἴσχωσέ | [α αμ έεπι φθο- 
ϱὴ θεήλατος» {εὰ Ῥετί[ας αἀβιότιτα, ταρῖσα «4/οζγὴέ ἆῑ- 
εποπε Ῥϊπρί(ητ 1η Ῥεσε.ν.Ίοοιδα όχι 

90. Ἐπὶ μὲν τέσσερα ἔτεα πιλήρέα] Τείη5 ο 
ε5ε]..τ. 18, ἀεςῖπιο α Ματαλοπία Ῥερηα 3ΠΠΟ 61. τα 
ὀχροδ]οποπα ἵπ (σπεσος ΠΗεδρίθίε: Ρ/αέσ Ἱ.ὰ ΠΠ. 5 
1 ες, Ρ. 608,0. σχεδὸν δέκα ἔτέσι «μεση Τον ας 
Να]απηήπ]ζπη ριαόῄσπι Ῥεγίας εἰ ΑΠΕΠΙΕΠΙΕΡ ΤΠ αγ]ηγὴ- 
ἨιοΏίο ϱΛΠΠρΟ σοηπαεεε, Ἠίπα ἀἱββά]Ηπι 46 Ππῖοτνα]]ο 
ΤΕΠΙΡΟΣΙ8, 1Ο σετίΊηεΏ ἀδιμπβιἕΗς ο μς » Ἠΐ5. 
ἀθοστα, Ἠ]ῖς πάδοῖπι 9ππος. Ριοραπίρυς. εγοάρηά 
οα]σμ]ος πος {αράμσεπῖη». ΑΡραϊατη Παπ] αὰ πο- 
νυπῃ ἵῃ Ογαοσος Ῥεϊ]ωπη τεἱεπμαίεπ Πρηανίτ ο, τ,, αά- 
Ίπηβοπό 4ὐαστο ους ἹΜαταϊοπίαπα Ῥηρβπαπι 4ΠΠΟ ΛΕΣ 
Υριίος ἁείοϊνίδίε; τηπ1 ΡΤΟΣΧΗΠΟ αὉ ΘΟΓΙΙΤΙ ἀε[εξποπε 
μα ἄῑεπι οδήςίε {ωρτεπιήπι Ο, 4.5. οτί αιίπευς 

υηίαμε α Ριλε]ο ΜΙΣεοπίο. Θοαμμπέης ρ]επί αὐσ- 
τάος 

Α.9 ΟΠΗ ἆνει- 

» 8]1ᾳ εἴῇ Ίπτα, ἆς Δερίε, 

μέρη. Η]α αυίοπι φόο- | 



πο ος Ὁ 59ο 

ῥὰ ἔτία πιλήρεα πἁραρτέετο σατήν τε καὶ τὰ πρὺσ- 

φορα τῇ ορατή" πέµπτῳ δὲ ετεῖ 3 ἀνομένῳ ἑσρατή- 

λάτεε χειρὶ µεγάλη πλήθεος" φόλων Ύὰς τῶν ημει 
ὥφε μὴτὲ τὸ 

Δαρής τὺν ἐπὶ Σκύθὰς παρὰ τοῦτο Ὁ μηδὲν Φαί: 

ισὃαι, μήτε τὸν Σκυ»)ηιό, ὅτε Σκύθαι Κιμμερίους 

διὠκοντεὲ, ἐς τὸν Μδρὼν χῶρην ἐμβαλόντες, σχε- 

δ) πάντα τὰ ἄνω τῆς Ἀσίης χατασρεψάµθοι, οὐέ- 

µωτο". τῶι έγεκω ὕσερον Δαρέου ἐτιμωρέτο μήτε 

κατὰ τὰ λεγόμθα τῶν ο νός. ες Ίλιον, μήτε 

ο τὸν ΝΛυσῶν τε καὶ Τιυκρῶνν ἃ τὸν πρὸ τῶν Τρωϊκών1Ο - 

Ὑσόμθον οἱ 5 αθεν ὃν τὸν ρώνη κατὰ Βόσ- φον 

ορ» τούς τε Θρήϊκας κατερέψαντο πάντα» 

καὶ ἐπὶ τὸν ἕ Ἰόμο πόντο κατέβησα) » µέχει τε 

Ὁ υΤηπεοῦ ποταμοῦ του ποὺ» 5 µεσαμβείης ἕλασαν. Ἀϊ-. 
πᾶσαι, οὐδ ἕτεραι πθὺς ταύτησι ἶ γωύµε-Ι5ΥΕΙΒΙΕ» Ῥτοσεκίετιπε, 

ἴδμω πολλῷ δὴ µέγισος οὗτὸς ἐγένετο" 

Τα Ὦ αι πᾶσαω, 
αι σρατήλασίαι, μ[ τἼρδε οὐκ, ἄξιαι" τί γὰρ οὐκ 
ἤγαγε ἐκ τῆς Αοίης ἔθος ἐπὶ τὴν Ἑλλάδα Ἐέρζης; 
χόῖο δὲ ἕ πιυόμοόν μυ ὕδωρ οὐκ, ἐπέλιπε, πλὴν τῶ 
μεγάλων ποταμῶ; οἱ μὲν γὰρ γέαδ παρ χοτο» οἱ 

:δὲ ἐς πεζὸν ἐτετάχατο, τοῖσι δὲ ἵππου προσετέτα-οΟρια(αῦαπι; αἰῖς πε ρεῴτααπα» 
χτου Τοῖσι δὲ Ιππαγωγὰ Ἰ π᾿λδαι ἅμα σρατεύο-. 
Μένοισι' τοῖσι δὲ ἐσ τας Ὑγεφύρας µἀκρας νέας παβέ- 

᾿εμ; πα τοῖσι δὲ σιτά τε καὶ γέας' καὶ τοῦτο μὲν, ὧς 
8 προσ. 

-α ᾽Αναισιμόμένῳ «4γεῦ. {οἶς. ὁ Μιδέα «9βό. Ἱπαῖρ: «40. δὴ. ασ. Ζ1μάεν 4105 4ε 
4 Τόν τε Ῥαι[. «ἄνδ., ΤΗ φεῥομένων «γε. 

Ἡ Ἰόιον «4γοῦ. «44, Πετυαρ., Ἰώνιον Εάά, 41 εἰ οοβ]σξς. 
2 Οὐ πᾷῶσαι -{γεῤ. ϱά, }α]]α: ΠΙΟΧ οὐδ εἰ ἕτερ. Με.» 1 

{ Προσγενόμεναι ρα. «4ῑχ.ο ἵπ «4γοῦ. ἔ, αἱ απίε σρατηλ» 
δα. 4. Ῥατίς. «4. ΡΙΟΠΟΙΠΕΠ. μὲν {ρειπῖας ας τεµαυ]ς, 

2. «4, τῶσι ὃ ἐφ σῖτα 

1ης. 10. 
«1. 
ῥεσαμβρίήν. 

ο τηπε α11 εἰ 11μά, 

ο Τῶν 

τρ ἄγοζ. }. αν. «κ. ΒγΗ Ῥασή -ᾱ- 

-απος απηῖ» α Χετχε. ἵπ οοπραταηά( πά Οσασσυη Ῥε]- 
Ίμπιτεβις αὐ(απιᾶ: πέµπτῳ δὲ ἔτει υοῦυεμέε «νε ῥγοςε- 
επίε αἨο ν., ΤεΧ Ῥετία εχρόζΙΠΙοπεΙΠ Ἱπρτεβίετ, ἆ6- 
Ἱαπιφά ια αγάᾳς ρο5ε Ίτει Ιοηρυι ΠπιεταείαΙτ ας 1ρί- 
ἀαπι Ἠϊεπιετη ΓΓαΠβρΙεΟ. 99. νεα ἀείμάε 1πειπία Δ- 

««γάυπι ρτοΠεΙοἵ: Ο. 97... Ὁπᾶς εοπ{ίεᾳπεη» νΙᾷε- 
τσ, Ἠῖ Ρίο {1εγοΚσε{ ταήοπίδιι αχ αι. Ῥο5ε Ν]αταίΊο- 
Π]απι οἰαάσπι αππο 1Π Έτοραπα Ππονετῖτ ΟΤαεςΟΡ418. 
Οστιο ζωαμὶ Ίπιρ. ΟΥ. 1. Ῥ. 45. Ὁ. αρόος ἐτῶν οὖν 

: ἑλάσσων δέκω. | Χειχο ἵπ Ῥε] «ἀραταξι Πας, πΠ- 
αι τοςθάσῖ, ΠΠ Ώατῇ ν. απηϊ αἰιχίμο νοπ]αηῖ» εΧ 

"ἀοέαςιπιοτωτῃ νίτοτήπα Ῥείσυί) εἰ δραμδε! εοπίτα, 
ο πηρε Ώμχεγ. πα Τζποάίζ, τ. 19. εἴ, 4Ἠθιη 1] τηΕ- 
"πιο Ιαμάανίε, ΕΠ. «ἱρῥεπέωη ἵῃ Οοπππεηίαἳ, ΟΠΜοΠο- 
168. πά Ρας ο, πχ, Ράιν τς 

ναί 9. -Ἡ. { στ. Πέωπτῳ δὲ ἔτεί ἀνομένω] «περ. ἀναισιμομένῳ Ταμά]-- 
Ὅις Τὸ. (αἴσιν αἳ [ο[ερδ. ιο Ιπαϊαίδ ΄ΣΠπασγαΙάεῖ 
Ίγος. χεὶρ ἔετιπε, τε(ΠμήπαΙο ορταῃε, Ἐπῖε ῥτοβεότο 
Ἰοπίσπα {ρεξῖεῖ, 11οάο ὦγαισιμουμένῳ {οὐπιεζυῖ Ἠίς νΔ- 

Ίστα πίτπι απεαῖ, ἀπλήτο να]άς. ᾿Αναισιμοῦσθαι 1οΕΗτα 

Εδ] οχροςβ: ἵη τρ τεππροτεαυε αὐ[ο]αΠς» νεια τ, 

31. οὗτοι γὰρ συμβαλλομένῳ μῆνεο εὑρίσκονται ΑΝΑΙΣΙ: 

ΜΟΥΜΕΝΟΙ ἐξ Ἐλεφαντίνης περευοµένῳ ἐς τοὺς Αὐτομό- 
λοὺς, Οἱ επί 4ΙΙΑΤΙΟΙ ΠΕΠ/Ο ερηβαλαμ{/ ΤερεΓΗΗΗΗΥ 
-ο)/ομεῖ» εν ΠΕορύαμέέηα σα «4μίοΙποίος 10ο. εἴ {1Ε- 
ο αἰῖας αριᾷ Ῥογμμ. «Αἰαιϊ απηις αὐήπιης Χειχίς 
Ῥτοσσάεῦας ἀωπίαχας, πά Πποπῃ ποπάήπι ἀενοΙατηδὺ 
σέσσεβω ἔτερ πλήρεα», Λε] φα{πο” αηηὶ» αἱ απίεςξ- 
ἀιπε, 16 ΤΕΠΙ Ἠαρετα» ϱἰαπαΏς. ᾿Ανόμενον Ἰτααιιε ἔτος 

-6ςε νοἶνεις» οὐ] αππῖ ρηπαϊρἰο Χείχες εκρεά]τῖο- 

παπι οτ{ς ΠΗΕ, Τα]Ε νέον ἤματος ὠνομένοιο {ηεζοαμ16 εἰς 

“4ροῤΙσ. Ί2. 1, 496.11. 19509.. εἰ ἤνετο τὸ ἔργον νο 

τ. 189. εἰ ΥΠΙ σ1:2 Ἡλ οροίθ» αὐοά ο τον 

ἄῑε αἳ ΡοταΡΙΗΙ. 
σοππΙζεΤ. ο ώβὰ δι 

τ, Πέμπτῳ δὲ ἄῑδὶ ἀνομένῳ] Ἡλπο Πεβοῦ. ἸΑνομένῳ, 

ο ον νοιῃς Ίδια νοιδὶ {όσπια Πο {επηρες πρι Εἷε- 
ο σας! {1 τεεερίαπα, 1π Α , 
Αο2. τεάᾶΙτῖ ΡΕΙ ΑΊιοίαΠῃ 1 ο δν αν , Άνεται 

Ανώτος” Ανω νο" ὅσα, ΝΑΣ αιοὶς ἄντὶ τοῦ ἁγύ- 
τις, Φρύνιχος Μἱ. αι. ἵα Ποή. ο Β. ων 

εε Ἠῃήσείί, Οὐ/ουν. Υ. Ρ. 983 96. τθς ο δς η] ντ 

Ἐχιδ]άκῆτωιις Χομορῥομ Εἰουϊέ εκ δηλάα» 14 9ΡΟ νε]; 
τς πηπῖπιο Χοπορμοπίευπι σμίάσε Πθεπῖεί τεΠα πετ : 

-Ἠαῦετ ος Ἠ6βεῦ. Ο)ηρεύειη ΑΝ» οἳ Ῥί6 ἄνυση, 1ῆ- 
τουρε της ο κή δε ΥΔΙΟΚΕΝ. 

9. Μήτε τὸν Μυσῶν ὅτο.] 8ἱ τῶν Μυσῶν Νο]μετῖς; 
οταἴῖο ΡεπαεὈῖε εκ Δηροτίοσίδιις κωτὼ τὼ λεγόμενα» υτην 
Ἡς ἀγοῦεο τῶν πρὸ τῶν Ἔρ. ενοµένων. Ονΐδυς ἐφμίάειΒ 

κι / κ 4 ' δή ΄ 

ἕτεραι πβὸς ταύτήσι γενοµεναι σρωτηλωσία!; ο ὴδ 
ἄξιω" ἀε]επάυπι ατΏο]πι ορπ{τ ας μμ. πού 

Ίπ Εγρ. αἆ ο, ντε, ν. 18. ---- ΝΕΟ 

Ππεγης 1ἰ. 1 55τ. εἲ η ῤίηως 

λιΙπέ τὸ ο πο ωμέμα Ῥετῇ 

Ἵψάους ποταμοὺς διὼ τὴν τοῦ πλήδου 6 πί | 
Ηιηιις τεῖ Ῥνασίαι 6ειετος Ῥοξελα αὐοα5 νο. ΑΤΟΚΕΝ 

ψετΙπΣ αἳ {ΗΠΗΠΤΗΣ, ασα ΠΠρετΙοΤΕ 1 

41 αυτεηΏυδ» {0ο ἐγ/οημἰο {Ηβεγίογε συ 

ΤῬ ] Μηοίεὰ αρραταίηπα, οχοσἀεη5 ομηέχα5 εχρεάιάσασάν 

ἀτ]έπηϊήπι σοιήρατανεταϊ εχετοϊώπι» απο 

τεῖας αρραταϊαπα, απ]πίο απἴεπῃ 8ππο ἴπευη” 

ἴς πιονῖε ουπι Ἰπρεπῖ εορίαταπι ππάΠΟ, 

ἵζαπι οπωπίηπι πας πονίπιαθ εχρεΦΠοιπ 
σς πηπ]το πιακίπια εκηΏτ, 34εο Ἡέ πἆ 

θαπα ΠΙΙ{ Εαϊσία νὶάσατας αὖξ Πα Τατ. θά. . 

Θνοτ[ας Φογιμας ΓΠπρία, απῖ Ἠ]α δογήσᾶ 

ασ Οἰπππετίο ΙΠ{ε(ΠεΠς. ΜεάΙεαπὰ τα. 

Ώσπι Ἰπνα[ε, ας Ῥεμε οιηπία Παρεβοτὰ νά 

(ωδορῖτ ας τεπι]τὸ 41ο ποπιίπα 4ΠΗΝ νο. 

οα ὄοψιμας Ίνίε πἰεαπαί Ώθησς 34 ια αν 

Ἰαδαπίατ Απίόαταπι αἀνοείας Ηῑππα» 1Η: . 

αι Ῥετ Ῥο[ροτυπι ἵπ Ἐμτορᾶπι πρβ 
ὀπηπ6ς Τηταοςς ἴπ ἀἰίοπεπι {Π4Πῃ τας 

τυπὲ, αἁ Ιοηίήπιααε Ροπ{ΙΠη θερεριοδς 
αἆ Ῥεπειπῃ πδαιε αΠΠΠΕΠΙ, 401 αὰ ΙΠΘΙΙ ο. 

Νεαπε 18 ος, 

εκρεάΙτΙοπεδ», Πεαπε αἰ ΡτΦΤΕ μα» ΤΑ 

ππᾶ Ίας «οπηρατατί 1Πεγεπῖι. πι ς 
εκ Λῄα ϱεηῖοπι ποη ἀὐχΙ εοπᾶ σε σεν 

Χειχεςᾷ απ αᾳπα. Ρρισῖες 1ηδεπίὸ Ξ τος 
Ῥοϊαπάο ποη ἀείοοῖτν ΛΙ παπιθης 

εηαϊταῖππα» αἰῖς πε πανρία ἃ ρου 
Αν. : ώς. το Ι0Π 

60109 πα πα ταπΏ δις, ας ἩΕ πανς 
: ς Ἱπίυπόασα 

ρα Ίπ υ{απα Ῥοπίίπι ρτῶρετεηῖ, ο εταῖ ὁ. 
πο 

υαπΙΙ» 4ν 

ϱ Δικβάντες τὴν Ένρ. ιν 00 
6 1Μ6Ι, 4. Ρα/- ”. Τό ος 

ἵῃ 4. α[. καὶ οὐδ ἅ αι μή 
ἀε[ι οἳ ἄνλ0 τεζῖε, αν: αμ. 

) λαο σρωτ., πε ἅμα πα ἀποπάυθ. - 
Με. {οἱι5, ετ Ἱήο αμίάεια 3Ρ- ος 

ποι «οπΡίος: Τὸν Μυσῶν ἠπηηήε «όλη. τας» οὐ οἱ 
τὴν Ἐυρώπην ------ εχρεᾶῖτε νΙῖ ος ζ αρα ὑδ 
εορίτας(εε ]Ππιαπι νοσῖς ργάεοξό οΠοῄοπι ἐς ἀεὺ 
Ώπερα ΕΒιέΕΙά Ῥι]οτα πονογατ, ΡΙΠΕΡΟΙ:... 
γς/85 ο οθβασα Ἠαιιὰ Ὁλαϊα εχριεαήοπΘ μα 
Ροβο {π πι ἱα{εσπποςΙ ἱταπβία ΠΟΠ {ρε Ό ταια Ν΄ 
1198, ὅτο,. Ταμοχοτυπι ΜΥ/οτυπιαας 18 Εις 
Ἱεδήτῃ τερεᾶε]. να. δι ο ο αι α.. 

Ό 1, Τὸν ἸἸόμν πόντο] ὃς τοξτο -4ἱόΗ5 ο το αμα 
νι, 197. 1κ» οτ. Νο πε[οῖο Ο]- ΜήαγΛΙομά! ο μπος 
αἆ ἠζαμήηι Τ1η. Ὠϊδί, χακικ. Ῥ. 729. οετη δς αῄοπε 
ἀμται, νεο Ῥ]ετοδαμε εἲ {ο]υτα εἴ Πσαία ήν 

Ἰόψιον πόντον Άνο πέρον 6ἳ κόλπον ππαλη]ςίε, 3 ο ορ πν 
μεσαμβρίης. τοβηρῖταχ ἀοσί σομιο σος τή. 1ν. 

Σἀαλαμβρίης, οἳ αμέτοπξατο αμἰάοπι Τποέκαό ο μη 
ν. 7ο7.. Ῥεπειπα, ΟποςΠουπΙαἩς εἴ πας ή Π- 
σα]αηῤγέαε Πτι]ο 4 ΡαΤΌΗΤΙ8 {ετῃ» Ῥέοάεητίς. ἡή οἱρέ; 

Ἱφ ορίπαείό οέσαης εε οἱ ναρα, Ῥεηπεηβς (αὴ . 
το], αὗται ἆἱ πᾶσαι» οὐδὲ αἳ ἕτεραί πρὸς τ. αύτη, ν 215 
μένα αρωτήλασίωι- ----- 91πε δ0δ) εἰ Πε. Ανά. ον 
Ῥτοίοηδίεατ. Βεαυατ Ρτοῖπάε «οᾷά, ριυήμπ ο 
ΠΟΠΟΠΙ, ερ ής 

ἐν, οὐδὲ τή. Αὗται αἱ πᾶσαι» οὐδ' εἰ] 9ο ῬεΓεΠι ο ͵ 

πια]ς νϊὰσπίητ περεήτας ἀε[ειῖς: Αὖγαι ὦ π” : 
αυε 

ο/. : 9 : . ώς ] 06 
ἕτεραι Ῥτοᾶἱεταῖ εχ 1ο, Κεΐσυαε σρωτήλᾶσ ἱᾷ1 η] ζἱρμαέ 

Ὅπην μηδὲν ἐφα[νοντο, ᾖνο μίῇς τῆςδε οὐ ἄθιαι μοαυεΡΟ- | 
0) ο ΟΗ1Η 6 ἱν]ω ϱΟ/ΗΛΩΥΕΜΗΝΗ: ος ο ἰσί 

τωιε 0 Πετοβοί, μιῇ τᾷδε οὖκ ἄξιαι συμβλΗ1" Ἱορῥε” 
ηςαπε {8 οχεπιρ]α σο]εσῖε η; ιν οομ]απι 

εχ 1Ηεᾳ. (γοπου. Ιπιεησσῖε, κοῖον. δὲ ηεαίευτ » ποας 
οὖν ἐπέλιπε' ἵπ οατεη]ς ἴ]]α Οοᾷ8, ΠΠ 1, 
ος τεηι]τ], Ώεοβῥ. 6. ' 
τὸ ὕδωρ ἕκ τῶν Φρεάτων ἐπέλιπε ο οί» εἳ 
γος. Επιρμσῖτοι Ἱερίτατ» σφα ἐπέλισεο νο 

114. Ἔ. 1. Ῥ. 993.9 τὰ ἐκείνων ῥεύματ Φασὶ ὼρ ἀρ' 
ἔῃ πάντα ἐπέλιπε' Ὠ]οβο. 1. Ῥ. 401133 

πατυπῖ, «ασ. 
” α ϕ , νο ο. ς 

ος. Καὶ τοῦτο μὲν, ὧς προσπταισαντων ο (ριοίαηῖ» 

. ἂν {τα αἴαυμε α. τα αἱ Ἠπαπι ριορίετ Αελοπ. ΠΠ ΡαΤΑΙ πέραν: ο. 

βίο» ἐπῴε ἐγίεημίρ βΥΦΕΡΑΤΑΙΑ 

Τειετοτιπηφαθν 

ο 

ή σο- ΄ µ 

μα. 

5. 



Ὠπηρίς μῤώμικὴ υμίν, | .. Νή κια ο ο ος. ος «ο ωι ροη, ὰΜκ ο, ταρκκαή:  {ί 
εταῖ; αἰᾷς ἵε Πηππεπίππα εε Πανες, Ἐλεπίπι 
Ῥτορτει ΑΠιοι, πε 1π πο {Πρετίοτ. οἰας[ς 
ἀππα εἴτομπηναμ]ειτ . απΠΠιέταια {αεταῖ» εκ 
ττιοας ΕεΓΤη6 απῃς Ριαραταίο εται. Δά Ε- 
Ἰεομπίσπι θηίπι ΟµεΓ/οπε[ τετοπίος Παρεῦατε 
ΤΔΠΟΠΕΠΙ, λησαιθ οπ1Ίη6δ σορίς {10 Παρε]- 
Πφ' σωρείΏπε Αἴμοη εβοάσία,  απήπι .Ῥετ 

ιδ ., α / " μ ας : 

3 προσπ'ταισάντων τῶν πώτων περιπλεύντῶν Ὁ περὶ 
3 /  Ἡ 3» 4 σω Ε 

οστὸ ᾿Α9ων, προετοµάζετο 5 ἐκ, τειῶν ἐτέων κ µά-- 
Ἄλισα ἐς τὸν Α.)ων' ο) γαρ ἆ Ἐλαιοῦτι τηε Χερσοή- 
ση ὡὦρμεωυ τρύρεε" ο, Φευτε. δὲ ὁρμέώμενοι», ἀρυσόον 
ο ὑπὸ µασίγων παντοδαποὶ της φρατή, διάδοχοι 
οἱ) ἐφοίτων". ὥρυσσον δὲ καὶ οἱ περὶ τὸν Ἴλθων κατιι- 

᾿νιςες αἰΠ αἰῆς {πεςεάστεπε, αἀϊιναπηδί5. ει-ΔΟχημένοι.. ἔ Βουβάρης δὲ ο Μεγαβάζου, καὶ ᾿Αρτά- 
18Πῃ Ἰη εΠβοἀιεπἆο αςσο]ῖδ Ἡασηῖς : ΡΙῶΡο- 
Π ορετῖ, Ῥηράτα ἸΜεραβα”!, εἴ ΑΕα- 32 6ησα Απιοὶ β]ιο, ν]εῖς Ῥειῃε.  Έρι ἀπίοπι 
Άίμος Ίποῃς Ίῆρθης ας ποβῖ]ί», ἵπ πιαῖθ: 

«Ρεᾶπεης, αὐ΄ Ποπηήπ]ρας οὐ]εᾶς; ΄αὖα αἆ 

χαΐης ὁ ᾿Αρταίου, ἄνδρε Πέρσαι, 6 ἐπεφάτεο 
ο) ς κ 1 / ος {ς : .λ του έργου. Ὁ γα Α.ως ἔφΊ 0ρ0 µέγα τε κα 

» τν τη ες }ὼ. οὐγομαςόνᾳ ἐ «άλασσαν κατήχο» οἰκήμέιω ὑπὸ 
/ ΛΑ εκω 2 Ἶ ἀνθρωπων" τῇ δὲ τελευτῷ ἐρ τὴν ἤπερο τὸ «ὅρος» 

' ὃν : ' / 3 5 ἃ ς .9 ..ς σοπήπεπτοπι ἀαβηίε, αδοι [ρεοῖεπι Ῥοπίη- 30 Χερσοηησοειδές τε εσι, καὶ ἰσ,)μόσ ὡς δώδεκα σ᾿αδίων 
{π]α, οἳ εδ 1βΗππις ἀποάθαῖπι {ετο Παάϊο- 
τά. Ἠδς Ρρ]απ]τίες, αἴάιε ταππυ]1, -ε πιαΏί 
Ασαπιμίοτίπι αἲ Ἱηαίθ ασ 6εε οοπίτα Το: 
ΤΟΠΕΠ; Πομ {ωπὲ πιαρηϊ, ἴπ ος ΙΠηπιο αδ. 
Ἄϊμος Βίας, Ώτα. ος μχῦ5΄ Οτῶσα ποποίπα 
πα. Όερ απἴεπα Ίπιγα Φαηαπι 6 ἵητας Π 

ΑἴΠο βἱῷ {ης πχδες, εἳ 4μάς τπης Ῥετ[ὰ ες 
ζοπηπεπΏριις Ιη[ααπας Γασετα αΡρτος[ᾳ5 εδι, 
ηπῖ η, Ὠίοπ, ΟΙορήψαχας, ΑετοιμοσοΏ 
Τ]ψείας, ΟΙεοπῶ.  Ι5ίῶ ᾽αῑᾶεπι {πιο ασδος, 

1 απ Διμοη ουΗπεΏι, ΄Ἠος απτείἩ ΙΠΟᾷΟ {ο:45γοι τὸν χῶρο. 
4Ι Ρ]ασιήε: Ῥατδατὶ Ιοόμπι παΠοπαϊίπι ἁῑν]- 
{απι οἶτοα θαπαπι πτοεπι Εαπε Ροττεξίο. τη- 

Ὅτιεηιςς ΄ῥροδτθαςπαπι ἀερτεδ[α αἱτε΄ έταῖ Εοδία» 
11 αιμ]άσπι΄ 1π΄ Ίπιο νετ[απτεςδ Ῥετρεραπί Το-- 
ἀετε, αἰ Ἡάπααπι ε[βοδίαπι αφῃάπε ιταάεραηῖ. 

δώ μά ο κ νὰ εν αἲ μιας αι ώυνος ᾿ πι ος / η Ἡ 
ας Πιρες {σαΐαδ Πάπιδας:  αἳ ΠΠ εκοἰρίεπ-δ026ω)᾿ οἱ ὅἱ. αὐ εκδεκόµενοίι, ἑτέροσι, έως ἀπίκο- 

3 ” . σσ ..΄ ὄ . 3 Ν : { . Εδίδ /’ " μ΄ . τες ἀείπςερς αἰῖς, ἁππι αά {ήπιο Ρεινε- το ερ τοὺς ἀνωτάτω" οὗτοι. δε ἐξεφόρέόν τε καὶ 

ος ἡ Ἰ , κο πεδίο. δὲ τοῦτο, καὶ κολώνοὶ οὐ μεγάλοι ἐχ αλάσ”. 
ο» ’ λ 3 3 ζ 

ση της ᾿Ακαρίων, ἐπὶ «άλασσαν τὴν ἀντίο Το- 
/ 3 λ ο 5 ο ᾿ λ 6 

ρώης’ ο δὲ τῷ ἰσθμώ τούτῳ» Ἀ ἐς τὸν τέλιυ- 
ω ς ο4 

τῷ ὁ Αως, Σάνη πόλι Ἑλλὰς οἴκηται' αἰ- δὲ 
«ν 5 ” ω 2 3 Ν.- 

4Οἱ ουτὸς Σάνης, ἔσω δὲ τοῦ Άθω οἰκημθαι», τὰς 
/ ς / / - 2 κο ’ / ἳ 

τότε ο Πέρσης νήσιωτιδας αγτὶ Ἠπειρωτίδων ὠρμή- 
ν 3 - 3 ος, 

τα ποιέευ, Κ εἰσὶ αἴδε » ἈἊιν, - Ὀλόφυξος, 1 Α- 

Χρός)ω0» Θύσσος, Κλεωναί" πόλις μὲν αὗτα 
ΓΑ "9 ή /- κ : ή. αἱ τον Α9ὼν γέµοτα. «ΌΏρυσσο δε ὧδε᾽ δασάµε- 

ς , ο. δν τν : 

: οἱ: βάρβαροι κατὰ, ἐθέα, κατὰ Σά- 
: / : 3 η 

ην πόλη σχούοτεες ποιήσαμθοι:..ἐπεὶ δὲ π. ἐγί- 
4 ω ς / ἰ 

ντο βαθέια Ἡ διώρυξ , οἱ μὲν, κατώτατα ς / αν. / λ κ - 3 2 ο - 

Τέρ ὠρυσσο" Ἑτερι δε. παρεδίδοσαν τὸν αἰεὶ ἐξο-. 
; ον , : ο. ρυσσόμενον χουν ἄλλοισι κατύπερβε ἐφεῶσι ἐπὶ βα--. 

ς . , ΄ / 9 

Φ ϱ] 

π]εραιις, ἀπ]: Π]απα εβεύεραΠ{ αἴπε εἰςεία- ἐζέβαλλω τοῖσι µέν νυν ἀλλοίσι πλὴν Φουίκων 
Ῥαπε, ΄ θπα ἵπ τε αῖο φαἰάεπι ἀεταριῷ εἴ καταβῥηγνύμοοι οἱ κρημνοὶ τοῦ ὀρύγματος ». πόνο 

υΦταςϊρίιος ΠρΏ ορεής, Ριπίετ(παπι Ῥμωπί- δλήσον ώς” ὄκε χο ροκ ο ον. 
εἶδης, ἀάρ]ιαπι Ιαροτεπι ριρεραπί: παπι ο ΝΑ ΡΚΡ ΑΡΗΣ: ο μας 
αππη. οππάεπα ΓἈσετόηε ηεΠ[ιταπι-οεῖς {προ-σν ο τοῦ κατω Ὅ' τα αυτ Ἀντοκκπο μμ» 
τἱοχίφ οἳ εἶως, 4,οὰ εἴαε Ιπίοηις ἵπ [ηπάο,. Μέλλέ σφι τορυτο ἄποβήσεσ» ο) οί δὲ Φοῦικες σο-- 
14 πεοεκίε {αῑτ 1ῇς «εοπείΏσετα, Αι Ῥμωπί- Φίήν εν τε τοῖσι ἀλλοίσι εργοισι αποδέίκνυνται, καὶ 
«ες ουπι αἰῖς Ίπ τερις, Τωπῃ Ψετο Ίπ. Ίἶα ' δὴ καὶ ο) ἐκείγῳ' ἄπολαχόντές γας μόριο ὅσο αὐτοι- 
ῬταδεηΏαπι {παπά ἀες]λτάνεταπε: αιήρρε ρα- ο ο στ το κ απών χς ο αν 

ὄ ο αμ. αὰ 
-ᾱ. 

α Πταισάντων οἵα. ὡτερῦ. Ῥαι ὗ Τὸν 'Α0. Ες ῥιφεροβίοπα «4χ., πε Τ.. ντ, τσ.» "Αδω 7. ο χε, 
Τα. 4νῑις Ὀρ]ία:. πρὸ τριῶν. ἐτέων καὶ μόλισω οοτετῖ οἶὗπι «4ἱάο. ο 4 εί. «49. Βαε/.., Ἐλεοῦντι αΏϊ οἶπι 
«440. ὁ Ὑπομόσιγα «4γοῦ.  -«αγοῤρ. ἔ’. «ἄν. Τα. αλα: οτι Ῥούβαρις. Μποα ̓ Αρταχαίης ὁ ἸΑρτοφχαίου Ἴπαι, «ιαοδε «49Ιαοδής. Ώαῦεπε, Ζαῑαε Ἡπήπα: ὁ ᾿Αρταχαίου εΠΙαΠΙ «ἄγοῦ., ᾽Δρταχέης βαν. 6 Ἐπέσασαν 
οτα «ερ, Ῥασ...  ὁ Ἐς τὸν «9. «4γοῦ. 74, γΡα1ῇ.. τού: αἱ ἐς ὃν. {΄ }α]]ᾳ ἐκτὸς οχΗᾳ. Ρ Εἰὸ 
δὲ αἷδε -«4γεῤ. Όαο/. { ̓ Ακρόίωον. ἄπεῦ. Ῥατ/. 4εᾖν 1 ᾿Ακρόθρον ΤΗΠΙ Θὐσσος «1γεῦ. αλ. Θύσιον ΟΙ ο Ἱερῦ., 
Θύσος «44.» Θὐύσσον «εί. «4. ον » Κλεὼωνα) Ἠ]πο αρ. Έα. πά Πο. Ῥ. 9017. 14 Πόλις Ῥα.. πό- 
λειο ἔ-. «4γοῦ., πόλιες Εάά. εἴ 31 «οἱ. 3Ἠ Ἐγέν «ἀπὸ. ΄ ο Κατ’ αὐτὸ «{γοῥ., σοηπιοᾶς, : 

Θοηρτοις π(Ηίπτο Ίοηρα, πες Ῥαυίιη β1ρ]Ε, α,αιταε, τῆς σάλπιγγος οδῖ ἵπ 4ήβορῦ. ΛοἩαΤῃ. ν. τοσο, ὅλων 
Οιά16Ητ απίπι Ἠΐα πιοπήπ πι οοπίτα Ο14ες05 πίτα» ὑπ αὐλητῆρος «πεί οςδὲ ἵπ δεῥο]. πὰ ΑΥ. Αν. ν. 126. οἶατε ἆοσεπδ» {Ηρεγουπ τεβεΠι Ἔοηίγα Αἴ1οη παπα Ῥῖ- Αἰτοῆῃς σα{ᾳ5 αχεπιρία ἀθάῑς Τ. 11. αά Γφοίση. Ρ. ἆ55. 
ΊΠΟ εχ{ετυ]ία, Ί]ήαιε α οοπήπεπίε ανε]]επάο Ίαπα αἩ-. λος οφ ΥΑΗΚΕΝ, 
το πΠεμήΙΙΠι΄ ορείαπι Π]δ[ο Ἱπρεπίαπι. 1πταπε εἴρο. «ο. Βουβάρης] ἵτ ρειρείο 1, ν. οτ. ντ, 196 Αι- 
601 τγες Πορ ́απΠΏος εοδἀεπῃ Παἴμυηί, ας αΙαίΠΟΓ: πάρα-. ἴβομασος, Τπείσας ᾽Δρταχαῖος ΕΙΙΟΠΕΕ. ΡαϊΐτεΠε Ατίβθο 
μις ον αμ 6, ον υ8 ορ ονλως μμ πάν ἃ πας με εμξν . ο μν ο να ἁι- 

Ἴα» Ῥ. 44.5 111 επίπι Ρ]επ]»’ εἰ αἲ υηίνείαπι εχρεάῖ- Ἐϊαπι, «ἀ4γισεῖ τεβῖρῖτ πιεπΏο Ο. 66., υδί ἵῃ ποπηίῃο 
ο ον Ώὰ Ίπιτα εογηπῃ απαὈίαΙπι Ρτορίετ. ΔΑ: 4Ἡα ναταήο. Οὔπε πιόκ 4ε ΛΠιο, α ΒοποΙαῇε αἆ Π, 

ΑΟ ο νεηυς εχίτα μη Ἴηι ο: η τοῦτο μὲν ἨΟΝΕΤΙ Ἡ 2909. οχ{οπη]ρία {πετήῃς, ; 
Ἐν. Ὁρ να οος τοῦτο δὲ Ιπε]οξτ» υ Ίων. «39. Αἱ δὲ ἐντὸς Σάνης) Ὁπάε ΄α]ΐᾳ ἐκτὸς ΕΔΊΓΑ 3508- 
ἳ ὃ Ί πιοναμ ς » Ω08 ὑπὸ µακίγων [ορίοτες Ῥετῖτ, 1ΡΠ0ἱΟ. δαπε, ΑπάτΙΟΓΗΠΙ σοἶοηία, Ίπ Ίρδα οεἵ- 
ν να Ὃ ο ο μαη. ὃν ᾱ ον Έταηα. Ρ. 47ο. να ετας, ος «δομ εἴμσαμο ορρίάα απι- 

. κ εἰ, 9 ᾿ ο)  - ἳ ασ 9 7. -» ἀλ νο ὰ ρ 

97. "Ωρυσσον ὑπὸ µασίγων] 1η ο σό. ἀῑχ]ς ϱὸ ) ροή τα λος οι αιάει 1 19. Ες 1 ο. ή ορ αμ ν η τὸν σρωτὸν {Πέγοάοζης» ἸπάΙσαξ, επάξια {ο5/α α «ΟΠΗΠΕΠΕΘ. υ]ε 4 
ὃν ο. οαμμονπο ΕμΗσαΌυ1, οά(δίε 'Παρείὴς  {αέα. Ὀτοσπα ἵπ Α ιο "Ακρέθωον τεᾶο Οοάᾱ. εἀμηῖ» ης :εχρ]ίσατ 1ρδο Πεγρά: ο, ΤΩΦ. Ἴοιεν ἄναγκαδόμενοι ΡΙλεεπίε Τόμοάΐήε εἲ ιερὂ. Ἀγ.., ηὈὶ Πούβεμίως Ῥε- σι ος πλεῦνας ἑλάσσονες ἐὐγτεθ. 1Π ΡΣ611ο Ῥετίηγμπι πο, Ῥ]ασει 4οηιο Θύσσος εκ 6οάσπι Ατάςο Γεηρίοτο 

ο δομπάη Π1εγοά. ἔχωτες μά5ιγας ἑῤῥάπιζον πἀν- οτ Ρ]πίο Η. Ναι Τ,. 1ν, 1ο. Ώε {58 ΕὐΙΙ8 πη]]α 
στ Εραμς υεγῥεγίθη» εὐαῶ[» ὑπὸ µασίγων Ῥυβπαχεητ. πῆης νο[ησίη, ομάιέ ΄ος αἆ ει .. Ἡ, 
Τ,ερίτως Ἰ]αά 1ρδήπι ἴπ Χεηορό. Κ.Α. ΠΠ, Ρ. 1894 4. ο. [ῃ. ρώσοι ως ον ασα 

(ηλ αλοθνλόνων, ἐτόξεωων ὑπὸ µωσίκων" Ἠ0ῖ Φάομν 89, Αἱ δὲ ἐντὸς Σάμο] Ἐϊκᾶοα ἠχδος Ππείποιαε Τὸ. βατατ 1δί ων που {ω119. Ιητε]ήρο» Ἠετοάοτεα Έοπι- οᾷ. 1ν, ο, 1οο., Σάνήν μὲν ----- παρ αὐτὴν τὴν διώρυ- 
αι . 5 να /. ᾿ ἃ 

αὖαα Ρ]ω ήπια ἃ ος ον ο44. Ἠ]πο ραυ]υ] απ] ἀἴ[απε, Χο Ὅ----- τὰς δὲ ἄλλας, άν καὶ ᾿Α- 
ΙΡ ο ' πη]ία: «ΔεΠοβύ, Ρ. 270.39. τῷ «κροθώους, καὶ ᾿Ολόφυξον» αλ) ας ον να ναι συ μίκτοις 

«94. ζόβίαο ὑπ οὐλητρίδωγ. (εργο ἂε Ίμέρε Αρτ. ἔθνεσι βαρβάρων δΙγλὠσσῶν η τη ο) ή ος 1ΟΙΤΗΓ ε]απι 
Ζουν. Τλο)ά, ν 4 ῥγαάεεοΠεΙΗ εἰ ΕΙΟΙΜΕΙΗ ἱπηηιο]α- πτὸ τοῦ βασιλέως δικώρυ//ᾶ. ρα ) αρ ςΝ, Δ. ΧΠ. 

εν νο Ῥ. 86ο, Θτ., φωροῦντες βρω- ο. οο., {οΗρεπάμπι ατΟΙΙΤΟΣ: ἔνθώ τοι καὶ καὶ τοῦ Πέρσω 
ἴες ἐσρωτεύετο ὑπὸ συρίν. ον «604. 19Ο. Τεν γα Φαίνεται δμτομὸ» Χ ἡ ΥΑΙΟΚΕΝ. 

Χο νρι}}ῶν τε καὶ πηκτίδων' πίνειν ὑπὸ ο 
Ὑνν ὅ5. “νά 

) 
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59 ΠΟΤΕ. οσο Ὁ 
/ / Αα λα ο οἱ 

σι 3 ἐπέβαλε, ὥρυσσα" τὸ μὺ ὧνω σ'όμα τὴς διὼ- 
/ 

Ρυχο» ποιεῦντες διπλήσιον Ἠ ὅσον ἔδει αὐτὸν τὸν διώ- 

ρυχα γωέσθαι πεοβαίνω τος δὲ τοῦ ΕΡΥΣ» συγηγο) 

αἶεί; Ὁ κατω τε δὲ ἐγίγετο, καὶ ἐζισουτο τοῖσι ἀλ- 

λοισι τὸ ἔργο' οὐθαῦτα ὁ δη λειμών ἐσι» ἵνα σφι ἂ- 

γορή τε ἐγίνετο καὶ ἆ πθητήριω’ σιτο δὲ σφισι πολ- 
Ὡς μὲν ἐμεόδαιοπα]εηπῃ 

σκε» μεγαλοφροσύγης ἑἵνεκα  Ροτίαραϊιτ. 
{ ἐθέλων τε δύναμιν 

μνηµόσυνα λιπέσθα| παρὸν γὰθ» 

µήδένα ππόνον λαβόντας» τὸν ἰσθμὸν τὰς γέας 8 δαιρύ- 

3 3 ο» 2 / 3 ’ 

λὸς ἐφοίτα ἐκ. τῆς Ασίηρ ἀληλέσμενος. 
/΄ ε / 

9 συμβαλλεύµεο ευρι 

αὐτὸ Ξέρξης ὀρύσσευ εκέλευε, 
Δ 

ἀποδείχνυσθαι, χα) 

Τ ἷ Θα αιμῦ Χεικες ΙΠβ]πέχη5 Επι, Οὐτὰ τεὶ. 
Ἡπηεητασ]ας Ρε Ίσσα Τααεῖας ος Μασεάσπιας. 

ἴρτα, αμθηϊα 1ρβς {οἴτε ἀπξία ε{αῖ, 114 ΕκΕΔΥΒ: 

όονετυπῖ, αἲ {αρεηας ο Γοδ[ῷ ἀπρίωπι {ασετεΏΏ 

{4 ματη ἵρσαπι Εοδίαπι εδ[έ οροτίεθαῖ, Ῥτοσεάεη- 

τεαιε οΡείΓε αφ[]άιιε 1]]πι ςοατξιαδαπῖ: ηἱ εἴ 8 

ἵπημπα ἀνεπίταϊ ας ξοδ[α οετετοτπῃ ρᾶΗρις 4” 

ἀθαιατείατ, Εδι αμἴειη Ίος 1ο6ο ΡΓΑΤΗΙΏ αιοά-. 

ἅππι, πρὶ ἀΠοτατα εται ετ Εοζυπα εἲ ΠΠεζΙΗΣ, 

οαπαες Αῃα Πιπεπᾶ ποιοί! 

Ἠππς {ορίαπι Χειχες, Ἡξ 6ΡΟ «ΟΠ: 34 

Ἰεέχητα οο]]ίρο. Ιαδεαπτῖα ρτατία ἀερΏπιι {πδῇΐ, 

Ῥοιοπεία ο[ζεπιαπάΦ ουρίάι5, ο ΠποΏμπιοηἆ 
τεἰἰπαιισπάῖ, Πᾶτη μπα Πσοτεῖ ΠΗ]Ιο ΏεροςΙθ 
πανες Ρεχ Ιεηπωυπῃ ἱταΏδροτία{6ν {μδβτ 11 πηηπι 

/ / ων αφ. 3 ' : 

σαι, ὀρύσσευ ἐκέλευε διώρυχα τῇ »αλάσσὴ» εὗρος Φ,7Οπιοιοῖάϊ, αὰ 1ηᾶτε τεοἱρἰεπὰ αι 1η Γορ/απιιληϊΒ 
ο ολ, / ων 2 ρα : τν 

δύο τρήρεας πλέει ὃμου ἃ ἐλασρευμέναρ' τοισι 9ὲ αν: Ἰαυτιαϊηϊς, ας ἆπβ ττεπιες ΡατιτΕ Ί]ας ΑΜ Ησ! 

τοῖσι τούτοισι τόσί περ καὶ τὸ ὄρυγμα προσετέ- Ῥοδίεπε. Ἐϊδάεπι ααἴεπι ααἱραθ ΓΗΕΓΑΙ ΙΠΙΡΕΣ 

τακτο καὶ τὸν Στρυμόνα ποταμὸν ζεύξαντας γέφυ- 

ρῶσαι. Ταῦτα μέν νυν οὕτω ἶ ἐποίε' παρεσκευάζετο 
δὲ καὶ ὅπλα ἐς τὰς γεφύρας βύβλυά τε καὶ λευκο-75: 

λύη’ ἐπιτάξας Φοίνιξ τε καὶ Αἰγυπτίοισι καὶ σιτ 
τῇ σρατιῇ καταβάλλει, ἵνα μὴ ὅ λιμήνιε Ἡ σρατιή, 
μηδὶ τὰ ὑποζύγια ἐλαυόμοα ἐπὶ τὴν Ελλάδα: ἄνα- 
πυθόµεος δὲ τοὺ, χώρες, καταβάλλευ ἐκέλευε ἵνα 
3 / / : : 

ἐπιτηδεώτατο εἶην 1 ἄλλον ἄλλη ἀγυέωτας ὀλκασι 

ὃ5 ΤΟΥΘΟΦ 86 ορροτειιπ]κβπηα 
εδ{επῖ , α1ΗΠῃ 8 ἃ / γω τέ καὶ τι φορθμηῖοσι ἐχ. της ᾿Ασίής πανταχόθο 

Χα ον 3 9 -υ , 

δὲ ὦ πλέϊσον ἐρ Λευχὸὴν ἀχτὴν 9 χαλεομόην τής Θρή- 
ον ες ϱν / λ ή ζ κής ἀγίγεο, οἱ δὲν ερ Ῥ Τυρέδιζαν τὴν Περυθιων, οἱ 

δὲ 3 Δ / ς δὲ ο ολ / λ ο οὴ 
Ἐν ἐδ Δορίσκονν οἱ 9, 5 Ἠιόνα την επι Ἄτου- 
εόλίν Ἐν τῷ 

. Ὁ ἡ : 3 ... δὲ οὗτοι τὸν προκείµωο 4 πόω ἐργάζωτο, ο) τού-β5ΠΙΟΠΕΠΗ: αἰ] 1η 
τῳ Ιπ1πιροβτο οΡρετε ου μραΏΤΗΣ/ 

/ ς λ ' µόμ οἱ δὲ, ἐς Μακεδοίην διατεταγµένοι. 

4 Ἐπέβαλλεν «4γεζ. μά., αἱ ὄρυσσόν Ππεα αὐξήσει. 
εἴταης. 
ε Συμβαλλόμ. «γε. ᾿Θέλων 1άεπι. 
“ἄγεῦ., διαρύσωι «ά4ἱᾷ. Ἐάα. 7 

ἆ Λυμήνειε «4. {| Άλλον «γοῦ. ἔ.ο ῬτΙά5 ἀλλ. 
τὸν δὲ ὦν πλεῖσον Ῥαγί Β., τὸν δὲ ὧν πλείσων αι. -49χ., οἶῖπι τὸν δὲ τῶν 

ϱ ΝΙ4. ο/ρῦ. Δγ5. ἵπ Τυρέδζα, 4 Ἱόρον ἔ εἲ π πΙβΙΡΊΙΕ «4γοδ. οτῖίη εἰργάζοντον 4γερ. 

63. “νά σφι ἀγορή τε ἐ- κ. π.] Αιῆρῖε Ιδί (σ/αμὸ. ἶΠ 
Φοβ)ό. Ρ. 184. Ότι νοχ ἀορὴ 41ο Ἠϊα εδίει {επί ση- 
Ἱεπάα Ἱητε]Ησοτείιί, αἁἰεοῖε καὶ πρήτήριον ΕΙΤΟΤΕΠΙ 
α]ίαε Ρ. {.εοβαγά. ἴαπι οοιτοχίε Επα, ΝΠΠ. 6. 1. ήοεγίς: 

Πωλητήριον, ᾽Αττικῶς' πρατήριο, Ἑλληνικῶς' ΠΟΠ ΤΑΙΠΕΗ 
Αιπεπὶς {οταπα τετυπα νεπαΠυπα πωλητήριν ἀἰοερατάς. 
Ἄῃτος αιιοά {οτρῖε ΓΠεγοῦ. 19 6. 153.90 οἳ Πέρσαι ἆγο- 
ρᾷσι οὐδὲν ἑώθασι χρῇσθαι» οὖδέ σφι ἐσὶ τοπαράπαν ἀἄγορή" 
αἵ νετίης ορίπος αἴιοά Χεποβῥοῃ τταβῖα]ϊτ Ις. Π.Ρ. 9, 36. 
ἀ]]]ς α ἔοτο ατάυπα ΠοεταΙμπα Ίοοις {εορτηϊτασο υἱ 66- 
{επῖ τὰ ὤνια εἲ οἳ ὦγοραῖοι. -------' 1π Π]ιά αὐἴεπι πρητή- 
ριον {εουπά πι Γεγοά. σῖτος πολλὸς ἐφοίτα ἐκ τῆς ᾿Ασίις 
ὠλήλεσμένος οῥογΙαῥαέΗγ, τεθα αἱ]. «Χεποβῦ. Ῥ. 
253. 30., ἔθεν καὶ ὁ κατὰ θάλατταν στος Φοιτᾷ. -ἄπ- 
405. Ρ. 990 17. οὐ μέλλει ἐκ Κύπρου σῖτος ἥδειν ἐνταῦθα» 

4 ΨΛΙΙΟΚΕΝ. 

66. Ἱντεγαλοφροσύνης εἴνεκα] Ὀδί πιοπίεπι {πα α]άεπι 
ορ]ηίοπε ρετ[ορ[πι {οπ]οῖε «4γηῤέάες πρὸς τὴν τοῦ βασι- 
λέως μῶλλον ἐπιθυμίαν Ἰ χρείαν, ἵπ ΤπεπΗ(, Τ. τ. Ῥ. 
907. δοθοῄίαβα 15. Ίυπο ἀεβρπανίτ Πεγοζοε] ]ουυπα» 
ἐπιθυμίαν μᾶλλον } χρείαν εἶπεν, ὅτι ἠδύνατο τοῖς τριήρεσι 
τὸν "Αύω περιπλεῦσαι, καὶ οὕτως ἐλθεῖν' νὸν δὲ ὠρύξας (ῶ- 
ϱυξε) τὸν "Αθω καθάπερ ἐπιθυμίαν πληρῶν τοῦτο δὲ παρὰ 

"Ἡροδότου ὠφέληται' λέγει φὰρ ὅτι διὼ μεγαλοφροσύνην τοῦτο 
ὃ Ξέρέγε ἐποίησεν, οὐ διὼ χρείαν. ΝΑΡΟΚΕΝ. 

6ο. Μηδένα πὀον λαβόντας | Ίταπς Πα) Περοείο» ΊἩ 

Ὠητα πανίηπα πμ] ίπε Ὦ Βεὶ ἀῑπευ]ιαίε ρειρεπ/α 
ο], (γη. ἆξ Ῥαμτυ μηδένα πόρον λαχόντας, ΠΗΓΗ 1/αΗΑ- 
{ή Πάθος» Βηρεῦαϊ» 61 ΠΠ] τε[οΊρο, Ψετρα οοἩ- 

Ῥαταις ΠΙπε αοοϊρίεπᾶα. 14ος εἴαε τος πανες ρετ 1{1]- 
πηὶ ἵπσιπι αΠεΓε» Πιη[Το πιαίος {05/11 ΤΩΠῃ Ίαχαπῃ εἲ 
αἰεωπι ἀαρήπιετο, οἱ «ἱσῇὲ ΝΙου] πη]ίῖτες υπο «ῑς 
Ίσουπι ρ]ηΠΗπ]», 1μῖο 6οεποᾷ!ε ΡΙΕΠΙΗΠΙ» ΙαΏταάῑπο {14- 
ὀἴοσυπι Μρίπα, ερτερῖε {Πρατυπῖ. εἴ ώς Ρε εἶπι 

οξεορίπεα τγαχοτιιηῖ 1ρ. Ρο/αεη. ν» 35 6: αΛλά αὖ Ἡη- 
πιαπὶ Ῥογβπῃ πμπιέτο εχ[ρεδατί ΠΟΠ Ῥοτεῖ 6 
εὔΣΗ5 διειρύσαι οκρ[ῖσατ Ίος εχ ]ο00 διωσΗσᾶ» διελκύσαν, 

αμοά Ονομουίως, ρτησσ]ατε Ίπ Ἠὶς οσζυραἴη5» ΡεΠρε- 
χίτ. Τα] Ίῃ 16 διελκύσαι τὼ σκάφη «Πσά07. 1.19, 56. 
ΧΝ» 60.» Ροθδέμς δήσθμίξειν εἲ ὑπερισόμίζειν ἓ.. 1ὴ 19. 

ία 

4 Ἠαυει Ἠϊπο Ρούμκ 11, 196. ἢβγαειογἱ Φ 
᾿.Θέλ ϱ Με, Ῥαε/. «4. ΣΗπά. Βαγή, δ. Ἠὶ 

| Ἐάά. . ὂ Ἐλαφρευμένας τεέῖο {βαῥ. πὰ «Εοπ. Ῥ. 1161 
ας. «4. γε. 7 Τμ. αΠϊ ἔἐποιέετο, ΤηΠ] παρεσκευάζοντο {γ]εα, 120). 

τηπα εξ ξοδ[απῃ {ασετεηῖ,, οἴἶαπα ΙΠΡΕΓΒΙΠΙΩ τα 
ης Ώμπιοῃ ΘΙΕΥΠΙΟΠΕΠΙ ροηΏ Ρις {ωηαετθηῖ. Οδά 
Χετχες Πηπς 1Π πιοάυπα Γεςῖτ, Οοπιρατθδλαιμίό 
ἴτοπι αἆ Ροπίθς αππιάπιεητα εκ Ὀδἱο ετοσή 
Ίπο, ἀαῖο Ίος Ριωπίοίραφαἴαιε ΑΕΡΥΡΗΙΑ ο 
βοεῖο,, τὲ οοπιπιθαϊΗπη φἴοαμθ ΕχετΟΙΜΗ! ών 
Ῥογιατοπὲ;: Π6 ἔαπιε γεχατειυσ εχετοΗδ) 1 ῃ 
Ἰωππεπῖα 4.1 ἀπιοεραπευσ ἵπ Οταοἴαπα. 9ὲ αμ 
πηοπτιις 11δῇ: 1]]απη ἀεροπετε π]οσλ ώς 

ἵα να ος 
Ροτταπῖες ππάῖαιε εχ Αα παν1διιδ οπειας 
νοξιοτίϊο, Ψεταπη Ρἱατίπιαπι οο]εζα Ρο 
τη ἵη οταπη ΄Τηταςίῶ, ασ ἀῑΕΙτΗΣ Ας Ἴ 
της; αἲὶ ἴπ Τγτοάῖζαπα ῬεππμΙοτασὸρ {δαγ- | 
Ώομ/σιπι, αἰῖ 1π Ἐϊοπεπι, ας εδ Απ ήού. 

ἹΜαοσἀοπίαπι εχ ἠπρ[α. 90σ. 
Ἰπτετεᾶ ΧεΙΣς» 

οοᾶξΗ5 
ὁ .“ ̓  - ἳ ω . ηλ , 

2 Κωτύτε «4γεδ. ο Ώεβι Ρα ΠΙΟΧ κμν ό 1, 
ω ἸΑητοπ τοβρίτ Ῥ. Γοοράή Ἠπιεπον ρα 

{ ΑΤΡΟ ερό»» δΙεΙῥ Μ. 

α7.» λρερεμ. ρ {[. 
τος παρασκευάζοντο λα, ᾖᾳρ. ἵη Ὅπλᾶα» 4γεῦ. 

ᾱ,, » ΄ Α ἴ ι το ΄ 3 5 Πορθμηϊσιν πο.  Ἡ τὸν δὲ ὦν πλ Καλεέμε 
πλείσων η «44. 

Ῥοπείπει Ίπις ομέάσε ο [ετναεῖο ἵπ Ἰσθμὸς ,αὰ 4 απα 108. 
πἰμ]] 1, Κωεγης οβεπᾶϊτ ἵῃ Οοπιίσϊ ΤΠιοςπιορβο ιο. 
66η. Μοα ἑλασρευμένας ορπιε Βῤοιδ., 4εΠῖά 
ἀπι Ἡ., 158. κ ῷ 

6ο. Τὸν Ἰσὴμὸν τὰς νέας διειρύσαι] ο τεπιΙ» 
ελίο τα ΚΙΙΗΠΙ διελκύσαι, Τοπου. τεζχα Εογοδοέθ 
τες οιῖ Ῥγαεῖατ εἱρύσαι, 14Φέγε, εἴ διερύσαι πο 
τσ νοιοα ὠνειρύσαι (τὼς νέας. Ῥ. 5455 52 16. νὰ ο ο 

ελκύσαι τὼς ναῦς") ἐξειρύσαι" ὑπεξειρύσαι' ἐπειρύσαι' μή 

ρύσαι 6 παρειρύσαι. ----- 8 1ρ58» ΕΜΗΗ5 ο Ρη ή 
Πε πιεπίίο., ο5ι ἴ]]α αυπάε ποῖᾶ» αἰιὰ 11/36ή15 ημμήνοο, 

οσμ/ τοπιη]σο πανες ρετ Πθπιοτάπι Ίμρα αηθά ο 
Ῥαπε: Ἡξ ᾖΠεγομ] τὸν Ἰσθμὸν τὼς νέας διειρύσαι’ »αὖν δ' ὧν 

χύσαι, «Ώἱούογ. 1. Ῥ. 3095 6ο. διαφέρει τὸν Ἰσμὸ. σι 
ἡμίσεας τῶν νεῶν ἀῑαίτ Τ2μωά. Ρ. 511; 01. σσ αριά 
Ἱερίτης», ὑπερενεγκόντες τὰς ναῦς τὸν Ἰσθμόν' υἳ 2101 
ευπιάσπι Ρ]ης {επιε]: Υἱά, Όμλον. αἲ Τόμο 

ΛεγΛε]. αἆ 2ερῦ. Ἀγς. Ῥ. 8. {εὰ ἵπ ρτϊπαίς ἤ 65 αν ατταῖ 
το ς. 98. Π]ιά πονίπι ᾳμοά Αππιζαιεσι {οοἱδίε . ο 
Πυΐμς ΧΧΝ. 6, 11. να ζή446 {1 ΡΟΥΜ ῥΕΓ εἰ ιο 

ῥεη σά 1146 εταῖ ἐΓαΜΑΗΙ/4 ῥ]σηβγὴ 7 σμσυεῦαέ ΚΕΝ. 

Παυ6.. Αν ντο 

- (4. κανα Ημ, εἲ «αμα μα. ίπ 
αΌεῖ εχεπιρ]α 1,. Ἡ 1ος. ππϊ]ϊς Επ ο κα” 

ἠοάογ. πεις τά ο : ον ο {πΠῖ μμ μας ρ ὅδο, 
τὼ τὴν ναῦν σχοιν/α., (σα/έΠο ἵπ Ἠιρροςί8 Ξ λες» μα 
ει γοβίαπο ἀοσεηΏδις., οἳ βύῤληα, ος η) ὁ οπισᾶο 
ωον πα Ὃ αν ἐκ 2δ/ο Ἕνε ραρ σος 
«86. εἳ {εμ/ῤαιῥ. Ῥεπερ.ν. 912”.. κ. ἁζ 
8ο, Ιζα) πορμήίοισι ] νο Γορυάῖο πμ “αι 

{οιτηςίε., ατῖ περ]οδίες ἵπ Ππρυβε Τῃμει μπι 

νατήπῃ, Ἱνοβτο πορθμήΐα ὉταΙβόήδ2 αυ ΡΤΟΡΣΙ 

ΏΟΊΠΕΠ 1, 1ν, 10. 45. (1 παεζο ΠΔ 
πορθμεῖα ΤαΊπεΕΠ ῥο/οµες ἵΏ ΛΙοάογί ΧΙΝ 

πορθμὶς ΙΤΕΠ, τα πϊμΙ] Ῥτλείετί πορως τεβίαῖς : 
Πη, ΟΕἴοτυτη ἄλλον ἄλλη, ιά {λεάλος ὃν τν πλῖ 
τον ἀληλεσμένον Ο. 93.9 πάς Παβήκβπηηπι τόν Ὁ οροεοή 
σον» ουί 1Π Ὥληϊα Οοςἁ, ἁῑ[σοτάία ΡΠΙΠΕΙΡ3 
{ξεἰρή{ οοπἰεόωτα εοάεπι τεπάεΡαῖ, ; 

ας ού. ΝΑ 



Χειχες δηπὰ εχοτε](α . Πλονοε εκ (αρράοςϊά, ΝΨεηίίαιε Ὠεία: 
Ὠαδ, μδ] ας πηεμιοτία Μαιίγα ει Παδίτείο ἀῑησαπιι γιὰ, 

εοαξῆῖς οπηπίρας ρεάς[εῖδης σορῖϊ5, Ίεετ ἵπ- 
ΒΙεΡ[Ης Θοἳ ΡαΓάες ψνε[ης, πιονεῃ εκ Οτίτα- 
5 (αρραφοσία. ας οηίπι εάϊδαπι τας, 
πῖ οππέῖΦ οορίῳ «οσετεπῖιξ, αι Ρετ οσοι” 
ΠΠΕΏΤΕΠΙ εἴαπῖ ομπι ἄετχε Ίτιτς. Ἱπ απἱ- 

ΡΟΙΥΜΔΜΙΑ, ππή γἱἱ. ὅσθ 
τῷ ὁ πεζὀς ἅπιάς 3 δυλλελεγµέι ἅμα Ἐθρξῃ, ἐπό» 
ῥέύετο ἐς Σάρδις ἐκ. Ὁ Κριτάλων ὁρμηθεὶς τῶν ονΚαπ. 
παδοκίη οὐθαῦτα γὰρ εἴρητο συλλέγεσθαι πάντα τὸ» 
κατ ἤπερῳ μέλλότα ἅμα αὐτῷ Ἐέρξη «πορεύεσθαι 

/ εἱ / ω. ς - . λ ᾿ , ἃ- 

Όι9 φμήδηαπη ρταβοδίοτηπι αρππεπ. ραἱσμετη-θΟΣρατόν’ ὃν μέν γυν τῶν ὑπάρχων σρατὸν κάλλισα ἐ 
Ίπε ἹπΏταξξηπι ἆασεῃς, αὖ τερε ἁοπαϊις Γα6- 
Ἡξ Ῥτοροβιῖ ἆοπῖς, αἴἩτπιατο ΠΟΠ Ροδ/απις 
Ὥζαηπς οΠΠΏΙπο γοπὶςίε αΠαιος ἆε εα 16 ἵπ 
1ηάιοίμπα. πονῖ, Ῥοριεαααπι αἰἴζεπι ἴταῃβ- 
ΤηΙ6{Ο Ώηπη]ηο Πα], αισετάηι Ρητγσδίαπας 

«1Ώπετε Ῥετ εαπι [αξο, Ῥετνεπετυπῖ Οε|58- 
πὰ5, ὉΡΙ ἔοητες Μαεαπάτί εχἰιπι, δἳ αἶτε- 
1115 ΑΠΙΠΙ ΠΟΠ τηϊηοτῖς Μεαπάτο, Ποππθ 
(αταταξδίς, «αἱ εκ «ο 1ρ9ο {οτο Οε]ῶπα- 
ΣΠ] εχοτίεῃς Ιπῃιτ η Ἰήααπάταπη, 1π αιια 
Ἡχρο ες 1η ἆπο Γοτο νΙβτιΙ {ιΗρεηία θ11εΠὶ 
Ίατ/γα Ρε] 1η αίτεπι Εοτπιατα : ημαπι 

Ῥλεγρῖδις {ετιήτ ΑΡοϊιο 1 ἀθιταδίαπι {1ς- 
«5 ΡεΠΦΙ{α, Ίῃ ας πτρε τεβάσης Ῥγιμις Α- 

ἴγι Πμμς, ντ Ἰάις, οἵηπεπι τερῖς οχετεῖ- 
ἴιπῃ αἴις Ίρδμπι Χσιχεπι ππαρπἰΠοεητϊςβιπο 
ηοίρ]Πῖο εχεερὶτ; {ροροπαίτααε {6 ροσυπίατη 
ει 1 Ῥεαπ Παρρεάαταταπι. ΟΡ. απάτη 

“1ροηῇῄοπεπι Χεγχες «ος, αὐϊ αἀεταπι Ῥετίας, 
Ιητειτοραν]ε, αμίπαπι εδ[ετ ῬγτΏῖας, εί 4αΠ- 
ἵηπ Ῥοσ[άεπς, αὐὶ Ίος ροἱ]σετετατ. ΠΠ, 

εκ» Ἱπαιίμπτ, ἨΙς 1]ε νι αἱ Ώαίαπι ρα 

/. ᾽ λ λ / «Ἀ ΕΝ ]ὸ ςαλμέον ἀγαγωγ, τὰ προχέίµυα παρα βασιλέος ἒ- 
ών ’ ην 2 απ 

λαβὲ ὀδρα, οὐκ έχω Φράσαι' 5 υὐδε ἀρχΣν ἐ χρίσι 
: Ὁ τος ο « 

τότε πέρι ἐλθόντας οἶδα” οἱ δὲ, ἐπεί τε διαβάντες τού 
ν ο. ΄ 3” 3 αν 

Ἅλυν ποταμὸν, ὠμίλησαν τῇ ὄρυγίην δἱ αὐτης πο- 
3 :Δ ο ν Οδρευόµθοιν ἆ παρεγένωτο ἐς Κελαμὰς, ἵνα πηγαὶ ἄγα» 

.ν ᾿ ο ο 5 » : 
διδοῦσι Μαιάνδρε ποταμοῦν καὶ ετερΏ ουχ, ἑλῶσσοον 
4 σω . 5λ 5 - ὴ ἁ ἡ Μαιάνδρε, τῷ οὔνομα τυγχάνει ἐὺν Καταρῥκτης ὃὲ 
3 αλ κ. ο ὰ / ῃ / . 3 α/ εξ αὐτής της ἀγορης της Κελαφέων ἀγατέλλών, ἓᾳ τὸν 

πο ο τς ο» ο κ Μαίαγδρο ἐκδιδο" ον τῇ 9 καὶ ὃ τοῦ Σιληοῦ Μαρ- 
/ » λ 2 ο / ΄ / - λος ᾧ 5 

συέὠ ασκος ο τὴ πόλι αἸαχρέμαται' τον υπο Φρυ 
το. ᾿ τοι. / 3 / 2 1γῶ λόγο» έχει υπο Απόλλωνος εχδαρθτα ἀγαχρε- 

ϱω ω ς / /: µασθηναι, Ἐν ταύτῃ τῇ πόλι ὑποκατήμωος Πύ- 
/ η Ν κ. θιοο ὁ Ε "Άτυος, ἀνὴρ Λυδὸς, ἐξείισε τὸν βασιλέο 

σρατιὴν πᾶσαν ξείοισι µεγίφοισιν καὶ αὐτὸν Ἐέρ- 
: 5 7 ή 9 ί τι ὄξεα"' χρήματά τε ἐπαγγέλλετο, [Αυλύμενοο ἐς τοῦ 

{ 2 πόλεμο παρέχευ' ἐπαγγελλομένη δὲ χρήματα Πυ- 
θίµ, εἰρετὸ ὺ 

να ον / 1 / / ’ έωγ αγδρῶ Πύθιο, καὶ χύσα χήµατα κεκτηµέος» 2 ί κε τον ας. δν - επαγγέλλοιτο ταυτα" οἱ δὲ εἰπανν ο, ΄Ὢ βασιλεῦ, 

Ἐέρξης Περσέων τοὺς παρέώτας, τίς τό 

10), οὗτός ἐσι, ὅρ τοι τὸν πατέρα Δαρεῖον ἐδωρήσατο τῇ ἴτεπι τπα αμτεα Ρ]αίαπο ας νίτε ἀοπανίες ο ο κ σας ες ὔ ον πι 
αὐίᾷπε πωπο οπυπΙππῃ Ποπήπιπα ἀῑν]αϊς ρήη- 22 πλατανισῷ τή χθυσέμ, καὶ ο ο ο κ αμ- (ερ 25 Ιυ ἐσι πθώωτος ἀγθρώωπων πᾳλάτῳ τῶν μεις ἴδμεν | 

ὢ Συλλενμ. αμ, 21μα, αή]ᾳ, 

βαε[. ΦΙ6Ρῦ. ΠἼαίρο, ο Κα) τοῦ Σειλ. «4οῦ. 
«9. πια]ε: τοᾶε Ἐμαιύ, αἆ Ἡ, 

“96. Καὶ ἑτέρου οὖν ἑλάσσονος ὃ Μαἱάνδρυ] Δβροιὲ 61, 
«ἀὐγε[οδίης., οὐκ ἑλώσσονεο Ἡ Μαανδρου ΠΙπϊταπα πηγα. ἆαμ/αμίας ΟΟΣἱΠΗ]. ϱ. 145. τὰ δὲ οἳ, ρασάστοῦ Ποτύας, 
Φύλλα ἑλάσσονα ἢ Φηγοῦ. μείζονα δὲ ἐσι ἢ πρίνυ. 1.οησα 
ἑ Ἀνιάς» Ἠ]ς Ιηβιέηπι Ίορο νι]ηςς, ῇ οἶῖπι αχ ϱ], ὑαήπαβὴ οομἱεθυτα αἆ «ο]όη, Ῥ. 58ο, [δᾳᾳ. ὧν Μαρ- συ» ος καταῤῥήντης ἐξ αὐτῆς σῆς ἄκρης τῶν Κελ. {τ]- Ῥτηπῃ Παεπῖτ. Νερό ομίπι ποξήπι Ἠϊς ΠΟΙΠΕΠ Βαν] - ζ077αΐ]σε ἸΜαήγας ῥτασίοτςα [ὐπέσν) εαν /1Ο ηηοηέὲς «60 ΥΗΗ15 ΕΕΜΥΤΕΠΙΟΊΗ άΡο Ἰγγορίτη Ὃ ας οπά6γέ» 
αὖαε (1) ΙπίΠο Τ, τή, νετρα.. θἱς {6 
Μαµπαβαπα Ἱπτοφυια ρο]]ίσο Ῥγοίπεῃς. Ἐπίσοτ  Πἱττο 
Ρ]αμΗΟ]]]α ν]άεΠ, ἀε νεσίταιο Ποε]εδυδίσατο. ᾖζαγβῤσηι 
πονῖε Πεγοάσοέμε Τ.. ν., 118.. αυ ουπι Οε]αεπίς ργαα- ΕΙρΙΤΟ {Ἡ τιεες, α οἰνίρης [ζωτοῤῥήχτης 1π[ίο ἄτη]ο πρε[]ατί ροτυῖε; α1ο ίαις η περοῖῖο πον] πΙμῇ], Πὶ- 
11] 1Π{οΠΠ, αρποίζεηῖς αά αὐοῃ. ΧΗ. Ῥ. ὁό5. πιασπο 
νΙτο. Όε βοπΏδις {η ἵδτο 0ο ἐξ αὐτῆς τῆς ὠγορῆς 165 ἀΗΠς[]]οι, Χεβοβρῥοηίοη ᾿Ἀναβ. 1. Ῥ. το. Π αιάϊπ]ης, 
{εαζιΠεῦκητ 11 ὑπὸ τῇ ὠκροπόλει {η ἄγος, Ῥτορίοτ τιᾶ- 
η τεσις Τερίαπι, Ίπιπιο ἐκ τῶν βασιλείων. Ἠοι Ἠϊς ου] νήσοι ἀεοτεῖ Φ4]πιαβαπὶ » τῷ βασίλειώ τερῖαπι 1Π. ΟΗΕ νεγεῖσᾳ «ο]]οσαπΏς: οι]μαπιοᾶί πἰΒ]] Ππαν]ςή- της [εήρτοτ, ἨΤΤΗΠΙΩΠΕ Χοαγείς ορΏς, τὰ βασίλεια 6ἳ αν ἁλογήπι {οζεσποῃς. Ειχα Ἠίης ος νηρ οκ 
αν μα ἄκρης τῶν Κελωγέων ἀ[ρυταίο, 141 πὰ 

ο γης τερία ΟΠΗ βαοτῖς, 4 ὈΓοπιππης ρυταΡ]- Τσ ΤΟΣΗΠΙ Πθ]άομι αἨρμοά αἀπηκίατος 6ος Ἠμης 4ῦεο; παρ] Φα/πα() Ἱηβοπίυπα Ἰαμάῖοιις ἔσγοῃς, ὦ9 Μαρσύεω ἀσκὸς] Δεβομῥομει δέρµα, {Ρ]ίσο Ας, ΠΠ, 97. δορὰ, υ0ἱ (61. Ῥορίαρμέες ΟπΊῃὸς τερτε]επαάϊ, οἱ {ασ {εσυ ἹΜατ[γαε ρε]]οπι μγὴς Ίογηια {ιή{ρει- ο ὼ τοπ: ὠσκὸν 1ρραπι Εδ{ε Ῥε]]οπι, Ῥασία ἔ]μι- αἩς ὃς αὰ «ΟΠΟΡΟΟΜΙΕηΗ Αναβ. 1. ὰ. 11. Ψο]εης αἰγ]- ο. Ενας ΠΗ 41ΡΙΟ5: (α/]α1 τπεβίεις Ρᾳ- 
λευτήσει, ἔστεμ ια ὀτσος, ἳ μθὶ ἡ δερὰ μὴ εἰ ΑΣΚΟΝ τε. Λε]]ὲς τη ρμ του Μαρσύου, ἀλλ εἴς ἀρετήν 7Ί060- 19 
φίγέμίομ, ΟΤΕ [εμεί Ἴαγ[γαε, ἀεβηα!, [ε {η 

ν , ο Ἐκ : 9 ο 9 δν τς οσύεω Ἔκορ ἐν τῇ πέλι ὦ.] Οµἱ νϊεῖπα ἆοάχα πρίν Τη. δόμῃ. ἆμχῃ Γωορίιις Ίςτα. ἀο[οτ]- εὗατ, Ἠς τοίτοι πο Πιο τα ΑΗΜΗ {αρίιις Ίδεα, ἀς[οσὶ 
πόλ’ νοευ]ς ἐν τῃ αν ἰσία ο επι, ἐν τῇ τπτ ἓν τῇ τερτθία«ΗΣ, οεέσηή ἡκη ο) (δαπεηΏα {ο Ῥεγίορη. {ῆ- 

ὈΗε] Παν ροής η {]] “δ6 [15- Δεµ/ά ο5{» αἆ 4{)ἱρη ολ ο που 4] οί γγ (ε]εΡ. 7α]αη. ουῖ πο, ον σος μον πο ῥε]]ὲς {ή ήγεη ἀἰρίταν Ώγ 
{ : 

Ίπα{α: ϱ01ρη: αὐἰἀεπι εἴ- 

 Κριτάλλων 14. Ζα)ῇᾳ, ο 
«Ίγοῦ. {. Βαρὶν. 4. Β. Αγ, «4ἱ4,, αιοά τοπ Ροϊποτάτ. Φιαπι περιελθόντος «4γεῦ. 

ῥ.) ΤΙ ἹΜαρσύου βΡαν/. «9. 
Ρ. Ῥ. 366, 35. εἲ Φ/ερύ. Ἀὴα, ἵῃ Πυθόπολιςυ 

το (γοπουίμςς 

{ππεηαπη αρ(ατάς ζαγ-.. 

: η πα» Φ μετα 

ο Οὐδὲ ἀρνὴν Ίεα. 4.4, Ῥ4ἡ/-, οὐδὲ γὰρ ὠρφο 
ο 4 ᾽Απίωντο «4. 

1 Ατρέος ἵη Φίερῦ. ο, Ῥαε[ς 

ΙαΐΏ Ποπλ]η]ς Πριιταῖς νοζαξηΣ θύλωκος οἳ ἀσκὸς, [εὰ ἆιοᾶ 
ποῦυπη εδίᾳ {οοῖς Ρογίς, ΝΕΙΕΟΙ υἱ ρτοῦατὶ Ῥοξῇς {55 
αἰΙ τς» Ἡξ {περε., Ρεγποπίωη Προβίης, αἆ Χεποβῦ. Κ. 
᾽Α. Ῥ. 11. Ομ] νετο Ειο]επὲ Πὶς Β/πεοηὲς ἴῃ Εωιμνα. 
Ῥ. οὓς. 1). εἴ μοι ἡ δορὸ μὴ εἷς. ἀσκὸν τελευτήσει, ὥσπερ 
ἡ τοῦ Μαρσύου: -----' οι Ατλεπασεπϊ ταπέιπι 4ΟΓΟΡΟ; 
15. {εὰ αΠατατα οἴἶατα Ιτοῖαπι ἆγσες ΠΟΠΠΗΠΟΙΚΠΙ πό- 

(λες νοζαπτΙσ» ετ Πὶςο ΠΙΠΙ1 Ιπιρεά]τεῖ, οαμοπήπις ἐντῃ 
πόλι ἵη μπε {εΠ{ηπα αοοΙρεζεππᾶς; παπι ῥ]]εῃί ρε[1ῇ5 1Π 
ατος {ΙΕ {Ηρεπία: Χεποβῥομή! Ἱ. Α. 1: Ρ. 146. 6. 
αυ]α Ἱερίς Πηϊς(α Ιταάἵτατ Οε]αεπίς ἐπὶ ταῖς πηγαϊῖς τοῦ 
Μαρσύου ποταμοῦ ὑπὸ τῇ ὠκροπόλει ------ ἐνταῦθα λέγεταέ 
᾽Απόλλων ἐκδεῖραι Μαρσύαν νικήσώς, ---- κ) τὸ δέρµα κρε- 
μόσαι ἐν τῷ ἄντρῳ, ἔθεν αἳ πηνα/’ {δᾷ ατοῖς αριιά ΓΠεγοιίς πιεπΏο Ίαπα ρταεσςς{εσαῖ» παπα ποπ ἀπδήτο απἴῃ ρτο ἕ- 
ορῇς τεξτε σοιγεχετῖτ να/ήμας. ἄκρης ἳ Ώυπιθῃ δις 
'Π4ΡΠΟ ἀῑσατατ αφ µαγνη! [)γερίεμ ἐξ αὐτῆς σῇς ἄκρης τῆς 
Κελανέων ἀνατέλλων. Ἔνπι Τοηρβρίε ποίπηπι ΠΗρίσος, 
ἐν τῇ ({αἱ. ἄκρῃ, ἵπ Φα αγεϱ) καὶ ὃ τοῦ Σειληνοῦ Μαρ- 
σύεω ἀσκὸς ἀνακρέμωτωι. Ύοςε ἆκρης ἵπ ἀγορῆς ἀερτανατα 
πμ] πήτυπα {4 ος αά(οπΠρίετῖτ αἆ μπς Ἰοσῦπι, ἐν τῇ 
πολ αλ κνης Ὕθο νι Ξ ΥΔΙΟΚΕΝΕ 

3, Ἠύθιος ] Φ)ερῦ. ἵπ Πυθόπολις εἳ Ῥ/μαγεζο Ότι, πι- 
Πες, Ῥ. 969, Πυθὺς αιάϊτ, Ρ/μίο Ἡ. Ίναι, ΧΧΧΠΠ. Του 
ΣΡΙ ΒΗύγπης, ΠΟ Όεπο : ΕιΙΕ επήπι Τγάμς ἆοπιο, ἀΙπΠκβπιας ου]άεπᾳ, {εὰ ρατίτο πη]{ογήπις, Ῥ]μγα Πο]: 
[επί εἲ Παγάμίπμι, οτι ἆς 4116 Ρἰαῖαπο ας υίτςο 2. 
Αγἱ/0Η. Έερη. Ῥετς, 1, 77. Ὄν 

3, Πύθιο ὃ "Ατυος] Πεγοδοη {αμα Ρυγίνη νογ 
αΠ{ φεπεζα, Τδεῖσες, Εβαιῤίης, μοι; Πυδέας αῑ- 
οἶτατ 1η οφο]ς 95. αά «4γήβλά, Πύθης Ῥ]ωλαγοῦο 
πε, Μα]1ετ. Ρ. σ6ο, ούα. οἳ Ῥο]αεπο ΥΠ». ος 
πα οη 1]ε Γητηπη ἔξείνισε τὸν βασιλέως φρώτην ο ον Σεν] ον αρα. ταΏς Ὠοάρτο ᾶϊ» σαν ξεωίοίσι µεγίςοισι Πατ Λυσιθείδηφ τετ 1940. ῶν Περ» 
6, 56.. κατὰ τὴν διάβασιν τοῦ Ξέρξου τὸν δύγῶμιν τ τς ο 
σῶν ὥπασαν εἶσιωκώς [τὰ Ἰάνς εείαπι μο” δι ἀ πα πο[ίτηπη, Χθυσίε μα ον Ἰοάνττο ος. 
τῶγι ρ ς ὤμτ έ, τν δν ον .) . ος Ίμσῃο ο ολα Ἱν ῥαμαύνοη, ϱ, 3ρθ. εδ”, Ἰπην]ε., ἐπιθυμήδεια σμώς-. δόνδρον ὧν αὐτῷ πρυσοῦν ἡ σκίά. Φεῥο]. . τα. ῥ. Α. 5. λέγεται ὅτι πλάτανον εἷοε 20. 1Π Οοἆ. αι. πάν 2. νι 9 ΛΑ ϱ/ ξύΧΕ αν ον ὦτος συσκιάζουσαν αὐτὸν, ὥς Φγσιν Ἡ- αρυσῆν ἐπγ τοῦ ὀκήματος ον, παρέσχεν αὐτῷ Πυδέας ὃ Λυδός. ΝευΊτήπῃ ττα- ῥρόδρτος. ἣν παρέσα, να. Τ ος 
αἷε Εργοή. αμοπι {αμίνης Τχείαες ΟΙ. 1, 905, Ώς 
αηγοα νίτο οἵ ΡΙαίμπο νΙά, Ῥίαετες. Βγή/οη. Όε]ευεις. 
Ί0/ αά ΦΙράογ. Ἡ. Ῥ. 354. τος ΝΑΕΟΚΕΝΕ 

ὕννα. άτ. Αρ 

νι ῥ 
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Ρος 4. «4γεῦ.. ἵπ 4ο φεωπέδων, Φίερῦ. ΠΙ4ΤΡΟ εἶπα βατ ᾖ. 0. οΗπΙ φεωπόδων ἐξ) βίο ΕΝ 

τασα πορήρουοευτοτε(Πδυ5 Ῥ/μαγερο αἳ οβαεπο: Ῥτῃ- νεχ᾽ ὃν σέβειν π. (αοβΐμε Ῥο[μεταῖ οὐεἩ 

ας, : 

524 
. / 3 . 9. ο ͵ ω . ’ Ἱ ἓ 6ἵ 

9 ετάσε .  Θωύμάσας δὲ τῶ ἐπέων τὸ τελωταῖο «6ρ5 εει {εειπάμπι Τε, σε πει ος 
. , 3 . . τα ο ” κ. 4η .( - 

Ἐερξης, αὐτὸς δεύτερα εἴρετο Πύθιον ὑκόσα ὂι εἴη χεή- µα Χσισας αἀπιίταιας, {εεηπάο Ιοςο ΡέτεΟΗ: 
ἃ- ταῖς 6δῖ 1ρ5ο Ῥγιίαπι αμαπίῦπη εἰ ΡεεΙΠά:, 

Λ 5 7 νο οκ. : 

ατα. ὁ δὲ εἶπε, ο, Ὦ βασιλεῦ, οὔτε σε ἀποκρύ-15 ο .. Ὃ 
ο ντιπ δδίει, Ομ Ίο, πεαιε τε» Ππαμίν 

22 
3 5 λ ολ ΗΛ κα αν λὰ, 

οἱ ἀΤτθεκ. ζω" κ ΜΕ 

κ σσ ἐπικάμοός αν ον Ίηεας Ίρις [ασα]ταϊες: {τά Π4εΠ5» Ρίο: 

δω μαεπο νο σον ώ ᾿άλασσαν 46 εκαξὶς τεσεπίοδο, Ῥέθπίπ Ππιαίαας. 
κ. . δω ΠΜ ολο τωκ ο» α 

κ ρ 

92 Ἱκαταβαίνοτ α Τ ὴν Ἑλληίδα 5 [βελόμενός τοι Φοῦνα αςεερί ἴε αἆ πΊατε ΟΤΦοµΤΩ ἀε[σοπάετε, Νο” μη] 

ἐε τὸν πόλεμο χρήματα, ἐξέμαθος 5 καὶ εὕρωσοίοις Πο πά Ῥε]ίαπι Ῥέουπιαης -4ατε, 18 
ἀιδἒα ταίοπε εοπιροῖ», τηἰμὶ ἐδίΕ 4ΠΡΕΡΗ 322 . άν λέοο έ» λος Ν 5 

ὀ λογιζόµεοό», αβγυριθ μυ ἆ 9ύο χιλιάδας ἐέσας ί ο. 6- 
αὐίάεπι ἀπὸ πα ταἱεπίοταα» 11 

το αὐαβταρίες σεπτεπα πη]]]ία Πατετυπι 4: 
κκ ὁ {- « : / 

9 μοι ταλατω)» 5 χρυσι8 δε τέτρακοσίας µυριάδας. 

4 4 τ αί 3 ς Ν / 

ς-ατηρων Δαρεικώ)» ἐσιδεέσας ἐστα ἕ γιλιαδέω" . αι 

΄ ῥ χ τίσοτυτα. {ερίεια τα] ους ΤΩΙΠΗ5: αὐβ Ἡν 

ραώ μέ λ / 2 ζ Σα ο βλ ς 
ην. καὶ . Ὃ ο. αα} βίος ''οδοα1ρῖῖς αἴαιε εκ Ταπά5 {αρρειῖῖ, 

ο. ο. Ἐερξην ο ο. εμίᾳς.  Οὐΐρις νετρί ἀειεξίαῖας Χεισεδ, 

εἶσε, 3» Ἐευε Λυδε, ἐγῶν εσσεί τε ἐξηλθον τὴν Γερ-. Ἠοίρες Ί1άε, Ἰπηπίε, ἐΡΟο ἐχ ππο 

: σίδα χώρην, οὐδοὶ ἀνδρι συέµιξα ἔᾳ τόδε, ὅσ]5 Πάει τερίοπεπι ερτερίας {1π1 ποπ πεῖι 
22 έ / ν ου 

Ἅ 6 Φος Τ 

ο Ἠθέλησε ἔείια Ἀ προθεῖαι σρατῳ τῷ ἐμῷ, οὐδὲ αάμας παξξας Επι, απὶ ἵπ εχετοιΗση Ὃ τὰ 
: κ , ; . 

9 1. 

ο) ὅσι «ἐ ο ὄφι τὸν ἐν κατασ-ὰς, ανά η βαο ο ΡΙαα ο{Ἡσ]α εχείςετε νο]μεΏέ ορ 

ο» ἐ τὸν πόλεμο ἐμοὶ Ἰθέλησε συµβαλέσθαι χρήµα- ἵπ εοπίρεξάπῃ πει  νεπιεηςο ος 
΄ τς ΄ Ρεεηηῖαπα . τμ αά Ῥε]απ 

3] / ὁ Ας οτεή. Ὑ, 3 ο 

ω. οὖτε σχἠψνοµαι τὸ μὸὶ εἰδέναι την Ὁ ἐμεωύυτου 
ο άρω 

γω, ή ψομ, τν ή οε]ασο τεχ, πεαιε ΡίΦιεχαπι πε πείατε 

Ἡ Ἑ δ ο Ὦ ο ον Ἱ ΡΜ (πλπη ράποπὴ1, εἲ εε]εβιαεῖο τερίά, 

. ελ / κά ο κά, ο / ολλ 

πια) τάτοισί σε ἐγὼ δώβέομα]’ αὐτῷ δέ µοι το ΙΡ: ας αν 

.. ο. μοι ἀωο ἂν. Ἠὶ ἆοπο ἀο: παπι πήλή 1ρβ νίέις ο Πδ 

1 σος ν 5. 
τα, ἔξω σεῦ σὺ δὲχαἰ ἶ ἐξείισας µε τα Τη 9 ο, . . κ.) 

Ὃ νο, αν αν ο. παρα» πει, Ρισῖετ το; ααἱ ει εκετααΠὶ ο. 
ον ο ο. ππαρη]βσε Πο[ρίτα! εοπηταϊο Ῥτο(εαυμῦ» η 

”» λεα) σοί ὦ ἐγὼ αντι αὐτέων Ύέρα τοιάθε δίδωμι, ετ Ἱηρεπῖοπι Ῥεσουπίαπη ΡΟΙΙΕΕΠΒ. Ἡ ώς 

ον ζενό τέ σε ποῦμαι ἐμῶνν καὶ τὰς τετραχοσίας ν]εϊμτη 6Ρο Πρῖ εα ἀεσοτα εοπίεῖο. 
ὶ 1 ο» / ” ἴ 6 2 ὢ ἆ 8 . .ὖ πααά(αν 

.. ο. « 6 ” 1 ; Ἱ ᾿ ς 

2» ὠὐτοῦν δοὺς τὰς ἑπτὰ χιλιαδας' ἴναι τα µήτοι ἐσοι- ο ας πηϊλία Πατετηπα ᾱξ πας μα: 
» 9εέες ἕωσι αἱ τετραχόσίαι μυριάδες ἑπτὰ χιλιαδέων, εαν πο {ερῖεῖῃ 
ΑΦ αλόη νο ἐμέ 52. ἀπηρεπια πηγπΙαάες  ἀε[μιμαπί [ια 

ο ο ο ραϊσμβημης ελιών αι πε αν ο ο μρ 
ο ο ο ο ο οὖν εσ-Ο[µηπια Ίο]άα, «απῶαιε Πρὶ, Ρατα[ἡ; ας 

2 ασο τε ενα αἲθι στο μυ σα Ρ τα ταύτα ἈῬορῄάειο, ας {[6ἱτο {6πΠΡΕΙ Τα]έπα ο (ορ 

ο» Οτι, οὔτε ἐ6 Τὸ πταρίοη» οὖτε 4 ἐς χεώωµε- ἨΠᾶπι Ἱτα αβεηῖεπι ἴο, πθβμέ ΙΕ Ἶο μα. δν 

2». ταμελήσε”. ΄Ταυτα δε εἴσας, καὶ ἐωιτελέα πα Ώέμε 1η Ροίετυπῃ Ῥωπίτερὶε, ο. ο 

σας» επορέυετο αἱεί τος ροσω" Ὄλιαυα δὲ καλεοµέημ. τη. εἰ ᾳαῶ ἀῑκεται εκεφυ(Ηδ» ἕ ππβοῖα 
ἅ αδῃάιιε Ρτορτεά! : Ριστορτοήυσ σα, ση λος βονη νι ο να 2 ο 

ον παραμειβόμφος» καὶ λίμνη, ἐν ΤΗΛ ΟΡ]γγρῖαπι ποπηὶ Απαμᾶας 
αλ ήτα, αποκενονεν Κολοσσὰε, πόλι µε- εκ οᾱ πο, Ι ρεινοπίε Οοἱορ»» : π ο. "σ΄ 1αἱ,  Ρ ΡΙΤΥ’ 

- Ὕαλη 

ᾳ Θωμάώσας «4γεζ. «πά.. ὃ Ἑωῦτοῦ «4. ο Όεβι ἵῃ 4γ.  ἆ δύ ντος απιάπα5 

Τσε/σου αἆ {Φεοβύτοη. Ρ. 1435. 6 Χρυσοῦ Πα ου μαι ῦ. πι βοδώραν δή οι ος Ίος ρεὮ 

{ἼΠσεης, Τ Χιλιώδων «4γεῦ. }Ιπά,, ἴηΠι τούτοισί γε ἐγὼ «πεῦ. Ρα. Γεω ον ν ἁρμέων 29) ή ας 

 όη Ἱ 
409} 

ορ (σεπευ. 60ἱέ0” {ες Ιζη8 Γ. ο}Η{ οοπἰθέξµταη. ὃ Πρεσύ. «4γεζ. { Ἐευίσας 14. ἰὶ ΟπΙ συ παης οσο ἷ' 

ο οιας πι]]α ῥχεπιεηίο οπαδία, { Ώεεςί γοῦ. ἔ. Μὴ πμ Πάσια, μίῤας τι ἵπ ᾽Απαρηόιι 

ἐωτήσαο ος σας ο ναιες 1, 190. ΠαγροςγαΕἰο ο δήάας. ο ἡ{ε]. «4. Ῥαι[ν εεῖεῖι Ἡ 

πι αι αυοι ορ ος ορ, «πομου. εἴ }σήελεπα;. ῥ Τοιαῦτα ποιεῦντι «ἄγεῦ. ρ ροζ ος 

Άαδει Ἰλπο ο προ” αμ αμ ο «γε. Γαγὴ. Δ., αλ ἐρ τὸ μέλλον οκ {0ποἱίο. ΌΏτρει Αν 

.Φρθε Όγα.  }Ἰκολοσσοὺς -ἄγοῦ., αἩἱ Π1Ος. μεγάλην Πο πονίε, πΗ πες Αα, οἳ αλα. 

σβ 
ἵ 

ο. ᾽Αργυρίου µ. δύρ χιλιάδας] 1 4πεο]α νοὶ ριαοϊογηηίς. ἃ ση. πιηνὸ σα ὃς,  φεωποὺς ἔ νε 
Ἱ Ἱ ει - ἆ. μία ς, ὃ υεωργὸς, Ἡ γέωπους 1ΟΓεῖ Ὅο- 

{4 νε] Ίοσο πο {1ο ροβτα Ρερειῖτ εἴζοτεπῃ 1π Ἐὰά η- το «ραας ορια ες οθα 6χ ὦνδραπόδων υπο ο ο 

βαιδη αά 0η. 1. Β. Ρ. 575» 31. Ῥγήπιις Πο Ίνα- πιά. αιοά αἱ Παῖ πιεῖΠο» οδ{εητ 1]! αστίσοἶαθ ει β]ε ἂ 

Ὀυΐς( Ἱερίτιτ ὀργυρίου. μὲν τάλαντα δύο, Χρυσοῦ δὲ φὰ- πάοΠρε, Ῥτασβας ἀποίοις ΝΟ». "πεί, ος φεώσέδών 
πήρων Δαρεικῶν ανριάδας τετρακισίως ἐπιδεούσας ἑπτὰ χι Ἱτροῖς ῥη(ΗΠΙ {οπίριηταἘ ΡΤοΟρΙ05» αιπρ]εζΗ. ΤΗΣέΕ τ 

λιάδων’ εκ Εογοί. Τεείσες π]επιοίαϊ. Οἱ. 1 ν. 927. νε φεώπεδᾶ, Πεβγεδίο χωρία» ατήσεις, [ἴνα βδή: ὃς 
 . μὲν τόλαντα ἀργύρου ὤνεργάφου" {οπἱρδεταῖ ζᾖημ- τεταε Εαηῥοςγαμἱομέ ας σα: οχ Ίΐς εἴ 111) να. 

ϱαὲδ, ἀργυρίου μὲν τῶλάντων δύο χιλιάδως. 89 απἰάεπι. Ῥψίμίο ὠρκέων βίος υἶᾶμς εὐεγ: Ἆος ἵπ βοοοὴ 1. 

ορίοπὲ Ίπετα µυριάδα «ιλιάδες Ητοτίς να]αο ἀοῄρπαδαι- τἴππα {6Πούβο Ῥο[μη]αηϊ, ἀεροβτιπι πσ- απισα με 
ον ο ο νο ϱ Πππζάιο: β., δύο 1» 31: ο αμο, φ ώς 

χιλιάδες". εκ 19Η εείαπῃ Το σομάϊ σοπιρομάἩς ΄ρ]ητοφ , ̓ Απαρτιλογ/η] Ἐοι ὦγ ένας καὶ πλήρης ἄρμρτν 

ηϊς 1ο τεπιαπ{ετηπε «1ΤοΓε5, ιαίες. εμ, ην Δα- λος ης ιό τν νο λά, Ομ ἡς χο κ. 

Ῥό 
 βν 

. 

ρεΙκὸς, να]εραῖ ὠργυρῶς δραχμὰς εἴκοσι, {εκ 3άεοφιιο Βο- ποΠεί «4ετηί αἆ ο έ ήλ2 

τοΏο»: Υἱά. 1. Εεγίκοη. 3 «4βαμὶ Μ. ἩΗ. Ἱ -Ἴα. 5ο, «κτησόὀ τε αὐτὸς η ο όν αν, πο ή 
τν» ο. 97. ἀΤαςἨπι ο 6. οσο. Το]επτῖπα οοηβοίιέραπτ [ος ῥο/ήείο, σησο ἐμ/εη]οί της ῥ οί ποτ νετΟὶ. 

Απίοια, ΑἴΠεπΠΙ8 Ώοτεητε τερυυ]]σα ἀιισεπῖα, τα]εητα κτῶσθαι νἷπι 6Χ6Πι Ἡς αάβτ 5 όσ δεί Ἀ 

θουηῖα σομ{ερατ ππαχίπια: ἀ]ήκμπης ΊΠτες ΑΙΠεπΙεή-. 
πε δυο. χΠ. 1ο. ο ΙΤ ο ρρῦρη, πά ]ομζ- Χ» 9. δη: 

[ξς Ορ]]ίας διακοσίων ταλάντων ἐτικήσῶτο τοίο {γα Ὀν. γ{ρίάῑς οκ ἴποπο ἔαρααι, αρυά έν Ῥ. ο νν 

χῖχ. Ῥ. 949. Ῥγεύης 0’ σάή{ ταἱοπία Ἡαρι]ε αιρεπΗ. «οπηπιοᾷο το(ἤτιη] ροτοτῖτ: ος το δ' ὁρθῶς ἂν ἐκδ να 
ἀπ τη [τα σπυππιοτΗῖη αΗΤΕΟΥΗΠΙ Πππιεμίαα {Ἠπήσπη: φόνου, κε] σμικρὰ σώζων' ν ον σέβειν πρέπει) ας 

ἑαπεΠη αμσὶ {δοσταῖ οχ αιΠΟΦΙΠΙΘ2 6ἳ Ππεία]]α. ητο, ὦᾳ καχὸς ναύκλροο, εὖ τρως το πηῶν τὰ λέη, 

Ώμάϊο οο νο]υῖε α {ε1ν15» Ἠί 45ΤΟΤΙΠΙ περεε(αγ]ᾳ οιι]- εἶτα πώντ᾽ πωλέσμ. ναα Ἰρόσπᾶο Ῥίο ὑ μισή τω 
: ) ο ών εὖ σε 2 

ε]ά ζαΠΠοΙ ΙχοτΙ5 811 ομριάἰσΗπΙΗΗΙ αὖ Ίδία Ίαπι αη- 
νΑΙΟΚΡΙ: 

το τοίταχοτατ Ἱπ[άπία, απαπι ενεΠΙΤΕΠΙ ΜήΕ Ηογοάσ10 ΠαΓ- 46. Ἐς Κολοσσὰς, πόλω µε τα Χρπορῦ. Αναβ. ν 

ταῖα» Ὁῖ α4εο Κοτχί ἀῑσετε ροιμεήῖ:, ΑνΤΟ. δέ μοι ἀπὸ 'Ῥ. ΤΟ. εἷς Κολοσέας (ΚΟΛΟΣΣΑΣ;) πέλι οκουμενἉ) πα 

ὠνδρωπόδων τε καὶ νεωπέδων ἀρκέων ἐδὶ βίο αὐβς Υεῖρη δαίμονα καὶ ΝΜΕΓΑΛΗΝ. ὕΜαιε εἴρο "ου. το) 
{6 {οτί να. ζαδίε εκ Οο44. νίά, Ὠϊδίειτ, ΗεΓΟά. μεγάλης Πεμ]α απδί πασπης, ργευπι» ἷπ τοσίάΕ ή. 

εἶατ. 80. ρ. ὃτιν ΨΑΙΟΚΕΝ. ρίήοπα (σπ]ος ΠΙΟΓᾷΟΠΙΟΠΙ ες οπιεγβαητεπα 1Π6ΓΗΠΗ αμα 

35. ΚΑ) γεωπέδων ὠρκέων ἐςὶ βίος] 1 αυοπε1 αίσυε εν δἱς 20 ΧΗ. Ρ. 867, Β. αν 

αργεί» απίαπι Φογ1ο πήδημα ἀεάῑτ γεωπόνων ΤΕΙΗΡΕΙ- ου ο η 

. 



γεν 4. γάία, Πἴνίαπι Τη (ατίαΙ ἀάσσῃδ άς Ραϊάςς, 
Ἠπς {5 νειτεη Ἄθιχες Ρἰαϊρπο ἀε]εόχατιιχ. οάτάΐδς εις παἰ(εῖταά 
Όιαεος Ροταπα ἴειίααι οἳ ααιμπὰ, Ίμοσμς ροπτὶς π Ηε[ἱείροη- 
το. Αιταγέα σα{5, | 

ῬΗΤΥΡΙΦ ππαῖπς ορρίάιτη, δί Ἰ,γοίι απιΏ]5 
ΠΙαίηπα τετ (η0]οῃς οσσυ]ῖτας, ἀείπάς {α-. 
τε 4ἱ]ῃΙε Ρο» Παβία 6πποτσεῃς, εἰαδίτήτ 
εἴ Ἴρδε Ίῃπ Μφαπάτῃ, ΊΜονεης απτεπ 6 
Οοἱος[ς εκετεῖτης., νεηῖτ αἆ σοπβηῖα ΡΗΤΨ- 
δυπι ας 1 γάοταπη ἵπ ορρίάαπι Ογάτατα: αδῖ 
αἼρρις ἀεῆχις αἴαιε ετεξίΙς α ΟτΦίο εντ» 

2Π1ΙΠ41ςαΠΦ Πειετῖς ϱο5 πας. . Ὁδί απίεπ ϐ 
Ῥητγρία ἵπ Ἰμγάίαπα νοπταπα ο5ἳ. αἲ ἀϊνοι- 

ἀεχίτα δατάες: α παπι Γεπεπιῖ Πθσθδ[Ε θεῖ 
Ῥτοτίας Μααπάτιπα ταπῇτε, ἨΤβρεπιααε Ο5|- 
ἱατερυπι ργατοῖτε, Ίπ ᾳπα {ηπτ ορίβσθς πηε]-. 
φ α΄ 
γ4ΠΙ ἵεπεης Χειχες, τερετπε Ρἰαιήπαπα, 

ΡΟ ΥΜΝ ΙΑ, ειδε ΨΙ δ98 

φάλὴν Φευγίηε, ο) τῇ Λύκος ποτὰμὸς ἓς χάσμά, 
ης 3 ἐσβάλλων ἀφώίζεται. ἔπετα διὰ σαδίων ὡς 

«ὃ µάλισά κ πέντε ἀναφαμόμθος, ἐκδιδόι καὶ οὗτος 
Οἱ; τὸν Μαίανδρω" ἐκ. δὲ Κολοσσέων ὁρμέώμθος ὃ σρα-- 

τὸς ἐπὶ τοὺς οὔρες ο τῶν ρυγῶν καὶ τών Λυδὼ, ἀπεί» 
κέτο ἐς ἆ Κύδραρα πόλυ’ ὤθα σῆλη καταπεπηγυῖα, 
φ-αθεισα δὲ ὑπὸ Κροίσα, καταμύνύει διὰ γβαμμάτων 

Ν. 2 ς ολ 5 ον ο) / ο γ δα ἂν τοὺς οὖρΏρ.  Ώς δὲ ἐκ. τής Φρυγίηε ἐσέβαλε εδ τηῦ 
Ώα γΙατιπα, απαταπα Ππηΐτα 1π Οατίαπη Γετι,σσλυδήν, ον γω λ οω ο ὦ ος 5 

σχιζοµένης της ὁδοῦν καὶ της ὃ με ἐς αβιςεὁ 
λ 2 / -Ὁ ᾽ ν 2 τρ 

ρν ἐπ Καρίής Φερέσης, της δὲ ες δεζὺν, ἐς Σάρίς» 
σ. 1 ον ΄ 4 ἀ Ἡ 

τῇ κα πορευοµέιῳ διαβηναι τὸν Μαἰάγδρον ποταμὸν 
ο. ή / .., ΣΕ τ; ͵ κά ο ο Σο, 6 αλλάτῃ- πηψτῖσα -6ε τΠῆσο- σοΏβείεπαί: Ἠαῃς Ἑάσα άγκηγυεται, κα Ίνα παρα. Ἐ π 

[ο πόλυ, ο) τῇ ἄνδρες Φιµιοεργοί ὅ ἐκ, µυρίκης τε χο 
κ Αα ν μ μα ω ας οι οως / ν. ς 9) ο -παπα οὗ ρη]ομτίταάίποπι αυτεο πιοπ]ῇ ἀοπα-6οπυρου μέλι παεὺσι’ ταύτην τῶν ὁ Ξέρξης τὸν ὁδὸν » εὗρε γι» εαππςΙε ἴπεπάασπι νιτο Πππιοτία[ ἆ4θ- 
Ἱερανῖε, ει α ατόοπι 1 γάἁοτιπῃ αἰιετο ἀῑε 

Ό2ρενεῃῖτ, ΄ Ῥοσίφπαπι Φατάςς αἀνεπῖε, Ρτίη- 
1ΡΙΟ οαἀμςβαῖοτες ἀἴπηβαι Ίπ Οτασῖαπι ρεῖῖ- 
ΤΗΠ τετταπι εἰ ααπατας  εἀδίππιαας πε σ- 
πας - ΙΠῃΤΙθτεηῖ. 

κ πλατώισο», τὴν κάλλεος εὔνέκα , δωρησάμεος κόσμφ 
/ 2 | , ον οὐ ν 5 / χευσέῳ, καὶ µέλεδωνῳ ἆ.)αγάίτω ἀγδρὶ ἐπιτρέψας 

ς : ρω ο» Ἡ δευτέρη ἡμέρη ἀπίκετο ἐς τῶν Λυδῶ τὸ ἄσ-υ, 
ο ζι λιΣ / ν, ο ως : . ' χόμθορ ὃὲ ες Σάρδις, πρώτα μὲν ἀπέπεμπε χήρυκαό 

ἐ Ἰαςόδές τὴν Ἑλλάδα, αἰτή Ἡ ὶ ὕδωρ, καὶ -Φοὰ ποιο Αιμεπας ος τἩ Ἑλλάσας αιτήσωτας Ὑν τε καὶ ὕδως, καὶ 

3 

Απι-' 

/ ορανν ον : " όρος δρα ὧς κ ΑΕ ο ο 
Ώεα(Πε  αοεάσπιοπεπι ἁπΙΠι αἆ Ρρεττίοπεπι πθνβέοτας ὀµτηγα βασιλέϊ παρασχευάζων' πλὴν ὅτε 
Τετ, {[εά Ῥτοτ[ας ἵη εείῖετας. Έα νετο εδ Αθήνας, ετε ἔς Λακεδαίμονα. ἀπέπέμπε ἐπὶ γη 
σαιιία ἀϊπιτιεραι {εεηπάα ν]σε α ἵειταπι εἲ αἴτηση, 
ἈηΠαπιΣ απ]α αποϊφποῖ Ώωο απἲο Ίατίο πης- τερῳ ἀπέπεμπ' 
επ που πη{εταΏῖ » Ἰο8 ἵαπε ρετζετεῖτος ο- 
ΠΙΠΙΏΟ ἆατπτος απριταραϊατ. 1 ριατ νο- 

9δ]εης ασσμίατε εκρ]οτατε, ταῖΠι. Θεοαπάιπι 
τος {Ε[ε ᾽αρραταβαῖ ἵαπαιαπι ΑΡγάαπι Ρίο- 

“Πεξνυτας» απ Ίπῖετεα : αἩί Πε]είροῃ- . 
το ἐκμιαθεῦ ἀκριβῶς, ἔτιεμ 

| εαν κιρόα 
σα χευάζετο ὡς 1 ἐλών. ς 

ο λ 4{ 

ο ω. 
ο να ο νο » λε ών ζοοῦχ. ἶ ἔπεμψαν Δαρίῳ πέμψαντι, τέτηο πάγ; τς ΑΙ κ πο οἱ ως ος ν.δ. .. ἐθόκεε τότε δείσαντας. θωσευ" ἕ βυλόμενος ὧν αὐτὸ τε» 

εφ Ἄβνυδον. δι δὲ οὐ τότῳ. τοῦ 
ς 9 ο, αν 9 ο. 3 ο βωρτς οι ταν εκ Αῃα 1π Έμτοραια Ἱπηδετεπί, ΄ Εσι Ἑλλησπωτον ἐζεύγνυσαν τας ᾽Ασίης ἐς τὴν Εὐρώ- 

απἴεπι . Οµειίοπεα Ιπ Ηειείροπιο,  Βε-ζᾷπη εσι δε τῆς Χερσοήσε τῆς ο) Ελλησπόντῳ, τι Σή: 
Ώαπι Ἱηίει εἰ Μαάγιαιι Ἴἲρες, οἵα {- 

“Ἱερτοία» «β΄ 1π πατε ρτοςυτΠε ε'τερίο- 
πε Α)γάΙ: ΄ποί Ποπ ΙοΏβο ῬΡοςῖ ΤΕΠΙΡΟ- 
το {Πο Χαπίμρρο ΔΠρητοπίς Πο, Αι]ε- 
πἱεηβαπι ἆπςσθ, Ατιαγδαπι νῖταπι Ῥε[απῃ 
ΕΠΙ ρταξοδιαπι εερετε, νίνιπιαε {Πρ- 
ῃ Πββκοαηςς απῖ ἵπ τεππρ]απα. ειῖαπι. 

ς ον Ες ο, 

«0. Θα. ορᾶπηθ» ιά οἹερύ. Αγα., Ἡ “141 Κύδρα. ει ας]. 1, «49Λ., ἵπ. αἱ ρηΡ. οἶαπα. 
τιν «4γοῤ, ἔ. 6 Μέλι ἐκ υρίκης. 2μβί 

(50. Παρὸ Καλλάτηβο] ον ἀεριστατ ΟΙ. ]ευς ὃς 
ΨΙἠο{ο «γεβ. Καλλάτιν Τε[οήπατε Καλλατίαν, "θεα 
ἱοηβίδήπια ἵπ Τμτασίαε πες τεποίηπι. Φιορύαη! Κο- 
λώτιβος, πόλιο Λιβύης, Ἡρόδοτος ἑβδόμῃ. Ἠϊπο ἀθ[σεπαϊε, 
{6ᾷ ριανατυπι ο ΊΝο[ῖ ριαε[οΗριο, αποά Ο216/ατΡο- 
{ροχίε, {μαπά τη, Δημιουργοὺς πιε]Ηῄσαπίε» ατηρῖε ετ- 
πι Τ. τν, τοι. ο πο 
-ότ. Πλατάνισο, τὴν κάλλεος εἴνεκα] Νοἰηῖ ἐραςὴς {ε- 

ευπάαπι 4Πμομ.Ν, Π. Ἡ, 6, τή., ἄσικος ἐξπψεν αὐ- 
τῇς κὀσ μον πολυτελή, σρεπτοῖς καὶ ψελλίοις τιμῶν τοὺς κλζ- 
δους» Καὶ μελεδωνὸν αὐτῇ κατέλιπεν, ὥσπερ ἐρωμένῃ Φύλα- 
κά καὶ Ορουρόν υδί ποῖἝητ δεῥε[ογ. οἱ Κῑλη. ----- Ρία- ο Τη υΠΙ ἀΕΙΤΙΤ ΠΕγο(οΗ Χοτχος μελεδωνῷ ὀᾖωνότω ὤνδρὶ ἐπιτρέφας. Ἐκ ΑΤἱς[ΟΜἱ0 ριασ[οτῆπη ἃς Ἰξ. Ὦ. 1, Ῥ. 165. (σοη{, ποϊαί αἲ Πἱράργ. τ. Ῥ. 490. οτ αἲ Πε γεῦ. ἵἩ 
[λλάνατοι) ποΏσῄπια αιΙάσπῃ Ί]]α ορ]οΥς ἀθσσπῃ πηϊ]Π τή 
ΙΦΟΙΟΓΙΠΗ ση ΗΙΙΠΙΣ αἱ Ος ῥημογ]α]ος. ὦδωναη 
γορανειῖπι Ῥογίης σον Ρραπάϊς Πεγοί, σοι 

ο 6ΑΠΙ ἵρδαπῃ ταοπαπ πΠΙΤΟΓ, ἨπΗπΙ οκ Ίος ο 
Αη πδοπί {ογναηάαε ου[βοᾷσπη οοπ(Ηειήτ Χειό 

μεις 305 Πογο]ρεο ἀῑοὶ ὤῤάνατον ἄνδρα [ζτῖρβοταϊης 
Ποβϊσπα ως, ον ω τῶν ἀθανότων ὦγδρὶ ἐπιτρέψας: ς ειι- 
πμ ασν πηαηάα(οί 1) εἰ ΠΟΥ εὐΦΟΥ]ο: 
τος. Τῷ μμ να πἳ ἩδαΙαΠΙ (γαεσῖς ἀῑσατητ ὀθόνα- 
ο. Ἡ, ος τς ὠθάνωτος ἀριῤμὸς ἀπονησκόντων 

ΤΟΙγΑΛΠΙΗς ἵῃ Ῥογβάς ον ος 1ομ/αη. ΝΙ; Ῥ. 464.. 
παλουμένων ὤθανότων ή ν πρόκλήσιν Περσῶν ὤνδρας τῶν 

.΄/ ᾿ ν ν | Ίο ώ 5 ρἳ Ί- σαντας ὠπέκτείνεν' ΠθΠ πδσς τρεῖο ἀθρζους οἳ µονομαχή 

Τρεῖρ ἀθρνώτουο ὄνδρως ἀποντεῖναι. 
μπι Γ ΝΔΗΟΚΕΝ. 
ΡσΑµενορ κόσμῳ χρυσέῳ] Ν πήωπα Τποίσαε τὰ 

α Ἐμβ. 4. 7 ὃ Πότε μαλ. 1 «ποὺ. ρα 4. ο Τῶνμλυδῶν καὶ Φρυγῶ μβ ο κ Εητε ανα. ως αν ος 
ἐς ώρι.. 605 αππρ]εζτοτ: Ρτίή5 εἴαξ ς | 

--ποιεῦσι ασ. «49δ., ΟΙΠΙ ποιέουσι Ἰάεπι οτάο ἵπ «4γεδ. 
δὲ «χορ. 7 πε: αἰή πῶν δὲ τη: οπητεΠῖ Πάει τὸ δεύτερον. ἆ Ἔδοσων Ῥατ[ι 

ο Ῥτεμι ἴθᾳα. ἀείμης «γοῦ., ἵπ 14. ὠκριβῶς πο. Ἱεσίταν. 
τε «ἀτοῦ. ΕΠά.» ΠΙΟΧ μεταξὺ κο), αὐοά Ιαυμάο: αΠΠ µεταξύ τε, Π]πις. 
σραχέω Πάεπι εἳ Οπή, οι πωχέα. ο Διεπασσ. ᾖα9[: Πμ/αιδ. αὰ Οµ0/. Ῥ. 1929. 49. 

σᾶ τε πόλιοέ ῥεταξὺ καὶ Ἡ Μαδύτε, ἀλτὸ τραχέα, 
ες ͵)άλασσαν κατήκησα, Αβύδῳ κατωτίω" ὢά 
μετὰ ταῦτα, χβόνῳ ὕσερο οὐ πολλῷ, ἐπὶ Ξωθίπ- 
πε τὰ ᾿Αρίϕβωνος, σ«ρατηγᾶ "Αθηαίων, ᾿Αρταὐκτη! 

θοάνδρα Πέρσην λα[βόντες Σης8 ὕπαρχο, ζῶντα, πρὸς 
Ῥπο- σαγδα 9 προσδεπασσάλευσαν' ὃς καὶ ἐς ο. 

τν ο ο ον -σ]- ο. ο δη. 

ον » 154 ποχ ἐδ) Καρίης 
ἐπὶ ἄρισ, εἴ Καρ. Ι Καλλά- 

ορ.  ὐ Τῶνδε 
««9ᾖ. Οἵ: Φερῦ. ᾖ 99- 

η Σηςοῦ πόλιοο Ώπα πιεᾷϊο 
η ᾿Αβύδου «περ. αλα τμπι ὠπτὴ 

εν ον {0 

"Φρυγῶν «4γοῦ, 

{ Ἑλὼν ᾿Αβ. «4γεῦ. 

ΙΦωῤῥγοη. Ρ.1 45. καὶ Ἡρόδοτον ἐχρύσωσεν οὐτὴν δἱὰ τὸ 
«άλλος, ἀεοορίί αμγεα ῥ]αίαπο Ο. οσ. Ίάθπι 1ο, Ο0ηγ- 
/ 0ου ρεοσαίΙπῃ Ἠοπη]. νπ, Ἱπ ἩΡ. αἆ Οοἱοσίοι, ϱ, 

77. Ἑ., υ0ἱ {εκ πιεπιοΏία ᾖήομήσμσομίμην ἀειβευῖς. 
«αμτίοχ οἵ εορίοῄίος {Η]]ση: Ντ. Ἡ, τή. Μελεδωνὸν ὦ- 
θάνατον ρ]αϊαπϊ εχρμσαδῖε ἹΝο[ίετ Ο, 88. {πβοης. 
ο σοι Οὖκ ἔπεμψων Δαρείῳ] Δά(οΙ[αῖ ροϊσιῖε ἔδισαν" αἷ- 
τεγηέγήπα πο οκ ο]οβί οδε, Διῤναι εἔ πέµπεν Ἠος ἴπ 
δεῄετα ναπαπίη.  ζοπίεγ Τ,1ν, το. ται. Οἳς α- 
ἴεπι ειχες πη]]ος ΑίΠεπας εἰ Βραγίαπι αά Ῥετεπά σπα 
801 4Ἠ1 εἲ ΤΙΤΑΠΙ αρ]ερανετ» ἄοζείατ ο. 19, 

76. Καὶ Μμδύτου) Αυ[ητὰς }α]]α αίαις «λεδ, ᾽Αβύ: 
δου. παάγτις ει Ῥέβυς ΟΠοτίοπεῇ ρα τούς Ἱαπσιπ- 
(η: Πηπιο νετο Ἠϊπο Μαάγα αἆ Ηε]]αίροπευπη Ροβτίο». 
αὖαε Οἱ. 6εἠατίο Όθουτ, Δ. Τ,Ἡ. 16. Ρ. 1911. 4Μ0: 
ἀα1ππιοᾶο ΙΠςξΓΠος, αἀρατεε, αἴής εκ Γωτκνττο, νέ 
πμς Ίη «οὔ ση] ῥαία Οὔπα «γοῦι εε Σά, ἀκτὴ τρ: 
ο /π]εύγο[α. Μεπήπϊ ὄκρας μη ρος 
ὔ πεφΏε Ἰλβήβρος αἀξο. πἀκόν αῑσὶ απ λα 

{6 Δι από Ίδή {οἱ]επιπε 1 εὀΡΠΟΠΙΕΙ. ον ο ο 
Ζοοβόγοη. Ῥ. 141. εφυροῦν ἐπέμφθησαν τὸν ο. ον ο. 
τον περὶ ΤΡΑΧΕΙΑΝ ΑΚΤΗΝ ο" ο 
καὶ Μαδύτου. ποπ ᾿Αβύδοωυ, Ὁα νο τ, ὧο, Ἄδρμα πρὸς σρδε προδακασσάλευσαν] Ίηβα τς, ο, Τ10., ΑΕΙΑΥ6Ι6Η σανίδρ προσπασσᾳλεύσαητες ὠἀνεκρέ- «14 δείτε σανίδο πασσφλεύσαντε Νοβτο Ίοσο µασαν 14 Εδῖ προς σᾷγο ο ος ωτ Ίρις 
πθὸσ σωνίδα διεπασσάλευσον Ἱερίνίε ν]άστας Β]οιῇ, αὰ 
Οᾷ: κ. Ρ. 78ο, 98., αδὶ οκ 1μεχίσο νειεή Σον); οε[ς ο μας τοὺς κᾳκουργοὺς ἔδουν. Πε[}οῦ. Σογὶς μια 

δν αν) ος ταις [ροσῖαηι Ίδα Ίοευπῃ 4ήῥορῦ. 
Έπεεπι, ν. 937. --- 1η α]Ηδάεπι Β]μεο Ἱερίεατ ν. 944.59 
πῤὸο τὸ µέταπον, -' Ώσπερ κοτίνῳ προσπατταλεύσω του” 

Ὕννα πως 

994. 

τῇ δὲ ἄλλη πάντη" ὃ τῶνθε δὲ εἴνεκα τοδεύ- 
3 ο» : ποσα. μα ώς, 

Υ3 τε καὶ ὕδως' ὅσοι τερότερο. 



ξοό 
ο ἃ λ ἃ ο. .ω 

σἱλέω 3 τὸ Ιρό τὸ ἐς Ἐλαιοῦτα ἀγιεύμειος γυναι- 
α ͵ / Εν άν 2 Δ χάσν Ὁ ἀθέμισα έρδεσκε. Ἐ» ταύτην ὢ τὴν ἀχιΤη) 

΄ : 3 κο. ές, 8 εὔ ᾿Αβύδε ὁρμεωμεοι, ἐγεφύρεν τοῖσι 5 προσεκέετο 

"α δ5. π. ου ο ςσ ϊἵ 1ιουρίωιάο Ῥομῦς. Χειχες οὗ ΡοΠί66 εεηρεβαίε. 
-ἀῑδίεδτος {ο]]άο Ετ1:. 

τθβΙα1, αιιοά ο-ε ἵπ Ε]ωμπῖς, αάάπξίς ΕΕΠΛΙΠΙΦ᾽ 

Ὀγάο Ρτορτεδῇ {απρεραπι Ροπίεπι Π, απίδη8 

ῆος ΠΠΙΠΙΘ ε{αῖ ἀε]εσαιΙπ 'Πϊηπς ΡΠΦΠΙΕΕΦ 
τὴν μεν λευκολίνη, Φοίνικες" ἆ τὸν σι ἑτέρην τὸν βυ 9 μο. μπο, πο ΑΕργριϊ ΡΥΡΙο, Εσι αὐ- 

βλίνν, Αἰγύπτιο" 5 ἔσιδὲ ἑπτὰ σ΄άδια ἐξ ̓ Αβύδα 

ἐε τὴν ἀπαντίο' καὶ Ε δὲ ἐζευγμένν τοῦ απόρε, ἐπι- {ερτεπα Παάίοταπι (ταἰοέειν : 

γθόµενος χειμὼν μέγας συνέκοψέτε ἐκέία πάντα καὶ 
διέλυσε, Ὡς σι ἐπύβετο Ξέρξης, Φεινὰ, ποἰεύμειος, 1 « 
πὖν Ἑλλάσπωτον ἐκέλευσε τειηκοσίας ἐπικέσθαι µά-0ολιάϊδίει Χετχες, Ἱπάίσηο {ε 

ο υγι πληγὰς, καὶ κατεῖναι ἐ τὸ πέλαγος πεδέων 
ζῶγος' δη δὲ ἤκεσα, ὡς καὶ 6 σιγέας ἅμα τᾶτοισι 
ἀπέπεμψε φίξωτας τὸν Ἑλλήσποτο' ογέτέλλετο 

δη ὧν ῥαπίζοτας» λέγευ βάρβαρά τε καὶ ἀτάσ θαλα, τς. ππαπθανΙῖ αἳ Παφε]αητες εαπι 
οὸ Ὢ. σικρὸ Ἡ ὕδως, δεσπότης τοι δίκην, ἐπιτιθέιοςύαϊραϊτα ας νείπα, Ο αηπα αππαθ» 

.» ΤΊΥδε» ὅτι µυ Ἠδίκήσας» οὐδὲν πθὺς ἐκείγε ἄδικον 
. παθόν καὶ βασιλεὺς μὲν Ἐέρξηο διαβήσεταί σεν 
3 

γ λ » ων Καὶ 6ἱ μὺ ταντα ἐωοίεν τοῖσι πι προσεκέετο 

ὦ Τὸ ἐρὸν ἐς Ἐλ. Ῥαε[. μή, Επι Ἐλεοῦντο ρ]εμαιε, ἑχεερας 41. 4. Ῥαι[. 
ἀθέμιτα ἔργα «4γεῦ. ἔ. Ρατ. 4. δ. Β2Η. «4. πος ΙΙ πια]α, 
οοπ/{ηείιάίπε; ΡΙ15 εἴαῖ προσέκειτο" Ί6α. αἲῖρῖτ Γβαι2. Ίῃ Ιοηγς. ν. 912. η 

ϱ Ἐ]σὶ ----- σᾷδιο «γοῦ. Σ΄. σάδιο φθαιΙα ἵπ εί. βΡαε/: «άπλ., {απ εκ υΙ.. 
| 7 Διεζευγµ. «4γοῦ. 

σιγέας ΕΧ «44, εἰ αἱ. ἵΝΙΟΧ ζεύξαωντας «4γοῦ., ρειροίαπ.. 
7... 44. δ. Αγ, Ζαα: ΟΙΙΠπι ὕδωρ, καὶ ὠλμυρὸν, δεσπ., Ππὶ «44, εἴ 5εΠο]. Πεγβεη. Ῥ. 405. κο ύ 

{ Με, Ρας]. 4. «γε.  Ραγὴ. Β.. ορῖπιε:; απῖζη ο) 

/ Ππυει Ἠίπο Ἠμβαδ. αἲ Εοπι. ϱ, 9695 9. 1 Πρσεκέετο Τεᾷτο «τοι ἔον απ προσέκεπο 

πο πηαί6, 
ει ΑΝοταίᾳ αἆ ΠΠ. 4Η10Π. ϱ. 94. 

{ 

Ί4 παθὼν «4, Ἀγεῦ.  ἑΏσαβει γε. 

ὰ ο. μον 

τω: αἲ {ΟΠ ΕΟΤΙ ο 
ο ος αἴ σαι ῥμίο: 

«Ρεμ. νη. Ῥ: 990. Ἑν πρὸς τὴν θύῤων, Ἐσήξετ ἀχανὴς 
προοπεπατταλευµένος, "ΑΦφωνος ὄχρις ἂν -τ----' εἰθάὰ νο- 
οε"ΑΦωνος, Εχ ΙΠΙΕΙΡΓΕΙΑΙΠΕΠΙΟ νουί ὀχανὴς οἶἶπι αἆ]ο- 
έα. {οποεπάμπ: Άχρις Υ) ὂν αὐτὸν ------ {1ο {1115 νοι- 
{ΠΠ οοπβαδίτ πιοάι]ις. ------ Πεγο (ο Ατιαγἒιες Ῥίπςο- 
τος οείεία Παρίτια ἵη Ῥιοτεβ]αϊ ΤΕΠΙΡΙΟ ὠθέμιτα ἔρδεσκε᾽ 
(ἐν τῷ ἀδύτῳ αρρε γυναιξὶ µισγόµενος, 1.0. 116.) Ψο- 
6ΕΠ1 16815 οἶπῃ 1Πτεγ]εξζαπι ἔργα τοξιᾶ «οπου. οη]β:: 
ἀθέμιτο πηπίαϊΙ ΠΟΠ ἀερηῖες νΠι, 6. 143... δὲ ἀθέμι- 
σᾳ ἕρδειν παραίνεε' ΠὈὶ εκ «4γεῤ. εΠΟΙάΙΗΠΙ, ἀθέμιτα ῥέ- 
ζευ' πὰ Ιδίαπι ποτίπαπΙ αΏδί {οπἱρῇι ὠφόάριτα παθήματα, 
εξ ὅἥμον συνόίκηµα ἁλάριτώτατον" Ίου επίπι οκ Μ95. 
Ῥτησρεῖϊ (α/εμε Ἱπ Ῥ. 491. 37. “ΝΑΠΓΟΚΕΝ. 

83. ᾿Αθέμισα ἔρδεσκε] Ἀϊνε ἔργα αάάας {οι ἄσπιας, ρᾳ- 
ταπ τε[ετοῖ, ᾽Αθέμισα ἔργα ἔπρασόον Γιμοἱαη. Ὦ. 9Υ1.Ο. 
19,5 ὄθεμίσια ἔργα µηδοµένους Ι]απειῥο π. 391. ἸΝοβοι 
1, ΝΠΙ, 149. μηδὲ ---- ἀθέμισο ἔρδειν παραίνεε.. ΙπΠ ΡΙ36- 
εεἀεπί δι] πρὸ 
Αα1δ. αά(μπὶ ροΐεταϊ,. Ψιάε Τικ. πιο 

0Ο, Ἐκέλευσε τριἠχοσίως ἐπικέσθαι ὃτς.] Ῥετίαε Ιπ(Π{- 
υπι 6ἳ π]εῃς Ῥοηρίοτίς {π ρτορατα]ο» πάΓα Ἱπρ]ῖ- 
ΟΔΟΣ. (Οτγοπου ἐπικέεσθαι Ἱορὶδίο νιάστατ», ορίπίοπα 
αμὰ ρτοδαρ]Η: εοἰοταὈ]]{ιις ἐπιῤέσθαι 02Η. ας Ραμτυ» 
εὐῖ, 4 ρετ 0οἆᾷ. Ώατοτ, ποσεάοτο Ρορίοπι. ΑΙ πια- 
Ίοτα απάεπὲ, ΄ Μη]ραϊας Π (πίτας εοπβίαε, ἀἰσσπάιπι 
ο»ῖ, ας Εἴ καθικέσθαι οἰπάστι ρταεβαία {μη 

ΡΟ ΗΙΡΡ. ΝΛαΙοχ. Ῥ. 90». ΛΑ. ἂν τύχη βακτηρί ἕ- 
χὠν, ὃν μὴ ἐκφύχω Φεύγων αὐτὸν, εὖ μάλα μοῦ ἑφμι- 

σθαι (πεπιρε αὐτῇ) πειράσεται. δοβῥοσίες ΟΕΚ. Τψτ. ν. 
919. διπλοῖς κἐντροισί μοῦ καθίκετο.. ἐπ αὐῖρις ἀϊνει[ος 
οτάο ο Ἱππέτιτα αιΙάσπα, Ἠΐςο αεζοππ]ούαηᾶα νευρα, 
{18 ἀϊέῆοπε Ιαϊοπ» μωςινῶσαι τὸν Ἑλλήσποντον, τί {», 

οἱ νΠτ» 1οο. Αίας μπι ἴπ Ἱηοάπι «4ὔγον 
εις. Ορηπιοάθ, Ἠπες ἀπ ΠΙΕΚΙΤΟΣ 5 1. ΠΙΕΠΙΕΠΙ 

ΓοδΙ. 0 . 2 Ἶ 8 .ὰ Ἡ « δὲ 

τοᾶίε Ποιοι δ. 8 749. Ἡρη οἳ ΜΑΣΤΙΓΙ 
να ος :, 119 πέαατυῖ νο]επίαος, Ῥνῃο: 

θῶς ἐπεμαίετ ἄρ Ιππους» Ἴ ον ο 
οἶατς καὶ σιΥέας ΕΧ Μ55, (αΐρης να ας 
{εν Ἰωοεμα]ή μαῖ. Χν -ῦα, ας Ἑθηοδ ας τα ον 
455- Ὀ... ο αι  α. 

«9ο, Ῥὸν Ἑλλήσπ. ἐ. τρηκοσίας ἐπικέσίαι µ. π.] 9η0 
βό πιστα Ίηρὰν ιά, Ρίο ἐπὶ τὸν Ἑλλήσποντον ἐκέλευ- 
σε τρηκοσίας ἱκέσθαι µάρῳν, πληγάς' π8ς οριποῦ ΤσΗς 
ϱο]]οσατα νΙχ Ὦ. ποη οοΠ(ι]κ[αῖ τοΠίαΠΟ.. στο 1ΠΙΒΠΗΠΗ 
Πγπ ης Γασίηας, αμο {οτι ταις ΧΕΙΧΕ5 11 πιαΙς 
ΓπενΏδίε Παρε][φ οἱ εοπιροάος ἀθηιίᾖίε», αμοᾷ Π0γ0- 
μα {εαμη ρἱυσῖπαί «οπιπποπιοταπτ» δΤ0/οπί Ρραῖ” 

νι θεοαμ 411 ἂάἱ ο]εα/2 ΓΗ εἷα- 

3 ὃν τεσύ ἰ γε βόλη, Ἡν τε μι σοὶ δὲ κατὰ δίκη 
 ἄρα ὃ οὐδείρ ἀνθρώπων ύει, ὢρ έόυτι καὶ δολερῷ 
τε καὶ λ ἁλμυρῷ ποταμφ’ τὸν τε δη άλασσαν 

οὐετέλλετο τάτοισι ζημιοῦν, καὶ τῶ ἐπεσκώτων τῇ 
ζεύξι τοῦ Ἑλλησπόντε ἀποταμεῦν τὰς κεφαλάς. 

ῷ ν αὕτη ἡ 
ἄχα- 

Φ6ΕΙ67. Πἰεσεβρρης ἵη ΛάεΙρΗΙ αριιά. 

-ᾱμ αρί Ἱπιο]Πσοπάμς, ιτ οἶς πειαῖς 

οεπι. δ, ο. Ἱςις αενί 

προς σανίδα διεπασσάλευσαν εχ ρα]. εἲ ἔμ- 

«οοπΏΙπἝΠῖεΠϊ 

4μεη. Ῥοπεί: 
δας Ιπέζαπη Ιπρεπς αἀοτῖα τεπιρε[ιᾶς εἩ 0” 

ἴεπι εχ Αυγάο αἆ ορροβἴαπι 

ει ἵη Ῥείασις ρατ σοππρεάιπ ἀεπτΗ, 
νείο αμάϊν{, πια αποαιε ΕΠΗ αμ 
τον, Πήρπιατα ΠἨε]]είροπτο Ιπαμσο. 

ἆο- 
ππῖηας Παπς ΠΡΙ τοσα Ρρῶώπαπι 410 ευπὶ 

ν6ι, 
Πιτ ΠΡΙ [ποτιβσαϊ 
[α][αριπς Παπαϊπϊ, Πας ρωπα πΙΙΙ 

1ρΙεξὲΙ Ιη5ῇτ, αἴαιε εἶς αι ΡτῶΡοΠί 
Ρεπάο ΠΗε]ιείροπτο εταηῖ, εαριᾶ Ἐν μι. 
Έτ απιἁεπα Ίδια {οσετηπῖ 1, α πρι .. νι 

ψ 

πηθτίίοαιε Πεπιο Ἠν 

με ἀοὶοίο. ει ἱ0ριαίς 

[νι 19Η: 

ροἷά1. 

μμ Ρο 

9 

ϱ Προσεκέξτο τασν, να Αν αμ ο 

19, 1, ο 
κ γε] ΟΠΠ. 

Πε. Όαι{. «49. «τοῦ. δη. η: ον τη 
. ὁ μας 14. Ρα. 44. νοῦ, 

τν Μα. ΡοΙ 4ἳ 

ε ο ο ος αῤηροριάμα ας 6. 
επι οἴτπῆ ἆς Ἡ.. Ῥ, πἩ, Ρ. 49ο.» Ἠμὰ ειάη ΟΥ 
ος εοπβάαπι ϱβηρίσου οµπι ΊΜ. ΝΤ] , ραμδεΗ 
Ῥοής, ν. 759., ευίς Ίοσυπι αάΠίουΙῖ ος νά 
34 ση. Ῥ. 105. Ώο πια ΡΟ 

νμ]ρο ΕΗς(ὰ νἱάσατηχ τεσσρτα: 46 Πο Ώατ]ι5 αρ. αἱ 

/20γή, Ὅσιρ Ἑλλήσποντον {ρὸν, δοῦλον ὧ9” δεσμώμαση « 
πισε σχήσειν' ------ καὶ, πέδαις σφυρήλώτοια πι ση”. 
πολλὴν κέλευθον ἤνυσεν πολλῷ σρατῷ" Ίτα τζς ή 
(μι νί τοπιροβατίν ἀῑφίοόχια» αεζμο ἸΗΑ ηρομής 
Διμοπίς ἀθοπηταία Ειοί]οα πραϊε ΠΗΦΕΠάΑ δρ, ΙΟ 
Αιςϊς ριλαδιίογῖε απ ηπη: Ψἱά. 210Ρ ΕΠΗ 

ἡ Ῥογῃσόα πιοπιππεπία : 
αν Ε 8 . “πτε]ΠΠσοτεια!Σ δημο Ῥότνοπίκίοπε, Γου[απἱπτε]ήρε . τὰ ονομά 

ἵοτα Γητυπι ααάἶτα ρατίε» οἳ αὐμ]ά ΠοΙΤΓε μἱ- 
οορίζηηή δις ποὺίς. τος Πσει 1ἱ μή τομ «νπεπά«οοδτηιο 
ἴα 4ο Ῥογῇς Ε][α πορί αΤ4εΕΟΣ λθ](]5 ο σι 
(Όπιροτ τος αηρΙίβσαθίε: 00. 0». Ου, κωδ 

1). ὠνδρὸς.», πο υῖ Ες. ἤκευσα Μήδου λέγοντος, ὅτι δὶ ας δι 

λογοῦσιν οἱ Πέρσαι τῶνπαρὼ τοῖς Ἑλλησί κ.Τ. λ. ΝΑΤ 
καὶ σιγέας] Ομοά ΙΝοςςξ Ἅ 92, Ηδη δὲ ἤπουσα ὧς 

αμ ανς 

Εσηο ἐππτάπι αεοερίςίε {6 τείαξατ. {πησ(α1Ἡ 3 ντο ζ: 

μμ ο μμ 

υομα]; Φαϊι Χ» Υ. 19ο. ΡΟΗ εοηρε((δω δὲ ϱἱρα- 
αἱ Εηποβραειη: Ηώς 4 [άπο, σι ΜΗ, 

μαμα ο σημ 
16 εἱσπωη ΟγεάΙά11: Ἠδὶ Ἠετοάοιοα ἄθαῑτ σΊρβ 

νο μα 
: : ' νεος σισέας" πες σι [αρεᾖ]ὴε οπείεγεηέ μασιγς” ἄρίον | 

πε νυ]ραπάτς ἵπ απίδης σἰέας οχ ΙΗεά ρεῦ 
Ο,ορού ποσά αχ «4εῦ. οὔἴαπα ουτμ]σταϊ 61605. 

ἀῑαί ροτιοτΏηΕ µασισα], αιῑοᾷ εκ «4. Οοὐς Ἡς χορμᾶ 
αμπη ο. Τα ο αν. κ, 1. 1εκιεοος ον 
Ισποτιπ] ας 1ΠετοάοίοΙπῃ Στιφεύο. ---. Ἓρρο, ία {- οἶδα νο]α]τ α Παρε]]απεί δις νο δν] Κον ον δ 
Ρτὰ ΠΙΟΔΗΠΙ αάπήταττ ΠΟΥΠΟΡΕΠΕΣ ή Ἑλλήσποντό 
όλου ο. Ὃ ἐργαζόμενος ἓν ο ἤ Ψλυκὺ 
υπὸ Ἐέρξου πρακχθεῖσιν ὑπερεβάλετο τῇ 9 } ὕδωρο όν, 
τήτ/’ ἀο[οηρες, οσα. ἔνταῦθα, το σβ η, τὸν 
αἴσθησίν τινα ἔχον καὶ προαίρεση, δἱ2λΕ7 ἡειούοισι πα 
Ἐέρξην, ὑπερέβαλεν ἡδονῃ' ρτοβαπί {μα (ο τα. οὴ δὲ 
ἰά4, Ῥοῦτεπια {απιοη Τοέζίμς Ἠος Πηοάο ῶ ἤ ὥτε αμ 

κατῷ δίκην ἄρα οὖδεὶς ἀνθρώπων θύεί» ὡς ἐοντ! ο δν τοέ 
ἁλμυρῷ ποταμῷ' Ίπ Ἠῖ5 Ιεζίο ατπιατηϊ 144. ΑΙΟΚΗΝ’ 
οιπΙΙηγ. ον ώρα. 

05. Ὢ πμιρὸν ὕδωρ, δεσπότης ὅτο:] ΜεάΙα κ οκιδπαν. 
ϱὸν, Ὁτ {ΠἩρείνασα, {σπεβῖς ἀεβάειαπᾶδυ»» 
Ῥηνί. Μρταταηὲ 1π Ἠηπο νοϊπίαπα εΧ ΡΕΟΣΟ ολμυρ 
το καὶ ὁλμυρῷ ποταμῷ ππε Ἠοιπειεο ἐπιπλη ο 
ὕδωρ Ο4γ5ίν 1, 9οσ, Αππίάουδνε, μι τὰ 

ποβαπάα Ῥετροιταραι. Λά Ίπαπο οἵαπι εκ Α΄ 94 

πηπῖα «οπῖιιάϊε αἴαιιο ἀῑκ[οἰνίε, Οποᾶ. φπῦπι 

| {οης, {μδῆε Πε: 
εαπῖα Ἠεἱιε[ροπίο νετρετα Βαρεῖϊο πβίδι» 

μς τοπίο» 

ἀἰσοτεηῖ 

͵ . . ο. ελ 6) 

Ι6/{1. αυ ἆε το πΙμ] πια]ε ο. 
τα. Τε ἴαππεπ' τεχ Χειχ6δ, ος οἱ 

τταΏβπ]τῖεῖ : πιο Ποιοι 

ο ος 6
ΙΣΕ8 ή
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Ἐχάβα ἀς(ἠρι]ο Ροπείς ἵπ Ηεἰἱε[ροπίδ, 

τη ΠοΏΟΙ ῥτορο[ιής εἴα, Άι ἁῑὶ ατοῖ- 
ΤεζΕΙ 1]]οο Ἱπηχεταπτ. Ιαπχετυπῖ απἲοπη Ίός 
Πηοάο: αμπαπαρίηϊτα τεπιοτπ πᾶνθς ττῖτο- 
ΤΏδᾳ16. ἵτεσεηίαδ {εχαρίητα Εωσίηυπι νεῖ- 
{19 Ῥοβιμπι σοπηρο/ιοτε: ἴτεπι αὖ αἱιοτο ]α- 
ἔεΓ ἴγεσθηϊας αιατποτάσείτα, Ῥοηῖο ααἱάσπὶ 
[ταπονετίης, Ἡε]]είροπῖο αἱίαπι {δουπά τη 
Ώχι, 
ΑΤΠΙΑπΙΕΠΙΟΤΗΤΩ.΄ Ομπῖρας «οπιροβεῖ, ΡΠβ. 
Βἴαηάες 2Ώσογας ἀεπιίίοταπι » Ρατιῖπι αὐ |α- 
τοτε «οπῖτα Ῥοπίιπι, νεπίοταπι σαηςία αἱ 
Ἱπεηίεσις εκ{ρίταπι: Ρρατίτη αὐ αἰτετο οΠ- 
ἴτα οερα[απι εἰ ΑΕρααπι, επτ οτ αι 
αηδία: τε]ῖξίο ΙΊπιει πανος 1, ΤΘΠΙΟΤΙΠΗ ρᾶ- 

ΘοΙιΥΜΝΙΑ., εἶδσα νι δα 
ἄχαρι τιρή τὰς δὲ ἄλλοι ἀβχιτέκτοὲε ἐδεύγνυσαί 

δέζεύγνυσαν δὲ ὡδε' πωτηκοτέροὺ» καὶ Τθήήρεας συθόν 
τε, ὑσο μὺ ΤΗΝ ππρορ του Εὐξώνη Πότε, ἑξήκοτά 
τε κάὶ Τθηκοσίας" 3 ὑωὸ δὲ τὴν ἑτέρῃ τοὐσερεσκαίδε- - 
κα καὶ Τβιηκοσίάς, τοῦ μὲν Πόντου, Ὁ ἐωικαρσίας» 
τοῦ δὲ Ἑλλησσόντο, κατὰ ῥόω, ἵνα ο ἀνακῶχεύη 

εε Ίακα εσίει Ἠιιαίίο Ιπτεπειοπῖ91ΟΤόν τόνο τῶν ὅσλων" ͵ λ , . 
δυγθέντεο δὲ, ἀγκύρας ἆ χα.. 

τήκαν περιµήκέας, τὰς μὲν πρὺς τοῦ Πόντε τῆς ἐτέ- 
ῥῆς, τῶν ἀνέμων 5 εὔεχα τῶν ἔσωθο ἐκγεόντων' τῆς 
δὲ ἑτέρη Ε τὴς πρὸς ἑσσγέρης τε καὶ τοῦ Αἰγαίου, 
εὕρου τε καὶγότου εἴεχα διέκωλου δὲ 5 ὑωόφαυσιν 

1δκατέλισον τῶν ποντηκοντέρων, καὶ Ν τριχοῦ, ἵνα καὶ : λ / ”/ μας / / / ἵεητε τταπβτα εεἶρις η ]οοῖς: τπτ αἱ νε]]ει 5 Το Πόντο ἔχῄ ὃ βουλόμενος πλέεν πλοίοίσι λε- 
1η Έοπεπη πα]ηαείς πανἰρῖς οἳ εκ Ῥοηίο πα- 
γβατε Ῥοεῖ,  Πὶς αξἒίς, Ἱπεοπάετμπι ατ- 
ΠΩᾷΤΠςηΙα -α. τειτα τοταπεπῖες αβπὶς Πρηεῖς , 
ΠΟΠ 18πα Γεραταίπῃ πἴταφας οχῆπαπίος, {δά Ῥίπα εκ -αἰδο Ιπο Ρατειεπίες 1Π Πἴταππαι6., 
ἠπαϊετηα α Ῥγδίο: θαἀεπι αιϊάσπι εταῖι ὁταβ- 
Ιηάο εἲ [ροσίες: {εὰ Ῥτουξ τατίο ἀῑδεας, [ῖ- 
Ώσα εταηῖ τουιήίοτα, αποτατη εαβίτις ταἱεῃ- 
ἴηπ] ρεπάερας, Ῥοττο τταίεξέα Ροητῖδας Ἱῃ- 

πτόσι» καὶ ἐκ τοῦ Πόντε ἔξω' ταῦτα δὲ ποήσαν- 
τό, κατέτενο ἐκ. γης, σρεβλοῦντες ἶ ὄνοσι ζυλίνοι- 
σίς 

9Ολὰ δύο μὲν λευχολίνω δασάµοοι ἐς ἑκατέρην, τέσσι- 
ρα δὲ τῶι βυβλίνω παχύτης μὲν ὃν Κ αὐτὴν καὶ 
καλλοή' κατὰ λόγο δὲ ν ἐμβριθέσερα τὰ λίια, 
Ἰ που τάλωτω ὁ πΏχυς εἷλκε' τα ἐσειδὶ δὲ ἐγεφυ- χ κ η ὁε εγεφ ῥρώθη ὁ πόρος, κορμοὺρ ξύλων κατατείσαντες, καὶ 

2 ἡ / / 3 τὰ ὕσλα" οὐκέτι χωρίς ἑκάτερα τάξαντες, ἆλ- 
/ 

/ ν- . 
”/ ο. / ο» νν ὴ ' 2 ἴπαησος Ηρποτατ {εττα ἀΠε]δ[ος ει α4θποήσαντες ἴσης τῆς σχεδίη τῷ εὗρεί, κόσµῳ Ἡ ἔσε- Ιατἱεαάἵπεπι ροηΏῖς αἀφηπατορ αριθ 1ΠΙΡΟΙ[Ι16- 

ταΠῖ ΊπρεΓ ατπιαππεηῖα ΙΠῖεΏϊα. ος ιδῖ 
Ρταφαεῖπα Ρο/αεταηῖ, ΤΠΠ 1Ρὶ τατβι {Ἡρει- 
Ίππκετυπί. ΄Οιοὰ Ρροδίθαφιαπι ἔεσρτο., πια- 
τεγίατα Ιπια]ετίπτ «οηεΙππεαιιε Ἱπιροίπεταπες σα ανν, ναί σον ος. σεν ἀείπάο τειταπι Ἱπιροτιατηπῖ: αα σοπηρ]απα-2 ΟΥ Φραγμον μα οι -- τα Ἱερεπι Ἠίπο αἴηπε Ἠίπε, πε πηατῖς α[ραξα Φοβέηται τὰ ὑσοζύγια τὴν Φάλασσαν Ἰαπεηία εἴ ει] ΤΕΙΓΕΤΕΏΤΗΤ, Ρτῶϊοπάετιηῖ, 

97 Ρει[εδεῖς 15 αι αὰ Ροπῖες ρειΏπεηε, ατα 
ος 

ἆ Ιαί, Ῥαγ: 40. ζα]]σι εεῖετῖς Ίαρς {Ερίθιη πηα]ο αὈίμης, Ίοχ γε σαρεσκαίδεκα.  ὁ ὡς Ἠ]πο Ἱπ ος. 
Ώυπι Ἠαης 1ΠΠΕΠΟΠεπΙ «4γγίαη. Αναβ. Αλ. ν. 
ρτονα, 
εἴσωθεν Ε]τ, 
ὁ Ἐριῇ «{γεῦ. 

6Ίευ., 
«4νᾖ. Μας, 

7. 

1 Δμεςι Ἠϊο αγῆσυ]ας «{γεῦ. η Α 

με, Ῥαε[. «49. Ῥαγίς. 
καὶ ὕπερύε επῖαπι Ίδη, ᾖ, ἵῃ Ὅπλα. 

4» Τὰς δὲ ἄλλοι ὧρχ. ἐξεύγνυσαν ] Οιαπάο πΒΙ1 αᾱ- 
Ε5ί. ϱἳΟ τὼς οοπιπιοἆς Ῥοβῇΐ ταίευτΙ» νοσυ]απα: ουπα 
{κος βίο {μ{ρίσοτ εχοϊἁϊδ[ο: Εοτῖας(ο (οτοὶ Ῥοτείε: σὰς 
δὲ [ἀκτὼς] ὤλλοι ἀρχιτέκτονες ἐζεύννυσαν. τα οηἵπι ς, 
95.5 ἀκτὴ τραχέω ἐς θάλασσαν κωτήπουσα ᾽Αβύδῳ κατεναν- 
τίον 6, 94.9 ἐ ταύτην τὴν ἄκτὴν ἐξ ̓ Αβύδου ὁρωεώμενοι ἐγέφύρουν τοῖσι προσέκειτο" Ἠϊηο ΨΟΟΘΤΗ εφύρας Ῥ]ετίαιε οὔπη ῥα]ᾳ Ίοττε οεπ{εριητ (1 ολιιάἱεηάαπῃ, Θήαε {ερ ΕΕΣ» ποἩ Ιπιο]θότα, ἆα[οπίροοτιηί ΔΥή9/0Η. 48 Ἀ. Β, πι, Ρ. 494., οἳ αη]ε], ἵη «4Πε[(2. Ῥεης. ν. 71. Ἰαμπα νετΏῖ αἴηυς εκρ]ἰου]ε Ὠίοη. Ῥείαυ, πἆ Τ2ε/μή/, Ρ. 451.59 {ὲᾳ. ρατίίπι ατήρετιπε Ο2/0μ). α1ήαία; {1- Ῥεπυπί εξ 1η Ἠΐς ποηπι]]α ]ηςῖς Ἱπάΐρα, ΥΛΓΟΚΕΝ. 

7. Ὑπὸ δὲ {ὴν ἑτέρην τεσσαρεσκαίδεκα] ΊΜασια (οά]εῖ- υ1Φ τα Πατυπῃ τε(Ημοπα νοσυπι: οτηῖ επΊπι ὄνα- πόδοτος ἨΠΠΙΠΙΘΟΙΙ6 οοπ{εηυεΠς ΠαταΠο, Ώμο ρίπριη- ΤΗΣ Ῥοηίες, αΠοτυπ α]εογὶ, Εχίπο Ροητο οὐνετίο» ο ο. ηανες {Πο γηίας: α]εοτί. ουῖ Αεραειπι πατε {ροζαῦαε, οσοχιν͵ Θυαςα ροΏτοιήα ᾗ ἀεβεῖαητ, Ίάχα εξ ηλησα οταΠο,  ὙἨάῑς ἀε[εδεητη αἴαας οκ ζη]α7 Τ αἡπ]ς πας ΓαΗΕ ΟΙ. Ῥουέμε: απἰπιαάνοτής ευπάείη 1. 0). Εεἰαυΐμε πὰ Τζεὴβή! Ον, κ. Ῥ. 45τ., ἵῃ ΙπῃΙΤΑ- ἔοης πἰπη5: Πο παπΊᾳιε,, ὑπὸ δὲ αὴν πρὸς τοῦ Αγαίω ἑξήκοντα καὶ τριηκοσίᾶς, ΝΕ] πο νερο τοσαύτας' πεηις ΕΠΙΠΙ ΤΩΕΙΟΠΕΠΙ ο5{5 ουσ ἴωητο Ῥ]ητεἙ 1π αἶτοτο Ροπίθ ἕεπης Βρεσίοίε ργο[οξζο» ΦΠαΠΠ ἵαπΙΘῃ {ροσῖαπι {0]ς- νο το ἴραμης, ῬοπΏήπιαμε οτὰο τ {ετῖος πηνίηπι : ο. Ῥτιοχ]ς ροηεῖς πανθρ Παῦαπε (Γαηδνετίηες Ἠϊπςο ο ορ πο] ἀϊτεσῖας εἴ Ῥτορίετεα ραμοίοχες, χῖς ορις ο πα 46 Αρρποηῦ. οἱ ῬοπΠῦ, Ο. 3. άεπι Χει- ον ο ἒις ηίε, {6 ]ενὶ Ὀτασμίο: 
ἀσάειηε, πρ ῤοοἩ τὸν τόνον ] Ψιάε]ϊσοι ὁ ῥόος. «σα ἱηρςΘ εοπέρηί {Τεὲ [μηοι 4Γ1ΗΙΜΕΜΙΟΥΗ. Τοῦ]ης νθ: οε]]αίης ο ο η Ια]εηη η μη. Ε]ιόχις ΕΙΙΤΠ ΡΓορε]]εσαξ πηνος ἷς ο ο «οπΙΕΠΠΟΠΕΠΙ ἁµσοὔαης, μι... αν ο Ἱπρη]ίαα Εαβίηπι Ἠϊδοια, ας ΏΔΝΕΠΙ Γορτίῃις; μον ΡΙΟΡΣΙΕ εδι 1Π- Ἶπι υ :Ἠ]ῃο μεταληττικῶς }α)]ᾳ ειρτείατῦτ κών, αυοᾷ ΌΆρρο; Βηοή ρον. Ῥεχέιμπι, θἰλήπι ἆδη. ο υ[η; εἳ αυ! Ρεῖ 

γἌνρας κατῆκαν, Ἰπᾷο]ε {επιοπία 

{ «νεῦ, Μα. Ῥσ[. «νά, Ρανῇ. Α., οἷπι ὄμέι, ᾖ 
«4.9 αῖετὶ ἐπεὶ δὲ, ηΙ]]ο ἀἱδοτΙπ]πςο, 

Τίθεσαν κατύπερθε τῶν ὅσλων τοῦ τώε Οέντες δὲ ” .ν 2 ον 3 ολ, ᾿ / η εσεξης, ο, 9αὖτα- αὖτις εωεζεώγνυο ποήσαντες δὲ 
Τταυτα, ὕλην ἐσεφόρησαν' κύσμῳ δὲ θύτες καὶ τὴν 
ὕλην, γὴν ἔσε Φόρησαν’ κατανάξαντες δὲ καὶ τὸν 

ί να μὴ 
ς ν ο. 

υτέρορώτα., 
/ καὶ ίπποι. Ὡς δὲ τά Ρ τε τῶι γεφυρέων κατεσχεύ- 

ασοφ 

σσερεσκάἰδεκᾶ «Ῥαμ[., Ώθηθί οι σεσ- ο 9ομο], Ῥα5/. µετεπορίζει (µετεωρίζει) ἀναβασάξει. βροάθανίε Ῥοή- 
ἆ Κατῆκαν Ὄα/. «4).. κατήκασι «4γεῦ..» πηῖεα κατῆκον» ὁ Ἐΐνεκεν εἰ ἔσωθεν Ῥμ. «411. «4πεῦ. 1η,» 7α]ᾳ Ἠαῦει εἰ /ομε αὐαί ἔξωθεν ν]άϊδίει: Ῥπίις 

δ «44, «γοδ, 7 Βγίε, ὑπὸ φαῦσιν οί ἀἰίμπεξῖπι. 
ἆ Αὔτη Ρ]επίοιε οΊΏΠς. ὁ τῶν Δ4, 

ο. 3 Ἐτίθεσων καὶ ὕπερόε ει] 
ϱ ὈΟρῶντα «γώ. .  ῥ Όεβι «ο, ὁ 

Ροβυ]απία» τερο(αῖς ππήτατο, αιιοᾷ το]ειατί ροβις[5 ΠΙΤΟΤ: κατῆκον. δοηρῄνίοπι 4ποφιθ τῆς μὲν πρὸς τοῦ Πόντου υπ βεισυΐο, 60 αποά {πΌΊπάε {δα μία τῆς δὲ ἑτέρής" εκ υΠοφῖια οπίπι ροπία 9ΏζΏοτας ἀεπι{ετιης; θεά ΜΙΡ. αἱτεν, γοπου(! 1 πα τε]α 1» εἴῖ ρτο Ίπεα ορίπίοηπε ππ]πίπια Ώοπᾳ. 
14: Διέκπλου δὲ ὑπόφαυσιν] Ῥειαυ]] Ἠὶς ροπΏδις ἵῃ- επ/α ορεγα Ἰατιῖς 65]. νίτο: Πίπο Ἡ]]α οἶμς ποια Πο, Ῥτο: ὃα: Ίρεε {εραταίοπεπι ὑπὸ φαῦσιν {117 Η/ΠΕΙ. Τεπῖαϊ ἆθ- Ἰηᾷᾳε ὑπὸ Φλύσιν, αι ν]άστο ο5ς, 1ήΠρο 66ο, «4 εἰ {οΠρίοτυπῃ ἀμάυπι {Εᾳπεης. Ὑπόφαυσις {οπεῄτας., Ἱι- 

οεπι αὐπητιεπείς, ΠΟΙΙΟΠΟΠΙ πάθει αριά Ιπιετρτεῖας Ἐπεδ. Ο. χα. 1ό, Ἠῖπο ρτο Πίατα εἴ Ῥαΐοητα Ίταῃς- 
Ίτα: Ρατ. διαυγείας 14Ο. αἩπε αὖ Ἰμοῖς τηπβαι 9 {ρίταομ]μτη ες {οταπισῃ., 4ο Επππς εκ σας ενο]νῖ» ἵηχς π Πο ο) χνπ, 8... οἳ διαυνίου, ἵπ να[σμ]ο- τηπῃ αρετιυπ]ς ες {ρίταπηπίρας αριἀ ᾖἼεγοποηι αρϊΓίξ, Ρο 169. 16418 διέκπλοος ὑπόφαυσις ἱλη[της Ἰάεπι, ὁραί- ὠμω Ἰκείαπο Μετ. ΗΙΠ. τα, ο, Ώνα Ἰπίιαγζδρεήι {ρ8- Πυπι ετ ναςημπῃ» Ῥετ αιοά ὑποθαίνεται, ο ους 
11χ. υ{ Ῥοιαυίμς, ἱδείςρίρ οὑπόφαυσιν ρτοῦαπί, διέκπλοον αἀιεδεϊνΙ Ίουο α5ι. ΊΜοχ Λεἰαυίς 106, καὶ τριρέων 
τριχοῦ" ΠαΠΙάΙΕ {εγ]ες Ίρσας ταπι πεντηκοντέρους ο τριήρεως ΠαὈθραπε, ετ µίτηδαιε ρτοϊπαε {πιθιτηρῖας 68 
οροσµήε, κο σας ο 18, Στρεβλοῦντες ἔνοισι Σαλ! Έρτερίια Ὃ .. πιοῄε]α εχ 411, ει αἱφ, '"νοι {1πε πες» ο ο] ἷ : θοτϊ επετῖς. («ρ]έηης ο). αμ νε πιασµίηαε ἴταοσΗ ΝΩΝ ἔτι Ιοδί, ήρροστας, ᾿Ονεύεσθαι, ἤγουν δἱ ΟΝ ος . ἳ Ὃ ο » οἳ ἄξονες' εἲ ρ]υτῖοις Φῃο τείνει ΟΝΟΙ νὰρ καὶ ὄνισκοι» - Αάάε Β/βαςδί ο ΓΠήῤῥουγαγ, ἂς οκ πως ορ. κέώ ην κ 

΄ ὴ να ἹνωἍ οι αεὐμίς Μπι Ῥοσυὴ ὃν πα. αύτης μὲν ἦν αὐτὴ, Αεἰιξή! α ο Φμεά τῶν τὰ- λαντον. ------ Ἐάϊτοτ Έεπεν. ἱπρτιάεηίες: τταπβτις 1η 
ἀθπήυιϊνί» πωπιεή οδε. πο νότο Τάρρερ; αςεερθ πε, πρσάλαντον τῷ ῥάδι ιτ. ν. 50ο. Ίροοοἵχεης, 

90. Κατωνάξαντεο 6ο 49 Κατανάξαντές, ρε τες, εἰρ τοὐπίσ ἀνρκνρήσαντες" Οχ18, Ύµς πας, 
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598  Ἡ 5. Ο Ὀ ο 1 | 1. Χειχος οχ Ἀἰρειηῖς Ξατδίαπα ῥετρῖε ρε ήττας Αὐγάμίι. 9οἱ ον 
αἲε, Ὠπας Ἱποοπία]τα Ρειι]ο ΡΥΟΜ1 «ς γαεαε]οίε ππα]οτίς ΠΛΗ, 

αφο» καὶ τὰ σπερὶ τὸ Αθων, οἵ τε χυτοὶ περ τὸ εἴ ορετα εἶταα Αἴο τει 3βΡετεδ 3ά 
αόματα τής δώρυχος, ἃ τὴς ῥηχίης ἐὔνεκεν ἐποήίβη- - ΟΙ8 {ο6[ {δὲ Ρρτορίετ οίαπι ππατίδ, Ώε 

σω, να μὴ 3 πίμπληται τὰ, σόµατα τοῦ ὀρύγμα-8 
ο ος Ὁ .] 

τα Η ΝΤΟ θιῶρυξ παιτινέας εβρμευ ος ΜΙ .δΙ Ἠγρειπανεταῖ , ΄ Ιπεμηῖε Υ6". 
χελλέτον οὐθαυτα «Χμερισαν Ὅμα τῷ Μαρ παβες. το Ἱπῃτιδεμς. οχοΓοίτης. ρτοβεξες Ε68ἳ ΑΡΥ:᾿ 
σα εβοέ ο, ρατοξ ἔχτων Σαβδίων κ ως. έλῶν ἀηππι νο»:  οὐῖ πιονοπιῖ {οἱ {παπι 1 σῶ" 
ἐς ᾿Αβυδο ὠρμημέιφ δε οἱ» ὁ λιορ εκλισιών ΤΗΝ ἐκ ο [εεπῃ ταΠαιεΠς αρρατετε ἀε[ῑε, 4ΗΠΙ 
τῷ εἐρωᾶ ἐδρην, ἀφανὴρ Ίν ετ 5 ἐπιυαρέλων ἐώτωνι4Οπα]]ῶ πμρεδ., γετιπι Γεγεπβπιμς. αἲτ εδ. 

αἰθρίης τε τὰ µάλισα" ἄντί ἡμέρηετε, υὺξ ἐγένετο. 1::. εἰ Ῥτο ἀῑε πος εκ, 14 απἰπικά-, 
ἃ / ων 3 2 1 1 1 ρε» 

ἰδότι δὲ καὶ µαθωτι τᾶτο τῷ Ἐέρξη ἐπιμελὲς ἐγέν-. Ὑετεπή Χειαὶ Ύππι υσα ἱπορρβρ[εῖ Ρεῖ- 
3 Ν / / 

το" καὶ εἴρετο τοὺ» µάγες τὸ «)έλει πβοφαίνεω το φά- 
ι 9 ς . ἆ ” τος σα / ς 1 : ον 

σµα᾿ οἱ δὲ εν ν η ΣΑΜΙ προδεωύει ὃ στον Πρηϊβσατο Οεοῖς αἰνίταιηπι ἀεβοδεωτη: ἀῑοά᾽ 
ἔκλειψν τῶν πολΙΩΥ᾽ έγοτε Ἠλι» εὔαι ΕλλωβδάΙσετεητ, {ο]επι, Οτῶσοταπι εδε. ΡΙ8- 
προδεχκτορᾶ» σελήνην δε, σφέων' πυθοµεος δὲ ταῦτα. τιοΏ/αϊοῖεπα» Ἰηαπι ΄ 1ρβοτίπα, ο υξα τέ 

«Ἴρδα οἵα- αἰνεί Ἱπρ]εταπτητ, «αἴαιε εὔατι 
Ίρθα [οδία Ῥεπῖτης ρετ[εξία πυπεϊατεισ 

οοπῖαΠάϊ ΤΠ4Ρο5» αι]ά ο[ιεπέαπη «14: νε]εῖ 

Ῥοτίεπάετα, 1] τεβροπἀεταπι» «ἀειπ ριῶ- 

νε 

ὃ Ἐέρξης, περιχαβὴς ἑῶγ» ἐποιέετο τὸν «ἔλασῳ, Ὡς ιΙτα, Χειχεο ππαῖοτοπα .ἵπ πιοάπη Ἰδ 
οἱ) ἐζήλαυνε τὸν αρατὴν, Ἠύθιο ὁ Λυδὸς καταῤωδή-. ἴαϊιδ, ἴτα Ῥειρεραι, Όποπι ριοσθάεης 26 

.σας τὸ ἐκ, Του οὔρανου Φάσμα, ἐπαρθείς τε τόῖσι δω- Ἀ4ιεῃ ΕΡΥΠΗ Ἰωάις . εα]εί[ᾳ 
ῥήμασι, ἐλθὼ παρὰ Ἐέρξεα, ἔλεγε τάδε, », Ὢ δέ-δοῦς τε ατης, εἶλιο ́  αππιο ' ρτορῖος 
2, σποτ» : χέήσαιρ ἄν τι τευ βουλοίμον τυχέν, τὸ 
2» σοι μι έλαφρο τυγχάνει εὐν 6 ὑπουργῆσαι, ἐμοὶ 

πππΙηΕ 
τα 6 γετρῖς αἰοηυπιις  αδΣ Τοπ: 
πε, Ιπάμ]ρεαν φπ]ὰ ααοά ἱππρειταίς εριΟ : 
ΠΡΙ Ίενε «οποβδία, {εά πια ρτο ΠαΡΏ ή / 3 / Δ ο ω 

2» δὲ ΕΦ ΑΥΕΝΗΜΦΑ Ἐέρξης δὲ παν μάλλω δοκέω Επιητπα . Χοιχοο ΠΙΠΙ] Ποῦ ΡοΏμ6»’ Μ41 
Ἀ τα / 17) ς : ο . - ἡ λα 

µη χεήσεν Ἠ τὸ εδεήθη, ἔφη τε ὑπουργήσευ, καὶ δὴ Ῥείεραε,  Ἰ]απι. Ραταταπι 1415 {8 1” 
3 η, ο / κ 4 : : - 
ἀγορεύευ ἐκέλευε ὅτευ Φέοιτο" ὁ δὲ, ἐπ τε ταύταςδα]εητήπι τε[ροπά!ε, εἰ πῖ Ῥετοτες ΡΙΟἱ6- 
3 3 / 9 ὁ ο π ν 3 ο ας 

Ἴκουσε, ἔλεγε «αρσῆσας τάδε,  Ὢ δέσποτα, τυγ- πἱ 1ηδ4:. ΕΥΙΙΗα5 αδὶ ος πάγια, 
Ἱ “ : - 1 1Π 

»» χάνουσί µοι παιδες έτες πῶτε,χαί σφίας χατα-. ὃὰ Πάποία, Ῥοπῖπε, πας 3 ἱπρῖε 
/ / » λαμβώει πώτας ἅμα Ἡ σοἱ σρατεύεσθαι ἐπὶ τὸν 

Ἑ {δι . λ δὲ ὢ (9 ὢ ος 5 / . ν 

. Ἑλλάδα σὺ δὲ» ὢ βασιλεὺ, ἐμέ ἐε τόδε ηλικίης 
«/ αν. τν / 6 / ν ” ; αλ. 

ο ἥκοντα οἰκτέίρας, Τῶ µοι παίδων ἕνα παράλυσοόοπιεὶ απῖ μο Ρχοσεδίί αιαῖῖ»' ἀπῖ 

ἆ τει, Ῥαε[. «4. Βγὴ. Βατίο, «4. ἐμπιπλῆται οείθτῖ, Ιὲ 1, 7ο. 
Ἔαι[. «ἄ9ᾖ.» ἐπιωεφελέων «4γεῦ.ο ππῖε ἐπὶ νεφέω. ἆ Ἔφραζο ο, δρ. «4δ., {15 οοπεΙπης, 

πμ ΕΙ {ππτ, αιο ΟΠΠΠΘ5 «ΟΠΗ 
ΙΠ. παπα ἴεουτα 16 αἀνετίαδ. 
Ποταπι πηα τ απσ[ο, ΤΕΝ ππΙ(οτίαδ 

σπα ος. 
ᾖ "Αγγελτὸ ἀγοζι 7 νά, Οομοῦ 

ο Ἔλασιν ναι]. «τον. ΨΗά. Ἀγίν, «νξ. δρορῥ. τπαχρο, ἔξέλασιν «4. ει Ἐλί. Χρήση 
(φῆσαι Ῥα./. εἴ ἨΙΟΧ.  ὦ Συσρατεύεσθαι «περ. 

{Ηρϊ6ῖο, νάξαντες, εἷς τοὐπίσω ὠναιχωρήσαντες, ηϊ «οπ- 
ρίαπαπά1 ΠρηΜισαΠοπεπι» αἴιας. 115 ε5ι ]οοί. οἳ τοῦ 
πωτρνάνειν ΙΠΠΧΕΠΤ. 1. ὀ]έῤῥαηως μες. Έ. 1ν. ραρ. 
1157. ΠοτΗΠΙ ΙΠΠΙΕΠΙΟΓ κατανάγω (0πῥογίο, «4εγμγ 
επ κωτανάξάντες ΥΊν ῥγο (οἩρογ{αΠδες ἡμήοΙοΗ/οοζιό 
Σεγγα. Εδὶ ΕΧ κατωνάσσω. 1Π {0/[6ρΦο ΒεΙ. 1, οἱ 7. 
γόμα Ίεγγα ({ραία: πύργος.νασὸς ΙΡίά. ν» 4, 3. [0/ἱ- 
ὅαᾳ αἲ Όεπα «οπραξζα» Ώνε νεναφ μένος, αιιοιποάο ΝΙος. 
Δηῆάα, αν» 9» 6, νετϊσβπια. Ροῦτο Φρανμὸν, [εροπα. 
Ἠϊπο αταμα Ἠϊης Ῥιαειεηίατα, Ίπείσει φειραγωνοὺς καὶ 
χλείσµωτα, «4Ργίαμας ᾿Αναβ. ν. 7. κλίμακας, υὈῖ εχ- 
οε]]εητετ (Τοπουΐης, Ἀάρειιαπς, Ὑπερορῶντα ΠΟὮ Π]ι]- 
το, τα ἵυπ1 αΙάεπα τα Η1. {εά ρτορτίο ετ νείστα. 

Λο. Οὔτ᾽ ἐπιεφέλων ἐόντων) «4γ{ῤοιε]ες Ῥτοῦ]οπι., 
ΧΧΙΝ. θεᾷ. 17. Ίάναι (ο. {οΗριήταπ, Τορίταης, Διὼ τί 
τῆς αἱθρίας μῶλλον ψύχος γίνεται, } ΕΠΙΝΕΦΕΛΩΝ ΟΝ- 
ΤΩΝ. Ρετ αὐἴεπι τη]τα {ο]ἱ5 Ἴπες ομ{ειναΗ ἀε(επρᾶο: 
τα] ρτοίεέῖο» πὲ νείαπι εεΠρίῖ5 σαιις/(απι αὐῖ αχρ[οἵα- 
ἴαπι ποπ Παδμετίε Πογούσέηςο αμῖ ἰταρίσς οἰσοιπι{οτί- 
Ῥδεμτ, Οὐ]ά εΠίΠΙ ὁ ολιος ἐκλιπὼν τὴν ἐκ τοῦ οὐρωνοῦ 
ἔδρην» θεά γετηπι μπε {οἱἱ5 Ε]κίε ἀείεδιπι Περαηί 
Ἱείᾳμο βᾳοια]ίς {οἴεπίίας ῥτο[αρίοτθς» (δεί). (/υήῤες 
Ἠχοπο]. ΔηΠ. 947ο., .Ὁ. Ρεζυΐμι Ώοξᾶή. Γεπιρ. 1.. 

Χ» 95. Η. Ὀοᾷώωε]]ης Δηπα]. ΤΠΙΕΥά. ϱ. 47.. 
:41. ᾽Αντὶ ἡμέρης τε νὺξ ἐγένετο] θυρτὰ 1. 6, 103.0 

»ὺξ ἡ ἡμέρη ἐγένετο" 6, 74.9 συνήνεικε ὥςε ------ τὴν ἡμέ- 
ὧν ἐξωπίνης γύκτω φενέσθαι' ϱΥΙή1Η5 Ἰδίαπα ε[ΕΒ ΙΕ {ὸ- 

Πὲε, ζσε «44βε τεςαμ{ε [ᾳᾶᾳ εν» ῥγρεβλὴε[ὸ [ογΥ 
Μόβις Γμα]ες Ίαχῖα Πεγοά. ετ Οστομ, ἂε Ὠϊν. 1. 
ο, 49. Οαυ/απι {ος ου{ουταᾶ ἄπά μπα απἲς πατμσα]οπι 
(Οτασοῖς ἴαπα εταάΙάεταξ Εα]απιεᾶςς τεβς ΡΡΗ/0βγ.Ρ.7οο. 
Ἠίς αριά {οσή, ὃ ἥλιο το ἀφωνὴρ Ἡν, οὔτε ἐπινεβέ- 
λων ἐώτων» αἱθρίής τε τῶμαλιςα’ πει αρ. Πζοωμῃ ΧΧΧΝΗ, 

ς. 4. εὐεῖο /2ΓΠ0 ἠπγεγάί οὐ(ὁήγαέα {1: ϱ9{2 Φ ΜΗ 1.η- 
γα [11 ου / 05 [εί οὗτ' ἐπινεφέλων ἔόντων «οι- 
τοέΐμῃ ὃς {1. τὼ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ Συννέφελα ὄντα ἀῑχίτ 
Τομοά, Ρ. 590» 00. ---- Χειχί 1015 ουίουταίο, ηξ 
νυ]αο ἱπιροκόταπι» γἱάεραϊς εδ{ε Ροτίεπίηπι:. 11ῇ- 
απο Ῥῤηωνί οπΠπΕΠ αραιά 40η. ΠαΜΕάγΗ. Ἡ, ΡΑΡ. 
375. επιεηᾷονίς δοα//σοΥ 11 γ0ΡεΤΙ:Ρ. 299" λε ααι{α8 
οβπον]ε(ς Ώιορα ρτο[α]ε ΠπρειατοΠριθ» 36 υέ/ὲ Ρτο- 
ἀλκίο αζοίηέρης [1ο η] ο ἡπή {2ΓΥΕΓΕΗΓΗ ΓΣ ο ΜήΜ- 
ΑΗση. 1. Ο. τ, «,χ.Ρ. τ14. ------ 618Ε6ἵ5 ΠΟΠ Ρεἵ- 
ᾖ5» Ίος ο[επτο ππα]α Ῥοτιομά{ ει’ οδδΙἀεηπε, εετίε 
ἀίχεηιηϊ Ἀλαβῖ» ποβῖος ἐπατγαέ, ἵῃ ο ου5 Ἑλλήνων προ- 

(τὴν Ἑλλάδα, καὶ ενομένου περὶ τὸν Ἑλλήσποντον»ἓ 

ΤποπιήβοεΊεπὰ 
βωσιλέῶς ἐπί 

ἔκλειψα. 

δέμτὸρω Όει εαρί: Ῥαμμο». Τη 4ἠβΙάΝ, 
Έ. τῃ. ρ. 907. Φδοδο]. Ἰ{5. ἐργομένου τοῦ 

: : ΄ ον. εἶτλ ὡς ἡρά- 
ἐγένετο ἡλίου καὶ ἀνοτολῆς (1,. ἐξ ὠνατολῆς") εἰσῶ ο: ο 
τήσεν ὁ βασιλεὺς τοὺς μάντεις, τή σημεῖον τοῦτο» ἕι οψε 
εἰπεῖν τῶν Ἑλληνικῶν πόλεων» τούναντίον δὲ ο ή 

ν 3 . 4. 
γὰρ αὐτῷ τὴν ἧτταν , διότι ὧπὸ ὠνωτολῶν ἐδελ οκαΝ. -- 
λος’ εἴγε καὶ ὠπὸ ὀνωτολῶν ἤρφετο ὁ Ξέρξης. . οὗ. 

40. Ἑλλήνων προδέκτορο] τον νοιιυπῖ νά 
Ῥαπογίο Ίητε Ἱπρτοβαηπῖο.. Έκ προδείπνυµί ΥΕΙ. ΠΙΑ. 
δέκτωρ, ῬΙΔΕπιοπίΛ{ος πηβίοσμῆι» εἲ ναι ας 
Ἠ]αρὶ Φάσμωτος ππταὈΙ]1 ἱπιευρτείες τα[ροπἀεΠί» 1-- 
Ίσπι, {4 αιῑὰ ρτασίεί οοπ(εέήπη ρα ατα» Θλο ή, τοπάστε ε{ ρταε[ασίτα» Ίήπαπ, {μας παποπ]» οπΙΒ 
εοπίσᾶας αἴιας ΠαὈιιονίηε ταίοπες, ππάε ἱποαρα οίνος 

Ο0 οτασιῖα εοηπ]]οῖίς Ῥαῤπεγίης Ἠκετοῖῖ, Ρ. 91.5 ήν 
1)ε]ρ]ίς, Ὦε]ο, Οἶατο εἰ ας (α1πασίαο ιτ ο ω 
Δροϊηπίς, αμ {Οἱ ε5ε, ποπιίπε ραπάευαπαα. ο 
ποη οιαῖ» ο Ὠό. α ”πγε εἴτοτὶς ἀἴσαπι Νοβσο τν 
Ρίησετοῖ Μοηυη. Ὑσϊ. Απει Ρ. τ7ς. Οοἰπεήπί ος 
Ῥοτίιο Φοίσπι, πε νοποταξὶ {ΠθτυΠΕ, ἀθίοάας ΕΣ 
πππροταπι αεΙρίπα ἁαπππο[ας αἰῑς Ροτιής ΠαΡε» αν 
116 προδέκτορᾶ Λγαςβάεηη σδη/{Ηξ οοπΊτα να» ο πια” 

47. Ἐποίέετο τὸν ἔλσιν] ἵη Ίου ϱοπετο ΗΠΙΡΙΕΣ Μη, 
νυῖς Νιάε ΠΠ» 4. νΙ, 6. 6 Ο, τού. πρότερο τό 

ρω σῆς ΕΛΛΑΣΙΟΣ. «Χεπορῦον οομβπηΙΠτοί ἵκυρ. παὶδ } 
Ρ. Αμ. ον Απιρ]εάζου ἵφημςδ, ο Ἡ δι ὅ «ή { 

τν ἃ ἆ λ, ᾿ 9, λ { 4 τι ς η 51. Τὸ σοὶ μὲν ἐλαφρὸν] Ἐμο δὲ μένα’ μα ο ρό 
εν Τεοσηίε: Ἑὐγρμένῳ µοι κλῦθι, κακὰρ ᾱ ορ Ῥτο- ἄλαλκε' Σ0) μὲν τοῦτο, θε, σµικρὸν, ἐμοὶ δὲ 692 

: ντ μικρῦν» εμὸ ο αἴ» 
Ρίας αἆ Νοβτί (τόση τηπι ώρα. ἵπ εχοσάϊο Οταῦ 

ο Ἠ γαι. δεήσοµαι ὑμῶν δίκαια, καὶ ὑμιλ παρ ὑμῶν 
ρἰξεσίαι, καὶ ἐμοὶ ἄξιω πολλοῦ τυχεῦ κ ἽἩ ψ 

ς Ταν ό 
6ο, Παρώλυσον τῇ ρ ἴνο ππα]]επῃ. ΤΑ 

᾿ : ζ Ίᾳ6 σρατιής| Στρατή 119 
ἵπ ο]. Ντι, Μα]. Ρ. «η Α. ΡΥΠιΕΡ {ου ο 

Χάαβιν ἠτήσατο παρὼ τοῦ βασιλέως ----'να παρ μα 
τιῶν καὶ καταλιπεῖν αὐτῷ γἨροβοσκεῖ. ΦοΠρδετα ο στι 

ναι τῇ σρατείας, τέμ υπομσιίομεσ βίο» ας οὗ 
Ῥγ ΙΟ 6έμεσα Τ.. ται ἵν, Ο. 17, «Ἠος» ΠίαΠ ΕΠΟΣ. 

μή οι. δοίαμε αἲ Ῥ]ηε, Αἱοϊδίαα. 
«6ο. Ἕνα παράλυσεν τῇ σρατιῇς] Στβατηϊης εν απ 
Ρεπάιπι » αἱ 1 πι] πα παντα οηε 4 ΟεοΡαΖο» ὃ ϕ 
Ππα νασαΠοπετα απ ΠΠοτυπι ρείεηῖε 1» 6, ὅσ Ῥ 40 Ῥψ- 
τηῶ ὠπολελύσύαι πριᾶ Ρ/μισγοῦ. Ἡν ϱ. 3203" τα 

] ] 

τοιεπῖο 

{1π1-. 

᾿Οτασίαπι τ 

ε 4 
αν”, 

γψπν 

νε ῥάδια κά 

είς ιά 

ώς.» 



. 

39Ώαδες, ττ[ας τονογεητ]ς | Ώεα οὗ 1 αἀπιο- 

4ΟἨετεης, εἴ Ί]ας (ταπβτει εχετεῖτης, ο. 
ΠΠ υβΙ. εκεαυὶ {μπε Ί]αο εχατοῖταό Ρετ- Ευδα πα ιμτομτ ασ κοα 

διεξήϊο ὁ φρατός: ἡγέωτο ο δὲ πρῶτοι μὺ οἱ σχευ- 
Ἆ , κ λ οφόροι τε καὶ τὰ ὑποζύγια" μετὰ δὲ Ρ τούτους 9 

» 

«Ομλὰς ποσα έαπι Ἰαΐε, μὲ Ρος ἀῇεβΑ1 σοτροὲ ἅμος Ραΐτος ἸταΏίτει «χεχοῖτα, (τάο αρτηϊηῖ», 

πηΠρία ευπα οπἲ πατα 6δε ππαχῖπηπᾶ:. πε ετ 
τηθΙ 1ρβµ59 εἲ 6θη/[]5 ΟΙΙΤΑΠῃ βεταῖ». αὐατιοτ 
τεσυπα ἆάσας:; τα ς«οπΕοξΏς απ ἵη απίπιο 

ἆππι ἱπάῖσπατης, Εὶς νετοῖς τε[ροπάΐε, Ἠο-., 3 

ΡΟοΙΥΜΝΙΑςΣς τὰ Νῄ 590 
» ο  οεν. ος Κὰ] / / ο... » Τη σρὰτιηρ τον πρεσβύτατον, ὕα αὐτὸ γε έαῖν ο. : / ο κ. Ὅ » Χα τῶ χθηµάτων ἡ µελεδωνός' τοὺς δὲ τέσσε-. ν «6 Ὀοχο ο λλἡ Ὃ ο νλό ράρ 3 ἄγε ἅμα σεωύτῷ' καὶ ποήξας τὰ γοέεις. : "3 ο » { ς ο. 

οφήσειας ὀπίσω”. Κάρτα τε ἐθυμωθη ὁ Ἐώ- 
καν 65ξΗ5, κἀὶ Ὁ ἀμείβεται τοῖσδε, ,, Ὢ κακὲ ἄνθρωτει ΤΩΟ 1ΠΠΡΤΟΡΕ:, ἴἨπε, 6Ηµπι 66ο ρε ΙΠ οχ- ος 

ΡεάΙΙΟΠΕΙΏ Θαπι αἀνετ[ις (στασῖαπι, Π]ος- 9» 

απε π]εος εἲ [ταιτος εἰ ἀοπιεβ]σος εἴ αππ]- ο 
(05 ἀμσαπι, αὐ[ας 65 παπτίοηοπι ΕΙΙ ταὶ "9 
ἵασετα, αἱ πιει ος {οτνις αἴεπι οροτῖε- 
ἃἴ οπι οπιΠ] {απηϊ]α οἳ Ίρδα αχοτε π]ε σο-7ο . ο ον. : 22 ΠΗΙΩΤΙΣ Ῥτορε πιηο ἀοίτο πος, απίππαπι 

η Ποππίηυπα. Παβίτατο απτίρις : αυΙ Ῥοηπα 22 
υππ] απάϊν]ε, «οτρας νο]ηρτατα ππρ]ει: Πὶς 22: 
Εοπίτασ]α αιάῑεης, αχασσιραϊιτ. Τα Ἱιααιε 2) 
“πηπι Ῥεπε Γεςῖα, οετ αἶία εἰασάεπι σοποτῖς ον 
ΡτοπΙΠ[Η, ποῃ. ρ]οτίαρετία τΘ {αρειριεείαηζς., 
Ε5[ο τεροπι πιηπ]ῃσεηεία: 6ΗΗΠ1 γετο αἆ Ίπι- 
Ῥϊάσηίοτα «οηνο[ι 65, ΠΟΠ. ἴμ απ]άσια 
το πιεῄτο, {ο πιίποτα απαπι Ῥτο πιαίτο 23 
ἩΟζΙΡΙ6ς: παπι το οἳ πατποτ Πίος Πνεταπτ ο. 33 
{Ρίτα]ία τιποτα; πηίας απξοπι, αεπι ργεῖρας.. 22 
εοπιρ]εξτετίς, ντα πηυ]ξαρετο, Ἠῶς αααπιδο.» 
τα[ροπα]δίαε, Πιο Ἱπιρετανίε, 1φ απἱρας ἀς-- 
Ἱεραίηπῃ ογαῖ Ἰδία εχεαυῖ, ιτ παχίπαΙπι πα- 
τα ΠΠογαπι Ῥψιμ Ιπνεπίαπι ἁΙ[εἰπάετεηῖ πῃθ- 
«ππη: αἱαφᾳῖο ἁἱ[οίσα ἀῑπιίάίππι αά ἀθχιο- 
ΤΙ νι, ες ἀπιάϊαπι αά Ππιῄταπι ἀΠρο- 

ἱταπβν]τ. «1π απο ριφοεάεραπῖ 1 ααὶ [ατῖ- 
ηᾶς Ῥοτιαραπῖ εἴ Ιπιρεάϊπιεπῖα, . Ροσδὶ ος 
οπιΏΙρεηαΤαΤη 6επ]απα ποπ ἀῑβιηξία {εά Ρτο- 

ετο]ί5. Ῥο5δῖ [ας Ιπιεγοαἀεραῖ Ιπιετνα]]απῃ: 
πε(ιε ΕΠΙΤ ἰδῆ ΟΠΠ τθρα πη][σεραπτατ, Ῥτο- 
ςεἀεραπῖ πι]]]α εαιῆῖες ο Ῥετ[ς οπιπίριις ἆςθ- 
16ξΙ: {εομπάσπη Πος τοῖάεπι Ἰα[αϊ, ο 1 
4ε]εξὲὶ εκ οπηπίρης, νοι[ς ἁθοτίιη Ίη ἴει- 

| ΤΟΠΙΑ 

ο Άνευ Ῥοι/. 2 ες, Λή0/; 49. αἲ ὠμείβετο, Ῥ. 179, 6 Ἐμπίπλη ῥ/00. 

ὁ Οὖκ αγ. Ιά6ι, ἓ Ἐτράπευ Ῥας/. Ἠαιιᾶ 
΄αγ[. } Φορῦ, οἵα, πυ]]α Ἠτρεηίςα ταῖοπο. 
π.  π ΝΟΠ Ἠαυεί τὸ «4γεῦζ. 7 ο 

Ώεςθβίδ.. ο Οπήἄάυπίυχ Ἠφες ἆῑπο α Ὀγή. 
σύῤμικτοο σρατὸς, Ἠτῖ «4. ἆ Σννέσμιγον 1ο, 114, 
{εΠῖ μὲν γὰρ, ἴμπι οἳ ἱππόται- «4γεῦ. 7. 

ἆσπι 1Π' 

ἴηες χάριν ἠτήσωτο παρὰ τοῦ βασιλέως, πλειόνων αὐτῷ παἰ- 
δων ὄντων. ἔνο παρεῖναι τῇ σρωτιᾷ» καὶ καταλιπεῖν αὐτῷ 
γροβοσκεῖϊν' 1ΠἵεΙρΓΕΦ αιῑοά {οπ[ᾷς ροβμ]αῦαί εχριεςήε, 
τς Ες ΘΟΥΗ ΠΗή111ϱ Πη{1 11ο (οί): {ογἱρς68- Τ4ΐ5 Ἡ{ ρυίο» Ρ{μήατγοῦ. ἔνω παρεῖναι, Άνε ροῖῖιι ὠφεῖ- ναὶ νε] ἀφιέναι τῆς σρρτείας' {ο ρα5ῇπη Ιοαπί {οἰεραης: 
Ὀδρίαν. ἵπ Ώρηιοῇῦ. Ρ. 90. 15: νόμοι ἦσαν ἀφίέσθαί τι- 
νφ τής σρῶτείως, ὥθε πομπεύεμ εἰ τὰ Διονύσια" Ίμερες Ίδης τε[ριοΙί //ογ. δὲο, 1Ν0 ο, 6. 19660 ΠΠΕΠΙΟ- ΤΑΠΙΗΣ 9. ῶθοςΓ, Ρ. 169. 93.9 οἳ ἀφιέμενοι τοῦ σρωτεύ- εσθαι ἕνεκα τοῦ βουλεύεσύαι ὑπὲρ τῶν τῆς πύλεως. ------ Αφιέναι ΤήΦ σρωτείας. Πεγοιοίο ἀῑςίτιτ παραλῦσαι της 5ρατηιης' η νΙ. 6, 94. ΜΑΤΔΟΠΙΗπῃ Ωατίης παραλύει Ση9 αβατήγή5” 4Ἠᾳο Γογο Ἡείοβοισα ἁὶοῖειτ ΙοεΠο, αἰζιμοηῃ ῥγσεέγα απουέγε; ος οἳ Ἐπιυσγα]άσα οἳ α]]ο- τοπ: Τόμο]ή. νἩ» ο. 16.. τὸν μὲν Ἠικίων οὗ παρέλὺ- σαν τῇ ἀρχῆς' Υἱά, Όωχενι οἱ οδμίᾷ, Ἱῃ Ποραλῦσαι. 

. ΝΔΙΟΚΕΝ. 71. Ἐν ποῖσι ᾠσὶ τῶν ὦ.] Ῥαμ]ο Ἠαος αἶναι {ωρα | ης δέοὗσειις εκεῖτας (σεεμεγ] Ρ. 173 94. Ὡς ἕν τοῖσιν ὠσὶ τας ἀνθρώπων ὀκέει ὃ θυµμὸε, χρηςὼ μὲν ὠχούσας τέρψιος ἐμπίμπλησι τὸ μα. ὑπεναντία δὲ τουτέοισ! ὠκούσοις ἄνοι-- 
ορ το σας δα {εγοο{ο τε(ΗταεΤεπα τουτέοισι ὠποῦ- τίς αἰα] μον [ιπε ἀετεπίοτα: {επίαπι οῦ{ευσ]ο- 
{ Λάλα, {ή Τ16Ε Μγ6βῥαπο Οταῖι]ς {γης λομςι πῄρις ῥα]ῃ αι ]ζιος ΥΔΙΟΚΕΝ 79. Ὑπενώντία δὲ τουτέοσι] οιοὐσείε, πϊ (Ἴθρε. 1ο: ς ᾽ 4 . πλτη ο]]αΓαέἴοτοπ (ογνωγίτς ῃος Ῥίανυπι εἰαςάδιῃ ἆνοι- 

ἆ ῥτῖας, Που 1, τπτ, 
ὀαίνει, οΙαπιά η ψη]σος παρὰ, μιραίΐο Ίκιι Το. αθ{οτΙρΙΙΤΗ. Πσηφογην Ἡ. 1» 65Ο. ὅς τε καὶ ἄλλων 181 Ἠεποβοῖαῖ Ιπτοτίοτοια {οη- 
Ὀἰδάνει ἐν σήθεσόι νόον. 
τεηΏῖαμα (ωπέγαγ]ών ΡΙοΡΙΘΙῃ, σαπὲ, α, ο. γε(ηραντε 

πο ο 

: »1Ώ (ρηογὶ εἀῖτ. ἐωπίμπλησι. εὔαπι ᾖεῇ, Ῥόε. τί. «{γοδ. ΣΤ, επι ὠνοιδαίνει Φὲ0ῦ.5 
ο. 1οη]ςπῖ ἨΠΙΟΤΕΠΙ» ἐτράπεσο «4γεῦ. 

2 Τούτους, σρὠτὸς παντ. Ίε[, 

σὺ ἐτόλμηδάς ἐμεὺ σρατευοµένα αὐτᾶ ἐπὶ τὴν Ἑλ- 
λάδα, καὶ ἄγοτος παϊδας ἐμοὺς καὶ ἀδελφεοὺς 
καὶ οἰκήΐς καὶ Φίλες, µνήσασθαι περὶ σέο παι- 
ὃὺς, ἐν ἐμὸς ὀῶλος" τὸν ο χθν πανοκί αὐτῇ 
γυναιεὶ συγέπεσθαι; εὖ γῶ τόσι, ἐξεπίσασο, ἃ ὣς 

ο» εν λε / ὴ 3 3 90 τοῖσι ὡσί τῶν ἀνθρώπων οἰκέει ο «υμός' ὃς χε- 
3 / 2 / πω . σὰ μὺ ἀχεσας, τέρψιο 5 ἐμπιπλέει τὸ. σωμα 

: 3 / 3 δαν κ] ὑποαντία δὲ { τετέοισι ἀκέσας, ἀλοιδέει ὅτε, 
Α ή ο» » 9δ. μέν ουν χρηγὰ ποιήσας ἕτερα τοαῦτα Ε ἐπηγγελ- 

ον . / ε ῥ η λέο» εὐεργεσίήσι βασιλΊα Ἀ οὐ χαυχήσεαι ὑπερθα- 
᾿ } λα / κ / 5. λέσθαι" ἐπεί τε δὲ ἐς τὸ αλαιδέσερο ἶ ἐτράπιο; 

τὴ μὸ ἀξιμ οὗ λάµψεαι,. ἐλάσσω δὲ τῆς ἂ-- 
ξίηρ' σὲ μὲν γὰρ καὶ τοὺς τέσσερας τῶν παἰδων 
ῥύεται τὰ ξώνια' τό δὲ δὺς, τὸ περιέχεαι μάλι- 
σα, Κ τὴν Ψυχὸν. ὅημιώσεαι”" ὡς δὲ ταῦτα ὑπε- 

᾿ ο» Γι ο Χρίνατο, αὐτίκα ἐκέλευε τοῖσι πθοσετέτακτο τᾶῦ» 
τα πθησσευ, τῶν Πυθία παίδων ἐξευρόντας τὸν πρέσ-. / { αν. . ΝΔ ι βυτατω , µέσω | δαταμεῦ" διαταμότας δε, τὰ ς- δη ον απο 8 - Ἄν οὐχ Ν έν ς Ἠμίτομα δαθέµαι, τὸ µε» ἐπὶ πι τὰ δεξιὰ της ὁδδ- ᾿ ο { ] νκνρ να δι» ἐπ) αρισερά: καὶ ταύτῃ διεξιέαι τὸν «ρα. 

λ 

/ ν ων ν ν ων ον ΠΠοισάντων δὲ Ἡ φετέων πᾶτο, μετὰ ταυτὰ 

λ 
32 ὰ σρατὸς παντοίων ἐθνέων αγαμιδ » οὗ διακεκριμένοι» τησ «ορίδ» ΠΗΠΙΘΤΟ Π]ιτα ἀἰπιῖαῖαπι εκ-οοτῇ δὲ 

ολ 

, 2 .ν { : ὑπερημίσεις ἔσαν, οὐθαῦτα Φελέλειπτο, καὶ 
οὐ 3 συγέµισγο οὗτοι βασιλέί" προηγεῦτο Σ΄ μὲν δὲ 
ἵπ'πόται χίλιοι. ἐκ Περσέων πάντων ἀπολελεγμέ- 
ο ὁ μετὰ δὲ αἰχμοφέρι χίλιοι καὶ οὗτοι ἐν πώὠ- 
των ἀπολελεγμέα, τὰς λέγχας κάτω ἐ; τὸν γν 

ο τρέ- 
ο Χρὴ ρα. ἆ Οἶαε 02. Φεῖτι. ΧΧ. 

7; Τουτέοισι ἀκούσως 02., ρατεοἰρίαπα ασπο[ουπὲ 
Ρπμς εταῖ τούτοσι. ϱ Ἐπηγγέλλετο -4γοῦ., πια]ες 

ΛΑ ΤΠ ψυχῇ «4τεδ; 
/ Διωτεμεῖν εἲ ΤΙΟΧ «{γεδ. 

ηθό πῃαίς, 

{α110. ΕΝΑΠΡ. Χνι. 96. 
3 Ἑουτέων» μετὼ ταῦτα εά, Ῥατ[. «4:ῇ., αος {εηΠὶ πο εδὲ 

Ρα. 98, Ραγίς Ὃ,ς ἵπ αἱ. 
60. «44. ει, Ῥατίς «4ἱ. ὁδ- 5 Ηας πονοπὶ νοῦε ρτασιοϊτ {ή | 

6οπέ, (γοπου. - 

-δο. Τὸὴν ψυχὴν δημιώσεαι] Ἠος εσο Οοάΐσιπι 1εάίο- 
Πλ 3. 
{πΗῥ. χνι, ο6. πουπιυ]]α ἆθαϊτ 07 ε1//εῃ. αἆ αλπιάρπι 
ΤΩΤΙΟΠΕΠΙ αρῖαία {οτίροραπε Γογοκο{: Τζο. Ρ. 1093, 
6: μεγάλα δημιώσεται υδὈὶ ἔημιωθήσεται, παϊηπι οκ 
ΙπίθιρτοϊαἹποπίο, Ρήπεδεπι 0044. οὔτε τι ὅημιωθέντας, 
ἀῑχίε Χεμορό. Όεςοῃ. Ρι 491. 35. ------ Ἰηδίε Ἄριχες 
παῖα πιαχίπιήπα ΠΠοτυπι Βψτ]η] μέσον διατάµνειν' διῶτο-. 
όντας δὲ ὅτο. Ῥ]ωβαγοῦ, Τ. τι. Ρ. 968. Β. ὁ Ξέρξης 
ὑπ ὁργῇς τοῦτον μόνον ὃν ἐξήτήσατο ὄφαξως καὶ διωτε- 
μὼν, ἐκέλευσε τὸν «ρατὸν διελἠεῖν, τοὺς δὲ ἄλλους ἐπηγώ- 
γετο. καὶ πάντες ἀπώλούτο 
Ψεπεζαῃ 46 Ίτα ΤΠ» ϱ, 17εν ζ1 61) ραΐετ εἰερεγαίι Χεῖ- 
ες {ή ολαέ ῥαγίος γαι αὖ Μ{γ0ΦµΕ υἶωε Ι1έγέβο-. 
/Γή89 εἰ ῥαο υἱῶηᾳ {ηγαυ εκϱΓ ΟΙ. έπεσε Ιουυτα 

Ηεγος, Ῥ. 3ο., ας {ή/όη. Ῥ. πτ, ρ. 907. ------ ΙπΙΠο ς, 4ο. αὐειαέ α χε, νοκ. 
αἀμιριίσταπε {72/. αἆ 

σύμμικτος' 11 αὈεν[επε α]ῆς 0οᾷά. νοῦεδ. οὗ διαχεκρς, 
μη ὁ ας 84 ̓ Αναμὶξ μίςατες ον ο ̓Αναμὶ 
-εβ)εό. τεάΙωιτ ὀναμεμιγμέίως" ΝΟΧ φδῤρῥθε : 
αν «Χεποβδομεί, το αάλλδίτα οι ρε ομν 

ὃρ. Καὶ ταύτῃ διεξιέναι τὸν σρατὸν|, 4 / 
ἡῥγαδωηη αὖ εγορµς υἴσο Λάΐ6γε ῥο/412 6ὲ αμα 
[γα] επογο ή. Ἐ οπιαπῖ ΠΙΟΣΙ5 ἀῑείο ο μι. ο 
εα. Ώε Ῥε]εο, αι Δεκ Ιχοτεπὶ οΙΟ ΕΙΝ ο Ρος”, 
/οήογμς ΒΙδ]. πι, 195 7. κὸ ανν αν αγε δἱ 
αὐτῆς τὸν σρατό. ΤΠ 1οεβετΗῃ η η πιυίτα Ἠιήας- 
τηος] αρίιᾷ 1. 6γοΓώᾳ 1Π 24αμ5. Ὁ. Χχνι, 98, Ῥορε 
Ραΐσα Υοσεῖῃ σύμμικτον ΕΣΤΕΙΠΑΠΑΝΙ Ἠηπήπ]ε οὗ ὄνα-' 
-μὶξ πεοερατίαπι. Κεάς ας ο. ὁ ΖΟΗΗΙΧΤΟς σρατὸς παν” 
τοῖων ἐβέων, Ἠλαε η μθης Ν]ο]πίαπι οοηπη]σταν]τ, 

Χχςκ η] 

(σρ/εο. εἲ «Ιβῥ. αποϊαῖας ΠΟΠ Ροβίροπετεπι;: ἵπ- 

κατὰ τὰς μάχας {εουπάια 

Τ2µο)- 

. 



9 ο 

ανά 3 Ἰ / ο 

-1σθεν αὐτὸς Ἔέρξης ἐπ᾽ ἅρματος ἵππων 5 Νισαίων π'αρ- 

Ἶ 

ὡς - Ηλ σσ μοβ αι ο ωα 

τρέψαντές' μετὰ δὲ, [ἱροὶ α Νισαῖοι καλεύµυοι ἵπποιοσιαα Γριου]ί. Ῥουι μον Ίαστι. εθι! ο 
δλὰ, μοσμή νά ἀλλισα. -- Μισαῖοι Δὺ καλέο- Οἵαπι Ῥυἱοπετήπιε οΓΠαΠ, αιή ΙΝΗΦ Ιω, 

ταιἵππα ἐπὶ τᾷδε ἔσι πεδίο μέγα της Μηδικηςτῷ ο) Ί4εο Πο «ῑδΗ, φυιοά «9: ο. ους 

εομά ἐφι Νίσαιω. τοὺς ὢν δὲ ἵππες τοὺς µεγάλες τς. τερ]οαίν εωπρᾶν ποπήμρθδθ 
αμιά επι ὙΝσαισ, "ουν οκ η ιο τοις σοχό ὸ μιοπάος” εζόηασς; Ἠσρ αμ σον 

Φέρει πα πεθίο τῶτο' ὄπισθο 9ὲ ος, δέκα ἐπ απεραϊατ {άσε Τονίς ευττής, 4πέΠι οξτο 6’ 
πῶὠν, ἅρμα Διὸς ἱρὸν ἐπετέτακτο» Το Ιπποι με εἰλ- οὐ αἲδι «απεραπε, Ῥοπε απηῖρα. εοπταη” 
χο λίυχοὶ ἐκτώ» ὄπισθε δὲ υ τῶ ὕππων ἔιπετο πεζῃ Ίτε, αι ρεάῖρας Ἱηριεάίεης ΠαρεΠαξ ο” 

ὑίοχος, ἐχόμεος τῶν χαλιῶ) οὖδεί, γὰρ 5 δὲ ἐπὶ ὑαι, Ίππο οπίπι {εἰ]απι πομνο ποτάμι ο 
συ 5 / ; ὴ : 64 Ἱή επ’ 

τῶτον τὸν «θόνον ἀνθρώπων ἃ ἀναβαίνι" τότε δὶ ὅπι- /εεπάϊ. Ῥοε. απεπι 1ρ56 πας ο ν 
τι εαποταπα ἸΝΙάροτιπι, 88 απο 

το αὐήρα, οἳὶ ΠοπιεΠ οτε Ῥαῦταπιρη 
/ / ο ες 2) ως ῤ : 

εβε οἱ Ἰνίογο οµια ὃν ο μὸρ 4 δή 
ών βηκες δὲ οἱ ν, . μώ πας μὶ : μη νν ο. Φοιωπῖς Ἠ]ας, ντ Ῥετ Ἠσπε 4ἳ ο 

αμ ο ο ον μα ἄγλασε μεω  Ἡ Ίπ πιοππι Φατάῖδις οκσεοβτ-Χεικεδ. ; 
ὕτω ἐκ. Σαρδίων Ἐέρξης' µετεκβαίνεσκε δε » ὅκως μι ο ου, θποῖίες ΤαΓἱο οχἱβεῦαξ ας Β’ 

6 ο λόγο, αἱρέοι, ἐκ Τ8 ἅρματορ ἐο ἁρμάμαξαν' αὐ- ἀῑπι τταη[εεπἀεραι. Έτ [οφπόβαπίηό, α 

ςῶ δὲ ὄπισθω αἰχμοφόροι Περσέων οἱ ἄριαοί τε καὶ Πα Ῥοταχαπ ορεϊπι ας ποδΙδΗΠϊ ήμ 

γθναιότατοι, αίλιοι, κατὰ νόµου τὰς λόγχας ἔχο-1οἙ ΠΟΤΟ Γρίςυ]α Ρε[απῖςς. Ῥο5ϊ ον μὲ 

χι Δ  - 2 2 » 1 : ἳ . 

-3εε μετὰ δὲ, ἵππος ἄλλη χιλίη ἔκ. Περσέων ὅπο- ἀθεὔα5 εφμίίαεις τηε Ῥεβσαπι, πι ἀέ 
6 οοίθτῖς Ῥοτίϊς ἀθέσσπα πηλία “ΡεάΙΠ ὅ ἑ / ὰ  ὰ κ.κ 2 ο. ο ο μ / λέλεγμθη' μετὰ δὲ τὴν που, ἔχ τῶν λοιπῶν Περ μμ κ Ιπιίθ αλ 

/ 2 ο νεα πε αδος } 
σεω) α πολέλεγμθοι µυριοι" ουτος πεζος γγ’ και το” (ριάϊρις σεβαβαπι τηα]α ρυπίσα 4ΗΤΕ8 

/ / Ἄν οβάλ ο / 3 - 

πο εμας ατα Τοισι Ὢ δόρασι ἀγτὶ τῶν σαυρωτή- τεαιος απάῖααα Ἱπε]ιάεβαπί 53 ΠΟΤΕ 
ρῶν ροιὦς εἰ ον υσέα : λ οι ὦ λ] λ ο 1 : . μεραπε αἲ» 

χον χευσέας; και ἐριξ συγέχληον τους 1 5Η] ᾖο αὐ. αἳς οἰτάιπιάαία ια] 
η . ς 3 9 ο. . 

ἄλλας' οἱ δὲ εἰνακισχίλιοι οντὸς τητέων ἶ ἐόντό, βεηῖεα ππα]α ριπίσας Τε εἲ αὐτὸ ορ 
2 ς 3 Ἂ- Δ ς τών μμ ! 

αργυρέα» ῥοιά» εἰχοΥ' εἰχον δὲ χθυσέαρ ῥοιὰς καὶ οἱ εἰς Ῥηπίσα άρεραπε 1, ́  4ΠοΓΙπῃ ανν’ ού 

τὴν γῆν τρέποντες τὰς λόγχας» καὶ μῆλα, οἱ ἄγ- {1196 Γρεξαραπε {ρίευία: ΕἴΙ8ΠΙ πι] 4ε. 
αλ ενας ο 3 ] : . ' 2 : 

ισα ἐπόμεοι Ἐέρεῃ" τοῖσι δὲ µυρίοισι ἐπετέτακτο Χεκεπι Ρτοχίπα: {εφιβαητατ, ο 
{ οἱ - νοκ ιό κ επι πηϊ]]ία οτἀϊπε {Πρ[ε(περαΗ, οδί 
ἵππος ΓΠερσέων µυρίη μετὰ δὲ την ἵππον δ διέλείπέοος ᾖ: τ Ἐειεία Ῥ 

κ ο, ν ας αν) ε ἀόσεπι ππ]ήρας Ῥετίατηπι. ο πποχ 
νι υο ος μον ο. τας 9 λομπὸς μνος η ο μοφ ἀποταπα {Ππάϊοτπα ἱητετσαρεάϊῃό να ο ῷ 

μίξ. Εποιέτο δὲ τὸν ὁδὺν ἐκ, τῇό Λυδίης ὁ σρατὸρ Ίδαι «ετετα πημ]τταάο Ῥτοπήίεβς ο οὐ 
. .. ΔΝ ον Ν . µ ΄ 

ἐπί τε ποταμὸν Κάΐῑκω καὶ τὸν 1 Ύν τὴν Μυσαν ετεῖης ε Τωάια ρειτεχιῖ ἃ ων α αάιο 
3 .. / ͵ 3” 2, κ » . 9 - . 

ἀπο δὲ Καΐχε ὁρμεώμοος, Κάνης ὃρος ἔχων ον ἀρισερῇ, ΟΒΙΏ εἴ ΤΕΒΙΟΠΕΤΗ Μγβαπι: α ος Λία 
ρω 2 3 ΄ , 

, 

διὰ τὰ ᾽Αταρνέος ἐρ πα Καρίνην πόλιυ' ἀππὺ δὲ ταύτης,οςἃ Ίωνα Ἰαάρεης πποπῖεπι (199, η 

διὰ Θήβ; πο, ; αι δηρῃι αά πι νοπι Οασίπαα, «ΑΡ μας Ρο .Θήβηρ πεδία ἐπορεύετο, 3 ᾿Ατραμύττειό τε πὀ- ο ο Λη’ 
Ἄῳ καὶ Αντανδρον τὴν Πελασγίδα π'αραμειβέμενος' τὴν ον ή Ἡ ιεγβτεά(εΠδ » εἰ ή 

Αιταπαγτεία εξ ́ 

ταπάταπ Ῥε]αςρίιάεπι ΡΤᾷ 9/ } ςὐσ - νι ε 1 Ἴδην δὲ λαβὼν ἐς ἀρισερὴν 9 χέρα», ἠἴε ἐς τὴν Ἰλιάδα ἀπ αά Πηϊῄία, ππαπιπι ΠἱΠΡεΠΣ2 ο) ος Ν ο» / ς «ς 4 ο” σ/. 9 . . 

καὶ πεῶτα μέν οἱ ὑπὸ τῇ 1δη νύχτα ἀναμέίαντι Ίετταπι Π1εη[οπι Ρετνεπίτ: ΕΙ αν 
. αἵ ἡ 

/ ἃ ζω . / Σ ον 

βροταί τέ Καρ ππρης νρεο ἐπεισπίπ]εσιο καί τὺα αυτᾶφο]άα ποξίετη αρεηῃ τοπΙιτηα ϱο 
ο ΄ . ο « - ͵ ν η. 

ταύτή συχιὸν ὅμιλω διέφθειρα). ἀπικομόε δὲ τὸ σρα- Ἰ9βτιεταης, εἲ εοπρΙιτΒ ἱρ]άρι ς . ”ν 
τω σπα σὰ ἡ ο» ρω 1 ἵ 1ἩΏ( 2, 

τᾶ Ρ ἐπὶ τὸ Σκάμανδρο, Ὁσ πρῶτος ποταμῶ» ἐπεί τρ ὁ ος ον ρι 
ο ο ο η] 2 ; ενος ο. 4 ΤΠ. εδῖ νεηίμται μ6Πῃ ο” 

τε ἐκ, Σαρδίων ὀρμηθέντες ἐπεχείρήσαν τῇ οδω.1 επε» κ" : ο" ο ή λιρη Ἰ οὐ επέ Ίμπι, εκ 41ο Ίο 6 Φατάΐρις Ἠ99 
λιπε τὸ ῥέεθρον,1δ ἂπέχρησε τῇ Ἰ θες 

ς Σαν ἝνκΦαὴ κε ν Τε χα Τοισι Ῥιηπι «δε, ααια ἀα[μτῖς, πε ο Λάρ 
η αὶ ΕΜΜ Έπι πα. ' ται σ'οταμµον ὡς α Ώδιι] {ΠπιεηΠΏΙΦᾳ:16. (Ῥοιαπη σας ΓιῇεοΙῖ. Φήέ, 

ν' δα ὃλ »/{ ὦ 

πίκετο Ἐερξης, ἐς τὸ Πριάμε Πέργαμο ανέβη, ἵμερον Ἰδίαπι ΑΙΠΠΕΠΠ ἄειχε ῬοδταιαΠη ρε ή 

. | ἔχω Ῥηαπαϊ Ῥειβαπηπι α[εεπαῖτ» Ίος ο 

: μι ] . | : ( ο . 9 ή 19’ Ἱ τα Νησαῖοι η «4νέδ. «4, εξ πποχ. Ῥοιτο καλεύμενοι 7 Ίοσο να]σαή καλεύµενοι. «4γΙσΗ. ᾿Αγαβ. ην Ν | 
Ἠϊπο Ίπποι Νυσαῖοι, ᾖνθ Νησαῖαι, πε Τγἱποσυε]ως αχρτοςβτ. Λάάο μή, απ Νίσαιον ΕΧΙΕΙΡΕΠΙΕΙΙ 6ἵ πο ορ, 

σαῖο. ὃ Αὖ τῶν ἵππων «4{πά., αὐτῶν ἴππ. αι. ο Αθθςι «4γοῦ. 7 οἆ Ἐπιβαίνει Ρας. ο)ορῦ» π ἴμε 

ε Νησ. 44, «4γοῦ., Όμπι ποραβέβηκε οἶτα 714, «4. Ῥαη. θε -ρώ. 4. θα. σ΄ ΛΟΦΟ 

απήσυ]ο «4{γεζ. }ά, Ῥαε/. «Δ., (54 ἐξαιρέοι «πο. 2 Νυ]σαεπι Ίων 1ο 199. ὂὁ Δόρασι ἀντὶ Πάθπι τν, 

οἱ Α/ή., πια]α ϱἃ Ιπιετροπεβαίαν.  ὁ Οπή γώ. . Ἄμέλειπέ τε καὶ Ῥσε[. 4. {ᾗ τν 
ύτείθ Ῥρε[ι 2. ροῦ. 4. αὔετας απΠσΠ]μς, ΠΟΠ Ῥεπθ. - Κάρνην εί. αν 4. Ἅπ᾿Ατραμύτ ϱ Ἐπὶ, 

τὸν Σκάμ. -ἄγοῦ. }1μά, }α]]ᾳ. αμοπιοᾶο Ῥοπα, οἶίπι ἐπὶ πιταμὸν Σκ. 4 Ἐπέλιπε εί, Ρα]: 
Ζαΐᾳ οἳ Ββοί). αἱ Πο. Ῥ. 649. 44. ἵπ ας Άδρωμ. ο Χεῖρα ἔαι -40δ. ἔ τοῦ. ΑΗ η, πάς) 

«ἐπελίπετο ῥέεθρον -«ἄλεῦ., βΗΗ1 ὠπέλιπε. 
/ . τν Ἅ . 

κ.» ας ὴ 
: - 6 

ος ὃν Νήσαῖοι κάλεύμενοι] Όμπα Ἠϊο διήτογραφία, Πάς Ίος εταῖ απο ἄεσσπι Νίῄισος εΠ/οῦ2 (ρίσα]νς 
σλάεπι 1, τα, τού. ϱ]ηπιήδαις οτί Ίῃ ]οεῖς. Ἠϊπο ἵπ Ἠυπιαπ] νετ[ας Ίπῃοχα, ομπι παβαά Μηλοτ αν Ἡ 
ἀυβίαπα αἴαιε πποερς» Νηλρείπε αἩ Λε[σεί 1Η ει. κατὰ όμον, Πτὶ πιο (οχοῦπε, ογοέχαν ο[νοπάεσεηῖ 

Ῥοάᾶε νΙθλων αἆ «{η]αη. Τ,. ΧΧΠ, 6. ἂε Ἠΐ5 {αστο- Όπατεπτ. Ἠπες ρ]απα, Ἶ τν βοδς 

αμε {ονίς οΠΗ 6ἵ ΔΑ, Αγ/ὀµ. Ἐσβῃ. Ῥοϊς. 1, Τ9ο.. ον. Ἔς Καρίρην] Ῥτο Μες. εἰ αῄήοσαπι Εν πάρο" 
πι, 90. ν | : Τόπου. «οπ{Η1ς: ἶ Ι4ΕΠΙ ῤ 

μβ, τν τοῦ ος ἐᾳ ἁρμάμαξαω | Οἶατα υ{πμκαπε ΠΠ ὄρςς ον Ες μην ᾗ ς ερρα Μ ἴπο ο ο 

ναἨίοι]Ι ἁμπέπο» ΕΠΔΠΙ 1Π Χοπορῥοπίε Κύρ. παιδ. νΙ. «απεπβυπι: υτδῖ Ῥτοχίπια αριιά η. Π. ὃν ή 

ϱ. 169. Β. εἲ 168. Ὦ.» ἴππι Ανά. Τ. Ῥ. 347... Παγ- 9ο. Αοσθᾶῖτ /ορῥαμέ ἱζαρήνη, σόλε πας ο Από | 
Πά//άχά «α’ρεπᾶ δεηὺς εἴ πιοΠἱεῄπιαε νεζχα]οπίς οσα: ἑβδόμηῃ, απο Νοίεεὶ Ιπάϊσαπής. αἱ ΡΕ . ον ρή 
πηυΠοτῖρις απαπ ΠΙΑΠΟΙΙ8 αοοηπιοάαΏης. ΑΕ ε[ομη μύτειον οὗ Αα/αιβΙ/ αΑ{επ[ηπι εἴ Τουρ αἰάµ | 
Ταυτομηή Ίπρτοδαί Φοδε(εγην» πεαιΕ ΒΕΤΠΙΠΗΠΙ Ῥ]απα Τ, ν» τ., οί βεμο]. ει ες. ο μά 

Λήε, Εαί Ψομίς, Τε αι» 17. Ρ. δ1Τ.» ἄμεπα πάϊ εεἆο- 39. Ἐπέλιπε τὸ ῥάεύρον] Νις» οπίυς ΑΔ ιο, ρα’ 
κος Ομ) Ἱπτερτεῖες Πο 3 29: | Ῥοΐο πήπιεραξΗσ», ὠπολείπων τὸ ῥέεύρον 1 ααθοη ο” 

ο 18. Κοὶ μῆλω. οἳ ὄνχισα ὅς.] Μαἷα Ῥετίσα εκ αΠτο τις νι]ρατο οδίε Ῥοείοε, πὶῇ Ρροᾶος 6οάᾱ, 89. ρε 

ἠπῆς αάῄχα Ἠπῆῆς ρεβαῦαητ», ἐπὶ τῶν συρώκων μῆλω χρυ: Πεφπεηῆοτοφυε μα Ώππαα ς, 51. οἳ, ο οσμ. 
σᾷ ἔχοντες «λῥεηπειν ΧΠ. Ῥ. 514. 0. Ἠϊπς Η Μηλο- Ὀδαιο πἰ] πσσες» Ἡτ ᾧ ῥπέλιπε [γε ἐπέλιπᾶ ΑΙοΚΛΠ΄ 
Φόροι. ΏΟἨ α)Ἡ ας οἱ εμοιφόροι ῥα/βαι]» απί Ῥο/αΤΗΠΙ Πο- «νόμενον εοπῖΤα πλδυ]ᾳς ῥίησατυς. Ρα] αάϊ Πρ πο αί, 

ῬΗΠεΗπή Ῥομε τερὶς νεμίσι]πι ἠποεδευαπε: ΠαπΙ 41ο0-. 4εΙ 4ποφιε Μασηυς, {μπι ἀε]αῖὴ»» το 

τητα 1η Π19 οχηπη]ς πια] ρµπίσα αμτθα» ῥο]α) χβσέαι, ΤΙΑΠΟ 1 11. Εἴ Ὠ]ωίονο Χνα» 18. τοβοῦ 39. Εθνόή 



3 

{ο ἀτὰ Ῥτοπαίπεητο, παπι εἱ Αὐγάεῃί Ῥτίις αὐ 

ΝΙήια] ροδε σορίας πνοι[ᾶς ἐς παψα[ῖς Ῥιισιὰ Θοτίαπι ος ' Ἱ τα ο ο ὸ χ. ία δι ο. ἐὲ θεια ας αμα οὐ]]θημιί Ἀσαύχος, Ῥ 0 Τ, Υ Μ Ν 1 Ἀ 2 ΤΡ Ε Β ΥΠ, 59ἳ . - : 
επριάμς, Ὁπος ιδ οοπῖεπηρ]αίις ο5ί», οτι ἐ 
Ππρυ]α αυσδᾳαε εοταπῃ απάϊνϊς,, ΜΙπεινῶ 
Ἠ]ας! πη]]α Ῥοψες, Ιπηππο]ανίε:. {εὰ ετ. [ῖδα- 

χων «εήσασθαι «εησάμεος δὲ, καὶ πυθόµοος χεί- 
ω ο 2 , 1] η σα ος νων ἕκασα, τῇ ᾿Αηναίη τῇ Ἰλιάδι ἔυσε βοῦς χἰ- 

- Ν λ 5 / «ον ἁ ς/ ος κ ον ο μον : . ο λίας᾽ χοὰς δὲ οι μάγοι τοῖσι ἥρωσι ἐχέαντο" ταῦ- 
: : λ Αλ ιῤλςό, 

πηΙηὰα Μαρί Ποτοῖρις ἀεάετιπῖ. Ην ας οτω) δα ησαμό Νο φβδύς ο νής. 
ΤΕΙΤΟΙ Ῥετ ποξχεπι εχοετεῖταπι Ἰηνα[ε, πια] 8 ογέπεσε' ἅμα ἡμέρη δὲ ἐπορεύετο ονθεῦτεν, ὦ αἴᾳπο Π]ακίε, Ἠῆπο πιονῖε, α Ίθνα Πχίπ- 909 3 ογεπεσε' ἅμα Ἠημέρη 9ε ἐπορεύ ο ο -- . ο» Ἅ 3 ΄αὰ ς ζ... / : ση νά: ./ 3 δς.ο δεῃδ Ἀ]αποι µχθεπα, ετ Ορµγπεοπ, εἲ ἄρισερη μεν απτεργων κο πόλη ο ό Οφρύειον, . 1 ἡ εά 2 όρο ὃς ο ος κι 3Τ48ΠοἩ . Ἡ Αυγάο οοπιειπαίπα αι: α καὶ Δάρδανο, ἥπερ δι Αβύδῳ ὁμουρός εσι" ο) ε- 
ἀεχιτα, Οευρίτµας ΄Ῥειοτος. Ὀοί ἵπ ΔΟΥ- ξιῃ δε, ὃ Γέργιδας Τευχρού. Ἐπεὶ σι’ ἐγέωτο ὄν 

΄44οῃ νεποτηπῖ, Χονχὶ Ἱπσεσῇε εαρΙάο οΠΊΠεΠΙ 
εκοτοιηπῃ οευ]ῖς {αυΗσϊεπάϊ : Ἱτααιθ Ιπ εκε- 

[) 5 ' 38 ο ὑάιμή, λ : 45: ᾿Αβύδῳ, ἢθέλησε Ἐέρξης ἰδέσθαι πάντα τὸν σρα- 
: ο οι ο 6 τὸν, καὶ πεοεπεποίητο γὰρ ἐπὶ κολωοῦ ἐπίτηθεο 

9 ον αφ ἀ ἐὰ 9 με αν δν . ; : . - . αυτω ταυτή απ'ροεςε λίθου λευκου" εποἰήσαν «πο 119ῇ. 6 οαπάϊἆο Ιαρίάε Ίπ ταπιαίο. Ἱπάα- νι εοοξέδρ] : ο ο ε δὲ Α ἳ» οντειλαμένου «πβότεροω βασιλΏος" ο,- ἀπὶο εκηηχεταπε, τεβάσραε ρτο[ριείθης ος δὲ Αβυθνοις οντηλαμένυ πε .. σα . να 1η Ἠτους [ρεξέαραι ρεάε[τες σορία» αἴηπα παῦτα νο” ἵζετο ο ο. Εἰλσίεπῃ, ' ΟΜαπι ἆππι Ἱπταστας, {αρῆτ ευΠΙ5ΟΤο καὶ τὸν πεζο καὶ τας νέας' «ηεύμενος δὲν ἐμέρ- επρ]ά](ας. Γρεδταπαϊ πανα]ε οειαπιοπ. 1 
ΞΟΤΤ8ΠΠΕΠ Ῥοδίαιαπῃ σοπηπηΙδ{ΙΠΙ 65ὲ, ἵῃ απο. 
Ἑμωπίςες Βἰὰοπῇί, νίοστα, νο]ηριαίοπι Χοι- 

ου ο ωλιὸ 27 η ὁ λ 3 Α 9η τῶν νεῶν ἅμιλλαν γυομόην ἰδέσφοι" ἐπεὶ οἱ εε 
/ / ολο, / : ἃ / ς/ 9, ον Ὑενετὸ τε και οίκων Φομικεςο Σιδώιοι, ᾖσ.η τε τή 

δν ἡ ω) ων ς λ 6 ϱ/ / λ ο οοῖς ἁμιλλη καὶ τη φρατη. Ὡς δὲ ξ ὧρα πάντα μὲν Σθδ οορίε; οππι σριταπηἰηίς»- ταπῃ σορίαταπα ον ο το σαν νο ο. Ας ο. 3. : Ἠει- Τὸ Ἑλλήσπωτο ὑπὸ τῶν, νεῶν αποχεκρυμμένο νιρεξίασμ]ο, ΄ Έε αυτη ΙητΙΕΓΕΓΗΣ οΏπείη είς αλ κ δορμων ἱε[ροητηπι πανῖρυς οὐάπέξατα, οπιηῖα γετο Ι-δοπασας ὁξ ο ο το πιω 
ἴοτα αἴηπε ΑΡΥάΦποτΙΠΙ «αΠΠΡΟς. Ποιπίπ]ριις. πλεα ἀγλρωπων, ο)αῦτα Ἄέρόής ἑωῦτὸ. ο τείαγιος, 18ὶ {6 Ῥεατυπι εδ[ο Ιαδλανῖε, οἳ Ῥοςι ΄ ρίσε". μετα δε τοῦτο, ἐθάκρυε, ἩΜαθων ἃς μυ 4όλᾶς Ιαοίγπιας Εαά!τ. θεά απΙπιαάνετιεης ΑΙ- ᾿Αρτάβανος ὁ 6 πάτ ἴαῦαπας εαπι ραίταυς, αἱ Ρεῖπιο ἥρετα Γοη- Φέζατο Ἀ 
ΤΕΠΠαΠΙ. Ρτοτι]εταῖ ἀϊδ[ααάεης Ρε]]άπ] στοεῖαις | 
1Ώ{εγεηά πα, Εὶς ντ οοπ{ΙάθιαΏης Χθγχεπι |α- 
ε’γπιαπίεπι, ὶ νειρίς αἱοφπερατις», Οπαπι Ἐερξια, Φακρύσαντα», εἴρετο τ 

(ως. ὃς τοπρῶτο γνώµην ἀπε- 
τελευς)έρως. οὐ συμβουλεύων. Ξέρξη. σρα-- η : : . 3 . κάν. Οτεύεσκ)αι ἐπὶ τὸν Ἑλλάδα" οὗτος ὠγὴρ Φρασ-οὶς 

αν κο βασιλεῦ, (να]άε ἀῑνετία, τες, Ίπτετ {8 πιηο [οί ει 55 ον ο ο ο. .. 
Ῥαμἱο απἲε:. παπι αἱ το Ῥεατυπι εσίε ἀχε- ». καὶ Κ ὀλίγῳ πθότερο :μακαρίσα» γὰς 1 σεωῦτ "5 Ίυπαθ, ημης Ι86ΓΥΤΠ85 ἔμπά]. Έτ 1ε, Βερι- 

ανν : κ 3 κ αι τα. 

ο. «δακρύεις”»ὁ δὲ εἶπευ ,, Ἐσῆλθε γάς µε λογισάµενον 
κα 2 χο. 

ἤ Ἐθέήεσε Ῥαι[; Μα], --ὃ έριθως Τευμροὺς Πδοπή οἳ ΟΡ. Υυ]πο Ῥέῤγιῤάε τε καὶ Ἵευχι. ο ἀνῦ, Ε Ζα]ᾳ εἲ ὁΐοδ. ΘεΙΠ, ΧονΙ, ϱὶ 535. Ρτίπιαθ εἀΙτίοπί8, οἰίπι ᾿Αβύδῳ μέση. ἆ Ἐξέδρη «τοῦ. 7 ε Δὲ καὶ Δρ. ἀπ. Ἑώρ 2. 6 Πατρῶος 102. οίαης,  ὃῥ Ἐλευδερίως «4γοδ. ῥΙπά, ἕΑὴρ νε. 7 ὦ0ῥ., (6ἆ οὗτος οὖν ἅγ. λα. ᾖ ᾿Ολίγον {οἱας «ὸ. γώ, ῥ. Ρα. Αγ, διερύ. οἵα: ο ἐπῆλ]ε, 

98, Ἔνθυσε βοῦς αιλίας ] Ώυπι Χοιχος Νποινας Τ]αά1 εβΠοη}ο. Ειοίσμαί [ασια » Φεγοίδως ἠζαδα αρ], νθὰς 
οἱ Μάγοι τὸῖσι Ἡρωσι ἐχέαντο, Ἰὰ αδι ἐνήγιόαν {απιρίμο- 

ε 

Ιπῃ Χονχὶς βιοῇ οἶμπι, 1) ὦπὸ αιλίων βοῶν θυσία {ας ἀυπι {ηβα)2, ἃϊς 1βη. | 

Πεποίητο ὁὼῥ ἐπὶ κολωλοῦ ἐπίτηδερ αὐτῷ ταύτῃ πΠροεξέδρη. 
λΙόου λευκοῦ. Τα{ρίσαδατας οἶαν. «4λγο[οῦ. Ώϊ]μο, Τὸµ- 
04. Ῥ. 403-0 ΙεΡὶ εοιπϊποᾷς Ρρο5{ς αὐτοῦ ταύτῃ’ 4110- πποᾷο {περε Ἰοηπίτη ἹοίίειΣ {ο Ἱϊῖς νἰοῖπα τοσι/ογο γΦεπτῦῖ ΡΤΟΠΟΠΙΠ αὐτῷ, «γούσεο 4Ἡοαιε Ἰεέμπι Ρ. ὅασ. Πρεξέδρη Χοῦχὶ αὓ Αὐγαεπῖς ραταία ΡΏΙπ]α {εᾷος Πίο γ]άείητ, αἴαο ἴη εχεάζα ρτας Τε Η15 ΕΠΙΙΠΟΤΕΞ: 
ὄρόνον ὑψηλὸν ἀῑκῖτ Τσεις. ΟΠ]. 1. ν. 937. Ἐξεέδρα ου {πεπτ Ρο»: Άμάσειμη ἀοοιτ 1]. ο/ερύ. ἵπ Τπος, Τ, 6. 1. Ῥ. 1084. πας νε]ατ Ἱποεγι οοηρίοτίς οχοῖεηῖ ἶς 6 δήάα, νειρα {μηϊ ορεμὴς Πι2η/. τν, τοι αι δςοάπι 
εοπ/{ειτ ρορ/ηπε Ο/οῦ («ὤ71.. Ρ. οὔθ. Ὁ. εἰ Εἰαήῥοςγαξ. Ίῃ ν. Λέσφαι. ΝΔΙ/ΟΚΕΝ. 

ὶ 4Ο. Ἔς Τὸ σρατόπεδον ἐνέπεσε] Ὀο]ι]ε (όπου. ἐσέπε- σε «160. ΠΟΠ ἹοζορΏΗη. Πεῤαζο(ὸ πα πιθης, αι Τ. ΤΝ» 305. τοῖσι Πέρσησι -- Φόβος ἔνέπεσε εἳ νΠΙ., 97, Φόβος τοῖσι βαρβάροίσι ἐνεπεπτώκες' ἵῃ αὐἱρμό νιάτα ἀήε[εραπε ΠΟΠΊΠΕΠΙ ΤΙΟΓΑΡΙΕΗΣ, ουπῃ Πε ριοπή(ευα, ηἱ Ὄόηα. νίτ ἁοάτιις ΜΠΗςε]. Οὐῇοιν, ῃ. 1Π. Ῥ. 144. δὲ. 1.1 ζᾳς Φόβος ἐπέπεσεν ἐπὶ αὐτὸν Έναια. Ο, τ., το,, υδὶ ἐνέπεσε (4, ππι, Ψεγίος αἴμκάσῃι (γόμου]} ποτηΏο, ια Τευκροὺς ας. αἴἴαπι οοπ/]ς. -34- Ἐν ᾽Αβύδῳ] Ιπι]εήι νοσσπι μέση. αἴσῃς Ξ ἁατώδα Ἰμοβς, αν σσ ἀπ δεν ολλ ος οι μι ορίπαξῖο» πιοα σ ῥεπεποίήτο ------ ἐξέδρη, ηΕῖ μέ ο εοιτ]αεπΏ]θ. ́  {πι φηοπίαπα 1π Η αὖ- {ραξ ροής ο ΙΠΙΓΕΠΙΙΕῃς. 1άΕΠῃ πιῖς τε[Πτπσπάιπι πας Ὅγο(οδίαν Ὠ]ησἷά, Τδυο}ή, Ρ. 493. Βσο 
ο οΝΝ 

ἐδώκρυσε ] ῥεείε αἱοηὰη, γευργά 
6, 19. οκ. 1.) ο  ωορ πισπες Ὁ 1ήσκ.. τς, 

) λος 11 π]ρση)1)]ο θέ α)ΗΙοΡΙ απ{ηι Τε/[ ΤεΠοίο1: νιάδτ αμ. 2] Η! 
Ὥοά ταπῖα Ἠοβήπι Ἰ δηΙπῃ νο]η]τ Χθιχες Ι8ΕΓΥΠΙΠ8” δι ο Ν, Ἡιον. πι] τμὰς {πέγα ΟΕ ΦΗ09 ἐδ- 

μῃ, 1 ο ον ον ἕνα, Ῥαυεῖς αχρτοαςβέ Τπείκὲς 
ος. η 45 96, Ἡείοβοίευμα αητοιή Χειχί» οἳ 

εὔατα. Χιλμβη. -------- Νίοχ τειτος Ῥαπίοις ΠοἩ] ἐς τὸ σρατόπεδον ἐγέπεσε. γε] ἐσέπεσε' Πος» αἱ εχ 64, ρ]ασει Ογοηδυίο; Η]μὰ» υς υβιαΠας νίτο Ώ. 
απ ΜΠ{σε]Ι, Οὓ», πτ., ρ. 144. ------' Ιπῖεσ ϱ, 44. προε- Λ. 

:9ους" {αο]]ῖς Τρ ΗΕ. 

{ Ἑλύτον δὲο.» πανε ηοΡί: τα ἐεῆλύε 1, 
κ, 

Απζυαπ οο]]οαπῖπι οὐ. {οπιοπΒατιπη Ροτ[οπίς σοΠ-- 
δτυαπι ππηρηἱεαάπεπα. πήζαταγ «Π6/Ροβέμες Ρὰρ. δοο.» 
πλείονι τῷ μεγέθει πολλαροῦ κέχρηται ὡς ἕντε ἄλλοις καὶ ἐν 
τῇ ἑβδόμη τῶν ἱςοριῶν κατὼ τοὺς Ἑέρξου πρὸς ᾽Δρτώβαζον. . 

τῶν ἀνόρωπίων πραγμάτων λύ- 
) ὀγ1οσεμὲ ]4ρδις ἵῃ Ρετῇζο ποπηῖ- 

πδ. αιιά]19.Π1 {6 νιάστατ εἲ Ρ2Μο γαι ας Υ. 5. Ἡ, δα 

ΝΑΙΟΚΕΝ. 

κῴκείνου πρὸς Ἑέρξην ο 

ἴπεταῖ νοςμ]α, Φ Μπ οζατίο {πτοιταρία ρο[ζοῦατ αῃτα- ΠββΠΙαΠΗ: Οὗτος ὤν ὢ νὴρ Φρασθεὶς Β. ὃ. οἨπί ]αόηπῃ 1684 ΠΙΟΠΠΤΑΠΕ ὀήοὐαεί Ῥ. 535. 46.. οὗτος οὖν ὤνλρ Φρ. -------- Ἐαμ]ο ρορῖ ἵπ Ιδεῖς, ὣς πολὺ ὦλλή 
ζᾳο νῦν τε καὶ ὁλίγῳ πρότερον’ Ίοσο αμ]ά σι Ιπά]σαίο (αοι- Πετί Ρ'αεΡεί Τὰ. ἐργόσαιο: [εἆ Ρι ότα, 96.) ἔρνω σὰ, 
τὸ, ἴῑπο πηήπίπιε ζοπίεπηπεπάα 1ες]ο, Π τοὺιΓ αςθο- Ρῖς α 0ο.» Ππσστα Ῥοτετῖτ νιάετὶ: ὦς πολὺ ολλήλων ; ' Ξ αρ ἳ ν αν ον ως Ἆ έτος νε η ον ἓ κεχώρισµένα ἔργα σῷ» τὸ ρν τε παὶ ὁλίνῳ πρότερον. 

ἁλῤκ ᾠῥιώ ἡεὰ να μα ο αν. ΝΑΙ ΟΚΕΝ. 64. Ἔσῆλθε γάρ 6 λογισώμενον] Νετήπι πος. οἱ 1, πας 49. ΝΙ. 15. Οὐν]πῃ. Ρ{Η. ΟΟΠΙΟΙ, Ρ. του. Ὦ, τὸ 
Ἠλίσιο ΕΙΣΕΛΘΕΙΝ, ὅπερ ἴσως κἂν ἄλλον ΕΙΣΗΛΘΕ. φηερᾶ Βωγὶρίίος, πιοπῖτοις αΙοζεμαδ]ο αἆ Ῥ]ιοσῃίεί, 
ν. Τ979.. Ίπερε α]Π. Τωουγπίας {{ο]141 τοσὶς Ῥρια. 7) 1. Πα. Εμίν αάθίάτις Ἰδηίτοι }αογ, λος. ΙΧ» Τ8ι Ἐχίστη, τ. Ομ η] δί [ῥεςίς 12Η Α11 εύσγα Γη ορή- «ΟΗΕ (ερ]ογας/ὸ οἱζρή:, οβήη 4Π4Ρ {1 1πε, ζάήε 4Η/ογε αμὴηὲ {2η [ε]οἱοΡ. Μογεαπτας Ἠάς Ιαουγπίας ἂν α οεπ{ηταπαέ ων 19 : ἆ νο η] π 

4. Ἐπῆλθε γάρ µε λογ. κὀτδικτεῖραι οΠυεπαα ης Ισ] οδαεως, ἐσῆλθε γάρ µελ. κ.» αἰἴεγπα αμἱάει 1η 
τά Όις απ αάμίροτυς, Τοά μπόεωπα ο 
εαίηπα εχμίδεηι ορεναί 4ποαμε Οοάΐσος 1η ὁ ο νο 
6. 9Ο, ἵμερος ἐπείρεσθοα μοι ἐπμλ' ορ. » Ρ» 
94.2 οὐκ ἐπῆλβεν ἐρέσθαί µοῖ 1Π ε}αδή Ῥαπαίμεη, εσύο ο εἩδεπάππι Ρ. οἡή. Δ. ον δ' οὐδὲν ἐπέ ρὐδεν. ολιτα] ἐς τοιῶς 

Το’ ΠΕΡ. οσο, Ο, Ώειποβό. Ῥ. 190. 99. «ς. οᾷ θα 

ἵῃ τση Ὠῖς έδι [ορίνς ο ὸ. ἃἆ {μο]σηὶ Ῥίοίηςῇ], 

ῥ. 96, Ἐσπλθέ µε Δεαιᾶτ αἩ μοὶ ΠΙΠΙ1 ΙΠίργρς:: τις 
Έππιεῃ οἳ αριιά. πο οι δσεώτ Ἡ οἳ ριά Ες ο] πι, ὁ, 49.0 -πὸν δὲ ὧς ἐσῆλδε θεῖον εἶνοι πὺ πρηγμα) 

νυν Ψα, ο, 196.» Ἰδότα τὸν Κρῶσον γέλως ἐσῆλής τ,ς. 116, 
τὸν ᾿Ασυάγεὰ ἐσᾷλθεν ἄναγγωσιρ αὖτον. ΥΑΕΟΚΕΝ. 

Χχσχα -- Ζ4, αἲ 

-6ο. Οὗτος ὦγὴρ] Αὔδαιε Οοάΐσιπι αμχί]ῖο τθροι! ρο-. 

λων κεχωρισμένα ἐργά- 
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πώς οσους στα 
[ὁ696ΦΙαΠΙΕΠΙ πῃε, κο. ς Ν ε .». / 

κατόικΤῆραι ὧ βραχὺε εἴη ὁ πᾶς ἀϊθρώπηος β 
λ ς 

εἰ τετέων γε όντων τοσάτωνο δείς ἐς 3 ἔχατοσο 
/ / 132 ε αι: σος ο, / { 

έτος περιέσ-α' ὃ δὲ ἀμείβετο λεγῶν» » Έτερατα” 
3 3 

τε παρὼ τὶν Ὁ ζόην πεπόνθαµου 5 οἰκτρότερα" ο” 
5 κ. 2 6 9 

γὰρ ὅτω βραχέί βίῳ εδεὶς τω ἄνθρωπος έων εὖ- 

γἱταῖς υίτο ει ΦΙΙΗΥΠΙ9, : : 

ἱπουῖε,  απαπη ΡΣεν]θ {πε οιππ!5 

Πυππαπα νΊῖα, 
τα, «παπι τος ΠΠῖ, ΠΕΠΙΟ αἆ οδητεΙπηῖᾶ 

αππυτα {ΠρετεΓΙΕ, Ἐκειρ]εῃς ΑτιαβαΠιδ, Α0 

ου Ἰπαῖε, αμα 4 παπι Ιφιιά ει», Υ1νεΠ: 

ἆο πι{εταβί]οτα ρα πι. 
/ ᾿ ; δα 1“ ω. 3/ λα . - . ασε 

δαίµων πέφυχε, ὅτε τθτέω, ὅτε τῶ ἄλλων» τῷζονὶ νίτα πυ]]ής5 Ποπιήπαπη αὖσο εκ εκΗηῖ 

3 / / λε 

εἰ παρασ΄σεται πολλάκις, καὶ 61 ἅπαξ, τε- 
ὰ ο Ἀ / λ 

βιάναι βέλεσθαι μᾶλλο Ἠ ἆ ζωευ' ἅι τε γὰς συµ- 
ν λε αν 

φορα) προσπίπτεσα|, χαι ἂὶ γ8σοι 5 συγταβράσσε- 
Αν” κ 1 τα ων 

. σαι», καὶ βραΧὺν ἐόγτα, µακρον Φοχόευ εἴναι πποιου- 
. «“{ ς α” / ον / 

σι τὸν βίω" ὅτω ὁ μὺ «άνατος» ἓ µοχθηρης ἐάσηςζ5 
. { ο» 9 λ / 2 

τηε ὅδόη, καταφυγὴ αἱρετωτάτη τῷ ἀνθρώπῳ 
λ Ν λ ον 

γέγονε ὁ δὲ «εὸς, γλυκὺν 5 γεύσας τὸν αἰῶνα ,Φθο- 
-». ς : 1” 

γερὸσ οὗ αὐτῷ εὑρίσκεται εν". Ξέρξη» δὲ ἀμείβετο 

/ 
λέγων, ο» ᾿Αρτάβανε, βιοτής μΏ νυν ἀνθρωπεήΐης πρι, 

-»- 

22 

95 

35 

2». 

35 

22 

97 

22 

9) 

93 

2» 

322 

32 

ο] 

32 

3» 

9ὃ 

ϱ Ἑκωτὸν 9ἱ07., Ῥτανε οἶπι, ὅ ζωὴν «492. 
ε κά, βαε/. «ἄν. ην Φίοῦ. εἴ εεῖετί. 
ἄεπι ῥαιπῃ, ἵπ Ἰ γπεσυε)] Ῥά. υ]ραίαπι, οοπ[ρἰοί(ηςς απι ΑηέεγΗς Ἰοσιπι οπής, 
{οπη. Ῥ. 41197. ὁ Τάξο 0.» αΠΡΙ 1η οπηε[Ο 1ο Ίοσο πλέξας, μ9ὶ 6ἳ δυσξύνετος νίος 
ἳ ΦΕΥΠΙ, ΟΧΧ. Ρ. 611. ας , Ποια ἢ)/αγεῥ. Τ. 
οὗῃν σὺ. ἆ Μεμνεώμεθω «ἀγεύ. 7: Βαμ[., ΠΟΠ πια]ε, Γηβαιῥ. Ώλδει τεοερίάπα απ Ποηι. Ῥ. 
ὃν πώ Ρως ο | | . ἓ 
όντο τοι πολ. Ἀπῖεα»5 ἔηπι ὀμείβεται Ἑέρξης 
Ραυ]]ο απηζε λέγεις εἶναι πρι 0. ὃν Ὁ 
σθαι Ῥίωτες: νετε «44. ει, Βατ. «9. 

υσώμεθα, μηδὲ κακῶν ὶ µεμνωµεθας χεης ὰ ἔχω- 
“/ 

ατ/ : Ἡ οτι κ ὃ ᾷ 
ἐέσης τοιαύτης Ὁ ὀμηπερ συ οιαιρεία| εἰα|ο παυ" 

/ 3 

τες πεήγματα ο) χερσί: ράσο δὲ µοι τόδε, εἶ 
) “/ ον ς ζω 3 | 2 

υποι η ὄψι τὸ ονυπή8 μὸ οἸαργὴς ἑτω ἐφάνη» εἷ- 
Δ να. / / » 

χες ἂν τὴν ἀρχαίην γνὠμην, εκ, εῶν µε φρατεύε- 
21... Ά λε / Ἆ / ./ .. . 

σθαι ἐπὶ τὴν Ἑλλάδα, Ἠ µετέση, ἄν; Φέρε μοιβσηῖηῖ αἀγετ[ας Οταεῖαπα Ρεμαπ)ᾧ 48 εν 
τετε5Ά αρεἀππη αρετῖε πος πα]. ἀῑ6ΙΤΟ.. 
τε[ροπἀεπς Ατιαραπίς,. ΨΙΠο, 

α. ο ” / 3 ας πο κ / / 

τΏτο ἀτρεχέως ειπέ ' ὃ δὲ ἀμείβετολέγων, ο, 
ον “/ π ς 0 οω ω2 . 

βασιλευ, όψιό με ή επιφανεισα ΤτΕ ογειρ8, ως ο8- 

ὀμιεθα, ἆ / / ΑΛ το 
λόμεβα αμιφοτεροι τέλευτησειε" " εγω οὗ ἔτι καὶ ἐς. 

/3 3 ς 292 5 .] .. 

τόδε δείματός εἰµι | ὑπόπλεοον εδ οὐτὸς ἐμεωὺ- 
τῦ: ἄλλα τε πολλὰ ἐπιλεγόμηος, καὶ δὴ καὶοο 
πι ό / δύ Ν / / Ώ ., 

Ὢ ορέων Τοι 9ύο Τα µέγισα πάντων Ὦ εὔτα πολε- 

μιώτατα. Ξέρξης δὲ ποῤό ταῦτα ἀμείβετο τος- ΓΙ. 
απἲε, ααπαπι ἶδα ας ἀπο πΠΙΠΙ 

Ποίη]ία ερ[ε ἴτηπι ΤεΙΕε 

Ἱπιρτοδαπάας εδῖ,  ἴαππαπαΠ1 
πιο ει ππυ]ίο Ὃ ο. 1]ε (Οτασςδ ὁ | 

της εδίο ποβτο ν]ἀειυτ ές 
Ἰ]οτιπι «ἰαδία 1Π[εΓΙΟΙ 

δε, Δαιμόιε ὀυδρῶν, κο Ό ; ἃ μασ ο μη λέγει µιοι εὔαι 
δύο πολεμιώτατα; κὀτερά τοι ὃ πεζὀς µεμπ'τὸς 

| .λ σπῃ/ 2 : « ο χατα τὸ πληθός έσι, καὶ τὸ Ἑλληνικὸν σράτευ-ο05 
» κε ο ο όλ δις ο ο ω, ως 
ν) κομάπαρπεόκ ασ. ληφ(ν ἐσέσθαι τὰ ἡμετέρι .Ἀ 

νε Ἶ ιών 1 εν ᾱ 
τὸ ναυτικὸν Ῥ τὸ ἡμέτερο λείψεσθαι τὰ ἐκείνων ὃ 

99 και 
ιδ" 3 

) Ὑπόπλεως «4γεδ. 

ας. 

7ο, Αἵ τε γ. συμθερδὶ προσπιπτούσαι] Σύμπίπτουσαι 
εσι αριά ὁοδαει ρ. 596. 3. αἴθυε τα, πὶ 91ος, 
{ο 
ὅτι, Της. 11. 6. 6ο., κατρωροῦγτες, -'-- ὣς ἀςά- 
θμητο τὸ τῆς δυμφορῶς ᾧτινι ποτ᾽ ὃν καὶ ἄναξίῳ ξυμπέσοι 
εἴ ρ. 2769: 
12 πετ ΓΗ γεζμ]ε1 νοεαῖ ὡα]μῇ. Ῥ. Έ. ο. 5ο. 
Ἠετοάοῖσὰ α πε {6αΗπεσ εἰ Επιῖ]]α νεζενυπι ἀῑέτα σο]- 
Ἱερῖε {ο0,. Γ7πε/εως Ῥ. 16ο. 
78. Καὶ αἱ νοῦσοι συνταράσσουσαι] Ὦαςῃε ατηρίο Σπα. 

εἲ Φέοὐαξῖς συμφοροὶ προσπίπτουσα!» καὶ αἳ γοῦσοι, συντα- 
ράσσουσι, αμοά }αΐα εχρτεςβί, Ταιάανίτ Ίος ΑτίΙ- 
ραπ] ΕΠαμηΣ εοπρεΠά(ο νετροση {1 Οδογίοίώς 
Οἱ. ἵπ. βγουν «ασαεωη Ὁ. 94. ΝΙάε νετο Γη- 
α(θἠ! Πα ας Ῥοξίαπι Ρ. 411. εἰ δὲ τῷ ᾿Ἡροδότου ὄντ]- 
ραφα ἀσφαλῶς ἔχει κατὰ τὴν διὼ τοῦ ὁ μηρού ραφὴν 

τῆς ζόης ἐν κ Α να, ς νο : 
τώτερος τῷ ὠνθρώπῳ γέγονεν» εἴ πτατς αοέ δα Ποπῃ]- 

πῖ8 

1Ο 

ζωή Ροβυ]αί φευσάµενον. 

οἰμ]οἳ 
Οσ44. ει Ρ)μαγεζή» 1 
πλέξως τὸν αἰῶνα αυ 48 6Ἠ5 
πο 

να 

ρεπίεια νἵταπη,, 
{πα 
99, 

πηαίαπα, οἳ ἴοεῖες τερεΠτα]. Ομαε πιμτανΊέ, νἱΠο τηε- 

βραχὸν ΠΛΕΚΕΙΝ ὀλύπως τοῦτον ἡμᾶς οὖν ἔβα, Ίπ δχοῦ, 
ἴτῃ, χονι κ 598. οΙΠΙΙΠΗΠΙ 

οτὶ 

Ίρεεταί εἴῖαπι Πεγοῦ. ΝΙ4. Ῥ. 57. 36. Ῥ. 9098. ας. 

ὃς, ------ Ὀί {η γω ασε πες 110/- 

ΝΑΤΙΟΙΓΕΝ. 

ὃ θάνατος μοχθηρῶς οὔσης τῆς ζόψς, αἱρε- 

ΠααβίμΠοπεπα οῦ. νοσείια Ταητορείε Πεγοὔρίο αα
- 

πἶαο αεεερῖα Τετο. 
; 

Τλυκὺν γεύσας τὸν αἰῶνα] ΤπιτεπΏ ἆω]εο ρΗβρης 
Ὃ αρα, ῆῃα» 

(0 υἩα αώῤειρεην. Ἠαιαεπη» ηὶ Τοηρε 
εμή Ἶ ε61το αοαΠείοσίαΠε, ιολαρ] 

ΠΟΠ 4ΌΠΕΕΤΕΠΙ, ΟΟΠΠΙΟ- 
Ἰωβῥογίση, Ὢ ζεῦ, τί ποθ’ ἡμῖν δοὺς χῤόνον τοῦ ζμν 

διωπλέκει τὸν βίον 1.. 

πΠησεης ἀουπα Ῥεηα, Ιπουηάαπα απῇ- 

[εᾷ σοποτῖ Ώμπήαπο {πνίθεπίεπι» ἃἲ αὐ- 
Κερεῖε α 1.1, 

9ο αι 

ἀἱεαπιε» Ἡε αι]ᾷ ρτηνίμς οχοἰάαξ, 
ΡΙαε{οΠρία. ο 

πθηπε Ποταια πε(πε αἱοζατα, εἰ ο. 

"Ὅτος πθά μπα {επιε], {αοίτητα {τ αΠΙΠΙΟ ΠΙΟΠΕΒΣ 

ἀἱ νο]απῖας Ροῖ1ή5 απαῖα 

{ 

5 σοπἀϊσίο ἴα]ῖς 65. απαίεπα τὰ εχροΠ1δ 
5ο . τίιυπι 

οµπι ταρυῖαης αἰία πηπ]ία» Ευ 

οππίαΠα ππαχίπια, νίάεπς εἱβί {4ΠΙΠΗ 
νίπα νίσ» 1153 

Δά µας πῶο Χοίχες Ῥϊινίπεν 
πμ Αππιορα 

72 00. 6 .Π1ΟΣ, 

. 

πότερα, περ]εόῆς οοτοτῖδ, «4γο2. 
ῥ Ὀείηπε Ίπες 4μο «ἀγεῦ. ῥ”, εἰ αὐεείε αὐευηῖ, Ρο 

. Τλυκὺν 
ον νεῖρο 2ὔεει ἱπάἰσανίε ὨΙ{. Πεγού. 

να ἹπιατργσιαΏο ἀθοθρίε επιαἰταπα {οΠρίοτεΠα ζ σ 

{ας 4 6Η. Ῥ. 309. α, 

σοι τι οὐδὲ ἕῆν ἔειν ἡδέως κατ᾽ Ἐπίκουρον, ρ. 119 

Πο αάλΙρυ1ε 
ἀαῖ; σοφώτερος. Ἡρόδοτος, εἰπὼν» ὡς ὁ θεὸς Υλη. ος 

τὸν αἰῶνω Φθονεβὸς ἓν αὐτῷ ὢν Φαίνεται! τν 

εὐδαιμονεῖν δοκοῦσην» οἷς δἐλεάρ ἔςι λύπης τὸ ἡ 

ὧν σερήσοται Ἠϊπο εἴἶαπι πηπΠΙ{εβ σοΠ/ΑΠ8 66 ροπή» 

τεπτῖα Τεύερ Ίπιει 6ἳ Τεύεσθαι" αι Εδὶ νἱἀεβινν ή” 

πα τϊ{ετί ΠΙΟΣΙΑΙΕΡ φεύονται, ᾖευ]]εν σωαμέο ον μα 

σονται, ἐα ϱἱδής Ί10ς ῥηήυσῥωηίης: οὐ Ὀτονὴ 1 τν» 
ταῖς {5Π/ σα]απηίτατες Ἠήπηρηας «απιροταξ» Πνέ 
{2 {ηουπάα πιοττα]ῖθις πηῖ[ετῖς πια ῦρης : 
πής νε]ης Ιαῦτῖς βαση Ἐετοάοίο. ἀῑαι 2 
γεύσὰς πὸν αἰῶνα. Τεῦσαι {8πΙΡΟΥ Πρπίβοαϊ 63 ών πι ἆ 

εχἰπιῖα ταί νοπἀσηἁαο: νἱὰ, ιδ ΑΡ 

Ρήὲ. ο7., γεύσας ἡμᾷο ᾽Αττιιοῦ μέλαν ὅρας 
π, σ οής τοὺς πατβιώ ο 

Ῥ. 16., φεῦσαι βουλόμενος τῆς 5 α., 

Ῥοΐμαση. Ῥ. 19. ἵπ ΛΛΦΡ., οἴνου τοὺς ολέ(ς 
πη(ϊα Θίεπας αἆ Ὀ]γείει ἵπ 

το ν ὠνὴν καλεῖ, 6 οηβΙΟΤε6 
ο, 

καθάπερ τὸν ὠνθοσμίαν τὸ γεῦμα: 4ε - ο. ς λ ᾱ 
ἱρ]ήν 

μήτε γεῦμω ποαρέχειν μήτε δείγμα. ΕΗΡΑ/ΗΣ Αρ, 409. 
ἀῑχίς βαδίζειν εἷς τὰ γεύµωτω, αριᾶ 41ΡεΠ. ΧΙ» ΟΚΕΝ. 

οὐῖ ποῦ ο” 

ν]νεπα[. Ιποιάπηξ 

οπίτα σαἱαπιτατες 6 πποῖρί ρετιάραητ: ντ 
εἴππιαας, πε απππι νίτα Ὀεενίς Πεν. να 
ΡετίοηΏσα νάσατητ. ΄ Ίτα ΠΠΟΙΘ οριαἰήσαῃ 
οσι Ροτ[ιρίυπα ἄπαπηπο[ς νίτω» 199 ἀες. 
ἀπῑοί στα {Φευ]ηπα αἀά[ρεΙΡΕΠΣ” 1π 60 111” 

ἀις οδ[ε ἀερτεεπάϊτατ,  μί Ἀεικεδν 
μάπα, Ἰπηιής, ἀς Ἠππιαπα απίάεπι αν οὔ' 

ΟΟΠΙΙΠΕΙΠΟΓαΤΕ {1ρεΓ/{6εάΕΛΠΠΙΙ5: πεθιε ἵ 
πποπηἰηοήπηας, αμ πά ἱπουπάα {η πιβπΙδας ος πΙα. ΗΡΙ 
ῬθαπηΠς.  Ἠος πημῖ ροιῖις εἀϊδ[ετε: εν 

ἵτα ογίἀεπς Ιπ[οπυπὴϊ νῖβο Εαἱε[εε οβΙαῖᾶ; 

{ΠαΐεΣπε αἀμιις 1η Ῥτίοτε {επτεΠΙΙᾶ» 

παπάς ΤΕΣ» 

α5 1Π {οπιπ]5 ορ]εέξα ε»ί, αά νοεπα {10οξ 

ΑΠΙΡοτΗπΙ! ορο απίαπῃ αάμτις αἀεο πιει 

ου] {μπα εξ πο πι αριά πιες 

μπι 6ἳ 

ῥ. απ εἰαδῇδ» ταπ6ῦ 

απ Ἠδο ΑΠΠΡΟ 7
 κ 

ἱ 

ο {ει Ῥα8/. άικ. /0ὔ. 9 
/ . . / ΄ {εὰ εθ” 

6 Συνταράσσουσι πα. }/α]α αἳ «ίοῦ., αἱ νο ετωι δή ιδ, ιά 

Φθονερός» Τη. η 

1106. Ε. ῥ Ιήεῇ. Ρα. αλ, μπω 

767990). ἁῦ 
 ᾖνει. «4. Θα. αῖ τοι ποι Ἀθθεπι, 3 Ρρς/. νὰ, η 

ϱ Ἰζωτὸ πλήθος. 14.. 241.” ήψε- 

Ῥ. 194». 
“Ῥ]μαγορν ἵπ ἄπε Πρα]! αὐς 

(πι Απιηί ετοβοτεα» ἰῖ ΕΟΡΙΠΙ {ε τν 

ο υυμένο ὺ γα) 

δνι 145 

ο ω 
πρ σέ 

4 

ο ο μγίεη». Ε; 

μή. ν). Β. 
κάλλον”5 . 

Πρ’ ς 

πλ: ΡΗΗ’ 
ο κ η σσαι τὸ ὤνδρῶν 

.Ῥ. 557. Ὦ, Ἱκανὸ ταὔτώ που δηλῶσαι Τ 5, 1092 

ρ. 409: 
νΑΙ 

-σο. Κ) ὁρέων τοι δύο ὅτς.] Ῥαά οφ μἰάεσα ἠπτεσπος 
οᾳ ἵπ {εὰ6 νοσι]απῃ ποΏ ΠεαΙ6Ο» 
αχ /απι αὐεαῖ: εἰ αΌερί α ΠΠ ρΗ8 
Ώοε {4είσεο ΕΙεπά πα αἀπιτοτ. 

Ίθρο, υς 1. 

πνο  ορήπιο
 με 

Βτοέσάϊε σοἱἱοθήσι΄ Κάιχίς ἔπῖα Απαῦαπο ἂα Ὀτόν 

Γαυῖ]ε Ποτιπι ππ(ετατίο» 410” 

ο 

Ατίας 

ορετε πο”. 4 

Πσὶο εχειοῖτΏΣ οΛρΗή 
ποπ. [πεΐ οοΡΙο: 

απ οκτότερα» 

Πο λήν - 

/ 

φεύσως τὸν αἰώνα] Οτο Πε {επ η | 

7 



Τειτα δὲ Ἠ]αϊς Ἶ οθή]ία πι]αδτηί ἀῑπιία, ςἱηρω]α ωδιῖ- 
Ίιτει «οηἆεται 1 πδηαευπ, οτ αιάεπάο αὐσάαπι (επίαηΏἆα, Ῥ ο 1, κ. ΜΜ Ν1 ΑΛ, 1. 18ΒΕΕ νΗ, 

4 οὗ Ίος Ππρες]]ίοίος εΡί νἱάεητιί Πο- 
τῷ τες, ϱεἰεγήπιο αἰεετιπι αιῖς οχετεῖ- 

49 Τππη «οπῖρατει, Πε[ροπάϊε ΑΠίάραΠΗς, ΊΝέ- 
αµς Ἠππαο, τες, ακετεϊαπι ἰπρτοβανο- 
τς απΙημαπι, ααἱ Πτ πηεηῖδ «ΟΠἩΡΟδ: ηθ- 

009 ᾖαπς πανίαπι πυ]Πεαάίπείη,  8ἱ νε- 

δ88 

ὁ) 6ερα Φαήεται εἶναι τα ἡμέτερα πρήγματα: ο 

» τὸ ἂν ἄλλη τις τὴν ταχίσην ἄγερον «ποιοῖτο”. 

1 Ὁ ὃ) ἀμείβετο λέγων» 5, Ὢ βασιλεὺ, εἴτε φρωτὸρ 

ο» τὂτο ὅσις Ύε σύνόιν 3 έχει, µέμφοιτ᾽ ἂν. τε 
.. . . ος πρ λ - . Β λ λ ο. ᾱ / ΤΟ Ῥ]υτος εοξρετίς, αιῶ ἀμο ἀἶκο, 6- 5» τῶ Γκ ν σλήλορ ών δὲ «ο λουνας συλλέξης 5 πυπῖ ΕΡΙ πηπ]το πιαρίς Μοί]]α. Έα νετο « Τα δύο 5 τοι τα λέγώ, πολλῷ ἔτι πολεμιώτε- . / αν οκ , ἆμο {ωπες θίτα εἰ Ἱηατε: πεθιε επίπι μ-- Φὁ ρα γήέται τὰ δὲ δύο ταῦτα, έἔσι γῇ τε καὶ ά- 

4µαΠ τηατῖ Ῥοτίμς οεῖ εἰαδπιοάί, ττ ερο 
οπ]εξίο., αἱ Πιτρεπῖς τεπιρεβαῖε {Πε ση- 
ρακ Ἠα]ας τμ εἶαρῇ, Ιάοπειξαις αά 2 
εαπι (ωταπάαπι: πεαιε νετο υπυπ ἴ]απι 52 
ΡοΤΙΗΠΙ εδίε. οροττεῖι» {εὰ Ῥετ πίνει 29 
Ίαπα. «οπεπαηῖοπη, 4παπα Ρτωτοτνεματίς. Ι-1Ο 
ἴαημε παπι. ροττας Πρ ορροτιιπὶ ἀε[πε., 
Ἰητε]]σε. Ἠοπι]ηςς ἴπ ατδίτσίο Εοτπίτογυτα , 

5 ΏοἨ Εοτίπῖτα η ατδιττῖς. Ποπιίπητη οδίο, Έτ 
Πας 6 ἀποις πο: εχροῄϊο, ῬΡετρο ἀῑςε- 
ΤΕ αἱτεηπα: Τετ εἱρΙ Πο] εδε; { ηῖ- 

“/ λ . ώ ας λ ος λασσα᾿ ετέ γαρ τής «)αλάσσης έςι λιμὴν τοσᾶ- 
Ότο ἆ δαμόδι,. ὧν ἐγὼ εἰκάζω» ὅσιο ἐγειρμέά 
χθμῶνος δεξάμωός σευ τῶτο τὸ Ἰαυτικὸ» Φε- 
μενα! θιασᾶσαι ΡΟ μεσα : 6 χαί τοι οὐκὴ 
ενα αὐτὸν δέι εἶναι τοι: λἈιμέά, ἀλλὰ παρα πα" 

νο ον) » δέ , ο δ 1{ ὃν σαν ΤΗ) Ἠπειρο, παρ Ἡν ο  κομίζιαι" ἔκων δὺ 
:ἐόντων τοι λιμένων ὑποδεξίων μάθε ὅτι ἂϊ συµ- 
φορα; τῶ ὠεώπων ἄρχεσι, καὶ οὐχὶ ὤηλρω- 
ποι τῶ συµφορέω. καὶ δὴ τῶν Φύο τοι τῇ ετέρώ 

3 ε 3” ον Μ] Ἠῆο αἀνο[αήωα. δίνες σὐπβίειο-Τ52 ἑρήμένα, πὸ Ἕτερο ἔρχομαι ἐρέωγ" γή δὲ πολ 
Το, ϱο Πο[ή]ος πρὶ 65ὲ, «πο Ιοηρίης Ρτο- 22 ΜΗ τήδέ τοι κατίσαται; εἰ ὃ ἐθέλεί τοι µήδεν αγ» 
εξδ[ετῖς.» αφ[ῄάμε υ]τετίας {ατΠρίεης.  ΛΝυ]- 2 Τζο τοις ναι Τοσβτῷ Τοι γψεται πολεμιὼ- 18. 6η οδῖ ἱιοπηπίρης. τεῖ Εε]οῖτε οθἀεῃ- 2» Τέρην ὅσῳ ἂν Ἀ προβαίοις έχαστέρω » Τὸ πρόσω 515, Ταἱεία.  ΊΌπάε επἶαπι, ας ΊΘΠΠΟ Εἴ- ο αἰεὶ ἶ κλεπτόµοος, εὐπρηξίης Κ γαρ εν, ἔσι ἂγ- η οσα , ἀϊσο αν κανα ἴεπ1-οο,, ορ κ εδιμίη ππληθώρη: χαὶ δύσο ὡς λος 
016  τδσίοπεπι ΠΠΕΠΙ  εδἰθ  αἰαϊιΤατῃ. 4 ὡς νὰ ασ αν ος οφώη ο .. ο ἀπεπε ορΏπιπς, { ἵπ 3 μαντιήκννμν ο οκής ο νσνατεῳ Δε[δειαπάο απϊάσιη » ΟΙπΠοπι τει {5 ρα 3 ΧΡ ὙυομεΡν Ἀιμον τέξεσ ώρες 9) ὕτω ἂν 

{αχαπα τεριίαης» οχιϊπιείσαυ, ἵπ τὸ αατεπα 22 η ἁρισορ» εἰ μλευόμεοο μὲν, αῤῥωδέοι, σπιᾶό. 

22 

22 

2 

29 

22 

322 

ν .” 

2 

5ο Άδεπάα {ϊ αιάαχ. Ομ ειχε, Ατίαραπα, 
α Ἰπαπῖτ, ρτοραθ]ίτετ τὰ ααῖάεπι Πούπι Ππρι-οδ., θασὺς εἴ. 

ὃν ἶσει λεγόμενος πείσεσθαι χθημα, ο» δὲ τῷ ἔργῳ ᾽Αμείβεται Ἐέρξης τοῖσδε, . Ια. ἀΠετενι[Η: ἵαπιοῃ ηος αεῖ πῖ οπηηία Τ6- 
Ποτπι]άεδ» οπππῖααιθ. Ῥετῶαις οοπ[ἸἀοτοῬ, 
Ίναπι { νε]ὶ Ίη περοιῖ] επἰήδοµησιαθ {πρει- 
νεῃΙεηεῖς «οπ/{η]{αἴ1οπε {ΕΠΙΡΕΙ οπηπία Ρετῖῃ- 
4ε «οπ[άετατα, παπαιαπι α]απίὰ α[ίαία, 53 
Φαίη απῖαπι οπηπία αἰαστῖίοι αρριεάιεηῖειιὸ 022 
ἁπιίάϊαπι γὐπΙΠαΓΙΠὸ ραῖὶ ααπ1 ΟΙΠΠΙ 1 29 
τε ΡΦ{ΗΤΏρτο πιεῖα ΠΙή] ΟΠΠΠΙΠΟ ραῖ1, λαό 9» νο Ἰ 

9) 

.-ᾱ Ἔχοι }Ιπά, οι Α)οῦ., Ίλος ἀ[οιῖδεης, Φ6ἵηι. 11, γων 14. ΕΕ. Τγ πορυσ[ῇ, 
ο ες εἴαπι 214, 

δὲ η Ἐάᾷ.» ροττο ἐόντω 
19ΠΟΤΦΠΕ σοι Ἠ]μα, : ὡχο). «4γαρ. 79 ΕΠΤα ἑκατέρῳ ἆμο Ρρτῖοῦςς. 
πλέι. 3, Ἱλερῃβίεα 1π γεῦ 

ν τοι τῶν λιµ. ηείι, 1η «Ρατ. 

Ὁ. Φερέγψυος ἔπαι διωσῶσοι] Γαία ἴετε 415/ο0/ να, 
6. ΤΗΕ. Υ. 492. προςατεῖν Φδρέγννος οἳ ν. 465. Φε- 

 ρἐγγνον Φρούρήμα ,Ἡ. 6, ἱκανὸν Φρουρεῖν τὴν πατρίδα. ἱημσο 
ν. 47ό, 8ο3. ΘΟὐᾳ6 ἵαπιει οπιηία ἆά Ποπηήπίρης, )- 
4ε Πηρτα 1 ν, 5ο, ει Οπσος ἂἆ δορῥοςς Ε]εδε, ν. 
0485. ἴπ {εηιεπΏρυς ἄγοῦι νο]υὶείο νΙάδτΙτ, καὶ τοι 
οὐκὶ ἕνα κή, Ποιά µάλισό κ, οἳ πή]ία, ἐκδ 
11. Παρ ἣν δὴ κομίζεαι] Ὀαδιπι ἔογτο Οοἆἆ, κοµίεαι, 

αυ οά Ἱαρίςίε ν]άετι Αρούπειμε Ῥ. 364, 11. (άἱεο Ἠι6- 
ππογαϊα Ρεῖο ος: ]οέείο «4γο2. ------ Ἐκ ρτοχϊπιίς», οὕκων 
δὴ ἐόντων τοι λιμένων ὑποδεξίων" ἵῃ Τ,εχίσα τοεερίυΊῃ Ὕ- ποδέξιος λιμὴν Ῥτο ῥογ11 Παυζώὴ «Ἴβανε, Ἱπτε[Ησιπτης 
Τις ΕΕΤΤΕ λιμένες δυνάμιενοι δέξασθαι τὸ ναυτικόν αυα]ες {οτίᾳ ἀῑςὶ ῬοίεΠΕ ὑποδέξιμο, 14 Εδί εὔθετοι εἰς τὸ δέξα- 
ὅθωι. Γαἰῖα ἴμας 1 μμ. Ῥ]ήπ]α: ξύλα ναυπηγήσιμα ὁαυκλγῤώσιμοι σέγαμ’ ἁλώσιμον τεῖχος θμοάφις ῥτορίμ8 
περεάετοί κοταλήψιµες «μὴ δομής Ῥ. Τ90υ Λ. --------ᾱ Οαςῇς Αιοπίοπβ πι {π θἱοἴ]ῖηπι Ῥτοίοέτητα Ἡς ἴπ Ροί- Τ19 [ας] 1ης τοαῖρθΓ εί: ἵη νε ρατίος Πτα τεῖοιις αι] οἶοῃς ἀἰβιοέα, τος Τόμο, νι, ο. ΑΦ. πρίω µέρὴ 7μθωτες ἓν ἑκάσῳ ἐκλήρωσαν  ἵνω μήτε ἅμα πλοντες ἆπο- ῥῶσῳ ὕδωτος καὶ λιμένων Ώς ἶδια πλ νἱάσπευς ΟΠΠΠΙΠΟ τοπ μςπάα, αάπι ος ον . πάπ]]ρ[α Ζα)]ρο Ἰεδίοπε Εμ οπο Ἰαιάατα τν ὃν Α '᾿αυας {δαιυησ αριιἀ Εεγοῦ. οοππραΙαΠ- | ος Ῥοτε ν. σοχ Αὐτὴ γὰρ ἡ νὴ Εὐμμα: «χο ἀλν πέλε, ΝΑΙΟΚΕΝ. ας ο ο τ4: μηδὲν ὅτς. ] Ρα] τοβαισυῖε 6. «4/- δε η ή Φὲ νεΓίΕΠΤεΠΙ» ἀθυιήκ[ο οπ]πι., ᾖ ΔιεΓί μμ Οπής, ϱ, 6ο, ο Πργόήοιο Οταῦ- να ΑΦ ΡΕλΕΓ ΕΕ άβέλα [πο ς η πηειο τοἠιπάαϊ, Ῥο- πίτα 46 τρις Ἱπαπίπηρεῖς, Νήμς 1, Ἡ, ατ. εἰ ὧν να ἐκτρέψαι τὸ ῥέεύρον" [ αἴωειμῃ [1μμήῃ ορηυέΓ{Ε: τα ον 1 190. εἰ δὲ θελήσει ------. ἐς τὴν ῥυγωτέρα ταύ- 

} / / / / ον » ὧταρ μήτε πάντα Φοβέον μήτε παν 2 / . 3 } δὺ / 3 Αλ ον 4  ἐπιλέγεο” εἰ γαρ η [βλοιο ἐπὶ τῷ αἰεὶ 

'4 Νερ]σιε ως, ον : ο μα 
1 Δεῖ κομίσαι ἔ’. «ἄγοδ., ἵα 902. κοµίεαι, ΤΗΠ οὖν ι 

ο Αν Ίράιο 1Π - ἐόντων τοι λίω. εἳ «ἄγεῤ. Τη, 
6 Ἐθέλοι «4γεῤ. Σμάοῦι θέλοι {0 

{ Ἐλεπόμενο, 9100. 
2 ἸΗηδαμοῦ ΒΗήα1ὔ. πὰ Εοηι, Ῥ. 611. 34.. υδὶ ᾱϊ 

Ἰαπᾷατα, {4 

99 ᾿Αρτά- 
βαν» εἰκότως μὲν σύ γε τοτέων ἔκασ-α Φιαιρέεαι" 

ον ὁμοίως 
«ἨΒλοιο επι τῷ αἶθί ἐπεσφερο» 

κεφ πρηγµατι Τὸ παν ομοίως ἐπιλέγεσβαι, ποή- 
σειαρ ὢν ἐδαμα ἐδέ' κρέσσον δὲν πάντα θαρσέον- 
τα, ἅμισυ τῶν δωιῶν πάσχευ μάλλον, } πῶ χρῆ» 
μα πρυθήµαίνιτα» Ἡ µήδαµα μηθὲν πα. εἴ δὲ πας ο κ οκ 
Ῥ. ό. ὅ Ἡν τε 4οῦ. }: Φῦ. ὁ ταῦτα λέ- δ. Ίάεπι.  ἐ Καὶ τοι οὐχὶ ἔνάκη ετ δεῖ γενέσθαι 4γοῦ.. τὦν δὴ Ἱφειι ετ «49. Ρα: πο τοι λί! » οΗ]ρις αά(Πρυ]οτ α11ῖ {α5/. ῬαρεΓ]Ης ῇ δὴ πολ. ρταεβατοι, ὀ Προβαίνης 

ᾖ δὲ «4γεῤ. 7. { Πλεῦνι Φέοδιη ο πά 
ἅωπι ος, 

την ἀναβῆναι ἡ τύραννις. Νοσ]]σο σδίΘΓα 1 ῥλ] ο 
Λᾶ ασ. - μαμάς, ος ο, 9 
18. Τὸ πρόσω αἰεὶ κλεπτόμενος] δοῤαρ) βλεπόµενος ἀῑς- Ρ]ἱσεῖ, Πε βοθίο κλέπτεσθαι ΡΙΔοία α]ία σε, ὑεσθοι, 8 Ώσπαρε {ηταπ αι, ΡΛ10 Ἰωᾳ. Τ, τ. Ψἱς, ος 648, 

Ὦ. μήτε λανόάνεμ τοὺς πολλοὺς πειρώμενον, μή’ ος φη ΚΛΕΠΤΟΝΤΑ τὴν εἴσοδον. «οπίτα εα γμοβως Τ. ἀπ. 
Ἑτονίά, Ρ. 119. (0. οἳ βάρβαροι δὲ, τήν τε ἔξοδον ΕΚΕ: ΑΛΟΦΕΣΑΝ, καὶ ὅτε, Οοπε Ῥεγίρη. αἆ 4{ΛΙημέ Νατν 1. 47. Ῥερύεης {οπίοηΏα Ρίαπθ «4Η/00γ/εο τε- 1ροπᾶεῖ, τὸ μὲν εὖ πράττειν ΑΚΟΡΕΣΤΟΝ ἔφυ πᾶσι β/ι- 
Μοῖς ΔΡΕΠΙ, Υ. 1949. Ὕ 

99. Ἐή βοὐλεύομενος μὲν ἀῤῥωδέοι 5] Ἐν δὲ τῷ ἔρνῳ ὁ ών ́  
εἴη. πες 10. Εα[εο οεπίετητ παπιη]αεης μονά ἵπ νειδήπια αιάεπι, {εά, Ἡτ ερο Ἰμάίσο. αὖ Ίος Ατ: απ] ἀΦἰνετ[α Γεητορῆα Ἡ; ο, 4Ο,, ἁμαθίο μὲν θράσος» λογισμὸς δὲ ὄκνου Φέρεί’ αἰμαπι τταδεην]τ Μεπηβεγῦ. οἆ ἴμ- 
εἶᾷΗ. ϱ. 38. Ηετοάοτοιπη Π]μά Ίσα θκθοπε τόμας 
ἀἰδίς εκρτεδίεἵηπτ. Αποιἁσπηις ος ινα 

"μμ πο. πο ολ ὴ ανν -.. Ἴ ᾱ τεύειν’ τῷ δὲ ἔργῳ δεδιύτας παρεσκευάσθαν 1ά εδ ἀῤῥωδεον» 
τὰ βουλεύεσθωι ῥγἱμεζμανι ἡποίρίας: οἴνίους {μἱ5 αΠᾖ]ς- Ίποιπα οτε οοΠ{ουαξ θγταεμήηῦν ο ννΕι 401. τὸ μὲν καταφροεῖν τοὺό ἔπιοντῶν ἐν τῶν ἔργων τῇ ἀλκῆ δεἰκνυσήαι, τὸ ὃ ἤδη τὰς μετὰ Φάβου παρασχευὰς ἀσφαλεότως νομἰδανταν ὡς ἐπικμούνευ» πβάσσειν' Ππηϊ]ία ἁθπτως. Ὀοπποβδεμήε οἳ Ροή. πα ΤΙΥΑΗΟΚΕΝ ο 

94. Ἐν δὰ τῷ ἔργῳ ἀρασὺς εἴη] ΝΙυΙΩ νοιοτος Ἆὶς σα. . 
ἠήπο, βαῦς ππυπι επε Ολα Πληυπι» ΑΗ μορσην {ηρί, 
Ρίΐας, ο0η/μ[ο,. δέ εὐη/Η/µε/ η πό 18ο ορ ειέ Ομ], Ο, αι» υδἱ Ρίοσα πια ἔίαι/ε οἳ Όρος, Πῃς- αμ ρεῖος {οαεῦ. (ωπογασέ 1 «4η/βοο]ς Εις, ΝΙ 

οσα 1 νε, ο. ορ 
πα ορ Ἆχκχ 9 αι ΜΧ 



Ππ. ΕΕ στο τοσο ην. Όπος Ἰδβαπα Καλέ 

.. αι ζλάνς αὐμηγο ΙΡ τν. 
ο ἐρίζων πεὺς πᾶν Τὸ λέγόμθονν ᾱ- μὴ τὸ βέβαιο Ὃ παω ον. . ον η ο. 

Ἅ ως. αράνλήνθαι ον ο. ο... 4εμος ἵΠ 1], Ρεππάς αἴαια ἶδ 41 ... αν ϱ) Χαὶο υσεωυτία τᾶτοισι λ τῶτο μέν νυν Ἀμβο μή(ηε Ιλ πμοδεαδῶ Ρεζίπαξ {5 Ἠαψος-- « 
ο) σης ἔχει εἰδέναι δὲ ἄνθρωπτου εόγτα κῶς χθ πδιβέος Ἓρ]ῃς, νενο-αἲ αποία » 4πωτά Πς Πόπῖο ο. , 

0 αιον δοχέω μὲν ἐδαμᾶς' τοῖσι Τοῦυν αν άμοῄς αμῖά Ανηιμῄμ δείς οροισθας . . 

40ο », ποιέυ ̓  ὧς ποια ἰα ωκθα Ὑεσθαι τα, κέρθια" (παπη αΓΡΙΕΤΟΣ. Λι ο. κάν ν μμὶ Ἰναίατ 
2» τοῖσι δὲ ἐπιλεγομέοισί τε ὃ πάντα καὶ ὄχνευσιν ὁ Ίηπε, ο... μον οι ον 

» µάλα ἐθέλει' δρ τὰ, Περσέων πο γματα ερ ὉΠΟΓΕΤΟ ΔΠΙΕΠΙ λα εἶωσα” ρ ο ΟΜΟΗ κά, 

ΐ ὀλόμν λος, ο. μαμα δν τον ρτοσσεβς : απο παπφαη Ρις. 9 οχκαόμωρι βασιληεθ αρήσι εδώ πο χαι οτεεπι νίάοιος, ϱ Ἡ, ααῖ. απο πιο οπής 

ιν μλιμμ πι ομιαν τσ σνὰς ἀλλους. τοι τορες, Ἰδηςπιοαϊ «ομβ182- ήνί 
ο συμβώλωρ ἶχοι τοιώτωςν ὧν ἂν «χοπε δις αὐτὰ, τι. πἲ βάλρηες ας πῶ ἠπεδιν. θδς 9) εδ ττο περοελθότα" νυν δε χιδύνης ἀναβῥιατευτοβδη]ἱος ο αμα ἠρίδ' 

ο ἐ6 τΏτό «σ θέα, ΘΑ Ηνο" μεγαλα αρ ςηγη ευ]α οοἩτεΙηπεηῖος, πα 

» µατα µεγάλοισι κιγδύγοισι ἐδέλει καταιρέεσ}αι" κ. ο ἐς ομβιοί ον, ον 

αι μονο ΝΑΗΕ. αλ ποτού: {ὐαθαααε οππί Γον, 
3 σαν τὸν Εὐρώπην, υασήσοµεν πίσω» ότο λιμῷ οὐ. σος ων, ο... 

5» τυχόντες Μθαριόθι, ἅτε ἄλλο ἄχαρι Σεν παθόντεν" .Ὠεηις ΓΑΠΠΕΙΏ Ώε(Πε ΤΕΠΙ αἴβοπη ῥᾶς  ροῖ” 
λατ ΡΕ έΕθΣ ΓΗ ΤΟΙ, ΠΟΛΗ Φορβην β Φερόμολα οἳ σοπηππεατις ααπι 1ΡΠ- ος πι ώ 

9 μΟΡΕΗΘΗέΟΝ. τῆτο δεν τῶι ἄν κ έπιβέωμο Ὑην καὶ ἵπιν:  εἲ -αἆ “απαππεαη(αε . ών, ια 
3» Έθνος» ὃ τετων τὸν σιτον εξομο' ἐπ) ἂροτῆρας δὲ νε] Ρεηίεπι νεπίέπις, ἶμς τά πο 
2» καὶ εἰ νοµάδας «ρατευόμεθα ἄγδρας”. λέγει ᾿Αρ-σοτία Ῥοτίεπιάτ:  ΠαΙη Απ νς αφ Απ 

τάβωον μετα ταυτα, ο βασιλεῦ» ἐπεί τε ἀῤ- ο... -» ος τη | 

κά ῥωθέου 6δω εῷς πθηγµα, σὺ ! δέ μυ συμβελύν ροῖς ο αά κό ... Αα ο μα 

5 μίαν ΜΕ ΑΑ Ας θλθ οπεβεοΝλώ ΠΕΘΗΥ- αἀπήτις σοπβ πι : (πθεςδίο 8ὲ Ὁ) ῆο- {) 
2. µάτω πλέυα λόγον εκτέµαι, Έυρος ὁ Καμβύσιῳ πημ]ῖς Ποροσίφ π Ἰοηβίις επι τη μή 
ο» Ιω πασαν πλ Αθηναίων κατεσρέψατο δασµο- Ἠσίῃ ! Οὔτας, Οαπιυγία ραπ ς ο ή τῶν 
2. Φόρο εὔαι Πέρσησι’ τότερ ὦ τες ἄνδρας συµβε-6οΡιωϊας Αἴεπας 1οπίαϊη Ὃ ΜΥ | 

2» λεύω ρα μηδεμιῇ μηχανή ἄγευ ἐπὶ τοὺς πατέρας τοάά]άῑς : απατα ... ! ο παν το ϱαΙὰ 

κι σαλημίω πάαιἀἠ τὰ ολων, ο ολο ρα ποια ἁλενις 
ολ ιν ώς” αμα γΑθισφίαρωι Γμεπόμας Όωι Ππροτατο : απο. πεσξρίθ. εδί ος μα 2». 9ὲἱ αθικωτάτος γίνεσθαι κα δυλωμένας τὸν µητςύ- Ἱηῃ]σβιιὼς ες Ὁ Τρ πηοιοροἰία η 

»» Πολη» ὃ δκαιτάτης, συνλευθερντας" ἀδικώτα-Ο5[οι 

{ 

πο Ἡμβρβωσςς ο η. ος Ορ[αν]τατεπι, τεραπτ» απ να Ἰα]α ἡρβσή, Ἱ. το. 1 ὙβομΗδΗ» . ουο Κερ µεγα μυ μας Πρετίατεπι αὐανεβῖ» | ον ασῃπι Ἶ 

ο «ετΙΠῖ, 3ΤΠ]]ο πιοὰο 6εΙίΕ ο ᾱ 1μ” 
- 

. 
ν 

α΄Μή τε 14. Ῥαη. 491. μὴ τὸ νοῦ. 7 Ῥημίε, 4, 3. δη,  ὁ Πόώντη «γεῦ. αἳ ὀωέῦσω «ὐβξ π. 
αὐοά ΝΕΓΗΙΠ. ΟΠ] ὀκνέουσ. ο Με, Θα. Πρ. 1 “4γοῦ., οοτοτὶ τῇῆσι καὶ σὺ. αθάµα ε]εραπίς,, σ (ο ο 
ΟΙ1Π65. Ρήμ8 ΕΠΑ: ὤν ποτε. ὁ Σφέας 1Ημά. Ῥαιί. «άνί.» Ἱενίτο αὐααητο, Οπσά {οηήτος οἱοῦ. ΟΧΙ, 
Ρατ. ΝΗ. Ρ. ὅδ., π]θ]ο ἐθέλει καὶ οἱρέεσύαι Ἱεροῃ.  ᾖ{Δῦες κα) ο. 6 Φερόμενοι πορευέμε”Ἡ νέο Σα. «4. ϱἶπά.. . ὁ Τούτων βαν] 4. β.. η) τούτου δε: οἶἶπα τοῦτον. ΔΕΠ ας ο «ἀγεῦ. Σ1µ4. ος ΠΟ. 6 Πας οέζο νοσος {οροἳς Ητασ]μς. «4γοῦ. ππηβ Ην ο ο το. ανω 

ο ο οι ἁ ο ο ο... μῇ : : ελ ἡνίι : ἐν ΑΣ αι. ή 
30. Μὴ τὸ βέβαιον] Ιποοππιοά μπι αξῖξ μήτε, οιῖ 6ο- αριά Τεγεπε. Λος 1 [πε ῥεγίοίο- Γσεύπης μή, α 

Που. Ιοευπι ἀθάϊτ, πῖ μή τι επι -4ὐγε[ορίρ {ουπιθίΗτ. οὐ ηηεΙο γα δέ] 5 ΠΗεροζρε) Σκομχεά” μεγάλα, πλ 6 
Ψυ]ραταπα» πΙΙΠΙΙά «οάᾷ,. {αρίο, Πάτα Ρροτθεί, πρήγµατο μεγάλοίσι κδύνοίσι ἐθέλει καταιρέεσθα! Μορίς 
1άεπι νὶτ ἀοζηκβπιας ροδί ρᾳµση {οἷτε, πῶς χωρῇ τὸ βέ- νη]σατης ἵη Πής αριιᾶ Φοῥασήν κολ αἱρέεσύα οι νι 

βαιον, 16 ῥγουο[ἐΓΗ γαά]οης.. ΄Ῥαΐε «49οβό. Ρας. ν. Ῥογέήςς [βωρήρ, ΒΗρΡΙ. ν. 759.. Φόνῳ καὶ Ιον 

471. πῶς οὗ χωρεῖτούργω' μοίαη. Ὦ. Ὦ. Χχν 16. ὅπως γῷ, τὰ πράγµανα, ο ον ο λος 

μὲν ταῦτα χωρήσει ἄδηλον, αἰἴαηιιο ραβπι οο ς  Α7. Ἐθέλει καπαιρέεσθαι] δΗ]εἱρ] (ο ΤΑ ΝΤΕΠ 
41. Εἰ 2 ώμῃσι ἐχρέ. ὁμοίμσι καὶ σὺ] Ἐκ ΙἨεί. {εἰ ερη/οί //6Η4 Ῥουτς, τοξΗῖις ορίποῖ νι 

αεί «σφ]ου. Ρίο τῇσι καὶ σύ. ΠΗοἱεπΏς Η]μά, ὁμοί- 10η Ἱ.. Ἡ. Ρ. 37. τὸ μεγάλα τῶν πραγμῶτ (8, 

σι καὶ σὺ» πονατος ΙογΑ5Ι5 ΡΟΙΠΕΓΑΓ Ρίο ὁμοίησι τῇ σῇ.. µεγάλαις ἐπιοίαις κατορθοῦται, [οπζικ[ο Ίος. ]ημά 
'Δὰ νά τα ομομι {οΗ0ἱ οτε ως νά, 990, μ ίο οπίπα ἀϊνογβις αδίι Πολο (οί, α 2 Οπή μή 
69.» Βουδίνοι οὔ τῇ αὐτῇ γλὠσση χρέωντωι καὶ Τελωνόὶ, πθα]εξυπα » Ίω ΤΚ. Ρ. 448. τὸ μεγάλα τῶν πβόνναν 
πο” επάειῃ ἠμρμα υἐμηίωγ αίζμο (οο]ομ{; Οἱ υίις {σεῖ- των» μεγάλων δεῖτωι κατασκευῶν. Ἠΐπς ΠΙΕΙ 

Ῥεπά] ΠΠοΓΙ8 ΠΟΠ τεροτάμρατ: νἱὰ, εγω. Ογομουἠ) Ῥ. ΤΠ. έν» μα ΔΑ. 
4105 Ο. Βαυάμζας ταπΠοχ]ς {εξζαϊου. Ῥαμ/αηίας1ν, Ῥ. 59. Φερόμεία πορευόµενοι ] Ὀιδίτος μα , 
305. ἡ πεπβωμένη κατὰ ταυτὰ ἐπικρύπτει, αρὶ ἡ Ἰλύς" Ἱοσοίπε 8Ώ Φερέμενοι πορευέµεβα, Φιισά Ἡπ. ο, ποὐζῶ 
ΡΙο τῇ ἰλυί" 1. Ῥ. ΤΦΙ2 19.» κωτὼ ταὐτὰ οὗτου ἤχησε {6μοᾶῖ ΝαΠπι νετο ἀπδίαπα, απῖῃ κά) ὃν Ν 

- καὶ κιδάρα κρουσθεῖσα᾿ 1 οι ὁμοίως κιθάρᾳ κρουσθείσῃ:ῥεν- τὸν οἴτον ------- οχ Φοπίριοηίς ομ]απιο 18 ῥίω εί 
{π4ε αἰζηε αρα τεοηαὲ Ἠξ Ἰπτουρχοτατις . τυπὲ ησροπη Πιασι]αα Ρρυύαεν ολ 
Ῥμάπεμς 1 Οοπ. ο. ο, 453. Ῥαμ/ῶη.. Ῥαείετεα Κάῑς, - -΄ τω ἱορίς | 

ϱ, 63.0 εὖ ὃ ἐμοὶ Φωώεται πομῄσα Σμῦρω ὑπὸ “Αχιλλέως 59, Ταν καὶ ἔθνος, τοῦτον] ΜΗ [ο ροπά 
ἀλοῦσαν, οὐδὲν ἁμείωο καὶ ὅσοι λεγουσιντ Ομης ΚΩῤμΙο τς 

τοηίπία» Ὄοπα «αρεταῖ 17. ὀγρήγβ- 1η Εταςί, αἡ 1,28. 
ἆ ΥΙάειυα; επαι ἴαητημα αμ ον 

νο. κα ΕΕΠΙΕΟ: τῶν ἄν κου ἐπιβέωμεν 1 Ἀπε ο ο πι μΏὸ 

ομως Ῥ. 40421. ο Ἔηη.. ΨΑΙΟΚΕΝ. ἐκτεῖναι λόγου {οἩρβτ 4/οὐγ/ης; μὲ ν ΑΙΟΚΡΑΙ ̓ 
45. Ἰωδύνους ἀναῤῥητέοτες) Δά μυ Ἰπηροῃοια θορῥοσίος, . ,αδ' βατ | Ῥ] Ἔργνο κίνδυνο ὀναῤῥιπτεϊν ἀῑΧΙί 1 δμωαλήεε; 80 Ἠ]ο «σα, Ἐπὶ τοὺς πατέρας] Ἐκ πιοῖε» 48 τόβοάἡ. Π 
τεζςητῖοτος Π]]ιιά Παπ{πΗ επί: πίνδυνον, μέγαν ῥίπτειν «εο]οπίαπι ἀθάμχοταης, ᾖ12ορ, ἵπ εαπι ΡΣΕ Τηαζόό 
Ἔμτίριδὲς οκε 1 ΙΠΟΠ6 Υ. 94.9 {Δερίμ9 ῥίστειν 11 ΊδΗπα σης ἀς Ἰ]εηβθις ος Εοπαπίς η η. δα, 
υή μπι αὐηήροπες, /οἱση. Τ« 1. Ῥ. 768. περὶ τῶν οὔ- ἠπεμμΐα ομ)ηήμη ζωή15 φαση. «οι α, Ἡ 
ως μεγάλων οὐκ οἶμρι δεῖ, παραβόλως ὄναῤῥιπτεϊν {άσπι ἑ Ραάακδν ΤΕ5 οἱ ἴ, 1 248 κ ει ῥετε δα 
ετας Αποκυβεῦσαι περ) τῶν ὅλων, εἲ περὶ τῆς βασιλεία οι μεπήοο]ες» "νδρερ "ωνες, οὐ το ψηρο 94 
41οΓΗΠ1 Ἠος Ώίαβρη] ο, Ἱ]μά οςτ Ρο/)αεΜ{, ἐκκυβεύειν ἐπὶ τοὺς ΠΑΤΕΡΑΣ ερωτευόµενοι 1-« ΥπΠς ππ - ή, 
χα παραβάλλεσθαι τῶς ὅλοις, Ρο). «- Φ1οά ]ε Κον πά {μη 1. 3, ο. ος 69. 

ο) ἔθνευς τούτου 1
) 



εἴνθαιιε γεβι ο Ἀπαδαηῖ, Πηοπομείς 4ο Ιομίδηό απιο: Ῥ Ὀ Ὑεπά(δ, Επι τες Ἱερηὶ εμβοᾶσια δα ἁἰπαίτεῖς, 

Ἱαογάπι αάξειαηε: Ππ. ἸαβΗρΗπά, ππαρπαπι Ρὸ: 
τετηπῖ Τηο εχετείταῖ αΠεττε ρειπ]οῖοπι, τα: 
4πε ος. νειις ἀῑέξιι ταπαϊαπι Ῥήοῦατη ἴπ 

22 
3 

ο ππεητε ΠαΡ6, ποπ {Παιίπι σἶπι Ιπίτο οχίεαπι, ο 
55 ΟΤΗΠΕΙΏ ερ[ε τπαπ]{ο[ιαπ!. ΑΔά Ίο ακαῖρἰεηεζ; 2) 

Χειχθς, Απιαδαπε», . Ἰπαμῖε,  Γεπιεηπίαταπι 2) 
6ας ἀῑπίετῖ η µας ριααῖρις Σαετῖς, απὶ Ιο- 2) 
Ώςς πιει] πε: ΙπππηπτεπτωΓ» 4Ποτάτη πιαχΙπα πα 
Παρέπιας ἀοσιπποπτυίης αποταπα εἲ τὰ τες 
65, εἰ αι αἰῖ οππι Ώατίο αἀνετ[ις 8ογι]ιας 
πηΠίανετιπις αῖα ἵπ εοταπι ροιεβατα Ώταπι 

29 

Τπῖε απίνετ[ας Ῥετίατπα οορῖαδ ει ρείάετθ ει 33 
{εγνατε: 11 νετο Πάέπα Πά[ΠΠααπιααε Ῥταρβήτο- 32 
ταπῖ, πΙπ] Ἱπρταταπη οοπιηττεηζες. Ῥήαιετεα 22 
αυ 1η Ἡδετος {1ος αἴαπε εχοτες εἰ ορεδ ἵη 35) 
ποβτα τεγτα τε]αιειϊπε, πε ορίτατα ἀπἰάεπιθου» 
οροτιεῖ εος αἰίαυ]ά τετηπα πονατΙπΙ πιο τάγος; 
«πατε πεαια ος αχιϊπιείζας, {εά Ῥοπαπα 
Παρεης αηίπυπι,  τηῖατο πιθαπι. ἀοπππη αἲ- 
4ὐς Ἰγταηπίάεία:  τδί επῖπι {οἱ ες οπιπῖ- 22 

58 Ῥης ερο {εερίτα ισα ροιπήττο. ας Ίο-. 55 
τας Χειχες  Απιαζαπαπά θα[ι ἀῑπβε 9522. 
Ἱτεγαππααε Π]αη]δβπιος 
ατοεςβνῖο, ’; Οι Ροδιεααυαπα ρτίτο ἔπετες 
Πἱ6 6ος νειρῖς' αἰἰοφαπτάθ εδ, ο Ρε, 
ερο Πας α νοβρῖς εοπῖεπἆεπθ, νοδ΄ σο-. 

22 

ἵταχὶν: ας νι ρτα/απίες εχι[αιῖ,  πενε -ώ 
.. τες απιεας βείῖας α Ῥόπίι ππαρηας. Ρτορο]α-θ 
“:ααφᾳιο΄ ἀεάεςοτετῖς: {εὰ σπι Ππρα, απ. 25 
ππϊνοτα εκμἰρέαιας αἰασγιταίεπα, οοπιπια- 32 

πε επί Ίσα ὀπιπ]δης Ῥόηάπι Ῥτοσυταϊασ, 59 
Έααφιπε ἀε τε νουῖς Ίπιρετο Ρε]]απι ϱηανῖτες 
εχοίρείε:' παπι, πε ερο αμάο, αάνειος,, 

“416 ντος ερτερίος. επάίπιας: αποςδ { {1ρε. 
τανεηάδ, πας παπα απι ΠοΡΙ6 αἰας [Πο- 
ταίπαπα εχεταῖτας ορ/αδ]τ, 'ΊΝηπς Ιρίναν ἆεο 2 
Ῥτα{ιάες τετ Ῥετ[αϊς ΡτεσαϊίΙ, τταη[εαπιάς, 2 

54 Ας: εο αἰῑάειη ἀῑε {είε αἲ ταπίεππάαπι ρα: 2) 
τανετυπῖ. ΄ Ῥοβετο. αμίειη (απιίρες πιοταξί 

ΕΥΜΝΚΙΑ, υδες να 
ν Ἡ « - αλ Δ «βςς Ἁ ιά ἕν κών Ὑ κ 3 πρυσβάλλασι" διαιοτατοι δὲ γνόμφόι, Μο, μὲ 

κ / ΜΕ Υ κ. ή ' Ὁ δηλήσασ.2αι µεγάλωρ τὸν σὺν σρατὴν γίνονται: 
ί αν ο Ν .. ἐ6 «υμον 5 ὢν βαλεῦ καὶ τὸ πἀλαιὸγἔπος, οἷς ερ 

Ἶ : οϱω ον / ἒς π 

εἴρηται, τὸ μὴ ἅμά ἀρχῇ ἆ παν τέλος καταφα(« 
: 2»: 9 ον {, ο φας 

γέσθαι. ᾿Ἀμείβεται ποὺς ταυτα Εέρξης, ον Αρ- 
ο” ϱ. ΄ Φω 

τάβανεν τῶν ἀπεφήναο γνωµέων, σφάλλεαι κα- 
λ / Ν / 3 ο λ τὰ ταύτην δὴ µάλισα. ὃς Ίωνας Φοβέεαι μι µε- 

2 παβάλλωσι. ὁ τῶν έχομο γινῶμα μέγισου τῶν 
ς νο 

(552. 
9 ὴ ο “ ᾷ 

σύ .τε μάρτυς Ὑίγαι, καὶ οἱ ἔ συσρατευσάμθοὶ 
/ ο α 19. Ά / ϱ/ 5, ϱἰ / « ς Δαρέῳ ἄλλοι εσι Σκύβας, ὅτι ἐπὶ τούτοισι Ἡ 

Ὢ λ ον λ ὁ 
πασα ΓΠερσμ! σρατιὴ ἐγέγετο διαφθίραι καὶ περι” 

ον ς 3 ΄ π.οἰήσαι οἱ δὲ δριαιοσύνην καὶ σπίςότητα ονέδωκαν» 
2/ Ἱ ΝΑΡ ' / λ / 2 ω « Λα Ἐ ἄχαρι ὂὲ οὐδέ πάρεξ δὲ τότε, οὗ τὴ ημετέ- 

ρῇ καταλιπόγτας Ἀ τέκνα τε καὶ γυνάϊκας κα] 
/ ώ 2Ώ) 2 / λ ο : : 

᾿χεήματα, οὐ ἐπιλέγεσθαι χθὶ γεώτερόν τὶ αποιῇ- 
9 λ λ ον 2 λ » ση’ ἵ οὕτω: δὲ μηδὲ τοῦτο Φαβέο, ἀλλὰ «υμὸν 

“/ 3 ἃ ο” ην | 1 

ὃς έχων ἀγαθον, σῶζε οἰκόν το τὸν ἐμὸὴ, καὶ τυ- 
(δι ακκο ἂδ. σπὼ λ 9 } δω, 1 η) σε. ῥραγισόα Την εμηγ' σοι γαρ εγώ µούνῳ'' εκ, πάντως 
ων Α λ 3 39 ον Γ) σκήπτρα τὰ ἐμὰ ἐπιτράπω.. Ταῦτα εἴσας. 

4ποξαιθ Ῥετίαταα λα) Αρτάβαιο ἀποφτίλας ἔς Σοῦσα, δεύτερα µε» 
λω α Ί . τεπέμψατο Ἐέρξης Περσέων τοὺς δοκιµωτάτερ' ἐπεὶ 

.. "/ : 4 ] « σι δὲ οἱ παρῆσαν, ἐλεγέ σφι τάδε, ,, Ὁ. Πέρόαι, τῶν 
ὃ ἐγὼ ὑμέων Ἡ χρήζων, συγέλεξα, ἄνδρας τε γί- 
νέσθαῃ ἀγαροὺς, καὶ μὴ καταισχύνειν τὰ πρόσθ 
ἐργασμένα Πέρσησι, ἐόντα μεγάλα τε καὶ πολ- 
λοῦ ἄξια" ἀλλ᾽ εἷς τε ἔκαςος καὶ οἱ σύμτταντες 

λοἱ 

προθυμήν ἔχωμο" ξυνὸν γὰρ τοῦτο πᾶσι ἀγαθὸν - 
: / ου ρ | 5 σσεύδετα Ρ τῶδε δὲ Έιεκα προ γορύω ἄντέ- 

χεσθαι τοῦ πολέμε 3 ογτεταμένως' ὡς γος ἐγὼ / ο λὴ ἁ ο 

᾿ πυλάνοµαι. ἐπ' ἄνδραφ φρατευόµεθα ἀγαθής' τῶν Α 5» / ξ ωα"9 9 ω Ἄν κρατήσωµο, ἃὶ μή τι ἡμῆ ἄλλος σρατὸς ἀὐλισὴ 
.) ο. ον ἁ ο» κοτέ ὠθρώσπων οῦν δὲ διαβαίνωµο ἐπευξάμοοι τοῖ- ον 1 ο 3» σι εόισι, Σ τοι Περσίδα γην λελόγχασι’. Ταύτην «κε αν μον τὸν ἡμέρην » παρεσκευάζοήο ἐ6 τὴν δάβάσι' τῇ δὲ . ς 2 νέ ἆ 9 Ίπης, γοἱεητεο {οἶεπι εκοτ]επῖεπι οεσπετα, 1ὔγτραίη ἀνέμωον τὸν ἥλιον , ἐθέλοντες ἰδέσθαι ἀφίσχού]αν 

ΟΠΙΠ15 

'- Ἡροβάλλοσι «41. Ῥα[: 
υπ] ὠμείβεται καὶ ταῦτα εί, αι. 498. 
τευόμεγοι Ἰάθδι]. ϱ εί, «4γεῦ. Ῥαεί. ἃ 
ὁ Ἰερ]ριης καὶ «πεῦ. 7, ἵπ «49. τέκνά τε καὶ" Ἠϊπο 
δὲ, 
«4γεδ. ευ 14. ῥαᾖία. 
φρήζων ὑμέας συνέλ. 
τῶν δέ. 6 Ἐντετασμένος «4γεῦ. 
Ζα9/. 404. 

7 Οἱ Πέρσας λελ. ρα 

-6ο. ἜἘφ θυμὸν ὧν βαλεῦ] Ῥιτο Ζ]ση ἨαὈυϊδία, βα- 
λεῦ ὦ βασιλεῦ» ΟΙοΠηπι «44, ει πού. νειρυητ, θπιῖ- 
1ε νπι, όδ., 3. ὦ βασιλεῦ, καὶ τόδε ἐς θυμὸν βαλεὺ. Ν.6- 
τετί ἀῑάζο, εις αἷία, νατυπῃ ου]τα ἤσηνα. ἵπ. Ασλαδί 
τερῖς τείροπ/ο τ. Ἐερ. Ο. αχ, 11.. ναί», επ ρο- 
γειρ]]ς εοη{μενίζ., οοπΏατ. 

74. Τῶν ἔχομεν ννῶμω μέγιςον] οι. ρετοερίε νεί- 
Ῥουυη {επιόηείασι ῥα]α, ιά Μια κίημη θἶι5 ορ” 
24Η πηαπζε[ζαξ5 Παπη. µέγιςον σράτευµα Ἱερὶς[α, Ἱπ]πέτα 
(α)ε) Παρὶσίο ερ. Τνῶμα {μαίοί μη οοεμήμεΠΕΗ/ΠΟ8. αὉ: Η. Ἱέρβαπο τοξο Πα οβΙηαίπι, εκρηπηίς, ὁοῤῥο- 
οἷέι, Γτας]ήπ. ν. 69ο. ἔχοις ἂν ΤΝΩΝΙΑ. μὴ πειρωμένη. 
«τείσεων (αβραζοα ΜΙοῦῦ, Άοιε, Τ 1. ΠΠ, γάδε μέντοι 
τῆς λύσιορ τῆς νούσου ΤΝΩΜΑΤΑ: ὄσες ιονδ] [ρα 6ὖ- ώήιεμίμ. Ὀϊ νειο τῷ σύτε ------ {οπδατης, οπἡς[α ἆθ- 
ο μάτων νοσαδυ] πα ἴπ Π6 τεβσοτὶ, ποτέ 

5, 
ο. ̓ Αποζείλος ἐς Σοῦσα] Ἱαίυπα Ρτοῦυπιης ρου: ααλὰ . καὶ Δέξιππον ΑΠΕΛΥΣΕΝ εἷς τὴν Ἑλλάδα. αἲ πιό ΟΔΥΣΑΣ «4γορ. οἳ μή. (ο]ιο]ῖο ἀαῦοτιτ. Ῥο- 

Ὅννς ΡοσΟ, ὑμέ έλεξα {μα ἵη {εᾷς ἀντ Ἱ {οἱρᾶ «» μέας συνέλεξ» 6 816. πὶ 
ος ων εκτοιπ]]πας{εηῖ, Ῥ]ασδς Ο6ἱ. (γομρυί] 

δρα, πῶσι ὦναθὸν σπεύδεται] Οοπιπιοάαπι 
δεσθαι ΝΙΚ αΏδί το Ἰητοτρτεταξίοῃοπι: {ο αὐαπάρο σπεύ- 

η σἳμ αδαςρο τσ αριιά ΝείΘ6ΓΕ5, εἴ πη]]α 0σαῖ- 
ου)ἱ σπεύδετε' {ή Ἀμόλοσίαας, πε] αι]άεπι ρίασεῖ (1}ό- 
ΕΟΟ ο (Μη: ος «72Η ἠαῥογοη{ς, σμο [ὲ ουέδης 
ος. ν. τιο.. Ἡ 16 Ἰδίμας ΄αθιοίς {οτροῦπης: 1μεέρ. ο 1 Ο.» Πν δὲ φὸ μὲν σὸν σπεύδων ὦγαθόν. Ῥμοεῃ. 
Ὑ. 505δ,, δύρ κακὼ σπεύδει», Γπουβῃ ν, 055. Βασς]μ. ν 

ὃ Δηλῆσαι 7 ὁ Ὢ βασιλεῦ «4γοῦ., ὧν βασιλεῦ «4 
ἆε αἩο («7ο0που. 

Ζλ.. αηί6α ἄχαρι οὐδὲν ποιῄσαντες. 

ᾖ Ἔφε ει. Ῥας/. «4ῑᾗ., εἲ οἶκόν τε ἐμὸν «άτεῦι;» Ἱερε αἀποῖαξ, (γομου{{. 

ο Σπευδέτω ει. Βατ. Ψἱά. «γοπου. 

υο 

ἆ Παντελῶς «ἄγοῦιὰ 
6 Γνώµωβ τὰς ἔχουσι, τῶν 4γοῦ.  Τ Συςρώ- 

«οπε. Πογγεί Οὔὓ5. Οτι ρ. ὃς, 
} Οὕτω μὴδὲ Πάσεπι: αΏῖ οὕτο δὲ 

{ Ἐταείθτήϊ ἀιιο Ίαρς 
«41. Βαφ. Άγ] Ρατίς, 4. Β., αἲΙ ος Δ Ιάεπι ει «4γοδ. 71ο, «49... οἶϊπ Ἡ/. ξ. Αγ διερῦ. πιαῖροι 5 Πορασκευάξετο ᾖ1ει, 

νεπῖτ οπο]τῖσα. 

τα γεδ. Ἡει, 

911, 6ΊΥΑΕ ᾖαγή65. ἵἩ ουρρ], Ψ. τόέ, Εείοι, ͵ ο. οοῦς, | παῦσαι σπεύδων τὰ ὄπεύδεις. Τζμολά, Ῥ. 4ο4:., μανθάνετε 
κωκὼ σπεύδοντες. «4μάσοίά. Ῥ. 90. 4. τὼ ἐναντία σῇ ἑρὺ- 
τῶν ὠφελείᾳ σπεύδοντες. δορῦ. Ἐῑεοι ν..9893.. τὸ σὸν σπεύ- 
δουσ᾽ ἅμα καὶ τοὐμὸν αὐτῆς. ΙΝΑΙΟΚΕΝΕ 

9ο. Τὸ Περσίδα Ἡν λελόγχασι] Ἠαες τερῖς Ῥτοίες[α 
Επηίσια πησίς νείετιπι ΤΠεοίοροσαπι οριπἰοπί δις, 1ῃΠ- 
Ρεῖοδ τερπα εί Ίηα[α {οτήτος οιχατε οἳ ἐμεμῖ; θίό ΡταείεΓ Γαίγηπῃ αἶ]ος ἸΠοῤαξ) (ὖγοας Απῃ. Ῥαψε. {, Ρ. ότ. 4. «αρ ὁ προφήτης Δανὴλ μένω τι αφρῆμα λέγεί 
τους ὤγγελους είναι" προσάγ ματι δὲ θεῦ πᾶσαν τὴν τίσῳ 
ΔΙΑΛΑΧΕΙΝ., καὶ τῶν ἐθνῶν ἐπισωτεῖν, ) τρύτων «ὺθ 
μὲν τοὺς Πέρσας ἐφορῶν ὅτο, οὐῖιις {επτεηείας Εαπάας 1Π 
{λαμίζ]. Ο. Χ, 19.0 ἨΠΠΙΠΙΕ ἴΑΠΙΘΗ Ώγπιης εκ ἁῑρυα: 
Ποπε Ο1. {οι Οε Ὁοππιεπτ, 4ᾳ Αποεὶ. 8εᾶ. νΠΡ. 
755. Οοἆ «οποια παρασκευάζοντὀ, Πο. Ρ4ΒΟΙ 
τηἩίατΙ, απο ῥής 

. Θεῇσι, τὸ Τερσίδα οῆν λελόχασι] εϊετ]ος Εδί [εζῖο Ίατρ. ὁ1ερῦ. Αι τών. {, ο: 74- Θὲ0) ὅσοι 
1 τὴν Πλατα/ἴδα ἔχετε. 3 σηἱ ῥαπε 2εγ γα οοεὲς Σας 
οοἱεγε Τα ἲπὶς οἱ ῥαῤογε, Οῑλοοῖς ἔχει εδ ἵπ ΤαΠΌιις 
υβταήκβππυπα: πποτε Ἰοφμίεας «Εεγούοί Ῥοξίατυπι, 
εοογὴη, Ἐ]ὰ, χνι, ν. 83. Κούρῃ» ἅ συν τρ πολυνλή- 

ρω Ἐφυραίων Εὔλαχα» μένα ἄευ υδὶ Ια]δεπάυπι ή δοῤολὲς εἰληκόναι. Τά. ΥΠ» Ν. 103: Παν, Ὄμόλας 
ἑρωτὸν πέδον ὅτε (ὅσγε) λέλολΑς' Ἠϊπο Λόγκαν, τὰς µε: 
βίδαο, (βνε τὰς λήξει») "Ίωνες λέγουσινν ]γηιο]ορ. ρί 
5όο. 34, νοτρυπα 116 Ἱβίτατ Λογχεϊν. Εἱε]γοδίο τες» 
ἔπετυητ νι ἀοέης όλον, εὐμορεῖν. Μορλοναή: 
σαι [πρβ υάθίας Πακροογ οκ 4 ηιήρῥομες 

νΑΙςΚΕΝΕ 
ᾱ- κ 



40ο 

πδό 

{. 

λασσαν ἐδωρέετο. 

/ λ 

Πόντου» ὁ πεζός τε και 
3 ρω τ χ ς ο 

τὸν πθὺς τὸ Αἰγαῖω, τὰ, ὑποζύγια, καὶ Ἠ θεραπηη" 
« ρα λ ς 3 / 

: Ἡγέωτο δὲ πεῶτά μὲν οἱ µύριοι Πέρσαι, ἐσεφανωµέ- 
οι πάντες μετὰ δὲ τούτους, ὁ σύμμικτος φρατὸς 

αμ νεα ατα 
υμιήηµατά τε παντόια ἐπὶ τῶ γεφυρέων κα]αγίζοί]ες» 

λ ἃ / ω λ οδόν ὡ δ)ὓ ἐ / λλέ 

χαὶ ἃ µυρσµησι φορυτές τή οὐ) 5 επαγετέλλέ 
ςε ο / . / /. , ολ Ὀ ὁ- 

ὁ ἥλιος,.σπέγδων ἐκ. χθυσέης Φιάλης Ἐέρξης εν την θά- 
ὶΝ 0ϐ 

λασσαν», εὔχετο πθὺς τὸν ἥλιον μηδεμίην οἱ συγτυχήβ 

τοιαύτην γωέσθαι, «5 ἥ μι παύσεικατασρέψασθαι ΤΝ 
Δ΄ ο. ον Ψ 

Εὐρώπην πρότερω Ἡ ἐσὶ τέρµασι τοῖσι ἆ ὀκείης γθή- 
.»» / ἃ 3. λ, / . Νε Ελ. 

ται εὐξάμθος δὲ, ἐσέβαλε τη Φιάλη ε τον Ελ- 

λήσπωτω, καὶ χούσεον κρήτηρα» χα ΓΠερσικον 
ς - ω 3 ’ 

ξίφος, 3 τὸ ἀκιάκην καλέουσι, ταυτα οὐχ, εχωΙ 
ου - ς λ 

ἀτθεκέως ἔ διακρῦα» οὔτε εἰ τῷ ἡλίῳ ἀνατιθεί5-κα- 
5 ς 

τῶχεξ ἐς τὸ πέλαγος, οὔτε εἰ µετεμέλησέ οἱ τὸν Βλ- 

λήσπωτον µασιγώσωτι; καὶ ἀντὶ τουτέων τὸν '}ά- 
ς ον ς » / ο, 

Ὢ, δὲ ταῦτά οἱ ἐπεσοίητου 9ἱέ- 
. ς ο» ϊ ο» . . 

βαυο κατὰ μὲν τὸν ἑτέρη τῶν γεφυρέων τν πρὸς του! 5Ροπίιτη, Ρεθίτατις οπιη(θ 

βο]επηῖτας Ῥοπ[άιαπα Ρέτ ἆλος Ῥοπῖε9, οὐτηπΠΦμθ. 
τταρβιως, απὶ 5αΐς {εριεπα ἀῑστηπι σξ ποδήμη. ἹΙ 

οπιπῖς σεπετῖς οἀοσεξ ἵη ΡοπεῖΡς Δ4οἱθΠῖεδ) 
ας πιγτΙο Ίτετ «οπ[ίαιπεητες. ὈδΡί {οἱ εΧος: 
ες εδ, εκ αυτεα Ῥϊαία Χεικες ραης 1 

Πας» 3 {οἱεπι νοια «οποερίε»-Πεφά 
βΡί αἀνετᾷ οοπῃσεπει» 41ο Ρή8 ἆθ ο. 
τοι Έππορατη {ρίροτα, , α παπι αά 1ης «ο 

πηίηος ΡειψεΠῖκ[ει, Πσο ρτεσπδ»’ ΡΙΙΔΙΑΠ 
Ἱη. Ἠε]είροπιαπι αθιεείε , αατευπι(ᾶε μμ 
τθπη» ας ρἰαάίμπι Ῥετβειπα , “4άεπι θολά” 

Ο6επι νοςαηῖ.  Ἠοε ρτο οοπιροττο ἀῑμάϊρα, 

τ6 ποι. Ῥορ/απα»  πίτυπαι {οἱ ἀεάίκαης δή 
ἁἴωπα «ἀιηί[οτίε 1. ρείαριφ; απ Ἠε[είρομ" 
τμ, αυοά επι Πασε[]αίο Ῥαπιτετεῖ ο, 
ςοπιρεΠ/{αΤΙΟΠΕΠΙ. Ρ]8άΙο ἀοπαγεΠῖ. «Π19 35 
δεῖ: Ρετ αἰιετάπ Ῥοπ μπι» αυ. νειρεραῖ 1 

εαΙταιδᾳαε Παρ” 

ἡ ἵππος ἅπασα κατὰ δὲ Ἱνίε: Ῥετ αἰτεάπι, απ ναιρεδαῖ τη ΑἱΕ 

ρᾶπι Ἱπππεηία αἴηιε {ειν]α, Ρίῶες νο | 
15 ο” 

Ῥας ἀεσαπι. πη]]]δις Ῥοτ[αταπιν οοἵΓΟΠᾶ μα 

πηπ]ρης, αῑος ῥρτοππ/σμς οπιπίμπα παπα 
{εαμερατιτ εχετοῖ(ας, 6τ Π αάεπῃ 

’ Σ 9 / Ἆ λ ς / . 9 ος Ν . . . . νε μ1- 

Ἡ ῥατεραίήν πθῶτοί μὲν ὃι τε ἱππόται, καὶ οἱ τὰς 
| / | - / κι 

Ἀόγχας κάτω τρέπωτες᾽ ἐφεφάνωντο δὲ καὶ οὗτοι 
Ἰ ϱλ ε« «ς 

"μετα δὲ, ὅι τε ΐπ'ποι οἱ ἱροὶ, καὶ τὸ ἅρμα τὸ ἱρό" 
} ολ 5 / ς 

ἐπὶ δὲ, αὐτός τε Ἐέρζης, καὶ οἱ αἰχμοφόροι, καὶ 
ς τς . : «ε ἡ 

οἱ ἱππόται ἶ οἱ χίλιοι" ἐπὶ δὲ τούτοισιο ὁ ἄλλοιος 
τα ον Σι ον 

σρατὺς καὶ αἱ γε ἅμα ἄνήγωτο ἐστν ἀποωαντίο. 
σι ν οἱ }/ ω ον / 
ἤδη δὲ ἤκουσα καὶ ὕςατο διαβήναι βασιλΊα πάντω), 

/ δὺ » / δέ 5 Ν ὃν 29 ων { Ἡ ὦ 
Ἐερξης δὲ επεί τε ΦΙέβη ἐε Την Ενρώωπην» Ε3ΗΕΙΤΟ το {ρίςαραϊιΙΓ. εχεταΙἔυτη 

τε, αυίαιε {ρίοιία ἀθοτ[απι: γεήα. δε ομ 
ὕαπτ, εἲ ΙΙ εΠαπα οοτοπα:1 , ἀεμης οώ) . 

{πο ας. {σετ οΙΤΤΗ5, ἴηπῃ 1ρδΕ μα 

Ῥοσι Πα[αι , εἳ π]ε εφα]ῖες5 Ρορῖ Π05 ἔ- 
: : - 115 
τς εχετεῖτμδ, εἰ πανε ΡαΠτεῖ 36 Ιε 

1 

δώ -. 

᾿Ῥογεπηιπι οπιηίαπι (παηβρία. τεβεῖῖ τομ. 

Χες, Ροδίεᾶφυαπα 1. Έπτοραπῃ αίρει 
αρ. Παρε]μδ απ» 

σ΄ρατὸν ὑπὸ µαςσίγων διαβαίνούτα. διέβη δὲ ὁ φρα- επι. Γταπβν]τ απτεπι εἶιδ εχατοἰαξό αν. 
λ ον ς « ς . 9 κ . Μο  ϱνς 

τὸς αὐτοῦ οὗ ἑπτα ἡμέρῃσι καὶ οὗ ὑπταὶ εὐφρόηῃσιιθοεῖ ἀῑε5 τοιάεπιᾳπε ποζϊες». Ώη]ο. ἰοίρο- 
3 2 ϱἱ 3 ω κ ἐλυύσας οὐδέα χεύνο, ουθαῦτα λέγεται, ἘΞέρξεω 

] ς 3 ῳ δη διαβεβηριότος "τὸν Ελλήσπτοτον, ἄνδρα εἶπεν Ελ- 
αν αλά ὁ 3 

| λησπότιο, ο. Ὦ Ζ, τί ὃ) ἀλδρὶ εἰδόμενος Πέρση, 
δα καὶ οὕγομα, ἀντι. Διὸς Ἐέρξεα «έμενος» ἀνάσατον 
τας να 4 ο... ον 5 ͵ ἳ 

93 (ΕΥ Ἑλλάδα ἐθέλεις στοιήσοίν η σποτα» ἀὐθρώ-450π]Ώες Ποπιίηες ἀμισεΠδ ὃ ασια 

μάς ' . ᾿ 9 σοους, ᾽ 3 ὶ | 2η” 

4 Μυρσίνη «4γοῦ. 7 }]α, ὗ Ἐπωνετέλλετο ἡλ. Ἠαραι 41. τα Ἐ] ἐν 201, ) 
ο Τὸν «ζ. 4... Διακρῖναι ζεί. Όσεί. «4γοῦ. ιο σος μα ρ νά 

η 6 Ἐς τὸ πέλαγος 1.4. Ῥαε[ 4. πό. «γοδ. Βαγή. Β. 
ὁ Ὕσεραίῃ ἅ τε ἵππ. «4ποὐ. ἔι { Λυερι Πβάε,  ᾖ Ἐλινύσας «γοδι 7’. 

γαι. βας/ο 
ἘάΙι, (2ου... ΝΗἱδΟ διαχρῆναι. 
τὴν θάλασσαν. 
Ψἱάε Τ. 1, 67. 

το 8. Ἰζα) μυρσίνγόι φορῦντες ] Λάῑενοίαε πιανρῖπϊ 4, 
4, νιτὶ ἀοδα ΠΙΠΙ6 σορεννῦντες» {οτταδίο οὗ 12ο- 

μὲς τὼς ὁδοὺς φορεννῦντες Τ.. Χιν. ρ. 956. Ο., αμο απ- 
ἀεπι εἴ «4γεῦ. µυρσίνῃ ἴαοῖ]α «ατεβΊπα!ς. (δΠΙΠΙΗΠ Τ,. 
ΝΙΠ. 90. 15ο αμίεΠπ] ἆε νἷας Ποπδις οἀοταβίδηιιε τα- 
ταῖς “οοπ{ειπεπάϊ πποία πιη]ία. εταάἶα Ἰπιετρτείες αά 
{Ηα1410.Ο. Χχιη ὃ. Ἀειχες νετο» ρΠΙαίαπῃ εἴ αὐτεὮ να- 
{4 ἵπ ΠΙΩΙ6 ΡΙΟΠΕΙΕΠ5» οχαπιρ]άπι Αἰεχαπάτο ΝΙ. ρί8ε- 
Ῥυϊτ αρ. Ὀίσάογ. κνα» 194. εἰ «4γγίπη. ᾿Αναβ. νΙ0 
10, 

πο, Τὸ ὠκιάκην καλέουσι] Ἐκ Πεγούοίο αχεῖ(αῖ ὁΗ{- 
ας ὠκιάκην Ίδία ἵπ νοςθ, εἴ Π)ηοἱ0ς. Ῥ. 4ο 91.» 
Ίπεεττμπι Ἠπάε: ης απ οπΊπι ΏμΠς, πε αἲ ση 
γεπκβπιο 7. Κωῤεγηως. ἵπ Μας. Ἰποίάϊε οἰίπι {μρί- 
0» ἱερ]είε (ταππιαιῖσος Ίος Ίοσο τώκινάκήν καλέουσε, 
μη τῶγαλμω. τῶλήθὲς αΠΌΙ» αἲῑξ τούτῳ δὲ τώκινώκεί 1 
1ν» 65.» αἨαε 4ποορς ας ἀποία. Οεγήεβπηη εδῖ οὖκ 
ἔχω ὠτρεκεωρ διακρῖναι» 3Ὁ «4]άο αἳ Πεγυαρίο ορΏπε εκ- 
Ῥτοδίηπας Ῥετρείατα {οεάἹοίσπι . ἀ6Ι1 ΓΟΥΠΙΑΤΗ Ἱη- 
Ἁμήκίο. Κατῆκε ἐς τὸ πέλαγος ΝΙ55. ΠΡΙ εκροβυ]απί. 

το. Ταῦτα οὖκ ἔχω ὅ- διαχρῆνα] Διακρῖναι τεσ]Ιρίετιχ 

αχ Οοξἆ, αἴαιε {τα ῥω/]αηι Ἱερίείο Ρογές ἵαπι{αῇρίσα- 
ατα» οἰάεπῃ ΙΠνεπΙπΙ πέλαγος ϱοάΐσες εὔηπῃ 44β:- 

πας: εἰ τῷ ἡλίῳ ἀνατιθεὶς κατῆχε ἐρ τὸ πέλαγος ταῦτα, 
Ίφια ραυ]ο αΏίε ΏιεπιΟΓΦἴ42 ουκ ος διακρῖναι" 

ᾷς τοξο οορίε Από ον ανν ΟΥ Ηζηε Ρ. 90ο, 
(κα ΜΡΙΔΙΑΗΘΚΕΝ; 

οο. Ταύτην μὲν τὴν ἡμέρν ὁτοι] Ε1εΠ ον Ροτι]ρίε., 
μὲ ήτα πΠο αῑς πιπ]Ητιάο Ροηῖετ ΠΑΠΠΕΠΕ Ρριαείες- 
ἤπι ῇ 6ο ἱποσς[οσίπε οτάίπα» ααί ἵπ {-. 40,5. απίπιαά- 
νεπβο οςτ Ο], (ωγῃ, ε Ῥανω: Ῥιβε[αϊε Ῥτορίςτεα; 
τρίτην μὲν τὴν ἡμέρην -----ο Ἠἳ }ογἱ0 4ΕΠΙΕΙΗ ζἱο ἵΓαΠΔ- 
βτεςΏ ΠΠ Βαθμπηε, ΜΠΠΙ οαἆοπῃ ΡΓΟΡΓΕΡΙΟ5 1Π Ῥοπῖο {6- 
τίε» Ομᾶ Ο, Δο., ποῃ αἀρατοῖ; «οπβαϊ ΙΠΠΗΡΕΓ» ἡμά- 
ρης νοσαὈυ]υπα. Ἰαχίας, μὲ ποδῖσπι οοΠρ]δέταἴΣ» Ροῦ” 
τἱσεπάμπα» Παμ]άεπι {ερίοπι ἀῑεῦις τοβάσππα ο ΠοξΙ]- 

Ἰπεογπαὶκ[ο.. 1δὶ Ίαπι αηβρτεδίο 
τήπι Χετσε, ἔετητ αιΙάαπα να 1Πε ροσῖε 

ἀῑχίσ[ε, ο {πρίτετ, αιίάπαπι τα ν ον 

νὶτὶ Ῥειία, ο αεεθρίο ΧΕΓΣΙ5 Ρίο 109193... 

ταῖς» Οτασῖαπι ο [εάϊρις {14 
-- 

, : 

οΏαίι 18 
ή 

πα, 

κ 

Ῥι9 ο, σό: απβτα ἀεβΙιπᾶή Εεταπῖ. 

τμ . ὡεηαῇ τς ας ἡΜιαωώπή! προ η 
ε . υτ πΙμ1] αἀϊιηραπα» τερΏπ1έ, -- 

-ᾱ, Ὦ Ζεῦ, τί δὺ ἀνδρ εἰδόμενοο ὅτο. Ἰ Παυβτ ὁ αν 
{οὐτο Τρευβέως ΟΥ. Χιχ. ϱ. 396. Λ. ἀλλὼ τὸν ρολο | 

λησπόντιον ἐξέπλήσσεν -------ὧθε θεὸν νοµίσαι Ξέρξη» Τό νι 

ρεου. πάϊάεπι Ώεο]απιαίοηί ΧΧΙ, 1λαμὴ Ῥ. 9. " ο) 

σοἱοί», φζν δὲ ποιεῖ τοῖς ὁπλίταις. καὶ τριήρεσι 4 τω 

καὶ δοκεῖ τοῖς ὁρῶσι θεῶν ὁ µέγισος ἐν ἀνθρώπευ τυπΏ 
ην 

«εν, [εά βίου ετ ρατυπῃ τάσης, Νοἰμῖς ορίΠΟΣ1. 1. 
δὲ ποιεῖ ταῖς τριἠῤεσι θόάλωτταν, καὶ θάλωττῶώ τὴ ο 

ταις Ἡν» ααττε Ί]α Οταϊοτίς Ίπεῃς, Ῥρειοδυσς ας 

Ππατώπι Ῥοπίε Ἠσ]]είροπευτη ἱηπασπες, Οὐοὰ 
ἴοπι 6ο» 4ο νίτ ἴ]]ε Ηε]]ε[ροπάμς, {λαθη ών ἡμῶν 

πψ φι]λέμς ΠιοᾷΟ» (οπρίσε 1 εομήμο Ἐέρξης ὁ τό 
Ζεὺς αιἀϊνἰδίεε, παπι (ρήμππαα {οηβ αν οπ, π. 
Ο, 9. υἰαδίεε Ῥτοίοάχο, ή ποῃ αὈ/ησᾶε ἔβ6 Ἴωκα- 
Νοῦ ππο Ρ/ήαγοδ Λπϊπι, ος ο ος κ 
ρο». κα. αςῖ οχ Ἐρίρίαπιπη, ἵΠ ο 
Τατη. 1 1 Ῥ. 102. Ομής πουμε ῥίο Ρο). ον ους ή” 
ζμ6 ἱρζιις [ο ιώΊησηε λες (716 . Αιοῦ νίτοδ» 
ἆμς εγα!. 9θυπήϊε Ἰήπο Ρροδτα, 4Ἡος ας "ωδία σοΆ 
πχ] τα ἠπαθΗτον εασραητος, Πυρίε Κολ τσ), Ι6εῖ 
ΙΠΙΤ2Π5. πιετῖτο Που 0Η εἰδδ Ὃ η 
Πηρίτει {12 α1ιο 1Η µς γα ΕΝΑ ο να 
Ρεια. {5 ἆαὶ νΙἀετεπίυτ: θεῶν τοῦ 
τύπῳ», {βαμίη». 

εγγαή. 

άν 1 1 

9 δρ "Αγίων πάντας ἀνθρώπους] Εηρίάυπι σας 
τε Ἠε]]ε[ροπεί ἀῑδζιπη, αιοά τεβρίοξ Ί' αν ῶν 
ΧΙΧ. ρ. 996. Λ. Ὠυχίτ {δουπα ΧεΙΧ6Σ πωταα τσ. β. 

δρῶν γενεὰς ᾽Ασίης ἀπὸ χώρης, Ιῖ εδ 1α ἐΡΙΑ ον πλά- 

Λ/άγοδ. Γηοιαῖ(ξ, Ῥ. {16. κενώσας πῶσαν Ἠποη 6 

κὠν -4µ/εῦ. Ῥετς, Υ. οο. νετο ἀῑοΙτΗΧ Π2/ 
157. ἐπάφων πάντα τὸν ᾖβον αρωτὸν ἐκ τη τα 

ομίη Αίίῑό νίτος οοπιταχίς» εἴ ΦΗΑΓΗΠΙΝ15 8 

(6 
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Ἠτας αδεβραπΌυΣ:  απαπθυαπ] Αμα 8 Χου σ6. Ἴ 

ΛάἩαροπν 1 
τοτηπα ὃτ νογροτυτη Ο, 54 ταύτην μὲν τὴ ἡμορ υπ νο. | ' 



. 

Ὁ Ὁπιῖθν Ἰξουβα, Ῥεοβεος [ιο Ρει ΕΗτορβΙ1 

ο ηπ]α. θη]πῃ. πηυ]αΠι εάϊάτε 

;/ Φδ[ιρεΓίογα, 

“"4ββεξξεῃς αᾱ Πηυπι ποπηῖπα Με]απα, εἰ βι-. 

τες Ρα[μάειπ Φτεπτοτίάεπι ριῶιετίθης,. ἀοπες 
δοπἆ Ὠοπ]ίςοπ΄ ρετνεπ]ε. 

Ἡσδαυς αἆ ὨὈοτίδοιπῃ, 

τηπ]ρΗς ες {ές Ιηστεκιεπεῖρής, Ίηρεπο Ρτοκῖ-. 
διαΙη ο]αέυπι δι: αμοά Χθιχες π]μΙ]ί Εοςῖε; ετΠ αἆ οοπἱδέειταῖη Ραΐεης; Παπϊάεπι εααα 
ΕΡΟΤΟΠΙ εηῖχα ει: αιοά Εαςῖ]ε εγαι Ιπάε α 

ΡΟοΙΥΜΝΙ Ας ιδέα γι, 
5Τ1ἱς ρί 1 βισοις ᾖσετει 3 Τταπεβτεςῇς ο- 

δ92 
αν 4 ντ ο. 

ους» καὶ γαρ ἄνευ ὁ τουτέών εξην τοὶ -ποιέεὴ 
ϱ, Ταυτα. Ὡς δὲ διβησάν πώτες, ἐς ὁδὸν ὠρμη» 
μένοισὶ τέρας σφι ἐφάν µέγα, τὸ Ἐέρξής οὗ οὐδοὶ 
λόγῳ ἐποήσατο, καΐπερ Ὁ εὐσύμβλητο ἐόν' Ἱπ- 

ΝΙΚ ε ο ο ον «γ ον οὃ ο. ρ ὥν. εοπ]εἑλαπάιπῃ; αιιοὰ. Χειχες αυἰἀάεπι εκειοῖ-40 0 Ὑὰβ ετεχε 3 λαγον εὐσύμβλητο ὦ τῆδε εγένο 
ἴαπι αἀνετίας Οταοῖαια οἵΙπι ΤΠΩΧΙΊΠΠΟ Πτερὶ- 
ΜΗ -6ς απιρ]εοβοβπιε ἀπόέητας {οτος, τυΓ[Ις- 
αμα Ῥτο {εἴρδο Π[οἰ[ςαῖτας, αὰ ευπάσπι ]οςίτῃ 
ἵαρα τοσυτ/ιτας. Αἰετηπι 4ἄοφμο αἱ ρτοςί- 
διυπ ἆππι Ρατάϊραδ ἔοτες, εκΙοίταπα, ο νά 

απορια. βεπ]ταμα 
παβεπιέπα, Ίπατῖς οτι Εεπη]πα:ς [ὰ πηαγὶ οΓηΠΕ 

«ποἵαπ1. ρτοφἱβίοταπα πππάπιααε 
ΡΙΟ ΠΙ]ο Παρεῃ», ΙΤ Ρετρεῦαῖ», οοπηταΏίθ 
Ευπ] Ρεἀεβτί σορία, οὔ μπα πανα[ῖς οχειςῖτιας 
εχιτα Ηε]]ε[ροπιιπα ΠᾶνΊραΠς ΤΕΙΓάΠΗ Ίεροτεῖ,5Ο 
νείο ρεάε[πίοις επ[α: παπι ἶφίο φὐ]άσπη 

Ψε[ρεταπι νει[ας α ΡτΟΙΠΟΠΙΟΠΗΠΙ φατρεάο: ΠΊΗπΙ ΠανΙραῦαϊ: 4πο απαπι Ρεγνοπϊσίος, 116- 
5 εταῖ Ῥεγππαποτε: αι τοιτεῃεῖς οκετοῖτιις 
34 αΠτοταπι οἳ [οἱ εποτίατῃ. Ίτος Γας]εῦαῦ 

το 
Θα ν, ἀγαυρότατα καὶ μεγαλοπρεπέφατα, ὁπίν 
σω δὲ περὶ ἆ ἑωύτοῦ τρέχων ἥζει ἐς τὸν αὐτὸν χῶρον: 
ἐγένετο δὲ καὶ Ἑτερο αὐτῷ τέρας ἐώτι ο) Σάβδισι" 

Βημίωος γὰὸ ἔτεκε ἡμίωον δξὰ ἔχουσαν αἰδοια, τὰ 
μὲν ἔρουος, τὸ δὲ, θηλέης' κατύπερθε δὲ νν τα 
του ἔρσωο. Τῶ ἀμφοτέρων λόγο οὐδένα ποιησάμε» 
6 Τοπρόσω ἐπορέύετου σὺν 5 δὲ οἱ ὃ πεδὸε σρατός: 
ὁ δὲ γαυτικὸς ἔξω τὸν Ἑλλήσποτον πλίων, παρα 
Υ3) ἐκομίζετου τα ἔμπαλιν πρῄσσων τοῦ πεζου' -6 
με γαρ { πρὸς ἑσπέρην έπλες, ἐπὶ Σαρπηδοῄης ᾱ- 
κρης τν ἀπιξιν ποιεύμθοςν ἐ6 τὴν αὐτῷ πεοέρητο 
ἀπικομένῳ περιμένω" ὁ δὲ κατ’ ἤπειρυ σρατὸς πθὺς 

(4 ὢ πε καὶ ηλίου ἀνατολας ἐποιέετο τὴν ῥδὺν δια τῆς 

’ »Σ. ο, Ἁκ δες ν ος -ᾱ ὑ 

ὅτι ἐμελλὲ µε. ελῶ σρατιν επι τὴ Ελλάδα 

Ῥετ Οµετ[οπε[απι, ἀθχιτοτ[ιπι Ἡαθεης {ερι]-55 Χέρσοήσου" ο δεξι μὲν έχων Β. τὸν Ἕλλης τάφο οΓΗ1η Πε]]ες 
(ατά]α(η ασ ροπη 5. εαπ. Ρτορτες[ιθ Ρεῖ 1Π8- 
ἆππι ορρίαῖ, αι ΠοΠΙΕΠ. οι Αροτα, Ί]μπο 

γΙΗΠΙ 5 ουΙ 1άεπι. εδῖ Ποίπει, Ώαχα ποῃΏ {αΕ-, 
Πεϊοπῖαπι οκετοῖτιῖ., 
ἀἱςο ἨΏμνίωπα, ππᾶε εἴἶαπι βηιιΦ Ίδεο πεσαρῖς 
αρρε]]αιίοπεπι», τταηβρτεδίις νε[ρετατι νει- 

Πε, Αιμαππαμῦῖς, Ππίβτοτίαπι τη Αθάμαντος, οὐ ἀρισερῇ δὲ Καρδίην. πόλη" δια 
μέσης δὲ πορευόµενος πόλιοο; τῇ οὔνομα τυγχάνει ἐὺν 

τὰ ἸΑγορὴς οθευτο δὲ χάµπτων, τὸν κόλπου τὸν Μέ- 
λανα καλέύµενο καὶ Μέλανα ποταμὸν, ἶ οὐχ, ἄντι- 

Γ{εὰ ἀεβείεπιαπή , αηςόος χώτα τότε τῇ σρατιῇ τὸ ῥέεθρο, ἀλλ) ἐπιλιπόντα" κ ς - ή ” " : ς ο μα ' Τουτον τὸν ποταμὀν διαβας, ἰ ἐπ οὗ καὶ ὃ Χολποθ πα ν ο οκ Ξ Ες ΙΙΑΑ, ον λὲ ουτος. τὸν ἐπωγυμίην ἔχει, Μΐε πρὸς ἑσστέρη, Ἄγο τε 
{15 σοπτεηάϊτ, εἰ Απο υχεπι ΑΕοἰάοπι «πόλη 1 Αἰολίδα καὶ Ἀτοωτορίδα λίµνν ππαρεξιω, ἐξ 

[οι αὐἴοπι ΤΏοτἱ 
εἩς Τῃτας]ῶ τμ εἰ «αρ» Ίπρεῃδ, 4πεπι 

βιαάθ 

ὦ Τούτμ εἲ σοι «4γεῦ, 
199, Ἡ 

71η. βατ, Ἠϊπο ατῆσι]ς » απῖ θεια, «κ. ο Γβό. η Λ/οηή9, ν. στ9, κ Ἠεῖι Βα. 4ἱῇ, «ἀγοῦ, }Ιπά,ν αι ὦπ' οὗ, 

Φἀκατα(η αακί]α, ΊΜοιπέης Ώου) 
1 ἀῑχεταε, ὅτι κωὠτέβοινεν ὃ 

ἑωυτοῦ" μόλω νὰρ, Ἱπηιε., ἐσμίκρυνε τὸ πρᾶνμα. {οτ]ὶ ΕΠΙΠΙ ἁερι]κ[ο μετὼ τῆς ᾽Ασίως ἁπάσης. ΟοΠΤΗ Ορε]ζως πριά {ἱοήμη χχις, ο. ο5., αἱ {ΟΗ/ ΙΙ 1Η Αη 1η 
Φεο]εΙ αβεί, {1Η {ΟΕΙΌΟΠΣ 11111111] ήεή ο0Ἠ/ζεΗ- 
ἁἷε[ε Πανες, αγ 26710 1107141111 σι 1 γα] αμ {η Φος ΕΙΙΗΖΙΗ{ υἰζεγείμγ. Λιιῤαοῖηπι Ώγρειρο]ος νε]μέ Μειλίγματι Ἱερτερῄτ «{γ]ῤῆει "ἳ, 1. Ρ. 910, συςόντων ἐπί τούς Ἓλληνας ἁπάντων ὧς εἰπεῖν (ιε ἵτα ἀίσαιη) ὦν- θρώπων. 9εὰ αΌδηιιο ἴδίος αἀπηϊπίσι]ο παντοδαποὺς νεὶ παντοίους {4Ερ6ΠΙΠΙσΤΟ Φοηρίογος εἴἶαπι οριϊπι! φάντρς ἀνθρώπωυς «ἴχοχυηι, . Χεπορὸ. Κ.Π. νι, 1165 47.6 ἡλθεν } δε) αγγελία τὸ πάντας ὠνθρώπους ἐφ ἡμῶς συλ- λέγεσθαι" οΊπῃςς Ριορεπιοάυπῃ. ΔΠαβσος, Ἑλλ. ΨΙ. Ρ. 
9415. 10Ο, πελτασικὸν Ἰκανὸν πρὀς πάντας ἀνῤρώπους ὄντι- 
τοχῤήναι' ΝΠ. ρ. 378. 11. {[60α, Ῥ. 176. Ε. Ώειο/ό: 
Ῥ. 541 7.419. 91. 69ο, 8ο. Γρῥογμε αριᾷ Ἰαογοῦ. Ῥ. 505. τὸν ᾽Αγελῶον μόνον πάντως ὠνθρώπους συµβέβη- κε τιμᾷν". ἴα]α. ΠΟΗΠΗΠΩΓαπΙ. νίαὶ Άτα {ηρεδα: το Ῥοονν ο ντ) ο ΗΝΑΡΟΚΕΝ. 99: Καίπερ εὐσύμβλητον ἐόρ]. ή, σύμβλήτον, Ἠϊ τοι, Ιπνδηῖε νοΓΏτηιο. Ἠομῃς πιη]το νυ]ρατυπι εχ εοπίεηεπΗ δις, «41)/οὐγ]ως Ῥνοπιοί]ι, ν. 774. Ἡ δ οὖκ 
π ο αιζλήτως Ἰ ἀρηρἠαία, Ρο 41ο {η Πορ], ν. . Εὐξύμολον τὸ» ἔσι ----, 1ο ὸν Ἡ ἷ πε. ολο τν ἔσι ώς λαχὸν πηρ]ίς, ἱόευπι 
ἄ φ σος φὰρ ἔτεκε λαγὼν] Λονὸν [ιο Πποῖς ασοεῖ- ο εγοζοἴεα Ῥλμ]ο { Ῥεηβσι]αΏμς οχο Ἰδ[οης 
αχιας ῥωμίω ᾗ 6. Υ1. Ῥ. 71. 1 εκεγο Χογαὴς -------. 4 ο) : 1 /. ο Ο]ή ῥαῃ δρ ει (1) ϱ0ή/){5 οι Ι0η/εη; «{ οδέμο: [ομῇι να ση Ετος/ὸ: {ς {οπἱρβϊ αχ 0944, Ρί-. 
προπάυΠη ος ον ἴο]]ετε ποη ροζμ]ε (γεαΠ.: 6ΟΙ- ὁγει/ὸ: ΄ιοης οχ 2030: Θ0 (1) ῥ0ϱ{ ο) οἷς ἐηάρηη γαην- η [οἱο]ί αὰ Φϊξαμίομε, ἀ τας. «41δοη. Ἡξ Ριτο., Ρορό- (επ, ο υθπι ἀθα]ερα, οπρτυῖς εἳ Ἠετοβοῖεῖς ος-  απη «ξΙς ης ΙΠΘΓΡΤεΙΩΠΙΟ, ΝΑΙΟΚΕΝ. 49. .ΑΡαυρότατα ] ἼΜαρηο πια [ , ἵ 
ή (ΡάπιπιαΕίς6]ς αὐθόδης, ἔνδοξο 
Ἱεορς ψ, 693, ο η, / ον ὸς οκ ΕΠε[ίίοΙί Αγανρίαμα, ἕ μή θα 

ὦ Σύμβλητον Ἰὰ. οι ὃς 7η. 
ΤΗΠ1 σῇᾷδε τοῦτο ἐν. Ρα. 4. Ἑωῦτῷ «4γοῦ, οἳ τρ 

{ Οπτεῖτ «49. ΡθΙΡΕΙΑΙΠ. 

εἰ Ρή0 Περὶ Ἔρωην. 6, αῇᾗδ. 
Ξέρδης μεῖὸ πάντων τῶν 

ῥα]εγ, ας. ππεπᾶαπι [ονίάη {1Πυ Ιίοπτ. 

ἡρετρίαφηπε. "Αναυ- 

ἐπίαρμο» οἴχσί. ᾽Αγαυ- 

Ὁ ἀπίκετο ἐς Δορίσχον. Ὁ δὲ Δορίσκος, ἔσι της Θρήΐ- ] 3 / } οἱ 5 ον δ-όδχης αἰγιαλός τὲ καὶ πεδίο μέγα δια δὲ αὐτοῦ Ρέεὶ 
σῤά 

6 Δαγὸν τεξε «4γεῦ.; αἲ λανών. γιὰ, Έτ. 
ύχων θ/11. 1ΙΔἱ6 αππδο. ε Σὺν δέ οἱ ὁ πεξζὸς ; ον ώς «γοῤ. ΕΙᾶ., Ῥοί{Ο ἁοιεύμενος τὴν ὦπ. «4γεῥ. βατ]. 

επια ΟἨ6Υ. ϱ. 45. 1Ο. { Ἱτετηπι αά Δἱ0ή1.. Ψ. 5389 

ρῶν, τὸ μεάλωξ ὑάυρι καὶ ἐπαίρεσθάι ΕΑΙοΌρο. Ουοά αάπεζτας, περὶ ἑωύτοῦ τρέχων, Όεπε εχρεᾶϊνίε ογέμε, ὦγῶνω [νε κ/δυνον πά(εἰ[σεῃς. α]αρίς Νες Ἰακίπή ΡΠΠ. Ρ. τοο. ἆε Ὑπ]επία Ἱπῃρ., οὐ τὸν περὶ βα” σιλείαο, ἀλλὰ τὸν περὶ σωτηρίας ἀγῶνα τρέχοντο». Λᾶάς Ἰνοβαί Έντι, 14ο. τ. ο Ο, ση, ον 
43. Περὶ ἑωύτοῦ τρέχων] ΙΝΙΗΙ1 ε5ε ουξ απήσμ]απι νὶέ Εοέτιις Ρυτατες Ἰπ{εγεπάήπι: Φἱουεῖ φὸν περὶ ψυχῆς θέειν νε] τρέχει» {ο σι οἷε υἱέᾳ οογ]αὐσης {Γεφεπίετ ἀῑσε- ῬαπίΗΓ περὶ ψυφῆς πβέχειν, ΝεΙ ὀγωνίζεσθωι, νο] κδυ- νεύεμ’ τρέχων περὶ τῆς ψυχῆς ο5ῖ Ίῃ Γ]γοι). ΙΧ. ϱ. 96, νἱἀ. 41. γε. Ὀις Εενο, Ῥ. 190. Ῥοσίδ ἵη Τρέχειν. περὶ ἑωῦτοῦ , σα1αΛογ. Ὠ]ε[, ἀξ 81ο Ν. Τ.οκ. οφ 4ο Χετχεβ Ίο ἀῑσῖεατ ἵπ. τοσπΏπι πεθτυσας αξ Ίερμε 

περὶ ἑωῦτοῦ τρέχων, Ῥτονεγδίηπι τα[ρἰσίτιτ μύάσο. Τηθ-- 
ΠΙΟΓΑΓΗΠΙ 1 Λαγὼς περὶ τῶν κρεῶν' ἀἰάητα ἐπὶ τῶν Σια- πιγδυνευόντων ταῖς ψυχαῖς' σοπξ. Ζεμοῦ. 1ν. Όσπι, Ῥχου: ὃς. 1]μο {ρεᾶαραι οἳ «4γ/ῥορόι αμσά ν]άῑι Κεν, ἵπ Βαπ. ν. 199., αμαπάο {οπρῄτ: Εἰ μὸ γεναυμάχηκε τὴν. περὶ τῶν κρεῶν. “ΑΠοά Πΐο ποβτο ργαρίρτοα Ροτυῖς οἳ-- νεα], ρτονεισίηπ, αὐοά ἵπ αἀνογάτίηπῃ ἀείοταμεῖ- {Ποβὀ: ἄε ΟοἨ. Ρ. 109.. λαγὼ βίον ἔζης δεδιὼς παὶ 
τρέµων κὀὶ ὧεὶ πληγἡσεσύωι προσδοκῶν' Ἠαῦοι ος ὨὈ/ομ. 
(ὤήε. Ρ. όττ. Ὦ. νἷὰ; Τι Ε, αὰ οἱ] ΡΟΙΠΗ, ρ. 19: Ἠΐπο ποηπεπηϊπ τρέµων Ῥ]ασιιθτας ἵπ Εογοά, «4πῤῥῥοις 
Ρ. 1155 94.. πεβὶ τῆς εὐδαιμονίας τβόμων μὴ) ἀποτερρς, 
«51. Ἐπὶ Ἑαρτήδονίης ὄκρηε] Τηταεῖας εταῖ» ο ας ος βηίθῃς κό ον ἵῃ 6Πο]. «ἄρο/]ομ. τας ϱ05, Ὡοβῖςῆπια Ίος ἆο ΡΙΟΠΙΟΠΙΟΣΙΟ 4 1Ο/ΡεΗ. ο. Λῥα1ὲ Σαρπηδών, ΑΠιά», ετ Οὐμοίαε φμίάςηι, Σαρπη- 
δόνον φῶμα ᾱΕ/εῥγ/] 5.ΡΡ. Υ. δ76. ο τος 
ἄνατολὼς, τούχο 1μεγζή» κ αό : κ 5 ΞχρΗςαί: {μαάεῖ Ίαταμα Ἱπετῖ εοππαΠο. ο, 
61. ο αι) 6ρδ: ου 1Η Ψος, ππυἔμα: 

αθοερἰεία,, νἱαΐτ Εοιβεπέως» ΟΡΙΟ Α//σιής τεῖχος ημ- 
΄41 τοᾷᾷεπῖεπι», ἀείεΤέΠ5: υσρέπι επι ϱα(ο]μπιαυε Εεγούοιο ο5[5. 4ο πμ νετ»: ΕΧεπιρΙοτηπι εορία! ἵῃρεπι εοε Ρογ» οοΠεπαμο α]ἠαπᾶς (ρανεται Εοί- -Αρη.. οἷως εκ {οπεάί5 ΡαὈΗσαῖα 9 {Πἱργρρ)ίς ἈΥΠεσᾷεπι»͵ 

9 ό8 ΄ 5 
νο νεα σγν 67. τὰ 

- 
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Ν /{ / ς / 3 ῤ 

χο συνάζαντε ταύτ ην ὠ µάλισα εχουν, πέρέεγθα- 1η η] ΠοπιπΙπα: 4ο ΕΟ08Ι 

καὶ συνάνει δι τὸν περικέίμ 

καθ Ἡ Ἐ Β, ο ῬὮ ὋὌ Τ ῑ λά Ὠουίομαι πἠπιοιαήο ορατή αν 

αποταμὸς μέγας Ἕβρος, οὗ τῷ πεχός τε 3 2δέδμητο σταπἀε Ώμπιεῃ Ἠευτας ΙπτετΏηί: ον. ον 

βασιλήϊο, τοῦτο τὸ δι Δορίσκος κέκλήται καὶ Πε ᾿ δι Εε κας ανα πας κ ν μίαν 

σέων Φρουρὴ 9) αὐτῷ κα τοσκέε ὑπὸ η ώρ εξ . παΐν . Ραπο νάνο ἱπιροβεῦΠα ν αμα 

ου τοῦ χθύου» ἐπεί το επ! Σκύθας ἐσρατεύετο' ἐδοξε Φοψιμής ἠη[οτοδας Ῥε]]απη, ΄ Θαυπα ἠβίτα: Ίο: 

ων εν Ἐέρξή “8, χωβος έμα] ἐπιτήδεος οδιατάξαι τερορης ἀἱρετεπαϊς τεσςη{επ(Ίδᾳε οορῖῖς 4οπέμό 

χαὶ ὃ ἐξαρθμῆσαι ΤΟΥ Φρατο» κε εποίε Ὁταυ- νῖετετυς, Χειχες 1ἴᾷ {αἱ Εαοϊεπάπ ΡΕ. 

τα" τὰς μὺ δὴ γέας τὰς πάσας ἀπικομένας ἐε Δορί- νῖι, Έῑας ἀπδία πανατοΏὶ, 4μυη 0 ορραῄς. 

σχο», οἱ ναύαρχοι, κελεύσαντος Ἐέρζεω. ἐς τὸν αἴγια. {επὲ, ΌΙηΠΕ6 ΠΆνες αἆ Πτις Ὠονίίσο Ὃ 

λὸν τὸν προσεχέα Δορίσκω ἃ ἐχόμισαν οὗ τῷ Σάλη τεοερετηπῖ» υρ1 α]α μα ο Ἡ 

πες Σαμοθρήϊκίη πεπόλισαι πόλιόν καὶ Ζώη) σέλευ-7ρζοπα ἄν Ὃ ο πο Ἶρ Αλ πποπάΣ! 

ταία δὲ αὐτοῦ, Ἀέῤριον ., ἄκρη ὀομασή; ο δὲ Χρ ρται σα με Τη µος ον αρρυία ας ος 
οὗτος τοπαλαιὸ Ἰ Ἡν Κικόνων" ἐρ τοῦτον τὸν αἰγιαλό ῥμξία οἰας[ο, τε[ρίτανοτε, Χεῖχορ αμτειἉ Ρε 

κατασχόντες τὰς νέαρ ἀνέψυχον ἀγελκύσαντες' ὁ δὲ Ίος τεπιρης αραιά Ώογί[εοῦ εο]ἡβεναῖ ψμας ῤ 

οὗ τῷ Δορίσκῳ τοῦτον τὸν χρόνον τὴ σρατί ἀριθμὸν Τατη πηΠαπΏ σπα, Ἐφπϊόεπι απαΡίᾶτη η 

ἐποιέετο, Ὅσο μέν νυν ἐκασοι παράχο 5 πληθοδοίιτρα αἲ ΠΙΠΙΕΡΗΠΙ Ρταδιεήπε» Ρο ος 

ἐς ἀρθμὸν, οὐκ, ἔχω εἶπαι τὸ ἀτεεκές' οὗ γὰρ λέγε ἈἴΠιππατα ΠΟΠ ῥοδίυπο; αποπίαῖι ἃ αν 

ται πθὺς οὐδαμῶν ἀλρώπων' σύμπαντος δὲ Ἡ του {19 Ποπηηίδις 1ά τετ” Ρεᾶε Ὁιαισώ 
σ΄ρατοῦ τοῦ πεζοῦ τὸ απλο, ἶ ἐφώη ἑβδομήκοντα , ἘΧοιςΙτΗρ πηι]τιιάο εοπιροτία ΓΗ: « 

: .. . . [ο ορΠίζ1 

σερ πε τν ϱοἩ ΕΟΟ Σ ριµασίητα τηγαάθς, νεὶ «εοῖες )ρΗέ | 
χα ἐχατὸν μυριάδες Κε 6 ο τν ᾿ θα. 
ας μη ας εδηρ ιόμη αν δὲ . όγθε , Του ἡη]]ία, ἹΝιαππετήπι ος ΠΙΟάΟ ἰπίοΤΠΙ: ο {, 

πω’ 1 συκιγαγόντες ἐο να χρω µυριάδα ἀνθρώπων, Ὀδηχοχυπῖ πα ἵη Ἰοοῦπι ΤΗΥΠΑΔΕΠΗΣ ὅν τα 
ὅϊαια 4041) 

1 / 9 α . . ἠτουτ΄ 

ψναν πι ἔξωθω κύχλω" περιγεάψαωτες δὲ, καὶ ἀπέ- απ] Ροϊεταπῖ, εχιη{εσι]8 οἰκομίμαν ον, 
ν / ς .. η ΄ . . ν ν 7 

τες τοὺς µυρίους, ἀιμασὴν περιέβαλο κατὰ τὸ κύ- {απρ[ειαπτ; «ιο Γαζο οπήρ[αφιε Τσο ἷθ’ 
ϱ/ η 2 3 1 . . 3 σα 

αλό» ὕψος ἀήήκεσαν ὠνδρὶ ἐς τὸν ὀμφαλό" ταύτῳ 1δάε, Ἱερεπι εκ αἰσαΏ]! ος πα 
Ν , - 

ο ΥΠ 

δὲ ποήσαντες, ἄλλεν ἐσεβίβαζο ἐ τὸ περιικοδοµή-0Όιμς. ών ο ο. Ὠωρίαάς {πε 
κ αν / / ν ΑΝ τρ 5 / ο ͵ Ὠ ΄ 

ένο µέχθις οὐ πάντας τούτῳ τῷ ο. πιτοάυχό- κ μάς ὰ πάπα τών το πέαο Ἐν, δὲ οαπλνκάκς κλαις ὦ' αρο)μὴ ον Μτασσο. Οι 1ΠΠΕΙ ἆοπες ΟπΊΠ65 Ίδίο Ραέτο επαπο ος, Εσύ 

δε μήν ὅιδε ἔσαν. Πέρσαι μὲ, ὧθε έσκευ. πΙΠπεταϊο αὐθείἩ παοπαείπα ἀἱρεδιετ ο ρς 
λ ω ο .ν ΄ . ο. . : ΩΥ1ο. 2 : 

ασμενοι" “περι με τησι χέφαλλσι ειχο τιάρας κα- οπίρις αὐἱ πτασθηῖ» Γ1 ε{αηζ. Έ - νι 4 
/ 5 ο . ρα οαὐία ον ο. 

λεομέους, πίλους ἀἁπαγέας' περὶ δὲ τὸ σώμα ,Ο5ΙΠ πιοάµπα οτηας ΟΤεα αρ μο 

πειμης 

ῥ ο « πώ εἩ 
κιθῶας χεριδωτοὺς ποικίλους, λεπίδορ σιδερέης ὄψιν Ρε, μάς νοςβης ας πα : ντ 60’ 

ες α-.. Ἴχβυσει- «Ἡ 6οτρι τμπίσας, τπβ] ο ον 

οἱ Ἐκομίσωα 
α Ἐδεδόμητο ἷᾶ.», ἐδομήατο «4γοῦι 2 Ἐναρθμ. 40. }. ρα, 1 ἵν οἆ Ἐ 

Πα, αμ, νκπκοο τν ὄτωττοο ος ρλμά η ο ο ος πο Ὕρμηνο οἴν Σα’. 
θρΐκη. 11ου εδ ἵπ 4γεῦ.; οἶται ηλαιῦ. αἆ Ποια, Ῥ, 3590. Το. - ρ Ἅά, ῥαή ιδ. 218. να 

ἵπ 44. «{γε). 7 Βαγί, Δ. πλήθος ἀριθμὸν , ἴηπι πιο. εἶπεν αν. πο. ΣΣ, σοπττα ΑἰαΙεάιΠι, 0οπί, ών 

ΓεῥΗµ Λάποι. ροδί Απιπιαάν. αά νι, Ῥ. σ7ή.  ὁ Ώιο Ἠαος «ἄγεῦ. Ποσ]ίαῖς, σὲ Μεά, Ρα. ἀπ, 

Σ. Αῑζ. Βαν, ΑΔ. ορῖετϊ ἐφώνη ῥταεῖετειμηῖ, ὁ Ἐξηρίήμησων Με, Ῥαι/; Ῥαγίε, Β. 49δι) ο 

ριθμήθησαν. | Συνήνογόν τε Ἴήεα,, συνέγανὀν τε Ἠαα[., συνάγαγὀν τε «49., δυνωγάώγοντὸ 70 συ2 α µ 

«Ίγοῦ. εἳ πιοα συνάξαντες αι μα, Ιεα. «4. [εί απῖεὮ συνάψαντε. 3 "Εξωίεν «γεῦ" Ῥαγή, ον 

ζᾳ. 3 ἔσωίεν. 3 Καὶ τὼ -Ῥαε/[.ο ΠΠ διέτώσσον {Ἠεα, «γοῦ. Γαα» 21; «4ϊδ., ππτε διετάσσοσ6 

67. Τὸ δ) Δορίσκος κέκληται] Τεῖϊχες Ἰδιαά, Ίνα σἆ- τος Ἱπάϊσαϊος «ΑΥΗ/0Η10 ἄς Ἡ. Ῥ. πι. ϱ. 407: Πο 
Πε]υπι» Ώογίεως ἀἰσσρατΙς5 πθαιιε ὤπιεπς αιιοᾷ τοα πεβρῖεῖε 4{γΙή. ἵπ Επεπη(ξ, Ἡτ. Ρ: ρο7« Μο η 

{οἶαπι», ορρίἀιμπι {ιά ΄Τμτασίας πιηπίτη νους γεῖχος 145. καμότερον φησὺν ἐξεῦρεν ἀριθμὸν, χωτὰ μυρώθη η 

ποπηίπὰ αἀῑεζτα» ἀεβρπαιί {οἶες» ὲ (Ἄερε οΟΠΙΠΙΟΠΙΟ- καῇ ἔνω μετρῶν' λέγει δὲ διὼ τὸ μυβίρνδρον τε[χοδ Εν. 

ταηΏΈ Σέῤῥειον τεῖχος' Ἡροον τεῖχος ᾽Αβώνου τεῖχος" ἐμνήσθη καὶ ἐν τῷ Τποναθηναικῷ. Ἡ. Ῥ. 224. νΑ ημον 

Τορδίου τεῖχος, («ογ4μ1 10005» 1οΐο, «Βἱογήη σε]. 84. Ἐξηρίόμησαν] Ῥ]ασμϊε οπουίο οἳ παμ1; { αϊο 

τείχεα τὼ Πιέρων ἀῑχΙΕ Πεγοῦ. ΝΠ» 6 119.» ηδί πμρος τετ Ῥοτάτηπι αχατοίταπα επΗπιεΓαΠάΙ αάαβν δὲ 

το[φυετιπὲ 1Η Της. νἱά, 7169. Ίπ ποξ, ᾖζαμε/: ᾱ- πιοχ τούτῳ τῷ πρόπῳ ΕΞΗΡΙΘΜΗΣΑΝ’ ὠριῤμήσώσό η, 

Εαιρ. Ρ. 968. εἲ 85. Φβαηδε. πὰ [η)ση. Ῥ. 62. Ὦο- κατὸ ἔθνεα διέτασσον, ὶ Οοἆά. Ἱμρεπι. Ε0 λα 

τ]{οο ολῇε]]ο νϊαῖπα Ρ]απ]ῆες αρία παῖα Χειχὶ νἰάερα- ογαγώτες» 18 Ε8 (ομεδατι(ῃ ἁ[οοταία, εκ 9, 

τας ἐδιατάξαι τε καὶ ἐξαριῤμῆσαι τὸν σρωτό 6οΠΜ. 10- Ῥαεπε ρα «4νᾷ. Ειεῖς, ῥρταεορταν!, ψοηκβωση αἰ]- 

402. ΧΙ. ο. 9. ΨΑΙΟΚΕΝ. ἴθιθα, περιέγραψαν ἔξωθεν κύκλον εκέως» Πνέ, οµ 
Ελλ ὁδιοτάξα] Οιά σοτηῖσεὺαε εὖ διωτάξαι, Ἰεπᾶυς, ἐκήγΙΗ/έοµς οἶγΕη ΓΗ οΙγ ο Η/ογήβ) σι Ππ- 

πο τεςοτβαΡαξυΣ χώρου ἐπιχηδεωτέρου ἐναρωτοπεδεύεσθι πΙάΕΙΠ οἱγεη]ή» Π. ἔσωθεν ὀπέηε βασπῖε ἀμέϊυδρ έν 
1, 1χ» 5. Εομίάεπι καὶ ἐναριῤμῆσαι «γεῦ. εἲ }πά. Ρτο ἆσπι ης Μήτος ἐο]εταή ἱπερᾶᾳς, α Ραυή Εἵ 
τεϊσι]ο ποπ Ἠπθαο: ΠαπησΙς {π αἀοπίριις» οαιτὸ {π δΧΡΙΟΙ352 Ῥοϊμ]ίε, κ οί 

Ίοσο ρεταβεπά!ϊδ» Ἠπηδπποάϊ σοπροβία αάαπιατο {ο]επί, 95. Πίλους ἀπονέας] αύμισ[ί αἆ οοήήν, ΒΑ, αἴ- 

υε ρ]η]οιις σι Τμ 1κ, 7. 8αἱ6Π αµἴΘΠΙ δαπιούγα- 1έ05 {πουγΌ052 ΠΟΠ Τεζζο8. 4Ἠα]ες τερι/Ἡ ο ΤΗ Ἴ10” 

οσο Ππθϊςίπιε ἄγοπου. νἰπά]εανίε, εἲ Ζοπεμ πὰ Έι- Ὠρῖε 6γομου{ {εάμ]τας, οὐ]ς Λή]εα Πο αρ ς ὁ 

πἰσορταρΏυπα Δεγλοβας.. Γθοοος ο Ὅτο ο Ίετο, ᾽Απαγὴς πἠπίπια οουραᾶυπΙ «Ἀβο τες φυχὸν” 
βο. Πλῶθος ἐς ἀριθμὸν] Νετετεπι εσο ΙαᾷΙοπεΠΙ 1ονο: ὠπλῆν καὶ ΑΠΑΤΗ εἰς εὐσέβειον παραληβό του). | σ5 

σατεπι; α ΜεάΙοεα ἁμλαπί αὖαε ο. αΦ{ρεζτα ν]άεή αιήρης αά ρἰείαῖοπι Ῥατύπα Βνπηις απης ολ ὃν ὦπα- 

ονίοπὲ Πππή[ας αἩνο οοιοσπίασα οτάΐπο πο [ροπηοτοσι Ότ, Βεοῇς, Π. Ῥ, στο, Α.ν ος Παπ ο, Ὕορο αμο; 
ῬιποροβΒοπεια:, ἐς ὅσο ον ο... ον πληύος γὴς, ενος οὴμήε γα 1οἱά. Ρ. ας ΟΦΗ αμ 

ὠριθμόν. Ῥτοχιπι τε .ν ος, συν: Ύ4ὐε πακχύκνημόο τε καὶ. ΑΠΑΤΗΣ πο) ας 1 101 

φόντες ἐς ἕνα χῶρον μυριᾶδΏ ὤν ον ον, συνάξαντεο «ΟΙΡΟΤΕ Ἠαιιά Ῥεπα οοηραέϊτο» {π Σαέσή κονται ἐν σας 

παύτην ὡς μάλισὰ ΕΧΟΥ» περιέγραψαν ἔωύεν κύκλον. Ίπ ΊΝοίεν 4ο Ῥδηήϊς, ἀναξυρίδας δὲ ἔχουτεε ἴν ο ον αὐδὲ 

Ἠϊς συνάξομ», οο/ώμ0έΓ6” ποῖαϊ (οη/βαγεν Υεἰ εοαγῶα- μάχας, καὶ κυρβοσίως ἐπὶ τῇσι κεφαλήσι η αἀπιο- 

ο πΕερυά Γσορ. βρώ ενας ια ο πετηνοται ο βρορ απήοί” 
οὃ µόνον κωλύει τῶν ἐγκεκλεισμένων τῶς αὖσησει, ἄλλᾶ ἀῑπι» απαιες Ῥεγίματαπι Ο, 6ἡ. θυίά ϐ 

εν0ν τοῖς σώμάσί δεσμὸν, 1Ἡ 1 εχῖσοι εἴμς ἀοσαβῖς, ο ιά πιαηί 

αὐῖθης ετται Ζ, Ῥεπγα Ρ. 567.» 11 απιεπάα[ῖς Ινοα/]- 96. Κῶνας φειριδωτοὺς ποικίλους ] Τρι μίς 

6ε7ο 1 Ῥγφετ). ῥρ. ος. συνῇγν κά) συνέσπων «Χεπορῦ. ἴαπα Ῥετῇῖς ήγαῦο εἲ ρ]ητες τη δΗμηΕ. Αἴ χα πο 

Ῥ. 103. 94. συνηµένον αριά «4400. Χο Ρ' Λ7ή. Β. Τ10ᾳ9 εὐπι ΤΠΠΕΠ αιῤῶσι Φοινικοῖ» θώράξι οί αἲῑ- 

εοῤγεΟΓΗ Ἱπτευρεοίατχ Ἰ{σογοῦ. -ἵ- Ριπεῖε εεῖο» π]επῖ ΕΟΤΡΗΦ1Ω Χόπορόοης, ,. Υ1. Παιδ. Ρε 5 

σα 

0” 



69 ΑεὖΠΙ απἴεπι αι πηµταραης, Ἠαης Ἠαρε- 

-Ίρπεας «ανα» {εἴΤο απαΠ ομ]]ο Ποιτίάας, ας 

το Ῥβσίο νό ῥρο]]αί]ομ] . ο ψατὶ - - ας 

ομιι Χεικα αάμίμα, Ακοση, θά δω ο ΡΟΥΜ ΤΑ, ΙΕ ΥΠ. 
Ίοηςφ, {πάπια ϱ ἔειτο σοη{ετία ἵπ {πη]ίτι- 

᾿ἀππεπι ρΗεῖππι: Εεπιοτα]α οἴτσα «τΠτα: Ρίο 
ε]γρεῖς 6εττα, Ρρ]αταιτὶε {αρτετ Ρεπἀεπιϊδίις: 
Παίτας- τενες, αἴοις σιαπἀες, {αρβῖτίας ατά- 
4ἴπεας; Ἰη{αρετ αά ἀεχιταπι {επ]ήτ ριρῖοπες 
ε Ζοπα {μρεπίο». 
ΤαΏεΠΙ Ῥαΐτεπι Απιεητίς,, ας εταῖ αχοι Χεί- 
χὶ. ὙΨοσαραητας απἴεπῃ ααοπάαπι Ῥετ[α α 
σταωςῖς Θερµεπες: α {8 νετο 1ρῇ5 αἴαιε αὐ 

599 
(χθυοειδέος: περὶ δὲ τὰ σχέλια, αγαξυρίδας' αγτὶ δὲ 
αἀσπίδων, Ὑέβρα" ὑπὸ δὲ, Φαρετρεῶες ἐκρέμαντο" 
αἰχμὰς δὲ βραχέα» χο, τόξα δὲ μεγάλα. ὄΐς-οὺς 
δὲ καλαμίνες' πρὸς δὲ, 3 ἐγχερίθια παρὰ τὸν δεξιὸν 

Ἠϊ ἀῑσοίη Μαρεδαπε Ο-, 1/9) παρααριύµωα ἔκ τῖς ζωης" καὶ ἄρχοτα πα» 
ῥεχοτοὺ Ότανεα το Αμήσριος πατέρα» τής Έερ- 
ἔεω γυναικός ἐκαλέωτο δὲ ὁ πάλαι ὑπὸ μὲν Ἑλλή» 
νών Κηφῆνε, ὑπὸ µέν τοι σφέω αὐτέῶν καὶ τῶ περι. 

αεςοᾗσ, Αγιοι: νετιπι Ρορίεααααπι Ῥετ[ευς οίκων, ᾿Αρταϊό; ἆ ἐπεὶ δὲ Γερσεὺς ὁ Δανάης τε χαὶ 
Ώαπαῦς ει Ἰονίο βας αά ΟερΏειπι Βε] Π- 
παπι σοτηπηθανίε, εἰ Απάτοπιεάαπι εἶις β- 
Ίαπι ἀωσῖε πσοτεπι» {πας εκ εα Εαπι, 
απειη Ῥετίεπι αρρε]]ανίε, εατπαπε Πίο τε]]- 
απΙε: ᾱ 4ἳο, παπι Οερῃεις «ατεραῖ νΙΙ 

69)τοίε, «οβήοπιαπ {οσεὶ {1Πτ Ῥετ[α. ΜεάϊιΙοδὲ τὴν ἐπωνυμίην ἔσχον, 
.6οᾷεπῃ οἵπαία Ἱπῃταδ πη]ταραπες παπα Ώσς 
αἴπηαϊατα ἸΜεάῖσα 65τ, ΠΟΠ Ῥετίσα. Ἠαδε- 
Ῥαπι απζεπι ἀπόσπι Τϊσταπεία, νίταπι Ασ]ι- 
πΠεμΙάεπι.  Ἠ]Ι αποπάαπα αὖ οπηπῖριι νοσα- 
Ραπτητ Απς {εά πδῖ αἱ Ίδιο Αεὶος «οΠ- 
εεσῃῖ Διμεπῖς Μεάεα Οοἰσμῖς. ἁπηππυτα- το Χίς ὃν ο η) λα δνον ασκ και οὗτοι Το οὕγομα' Ε αὐτοι περὶ σφέων ὧδε λέγουσι γετηηῖ εἰ 1ρᾷ ποπιεΠ. ΄ Ἱτα ἆὲ {6 1ρᾷ Με- 

Διός ἀπίκετο παρὰ, Κηφέα τὸν Βήλε , καὶ ἔσχε αὐτοῦ 
«τὸν θυγατέρα Ανδροµέδην, γίνεται αὐτῷ πάϊς τῷ οὔνο- 
µα ἔθετο Πέρση τούτο δὲ αὐτου καταλέίπει' ἐτύγ- 
χανε γὰρ ἅπαις ἑῶ ὃ Κηφιὺς ἕρσενος γώ5' ἐπὶ τούτου 

ῬΜήδοι δὲ τὴν αὐτὸν ταύτην 
ἐφαλμένοι ἑσρατεύοντο, Μηδικὴ γὰρ αὕτη Ἡ σχευή ἐσι, 
καὶ οὐ Περσική: οἱ δὲ Μ]δοι ἄρχοτα μὲν « παρέχο]ο 
Τιγράνη, ἄνδρα ᾿Αχαιμοίδη ἐκαλέωτο δὲ πάλαι 
πρὸς πάντων Άριο! ἀπτικομένης δὲ ἔ Μηδείης τ]ς Κολ- 

{ 9ος εξ ̓ Αθηνέων ἐε Τοὺς ̓ Αρίες τούτες, µετέβαλον 

. . 9 1... Ἰ ασ 5 ὰ . 4ϊ «οπιππεπιοταηῖ,  ΟἶδΠΙ 1 πα σετεῖο ἸΜήδοι Κίσσιοι δὲ σρατευόµθοι, τὰ μὲν ἄλλα χατά- 
οἵπα(ἴα ας Ῥοτ[ο εταπῖ ατπιαῖ!» {εά Ῥτο Ρί- 
1ε]ς πῃττας Εετεραπῖ. ΕΤ ἆπκ εται Απαρῃες 
Οιαπῖς μας,  Ἡγτεαπϊ 4οαπε Ῥετῄσα αἴ- 

2 πηαϊητα  οτηα ἀμςσεπῃ Παρεραπί Μεραρα- 
ΏυΠΙ, ααϊ Ῥοδῖεα ΒαβγΙοΠῖς ῥζοσυἵατοΓ Π15, 

Ραπῖ. οτπαΙτη : κ, ΙΠ σαρ]ρις, 
Ῥατρατῖσο αποάᾶπι πποάο σοηπ{ε 

περ Γέρσαι ἐσκευάδατο" ἀντὶ δὲ τῶ πίλων, Ὦ µιτρή- 
Φόροι ἔσαν. Κισσίων δὲ Ίρχε Αιάφης ὁ Ὀτάνῳ, Ὕρ- 

οΟχώνιοι δὲ, χατάπες Πέρσα| ἶ ἐσεσάχατο, ἠγεμόια, 
παρεχόμθοι Μεγάπανο, τὸν Βαβυλῶνος ὕστερο του- 
τέων ἐπιτροπεύσωτα, ᾿Ασσύριοι δὲ σρατευόµεοι, περὶ 
µο τῆσι κεφαλῇσι εἴχον Κ χάλκεά τε κράνεα καὶ πε- 

τα πες Εαῖ- πλεγμένα τρόπο τιυα βάρβαρο εἰκ.εὐαπτήγή]ο" ασπ]- 
Ἡ αἲ επαπταπάυπα: «Ἰγρεο απἴεπι,, Παΐζα5,ο5δας δὲ καὶ αἰχμὰς καὶ ἐγχειρίδια παραπλήσια πο 
Ῥήρίοπες ΔΕργρΏαςϊς αάβπι]ες: εἴ ϱΓΦΙΕΤΕΒ 

Ίπαος ἴμοτασες. Ιδίί α Ο1Φςἱ5 ΘΥΤΗΙ νοςα- 
Ῥαπίάτ, {εἀ α Ῥατρατίς ΑεΩτ {ππε νοςαί1, 
Ίπῖετ αἳος ΟµαἰάΙ Πππῖς 15 ριεταῖ Οἵ8- 

φεητῖς, ατιπα]ποῖς ατουβας εἰ Ἰπα[ης Ὀτεν|- 

.Αἰγυπ]ίῃσι εἶχο" πθος δὲ,ῥόπαλα ξύλων τετυλωµένα 
/ λ : σιδήρῳ» καὶ Ἀμέες θωρηχας. οὗτοι δὲ ὑπὸ μὲν Ἑλλήνων 

πι’ / 3 / ὃν Ἡ δὲ ω ως κ. / ἐκαλέωτο «ὐριι, υπο ὃὲ τῶ βαρβάρων ᾽Ασσύριοι 
2 / λ ον α- ἐκλήβησαν' τετέωι δὲ μεταξὺ Χαλδαιοι Ίρχε δὲ σφεων 

: - : ο να Ἴ / τρ / Ζ λ ο σ " 
64 [ρες Απιασιαϊ Βας. ΄ Βαξιηϊ οτπαῖα «αρίΠθΟ Ότάσπή, ὁ Αβαχαίο. Ῥακτριι 96 πέριμω τήσιχέν 

ὂες Ῥθγβπῇ 1ῆας ἸΜεφιςϊ πημίαδαπε, {εὰ Πιοί Φαλ]σι Φ αγχότα]α τῶν Μηδικῶν Ἐχο]ες ἐσρατεύο]ο, 
: ! 5 ᾿ τόξα δὲ καλάμια ἐπιχώρα, καὶ αἰχμὰς βραχέας. 

Ῥιθ, Βάσω, αἱ δογίμῷ {ηπε, ἵπ σαρίΠραθ Σάχαι δὲ οἱ Σκύθαι περὶ µε τῆσι κεφαλῆσικυρβασίας 
δο- ἐς 

α Ταζ, οἷταί αᾱ ᾖ. Ρ. 4 ο α5. 2 Οτάνην τὸν ᾽Αμάςρ. «ο0. ΡΙμά,, Ίηιᾶ Ὀε]ο, ο Οπίαῖς σά- 
η λαι αεί.  ᾱἆ Ηαυει Πΐπο αἱὐ. πἆ Ῥεπίορ. ν. 1οδύ. ε Παρεῖχον «0. 1 Μηδέης Ῥαε/. ὦ76βύ. ΠιΔΓ- 

ο. Μα. τ, ο. ΊΠΟΧ ὄνδρω ποπ Ώαθεπε «γε.  Ἐχίεπρῃι η. πὰ Ιοηγς. ν. του7.: Παπ ἸΑβηναίων 
44. ρτανας ππο]ίμς /α]α. Ίερε Ώσμ/[ση. 12 9.» Ίαες αεπ]αηίεΠ. . 6 Αὐτοὶ δὲ «4γεῦ. }. 
«Ίγεδ. Ῥαε[. 71μά, 96ρΦ. οἵπ5 ΡΗΙΗ5 µιτροφόροι. ΠΙΟΧ ᾽Αναϕώνης 7α]]α. «4γεζ. Επ, 
ἆ «πο. ἔ. Ῥαγὴ. -ᾱ. Β. ΕηΙ. «4. κράνεω ποὮ Ἱαδεπι «εί, «49ῇ. Βατ]. 

. 7 Καλέοται Ἔαε[. 5/ερῦ. οἵα. 
1η «ἱάο εἴ αἰῖς ὦγχοτάτω» ος ΠεαπεΠίος ες Ο, 79. 74. 7ο. ἅτο, 
σι ᾽Διυπτίοίσι ΝΙάε Ο. 91. εἲ (70που. 

Εηις ἐντὸς θώρηκα εἶἷχε χρύσέον λεπιδωτόν' κωτύπερύε δὲ τοῦ 
θώρηκος κιθῶνω Φοινίκεον 1Πί. Σι. ΙΧ» ο. Ομ]μς περ]εέϊλε 
{οτίβ(6 οαµς{α, αἰιοὰ {ογέα κιθῶνος 1π νοσαῦι]ο Ιαΐθαῦ, 
{16βεΡ. Στρεπτοο χιθῶνος, τοῦ ἆλυσιδωτοῦ θώρακοα. Ὦτο- 
Ῥίειθα {εοάογης Δεί]. ΙΧ. ϱ. 491... αὐίο]υτα εἰεραή- 
το Ίοτῖσας {απαπιπαίπε ρἰέΙζα» αιήῶνό τιν» Φολιδωτὸν 
“ἀπεργάζοται. ΑΠοηιὰ {ΤεΠΟΙΙΗ απ] Ἰογίοπε εΧΟΙάΙδ- 
{6 ΠΙΟΗΠΟΠΕΠΙ» ΠιηδίεφΙα ρε ηίτιις φειριδ. ποικίλους, καὶ 
θώρηκας λεπίδορ ------- 4ηπα ἀοέτα 10, Οὐ/], Ρε] Έχει- 
αἷε, 4ᾳ αση. Τα ραπὶ Ρ. ο. οοπίεξητα. οἰπή]ς αιῑά 
ἵπ Γκεἰσ{Η] Γὔ]υπα ναπῖε, τς τς 1]ά οςς, ππα]]οπι σα 
Φαυῖο Ἰχθυειδέας, αἲ πὰ ηιθῶνας το/εΗ}Ο. 
96. Δεπίδος σιδηρέης ὄψιν Ἰχθ.] ΝΤΕ αι]ᾷ Ἱπιογοϊάσε. 

ΨΙάΕΙΙ Ρορ{απὲ ποῃ. Ρεέτις ταητήπα {6ᾷ ΟΙ οουρΏ5 
Ἠαδιςία {ορ τεδάπι, εχ {ευτοῖς Ἰαηηϊμὶς {4Η ΑΙΠΠΙΑ- 
τυπῃ Ίπῃατ Π0ἱ Ἰην]οεπι ΠπροβΠς {αέζας Ἡξ οταης αγπΙΗ 
«]μιτος ομαρῥγαᾶ), ἀὲ αὐῑρις ερετο Βγή/οη. ἆς Ὦ. 

"ΠΠ. Ῥ, 470, {εηη. εἰ ὀραμύεη, ἆ [α]ΐση. Ρ. οχο.. ηῖ 
«οσα πες κιθῶνες χειριδωτοὶ ΓαεΏ]ηί λεπιδωτοὶ νε] Φολι- 
ο. . : ἐγοά, ΤάΠΊΕΠ πα, ας ΊΙαΠΙΠο Ίοαιιεῃς ἱπίογία- 

2 τὸν θώρηκο, οἳ σὸν κιῤῶνο εἰατίσβηιο αἱ Ππριε1χ», ς, 
Όλεο ἐντὸς ώρηκαι εἶ. ; Σ . / ή Σ) 

ῦ {ο Ἴ χε χρύσεον λεπιδωτον, πατυπερύε ὁοε 
που (Ὄβηκος κιθῶνο, Φο / 9 / κ ἀ {ι ἴ Φολιδωτὸν ἀῑχις ρε νεον ἐνεδεδύκεε" {π εΙΠἀεπι {ΕΠΓΗΠΙ 
ὅτιο ὢν ὥς οβ6ἴρρις (ουπ. 41δεη. ΙΧ, Ῥ. 976. Ἑ. 
ον ἵπμιοἩ Φολιδωτὸν, ἢ δράκοντα σεσιδγρωµένον" εἸησάεπι ο ρ]ηῖς γορῖς λ. τος ας μμ ἐπὶς οἳ Φολὶς ἵπ ία ἀΙηρις- 
ΑΠΤΙΓ: ΡΗΟΙΗΗΠ {ΠΠ ΑΊηΤΙ ὦ , τα ἀ λεπίδες, {6ΥρΕΠΗΙΙΗ Φολί- 
εο ἀἰοοΡαπίΗσ» Ἠᾷ νους ποπ Αγίς[οπέης: Φολι- δωτὰ δρωκόντια Φεάεγαὶ {ξπαι. Ἑρ. αἆ Άπποςμ. Ρ8Ρ. 

{γ ὁ Μιτρηφόροε 
{ ᾿Ετετώχατο Ίπαἱο «{γοῦι 

/ Ιεά, Ῥμε[. «γοῦι, αἲ σοῖ- 
2 464. θα. «4λ. Ῥαγή, 4. 

1ο6. ΨΑΙ«ΚΕΝ, 
το, Ἐὴν αὐτὴν ταύτην ἐξαλμένοι). νπἱ ἄοξ ταύτην σο- 

λὴν Ῥίοῦαϊε ΠΕΩΙΙΕΟ: σκευὴν εκ {εουτητίς βετῖρῖο Ἱπ- 
τε]]εδαπ] νο]μῖε, Α Μεάϊς απίεπι ουπάηπι 1απι ατ- 
Ἰηαίητας ΠαὈίζυπα Ῥετ[ας του πα Πα ες » έαῥο 1, ΧΙ. 
Ῥ. 797. 6’. εχροηῖζ, 
«19, Μιτρηφόρο] Ἐκ ἀῑα]εξο. «ια ὤνελιηφόροι {39- 
ΡΙ155 σειρηφόρος ΤΠ, Το9. Εἴ µιτρηφορέειν «γγίρη. Ἰπά. 
0. σε 1 Βήα.δ. ἵάπιεὮ ρΗ(ΗΠ] {οἴρητα αἆ Ον. Κ. 
Ῥ. 1650. 1ο. ΜΕεΙΙΗ5 οοπίτα ῥτανίπι «{γεῦ, ἐτετώχωτο 34 
4], β.Ρ.9949 19. καὶ παρ Ἡροδότῳτὸ, ΕΣΕΣΛΧΑΤΟ ὀντὶ 
τοῦ ὡπλισμένοι ἥσαν. ΝΙ. 0. 7ο. Ῥομτ ἀείποερς τα[Η- 
απ] νείης ερί χάλκεῶ τε κράνεα, καὶ ------, παπι αάλ- 
περ» {ο]Ια]ε ροῄτα, αὐῖά ογιΠεὸ Απ ποιήμωτω, 488 
εοηπιοάε αἀάππίητ Ο. ο, Οετις οαρῖής πιπ]πήπᾶ» 
34εο(ε κράνει βα]δαε; 9Ἠπο ροδ[απῖ ρτοίεξο νατις 
Ἰηρμσατί πεζήφίΕ, πλέκεσθαι» Πεμ Ῥαρμιαροπητ ς. 
ζ . ος ΤἩγασΙη σπ]εας Ο, 76. Όσα νεο» . ρε 
ετβα, Ἠ]οάϊς, Οἱρβῖ ει Πγτεαης οκ... ο ο. 

Ρα]εας αρποίῶς, οοπίσάιεη5» μὲ πες ας Ίεδὴ 
9Ο. Κατάπερ Πέρσαι ἐσεσάχατοι. Ὃ ο οί ΄ - 

τοῦ. ἐτετώγατο. αἰτοτυτῃ αΠαιιοΏε5 Ιπ Ίας τερεῃῇοπε 
τεειτΠς: ς, 7ο. κωτάσερ Ἴνδοὶ ο προ. Ἡς 9.2 ᾽Αρμέ- 
γιοι κατώπερ Φρύγερ ἐσεσάχατο' «ἵ 5. Όρη «(9 ο] μφς Σε- 
σάχθαι» ἐσκευῶσθῶε» καθοπλίζεσθα! Σά γαρ Ἡ καθόπλι- 
σι Τδερογὴ. Εά. ΧΥΠ» ὓ- 94 ΤΟλλΟΙ δέ οἳ ασπιδιῶται, 
Χαλκῷ µαρμαίροντι σεσῶρΗ290/. κάι ΥΔΙΟΚΕΝ. ον ο ὃς ἐξ ἀπιγμένας ] Όυι Ἠαδεπεη οὕρεα ἐς 

ἐξὺ τὰς κορυφὰς ἀπιγμένᾶ» ἂν ϱ. 38, ἴΏ «γρ, {οὐ δίς 
| ΧΥΥ 3 πας 
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υζοπήπμαιϊό, οἰμθάεπα πίεσε. 

61ο ώστε μος οεσι τει 
να ο ρλμααὀρθὼςἩ Γι. ἁμμέωί- δαβαραπι Ρί]σα, ἵπ ασπθι επεξα αἰφίς 

ἐε ὀξὺ α ἁπιγμέιας ὀρθὰς εἶχον πεσηγυίας, ἀλαξυρι- δε'Ἅ0αητ Ῥλ αν πρ ᾷ 
ἔ η ρ α΄ άν κι εοπιραξιϊ]ες,- Ἱπάπιί Γεπιοαβρς.: ΠΕΟΠΟΠ. 

δας δὲ Ὁ οὐεδεδύκεσαν" τόξα οὶὲ ἐσιχόρια., κάὶ ἐγχει- 

ίδια, “πρὸς δὲ, καὶ Ὁ ὁ : α ας ὦ ο’ ο Ἄθατους δεηί]ες αἴαμε ΡΙΡΙΟΠΕ5» -αᾱ Μος {6. 

δὲ εώτας Σκύλας ἆ ᾽Αμυργίθε», Σάχας ἐκάλεο)’ Απηγταϊϊ»  θασας ἀβΡε]αδαηε αμοά ουμ" 

5 οἱ γὰρ Πέρσαι πάντας τοὺς Ὑκύθας καλέβσι Σά» ζίου Όσψιμαν Ρεν Ῥασαθ αρΡε]αηῖ. ο 
ϐ” 

α” ς / .ὀ . ς α.. 

Χαάς, Βακτείων δὲ καὶ Σακέων Ίρχε ΥΦάσσηρ ὁ Δα: ἅπις οἳ ας ΡΙΦείαϊ Ηγ/ΓήΡεδ ο ός 
5 ο» ΄ 3 λ 6 σι .4 . - - [ « ἱ ᾱ 

ρείη τε καὶ Ατόσσης τηε Κύρ8. Ινδοί δε ἵματα μεβΛΟΠὶ μας εε Αιοζῦ ΟΥΠ Πίῶ, . , ν 

οὐδεδυκότες ἀπὸ ξύλων πεσοιηµένα, τόξα δεκαλά: 1Η εταπί ο αος χγ]ο οοπξε ο να 
: ώ, . }. ΄ 

3 

μὺᾶ εἴχον καὶ ὁνσοὺς καλαμίνες ἐπὶ δὲ, ἕ σίδηρυ «δ απυηάίΏεος. Ρε[ταραπεν εάν”. Μή- 
ὧν τά ο ον ον θὰ σι Ννι / ἀ {ασῖειας Έειο ῥρτᾶβχας: 18 1Π) 
ἡν, ἐσαλμένοι μεν δὴ ἔσαν οὕτω Ινδοί; προσετετάχατο πα δι αἳ Ῥ Ἠτα Αἴ-. 

8 Ἰπάι, εταπῖ {40 ἆαπσε Ῥμαιπασα ηλ ο 

δὲ συσρατωόµοοι ἔ Φαρναζάθεη, τῷ Αρταβάτι. Ἑρμώς ο, ΔΗΙ. Μοβίοῖ 31οῦΡΗ5 πι- 

ριοι δὲ τόξοίσι μεν εσκέυασμέοι ἐσαν Μήδιιοισι, τὰβ δη] οταπι» Ἅ«οετεα ΒαξδτοΗΤΗ. ᾖπι]έ, 

δὲ αλλα» κατάσες Βάκτειο, Αρίων δὲ Ίρχε Σϊσά- 1 ριΦεται ΦΙππιπος Ἠγἀατπ]φ β]ΐα5.. Ῥατ-ό6 

µνης ὃ Ὑδάριος, Πάρθοι δὲ καὶ Χοράσμιοι, καὶ Σογ- ή ει Ομοταρπήὶ εἲ δορά εἴ σαπάκηϊ ἐἴ 

δοί τε καὶ Τανδάριοι καὶ Ἀ Δαδίκαι, τὸν αὐτὸν σκευὺν ΏαδΙε εππάεπή απαΠι Ραδ μς 0 

ἔχουτες τὴν καὶ Βάκτροι, ἐσρατεύωτο" τετέων δὲ τσι σεβαπῖες ἸηἱΙταμαπὲς Πο 

Ίρχον ὄιδε Πάρθων μὲ χιὶ Χορασμίων» ᾽Αρτάβαζος ὁδο 

οαἵ. ! 

είς οἳ Οµοιαεπήής ριῶεται Απαρις ο 
ον ο λιο όρδθὸ κλέώης μα. πασϊς μις: βορά, Δἴαπε Απ“ 
ο ο ο ο ο ος εαρρὸ Αθταίμ' Ἰ αν ης Θαπάατῆ ος Γαδϊαϊα ΑΤΕΥΡΩΙΗΑ ον 

δαρίων δὲ, καὶ Δασδικέω, 1 ᾿Αρτύφιο ο Αρταβώε. τοραπῖ Βῖ οιρή. Αιπῖς, δΜΗ. Μ167 

Κασσιοι δὲ Ἱα σισύ δεδυχιό δν πκηκμαι ο” κών, οἵ6 ᾱ” 
σα ᾗἩ σισύρνα» τε ομδεουκότες» καὶ τόξα ἔτι» πε οείς, Ἰπάπᾶ, αἴσυφ σεπΏ! . ή 

αν πα έχωτερ και Ἡ οχιάώχίασ» ἐσρατεύο- τηπἀῖπεο βείίαραΏτ εἰ ααιπασέεδ», ν ν 

το" οὗτοι µο οὕτω ἐσκευάδατο, ἡγέμόνα παρεχύμεοιςσς5[αὶ αρπη]η Παρεπῖθε Απίοπιατά μπα οι π 
Αριόμαρδον τον Αρτυφίε ἀδελφεόν. Σαράγγαι δεν ΒεπΙαΠΙΠ ν4Τ4ηΡ8 πάς µε 

/ ” 3 ] ς το 

ιά μῶ βεβαμμένα έχωτες, ονέσεισο πέδιλα Ἐν ία ο μον, 1 - . ἠλησθαδ΄ 
᾿ ὃς ον ολ Δ ι 6 αἰεναῖας 5 ΙΑ 1] 

ἐ ἐ6 γῶυ ἀνατείοτα εἰχο» τοξα δὲ καὶ αἰχμα Όμς Μεβίσας : 4ος Ῥμετοπάαϊς 

Μηλιάς, Σαραγγέων δὲ Ίρχε Φφεδάτης ὁ Μεγαβά- ᾖῇο, Ῥαθγες,. εε 1ρᾷ βἴγηνα5 Επομ 
ζα. Πακ]υερ δε . σισυροφόροι τε ἔσαν, καὶ τόξα ἐσι-όορι νειπασπ]ος ατσιι αἴηπε ΡΗΡΙΟΠΕΣ νά 

χώρια εἶχο καὶ ἐγχειρίδα. Πάκτυες δὲ ἄρχοτα πα- τιπα ἀικ εται Απιγηϊτέ Τναπ1αΤΠΙ5 ο ρι 

ο ο φωνη αγγ” πνέουν μκςτρκα μμ αιορ. 

Λο5 ῥέχα]ορ ᾽Αρτύί]ην τὸν Ἰθαματριω, Οὗτιο δὲ καὶ Μύ- Ὀεί ει ΜΥεΙ εἲ Ἐ ἀποαηῖί οοὐθΠ Ιαν 
χοι τέ καὶ Παρικάνιοι ἐσκευασμένοι ἔσαν κατάωερ Γιά- ἔγε πιοᾶο ΑτπιᾶςΙ ο. να. ρι- 
ἁτυεν' τετέων δε ψρχο ὕιδε' Οὐτίων μὲ καὶ Μύχων, Ὃ ο. - Ὃ ο. οὐ οἰτοπιετθ 08ο” . 

, ο πω Σιμµίτει ὁόδιαμὶ Λο, Άτανε Πιοοϊβέή εταπε αῤηις - θεος : πο δὲ, ο ζερὰρ ὀμσ μή ασ μΙζν σοι ». πποιδηυς τΘΟΝΙΥΟΣ .. η η 

α ΄Απηγμ. αχ, ποά ἹπρτοδΙπι Ἠήπίπια, δα ο κρομή ὀδδύκ. ἄπε αασπιοπίος 

| ον | ε-"Αίνας τι αρ ν Επι εί. «4. «ἄγοῦ., ἵπ. 4ο ο. αν δη, η ἱπιοῦροι μα 
δο. ἆ ᾽Αιμυρίους «εί, «πῑ.ν Ἑύμυργίωυς «4ο. Σά. ε Οἱ δὲ ΠΠέρ. «{γεῦι 7. 4” 1ήή 
241. 44. Ῥόμ.: απῆαίτ Βαιζ. ἵα Ῥετίεα. ν. 74ο. {ρα Με, «4νᾖ.. σίδηρος οεζε» 6 δα 

{εά. Ρ 8]. «49. : ὁ Δανδίκαι Οἵ4 ώ ερῦ. { Φαργάκευς ΤΑ 4γοῦιι 3 ϱ Λρτάνης ὃ ἌἍμο {μ. 

-- ο ο Ίασμος εἴῖαπι Ζα/]ᾳ. / ̓ Αρτύβις -«άγοῦ. }ἡμά, ῥαία» εἲ Παππιι  ᾗ Σσύρνας ή. ΓΗ ας - 
ᾱ λες {αγής. -ᾱ- δ. /α]λα; αλὶ σισύρως. 3 ᾽Αιάώκας Ρατ. «Πνῇ. ο Σισυροῷ. . 4γ 0ρ” 

ες ορ {9. Ῥαγίε, «4. 3. Ρα]]ᾳ: ἈΠῖθα σισυροφόρι. εί, Ρατ. «49. ᾽Αρταύντη» Δ7449 ει] νι πό 

Περ .-- ὧς Σιρθμήτρης «4γοδ., εἴ ᾿Οιβόζου «ἄτᾗ. Βατ. Ἰει., ἵπ οεῖετῖς Ο/βάζου. {18 ωμό 
ἐ/29Ρ. 11. 7. ἩὈΙ ρ]επα Ἱπαπα Ο1, «4δογιή, εἰ Κωῤηζεμίως πὰ Τ{άε Ῥ. 93.» ΤυΠα ΠΟΠ πιαίε ὑπερρει 

ἄν. Ῥαε/. 

τ.τ ἀπηνημένα" ποῄτο Ίοσο ῇ ]ασσγοίῃ ὦπνόμέ «οκ ας η τι ποπήπιουν . 
νο ΡοΏς ὦνηνμέ, Ἰδον Ἰ Ἱεροναίὴ ὠπηνμένος, Π- 1. ᾽Αξάνης ὁ Αρταίω]. ἵπ ὕασατίς Πἱ5 Τι άν, 

νκενας, ΑΙΤΕΤΙΙΠΙ ΠΕΠΙΟ 1τευιμτετεῖ, κορυφὴ πιη]Ηρ]εχ αΠΙΛΠΠΟΠΙΗΠΙ ἀἰε(ομί[ᾳ5» εοπροΠ(Η ο πι 

οὖκ ἐ, ἄγαν ὀδὺ ὄνηγμένη εςί Ίπ Ῥσμ/[α. ΙΧ. Ῥ. 786. εἰς ᾿Αρτύβιον Ῥεηίαπι πιεπιοτανίε Τὸ. ν» 1ο8., Αρτόσ ιο 
ὀξὺ συνηγµένης τῇ κεφαλής, «Οἱοάο)} Ἑ. 1. Ρ. 149. εἰς Ὁ. 954. δηΠῖ 68: θοβηοπιίπα Ῥοτῇσα, {εὰ 48ο θοράν 
αν. συγηχθαι. «4ἱδεηποαί ΧΙ» Ῥ. 477. ---- Οὐοά α ἁῑία τοσι/ η πεατ Ὦ Ώο Ῥατι]μίς, ΟΠογαδπιαδο 
ας Μογί]μας ΟΠΊΠΕς {οΗΡΙε Σάκας ἀῑέο Πάπα αἲῖ- 1Πς 93, εἴ σισύρη» σισυρνοφόροις 1.19 19ο". αεί 

ἴς Πηβαιῦ, αἱ /οηγς. ν. 749. (ἴεβαε ριουαδί τετ «αγ. Εἵματα µ. θεβαµμ. ἔχοντες ἐνέπρεπον] {4 ος, 

τας 4ε Ώαγίο εξ Ῥασῖς Ῥοΐγποπο αϊταϊα νΠ 6. Χ. εἶμασι βεβαμμένοις ἦσαν ἐμπρεπεῖς, ΝΕ] διαπῇὲ 4 β1- 
ὃ ο οσα περ) Ἔρμ. 8. 949. ΥΔΙΟΚΕΝ. ο, 93.2 Ἀρυσὸν πολλὸν καὶ ἄφύονον ἔχοντερ ὀνέπρεσότο 1. 

' μή Ἰπα]ος ὀξίνας σαγάρειο] Ππιδτροβεύπῃ κὀ), 4ο {1ιο- τἰσβηπι 1] 45/02) Δραπι, ν. 1291. σπλᾶ)ά ματ 

ος ο αηνἩ ας νο]ηῃίαίο Οο4ᾷ. εἰπιίπα- οἶκτισον φένος Ἡρέπουσ᾽ ἔχοντες" οἵἳ Ψ. 89.5 ὧβὁ ορά 6 
τομ ϱηῤομί ἅ ἵνη ΕαάΕΠ1» πιης απιοφΠα Αιποβϊΐς, ὦὠφγέλλων πρεπει ΡΤΟ ἔχουσι, Εἴ ὦνγέλλει" ῄς, ε πρό 

: ἑ Πταϊτος 4 {ο/η ΟΛογοΜΕΛ/ΟΗ {π Ῥταο- Ο1ατ. ἄλγε[οῦ. Ιπτειρτείατησ, Όϊ (ρ]επά(ἁα Υε(μ5 . ρε 
141, ΤΠΟΠΗΕΤΗΠΕ, Ίνεφιια ος] επή (0η. ἴε Ῥαμπυ ΕΠΗ πε» ο οἴπαϊης νε[ία {ρ]οπαϊάα, 1α ἀΙεΙτΗΣ ο ο 

Πττεταίοτ5 ἹπτεγργείαπεπεπΙη», «οπἰεξαηίεπι εκ αυπ- πει’ 14εἱαη. αἀν. Ιπὰοξῖ. 8, ο. ἡ πορφύβᾶ. ἐνέπβέ βό. 

ἆσπά {ΗΡΙΕΙοΠΙΙΗ ρεπα καὶ ὠἀσπίδας καὶ σαγάρειο, αἳ- ἐσθῆτος. δοῤῥοε]εν αρ. (160). ο ᾖαοᾶνβ, πια Άωνί. 

απ ἄεαΗῃ απιοπςς μ κα 5Ἴ6ρδ. ᾖπαη- 9. Τυναρομίμοις ἐμπβέπεις ἐσθήμασι αὐί Ὃ η [ο 

ο κ. 2 ο ως Αν τρ ῷ Ἰ4ἱς εΧ Ληορε Ίοεῦπι τοέτε οοηρα τν 
Λο. εἶματα μὲν ἐνδεδυκότες ὧπὸ ξύλων Ἱ Ἰμαυτεηε! ᾱ- Ῥτας[, Π0εγ. Ρ. ΧΙΙ, ον αμα 

«ήθη ο ἠἱσπί οχβοϊ]απί ππετίτο, Ομα[ἱς ηίπι απ- 6. ἸΑρσάμης ὃ Δαρείου] Μίσυπα Πἲ. ης υτε α 

ἄπς2 Ιπάί γείίο τοραπέως Ἠπεα» 1Πο εΧ α1ροήοις Τατῃ Π[ῇ5, τηαιτῖς ΠοπΊοΠ μήβοσίου πάἱεέθς κ 

{πάο., Ποπ Ἠμπο ἨδᾳΕ 1Π ἀΙθΙΠ. γίσγην Ἰπά. Ο, Ρ/µαγε)ο ἀῑοῖ νὶάετατ αἠαιοῦος ᾿Αράμοσός σοι]. 

τό. ἐχθῶτι δὲ Ἰνδοὶ λινέή πρέοται --- λίου τοῦ ἀπὸ τῶν ττο, Ὁ. Τ. Ἡ. ρ. 498. Ὦ. ρηοΠ 1000 ταυπος 
δενδρέων. ᾿Γαἶἰῖς ΊΝοίο αἆ Τεἷας πΙαΤΕΙΙ3 εἶριον ἀπὸ ξύλου 3ΜάΙΕ πολὺ κράτισός τε καὶ δικαιότατος᾽ αἱΤεΓΟ2 ο 

. ΤΠ. 417. οἳ υοτίης Ο. 105. 14ΠΠΟΓΗΠΙ οὓς 8115 σος- Ὠαπή παἴι Ἰηπαχίπαα5., πρεσβύτωτος τῆς Υ9ΥΕΖ2" 11) νουᾶ-. 

Πρίομ α΄ Ῥ]μίωι ΠΠ. ναι Χ σοι Ἠετοάοέο νο ῃ 
{ρίορ ατ αγ/οη (ταοσα νοςς, «4η! «ΧΙΧ». ο Χοιχο ἆς τορπο βΗτ σοπιτονετ{ᾶ» 

τ. δµρεγίος βαν: 4Πργρη ἴη γαζίαη ύε/σεηε ϱἱσηἰέ ΤΙ ᾿Αρτοβαξόνης ΝΗ» 6. ο. Ἠος εδριῖς ΤΕΙ εατεξ ὁ 

{ΓμΗΐοερι, φμοηι ϱ)γρ ρου/ῥίοη υθεάΡέν ΛΜ /οἨο Ῥ/μαγεδὲ Εδι ᾽Αριαμένής, οὐ Πο(ΗΠΟ ΠΟΠ ες 143 

6ΐ 1660 ἡέπα 2168 18 ᾳ αμα. ]ά {6αἱοῦ. Σ!δήρον ἦν [επ Δαρείου καὶ τᾳς ΓΤωβῥύἕω θυνατρὸς: ἵ ᾽Δρίόι ΟΚΕΝ’ 

Ῥοτερί Οὐ σίδηρω «4γο]αοὶ 6μβρα(. ΝΙΟΙΟ. Ώ{υμΠΏ,Π19. ἀἱθίτις ο, 97. . " 

Ῥ. 194: 3η Ἰπ[οἰομάμ», ρε ν. 



ΟαρίἹοιωπι γαείεας η ΑΕελίορίδυς, Ας ος Ἰπά]άς, 

Γστυίη Ίατα 6ὲ ]οηρός ῥε[ίαράης, ΑΕΙΠΙΟ- 
ρες ῥατάοταπι Ῥε]ῆρις Ιεοηιπιααε απαὶξΕ , 
ἄτοις ϱ Ρα]ππατήτη {ρατμῖς [αξίο ρετευαπῖ » 
Ίοῃςοθ» «παιιοτ ποτ. ΠΠίπΙς ουρίας 1Εεπι; 
Ὄτενες οχ ατιπάϊπο {αρ]τῖας, Ῥτο ἔεττο Ῥταν 
κας ϱο Ἰαρίάς ποππήπατο, ἆπο Πβῖ]ία {οι]- δϊοῦρ 

ΡΟΙΥΜΝ ΙΑ, εἶδεα νι 841 
πόζα δὲ παλήτονα ει χὸν πζὸ» θεξια» µαχέα. Αἷ- 

. : : ν ος τας . 

θίοτες δε παρδαλέας τε καὶ λέοστέας Ὁ οὐαμμένοι, 
. αν ” : ΄Λ. : ὃ 

τόζα δὲ εἶχον ἐκ, 5 Φοίηκος σπ.άθης ππυπιημένα ῴα.. 
ἆ λος / ΐ δὲ λ ζοκρὰ» τετραπηχέων οὐκ ἑλάσσώ) ἔπει δὲ, 

2 
χαλαμίνδο 

2ο Ἅλ ο Ν/ τα 25.3 νο µικρᾶς' ἁντί δὲ σιδήρω ἐπ λίθος ὀξὺς πε.. 
; να νλ ο λκλ Ἵλλα κκ ο οσα σος Ραπτ: ῥρίςίετεα μα[ας ει ἵπ εἰς «ΔΡΤΕΦ ἍΠποιμενο», τῷ χαι τρ σφρηγίδας γλύφεσι' προς δὲ ὁ 

ΞΟΤΠΗ εται ασιπίπαϊαπι εἰ Ἱπ[ατ {Ρίο ἔ-- 
ἔταπις {6 ει εἶανας σα]]ο εἰανοίαπι ἀτη- 
ταν Παρεραπε, | 
θΙππἰάΙατιπα. «οτρὺς δΥΡίο, «αἰίετηπα Π]ΠΙο 
Ἡμπαπε,  Αταρτη αατοπι ΑΕτίορπιαας, αι ; 
Ίαρει ΑΕΡΥΡΙΙΠΙ Ἱποο]απε, ἆάακ εταῖ Α:- 
[πες Ταῇ βῄις ει Ατιγ[ίοπα Οσ Πο: 
υ8πῃ Ὠατίηας εκ ἠχοτῖρας Παχῖπις αἀαίπαῃς, 

8ἴΠ4ΠΙ ἄΠγεαϊη πια]]εο ἀπέίαπι {αοῖς, 
Ί3Π66 αιἰά επι ΑΕιΠΙορίρις, απ {απῖ {ρε 

ΖοβΕρυριυπι, αἴᾳιε Αταθίρις Ῥίῶεται. Ἡ 
Βπιεῃ ΑΕτῃίορες αἱ Πιπε αρ οτία {οἶίς., 
Πάπα ἀπρ]ίσες π]Ιταδαης, ασσση[οµαπιυς ἴπ- 

ο 4 Έοτπια ΠΠ] αἀπιοάππι ἃ οειοτῖς ἀῑῆε- 
ΤεῃΙς65 
οιοι 
ΡΙοπΙ]6[ο5 ογ]ηος ; ααϊ εκ Αΐϊσα, «οτ][ρος 
ΤΠΑΧΙΤΙΕ ΊΠίςγ οπΊπος Ποπῄπες Ἠαβεπι. ΔΕ. 
Ἰλ]ορες απτοπι Ἠὶ οκ ΑῄΠα, ᾽ Ῥ]ετααπε αΤπια 

ο εαάειῃ Ίπά]ς βεΠαραηῖ, {6ᾷ απιεοηῖες 6-. 

αἰχμὰς εἴχο, ἔπὶ δὲ, κέρας θορκάδον ἐπην οἑὺ, στε- 
σποιημένον τρόπον λογχη»' 5 εἴχω δὲ και ῥόπαλα τύ- 

Ἠ1 4υ1π1 επης ἵπ ρΗρπατη »75λωτά" τοῦ δὲ σῶμα]ος τὸ μὲν ημισυ ἐξηλείφωτο ἕ ἰόγ. 
τες ἐ µάχν, γύψῳ' τὸ οἱ ἕτερο ἥμισυ, μίλτῳ» 
Αραβίων δὲ κα] Αἰθιόπων τῶν ὑπὲρ Αἰγύπτε οἰκημέ- 
νῶν Ίρχε δ ᾿Αρσάνης ὁ Δαρείη καὶ ̓ Αρτυςώη, τῆς Κύρε 
υγατρός' τὴν µάλισα σέρξας τῶ γυναικῶ Δαρᾶοε, 

Ατ.θοείκὼ χουσέην σφυρήλατο ἐποήσα]ο. τῶν μὲν δὲ ὑπὲρ Αἰ- 
γύπτε Αἰθόπων καὶ ̓ Αραβίων Ίρχε ᾿Αρσάνηε. Οἱ δὲ 
ὃ απ ἡλία ἀνατολέω Αἰθίοπες, διξοὶ γὰρ δὲ ἔσρα- 

ων 

τεύοτο, προσετετά χατο τοῖσι ]γδοισι, διαλλάσσοι- 
ον ον ς ] } Τες εἶδος μεν οὐδεν τοῖσι ἑτέροισι, Φωνὴν δὲ καὶ τρίχῳ- ν ον ς 1 8 5 αν 3ο . 3 / ο ςξὸ , {εά νοσς ἀππιαχαι αἴῆιο σαρίἡ- ὅμα µου. οἱ µεν γὰς ἀπ᾿ ἡλίν Αἱ9ίοπες, ἰθύτριχέε 

ΊΝαπι ΔΕΙΠΙορε απῖ αὖ- {οἱε {ππε, . οἱ δὲ ἐκ. τὴς Λιβύης, οὐλότατον τείχωµα ἔχεσι 
2 ἒ 1 η ο» 3: πάντων ἀγθρώπτων. οὗτοι δὲ οἱ εκ. τῆς ᾿Ασίης Αἰθίοπες» χΝ λ ᾿ / 9 : τὰ μὲν πλέω χαταπερ Ινδοί ἐσεσά χατο : 

/ Το π 2 ὴ οω 8 νο. πίδια δὲ ἵππων εἶχου επὶ τῆσι κεφαλῇσι, 
ἶ προµε]ω-- 

ούντε τοισὶ 
2 ὅ- ἡ ων Ωω» λα κ ράος ν. ναι -- ο. Οὐσί ἐκδεδαρμένα., καὶ Κ τῇ λοφιῃ καὶ ἀντὶ μὲν λέφε Ὅ ΠΠ1Π85 ουπι αμΠρας εκεοτίαϊῖας αἴηιε υδα”) « ο. ασ οφ κας 19 «αρηῖρας, Πε Ίρδα Ίάδα Ῥτο οτῖ[ία αρ[ετ» 

Ζ1 εΙΥΡ ο. ταις. 
".Ῥγες απτεπα εοτο αἴπιαΏ Ίετα, ας Ι8οι]]ς 
7οπάπίης, ἆμσε Ἱν]ακίαρο Οατίσὶ βο, 

| ο ΡΗΙᾶ- 

ἃ Ἱδία αμαϊιογάσσῖα αὐίιπε «{2.., 
ο τσ1ο, 9ο... ὃ Με, Βαε «ἄπλ. Βαγίς 
η Τς 199 9ῇ4µ0 πΠῖθα Φομίκης. 
7 Τύψον Ἰόντες ἐς µ. 
6 εί, Ῥαε[. 7η]. οἳ ΙΤ. ᾽Αρσάμης εθίθί]. 

«. θύτρικες πιυζαία ἁἰα]εέτο η) όε0. 

2) "Ἠΐσον ἐχ. «ορ, ῥηρ, πα]. Εἶχον «γοῦ, 7. 

67. Τόξο παλίντος ] Ατοιι οπιῆθς παλίντονοι απάτη. ππε, Ἱπα οὐ/[ογνατῖο 4μ/ζα12. εδ... Απαῦηπι ατοι15 {ΟΥ- 
-αηα Π]ς{6 βησι]ατί, αται]ο ἨβππαΙο. 1ῃ Ρασίοπα Πεαίῇ, 
ἐπὶ θάτερω µέρη κλινόµενα, νο «4 νοσο γεοίργοσα» 
ΠΙΟΠΕΗΙΕ ὦε0/βεγο Ιπ}Ἴγγο.1.. 1.«νι.ρ.78. Ἐταπίςιο-. 
Ωὐ6 προσδέξιω, ῥαβί]ος ἵπ Ταπὶς 7α]]αε, "νε, αεπι- 
αἁπιοάυπα Ἐάά. εξ {οηἱρτῖ, πρὸς δεξιὼ. αἱ ορλίγαῃ ο]- 
Λεη/ή: εη]άεπι περιδέξια πονί. ποῃ 1]]ης, Ὀυδ]ο εκ- 
ΕΠΙΤΗΠΙ Πμης ΟΠΠΠΙ ἐκ φοίνικας σπἀθης Ε5ῖ. αὖαε Κιζ- 
μμ [εηρίυτα αά Ρο]μοη ποη. Εαρῖ, Ὁσηαβπμτη 
εἴίαπι ἐναμμένοιυ αἆ ἱράζογἱ Τα, 1 11. Ρ. 15. εχρ]ὶ- 
οἴυπῃ. 

68. Δερντέσε ἐναμμένοι] δὶς ορΏΠις ὤγοπου. οκ ᾖ{α, 
Λεοντῆν ἐνημμένον {οη1ρῇτ «4/ορῦ, Ἐαη. ν. 
ἐνγφθρι, ο μ/µς ας Ν. Ὁ.ς, ο. οἳ Γ]αγροςγαὲ. ἴΠ Νε- 
Ερίζων. παρδαλῆν ἐνῆφθαι, «δοδο]. Τροσογὴή] τ 8. ΠΟΠ» 
Ὁἳ ν]ραίΗΣ, πάρδαλιν εἰλήφθαι' Ίος πδἱ αρῖ Ίπ Ρο//μοῖς 
νη. ΤςΤ. ἀνήφθαι νοηῖτίς ο5:, παρδαλην ἐνφθαι ἀεάσται 
ει ὄμλαιῦ. ἵΠ Ἡι Ῥ.Ρ. οθα. 43. ΠΟΠ ἐνεῖσθαι. ------ 1π ΡΙΟΣΙΠΗ5. Ἡξ ογαε 1 πῃανῷ, δ/ερῦ. οοτηῖρ]ε Ραπεν. ἓκ Φοίνιήος σπώθης" πἴηιις 1ὰ 1ΡΔΙΙΠΗ 1Π ο] ορ Οοάά. ἁἷ- 4ος εκ Ὠϊρίοτι, Εεγοίοη, 1772(εΗΙηρ/{ Ῥαρ. 110. 

ο. | ΝΑΤΟΚΕΝ. 
αἐζαγοδ]]ᾳε οἳ ΓΠο]ο- 

433. γεβρίδα 

στ. ᾿Οϊσοὺς μικροὺς] Οοἶ]αᾶς 
ο ος Ἱτα παρο[ήτ ο, Βοζθαγέης Ῥ]μα]. 1ν, 96. Ρ. 566.: οτ Όα1α ππαρηϊ ντ οοιΓΘόΠΟΠΕΠΙ ἵῃ ΕΧαίΠΕΠ ο- Ρετοία Ίου. βρήιογίων ἀἰκηνίβιίοπο πηπίβε Ἐχετοῖε, Ρ. | η Ῥτοραρί]τον οβεπάεῃς,, αγοιὶ ΡύαερΤαΠά1 ΠΙΙΠΟΤΕΠΙ Ειᾶπι πομ οριπε οοπνεηίταο» ἱπουτναβοπῖς οπἶῃι όν, {ια Ίοετε Πε[οβογ] νετρα ετ «{σαιζαγοδί- οβεον ἡρηι. ν]άεῆ, Ουα α]άεπι Τη 4Η ρυταΠοπα µ οἶετας µακρὸς ο τν οἰωηδ]ς αἀρατιήτ» Πομεῖ 4μοφ!ε, 
οἳ μικρά». Ψαμας εὐοχεῖε τεξὶο ἀῑςῖ, ππίπις μεγάλα δα οδλς ως Δόρασι µικροτέροίσι χρεώ- ομ[ίατοπῖ, 1 ηχος τε τς 311. Βονίάσπι, πμ Μ85. πο ἶ αμ ἴος Ίτα Ῥος[απῃ, αρ]5 4ος, απο 

τας: Ἡ πας ο ρήγίς,' Ἠσργαδοσηπι ού ὁα- Πόρος σ ος ον Πκῄπιο Ἀοεαγ ΗΙοτοχοίς, Τασε. 
ζδ, ́Ἠρχε ᾽Αρσάνης] Ἐογεας[ς Ίος Ποιηίπί ποππέ 015: 

σαν ἔχοτες 
Ρα-05χοία δὲ Ἡ 

{ορας Παρίπίεαίς, παλίντονα ἰπησίε Ὦβαιῦ. αἆ Ῥοῦτ, 
Δ. ΟΡΏΠΠΕ: ο] ὀναμμένοι. 

ἄ ει. «γεῦ, Ῥαε. 9. Ρας 
«τγεδ., γύψῳ εοἆεπι οἵᾷίπε Λα «4πᾖ., πι Παῆπι σὸ δ Άλλο 

Τ να 2 
“ες. , 

Ἡ λοφὴὶ κατέχθα᾽ τὰ δὲ ὧτα τῶν ἵππων, ὀρὰ πέωη- 
όν ν / 3- | ο. μι 

ες Ἠτι αυτες εαπίπα τρετεπε: ἴπ ]οσυπ π ερ ρε κ κννε”ς εοτΙπι Ῥε[ες ῥτηαπῃ Ρτωτεπάεραπι. 1ῖ- Το Ὑερώῶν 9οραάς. Λίβυες δε σκευὺὴν μὲν σκυτίΥην ον 

ο ος ιο ο ο βΙομΝ . δη ο ολα Τα εἰ ου" πιθοβλήµατα δὲ 1 ἀντ᾽ ἀστοίδων ἐωοιερ-. 

ο πρόβσοσς ες 1 νωαι λα κος Ἰολββον σ ο κ Ἡς » ακοντίασι δὲ εσικαύτοισι χρεώμοοι' ἄρ- 
Ὀαρείχοίο Μασσάγην τὸν ο ΟαρίζΗ. Πα- 

ο Φλαγόνεθ 

Ρ. 375 9. οξ 
ο «πο 14, Βαν]. αχ. Αγ, Ῥοί- 
«4.» μάκροὺς α]Π]. 6 Εἶδον «4γεῦ. 

4. απ οἵὰ λεβόο 
«ῷ ᾽Απὸ ἡλ. -ἄτοῦ. 7Η4,, ποῦ ὧπ', ιξ Ραθβπι. ΊΜοχ εὖ- αἆ Ο6νε/. Δ. Ρ. 19896. 17. λοφήή Εατήν, «4. εί. Ρα. 4Λ., τᾷσι λοφιῇσι πι «44ο σδίστ], 

4 Ἡρομετώπιο «49. 5γερδι Ίπατρο, ἆ Τῇ 
) Ἠερῃρίε {ερίεπ {εᾳπεητος νοσε «4οῦ. 

ο 4. Ραυ/. τί.» ᾿Λορίξυ τεβα1 εξ Μασάγγην. 

Πσιϊάο ποὮ αάβιπιανετίπ. {π Ῥοτῃς ρ]ητες «4γ/ζηιος» 
Πας Β/µαγοῦ. ΛΤΙΟΧ. Ῥ. 1926. ΠΠ. «4μΗ{ροηί Ο12γ- 

δη 0.108, Ροῤεπέ νΙ, 98.» ΩΙΕΙΠ ᾖ{αατυίσης ΙΙ 
ος π]α]ε οοπίεπά{έ. Ππππιο 1ρῇς Ώατῇ! 1π ππαϊοτῖριις «{γ- /ά11ες ἴπί, Ο. 90, : 

. σὺ. ἸΑρσόνηε] ᾿Δρεόμνο, Ἱερίήπιαπι ροῦμς Ποπ]σῃ γ]- ἀεδίτατ: ΠΗ]ηβ Ῥτοανης, Ῥαΐετ ἨΗγβα[ριά]ς, ᾿Αρσάμις ἈΠᾳποΏες νορατηΣ Ἰνοῄτο: δἱς Ιπίογ ἆπσος οχοτζῖτις ᾿Αρσόμης πιεπποταίης «48/20γ]ο Ῥοτς. ν. 47, εἰ 908. (Μ/πηῤοπο Ιάθπι αδ[ο νιάσβατητ Γογαεμὴ ᾿Αρσάβης νε] "Δρσάμήςν ΝΙΠ, 6. ο8.; {εᾷ, αμή Βαΐσσῃ βαιάς οερίς, Ῥετία Πεγοοίο νοσατΣ "Αμασις» ΤΨο 6, 901 903. ος 
Απαπηϊς σείπιαηµς Επίετ, Ώατῃ βΠις εχ Ατιγῇβοπος 

Ίπίτα να 6, 79. Βρύής απάῑε εκ πποπηῦταηα 
«9λ. Διξὰ γὰρ δὴ ἐσρατεύοντο] Ψατετήπί ΡεΠηαβο ἃᾳ ΔΕΩορῖρης ΔΗΠ5 ες Αβασϊς οορηΙΏκβπηα εκ ο/γαδόμές εγιΊτα Ππρει ἩἨοπιστεο ᾽Αίοπας» τοὶ δίχθω δεδα]άλαί ἀΙκ[ετίαήοπε δε 1.1. Ρ. 58. Ἰπάι ΔΕιίορες τεξα εξ ΡΙοπΗ 5 εΤαΠῖ ζοπια» Ἰθύτρινες, ΑΕΠΙ οὐλότρικες ο έρο, η πυΠΟ Ῥετίενείαπε, οαρΗΠτο. δημ” ἆᾳ αττ]δ- αἴε ὁγαδοπίς Τ.. ἄν. Ῥ. 1019. Β. οἳ {ρα 114. 6, όι 
ορ[εινατίο. ο τά λ Ὁδ, Προμετωπίδι δὲ ἵππων] Ἐγεφπεπίαπε ἵπ ἔᾳΠο- τηπῃ 4ητὰ {τοπίςπι ΟΓΠΗΕΗ προµετωπίδια ϱρ. «Χοπορῥοη- 
76119 «4εβί]]είη Ίαε., «ΕΙαπιµη, {1ῤήΙοΡΗη, τν αν η 
τες: Ίη ππυΠεῦτῖ πππάο κόσμος προμετωπίδιῦ. λσῆα 
14. Ἐ. Π. ρ. 55. Ο. Ἠῖς προµετωπίδια Ρε]ἰε»» εαποτηπτ ο μδων ἵς αἆ τοττοτοπα 1πάμΐλς εαρίήρης ἀαιταότας, οἳ Ἠωπιαπίς αἆ ΕΕΙΟΓΙ λος: εἴ {ροσῖαπι :΄παπι αποά απῖο ος πας αἹρ]ημό 
ΕἨἱ6 προμετωπίδιον κέντρο» 410 πβυτα ΡΙΟΟΣ ΧΙΡΙΙΑ | κ. 1) Ἠ]ῃ, Α. χιν» 56. ΑιΠῦε Ἠαες, ἈΤΠΠΑΝΙΕ: 11 41)πύ ΠΠ. 1. Χο σα : 
απί προµετώπία ῥτααῖεσαηε, οοπΠἀἀσα»/ο ποῃ νἰάθητητ. Μοχ ου]ες οσα, ραυοί σαυτίνην ἠΐσων ῥχοντεὸ Ε0ΤΙΦ αγ- πια] ᾖογε. Ἠο]ις εαμίάσπι Πϊπά Ὠος]απηατοτίς 1η. Φα]. 
Ἠβ, Ο,9, Όρμος οπή ή) 5 πια ΗΛ ΕΝς, ο ασ ΝΠΠΕΣ. ΤΠ ΤΟ.) ΙΗΧἴαΛΙΕ (ταθρο: ει αὖαε οᾳμ8 {ης τον . εοπάμόϊας αἆ Γ/ο]οέ Ίος ρέοτίας ἀῑέῆοπες, 00 
ὃς απο κ ο ρεα Π]μά Ἠυ]ς Ίρερ πηαρὶς οεπ{εο’ 
αἀροβταπα, ΤγΥς 

ΥΔΙΙΟΚΕΝΟ ΄ 

{σοι δί- 

κα 



ουῖ (Ἴαρραἀοξςο, Ῥα]σά8, πΊος Ῥμεγσες, Μεοπος Θ11Αἱν ἴ 
ΜΥΠ εο]οπῖ Ρμιγραπῃ. Εωγηί οἶἶπι Τμταςς» αἆ ΦΙΕΥΠΙΟΠΕΠΗ: απ ΕΕ. θι ο. ο ἳ 

Ῥμ]αροπε απτεπ ἐπρίάρις σειοραηῖ ϱοπία" | 
τα Ῥ]εξιεπάο σαφ[ἀεο, {εητα εχῖρια δ΄ " 
αφ Παπά πιαρηᾶς» Ῥίαίετοα Ἰπεμία» Ρα” 
βϊοπ6σααε; Ρεάῖρις Ιπάιέίας «α]ίραδ Ρορί" 
ἵατεο αἁ πιεδῖαπι εἰδίατα α[εοπάεπῖε, Ρ4Π: 
ἀεπι Ῥαρμιαροπίρας αἴπιαται Βε[αΡΑΠΕ 

1]ήσγες εἳ Μαπεπί εἰ Ματιαπάγη εἴ ΥΠ 
1581 απτοπι ΘΥΤΙ α Ῥετῃς Οαρραάοσε ΥοζβΠ" 
τπτ, Ῥαρμίασοπαπα ετ ΜΑΠΕΠΟΤΗΠΙ ἀασ ε- 

4 

φλα γόνος δὲ 4 ἐσρατιύωτο, ἐπὶ μὲν τῇσι κεφαλῆσι 
ἔχοτες χράνα πεπλεγµένα, ἀσπίδες δὲ αμἰκρὰς» 

αἰχμὰς δὲ οὗ µεγάλας' πθὺς δὲ, ἀκόντια καὶ ἐγ- 
χειρίδια". περὶ δὲ τοὺς πόδας, πέδιλα ἐπιχώρια 6 
µέσην κνήμη ἀνατεμοτα, Ὁ. Λίγυες δὲ, καὶ Ματιη- 
οἱ, καὶ ο Μαριαγδυνοί τε καὶ Σύροι» ΤΑν αὐτὴν ἔχο)- 

... πες Παφλαγόσι, ἐρατεύοτο, οἱ δὲ ἆ Σύροι ὧτοι 
| ὑπὸ Περσέων Καπ/παδόκαι καλέοτα|. Παφλαγόων Ὃ ο δοή 

μέν νυν καὶ Ματιμῶν Δώτος ὃ 5 Μεγασίδρῃ Ίρχε᾽ Ταϊ Ώου Μεραβάτα ΒΗΗ9: Ὃ μοδα τν ο. 

Μαριωδυνῶ δὲ και) Λιγύων, καὶ Σύρων, Σ Βρύης ὁ ρα δν ν ο ὃν ος ο εΑ 

Δαρείμ τε καὶ ̓ Αρτυσώης. Φρύγες δὲ ἀγχοτάτω της ο ο ὸ ο. κο. τον Γ Ροῖθ». 
ν λ 2 / ; Ρτοσίπιαπι Ῥαρμιαροπίςα αππιατηταπι δη 

Παφλαγωικὴς σχευὴν εἰχον» ἕ ὀλίγον παβαλλάσσο- Ίππι ραμ]]άπι ἀλπειοπιος: ααὶ, αξ Μάο 
496 τες. οἱ δὲ Φρύγεε, ὧς Μακεδόνες λέγεσι, ἐκαλέωτο (οπου αἷηπε, ταπιῶα νοσαά ΓάΠε Ῥηδεν 

Ἄ Ῥρίγες χθόνον ὅσον Ἑύρωπῆΐοι ἐόντες σύγοικοι ἔσαν Να- «παπιάία Έπτορῶί Επετήης » Ματεάοπιπ 

κεδέσί µεταβώντες δε ἐ6 τν ᾿Ασίη, ἅμα τῇ χώρΙοασσοΙῶΣ τπβηβρτεεῇ απἴεπι 1ῃ Αμ... 

καὶ τὸ οὕομα µετέβαλο ἓε Φρύγα». Αρμθιοιδεκα- 8 ϱἨπΙ Ίοεο ΠΟΠΙΟΠ ππουτανεῖς ἂο ή | 
τάπερ Φρύγες ἐσεσάχατο, ἱ εόντες Φρυγῶν ἄποικο" δε Αιπιεπή Ῥμγσιπι -ουἷτα ἀπ σος ο ο Ε ὦ τας : 16 ΠΙ 

τατέων συγαμφοτέρων Ίρχε Αρτόχμης, Δαρεία ἔχων Τ9ἱ Ἠπηης οχι σο]οῖ. 115 της 
ζ ο» : 

ρὰ ἴ ΓΙ - ΐ 

ρο] ν ην ας ο ό 4Ἡς Ριῶεται ΑπιοζΏπιος, αἱ απ νι 
υγατερα. Λυδοι δὲ αγχοτατω τω ΕλληΚῶ) εἰχον ἥσαι -Ἱπ  πμέμπάδηπο βαρεῦαα Τάι ΡΙ9" . 

... προς ν.δ» - . ἔ 

μον ο μμ Ὁπωήμμιος λα άσε Ὁ ο κ 

ὅπλα, οἱ δὲ Λυδοίν ὃ Μηόνες ἐκαλεῦγτο τὸ «αλά σι]δείῃε -ᾱᾱ- οσα" Πα ΓΗ πεοσάς- | 

δὲ] Λυδου το Άτυο» ἔσχω τὸν ἐπωγυμίγ» µεταβα» Ὑαπε, οἶπι ΊΜεοπες νοσαῖὶ : ρήμποαυσ 
λόντές τὸ ονομα. Μυσοὶ δὲ, ἐπὶ μὲν τῆσι κεφαλῆσι  ποπιῖπε ΊηπΙαϊο, ἆ 1άο ΑΙΨΙ8 Πο. μι 

εχω κράνεα ἐπιχωρια, ἀσπίδας δὲ σμριράς' ἀκωτί- Ποίπεπ Ἀσεερετιπ,. ΜΥΠ 11ρ νε ὶ 
-οἱσι δὲ ἐχθέωντο ἐπικαύτοιοι οὗτοι δέ εἶσι Λυδῶν ἅποι- δεπΕΕΝ δα]εας Εετεραπῖ απο Ἡ «ή 

κοι ἀπ' Οὐλύμπυ δὲ οὔρως καλέωται πι Οὐλυμ-ασᾶς, ἀάπ[ία Ἱαομία.  Θπητ. Ἐν τσαί πο- -" 

στο πηβοί Λυδών δὲ καὶ Μυσῶν Ίρχε Ἡ ᾿Αρταφέρης ὁ να ὦ δω, ας βαν Αα | 
Ἀρταφέρως, ὃς ε Μαραθῶνα ἐσέβαλε ἅμα Δάτι, Ῥίιοτηςς Απιαρμιονηϊς ΕΙ, απἱ οοἲεξᾶ ήν 

Θμήϊκε δὲ, ἐπὶ μὲν τῆσι κεφαλῖσι ἀλωπεκέας ἔχοις τν Ματαίμοποη Ἱπναβε. Ίμπαος νο ην 
τες, ἐσρατεύσγτον περὶ δὲ τὸ σῶμα, χιθῶνας" ἐπὶ γείου σαρίῖδις δε[αραπ» ο άν 
δε, ζερᾶς περιβέβλημθνοι ποικίλας᾽ πρὶ δὲ τοὺς πό-οδεῖδ, εἲ Ιπ[αΡρεῖ αἰγουπιάα νατῃς 211 ος “ 

ω Ἠ]ως σα]] 1 ΗΕ ος 
Ὅδας τε καὶ τὰς κγήµας» πέδιλα 9 γβεῶν' πθὺς δε, }ΡΕάΕ5 ἃο Πρ]αδ σαρω ΠΙΠπΗ]ο ο]μπεί- 

3 : πόνο 3 
΄ οἷιας οἳ ΡΗΡΙ8 . α 

ἀκόντιά ον καὶ ππέλτας» καὶ ἐγχειρίδια σμικρά. ον Ρ ο μρὴ ον ας ἡ Αῄαπι. νοος η. 

ϱ ὧτοι δὲ διαβάντες μὺ ἐο τὸν ᾽Ασίη, ἐκλήθησαν ο. μι νο Ῥς πα. ο] τοι ὁ  µ ὖν σι» ἐκλή»)ήσαν {μπε Βιωγηϊ, Ρρηνδ ΡΡΕΙΙΔΙΗ2 η 1Ρ ᾱ 1 
ἡον Φος Χ «9 ο ο κ αν 

Ῥιθυνοί. τὸ δὲ ππθότερο ἐκαλέοτο» ὧς αὐτοὶ λέγου- πῃν ας ας ρω ντο τομ Ας εν α ἀπ, ΘΙΥΠΟΠΗ, 
σιο Ἄτουμόηοι» οικέουτες επι Ἄτθυμόι' εξανασ-ΦΟΙσιόπι: τα [σας 

/ 2 . τς διά ο. . ἡ - ο : 9 η 

νο] δε .. εξ Ἠθέων ο ά Τυχρων τε καιΜυσῶ. ΌὌρη- ουπι α Τουστῖς οἳ ΜΥΗ5. 
η 3 ο» αν ὴ ο Φ ον / 

ἴκων δετῶι ο) τῇ Ασίῃ Ίρχε Ἱ Βασσακήςὸ Αρταβανη» 

ποά ΦΗΥΠΙΟΠΕΠΙ ἄενν | 

1 δις οχαᾶ
ος 1 ἂν 

1 

-'Τητας]οῦ5 επτο ο]. 

ε- ΒαίασεΒ Δ
ι 1 

ο ον : αμἲ Αῄάπι 1πσο]απε ρησεταί ο ποσο | 
ἀσπίδας δὲ ὠμοβεῖας εἰχο σµικρὰς, καὶ προβόλες Ῥαπὶ Πῆας, δείταπῖρας υενία ϱ ων ο] 

ί ᾿ . ς δύο 
ο αάἡ ϕ. ἴ να 

ο κ ο ο ο ο ο ου ἳ- 3 
Ὁ “1γεῦ. ζαῑα , «Εξ ΠΟΧ. Μαρυανδηνοὶ Ἱπ αἱ. . ἆ 44, εί, «γοῦι Ῥα/. ῥ1πά. Σα: σύριι ο πι: 8 ασ. 

: ἁ ιν οὗτοι. αΌεςι βατ/. 4. ϱ εί, Ῥαε/[. «4. Βαγήε, «4.9 «αἴοί ΊΜεγασίδου. Σ ή, Ρα): ία 

ον. 
μας 

Τωβρύης ἆ. ὅτ. 6 Ολίνῳ «Ἠγὴ.» {οΗτα ναταῖοπο,.  ὦ Φρίγες «Πε, Βασ.» οᾶιίο οοπ/{επεῖ δή’ ο τὰ 
ἵη νοσςε: πιοα Ῥύρώπιοι ὄντες σύνοικοι ἦσαν «4γεῦ.. ἆμπο πἱῆπια ἵῃπ 714, οἳ ο/ερῦ. αὐοαε ΟΙ: εκ Μι 1] 
«0ῇ. συνοίκησῶν. ἈΠῖεὰ συνοίκου. «{ Ὀείοηραι Γηαιῦ. πὰ Ρετῖορ. ν. 694. {ὃ Μόνες ᾖα5/” μπι Τ ώ ο] 
λαι -4γοῦ. Σ1Π6:. 3 Ἠῖ {πορο, Οοπ{. 1ν. 18ο. εξ 1Πε Ο, 14ο, Μηβόνες εὔαπι αδο χιν. Ρ35. 9 ο 1 

{περίης» τὸ ἀαίις. / Αύδου ἴαλ ἴοπο Αμβαἰθ, αἆ Ἠοιποτ, Ρ. 365.. 34.. Ώαεο εκζαῖρεΠΒ. ο μζβνς ωρών λα 

κ «ποὺ, Σπ. 3 Δρταϕρένης εἴ ᾽Αρταϕρ. ΣΠ. 4νή. ο [ο δα, «{δ. «{πεῦ. 2 ση ΡΠΗ9 να ο. 

2 διερύ. Αγ. ἵπ Στρυμὼν εἳ [βαιζ. πὰ ὨΏίοηγε, ν. 7οα. ιμτρατυπί. σε, ἀπῦ. Ῥα./. αλ, 
σώκης ἵπ σεῖεΓῖΦ. ΠΙΟΧ ὠμοβοίνονς εἴ σμικρὼς «4. Ῥπε]., απος Ἰαμάο. ---- μή 

-πσο. Λγυες] Ἠάεπι ϱ, ὃ5. Λίβυες εἲ Τα τή, 92. Δι- ἐπωνυμίην. Ἰω Οοάϊοε», αἴῑσπι παπι (ούρων, τπτ 
φλοὶ» πνα ᾿Δῳδὸ, υπ ΜΦ9., πήμῖ, αοά Τρί {ρτοίθε- πιαπίβπιο 1. 1. 171εμίο ΠαὈυϊ πἰοπάυπι» Π0- Αὐδ 
{15 Ώ4, «νε ποπιεή εχροπάο {ει ϱεηίαεπα., Ἰσποίι. Μα- τί δεῥοῇίοη ἵπ {ο. Π. Τ. ν. {ο1.. Μια] ον ον ν 

ριανδυνοὶ Όεης Παρεπ{, Όεπε Σύριοι» ομά νοἰεπΏδις {ομς- 
ἀῑδ. εις Σύρο. Ὑἱάε 1. 9ο.. ποίαίαηιιε ἄγοπου. 1. 
τ. 1ο. ΦΙηε ΝΕΟ Τλατ]1 ετ Ατιγβοπαε Ἠ, ναίο ποπιπς 
Ἡρύης 3 Τωβρύης», ΠΟΠ α4βιπιανοτο, ἸΝοβος {1 Ῥογῇς 
(0076. 6οὔήασαο πιυ]το οςι. | 

9. Ῥρίγεο]. «οπνεπΊυΠΕ Άρίγες ο Φρίγες Μασεάοπιιπι 
{οήο» 49 Ἠέλιππος Εξ Ῥάλακρος, Οἱ Φίλιππος εἲ Φὰ- 

λάχρος 410]. ΠΝοΙΊεια ἴαπιεΠ «4γοῦ. ες Ῥαν/. {οπἴριάσαπι 
οσιχιά!. Ἀρίγες ΠήΠο εἰαήκῄπιο 51ερῥ. Βγς., εἲ 4ὲ ΊΜΙΙ- 
ἅπ πο Ναί. τε ας. ο, ΦΡΥΓΑΣ ὤντὶ 

αγύὐ τι παραλλαγείσήΦ της λέξεως», ετωνυµα- ον το. ΟΙ. Πο) ζεπίην θά ο νο Ἰμβι (ο οἴστπι 

σύνομοι ἦσαν ἵπ αὈίητα] «ο11οσβ1] ο. ά ον οτι, 

ϱ. Ἑθρωπήίοι ἐόντες συνο/κησον] Ἐκ Πρι ἀῑνειῄς 16. 
ἑάοπῖρις σεπηίπα. ΠΠ ΥΙάΕΗΓ ἴ]α 1η 1πα1ᾳ. δ)ερῦ. 
«ρόνον ὅσον Ἑὐρωπήϊοι ἐόντες συγομΟΙ ήν (σαν) Μακεδόσε, 
Ώῖς οκε ποῄτο βαπηή[ίατίς {οἱ δεπά1 ΠΠΟΡ: ΤΝ Ον 47.ο ἡ 

21, ἐοῦσα πεδιὼς, εὖυδρός ἐσί' ο, 147 ὃ Θήρας 
οὗτος, γένος ἐὼν Ἱωδμεῖος, ------ ἀδελφεός 12. 199. 2τὸ 
μι δὲ τουτέων ᾗ Θεσσρλίή ἐφὶ»- ἐοῦσα αβίλή. πττ 
11Ο Ῥο8τ. οἱ δὲ Λυδὸ., Ἰπαιῖε, Ἰπήονεο ΕκΦλευνΤτο πᾶτ 

λαιν ({1ἱΝΕ τὸ πάλαι») ἐπὶ δὲ Λυδοῦ τοῦ Ατνος ἔσχον τὴν 

:Βρείους αἀρε]]ατί.. Οµ1 ορ]πίοΠΙ {ρε 

λέει" Μήονεο γὼρ τὸ παλαιὸν ἐκαλοῦντο οἵ 
Δυδὴ, ἀπὸ Λυδοῦ τοῦ ὤρεος, (1. "Άτυος») ὦ 
ὃύτος ἐν τῇ πρώτῃ. Ίκ. 19 0, σ. ο μα -π8..᾽Ακοντίοισι δὲ ο. ἐπικαύτοισί] ΑΠά Ὃ ν θεπις Ο. 71. ΜΥΠΙ απτοπι ποδί]ες Πἱ5 1468 ώ “μή 
σᾳ) Μυσοὶ -41000γο Ῥοις.ν. 5ο.., εἴ ̓ΟλυΑ ᾖ 1810 1π Ῥετ]ερες, ν. 91ο, ο ερῥαπο(υε ον ἱ ὑπὰο Οὐλυμπηνὸ οἳ Ἠϊς, { απο ποσο θὰ, Δε]ο δια 

96. Πέδιλα νεβρῶν | Μειεία πέδιλὀ, 55 6 οοπβίδἡδ' 
Ι. 4 Ῥαμωυ. οα]ρὶς νιάε]ίσοι οκ 1915 η πα 

ηεηί]ο οπῖπῃ φέδιλὀ νεβρῶν υἷ]α Πδίε. ς { νο] πηασ 6615 «ατεαΏξ», πες ρε]]ες Πηαυίο ρα γεβρίδας αιιό σα]οῖς ἀσάστιπι ατα οὺς } 4’ οἱς ἀαάστίπι Πτα Γαπ1» νεββ ἶσπι οαγῤσέήναέ τς 
ς μα 

ΏΦΏΕΗΕ», πεποιηµέναι ἐκ τῶν γεοδάρτῶν βοῶν» ο λλιο] Ἠ. 
οκ Ῥηδις., {εά Ὀδη]ο στο» 1η ΧεποβΡΟΗΣ Άρη Ἡ- 
Ῥ. 4οο. 14, Πορ. Τταπβιάπα ΕΠ1 ΕΤΗ ο 
{ήπιε εἰς (εππριις 11. δοα/{ρετ γε(Ηβαν 1: 
Ο,ποι. ΜχΙΝ. παπι 

9. Ασπίδως δὲ ὠμοβοίνας εἶχον] Οππέτα μας πε μοι 
οἴδις ΑΠαΠείς Πνε ΒΙγηίς ετιάᾶ ας η ώς οἵ-- 
τπ] Τ4Π1ΘΏ αππΙαΗσαπης οπἱρίηοπα» ριαβιεό λα απ. 

- 

ΑΒ, 

"Ολυμποῦ ’ ο, 

Ἶ 
ἥ 
: 
τ 

ην ο ι 
λεοκδὰ . 

ο Ὁ 



| 

Απίαταήα. βεπεῖμα Ποζηίρα, ο --ᾱ-- 
: αμ ας ν ἶ ἷ πα η) : { [- ( ορ ῥ ῥνο) βλ λ ο. . ΑΙ ὃν ως ὅα Δο- {οιτα, εἲ ΡΠὰ Ππρυ]ς νεηαρυ]ἁ αἲ Ιάροῦ δύο 3 λυχεῤγέας ἐκάσος χε» ἐπὶ δὲ τῇσί κεφὰλ]- 
- φ .. Ν : μεν » 1. . . ν αι κ. νο Ἡ ” : πτρεΏάοθ, π σαρίείρᾳς τες 6αβάες » εἴρδσι κράγα χάλκέα" Ὁ πρὸς δὲ τοῖσι κράνεσἰ ὣτά τε 
{Πρεί επββάες οχ ὤτε Εαέγας αὐτες Ρον] οἳ 
“οΓΠΠ8» Ἱπιροβᾶς εἴατι Επ: τρία6 
απίεπι Ταζ ρυτρυτεῖς Ιπνο]αῖας. .. Ματιῖς 

ϱ7οτασυ]απα αραιά Ίος νῖτοῦ αρῖ, Ὀαυείοοὰ 

απ]έηπι σετεραπῖ Ὀϊιοίρας: οεπι 
απαπι οτάῖπε αἆ Ό]ῖςες ναπῖατα , 
Ῥο,. Μίγα απἴαπι Πα[ίας Ῥΐενες ρε[εραπί ; 
ες νε[τες βρι]ϊς ΠιρΗΙξίας, εἰ θοζπ πο 
ΠΏ]Ι Ί,γεῖος ασ. η οαρίίδις ρα]εαό 
ε ρε]Ιρις Εαΐτα. ἩΠοτάπι οππίαπι ρτεία:. 

"χαφ οταυ Βαάτες Ἠγ{[απῖς Β]ας, 
ἴβηεας εἴτεα εαρῖτα Ραΐεαν Ρετεραπι, (σι: σΧΟι . 3 ’ ο πανε Ἆ Αα ο / Αν 3 - ἴααπε ας ΠαβίΠα Ῥγενίαν {εὰ Ίοηρα ἵπ Πὰς ἀσπίδας δὲ καὶ ἀίχμας αν ον. δὲ ο 

σαν μεγάλα]. Τιβαρηνοι δε, χαι Μάκρώνες» καὶ 
6ἳ ἸΜαστοπες.,  Ἰοσύνοικοι ΐ 

7δΗ1]δις {ρίοι]α,  Ἐοάοπι Ύπο Μο[ομῖ οὐ- 
παῖα ππΠταραπε Τίρατεπϊ» 
εἴ Μο[ηπασὶ, αἱος ΠΙ τερεραπί : 
{μον αἳ Τίραϊεπος Απίοπιατάας, Τατ Π- 
μς ες Ῥατπιγί Πε Φπιετάῖς, Β]Π ογ- 

επ, ἄςΙΟΠΕΡ εί ΙΜο[πῶςος Ατιαγξϊες, 
ΟΠειακηῖς Π[μς, απ ΦεΙΗ ἵπ Πειε[ροπ- 

70ΐοΟ ΡίΦ{6ς οἵαῖ:  Ἰήατε 1Π ζαρΙΠρας ρεΠ- 

κάὶ χέρεὰ πζοσην [βοὺς χάλκεὰ" ἐπῆσαν δὲ καὶ λόφοι» 
γὰς δὲ χνήµας ῥάκεσι Φομήεέοισί ο χἀτέιλίχατὸ. ἃς ον 
τήτοίσι τοῖσι ἀγδράσι ᾿Αριός ἐσι χεησ{ριο. « Κάβη- 

.-. ὰπϊ Τ[οπ]] .. τ λέε 
να ο ο αρ ο πόκορ, εἴχο σχευή' τὸν ἐγὼ, ἐπίὰν κατὰ τή Κιλί- 

Ἰπάῖσα- κὠν τάξυ διεξιων γένωµαι, τότε σηµαλέω, ν Μιλύα] 
δὲ αἰχμάς τε βραχέα» εἶχω, καὶ ἑἷματά 8 οδέπε- 
πορπέατο' εἶχω δὲ αὐτέων τόξα, μετεζέτερό! Λύκιά 
«ερὶ δὲ τῇσι κἐφἀλῆσι ἐκ. διφθέρέων πεποιηµένας χυ- 

ὁ ασ, « ο , τ εκ γ 

ΝΙο[ζμΙΛδίέας᾽ τωτέών πάντῶν Ίρχε Βάδρηςὁ Ὑφώκοο, ἵΝΛό- 

ς ς  ὼ, ἱ : « κ Ἀχ οΦ Αω 
δὲ οἱ Μηόες, Λασόήοι δὲ κἀλέύμέοὶ, 1 αὐτὴν 

ν ο. ο» οφ. {ως τ εαν", νεος δὲ περὶ μὲν τῇσι κεφαλῆσι κυγέας ξυλίναὀ ἐκ» 

͵ / 3 ς νο οι, 
» κάταπερ Μόσχοι εσχευασμενοὶ ε- ρα» 

Μο-ςοτεύωτο" τέτες δὲ, ἶ συέτασσο ἄρχωτες οἵδε. Μό- 
γ { ἱ φ. ς τὴ ὁ , - 

σχης μὲν καὶ Τιβαρηνοὺς, Σ ᾿Αριόμαρδος ὁ Δλαρεέε τε 
5 ων ὁ ο» ν ον ας / μοδα παις καὶ Γάρμυος τὴς Σμέρδιος τοῦ Κύρε" Μάκρωλὰό. 
λ : 2 4, τς π. δὲ καὶ Μοσωοίκές, ᾿Αρταῦχτης ὁ 1 Χεῤάσμιος, ος 

λ ε . 2. 3 Ἱ σώος 3 Ση5ον τὴν ο) Ἑλλησπιόί]ῳ ἐπετεόπιυὲ, Νλαρες δὲ ἐπί 
. ων 4 » ας ο” ο». 3 αν ὄ ἴ]ες σας[ίάες Ῥίεχας ρετεραπῖ, {οπτααιεδδµεν τῇσι κεφαλὴσἰ κράνέα ἐπιχώρια πλεκτὰ εχω» 

Εοπίασεα ραΐνα εἴ 18σπ]α, 
τερεθαπῖ 'σαἱεῖς Ιρηεῖς; αἀεταπῖ [ουτα εκ 
ΕτΙάο  Ῥονῖς τείροτε Ῥαϊνα ει Πα[β Ότε- 
νε, Ῥτειετεα πιαςωτα. ΈῬτθεταϊ αἰέπη 
Ματίρυς ει Οο]σμίς Ῥματαπάαϊεν ΄ΤΓεα[ρίς Β- 

Οοἰεῖ οαρίία ἀσπίδας δὺ 
χοι δὲ περὶ νέα 
δα δὲ ὠμοβοῖνας μικρὰς, αἰχμάς τέ βραχέά6" στρὸς 

θερματίνας 3 σμἰκρᾶς, καὶ ἀχόῆιά. Κέλ- 
μεν τῇσι κεφαλ]σὶ κράνέα ξύλύαᾳ ἀόπι- 

ὲ, Ἡ καὶ µαχαίρας ἐἰχο.: ᾖΜαρῶν δὲ καὶ Κόλχων 
ο ο νο οσσε /- 2 ͵ ολα 

ᾖᾳ8.  ΑἰατοάἩ ει Βα[ρίτες. εοάεπι 4ο σο1.ὄοηρχε Ὁ Φαρωδώτης ὁ Τεάσπίος,, Ὁ Αλαρόδοι δὲ καὶ 
"Ἠῖ οἵπαια ππΠταδαπι, ἆἀπςε ἹΜα[Ιμο οἱ: 2άσ σφι μαεαισίς ολλοι Ῥὠσπλισμεφοί Ερᾶ- 

βοτοπι]ττῷ «ΠΠο. Ιη[π]απῶ ρεηπῖεό, «αἱ Τη» τεύωτο' τετέων δὲ Ννλασίσ]ος ὃ ἜΣιρομίτριω Ίρχε. Τὰ 
Ῥτο ο πια] Τεύήπσα [ωπε εκ Ἡς Ἱπίαής, αἆ δὲ γησιωτικὰ ἔθια τὰ ἐκ. τῆς Ἐρυθρῆς αλάδσιρ ἐπέ- 
ουδ ἱαπίροτίατε τεκ 1σ]εῖ, 4πος ε [Πἱ5 ]ο- 
εἰς {ηππιονεῖ» βΡεεραπῖ Ῥτοσίπια Μεαϊες 
ει νείµπιεπῖα εἰ αππας ορ ρτῶεταῖ 
Ματάοπῖες Βαρσι Πας, απῖ αριὰ Μγεα- 
Ίεη ἁηχ {εευπάο ροδῖ ἨΦο 4ΠΠΟ ἵπ Ρᾷσηα 

ὅτορρει Ἠα εταπὶ παϊῖοπες αι Ῥατ οοἩ- 
Ώπεητεια 1ρᾳπι, εκ απίρᾳς ςοπ{ταραι σι 

9 | ον 

. Λυκθερνέας 7πά, «44, Παγβοσςγα). 
Ψά. «41δεη. χα. Ῥ. 488. 
Τοξτ. Ρ. 984, 1. | 
{εΤαΤΗΠ1 β. εξ µ., Ῥοτίο Μη]όνε αυ. οἵα ὦήερ 
Μυλίαι -«ἄ9ζ.» πια.  ϱ Ἐγεπορπέάτο {1η 
4γεῦ. : 

(48/0) Ῥεις. ν. 9οτ. 
πΠοτε ἴας/. «4. μικρὼς ο]. 
ῥεν». ή, Ῥα/. «τδ. Ραγή. «4. ΠιοΧ ᾽Αλαρόδ' 
2 Ὁπλισμ. ρα. ἆ Νοη 68ε ἵῃ δΟᾷδΠΙ, 
ὃμ. 96. εἰ 1οοί 

απ, ἀποά. ΦοΗρίοῖίς {1ος [αγέ, {ία ἀε[οηρδοταέ 
3Πἱ6 αεοταΏσῃε,  Ἐτ τα]ῖα ἆδ Ἠδάσπι Ἱίατηπι ὁ [πππο 
ΝεΤΟ ἀκέφαλο {υπτ, μα {εξ Ῥετίας ποιπίπο, ἨΙαήπι σαχ 61, Ραυῖ 1Πβὲ- 
ΠΙυπα απ πιαάνετΏι» οἳ αρπο{ζθηῖ, ορίπο». 1Π. ρο[ἱ6- ΤΟΠ ΟΠΠΗΕΑ. Ο110 επἶπι σµπαε νετρα νει[εΠΗΣ Π1ο- 4ο» αἲ ΊἼχασες Αβαθῖσος ποῃ ρετηπέρυπε. πεάσπι αἆ ἘΙοραΕΟΒ» αίρης {μις ἄιπωπι Ίοσις ο τθ5. Νε- ΏΕΤαΠΙ ΤΠ ΠιοηῖεΠι πα ϱὐαῤγῥοι οὗ ἡ{αγείς ο) μη Ετ 4ΠΟΡΙΑΠΙ πηοπιοταΏς βοπήδς αἆβπες βιονιης Τω τς 9, δε 1Ποςγῄτηα 6ᾳ. ἀῑνιπαιίο, ΤἩροβόλους λύκοεβ- 
νέας οῖ λυκεργέαως {εινος οπου ἑοπίοητ]σῃς, Ορ- Ῥοττηπα εδῖ (ταππαΠσοτίπη ο]ορίὰ, ἀμόντια πρὸς λύκων θήρων ἐπιπήδειοι ἵῃ «4{{ῤῥεησεο» αἰἰοηι] τηγραΠςβπιο, βουῖ Ἁλίας, Ῥοε: {οἱ]θγίοπι πιησηἰ Απίπιαάνοτ[οτῖς ος «ραγάὶ Ἐπιομᾷ, χι, τ8. οὔγαπα, οΏοπά1, ον 
πα Ελοθόλους δύο λυκεργέας] ΝΗ] ατη]τέ νΙσ θ]ατ; οτε ς Ν ααάς15:, αιοά ρεηυηα{ηπινο]ηῖτ, Οµση- 
ο ο ΜΙΑ ἐτεξέτεροι Λύκια., οιΙάπί Τμ ο τοσα ετεςστᾶρ ον ΛΠΟΙ σρρβόλους Ἰαυιεηπί Λυκιοεργέαςς 1ὰ εςί, «4δεηπου Ἰηΐργρταις πο. Ὁ ὁνά 3 

Λυκίᾳ εἰργασμένο 5 χι, Ρ. 490. 1). 1, ἀκόντια ἐν 
ἤ ᾖ ἃ ο ϱοππιοάς οοπηραταήτήτ ΚΝα- ξιουργἩς κάνθαρος" κλν» λ ον. κ ο ο ο το. τοις η ᾿ Ρίζος 1π {1ο 4µοαµε Οοάς 
εν μμεβν εώς» συλης οσο. {οτ]ο ον. Λόκίοερ- 

Ἡ, πα πρωτο ον Δυνίᾳ εἰργασμένο" ρτους οοτήρῖε 
ζωμπί Ἡ ορ) 1Η Δυκιυργεῖ οοπ8 Ἰπάεκ Τηο- Ἆπσι 4]. Φ)ερῦ. πατσκΕΝΟ 

8Ηἳ Άλαρ. «γεῦ. 
πες «49ᾗ.; ΤΗΠΙ ἐ τὸ , ει; 4δ. 

ἀείεόταηιιε εἴ ρεηεῖς Πτη]ο εξ ῥτας-. 

Σαμ] 

µθάν γἠσῶν δὲ οὗ τῆσι τοὺς ἀασπάσης καλεομθες 
κατοιχίζει βασιλεὺς, ἀγχοτάτῳ τῶι Μηδικῶν χω 
ἐσθητά τε καὶ ὅπλα τότέων δὲ τῶν Μσιώτέων ἠρχέ 
Μαρδόντης ὁ Βαγαία», ὃς ον Μυκάλη σρα τή γέων 
δευτέρῳ ἔτεῖ τετέων ἐτελεύτησε ο) τῇ μάχη. Ταῦτά 
ἢν τὰ κατ’ ἤπειρῳ «ρατέυομεά 3 τε ἔθία, καὶ σετᾶ- 

σμῶς 
ο 

ει σι. Ίῃ 27, ΔΛυκιρεργέας '4γεδι Εάά., Λυκερέας Με. Ὥσι[ι «4τᾗ. 
Ἠαες υπάεσίπι «4εὐ. περ]σίε, {οτῖρας {οσοτά[α, 

ϱ Ιάεπαι αἆ Ὀ/ομγς. ν. ζορ.» {εά 6ΙΤΩΠ5. 
«2 ἴαπα Λασίνιοί «4γο2. ἔ. αλα. 
ὃ Μοσσυν. «49. 1, ΝἱὰῬ Τ,. τί 

Α ᾿Αριόβαρδος «γοῦ. }μά, Ἰπ]α., αχ επάεπι Πτότηταϊι, 
) Χοράσι «4γεῦ., {εά Αὐτόῤκης : 

7 Ώείι ἵπ γοῦ. 1η), 

ο Εποϊανιι Εαιῥ. ἵπ 
ε Καμηλ. «4γεῦ. 7. }αὐα, εκ νὶοϊπῖα Πτ- 

1 Μινύωι «ἄγελ. }α]ᾳ. 
» Ο4. { Συνετᾶσδοντὸ 

4ε ας {Ἡρια, αἀβηϊταία ἵη Μ59.: νίάςα 
1 αυτεπΏὰς (ῥογαςηές [ως .  Σμικρὰς {ομτο 

0 Φερεδ. «τοῦ. Βατ], ΑΒ. 17 Ρα]λα, 5 δα- 
ας]. }α]]α» ΝΙΙΊΡΟ Άλλαρ. Οοπίοι 11. 94: 

{α9/. εετεῃ ἕρ τὸν, ποιά Ὁ. 

« 

58. Καβηλέές. δὲ οἳ Μηόνεο] ΛΙΡΙ Καβάλιέο, εκ 1- 
ἀῑς ρτοραραςί» επαυε΄ Ργορῖες εοπεν. ΊΜΟΧ Λλασόνιοί 
Τε καλεύμενοί, αἱ φἱ [ια[ομή αἰσηή, ἀοβικβπη]ς 
{αοΐηςν ης α Οαὐα]επβρας αμειπαάπποάυπη 1, ππὸ οὓς 
σα Έτοβαι 1δὶ αἷῑα ῥ]οζεπαΡ] ποβ δοηίς: 
υτα, 
53. ᾽Αρταθκτής ὃ Χεράσμιος] 6πρὶάε ὁ Χοράσμίρο ἆο- 

εἩ ντ [5 ῥοεβμε, Ραυΐης. αἰῆφιθ, αμῖδης σαἱου]απα 
αἀάετὲ πιεπήπϊ, πίοῖης «{γοῦ,. Ἱπάιάο, ἸἈΝυτο {επτέη- 
Παπ» ὁ Χεράσμιος» απῖ { Νἰα]ποτίςς ὁ Χοράσμειος, Ρᾶ- Τ15 ΠΟΠΙΕΗ Ατιογόϊζας ἀῑ. δοφπο ἶ5 επίπι 6οητο 675- 
ΓαΜηίμ5 {εά. αμοά Νο[ίοι ρ]απίκβπιε», ὦνὴρ Πέρδήρ» το: αν ου Πιοσδάιαξ οἩρίηα εε ἁοππο Ῥετί, 1, {κ 115. Ου! {16ι Θἰκῇ- 
Μάρες, Πεοσέπεί τε[Ππιοπ]ο αρ. ὁλερύαμα Ρτοῖθς - 
τη] «ΟΠΕ {5 70/1, Κάρες οἵ Καρῶν ΕΠΙΕΠ. ος ία. ον πα ος υπαυε 3ὓ ηβο βεπμπα . -- 
ηΙφαπή, ἱάς 6, 93. ο κ, 

όλ. Τορῤνμο στον ὰλι ομένού»] ΗΙ9 βοπίπα αν 
95. Οἱ {ο]ος Ο1γει οὗ Ίαες «4γγέΦΗ4 Ανα. ΠΠ. Ὁ. ϱ) 
ἀνάσπωσοι Κόρερ ------ πιοΙήρίε 6/4. ο νεα, 
Ῥετε, 1. π. ο, οσο. θάπιοβυτη Ρ4ΤΕΝΡ οδες Ῥταοίετήπα 
αυτα εος ἵῃ ΙπΗ]15 γαρ» ποἩ Ίοεςτ. αχσαεί ὀνά- 
όπασοι, Ῥαθοπος», Εχσιτ]εὔίες {1ρέὰ πλεΙλοταητατ» Ώ6ς 
Ἶας (απιθή ἵπ η π]ας. ἀεροβ» Οπεβαε ναια, 4 εζη- 
ἀἰπς[πιο νίτο ας επρτα» ὤνάσπασος Ψίνεται εἰθ ἐρυθῤὸν 
Ῥοτῇς, Ο: 9ο. {ρθρο Ῥετ[ας» ἀε]ότΙ α4Ππες, Ώμο τε]ε”. 
ραΐος ποπηµήα μάπα Εήςίο οβεπάνπε, Τα 09 πιεη Ψο- 
εἶς ποΏῖο» 4 119 ΤΝ: 394. ΕΧΡΟΠΤΑ, {επιες οχιρπάΤξ- 

7ού Σμε” 
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/ 

ῑ Ἠλιῖο εχετεῖ(η ροδεβαῖς, 4ο ρεπή ἆμοξς, Ἰπηπιοσα ισα 

4εεεπὶ τα ]]1α, ο“ Ἡ Ε.ᾖΠαιοσοο. 
/ 3 λ / / ον ρω απ’ /. 

Ύμεία ἐ5 το πιο" τατθ ἂν του σράτου ΊΡχΟ ουτοιζο ( ' Ἴ κ. 

οἵ περ εἰρέατα οἱ διωτάἔαντες καὶ ἐξαρθμήσωτεε, ΤΕΙΠΟΤΕΠ ης, 41αυε ον 

μμ ση ο »/  επιπιετανεταπῖααο εἴ Ρτσίεξος πηλίς ος 

μέσα φον ο υβαβχας «ποτ μπι, ει Ρτῶβεξίος ἀεοεπι τη 4ε]ερε». 

ξαήε ἑκατωτάρχας 3 δὲ καὶ δεκάρχαρ οἱ μυριάρχαὶ. ταηεῖ παπι Πἰ οτεανοταπε σεπεμΠοπός θεά: 

τελέων δὲ κα) ἐθιέων ἔσαν ἄλλοι σημάώντορεο' ἐσαν μεν τοπεσηθ. «Έπαπε ετ αἰῑὶ ααπηίπμη εἰ 6εΠ- 

δι ὧτα, περ εἰρέατα» ἄρχοτες. Βσρατήγεο δεΖδιῖυπι Ῥγπίοτες: νεχαπι 1 ααϊ ΠΟΠΙΠΩΗ {μη ον 

τητίων τε καὶ τοῦ σύμπαντο «ρατοῦ του πεζου, επληῖ ἀμσθ. ΗΟτΗπῃ ΤΑΠΙΕΠ εἴ τοῖῖη5 νὰ δ2 

ἹΜαρδόνιός τεὸ Γωβρύεω» καὶ Ὁ Τριτανταίχ μὴν ὁ Αρ- εἶναι Ῥεβε[ῖς Ἱπρεταίονες ΕΓδΠῖ ος ἄν 

ταβάνν, του γνώμη πεμένη -μὺ σρατεύεσθαι επ] τὸν μν νο ον οι στα. 

Ἑλλάδα, καὶ 5 Σμερδομένήν ὁ Ὀτάνω, Δαράν ἀμφό- "ος ο λος αν Ὃ ο. 

τεροι οὗτοι ἀδελφεῶν παϊδεο, Ξέρξη δὲ εγίνουτο ος εψιο Ῥορ]ιις ΒΠΊΡΟ Πή Εατέυπι ὨαπΙ χε 

καὶ ἆ Μασίαχε ὃ Δαρείς τε καὶ Ατόσσης παῖς καὶ χὶς Ραιχισ]ος οἱ Μαιος ΠΏατίο εἲ Αἱοδ 

Τέργις ο "Αρίζμ, καὶ Μεγάβυζος ὃ Ζωπύρε. Οὗτοι μεπῖις, οἳ Οειρί ΔηΗΖί εἴ Μεραριὴ ο 
ι Τάσικον κό 65 οιμη)ὸ 82 δν, 

[ει εχετοῖτας: αιδας Ἡ Ῥγθεται αἩὶ ζοὔ: 

ας νμςο..-α 

φομ εξο μις. τρ ρσω-ς.- 

πο ο κος τς: Ἠ βες πο ποον.- πο-ς τος η Ὥτνα Ἔν πα μπας ος τος ες 3 ος Γεν ἵνα Ὄον νο» δνσεν κ ειν 

5 αμ κα λωὰ 

ασε 

πσσμωασων.- 

σνφ 

πω νο” 

Ι 

οαμίτααπι οὐθ 

. ΄ : -- ον ὴ . 9 ο ᾗ . μ 

ἔσαν σρατηγοὶ τοῦ σύμπαντον { σρατου πεζου, χωρί οργή Πας. Ἠ1 εταπῖ ΙπρεΓαῖοι ος 

Ἰ / . κε ςε ς υ, ει ἆ 
94119 πν ποσα ΗΥ” 

λελεγμόων ἐφρατήγεε µε Ὑδάρην ὁ Ὑδάρεο ἐκα-θοῖ οπιτασ ος ον ̓ μας ποσαναϊ- 
λέοτο δὲ ἀθάνατοι οἱ Πέρσαι οὗτοι 5 ἐπὶ τουδό εἴ τι Οδ μας οσα ος 6 

ο 
ο μασ ἡκ σι λιμῶ { ὁ ταπα αὐῖ πεςς ααῖ ΠΙΟΙΟΟ πωπα | 

σῷ» ἄλλος «γης αραἱρήτο" καὶ ἐγίγογτο ουόαµαᾳ, ' Βτε πμετοι, αἷῑις Γαβιεϊευατυτ: πες μπβ (ο ο 

Δ / / 3 , ᾿ α . {. : αεα . 

παρι(χοτο διὰ πάντων Πέρσαι, καὶ αὐτοὶ ἄρισοι ἔσω) ΟΟ6]ριιο ΙΠίεζ ΟΠΊΠΕς επ]έι οαπε:ῬεμΒ θε οοης 

σόν Κ τε πολλὸν χαὶ ἄφθωω ἔχοντεε οὐέπρεπον ἆρμα- πάεΙπ Ἠαρεραπε ταίεα. απ ας 

ρ / 9 ω | | εσας οὔὐπι Ρε 
πηῶν, πολλήν τε καὶ τῷ ἐσχευασμέηη’ σἶτα δέσφι, ο. ῥ αμεκΏξες ως τοἵΠ. 

λα Ἱξειωτὶ ςηλο τε ας {απιϊ]α Ρετιηυ]ία εαηῖε Ρε]]ε οἵπᾶ ρίοΙος 
χωρο τῶ ἄλλων «ρα τιώτέων» χαμηλοί τε καὶ υπο-ΟδΏΟῃ ζηπιε]ος ας Ἰπππεπῖα» ΡΕΙΕ 

κ / Ν / ο  δὰ μμ 

πάντα παρίχετο ἵππο, ἀλλὰ τοσαδε μοῦνα. Πέρ- ταπῖ αὐτεπι Ί παΏοπες: { ο ρε 
3 ς . ης 

σαι μέ» ΤΗ) αυτην ἐσχευασμένοι καὶ ο πεζος αὐτέων ἸΠαὈεραηϊ εαᾳοδ, ΥΕΙΗΠΙ μῶ Ὁππαίυτα οί 
5 .. ι "ο 

1 Ν 2 ” Π ἷ ἷ Π]οτυπι δη 
καὶ χάλκεα καὶ σιδήρεα ἐξεληλαμένα ποήµατα. Εἰσὶ ον , ος ερ Ἔργτουμε ἀδΒ. 

| Ιπ οαρίΠΡι5 ας ( 
ΓΙ ὁ λ ρω ὃ τς : : 

| ’ Έθνος μὲν ΓΠερσηωον χαὶ Φωνή» σκευὴν δὲ μεταζὺ Έχεσι Φαρατιῖ] αρρε]ἰαπτως, 6ΕΠ5 αμάεπι ειΙα ας 
΄ : Ὦ ο ων τοις « νι εμις ἑ : ν 9 ο Ὁ 

πεποιηµένην Ἡ της Περσικής τε καὶ της Πακιτυίκης' οἳ πποπο. Ῥετῇσα., [οὰ οὐ]τὰ 

η} “/ / 1] ἳ / ] 5 ο οητα . 

μίζασι χευ οὔτε χάλκεα, οὔτε σιδήρεα , 9 ἔξω ἐγ- σπ]μαπι ἑηθίτητη, απιατυαῖΏ 

σχεριδίω᾽ χδέωται δὲ σερῇσι πεπλεγμένησι εξ ἱμαν- πεαιε Τεττεαπι ας[αειῖ {616 
ν 

μα- 4 . - | ., . ἳ 

.  { ς : . ο ο οὰ 4 6 ᾿ : : Αν - Τμνη 4 η ἵν 

α Τε Ζ1μά., 4γοῦ.  ὃ Ἐριέανταίχμης Ῥαι/. 4γεὸ. 3 {491. οὐ οἱ ερῦ. Σας ἄά ας ε Σμεο ή να 
ΛΥΗ. ΟοηΕ. 1, 199, Οἶἶπι Έριτατοίχμής. ο Σμεβδομένης «γεῦ. }]α, Ζερδομένης βα5[: ΟΤΑ σσ Ὅ 

οσα «ἄνεῦ. Νἱάὰς Ο. 159. 6 σα. αν. «49ῇ. Ῥατί, 4... το] Αριάζου. Ἰ δις: α0/- 14 νι ς β΄ 

θεὶς «4γοῦ.» ΤΕπη ἀραίρητο Ἰὰ. εί. Βαε[. οἲ «49Δ., ἄναίρητο οἶίπι Ῥιπεροβετθ. . { Ἀρεδί 4γοῦ. ὃν ιν ο 

ταπε Ρα. «πι ᾖ Μετεξέτεροι ἔνιοι «4γεῦ.ν αΙοίυπα ροβοης εχ ρ]οβία σαίε ΟΠ1ΠΕ86. 13 ΣαβΡΑΤΗ, μη 

τῶν µυρίων. τῶν δὲ µυρίων τότέων Περσέων τῶν ἄπο- Ῥεάεβεῖαπι εορίατητας, ΡΙΦΙΕΓ αμα Ἡμ. 

έν ἐξι ἡ ο βοςὸ  Όε Ἡ ο! τας Ιππποτία]ες, οὗ Ίος αωσὰ Πφμῦς ε’ 
αὐτέων ἐξέλιπε τὸν ἀριθμὸν, Ἰ ανάτῳ Ἡ βιηθείς, Ἡ νε- ᾽ ᾿ πιπαίν 

: ον ον ολ ρλᾷ. ος ο ρης 
πλευνε µυρίῶν» οὔτε ἑλάσσονέο, κόσμο! οὲ πλεισο τες εταπῖ ΡᾶΙςίοτεδνε ἀεοεΠ πρι. ὁ 

ἂν θες / αι εί 9, αν 9 : ν ο η. ΑπιαταταἩ 

σκευην μεν Τοιαυτην ειχον ηπες εἴρητα] χωρις δὲ χευ- τα, εἲ Ἰάεπι ργο[μαπΙδΗΠΙΙ.. ορ 

3, 5 
: 1Ο 

μάζας τεἅμα ἤγωτο, οὐ δὲ παλλακὰς καὶ Ύδρα. τ ΡΙΦΙΟΤΕΕ ππά]το αἳ Ιππππεπίο 41. 

αἲα: πάς: 

ἅύγια Ίγο, Ἱππεύε δὲ ταῦτα τὰ ἔθια" πλὴν οὐ πη]]τος, αι οοπηπηΘᾶΓΗΠΗ Ροτιαβαηῖν πα. 

Ν ο] ον ο ων . . - η 

πλὸν ἐπὶ τῆσι κεφαλῇσι εἶχο 1 µετεζέτερι αὐτέων Αι οαἀεπι εταπῖ α ια Ρεάίαϊᾶ ον 

08 δέ τιες νομάδες ἄνθρωποι π Σάγαρτίοι καλεύµειοι ; ε. μοπιίπ6θδ» 8 
τα ὃν ών ο, μον Τσηπι αμίοπι ἀπίάαπι ρα[οῦὰ  Ἀοπλ ο ον 

. Χλ 4/ 3 η ο 

ππαρείχοντο μὲν ἵππον ὀχτακισχιλίην, ὅττλα δὲ οὐγο- Ῥαδεψίοιπη , απ, εοπ(υ]ετιηῖ 

τω, Ῥ ταύτησι πίσυνοι ἐρχοτα| ε6 πόλεμο" ἡ δὲ Ἠεδ πιεηῖες τε[ίο ε Ἰομ5 60ΠΏ ατα 1 ος 
υὰ 

/ | αρ ο ος 

ο, 12όόν 1 

17717 - ἳ : 
; πλάι τν 

-ἀά. 741. ηες., τηπα ᾿Οτάνεος «44. [αν/. ) Μασσίσης 4γοῦ., χανει 1 πατοπΗδ» ον αἳ 

αρατού ἵπ α]ῆο ση ει. 6 Δι τάδε ἐπὶ τς Ῥμήῃ, μή, μμ. , ὁ Ῥμβς Ῥους -ξ. διερὸ, πΗή Οπις 

Ρα. Ὁοπίοί 1, 195. Ἠ Τῆς τε Περ, 24, Ῥσε]. 4. ο Ἐκτὸς «γοῦ. 2, Ρο ἐγχερδν ο 
«ἄν. Ῥα/., αλ τῇσι, πεαο Ῥεπε.. Μοα πίσσυνοι {1ο ποτε «ἄγεῦ. μο 

/ ά. 5 ανα ο ας. : ολ ὴν : : τς ὅ / ) : Ν (τί . ον τά 

: «7ο, Ἑμερδομένηε] Μο πα]α1» αἱ 1π Ποπηῃῖδ Ποππε -Ηῇ υεβειί αγ0 ἀἱῤπῶ σι Δαδεζαμέ». ΤΟ ος ἳ 

ἀϊδοοσάία εθςίατεῖ. Σμερδομένεν πἀρε]]αηῖ Ρ]εῖαε ο- {οἶας νείῖζες το[ετῖ δεθε/ετως ἆε Απιῑα, ΤΟ σα, 

τηῃες Ο, 159, ιά ααἴατῃ Ἐέρξῃ δὲ ἐγίνοντο ἄνεψιο, 1Π νείαξ» Τοἵαυ6Ρ επίπι αμτεος Π1ο οοπΏΊπετε ΑΡ)" ν 

Ῥοββοπο ἀδείοπίς οοποοτάαε «,. 6. ὃς ἦν, Ξέρξη μὲν ὧνε- ἸΦεητίοι εὐρίάν, ο -- 
Φιὸε, Δαρείου δὲ ἀδελφεῆς παῖρ. Χἱάς πα {αρετίοης Ἡ- 98. Καὶ ὁ πεζος αὐτέων] Ῥπτο {]ς[ε τὴν κι ο πε. 

΄ 

ΡΟ. 1Ο9. ον σο-. ο. Ίάέτα τοφυ]τὶ . 96. ἐσεσάχατο τῇ οὐτῇ κὶ ο ο” 

86. Οὗτοι ἐπὶ τοῦδε] (Οἱορίαπι τεᾷοῖει 44. οι ᾱ- ἕῷ, ΠΙΠΗΤΗΠΙ τῇ καὶ ἐν τῷ ------ εἰ Ρα ΐο 

ΊΟΤΙΠΙ διὰ τᾶᾷδε, Πο]Ιεππ(μο ἀείοπβίπις αἰτετττηπή ΏΗΤΏ. µετεξέτεροι» αὐοά "πα, οὔπι {οποΠο αρῦ . ιοῖοδ” 

αὈμπάε εδ. Εοτπιαπι ῥταείετί Ἰοπίσαπα βιηήεὶς» Ίρει- τενοςατηπι παπά Ἱπάσπαδιπτατ «ΠΓοά 1 Ἡν οκ αεϊζ 

πίης τεσιήαὲ: ΑΠεπυπι {Ἴπα μιωθεὶς αι 2. Κα», Ἐιεήηίης νετο νοτοτιπί Ῥογιτηπα ἵη οαρΙΗ ομ]ιε αὉ 

που ΕΗοηπα εκ (Ιοβ/αίοτηπῃ ἹΜιῶσαι, «εβοτ]αγε» Μίω- Τεπίοβῦς ἀέῃ ποιήματα Ρίοτίς επάςπα {΄πηῬεο ᾱῖ- 

σι, έ6ΙήΙ4010 ο παποΠσαπάτ Πο] επι νἱβοίς ρίόα Πε[οογο Λοῖι, 1κ. Ρ. 431. οκρίσαν μον ὦ 

Πιατ. εἴ ΙποοΗπΙΟΘΔ ΡΙΟΙ{Η5. ΑρβίρΗΤο ΠΡΙ αδίει- πι . ὥ ο Ροή» πἀροίαϊς 

. : ο ΡΑΕ . Σειῤῇσι πεπλεν μένῃσι] 10. στης, Ζειρα 

ο Ἐπὶ σοῦδε] Διὼ τάδε», πα Οσάϊσοίι Πε. ' ζερῆσι ΕΙΤΗΠΙ αν τμ 1οΏβε πρ ομί ές 
Ἱττορῆς, ἱπιαρίεἴαπιξη ΕΠ] ΜάΕΤΗΥ 1εγοβοῖεαε 10υπηΙΙ- απηομ]ογιπῃ 66πετΕ» ἵπ οοη{ΕΓΕ5 τν οι , )ήηή 

Ίας. ------ ἵπ ΡΙΟΧΙΠΗ2 εἴτις ον ολες ον ἄριόμον . ραῖοο ἱμὰς -Γο]μοί 1 145.» ο ας δὲ ἁμασή, 

3 ὁωάτῳ βιασθες ἃ υύσῳ Ῥιο βίας ο, Ῥοό, βιωθὴς {μά, Νε. Οοπίοπηρί. Ρ. 897. ἐν ριοψοιδίοτιΠι αι 
{οδοί ἀῑσίτυσ» ]ήπο σα1εο Ρ]αουΙῖ µίω ο ῃ 6εΙ- ἑαυτοῦ ἔκαρος σφίγγεται Οποος κος ο. 

ἵα ἀῑσῖ. ροτιῖτ μειωθεῖ» ὑηππηζής» 1ΟΤΙΑΠ εἲ αΠ]ς σον Ππίετρτες τταπε]ατς, {οά εἰεο Π ή ρα 

ὀδνοτω μάιωίῶς ἡ ούσῳ» Πογίε μμ λως μον πογὸο: ΠΡΙ «πιά ἐν σχριίως ἁμαβτίαεν, Τη Ἡ.. τν. δε 
μειοῦσθαι, μινύθειν, οἳ Ι14414532 1Π (α 1 δις πάβίρεπτς σ Δππαᾶν. 1ῃ Του, 6ο ΟΥ. Ἡ ” μαισαιεπι: ν 

ΏΟΠΠΙΘΟΙΙαπ1Σ οἳ πονη οαρίαῖ εγω.  ΥΔΙΟΚΕΝ. απο αμίεπι ΒαραγΙοτίπη ἵπ ΡυΡΙΒΗ αἆ 
. ΄ . η . νε ση ἵ πο ! ν 

ν] Οία (γηίμι ἆά Ἠὶ Όμμ/αΠ. Το 91. ῥαμτοΙπατίς οὐπηρυστ γή . 
91. Χωρὶς δὲ ν τε πολλόν : ο ο | 

τω. τά : ή: μὸς ῥετίαε ΙΝΗΟΙΝΤ4- αἩοῦ, Ῥαπιάεηπε ΠΗ1 {εΠοτε αι Ημ), 

{59 οοςαΠΕ., αι] εἶορειῃ ης, ο ορµεη(αε ὅαΥ- απΙρΗ» {ήρβί βαωτη, ., Ἡς 8.» ΡἱΟ : ο οἱ 

ὀργαε 103 αὐίος αρίς ῥομεβαζα!: ]ὶ 4μγέθ» 10144032 



Ἰδήοια Ἰμορρι," ὴμσηνα ῬΟ ΣΥ Μ ΝΤ Α0 Έπδεα γη. Ἰη Ὀε]ίαπι ειπε, . Έθι απῖεπι Ῥηρπα οοτπὶ  µάχη τοτέω τῶν ἀνδρῶν, δε" 
νίτοταπη Παϊαρπιοάί: Οππι Πο[ε εοπργεαἰε- 
τος ἸπΠςίηπε θας τε[ϊος Ίπ. ΠΠηπιο Παμαπῖας 
Ίαᾳπθος, απ 4παπα απξ 60 Π1Πῃ ας ΠοπιίΠΕΠι 
αἀερῖῖ [αηῦ, επι αὰ {5 ἱπαβαπο:. ἵτα ΙΙ {8- 
ΡΙΙ5 Π]αιεαξῖ σοπβοῖπητατ, Ταἰς Ποτηπι 
Ῥπρηα εδι. Ιάεπιαπς Ίπιει Ῥετ[ας οταπῖ ςο]- 

δ6]οσαῖῖ. εκ! -εαπἀεπι εηαῖτες απαπι ρεάῖτας 
ΔΙΠΠΑΙΠΤΑΠΙ δετηηῖς  εἲ επι (54. ΄ Ιπὰι 
4ποσυε εληάεπι αἴαπι ρεἀίαϊας {119 ρο- 
Πναπτ αππατυχαα: οεετΏπι΄ εηπος Ώηρυ]α: 
τες αδεραπῖ εἰ ουἵτα»: αὐῖδις ουτίρας {10 
εἴαΏῖ εἲ οηπὶ οἳ αῇΏηϊ αρτε[ες, Βαξτί ϱο- 
ἀείπ οιπαξι Ἱπῃτιδ εταπτ ηιῖες απο Ρε- 
τες, ει ἵτεπι Οα[ρ. 1άβγες οἳ ἱρᾷ 6αη- 
4 επι απαπι Ῥεάίτες αΓΠΙάΤΗΤΩΠΗ δετεραπῖ; εὐζ- 
ΕΟΤ αὐἴαπι ΗΙ «μΠξὲ εταηῖ αρ]ταῖοτος. «α- 
4Ρ1 4ποημε ες” Ῥατσαπίϊ, Ἰεΐάσπι, αἴαας. {πας 
Ῥεβιταιας ἱπῃτιδ εταὮῦ, . λδσποπ Αταβος 
εΟ α4ὐο ρεά]τες οτπαῖτί ου]εαΣ : [8ὰ οιηόξι α- 
ΒΙίαΡαΠῖ ςαπιε]ο» π]μΙ]ο Ἱπ[οτίοίες οαπ5. Ῥετ- 

ὃτ π]αταϊα, Ἠω [οἱ Ρεητε εταπε 4μαβχος, 
Ὅ Ῥπιτασς Ωπηετις δη ται, οξορίητα πο]]- 
μα Ρισῖε ζαπιείος εἲ εὐτας.  Ετ α)11 
απ]άθπι εημ]τος. ροῖ οτάίπες {πετιπὲ 4ΡΡοΙΙ- 
Ἡ στ Αταῦες αὐἴοπι 1η ΙἱΗππο “]οσαῖί. οὗ 
14 ρο[τεπιὶ, πο εφιϊταϊης σοπ{ετηκτοιιχ, ϱ- 

86 ᾷμ]ς «αΠπεἰο ΏΟΠ Γοιεγαπ Ώρας. -ΕαΙτατας 
αὐῖεπι ΡτεΓεΕΗ εἴαης, αατπιαπτητες ει Τι- 
ἴπααμς. ΠΠ Ἰατς: αποτάπι τετ ςοἶ]ε- 

δα Ῥματπασμες Φατάΐρας εταῖ τε]δις «ριο- 

45 
3 ἃ ΄ η 

: έεπεον συµ[ιισγωό! 
.. » Ἂ Ν 3 » 1) τοῖσι σολεμίοισι, βάλλεσι τὰς σειρᾶς. ἔπε ἄκρῳ βρό- 

ἁ . / » 3/ 3 3 1Οχες ἔχεσας' ὅτευ ὃ) ἂν τύχη, ἢν τε ἵππεη, ἡν τε 
| ..Α ε/ Ες ας πι νε... ἀνθρώπε, ἐπ ἑωύτὸν Ἑλκά" οἱ δὲ 3 οὐ Ερχεσι ἐμπία-. 

λασσόμθοι Φιαφθείροται’ τετέων μὲν αὕτη ἡ μάχη, 
καὶ επετετάχατο ἐς τοὺς Πέρσάς. Μήδοι δὲ, τήν 
πε ο) τῷ πεζῳ εἶχουν σκνὴν 7 καὶ ορια ὡσαύ-, 

Ίδτω». Ίνδοι δὲ σκευῇ µε εσισάχατο Ὁ τὴ αὐτῇ 
καὶ ο» τῷ πεζῷ, ἤλαυο δὲ χέλητας καὶ ἅρμα- 
τα ὑπὸ δὲ τοῖσι ἅρμασι ὑωῆσαν ἴσσοι καὶ ὄνοὶ 
ἄγειι, Βάκτβιοι δὲ ἐσχευάδατο ὡσαύτως καὶ ο” 
τῷ σπιζῷ, καὶ Κάσωιοι ὁµοίως, 3 Λίβυες δὲ χαί 

οΟαὐτοὶ κατάσερ ο) τῷ πιζφ' ἤλαυιο δὲ καὶ ότοι 
πώτες ἅρματα ας ὃ᾽ αὕτως Κάσσιο καὶ Παρικά- 

/ ς ὴ ον. ο» 5 / ηρι ἐσεσαχατο ὁμοίως χαὶ ο) τῷ πεζῳ. ᾿Αραβιο 
} } α” Ν » ΑΔ ) 5 ” δὲ σκευψ μὲ εἴχο τὴν αὐτὴν, ἆ Ἡν καὶ οὗ τῷ πε- 
ο λ / / τας 2. ζω" ἤλαυνω δὲ πάντες καµήλουε, «ταχυτητα οὗ 

΄ ον ΔΝ ο» ς -ς οσλεισοµένας ἵωσω, Ταῦτα τὰ ἔθμα μοῦα { (σ- 
ἴ / 2 λ λα ο ίεει μα "πτεύει". αριθ μὸς δὲ της ἵωαωου ἐγένετο ὀκτὼ μυρια 

κος Ἰά Ἰ ι ον / Ἶ ο, β 9 9ο, παρε Ε τῶν καμµήλων καὶ τῶν αρμάτων ̓  οἱ 
αν, 

η ο. μιέν αυ ἄλλοι ἱωασέες Ἡ. ἐσετετάχατο κατὰ τέ- 
ες {Ω.. δὲ Λ/ αν ως 1] λ λεα᾽ ᾿Αραβιοι δὲ, ἐσχατοι 1 ετεταχατο' ἅτε γαρ 

ο” / /΄ Ωοτῶν ἴω'σων οὖτι ἀνεχομένων τὰς. καμήλους, ὕσε- 
/ ἐ / ; ε/ να ροι ἐτετάχατο » ὕα μὴ Φοβέοντο τὸ ἑσσικόν. α1σ- 

παβχοι δὲ ἔσαν κ ᾽Αεμαμί2ρης τε καὶ Τίθαιος 
/ | ον ο ξε,. νό κ, 1. ' 4 Δώτιο παιδες" ὃ δὲ τείτος 1 σφὶ συ σσαρχος 

Φαρνούχης 3 κατελέλειωτο οὐ Σαάθδισι νοσέω ὧς α ο κας Ἡς ρα ΣΥ 5 . / ο Δ ο τή. ἸΝαπι απππ Ῥατάϊδις ρτοΠεΙ{σετεπτης,99ΥΦ6 οβµέωντο ἐκ Σαρδίων, ἐπὶ συµιφορην Ἡ. περιε- τε αμ. σα]απηταϊεπι Ιποιαϊτ ΙπίεΙεηςδ: εαιταπτε 
επίπι «ο σαπὶς {15 ρεὰος αι Ἱπιετουσίε: 
4ο εφ ἹππιρτονΗο τείῖέης αἴαιε ετεξέαπι 
{6{6 ατἴο]εης, ὮΤΠαΙΠΙςΠΕΠΙ. οχοιςσῇι. Ἠὶς 
ςοἱ]αρεις {αΠ6υΙΠεΠΙ νοπιπίξ, οἳ πιοίρις 
τζαη{ΗΕ ἴα. ἴαδεπι,  Έαιο ααῖσπ, α- σλ[α 
Παμπα ἁοπιίπ], Εεσεταπὶ Γαπιί πἳ ας 118- 

λα), εταῖ : 
Ἀ 

τσ ἰὰ. μην, Μιά, Ρα; ΑΛ. Ῥαμό, 4, ἐν ὅριωι 4 υη θά. 2 τὸν οὐτὴν «4γοὸ. ο Αὶς ΟΠ1Π69. 

ππεσε ἀγεδέλήτο, ἐλαύωτι γάς οἱ, ὑπὸ τοὺς πό- 
αφ του ἵππου ὑπέδραμε κύω καὶ ὃ ἵπ'πος οὗ 

..8 Χ 5», { ᾗ Ν » 2 ο πεοῖδων ἐφοβήΦή τε, χαὶ σὰς 0ρ)ὁς ἀπεσείσεί-- 
ο. / λ λ .ν Το Τον Φαριύχεα, πίσω δὲ αἷμα τε ἥμε, χαὶ 

3 8 αν ς κ. λ  ϱ .» 40έ Φ.}ίση περιήλθε Ἡ γοῦσος, τὸν δὲ ἵππο αὐτί- 3 5 λ Ἅνα, τ / ς / κα κάτ αθχὰς ἐποίήσω Ὁ οἱ οἰχέται ὡς ἐκέλευεό 

κ΄ δοκάρι 
σδ ο Άι 

σι αἳ οαῖστί: Ροι{ο ἐμπάλας. θε, ΠΟΆ ἐωπάλλασ.» 
Νιάε Ο. ζο., ΠΙΟΧ κοὶ οὗτοι «ποῦ. Σημ,  οἆ ή. Ῥαης «9δ. ἣν ἱρποταπί αἰ, ε Ηάεπι: τε] πρωυτῆτι" πιοχ ἵππους -4πεῦ. Ἴππευεν Ἰά. 714,  -ϱ Ιεῇ, ἆαιι. 40. Β.Σ οἶῖπι τῶν ἄλλων καμα. 

1Π ϱα ἀῑνετῄίατο τοάµςσο. ἐπετετώφ. εί, Ῥας/; - 
Ὅν 2 Ἐπετόχωτο ἔ. «νο. «49. Βγῆ. «4, αιιοᾷ ρᾳσΠς 
{ Ἐπετετάχαωτο «ἄν. Δ΄ ᾽Αρμίόης δη. 4Λ. / σΣῷ Ί ΣΦ «4γεῦ. Ῥαν[. «41ᾗ., σφισ) αλ. 3 Κζωταλέλ."2. «4γεδ. Ώπο πΏσπιοπίο,  Περιέπεσε Οᾷεα. Ρα. {9ῥ.. ἕνέ- πεσε «4, εἲ τε]αι. ο Ὅπο 1δίμαρίηαε Θ/: 

«ὥρον ΠΗ μάς - ρα 

-ατ. Οἱ δὲ ἐν ἔρκεσι ἐωπάλασδόμενο] δίο τοῦῖς Οοά4,  πὸῃ πλβτή]ανείο, ΑΟ]. 
Ἐμπαλασσόμενοι Πάειῃ ας συμπλεκόμενοι 96]ο]. Ζμονά, «α {ουπιαυαπίτ. νΠ, ὂὴ. Οετετῖς εοΠΡΓΙΗΤ ὀλόμενος δολίοιο βρόγων ἘΡΕΕ- νοτυπῃ [οτίας[ο ππρπβταδιυ ΣΙΝ Αραπιεπιποα Ἐμηῤρίά, Ε]εᾶῖ. ν. το».. 6ἳ «4802- 
{ἱ εχ ΑΡΑΠΙΕΠΙΗ. ν. 169Ο. Ἰδόντα τοῦτον τῆς δίκης ἐν Εὺ- 

«ὧωΜ., {εᾷ ἐποησαν ὧς ἐπέλευε ἅπαωγαγόγτες οἳ οἰκέται εἷς τὸν 
3 

1. αρ Ρα” Αβιῥι ἓκ ἱωστίων νο- 
εοπ]εότητα απαϊρίτο, ἸΜοα]ίοτος Μ56, 

10ἱ ΠΙ. «ΥΙΟΚ τραχυτῆτο οὗ λείπο- ένας Ίε1νο. ΔΗΡΙ 1, τα. τοὸ., αἳ Ρ]επῖης αιΠάεπι, τα : δίκη: Ἡ- πάμηλοι ἵππων οὐκ ἤσσονες ἐς ταχυτῆτῳ, «Ῥο]ίήν ἂς Ῥαί «ΚΕΣΙΝ. Ίο εημάεπι. οὐ[ινϊ[σοτ Βιπρὶάαἱ 1ρ]10. .» 

Β δν Ἀ 2 ν Ἴ . } ἑεηαπ]6 κρὶ εἰσὶν αὐτοῖς (κάμηλοι) ἵππων μὲν ὠκύτεραι τὸ Τους. ν. 77, ποῖ μ΄ αὖ τήνδε ἐς ΑΡΚΥΝ ἤγαγες χρήσως, πάχος Τ,. αν τὰος' πες «48/00 ΟΠοδρῃ. ν. τοσο: ΑΡΚΥΝ δ' ἂν εἶποις 
ποδισηραφ πέπλους, ε]εραπεῖς ιμ]ήδαμα 6ἳ Ἠαιά Ιόηβε πεσε εκ ΠεηΠεπΠοία τί: Ώιοβό. ἵπ ἈὐευπΏς ἤρυτας, ποφίῖς ροΒοΓῖς ΓΠΙΕΗ. 

ΣΤ. Ἐν Έρκεσι ἐμπαλλασσόμενοι] Ῥοτρατυπα ΙΠίοτοδε "Αμπαχιῶτωι 
ο τὴ ἐν ὥρκ 
το ΤΩΠΗΠ5 1Π ζαῇρης, ἁςαίςκίο νιάσιιῃ: Ε16(γεῦ. Ἔρι διντύοίς» Σοφομλῆς ̓ Αθάμαντι δευτέρῳ” {προ τηα]15 ΠΕΠΤΗΙ οἱ σῇς Δίκης ἅ ο ἄρχυεᾳ' τῆς Δίκης ἐν ἔρκεσιν εδι ἵπ {4 ἆατεπι Οοά]σας ΑΡΑΠΙΕΙΙΠ. «19ΟΥ ν. τόοο, πτ. Εκ]πιῖ ραγΠαΙρίο ἩἨσετοάοίσα, πὶ 1] ἀερεῖ ἐωπαλλ. Πτέτα ΠιρετβΗᾳ 

υσι Ίερατα, αἩ ἐν ἕρκεσι Ίος ΤΑΠΙΕΠ, αἷτε- Ῥηπθροβᾶο, τε Ίοὶ ΙπάΙσαταπ, τεβΗηάαξ, 

κο) 35: Ἐπὶ δυμφοῤὴν περιέπεσε] Ἱν[α]πε συμφρῆή περιέ- 
6. Ῥ. 945. καὶ τοιωύτή συμφορᾷ περιπέπτωκεν.. Ἱπ Γἱογο χα, όοι 

δὲ ἐν μεγάλῃ συμφορῷ περιπεπτωχότες ν ] Φαρνοῦχος, εσί» Ἀ]Η5 ΏπΙεῃ, Τη Ῥείς, ν. α1.. οι οσσυέσς, Ῥο- 35. Ἐπὶ συµθῷ. περιέπεσε ἀνεθέλητον| ΝοὮ {ρετῃατεΊῃ ο 
» περὶ «συμφορὴν περιέπεσε ὄνεί. {εά 
ΟΙ ἐπὶ συμφορὴν νε] ἐς συμφορὴν ἔνέ- 

; ἷἆ δαν, {οπρίαμο ἐν ἔρκέσι ἐμ- πέσο ὦνεθ. οπΙπ]οά6 τθᾷί ΡοτμεΓΗΠΕ συμφορῇ περιέπεσε πρλασσόμενοι, 1 δι βρόχοις ἐμπλεκόμενοι. Ρίο {ορια δεν" {η ἠήβοηι ἡο(ή, οὐ Ἱπμέμόίρη, θΗρΙέος 4ο 
ΣΕΡΕΡΙΠΠ{ΗΓ παλώσσεσθαι εἳ. ἐμπαλώσσεσθα,, 4δημε ἳ ; 
ού αριὰ ββῥα(δ. 3 Τ.Ε. Ρ.590, 
Σ21 τοῦ Θουκυδίδου εἰπόντος τὸ Ἐμπαλασσόμε επλεκό, 

περιέπεσε, Νε]ιῖ αἶτετο Ίοησε πω ης, Πἱ5 πάσείριυπα, Όρο άμρη. Ἡν Ὀοβίοοπι Πωχῖκίο Ἠωγ. Όμα οοεθες, σπᾶσηι περι Ἡἱ» ὤντι τοῦ πεσεῖν {εγοοιυ αΠῖσετητ Ετυδυτα. ------'Ἐδὲ ἨΊ6 συµ- ο λλσα νι νο» περιπειρόμενοι (δόρωτι») Φυρόμενοι, Τ0μογ- 

ΡεΠυπίμς ν 

1οοΙ,. Ώπο πο 16ος 

ο) ὦὠνεθέλη τος ο να] ή ήν οα/αυμλάςέ Όεπε οερῖε :απια Ρογ)ο παλἰδίτα ἰᾳ Ἐμπαλάσσεν, τς. ὃς ὄρον ἡν βγουν Νο ΗΗΡΩ οί’ ολ λαρ λες, 84. ΕΠ. 16β0. 1Πὰ, Ἔλες. ετοτίσὰ, 
να ἴδετι Ε ἙἨησγαιάσα» αἁ Πεβ}εῦ. επι ἵπ ἘἜμ- οι 1 στρ. αν στα Ἠπ]ης ποῃ πιεππετηηὲ Ἠεγοάοιεϊ  ὁις ἐφέλει, 14 οςῖ ἀνεθέλήταω” ἹπτεμΙβΙΏτΗΣ οπΛμηή]α1ος ϱἳ 

: Φορ. πά, Ἔλες, Ίπβα ο, τ95.. ὅν τι δὲ τοῖσι «Λ4Η: 
ναΐοίσι ------ συνήνεικε ἀνεθέλητου 2ενέσί ος ἴπαι) 
{υρία οτι ασ. ν 114 Μοδ ευεµ/η{ 14 υ{ά, τὰ μή 

Χ η κ 3 ο” 9 

πο : αμάν -ᾱ- κι ώτ1 τουσαι ΚΑΙ 29ῦδοι σ 6 
ο μοή να. Ἠάρος {Παρπηεηία δμίέας η Ἔμπλασ ΗΓογΗμη]α συμφοραὶ συµπίπτουζΑ ον ας σσ πα Βεπμίπα [εηριο []σ[α νἰάσταξ σωσα:, οµαΕ., καὶ μα τή κο ώ ο 9.) ο. η 1Π.. 15 σοτ /; ; ο ον ! ὴ 1 ! ος ᾿ πά πι : 3 ολ, Ψ π οἵ-' 

οἰκείος ἐμπαλασοόμιψε. το «1αηή: τοῖς Φίλοις καὶ εὔσι τὸν βίον, Τεοῦ 4 ἀπέσφαττον ἀὐτοὺς ὧς πολεμ. 
91. Ὃς δ αὕτως Κάσπιο | Ῥοπυηίμῦ, αἲξ ρα]]ο {ῇρ 

επι {εάεπι ταμίας 

ἐ όν. ε ΠαήΠα Ἱερυπευτ αλδῖ: Ίοῃδα ο τος ΝΑΕΟΚΕΝ. ὦς βούλεται, οἳ Πα Ἱεριπίυτ 2101: Ίομεο 1η ρτίῃι ι] 6π/ΡΙ αυε Ἠϊς Ῥετροταπα Ἑε]α ααενί νετυίς εκριππαητ 1 {ρθρίδῃΥ Ιεπὶκβπιίς. 3 επηςδ, Ἱηποιητητ Ρατ]οπηϊς 6, ό8δ. Ὁμὶ οἳ 00), μι] 1ου ἴ 

ουσ. Επί Ε]ογοῖοίο οχρηπητατ Τοτπ]η]α οὖκ ὃς ὄθελε- οὐ 

ρηπηής 

νΑΙΟΚΕΝΕ 

Ἴτί 5. Ἐν 
1πς 4) 

3, 

οξ6 



ο σλκ ν - 

κοσππεπόσστπστς «σε πεστπηπεσεπο» -. 

οσο σαν νι 

πι ο ουσ 

5 

4ο0 

Μό Ἡ 5 κο Ὀ ο. ΤΕ ία Ῥαίκς δὰ, Αφνώ ορ 

το ορ ο 
πιω ας ος Αμ ο δαίανε Πίαα1ε Ῥματπισῃας Ίτα α ῥιῶ[εδα- 

ἄν κ κ ν οὕτω παριλύ»η πα Η ὃς τα {αηπποῖης θ8Τ. Ῥοστο ΓΠσεππες ΠΠΙΙΟ ΠΙ:᾽ 

ης. Τῶ δὲ τήρεων ἀι»μὸό μθ) εγωκτο  ἐπτόΛοπηριο [ηετα πη]]]ο ἀποεπια ο Ἱεριεις θπΔ. 
χαὶ διηκόσιαι καὶ χίλια, παρβειχοτο δὲ αὐτας ὧῑδε᾽ Π Ῥιώρισία: Ῥλωβίσες, ουσ θΥΠΙΣ αμ 

Φοίμχες µθ, σὺν Συρίοισι τοισι ο τή Παλαισίνην Ῥα]α[ήπαπα ἹΠεο]μης,  ἴπεορηταςς,  ν 

τεηροσίας, ὧδε ἐσκευασμιένοι' περὶ μὲν τησι κεφαλήσι πηούυπα οἵραί! Οἶτσα σαριϊα μα ο 

χυνέας εἶχο ἀγχοτάτω πεποιηµέαν Τβυπο τὸ Ἐλ- «ΠΠΙΟΙΣ ο σαν ο η, ς πο, «ἈτοΠ:. 

ληικώ ὠδεδυκότοο δὲ "ώρηκαρ Ἀψέους, ἄσπ ιφαδ ους ἠπειδ» ο Ἡὶ Ῥμαμίσας». 

ο δὲ ἔτυς οὐκ, ἐχέσας εἶχω, καὶ ἀκόντια" οὗτοι δὲ οἱ αν κ. . ο ιά ἃμαν πατθ. {ν. 

Φοίνικος τοπαλαϊὸη οἵ κου ὡς αυτο: κεγθαί» επε τη Ίγπῃ αοσο]ευαπε: πο τπαπορτεδί”, 
Ἐρυθρὴ »άλασση' ο2θευτθ 9ὲ υπερβαντες Την Ζυρίης πίτας θγπ ἨὨκδίταπι, 18 αμτεια. Εαξὲ 

οἰκέεσι ἆ τὸ παρὰ «άλασσαν' της δὲ Συρίής τῶτο τὸ δγιία, ει αισφμ]ά ΑΕαυρῖο τεπαδ. ή 

χωρίο καὶ τὸ µέχει Αἰγύπτηπω, Παλαισίη κα- σσ Ῥαα[ηπα νοεῖταα,  ΑΒΒΥΡΗΙ πως 

Άτεται. Αἰγύπτιοι δὲ νέας παρί/χοντο δηκοσίας’ οὗτοι ΡΙΈρεΡαπι πανε. ΠΠ. εἶτσα. αλα 

δὲ εἶχον περὶ μὲν τῇσι κεφαλῆσι κεαίνα 5 χἠλευτὼν «98. [οχαἱρίσμ]αίας δετεδαντ άν ᾷλοι 

ἄσπίδας δὲ κοίλας» τὰς ἴτυς µεγαλας ἐχέσας, καὶὶ μμῇ {εητὰ πιαδηῖς ρα ο: ἐο- 

δόρατά τε ναύµαχα., καὶ ἔ τύχες µεγάλες. Τὸ δὲ ο αλ . ο η Ὃ μάς 

σληθου αὐτέων» ωρήριοφθροί ἔσαν ! μαιχαίρας δὲ μορο μας Ἡηῃς ο η ἴοή απππαά σο 

γαλας εἰχο). οὐτοί μεν ουτω ἐσαλαθάτο, υπιο ταπι,  ΟΥρΠΙ απτεπι ο ας - 

δὲ παρείχοντο νέας πυωτήκωτα καὶ ἐκατῶ, ἔσκευα- {η Πᾶνες Ρωρεβαπε, πος ΠοάΟ 

σµόνοι ὧδε' τὰς μὲν κέφαλὰς Ἀ εἰλίχατο µίτρισι οἱ : Έερεο οτι πης τεώπηί ον 
βασιλΏες αὐτέων, οἱ δὲ ὦλλοι εἴχο κιθῶνας' τα δὲ ἵα Ἠαρεραπι / τε]ίααί τα] ο να . 

ἄλλα κατάπερ Ἑλληνέ, τετέων δὲ τοσάδε ἔγεάαόςς σα Ἡξ ᾿οτως]. μμ . αλ. ρα 

ἐσι οἱ μὲ, ἀπὸ Σαλαμῦορ καὶ ἶ ᾿Α.ηέων" οἱ δὲ, ἴπε ρατηπί ᾱ- δα]απηπε οἲ ον σόου 
ο π85 ο ου  αὰ / ρολ ο Ἱ / ὃν 

απ Αρκαδίης οί δε, απο Κυρ’ οι δε, ἀπὸ Φομί- Ρατίΐπι ᾱι Ῥμωπῖσς. - ΡαΤΠΙ οὐ. ο. 

κἠρ’ οἱ δὲ, ἀπὸ Αἰθιοπίης, ὦρ αὐτοὶ Κύπρια λέγεσι. τπίορία οΠωπάὶ , ως 14 Ορ δν 
/ “ ΤΝ 

' δε Ἰ 
η η 

σα 

ἡ 

κ 

επ αδ Ατοπάϊα., :ῬραΙπα α. Ο9 ΛΕ; 

σι- 
τς 

α ᾽Αγαγόντες «4γεῦ. 7 αἳ σὺν τοῖσι οὕ πι «4ο. Ῥαγίς, «4. δι Βγίι ;]σ! ἐν τοῖσι ΠΗ.4. Ρα. ή. μα, 

Ε]ορας πἰχοπιίαπι 1π Ῥαε/. πιατρίηα τριήρεις ΧΗΗΠΤΙ. Σας αρας ϱηή//ο ἀμοεηέας οὔ ον 9ρετιβΠδ.. σα, 

ἄπω. 7 ἆ τὸ πε, οἳ η/ῤαήῥ., Πο τη], ἰΙαΙπ( απ πια]α Ἠΐο περ), 34 ἱθήΦ5ε Υ. Ο04.) οι 

εεηλευτὼ Ρας.» Ῥοΐ]ων οἰτανῖς νΠ., 83. Ἠ Τύχους ὄρυξ λιθοξόϊκὸν ἐργαλεῖον µεγ. ΓΗ: αμ. Πευας μιά ατα 

λάδατο ια η σε. απἀ Ποῃ. Ῥ. 949 14. οι ζω, (επΠευ.. αΠῖθα ἐςελάδωτο. 0 Ηιά: Εμβακῦ. ος «ή ’ : 

λιχάτο Ῥ. 454 15. { ΟΠΙΠΕΡ ᾽Αθηναίων Ἠιδ]ε: άμα οἳ δὲ ἀπὸ ᾿Αρι, 6ἳ ἴ6ι δὲ «4οῦ" 70, πο ο) μμ 

: . » τν « ον ὁ ... « : ὰ α πα . 

43. Ἐν τοῖσι ψούνασι] Ο]. 6γοπουὴὶ εχρ]ςρίοποπι νἰ- ο7. Ἰράνεα «χήλευτὰ] 9οΠοΏοΏ ρα]. πλεκτᾶ νο η 

ἆςα. Ῥή(ήπο σὺν τοῖσι ----Ίαες εκ Ί., 1ν. ϱ. 65, τοὺς τονοσαϊ πλ ὠξίνις σαγάρεις 0» 64- 1Ἡ Ὃ ώκμν τρ 

δεξιὺς ὤμιυς πάντας ὥποτάμνοντεο σὺν τῇσι «χερσὶ αἰικὶ-. τηῖ]ῖ πιοᾶο αμέτας: Ίπιπιο ΠΗΡΙΕΙΟΠΕΙΗ πιονεῖ « νο 

Πο ψεπίτο απαιητ, Νάπιατη ἠτεπηίμπα, ΤοάΙξΗχιπ πλεκτὼ Ο. 70. Ἱπάϊάσπα., νοιοίε οῦΗΓΕΙΟ» ΡτοΡ ον) 

6, 184... ποια «Ῥαε/. ορᾶπιο ΠρΠαΠΙ» ραΠίείαιε «4- Εεοδίης Ίος αχ Ίοσο ἱρίνεα φήλευτὰ» πλεκτὰ Ὁ ο, 

Γοὐγ]ως Ψεῖς, νΝ. 341. ΠὈἱ ἆθ αἰἱοτηπι ἀἰφ[επία ἀοέτα νου, οι Ρον [επι οοΠραΙ. Ίνασ!]εΒ μας ροπε 

Φα μ/ομαν | 5 1ε5 ΒΙετπΕ, πο ατ ῥαὖΐσε α είπα » ογρ]εμΑΗ6 ήν 
45. Ἑπτὼ κοὶ διηκέσιαι καὶ χἰλιαί] ΊΏ Πεγοροίηη {οπι- «γερῥαμ. Γ]ες. Ἐ. 1Ν. Ρ. 515. « Παπ ο. 

θες πια]ενο]ς», Ῥ/μέαγεδως 1η ΓΠεπΗΕ, ρ. 119. Ὦ. αἆ  ότ. Οὕτω ἐερλάδαωτο] Ν αἱραίαπι ἐσελάδατό ος, ν μη Ἰ 

εὔπιάσπα παν Ίαπῃ πάπιεγΙπα ἀεβπιεπά αι υΠ π]α]ΗΕ {σ- πιοπίς Ῥάρποτο «ης. (σμήηέως εἴ ΡογέΗ5 ομ{ανα!” [. η, 

{Ππιοπίο Τταρίαϊ Ῥοδεας, απατά Πήβοσ]αί: ἃς ΠπΠετο Ἔσαλτο ἀῑ 1οπῖδιις ἐςάλατο, 40 {16 ράΗ5 ἳ εν Β ατα” 

παν{απι ερετΕηῖ Το. θήαη/ε]. αᾱ «48/ο0. Ῥετς. ν. 941. ν. 988.. 6ἳ ἐσαλάδατο. .Οοβηίῖτα Τε8 Πα ος ὃν μν 

Ώσ. δραηδεῃ. Ἱπ Ἰω]αμ. ϱ. ἆδο. αἳ Αι 1γ7ες[ε]]ης, πἆ Ώοπε οδῖ, (ἱοδίαπι «441 οἳ αιογυπ1» ὄρυξ λΙ ο τρ, 

Ὠ]σάογ. ΧΙ οι 3. ΗΡΙ εαεάεπΙ αἴαια Πϊς επήπΙοίαή- φωλεῖον, Πέβοδέμτ, ζω οιδίμς, 1 τείσεν ας. ΙΔ οῃ- 

τησ» 6εηῖε {64 1 πανΙαπῃ ΠΗΠΙοΤΟ οὐαφ Πηριμ]ας (10-  ν, 949. πο ἴδποταπε, ἱαρτιάξητετη νε αἀΜ{ταπι πο 

πμ πατΗΠΕ» 3 ποβτο πιυ]ηπι ἁμοτεραί Οἱοίογαι,. ἁαππιάο αρπονῖε οτιά1ς Ἠπιας ΟΓΑ ἃ 4 νὰ 

ΥΑΙΟΚΕΝ. ᾖἱς ο ας 1. νι, 19. Ρ. 9945 4Ἡο ο ων. 

"στι Ἴπυς οὐκ ἐχρύσας] ἵπ Ο]οςῇς ἴτυς «1ῥο εἲ Ἰπὰς (γοπουίο ταΧατΙ 3 ἸνοιανΙτ 1 δὲ. «ΒεγςΙεΓΗΣ απο ο. 
ζχη]1. Ο]γρεῖ απρίτας αι Ἰαυτίπι οδί εχ {ε1Το, Ροῦ)- -ότ. Οὗτοι μὲν οὕτω ἐσελώδωτο] 1π απίοσβάεπΒρᾶΣ ο. 

211 σιδηροῦν σιάλωμα Ἱ.. ΥΙ. 91. ἈΌ «/ΠΡΟΠΕ ἀΙειεραης ρα ΤερεΠαπίατ ἐσεσάχατο, Εἴ ἐσκευάδατο" ἐσπενα 

εἳ τοπποτπι. Ῥηοσπίσες ῥεῖία Ῥτοϊερεραπες. Πέλτη» ἔσων, θἳ ἐπαλμέγοι ἔσων. Οιοά Πίο ΕῑποΏος μμ. ’ 
ἐσπὶς ἴτον οὓκ. ἔχευσα αρ. Εἱοεδίωη. Οποᾷ Ῥοιτο 4ς  ο1μσσπι Εχίε ΡταπΙΠΙΞΠςΙΦ: ἐσκευάδωτο Ρογέο ο ος. 
Ῥμουπίουπα Ῥήπηϊς αἳ ππατθ τηῦοης {οεῖδις [ασσσάϊε, τοροποΠᾶΙπΙ» ἐκαλάδωτο (αμήμίο οἳ Πκοἰνβί ες Πε”. 

Ῥτοτία5 ποϊαοῖ]ς, σοΏρτι]ε 1, 19 1. αἳ [ασ ἠή0β πη]]ο πιοᾶο Ροῖυ]ξ α σέλλω {ουπιατίς Ιοπίεῦς 19. 

, 

Ἠαιππαμε Π0σ15. πήτιππαμε αρο]ά!ϊς, αῦ ορτερς ν]η]ς 
ϱ, Λοεβαγίον (1. Ργίησα, Εἰαάν. Ἱκοσμαρ, οἙἱρ]- 

που ῬμήΙβαεοταπα νεβήραητίους», ἵπ[αρες Ἠασαι. Ίε- 

πο ἸπβαὈίεησ, Ῥαϊκείῆπος ΕΠΙ αέοδη1ο 6ο58επι «ση-. 
{ωῖ, Ἐεσεα{επη 1η ροβοτῖς ΜΗΙσταϊηΙ, νο εχ ΔΕ,- 
Υρίο οἵ Οα5Π1σμαεί εἰ Οαρμίποχασ!, Ἠῖπο ΡΗ{]1ῇασἱ 

οοτ. Ὁ. Χ214. Ὀειμίεγοποίῃ. Ο. Ἡ» 99.6ἳ «09.Ο.1κ,, 

7, Τταᾶμδ, 4Ώσπα ρηπτηβ Παρμστυπε, πιατί οταῖ αά-- 

ἷ α Ἰπ]ατί εκ {εγο7. Ὁ. ΧΙΝΗΟ 4. Τα θής ο αι Αταδίσυπι» ομπιαμΕ αχ ΠΠΙΠΙ «οἨπιο- 

ἀϊςβπιας,, υπάε θΏ{Ε Μοβς αμα Πη{ετίοτ]ς 
Απ Εγρα ρατΤΕΠΙ ἱπ[δάστυπί Ἔσοοἱ ΟὉ. ΧΠΙ, 17. Ομ 
111 Ὁ ς. 

τας ο ρα παδίταπε ΟΗΠ19 τεΠεΠίιτα ες 1ρῇ. 

1105 πηαῖοτες αἆ τΙΌΤΗΠΙ αοζο]η]δ[ε ΡΠΠΙΙΦ π]ατο, 
οτεάἸθήοτα νἰάσπίωτ, ααπι {π{Ηείο 1ΠΠΕΟ 1Π Οοἱολῖ- 

ἀεπα Ἐς Οαρραάοσίαπι οἶἶπι Δοεθαγέὸ 605 ἀιισετα οἳ 1Π 

Ῥαϊαε[Ηπαπη τοάποστα,, αλξ» αυας 7ήγήηραό ΓΟΠΗΠΛΕΠΙ, 
αἆ Ά/οίσε Ὁ. χιν. Ρ. 9. ἀἰνίπαπο, οκ ΤεβίοΠε (Υτ- 
παῖσα εἳ Ότεια. Νορὶς Ἡοχηπῃ ρα1ὸ {η 1νοῦ {οεγΗ 
Έχεις, ϱ. 35. ε0ΡΙΤα ης, 

“ἐπελάδατο, Οοβἱαῖδιις απΠςΙογαι ππεμάασα ος η] ὅταν ἡ 

ἐσαλμένο,. ΕΟΤΠΙ ΤΑΠΕΗΠΙ ἀἰ[ειμητ Στέλλ5"ρ/μ]ο Ῥοεί ο 

ὅπα, οὖσι ῬΗΠαεἰ οτἱρίπο βιεήπε ΑΕργρας οἱ 
: ἱ6Ι0”. 

-όο, κίταριω οχ Γεγοῇοιο ρτοδυχίι. Ομ εΡὸ αν μ 

χΙ5, δατο, ΡΙὰΕ[εγήπι ουΏπει ἵπ. νοκοῖ5 1Π όταν μρώδ 
ἀαεβπεπαρις. οἱ νε] ἵη οπιπίοης ἹερείοΩς - Ίδροπι 

Ῥελάθώτο» "«Οί 3Η] ια 
{οτίρεπάο ἐξολίδωτο: 1ὰ 8 ἐσολισμένοι, ἠ5233. τομ δοῦν᾽ 

ετ Στολίςειν' φολὶ ) ας, . 
τας 9 αμ ῶς κ) λάη ον τομ, 

τάφο αἲἲδὶ ργοβαη: Ἱπάσαία, Ὡς περι ΟΥ”. 
68. Ἑλλίχατο μτρησι οἳ βοσιλήες] ο, πιθΠτο πἆ 14: ; 

Ρη]5 Όοπες αρέισηε νοιο 3 οχρίής ΜΕΡΗ οιογεῖ». 
μέρας ΕκαπβτηςἩ Δἱο Ο]. ἆν αμ» ΟΕ τῆς | 
αἩ Εὐῃίείς ΟΥρΠΙΟΤΗΠΑ. ολα οαρία ο ον .. σεβα- 
εμπα Ἱπ(αμ μπα. οἱ δὲ ἄλλοι εἶχον Ὡς παπα Ρο δν 
Ἴ2αμέ οἱάαγες, πια]αῖε, εοα 6 ππαρίΒ 

πὶ, ΠΠ Οἱ αγ ἄνο οἰαρὶε Ῥοτίατυτὰ εσ[ες» ο νυὶβο. 
οβίσοίθΗΕ», Δεσοᾷθτα Ῥοδίοπι, .Τμπίδας ΒεΗρο αρ” 
ΟΥρπίοσησα Πρυῖε, τερῖρης περαῖ;: εβρΙΠΗ ος πἠρή 
ΠΟΠ ο τείομ]ε, αθάἰωπα τεπείῖ μα) αμ. 
τώδε ἄλλα κατάπερ Ἕλληνες, Φοηρα ὧπ' ΑΣ 

- (ο 05. στ, Ωμ 



πο, Ἰ  , Ῥακβι ον ο 1, ΥΜ ΝΤΑ πποτς Υ κ 542 
αχ σα]: . 9 ο . 1, ον ἄ 
9Ι ΩΠΙςες, Εεπίμπῃ Ώανος: [ί εἶτεα εαρίία ε- Κίλικες δὲ ἐκατὸν Παρείχοντο )έας» οὗτοι δ᾽ α 
μα ΒεηΏ]θς Ραϊεας, Ῥτο {ους ΡαΤπιπ]αςΖομὲν τῆσι κεφαλῆσι κράνεα ἐπιχώρια, Ὁ λαισά τε ἳ τω : 5 . ὁ ν ή ν ς ὃν : έ ον -ν ο. ολ νο τα, ὃ δείς ει εις εἶχο ἀντ' ἀσπίδων, ὠμοβοίης πεποιηµένα, χα κῶνας 

Ἱ σι. δΙ11 14] δε αΏί6εςδ, ϐϱ 6η» οἳ ο. ν εδὶ , ου ὃ ο), 5 ν. ς Ες της : ῴέους ο)οεΦυχότες. 9ύο Ὁὲ ἄκόντια έχασ-ς χαὶ ὄἘίφο Τετῃ ππας]ιωγῖς ΑΕργριϊαςϊς Ρειβπη]ει, ἩἨι αν | α) ξίφου 

νὰ 
αυ περι 

κ. 9) : δα. να (τω ο τῇῆσι Αίνυτί ί : ἀποπάαπι Ἡγρασμαϊ αρρε]]αὶ βαοιαηῖ, {οά «χο, ἀγχρτάτω 5 τῇσι Αἰγυπτίησι µαχαίρῃσι πε 

Ίμά Ποπ1οῃ αεσδρετητ,  Ῥαπρηγ]ι, τΠρίη-7σέπὶ δὲ Κίλικος τοῦ Αγ/γορος ἀγδρὸς Φοίμιχος ἔσχον τὴν 
Ἡι Πάνος, τῶσαη]οῖς αἲπηῖς οππας: απϊ αν ἐπωυμῃψ. 5 Πάμφυλοι δὲ τριήκοντα παρίίχοωτονέας, 
119 οπΠρίποπὶ ἀπομᾶτ, αμ ευ ΑπιρΙΙσ- Ἑλληικᾶσι ὅπλοισι ἐσκευασμύοι, οἱ δὲ Πάμφυλοι ος- ο  ν «ον με ῶς ε Ἴτοια ἀῑδΙεξΕΙ μιας τοι, ; εἰσὶ τῶν ἐκ. Τροίης ἀποσκεδασθέντων ἅμα Αμϕι- 
Ἐκ πες ΙΙ Α ΡΡΙΕΑΣ τᾶο λόχῳ καὶ Κάλχωτι. Λύκιοι δὲ παρε χωτο νέας πη- τας]δς οσἵείσηιο Ιπ[χιδς ατσιθις απο-, 6 μεν ἃ. τα ος δν 
4Ἡε ο 6οἱΠο {αάσ, οἵ ατιπαἰπεῖς [αριεηςδοτήκοντα, αλ μια ιοτες αλ ΛΜ προ κου 
ππα Ρεπηῖς, αἴηιε Ιαεμ]ς: βεἴεηῖε εκ Πι- «δὲ τόξα κραγένα, και οἱσοὺς καλαμίγες ἀπτερθο κα] 

Ἰ ο ἁλώρκλ ά ΑΜ ο η ή σα 3 τηςτ] ΠΗῇρεη]ας «αρ Ρε]]ες, ει ἵπ ὁπρί- ἀκότια ἐπὶ δὲ, αἶγό Ε δέρματα περὶ τοὺς ὤμες αἰὼ-- . ) αυ ὁ ος .- . σω ω» / - ολ Ὅ Ῥις Ρί]εα ρεηπ]ς οἴτοιπῃ εοτοπαϊᾶ, 1 εἴ-.. ρύµοα περὶ δὲτῆσι κεφαλῆσι πίλες ατεροϊσιδ περιε- 
αν ΡΗΡΙΟΠΕΘ εἰ {αΐσε, ἩἨϊ ε Ότεια οΠπη- φεφανωμένες' ἐγχειρίδια δὲ καὶ δρέπανα εἴχω, Λύκιὸι 

Ἶ ἷ 1 5 5 : η ρα τὰ οπή Τοπη]ῦ ποπήπα", {εὰ ἆθοδὲ, Τερμίλα ἐκαλέωτο ἐκ. Κεήτης γεγωότες' ἶ ἐπὶ δὲ 
ον ρι αἱορίς Πμο, ν]ῖο Αιποπίοπῇ, 1ω- Λύκε του Πανδίωος, ἀγδρὸς. ΑθηναίΗ »ἐδχον τὴν ἐπωνῦ-. 03] ΤΠσΓΙΠΙ οοβηοπ]παίΠ.. Ώοτιεπίε, αἩ Ὁ ος Ἅρος ο ο 2 Ἅ νε [ππὲ εκ Άβα, πανοο ἐπρίηα: ΗΙ Ὀτῶσα οι ο εδ ρηςξεικ πα ΙλΡν δετεραηῖ αππα, ϱ Ῥε]οροηπείο ΟΡΛΡΑΗ: νέας» ἐχού]ές τε Έ λλυφικα ὅπλα, και γεχφοταρ ἳ πι 
Όατες, Γεριιαρ]πῖα ηανες., «αϊίετα Ὀτῶςο Πελοπονήσε. Καρες δε, εβδοµήκωτα παρείχοί]ο νέας» αν | Ἐν ωρετῳ πες -. 5 α- ΠΟΤΕ ΟΙΠ44, {[εὰ αἳ {αΐσες εἰ ΡΙρΡΙοΠες δε-οοτα μέν ἄλλα κατάπερ Ἕλληνες ἐσαλμένοι εἶχου δὲ καὶ 
η. . . .-- ; - τ.ςἛ 3 ' ς 5 [ δν κ τεραπε ἀπῖ απα]ες Ρας ος Παεηπὲ, δρέπανα κα) ἐγχειρίδα. οὗτοι δὲ 1 οἵ τινες πρότερο 
ιο σα ΟΠΕ, ΕΠ: ἐκαλέωτο, ον τοῖσι πθώτοισι τῶν λόγων εἴρηται, Ίωνες 

ἵππῃ πανες, ατα Οτῶςο Πτα: αϊ απαη- δὲ, ἐχατὸνγέας παρείηγωτο. ἐσκευασιιένοι ὡς Έλληνες - αἴπ 1π κο ΤΕΡΙΟΠΕΙΑ, αι νοςα- ὀ Ἱδ ὅσο κατ Ἠελο ο ως ᾱ 
τας πηῃς Αελαία» Ιποσπεταπε, ας αΏια «5 6Ε22σ0ν μεν Χ6ονον ο. αι ισῳ Ὃ 
αἀνεπίιπα ὮΏαπαϊί αἳ Χιμϊ ἵπ Γε]οροππείυπι,ο5καλέομέην Αλαν» χα θιν Ἠ Δαναον τε και θθω 
πς στας! αἶππε, Ψοςαδαητατ Ῥε]αςρῖ ΔΕρίᾶ- απικέσθαι εφ ]ελοπογήσον ὧς Ἑλλονεςλέγεσι, ἐκαλέοή]ο αν - 4 - . 3 5 3 σω 3 Ίεες, ᾖΠ[ογα]ες, [εὰά αρ Ίοπε Χιτμὶ Πιο, 1Ιο- Πελασγοὶ Αἰγιαλέες' επ δὲ Ίωνος τῷ Εηθε, Ίωνες, Νη- - Ἱ : ο νο ς Όδπες {πητ αρρε[ία, Ὃ ΠΏαγες. ον σιῶται δὲ, ἑπταχαίδίχα παρείχοήο νέας» ὠπλισμθοι ὡς 

ῃ . - ν ο ( ./ λ5 ”ν ᾗ ον ο πος το ; να να τμ Έλληνες" κα] τᾶτο []ελασ γικὸν ἔθγας., ὕστερου δὲ Ἰωγικὸν ὃ- 858]6: δ9 ἅᾱ 1Οοη]σα / τσ ᾱ/ ῃς / / 2] ἳ Ἡ ο Θ αν ον ες υβ α να υἱόγλγοκα] Ἡ αι θηώδὲχ. εαυδίάΠά εἰ ἀμοᾶεείπ ορρίᾷα Ιοηίσα. αὖ κλήθηκα]ὰ τὸ αὔ]ο)λόγουικο] Ἡ ἀῑ δυώδεκα ατόλιες ος 
τ) ΛΙῃθ» | 

. ᾷ ΛΌεςί οὐ πποίς, ὗ ἨσίοΠρῃϊ οὗ λαισήία, αποτιήα 1π ναίετα {0ο]ῖο 4Ρ. «412εΗ. χν. Ρ. όᾳς. Ὁ. ΠεηΠο, Εηβαιῦ. αἁ Ποπ. Ῥ. 67ο: 3δ., ὠμοβοείοις Ῥιανα {α1ρεμα,, . . 6 Τσι ᾽Αιγυπτίοισι. περ]εέτα {εημεήτ6 Νοςς «4γοῦ. : Αφχαιὸ ἵαπτηπι /α1ῥ. ἵπ Ῥογίες, ν. ὀ74. ο Παμφύλιοι «ποζι 71μά, Εαιό. α Ῥετ]ερ. Ψ. ὅσ4.. Οοπβ ροβῖις 1, 1, 90. ἩΙς 90. 7; Ἠπες Φήγαδο (ρεέταν]τ τν. Ρ. 984..Α. Ίπ δεερὂ. πιοχρίπο Ωποσκευασθέντω. ϱ Δέρματω οἳ ἁωρεύμενα Ῥαγίς, -4. 3. «4γεὂ, } Άν. «44 οι θαβαιῦ. αἆ 29104. ν. ὃρ {3 ΠΠΡΊΙΊαΓ6Ίῃ ΠΏΠΙΕΤΗΠΙ (ες. «491. Ώαι]. ρταοίετήπς ο, Ἐθεφούωμ., «τοῦ. 2: Γωαύ.. { Ἐπ)λ μαιδι 
«γεῦ. }. ΑΗ, , αν). διερῦ. ππαῖρο: αλά πὸ, αμοᾷ πυπο {ρετπεπάπ,. ἆ δίο Πα. «τοῦ. Ῥαν/. 4ΐεζ. 
1ο], Οι ἐκ. | /α]]πο τἰάΙσυ]πι {]ροί ος αχρ]ο[ῖε /.ευβαγα. Επιεπᾶ. ΥΠΟ 1. 1 ᾽Αχαιι 1γὲδ. 1 οἳ 
δυωδεκαπόλεες {α5/.. αἲΙ {41Π1 ᾽Αὐηνέων οτι ες. «τζιν ππα]ε Αθηναίων αΠῖεα. 

στ. ᾿Ωμοβοίης πεποιημένα] Οπρὰ Γεαυήτητ κα) Ἡὲ {- οἵάΠι ΓΕΠΙΟΙΑΠΕ, Ῥπορίοτσα ἸΑιιαλες. Μηέα νι Π- ρετΏΗη το]Ιοπά μη οεΠ/{οο”, {εηρεπάηΠπᾳπα ὠμοβοέης" 1μ{1έ5. Φρα δοηηέης αἆ (αἠηπερὶ Ἡ. Ὀε]. ν. ζωα ἵπ Ίας {ΟΥΗ13 ΟΙ Ἰ44, εοπ[ρίταη: Οοάΐσες {οἨρΗ 1ν, βιδογίὸ Ἠ]ε[. Ηετοά. Ο. ο. Ρ. 95.. ορΏπις {12)είέ ο. όρ. Ιοπίεα [μπε βοέή εί ὠμοβοέη» Ώεπηρο δορᾷ' αἩ]- ΕΙΤΟΤΕΠΙ 11 Αιγιαλεῖᾳ ἀεῖερεῃς. ΙαΙ{πα ΠπαπΙᾳΙΘ πρό- Ῥμδνίς Μβίαία» ὠμοβόειος εξ ὠμοβόινος", {πρία νι . 76, τερον 605 Ἴωνες, ροδῖ ἀαῖῃ ᾽Αιγιαλεῖς αἀρε]]αῖος. {π/µ- εἴ 7ο. ΤἨτασίρης Αῄαιϊοῖς ἀῑ ὀσπίδος ὠμοβοίνως» εἳ ζωη], νησιῶται. Ίῃ οἶαςίο Ίας Ροτῄίοα αὐἰ Πιαγ]πῖ, ΡΙ26- 6οἱσ]ῖς, ὈΡί ἵπ Χεπορῦ. Ι.. Α.1ν. Ῥ. 2000 17.9 φέῤ- οἶατο /α]οβεπαγίης Ἱνο[βοτ ραϊοίοοῖτ οχ 0ράογ. ΧΙ. 3ἱ ῥᾳ Πα Ὀεητυ δωσέων βοῶν ὠμοβέεια Ν]ς. ΡιαεὈείώμοβόννα 19Ο, Ίωνες οἳ ὧπ᾽ Αθμέων] Ώιυθδις ΡΗΙΠΙ Ητεγίς 18- εἰ μέσες, Εεἰςιο εδ Ιπ Ἠειοάοιοίς Ιοάῖο αι ρεες {σΠρεπάιι ατὈίσος», Ίωνες ὅσοι ὧπ' ᾽Αδηνέων" Ῥιαεῦει Π'αῤαιό. ἵπ Ἡι Τὸ, Ρ. 433 16. Φησὶ περί τινων 01ει [1 σἱομμζιο «4δεμίς ογ{ᾳίπειῃ ΣγαδΙΗΗΣ1, 11ε- καὶ Ἡρόὸ. ὅτι Λαισήίω εἶψον ὀντὶ ὠσπίδων ὠμοβοείοιο πε- οά, 1,.. τ. ο. 147. εἰσὶ δὲ πάντες Ίωνες ὅσοι ἄπ᾽ ̓ Αη- ποιμένα. Εἱεραηϊ αΙἴΕΙῃ Δαισήία ΕΧ ὠκατεργάσων βυρ- νῶν (Αθηνέων) νεγόνασι, καὶ ᾽Απατούρια ἄγουσι ὁρτήν Πϊ σῶν 1ΕοΙΠάΙΠΗ ευπιάσπι αἆ Π. ΝΤ. Ρι ὃ74 47. ελ ΡΕ ΡΕΠΟ ἀἰοεῦαπΙΗΙ απις, οἱ ἀπὸ τοῦ πρυτωνῄῖου τοῦ ᾿Αθη- δη. ΠΟΠάΗΗ εοη]εζ)]ς Ώνα ο) εή9, 4ἴ16 44εΟ ἐξ ὦμο; αίων ὁρμηθέντες καὶ γοµίξοντες Φεννοιότωτοι εἶναι Ἰώνωνέ βοέης, Οταίοπῇς. Πγῥγίαν καλὸν ΠΙΘΠΙΟΓΛ{ λρισήϊίον, πρὀ. Ὠεῖπᾶε νοςος Ιςίᾳ5. Ίωνες ἔσοι ὧπ᾽ ᾿Αύγνέων, ας {ΗΡ]-, λήμῶ χρωτὸς, πριὰ «1:βοῃ. Χν. Ρ. 606. Λ. νΑΙΟΚΗΝ, οοτ εχ ποῖα (παάμᾶαςς αἴαπι οκ Τ, τ, Ῥοῦ(ηπι ]εδζος Ίσ. Οἱ δὲ να υλοι οὗτοι] 9ἱο [οπιροι ϱοητῖ ΠΟΙΟΙ. ἵπ οσα Οοβῖσῖ Ῥο[μοταῖ, Ίχοη πε[αῖο ἵπ πας ρεπΏ Πα ας κ Ἡ πα Ἅμαίς (οάεκ οχηίῦες «4γοῦ! 1οοςΠβΟΠΟ ποῄτηπι αἷία ανοᾳιῖο ἀῑχίείε, «ας Πλάάε- ; Ο1οβοῖέεα ῷ ο «δίης αἰήρετιπί έγρ- ἵα εχρ]σατίις αΗΟ17ναγΙπῃ νοσος Ίδίαα ,αἶας ἀἰσεραπις εν ΧΙΝΟ Ῥ. 904. 1. εἴ η. πᾷ Οίοηγε, ν. Όση. ας ἵΠ {σάς {ας αϊεπας οὐπι νἱοϊπὶς πεχιπη Ἠαδεπῆ ο οτ 20 Φησίν, ὅτι Πομφύλιοί εἷσι τῶν ἐν Ἔροίας ποσκε- Ἠπ]]πι. Πεγούο μη Ἰτχαιο ἆς Ἠΐ πμ ο ο 
σον ως μετὰ Λμφιλόχου κά Καλλοντος" ἵπ Ἠ]ς {γο- ΄ Γοτϊρῇςίο οθΠ{6Ο: καὶ φοῦτο Πελασγμὸν ἔόνος, ὕσερον ος ππέης νΊῆυπι οβτ {/οὐ. ὀποσκευρσθέντων. «ο. ο. ὃν ἐκλήθὴ κατὸ τὸν αὐτὸν λόνον καὶ αἱ δυώδεκᾶ ΠΟλΙΕΦ", ο Ῥροςε ἆ : ο. : μπ 1ωγικὸν ἐκληύή ματὼ τὸν αὐτὸν λόγον κ ο ον ταν ο ΠΠΑΓΡΙΠΟ ογερύ. τΕςΕΙΡΙ ΡοΏΗκίει Ἠσιοάο- ἔρα Ἡοφμο σοης Ῥείσερίοα: ῥόε/εα οετο άἶμα ζ] ῷ 
ο, ἐπὶ δὲ Λύκου τοῦ Πανδίονος ------ ἔσχον τὴν έπωνυ- η 11071 ᾖοηίοσο οὗ ζμα χμ. οσΗ{4165: κὠτᾶ Εν ν ΥΑΤΟΚΕΝέ στὸ αὐτὸ, καὶ περή ούτος αάλίδομ»,{αρτα Εῑε δρ, Αἰνὸς δὲ, ῇι . οἳν οπίπι πας ορίμνωμν ται αρα ἀπ πον Ἡί Ίομος πε πιθτάπη πη]α Ῥμότω ὅτο,] Όατι Μορ.» ου επίπι πι- οΡίοτνατηπι ϱᾷ να ο ο πώς ο ῃηῃ ὀῶνως., {ρέτ Ἰηθ]πὶς, ο1Πῃ {ους ῬταξοςςίεΠε, εἶχον κι αἩς ΟΠΙ1 οἵαης που θΗΠΠΠ2 απἩπρυμητ ρί σι ὃν μμμ οπ13 Ῥαεῃο δΕἱαΙῃ ἐσεφοῤωμένυς, αιρρὲ ὀἴνίταποης, αιίαο Ίπ παπα «οπ]ΙΕΤΑΗΤ ΤοΙρηΌ]]σαε οοΓ- αὰ ΤΕΙ ΠοαΠζαΠι μα Ὡς αμα. ο αμα ο πες Ἱδίης ο” ΠΟΠ τοροίο οκ Ἰ, ν μάς, αὐπήῄσταπι. Ώε Τοπ] Ρις. ἵπ Ῥαπίοπίμα ας 6 ες ΡοϊοΠΗς/η]ας ον, κο π-κν ὰ .. Ἡ , : μον .ηΠἴ που] : : 165 Ῥανηπῃ πΗπιοίο ζοβρι ας ο ήσσιας ο οι πποπποταΡαπτΗτ 1η πας τεςςηῇοῃς Ποῃ .Ο{. Πελασγό) Δι λέκλἹ . . δα . ο το ομσῃμῃ πι ο ή οι Ἡ Οπιπίς οὔπι Ῥο]οροππε[ις "Ίωνες ταπίηπι» {5ὰ ο πάνε ο] ᾖν γμχῖα ο. 2 ἃ ἱ ππατίῶπ]απ Ώηυς ΟοΗηήαοῖ ῥοροέωήι φποηυε οἳ νο. Βὶ 18 πριν 

/ 

2 

ας - ζ νο ον λ 1 . να. / ' (1ος Ἀρεποτίς Π]ο, νῖτο Ῥμωπῖςό .. Ἱ- ποημένα᾽ οὗτοι μεν τοπαλαιω ἆ Ὑπαχαιοί ἐκαλέοίο, 

41ο 



σ | ΑΡοἰεηίας, Ηε]]εἴροπε1 Ρίχίετ Λυγάσποδει εκ Ῥοπίο, Μια 

5459 Μ | Ε Β ο Ῥ ο τ 1 ρε λος! ο ος Ομ μεσο ]αςβα ἶτοπα ἡμαβΙοτεν]η μη 

« / / κκ ή ἁμὲ / ρε με μασρὲ. ἴΠΌ; 
οἱ ἀπ᾿ ᾽Αθηέω, Αἰολέ δὲν ἑξήκοτὰ νέα παρε: ΤΛιμεπί ΔΕοΙεπίες; μμ 

3 ’ αρ κη ο ᾷ : ) ἆ 1 ἱ 

χωτο, ἐσκέωασμέιοι τε ὡς Ελλ» χα) τοπάλαι ἵξ Ὃ ατα ἷ Τροπ; 
μμ π. ες ὃ / / «μα: ριά ταςος {ετάτ» γοζαί]. Ηε]ε[ροπΗ! 

καλο σοι ἑλασγορ ὧρ ἘλλήνῶΥ ορ Ελλησ- Ῥταιετ Αὐγάσπος, ἀμίις πιΑη ἀαίππι εταῖ αὖ 

ο δν πλμή Αβυδηνόν’ Αβύδηνο εν 8 τορο Πῖ Ίοςο πιβΠεΤΕΠΙ αἆ Ροηῖες οι/τοςΙεί” 

ΤέΤΩΧΤΟ εΧ, βασιληο; κατὰ αμ μυώσς καν Ὅᾳος, ἐΕειεῄαπο 6 Ῥοπῖο » ἀαραπῖ σεηΏαΠ] 

εναι τῶν γεφυρέων' οἱ δὲ λαήποι ἐκ, του Ποτε σρα- Παναςν Οπῶςε οσηατῖ» 1οππ ας ον 

τἐυόµθοι» παρεχοτο µε ἐκατὸν ας» ἐσκευασμέοι Πάπι σο]οπ. Ἰπ οπιπ]ρᾳδ ααζετή ΠΑΝΙ Ἡ 
᾽ ς ἑ ον } 3 / 2 . ᾿ . . - 

δὲ ἔσαν ὡς Έλληνες ὧτοι δε, Ιώνων κα) Δωρίέων πο» Ρίραϊα εταπ Ῥοπ ει Μεάϊ εἲ ὃς ζμιο 
2 / ο ω ' : 1 αλ] 

χοι, ᾿Ἠπεβάτευο δὲ ἐπὶ πασέων τῶν νεῶν Πέρσαι» καὶ ΤΙΠΙ ορΏπιε παν1βαητοΣ ΡΙΦΡηετς πα 
ς σοι { ολο / / το Ῥμωπίσόςσο, Φἰάοπι  Ηϊδ οπιπιοδ 

Ἰάήδοι, καὶ Σάχαι. τετέων δὲ ἄρισα πλεέσας παρεί- 1οςς 1Πτοτ ο ο κμο  μπ.ι 
να ο. ] ' / ο) εἳ Ιἴεπι Ῥεάεβτίρι5 εοτπ ΕΟΡΗΦ Ργαΐεα 

/ ΄ / 
τς 

0 : . ᾶ χοτο νέας Φοίγικεον χα] Φοινίκων . Σιδώγιοῖ, ττοισι τηῃτ Ρορυ]ατος ἀισες: «μοπαΙι 6Ρ0” ηἳ!ί 

πασιί και τοισι ἐ5 Τον πεζον τέ]αγμένοισι αὐτέω Ὁ επ- {αΐο Ἠήξοτια ΠΟΠ εχιρ]ῖ πεςθδ/αΠο» ΠΟΠ 
»ν ε 3 / ς / ου. 5 Δ . .. σα - 

αν ἑκάςοισι αρα ων ἐγὼ» οὐ Ὕας Τασ]απι ΠΙΘΏΙΙΟΠΟΘΠΙ. ΊΝεαπε ΕεΠΗΠ πμ 

: Ἅνι εξ /΄ 2 3 να «πα μαρτό» 

παν τ ἐξεργομαι εδ Όρη λοΎον» ουπαραµέμνη” τιπῃ ὨΠΏΟΠΗΤΗ ἀϊσεδ ἀῑδηϊ πιεπιοσ]ᾶ μαι 
5 , ο) , « ν ΄ 

μαι ουτε γας έθνεος ἐχάσ- ἐπάξιοι ἐσαν οἱ ἡγέμοες»1 54Η ΑΤΙΠΑ αιιοῖ χρες, 1οἵ ἀπςξδ. δή ὁ 
5, 35 .. ον ς . ἳ 

ἕν τ΄ εθνεῖ εκάσῳ ὀσαιπερ πολιε» Τοσουτοι και ἡγε- {εηπεραπτας επίπι ποι Πί ἁ η . 
᾿ : ς ϱ ς . ’ ο 

μόνες ἔσαν' εἴποντο δὲ ὥς οὐ σρατηγοὶ, ἀλλ ὡσπεροἳ  Ἠϊ 8ἱ1 στον Γοχνῖ: κα Ἰηραἱατυπή 
ἄλλοι σρατευόμενοι δεῦλοι. ἐπεὶ ὰ «ρατήγοὶ, οἱ τὸ Ίο ΛΠπΙΙα ΙΠΙΡΟΓΗ ΟΤΑ πι Ῥαίς 
πανε κ ι 2 ο κν; δεπίῖηπι Ῥηποαῖρες, απίπαπι εοϊθέ: ἳ 

ἐχοτές κράτος, καὶ ἄρχωτες τῶν εὐγέωι ἑκάσων, ορ μαη αι 

ὅσοι αὐτέων ἔσαν Πέρσαι, εἰρέαταί μοι, Τὰ δὲ ο μη ἃ τάς οοωπίρν  α . 
ο ρνοι ε ρσα ερέαταί μοι, ἀ8 ὲ γαυτιιΒοθι]οῖ απῖεπι Πὶ εορής Ῥτα[αετεῖ - 
ο Αδάμ οἱθέ Αραβίηνης τεο Δαρείς » Χα Πρη- Ὠατί, αι Ῥτεχαίρες ΑἱραϊΠΙδ, 

ζάσπη ος Ασπαθήως καὶ Μεγάβαζορ ὃ Μεγαβά- Όαχις Μεραραῦς», ετ ομως Λα. 
ς .ω » . . . ͵ 

ες Χαάά Αχαιµεγς ο Δαρείη’ της μὲν Ἰάδοο τεκαὶ 5. Ἰοπίος απ]άεπι αν ϕ σεπ]ιι” 
Καρικής σρατής, Αραβίγνης, ὃ Δαρίίο τε ταῖς ον ες ΤΏατΙο τν Ὃ αι πανχῖν εκ 

9 3 ' 

καὶ τῆς Γωβρύτω 3υγατρός' Αἰγυπτίων δὲ ἐσρατήγειος.' 8 Ρ ΕΦ ἄπταπλ ο πάνο οήφμο αι 
Α 2 σέ ο αμ]νΑ λ /Ὅμίοαιε ρατεηῖος ΡεΙΠΙΣΠΗ5.. 3: ο σμῃ: 
ἐχαιμέης, έρέεω εων ἀπ ἀμφοτέρων ἀδελφεός' ο]ηεῇ τε]ϊᾳαἱ ἆμο. Ῥομο τΠβἰία απῖ 4 

3 ρω 2 / ε ο . ὀ 

τη δε Φλλης σρατίης μα οἱ Φύο, τρκόώτερο  ηπαρϊηϊα τεπποτήτη παν]βία» εἴ σον 
ς ἵ « 

δὲ, ον ο δη κέρχεροι » χα ἱππαγωγὰ Πιρραρορίς ; Ιοηρα : εοπιταξτᾶ ο 

οι μακρα, συγελθώτα ἐς Τὸν ἀριθμὸν ἐφάνη τρισ- ἵπα πη]]ία Ῥετνεηῖ5ίε, το ο αμ. 
ο 5 / . 7 

Χίλια, Τῶν δὲ ἐπιπλεώτων µετά γε τοὺς «ρατη-ΦοἱἩ «]αδίε εταηῖ , πα ος η, 
6 3 . 3 / . - . 7 

Ὑοῦςν Οἶδε ἔσαν ὀνομασότατοι, Σϊδώνος Τετράµνή- Πηβπα ἔποτε; ο αρις οτοπή « 
αος Κ ᾿Αιύσε, καὶ Τύριος 1 Μάπην Σιρώμε, καὶ ηγΠ 19 ον ψτις5 | Λ4’ 

| θά 1 α' 
α Ὥεεςε βαν. Ῥορι ποηπι]]α οἱ δὲ λοιποὶ οἱ ἐκ τοῦ νετ τε, υ μσαν νά. λα ν ποῦ Ψεηῃς ετίε, πε Ο, τοὶ,  ὐ Ἐπηρ τρωτη)οἳ ϐ 

οτε ος μον πο, Ρα. Μοχ ἐπάξιι ἴσαν 71μά, οἳ Ἐά. Ο6Π6Υ.., οι ἀπάδοι - ναι ῥαῇ 
ντ, : πΐ8. 45δι }α]]α: ἹπεεγροπεραίΙ σρωτήνοί τε κ) ἄρχοντεο. Δια πι οἵδε ΛΠἳΕ Αρη ρα, εἲ 

ΜΑ 

«404. Ίπε οαΗδία. «ε- Ασπαθήνεω ἄγοῦ Ρα]. Καρς | ὃ, Βὴ5 : : ᾖ. ρίης Ἰάεπι, ΠοἩ ππαία, Ψά. ορ’ πρῷ 
1 1, 1ζτ., ΕΟἱ 6, ϱ Δαρείω -4νεῦ. ρῖανο.  Νἱὰς η» ο. ῥὁ Με, Ρα. κ. η 

η] ο υΠ «44. ὅτο, .ἐ Οἱ ὀνομ. «498. σρωτηγοὺρ Ριαεζεεπίος πεαΗρῖε «νο. - ᾖ Με, Ρα]. α 

λησαν { Μάρτην «εί.» Μάττην Ρα:/. «{94., Μάπην «4γεῦ. } }αὴ)ι 1. Βγή. ΓαΓ. ή" ο 

βώμου εί, Έι/. «άν. Σιρώνου ϱεῖετίε | 

ο οκ ηἴδνε ο 
Ώε( 5 ευτατοί» «/)Ιούογης είς. Χρ 6. 8. Ίωνες, αῑεν ο, Ἐπεβότενον δὲ] Τ:αιτεπίς εχ νετο, ἷ Ύνα 

| στ Ἰήσιῶται δὲ πεντήκοντο" αίπαπα Ἱπ[α]απί σπε Ἰπτθ]- η η] ] ΤΠ ἀδάεπι Ρῦ με” | 

ο ο ο ο ο ον νο  - 
σους τῶς ἐντὸς Κυανέων καὶ Τριοπίου καὶ Σουνίου προσηγ μένος Ὀαηί. Πος ςτιβατεύειν ἴπε, Ὁ. 18 {ων ἴπἱεξ ἐιρο νὰ 
ἦν ὁ βοσιλεύς' Π ηεπιρε οοπιρατεΠτΣ ομπι Ἠὶ5 ᾖεγοίο- 1ισπὶς αἴαιε 1π 1ομίᾳ .Ροτρόγ{ίο ϱ, Ηοπιεῖε 3" 
115 ΙΠ{0]απος «εβρηπαμᾶς Ίοηας δὲ οἶοπος Δι]ιοπίσῃ- οαπίΒ, . ; 3 ή πυπι: ἴα]ες εΓαπί {εουπάυπι Νοβτηπι Οἱ, Λίακὰ» δ- τς. Ἐπάξιοι ἔσάν] Ῥογ11 εἴ Εάῑέοιίς σερ ἁο εν 
Λη» 56 {ήν 1. να, ο, 46. Κἴοι (Κεῖοι) ------ ἔβνός Ἰοδεήτα {πππι ΔΒἱ Ἠδίσίπεπι Ἠαῦετ. ΑΠεΠΗΠΙ πα 1 
ἐὸν Ἰωνικὸν ὤπὸ ᾽Αόηναίων. ------ Νόξια ---- εἶσι Ἴωνες ὧπ᾽ {/0ἱσπΙΗ ἆπαξιος ΕΙ» Ίενίαιιε Ίαρ5ι εΧ Πες, πν 

| Αθηναίων νεγονότες' ο, 48.» Σῷνιοι καὶ Σερίφιοι ----Ἴωνεο . ῬΙΙῃ ρτοσεπίώπα, Ἱωορερατιτ αρ. δή//βΑή. ὠνδρὸ 
ἐόντες ὠπ᾿ ᾽Αθηναίων. Τδαοαλάἡ ρταείαι οθίοτας οοηίος Νε, ΦορΏΙβ. ΧΙ. 1. ἐπεφέγδατο ἁπάξιν ων η 6, 
1π ΦΙοἴ]απι Ατ]λοπίςπ/ος {εατ1 παΤαΠΙΗΣ νπ. ο. 67. πυπο Ο/εαγΗ{ εὐτα ἐπάξιν, πι ἀασεῦαῖ. σορζοό  ψ 
εχ Ἰοπία ΝΠΗΙςΗΙ. θαπη1. Οἱ: οκ ἸηβΙ]1ς Κεῖοι κα) "Αν- Οοἶοῃ. ν. 474: ᾿Ἐπάξιο μὲν Οιδίπους κατήτ απ ε(α 
δρ καὶ Τήοι, ------- "Ίωνες ὄντες καὶ ὧπ᾿ ᾽Αὐηναίω. 9θοά ϱἼ: 65 εὐηη(/ἐγαΠ{οΠε. δεὰ ρ]υή δις 1η Τέ ος [αἱ ή 
εχ π]εάΙα εταπΕ ]οηία Τήϊτου (Ἐέων φὰρ μέσον εἶναι Ἴω- ἨοἩ 0Ρ885” ποάμπαι τε ορετοίᾶ ἀοσθαασ» πες σοι 
2/4: ἃῑῖ Ηογοί, Τὸ 6, Τ7ο., εἲ Φγερὂ. Β5.) αριὰ Τζµ- ' παπι νοεπ] τε καὶ ἄβγοόντες ε]ςίε οχρυἶΠοπο ριας 

ολάἰάεη ΊταηΕ πιο Ἰηάϊος Ποι Τήΐοι, {δά Ἱπεπιοταή ἀο- απΙπΕΙΣ σοΠΏΠΙΙΟ ἄρχοντες Πησυ]ασπα ΒΑ ος [πα 
Ῥπετηπε Τήνο) Ἔεπης Απάτο οταῖ Ἱπβα]α νἰοίπα: Έψνῳ βεά, Πε τωχθαραπς, Ῥτρατηγοὺς, ΡΕΠΕΣ, πι. 
συνάστουσ᾽ Ανδρος ἀν χιγείτων, «4Ι/[εΖγ]ο Ῥοτβς ν. 888., Ππρετῃ, αἲ ἄρχοντας {οἱΠοῖτο ἀ1(Ηηχεα Ἕ εδ ος 
ος ος Ὃ ας ώς ων ας γεταί Ο. ὃτ, 9ο, οοαμοβίεῖι γοςδ 

ποῇτο αιἱοηΠε Ίοσο εεπίεπἀάος Ἠαιεῖ εκ ΓΠεγοί. ντι νο) { ὦ ες τρ 68, 

μμ ο πμ. δολ, ϱ ομι οσἴκος Φρατανόμενς Ἴνρ, πως πο 
βύμς, «4ΠάΓΗ54 Τεπης» ΟΙΠΠΕΡ ΕΤΗΠΕ 1ΠΙΓΑ ΡΤΟΠΙΟΠΙΟΠΙΑ ΄ Ιεζαπις ὁ φπίδις Ιεόχοι {ηείς Ἱπτε]]1 είπα δεσπόν 
Τηορίηπι εἰ ΡΕΗΠΙΗΠΙ ροβίπε» αἴαδ Πο Ιπτε]1ρὶ Πιο- βἱς πα εας{α. (οσον βουε 1ρβας ΠΡΙ ππίυτα εν 

Άτα /ούογ. Αριά «Ῥσμ/αη. οᾖ δν αδει εχ ΟΊγπι- {πυάῑΗ Παυεραπτας οπΊηϱς δοῦλο” ά τὸ ἔργον. ὁ δὲ 
κ. Ἑδἷα πιοπιοϊαπ{Γ 401 ΡΤΔΕΙ1Ο Γ]αΐαεας Ίπίευ- τοπίβα πᾷ Χογχοιῃ νπας ς, 1032 ο ως,68. ψί 

εσή 9, τ χα η ὰ πες . /{ 9 .ν ο) 6, 

ΠετΙηῖΣ ΡΙΔΕΤΕΓ οσίθΓΟς νησιῶται Ἀ1οι κῶι Μιλήσιοι' ----- σποία φίγεται” οἳ σθὶ γὰρ δοῦλοι κατερ)ἄσῶντ δοῦλοί ον 
9 σκ ; ὦ 

ην 

Ν ». 4 νι Ν ρ } . 1 . ; ' ον . 

µετῷ Χδιων κα) Σαμίων ἑκωτὸν ΟΕ 406, πα έσχοντο. ΝΙΑίΘδΩΙΙΟ πληρώμωτώ ΠΝΙΗΙΗ 9 π{ ὧν ισπ, οἱ” 

,. 

ἀθίησερς, ἐκ δὲ Αγίου (1ω, Αἰγαίου, ἐἃ ἀὔραον Ὁιαγὴ») σον ἕώντι ἀρίῳ "ἀνοδρῶν πάντων» ἄλ' 
καὶ τῶν ἵυκλώδων, οὗ Τήνιοι µόνον ἄλλὼ χᾶἱ άξιοι, καὶ ας χο Μ: 

. Κύύνιου Ίπ Ἠϊς ρτο Χῖοι καὶ Μιλήσιοι εορεπάμπι εῖο . 35. Μάπην] 0οἆᾱ, σορῖα Ἠμίςα πΙᾷ5 ας (οπποΒέ 

Ὅ καὶ ήλιο; ἃς Ἰ{ο]ὲς ασοπίοπα» 1 2116/08 ἱταηκπηιία- Μάρτην {ομναρηπι 65ε, Ῥοδίεπι ΕΧ Πρέπει ο Μή4 
Ώδ α Ἠρταρς, ΟΙατ, 721/ΕΙ ΗΡΙ Ραμ/αη]σε Ἴοσμφθ 1 Πτ]ο {ρεσίεπι ρατατ6, εἰ Βἱρώμου» αυς βησετε ή 
Ῥταείετ]τε πο Ῥοειής αᾷ Ορ). ο] 1 1. Ῥ. 405. ΠΜ 3. 10[ερῦ. Τ.. 1. ἵπ Αρίοη. 6. 1Ό.2 νεπο” 

- μμ ΝΑΣΟΚΕΝ. Ίοπρε Ιαἴεηε εχοµίτετε, Αἲ ευ] Ῥοποἳ ο {οῇ 



ο ο οδο  α --- 
ΑιαδΙής. Μειρα]άς Άρα, εἰ ὉΙκ Θγέη- α ̓ Αράδιὸ Μέρβαλος ᾽Αγβάλε, καὶ Κίλιξ Συένέσιξ 
ος ων 9 ο ο ο κε ΏὩρομέδοτὸς», κα] Λύχιο Κυβερίσκος Σίκά- καὶ 

ν ΠΠ ἄπίείη οἵσιας Οµεἴ- ο Ισ, / ; ων ο η. 
Π9, εἲ Τηπσαν Τ1πιασοτῶ παν, Οι ος πβοι. ην Τρ αρ η ἄερ ον -... ΄ ες 
τηπ] γετο Ἠ]β]φας Τγπιπίς, ο Ῥϊρτος δε]- ας ας ην ο. ον νο η 

.. ἀπ, οἳ Ώαπιαβιγπιις ζαπάαιῖο Αἴαν, ο ΠίΥθή ὁ Σελδωμό, καὶ Δαμασίθυμος ὁ Καδαύ- 
00 ΑΙοτήπι πηης ρια[εἑτοτηπι πιεηίίοπεπι {α- λέω. Τῶ με υυ ἄλλων ὁ παβαμέμθδημαι ταζιαρ- 41 { 

εετε Παρειεάεο, ἵαπαιαπα ποη Πεσεείο Ἡα- χέώ, ὡς εκ. ἀναγκάζόμεος' ᾽Αρτεμισίής δὲ, τῆς 
Ῥεην. Ψατηπι Ἀττοπίβα Ῥριθεῖρμα τηε το-Λομάλισα 5 θώύμα ποῦμαι, ἐπὶ τὴν Ἑλλάδα σρα- ο ο ο ο ο ο νο ἄ μίας τν .ᾳ ο αὐτη τε ἔχεσα τὸν τυραγίδα, καὶ παιδὸς ὑπάς- ἴ γταππ]άεπι ορΏπεπς, αµαπη αἳ Ε]Τας { λος» ὁ σε; 
εἰ -εσίοι αἀοἰείσεπθ,' ρταΠαπῖα απὶπή αταις. Χο Αν υπὸ Ἱ ληματός τε καὶ αγορηήρ ε- 
Ὑη]ταια Ίπ πηΠτίαπι οοπσεδῇε πα]α αἀαθία Σβάτεύετος εδεμίη ο ο οσο Ὅ σα μη, 
πεςξεβια:α, Ίοπιεπ εἰ εται Ατιοπιίῇς, Τ1Υς-4 591 Ίν αὐτῇ ᾿Αθτέμισίη, θυγάτης δὲ Ἡν Λυγδάµιος" 
ἁαπηῖς ῃΙό, Ρατοίππη βεπς ος Ἡλ[ίοανηας- γένος δὲ Ν ἐξ Αλικαρησσῆν τὰ πρὸ; πατεὺς, τὰ κ Ππητετηυπ 6 Ότεία. ΠΠΡεΓαΠς σε Ἠα-  µητρό»ω δὲ, Κβῆσσα. Ἡγεμόνευε δὲ “Αλικαρησσέωθ 
ο ρις πα ος ας ον τε καὶ Κώων καὶ Νισυρίων τε καὶ Καλυδίώ, πέν- 
νετ[ᾷ οἰαςῃς ροςῖ οἰάοηίας., Πάνας Ρας, κό ναό πχ - ο. ο ο . ο”. εε]ερτααβπιαδι Ίαάεπι αριά ἵερεπι ορια» Ύὲ τας Σιδαγίων, γέα 7 ουδοξοτάτα» κε 
ΊπῖςΓ ΟΙΠΠες {οσο {επιεπιας ἀῑπῖε, Έπας ΄ άτο" πάντων δὲ τῶν μα κα γγοκας αρες Ξινιταῖες τεσεη{ῖ {10 1]]ας Ιπιρετῖο Πδία, βασιλέϊ ἀπεδεξατὸ, τῶν δὲ κατέλεξα πολίών ἡγε- 
ζατηπα Ἀπίγαγίαπῃ ρεπῖεπι αΠΠιο ὨΏοτίσαπι ε6- µονεύεν αὐτὴν, τὸ ἔθιον ἁπποφαίνω ππᾶν ἐνν Δώρικόν' 
{6; Πα[Ισα πας {οπ[ες απϊάεπα τωχεηϊος, σε- Κ Αλικαργησσῆας μὲν, Τροιζηήες» τοὺς δὲ ἄλλδᾶςό 
ΓᾳΤ95 Ἀπζεπῃ Ἐρ]άαυτ]ο», Ἠαξτεπις ἆρ παι-ς ο Ἐπιδαυρίως. ἓς μὲν τοσύνθε ὁ γαυτικὸς σ᾿ρατὸς εἴρη- 19ο Ώσο εχετεῖτα, Χθικερ, ἱπίεο εορίαταπὰ πο. Ἐέρξης δὲ ἐπὶ ἠρθμηοέ ν ο 
Ίηεζου πρ. «οπΙροβτί5, οοπουρϊν]ε Ίος ο ιν, η ως δικα τς τά χβη ὃ 
Ιη/έαηᾷο οσα] ορῖτεί ααεπηαάπποάυπῃ εε {ε- Ες 52 ἐεπενύµησε αυτός σφέας δεξελάσα» σα 
εἴτ, Ἱτααια Ἱπ{οεπ{ο ευττΙ ππαπι(Παπααιε Πα». σὃ α! μετα δὲ 9 ο οοκαν καὶ Φιεξελαύγων ἐπ 
ΏἼοπεπι Ἰαταπς, Ῥετεοπίαβαπταἕς. 4ΠαΠΙ Ῥτο- ἄβματορ παρ ἔλνος τα Ἐν ἐχασον, ἐπυνθάγετο. καὶ 
{εςῇοπεπα {ετῖσα εχειριεραπῖ, ἆοπες αὐ εχ-6οάἜέγραφο οἱ γθαμματιςαί' ἕως ἐξ ἐσχάτων ἐς 
ττεπο αἲ ΕΧΙΤΕΠΙΟ εαπῖταπι ρεάἴτππηιε ἔσχατα ἀπίκετο καὶ τηςἵππε καὶ τῷ πεζᾶι ὥς δὲ 
Ῥεινεηίηπῃ ε5ι. Ἠοε Ροιίοέο, ετ πανῖρις γαυτά οἱ ἐπεποίητου τῶν νιῶν κατελκυσθεισίων ἐς θά- 11 1816 ἀεάέί, 191 Χειχες ϱ ευπτὰ 1ῃ λασσαν, οθαῦτα ὁ Ξέρξης μετειβὰς ἐκ τὸ ἅρμα- ΏΑΥΕΙΑ θιάοπίαπι ἱταπίοεπάϊτ: τεβάεηδας οσο) στ λωήην. ἵ κά ὥ οω 
{15 4πεο ἴαροίπασιίο, ΡΓβειγεΏεΠδαιθ, ος ο ον ἴζετο υπο ή χθυσεῃ" καὶ 
πανίηπι Ῥτοταο Γεἱ[ταδαεασ ἀς Πηρη]ίς 11-09 1 αρέπλες εαν μι τας επεβώτῶ τὸ 
ἀεπι αι ἆς τοτεβεϊ εχοτοῖτα ἔθοεταῖ, ἆε- ἐχάσὰς η ομοίως ὧς καὶ Τὸ πεζο, καὶ ἀπογβαφό- 
Ιοηβίαπε Ίηρεραι. Ἀηίπινετο παναϊομἰ ρτο- µθος" τὰς δὲ γέας οἱ ναύαρχοι ἄναγαγόντες ο ὄσρὴ ἀπέτας α τοτε απαίποί ενα ΡΙειτοταη Πρα- τε τέσσερα πλέδρα ἀπὸ τῷ αἰγιαλῦ, ἀγεκώχευονο 

τιο : τὰς 

..α Όρεπιο ᾖ4εῇ. 4εζ. Ῥπε[., αἰᾶ ἸΑρίδος: Ῥουτο Μέρβαλος «{γοζ. Ζ1μα, Ῥσε/: οἵα ὁ1β0. Σα ὁ απίξα Νέρβαλοςι 
Ἔυπη ᾽Αρβάλου «1{γοῦ. 7 }α]]ᾳ οἳ «4.. αάϊτηπα νεπῖτ οκ 4εά. Ῥαε/. 4. ὖ Τόργος 1Η. {ποῦ. 7 οἵα ερ. 
΄α]ᾳ. νοια,  Ψἱά, ΨΙΠ» 11. ΟΗΠΙ Τόρτος. ο Τιμωνᾶς «4γοῦ. Σα. ῥα ἆ εί, πι «4.4, γής 
Πήγρησσος Σελὸ;: «4γεῦ. εὖπι 7], Τηπῃ ὁ Ὑσσελδώμου Ῥατ/. «0. δεερῦ. οτι. Πύνρης «44. ε Θῶμα «4γεῥ. 4πχ. 
7 «ἀπ. 7μάι οµίά. ἵπ Νοο. αοἳ [. ΟΕπευ., λήμματος Οἶπι, ε Ἐρύσης οἳ ὄνανκ. 71η, εἰαβαπίαγ. 
ὀ Οικ νρβμρρασα ἠεζι Ῥαε/. «4{ή. ἔ Ἑὐδοξρτάότως Οἱ ὦ1ερῷ. «4γεῦ. 7. ο. δη. ᾖ Ἁλικαρ- 
ον. ον. ν ρα, ο ή 1λαερῖ ΤΑ συνετάκθη Ίπ δοερῦ. Πιαϊοίπα,  ἡ Νο ]οοῖς ὃν {ή τοῦ. 3 Που ΠερΗρῖτ «τοῦ. ὧς νετο Ῥαε/. εί, ο Ὅσω τε 4, Ῥς ὅσον οἷκι Ῥρτίοι 4. Δ. ι ΔΙ, 4, μπι ὤδγώτες 7 γοὸ. 2 39 ὅσον απταπι «νο 

Γοδρίητὰ Πεζά η! ἀεβπίέα, σἳ σοσβοπή πι] Ῥαχδαπήσο- πανος ἥϊας αιήήσμα. αἲν Ατιοπήμα Ῥ{ασδίζςα, αμρορι]αέ τητῃ οΠἱρ]παΠο ἀποῖ Πέ ρ]επίκβπτα. Ῥ]ασιήε Ωπ]οή Μέρ- ΄ οπε]οσηπι ΜοονΠ, (αρ. 86. εἴ 184.. πῖβ α Ἱπίος ]ας 
[ωλος, αιοᾷ Ῥμοσπίοιπι Ποπιεῃ αρ, 10/0. 1. ΟοΠΕ: ΙΧΧ, Πάνος οοΠ[όαπεα., α ΟαΗ δις οἶηςῇ Ῥετβσαε αάάϊ- ΔΡ. 6, οτ. Φγοηποβε αριᾷ Οἶ]σας Ετα]ας Ιοσ]ή αζ0θ- ἴας: αμοά αάεπι νεΙο «οΠρτΙεῃς ορίπονγ. ἨαΗσατ- 
Ἱετω το 74. Ποιά ἀὐηρής, {ο οἀρε[ασαϊας, ΟἨ6Ι-  παίις Οᾳτῖας πιοιτορο[ίς ογλῖ:οχ Οατή ἀλίσῖ δις Ώα- 15 Ε, 1. ν, τοή. αἳ νΠι, 11. ον ππαβηγπιας Ο«. 98,. Ί]α Ίρεα, απί Οαἱγπάσπβιπα παν]. 30: ᾽Αρτεμισίὴς δ. τ.µ. ἠῥύμα π.] Ἠαης αὖ Ἠα]ίσατ- εἰ {οσίαα, Φιλί, Ατιεπήβας, Ρυλεσταξ «νά, 87, οἱό Παφ[εη{[ο Ππερίης εἱοραπιέβπιϊς νοιρίς ογΠΑΙΠ Ῥ]μαν- ἨΠΠΙΕΙΟ πανίηπι, Ππί(ο αν «{11/22γ/ο αι ΓΠογοιίοέο οοι- εδις ας ὅγοά. ΜαΠρη. Ρ. 96ο. Ὦ, ὅσα. Ὦ, ἴἴαης ταΏο ἀπταδίε, . Εὐδοξοτώτας ἵπρτοῦαςία ου ἐα]ου 

Πίπο εχρΠςαπάιπ], αιοᾷ {οΗδίε ρ. 868: Α. Πωοο- τοπι οἶμο {πι νἱάσπτατ ρ]επίαςς, Σµη1 “Αλικαρνασσέων περιέχόμενον, οἳ Δωριεῖρ ὄντες μετ :ό6. Ὁμοίως ὧς καὶ τὸν πεξὸν ] Εογίαςβς αΤεδγιεα {π: Ἴης νὐνάικωνίτιδος ἐπὶ τοὺς Ἕλληνως ἑφρώτευσωῳ. Ἠα]- ἀπεεπάππα: ΜΡ]Ιπι ὦς, Ώπα αμο [ά]να οτητῖο, δἱόΟ ο δὴ. Ώοπίεπ[ος ᾽ Ῥεσίπα Ὀε]]ηνῖκ ἁι]- 110. οἰκεύντων ὁμοίως, κοὺ τῶν πρότερον καωτέλεξα,. Δά- 
κος ο οσο να. Ῥυστυπα, αυας ἀῑειηῖ εὔαπῃ {οὔρ Ηδτί, 1η {εαπεπΏριις Ῥορε ὦνώκώ- νο. Ὃῥ ὼ ο λοτὰ ὰ ν μα ααγῥοσγΑ!. Ἶ. Άευον ΙΠΤΕΓΡΗΗΧΙ ΠΙΟΠΙΕΗ Βργ1, ἸΜετωπηδὸν ἵπ πανΊαπα 

δος Πο ολ, λΗΤΑ τῷ Ἀιρσικῶ, θυγῶτηρ Λυγδάμί οναϊηϊρίϊ, αηππάο οὈνοιῃς ἵπ Πο[σθήι Ῥχουίς Ρχοςθ- μι ρ ἐκ ΠΗετοά, εἲ αΠυπᾶςε ρατ]5 ΤΡΙ ποπἹοῃ τε(Η Πε ἆσπε αρ, ὁσο]οί, Τ2ηογάῑά]ς 1, οο., απῖ αεαυατα {ΕΠΕ 
πανον, ες ο 46 πο ο.) {ίαμε, Ὃς σαττ]ς, Ποβ αεφματῖς {τοπβδιις ο. 

4-, Ὑπάροαος µρμίκω] ἠοτιδῖν [ήράής, μαι ον ολα μον ω ῥαϊῖσος Ῥορὲ αῃῃος νεηνίεω] Πουταβίε ΓΕ άσηηήν 4πΕ 66, Αποζραφόμενος] Οωαε Χειχεδ ρα ρα η μον 05 ἵγταηηπι Πα σανπας/{ς εχρεττα Εαῑτ ῥᾳλας αμοίαγ]. ἴ]]η ὠπέγρωφον οἳ γραμμωτιςᾶ!» Εἳ δις 
ια Ἐν Ἡ Ιον ΔΝΟ ΠΙΩΙΕΓΠΟ σορποπηπῖς, 1114 ο- Πεγοκ:, οὈίοτνατο (οπατάπα ἁποηπαῃα, Ἐτοφμεπίοτ 
Ἱη[οίσῃς, Ίς λρμο Ὢ Ίπ υποῖς εἰς Όγταπηϊς Ἠριιά Τη Ἰδπί {εηβμ αάΠίδειατ. ο. αν. τᾷ- 

48. Ἰο) Καλιῤίωη Ἐν {Πο ο κ νν σσ. ο τμ μπιρ]εκ φράφεσίαι Ὃ ο 126. ὃ5, Χο- 
λυνδέων ΟΡΟΣΕΙΟΣαΕ. να εχρ]οταία ορΙπίοπε ά- ᾖ0ρῦ. Απομν. Τν. Ρ. ος βλ . 1 ο τα 
4 ὐο Ἰποάο Ὀίο Ο22γε, ΟΥ. ο. Ό7.Σ Παπ Καλυμνίων, 6ήμπε οἶυος [οΥ1δὲ ταρρηωπὶς κ.ά δα, 3 4" οὐκ ἆρ- 
Ρα αὖεατ οἳ οοβάσΠη Ἰηβη]αχο ο Ῥ. 36. ΛΑ.» εΠΙ Ῥτο- κεν δικεῖ τοῖς πολίται ὃς ρα πώ, ρα αμα 
749. Β., ἀοβρισί, πο οτ]ε τὸ Ἰγαδομέ ΙΠᾷ16ε Τ,. Χ. Ῥέ Ῥαυ]ο αηἴε εεαπῖ .. Ες ᾱ ε.α οἠσαντές .ον η Ρπε[απίῖος (ο ἴριμία, Ας φραψάμθοι ἕκατα σσ Τητ αριιά 60 πιοίσ ἂς 

1 σ 



41ο 

"ει ας. «4. ε λες «4ο. 7.  ΤΕπαπι Ίος, ράτίδταµο Ρας 4. δη. 6 Χρῄ τει ού θρηδε 

Ῥ. Ν. ν Ίθτα σάς ων. {ρ οκ(ογ{ρ/Ης: πια]]πι λεύεις ταῦτα λέφοντω, μὸὺ φευδ. πΠἰ ἠιασκν ἳ Ἱ 
ἸΠ{ΘΥΡΥΟΕΑΥΙ αμέγαία αὐμοίαγ] ευη [ηρωία. {οπιοπῆα σοπεζαέτα ᾖς νἰάσιατ εχβιεσοῦ; ή νλήη πα 

ο ομως | μα 
οἱκους οἰκοδμεῖτωι τεέϊο Ὀ[ρίση, Κωτασκευάζετοι, ἀντὶ ΄ σθαι, [λέξω ο] τὸ [λέξας] μὴ] ψευδόμενόἩ τι ὃ οἰρηο αν 

“τοῦ κωτωσκευασθήνοι ποιεῖ; Ἑ. νά: Ρ. 999 90. τοὺς σε- ὁλώσεται" μασ ης οὲ γελής ο αμ οκ - 

- 
Ἠ]ης οἶς {ετπιο ιαθαναρὰων αι Ώεπ]αταίο». ανά οἆ 

Θ Π ξ Β 0ο Ό ο Τ 1 γετο τε[ρουὰςτε 1μδίης οεἰεὈιαι σ1ά005, η. 

ν ἴ ο “ ν ἀ. . , ... . 4 

τὰς περώρας ἓ γὴν τρέψαντε, πάτε µετωχηδν ο πᾶνεδ ΠαδιΠεταηῖ » παισεαῖὰ εἰ ας 
" 3 λ 3 ᾿ νο τέ 5 ς ο . . 

καὶ ἐξοπλίσαντες τες ἐπιβάτας ὧς ἔ πόλεμο, ο 9 ΟΠΙΠΕΣ σεις Ποπκακο ας | 
ς ΑΙ ω ο λ. Ὁν ο ο» η 2 

Φ', αὐτὸς τῶν πρωρέων πλέων ἐθηεῖτο καὶ τὸ αἱ για- ἴοηρις 4μοβας Τ9πα Ρ ο. 
κ τ μα κοι σ/ ν ὀμτρ ο δν αποδ Χειχες Ιπίετ Ρίο. 
λᾶ, Ὡς δὲ καὶ ταύτας διεξέπλωσε, Χα ἐξέβη εκ, 
.ν λ / / κο τι : ρὰ : Ὀ 

Ἄμβλερς, μετεπέμγατο Δημάρητω τὸ Ἀβίσωνορ συ [πανί ερτεσ[ης πανί ατοθοβνίε Ώεπιατα, 
σρατευὀµθον αυτῳ επι ΤΊ Ελλάδα. πκατσαΣ τη Ατίποηϊς ΠΠμπι, «οπἴεΠῃ Πας. Αμ ην 

μΏ 3 . ᾿ ν τν. . .. . 9 « 

αὐτον, εἰρετο τάδε, ο» 3 ο Δημαρητε, γυν μοί σεζδ{ιο Οτοείαπι εκρεΦΙΙοΠΙ5» εἰΗέ ον 

« 3 
ον ϐ ο 9 ὅ ὁ - . 

ηδύ τι ἐσ] ἐπέίρεσθαι τὰ, Φέλω. σὺ ες Έλλη τε, τα Ἰπααῖ, Ὀεπηβταίε, 11ναῖ ΦΜέ, σας 
/ ον . οω / . ς - . -Ἡ : ιο 

καὶ, ὡς ἐγω πυγθάνοµαι σεὺ τε καὶ τῶν ἄλλων Ε9ριο αὖς Τε ΙΠΙεΙΓΟΡΑΤΕ ν η ιν τα 

ἲ ον η. / . ο. ' Αμ τοι 

ο ο ο ον ο. 5. 3 / ασλο / ον 4 
ο σ” 

λιος ἔτ ἐλαχιφήδο - ἐτ᾽ ἀσθοεςά της. νὺν ὧν µιο ον ο λ-ς νθ. 

ο. ο / ενώ ' ς ων ος ἷς αἷ]ς (τας, αὐΙ 1Π {οσπιοπς. ππεευῃ ῶ 

2 τόδε Φθασο» Εν Ἀλγέ υποµεέμσι χειραρ ἐμοισΌρ]απε: πιπς Ίρίατ ου, πα εσροπῶ ο 

2» αγταειρὀμθοί, δ Ύάδ 5 ὁ θοκέω ἐγω» ἐδ-εἰ πάν- ααἰὰ. Οταςί {α[Ηπερυηε ππαΏις εοπά πιε 1: 
λ ὴ ς χ ς . ΄ ἑ ΥΤΤ] 

τες Έλληνες, χαὶ οἱ λοιποί 3 οἱ πρὸς ἑσπέρης οἱ- νατο: ΠᾶΠι» Ὁῖ 660 ΟΡΙΠΟΓ» Πεε Λιν 

22 

322 

2» κέοτες ἄνθρωποι συλλέχθείήσω», ἐκ. ἀξιόμαχοί Οτασίὶ ας οετετῖ αά οεςα[απῃ Προ ος 

.» εἶσι ἐμε Επιόντα ὑπομεναι» μὺι εύντες ἄρθμιοι. εθέ- Πές «οΠΡΤΕΡΑΤΕΠΤΗΣ2 Ρα μα ο ας 

-» λω μέντοι καὶ τὸ ἀπὸ σεῦ, ὁκοιόν τι λέγει περὶθς]ηναἀσηῖεπι {η Ἡπεπάμσι, Μα πιά ο ο ῆνο 
αὐτίω.. πυθέσθα”. ὁ μὲν ταῦτα εἰρώτα: ὁ δὸ,  «οποοῖάε.  1βες ταΠηέῃ τί αρς Μέσο . : έσθα].. ὁ µεν ταῦτα ερωτα" ὁ δὲ, κ ΗΕ νο ο 

ο κόω ορ μη ο .. 6 ὁ αι ἆθ πος ἀἶσας. Ἠ15 νετοῖς 1. 
ᾖφ ο) ασιλέυ» κότερα αλην)ηἵγ : εηίθΏδ, 18 18 

: ἃ νο ὁ 3 : Ἡ νῖ Ώεπιαταϊς αὐζεπι ΕΧΕΙΡΙΕΠΣ ο σμῃ» 

αφ θβΕΝΗΙ πθισσος Μάο» δε μυ ἀληηῃ απῖε, αριιὰ το τοκ ατα, ΥεΠαῖ6 ο ες 
6 : Ἅ « 3 ͵ } ἊἈ ᾿ : σας ἷ η, 
Εξ χθησθαι ἐχέλευε, Φάρ δεν 9 ἀπδεσερο ἐσεσθαι Ἰ ἀαῖςε, ο τῖ νοατ]ταῖε ΠΤΕΓΕΕΙΓ ἱμρετό. 

πθότερο Ἰν. Ως δὲ ταῦτα ἤκεσε Δημάρητος, ἐ-θοηια επίπι ΠΡί οὗ 14 ει πΙΠΗ 
ων 5 5 : ; , 

λέγε τάδε, », Βασιλεῦ, ἐπειδὴ ἀληθηΐη Ἀ διαχρή- οτε, 4Ηαπῃ απῖςᾶ Πη1δ{6ῖ, Ἠος δι 12. 
7 . / . Ἰ ” Χ6ἠ : ᾽ ο . μα ἳ 

νν σασθα] πώτω, ἶ μεχελεύηρ ταῦτα λέγοτα» τὰ ΄ ἴτ απάϊνΙτ» (ποπίαπι, μπ ὃ ο) ῥἱοσβιοὰ 
/ ς/ ς ω ς - ' . 1 Ον η, 

2 ῥ1 ψευδόμενός τι ύστερο ὑπὸ σιυ ἁλώσεται, τή τεχ» οπηριπο νεα το οολΥΙΗ7 
/ λ 2 . 

λ κ δά. 

» Ἑλλάδι πείη μὲν ἕ αἶείχοτε σύντροφός ἐσι' ἀρετὴ η εεῖΙς: Οτῶοια Τεπιρετ αὐ 
λ ο 2 η , / : 2) αθιεα 

» δὲ ἐπακτός έσι, από τε σοφίης κατεργασµέη καιθδραυροίταιϊο, νἰιης αΗἴεπα αἀγοπάώα» ο 1 
/ 3 ω, ω / εκ Ν / 9 ς : ο. 

ος ΟΟΥΡΗ τν διαχθιωµέη “ Ελλα» τὸ Πα 6τ Ἱερίρις ουίτα {ενεηῖς5» 408 οἳ ἀοιπίσᾶ- 

ο» τε πωίήν ἀἁπαμύνεται, καὶ ΤΊΥ δεσποσύγ, αἰ- Οτῶεῖα, εἰ Ρ4ΠρετίΑΙΕΙΑ αριδίτ ο αν 
Ψι 

1 λος 

ρε. πούμε | -. 
α Ῥπβειοτουήι ὦ «4γεῦ. } Ῥαν. «4νλ., Ῥογίο ἡδὺ ἐς) «4γεῦ. 7’. αἲ εἴρεσθαι ΟΠΠ) Λγή8. μμ 
Απικομένων -«ἄγεῦ. ἔ. ο ου Πιπί Ὠπος ἆμο ἵπ «4γεζ. 2 }α]α, Ἱεσεππῦιις οὐκ ἐλαά ο δη. 0 

κ 

ΤΠ} Φφὰς περι ρίτυς αὉ «γεῦ. 7. 2) Χρήσασθωι Ίπαίρο ιερύ. «γοῦι }1μί,. νι]σααπλ Ώ 

το Ῥ. 9Ο. { Αῦερι {αρ[ί εἴ 100. ἆ Αἱεί νο, ιο ” σης ή αν τα 7 Αεσπὶ 
εά. ας. «4. Ῥοιτο σύντροφος σύνεσι.«{γεῦι {η Ιδιοῦ. {| Δίώχρεομ. ὡοῦ. 1 Λυς»ί 4 σαν 

’ αν , 

ην Ἠΐπα ποϊανΊτ ο]οδία ση-(σεμαήι ο; 
ο 

λα ορ 
η ι { οἱ ο 

ΠΟΠ οππἰασ μας, 

ἁ 
ς ν 

2 

{η )ειοβῦ. Ρ. 50. 10... τριήρεις κατασκευάζεται καὶ γεωσ- ΤΕΙΗΤ: ἐπειδή µε ταῦτα λέγωτὰ πελεύε» .λ. 

. 

Φώνους» οὓς ἐποιησάμην ἐγώ σµγέ ϱ0γΟΠά5ο ζεσς Ἱ- 1ο ἱμύει ὢ 
αν η. το ΝΑΙΟΚΗΝ. «)ς α 16 ῥομ/ε Π0Ἡ απριέοίΩ” ΠΕΡΙΜΕΙΑ.  δὲ, ἃ πρ 

ανα αμηα αμ α ως αος  αμμς  μ ε9 της ῆ ὤ πια 
Χειχὶ 12επιαταἴΙπη {ποΙξ ἀἰοεηίαπῃ 6νοπεεα ἀΘ. ο ον δλπάσυ εν ν οὔωη ὀθίο {οηδ]ε Ιον ΄ 

ο. 81., Οἴαε Ῥερ] {εσυπάπι ΓΠογοοέ η η: μη τω, υ] ον ΥΠ. ο. 40.» ή αἲζμε Γ]σείμη]» σα υομΗ1601έ ος ή 
ομιεεεταῖ Απζαηησς σοπίτα ραπηῦπι Ἑορίς Απιοζι- μία» πἰδή) σα) υεγ]1Ω{εΙΗ: πρὸς χάρ» αν πι Ρῖῖ, 
πυπι πὈἱ παπι οοπηπιεπιοταηῖ Ρήμαγοζως, Ἰμβέημι, λενόντων. μγλρίαὶς θδί βησπι. ή ροσοί Ἡ ενρει ρλῖς 
115 ΤΠ Ι6ί4Πῃ {σεπαπι Ώεπιαταίάπα ποῦῖς {πα οάχίς οι Ππη: Ἠότερα θέλεις σοι μαλθωκὰ ψευδῇ λέγώ η μηό ση 
704, ΥΠ 6- 8.» 401 Ῥτορίενεα ομίάσε ἀῑσίειτ, ἵπ Δη- ὠληίῆ, Φβάζε" σὴ φὰρ ἡ κρίσις. τομή»: 6: ο αἱ 
µόρατος, συμπράξας ερ τὴν βασιλείων τῷ Ξέρξη. ---'. πηο]]ἠς ση ΤΛεΠάαε] Ίμ]α[ὲς /οσεἷας ο εί” μα βρί 
Όυας {ευη ές: αῦν µοί σε ἡδύ τι ἐ5ὶ ἐπείρεσόαι τὸ θέλω. ἸΠαῖϊε, ααοὰὶ {εοῖδίε {5 {οπής «άροβοη» ΑΟΚ’ 
απφμοῖῖες εχρτεςῃῖ Ώσμ/ση. ΝΗΙ. Ῥ. 67ο. ΙΧ. Ρ. 7ό8. | ᾗ αν 
αριιά Σ]ήαγοῦ. 4ε Μιηβσα Ρ. 1141. σ 
ΟΠ. σ κλύεν Ἔμοί τε λέξαι θυμὸς ἡδοὺν ἔχε. οἰαμὲ 1ίστ. ο. το, οἳ Φιλοσοφίᾳ καὶ πενᾳ σύη ἠροδς ν ν κ μας (0ης η!» 

οι ] ΝΑΙΟΚΕΝ. ποηιίε Ιππιετῖτο, ΄Γα]1ᾳ ἵπ οοᾷισηι» Ρο)» 4 πι θ 
ον νο ει Πογελαεθήή», μὸι ἑόντες ἀρίθμιοι, 3ΤαΙε 15 Ῥ]ητίπ]α, Σύγεςι ΠΟΠ πρ Ἰοο νο ν. ας 

[η 4 ἐγαὐΙ/65 επιεπάαΓΙοΠεΠα» (να οοιτηρίε]απι Πατιαίεπα ΕΧΡΤΊΠΕΠς. Νοηκβπια ομιπομᾶ. ΟΕ) π 
ολ. ψεπῃς» 1... Ζεαραγάης Ἐπιεπά, ΝΗ1. 1. (παβΗΧ]έ, ἍΑρύ- πῳ, οἰκουρία συνεῖνοι, γεωργίῳ, πρ μασ νά ολ 

μιοι οοΠεογάΕ». Αύηναίων ἡμῖν μὸ] ἐόντων ὠρθμίων ΙΧ. Ο. αεί κοτε ΝΙΙΠ ἀαριοσατα μι μτν 

Τ2ερρηἡς, Οὔ ποτ᾽ ἂν ἀλλήλοις ΑΡΘΜΗΟΙ οὐδὲ Φίλοι. τς : εμεί 

πα ος σαπείε Γχαπο ή αἆ ρω Ὁ 

Ίοση. Ο. κΠΠ. Ν. 1ο). εἳ 426 1 ἩΨΠΑΠ, ος δίοὺρεί Ε]ομ]]οᾳ. :{οτῖο τομ. μας οπή 
ἸΜδτσῦς, ν. 691. «θεση. ἠήαγαμ} Ἱπιργιάσπεῖαπα οαβῇ- νι Παίη γα ο ας Ον μάς, οἳ {3 ολο, 

3ἢς. | μι ΠΗπα: ὠρετὴ δὲ ἐπακτός ἐς, 14 εδῖ αν 
8 οτ. ᾽Αληθήή διωχρήσασύαι] 93515 χρήσασθαι Γιογαῖ, {- ΤΠΤ τὸ δα κτὸν, οί τν ὢ εν Φύσε- 3 αὶ Φίή. 

τί. ἵη το Ποαμεπταίπι» ης παροτ (οἱ, Ποηβεγζῳ ως οδε: Α δὲ µελέτα Φύσιος ἀγαθῶ πλΕ)Σ « ος , ἡ ἀὺ 

Ἠροτῆπι αἆ Οπ/ὑηαοβὶ Η. Ώ]αη. ν. ό9.. πΙΠ ορηπροβᾶ Ώσευοςγὴ : Πλεῦνες ἐξ ὠσκήσιοῦ ὦγ 2001 5 να" 

σοπαϊεο οπᾷσπῃ {οταξ, ἵπαιο ΜΗΠ5 ογευειεϊπη, Ιη[ο- φύσια. οῶνὴμα {ο οὐ) ῥΥΟΠΙΟΥΕΙ ἱηβΙαΜς μι μμ 
ΈµεῃΠς σαῦτω λέγωτῶ ΠΟΠ Π]ορίάε εοΏνοτΏ(Ης Ἱη ταῦτω Ὃςα Ογαοεῖα φποςίιο ατηΠι ππαρίίτα πας 

λεκτέο εα (ἱεοπώᾳ 641 ϱ046 -'-  ἃ (ᾳ. 4ε Ῥαμω. {εά : μιά Τδευογ{ Γιά. χχῖ, 1 Α πεί» ἆ ας 

Ῥταεῖεγ 0ος, νο]ηπίαίσΠ], Τοπαῖς νηἱραϊυπα δαδάείῃ γᾳ τὰς τέχνας ἐγείρε Αὐτὼ τῶ µόχόιθ δδάσκᾷ: Ρας 

1 Ῥασιςς. τε Λεγ]Α5 οηες αγ1άς ῥε/ 40ος) δέ ϱ407 ας ιοί δ 

91. Ἐπειδ ὀληθηήῃ διαχρήσασύαι ] ΟµΗΜία νοσι]α ζὼ ἕων ΟΠ τ. 3 α4. [μμ] εΧ ΡοΙψ1όΟ” οκαΝ’ 

ο. 

{ ς / ’ ο- - ΄ ῤ ος . 

ρΙοΣίπα Πς οχΗ]ῃοί {οΏἱρία ο οὐσεν» Ρ. 9052 πΑΥΤΩΣ κε” σοφίαν ἔλαχε, αὈεῖ Ζεποδίης Οσπίων τσ ο ην 

| Ὠὰαςϊι Ῥορίεα α ἕ τρ νο 
οὗ απ ΠεΠΊο ΠἹεηὰ Ρ μα να ρς . 

τ ον 
-- 

αι ας 

Δφσέομ- να 

᾿ : ποια | 
ραης οοπ/ρἰσαρατή. Ὁ6ι απζεπι ἐἴ οἰαδί[επ]οή | 

φ 

2 
Ἰ 
ῇ 

προ μπες 

οἰμουπάμ 

μα τν μα 

ο ο 

κ) 

η, 

ω ς 7 : ΠΠ : η 

- ϱ4. Τῆ Ἑλλάδι πενίή µ. ἀεί κοτε 6 1] ο αμ οά δες. Ἱ.. 
πταΡΗΣ,  ῬΕΓΡΕΤΑΠΙ οἱοέτα αἱεί κοτε σύντροφος ον ορςΠπι ος 

τ 

αι 

ον 
να. 
.. 

τα. 

: 6 ΜΗ. 

ορ 1ΩήέΙ {01419 ἐπ (ἱσαμήν ϐμῇ. αυ]ο αὔ ο, 

45. . «κ ο 
Ῥδογοςγαίες 94. Πενίή μὲν οἱεί κοτε σύντροφός ἐ5ι] 0ουραᾶ ο 

} . 

Ες 



απαχῖπις γέχο Ἰ,αεσἀἁπιοηῖος, Έας Ιαιάεο Ιάζπάό 
τεβιται Ἅοικες, 

επι. Τα ]αυᾷ αιἰάσπι οἵηπος Όγασας, αι] 
εἴτεα Ὥομῖσα Ί]α Ίοσα Ἱπεοίαπι: {εὰ ποῃ 
4ε ουπξῖ]ᾳ εἴς Πε νειρα. {αοῖαπι, νείπι 
4ς Τασεάσπιοη]ϊς {οἱἱ. Ίαπι Ῥηϊηιήπι Βετὶ 
ΠΟΠ Ῥοϊείε, τπῖ τήᾷδ νοσες αἀπηιταπε, αξ- 
Γετεητες (10561 {εγν]τητεία: ἀείπάς. νοη]εής 
ΠΡΙ οὐνίαπῃ αἆ ραρπαπάυπι, εἴαπι Π σεῖς- 
τί Οτωςί οπηες Γεηεῖαπι ΤΕςΙΠΙ. 
Το ἆε ΠΗΠΙΕΤΟ ΘΟΓΙΠΏ αμθχας, αοῖ Π {πε 
αυ] ος Έασοστε Ῥοδῇπς: παπι Π ἵπ εχεΓεῖ- 
τη εοζαπα τη]]]ε Γαθήπο, 1 Τεσίπι σοΏρτθ- 

ο ἀἴεπησΣ, 6ἳ Ίτεπι νο Ῥάἡσῖοτος ῃνο οίατα 
Το Ῥίιτεα.. Ἠσέο «πι απἀϊσ[ει Χθικεςρ, -α- 

οπ]ηπαής Ίπαιήε, Ἠεπιαζαίε, αωοάπατη εᾱ- 
ΤΠ νετραπι 3 
Ταηίο εχετεῖτι «οΠρτεκ[ατος { Αροάππα, ἀῑς 
ΠΩΙΗΙ  ποηπς ταἱροαπι αἲς ΙΦίΟΓΙΠΗ ΥἱτοτΙπὴ 
{π]δ[ο τεσοπι 3 γἶκπο Ἰσίνηξ Ππο πιοία ἴἩ 
«ΗΠΙ ἄσσεπῃ ν]τ]ό ἀπιίσατα  ΌΏαοά Π νε[τὶ 
Ῥορί]αζες. οπηπες ταίες {1Ώτ απαίες τα ρτῶ- 
ἀἶσαςδ, ριο[εξϊο [εουπάμη νεβία [η ίεαεαΣ 92. 

Ίνεαιε νοε- 

9) 

92 

9 

122 

22 

ΡΟΙΥΜΝΤΑ, τε ΝΗ, οδτ 
ζὼ μέν γυνα πάντας Ἑλλήνας τε σερ. νεί 1 γω µε γυ Ἡ πάντας Ἑλλήηαξτες περὶ κενες τες ολα ο δν προς, ολ). - Δωρικᾶς χώρᾶν οἰκημένος" ἔρχομαι δὲ λέξων εἰ περὶ 

λ « 2 λ : ο δις 
πάντων τέρδετες λόγες, ἀλλὰ περὶ Λαχέδαιμιο» 
λα ς εν » λ κος 3 παν ης α 

νών µενω πρώτα μῶ» ὅτι εἰκ. ἔφι ὄχῶς χοτὸ 
ν / /. ἧ οω « 

υ σὺς δέξοται λόγες δυλοσύνη Φέροτας τῇ Ελ- 
᾿ σα Ἱ πα 3 ως ὃν 9 ς 

λάδι ἀὖτις δὲν. ὣς ἀγτιώσονταί τοι ἐς μάχη, 
{/ λ ς 4 ο 4 ολο ο ὰ ιδ καὶ Ἆν οἱ ἄλλοι Έλληνες πάντες τὰ σὰ Φρονέω- 

: ͵ Ὡν / λ ζ ἡ ο Α., 4 ο. τσι, ἀρι»μόυ δὲ πέρι, μὴ πύφή ὅσοί τυὲς ἐόντες 
ο εδρα κό σ δαι ᾿ ας πᾱ Ταυτα ποίέεμ οἷοί τέ εἰσι' ἢν τε γὰρ τύχωσι εξε- 

- ος ' ον πο ας ζ [ /, σρατευµένοι χίλιοι, οὗτοι 5 µαχέσωταί τοι, Ἰν 
ο χααε, κ ὖ. /. «ενα: ΑΣ οὐ κος 

Τε ἑλάσσονες τετεών» Ἠν τεκαὶ πλευες . Ταυτα, 
13 / μή / κο ών δὲ / ο ων ἀχεσας Έέρξης, Ὑελάσας ἔφη, ον Ἀημάρητε, οἷον 

”/ ᾽ 3, ; 

πα] οπιπίπο νῖτος οὔπι{τΟ2 

22 

22 

ἐφὈέγξαο ἔπος, ἄνδρας χιλίερ σρατι τὸσῇδε 
ί 3 / Ν : ι « µαχέσασα; ἆγε, εἰπέ µοί, ἃ σὺ Φε τὠτέων 

ο”. ο ο» ο λ / ώς ον ον 5 }ι Τῶ) ἀγθρῶν αὐτὸς βασιλεὺς γενέσθαι; σὺ ὧν 9 εβελή: 
ην, η λ [ «οφ δν ν ο) σαις αὐτίκα µάλα πεὸς ἄνδρας δέκα ἔ µάχέσθαι» 

92 
3 |) ἡ ς . ͵ . ο ον . καί τοι εἰ τὸ πολιτικὸν ὑμῷ παν ἐσι τοιᾷτο οἵοῦ κ Ἡ δν λος ας ς σὺ 6 δαιρέίς, σε Ύε τὸν χείνων βασιληα πρέπει 

α -- να ν 2) να ος” / δέος ο εσει τό, απἱ ΠΙοτιπι 65 τος, αἂά πρωι 2 προς τὸ οιπ.λήσιον ἀγτιτάσσεσθα| χατα γόμες τος 
ΕοπηραταἩ 5 παπι Π ἀεπῖ ο ππθο εκατο 
Ππρυ]ϊ εοταίη ραΐεο Πητ, Ίωτα 408 τὸ Ρο- 
Ίο, πἳ νὶριπη [5 Ῥας2 Ίνα νετρα 56. ἁἷ- 

οαιμ, ζοπιρτοραδαπεαῖ. 
ΠΠ ας Ῥιοσρείταϊε ἴαπαι πα τμ, ας 
Οτῶοῖ απἲ ἵπ εοἰοφαῖαπα τπεΙΙΠ νεΠετιηῖ, 
Ταηΐορετε ρἱοταπιαΠΙ , ὙγΙάε πε Πτα 1 
Ιπ{ο]επτεταιε. {αοῖαιῖς : 

Ατηπὶ ῇ ἴα]ες {ηπίοο,, 

95 

25 
22 

22 

22 

παπι αρα Ιπιοβραπι 5 
4Πασυπαιε ρτοραρ]µταῖε, ππάε Πε απσεας, 35 

ας πε απτ ἀεσεπι πή]]α νε] εἴἶαπι απἶη-552, 
αυαρίὶηῖα πα]]]ίά ΠοπΙπιπι  ααὶ Ῥατίτεί ο- 
πΊΠες Ἰδετ, ΄ πες Ππίῃς Ιππρετιο ΠΡΙ6ξ1., 
ταηῖο εκετοῖτι ορβΠετεπῖς αυτ Ππιας πος 
Ρίατες αὔαπι π]]επΙ αἆ Ώπριίος εοταπι» 
Ἱπείπι αήπαιε πή]µα, Ναπι {αρ υπο. 
Πιεπιαάπιοάπια αραιά πο Πϊν Ἱπρείαϊοτεύ 
πη]]τες, Ἰ]μ8. Ίπεια ειἶαπ 6οπίτα {παπι Ἱ. 
Ῥδουαπα Παϊυταπα. ππε]µοτες ε[Ποϊαππιας, αα- 
ἕπαιε Παμε]ιο, νε] ραιςίοτες αἀνετ[ις Ρ[η- 
τάς ΄ΕΠΠΤ: Πάεπι τεπι]ς{ο Ἰθετο ΠΡΙ ατρίττίο., 
πευίτηπι Ποχυπι Επσετεηπῖ.  Δάεο ως 

τοῦ” 

”ς 

ᾳ Πάντως τοὺς Ἑλλ. «νο. ᾖὐ 4 νο, 41. Ῥαε/ 
ο ρα πρι . ο Μαχήσ. -νορ, } «4ἱδ. . αἳ ΠΙΟΣ. 

Ἡ Μώχεσθαί Ίεω. Ῥαυ/. «τι, ΤεΠαυῖ µορέσεσόωι αἲῖ µαφήσ. Ῥ]αομς, 
Πε. «4. Βαθ[. ο1Ι σέ νε ἵἍπεππις μια Πα πι εἶναι δίκαιον «γαρ, 7 οσο ὀντάξιρν. { Αυεςί ὃν «{ποῦ. ἔ., πιοκ εἴαπι ὁ απῖο πδρὰ ΤΠ σέο λεγόμενος Έα. «49. Φ1εβῥ. ΟΙ. 

{ Ὁρῶτε «4γοδ. Ἰαᾖ]α. 

ὤνται Ἰᾷεί.. πα]]α «αμδία. 
: ἐθελήσεις δέερῥ. ππαΊΡρο. 

7 ἡμά, ῥα]ία: ὅσοι α1: Ροῖτο παρ) ἐμοὶ 7. «περ. 
πιυπα ο]ῖπι ἀἆσθεταί, 

 6ΙΤΟΠ6Ε6, 

ἐλεύθερον» ἴεπα ΠΙΟΧ ποἰέεν «4γοῦ. αἳ «{4, 

ῃ τία πες αὈίαπε ο 40. 
. Εχοϊανίι υβαιζ. αἆ Ποη. ρ. 10ο. βῃ, 

Ἐάά. ο ἐκείνων Τε[ΗμΙε: ὤγοπου. εκ Ιεί,, οι «4γοὸ. «πλ. οο(οπυπε: {ῃ αμ. ἐτων' 

22 

25 

ο. ο 3 λα σσ 3 ρω ον ᾽ὐμετέρε». εἰ γὰρ κείνων ἕκασος Φέχα ἀνδρῶ τῆς 
αρατίης της ἐµης ἀγτάξιός ἐσι, Ἀ σὲ δέ γε δίζημαὶ 
εἴκοσι εἶναι ἀντάξιο' καὶ τω μὲν ὀρθοιτ᾽ ἵ ἂν ὁ 
λόγος ὁ παρὰ σεῦ εἰρημένος, εἰ δὲ τοιῶτοί πέ ἐότες 
χα] µεγάθεα τοσέτοι Κ οἷος. σύ τὲ καὶ οἳ πι. ο ἐμὲ 
Φαιτᾶσι Ἑλλήνων ἐς λόγες ,αὐχῶῖτε τοσῶτον 1 ὅρα, μὴ µάτην όμποε ὁ λόγος εἶτος ὁ εἰρημέγος εἴη ἐπεὶ 

Φέρε ἴθω παντὶ τῷ εἰκότι, Ἡν χῶς ἂν δυναίατο χί- 
λιο» Ἡ καὶ μύρίοι, Ἡ Ἡ καὶ πωταχισµύροι, ἐόντες 
Ύὲ ελεύθεροι πάντες ὁμοίως, καὶ μὸ ὑπ ὄνὸς ἄρ- 
χόμθα, σράτῷ τοσῷδε ἀντισναι. ο ἐπεί τοι 

τε 4 2 Ἅλέυνεο Ρ περί ενα ἔκασο γυόμεθα, ἃ χίλιοι» ἐόν-- 
2 

22 

22 

2 

99 

90 

/ / 
ς των 3 κείνων πέντε χιλιαδέωγ' ὑπὸ μὲν γὰρ οὸς ἂρ- / Ἆ / 1ο 9 3 χομωοι κατα Τβοπον τὸν ἡμέτερο, γοίατ᾽ ἂν δὲι- 

{ αρ, Χι ο κ. ον 9 . μαμοντερ τᾶτω καὶ παρὰ τὸν εωὐτῶ Φύσυ ἀμείνο- 
το η ο] 3” . ον ζ ν' καὶ ἴοεν αναγκαζὀµοοι Σ µάσηι ἓ6 πλεῦναξ / { ον ἑλάσσονές ἐοντες" 

λ / ἧ /{ / ο : σα , εκ. ὧν ποιέοιω τθτέων εἰδέτερα, δοχέω δὲ ἔγωγε 

μ πὰ Ακ να. ων 

1. Ῥοίο δὲ- 
"ε Ἐδέλεις ἀπό. 

ὁ Διε- 

Ἰωλ ρ » σοῦ νυ]σαίππι οχ σἴτοτα : 
ὦ Οὔ Φφῄς «4γεῦ. 7. 

ᾗ Οἷος οὗ «γε. 
1 Πῶς ἂν 7Ἠπά, «νορ., υἱτῖ- 

ο «4γεῦι εί, Ῥα[ι δι πό, 4ἱή., απίοῃ ἐπεί τε { Ἱείνων «4ῆ., Ἠεπι πηα]ε ἀοίδτετυπί Ιῃ[ασά 
πέντε φιλιάδων. οἳ {1- Ῥϊα ἆνας ρο(τεπᾳς νοσες μὐριά.  Μαςιέε «4γοῦι 3 Ἐλευθέριον Με. Ρα. 4948. Ῥορίς, 4, » οείθεῖ 

6, Ἡν τε φὰρ τύφωσί ἐ. Μίλος] πες Ῥετίοπας σ0Ἡ- 
νεμ]εραητ Ώοπιαταά», «τι ἵη Ώπο αττο πιαρίβταπι Εε- 

΄.Ζο40έήγῃ ἄεοεης: αυας ἀἰσεπίοπι [αοῖτ Φεπεσα ἆς Ώοπεί. 
ντ. ο, τς [οτή Ποάηπι πιοᾷο Ῥοδ[ιπε Ἱδία: η ῥγίο 
/σεη ΠΟΠΗ Ίσορηος οὐ]οδ/ ος {ή [ἱ εκρεγΙπεη- 
11435 1εὰ Έυας {δηυΗπίητ. πα {ορια {ππε Ιήσορίτθῃ- 
ΤΕΙ αἴημο α,δυτάς 
7αδ41γ2 ΠΙΠ ῥαµεος Ρο[Ηοτ]ς 
βΙΠε 2γεζεμ τπα]α πε (ρβτυς. 

5 Τ οἱ λα βεΗΓώΗ μ)]ίᾳ {γουρηΗ] 10 
Ρέμερα» οπή δης οχ ΠΙΑΙ- 

- Ῥαπ]ο Ῥορῖ ΠΟΠ 
Ὡς (αρίοη πατάς, {ο Ίπ «4ροῦ.. Ὁοάῖσο (οἙἱρὶ βη[ρί- 
ΟΙ» σὲ δέ γε δίκαιο εἴκοσι εἶναι ὄντάξιον αὐσά Ρ]ασεῖ. 

αλ. Δὺ Φῄς] Ἐποξαταπι οὗ 
κο ΝΛΙΟΚΕΝ. 

ἠς Τεεταιας }α)]ᾳ οι. (ζα]εο ρ]αιάσῃῖς 2 εἰ ἀαῖ ρτοίεζτο {επιεπῖαπι ερτερῖστῃ, αΠάπΙΟ ΠΠ] γη]ραία, πιοάο ΙΠίευΓορατίοπε απίπιστγ Ποιά Τησ]]οις 
εἶεσαῃς Ἡϊς τ δἱ ἙραΏ(Πο. σὺ ὦν ἐθελήσαις ---. 

Τη. Σὺ εἷἶς Ἕλλην τε--- Ὁ. 101. Εμπα 

ηίκαι εἴκοσι εἶνοι ὄντόξιον] ἳς δ) και ο. οἳ η σι εἶναι ἀντάξιον] Ίνοπ εοπΏνεπῖε δίκαιον 
124. πιο οργοηαραξ ς ώμος ἀεριειαῖ, οηρεπες απ]- 

καὶ διηκοσίων Ἔ ἕκασος 
ζοπιΤα ΕΕΠΤΗΠΙ ἁΠορῃέοκαιις ' : 
» ΄ η6δ ο 7 ο ἀντίσαθμοι καὶ Ἰόοβαρεῖς μμ δα Ρυρυατασῖ» ὦλλ 

4.Θ, 994. Τρώων ὦνή ἑκατόν τε, 
Στηδεσθ᾽ ἐν πολέμῳ, Ἰαμά {πα 

ὣς ζ ἔκατὸν καὶ διακοσίων, εχρΙςβηϊτθ «ιο ρογτίο ΟµΑ6/ὲ, Ἠστη. Χχγ, Όἷς οὐ αμού ΜάΦ.ρταο: γης ο Τ6Ιεέ ΕΠ] 1πῖ πο 
96. 

ν : Ἡ ορίπος, : Π1λεῦνες περὶ ἕνα ἔ.] Ῥνης : Έχυπα πμΠποταθας περὶ 

ἑαηειπάσπι να]εῖ 3ο ἐγγὺς 6ὲ σχεδόν ἵη οοἵηῥαίαῆοης 
4 πΙρεητΗΣ πρὸς αἳ παρά. Ἠ]ο Ἱἴάηπε {αηρεπάῦπη ρυτο: 

(πλεῦνε, παρὼ ένα ἔκαδον γιόμεθα Ἡ αίλιοί, ἐόντων ἐκείνω 
πέντε χιλιαδέων. Τη ῖ5 εἴ]απι Πογοάσεης Εοημερί ΠΠ π]θ-- 
Ἱπποται» ΟΠΗ ΑΡΑΠΙΟΠΙΠΟΠ {π Ἡ, Β. ν. τού,, [Εἴ. 
περ] δ) ἐς δεκάδως διωκοσμηθεῖμεν ᾽λχοιο), Τρώων δ' ἄν: 
δρ ἕκαςον ἑλοίμείω οἰνογρεύείν., Πολλα καν δεκάδες δευ- 
οἰώτο οἴνοχροο' Ἱποβεβίοι. }πρὴ) Ἱητπα ΑΕΠ, πιά» 
939. Αν θοβεῃ απ; { εοηαγοίημν ῥαῤοιμο. 

ο. Ἐντωή κείνων πέντε αιλιαδέων Ῥοχρείάτα ρου: 14 
ἐς ππεγαγἠμή Ίασος ΠΠΤΑΤΙΠΕ. Μωήήεγμς» ἀοξΗ ΥΠ 
νοιρα {ηπε, 65 έν: Ίά1η, ῇο σωηρεμέας η) Ζάάς 

3 ή α 1 ο ἁ να, ἄγειμένοι δὲ ἐς τὸ 5 ἐλευθέριο» 

4198 

ζμαίκ[εε Ἄργκος: { |ερεΓεΗΥ ἔδντων ἐκείνῶν. ὀρλων “σσείο - 
Ὃ ση τν νο Ὃ τεροπ {00 βρπῖς Ἠα: 
ηάρία, Ίπβα ἀεο]αταδίτας ο. 186. ο ον 

ο φαν τὸ ἐλένθέρον] πεαθπι ἐς τὸ ἐλεύθέρον Ροζπσταξ 
ταΗπαϊῇ, αιοπίαπι ἰδίμᾶ ραμ1ίο Ῥ]ετπι ο, Ἱνοτῃις 
ετ ΠρεζαἩωτεπι {ρεξίαη. αμ Σοδαεὶ Ψετῆι, 
ΧοἩῖ. β. 613. ἁρημάτω, χρῆσε, σὺν νίω χρήσιμὸν ἔς σὸ 
ΕΛΕΤΘΕΡΙΟΝ εἶναι, αὖ ἐκεγερμανν ρα/λονη, ία 
Ώθαϊ Ώπθη, ἵπ αμα ἀεροβτυπι τν εὰς» οῦ Π/ση. (γὴ- 
198. ΘΥ. κίν.Ρ. 5ρο. Ὦ. αὐτὸ δὲ τοῦτο ὅ, τί ἐσι ΝΕΤ 
θΕριόν εἶνοι, Ἰ ὅ, ἓί τὸ δουλεύειν οὐκ ἴσρσι" εὲ Ῥαργ 
{εα. ο λος ας . 

8 κ θυρό 

µ 
ον ών 

π) 

δν 



«τς 

ντι η. 

οσα ώσ ου-υ αυ 

- 

ο φείαµς [2η1ῤο) ο0ς εκ αεἷε [1βε 

Ώεπιατα] ΓοίΡοβῇο. 1,αοεἁσπποποσατα το]ἱρ]θία. Ἡ 

9 53 Η ιο Β ο. Ό ο Ἔ ἳ οὐ[ειναπία Ἱερίδ αο ἀΠ[ειριπηα, 

3 : . ω Ἀ ο. ον ΄ τσ αν { 16 

99 χἀὶ αὐισωθέντας πλἠθεί, χάλεπῶς ἂν Ελλη-Α5Ο1Ώςος εἴαπι Ῥατέ ΠΙΠΙΕΤΟ Ῥετῃν 9 ἂρλ 

ο οππι εἰ {οἱἱς «ετιαϊἁτοδ, 4ΠΙΠΙΠΟ ΜΙΑ: 
/ / { δα 2 « 

γαις Πέρσνσι μέγοίσι µάχεσθα. αλλὰ Ά παρ μη ; να 

ώμο ο μμ ο ορ ο 
πο ἁσιωτόισα μοι π στ τν, ο πι], {9ά. ταταπι: {πι επΙπ ε ἐν, 

ἄλλα σπά)ι. εἰσἰ Ὑας ἱιερσέῶν τῶν εμῶν ΙΧΜΟΣ᾽ πιοῖς [αιε]Ιάρας, απ νείίπι οὔπα ΓΕΓΗ16 Υ1Ι ” τ : 

93 Φφόρών, οἱ Ὁ ἐθελήσεσι Ἑλλήνων ἀνθράσι τεισὶ ὑμὸ. Οχαοῖς ΡαΠτετ ἀπιίσατο: 4ποταπη ἔα πεαρεζ- « 

2) μάχεσθαι". τῶ, σὺ έν άπειρος» πολλα 5 Φλυη 4Οιμς πιι]τα ΡΙαϊετα». Λά μῶς Ρα ος 

ϱ βέείδ . Π]ρος ταυτα Δημαρητου Ανν, 92 ο ία- τε]Ισεραπι, ΙΠ4ΙΗΕ, ΜΕΣ» αΏ ας νε . 

ο» σιλευ » αρχᾖθον Ἅπεις: στ αληθήϊη χβιώμθος» τε πεηῖεπ1, ΠΟΠ ο ΠΡΙ νο υπ τς 

 Ὁ Φίλα τοι ερέω. συ δὲ επει Ἰιάγχασας λέγευ . 3918 Τη ἀῑσετε πιε νετ]σήττα οοβι: ὀ ας 

ᾱὢ λροίων τες αληθεσατες, Ἐλέγον τὰ κατή- ΟΤαπἵἳ εχ οΏιεῖο. βραΤΙΑΠΟΤΗΠΙ. τς 

ο πρ ον ον κ ας  Ἡροο ορΏπης ἱπτε]]ίρί5 απαπιορετέ πηης 1105 
2) χοτα. ο ας καίτοι ὣς εγω τυγχογώβΌρσο απποπα, απά τηε ποποτο α ἀεεοίᾶ ρα 

ν ς τα νυν. κου ἐσοργωῶν εκεες αοτος μαλισα «εχιτιπι, ΘΧΙΟΡΙΕΠΙ ρτοῖωξωπας [θα ος ς 

2 ἐξεπίσται» . ο τια η) κάν ώς το. κόμη αΏεπι Ραϊετ ταάς εχοερίΙΠ, γεα ας: ον
 τα 

 πατεφα δε Φυγαθα πεποκασι" ἀοπανΙτ. Φάτε ποπ εσι εγεάϊβί]ε σος . 

ο» πατὴρ δὲ σος ὑποδεξαμοοο» βίω τέ µοι καὶ οἷ- ἀεηῖεπα τε[ρπετε Ῥεπενο]επήαπῃ ος νο 

Χο δέδωχε, εἴκων οἰκός ἐπι ἄνδρα Του σώφεοναδοίεὰ ππαχίπιθ οὐ/εινατο. Έδο αἲϊ : αν 

συπη ἀεσσπῃ νι] ΡτοπηΙτίατη πιο Ρ05 
τα, Ώεήιο σἶπι 4ήορις: ας πε [ 
ἆθπι οεΓίαϊπῖπο νο]εης ορτίιανεΠΒν ος 

“ο ωκνά λα, / ο 
59 εὐνοίην Φαυομέγην διωθέεσθαι, ἀλλὰ, φέργεμ µάλι- 

. 5 νο] / 2 ς αν 
σα. ἐγὼ δε ἐτε δέκα αγδρασι ὑπίσχομαι οἷος τε 

τα / { Ἶ 3/ σοκ μα / ν 392 ἃ Πι- 

ἁγεσθαι. ἃ ἔτε δυοισι ἐκῶ γε ἐ απ. 
ναι αρασωκο ο νμωί Ὃ λος. μ9 «γ΄ οεδ{ε Ε{πετῖῖ. ααὐῖ  ΥΕΠΕΠΙΕΠ μμ. 

») µενομαχέωμι. εἰ δὲ ἀναγκαίη εὔῃ» ἃ μέγας τις ὃ. τοτε, νεπεκΏπηο αυτα υπο φποϊ δες οι 
μάς 3 3 πό . . . Μ 

“εποτθυνων αγ, µσαχοιμην ὧν παντων Ἠδισα ειδδ]ιοπιππα ἀϊπιίσατοπι, αἱ {8 ΠΠΡΗ:05 22 
ος Αι 

σα ο ἐν ον τς ας ΟιΦεοαπὸ. 
» Τθτέωι τῶ ἀνδρῶν, οἳ Ἑλλήνων Ἕμασορ Φησὶ τοιῶ 1άοπεος α οειταπάαπι οὔπα ΓΕΓΠΙ ΑΝ η 

2’ π» ἀ ᾿ ἃ ο. . .« ο ος - 

.» ἄξιοο εἶναι. ὢς δὲ καὶ Λαχεδαιμόιαι, κατὰ μενα Ἐτεπίπι 1αοεΔΦΠΙΟΠΗ Ῥαρπαπάο οταν Ὅϊ- 
2 ο» 3 ” ο» 1 1] 1 ἷ τς 

» µαχέόµοοι, ἐδαμῶν εἶσὶ κακίωες αὐθρῶ ἁλέο 5» πος Τππε 1Η. απ]άσιη πμ οτι. {απ 
τὶς: αἲ σοπ{οτ,. οιηδίοταπι νο ποι ᾱ- 

δὲ, { ἄρισοι ἀνθδρῶ ἁ παντων. ἐλεύθεροι γὰρ ἐόν- . ν | αλ ρρίς 

Ὦ α 8 ος ο εόθι οἱ εἰσι' ἔπεσι η σ ον , σος Χεεἰιεπικμπη: παπι Ίίοει Πηί [Ρο προσὲ 

. - ος 51 Ύα6 σφι οεσσο-ΌΌμιοῃ [ηηε οτηπία Ηδοτί: αιἱρρε 48 / νε /) ο” ώ : πιοιαηῦ 
22 τηθρ νο οα πο ὑποδυμαύεσι πολλῷ έτι μαλλω ἀοπηίπα Ίεκ. αιαπι πμ]το ΤΙΔΡΙ5 Ἴρθμε λα 

2» Ὢ οἱ σοἱ, σέ, ποιευσι Κ γῶν τα ὧν ἐκέος ανώγή” αι τι Τε. Εασϊιη εἴδο ασ Ὃ αν 
/ λ .. 2 ον ΄ ον . . - : ᾿ 

» αγῶγει δε τωὺτὸ αἰεὶ, οὐκ, εῶν Φεύγει εδεν πλήθος «ορΙΏ, εοβιῖ αμίεπι θεμα πα πι 

. / 2 { 3 λ Ἅ 2 ο. . 1 - 

1 ἀνθρώπων ἐκ. µάχηε, αλλα µύωτας ον τῇ ΕεΧ ασε {1βετα θυαΠΤΩΠΩΥΙ5 - ἁε[οτεΏῖεδ» 
ει, ἐπ νὰ ὦπέλλυσθαι τι σο) δὲ ὁσςϊπῶπεπας {6 ης οτάίπεπῃ ποπ ο σ ομε η 

τάξει, ἐπικρατέευ» 3 απολλυσθαι, ἳ σοἱ δε, εἰόδ-. : Ὃ πας ο 
ς ρΣ ο ώς} « ! -ᾱ ὁ ο” π 

2» Φανομαι Ταυτα λέγων Φλυηρίεν, Ὦ ἄλλα σιγῷ, παω Ὅπος, νο]ο Ροδίιμᾶς 1Π σε 
αν ι 3 σω κ 3 3, ὁ - Ξ ν ὦ 

2. θθέλώ τολοιπό; σὺν δὲ αναγκασθεὶν ἔλεξαί γόνι- -Ε]ορήμτο ὁ τ αάνοπιν Ιοαμμτὸ 
» το μέν τοι κατὰ Ὁ }όον τοι βασιλῶὺ”. Ὁ μὲ ιο πρι ο .- Γοπιεπιίᾶ εοπΙηβαίο 
ὃν ταῦτα ζ είψνατο Βέρξ δὸ 3 / κ Ἠν ΥΕτοΟο ϱΣς 66 αἆ πα νε 

Ἡ β : Ρᾷη: οὲ εν: γελωτώ τε Ἠας Ἰοᾳμιο ΠΏεπιαταϊο ΧΕΙΣ ) 
| ο 3 εΤοέ- ς πμ ῃ ή 

. ᾿ ' ην : ( 

. ' .. 9 , ἁ ͵ { , ο ῥ 

σα Ἰ1ε1. Ῥαε/, «419. Ῥαγίε, «4:. α] παρ ἡμῖν μὲν µούνοισι τοῦτὸ ἐςι. Ἰππάο ρτίοτος. Θελήσ" σος αλ. τη 
ἡρεῖς Αγοῦ. ἔ’.  ἆ Τοὺς λόγους Ἰάειι,. ελΝῦν ἴππίυπι βαση ΙΓ Ὁ δὲ σὸς πατ. τοῦ", δ ἴδ ο, Ε. 

πα. ἴππη οἰκὸς «ά9λ. πιοτε ΙΟΠΙΠΙ. εἰκὸς αλΙν  ὁ Οὗὐτεῖσι «σεν οὔτε οἷσι «40. ΤΗΠΙ ἑκών Τέ ὁ Ἴ η 0. 
4 "Αρισοί εἶσω «{γῶ. Σά, ᾖᾗ τ ὧν νο. 1ο). 7 μή, Ῥα[ Τι. Βανής 4.» ο 3ν ρων τ. ο Νίω 

«0χ. γεῦ, Ρα, ἀπιοα σὺδ. 3 Άμα σί. Ρα νῑι ἵπ ᾖοί. ἅμα θέλω, οπδίο πεώῖο. ο ήν 
βασ. «4γεῤ. Τά. ποπ πο {ρεςῖθ. 

53. Οὗτε δυοῖσι Ἱ. Ἠ]αξειαοπος Γ.οᾷᾷ, ποη ππΟΣΟΣ. ὦλλ' ἢ τοὺς παῖδας --- κρατεν τῶν χρήματος ο” 
Π6/γοδέης Δυοῖο, δυσὶ, ΦΠοιποάο ήαμείῥο ΤΠ. 017. . κελεύει.. Ὥεοβῦ. Ῥ. 143.» 1. τῶν νόμων οὐκ ος, κ 

Τνοίζες Τὸ 33. ὠνόλβιος δὲ δυοῖσι προέχει. Μ]ῤη]α αριά ὦλλ᾽ ἀνειπεῖν" Ἱῃ Χοπορό, Ἑλλ. ὓ» Ρ. 32023 ὑῦ- 

{βαλω Ὀ]νίη, ηΗε, ανν 16. καὶ Ἰχθύεσσι δυοῖσιν, ταδύει μὲν οὖν εἴω. ---- | τριήρη - ἄπλουὴ πα 6 
οτίο 1Π {οηρείς Π0τίς. Ομοἆ ἀείποερ, οἱ Ἑλλήνων Ἱπιο]]]οι Ροϊα»ί εἴω ας ἵπ Εμ γρίά. Ῥμουη. Ὑ, πεί 

ἔκασός Φησι --- ἵητραι {αηοηῖς {οτπια]απα» 3Η{ ὃς Ἑλλ. ἵπ Ἠϊς «4ενίαὴς αριιὰ ὁ οῦσεμη Ῥ. 4943 401, πεπρς 

ἔκας. Φησὶ, 30 οἳ --- Φασὶ ἀε[άεταπῖεπι. ΔίθιεΤις σα καταλιπεῖν τὴν μητέρα Πρώτην δὲ σώζεν οἶπε 34 

απἰπιαάνοτοπες ἀοάτοτιπα Ποππία Ρουἡὲ, «ὐγε[οδΗ, ἠξίωσα" νὶά. Οεἰερειτ. ΕΠΜ/εγόωβης εἴ 00», πρ, 

ποπι νίάς Ὠΐ]αο, Τζμογά, Ρ. ο49., ΡΙΟΠΗς ἰποἰπαηξ, Γμοίσηί ρ. 499. 1π Ῥαιμίην οχ τ. αἲ 1 ον οα: 
ὦ . ο. « απ ν . ο. ή ἁτῶ τοῦ, 

οἱ ές ὧν τοι Ἑλλ. Φῃσὶ πια]εῦαῖ. 1ν, 4. Κωλύοντων γαμεῖν, ὠπέχεσύαι βρω γη. 

56. Οἳ Ἑλλήνων ἔκωσος ὢησὶ] Φωσὶ ἱορεπάνπι Ῥηίο  τοπι 14ογἱ Ρεζμβοίαε τεξῖο οοττ]ρῖτ 7ο). 1 ρι” 

οὐπι ΟΊατ. «4λγε[οδίο Ὠῆιο. Τδμο, Ῥ. 94ο. αἰς εβια- 7. 1. Εμ: οὖν δι, Δῑῖ, σφάλμα ΚΑΛΑ ασ ο 
τα Εταᾶυτα τερεβῖταχ εἵ αρ. {εγοί. νΠ, ο. 86. ἐγέ- --- ἀλλὼ ὁρθῶς εἰς τὴν ᾿Ατύίδω συνήθειων δίσεθ ή οΚΕΝ 

γτο -- μάκρῷ ὠμείνονες αὐτοὶ ---- πῶς τις ον αμ ἐς δη ὁ σσ 

χῶσος) προθυμεόμενος καὶ δειμαίνων Ἑέρξεα, ΊΠ Ἠϊ, ἃ «66. Σ0) δὲ» εἰ Φάνομαι ὅτο.] Τ,αιάεπι ΜΙ99. ποτε” 

Φασὶ ἕκαςος Ἑλλήνων τριῶν εἶναι ὄξιος' ΡΟΙΙΙΘΠΠΗΠΙ Ῥοπί- οἶμο εξ Γαυΐης, 4 οοπϊεᾶιΙτα σοὶ τ6{οἵΠΙ{ 

τησ ΡΙΟ ἀντάξιος. Δε’χΙδ πιαρη Πορ μεῃίαπα Ῥοδίεα ἴοπι- {ἴπτ. Ῥτοχίπα, Το νιτο Οε]εὈ. ααβας απ 

οχῖν «αιοβῖο θυῆς «οπίμεανῖε Ρο]γάμπιων Ἡλνορβήως, ΟΙ. Καάνάίως Φλυηρέων πολλὰ, σης» ἀλλ Φλμ 
ἆε αἴο Ῥόμ/ση. Ν1. Ῥ. 464. - νο ΙΝΑΙΟΚΕΝ, Όαε, Τεάἵτμτα αἆ ταρίατη ἸπβιάΠοπεπα ολλ Ίο ἀς 

6ο. Δεσπότης, γάμος] ΛΙΟΙ νόμος πάντων βασιλεὺς Τ. ημ]ία ἠήαγογαι Ώοππατοῖο. ΜΠπΙ πονα ος ο μαπισΙ 
τή, 38. εἴ νόμοι, βασιλεῖο ΕΑΝ) Οοπνῖν. Ρ. τού. Ο. οαιιδία, Π1Ἅπαςη, [οἙήροτετα ἀλλὰ σίά  ησάτιπα» υ 

Ὀοπιατοίής δεσπότην «04Η μαι οὗ αραιά Ἱερίς ΑΜΑ η Οοάᾱ, πιηίε, εκ ΑΛΛΑ Ε σαι θυρία 

Ἱπιροτία εἰ {ΠάΠΟΠΕΠΑ 11 σρσαν» 1απς ντο 1, Ῥιπείοίσα ἵπ σοπ{δομΕίΟΠΘ. πίτας ο ο οἷά τε αντι 

1. 1χ.. 54. ἐϊ 7ο. σοπέ Νίο, ΟαρΙΜΤ Ἱνερ. Τ66- 16. ΕΙ δὲ σοι οὕτω δεδόκηται οενέσθαι» οᾷ, { μα πι 

ᾷαοπι. ΠΠ. Ρ. 361. ορ εος ρωκ τε τν ος παρατρέψαι, ΑΛΔ Ίδη Ίμμι ἐν -, οφ τος νε] εδ 
δα, οὖν εῶν Φεύγει] [ῃ ΡΤΟΧΙΠ119 ἄλλὰ μένοντας ἐν ϱ01Η(2ΙΗΗΕΕΗΗ ἐ5{ Μέζηε 14 πεύροαΙ ᾗ Τ τε» Λ1. 8] 

τῇ τώξι ἐπικρατέειν Ἰ ὠπόλλυσθαι» αυιά {πρρ]επά 16- σα οὐῥαμάρ {7 110 σμδή/] 2εήρο. ως Φε, Ας 

ἐτοσῖ. τοἨπαιοτατΣ» ΙΠῖεΙεχΙῖ }αήα» ΙΠτευργειαΙς τοίνυν ὑμεῖς Ἡ οὖν ἴεε οὐδὲν, ἢ οὗ τόλμας ὃπόάυπα μ48 
νο. --- {24 {μζεμς ή ἐγὼ ἑρέω, εἨΦο ἐρο γε βγο[εγαῦ» ς ς ή 

ὅτο. ΒΙπ]]ᾳ Ίσσεγς {5 πιοπήπεταϊ αριά Οωτον. ἂς Ἠ.. αηηρανίε πο Ῥχιάεηϊος Ἀαρδε]ίης 1Π ο, 9 ο, 

Ἡς 6. 37. βίαιο υειαί, -- /ε 48 οὐ1ηῤΙΕΙΙΗΓΣ ΥΠ. 9. π0ἱ ὅμο εἲ ἀλλὰ ΑμηΠτοτ οοµνος, . οί ο 

πεπιρο {μδεε, αποὰ τοξϊὸ {ιδίοῖτ Ρ. Μαμεο. σεις 69. Ἔς γέλωτά τε ἐτρέψατο] Τ1ο Ἄβεπ μπι οδό, 

Ρ. 9ο» 44. 'όμοο οὐκ ἐᾷ τὸν τῆς ἐπικλήρου κύριον εἰνοίν Πατ ρμουίης πιεδῖα ἀμπιπαα. 
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μαι σον ἑσεροβως εἳ Ἰαυάαιας, εἳ ος Ῥ ο 1 ΥΜΝΙΑ , τ1δες ΠΠ. 5ος 
' Ἡ . ᾿ ὅ ν : ῳ | λ «5 το ο. ως ών. ζ 1155 πη]]α Ἰπαϊσηαιίοπς. ΡογΙποῖις εί, ΠεάΖοῖ ἔτριψατο, Καὶ οὔκ, εποιήσατο ὀργὺν εἰδεμίη, αλλ᾽ 

Ὃ ον Ποιηίηθία τεπι]ῇε.. Ῥοσι Ώειπαταϊϊ ΄ Ἰπίως αὐτὸν απεπέμψατο" τέτῳ ΕΝΑ 

πο πο ο ας ον μαι «εν Ριῶ- ων Ἐέρζης, καὶ ὕπαρχον οὗ τῷ Δορίσκῳ ὃ τέτῳ. Δ[ςαππεια Μεραάο[Ης ΒΠηπα, αΠ1ο- / ο Ἶν αν κά 
πκ ας χαταςησας ἸΜασλάμην τον Μεγαδόφεω, τὸν δὲ ὑπὸ ἵο ο, 4πεπ Παπάς ρτ[εσστας, το οἶπι α, μη γα » : 

41 

/ / / ./ λ 1 ! ; ο. . . 2 Ἶ ζ αυ ἔ το . 
εχειοῖτΙ ρετ Τητασίαπι αάνειβις Οτωοῖαπι Δαρέξ φαθώτα καταπαύσας, ἐξήλαυνε τὸν «ρατὸν 

"ἀρόρειαϊε, Ἠπῖο Μα[δαπς αεπι Ηῑς τε[ς75διὰ τὴς Θρήΐῤκης επεὶ τὴν Ἑλλάδα, Κατέλισε δὲ ἄν- απἲτ Χειχε, πὶ ἵαπαιαπι οΠΙΠΙΗΠΙ ΡΓῶϊΟ- ὁρα Τοιόιδε Μασκάμην θόμρο, τῷ 5 μννῴ Ἐέρξη» 
ά ΤΗ Ῥτα[απςβπιο α:ος 1ρδο απῖ Ὦατίης δῶρα πέµπεσκε, ὡς ἃ ἀριστύοτι πάντων ὅσες κα ᾿σοπ{Ητηϊ{εε, ἆοπα αποϊαπηϊς ποῖῃι ; εἰ 1- 

ἴεπι εἰς ροῇστῖς Δτίαχοιχες Β]]ας Χειχῖς, ο Δ ο ολ γι κα ο Ἡ ων. : ο παν ετο' ὡς δε καὶ Ἀρτοξέρξης ὁ Ἐέρξιω, τοῖσι Ἐτεπίπι πιο απο εχρεάΏοησπι ἵΠ Τητασϊα Ρτοξ ερ ἃ { 
εἳ 1η Ηε]ιείροπιο αρίααε Ῥτσιοτες {αοίλητ, 

: ' ( - 
/ / ΘοΜασκαµεέίοισι ἐκγόγοισ’ χατέςασαν γὰρ ἔτι πβότε- 

/ μα 9 ο ἐτ - .9 ων 1 ἳ 

Πα οΠΊΠ6 Ῥορι «βπάεπι αχρεώτίοπεπι α- ϱΡ2 ΤαυΤΗΡ ΤήΡ ελασιο Φον ο ή Θρήκὴ κια 
σγωςῖο εἰεξῆ (ηπε ει ο Τὴτασία ει εκ Πε. "τὰ ΕλλησπετΏ πεαχταλῃ: ουτοι ὧν πε οψεοι ) νο : αρ 2 “ ως ον λΕ[ρΟΠΙΟ,. ργτείηπαπι Ίο ἵπ Ὠοτίσοο, τε ἐκ Θρίκης καὶ τὸ Ελλησπόταε, πλὴν τὸ ον ὶ Ξ. ορ. . « / ο ον αι1ρρε Ἠπης 1ῃ 1λοή{εο ἹΜα[σαπιεπι πι] Δορίσκῷῳ, ὑπὸ Ἑλλήνων ὕσερο ταύτης τῆς σρατηλα”- 
ἁπαυαπι, ετβ ππ]ά εοπαΏ Εαεήπε, Γαπιηθςσίης εξγρέθησω" τὸν δε οἨ. Δορίσχῳ Μασκάμηῃ εἶδα- 
Έπιςετε Ὠεηπίεταητ: ΟΡ. 1 Πηῖς αμ 6ο αι] 
«ΠΙΡΕΓ Ιπ Ῥετῃς τερπας, . ἆοπα. ππϊεαπτης νο κος ης / κ τν ἍἼ 

! ν 4 Ὁ . . : η 1ο κι ος αμ ς διὰ τῦτο δέ οἱ τὰ δῶρα πέµπεται παρὰ τὸ ββασιλεύ- Ζ Βοτιπι Ψετο απ α Οτῶςῖ εχρα]ᾷ Πππι, πς- ο. τς ο τν αλλος ο δο, ϐ β ων. 
ΠπΙΠεπι Ταχ. Χθικος νίτυπι  ερτορῖμω οφ «Τὸ αιεῖ ο) Πήρσγσι. . Τῶ δὲ εξαιρβέντων ὑπὸ Ελ ἴχΙς, ῬιΦιετ πηυπῃ Ῥορείι εκ Εϊσοπε, ῶν εδόγα βασιλεὺς Ξέρξης "ολόμισε εἶναι ἄγθρα ᾱ- παπι Ίαηβατα πον. ἀεβπερας, εἴπδαπε «πἱρογαῦου» εἰ μὴ Βόγην μᾶνο τὸν εξ "Ἠϊόος" τᾶτο δὲ 
{αρετίιοεια Ίδειτο Ππαχίπιο Ίπιετ Ῥετίας [νο-- κ. ἐ καὶ τε 
ποτε Ῥτοίεπερατας.  ΦΙᾳπΙάετη παρηῖς. ἔευ- - σἡσι παῖδας ἐτ 7 Αν / 3 ΜΑ ν ο 

ικῶ µαλισα' επει καὶ ἄξιος 6 αἴνε ΤΙ Ιαπάΐρᾳς Ῥόσες ππετιῖε:. απϊ απαπι αὓ Α- - ἕο ων ντ μεγάλε ἐγένετο Ῥόγης, ὃς, ἐπειδὴ ἔπολιορ. το ὑπὸ ἐεπιέπβρυς εἴ (ποια. ΜΠ]ῖαάϊς Βἰο οδί- ος το ΟΥ ο ΕπαΟη 6 ο Ἀρκιςς | ος αν ν πο  αδο (και Κίµωνος τὸ Ἰάδεω, «Ψαρεὸν αὖ. ἀετοτας, Ποείοιαμο εἴ ἁςοορία Εάς ορια.) Παίω καὶ Κίμων τὸ Μιλτιάδιω, “Φαρὸν αὐτῷ. ς ἂν αν ες πεοδὺπόσπωδω. ἐξελθεῦ καὶ γοςἼσαι ἐς τὴν ᾿Ασίμ., οὖκ, ει 1 Αῄαπι τεπιεατθ, ταπΠ]θη αρηπῖε» περ οσσοόον εξελ,7ευ χαὶ γοσησαι ες την Ασί, οὔκ, εδ. ! κα καν» ος μι νι ολλ» σης Εαν ων ΑΡΑ Ἔ τερῖ Ρίο πποῖα. {αρετ{αϊρ[ς. νιάετετιτ » 1{εά ἐλέλησε » απ δΗλίῃ Φόζειε περιῦαι βασιλέί, ἄλλα 
84 εκιτεαΙπῃ Ὥδαμο Ρετ[ΠΗῖ αἴαιο υδΙ Πῖ- δν διεκαρτέρεε. ἐᾳ τὸ ἔσχατο". ὧ» ο, εἰδεν. ἔτι Φορβης ΜΗ] απ΄ πιωηίρης «οππηεαΗς τοῄφμαπι  Εαῑε,  οὐήν ον τῷ τεἰχέϊ, συμήσαέ πυρὺν ᾿μεγάλήν, έσφα- 
εο]ἰαῖο 1ηβεπῖῖ {66ο Ιπιετεπηῖς θεος, «οη- ἕε τὰ τέκνα καὶ τὸν γυναῖχα χαὶ τὰς παλλακὰς, χαὶ 11βεπι τ ανν ο ας κ τε οἰκέτας' καὶ ἔπειτα ἐσέβαλε ἐς τὸ πως" Κ μέ]ὰ δὲ Ίῃ Ίρπεπι Ιπίεοίε: . ἀθβίπς οἵηπ6 αΓιΠΙ Ὁή- « ἷ κ ὁ μον ο ὰ δα 
Ρί5 ο. α’δεπίαπῃ ε ππητο ἀ[ρετῇε 1η ΙΥ- ας ο ο ος ο να το ος τη αμα ώς πποπεπις 5 ἀθΗῑς, επἶαπι Γεπποῦρθυπι τη .Υμ, ο παρέαπο τε Τείχος ἐς τὸν Ἀηρυμύια, ποιήσας Πε ἵῃ Ίσπεπι, Τία Πο πιεττο α Ῥετῃς αἆ δεταῦτα, | καὶ ἑωυτογεσεβαλε ἐρτοπυς.Βτωµει ετος 

108 πος ηδαιε Τεπρι]5 οδΙδρταίΙτ. Χόδιχος 6 διχκαίώς αῄέεται ετίικαι ἐσ τόδε ὑπὸ Περσέων. πι Ξέρξης "νε οπί{εο ἵπ Οτῶοῖαπι τεπάςης, 4οδᾳμε ὅ6ὲ ἐν, τ Δορίσκα ἐπορύετο επὴ τὸν Ἑλλάδα" τες δὲ 
Ρο: ἷ ς ο 3ν αἰεὶ 

« Ἔπρεψε μή. ρα {ἱ.. το]ῖαι. ΟΠ1ΗΘ:  νυ]ῤαεπα παθόπε, τὀ Τοῦτον -4γεῦ. ΊΜΟΧ Μεγαλότεω 
Ἰάεπα οἴπι ῥα]α οι 71μά. ο Ίνοι εδε ἵπ εί. αν. «ντ. : 4 ̓ Αβίῳ ὅ τι θεια» ον ὥρῷ. οτα εκ ϱ]ο/{α.  Τοῦ Ἑλλησπώτου 1Ἠεῦ, Βαγίς, 3. βαν: 4εὖ. Αγ. Ῥοϊθεῃο : 4Πῖθῃ τῷ Ἑλλησπόντῳ, ἵῃ «{νεῦ, υπάεσῖπα Ίσα. ἀοβάοταπτατ. 1 Ἐδυνάσύήσων / μπα, {αν]. «1, Αἱ1. ΟΗΠΙ ἐδυνήθησαν. ΤΗΠΙ πείρῄσομ. ««4{γεῦ. ὃ ᾿Ἐπαίνυ «4γοῦ., ΟΙ ῬιβεσεζεΠΒ μὤλισω ΕΙΠΙ /Ἴμα. ρταρτεττ, Ῥγαείετοα περιεύντὰς αὐτῷ. ὁ Δ΄ ἐκαρ. «400. { Οπής «ἀγοῦ. ἔ. ποὮ δμήας ἵῃ Συννήσος οἴταηπς. { Μετὼ ταῦτα' {ας/.: Ἠϊδ αὐίσπι Ῥιασροπίε βγή. οὕτω μὲν οὗτος δικαίως αἰνέετοι ἔτι, Ἠῑίαιε ἨςΠ. Πο οσο, { Όορι ἆπ4γ. «ει «4γοῦ. ΣΠΑ, σορυία., ποπ. {ὰ- πε περερ[αῖα, πι Ὁ δὲ Ῥέρεγὲ «4γοῦ, ες Αν, : ο ο πῶς 

εοπεεάετο 11 Ραγΐο5, πῃοάο τὸ. μάγμα», απ αιίά 6 εμ]ρ. εὖωο μα ἑο]] ῥός, ο] ῥαγ)εηὸ Γη { : αμ{οσπιοά1» αἀεδίετ. 1π Το μογἡι]ε 11995. οσο. Θ ρο ὰς πι, π, μον 2 ος Ἅ μμ» ΠΟΠΠΙΗ ἐᾳ φέλωτα ΕΤΡΕΠΟΝ τὸ πρῶνμα. :4ήῥοῤῥα- . 86, Εδυνάσύησαν ἐξελεῖν] Ψετοῖ {ουπια Ἠετοβοῖσα ο5ε « ές, ΟΗΕΠΙ Τρὶ απίε[αϊμς ο-ί «ὐτε[υρίης. ἵπ Νείρ. ν. Τωτ, το. εἰ 49. Παρεῖ οἳ Φορῥοείος Όσα, Ἔντιν. Τοασς 1955. κῴτ' ἐς ψέλων τὸ πρᾶνμ ἔτρεψας. ΤΝ] Π]ο Εποὶ- ὄλοκες Φέρειν τόλας ΣΙΥ᾽ ΕΔΥΝΑΣΘΗΣΑΝ ἐς τοσόνδες Ίε: νεηῖιο Ίῃ ΤΙ(ΗΙη τοκ. ον: νε» {επιεῖ νετᾶτ» τρ Άοροι «εἴπδαιιο ροτνίσακ οοπ(απᾶα α- πμ] ες πηδπιοχα: "απο. ᾿Οργὴν ποιεῖσύαᾳι θἰμκάσπι Ιπάἱσίο Τῃ Ὁμοάλάος τν τοῦ: Ῥ]ωι ἵη ΟΊπιοῃ, Ῥ. 49ο. Β, ἨΒούτήν, Ῥαμ[ωνίας ο”. 1 ναι, Ῥ. 614. Ῥοῇ, Ῥοΐγεπης να, 94. Ῥόρνην, «7ο. Ἐν τῷ Δορίσκῳ τούτῳ] Ῥταείαϊ τοῦτον. ΊΝαπ τούτῳ αὖας Νοῦ. Ραήιοηῇ) οὐίεινατῖο αἀρε]]απι ΟΠΊΠΕΡ 

. ! ο ο» ὅ / ανω (τέσησε αὐτὸς Ἡ Δαρέῦς ὑπάρχες' πέμπέσχε δὲ ἀνὰ 

2 ο ο» μα: Ἂν. 

(οί κω ἔ ἐθυγάσθησαν ἐζελεν, πολλῶ πειρήσαμένων « ἥ .. 

ίά . λε ο : αν αν ᾿ αὐέων εκ, ἐπαύετο, καὶ τες περιεότας αὐτῷ οὗ Πέρ-- 

πα σοι» ηδ] ἂς Ώογί[όο, ταίογγο ποη αὐΠπῃ, Τοῦτο. οοιριῖ 6 Ἠϊπο αάϊμναπάι, ἎΈος Ἴρδᾶ 4Ἠπο Οἰγππρ.. - αἱ» ΠΡΡΕ 6011 ποπήπεπη ἀἰ/Ηπᾶ ης ἀε[οῖριητής. Τῷ ΕΧΧΝΙ: 9 ἄριά οήογ. 1, χι, 6ο, {1 νοπίέ, μούνῳ Ξέρξης ---ΝεγθτΏχ ης πΗΊΗΙΗ ΓΕ, Τη ταητο Μορίβα- 0ο. εἰ μὴ Βόὴν μ. τὸν ἐξ Πϊόος | Ῥρήμεγι αἆ Ἡ, Ίὸ πυπη Πυπηρτο: γοῃσοίμες εΗτφιια βής απδίο, α Ἠμίο ., Ῥμαροδις, αἷξ, {η (ποπο ὃρ, Ε) Βούΐην σο- 
ώ . αλλλ. { { ὃ ωμ 9 Ὃν Β. ουτην οῦ-. υπ] οί {ο εχ Ῥεγῇς πιΙποΓα α Ἱθρο πη]ρβι ; ν 2 (4 ) Βούδην σ0- ' 9 : Ίδια ρυρνοήπις: οσὲς Ῥαμ/απίας (ντι. Ῥ. ότα. Ἐ.) Ῥό,  Ῥοῤπεμης Ευ ΕΠΙΠΙ αΙοίαηπῖς ἆοπα ἀνιδο ντ, : ς ὅ ο πε μα αώ ο Πο: ία! ο ραεἸ Το 16.6 (Ρ. όσο.) Βόργην. Εαάνπι πιοπιόγηδᾳ]ς, απο .Βο- : 1 169, 9ο] ἕαπιοῃ ΜΙα[ζαπι] οκ οπηπίρης ρε ὃς πο δης ο Β/ήαγοῦ. οι Ῥοβαεμ. Πλας δ) ἃ Το ρα εημε Ἠαπο Ἰει]μίο οοπ(Ηωείς, ορ 4 μαγοδ. {οπδῖτ, ἀποννότα ὰ πράγματα» τῇ ᾳθλδε ρτοΐμηςςισεύωτι πάντων] (:οβ]ουπι Ἰοέλίοπος, Ώ μπα πῶρ ἐνεῖνα,, κο συγδιαφθεῖραι μετὼ τῶν Φίλων καὶ τῶν λα, ἵὁ Αρίσῳ πόντων, Οἵ ὠρίσῳ ἔντι παντων» 1ης τή. «ρημάτων ἑωύτόν. Ίαχια  Ε]ῥρο, {εοῖτ Π]ιά 'ορέθ» ὦς οὐ- ωπὴς κ οα]θῃία Ρηγα[ο5 Ηετοάοίεκε ἀρισεύωτιπάν- δὲν ἔτι ΦορβΏς ἐνῶν ἐν τῷ τεἰχε!' εἲ 1 ες ᾱ, Ρ. ον 1μα Βορβαῃρς ἀῑοίτιχ ἀρισεύσας ᾽Αθηναῖων ΙΧ 6,78. Ρ]με, οἳ 4 Πῤίμωω ο. Ὀορρι -Ῥ. 8ο.. ΡΕΠΙ6 4ἴουῃ- Ομοά « ος αἲῇ Ὅο πα Ῥορι 4εή, πο ἀῑ[ρμσετεε, { ἀατοπε τν Διμοπίση(ος ἐπ᾽ Ἠϊόα, Στρυμόος. ἁμο) ῥο Διμόν ολων ο Ἑλλησπώτου παντα Ῥιασῖος αία κ ον οί πάφοντες "Αρμα- Ιλοίτο 4ᾳ Ῥορς μπας, δή ΑΕ ὠΙύωγα κρυέρόν τ' ἐπάγοντε, Αρπην ν 

τς ων ά : μη σα τῇς Ἑὐρώπης ἱεριαί νι; 6. παιταῖς βηή]]ηπια κο ο λρ ο κά ο. 
- λ ι 1 ν ' ; . . 1 1 ὁ :0{ / θ16. . 5 : 4 ν) ον 9 

«περὶ τελευτήσαργα ο ος {Ιαοπί 11. χμ. ϱ. 958. τη Ῥ]υτῆπας /δίογς : : ᾱς ----α ὅᾳι ; ἴ ὺ Πποσεπβυπι εκ ἀε[ρείαήοηε ταρ]ς πας- ἐξηνητὰς γρνεσθαι, ο οσα Ἱροσήκει τελεῖσθαι, τοὺς ΧΝΠΙ, ς. οο. Ἐ ἵρως Οβώξρντας” θήχας δ) εἶναι τῶν ται: π]αε κ» Ρ. ὅσο, ΙΩΓΕΡΟ Τ. Π. ρὉ οἱ. χώρων, ὁπόσῳ μὲν. ρι, Φράζοντας θήκας δ᾽ εἶναι τῶν ται Ῥπιωπίαε Χ» Ῥ Ῥ. 44 ων ο ϱῬ. 891. 6ΟΠΙΡΑΓΑΙ1 Ροῖοτ ουῃ] 1] ΑΌν- - “Όλωλο Ἠιοπᾶα Ῥοτορι πο μήδαμοῦ' Ππτειίεγία Ητεία Ο. Ροβεμο ρ. 91» Ε 4 Δ0 . : : Γι υέ νο πι ἀλδῖς ὖςς Γιο Πλ, μι ασ Ώ {οτσατΗΙ: φίννεσθαι ἀεποτηπι αριιά 1012 ΧΧΣΙ. τν ενα ἀ8Οῑ 45. πυρίουρ Φράξειν" τὼς θήκας ὃ) να πτνποσσος ορ ὃς αΏτο (/µ2ο0η, [ο 4ἱβεή. μ 6. 7. ΥΑΙΟΕΕΝ/ β ώ 
4 . 443 

8, Μ4 δα . 



|  Ὄλιλει γα Ῥήρπα πο Τμνασίς» υδὶ 

σολ Ἡ Ε ια ο Ὁ Ο  ἘΤ Ἡ Όλα μάς, μας μαι Χάνα 
ο ο. ἡ με. ο ώνς αἴεί Ὑνόμένους ἐμποδω, συσρατιύσθαι Ἰνάγκαζε' 

5 Α ς ' . ς 
ἐδεδύλωτο γὰρ, ὡς καὶ πιρότερόν. μοι δεδηλωται», Ἡ 

δι ος Αα” : ο 
µέχει Θισσαλίηο πᾶσα., παὶ Ἡν ὑπὸ βασιληα Φασμο- 
Φόρο, 3 Μεγαβάζη τε κατασρψαµόε, καὶ ὕσε- 
ρου Μαρδονίε. παραμείβετο δὲ ππορευόµειος ἐκ. Δορίσκε 1 

ὃ πρῶτα μὺν τὰ ΣαμοΏρηϊκία τέχεα», τῶ ἐσχάτη 

πεπόλισαι πεὺς 5 ἑσπέρῳ «πόλις τῇ ενομά επι Με- 
σαμβρίη" ἔχεται δὲ ταύτή; Θασίων πόλις, Στού- 

µη διὰ δέ σφιων τὰ µέσε ἃ Λίσσος ποταμὸς διαῤῥεε" 

μέντοι τῷ δικαιτάτῳ τῶν λόγων καὶ αὕτη Κικόνων. 
Ωω) Ν ον κα / ο αν 

Διαβὰς δὲ τὲ Λίσσα ποταμὲ τὸ ῥέεθρο 5 ἆποξηρα- 

τιασίαῖτ αἆ ων πα ο Υπ)οΏα µ54µς. 

να αἀϊραι» Ίεσιπι τη μτατ 
τατ απίαπι, ας Ππρεήις -α ππε εχροβήπ 

οδῖ, οππῖς αὰ Τμες[αΠαπι πδαιε παθιρ 
ἀϊποπεπι τοἀαξεας ες τερὶ τΠρηίαΙας ον 

ἅνις α λήεραβαΖο οἳ πποχ ἃ ΜΜαάΦΠΙο: Ρ: 
- 

πιοιηταεῖσα οα[ε]ία. «αποταιῃ Ἡ 
Ἰάππι πἁ ὑο[ρεταπι {παπα 65ῖ, ΠΟΠΙΠΕ Φα 

: : οἶάαπι Τλαβο- . 

[απιδπα, οι νΙείπαπ εσῖ ορΡί 
ταπα, ΦαΎπια: αὐ ορρ]άα 1Πΐ 

ἡ αν Ἡ 1 νο. ος - ὁ πο ή οἷτ ἱ 

ὃς τότε ον 6 ἀντέσχε τὸ ὕδωρ παρέχων τῷ Ῥέρ.ι απλα, : ἂν δρ ποα Ίὰς θα 

ο πως δα ανά β ΧΑ : - . ἂν ον Ἡ 

ἕεω «ρωτῷ» ἀλλ επέλιπε: η δὲ χώρη αὕτη πά- εἰχίς» Ίεα αειεσιί η) 
ο νι «ο Α. η 

λαι μὲν ἐκαλέετο { Ταλαϊκὴ, νῦν δὲ Βριαντική, Επι 
εαΡαϊητ΄ αἰαῖσα, Ώσπς απἴει ο ος 
απ ἵαπιεη ορίπιο Ίμε ΟΙοπΙς 
Τγαποπηϊς{ο αἶνοο βαπιπίς 14541 
Χδιχες [ας Ότῶσας ρε νι 

σµέον» πόλις Ἑλληίδας τάσδε παραµείβετο, Μα-οοεοι: ὙΝ[ατοπεα, Ῥίοδαπι; Α 
η λές 1» τς Ν ο8 ώνια, Δικαίαν . η΄ Αβδηρα, ταύτας τε δὴ παρεξή]ε, 

«ας ο ο οραλ ώς οςν. σ ) / . Ανν Ἆ “ ' 

χο χε τὸ τΤαύτας;, λίμνας ὀομασς τάσδε" Μία- 
- τ νι νο ρωπή μὸ μεταξὺ καὶ Ἀτρύμης κεἰµένη ἔ Ἰσμαρίδα" 

/ νι ἂν 

κατὰ δὲ Δικαίαν, ὶ Βισοίδα, ἐς τὴν ποταμοὶ" δύο 

σ ὀσθοι τὸ ὕδως, Τραλός τε καὶ Κόμψατος, κατὰ ν 

ο ών ὺν οδιμόμ ο μας κατὰῶδει (οπιρίαμ.  Ίωχια ΑδάεΙα ΔΗΚΟ ος ἓ Άβδηρα, λίμνη με εἰδεμήν ἐῆσαν ἐγομασΊν πα- Ίππι ποδίεπι Ίποια ρισεΗς ον ελα 

με / ὃν /. ' λ α 3 ραμείγατο Έερξη», ποταμὸν δὲ Ἡ Μέσο, ῥέοτα ἐς 
»29άλασσω. μετὰ δὲ ταύτας τὰς χώρας ἰῶΥ τὰς 
3 / / ει ο” 3 ον το Ἡπαρωτιδας πόλις παρε" τῶν ο) μιῇ λίμνη εδσα 

ον / : 
τυγχώι 9 ὡσεὶ τρήκοτα σ΄αδίω µάλισά κὴ τν 
ππερίοδον . ἴχθυώδης τε καὶ χάρτα αλμυρή, Ταύτην 
τὰ ὑποζόγια μενα ἀρδόμεια ἀγεζηρηνε" τῷ δὲ πόλι 
Ταύτή ἐνομά εσι Ρ Πίσυρο ταύτας μὲὺ ο 4 τὰς 
πόλι τὰς παραβαλασσίας τε κά) Ἑλληνίδας εξ εὐω- 

ἵπαπαπι Ρρταϊεῆς, οἳ 5 η 

εᾳς Ίηπε, ποπήπίς εἰατίσΠπα ραἱαάε ο ͵ 

πηατίάεπι, απ Ματοπεαπι θᾶ ππαπιφμό ἀπ 

Ἰθτίασοι: ΒΠοπίάεπι Ὠίσαα ΕΟΠΗΡ 6 

ἴπ 4υαπι 4:ο Βωπηπα Ἱπρτεδίαπς ο πι. 

{εἩ  Βανίήπι  Ἠεβαπι πατε 1. ήτα ας 
Ρος Ἰας τερῖοπες ΡΕΙΡΕΠΣ πας, η 
ποας ρε Ῥτπιοήε: ο αμ πα 

Οοἰτευῖτα , Ρϊ[εοίις εἰ απ 
πεπι {οἱα 1απεπία αυσπι 3 

τή. Πας υτοςς5 εἴ ππατιπιᾶ 
Ίσσανετε. Ἠπίς οί Ποπς δέ οπσ. 

ψ ην ͵ ' , 

σας Επίβτοσίαπι τεΙπαπεης 
/ .. 9 (1. . Ἰ 

συμε χειρος ἁππέργων παρεξήϊε, Ἔθνεα δὲ Σ Θρηΐκωγ,39Χε. Τετ αυ από δεηῖ 
3 πλ βό. ςὰν 2 ανν κ ο” δὲ ὧν της ́χῶρη» ον επ.οιεετο, τοσάσε" Παΐτοι, 5 Κι- 

κόκς, Βίσωες, Σαπαῖοι, Δερσαϊοι, Ἠδωνοὶ, : Σά: ἳ μα ωδ.βοδμ δν ην κ νε βλ ώς ὙἊ λε λὰν ο. τραι. τωτέων οἱ μὲν παρὰ, θάλασσαν κατοικµηένοι Ἡ ον 
η ο ἀπ ὃν αὐ ρω οτε παος τῇσι ηυσ εἰΤΟΥΤΟ" οἱ ὁὲ αυτέων ΤΊ μεσόγαιαν οἰκέου- 

οἩ κα, ς ασ ος κ κάλο ν .χθν Ἡ 
τες» κατωλέχθέτες τέυπ εµευ, πλὴν Σατρέων »οιἠΟα τε, ΡίΦτος Οῤ/14895 σαιτ 
3” / ο» ο... ῥ» 

ἄλλοι πάντεε, Χ πεζῇ ἀναγκαζόμθοι ἕπωτο, Σά- 

τθαι 
α Μεγαβύδου ἴἀ, 71μά, Ῥεπο. δεᾷ νίάε Τ.. 1ν, 1/9. 

Ὅνῖδις {εσας Ίππες 

Ίτετ {οοῖς, Πα [απ ον : 

Ῥϊῆοπος, οαρφί, Ῥεία 
πω. Οσαταπι αιῶ ΠΙΑ ο δ 

ἵείαπες, αὐξ εἴ 60 

Ῥεάίτες 1εηαῖ οοαξιῶ ππῖ, 

ἷ νι  οθν  Πρῶτο {γε}. 7. ει Σαμούήκιᾶ ινα ή 

μα ο Ἑσπέρῃ «αν -ᾱγοῦ. Σ. Μεσαμβρίην Ἠΐπε αν δοαν νερά Ἄγε. ασοα ᾱ ΛΑ Ἠροῄςρ. 

θὰ πάς ε Ζαήμ. Αντέσκε {αή/. «9. «4γοῦ., ἀντέσχετο αΠΠ. ο ρόθωνίς νι βωβώῦ. ἡ 

-538.. ΤΠ8]Ε οἶτῃο. 7 Ταλδαϊὴ εί. Ῥω. 4ἱΔ., Τολλακὴ «{γοῦ. Ἰα]α; απἩοὰ αι οπιεα 

Όρτεκ[ις α Ώοτήεο Ριατοηῖε ῥηπιύπι δν 
ἱάπιωπι ου’ 

{ ατε[αξ 

65: Ίασιιβ Ὀηδιπία ΓετπΠε { ππ 18: νο 

υατοπεὺς ο 

ατετας - 
ης 

ο ΤΑ 

τέβΊΟΠΕΣ/ αν οι 

6 εοσεδαῖ» η 

τ ν 

Ῥηαςα 
ο210 

ἔ ρὶ 

ει. ΡΙΠΥ- 

οπϊ 

Πεεῃς ἀοβοτιτ. ο Μα], ἀπεβηρασμ. Ῥαέ[. Ἰάλε, ῥΙ νοῦ. Ώρί, Ῥαγίν, ιν ο 0 ἀπεξμρββτρις 
Ὃ πι. κα «ἄγεῤ. «9Δ., ΠΟΠ πόλιως, 4ΜΟπΠοᾷοΟ. ρΗ5.. . ὁ "Αβδηραν, -εἳ ἨΟΧ ταῦτα τος 

Μάο κ ο μα μλο, ο ο σ, ο νοδν 

ὕδ θεος πι ο { Ῥιπωίδω «4γοῦ. «ἄν.» αἲ Ἠισων. ουπι ο. 2 "σεῖσι ἕνα ἆ 
υοδαρ : 3ΠῖεὮ εἰσεῖσι. Τυπι Στράυοςε καὶ Κόμψαντος ε {ς Στράβος αλ. τς. κ ἐν] 

Ρα. η Μέςου «4γεὸῦ. ο Ὅσ ἰὰ ς Ἱ Ῥό] δ η 

δν Α «σος η 2 Πΐσυρος οτα «Γερῦ, πε. «4λ.ι Πύςιρος εί, Σπ άᾳ, Ὁ 
συρὸ'  ἆ Απίηπε πας ἆμαε Νοςες ἀπὸ. ντ ὄρριμα ζαΐς οι δν πεζβκον, τ τς ΤΠΕ. {εηας Μι 

Πε 1 επ], Δερσαῖοι Ἰάπο αρ. 5/6ΡΦ. Ἀγα, ἵπ Δεραῖοι, . Σ Σθραι ἸπΒ]ο Ρα: ΝΙΔ. ὀλορὸ, 8ν5. ἵη. ος 
6ρεῦ, δΕΙΕ. τρ. {5 ἐν ἀαπάσιταδατή. α 4γοῦ, 77 πι, 4ιᾷ. Ρα, πεζὸ οτι. ο ος 

19, Μεσαμβρίη] Εληκάεπι ποπηρ]ς, [{οὰ αἷῑις {Πτις ἀἰμήσβπις πολιορχεοµένη ἀντέσχε» Φομόριαν] 

1ε[ωηῤγία, Ροπῖο ἵῃ α]ήπιίς ἘΗτασῖας Βπίδις οοπίδι- Ἡ. 6. 7ο, οὖκ ἔτι ἐδύναντο πολιορκούµενοι τη 

ντος ος 
ο Ν) 

ντ 
οἱ 6 

κ. 

ο εν 

Φα, μη, 

ΠΜΠα Ίν, Ίν», 09. νι, 33, «για οχ Πογπε]ίᾳ, αμε  οδΐεε, τῇ πολιορίᾳ ἀντέκειν. ηῖ Ἡ» ο, δω. ος 
ΣΦήᾳ/ερῥαπο Ἰωία]απι  Μσγῤοογα ο Ῥεηήραε, ΤΠ4βο- 
τηπῃ ρ]οπίαπι: αιοά, πο οαρίο» {1 Σήδς βνα Τά18 
απηπῖς ἹΜεβηῦτίααα ες ΥπΙαπΙ τα{επϊ οε πηεάΊαπι τἰ-- 
ἱσαπ]φιις (γαπβενῖε: απ Ἰπβα]α εοπαα υσρεπα {ΗΕ ροβτα. 
θἱικάεπι ποπαϊπίςα 1185. αὖα 4ο {ἱαηρουγαδίο» «1 Π8-. 
Ποχύπη ος Ἱήατοπίτατήτη ἆε Θα γπιαο ροβίΕρῄοπα πηαπηή- 
αἲς Ρό]ήρρης Βρίβ. αἆ Δαιοπίεμίον αρ. Ώεποβῥοη. 
οι ος. αμ κ μα ας ὃν. 

ἴσ. οὐκ ῥντέσχε] Ομής σοειβάτοϊ Ἡοτοδοίοιιη Ἡ Απ. 
ποπὶ Με]αποπη οὖν ἀντισχόντα τος τὸ ῥέεβρον, ἀλλ. ἐπι. 
Ἀιπόντῳ πηοπποτανΊς Ο. 58. Ῥεαιςίαί ΑΡΙάΔΠΙΙ5: οὐδὲ 
οὗτος Ἀντέσχε Ο. 196.. ο Φομπαπα{Ο Φηαέύ. οὐκ ΑΝ- 
ΤΕΣΧΕ, τὸ δωρ Ιοή}». το 53ὺ. 5 Άερίο (σα )αΐσᾳ. 

αὓας ροΐθα ᾖἠσηέέζα» Π0ς. αἰῑα» 1αΦἱΕΙο Ο/αγεση! οἱ 
ώς -ας {οἱ ΧΧΧΥΠΙ» 41. Ο4ΗΡΗΣ. γλαΜέομε, {- 

Εηῃ, ταμείων «ποια Ρ/]αμίσε ΓαΠἳ ΓΙΟ 1 ἄνν τα. 
» Ίναε, ος ο/μο, αά αὔεπι 6Ο]. δαῤηρβις Ῥαβ- 

ατους ὁ 
ετο τὸ ὕδωρ π.] Ἐεᾶτε» Πὶ 1αἱ1ο 601- 

:ἀντέσψε τὸ ὕδωρ: παρέχών τῷ Ἐέρξεω 

0. 

σα ας ονρ -αδ. Οὖν ὁἆ Τέσ 
ερατῷ; ἂς Αίας μ ο πο να, 6, τοό., οὐδὲ οὗτος ὠντέσφε εἰ 
ο η «ο. Όυα Πὶς βόητα Ἡ, ϱ, 157. ΑἆΟϊΗ5 

᾿οπικῆϊ, ἆ ΟµοΠοπε[ο τοβειππείς Ρος ΤΗΣ λα 
χππὶφ Ἀγ]σμαίσσιη νἰτὶ ἀσέΗ οοπιραταταΠΕ ο οχοῖς 

ο ο1ηρο αριιὰ Πήούμ» πδὶ Ἱτετ μή 

αἴππαπι, ΧΧΧΝΠΣ, ο. 41. ο ο 

πολ Βισονίδο] οερῦ. 05. ἆα νοςς» τὸ ϐή . 

γὶφ', ἐκτέταται δὲ καὶ λέγεται Βίσωνίς» ομυδ 4 ο 
ποῖη 4απηπαϊ «Δεγκο]ίήε Βισονίδᾳ Οὓ 1 ᾷέ 

ες Ῥιαείετεῃ»,. Έανεντ {ορ Πα εν 7 
ρταρῃ. Τα τα, ττ. 8ολο]. «4ροῄίρη, νο 
ΥΠ. ΤΠ. η 15 ἙΒιδονὶς λίμνη- 1 πο 

«πεῦ, Μέσον νοςπ:. ποα ᾖπο οχοίῃ 1 

αι ΜΕΣΤΟΣ ει ΝΙΦ9. Ρ/ηήή» πρ ο ως 
τείτα πας αά «ο)ἡ. Ῥ. 115. σρεἰ( 018 Ἡ" 

ὉΠο αἆ ας φον Τ, π. ος ρό 

-φς. Τίσυρος] Ῥτοχίπιε αἀρτορΙπῃ ο μμ 

Π/σιρον, ἐμπόριο Θράκης, ᾖνό Ρούς»» με τα Ῥήσ ο ὁ 
ες Πΐσιρος. Νοσβρη]απι Ἰάθπις ΑΛΑ ις τὰς αλλο 
{οπο. (4ΠΤΙΠΙ ἀι[στερας. : Ίος νε εἴΗ! 1 : 6. 

θαλασσίας τε καὶ Ἠπειρώτίδας οοσηρεβαῖ, πι μα 

πεσθβΗ(αίς, ο κκ η 
σ τας. Κα 

ἃ. τδ 



ξάπατωπα ρτορτῖα, Οαβε[ῖα Ῥίοτωτή, Ῥαπράμετηοῃ», ΡΗγΠΙ τερίο οἱ ν ΜΙΑ . ΕΊΒΕΗ τν. 

Π απαπαπι Ποπαπαπι,, απαπίαπι πος. {5ἶ- 
τηής, Ίπετο {ΠρΙεξΗ , {εά {οἱ ε Τητασῖρας 
αἆ Τηεαπι πηεπιοτίαπι Πρετί {επιρει Ρετ[ῆτε- 
ει. Έάιιο οπῖπι πιοπῖες Ἰπσο]αηί ΟΠΙΠΙΡ6- 
η] αἴροΠρΏς αα πῖνίρας ομῄιος: {ππίααε 
1] 1Π τα: Ρε]]]σα οχἰπηἠ]: αραιά απο5 οἵαςιῖ» 

ὅδὃ 

Ἔραι δὲ οὐδεός κω ἄνθρωπῶὼν ὑσήχουι ἐγέγωτο.  ὅσου 
ἡμειε Ἰδμε., ἀλλὰ δατελευσι τὸ µέχρι ἐμῖῦ. αἰεὶ 
ἐόντεο ἐλεύθεροι µοῦνοι Θρήΐχων. οἰκεμσί τε Ὑὰς οὕ- 

δρίια ὑψηλὰ, ἰδμσί τε παντοίησι καὶ ἃ γιφάσι συνηρε- 
φία᾽ «καὶ εἰσὶ τὰ πολέµια ἄκρο οὗτοι ἃ του Διο- 

Ίππι ος 11δ611., 1άᾳμ8 1Π ποπ Ηνητ ΠΠΟΠ- γύσε τὸ μαντήῖοι εἰσί Εκτημένοι) τὸ δὲ μαντήϊο του” 

Πρι, Ἐκ δαιτῖς αι 1π 1ο τεπιριο ναβςῖ- το» ἔσι μεν εσι τῶν οὐρέων τῶν ὑψηλοτάτων, ὃ Ῥησ. 
παηταςς {ππτ Βερῇ: απεζερ γετο απ τεᾷ- σοὶ δὲ τῶν Σατεέων εἰσὶ οἱ ππθοφητεύογτες τοῦ. ἐροῦ, 
ἀῑε τε[ροπία, απεπιαάπιουη Ώεἱρῃῖς, Εἴσοπρόμωτις δὲ ἡ 5 χρέήσα, κατάστρ ο) Δελφᾶσι, καὶ 
αν ο ος) ος Ὃ ον ον οὐδὲν πορωλώτερω. Παραμειψάμωος δὲ ο Ἐέρξης τὸν 

10Π6 Τ . αρ ή να ος ο 

Πε σα[ε]]α Ῥ ο μὰι .. αποταπα απὶ ΠΟΠΙΕΠ εδῖ 4 οσα θεύτερ ο ος ιβ ο. εί ο κ 
Ῥμαρτει, αἰιοτῖ Ῥεισαππο. «Ἐτ Πας ααἱά επι Π ρω κο μα κας ει βίας λα) πε 
Ἱτετ Ῥτορίες ϱας5 αἴζες {αεϊεραϊ» αἃ 1ΠᾶΠι Πεβγαμο». ταύτή µεν δὴ κα ο ρα 

: ἀεχίεῖα τεΙπα ες πιοπῖεπι Ῥαπραιπα, ΤΠΔ-550Φ09 ἐτσοιέετο» ἐκ, δεξίησ χερος το Γάγγαιον οὖρος ασ" 
δηπη αἴηπε εκσε][απη» π. απο απτεὰ Γαπὶ έργων, ἐὐν µέγα τε καὶ ὑψηλο, ον τῷ χρύσιά τε 

φΜ- 

119 8Ηῤε Ῥαηραιι αἆ αηιϊ]οπειη Ππαδίξαπιες 

"ἀπίοΠα {εὔτα Πεγούοης 
το ϱ]αείοπ το[είτε πα] πετίηε ΙΙ ἀοξΗ» «παπι οομ]σο- 
αα, οἳ προφητεύοντες τοῦ θεοῦ» δεῖ» νε] οἰούηαρ ο έές 

ες ατρεπίθεα πιεϊῖα]ία, αὖξ οὔπι Ῥιετες εἲ ()- 
ἀοπηαπίϊ , :ἴμπι ρτοείριο Θαϊβ. εχετοεῃῖ, 

Ῥαοῃε, Ὥομετες εἲ Ῥδορία ΡτῶϊαΓριεδ- 

” η ᾽ ; / ολ 

χοὶ ἀργύρεα. ἔι μέταλλα᾽ τα νγέµωται Ὁ Πίρρέετεκα) 
2 : / το. / ὴ 
Οδόμωτοι, καὶ µάλισα Σάτβαι. Ὑπερικέοτας δὲ 

. ” ῥ. ' ο. δι 

τὸ Πάγγαιω πθὸο [βορέω ἀνέμΏ, Γαίας, Δόβηράς 
ώ : Ε ἡ 7 ὁ νο δι λ ο λεν 

{16 Χειπες, οοςα[απι νετ[ας οοπῖεμα!τ» 4ο-σοτε. καὶ Παιόσλας παρεξιών ο ες τρ κρος 
νο -ἕέτ 

ηες αἆ Ώωπιεη ΘΙΓΥΠΙΟΠΕΠΙ Ῥενεπῖῖ» εἲ » 
Ῥεπι Ε]οπαπι,  ομίς ΡτΦῖος Ῥορες, ἐπῖης 
Ραμἱο. απις Εεοὶ ΙΠΕΠΙΙΟΠΕΠ , αάμις ν]νε- 
ῥαε. "Ἠερίο απτεπι προ Ῥαπρ8ο ποπ οἵζ- 
οαπιῖεξία. ποπαίπατατ ΡΗΥΙΗ5: Πῖπο οσςβ/{ηΠῃ 
νει[ας ροιτεξία. αά Ἠυγίαπι Απρίζεπι, αι 
ΦίΓγπιοΏεπα Ιπίταϊ Βΐπς πηε]άἶεπι νετ[ις 
αἆ 1ρεΏπῃ ΘΙΓΥΙΙΟΠΕΠΙ» 1Ώ αμεπι πιαρῖ πηα- 

πεις ὰ ο ου ᾱ- ἑταιις 
να 

ᾱ. Χιόνι 11ο, 7πα, αε/. ἄιλ. 3 ὐ Ώεσσοὶ γεῦ. - 

πίαιαε: εδίεηπι παν. ει 40. ὁ Πίκρες «ἄτεῦ. 
6 ή, Ῥαν/. «δν ὀλίγον ΟΠΊΠΕς αλ. 
950. 3490. Φυλλίν. Ναἰ]α ΒΟγΗ]ς. “Απιςὰ Φιλλίς. 

: 45. Καὶ νιφάσι] ΞεμοΠοῃ οἱεῖ καὶ χιόνι. 1π Ῥοδία νι- 
Φάδες γιόνος ἐντελῶς , 4186 νιφάδες ας (πέυπι, αρ. {εη- 

Ὅαίὸ. πὰ Πίαὰ, ΜΙ. Ῥ. 9ο, 58. Όνασυ]υπι Βασσ]ί ἵπ 
ἜἨχασίας οτα {Εγήρίάος {ρεξται Ἠεσυῦ. Υ. 1οό7. ὃ Θρή- 
ἓ) μάντις εἶπε Διόνυσος τῶδε. Ηοἱ Οτ]οΙ Πα οἶτοα Ῥαι- 
ΣαΕΙΠΙ απε ἨΠαεπιήτα Ίοσαπε, Πδί ἵπ εαῖοτῖς π]πῖπια 
οοπ[ζαη{αβ. «4γ]ῥοίεἷο Θουμ. Ῥ.577. 16, γαρ. ἵπ Βἰ- 
1α]ε16 ταπιρ]ηπι Ῥασσ]ή (ρεόἑαθ115 Ἠαθος, ο ἷα 

45. Ῥησσὸ ] 3ο «ἄγοῦ. Ώεσσὼ» οοη{οπ{α δέγαδομέςο 
«4ρρίαμὴ, ΡΙοΙοκείηιια υτοπί. Ώέομὲ (αο[ο Ῥησσοὶ 1... 
ΧΙΝΗΠ, ϱ. 5ο8.. ομπΙ ΟΙ. κεμαρὶ οὐ{εινατῖδ, «1ρο- 
ενα} Ὡήσσιακῇ, πα Εα]]ας Εα]επας ἵπ Ο105/.. τῇ ἀπὸ Ῥησ- 
σῶν ἐν Θράκη. Απσερς ἵτααμε {οηρΏο εἴ εἰεξῖο,’ Ίου 
ἀἡῤιιοεξ ἡ αρέουσω απεϊίας. ΓΠ1ε[εδίως Χρέοντες, πβοβΡη- 
“πεύοντες. 1 πο εἴῖαπι τῶν καὶ ἑνὶ Φώγρῃς. ΠϊΧιπι ΟΙΙΠι 
αοβΙςμπιοτηπα Ποπηίππα οοπἱεδτῖς, πμπο {σπεόστιπι 
σδιία Π46. 

49. Οἱ προθητεύοντερ τοῦ ἱροῦ] Ὦ, θαιιῖς Βεσῃ ἀϊσι- 
τ1γ. Ἠσαος πῃςε πιροτ α νιτο {μία ὩὈοξίκβπιο οο- 
νοτα Παμεῖ εχ Λάῑς ΕπήάΙξ. Τ4Ρ5. Α. τ7όο, ῥ. 591. 
Ῥαΐας, σα]{οίήτῃ ποπ πι Ίποσ]α, {0ἱ05 1πίεί Τητα- 
665 αά {ηαπι Ἠδαί16 ααἰαίστη {τηῖ ἀῑχοταϊ Ηρετίαίς, Ἠ]6- 

απ]ηϊτ Τβμολά. Ἡ. 6. 96. τῶν ὀρεινῶν Θρακῶν τῶν αὖτο- 
γόμων οἳ ΔΙοι καλεῦνται. Ρ)ηὴ] )Ιοδει/οτ» ΞΕΠΤΕΠΙ ε8ί8 
πηχίατα εκ ή ος ος, ΟΥέο]μμε Ίαΐπα {εταῖ ΠΗρί6α- 
τη. ο Ρας Πογος. οὗτοι, Αἴξ, τοῦ Διονύσου τὸ μὰν- 
πήίον εἰδὶ ἐπτημένοι ἵπ απϊδις ο ργποσθάσμά νοσεπι ὃ 
ΠΟΤΑ» αἴηῃς πε Ππη]επι ἀε]επάαπι οση{σο, Εχ Φαϊγῖς 
Ῥερῆ 4ποπιοάο ΑἰσΠτΗΣ οὗ προφητεύοντες τοῦ ἱροῦ. ἐεπή- 
211 ῥγορῥείαεξ αἩ Ὡς αμ{{βίλος Γπορογωῃ Άνα 4 
ΜΗ ΤαππεΠ» Ώτεος» Π]πά να]ᾶς νιάσεαη Ἰῃ[οίσμα» {οά 

σον αν ιδηὕαση Ἱποπήσί σης Ίεβοῖο πενφηςεύα- Τῶς Ἱεροῦ» νε] μαντείου, ΝεΙ Ππ]ε απΙά5 {περεπΙπιστο ΤΙΕΠΙΟΤΑΠΕΗΣ σροφῆται "τῶν θεῶν' τῶν ἹΜούσῶν" τῆς ὦλη- θείως' ὅτο. Ῥαΐσίηας Πποπᾶς. ΙΠΙΕΙΡΙΕ5, Διὸς προφήτης 
ὃν ονς, πατρὸο, {οουηάυπι «419/οὐ}]. Έππεη. Υ. Το., 
{ὑρνηρ Ζεὺς ἐγκαβιει Δοξίῳ θεσπίσµατα’ υϊ άσπι αΏδί οπρῄίς Ὅτορς δτοάοτ 
Ευγ ἰρΙά Ίοπς Έπι αοοεθεταῖ 1]μιιά Χγιή η 

΄ ὴ Υ. 41 αν / / μα . 
ᾷς τα[ροπᾶσες 419.» τίς προφητεύει θεοῦ; αἁ Ιδίαπι. Ῥρισπδη μον ρε ααάϊτωας, τς Ῥεϊπαῖρες 
Ὃ ο Πδηα ΕΚ]. Δελφῶν ἀρισεῖς» οὓς ἐκλήρωσεν πῶλος» «ΒΠΣΗ οἳ προθητεύοντες τεῦ θερῦ' ὢς Ἠϊς 1ηίει Ραΐτα5 Ρτας(αηκήπι Άρεῃ ἀἰσοτοητυς οἱ σροφη- 

πα Ὁ Σ.Ἀ νά ος ο άα κ Ἔ ο : 

«ο Χβέώσα «4οῦ. 7 Ῥοι/. 40 
αχ «γεζ. δεῖ (αὔ6Ηδ, νοσΕΠΙ ΟΡΡΟΙΓΗΠΑΠΙ9 ατα 1ησα εχεετρῖᾳ ποπ ΠοτῃΕ, 

αἴητα Ίπ ]ογάπι Π]αά {οἵ- 

ἀπίκετο ἔσὶ ποταμό τε Στθύμοια καὶ πόλυ Ηἰόνα, 
της ἔτι ζωος εν Ίρχε Βόγής, τοῦ περ  ὀλίγῳ πβό- 
τερον τούτων λόγον ἐποιύµην. ἡ δὲ γἨ αὕτη ἡ περὶ τὸ 
Πάγγαιο ὅρο» καλέεται Ἡ Φυλλὶε, κατατιωε- 

όδσα, τα μὲν πθὺς ἐσσέρην εωὶ ποταμὸ Αγγίτη», 
ἐχδιδόγτα ἐς τὸν Στρυμόνα" τα δὲ πρὸς µεσαμβρίην, 
τείεσα ἐσ αὐτὸν τὸν Στρυμόνα», ἐς τὸ οἱ µά 

. ἔ 
Ἡ ολ ῥξ άρίμι κο 

δα ον ν κ κ ες 
ο 8 ἔχαλ-. 

ἓ, ΜΟΧ. εἰρημένην φώρην 
4 Τῶν καὶ Νιφάγρης Ρ]6- 

7 Καὶ Ὅπλας {μεί. Ῥαε[. ἄῑλ., Ῥρτανε. νά. 1, ν. 15. 
ῥ φιερύ. θα. ἵπ ος. είν Ῥοσι ιν {αιδ. αᾱ Γἱοπεν, δι 

τεύουτεο τοῦ θεῦ' αι Ὠσαι παπιρο το[ροπ/α., Ρος τημ]6- 
τει» πὲ Ἰε]ρμήδ» εδῖτα {απάΐσαπι, Ἱπτοιρτειατδητς 
Οἱ τῶν ᾽Αμμωίων προφῆται ηὈἱ ἨαβρεπτΗς αρυά 1μείση. 
Τ» Ῥ. 300. 1μάϊοε Πἰοη/εγθυ/ο. Λοίεγαί 01/6 που ἆξ- 
2εγίμς ο νο ὁ τῶν ᾽Αμμωνίων προφήτης οοΠξ. 17721/6- 
Πηςσὴ αἁ Ὠἱοῦ. Τ. Ἡ. Ῥ. ος θηη Ῥε]ρΗῖς εἴίαια 
ερ] ΕΗἷε αε{[ζος εχη]ε {Πο αῑέχιις 1οἱο ΧΧΠΙ. 6. Χῑς 
ὁ προφήτης Εἰε/οοίο νπι, ο. 36., πάντες οἳ Δελφο) ἐξέ- 
΄λιπον τὴν πόλη, πλὴν ἑξήκοντω ὠνδρῶν. καὶ τοῦ προφήτεω" 
ἕ--- ᾧ ὄνομα ην ᾿Ακήρωτος, 6. 37. ΄Γ4]ἱ5 ετίαιη Ῥταείες 
τε]]Ώυος ααμαιεύνας Ἱπῃσηῖ5 Ποποτα ΕΠῑτ ἵπ Ώοάσπασο 
{αοταΤΊ0» 4ἴεπι Θεσπρωτὸν ἄνδρα ἐν Δωδώνη νοσαϊ Ίήη- 
σης Τη. χιν» 1. Ἠυπο ἀεῄσπατιπι ϱΗρίεοτ ἵπ οτα- 
ου[1δ: 4αο 10βδεηει πορῖς ου[οάϊνίε ἵπ Οτατ. 5, 
Μιά. Ρ. 3935 δια {οτπιυ]α Βή ἴ]ίς τορεβτα ὁ τοῦ 
Διός σήµαύει.------ Οιιοὰ { ΟπΙΠΕΠΕΙΙΗ 1]]μά πο ρ]α- 
εοῖ, ἀοξξῖ5 πημ]το πΠΏιις {ογίαη πάρτοῦατοπα, αιιος πηῖ- 
Π1 νεπῖι οἶῖπα ἵπ ππεπτοπα, {οἩρτήπι Ἠ]ς Ῥήπαῖτας, οἳ 
προςατεύοντες τοῦ ἱροῦ" πῖ Φαΐα ογσομ/η 1εΊεγο. Νεὶ 
Λου/άεγε, Ῥε»δ[ί ἀἰσοταπτατ εηβ/ήη ἐΠερ], Άνο τερις 
Γαοτίς αάπηπίβταπάϊς ο5ίο ῬυβαίδέΗ: Τ]οί πρρεσόναι τοῦ 
Διὸς τοῦ Ολυμπίου ἱεροῦ 61ευπΕΙ “Ἀεπορδομή{ Ἑλλ. ΤΠ. 
Ῥ. 588», 3”, οπἰ Τη 6πάεπι {ΕΠΠΗΠΩ προσωτεύειν Γτοφιο]- 
ταησ5 Ίμπο ΟΤΕΗΠΙ προςωτείᾳ ἐχ ΜΕ, ταβτη] ἆεῦιθ 
τα Τζηο)άἰά1 Τ» Ῥ. 149. 54.5 ϱΗ Επι οπῖπῃ 41 Ό1η 1ῃ ᾖ- 
ΠΕΠΙ ἵαηῖα «Ἠτα Οοάϊσες εχίριητατ {οΠρᾶ, πΙῃ τς, ἵή 
η]8 {α]έεπα τὶς, ἄεριαναῖα τεΙηϊἙρτΘΠΤΗΣ, αὐξ σοτ{ς 
Ώπεστα τενοςσπτυς ΥΑΙΟΚΕΝ. 
ο. Τὴν εἰρημένην ] Χώρην, νοσσπι Ἠϊς πσεςς{[αΠσπ]ν 

]εόζαιη Ζασε. ρτασὈεῖ «ἄγεδι ----. Ν[οχ τείχεα τὼ Π1έ- 
ρων, οα[ε]]α {απί Ρἱογήσι. Ἠοι μγί, «----- Ῥτολίπᾶ» 
τῶν καὶ ἑνὶ Φῶγρης ἐξὶ οὔνοδα, Πς τοξο «70που. τε(μ» 
"ος εχ σοπἱεέτιτα {Γερβαγά/., αἸογιήπαμα» απαπτασα» 
νὶς πἰΠή] 11]α ἀϊνονίαςο {οηρήοβίν ὁκ πιεπιῦγεπα νείε] 
εποϊαδίαί Ἐ]ογοηπίας: ποῃ Ἡξ ν]ραδαεάτ» {εά μι ώ 
{10 ΟΩοάϊσος ῥα]λα, τῶν καὶ ἓνὺ ΝιράΗ5’ αρ ο 
τεροίίτα, μ μικρα βτοκεν. 

σὺ ----- ἀπ ερ. Α5. Πεοῖῖν Ἡῖ τερίο 
πιοητῇ Ῥασαα ό, αν. οι βαας, "Ορπίμπευς τα. 
ΠΊ6ῃ οἼηπός Οσάά., ει Σηαιὐίης. Ἐκαλεῖτο Φυλλὶς, 
(παπα συς, 1]ς {επίθετα νοιαεν υἩ οἷῖπι εἴ πηῃς, 
12γο (ος. ώση 

ό7. ες τὸν οἱ Μάγοι ο ος. 
Ριασαπά πι: ]ο ᾠποσφάζουσι τοὺς ὠνθρώπους ἐς ϱ) ὄγ- 
Φος Ἱ.. 1ν, 69. ΙπΙμ ΕΧ ΓαρεηΏάοῃο Γη ἄριός ευη: 

πι λαο ρία- 

οἱ μάγοι 

69. Ἡ περὶ τὸ Πάνναιν] Ίο ῬΙαπο ΒΠεΠΙΠη ἡ παρὰ | 
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Ίονοπι να Εάοποταῖα 9. Ὠέβοάστε Υ1Υ09 Ῥειβώσι. 

ροό Ἡ ἒ Β ο Ὁ ο Τ 1 ο. Αιρίης Εἰα]τίαν διαβί5» Ασληϊμίς, ία Ὀμ]μ» 

ποιῖεία {εΐναια. Αιπτασἰωϊ 1ΠΟΙΦ. 

4 ἐχαλλιέωτο, σφάζωτες ἴσωνς λευκούς, ὥαρ- - δλαιῖ εαιῖς απάϊάΙ6 ἠεανεταηῖ. Ἠ1 -οἵ ᾱ- 114 

ὓ Ἰής σοπιρ]ισῖδις {ποαπταπηεηεῖς ἵπ Ώμππεη τα 
/ λ λ 1 } 

μακεύσωτες δὲ ταυτα ἐς τὸν ποταμὺν, καὶ ἄλλα ᾿Ἠϊ αι ον 
ανν ν. 2 

4 τ ; 

Ῥ πολλὰ πρὸς τάτοισι», ον ᾿Εγγέα ὁδοισι τῆσι Η-7οξἑ Ἡ . Ῥει Ίονεπι ΥΙᾶ5 Εάοποζητη 1ζ ος 

Ῥοπῖες, ΡΙΓΥΠΙΟΠΕΠΙ Ἱμπάαπι {πνεπιεηίθ»» 

δωγών, ἐπορεύο ' τα Ίράς» 9 τὸν Σ : 
ντο χατα τας γεφύρας, Ὁ ΤΟ Ἔτρυ- ἱ | 

ώα ν οτι ἐζευγμέ προς δὲ ὁδοὸς πυγθανό νι Ἀιιδίοπεος αὔσοτη ουπι Ίσευπι Ἀονο ο 
Ἐν τόν νλ έα δε 90ου πυγαγόμώοί αρρε]α, τοῖθεπι Ἠ]ο ΡΗΕΤΟΝ ας Υβί: 

τὸν χῶρον τουτω καλεεσναι» ΤοσΏΤ8» ο αὐτῷ παϊ!- μες νῖτοταπι ΙΠᾷΙδεΠατάπι ΥΙΨΟΒ ἀε[οάθ” 

/ 
υ . 

μη. 

δάς τε κα] παρδένθν ἀνδρῶν τῶν ἆ ἐπιχωρίων ζωωταρ Ίμητ, Ῥεπίοιπι επῖπι Εδἵ ἀε[οάετε ΥΥΕΠ” 

ο Σ λ λ { 
; . ο η ΑΥΟΑΤΙ 

κατὠρυσσο, 3 Περσικοῦ δὲ τὸ ζώντας κατορύσσεη.75ίε: Ἠᾶπι εἴ Απιοβής Χεταῖ ἨΣοάηρ 

ἐσεὶ καὶ ̓ Αμησρυ τὸν Ἐέρξεω γυναῖχα πυνθάνοµαι γη- ΙΠ Ρτονςξῖῷ οἴαῖφ, ἄπάῑο μα να 

ράσασαν δὶε ἑστα { Μόντων ἐσιφανέων Γερσέων παιδας να ον Ὃ ρονα ον ο ς 

κ οδς ος» ως - ο 3» ο 2 Ώβσαπίεπι ἀ4εο., ααι 11 {εῖτα ντα 

ὑπὲρ ἑωῦτῃς τῷ ὑσο Ἐ ὙΥΊ/ λέγομεῳ εν Όιῷ αγ- : α  ρχεί- 119 
5 γ κ ο ης. Ὅδι α ΘΙΥΠΙΟΠΕ ΡΓορτες{15 οι ἐχκα- : 

/ .χ ς : δν ἃ ο» 

τιηαρίὅεσθαι κατὀρύσσησω. Ός δε ρΣ. -Ἡ . : κα 

σα ον τό νω ΚΣ ο ο ο 8 εἶτας» Ίλίο α΄ [οἱ οεσα{[ηπῃ Εδί ης . 

Ἐν ρατὸς» οὐ.)αυτα ποὺ ηλίθ 9υ-ΌΌηιμο Πιαπι πτρεπι ΟΤῶςαπῃ Ποπηίπθ. 

σμέων ἔσι αἰγιαλὸς, ο τῷ οἰκημέη Αργιλον πόλιν Ίάπι ριωτείες πο ετ αι {ιρεῖ. ΕΠΙ 

Ἑλλάδα παριζήήε, αὕτη δὲ, καὶ ἡ κατύπερθε ταύ- ο5ι Ἱερο, γοσαυς ΒἰαΙα. πο 30: 

: εἰ πήςν καλέεται Βισαλτίη. ὠθῶτῳ δὲ κόλπο τὸν ἐσὶ . ἴεπ, παπι αἆ Νεριιηί τεππρ] ἃ π 

ΓΠοσιδηΐζε εξ ἀρισερης χερὸσ έχων» Πε δια Συλέοςπι- Τὰ ΠΑΡΗ Ἠαδεηδ, Ῥτοσεςῇϊ ΙΓ8Π9 ας ν 

δίω καλεοµέε, Στάγερο πόλι Ἑλλάδα παραµε-ΏςΠΟΠΠΕ δγ]ειπη ριατεῄεης ὃν 1 ἴ 

΄βομυος᾽ καὶ ἀπίκετο ἐς Αχαθω, ἅμα ἀγόμωος τη- ΟτῷσαΊη ἵἼρεπι, ΡεινεπΙτα ας εβηϊ ορ” | 

τέων ἔχαςα τῶ ἐθιέων» καὶ τῶν πὲρὶ τὸ Πά ἀπςεης Ππιπ] ππηπαποπιαης ος ρα. 
ρ ἀγγαι Ίοτηπι, εἲ Ίἴεπι εκ αςςο]δ Ὃ ώς ία 

σο 3) αεί εκ ολ ον / / 

ο αν ο ον ον ο. ρα» εἲ εκ 1] 4:05 Παρεηίας οπή” μή 

μὲν παρὰ) Φάλασσαν ἔχων οἰκημέθς, Ἡ ο) ηυσὶ ταν]: Ἡν αἱ πηαγ]ηπηϊ εταπῖ» Οδ 

σρατευομέη»" τοὺς ὃ ὑπὲρ «αλάσσης, πεζῇ εποµε-οοΡτοςα] α πηατὶ αΡεταπε, ΤεΙΤΕ(ΗΙ άμα 

"86, ΤΗΝ δε ὁδο ταύτην τῇ βασιλεὺς Ξέρξης τὸν φρα- απεπεῖδι».  Έαπο. απἴεπι νίαπι απ Τ μην 

τὸν ἤλασε, ὅτέ συγχέωσι Θρήΐκες, ὁτ᾽ ἐπισπείρσι ο ἀιχίε εκετοῖταπῃ » ο πο υμφιο 
σέβωταί τὲ µεγάλως τὸ µέχρι ἐμεὺ. Ὡς δὲ ἄρα ες Πιπάππτ» πει {ετηπῖ, Τεὰ ἃ ο “Ῥορίοι πό 

τὴν Άκανθο ἀπίκετο, ἕίῃ τε ἶ ὁ Πέρσης τοῖσι Α- ἵεππροτα ππᾶρπορετε ́  νεπέταὔνοὸ ο κ 
ος κο 1) ο ος ή Τοισι Α αυαπι απῖεπι Ασαπιμαπι Ρεινεπίε» είς 

ην ο οι , ο ς ος ος έσθητι ΜΗδιΟ5 ζαπι μη] Μο[ρῖεΆ 1π5 ουτυ]ίτ, εομ1 τος οἳῖ- 

ο : ᾿ ας ο. αυτους πο ὑμες εὖτας ἐς .νεῃε ἁοπανῖτ: Ιαπάανίτααε αἩο πάΙτει ο 

ον πολέμο» Χαὶ Τὸ ὀρυγµα αχΒω. ΕΥ Αχάν2ῳ Πετεῖ θείο αἆ Ῥοα[αΠ » αποάφμε ολ 1ρεῖ’ μΠ 

δὲ εντος Ἐέρξω, συήνεε. ὑπὸ νήσε ὡποβανῶ τὸν {οδα ἄΧετκε μία αρμά Ασαπςρο δα 

ὃν ας τς ] διάρυχος ᾽Αρταχαίη, δέκιµο ἐόγτά ες εοπαρ ο ας ἃ ών 
ο. / ὁ 10. 

: 

ο ΑΕ ο ος Ἰρεθέαιως, 6οπετο Λεμπ ο ο 
σιλήΐων ο πλ νε αν δν ατετοἸς η νὰ ἵτυτα Ίπεει Ῥεηας Ρτουοηρώσᾶ με 
ο βκῷ ες Φακτύλης" Φωνέωτα τε. αΠαΤΠΟΣ ἀἱρί ἀεεταπῖ ΙοΏ 515 αλίσε 

ο ηλ αν να Ἐερξεα, συμφοβὴν ποσά- τερῖοτιπα εΠρΙΓΟΤΗΠ 5 οἱαππᾶραίη Γοβήρεα 

μι μοι ἐξωέϊκαί τε αὐτὸν πι χάλλισὰ καὶ Ρι8 ο]. Χοτχες ππΆρπο 44ΠΠΠΟ Πο αῄο- 

δάψαι. ἐτυμβοχόεε δὲ πᾶσα ἡ σρατή, τω δὲ σἰατο Γπέτυπι, αρραταΏεβπιε Γαπεταν μα 

κο ο ων ο 
ε) 

: ή 

ηρώι» 
σ | 

ΓΙ | εἰνση ρτα -«ά. εἴαπι Ο. τόζ.. 2 Λρεει «πο. αὶ νοτῖςεβπια ΠΙΟΧ τῆσι ᾿Ηδων-, Ποπ πί μυ 

. η ρα, ο νλ, : .- 12ο 1]α ταΏτίΙή Ίπ «περ. πιαρίηα, | ἆ Ἐγχωρ. «4γεῦ. 7, ε 9ΕΧ. 1δί8 ο τῇ 

: Ῥσει. -4νᾷ. οἳ μα ὁ, Περσέων παϊδ. ἐόντων ἔπιφ. ὠγδρῶν ας. «4γοῦ. Απ. «4... Πο αυατάε. οκ (ο- 

λα ο ο τα ο ο ον μμ Απο Ῥαη. ὔ. Σω ποπ | 

Ῥατοῖ,  Ῥοΐτο ο «ἄγεῦ. }1Μά,, ορΏπιε: Οοᾷ ἀεῖπάε εκ «4γοῦ. ἤδη γενόμενον σαΐευς, τὰ εο 18 οβήι νο 

τα συνήνεικε «49.» υτ {περίββιιᾶ» ΏΟἩ ἕυνήν, αΏ πΏτεα κά) τοὺς. Διώρυχοδ- αμ, 
. Δες, διώρυγος αὐ]τίο Ῥοβίσπια» Ώπα πθαῑτα σπιςα, Ὑἱά,. Ἱ, 7δ. ο, ἨΝῖοχ ᾽Αρτοκαῖο ας 

Σ 

Ἠαδει «4γοῦ., {: /αἱ0. 1 ο]. άθεος ος, 
.. τὰ βη/αιῦ. ἵπ 11ᾳά, Ῥ. 1199» 45. αμ δν όν 9185. Νἱάε (αρία Ο. οτ, ΄ Ἠ Νοι 

ῥσοσπάο απηί Ἐρ]ηνα.  ΦΙὰ ο δα 
9] ος 

παμε ρηταξὶ σου μαυήὲ 1 ΤαοΙ] Λππ. νι, 94. Ξευίῃν τε ὁ Πέρσης] ο Ξέρξης, η }) 21 δροτο 5 

-] ἂν Ῥ. -- ης στα ος ο. αἆ οήγαλου. Ί9δη Δοπηιις 1ε Ῥταεζερίτ» υ: αυ ἔέια Εν Λος. 

ϕ ποσα ὀρρόη ος νο μοηρι ση Ἡδωνῶν νι αῑος Ίοποτε Υο]ηῖε Φρπατί» ἐσητο ο ρωσ, νι 

5. Ἱτερσ κε ας ΤΗ ο τμίος Νηδικζ, Ἀἴαμε Ίπ αππίοοτΏπι, Τμ ολ Αωωύίος. 

ή ραδα Αυδ ο ως Ἰλωτορύσσειν] τλὰς Ἠ]εδίο,  πμπετυπι τοοής 14 Ἠής ἀῑσίεις, ἔεινν ση ο, 15ου 
ἴωπι νοἵο ον. ν ώς νὰ πας Ομ σι προεῖπε" ΑοάετΙαη]Β. ἔεινίην συνθέμενοθ ὅ Ἡ, Ῥ. τη 

-Ἠ]]α ογχβεμάα ὃ. ἆς ΠποΏμε Πῃοχε τορῖο , θρῖτ ΑΠΟ" ερν καὶ τη. 

ντ τσ φη-ατ-σέ-κ 

.ἱ Ίδοα Ῥμίο. Εϊππιαης Ῥασοα αηεία ᾿ . αἴρατα | ς ἷ ή 

ον : Ετὶς, ἃ Β/μήαγεζο ΒΗρετῇ, Ρ. ας ο αρ Ἀπιο- Ρ. ΤΩ7. Το. τι ΤΟΣΙΠΙΗ» ἐπαίρεέ τέ» ης ρύων Ἠδ. 

' χΗ. τῷ ᾧδῃ τερίπα ἀθίοᾶίς, Ῥογήοιπι πε η προθύμους ἔδντας ὃς τὸν πόλεμον, καὶ Τὸ δρ πι ρε 
ἰίᾳοχ- γενόμενω" {ο εχ]ήρεπι {γε). οἳ Ζ114: να ΝΑΙ « 

ον 
Ία (ζαπιογβς τή. αδ.οἳ αΠἴοτιτη | τα ΕΝ: 

οκ] 

| ο ο. Ἡν ο ρι μι ο οννι μα. Ἴν ο
 Αν ὀρέων αὐτοὺς προθύμους,.. Ί η Ομ 1 

ο Φ 

οἱ αχ ΑΛ Τον κος ή ν 2 . ο ο - Το 24 , . Ζ6" ο ο, αρ 

ο | Φἡ } ζώντες ἂν ματια ας ΠΕΡΣΙΣΤΙ
: ση οἱυ] ο ν. οἱ ας ο ἐόντω Περσέων] δρ βέρ” ὗ ή, .. 

| ο ο πω οσα, οφ Ον σας Ἠος Ἆια 
| οπε ὤ ΗΜΟΡΕΠΙΗΗ ς ῳ πεντῶσ”ο οι. ο 1 

τα ΕεΠΙΗµη οἵς- να, ο. οἱ. Όπατμος οαδίεοσώη ᾖ - το. 
) » Ῥτοςεβ[δίε. Ἠοπηπίς σεπ[οῦαταχ Πρτυα:αά. ήβορ πι ωρες 

οπίπι Ῥετί[ας σι ο[[ογεπάών ωοπον 11Η σὲ ῥοημήμειη: 
- . 9) ; . ξ αρ Α9 πμ ἢ Α 

{άρμρ ος (211ῤέΥ ή 1 Ίαν οοηῥμγεπῖο, [ο εἳ ς ος 
σετ, πηας μα Ἴπς φενραπήχεύ” ομδα- 

ο ὁ ζογγ μὲ ρπεγβεΠάο η σζ μή, Ἠαιὰ νἱ- γης νἱὰ. ἵπ. ης. να δν . 

1 ΤΙ . . ’ ΄ ἱ σι . ) τὸ ια. .-ᾱ, . 4 ὃ 1 μμ ἀ 

τν 
νεΙα δεκαπήχη ἀϊσμηταν Ιπνεπῖὰ Ραμσή. 3 πσ 

ὃς. Στάγειρον πόλιν Ἑλλάδα] }οµΗ Ἰῃ Πρηὴη Ο2/Υ- 87.. 4 ἀά μτ Τ 
ν ; . 93 ας γα παηῖς» ο λ.' 

ος ΧΕΝΗ. Ρ. 605. Δ., τὼ δὲ Στάγειρ π9μή τὸ Ρορί δα Ὃ ον αβίί - αν ῬοραΝ, 

᾿ την] τμ μής µς αιοάαπι σοπεπαἴ, 
Στάγειρώ ἨΗΠΠετΟ πι ρολ ον Αρτα”. 

Αρ ο ρα τς αρηοΐσεις Ἱη 6. τῷ Αρτοχαίμ] Τρί 4γΙαεΑΗ ημμν Ἰοο 

ρυῬ]]σα πα τὰ ο. Δωππεβς αά Ατ Ι1οιεΙ]ς ΥἱίαΠα, α {8 φαίου καλούμενον τάφον 84 ΑσαπιμίοτΗ 
λος βήατο 

: 
“ΑΙΙαπ. Απιπια], ΗΕ. Ἡι, καὶν 90.2 Πι04ΕΠΡ. καὶ 

Γή 



119δ{ίε εχΙἩππαραί, 

ΑἘτυπιπα οἰνίωνίθπι ἵω Ἰαβαιομαϊ ἱεΧοχ,αωι ἵ ν ΛΜ Αα ος «αν της τταπβτες, εν δεν Ἡ ἡθερρα, ανα Ῥ ο 5 ΥΜ Ν 1Α » ΠΕΙΡΕΕ ντ. 

τη]πε Εἶῑπι Ὠιηζιραηϊο, Ἐκ τεκ αυ] άεπα 
Χειχες αΠπὶδίο Ατίιασμας ΙαξτηΤατη {5 Εεοῖς- 

Αἲ Ἡ τας απ, εχετςί- 
ἴππῃ εχοἰρίεραπε, αὐάπι Χειχὶ «ῶπαΙῃ Ρίᾷ- 
Ῥετεπε, ἵπ οπιπεπι π{οΓίαΠα ἀεγεπετθ, ας 
εο απ]άεπι τπτ Πῇς Ιατίρις Βοτοῃί εχίοττθς: 
ποΙ ΤΠαβΙ6 Ῥτο Πας απβίρις αι 1π «οἡ- 
ΏΠεηϊε, αςοἰριεηίίρης Χειχῖς εορίας ει «6. 

Ὅ πατη 15 ρταδεπιῖδις Απραίετ Οτρὶς Β» 
ἴπς,  εἰεξις νὶτ Ίπιο εἶνος σπα πιαχῖ- 

ος ης Ῥτορατας, εἴορανΙε ἵπ οώπαπι αιαἀτῖη- 
119βεΠῖα ρεσμη]β Ιπρεπ[ι ταἱεπτα, Φὶσυεῖ σοῇ- 

Ππηῄτετ αἱ ῖς ἵτ. χρίριης αἲ εαπι τοπι σοη[ῖ. 
ΤΠ Ῥίορο/πεῖο τατἱοΠΕΠΏ. Ταἶς οπῖπι οὔη- 
υΊνίαπι ραταραττ,  πἴροις Ἰαπιργϊάσπι Ἱπά]- 
ἔππι, οε πίτα, ευτα ΙΠῃΙΗΕΕυΠΗ : 
αἰάεπα Ππιπίατααε αιάἴγεταπε ΡΙ68ςΟΠες Ῥα5- 
1 ἁΠηπηςΙαηίεδ, ἴωμπο νατο ορρ]άαπῖ {πι- 

Ἱωςηίαπι αποὰ 1η πγρίρας εἴατ, Ιπίοτ {ο ἀἷς- τπτ 1 Εαήπαπι οἳ Ρυ]ίεπι οπΊπες τε- 
Ίβεραπι αἆ «οπιρ]ατος πιθη/[ος: ΡατεῖΠὶ ῥ6- εοτα {αριπαραηπὲ Ρτοῖῖ ἳ 
εἴ αἰε]ες ανος Παβρεμαπί τετγείῖτες ρα]ιίτες- 
αἩς 1π οανεῖς αἳ ἵη νἰναί, αὰ εχςῖ- 

"ΦΡϊεπάυπι  οχογοϊίηπῃ : Ρατιπα εἴ]αίπι αἴτθα 
Ἀτδεηίεαῆπα Ῥοσμία εἲ οχαῖετος [αοἱεραηε 2 
εἳ εείεία οπιπία αμ αἁ πιεηίαπι Ῥοπιπεις. 
Ἠαδε αιϊάσπι 1ρᾷ τερῖ εἴ ἵῖ αιἲ ευη 1]]ο 
νε[σεαηταέ, Ἠεραηπε: «εἴθτο αΠίΘΙΠΙ εκεῖ- 
εἶταὶ, ΄4αα αἲ ε[απ ἁππιακαι Ίπρετατα 6- 
ταηῖ: αἀνεπ]επίε απἴεπι εχετοῖτα, . ταῦεαῖ- 
πασυ]υπα Πομς Άκιπι Ῥατατμπηααθ, η 41ο δν μ ΤΗ: 

ἀ 

α Τὸ οὔνομω «4γεζ. «4. 7μΑ1, ι {περο: 
1. 1Ν, Το, ρ. 146. Δ., ηὈὶ ἐς πῶᾷν κρικόν. 
ε Τοιὼδέ τοι ἔγ. «4γεῤ.» τοἰόγδε ἐγέν. «4.1. 
εἴ ποιευµένων «494. ᾧ Δασαμένοισι τῶν ἐν 
ἐσίτευον ΡΗ1119. 
θεται, Ῥορί αιιοά νετουπι ΙπιάΓρΙΠΡΗΠΙ 
υτ 274., οπττατ εἰ δὲ) α 24:/. 

Φαίνεται διωτοιὴ κ δίαιτα μὲν τὸν Αύω, ο 1 9. {ον αἲ επ Ἡ, ο, πιηπΗπι Ἱ]- 118 πα (Ίσαη ηεραῖε πο]η]ε, {εὰ αὖα εττοτῖς τοιις «{)- /άήΗ5. ΨαΠᾳ 6ΤΗΠΙ Ζνθώ τοι ἡ τοῦ Πέρσου» ς δἳ Ο]. (}ο- 0ῦ1845, Φαν. διωτομὴ, ᾗ διέτωµε τὸν "Αθωι ΟΙ. 201ε- 
2071 ΠΟΠ ἀΙ{σταραϊ ορίπα ιο 8ᾶ 6. οι. οσο ο. Οἱ δὲ ὑποδεκόμενοι Ἑλλ.ι] Ἠπες ιοί Ἱεσυπίτ ἴπ 
«δε. τν, Ῥ. 146. | 
εοηνετία», ρτοίῖητ ἐρ πῶν κακὸν ἀφίκουτο, Ρ10 ἐᾳ πῶν κα- 
οῦ ἁπικέωτο". ΙΤΗΠΙΩΙο ἀἰσεραίιχ» ος, οπηϊςρι νοσς 
κακὸν, ΥεΙ κακοῦ. εἰς πᾶν ἐλθεῖν. θϊ ὠφικέσόαι. «Χεμορῦ. 
Ἑλλ. ΝΙ. Ρ. 349. 18, εἰς πῶν ὠφίκετο βασιλεὺς. {ὴ οκ- 
Σεπ Ίκες ]ὴ{ αζάμδως ο ήμοη, εΙποβῥ. ο. Οο- 
ΠΟΠ. Ῥ. 60ο; 5ο, οὐ ----- φαύλας λαβὼν πληγὸς, ἆλλ᾽ 
εἰς πᾶν ἐλθὼν διὼ τὴν ὕβριν κα) τὸν ἀσέλφειαν τὴν τοὐτῶν' α.εταῖ ἵΠ {οἨρίο ο, {ΠΡΡΙΕΠΙΘΠΕΙΠΙ, εἰς πᾶν κακόν ἐλ- θών. Ώ πο δεπει Ἱπτρτι]ς 1αεεάαεπιοπῖος αἰε {γή]ήος 
εἰς πᾶν ἐλθεῖν ἵπ Οπιοπα, Τ. πῃ, Ρ. 57. οδ0ὖο), 25, 
ἀντὶ τοῦ περ) παντὸς κινδυνεῦσρι" ---- λείπει δὲ κδύνου" Ῥ]επε ο. Τζμ[ζη. ΝΠ. Ρ. 559.., ἀφικνεῖτο ἐς πᾶν ὁ Μεναλκίδας κμδύνου: οἳ Ῥ. 16. Πτολεμαῖος ἐς πῶν ὤθι- πόμενος κινδύνου" Ώς {ορεπᾶυπη οπηίς[ο ατείου]ο., απεπι ποη Δ4ΠΠΕΙΕ Ίδια ση ωμίαο Ἱπεαμεπωτα Ίοηπεπάί ἔος- πο νο αν ΝΑΙΟΚΕΝ. «ΣΤ. Όκου Φε Θασίοισι ὑπερ τῶν ὅςς,Ἱ] Τη µ]ς εχρ]σαῃ- ἂἱς εἰ νεγίεπας ατηατΗς, Ῥυσ]]ος α Γμαβίς Απαρα- τει, Οτρῖς βΗη5. Ίετις Πε, τε Ἱπρεπίης Ρρτο Πής ἵῃ σοπΏίπεπίαε Ἠῃίδις {Π «οθηαπι {πσετεξ,. αἩατυπῃ 6 Τ1- Ώοηῖρής αἀρατηῖε, Ἱπ[απητα Ρα] ςίο αὐαάπΠρεπτῃ α1σεητί :τα]οπ: Ἠρος {ΠΙΠΕ σόλοντω -- τετελεσμένα» ΙΙ Ῥεῃρ ο], μπω ϱἳ «{γε[ζῥ. :Ίιος νο]υπῖ «{1ῥεηεί γετβα. ὅκρυΘο- σσ! οι Αντίπατρος τῶν ἀςῶν (δόκιμος) ὄνὴρ ἐδωπάνη- 2; αι το δαβίς ---- {ηῤῥαίογ, οἱ 2ή12Υ οἶνος βγο- ὁ ς σος ε, Ίνοη Ίσαηε {1ο Απάραϊος, {εᾷ Ῥι- {ᾷσπι α]ῆ]ς Ἱῃ οι αἶπς Ί]] εγορανϊ ταἱεπία: {αΙωτηπε ὤτες ὠπελι ος οἶοις ας 6111 Τοπη ἀοβρησή, Ώνε οἱ ἔτε- φεώτες ἄπεδείκνυσον τὸν λό' 1. ΑπΏραϊος κο 
εἰ εχ Τεζῖη Ῥηυὴ: Γεπίεπεία: τηη]ο οπἶπῃ σοπηα Ρορι {5 ο[επίαδαί, Όιας ἀΠΠτΗ αῇ Ἰαηὶ νὶή ΠΠά δν ἤ]αβτα ἀσάἴπης Ἡς, ὦ πά ρταεε]ατί νι Ἰαμάε»., 

3 / ο 9 ΐ 14. Αραιρημένος τῶν ανῶν] Ἐκ οἴνίρης 

καὶ ἡὶ φοῦ Τιαρωίου 
να]άς νϊεοία, 

Ί]ε αμ]άεπι 

ἡρωϊ, ἐποομάζωτες 3 τὸ οὕνομα, 
Ξέρξης, ἀπολομένε ἸΑρταχαίω, 
ρήν. Οι δὲ ὑποδεκόμωοι Ἑλλήνων τή 

Ἱοδιπήζοτες Ἐέρξια, ἐο πῶ κἀκοῦ  ἀπικέατος 
ὑὕτω ὣσε ἀγάσατοι ἐκ. τῶν ο οἴχίων ἐγίνοτο" ὄχου 

ποὔνομο α]Π. 
ϱ Οἴκων Βά[ι «4. «{10.. 

7 Τῶν κἠρ. μάλίσα «4γοζ. ἔή, πι 
«4γεῦ, ἨΜοχ οἳ ὦςσο αὐίαπι «{ῤ. 

{ Ἰέρήτῆρας οἵα ΦΙ6βύ. «4γοῦ. Ῥαψ. Απίση 
ἄγεῦ. }, αμα, 

7 Ἐποίετο «40. 

. Δ. 1π {οΤπια Ῥ]εταηµαε ν]ρατας. 

ἐπρεη[ί Ιάβας εκζίδρ- 
» τῶν ὧσῶν ὤνὴρ δύχιμος ἵπ «ο 

. 

ΑΝ ο” ο” 3 ’ / ω» γὲ Θασίασι ὑπερ τῶν ον τῇ Ἠπείῳ πολίων τῶ 
σφετέρων δεξαµένοισι τὴν Ἐέρξεω σρατὴν» καὶ δι- 
πγέσασι, ᾽Αντίπατρος ὃ Ὀργέος ἀράιρημένος τῶν ᾱ- 

Τ5ςῶν ἀνὴρ δόκιµος ὁμόα τῷ µάλισα ν ἀπέδεξε ἐ9 
τὸ δπιον τετρακόσια τάλωτα ἀργυρίου τετέλεσ- 

/ 

σί πλισι οι επεγεῶτες ἀπιεδείκνυσαν τὸν λόγω" τὸ 
γὰρ δἐῖτνον 9 τοιόδέ τι ἐγένετο ο οἷα ἐκ πολλοῦ 

ΡατἠπιθΟχθόνου προθρημένον καὶ περὶ πολλοῦ ο σας 

το μέ, ὡς ἐπύρωτο Ξ τάχιγα τῶν κηρύχων τῶν 
περαγγελλότον» Β δασάµονοι ο π πα ολ, 
σί οι οσοι ἄλευρα τε χα αλφιτα εποίευν πάν» 
τες ἐπὶ μίας συχνούς" τοῦτο δὲ ̓  χτήνία ὃ σιτεύ- 

ἵοπτος294σΧ ἐξευρίσκοτες τιμής τὰ κάλλισα., ἔτρεφόν Ἐν μα. ον αν. ο δά μὰ Ἀμναίους, ἐν τν ο ρᾶς 
σι χαὶ λάκκοισι» ἐς ὑποδοχὰς τοῦ σρατοῦ" τοῦ- 
το δὲ, Ἰχρύσεά τε καὶ αἱργύρεα ποτήρά τε καὶ 
ἱ κρητῆρας ἐποιεῦτο, καὶ τἆλλα ὅσα ἐπεὶ τράπέ- 

βΟζαν Σ τιθάται πώτα' ταῦτα μὲν δὺ αὐτῷ. τεβα- 
σιλέι καὶ τοῖσι ὁμοσίτοισι μετ ἐκείνου ἐπεποίητοῦ 

» ο” / Ὡς δὲ παραπλησίως καὶ οὗ τῆσι ἄλλη- 

τῇ δὲ ἄλλη σρατιῇ, τὰ ἐς φΦορβὺν μοῦνα τασσόµε- ' Ε] ς ἳ ΚΑ) ος να, ὄχως δὲ ο πίκοιτο ἡ σρατὶῃν σκην μὲν ἔσκε πε» ας ρα κ οφ αν παν ο πήγυια ἐτοίμη» ἔρ τὴν αὐτὸς σαθμὸν 1 πποιεέσχετό 
πέρ- 

7”. εἲ «4. Ἑκίοήρῃι ἄελενι 
Ππα πεορρῄταίς, ἆ Ώε[ι αδάσπι. 

Ρὰυ]]ο αηία προερηµένου. Ρατ. 
ὦ Σιτεύέσκον 1ἀ. ο Γης 

πρητηρν, ΚΑ Με. «ί. Βαι[., ἵπ τε]ηὶς τί- 
{οΠρεπίος, πόντω μὲν ταῦτ τῷ τε β., γε αὐτῷ τεν 
ῥ 6, εκ ο]οδίᾳ. 

ὐ ᾽Απίκαπτο «40. 

κ» μ. 

εγας ἀε]εῶμι; Ώθαιο ἴαπιθῃ Ίςία. {δᾷ Ίάος Ἱαηρεπά» 
{υπες τῶν ἀσῶν ὀνὴρ δόκιμος ὁμοῖα τῷ μάλίσα, Πῖ ο. Τ4Τ.5 
τῶν Δελφῶν ἄνὴρ δόκ. δ. τ. 4. 11Π1 Βοςῇο που {ας ἵη- 
τε[]εζταπα {ουπιά]απι εχρ]ΠοΙς Π2ηΡεγζή/βας, Δ οἴνῖριις ο “εται Απεραϊεξ ἠρημένορο εἶεδι, ἃὰ Πας Τ6ἱ Λ7όεΗά- 

"4016: ΠΟΠ επίπ ηαες ὀρχὴ, {εἆ εταῖ ἐπιρέλειώ τις καὶ διωκοία ααε ἀΠΠπρυυπτατ αὖ 410/00ήπε ο. Οεβρ]ι, Ρ. 555 94 ΡΙΟ πιοτε Ίταηί]ο ροβίςᾳ σὸν λόγον ἀπέδωχέ τῶν δωπανημότων, Υε] ἁπελονίσατο. 9σαοΠΘΙΠῃ Πεγος, 1ῃ ΕΟΕΠΗΠΙ 490. Τα]εΠία» ΡΙο]αῖο αχρεπῇ! ράσα. «ρηρομ- {γαοῖὲ {η[ήήα, ὠπέδεξε ------ "τετελεσμένα., 1ὰ αεί δέ- δµπονηµένά" ΔἴηΠό αἀςο ἴ4ΠΙΙΠΙ ρεευπίαό εχ αειητίο ἐδωπόάνησε, νοά ἵπ Πΐ5 απανταπάἰς α[τρας «4ἱδεπαειμ αμ] τότε αἱ φελεῖν. αἴξ. τὸ δᾳπανῷν' καὶ πολυτελεῖο» ο πολλὼ ἀναλίσκοντες' καὶ εὐτελεῖς», οἱ ὀλίνα. ΝΑΤΟΚΕΝ. 
94» Κτήνεα σιτεύεσκον ] Ιοηίδηιήθ, ορβπιο αρηῖεις α 

(4ἱεο, ροβμ]αραι το(Ππεηπῃ, Θοινας θΠάδΙα ἵΠ Ίος 
Υ16ΙΠ]ᾳ ἔχεσκον πόνον οἳ οὕτω ὠπελαύνεσκον, Ώυτηι αυϱ], 
οτερήος, 4 Ηρτατῆς ρ]ασυ]ςί[ος, Έπτατῃς, | 
«34. Ἰτήνεα ἐσίτευον ] Σιτεύεσκον. {1 {οτίς Ὀγασρι]ς[δε ΏΊΕΙΙΡΙάΠα 1ῇ0Υ, 

7αϊπε ΤαΜπΙς τε]ἴπηῇ ποι ἀεὈεῦας εογΗῤμε: ἀεβεναξ 15 {ΟΡία5{ε ΡΙ0 ἔντε οκήμωσι καὶ λόχκοίσι. { ο αμίδις εἰ 14 υἱυαγ]ή: ΟΥΕ5 {κής ον ]ῤης εἰαιάεῦαπε» ἄνας αἱέ- Ῥαπί 1η αοἰαγ]ς νε] οποεῖς, ἐν οἱκίσιοις" {16 οπυεαε ΠΠΜΙΤΟ ΠΕΠΠεΠΕΙΙ5 ΥοσαπέΗΣ αυαπι | {οΠρρειαπι Οοήσγμς ες, Τ. 1. Ρ. 698, 6; ες 4’ ας ' Ίαγεῦ, Τ. Ἡ. ρ. δτ6. Ὁ. ------ Έκ πιατρ, Φ7ερ0. Ρο βοςι ταςΙρετοΠι κρητῆρας ἐποιεῦντο, 1δεμαρμε τν. Ἑ λος «9 ἐκπώμωτῳ ἀργυρᾶ καὶ χρυσῷ καὶ κρατήρῶς. ο ῥ ο, 
Π45 ρτοχῖπια οογτίσεπάα Ίμπε, πε εοπήεσῖς (6/20. ταῦτο μὲν τὸ τοῦ δείπγου’ εἶ δὲ Ἑέρεης 5) ἐσιτεύετο, µε- Τλλο ΄ «νεα ζηάσδτοί ὢν. ἐγεγόνεσαν αἱ πόλεις" 

αῑδως οσμές τρ ραδιόναν Ἀβάσμμαηης ήοραστοσκ. 
πεαδμα ο ο ο Ἡ ην 

20. Κρωτῆρας ἐποιεῦντο | Ζαᾗσ πο ιν ΠΟΠ 
υῦφιμε εκ Οοᾷἆ, αποτπά απ] ΕΟΠ ον ὖ Ρόπηέμάρς, κ. 
οἶμα, ἱπιογρμπέβοπε ππίαϊα» 11 ἄτεῦ. ετ }, ο ακάμ 

ὤντρ 
ταῦτα τῷ τε βασ. Ῥϊποίος {ρεςῖεπῃ ΠΙΙΙ Ἠαροπε, Πρετοτίρυς πεχᾶ. τ προς νμης ναία Ἰηάρπι χρύσεά 

-ε κο) ὦργύρεω ΕΟΠΠΙΟΠΙΠΤΑΗΕ. τε κο) ἄργυρ. Α4αα 9 

οἰκήμωτα ἐν οἰκίσκῳ 10118. 

61. ΔΙΑ 

δού 
[βασιλεὺς μὲν δὴ 
ἐποιέτο συµφο- 
λ : Ἰν φρατὴνφ καὶ 

η, ΑπΙὈΙΠοίο νεΏοτη ελάιι ΟΠΊΠΙΘΗ- - ἀαρίει «οπου. οί οὈ]αίΙπι ΏΟΠ τεσερῖί εχ «{ε2.Ρ Ίπ 
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. ν ς : λ . λ 

συγβήλευσε ᾿Αβδηρίτησι, παὐδημει αὐτοὺς καὶ Ύυ- 

418 

κο8 πα ο. ία να Ἡ 
! κ .. ρα. 

Ἐέρέης, ἡ δὲ ἄλλη σρατὴ 3 ἔσκε ὑπαίθριος' ὡς δὲο5πιαπΠοπεπι. εαρεῖει τε; τεμ] (10. ᾱἱ 
/ ς 3 Ἱ. ϱρ 9 ΑΡ ΠΠΙΤ 

δείπνε γίνιτο ὥρη, οἱ μὲν, δεκόµοοι ἔχεσκον πόνω», δεδαπτ. ὉΡΙ (επρις εωπῶ αἀε[αῖ» 

ο ὔ ον, νο υὁ  πος απ, εχαϊρῖεραι αΠπεραπεασ Ια0Οἵ6: 
οἱ δὲ, ὄκως “πλησθέντεο νύχτα αὐτου αγά γοιω ο 3 : ς αρ ἡ 

αρ τό : . ον α νετο, σπα εχρ]εῖῖ ποξτεπι Πο ο : 

ρ 

Ίου» ἱπάς Μαράσιεοπείο, Ὠλνίπο ορ νι 
οι ον 

ψ ον σα ρεάεῖαπα 1π εἷα αὔππα, 

ος 4 / λ 9 / : 

. σ᾽ 
έ» 9 ’ - κλικ λα - 

πιπλα πάντα λα[όντες, ουτω απἐλαύγεσκο» λε» [πρτο», . Ίνα αὐ[οσάσραπι » πἰμ! τεπαπεΏ- 
3 ν ./ 3 Ν Ἶ / ς ν 

σωτες οὐδεν, ἀλλὰ Φερόμενοι, Ενθα, δὴ Μεγακρέω-ήΟιος, {[6ὰ οπιπία α[ρογίαπῖος, {ες 
2 . ο υξη ορ δνό 3 « . ον .-. δι ο” ο { 

πο ἀγδρὸς Αἰβδηρίτεω ἔπιου εὖ ειβήµενο εγεέτο, ὁ ΟΤΕΟΠΙΙ5 νΙΠΙ Αβάστιίω εἰεραΏς ς να. 
Πε, ααἱ {ααπι Αράεης, 
το. ραΠῖετ ας {επήπα, {πα 

κα κά ρ αι ς 

τοπε, Γαρριοίἴεταιε ἀῑς αςμάεητες Ῥάν. 
τοητΙξ πι Ροξίμας ἀϊπαϊάϊαπα  ΓΗΠΤΟΙ 

”  ηνή ν / ς ς ) 

Μαϊκασ, ἐλθόντας ἐε τὰ σφέτερα ἱρ, ἴζεσ-λαι ἴκέ” 
ώς ο” ἱ αρ / Ἰ 

τας τῶν Φεῶν, παραιτεοµθες καὶ " τὸ λοιπόν σφι 
3 ; ο» ὁὸ / Ἡ νἀχά ρα ΄ ο” 

ὢν ἐπιόντων κακῶν τὰ ἡμίσια τῶν τε ών 
αφου ον ο ως ον ὅτι -ῷ οπ]οταη ᾱ- [ο Ρτορυμίατείασ: ο 

παροιχοµειων ἔχων σθι ΜΕΥΑ ΜΥ ΧΑΡΗΣ Ὅτ, Ἔπη Ῥιαιε]ής “πιαρπαπα {8 Ρταπᾶτη μς 
λέὺυς Ξέρξη» ου οἳς ἑκάσηρ ημερής. ογομµισέ ο αι» ρεῖςε͵ ααοὰ ΤΕΣ Χοριχος πο. 8 

οχ, ' Λ 3 δ 3 ”/ . το . λα δι, μμ 

ῥέεσθα παριχω "γας Αβθηρίτησι, εἰ κα ἅρι υἶᾷΙε οἴδμπι  «αροτε εοπ{αεείες 

αν «προρητο ὅμοια τῷ δείπγω παρασχευάζεὺ, Ἡ μη πω πε Αὐάεήνς, {4 Ἱπρεεπω ον 

ὑπομένευ .Ξέρξεα ἐπιόντα, } καταμείαγτας» κάκι-δοΡταηά ηπῃ Ππη]α ΄ εαπῶ ος ον 
ώμο. ον τα ο ον 6, ολλ ανν 

σ-α πάντων ἀθρώπων Εδατειθα. ΟιμΏ δη πιε- Τη με Χειχεπι ο 
πωεσα υπ 5 κ οΣ νο ν Αγ 

ζόμεοι, ὁμοίως τὸ ἐπιτασσόμθο ἐπετέλιω, Ἐέρ- και ο ̓ ον 1 δα 
ϱ) Χο  ό ως 3 ἃ ο» 

( 

ἕης δὲ ἐκ, τῆς ᾿Ακώθη οὐτελάμοος τόῖσι «΄ρατή- : ει μ ο αρ 
ον. ολ .λ σε ον . ΠΠ ρίαναῖε». ἵαπετ αισά Ἡ 

γοΐσι Τόν ναυτικὸν «ρατον ὑπομενευ ο» Θέρμη, ἁπή- 
ο νο ο” μαι ορ Αλ να νν ώ μη 

χε ἀπ ἑωῦτοῦ τὰς γέάς. πορεύεσθαι" Θέρμη ὃὲ Τήδο ΑςαπΙΙο ἀμςθ εἰαξῇς α {ε - ἀἰπήζο 
περαῖι οχ{εαιεβαητατ : Χεικεδ.  ν | δ Ἀ 

) μ μι α ο. ο τῷ Θέρμαίῳ. κόλπῳ οἰκημέή, ἀπ᾿ Ἡς καὶ ὁ {ο αἱ ΤΠεπιαπι  εμπι εἰασίε τν 

κόλπου οὗτος τὴν ἐπωνυμίη ἔχει. ταύτή γὰρ ἐπυ- τ. Εδὶ απῑεπι Τ]αιπια, ἵπ ΤΠΕΗ 

Θάνετο Ἡ συτοµώτατο εἶναι. µέχρι μὲν γὰρ Ακάν Πὲ Πια, α πα Ίρδε Που, Μο, 

Θα ὧλε τεταγµέναρ ὁ φρατὸς ἐκ Δομσκα τὸν ὁδὸν πι ον η ολ 
«ο ο ος ΑΗ ο. / / ὄ «απά]εραι: παπι ε- 

ον ας ή αρ οΑς ο ὃν Φασάµεος πώ ταΘο ΛΑ ορυπ δαμθ Ίνα. ΙπτΗεί 

τὸν πεζυ ἅ ςρ ον ναί ἔταξε παρὰ ά- Ίτρ [ροσιαι υΠρατΏτο  ἀῑν 
λασσα» Ἰέται ὁμοῦ τῷ ναυτικῷ. ταύτης μὸν δὺ ἔσρα- πο Χειχῖο». πε ππα ΡαΤ9 ΙθεῦΒ 
τήγεω Μαρδόνιός Τε καὶ Μασίσης. ἑτέρη δὲ τεταγµέ- το. Ίτεῖ ΡαΠΙΙΕΣ επι σἰαδίε». 

ή Πίε τοῦ σρατοῦ 1 τριτημορὶς τὴν µεσόγαια» της Ῥιεταπε ΜατάοπΗς 6 ΜαΠΗ: 

| τα Ῥετ ππεατεταπεα» ΕΙ Ῥ 3 δὴ εω 

ἔπράτηγεο πι Τρτανταίχµης τε καὶ Γέργι. η δεός; : αμα ὦν 

. ος. ζ ή. . Επι μα ΜΑΣ. ς-. ν- οἨκ ος /” 
ς ... έν ΗΝ 

τρίτη τῶν µαιρέω μετ) Ἡρ ἐπορύετο αὐτὸς ὁ Ἐάμεμ» πο σμα αμ Χεικος 1ρδὲ 
ν μὲν τὸ µία αὐτέων σατηγὺς ὃν παρκ ἀρλαες ἀιεῖρι δπειποος, ο ο αρ ια, ερ. οί έγεά, ἑ ᾿ νο ο η κ εί ὃ ο τρ): ο νὰ κ 3 ν ο ὰ ο. τας ας .. 

στ μα αν εν Μεγαί υζον. Ὁμ 6 νυν Ύαυ Ραῦγζο. ἹΝαιμσυμς - Πο. σ οσο ο 
τς ερῶτονι ος ορ η ὑπὸ μοροω χα ὃ Δες ρα α, Μι 
ο Ν. ον 5 Απεη ο εριων καὶ διεξό- Βία. Χειχκα ἀῑ[οεδα ος 

π:λὠσέ τήν θιώρυχα τὴν ο) τῷ Αθ γεοµένη, ονέ-Ζορανιι Ἱπ Αἴο ἁεριεδαη ο ε 
9ὲ νε Νῇ ς .- ώ “ 2 ’ αν σὰμ / τά νο, ς η ἀερῖ Μα Αρία 

«χουσαν οὲ ε6 κόλπο ϱ) τῷ Β Ασσά τε πολι καὶ ΄Εἴ8πι αἆ Άπαπι, «Ιπ. 4ἳο 
ς οα- ν αΤι- . νά ον α : ΐ αλ ν ε 

η] ωζ λε... μα οδ . 
κε ο 

Ὅα Νο Ἱερίειτ ἵα ρα κά. ία, 41. Ῥαςί:, ὃν Ισποίαπέ το[ἴθμὶ : ησηυε Ἠοξεδίὰ 
. / 

ᾱπερ. 6 η] 
Ὅμ4γοδι αλα» ῬΠΗς Σμερδόεω. ο [μει, δὲ 

"πάντα τὸν πεζὸν σρᾳτό’ 

| τ- κ Ζμα, 91. Ρα. 'εα. Ἠτβοπι. Βατ», 4ΠἴΘΑ τῶν λοίπων. 

Σα. Τέρτις «4γοῦ. ΑΙ ππτεα Σέροις. 

στ. Διατριβήναί) ΠΕ ΟΡΗ Διωτριβῆναι, ἀπολέσθαι Ίος 
{οπῖα ππαπανῖε, ΔΠοαιή Ῥ]απαίτῖ ἐκτριβῆναι Ἐταρτη. α- 
Σἰε, Ῥοδίεῖ. ὠοῤῥοσίο Οεά. Τντ, ν. 435. σοῦ φὰρ οὖκ 
Ἔφι βροτῶν κώκιον ὅσις ΕΚΤΡΙΡΗΣΕ΄ΤΑΙ ποτε. Ἱ. 6. ὦπο- 
λεῖται» ῥεγάείαγ» ΠὈὶ τεέτε ἀά νειοί νιτηῖς (ο]ο]ία- 
Ἔςσς. ογπεβως Ἱ.. τ. Ῥτονίᾶ. ρᾷρδ. 198. . ὅλως φὰρ 
ΕΚΤΡΙΡΗΣΕΣΘΑΙ τὸ Σκυθικώ. Οοπ{εΦ ΕΠ ὁμοίως ------- 
ἀπετέλεον }α]ήᾳ 4οςΊῖ πο ὅμως οτεῖ, πας Ρρ]αμ/απι 

ἀοξα νι» οπί πιουπη Ίμησετεπι» ΠΠ ὁμοίως πρεϊκβηια 

κ ο ο πα 
ἵππρεσατα [εοῖς[ε, πε τοῄς μας ομκς, ο 
--28. Σωντομώτατον] Ἠος Ῥταοβος 3 συντομότερο, ἃ 
μα οχρτεδ(επι» Ποῦ 44βήπ

ιο,. Χετχῖς οχοαἰτικηαα 

ἴτον πριά Ιούογων Χαν δ. Ῥποχ[ας Ἰάρ]η, Ἐν ΦΙση 
οποταταπ1 ἐς τρεῖς µδίρας πς 

δασάι μας λα 

ἄσεαπε, Ἔτο Ιερή ος 
Ἡπ. 147. ΕΣ δυδέκα ΜΟΙΡΑΣ 

ΔΑΣ ΑΜΕΝΟΙ ορ 

σον. 
ῇ . τὴ 

κά Τρεῖς μοίρας δᾳσάμενος “τι τὸν π.] νι]σα- 

Ἔππα Ίηπτα ΡΙαεἴετ Οποπουέμε Ιε(ΠΟΠΙ, απ. μη 

πεσει 1η ν. Ἄμσωσθαι ἐς τρεῖς μοίρας ο 

ψ. ἰπ 6η δΠΙΟΚ ΙοουΠοπί δις
 οἷς- 

βαπίοΥ οιπϊτή ῥιαεροβΒΠΟΠΕΠΙ (αυ). ἀοξμῖε αὰ Ίης 

᾿εκίαής νοτΙπῃ, Τὸ δ ἄλλο σῶμα ΚΑΤΑΤΙΑΑΗ πολλόὺς 

(κύβους, αβιά «41δομ. νι, Ῥ. 354: - 40ο 1». ἄμῤε. 
ή αςε Ίῃ «41βορύ. Έα. Υ. Ζό5. Ῥ]αοπὴ ε Τ1ππαεο, 

Ῥ. 35. Ἑ. ὅλον ἓν τοῦτο μοίρως ὅσας πρεσηκε διένειμεν᾽ Ίη 
τεχρτεαξης οογος { ἐρειμη ἐπ 6 {46 (θοή{ » 16ΙΗ- 

7 Εκτριβήναι Ἑταριι. Εαγὴς, - Πορ. πὼς νέ ς ι ν τομώτερο -ᾱ 
πτρεῖς μοίρας. µία. 1η. ο ον ή ράθ αρ αμβ ων τον, 

Φλερύ. «ποὺ. }ήμά, Ῥουί. «49. Ώγὴ }α]α: πΙΠΙ οιμπα κάμίο Τρωτωταίκ. ο Ῥοτιο Ρέργις Πε. Ἠ6 
Ῥιᾳ5 ἆᾳ ποπήπίρις α4 Ὁ. 9ο, αδ. Ἡ 4.4 
Σα. Βαν, -ἄ., αΙΙ διέπ 

κα µέρη πωτανείμως. Τῥεοογἡεῖς 6ΗΠ1 ἵπ ΤΕΙ 
παπαϊδίεπτ νἰτί ἀοό, 

ὁ Ἠσρεχ. «4ποῦ. «4. 

/ Οπενίε μίας 1π. Νου” 

λωσε, μοά εοάετα τεπα(σ { 
ώα 

γα ῥαγΗ ες ενα: Οὐα]οζίμς οοπνα σεξ; {004 
ζ[ο]ᾖὲ {η ῥῶ;165 οοπηρείεηέες» ΠᾶΊα Πο {ΕΠΡΗΣ, 
Πΐς {απο {αδίε πηίτατί 11 ΕάῑΠοπ]ς Π1αε ΤΙΤΟ ος 
ἴοπι 1]. οεβῥα μη: Ἱερεμάμη υἱάσ{ηγ εἰς µθ Ίῃ 
οἱς που αριά Ργος]η ἐκ]ε) Όσες ῥγαεροβΗ”” 
ταβοπῖρις ἴπ Ρ/αήοπ6 Ἰδία» ρε υἱάδΗ/. 
εἰς ----- εἰ 12136” αἰ]ος 1υεβίγ] {Οἱ θΗΙΗ5 

οὔς δµίο [μέρες αδὲ 0Η Δοῥείωη: οκ 185. ο ο 
ἵπ ΟΗδα Ρ. Ίτα. Ὦ, σὺν νῇσου τὴν Ατλαντις 

. “ 

68. Σμεροομένεα] Γκοβήτποτις Ίάετ 1ή 
Ππρτα ο, ὅδ. Ῥπαερεσυπε Οο4ἱσεν: Ἡ 
Σμερδόνα, εἩῖ Ίιου ἵπ Ίοσο Πας Ο 

Σμεβδομένης, ------ Ῥαμ]ο Ῥοςε {οὔρδετῶτ τῃ 
γω “--τ-- διέχουσαν ------- ἐς κὀλπον 10 
{οηρβς[α ({ρίσου: διώρυγα ----- ἐπ). 
πον, ἐν τῷ "Ασσό τε πόλις καὶ Πίλῶ - ἀθαῖε 
Σάρτη οἴκήνται τρῖαπα Ποπιῖπᾶ Ἱερίατι 
Ηετοάοτεα Ὠϊδίοτι. Ῥ. τοι. {επ]ε 
ειαης Ηταν Ίοσο {πι Ιπιο τν, ο πα, 
τὴν ἐκ τοῦ Νείλου διέχευσαν ἐς τὸν Αρ 4β “ 
πυπο Ἱερίειτ εκ Οοάά. ἔχευσαν.., ΔΙΑ ή 
πιοπβαΡύ ΠΕ {15 Ποσο), οἵ πὰ 1200. µ 
αποϊαιίο Πε/ετω(ῇ, {6 παἰπΙτα αμοσαᾶέ 
αἴηιια Ίδίας ατα Ἱπ]πήταδ]α, ας 15πι 
Οπασαπι αρηοίσᾳς. η αδις ὀ 



{ 

αρ4οἳ Ρε]. 

:Ῥε]ο «οτηρῖεης «Πτ[ΙΠά πδαμε αἆ ῬΤοπιοηίο- 
ο παπα Οαπαβσααπι , 
Φτοπηπεῖ παχίπιε, Ίμπςο 4ποαπε εἳ Πᾶγες 

Οἶδεβς Ῥοήίσα αὖ Ασαπήιο Τμεηπασι παγ]ραε: 
ἵοεοτηπι ποπαίπα, Ύµα ρτατοτΊ]ε, 

Ἐκ απἱρις ΠΠππρῖο οοπιπηΙ]Πο, Ρεπτεχὶε ἵ- πο, ὡς καὶ ἔκ τετέώ τῶν πολίων σρατὴν π'αρέ- 
λαβε, ἔπλε ὃ ἀπιέμθος ἐ τὸν Θέρμαιω κόλπο. 

Ζσχάμπτωι δὲ Άμπελο τὴν 5 Τορωναίῃ ἄκρην, παρα- 
µείβετο Ἑλληίδας τάσδε πόλις» ἐκ τῶ γέας τε κο] 
:σρατὴν ἆ παρελάµβανε, Τορημ» Γαληψὸ, Σερμύ-. 
Ἀ’» 5 Μηκύβεραν, Όλυβω, ἡ μέ νυν χώρη αὕτη, 

199 ποπήραϊιτ.. ΑΌ εο ῬΙοπιοπίοΠο Απ. ́ Σωήηκαλέεται. Ὁ δὲ ναυτικὸσ σρατὸς ὁ έρξιω» 
| Βοσυτάμνων ἅπ' ᾽Αμπέλε ἄκρης ἐπὶ ἔ Ἐανασγραιο 

ἄκρην». Τὸ ο πάσης τὴς Παλλήνης ἀγέχει μάλι- 
σᾱ οθευτοω γέας τε χα] σρατΏ» παρελάμβανε ἔκ, 
Ποτιδαίης, καὶ 5 ᾿Αφύτιος, καὶ Ἰδέης πόλιος, καὶ 
Αίγηρ, καὶ Θεράμβω, καὶ Σκιώής, καὶ Μέιδης» 

το αἆ παπι ΤΠεπσΙτη:  οουπινεξεας- 
αὖε Απιρε]οή  ρτοπιοπῖοτίηπι ΄ΓοτοΠτη » 
ΡΙΦτειπαν]ρανΙτ. ας. Οτασας τρες, υπάε 
εἴ Πανες εἰ οοπιπήΠαπι {ππιραῦ, Τοτο- 
Πα, (Οαἱερίοη, δετηγίαα,  Μεεγδεί- 
παπι, ΟΙητμΙπις αἱ τορίο πυπο ΦΙἴῃο- 

αἀὰοά εχ τιοῖα Ῥαΐεπε 

ευ οοτηπή πι {ΗππρΠε, εκ Ροιάφα, εχ 
ΑρΏγΗ, εκ ΝεβροΠ, εκ βΕρα, εκ Τ{ε- 
ΤΑΊΠΡοΟ, εκ Βείοπα, οκ ἸΜεπάα, εκ 8ᾳ- 

ΡΟΙΥΜΝ ΤΑ, εἶδεὰ ΝΗ, 
Ίοᾳ5 εἴ Θίηρις οι Δατία προς Πιτ {πε 3 

| οσο 
Πίλώρος καὶ Σ4Ύγος καὶ Σάρτη οἴκήγται, ο9εὔ- ε αι / / 

; .. λ πλ / ιωὶ 1 , « Δ ον ΄ 
πα. Τα {απῖ Ἴτρες {1 πυπς 1 Ῥε]ιεῃα,Όδκαί Σάνή αὐται Ὑάρ εἰσι (αι τη νυν Παλλη- 
Ῥμίθρια Ρας αρρε]αῖα, Ῥιθιετπανίραια 
πας εἴαπι τερίοηε, -αἆ ριῶ[Πτατηπα ]οσᾶπι 
Ρεινεπῖξ, {ππριῖς ιαπ πι]Πδας ο νιςῖ- 
η16 Ῥα]ιεπα ιτρίρας ας ΤΠΕΙΠΙΦΟ [παί οη- 
τεπηῃῖς: απο Πο ποπιῖπα [πες ΤΑ. - 
Ράχης, Οοπιύτεα, Ἰω[β, Οἴροπας, Ὅομι-θοθεµαίῳ κὸ 
δία, πα, ΑΕπαα: αὔαταπα τερίο αάμις παξος Κώμ 

πι 
πθότερο δὲ Φλεγοη καλεομένή γεµόμθαι. πα- 

. Ν “ ] ἡ ᾿ ῑ 
ραπ λέων δὲ καὶ ταύτην τὴν χῶρη» ἔπλεε ἐς τὸ 

’ .Ν ὴ 3 .. 

προερήμόο , παραλάμβα]ων ασ ρατην καὶ ἐκ, τῶ 
ον -ν --- / ς . λ αχ προσεχεων πολίων ὃ τῇ Παλλήνη, ομερεβσεων δε τῷ 

. ο» 3 6. | , χα. τῇσι εὐόματά εφι τάδε, Λί- 
ῥεια» Λίσαι, Τ{γῶνος, Κάμψα, Σμί- 

: { 5 ἡ 
ο. ν. 6 νο ρμ ος εν δμφες ο αν κε κιν τν ᾿ μαι ντο Ότορβίῶα ποππϊηαξατ, ΑΡ ΑΕπεα απἴετ, απ λα, Ἰ Αὐμα, η δε τετέων χάρη» Ἰζροσσαίη έτι χαι 

αυὰ Επὶς απιπποταπάατυπα. υτοίαπα πΠὶ {α- ἐς τόδε καλέετ 
εἰς ὁβὲε, ἴαπι αὰ ἵρδαπι Τμειπιῶαπι ΠΠΙΠΗ 
ευγίης. εἰασῇ εχετε» εἰ αἆ ἵεττατι  ΜΥ-ς 
Ρἀοπίαπα: . ἆοπεςο αἆ Έμειπιαπα, «ο ρτο- 

. 2 λ λ Αν β. λ ο). ὧπο ὃὲ Αἰείήςν ἐρ τὴν ἐπελιύ- 
ὲ Αρ τν Ἕλς. τῶν καταλέγων τας πόλις» .ἀπὸ ταύτης Ίδη ἔε . ο. ρω 2 σα, - Ὁδαύτόν τε τὸν Θερμαιο κόλπο ἐγίγιτο τῷ σαυτι" .ν οἱ ο 3 λ ἅνν., Αἃ ο πο ον δ. ας ν το πο κῷ φρατῷ πλόοςυ, χαὶ Ύν την Μυγδοίη, πλέων οΕρίΠΠ εται, Ῥοτνεπειπι εδὲ, οἳ αά εὔροπι αν ον ο πιο σκοπο ὃν 

ΜΙπάπὶ, εἰ αἆ ΟµαΙείίταπι {άρει Αχίηπι {- 
ἵαω Ώπτησα, αὐοᾷ ΜΥΡάοΡΙαπι εόγζαπα, ἀῑπῖ- 
τίς α- Βοιτϊσίάε:’ επ]ᾶς τετ Βοττ]α]αΐς απ. 
ἔταπι αἆ ππατο ]οςήπι οδίπεπῖ αγδες Ιςμπο 

ΑχίΙπι εἲ πτρεπι ΤΠΕΙΠΙάΠΙ Εἳ αἰῖας 1Π 1πε- 
4ἱο. Παταπι ετρες {ανα Παδμετε, τΤθρεπη 
ορρετΙεηῖεθ. Πας ρεινεπῖ(θ νο]επς Χει- 
Χες, Αςαηίμο Ῥιοίεδας ουσ ταιγε[ήρις 
εορί]ς πιεἰζεάπεαπ νίαπα {εαπεβατητ, ῥετ. ο 
ἄριαπς Ῥαοπίςῦπι αρτιπῃ  αἴαιε ΟτεΠοη]- 
οΗΠπ» {Ἡρει απηπεπ Εελἰάοτυπα, αιἱ 6 Ο16- 
ΟΠ15 1ΠΙΠΟ {ππρίο, ρε ἴειαπι ΜΥ- 

δάοπίαπι βιεῃς,, ῥτορῖεϊ Ρα]αάεπι α:ά εδε 

δὲ ἀπίκετο ἔς τε τὸν ποοερηιέην Θέρμῳ, καὶ 
Χ Συδό τε σέλν καὶ Χαλέσρη, ἐπὶ τὸν Ἄξιω πο- 
«παμὀν, Ὁρ οὐρίζει χώρην τὴν Μυγδοίη τεκαὶ 1 Βοτ. 
τιαίδα τής ἐχεσι τὸ παρὰ «)άλασσαν ς-ευὸν 

Πο πανα]ες σορ]ῶ αἶτσα Ώμπιεη Πόλις Ἰχναί τε καὶ Πέλλα. 
κ χω ο κ, Αρ 

Ο μεν ὃ) ναυτικὸς 
«ραΤοό» αὐτοῦ Ἡ περὶ Αξιω ποταμὺν, καὶ πόλιν 
Θέρων, καὶ τὰς μεταζὺ πόλις τουτέων, περιμέων 
βασιλΊα» ἐσρατοπεθώετο, Ἐέρξης δὲ καὶ ὁ πε- 
ως «ρατὸς ἐπορίύετο ἐν, τὴς ᾿Ακάιβουο τὴ µεσέ- 
γαιω τάµνων τῆς ὁδοῦ, βουλόμεος ἐς τὸν Θέρμην 
ἀπικέσκαι. ἐπορεύετο δὲ διὰ τῆς Παιοικῇς καὶ Κρη- 
φώμκῆς ἐπὶ ποταμὸν ο Ἐχείδωρο» Ὁσ ἐκ Κρήσω- 
αίων αρξάµειο, ῥέει δὰ Μυγδοίηε χιὠρής, καὶ εξίοι το Ἱ 1 ' ΄ « τν : ν 5 σος Ἀ΄ ν 9 ο . ώ 

“ο {άρτα Αχίηπι ενοίνίτας, Ἠας 1τες οισηεετοπαρὰ τὸ ἕλος τὸ ἐπ ΛΑξίο πποταμιώ. ᾿Πορευομένῳ ᾿ Εν . ν 6Γ-” ἵ ὥ λμ ο ιν ης ἃ ο ο 

ως. ος το λα, "δὲ 

ος ΤΝ. 11Ο. αἴηιε α]ῑδ: 

α- Πλωρος ᾱελ., που ἀἰκβπιί[ς 114, {οτἴρευτα. Πήλωρος -4γεῦ. Άγὴ. 
ο ες. βα5/. 4ο... ο] Σάργη.. 
Ῥοίαπι. . ἆ Παρελάμβανε «τοῦ, «49. Θα. }μι, 
ναν «{γεῦ..Μηκύβενναν μα. 
ΤαὐΤεΠΕ,» τπα]ε ο11π6ς. ᾽Αϕόσιος οπι ἵπ δογ]σοε. 
ὦ/6ρύ. ὢγσ. Ἠϊπο ἵπ Ψ, 

«79, Πίλωρος] ΝαιυΙη ορρίάϊ ποίπεα, Πουίί {εαιεηεῖς 
Σάρτη. ὑϊτπιαής αριιά ῥίορύ. Ἀγα, ἴπ ρτῖοτα 4.4, οἳ 
«4ῑχ. Ἱασβωπε, α Ίηβα {οηρβοπ6, { πνεπίΙ», ΠοἩ ᾱ- 
Πεπί, Απῑσίς αγθοίη Ο]. 7 σεε πὰ Τόμο ή. ΤΝ 116. 
γετηπῃ οβίουνα. "Ἔπλεε ὠπιέμενος Οἱ. γοπουΐης εχρ]]- 
εαΐ» ΠΙΙΗΙ ὤπικόμενος Ῥ]ευοίηπι ποη οςτ, αιήρρε 11εγο- 
ἀ0έείμη.  Ατσοιᾷσαῖ Τοσση(ς Ρο5/ΕΡΠΟΠ6. τα 
«σσ. Σερωύλην ] Γοπιοτατίαπι. ἠἴσων/αοὶ, ᾿Οισύμην {10 
{ήπιεπῆς», οοπίεἔχωταίη Ρταείει Ποὐβεμίωῃ. εοπεμάῖτ 
44. }α]έβμν πα Παηβοςγαξίοπεῃ ϱ. 1 σσ. Σερμυλία Ἐτ]ι- 
πςομίαρμο»- οἶνε Σερμύλιι. Τόμωαμ], 1, ὅσ. Μος. ἐπὶ Καναςραῖόν ὤκρον, π6 [οἱοθσι πιαποτοε οἵαΠο, βα- 16Η νο]υ]ῖ, Γζονασραῖον «γοῦ. Γηβϊοῖε, βουά Ίῃ Τ0- 

Κάνα σραίην ἀῑνίβς νοσῖριις αγ (αθορτ. 1, Ἡ» 19. Ρ. 1959. αβνοσαῖ οχ Ομ. 18ἱ εθ]ποῃα, αμἱ ορείατΗΠῃ οπΓος» ποϊατις α ΟΙ. ιο 84 «μπι Απεῖοὶ θοηριοσῖς Ίουυπι. ας τα ο, Ῥὰ Θεράμβω] Ἠπος Θράμβος «/ερύ. Όγα,, ππᾶς ον ους αὰ δογίσο, Ῥ. 6», 4. σγοπου.. ρίαι- 
ος, θ μον “Ομοῦ { ορρίἀἰ ΠπΙεΠ ποπΊση Θρόμ” 
Πο]βεμή ή η Θραμβοῦς Ῥιάυπι Ειεπε οἶἶπι, αλα 
ος ο[ζομάμι δρ η υπ ἀοάτίπα» Θερόμβω εκ ναι οτε. Όμας {οηιήτας δαης, ΙΙ 6δί ας 
ον / 5 ώ ο ὁ τα αν Ῥ]αγαςηιιο Ίπαγυπῃ υγοήυπα Οἱ σ- 
ὃν ΡΗξρ 1 4μοφιιο Γέρουσὶςο μοῖρα τῇς Μυν”- οως εκ υ/γαδομη νι, ὁπὶ Κρουσέως, τοῦ Μύνδονοο ὑιοῦ. 

»΄ ΠΜ ΠΙΟΧ: ΠΟΠ παρέλαβε, αιοπιοάο οῖπι, 
το], Κανοσραῖον «4Ροῤ., 3Πῖεῃ Κωναφραῦν. 8ϱ 

ὁ Οπιίτιε ἀπο Ιδία «περ. 
{ Βοττηνίδω, Ἡς «4γοῦ. 2μᾖ, 

«49. }. «ποιοι ΒΤ{1. Βατΐει «4, δ. ῥαῤα: πρὸ μι, 

οάά, τς 65. οἳ ΠΏἱούργας χο 47. ΤΕ 

μας 

Ζ1]ΐᾳ : απίδα Τίῶωρος. Ῥοχνο Σάρτη τ.ὃ εί, Βαι/. 49ᾗ., σεῖετὶ ἀπικόμενος. ὁ Κορωναίην «49. Ῥαμ[., Ῥει- 
ε Ἰνηκύρεν- 

᾽Αϕύσις «ἄτεδ. 7μά, «ῤῥγβιο 
ο { Αγία ἄ.  ᾖἰ Σηθὸν 

- Ἱεβῥαμ, Ἱπ Ἰωναὶ πιο, Περὶ ει, Ῥαι/. 
εἴ {εᾳυαςςς, 0 Χείδωρο ΟΠῆΕς το σος 

Ἠ]πς απ{α Οἱ. πι {Ηρίσαπάϊ» Ἱέρυσαίη ἵΠ εγοῦῖο/ό 
{ηἱδίο.  Δάάετε ροτα]ςίατ ΚΚρουσίδα οὖν καλουµένην Τζι: 
οί. Ἡ. ο7., εἲ μας αἰΙάεία εΓβέξης, {πι ππαχίπις 
Ῥατρατος 6γη/άεῦς, βαρβάρους, Ἱζρουσαίρυς χαλουμένους., 
μη Ῥαμεπειπ οἶίπα ταπιῖσταπε, αριά Φἶομὴε, Απια. 
οἱ]. 1. Ρ. 80. Ὀίσμπαιε οοπἰεᾶπτα, ρταεῇά]ο {0116: 

4ατηπι ἀείεξίᾳ » οες[εῖτ, τερῖο Ογ0ς/σεα οἳ ο μ/ᾳεα 6ἳ- 
άσπι, πες ἀἰετεραί Τδεσῦ, ΙΝΥΚΗ εί, ἀς Ῥηπιῖς 1]. 
«ο1ο. ϱ. 443. ορίπαο, | δις 

98, Σινδὸν | Όεει πιε]ῖης. Εεγοῖοίμς αι ὀἹερῥαβως» 
Ἠποἱ5 ΠοπιΕῃ οὔαε, ἀμδίυπα: που επι αριᾷ αἴῑος τορό- 
τς γεΙς πε βαρετή. Χαλέσρην Ῥίυτοδ,Χολάςρν 
πυΠΕμρᾶΠε: θμίάρε ἵαπιοῃ. Χωλέορα πόλις. ράσο ον 
Ἡ. Ῥ. 578. Χάλεερον, ηδὶ αἰίος οχείεανΊ. Οεἴεταπ τς 
ρ]οΏ σπα κ να -{ ετοβο: 
ἴσυτα εκ Ῥρστιρῆος, αποᾷ Ιπεο]ατισα Ποπηεη» ΤΟπποίσε 
Ὁπάς Απήσσμίας θά μὸς ποῦ Ἡργειαίου ο. - Ὃ ο 
ἄπο Νπασρᾷοπο σοπ(ἠεμεΗς»πιοᾷο νετ οι ο ΑπβοσΠία ῥ. 948, Ὁ., Ἐρττίου Διὸς 1π ἁλα]αίας Ἴτο- 
ηθμε« Ὦ, οὔπι ο νο ο κ ο οι... 
π ον χλμ] ο πα 137. ος 

(ρ44, Ίσιο απηιῖς Ίπ ἠτα]ο «οη/ρίτεητ, εἰ «4ροἱ/ούονοι 
12 /0/2ήάεο αἱ απο Βηρίηνὸ Ἐλέδωρος ἂυί Ἐχείδωρος α4-- 
Ῥοβΐτεεως, 15, ῥοῇο 3 η Ῥ. ότ.» τε Πηνίμς Ίντα Ευἱ Ἀοίπεη τείρετεε, ἀεάῑ, πες ἱπρχοῦαη Ππά 
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δὲ ταύτην 6 λέωτές οἱ ἐπεήκαντο τῇσι σιτοφόροισὶ 
καμήλοισι, καταφοιτέουτεν γὰς οἳ λέοτες τὰς νύκτας» 
χαὶ λείποντεν τὰ σφέτερα θα. ἆλλε μὸ οὐδωὸς 

ἅπτωτο οὔτε ὑποζυγία, οὔτε ᾽ἀγθρώπο, οἱ δε τὰς 

καμήλος ἐκεράϊζο, μόνα». ν οωύμάζω δὲ τὸ αἴτιο» 15η [μητ,  Ομἷμς σππδίαπα αἀπίτοι» μας 

ὁ, τί χοτε . τῶν ἄλλων τὸ ἀναγκάζον ο ἀπεχομέ- 

"ας τοὺς λέωτᾶς, τῆσι καμλλοισι ἐπιτίδεσ.)α)᾿ τὸ 

μήτε πεότερο ὁπώπεσαν ̓)ηρίον μήτ᾽ ἐπεπερέατο αὖ- ̓ 
τοῦ, Είσὶ δὲ κατὰ ταῦτα τὰ χωρία καὶ λέοντες 

πολλο!, καὶ -βύε ἄγειοιν τῶν τὰ κέρεα ὑπόμεγά- 00Ο 

δεά ἐ επ τὰ ἐς 6 τοὺς Ἕλληνας Φοιτέωτα. οὓρος δὲ 

τοισι λέουσί ἔφι ὃν τε ἆ δἱ Α Αβδήρων | ῥέων ποταμος 

Νέσος ες καὶ ὅ δς Ακαρνανίης ῥέων. Ἄχελφορ. οὔτε γὰρ 
τὸ πρὸ» τὸν Ἰῷῶ του Νέσ» οὐδαμόθι, πάσης της ἔμπρυ- 

οῦυ Ἑὐρώπης ἴδοι τις ἂν 8 λέωτας οὔτε προς ἑστέρήςο5Ώ6Τη πδᾳαπῃ δεπΏιπι 1Ώ Ἔντορϐα» 

του Αχελφς ον πῇ Εὐπολοίπῳ ἠπείρῳ», ἀλλ ο, 
τῷ μεταξὺ τοτέων τῶν ποταμῶν γίνονται. Ὡς δὲ ἐς 
τν Θέρμη ἀπίκετο ὃ Ξέρξης, Ίδρυσε. αὐτοῦ τὴν ρα” 
τήη, ἐπέσχε :9ε ο σρατόρ αὐτοῦ σρατοπεδευόµενος 
τὸν παρὰ. Ῥάλασσαν χάρην 6 τοσήγδε’ ἀρξάμοον ἀπόὃοτηπι οι αὖ ως ΤΠειπια εἳ 1 Ίγβο 
Θέρμης - πολιο χα τη Μυγδοής, μέχρι. Λυδίκώ το 
ποταμοῦ καὶ Ἁλιάχμοος, ἅ οὐρίζασι, γην τὸν Βοτ- 

τιαίΐδα τέ χαὶ Μακεδοίδα., ἐε τωῦτὸ ῥέεθρον τὸ ὕδως 
συμμίσγοντες, ἐφματοπεδέύωτο μὲν δὺ; οὐ τέτοισι τοῖ- 
σι Ἀ χωρίοισι οἱ ' βάρβαροι, τῶν δὲ καταλεχθώτων τη-ο5 
τέων ποταμῶ, ἐκ, ἆ Κρηγωναίη ῥέων Ἐχείδωρος 2 
µουιος οὐκ. ἀγτέχρησε τῇ σβατι/; πυόµωος» αλλ’ έπέ- 
λιπε, Ἐέρῶ δὲ ὁ ὁρέών ἐκ. Της Θέρμην οὔρέα τα ἕ Θεσ- 
σαλικὰ, τό τε Ὄλυμπο χαί τὸν Ὄσσαν, μιγά- 

εί ἰ τε ὑπ ἐρμήκεα, ἐώτα., διὰ μέσα τέ αὐτέων αὐ-Λοξαδιπή είε» Ρε απεπα ΤΙιθεαΙΊαπι τ ο ) 

λώνα σειγὸν πυλανέμοος εἶναι 5 οἱ οὗ ρέει ὁ Πηγών, 
αλθων τε εἶναι ταύτῃ οδόν ἐς Θεσσαλύμν Φέρεσαν Ἡ 
ἐπεθύμησε πλώσας Θεήσασθαι τὸν ἐκβολὺν τοῦ Πη- 
γειοῦ’ ὅτι τὸν ἄνω δδὸν ἕ ἔμελλε ἐλών διὰ Μακεδόνων τῶν 
κατύπερ»ε οἰκημέίων ἐς πα Πεβῥαιβοὺε παρὰ Γόνοὃ 
πὸλυ’ ταύτη γὰς ἀσφαλέγατου ἐπυβώνετε εἶναι. ὡς 
δὲ ἐπεθύμησε ; καὶ ἐποίοε ταῦτα, ἐσβθας Ἡ ἐς Σιδωνίην 
λα» ές τήνπες ἐσέβανε αἰεὶ ὅχως τοι ἐθέλοι Τούτο 
ρα. , ἀγέθέξε σἡμήϊο καὶ τοῖσι ἄλλοισι ἀνάγέ- 

σαι» 

Ὅ-σ Ἐκίαίρηι, Βαν. ἆς. Απίτη, αν 6 -7θωμ. 4χ, Αγ. Οπαὲ τς πάς εἳ Β μς λώ, ί 
4 Αἱ ἂρερίε Αγεῦι εἵ ΠΙΟΣ. ῥέ 9 Που. οι ο ας. 6' δα 0 ὖδι οῦ η 2 1μῇο- αμέποτ., ο Ῥαλν 

ἔ. θα «4ξ. διερῦ. πππῖρο. . ο Μεά, Ύνζ. ἄγεῦ. Ρας. η, 
ἀείεμ[ῶς ποϊ]οπι αἆ Δαγήοη. 1ν» 9- Ῥ. 373.. ὁὃ Πάοπι:. ΟΗπα χώροσι. . ὁ Κρπωνβίων - -4πεῦ. Ἱνλήοῦ, 

“ὖε, ὂ, ας Ιπ Μι. Κρήςωνέων. Κρήσωναίης Ῥου/. «ε{. Ραγῖς, -., εί, Ἱζρησωνέής. Ρη σαν | 
ας ροιμσιας οὗ - 1949 ἔμπα {αῦπι Ἐκείδωρο «4γοῤ. Σπ. ας. τμ Χείδωρος εἴαῖ. 46 ον 
νδ. ϱ1π, γεῦ.; αλά Θεττολικὸ » ΕΠΒΤΗ: Γ/αῥ. αἆ ου. ρ. 937, τ. Ἠ9 ας. :{ ΏεΠι γι. ο 

αίδ., αυί πια] μεγέ έδῃ περα. 3 ή. 4. ομο 

ΠΙΟΧ᾽ μόη γώ. δη αμ Ἀιές πας άλος. 

δι αν δὲ τὸ ρω β πεἰρ]ᾶο. Νβημα 4Β]]ᾳ- αἲς, 
ρη9 Ίαμδας, ὄλίγαω δὲ Ἡρόδοτος, ἤδει ἐξετώξων. προὴν τήν- ἴδυπα ὅδε- νιᾶ. να, ς, τθι. ποια  ωμαρο ο θουα ὴ ́ 

δὲ καὶ τήνδε κατὼ τὴν ἡδονὺν λεώτων Θρακίων. Ἠπετίητ 6- Πτα {βαίδ. αΠρῖι 1π . δν 

πα Ίεοπεας 1 οσσι]τα οαυπάαπα. παῖητας νΙ» Φύσει τη} ειχε ΠαΝΕΙΙ οοπ{σεεπα]δία ἀἱοῖτυς δἱ 

ὠποῤῥήτῳ, εξ {απςς ἵπρτορα 11. σαππε]ο5». 405 απῖς ΠΟΠ ἐθέλοι τοιοῦτο ποιῆσαι' πς ταοέτε {οτοίς ος 

 λνιᾶς. ασσ]άοτ,, 1Π Ίος τιής{ο {0- Ριοχίπ]α» ὠνέδεξε σημήίον, νοσμ]απι νἰάεπξν 

ος θὐα πεαητηΣ εὔπι αηιεςεάεπΗδδ». ὦνεο 
οο, Ὅ., τε δ] Αβδήρων ἃε.. “ο ο1/6 Ώιιςο {ρεσας-- καὶ τοῖσι ἄλλοισι. ὀνάνέσθαι. 

4ο ΗΙβ. Απίσιι νηα» 98.» Ῥ. 354: η ἐν τῷ μεταξὺ τό-' 

νίάειαηῖ, ἱπεϊζατ, Ώῃ 
105, Πη][ο ποηυς Ποπίπα π6Φ ΠΕ ΤΗΠΙΕΠΙΟ ]αε[ο 

ΟΥ. χει, ϱ. 560. 

ἴοβής ορ Ασαϊμίοπ» (μες 1η ΡΡΙΩβ γα ΝΙε, Πετοά: που 
ο. σι πιαρππα. ΠΟΙ {ογΗΠαΠ. περαδίο σαΓ ΠΕΠ”, ἐπεὶ 45. Ἔρ Πεβῥαιβεὺς παρὸ Τό). 

᾽μηκέτι βέσκει λεύντας Ακαρνανία. ο η ν 10. Όγ0- εὔηηι Ο. 191.. οί νο[ο Ὁ, ατὸ. 9. 
-ἀΠ]ροπίοια. ἱπρεπάῖτ ρα Ιοε]], Ἐν. ντα, νροπτόλεμοί σὲ Περαιβὸ) Ῥοδϊαο Π. 9». 74 

δω ση] ορρίἀο ἀἱρπαπα, [Ὠοΐπεςρς ὑπολοίπῳ ἠπείρῳ {9ὰ 
ο 3Π  ἐπιλοίπῳ πά ΓοπιοπΏαπα π] Ῥτοθεῖς» αρυά ᾖΏμβαιδ. εκ. ΜἹορῥαπο, ΝΕΤ 

Βλ ως σι υ]άπιο βοηριος ἀε]εεῖαητ Τα νο 8. αἰἰ- προ Ἱερῖεμτ.  Τόννον. αποφμε ο μφι 
ν ας αἠοπιοάο: «4γεῦ. Ιετμπῃ Ο, 179”. 

, .. ως ο αδος των] [π{οτίο ατάου]ο ον Ρ. 995530. αάϊομε, Ῥορί ἀ μάς ὅκως, ει πι 

ὁ ῥήβωναίης ῥέων. Ἐκείδωρος μοῦνος οὖκ. ὠἀντέχρήσε τῇ ο εώς {οποΙ οροττεῖς» μαμα υΙΠ κ 

μερα οὓς ὁ Ππεηπομήμς {π (α10υς Ιοσυήοπίοις Ἡ- Ῥε]] 
Ῥ οὐκ ἀντέσχε, νοὶ οὖν ὠπέχρησέ' αὐοά μα μπι 

48, Οὗρεα τὸ Θεσσολικὰ]. Εοβϊτ ςωλλοή τρ ο ἵμί 

τοῦ. ου κοὶ τοῦ ἸΝέσου, πἹοηΙΗΕ Ώ. Βειαυίς πὰ {οΙΠΡοΣ Θεσσαλίή. Θεσσάλιος Θεσοσς η ποτοῖΆ. 

Ἰλοριρ κ. ο Ῥ, 149: Α.» Ππ[αρει ος ίοπα ΟὐλΥβ, Τλμολᾶ, οἳ νεο ρε μαμα, αμοτ. Β 
Ο. πάν παεπθ, ἵπ Έμτορα ἀείήζαρ {/ην]ὁ αὰ Τ2μονὰ. 1» 99. ἀοθο ΕΧΡΟΙΗῃ 

Ἰσοπυπι ϱεπης ἀείεείδίε. Οετις ἆό Αοπιπαπία Ἰοσμρ]ε. οπἵη νοσῖς μαμα ο. υπός 

Ἶ ῥει Ραοπίαπι οἱ Ο(εβοπε) ρτοριξάτεῃιές οβπιε]ϊ - | 
Ἱεοπίοη», αἱ ἡ1ίς εταΠ!. νούςς αβτεῖῖς». δραύμαν, αλου 191ά 

Ίμα τοςῦί, οἳ σαβτοι μη, Ρος» 1ηῖςτ Οµπιρωσι ς ο Ομ. 

Χειχε; Ίεοπες πιρειυπι ἀεδετιηῖ 1Π οὔπηε» 
1ο, απ εοππεατίτη ῬοτιαδαηΙ. σι. Πρ” | 

δι ορίτ  το]δΗς Ἰοοῖς σομ[ίθΙ ὐ ἀξ- 
{οεπάεραπῖ», Ἠπ]οαιε α]Ιο πεααε, ος 

Ἴπθηιε, Ποπιίπθ ἴαξο 1π «απιείσθ. {05 5135 

οιπαιε ία εταέ, απρά ἰεοπᾶς σοπρεις 
τοι αΡίΗΠΕΠτε “αρ αἰῆς αἀοΠι Ὃ ε]οῦ δν ή 

απσά απίπιαὶ παπαιαῖτη αΠῖεα Ώεε νιφεταπῖ μ 

ηος οχρεττῖ 1ο {πεταητ, ΒΙΠ ο. Ῥ ας 

οξᾶ Ίοσα ἸεοΏεδ ωη]α, εἲ Ῥονες.. αρις 

Ριαριαπάρης (σοιπῖδις, αἱ πἆ 6 
νεπ]απτ, ΄ Τ,εοπΏπι αΙΙΤΕΠΙ πι αοος 
Νεβις Ώππιεῃ ΡεΙ΄ ΑΡάεϊα ολ 
1ος ΄Ῥετ “Αεατπαπίαπι Ἠμεπε:. Πᾶ 
αὰ αὔτοταπι απο Ἱκε[βπα νε ο αμ ν 

ἔὐ 

ΑδΠε]οάπι αά οεςἰἀεπῖεΠα πρ 
Ἠπεητε:  [εά ἵπ Ποτά Βαψίοτω τη μα ο) 
Ίεοπες β]βππς, - ΓῬοδιααπι ανα λαο 

Ἴππαπι νεπῖτ Χεικος, ΄ 1δί ΠΙΡΙΗΠ η 
αἆ πιάτο {ρατ]] οσσιραπιρας οα(τΗδ; ας 

ὁ ή 

αἳς α 1,γάίάπ ει ἩαασπιοΠᾶ μι 
“αρτάπι Βοτε]Φίσια το. 
παπὲε Ίπ ευπἀετα αἰγειπ 0 ας 
Ιἱ6 Ἰοεῖς Παιϊνα  ΠαῦΠεΙΘ. ος 
αἆ ῬοϊιΙπι {οἱ εκ ᾖ αἩ Ἔ ο ΑΡΗΣ, 
{ωπῖ απηπίρας Πομιάοτας ὁ Οτεο ή Τ]οι- ὸ 
πο {ιρρειῆς, {εὰ- ἀε[εεῖτ. Κε «Ομ. 
τηι Ρρτο[ρισῖεης 1 ]ας/αΙςοβ κ. 
Ῥήπα εἴ Ορίαπι, ρτασείῷ. ῥ 

μπα πα... αὐΙεηδαάς ΤΠ. τηθβίο εοτΗ δν μα  ν 

]ϊς νίαπι ενίε αα 1π. 119. 4 π 
επρίἀΙπε εαρια5 ερῖ παν{βαπά! τΟΤΕΠΙ να. 
Ῥεπαῖ Ιπ[ριείαπάππα : αμα 1ης Ἴπος 
τεπεητϊ εταῖ  εὐπἀπι ΡΕ ο. Ἴ 
Ῥετπε Παδιταηίες αἲ Ῥοι{αβοδ ῃ η 
Ώυπι "χδεπας. παια μας ΤΠ να 

{6 αιἀϊεραῖ..  Ατιαε πς 60 ὃς δοπί αμ 
{εεῖε, απο σοπ/[σεη[α ΠΑΝΙ 9 στα] [ο μἱᾶ 
{οπιρεγ οοη/ζοπάεψαῖ 4ποΏεν α εώς, 
{πσειε Ίρερατ, επιι]ίε βρπαπη ) εεῖ | 

΄ ο) 
»ς . ἡ ας. 

.δ ” τς Ἱ με κ ν ; ν ͵ Γ 
να” 

ον | 
βατ] ποσόγδε 311 2 1108 3, σ 2Η πα Ρη:. α 

νε 7 4. μη ρα» ο - 

κ η 

Ἱορίεις Ἡ με, 6.1 τοδς  οᾶ εξ οὐκ ἀντέ ρίόν ἐίς α 

Β. ϱΡ. 53 

1ποῖα τισ 5 ν 8: οἵτασ αμ 6επα ία. λρη 4 

οἵ {ο]ηταο οταῖοπῖς {15 αἴαθε 1ρὲ 

Σαρή 

6 νδευμης, η ης 
ο εἰώροσς ή ρ/. Τή5 



Ὑμουβής ϱιώς ος ἰήπο Ῥέπεϊ ἁοιηϊαίμιη, 2Ο : . 6 «7Ττ ο ες ἸδεριωΏς εειζαµΏ ΠπἹογσῃο, ει Ρ ο 1 Ὑ Μ Νν1 ΛΑ 9 ΙΙΡΕΠ Π. | Αλ 
- Εν . -- ο 11. 3 . : ᾿ : ασ ον { ι ς να Παν]ραφ {οἰνεμάὶ], τεβδης τς. Τειτέ-δοῦναι, καταλιπων ἄὐτου τὸν ποζὸν ορατό. Ἐτγεὶ δὲ ΠΌι5 «ΟΡΗ5. Ἔο ρορίᾳπαπι ρεινεπῖτ, οίμαπι «πίχετο οχαὶ ἐθεήσατοα Ξέ ἔηε τὴν ἐκβολὺν τοῦ 

Τεπεῖ οοπιεπιρ]απῖεια ἵπρεπο αἀπήταεῖο 4Ἠ πα ών συ ρωσ, ἓς ο τη- 
{αρίτει, αςοίτος νία ἀπᾶξοτες Ἱπτετορανίε ν ) ο ας οσοι δε τοὺέ 
παηθυ]ά Ώηπιθη Ροδ[οι ανειΏ, τε αἰῑδίτπα- ο Χάτηγέμόνας Της οδοῦ, εἴρετο εἰ τὸν ποταµόν ἐςι α ” . : σ ο ο αν 5 ον ͵ ες 150τ6 Ἱπρτεάετειτυτ. ἹΝαττατατ αὐτεπι ΤΠοδ[α]ῖα παρατρέγαντά, ετερή ἐ Φάλάσσαν ἐξαγαγεη. Τὸν 
4ποηάατη ρα]ς Γαία, Περοῖο σοης]α[α πΠ-Φ5δὲ Θεσσαλίην λόγος ἐφὶ τοπαλαιὺν ει λίμνη 
μι μα ον : τε ας εις ον ὦσε 5 γὲ συγκεκληµένην πάώντοθυ ὑπερμήκεσι οὔρε- 

απι 1ρεθίαπε», εα Ἔε]οη πιοης. εἰ Ὀδ- σι, τὰ μὲ γὰρ αὗτγε «πρὸς πὶν λῷ ζ ἁ τό ον .. , Της πρὸς τὴν πῶ έχώτα : Ια Ιπηξείς' Ίπιοτ {6 ταίρι Ῥτο]αάης / ο ος ών ας τα 2 Τε ΗΠλιο οὔρο καὶ ἡ Όσσα 5 ἄποχλία, συμµί- ους αἆ νεπῖαπι ααιΠ]οπεπι, Οἰγπιρής; αιδ ον ο χολ ος λος ος 
4 οεσαίαπι, Ῥίπάαδ; αι: αά πιθτίάϊοπι ος ο ορ ον ο ο τα 9ὲ πθο» [ο» 
γεπτπι απίπαπι, ΟΙΛχγς: αιοά ἱπιοιόοβέώ ανέμου» . Ὀύλυμπος" τὰ δὲ πρὸς ἑσπέρη, 
Ἰο,  αἱοό . ἀῑχῖ , πιοπίες πποάίηπι , 14 Πίνδο" τὰ δε πρὸς µεσαμβρίην τε καὶ ἄγεμον νό- 
ΤΠερίαµα εδ, Ἱῖα ζανα» πῖ «υπ αἰΠ {ε- το, η Ὄμρυς" τὸ µέσο δὲ τουτέων τῶν λεχ»έν- 
απεπῖος Άπιπες Ἱπ οαπι Ἱπῃπαηςς ταπι ΠΙ Ττῶν οὐρέω η Θεσσαλίη ἐφὶ, ἐοῦσα κοίλη, ὥστε ὦν 41πάΠ6 ππαχππε Ῥιῶεῖρα, Ῥεπεις, Αρί- αποταμῶν καὶ ἆλλω συχγῶι ἐς αὐτὴν ἐσβαλλί:- 
4αΏ15, Οποσμοπιςδ, ἸἘπίρεις, Ῥαπη[ας ἱόδτων» ἃ τε δὲ τῶ δυκ: τν ος. ὂν 

αυ1 ο πιοπῖρας ΤΠες[ααπι εἰπρεπῖρις 1π αν αλ ο ος εατη Ῥ]απίεπα «οηΏμεπῖες 6ἳ ποπιπ]ρης «ο- άν κμάέ, ον ο Ὀνοχώθ, -χαι Εγιπεός» | Επά, Ῥες πι σαπα]επι 6ἳ θυπῃ ατδωη  Κάὶ Παμίσε οι μεν νυν ερ Τὸ πεδίω τοῦτο συλλεγό- 
11 Τηατο εναάΏς» {η Ππαπι ασπαπι οπιΠε Αθοι ο των Ὀὐρέων τῶν περικλὴἸόντων τὴν Θεσσαλίην 4πίε τεάαξΗ: εἲ Απιη]ας «οπΠιεηίεπα {ε- ουνομαζόµενοι» οἱ ἑγὸς αὐλζνος οκ. ρή ο : 2 ον» οἱ 92 αὐλώνος και τούτου σὌωου, εεταπὲ, Ῥεπεις εκσείεῃς Π1ο ποπίπθ «α-ΖΟέκρου Έχησι ἐς Φάλασσαν, προσυμμίσγωτες τὸ ὕς« τετος Ιπποπῖηαϊο» ταεάἁίτ.  Έειτας αποπάαπι, ὃωρ πάντες ἐς τώῦτό: ΡΕ η η ο δ, 
απππ ποπάσπα εδίει Βία «απαφ εἴ εῄ]ηχῃ, σα, ᾠθῶτο ΠΠ μα υμμιχνέωσι τάχι- 
Ἠος Πανίος. εἰ Ῥταϊετ 9056 Ρρα]ιάεπι Βωρεῖ- ά ἲ ο νλνκὰ.ςς ο ον αι ο τορος ἀεπῃ πο. Ἰαδηῄθίε΄ποπιαῃ, «πεπιαάπιοαιτα αμ ης ας μυς Τοῦς ἄλλουρ ποιέα εἶναι, τὸ δὲ 
ημης» εἲ ΤαπΠΕΠ Ποη ΠΠΙΠΙΦ παπι πμης ο κα. λέγεται ουκ, εόντορ χω Του αὐλᾶνος καὶ 
Πυκχὶκίο. {οὰ {ας Πιεπεῖς οπιπεπι Τ]μος[α.7Φ9ιεκρόε ΤΟΤΕ, τος ποταµες τότες, καὶ πρὸς τόιοι 
απι ε[εςϊε Ῥε]αρι». 1ρᾷ απἶἀεπι μεν. “ποταμοίοι τότοισι τὸν τη Βοιθηῖδα λίµνν, εἶτε εἰνομιά-. 
{41 ππεπιοταης Νερτυππι {εοΙο{[ὲ εοπνα]]επ, ζεσθαι κατάπερ ῶν, ῥέεω τε εἰδὲν Ἴσσον ἃ νῦν. βέωτάς 
Ρεϊ απαῃ βρώ, αν αὈδυτάε {9η δὲ, «ποέον τὴν Θεσσαλίη π΄ᾷσαν πέλαγος, αὐλοὶ μό τιεηίες: απῖ οπΊπι ατοιτταϊατ ΛΝερεμπτη τετ- κ ο ναι / ῶ ΄ 4 Ῥ γυν Θεσσαλοί Φασι Γοσειδέωνα πτούήσαι τὸν αὐλῶνα » οἱ ταπι (παϊετεν» εἳ αμῶ τεῶπιοτα ἀάιέίαροις σεις / ο ; - ος οὐ ῥέει ο Γ1ηγειός’ π ο λ 
Γ1Πὲ, Π]ης ἀεὶ εδία ορεῖα, 16 εἴἶαπι ΟΕἵ- / νο, Ικότα λεγατε ὅσι γαρ νομίζει : ο : ἆ κο, αν ών ο 
Ώσης Ἠηης Ιοσυπ ἀἰχατίε Μοριιπυπι Γοοῖς- 1 οσειδέωια, τὴν Ύ’ σείεψ, χαὶ τὰ 9 διεσιῶτα ὑπὸ σει- 
ἵαε παπιᾳπε ἀάπεμο ἴ]α πποπήιπα τς σµ8: τε 398 τοτΏ εργα εἶαι, Ῥ κἂν ἐκώνο [δῶν, 

ΙΔΟΙΠΙΗΙ ν]άειαζ ,. τειγπιοῖας εδι ορςς. ἆΧδγ: φαιη Ποσειδέωνα πποῄῄσαι. 4 ὄργο γάρ έσι σεισμὲ, ὡς 
« κ . . ο. - 3 ο Σὶ απτεπι. ΠπῖειτοραΏ" πυηαπΙᾷ απο Εοτεῖ ἐμοὶ Φαίνεται, ἡ διάσ-ασις τῶ ερέων. Οἱ οἱ κό) εχιίης 1η πηατε Ῥεπεί», ἀῑιςθς νἱ τει 6ΟΠΙ- σος ο άν ο ο 

Ῥετίαϊῃ Παρεπτας Ἱοχ Ιπου]ηπῖ ης ον ο κα να να ἐοδος ἐς θάλασσαν 
{μπε Πυῖς Αι ὃς ση ἃ τῷ Πηνιῳ, εξεπιςάμενοι ατρεχέως, εἰπο» ., Ῥασι- ς ἩἨμπΙηι αλδί 1Π πατο τεπάθητες - ἡ ο ο λος κ ο να σλο 

» λεῦ ποταμῳ τότῳ 8χ. εσἹ ἄλλη ἐξήλυσις ες θά. εκίές ον 

| Ἠ : . μαμα ὃν λάσ- 

6 Ὁ Βέρ. Ἰάσηι» Ἠήπς αγοι]ης αοσσκῄε. Ίος ἐκβολὴν Ῥιβεϊοτϊε Ποσ]σοπίογ, ῥ Ἡ, ος λος ο, 
υα 1. ν. 15. οὲ ΗΡΙ. ο Ῥεβι «9. Ῥαε/., αἱ οὐπι Ραγίς, Δ. συγκεχληµένν. ως ο τν 7η: 
πο ο .Φαγΐς, «4. αμα. συ κεκληϊσιμένην. ΊνΟκ ὄρεσι αἲ ὄρος «4γοῦ. 7 «ῇ., οἳ {περί δα ρτο 
τα ο ὃν τα Ῥαῑε. : 311 ο ο τς Γπε[. }1μο, οΙἵπα ὠποχλείει. Ίο "0λ τω Σ΄ . . ν των ποτ. Οἵ 162 » ες δή, αι το]]ατία 2 ο κα. . νο . . 
ν - ὦ μή. αμ ... ἱ ἐς αυτήν και ὤ. σ. ως ὧσε τῶν ποτ.: εά. ἐ αὐτὴν ποὮ Ἠαῦος. 0 Ἐχεστρβι βο]ιο]. «4ρο]οη. 2. ΠΤ. ο ρα με  ὤρη, {6 
ἑχώροὺ «4γοῦ. εἰ πα. { Ποβαιὸ, απ Ι]αά, Ρ. 3379 7.9 {98 ἀνωνύμως Ῥνανο.᾽ Ῥοητο εἶ Ὄοηα. ὁ Ὃνρ- 

΄αε[. Γαλ, Δ.. ἵη τε]αι]ς διεκῶταω. . ῥ Καὶ ὢν -ποῦ. 7 Ἔσι φὰρ οσμές οῦ, μα, - ορ : .. 9 λα 2” 1- ἀἶπο {αΐϊ Ῥοπο: ἴμπι ἐφαήετο εἶνοι «4γεῦ. }Ἠμά,, εἶναι αἀάιηί οἶππι ζα. «401., εἰ αἀππῖ Ῥοΐθο. 

Α.Α; Ῥὸν δὲ Θεσσαλίην λόγος ἐεὶ] δ7220 ἵκ, Ῥ. 658. 1. τν 17ο., 1 ζεγο. Φαδοη), 7 ἠρ]ίο, Γγσιίό τὸ παλαὸν καὶ ἐλιμνάζετὸν ὡς λόνὸς» τὸ πεδίον ---- Ἀϊδαπε απαίτ, Ἰαβηπιροιτο Ἠαδεπάμπι ὠποκλήει, Υἱ- ο οι Ἐ μστὰ αμα καὶ τν πώ ή ὦπο- ο αος Ίοππα οτε ττ]Ηςβπ, ο. ὤπὸ τοῦ ᾿Ολύμπου, διεξέπεσε τούτηπ ώλάσ- .. Ὡςε ὤν ποτομῶν ὅτο,] Φοτὶ : ρα σοι τος ἡοποάοτος ἂς ἄρ]δής πώ. ει ἄ9ᾖ., Ἴσα αμ πω ο πρωμα ωρα η ρδ. ἵπ Ἡ. Β. ρ. 955. οπϊτητς { ωπιεπ νοτα οπιὶ ; μμ ο6οήο ον: ος σεισμοῦ νιάαῦαι ; ορ, α110ἱ Ροῄαι μια αλά ρε ανα ο ρω ὡς Ῥλοβεαίο οι ΓΗ ο. ἀΙομπτητ ὄναπτύ- ἆο. πά {απτεηΏαπι τοαιἠτήπέας: Π]]η τ6ᾶΙε αἆ ἠρωίον 
ὺἷς οχἠήνοι ϱ. 891. Νοραμή ῥ]ρώτος μή αι τν μον Ῥο της ου) ξκλήμένρ πάντοβον ----ᾱ ολη 1Π Ἠαη]» ζμ Τόες[αᾖσηη [ορ ὲς {ποῖμ[α. ὁ ἠότο, ρ τς κ ο ώμο ο αρπαηγο Λα{μ5. ϱὲ 16/4 Περαγεμί γυα ορ) ο ζβήα ] απ ον ο, ο. ο 

ος λί ο : ἃ : / α : ἆ . 4 ὃς 113: - “ι 108 ΕΡΣΗΠΙΗΣ ομ/ρΗ]ε 010 Ἱππρα]ὴς αυεγ/ὸς: ἔι 7ογεἱ μμ ο ποπ μμ ὃν μοῖως δε, Ὀ/οΙμή, σο]όό Ὅρρεα Ὀνβσης ον 07 Ι8ρ16 ΠΟπΠΕΠΦΙΟ ρΠ(Ηπηπι Ῥοπεπίβρις» τὸ δὲ σὐτὸ γί- 
ΟἸαμάίση, ᾷς Ἱηριι Τε, τ πο, Ἰ (δομπὰ ης ο ο μα μα ήτο, ὤ][ερι[ε Όψη, ο Ἠπῃ 31ἱ05 καὶ Ἀπερχειῦ. ὅταν γὰρ εἰς ταυτὸ συῤῥεύσωσί πάντερ 0 «ντ προ Πεγομ]εα σγανυίς ΟΕ πα: αἳ Ὠίο- Σπερειὸς μα σκορ 8 ρτοίράτο. ΠΗ1 {1 οοἵταρίῖς. ο μμν 6.18. Ερὶείς ἥχο ἄο τα νἰάσεως ἰ ᾖφιο ὧπια ὀτω ἁ οταν ἹπΠ νο τς Αι ΠΟΠΟ ῬμήΠρρίόσις: ὧν Ξ ηας ας Τὸ ΝΙΑΞΙΗΥ 1η Πῦτο  Πππα αἴηια Ἠῖης χοβηροπάα ἀθοεῃα». τν δι γοὔοε] οπίῆοις, ης εορο ρε». ------ 1151 1ῃ [8 14έ- 91. Τὸν νῆν σείειν] ΝΕΡΙΗΠΙ Ἔννοσι Μου» Σεισίχθουος 
πήπα, 4ρ η, ισα ΤΙΕΠΙΟΙΑΠΙΗΣ ΄ΤΠες[α]ίας ΠΗ- φαίής κινητῆρο; οοβΠοπαπᾶ ΠΕΙΠΟ ποπ τεροτάαίησ, Ταχ. Ἠπιδονοῦ" ἃς Ἠς προ, ΣθΩ(! Ροϊεηε ποβτο οοπ/ποία τας πποιμς, Ἠατήδ» Ππίπυπα εἳ ΠΙοτΗπι ἐκρήνματαὶ 
πἷζμε ζμ ΙΔ0η. ο ο Ίτὰ ποἵἝῦἔηΣ «σης Ἰᾳ ΟΥ) Νερίυπο αριά μισο δη ο ηήη, ἄν, ὅ, πα «άαγι{μ{ζγο ρ. 349. οἳ Ίσα. οτοι]α {Πρετ/Ητο να ον « 1ης δοκεῖ γάρ μοι 

: ο δα κα οφ ο ώμ0. εσυ! 1 ν . 

ος τά λν οὔρς] Ομ] οοἰουτακβμιωπέ πον΄ ης ἆ- ὁ-- Εοηίος Ἴσοπος αμα ον Πήλειον ἀἰχοΙτ ϱἩβοτετο αὔπμο, ΊΜοῄτο Πήλιν Ρρἰόειτα Νερισαῖ» ο ως μπρόμας, ον 
88. Αλλ) 



ΑΟ 

5652 
Χεικῖο ἵω Τ]μεσβῖος {εοππ]α, ΤΙοσβΙί ρνηὶ. ἀεάσμμι {ς 
Ῥειᾶς, ες ααἱ αἰἰὲ Ώς 15 ἱασίμταράμπα Οκοοίαπ1. η Ροκ «ον ος σετ ο 

σα να . 45 ελ, ὡὕμιηο οἶἶρεσι πρ ΕΧΙ(ήΦ5- αἴαπι Ίδιό Ἠ]σ: . Ἑωπέτα επι Ἠπὸ 
ύσὰ, ἀλλ δι αὗτη" οὐρεσι γα : 2 : της ανω », “αοπαγικεήνο ο 3 : ος π ώῃ ν η ἀίηπθ πποπείρης το πηίτα 1 Παβ[αἰία ε»ῖ, 

πι εραματκα πάσα πασθομ: 6 ομοε Χειχες ἀῑχίδίο Εετίί 5 Ρο] ειτε» ππε 
λέγεται εἰπεῷ πὸρ ταῦτα» », Ἔοφοὶ ἄνδρε εἰσι Θεσ.θΟγΙ Τ]ορη]α, αμὶ {1 ΠΡὶ ἸποθεςμΤΑΒ8 

ον 7 Ν. κ 3 9 ος . τσ Ἱ,. ] | { 10. 

σαλοί. τουτ᾽ άρα σπθο πολλὼ ὃ ἐφυλάξωτο ον σοη/σ]ϊ ͵ Ἰαπαρτῖάεπα ευ αἰα ο ώρΕ 

σιμαχέωτες χαὶ τἆλλα, καὶ ότι χῶρη αρα ειχο τιπῖ, Τωπι γετο ος» αὐοά ΤεβΙοΠέπΙ Ὅνατ 
λ λ : ἡ- 

εὐαίρετόν τε καὶ ταχυάλωτω. τὸ Ύαρ ποτἀµον ἨῬεαπι Γαείεπι οεεαρατα» -εἲ πιαιυτε «ΧΡ 

22 

22 

22 ον α- ον » ον Όρο ος ο λα μλ { ᾿ ο 1 1 Ί οοΙμΠ19 

” πθηγμα ἂν Ἡν µουνο επευαι σφεων ἐπ! την χάρη εν σι αν εηΙπι νά ος δβ 

χώματι ἐκ. τοῦ αὐλῶος ἐχβιβάσωτα, χαὶ παρα-0Ο5ΏΒΠΙΕΠ, ΟΡΙΙΤΗΟΙΟ ΕΠΑΝ μα, 
ο πο ρε δλως ν΄. Ύθο Ρεί «επ Ίπεας, Ιπ ΕεοΓΗι ο ν 

ο» τεέψαντα δἱ ὦ η ρε! ορ ο μμ ο ο 4 4µο οπιπὶδ Τηεδα ΡΙΦΙΕΙ. 
πασαν έξω τῶ οὐρέων ἆ ὑπόβρυχα γθέσθαι . ταυ- αρα, Ἠως νειο ΧεΙ- 
ο, : λος δις ὃ .. πποπῖες ααιῖς πιετρετεῖιτ. Πο νά 

τα δὲ ἔχοτα ἔλεγε ε5 τους Αλεύεω παισαρ» Ότι πω χρς ἀῑχῖτ βίος Λἰειω τεί[ριςΙεΏΏᾶ 2 οκ. 

τοι Ἑλλήνων έώτες Θαρααοι έδοσαν αρ βασιλέῖ, πίαπι 6 Οτροῖς ρηπηί Βῖ {ε[ο Τηφβι ἷί η 

δυκέων ὁ Ξέρξης 5 ἀπτὸ πιαντόό σφεα» του ἔθνεου ἐπαγ- τταϊἀεταΏῖ, ταῖς 1ος αἲ Τοῖᾶ αι : - 
2, ο» λ / . . . ο». 3 ὁ . ὁ, { 

γέλλεσθαι Φιλίην, εἴπας δὲ ταῦτα, καὶ φησάμθος» τ]ϊσετί απαϊοϊαϊι. Ώος Ιοαμήμακ μάτν 
3 ἡ τς λ νι ΄ ο 

ἀπέπλεε ἐς τὶν Θέρμη. Ο µο δὴ περι ώμανς ερ. τπεπέσι παήα. 
η πο ή νο... σοπιρ]υζες ἀῑες οἶγσα Ῥϊε μα 

τριΏέ ημέρας συἹχγώσ. τὸ Ύαθ 9η οὔρο το Μακεδο- ΙΙ Ω 
ος πάσι τι γας ο. ἴ1δ, ΠαΠι πιοπίοπι ἸΜαοθάοπίσιη, Ὁϊ 
κο ο, ] σα { δι { - 

: ατιης τοιτηµορίς»ο ια ταυτή δη: . : δή 
κι .. ος τς σπορ ν ο) δὲ σ δ ας ο. 1Π Ῥεγαβος οιππῖς ἱταπ[τεῖ αχετοτΏδ 2 μἱ. ᾱἱ- 

ο ο η ση «τν τν λΗΡΟΝΕΦ 90 δια εἶμο Ρατ ἱοπᾶσῦαε, εοάεΏ ΕΡΕ Ἴρισα- 
ἄποπεμφθεντες ερ τὴν Ἑλλάδα ἐπὶ ΎΠΑ αἰτήσψ» τηίς ἵπ Οτασῖαπι ἔασίαηε 4. ΓΕΠΑΙΠ μα 

ζ. 6, Ἆ ς χ η : . ο ζω ..- ς 

Ἆ ἀπικέατο, οἳ μέν κενοὶ» οἱ δε Φέρουτεν γή τε καὶ ἆππι, ταριεε! {απε ραττίπι 1ΠοΠΕΦ) ἓ 4. 1δό 
ρω ον 3 6 

ὕδω.. Τῶ δὲ δότων ταῦτα ἐγθωτο οἵδε, Θεσσαλοί, ἴεπαῖη οἳ ἄ4μαπι Γετεηῖες. 
Δόλοπες, ἶ Ενώνεο, Πεβῥαιβοὶ, Λοκροὶ, Κ Μάγνη- 

λ 

μμ 68: 
ἀετιπῖὲ θοτ(Ώ» Πἱ {πετθ, Περ[αϊνν. ος 

) 4 τρ ν - ο . 

τες, Μηλιές, ᾿Αχαιοί οἱ Φθιώται, καὶ Θηβαϊα» καὶ1ο; πἼεπες, Εεταῦί, Ἠος 
«΄ 2 Ν λ / 

οἱ ἄλλοι Βοιωτοί, πλὴν Θεσπιέων τε χα! ΓΠἱλαταιέω). 
1 / τα ” / ο να / 

ἐπ τήτοισι οἱ Ελλήνε ἐταμο ὀρχιο, οἱ τῷ βαρβάρῳ 
ὶ. ϱἱ ο” 9” /, ο» 

πόλεµω Ἰ ἀθράμθοι, τὸ δὲ ὄρχιο ὧδε εἰχε' Όσοι τῷ 
/ ./ / ο. “ }/ ΔΝ 

Πέρση ἐδοσαν σφέας αὐτοὺς, Ελληνες εὐτέο μὴ 
3 / / ων - . 

ὠναγκασθέτες, καταςφώτων σφι εν τῶ πρηγµά-1541ε Οτας! 
μὲ 

δὴ 

/ ον -” 3 ο” ον 

τω» τέτες δεκατεῦσαι τῷ ο) Δελφοισι «)εῷ. τὸ 

α Πᾷσω Θεσδ., Ώπε πιεᾷῖο απΗςυ]ο ἡ., «4ο. δ: «41. Ῥπε[. 
οζιοτῖις5 οιἵαπι «4γεῦ. Ῥας[. 
ο5/. «9Α.; ἵπ «4γεῦ. ὑπόβρυχα, ΟΡΗΠΙ6. πιοάο 

Ῥα/.. εἳ ΠΙΟΧ κεινοὶ 14. οτι «49δ.. 3Πἴθ κενοί. 

88, ᾽Αλλ ᾗδε αὗτη ] ΝΙΠ νίαε ἆοες εχΙτηα ἁἀῑρίίο 
πιοπβχατίπε, νατίᾳς νιάερίταγ ἥδε αὐτὴ, 1 {0/9 ῥίον 
46 οοιτοᾶίοπε ΟΙ. «4ὐγε[ιω. ὈΠ. ΓΠΙΕΥΑ, Ρ.όο5. (οη- 
{6ϱΙ6Π8. οκ Γ0ΠέΓΟ ΡιοραραίΠι» εχρτεςῖ Ορρίση. 

αϊεμε. Τ. Ψ. 191. "Ουρεσι τ' ὠμφοτέρωθε περίδροµος 
ΕΣΤΕΦΑΝΩΤΟ. 

97. Ὑπόβρυχο γενέσθαι] ΔΙάϊπιπι ὑπὸ βρυχέαω αρίανΊε 
αςβπιε Γογ115. ὑπόβρυχα ΟΠΙΕΚΙΑΠ5, 91Ο πΙμί] εκ 
«γε. πιε]ή5. Ῥοξία Ο0γε/. Ἡ, 319 Τό ἂρ τΠΟ- 
ΏΡΥΧΑ κε πολὺν αρόον, Ἱ. 8. ὑποβρύχιον.. ΝεπίατηΕ 
14 νοσαδ]1 εκ ὑπόβρυξ 3Ώ ὑπόβρυχος, 3Ό «ρηβαιῦ. ἀἷς- 
Ῥυίαίησ Ῥαρ. 1690 545 ΠΠΠΙ Ρος Ρρ]ασαι ἀειῖνα- 
Πο. 

7. Οἱ μὲν κεινὼὴ] Πετοάοῖσα Π1Ώ: Ἰδόντες τὸν χῶρον κει- 
νὸν ος 1Ηῃ 1. ΙΧ. 56.. Εἴ φώµατα γῶσαι κεινὼ Μος 
πάπες Ιριά,.Ο. 84. Ἰή9.Σ Εεοθίμε, ἸΚειυὸν,  κενόν. 
Ὀιέήοπ] το/ροπἀεί αοάαπ]ποάο Ῥεαῖαε Ψτοιπίς, καὶ 
πλουτοῦντας ἐξωπέσειλε ΚΕΝΟΥΣ Ες. Ίμοπε 1, 59. 
Οεἴετατα Ἐγιήνες Πὶς εἳ Ο. 185. ἵΠ ᾽Αμιῆνες αυτ ᾽Απιᾶ- 
νεο» ΩΠοπιοάο {π6ρο αἰίς ει 6οάἀ, αμἱρηςάατα. οοἩ- 
νετ πεσεείε ΠΟΠ 6ρῖ, Τῷ δ Ἐνιῆνες ἔποντο Ποήμεγως 1. 
Ῥ» 749. ώς Ανν 

.Θεσσ. Δόλ, Ἐγήνες, Περαιβοὶ ]. Πυιας !αδᾳε 
Ῥοριυ]1 {6 πηΠί ποπαίπα {οπἱρβδία νίάετυς Νοίίες αἆ 
ἸπΠταΠοπεπι Γομογὲ., ομίας εοι ἵπ Ἡ. Β. Ἡ. 749.. Τῷ 
ὃ’ Ἐνιῆνες ἔποντο, μενεπτόλεμεί τε Περαιβοί: «ΟάΙΟΙΠΗ 1 
ταἨ ους αὖξ πι]ία απξ οετῖτᾶ ρετεχίρηα α6ι αὐξζοσίζας. 
Ἐνιβνες ηΟΠ Υομίεῖ, ΟΡίΠΟΓ» ἵπ «οπίτονετῄαμᾳ, Ισ 
ἵῃ Εζογοοιο ἱεσίήπααπα αρπονετ 1ο. 15/0 ἵῃ Έδη- 
οκ. Ῥ. 949. εἴ 1ο. ανίς. Δᾷ αν. 191. . όοη. --τ-- 
θἳ ηχο Έργο. ρετεπεῖ Χευχί ἴ6ΙΤΑΠΙ εἲ θί]ηπι ᾖσᾷς- 
τηπε. πονβπῃ Ωναεσίας Ρρορυ]1 Πάεπι ΕΠΗΠΙΕΤΑΗΤΗΥ 10- 
αθγρ έζμζο χι. ο. 9.5 ἨΔΙΠ ΡΙΟ ᾽Αγαιά τε καὶ Φίιῶται, 
{ς Ἱοἱ Ὠς]]ς ροδίος, ᾽Αχαιοὶ οἳ καὶ Φθιῶται, Νε] ᾽Αχαιὴ 
ρᾶς ὥται, Ἐῖ ΝΟΛΠΕΗ α]ῆς ος Πΐς Πεγοάοίο» πὶβ οοη- 
ο ας ἡν ας αἲῑδί ελπαμαπη ἀῑνετή: νά, 111, 1ου: Ἱ. 
σοπήδιςιἩ. ὅσ. ας πονεπι 4ο ἀμοάεσίπι ἔπετα 
ΕΠ ΡΗΣ Ἅπαο Απηρηϊόζγοπιι σοποΙ]ἰ1 {1οἵ ης αὐ αἩ- 
εκ]ηιο Ἱοπηροχῖρμς Ῥωτήζρος: οκ. Ιοπίσο, ΏοποσαΏο 

πα Εεπες]ρυῖ Πασάς ρτο Ιρεττε Αιπεπίεπίες εἵ 
ΔΕΕΟΒΕΡΙΡΗΝ. πέος χμ επί», οἶἴπα τῆς ᾽Αμϕιατυν: 

ϱ Ὑπὸ βρυχέα «4, ει οὐ] Ῥ]ήτος: ὑποβρυγέα εοπΙ 
4 6 Ὑπὸ «γοῦζι 7”. 

οἵ Πεῤῥωιβ. 1ὰ. ὍῬαε[. ΒγΗ. οἳ ΠΙΟΧ, ἸΠεῤῥεβ. «491., οἶῖπι Περαιβ. 
{ ᾽Αμήνες «4γοβι 

{ Αἱρώμενοι «4τεδ. Βαν.» ἀράμενοι «49. ΡΕΙΠ8. ἄειρόμενοι. 

ὃ οραπί ο Ιη[ος, Αολαί Ῥμλίοιο, εἳ «πο ροι- 
τείαις Βώοιί Ριστετ Τ Πε[ρΙΕΠΙΕΣ ζοῦ 
{26 αἀνετ[αφ 4ος ἡ Οτῶςί 4 ρηι 1μδ- 
τα ῬαΓΡατΗΤη {ωπαρδεταπε». 6οποθρ” Θμίεμα” 
Ἱηταπάυπα:. 14 εταῖ Ίος ΕΧΕΠΙΡ δε αν, 

{6 ροος ἀεάιἀεταΏ ον ση 
αὐαξῖῖ πεςθοῄϊαϊε», τερδ {118 
ταεῖς, 606 ἀεοίπιαία 4εο 49 

ὖ Ἐφυλβσσοντο. Αιξ. τη, ῴὥπευ.» 

4 7 Απί κρτο 

{ ΜάγητΕ 
ΓΔιέξη Ρα. 
ὁ Ώοεςι Ῥα5/ 
η. ῥαᾖίᾳ. 

11011 {4Π4ΑΠΙ ἀῑνετῇ ᾽Αγαιὸ), Φφύώτᾶ ος ση» ΠΟ 

Ῥεπάμπι ᾽Αγοιοὶ οἳ Φθιῶται' ηϊ ΙΠΙΗ51 7 

οχαάσιῖτ; Ἡε οχκο]άῖε ΠποπιεΠ ΕΣ ὅ ον 

Τ.ϱ. Ρ. 43 99. ΗΡί Ίπτεϊ ΠΟΠΗΠ8 Των 
ἠδεπίει Ῥοπετεια Αἰνιῶνας ΡΟ ουδ. | 
Μαλιεῖς Μαλιέως ἀῑκίτ ἵπ ΠΤΗΙΗ αν Ἄρλλ. τρ. δν 
σοπῇοπο βαμ/ζη. Χ. Ρ. 815: εἴ λέμορ στ ψΑΟΝ 
α4.. Πὰ ρἱαι]α ια {πε Μηλιεῖον ο μεό ρε) ας 

Τ9. Πόλεμον ὠειράμενοι]. 07143 ἀςιβα μτη ᾿ 

Ίος0 αογ{{ ῥ7. Ιπε({{ Φειρώμενοι» πο οπιυςό 
νίατα πιπῖεπβ δις πποπιὈσαπδ ΕΝΥ ο) αὐτῷι ἶαιρ. 
τσ6. ἀαδῖε Δοηρῖος ἀειρωμένους τε 7 ος τοις εις, 
ἠταπαϊ», αιιο {5 Οπαεοί 1η Ῥοίασυη ο ον 
{05 ου]ίρατυΠε» Τοπ]α 1Η. Ρἱράοή 12 δἱ ς ” 

οτεραί, αἱ 1δὶ πιοπΙΗτη, ράμπα 9 η. 

τν. Τούτους δεκατεῦσαι τῷ ἐν, Δ. ύ.] θοουδή ερ [σαι 

σι) Ῥ. 158.» εἳ 10607. υρηας λὰ 

ἵοπβαπι Ἰἠτατηπί αὐΙ Ηβετίατέτα οσο. ο 

τήν (ωαασῖ, απΙΕΠΗΙΗ Ρ1οςΗΗΠΙ ος ων ορν 
Ίος απτοπι τοπηροτίς αγΏου]ο εἰάΕΠΙ ας λννν 

ἀοστονίσίο ΠΑΓΓΑΠΙΙΣ τοὺς μὲν ἐθελοτ! Ἱ. ον τῷ π0λ τε 
µένους τῷ Περσῶν δεκατεῦσαι τοι ΑΟ πρπάς ̓ παάυῦ νι 

πρωτήσωσι Ἰϊο ἀεοτειηπῃ Π]ά 18 ποά {ωσαδίε 
μας ας ο ᾷ υπ 

Ῥοπτις ἃ αἴαθαςδ. Ἰ 2εοβΜβῦ Χα, ΠποετΗ 4 

οοπππεπ]οταϊ ΕΙεγοά. ἩἨνς ροσύνοσ επ ἠροπάυσι μα. 
νοτόα αριιᾷ ομέήαην ἵη Δεκατεύεν της Πετοάμο Εἳ τή, 
οὓς, Ῥτο ἐφ' ας. ΟυαπάσαιΙάειἩ οτότ ΤΠεβαπος Ρος 
ὀογο τεσεπῇΏΙ Οταεςῖαε Ρο ας πτα ἠαπὲ {φως γα. 
αιις Οµ1ηος «ολέά Ῥατίος Ρομάνο τρ, γάσπυῖ ο ή, 
ἵηχαπάο. οετοή Ριαο[εγήπῃ {ρβ ή, Ἑλλ. Ἡ 
Ὢοδ. ἐκοντὶ Μήδίσαντας. -ἈΕπά ὃν νώμα» 
τα,» οἳ μὲν ᾿Αθηναῖοι οὕτως εἶκον Της. εἴ 4 
βαΐους» τὸ λεγόμενον, δεκωτευθῆναι ἕνὍ Τὸ πώλαι Λι 

Ῥαεπε Ἱεριπτυ Ῥ. 356. τή νῦν «μπι αΙτο ία 

νον, δεκωτευθῆναι Θηβαίους. αἴφε ἡ η ά 13 τὸ 
ροππίαπα πηασὶς οπαπι τοβαἰς {Η4ρεεῖη 6 ο. στ ο, 

Ἰμτασία Ροτήδεπεη αριά ΖεΗΤΑΟ να, 24 ν 
τοῦ βαρβάρου προελοµένας { πύλες ) Απ μμ οὔ 

αμο {ροεῖαί εἴ γα, 1. πα, Ρ. 9315 

τν. 
πα 1 

/ 

υπ οτίροήν 
' 



ον 

195 Χριχες απἴεΠι. Ππεααε ΑἴΠεπας. Πηεαπς, θβαϊ- 

14 [α {ιΗρίςοί. εοηΏἰρ!δί6, 

Ός Χουχεο Πη]]ος άβηῖς Αἰλοπασάπε σραι(αἁι,ρεεῖτατος ἐόγίααα Ῥω  ν Λη] (4 | Γα ἔτι Φλιν. | ' εεαφἑαπι, Τα) ]ή ομ[ευς ὁραταποσασι εξ ἵνα ν Ῥ 0 ἳ, κ. Ἱ] Ν 1 Α 9 ΤΕΙΡΕΕ ΨΠ. 11 605. 

ια αραιά Όντας 

ἴαπι Ἱεραῖος. ἔθταπι Ρευίαπα πιδεταϊ, οὐ 1ά 
«αποἆ 9ος απίο Ώατίις αἆ Ίος. 1ρδυπ πήα»... 
ἄεε;. εοτΏπι αἶῖος Ιςεῖ, ἵπ. νοταρίηεπα, αἶῖος ἴπ 
Ρύτευπι ἀείεσεταηῖ», 11ῦοπτες εο5. 1]]ίης ἴετ- 
ἆαπι εξ. ααπαπι. {ειτε αἁ. τορεΠῃ. 

εόὶ 
προς. Ιηφϊηταπάαπα {9 Παθεραξ. -δὴ ὄρχιο ὧδε εἴχε τᾶσι Ἕλλησι,. Ἔς δὶ Ἄθμας κάν 

«Ἀπάρτην οὐχ. ἀπέπεμψε Πέρσης ἐπὶ γπς αἴτησυ 
Ῥ χήρυχαξ, τῶνδε εἴνκα" πρύτερω Δαρέε πέµψαί- 

ο0τοξ ἐπ᾽ αὐτὸ τοῦτου- οἱ μὲν αὐτέων, τοὺς αἰτέοντας ἐς 
Τὸ βάραθροι, οἱ ὃ- ἐ Φρέαρ «ἐσβαλύντες, ἐκέλευον 

Ἠης ἆᾳ Ὕντεκαὶ ὕδωρ-ο τβτέων Φέρευ πὰρὰ βασιλέα, τε- 
' πε. .ρ. - . ; 1 Ἡ ἀ ὰ- ωϕ ; «αἩσ[α. πη]ίος αἆ. Ῥείεπάππι, πήβε, Έτ Α- -τέων μὲν ἕνοκα οὐκ. ἆ ἔπεμψε ερξης ποὺς αἰτῆσω- 

1πεπ]εηβρις. απϊάσπι» αοά Ιτὰ Ἱεραῖος ττα- «τας. ὅ, τι δὲ τοῖσι Αθηναίοιόι ταῦτα ποιήσασι τοὺς 
ἑταίπυ, απἱὰ πε «οπσεΠῖε ποή 4ῑεο. ἆῖ- 
«ετε, ΠΙΠ. αιοά εοτιαπι {οἱαπα εὔπι πηρε να- 
Παταπι δε: απο ἴαππει {ρδιπῃ ποῦ 6 σαι]ς-- 

ΠΓαςεζπιοπ]16. νετο 
πα Τα] μγο, αιὶ {μῑτ Αραπιεϊηποπϊς ργῶ- 
«ο, Ἱπομρυίες 6δε επίπ Ὡρατια Ταἰγρῖ 

ὁχήρυχας συήγεριε ἀφεθέλητο γωέσθαι οὐχ ἔχω 8 εἶπαι, 

πλν ὅτι σφέων η χώρη καὶ ἡ πόλις ἐδιώθη. ἀλλὰ 
τοῦτο οὐ διὰ ταύτην τὴν αἰτίμ δοχέω γθέσθαι. Τοΐσι 
δὲ ὧν Λακεδαιμοίοίσι ε μύνις κατέσκηψε Ταλθυβία τὸ 

᾽Αγαμέμνοος κἠρυκὸς, οὗ γὰρ Σπάρτη ἐσὶ Ταλθυβίε 
εεπρ]ηπις {εὰ ος {απ εἶα ρο[ϊοτί Ταεαγ-οοιρόν" εἰσὶ δὲ καὶ 6 ἀπόγοοι, Ταλβυβιάδαι καλεόµε- 
ῬιαὰΦ ποπηπαςϊ «πίρας. Ἱεραιίοπεν ορατίᾶ- οι, τοῖσι αἱ κηρυχηΐαι αἱ ἐκ. Σπάρτης παδαι γέρας 
ΏΦ οπηπες Ἱπ[ίατ ρτωπ παπα, Ἱτα- 1 
αὐς Ῥορῦ 64Π1. Μεπι οραϊΠαί6, αππι ῶ- 
τα εχῖα εἶ Ιπιπο]απΏρις ποη εσ[επῖ,  ἰ- 
9ἱε ἆῑῃ «οπηδετει, Ρετιφῇ Παίας οαἱαπι]- 

δίδυται. µετα δὲ ταῦτα» τοῖσι Σπαρτήτησι καλ- 
δ » ων τσι / Ἀμέρησαι «υομέιοισι οὐκ ἐδύνατο τοῦτο ἶ ο ἐπὶ χρόνου 

της . . ᾽ μῷ ο 

συχνον Ἰν σφι, ἀχθομένων δὲ καὶ αυμφορῇ χρέωμθων 
. ᾿ ον. , Ἱ {ως / ταῆς, σε. Ππεποπτοτ. ορα6ϊο» μος Ῥτω-55 Λακεδαιμοήών, ἁλίης τε πολλάκι6 συλλεγοµένήε» καὶ 

εοπΊαπι εἀἰἀσιμητ, Πας 1,αεεὰαποπίοτα Χηρυγμα τοιόνδε τοιευμέών, εἶ τις βήλοιτο Λακεδαι» 
νε]]εῖ ρτο Θρατία οσσιπρείε,. Τεπο 8Ρεί- 
τηῖες Αποτηιι οι Ῥα] Νίσο]αϊ Β]ας,  νΙτ 
ὁρατΏαϊία, ει Ἰήσεπίς ερτερῖ εἰ ορίρΗς. 1Π- 
ἴε ΡΠΙΠΙΟ8, πἶο {ε ουτή]εταπῖ αά {οἰνεῃ- 4 
ἆαπι Χετχὶ Τατά Πμο  πΙΠοΠεΠΙ οϱ Ἱεραῖος! 

µογίων πρὸ πῆς Σπάρτης ἀποθήσκευ, Ἄπερθίς τε ὁ 
Ανήρίσε καὶ Βοῦλις ο Νικόλεω, ᾽ἄϊδρες Σπαρτῆται» 
Φύσει ξ τε γεγονότες εὖ., καὶ χβήµασι ἀνήκώτες ἐς τὰ 

Οπθώωτα, ἐθελωταὶ ὑπέδυσαν πούὺν | τίσαι Ἐέρξη τῷ 
-“Δαρείς κηύκώνα ολο ομ-ὁ ένων. εἰ παρ” δρατια ἱπεείεππρῖος. Ιτα Ίος δρατείατα ταη- Ας ΜρΗΕ κἠρύκων Ὅ ο) πάρτη ἀπιολομένων τω Ἔπεαρ αὐαπι ΠΙοζῖεπι οΡίζΙτοβ». τηΐσεταπε αά ἨΜΠε- τιήται τότες ὡς ἀποθανευμένεςἐᾳ Μήδος ἀπέπέμψαν, 

Ες ο ό ο. πνη ς/ δα ϕ νεο κ ζ. Ὅκω 2. ων ο Αι .-- 15405... Ώίρηα απἴεπι αἀπήταΏοπο εὐπῃ πο Αὕτητεή Τόλμα τΏτέων τῶν ἀνθρῶν Ἡ θωύμα]ος ἀξίη, ιο ος μι Σ τε ο] αν τω: ααἀαεῖα Ποϊηπι νΙοτητα Ταπι νειρα αὓ εἶ καὶ ταδε πρὸρτέτοισιτὰ ἔττεα. πτορυόµενοι ὴ ες Σῆσα, 
Παρίτα: παπα. θυ{α τεπάσηϊες», 4 ΠγάτΠΕπΙΙ 5απινέωται παρὰ Ὑδάργα, ὃ δὲ Ὑδάρηης Ἡν μὲν γένος 

Ρε- 
ὃν ὁ 

τα Βέρξης νι 7 Τά, οκ {αιο]ιό, 
ΕΙΙΠΙΙΠ6. ηΜ]]Ο. 

ὐυβίου. Ταλύνβ. Μιὰ. (σγοπου, 
«“γοῦι ο. πι Θώμ. «νεῦ. «{1λ. 

ζνᾳ, 5. Ὅἶαι. Άρη. ρ. 191. οἳ Ρ) ο0ο, δὶ θλλέεν, 
1ΛΩΝ1Ε. τὰς πόλεις τὼς μηδιεσώσως (πιο Μμδισάσας |) δε- 
πΤευσαι" ἀλλ οἳ ̓ Αὐηναῖοι ἐπέσχον ὕςερον καὶ Θεμισοκλή]ς 
ΡΙΙΟΠΙ Ίο6ο Φο]ο]. Δεκωτεῦσαι πιετρτείατΙΓ φὸ δέκωτον 
µέρος; ὄνελεϊν. μπει Ίο πιο ἵΠ «ΕΠεγοβρίο νετΌυα. 
εεσερὶςί[α ρο «ού φ είς με {Η16//οέγε: Κοπιαηϊδ» 
Ὁτ που εδε, οεμαγί ζερίοπες ἀῑσεὈαπτμἕ» τεδα.θ 
Έοπισηας τταάεηΏρας (γαθςίς δεκωτευθῆνα! {εὰ αὖ Ππι-. 
ᾳ5 {επιροιίδ ({πεσοταπι Ἠαπιαπίτατο εταζε]ίας 1δίᾳ 
Ρτοή 15 αρᾗουγεῖ: τεξϊε τὼς πόλεις δεκατεῦσοι αριιᾶ 1)- 
οω8. Η. Φὲέρδ. Ἱπιευρείατυν ΄Τ]6ς. 1,. . τ. ρ. 037. 
τὼς τῶν πολιτῶν οὐσίαως' αἳ Ἰΐς, αι '[ο/υεπαηη {ευ 7δε[-. 
20160 ἀεοί]αη αἡσεγθο) ΝΑΤΟΚΕΝ. 
«90, Οἱ μὲν αὐτέων 5. αι ἐς τὸ βάραίρο] Ουοᾶ νὶκ. 
ἀεβπίη ροδίε νιὰστη {οἩρίοτϊ οἷεν ἴεε[αἰς ὲ ΟΥ, Ῥ. 
6α9., ᾳποάφ τε {οεῖκ(α ΠΗρίοαταΥ ΑραΓίαΠο5, ΑίεπίεΠ- 
ους απ ριαεπάυπι νε] οκ Πεγού, Ἱαμαι, 6 ομέάᾳ ἵη 
Δᾶτις καὶ ᾿Αρτ. Οοπξ. Αγἱς/οη. Ἡ.. Ῥ. ΤΠ. Ῥ. 419. Αρυά 
606, ΩΙ ἀῑχειαῖ Αθήνας κὶ Σπόρτην, οἳ μὲν ὠὐτέων 

ης 4ιομίοη/ὸς οἱ δὲ. ὁφαγίαμὲὲ Πο 1. 6.56. εἴ αλ Ο]:. 
"{6ᾷ ετ ἵη Ἠϊς Ώερο {πἱεροσσλίηπι. Αποπίσηβιπι οΓϱΕ 
τὸ Ῥαραύρον' ἂς 4ο {. δευγε. Απε. Τ,οξξ. α,, 0, 95. ἵΠ ατα μτηπι ΠποτΏ «π]ηαίος (ερε ριαδοἰρίεαὈαπί: εἰς τὸ 
[βάραθρον ἐμβαλεῖν ἀἴκοτηπε {είς «{1δεμ. ντ. Ῥ. 903. Δ. ΒΙαΐ0 Όοιρ. Ρ. 516. Ἐ. «{/βορῦ. Έᾳ. ν. ταδο. υδϊ 62ο]. Ἑ. τόπος ------βαθὺς ὅπου καὶ τοὺς. Δαρείου πρέσβεις. ἔβαλον' 4ος Πεγοοίο ἀἰσμπίιτ ἐς τὸ βαρ. ἐσβωλόντές εοηί, Τλιωή, Πλ σος σ ΥΑΙΟΚΕΝ. 

35. Οὖκ ἔχω εἶποι] ἵη οοπηπιηῖ ΔιΠαπίσπβυπι Ῥομ- αγιος πο[οπεῖτης, ρηϊναἴπι Ῥουπας ΙΜΙΠαάσπ Ἰμ]ςίς ἐν ᾿Αὐήνὰις δὲ ἰδίῳ τε κοὶ ἐς ἑνὸς οἶκον ὠνδρὸς κατασκηψαι αι » απομίαπῃ 15 οἶνίδιι6 αιιέτοί {πείας, τα Ἱεραί 
ον "δε τα αυο ἵπ Ραταίησηπα ἀενοϊνετεπτάς», Τω πα. 
ος απαμις νὑαἷς Ῥεπο α γοπουϊο ἀῑέα ΠΟ τε: 

αρ, Ἰαλλίορήσμς νὸ δὲ δέδονται οχ [οἨριῖς ππα πι, πο Πιο] σημ ος ὑδμένοισι οὐκ ἐδύνατο] ἱπταυρτεία{]ο- 
πλ σντοῦ, ἐανάς ον Οἶας, «ὔτε[οῦ. Ὠῖ]ιις, Τζμρά. 
ἵνα ἵἍορο Υσουπγοῃες μις ΠἱςΟΥ οὖν. ἐγίνετο' Ίος ἴ ρα. πεΕ Γοππημ]α [πορεια ΣΣ οὖν ἐδύνα- 
ος Ἰλλοόν. ας, ο ΠἩδΠαΙη, ορίπος., νἰγ ΠτεταὮς- 
Να]ὰ ισι οΕπιςὶ ζαπιέῃ ορομσῃε. οὗ δύναται, {οὰ ΥΑ]ὰς ἀῑνετία (πδηγὰ ροβμπῃ, αριά {1ο 1» 

4 4. εἲ «4γεῦ. ΣΙΠάνν ὠπέπεμψε, Ὁῖ {αρες, απ, 
{ Βυβαιῦ. αἆ Πρ, Δ. Ρ. 11ο” 50. Ὠπες 6ἳ {εαα. αξᾶρῖς, 

ὦ Αέδονται Ῥα9/. «9. . { ΔΌεδι «4τοῦ, 

Πεέρ. 

ς 
ὁ ΘιίάΙε «4. ο ἡ Ῥσε[, 4)ξ., ιἐμθαλόντες Ἰοηαμὶ, ἆἷς- 

ο Ἐἶπαί τι Οἵ8 «1εβρῥ. Ρα. Ίνλ. 
ο ΙΗ. Θα. «4. Βγίεν τε]αὶ ἀπογ. Ταλ- 

{ Ἐπ ος ἀεῄς, { Τΐσειν 

ο η μον ο αι ο πια. 
44. Ἱναρδοίῳ τε καὶ τῇ σρατιῇ τὸ σφάνιω οὗ δύναται 

/ καταθύμια νενέσθαι 1ὰ εδ οὖκ ἐθέλει Φενέσθον' πε 1οᾳι- ο 
τας Χεποβῦ, 1 Ἠπε 1,. νι. Κ.Α. ἐωοὶ μὲν οὖκ ἐθέλει }ενέ- 
σθαι τὸ Ἱερά πὈ Ραι]ο αηΏῖα, θυρμένῳ αὐτῷ ἐπὶτρεῖς ἡμέβώς 

' οὖκ ἐγίγνετο τὰ Ἱερῷ' Ὠῖ Ρ. 594. 35. Ἑλλ. ΠΠ. Ῥ. 9039 
το. ΟΟμαπάο Ζο/ζὴ1ς οπε[ίε Ἰσεία οταΠῖ είς. θύεσόαι κο) 
ΚΦλλιερεῖν, θυοµένοις καλὼ τὼ ἱεβὼ νενέσθαι ἀϊομπίατ, ε 
Ππιρμοίτευ εἴῖαπι τὼ Ἱερὰ φενέσθαι, αιιοά αριιά ουηιάσπα 
Ρ. 994 80. 1Π 19. 09ᾷ. τεάἀεῦαξιΣ τὸ Ἱερὸ καλὸ εἷ- 
ναι πριὰ «Δ0/Μ.Ρ. 775., γέγωε καλὼ ---- τὼ Ἱερά. οἳ 
ἐκαλλιεροῦμεν' ΝΙᾷ. Ο]ατ. Το. Ταγ/ο 1π. 19. Ρ. 39, 83. 
αὐ]αιε ρ]ητῖπια σο]]ερῖς ει. Πεγα]άμς Αάνοις, 1. Ὁ. 
5. {6βεγο εἰταίις 4 Τζμοά, ν, ο. 54.. μδἱ 1 αεθάφε- 
ΤΙΟΠΙ5 τὸ διαβατήρἰ ὀυομένοις οὗ προὐφώβει -----ο. σ5» 
εἲ ΤΤό.» οὖκ ἐγένετο" Ίου ΕΙεγοοίο ἀἰεενατις καλλιερῆ- 

/ σαι θυομένοισι οὐκ ἐγένετο, ᾖήάγε Π01 ῥοίεγσΗ{», νο ε0Η- 
/Γαἱρηέέδεν Ἴδεος Ἰαοία ΠΟ εγαηέ ελ]; θλ{ἠς 6ΠΙΠΙ {/ῤο- 
ἀίς Ώεογωηε ΣΠΙΕΤΙ [γη αγὶ, Πνό τὸ μαντεύεσθαι διὰ 
σπλάρχνων, {εειπᾶπι «4ηΠοΠΙ Θύεσθαι. ἀἱσεραπῖι 

ΝΑΓΟΚΕΝΕ 
-97. Σπερή[ήο τε ----- καὶ Βοῦλίς]. Ἱναστα υήμδαιιε ἴπ 
ΠΟΠΗΠΕ «οοταία, οηλάσε ἵπ Εοῦλις ἀςίει Ἱερατοπίθ- 
ΡΠΠΟερς Σπέργις», αἳ α)ΙδΙ 11ο ἴπ νοςλι]ο. Ρ/μαγ- 
(εὔοη!ε Έτπες. εί Ῥη0]. Θετεπά.. Ρ. 8ισ. Ἡ,. Ιάοπα 
004, της οι Ο. τ7.. Ίπάϊσς (11ο, ὃτ }α]α. αά 
Μάτι, Αἲῑπ Ρήμ, ΑρορΗίΗ. [μαςοῃ. Ρ. 935. Εν Βοῦ- 
ρις καὶ Ὑπέρτις». ΦΙ0ῦ. ΦΕΙΠΙ. ΥΠ, Ῥ. 93. Ῥούλης καὶ Ῥπέρ-. 
κά. Όμας αἆ Ἠετοάοῖσα {αοΙῃ αἨκίμο τενοεαί Ρο". 
{ηπί εἰ ἆσβρεῃτ, (ανα ας 

87. Σπερθίῃοτε ------- κο) Ῥοῦλις] Οπσᾶ ο[ετίας ες Α 
(10η. 0904. εοτγοξοῖς ορ[ο νἰάειῦτ Σπέρας ος 
τησ 6ΟΤΗΤΗ αἶτοι α]αιμοΏες Σπερόη., πρ Ἐπροςὴ 
γοσβηευς Ἰκεῖ δρρτείάτας ΓΓμοίαπο Ίπ ερνοζό, Ὡς Ἰοπ]. Ῥ. 
518., Ρ/μαγούο Τ.π.Ρ, 815: . εἰ 9ἱ5 αρμά τν { 3 
αἴηυε αά Ἱετηῃι. ΠΟΥΠΙΑΠΙ ΠΟΠΙΙΠΗ. ο ΑΕΕ ΠΕ 
Ἄριιὰ οιηλάσιη Ῥήμρανοῦ. 1 ϱ. 395. ος ας ντ 
ἵμτεπα βρατίαποτυπα. ΠΙΤΑΠΗ » ΕβάΕΠΙ. ν τα Ροηβ]εία ατα ας Η εκ. δεγομή ΓΕΗΡΙΙ5 ἴοῦπεμς θκΠή- 

Ῥοε. ΒἱΠογίααα επηιάσια αΗἴ6Σ ΕΠΑΙΤΑΗΣ Εχ 1ΡΠοΡΙΙ αἱ1ο-. 
ἆαπι Τε/οο Ῥ. 9η: πες ΡΙΕΓΑΩΠΕ αἆ ΠΙ4ΠΙΙΗ Έηδις Ρ. 

{εοραγάο: νΙὰ. Επι ΣΙ 16, ΊΥΑΤΟΚΕΝ. 
45. Ὁ οὲ “τδάρνης] ΈΤανε η Ρ]η, Ἐ, Π, ρ. ο96, 

τς ΜΡΡΡ 3 δάρνής: 

Λ99 



ες εν Ελ κ ηνωμα μον αμιρα- 

Μπλα «ἁαιε-Ὀ. 
ο 

σπα φνονο  ὡν-μᾷ 

ΗΝ η ο να σσ -- 

η Ἡ ΙΒ Β ορια πο 

ῃ « 1 Δ ον .ό / ' 

Πέρσης, σρατηγὸε δὲ τῶν παραθαλασσίων ἀνθρώττὼν 
αι 3 ο. 3 

1 ως 

τω ο) τῇ Ασίῃ' ὅς σφέα» ξείγια προ) ὀμεόθ» 
 εἰσία, ἕωήζοω δὲν Ὁ εἴρετο τάδ, ο» Άνδμε Λά- 

᾿ δ. / / οὺ ιά, ν ΄.. . / ϐ ος 

2 Χεθαιμόγιοι, Τί 9η Φεύγετε βασιλεῖ Φιλοι γωβσναι» 
ενος ς 3 3 3 » 

2» ὁρᾶτε γὰρ ὡς ἐπίφατα βασιλεὺρ ὤγθρας ἀγαθοὺς5 
ο 2 .) - λ Ν΄ 3 δν ας ος 

»» τιμες, ἐθ ἐμέ τε καὶ τὰ ἐμὰ πηγματα ἄπεο- 

βλέπωτες' ἑτω οὺ κα) ὑμέῖ εἰ δοίητε υμίας αὖ- 
Ἆ 4. ς ον δό ϐ λ ϊ αν 2η ὃ . 

τοὺς βασιλέϊ, 5 δεδέζωσθε γαρ ποὺ αὐτου ἄνδρερ. 
νο. εαν ) ο ον ο 
εἶναι ἀγαβοὶ, ἐκασ-ος ἂν ὑμέων ἆ ἄρχοι γής Ἑλ- 

το τάδε, ο Ύδαρνς, οὐκ ἐξ ἴση γίνεται η συµβε- 
λίη ἡ ἐε9 ἡμέαρ τείνησα. τὸ μὲν γὰρ πεπεἰρηµένος 

. συμβελεύεις» τὸ δὲ ἄπειρος ἑών. ἔ τὸ μεν γὰρ ὁδ- 
λος εἶναι ἐζεπίφτα|» ἐλευθερίης δὲ εἴκω ἐπειρήθής» 

3 η ἃ τ νε ων κ κος 
29 σαΐοι Εκ. ἂν Φύρασι συμ[βθλευοί6 ημι περι αυτης 
.. µάχεσθαι, ἀλλα καὶ πελέκεσι’. ταύτα μὲν 
Ὑδάρνεα ἀμείψαυτο,. Ενθωτο δὲ ὧς ἀνέβησαν ἐς 
Σΐσα, χα) βασιλέϊ ἐε ὄψι Ίλθο, πρῶτα μὲ, τῶν 
ὃ { / : χ / / ο εΆσ. 

ορυφορω) κέλευογτων. Χα) ανα γΧήν σφι π'ροσφερ : . οῃίες΄ ΤεΡΕΙ3 
αι Χα) ανά γην σφι ποσφερωτωνόσψ]τη αζοτοπήρις ως. ρτοσυηβε νι 

σπθοσκυνέειν βασιληα προσπίπτωτας, εἰ. ἐφασω, 
ὠθεόμοοι 8 πρὸς αὐτέων ἐπὶ κεφαλὴν, ποήσεν ταῦτα 
ἡδαμά, έτε γάς σφι οἩ νόμῳ εἶναι ἄνθρωπον προσκυ- 
γέν, Ότε κατα ταῦτα ἥκευ. ὡς δὲ ἀπεμαχέσαγτο 

/ , ον . 

ἃ τέτω, δεύτερά σφι λέγεσι τάδε, χα λόγε ἱ τοιῦ- 2οἳ εΠ/ΝΙΕ. 

δε ἐχόμθα., , Ὢ βασιλεῦ Μήδων, ἔπιμψαν ἡμέας 
0 Λακεδαιμόνιοι ἀντὶ τῶ, οὐ Σπάρτη ἀπολομένων 
» Χγρύκων» στοιὴν ἐκείνὼν τίσοτας.. λέγεσι δὲ αὐτοι- 
σι Τταυτα, Ἐέρξης ὑπὸ μεγαλοφροσύνής » Εκ. ἔφη ὁ- 

ον ”/ ὴ . . 

Η9ιορ ἐσεσθαι Λακεδαιμοήοισι δ΄ κείγες μὲν γαρ συγ Ζ5ηιατε περανῖι {6 
λ / . / / : : 1 χέαι τὰ πάντων ἀὐθρώπωννόμιμα., ἁ ποκτείναντα» κἠ- ΊΠ]επα: 1ο ΕΠΙΠ 

1 

αἲ 1 ας Ἀφρασς « ν « δὰῖ ' ο 

ῥυχα»' αὐτὸς δε, τα } κείνοισι ἐπιπλήσσει, ταῦτα 

α Ἱσία «4γοῦ. Ῥαν[. «491. 77 . Έ]ρετο λέγων «4γεῦ. 7 γρ - | ο ρηήή 1. 

1εά{ο. ἸΠάεπα» {εὰ {πρει ῳ {πε Ῥοβτας Πττοτας οι. Οἶῖτι δ λόξ χσύε. ε ο . ε ἼΊμεα 

Ί τοῦ μὲν «4γοζ. . Πρὸς 7. «4γεῦι, Ῥσπθ. ΑΙ ὑπ' 
{ Τοούτυ «49Δ.» ἵπ «πε. λόγου δὲ τοιοῦδ' ἐχόμεθα, ΡετρΕΙΗΠΙ.  Εχοϊαὶ Ὦμῤαύ. ἃ 
7 Κείοισι «4γοῦ. Νεῖε: ἐκείν. ΠΠ. | 

« . : ᾿ 3 : νρ «ὰ τη : 

δάρνης. Εἰγάσγπες «οΦΠΟΙΠΕΠ Ῥογβουπῃ εδε, αἴαιο ἵπ Ιεᾶιπι ἵπ ζ7οη. ΤΠ, π. χ. 379 ΠεβεῦΙΗ5 ος βιωής 
ς ς : ν , 2  όσκς αμό ος ή” α να 

Μις οτεύτυπι.. Νοχ α Μος. ορ]αεπι ἐσία αμα εως, τρέποντρ ἐπὶ κεφαλήν. ἐπὶ κεφαλΗγ. ὠθεῖ εδί αζαν πα 

Ἰοπίσας {μητ {ρεεῖεὶ εἳ Εεγο(ίο ἱσίῃ. ἱςμτόριον, οἳ αιΙά- ἀέ 
τῇ Ἴσιῶν: ΤαπΙΕΗΠ οἴκατε πωνδαισίή τελέῃ ἔιςιῆ εθι νο ο. | ἥ ἐφιήσθαι Τ. νο. ῥγοαβεΜ/Η ῥΕΓ ερ ΕΡΕ ε[ωῇ ωμή ο 
Ῥοττο εἴρετο λέγων τάδε «4ποῦ. εἵ αἰἴοτυπη, πον αδίεαὮ {οτίρδεταί ΧΧΠ. 6. 3. 0Η ΗΕΠΟ αρα, ον η Ν 
ο ἔφη λέγων, ἔφησε λέγων Ἱω 1 196. ΥΙ, 197. οί 

68. Δεδέξωσθε γὰρ πρὸς αὐτοῦ] ἵπ Ἱ ία ον ο ον] 1 τοῦτο 
να. ΄ τοῦ ος ασαϊ]είοο .᾽Απεμακέσαντο τουτῷ : πρ . 

ο. εοπ{ριαΊοπθ Ῥεπε πημπῖτο, Ὀ ροζ ση [ υυς Οἱ ροή αἲ ον αχιμίαπα» πηπίλο κο πεμὸ 

Ὅτο Γ]ογεητίπο πίπήυπ βάῑς, Οεπήπιμα ντ, 47. «4ρρίαμ. ΒεΙ. ΗΠίραπ. Ῥ. 539: καὶ οἱ μὲ. ον ούτος 

ἐπεί τε δεδόξωσθε εἶναι ὄριςοι, [71ἱάε)η ῥγηο ΕΙ ος ἆούτο εἳ Μιθίόαε, Ῥ. 975. ὠπομαλομ η ο. 

{εεκίβηηαηήη], Ἠγάαππος ΛΗἴοπι οκ Ὠοπιατοεί» 8ραι- ᾽Αμισέων. θπο Ρίωτ 4ᾳ Ῥεπεις Ο1, Ίρονὴ μμ τ 

ΤΑΠΟΤΗΠΗ τερῖς, αρ Ῥειίαπι ρταΙοβ, αι το[αιιῖς Γαπῖ- σι ΤΙ Ὠικίευε. 1, Ῥ. 499. ΊΜες θρί! ο: ὔθ ώς 

ἔωπι- Δαμίάσπι οἶμς Ππαόζυτα παπά ἠπίο ορίου ἀπ 
Ρούγαρηὲ 1.. ΝΠ. 6» 19. ἡ δὲ σρωτείᾷ τοῦ α]ν 4 

χοµένη ΤΑΙΣ τοῦ Κύρου ΠΡΟΣΒΟΛΑΕΣΞ 

 ὃ εοβοφς αἴθυε εχεπιρἰο ἆᾳ ΤοεάαεπιοπΙ(ς 

50. Δεδόξασθε νὼρ πρὸς αὐτοῦ] Ἠ]ϊο Ροβήβ[επι Ππςο- 

ου. 5 4 ον 

λάδος., δότος βασιληος. πθὺς ταῦτα ὑπεκρίνα-δ5 

νο. σος ο κκ ανα ος  ωαος ο. 
ὅτ᾽ εἰ ἔσι γλυκὺ, τ΄ εἰ μή. εἰ γας αὕτης πειρη-όοἀμ]αῖς απ Ποπ: αυ {α Πρ1΄ εκρεν ας ρτό 

ο ΗΤΙΟΗ» ο, 

Ἱ 1ω ὁράίιορ ες πποτῖ ΡατλίοΣ Ίποοπας πήτα πνασλαηἰπι ιν Κειαίᾳ, 

Ῥοίαπι ἵπ Απά (ἠδιεξεοτύπι Πεοτα πα ρε” 
{εὔατα νεπεταπῖ: απὶ 605 Πο[ρί(α[Ιτεί ΠΠ 

Ἀσειο αεξθρίοδ» Πὶ5 νειρῖ ΙΠΤεΙΟΡΑΝΙΙΣ 
γγιτί Εαοεδώπιοπϊ, απίά ταπάεπι τε[ρΗΣ 
-66[5 απηϊεῖ τρῖς ὃ΄ οεητεῖς επί εκ πε ὃν 
Ὅπηεο {ατα απι΄ {εἷτ Ποποξε΄ Ρζο(εά:. ΤΕΧ 

ίτος ορτθρίοθ. δἱς 6 νο, Ἡ νο 1Ρ9Ο05 
οἳ ἀθθειες, - πᾶτα αὐ 11ο εαΙππα δη 
γη ορτορΏ, πήσηαίκαμε  νεβιύη τοός ο 
παπίε, τερ]οηϊ Οτείς Ῥηθεήι, Α ον τ 

ή τε[ροπἀεπιθε, ΗΥάαΓΠε» 1πμΙΗΙ δν 
οχ ὤ4πο οἨτάτ σοπβΠαπα τΕΠ1 ας μ 
Έἶαπς: αιρρα οοπἱοἴοπεα {Η84Ε5” τρ. 
εχρετιας ε5, αἰτογίας Ιπεκρειας: πο αλ 
νίτητεπα {Ρίτα ἀμ]άεπι ποῦ 5 Ἡ Ὃ η ἅ 
ἔοπι Ποπάµή -εκῥετίις εδ» Ὁπι ιός, 

πον ττ Πας, {εά πε εείαπα {έ Β 14ό 
ἕα ἀῑπιίσατεπιας, ποῬίς ΓααάεΓξδ. τά 
ἀαιπὶ το[ροπἀσταπε. Γεμίπς ΨεΙ9 Ἠζ - νόὸ 
«ἀέταπε' θα, εἰ Ιη σοπρεξεωπι τάς ος 
πεταπὲ, Ῥππεαιρίο: ἱαβοπίρας ΠΟΣΑ 

αἀοτατεπῖ . περαγετηηῖ » φεῖ 

αὐ 'αἷς (ταάετεπτις, {8 ΠΠ ο [αοίμάξ 

ἔἴατος : πεις επίπι ΠΟἱ Εδ νι πι 
παπι Ἠοπηίπεπι αἀοταπάϊ» πεις -παρα- 

ῬορϊεασΙαἴα απίοπι η Ἴοῦις 'ῃ. 

βπανεταπε, {εεύπᾷο Ίοςο δν πο πή 
ππ]]α ἀϊκετα,  Έεκ ΜεΦοτοΙΏ» μι οἱ 

{ετυπῖ Τ,ασεαπποπΙϊ α βαπδὰ πε 
φ Ἱεραίς, απ δρα πιό . ησπαί’ 

ἴ] ἀἰσοπρας,-  Χειχες Ρἱ9 ή {- 
τα 14εεάῶπι ορ 

Ππιοήπιεπάς δι 

] : Ισί6 . {ΕΥ 
115. οπιπΙαπα  ΠοπΙΠΙΠΙ οοπαάί τρ. οίό 

πο, αισἀ Ἠ]φ. εκριοβίπεῖ»  μ8ν 
ον ή 

' τον 

} 3 ώ ἠιδον να « 118 

αὖτ. Ῥμρτα βᾳσιλέος ἐς ὄψιν 16". ν Ἰω 

ο 
40 5 

εαῖ 

Κορ. νπῃ.ρ. 553. 8. Ευ] ΧΣΝΗ. 6, ο πι 

: Ῥτου Ην [αῖς οιτος 1/1]α08 ἹερεΏίᾶ το 

γηνόο, ο ξυμον 
ων ονοσ 

ον ϱ0/41” 
αι : "κ | 

. πῤόῦ) μᾶϊ . | 
141 6τ νεϊσετεπι Πρι 0, {οΗρι Ἱ» Σοσ : 199. ΤΟΙΣ προσιοῦσι ὧπε ὀχρυτό.ς Π.ΊΘΠΕΡ τν τα 

ο οώρο τος .ΓοΠΙΡΙΙΟΠΘΙΙ: δεδόξωσθε ὴρ ΥΠ» -ᾱ Ῥ πεμαλ ο ον ο 
προς αὐτοῦ ἄνὸὃ κος νο Τελ Ἀθρ αᾷ Όιις ΠΘσ 21] 1 αρᾳτίαΏ1Β. ο ρε, 

ψθρεο εἶναι ὦγαθοὶ, {ρ[ως οπή. ἡιῤλείο οὐγέ πιοσία{θης περαπάα» Ρασ1α Όποῃ τη Ο/. ο μη | 
εἰ/ὲ ο) ΜΙΗ{Η} οὐ 1μήο ᾿ . 4η Α 1ν δὲ "Ίο ῥγώσβομ]ος. Οιογυππάσπη νεινο-. 3Ρ. -4/ΙαΗ: Αναβ, ΙΥ2 Τ1 «ΕΕ τας 
πι ή μγραςί ρα ος νο αοὶ Ἡ. ιερό. ΑΡΡ. 69. Ὡς δὲ ἀπεμαχέσαντο σούτφ]. μοβ Λουίς 
. ολη]. Δε Ῥ, 19, 19. που ἱρδΙπη «οᾷςπὰ πιθάο μα΄ νειουπ ροή. Επωάχυτα ἀοζὴ” Νο. ο | 

Ῥοηε δη σκ Ὁ 47., ἐπεί τε δεδόξωσθε εἶναι ἄρικοι. αγλαμα. αὰ μας. Τγη. Τὸ Ὁς τς ορμή ο ο 
τς ος ψλιεκην. Χεικὶ νἰάεραπευς ΤαεοήαεπιοπΗ 4 Άμπι Ἱεβαῖοὸ 

] Τ. αυτ 0. 
ο ϱποὶ τῇ ει τα 

66. Οὖν ἔφασαν, ὠθεύμενο] Οπαπάο Υοςμ]α5 Παρα συγκέαι τὸ παρ κας νο Ῥ. 129” νο ζρ, 
εορυ]αῖ περαητες, ηθαις 6 {ρεεπετεπι Ππεεζίαπα» οοπιτησϊἁαδίοπε: αχία 4μ1ό ο μὲν περὶ τοῦ 
οὐκ ἔφασαν οὐδ' ὠθεύμενοι ὑπ' αὐτέων ἐπὶ κεφαλὺν ποῄῄσειν ---ἀνόμως τινῶ ἀποντείνει, ὧν. αά ΟΛΔΔΝΕΣ8 ή 
ταῦτῳ οὐδαμῶ [εὰ οἳ νι]σατα {1ο αοεὶρὶ Ῥοδίππτ, Ἡτσε- συγχεῖ δὲ τὰ νόμιμα τῶν ἀρο ο βιαίου» στ ο λή 
Ρἱς Η. -Φχ6ρῦ. το ἔφασαν οὐδ' ὠθεόμενοι ---. πο ΏΟΙΕΡ ουί ΤΑ : | 
εν οι ο6ρῦ. ήσει. ἨΠοιεραπί ορεΠπιεηῖο 16βι ο έωτάῶς ' ν 

Ὠθεῖν ἐπ) κεφολὺν, ῥ/αοοἱρίέοη) {4 εάραΣ ἆσγεν Τι Ῥηρρὶν Ἡ. 911.) Νόμιμά τε πάσα ών νλσκκαη 

«η/Σ. ατη]οῖτ ἵῃ μο]ση. Ῥ. 913: ομᾗ 11 1ά ἐπὶ κεφαλὴν 
ας. ερ ΠεΠτατΗ Στητίας αά λα Ὀετσ ἐπὶ τρᾶχηλον ὠθεῖν, 

ἐπὶ αὀι ο πο αρ ος 5 
ρτο νπδιος µε, {οτιο ΤοΡοΠΕΠΑΗΠΗ Ἐ. Η. Ῥ. 490: 36. 

πεῴαλήν. ͵ ας 

μον νογεῖε ες τα ΈΕττΕ. ἐξεκυλίσύή Πρήνης ----- ἐπὶ σό- 18 

{Ιο/ΠέγΟ ως ος ῥ2οπ5  υο)υέ 1 οὔῤΗὲ 1 αΠδί 

"Κύμβαχος υπάς ᾽Ανεκυμβαχίαζον Ο]19 

τὶ «όµα" «ΝΟΥ Ἱ]]ιὰ Τ. τ. Ῥ. 437: Ἡος, μὴ καὶ ἀῑνίπο ΠππβΏοφμε ναἱ]ατυπι ρε θθΙς τα Ἱή Η. ος 

! πάντων ὠνθρώπων νόµιμ τεξῖε Ροπ1τ» 8 . Ῥα 

ας μὴ καὶ ἐπισομίση µε" Ί8εῖα Πρπϊβεατο ας ἐπ) 1 {ο]ετῆα υεσίις 

. 9 τω . 
6 . 

πυς ΠΠΕΙΙΤΟ «{λαμίψε ΠΗΙΤΑΤΗΣ Ραῦ , λε 

Βτπιασυπι Τ,. Ἡ. 1μσ. οὓς 
ενετε ἕῆ μα. Ρ' 

-ᾱ,. Ῥεήπο απτεπι Ρεπετο[υπῃ 6 Ἐν. Ίτ Ἰνόμο, 



πο Εν 

ο. 

εεφαλτετε 

ὃσ [,αοεάωπιοπῖος οπ]ρα {οἰατυτατη, 

138 8ηΠ15 ρε[ία {πηῖ. 

ΒΡΟΙΥΜΝΤΙΑ, Έτλπα ΥΠ. 565 
᾿ 

- . . ολα ς ο ' ο , 3 ο κἲς ὃς ἴ . ὃν. ε. 3 

Γαδιταπι 2. πεφπο ϱο5. ν]αϊεβπι οσοϊάσπάο, οὐ ποσέυν οὐδ ἀνταποκτείνας ἐκείνους, ἁπ'ολύσεν 

Πο. Ῥετ οραταϊας σεία, π Ῥιαίοης Ίτα 
Τα(ΗΥΡΗ  οδείανῖε. ατα ορατίαπα τεγετ[ς 
ὑρειιπίε εἰ Βμ]; {εὰ Ίοηρο ἀείπάε ΤεΙΠΡΟ: 
τε Ιπιεγ]εξτο εκοϊιαία {ζαῑτ 1π Ρε]]ο Ίπτετ Ῥε- 
Ἰοροππεῃίας εξ Αιλεπιεηίες. τς 1,ασεάσπιο- 
ΠΙ αἴππι: αποά πμ ἀῑν]πῖτας πιαχῖπαε ν]- 

Ἠας 1 Λακεδαιμοίου τής αἰτίη, Οὕτω η Ταλ.»υβίου µῇ- 
Ἔνο εν { . 2 Ἡ Αα δή ὃς 

ῶουις, καὶ ταύτα ποιησάντων 3 Ἀπαρτητέων, ἐπιαύς 
ο. νο 5 ; . 4 ὴ 

σατο τοῦ «παραυτίκα » καΐπερ ἀπιοοφησώντων ες 
Αα - 1 ἡ ! . ’ δὲ : , Ἐν, 
Σπάρτη Ἀπερθίεω τε κα Βόλιο" χρόῳ δὲ µετέπα- 

ο. 5 Ἆ - - / Ὁ 3 

τα πολλῷ ἐπηγέρη κατὰ ὃ τὸν Πελοπονήσίων καὶ 
' δρ { ο. ΄ 

᾽Αθηναίων πόλεμο, ὢς λέγεσι Λακεδαιμόνιοι, τουτό 
ἀειατ ερίε ρείίαπι: αιἱρρε Ίταπι Ταγοῆθσμοι ον τοῖσι Φεώτατον Φαίνεται γθέσθα|. ὅτι μὲὺ γὰρ 
Ἱηστη]ς[α. Ιπ πιηςσῖο, Πες αιΙενῖδίε Ῥτάς- 
Ύοὐαία εχσες[εἠήῖ εἰ ενεηϊῖηπι παξία ΓΠετίξ, 
{ας Ίτα Έετεραῖ. Θποά απἴεπῃ Ιπειάετς ἴπ 
εοτηπι αι αἆ τερεπι Ῥτορτετ Ίταπι ΙδίΑΠΙ 
α{σεπάετιπῖι Πο. ΙΑΝίσδίααπι Βη]ς, ει Α- 

ς 9 9 ΝΑ. 9 

κατέσκηψε ἐς ἀγγέλες ἡ Ταλθυβία µήμε, οὖδε εί 
Α σον ! / 

παύσατο πρὺ Ἡ ἐξηλθε, τὸ δίκαιω οὕτω ἐφερ Τὸ 
ο 5 ου ον ο» ιν πως 

δὲ συμπεσέῶ ἐς τοὺς παιδας τῶι ἀγδρῶν τθτέων τῶν 
3 ΄” ἆ χ ο» διὰ Ν ου 3 Ν /΄ 

ἀναβώντων ἃ πρὸς βασιληα διὰ την μγννν ἐς Νικό- 
. . ) ος λος λ / . 5 / Ν « / : 

παπι θρετιλία ΠΠαπι, αι] Ρ]ζαϊοτες Τι.0Ολαω τε τὸν Βελιος, καὶ ε Αὐρισω τω Σπερθίεών 
τγηιῃ]ος πηανϊ οπεταῃία Ῥ]επα γυ]τὶδ αἁπαν]- 
δαης «αρῖῖ». ππαπ][είίαπι {βατ ει αραιά πιε 
ἀῑναπίτας 1 {αξίαπι οδίε. εκ Ία,  Άαπι 
πυπςΙ ΤΠ Αῄαπι α Γιαςεάφτοηϊϊς τη], Ρίο: 
ἀπ α ΒΙαΙοε Τετεῖ Πιο "Πτάσαπι τῶδε, εξ 

ο ὃς εἷλε ἁλιέας τοὺς ἐκ, Τίρυνθος, ὁλκάδι καταπλὠ- 
σας πλήρεί ἀδρῶν. δήλον ὢ µοι ὅτι "εἰ γέγέτο Τὸ 
πρῆγμα ἐκ της µήνιοο, οἱ ξ Ὑαρ πεµφθέντες ὑπὸ Λα- 
χεδαιµοίων ἄγγελοι ἐε τὴν ᾿Ασίν, προδοςέγτες δὲ 

α Νγπρβοᾶσιο Ῥγιμα [ο νο: Άξ ο Οδὑπὸ Σιτάλκεω τοῦ 5 Τήρω, Θρήΐκων βασιλῖος, καὶ 

ἴα, εχεερι {ηΠι Ππχία ΒΙΑΠΙΠΕΠ, αἱξ εδι 
1η Ἠε]μείροπιο, οἳ αὐάιξα {ἵπ Αιῆσαπα, 
αὖ Αιπεπίεηβριις πεσατ 4{1πε: εἴππαιε 5 
Ατῆϊοας Αἀϊπιαπεα Βάς, Οοτιπιμῖᾳς. Ὑ6ε- 
ταπι ᾖθο ππα]εῖς Ῥοδῖ τερί εκρεάΙΏοΏαΠα 

(1 εχρεάξ]ο, πε αἆ 
Γαρεγίοτεπ1. οαΏϊοΏστη τεάθαία, ΠΟΙΠΕΩ αμ]- 
ἀεπι Παδεραι, απαῇ Γεπάετεῖ εοπίτα Λιίῃ8” 

: Ὠᾷδ., 

Ἰδυμφοδώρου τοῦ Π]ύθεω ἀγδρὸς ᾿Α[Αδηρίτέω», Ἱλωσαν 
χατα Βισάν»)ην τὴν ο) Ἑλλησπόντῳ» κα ἀπαχθέι- 

υτερ ἐρ την Αττικὸὴν, ἀπέθανο υπὺ Αθηναίων μετα 
δὲ αὐτέων, καὶ ̓ Αρισέας ὁ Ἀ ᾿Αδιμάντη, Κοριθιο 
ἀνήρ. ταῦτα, μέν νύν πολλόϊσι έτεσι ὕστρο ἐγθετο τοῦ 

1{βασιλέορ «όλε. Επάνειμι δὲ ἐπὶ τὸν πρότερο λόγο. 
ἡ δὲ σρατήλασίη ἡ βασιλέορ εὔομα μὸ εἶχε ὧς ἐσος 

- Σπαρτιητῶ» Λακεδαιμονίων «γε. ἃς ο]ορία.. 2 τὸν 4, Πεγυσσ. οἳ 4ρεδιν {5 πμ απ ση ο 

Τοπᾶῖς δοάσπι ΛοἰκζΙ) ἹαάΙοΙΙΠῃ. 

εὐκαταφρόνητοι τῷ ΜΗδῳ. καὶ ἅμα τὴν ὠνδρίαν τῶν αὐτοὺς 
“διδόντων ἠσχύνόη, εΧ {οποιο Ἱπίενία, Ίεπεπι οῦαἴΙΟΠΙ5 
Ῥτορταρ/απι οοπιμτραταπέ, ΦήογεΙβμμημε Ἱπ ρυαεοῖρίΠα 
ερετυῃῖ, . .τ 

97, Τρὶν ἡ ἐξῆλθε] Ἱηρτιάσπς . ερῥαμ{ σρὶν ἡ ἐξηλ- 
θον ϱΥ 10 μα1ὴ οἷ[ζει[ε/ η, τετ πες μ]τ, σγοπουίς ορίῖ- 
1ης. 6. ΝΙ, 1ο8. Ἱππίής μὲν δὴ ταύτῃ τὴν ὄψιν συγ- 
ἐβάλετο ἐξεληλυθέναι, οἱ ἠ]]ά [ση [ευη αορερἠς- 
/6. Ῥταν η αποφίε «οἀά. οιπ1 ρτανα ἀμπά]οπε ἐφέ-, 
ῥετο. ΒΕΠ εχΤ, ν. 58. ὥσπερ καὶ τὸ δίκαιον ἔφερε. Αἴ- 
αμα Ίαες αιἰάσπι ρ]απα εἲ εστία. Ίπ σαιδίαο εχρΗςσαβῖο- 
πο 6ἵ ποχα ρ]άς ἀ[ιου]ταεῖς» επ 61. οἷε Όαμτυ ρτοπαῖα 
ορετα 1: πιεάερατασ: τὸ δίκαιον οὕτω ἔφερε, τόδε συµπε-. 
σεῖν ἐς παῖδας τῶν ὠδδρῶν ------ {/11ήπα ε οσα [α- 
8 691 αἱ εα {μοίάεγει 1 [1105 ἐογ 119 ζΗ1 ----ε Ό ας 
Ἱαπία {ππεαπαπα ας Γρεεῖοί[α {πε, 9εᾷ Τη τὸ δίκαιον 
οὕτω ἔφερε {εαυεηΏθιις υπίσς αρτηπῃ εΠξ, αἰῑοά Ῥτοςθ- 
ἄετα Ρροδία απποίρο,  ἴτ ραυεΙς αρίοίναιι, ριοάόήος 
ναιροίυπαι {εῖες Γμήρεπίαπι {εοῖς οΓαΙοπΕΠΙ, {1 τὸ δὲ 
συμπεσεῖν ἐᾳ π.΄τ. ὦνδ. τουτέων, Νικόλαν καὶ ᾿Ανήρισον» 
τοῦτό µθι θειότωτον ἐφαίνετο, Πἱ Ίτα Εαῑδίει, ᾿Ἠαεβιαηάϊ 
εδ(αρ(ατ οσσα(ο, Ίνυπε ρ]απῖδις ἱπιεγροῇς αάάῑ ῃ6- 
εεδ/απι {115, Δῆλον ὧν μοι ------ ὃς. 

91. Ὃς εἷλε ὠλιέας τοὺς ἐν Τ{ρυνθος] Ἀενοεατία Ῥτο- 
νοσαδ]α. ΙαηάατηΣ πιδήτο. Οαίεῖα ταίετερατη 1]6ή, 
Ἠειοάοίεας 0. χι. ρ. 105. αἆ Πα/ἱρη[ες» οἵαπι Ρεἰο- 
Ῥοππεῇ πιατΏπ]απα Ῥτορο ἨἩεππίοπεη ΠαὈ{αΠί68» τοὺς 
ὀνομαξομένους 'Αλιεῖς Ίῃ Ισάργ] χι. 78. ει Τλκοά, 1. 
105. 61π1 αἀποϊαείοπο ΟΙ. 7/2. Ετλος αιἠάσπι τοὺς 
ἐκ Τίρυνθος, Οποπίαπι οἷις ορρίάϊ {ποτιπι σοἱοπί» αἱἰ- 
ἁοπίταϊε «Βρζορί αρμᾶ οβῥαΜιη Ίη ᾽Αλιεῖς οἳ Τέρυνο. 
Δά οοβάεπι τεζζα ἀμσοῖ «ἄγοβ. Άλίκας, πποίο “Αλικοὺς 
ἴομπιςς. 1ηεο]αοΗΠῖ επί "Αλίκην, ἁθ[εωπι βαν/ζ- 
Ώΐας πενο 1,, ΤΠ» 396... ἀῑΕῖαΙε εἴἶαπα Ἁλικο), τεῃο ϱ0- 
4επι Φιρῥοποαα. «ΟΥ Ίδία νειεὂαπα, φηή Πωοη/ὸς 
ον γψημόο ---- ϱερΗ. ΟοπΠάετανὶ ἀείπσερς Εα)ίοη/[ὸς 
Ἱπ ἀΙῆοῃο ϱς {οἱο Γι]κ[ο ΔραΊίάπο» πσαιιε αἆθο Αποζι 
μμ Ἀέημο απηίσος νο]η]ρία ἱπιοιοίρετο: Τμο- 

3 μα θα 1, τ» 67. τοὺς ἐμπόρους τῶν ᾿Αθηναίων 
 λοΐς-- ὀυμμάκων, αυ Ρε]οροππεί! οΓ4Π1 ΠαΝΙΟΗ5 0Π6- 
η. ος σσμία Ἔεραπε, σαρῖο {πίετεπιρίοδηιΙε οὐ Α- 

"οπιος]ατῖς, ρογ]ήσογα: Ιπάς Ἠπθβιατῖο πλ, Ἠαῦε ε’βο σοπἱο ην οἱ ἴλλ] ἷ ΩΙ 
(7Η. ἄε Έσπο, οἱ ὃς 7 ο μασ ενος. 
πληρέ! ᾿Ανδρίων : προς ὀλκάδι κωτωπλώσρωταο ασ ῥήὂσιοχες Γγγηλῥίος ερ, παυὴ ο κάπος β]έπα οεδος, Απζῑιος ΛΗς(ς Ῥε]]ο Ῥο- 
Ρομπαιασο» “4 υσᾷ ΥΕΤΙ6ΒΠΙΗΠΙ, Αλοπίοπβ τη {οσἱοβ, 
ἑυμμάκους' 605 Απἴεπα α Τδργ ές, Φρασίαποσυπα αἴ.6 

6 Οὕτω ἐφέρετο δὲ Πς Ώατ/. «44. 
ὃς εἶχε ὀλίκας «ἄγεῦ» εἶχε 4Ἡοαιε ΣΤΠάοῦ. Ετῖὰς ενα ὡς εἷλε. 
δηΐ.9 Ῥτάν6 Τύρεω οτι. ὦ Δειμάντου «άγεδ. ἔ. πεαε ἵω Ῥεπε. . 

ρεῆπι οἴἶαπι Αλίκη {εευπάμπι Βσζμ/ῶμ. Τ. ϱ. 1 

6 Ἐς ασ. «γεῦ. 6 Ὃς εἷλε «49ᾖ., 
Ἱ Απεδῖ αὖ «γε. ὁ Με, δα. «ή. 

Αποατα Ιπῃάς οβρῖος εἰ οοπμοϊάαῖος εαάϊ. Αοςθ- 
ἷξ, αιιοά Ί]α περ]αχῖς, {αι ΠαὈΠ]ί6 καταπλώσν- 
τας, Παυ]ραμίος. Γίαες Ἠλέεπης, ΝΠαϊοτοίι ἀήάπάᾶ]ο- 
ΠΕΠΙ ροδῖ νοσεπι ὠνδρῶν εκ. ρταε(εΠρΏς ποα 1Ππιείτο 
Πχ]ί6 πΠή νΙάθο;. | ρα 

01. Ὃς εἷλε 'Αλιέας τοὺς ἐκ τ.] ΟΕίευταπι ΠΗβοτίαε 
ρατεϊσμ]απι {1ο πποτο ϱ. 77. Πάπαϊπανίε ἵα ϊδί. Εἶε- 
7ο. Ῥ. 1095. Ἐκ «4γοῦ. "Αλίκας Ῥταεῦεῖ «α/εμς: Εα-. 
ᾖἱε/ός Ἰδῖ» “Αλιες, ἀἰεεραητις εξ ΆἉλμιοί: ο 

η] οΙ- 
ῤ 

"πευπα {ο,. 17ᾳ5/2ο αἲ Τσηο. ρ. 67. 5εᾶ ἂε ΠαΠεπβδις 
Ἱπτετοερίς αὉ Απετήϊο πΙμ!] αΗυπάε «οπβα:. Τόζηςγ- 
«θέ ρτδείετεα 1, Ἡ» ο. 67.» παιταπτυί Αιπεηισπίξς. 
Ἱπίιειίεάς Τ αοεζαςπιοηΙοτΙπ1 Ἱερατς, Αποτίιο, ἴΝίοο- 
Ίπο Βαἴοᾷειπο (ο ποπιεΠ {ορεπάμια νἰάσιυτ» 
Στρατόδήμος, ΠΟΠ Πραπ.) υιπαϊδατα {πιαίς ἆᾳ Ἱπῖι- 
τις οὐ αΙπ θεπΏμΙπ γυἱο]αίο 11π6. Ριῖοτος Ἱπιμίσταπε 
1 αοεάφεπιοΠΙ1» τοὺς ἐμπόρους οὓς ἔλωβον, ᾽Αθηναίων καὶ 
τῶν δυμμάχων ἐν ὀλκάσι περὶ Πελοπόννησον πλέωτως ὦπο- 
κτείνρωτες. 39εὰ Ίμςο {4 (ρεέται Πεγοβοίμε, αοπιοάο 
φὐαείο πποῦς Ἱεραίοίαπῃ ἁῑνίπα Ρος αμαῑα Άμππαπα 
ν]ιάει Ῥοϊεταί υἱπάἰέτα 3 Ἱνερρνείατπα Τοᾶη, αιοά 
ποβαῖς εκ Ἐάά, ρο(Ηςία νιάεταν Ῥατοπίαπι αὐΙάεπα 
ατ πιαίοτΗπα ἀθ]έζα ρυπ]τί ογεεΡαπτΗΙ ἵῃ ροβ στίς; {δᾷ 
Ἰδίηας 1π ρατίε πΙ1] {εοεταπί Ἱ]αμάαδι]ο Βρειτ]]ος ος 
Ῥμ]φ, εως βΠοταπι ππους Ποπηίπί ΓΠαρει/Ηποίο (παπα 
τας {1 Πεγοῤοεης:) νἰάετεευχ θεῖον πρὔγμῳ ἐκ τῆς 
μήνιοο. Ῥιαείεί «εἴετος Ἱεραίος, (οπής οὔαπι Δ- 
τίζεας Ιάεια {αΐυπι Διλεπὶς (ηδίετας, 'Γαπάςπι ππίχατος 
εαίάσπι ο Πς ἰδία {οΠῦογεῖ ποίθτ: σρῦτό μοι ἐν τοῖσε 
θειότατον Φαίνεται γενέσθαι ---- ἐν τοῖσι, ζμἱδμς ἵαπάεια 
Έας {οΠρίαπῃ αΠΕΠΩΗΙΕ6: τοῦτο μέντοι θεῖόν ε οὗ φαί 
νεται γενέσθαι’ ------ Εἳ ραμ]ο Ῥοςι, δήλον ὦν μοι ὅτι θείον 
οὐκ ἐγένετο τὸ πργμό ἐν τῆς μήνιος Ώο Π {ορετεηας 
αουοῖ, {οσεπε ἰπιο]]οότι Ειοπια, στο Ἐποβίσος τν 
Τ]τασία Ἱορατος {οποίες Πεγοά. α βαίος ΄Γετῖδ : : Ὃ . 
Αὐάσιίωπο ἸἨγπηρ]ιοάοτο: {εουπάμπι 12 ο ους - 
90. Ἰπ]εῖο Ὀσ]]ϊ Ῥε]οροππο[αςί οοπεΠΙ{αΝΕΙ: η πα. 
(6ς Π0ἱ Άγπιρ]ιοᾶογιτη τόν Πύῤεῳ, ἄνδρα “Αβδηρίτην (οὗ 
εἶχε τὴν ἀδελφὴν Σιτάλκης) δυνάµενον παλ. η ζλό ὀρετα Ἀγπιρμοάοσί Βμ5. 9141615 ΑἰΠεπΙοη(ς [αέτμς 
ἵηχια Τζμογά, 1» ος 67. 1ΕΡΑΤΟΣ Ριοβ]άς Απποηίεμῇ. 

ως ς ο  υλομ : ἵσ ἔτεσι ὕ5ερο, ἓ ρε Πρ, 
κα Ἴτιαμο αηρίς Ῥοσε Χογχί ἵη Οχλροος 
εχρεδίοποπι αμἰπαμααίπΏα ἀποῦυς. Τοπιροτί ταο 
οκ Τῥωφάἰάε» Ῥη(εταυ συν Οοτ νι Ἠοπηίηιηι οχίμπι 1. 
πτ, 67. ἀε[επρεηῖε, ΕΤΗ υὈ]υπη. 

Ρ050 9 11. Ἐγ- 
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ἔδοσαν σφέαφ αὐτοὺε Ἐέρξη, κατὰ, τὴ «άλασσαν οὐ- «ε[εταϊδίεηε, ἂλπε εεἶαπα, πο 8 ΐς πρό 
π]Ι οΠο 

494 

κ Ἡ εκ 0ο 5. ο ΤΙ δις δα ο πιάς ἄνσια, 
η μ1] ορἱ5 εται η 1,αοεάσπιοΏΙ18, 

ᾖγας ἐλαύμει, κατίετο δὲ ἐς πᾶσαν τὴν Ἑλλάδα. Τί 1είεεῃι πμ ας 

πυθαόμοοι δὲ ταῦτα πρὸ πολλοῦ οἱ Ἕλληνεεν οὖν ἆμπη. Απ ο ον 

ο) ὁμαίῳ πάντες ἐπαῶντο, οἱ μὲ; Ὑάξ εὐτέων δέρις θΆων Ἡ αμὰ τω η ει αὔμάαι ἀθθολας Ἐε, 
κεω ας, υδάβ τν νο, σα ον ὣς οὔδε ᾖ, Πισίαπι απίπιο ῥτῶ[απιεθαπε ταυηφ Πλ 

πεσόµοοι ἄχαρι πρὸς τοῦ βαρβάρω: οἱ οἱ οὐ ὀυτε,  ΠΤΗΙ Ἰπρταίυτη ΡάΦβΙΗ α- αθηϊό : αμ Ποῦ 
οὗ δήµατι µεγάλῳ ὃ κατέγασαν, ἅτε ἅτε γεῶν εἩ- «ἀοβσταπε, Παῤρπο ἶπ πει. ΥεΠαΡΑΠΗΣ: 

παν, {οὰ ἀε[εεπάτ οπίτα ομηξίαΙι σστ 

σέων οὗ τῇ Ελλάδι ἀριθμὸ ἀξωμάχων δέκἐσθα| τὸ «ἀιῖρρε ἀπαπι πα]ία ταήτα οἱαοβ εοίει 1η 
ο ο. . Σ- ἑ ο 1 ι . ασ αλ. Τη 

ἐπιώτα, τε βήλομύων τῶι, πολλῶ ἀντάπτεσθαιιΟΟταςσία, αμδ Ροδίεε εχοίρεῖε Πναοαςς 

τᾷ πολέµε, μηδιζότων δὲ προθύµωε. Ειθαῦτα απ Ρ]εήραπε ἀειτεδλαπήρης ἵ 
9ρ / 35 / . / 4 } 3 αναγκαίη ἐξέργο νώμην ἀ ποθέξασθαι, ἐπίφιοον σον 
ο ἂ λαο; υῦ τῶν ναί δ νὰ ὃς αἱ οο ΕΡο Ίοςο πεθερίς Ἴαρεο Ίεπε Πά 
πμ ώ. [ ια ο ΥΣ ΟΙ ἴαπι αριά Ρίητε απἰάεπι Ποπῖπές 1 νΙΦ0: 

Φαίνεται εἶναι ἀληθὲς, οὐχ ἐπισχήσω, 5 εἰ ᾿Αθήγαιοι [πε αι λεπ πα ππμή νίάριως ες πὰ .) μην 
λ 3 μα. νν καταβῥωδήσαντες Τὸν ἐπειόντα κίνδυνο» ἐξέλιπο τνδταπα, ποι Ἰημήρερο. δἱ Αἰλεπίεμίος ρήση 

πλ Ν ν δε. ν , κ μονο 
σφετέρην, Ἰ κα μὴ ἐκλιπόώτέ, ἀλλὰ µείναντεο, ἄαπῖεν Ῥετςυ]αῖπ αιισάἀ ἱπρεπάερᾶς, ον 

δαμοὶ ἂν ἐπειρῶτο ἆ ἀντιεύμθοι βασιλέί. εἰ τοίνυν κα- ΤΠ8Ώεηῖεθ {ε[ε ἆθάϊς[έηῖ Κειαι, ο 

τὰ τὸν «άλασσαν μηδεὶ ντιοῦτο Ξέρξη » κατά γὲ αάνεγ[ας Τερεπι 1Ώ πια! ιοπια[α ο” 
ἂν τὴν ἤπειρο τοιάθε ἐγένετο" εἰ καὶ πολλοὶ τειχέωνοο" το ππΔΗ [ ορρο[ωσ[ει Χεαιη μτοτυπι 
χιθῶγε Ίσαν ἐλήλαμένοι διὰ, τοῦ Ισθμοῦ ΓΠελοπωνησίοι- εν ὡς πα 3 πρι» Ρεξ 
σι, 5 προδοθέτε ἂν Λακέδαιμόγιοί ὑπὸ τῶν συμμά- 1βµπουπι; Ροδ] [ασεἀώπιοΠῇ 3ὺ Ιον ηας 
Χῶν ουκ. εκότῶγ, αλλ υπ΄ αναγκαίήε, κατὰ πό. γο]ωπτατίο, [6 πεοεδῄταιο ΡὲῖΠηΡΗ ο 4ε- 
Ἀί αλἰσχοµένῶν υπὀ του γαυτικου «ρατοῦ τοῦ βαρβά- α οἰαρί[ε Ραματα «αριῖς ἀε[ο]λᾶ 1 . πα {ς 

αν 

ν ον 
ει 7 ᾿ 1 : παωμερς νε 

ο 5 ἐμθνώθήσαν, { μενωθέτες δὲ ἂν, καὶ ἀποδέξά-ος[ο]αί]αιε εἲ Ἱππαρηα ορετᾶ εθεῖ να Α. παμε 
᾽ » / «9 ο» - { ϱς 6 », 

ο οὰς 5 μεγαλα; απέθανον γωναίως. Ἰ ταῦτα ὧν οεειρι1δ{εΠῖ, Λι ον ὂ ο ή 
ο κ 3 η , τή 

ἐπαθο,' Ἰ ἃ προ τᾶ, ὁρῶιτές ἂν καὶ τες ἄλλες Ἑλ- Ρ1115418πΙ 14 Πετει, ΥάΕΠΙΟ με 
Άννας µηδίζωτας, ὁμολογίη ἂν ἐχρήσαντο πθὸς Ἐέρ- 

44 

« λ / λ Ἡ 3 / ῥ Ν ρω ο μμ .. Ἱ 

υὸ ΓἹέρσῃσι. τὸν γαρ ὠφελίην ὶ τη τὼ τειχέων τῶβορει Πεπιαπα ἀπξέοτατα α1Έπαῖα απμι οίοἱ 
ὃ λ ολ ρα νι / 3 / / ε/ . . . ια του Ίσθμου ἐλήλαμένων οὐ Φύναμαι πυβέσθαι ἥτις εδ[ει τορε παπί ΡοιεΏῖε, ον τοῖς ἴ- 

| ο 3 / 2 ον ο» ὴ . { πρός. Επικρατέογτος τὴς .)αλάσσης' γώ δὲ Ίνυηο αφίσας Αη θε 
ο. α”.α.6 / « μί 16 Αὐηναίες ἂν τις λέγων σωτῆμας γενέσθαι τῆς Ελλά- Ῥετατογες εκτ]εδίε ἀῑκαϊ Ρ ειπαμε ΑάγεΕ 

οκ. ἂν ἆ ος ἵ ἵπ. αμΦουπαάς μμ 
ὃοο» οὐκ. ἂν αμαρτάνοι ταληθές, οὗτοι γαρ αρ ση Β, τοτοκφος να Ὃοπάειατιτῶ: κ... 
τέρα τῶ πα ον ανω ως ος μεν. α{εΏῖν 1169 ρατῖες ειαηϊ ΡΙΦΡΟΣ οε[6 [ρε ας. κατω ετράπτωτο, ταῦτα ῥέψεν ἔμελ- ὄδψειο ρτωτυ]επί Οταεῖαπι {Πρείέδ  οἴσυυ 
ποκλομόμγοσην Ελλάδα περιεναι ἐλευθέρην»ὃ τῶτο Πή ἱρῇ ἔιοτε, απὶ αιἰσφπἷά ο ρη 
α: ο τα λοπώ ὅσο μὴ ἐμήδισεν ὶ αὐτοὶ οιαῖ υπ ΊΜεαϊς ΠΟΠ. {επΠεπὸ 

Ἰ ον : . : ᾿ 

0ὐΤοί εσα} οἱ επιεγέραντες, καὶ βασιλΊα µετά Ύε θεὼς απῖαπε {εουπάμπη 4εο Τέ8: 
αγω- 

-ᾳ οι Ἠαδοξ {ῦ. ὁ Κατέσήσαν 1. Ἰ2με, οπἱ πάς ποῦ οὐπας.  ὁ 1. 4. Ζ. αν ο ὁ 
εχ 4ο οἳ ᾿Αόην ς Ῥετρείαπι 4 5 / ᾽ , ο. ᾗ / τε 6. ν.» Ῥέ ᾿ ᾽Αντιεύμενοι «γεῦ. ἐ.. οσο νι]σα ὄντιύμενει» ο δρη, 
ὅ ο ά, ή. αεί. «ἀγεῦ. Οηά. [Βαγ. δι, αἲϊ προδόντες ἐκ 0: Νοχ σρωτοῦ τῶν ρα ὃν πολ 

τν ρα, αν, 864. Δ., εί ππαῖς ῥποδεξ.  ὁ Μέγόλα Ρ]μ. γοδ. ῥηρή. Δ.Ε) {ὸ. πορόρ, 
πο Ίσιδς “4. Βοδία. ο Τιρὸ τούτου Ρ]ω/. αιοά Ἰάσπ. Μἱά, Πῖ, 65, νν 55. ἡ Τὸ). αιδι 4 ο 

ο βασιλέος. { Τοῦτο Ἐλλ, Ομά,, τοῦ τὸ Ἑλλ. «4γεὸ. { Αὐτοῦ «4γοῦ. εἳ ἦσαν, Ὠϊ Περ ον 

ο ο 
σ 

“11. Ἐγθαῦτα ὦνανκο]ὴ ἐξέργομα, νο ος οκ. ν 
: μαι]. Οἱ 1η νο]ιήε φἰάϊοίι, /αεύοαιΙο 1Πσταῖᾶ. ο 1 4ΠΡΗ » 22ος 4 Απιοπιίβώη εί η 

, ο 
9 Ἡ 15 ! : / ΄ Ἴ' 9 Ῥ] ὃ : 115 Ειοϊποτ]ὶ 115 ο «λάὴ ος βι η 

Λ. Τη νὶὰα Ππρεπίας Ο, 96. Ε] Αθήναι -----, αάάϊ- ρᾳς ΣΩΤΗΡΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ὀομασέ, 
οεἠΏδιις {ο]εᾶῖς ῥτιάεῃς΄γομουήὲ {οἰ]εγία ἱμβ]αβπις Ίπος αέ (ροέΐπης, αμξ ρορι απ απ 1 ή η 
α1η{εοταν]ζ. (η. Ψοίπα ΟΙ. }οἱνκές οὐκ ἂν ἁμαρτ 

30, Πρλλοὶ τειχέων κιῶνεε] Ἐ]εραπς Πσιτα, αα πο- {.το βησευαε, Αι απίά { λέγων τρεις ας . -- ὦ 
ο η ον 

μ΄ ευ 

ἆμᾶ ͵ 
Ὃν .. ο βα(ῦ. . Ῥ. 3709. 20. ΗΕΙά τὸ ἀε[μάειανοΗε τι ολη 1 Οπηπίπο 6 οί « κότιον πόλεως» υε/ζε ΙΧΙΕ εεδί. Εοπαείο 9ἡ. Οὐκ ἂν ἁμαρτάνοι τΏληνέρ.] ον ῃς ἄῑε 1 ππιπιο νεα σα τς Ποπεγὴ, ᾗ τέ κεν ἤδη λάῖνον Ῥυϊο τῶληθοῦε. Ὀϊ ψευσύῆναι ο 4, ο. ή 
ἐσσο ΧΙΤΩΝΑ κακῶν ἔνεκα, αιο Ἱαρίάίδις Ἱπάμί, ἄνα, τάνειν τάληοῦς. 1οἱση. ἂς ΠΠ. {πίον ο ήβαη 
οΡΡΠΣΙ Ῥοῦμ5, ἀϊππιπι Ἐιβσ δή, Ἡ.ϱ. ν, 57. Νοκ τώληθοῦς ἡμαρτήκασι' πἴαιΕ Ίκτυπ οα(μι Ὅ αρτὸν 

ἑ6, ὑπ ἀνάγκης Ἰοπίσηπι Γροσίοπι ροφβηπιᾶα.  Ἠς νοκοί επἶαπι αριᾷ Ηογοά. ις» ον ης, 4 
ορ. Τεέων κιῶνες] Ἠ]πα, ορίπος, ἔλαβεν ὠφορμὴν «ρηβηβίυ" ον 78. γνώμης ἡμάρτηκας δη ύμπω. ὥφείου λόγου καὶ ὃ εἰπὼν τὸ τεῖχος Ἱμώτιον πόλεως, Ῥοβις. Ὦ. 1380 17.9 ἥμαρτε (νυ]ρατς ἥμρρτ Ἰρσήητε ων. 
ἂν ΕΧ Ἡοπιεήσο, Λαϊνον σσο γιτῶνα, 0 οἶπα 1ε- γνώμης εἰνείεπι οί ϱ. 194 4012 3μ Εῤῥη΄ αι ἴμφ οοπτι]ἰρίει ΧοπορΠοηίςυπῃ Ἠπιέσωσθαι ν"ν Έωβα- θοῦς. Ιπεσῦτις {οἩριος αρίά άσμ Ἡ νλο ον 

ο 
. 

22ίως Τη Ἰϊ. Τ. ρ. 987, 16. Ὠϊχοται αὐξοπί ενιαίος οἷς ἐπέβετο τούτων ἡμάρτανεν οὐδενός, οὕτω τὸ Ελλη 
. , .) / 

τὸ τεῖχοο Ἐσθήτα τῆς πόλεως, «49όρμαεο είΊε ΊΠ.Ῥ. 9ο. 96. Τοῦτο τὸ Ἑλλην.] ΒΕΠΡΙ Ἠπδς, ἔσων οἱ ἐπεγείβι 
.. ------ Ὀιά μπι απίςθ «οπου. ἵπ Ῥτοαϊπηϊς {0Η Ρἱ Ῥ0- πῶν τὸ λοιπὸν ὅσον μὴ ἐμήδισε αὖτοὶ 6 πάμε ς 

Έ]ετατ προδοθέντες ὢν Λακεδαιμόνιοι, εΧ Ζαὐλα, «4γεῦ. εἴ τες, καὶ βασιλῆ]α µετάνε θεοὺ ΟΕ, ἩΠ. Ῥ. 41. µε 
1. ὰς Πεγοιί, Μαρ. Ρ. 564. ΑΛ.» ΕΙ παες, νοιό ἵπ δν Οἶατ. ο. 1/0 αἆ μέ τε οδίε 1μά1605 1, 
Ἀηάσπι ΑτΠοηιοπίυπι αὉ ΠΙοιίσο {οηρία» Ποπ αάθο Ίρταπι Ιαμάατίοπεπι ΕΙΠΕΡΤΕΠΙ 19ή έρις μεσα σος 

ἀῑχ]ς[α νἰάστυηγ Ηεγοά. εἷς τὸν ᾿Αθηναίων ἔπαιον, ἀλλ «/λειοβδερῖς, Έπο Ἠιήῖς ΠΟΠΙΕΠ Εμ  ορμίβαο ἀενεῦ. 
. ως ἐποινῶν ἵνα κακῶς εἴπῃ τοὺς ἄλλους ἅπαντας Ἠθξνϊ αἩ Ἱεία βπιρΗςίτατε παὔνα» ιά ἀο[οτοπά η 

επ τατῖο νη]οτ, πι]]ις οςτ Πή{Ποτίο]δ» ϱΠΙΠ ασοι{α- -----  Ἠεηε Απιοπιεοπίες πα ος ἐν κ . 

Παρα. 

ὁ ο 

(πῶςσος οππι Ίεάϊς [επεΠΙΕδΣ Ἱς ΙηοᾷΟ .. 
ο λώσεν : Χοιχοα Ἱπίνὶςίεπε ιαπ. ΠΕΙ οχι έα. χα ; ΐ ο ο{ ολ ὝΝαπι Πο ἔ Βτω ὧν επ αμφότερα η Ελλάς ἐγίέτο {µ Ρος Οτασῖα βηὶςίοε. ας Ειᾶ 

η, ο 

| 
μηάι ἹπεΠπαπαριδν Ίρεπιετ αἲ Ρατίες Ἰεάοϊ οι 

1 

.ὁ τα 

ών μωρο κος 

σα πθιή. δεν κλα, 

} 

ἵ 

{ 

, Ρο τον Ἱ 

11 Ῥοξῇῃτ. τΙϱ] . : Ἡ . Ν 

μα μλο 1Ι5σαμαιν - το ροίτμετιηηῖ Πρ ερ ὁ ενο]σαηείᾳς, ---- 1π 119 τεζαδ α μ]ρα- ἀμοετε Ῥ  αρηςήρ θά Ἂ Ἱγγογει μοβ άἍρς- ῤ τι Ἱερὶς[ς . π 3 ” ο. Νϊάαιις Ρ/μργεῦ, ὠποδεξάμενοι ἔργα µεγάλω καὶ ἐς δεῖμα βαλόντα ϱμαμ{ῃος { | 
ο πομαγνα]ως. (ος ΨΑΜΟΚΕΝ. νοσυ]απι καὶ ᾗ Οοάδας Πίο οπτετοηῦ» πε 

3, Σωτῆρως φεγέσῤ,, Ἕλλά : 1] Γι ίοοΠέ ο εμΙβ2Π0 ποκεδ» ς σθωι τῇς Ἑλλάδος] Ῥταεο]αϊα ΔΙΠΕ- τετ, ζμσε ο {ΕΥΓΟΤΕΙΩ 14676 νΑνΟρ- 
πλοπβυσα Ίαμς. ὃς ρεσηη]σην Ἱορίχος ἄσβμεις, {5ά ἵπ. εῥεηίηβόως, ἡία. πιεί ἐπομρβδ» ορ 

” 



Μία Ώεοχυπι οκ οιααμ]ῖα αἀγειίι» Αῑπἱου[ες, Ρ οἱ ΥΜ ΝΙ Α ̓ 1 βεηα ΠΠ, 562 

πεήπε Ί]]ος «ουλου]α Ἱοιτοπάα ας τοτηρί]ία ἀλωσάμθοι, οὖὐδέ σφεας χβησ΄Ίρια Φοβερὰ ἐλθότα 
αυ α Ὦε]ρῃῖ νεπίεραπε, «Ἱπάασεταπε αἀλοῖκ Δελφῶ», καὶ ἐ δέµα βαλόντα, ἔπεισε κλιπ 
Οτῶεῖαπι ἀε[ετεπάαπα, {ο ρειβ[ίεπιος Γα[-᾽ τὴν Ἑλλάδα, ἀλλὰ καταμείναντες, ἀνέσχοντο τὸν Γμοδνστμε εκεῖρετε λοΐβοπι [πα Ἰαναάομία, ἐν ῥαὶ ὦ, χώρρ ὀἰζασθα, Πζωγανης γὰς οἱ 149 θ]ηυ]ἆδίῃ «οπ/{α]τοτῖρις Ώε]ρ]ος πιὶδῇς, ϊ ο ο ρὼ Δοπρίπης οι ἔεοθ νο 

Γτ οτᾶσμ]ο Απεπίεπ[ας νοἰεδαπε: σαις Εαάς «γιοι ος Αέλφους προπθυπ ο ΧΡΗΣἸβ ιν 
αραιά τεπιρ]απι αφ: πίτας Ῥο[μ]άραῖ, υδί - ὀΤοιμοι, χα σφι ποῄσασι περὶ Τὸ ιρο τα, ομιζόμθαν 
ἀεπι Ἰηρτθςῇ «οπ{εἀετυπὲς- Ῥγιβία «πῖ Ππο-45ς ἐ τὸ μέγαρο 3 ἐσελ.) ὄντες ἵζωτο, χρῷ Ἡ Πυβίη, 
ΠΕΠ εταῖ Ατηζοηιςς, Ίτα ναζοίπατιΣ, Τῇ ὄνομα Ἡν Αρισωίκη, τάδε» : 

ο ᾿ ἅ ἳ ν ανν ν ; 

ΙΡ Ὢ µέλει, τί κάθησθε; λιπὼ ΦΙὈΥ ἔσχατά 

ον εναν ασ . αν) ᾱ «η: κ Ἅον ν 9 ἳ . / μώ ο εν ος ο 
ἄΕάϊδις εἰ οἰοθίάο ἆε[ετηῖς οοἰδης γη, Ἂωμωτα, χα ππόλιος τροχοειθέος «κα καρφα. 

η. οεοπίπα πηη Τ2ΠΙάΠΕΕ ἑαβιῖ» ἄξ ΠΠΙε5Ο Όύτε γαρ η κεφαλῆ 5 µέει ἔμπεδω, οὔτε τὸ 

Ο πι[οή | ιά αρ  αἲ ολίΠπα ειώε 
1ΕΤΥῶ ο 

εὐτρις, σῶμα, | 
Επίγεπυο ρεῖος» ππαπίδις βατίεν πιθζο- Οὔτε «πόδεο Ιέατοι, οὔτ ὢ χέρές, οὔτέ τὶ µέσ- 

ας ο ο ο αν. σης ο. ο ο κ μην ἠπήκ Δάίπετάι, ἀλλ ἄδηλα πέλά, κἀτὸ γάς μή 
Αατς οα[ζαϊ δγ10 ἴπ στη τμ εἲ 59 αν ο ος ον ορ, ο γω ον Πο δν ο Πυρ τε καὶ ὀξὺρ Αρης, 5 Συβιηγέγεὲ ἅῤμά ὃι- 
Πῖο δὶ ποη ο, δὶο αἩίς οα[δοῖ]α γευεῖ- - ὠχων. τω | 
νο ο τος Πολλὰ δὲ κῴλλ) ἀπολᾶ πυῤγώματά, κοὺ ἔ τὸ ο ας 4εια /αυῖς ἄαδίι ἠρπίδης ο ο ορ πε ος αν να 

ο ον ο. τν Πολλοὺς ὃ 6 ἀθανάτων νοὺ ο με... 
Όιιας ππιωηο δίο 1ο [ρεβας [οτε ηρηίες, οἵ τας β τ αμα ΤΩΝ γηού: µαλερῳ το) δώσει, 
«ΐπις πει ἱγεπωίας» εἳ ἂρ ἰάφιραγίδις α]- ο πας ο ο ήμοσα ο μη '. Αεματι παλλόμέοι, κατὰ ὃ) ἀκροτάτοις ὁρύ- 
Φ/ο[ρίοίεης Πα «ΓΗΣ ΤΟΥ εί ᾱ- ποιο ο εκ βοκβ οκ 

ν ἳ ος ο Λ ο λαί πολ ος ὤβ μ. κ ο σον ο Έρρενς ανν ο | ον Ἀίμα µελάν κεχύται» πεοϊδὸν κἀκότητος ἀνάγ- 
(1ο [ε επ αώφίο, αἴπμό πας ο υπο Ποπ όδιυν χα σον ο ο τες, 

' Τερις αιμα ο ᾿ ., δη ος  δό Ἰ ο αμ » 5 ᾖ ρα. - κιτς το | Αλλ΄ Ἐ το ἐξ ἀδύτοίο, κακοῖς οἱ ἐπικίδίατέ | ον μ φ ον -Ἡ ἡ, ΘΑ : 
, ο] . - Ἡ Ἴ φις ν ον 4 - υ - “ {ιτ Ἠὶς απ Αιπεπ]οπίαπτ σοπ/{α]ίοτος τηαχ]- τ θυμόμς νο καν ον. 

πο {ΠΏ6 ΠΠΦΙΟΤΕ αΠεξὲι: ααἴρας Ρργοιςϊεητ]- Ταῦτα, ἀχείσαήας οι ΤῶΥ Αθηναίων θεοστρόσίοἱ ῃ συμφορή 
5 ὁ ου . 9 3 5 να Ῥα5 {ε[ε ρτορῖει ταπα τπ(τε τε[ροη/απι, Ἠϊ- τὴ μεγίση ἐχρέωντο" προβάλλεσι δέ σφεας αὐτες ὑπὸ 

ο, . : : Ἡ 1: ων ω / / ε» / ασ. τοπ Απάτοριιϊ Πας, νὶτ αρυά Ώε]ρίιος ἡ-ζοτᾶ καχξ τΏ 1 χεχρήσµέθ Τίμων ὁ Αιδροβόλε τῶ . . ών 11 ; ω. « ο ο η ιν : 1ηΠ1τ]8 οι ο ο {πας Η]15 τι (απι- .Δελφῶ ἀλὴρδόχιμος Ἱπομοϊα τῷ µάλίσα συπβέλευέ σφι 
- ς ο” ἵ αν ον ς Ῥιο {αρρµςυπα Παδίτα ἆ Ἱπῖερτο τεΨεΙΤετε- ἱχετηρήν λαβἒσι, δεύτερα, αὖτις ἐλβόῆ]ας 9 χβᾶσθα[ ταν αἆ σοπ[αἱεπάαπι οτασυ]ατῃ τπτ ΠΠρρ]σθ, κ ὃς δν ο ο άδα 

ΟΡιτειπρεταπΏρις εἶ Αιπεπίοπῄρις οἳ ἀϊσει- 5 ΧΡΙΣΗΡΙΟ ο τη ως ας ρω. 
Πρι», ο τες, τεάᾷο ποβῖο οχασυ]υπι της Αὐβαίοσί καὶ λέγεσι ο Ώναξ, χρῆσο ἡμῦ τα 

πό ---- ὰς ο. πμ ος σος 

ασ κος λμθνες 

 Ἐλήότες }ημά. «ἀπ. ο. 2 Έπι αρ. [ο Ῥϊαξρ, Ένεηρ. ν» σ4- οἳ ΛΝΙΩΡΖοΥ. αἲ ΥΠΕΡ Ἱη[οπιη. ρ. 
ο. ο Μενε 21πά. ΤΗΠι ἔμπεδον «ἄγοδ.. ἔωπεδοο με. ἆ Ἐῤῥψει Βη/εῦ., 1050 ἐρείψει. 6 ΄Ασιηνε- 
νὲς «περ. {7 Αα]. Ι Τόσον «4γεζ. εἲ «άως: ἵπ /εΦ. Τολλὸ δὲ τῇδ ὦπολ. πείΟΙο πάς, ὃ ᾽Αθαωνότους 
«ἀγοδ., εἳ ναὺς «ρα. ὁ Ῥεεύμενοι Ο/εη1. «οκ, ΒΙΤΟΠΙ. Υ. Ῥ. 728. {εά εξ {εφιεπς τα[ροΗ(ίη οἵπῃ Ίος 
πηίσεῃς. ὁ Δείμασι 1. Α Ἴπων ἐς ἄδυτα «4γοῦ. εἴ ΠΙΟΧ κακθῖο «44. { Κεχρημένου «4γεῦ., Που Τ, 
1ν» ο ν η Ἔπαος αἳα οπτεε «4γεῦ ῥ πι  ἍἩ Ἱκετηῤίας «τοῦ. }”, αιοά οὗ Ίεαα: πιο[ης. ο Χρῆ- σθαι «4γοῦζι {1πά. 

8ο. ᾽Αθωσάμειοι |. Ἠ. σιερζσπὶ ἁπωσάμενοι Τοτἱρᾶ Ἰπνοϊνῖε, εἩπππααε Θγπαπι πια]υ]ε ρας Αῄαάσο ᾧ Οσάά, τείραμπε, {ρειπίηταῖε α Ο]. Το αἲ Ί0πε Ἠαιά {01ο: αυ .Π1( ΑΠ πΙΗΙ ΄᾿Ασιηγενὸς απτίᾶςι, Πο- 
Ἐπιάφ. Ῥ. 41. οὉ Ἰ, ΝΠΠ. Τοο. φέφος τοσοῦτον ὠνθρώ- μπι νοσαδη]ηα, ΑΠαϊσος Ἱπάίσαης» 7. δοἱρέο «4βᾳρε- 
πων ΑΝΩΣΑΜΕΝΟΙ. Τα πιαππίπΙ ἁ1[ρυιαίοπίρις νδ- πες, ἃ ᾖο. 19. γοπουίο εριερ]ε {.1υἱ0 ΧΧΧΙΧ, 44. ἃς- 
χατ, {οὰ αΏἴππιπι πμῃς ποπ ρεισε]επ δα». ο Μετς Οὔ5, Τ. 1ν. 95., εἲ ῥᾳβδοῦγοι ᾿Ασιανενεῖς Ώ{ο- 

46. ᾽Αριεοίκη]. Έαάεπι 4ο Αρισυίκα νΙάεἴυΣ» απάε ο ἆογί να, 77. ετῶπτ ρτο ἴα[Ππιοπίο: Αάάς αἰπφάσπι 
ΜΙΟΥΙΙα αἰῖ δι µέτρων ἐθεμίσευσαν, εὔΗΙ2Ηή5 υαμοί- {επριοτίς Ἐ. παρ. 69η. Ῥοβῖ Ραϊϊσα ἵδρωτι ῥεεύμενοι οΧ. 

ο 

οπιοςπςεοοεσσες- 

"3υεπι οβοπάδτε ναπίαΠο ΠΙπΘΙΙ: 

αΐαε ΓΗΕΥΗΗΣ. η Ῥ]μ]. Ός Ἐγί], Οτασυ]. ρ. 4οό, Ὦ: (Ἴεηι «49. αὉ 
1κοίκες Ώπππεῃ Οµ1]14. 1κ, 8το, τε[ροηΠµη Π]ιά β4- 
εἰά:ναἩ επ ση1ε, αιχηης Ίοηρα, Ἱπίπηπι Ὢ, µέλεοι Ο]. Ἀμῤηλεμίής ὰ Τμμαεί Τιοχ. Ρ. 198. ἹΠμῃτας, 4. ΟΩ µέλεο, τὶ κάθησθε] Ώς Ώὶς χι. οὔἵο νοτ[ς 
9110 τετ Τοπῖριον Οεποµαις Ῥτασβοι [ει ζ); Ῥταςρ. 

ἓν, Υ. Ρ. 916, Οµανιπι ες ἀπὸ) (1 δες εΠε {εημεπίος 01/1. 
«ἄεο, θ10ΠΙ. Υ. Ρ. 728. {ηρἱεᾷτος σης ἀμορις ο- τας] {εουπά!, Οποἆ νετ ἀάι {εμ/[οδίμς ΡΙπιος τό- 
λιν Φύγετ᾽ ἔσχωτα γαΐής, εοιτεζοτῖς ος[ε νἰάστης., Ὁ 1 ἵεηίαρας ᾖ, λιπὼν Φύγ’ ἐς ἔσχωτω γαἱής {ς 11 Πππι /ωρςε, Φύνε, Ὄειις ολ ϊοασητ Ὀε]ρηβῖοιι5! Πποστιπι πο ἄαῦορας 1ῃ- 
ῆ δλλΣ λιπὼν φεῦγ’ ἔσχωτω γαΐής Δ. ------ ἵη {εχιο νς πι νη]σαμι, Συρηνενὸς ἆρμα, Πππιαι Εα[εδ]μς 

άν ὃν εδιείο ασ, εἶης πποπβταπε Ἰωαήπα, {ς ων ος οπρία: 19, ἠζαγε ποςγ εἰς ροής «4- 
να. ρα ἍΊασς αὐἰάσπι «{βαρεπες ἀἱςὶ αήε 
Ἠσοΐμν ορῖε: βραεεηες 4ςᾳ 410 νὶγ πιασηςς ᾖ, [ 6γο- ας ον επίρς Τεβαρεπες /αγγοµίς αρμἀ Λο- 

: ε : Ἠβαφενής" ᾿Ασιαν ενεῖς ἀῑκίι «410εῃ. ΧΙ. ϱ) 5ο. Ἡν Εἳ ὄνομα ᾿Ασιαγοὲς, χιν. Ρ. 659. Β. ς Ἄη ο οα ΥΑΙΟΚΕΝ. 
56. Συργενὲς ἅβμα ] Λη Τεπεριῖς νετα Ατιζοηίσς 

πηπι ΤεΓπιοπε ἀΙ[οεςΠοπΘΗΥ πο ϱ- 
αἶμηε. 316 ἴοπιρ]ς Παιμίδᾳµε {πάαπᾶδις ας νοίρια- 

1ος. 
.. 69. Προβάλλουσί δὲ σφεας αὐτοὺς ὅτο,] Γάμο] Ίμα- 
Ώπα» φηέρμς 1εΥ [ορ αηΗἶῤης ἔσηι 1)ήῤε ε[ροη/Ηὔ 4 
Ἱπ]μτ]ὰ (ρ]ειαραπίης, ΝΙ ταἱθ ἵπ σροβήλλεν, αιοά 
Ῥαυήμ εἲ «40γε[οδίης ρετίρεσοτύπε, Πτ]το ἵπ ρεΠσμ]ί5 
ος αὐ]εάίοπο απήπή, ἠθωγρίάς Έπος, ν. 183. χρὴ δ' 
ἐπ᾽ ἀξίοις πονεῖν, ψυχὸν ΠΡΟΒΑΛΛΟΝΤ’ ὃν κόβεισι δᾷ 3 
μονο. ΜΙεης σοπ{Πτοτπ 6ἴ Ῥβεπα οπΗποίΟ ΟΕΑΕΗ.Ο 
ἀείρεταπίμπα πῦπς ἵη αρεττο, Οιπίδβι ἁμοῖα τῷ ϱΦλς9 
αὓ «4γοῤ. ρτανο {μπι, Ὑἱάς «7οπου. αἆ - σε 
69 Ἡροβάλλουσι δέ σφεω» αὐποὺρ]] Ἠρηι Τὸ τον Ῥο- 

πετίπε Όσασεσα: σμέδης {1ετ {2 ον .. α ἀγίό 
γε[ροη/ίμη; πα] {επτεπΏα ῬοίζεΙ9 . δ τν, Φηαέςν 
νε] σμήήμηι ἆε[ομάεμ(έλΗ5» ναι Απηὶε απιάρίαπι5 αἱ: 
Ἡφ {6η[ιΙς ΡΙΣ4Π καταβάλλει ο ο μπακ 8α- 
Ρίατί ροϊθοῖ: αἲΠ πο {οσίς ο . ᾖββόλλεη ἑαυτὸν 
νο] ἵπ Ίδεμα {οηίάτη τή ητραν]. οι Ἱῃ αἨπῃ, η] Εής πα- 
ταῖς οοπατα:.. Μοε(ᾶς απέτο {ής Τΐηγο, ταπιος ης 
οἶσαο ποῄιτος (ππαµαπι Γαρρίίοες Ώομηῃ Ἱόγιῃῃ λάμή- 
Όστοπες ἵπ αἰάρς ἱκετήρίας λαβοῦσι ρο ἱκετηρίην λ. Ἠὰ- 
Ῥεπτ «4γοδ. εἲ 40/4. ΥΑΕΟΚΕΝ. 

Φο, Οὐ 

ἴοσηπι Πος 1π 6επετο Παμάῖοις αἆ Ὀἱρίοὶ χνα, Ἡ 



κό 

»- 

22 

22 

35 

405 

ὃς ΗΕ οἳἵ να 

6 σα)» : ων 

Λισσομένη πολλοισ 
ο όι κά η 

{ λόγοι χα μήτιδι πυκγ). 
α- ”/ 3 3 αι : 

Σοὶ δὲ τόδ αὖτιό ἐποο ερέω, ἀθάμωτι ὃ πε- 

{ςά 1Π «ο γατίετας ΙπιειρτειαΙσμωση, - 
κ , ν 

τ ἀἆ (Οιαεμ]άπα ἆς Ὀεί]ο Χειχῖς [οευ πάκτη "εί υοροίν, 

3 : ολα. 

νόν τι περὶ τῆς πατείδος, αἰδεσθεὶς τὰς ἱχετηρίαρζδ]μιδ 4ε Ρατῖα, τεγεήεας Ίνῶς ΡΙΡΗ τα 8 
τάσδε τά» τοι ἥκομει Φέροτες, Ὦ οὔ τοι ἄπιμο ἐκ 
τὰ ἀδύτεα, ἀλλ αὐτᾶ τῆδε μωέομο» ἐς ἂν κο - 
τελιυτήσωμο. ταῦτα λέγεσι η πεύµωτι χοῷ 

δεύτερα τάδε, | τς ος. 
4 Οὐ δύναται Παλλὰς Δί "Ὀλύμπια ἐξιλάσα-θο 

Ῥ]καπΏυπη, αἱ ρε[ίαηῖες αἆ τε ας ο! 
αἰιοηπῖ οκ αἀγιο ποη αβίπηις, 1εά Πο 
ππαπερίτηας νεὶ αἆ οΡΙτΙΤη υ5αἱε», Ἠσε ας 
εεπΏριδ» απῄϊζες Ιτείαπα μος πποήο χαΐρο 

ὰ 
ΑΦ, 

ο Ο(Ποίρα Ίοουπι «ἀοπήπαπίοη Ρα]]α : 
“.Ίες ταίσπε οίοὲ [ο πες ΡἰαταΤε ΡΕ 
ος ΗΦὶ [ο τωγ[ίση ἴρτο ααιαηίέ 

ο ον α ' ες ο 

, ὴ αἴο : ξ . ο άκ ην 

κ σα ΜΗ ᾱ Να εαριῖς Τεἰἶφις,. φις πιο 60] κ. 
Τῶν ἄλλων Ὑας αλισκομείων οσα Ἐέκροπος οὐ-05 ες  Ὢ πο. 

' , ρε: . ΄ Ἅ ν , . ς τ ρα, ο 8) ες, 

ος νο - ᾱ (ωπιργοπά!ν Φοήειηφιο | ϱ; ΕΠΕ! σα 
9 λ 2] δν θ ασ ; θ νι ώ᾿ 4 θέ. ν ος . θα, π/ ἳ ή ς ᾿ ο) ϕ ον η ς 

Ἐντος έχει, κευύµων τε ἵι αἱρώνος ζα έοιο, ο ΠθΦγοΆ -ς 
Τέιχος ο Τριτογεει ξύλινου Φιδοι εὐρύοπα /Ζεὺ». 
ΜΕ ο” / Ἂ ανν 
Μου ἀπόρθητω τελένεν, τό σε τέκνα τ 

|ἁ . « « 

}ησε!, 
: οσο Ἄδας εν ος 

Μὴ δὲ σύ γ΄ (σος ύν τε μένει χα) πεζον ἰώτα 

2 ' / 1 3 ρω 5 Ὢ μη Σαλαμὶε, ἀπολερ δὲ σὺ τέκνα γυ-ο5 ἐΤΙΠΗ » 

Ν ος 9 / Δ νά 5 ο.  οοα ἡ ος ο πκ Ταυτά σφι, ηπιώτερα γὰρ τῶι προτέρων καὶ Ἰν καὶ Ἠπς ἱεραί, τι εταἠε, αρα 
2 ͵ , 

Σ. ας -)- ο εκᾷ » λ 3 Πολλὸν ἀπ᾿ Ἠπείρῃ φρατό! ἤσυχος, ἀλλ᾽ ὑπ 
ος χαρέυ, οτ | 

ον ολ ’ νν 3! - 1. 

ἸΚῶτου επισρέψας, ἔτι τοι κοτὲ καντίος ἆ ἔσση, 

ο γαιχῶνν ἡ 
κ. 8 κ μας Αλ. ν 

Ἠ πε σκιδαµέηε Δημήτερος, . συµέση», 

/ τν 

ἐδόκεε εὔαι, συγγραψάµειοι, ἔ ἁπαλλάσσαντο μή 
αν 9 / ς λ 2 / ς η ; κ . ω Ολα ο το 

5 τὰς Αθήνας, ὢς δὲ απελθοντές οἱ φεοπθόποι ἀπήγ- 185 Τεάϊετε, τΤενοτῄααε αἆ ος 

γέλο ἐ τὸν δημο, γιῶμαι ἃ πολλαὶ καὶ ἀλλαιἐ- 12 ἵηπη ππη]τα ει 3 Περ 

γύουτο, ὀιζηµέων τὸ μαντήϊω, καὶ αἴθε συνεσι]ῖαι ορας 

μαλισα, τῶν πρισβυτερων έλεγο ν μετεξέτεροι, 90 ἀαπι ο πιαἰοχρης παϊα. «χει. πο 

σέ τος ρω Ὃ ος απολΗ Κεήσαι περέσεσθαι η. ἆευπι τε[ροπἀετο {αναια 1018 ηλ 

Ύας ακρόπολις τοπάλαι τῶν Αθηναίων Ἐ ϱρηχῷ ἐπέ- δεηίπ Αιλοπίεπβυπι αἲχ ΡΟ 
Φρακτο, οἱ μὲν δη κατὰ τὸν Θραγμὸ» 1 συνιεβάλ- ετ 1 απάέετι αἆ να]αΠ] οαμ 

λωντὸ τᾶτὸ τὁ Ἕλλην τῶχις θά οἱ δν λομν το. Ῥαδο ἠρπειτα, τουτωσθε ο θον 
τὰς νέας σηµαίνευ τὸν ὰὸν, καὶ ταύτας παραρτίεσθαι ὈΑπὲ ἀευπι Πρηίβοατε Πανέδο. αν εο 

ἐκέλευον, τὰ ἄλλα ἀπέντας, τοὺς ὧν δὲ] τὰς νέας λέ. ειν οπηςῇς ρατατί ΙΠΡΕΡΑΠΕ πι, βὶ 

γωτας εὖαι τὸ ξέληον τῶχοο, ἴσφαλλα τὰ) Δύρ τῶ1ο 
τελευταία ῥήθότα ὑπὸ της Πυθίης» ο 

29, " . τ " ωδή νν ν 

. 3 ον ο 2. δ η . 

« ον τος ἱοςῖς Βε[ά, οἱ Λοορῥογμε, ἵπ 41Ο πια] πολλὼς πιο οοπ{ρΙαἴττ. ος λπίς Ίρις 

«ας. ἑλάσας «γεζ. ο Ἔρπογενεῖ, ροβίο {Ἴρτα ι]εῖ  Ῥρε[, Ἔρπῤβό ο Ελ 

{αῇεὀ. ει Θε]ο]. αὰ /.μοἱση. Ἰον. Ἑριροσά κας, .λρ ρα ]είπιαπι {γΗαραπι η. βασ/» ή! πι 

οἵ κοτε» ἐμ {ρῇ πάυεγ/[ες εἰ. ε Ώςι 11 Βούγαεηι 1, 8ο. [οἱ (1. Ῥ. 14ο... }ΓΑπήΐσαν αὐῖ ἀπηῖεσαν [1ου {οῦ ” ο ο {ομο] 1) ας ο πρ μα εσζαμκο Ῥμεο {αμοιίομ- οἵεσε, -- νε μδο, Φρα ἄλλαι πολλαὶ Ῥαο{. πο. { Μετεξέτεροί τε [ε/], δα. . ᾖὁ Ῥνχῷ ροζ. ρίανε, Ῥη π. φ αν αρ | Αεὔ. εἳ νά, εκ Ίος Ἴρρο, Ῥυνεβάλοντο Της, 

τα 
8ο. Οὐ δύνωται Πόλλας] Οτ6 ἠρεττίπιο {οίηπι εχαρὶ- οτασυ] πι Οὔπούιαµς Γη(Ο2ὴ] Όταερ, Ἑν. Ρ. οστό, 317. (Ο0ἱ ογαοΙἩ Ῥταείοτ ]]ηπι {οσσίς ΠΙΘΠΤΙΟΠΘΗΙ 

Ῥποπίους νετῇδιις αΠηιιοί οπη]σῇς, σοποναγ/ος Ῥγα ού 
{ετάπι αἰήρετηπε: Ίο Ιπίος Ππρυ]ας ογαομ]1 ρατίος -. Ῥεηβομ]ατο ρετιγαζταν]ε Ἡοπιο {ηρετ[βοίιις εχρ[ομ]ῖ- ας -ἀφηβίάρν ἵῃ -ΔΡΟΙΟΡ. Ρο Ἐμεπηβοσίε Ἐ. πῃ, ρ. 946. αἳ αι. Π]]ηο ος ὃ πάντες θρυλλοῦσι, Τεῖχος - ἜΤριτουενεῖ 
ἀεἰκίως ρτορο[ιῇε, 
Ώεο σοπριε 
Ώγ]]αρα Ίομσα δη. 

Έ. “τε ἴπ ΕΠΙ ττῖηπῃ. οοπἰδότΙΓαΠΙ 
19 οὖα {ΟγπΙαπΙ τεγηπι Ῥοδιατυπι 
Ός15 ΙΠΛΙΦΙΓΑΠΙ φεδώσσας' ἵπ. πεδήσας 
65 ποἩ ἀπάϊρεραι: ραμίο αι]άσπι οὉ- 

ΕΗΠΙΗ5. αὐοά Βππηπι οται πίτας αάαπιαπᾶς Εακυτατ. 

τας 
ἀΙοΙΤΗΤ ἀδάμοντι πελάσσας' {εηίαπι ρετ/ρεχίῖ νΙτ εγιά]- 

η Λάῑς 11ρς, Α, 17όο. Ρ. 9093. . ΥΑΙΟΚΕΝ. 
93. ᾽Αδάμοντι πελάσσας] 1. }Ίσεγην ἵπ Έμ/εΡίο νει- 

ἴοραῖ, 0ποα {μσηή{α οοβΠου{ ο υἱγρίηέ» ᾿᾽Αδάμαντα 
ΠΕΙΥΟΤΗ ἀδόμασον, οὐΙΗ5 Ἠϊε Τε5 ο. Ιπτε]]]- 

Έεπβ, Ῥτο οἵαση] τοπθυτί ΠΟΠ 1ΠΡΙ 
9111 

112 
--- 

| ἀθπῖεν, Μαἰηπί 
πελάσσαν, τε[οτοπὰ μπι αά ἔπος' νιάεΙςεῖ, υγιή 
ῥΙοΡΟΠΑ”Ι» φηοῦ ααηιαπΕ μή ἐν εἴ πὰ Ιαρίάϊς 

ἃ 
η 

ν ας Πζωταπ] αοσεβίτ ρτοχίπηε, (:αἴἴο ὀδόμαντι δεδεµέ- 
3 αμα] ΤΙοηγβί βίου] Ππρα τη 1Π οάο)] χνι, 
ο ΟΤΤΗ 

1 

πα Ῥα]]ος ὁ πος 68ε, Ώεπα Εππιυπι εἲ ΠαῦΙ]Ε 4ερτο- 
ας, ν οαπΐς, Οοηέ, Ῥυγίσοη. αἳ Κιῤηα, απ «1Ια- 

ΟρΡΙα. ο: "Ῥταετετηις «οἴΕΙΟΡ {κ {ογοθ/ω)η {ῃ 

Υ, 904. Αλ; ον ΤΠ. ν. σᾖο, Οοπρτηῖε Γ10/)εγ] 1. 4, 
Ρτον]άο οἴἴπη Ίπος η δέῶ» τόδε καὶ τετελέσύαι δἱω, ἨΗΡΟΕΣ 
Ρ. 

ο ο κ κο τν κ : 

391, ΟΟΠρΗΓΊΠΜΗ. ο το γίτο Αάῑ, Πάρβεῃί, α7ό9. 

-"ἀμβρίίογ ο Ισπο ημγ]ς Τιοπίδα ολα! . 
ο Ομ [ῇ ἐποῖδί μή ϱΑ’ παμοημέ ο νι 

Ἡ. υετο πυρ εφ Ηε εφΗΗΗΑ ΤΑ 
9ο ἐς το... 

'ΤΕΡΤΕ(ἔγεε(ιε αεἷες πε ῥ)α[βοἰαγε: ο 
0- Ίειρα ἀπίο, ουεὶ [ η Ίο εἡ 

ο θμαπι, | να, 

Ο δαἰαηηής ἀἰοίπα, 10165 δι δ πιό 
ο ος 

δὲ; Που αμ «ῥροία (στου κά αμ 
λκς νι ν 0116. ' μη 

ἐς ΠπΙΠοΓα, Ῥοδί(μαπα «οπ/[ζΠΡΒΕΙ Πεν ΛΑ 

Ἅ ς 9 δεν φ.- 4 1 ".. ὰ , 

τη οΓαει]1 πΊεητεΠι 4Ο 
αυας πιαχίπιε {ομάας είς Ρρατεβαϊ 

9 
1 να

ἱο 1 
ε ο 

ἱεραΠί
 ροδῇ 

Π νε
 

«λα μμ, τοσρα 

αυ] αἰεραπῖ ηανες ερ[ο ΙβΠΕΙΙΗ. απ... 
ἹεραΏς ἀπο ροῄτοπια ἀῑξεα. ὐ ο. 

ή ! « : 9 , ο 

4 Ἔσαι Ά/εῥ. . Τ,οαῖτ αιτεῃ ος οἱ ο αν δ ο! 
ι Όρο., λε γω ἡς τας. 6. 5ο ἵρας πάν - κα 

τμ ολν νι 4: ὴ ν 
ας πμ αι 

88. Τεχος Τρυνεν] ῥἼρερών Τρ, πρ 
κατὼ συνίζησῳ ριοπυηαπάμπα» πες Β. λα. ἡ 
αὈ]μάϊς. Οοπίτα ἵππιθῃ Ρο/γαξη5ο Τλεράσ/ά! 
Ίητες ναπίππε, ἔπππαιε Τρατογεὴς 

ἡοδίο εί θα ήα Ἠτα]ας. Νοτανίε ἀοέπεβπισ τς 
γομαση α. Ίπεισο ἵπ Ποημεγί υἷτα αρυά 14ΡΗ.., 
(ορια, Τεῖχος Ἐρεχύείδωι ξύλινου. δἱδ0: ή Ἆ 
ενος ο. ο. 

1, Γνῶμαι πολλα) καὶ ἄλλαι] Ίνοῦ 11Ρ 
παᾶο ναΙΡοτΙπΙ ἄλλαι καὶ πολλα) ἐγΙΤΣ. 
Αἴδε συνεσηκυῖαι μάλισο απΗηΕ [ο άπε 6 ρε 
ων ο ΑΜ ο 
ή οοπιτατίαε εἲ ρρπαπιος ου ἀῑαα ο τ. 
4επτ. πλω να ΠΕ 
ο. Ῥήχῳ ἐπέφρακτο] Ἠυίυς ποΏ μμαμο ή ἴνς ' 

εμτο. ἵῃ Οεετορ. ϱ, 4-5 Πεγοάσή παν λς νρρρ πο 
ἑοπίτατε, αιιοά δν παάυπε σσ) ὠκροπόλεως", ῥά | 
οἳ μὲν, ῑτ, συμβουλεύουση ἔχεσθαε Ἶ «οτίνεις εότε, 
ὰρ ἐπέφρακτο. δοραίεν αγθεΠΝ {11 μέρίοοῦ» 11 κ . 
αγοῖς καταπεφραγ μένην' Ἱερεταῖ» π τα[αη. Ἡ. Ρ. 16 μ 
/[αγίο νεϊοι]», αμοά ποὺ απώτ 2. [ κό ο 
Ῥάψενς καλοῦσι Ἔροιζήγιοι πᾶν ὅσον ὁ Ἡ ή], {18 αποουξ. 
ον» κῶὶ Φαυλίαν., καὶ ἀγριέλαιον 6» φο7ι οἱ μὸ | 

(παθε Απηίά, ἵα Τποιηίϐ, Τοπ. 11. Β ήρρ σαβ 
πρεσβύται τῇς ὠκροπόλεωςρ ἔχεσθαι παρ . αἱ αλα νε 
λήρουντ) πεφράχθαι γὰρ αὐτὴν ῥάκῳ τὸ «ολο ετεκ, 
φρησμὸν εἰς τοῦτο Φέρει. 5εῥο/. 3410. ἄν. πα νοσῖς ή ώ 
Ῥώχορ δέ ἐσιν εἶδοο ξύλου. Ἡετοφοϊε ο αθίως Φρα. 
χορ  σ/0/- {1εγ0ά. δωῤζαε, Ε1εβε οτε ος 

ος ν 



1εὰ ν]πεῖε εαπάεπι Τηοπιϊβοείες, Ῥεεμαία Ρυδ]ῖζα 
λεπίς οκ πιεια]]1ς 1 αατεῖ, 

Ο. δαἰαπῖς ἀῑθίπα, Ίεγες Τη Λίσποτα ΠΙΑ, 

ΡΟΕΥΜΝΊΑ,τΩΕ ΥΠ «δὲ 
Ὦ Αείή Σαλάμὶε, ἀπολεὶς δὲ σὺ τένὰ Ὕνναξ δή οί αι ἀἱρεία Όσες, αμ τοπία χῶν 

ο ορΙΤόω μι πε σχιδιαμέγης Δημήτερος, } συιέσης͵ : 
ο πο. νεγ[ας οοπβαπάξβαπτασ 6ο μθ, οι 5χάτα ταῦτα Τα ἔπεα συεχέωτο αι γῶμαι τῶν Φαξ ἴΟΠΗΠΞ ουΙ πανε ἀἰχεταπὶι ε5[ε Ισπευπα ; ο μες ος ξύλ ἐπ μα πα κο οι ν τημτπε. Παπ οτασμΗ Ἱπιοτρτεῖςς 1Ππς ει Επά Τάδ.γαρ το ολ Τέιχον Ηαις οἱ γαβ - 

ἀεε]ριερᾶπε,  απα[ οροτιετεῖ οἶτσα Φδαἰαπι- σμµολόγοι τη αυτα, ἐλάμβαωο, ἄν εδ νννση 
ΠΕΠ] 1405 νΙΠ6Ι ΡΗΡΠΕΠΙ Ώανα]επι ασστεςίο. λαάμια  οἳι σφέαρ ἐσσωθηναι  Ιαυμαχίν 3 παρα- 
Έται απἴεπη Ίπτετ Αιπεηιεπίος ντ; αἆ ΡΙίπο- σκευασαµέιους. Ἡν δὲ τῶν τι Α9ηναίων ἂλὴρ ές 
165 τεςεΏς Ρίορτεκ[α5, Ποπιίπε ΤΠεπαἹο-οοπρώτες νεωςὶ παριὼ, τῷ ἔνομα ὃ μὲν ἔήν Θεμι» 
εἷεε, ἸΝεοῇς ων .. τά πμ αν σοχλέης» πας δὲ Νεοκλέος ἐκαλέετο, οὗτός ὠγὴβ 1Πιετρῖείες οπηπῖα τεξζο «οπ]εξίατα: ἴα]ία η ο ας, νὰ ; σλκδης 
δαμο, οἱ Π]ηά «αἴπποη, αποὰ ἀἰξέηπι ε5:, Ξ νο ρε ορ ΕΙΠΕ ο εγου τομς Ὃ 
αἱ Αιμεπίεηίο {ρεξίατει Πιο πιοάο, Πο σδοι, , θε Ε τοάδε, ινές Αὐηαίας ο ντ Ίτα Ρ]αεῖάε γἱάετΙ ἀειπῃ Ραϊδ[ε τε[ροπ/αταπα, ερήμένο εὖγ κά. ουχ. ἂν ἃ ουτῶ µη Φυκέευ ος 
[ὰ Πσ, Ο Ραἱαπής πηεα, Ῥτο εο ποάοδχρησθηναι,, ἀλλὰ ὧδε, Ὢ ε σχετλίη Σαλαμίςς 
ἀιχίτ. Ο ἁῑνίπα Φα]απαῖς: { εἶτσα θ1πι ἀντὶ τὸ  Ὢ εί Σαλαμίς' εἴπερ Ύὲ ἔµελλο οἱ 
Ἰησο]ώ Εοτεπῖ ορρειϊτω]: 1ο επίπι τοῦ οἰκήτορες ἀμφ) αὐτὴ τελυτήσεψ, ἀλλὰ γὰς ἐς τες 

ὴ / ω ὁ Ὁ σ λ / ΄ επ Ἂς οικία, πο. εοα ας. 7 λνώ τῷ δ ἠάνία τὸ ἁμείμας ολλ. Π]θμίες. Ίταηιο {παάσυας, τς {οίΕ ἴπβαεγεπε, ο. τον ο λαθη ὄν κ τη ἵαπφπαπι ῥτὄ]ο πανα]ί οετατιτί , υεροιοῦθΟ παρασκευάζισ α) ὧν αὐτοῦ, ὦ, γαυμαχήσωτας συν» 
απηπι Ἠ]ς εδ[εῖ Πρπεις πΊητιΙς. απο Τμε- εώόλευε ἂρ ο ο ΤόσαπΕ ξυλίνε τείχεος. παρα 
πη][ος]ϊς [επίεπιαπι Διμεπίεπίες Ῥοϊίοτεῃ ΤΗ ἕ Θεμισοχλέος ᾽ἀποφαψομέε, 5 ᾽Αηαϊοι ταν- Εδία οεπ/Ίετιπε Πββῖ παπι Π]οτιπι Ιπῖε- . τά σφι ἔγνωσαν αἱρέτωτερα εἶναι  μᾶλλω Ἰ τὰ 
Ῥτοταπῃ οἵασ]» απ ἀἰκ[μαάεραητ αΡρατα- τῶν χρησµολόγων, οἳ οὐκ. ἔων ναυμαχίην ὠρτέεσθαι, 
ἴππι Ῥηβπῷ παναᾗς: {θά Ίδης εε[ε {ππι-α τὸ δὺ σύμπαν εἶναι, οὐδὲ χεῖρας ανταείρεσθαι, αλ- 

-απᾶπη {εηιοπΗ ἀἰοερᾶἨτ, ποῦ Ιαναπάαπα Τη λὰ ἐκλιπότας χώρν τὸν Αττιὼν, ἄλλην τηαὶ. ο ποβεπι ππαπῖπι, {εὰ εκ Αιιῖζα τερῖοπε σας ος να λδή οι οθς 
144 πα]ρταηῖες αἰίαπα αμαπάαπα 1ῃςο]ετε, Ἐκητῖς οἰκίζω. ο ος πο ζω ἳ ει α]α απῖε απο ΤΠεπ[ος]5 {επιεπΏα αὰ Ταύτης ερ χαιρον το ο Αήγαίοισι ον 

τετηρςς ερτερῖα. Μαρηα γΥἱδ ρεεμπῖῷ σο]]ε- µεών χρημάτων μεγάλων Ἱ οὗ τῷ κονῷ, τα ἔχ, 

τής 

δα εταῖ 1 τεϊρυδ]ἰσῷ ωτατῖο, 
α Ῥτονεπία Ππεία]οταπι, απ {ππι ϱ11,απτεο, 
παπι αάε ἁῑνατ ν]πῖπι ἀεπῖς ἵπ Πηρι- 
Ιο5 ἀτασβμπηίδΣ ἵαπς 1 Πεπιιῄοσ]ες Ἠαπς «ἱς- 
{μαατ Αιλεπ]επῃδις ἀἰ[ριοπε» {εἆά 

Ὁπάε Ιατηλοτῶν μετάλλων σφι προσήλθε τών απὺὸ  Λλαυ- 
ρίου, ἔμελλο λάξεσθαι ὀρχγδὸν ἔχασ-ος δέκα δρα χ-. 

/ ” ρω μᾶς" τότε Θεμιγοχλέης αγέγνωσε Αθηαίους» της 
θΙαιρεσις ταύτήρ παυσαµέ]ουςᾳ γέαφ τουτέρν τῶν 

6χ χρηΣ 

το Παῤεσυαῦμένους {η Βρρής, «4. {γοῦ. 4, πρασκέυασαμένους ᾖ4εα, 7 Ῥρε/. 4ἱᾷ. Ρανὴ. 1. ὖ Ώο- 
ν, ος ὁ Πάθος «4γορ. 7 Ιλ. ἆ Οὕτω μῳ εί, Βατ[., οὕτω ἡμῖν «4γοῦ. 1. }αήα, οὕτω µοι 0. 
1. 11. 

ΙΠΟΤΟΕΙΗ. 

: αμάς Ἀπίεα εχ 4115 αἳ «4, ἐκ τῶν κοινῶν. 
ΟρλΗδὸν πίπο 12 1ᾳς. | 

; ώς 

Το, Ὢ, θε Σαλοιμὶς] ΟαΠρἰποίατα Ἱογυσα απιοίσυ- 
{αἴεπ] ΟεΕΠο/Λάµς ρετ(τ]ηχ]ϊ ερτεσ]ε αριιά {54/εῦ. Ῥταορ. 
.ναπρ.ν. ο4.. ια {,μεἰαΜέ ]ον. Ττας. 0. 5ο. 
Ὥυδία Ῥγῆμας ποτε {απτ, Ῥετῇς αεατε ας (πλεσίδ, 
ενεπτας Τα[ροπαἱδίαι, ἀππιποία. ο κος αι 

993. Τὸ ἔπος εἰρημένον ἐόν κως] Ἑ εβησυπτ υἱΕπια ἐτεν 
πῶς ΤεΌέγά» αῖ» ρατί ΠΟΠΙΟΠΕΘ. ἐέντως. νεος οτ {- 
ὄγε[εζίης, ϱΜΙους Ῥτο οροία, ο τί πο Πσαε, πιβ- 
σπα βιαΠα. Ναι, }α]]ᾳ ος {εΠρεῖς πιοπ](οτίδΗς,, τὸ 
πώθος εἱρήμένον οἶῶια οααηηῤ]ας, αἴημο ἵπ πιάτα εἶχε 
ἐόν κως, 4αε» αἱ ρυ]σσήπις ποτίπε, απο {οΥπιοΠίς 
οοπατυίτ, Ῥγοχίπια ΠΙΠάΗΠΙ οὕτω ἡμῖν «4γοῦ. εἳ 77ήηιοῦ. 
πΙβΙ] 0γεΠΙΙπου ΥΙΟ Ο6ἱεροτ, αποάασα πιοᾶο Εαἴεῃ- 
το» οε(1ξ, Τήρετα ρτοίῃ εἰεβίο,  Πεπτοσ]εαπα αὐίσπι 
οἵαομ εποάαίίοπεπι ϱ/μηγοὖμς Ίῃ Ἱππραιατοις Ντ, 
Ῥ. τ1ό. Ἡ. εἰ Ῥοψε Επ Ρούγρεπης 1» 9ο., ῬΙος]αΙΘ 
ἃ ΓΙρόπο απ 41. [ο ο ρω Ῥ. 43ὖ: Ἱπαυτα]ς ΟΟΠΠΙΕΠΙΟΓΑΝΕΓΙΙΗΕ, 

98. Ε/ ἐς Αθηναίους εψε τὸ ἔπος Ἱ. Τ ή ῬωδΏαπε 

ζα]]α. «ἄγεῦ. οἳ 10. εδ] ιτ Ὃ αν ὅ 2. Λη: 

παβ. νο ΝΕΙΗΡ ΠΗτ Τη δεῤο]εὲς ομ{οᾶῖτα ]εόήο ἔπος, 
το άρημένον ἐόν κὠς. Ἡς Πεἰνβίο, πηϊμί φπόςμο. νἰ- 
ἀατι ΙΠΟΟΠΙΠΙΟΦΙΙΠΗ: ἐόντως» γευεγᾶ», ΤΟἩ ορ[ος ηὈς- ΑΠΠΙΣ εἰ ἐόντως. /γευεγα εἶσαῖεν Ίπία ϱΥσερ θα {ῥεδαγει 

ΓπερΙεη/ζ9» οὐκ ὢν οὕτω οἳ (Πο, Κορηΐης οοττῖσὶε το 
1) δοκέειν ἡπίως χρησθῆνοι’ [εὰ 1}6Ι1Π Ροῦμς βΗς(ς ἆἷ- 

δειλή, ὃν Ὢ σχετλίή Σαλαμὶς, ἀντὶ τοῦ θείη, Άψα "Ὢ 
Έντο, ο αἷα ερυπτγ αριά Ρ/μαγοῦ. ἵΠ Έπεπίβ, ϱ. 

ον οὔαεη. 1. 6, 99, 1. υδί εοραηίοι Ρ/ο/- 
ον πποηόαε: κοὶ ᾗ νίκη τὴν ἐξήνησιν ἐπιςώσωτο. Τ ]16- πηῃοσίαν ο ο ση ἐήΦΗΨ Επισωσβτὺ, 
{112ε7Ιζ0 σαρρί ὀοη[α /δεωέως, Οὐγμῖε Ἴτοος ο]άσ[ος 
εμας: Οι 1 εκί1, οἱ αγ/[ηγας [εβρ Γμλήμκὴ «4- 

"2. 4ς ΜΙΑ ΤΠεοἁοτί σ0Ἡς. Υ. 159, 

Δ 

ο 39. Δἱρετώτε 

) ης Ρατατῖς αἀά]τα., υ Τ201. Φήαρί- 
γη εἳ αἰῑον Ίφιο ἂς. 6τεᾷο, Νοβιί {ωηῖ μᾶλλον ὀλβιώ- 

 εῖ, }1μά, Ῥαε/. «4δ. «γοῦ., σχετλίω Ρτῖι». 
ὃ ᾿Δύηναίας Ἰάσπι, ΒΑ πι ἔδοξαν ΟΙ ιερό. 44. ᾖὗ Οπή «ἄγοδ. 7 

{Γα1/. η 

7 -ἄτορ. Ρἶπα.. Οἶἶπι Θεμισοκλέους σοηίτα 
{ Ἐν τῷ κονῷ -4νλ. 

ὃ Δουρίου «4γεῦ. ο ΤΙΠΙ λήξεσθοι Ζ1Μά4, λέξεσύαι «4γέδὲ 

τέρὸς Ἱ,. Τον 390 9. κἐρλαλἐώτερον μᾶλλόν 1Χ, 7» Τ., ἃ 
(1Ρογ10 εποϊαῖα: «45/[0Φ/Σ μᾶλλον ἐνδίκώτερος ἵΠ ΥΠ, Ός 
Τπερ. ν. όσο., 0 Ῥρυτα «ὐγε[ορίη. ΆΠήο Ἆμ- 
«εως, ΝαΜβΗΩΙΕ ἵπ Ῥαταρῃτ. Λοημέ Ο: 1ν, 95ο., 
Πα (ἀπ ομπη]αΠςβπιε 17 εμίην ὰά . Ρα Ερίβ, 
αά ΡΠΙΠρρ. Ο, 1, 59, 

90. Ἐν τῷ κοινῷ] Ῥετίες τεφιτῖε ἐν τῷ κοινῷ ἡπ σεγα. 
7103 πεηιε «είς Παρί. ΄ΤαΙε Τῤμογάλάΐς 1. 8ο. 
οὔτε ἐν τῷ κοινῷ ἔχομεν' πὈἱ Όεπς βο]Ἡο]. τοµείῳ δγλονότι. 
1 απ ῖπα πΙοπίεπι. ἵπ αυο ΑΠπεπιεπβιπη ατροη {οάῖ- 
Ώ8ς» Λαύρειο εἴ Λαύριν {οηβὶ, εχΧ α]ῖ πά Ἰδυογά. τς 
σ5. ΄λωετως ἀοζυῖε, εἳ ϐΠ/αμῥομης ἵπ ούγαδ, ἵκ. Ρ: 
ότο., απο τεπι Πάρης. 

90, Τὰ ἐκ τῶν μετάλλων ὄΦι προσ]λθε] Ομ βορά 
ΡΗῥήζα» ζάσε εν εἰ) γεβίζαέ» γρ Ισης παρ {γα 
{119 «ποσα ἐηγεγήγείς ἠ]ε ῥεγ/[ία ῥορµίο, 11 εᾷ 
Λεεμη]ᾳ εἰς εμέ. πα] αε(βοζγοί/: Ο, Λεροὲ 
πεις, ϱ, ο. Β]ωαγοδ. Τλεπήςξ, ρ. ττα. Ο, ολμάεπι 
πατίαί εχ Πεγοῦι τὴν Λαυριωτικὺν πρόσοδον νοσαης ὦπὸ 
τῶν ἄργυρείων μετάλλων αοπιοᾷο Ίπος οἰνίρις ρεσία- 
{ους ραγαίαοαμα {πεπε ἔήσοπιος αηπάς τπαάἰά!ε «Ρ6- 
/γαεη. 1, 6. 39. Ρ. 64. Ώε πιαια]]ής Τλμτίουῖςίς 0. ον 
/σωῦ. οσῖε αἆ ΗγάΡο. 1Κ. Ῥ. όσα, Ὃ ιρεμηημα 

41. Ὀρχηδὸν] Ταυγεητυς οχ Σ]εβοΡΗὲ εἲ ο Της 
Ἱπταιρτείωπιεπίο ἠᾖβηδὸν, υὐγ{ήη {η [η ος ῥ ο 16- Ώποα ἀεάῑς; ρηιις (ης οχρ]]έαραῖ πε ορ ο 
«ῑε Ιηάϊσλητα,, οἴισαιιο ἵσπατο 111. ον δι τι 1.μολαη] πα, Ο- ο. Ηἲ ὀργμδὸν θὐ1ά κατ ὄρχέις, σμὲ 
Ί4γές υὔγοιῤμο {0 {6 ΗΠΟΜ/0 ορ ζαη σα Ἡ καότ᾽ ἔρ᾽ 
Κρῦς» ας [γεν ελ οἱ Ροβστν δή ᾧ ος σας 
)η: οὐ] Ίποτ εἲ οΏἱρ ον. ὁ οι]α, Ἰλοοίας» αμἰάΜ ού ή αοοοάοτοτῦ Πα Γρ. η] ΟΥ. ἀς ΦαΙΕΙΤΟΤ-Ῥ. 513. - διάπερ καὶ τοὔνομῳ, τοῖς ὁρ- 
ασαῖς, ὠπὸ τῶν ἐν ἀρλῇ; η μ «ρχουρ σκιρτηµάτων» εξ εω ῥγΟΡΙΕΥ ΜΟΠΙΕΗ [0/4/ΟΥΊΡΗΣ «η α ἠγ]ρμηῆς οἵγ- 
ρῶ κ Ιού/Ο5 Γα/1εμ{ες {η ΤΟΥ (11 ϱγεἰς Τλήπα 
οἵξ. νι απ τς 41 Ἔμελλον λάξεσθαι ὀρχηδὸν } Ἠϊης ρεπιμαν Σεβ; 

(εςς ἐρις 



ο ο η οΡρστίαπα αἆ πανίατα Εαρείσατη (αμα Ταοπιίβοσῖί, 5 ο Ἡ Έ, τς ο ῬὉ ο Τ 1 σος (σιαςοτΙα [δα {ο, οἳ Ὀε]ία Αὐομτα. , 
᾿ ακός 1. 4 : 5 ρ 9 . . ΄ 

μνρήμι ἄτων ποήσασθαι δκοσίας ἐς α τὸν πόλεμο» . ο Ρεεππῖα Ἐ ος ἀπσαεπίατιτη ΠΠ. 
3 2 9 ε 4 ι | π « 

ὰ αν. δα, τ ον Ὁδτις ὰ 6 ὁ πόλεμος 58 βΙπετΙσµπα θεα οοππρατατε 
/ « . κ απο οὦ σον Ἠος επἶπι Ρε]ηπι τμπς «οπβαίατη ΟτᾶείΘβ ο ἄγαγκάσας »α- νε ο . συσἀς, 5 ἔσωσε τοτε τὴν Ἑλλάδα» αγαγκάσας {α]πίειπ αἰταΠς, οοδεης Ἀιπεπίεπίε ΠᾶΠΙΙ” 2 ς ν ο 

λασσίην γενέσθαι Αθηναία». αι δε τι ος ρω «ος Πθι. ἩἨβ νετο ηανες απἶάεπι ἵπ 4Πεπι 
ο ἐχθησθησαν, .” 9έον 9ὲ ο ο Έλλα ὁ παπι «οπιραταϊς Επεταπε, πο ΓΠεΓΗΠΙ 84Π1- 
εγένντο, αὗταί τό 90 αι " τς Α»ηγαΐοίσι Ρίτῶ; αἲ ἵαπεῃ Ίτα 1Π οροζιμηΙζαϊεπι σταςιβ 
προποιηθεισαι ὑπηρχο» ος εθεε «ροσγαυπη: 5Οεεβ{εταπέ. ος. ΙΡΒΙΙΗΓ πανε» ἴαπι Ριῶράτα 

Ἠέεσθαι. ἔδοξε τέ σφι μετὰ τὸ χβήΦΊΡιο. βολευοµόν- Αιλιεπιεπβρη εαπ, εἴ αἶϊας εχΦάΙΠζαΠ ο | 

σί, ἐπιόντα ἐπὶ τὴν Ἑλλάδα τὸν βάρβαρο ἕ δέκε- ἵεραι, Ῥ]ασιτααε 1ῇς, Ππῖτο Ροδι ΟΓ453 ορ 
ὅθαι τῆσι νηυσὶ πανδημεὶ, τῷ εῷ πειθὀµένες, ἅμα εοπῇ]]ο, Ῥατρασηπι Οταοῖαπαι Ἰπναάεηῖεπι Πδτ. 

. ες . ο. ΄ θ« 

εν τρ ον ἂν / ο. νῖρης εκείρετο υπίνετίο Αιισός, 49Ο οῦί 
| βελοµύοισι, τὰ μεν ὃ ία. ταῦ- ο εν δὲ. Ἑλλήνων τοισι βθλοµθασι., ον ο δὸ ἐκεκπεηῖεδ, Όπᾶ οὕτω Οτῶ5ἱ9 ἵνα νοἰεπήρα». Εἰ 

ο τας. Α3ηναίοισ μα ος Συλλεγομενω Ὅ εδοο]ας απἶάεπι οτασα]α Αιμοπ]επβδας {αΠῖ τοάϊ- 
τωὺτὸ τῶν περι ο. Ελλάδα ΕΛΛΥΩΥ τῶν τα αμε- τα, Οοαξῖς αΏεετη ἵπ διπάεπι Ιοεῦπι Οταείδ1βό 

νο Ἡ 9 σι / . . τη ον Ἴ . { - 

ν ΦΡοετῶγ κο 9ιδοτ ὧν σφίσι λυγο και πίπη» απὶ εἶτσα ΟΥΦεῖαπα πηεῖις {οπΙεραηῖ η ) 
ο ν, 5 3 Όν ο» 3 ἷ ὃ κό 43 . 

οὔθαυτα ἐδόχεε βελωομθεισι αὐτοίσι, πρῶτο με «πε {6 ςοἰ]οφυιῖς Ἱπιετροῇτα Βάε, 1Ρἱ να, 
: / . - Ἂν . - 

χθήματων 8 πάντων καταλλάσσεσθαι τας τε ἔχθρας Ἠβθίιο νΙηπι εδε αΠῖο οπηπ]α ΙΕ, ᾗς 
ο. κ) δα ἵα 3 η μας ολο ος ὰ 

καὶ τοὺς κατ΄ ἀλλήλους ἐόντας πολέμους, ἔσαν ο ο κ η Βλ, . ς 
/ ᾿ 3 9 

πβέρ τας καὶ ἄλλθς ἐγκεχθημένοι" ὃ δὲ ὧν µέγι- ΤΠΟΟΝΙΟΤΙΠΙ. Έμρρε εταηῖ Ίαπ1 αἀγεΠΙΙ αν Α. 
Αθηναίοισί πα κρα δια ἆαπι εἲ αἰίος ἱποβοσία: {εὰ πιακΙππι 18 σο.. Αθηναίοισί τε καὶ Αἰγιυήτήσι, µετα δὲ πυθα- ὗ πα αιτεία ο πο ψε να νο λος ἴΠεπ]εη{ες εἰ ΛΕριπεῖα Ῥοειεααμαι ὃς 

έ υ : ω : ς όμενοι Ἡ Ἐέρξεα σ Ὢ τῷ σβατῳ εἶναι ο» Ἄάρθισι, 6β8- Χεγχοπι οι οχοτοῖει Φατάϊρις οο[ε ππάΙεῖ6, 
/. ͵ { 1 Αλ / ρω . ο ο ισα ἔμπευ ἐς ΤΗ Ασύη Των βα- Αἰλεπἰεπίε ἀεοτενετε ειπα αἰίαιος 11. ος 

. » 3 2 / . ' « - - : ... 

σωκεος πηγματως ες Άργος τε ἀγγέλουε, } ο-5ΙπΙτιεΠάο» αἆ τες τερῖς εχρ]οΓαΏἀᾶδ» να 
μαιχμίην συ)λησοµένους πθὸσ τὸν Πέρση, καὶ ἐς Εἶοδ ΡαΤΗΙΠΙ ΑΙΡΟ5, ἂὰ σοπῖταΠεΠΕΔΤΗ 8 16ἵ» 
Σικελήμ ἄλλου, πέµπεν παρὰ Γέλωνα τὸ Δενο- πιο; Ἑετ[απι Ρε] {οσιεμαίεπα; λα ει 1π 

”! / ον . . 

ο ο Κέρκυρω, ἕ χελεύσωτας βοηβέεν τῇ ος παν Επ 
Ἑλλασι, καὶ ἐ Κρήτη ἄλλες Φρογήσ χκως Ἐ ὃς ροαο  μητὰ ΠειΙ 4ο ο μέν ας Ἡ αλλη Φροή τες! κὠς 6 ρεπῃ Οτωσῖω [εμῖ: ο απίπο Ώξ» ς ο 

«ςήσσοιεν πώτες» ως οευῶ ἐεπιοτων ὁµοίως πασι {ει, ετ αἱ Ίάεπι αρεπάαπα ΟΠΙΠΕΣ 1ΠςΣ 
τί ; ὶς [πετ  τοισι τεηῖ» ΠἹτροιε οδἰαπ]ταῖε ουπδείς η 

-4 Δύεεί «4γοῦ. 74. ὖ Λέγων Ἰά, «401. 5εερῦ, πατρο. Ῥηνς λέγω αἴαι, τος Ἕσσωσε ΟΠΗδίΟ πότε 20ἳς 
ευ]ας Ίοορ ἐς τὸ τότε Τα. Φ/εβό. οτα. 4 Τοῦτο «4... τούτῳ ῥατ[;, αμοὰ 4 εκ 4. γο[οιπιετΕ Τοἱ6Ι3 δὲ 
τυπ1 ἐγίνοντο ἄτοβ. ε πες Ἰάεπῃ.  ᾖ Αναδέκεσόαι Ἰάεπι. πανδημὶ αε[. 6 Δυεςί Ίου Αγοῦζι ὂ Ἐέρδην ἡ 
ο το τς ος ρε τε 1εά. «9. Βασ.» αὖα ποοθβῄοῃο ΠΟΗ Ἰπαίροπιις.  ᾱ Κελεύσοντας τος 

-ᾱγοῦ. 7. βαε/. ΒγΙ8,Σ τίς κελεύστας.  { Τεοίωτο ' - ὀῑνα» υἳ αἰμΠῖ» 
Ἑλληνικὸν {πππατης, τσ ῃ Ὃ ο αα σα 2 ΟΠΗ Ίηοχς ή οριε ς 2 

οβ0 ΡἵΟ. Λάδασθαι, κληρώσασθαι τε(ΏταΙ ἀεῦθει Λάξε- τῶν νὶάστιτ {προτβυμς, Ἠοτυπῃ ϱὸ κοινὸν συνέδριον {Ηΐ 
σόαι' π]τετηπῃ» ΠΟΠ {ΗἱΕ 1 η{15 πᾶ πες ὠπολόμφασθαι Ἱπ Ιδίπιο ἤνο Οοπτμί Γοσμπάπι Ο/σάογ. ΠἱΠ0. οί 
οι]ής Ίοσο τεότε ροΗ{ηπῃ εΧ Οοά. ΠΙ, ο. 146., ἔμελ- «Πο. νῃ. ο. 17ο, υ0ἱ πιοπιοΓαΠτΣ πρόβουλοι τά 
λε ἀπολόμψεσθαι. ------Ὠείῖπαε {οἱ {οηαη εκ νείϊαιῖρι λάδος, ἀραιρημένοι ἀπὸ τῶν πολίων τῶν τὸ ὠμείνω τρις 
τή ιγραταπη οβίο Ὀρχὴδὸν, α (Οναπιπιὰβοἰς ΤοάΦ ΙΕ σέων περὶ τὴν Ἕλλαδω. ος σαΡ. 145. ἀερεαμΏ η 

Ῥο 1βΗδὸν, Παπίβσαϊ υὐγΗ ζην ἀγδρωκὰς ΓΠοηιεγον (ν]ὰ, ἔδόκρε πρῶτον μὲν χρημάτων πάντων κατολλάσσε; ώς 
Ο. «ῴμτογ. Ἡ. Ἡ. μα. ο. 95.) 1ὰ σι κωτ' ἄνδρα, Ῥτο: τώρ τε ἔχύρωρ καὶ τοῦς κωτ' ἀλλήλους ἐόντας, πο Ρί]Ε» ς ρΗζο» κὠτ' ὄρχειο. 1έἱεααη: Ίμο πίτα ἵπ. " Ποπήβόο]ἱ τ]Ῥυ]ε όσο Δ/ήσγεδως τι οι ΠΊ. αυ 
1δία νους ποβτυπι Ῥοῦς ορίπος τε[ροχίδ[ε, αμαπι ο. [οροτίε πηαχΊηυπι ἵη Τποπή(, ρ. στά. Ἐ. Τα 19 Ηω 

ο] ΄ΗΠΙΟΠ. 1. Ῥ. Τ49., Νο- γοὐρε (οηἱδἱ ροτιῖε οἶἶπι πρῶτον μὲν κρῆμο πάντων' ες ρυίασαι Τ. Γαδεγ ἵπ [οἱ 
«επι ἡβηδὸν ἀοζτε ῬαίΤαςἴαης. (ουτηρίις ερῖ η ας Ῥυίο οᾳμἱάεπι (οπροπά μπα πρῶτον μὲν πρηλμάτων πα) 
νοσε δεβοί. Ιπεαῖτης ἵπ γριά, ἜΤπεπῃ. 1 Γοάΐσο σού- των, ------ 1 νὶϊπϊς., ἔσαν δὲ πρός τινας κα) ἄλλους ἐγνξ- 
τε εἶατ. Ὁ, ΦΗγΗ1. 9ές. οδίςΠατη οΠρίπεπα Η]ε γαάΙΦ1ξ  αρηµένοι, αἰετα τηϊμή οοπ]εδτάτατάπα ΚαἰκςΗ νεπεῖαῖ 1 
Ρε]! Δβρῖποιῖς 1], ἐπλεύνωσεν, 1ΠΩΜΙΕ, τότε ἸΑθη- ἹπθΠίαΠΙ, ἐγκεψειρημένοι. Ἱ απο αἩοηιιε ἀἰσίτας 6/8 
γάΐ0ι τὰ μέταλλα τοῦ ἀργυρίου" ταῦτα ἐψηφίσαντο Αθη- { αμίδις εε[ε. --- Ομὶ ροδτεα Ίουιις αἰ[ιεῖ]ίς οἳ 11Χ3: 
αΐοι ὦραμὸδὸν μµερίσασθαι., τουτέςι τοὺς ἄγδρας μόνον κοὶ ΤΙΒ 65ο νιἀαβατις» αλ15 ορΙποτ 14ο] ατίε ἱπεε[[εέτα 
τοὺς παῖδας. Ώςπιο 5 Ιεξείς ἀπδίταδίε απ] {οη]οί ἆς- θγπεάτί Ίερατος πητίετε ἀεσγενενηπί αῇ (06ἱοΠεΠΙ» ἃ ] 
Ῥθαί ὀρχμδόν ᾗμ οὖγοι: Ρας Αυῑη]ς το τ. χ. 4ο, (0010γΓαΕΟΡ» ἵῃ ΟΠΕεἴάΠΙ, Φρονήσαντες, ὅος 0Η) ντ. 
20 γαε σι] ετ πιαρί/λεγ ειγίσε «ΟΙοίάεγο αγσεμε{ ἀἲχ μπε η Πε» ΠΠ» 1 Πειι Ῥοδίας, ἴπίει οἵΠΠΕΒ σας” 
171005 ζω υὔγοςι ΔιΠεπ]εηίες Πρετη τεραδ]ίσα {οπΊροι σος εοα]είεετεῖ ζοπζοτά(α, πιαταίφαιια νἱτὶρες Ρεηαπ! 
{ηετιηί π]τη άἴῃερ αθτατην ΝΑΙΟΚΕΝ. τοαρε]]ατεβῖ: Τα] Π]]ς συγκύψρντες {1ρία τά» ϱ' 2. 

45- Τὸν πρὸς ᾿Διγιήτας λέγων] Μ]το πηλί 1ά ου]ός τετ εκροιίφπε ψἱγ οε]ορεγείπιις. νΑΙΟΡΕΝΗ 
οὐ σπα λέγω. 1 πεπή[τοσ]ας ορίη ΑΕοϊποιίουπι Ῥο]]ηπι, 58. Πρῶτον μὲν χρηµότων πάντων } Ουϊ πρηγμώτών. 
τὸν πόλεμο, ῑοά Ἠ]μά εμπα αγά γε ππαχίπηα, ἀἰσεπὰο οσο βΗΠΕ» ,οιποίσο]{ ΘΤΤΟΤΘΙΗ ΕΓΤάΠΕ Χαπορμοπίεᾷ 
Ἰππυερας Ηνς 4µπΕ οοπΏπηο 6οἩαεεητ, εεπάΏπε ρ]α- ΚΚ. παϊὸ, 1. Ῥ. 19. Ἑ, ὃς πολλῶν δὲ } πονηρῶν χρήμΒ’ 

: ἵη. ες µαγεδως ΤΠοπήῇ. ρ. ττ ποτ ος ο αν μα. πἰςῄπ]ε ΟΠΙΠΙ8.. 1νες 4 μαγερης 1 Πεπη]β, Ῥ. Ίτο. Ὦ. των οοΠβπΠτου ππυεμηεῖς, Ῥτιθοπάος Ρ0Γ4Η52 ΑΡ 
ἁἡ[σοπνεπίτ, ἵπ ἴπτειπῖυπα, 4ὐαθ εεητη οοπ(Ηξχα6 πω τε {παρα 4466 ΗΠΠΩΠΕ Πρπαης, Τῤευρ/ή Υ. 461. 

α5{ενεΤαϊ» μα Νεροιή Ἔ. 5. εοπ[επ{α εἲ Ῥοβαηί μηδὲ μείνω ΧΡΗΜΑΣΙ, τῶν ἄνυσις ντα πια 
. οαμάςηΡ. 7 616 «1η ; ” εί 2Ο 3 

. ον τος Αἰγμήτας λέγω] Ἐοβεπιυπῃ» περ]εόχιῖ νο υγείας, Βήτα δὲ ------ ἐγκεκρη: 

Ἠαδίειπι, ΡΗπΗΠΙ ΠΛΗ] νιάεαξητ πιμιαπά πι 1Π λόγῳ' μένοι Ῥογμς οχ ἐναράομαι, ῥε]ία, ϱ 146 19 αμαμίῤηη : {ς ρε] ευπι ΑΕρἰπεας ΤΠεπηήβοςῇ Ἠδες {παάεπἩ ὀΔεζόμη», ἐν τῇ «χρήσει ἦσαν, Ῥοελήνς, 1ενὶ πιιαΠΟμς» 

Επὶκ[ο ταπτπι ἀῑσετετατ ες Ἱι Γενοτη Ες, ἐγκεκρημόνοι, ζμσε φµάῇ; η ΙΓ 6/24 οὔ να ατανίοτη Ῥο]]α ατα εἰ αῖ ρεηρΙσασ1α σμε ΡΙπενΙάεπῃῇ, 94, καὶ ἐγκερωσάμενος πρήγµατα μεγάλα. μο ἱρή- 
δεᾷ απία ππασο Φί6ΡΗ. ἆαῖ λέγων» που ΠΠΟΕΤΗΠΗ αγοῖ- τοοτ, Ἡὲ ΒΕΠΗΙΠΙΗΗ Ἠαδοί αὔὖ σαι, ΝαΙίεπι ἐγκεχββ 
ΤΟΥΣ ῥε]ίμηη ἐηιε]ίσεης ο -45ΕΙπΕΙΙ αοὰ Ἱηβα- μένοι | 
Ῥατ» Ίος {α]τσμῃ Ἱπιο]]οέχηπι νο: {/οογαί. Ταπα(Ἡςη. 68. Ιζελεύσοντας. οηῤέειν] ιο συνθήσοµένουξ 
Ῥ. 357. Ὁ. ἔλενεν, ὅτι σὺ μὲν πεποίήσαι τοὺς λόγους, ἐμὲ αάάετε τεοερῖο εχ {[ο]οᾷῖς Ῥαγεαῖρίο. Ἠαθς ΝΕΟ Ίπ 
λέγων. Έἶοεκο 3ᾳ ΤΠ, ν, ο. 3, ῥος ἠπφή 09 βο)εγΙΣ ἵα θἳ πππησα ἁεοετηθηο νἱς δτιά]εις Για ἀε Ὃ ες 
Ας αδίγ 6» ϱµ11 δὶο α.βε, πο αε/ῃ Οἱζεδαί. «ΝΑΙΟΚΕΝ. «Οή/οο/], ΠΙρβεηβῥμς αἀθτιήτ, κο) γὰρ οἷοί τε ἔσε : αν 

σύ. Τῶν περὶ τὴν Ἕλληδα] Αιξ ἵπ Πί9, {οὰ Ρος 11 ριγενέσθαι συµφρονήσαντες, εἴ κως ἵν τε ένατο { ή 
ΡΙΟΧΙΠΙ52 Ἑλλήνων τῶν τὸ ὠμείνω Φρονεώτων ΔἴΠου]ης ῥου/ε επ Δε)ΙοΗ ή ε[νρεγε, ορη/ρ/γεπ{» ζμαβ. 



Ἰαβραής Χοιχῖς απίσιιθ 6υρα (εευ]αίοσὸς οδρίος οἶτοα Φάῑάς5, 
5 1Ώ ηλγος Εηπιεμίαιία ΑΕρίηα οι Ῥε]οροππεῇ, ΡιαίοτΏα- 
γ]βαπιςς Αὐγάυπι, ἅ 

Οτας] Ἱπρεπάεηϊτε. Έετεδαπεας ἀπίεπι Τε5 
ο. σε]οπῖς πιαρηςρ ορ[ο, τς πα] ποπ Οταεῖς 
146 πηα]οτες Ἰαρεται ν]τε. Τ0δί . εἰς Ῥ]ασ(6- µέζω.. Ὢξ δὶ Ταῦτά σφι ἔδοξε, πκαταλὺύσ οι 

Ὅνο ας εἴ 1Ώ σταιῖαπι ΙΠπῖες {9 τεάἶετθ πΙΠιΟ ο ἠο. αρ πο αν ον αμ... 
ο ρώ Ιη Αῄαπ ἴτες νῖτο πα[δο Ὅοχὰε τὰ έχ» ραδν σοι ψ πα ον ώμος 
αἱ υπ Φατάες νεπὶσίοπε, ετ ἵπ Γρεσυίαη- Τη Ασιην ἄ]δραν ο ο ρα ο ας 40 τερίς εχετοῖτα ἀερτοεπ[ι εδίεητ, α ἀιαῖ- δι καὶ καταμαθόντες τη βασίλεος προς 
Ρα Ροάε[βτῖηπι οορίατιπι τοῦ ἀπσεραπίας ἅὸι εγέωτὸο, [βασαγισθέντες υπὸ τῶν 6 ΡραΤΗΥΟΥ τοῦ 
Γαπασάπη Ρετισ]» Ίαϊα Ίη εο8 πηοτεῖ {Π- «εζου σρατοὺ ἀπήγωτο ὡς 5 ἀπολύμοοι, καὶ τς]- 
ἵεπτα, 1 πρΙ Χειχες αάΠε, τερτεπεπίαθοσι μέν κατέκέκριτο «)άνατος. Ξέρξης δὲ ολ ἐπύθετὸ ἀποιπι {επτεπεῖα, πητεῖε αιοδάαπι 6 {ατε]]- ταυτᾶ, μὲμφθεὶο τῶν σῥατηγῶι τὴν ὀνώμν, πέµ- τοις Ίηρεῃς, τπτ { ν]νος αἀιρισοτεπῖατ {ρ6- μον Ἡς δν ως αν ώ ώΝ, κιλα 
σἩ]αίοτες, ἃά [ε[ε ἀπσετεήϊ, Έος αθμας αν ολ ας οὐρυφορῶη» «τελάμηος, δα 
{πρετ[ῃιος αἀαριῖ {ατε]ίιος, Ίπ τερίς σοῆ- βωσὶ ο ωνκονς ζῶτας, πα οον 
Ἀρεζζυπι αἀάμχατυπεΣ ααἲ {αΗείταιις αμα ἆε Τό ὡς δὲ ἔτι ο ας κατέλαβο, καὶ Ἡ- ζαΠσία νεπ]κίεπε, Ῥτασερίτ {αιε]Ιάδις, πτΘ5Ύγο ἐς ὄψυ 5 τὸν βασιλέος, τὸ ο2θἐυτεν πυθόµωος επ. 
Ὁπίπες οἴταμπιάπεετεπι, Ῥεάϊτατιπι οΠΏΠεΠΙ οἷσι ηλθω, ἔ ἐκέλευσέ σφεας τοὺς δορυφόρους περιᾶ- ο τα, τς τρν τν ον Ὕοντας ἐπιδήκνυσθαι πάντα τε τόν πεζὸν σμάτὸ καὶ 
ΙΠΗΙΕΓΘΓΘΠΤ 4ποσυπα μα Ἰσσσ νήσο Ἡε 1ρῇς Ἰ- φως οε ἔπη δὲ ταῦτα ον ον ο. κ 

147 Ῥη]ςίει, Ίος Χειχέες 6α τατ]οΏε Ἱπρεταν]τ, πο πε” Σά ος πο έθέλωσι χαρν ο ναο, 
αποὰ οορίταραε Ίοτα, τε Π {ροσἱατοτες πε-θΟἐσιλέγῶν δὲ τον λόγον τόνδε, Ταυτα οφέτέλλετου 
ε.Ι Βσίοπι, πεια Οτασί ρτω(αῄεετεπι ὦς 1 εἰ ΜΕ) α«πώλοτο οἱ κατάσκοπθι, οὖτ ἂν τᾶ 
(Ῥοτεπιίαπῃ Γηαπι ος[ο πια ππβίοτεπι, Ἠθ- ἑωῦτοῦ πρήγµατα πριοπύθοτο οἱ Ἕλληνες ἐόντα λο- 
απ6 ϱταν](ος Ιοάστεηϊ µο[ίεπι ριης 115 γε μέ ὠ : οὔτ' ἄν τι τοὺς πολεμίες μέγα ἐσιγέατο; Ἰη[ετεπρῇς: αἲ δάεπι ἵπ ΟὐΦείαπι τερτεξ- ἄνδρας τρεῖς ἀπολέσαντεο' ποςησάντων δὲ τητέων ἐ2 ο δν αῖοσς εστιν πια {ες ορίται Ὁξ ος τήν μλλάλως αἱ έως ρήνιο νοὰς ὀλλληνο εὐαῖ, | 5 ΤευΙ5 1115. ο τα ας ὰ σε”. τον να ο ον 
ἀῑτῖο ο ο μρες Ἱ ορ οες ρα. να μαι νεος 5 λου- σσ γπόμόηυς 
το ἀενδς .. αἴηπε Ιῖα Ποῦ. οβοτίετεῖ {α/{ε]- ος ασια σφεαρ τη [δή ἐλευθερίην 2 ο ον 

θεια πιοἰε[βίαιη 4ὲ εχετεῖτα 1Π 9ο5 ἀπσεῃ- δε δεήσειν επ. «ὖτου» σΣρατήλατεωτα» πρηγµᾶτα ε» 
ἓν 4ο. Ἠδε {βπεπῖα Χείχί6 οµπα αἰτετα απα- χε. Ἰ Οἶκε δὲ αὐτοῦ αὕτη ἡ γνώμη τῇ γε ἄλλη, ἐῷ Ὅαπι οοπρταίε: παπι απ ΑΌγαάΙ αβετες γὰρ ο) ᾿Αβύδῳ ὁ Ἐέρξης, πα (δε πελοῖα ἔκ, τοῦ Πόντε 

Χετχες, να ηανες ου ΓΓΗΤη τεπεηϊές ΡΕΙ Ίσιταγωγὰ κα διευπλώοτα τὸν Ἑλλήσπωτο, ἐς τὲ Αἴ- ἨἩε]]είροπεωπι, απ {ΤΗΠΕΠΕΙΠΙ 6 Ῥοηίο 1η γυαν, καὶ [Πελοπόνήσον κομιζόµένα, οἱ μὲν δ) πάρε ΔΕρίπαπι. Ῥε]οροππε[πηαΙε ΡοιίαΡαης: α:βς ο ο ο κ ρπο ὁμῶκ ὁ τν 
ηλ] αμάϊεια εἶὴ αφ[ες[οτεδ εδ[ᾳ Ἰλο[βηπα, {ο ην το «Επι το πολέμια εψαι τὰ φπλοιᾶ » ετό» 
ἴε αἆ. ες σοττρίεπᾶαο αςεἰήβεβαπε, ΊΠτεῃ- Κοί εσαν αἱρψ αυτα» εσβλέποτες. ἐς ΤΟ βασιληα» τος Ίῃ 1θβεΒι, ἀμαπάο Ἰὰ αρὶ ριεῖρετοε, θὐκότε παραγγελέα" ὁ δε Έερξης εἰρετο αυτοὺς  ὀχὴ 
Χεικες «ος Ἱπιειορανίε 4ποπαπα Π]ί ἴεπάε- πλέοωῳ" οἱ δὲεἶπαν, ., Ἔς τοὺς σοὺς πολέμίουξ» 

ο Ὦ ὢ δέσποτα, στο ἄγοτερ' ὁ δὲ. ὑπολαβων ἔφη» 
»» Οὐχῶ καὶ ἡμεῖο ἐκεῖ πλέομεν, ἔνθα περ ο καὶ οὗ- 

ΡΟΙΥΜΝΙΑ, τίεενπ ΥΠ, 571 
α τοῖσι Ἑλλησι, τὰ δὲ Γέλωνος ποήγματα., Ἰογάλὰ 
Φος /. 3” Ῥ ᾖδα᾽ να να ος σα 1 
ἐλέγετο εἶναι Ὁ ουδαμών Ελληνικῶ) τῶν οὐ πολλὸν 

τεητς αἱ 4μπι τε[ροπαΙδ[εηπῖ, Δά Πο[ιες 
τη0δ» ἁοπ]πε, {παπιεπίπι νεῃεπῖας: ἵπης 

ΕΙΣΕ5 εχειρῖοης: Ἱπαιίε, Νοππο εοάεπι, ω ) ” ο 3 ες ια ες « ; Ἅ 

Ἱσηῃ οταν μι νὶ -τοιφ τΤοισι τε αλλοίσί Ρ εΓηρτυκένοὶ χα οἵτῳ ασ 
41ο 15Η, εἲ πος παναβαπιδ, τηπα τεριςα- 3 3 ἔηρτ υµ ἃς τς 

Ἂ 15, να κα 2» οητα 

α Αῦοςε ατσυ]ης 4/7. 7 4. ὖ Οὐδαμὰ οἵα γερῦ., Έῑπα δὺ φολλὸν ετὸς Ῥαγήε, οι Αγὴ, ὃν» ἂν. 
ῥ εὖ. }1μά., ὠπολούω. 8Ἠτεα. ἨΜΟΧ κωτοκέκριτο {1μά. ἆ πε γιῦ. 
ἀπ ιαπ Ῥιριῦ ἐφῶν ή Ἠρας, ο] Απ πηος | 

Ἡ οὐ δεήσ. 4γεῦ. 7. «| Ἔοκε Ῥαε[ι ἄπΛ. η Οἶδε πο... Ἠ Ὢ, δέσπ. Σπ, Ῥαη 4ιᾖ.. ὦ βασιλεῦ 
«γεδ. Ἠῖπο ὦ, αποά αὈεταῖ. Μρτα ὁκότε ποραφφέλλοι Ἠτασπι. Ῥαγίο, παραγγέλλη Βγὴ. ϱ. ΏεΠε- {γεξ; 
4τζ. ρα ΕΠ {6ΩΕΠ6 σε. ῥ Ἐξηρτημένοι 1ο). «491. βρεί, ἐξηρτυμένοι «4γεῦ. } μα, Ῥανή. 4. δ. δη, 
«44. ὃς. πι ντα. ὃν ΘΑ Ρ ο) ολο 

ε Τοῦ Ιά.  Ἐκέλευε Ῥα0]- 
ῥ Θέλωσι Ἰᾷ. «4γε. {ἱ ὴν Πᾷ, 

-- 

. 9 ΄ 
Ἶ 

Ὃ / 
. « μαι» εἳ ὀμέομδῇ Ἰος Ἰοή]οῦπι εἳ Ἠεγσᾶοίαιη, «-------, 

ρέοιμαίοτες Ἀθισες ἁπη]τα νο]ηήε ἱΠποοίμιπος, Ροβῖ- 
τι 1ςί 3. να {εί}. ο οθονών 6λΡ/ευ{ς/2/1, 
ο Η]αμάαδ]]ε ΠρειὈί Βερῖς ᾠξτηπι Ῥοῤίσεμμν επην- 

τα νῃςς. 15» 3. εἴ υ]ή9 ΠΗΗ1Ε ν]η ψέγε πιαρπαπῖπΗ 
Ῥ. Οοτπε] δεῖριοηίς νπτ, ς. τό, 8. 1ἱοἱο ΠΩΤΓΦΕΗΠΙ 
ΧΧΧ, ο, 90.» (01 {ρεςι]άζοίες ῥε; εαῇγα σε υ6]]ρηέ 
οἱγοιμμάμεί {15/85 ΡεγουΗδα ίσο, [11) δεν πο: 

μα ευρω αί (}αετά Παλΐο. Οαπα αιἰάεπι 1δαια- 
ἱαίοπα 11 επρ]άε τεάσοπο. ΠΙΠΙ] οοπίτᾷ ἔαδη]ας Ίηπο- 
γαπάυπα οριπαἴμό, ῥαε(αµΙπι το Ρ]αμα εί οταῖοπε Ίμ[ο 
Ἰταπηήτα ευπίς, «ες ΝΕΑ 

79. Οὐδαμῶν Ἑλληνικῶν τῶν οὗ πολλὸν μµέζω] Νταπι 
Ιαλά {ολῖν βοπῃ», ῥα]]α οχρτοςίουα:» ες 1/10 ΠΗἠΠο- 
7ές φήαγ1 ΥζΕΕΟΥΗΗΣ ΑΠΩ ΙΑΤΗ αχ. µείω. Οιοᾷ Π {0- 
1θΐ» ΡΥΔΟΙΟΠΙΙΩ τῶν οὐ πολλῶν οκ. [εἡρβς», πε πη][ἶ5 
(αιαεζΟΤΠΗ: πποᾷο πο πἀπιοβυτη: ναλάϊ Γπονῖπί, ντες 
σε]ο παδυσΏε΄ ποσο, Πολλὸν Εἴ πολλὴν οαπι αἀπιῖτ- 
τεγα ΠΟΠΟΠΕΠΙ» οορπϊκβπιυπι ορ: ΡΛΜοΟβγρς ΝΙς. 
ΔΡ, νΙ, ὃ. ΠΟΛΛΗΝ γὰρ ἠνοῦμαι τὸν θεὸν Ῥοϊεπίέπι Ναἱεπίαιπαα» ἔγ{ρίαἰν Ρτ. ΗΙρρο]. ΕΧεπιρ]ο, Πολλὴ μὲν ἐν βροτοῖσι κοὺκ ὠνώνυμος Θεὰ κέκλημαι Ἰζύπρις, 1Π αυ] οἵ]ὴπι οοΠΙοΦΗΤΑΠΙ µείω νοπῖς, ἴα]θπῃ ἨΠαΠς πΙῃ- η ἀοήες α Παπάς μα. σης οἱ Ὢ'Ταῦτο ὀμεύμενοι] μενα Ίου, {6ᾷ ροβυ]αι ᾗ.]- Ῥτοτ]ς πῃρς.. ο ρτα Ο. 44. θηεύμενος δὲ, οἱ, α1-, ϱέ. τρ δα θηεύμενον, αιιοά τοάῖτ 1, ντα, 98. ρω. 
Μομις πι 496. φήθει δὲ σέλα ΘΗΕΥΜΕΝΟΣ Ἴδμων. 
α Ρο Άαοηο [ὃ ποτοβΙπι πος Ἀοιγχῖς {αοἵπις Ἰαιάτδις 
πεμόσας, εναν 1, νη», 16. 9. εἴ Β/μαγεθο ΑΡο- 
ξῃς :  αριοῷ Ο,, εΙ ππαρηΠι Ἠ]μά αἳ πιεπιοῖα- 

ον μιαν ως ο σπς, ήμαεί, 
. Ἐπὴν δὲ εξύμιενοι ἕωσι πλή οἱ Ἠϊπς θεεύμενος-α μι ο ον Ώ]οΥς ποβί μα θηεύμενοί, Α 

αν ο) Άνω, ῥρῦμο ὅκα, Βικοτυπῖ θεύομαι, θέό- 

μι οη]ᾷ ΕΑΛΙΟΥΕΕ/2ΗΣ. ἀατὶς φμέ 2γο/ὀσεγουίήν γὲ- 
{ο αὖἲ ἄμπίρα]εηι. αἱ]: Ἱλμά παΠΕΠΗΣ, {6ᾷ βιάαπὰ 
πἹεπιοταϊ Ψαἱετῇ Ταεν]πί Εγοηημμς τν. ο, 7, 7. ----- 
Οµοά {εαμεπά 4. παττατάτ {εοῖδ[ο Χσθγκος, ἰγαάΙαΙτ 
εἴ Ροβ]αεημς Ῥ. 637. αριιὰ Ἠετος. -------- οὐκῶν», 1915» 
καὶ ἡμεῖς ἐπεῖ πλέομεν ---- τῶσί τε ἄλλοισι ἐξηρτυμένοι α. 
σίτῳ' 1Π Ἠΐδ. Ἡξ {ααρε Πποετας ἀετετίογείῃ. Ὃ νι 
ἠρτημένοι Γαρρο[µετας «γομου. σᾶνδον ἐξάρτυε, δν 
Έ]ες, ν. 499, ΠΗεγο. Ἡ. 6, 33. ο 6ἱσι 
οὗ ἐξηῤευμένους αἰῖετ οὐπί. 'ΟγοΗ, 1 Οκηοη. Ῥ. 
ὅ, Παραδήσειν σφέας τὸν Ιδίήν ὀλενβφήν] ή δοπε η. 

υἷμς εἳ Κεἰοζίμς ὀφέας καὶ ο να ο αφὲ σφέως τήν τε 

ἰδίν -----. χε[οδοί, απῖοι -αμά΄ ποπ τέροπο. 1η ΡΕΟΠΟΠΙΘΗ :οκ τοδυπάσπια αάόαπι οο1ΟςΛΕΙΗΝ ει, 
Νοπ ος{ς Ππίοταπι αοφυε 1η {ΕΓΠΙΟΠΕ εαὴ αὈηηδαπ: 
Ἠσπι οἰμ] ετιάτ πά Πἰσίη Τ,. κκν. ο7, ϱἳ Ἰ,οίση, 
ία], Μπατίη. τα. Ο. 1. ΡΙΕΠΟ  Ίοιτεο ο(ιεπάστιῃε, 

| ΄ ἴνοι καὶ σίτῳ] Ἰπνεπες' ὕδασί τε κὀὶ σ]ρ- 
-οι εὖ ΕΞΒΗΡΙΊΜΕΝΟΙ αν ον 55. ἂὰ Ἠμ]ης ΗΙορομε 

ζσςς 3 ριᾶς 



ᾖ9ῦ 

5732 ΠΕ οι Θα. 
οι 3 ὃν ϱ. ε ὧ . ; 39. 

ὁ-δητα αδκέεσι οὗτοι ἡμν ὀιτία παρακομίζοτερ ο1 
Οἱ µόνον κατασκοποι οὕτω «εησάμθοί τε καὶ ἀπο- 

ο Λ τμ ολ / . 

πεμφθώτες, ολόφησαν ἐς τὴν Ἑὐρώπηγ' οἱ δὲ συγὼμ 
Ἡ φο / ρ ου 3 

ται Ἑλλήνων ἐπὶ τῷ Πέρση, μετὰ τν ἀπιοπεμ 
κα ὃ / / 5) 2 2 ” 

ο τα Αα δεύτερα ἑσέμτο {6 ΑΡΥΟ αγγ ςοπ]υταταΏῖ .. ημηςσιος Ι{ετάτα ΑΙΡΟΡ. πιι(ξ- 

λ85. ΑβΥΜΗΙ δε νὰ τα κατι τάατου γθέσθαιϊ 5ΤΗΠΕ, ορ Λιρινί πατταπῖ Πος περοξαπα ᾱ- 

ὧδε. πυ»έσ. αι γαρ αὐτίκα κατ αρχα Τα ἐκ, του Ῥιά {6 ἵτα σοηξεξαπι ερίε. Απάϊδίε Τε 114” 
Ἰ / . 3 » ΔΝ ς ΄ ν . αἱ ταν κ . «3 

βαρθάρε ἐγερόμυα ἐωὶ τὸν Ἑλλάδα πυθόμοοι δὲ, πι αμ ΙΠπΙΠΟ ϱὰ απΦ αρ ματματο. εχοΙϊαΓΕΠ 
εε/ 2] . 9 

χαὶ µαθόντες ὧς σφέας οἱ Έλληνες 3 περήσοται παρα- ἴϊ αἀνετ[ας ρα : ὃν η πω 
Ὑ ΄ "5. ᾽ / / π 3 . 

λαμ[βάνοτες ἐπὶ τόμ [Περ πέμψαι Φωωζύσυς ές ο Μο μας ῶ Ῥετ[αη » 

Δελφοὺς, τὸν 0, ὃ έσε ὢ ς νο | 

αν δισ ώς, αν 3 :.γαθσφίώ τε νάναι ἐξ- ϱΡἱ Ειοϊεπίβις οδίοτ ορΏππε ενεπτασασα πο" 
μοχλός κα! Κλέομθεος του Αγ Ῥει επῖπι {εκ πη]]ία Γπογάτῃ Εααςία Ιπτετέπι 

ναζανδρίδεω. τῶιδε 9η ἔψεκα πέµτσεν. τὴ δὲ Πυθήν  Ρία α Ιιοεάώπιοη]ί ει Οἰεοπιεπε ΑΠΑΣΑΠ. 

ἐσειρωτᾶσι αὐτοισι αγέλευ τάδε, ἀτιάΦ Πιο. εααᾶε 4 σαισία {ε πητετε» ώς 
κ) : : δὲ : ἃ : : 4 

ορ χθρὲ περκτιώεσσι, ΦίΔ ἀθανάτοιοιθεδοι, ος πηκᾷ Γπεταπε ΙπιειζοραπΙρις» 617 

εἶσω. τὸν ρροδόλαην ἕ ον (μϊαπα τεβροπαδίε 
ο φασω του στθοςον εχω, περυλαγιμέ0: Ίσου Ἐν μσεα μὴ οι η 

Και χεφαλὺν πεφύλαξο' ἆ χάρη δὲ τὸ σῶμα σα ης ἠής., νησι λὰ 6 
ὅσα ο άλθιν -ᾱ η ό πετ Γμάαπιοῃ Ὀαβεπ» : αμ ςφέ ο, ηλ 

εν 9 νὰ ο δοςὰ Εὲ Ἱωίατο εαριε: πα πετά ΤΗέ Ἱτμγ 114 
”” Χ Ν ’ ορ / ῳ 

Ίαυτα μο τη Πυθίη χθήσαἰ ππβοτερο). µετα οἳ, ὡς [μή ᾗ ἑ 
3 ος 3 3 Ν 15 9 νο .11. ὁ . « 4 η] - 

ἐλθεῦ τοὺς αγγέλθς ἐς δὴ τὸ Άργος, 5 ἐπελθῶν ἐσὶαοι]σο 11 Ἐγιμίατι Ῥηας το[ροπάἱδίε. α. 
ὰ λ 5 ν .ο ο 

το βλωτηρίο» κά] λέγει τα οὐτεταλμέα, τοὺς δὲ «Ἡ. ΨΕ1Ο: αμα ΠΗΠΟΙ Λ{βο8 ἡμ κω 

θρ τα λεγόμενα υωοχρίνασθαι, ὧ6 ἐτοιμοί εἰσι Αρ: Ἐν αρ. νι ον ὰ ἁἰσεβαπεας , 
”/ 2 . : 

Ὑάοι παέεμ ταυτα, τρήχουτα ἕτεα εἰρηνην ἕ στσεισά- ῷ ο πρίος οὖν ἳ ο ριτα 4Ώπος. Ρ8ΕΗ1- 
δν 1 

1 Ἶ 

ες Αακιδαιμοήδ οι πα].ἨγέομθοΡ κατα τὸ ἅμισυ στο συΙΠ 1ορὰπποπῆς» , Ρειειδίο ος 
παάσ / ν κκ 1 άν πρ μα “86/6 Ρ0- 

, ς οπέμοεαμακταμπαακρι δίκαιώ95τα, . εἳ ἀϊπήθϊαπι Ἱπιρεῆ Ρεμς {έ κ. ήν 

γυεσναι ΤΗ ἨΥΜΜΟΗΝ εωυτῶν» αλλ: ὅμως σφι απο- Πμ]ατο, απαπαπαπα επ] Φ4ΠΗπΗ σι πο. 

Χρον κἀτὰ, τὸ ἥμισυ. ἡγεομένοισι, Ταῦτα μὲν λέ- ππρεταπαϊ Ἱρροίαπ δε», τό ἦ τά 
ν νε ) με λε .ς νε ἨΠος αἱςραπί 13 

Ύπει τὴ βλ! υωοκρίασθαι, χαί περ ἄ πα γορεύ- 1ΠΡΕΓΗ {6 εδί[ε οσοπΠῖεΠϊος, ος Φῑκβια- 

οτόὸς :σφι τὰ χρήσηρίΏ μὴ ποιέσθαι τ) κ. Ππηπι {οΠαυτη τε[ροπαϊδίε, «4ΠΑΠΙΦΙ5 
Ῥόςτ πρ | αι τὴν ππθὺς ολη ο ΡΗ -α επΙα 

Ἴ β πο τ8δ. 4επιο οἴασυ]ο {οειεταϊει εοπίταµετε 69 

/ 9 θ- ἴαπῖ « 

νὰ 

Τ ς ἶ Αιρν ἑανίναι αά (ος ἱ εἴαίεπι δε] οοπττα Ῥεασα, αμίά 
ερειίης; {εὰ «κ τεἰαίίοης ΑἰβίΝΟΤΗΠΗ. 

οἶῆῖς. τα ἄωππεητο Ιπ[γαξείὃ ααῖὰ Ιρίταί Πὶ 
οΏῃμοΊππε ποῦῖ, απρας εοπππεαῖηπι Το” 

Οειετιη. {ρεσιΙατοτες 1Η τερις 1η- 

{ρεξῖς ἀῑπηϊκα ἵ Ἐπτοραπ ΤεάΙετ. 
Γοποσήη τεάταπι Ο19Φ6Ι απ «οηᾶ Ῥετίατη 

Έλληνας, σὐμμαχίην' ὃν δὲ ε ᾿ λήνας,, ην σσεδην δὲ ἔγει ν  Ομβο ν : τα” 
ας τν νο ο. σσωδας γε-ἠοΩγηςὶς: ει Ίϊοι Γοππήφαϊοηε οσαοί απο 
να «Ἓθυμο εαάτιθασνν. κα πες το χθήσΊριω «Φο- 

βωµένοισι' ο. δή σφι δι παΐδιο ἀγδρεωθέωσι ον τή- 
με «πθισι Έτεσι, μηδὲ στσοιδέων ἑωσέων ἐτιλέγεσθαι, 
Ἡν ρα -σφέας καταλάβη ποὺς τῷ γέγὼό νο Ταλάβη πρὸς τῷ :γέγώύτι κακῷ 

πὲ Γωάας τπἱριπία ον τὰ 

πι Εοτοιασς Ιπίτα 4ἲοδ 4ΠΠΘΣ Πρετι αρΐοει 

νΊτ]]ετη «Ρίαίεπη αἀο]είζετεηῖ : δρ ᾷ κ ρη 
τατ]οΏθ Ἱ. σης ολἱαπαίας 8280 »ηε ΠΠ οὐα οααπία» «η τα [αδεια 

ΤΠΕΏ ΠεΠο ΙΤΡετε » 

Ἡ ὃν ΕΝ εν οκ ἃ - ταση ὦ : 
ἄλλο πταισμαὰ σος τὸν. Περομ., μὴ β τολοιὦ ὃν έωσιης απ ἁςεςεᾷεΓεῖ 1Π Ρε]]ο. Ρετῇεο 9 οἆππιοπή 

δ τῶν Λακεθδαιμοίωι ὑσήκοοι, Τῶ δὲ αγψέλων τοὺς οσα ς Ν ες Λ/ αι νὰ ἔνωο. τη, Σισάρτης προ τὰ ῥήθύτα ἐκ. ἆ τῆς βηλῆς 
ο ον 

| αμεί- 

ια «{ε, «4γοῦ. 1. Θα. 4. Ρα 
ος Σ7µά.νιοι ΓΠαήπι ο ὅ σον τ 
ο ια στην ὄπες ἔ. Ραῤγήο]],. 

ΒΗΤεΒ ποιέουσ.. 

ον Αλλος ἠασος ο ο 

ὁ δὲ πᾶσι τα “δεμαεί Τη ΧΠ. Ρ. 611. 
Ἐςσ]ορ, Έδρα, ϱ. 191.- τ «ο ῥᾳσώνην, Εἴ ᾖήεπαμη] 

ως η « 194λ) Εάν Πσε[εῦ.ς ἐπεὶ οὖν ἅπωντα τῷ. πι εξήρτυμένά νι) Πδὶ Ἰάσπι ρτϊής, αν 

Φ4εαΐς., Ῥρεσσαίμπι, Ο Ορυ( η ΡΤΙΗ».. θα. 1ῃ 
νο δες Ἱην 4 ορυ μη σοπ{ΕΙ αὰ (αγ. 
νἹ..4--. Ἀειχίς ]απι ἵπ (βδσοΓΙΠΙ: παυίας οἳ 1. 

ἴοτος Ἱεπίταῖοτι Ρούψαεµ. νΠ» τς, 3148. 6ἳ ππειση- 

σας ο ον αιγράας -ᾱ- «πάρα πο 
μα ο δι ο τν αρ 

ΟΩμαηίο πα ἁ λα μρςατοὰ οπαδός απίδ απκΙήυπι
, 

8. ερθα η οὐ παρήσούται. δν ο ο
ς ́ ο αμοίσμααι 

ᾖπο οοάϊσε {οτίριο» ἵπ τν ΟΠ: 1116 ΠΟΠΗ: 

1 (ἱ νε[αρ]α αζααν ο αομς» αμα οἷατ. {α]σοπι Ῥου- 
. ώ Ὃ  λ -. ἃ κ ΟπΑρΕσΟΥΤΑΓ

9 πάεγμμέ. Ἱθρ]ιείος; 

ϱΑΠΙΦΒΗΑΠΙ προ 14 ΙαμςαΡ]]ς. Ὃ ο ωθο Ἡ. η οὖν ν 

ο 18ν Πρρήσητα πο β 

2111ᾳ ἱεβίτ, τεέτε πείἩτιῖτ εκ αμ. 
Θμοά ἀπ {πο Οο4. 
(12οµσυ. Ρίο πάρή- οσντα!, Επἱ18 Ίοςο. οὔ. παρήσονται Η. ὀερύσημε, παρέ- 

ῥύνται πος αὐ[ητάε Ἱερερατ «4ο. Ῥογέως: 4Όσθιο Οοφᾷ, 
Ώοῃ. {λαῖ]ε Φειρήσονται αΠομί 1π ππιεπίεΠι. νεπἰκίες, τας 
Ἠτιάυτα ποη Τεπιετε οῬν{π1η» εἲ, 4ΠΔΗΤΗΤΗ ἵερρτάοτ 
1ῃ ἀμοῦις (ππίτπι Εεγοδο{ Ιοεῖδ, Π19 Ηδη ς, 179. 
εξς, 190., οὐδωμοὶ ὃν ἐπειρῶντο ἀντιούμενόι βασιλέῖν------ 
π οιαζμ]ο Αταϊνις οὔἱτο» οιἠης ΡΗΟΓ69. ἀμο: νου[ις 
σος μ[οδίως οκ ΟέΠ0Ιπο Εϊαερ. Εν. ΥΓ -Ρ.-οδ6., 
νὰ ΡΕ τὸν Νε] τὸ προβόλαιον Ιπιο]εέτιπι Ροξτα ψο]μο- 
Απ μις 3 μεν. κεφαλὴν 3τοεπι {0118 ἀεβρπαν]ε, 
οΗ]δαις. ρισσαν οέίριη το[Ηριις 1/αζοπε Φεβρ. Όγα, 

-ό, Έἶνω ον σβρ] Ῥαρίως οἳ Κονέλάον η Οἳ. ν τα. αιον] αυ η 5 
κὺ σροβόλαιονν. Άν Ἱηνίτο Ορ µοΠαο» εἴ {εἱιεάΙ5, 1«Δ- 

Δ.Α). σαβήσοντοί ΡηΗς: οὗ πορήσωται Ἐά. σεπευ. 
ο πως Ἠαρει α[εῦ. Ώτπερ. Εναῦς. Εν σ" 

ο μα η Ῥα/. «ιδ. βαγίι ο ον εί σῶμα 
: . Οἰἶπ1 ἐσελθ... ΙΓ Σπεισόμενοι «ει, ασ. πεισόµεγοι 

( ἌΝΟΠ. οος 1η 4γοζ. .. ὁ Όσεπι 1]ς ῃ. | νά τν 

1μιοεάσεπιοπ]ϊ Ἱερατ σαρ. [δη. ΑτοινοτΙσα 

Εοτεπῖ, ἵπ Ῥο[ίεταπῃ ΓΡΙεξΗ Ίνας μἰ 

εσίεπι, ΄ ἨΙς. ἀῑδῖς Αιρίνοται ἃ ἡ 
ΠΙῃΕΙΟς 6ραΓί4Πο8 Ίτα τε[ροπάκίε» αν {ω- 

2 Εἱρδ. 
ο Οα]εἰσΙΗ5 

φυλάξει ἄτ ζὔ. 
αἱ. ετο 

πα, 1θομμς Ὥωπιση οἳ Ποεπιθ» οΤΔΟΗ]ΗΠΙ Οα]οάμ” 
ἀοάϊε: Ροὐιής ο([2η[α, ευ εαγ Πρι ῥ]εῦες» «γΠΟΤΙΕ, 
οοὐῤῥο ον ἠηλέηα » ὀοηρογής; οηπέ «Οἰ/ζγπεη. /)6 σα! 
πιμαδίέη μύρα.. "Ἱνλοχ: ἐπελθεῖν ἐπὶ τὸ βουλεντήβ!” 

αὐσά {π {οηρᾶς» {οήρτος Ώοη Όπιει: Πο οπή νο 
ὁ, ἔλενω τάδε ἘΠΕΛΘΟΝΤΕΣ ἐπὶ τοὺς Ἐφόρων 
απ. ἐπλλθον ἐπὶ τοὺς Ἐφόρους ὅτς, ο σας υπ 

96, ΣΦ) ἀποχρῶν κατὼ τὸ ἥμισυ ἡγεομ.] Νεο η 
Ώ[ούο μή ἲν ο. ο. 1ρᾷ ΔΙΡΙΝΙ, πη]ςᾳς αἆ οοπηπλη” 
ΟπαεςοτΏπι εοπο μπι ἱεραῖς, ἐπηνφἐλλοντὸ συμμαλή” 

σεω, ἑὼν αὗὑτοῖο µέρος τι τῆς ἠγεμονίας συ χωρήσώση». Ἡν 

Ῥυ9 τε(ροπ{απα τείετι ραείαν οοἵοτης {1 Ῥαραταπα 

ὁρήῶς αὐτοὺς ἔχειν ἠσυχίῶν. -------- Μΐπος. οαμἱάεπι 3 

ορ ) . ἀμορις 
ροπρίκαμη ἁάμητηχ΄ 46; Έερο Αιβίνοτια Ἐν ιος 
Ῥρασταπ]ο:, ἆς ἆποῦις ης τάπτηπ]. Ίος ΤΕΠΙ 
Ῥας ΘχοΙΟΊΤΗΠι ροαῖ Ίθασηι [απο αἨΠος 145412 να Ρ05ΐ Ιερεπι απῖε αΗ ος : 36” 
4ΜΑΠΙ {Ἠργα οοΠππιεπιοτατ ν. ο. 75:. μαμα το 
αμα Παῆς Πι ἁἰοβε [πι] ᾖ ηας κοπαρο(ταῖο Ῥ δει αλ) ος 
τωηε Αιρήνίς Πίμς., ἵπ. Ἠ]βοτία. αμαπυΠΙ ΟΡΙΗΟΕ2 

Φον ΦΟ ΦΛΑΛςΑΡΑΙΑΝΗ Σά) ο Πα 
πηεπιοταἩ» νἰκ υ]]α οροττες {1ε1ῖ αότΟΓΙ{8 ολ μῦς 
τς Ρ. 159. 9 ᾽Αροεἴοι,. 1ΠΩΙΗΤ ́  ὤτε Ἰσήγοριῶ» μά τό ὃν. 

οομόν ἁγαπῶντες ν παλαιοτώτου τὸ τῆς ἐξουσία» αν οή, 
σιλέων ἐρ ἐλάχιςον προσήγαγον. . αν σοι 
ο: 498. Μηδὲ σπονδέων ἑρυσέων ἐπιλέγεσύαι]- μόνα ο 
Ροτίπι αποπια]α ρε. Εκ[ρεδαρατας» έπιλεγεν « ” 
σπονδέων μὴ ἐθσέων., ο0η//ήεγαμέέδας [εάετε 24. εξ : 

εὔο/ο.. Μαϊ {είς εδί ος ρτοὀμέβοσε» Με πα | 

Ἰλαρ., αι ἱπτοτοί[ο {οµποης, Ώοπα Πΐο «Ρο 1ος 

Ῥορϊ τφᾷ 



ον ον ωρεει ͵ .. οκ : (5. νά μας ἓ σ { . ος άντε κ (ζοπίαηβυἱπῖ(άς Διργοτάπι οἱ ῬΒειάτηπα αὖ Βϊς οτε, Ῥ ο 1, ἵὝ ΤΝ Α » 1 ΙΒΕΕΏ Ῥ1Π. 

ΊΦάετα απ]άσπι αἲΠηθτει, {89 αἆ 6ος 
Ῥ]ητες εε[εηι τε]έρατε: αιιοά αὕτεπι αά ἴπιν 
ΡΕΤΙΗΤΗ, 14 γετο ΠΕἱ ἀετηλῃάαίμπα βία, τε 
τε[ροπἆεΓϱῃηῦ ». ἃς 14π6 ἀῑσετε, ΠΡί ἆπος' 
εδ[ο ΤζΡΕ5, Δτρὶνί υηάπα, 1άεο Ποι Ῥοδίς οσα Ἡτ Ἀεγητ δρατιῷ τερὶ αὐτορατοιης ΙΠΙρεΓίηπη » 

Αιρίνις, ρατοΠι ἀΙδηΙταζεπα ορείπεταε., ο[ίατα. Ίτα, Αιρὶνί ἀῑειπε [5 πο]αῖσ[α 
Ρεῖί ορα{ἴαποτιπα 1Π{οἶθη Π]αΠι . {εὰ ῥρτο- 
Ρϊαθίε 4 Ῥαϊρατο πρετατὶ ΠΡΙ, απαπι ἴμη- 
οεἆφπιοη]]ς εεάετε, αἴαιε Ίτα. εἀϊχίκ[ο πιῃ- 
εδ πε Ῥπήδηπαιη οσοἰἀετει {οἱ εκ ασῖο 

... ο δΙΝΟ εκοσφετεητ»Σ αἰοαυϊ Ποίηαπι Ίοεο 19οίητητος, 
ΤΠΟΓΩΠΕΣ α[τοτ. ἵαπιθῃ Ρει Οτῶεῖαπι Παῖτα- τας, Χ «ΕΤΧΕΠΙ βΠἴε(ΙαΙπ Ῥε]απι Οὐ8οῖς Ίη- 
τες, πβδία Ατρος σαἀΠςςαίοΓετῃ : αιο 
πμαπι Ῥετνεπῖτ, Ίτα ἔτι νοινη {εςὶρίε., 
γι ΔιρινΙ, Χθιχεο τοκ ἠως νοὺίς πα σε,ς ον αχρῄπαπιας, Ῥετίοπι, οκ απο ΠΒ ΡΙο- 9 ΒΕΠ Γππηας, Εακ[ο Βασ Ῥετ[οι Παηαῦς 2) 
ο» ἐἁ Απζοπιεάα ρεηίεαα, ασ Ες 
(ορῃςὶ βία. Ίτα 1ΡΙΙΓ εκ νοῖς οτἴαπαῖ ο) 
«ἹΠμδ, Οπσοά αι ἶτα Πε, πείς εσι αἳ - 305 Ρτοσοῃ]τοτίρις ποβτῖς ἵπέειτο Ῥε]]ηπη 7ου, 

εἰ νορ α]]ς οΡεπι {ΕΓΕΠάΟ, ποῦῖς αἀνετία- 
ΤΙΟΦ Πε], {6ὰ ροῦΏις ἀοπιῖ γεία νος σοι- 23 Ίάεητες οεἶαπα ἴεπετε, Παίη { πΠί οκ εις 32 
ἵεΏτ]α {αςςθὰάει», ημ]ος πιαῖοτες απαπι νος 25 

-Ἱασίαη, . ως Ατρίνί αππα απαϊδίεπι», Ίια- 

αυἵ ἁἀμείψασ.αι τοῖσδε, 
τοὺς πλεῦνας., περὶ δὲ 

δοδαι ὑποκρίασθαι, καὶ δὲ λέγεω, σφι μὲν εἶναι δύό 
βασιληας, Αργείοισι δὲ ἔγα. οὕχων δυνατὸν εἶναι τῶν 
ἐκ Σω άρτης οὐδέτερον παῦσαι τῆς Ἠγέμοίης, µετα, δὲ 

αποππῖηις οτι τς ἆποθας τος. ΄ δύο τῶν σφετέρων ὀμόψηφο Τὸν ν Άργειον εὔαι» ὃ χω» 
πμ] λύεω οὐδέν. οὕτω δὺ οἱ Αργεοι Φασὶ οὐχ. ἀνασχέσθαὶ 
Ρετ.σδτών Σο αρτιτέων τὸν πλεωεζίη, ἀλλ ἑλέσθαι μαλ- 

λο) ὑπὸ τῶν βαρβάρων ἄρχεσθαι 5 ἤ τι ὑσῆξαι λΛα- 
κεδαιμιοίοισι. “ροεισσεῦ 
ὀύγτο, ἡλίῳ ἀπαλλάσσισθαι ἐκ τῆς ᾽Αργείων χώ- 
ρης" εἰ δὲ μὴν περέψεσθαι ὡς πολεµίας, Αύτοὶ μεν 

Ἠος. Ιρᾷ Αιρινί {ς {5 Παῦετα πι-όΟ Αργέῖοι τοδαῦτα 5 τατέων πέρ λέγοσι, ἔσι δὲ ἄλ» 
λος λόγος λεγόμεωος ἀγὰ τὴν Ελλάδα, ὡς Ἐέρξης ἕ- 
πεµψε χήρυκα ἐς ργος πεότερο ἤσερ ὀρμῆσαι σρὰν 
Ττεύεσθαι ἐπὶ τὴν Ἑλλάδα. ἐλβύτα δὲ τᾶτο λέγέ- 
ται ἕ εἶσται, », Άνδρες ᾽Αργεοι, βασιλεὺς Ξέρξης 

αν ον ας 

ἁρολς λαός” | περ] με σωωδέων ἀνοίσευ ζὸ ν ς / ο δν Ἰγεμονίής, αὐτοισι οὗτετάλ- 

ου η) /ς χ. 
τε Τοισι ἀγγελοίσι» -πιὸ 

τάδε ὑμν λέγει. Ἡμῶς νομίζοµεν Πέρση εἶναι. 
ἆω' οὗ ἡμες γεγόναµω, παϊδα Περσέος τὸ Δα- 
νάής, γεγωότα ἐκ τὴς Κηφέος υγατρὸς 5 Αγδρο- 
µέδης, οὕτω ἂν ὦν εὔημε ὑμέτεροι ἀτσόγοοι. οὔτε 
ὦν ἡμέας Ἡ. οἰκὸς εσὶ τες Ἠμετέρες προγόγεο | σρα- 
τεύεσνλαι, οὔτε ὑμέας ἄλλοισι τιμωρέοτας» ἡμῶν 
Κ ἀντιζόης γωέσθαι, ἀλλὰ παρ ὑμν αὐτοῖσι ἧᾖσυ- 
κάν ἔχοντας κατηρθαι, ἂν γὰς ἐμὴὶ γόηναι κα. Τα νόο, οὐδαμοὺς, µέζονας ὑμέων] ἀξω᾽. ταῦτα 

ο νι ρς ] αχκούσαντας ᾿Αργείες λέγεται πεῄγμα ποήσασθαι» ο] . . 9 , ων λ 29) 3 ων τ / νὰ Ῥη]ς[α. αἰἴσμῖας. πιοπιθητῖ ἀίσιπτητ, ει Παἰπιζδπαραχθηµα μὲν οὖδεν πι εαγγελλομένες µεταιτειμ 3 α]άεπι ΠΙΕΙ Ρτοπτιεητες γ]εϊςβπι ρο[ζστα: 
{εά αυππα αὐ Οταοῖς αά{ςΙΓσοετεητατ, ἵπς 
ΡάΤΙΕΠλ 1ΠΙΡΕΤΙ Ῥορο(αἰδ{ε, σηατὶ εαπι Τα- 

ϱ6- 

-4 ᾿Αργεῖον «4γεῦ. }1πά, Ὦγή, 
ο Ῥω/. 49, ο, ἡ 
τούτ. 49λ. Ρα  Ἱἵ 

Ο0//έΥ. 

ἄντίξους 

ὑπειδ. «4, ει α]], 
Εἰπεῖν 1ά. «4γεῦ. 1η, 

Ρ. 759. 9. Ρις εἰκὸς 6Υ4ΐ, 
Ηεά, 44. { Ἕξω «4γοζ. 77 

τρ ἄρχ. ῥ1η(]. 

Πἰπηίς {ρπΊθῃ {οἱ Ποἵέα, ᾽Ανάπόλουθος οταϊῖο ἵΠ ΊΜιῇς {ο- Ποπίάτησ, οι 4ς ἀοάτίκβπιις ΑΦ οῤῥείίως ἵι ΠρίΠ. αἆ 
αἷαι. Ω. Ἡ, 6, - : 
53. Τὸν Αρ εἴον εἶναι] 8ο]εί τὸν Λυδὸν., τὸν Πέρσην., τὸν ᾿Αράβιον» τὸν Μακεδόνα, τὸν Σκύθην. ΠΠΟΠΗΠῃ 6ᾳ- Τηπι τερες αἀρε[]ατε, εἰ τὸν ᾿Αργεῖον τείριεαη  Λά- Ῥ]αιάο ππεπιρταηϊς, αὐῑας ἵπ κωλύεμ ερτερῖαε 1Πίάσπι, «ΟΙοάογ] ἵπ Ἱατάπη ΤεζυΠΙ οΟΠΙΠΕΠΙΟΤΩΠΙΟΠΕ ἀΙδ{επ{ 

ΏΟΠ {ΠΡΟ {, ΧΙ, 3. 
54. Οὕτω δὲ οἳ ᾽Αργεῖοι φωσὶ] Ἠϊο αὖ Διοϊνίς ττας]- ἴαπι σῶν Σπαρτιήτέων τὸν σλεονεξίην ἴ]απι οφ Ηἱάσπι νο- ΤΩΠΙ Γ1]6[6 οαΙ1{Π. ΑΣΌΙΙΓΟΣ » οµ Ῥε]]ο Ίος Ῥότβοο πθιι- ἵη Ῥαγή αθάἰ6Η αἰθγενίπε, αὐΙπ Ῥετῇς ροῦ1ς {ανενίπε παπι Ογβοςίς, ἓε ἆς ἆμοὺιις πια]ὶς πε Ἰονίις ΡΙα6ΟΡ- ἵανοτιητ ὑπὸ τῶν. Βαββάόρων ὤρφεσθαι, ἢ ὑπεῖξαι Λακεδοι- 

[ονίοισι η] ο ι]α Ἰγγεεπααϊ πιΙίοτηηε αυχίΠστας οὔχυα- 
ὄννι ὰ Ἑποιποργίας ουπῃ Τ,δοπίήα ριο[οξετος, ΑΣ 
αν ος ἐς. αλα Κδτέσκαφαν, «Ὠ/ούογ. ΧΙ: 0,65. Ῥαμ- 
{πρεγύος. νἱσῖηορ. λοδοὰα Ὅπς Ἱπππιοήτος Ρτοίοςῖο 
{οπιρει νεχαῖ, ο πὌροχ φάρο. 
ο, τν μες Γπαυᾶς, ἀεζορεῖ, 

“ΟΣ2 ΙΠίΤα ΠΟΠΕΓ 6, 159,, οὐκ Α μυ τ 
πεποήτα εἳ {υβτα Ργούης οπομνὸ ἀπ των ὧνον 
 ρ ΤΟΠ ΙΑΤΗ οὖν ἀπειπαμένους σοῖς Ἕλλησι τὴν συμμα- ἄπονηης ᾱ- Ῥ. δ63. Β.  Οὐ Ἰάσπι ἡπμὰ οάπια ας πο ος Ῥονΐεα Ῥε]]ο Ρε]οροππε[ασο, 4ιιο Τασσάλο- 
οά, πι ας οἱ ἔιοιηῖ οπίηθς Ῥε]οροππεῇί τε[ε Τζι- 
Ν08 οχεῖρίι Ὢὸ Ἅλὴν "Αργείων καὶ ᾽Αχοιῶν' {οἱος Απο 
Ἐειῇοο Άγαιν οΣ.ΧΗ. 0, 49.[εά ΑεΏαεὶ Ῥε]]ο ᾳποα18 
/αηίαρ νι, Ὁ, ο ΕΠῃ {επιεπᾶαπι {ου νΙάεπτΙ βαν- Λακθαιμωι ο 53 597. Ὁϊ Ἠ]ο ΠΗρίσαραυς, απία 
{σεπῖθς Ῥε]οροπμςςς ἄπηθίουν σφίσιν ἡγεῖσόαι, Οιίς- 
τη] «ΟππηΟᾷη.,  ἕο Ὀε[]ο ΑγαῑνΙ ἱοήβας ραςῖς ρα]- 
Ἡδ ΕΠΙ] ἀίωι 1 ίεα Ροτερετηπί εἴατῃ π]α]α5 ο Ἱ- 

τὶς αρίλά (οάϊήομη Ώπερο νΙ(ρεγα {αενίετυπε Ἱπτεβ]- 
Μά, Ἡς ς, οϐ λος 5 4ο ρασῖ οοπιπιοᾷ]ς Τόμος, 

| ση ούογι κπς 6, 76. ἂς Ἱποοπιπιοᾶ]ς ᾖ, 

Ηίπο, ορί- 

αλα: Αργείων αἰά ει Σ{, 
ὤ Αὲ «4γοῦ. μι] οἳ δύνοντος «4γοῦ, 

ἕ ᾿Ανδρομωήῄδου «4γεῤ. αὐ[ιτάς. 
{ Ἐκσρατ. «4γεῤ. 7 τίξο 
«4. Ψ2εῤῥ, Ίηατρο, 311 ἅπανφ. Ἠά, Ὁροπου, Θμας ή πεχα εχοετρῃς Ρ/). 

Νο) ᾿ ἔωεὶ δὲ σφεάς παραλαμβάνεν τοὺρ Ἕλληνας, Ἡ οὗ- 
τω δὴ ἐσιγαμές ὅτι οὗ µεταδώσεσι ο τῆς ἄρχλα 

λα 

ὃ ΙΗα. Ῥο. «41δ. Ζμ, {γοὂ., θπῖδα γωλύεις 
αμοιποάο Ία6ρ. κε Περ 
ὁ Οἰκὸς 1. οἳ [ηι0. 1π 

ὁ Ρα. 7. «νο. Ῥαγίς. -4. β. δ)]. 44 
2 [εή, «ἄν. Βασ. Αγὴ. εἲ γρ. Ηρετ.» 

ΜαμΗση. Ρ, 969. Ο. { Αὐτὸ Ρ/4/. ο Τὰ 

«2/ᾳμ2. ἵπ 4 θμεπε Ῥοοτεεῖ, 6, χι. οἳ }, Ἰ7οι/6]. αἅ ού ογ. ΧΙ», ο. 58. ΥΑΙΟΚΕΝ. 68: Ἐπὶ τοὺς ἡμετέρους προγόνους] οη παιηϊηϊ ᾖα1γος 70 γος ες ἄἴυέχ[ο γ/ογο αχρ]]σλητί αἀ(Πρη]ατ ποῃ ]ΐσοι: ἄπόγονοι, {ἩρεΓί15 ροβ » προγόνους ἱπά]σαπε, τὲ {1ορς Π] Ίπ Μιβς, ΄140γές» Ἱπ ος Ῥεγ[ος, Ῥόδτ[αί Ἐ. ἂς Οάεσοσπι ετ Ῥοτ/άγιπῃ {επιεηία, {Πρτα Ο, ότ. οἳ {- ῥο/ηάσγ. ΒΙδΗσί. τ, 4. 5. 6οπρτιήξ ποηπΙβ!] Α.ἴιο- π]εΠΠΗπ αἆ Ίοπας {οτίρίπα» οὐ ποιέετε δίκαιω ἐπὶ τοὺό ΠΑΤΕΡΑΣ σρατευόµενοι Τ,, ΥΠ, 90ο, ΕΠ αΙΤΘΠΙ ποΏ πς[ζἶαπῃ ὠντίξους ΥΠΕΙΙ, 4 α/ῥίαε» Ώγουορί/ οἳ ἀμφίξουν Ἐρίρταπη, 4ριᾷ ήδη, οὐιτιάοτᾶ ζῇογοκίο)ο » ὠντιξόρυς Ἠθίαμε ρτοῦαπεῖ, ποπ αἨβπη: 1ρθο ντ Οε]ερέν, 605 εκ ὀ2ερθ. πιατρίπε Ο. 102, πΙ]]ο Ἱοποτς ἀἰσηπῆ]ς ο-ξ, 68. Οὔτε ὧν ἡμέας ὀἶκὸς] Οἶκὸς, ΠοΙῖτο ἈΠΙΠαΤ6, ηϊς εχ «4γοῦ. Ίαπα τεοῖρί ἀαρήοτατ, οἳ Ῥαῦ]ο Ῥορί ὠντιξόρυά {εγνατῖς ------ Ἠαες, α Οτησζῖς ης {Ηρίσου ορηβᾶϊα» εοπιρατατῖ ροίετΙΠὲ οὔπῃ πανγας 1, ΥΗΤ, ϱ. 99, ----- Οι οά Ῥορίεα νι]ραίις, οὔδομοὺς µέζωας ὑμέων ἄξω, 1ά εί οὐδαμοὺς τιµιωτέρους να] ἐν μείζον τιωῇ ὄξω. πος εΡο αἰΙάεπι αΠίΕΡΟπαγεπη Ἰσόηοπί Οοβσυπῃ ἔξω, ἵαπαιιαπα 
υ/ταῖας Ίδίμας αθταῖς, | - ας 

(9: Μέξψας ὑμέων ὄξω] Ἐοτεδία αἰῃῖς ἐξω» αὐ105 ῬατΊ4 ΠΟΠ {6ςςσίο» ρτοαδίης, Ψετας Νο! 1. ὋἩ καὶ ἐν οὐδεμίῇ µοίρῃ µεγάλη ὧγον, πἰήςβπαυππα σε ε1ά: Α: ει Ἔσι[αμίαε ἐν τιμῇ ἄγειν. πε βαν ρα τ 
ταύτῃ δὴ τὸν Ἕλληνα τοῦ βαρβάρου νο ολ τετ; ὅ- 75. Ταῦτα ᾖ.Α.λ.πρῄγμο πομῄσασόαι, 1Ο ολλ, 65.» τοῦτο ἤκρυσαν μὲν οἱ ἔφεροι, πργμα μέντοι, .. , ους ο)  ζ4{{ῶπ παρ οὐδὲν Τόμσαντο ποπαραυτίκα: 14 εδ τε 41  Ίοα ἦφον, να] ἔθεντο ῥγο 21/0 ἆωεεζαμέ; Ρτουϊ 1ος πέ1ς ὅσρῦ. Απ ). Δή. εἲ 4/00. ΔΑ. Υ. 538.: Πἱό 6οπίγα. ώρα Ίσαντο, ----- ἵηπ ριοσΙπή5, καὶ παβαχρή- περί πολλοῦ ἐπριήσαντο. / : η. μῶ μὲν οὐδὲν ἐπαρφελλομένους ῥεταιτέειν, ΝΙΠΙΠΙΠΙ Πο αὈίυτάς Αεἰλίμς ἵπ µετίε πια Ὀαξ» τηϊ]ή ΤερεΗή ὁχ νὶοϊμ]ᾳ νἰάοδατσ», αἴαιια Ιὰσίτου ἀε]επάυπις Μυ]- 
τὰ ἀθ[οτῖρίε Ἠίπο Ῥ/ωήσγοῤης, 6ἳ πα]θνο]μς ας σης πιά- Ἰενο]έπείπε 4ε εγοή. Μα[ρῃ. Ρ. 86ᾳ, νΑΤΟΚΕΝΕ 

Έςες 9 78. Επὶ 
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43ο 

ο» .” / ο Ἀ 

φομιζοίωτο πθὺό αὐτᾶ εἶναι πολέµεοι, [βασιλγα, δὲ 

οτε αἀπβαίο Αγρίνος, αιοἀ νίάστὶ ροβ{εἳ τηΤρίδβπΙΙπη. 

574 Ἡ «Εξ. τι .Ὁ ρ ο αν αἱ -. Ὀτασοϊσίι (ἐππποποὲ ἄε Απῤζης, 

ώμο ον κ μα ἁ ναι πι ας πο ἡνμιηρό φΙᾷ: 

Λακεδαιμόηοι» µεταιτέεν, ἴνα ἐπὶ “πθοφάσιο Ίσυ- ἐεβαπιοπίος ΠΟΠ οοπεεείιχος» αῖ ποε ριᾶ 

/ 1! σ ὢω ολ / ἃ ὃ Ν 
1 

ή ὤγωσι Συμπεσέω δὲ τούτοίσι χα τῦοε το Που | 

. η] ὰ ησί πο, Ἑλλήνων ο οιδαι ὑσ-ε-θος οι παης ΠαϊταΠοπεπι αμ]άαίη ΟΥῶςοτήτὸ 

γ Ἕνας η ὦ ππεπιοϊαΏξ», ΤΕΙ πιπ]τ5 Ῥοδτεα αΡΠΙ5 ρε[: 
{ 9 λα ς » , οί 8 - ..  ἁ -ο Ό 

ϱον γειόμειον τουτέων" τυχέΏ 9) Σούσοισι τοισι " Με ππι 905 Μεπιποπίϊς αἰτετῖάς πεβοςΙῖ ΡΙ8” 

ωωείασι ἐόγτας ἑτέρυ πεηγματος ἕνεκα αγγέλους τα θε[οπτ Λιλεπίεπβυτη δρα Ολἱμας ΗΙΡ- 

Αῃαίωνν Καλλί Ἡ | 

μετὰ τούτου οὀναβάντας Αργείους δὲ, τὸν αὐτὸν ΤΠ» σοπΏρῖτ πε ΛΙρὶνΙ ει 1ρΠ Ρεῖ 1άεπι 

τῶτω Ὁ χεόνου πέμψαντας κα] τότες ἐ6 Σΐσα αγ:βαἱσιιά ἵεππρις ου/α πτηἰ{ετίπε Ἱεραῖοῦ 8 . 

γέλες, ερωτῷ ᾿Αρτοξερξεα τὸν Ἐέρξεω, εἴ σφι ἔτι ἴἵαχειχεα ΠΠ Χοτχὶς Ιπιθιτορατεπῖ ος 

αμ τὴν ος Ἐέρξεα Φιλίην συγεκεράσαντο }  ἵταῃ απησ]ίαπι απαΠι ΟἨπι Χειχε «οΠΙΤ8ΣΙ5: 

ες νε. : {επι 1ρᾷ5 αὀπας εοπτριατεῖ» 8Π αὓ 1ο 

Αριοξέρξέα µάλισα ἃ ἐμμόεν Φά "ο. ο Πο[ηδιις Παῦετεητς. Οἱ ρυθ. ΑπτάχΕΣ 

Ρτοῦρξ αι ο ο ἆναι» καὶ ουθεμιή πας, πιο νετο τηααίπε ρτάμταῖς τε/ροΏ 

νοµίζεν πόλιν ᾿Αργιος Φιλιωτέρην, Εἰ μῶ συν " Τρ θΟάΐε, παἱπηφ τε Πο οἰψίταίεπι ἀπηϊσίοτεπι ΡΗ 

ἕης τε ἀπέπεμψε ταῦτα λέγωτα χήρυχα ἐ Αρ- ἴατε ϱαΠΙ Αἴροδ.. Ψεταπι αΏ οπἀαςσεᾶῖο- 

 Ὕο» καὶ ᾿Αργέίων αἲγγελοι αναββάντε ες Σοῦσα ΤΕΠΙ Χετχες Αἴρος π[εηε Αά ε8 ἀἰσεπάα ; 

ἐπερώτων ᾿Αρτοξέρξεα περὶ Φιλίή, ἐκ ἔχω τε ἓἳ 30 Αιρίνοτυπι πωποῇ αἱ δυ/α ο 

κέως Ε εἶπαι" δε τινα γιώμη περὶ αὐτέω ἀποι η) Απιάχοσχεπι ας Απηις]ᾶ πο ος 

φαΐνομαι ἀλλην Ύε Ἠ τήν περ αὐτοὶ ᾿Αργέοι 8 ο η ὰ «οΙηΡετῖο ἀῑσετε ΠΟ Ρο ης” 
ν αρ Ν .. ϱ 4 3 

γεσι ὃ ἐπίσαμαι δε τοσβτο» ὅτι εἰ πάντες αἲ- Π]β φμαπι Απαϊνὶ 1ρί εἀμηῖ. Ιά ἀεπιατι 

θρωποι τα οι; χαχα, ε» ο. ου ο λλάν {εο, { οπΊπες Ποπιπες ὐὶ ἁοππε[Πςᾶ πια]ᾶ 

ξασθαι βθλοµοο! τοῖσι πλησίοισι, Κ γκύψωτες ὧν ἸΊπ πιεάῖαπα σοπε]ς[εηῖς,  ουΠι νήσΙπ]ς το” 

ἵο τὰ τῶι πέλας χαχα, ἀσπασίως ἕκασοι αὐτέων . ἴπτο γοἰεηῖος, τηα]α. γἱαϊποταη 1Π1ΗίΝ Μπ: 
3 / } . 4 1 

: αὐποφεροίατο ὀπίσω τα 1 ἐσωείχαωτο" ὅτω δὴ το ἐκ, Τε, Πδεηία τθροτίαϊητός. ΤΗΓ{Η8 1]]οταπὰ 
2 / 3”/ 3 .] 1 1 ΠΟΠ 

Αργέίοισι αἴσχισα πεποίηται. ἐγὼ δὲ ὀφείλω λέ- η εα ας 1Ρᾷ. αιτη]δ{εΠζ. νο ν 
ον 

γὲν τὰ λεγόμθα, πείθισθαί-Ύε Ἡ μὴν οὐ πωτά" τρεβπς αὐαιμἰνε άμα 
νο ; τν ο ος μα; το αι ἀῑομπτιτ ἀῑσετε ἀέρέσς «ο 

πασι ὀφείλω. καί µοι τῶτο τὸ ἔπος ἐχέτω ἐς πάν- Ώοῃ οπιΏῖπο οπηπίρς ετθοάετα: θά 18 Ἡν 

τα Ὁ τὸν λόγο. ἐπεὶ καὶ ταῦτα λέγέται ὡς άρα Ἱνθγ/: ως : πι, 499: 

ου κ , : έται» ὡς α[α μ]νεπατη ΜΙΠοτίατη α πε ἀἰξέαπα ο μή 

Ἄργεια ἐσαν οἱ επικαλεσάµθοι τον Ἱερσῳ επι την παπι ει Ἴος ΠᾶτταΓΙΣ, ΑΓρίνοδ. εχΗΗΔΙέ ν 

Ἑλλάδα, ἐπειδὴ σφι Ῥ πρὸς τοὺς Λακεδαιμοίεςκα- ΤΕΙΙΑΠΙ 1η Οταείαπι αῑοεσΠνεπ]ηῖ» μι 

κῶς 4 ἡ αἰχμὴ ἐσηκεε, παν δὴ βηλόμοοί σφι εἶναι πὸ 9ΔΙι ΕἴΙπ 1,αεδάπιοπ]ϊς ππα]ε ρυρηδιςς 
. 9 . ΤΟ ταΠΙίέ5. ς 

της ΡΙ8 ἀοίοτε ΡτῶίεηΗ ααἀνί5 ΡΙΞΟΡ Τα] 

ας Μεμνονίοισι Ῥσε[. “γεῦ. Σι: οαάεπι ἁλεοταϊῖα Των ο. τὸν ο ωμεδι- ο βμμθειν ἐδέλουσι 2 

οἵα ιερό. Ράε[ι «4. ο Ἐπιμένεν «4γερ. ΣΙπά. ο δρ] Ρα το ονκο, αὓ αἰῑίς. ρετπίας. { η 

πεῖν [ει. Ῥαε[. «τοῦ. 7. εοπῖτα ΙοπΗ1Π πΙΟΙΕΠΙ, 8 Ώσεβι «4γεζι }μά,. ποι πας. . ὅ Ώε/ορῇϊ 90 

Φ6ΙΠΙ. ΧΟΝΙΙ. ῥ. 636... Οἱ τοσοῦτον» Ώου «γεῦ. 7η Ρατ. πα πως θά {Μ) οὐ. 

συνενείκααν με, «πδ., συνένεικαι εἳ 6Χ οοττεξοΏε συγένειῃ λλάξ, ροκ. 
νο ορ προς πο μμι ΟΠΕ συνένεμιαν, ἴιπα ἄλλάξεσθαι Ρα ἡλλάξαι -ᾱγεῦ Ὃ ον 

πύψαῶντες .. ἃ ἐσκύψ., ΤΠοκ τὸ τῶν ἄλλων 0), { Ἔσηνείκ. 4γοῦ. 7 Βαν, εἴσμτῃ 

«ούπεμε: οἱ {αρεπῖς ᾳἩοφμε ἐπιφερ. Φ Ἠπεςο Ρῇµ. ΝΙαΙρη. Ῥ. 8ό3. Ὁ. - Μὲν ὦν οὗ ο). πό, γς 

ο Τὸν οπή ππῖ Πάσιπ.  ᾖὁ Πρὸρ τοὺς Λ. Ὦήµμ. βαε/. «νι Ἠῖπο αἲΠομ]Ης αοσεςῇζ, ζ Εμβοιῦ. αἆ Ημ. 

Ῥ. 68ο. 16.» {εά ἔσηκε Ἱερεῃ» 8 «τοῦ. 7. Ἱπ ΓΗ. πιο πρρσεῖναι πρὸ τῆς -----, Ἠϊπε εοτβοπά μη!’ 

ντος ῷ κ κ ἀθ- 

ο αν Ἐπὶ κος ο προφάσιορ δὲ τησδε ον 1ν, ῬΠί]οίορία» α παπι σοπιπιεπάαξ, πΙπΙΠ ο 4μ0- 

«5 ἐπὶ προφάσεως «4γΙβαοπερηΣ 4ποηιιε 1. 1. ΒΕρία. Ἠεδῆτ Ομαπι βυἱ Ριπεβχίε στοά. Μονο} μὲ 
τ Ὃ ον «ργε[εθίο. Ίπ Ἠϊδ ἵαχαπαϊς. ος ο ἓ ! : 

οἙεΠΠΊοΓ» ΙΡ ΗΙ{α{εΙΠ ΏΟὮ εχκει/{αδῖτ Ε/ωέαγεῤως. Ώιαε : μα ον : ἀνῶν (εσύ! 
ς 9 : . 0 να ἀνάνκη" πεί 

Ψατο Ῥο5ῖ ποημι]]α ἆε Οαἰῇα, ἨἩρροπίοῖ Ε., ας τρ ὅ λισκεν . 

ες πᾶσι οὖκ ἔτι ὤνονκ; Ὀ : ΄ 
πίσπάπα αἆ Ρετ[ατΗΠα Τ6βΕΠ1 ΑτΑΧεΙΧοπι Ἱεραῖο. ο ο. [κὠιεν] ἹνοῖΊεπα (ασ Ητ εαπ] συν 

. ν . Ἐς μέσον σύνενε ο . 

ἅπις Ομαπριοσι η οουοαστκ πα ρη τα ο Ἡ ος νομή (οππα ατα Ἱην{Πτα. Οὐοῦ 

ο ια τς ν λμρτοσωσα: τοδῆτ, ιοδήευν οἳ {ουρία ναλάο Δ4ΠΣΠΙΗΠΙ» αμάοσανς 
86. Εἴ σφι ἔτι ἐμμένει] δοῖϊο]ϊ παΠὶ νίάστητ Ιπ[οίῃ- {ασποπίογυπι ΕΥΠΑΡΟΤΕΟΣΗΠΗ 2 Άαες ππαπ]εβα 3ΕΠ) 

Ποια οοττῖσεη{ῖδ. ας, ΠΙΩΤΡΟ ἆαπι οερῥαπί ἐωμένειν Ἰαήοπο απΙΡΓΣΗΒδ» ἄν τιγες τὼ αἰσχρὸ ἐκ τῶν ἐ ὃν τ 

ἐθέλουσι }αὐα: αἲἩ απο Ι1]ή) ---- ϱΗ{4γεί αζἶθμς ιγα- «πώντοθε ΣΥΝΕΝΕΙΚΑΙΡΝ Ῥ. 7 τό. ο, Ομ)” | 

γε: πποο ση[εαὶ {αςβιοῖε νε]ητ Ἡοτοφοίσιπη: εἴ σῷι ἔτι ἴνς ριαοίετεα εἲ αΡΗη» ἐγκύψαντεο, αποπιοάς ΄ 

ρα τὴν πρὸς Ξέρξεα Φιλίήν συνεχεράσαντο" Όταεος ἆο- «ᾖαέε εἳ Ῥοπί Οοάἆ.» ἀῑξΗ ᾳποφιιο αἱθραπΏ» ο 

πς εἴ Ί αάπο ρεπυς 1]μὰ {τιεχμτας ΠοΏςβπ]ήπι ο8ί2 1ἴοΓΕβ. Νοεμ οἳ σφόδρ᾽ «ἐγκεκυφότες, ΙδιεΠΙο 

{οά Ίπται οχοπρ]α, αὐας {Ρἱ οἶίπι 6απι {η 16] σο]ἱο- πισί ὈνΗδ. ν. 191. ῬΠιοίορΗῖ, αιοά Ιπουαν! τει» δἴ- 

βΘΤΙΠΕ; αά Ίαος Ῥασραιισα το[ροπάσΡηηε ποσισαίο» ἀῑς-  Γοπάσϊεηι» (]ίαμο νΊοΓοήτι Ποος[ι. ΝηΙ αυἲς 

οτεραπῖ ποπβ]ὶ εκ. ατ. 6ἳ Ἠασο {ας Ρ. 348. τὴν «οΠΡΙΗΗΠΙ ΠΑΡΙΣ Ε[ὴ ῬΠί]ο[ορΗϊ αρ. Φε07- Ρε» 

οὐσίαν, Ἡν. κατέλιπε τῷ υἱεῖ, οὗ πλείονοο ἀξία ἐσι } ----  ΟΝ. Ρ. σό7. {επιεηία, {οηϊε Ηετοᾶοϊσο Ρτοστεδία» 

«ρύ. Τταςῃ. Ἡ 687. ᾧ γὰρ ἔχριω ---- πόκῳ ποῦτ' Ἰφά- δέναι ο ὅτι καὶ αὐτοὶ ὃς τε τὰ ἑωῦτῶν ΕΓΚΑΥΑΝΤΕΣ; 

41: ον ως ΙΝΑΗΟΚΕΝ. καὶ τὼ ἐκείνοι παρέοντῳ ἐ  ρήσουσ 

96. Εἰ πάντες ἄνθρωποι τὸ οἰκήϊια] Ἐκιπιίυτη {εδ ἄμεινον τπῤῥοοπε ρολο μετρα νο ατα : 

αιάμπι, αὐαί]α ππυ]τα {10 Ίος ποπι]πο {ο]μς πορίςδοιι- «ειπε {0Πο]ἱίο οοηπιοάς οοπ/τιΙεΗΣ. οογβΗ15 Ππι]ε 

αλνίε ἑούασης, ΕΧ ΗΙΠ8 Ποτϊ]εσίο οιπα Ἠΐ6 «οπΊρη- εΠαΤΗπη, γἱ ασ μπάςθ πάνυ ὡραῖον 

ον ΟΙ. 7εε[ε ΙΙ ίμς 1Π Ῥ]6{. ιος Ρ. 129, ιά Ἰπ Ῥαι/. αν ες Ἅ πας ρραγε . Οοποἱ» 

οοᾷσπι πιοάο ΕΠΙΕΠάΔΝΕΓΑΠΙ2. πἱᾷ αμοά ΨοςςΠΙ πολλῶν πὰ Αροϊιοη, Ρ. τού. Ὦ : ς ( 

Ίῃ πολλῷ ΠΙΗΤΑΤΑΙΗ Ρείηπετς μάς Ιδίᾳ» ἑωύτοὺς 1. Ἐφὼ δὲ ὀφείλω εν τὰ λεγόμενα] ΊΝοδΙ]επα εἴ 3 

ζπολλῷ) ἄμεινον πρήσσοντῶ»» Τομ ο6 1 Πς ραμοῖς εχ- οθίαπι ρτο[εςῄοπεπι μπα. Ρ/ΗΙΦΤΕΡΗΣ μαμά 1ρποταν η 

Ῥτοσβε {οηῇΗπι {ΜΟΥ οὔ. Τ. Ἡ, Ἶίο 92 δα ὁτι πᾶ- ου ΙεΓΙΙΠΙ ΠτεΓΗππηϊιο τερετυΕΗΣ οππιΙηβΙΟΠΕΡ: τα 

σιν ἀνθρώποις ἐςὶν ἐγκληήματῶ» Οὐυ1οΙΠΗΦ 4 Ἱπάμπία  τεσεπΏοπί δις ἀἰέεηπα αρτο», Ὀπηϊὰ» 499 1ε, ετες σεῖ 

ἴσφμσης Πρωίβεπααα νο]ηῖτ, ΟΡΙΠΟΙ» «ΜΟΡΝΙς αῑος πο Ρἰστιπᾳιε ἀο[εξής, βσμωήβο αμοά Ααῤημιος 
Ώταςρ]ας Ῥορι]οῬ εᾶ βοοἱε[ο ΠΟΠΠΗΠΦΠΑΠΙ2 0116 ϱτὰ- Φεγβ)εγης ψἰάστηης, αἲ Ἰψοίπά εκεπιρί μπι» ἐμθὶ ας 

ΨΙΟΤςΠ ταρτεβεπβοΠετη ΤΙΕΤΕΤΕΠΙΗ» π]μ]αιιό ας 1ῃ ος . μὲν τὸ ὑπὸ Ἑλλήνων λεγόμενα ο πα 
Ἱ.. σθᾳι δὲ πῶσιν οὖν ἔτι ὀνάνκη Ἱι. νΙ» 3: Ῥ. 19. 

ΊΝοἩ Ίάφιιο ἀσῦιιογατ 1ογούοέης Ρτορίοϊ Ἠαὲς ἀθ ΑπριΟ/ 7. Πῶν δὴ βωλ. σ. ο η ση]  ριά Ῥλμοοὴς ο 

νὶς ἀῑδία ἵα αεοίδαη Ίπουστοτο Ῥ/ατοδ οἰπαηο- Πέγού: ΝΙΑΗρη. ϱ. δό5.. να]ρατας Ν. 36.2 3: πθ 6ει- 

πεπα» 38λ ἡληλοίορμας η Ἰφίμος Ιδε]ίο ο αθαιμταῖς προσεῖναι τῆς παρούσης λύπης' ἀμοιητα (Ηρεπί τῃς 

ὶ ὴ ς / ο -ᾱ . Να . 

ήν τε τὸν Ἱπποίκου, χα τοῦ ροπῖςὶ βΙας εἰ οοἰ]ερ αιἲ ΡαΠΙΙΕΙ 4[οεπάε-. 

ν. 
μα {εαυτπα (ομδίτ βαν/αμ. ΝΙ. Ῥ. 45 9:7 Ἔμοι ῥνν 

τεχτα τταπο]]1 αρετεηῖ. (ΟΠἱδι8 οοπνεπἰδ[ε15ῖ 
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(εἷο Βἰσυ]ας αἆ Ὀείητη οοπίτα Χοικοπι Ἰην]ϊταίας. (ε]οπῖς 
σηαἰοτηπη Εαϊα. (εία οο]οηίᾳ ες [εᾳῑτο, Το]ίπες (Ἀσειάοςι 
΄Ἑγταπηί Οεἷα, 

[59 Τα]α αμ]άοπι ἀο Ατεὶνὶς οἶθα Ίωηε.  ἷα 
Φ 16 []αη 4Πἴεπι αἆ ασεπάαπι οὐ Οεἶοπε, 

ΡΟΙΥΜΝΙΑ, τόσα νι 378 
τῆς παρεβσής λύπης, τοι μεν περ Αργείων εἴρηταίς 
Ἐς δὲ τὴ Σκελίην ἀλλοί τε 4 ἀπίκατο ἄγγέλοὺ 

ἔππι αἰ εσα α [οςῖις Ίοτθ» Τμπι Ψθτο εἴ-ιοασὸ τῶ συμµάχῶν συμμίξότες Τέλῶνι», καὶ δὴ 101 ἃ Ποεβαπιοπίς Όγαρτας. Ἠπίας 66- 
1ο] ρτοβεπίτοι Ἱπμαυίίαης Οεἶαπι οται, εκ 
1Ώ[ηία Τε]ο αυ Ττιορίο αἁϊασεῖι: ααὶ 
ἀππῃ (εἷα οοπἀοτοιατ α ΤΠ άῑῖς . αὐ {απ 
ε ἨἈ]μοάο, οι ΑΠΙΙΡΠΕΠΟ», τε]ξεης Πο 
εσί, 
115 ἀέατΗΠ Ἱπέεταταπι απιϊ(Ἠτος ο5{ε Ρετ[ε- 
γείανετηηπε, Το]πε. υπο εκ Ππαἰοτίθής 
ζοπ{εᾳµητο Ἠπης 1η πιοάυπι: Ντ (Ο6ἷοῖ 
1 {εζ]εοης Ιπέοτίογος . 1π ΙΜαξιοταπι αἵ- 
Ῥειη Πίαπι (αρτα (εἶαπι ῥτοβαρετυπῖ: Ίος 

. - 

καὶ ἀτσὸ τῶν Λακέδαιμοίων ὃ Σύαγρο». τοῦ ὃε Γέ- 
λῶνο τούτού πρόγῶος, οἰκήτωρ ὃ οὐ Γέλη 3ν ἐκ. νή- 
σε Τήλε τῆς εσὶ 5 Τροσίῳ κειµένης' ὃς κτιζομένἠὸ 
Γέλης ὑπὸ Ληδίων τε τῶν ἐκ. Ῥόδε, καὶ ἅ ᾿Αντιφή- 

Ιπτεπ]εξίο αμτοπῃ τΕΠΊροτε, ῬΡο[εη 6-Ίδμα, οὐκ ἐλεφθη, ἀνὰ χρόνο δὲ αὐτοῦ δἱ ἀπόγοοὶ 
γωόμθοι, ἱρφώται τῶν χοίων «)εῶ διετέλεο 2ύψ. 
Τον Τηλψέω ἐγός τευ τῶ προγόνων Ὁ κτησάμέΏ Ττρό- 
πῳ Τοιώδε, ἐ Μακτώριο πόλη τν ὑπὲρ Τέλη οἱ- 

ο οι Ἡ / ες / λα πχ κηµένη» ἐφυγον ἄνδρες Γελώων, ἐσσωθέντες «-άσι, τε 
» ᾿ / ΜΗ 3 ή 4. Χ ῶε]πεο (εἶαπι τοδυχίε Πη]ἠς νἴτογυπι «ο-2Οτες ὢ ὁ Τηλίνης χατήγα γε ἐ6 Τέλη» ἔχων οὐδεμίην 

Ρὴς αάωτης, {οὰ µαγυπι ἀθατυπῃ [ασσῖς: αυ 
ὉΠάε ασεερετῖτ, αιῖ Ἶρο Ρορ[εἀετῖτ, 1 
Υ6ΤΟ ἀἴσετε ποη Ῥοδίαπη., ί5 [αστίς Ετθ- 
τη πδληχὶς Ί]]ος ραξας, τι Ροβετ 
[η Ἠ]ίς ἀθατηπη απεϊ/ητος ἔοτεπι. Αἀπιίτα- 
Πο 1βίτιτ ες τηῖμὶ Ἱπσοσρῇε αὰ εα, αιοά α- 
ΙΟ Ταπίυπη ορις Τεπεπι εβεείφίει αωα[ία 

ἀγδρῶν δύγαµινν ἀλλ ἱρὰ τοτέων τῶν "εῶν, ὑ9ῶ δὲ 
αὐτὰ έλαβε, Ἡ αὐτὸς ἐκτήσατος ἕ τοῦτο οὔκ, ἐχῶ 
εἶπαι. τούτοισι οἱ ὢ 5 πίσυνοο ἐν κατήγαγεν ἐπ, 
ᾧ τε οι ἀπόγονοι αὐτοῦ ἱροφάνται τῶ »)εῶν ἔσοται» 

958 ώύμά µοι ὢ καὶ τοῦτο γέγωε πρὸς τὰ πυνώνόε 
µαι Ἰ κατεργάσασθαι Τηλίνην ἔργο τοσοῦτο, τὰ 

ς ΑΙ 9 4 εως ερ » ιν Όρετα ΠΟΠ. α αποσυπαιε νΙΤΟ: οίῃοι οριπος 9 τοιαυτα ας έργα ου ους του απαντος αγδροό '6γ0-- 

εά αὐ 
Το0ΟΓ, Αι Ίο Γοιιτ αὐ. ἱποο]ῖς δίςίΙα 

ν ᾽ «να / 3 λ ἡ ο 2 ο αν] εο αἱ Πε Ῥοπ8 ππεπης ετ νΙτΙ  µικα γψεσθαι» ἄλλα προς γυχόο τε αγαθῆς κά 
βώμηρ αγδρηϊης. ὁ δὲ λέγεται πρὸς τῆς Σικελί; τῶῦ 

δ / ΞΟΠΙΤΗ [η]ς[ε αυ παϊῖυτα σοπΙραταϊι» Πε  ΦΟοἰκητόρων τὰ ὑπεαντία τήτέων πεφυκέναι, θηλυδρίής ἐςιδς ετ εβεπιπαιας ας πιο]ος νἱτ. Ἠπης 
δ41Π πῃούηπῃ Ί]α Ίος ἀεσι αἀεριις εδ. «Ό16- 

8π4Γο, απτείη. Ῥαπταταϊ ΒΙο οπί Περίεπῃ απ- 
ηος (εἶ εγταηπ]ὰε Ροτεας εδ, νυῖτα Ε1η- 
ένο, 

υτε καὶ µαλακώτερος αγήρ. οὕτω μέν νυν εκτήσατόὀ 
δα νάσν / ιν Τουτο ἴξ τὸ γέρας, Κλεάνδρη δὲ τοῦ | ΓΠαντάρεός τε 

3 ͵ . ος 5 - : Ἀευτήσαντος τὸν ον, ὃς πι ἐτυράννευσε μιὲν Γέλης ἑτν-.. 
Ἀρορα) να 4 ος 4 δῦγΙΙο αυτεῖη νίτο Οείοο Ες ἵπ- Τὰ ἔτεα» α πέθανε δὲ ὑπιὸ Σαβύλλη ανδρὸς Γελώη» 

5 .. 2 ο πο νε : ἳε[εδις, 1δὶ Ἔαιει εἶμς ἩΗϊρροσιαῖες {15-45ο7θαυτα Ὁ ὀναλαμ[βάνει τὴν µαναρχίην Ιπποκράτης» 
εερίι Ἱπρεῆαπ,  Όπο εγταπη]άεπι ορεῖ- 
Ώεηίε, (σε]οῦ Ιπῖετ Ρρο[οτος 1 εἰπίς ναιῖς, 
6υπῃ αἰς πι] οἳ Αποβάεπιο Ραιαϊοι Π- 
Ἱο, αἱ εται {ατε]εο ΗΙρροσταιίδ, Πο 
Αα Ῥοδι οὐ νἱτιμίοπι ἀθο]αγατης οι ἴοιῖας 
εηηϊτατις ρτῶ[εξις: παπι απίθας {η ΡεΙΙςβΧ 

Κλεώνδρη ἐν ἀδελφεύς. ἔχωτος δὲ Ἱπποκράτεος τν 
Τυραγγίδα» ὁ Γέλων ἐὼν Τηλίνεω τὲ ἱροφάντεω ἀπόγο- 
νο πολλών µετ ἄλλων, κα] ο Αἰησιδήμη τῇ Παταῖ: 
κῶ Ὁν Ἡν δορυφόρος Ἱπ'ποκράτεος, μετὰ δὲ ϱ πολλὺή 

ρόγον δὶ αρετὴν απεδέχθη πάσης της ἵππε εῷαι ἵπ.- 
/ Ἆ «ς / { Ν ρροστατες οὐ/[εαΙι ΟαἱΠροµϊῖαπος εἲ ΑΝα- ἍΤαρχον. πι ος ἔπποκρατεο» Καλλίπο- 

Ἔϊοδ ετ Ζαπο]Φος εἰ ΙεοπΏπος, αἴηιε ἵπ- Ἀλίτας τε χα) Ναξίες, καὶ Ζαγκλαίθετελο) Λετίεςς 
{αρες 

σ 1ος, 

ἵχ, Ρ. 401. Ὦ. ὁχ Ίος Ἴσοο. 

Το οὐκ Ππο πιεᾷ]ο ς 
τοῦ, «1, }Τμά., πιοκ ὧν οπητῖτ «4γεῦ. 7 

Όπ]Πες: 1Π6οΠΠΙΟΦΙΠΙ τοῦ εδ. ΔΑ Ώεβι «4γεῦ. 
ῥάννησε «21. 3 Λαμβ. τοῦ. 71ης, 

[Οἱ προεῖναι, 31 εἶναι πῥὸ τῆς ϱ. λ. {πρία 51. 6, Το., πρὸ 
τούτων τῶν κοκῶν ἡμῖν γε κρέσσον καὶ ὁτιοῦν ἄλλο παθέειν 
ἐπί, Βμγίρίὀὲν Ῥταχίε]οα ἵπ Ε1θσ]Ἰτηεο: Μισῶ φυναῖ- 
πάς, αἶτινεο πρὸ τοῦ καλοῦ Ζῇν παῖδας εἷλον' υΠταΠις 
Ἱ (α]ρης ὢντὶ ΝΕΙΌΟ εἴἶαπι προαιρῖσθαι αἀῑῑοίειν. 

ΝΑΡΟΚΕΝ. 
Τέλη 1 Ταυτεπο Οἰκήτωρ ΠΟΠΙΕΠ 

{ο σεπ Ῥπαείετεα Πρήγίορίο» Ἠαιά 
ἰ Ο/κήτωρ ὁ ἐν Τέλη Ἰάσπι ΕΠΙ: Τελῶος» ατΠςυ]ς Ἅπ]οῃ απο 6ς ᾖοίοχ) ορἰβίο, πήπης πἀσοππιοάα- 
Πδ,  ΟεἴοαΠ). Ίπέοσρτοίος Ρ/ηί Ῥψίῃ. Ἡ. ν. ϱ7. να ἔετηπε οσο Ραΐτεπα, τὸ ἱερῷ ἐκ Τριό- 

αν ο ο κ ος Εν 1ν τν ᾗ [6- τι6 6: Ῥιο[οτρίμᾶς, η, ο. ο ες 
14. Κο) ᾽Αντιϕήμου | «{1δεπαεως. 5ο 2ᾳ Ῥρη αγίας . Ὃορρσο. δεΠοΠαίος Ῥημόρν τση ο η : ἵοσᾳις Ἡ]. τ2ήσον Ἄὰ μ[ο). ΟἨΤΟΠ, Άη. άμα νο, ρ' Αν : οαᾖσευ 3 ἔμ/ο). ΟἨΤΟΠ, ΑΠΠ. ΜΟΟΟΧΤΠΠ. 

ἔδῆο της ΕΠ έτη Ρτανίογς μας ποπηπίς {οῖρευτα, -αΠ- 
Ἡ Ροῦοσητῷ Ποπήπεπι ἵτα αφ ρε]]ίταπε, (οπ/επιῖας 1]]ῖς 
αμθπας, Ἱέράοέής, αμ] ΡΙΟ[εΖῖο' οὐκ ἐλείφθή τε]ῖ- 

9 ο νὰ λ ὃν : 9 . “ - 

]6 νο μμάρος τοῦ ἅπαντος ὠνδρὸς ] Νοη πηΠ 418 Γαςἳ- 
ταρετῖσῖ τὸν ὥς ο Πεγούοώη Πππἱ]εεημε {οἨρίοο 
6, αὐξ 1ῃ τα] νδις ὤνδρ. Δι εΠοϊεπὰμς εκί αΤτῖςι]- 

τὰ Εἴαπῃ πβίαεπα τεηυήπίτητ ρατεῖ- ΡΙΗΠΙ: ἀεᾷσγαιῃς . πθ 5 ν 5. / » ’ ᾿ Ῥλοσ]σα ποῄῃςγ πλ, 8 οὐ πρὸς τοῦ ᾽πιόντος ὀνδρός. 3ο- 

19, Οἰκήτωρ ὃ ἐν 
Ῥτορηίηπι βΗτ, 
η]Πᾳς, 

"μα «ρόρος ὁ ἃ πιι6 {αρίεπιες αλλπιανίε, ο εδε 
νι) οὐχὶ τοὐπιώγ,  οἳ. Ἡ. 491. Καὶ τοι τὀγ᾽ αἴ- 
τοῦ ντος Ἡν Άνδρος διειπεῖν' ------ δοῥο]. οὐ 

.. Ἠος [οτίη ατρυωπι; {εᾷ 

ϱ ᾿Αμεσιὸ. ΙΠάθπι. 

έν 

γοῦ. ῥ Ρα. 4πΛι, αΏϊ ἀπικέατο, πη]]ο ἁ[ετίπαῖπες εῑπι συμµίξωντες Ῥα . ὃ Εθὲ η 417εμ. 
ο Τριόπεω «4γεῦ.ο Τρισπίῳ «ὤνκ- 

Ὦ. «ίαΕίπι ἐλείφόη εί. βαν. «4γεῤ. «49... ἵπ αἱ ἐλήφθη. 
δὲ «{ᾷ. Βαε/., αιοά ἀεῑενΙ {πρεινας πι. 

4 ᾽Αντιφήμωυ ορΏππαε ἆ., ᾽Αντίοφ. Οε16- 
6 Κτισαµ. «4γεῦ. ῥ΄αᾖ]α, Ῥεϊρεταῃ,.  }Ττοῦ- 
6 Πίσσυνος «4γεῦ. Ῥτο {1ο Πιοτ.  ὦ θῶμα 

ἕ ζατεργάσύαι ΤΠΑΙΡΟ ῥΊερῦ. Ῥοθι ΠΟΠΠΙΙ8 πρὸς τοῦ ὥπάντος» ) ΙΗεά. Βαε/, «4νχ., Τε]ίηυὶ Πατάρεος επι «4, μὶ Ἐπν- 

Οοάἱσῖδυς αὖεκε απήσυ]ης, νοτιπῃ νἱάερίαιτ., οὗ πρὸε ἅπαντος ὠνδρός. (ΟΗπς «{ὐεπαεί 11, Ρ. 69. Α. οὗ πρόεγε παντός ἐσιν ἀρτύσαι κρλῶς: ῃς επΊπι, νοςµ]α φε ΓΠΙΗΠΙ Πητοπ]εζζα» οοτηϊρί ππα]ἴπα, ααπι οί νῖτο 
ΠΊ4ΡΠΟ: Οὐ πωντὸς ἄνδρός ἐ. ΓηοἱάΗΜὲ 1. Ῥ. σοό., Οὗ 
πρός γε σοῦ τὸ τοιοῦτον' {.ὰ ε5ι ἵπιπει 11]μά 1π ποὈΙΗ {8- 
ΠαΤΙΟ αριά Ζεποῦ. (επί. ν. ΡΥ. 37.. Οὐ παντὸς ὠνδρὸς 
ἐρ Ἱζόρινόον ἔσή᾽ ὃ πλοῦς' Λίο ουὲς ῥομιήη/ ὅτο, 4 πης 46 ΤΝ. Δ. απ, 6, 9:, ἵππον Ἰνδὸν κατασχεῖν ---- οὗ παν- 
τὸς ήν» εΙεραπίεί» Ὁτ ΘορΗί( {αἶ]σας. ΕΛΙοβν. Ν. 8, 5-6. ΧΧΧΙ5 9. εἶναι δὲ, αἷε, τὸ μὲν ζῶντα τὸν τύραν» γον ἐπικόπτειν ὠἀγδρὸς, τὸ δὲ ἐπεμβαίνειν κειμένῳ, παντόρο - 

νΑτοκενέ .. 39. Ποαντάρεος] Διάοτταίοπι ποπήπϊ Ο]. γοπουέως 
οποΙανίτ, Πθηίε εΡο ἀε[ισίο, Ώεσεςβε Οἰεαπάες 
άε υίζα 4Ἠπο Οἶγπρ. Ίχκ, ᾱ.. ομῖας {αεοεςίος Η1Ρ- 
Ροσταῖος (αε]αο Ὀγταπηίάεπι ἵπ νπ. 4ππος σοππιανίέν ηαέτης ἀοπηήπαΠοπῖς {ιουςάαπευπι Οεἶοπεπι ΟΙΨΠΗΡ. ΊχχΠ. αἨπο {εσυηάο», αιιοᾷ /ομφ; Ελ. Τὸ. μή, ετ Βσμ/αμίαε νι, ο. σοπίται τε(Ηπιοπ{ῇ5. Ε1τα 41. 

πυε]]μς πη. Τηηογα, ϱ. 45... 1 Ἠϊ α Μἀοεῖος µε. 
32 Ος Ἰν δορυφόρος Ἱπποκρώτευς! 3 Ίτε, Ὁ Τά- τέπρεψε» {οτίες νετδοσυπι Παης ορίπηε ΕΟΙΕΙ, ἡ 

ο κ αλ αἳ -----"µετέπρεψε. μετὰ λῶν Ὅ--πολλῶν μετ ἄλλωνν κ - ο 
δὲ ------, (εἶση ---- οἶμσι αὐλής 14 η τας ου 
“144440 Ὅεγο β054 22/1ῤΟΓέ πι . η, ον ιν ης οὗ. οοπ[εαίεπς µετὸ Ππη15 πα ΝΕΟΙ α Ἡρτατίο ταπβ]ϊγοτής Ἠπες πιετα Γωθρίαίο. ο µαπι ουΙ το- 
ὥπε» ττα ἄλπι Ἰοηβία5 ῬοηρῖοτΙ5 ϱΟΠίτα πποἵεπι οΓ4510- 

ΓἨσΠι, νοςῖρις ὦνὴρ ἐφαίνετο ἐν τούτοισι ΤΘΓΠΙΊῃ4Τ6 .Γηο]- 
ἵδ ἀερεας; αἴας Ο], ς Ῥαμω 

πες 
τς τααἰοτίθυς ΡΗΏ 



Α.- 

491 

Ἀ /. 

σαγτο, µαχη 5 

πζό 
. ο ὖ λ 

καὶ πθὺε,. Συρηχεσίας τε καὶ τῶν βαρβάρων συχ»θο; 
κ ο / κ ο η ό / 

ἀνὴρ ἐφαίγετο ο) τβτοισι τοῖσι πολεμ 
-ω καν εν ον ρω / Χ. 

λαμπρότατος. τῶν δὲ ἀπὼ πολίω ὃ τετεων, πληἠο 
ᾱ- ’ στὸ δα τντς 

Συρηκεσίων, ἑδεμίη πεφευγε δελοσύνη πρὸς Ἱπποχρά 

ες δὲ Κορίνθιοί τε καὶ Κερκυραιοι εβρὺ- 
σα 23 τέος, Συρηκεσί 

ο τς / 
/ ο ν .- . 

ὡτὲ Ἱπ'ποκράτεϊ Καμαρίγαν Συρηκεσίθς παραθθναι,δο0υᾶς ἵρδοτιπῃ 1απ1 οἶἶπη {ΠεΓαῖ » 
κ ἳ ον ς 

Ὡς δὲ καὶ 
2 2 ο 3 ου 

Ἱπποχράτεα  τυραμεύσωτα ἰσα ετεα τῷ ἀδελφεῷ 
, / ο ρω 

Κλεάνδρῳ κατέλαβε α ποθανειν πρὸς " πόλι Ύβλὴ» 
ὗ 3 / τς / ο” 

σρατευσάµεον ἐπὶ τες Σνκελες» ἑτω δη ὁ Τέλω τῷ 
ώς ον ος : ὃ πο νά 

λόγω Τιμωρέων τοῖσι Ἴπ'ποκράτεος παισὶ Εὐκλείδη τεδδει Οἱεαπάτυπα , λόγα . πι : 
υχαὶ 6 Κλεάνδρῳ, εἶ βελομέων τῶν πολητέῶν κατη- 

3 ο» ου η) / ο» 

κόων ἔτι εἶναι, τῷ ἔργῷ, ὧρ ἐπεκράτησε µαχη τῶν Γε. 
δν : ανν εκ. { ον 

λώων, Ίρχε αὐτὸς οιπποστρήσας τής 1π'ποκράτεορ παι- 
ω ον λ : } / 

αἲ. μετὰ δὲ τᾶτο τὸ εὕρημα, τες γαμόβᾶς καλεο- 
ας ον ο” ζ ο Ἅο . / ς ο ὡῶἩ{ 

µένας τῶν Συρηκεσίωνν ἐκππεσόγτας ὑπό τε τὸ δηµε,6όο 
λ ο {. αὰ λ 

καὶ τῶν σφετέρων δύλων, καλευμένῶν δὲ Ὁ Κυλλυρίων, 
έ / 3 Ωω / 3 μέ ον 2 
ο Τέλων χαταγαγῶν τετες ἐκ. Κασμενής πολιοό εδ 

' : ς 

νο. / 

Συρηκεσίων δὲ Ἰν Καμαρυα τοαρχαιο. 
ε / 

σσ α οἱ θιαοσ Ἡ 

{αρετ θγτασπίάπος ετ ρετπηπ]του ΡαΓΡαΓΟΤΗΙΗ 
ες αίαταπα ατρίησα, 

ισιἑὼν ο Ὀλλωώ ἵπ 5 Ρε[ῇ (εἶοῃ εχηεῖτ, νίτ΄ οαβπιδ: 
πἀθο τς πι]]α οτηπίαπη «ας τετ] οἰν]αάσα 

κ εῄασετιτ ΕΠρρουτα]5 ἀοπ]παΒΙοΠεΙη » 

τετ ὢγταςμ/αποδ:. απος Ῥηρηᾶ αἆ Ώαπιει 

: 0απιαπαῖη αἴαιε ας Ίερε» τς θυτασ/ δη]  Πρροσναή 

ἱγαάετεπι. ΄ Ἡϊρροσιαίες απτεπα 4ΠΠΠΙ τοι1- 

ἀοπι απποβ αὖοε {ταῖετ Ο]εαπάεΓ γταπη] επι 

οδεϊπυϊε[οε» Ί]]ατο θἱσμῆς Ρε]ο, 4ρδά μὲ 
Ῥεπι Ἠγδίαπι Ρεπῖες Ίτα 6ε]οῃ Ρα πι 

{απι τπεπάί Πρετος ΗΙρροςτα[1δ» Ῥασπαν 
υβί σἶνες, αποά αΡΏμεΙςΏ 

ἀῑδιο απιρῄς απἀϊοπίθς οδ[ε» Ρτ]ο Ὃ ιά 

ΤΟ νειὰ 1βδε Οεἱοοίιτη 1ΠΙΡΕΠΙΠΙΏ ας 

6µἳ, Πρετῖς Ηἱρροσταιῖς ἁοππαϊα {ΠΓαυαᾶ ὃς 

Ῥορϊ πος σοπιπεπίώπα, 3γτασυ{ΑΠΟΓΗΠΗ ς 

ΠΟζος, Ἡτ νοσαραπίιτ, α ΡἰεῬὲ εξ απ 

(115, απ ΟΦΙΥΠΗΙ ποπηΙπαραηταξ, εἰεζῖο»; 

ἴτις εἶαπι 6ετ Τρ θγιαομβς», Π4Π 
Χ. κ η ο ”’ ἷ 2 λ «να. ς ο . ον Ι- 

τας Σιυβήχβσᾶς», έσχε καὶ ταύτας. ὃ γαρ δήμος οτω πνγεπ]επί ρ]εῦρς ογταςυ{απα οἳ ΙΤΡΕΠΙ ει [ε 
« , 5 ην ι ὦ . - ᾿ 1: 

Συρηκεσίων ἐπιόντι Γέλωνι παραδιδοι τὸν πόλι κἀὶ ᾖῥδαπι ταδῖάΙτ. 
ς ο / ς δν 3 / / ρ λ / ε 

ἑωύτό. ὍὉ δὲ, ἐπεί τε παρέλαβε τὰς Ὑυρηκβσας ,65ΡΙΐ » 
τν 4 . 5 3 1 

Ἐέλης μὲν ἐπικρατέων, λόγω ἑλάσσω ἐποιετον ἐπι- 
να ΣΧ. ο εν/ ’ μεν κ ως να 
τρέψας αὐτὴν! Ἱέρων ἀδελφεῷ ἑωῦτδ. ὁ δε τας Σν- 
ῥηκέσας ἐκράτυνε, χαὶ ἔσαν ἅπαντα ἂι Συρήχησαι” ἄι 
δὲ πἀ α 2 Αν Σβ | ἐδὶ αἱ ῑς έρλ ν ο” λ , ν ΠῶΙ5 ΟΠΠ” 

θε παραυτίκ. αγά Τ. εοραµο χαι ἔρλασω.τΏτοµέν ρατήπι ἀεάιδῃής εο (απ 
3 5 Ν » . 

γὰς, Καμαρψαίες ἅ παντα» ἐᾳ τὰς Συρηκέσας ἀγα-ζουις , 
2 ./ 

γῶν, πολήτας ἐποίήσε, Καμαρίης δὲ τὸ ἄφυ κατέ- 
ο ο” Ν. / « ο» 3 ο» .. α 

σχαψε' τῶτο δὲ, Γελώω ὑπερημίσιας τῶι ἀπῶ τωύ- «ο ΠΠρΙΗ5 
. : λ τὸ 

Ὅια Ῥυργοσίους Ἰ «4. Ῥαε. αἳ (περα ἀαϊησαρθ» Συῤῥηκουσίους «γεν. ρίστη τα] 
λάμοις {η ἐς ῥε]ἠῆς Ἱεσ]τ }α]α, οαοὰ οοππιοά]ς. 
αλλάξαντες ἔασ[., αἲὰ ΟΠΊΠΕΣ καταλέξαντες. 
ὁ' Ἰζασσώνδρῳ ει, [ας/., Κασάνδρῳ «άν. 
Φ/οβῥ. ΑΓΙ. Κυλλυρίων «4. εἲ αἰπ, 

εί {αερς. 

ππεης Πε. Οεἴδσυπι ριπε[ε6ϊΙΤαπι εηἰΠ(α{ης, ἁπάντων 
τῶν ἱππέων τὴν ἐπιμέλειαν, (ε]οΠὶ αο ΕΗρροςΓαἴε ΠΠαΠ- 

“Ααἴδπι Ίπάεμ αμοαῦαε ρτοάἰἀξταί αρ. ΟτίΠςος Ρ)ή- 
ἁαγ] ἵνεπι. 0. 1. ρίορε ΠΠ. 

49. Ἐπὶ τοῖσδε καταλλάξαντες] ΦΗὈνεπΙτο νιτιοίας κα- 
ταλέξαντες Ιεδποπϊ 6]. νιτὶ νεο οεγεἰς ο {11ο {2ης 
ζύ105 ΤΕΡΕΗ{ΗέΓΗΜ{ο ΝΟΕ. ΟΠ4ΠΤο αρετΏις ει πιε]ἡς, 
υοά ἵπ Βαε/. εἲ Κε]ςᾖ)] οοπ]εέτητα, πο Ίερε γἐζρηοί- 

«ἠζαπέες. Ὁοπάπίο ΠΗΕ. αἱ οὗ εἶαδεπι αά Ε]οτήτη, αὖῑα 
ᾷς ἵπ {6Ἱο]. αἆ Ρήμάαγὶ Ίειπεοῃ. 04. Ικ. ν. 96., 9Υ- 
ταςου/{απί (πια παπα πμρετ ενειίαπα, ΕΠρροσία{ Ῥο- 
Ώα Πά6 το[Π(πετοΏτ, Γῤηογάίά, νΙ. 5. 

σό6. Καὶ Κλεάνδρῳ] ΟΙεµάΠΕ απ ϐπε[απαεν Ἱπίο 
ἔιστῖε ποιπίπα. {π Νίρο, ἀἰδ[επία Ποῃ α5{ενετο. ΄ (6- 
Ίο. πιοᾷο πο {αἱ]αητ ες Τήπεο Ξο]ο]. Ρἱπάαγ{, ΠΤΙς- 
ας τΩ{οΓεπῃ αρ]: {ρεςῖε ἴμτε]αε, τί {περε (πΗ]]5 απι- 
Ῥιποπίφ-αἩί, ρυρί]οταπι εαυςβιο Πηάμ]τ, τεβρίε (πας; 
αἴαε απίάεπι» Ἡῖ α]]α ἵπ τα Οεά{ρας βορμος]εις, ΛΟ- 
δν. μὲν ἐσθλὰ. τοῖσι δ ΕΡΓΟΙΣΙΝ κακὼ Όεὰ, Οο1. Υ. 

ότ. Κυλλυρίων] Ῥτορϊας νετΏπι Καλλικυρίων απῖ ἴΚιλ- 
λιλυρίων. Πε[}οδίο οετίε εἰ Γη/αεδίο. Ιενίτετ οτταη1 » 
Ειλλικύριοι”. 46 Καλλικύριοι» ΠΟ 1. Κιῤετης εἲ νἲχ 
οτιάϊτας 41/0Η. Νου. 
ΣΗΠΙ τάμόροι αν Τεωμόροις }αἴε[ίς αὰ «Ὠϊοβογ. Τ. τ. 

ς . ατΙς1({θ, 
Ξ ο ιλάη παλεομένων ὃ. Κυλλυρίων]. «εί, Ίιλλυ- 

ρίων εχ Πΐ5 ἀπαδιης τοτιὮ Ιεᾷ1ο {ομπασ ροῖεη]ξ Ιιλλι- 
|. «άϊσίο ο αἴαπα Πποετα. δὶς ΠΟΠΙ6Π αἳ 

κυρίων, ΤΊΕΟ 11 πα πν 

αδί (οήρίώς, αἲ αριά Πε/ΕΡ. Ίπ 11 ἰοήςτ Κιλλικύ- 
Γιο, δι ἐπεισελθόντες ο εω μόροί’ (-----' ϱοίς Ἰ6ρ.) δοῦλοι δὲ 

ἦσαν οὗτοι καὶ τοὺς κυρίους ἐξέβαλον: Ρελετοι Ὥαες», Ίρις 
ο ως Ζοποδ]1ν, 54. ἠαραπι Ππιαηῖν αὐῑε εχεῖ- 

Ἱτ αρυὰ Γεγοι. ἡ αἰτίω τῇς κλήσεως Φυτών» διὰ τὸ παν- 
: / ο 

ποδωποὺς εἰς τοῦτο συνελθεῖν, ὥσε τοὺς πυβίους (τοῖς κυρίοις 
1εᾳ.) ἐνκεσθαι [οὰ αρυά Ζεποῦ. ἀῑοπητΗΤ Καλλικύριοί, 

Ὁς 1η Ῥμογοδ; βιὸ ποπηίπο ἀῑνι]σαϊίς ἃ Ίπο, σγοπουῖο 
ριονετρΐςθ, κ οἱ αφιοτίος αριά μαι» 411 Τείτες 
εχοίς Τσε ος «{γίβοιοίοη ἵπ Ἐερ. 9ΥΤ8ΟΝ{Π0- 

ΜΕ. τ. Ῥ. 7ο. Ώε Ῥγτασυ{απο- 

ῬΗψτίο Ρ. 15. Ἱερίτων: ἀνά τε Έδραμε 

Όμαι Οεἷοι υὔ ο, 
Θεἶαπι «απά τοπεραῖ ΠΙΠΟΠ ορ 

εἶεῃ5, ἨΠετοπί {ταῖτ ἀεπιαπάαεν ος, 
ας ὄγταςμ[ας Παριῖε, εἴ αμα 

9 
. θα σα” 

πηπία οταπῖ θγτασυίς, Ιάεοας βοχῖϊ 5 
νΊια οοπίο[ῆπι σοηνα]αῖς ο ηπ 

σα” 
41ος. εἶνες 1εαῖς , ο δ. ὲ 

πιατΙΠαίη ονετίεγεῖ:5 ΡΑΤΗΠΙ η πό 

(Οεἱοοίαπα Ῥεππά6 ον 
ο. 

͵ ὃ 9 { πο. 

Ἱήοχ. ἐν τούτοισὶ ο, 

ὐ Πασέων «4γεῦ. αλα. ο Ἱσσωόόντεε σγ. οῦν 

ε Δῦεςι «γεζ., εἴ πποχ ἔτεα «4. { Πολ ζωλλυῤῥίων ο 
ἴ ὢ Ἰιλλυρίων ει. «πο. {α]α: Κυλληρίων Γ οὐ 9 ψ λνέ 

; ο ὁ Γέλωι -ἄγεδ., Ἱπρταδεπίετ: ἴππι Συῤῥηκ, {οµῖο α0ϊ Διοίς» 

βλοσον «4εῦ. {’. Βαγὴ. «ε δ. η]. «4.0. ἔβλασον εί. Ῥαεί. «494. αῖδης αασεάο " ΏιΟΧ Σ0βή κύσας 4, 

σπα: 48 Ἠΐς ποϊανῖε αὔασάαπη υἰ: Ὦ. 1π Μίο οροκεν. 
1. Ῥ. 78.6οΠΙ. 11. ερῥα! {ο ιεϱ]α5Π1. 192 ἴ6' οι Ί5 τοά- 

ό6. Τέλης ἐπικρατέων] δἱ ρατΏεΙρίΙΠ] αἆ [υρ 

λής μὲν ----ο Ἠπ1] Πίς Ἰποοππιοάϊ: δί13 πο αν . 

κρωτέειν αὐῖ ἔτι κρατέειν σπα «4ὐγε[οθίο ΡΙΏ5 πα 
Ἰοἰο ή) α]ϊιά., {εά. νο]εηείυς» ΤοππεΦΊ μα αν ο ὅπω 
Γ4ρε. Νο]. νπι. ϱ. 486. Ελιδάσπι οἵ αρ ο πιο Ἡ- 
τά οἱ αἱ Συρ. οἱεραῃ5» {εὰ πΙπΙης, τῇ, Ἐ εΗ ία 3 
οἴεπα Ἱπτο]ΗραταΣ., Ώθοββ(ΙΠΗΠΙ. Μαΐτα ἀοέτ ο 

1, πι, 1567. ΠΟΠΙΙΠαΠΙ. 4 

όό. ος μὲν ἐπικρωτέων]. 1ὰ εδί ᾗς ἐπεκρώτεξ' οᾱ 
ζιἱ(ίεη» «ά1 ΜΕπεΖΑΕ ΠΟΤΑ Γποΐεδαίς» δ08 ο. 

έργο ἤ-αιγὶ εοηηή//εί 6 ΗὔεγΠαπάσηι» ὁ δὲ Α {οἆ 
ρακούσας ἐκρώτυνε. 1π Π18 που «ροπιιι5 οοπεέήσή. τς 

οςί ἵπ Ρτοχίπιίς Ἱεπίσβηια Λοἰοζή) πηαιαιίο Ἱεβο ιο το 
ἄσων ἁπαντώ οἳ αἱ Συβήκουσα) υὈὶ οπττογεῦζ 

Αῑμς αγσμ]ής: εἰ οἱηηία εγαη! αἱ ογγσεν/αὲ] 
νοτήί δὲ. Ἀεγρ]εγ. πὰ «0ἱόγ. Ρ. 537. ριαεῖ μίς 
πι]! ος 5επις 1ο υεπά1 ΠΠ βρτήπτΣ 1ος Π1 ῃ τ,Ώρ. 
πα] πια Ῥτουυ]1ε (ο. Καρῥεζμε Ληποῖ, 11 ΡομΗ οροῦν 
αἆ 095. χν, οὐ, αἴημε Ἠβες πρβτα οὔσπα ναἰάς ο 11’ 
πποβα «Όλος αἁπιον]ϊ Ἰϊς ΓΠεγοάομ” 131 

ο τος 

͵ ο ν ο σ οΚΕΣΛ σμένῦ οιάΐζαε νιπ. ς, 05.. Εύβοια γὰρ ο πιο εγα 

τῆς ᾽Αττικῆς πάντα ἦν' εοάεπι ει ο πιεια» 

γω αἰθοὶ, ἦν οἱ τὰ πάντα ἡ Κωνός οἳ ος ης 
οπι]δῇ Φῑὰς πης αἀοσε, Ῥγβεροβήομέ { 

Ἓῶ 

4” 

/ ν ω / ν 6. μη μ” 

πάντα δὴ ἦν τοῖσι Ἑαβυλωνίοισι Ζω7' Ὃ λαρίες» ογταςῦ- 
Χἰπια οο]ηίε (16ἶοή., ας αερίου» Ῥ μς ο μ 
{6 {αουπά]πι ενος], παραυτίκὰ γᾷ ὃς η 
βλωρον' Ἡς ἂς 1αοὰποπιοπή ὠνώ τε Ἑδραμό Ἠτ ΤΕ 
εὐθηνήθησαν, 1. 6, 66. Ώαια[ο{Η5 αρὺ π, Ρί 
σιός ἄνέδραμέ τε κο) εὐθήνησεν. {π ΛναδραμΗ! Γοβοϊεδῦ 
ξηθῆναι αἀλήρίτο, Εοηιογί ΙΠΙΙΑΠΓΗΣ. πι : 
ἴπιοῇΏ» ἰοπίρις Έσιπια {οί ει ΡΟοΕΙ8 υμας 5 Ροΐ” 
ρίης ε{μτρατε ποῦ ἁμβίτανίτ {ΗΠάΡΙΗ52 νο αίδω’ 

7ο, Ἰῶν ἀσῶν] ιαϊμς Ἠή5 πΙοΥΕΙΗΣ» 

ἡ ἷ Ε]οτατα {Παρεταῖος Οοππτμή Οοτογιαίανς μι» 

ξ 
| 

« 1. 
ἳ 

ἐσσωθέντα» επἰ ποταµῳ Έλωρῳ. ερ" Ῥετανετιπῖ, Πὶ5 οοποΙΙαπῖεε οοπά ιο] δι 8 

ῥύσωτο δὲ ὗτοι ἐπὶ τόῖσδε ἡ καταλλάζωτές» ἐπ 

{οτίς Τε” 

ἐν, 11. 6» 1073. 

μας η 

Οποπποάο Οεἶοι {αετῖς ξ 15 ΙΥΤΑΠΩΗ5 ο ταρμ( ατα 

16 

: ροό 
ῬαϊιτίαΠ εκ εποε (αρπιεῃα γοάπεεπάο Ρ0: 

ος. Ν. 

ἐ- 1 

/ ΔΝ ατεών» 3 ο 

το ΏγυόζΗΤα παρέλαβε τὰς Συρηκούσας ο αἷε ἐπί 

οἱ 



Α 

ά αι {ειπιο (1Φσοίυπι ἱεραίοιμπ, 

(απιατϊπαϊς, .εοποη Μερατοπβαπι ααὶ {ωηι 
1η Ὀ]ο]]]α» απήπι οὐ[οςῇ αά ἀεά[εῖίοηεπι νο 
Π]δίεης, Ιοειρ]εῖες ᾳποᾳπε, απ εἰ Ρε]- 
Ίππη αἱ Ππίπίσταητ, ἐτ ο {4 {5 ΡετάἹειπι 
1Ι Ῥυϊαρεπε» θγταση{[ας ἱταάμσεῃς», ΘΕἶατη 
εΊνες [εοῖι: 
Ρε] πιονεᾷ! 
ΤΙΝ {ο Ραδ[ΊΓαπη εχρεξίαραιτ, ὀγτασυ/[ας α- 

ο ἀξξαπι γεηπηἀεαϊε, εα «οπἀΙΠοηπθ, μη εχ 
ΝΙε]]]α οκροταταττ. Ίάσπι πος Εοοῖτ Βπ- 
ῬΦεπῄρις απ {απε 1η ΘἰαΙΙα, Ροξίαιαπι ᾱἷ- 
ΓΠηχ]ο[ει. ος απτοπι Ἰάθο ἀθ μἰγίσαιε Πη- 
Τη] απο απρίίτατοιατ ςοπταδετΏ] τη Ρ]ερίς 
επι ϱν[ᾳ πιοἰε[ςβπιαπι, Έα ταβῖοπε πιᾶρηι 

197 Όγταπηις. ε[[εδίις οςτ (εἼοη. 
Ὁ δδΗ ΟΓῷοοταπι, Ροδίθαφυαπι 

“πετυης 6 πάπήτα οοπΏρῖε, τα [οᾳπαεί {πε 
Δοεάαπιοπ]ΐ ρατῖτος εἳ Λἰεπίοπ{[ος ΘΟΤΙΠΙ- 

πε {οοῇ πος π[οτο αἁ τὰ ἵη [οοἱειαίοπι ας- 3 
{πππεηά μπι αἀνει/ας Ῥατδατιπι: παπι Ρτογ[ας. 3 3141 βηης Ἱσγιδητεπα ἵπ. Οτῶςίαπη . ες νο» 

ετία Ἰπηξίο ροπιῖρις Ηε]είροητο, {εοιπι 22 
ΌΊηΠας ΟΠ]επτ]ς εχ Αῄα «ορία ἆμσεῃς, Ῥει- 5» 
Ίππα Ἱηβοτηι Οτωςῖα; ττι]ο αὐϊάεπι ἄτεης 
Ρε]]]. Αι]ιοηῖα ἱπβετεπάὶ, {εὰ 1π απίπιο Ἰα- ὃν 
ΕΠ ΟΠΙΠΕΠΙ (Οτσίατα Τεάΐδετε ἵπ {χάπι Ρο-ος 

Τε[ίατε, Τα. ἰρίεατ, ου] πηαδηα Ροτεητία” 
ἀάθσε,. πθς τηἰπίπια τας] Ροτίο, αὐάπι 3 
Πς βίςΙ]α Ῥτίποερς «ετῖο ορεπι Ἡς ααἱ 2) 

τεροίαπι  α- {ετνίτατε νἰπάίεαπε, ΘΑΠ1ς6 2 
Ὅπα οπι 116 Πρεταῖτο.  Οοαξία οηῖπι οἵῃ- ΄ 9) 
ἕνα Οτασῖα, «οοπίταδίε παρα τηαπᾶς, ϱς ος 
αά Ῥηρπαπι ρατες εΓημς Ιπναδεπίρας Πορ: 1., 
αυοὰ Π ο πορῖς αᾗῖ ΡτοάΊτοτος Ειετῖπῖ, αἰῖ 
Ποπ ἄάΙπνατα, αποά Ππσειαπι Πρεγοτ]τ 
ΟτΦεΙβ, εχίριυτι ες απ [ος ΡεΓίσι- 
11η εδ ης οιππίς Οτασ]α Ῥορίηπι θα, Ίο 22 
Ύις επῖπι {ρετανετῖ Ῥεπαπι, { πο ριῶ- 92 
1ο {αρετανεΠε, αᾱ ἴ ποιι εδ[ γεπίπτίπι: ον 

οΙη- 

22 

«ας πε, ή, Ῥρ/., ὀερομένους ΟθίΟΙ]. γιάε {άρια Ο, τοι ἸηςοηβαΠ ία ϱ, οοο, 
τορῦ. ΠΠΑΓΡΟ5 αἲϊ υπ «4, ἄφαρισότωτον. Αθηναίοι καὶ 
7 ὂὁ Ει Ἆαες σορ]α Π] «θεοί. 
τήλατέειν Ῥαγή. 4. Αγ. ἆ Νῷ «γι 
Ἠά,. 410 ποἩ το. 3 Τενόμ. Ῥας/. 
«4γοῦι δὴ 2μά,. αιοᾷ ορροτιυμηῖᾶς: δὲ απίδα, 

οοπίτονεηβα, (ᾳ]άοπί ὦσῶν 1ᾷ νοσαδιήαπι, Νδὶ αὖδς- {6 α)Η Ίαὔενεητ, ἵπ Μαβς {αερο Ίοσιπα εαρεςῇῖ, ος Νιάε εΧ Έ. 17ο. αὐτέων τε Ταραντίνων καὶ Ῥηνίνων, οἳ ὑπὸ Μμιύθου τοῦ Χοίρου ὦναγκαζόμενοι τῶν ΑΣΤΩΝ. Αα ΤΠ, 199. ΤΝ» 93. ΙΧ, 03: | 
δη. Συνοίκήμα ἁχαριτώτατον] βρατιοηϊ Ρρορυ]ηπ Αί- ΏςιΠι δή μον. ἀχάρισον, οὗ ταϊῖαπι ΠΌῖ, τί ρτας {ο {-- 1εραπ{, Ποῃ Τ6]αίαΙα, πάΙσπεΤ., Ψ, ΟΙ. Ὠϊνει[ῄοτα Ραυ]]ο υῇ1 Ρ]εῦρς σὐνοίκήμα ὠχαριτώτρτον, αὐϊα ἵγταπηϊς αη[ηανῖς 1] ος πηπίπις Ἱπεμπάα, απἱρρε αἩα οὐδὲν ο τς ῥβρικότερο, 4ε Μεσαυγ21ὶ Ροπ/αο {εη- 

9 ---ᾱν 9 ος. «ο μκαι σα ΝΟΧ ΠΙΕΠΙΟΙΕΠΙ 1, 1. 907. 

:. οὐ, Καὶ ᾿Αθηναῖο καὶ οἱ σού ἴεῖ Ἱοῃί- δις, απο περ]εέτος {οτῖος να ς ον ος Ώυπο ΙΠΠΓΗέΠΟΥ: αάβηκ[ο απέσῃῃ ΑΏιοπίσπβηΠι ἶδσα- ἵυπ Ὁ, ΤόΤ. αἴαιεο αχ ὅ ρῥογο {6μο]! η Ἐγίμ. Οᾷ, τ. Ῥτορε ΠΠ. εἶαπιαί, Ῥουτο ο Ἀὶ αάΠασγε[ζαηῖ» ἐπὶ τὴν Ἑλλάδα τορεήςο, Τσ. Ός6- ο ηός ναπ]εραίαπι οταοπειι ββιπς, ΠΟΤΗΠΙ ἆς- να ΠΟΤΕ, πάντως κου πυνόάγεαι ὅτι Πέρσης ὠνὴρ. 
τηῖ]ος ᾖρι ν. Ἑλλάδα, μέλλει, ζεύξας ------. ΟΠ ἀ]ο[- 

Τηιον Ἡταπάαο ἀῑδΙοπίς πιοᾶος (0. «0γε[οῦ, Ὁιης, 
ἀμχὶε ον το. ες αἆ «4γ//ῤπεποιί Τ.. τ. Ερί(. 5. σοἩ- 

ὃς 

0Ο, Τὸν φ», : 2 Ἠασ1ῃ (δν ἐπιόντα] ΊΝΟΠ πε[οῖο αοπιοάο φὰρ Ἱδῖ- 
πυθόμενος τὸν προ, πά]» Ώθηο αἆθο ἱδια 1. 6, 163. 
ἴομής, ας Ίο τρ αὐτῶν ὡς αὔξοιτο" {54 απῖα σεῃ- 
αυοά ιά παςς τον. 4ππτας Απη]ία, ΠΙΠΙ] Ίπορ[ο Ρητο; 
ἰ Κοο/ ΠΟΠΗ πάσαι, Ῥ]ασοι εἰεσαπεις/ήπηί (42εγ- 
ες Ίος 1ηοάο: οὖν Ξοπ]Ε(Ηζα νοσυ]ατῃ φρ ΙΓΠΒΡΟΠΕΗ- 
ναῖοι (ας νος. Έπεμψαν ἡμέας Λακεδαιμόνιοι καὶ ᾿Αθη- 

ΡΟΙΓΥΜΝΙΑ: τησ νῇ- 

λ 

Σα 

ϱ Ίνοη ερῖ ἵῃ «4γεῦ. πες ῥα1]ᾳ: οἳ Ροΐδοί Ιητε]]1ϱί. 

οὗ 
τὸ τοῖσι Καμαρναίοισι ἔπόίησε, Μεγαρέας τε τοὺς 
ον Σικελίη, ὡς πολιορχεόµενοι ἐς ὁμολογίη προσεχώ- 

Ζ5ρήσαν, τοὺς μὲν αὐτέω; παχέας : ὃ ἀεραμέας τε 
πόλεμον αὐτῷ, καὶ ὃ περοσδυκέοτας ἀππολέεσθαι διὰ 

αἲ Ῥ]ερειῃ Μερατεηίεπα,. α4σβ τουτο, ἄγων ες τὰς Συρηκούσας, ππολήτας ἐπτοίησε" Πιεταῖ 6Χραίς, «αὔσαις ΠΠ] τὸν δὲ 9ημον των Μεγαρέων» ουχ. εὖντα µεταίτιω του 
πολέμε τέτε, δὲ, προσδεχκόμθον 5 καχὼν εἰδὲν «πεί-. 

Άοσεσθαι, ἀγαγῶν καὶ τήτες ἐς τὰς Συρήχέσας, ἁπί- 
9υτο ἐπ᾽ ἐξαγωγῆ ἐκ, Σικελίής, τωὺτὸ δὲ τοῦτο καὶ 
Εὐβοέας τοὺς ον Σικελίῃ ἐποίησε διαχρίνας, ἐποίεε 
δὲ ταῦτα τήτες ἀμφοτέρης , υομίσας 9ήμο εἶναι 
συγοίκηµα ἃ ἁ χαρἰτώτατο. Τοιούτῳ μὲν τρόπῳ τύ- 

Δά α1ἰεπι Ιε-Θ5ρα)νος ἐγεγόνέε µέγας ὃ Γέλων, τότέ ὃ) ὡς ὃι ἄγγελοι 
Ὀγτασυίας Ὑε:. τω Ἑλλήνων 5 ἀπίκατο ἐς τὰς Συρηχούσας, ἐλθόι- 

τερ αὐτῷ ἐς λόγες, ἔλεγον 
/ λ 2 : / » Λακέδαιμόοι, καὶ ἕ ᾿Αθϕαῖοι καὶ ὂι τύτων σύμ. 

ν. νο) τάδε, ι, Έπεμψαν ἡμέας 
ων ντ 9 [κ 

: 1 Ν / µαχοι, πεαβαλαμλγομέγβο σὲ πρὸς τὸν βάρ/ῥαρο!. 
τὸν γὰρ ἐπιόντα ἐπὶ τὸν Ἑλλάδα πάντως κα πυι- 

: ανά : φ ες θάγεαμν ότι Πέρσης ανης 6 μέλλει, ζύξας τὸν Ελ- 
λήσποτοῦ, ὃ κα επάγων πάντα τὸν ἠῶον σρατὸν ο γω 3 η. ς 3 « Ὁ ἐκ, την ̓ Ασίηςν ἆ σρατηλατήσιῳ ἐπὶ τὸν Ἑλλάδα, 

ο. ͵ ς κ πρυσχημα µεν ποκύμεος ὧς ἐπ᾽ Αθήνας ἐλαύει, 2 Γ / δὲ ”/ . ο” αμ ος ο ανα δ κ ο ον εν ο» γω οε εχὼν πασαγ την Ἑλλάδα ὑπ ἑωύτῷ 0 ον άν ο ποι ο ο πα κάν, ποσασθαι σὺ δὲ δυνάμιός τε ἥκεις μεγάλης, καὶ ος / 1 ον. ς ος 5 : 5 ος η ' ος η Ωνιρα τοι ΤΗ Ελλάδος ὀὐκ ελαχίαη µέτα ἄς-. ώ 

ο» Χοντί Ύε Σικολίηρ' βοήθει τε τοῖσι ἐλευθεροῦσι τὴν Ἑλλάδα, καὶ συγλευθέρ. ἁλὴς μὲν γὰρ γθοµέ- 
νή πάσα ἡ Ἑλλὰς, Ἡ χεὶρ μεγάλη συάγέ]α. καὶ 
ἀξιόμαχοι Ὁ γυόμεθα τοῖσι ἐπιουσι' Ἡν δὲ ο ημέων ὃν 

καταπροδιδῶσι, ὂι δὲ μὴ Ρ Νέλωσι τιμῶρέμ., 
Τὸ δὲ ὑγιαμον τῆς Ἑλλάδος ῇὀλίγω», τοῦτο α δὴ 
ἤδη δερὸν γύκται, μὴ πέση πᾶσα ἡ Ἑλλάς, μὴ 
γὰρ ἐλπίσης, ἂν ἡμέας κατασρέψήται ὁ Πέρσης μάχη κρατήσας, ὦρ οὐχὶ ἥξει παρὰ σέ γὲ, ἀλλὰ 

το πθὸ 
 Προσδοκῶντας ἀπολέσόαι 4ο). 7 ΦΙπ]]ὰ 

4 «ἄγεῦ. }’. Ρα. «9. γή, 
ο 1Ηεί. Ῥαι; «γε... «40Λ., σείετοτιπι ὠπικέωτο ὈοηΏι]ῃ 6 116. οἳ σύμμωχοι τούτων «4γεὸ. 7 Σα. {940Η.. ̓ Δύηναῖοι αὈεταπί. ΤΗΠΠ παραλήψΨ. 

{ Ἐςρατηλάτησεν 1ϊά. σρωτήλωτήσειν εί, «{ῤ. βαι/. 
τν Οπιτιτας αὖ γιο. 71η, 

ο Οἱ μὲν ἡμέων Όας/. «494. 

ϱ Όεβι {νο 
5. Εαγὴ δ., ςρω- 

ο 0 χει) µεγάλη συλλέγετρι 2 Θελήσωσι «ἄγοῦ, ῥή4,  ϱ Άθετ 

νους σε πρὸς 3ὸν . ἳ ο τα ) βάρβαρόν τον ἔπιντω ἐπὶ τὴν Ἑλλάδα" πάντως γαρ: κου πυθάνεαι, ὅτι Πέρσης ὤνὴρ ο 

06. Δυνάμιός τε πεις μεγάλης | βεηεῖο αΠομ]Ιά Ίος Ίο6ο τωρα. ΦΕΠΠΡΕΙ τα {π το δυνάµιός τε εὖ ἥκεις, 3 εἴἶαπῃ πόῤῥω. Εάῑτο σεππίππα οη σοι παμά τεπῇ- ηήσου, Οοτηρίτατ α ᾖῥείζήο ἥχειο µεγώλως, Ῥ]αιιάσῃ- το «4δγε[οβίο Π. ΓΠΗΟγά, Ρ. Τοτ,, [πε εχεπιρῖο επ- ΠΕΠ. 
96, Σὺ δὲ δυνάμιος] Ἐπιεπάαπάμπι οθῃ{50 / ας . 2 σὺ δὲ δυ- «249 τε ευ Ἠκεις, καὶ ------ εἰθέῖα νοςς μεγάλης, αὐας {οπαΠ εκ ΙΠΙΕΓΡΓΕίΩΙΗΘΗΤΟ:, ᾠεγάλην ἔψεις . παία ζομῖθα: 

ἴηπα Ἱστερῃξς µεγόλως Ἱρθητ Γοἰνζω {ιβ ασαιητ ᾱἅ- ὄγε[οδίως Ὀϊ]μς. 12ο}, Ῥ. 191.. {εᾖ «ρηβαῃς ἵῃ Ίας {οπηυ]α τερµσηα: ας: ἔχειν ἵπ τα δη αὐαενίς αἀνει- Όία Π5ἱ ραῦευτ αάἡμηρί» {5ά ὄχειν Έθυπιε Ἰπησιπι εὖ 44- πΙΠε,. Όε «ταςος ποῃ ἀἰσίτιτ χρημάτων εὖ ἥκεις µε ώ- λῶν» Πο ΠεΩΙΕ δυγάμιος εὖ ἦκεις μεγάλης: ουπιονετί οι 
4ερεῖ 1]]πο ἀϊνετίαπι αποά Περίτας νη», ς. 111. ορ αίες {πτραταπι ΓΠεγοοισ. εὖ ἥκευ, τοείάσπα υἱοῖοιις 
«4σημι ταριμε[οπτανΙε, ομίης Ίος ἀεάῑτ 0. 8ο, πὰ 
1.μοἱαμ], μορφῆο μὲν οὗ ἠκούσας, Π. Ρ. 469. ΑΡιὰ δμήῥ, Ἐὐτόκιος Ἱαρίτητ ες γένους εὖ να ο εὺ στο 

Ίχιι ϱ)ι Τ.Α. νπτ, ο, 18. Γγρεγίζές πιόανότ... 
τρΙοβη, Ὕ. ο πι ᾖ{αρπο[η αΡ. 2/ ὦ) το εὖ ἥκει Ἰαχία «Ώουιεγίμ»ι 14ΕΜΕΠΗ αρ. 0ης; αῇίο, Π, Ρ. 1709. 49: 0. Εο{/] εοπ]εξευτα 1 δέος», 

ΧΠ, Χ. 15., Παρῖς νἰάετετυτ ρΓοῦαΡΗ5. Π {ο ρβε[ος 
Αὐτῷ δ' ---- (14 οξῖ ἑαυτοῦ) εὖ ἥκων ἐς ὤλαθινὸν ἄνδρ ὦπο- 
βαί/ ἑωυτῶν εὖ ὕκοτες ΑΔΙΥΣΙ ἀἱουητητ Νοβτο τς 
109, Τῥομιας 14. ἵπ "Έχω ο. ΠΠΟΗΣΕΙ, Φρενῶν εὖ ὕκει; οοπιραϊαῖ οσα ος πά εὖ εἶδὼς, Ἱαπι Ππιί]ες» 
απς ποβῖς αχρΙηαν1: 11. 11. πά 1120). 1 Γεγυμνασμένός 

ΥΑΙΟΚΕΝ. ῥητορμήρ. Ῥά ἆ ἆ ο τρά 

ΥΑΙΟΚΕΝ. 

4953 



κ 05 

ό 9 τ ρ ο Ό ο Τ ῑ Εε[ροπβο (εἳοπῖς Ρο[1σεπεῖς ρ]ωα]σνα, θά ἀθοβασ ών 

5 7 ν Π 
Ππιρειατοιϊ9 Οιπεία 5 ομ]ᾳ5 {ρεπα ρεπίτας απιραίας Ἰμαςο. 

ύ : : ο... .. ω ορ ἑσα 
να 9 ν 16 

ο, ποὺ τότε Φύλαξαι. Ῥωθέων γὰς ἡμῦ σεωῦτῷ τι- αήπίπιο Ίος απῖε οἈνεῃς: ποβῖς παππαῦς 

ο ορίις τῷ δὲ α ὗ βωλευθέήι πειγµαῖι πελευτὴ ὡς Όβετα Εοτεπάο, τεπηθεὶροιπ ταταξί. ει 

» Μ49β ο κος τς ω'.. Ῥοπο σοπβΠο ρε[ία {αἰαστς Ῥ]εταπιαμε νυς 
- / πο / ο / ον υ- : . ; 

ϱ τοπίπαν χρης ἐ9έλει ἐπιγίνεσθαι΄ ὃι μὲν ταῦ- αθος[ο οπῖης, δα Ἰεραί ἀἰχοῖε, σος 15 

; : ΡΑΕ νοκ α ώχ ο 
τα Ὁ ἔλεγο. Γέλων δε Ἕολνος ο, ο... ΓΟρε]οπ. νεµεπιεῃς. εταῖ: Ίῃ ἠτρεπάο, τες 

δε, ο Ανδρες Βλληέν λόγο ἔχωτέο πλεοέκτη» ἍΊας οἴατίοπε; ἨΠἱ Οταςὶ Ἱπ{ο]εηίεπι 8” 

3 22 / ᾗ ΩΝΑΣΗ ον. / ο ν : ον 2 κ . 4 

», ἐτολμήσατε ἐμὲ σύμμαχο επ τον βάρβαρον πα- Ἠοής οτητοποίη» απἱ απβ εΠἠς της ἀάῑτς » 
ο Α ας αρα . 

ο βακαλέοντες ελθεη᾽ αυτοι δε, ἐμευ πρότερο ὀεη- Ποτίαηϊε αἲ Ιπεππάαπι αἀνετ[αφ άκβρν 

5 Ἀέντορ βαρβαρικου αρα του συγεπάψασθαι νο Ὃ αἳ νο 1Ρῇᾷ 40μπι μη ον, 

πθὸς Καρχηδοίε» γέχχος συηπτο, ἐπισκήπτοτός] 5 ΥΕΤΙΗ5 εχετοίΗπῃ Ρατραίευα ανα ρρας 

τε τὺν Δωρέος τοῦ ᾿Αναξανδρίδεω ποὺς  Εγε Ίωπα, ποσά πε εται ειπα Οατμαριπο 

ίων Φόνον ἐκπεήξασθαι, ὑποτείνοτός τε αμ μη ουτείίατετ τε υ]Πο πραις  . 
«ιο ανν Ὃ ολ ον. ο σας Απαχαπατίἁς ΒΙΠ ἂς Ἐρεβαπί εχετε 

9» “ορία συνελευθερου», ο ο σα. ωφε απῖα ει ϱαπ1 οεξειτεπι τηε αἀϊμίοτεπι αά 

: λίαι Ττεκα " επαυρησιο να αυτό ο... Ῥεταπάα 6ΠΠΡΟΤΙ4, υπάς Υοβί5 1ΠᾶΡΏᾶ επιοι”. 

ϱ κα Ἠλθετε βοηβησοντεό» ουτε τον Δώμιεος Φόνο εκ2Οππεητᾶ αἴααε οοπιπιοΦΙτατες Ρον επεταΏῖ». να, 

ος ποηξόμυαι' τὸ δὲ κατ ὑμέας, τάδε πώτα ὑπὸ πηεας ππεῖ σαμ[α αικΙ]1, πεαιθ αἱοπίς - 

άν εν ινα να τοι : 4 ] μὶ 

βαρθάροισι νέµεται. ελλ. εν γάςημυ κο ἐπὶ τὸ Πεςε ο. εχσεπὰ νεπΙτε ος αν 

ρα ιών νός 2 / - / 4 

1» ἄμένον κατέςη» νῶν δὲ ἐπειδι περελήλυθε ο πόλε- ἴαπε αιοὰ αἀ Ὑος Ῥείπει, ΟΙ µπς 
ον ωτ Ρ ὕγω δὲ Τ/ να Ραματῖς ουΏπεπιην. ετσι ΠΟΡΙΒ 

να ο κ ος ρα ἔλώνο μνῆ- Ῥεπε οἳ ἵπ πιεις τεεϊἁεταπες ΠΠΠΕ ανα 
΄ 6 απο / Ἀ / . κ 4 ͵ 

08, ἡ 
. ως : . ων 

ο ομ σοα] ο. ο αμ βοβεω, πα- Βρίι, Ίτὰ ἀεπαπι Θ6ἱοΠῖ9 πηεπιοτία ἨΙ. ον 

ρεχόµενος διηιοσίας τε Τβήρεας χα δισµυρίου Ἱπ οοπῖεπρίηπη αριά νο Ιαρ8ῦ5 ποῦ 

9) 

93 

92 

22 . , . .ιλ. 

 οπλίτας, καὶ δισχιλίην ἵππο, καὶ δισχιλίωυς γεβε Πηημςς Τε Ρατατ [υπ Σοπτό ο μα 

25 τοξότας» καὶ δσχιλίους σφυδοήτας, καὶ 9ισχι- οοαίτιν ἀποεπίας πεπιης» ϱἳ ία 6- 
ο) « / ν. - οί 

- Ἀίους ἵπ'ποδρόμους ιλούς' σιτύ τε πάση τβοι μα βιανιρ ἁππαρος ον τοῦϊ εί 
ς / «θε ἁ ε 1 1 ς 1 . ς , 

» Ἐλλων σρατη» ἔσ ὢ διαπολεμήσωμο, υπο» απ ο. ειπαν πε[ εδ 

λα ον κ δὸ λό ων τά {απαϊτοτηπα τοϊάεπιαπε οτ{ΟΓΕ8 απὴ 

22 4 βέσ2Η. ὀγῳ τοἰῴοε Τὰάσε υπ ᾖἹθνίτει ατπιαῖο5,. Φεᾶ 6ἳ ΓΕΠΙ βαπιεηῖᾶ 
ον ία / ὃς Ν ο κ 

. 4 

» σχοµαι, ἐπ ᾧ σρατηγό» τε καὶ ἡγεμων τῶ Ἐλ- εμπδί ΟΥΦεί εορῇς, ἀοπες ῥιοήτ ἀεθεὶ 
/ 1” λ ἡ { 5 9 ὶ κ ριόστ, . τα 

2» ΟΜΥῶΥ Ε έσομαι πποὂσ τον [βάρβαρο' επ ἄλλωῳ δὲ ᾖἸπίάπι, {αρρεάιαϊιταπι ΤΕςΙΡΙΟ. ΟΦιεταπ. 

/ κ πως 2 3 3, : ετ- 

” λόγω οὖτ ὧν αὐτὸς έλθοιι, οὔτ ἂν ἄλλες πέµ-35εα Ίερε Ἠδο Ρο]ίσεοί» ερο ο πα 
! 3 ο» 3 3 Ἱ 

» Ψαάμι , Ταῦτα ἀκούσας οὔτε ἠνέσχετο ὁ Σύα- ως ὑαϊρατυπί Οπῶοοτηπι «ης . ρ ος 
3- / 4 σος ὃ . ἶ ] τό 

γθος, εἶπέ το τάδε, ο, ὅ Ἡ κε μέγ᾽ οἰμώξειω ὁ ΤΠε- ἴος: αἰτεί πεφμε 1ρ56 ΥΕΠΙΣΟΙΟ αν 19 
| | ) πητίοιοπᾳ, Έα Όγαρτις αὐάΙεηδ» 

3) λοσίθης ἄν ασε πυθόμεος Ἄπαρτητας τὸν ον σμβ οιμ]ατει. αδμας- Ῥε]ορ]ὰΒ Λ- 

αμ ο τω παρα α υαενς ος π ᾱ. ο ιαζαἰασα { αιώτει δρασαΙα5 {πιρέΠὸ 

μις το λόγου μηκέτιΟ[ρο[ίαιος οσ[ο 4» (ε]οπα 3ἴθπς ουτας{αΠ!5ν 

ὁ μνησθῆς, «ὅκωρ τὸν Ἠγεμονν τοι Ἱ παραδώσομο. Ίπ Ύετο πὰ [αοεῆς Ἠπίις Τ6ἱ πιεπΏΙοπειᾷ 

ἀλλ εἰ μὲν βούλεαι βοήθέω τῇ Ἑλλάδι, ἴσθι ἂρ- Ἀπιρῆας, ττ πος Πρὶ ιταἆαπαις ασια 2 

.» ζόμωος ὑπὸ Λακεδαιμοίων. εἰ ὃ ἄρα μὴ δικαιοὶς Τεά Ἡ ΠΡΙ απίπιας ρε ορεῖῃ Γετεπαϊ αν 

» ἄρχεσβαι, Χ σὺ δὲ μὴ Άωηθέω”. Πρὸς ταῦτα. Ὁο ο ἀξιο αμάῖεης 1/ΑςεΔΦΙΠΟΡΜΣ 7 Αμ 
5 «άρπα πιρπαῖ, ορεπι πε 1 Ἴρο 

22 

ἀ 

ρα ἄν, Αὐτὼ Ιἀ. εἰ ἀείπεερο πολύ. ο Ἐφες. «4γεῦ. Γαα: εἲ Ῥεπε. Λιγε ἵμ8, 6 Ωῷ 

λίοι “γεδ. πιο» -α] ὠφελείαι. 6 Ἠπαυρέσιεο Σπα.» ης Ὃδ, τν ας ο πμμά ἄρην πμ, άνλ. 

Δγὲὲ. δεερό. ΠΙΑΙΡΟ» Σα: 91ος {Εηµος, Οἶἶπι Φενήσοµαι. ο Οἶτι Εμβαό, αἲ Ροῦτ. Ρ) ὅτο, 57. . ὗ ἂν 

οσα ο. Ἰοπίσα {ρεοῖε //αΙῥ., ἀπαραρεῖσύαι «44. Εγὴ. Ραγήν.Ἱ4. Δ., ὑπαιρεῖσθαι 2111, «γρ. ὅπ) 

αραιρῇσύαι 1εά, Ῥαν[. νε. 7 Παραδώσομεν ἁποῦ., Όσπε: αὶ παραδώσωµεν. ΑΣὺ σὲ μὴ βοηδέεν 4" 

μα. μὲ 9ποφιε ΑΒ. μὴ δὲ «49. «44. ΕΦ εταῖ μρὲ βωήθει. 

ΕΥ Φ 9 - 
κ κα, : 

τοι Πολλὸς ἐνέκειτο λέγων] ατα Ζα]σε Ἱηπημίατα α. πιογεῖ΄Ἡ χε μέν) οἰμώξειε γἐρῶν Ἱππηλώτω Πηλεὺς {7 

Ο}οµουῖο (μπι, Οοπνεπί: ΕΧ ρατίΕ πολλὸς ἦν λισσόμενο Ἡ. 195. Οὐοὰ 4είπεερς ΕΝ. {4 ει αἰῖίς ἁπαραιρῆσθαι 

ὁ ξεῖνος Ἱ.. ΙΧ» 99. εἴ 1. νΠΠ, 69. πολλὸς ἦν ὃ Θεμισο- αὖα ἴαπάεια ΤΕ ν]ΡαΞΙΤΗ εχ{αρετεῖ, ΠΟΠ νἰάεο» {Π6θΗ- 

πλέής ἐν τοῖσι λόγοισι' Ῥ]ε]σῄπιε Οοπίς Ἀος (9 ω πιοβα φποαμε σοσΗτα {γΠαρα. μμ 

ΧΙΠ. Ῥ. 901. Τά. «/6ρῥ. καὶ ὅτι ΠΟΛΥΣ ΕΝΕΚΕΙΤΟ 97. Η κε μέγ΄ οἰμώξειεν] «Ποπεγίοί νετ[ας ος Ρατοᾶῖη 
 τῶ 

σὀ, τε τοῦ Ἰζαίσαρος ὄνομα ἐπικαλούμενος 1Η. (ασε ος]. Η. 108.» Η κε μέγ΄ οἰμώξειε ψέρων ᾗ Ι”Τ 
ης ὁ κδνβν σας τν . 9 . . ο ο. ν λα .. ε ἱππηλῶ 

; σραμας, Εγεφαίων] Ὠςα ης Ιπ[ε[οσαμε Ὀοτίεί ἵητο- λεύε' {ΕπεπΙαΟ ποἩ Π]α ππυ]έυπι ἀἰκμπής ἵπ Π, ΑΔ. 
τί Τε. ν» 46. Ἐκ Τοπεάῖ ὀφελίαι, νο]ηά εοἆσπι Π-. 956. Ἡ κεν γηθήσαι Πρίαμος. αἆ Εοεγι Πε ος 

όό 

ή, ς 

Ὅτο τν 9ῦ- πο. ησφυ6 ἀατηπαΡί]ες ἐπαυρέσιες, οοιπρατανΊς {μαἱῥ. π Ἡ., Ἡ. Ρ. σΛο.. καὶ παρ 

υα ΤΦηωαίαίς Ἡς 551 απαπΙαΠαπῃ ΠΠΙΗΑ 1δή Γοπἱρίο-. τρ εὕρηται σχΊμα ὅμοιο τῷ Ὁμηρικῷ ἃτς, νΑτοΚΕΝ. 

ναι ρ οι ο ει | 44. Σὺ δὲ μὴ βογθέεν | Ῥνοπιο νεβρία Ῥτουαίοξ. 
τ7. Ὑποτείνοντος} Ἑλπίδα δηλονότι Ῥϊο χε ρ- .» 181 ή ος: 

ος σοὐο]. ἵπ Τζηωα. ντα, σ 48. -Ἡι Ὁ ας Ὃ δα σαν ας” ας κ 14, 

« 6ρ7., "Ἐποτείνων μισθοὺρ τοφθ]ται ὑπισχνούμένο ἃ Ἱ. 1 1οῦ. Ἠίοχ ο άρμα, ὃν λ νους δα α/ό: 

ολο]. εἳ ία: αμὶ Ε2Ηοῄγὄαο τρηῖε, αηαο Τωης γ.γ ΠΗς(6 αΠέΗπιο: 4ο Γον λέγων μᾶλλον ἐπεσραμμθβ. 

ποβί Εφ. 1ο5. ϱ, 344 ΔΑ. τι 1η 18ἱς Ἰπα, οὕτω δὴ 'Τπεπήβος]ες αοοχδίη Ἰσουίώς Ἱ,, ὑπα» 63. εἴ | 

Τέλωνος μνῇσις 2ΕΥ69Ε» Ιου] πριν Ἡρ 4Ε/Πε- Ώ]λεηὶς αεμνότης ὀπεσνδμμθη ον ή, ἀίοιεραπθ αῦ. 1” 

ογὴ] περ Ἔρω. 8. 57" γίά. 01.1. 1ο, Τ)0Υ ἵπ Ώεποδ. {οοαῖσα, αιήρρε αἶαε ὠβροτέρα καὶ ἡδίων 1Π ΡΡΙβΗΡΗ 

Ίή]ά]ση. Ρ. 990. 3990-, δει νοκ. Ἰ, τ. Νἱε, δορη, Ἡς σος, πρή Ὄουε “Οἱμορίαε. ος 

οὗ. Δηνισίας τε τριήρεαε] Απο ος ΌΠΕΠΙ δυµωσίας ππηρήης, Ῥταοτη]ί οκ )οδεηῇ οἳ {ΡΕ Ἡλ εἶομί5ἕ” 

ναῦς κρὶ δισχιλίευθ ἱππεῖς κἂὶ πεζοὼσ κυρίους εΧ Ἴρῥογο Γροπίο οὔ µε ἔπεισας ΠθαϊΙ6 6ΠΙΠΠ ἆσ βΙΙτο {ΕΠΠ1Ο.. 4, 

Οπήσή ρτοάπι μὰ ΡΙμάαγὲ 04. Ῥψίι, τν Ἴοησο πα 44. Σὺ δὲ μὴ βοθέεν] Ἱείθταετατ αχ Οσ84, ος 

«Ἀτα]οριμη, αὐσπι Ἠἱο αππιποιας, ἱ νε ονς, 115, Ἐθίτος 1η. 3ο, Π, 98. ες ο8ό» 37,”“ης ο 

ῬλουψΊυπα Ἱαρῇς αλαιιοῖ απ] ἐΧ Ηπα ΦΥΤΔΕµίάΠα ϱἷ- Ρίο τὸν» τὸ τελευτα]όν σέρι τόνδε ἐξέφηνε λώον, 1εΒΙ πια, 

δν σαν ες αχ. Μ. ῬοΙίυπι» Σ1. Χὰν εφ ἰμπ]» Πλνθς-  νυ]τ ᾖοεμίής. ------ ἸΟνείδεα κατιόντα ὠνθρώπῷ 
Φιλέεῃ ος 

Ύο Ίομσας σσσς, Ίῃ Ἄσίθπι οπιᾖ1ς 4Ρ. {2ΙοάοΓΗ)Η 1 πι νάγεν τὸν θυμὸν αἳ Τεας. Ῥτο[ϊαηῖ εἲ αριᾶ οβαρασὴ , 

ον. Έπος ρτοπιίκίὰ {παπί ΙΔέαΠΏ3Ε ΠΟΗ επμΏξ 171. 11. Ρ. 173, 99. «4βΒ/02ίπες 4 ΕΑΙὰ ΤΡ’ ὃς 

πρ λε μη Ἱ 48, 11. τὸ ψευδὸς, Ἱπαιίες ὄνειδες οὗ περαιπέβὀ τς νι 

π μὲν ομώξειεν] ΜΑηΜείῖα αἀυπιυιαήο 110-. ἀφιωεῖται' 1ΗΧῖΑ Χοικεῃ Ἰπογοβωέ να, ο. 3973 ᾠσὶ 

/ 



τοι 

Ἱόττεραι, 

:, δεὰ αδὶ γος 

-ἱπ]δ. οἸαςῃό Ῥριωβς, Ίτα ΠαΡοίο:. Πο08, εκ- 

Ὀε]ορί επρίάο Ἱπιρειοπάϊ εορῖίς Οµχοὶς γε] εοιτᾶ 
νεΙ πλαν] τοῖςόχα, 

ης Οε]οῃ. υδὶ νίάϊτ νειίνα θγαρτ ανετίὰ 
Ίαης αἲ εΧίγεπηιπ Ῥτοεμ]ίε οταβοπαία, Ἠο- 
1ρε8 ρατεαῖα, σοπϊηππεῇσ Ἠοπηϊηϊ ΙΠΙΤΠΙ5{55 
οἱεπῖ Ἱππτατα Ἱπάϊρηαείοπειη :. τα ἴαπποῃ ν 

ΕΟΠΙΙΠΠΕΙΗΦ Ίπ νοτοις ΙΠνΕΠΕΠς. ΠΟῃ Ἱπάὰ- 22 
ΦΙ5Η πιο, Ἡτ νίσεπι πῃθᾶπι Ιπάθοοτις ΠΠ. 0 
τα. ἵζα ἀπσαταιη απιρ]εξηπαίΠΙ, πιεδΟ.» 

1ΠάΡΙ5 υπ νος ἆεσει Ί]απι ἀπριεξα, αι 
22 πηη]ίο πλαϊογαπ «ορίαταπα Ππρεταῖοτ ΓΠήπη ας ον 

Ῥ]αΠήπι παγίαπι, Ὁσισταα, αποβίατι νοὺίς 
ΟΙ4ΠΟ Ίσα ταπι «ἀ[μοίΙς ασεῖάε, πο αἰ- 
παπα α- Ππρετίοτε οἵά[]οπς ἀεοθάεπῖς.. . 
δἱ νος ταττεῄτιδις ορ. Ρτεβιεηεῖς εροῦ 222 
ΏαΠΕΙΟΙς Ῥτῶετο: ΠΠ νο τπατί Ἱππροτίτατε 11- 
ναῖ,  ερο τεττεβτῖρῃς νο]ο, Ἑςκ αἱο οροί- 22 
τει γος αὐἲ αἆ αἰτευτίαπι Παταπι ςοΠάΙξ]ο-  , 
Παπ] αςσράετοε, αιῖ ἴαητῖς {οοῖῖς ἄε[βιτιιος Ἂ 
Δρίορᾷετο, Ἠαης Οεἶοη «οΠάϊεῖοπαπι οἴε-όο 
τέρας. Οπ Ἱεραιας Αἰπεηιεπῇς, Ἱ,ασθάῶπιο- 
ΠΙΟΤΗΠΙ Ἱεσαιιιη απίενετιεης, Ίτα τε[ροηαϊτ, 
Ἆεχ ΟγγασΙ{αποτιΠῃ, (σγῶ6ἷα Πο5. αἆ 16 τη- 
Πε, ΄Ποῃ. Ππρετατοτίς Ιπᾶῖρα,. [εὰ εχεςῖταδ» 
Τη Ὑετο Ῥίω το [οτ Ίοη παϊδ[αίΠη τε ΕΧΕΙ: 
η 

Ί]μας εχεγοῖτ] Ίππρετες αβεξίας. Ἱιααπε αὐα- 
τεηις απ]άοπι οιπξίο Οτσοταπι δχετοιτι]- 
ΡίΦερ[ο ροβ]αρας, ΠιΠεῖευατ Που Άιιο- 
“Πιεμβρις Πἱεππαπι ἃἄρετο ο. Ιπιε]Ισεπεῖδως. . 33 
Ὥασοπειῃ. Ἔοτο. Ἰάοπευπα αἆ τεάἀεπάααι ἀπ. -22 
Ὀμίκηαε Ἰάείοποπας΄ αποπίαπα΄ νείο ἀείεξιιςζο» 
οὗ Ἱηρογίο {ΙΠΊΠΠΟ οπΙΏ]απι  Ρο[ςἶς. πῖ Ἰπηρθ6- 

92 

22 

παπι ης Τναςοη ΡρεΙπΗιταξ, ΠΟΠ εδ[ε ρειπηῖς- 
4πτος Ῥϊωερίε το ε]αδῇς πο[τεπι οΠΊΤη πηῖ- 3 
ημς Ίος εδ, ΠΠ Παςεβπιοπ 14 νεπετσς 
οπῖρας Ργῶεδ[α οἸασδῇ νο]εηιῆδας ποπ σοπίτα-ς 322 
ἀἰείππας, αἰτετΙ νετο «οπεξάετεπ!ς πεπ]ηπῖς 22 
Πατη {πα β]τα ΠπαΠΙπ]ας σορῖας σΤοεοτυπῃ Ρ]α- 2) 
ἆμπας ΡοβάεΓεππΙς» { θγτασι[αΠῖς Ἱπηρετίο 22 

ϱ6- 

22 

: ο Οἰεηνῖε 100. Μ6ΙΊΗ, ΧΙΚ. Ῥ. Τ71. 2 οὗ µ ἔ αν ΒΠίςα πείσει. ϱ Ὁ λόγος «{γοῦ. 7 {ί. ὃ, ἴσεν 4/)2 αμοᾷ νοτιπη: νἱά, Ο, 149., ἡμεῖς τοι απΐθα, «4. ὃη, οἵα δρ. «4γοῦ, ας «4γεῦ. οἳ πιοχ σρατήγήσῃς. Σ Δέῃ «4γεῦ. 21μᾳ. 

«πγοῦ. η) πιεις Εωαιό. αἆ Ἠοπι. 

ὥσὶ τῶν ὠγθρώπων ὀἰκέει ὁ θυμός. Οωπι Ίος (ε]οπίς, ᾱῖ- 
ἁππα Ίγαίας ΄Γοπιψτ]άϊς οοπαραίαπάπῃ 66τ εχ Ἰ, {, ς, 

«919, οὕτω μαίνεσθε ὥξε, Κατιόντος τοῦ οἴνοὺ ἐς Σὸ σῶμα. 3 ἐπονωπλώειν ὑμῖν ἔπεα κακᾶ. ΙΝΟΠΤΟ Ίοοο ροῄτηπι ἵῃ 
πιε(]ο ρεΓΏποῖ αἆ υήπιαίε, πὶ 11ος, ὀνθρωπῳ' ΠΒΠΗ 
Ξἱ ὀνείδεα ἀῑαὶ Ρορίυπῖ κρτιόντα ὠνθρώπῳ, Ῥτο ἐς ὤνθρω- 
πω" αρυά Τόμο, νεῖαπι Ἰεβίοηοπι Οοάεχ οΡΏπιις 
ΕΙΝΑΝΙΕΡ. 59. 78. Ίο πήταδοί, {1 εμί ρ]ασδοῖτ ὢν- ’ ὀρώπων' Ὁτ ὀοηνίτῆα Ρος τος Ἱππαήδ[α ἀἰσαπιυ κωτιόν- 
πας 1 ρε ᾖνο ἐς τὸν θυµόν" {γαῦι ἵη ῥεβογο ΡΙ8- 
ἵο.. ομβιάἰλαίο {101 Ζγσεεογάΐα ᾖθερυὴ]. ------ Ῥαμ]ο Ῥορε ν]άϊτ ορπίμε {οβοπάυπι :. Ἰμεῖς τί ὑπείξομεν. , ζ ΨΑΊΟΚΕΝ. 

μ ἀρκέεσθαι π]αρίδη 
τω ἔφη ἔτι ΑΡΚΕΕΣΘΑΙ τούτοισι λρος ος Κρχούμενοι τοῖς παροῦσι ἵπ Τερεὲς {ΤασΙΠΟΠ{Ο αρ. 102. «ΤΠ, Χον, Ρ. 625. εἰ ΕΡίβ. αἆ [ἱεῤγαρος Ο. πι. «πλ]ηῇ ΠΕΠ Ῥταε[αΊρο, Μοχκ ἀμείβετο μιν τῶῖσὃε Ἠπήπεπιοά! 1. 1. ας, 

"9 ΄ ς ν σ ον 5ῦ, Χρεών ἔπι ἄρέσκεσθοι] Απίπηιις 4911 ἄρέσκεσθᾶι νετρ]τ 5 Ἠ]οΓΗ5 1βεῖς 

ο πα Φ πι ποῦ. νἱάευαίισι 
οσος δέ µῃν ὠμείβέτο τοῖσδε.. | 

ον μτοὐτοίσι ὑμ. χρ. ἐ. ἀρέσπέσθαι] -«4μὶ Όσες ορδές 0207 ας η Β : 9 αν. ἂν ααὲ εομαζίον ἀρκέεσθωι, αιιοά, 7/]ᾳο Ἰ8- 
. μας 

116 οτ]τ 1 ιά να 4» 97.) ᾧιρα ἆμος Ἡς ος ἵπ Ἠής αριά ιούσεμηη (ρ. 
καὶ πρό δλωως  Ἡ ἐπὶ τοῖς δυνατοῖς δεῖ ἔχειν τὴν ννώμὺρ, 

. απ ἡ π ν / ό . ; Ὁ Ἠϊοι]ς ἀρέσκεσθο, -Ἠλάσεσύαι {ο ροπάιπ]Πς τοΏάσπι { 
. Γ / Ου τεσθρίτ » "πα ἀείῖτα, ὠρκέεσθαι: Ὠτταπ]- 

ο παοριξ Η{ης, πέσμηη /ἱς }εὖμε εἰ /ὸ νυ]σο οεζ- το ἀἰεεραϊμι ὄρν.ς, ο ᾿ η ρκεῖσθᾳι π .” ω . ο 

ΠΠ. 6.» 6ἳ ἵῃ ἰσεῖς ον υΕ1η Ἡρ. αἱ Πεὔγ. 
εΤΟΙ{ [αερε σέρνει ο. Ρις α 2721/εμίο: Ἰάεπι {[0- 

ο; {Π Ἠμ]ής 6 τος παροῦσ; ὦγαπῶν τοῖς ὑπάρχουσι, 
δε ὁ ἐπιτάφιος λόγος, αωοᾷ ποῦ ΟΡὶ» 

ἡ 

τες ῬεΘ 1, ν ΜΝΙ Α; ΊΙΒΕΝ ΥΠ. 

3». 

39 
πι. ΠΠ ᾖ6 Οτοίβ ἀῑχ; νιἀε]σει πτός;, 

7 {εά αϊ απο σόιάδε ΟΙΙΠι ὤμείβεται τοῖσδε ΤΩΠΕΗΠΙ.. 
2 λνειν αν ὁ7ερό. «4νεῦ. }. Ρα. ε ο 11.5 31 ἔχειν. ΝΙά. {1ρν. 6 

{ Πὰ. εἲ ᾖ1εα. «40. Βασ. ΑΗ. αΙ οπι. «440 ἄρχῆς Ἱπιετίθταπε. 
παρ ἄλλων «4γοῦ. 77. παρ ἄλλων ετίαπι ΒγΙ}. 7]. ἹΠάραλον αἱ οἳ Τῇ. {μρ. ἵπ Παράλιος. 

Ῥ. 759. 41. εἰ Τβοη. 1. : 

Ρίηγες { Ἠαδεπί Οοάᾱ. ορΏο ἀῑβῆοῖ- 

πζυ 
ο 

, 
ο4δό Τέλων, ἐπειδὴ ὧρα ἀπέσραμμένης τὰς λόγες τὸ 3 : Λγ ον 7 ῃ ζ ΣυάγρΏ, τὸν τελευταιόν σφι τόγδε ἐξέφγνε λόγο, 

α΄ Ὢ  ἕεηε Σπαρτύίτα», ὀνείδια κατιόντα ἀνρώ. 
πῷὼ» Φιλέει ἐπωάγευ τὸν "υμµόγ. σὺ μέντοι ἆπο. 
δεζάµωος υβρίσµατα, ο) τῷ λόγω» ὃ οὔ µε ἔπει- 
σας ἀσχήμονα ο» τῇ αμοιβή Ὑθέσθαι. ὅχω δε ὑμεῖς 
τω περιέχεσθε τη» ἠγεμοίής, οἰκὸς χαὶ ἐμὲ μαλ- 
-λο ὑμέω) περιέχεσθαι, σρατιής τε ἐύντα πολλα- 
σελασίης ηγέμύνα, καὶ γηῶ πολὺ πλεύνω. ἀλλ᾽ 
ἐπεί τε ὑμυ 5 ὃ λόγος ἔτω προσάντής κατίσαται, 
ἆ μεις τι ὑπείξομω τὸ ἀρχαίὲ λόγε' εἰ τὸ μᾶ 
πεζᾳ ὑμεῖς ἡγέοισθε, τὸ δὲ ναυτικᾶ ἐγω: εἰ δὲ 
ὑμν Πδυὴ τὰ κατὰ ἁλασσαύ ἡγεμοκύω», τὰ πε- 
ζᾷ εγω «έλο, καὶ Ἠ τήτοισ ὑμέας χρεών ές 
5 ἀρέσκεσθαι, Ἰ ἀπιέαι συμμάχων τοιῶδε ἐρή- 

2» ο Ἐν Ἕνις τν . 7ο η ην μες. Τέλων µεν δη ταυτα προετεετο, Φθάσωξ ᾿ αρα 
δὲ ὁ Αθηναίων ἄγγελος τὸ Λακεδαιμοίω, ε ἀμέίβο 
τό μυ τοῖσδε,», Ὦ ᾖασιλευ Συρήκεσίω, οὐκ. ’γε- 

“μόνο δεοµέη ἡ Ἑλλὰς ἀπέπεμψεν ἡμέας πρὸς σξν 
ἀλλὰ σβατιήρ' σὺ δὲ ὅχως μὲν σρατὴ! πέψης 
μὴ ἡγεύμωος τῆς Ἑλλάδος, οὐ 5 προφαύεις' ὡς 
᾿Φεφρατηγήσεις αὐτὴρ, γλίχεαι, ὅσο μέν νυν παντὸς 
τοῦ Ἑλλήνων σ΄ρατοῦ ἐδέα ηγέεσθαι, ἐξήρκει ἡμι 
τοισι ᾿Αθιαίοισι ἠσυχύῃ Ἡ γεν, ἐπίααμέοισι ὧξ. 
-ὁ Λάλων ἱκανό τοί ἔμελλε ἔδεσθαι καὶ ὑπὲρ 
ἀμφοτέρων ἀπολογεύμειοο. ἐπεί τε δὲ ἅπάσης 

22 Απελαυγόμενος, ἶ δέαι της ἵ- γάυτρὠῃε άρχευ; 
ς ί ” ο. : Ας . ᾿ 3/ »» οὕτω ἔχει τοι, οὐδ, ἣν ὁ Λάκων ἐπίῃ τοι ἆρ- ς οω 3 / τς 3 4 χεν αὐτῆς» Ἡμει ἐπήσομω' ἡμετέη γάρ ἐσὶ 

5 3 / κ αὕτη Ύε. μὴ αὐτέω  βουλομένων Λακεδαιμονίων 
Π ι ο τν , | ΄ .. τούτοισι μὲν ὦ ἡγέεσβθαι [βουλομένοισι οὐκ. ἄντι- 

/ “”/ ν / 3 λ / Λ Τείομι», ἄλλῳ 9ὲ παρήσομο οὔθωὶ ναυαρχέω» 
' Χ ΑΔ ω) / 5 ./ γ΄ µάτη 1 γαρ ἂν ὧδε πάραλον Ἑλλήνων σρατὺν 

ο ”/ 5 / 3 η πλεισο εἴηµω ἳ εκτήµθοι» εἰ Συρηκουσίοισι ἐόν- 
2» τὸ 

Ώ 

φεισαὲ ώο2., οὐκ ἔπεισαὸ εδ. οὗ μὲ ἔπεισας 77.1. 711: 
ἀεεταῖ ὁ, ΠΙΟΧ. προσάντις Ῥαε[. ἆ Ἡμεῖς τι ὑπ. «4γεῦ. 
ᾳ ᾿Αρκέεσόαι -άγεῦ. ῥ. Ρα. . ΙΓ ̓ Αμείβετό µε ἔανᾖὸ 

ος δι Προφαίνῃ Σά, 
οστά 

/ Τὰρ ὥδε γ6 
14 ἹΚεντη[εὸ 

ηΟΣ: α]ῑ ἀρέσκεσθαι τοῖς παροῦσι. Ῥοβταπιιήη Ώος νθ- 
ἵοποιις Ίσα τιάᾶυτα πιυ]το οςί υ/ταΠμς, αἴαπι ὠρκεῖ- 
σόα Ίθηογά.τ. ς.68.. οὐκ ἀρεσκόμενος τῇ ἐν Αργει κα- 
τασάΦει" νι, ο. 84. [μμείση. 1» Ρ. 648. τ. Ρ. 68ο. 
ΖοηΡ4Η. ΧΧΛΗΙ, δι, Ἰκισὰ τοῖς πτάίσµασιν ἀρεσκόμενος" 
αὐ1Π 1ρᾳ Πεγοσίου 19. ο. 78., δίαίτῃ οὐδαμῶς ἠρέσκετο. 
Σκυθρόή, πτ, ϱ. 34. οὖκ ώρεσκόμενος τῇ κρίσει αἲ αἱζθ- 
τυπὴ Ἠ]ηά αρμά Ἀοβτιπι εαη Ἰπνεπ]σ 1. ς, 99. 
οὐδ' οὕτω ἔφη ἔτι ἆρκέεσθαι τούτοίσι μούνοισι. Μοχ 
Ἠειοφοίθα, Τέλων μὲν δὺ ταὔξοω πῤοετείνετο, ΠΟΠ 1ηΛΙΘ 
οερῖί 7]: νΝ. ο. 94. τάδε τοι ἐγὼ προτείοµαι ρας[- 
νο Πρη]βσατι, δυοῖν πραγμάτων προτειοµένων, {ετρβς {/ουγα1εν ἵπ Ῥαπαίμεῃ. ρ. οσ7. Α. ΝΑΙΟΚΕΝέ 
79. Οὕτω ἔχει το] Γαυτεπᾶις νογΗε » σε {αἱριμπα. 

οὕτω ἔχει τοι Ἰηνεπίείεε, αιοά Οοάᾱ, ταραπε, Ππἰπί- 
πιο ἵαπιεῃ Ἱπρτορυπ], Ψηἱρααπι ν]ε, ὁσ {2/2 χες ῥᾳ- 
δεί» ἴηπι {εηιή ἀεὈι]ε, ὡς οὐδ' ἣν ----- αἱ είν ----' 
Ἐαάεπι {επΏμης κ οἰεξως οἳ «{ὐγε[οδίως.  Ῥοδι Ποππυ]- 
18 παρ, ἄλλων Ἑλλήνων σρατὸ πηδ]ε Ζ7αῇία οἳ οοπ{εησᾶ’ 
πε], αηίπιας οἴνιταιϊς {πας σορία5 οἵαἴος ΑτΠευ» πέβ" 
ἤρετε Ἠαμά ροτιήτ ολ δι πῤλα ; 

3 ὃ 91 » ο Ἅνν .ΥΤΏ11] ΤοτΙς 
78. ΕΙ Συρηκουσίοισί ἐδύτες ᾽Α0. } ας ον Αιασί ἀἰέχηπη Ιη[χορ]ε Ἠίπο πὶοο ἀπίάεπι σοι 

πΙββπηα νοςμ]ο εἰ, οαυαα». εχ νΊεῖπο ος {αοΐ]ε παῖα» 41ο 
ἱο Ῥοπίτηχ πιοάο οοπίΐταί ποΏ {οἱε (μας ρταςςε- 

ἀμηξ {ο {πητ Ἰπησοπάα: ἄλλῳ δὲ π πο νῶυβ» αάειν' µώτην γὰρ ὃν ---τ- εἴημεν κεκτήµένοι: Ἠ]ο Ριεια ρο-. 
πεπάα αει ἀῑΗπάϊο.. ΊΝοναπι πως ΟΤΑΙἴΟΓ απΊπῃο- 
11 τάΊτγ: Συρήκουσίοίσε» ἐθντες ΑΜΗΥΑΤοΙ, συψψωρρ.- . 
νο Λο {1) μας  δομίμς, ο 
γαςμ/[ωηὶς οβάργεης ῥΥΗΛΟΙΡΑΙΗ: Ῥεπάοι πποάυς Οδ. 
ἸηπέἩνις, συν χωρήσῶμεν, ἃ Παρρτεείϊς, θέλεις, νε] βού: 
λει ἵνα -----, ΨεἈοπιεπΙαιη ἀῑέΗ {εμᾶεῃε, η νεῖ-οά 

Ώ 4 ἆ α απιῖ 



... 

πβο τι 5 Ἑ | ο ὢ τέος -τ { | γαι εξ αππο ελεῶριωή]. 

Ἱ ω .- λατ ἔοοά | ἷ η - αἲ- ος Αθηναίοι 3 συγχωρσωμό τῆς γέμοίηδ» ἀβ᾽ σεάε{ ΕΙΠΙ18 ουν ΠΠ ΑιΠεΠΙΕΠ{Ε5 μι 

αιότατο μὴν ἔβιος παρεχόμενοι, μοῦνοι δὲ 2όγτεςθοιαπἱ μπιω ΟΠΙΡΙΠΙ5 5εηδ, [οτε Ο1ᾷ6ο”" 
2 Χ αι ον Ρέχοµ ρου ὁ ἔπο- . 10Πι απ ππαίαπα {οἶάπα νεα: ο οὐ 
2» οὐ µετωάφαι ΕλλήνωΥ. τω κ ΤΡ δα ντιπ ΄ΙΠγαεπὰο οιπαπάσαε. εκετῖ; 

τα. αρησβπίαπι ΠΗοτπεγςδ. ΕΠΑΤΗ νετῇῃβςᾶ- 
Ὃ ος 

2 ποιὸς ἄνδρα ἄρις-ου ἔφησε ες Ἴλιο ἀπικέσθαι» τὰά- 
λ ον άν θά ὃς δω ς ” τοι . ο. Β» 

» ζαι τε χα] διακοσµήσαῃ πο ο ο. ὄνειδο» τος αἲι Ἰηπι νεο,  Λάεο ποη δρ θ ό 

»» ἡμὺ ἐσι οὐδὲν Ὁ λέγεω ταυτα . "Αμείβετο ΤέλΑν ἀάσις ποὺ Ίδια οπιππσπιοσαῖς, . 5 μπι 

τοῖσδε,. », Ξένε ᾿Αθηναῖε, ὑμέῖς οἴκατε ὁ τοῦ μθβο]οα Ἱρία τε[ροπάϊε, ἨἩἨοίρερ Ὃ νοις : 
΄ 9 3 ε -- ἷ . ὗ ν 

494. ἄρχοτας έχεν, τοὺς δὲ ἆ ἀρξομένους οὐχ ἐξεψ. νο αἱ Ρριώβητ παρετε ΨΙάΕΠΗΠΗ2 ορ ν 

ο τμ οὐδὲν ε ὀπιέντες γω τὸ πᾶν ἐθέλετε, 'ΡΦΠητ πεφύααπατῃ. αόσίτσα 4Η 1) 

πε κο ο ο ο ος ος Ἠ] οοάεπτες τοϊῦπι ουῶπετε νε], απ: 
3 λ / . / ον ο κννι ων 1 ς ι ᾿ ; ; 

ἀγοίτε την ταχίςην ὀπίσω απαλλασσύ- ) ας ο 1Π5 
νο . φθώ : νάνο τς ολλ αι πι οε]εττίπια Ἠίης -τειτο ““ρίοεάβάδ» 1Η: 

ο μπακ ο ο Ἅννα λὶς αἰπιωτί Οτῶεῖα, νετ εκ 4ΠΠΟ 1. ον 

Ελ ος ἐξαραίρητα] . οὗτορ 9ὲ ὀΟρηριωπ εκ[ε. : Όσας ἀῑδ Γεπίης ο 
γόος ἓ τοῦδε του βήματος» Τὸ θέλε! λέγε. ὄηλα απεπι νυ]ς ἄἶοετε: εοπ[αξ Ἐπιπι Ρτό : 

Ὑὰς 5 5 9) ο ο. ἐσι τὸ έαρ δοχιµωτατο» βμππαπι αππι Ρρατίεπι θµ(6 ναῖσ. ὃν 

ώ ου. ς ο» Δ ς . . . ᾿ αρ ο” 

τῆς δὲ τω Ελλήνω φρατιήό ΤΗ εώυτου σρατίν, «ος {παπι οκετοίῖτατι 1Π ο μά Ἅ 

ἆ ον ὀλεπεες, ως. ὦ ... . : (ὃ 

Ἡ ο ερισκομένην ὧν τὴν Ἑλλάδα της ἑωὐτοὺσυμμαχίπο «ο, Γείτατ {4 ΟΥαεία ΡΙνα. αΏΠο 
εἶδία κκ. ςαας να. 5 ων ον ο ρν  κνανος, {Γοσ]δίαῖοθ ᾽ αὐα[. αιοάἁαῖα νετ ἐχ Τ 

ἴκαζε ὡς εἰ τὸ έαρ ἐκ. του «Ἀιαυτου ἐξαραιρήμέο 6η.05 ᾖ Γ πο[ροη” 169 
ο ο πρῷ Ἑλλῶν ὃ ον ο ος ο ΠιρΙααπα  65ίς- οοποξίαναϊ, ος 
Οἱ µε ο τῶ Ἑλλήνων ἀγγελοι Ἰ τοσαυτα τῳ 1έ- {0 Οεἰοῃῖς αεσδριο Ί6 απ  Ο186οτηΠΙ αὖ” 

-.α- / -- 
6 οσα μα 

λώνι χρηματισάµθοι ἀπέπλεω, Τέλων δὲ πρὸς ταῦ- Ἐν, τς οι. επιεηδ. 41. 
κκ λα σκορ Σ, Ὃ ο ; ηανΙρατιπῖ, Ῥοδι Ἠφε σειοα ον ολ) 

τα δείσαρ µε περὶ τοῖσι Ἑλλήσι μη οὐ Κ δυνέωνται ἆἀεπι 1 Οπαςῖ» πε {Πρες ρα! : 
ος σας . ι | ο αν πι 

κ» “το ) Φα, ας 

22 

4, 

πια Συγχωρήσοµεν «4ο. Σα, ὃ Λέγεν ταῦτα οἵα έερζ, «γεδ. Ρα. «401. Βνέεις ἀμίους ους 
τὸ τοιαῦτα. ΟΠ. ο Τοὺς μὲν «πο. ἔ., ἀεεῖαῖ μὲν πΠῖεα. -ᾱ ᾿Αρχομένους οὐκ ἔχειν ἐπεὶ -ᾱγοὔ. οτα 516 ον { μ- 

τοὺς δὲ ἀρξομένους οὖν ἔχειν ἐπεὶ }1ηά,» τοὺς δὲ ὠρχομένους οὖν ἔξειν γαρ. Ῥορίριν Ίπ Φάεή. ης, λες 
Ἑνμ. οὐκ ἔξειν. ἐπεί, οἰἵπι ἔξειν οὐκέτι ἐπε. ὁ Ὑπιότες 4). 7; Ρατ 4. Δ. Βγ- «44. ο; 
ἔχει ἀθεςῖ «πο ΙΓ τοῦδετοῦ «4γεῦ.ο φῑοά πείς:  Ἀπίεα τοῦ ἴαπίυπΙς ΤΗ τόδε ἐὐ. 8 Ῥο[ϊ ἴ Δύνων- 
ὃ Καὶ συμµαχῤ σεβισκοµένης εἴκωσεν ὣσεὶ τὸ {ο «4πεῦ. { Τοιρῦτα Άατ]. «49Δ. Ι11ΡΟ. 516 ών 4 1 ο 

δα, οπου. ο στ, 

2 "κ 

ΤῶΙ 4Ηε/. ῥα/. «0. θά, 11 Δείσᾶντες, δυνέωντωι «1γεῦ. 9 ο Ιοηπίδπαιπα. τεᾷῖς. 

97. δύνανται 4Πῖεα. : «ας 

Απί]ία, νε] αἲ Ίαες. πεοπάοτιπε Ώειποβῥοπὶς ϱ. 49: "Τά. δή. ἸΝαππαπε ποῃ οἰἡράεία ἴ]αά αῃ ομίς ΠΗ] 
8., ἀξιῶν ᾽Αθηναίους ἔντως πρὸς τὸν ἐκ Πἐλλης ὁρμώμενον Ἀμάβείας, {5 ττηπε]αβοπίς ΙαιάαάδΒιηβέ; [ἴπιλο μή” 

περὶ τῶν νήσων διαδικάζεσθωι Ῥ. 116», 35. ὑμεῖο δὲ, ὄντεο ατα πιεή(ο», αιάρρε ουνίαο ετ οοβΠΙ(Ο. «ο ο] 
5 ὶ δε ρὸ φΑνὼτώ ην». να ο. τν 1ϕ ον » Ξ τς ο. «ἈΑθηναῖοι, βάρβάβον ἄνθρωπον καὶ ταῦτα γυναῖκα Φοβηθή- 'Ιο[ορβς εχρΙαΠΣΠΟΠΕΠΙ αἀά]άϊε, Νοε αά μα αυθε 
σεσθε; αἱ αά Ἰπάῄσασυπα νο]αῖτ Έδωσγά νι. οἱ 50. «4ο ηπιεῃ, 1ρβΗ5 Ίαος ἀδο]αταιίο» ναται ΕΠΑ ον 
ηδὶ Βἱρρίας Ασαπτϊάαε θἰλάνα {μα[α- Ἀτομβδίοση, ἸἈθη- πιασµ]απ Οτασοῖας αἀβίσαι, ΟµΙὰ ομπις 3 148” 
2αΐ0ς ὢν Λαμψακηνῷ ἔδωκεν. Οὐαηίαπα Ἠ]ς νῖπα ποΊπεπ εταί, αε]οπῖς 6ορῖᾳαδ (γαδσοτπι οχοτοΙτια πυρος 

Ώαδετες ᾿Αθηναίων πιοχ εχρ]ἰσαῖ Διπεπιεπῇς», ἀρχοαιότω- [ᾳῖθ, ΟΗαΠίΙΠΙ ναΥ ροΏμς εἴ ποὈίΠΠΗΒ α1ϊ5 απΠϊ ἴε µ ο 

σον μὲν ἔθνοῦ παβεχόµενοι» μοῦνοι δὲ ἐόντεο οὗ µετανάσαι [αΏοις ει Ετ τα]α ΗοχοάοτΙ» (σλεεοσΕΣ ο η 
Ἑλλήνων. οὖαε γαξτανΙτ εἰατ]δῇ, 7ο[. {Πρία Ρρ. οό. πιυΠΙ ργαεάἰσαίοταπι, Ἠτισις ριοάστε ἕ ουδ ον, 
Ῥ]μιωεύ. ἂςα Εχί]. ϱ. 6ο. Ὦ. τὶς εἴρηκε τῆς ἑαυτοῦ πα Εαοϊώς εἰ Κοἰβίώς, Ὁε Ἠϊβοτίβο αάΤΟΓ αἳ. Ε3 Μα , 

τρίδος ἐγκώμιον τοιοῦτον οἷον Εὐριπίδης; “Ἠι πρῶτω μὲν λεὼν ἨΙδ εδίεῖ εη]ρα, δηλ φρ ὡς ----- 6εἱΟ πομιρώ Ῥη» 
οὖι ἐπακτὸς ἄλλόθεν, Αὐτόχύονες ὃ ἔφυμεν' ἂν δ ἄλλαί ἱμετιπτ, Ῥεπε ο]άσπι, πιοᾷο Ἡοτοᾶοῖοα {οπεή ΄ 
πόλεις, Πεσσῶν ὁμοίως διαφορηθεῖσαι βολαῖε, "ΆΑλλωι παρ ἵο 1, 7 ζοπαγήμη οπιπῖα ἀἰβρωποωτυπς ος νιάθ- 
ἄλλων εἰσὶν ἐξανώνιμοι. μγ)ρίώής Ἰδία, ποῬίς οχ Γτοσῖι- 9ο. Ἐκ τοῦ ἐν. τὸ ἔαρ ὤ. ἐξαραίρηται,) Ἡ ἐξαναίη” 
ἴποο {οιναια, πήπι (π6ςίὰ Ῥτοβαπε ἵπ οτας. 1 ομηρὶ  Ό Ίπ {1ο 0ο. {σπριασαπα Ἰπνοβίςία ης Ἰ]] εκ 
Ῥ. τό6ο. ας οι ρα ο ΝΑΙΟΚΗΝ. το ο ἐξαυαιημένον νετΏτ επῖαι» σε ἐν ϱΗΠΟ, πάσαν 
«81. Οὗ µετανάσαι] 8υρία Τ,τ, 56. Μο Μεποίηοα γωῤὲ: Πε ᾿Εξαυαίνετωι εδί οΧ κά ἡβορῥαμαΣ τα 
Ἱποισατί (εως αἀππομηήτ, Ῥοδϊα. οοπ{επΏεπτα {ρά. αρμά οἱ ἵῃ Ἀζαβεταωι 'αμά. ἀε(οσίρετ- 1αση ν ες; 
ο θα αρ μμμας ; ον ϱΧ ελοὲς β]επίοΙ δις 1. γ. Ἱκαπ. ν. 106. Ὅς πμ | 
..Ὁδ. Τοὺς μὲν ἄρχοντας]. ἱη[ετίαπι νοσσπι χθφιήτεῦαπξ σραίρηται» Ρε 18. ως. Όπέωπα»  Ἠ]ηθιὸ «ας 

ο 

{εηιεηία» ἵπ αὐίους 1. Εγοπουὴὶ εκ. {οεβὶ ορετα Ῥεποιί5 ἀῑεαπι» αμιοά ο 7ροβαγάο ΤΠΕΠΙΟΤΑΙΗΠΙ σα. 

ΕΠΙΙΠΕΓ: εφ μιάεπι ΕΧ-Ηςάεπι ὀρχομένουο ΏΟΏ αάνοαιίαοην. να, 6. 1.2 οσα Πΐ5 (ε]οΠί5 6ΟΠΙΡΑΤΑΤΗΗΓ {05. 1 ρ 

οἶίπι: αἲ Ππρτα Ί,ασο αἆ (εοπεπι Ἰσθ, ΑΡΞΟΜΕΝΟΣ αἁ Τζυῳά. Ρ. ττΏ,, οἳ δ. 21/6). 1ῃ Ρις. μη 

ὑπὸ Λακεδαιμονίων Ὁ. 1όο. Οποᾷ Ρίο αἰίείη {σΠρη 46. ----- 5ἱ γοσυπη σοι {αἴαι] » πηηή Ηετοδοιοήο σος. 

οὐδὲν ὑπιέντες οιπι «44ο. Ιαμάῖδιις ἀοότ νἱεὶ [οτυτ. δµ-  ναἰὰε ρ]ασεῖ 6εΙοΠΙ5 ἀἰάαπα» εἰεραπίς α Ῥεπέ : οὐ 

ἆαο Ὑφίει» συνεχώρει ΠΕΠΙΟ πείοε» Πεπιο φὔοαιε» ϱῖ- τοᾶμπας οε/ οή]πι ῥοης ση αάοίε[οομ/λσν βοΙοεν ἔβ 
πεμα]  εγυπα1α ο υπῃ 1ά αἱ {πποιο, Ἐπιέντες Ρ)γ- 66ο ᾷε Φοπεέῖ. ϱ, 10,9 1βῤδα ῥέγ0 τούχθ ας Ρέα” 

ἸρἸλαβκανίε ο Ὁ στ χυπὸς βίου πριᾶ Φιοὐσεη Ρ. 4539 37. πεΟΝς : ον 
«87. Οὐδὲν ἐπιέντος]. "Ὑπιέντες, οκ «4γοῦι οποϊαίηπι», 4. έαάς ὁ ῥήτωρ-ἔλεγε (4ἱῤοπαιο τοῖς, Ἠ» μή 
τοοίροτοπι. Ν πι νοτοὶ Ρτορτίαπι οἳ εγαποἰσεαπι ᾖ,, ζω. Ὦ.) ἔωρ τοῦ δήμου τοὺς ἐφήβους. Πανεποιιο η 
βεν. αλα εῖα «4γῤβορὸ, καπ, ν. 19ρτ, Ὁρὶ {εἰῤίάος ταῖς Ὀε]ίο ΓΗ] ΙΑΠΙ (Φιλεῖ γὰρ ἄνδρως πόλεμο α 
Ῥπο ΟποΠο; Ἡ. ΠΙ, Ῥ, 961. ὥσπερ ἂν εἰ πλέων» καὶ έως δοβῥοε]ος, ἵη. Θοψηίς:) που. Ἱπερίο Φδ6µ 
σαβὸν ἐξ οὐρίως, κποµίζεσθαι 2 εἶτω ὑφιέμην ὑπὸ δειλίας. βμπεῦτί Ιαυ ἁαίοης » ἔωρ ἐκ τιῦ ὀιαυτό». ἡ 

οοβο0. Φμ5. εἰπὼν τὸ ἐξ οὗρίως» ἐπήγαγα τὸ Ὑφιέμην Ἠπὸ . κο Ἡ α νοΙΡΟ: έξα- 
μεταφορῶς τῶν καλώντων τὰ Ἱδία. Ότι ὑφίεσθαι τῶν σίων, . 9ο Οὔτο δὲ ὁ νός |. Ὠἶᾶο ε]οπίο» ΕΕ σκομένην ὦν 
ἀἰσερα τα ὑφίεσθαι του τόνου" της. φ/λώττης᾽ τῃς ὄργῇο" ραΐρήται, Ῥϊοχίπιη { {ια ρίαηρατεπ{υ 3” 55 εἶ τὸ ἔαρ ἐκ 

µοϊαπι ΡΗΤΗ εδ 1. «γᾖλ. Ψείρ... 996. {εεύῃ- τὴν Ἑλλάδα τῆς ἑωῦτοῦ συμμοκς εκδ. ο στθἆο» 

πι τεβαπεπάηι εδί ΕΣ0/γαιο. :.Α» 1Η. 6, 95, τοῦ ἐνιαυτοῦ ἐξαραιρημένου εἴη' 1πτες δρ ον. Ῥασ τη 

πογάυπη» ὑπίεσθαι τή 60234) Ἠαδεε Πεγοή. Ρ. 194, 18. ΤεηιήτογοῖΣ ἆμπο ΠηΙΠΙ πθο Πεγοάθέό ος οὔς 14 
εἴ ο δὶ, Ουἡ νοσαίωτ Ρῥαληγῇ ἨΡΙ . Το. πθη ὑφή- ἄοπρης Οής ἀἴρπα νἱάσπιωτ” ος (αἱρίΝ/ 

ρήκα. {ο [σήρρεταῖ, Β Ρηῖο: πάντως που θαυµάζες, βαση Ἠμπο ΠπΙσπηνο Ίπ πιράυπι, η ο τὸ 0“ 

ὅτι ὑθῆκω τῇ ὀρρήθ. ο ι. Εκταβῖς ον, οὗτος δὲ ὁ νοῦς τοῦ ῥήμωτος, ὃ ἐθὲλί Εν ιμώτατο) 

«ο. Τὸ ἔρ αὐτῇ ἐξαρλίρπαι] ΤΤΑΛΙΟΠΙ ῥα]]μηη ο0- µώταπον (ΌἼλα γὰρ ἓν τῷ ἐνιαυτὸ ἔτι τὸ ἐβρι Άεεερή 
πηϊτος Ίῃ νίηπι ο, 1 ο0ρατόης τε υαις Ἠπιομᾶ, , νι, τῆς τῶν Ἑλλήνων σρωτιᾶς τὴν ἑαυτοῦ. ορατιῶμ ο, 

1, Ὀϊέο Οε]οπίς, αὐοά 14ΕΠΙ αιήπιαάνετηϊ, ραΠ]οπι,  Εεῖα {οὔηαπι {πάΠοταπε [οπίσαίη» ομήρμὲ | 

"ᾶπηπιο Ἱοςυπάίοσεπῃ, ριπεβαῖ ε]εββΏΕίθΠΙ πιά Ῥοψίοῖς [οπως εἶαπη τα[ίδις. ποηπιπααπι αθῑεοπΑ: τοταιυ’ 

εΧ Όντας. Ῥογοπιω]ῇ, ωυεηέίοη -4Η1οαΠΗ δεΙο ῥογειη- ΊδίαΠι  τ8βοπεπα ΙΡ ΗαΠΙ Πεν ἸθΕ οκΕΝ’ 
«ὔαΡΗ5 τὴν νεότησᾳ ἕν τῆς πόλεως ἀνηβῆσθαι, ὥσπερ Το ες σι μας 
τς ΒΚ ΤΟΥ ἘΝΙΑΥΤΟΣ εἰ ἐξαιρεθείη ἵπ «πο 98. Δείσας µ. πεβὶ τοῖσι ο Ἐκεϊεαης 1 ορ) 4 ἐκ- 
Β ΕἴΟἵ, 1.Ρ. 59. ος, ψρι]ρής Ῥοτυπα τομ, 11, ϱ, 194, Δείσάντες Ιεέποπεπι ἄτπιατ ΙΗεή. Δεῖσαι σεβΙΙ οπιρ]ΙἩ 



Σ6ᾳοί, . τεττο πανΙραΓεῖν 

1659 

- 

ΤΠΟΠΑΙΟΠΟ “οοπηα Ίρδυπι αἀθυσχίίει {10 

Θεἰοπῖς ζαμεῖο ἵη οκρεφἸείοπε Χεικίε, Ὁαήιὶ 
1 αὐ[Ππεπτια 4Πἱεμ, 

τη] πος Ῥοδ[επί, . εἳ ἴαπίει Ἱπάίρηπτη αἲ- 
απε. ἱπιο]εταπάππι ϱἱ ταϊας, τα Ῥτοξεξεις 
Ἰῃ. Ῥεἰοροππείαπι [ιροδ[οτ. Ἰαοοάῶιποπ]]ς, 
ουή ῬΙ6]]ί ἴγταΏηΏις εδίεὈ. ΄ οπιὶς(α Πας νἷα απ ΙΠῆς . Ναπι Ππιι]αῖααε αιιάΠτ Ρεῖ- 
αι ἱππηςπι]βφ[ο ἩἨε]]ο[ροπτια , . Ὠειρίιος. 

ΡΟΙ ΥΜΝΤΙΑ, Εδεκ ΜΗ, 

πΙΠΕ οὔπι «ρα πανίρης φμίπαμασεπιπα -Β 

3 

δδἡ 
τὸν βάρβαρο ὑπερβαλέσ-αι; δεύὸν δὲ κα) οὐκ ἀνα- 
σχετὸν ποισάµειο ἐλ»)ῶ) ἐς Πελοπόνησον ἄρχεσθα] 

1ὐπὸ Λακεδαιμοίώνν ἔων Σικελίής τύρωνος» ταύτην 
μὲν τὸν οδὸν ἠμέλησε, ὁ δὲ ἄλλης εἴχετο, ἐπαάί τὲ 
γὰρ τάχισα ἐπύθετο τὸ Πέρση διαβεβηκότα τὸν 
Ἑλλήσποτοι, πέµπει ποτηκοντέροῖσι τρισὶ Κάδμμον 

' . 5, ο 3 4 .ν / νά Μο τεποζηπη  Οαάπηιπῃ. ΘογΙΗς  Βαπι Οουπα , δτὸν Ἀκύθιω, ἄνδρα Κἄω, ἐε Δελφοὺς, ἔχοτα χρή: 
πημ]ία «μπι Ῥεσυπῖα ας Ρἰαςίάϊς νειμῖς, . αἆ 
ΟΡ[ετναπάππη ασ σα[ητα. οδ[οῖ ραρηα:. πε 
Π Ραΐβατας νίηοστοι., - εἶ ρεουπ]απα  ἴταάθ- 
το Γ6ΙΤάΤπ46 εἰ α4µαπα εοτΙΠ΄ ἱοςοτήη απἰ- 
πς Οεἱοῃ Ίπιρετατει2: {π. νίποετεπι 0138: 

µατα πολλὰ, καὶ Φιλίως λόγες» 3 καραδοκήσοτα, 
τὸ μάχη ἡᾗ ὃ πεσέεται καὶ ἣν μὲν ὃ {βάῤῥαρος .- 
χῶν τά τὲ χρήματα αὐτῷ διδόναι, καὶ ΥΝν τὲ κα 
ὕδωρ, τῶν ἄρχει ὃ Γέλων' Ἂν δὲ ὂι Έλληνες, ὀπίσώ 

Ἠϊς Οµάπις απιειοάπάγω,. Ὁ δὲ Κάδμορ οὗτοο, «πρότερω τουτέων 
/ λ ι . 2 “..- {/ ' 

14 Ἔοπιρας, ΦππΙ εγταπηϊάσπι Έοοἵµπη α ῥρα-  Ἱαραδεξάμωο, παρὰ πατρὸς 5 τὴν τυρωηίδὰ Κωων» 

6ο Ἱπεμππεητα, {δὰ [ια {ροπῖο οὐ. 1π[]- 
ᾧδπας 1. πιεδ]άπι Οοἳς. τεδά]το ΙΠΙΡΕΓΙΕ 
1Π. ΘΙοί]απι αρίίε: πρί ππα ου Φαπιΐς το- 
Ώμιῖ 4ἴοιε Ιησο]αῖε ατΌαπ Ζαποίαπι» οπίμς 
ΏΟΠΙΕΠ. 1ῃ ἸΜεε[ιπαπι πηυταιάπι αδε. πης 
18ΙΓΙΓ Οα4παπΙ, Ἠος πιοάο. ασσθἀθηϊθια", 
ε]οη οὗ ἸαΗτῖαπι, αὐαπι Π εκ αἰς τεδης 3 
ἈΔεε[ο Ώονεγαι 5 παῃπε: ουΙ- Ἠοπιο. ῥΙὄτετ 

ὧν ὁ 
- / 3 ων ἁδάαροβ ὀμθον, διὰ δικαιοσύην, τήν ὃι αὐτὸς ἄλλη ἕ σωή- 

.” , | ασ ο χα ἑ εουσων, ἔπεμπε. ὃς ἐπὶ τώσι ἀλλοισι δικαίοι- 

«6 αοοορίς[οι .Ῥοηὰ «θάσητοπι 6ἳ ημ]ίο Ίπο- οὐ βεῤηκυϊαν,  ἆ ἐκών τε εἶνοι, καὶ δενοῦ ἐπιόγτο» οὐ- 
δεῦον ἀλλ ὁ ἀπὸ δικαιοσύνης : ἐς µέσο Κωοισί κα- 
παθεὶς τὴν ἀρχὴν, ἕ οἴχετο ἐς Σικελίη. ἔνθα Ε μετὰ 

ϊ Σαμίων έσχε τέ χα) χατοίκήσε πόλυ Ζάγχλή τη 

ες ἃ Μεσσήνη μεταβαλοῦσαν τὸ οὔνομα. τοῦτον δῇ 
ον «ς , ἡ ο ος Γέλων τὸν Κάθµον καὶ τοούτῳ τρόπῳ ἅπι- 

αἶϊα φἩσ εθ]ά]ς. ορεΓα Πα,  ἴιοο Ποῦ πι]-2οσι τοισι ἐξ ἑωύτοῦ ἐργασμένοίσι, καὶ τόδε οὐκ, ἐλά: ΏΙΠΙΗΠΙ Π]οτήπα γεΠααῖες αποά ἴαηίυπα ρε- 
εὐπ]Φ -ᾱ- (εἶοιπς σοπιπηϊς{[ιπ] ΄ Ιπιεγνετῖοιᾶ 
ΠΠΗΠΩ Ροδίες» ποτ, 16 Ρορίεαᾳααπι 
στασῖ ρµδηα παναΙί Γαρεῖογες εχτετα, ετ 
ΕΙχος ο. οχετοῖια αθῖς, 1ρδο εἰῖαπι Ίπ. 
ἰσ]]απα τεδ]ε οἴπα οηπί Ῥεσυπία, Έτ 

αυτεπῃ εἳ Ίος αὖ 15, αἱ ΘἰοΙΙαπι Ἱποσίαπε, 
Οεἶοπεπι Ἱπάπέιο αἲ ορτεπιρεταπάμπι Τ,αςθ- 
ἁσπιοηῖϊ αΠΙΠΟ», ᾖΕἱδ{ε Ἰατπτάπ (ταςὶς 
αὐχίια, ΠΠ Τεπ]ας ΟΓπιρρίι Βμιςδ εἴε- 
δης οχ ΗΙπιεία, ιθί εταῖ ἴγταπηις, αἃ 
Ἔμείοπθ6 ΑΕπεβάεπιϊ Πιο ᾿ΑρτίιρεπιΙποτΙι 
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:-ο Ἠσυοι μίας ἵ ος. ὃ Πεσεῖται {γε ή], 
Ἐκών. ο Ίο, Ῥαε/. 4. Τὸ. {ήᾳρ., εεῖοτῖ. ὑπό.. 
γοτηπι Ο]. Οµήομῤογρίης οκ Μ95. 
σήνη «νά, ᾖομ,, Ἠπιιὰ 
τοιούτῳ τρόπῳ Ἰῑά, οι 
πετο «γεῦ. ὃ ᾗἩω Αβθςτ αὓ. «7γερ. ρε. 

επιρ]απῃ ἸΝνοβ εαμεπίαταηε Τζηργάλίεε, 4] ήορζα- 
εν 2110/47. αἱῆαυε Ρορμίβας, ------ Οµοπι Ώε]ρ]ος 
{ρεεμ]αἴοτεπα πηήῄτ, Ἡτ οὗ Ἱπήβαπι (0ἱ ΠαὈμήε (σ]ο 
οΟπΙπΙεπάα{ΠΠΙ» Κώδμον τὸν Σκύθεω» ΠηΗτοι ΦΟΥΙΙΙΕΠ 
Ζαπε]αεοτηπ Ἄερεπι {δουπάιπι Πεγο, νι, ς. ο/.. 
ὭαΠις ἐνόμισε πάντων ὠνδρῶν δικαιότατον εἶναι, ὅσοι ἐν 
τῆς Ἑλλάδος πρὸς ἑωῦτὸν ὀνέβῃσων Ίμπς Ομάπιί Οοἵἳ ρᾷ- 
“επι ερία οεΠΠΗΕ {σοι Βεγ]κρη. ἀἰκ[οπΏεπια 172 [ο/{η- 
δο αᾱ ΠΗεγοί. Ῥ. 448. Οιυῖά {4 ρα] (αάπιὶ Πποίε 
"]ς Ῥαΐτις ο πὶ οπίπ] οκ οπἆοπι Ε]ς[δε πι ]Ία, πίτα 
εδίες, Οαάπιίπι ἵπ Φἰοίῄαπι Ζαπείοῃ Παδίξαταπι οη- 
ρεῇρία, αυαππ Ρογειος οἶίπι ἵοπιιοιαῖ Ίπιρειίο:. επι 
 Ἀάπιο νεπῖφία τταά Ίσα ἵπ. ΦΙ01]14Πι Προζαγ/1Η5, ή - 
ας ἵρ ος πς ΝΑΤΟΚΕΝ. 

μα ους λογους] Ομ] ος, ϱ Τε τος {ογγος, Ῥεϊ- Ίηπῃ ΤΕΡΕΙΗ σοπή τος αἴοφιστοίη, Θε]οπίημο οοποϊία- 
τοῖ, δΙ6 1, νΠι, τοῦ, ἔλελε πρὸς αὐτὸν πολλοὺς καὶ Φί- λίους λόγου». εν απιη ως Ὀιθασίυς λόγους οοτι]οῖ, Πθοθς- ἴσπα Ἠαιά ορίποσ, Παυϊάσπι αά απησ]μας ἠζαπι το(/ῇ- ΓΑΠΙΟΠΕΠΙ διδόαι γῆν τε καὶ ὕδωρ ππαπϊίσῃο {ροᾶαε, Ὃς 
ζαάπιο αά 1, νι, 93. Ἰ αἲδι Ὁ δὲ Κάδμος οὗτος]. Ῥπιηπι Δῑσῖεας α Ῥαίτα εγα- 
ἐκωη πε ερίε[ο τὴν τυραννίδα Κῴων εὖ βεβήκυῖαν, 14 οὲ 
πήζοτς ᾗ τος /α2ήῤῥαῃ» τοξῖα τεβα]αΙε ῆ. Ἱερῦ.  ΝΠο- 

Ἰαρῇκβπιο, Τι Πεη/εγρηβο αριά Ἰμοίση, ϱ. 
τμζλι ρλδναι Πσπίβεαϊ [η1ὸ οογ/οσµε αγαάμ ΠΙ μην 
ο Ἴοοδο ον ΠΠρεΤαἴΟΣ, ἀσφαλῆς Πηγὶρίά!, «4γ- 
999, Ῥ. ωγήρολέως βεβηνὼς αριά «Ὀίοη. Ο2ή19, Ρ. 
ΕΠΗ. η. δοῤῥος]ὶ ἵπ Ἡ], ν. 905. εἳ ΕἰὰεΙῃ 

Ῥοϊθ[ίαϊσπι τοχῖ, 2εὖ βεβηκότες, Πο Ἠῖ ΡΗΠΙαΠΙ νετοὶ 
σα,. {Ἱορε Ώή µμς, Το ρΙοίας αρ Ολούσουη Ρ: 861: 
ΤοΊρεἁ]πι Εμ. {ᾳ βεβηκότας Ὑπτίους κλίνουσ” τα 
υῖαν, ΟΤΕ ΡΟΗ αι) Ἀινοὺσ᾽' εὖ τὴν Ἑλλάδα ἔτι βεβη- 
Ἀρ9α, 46 {6]1οἱ ον 4ο (σγαεοίαηη ἀῑχίτ βαμ/α». ΠΠ. Ρ. 

ν]ῖς (ατα Ροίαστατ Εοτίε ΡῥΙρβγα» 

λοςο 

6 Παρὸ ΠιαίΡΟ «/ερό. Αγ. αεί. ΤΗ οἴκήσε «{Γοῦ. 
Ἠ]Οἵς, ΊΜοα τὸ οὔνομα «περ. 
εν ασ]. Ῥτ]ις τοιῷδε πρόπῳ. 

0 γε, παντα 8711. 
ςαίογυη ᾿Αινεσίδ, 71μά., τε {πρτα» οΠηΠΕΡ 4μοφιιε ἐξελωθείᾳ. 

12η7ΗΗ1εΥ ῥο/μα. ῖ ΠΠογο”γ/ήµς. ΦαρεΠῖ, 

χο τετέων 1 ἐλείπετοι κρατήσας γὰρ ῥεγάλωί 
χρημάτων, τῶν δι Γέλων ἐπετράπετο, παρεὺν κάτα” 
σχέσθαι», οὐκ. ἐθέλησε ἀλλ᾽ ἐπεὶ ὃν Ἕλληνες ἐπέκρά- 
πησα) τ]ναυμαχίη, καὶ Ἐέρξης οχωχέε ἀπελαύνων», 

οσκαὶ δὴ καὶ ἐκεήος ἀπίκετο ἐς τὴν Σικελίην, πι ἀπὸ 
πάντα τὰ χρήματα ὦγωί. Λέγεται δὲ καὶ τάδέ 
ὑπὸ τῶι ον Σιιελίη οἰκημένων, . ὡς ὅμως καὶ μέλλων 
ἄρχεσθαι ὑπὸ Λακεδαιμοίων ὁ Τέλων, ἐβοίθήσε ὧν 
τοῖσι Ἕλλησι, εἰ μὴ ὑπὸ ΘΆρωνος τοῦ Αἰγησιδήμοι 

308 ᾽Ακραγαντίνων µενάρχε ἐξελαθεὶς ἐξ Ἱμέρης Τήριλ- 
ὁ Κρήππε, τύραρος εὼ Ἱμέρης, ἐπῆγε ο ὑπὶ 

όνα 

ο Οπιτῆτ «ἄτολ, Ῥαεε.  ἆ Εχ[αϊρῃε Τόρυ, ας. ἵπ 
« "Ωκχεέτο «4γεζ. ἔ., ἵπ Το ΟΙΙπι εἴφετο" Τ αῖς τε 

.  ὁὐ Ἐν Μεσ 
Ῥθμθ. οἱ1 τοῦ. 'ὁ Δθεςι ῥ μα. γοῦι «Ί9δ., ροττο 

ᾖ "δεεν «4γοῦ. }”. εἲ πιοχ ὠνέπεμπεν «4γεῦ. | Ἐλί- 
.- Ἠαες ἆπο Τῃ πιατρίπε «4γεῦ., πάρετα πΊληιις 

ο Ὑπ αὐτὸν «4γεῦ. πε, ἔπ᾽ αὐτὸν απ, - 

1 Ν. ΑΛ. 1Ν. ς. 8. εὖ βήσεται ἤ πόλις, μᾶλλον Σὲ ἑςή- ξει εἰάειπ Ῥ. ο», 8. τε(εη]ε[α ἀῑσῖτιν α/ηας. εὖ βε- 
βηκότα". αποά 1]]]πο {οτίαη. πε 6 {2ο ήγαίο ρ]ητίπτα, 
Φέρίᾳας ΕΠΟΤΑΙΙΙΗ τοὐδ]ά(τ εὐςοίζ. - Ἠίοχ Ἱπιρετῖο {6 0απ4ππῃς αὐάϊσαρίαε ἁῑσῖεις ἑκών τε εἶναι καὶ δεινοῦ 
ἐπιόντος οὐδενὸς, ἀλλ ἀπὸ δικαιοσύνης. Ἱπ Ἡϊς ἀθ[οπᾶῖ Ροῖθε]: ἐπιώτος, ]εβὶ ἴ9Πιεη εεἴαπῃ ἐπεύντος: απο Κοομίέ 
εςτ οοπίεέτυτα ΤεέΠοπεπι ήεζ(οραηι. ἀπὸ Ῥταεῦεί 
Ίθουιας αρ. ἵῃ ᾿Εκὼν εἶναι Ἠδὶ αὖας ρτοχίπιο [ιοσς- 
ἀυπε Πετοάοῖτεῖς, γρῶφεται δὲ καὶ ἑκόντες ὄντες ἆπης Ία-. 
Όεπι {γ]]1αῦα5 1πα]ε τερεβτας: {οτῖρεσταί Τοίμας ἑκόντες εἶναι' ᾳποᾷ Ὀἱ5 τερεβίτατ εἰ αραιά ΕΠοοί. νπι, ς, 9ο, 
ΤΚ. Ῥ. 511, 97. Ἠ16 τατιής ἀπ εχεπηρ]ηπα Ρ]άΐο Ἔ. ται, 
δ. 98 Αν ας οω μα ειν ΝΑΤΟΚΕΝ, «19, Εὖ βεβῃω]αν] Άεπε [για οἳ Πιηάσίαπα, Ῥαμ. 
πι , ὁ Ὃ ος ς τὴν Ἑλλάδα ἔτι ΒΕΒΗ-. 

ΚΥΙΑΝ διέσεισεν ἐκ βάθρων. Ἠίηπς ἐφθρρ) εὖ βε Ἰπότες ἵπ 
μοῤῥος). Ἐλεδτ, ν. οὓς.. οκρίίσαμίς ιο, βεβαίως 
ἱςάμενοῦ εἴ μάλ) εὖ βεβηκότες «4{γοζιΙοοδ] Ἐ Ἱοπ]ερ. 6201. 
εκ ὦ]ούσεο Ῥ. 437. ΟΠΠ 3 6η πριμ σ 

0. . κο 

νν 4. Αι Πεηβεγζιβμη νιᾶς ἵπ Γοσμέ ὨΙΑΙς 
ώς εως εί Ἔ ο βωὴ αἆ [ο ΗπΕ. Έρο]. Ίω ἳ ον τα Τδομα ἵπ τατοτῖΌις Χο 4. Ῥ, 103. Έκων τε εἶναιν 5. οτ3. αιο ες, οὗ περαοπίς αὈ{οπῖαπι οεη Ισ» {1ρτὸ σα 
1ο: ---- σα περ ον ντ ας 

98. Ἰεβῥήῥησο ἂν τοι "Ἕλληση Ταῦς ἆξ Οοίοπο Β- Άύογης αριᾷ Πητετρτεῖες Ε/μάᾳΤ4 Έγιαν Όα, τ., ϱἩσπῃ 
4Ἡ Τόσο Ἱπ Ῥπίοο, οοπίτα ΦΙ6Ι]]απι Ἠίοίαμο 14 
ἀε[οῖρεοιλε, Ὀε]]ο άποσπι ΠΡ Ιεβεηῖς Ὠ/ούογιν Ίμχι, 
5ο. [ορᾳ., ἸΠοσΓΕΙΠΗ ο -Ἱαυπὰ οκ νο, ,Ἴμά, νἱάστης» ἐπῆγε ὑπ' αὐτὸν τὸν ΧΡΟΝΟΥ» 4136 ει [ο μὴέ 
οοπὶσέχυτα,  Οήσάογας τοῖς αὐτοῖρ χρόνοις θα ἆςπχ ἆς {6 
:ὰ Σ]ϊ, Ἐκ ο. 

θά 4ἆ 9 4η. Ἐλκ 



ς 
Τιημ]αις Ίσα. θΙαἶία, Οουία Ρε Ρὶρυ]ος Ίαθαια οκροάίὰ, 

563 Π Ὦ Β ο ὩὈ ο Τ ἓ Ποπίς Απιῤισατίς {π Φἰοἰ]]απα, Ρρο5ῖ οἶαάεπι {8. επιαῦτΙδ/ 

ας Πἡρίασι Έτος. Ὁπάς οιρα ευπα ΠπρεΠτίο. 

ολο ην { ὰ Λιρύ οὶ Ἱά ἵεπρας ΡμΦβῖσμπα ετ Αίποταπη εἴ 1ΡΕΙΟ: 
αὐτον Το όν τοῦτο. Φομίκῶν, καὶ Λιβυώων» χα ᾿ ο μαμ πμῴ 

ο ο.” : ο, τσι ετ 1ασυταπί οι Π εἰ) εοτα(ᾳ ες Φ4Γά0- 
« ς ας / 

495 Ἰβήρω Ἶ ν . '. μα] ͵ Βλισύ ών Ὃ πα ος ΟγιπίοτπΙ ττοσεηία Πα , ας 
ή καν ιο ον µυράδαξ, Καὶ σρατῆ- οοτµπι Απῆσατε Αηποπὶς ΒΙο Θαπιμαριηζης. 
ὸν αὐτέων, Αμίλκαν τοῦ Άννωνοο» Καρχηδοίων ἐόγ 9 δρΠι ομο. 4πεία Τομ] οοποἰ[ἴαειπι Εξ 

τα ο βασιλ]α, κατὰ ξευίην τε τὴν ἑωύτου ο ΤΗΡΙΛλΟΣ .Πο[ρίΗ πεερεβτιάϊπε, . εἴ Ριφεῖραε Ρτοπ”. 

ἀναγιώσας, καὶ µάλισ΄α διὰ τὸν  ᾿Αναξίλεω τοῦ Ῥτα απ, νο]μηταῖο. Απαχία Οπευποι ο. 

Ἐρητίγω προθυμίη, ὃς Ῥηγία ἐν τύραννος» τὰ, εωῦ- άν Ἑπερίηί Όταπηί, αἱ: βῇος να 

ο τέκιά δες ὀμήρες ᾽Αμίλκα, ε ἐπηγέ μν επι τν πη]σατί ορῇάες ἀθῖε 9 ο. ών αρ αά 

Σμιελίήν, τιμωρέω τῷ πορέρῳ. ΄Τηβίλλε γὰρ ὑφαοα απο νς ρα ο Πο. 

Ἀυγατέρα ̓ Αναδίλεως» ᾱ  μὰ ὃν Κυδίσση, ο πῄπα Ογάρραπι.  Ἴτα Οεἰοπε!. ασαπα 

9) οὐκ. οἷόν τε Ὑωόμθο βοη έοψ. τὸν Γέλωνα Τοϊσι ποημίτοτ αυχία Οτασῖς ο ο] 

ἼῬΈλλησιραποπεμπεν ε6 Δελφους τα χρηματα, Προ πιβς[ε Ῥέουπίαπα,  Ειατετεᾶ αἰαπε  Πάεπὶ 

δὲ, καὶ τάδε λέγεσι, ὦρ συνέβη τῆς αὐτης ἡμέρης ἔν «οοπιρίία, Ἡτ εοάείη ἀῑε ε]οι εἴ αφ ηρ; 

τε τῇ Σικελίη Γέλωνα καὶ Θήρωνα νικῶ ᾽Αμίλκωβστον Απηοστέπι ΟατιμαρΙπέη{επα ἵη ΘΕΣ 

τὸν Καρχηδόιο, καὶ ο) Σαλαμῦι τοὺς ἝἛλληνας τὸν [πρειαήπι, ἀ4Ἡο Οτῶςί 1η: Ψα]απηηό ος 

Πέρση, τὸν δὲ ᾽Αμίλκαν, Καρχηδόμω ἐόντα πρὸς. (απ. ΟΙπεΠαπη ΑΙΠΙΙςαΤΕΙΑ» ας αι ἁ 

πατρὸς, µήτρόθω δὲ Συρηκούσιο, βασιλεύσαντά Τε, (απίάεπι Οατμηρίπεπῇς, α ππαπό ο αρ, 
- 

. 

ο ες τασυ/απας οται. οτ οῦ νίτιατεπα Τεᾶ Ἡ 
χατ᾽ ἀνδραγιαθίην. Καρχγδοί 5 : 2 ὧν κα. ο 
πριν ρ Ὕ ην Κ. ο ο η τε οϊωαρίποπβιτη , απ) εοπβΙκὶδ{εῖ λα α 

7 Χα ὣςσ ἐσσουτο Τή μάχη ἀαφαισνηναι πυὸ νδίπι, ο σοπ/ροξτι Ει]κ{6 -αὐ]αια 

όνομα]. οὔτε γὰρ ζῶτα, οὔτε ἀποθωόγτα Φανηναι ἀἱο, Ίες Πδηυαπι ΡεΠΏΠα αμἲ Ν1’ αμ 

οὐδα μοῦ γής’ τὸ παν γὰρ ἐπεξελθέῃ διζήµθον Γέλω- πποτυυπ εοπηρατιδίε: οππηῖα. ΠΙΑ τό] 
γα. Ἔσι δὲ ὑπ' αὐτέων Καρχηδονίων ὅδε Ἡ ὁ λόγος Ἠεπ Ιπβαραπάο. Ια[ταν]είς... Αρπά 1 ο πια | 

λεγόμοος» εἰκόγι χρεωμένών» ὡς ὃν μὲν βάρβαροι τοι- τεπὶ. Οαμαρ]ηεη{ες΄ Ίῆῃς ἱππαβίπονη υπ 

σι Ἕλλησι ἰ ο) τῇ Σικελίή ἐμάχοτου ἐξ ἠοῦς ἀρξά-δο ιν) «πως {απνα ἀδε, μπι τν οτερα(αι- 

μονο µέχρι δείλης ὀψίηρ' ἐπὶ τοσοῦτο γὰρ Ἡ λέγεται ος ς αἷος ὦ το .4 μακὶςίό 

ἑλκῦσαι τὸν σύφ΄ασυ. ὁ δὲ ᾽Αμίλκας ο) τούτῷ τῷ Ὃ ο αας μὸ Αππήϊζμσέαι Ίπ ον 
ο / η 2 ο αρο 19 . . ) ολ κος μ6: Πταςίθ. 1. 
σσ ὅ ο το σπορ πουν ἐχαλ- Πτὶς ππαπεηίεπι {αστιβσαδίε αἴθμς Ισοι 

λμερέοτο ἐπὶ πυρης µεγάλής σώματα ὅλα καταγίζω" Ἱπρεπῃ ντα Ἱπίερτα εοΓροτᾶ :800 ο. ναι» 

ἰδων δὲ τροπὺν τῶν ἑωῦτοῦ γνοµένν, ὣς έτυχε τι επι-ΟΟ{εά «41 εοη[ρίσέτει {105 11 ΕΝ οι ῃ 
σπένδων τοῖσι ἱροῖσι» ὧσε εωύτὸν ἐο τὸ πυρ. οὕτω ο) [ο τἱ οτας αά[υπάρης ραπ πρυβίαι 

χατακαυθέτα ἀφανσθήναι. ἀφανισθθτι δὲ ̓ Αμίλκῳ {ε[ε 1 Ίδπαπι πηβείε, αἴαιο 18 τος πιο” 
: ανά ο πι . / 

ἆ . : {η ἅ ο αι , ο 1 οᾳνε Πο .α 

τρόπῳ εἴτε τοιούτῳ ὣς Φοίμκεο λέγεσι» εἶτε ἐτέ- ο οοπῇροδἒι {αραιμσι, με πι ακή ο. 

σπα 

4 

τν νε αν. ο. ας 4ο, τι Ῥμωπίσε, νε αον Πίο 
βῷρ " ὧς Καρχᾖδόγιοι τουτο μέν ἱ »ύουοι, Τόουτο [εκ ὑποτοος τ ες οσι]ῖς αμίαίο2. 

- η να “ αν Ἡ ς 2 . 

. « - 
ελ α 

α Ἐσιλύκων 1141Φ. ο1ερῦ. Ῥμοι ο ὃ Βθρίων «491. εἰ οὓς Φ1εῤζ., Ἱυρι η μπε, . ο μον 
ση ᾿ «9 Ἰζυρνίκων «Βε]έ. πιαίε ΟΠΙΠΕ5. δν 

γοζ. «εδ. μα, ΄ ἆ ᾽Αξίλέω Ρα4/.» Εξίλεω ἄν. ε ης ἐπὶ ο ὰ Ρας; 4ἱ. Σημ η ή 

Τέλωνω «4γεῦ. ἔ. Ρα: «49.9 4105 Ι14ο. πιει Τέλωνα βοηθέειν ταπτυτη. ο Ὀε[ε γε.» ἐγετο ο: 

«π. .. ὁ Οπής 1 πι πο. { Αδίπί ασο πα πο. λέγειν Ίάεπη, } παλι {ς καὶ 

{οεα ΠΌΙ {οπἱρείοπο, 0) Ἐπισπόδει «4γοῦ., αἳ πιοχ ὧδε ἑωῦτὸν, Αγ, ὥσε ἑωῦτ. Ἡ Ὡς ΚΑΙ 
“Σουρηκούσιοι Ῥα5/. «49ἡ. εἲ Φ/ερθ. οἵΏ εΕΙη ῥαᾖᾖα . σον 

93. Ἑλισύκων] Έσπο Ἠαῦοι, Ἑλίσυκοι οκ ΠΠεζαίπεο µρίοις καὶ Ἐ. ει ἀμκαῖνα ταδε 
να : ζυκο . ὁ καὶ ΕΙΚΟΣΙ ἕητεῖν 1 ΟΙηεηΗς «4465 

ος εν οεὶ ὀέρδαμ. 895. Αριά αἰίος (Πεμ ητη ας Ἱ]- 2η). ετ ϱοόοιο Οἵας. αἲ ἄῑαες. Να. ρ. 107: μή ας 

ανν ας, ἱηά]οἷα Πε]οϊογπη αἲ ΓΙΕΟεΗΙΟΥΙΗΩ 110: 54. ἸἨ]κόνι χρεωµένων] Εἰκότι εοιτ]ραπῖ ο οἱ 

πη]πὶς αρποίζο» πηῄτοτηις Ο]. 1. 4ὲ Βοεῤας σποτ. Πεεἰελίως: ή αραιιε 1ΡΠΑΓΙΘ. οἶκότι Ίοσεπάυπα Νἱ τά, 

ος ο ος Έ. 1. Ῥ. 51. εἲ 4.95 ]α Ἰαμάαν]ϊ, Αοζηίης. ------. πίτα 77115 Ἱερίε» ἨΙ ερε τη πιατοΙ πό ος 
ρει 18 ΤΓαΙ4ΠΕΙΩΠΙ περαξία, Μοαχ βασιλῆο Ἰῃ σρο- «ὁερύ. ἀφανισθέντι δὲ ̓ Αμίλκά» ΤΡΟΤΦ εἴτε τοιούτῳ ὢδ ο 

τηγὸν πᾷ «ἰήήπαπ πιδαπα πουεανΊε ντ ἀοάτας, οὗ]ῖτις νικες λέγουσι, εἴτε ἑτέρῳ». ὦς Καρχμδόνιοί τε καὶ Σήβ0;. 
Οατιαριπεπβυπι 4ῑσες, απο αΏδί ο[επ/Ιπη» άρει πά- σιαι, τοῦτο αὲν οἳ θύρυσι, ----- Ῥαι Ῥδοεβίσος εΡΟ ωτ 

Ῥε]]αίος, ΄Νά, Βοβαεη. 1 974 39.. Γῥαρληίοη/ὸς ἰπιο]ήσεγεπι2 4ΝΟΣΙΗ αάεοφε πομις ιό 
99, Ἑλισύκων καὶ Σαρδόνων] Ἐκ ΓΠεσέσεο ἨΙΕΠΙΟΙΑΠ- ππατρίηοπα πια πα ΣΕἰθ(ΕΗΠΗ» ἩΓ Ἱεραίμτ, εἴτε ἑτέρφηνο, 

το ορῥρπο Άγα. Ἐλίσυκοι, ἔθνου Λιρύων «αγάογω Συρηκούσι ηῖ ΙΠΝΕΠΙΟΕΙ (παϊαροιπαῦς (ε]ομί πο οφ. 
ὪΠΟππομ ᾿αάάιΡίτο Σαρδόνων {οἩἹρεετίτ, 3Ώ Σαρδονίων’ Ίου ΠοτίβςαΠλ» ΠΦΙΤΑΠΟΠΕΙΙ ἆς Απιζιοσης πιοστα 1058 ον 
ἔμπεη ρτασίοτο. ΄ Κύρνοι ποθβπή, Όμως Φασάοσιπι νί. τασμ(αποτυπι ποθίς οχλήθεί Ῥο]γασηις τὸ ο ήλα. 
οἴθῖ, ------ Οοά Ίηβα ἀῑστας Ίπ ΦΙ6Ι]]α νίᾶης Απ ------ Ἔερὶ ΟαχβιαριπΙΕη/ες ὠφανισθόντι ἠύουσι τσ την 
οἳτ Ο0 ἄῑς Φα]απηήπίαςατη ἂς Ῥουῃς Ογαεοῖ νἰθοτίαπι  Ὅσο, Ῥεπειας εεῖοῖα, ηπες ποδὶς ἂς Πη]ΐαπο ΠΑΣ: Ἡ, 
ὃν ρυρο σα ασοπταζ]ς (γαίες α Ώἰσάογο χι, 6. οἡ. Ῥειπίοιε (Τεβογίων (Νακίσης, ΦίεΠε, Ἡ. ῬαΒ. τοῇ 
ο ης. ει Βετίκομ. ἵπ «4Ε]ίση. Ν. Ἡ. ντ, ϱ. ΧΙ. πολλοὺς εἰδὼς τῶν πρὸ αὑτοῦ δέξης ἠξιωμένων» ὢδ ὢ ο. 

: το σος νο ο ο ον. ὄνθρωπον νομισθεῖεν, τέχνοις τισὶν ἐξ ἀνθρώπων ἄφας” δύ- 
Δ4. Ὡς συνέβη τῇς αὐτῆς ἡμέρῃς ] -«1γί[βοίεῖος περ τᾶς» καὶ διὼ τοῦτο θεοὺς νοµισθέντας, ξρωτί τῆς ἀὐτην) ὃ 

Πριήτ/ε. ϱ, 53. οΟη{εΠΗῖ, ΠΟΠ. οβογης», ΟυΙ πάσπι ἔἕηήο ἑωλωκὼς -------- ῥίψαι κατὼ οὗ ποταμοῦ περ ος ' 

Ἱπ ἀῑεπι Ίππο Οε]οπίβ. ετ Τεοπίάπο αά Ὃ σῶμα' Ἠπ]μς τα Πε ρεπες οΤΑΤΟΓΕΙΠΗ μεοΙορη! 
.. 9 όσο ι - . , δα 25 ἥ. ηΤ ζε να” 

πᾳς Ῥρυρπαπι σοπτη]ε» Ἱπαιε εχ ἀλραταίοπε ϱΟεἱ ποβτας αετατῖς Ἱοπιίπῖο ἴστα Υἱ εὈυπί 

Ζ ἵβου. Ῥαᾶοτ. αἳ 1οθάστ. ο στη 111019 νεταςι ἴσο αἳ Εηῤεβῦ- 
Ῥρλοα{ Που Ῥα ετ. Ἔοπι, τ, πὶςβπι]ς ῬΗ]οίορ]ια(αῖς ΕΠεγαε]ίάε ΓΡ οριςς ος νιᾶν ) 

Ῥ. 09. ο. η. εἷε Πατατα Ώ/ορομ] αποθια Γαὔγδ Ὑ». τω 

ον, Ἠἰκώ χριωμίνω] ΟμΔὰ νου αἳ δις ῥμαξίνο, Τ9, ει, Ἰπογοῆς δενοή Όρη ΟΑ γλιοκε, 
οοἶρβέος, ἀμόπιοάο οἶἷπι Ζ» π Να ΑΠπα πηηο, α)όρηίεη βὶρ]άμς 4 μιαν 411: αἰίαυ(ά 
ἀ]]όης ἠιαρίπου [ἐγυαΗ/ΕςΣ Νειίηπι Το εἰ {εγηιοῃῖς 6η, Ὢς Ἱζαρφηδώιο] Ἐτοτι ΠοὮ Ροῖεςί» αιΙΏ γ 

ο  ρολθαε Ῥίαυβιαι αὐβυΠς πε Ιββπηπη 4ο- πτρατηπι πό πι, Ὃρεμῖς επίπι ὦρ Φα δ οι 

«Ώπηὶ (ᾳῇρ) εἰκότι χρεωµένων, Ῥϊο 40 Ῥαυ]]ο Ρ]επίας  ρἰπϊεπ[ες Ἱπο]αάϊε, αιάρρο οαἶμδάςπὶ οΠριπΙς ο ππίοί- 

» πᾶ, Ὁ. 111, εἰκότι λόγῳ χρεώμθοι» {7 ολ γαμίσµο Φοίνικας Ί., Ἡ, 33. οἳ Ἰ,. τν, 107. ο) . ο, αῑρ 
εμίενν πος ἁπῇειι Πηρτα 6. 109. ο να παντὶ τῷ Ώρας εχρυ]ῇς, Ἱερογῖς ὡς Σουρήκοσιοί» 9 ημίν 

ΈΠΚΟΤΙ. Ίη τερις οὐ[οιτίς αιοά 1815 σεγεφβπις, ποπηυ]!ς ορετα ΠΠῆταποῃ οτῖτ» ᾖαμἱάεΙα ΥΣ οοΠΝ 
αυα]ία Ῥοεπὶς ἄσοτλπτ, οορπο(οΙ αἰήτυτη πο εδι, αὰ 4ε Ἀπι]]σαγις, ΠβΙπαΠε (με]ο 4ε 60 {ο]Π1οἰ{θ εκρίο ταεά 

μι αν... [ηηή]]α οἳ οοπἰεόχιαἰτα ΥΕΠΙΠΗΣ. γρε- ΠΙΠΙ «οΏροιατας» Ἱπιοπει ἵποειτα αἴαμο ο] ἀσ- 
714652 ὅ ὁ ἐὶν ἀφανῇ, ἂνάγκη τοὺς διδάσκοντας τεκ- ΟΙΠΠίΒ8, ΄ 30ἱ ΡΙΛΕἴΕΓΕΦ ῬοεΠοσΗΙΗ (ωρες εἰ» {οηυίτας 



ακκος εκλκή μύθων ΡΟΡΥΜΝΤΑ, Εκ ΝΥΠ 88 
Ώπα Τασήβσαηε, ρατήπι αχιταχετιΏῖ Πποπή-65δὲ, μνήµατα ἐποίησαν οὗ πάσησι τῇσι «τόλισι τῶ πιεηῖα Ίπ οπηπίρης σοἰοπίατατη πρίρας εἳ ὁὀοικίδων" οὗ αὐτὴ τε µέγισω “ Καρχηδόι, Τὰ «κο. οιραυπὴ 1π Ίρρα Οατιμαρίπε, Ἠαξίεπις μεν ἀπὸ «3ικελίής, τοσαῦτα. Ἰερχυραῖοι δὸ τά- ἐν Ἱνω κο ώσνα,, αὴ Ῥμκων ἡ ὀτρωοάμων τῶν ἀργίλοσ, τικ, πήρα, 16 τε[ροηάθτΙη 1 ο λ / ο ο. ι ΠΑΙη δη 605 οι αυϊ τή ]οἴ]απι Ιεταηῖ,.. μα κἡ ο ης ποῇ λαμβών πα ρον τος ας 
ά[Ἡππετεης, Πφάεπὴ αῖοις (ΖεΊοπεπι νετρἰζοερ Σλελίηη παμώτο θονρεςωσν ος να 
Ἀἱοφαυ!, ́  Ἠ νετο Ρο]μςϊεῖ {μπε οοπ{είηπι Τοὺς καὶ πρὀς Τ οκ δὲ πανκ, 
{ο αιιχί]ία πκ[ατος ας ρταβάϊο ΓαΕΙΤΟ5, Πθ- μὲν 9 ὑπέσχωτο. πέμψευ τε καὶ ἀμυέεν, Φράζο- 
δ8ηῖες ΠΡΙ Οταοίαπι Ῥετειπῖεπι περ]εξξαῖ τες ὡς οὗ σφι περιοπτέη ἐαὶ η Ἑλλὰς ἀπολλυμέ- 
Ιρεπάαπα:΄ αδ { οοἰάρετειυτ ο ΠΙΠΙ -ᾱ- γη. ἣν γὰρ σφαλῆ, σφᾶς γε οὐδὺν ἄλλο ὃ δουλιύ- 
ν ον τα ᾿ κ... Ὃ ομα πι κὶ 795ουσι τῇ πρώτη τῶν ἡμερέων, ἀλλὰ τιμωρητέον εἴη εγνΊτοπτ; Ίάεοαμε ΠΡΙ 4ποᾶς ἐς τὸ δυνατώτατον ὑπεκρίαντο μὲν οὕτω εὐπροσω- 1Πς Ῥοείεητ», Ί]]απι ο5[ε αἀϊαναπάατι, Ἠδο ἵ ο ση δὲ τι ῥήθίῳ. ἆ νὰ ἑπλή- 46 1Η. α[ροξτι Γρεεῖοία τε[ροπάεταπε: οαἳ οἱ παν επι σὲ Α9ει βοή ας άλλα κος εαν 49 
«ΤτΕ ορεπῃ οροτιίε, αἰπά ΠαΡεηῖες ἵπ α- ῥΡώζαν νέας εξήχοτα, μογι δε ανα χθέντες ποσέ- 
ΠΙΟ; Γεχασ]ηϊτα πανες Ἱπῄτηχετε: εστεφῖθ µιξαν τῇ Πελοπωνήσῳ. καὶ περὶ Πύλὼ καὶ Ταΐνα- 
1Ἡ αἰτηπι ονθδΗ, Ῥε]οροππείο αρρΙσμετε ,βΟρον γῆς τῆς Λακεδαιμοίων 5 ἄνεχώχευο τὰς νέας ο ] τ | / Α- ὃς οσα Ῥγ]οη αα Έωπατοα οτῶ 1ασεὰδ- κἀραθοκέφτες χαὶ οὗτοι τὸν πόλεμο, ᾗ πεσέεται 

:ΙΠΟΠΙΟΓΗΤΑ πανές 1π {αἱο {Παιπεταπῖς οβίεῖ- { 2 / λ Αν ωεῇ κας / ν 

Ύηϊες ετ 1ρῇ Ρε]]άπι αἱο σαἀετει, ἀείρε- μα ος τς ο μον ο ιν 
14ῃῖ6ς αὐϊάεπι Έοτα πτ Οτωσί Ίπρετατεπε, Ὃνι το ΣΕ Ἠμησοντας τν. 
εἆ ορίπαπεςς Ῥετ[απη πηπ]εο {αρετίοτεπι Πί- λόν ἄρξων πάσης της «Ἑλλάδος, ἐσιριέευν ὦν εσεί-- 
γεια Οταςὶο Ἱπρετατυτυπα.  Ἱίααπε ΠιιάϊοΒ 5 τήδες ἵνα, χωσι προς του Πέρσην ἱ τοιάδε, ώς 
εἳ αι Ιἆ επετιπῖ» ες Ὠῶο αἆ Ῥετίαπι Ἠα- » βασιλεὺ, ἡμεε, παραλαμβωότων τῷ Ἑλλή. Ῥετεπε, Δά[αΙ[σαπείδας πος Οταςὶς αἁ Ίος ὁ» γῶν ὃ ἡμέας ἐρ τὸν πόλεμω τοῦτον, ἔχοτες δύ- 
δε]υπι» ο τεκ απἱ εορίᾶς Ἠαβεπηας Πο ος γαμιν οὐκ ἐλαχίςσην» οὐδὲ νέας ἐλαχίφας πα- 
Ίαης πιπίπιας εἴ Ώανες ΡΙΦΡεπΙΙς πο Πηῖ- 2 / λ 2 Δ / ο / ος. : : ασχοτές ἂν. αλλα πλείσ-ας, µετά Ὑέ Α- Ώϊπας, {9ᾷ Ῥαήπιας {Γεευπάμπι Αιμεπίεπ- 3 . κια νσον  θελήσαιμέ Ἕς . ντα - 
ο, ἴππιόα αἀνατβις τε ἶτο ποϊαίπιας», αΠςΟ2Σ "“αίους ο αν κκοας. πας ρτὰ 
φπἱρρίαι ΠΡΙ Ἱπρταϊυπα «ασε. ἩἨδο ᾱἷ- 25 οὐ τι ἀποδύμιυ ποῆσαι”. τοιαῦτα λέγο- σης 2) ο) 3 ” / 6εΠάο [ρεταραπὶ {[έ Ρίης αἰϊφπ]ά απ οείε- Τές, Πλπιζυν πλέον τι τῶν ἄλλων οἴσεσιλαι, τά-- 

: ; 3 κ. α 3 2 ᾿ ολ ; 

το αρ]αϊμτοδ, αποὰ εἴἶαπι» Πῖ ΠΙΠΙ νΙάε- περ ἂν καὶ εγύετο, ὦς ἐμοὶ δοκέεί, πθὸς δὲ τοὺς. ος 1θ- τ τ 
τησ, οοπΏᾳῖν. Δά Οιῶεος απἴεπι εχοµ{αο- "Ἑλληνάς σφι σκηψιο ἐπεποίτο, 

1 9 . ι) / ών Ὥεπῃ ΡάΤανείε, «πα εὔαπι ο {ππες αςσι Οδεχρήσαντο, αἰτιωμέων γὰς τῶν Ἑλλήνων ὅτι οὖκ 
{απιρας επΊπ (Οτῶςῖς αοά ορεπι πο 11]16- εβοή)εον, ἔφασαν πληρῶσαι μὲν ἐξήκοτα τεήριας Πεηῖ, ἀἰχέτοε {εχαρίητα {ε ἴπτεμες αΠΠ- αν ο αν. ὃν) ς . . 
γἱε[α., {[εὰ Ρετ εἴε[ας {πρειατο Ίήα- , δε ο θη, ων ον 
Ίεαπι πεαμ]δία: αἴηια Ίια αά ῥαϊαπίπεπι οὐχ οἱοι τε Ὑδέσ-αι. οὕτω οὐχ. απικέσοαι ἐς Σά9 
ΏΟηΏ νεῃιρίο, πες παπα πα]Ώατη 1η σαµία  λαμυά, χα οὐδεμιῇ Κακοτήτι λειφ)ηναι της γαυ- 
ζωϊδίε, τπτ Ῥοδι παναἰεπῃ Ῥηρπαπι γεηοτίηι, µαλχίηο. οὗτοι μὲν οὕτω Φεκρούσαύτο Ίοὺ, Ἕλληνας, 

ι τς 16 φαάθπι Ίνα Οχῶσο {ππογοσυπῖ, πλην σε τις ας 
Οτε- φις μᾶς μ 

τηπερ δι καὶ 

ο ᾖα], αεί «4. 4πεῦ. 76, Ῥαγίς Ά. Ρας οοἰοῖ ουπι -4ἱᾷ. Καρχήδόνοι Ῥετρειαα, . ὃ ει νο; 
ὤδ[-, ΤΠ πποχ ὠπίκατο «4νεῦ. 71μά., Ἴοςο να]ραϊ ὀπίκοντο, Ὀεποα. ο Ὑπίσχοντο ᾖαε/. οἳ ὦ76ρύ. ΤΠ416Ο 9 

Ὥρς τοσιήατ Δοπριοτ. ΝΙά. ν., 39. ὅτο, Ῥοίτο πέµπειν «ποὺ. 7. ἆ «Ἱοεῦντες «4γεδ. 7’. Ρτο ἀἶα]οάτι πιοτθς νοέοντες οἶἶπι. ο δαίάσε εκίοΠριτ Ἰπ ϱο νερο. Με που Ἠαρει Ίας Ἱη Ψοο. σ Ὑπερβαλέσθαι οι], τοῦ. ὁ Ξέρξεο «4γοῦ. ἔ. ας εκ 10Ποἱο.  { Λέγει τοιάδε «γεῦ, { Ῥαγίς. 165 Δγή. «44. }η)]ᾳ: λέγε ἀθβε 
Π4ε4. αν. «4. ΑΝεβρίτ «πε. / Αντιοῦσθαι }1πά,  Ταηρίς {α/αιόι αἲ Ον Ρ. 1691: Λος Εί Ρ. 1569. 168. ΕΠΙ ἐτησίων 14. «4γεῥ. Ῥαε[ς | | αμα 

Τοπ] 01{ΗΕ παπταίο. αα πμ]]α,  Ἰδία απίππαπι ΟΙ. ὅε 
Ἕσμυ αἀνειτετηπῖ, ορίπα ὦς Φοίνικες αξ αἰεετάπι οες- 
ἵε ᾧς Καρχηδόνιοι, εχ {6μο]ο αἀνοπίείε, περΗρεητία- 
μο {ο Ῥαταπι {εάείπ, αὐ απ ποι ἀεδεῦαπτ, οσσιΙραδ- ᾗ πεσέετα Πίο (εἱο, Ἠϊς Οοπογταςί, αν. ὃν οσο 
ἑ: ατα αἰΠάεπι ἵπ {ΗΡΙοἴοπε αιοά νεΠεππεπίες οὔεη- Ῥατίϊ {ραδόκεον τὸν πόλεμον τῇ ἀποβήσεται' 14 ερῖ πε- 
4ατ, πϊή] τερεΠ(ωτ, ΜΗ, ἆᾳ Ἠ]6 απχίο» Υεπετας ᾿ριεσκόπουν ὁποτέροιᾳ ἂν πρόσθωνται’ ευεΒἔΜΗ εχ/ρεδαζαη ἳ 1ῃ ΟΡΙΠΙΟΠΕΠΙ» πεφια αυΠάεΠῃ ρυαθιετξ, ρηπηί της Γ18-- ϱε Τογίμαε σρ]ίοσγεΠΕ [1ο οομ//ία» νε α/γέμε ῥηγιής 
5» ἀφανισθέντι δὲ ---- εἴτε τοιούτῳ., εἴτε ἑτέρῳ οἱ ἱΚαραρδόνιοι 1Π6/0ς Πογέωπα ῥε)] ει{ο. 4 αὖ εὖμς Γοοἱεέσ{ εί {ηο]ήμα- τοῦτο μὲν ---', αΓἰσυ]Ηπ]αΙ6 οὉ Ριλοσθάσηεία ἵπ ὧς 6οἩ- 72Η: αὐοιποᾶο ἔειπιε [ῤυΐμς Ἰοηιή της ἄχχΙ. 6. ος νοπίππη. ες µε ἀοέήοσιπη  οτοµᾳ Ίρεῖς ἆς οοποτιµής ΧχχΙ, 6, 49. 60ΠΕ ΧΧΧΥ» 458. ------ Ἠππς {ηα1ή ἵπ ορ8 {πετ Ῥαῦ πθφισο, τῇσι πόλισι τῶν ὀπομκίδων να (ἀταεοῖας ἹαῬοταηεί {ργοπόη εμπέταίοηςτα», σὴν πρότερον ποια ἓν ρρίσμης Βε]. Ον], Ἐω απ. Ῥ. 887. πολλοὺ ὤπραγ μοσύνην, πηϊθῖθις νογδὶς εχευ{ατο πΙµπτυσ ορεπα περιέπεμψεν ἓρ τε τὰς τοῦ πατρὸς αὐτοῦ ΑΠΟΙΚΙΔΑΣ Διοπίσπβυπι εκρείεηίες (Οοτογγααὶ αριά Τόμο, 11 Ἀόλει. | ιο αμ 6, 90. ---- Πεγοάσίο Πλ ἀϊομηῖης ἀελπτέοντές μὲν τοὺς ζ6, Ὑπεκρί. µ» ο. εὐπρόσωπα] 1ο 1] Φ1Ηἱ 46! Ρτο]χε "ἝἜλληνως ὑπερβαλέεσθωι" αὖας ωῤάας Ῥτοίετε ἵη Υ068 ον αά Γρεῖε ῥ/0γε ΤΕΡΟΡάΕΡΗΗΣ; ἄλλω νοέοντες. ᾿Αελητέοτες. Ἱπ Ες βοὐίο Βαόειαηε ποστ, ᾿Αελστέν" 

ο Β. ο, 76. «44 ο Κενν αΠῇ6γ αἰφώρ η τες [οΗΡὶ ἀεδεαῖ 1Ώ ̓ Αέλποντες ΡΙΟ ̓ Αελπέοτες οτ. Ἄξ” ὁ ναι Λ]άεἰάε γέ[ρομάἠ. Ἰάεπι θδί ευπρεπῶς" ουοά λίσποντες. Τη ἠὶς Ἱάϊσος ἀσβάετο; αμί Τάησυαπι Φτὰς- 
αἷν ο. ἀῑέτα υογίταῦ Ρταείεπάίτατ» τοῦ λόγου αἱςῖ- σαπα τοτε ἵη [ια απιρητυάΐπες Ἡ ο ρε 
ούρων  βεπές ἀΙτιαν εὐπρεπή., /Γρεείο/αηι η Λταέ- επι θρ(8” Αέλπέν. Ειοδυπευτ Φελπτεῦντε, ζὰ πάπα 

ο “αμ[ῶγι, ὠφορμὴν εὐπρόσωπον νοςαί βαυ/αή, τν. 1 Ἠ. γ. 91ο. απῖα Ἠλης {οἱαπῃ {ΟΥ Ῥ. ο8Ὦ, ο ο ἀθθορμὴν εὐπρόσωπ. Τν. αρυά Γοφ]θρν Τη Π. ο, ηδη; Νόν ο ἔλτω» 
81. Κωροδομ | ο. ΥΑΤΟΚΕΝ. ΤηΑΠΙ απο]ορ]ᾳ πιοπβσαϊ κ εν λωφῥς, πα ἡ 

αυτα Ὀροόο τες καὶ οὗτοι τὸν πὀλεμον] Ιδία οΌνεηα- ἸΑέλπω: {ᾷ 1) ἄελπτος 10113 ο δν. Ιζης 
Ἱ αν 1 ἷ » . Φιλ. : τη. ΤεΠΤός. Ασ. . , Ἰαίσπο., ὡς ος 3 ο ἱοοπ 4ς Οοπογταεοτπι Ίαο βπιι- 3ὓ ἄβλεπτος, ᾽Αβλεπτεϊ' 30 ἄσεπτορ» ᾿Ασεπτεϊν Ίιος. 

. 

ΚΟΥΝΤΕΣ τς τῶν συγγραφέων ἱσοροῦσι, ΚΑΡΑΔΟ: οπιϊδίημι Τ,εχισοαιαρΗί5» Παὓεί δ0ρῦ- Απρ. ν, 1 45ο; 

91. Καράδοκέοντερ ---- τὸν πὀλ.] Ἐκοϊεαί Ἱεία μίας 1ῆ Ανεκώκευον" Τη ἸΚαραδοκήσοντα ἀε[οΠρβε εκ ς. τόα.. 
πέμπει ἐρ Δελφοὺς Κάδμον, --- καραδοκήσοντα. τὴν μάχην 

ο ο α δές ον σα. "δι ΕΥ ΤΙΟ ΟΡΟ ἵῃ Λεύ δοκοῦ ὦ πολέμου ῥοπὰς ΧΙ, Τ5.. νε καρα- ᾿Αβλεπτῷ τοβήτυεπά πα Οδὲ Δέύσσῳω, το 
αμ ίης Ἰἡπς πολέμου τέλος, Που ϱ. ᾱ ήδη ἀποβλεπτῶ, Δοξβλέπταντςς Ίθοσρε 4. Ίη γ. Διός: 
φέμς Ῥαϊσ[οσ]ε «ΧΙΟΟΠ {π1π1 {οεῖςίε, ΟΙ. Ὀ. Καῤηᾖι- Φοι τε(Ηεῖ ἀεριιεταῖ ον ο ΝΑΤΟΚΕΝΙ 
π λά ης Β. 111, Ῥοδὲ Ῥαι]σοα ΠΟΠ οῬοᾶίο Οοᾷᾷ,, ορ, Διεκρούσώντοτοὺ Ἕλληνας] Τ.Λἴβα (γαροος [μη Ὁ Σεν τοιάδε οοη(ρἰχαπΗ Ρις, Ῥα]οις Ολοπουίωςς «πουεγηπέ 1ποοππιοβα {πητ ετ Ρογ1ρ ἁπταπαὰ, Όοτογ- 

| ταξοτητᾶ 



ν δα. Πὸ Εικ. οι "οί ο: 
ου ΔΝ / 

Έρητες δὲ, ἔπεί τέ σφεας παρελάμβαδω οι ἐπὶ τού- 
ε / τοισι Ταχ.)ῶτες Ελλίνών, ἐποίησαων τοἰόδε' πέμ- 

ον / 5 ΔΝ Δ λ 9 Ψψαντες κουῇ «εοπρθύπ.η» ἐς Δελφοὺς» τὸν »εὖν 3 ἔπει- 
/ .) ” ο ς ς 

ῥώτων εἴ σφι ἄμεμω γίνεται τιμωρβέεσι τῇ Ἑλλάσι, Ἡ 
δὲ 9 ς / 2 Ἡ / δ 5 / 9 

ε Πυθιή υπεκρµατο» οὐ «ὸγηπιοι ὃ επιµέμφεσ2έ 
ὅσα ὑμῖν ἐκ τῶν 5 Μθέλεῳ τιμωρημάτων Μίνως 

λ / « 1 ο ἔπεμψε ἃ µηίων δακρύματα, ὅτι ὃι µε οὐ συνεζ- 
νε ον 3 / 

 ἐπρήξαωτο αὐτῷ τον ο) 5 Καμίκῳ »)άγα τον Ύε- 
οω ” 

 όμεω, ὑμὲς δὲ κείνοισι τὴ ἐκ Σπάρτης ! αρ- 
βᾳ. ο να ϊ θα ϱ / ο. 5 ϱν 

ο) παχύεισαν υπ’ ἄγορο Μαρμαρῦβ γύαικα . ταυταΙΟ 
: .» » / ”/’ ο 

ὃν Κρήτες ὡς ἀποειχθέτα Ίχεσαν, 8 ἔσχοτο τῆς τι- 
/ / ν.π Μηε νο, 

µωρίή. Λέγεται γαρ Ἀ Μίγω κατὰ ζήτησυ Δαι- 
- 2 / ο. 

Φάλε ἀπικόμενο ἐς ικανίη, τὸν νῦν Σικελίην κα- 
/ 3 ε / τὰ 

λευμένην ἀποανέν βιαίῳ «ανάτῳ ' ἀγὰ δὲ χρόνον 

τ ἵ «Οπείες οιαευίο αἀρξά ποπ αάλανειαήε Ὁσ]]ηπι οθΗςῃ. 
Ῥειίας, µπάς τερειῖτα απτίαμα ΜΙποίς, 

τΟτεῖθθ αὐϊεπι, Ροδιαυαῖη αά[αεῖ {απ αὖ 15 τό 
Οταςῖς, αΙρις Ίος περοςῖηπι ἀἁαἴπΙη εἴαῖ» 
Ίτα. {αοϊεπάιπα Ῥηϊαταπῖ , τὸ. οοπιηΙπΙτεῖ 
Ώε]ρ]ος ππ]τετεπῖ «οη/η]τοτες ἀειπι τοββῖ” 
τοδ, πηππηίά ΠΡΙ {Πας οτε Οταεἴατη ἆθ- 

ο[ομάετε. Οιίδις Ῥγιμία τε[ροπάϊε, ο Πα], 
οπαιιεηταϊη ἂ4ς Ἰαοιγπαῖς, 405 ΠΙοςεη/εΠΒ 
οὗ. πεοπεπι Ίνεπε]αὶ νοῦῖ Μίπου ΠΠ, 
Ὠποπίαπι 1 αμίάεπα. ποη αάῑπνετυπε πἱεί(οἳ 
]ας «οράεπι 1π Οαπςο {αξίαπι: ΝΟ5 4ΗΤΕΙΩ 
ἴ]ος ου. πιπ]ίετοπι. ο δρατία α΄ ΥΙτο ΡάΙΡΑ0. 
ταρίαη,  Ἠσς Οεῖες ἀἰαια πὈί απάϊετε, 30 
χο Γεγεπάο [αρετ[εάετο, 4 16Η {εἴ- 17Ο 
τπτ, ἸΜϊποῦπι, αὐάπι Ώαάα]απ νεβρα! 1Π 
οἰσαπίαπα» Ύμ ηιης Φίοίµα ἀῑσίειτ» Ρεῖνς' 
πἰσ[ες, νἰο]εηῖα πεςς οσουρι]ε[ο: ΙΠΙεΠεξίο 

Κρήτας, εοῦ σφι ἐποτεύναντος, πάντας, πλὸν Πο-154εἶπὰε ἵεπηροτο ΟΠηΏε9 Οοιςς, ρτᾶϊεί Το 
λιχμτέων τε καὶ Πραισίω, ἀπικομένες 4 όλῳ ἶ µε- 
γάλῳ ἐς Σικωίη, πολιορχέεῳ ἐπ ἔτεα πέντε πό- 
λυ Κάµικο» τὴν κατ ἐμὲ ᾿Ακραγωτῦοι ἵ ο)έ- 
“μωτο" τέλος δὲ, οὐ δυναµένους οὔτε ἑλεῶ, οὔτε πα- 

/ ον ω 3 αμιέγψ» λιμῷ συ ἴ | ραμθεῦ λιμῷ συγεσέῶτας, ἂπολιπόώτας οἱ χεσ»)α).9Οαιο Ῥείπιάπετε, {απιθ «οπιραἱ{ος 1εἰὶ 
ως 

ΠςΠη]ίαπος εἰ Ῥτω[ος, ἁἀῑν]ΙπΙτς ἱπορι]ήοδο 

οππα πιβρηα σἰαδ[ε Ἱπ Φἰσαπίαπι ττα]εοίδίε, εἴ 
απϊπαιεμη]ο ορ/εάἰς[ο Οαπιίσυπι, 41απ ΤΕὰ 
εἰαῖε ΑρηρεπΏπί Ἱποοίαπι; αἆ εχιεπιπι 

. " ά 6- 
Πεπι ποσθ Ί]]απι εκρισῃατο ΡοδίεΏΕ» Ἡ . ᾳ ραρ Ρ0»Ι: σα υἷδα 

αὐἡδίε: 
ών 

, 

--ᾱ Ἔπειρ -ἄγοῦ. , Ρ σε/. 4ή., οἶῖπι ἐπ]ρ. 2 Μέμφεσθε «1γεῦ. 72 ϱ Μενέλεω 7 «νο. νεῖε. γιά, Ἡ» 
110. ΥΠ 171. 4Πῖθα Μενέλαω. ἆ Μήνίων «γεῦ,, Οἶπι μηνύων. εἐ ζαμίνῳ ἰά.. Ἠκπουϊε Τ5είξεῖ {ῇ πι πηπι 

{10 1η. Η0πο, αΠδῖ ἴαπιοῃ Κάµιλον. Μἱὰ, Φαᾖίσεν πᾷ ὄμ/εδ. 6Ἠτοῦ, ΠμΠΠ. Ῥοσοχμα. Γ᾽Απακρείσῶν ας 5 ρω . 2 3 , ἁρπασύεῖσαν Α1μά. . Α ᾽Απέχοντο «4γοῦ., ὠπείχοντο }1η/) ὁ Μήεω «4γεῦ. Ρατ, ᾖ, Ἱίνεων 14.4. 4. ῥ ο 
3ηίεα Μήω. { Ὀε[άεταιις ἵπ δ14/, ουρία θεοῦ σφι ἐποτ. «1, 2 θ0ὔ σφέως «49ῇ,, οἶίπι θεῦ σφε. 
«άωντο «ἀγεῦ., νέµοται Ρα. 

» 

οτε (πο ππειποῖαϊα σκῖψις αἰίιά ροβαἱαδαί, 0/0. ῥ00γο [οηπη ἄθδοι, αἩξ Ῥ2ήή/ῇο, 4ΠΟΣΗΠΔ ον 
15 ἐά., 6ἱμδάεπι Ιπά]σίο, Απι, Ίξοπι. χ. Ῥ. 648. περ Δαιδάλου τῆς ἀθίξεως πρὸς Κώκαλον, υί 

ΗοΠεξ 
εχεπιριᾶ 

ο . ος κ 2 : ν . 10: 
Ταύτή διακρουσώμενος αὐτοὺς τῇ προφώσει, Όπο οσεε/ῶγήο- Ῥιετίς Ἱερεπάα, οοπ]πιεηάαὲ Τδεο” ΒΤΟΡΥΠΙΗ’ ρᾶρ Τ9. 
76 ϱ/ 12Η 1γήῤαήος. 

Αβζη ἂς οοπ]θέξητα οὔ τι µέρνησθε που 'ηοήη/ ες ήεμτμν οἴωπι οἱ Ρ)ή, ΟμυεΥ. δἱς, ΑΠἴ: Ῥι ρναα 

ΝΗποῖς πιογίσπα, ἀϊνοτίο πανταῖατα Ιράσχο 1Ν2 
Ἐσιμέ ὅσω ὑμῖν τμί 2 ἳ ο τό Ῥ. 199: ο. Ἠπιμέμφεσθε ἴσω ὑμῖν ὅτο.] Ἠαες ρίαπα πἠπίπιο, ΌΏσυ/ηίαο ΝΙΙ. Ρ. 691.. α]ῖδ, φὐος 1 Ε9εῖΑ ρ ο 

ο, 

Ῥοτμ]δίοί πποτο πιοληήπα οὗ ἐπιμέμνήσθε' [5ᾷ (οεἱρά 99. 4 µβεαο ὕσιοτοῃ Ρέπειοτέα, Γρεζϊαηϊ κ ουνίαια {ήρἱοΙοπίρης ευπτ, νι]σατυπι, ας 1ΠΙ απηϊς Τηταητες. ΄ Ετῖε εγρο ἐπιμέμφεσθε ὅσα ----- οοΗφΗεγ (η, 
ῬτοβαΡίῖτος τταέζανοτας ορζοείος ἵπ. Ῥετδλῖο 418 πού 
Καμικίοις" Ῥϊ αριᾷ «442οΗ. Ἱεριατ Καμικς | . απο, ο ώς. ον πιο 

4 86 οηη]δης ἠ]]ο οτι ΙΑ παῦτα ἐπιμεμφόμενο ᾱε Ἀν. πΠῃος ἀθαῖς αἆ πια Πτονας 4. Πεγίπρα. η αὐς δε ο)ηφΗετεΠ{65» ων. αες ποια μέει 1.11. 1ό1. Τυπι 
ΓΟΠΡΤΗΠΙΗ ΥΕΠΤΑΙΙ ἐπεµψε µήνίων δᾳκρύµατα. οἰΙοπιοάο 

ῬΜήως ἔπεμψε μηγίων. Ιὰ βΒοσυΐμε ροιρεχί:, Λες ππῖςϊ πιοί οπιοπφατῖο, ΙΠ{Ώρετ. {ΕΠΑΤΙΗΠΙ Μίνως ἔπεμψε μηνίων δαᾳκρύμµατω Ῥει- 
Σεάωπι, Ώνο Ῥψιμία ουπι ε[ά στίς, {διι ελίᾳ» υἱ {16- παπα, τεάἰαναα Ὁ. Ίστι, πο] τερυάαέτ ο Μήωα ο νι ος ο ῬιπεβαπΗςβπηὶ «σάά,» «ετοζο αἱ τὸν ἹΜώ αἷς, Οοσαή. ος , ἐπιμέμφεσι ε] Ρο]!πεπι. Οπείεπίες ἵπ- οπι Ῥοδία Ρ]υτες {οτιρήταπτ, «ασάεπι ΜΙΠΟΙΡ7 ει 5 σθι ἄμεινον γίνεται τιµωρέυσι τῇ Ἑλλάδι, ΆΕαιάς Ῥαΐιάταιη, οχροπίε Οἱσβογως Ἡ. 19» 2’ 

10 Ίναιῦ, Χχν, ον 

ρε, Εμετίε παἴας, τοηάαχα, 

4245 [01 ῥμὔή]ος [εγεί πλε)/οΥ 0βε! (αγασοίαο {γε μΗ(δς: 

Πρηϊβεαραϊ {οτίθεπά 1Π1 Ἱαμικίοις οαἴγ116ο ορ 

“4ο, δειίες εΠηἶπι, ἐπιμέ ο σπ. : ἀαπιαξί ποπιοῃ. Ἱπά επι -α, Όποιος, Που “Ἔχλς ἵτς 3” : » ἐπιμέμφεσθε, ὅσα ὑμῖν δακρύματω ΥποἈβῃ, «και : ρίασαδῖε, {ὰ: {619 ἀοάᾶίς Υ1Π5. 
νλιομνς 

: : Ἶ , ὧν ἡπῖς 10ἵ- 
13. Λέγετᾶι 4 Μεν] Ἱήπταπι ΤέεΡΙ1 πο προναης 

οταϊ παος Ώε]ρηίοι η ση | : ο αι ας. η Ῥλήσυπα Ώευπι αθμἰροηΏ δις «οΠ[Ίσῖα το. 15. Θεοῦ σφι ἐπυτρύναντος] Ψείετεπι «44 «ΤΕ σαπά1 {οτπ]η]α: εἶ πολεμοῦσιν ὤμεινον ἔσαι. εἶ λῷ ) Α{άπα 1 : ον εεάουσιν ἄμιε Ἰῷον καὶ οἱ, Ῥτοβαραίαπι Ιπ ΡίετααΠε ας : ἄμερον εἴή, πἆ ααπα Π]ο Απιρ]Ισ]τοι ΠΟΠΠΗΠΟΩΗΑΠΙ. το- ο, πώ σι ὕταπι ποάμαί» αιάρρε Ποπιο! Ο4Υ 
Ί,οχίσα ετ Τπε[αυσς σ 

: ο. 3’ ος : .ς / ο ο ον εἶναι, Γυύμν εχριερβί ΧΙ» ϱ. ΧΙ, Β, 417. ρτοτεαπα αιέτοταῖξ» Τηλέμαχος ὃ ἑτάρα 
| “ΟΗΗ5» Αν ΟΡΙΟΗΙν Όρῤγας γρς ππε]ίογος Γπο]]ίογοι- ἐποτρύνως ἐκέλευσεν Ὅπλων ἅπτεσθωι, Οἱ θεῦ σῷ ᾗ5 
δα ΓΗΜἠ ΠΑΡΙΖΗΗϱ ες [οη1εηγία γε(ῤμ)/ίορ είχα υ0- ορίανεπηῖ, υζαπέυς. {εάΙ5 «49Λ.; 188, πιοᾷο Γρ. 
ἕε ῥγοςσάή. οἳ ΧΧν. ο, 19, ᾖαος {ῇ γοδῖο [πα ήρέσ,-------. πππομ]α οἶυαία» Ἰονίς οσἰεπιοπιοηη, Όποίλο Ροή! 

116 γε Ὄεγα ἠλο]ίον. Τη χία Πεγο. Ῥγιπία τα[ροπᾶε 4105 ος Ῥγπεβος Ιαβκας ζευγβων Οτεῖλο (μπε 1 12 
(πειεπβδης: ΄πα]ᾳ οθΗζΗΟΥΙΗΙΗΙ, ο {ηρεμίας ζο 14. Α Ῥιαε[ίς ἀπετεραπί ὀἼέρῥση. Άνς, Πριαίσιο! ἂν 
274114 ῥγοβίεγ αμα ]ληη Ἰ]ομε]σο 44Η) υοδὲς {έπος ἵη- Πριαισιεῖς εἰμδάεπι Ιπ{π]αξ», 41ος ΠΡΙΑΝΣΙΟΤΣ Ηωβες 
211485 ἐγάδμς φμος ὅτο, αἴηις αᾳσο οὖκ ἄμεινον ἔσεσθαι, Πζής αἳ Ξμ. 6ὐΙῥμΗ/ Απ, Λῃας. ρ. το7. οῦ Ρ τ1{σα5 
Ίβίμος νοῦῬῖς Ζηπίας εοπ[ϊίοῖ εχροΠπΙεΠΙΟ: παζὼν δέ τς οδάστιπι ἴαῬη]α5 οσίο ΊἨδεις, {ομηκία, αμαπι ἀεές. / 9ο” ή 

νήπιος ἔγνω. 1Π Ώφης 6ᾳο [επῖσηξίαπῃ Ἠσγοάοίρα σηρὶ οπΠάεητῖας. Ἰνοπϊπί Ὦ ΣΙ5Ω κών δοώκς νεα οΙ [ οαρίεη- Ῥαξ. ΟΠΠ .ΑΥΙΘΏΊΠΙ ΏςΠς ΠΗπη πα ΠΡΙΑΙΖΣΑΣ: 
ᾱα νο 2 ΟΡΙΠΟΣ» {οπΐρια μας -4πτατ {6ἱαμος νΙάειε, Παθιήταις βπι]οπι αγά! 
ε ο . {ΗΠΙΑ ἐπιμέμφεσθε ὅσα ὑμῖν ἐκ. τῶν Ίε- Ῥορ.. οτ Ότο, Νηπ, Ρ. 400. Ἰ/αγηπι οὐί(εῖ πμ, αν 

νέλεῷ Τιμωρήμώτων Ἠήνως ἔπεμψε µηνίων δακρύμωτα" µη- 35ο. Λιμῷ συνεσεῶτως] πε ερη{γᾳῶος ΝΟΣ 1213 ἀεν- 
φίων 4 ἄγεῦ. οποίαί μπι ος{- Μενέλεῳ {οτπι πο ο οςε οηαἳ λιμῷ πιεζομένους Ἀἴθιι εἰς ἐλάφισον νε συν 
υβταία: ἆε π]ίοπε Ἰοᾳιήτης ἵπ ρτοχ]πηίς» Ἠ]ο τιμώρήµῳ ὄέντως. -ἀλλίος, σἳ ρηνε εοηέα) ρω αἰχίεία αΕΠΙ- 
οἵ βοήύήμα ἱπβα ο. 171. Ὀε]]ο Τγοίμπο ποη ρθρῄπιος Ρρίαπι ΝΕΙΕΓΗΠΙ λ 

μλὶς[α ταῖς ΟτείεΠ{Ε τιωροὺς Μενέλεῳ. . Ιάοιπσῃςο 

{ῷ Ἡρακλεὶ δωρήµατα δορῥος)] ΤΤας], Ν. 681. Ώειπι 
« 

ἳ ος ων  τυηπῖ οθτί λιιῶ ὁ ώ 
Ἠατίοπεαυε ἀπεῖοις, αιιέ/ᾳ ΠἨεηο]σο ηνία Γογοο- Ίπ μοίση, ον. ὤποσκλῆναι εἴ κατα 

Σο ἁἰομΠτηΓ Μενέλεῳ τικωρήκωτα᾽ Που Πέτα] ομο η. αἲις (Ωἶῆσα {ση 

μηνίματω πεηΙ6 {απε ἀεάεοςηῖ ΊΜίποα» ἀπ ορ(ο 1 μῷ. συσώντας καὶ καμάτῳ, Ἰήε ᾱἱζΗέ ἠαὐ07 

που» {54 4ΙΧε- 

σκλῆνοι”. νὰ. Τὴ ὃν 1. 

μή(σιπα πιαηβ»{εῖ» 
18 

Πτα ποβτατες 10. 
ᾖήοεν, Ῥ. 50”. 

{μῷ συνεσκλεῶτας ΠΟΠ ΟΡ] 

409. ναμας Π πο 
ογόμ/ίο {ι]ς{εῖ 1 

ο ο ψ ἑά ῥγοκ ο ἠηίογυρ] ο. ᾖω. ΡΙεΥ/0η 8ἆ ς ς 
Ἡοτουππφιο {τας {πορίη5 Ἱπποχια]ες ρτοριῖο ἀῑσυμμεμς ᾿Αἰθηηπι Ἱ]αά οί Εεγοδοιῇ, αμ ΙΧ» Ο- ὅδ. ἀῑχίε λί. 

ε επεζό52 

τς » Ρ]156 4θΩΙ1ο ομρ]άμπι νπάἰάαε,, Νῆπηος μη” ῥα]α. Ῥειπιλητηγ Ίπιεγάμπι καβεσηκὼς, κατεσκλ ή 
Ῥίων Οςί ει (ταςςίδ, ὅτι οἱ μὲν οὗ συνεξεπρήξαντο (νιᾷ. εἲ συνεςηκώς. {16/γοῦ. Συνεςηκὼς, συνΗγΜΕΥΟΜ: " 

Λ 

η η 495. 653,) αὐτῷ τὸν ἐν Καμίκῳ θάνωτον γενύ- (2η)ββῥο ΡΙΠβΙ(ΩΣ σκυόρωπὴ», καὶ συνεσήκὸς ἔκουσ νὰ (μενον. 
τεπᾷ Ώπη εκροίζσπάωπηηια Ώπεάσ]π, Η6 ΤγΤαπηιΙς 

ΠΊΟΗΠΙ οἵπι ναπὶςίδι Ιπ. Ῥἰ6ἰµαϊπ. ἃά αἴπθ- πρόσωπον, 8Ριά «4. ΟΕ μη Ν. Α, αν» ο Αμ. 
ντε ην ροίς τ ΎΟὐαπ1 4 Οτετεπβρης 1 Ἰαργρία οοπάἵεαπι Πα ΣΑ1ο 1, 
Ρ Ποπ (ζα π]οτίς: λρυσάμενος ὑπὸ τῶν ]κωκάλου ὄυγα- Όδια Ἱ]ο Ὑρίην εὐπι ἀῑδίαπι μανοπετ]μῖ 114062 

(2σΜό” / 2 λεν ὃ ᾗ νο κ βννω, ἡ- . 1Οἵ ἂν ορ, ηῖς Ἰιδενσαν πίσσαν ἐπιχεμμένων αὐτῷ, Ζεποῦ, γε. Βμ/ῄοιθ. ευ εκ ν]Ποίι {11 (οὐ. Ιεποῦ. ΓΟΚΕΝ. 
2 » Άμας ἄε ίηοῦ πο Επί ιβΙς,. αν” οἷμε Ὑρήην ποΡίς εἰβηρίτ. πο ροή. προ 



υΜΊογῆνας Απακί]αί Εαπιυ]άςς, ριοευσαίος ΕΠερῖ, οχη] Γερος 
υ]κῖε, Ὀλγπιρίαπι βαιμίς οἵπα;ς. Όχεια οπ]απιίταϊςς, ΡΟΣΕΥΜΝΙΑΣ Ίπξα νΠ, 565 
αλιεία: ει ἆππῃ οἶτσα Ιαῤγρίαπι: ουτίαπῃ ἴεπο- ὡς δὲ κατὰ Ἰηκυγίη γωέσθαι 3 πλώντᾶς, ὑπολα- τεπε, Ἱηρεπτί «ο Τεπρε[ατο αἀοτία. Ίῃ 
Τείτα(η Γ6[ε εἰεξίος: Ἰασεταείσηιιε πανΙδι»», 
Έα Πυ]]ης Ἱπ Οτείαπι τεοερῖας ο[εἠάεῦα- 
τπτ, Π]ς Παιρβάεπτες πἴρεπι Ἠγτίαη σοπά]-- 

/ / ο. . 3 / ον : βωτά σφεας χειμᾶνα μέγα» ἐκβαλέευ ἐς τὸν γῆν. συα- 
κου / 3 . / 1/ , 

ρα χθέντωνδετῶ) πλοίων, ἐδεμίην γάρ σφι ἔτι ὃ κομιδὸν 
3 τν : : 2 ω. « ’ ο : 

ἐ6 Κρήτην Φαίνεσθαι, οἼθαῦτα 5 Ὑρίν πόλι κτίσαν- 
λεσω : / ἃ μή ον αν πτοι α 

ἀῑδίε: οαε τηπϊῖαϊτο ποπηίπθ Ῥτο Οτδβαό Τα. ΤΑ χατάµαια! Τε μαὶ ῃ εταβαλώτας, ὧντι μὲν 
δες Μεκίαρίος εδίε εβεδίος, «εἲ Ῥτο ἵῃ- 

Ἰ]απίς «οηΏϊπεητῖς Ἰηζο]ας: ει αὐ Ἴρθ ΗΠΥ- 
ΤΠ ἀἶας ηοο]α]κία: Ἅα.αθ ἀῑα Ρος: Τατεῃ- 
Ώπί 6νετίεητες , ΙΠάςΠαΤΗ 1Π ΤΙΙΠΗΠΙ ἆθνε- 
Ώειε» τπτ Ώσς πιακίπια «ερἀες ΟΠΙΠΊΗΠΙ αμᾶδα 
πονπηας, εχετετ, ΄ταπι ἵρδοτήτι Τατεῃ- 
Ἠποτήπι, τησ ἈΠερίποταπι, αὐϊ α ΜΙ6γ- 
ἵπο Ομ ο αἆ ττία ππῖ]]]α οἰνίάπι αἀπέξι 
Ορεπι Ίεττε Τατεπεηῖς, πιείτε, 1Ρ5ο- 
τΗπ] αστεία 'Γατεπτιποϊτάπι αι! ο {ππτ, πι- 
Τπετις Ώοη εδῖ 1Πίτι, 
αυμπι Απασίαϊ {ηπια]ας αδίει, Ῥτοζυ{αῖοΓ 
Ἁπερίι τεῄδεας, αδῖ εκ εα πχδε ακοϊά]τ 

ο. Ἱεροαπι Ατοβάππα Ἱποοίη]ες ςοππρ]ήτεσαιιε 
11 αιυας ἵω Ο]γπαρία εοπ[οστανῖε,  Ὦθά τη] 

Περίποτυπι «ἳ ΓατεπΗποτηπι τες Πηε ΙΠῖε- 

Κρητῶν, ἃ Ἰηπυγας Μεσσαπίες γθέσθαι, ἀγτί 5 δὲ 
τὲ εἶναι νηαιώταξ, ἠπερώτας, ἀπὸ δὲ ἔ Ὑρίης πό- 
λιος τὰς ἄλλας οἰκῆσαι, τὰς δὴ ΤαραντΏοι Ἰχρόνῳ 
ὕσερώ πολλῷ ἐξανιφάντὲς, προσέπταισα) μεγάλως" 

ΦΟώγε Φόνο; Ἑλληικὸς µέγισ-ς οὗτος δὺι ἐγέετα παάι- 
τών τῶ ἡμεῖο ἴδμο, αὐτέων τε Ταραντίων και Ῥηγί- 
γω" ὁἳ ὑπὸ Μρεύθη τῷ «Χοίρο ἀναγκαζέµθοι τῶ ᾱ- 
σ-ὦν, καὶ ἀπικόμθοι τὶμωροὶ Ταρωντίνοισι, ἂπέθανον 
τρἰσχίλιοι οὕτω, αὐτέων δὲ Ταρωτίνων κ. ἐπέη. ᾱ- 

Μαγείας αυἴεπι »Φδριθμός. ὁ δὲ Μίκύθος, οἰκέτης ἐων ᾽Αναξίλιω, ἐπί. 
τρόπος Ῥηγία 8 κατελέλέίπτο οὗτος. ὕσπερ ἐκπεσων 
Ἀ ἐκ. Ῥηγίε, καὶ Τέγέή τὴν Αρκάδων οἰκῆσας., ἀγέ- 
θηκε οὗ Ὀλυμπίη τες πολλες ἀνδριάντάς, ᾽Αλλὰ τὰ 
μέ κατὰ Ῥηγίνας τε κὰ] Ταραντίναέ, τῷ λόγε µοί 

3 . 5 ον. ς { ΡοβΠο ἠογα.  Ιπ Οτεῖαπι Ιρῖεως ἀε[ο]α-4Οπαρενθήκη γέγονε" ἐς δὲ τὸν Κρήτην ἐρήμωθεισαγιὠς λέ- 
τα Ῥτο[ αἴπηι οσα αἰῖσς Ποππίπες, 
Ρ;Φαῖρις Οτασος Ἱπππηρταδίε: ἵετίπηπε α 
τΠΟΥΙ6 ἸΜ]ποίς «ταῖε», «15 Ττοῖθηας Εμδίε, 
1Π αιίδμς ποπ. ἀειετηος εχετϊδ[ο Οτειες 
Ίήεηεί]αὶ ἀο[ίεπίοτες: οἳ οὗ 1ά ϱος Ττοῖα: 

τάπι ΄ γεσιΠραίσιοι, ἐδοικίζεσθαι ἄλλεςτε ἀγθρώπεςικα) µά- 
λίσα Ἕλληνας, τρί]η δὲ γοεῤμε]α 1 Μίγεῳ τελεύ]ησα]α, 
γενέσθαι τὸ Τρωϊκά: 
έον]ας Κρῆτας τιμωρὲς Μθέλεω, Κ αντὶ τετέων δέ σφι. 

9) τοῖσι εἰ) Φλαυρό]ά]ες Φαίνεσθα] 
3 / 1 / ρ λ λεν ο ωβομ ἳ : ώ . . α πογοςήσασ ; ο ς ε 0 σ Μεψέτίος πα αμα {αΐς Ρεσοτίρις Έαπις ραβί- ο ο5Ἴσασι εκ. Τρούήηςλλιμον τελα] λοιμνγθέσθαι και] 

Ἱεητίαααε «οτγερῖο5», ΙἴετΙππαπε «ἀε[οίαταπι 
Οτοῖαπι σὔπα τε]αιῖς α τετ Οτειεπῇριις 
επ μα- 

4 Πλέοντας Αγοῦι 4, Ρομά, 

Μας, 

Ζὀ Έχρίσαί μίης (ομὴ, ἵη ψος,, πα άρσα οὐδε μίαν τοῦ, κά. «494. 
ο Ὑρηδίν Βα1/. εἲ εί, Ὕρηδίλλην «1. νυ]ραταπι πονῖτ ερ. ἢγς. ἵπ ἔ ει {λτὸ. αἆ Ῥεπερ. ν. 978. 
40ο Οὗρίαν {αηδίε Τι. νΙ. Ῥ. 491. ἆ Τε. Ἰήπ. Μεσσωπ. «4γεδ. Ῥαε[. «4τδ,. Όοπο οτάίπθ. 
Ἰάεπι εἰ {7Πά, ΝΗΙΡΟ τοῦ, πηπΙπιε υε]α, Ιπιθυροπίτης, 
ὃς τες. ϱ Καταλελ. Σπα, ἵπ «4γοδ. Ροδῖ που ΨαΓΡΗΠΙ 
εἴ τὴν ᾿Αρκάδο. { εί. [εὰ ν {αρία αἱΒππαπι {γ]]αῦαπι ο[οπίαης, Λα9/. «4εζ. «γε. Ρανίς, 

6 Δὲ εἶναι 
1 Ὑρηδίής Ῥα/. εί, Ὑριλλίηο «4ῑδ.., τππα. θαΠπι 

Ἱπτεγ(ΠηριήέΗσ, εἰ οὗτος ὥσπερ. ὃ Όεβι 4γοῦ., 
Δβ.; Μήωά οτι, 

ἆΑντὶ τούτ. «4γεῦ. 7 αιιοὰ νουυς οὗ Ο. τόο.., ο] ἀπό. ἱ ορ. Ἰει, {ασ «401. }α]ΐα, Κρήτης «44, οἳ αἰΠ. 

34. Τρί πὀλιν κτίσαντας] Ἐκ Με, οἲ οοπ{ΕΠἴαΠΘΟ- 
Στη Ίοηρττῃ πΙΒΙ] οχισίοο: “ρηνν νο]ή]δίο, 4πσερς 
Υμ1 Γ6]εῦ, Πι[ρίσΙο ο5τ, οεῖοῖς ρταε(ετΏτα “Ὑρόν ἔπεῃ- 
Ώδιδ, «ὠζγαδοπὶς οπῖπι Οὐρίαν Ἱποηᾶο{ο {οδοί «οπ/{σῃ- 
Ώηῖ Ομυερίως Αππα. 19]. Τ.. τν. Ρ. το/7. οἳ Ἰεμγ- 
[ως 1, 1ν. Οτετ. Ο. δὲ, ἴμπα τηβαίπ]ς «οκ: δηηΙεδ. 

ὠσοορίμο ΟοπιιεΏῖ, αἲ ΄αεπεας Γαῦ. Ἠετας]εεπίες 
Ῥ. 05.» νετ]ῄπις ϱρ. 537. απά{ετίρεπς τὰς ἄλλας οἰκῇ- 
σαι, «ΟΠΠΠΠΟ Τμοσεάεῃθ» ΠοῖατΕ» αν οοπαἰών/ε 
4ὐοπιοᾶο 2/α1]ᾳ εχ οἰκίσαι {1 Ἠρτί. ει ρτοῦε αμΙάεπι: 
πάπια οἰκεῖν εἲ οἰκίζειν», αποᾶ Τ]ε ρε ηαάστα πίπτητ. 
ταπτηπάεπι ναιετο Οταςεῖς, 14 νατο {ατπιοπῖς Ἠαδίτιις 
τε[ρυε. []ά α ναπίαίε ᾳποαιε. Οείεμ(ές, σηἡ ῥουίεα 
Ίαργρος υορα 1, ἐγίδες ϱεπεγα Ιοηίδης, ὦ. 6. αής γε: 
ἐεηεῖς Τγοἷσε επεἰώ μη ῥ7αεοο(ν/ε, αὈ]αδίε ]οπρίςβππο: 
Ἑτ Τμ Πυρεπάα {ναμίτυτ ατβυπιεπιαΠοπΕ, αιιοά ἀεῖῃ- 
ερ» {εφ ιιετΏσ» τρίτη δὲ γενεῇ μετὼ Μίνεὼ τελευτήσαντω 
Ψενέσύαι τὸ Τρωϊκώ. 1 468ο. ΠεΩΙΕ θηπῃ οεσΙτήΊῃ αεί, 
τρεῖς γενεὼς Ρίο ἸΝοβσί πιοτα οαπεάπι ἁμηίαχαϊ αππος 
αὐ{ο]ψετε Ί,. τ, 149. Αι (μπι ἵπ ερτορίο Ο9ΠΠΠΕΠΙΑ- 
το Ρίυτα» ΓεβήπαΏ ης ἄερτορεταία. 

9ο. Οἳ ὑπὸ Μμκύθου ὅο.] Μαϊαπί οἷω ὑπὸ -----, ἴμπι 
ἀθῶν ΝοςεΠῃ Ῥγαναπι ν]άετί, ἵπ ρηϊπιὶς οὕτω, 8 ΤπαΤρί- 
πα «ΕΤὰ ἵοππετα Ἱηρεβηπι,΄ Όιας αυ]άσπι {1Η ρΙαίοπες 
απέτοπους ποη Ἰπν]άρο: οἳ τῶν ὁσῶν Βοηρίοσίς ΠΙΟΙΘ 
Ἁ Περ]πϊ 11 {απε, ἃ ΜΠογίιο αακή]ατπη. πηςῇ: ὧπέ- θανον τρισχίλιοι οὕτω ΠΟἨ απά , ας ὁμοίως Σε(γεΡΗ!, ᾖνε, 
τὸν αὐτὸν τρόπον, Ὠἱ οΡΡοστωπε νὶς ἀοέζις ήῃ[σεῇ, οὗ: Τειν. Ἐ. τα, Ῥ. 145. ο ὰ ο 
πλῤος, Ανγκαζόμενοι τῶν ἀθῶν] Α Γα]]ᾳ θεπο εοήνοτῇα 
ΠΙΤΟΣ: ο΄ {6 νίς Ὁ, περοι Ιηῖε]σοτα: τῶν περιοίκὼν 
ο αγκασὺς Οῑκίε ντ, ς. 58. 272ηΐγε εδ. ἀφήιέσθοιι 
«ιν καζόμενοι, πποτο [ο ρεπάϊ» αἩεπι ναάο ποβῖοτ 
Ἐστουίηρ ος ἀϊειητΙ ὦναγκαζόμένοί καὶ ὠπικόμενοι. 
ολ ης, Ἡ ΝΜΗΟγίΠο οοαόδἩ αικΙΊαιας» είς {η οἳ- «αλα οολάρνηῃ., ὠπέῤανου τρισχ]λίοι οὕτω" Ροίηε- ππα γοχ., Ώρρο βςημμης ῬΙσΥ η ἀθβπῖε Πηπιομμῳς νο οἱ οἶτα» Γεητατ] ΠΟΠ ἀεῦερατ. Ίο 
τυπῃ ἘΠορίπο τὰ ΟΔϱ[ΟΥΗΠΙ., ἰαᾷοπι ἵβΠηΘΗ ΄ΓατοηΏίπο- 

Τηπ] Ης {ιο Ίοσο Δοήογμς οπηιτατ ΧΙ» ο: 5ο, | 
᾿ κ ασρν ΑΤΟΚΕΝ. 395. Ὁ δὲ ΜΙ - Ν. 

Ἠπεσχ νοίο, ο] Ώοπατία ΟἸγπιρίσα. «πε ἀθάῖςα- 
15]οςῖς πἹεπποταῇς, ἀοοῖες νΙτηπ ορτῖ- Τη "ο 

ο μ ο ψοσας. βαμ/[αμίας, οι ν. Ῥ. 447. ΕΣ 
-. 9 {π]είο αῑσίτωητ δ0ῦλος καὶ ταµίας τᾶν Α- 

ναξ]λ ἡμότων» ο ἐπίσροπον ποοσρῖε, ᾖῇογορεῖ. 
απ] εκ 108. τρ κο μας ας πῶν- 
των ἐπίτροπον τῶν ᾿Αευάγεο' αριά τεοεπίοτες 1δί- 
Ίου τὰ {περε νοχ τή τραίήτ. 69 επτε]α ΠΠοτεπι Ἡς- 
τ1Πμπα, αὐαπι ΠάεΙκῃβπιε ΝΗογίΠιις αἀπηπ]βτανίε, πῖ- 
111 Εεγοποξ. αὐξ Ῥαμ/ά”., πιεΠιθτί ἀϊρηϊεβύπα ροῇβοτῖς 
τταβΙά!ε Ὠ/οάογ. χι, ς, 66. ετς, 48. Ὀὲ πριά Πεγοι, 
{η/ήπο ἀῑεῖτατ εἲ Πζαογοδίο, Ῥ. ο38., Μος, αιᾶ 
Σμίκυθος εδῖ Βσμ/απίαε. νιὰ, Ἰει/. αὰ Ὀοιον. ]. ο. οἳ 
1. }α]ει. αὰ Έκο. εχ Πἰοά, ρ. 65ο. Ἐϊάσπι Γοῤογο 
ἀιχ αυ]άαπῃ Μήκωύος ππεπιοτατΗτ αἆ Οἰγπιρ. ττ7. Ἱ, 
ΧΙΚ. 6. 8. πρὸς Μίκυθον, {οπθοπάυτη πριά {/οηγς. 
ἁἰαᾖΐο, . Ῥ. 199: 5ο. νιὰ. ερὶρτ. αρ. ἆζμῇλεγ. αἆ μη, 
Ἐ. τπτ. Ῥ. 967. Σµικύθου πιεπιΙηΊε /}οπιοβῦ. Ῥ. οἡ 1. 44- 
1ο0ρῦ. Ἐκκ. χ. ορ {πποτμετμπτ ει Σμήωθίων Σµ- 
κρίων' Σμικρίνης' α ΏΙα]εξτο ρεπάεῖ 1η Ῥτοργ]5 εΞάΠΙ Πο- 
1η]πίρυς Γπβροππιετο {οτρεπᾶ1 ΠἹνετβια. νΑΙΟΚΕΝ.: 
-«96. Κατελέλειπτο οὗτος" ὅσπερ ὅτο.] νο ἀῑ(ρ[ίσει ἆ]- 
ΠΠηρμεπάί ἵπ 4γεδ. πιοᾶμςδ: πυπο σθτῖο ποχς ππίπις 
αἀζοηπιοβατας σαιηῖτητ. «ΜΙογιμῖ, ορΏπιας βᾳσὶ τα: 
τοσίδ, σε]εὈτατίσβπια Ίπ. Ὠἠοᾷογί Τ.. χι. 40. αἳ 66. οἳς 
Ἔση[απίσε, οι Σμίκυθος, Ἱ.. ν, 56., υδὶ ει Παταας 
αριά Οἰγπιρίαπ] αὐ Ί]ο ἀεάϊσαίας, πιεπιοτ]α, {4 ΗΗΡΗ, 
21αογοῦίιη » α1οδ01Ε Ἠοπηϊπίς ρυλθΚἱσαίογός ΠΟΠ ΠΙΟΙΟΓ. 

4Ο. Ἔς δὲ τὴν [ερήτην ἐρῃω.] ΝΙΗΙΙ Ίλβοπε ἐσοικίζεσθαι» 
εἴ οεἴεία» α 41ο Ρεπάθαπῖ: αὐῑας τὴν παρενθήκην αΠῖε- 
εεάππτ, Ί]]α νειρο πἰτεραπΗΣ λέγεται Ῥοδῖ. 1]απι Υο- 
ευ]α τεφυΙσίζατ 1η τα] δες υβταία:. νἱάερατασ Απισο ΊηΕΟ 
ὡς ἵπ ὧν πιταπά μπι» Ίάεπῃ οἳ εσο τεαισ] {ρίοος» {10 
Πς {οττε Ίοςο οοἱοςαπάπη: Ἔς ὧν σὴν Κρήτη» ἐρη . 
σον λέγουσι Ἡραίσιοι ἐσοικίζεσθαι ἄλλους τε ὠνθρώπους, δὲ ον : {ρῃοθτει Ἔς δὲ ὦν' αιοᾶ µάλισα Ἕλληνας πεαυε ἀμρ]ιεετ νασίατ πήΠὶ ᾧ 
Η9απᾷο πλῖπις οοπβάεταῖε τεῖθεί. ΝνΙάΕΠΗΙΣΤΙΤΩΙ ΠΟ. 
Ἱερῖείο ῥα]]α, ααπι νεττεῦατ. 2 0γείατι {ςίΗ ἄς[ολη- 
ἔσγη Ῥγας(] σἰμηέ ὅτο. Ἠιλεβοσυσι εταῖ Ι5ίη Πβτεβῃο, ο. να ατταῖρες εχρεάἰΏοπίς ἴΠ. 8ἱρᾳ- ΕἨΙ Ἐτερκρῆτες» ΠΟ Ῥ ο ο να οκ νος 
Πίαπι, ἀοπὶὶ τηβη{εταπῖ. τπτ ΜΑ ΟΠΟΟΡΝ Ἠῖς ἵῃ 
Μίνεο, {Ἡρχα 1π,Μίνεων ποη ἀεθοας ἀε[οππατας αμ 
πιοχ. νογηπι Ἰεήοπεπα τε[Ητι]ῖ δα ὠπονοσήσασι ἐν 
Τροίίς, 1.1. Γπποη 105416 ΠΙΕΤΠΟΤΑΠΑ Εὔογ, ες. Ρα 
ἀἰά1εκ(οπιμς εἲ «4γεῦ. 3102 ἄπὸ τουτέων δὲ οκ Πκβστα 
Ίοσετεπι ὠντὶ τούτου δὲ» 64 οὗ {4: Ίος οοπηπιεπάα: τε- 
{ροπίπι ο. 169. | | ο ΝΑΙΟΚΕΝ. 
47. Μετὰ τῶν -- τρίτους ὃςς,] πες ατςῇ- 

ες πι». 

432’ 

αὐταῖσικοι τοῖσι περοβάτοισι’ ἐς τε τοδεύ]ερον ἐρημωθείσης. 
3 ο» ; Ν. ο ο οσαμὸ 

ΚρήῆηΡ μέὰ τῶν ὑπολοίπωντρίτες αὐλὴηνγῶγνέμεσθαι Κρη- 



495 

596 ι τ Ἡ ὀ Ὅ ο ΤῬ Τ ποσα! οπα]ςς [ο ὁεο[αἶμέν 

τας. ἡ μὲν ὃὺ Γιυθίη ὑπομνήσασα τάυτα, ἔσχε (η- μαδίεατ,  Έατηπα τθζατα ππεπιοπίαπα ΤΕ[ΓΙ:. 

οὐαγκαίης τοπρῶτον ἐμήδισαν» ὡς 3 διέδεζαν, ὅτι οὔδορ μα τν οσο αρα 
αν ο τσ ον ; λα ν Ίταις {ιαδεί αἶτσα Ιπῖπα ἸΜεάοταπα Ρ8τῖεΣ 

σφυ ἤνδανε τὰ οι Αλευάδαι ἐμηχαλέῶντο. επέί τε 36 «ονετυπε, «πι. ο επάστεητ πο. Ριεετό 

Ρ Επυθέατο τά χισα μέλλοντα. Φιαβαίνευ Τον Πέρσι ᾖΠὺὶ αν Ἀϊαυπάα εκεοαϊτασ[οΏε:. Πάω 4 επ1- 

ἐς τὴν Εὐρώπην, 5 πέμπυσι εν τὸν Ἰσθμόν ἀγγέλερ, ριϊπιὔπι απἀ]εταπῖ Ῥεπίαπι ιγαἱΐσοτα ἵπ Επτο» 

οὗ δὲ τῷ Ἰσθμῶ ἔσαν ἁλισμένοι πθύβθλοι τὴ» Ἑλ- Ῥαῖῃ, Ίεραος αἲ Ιδιμπηαπι πηαηῖ» υ81 

λάδας, ἀραιρημένοι ἀπὸ τῶν πολίων τῶν τὰ ἀμείωςβρτον][οτεο ΟΤῶεῖῶ ἀε]εζῖ ε αἰνίτα δις «0: 
α / αμάὰς ολ ' ' Ιοία ζοΡΙ” 

ἃ Φρωεμσέων περὶ τὴ Ἑλλάδα, ἀπικόμηωοι δὲ ἐπὶ ν ΕΤΠΙΕ κ απφ 4ε η πο ο. 
ο δα ο ποτ. Ἡ » 2! ταῬαπῖ, 4ος Ρορίαυα!α ν ! 
τ8 ὢν Θεσσαλῶ οἱ ἄγγελοι, ελέγον Δ- ς : νὰ 

ος οι κο ΤΠεεβΙοτυτω, Ίτα νοιδα ἴοσετα» ΠΠ οἱ 
ε/ νε / ο ὰ λ ὴ 

; : ρ 2 . . . ο... - 

ο» ὃρες λ . ο ο ο «ΦΟΝ . εἰ, ΟΙγπρίυπι Ἱπρτοφ[ατη οπ[ούιη, ΡΕ: 
Ολυμπικὴν, ὕα Θεσσαλίή τεκα! η σύμπασα” ἡ ἀς, αι ΤΠερίαία ρατίτετ αἴαιθ ΟΙΠΏΙ στῷ” 

9) 
5 3 / . ο» τ ο» ς ρω 

. 

2” Ελλὰς ον σκέπη Τὰ πολέμθ. ημείς µέννυν ετοι-όΟσῖα Τι {ορια αὓ Ῥε]ιο. ΄ 9νο8 εαυ1ΕΙΠ αὰ 68” 

ϊ 3 
μ κ . . ΐ' ὁ - 

»» μοι Β εἰμὲν συμφυλάσσεμ. πέµπευ δὲ χρὴ καὶ οάϊεπάια Παιαὶ ραταῦ {ππιυς: Γεά ΥΟ5 αμ 

) ὑμέας «ρατὴν πολλήν' ὡς εἰ μὴ  πέµψετε, ἐπί- ας ἀερετῖν πα]ταπη πήτιετα οορΙαΤΕΠΑ2 ὰ 

»» 4΄ασθε ἡμέας ὁμολογήσεν τῷ Πέρση. ἑ γάρ τοι πίᾷ πητταῖς, {αιίοιε πον Ραμόν ος 

“πθοκατημένης τοσῦτο πθὸ τῆς ἄλλης Ελλάδος 105 εοίε ουπῃ Ῥετία. Ίεαιο επίῃ ἄθ” 
23 

τα. ος νο” 
) ο κ. ο σ5 αάθο απιθ θίθταιη Οπροῖααι Ροβϊῖος ΡΙ6 
ήνες σποὺ ὑμέων δει α πολέσθαι [βοήθέεν δε ἶ οὐόδ'. αρ 

2» ε; ο ώ α]᾿ βοή ώς δρ]ς {οἱος οεσµΠηρσίο. αἱδας. ἔοττε ΟΡΕΙΑ Π 
/ 2 να / ον 2 / αν} / 

(μλόμεοι, αἴαγκα : ο .. - 

5» πλ οι ) ον εδεμ ή οἱ το ἐφ τεομ[αῖδ, πυ]ία μοιε[ς ΙπΙβηΡεΙΕ ποσο 

ο) προσφέρω. εδαμῷ γὰρ αθυνασίης ανάγκη κρέσσων ταιε, ία παπιηπε ΓΟΓΗΟΓ πεςεδῃῖας ϱὁ 
, λ δή . νο . ἡ ο. 

, ἕφυ. Ίμει» δὲ πειρ]σόµεθα αὐτοί τύα σωτηρίη µη- Ἱποεςϊμταίς, Ίτααιε πο[ιπεῖ 1ρᾷ αἱ ; 
| Ἠας Γιιες/[α- 

2 χανεώμοοι ᾿ Ταυτα ἔλεγον δι Θεσσαλοί, Οἱ δὲ Ια{επῃ εοἵπραϊαΤτε οοΠαΡΙΠΣ. 4 οἵα: 

Ελληνες ττρρἊ ταυτα ἐβελεύσαύτο ἐς Θεσσαλίη πέμ-Ζοἱὶ. Ου αὖξ 6αςί ας ππττοπά μα - νι 

φ κ αφή Ὀάλασσαν πεζον σ΄ρατον Φυλάξοντα τὸν πο ηνη Ὃ αίρ ο μι σο- 

ἐσβολὺν. ώς 9ε συγελέχθη ὁ 6ρα Τὸ» ἔπλεε δἱ Εὐρίπς. Ὃ κος . ο μην Ὃ νι η 
απικόμωος δε την Αχαιίης ες ξ Ἄλο, αποβὰς ἐπο- Ροδίφιιατι : ας μα λονος Ρεινεβίε» δι 

εν ὃν το τῷ η -- αυτε καταλίπὠν. καὶ ριεδίας τα έθῖς Ἠ]ς πανίδας» 1η ο νά 

κετο ἓὁ τὰ Τέμπε ὃν ἐσβολὴν, ἥπερ απὸσδίαπι εοπῖεπάϊτ, εἴ αά Τεπιρᾶ ή  ἵπ 
Μακεδονίης Τη κάτω ἐς Θεσσαλίην Φέρει παρὰ [η ἱπβιειπι, αἱ αρ 1{6ΠΟΓ6 μίαν» ο. 115 
ιόν ποταμό, μεταξὺ δὲ Ἡ Οὐλύμπη τᾶ θρεος ἐόντα 1 πΕ5ΑΙΙάπη ετε, . Ίακία απππετη Τη Ἱωὶ. οἲ 
καὶ Της Ὄσσης. οὐθαῦτα ἐφρατοπεδιύωτο τῷ Ἑλ- νι Οἱγπιρυπι εἲ Ομαπῃ πόνος μα: ϱἵἩ” 

λήνῶν κατὰ μυρίες Ἡ ὀπλιται συλλεγέτες καί ῄα Ῥοΐιετε ΟΥωοῖ, αά ἀΕΕΘΙΠ πώ δν 
αν κασα, ἀνρμς"ς οπλιτα συλλεγητε" καὶ σφι τοῖς Ἄτπαιτα εοαξε:  ἀπἱθᾶφ.ἈάειΑς ΓΠς 

ο! Ὃ δαν ο οσα σος ἐφρατήγεε δὲ Λακε-ΘΟ[Ά]οχυπα σημϊταϊας,  ἀποῖρις 1 αεράποθ” 
δαιμοίων μθ Ευαίνετος ο Καρίνε Ρ ἐκ, τῶν πολεμιάρ. τη Εν ταις Οατεπί. Πο » ον 

ν ᾗ / ολ ρολο ερ 
χῶν αραιρηµεος» Ύενορ µθτοι εω 8 τὸ βασιληήϊη' ἔο εκ Ροἱεππατο[]ὰ παππαπασι ποῦ 

ἳ Ρ 15 ᾳ 6Π1 ὁ 
ρμ απ 3. ο Α λ / ς Ἴ : οπ 

| 

Ἀθῃαίων δε, Θεμιγονλέης ὃ Νεοκλέος, ἔμεμαν δὲ ὁλί- Ίεῖ ε τεβίο δεπετε. ΑΠΛΕΠΙΕΩ μσοδ 
ο γας 1 Ἀεπιήλος]ε Νεος! 81ο, ορ πε 

- Δ αἲ ” ο 7 : . Ν - Ὃς δν. σέων 

α Δὲ ἔδοξαν «4γεῦ., πιοχ οὔ σφι οἳ ἠνδ. «441. - 2 Ἐπύθοτο Ῥαε. ο Πέμπωσι δὰρ «4γεδ. - 7 προ ν 

μας ο ὁ αμα. ῴ Τούτοις «πο. | Ἑλλὰς σκέπη τοῦ πολέμου ᾖ «4ποῦ. 5 Εδμὸν κά / 0.0 

«4ἱρας }α]]α » ον ν ος ρα ο ρε σα ρω ἆ αι, σ ος αᾱ σι ἡ Ὁλ. τε-ὅ ο : 4Η. ἕασ[. «49. Βαγὴ «4... ἀπίκατο «τοῦ. Ε.» ὠπικέωτο ς , 

Τ ο ο αν κ Ξ ας ο αρ ταπαε ας νεοα ὥρὸ. ο Άῦεσι αὓ -4ζ. Ρά. ἆ 4 
ορ Σ- ὡς εἴετῖ. ΝΙοχ «4. ἑὼν τοῦ βωσ. Ώπα ηεραΏίοπς. δα ρα - | 

νι να στους ἀῑνυία» Ἰμηχαϊ, Οἱ ὑπό- 79, Τῆς ᾽Αχαϊς ἐς ”λλον] Νοπιοα ητθίς Πτοτα πες 
αν ος νο ειν, ρε ον ενα({εταηε» οιῖπι [αγ τανῖϊ (αροιήμα «ρομου. τδίς Ἱποοίαφ ᾽Αλέως ἀῑλιέ ης, 
να μς ος : 3 ο πεγμηξ, Θταηῖ πιεοπα Ο]. σιοβῥοπες πΊοτε Ίεῦιιδ αενὶ {αἱρτοτίος εΠτατο: ΠΕ. 

το μμ.  οαὰ ς ῬΙπος αμτεπ1 11 Πεγούοε] οειι- οι Εἰγβος. Η0ἱ ποβτίςΊπ Εάά, 49ε/Η. νυ]ραυσ:. τμ” 

δρυ ἀγδί. Έ. ν. αζο.» πΒί ἂς Ππία]αο Παδία- λώττειν τοὺς 'Αλεῖο πρὸς τοὺς Φαρσαλίρυς»Ρ. 505. 1ο 
Ἶρης οἳ ναηία οΠἱρίπε» {π]κ{α, βία οἳ ̓ Αλεῖς τούτε {ο ρτΗΠῃ 8, 68. Τ5ὰ τοὺς λα. 

Ὦ αι ισαοὶ δε ὖελ ὠναγκαίηο ὅτο,]. Ῥπυ]ὲ πεπηεῃ Όαης: αἰέοτυπα αρμὰ εμπιάσπι τουσ » ο 814 τς 
Τρεςιὲ αον πάνετΏς΄ ἀἰδ[οίμτας. ασ φις ση ἔε {αρίτς Ρ. α96., "Λλου πολιερκουμένον' εἴ Έτη Ἡ ᾗ 
λαο: ο πο /εζυεαμΙΗγο οἱ ῥτοβα]αι Φαρσθλίοι Αλον παρέδωκεν' αὰ Άπης Ίοομία Ποῦἳ »Αλοῦ 
κακο Ὁ λες ζμοά αὖ «ἀἰομραΐν [ῶ μη οἶται Ὀἱραπης» 91 ΝΟςΗΤΗΤΟ Ῥ. 90” όλ πο βς 
ο. ἵς, εοτήπιᾳιιο οομασγεπεία πηοης, ΤΠ. ὅλως Εμίε ἁορτανθτηπα: πιοπάο[α αριά αρα έως 

ης Ἐμορ[ι]ος, Δἰαιαάατυπι ἀοπιίπα- Ῥοβίμπε αμοάαπηποάο τεζἰπίιερτατ, Π Ἱεραυσ: 
10Π6 Ρί65{08» ΡΗΙΠΙΙ ς αμτω μα ᾿ ΏοπεΡ 5 ΡΕΙΠΙΙ Ὀε]11 {ηίΠ19 αἆ Ῥοψ[ας Ἱπο[παρίο: ---[ Άλος) πόλις Θεσσαλική: οἱ δὲ πολῖτοι΄ Αλεῖς" ΥΑΣΟΚΕΗ" 

ὋἸρηἩ : δικη μις πάζαί ας σου. 79, Ὁπλῖται συλλεγώτες) Βάση τοάῖδιμο λα τες ͵ α σζω - ... : ος 2. Ἅν αλ σι 

ΤΩ1 19ΙΘΗ ΑΕ ” ας εἵς. 7.3 συλλεγ ναι. ΔΗΟΙ συλλεχθεὶς» συ λα: | 

οχοἰαϊρία ααμ]ά, ας ΒΗς{Ε οἶίπα, τοπρῶτον µήδίσαντες Ώπι]ία ποβπο σος 

Ἀιέδεξαν, ὅτι οὔ σφιν ἤνδανε-τος σωερχἠποίρίο Ἠήεαος ἐν ΓΥΗΠΗ Ἰοήρασης, ον ανα: ο ΝΙάοδίυ αμ” 
βαγίό Γου]ς/2ηέ9 ο εηάετέ11 [δὲ Π0Η ῥ]αοσγε. -----

- Ίο Πα αἁ ΘΛΠλά ση, ο. α 18 τς τμ αι ροή 

Ῥτοίεόο ἱπυΗ(ςι» ΜΙΠή εχ {6β6ςΙ5 «4γοῦ., ΡΑΤΗΠΙ 4- πο Ίθορ Ῥγαεδες Εάῑπίοη - λοῤέντες" ᾠσαϊσες Υς: 

Ἠμείς, Ρἱαουΐδίε πιεπαπὶ», ὢς δὲ ἔδεξων» Ίΐα υέγο 4Εηποη- 1Ο συλλεγέντες" Ίος ἱμγά ο ομις αἰτοτὶ ρταετυέ 8 

ἵ 1/ρ/ήρεγο ὅτο. ὣς δὲ Ίος {εΤε: ἴοτες 19ί3: 
ο αρα]. ΕὈὶ 4ἱ/ῥήτεγε ὅτο, ὣς δὲ Πο πιοᾷο 1, ΙΧ, «Ἠοεν, Δι  ρ. 9ο8.  Αοταῖς Ώοο/δεΠ/5 (αγ αμ, 

34 9οἡ οοπἰοέέυτας πο {πάμίρθο. {ου ἱ6ἱ; ο. πας. ρχοῦαραηε Απῑςῖς αῇρεΠοῖ ΨΑΙΟΚΕΝ’ 
««σο. Ἐν σκέπη τοῦ πολέμου] Μαἷε αὈ{επΏαΤῃ ΡίαεροῇΕῖο- ον, 1 

πιδ]η ο. 4νο).]αμάανΊί 10. σαἱρο. εδδ]ξς.ο1σιἔσαν ΄ 81. Εὐαίνετος ὁ Καρήνου Ρ/οῶΤί Σωνετὸς Εδί 1. μα 

ἐν οπέπη τοῦ πολέμου. Οµο ἆε 6ΕΠΕΤΕ Ρίητα Ἐν τς τής. ο.. Ῥετρείαπι {οἩρεάς, . Ῥο]οιαϊεβ]» 8 αμίοις ας 

ρτορριο κώρ οἵο σέ ἐρε προσφέρει». Νο ἀεθείε, πο. ποῖῖδ» Βρανταποσπα τοριῃα ἵη οπβτής αἴαμς ΟΣΗ οδό. 
«πό πόωμηη ϱγ//: αα]οπι ἀῑέοΠΙ8 Μήππι εχρἠσυίππας πο ρηπιαὔ!1 Βπετηπε αἀπηπ]βεὶ αριἀ Τι. οραί- 

αὺ 1]ο ους 
Υ 

ε πα ππις πε ΡρΠ 1 ιά. ν 

ο αν αητοι, Ἱδηπίμπι Ὠπα ἐξ {Οἱο ο ἀοζᾶ νἰἩ Ίπ οἰνίτατε αἰῆς, ἀά απίοας Λίο. 28/5 Ῥοαἱρ. 

εως Ὅκλαηα παρὸ ον, ἡμῖν οὐδεμήηὴ δίκαιοί ἐσα προφέ- ἴππ. Ίω Ἡ» 14.» Ἱπροβᾶ περοεής, Είπα νενοο σομετᾶ 

ο καην [δημο ᾽μίῥανι οὐίεᾷανο γε ῥοεεή ΄Α- περιεξαπι» εορπο{απις.», τερῖο Ρἰοτωππαμό ὦτισῃ- 
πα ἀο[οπάυητ: ορίαµς (περα νατσ- Βκίε: «44 επίπι, ρατῖσμ]απα ΠοραΠτεΙΏ οοπτοσῖτ. 

πο σον οὐδὲν ἀνάγκας Βμγὶριά, Αἱσείῖ. ν. 965. Τετ Ῥεης Η. δ]ερύμη, εκ 094, αοπίδαβοη” δη. Αγ” 

' αμ Β κ. σππἀο, Ῥγιμία Ίος αὰ Εετεπάα Οτῶςὶς ΗΣΙ: ο 
λομενεθς τικὠρέεν τοισι σι. Θεσσαλοί δὲ υπο 2 σοι ἡ 

ν. ο .. Ίνα απίπιαϊος σοἡλδαῖε. . Αι ΤΠεςί8 πεςεδ. 1 

τά 



πες απκ]]ῖα Τ]ιεςρ 9 ]θ[Ι, 1άεο Μοάοτεπὶ απι]ςϊε, Ειχζὰ Γ 1 Ά ΕΤΒΕ [ ο. εοπήτ]]α ἆς Τμεμποργίής π Τε] {εά επι εἰΙσεπά[». Ῥ ο Ἱ, Υ Μ Ν 2 8 ΥΠ. 
Ί]ιο ἀῑεο πποταῖ { μπι: 

Ρα, [ιβ[ετιηε εἰ ιτ ἀἰ[οεάστεπε, τς ἵῃ 
1]]ο 1Πρτες/[ίι Ῥετ[ίαπιες, αὓ εχετοῖτα Ἱτταπη- 
Ῥζηϊε ῥρτοςμσατεητατΣ πππ]ειάἴπεπι εεΓ{6- 
«ΕΠΙ παπτίςαπ]αε Ιπάϊςαπάο. Ηοτιπι οοη- 
Πο Οτῶεῖ, παπι εἳ Βεῃο {βὶ ςοπ/{Η]1. οἳ 

. ὃ / ης ο, Ῥοπο εἴδα 1ρ506 αΠΊπΠΟ Ἰήασθάο ο5ία νιάε-Οοσύμβελεύευ, χάί σφι εὔγοὸς 
Πταγ» οὐϊεπιρετανετιηῖ, ΟααπιαμαίΏ πηΙηῖ 

Υάείητ ἀῆΠάεητ]α 1 Ππαῇς[ο, απαπι αὐά]- 
Σεηῖ αὔἨππι εἴ]ηπα ος{ο ἵπ ΤΗες/α]ος Ιπργες{1π] 
ΡΕΙ Γετλαδος, ἵη [αροτίοτῖ Μασεάοπία, 1ὰἆ- 
τὰ πζρεπι «οπηπον, αὖα 6ε τταπβνῖτ εχετοῖτιό 

ε[χἰς. 
174Πις αἲ Τδιππηυπη [ο τεεξρεταητ. Ἠας Ες ἴπ 

Πος[α]]απα {αππρῖα εκρεζἸίο, ἆωπι τος. 1ἡ 
«“Πτοραπῃ εχ Αα τταπῃιτής εἴαι, οἳ Αργάϊ 
1411 αρερατ. Α {[οσῖῖς αὐτεῖη ἀθ[εγιῖ Πεε/[ᾶ- 
Ὦ 1 ῬοπιρΏῖ αἆ Μεἀος ιγαήῄετα, ἴαπα Π]. 

πι] πηρίσεΏτες, Ὁτ ἵπ τεριέ σετοπὰ1ὸ {ο[ς το- 
1758Ι ριΦβξετῖητ αΠΠκῄπιος. ὅτε απτεπι αἆ 

1εΗίΠΗΤη τονοτῇ, οὐ 6ᾳ 11 αὐ Αἰεχαπάτό. 
ἀῑξία εἴαης, οοπ/πἱταβαπτ ει «πα Όε]άπι [α- 
ΤαεΓ6Πῖ, ϱἳ ἀπίρας 1π Ιοεί» εν]είταιε πῶς 
εηῖεπί]α, τε ΡιῶΠάΙο ααἰτάπι ἘΠΕΠΠΟΡΥΙΑ- 
ΤΗ ομ/οάἵτεπε, «α1ρρε ἄμἱ νΙάεαιητ ει 8Π- 
δι/Ποτ απαπὶ 1] ΓΗεςίαώ, ετ πια] 1ρεο- 
Τα!η τεγγῷ Ῥτορίαπϊος. ΊΝαπι, Γεπαῖταπι αἲά 
Ἰητοτερρτί {απι αριῖά ΤΠεΙπιοργ]ας. πε αΙ- 
επι πονεταηῖ Π] Οτεβεῖ, απ εάρᾶ {ππε, Ρτῖας 

Πεήςσ]αιι [απτ. Ἠυπς Ίριτατ αἀῑεππῃ τσπάο 
«εετενετηηῖς, πο Ππετε Ῥατραταπι ἱταπῇ- 
τε 1η στασῖαπι, πἴαιε ε]αῇ πανίρατει Ἰπ 
ΠΗμφοι]ά!ς οἵαε Ατιειηβμπι.  Πδς εηὶπι 

| το 1ος 

2 Ῥε[ι 4γοῦ. Σημ, 
ε Ἔσβολὴ 1Π8ΙΡΟ ῥγορῦ. Ῥταοβαϊ σρωτ; 

..-α Τοῦ ἐπ. «4{ὖ. 
Ίο]οε, 

Ἠίοχ οὐδ' ἔτι ἐνδυἰώσως εκ Πεἰνλη Πιοῖ[ι σοπἱθέσα. Ἅωτοι  ὁ Ἐξ Αλ. οἵη Οχερῦ. «{νεῦ. δὴ. {19/.. 49... οείετὶ ὑπ' Αλ. «μη. 4 Καὶ µία 4γῦ. {η ὤν χοτέρη αι πριά «μία. ἵπ ος: σιώτο, 

δη. ”Αφφελοὶ παρὼ ᾿Αλεξάνδλου] 22Ηἱεμ{ες αὖ :ή]ρλση- ἆγο ή), Ι6ιις ΔΙεχαπατ] ο ΤΑΠΩΙάΠΠ Φιλέλληνοξ, {5ᾷ 
υ{1ς ἱπρεϊπιϊς Ῥοποβοῖὶ {περίης Α ΠεΠεη{ες ρτα πιο- 

Ἱηΐπετυητ, απο τε[ρ]αῖτ ΓΠεγοβοι{ ΠΑΙΤΑΠΟΠΕΠΙ: εΧ 
απα/2ε ἀῑνεν/Ώ αππθάαπα αἀπι][σεῃς., Ίπτογ Φοργαζίσας Ἐρίτο]ας ο8. {ΟΠρίοΥ, αάνοτ[ις {/οεγαίεΙη. πἆ ΡΠΙΗΡ- Ῥπη ἀδίηε: ὀδρειήρρμη αμάζοτοπι ἅαὶ ᾖ;, «4]λαΗ/. Ππᾶ αὐ[ανάα οοπ]δάητα» οι] αΙἀρίαιη οὐπιον]εία Βεργ/ῦ- 111 ἵπ Ἠιπά. 16/61. αυί Φεμ{/εη ἵπ Ὦ]6ί, ἆς ΠριΠ. «ῥα]αγ. ΠΟΠ ΟΡΙΠοῖ,, Ώο {[ουγαίε, ἀεριετας. Ιπηπ]Ε 1πα]ενο]μς 16, τὰς ᾽Αλεξάνδρου τοῦ σοῦ προνόου, καὶ τῶν ἄλλων τὰς εἰς τὴν Ἑλλάδα νενομένας εὐεργεσίας ἐξργ- Νέλλεμ αμοά ρείπιυπι Ί]]α Ροπῖξ Ῥεπεβείηπα, ἱόρατος ΙεχαΏάε 1! (Ἄμης ἀἰσετε, ποή Χειχαπ ἀαυεῦατ) ζοΠΙςΙ 41 1μεῇε, Ἠαιιά {απεφαπι υὲ Ογαεςίς στα]ῇ- «ΑΤΕΤΗΥ. {εά µτ πἱοί[σσγαίι]τ Ἱπίυτίαπα Π0ἱ {1ἱ6απε {1- 

τς 9η]: ὕςερον δὲ, αἀά1ς, ςασιαζόντων ({απρεπά μπιηθ πλη- σιαζόντων,) τῶν [βαρβόρων οἱ Ἕλληνες ἐπ) τὸ ἡμέτερὸν (1. ὑμέτερον) Ἡ 
τ ὦ, ράκλειον ἀπήντησαν Αλεξάνδρου δὲ τὴν --ᾱ-- Θετταωλῶν προδοσίων μά : 

μνήσθαι τῶν εὐεργεσιῶν» {2 οὐ, ἐομπωηῃ [όση Ἴορεη ΤΗ ογαζθγίαρ [0γ/ῤίογεΗ: Ῥο Ἐπιὰ. ΊπΠ. Ιβίη Ο[πη Επίηπι {ορια ΠΊριας ΠΠΠΤ Ιο]ρίπίς Ρ]επα. ΏΕΩΙΕ «ρομβρρο ἁΜεοηνεμίηπε, Ῥε Πργσο]έο Μασεάοπίας, Πορ εγαο]όα, ἵπ γα]ἱοίδμν Όριπο Ποησή, 2. Ἠϊο Ὁ Εδὲ ασοπά! Ίοσις, ον αλ 1ος : : ρε κ ΙΝΜΑΕΟΚΗΝ, παπάχί Νη ῥούλευόν σφι ἁπαλλάσσεσύαι] Οοπβ]πα Αἷς. Βοτίριος ᾗς ΠΟΠί6 {ΠΑΠΟΠΕΠΙΦΗΕ, ΙοΗάλτο ΜΠεγοῦοχο. οχ[οςμίεμι Ρα ος ΧΧΝΠΙ. Ιη{ΕΥ »οςταΏ σης «4η! Ἠϊς έρων, οἱ ρε δν δὲ σασιοζόντων (πελαξόντων) τῶν βα/- Αλεξάνδρου δὲ οδο ἐπὶ τὸ ὑμέτερον Ἡρακλειον ἀπήντησαῦ, Ἕλλησι μθούα . ὃν Αλεύου καὶ Θετταλῶν προδοσίαν τοῖς 
ρου ἐσώθησρν. Ἡ 5 ἄγαζεύξωντες οἳ Ἕλληνες δὶ ᾽Αλέξαν- Πλην! ος τν ο 15. Ῥοβ]αητε 16» ἡμέτερο Ἡρακλ. ἐπαγ]] ποῃ ἁῑοι ον Ῥϊανα αἳ {Ια/ο τε]ίόχα. . ης, 
ΟΡΕΤΟΠΟΓ, : τς ον Ε : Ἠηεηίο αἱίσμα ης ρατῶπι βία, ραχτήα 30 “Ἠεγοῤοη! 

. οσον αἀνεπ]επῖες επῖπι αὉ «ας ημέρας οἼβαῦτα. απυκόμενοι : δν τω 3 Διεχαηάτο ΑπΙγηϊΦ β]ιο νῖτο ἹΜαςθάοπε Ιε-βς᾽ Αλεξάνδρυ τὸ Αμύντιω, αὐγδρὸς 

ὃ Αλλη ἴάεπι» α͵ιοᾷ {ο]ογατῖ Ρροτθςῖ, 
η εκ εἵερτα ρευμα ίοπε, ας τα ῥαία,. 

Οπ]ςῇς ἐπὶ φῇς. «4γεῦ. {14 ., φῆς τῆς Ἱσ. Βαο/ς «4.4. ΒγΗ., ρΗς ὁται ἐ) φῇς τῆς. 

Ρ3Υ ερπίεᾶιιτα βΗτ 1ὺ ος ό., {εὰ Ἠϊς. 

σσ 
πα φας κ 

γαθ «γγελοι παρα. 
Μακεδόνος, συγεβε- 

λευόν σφι απαλλάσσέσθα|, μηδὲ µέοτας ο, τῇ ἐσ- 
βολῇς καταπατηθήαι ὑπὸ τᾶ «ρατὸ « ἐπιόγτος" 
σηµαίνοτες τὸ πλῆθος τὴς σρατιῆς καὶ τὰς νέας" ὡς 
δὲ οὗτοί σφι ταῦτα συνεθελεύο), χεησὰ γὰρ ἐδόκευν 

κ. ς 
ἐφαίνετο Ὁ ἑων ὁ Μακε- 

ών, ἐπείθοτο, δοκέεν δέ µαὶ, ἀβῥωδίη Ἡν τὸ πείθος 
ὧς ἐπύθοτο καὶ 5 ἄλλη ἐᾷσαν ἐσβολΊν ἐς Θεσσαλοὺό 
κατα τὴν ἄνω Μακεδονίην διὰ Πεβῥαιθῶν κατὰ, ὁ Γό)- 
νο πόλη, τῆσερ ὃ) χαὶ ἐσέβαλε ἡ σβατὴὴ ὴ Ἐθρξιω, 

Ίτα Οταοὶ 3ἆ ηανες τερτερῇ » ταγ-Οοχαταβώτες δὲ ὃν Ελληνες επι τὰς ο οπασρ βίο: εύοΥΤο ες Τον Ισθμό», Αὔτη εγθετο η {5 Θεσσαλήμ 
ὁ φρατι» βασιλεος τε μέλλοντος διαβαίευ ἐς τν 
Ἑύρωπηι ἐκ τὴς Ασίης, καὶ ἐόγτοο ἤδη ο, ᾿Αβύδω, 
Θεσσαλοὶ δὲ ἔ ἐρημωθέτες συµµάχῶν, οὕτω ὃὺ ἐμή- 
δἷσαν προ.ύμως, εδέ τι οἼδειαςῶς, ὡσε οὐ τζσὶ 
1 πρήγμασι ἐφαίγογτο βασιλέὶ ἄνδρες ἐόντες χρησιμώτα- 
τοι, Οἱ δὲ Ἕλληνες ἐπεί τεξ ἀπίκατο ἐς τὺν Ίσθμον, 
ἐφηλεύστο πρὸς τὰ λεχθέτα 
«σοται τὸν πόλεμο χαὶ ο) 

λ ή αν, ἃ η ΄ 5 λ } 5δὲ γνώμη ἐγέετο, τὸν ο) (Θερμοπύλησι ἐσβολὸν Φυ- 
λάξαι, 

σαλίην., 
ἀτραπὸν δί ἣν ἥλωσαν ὃι αλόντε, Ἑλλήνων οὉ Θερμο- 
πύλησι, εἰδὲ ἠδισαν εῶσαν πρότερο ἥπερ ἀπικόμειδι 

ΟΎαπά Ἱπρτοςῇ ΄ΤΗΕΙΠΙΟΡΥΙα αὐ Ί ταςβ]πης1Οέᾳ Θερμοτ ύλας ἐππύθοτο Ἡ Τρηχηίω. 
λέύσαντο Φυλάσσοντές τὴν ἐσβολὺν 
τὴν Ἑλλάδα τὸν βάρβαρον, τὸν δὲ 
πλέεη η γής της Ιφιαιώτιδος ἐπὶ Αρτεμίσιο, ταῦτα 

ἃ εξ Αλεξάνδρα. ἡᾗ τέ 
οἵοισι χώροισι, ἡ γικῶσα, 

ο). ΔΝ 3 /΄ 2 ον 3 . Ἡ ΖΈμοΤερή Ὑας εφαίετο έῆσα της ἐε ἱ Θέ6φ ι ’ ΐ - οω 5 ο. ο ἕ καὶ ἅμα ἀγχοτέρη τε τῆς ἑωύτῶ, τὸν δὲ 

/ ον ταύτην ὦν εε- 
λ » μη παριέναι ἐς 

Ἡ ναυτικον σρατὸν 

Ὑὰβ 

ὦ Τόνου «4γεῦ., 1 
1 Ἠρημωθ. «1γεῦ. 

ὁ “εί. «ποὺ. 7 Ρας αλ. ἵπ λαο οἳ ας ὦπι- ἕ Πως. Βαν. 41. αΙϊ ἐν Θεζ- 
ΕΧ ος Ίοσο. - -ὐ Έριχ. «42. 1 Της 

οο. Οὕτω δὴ ἐφήδισαν προθ.] Τη ὅογᾳ Τῥε/[α) Ῥε. /4γ43 ῥαγ1ές αμήημο[ο [1η {2σμ1]. Ἰησοῇ ναίρα ο - ας Παῦεῖ Ιπ Ἐμήδισαν μετὼ τὴν ἐν Μαραθῶνι μόφγην Θεσσαλοὶ ἐμήδισαν, δείσαντες τὴν ὠπόφραξιν τῶν Τεμπῶν: {ο αἴαε Ρ{αεῦεῖ 1η ᾿Αγχότερος, ἄπι[λεγο ΠΟΠ ἀεβρπαία, Πεγούοή{ νετΌα Πιπὲ αχ ΡΤΟΧΙΠΙΟ ζαρ, ρειῖτα: σεμότέρῃ ἐφαίνετο καὶ ἄγχοτέρη καὶ ἐσβολή. Ἰπ Ἠ]6 πι Π'Θ ΠΠ ΤΟΕΗΣΠΙ ΠΙΕΠΓΙΟ τῆς ἐσβολῆς., {μού Ίῃ Γπεξία]ατα αλίεπο νοσεπι Ίοςο ρο/πετατ ΠΏτατίας 1η 006, ΜΜ. Ἱπῖς Πο (4Ρ. 174. Αὕτη ἐγένετο καὶ ἐφ Θεσσαλίην ἐσβολή. ιι0ἳ γυ]σατυΓ σρατιὴ, {οτ]ρί ἆεῦοῖ σρατηΏ. ----- Φδά ν6ιο αὐοά πιαιρο ἅσι 61εβῦ. ος 17ς., πρὸς τὼ λεχθέντω ἐξ ᾽Αλεξάνδρου" Ῥτο ὑπ' Αλ. Π]ιᾶ» ἃ σοττο ο δις ποῃ 6χ- {ρεξαπάυπι, 4 Ἠαδεητ οἳ αϊ Ορ44, Ρίοβατεπι πε Ἡδ- τοβοίεὔπι: σρόπῳ τῷ εἰρημένῳ ἐξ Ὀτάνευς, οςε Ἱ, ΤΠ, ο, στ. τὸ ποιηθὲν ἐξ Ὑαμμιτίχου, Ἡς 6. 151. τὸπ οςαγθὲν ἐκ τοῦ Ἱύρυ., 1. 9. 114. αριά Ομ] μη, Ἱ. ὁ, ν1, Ρ. ο τ1ς2 ῥΗέΥ ------ εν ῥαεζαρορς [ο υρ]]]ραγ) ΤΕ/ΡοΠάΗ/. Ῥηςβν]ς ἐς «θαισητοτ Πο [πηρε Τωρσίσι: ἵπ Έτα- 5οεζ115» αὐῑθε {ιρεγήλητ, πο Ῥυτο τερετῖτί ἀϊδεαπι {εἵ- ναἴυπῃ 04. «4πιομίπο να, 6, Λτι ΕΣ Ἰμελήθην ἐκ θεῶν. ἵπ Ποηρίπο, οα[Ἡραβςῄππο {στίρίοτα, 4 Ζαοὐ, βεσταό Σ.ΟΟΑΤΗΠΙ2 ΠΟΠ Ί6Τ6ς μέ Ρυτο» ἴσ, Τομρίως, Ἰνοηβίαο ἀἱρπίκβπιης Επτυτις «τον, 966Ε, Ι» 80.5 ἐκ Κίῤνής συοφορβουµένους. Ίση. ῇῦεν Ώσπε οοττοχῖε ὄ Ὃ σαι λος Ἰωμανοῦ. εείαπι ἀράεταε ση. ρ. δο., Ὦν άνω Ἡ]α {οςίος Ὀ]ψοβς {εσῖε ορ ω ο. Ίτααι τοάθῃ ρηλὰς, Φωνήν τε, δέµας τε. {σπίρτα 18 ΝΔΙΟΚΕΝ, ς 2 συο ου(«Ενουδ.. 1 3 να ἀεμθντα οξ Αλοξήνδρον 1 νο Ἐ ορις ον «πει ἀἴθῆο, ως Ία πα, ζτ. τώσρ τὸ ἠριμένρ ἃξ Οτά ο ος τμ πας σος ἐπὶ ᾽Αρτεμίόων ] Νοη οὐ]ϊνῖ- 
{σος Φοιτᾷν ------- ἐπ᾽ ὕδωρ ἐπὶ ο ῥ ΣΙΥΑ. 
137..πες μίας Πρ. ος ο τοι, το Τέμπεα ἐό τὴν ἐσβολὴν, τοέτο Ροβῖα; ας ο πι ηος οο]]οσατηπά Ίοσο Ίπαμά σεπίπα- 1ητε 9, ῬΓβεροΠΠοπεπῃ 8Ι{6- 
τωπὲ» ποχίᾶαπι οτ πατ]οπι, Ῥής αμτοπῃ σῃς Ἰθισιώτ/δος τὰς παραθαλλίας κώμας Ἡ.. ΝΠΙ, 93, ΤΠΕΠΙΟΓΑΗς 2Παμίά Ἰπάυρετ πιο]Ιππ]» Υείαῖ. ο ο 

Εεεε τ4. Ἰὰ 

ἐπὶ τὴν. Ἐγνεόκρουνον Πυτὶ ψ]ν / 
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δ τ- Ώε[ο]ρι]ο Οµπεῖα, εδὶ Ίπατο ΑΕ φυση οχεῖρίωπε απβυβία: 
ςοὈ Π ξἙ Β ο ὈὉ ο Τ 1 Ρτορε πύναι οἳ Νιαρηε[ἴαπῃ 6τ ο ροη ς Απεοπιῤώσι 

ες 'Γἱεποργ]α5, 
, ΄ ο» ) . ! ν . Ν . Ὁ . - 9 

γὰρ ἀγχέ τε ἀλλήλων ἐσι, ὧσε πυνθάνεσθαι τὰ Ίοσα 1Πῖεί {6 νΙοῖπα {ηπῖ, ατ αιάϊ με 
2 ς 9 .ν ϱ/ ”/- ον ] - κατ 3 ἑκατέρης ἐότα. Οἶτε χῶροι ἑτως ἔχεσι" ασ εν ο ο 

ος αι σαν / ο μα σα Ἱῖα {ε Παρεπῖ: ΑτιεπιΠσιι ο] ζ Τὸ µεν τὸ Αρτεμίσιο ἐκ, τᾶ πελάγευ τ Θρήϊχί8 ε : : ον ας 
ο κα ζ ἓν ὅ Ίαρο Τηταεῖςο, εκ Ιαχίτατε ἵπ ατέαπι ΕΟΡΙΤΗΣ 3 λ κα” 

ον ὃν οκέγεται ο. ας «πάρα ος μεταξυ ο. τταϊοξξαπα, απὶ δε Ίπεετ Ἱπ[α]απι θεΙαμηπι εἳ 
ήση τε Σκιάθη καὶ Ὑπίρη Μαγνησιης' ἐν δε τᾶ ση ροπιϊηεῃίεπι Μαρπεβαπα: αὖ απδιΗΙ5 ατεπη 
νῶ της πὐβοίης, Ίδη τὸ ̓ Αρτεμίσιον 5 δέκεται αἴγια- Έπρωῦ Ίαπι Αποημισι εκαῖρῖε Πας» ἴπ 
λός' ον δὲ, ᾿Αρτέμιδος ἱρό, ἡ δὲ αὖ διὰ ἃὶ ΤρηχΏοεόΟηπο εοι απ τεππρ]απη.  Ιπβτεδ[Ι ΥεΤο 1Η 

ἔσοδος ἐς τὸν Ἑλλάδα, ἔσι, τῇ σεμοτάτη, ἡμίπλε- ΌὉτασῖαπι ρε τασβίπεπι, Ἠβὶ ατδΙβπος 

θρο" 6 µῶτοι κατὰ τὲτό Υ ἐφὶ τὸ φευότατο της ἀἰπΙάιαη Ῥ]ειή εδ: αὐμπαα πια 
χώρης τῆς ἄλλη», ἀλλ᾽ 5 ἔμπροσθώ τε Θερμοπυλέων ΤΕΒΙΟΠΕΙΙ ΠΟη «δι Πἱο Ίοευς -ἀτξεῖν ολ - 
καὶ ἄπισθο' κατά τε Αλπηρθε ὄπισθω Ε ἐώτας εὔσά πῖε Ῥοσίαπε ἜΠεπιορ σας 4 ο Τη μα 
ἁμαξιτὸς µένη, καὶ ἔμπροσθὺ κατὰ Φοίγκα ποτα- ὀδιρίης, μωρο ο πιο ηχία 

ο ολο” νο. : ἐ δν) “ονεῃ]σμ]απα νία Ῥατει: απῖεΠις εΏαπι 1 
μον ἄγχΒ Ανθηλήης πόλιο αμαςιτος αλλη μᾶ- Άηπιει Ῥμαπίσεπι,, Ῥτορε ΙΡΕΠΙ Απιμε]απι 
νη, τῶν δὲ Θερμοπυλέων Ἡ τὸ μὲν πθὸς ἐσπέρήα» Όρο Ποπ αρεπάο Ννελσυἰο Τατ Υἷα {ΗΠς1Ε» 
ἄβατόν τε καὶ ἀπόκρήμο, ὑψηλὰν, ἀνατένο ἐ "Τ]εποργ]ατῖ απἴοπι ααοά αἆ οεσα[ατη Υ' 
τὴν Οἴτην. τὸ δὲ πεὺε τὸν ἵ Ἰῶ τὴς ὁ98, «λάλασσα δι, τποΏς θ5ἳ ἱπασσςφής οι ΡΓΦα] ΡΓΦΩΙΡΙ: 
ὑποδέκέται καὶ τοάγεα. ἔσι δὲ ο, τῇ ἐσόδῳ ταύτηλοῦὰ» ΡΙοζξάεπθ πδηπε αὰ Οεἴαπη: απο απ(ΕΠ] 

Θερμὰ λητρὰὸ, τὰ Κ χύτρης καλέησι ὃν ἐπιχώροι ΝΙΦ ΨΕΙΡΙ α υτοταπη» ΠΑΤΕ ο 
"καὶ βωμὸς ἵδρται Ἡρακλέος ἐπ᾽ αὐτοῖσι, ἐδέδμήτο 4. η Ίος αἴεπι Ἱπρτεδ[α {ΗΠΙ ζΒώ ο 

ἳ : σἵα, 4η χύτρονέ, ἐᾷ οἱ οἶ]ας, Ἰπάβευς δὲ τέγχος κατὰ ταύτας τὰς ἔ {ς" χαὶ 1 τό | ο Β 
σ τωρα. πάς ισβελαὴ γαι, πό γε κας Ῥτορε Ίῑ]α οδι ατα Ηειεμῇ εκαυξ παλαιὸν κ », αν ὃ δὲ / 1 ν . τὰς οται., εν καλόν πο αἱ ἐπησαν. ἑθεμαν 9 Φωχεες το τέιχος, Λά Ἱος Ἰηρτθα[ας, ΤΠΙΓΗ5 αάϊαεαϊας ετα ἳ 

δείσαντες, ἐπεὶ Θἐσσαλοὶ Ἴλθον ἐκ. Θεσπεωτῶ πι οἰκή-ΦοΠτη Ῥοτιῶ αἀσταπτ. Έπι αὐτεπι ΠΤΙ δν 
σο τε, Ὑή την Αἰολίδα, τήνπερ νῦν ἐκΤέάτα|. ἅτε «ἀἴβοανειαηπι Ῥμοσεπίε ππειὰ η, 
δὴ) πηρωμέιων τῶν Θεσσαλῶν κατασρέφεσθαί σφιαςε, Αποπίαπι Π]] εκ ΤΠε[ρτοιῖς ιν ος ς : ο αμα ο Ἡ. τΏτο πρεφυλάζωτο ὃι Φωχέες καὶ τὸ ὕδως τὸ ἵεατῃ μαβίτἍευπι, απαπῃ πηπο Ροδ ος ορ ος ο. ρε ΤΠερ/[α]ἱ «οπαη δις «ος εν μα Ῥμον τότε επἼκαν ἐπί τὴν ἐσοθο» ὢθ ἂν χαρα- ας ολ πο 1]- 
δη ὁτ αρὄρος  ρᾶ ο | ῥταΠαϊο ἱπιροῇτο {ε επταΡαπίΗς: μήά ος[οε 
ὁ οσβά χάρ πω μήχανωμεοι ὄχως μὴ σφιβΟ]ηῃι σα]ίάαπι ἵπ Ἱπρτος[ηπη ἱππστε» Ἡ ο 

«3 λοΙ οι Θεσσαλοί ἐπὶ ΤΗ χώρη, Τὸ μω Ἱαεμπο[ι Ίοσις; οπιηία εκερρι μας «ΠΙΕΙ 
νυν Τείχος Τὸ αρχαίο ἐκ, παλαιδ τεἐδέδµήτο, καὶ {παπι τετατα 1 Πες/αΙΙ Ἱποιτ[ατεηϊ, . - ιός τρ Ὁ ἱοΠ ἐᾶ 
τὸ Ῥ πλέο αὐτοῦ Ίδη ὑπὸ χρόνυ ἔκετο, τοῖσι Ἀπίίφαις τηπτας φποπάαπι εκπιζα,πά ααϊ 
Φὲ αὖτις ὀρθώσασι, ἔθοξε 4 ταύτῃ ἀπαμύω ἀπὸ }Ραϊῖε Ίατ νατη[ζαῖε ετας 6οἱἱαρδηῦ αειεπάαν 

ο Ἡ τητία5 εχοἰταγεταηΏῖ ο {ατα εδῖ 119 {46ιεΠή" πε 

ὦ Ἑκατέρως οἵα δερῦ. ἔ. «4γο. Ῥαη[, Γηᾖα: πεηιο ἀῑρῆσιής, Ῥμμς ἐχέ μὸν ἑύνα τὸν σόρ 
εν µετ. νήσου βα/. «0. ο γε. 7 1εί, ρω 4. να ο λνεβρλς, ᾱ Τρι : τα 7/4. Β 
προσθε εἲ ΠΙΟΧ ὄπισθε Σ1π4, «404. } Ἐώτως ἐοῦσω ὁμ. ἔ/. «4νὸ, Βγὴ. Ῥανίς, -ᾱ. Ά. Αῑλιι ΠΟ κ 2, 
Φοηρίοσϊδ ΠΙΟΓΕΠΙ: ἐρῦσω εχρυ]ία {πετας οὗ εί, «41. Θα. ᾽Αλπηνοὺς Ἰΐπο Φιερῦ. πορερίε 1η Νοε, ο 
Άγα, ἹαῬεῖ εχ Ίος Ίοσο αητ Ὁ, 90ο Ρο, ὁ αος ἀΠο πορ]ίρῖε 4γοῦ. ΣΑ. ἐπὶ πρὸς ἑσπέρην' ., ῥρή 
Πάθῃῃ, { Χύτρας ἔααιό. αά 0ης, Ν. 437., Ἠΐ 15. ει Ἐά, «επευ. {τό νε παλ. “πρ. : 5, - 
6. ΒΗ «ἱ., τὸ δὲ παλ. Ξλαιό., τό γε τοπαλαιὸν μα. Ρα 4. νο. 4. ἔ ΒηΗ {νά μπι 
«ῑά.ν οἰκήσαντες εί. Ῥαι. . α Αυεθι αὉ πο. ο Ἐμβόλ. «νοῦ, ῥά, ει πιοχ ἐς τὴν ΜΑΝ’ 
τεῖκ. ἁρλαῖον ΤαπτΗπΙ  ῥ Παλαιό ρα. . ᾳ Ταῦτα «4. βαν]. ο 

4. Τὸ κατ’ ἑτέρυς] Τάτοτας α]ίαιιος, απλο. τοραι ᾗ/ ἴῃ οἵιις νἱ τὰς ἐν Θερρπύλαις ή ἀερεραπε, Πἱο εείαπι αὈίογρως δε ὃ βο η ον ο μωρο οτι ον 
ᾖαδ. υἵ Ἱεραίγ: ὥςε πυνθάνεσθαι τὰ κατ ἑκωτέρους ἑόν- Επὶς ποῖα οςι Ηἱατοίο]γπτβαμα κολυμβήόρω» πέντε 5ὖ τή 
σα" απαπ Ἰείοπεπα οοπιπποάμπι ο[[ετς ΠΠάτρο ο)ρῦ. Έχρυσα ο ώσραμίς Ῥο5ε ἴωτε ποφιῖς κά. Ιοσίρς. ο 

εκ ΜΜ, τερογίαπι αείαπι σε Ἰαῆπα πποπῄπαης, {ο Ῥαυ]μ]πη αά ανοέμν: καὶ τῶδε ο σπα ἘΝ. 
ες ὦ ΤΝΑΙΟΚΕΝ. σαν’ 9ὐπθ Κοπή; εδῖ {μ{ρΙ6ΙΟ- ὁ Μα 

«σι Τῶν δὲ Θἐρμοπυλέων ὅτο,]. Αεσιταήβπια Ἠαθς Ἰο- απ. Τὰ χύτρυς καλέουσι] Ἱηρταάεπεῖς αιάαοἰαὲ ος 
οἳ Ρίάητα, πΗΙΗ, πες Εάνίαπας Τε, ΧΧΧΝΙ. 16., πθη!ς τοῦ οπου: Ο0 χύτρας» ΕΟΠΤΤΑ ΓΗ {ηὶ αἀιοπίήοση,, 
ὠραδομής Τα Ἰκ. Ῥ. 6β5. οοΠοβᾶςης. Ὢ, ψωύλοχὰ καὶ Ἱποπ]σαίας, οχξι!ατὶ πεηηήε. ΄ηαιΡΙΣ οπήπι « δν 
πετραῖα ΘΕΡΜΑ ΛΟΥΤΡΑ. καὶ πάγους Οἴτως περµαι- 6ο ο5ε, απο οἵττα ἀπρίηπη Π {στο πιαπαρίε τή 
ετῶοντες οη]το αὰ αοσοῖας οποτις παςβίπ. οῤῥος/. ν. ατἶας οοπΏτᾶ {αδυ]ας αιήας. Ίσσα ΠΡΙ Ῥσε απο) 18 ᾧ ος β ὃς ζωκωη ας. ἆο ρὶ[οῖπα» Ίη 4Ηαπα οα]ίάχε πας Ἰπβαυηϊ ο 

90. Αβωτόν τε καὶ ὠπόκρημγον] Ὑψηλὸν, αιιοᾷ αάάΙ- σίνῶ ὀνομάζουσι» οἳ ἔπιχώριο ΧΥΤΡΟΥΣ φυναικεόῦὀν : Ἰ  ὧπ ν . ὀνρμῶςρυσ ελα 0 ΄ τωτο 1Π ΠηβΙΡίπεπι Ἠθεπίας τοϊἱσδίοπῃ τθένο ΠΕ, {εημεμρδ τό γε τοπαλαιὸν ἀοξαςβπαϊ νπ. ροή, 
οὔρεα ὑψηλὼ καὶ ἄβατα, ο. 198. {Εᾷ ἔροο ἄβωτόν τε καὶ αἆ ΟῥαγήΟΝ. Τ, 19 9. Ῥαρ. 1. οἳ «4ὐγο[οδίης -- ανα” 
ὠπόκρημνον» -ερίε ὑψηλὸν, Πεγούοέμς Ἰεξζοτειι ΟΙ ππο- 72ο). Ῥ. 4: τεῖε αμέῆης, αυαπι ἀεσερᾶῖ» σε] , 
πήκ[ες» 401 ἀεάετας ἓ τας να ττες ὤὠποκρήμεοισι οὔρε- της. . τν το: 

σι, ἔθω πρὀσβασι ὠνθρώπῳ οὐδεμίήν εἶναι. τ--- Μο . 36. Οἰκήσοντε ῆν τὴν Αἰολίδα] Ιπιοπιομαήοδρή λα. 
νίαπι» ανα Γρεέαϊ ΟΠΙΕΠΙΕΠΙ» θάλωσσαω ὑποδέκετοι καὶ πονΙαηΒ5 ΏΟη Ιπτε]]1ρο, πει {/ῥασσ» ἐξ γηηαπι, 
τενώνεὰ. Ῥεουπά πα ρρίση. ο Ῥ. 167.» τῇ μὶν θά [πα ο5ίε {η (ζεαβγαβῥία νεῖετεΠι ρα ο πε 
λωσσω τρωχεῖα καὶ ἀλίμεγος. τῇ δὲ ἕλος ἀβατόντε καὶ βα- Ὃυτ ος οἰκήσαντες ῆν τὴν Αἱρλδα Ἔρο παρα, 

δες" ο ο 1/40 ἡπυία βα/ήη 1ο ϱἱ Ό0- ερ] ͵ ήν την. 
ραθρῶδες' {00 1454 ᾖ «4έθ/1ά/5 Ίδγαε ῥᾳζ]/αίογες, Ίτα τα ίσες Ῥμοσσπ” 
ταραόμν ἀῑχίε Ποίώς ΧΧλΝΙΟ ο. τῷ. Ἰάοπι ο, Τι, ἵπ Τβθβροιος αδίοιωπε, Ἰπάσαμο Σεᾷν6ε . 

μία, Ἰπαιήε, οαάπε αφµαε {9 ος τν μεζὦμε. (91 Ὠι να δρα αἴφπο ο να ππαο]μπεν το ος 
Γρργσιοβγ/αε Ίοεμς αβρε(/α1Ης. ΟΠΗ. νά 5 Ἱχ, Ῥ. 655. πε ζοππιοᾶίης αἳ Πτι ταρίοηυΠῃ «0Η ο αῇ πο. 

Β. Οοιῦ, “4ρρίαη.. 9Υ1.. Ρ. τϱῦ. Πρ}. ἵΠ Θερμπύ- Ίπἱος οκ πεβρτοιῖς, επάε εἴαΠῖ; ΠαδΙΕΕΗΗ Π, 
λόν ος σοῤο], ἵπ «4. Νιδ. γ. 1947. Ἠοάρεμς, ἔσι, ΑΒοηάσπι Ἰνίοῖα, αιἶαπι ἀσίπάς Ῥοδ[οδέσαΠΕΣ "μις 
δὲ, αἲε, ἐν τῇ ἐσῶῳ ταύτή θερμὰ λουτρῶ» τὰ Χύτρυςκα- «Ραηεκίης, νοῖοτῖ Οπασσῖαο πάρηπιΕ ώς 
λέουαι οἳ ἐπιχώρο. εχοῖταης Ίδία αύτρας Ριαερεῖ Δαβαιῦ, νεινοχια {οπτοπίμα Τ, τ, Οτ. Απ Ὁ. 4. Εν ήσ» 
ὰ. Δίον. 497. αἰίοια ραν/αμ. 1» Ῥ38. 969, Ρειρεχίε Ἑτ αήάπΙτ. Ουπι 4Ρον Ἡτ μα τοι 
370: ΊΠΘΙΠΟΧ4Πς τὴν κρλυμβήθραν, ἵν τινα ὀνομάξουσιν οἳ 1α1η ΄ΤΠες(α1ἱ ἀείπεορς ρο/ερῄοπε τοπμοτηηῖ. τό 
ἐπιχώριοί χύδρους φυναμκείους. ριαεςεΡΙΟΙ Ῥσι[ζμίαε Βε- «Ὠοίογηε Τ.. Τν, 67. ἆθ Ῥοδοίο:, καταντήσα εἴ9 ο: οίπθ 
τος «ἄλείομς, Ίε οχης ας ζἰῄοηίοτ ροσιμηίο1δ» 1 ϱἵᾶ- τε μὲν ΑΙΟΛΙΔΑ,, νῦν δὲ ΘΕΤΤΑΛΙΑΝ καλουμέν το ]μρ 
εἶαπι ΣΠεκΙοσυπῃ ος Ἰμο]ίοηβυπα,, σοἶ]ας αδρτοϊση» ΄ σιΙΙρα Καπ ρτοίπάε ἰαν]άῑὰ σεάῖτα νωίρατα ο 
Ῥης αεοοπιπιοάας Ἠὶς «οπβτή ουτανίε, Όὲ (ρίσοι εκ Ἰωλπίς ροτηίς, ο. 05Η 



. Ὁτασυ]απι Ώείρ]]ο ἆαααι ας Ὑεπείς Οµλοἷα αἀϊμιουίδς, 
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17ο1]σι]ς αμῖεπι Χειαὶς οχείοῖτας εκ υτρε ΤΠετ: 

«νειοσϊκβππας τεξτα τταϊοσῖτ ἵπ Ῥεἰατμαπι, αὈϊ 

"του ΡαΤΡαΤΟΙΙΠΙ Ώαν6δ. 

"Τηψῖα Ίοεις. Ώοσεία πΠανςς ριαπιϊδ[ε εκ οἰασίε Ῥειίςα 
Ώιραπι ἴπες Ο τας αἆ οοἱαίμΙΑ, εἰ πιο οΑΡΙΜΩΣ, 

πε Ἠ]ας Ῥατραταπι αἴσετοπῖ α Οταεῖα, 
“Ἀμΐεπι ΡΙοΧΙπΙΕ νἶαπι νίσιι ποιαῖπε ΑἱρεΠ], 
ππάε {τυπιεητατὶ Οτασὶ Παταεταπι. Έτ μας 
απ]άεπι Ίσσα νἰἀεραπεατ Οτασῖς οβροτιήπα, 
εμηξῖα εηῖπι απητε τα αἴαπε ταροςῖηαϊῖ » 
πρί Ρατραη πεις πια]ήταάΐπε πεαιε εφ πίτα- 
τα πΏ Ρορδίεπι. 
επι εχε]ρεῖίε Παίπετιπῖτ,  Ῥοδίῖεα πεῖο αΠατα 
Ῥετίαπι Ίη Ῥϊεγία ο5[ε απἀϊειο, εκ Ι5ίμπό 
ἀἹρτεεῇ [απι : Ῥεάιταϊας -αἆ ΄ΤΗΕΤΠΙΟΡΥΙᾶ8 
ἸηΠάεπάας, σεῖετί ππατ, αά Απιεπιμημι 
 σταςὶ αιἶἀεπι οκ Ιᾳδ{α Ρτορετε αἆ {πς-.. 

ευτεπάμΙα τεπάππεΣ Ίπτετεα Υετο Ώεἱρῃί 
4εἴπη σοπ/αἱποτο., 4ε {ε’ρῃς εἰ 4ε ΟΤΦεῖα 
1ο]]α]ᾳ, Ἠῖς τε[ροπ[απι ε5τ πῖ νεπίος Ρίε- 
ατεηῖατς Ί]ος οπΊπι πιαχίπ]ο5 Εοῖε τας] 
ΔΠΧΙΙαίοἵεϱ. ΤΏεΙρΗῖ 4ποά ααοθρέτε οἵαςι]- 
ἄν οσα 15 ραπ Οταςίς εοππιπίσα-όο 

ΡΟΙΥΜΝΙΑ, τΙρεκ ΥΠ, Εβὸ 

Ἐειλστῆς Ἑλλάδος τὸ βάρβαρίν. κώμη δέ ἔσι ἀγχοτά- 
τω της οὐξο Αλπηνοὶ ὄνομα ἐκ, ταύτης δὲ ἔπισι- 

συ 5 να όβ ιο ο ' ς / : ο, 

πιέσθαι ἐλογίζοντο ὂι Ἑλληνε, Οἱ μέν 3 νυν χὼροι 
οὗτοι τοῖσι Ἕλλησι εἶναι ὃ ἐφαίνογτο ἐπιτήδεοι, ἅπαν- 
Τα γὰρ πρυσχεψάµροι καὶ ἐπιλογισ)έτες, ὅτι έτε 

ἵρὶ Πα Οπεα ταδαιο-5οπλήθεϊ Έξεσι χρᾶσθαι ὃι βάρβαροι, ἐτείππῳ, ταύτη 
| σφι ἐδόξε δέκεσθαι τὸν ἐπιόγτα ἐπὶ τὸν Ἑλλάδα, ὧρ δὲ 

ἐπύθοτο τὸν ΓΠέρσην ἐόγτα ο) Πιερίη, διαλυθέτες εκ 
«Ἡ ο Ἴσθμᾶ, ἐσρατεύώτο αὐτέών ὂϊ μὲν ἐ5 Θερμο- 
πύλας ἆ πεζῃ, ἄλλοι δὲ, κατὰ θάλασσω 5 ἐπ᾽ ̓ Α/- 

σβτεμίσιο, Οἱ μὲ δι Ἕλληνε κατὰ τάχος εβούεον 
διαταχθέντες Δελφοὶ ὃ' ο, τέτῳ τῷ χρόνῳ ἐχρηση- 
ριάζοντὸ τῷ Φεῷ, ὑπὲρ ἑωῦτῶν καὶ τῆς Ἑλλάδος κατ- 
ἀβῥωδηκότες, κἀί σφι ἐχρήσθη ἀνέμοισι εὔχεσθαι" 

Ε µεγάλες γὰρ τήτες ἔσεσθαι τῇ Ἑλλάδι συµµά- 
χε, Δελφοί δὲ δεξάμεοι τὸ μαντήϊο, πρώτα με 

νετ ] 1 1 - ν « ο» ο ΄ »./ 
τς απδης Ίθετιας «οτά] εταῖΣ «4ο ΠΠῃ: Ἑλλήνων τοῖσι βελοµένοισι εἶναι ἐλεωθέροισι, ἐξΗΥΥΕΙ- 

610 Ίο αιιοά Ῥατραταπι ΠΠάΡΠοΡεΤε Ώἴπιε- 
επί, Ἱππποτια]ὶ Ῥαπαβεῖο ἀεπιετήετθ, ΤΏε- 
1Π4Ε Πατηῖα νοπεῖς ατα 1π ΤΗΥΙ», . αδῖ {- 
Ώππι αντ Γῃγις ΟεριΙᾳ ΠΠ, ἃ Ύµα εἰ 

ον ῃ/ πρ» / ω : ας δέ κ. 

λαν τὰ χρήσθέτα αὐτοισι,καί σφι δενώς καταββὠοεΒ- 
Ἰ : 8 -- ῶ σι τὸν βάρβαρον ἐξαγγείλαντες, χάρὺ ἀθάνάτον κατέ- 

ὃ ὰ λ νά συ ᾽ ι " /” Το. μετὰ δὲ ταύτα ὂἱ Δελφοὶ τοῖσι ἀνέμοισι βωμόν 
: . 3 ῶ {η΄ Ὅν ου ω] . ον Ίοεις Ἰής Ἠηβει ποπιεα»  εἶαπι Πο[Η1ς Π]οσόςτε ἀπιέδεξαν οὐ Θυΐης, τῆπες της  Κηφισσὸ θυγα” 

. νἩ ολ 4 / ' 2 Ύν αν ο ον } ΡΙο(εᾳ υπ Ππητ: Ῥτορτες αιοὰ ο(βεὔ]απ1 εἴ- Τθος Θυΐης τὸ τέμθωός ἔσι, ἐπ᾽ Ἡς καὶ ο χχῶρος οὗτού 
14Π1 Ώμης ὨοἱρΗῖ νεηῖος Ῥτορίμαπϊ. ΊΝαι- 

η Ίονεης, ἆἀεσεπ εκ οπΙΠΙδΗς πανῖρις 

Ν 3 / ΐ - - .. -- τὸν ἐπωνυμίην ἔχει, καὶ θυσίησίσφέας ἶ µέμίσαν. Δελ- 
ΗΝ , ως ο. Ξ φοὶς μὲν δὶ κα]ὰ τὸ χρησΊριο ἔτι καὶ νῦν τες ἀνέμες 

οφ ς ος ο ας . ἱλάσκωται, Ὁ δὲ γαυτικὸς Ἐέρξνω φρατὸς ὁρμεώμενός 
3 ΄ / / « ο 

ετωπῖ του ρτοβαἰατίῶ πανες ΟτῶςΦ, Ίτα-σος” Θέρμης πόλιορ, παρέβαλε γηὺσὶ τῆσι αρισα πλεῦ- 
Ζοηία, ΔΕρίηπσα, Αισας ας Ρτο/ρ]εΙεῃ- 
| | 1 {πραπι {ο ΡΤΟΓΙ- 

εται Ῥταχίπις», Ἰπ{εαπμΗ Ῥατρα» οοπί]- 
πηο σαρίµητ» ας ἀείπὰε ΠεπιΙδΠππητη Ῥτο 
Ῥιρπαιοτητη εἶης ἀισεηίες, 1Π ΡΙοία ΠᾶΝΙ6 
Ἰπρυ]αης. Ῥετίααβαπι εκἰηπιαηῖες, 4πεπι 
Ῥππηυπι ει Πτεπαςσβπιαπι ΟΤῶςοτήπι «ερε- 
ταηῖς Ἠμὶς αὐίεπι, απεπι ΠπαξιανετιΏῖ, ηο- 

ΠΕΠ 

ἠρτον!, ο Στραποῦ 14.0. 
«ους «4γεῦ. 7, }ηα. 
Θύηῃ Βατ... Θύης ες Ίτεταπι ἁνή. 

ή ΤΠεζοὶ «4γοῦ. ἔ.ν Π τα ΝΕΙδ. πος 

ϱ Ρα «ἄν. 7 «ἀπ. Βγ1. Μ2ῤδ. 
π. ὃ Κηφισοῦ } }α]λα. 

ναί Ἰεί., ᾽Αιγινώη Ῥόε/.. ἵπ οετετῖς ᾿Αιψέή επι «ἱάο. αιϊ πιο ππεΙμς, 

σησι δέκα» ἰθὺ Σκιάθε θα ἔσαν προφυλάσσεσαι νέεὀ 
| τρ Ἑλληνίδες, Τροιζηίη τε καὶ 1 Αἰγμαίη καὶ Ατ]Ίι- 

«ἆδορυεπη, 8εᾷ ες ἶς τωσεπίαα, οἳ ρτ. κήνπροϊδόγτες δὲδτοι τὰς γέα» Ἡ βαρβάρων, ἓο Φυγὴνωβ- 
µησαν. Τὸν μὲν δὴ Τ ροιῶφίη , της ρχεΠρηξίνος, αὐτίκά 

Ζβαἱρέεσι Ἡ ἐπισπόµθοι οι βάρβαροι. καὶ ἔπειτα τῶι ἐπι- 
βατέων αὐτῆς τὸν καλλισώωτα 5 ἀγαγόντεςεπὶ της 
απ ρῶρης τὴς νηὸς ἔσφαξαν., διαδέζιο ποιεύμοοι τὸν εἶλοῦ 
τῶ Ἑλλήνων πεῶτο καὶ κάλλιςο, τῷ δὲ σφαγια- 

149 

σθένεή 

4 Οὖν Ρημά, Αν, ὃ Ἐφαίωάο 4λοδ. }. Πρ, Ῥόψίι «4. Β. Ῥοέ «4ἱ4., ἐμφαίνοντο Δε, -ν4., αποᾶ 
πια]θ. ρ Ἔς Αρτ. «40.  Μενγί- 

ΤΊΒΊΡΟ: Οἶἶπα ὦπεδέξωντο" ἐν Θυηρ οπηττ «4γοῦ.ο 
{ Μετῆσαν «9. ΑΜέν νυν «4ο. ᾖ{ Αι- 

{ Ἐπισπώμενοι «4γοῦ. 3 "Αν. 
σερ ἐπὶ τὴν πρώρην σῇς νέως «4γεῦ. . ααοά παπίππε απηπαρί6, 

49. Ὅτι οὔτε πλήθεῖ ------ ταύτῃ] Δομιϊκσμπιις (497. 
ᾖοοηῄις ἵη Ητοι]ς αἆ πιο ἀαῑῑς αἆ Ἡ. [. ο αἰδ] [ογ{6. {οχ]- 
.ΡἱΕ, ἆμάιμῃ υἰάεγμη! Ιερί ἀεεγε., τῇ -----ταούτῃ. ῑοε 
ον {ρθη /α]]πε εοάεκ ζαθιηεν ϱ1ἱ υέγΗ εν εδ γ-----" {δὲν 
ὁ) ᾗ ------ ταύτῃ, Εοὔαειις Ῥ. 333. θ. 19, Εἴ Ρ. 939. 
9 ὃν 9 Πκεἰλίρ ὅπηῃ νεπῖε ἵη ΠΙΘΗΤΟΙΗ: ππ]Πί Ί8πα ΟΙΗΠ 
επαπι ρἱασμ]ς ποβαής Π]μά: τῇ οὔτε πλήθει ἔξουσι αχρέ- 
ἔσθαι οἱ βάρβαροι, οὔτε ἵππῳ, ταύτῃ αἩρμβίας ΦάΕγΕ- 
ο Ἠε ΗΕ μἶπο εἶγοιπίγεμίω: εἲ ος ΤΠΕεπΗΠο- 

εἰῑς βης(α νἰάοτητ οοπβ]σπῃ.. Αριά Τόμολά, Ρ. 18ο. 
40 Ρ1οὅ, τι {οῬειαπι ὅπη {εὰ Ἠετοάοῖειιπι εδῖ τῇ’ 
Ῥτο ἤ χώρα. 5οῥο]. ἵπ Φορῥοο]. ΑΙ. Ἡ. 896. τὸ ἐπίῤῥημα, 
Ιώποδίδοται] πρὸς τὸ ταύτῃ. ΥΔΙΙΟΚΕΝ. 

5 δ, Ἀνέμοισι εὔχεσθαι Ψαεῖς ε9]ς το[ροπ/ίη» "Ὢ Δέλ- 
Φᾳ λἰσσεσύ ἀγέμους, καὶ λῴϊον ἔσαι ἵῃ Ο]οηιοη!. «εν. 
ποσα: νε Ῥ. 759.) αάιπσεηᾶς Ἠαῃς Ἱῃ Τοπι, βωμὸν 
ο πω λσαμτ τοῖς ὄνέμοιο ἀρωνοὺς αὐτοὺς ἔσφον, 
1η απηὐίσιο αμ{επ Ἠπετεῖ» υἴτυΤη µε πχ 
τΕ]Ι πο Πεγο (σέ. κος λα βαν λος 
ών ὃν Κα σφι ἐγρήσθη» ἀνέμοισε] Ἐπάατεῖοπα Π1ῃ πιυ]ή- 
ως Ἱπερο Τπρίοπτος ή 15 αἲ επβ]ες σοπ(Ώ(απᾶος, σος ο θς «ῑεχ. νοίθα ποῦὈῖς ο γα] Ὀε]ρῃ]οί {εγναν]τ 
Ρα Ρ. Ζρα., Δελφο, Βέρξου ἐπὶ τὴν Ἑλλάδα 5ρω- 

ἄωῦ ο. ἀνειπούσης τῆς Πυθίας, Ωω Δελφο), λίσσεσθ 
ομως επ) λῴϊον ἔσομ, βωμὸν καὶ θυσίων ποιήσαντες τοῖς ογεμοις ὅ 1 μοι ο αν αὐτοὺς ἔσχον. ΟΙαεΙΙΗΠΑ εἰαδάειη {εΠ- τεηί]αα 
Ὥσοτα ψο]ω ο απῖ Αιμεηίοπίοο: νά, ο, 189. ὋΟπος 
νουτικρὺς ἴτ» αἳ τθνεγα τοάΚ(άϊε, ἱπάίρπαπσε Ρ]σίοπε, 
οοπηρηταψ]ς. θπή[ιος]ες» ἀλς [ατα «α]ία βοῖϊε Ώε]ρ]ὴς 

ΤαΠΙ΄ Ώρ] ν οος 2/Αρ ἔρπει) πλοῦτος ἔς τε τάβοτα. 

αΠηηᾷς μον, Νεμας Γατμ]ς{ε ἀϊομητηγ ἵη Ίοσο. ΠΗΙΠΙ 
ἐν Ίῃ ΕΙ ρως ο) ἐν Θυΐης' ἔοτῖε, ῥγορε Ί γίαε [11η : 
ἁθπηρ]ας μηνα Ίοσα ποππυπαυάπι ἀέβρπατ οἶτσα 

1η αυμἴεπα Πρ άςαπια» ἐν Διονύσου" ἐν ᾽Ασαλη- 

«τετῃ αἀΠπισετι ἀοσιῖε Ε. 

πιοῦ. ἐν Θεσμοφόρον' ἐν ᾽Αρτέμίδος Ίος ουίο ροπή ροΐθ» 
ὕε, Ἠ0Ι Ἱερίοις αριά βαμ/απ. Ἡ» Ῥι 159. Σαρώνια κα» 
τὼ ἔτος ἓν ᾽Αρτέμιδι ἑορτὴν ὤγουσι. «πταεςε που ἀῑεῖτμε 
κωτὼ ἔτος ἓν, (οἱσαπίς Ῥαι[ωμίσε Πομί αλῑς εδί κατ 
ἔτος δα κὠτ᾽ ἔτος ἔκασον αὐῖ Ίος ]ατοῖ 1π ἓν, απί {ο οῖ 
ΡοϊεΠξς κωτὼ ἔτος ἐν ᾽Αρτέμίδος ἑοῤτὴν ὤγουσι, εἶγεα ἆε- 
(επι Ὀἰσησε σοἱάΜή5 [ε[ίος ἀῑες, Φαγοηία ἀἰῶος» οε[ε- 
ὀγαπὲ Γτοεσεπ. | ΥΔΙΟΚΕΝε 
6η. Ἑωμόντε ἀπέδεξαν] δὶςο βοτϊρίοτεα 1η.116. {Ἡρτα 

εοπιποπ(παᾳίυπι 1, ν. ο. Ἐν Θυΐης, Υυιἀε]ΙΙσοεῖ τεμένεέ 
ξ φώῤῳ» εΧίΤα ΟΠΠΠΕΠΙ ες εἱραπι. ἸΤζγία, πιοάο 

εαάειπ ἵαππεπ, ΟαΠαΠ1 Άμα. Αροϊηπῖς ρε]]εχ. πιαίθί» 
αµε ΏεἱρΗί α Ραμ/αμία Ἡ,. Χ. 6. ποι περ]σίτατ, 
«σσ. Διαδέξιον ποιεύµενοι τὸν εἷλον ] Επ Γογηιαο ῥγάέ- 

[απεα ἠ]ήήμς (1671 ῥΥ Ημ (γΑΕΕΟΥΗΗΑ οερεγαΠ{ο ᾖᾷε. 
1Η Ο/1ΕΠ οβρέα/εε. ἴπ Ἠπης βετπιό {οπίάπι Ἡετοάς- 
το τεζτε παπί νίάετατ 4Ει Ῥογηρ Ἱπτετργεῖαυς 13 
Διαδέξιος νἱαῖπα ρειταᾶταης ἵπ Ἐπαύροπο ---τάχα 5 ἂν 
τί καὶ τοῦ οὐνόμοτος ἐπαύροιτο' [0γ/4η αμ{ειΣ εἰ 6 πο 
6 (Λέοντος, Ἰ:οοπίς) /γαδω σωενάαν» ῥοοβδη ο 
ποπηρο Ῥοῖμς ουπη 1Ιὸ Πε αάιήα» αταμὸ Ιάοοο σης 
πάβο Εωέωπα (αρίετίς, Ψετουπι Ἐπαύρεσθαι, πόμο ραν- 
{γα δη Δεγοίῥεγεν ἆξ Ῥοπῖς εξ τολ]15 1η Ἡμ. : 1 

ο 6ρῦ. ἵπ Ιπάίσε ΤΗ88. 1». . 
ο’ των ρετιτααανίς ῇ. ΕΠεηῃ- Απόλαύειν Ῥετα ο σα: 

«τοι. Ἐτορίασι Θομουνμ] ἁέτυτα 
ἀαἲ οόσομς Ίπ Τλολορίς (ωμήεγέ Ῥ. 30δ... ' -Ὁ σα ο της δα σῶν αὐτῶν τουτῶν τῷ ΚΑΚΟ Επ τώγαθὸ νίφνεταί, ἀπὸ Τ. ο ο ὐρείας.. 
αυρισκοίμεία. Οἱ (περε. .Οαριρη οι ο ΘΑΜΡΜΗ 
ροπίοῄεβπιαπα» Ουής όσες ρα, “5 [ε, 1πίετρο]αγ]ς, 

Ὀηπίσβπιως Πῑς ποβσαε οππιη]αα ΝΙΓοσΙπῃ οἰαίοτηπα 
οσπ{ος ΟὐῥεββωΣ» Ῥ. 9979533 Ρο[α{: ρεγρεγαπι; ὅπως 
ἂν --- ἐπαύροντο τὼ τῆς ἐλπίδος". ΕπεΙεπάπῃ ε5ε τὸ, αὓ 
Πϊο πουσαίυπι: τῶν αἰωνίων ἀγαθῶν ἐπαύρασθαι, {ετΊ-. 

Ῥεεε 4 ραέ 

1άει 1η αι αοπίβσαης 
Αεγῥ. αᾶ ας 
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: η Π1ογοι. πι, ο. 19. ᾿Αρταμεϊν 

οὃἵἳὓν Ἠποςοκ 

σθέντι τάτῳ 4 τθύοµα Ἰν Λέων, τάχα ὃ ἄν τι καὶ τ 
εγόματος ἐπαύριτο. Ἡ δὲ Αἰγιαίη, τη ἔτριηραρ- 
χει υ ᾿Ασωνίδης, καί τυά σφι. όρυβο παρέσχε» ΓΠύ» 
εω τᾶ Ἰσχοόε ἐπιβατεύστοφ» ἀὐθρῶό ἀρίση Ύθι- 
μόνη ταύτην τὸν ἡμέρην' ὃς, ἔπειδη Ἡ γαὺς ηλίσκέτον 
ἐο τῶτο ἀντῶχε µαχόµέος, ἔε ὁ 5 κατεκρεργη 
ἅπας. ὡς δὲ πεσῶν κ ἀπέθαε, ἀλλ Ἠν ἔμπγους,Ὀδάοῄήες Τοιις 1Π Ευ[α σατΠΙ5. έοΠΟΜΙ8 

ὃν Πέρσαι ὅπερ ἐπεβάτωο ἐπὶ τῶ νεῶν, ὃς ἀρετὸν 
πὴν ἐκείνι, περιποῆσαί µη περὶ πλείᾳν ἐποήσαντου 
ἆ σµύρνησί τε ἰώμενοὶ τὰ ἕλκεα, 5 αἱ σιδόγος βυσσί- 
νής τελαμῶσι ἓ κατειλίσσωτες. καί μὴ, ὧς ὀπίσω 

ος ο τρ 

πιει οταῖ Ίμεοιῃ 5 {Γοτιᾶδί εἴἶαπΙ ΠΟΠ π]βή] 
ΑΕρίηφα γετο, 181 

τ ΊμοοὮ ὃτ Ῥψι]ιςς. ΟΥκεῖ Ἱήπς αὖ Απιοπαϊβο [ε τοδερεταπε Ὁδα]ν 
οἰάειπ. νεο πανςο Ρειίῖςα ἱπιρ]ηρυπτ (οορµὶο ΜΑΥΠΟΟΙΕ 

8οἵρδο ποπήπε Πας ει. ΑΕΡΙΠᾶ 
οπίας τπετατσ]ς εται Αἴοπίάςε, . Ποππῖβὶ 
τάπηυ]έης Ποιες ρτΦ(]ης, αὐσά 1Πῖε ΡΙ0- 
Ῥρπαϊοτες εταϊ Ῥψιμες Ηεμεποῖ Πας, νά 
ἐο ἀῑε ρα/ιαπςβπιας αιϊ απππι ΕΑΡΕΓΕΙΗΣ 
Πανῖφ, ἵαππεη ΘΟΗδ416 ΡιισηᾶΠάο ὄ οῃ 

2 

αἀπίηαε «οἱἱαρδις ΏοΠ ερ[εῖ πιομδ» ες 
{ρίτατει, Ῥετίβ, «αἱ ἵπ παν]ους ση ἴατεπα 

ορείαπι Ρ/ίαβραηε, αἀπι]ταβοπε ΥΙΠΗΣ2 
τιαρηµπα οΡρετῶ ῥρτεῖυπι ραϊανετυπί ον 
νυ]πετα πιγ!τῃὰ {απαηῖες, ΠπάσπΙδαιε Ῥγη- 3 Ἆ ς .. ο / 5 / 

ἀπίκοντο ἐς τὸ ἑωῦτῶν «ρατόπεδῳ., ἐπεδείκνυσαθΟµ βα[οϊις ομνο]νεπῖες., ας τας ἵπ εΠᾶ 

6 ἐκπαγλέόμωοι πάση τή σρατιή, 

2 

α Οὕνμο οἱ ερῦ. {.{. Ζ ᾽Ασωνίδηο «4γεῦ. }η]ᾳ. οἳ Εοτίαςί ππε]μς. 
ΦέΠο περ Ὕψ. Φεᾶ, ΧΧΧΙ. ρ. 17ο. ἀῑδίο Ἰαιάατας. 
Τελαμών. ε Καὶ ἐκ σινὸ. «4γοῦ., ἄπε σαιιδία. 
ΦΗ1 κωτελ. 6 Ἐκπλαν. «4γεῦ. ἔ. «0κ. 
49. «γοῦ 7”. οτα ερ. 7α]]αο Φίρμος ΟΙΙ1η. 
“δα ᾖᾗ Διὼ «πο, Περσῶν Ιο50 πυρσῶν «4ά. 

Ῥπε Οεπέής ϱ. 057. 7. --ὃ--- Πειοάοϊειια διαδέξιόρ 
(ποπ παίταροτ {4 εί ναποαιῖε ἵῃ πιεηίέΠΙ Δία δεξιὼν) τι 
ποιέεσθαι Ἰάεῖῃ νἰάεξητ, αιιοὰ {περίις ἀῑΙΕΙΙΤ οἸωγόν τι 
θέσθαι. να] ποιεῖσθαι- {νγήρ. 1ρΗ. Ιπ ΑΠ], δ. όο7., ορ- 

Ἄμθα μὲν τόνὸ (1Π1Ο πό) αἴσιον ποιούµεθω, Τὸ σόν νε χρη- 
σὺν, καὶ λόγων εὐφημίαν. ΝΥΛΙΟΚΕΝ. 
-δο. Ἐπαύροιτο] ΄α]ίας πια]α οἶῖπι Τα πα ος Ρογ1) ἱῃ- 

«ἀῑεῖο Ίαπι Όσα, 
αθαμε, Ψεκβπιε {πουμε ὦφ᾽ ὧν ἡμῖν τῶγαθὸ ν|- 
Ὅγεταιο ἀπὸ τῶν αὐτῶν τούτων καὶ τῷ ποκὸ ἐπαυρισκόμε- 
ϐα., προ [γηῶ μη Πα μεί/ο η ἵπ Φ1οὐ. Ἑείορ. Βτ]ι, 
1, π. ρ. 9ο5. εἲ ᾖηγ{ρίήες Πε]εῃ. ν. 476. ιν αἰτίων 
σχὼν ἧς ἐποαυρόμην ἐγώ: ομζης ἐρο ο/ρα μεγεηῥ ἴτα 
νετοο ιήἩς εἳ ῥρίανα 1π τα εοπ[αϊ, 

ε. Θ4. Ἔς ὃ κατεκρεουργήόη] οί ΙοπίΠι {επιοπίς ὑποορ- 
φὸς, Λυκόοργος, ΝΙς8. 3ΗΟΣΙΙΠΙ ὑπουρνὸς, Λυκοῦργος Ε18- 
αἴπῖ η ςε]εο. ντ αἀποῖαεῖς αἆ 1. 1. ό5., 4ο ἴμτα 
πὠπεκρεοργήθη βατ. ἁρπιπαδίταν ὁ. Ψειρυπι» {οηρἱμί 
«εχζυ]αΏοπε Ιαμάαδί]ε, Χαμέῤης ἵπ Τγἀϊαοίς {5 Παιιά 
νεπ{αἴΗς Οαπιβ]είεπι ἁε[οτίρδεταξ τὴν ἑαυτοῦ φυνοῖκα ΚΑΤΑΚΡΕΟΥΡΓΗΣΑΝΤΑ καταφαγεῖ «41δεη. 1. κ. 9. Ὅ. 415. Ὦ. ΡῥΙο {μάς [ο/[ερῥας, Ργουρβίως αἳ ἱποςί- 
αμ5 {οπῖρίοί ἵπ ὦάαρ ᾿Αιζεροβατενν ἵπ ἨιήΗσπιοᾶϊ Ἰαῇ- 
οἶπαῖα ΠΙΕΠΙΌΓΟΤΗΙΠΗ {6ἱ5Η1Γ.. κρεουροηθῆναι πια]Ιοτυης. 

84. Ἔς ὃ κατεκρεουργήθη ὅπας) Ἀαδίοπι Ῥψιλος ασπιι]- 
Ίατας Οψηβερίῖ» αἩεπι Ώγίπεη Άνε Ῥγίμεαπι κατακο- 
τέντα ἀῑχίτ να, 93, Ὁ[ηπι µ]ο ναιθί Ιβιιάαης νἱαῖπο- 
τυπι (απιμπα οχρ{εδΠΕ {επτοηβίαπι» ες (οἷες, {οηρίρης 
στ. “Υ. 906ἳ. ΧΧΧΙ.» ὁ Πύῤης ἕως τοῦδε ἐπ) τῆς νεὼς ἐμάγε- 
πο. ἕως πας κΦτεκρευργήθη. Οαπηρ]είεπι 1 γάοτίπι 
Ἕθρσπι πολυφώγον ΗΧΟΤΕΠΙ {1.Π1 πο ΗΗ κατακρευργή- 

σαντο κατοφαγεἴν ΕΧ κάν ρολ να, «44ῥεη. 
 Ὦ ὺς ὅ Άβεουρ)΄Ποῦν πασαντες 6 Χ. Ῥ. 415. 1). τοὺς ἄνδρα Κβ στ αλίρικής ον 

ρισος {μγ/ρίζε οὗ. Ιδῖα ΠϱΙοΡἠη : ̓Αρταμεϊν, κατα- 
μην" Ἑὐρισίδης Πελειάσι. Δηρτήμηιη ΟΙ ««πακαῃ- 
γ]άας αριὰ «41ῤεη. Χ. Ῥ. 495. Ῥ ιά κρερυργὸς, [νε ᾖ- 
η οσο ἀῑοε ματς Ἄβρταμος αιιοᾷ Ῥτο μῶγειρορ ο 

Ὃ παῃ π εκ Μ, Ἀοποβῥομή Μ. Π. Ἡἴ- Ῥ. 3579 39. 
Ὅθχι πρια Βρημοί, Ῥ, 149, 56... Η γὰρ βέβηκε 

πάρω αρτωμων φυγών, Βηρπιεηεμπι γἱάεῖης Ρετο]ῖλε 
φΦ 

περιέπντες εὖ' 
πες δὲ ἄλλες τες ἔλα[βον ον τῇ γη! ταύτῃ, πὲριι- 
«ποι ὣς ἀδράποδα. Αἱ μὲ δη δύο τὼν νεῶ ἶ οὕτω 
ἐχειρώθησαν. ἡ δὲ τρίτη, της ἐτεηράρχεε Κ Φόρμος, . ζαηᾳυαἵ σα 
ἆνὴρ ᾿Αθηναῖος, Φιύγεσα», ἐξοχέλλει ἐᾳ τὰς 1 ἐμβο-ο5ηἈνίρης Ίτὰ Ιπιετοερτίς, ἴετίαν ΕΙ 
λὰς τὸ Πηνειῦ καὶ τὰ μὲν σκάφεος ἐκράτησαν οι βάρ- 
ἤαροι, τῶ δὲ αγδρῶ, οὗ. ὡς γὰρ δὴ τάχισα ἐπώ- 
κειλαν τὴν νέα ὃι ᾿Αθηναῖοι, αἱ ποθορώτεδ, κατὰ Θεσ- 
σαλίην “πορευόμέοι ἐκομίσησα) ἐς Ἱ τὰς Αθήνας, 
Ταῦτα ὃι Ἕλληνες οι ἐπ᾽ ᾽Αρτεμισίῳ «ρατοπεδευόμε- 
νι πυθάνοται Ἡ παρὰ πυρσῶ ἐκ. Σκιάθη. πυθόµεοι 1εΑϊῖος Γαδε σετεῖοτες Οταςὶ αὐἰ ἃ 
δὲ καὶ καταῤῥωδήσαντες, ἀπὸ τὸ ᾿Αρτεμισίε µετωρ- 
μίζωτο ἐς Χαλκίδα, Φυλάξωτές μὲν τὸ Εὔρπο, 
λείποντεο δὲ ημεροσκόπες περὶ τὰ ὑψηλὰ της Εὐ- 
βοΐης. τῶν δὲ δέκα γεῶ τῶν βαρβάρων τρεῖς 9 ἐπέλα- 
σαν περὶ τὸ ἕρμα τὸ μεταξὺ ἐον Σκιάθε τε καὶ Μα- 
Ὑησίης, καλεόµένον δὲ Μύρμηκα, οἼθαυτα οι βάρ- 

ο βαροί» 

γιά. ἓν τι 
ῥ Καὶ περιέπ. πώ, «4γοὸ. }α]]α. 

/ ᾿Ἐσβολὼς Ρατ. «411. ὡτερῦ. ππαϊρο. 
ϱ Ἐπήλ. ΔΑ9/.. ἐπεσάλήσαν «4γεῦ. {πά, 

Ἠγηόχπι. ποπηϊπ]5 {Πή Τσο οποᾶσπι, 
“ΠΕἱ. Νο {ρείπο, αιιοὰ «1ο2γ/ή5» 

{ια Μενετῇ, οϊηῖπαπι υπίνετίο εκεταΙίαι 98” 
τεπταδαητ αὐπηιτηθαπαϊ, ας ῬΓορε ΕΣΑΙΡΙΕΠ” 
τε: Ὑπαῖη αἶίος ἆμος 1η θά επι ΠΑΝΙ ΕΕ 
ταηῖ, άπαιαπι πιαποῖρία τ{αξατεηῖ, 

ριδετᾶν 
Ῥμοτίωας, νἱτ Διμεπίεπῇς, ἀώπι ΕβΙΕ, ἃ 
ὉΠΙᾶ Ῥεπεῖ Ἱπιραδία ει; οἵα Ππε γ1Ι5 ος 
Ρατῖ ροεῖή βιης; παπι Απιεπίοηίες» Εππη αζ- 
αὖς Πανεπι Ἱπρερετυπε, αὖ ε8 ἡρ ήριος 
ἀτετ Τπες[αΙαπα ΙΠιεπάεταπί, τς ο 

ἷ ἷ {ρῃε5 ῳ τεσερετῃῖ. Πιις τεῖ Ρεῖ 163 { Ἀιοβί- 

βαπῃ σα[ίτα Παθεραηι», οι οϱ 14 Ρὶ 
ης ΟΠα]είάεπι σοποςκ[εταπί 411 
Ειπρυπα τἠταπάαπα, τε]δεῖς ταπεη Ρ3 
ία Ευρω Ίοσα ἀῑατηϊς {ρεσυ]ατοποδ. ὃν 

5]]]ς αµτοπι ἀἆθσσπ ΡαΓΡΑΤΟΤΗΠΙ ΠΑΝΙΡΗ5 ο 
αά Γπχυπι, αιιοᾷ εδ Ιπῖει Φε]αμΙΤη ης ὄ, 
ΡΏεβαιηρ ποπήπε Μγπιεσεπί, Ἰηγεδα πα 

ἀεπι 3 
εϊ- 

ο) 

ἡ 

ϱ Κατεκρεοργήθη Ῥα5/.» 3 ὦ ας 
ἆ Σμύρνη «4γεζ. 7. Ρα], νιραϊιπα {εινα να 

86. ΓκΚατειλ. «περ. 7 Βατ. «49χ. δα. 
{ ΏεῃΠ ἵη ἀγο. ᾖὃ 

2 

Φ 

(παροθαΐας. ---ὐ--- Αεοπίση[ς ραι]ο ροςέ {Παπ ποπιέΏ 
Φόρμος τεεμρεταῦαῖ » οί (Οαεοῖς αηίους. Ρατθατησᾶ 
ἀεάειαπί, αιάθας {μπα αειαεῖς Γη] ποβοῖεδ ες 

νΑΙΟΚΕΝ. 
0ο. Ἐπεδείκνυσου ἐκπαγλεόμενοι] Λάλαείε μα 

ταήσυαπι αἆ {οορυ]ήπι, ἐκπλαγεόμενοι Ρηροσς ροή 
Τ.. νππ. 09. αἵ 1, ΙΧ, 47., ραιΙοί ἵαπει: 8Ἡ ο ορηε 
εΧΕοΠΙΡΙΟ, Ἐκπλαγούμεναι., ἐκπλήττόμεναι» {εὰ πα Πή- 

{1 {ρΙσ» ων 
Ῥατ ἁ[οοιά(α : αἀρτοῦαταΠ, ο, ὃν 15 Εἰαᾖίο, αἴημε αί 

ἱ Εγοζίαπο Τείε ϱ. 5ο. ἠβῥοςγα γής ἐκπανλώς». .  αρῄρο οἶ- 
Αοδηή, ἐκπλαγώς εκ ατοίταῖα Πεαπα. Νοκ ΑίΠΕὉ ο 
νϊ ραϊτίΙτα ΠΟΠΙΘΠ Φόρμος ΤεςΗΙΕ. αὐαῖε Φορμίων εἴ ή 

ολ ΙΓ. ν. 07. ΊΝαΙπΙΕ Φίρμος» Ώες ἀοάα 

Ιατ1τ, 1 αίπαε εἰν]τατίς εταῖ. πο 

Τ. Παρὼ πυρσῶν ]. ΔΙάϊΠιπι Περσῶν ορΏιπα {7 Ὃ ει 

ἵῃ οχ]απι ερῖε; Π α ΙπίαρεΓ διῷ πυρσῶν πια] ης «η. 

μεἱ «4ο. ΡοϊετΗπε, Πες τΩῖΟ ΤηπΙθῃ,  Οισά αἆ ν ος 

ρυκτωρίας αῑειπεῖ ταἴΙοΏςπ1» ἆᾳς ϱᾳ ρο»ι Ζοπαῦ.. ή νο 

μὴ] αἲ ΑιέτΟΥ, Περ) Κόσμου Ρ. οο7. 6ἳ οαπΙζΗ 1 
[ού Αραπα. ν. τ. ἀἰ]ίροητοπι οὕχαπι ΗΠΙ αάῑμηρι ο. | ΄ 
πΙμϊ] εἴἶαια 4ε {ρεοι]ατοτῖ ος, ἡμεροδρόμοις» Ἱετυπη ἵ ἴ 
ΤΠΕ πηεπιοταπάἰς Ο, 199, αἳ οἵο., αρ 
Ππιε α Τμγπεύο Λάνετς, χΧνῃ, 7. αἳ με 
1 ἄκχΙ, 24. Πας, Ένας οἳ 7: 1, Πυνθάγονται παρὼ πυρσῶν ] ΟεπυϊσμΙα τς σοτ{ε”. σε Ἰοέτηπι: περὶ Περσῶν., οἳ δ πυρσῶν, τμην ) ὤν ἐμ' Φτοήδις, Ἐχίπία αμἰάσπι τα{αγραξας 746 τν Ἵ «δε 
ψύχων' ΓΠογιεγης οΏηπι {οπϊδῖε Πὰρ "ῶν ἄγιόντᾶξ» απιί: Υ. 9, γπ]σο νειρίς µαῤεῖν, πυδέσθαι» πο, απ 
βιικαμε Πιουσᾶϊτ παρὼ, Ἰωπάα ΤάΠΠεΠ ἐμ ο να ἡ ον Ρα ος 
σαφῶς εἰδέναι παρὼ τῆς βασάνου. πι ο 
πομποῖσι, Ῥ{ο δι ποωπῶν, Απρ. ἅ. 179" 

νεο, ο 
πχ 6 

ας 3. πυρσοῖσι ------. ἀδόκες βωσιλᾶ δηλώσεν. απ τν η λε 
6αεςῖ «οφ πυρσοῖς πτοραπεήί νε Φιλίοις (ει πο 

ίοις {περε πιεπήποταπε Γαδςῖ. περὶ πυβσῶν 
τί οἱ 1πάΙ6απΗΣ α Γεοραγόο Ἐπι. ν2 6 ο ον τε 

επιεπάαταῖ ορεία ὀμίζας, ἵπ απο τά η ο Ἰοέῆο, 

Περσῶν᾽ Φυς Πίο αρμά ΄Εἰεγούοε. εί “4 οκ 

ὦ Ώεβι ῥ) 

εταξ» 

. 

Ώιαρίς 162 

ΡειτετΠ Φο] 

ΕχΧ 189 

τηπῖ ΗΟΤΑΣ Ἠ 

τα αρησοααα ασ σασασαασαπααανασνανησαπσσππτσσαππππνπα πηρα σπα πα παπι κ πκαπαηπηακε ετεκ πε ο... 

οπιωοτοσε ααπαρακατηνανισεο στου σσ π- 

ο 



Εεΐϊφσα εἶαε[α αἆ ο Ῥτοσεσῆτ, δηπια 
Ρεάία, οφ αἴτμπῃ 

ται Μαρπεβς περίαάεπι ἱπεοϊωη]ς 
Ώαγιαπα, ρτορρπαϊοχαπα, πα ὔίατατη 
» Ικαταπῃ, 

απο Ἴοου ΠΡῖ Ρατρατί Ιαρίάσατη σο]απηπαπι α)- 
"ΕΟΤΙΑΤΑΤΙ Ἰπρο[ιοτο, 1ρβ ααἱ εκ ΤΠειπια 
{οίνεταπε, Ρορίηπαπι οτηπία απτο οσυ]ος Π1ε- 
ΣΠΠΕ Ῥητα» μπι τοῖα οἶασίε αἀπανίραραπῖ 
Ὀπόεοίπι ἀἹεριις, οκ αυο τεχ α ΤΠεπια ἀἱς- 
ορδίετας, ΙΠΙΕΓΡοΠΙ5: {εά εο5 αἆ 14 {Δ- 
Χπι απο ετατ Ίη τταϊεξτα ἀεάπσευαι ρτῶςῖ- 
Ρις Ῥογτίις Ῥαπππιοῦ. Ἠίης τοι ἀῑθπι 

ΡΟΙΥΜΝΤΙΑ; τέεκ νἡ ροί 
βαροιν ἐπειδὴ σήλην λίθε ἐπέθηκαν, χόμίσαντες ἐπὶ 
τὸ ἔρμα, ὁρμη»έντες αὐτοὶ ἐκ Θέρμης, ὥς σφι τὸ 

103 ἐμποδῶν ἐγεγόνεε καβαρὸν, ἔπέπλεον πάσησι τῇσι 
νὴυσὶ , ένδεκα ημέρας ππαρέντες μετὰ τὸν βασιλέος εξέ- 

λαση ἐκ. Θέρμης. τὸ δὲ ρμα σφι κατηγήσατο ἐὺν Ὁ ο7 
«'όρῷ µάλισα Πάμµων Ἄκύριος, πανήμερὸν δὲ πλω» 
ΟΤες οἱ βάῤβαροι, ἐζανύεσι της Μαγγησίης χώρες επεὶ 

. εν 9 2 λ : Ν Ώάν]ραηίες ῥατραπί, ΡαΤτεπι ος ΜαρπεΠβιβΣηπιάδα τε καὶ τὸν αἰγιαλὸν τὸν μεταξὺ ἆ Κασθα- 
Ῥεταριηῖ αὰ θερίαἀεπι», οἳ Πτα αποά δε 

Τδ4 Ίπτος ἠσόεπι Οα/µαποραπα αἳ ΟΓ4π1 δερίᾶἀεῃ]. 
α Ἠπης ἴσαια Ίοσμπῃ αἴ(άς ΤΗΕΙΠΙΟΡΥΙΑ8 

ΕΣίΟΙς πια]οτηπι Χοναὶ εκοταῖτας Γαΐτ:. οἳ 
Ἀάμης πηα]ταὰο οταῖ ο αυεπιπἀπιοάμπι ερο 

νάΐής τε πόλιος ἐόντα καὶ Σηπιάδος ἀκτηρ, Μέχόί 
μι ε γυ τότε τὸ χώρε χα Θεῤμοπυλέώ», ὐτπα,)ή9 

τέ καλῶ 6 ὁ ορατός καὶ πλήθος ἔην ἓ τηικαῦτα» 
ὢς ἐγὼ 8 συμβαλεύµειος εὑρίσχω, Ἀ τῶν μὲν ἐκ. τῶν 

: ω ο. 5 τοι]. εξ Ν ελ. 4 ολλ ΞΟΠΠςΊΕΠάο Ιηγαπίο παν]ετα αιΙάεπι εκ ΑΠα2Οεω των ἐκ, τής ᾿Ασίης ἑΗσέων ἐπ]ὰ και ἰ διηκοσιέων κα 
Πη]]Ε΄ ἀΠοεηταγπι Γερίεπι: απτίααα ταβαπα 
5 Ππρι]ϊς πατ]οπίρας πη]]α ἀϊοζητα οι Ύ1- 
Τθβιηῖα Ἠπήπι ἃς απαάήηρεπῖος, ἀΠςςποῦ 
πρριταμάο ν]τορ ἵ πΠαηιᾶηπθ πανε: ος 1ῃ 
1 πανΊρης ργῶτει Ιπάίροπαν Πηρι]ατάπι ρτο- 

Ῥήρπατοτες, | 
ἃς Ῥασατιπῃ τγὶςσῃῖ ερίραις. Ἠσς αἰἷα τχ- 
28 ςοπΏαρας οκ τπρίητα {εα τη] ήδας, απ: 
ΞΕΠΙΊ6ᾳ1ε αᾗ ἀεσεπι. Αἀῑοίαπι απἴεπι Ἠα]ό 
εἳ {αρεγίοσί Πηπιοῖο εοξ αἱ {1Πὲ εκ παγίδες 
ης παρ]πία τεπποτάπα» {ΠΡΡΟΠεΠΕ., αυ]ά- 

Οπ]ά Ρρ]ᾳς εταε ἵπ εἶς οί ταίπας, αά Ππρι- 
ἂδ οξἑορῖπια νιτο. Όπαταπι πανίαπι {υπη- 
πα, ας Παρετίας αη α πια ἀἰέαπι εδεο 
τη σπη πα ]]απα θες Ίνα Ἱπ. αἷς Εάετίπ νῖτο- 
(Σπ ἀάσθητα δὲ απαάτασίητα τηῖ]]α, Έως Ἱ- 

ἄεσεπι τπ]Ηαπα νΙτοταπι 1π απίνετιῃ, ϱξ 
Ῥϊ6ίετεα Ἱερῖεπι πῃ]]απα {εκσσπίοτΗπι ἆό- 
εεπι, Ῥεάπαιις ΓΗ ἀεεῖες {εριιες σεπιε- 
πι τη]µππα τς εθ]αιας, οξοσίηία πη]]- 
Ίππι τ΄ αμῖρης αάάο Ατάρε απ σαπις- 

Χιλιέων Τὸ μὲν αρχαϊο Κἑκάσων τῶν ἐθνέων έώτά 
ὅμιλοω, τέόσερας κά] εἶκοσί µυριάδας», χιλ πθὸς, χι- 

λιάδα τε καὶ τετραχοσίης' 1 ὧς νὰ δηκοσίεέ ἄνδρας 
λογιζομένοισι ο) ἑκάςη γηῖ. ἐπεβάτευο δὲ επὶ τθτεών 

εταπῖ Ῥετ[αγΙτη Μεὰονιπιαμς ο ὦ νεῶν 2 χωρὶς Ἡ εκάσων τω επιχωρίών ἔπ' Ιῥατεών, ἐρσέων τὲ κα Ἰνλήδων χα Σακέων, τρήκωτα ἄν- 
ἐ6. οὗτος ἄλλος ὅμιλος 3. γίνεται τεισµύριί, καὶ 

ἐξακισχίλιοι, καὶ τερὺς, δηκέσιοί τε καὶ δέκα. πθοσ-. 
θήσω ο ὃ' ἔτι τέτῳ καὶ τῷ προτέρῳ αἀριθμω τες ἔλι 

Δοτῶ πῳτηκοτέρων, ποήσας Ρ ὅτι πλέον ἣν αὐτέῶν Ἡ. 
ἕλασσο ἂν ὀγδώκοτα ἄνδρας οὐέῖναι; συνλέχ»η δὲ 
ταῦτα τὰ σπλοῖα, ὧς καὶ πιρότερὀ 3 µοι ἐῤῥθη, τεισ- 
χίλια. ἤδη ὧν ἄνδρες οἲν εἷεν ο) ἀὐτοῖσι τέσσερες µυριά- 
δες καὶ εἶκῦσι. τετο μέν Σ νυν τὸ ἐκ τῆς ᾿Ασίης ναυτί- 

δίτασ εται. εἰασῇς εκ Αῄα, ἀαιάπρεπτοταπι εἰ δκὸν Ἡν σύμπταν ἐὸγ» πἐντήκοντα μυριάδες, αν] / αλ 
χαὶ µια” Ύι- μία᾽ χι 

λιάδες τε ἔπεισι ἐπὶ ταύτησι ἑπτὰ, καὶ πρὸς; ἑκατον- 
τάδες Ἐξ, χαὶ 5 δέκα. τά δὲ πεζᾶ, ἑβδομήκοτα καὶ 
ἐκατὸν μυριάδες ἓ ἐγίνοῆρ' τῶν δὲ ἱππέων, ὀκ]ὼ αυριά- 
9έᾳ, περοσθήσω Ἡ ὃ) ἔτι τέ]οισι τὰς καμήλες τες ἐλαύ- 

ΑΝ) 2 { η νὰ ὶ λ ο / α ' 
Ίο Αίῑο αἱ συσας αρίαβαπε φποσ4 Οἱ σας ΑραβΙΒ62 καὶ τς τὰ ἅμμα]α Λίβυαςν πλόθο 
ἃσ]ο γ]ριπῖ πη]]ίαπῃ. 

ι ὃ {.. ολ ο { » η ὧὢὼ } Οἱ εορἰῶ εἶα- “οήσας ισμὺρίεο ἄὖδρας, καὶ ἡ του τε ἐκ Ἡ γεῶ κα 
. οΜ ο. ο / / : ΟπΙῷ ος τεττε[ῖγες Ίη {ππηππαπι τεάαξία βυπε τὸ πεζᾷ κ πλήθος συτιθέµεο, γίνεται διηκοσιαί τε ἲ 5ε 8Ε νἰαῖεο σεπιεπα εἴ Ῥιδίσιεα «εσει 

ει 

ασ Ἐ 
Ζαα. ο Πλέοντες 14. 2 μά. 
ἓ Οπής ἵα «4γοῦ., 

Πα]. 
γοται 1. 
ἑλάσσονα ὄνδ. «4γεῦ. }α)α. ἵαΙΟ ὅ. τι πλέον. 

ᾖ Ἑκάσου «γοῦ. 

7 Δ) τὸ α5/. -5 Δέκα «4γεῦ. 

19, Τὸ δὲ ἕρμῳ σφι κατηγήσωτο ὅτο.] Φοηδί Ο], ὧε Όαιρυ νο]μίε, ἐς τὸ δὲ ἔρμω ---, αὐοά {1 {σμεᾶας ἵι- 
Ὀστεης» [ετ Ῥορίει, Όθά κωτηνήσασθαι Πΐ5 ἵπ Μαβς 
Ἰᾷ6πι ΠΟΠΏΗΠΩΙΔΠΠ ας πποπῇίτατε αὐξ ρταεδμπάο 1πάίσα- το; Που Τ, τ, 49, οἳ 66. νι, 35. Ἐπι σετίε ΡΠΙΟΣ 1ία ἀἰνίπαΠο πηη]{ο το]εταῦ]]]ουῦ, αἶαπι αιϊόσπι {8- ᾿ παπι αιΙάσπι {6 «σης: τὸ δὲ ἔρμω σ αι 1 

| ο. Ἱ,ῥγαεοίρμα: υὈὶ ΠΙΤΟΥ, ῥέ]αηη, ἂο αὖα ης» πο Ἀάνοσατ], [άπμ, 9 οὰ ος νὰ. περ]ἰᾳ!: «οξο» πάντων κόρων ΏηχΗΠῃ Ἰποσππηοάθ 15 εἲ ΙΠΗΙΑΓΙΟΠΕΠΙ πΙππ]απι πη]ῃϊ {8 ν]άρι ο {ή πλ παπιοαπε ν]άςγῖ πεςςς Πἴαπῃ, : 
δν Μεταξὺ Κασύῤναίής ] γεὸ. Κασανα]ής ᾽ααβῖς Πο: 
ον πν οους εἶε, ἵπ 6 ἴαπιοῃ Ὃ αι ΠΟΠ Ῥοσίο- 
μὴηὲ ος 1989. βρῥοτη». Μ7γαῦο εἰ ΡΗ πέν οκ ἔγ- 
οῦ, η ΐοηε Ῥηπία Πεγούοίο πεῖμητ, Ψάσπαιις 

ο ο μα... Ῥ]]]ρίποπι ο ὀρχαῖόν ἐκασῶν ὅς,] ΦΕΙΛΟΠΙ6 Ἄδης Πτῖ- 
χάῑος ἐν οί, πμῃῖ ἀοά! νἰΠ. οἱ εχἠῖετει ὁ μὲν ἆρ- 
4ἱ οα[α σωμα ο, ο τείαυα αἆ εἴἶπῃ πιοά ση ποπαπαη- 
νοιοίμγ: νο δρυ) ΟΡΙΠΙΟ» Ἱεπίας πΠσαις οτατίο νο]- 

ὑπ 4μο αχ Ῥτησσδάδπτα εὐρίσι ἄστα οἶας ῃ το ο Ῥταερξάεπῖε εὑρίσέω ρεπάετε» 
ΔΗἵσῃ] ο μπε, εφμ]άστη Ἠαμὰ οτεάϊάειῖπι, Αρχαῖον 
Χρ ων ὀμε]λο ον η] ΕάΙπδιῃ αἀροῖ]ας, αυαπα ει- 

ο, πηρα ὰ οποίοι (σοιπι σπορ, ο 
διερὸ, ην ιο ὃ ἔτι τούτῳ] 9ἱς τοίχο [οτἱρίευς ἵῃ πιατᾳ. 
οδός ον ηξ Ἰηΐτα Ώος «3Ρρ. προσθήσω ὃ' ἔτι τούτοισι -ἵ---- 

(ε ὁ Ἐγένοντο «4γεζ. Θα]. 7 1πη. να Α’ ἔτι {γεῦ. 

πλῆθος ποιήσως δισµυ 

αλλ } /. κλιπ ῥ Αρα ο η] χιλιάδες μυριάδεν » καὶ Τθηκότα, καὶ µία, καὶ Ἰθὸς» Χιλιάδι 
ἑπτὰ; 

ἁποδὼν «45ε2.. 714. τμι ἔπλεον Ἠᾶ. οὔπι οἵα ιερός 2 Ἐμπόῳ ξι Πόμµω «γεῦ., Ῥαπογμηι τηα]ς 
ϱ Καςωνωίῃς τε Ιά., επεΠεῖσαπα, 4186 ἀοθτατ, 

Πατῖπι Ὀϊς ἦν 1. 7. Ῥα, «4. 
παπι π]ῆπ]απα νόσεπα περΊρῃς Ῥατὶς. 4. Ἰήεί, Ῥα. 4ῇ: 
σον» τῶν -«4Ἠρ0. ἔ. ΑΙ. «4ά., οείετὶ τόσον ποπ Πονιη. 

ἷ { Ἠαες "πα ἀεβάειαητητ ἵῃ 
ὁ Δ΄ ἔτι ΠΙΑΤΡΟ δ1ερῦ. Ρα. 40ἡ., θφδά τεόπα πποχ. τοβῖθίε; α]ῖ δὲ 

{ Ῥερι «4γοῦ. , οαπὶ εἰρήθη πι ποταῖηπι αἆ Ίν», 127. Νοκ ἤδη ὧν ἂν Ἶν «4γεῦ. {7 ο 

οὕετε εἰ «4τδι ουπι βγήλ. 
{ Τηνκαῦτα ἔτι «{γεῦ. } Δε]. Βαγίς, ὃ. 44. 
..δ Συμβαλλόμενος «40. Ραε/. 7 ἄῑ. ὑτά 

{ Διήκοσιέων βατ]. εκ ἀἰα]εξή πιοτο : δρικόσίων 18- «ἄγοβ.» ΠΟΧ νεὶ «4. Ἡ Ἑκώσου γι. τς 
σι. ᾖῥ Ἔτί πλέον αὐτῶν ἢ 

πα, επι αν. «4τᾗ.: πος παίς, 
».Περ]εζῖα νοςε ὤνδρες, αά {επϊσπτῖαπι Ἠαμά τοαυ1Πτᾶ. 

4 Πλήθος Ιά. «44ῇ.. 8ΠἴΕΕ πλήθερςν 

ῥίουρ ἄνδρως' ΠΟΙΙ{Ο Ίοσο ποιῄσως (1π- 
ἴεπηρά[α ραμο βοτίαη ατα {οπίρο ἆθριπε Οοἆᾱ.) ὧν 
ὀνδώκοντα ὤνδρας ἐνεῖναιν ῥοἨε: πι θαγέη [1ρ1)ὲς ήο/ὁ 
οὗτος οΏρρίμέα.. Ἠοβσαι, Ῥτο σιθένοι, ῥοηεγο. αρετε, 
απ µτος αάλίδείας ΏεοβδεΗ] ς, Ἱιερίη. Ῥ. οφ, 3όω 
ἐἶσὶ τῶν ξένων ὠτελεῖς, δέκα θήσω' --- κο μὴν τῶν γε πο- 
λιτῶν οὐκ. εἰσὶ πέντε ἢ ἓξ' οὐκοῦν ὠμφοτέρων ἐκκαίδεκο ποι- 
ἠσωμὲν αὐτοὺς εἴκοσιν' «Ρ0ΠάΠΙΗΣ 1ος ες [ε οἱρ/μη/1, [ηείά-. 
13452 ᾳποά αεί Ίπ {οΠριο 694, ἀθάειαε, ΟΡίπος» Οἱ” 70 ΠΌι νυ]ρατυ: [αοήμε, ἂε Ν, Ὁ, τ, 6. 4ο. -ἄξέ 
εἰ δὲν υοεαῥηἰς εε]ε Ώρος Γαεσηηης, σ]ῤης α ποδής 10” 
ΗαΠΙ15 1 εδὶ ηραηιης. ΟΡ αἲ Ἐαπι. τ» Έδν 19.» 6Η) {Τε 6ε[ὲ ηρε φη; [1 ερο: {ασ οδουτεῖς ἴῶ: 
αυεηθις: 'Γηήσπ], τα. ο. 18. ας ης ων ο 
{103 0Η (οἶεγε: καὶ δὴ Οταεσῖς 44Π πατάς ας Ἐν αρα, υ{απι: Βηγὴρ. Μεά. Ἡ. 386.. Καὶ ὃ ο να ο 6 μα δέξεται πόλις: [οἱ [πὲ [αµε 1πογ{ἰ. ΗΕΙΕΠΟ Χ. φΌδι ) δὴ παρεῖκεν" ης /ῶψο «ων ὀ0µοΟΗΑ. ἴι ππηοῖα “Δομοβῥοηηής Ἱπιρετατοῖς οταοΠε Μ. ᾱ- ανν τα, ποιῶ ὃ ὑμῶς ({οτῖο. σοιῶ δὴ ὑμᾷρ) ξασαση ο ο ὑπ' ἐμοῦ μεν εἷς Φᾶσιν' κο δ), καὶ ὠποβαίνομεν εἰς τὴν 
ώρα}. ρα 6. 1 .. καὶ δή σφεαν ο. δα. ἐκείνοις 

εἶναι, ΑΒ πα λος νδοιή ΥΑΤΟΚΕΝΟ ο, Ἠλπόος συντιθέμενο]. ΠΝΙΗΙ Ώος ὕετιυε εκίε, Ῥταξ- 
πηϊσ[α ἀοοϊαταης. («εταμπιηπῃ ΡΙηθίετεα κ) δέκα, ες ἑοπρηΩΕίοΠ6. 4141ῃ κά δεκῶοες δύο πηαπ]{εβο ν]ο]αΠῖ» 
“Ῥταεσθάθητε: πά ολ]συ]ος αἩὶ {εάειῖς, ηαυά ἀμδ]- 
μι σα 

49: Δύς 



α. «ύπηπια εοτίπα, απὶ Ευτοραϊ οο]σή Βαετίητ ἵπ 
503 Ἡ ξ, Β ο Ὅ ο 4 Ἱ ο Ῥοτβςο εχειςοῖτα, ο) ολη, 

Ἆ ὴ 1 » ἀ Β 11: ω Τ 

ἑπτὰ, καὶ ἑκατοντάδες ἓξ καὶ 3 δέκάο. τοῦτο ὃ μὲν αἳ Γεριείι πα, {εκοεηεῖ ει 4ΕΟΕΠΙ, 5 
449. τὸ ἐξ αὐτῆς τῆς Ασίης σράτευµα ἐξαναχθεν εἴρηται.,45«ΟΡΙΔ5 ἐκ Ἶρρα Αβα βαϊε[ε εἀμέτα ἀΙδΗΠΑ:, 

ω. ς αν ω 
ἄνευ τε τῆς «εραπηϊηρ της ἐπομέγήε, καὶ τῶν σιτα- ον ᾱ Αρα μα αν απ 

δν / 1ο αχ νε ἷ 

αι τὰ ο αμκ) αι ραπτατ.  ἨΠπὶς οτοβή σα Ὁ εκετοίειὶ 156 

το Ερασ Να ὰ ο Θα ν αφσἰοπάις ε5ε Ί]ε ἀπδεις ες Εμτορᾶ» 4 
σέα τότῳ πατὶ τῷ ἐξηρθμημθῳ. δόκησιη δὲ 9εί 41ο οκ ορπίοπε ἀΐσετο οροτεῖ, Ἴεη 1ρῖ- 

λεγευ, γέαό μέν )ὴ) οἱ ἅ- πο Θρήίκην Ελληνες» χαὶ εχδΟιιτ Οτωςῖ αὐ Τηταεῖα, εἴ 6Χ Ἱπ[α]]ς. 1 ηγα- 

ἆ τῶ νήσων τῶν ἐπικειμέων τη Θρήϊκη, παρεέχωτο οἶφ οὐαοεηήριαδ, Ρταυιεταηῖ ΠΑΨΕ σ6μ- 

εἶκοσι καὶ ἑκατόν. ἔκ, μέν νυν τητέων τῶν γέων, ἄνδρι ἴαπι γἱρηΙ, απατυπα νι Βαπε ΥΒΙΠΗ αιᾶ- 
αν πα : ] ) εταπξ 

τέτρακισχίλιοι καὶ Ὁ δισμύριοι Ὑίνυται. πεζου δὲ, ενος πα : ὁααίτες ον αμ τας 

ὃ ν {ΟΥ Ἱ { .ρ» ὶ τασθς. ει Ώφοπες., εἲ Ποτά» Όου”. 
τὸν Θρήϊκες παρείχοτον καὶ []α[ονέν καὶ ἔ ᾿ΕΒορδοί . Ὦ) 9 Πες, έ 

ον ανν) : Γον εθὶ, ει 6επις Οµαἰειάϊευπα» εἲ 3ΕΥΡ2. 9 / , 

Ῥοττιαιοι, καὶ Τὸ Καλκιδικὸν γόνος, καὶ Βρύγοι, χαὶσ5 ἐν Ῥιόνι ας ποσδοπδόν, εἰ Ρεηᾶ- 

Πίερες, κα Μακεδόνες, χαὶ Πεβῥαιβοι, και ὃ Ἔνήγεο, μὶ, ει Ἐπίεπεο, εἳ Ώοίορε, εἴ Μα: 

χαὶ Δολοπές, καὶ Μάγνήτες, καὶ Αχαιοί, Καὶ σοι πῃειε, ει Αεισὶ, ει αὐ πια. 
τῆς Θρήΐκης τὴν παραλίην γέµοτα]’ τε]έων τῶν εθνέω» Πτασία Ἠαδίταῦαης, -ἩἨαταπα ΠΠΟΒΗΙΑ 
τθήκοτα µυριάδας δυκέω γωέσθαι. αὗται ὢ αι µυ- τεοί πεσεπῖα πα Πδίε: αμ. Ὃ ορ 

ριάδες Ἡ κείνήσι προσεθεισαι τῇσι ἐκ, της ᾿Ασίης, γίνω- όοᾶξδ. 115 Αῄαϊϊεὶς αἀῑεθα, Άυπι 1η ΑΠ ο 
ται ἰ ἀγθρῶν ἄι πᾶσαι µάχιμοι μυριάδες δηκέσιαι, δ ὉΟΤΗΤΗ ΡαβπαπΏιπι αν οι ο η ας 
καὶ ἐξηκοτα, καὶ Ἐ τέσσερες, πάσι ὃν Ταυτησι λα με ρδος πιο ο παπα ση 19ύ 

1 εκατοτάδες ἐχκαίδικα, καὶ δέκα». Τὸ µαχίμε 9ὲ κκ... ας σπιν νο αἴ- 
τώτε ἐώτος ἀριθμὸν τοσή ὴν ντο κο ας ος ο πετ. ο ο Ρώμογ Τοσϐτ8» Τ1ν ΜεραπηἩμ τὴν επο- ἨῬίιτο, αιΦ «ο οοπιταναπεας Πρ 
μέν ΤΕταίσι, χαὶ τόν ο) τοῖσι σιταγωγαῖσι Ἡ ἀκά-5ιπῃχιππεηῖα», οἳ εο5 αἱ 1π. ΠιπΠεηί ος | 
τοισι ἐόγτας, καὶ μάλα ο) τοίσι ἄλλοισι πλοίοισι, Ἀςαιῖ εταηῖ, οαἲἳ οΠΠΠΙΠΟ 1π αλῖ8  ῳ | 

τοῖσι Ἡ ἅμα πλέασι τῇ σρατιῇ» τότε τῶν µαχίµων 9.5. απῶ ππα. «απ εκεί ο, 3β 

ἀγδρῶ εἰ θοχέω εἶναι ἑλάσσωας, ἀλλὰ πλευας, χαὶ ραπ. δι {ππε {αςΙο Ίο 1588 μας, ῇ- 

δή σφέας ποιέω ἴσες ἐκείνοισι εἶναι, χαὶ ὅτε πλεύας, νι ο σε ατες πεπ ας πα. 
ετε ἑλάσσοιας 9 εδεγ, ἐξισέμενοι δὲ εἶτοι τῷ µαχίµω Σο κο]ν μα παρα κας : ΜΜ νο ντο ν /Ὀρχρ]επι εακάεπῃ 15 πιγτίαάα». . δε ἃ -ᾱ 
ἐκπιληρᾶσι Τὰ, ἴσας μυριάδας Ρ ἐχείσι, ἔτω πΏτη- πσεπῖα οἳ νὶριπᾶ οὔο παγταάα, ἐἴ ο η 
χοσίας τὲ µυριάδας καὶ εἴκοσι χαὶ ὀκτω, καὶ χιλιά- Πι]ία ἀισητο εἰ νἰρ]πε νίτου Χειχεξ κά 
δας τρεῖς, καὶ ἐχατοτάδας δύο, 4 καὶ δεκαάδας δύο τά Άι ἀπχίε  αἁ δερίαάεπι μ541ξ ιβ] 
ἀγδρῶ τ ἤγαγε Ξέρξης ὁ Δαρεία µέχει Σηπιάδο, 34 Ἔμειπιοργία». ΄ Ἠϊε εδι υπνο ασ 

καὶ Θερμοπυλέων. Οὗτο, μυ δη τᾶ ὃ συνάπαντουζ 5. μμῃ μας ο ή]α κ νο ἔη- 
ν / ο ! ο» ν ᾿ 

σρατεύµατορ τΏ Ἐέρξεω αριθμο». γυναικῶν 9ὲ -σιτο- ρα «ης, Ἡ ο. ὁ- τὸ. “εοθρα- 

ος ος ας κρέμα ἐδεὶρ ἂν εἴ- [ο ἀῑκοῆε: ας πο Ἱππρεάϊππξητοσαπι θ0ἱ- 
πρι ορ ία αριθμο», .ὃ αὖ ὑποζυγίων τε καὶ τώ «επι, αἰοταπιε {Ππιεηζοτηπι {ατοϊπα ΠΟ” 
ἄλλων κτφέων τῶ αχ»οφόρω, καὶ κυνῶ Ἰδικῶ τηπι, πες. σαηηπα Ππάίοσταπι, εκεῖα 

τῶ ἐπομόων, 3 ἂν τιτέων ὑπὸ πλήθεος ἐδεὶς ὢνθοιτη εοπηἰταπήαπη, Ῥτῶ ππ]ητιάίπε αμ] 

εἴποι αριθµό. ὡσε ἵ ἐδῶ μοι Αώύμα παρίσαται προ. Ἀὐαπι αΠινεΠΕ  Πμππεαπ, (πο ο 
ο» ς ο” ρω 2 2 Ν κν ἡ Ἱ. µ-- 

δοῦναι τὸ ῥέεθρα τῷ πυταμῶ Ἡὶ οίω, ἀλλὰ μᾶλλο ΡΙοάαΙίο . Έπεπια  αμοτπάαα 
ὶ πΠΙμπΙ 2 ΙΠρί 1ΠίΤος,  ποπιοάο 

σα 
ϱ/ 

οχώς 

6 Αέκω νο. 1 Ρα], δέμως Ῥρηί «νὰ. Ἠμί.ν ρε Ἰεροῦαύν δοδες δύῤ οκ «4. νά. δ τα, 
τὸ «ἄγεῦ. Ἔαο/. «ἄν. Ὀγν 14. «4. Βατ. 4. μα δὴ) τὸ Ἐν πα σπης ο Δὲ δεῖ λέγε 4 τς 

αν. Βγη, Ρα]. 4. Α. άά,, δὲ δὴ δεῖ λέν. Ι., δὲ δὴ) λένε Ῥαυ/; 4 Όιο Ίπεο πιαὶε ο) 

«ἄγεδ.ν ΤΗΠΙ Θρήκης ἵπερε 14, ει 14, 6 Τρισμύριοι «γαρ. {π]α, 1 Ἔρδο Ῥρή., . 6 ΔΦιάνε άν 
ῥ Κείνησι γ εδ. αλ ἐκείν. { Αἱ πᾶσαι ἀγδρῶν αἳ μάχ. 14. Βαε[. 4. ᾧ Πέντε «4γοῦ.᾽ ; Χιλς Νά 

ἑκοντάδες ἓξ καὶ δέκα «γοδ., αιοά εοάεπι τεάί, ή Πο. 4ο. ρε ῥηπά, 4. -4ἱ4., ἀκώτοις ΑΠ" 
η ᾽Αγαωπλέωσι ἨΙ4!ΡΟ ὡζερῦ. «4. ο Οὗδενὸς «4γοῦ. ϱῥ Ἐκείοισι Ῥαε/.», οπτεε «γοῦ., {οτῖρεῃς (θαμεπΏῦ” 
ὧς συµβαίνειν νίνεσθαι πάντα τὸν σρωτὸν μυριάδαο πεντακοσίας καὶ τριώκοντα καὶ Χιλ" 6 Παες "τα περ]βέν 
πα {σοτραε ἀείμπι «424. ΄ Τὸν ἤν. «πού, 5 {1ε/. «1. Ρα: ΒγΙὲ.» αῖ συμπάντος ΤΗΠΙ τοῦ έπη, 

θροτεύµ. “γεῦ. «ἡ. '' { Οὖὐδέ μα «Ἔσι Τθομας εἲ ῥῶμω περῄσαται ἵῃ -«ἄγοῦ. Ἠφες Ἠαρει 120164 Τ50- 

ΕΙβο’ τη λος ὦ Ἔσι τῶν, ἔπιω ὧν οἵα )ορὂ., αοάπι Ρεμς «40.» Ῥοεήας Ῥαψ, τα 
55 ἔφι οὖν 0211. ο ν, ή μερα εν 

”. ο Ν κών ρ πο . : ος .1Τ... . ἲ 1 6 

40. Δόκήσι δὲ δεῖ «μις ερηκβσις νοσίιη οϱεδὲ δὴ ἄσπιπι πή]Πάπ, {ΗπΙπΙΦΗΠΙΠΙΕ. 64ο9290. Ουο πε 

δεῖ έορυ]ατίο αἴαια αάμαςῇο., {οἱ αοεσρεα 1, ἴοτοι- αμἰάεπι πιοβο {εςῖΙ {οσπιο οοπ/οΡάτ» πες ΕΠΙ. 
ἀα: Παπ Ρα. δ) {ειρεπες Ἱαροι οκ δεῖ, εί Ωαρίής πΙΠΗ 1 σαταἰορο ἀἰββομ]ταᾶς ἱπβάεατ. ΟποεπΙομῇ 5 

μες ρειπιταπέας» νεπίτ. Ῥχιάσητος Τήεμας Βορίο: ἴς Ροδὲ Ραῦσα οπηπιεΓαο θε πιθάἰπιποσώπα ἨΔ6 4. 

61ΕΗ5. τη, ας ος ΔΟΚΗΣΙΝ εἰπεῖν κῴξακριβῶ- αΠέοπε πον αἀἰανατης.. αν ο ρολ 
σαι λόγον ΤΟΠ. κά ο, ως 55. Καὶ Βρύγοι] Τ νι δι πρι οσο ο” 

4. Τζα) δισµύριο] Ἠαζτεβις 1π πηπιοτί οοπίΐαης ἆπ- ο. ο ο ον . ο δς {επτεΏτΙα κ 

ταψί οομ[ομβο, Νηδς σρσµύµῳι γε. πηδαης, οσα. δομὲ Ἠρύγοι Ἰποτυπε. ορίου, Πο]. Οἳν. Ἡ. 1 ρρη 
εήοαμπη, πἰπιίυπι αάλυροης. δἱ ἵἩ θηρυ[ς οπήπι πανί. σπα Φρύγας ὃν Φρυρῶν ἐπανολθόπα» ἀῑ να 
Ῥας ἀηισοπί παμίαο» Πεῦά {ωρα ΠΩΙΝΊΕ, οδπέυπι φἰοίπή ϱ, 79, ωρα Ἡ 
Ὥανος ἁλουπί νἱβιπΏῖ 4112ΓΗΟΣ πιῇ]ἡα τοἱΙαοσηπη Οοά4, 8ἱ Προδοῦνωι τὼ ῥέεύρα]. 21/1. Αα νοση ἡ ωπα- 

«σοπ/ρίταΏίοπα Ῥεπο ΠΠΠᾶ2 αάάε, 4ΜΑπΠΟΠΗΠΙ πο α- ἱομίοπα», εστερία (, Ἀιάπεί 4ὲ ΑΕΕ" εν Ῥ. πι 
««ρατοτ Ίῃ. Ἠϊς ΕήςίΕ πανίυις, αἀάε Ώπιεη Ππρι]]ς αἰ- πως Ίῃ νῖλαι τονοσανΊε, θμοᾷ Τδ. Ἠαοεῖ ή) ον 

Ίπτα ρζορασηατοίοδ» Παπά αοημαὈιπῖ ἀεοθπγτηῖ]- ποτωμῶν ἔσιν ὧν. Ῥαε) Παδη]ίε», δἳ. ππβΠΗ8 Πεοαδής 

αν δες ση ἱπβτυμπεως αἴᾳυο 4Ἡβοπας, Απ νἰάερατας Οἱ. ος, {ρεοῖοίε 1Π8ΡΙ5 αθι ὃ 

ἐΤΡΟ Ῥτο οεπτηπα νἱαϊπε παν{θε5 Ρ4υ0 απΏίς Πμπεταμ- τει ἵ Τζηργά(α. τα, 99, α]ῆδαυε ε8 ΓΟΤΠΙΗΙ8.. αχ οξΐ 

ἆπι οοΠΗΙε {οεῖρα «4γοῦ. ἑβδομήκοντη κάὶ ἑκωτὸν οἐμέω 81. Προδοῦναι τ. ρ.τ.π.. ἐνίων]. Υ ΙΒ Ιεέῆο ἆ ς 5” 
εἰ Γερμασ]ηιαρ ΝΗΗΙ αιϊάεπι Ίεείε πμίαϊ» εἰ «0 ἵα- Τη τηα. Έα, ο/ορὸ, ἔσ,τῶν, οἳ ἔει ὂν' δ πα ο. 

Ίπεν ΠΑΝΊΗΠΙ ὁ Ώμπηστο ἐπ]ρίπία αΠαΤΗΟΙ 14 πη]]ῖα Π1ρ- σἱβ. ΤΠ ἩΠροέδωκεν. ἶναμς Ἠοτοάοιεᾶ» Ἠαῦεί ο ζω 
Ῥυταπάο Ῥζοσσάμπε, Ιπάϊάσπι ἵη οοπ{ηΠ]ατίδ, ᾳἩα Ίος σμίη αὖ ΗεγοβσΗ/ Ίηαη [ υὐν ἀθήαὲ ο κ. 

πποα ἀαδΐε, σοβίατυπι οπιπίαιω Γηήοπίους Ίποτεπιεητα ἀοέβσῄπιο νἶτο Ρἰαεμῖε, αὐσά περα 1εβεχ: 38 Ῥτοῦεβ 



πππΠειίθης ευπαςμἰεααα, ος Ἰπππεηείς, ἄῑηπς 
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᾿νετυπε, Ῥτονεξίφηιε Πτα τετ Μαρπε[ας 

της, αρῖῖρις Ἰπ Ῥοπίιπι οὔνοιῇς {αβαπι 

ο πῃ μυριάδων «4γεῦ. } 
'9όρ. 4Ο., πρὸς τὸν νι | 
πεντήκοντα νέως Ἰια]ε ὁμήή., Πες περ]εχίτ ἄῥετμτ ΏΙοΠσί6. 

ὦ Πολὺς «4γοῦ. «49δ. Ῥπε/. 7 

δν βμέχοι πηΐτοιυς, οἴθατία Ι]]ίο ροια]οίς (ωβίοετε, Χειχίς Όσιπα. Ὁ]αρς εἶισα Μαβαςβατα αὓ Ἠείιε[ροπεία νοηῖο Ροιεᾶ]{ εἰαίοπι παβα.. 

πηγα άἴρις οἴρατία [αρβειϊατίπε: παπα {αράά λα 
ΤΑΗΟΠΕ εοπιρετίο, { Πηρα] αποτ]ά]ε Πηρι]ος 

Ῥ ΟΓΙΥΜΝ ΙΑ, τ1βξἩ ΥΠ: 508 
ν αν νο πα 2 / ὑχωξ τὰ σιτία αντέχθησε «)ώύμα µοι ἀυριάσι τοσαύ- 

. ” 8 . : Ἕ υ ν ἃ .έ Τήδι, εὑρίσκω γὰρ 3 δυμβαλλεύμεος» εἰ χούικα πὺ« ΓΓυπιεῃΕ] εωηπῖσας, 6ἳ ΠΟΠ απηρῃ]αςασζερετυπῖ, σρῶν ἔκας-ος της ἡ μέρής ἐλάμβανε καὶ Μηδὲν πλέο» 
Βδ[υπηρτα Γϊδίε Πηρι]ῖς ἀῑερις σεητιπι ἀεοεῖι 
ΠΠΙ[ία π]εάΊπιποταπα, οἳ αἰίος τγεσθπτος ἃς α1α- 
ἀταρίπτα ΠΙΘάΙΠΙΠΟΦ. Ἠαιιά. απΏΠΙπιετο ἀατίΙπι 

ς4Π1Ρ15, Τη απο εχετεῖία αΙάπι τος νΙΤΟΓΗΠΙ 

Ἔγδεια μυριάδας μεδίμνὼν τέλεομένας ἐπ'᾽ ἡμέρη ἑκα-- 
-ση, καὶ πθὸσ, Τβιηκοσίης τε ἆλλθς μεδίμνηςν καὶ 
τεσσεραχκώτα. γυναιξὶ δὲ καὶ ἐὐγόχαισι; καὶ ὑποζυ- 

υγίοσι, καὶ κυδὶ, ε λογίζοµαι. Ὁ ἀγδρέών ὃ ἐε- . . οδς . 9 ν ὶ δ/ . το ν να). ΤΥΤΙ44ες Γοτεπῖ» πος {ρεεῖε πες πιαρπΙταΦἰπεθοσέων ο τοσαυτέὼν µυριαδέων » Χάλλεύς τε εὔεχα , ΕΟΓΡοΓ16 αιῄσαιαπ1 Θοταπι Χειχε 1ρ5ο εται ἆἷ- 
ΒΡΗΙΟΣ: αἩ] 1]αά Ἱπιρετίαπῃ οΡΏπετει. Ίνανα- 
Ε5 αΠἴεπΙ «ορίΘ», Ροδι(ιαπῃ ε Παϊϊοηπε {0]- 

ἵεημεχπῖ, ας ο5ε ΙΠπῖεΓ π1βεπι ΟαΠΠαπΦαπι 

ἵειταιῃ Παθιετε Πατίοπεπι, 19 ἀείπεερα Ιή 
3ΠςΟΓΙ5; περοῖα οπΠ1π Πο. ππαρηπι Γοτοι Ἱ]- 

εἴαΙῃ αἆ οξξανιπι ἴσαις οάίπεπι, αἴαιιε Ίτα 
ΡΕΙ Ίδίαπι ποξτεπι. 9.0 Ίρειπῃ νετο ἀῑ]ησι- 
ἴππι, εκ {οτοπο ο οἳ ττἍαηαα1]]ο απ μπι 18- 
το εβετρις[οε, Ιποῖάϊε ἵπ θαπι ἄἴτοα ἵεπιρο- 
ἃδ, ας ν6µσεπιρῃς νεπτας {ηρίοίαπας, απεπι 

ἨΠε]]ε[ροπαπι πυπευραπε» απ] οἶτσα Ί]α Ίοσα. 
Παδίταπε, Έππι νεπεαπι απϊσιπαις απρεί[ζα- 
τε απ]ππαάνετιεταΏτ, εἲ οιήδα5 Ρετ σοπἀἰςῖο- 
Ώεπι [αιϊοπὶς Ἰσμῖε, 1 τεπιρε[ατειη ΡΓῶνο- 
ΠΘΤΙΠΤ ταιταμθηάο πανε», αἳ {ε[ε αἴηιε Ί]]ας 
Ἰηςο]ηπ]ες ρια/ΏτειΠῖ: α΄ αᾶς πανες γεῃ- 
ἴη9 1Π αἶτο παξίαφ εδῖ» ΘάΓΙπΠι αἰίας αά Ίοσα 
ου ἀσμητγ Ἰπνοὶ, 1 εοῖ, Γή, απ {απ 

/ ον - - / 

1η Ῥεμο, εκατ, αἶῑας Ίπ Πτας» αἱ 1π 1-1Ολεομέγου» Πμλίς 
Ῥσαα 5ερίαάεπι 1Η Ππης ας 1 υτρεπι Ἅλό" ἂν δὲ πι περ αὐτὶν 
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6 ΦΕΠο]. Ῥα/. 

σας. ἵπ «4. Πατῖπι ἔπεσε. 
«ἄτοῤ. Βγὴ. αγ], ὃ, 7 ή. 

1πά. Ἵπνους ({γεῦ. 3 Ἔς αὐτ. Πάδπιο 

Ρίοιες Αάῑσορ, τοβήαἰσμάαπι 4Β]]άπο ἄο Ν. Α: ανα. 
Ἠίς 1αά ας Ἱερίάπιατα «19. ΡΤΟ [όρνίθων] ἐσὶν ὦς. ᾷ 

εἴεάξγεπιιις Ῥήπιυηπι πποπβαπά πι εσαῖ, Ἠυπς επἶαπα 
εγοἀοίειπι Εμϊς[ο {ο ροπαϊ πιοτεπα» ἀεῖηάα, Ίπο Ἱ]- 

Ίά ἴπ {οάς οοηνοπίτο.  Φεᾷ πΙῇ να]άο ΕΟΓ. ΠΕΜΙΤΗΠΙ 
Ροτατίε οΏεπά!: εκ α]ῆῑς πια] {πε αἆ ΠΙΑΠΗΠΙΣ ΠΙΠΙ1 
υ15 ϱεηετίς εχ ᾖ]ογοζοίο ; {εᾷ Πετῖ {αοῖ]ε Ροῖςςε, ιέ Ὥαο Ἰπ ραΐτο {α]]αν. ετήπι Π]ιά εοπϊεπἀἆο, πεαιϱ 

ἐγίων, ΏεηΙΙε ἔσιν ὧν, Ἠϊς «ΟΠρΤΙΕΓΕΘ. (ἄγασος αἰσῖτιτ., 
ἔνιοι τῶν ποταμῶν. ΠΟΠ Ίἴαπι ο) ποταμιοὶ ἔνιοι. «Πο οοέ ή επο [οπρβκίο Ῥιτο, προδοῦναι τὸ ῥέερα τῶν ποταμῶν' 
εΠαίππι Ἠ]αά σεπετα]ο Ἠπηεαεαπι 4 εγιά]μ]ο Ιοᾷοτα., 
ααῑεζτα νοςε ἐνίων ψε] ἔσω ὧν. αέϊα Τόοήα: Προδοῦναι 
1ο Ἱπτεγρτειρτιή: ῥὐδοῦνοι καταποθέντα τῷ σρωτοπέδῳ. 

Νιρηϊβοαευτ ναί Πηπηίπα ἀοροίε[ο νεῖ αεί. { ποπρε τερείὰς ὁ νἱοἰπία ποσαύτας μυριάδας' Ἠπο Ροῖθ- αἴο ανα Ψείρυπι α[ιτρατύπῖ «4ήβοβῥἜπος, «Χεπο- 2ο. Ὠέποβῥεπος, αΠϊα μα. ΝΑΙΟΚΕΝ. 
. Τὸ χοίνικω πυρῶν ἔκασος τῆς ὅτο.] Ώειοροπάις οα]- σπ]ῖ ΟΤΟΥ ὅσε, α Άμάποο, ᾖ. {,αμγοηδεγρίο Οἱ Φοτᾶ- πί Ῥ: ο. ρεΗρεᾶχις, Ι «Ἱοσηίσος αιαάταρ]πία οὔἵο ΙΠΕΦΙΠΙΠΗΠΙ» ο {ο]ωα Εἰαηῥοσγημίοη. αἴᾳι]ε ηος ἆα ἅτερο αἲἩ αρίένεταπε, αὐ[ο]νατπὲ, Ῥαίζί μιοβ]πηριης ιοί 1Π ΠΠ (ος ΧηνΠΙ. οτορα! ἆποτ αῑεριις {οΗξπη: Εχ απο ἠπ]εῖς ος ππδά(πΙποσιπᾳ,, ηϊς Πρηαίογητα, ΠΗπηο: Σο αποπίρις «οί]σαιε Ἠσαι, πι, ή οχογοῖε, ακὶς πιογεήὔ πα, 5906999. ΠΙὶς[ο εαρίία» αἴσαί το- ἓε -πσας Αηπίαχάϊ ϱοὔσοσοι; {Πρεταπε ετρο ς οσῃῖ- ας ᾗ ποζαπ Ποπήηύπῃ ττοζροίπϊ πηρα ςε οὔπεμΠῃ, σσ αμα αμουιπὶ {οεάπε «γοῦ. Πο5 παβηπε, ο: πο ο) Ἰωηηπῃ αὰ 6903290. ἴητοαπη, ἀαοτῖτ ἁῑπτ- ον ον δις -εἳ ποηρεηῖῖδ πα ΙΏρις ἀΙπιεπί μπα] Ολοεμίσος Πηληίπ]ο βοχ ΟΙ. «1δεω αἀποϊα[ίο, {οἱ θυ][σχτος ὁ ος {πππ]άπι ἀεβάεταπτυς,  Τάαμοῖ οα]- 
90: Τμι, ΠΟΙ οππη!φ[ης ΠΟΠ Ίτοῃ]., πα, Ῥοις ώς, ὀρμέοντο ἐς πόντον ] Τουὶ {οπιοπβατῃ 

Ῥτογης ην γε(Ἡραν]τ. Ἡρόκροσσαι Ώανες, 4ΠΑΤΗΠΗ 
Ἆά Ίττης Ἠαδορεν τας οΤΑΠΕ» ουπῃ Το]ῖφμο ̓ Παίοπεπη οπὲ ῥηᾖ] Ἀροτοης, ' Εοηιογί νετβις Π. 5, αᾖ. ὅτο, ὰ- ης αιάρίαπι, ηθς ΡΙΟΤ{Η5 ΏπΠεΠ., πλνες ςεὺ- 

-- μα 
μμ 

ὗ ᾽Ανδρῶν «4γεὸ. «4. {1 
ὁἆ Πρὸς γῆν Ἰά., πρὸς νῇ Ῥατ «1... Πψαϊδ., πὰ Άαες Ρίονοσηης ἵπ Ἠοπι, Ρ. 

ἄλλη ἐπ᾽ ἄλλη» Επιμτοι οί, ἵπ Νος,. οἳ αριά Βμβαιῦ. Τ Ἐπὶ 

“απίους ρεπιηταπᾶϊς Γιερίας 

καὶ µεγά-εος», οὐδεὶς αὐτέων ἀξιωικότερος Ἡν αὐ- 
του Ἐέρξεω ἐχεν τουτο τὸ κράτο. Ὁ ὃὲ , γαυ- 
Τικὸς σρατὸς» ἐπεί τε ὀρμηθείς πλεε καὶ κά- 
τέσχε τὴς Μαγνησίης χάρης ἐς Το) αἰγιαλὸν, τὸν 

. ασ ς « : . δι ξΙ οἵαπι δερίαἀεπη»,. Ρτῖτης 4υθαις Πανες αἀθδμεταξὺ Κασ-λαναίης α. ον τοσα ϊκα ΦΗπια- 
90ς ἀχΤτης, αἱ μὲ δὶ. πρώτα, τῶ νεῶν ωρμεὺν 
ἆ πρὸς τῇ γῇ, ἄλλαι ο, ἐπ ἐκείησι ἐπ'  ἀγκυ- 
ῥέων" ἅτε γὰρ Του αἰγιὰλοῦ ἐόντος οὗ μεγάλου . 
9 πόκροσσαι ὁρμέοτο ἔρ πότον, χα) ἕ ἐπὶ όχ- 
τω γέαρ. παύτην μὲ τὴν εὐφεύην οὕτω. ἅμα δὲ 

Ἰόρ)ῳ, εξ αἱδρίής τε καὶ ὀγεμίης τῆς 5 αλάδ- 
σης ζισάσης, ἐπέπεσέ σφι. χειμῶν τε μέγας χαὶ 
ᾱ. φολλὸς ἄνεμος ἀπηλιώτης» τὸν δ) Ἑλλησποι- 
τί Καλέουσι δἱ περὶ ταῦτα τὰ 

Ἅγοι. οὅοι Ἱ μὲν οὖν αὐξόμεο ἔµαθό τὸν ἄνεμο” 
καὶ τοῖσι οὕτω εἶχε ὅρμου, σἵσι᾽ ἐφθηόαν τὸν χεί- 
μα, ἀ)ασωάσάντες τὰς γέας, καὶ αὐτοί τε πιο. 
ρήσαν καὶ ἂι γέεο αὐτέων ὅσας δὲ “τῶν γεῶν µεταρ. 
σίας έλαβε, τὰς μὲν Ἱ ἐξέφερε. πρὸς 1 Ἰπιοὺς κά. 

χωρία οἰκημέ- 

» τοὺς ον Πηλίῳ, τὰς δὲ ἐς τὸν αἴγια-. λ Ν - / ον κ τη Ἀηπιάδα περέπι- 
πτὸ, ΄ 

6 Τοσαυτέων ΟΙ «192. «4ζ., οσἴσιῖ ποσουτέων» 

ὃ 1.ὀπβίπης πε Ὕψ. 9εζ, 45. ἵπ Ρής ἕἰ- 
{ Με, Ρα: 4. Ρα. 4... μὲν ζυν αὐτέων { Ἐξέφορε, νο]ηῖε ἐξεφέρεε, Ῥαι/., αιιοᾷ οὗ 1οΠΙΠΙΙΗΠ Ῥίασετει, ο Ὕπνους 

ἴο οτάϊῖπο {αράµόϊας ἀξ[οιῖρεπεος. ΜΠα]εα 1δί ΑΕ ίο. 
Ζῥ]ως, Ἐ]εραηῖει «Πδαιῥοείες Δαλγ/οηέμε, καὶ οἳ ζζυζι-. 
κἠνοὶ ἐξορμήσαντες ἐπ᾽ αὐτὸν ( γι άτοΒίη “γταππυτῃ 
ἐβρηδρόμουν, ΠΡΟΣΚΡΟΣΣΟΙ Φερέμενοι ἐπὶ τὸν κίνδυνον. /1ΗΗ/ΠΟ {ηβείε, Ώνε, ουνετβς, οὐα]ῖς ατ]θίΙΠι Ρρυρπα, Πποπᾶδιις» ἵπ «41δεη. Ἱ.. τ. Ρ. ο Δαςις λς Τ. Της θαλάσσης ζεσάσης] {.0ΗΡΙΠὲ Νακόσομον οἸσσαῇ- Ώςῄπιαο ἰδ]οπ]ς ΌΛΗτΗπι ΠἹοᾶο ΤΠ τερει]ῖς τοῖ]ες με Ιαη"ρυς εεε Πτετῖς, αιιας αἰΠ. αά αεπηαπῆς ΕπΙάοτεια πιατῖ αρΏκῄπιας ρατεπΕ: παπησις μεἲ Τ αάπὶς Γέτυεγε ΛάΓξο ο λλσαν {γή59 118 κύµωτο (Ἴγερογ. Λας. Όἱο]. τ, Ρ. 56. Β. ἐπὶ πολὺ μετέωρισθέντα μαὶ ΑΝΑΖΕΣΑΝΤΑ: αἲ “42αη. Τ. Ἡ. Ῥ. στό. Ο. ἐν ΖΕΟΝΤΙ πῷ κλύδωνι, ῥᾶ- 
τΙΠ (ποης]αῆοπίς Ἡρυτα. επι αχ {εριοπτίοῃο ες 
Ἠε]]είροητο Παης, ρτορίετοσφιό «Ω16/]ε(ῥομέέας, Αι]. 
σας τερίοπΙ π]ατίδαµε ΑΕραεἰ Ιπ[η]]ς σιρνίς οἳ ἆλπήπο- {15 αοοϊἰάεραξ, «ποιες Ρτοῦίοπι, ΧΧΝ1; 57. Ρ. 108. 
Έά. ο. ἀοσεπῖς. Πηουπάα {υπτ. 4) Ιἐς 1ῃ ΤΈπιρθ- 1ταΓ19 ἐκφράσει ιά Ατρϊπαίας, ἄρτι μὲν ----ὥδιψεν καὶ θώ« λασσα καὶ κατέβαιεν ἙλλΕσΠοΝΤΙΑΣ λαμπβὸρ Ρ. Η6Υ/ΗΟΡΕΠΕΠΙ Ἰουπι. ΟΥαΕ. 1, ὃν ρ, ὀβοςαε ας 9. Πρὸς Ἰπνοὺς καλέομένυς ] Λάυπιοτανίε Ἠΐπο Πά ΨγαΡο 1. 1Κ. Ρ. 676. Ὦ., {εᾷ ριλοίος αᾗα. ὁ δ ἐς Ὑ- πνοῦντα τόπον τραχὼν τῶν περὶ Πήλιο παρενεχβεὶς᾽ Ἡθὶ εαπ1 ναγ]εταῖοπι Μπας Ἱπρηταπάσπι πποπαίε νί πια- πη5. Ελνει (εορταρΠο΄ ααπαπεα]επι πρὸς “Ύπνουν 
Ἴοῥ.ο ΠΕΙ ΟΠΙΠΙΠΟ Ίαπεῆπ. το 
11. Περὶ ο 5. Σηπιᾷδα] Εκ Οοάά. τμ ΡΝ αὐτὴν [οἩἱρδει]ε, 4η ὠκτὴν, ᾿οαρόης ἠριούνηι Φοτ]- 

τοζθς, ώδος ὠκτῆς ππεπηπ]ε ΝοΠεΓ ο, 153. τοἵ, 
Απ ο ο. ος ἀῑσίτατ Σηπιάς' νΙ4, Οἱα9. ᾖει/. ακρο ἐν Ὑαγνήσίῷ {α”. .. Α. 1. ρ. 87ο, Ἡϊ 3 Ὠἱοά, τ. ρ. 418, ετ 6: ο ο μωρο ας Παίτατα [ρεξζιης (η. «ε. Ὀἴζοα. Ἡς Ῥ. 758, 46, 
[οἱ νεο λος ἐῤῥωμένως πέρὶ τὴν Σηπιάδα ἄκραν 
συνέτριψαν πῶσαν τὴν ΠΙΣΡΩσκΕυΜΝ να Ἱερσ. ἴκου σὖλου" Ελ- 
ἀειῃ οὐνοτ[αῦαπεα Φ/γαΡοΠέ 1Κ. Ρ. 75. 6, Ὁ. αὈἱ Χοτ- χὶς ςύλος ρατείπα ἀῑοιταΤ αι εἰς Ἴπγοῦγτα τόπον σρα” 
αχὺν τῶν περὶ Πήλιον παρενεχθείς' Ώο νοςᾳς{ᾳ Ίοσπῃ νίᾷς- 
τας «ή δο: Πεγοήρης 9οᾷ Ο0[ᾳμὸ, πιοήµῖς, πανθς 

το ο Ρατ. 

Λ43 
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αᾳ Ἡ ΕΕ  ορο 
πτο» ἃι δὲ ἐς ΝΛελίβοιαν πόλώς, ἄι δὲ ἐ Κα- 
σθαναίῳ α ἐξεβράσσοτο, Ίν τε τοῦ χειμῶνορ Ὁ χρὴ” 
µα ἀφόρητο, Λέγεται δὲ λόγος ὧφ Αηναϊοι ΤόΥ. 
Ἠορν ἐκ. Φεοπροπίου ἐπεκαλέσωτο» ἐλ"ότοο σφι]5 
ολλου χθήσηρίου, τὸν γαμββὸ ἔπῄκουρο’ καλέσα- 
σαι, Ἠορῆς δὲ, κατὰ τὸν Ἑλλνων λογο, εχει γυ- 
ναἴχαΑττιὼν, ο Ὡρεθυίη τὸν Ἔρεχ»]ος. κατὰ δ) 
τὸ «δος τοῦτο οἳ ᾿Αςἠναῖοι, ὡς Φάτις ἆ ὠρμηται» 

πα Αππιηος]ἰς Ιοουρ]ειαιίο εκ παμβαρίο Ῥειίαταπα, 

Επίπι- 1 τησ: εται επῖπι Ιπτο]εταπάα νΙβ' εἰς, 
νετο {εταπίαΓ Αιπεπίεπ{ες ἀῑνιπῖεας΄ Ῥοτεαα 
Ἰπνοςα»ία, πἰίαιο αά ας οἵασι]ο αἰίο» πτ ϱε- 
πετυπι {πππι αἆ Πυῖ οριµ]απάατα Ιπνοςατεῃ. 
Ἠπρει αμῖεπι» Πε αριά Θπαςοδ {ετας, Βο. 
τοας ἵπ. πιαϊηιοπίο Οπηγίαπα, ΑΙΗΙΕΙΙΙ» 
Ἐτοςμι]οϊ βΠαπι. Έκ µας ᾽αβμηίταϊε» αἳ 187 
πηὰ. οἳ, ΑιλεπίεΏ{[ας Ιπάπξ {πητ αἆ 6ΟΠΙ6- 

συμβαλλεόμεοί σφι τὸν Βορήν,γαμβὸ εἶναι, καὶ ιαυ-οοξϊαπἀυπι Ῥογεατα Πρὶ βοποτηπι ἀδ[ε, οἳ ἀιπὶ 

λοχέωτες 5 της Βὐβοίης ο) Χαλκίδι, ὧς ἔμα»ον αὖ- 
ἕόμωον τὸν χεμῶνα» Ἔ Ἰ καὶ πθὸ τούτου, ἐθύοτό 
τε καὶ ἐπεκαλέωτο τόν τε Βορην καὶ τὸν Ὡρειθυίη» 
Τιμωρῆσαί σφι καὶ διαφ»εῖραι τῶν βαρβάρων τὰς 

ἵη Οµα]οῖάε Έαρα εχευματοηῖ, 4 παπι ᾖητε]- 
µβετεπτ απξίαπη, 1] τεπρε[ατεπι, απῖ εΠαΙι 
απῖε Ίος τεπ]ρΏς» {αογηιεανεταπξ, εἲ 1Πνοςᾶ: 

νετιπε Ῥοσοαπα εἰ Οτι αγίαπα, αἲ Πδἱ ααχίμο 
«εδίεητ, ετ Ῥατρατοίαπα πανες «ΟΙΤΗΠΙΡΕΤΕΠΕ» 

Ἰ ' να” ὦ Ἰ να 
φέας, ὧρ καὶ πρότερον περὶ ξ ᾿Α5ων. οἱ μέν νυν διὰοδαπειπαάπιοάσπι ῥτίης. εαπι  οἶτσα ΑΠΟ 

ταῦτα τοῖσι βαρβάροισι ὀρμέουσι ο Βορης ἐπέπεσε, 
- λα ο ύρν ος κά ζλήρμι ον Ὁ ον ' 

οὐ. ἔχω Ἀ ἅπωαι οἱ σι ὢ ᾿Αθηαιοί σφι λέγουσι 
- ν να λ του 3 ον 

ἵ βρη9ήσαντα τὸν Βορην πρότερῳ., χαὶ τότε ἐκένα 
᾿ { φ οκ. / ο οην κατεργάσασραι. καὶ ἱρὸν ἀπελιόντες Βορέω ἰδρύσαν- 

“«Ἀ ων ͵ 3 ον 

το παρὰ ποτάµον Ἰλισσό, Ἔγ τούτῳ τῷ πόιφαο 
, 1 2 . . , . 

νέας. οἳ ἐλαχίσίας λέγουαι διαφ,)αρήναι, Ττέτρακο- 
;  δ 3 2 

-σιεῶν ουκ, ελάσσοϊας, -ἄγδρας τε ἄναρι)μήτους» χρη- 

τος ΠΓ481ΟΠεΠ αρεῃῖοδ, ΠΟΠ ααθο ἀῑσείε;. ΕΕἴ- 

τ Αιμεπίεπ{ες αἴππε Βοτοαπι, απὶ απεε ΓαεπΙς 

1ρῃς αιχί]ῖο, «εΠαπι Ίωπο Ί]]α εβεεϊδ[ε: αἴαης 
«ἀϊστοςῇ Ί]μης, «ἀείαῦταπι Ῥοτεα εχηχετε 8 
ΤΠΏεΠΙ Π]δ[απα. ΤΠ πας εἶαάα αϊ ραμεϊδβπιᾶ5 1 

αἰπῖ,: νίτου 4ποφπα ἱππιπιειαβί]ᾳς, 39 νι 
/ .. 3 / ά ο» αυ. . - µάτὼν τε πληβος ἄφβοο., ὧσε Κ ᾽Αμενοκλέί τῷ Ῥεουπίαταπι Ἱπωππομίαπις πτ Απποσι (140111 

Κρητήκω» «ἀνδρι Μάγνητι, γποχέωτι περὶ Σδηπιά- ἨΠο, νῖτο Μαρπει, οἶτοα θερίαᾶοπι Ροβε5Πο 

᾿ ἐκ 515 Ππαβοπιϊ, πιαίογοία 1π. πιοᾷσπι ΓαεΠῖ 
ὁ- “δπο[απῃ Ίος παήταρίαπα, αη {οαιεπῖ ΤΕΠΠΡΟ- 

-ὃα, µεγάλως Ἡ ναυηγίη 1 αὕτη Χρησ1 εγέετο:' 
λ λ [ ς ᾿ 

πολλὰ μὲν χεύσεα ποτήρια ὑσέρῳ χρόιῷῳ ἔκβρασσ 
3 Ν 2 

θα. Ἱὰ ἀγείλετο, πολλὰ δὲ ἀργύρεα, «)ήσαυρούρ Τε 
«ο Γ . 5) / 11 νῄ 

των ΠἹερσέων εὗρε, ἄλλα τέ χρύσία Ἀ ἅἄφατα πχρή- 

πι- 

απο ππ]τα ροσμ]α απτεα οι αυτα εἰεξίᾶ» 19 ο 
«α’βεπίεα {α[αΠε, πε[αΠτοδᾳθ Ρε 
πὶτ, «ο αϊππαπό αΠατάπι οκ αυτο τεΓΗΙΏ 116Σ 

: - 3 δῤς 3/ ᾠ ἡ . « ατα περιεβάλετο. ἀλλ ὁ μῶ» τάλλα οὐκ, εὐτυ- ΄ τῃ5εδε: οἳ αππτῃ αἱ]οφί ΠΟΠ θ64Μί Γοστυπαίην 
τ νβ ψ , . .-» . ν, 

χέων» εὐρήμασι μέγα πλούσιος ἐγένετο, Ἰν Ὑάς τιεβοο τεὺας τερετιῖ5 τη] Ώσε εδι ἀῑτατις: παπι 

καὶ ο τοῦτο ὧχαρις συμφορὴ λυπεῦσα Ῥ παιδοφό- Ώππς ελἰαπΙτᾶς 
'ο. 

απαάαπι τΠ {115 Ίάρετε εοβῶα; 

τὰ 

ᾳ Ἐξεράσσαντο «Ίγοδ.» Πο. Όσο, Ὅοπε. ο. «41ο σα], Ομες, Ῥ. 96. ». ἆᾷσπι πποχ ἦν δὲ ουσ ” 

Ὠ ὁ Οι δμίώ. ἵπ Χρημα. 

ιά, «γοῦι Θα]. νά. Ῥαὴ. «4, 
Ο, αἴ ναυηγέωτι περὶ Σ. «4ποῦ. 
«181. ΠεγοίαΠ. Ρ. 4391. 
ρήματα, Ίο περιεβάλλετο «4γε2. 

φατίπα {οπδῖε ἀε]αϊας πρὸς Ἰπνοὺς καλεομένους τοὺς ἐν 
Πηλίῳ. ῬΕΠΙ πποηῖς Ἰπνο αρῖο ἀῑσὶ ροϊμετητ Ιπῃπαν 
“Ππή μπα Ἴπνόεις Νε] Ἰπνοῦς. ΣΟΟΙΨΦΑΤΟΚΕΝ. 

τα. Ἡν τε τοῦ] Ὠεάειαϊ Βορτος ασουταϊκβπηας: ὦν 
σε τὸ τοῦ χειμῶνος χρήμα ἀθθόρητον' ἀῑβα Ἠΐο αποαιε Ἱ- 
τεταε {μπι α Υἱοιηίς αθ[ίοτρίαε» «ας ροβ]αὶ {οτπποπῖς 
ΦεπΊη5: 6οΠΤΓα χρήμα πολλὸν νεῶν εἲ Ππαϊμα τεέϊτα {οτῖρια 
Ἱεσυπίτ 1π Ἡη1μ8 Εὰ, Ῥ. 919, η. 90. βεᾷ Ῥ. 95ο, ἡ. 
πολλόν τι χρῆμα τῶν τέκνων’ η Χεπορῥ. Ρ. 59 38. σφει- 
δονητῶν παάμπολύ τι γρῆμα' ἄπειρόν τι χρήμα γοημότων, 
ἱοή35. Εαλίο Ἡ. Ῥ. 940. 1. Ηϊπε: εἴίαπι ἀῑνεγβμα 
Ώου Τη Ίοςο τὸ τοῦ χειμῶνος χρημα, σΟΠιρΔΤΠάΙΠΙ οὔ πα 

-4γήῥορδανπείν 5 τὸ χρήμα τῶν νυκτῶν' τὸ φρῆμα τῶν κόπων" 
πό Χ. του πλακοῦντος. ᾿Ασκητικὸν τὸ χρῆμα τοῦ νοσήµωτος. 

Ὃ προς κ εἘπ ΝΑΙΟΚΕΝ. 
πό, Τὸν Ταμβρὸν ἔπ]κουρον καλέσ.] Ότασι]ο 11ςῇ Δ0- 

22) Ιπίσ]εχετηξ Αιπεπίεηίες, αἱ κῇῇδος συνήψε τοῖς 
ἸΑύηναίοις ἁρπάσαφ ᾿Ωρείθυιαν Ἐρεχθέως, δεῤο]. 1Π. νορῦ. 
Απῖ, Χ;. 9/9. αἴαῦε αἆςο σεπετήπα Ἐτεσμεμαί Ἠποσλε]ῖ- 
ἁλτυπια πε α[ῄπεπα:. θμ]άας ν]ὰ. ἵπ Ταωμβρὸς Ἔ. ο] ἵη ν. Α φέται Ἐν. Ῥειπι νε Ὃ ο ο. 
Ἱεω. εἶναι δὲ συγγενὴς λέγεται (ὁ Ῥορέας) διὼ τὴν ΩὭρε[- 

αλ : νά ἀῑσίτας ΄Τπεπιτος]ες. ο ον Ἡ, ϱ, 
 σησώµενος τὴν ναυμαχίαν κάτιόντος “τοῦ πνεύμωτος. 

 , 1 15, ᾧὥτω Φον ἔσησαν τὼς ναῦς, ὥς ἔχειν Ῥορέαν 
{ ὄτισθεν, ὅω προσβαλὼν τοῖς Πόρσαι» ὀδέωρ ὀπίλρο, τοῦτο 

δὲ ᾠησὶν ἀπὸ τοῦ μύθου, ὅτι ὁ Ῥορέας ἐραςὴς ἐν (ὢν) Ώρεί- θυίως' ------ συνέπραξε τοῖς ᾽Αύηναίοις” τουτου δὲ ὁ Ἡρόδοτος 
οὗ µέμνηται. ----- ΟΥ ορεπι Οἱ Ιαἴαπ Βογεπε {αοε]]ηπή 
«4 Πε Γιοταταπῖ Αἴλεπίεπ{εο ηχία 112γοά, Ἠδαιις 
ΈἍπλοη Ἰ]ιιά νο]άς Εγεαμεπίατυπι ἀείΗππες α Ῥμασήτο 

Ἰαέοηίς ρ. τοῦ, ηδί ἰσπογαπέί 19ύΠΙ Ῥμασότο, 6 ᾳ1ιο 

ο ταριιεΏε Έογσας, ἀῑσίτο ο σς "οσα. 
πα που σὶς, αι, ἐς ὑτόθι Ῥορέου". νἱά. ο ο ο κα. 

ο ᾿Ωρείθυιαν εἲ Ἐρεγθέος «1νοῦ, 
πῆς Ἐυρώπης «ἄτεῤ.} ἀἱο Ῥοβτεπια 4Ποφιιο 24, ῥα]]ᾳ, αὐ[ητάς, 
ο "Αόω Ἱά,, ἴἀπι εἶ μὲν ὧν «τοῦ.» οὖν {΄1πά, εἳ ὁ Ῥορέης 114, εἲ ἔπεσε «49. Ῥ]ασυίε ατβσμ]ῃ». 

{ Βοηθήσοντα «αεί. ᾖ ᾽Αμιοκλέῃ «4γοῦ.ν Κρησίνεω «Ὦ)ηη. 
/ Αρεςι ήε{, «4. Ρα. Ῥγὴ. ' 

ᾗ. Νοι Παρεπτ νοσεπι, ή, Ῥπεί. 4ῑ.. Ἰαροι .Ῥ]μαγοῦ., {δά πια]ε ὦφ. καὶ 
, 0 Τοῦτον οἵα Φ/6Ρύ. «τοῦ. ἔ. Βατίν, 1. τούτων «Ῥαι/.; οἶῖπα τού". 

Ζ Μ, 7 «9. Βαν. «4ποῦ. Ῥαγί «4. παϊδοκτόνος «η, αγή, «4. γή. «44, κ. 

ὁ ̓ Ωρμέωτο -«4γεῦ. ὠρμέαται 
1 Όεαι ἢ ποῦι } ΄ Νοαχ ἔθυον δή: 

το ὁ Εἰπο 
Μα]. Ρ. 864: 

 ᾿Λνείλῶτο «4τοῦ. {. Λάὶ Β//ομΗε ἃ 

οᾱ 

ησας, Ίκ.ρ. 778. Μαρα]ορο]μίας, ντΠ. Ῥ. 673.» θεῶν 

οὐδενὸς Ῥορέαν ὕςερον ὤγουσιν ἐς τιωή». ΝΑΤΙΟΚΕΝ.. 

τ ἆθ. Κατὼ τὸ κδος τοῦτο]. Ῥαμ[άπίας Ἠίπο Βοτεβ. 
ΑΠεπΙεπβθις διὰ τὸ ΚΗΔΟΣ ἀμύγοντα τῶν τριήρω» τά 
(αρβαρικῶν ἀπολέσαι τὸς πολλὼς ῬτοθΙάϊξ 1. 1, 10. σ 
5. Ὀνοχίπιηπι ὧς Φάτις ὅρμητο τεβπαιο, Οποά Ἡ. 
ππη]Ητιιάἶπ]ς πΗΠΊετο Φάτις Ἡαδετείατ» αἰίαππι ὠρμεβ” 
το Ἠαιιᾷ {οτεξ, ππης {6ο15, ΝΔ. 1. ν, το...» 
ο7. Οὖκ ἔχω εἴπαιῃ Οαμΐε Γ15. Ἠορερσμῶν ΛΙΠΟΟ: 

πήπῃ, 46 αιήδις ΟΙ. 4ΡεγΗ] αἲ ΓΠε[γοδίμην Ίπ ος» ετ 
ἀοέήςβπι νι ἵα -4βαη. Νατ. κ, ότ., οί. να. 
Ποΐεπι ρετμ!ρεραπε οΠρίπεπι,΄ Ῥαείδγοη Ῥείρα] . 
τοροπίο. Αροιηπϊς Ῥδψ[ίσας οἶας[ῖς ἀαιπμάπι, 31οΕδΙΟ 
αῦε {π ΟΙΕΕΗΣ. «εν. ίΤοπι, νι. ρ. 675. Ὁς ἀπ} 
Ῥορέ ἀείπσερς 1ρὸν ὠπελήότος, Πεπαρε Ξέρξεω» ρἰπραίς 
υητροπίεπα Πος νἱάςο Ποσθεῄ(πίοπι.. Όο Πιπιετο 1ο” 
τήπῃ ΠΑΝΙΗΠΙ ΘΕΠΗΠΑ /)/ούογις χι, Τὸ. ας 

98. Χρύσεα ἄφωτα χρήμ.] Ἐκ Ίο ἄφατα αδεσίε 
εἴταχ Οοαϊεε Π1ε)., οπι]ε[ππι πια]]σπι νοσετα αρύσοην 
Ῥαμ]ο 3Πίο Ῥοβιήπη, Ἠϊς οοτίο (οΗδί ρουµς: ἆλλά ο 
ἄφατάώ καὶ χρήματα περιεβάλετο” τα ο «{α{ 1η ΗΠΟΥΗΗΙ οπραγαυή:, κάὶ μας 
Ῥιασρεί Ρ/μαγοδων Τ. πι. Ρ. 864. 6, 1993 ος 
4υας {ΕαΠΠπτς, ὧν γρ τις καὶ τούτῳ (σοὔτεν ο νο ἹηαΓ5, «{ερῥ,) ἄχαρις συμφορὴ λυπεῦσῶ πἩ ος 
{ {Πε ΤαἩπᾶ Ἱέσαπας. Ἡτ ορηνετιεπᾶα ΕΠ εν ο αάηι 

αΠρεῥαίγ οὗ. ᾖδεγος αἷγα ϱα 010 οπ/σημέα{6 Πά η]ο 
ΏΟΠ 1ρ56 Αππϊποσ]ες παδετί ροτεΏί παιδοκτόνος 48 ο] 
ἀ μπι ΠαὈιςς νίάσεως, (ηπηρβτ Βίπο οεσαβοποΙθ ος 
7262105 ο πΙπαπᾶ1 Εἰεγοζοί/η, ἵπΠΩΙΔΙΠ. βμάἰοίε αμβ” 
τεηῖεπι Ίοεύπι, ἐν ᾧ θήσεται τὴν ᾽Αμεινοκλέουρ σοΙ'Ἠ, 
νίαν’ Ἠαπο ἱπα]ρηατής Ππππίκταπα παϊτατίοπΊ Ῥ. όν μή 
Ίμβρεις ἵπ παπί Ρα /ήογήμς {ο οδίεοῖε ΕΕ. Ρ. 

ἀείοπίος νεπῖε Ποιζς Απῖπι, αἆ ατ. Δ ες 
603. ντο ο ο μ.Ί ΑΙΡΙΤΟΙ Πό 

41. ζαὶ τοῦτον ἄχορις συμφορὴ λυπεῦσα, ΡΑ6” 

᾿Ναπι απἴεπι οῦ 14 Ῥοτονς Ἱηρππεης 1η ΡαΡᾶ- 

Ῥοΐεα οοπϊησίατα εὲ Οία Απϊσϊς οοἱεὈσατασᾶ. . 

«Μεμδααπι»' ασ 1 (ααηαθάπι εκρε]ἱευαή- 
δ9 

ρο 
Ὥανες, 1ἱ ΠΟΠ Ρ4ΠΟΙΟΓΕΒ αααἀτίπσεπεῖ» ρειίδίε 

-ππεςσ--σα-ην... 



ὩΏπαπ]άπο μδοίθας (αἴπροβας, ἸΝαγα]ία «αίῃα οκ Ετιβῖς 
παμ[ταρ1, Μαροτατη {ποα. Τλοεϊς ει Ἀἱοισίάςς οὐ Ῥει- 
Π5, αὖ (Οταςὶς Νερευηιις Ξειναῖος ομ]τις. 

191 οῦ Πδαογπι Ίσσαπι, ἹΝανίαπι αἀϊοπι ΕΓηπηθή- 
ΙΤΑΠΙΑΤΗΠΙ 4Πογηπιαας πανἰρίοταπι απ Ροτῖε- 
ΤΗΠΕΣ ΠΗΠΠΕΓΗς ΙΠπ]τῖ ποπ Ροῖεςῖ, Ἰ]ηάε ργῶ (ο: 
1Πάν8ΠΠΠη οορίαταπη, νετῖη πε Πδἱ Ροσῖ ἃς- 

εερίαπι σα]απη]ταϊαπι Τ]ιος(α[ἱ Ππουτίάατεηε, οκ- 
οε]ίαπι ναᾖυί « παιίτασ]1ς εἰτευπιάεάξτΙητ. 

Πάπο επῖπῃ ἑεπιρε[ζαν ρετ[]εῖε: 4Παττο ἴαπ- 

ΡΟΙΣΥΣΜΝΙΑ, ττρες νΗ. 5ος 
νο. Σιταγωγῶ δὲ ὁλκάδων, καὶ τῶν ἀλλὼν «ελοίῶν 
διαφ.)ειροµένων, οὔ. επ ἀριμός᾽ ὧφε δείσντες οἱ 
ςρατηγοὶ του /αυτικου 5ράτου μὴ σφι κονβικῶμένοιοι 

45έπιθέωνται οἱ Θεσσαλοί, Ἔρχος. ὑψγηλόν ἐκ, τῶν 3 γαῦ-. 
ἡγίων περιεβάλωτο. Ἠμέρας γὰρ 9) εχείµαζε τρεις" 
τέλος δὲ, ἔγτὸμά τε ποτε, καὶ Ὁ καταείδοτὲς νο 

«φον σεν στα ς /: ή : / ολ ἀεπι ἁῑς τπαρί Πυπιαηῖς ΠοΠΠ16, ετ. ριΦῇ]ρῖ Ύθησι τῷ αγέμῶ οἱ μάγοι, 5 πρὸς τε τοὔτοίσι, καὶ 
Ἰηςαηίαπάο γεητηπ], α Ίος ΤΠειίάϊ ας «Νε- 
τεἰΦΊριις (ποτὶβσμηάο., τεπιβεβαῖεπι σοἵΏρθ- 

κο Ίοπετηης; ῄνε αιοαυΙΏ 1ρ8ᾶ [ια {ροπῖς ο6ξ- 
τἳ ἀαν]ς “ΤΠειΙάΙ ΄απἴοπι {ποπβσανετε, απο 

αὖ Ἰοηίῤῃς ασσορειαηῖ; Τ]μθιίη οκ 5ο Ίοσο 
Ἱἀρίαπη΄ [η][ς α Ῥε]εο, Ὁπιπεπιαιο 6απι ο- 
ταπι αρίαᾷειη 1]]μς οδ[ς, αἰίαταπιαμε Νετεῖ- 
ἀὐπι. 

1οοβι ς 

119 εἴτοα παιβιασίαπι οοπεϊροίαητ.. ο μα] 
Ποι αυάεις., {15 απἲο νοιῖς Φεϊνατοτὶ Νε: 

τῇ Θέτι καὶ τῆσι Νηρήΐσι ύοτες, ἔπαυσὰν τεταρ- 
5ΟΤή μέρη, Ἰ ἄλλως κὠξ αὐτὸς ἐβέλων ἆ ἐκόπασε, τὴ 

δὲ Θέτι ἔθυον, πυθόµειοι παρὰ τῶν Ιώνὼν τὸν λόψω», 
ὡς ἐκ, του χώρου τούτου ἁρπασθέίη ὑπὸ 9 Πηλύος», εἴη 
πε ὤἅπασα η ἀκτὴη Σηπιὰς ἐκείνης τε καὶ τῶν ἄλλων 
ηρηΐδων. ὁ μυ δὺ τετάρτη ἡμέρν ἐπεέπαυτὸ. Τοισὶ 

Βὴ ἴ]α οαυίἀεπι΄ αάατῖο. ἀῑς σοπημενίτ,55ὲ. Ἕλλησι οἱ Ἡμεροσκόπτοι ἀπὸ αποκρώιτῶω Ευβοῖ- 
στῶς]ς ἀῑατηὶ {α] {ρεσ]αϊοΓέ6 εκ Εαροῖ-  κῶν καταδραμόγτες δευτέρη ημερή, 51 ρτοπιοπιοτῇϐ ἀεσπττεπίες, αἱιετὸ αὐ εκ- 

Οτῖὰ Ῥηπιπῃ τεπγρε[ῖαϊε ἀῑς ἱπάϊσαταηϊ οπιπία 

ο. Ἔς . αἱ 

απ η5ο χεέμω 
ω 3” 2 / ϕ . Δ / ὀ ὁ πεῶτος ἐγέγετο, ἐσήμαῦνο πάντα τὰ γυόμοὰ 

ς λ ε ” / / ερὶ τὴν ναυηγίην. οἱ δὲ, ὡς ἐπύθωτο, Ποσειδέωνι σω- 
τή λ ον λα /. ι εὐξάμεοι, καὶ σστοδὰς προχέἀντές, τν ταχί: 

ὄ ὀ 4 ναι ὁ / ᾽ 4 . ο « ήν οπίσω ἔμγοντο επι το Αρτεμίσιο. ἑἐλπίσαὶ- ίππο ας Ἰραπιεπεῖς, οε]ετεῖπια τυτίας αἆ Ατιοοσή Ἠστειγοντ ρτεμ 
Εοπη] απ τονοµυητάσς {ρεταηεεδ ΠΡΙ ραῦσας 
αἴηιας ηανος [οι αἀνετ[ατίας, Ίτα αά Ατ- 
ΤΕΠΗΙΠΗΠΙ τεναξΗ Ἱεεγαῖη “ΠαΠΙΟΠΕΠΙ Π4ῦπετα, 

κ, ερΙΠΙ Φετνατοτῖ «ΟΡΠΟΠΙΕΠ Ιπὰς. αἆ Ίος 
193 π5η1ς τεπαρας Ηπσραηίες.. "Βατρατί, Ῥορίεα 65 

| «11 1ἨσάΕΣ 7] 
ο ΜΗΤ Νουηριέων «4γοῦ., νουανίων Ῥαι. «44. 
Ῥτανε. -ᾱ Ἐκοπίασε Γοἡβ{η. περ Ὕψ. 966ξ, 49. 
πρῶτος Γα5. «4. «γορ. 2 Δη11.. ἄπα ατᾶσμ]ο οτὰ έ6ῤρδ.», 14 απιρ]εότοτ . ' 

ος Οπή τίνος εί. Ραε/. 4... πιο ὠντίξους Ώαε/. ἨΊατσο ορ. 
{ Ἐγαιυμάχεον «4γεῦ. 

-:. ῑες. ρτεπιεπΠς.. ἱπίπα Ιπάΐσαῃς, 
ὁ Νέας «ἄτεδι «49. Υπά,, (περεηςς ἵπ. {εᾳα. 
1 Οαἳ Μαίῥ. ἵπ Ογ5ί, Ρ. 1469, ο: 

Ῥϊαε[ίαιςο. Ἐλύπεε τοὺς Ἑλληνώς οὲ μᾶλλόν σφεκς ἑλύ- 
πεε Γ. Τε, 490. Ρήμαγεδὶ 0944. εοάεπι {επάµητ, Οὔα1π Ἀμίοιη Ψε]]είῃ, αὉ Π9 1]]α νο]]σαπάϊς πιαπυτή ἀὈ[Ππιῖς- αοῖο Πο ρη]ξαῖς Ργο[οέτο ἁ μπα Πεγορίοίη Ργοίσινο αἲ- Ε6βέ, αἸωκᾷσμι οππἡπὶς. εω]ραπῃ {ήἨποαι. Ῥοβυ]αιπο 
παιδοκτόνος Οἷι]ς "συμφορὴ, Ὁτ Απιποσ]ας παιδοφονίας. 1ν6. οφεἠἰς /ἱβεγογη., ΙΠ τολτιι {3 Ἐαυίάσπι, εἴ[ ἁἷ- «ο Ἐχ απιρίριιο αΠα]ᾶ οΠετί, ΠΟΠ ΟΡΙΠΕΣ. ὌΆφγαρις 
συμφορὴ παϊδοβόνος {Π6γ {αγ οα[αη{/ζέοίη, ᾖέῥεγος οοε]- αεζ6}, Ἠπίος εχρπηῖξ» αὐααθ αι]άεπα ΑπΙΙΠΟΕΙΕΠΙ., 
αορι ορι]πι εορία {οτιυπα(υπα» {6ά μι Ἠετῖς οτ- 
ΠΠ], οοπίτΙΊαδας. Οοπίςτ νιπᾶϊ]οῖας {ογούοιο ἃ ΊΜοῦ. 
αὐηεγίο ραϊαῖας Έχεις, ἵη Οτ. ΑΗΚΙΟΓ. Ῥ. 37. 
47. Καταείδοντες φόμσι ] ν]]α ἵῃ {ομεάϊς νατίαης, 

Ὁ νά  πιοτροία Ἠαες ρυΐσητ, αὐϊ οΗτηΐησι γε ἡρ]ές. οἥσι Πῥα[ομίδη»ιο παπι "απι ἩΠασβίαπίο»., υ ΟΙ εἰ {μεν Ί]α τεβείυατ. Οοπία οἩ» πΙΠ]] αἀπποᾶ πι ποναῃς» Ο]. ἆὲ Ῥαητυ καταείδοντες φόησι Ὁ------ αάνο, 
10Η Π16ς υΈΠέή οἱ) Λγας(ἡρ]αίογίδς νοτεῖτ, Ίος Ἠπο αηχί15, αοά πιαρὶ αὐ. ΙΠοαΠΕΛΙΟΗΡΗΙς ἀϊπριαΠ- τισ: ΠΕτὶ Ωπιε ροτμςίε, τε ΠΠ Ίπιου Ῥογ[μς Ποῃοία- Ώοτος {10 {ο φόήτας, νἰ]ὶοτῖς σοπά1βοῃ]ς {ποτίβσος, Ἡλ- ΦπεΠηΕ, Ομ οφι]άπι, οἵβ αμιόζοη ταῖς 61663 ΠΟΠ αηῇ Πας 1ρο., ορίπατας, πο πἰΠή] ἀῑχίςίο ν]άθαϊ» καταεί- Όντερ νόμσι Ἰάσπι οδί6 ας φόρισι, Ἱ. ο. /α0γο αποβαπα 
"μίαχμ Ἴπᾶε 1ρᾷ φόητες ποπιοη Ἠοὺοηε: Πηὶς Ώπα ἴη Ἰηαρ]οῖς Ἱποαητατίοπίρι]ς {αστίδηθ {115 οἱΙπι Ἡ{15» Πς- ΠΠ ἐντόμοις Τὰ τς 11ο. 
ΣΏΥΕΠΙΙ: ΩἨηπι Ώπ]οῃ οχ ο, 
περεί ο ῆ Ἐεβατοῖ κρταε[ὸ 
«θογέης 14 εὖπι κοτανελᾶν ἠτηϊ[ῖο πριιά Γ]ογοροη Ετι- ἄμτας σοπροβΗκίος | ος μὲν ὁ ς πρ Ὁ ] ῤ ΑίΠε ος { Ἱπρτούείης, ποντο ἐν τῷῳ ἄσαφεῖ κείσύω. 

(1.47. Καταείδοντες νόμοι τῷ ἀνέμῳ] Ῥοήτοππι Ποτοβριοο ΠΟΤΕ {ΟΠΡΕΠΑ1, ποια τόσο. μις {ωδὲς μλς πΙο(ο Γκεἰσςἡ ἵεπίαραξ χρῇσ, {ια ἀϊσετοητιτ σοπῖη Ἶῃ πνσδης ἠποαηΙαμ{εν υομέμ η». Ευ γ)ριάἰς 1ρΗ]- ἴαρα Μελ μχ]ς χ. τ997., ᾽Ανωλόλυξε, καὶ κατῇδε βάρ- 
ΚΑ» μάφευουσ”. ε]μ]άη ζηγῤα νεο (1αρίζος πη- ΦΑΙΠη μα δ, Ψ. 68.) οοοἰπεῖαε: Ίτα «οσήρο νιῖ- ἄυχι ἡή ο Πμπο επ, Κατᾷδεῖν ; 006ἱΠέγ» πηαζλαζηῃι Ρις ογοα. ρο[ιΗτ ρτο ἐποάμίαγε, Ἐίατα ο ἹοΠῃΟῃΤη να. αά νεητιπα {δάαπάι]πι (οὐχ Ο1γ- των' ης ορήηις δι Ἡ. 1497., ἐπῳδὸν Θργκίων ἁημά- ϱ της απ τη]ς σσ. (μετ. αριιά ΦΙογοπῖος τα {αεἶερας, Ἠμερούμενος τῶν πνευμάτων τὸ 

καὶ Μηδείος, ὡς λέρουσιν, ἐπῳδὼς ἐπβδει., 198, πως ΥΑΕΟΚΕΝ, 

οω ΤΟΥΠΙΩΠΙ ροτμ]κ[ε., ας 
ϱἨ πείοῖο» φόην αΏδί αι. 

-ΤΕΤΠΟ πεχυπι ομ/{Η, πίΠ. 

πες ὀλίγας Ε τιάς σφι ἀντιξόους ἔσεσθωι Ἐ γ]ας" οἳ 
μὲν δὴ τοδεύτερον ελθόντες ατερὶ τὸ Αρτεμίσίω» ἶ 6,αυ- 
λόχο. Γοσειδέωνὸς σωτῆρος ἐπιωνυμίην ἀπὸ Ἰς γούτοὺ 
ἔτι καὶ ἐσ τόδε γοµίζοντες. 
ἐπ αὐσατό τε ὁ ἄνεμος χαὶ τὸ 

ΠπαΙ νεητας αἰενίερ ε Ώαξίας Ὥπαι {απε, | τς ο ορ κος 

Οἱ ὃὃ βάρβαροι» ὧὢξ 
1 κύμα ἐφρωτὸ, κα: 

ος τᾶ- 
2 Κοτᾷδρντες «4γοῦ. Ῥη,  ο Πρὸς δὲ τούτοισι «{νοῦ. 2” Ἠπιβ 

6 Πηλέος «49Λ., καὶ ὧς ἵπ «4γοῦ. ποι Ιαρῖτατ, Γ Ὁ 
Ριήπα τεπηρε[ατίς, 11 απαίιος 

ᾳ 14, με, Ε Ῥάε. «τᾗ., τὸῦδε Ππῖδη, 

5ο. Ἐκόπασε] Ἰνα]απι Γ0Ηρ1Ηἱ ἐκοπίασε ἵπ {ο]ιοᾶϊς 
Ραϊτοσ]ηίαπι «άρματα: ΦΕΠοΙ, Ῥταετότοα ὅση- (εγ- 
ΊΠΗ. ἄγεμου ἐκπόσε Ὠ]πο οχοερῇτ, «4ὐγάρπας τρίτη δὲ 
ἡμέρῃ ἐπεί τε ὦν ΕΚΟΠΛΣΕ ------ {ειηβείλας, ο]ανίοπ]ς 
εαιδία η η/εὀ. Έτ. Ένεηᾳ. Των Το. {αη, αρ. 
ὁ]ζαμ ος. Ἔσόρεσεν, οἳ δὲ ἄνεμοι παραχρήμω ἘΚΟ- 
ΠΑΣΑΝ καὶ τὸ κὔμα ἐπορέθή' 4Ἡο ἆε 6ΕΠΕΓΕ αἱία 1, πο, 

ο 122/1εη. αἆ ᾖήαμῤ. Ο. Χιν. 39. 
5ο. Ἡ --- αὐτὸ 0. ἑκόπωσε] «μέ /ρΗ/ε [να γε]ιατ Ίας- {15 εομφεοί υέμέης. Ταπημαπι ἄσεμνον τὸ Ιοπιάσαί (ἐκοπίωσε Ιαρὶςία νιάετιτ)) καὶ ἴδιωτικὸν Πέ ποϊονίτ Γοη-. δέπΗς π. Ἡ. ΧΠΙ, 9. Π6βίτΙΣ Ίπ Ἐν, ζσ11). χιν͵ ἅ. 

99.0 ἑκόπασεν ὁ ἄνεμος' εἴ αΏδὶ, αριά Ο1ᾳ5, «4ἱῥεγί α Ηεβοῦ. ἵΏ ν. εἰ {7εβεπίμη, Ἱκαρτε]επάσπάιΙθ 1ή- ΙΟ Γομρίηης 9 νἰᾶετὶ Ροίεῖς αὐΙ Ίπ Ἠβτῖς πο: {ς {αοτῖδ, αά ρορίἩ ολρεάπι {αριεπήκῄπης {οἨρεῖς, Υοςς5 ΤΑΠΙΕΠ Ποίαϊας ΠΟΙΙΗΣ Ἡξ Ίδιωτιὸς, οπίαις, Ῥο- ΠΗΤῃ Ίῥομαπι Ίμαρ. Ππρτα πιοδπῃ πηροτ οΗπ]πας 1ΕΟΡΙΙΠΤΕΣ Δΐσαπι νετθοταπα εὔαπα νοπαητΗτ ε]εραῃ- παπα. ΠΌΙ {οἷα τετήπη εται αΗαεῖοεηάα Ῥήίαεήιιο ἁἡκα- Ρίπας πιαρπ]βοεπίία, ------ Εεγο], ἱπῃα: ὦς ἐπαύσωτό 
τε ὁ ἄνεμος» καὶ τὸ κῦμα ἔςρωτο" δῥαλό. η 04. Τ. ο 
110: 90.» Ἡρόδοτος εὐδίων Φρώζων Φησὶν, ἐπαύσατο( 16 ᾿ἘἙκόπάσεν τεάθϊάϊτ ΠεΦεῦ.) ὄνεμος, κὀὶ τ. ὲ, ἕ, Πῖς Μή1]5 εοε πιπταδ]11ς 4. δοδώ ίοης αά [οὐἱ χχκ., ο7. ΝΙᾷ. δε Βεγβ]εν. ἵπ ἱΗρύγ, ρ.ο.. Ὠοδο 4. σμ]ως Ν; Δι. 19 6, 5ο..Ά μη, ------- (μ) αἲ οεμέμ ῥο[. {εγω εἳ οοη/Ἰασζε/ο Πέ. ϱἱ- ἠ]ος Πηδς ο/ε εί- Πὲ1 κύματα οὐκ ἔτι εἶσ) κύμωτα, ἄεζιιογε πεπρε ῥᾳ- οσοι [γα αεζμογ αταρῖτ 1. Ε. «οπου. 005, π, ο ο. Τπε νο] ντ οἶαη, Ρ. βωγῃ, ἵῃ Ον Ηεῖ, 
ΧΝ» Ψ. 919. νυ]ραῖα: δο]υρ αἱ; ῥημς 9 Ο7έ4 ή4- {1 αγέ ῥγαεβ]ας ἀμαμΗὴ: ης 1μᾷϊςς 666 ἀῑεετευισο 
Ἴάγὲ ῥγας[26ἱ σεφ μογ; Ὁτ Μειαπη, κι» Ἡ- 749. 96Ο {πο 7/6 1ερόΗ{ῥΗ: ασε 5 ατοοί «ρο]μν εργοσ/ώ, ῥγρε[βρ]φµο. 1ήε Τρ], ἵα Τα. 14 εοι ὠκύμονω Πόντου τίθησι νῶτα» ωγήρ. Τρί» 1π 5 : Ἱἐρεπάσπ» ΡατΗπα «ΗΠλ Ἡε 1445. {εὰ ἵῃ αἱτοτο Ίοσο εβςη - μκρων 3 αά αγ ΕΠΕ α/ΠΩΗ- 10/6 δο)/Ρ/ο: }οης ογέα Τάγ]ο οι : Ἐν ος 1 /ὁ ρπης ἔρια ]ουοῦήε; τὴ: Ἡο Ερίβ, κκ. Υ. Τό. αμ/ὸ {ΤηΗΣ᾽. ΓΝΑΤΟΚΗΕΝ. ἐρΜεί οἱ 46ζογεάς αέεζμύγέ Παέα Ὅ15. Ὀ 

3, Ἐγαυλόγερν, Ποσειδέωνορ 6ωΤήβ0β έσο.] ῥαᾖίαρ Τη» να αρκ ο , σα {επηρ/ώηι ΠΜερειη] οὐ). Ώπα» 1] ῥαᾳῤμεγέ σᾶ {έ πολης ὃς 
Πο δεγυρ(οῥε. Γοινλή πΌς ἀεὈΏεταπε: αῑά π]πι Ἠϊς ᾳᾳ 
Νεριυπί αἆ Ατοπήβυπι 3εθο Ἡ .Μο]Ηπι Σωτῆρος Νεριή- 

ἱ (οηρίετ. Ίταα πε Παν, πο Ῥγοῃῃ πΙ «ΟΡΠΟΠΙΕΠ 4ε ἡ ο : ε Ἠϊμβτ. νίταπι Ὀἱκίενι, γη. τὓς τ {ἱ ειτοτίς, οππεε : .ὦ58,ε Ῥιλοί, Νώπι, Ῥ. 416, αὐθα]ῖε, οςσαῇο, σπα 
-- τᾷξα ζα. Ἐπὶ 



ϊ Ῥαραία, Ἰδίοη οι ἩἨσικυίος. Αβίισίκ, 5απάοσες οισᾶ να 
οἰἵπι ἄχις οι τεβχιιδ ίνα. 5ού ΠΕ ΡΣΕ (οωφίσα.ς 

ο ἃ ζω 2) ον νλυωαὶ : 
τασπασωώτε; τὰς γήαΦ9 ἔπλεο παρα ΤΙ Ἠπεο). 

ρκόη δὲ τὴ ἄκρη της ή» 1θειαν 
ΕΠλεον ἐς τον χόλπον το επι Ι1αγασεων «Ρερτα. : 
ἔσι δὲ χῶρος οὐ ο) πω τούτῳ ο μα ος Ἅμπνς αὖι αἆ Ῥαραίας {ει τεπεραηῖ» 

᾿ , τε ο πα. Τὸ. Ίος ἸΜασπεβπς πα Ίοειδ εδ, 1Π αυθ 
έλα λέγεται : τὸ ΗραχλΊα καταλειφ»)Ἴναι ὑσπὸσο[οτιμν Ἠσιεμίεο, υπ 6 πανί. Άυρο ᾱ- 

1ησογός τεχαιἰ των συεταίρων εἲ, ΤΗ6 Άργου» επ’ ὕδωρ αμαϊα. 1ηϊς{15 ερίει .. ἀετε]έλιδ. Γηϊκία αἳ 

πεµφθετα., εὖτ ἐπὶ τὸ χὠας πλεον ἐς Λίαν Ὁ τὴν Ἰαΐοπε. αἴαπε -ᾱ- [ος], ἀμπι 1η, Αβαι 

Κολχίδα. «Ὀθῶτω γὰς Ὁ ἔμελλοι ὑδρευσάμωοι ἐ τὸ ΠΤΡετη Οο]είάϊ αά νε]ίης. πανήβατεηῖ. 

“πέλαγος ἀφήσεω: ἆ ἐπὶ τούτου δὲ τῷ χάρῳ οὕνομα. πα επἶπι Πα. 1η Ρε]άβις. εΓΑΠΕ: ὧν ο 

γέγονε ᾿Αϕέται- ον τούτῳ - ὢ ὅρμοι οἱ Ἐέρζεω ἐπαι-7 51. Εδηὰς 4ε τε πο ]οεο αμα τοἡ 

Α45 ἔντο, ΓΠωτεκαίδεκα, δὲ τῶν γηῶν τουτέων ἔτυχώ τε ΑΡΙΕΙΩ. ῥ 1]σς 1η ]οςο, σος ας 

ὕφαται πολλὸν ἐξαναχθεισαι, καί κὠς κατεῖδω τὰς Ποπεπῃ Παριεταπς ΠΑΓΙΑ 1) παν 
ο. αι Ίοηρε. α]ίτης πανΙβαβραηΏς 'ΡΙΟ)Ρ:: 

ἀθάιιδῖς πανῖρις Ῥιαϊοτ εοπΙπεπίεπι ἐΠΔ: 

νραραπῖ , εἰτομπηψεμεπίεδας  -ΡΤΟΠΙΟΠΙΘ’ 
πππι ἹΜάσπεβα, τοδπα “ουσία 1. 1 

επ ᾽Αρτεμισίῳ τῶ Ἑλλήνῶν. γήας' εδοξάν τε δι (Οπασοτηπι, αἆ Ατιοπήβισα: πανΙριδ., 

τὼς σφετέρας εἶναι οἱ βάρβαροι» καὶ πλέωτες, τω [ια εδ, ἵπ. ππεΔΙΗΠΙ -ΕΑΓΗΠΙ ᾖιο(ᾷ- ς 

ϱ ἔσεσον ἐς τοὺς πολεµίους, τῶ ἐσρατήγεε Ὁ ὁ ἀσὸθοίίωπα, ανίατη, ἀείαια Γαης 1. -Φὐρταπα  ἆμς ο 
Κύμης τῆς .Αἰολίδος ὕσσαρχος Σαγδώκης ὁ ἶ ΘΌαμα- Ίαῖ δαπάοςες Ταπια[ρ βμμδο ΟπεςἍτ. 
σίου: τὸν δὲ προτερὼ τουτέων βασιλεὺς Δαρέιος ἐπ οιαϊς ρτα{εδξις: ΄ απεπι αΠίθ: Ίνῶς. ΤΕΠΠΡΟ; 

ση ω λ » »/ τώ ἴ]ς. 1 . ογ]Ώτ] 1 μπι ατα” 
αἰτίγ-τοβῖδε λαβων, Κ ἀνέφαύρωσε, ἐώτα τῶι βα- ὃ ΠΑΠἱµ8: 19. Πος εΠσοῖηε Αοριο μα 
να πι ἡν ο κ εη εἰ α[ῃχειαι, αοά απ: 6 ΤεΒΙ τν τωρα ιών λροόμων ες, νεος πάρα Ἰμιονιο) Έσω 
ο ΦΟΝ Αμ ες σι 

/ «ρρο,. ευρο πλω ὀγανα τῶν ἁμαρτη. ΠαΠα8. τεριταης Ρίμτα; Ρερσβαθ Ες τν τς, 
µάτωι πεσοημέια ἐς οἰκον τὸν βασιλήϊο' κεὑρὼν δὲ Βεῖα Ἱπ. ἆοπμπῃ  τερίᾶπα «εοἰαῖα.»: ΠΠθΩαΕ 
Τουτο ὁ Δαρείος, καὶ γνοὺς ὧ ταχύτερα αὐτὸς } σο» Ῥετῖςη», αρποίεοηδηις Ρτορετανς ἐς 3 παρά 

Φώτερα Ὁ εργασµένος «εἴ]» ἔλυσε, [βασιλΊα μὲ Ὁ δὺ ῬτιδεηΙαβ. θρ]σίε». Ποπήπείι ο πτος» 

κο ο νο ο ο τε Φὲ ἐς τοὺς Ἕλληνας χαταπλὠσας, ἔμελλε οὐ τος ἀ εἰς. ποπ ποτ μ πε ο ον 
, 7 ο. 2) ην 

| 

σα ση ἐσεσ-λα1, ὧν γάς σφεας εἶδο Ίος οπίπι ά [ο εμγ[απῃ τεπεητες ΟΦ 
κ κ ν η . 5 ͵ . ολ . ' ἵ 

Ὦ πθοσωλέωτας οἱ ᾿Ελλίές, µαθῶτες αὐτέων τὸν νἰάετε, «οβΏΊϊο ΠΟΠΙΠΙΙΗ «Θς ες 10 
λα. 1 π΄ ὔ8- . ς / φϕ / 3 - . ν 

γυομενην ἁμαρτάδας εσααχίετες, εὐσετέως σφέας τα ΙΩνεξΗ , {ασε εας εερείς, ρΙεν 
- 3 / οω 3 , α ο κ . ., Φ . 

6ΙλΦο . Ἐκτουτέω µιῃ α Αρίδωλις σπλέων ἥλω» τύ-οδΤΙΠι ον ους : ο λ έ ΑΝ 

ραγ-- μι 

ἆ Αὖοςκί «γε. ὐ Ὅσας Ίαπς νοσας 14. ῥιασίοε. ο Ἔμενον οἵα εβρᾷ. οΧ ο. οὁ Ἐπὶ ας ᾗ Μἡί. 
«γεῦ. {9 ἴάπα οὔνομα λέγεται «ορ. ον ἐκ ν ώτορίη ὥς ον τούτῳ. ενα «γεῦ. 2. Ῥαε[. τή ζ 
Αγ. -αἰά. Σα» 1ο]μς ἐπὶ τούτου «εί, Τ Νέας {ιερίκβπιο «4γοζ. }. «ν. 6 Ἔπεσον «4γ μας 
οἵα ο]έῤθεο ἐπέπεσον Εάἀ, ὁ Ώείι ατ]ου]ας ο. Βρί. 2 ο δις “λ. «4ο. 2ηῇ, Γ 0. 
ζᾳ: Θωύμασίωυ Εάὰ. Τηπα τὸν δῇ ------- ἐπ' ριαετοι]ε «49ξ.. (ει ρεης ὃν ἐπ᾽ αἶτ. ᾖ ᾿Ανεσαύρωσε ὢν «1 ζω 
οοππιοάς. .ὁ Ώαππαπι ὅτι «γοῦ. σα, αι]. δ. Ραρὶε, Β. Βγήιν ὃ Σανὸ. ΙεΡεΠΙΕΡ» ΠΟΠ ὅτι ὃ Σ49δ... μ 
4, εἳ τεΠηι. 1ο, 7 «{ποῦ. «νΙ. Όαι[: γη, αλ ὀναλογιζόμενος οιΙπι «ά. Ῥοτο εὗρέ οἳ παρ 
τας ἵπ ἠ{εή, 4. Ῥα., Δδρεῖος εὗρέ οἳ πλέω Ῥατήι, 4. Α. γε. Σπα, ΑΗ, Ἰ.  Ἡ Ἐργασάμεο - ο 
πε 49Δ.. Ῥαγίε. Δ.ς τοηιϊ οππεδ» «δις πάΗρΗΙΟΣ, ἐργασμένο. ο Νοι οδὲ ἵἩ γώ.  ὁ Πρσπλς 
τῶς 1. δα. ΒγΗ, πιηϊρο ο) οῤδι ασ: ΟΙἶπι προσπταίοταο. ᾖ Άβδωλις «4τεῦ. ο ο ο 

7ο. Ἐπὶ τὸ κῶως ἔπλεον ἐς Λἷαν] Ότι σα ση γΘΙΗ υε]- 
Ία5 ῥείεπάιη «4/4 Παυ]σαδαπὲ: 1 οπῖπα {ΕΠιρΟΙ Πο- 
τα ἵῃπ τα Ιρις ἐπὶ, ἐπ) τὸ κῶας» ἐπὶ τὸ νάκος πλεῦσαι. 
Ῥοδίῖ5 µετά. Ἰ δεουχΗ. ΧΠΠΟ Ἡ. 16. ἸΑλλ’, ὅτε τοι φρύ- 
σεν ἔπλει μετὼ κῶας. Ἰήσων Αἰσονίδας. οἳ ὃ αὐτῷ ὥρισ]εα 

μαδοπές» αΠοτπια 6. εχρ]σαΠοπῖρις.. ραπ 
8ο. Ἔπεσον ἐ; τοὺς πολεµίους]. Ελεαὶ απιριεα ΝΕΤ ας 

Ἐπιπίπτειυ νἷπι Ῥ]ετιπιαήα, απο Πίο πυα» 115 ην 
Πτι ἱπησίε Ο. 199. ος οἵο. μπι απόημε νο 

συνέποντο /Πἰ {μυςῆός» «4γθΐυσε οῤοΤα ῥα)ή, «μγῃ- 
11 ορίσει (0/οδε συσγ/εγε ῥε]ίει. (11/0 Ο30Π. μΧ, 
5. Τδευεγ1ο ρταε]νΙε αἡῄδηιιε Ποπεγως 04. Α } 19Η., 
Πλέων ------ Ἐς Τεμέσην μετὸ χαλκόν' 14 εδὶ ἐκεῖθεν ὁπ- 
ἀξων. χαλκόν. ΤΠ 1 δεοργ] παιδικῶς, ---βρίήν --- πέδω 
(4 ερῖ μετὼ) Κέρβερον' αριά Χεπορύ.]..᾽Α. ΝΙ. Ρ. 920, 
91. ἔνθω λέγεται Ἡρακλῆς ἐπὶ τὸν. ἱΚέρβερον κύνα κωτω: 
βἼναι. -4γᾖζορῦ. Ῥωτρ. ῦ. Πο, ἡνίκ' ἦλθες ἐπὶ τὸν ΙΚέρβε- 
ρ” ΠππηΙς. Ῥεηιπίμ]αε Ὠἰοβογης κιν. ρ 666. 8. 
ὅπου Φασὶν Ἡρακλέα τὸν ἐξ ὥδου Ἱκέρρερν ἆνανανεῖν, 
ϱοτήρατΗ Εετοάοίο ποβτο πΠουίης ρε] ἆο πα 
Ποπ. Ῥ. 8615 36. ἐς δὲ τὴν Ἔρυθραίν τινὲς ἐπὶ Σύλον 
παβεσκευάζοντο πλεῖν" πιδ]α νυὄα η » ΏΙΡΟΓ . οἶθήι 
Τ οπάϊπί», ἐπὶ ξύλου. . ἶπ Πὶς ἐπὶ ---- ἐ ῬοημΠτς Ὁὲ πο- 
Ώτο Ίοσο» εἲ {Εππρεῖ αριά αςοιατίοΓθς» {οἱος ἔστπιο 
Ἀίσπος», ΜοἵΗΠΙ ΡΗταβ5 οἶπα Ἠετοάοῖσα 6οπΙΡοπα(Η:: 
Τι μωκί ΙΝ 6, 19. ἐπὶ ξύλα ἐς μηχανὰς (αϊ ἐᾳ τειχι- 
σμὸν ἐργαλεῖα. Ῥ. 4ού » 04.) παρέπεµψαν τῶν γεῷν τινας 
ἐς ̓ Ασίνην. «Ὑεπορῦ. Ἑλλ. Υ. Ῥ. 9375 ἂν πέμπουση --- 
ἄνδρας ἐς Ἡργασὰς ἐπὶ στου Ῥ. 3605 Του, πέμψας τρ 
ἠρείο ἐ Λακεδαίμονα ἐπ] κῤήηματΗ Ες ποροδί Ἱερίωτ, Έπλος ἁρίρατα ναί ἀηβφό, νι κ. Όχν 
Ἔπειτ' ἐγώρουν εἷς ὤγ ορ ἐπ ὄλφιτῶ» ο ΓΜΑΤΟΚΕΝ. 
σάς Ἐπὶ τούτου δὲ τῷ πάρῳ] ΘΟΧΟΕΠΠΕΡ ἴα]επι βου]- 
Ρίοτῖς ἀἰόπομοιαι νἰάπιήδ» πποπυΙίαμς (α1εῦ. α, 

Το 45. Όιο παρίς ΠΤΟΙ. ἠεάίο. βἱεπΏ πα, πὶ τᾳ- 
ΊΠΕΠ Εχοσγροπες οσμ]1 αυοτιλτηηῖ» ἐπὶ, Ἰηῖς ἀερζαπι 
Ίο6ϱ [εημοπτῖρις, μΟὶ οπιπος ο) ἐν τούτῳ». ΠΙΟΙεη- 
[05 Σ1ετΙ 1 Ῥομής, Έσο 0οβά, ποἩ Με]ΗόΤοΙ» «δε 
{ααυς ΡβΕίετεο, ποείκῄπιας «4ρο]ίοη. κὂ. 1., 12 501. 

Θωμωσίου ΠοΊ1ΘΗ» Πα μίά Ῥαχρατίί οἱεής,, ἐμπέδ ης 
εοσῖογε ΟΩπασοία Θωῦμοσίου Ετα]ης ἀείοοπάσι, ο η 

84. Ποσιληΐων δµιασέων]. δαρία Τε. το τάς 91. τομ 
Οο44. ἆς {επιοπεία ΙΠρίοΡυΙΏ». 62ομουίο «ΟΠΣ Ὃ 
οἰσοί: πεαιιε ἀρἰἰσοιΗτ λογιζόμενος. . ΠΕΒΙΙΤΙΠΗ ος ιδ 
(ως εὗρέ οἱ, αἆ ποχιη [οππονής, ορροταιήνπαή αμ; 
οὗ. εὑρὼν δὲ το 36Η1ΡΙΟΣΙ8 αά{πειπά{ήςα πεοξν ας 
ἔπι «ποσα εκ Έεισαε Ἠιήης᾽ οἰσπιοπῆαο ἀεο]λσας 
πεἲ, 1 137. ὃς Πα ΦΩΣ πώ 

85. Λογιζόμενος ----- πλέω ὦγαθὼ] Τεονοσπίοαν 1πίό 
αὐρπι ΙεέΠθπεπι, Δερηίσηε, ὦναλονιζόμενός ὃ ανα τν 
εὗρέ οἱ πλέω ὠγαθὰ τῶν ἁμαρτημώτών πεποήμένά ον ίμ 
πὸν βασιλήϊον απο ψάςµοοι Ῥοπίώτωπι Ἱερὶ Ὁ ”, 
μμ δυο ν οῬ[εομπάανίε: 4ε αμα, ]αμάαία το ο 
ου πεάαπ. ποτατα. (ηπε 1Π. τω. ντ. 90- κ οις. 
Αγ]/οµἱη) οἴτατὶ ἀαὈεῦατ ες, οῖλας Λάνο, η 
ο, 9. Πουήπα -ποΠ. τοσοτάαει]ς ισα μή 
αἱ ́ πά ποια [ας Ίη Ῥ. ο7., 12. δάεε το ο ]ς(ο ἆχ 
115 [ε φισζο οὐ /ὀνυρία» --- μα ός εἲ 
ΟΙ8ΗΥ Ὀατίης, ὡς ταχύτερα ἢ σοφώτερ ίορο Βόν 
{ο επίπι οπιπΊπο Ἱερεπάιπῃ» αο]εέῖα Ίε ο αμς νίόε- 
Ῥαμ]ο ροδί οοπιπιοᾷς πημΙ νΙΓ Ροµμ!ς επις Ὃι . θέ» 
Έτ» ἔμελλε οὗ τὸ δεύτερον διαΦυγῶν ΣΕβΕσΣΣ' . ο, 197: 
φάρ σφεας εἶδον προσπλέοντας οἱ “ΕλλΗΡΕΣ: σσ πσαώ 
{πήπι. Ἱαρίτος τοςιρογαῦίε Λαφυςίου ΠΟΠΙΟΠ2 : ΤΟΚΕΝ 
Ίπ Ῥ]ς{. Ε]εγος. {1121/: Ρρ. 1σα. ος 

03. Ἡροσπλέοντας ] Νι | 0 
Ῥετ {π οῄΕπῄοπα ες οἶαε» εὔαπι (:. 21 μομΗΕ 
οὐιπιήοτίπες Ομοά. Ῥοπί οοπιπια!5 {01ε να πια 
ἀοηαπί» Βασυέης εερίνς, αφ υεΊητε 15 Ὃ δν 

: να 19, ον 

-. . ο ----ασοακανκαικακόα 

} 
ξ 



"197 ϱης, 

ελ] ἁοἳῖς Λἱααπάσαβ πι εγίαπης, Ῥεπε]ιψ]ας αχ Ῥαρ]ο. 
Ἠονα]ἱοἳ οαμἱ Ίαβια Ῥουίεον. Οπος]ιοπύς εε Αρίάαηις 

Βιιν 1 [Ποσαι]. Ππρίτοι { αΡιγβήμς, 

Α]αραπάεηβαπι αι [απε ἵπ Οᾳτία εγταπηις : 
11 αἰέία Ῥεπίπγ]ας Ώεπιοποί Πας, ἅἆιςκ 
πρῃ]ας Ομ ο Ῥαριο ἀποδεσῖπι Πανεβ 

ουσ ἀπχίδίει, απήκᾷς θαταπ απάθοῖπι 
τεπηρείῖαϊε, αασ αἆ οερίαάεπῃ εχκειτεταῖ, ΕΙΙΤῃ 
ππα ὖδ Πιρείαραι ἵεπάεης' αἆ Ατιοπι]- 
Πυπ, σαρί 6. Ίος Οτφοῖ 418 νο- 
Ἱεραπῖ 4ᾳ Χειχῖ εχετοῖει {οἱ[οίταα, νίη- 

«το αἆ  Οοππίπίοτήπι «Ἱφήπιαα  ἁἰπῃ[ε- 
1ότυπῖ, (είετα Ῥατρατοτίπι «ἰασῇ, ῬταῖεΓ 

απ]πάεεῖπι πανε απίρις Ρρτῶξαϊσο ΦβΠάο- 
ζεπι ἀῑχι, αἀ ΑΡΠεῖαφ Ῥετνεπῖ.  Χετχες 
ση τατγεβρης σορῖς ρει ΤΠεδίαΙατπι ετ 
ιΠαίαπῃ 1{6ξ Ειοίοπς Ἱπίταγοϊαϊ αἳ απϊἀεπι 

Ῥοσὶ αΠάπήπι απ ΜΕεΙΙεπίες: απ απ απ Τηες- 
ιᾶ σετίαπιεΠ εηποτΙῃ {ποταπ ζεοῖδίοι, 

ΡῬΟΙΥΜΝΙΑ., τδσκ νι, 50) 
ρα)ος ᾿Αλαθάνδων τῶν οὗ Καρίη" 3 ο) ἑτέρὴ δὲ ο 
Γάφιος «ρατηγὸς Ποθύλος ὁ Δημοδου" ὃς Ίγε μὲν 
δυώδεκα γήας ἐκ, Πάφου, ἀποβαλὼν δε σφεων τὰξ 
νδεκα τῷ χειμῶί τῷ γθομένω κατὰ Σησιάδας µίῃ 
τῇ Ὁ περιγνοµέῃ κἀταπλέων ἐ' ᾿Αρτεμίσιω ἥλω, 

Ἱτοὐτούς οἱ Ἕλληνες 5 Εξισορήσαντες τα ἐβούλοτο πὺύ- 
Ἀέσθαι ἀπὸ τῆς Ἐερξεω σρατῆς,. ἀποσέμσουσι δε- 
δεμένους ἐς τὸν Ἱζορυθίον Ἰσθμο. Ὁ μὺ δὴ ναυτικὸς 
ο τῶ βαρβάρων σρατὸς, παρεξ τῶν ἃ πυτεκαίδεκα, 

σιεῶν, τῶ εἴσο Σαγδώχία σ΄ρατηγέευ, ἀΦίχετο 65, 
'"Ἀφέτας, Ἐέρξης δὲ κα) ὁ πεζὸς πτορευνεὶς, δια Θεσ- 

Ἰσαλίήρ κά Αχαϊΐης, ἐσβεβληκως Ἡν καὶ δη τθιταῖοε 
ἐ Ἰηλιέας' ο Θεσσαλίη 5 μὲν ἅμιλλαν Κοσάμε- 
νου ἵσ'σων τῶν ἑώῦτου, ἂπσοσειρώμθος χαὺ τῆς Θεσ- 

απ τὴν : Ὡί ο ος / ο ορ 3/ κώ ο ος εκ[α]1αὶ.. εφ] ταις εχρετ]επάϊ στατῖα., Ἱ-τοσαλίηο στου" πυ.ομθος ὡς αρίςη εἴη τῶ ο) Ελ- 
21 ΟΡΗΠΠΗΠΙ {π Οτῶςῖς ἐδ[ο εἀοδτιις: ῃ 
«ο Ἀπίεπι οσγιπήπο πηυ]ίο Ιπεετίοτες Τ16- 
ΤΠἳ ει]. Οτσὶ,  Ἐἰανίοταπι Ροΐτο αι - 
ἴυπε 1π Τμοφαία, Τοῖις Οποςβοπας. Ρο- 
τη: ακετοῖτα] ποῃ ΠΗεοῖν  . Εἰάνίοτηπι 
Βπῖςπι Αεμαῖς 

ΠΗδ ΠΕ Πίο αῑάεπι {μεσίε, Πἱ πιαῇ- 
Χετχὶ αἲ Αἰαπ πτοεπι .Άσμαϊα τεπ- 

ἄεῃῖῖ, ἀμσες  νῖδ σιπόμα. τεειτα ομρίεῃ- ΄ ἐ 
ἵ5. επαπταραπί 1ά ααδά ἆᾳ Τἵεπρίο Τουῖς - 
«ΑΡΗΥΠΗΙ αδ΄ Ιπάρεπ]ς παπτατατ: Απαπηδη- 
[επ ΑΕΟΙ Ἠβυπο» Ιπίτο μπι Ιπο ζοπῇ]ο 
Ώθσρίη η ἹππασΠϊπαϊυπα: ἀθΙπὰς Αςησος ας ο αι α / 
εκ οταςΒ]ο τα]α σετίαϊπετ Ί]ας Ῥο[εσίς Ρτο- . Ὑδοισ 

λήσι, θα δη ἂν Ἑλληήδες ἴσ-α-οι ἐλίῶ το πολλό). 
τῶν μέν νυν ο, Θεόσαλίη ποταμῶ. { Ὀνόχωνο μου. 
ορ οὐχ, ἀππέχρήσε τῇ σρατιῇ τὸ ῥέεβρο, πιυόμεος" 
τών δὲ ο) ̓ Αχαιΐη ποταμῶν ῥεόντων, οὐδὲ 5 ὅσις µᾷ- 

ααππι ππαχίπιας Πε Αρίάα-1 γιος αὐτέων ἐσ᾽ Ἠπιδανὸς, οὖδε οὗτος ἀγτέσχε» εἶ 
μή Φλαύρως, Ἐς Ἀ΄Αλο δὲ τῆς Αχαιΐης ἀτοικομένω 
Ἔερξή ἵ οἳ κατηγεμόνὲς τὴς ὁδου βουλόμύοι τὸ -πὰν 
ξηγέεσθαιν Ἐλέγόν οἱ ἐπιχώριο λόγο», τὰ περὶ τὸ 
ἱρὸν τοῦ Κ Λαφυσίου Διὸε, ὦρ Αθάμας ὃ Αἴόλου ἐμη- 

2Οχαήσατο Φρίξῳ µόρω σὺν Ἴνος βουλεύσα»" 1 μετὰ δὲ, 
ὧς εκ. «λεοσροτοίου ᾿Αχαϊοί πιροτιθεισι τοῖσί ἐκείνου ἀτοο- 

ο. ο ος ο πας αν ἁμρυμς σντως Ἡ ; ἵ ἀέθλους τοιούσδε᾽ Ὃς ἂν ᾖ τοῦ γένος τούτου «αλλ ολο 8 ἵπι 1 «3 ΦΜΑΟς  Σ 1η ροτ αν αν αίή- ο ο όηῃ ω Ρο[αρίε, πι αἱ εκ ϱο Ῥεπετο τηαχ]πιας΄ πρισβύτατος, ' τούτῳ εωιτάζαντες ἔργεσθαι τοῦ 
ηαϊι αδ[εῖ», Ἠπὶς ααΙτι 
Ίείτιπι Αοῶϊ γοσαηῖ » Ἰπιετβισρηϊες 1Ρῇ 

τοι Εκουδίας αριΏτΣ αποᾷ Πμίς Ἱπιταν]σίας, 
Ώοῃ ΡΠΙΠΦ. ΕΧΙΓ6 Ῥοδίεε παπι πιαξζαπἀς. ε5- 
ἵε, Τι πιμ]ίο, απὐΠι, Ίαπι πηαξγαΠάΙ 8” 

ος κ να. {εηῖ., 

να Ὄσοσςι ἐν {γε). 
. Στίς, 4. Β. Γαΐα: ὧν εἶπ. 

 Ὀνόχονος γε... Ὅσπερ 4. πι, ταηΏς ῥ]ᾳ, οι 4 Οσο Ίαος ἀαβοῖαπι «4νεῦ, 
Φλυσίου αἰΠ. 

9.9 τούτου «Θ1ἱ6ΓΙ. 
δαῇ. «4ί. χοσια 

19, ᾿Ονόχώνος ] Τποέσαε Ἰπ. ἘΝΕΟΡΗΣ. Ν. 1424. Ονώ- 
4ων, οοπιπεηταπτί 4ε Ἠ]βίο εε Μαεμπάτο, ἃ Δειχίς 6κ- 
ετοῖτα Ῥοϊαπάο εχβεσατῖ», εἴ Πεγοοε{ αυ]άεπι βάς., 
ασε α]ος ἵπ αΊηΠες Ο, 49. οἳ 1οο. ἀῑξτα πογήης, Οὖκ 
ὠπόχρησε τῇ αρατήῇ ----- ΠΟΠ {πτοο,. ῥπαπεαπινίς: ὀντέ- 
χρήσε ἹαμἸη τε, 197. 18., επΙπυη ἔοπης Ο. 4... 
οὐδ' ΑΠΕΧΡΗΣΕ. τῇ σρατιῇ -----πνόµενος..  Όιος οΠΊπη 
ηϊο αοοθςξ τὸ ῥέεύρον, 6Χ. ἴποῖτο κατὰ, Ῥεπάστα, ἆο- 
τἶπα Ρον εξῖ, ΔΙ ὐτε[οδίωηι Ὠ]]ν Τπσγᾶ1α, Ρ. 

0. Λαφυσίου Διὸς] Ηαῦοαι {α11 ΕΕ οορποπιΘηΈΊπι 
Πυρίτος. αὉ Πο/βεμίο  ἀπάνπα Ιαιάσίηπα, Λοφύσιον 1ο- 
Ψεπι η Ῥμηκί Ἠε]]σεφιιο βιοη]ο Οποϊ 4). 2. π. 
655. εἲ Ῥαμ[ωμίας Αιῑῑς, Ο. ο4.», υὈἱ Κμῤηίης Ῥεπο. 
Ώοναητο ὮαςζἨΙΠή Λαφύςιον "Βλγηιοίορης. ΊΜοχ. µετέ 
πειτῳ δὲ, 1Π Ἠϊς ΤΑΤ115 Ὥόφμε Πη]]]]ς {ΠΙΘΠ Ηµ15, ας- 
Ὁρ] ρτο"ομςροτδε ρα! που Πλ ρα αμ ω 
99. Ὃς ἂν ᾗ τοῦ φένεος τ. π.] Ῥπητπ 'αμοὰ [δα τας τούτου 1Ώ τοῦτον Ἰεπ]ταὶ Πεξεπάυπα εςπ(οο: τοῦτόν ἔπι- ᾿τάξαντές ἔργεσθαι τοῦ. ------. ΝοΙΡο ἐπάξαι, Ώου νέγρο 

Ἀελεῦσαι», ΦηηΤΤΙ9 εἴ]απι σα{Ἡ5 αἀῑωπαῖας Ἱπβρ]ῶνο {- 
Ἱπεηίς, ε--ς-  Ώοαίπάς με: Ίοει]5 «ἀατι 1446. Αβτον δὲ πθλέουσι πὸ πρυτανήων οἳ ᾽Απαιὴ, Ἠέτοξἁοίθί: ἨΏΟΠ ΊΠήῃςδ- 
ας πηοχῖς, Ῥυίο ἔµποΗ ρΙαεσεάετα ἄερετα πισπιῖομσση, 
ος Ἵλλο, 96Ο νοσσπί ἴη Ί5ία {οᾷς Ίρεπιςι σοἶ]οσα- 

Ίας ηµα πηης οσσαραῖ νοὰ πρυτωνηῖοῦ" 'ΕΠεγοο Ρα, 
ρω πα {οἨρῄς[ς, Ίηπῃ οἶἶπι (η ρίσλεις: ὃς ὃν ᾗ τοῦ 

γένεος τούτου ὦ ; ὁ - 2 1Σ ., ἥ : ποῦ ληΐτου νο βεσβύτατον τοῦτον ἐπιτάξαντες ἔργεσθαι 
πρυτανήϊων σεν Φυλακὰς ἔχουσι'' Λήΐτο δὲ καλέουσι τὸ 
ο, ηψς ον -- Θιιοὰ εδίες ῥορι!, ῥορμή- 
οἱλάσῃο νοσίς 10ή): τὸ δημόσιο», ρτο ἀῑνειία Ρτοπί- 
Ἴτον" λέίτογ. λαθθν λξὼς» λγὸς, ἀἰκετυηί ναίεγες» λ- 
υἷς {η ἥδεις πα ληίτον. Εἵ λῄτον.  Ἠοταπῃ ΡΗΠΙΙΠΙ 
πω Τλοῃ[]μι Ἀερίῃμς Ιηνεπῖκία ΕΤΑΠΙΠΙΦΠΕΟΒ., ΕΗΕ/γεΡία- 
Ἀόηλε ος μπε Αμονης ος Ἐτια(ής{, ποῇει Ὁ. 
ον ΩρΗἱ, Οτἷς, 1. ρ. 54. τεβΙητερτατηΏῖ: Λάϊ- 

3 

Ες ανω ν ο πολ ών Ἰο5ουσι Τὸ πουταγήϊω Ἡ οἱ Αχαιοί ὃν δὲ ἐσέλθη, 

 Περιενομένῃ οἵα 1ρῦ. «γε. ο ΟἶΠε δμἰζ, ἵπ ος. 

3 ο ᾿ 2 ν να "9 ο Αν ώς. δώ) ον μα. ολ εν ͵ κ ΡΙΥίαΠΕΙ,  αιοά «πευτανου, αὐτοὶ Φυλακὰς ἔχουσι' Λήΐτον δὲ καλέ- 
3 

ουκ, 

ἐφι ὅκως ἔξεσι, πθὶν Ἠ «ύσέσθαι ὃ µέλλη, ὧσε τι 
Ἱ . « διο, ο ο ο σρὸό τούτοίσι πολλοὶ δι Ρ τῶι μελλόντών Τουτζων 

ὐὑ- 

- Τούτῳ «Ρα. «491. «οὐ. «1. Βαγίς, 
 Αὐερδί «4. ο ἸΜέλλοι «ἄνεῦ. 2 Τούτων μελλώτων 2» τούτων τῶν. μελλε 

τον, τὸ ἄρφεῖον' Λάϊτον, πρυτωνεῖον" Λαϊτων. τῶν δημο 
σίων τόπων". οείετα Ρἰἱεγ/οπως απρῖε αἆ ᾖζοεγ. Δι, 
9590 393. 16 (πταεσῖαε οἰνίτατσπι ριγιαποῖς Ἰησι]- 
Ἱεπία εει ᾖε. Ο/παδομἱ Ὀϊς[ετιαίο Απιπιπάν. η «41ο. 
Χν, ο, 19. 1ΠΝεπίς ζα/αμῥοί φυαθβααι αάάἰάθταπε 
απ], αν) βλ ὸ ωωμὰ πώ ΥΑΙΟΚΕΝ. 

99. Τούτῳ ἐπιτόξαντες] -Ῥιαν τά σούτου εται. Ἱπίει- 
τε «4ο)ομὴ] Ικῦ. τ, 655. ἵη {παπα Πδα 16 αείαίεπη να- 
Ἰπ]κ[ε (ο, ἔνω τῶν Φρίξου ὀπογόνων εἰσιέναι εἲς τὸ πρυ- 
τωνεῖον καὶ θύειν τῷ εἰρημένῳ ΔΙ, Ἡ. 6. Λαφυςίῳ, ἀ[οτο- 
Ρα αὖ Πέγούοίο». οἳ ὰε νιεῖπια ἴασεπςδ, αὔαπα Ίπια- 
παπα ΠΗδίο νῖας ἄμσες Χετχεπι εοπάοσείασίαπε, αάβτ- 
απαϊηια Έ]σιο Ίπ'ΜΙποξ ρ. 915. Ο. καὶ οἳ τοῦ ᾽Αθόμαν- 
πος ἔκφονοι» οἷας θυσίας θύουσιν Ἕλληνες ὄντες' ΠαπΙΩΙΙΘ 
ΝΙάπιας΄ευπι οἰά{έεπποά! Ἰπάϊσατα., αιιας ἆς ογιάσμδιις 
ϱατιμαρπΙεπβαΠι ατ]ς εἰ 1πππο]αιῖς 19]. Φαξησπο Ηρετῖς 
{αετιηῖ ργαε(οτῖρία, ραϊε[αοῖηπε, - οσοι 

96. “Ωσέ τι πρὸς τούτοισί] Αυῦας Ἰήείοως., οἱ έως, 
“ὐγεεδίης ὥς τ’ ἔτι πρὸς ---- νους» ταέϊα οτάίπαητ, Έ1δ- 
411615 αρὸς δ) ἔτι τούτοισι π τα]οις ο» Τ.. πα, 65. 19: 
11Ο. Ὡς ἑοππιαε Παηχαήοπαπι τῶν κατηνεµόνων» οἩς 
απ πΙᾶυπας ὡς Αθάμας, ἴππι ὧς ἐν θεοπροπίου» ολ 
ὧρ τ΄ ἔτι πρὸό ---- εἳ ἵπ {οαπεπά δις Απιμιςτ. ος μά]ο- 
θόντες «ἄγοῦ», Ἰοςο ἐφέλλοντο, ουῖα «1. Γοσής ο 
1» απ] μ]ττο ἵπ Ῥογέαμουπι {ο οοπίτα ἸενΕ ος ον απο ο ἠοάμοοὕαησης Ἱπνίή αἆ Απιιε (αρρµάωπι, «ος αοςς 
απτ οἳ 1νεωένες 16ΡεΠ. ὁ πρ τὰ Ὀδε ΜΗ Τητε]Ηρετε περαζ, αι 
[αρσα ἵοηταῦα: οοσήρετο πῥὸς δὲ ζωτρ» Ὦ. δν 49. Ίος 1 Ἡργοί. εαπεπᾶκβπια. Ἱερεταί πρὸς σού- ΠΗςΩΠαΠΙ αρυά Ἠεγοι . | 
νὰ ο ράι Ἰ Τ, ος 66.» πρὸς τούτοισι λέγουσι, ------α 
πρός τε τούτοίσι' ο. 56. 0’ ας αν 14. ὅτο. 
καὶ πρὸς ἔτι τούτοισι» 11» 6. Ὁδ. ο. τούτοισι ἔτι, Τ» 
ς. 99. ἔτι πρὸς τουτοίσ! ΕΠΗ αρυά αἶιος, Ἀοτ]ρβεγαῖ ας 

1 ε΄ Πργοάι ὥσεν ἔτι πβὸς τούτοίσιν (ΏΕΠιρε ἔλεγον,) πολ- 
ΡΗχ 3 20) 

ὦ Πεντ. νεῶν τῶν εἶπ. «4{γεῦ.. 
ή ἵπ εί. «494. Βασ. Β2ή. νεῶν νοχ ἀεβάειατιτ, ποι Ὄθηο. ε Δὲ ἄγοῦ. 

ὁ εί, 40ἱ. Βαν. «ποδι, "Αλλον ππῖοα. ήσγα[σ «4εθαίας εἴ- 
{ Λοφυςυ Ῥαε. 4. οἵα ᾧτερῦ. }α]α. νειίβπιε. ἸΑ- 

ο Μετέπειτα δὲ Ῥαε/. «4{. «4ποζ. Αη. ῥ1μά.. 



« χα Ώ ο Τ ϊ Ογιρίοτας Αὐλαπιαπείς αάΐμτος», ἱταπι Ὀεὶ 1η Ροβειος παετνῖς, 
5οῦ Π Ε Β ο Ρέα Τταςλληί., Αμογτα, δῥειοίης5, Ώγιας, ΜΛεΙΑ8, 

ο ο δν 1 1 ἷ ἱο" 
«)ύσεσθα)ν δείσαντές, οἴχοτο ἀποδράντες 3 ε6 ἄλληρ {εῃῖ, εο ο, μ ο ριρβηεἰε ἔοίς 

/ λ ην  μν 3 : οἵ η 
χώρη χρόνου δὲ προϊόντος» ὀσπίσω κατελθόντες, ην Ἠπη: 1ΠΤΕΤΙΕΟΤΟ ἀΕΙΠάΘ ΤΕΙΠΡΟΤΕ ᾱ 
5 / 2 » νς ε / ) οπτΙΤ. ΙΠ ΡϊΙ - 

ἁλίσκωνται 5 ἐγέλλοντο ἐρ τὸ πευταφήῖο ὧν ῥώνταθο την μι ον ἀπ ο λος ωό ν ν ης 

τε εξηγέωτον σέµµασι πας πυκασθεις, καὶ ὦρ Ὁ συ Θπτοπίατ, τε[ειοθαπε Τοῖο «ΟΙΡΟΙΕ Π[ῖ 
πομωῇ ἐξαχθεί. ταυτα δὲ πάσχουσι οἱ Κυτισσώρου Ἡπ «οορετίο, οἳ Επι Ῥοπιρα οὐ. Ἠοε 
του Φρίξου παιδὺς ἀσόγωοι» διότι ἆ κα.)αρμὸν τής απἴεπ Ῥοβετο Ογιϊε[οτί ΡΗτΙχο βεπῖή οὃ 

χώρης ποιυµένων ᾽Αχαιῶν ἐκ, «εοσροσίου Αθάμα- 14 ρα» ἀὐσά «παπι ΑεμῶΙ 44 μα 
τα τὸν Αἱόλου, καὶ μελλότων µη «ύῶν ἀπσικὸ-2δ4ΔΠΙ τερίοπεπι εΙερίσίεπι Ἐε πο ο, µωος οὗτος ὁ Κυτίσσωρο ἐξ Αἴῑς τῆς Κολχίδοε, ΙΠΑΠΙΟΙ ΛΑΕΟοΙ Παπ, ο ον ο ος 

ἐῤῥύσατο, ποήσας δὲ τουτο, τοῖσι ἐσιγεομένοισι ἐξ πηοἰαιατ!, Ογηκίοτυ» 1ΐε εκ με βλο 
ἑωύτοῦ μῖρω τοῦ 9εοῦ οὐέβαλε. ὨἘέρξηε δὲ ταῦ- οκ Πμνο μεν απ, ο κ ο πο ὄνωοῃ ος ο ΡροΠετίς εἶμς Ίταπι ἀαῑ Εῑδε᾽ 1ΠΙΕ μ 
τα ακρσεςκ ας πατα,τὰ ἄλσος “ἐγεετο» αυτο Ἠσπς απάπι αιθϊ[εὲ Χειχεν, Πρι 8 ἅ 
τε ἔργέτο αὕτου, καὶ τῇ σρατιῇ πάση παρηγγεγήοσυπι αἀξιῖτ, ὁτ Ἴροο αἲ εο ἀρ[ηπαατ, 
λε τῶ τε ᾿Α.)άμαντος ἀπογόων τὴν οἰκίην ὁµοίω Ίάεπι {πδ οορ5 Ἱπρετανῖε ο ηΙ σος 
χαὶ Τὸ τέμεο ἐσέβετο, Ταυτα μὲν τὸ ο Θεσσα. Ῥο[ίετοτιπη Αιπαπιαπείς Ίτέπι ας ο 108’ 
λίή, καὶ ἔ τὰ ο) Αχαιϊη, ἀπὸ δὲ τουτέων τῶν χω- Ἠειαῖ» εδ... Πως Ἱη. οσο ἷῃ | ας ςηζλνώς ΕπφᾷἸώναμθωλήκωμ ο, θεια λε κ, ιά: ὀθλοια 
ος [) ν ο ως Ὃ να. μο ς ον ρ τν ον κ δθ]όπι [εις | αι πε. τεοἱρτοσαξίὁ Βαέτιμσ ολη 
ορια τό ἁμΑπκω, Τοντ τὴ χαβον παος,τη Ἠμό: ους οπομήΠεξας Εδο ο ο ο. 
και τὴ, 96 τος ον. Τμ». , 9ὲ Τον Πστ, αἰρι Γραποίας, α)ἲρῖ΄ απξεά5 αν 
ϊ αρ οὐρέα ὕψηλα κα]. αἴθατα περικλήε πάσαν ἆππα. Βηπί(ς 1ρᾷ «ἄπιρο ατειμπε η 

αι ο ο ο ο ο ο 
πξωτη µεν νυν 1 πολι ἔσι ο) τῷ κόλωφῳ ἰότι απ οάεια εἴπρεπτεβ ΣΕΡΙΟΗΕΤΩ .. ή πηῤς αὓ 
Αχαίζς, Αντικύρῃ παρ Ἡν Ἡ Σσερχεὺο ποτὰμὸς ΟΠΙπΙΦ ΠοπΙπαπητ, Έππια 1 πό ο -ᾱ- 
ολο ο. ὁ ὡς ο ο μ ρ λ Αο  Ασμαῖα ειπηρας εδ Δπσγιᾶ, αμαχ 
ῥέων ἐξ Ενιήνών, ἐς «)άλασσαν ἐκδιδοι, απὸ δὲ τού- | ου | Νοκ σαι στ ρδον ο ασ τ πηηὶς ὀρετοβίας Ῥτόιεαρεης Εκ πνν 
του, 9ιὰ εἶκοσι κου φαθίων ἄλλος ποταμὀς, τῷ οὐ- Ρις ἵπ Ἱήατο ἀοβωῖς, Α΄ Πο ἀῑεῖ το 

ρρμα κέιται Δύρας, α τον βοηθέυτα Ἡρακλεί κα «απ. ἔσπιο Παθϊϊ αβεοε, ἁμί πΟΙβΕΙ μα 
µέγῳ λόγος ἐπὶ αὐαφανῆναι. ασὸ δὲ τούτου, δί ἆλ-σσίηπι οσι Ώγταν, απθπι Εάπια εδ επ ή. 

΄λων Εἶκοσι «-ἀδίων ἆλλοο ποταμός ἐσι, ὃν καλέε- 3 ζετεπάαπι Ηετοί] αὔ σπα οΓοπιατεΏΗΣ ην αι 
ται ἨΝέλας, Τρηχίο δὲ πόλις ἀπὸ τοῦ Μέλανς ΑΡ που ἴοάεπη ο ἳ 4 
Τούτου ποταμοῦ ποτε φάδια απέχει" ταύτη δὲ ὠ μια ἰ ὀ λα Πὰ πὰ ἁλλσ με ον] 

πω. ο πάσης της χώρής ταύτης ἐκ τω εβδαὰ ον Ἰδλῆς τους, δί ἐδί Πα 
τῶν οὐρέων ε5 "άλασσαν» κατ ἃ Τρηχὶς πεσόλι-6ομχ]ν Τγασμίο, {ραείυπι α πιοπΏΡι αἁ Πᾶῖθ» 

σαι, θἰσχίλιά τε Ύάς καὶ δισμύρια πλέθρα τοῦ πέροῖε ἁποτιπα ες γἱβίητ τηϊ] ατα μεν 
τα . κι απ» α» . - ν οι 

: 

"-ς Ὥοςςϊ ἐν, «ὁ Ἐδρλθότες «οι 7η. ο Λυδν νῶ. ἆ Καθαρμὸν “ἄγοῦ. 41. δε. κιν 
“411. αὐοᾷ  ΙοπίσΠι ο. νίάειΙἩ, ϱ Ἐφίν Ρας 49Δ., ΠΠΟΧ εἴργετο ἄγεῦ. Τ Ώιο: Ίδία ος Ἱλ 
--ᾱγοῦ. ἔ., Ῥοττο ἸΑχοίῃ «48ᾷ. ο Περ δη. ὁ ἨΠεδιεινὸς «4γοῦ. ΝΙΟΧ καὶ κάρτᾶ αμεή. Ρως ώς η ον 

«919 καὶ αὔεται ..ὁ ο, Ρε 4γεῦ μάς, 4... οἶίπι χῶρον τοῦτο. 4 Μηλίδα. Γή. ο ω πό- 

τηπα Ῥοβποπηυπι ο[ογε «4γοῦ. ὕαςς Ῥεῖις οναῖ Ἰ[μλιάδω οἵ Τρηχίνεαι, 1 9εεςι Πίς, 1εὰ η ντρο σιορῦ, 
λιρ «ἀποδ. η Ποταμὸς Σπερχήίο «γεῤ. }’. Ὢ Τὸν βοµύ. τῷ Ἡρ. κωιοµένῳ λόγος ἐδὶ ὤναφ. ο, ας η 
Φλο ἔ, ως να. Αα Ῥτο ηυΙΡ8 τὸν μυθεύονται τῷ ---- ὄναφ. «44. γή. {Ηεά, ιζ ιό, ἹἩ Ῥο 
ανα Φαγή, Θε, αὶ εὐρυχωρότωτον Έὐπι «ο: ΒΠωνίυτα 16ίαμε Ἠίπα 3ΤΏΡΒΙΕ ης . 

. 

λοὶ ἤδη τῶν μελλόντων ῥύσεσθαι [σε πρντο ἄτο, ---ε-.  οήμ Ἔ υίην Ο. τοο. εἰ 901.5- αἱ παπα, το 

ΡΙΟΛΙπΙΙ5 Ἠιπηής ἁ]ά Πασῄι ὀφόλλοντο: Πβοσίαπι, πϊ ο τι ερ κεον] αρόόῖοπι Ιοπίσαπι Σπερχήϊος ρμοῖ ὃ 
το ο Ιεζοπαπί ποὺίς {οίναν]ε- {γεῤ.-ΙεόταΙα }Ἴήλπο: ὶ ἀνθρωπήϊος, βασιλήϊὸ» ΠΡυΤΩΥΗΙΟΥ εἳ Απηα» Ἡ ὺό 

3γ αλίσκωνται ἐσελήόντες ἓς τὸ πρυτονήον Ὥπεο απίπι {4ο {ριεῖα ποἩ {μπὲ, πες πμης {ρετη! οροτίεῖ. πας 

εκ υἱἩ γετΏὶ ἁλίσκεσθαι εοπ]αησί ἀερεῃε; επ εξ {δαΙθη- Ῥασβπα, εἲ ρεγοδεος ΤΕἰΠῖς» Πσηϊμσαητα αἆ {48 ύ 

Π41 τε ὧς θύεταί τε ἐξηγέοντο σέµµασι πᾶς πυκἀσθείο: Ἡ νι, 4όσ. 1. Οµάεπάορίο. ΤΙΙ5 ν]αῖπας τὸν 4 Ἠσο- 

45 η οροβεγ/ω»: Στεβάνοις πυκωσήεὶς ηγ/ρλάΐς ται βοήθεοντα ο ο μιμα η τδ. 
ἜδΕ1ῃ ΑΙς, Υ. 796. οἳ γ. 83ο, κάρα Στεφάνοις π. κάρη ΤοάοϊεβΠι ουτμ]]ς{επί ΙΕΕΠΟΠΕΠΙ. Ταἱίς Ἡέ Τη]ον ἵῃ 
παβώνοις πυκάσάντως Ῥιπεῦαι ογηση]υπι ἵη Ώεοβῥεη. ἀπό τευ τὸ ἤλεκτρον Φοιτᾶν ΛΟΓΟΣ ΕΣΤΙ: Ας Τ, 18, 

ΙΑ Ῥν 985. Τδεουγ. Ἡ }. 1δ8ις ΚΑ) Φώτο οἱ σεφάνοι- Ῥογέ Ρεῦὰ ΡΙμτος. ΦΙαθοποη Ἰδες οὗ οσυ]οβ 
σι τὰ δώµατα τήῆνω πυκάσδεν' ἕ------ εἰκόνισμα», Κἰσσῳ. κ  Ῥ. 65. ο Ἱαριήδίε, (/αμῥοηις ἀοομῖ, τν 
φεφώνοισιν ὠμπυκασθὲν, ο5ι Ἱπ. ερίσιαπιπι: Απιιοἱορῖας -- 54. Δύρας, τὸν μυθεύονται] Δά Λόγος ἐδυ] μυῤευ ποά 
Ίπεα]ταε 1δᾳ]αεοὶ, π--- Ρατίχὶ Πίο: αιαία ἆπτωι Ἰής  σοπΙΠΙΟΦΗΠΙ πἀροπί Ῥοτιήτ Ἱπιοιργοταπεη(Ι 2. ορ” 
ΛΟΠΙΕΏ» Ἰυτίσσωρος, ἀεάρτατ οἳ «4ρο]ίομ. Ιἐῥο. πα. κ. πϊμί» ΝΕετΗΠΙ νἰἀεθίτήν 6Η απι αἰῑῑς., ᾱ ΡΙΗΤΕΒ ον 
λα Ἰυτίσωρος, τποβυ]ὴς τα]ηότατι 1η νοτ- ἀῑσθν Ιε«οπεπι, ὔαπι ἀάξ πιατρο 1εῤό. ο ζ μ 

μ,. απ κ ποιο τινος. ας ΝνΑΙΟΚΕΝ, πῷ: Ἡρακλέ καλέ ἐς, ὀναΦονῆναί- σα... { 
-αο, Κυτισσώρυ] ΟπΙΠείς «4ρο]ομ. Ἀδοι. Ἡ, Ί1οδ., ᾖῶθια 65ὲ ΥΙΟΥ ο ν ο, αμ. - αν σρον. δΐο ή 

ρμαε «βο))οΜίο Ν. 1159. Κυτίσωρος, /γαΡομὲ 1 χμ. Ίο]εῖι ἸΝοίίαι πΠ, ο, δ., ἐν τῇ λόγος τὸν ο η 

ᾷσο, Ἰζύτωροί», Ώπε ε]α πιεῃᾶ1 {μήρίοίοπε, αἴια πια- 6, Τ1ς., ὧτό 2 ἓν Τη Αό λῤγρα-ἐεί ναι 
8 .. αν ἵ 6.» πό, τευ τὸ ἤλεκτρον Φοιτᾷν ντο λωνν. 

ἴςα Ραυπερί Νοβαϊ εέθίο ΙΡ ρτοπιίσητ. Ίντωρος 41Ο: 190., τὴν Θεσσαλίην λόγος ἐς) τὸ πᾳλΔ5 ο ὃν η Ρ ιο «4ροράστο Ἱ. 9» 19» πὰ 4ο σσ]ωμ. Οεἴετηπ Εδι]οβς, «µας Ρειραίσα ἀυπεαχαῖ αεΠρί{» ὃν ορο ον- 
“Αεηαπ]ας, μὲ καθαρμὸς ΤΕΡΙΟΠΙΝ» ο ναὰς αζπιοίήδ» Ἰετε {οἷοτ Ἰ ιο] ες ; αιιο ΠΜ βοΠεοσώο ο ης Ἰπ 4Πε 
Ίλην ἵαπι Ἱππιο]απά 5» αξ οοΠπιοά πα Πβειαις η Οψιῖς- Πί αάσίι πη]ηιή ἀΐσπα ν]άοπιυζ» αἲλες οα ρῤοΙοῇ 
Τοχο {ηρογνοπίαπίε» τί Πεγοήρέμο» Ώνε» Ποιί 1Πδο- ϱ, 591., νομίζουσι δὲ ὅτο. 4ο ἥροηιετ τείρτ να ὖ 9) 
Ὀδος]ὴε Αἴλαπιαπίε» αὖ Ἠειου]ε αριιά Πίείργειες {γἰ- ο 9. αἲ ἤποπι Ρ. 919. το]: τᾶ ἀβκΡ] ο Ἴο0ο 
βορζαμιι Ἱυὺ. ν. οδό. ο ες απ τῶν ἐξηγητῶν ἔδοξε Θουκυδίδου εἶναι στι ος {απ ΗΗΓ 

48, Κα). ἄβατο] ἈΤα]επι. 6Η ΛΑΙΙΙο ἄβατα, τὸ Ὦγτας {είταχ αιχΗ]]ο ψερ]α(ο Ηετευ] καρμαιῬο της ἁμ- 
σερικλήει ---, “Δ0Ηἱρῇ. οἳ {ονεάίς Μηλίδω Υν, 4ἱἱο- πιο {ασε Όσίπα πιοπεῖς σποιπήπε.. 6ΗΛΗΝ Τμείση δ' 
Π]4ΠΛ.Ίτα {Ἡρορίς ος Ο, οοΙ., ΠΠ 1. ΜΗ. 91. Ἱπ ὅα ποπιίπα {1ο πιοντο ταόχανΊε Ποιες μα η ο ϕ; 
ῥήερύρη, Ἀγα. Μηλὶς ἡ χώρα". οῤῥοοΙο ἸΜηλίδα λί- ττο, ὁ ΡΟΗ} 1κ. Ρ.655. Ο. πιθιποσα (Σ΄ ΔυρΩζ οκν’ 

εναν. ἀῑχὶι Ἔταςμ ή, ν. όᾳο. . Ἰα[αο Ἱπίιρει Έρηκί- οἳν ἐπιχειρῆσαι τὴν Ἡρακλέονς σβέσαι πυραΥ"΄ 

| 
| 



αν πα αοπα ν Ἵανο, ΡὉ ΤΥΜΝ ΤΑ Έαπεκ ΝΠ, -ᾖοὸ τν κα ο ἐν μάς. ὧν ἕλι, πα οκ ὰ ὦ ον ο λάβρα / Δ ον ιαπ]; πΙΟΠΤΙ5 νετο αι ἕοτταπι Τ{ασ]Ηπίαπι «πεδίου ἐφί. τοῦ δὲ 3 ουρεοΡ» τὸ περικλήει. την «ιτοπιάαε» ασε αἁ Ττασμ]πϊς πιεΠάῖεπι αἩ- ὶν Τρηχυίην Ὁ εὔι θλασφαξ. προς µεσαμβρίην .. αδας, ρα “σπεπι Αίορις οἶτσα ταᾶΙ- - ρηχνος, δια δὲ τῆς διασφάγος ᾿Ασωωὸς ποταμὺς Ἴροςεο πιοπῆς ἀαβιῖτ ΄ Δά΄ οηῖάς πε μμό, παρα “τὴν ὑπωρέη τοῦ οὔρως, Ἔσι δὲ ἄλλος ο. ΠΟΠ ΠΙΑΡΠΗ5 ἀπππίς εδ » ο ο- τω επὺ δαεν μεσαμβρίν ον Ἀ- Πωπῖκ εκ Ἠῖς πποπΏδις ἵῃ ο το ο ο. ο τουτέων ρέων ἐς τὸν Δ: "σης, Ίηπια Ῥμωπίσσπι απωΏθπα ει απ- σώπου Ὁς εκ. τῶ ο ο ο οταν. . : « . ἠητὸν ἐκδιδο χε δὲ τὸν Φοίικα ποταμὸν στἰ- δυ(Ἡρῄπιάπι: ααἱρρο ιρῖ {οἱ μπα να σωπόν ἐκδίδο, κατα ην 
᾿ ΗΗΤΙ επι, απα Ῥ]αυβτηπι αδι Ροῖεςι. γοτα τον ο ἁμαξιτος γας μι κα πα Ά Πιηίπα Ῥμωπίος αἆ ΤΠΕΙΠΙΟΡΥΙ5 απ]Π-Ζοάπὸ δὲ τοῦ Φοίνικος πὐταμου ποτεκαίδεια σαδιά ἀθαῖπι {αάϊοχηπι ασε Ιῃίοτνααπα : 1 το ἐφι ἐς Θερμοπύλας, οὗ δὲ τῷ μεταξὺ Φοίικοςππο Ἀπίοα  {ραείο 1ητεί Ἠωνίππι Ῥπωπίςεπὶ Ταμοὺυ καὶ Θερμοπυλέων κώμη τέ ἐφι τῇ οὔνομα 443 ας ἜΠοιπιοργ]ας » 1π πο γΙεΙ εδε ποπήπε » μα μάς ον ρα οίνος σης, πτῃε]α, πετ Ῥγατογῃιεης Α{ορις ἵπ πιὰ- 9 ο δη κο ο) ὣρν τς ενο]νῖτατ ς ετ εἰ Ιοσµς {ρατίο[ς ε5ε οἴ-. ὃν ο ο Ὃ ο κ. ο. αν ω ο. ευπ]οξχας 5 δί τεππρ]απ. Οετετὶς Απιριήςζοςρ τῷ Δημητεύ τε ἱρο) Αμφικτυώ ον Ἱόρυταί» 

γοη]άϊς ακιταδπι νίΠατ, 6 [εάῖῆα αι εδρα εἰσὶ Αμϕηετύοσι καὶ αυτου του. Αμϕι- 
οι ΑππρΗΙδἐγομίριις . εἲ Ίρις Απιρϊέγοπί κτύοος ἱρόγ Βασιλεὺς µει δὴ Ἐερξηε εσ/ρατοπιεδεύε- ἀεὶι ΤΕΙ 6εἴετιπῃ τεχ Χειχες αιΠάσπι ἵπ το τῆς Μηλίδος ο τῇ Τρηχιίη". οι δὲ οἳ Ελληνέςο 
ο ομηἷα, Μειά]ς θα ίσα. μαῦοραι » ο ο» τῇ διόδῳ. 6 καλέεταὶ δὲ ο χῶρος οὗτος ὑπὸ μω πο πα παηβα: απἲ Ἴσεις α- Ρίο, πλεύνων Ἑλλήνων, Θερμοπύλαι" Ἀ ὑπὸ δὲ τῷ ππα «τβεοτίπι νοσαατ ΤΗέππιοργ]β ον λεν Ε ας” όλος του γεὸ Δρ Ιπάϊρεηῖ απἴοπι ἀἴαὰε  αοοο]ῖς ὮγΙς. «ΤΙ ΧΑΡΙΩ καὶ αμ ο κε λώτοσ ος δα :΄ οσδης πιχοτηππαας” “σαβποτατι Ίσσα, ῥέθν 0) εκάτεροι ἵ ο) τούτοίσι τοῖσι χάρίοισι, ἐπεκρά- εἴχε᾽ οππηΐρας, αι αἆ νεπτηπι Ῥαγεαπι Τε δὲ ὃ µε των προς βορην ἄγεμο εχόντων πάγ- {ρεξίηηϊ ηεαις αἲ παεβίπεπ , Ῥοιτο: των µέχθι Τρηχῦος: Κ οι δὲ, τῶν πρὸς νότο καὶ τος]. απ ἵη [ας οοπεπεηῖε ἃ ἃπ-Βσμεσαμβρίην Φερόντων 1 ἐπὶ ταύτης τὴς ἠπείρου, Ἔ. πάω 6 πιεάίεπι Πεταητ»  τεπεπήρις. σαν ὃὸ οἴδὲε Ἑλλήώ) ὃς ὑβομρόρες τὸν Προς 
Ομ Ίος η Ίοεο Ῥεπαπι Όπως ορ- τούτῳ τῷ χώρῳω": Ἀπαρτητέων τε τρήκόσιοι ὁπλῖ- ΡεΠεραητας»  Πἱ ἔπεῖε» ρα ον σα κ αρόα Α άς αν ταὶς 
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ορ ος 7 ἄνδ. Πεαισπίον. 2 Παδει Πο ΠΗο0ς, ἵπ Ψοο.. τε[ρ 
ον: ο ρα. : ο ης το ἀιπο Αγ.  -ἆ Γὰρ μούνη {4ε/. ή. «γοῦ. 
Ῥὰ σειότωτόρ ἐσι «4. ο Αὐτῇ Ἰω]. «4. Ῥαυ. { Αμφικτυονίδων ««γοῦ. 
ὑπὸ τῶν πλ. Ἰάσπι.  ᾖ Παεο {ερίεπι ριαεϊοιν]ά(τ περµρεης εἰαράεπι {οηΐδᾳ, 
Ἔαιι. 4... απῖς ὁ δὲ, ΝΙοΧ µεσαμβρίην Ῥα5/. τοζε:. οείθιί βεσημβρ. 
ας. «πού. Βγὴ. ; 

οχ]ζηῖια ποππα πα γρζο Τ, 
δγήένς ἵπ αλϊς φὰρ μίη μα. οἳ]- 

ὁ Ὅδε χῶρος οὗτος καλέεται 
ἔ Ἐν τοῖσι χωρ. 9. { Ιω, 

{ ᾿Ἐπὶ ταύτης, ΠοΠ τὸ ἐπὶ, Ὁτ Ἱδ 

θα, τοῦ. ὃλ οὐρεός --- ἐσι διωσφὰξ] Ἠϊπο «/}α2ὸ 1πκ. Ρ. ᾳ6ίῃ ετερ αὖ ηρείσηο ἷη Πύλαι ΠΙΕΠΙΟΓΑΕΗΣ. 
56. ΑΔ. πρὸς µεσημβρίαν τῆς Τραχῖνος Φησὶν Ἠρόδοτος εἷ- Ὁδ. Φερόντων ἐπὶ ταύτης τῆς ἠπείρου] ρεοίπιεῃ η ναι βωθεῖαν διμσφάγα" Ἠίπο Πάπα Γεοιεπῖα ᾳοαπε  Ἰαροτίς οἱ τόπων ταύτης ------ 1π εοπἰεᾶητα ἀοδεὶ Ἠηπι[]α(ς τηοπις Οὔ/σα2. Εἰαπηϊπϊς Μέλανος οχ 6, 108. νὶτὶ δι, ἴο]1ϱί χωρίων 815 σόπων μη λα πεπη]π]ι 2. Ἱπ Ιοηγο. Ἡν 414. Φοίνικοο ο ἲἴλπα. θρλάσσης ἈΏῖ θάλωσσων, Φέρειν ας τὴν οι 6 10- 16/αὐο ὃς 65). 900.. ------ ΗὈἱ Ἱπίει Ίηης ΠινΊηπι εἰ οεἶς» ᾳυαο νο.ς εξ ναι! τα ἃ νο αυΐί το η Πετιποργ]ας κώμη τέ ἐσι τῇ οὔνομα ᾿Ανθήλη κεῖται.------ ἨΘΑΤΩ το. πμ τα ζ η πα Ἱ ο ηὸ 90. οι εᾷα., 

κοὶ φῶρος ὅτο. {η δὲς οεγδής σὲ τὸ ἔσι σέ τὸ κεῖτωι 20). οπσταητ,, Π.. ώ η η Πτα τὸ, ηπάς τησραδ.. Ἰεμάμῃ Γ{οηδῖε Βεγκο]. πά. σα, ὄγ.. ΙΠ ᾽Ανθήλη" τὸ ὃσ. "Ἔσαν δὲ οἵδε Ἑλλ.] Ἑοδάσπι ιιδί (αεοῖαθ Ρορι- 
ἁεται οπής Ἠαες. οχοίταης Ποῤῤεη. Ῥτας ο νὶοϊπὶς Ίος εχ Πεγούίοίο τοςεπ{εῖ βσµ/απ. Χ. Ρ. Όᾳ5., εκ Ππῃ- ηρ[οί ροτηίε» Π (εναν «οχβά, Παυᾶηπι Ίου πιονε- ση]ῖς τοῦ άεπι ΤΠεππιοργ]ας νοπἰς[α {οηδῖς, αιιοξ Π1ς πο[ῖς 11 εχεπρ]αΠ Ρις ΠΠδπΙοΤΑΠΤΠΣ. Θμοά { τ- 
τοπ. Πετοάσίαιπι εδῖ κέετ» Τν» ο. 184. ἁλέσι γάρ : σφι ἔςι Ατλοντες οὔνομα ο ἕν) δὲ ἑκάσῳ αὐτέων οὔνομα οὗὐ- Ίπεη αὰ εα]ει]ος {εάεας, αχ ΓΠεγοίσγο {ΠήπΙαΠΙ τα: δὲν κέεται. ---- Οἶτσα νἰοῦπι. ΑΠΙΠΕΙΕΠ {ραΠο(ᾳς αρα ἔηπα οο]]]ρας Ποπήππι 69οο.: οκ ἜῬση[αμία νετο. εαπιρις, ἵπ αὐο Τεπιρ]ηπι Π]ςία ππβίτην Οστατῖς ἸΑμ- Ί1οοο, Ἠϊς πόπιρα ΠΗρίσατατ Έροτος Οριπᾶος βαὶκ[ά Φικτυονίδος. Δήμητρος ΕΠΠΙ Ἱερὸν ΟΟΠΊΠΙΕΠΙΟΤΑΙ 2ο Ῥ.  όοοο.: Λοκροὺς» 31, τοὺς ὑπὸ τῷ ὄρει τῇ Γνημῖδι Ἡρόδο- 56. Ο. ἐν ὦ κατὰ πᾶσαν Πυλαίαν ῥυσίαν ἐτέλουν οἳ ̓ Αμϕι- τος μὲν οὐκ ὑπήγαγεν εἰς ἀριθμὸν, ὦλλ᾽ ἄὤφικέσθαι σφᾶς Ἰτυόγες, ὈἨρίαη. Ίπ ΏεΙποβΦεη. . 49 Ο7., τὴν σύνοδο ἀπὸ παωσῶν ἔφη τῶν πόλεων. Γλετούουθιπι οδί πωναρατήῇς ὑλωίων ἐκώλουν' ------ ἔθυον δὲ Δήμητρι οἳ Πυλαγόραι {ι- 9εὰ ἵῃ ηας τεοξμβοπα πομπή] ερῖ αάΠπναπάις Ῥομ/ς- «ίσον Ίρις 6οΓετῖς Πνλαίας τοπιρίην Ἱπτο]Προπάμηι Λέον, Ίκτα Ῥτ ος ο ΙΡΑπΕΗς αὖ 1]ο ΓοηΡἱ Ποη Ροτµοτυπες Ίῃ (μήν Ἡρίρτ, ΧΙΙ, Δήμητρι τῇ Πυλαίῃ, τῇ τοῦτον παβεγένοντο δὲ κὶ Βριωτῶν ἑπτακόσιοι: ἐκ δὲ Θεσπείας καὶ οὐκ Πελωσγῶν ᾿Ακρίσιος τὸν ν]ὸν ἐδείματο παπα Ώς ἀῑέταπι ΘἨβῶν τετρακόσιοι’ Ῥορή]ατες. {εὰ Πο[ῖες αρογπη], ΠΟΠ Ὁεπετεπι Παιιοι ος γομ ίσο: Πύλας] Τόπος Θεσσαλίας, Όεπε Ἰππσπεας ΤΠε[ρίεπ{ες αι Τμεραπίς α ΤΠεραπίς ἐν ᾧ καὶ τὸ τῆς Πυλαίας Δήμητρος Ἱερὸν ἵδρυται φὐἱρι5 . απ ΡΕύροταΠΙ Ι(Ππριπτήτ Ῥορος, : ππ Ρ]εταςα 6 Ἠ{ης ὁσί 1π οὐπα τοῃι {0Η 10, ΊἼομες, Αις, Τοὰς, Ιν» ϱΙνΙίαἴε» Ροεοῖίαε 'ΓΠπεῦαπϊ αχαγοσΏηηἳ πρεηπις ου] π ἂ | ὺ ΨΑΙΟΚΕΝ. Ῥοϊεηϊίοτες {επιρες τε]μέταὈαπτΗΣ: ηπα νοσς ἐς (9 π{ρο” ϱ. “Αμαδιτὸς γὰρ μίη μούνη | Ἄοη πο πεοοσώσία Πτά οὐπῃ ΠΟΤΟ Εαπη[απίας ετ {εουπι Ίροο τοδΙδ]ε ἵῃ ρτα- Αη. 5υρίὰ ϱΠΙΠΙ μούνη ἁμωξισὸς Ο, 176. «οῇ {η Ἡμ- Παπ: [οὔἱρβεται Ῥζοσυ]ἱ ἀμΌίο: πωῤεγένοντο δὲ καὶ Βοιω- "πιποςἱ ΡοβΠοπί δις ναπααισ, λα απ τοπ δέδµηται, τῶν, ἑπτακόσιοι ἐκ Θεσπείας, καὶ ἐκ Θηβῶν τετῤακόσιο» Εν, {τοπίο Ιῃ τέτμήται οτςΙΗ ΥΠ οοπεά]τη αὈἱ- «Πεγοζοέμε: ὦπὸ δὲ Ῥοιωτῶν (παρῆσαν. Θεσπιέων τᾶ σπα. πτ αιοὰ ἵπ πιηπίεπάϊς 14 νς τή μτρειις. ος τετµή- κόσοι, καὶ Θηβαίων τετρακόσωί. Ικεαυ5. ΠαΠἲοπεπα 
ναι Ὥπι ὁδ) 1, τν, 196. Ἐεᾶε Υ6το ἀδΙεςῖς, Ὁδον, ἀε[ετοπίδις, ουπι ΤοράαειποπΊς 1χία {ήργούοε. ϱ» την ἔδειμαν ἱερίπιις 1, τν Τομ εί {μμ} βπις οοο., {οἱ ππηπίογυης ΤΠοβρίοπ[ος οἳ ΤΠεραηϊ» Πἱ αἱ]- 
οΟηβγµερο ολρς Ἡ, ό79.. εἲ {ηγμβίο υἶαε Λῤ]ίορο ο καν ἔκύντες µάλισα... Φεουπά μπα να ἄεπι «οα6, Θεσπιέες δὲ ἑκόντες μᾶλιδα..., ψεσι ον 6 ῥοπείμηι /ἐπαΙσγωηζ με Ἱερί νΙ. 6. Τορο, ἆς η. [ουν χι.ς, ο., 1 εοπίάᾳ Θεσπιεῖ μόνους παρωκατέ- 141116. ὄχε. Ἑ]μκάσπι Ὠ/οίο/ ΧΙ, ο. 4. {τε εχὶραίητ» Πϊ]- 74 Χῶρ ' 2 Α 9. Ἱ ἷ : ' οκ. ἷ ο ἷ . Ἱάᾳ αἆ 

πι περὶ αὐτὴν εὐρὺς] Οοπο]ιάϊε οκ Ίς ΙΜοῦ.  1οτιις (παεσοταπι ἵη ἨΙνεΠηΠ]» ΑΜΣ «Ηπα««Ὁπιάα αἆ ᾱ ον Ίο ορ ἄοτοῖς Ῥ. ανν, ως. ΕΠογοάοεἱ αεταῖο υἱ- ἴπϊαπά η ἱρίχοίτηπι ο οωμκὸ ΠΟΠ προς, }έσηι, αἰἠ]ς Ῥήμανεῦ. Ἔ. Π, Ρ. 490. Αι πη]τπῃ ἁἰ[ονεραῖ 3 αν ος τι ἀείπαμς Μα]: ΗΕ 1ο αν μ]ε[α » ΏοΠ πε νετ {ρεοῖα, πποᾶο Ρ]µ- {85 ]ας νοπίδε αλα ο. Ον σνος ἱθηίο: 
τς ᾖ Ἡς Τα]6Π] Ἠμ]ς τταδχιή ὈτΏσῃι ἀεάεης, {πρετ αια Μηλιέων επίπι ποπΠΕΠ τῷ ς ην ο] ΠΠ επι ον υβ]το, Ῥίπος Ὁσγογείη «{ηρῤΙΏγομίώρη, πό ἆἷ- 1ες/. ---- Οσίεταπι αὐας τει : τας ζοηβαητες τ- πδπι ο Ρ αρα ε9/ο, Δημητρὶ τῇ Πυλαίῃ τῇ τοῦτον δὺκ Ῥωΐέως, Τμοβρεπβρυς» λαπα ἆλι Προιής ΔπγληΙΜῇ» ο ασγῶν ᾿Ακρίσιοο τὸν νηὸν ἐδείμωτο, (Ωη]/ἠιαούμε Ἐρίρν. ης Ῥ]ατπεξηΠου» «μοι οταῖ. ο Ίνσαςτ, Ίπιος 4222120- Ὅπανς ΤΕΠΙΡΙΙ Θἷῃ]ς εοπάϊτοτεια οβεπάσης Αοτίζηπι, Ένα- [επεσε Ῥ. 74992 (όνόι τῶν ἄλλων Βοωτῶν ---- -. 
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κ .ν ’ » ν ος λ , «ή Ὕύοµενῳ οὐ συεμίχ»η” τοῖσι δὲ μεγίςισι αὐ- 
} 

Ὀ π ο ὈὉ ο Τ 1. πιεις οἳ ῥεηίεο ΟΓσοοἵάπα ΤΠειπιοργ]α: ομβοάἱοπ αμ» 
Ὀιικ οπιπήμ{ά 1μεορίάςς, ομίης 6εηΏει5{οτίςς αἀ Ηειομ]έπι, όοο . Π 

ται, καὶ α Τεγετέων καὶ Μαντιέω χίλια, ὃ ἡμί- «επ αππα!, Τερεβίαττη εἴ απ εθη 
σεες ἑκατέρω εξ Ὀρχομοου τε τῆς ᾿Αρκαδίηε» εἶκο Πυπι πη]ε, τοῦφεπι εκ αμθμος ος 
σι καὶ ἐκατόγ καὶ ἐκ. τῆς λοιπης Αρκαδίης, χίλιοι ος ποπ νο Απ πα τὸ ος, 

τοσοῦτοι μὲν 5 Αρκάδων, ἀπὸ δε Κορίθε;, τετραλό» ανά ώς ανα τα ΡμΙπη: 
σι: καὶ ἀπὸ Φλιντος» « δυριάόσιοι' καὶ Μυκημαίων ες ἀισκην, Μάκρη μή 

ὀγδώκωτα. οὗτοι μὲν ἄπο Πελοπωνήσου “παρησω. ϱς Ῥε]οροηπείο αἆεταητ : εκ Ὢ οτί αμτεῖῃ 

ἀπὸ δὲ Βαωτῶ, Θεσπιέων τε ἑπτακόσίοι, καὶ Θη- Τμε[ριεπίε ΠερΏηρεπί», ΤΠΕΡΑΠΙ μα 
βαίων τετβακόσιοι, Τ]βορ τούτοίσι ἐπίκλητοι ἐγέογτοοβᾳεηιὶ. Ῥταϊετ  Πος ενοσα ο ρα: 
Λοκροί τε 5 ὁι Οπούτιοι πασρατι]» καὶ Φωχέω 19 ΟρυπΏ ουπι οπιπὶ «ΟΡΙᾷ , . νι 

μμ ο μμ ο αι ἳ 
/ ο να 1 

λέγωτες δι ο μος ὦ, αυτοί µε Ἠκοιν πεύῤμμα ήν ον μα νε. ο οι νορίσο, «εν 

πα ολλ. αι τῷ συΗΜΑ ΧΑ πβοσόό- Το αμτεπῃ {οσῖας αοΏῖάϊε ΡΕΠΕΣ 19505 ο 
χίμοι πάσα Β εἰσὶ ημέρην' Ἡ άλασσά τέ σφι εἴη 4µς. οὔαπι εχρεξιή: αξ , ΕΙΤΕΙΑΙΗ ἱραήν 

ο) Φυλακῇ» ὑπ᾿ Αθηναίων τε Φρουρεομέη» καὶ Αἰ- Ίες[ο ἵη Αιλοπίοπβυπῃ Ρτωβάϊο ΑΕΕΙπΕΙΔΜΙ: ᾿ 
Ὑωητέων, καὶ τῶν ἐς τον γαυτικὀν φρατὸν ταχ»έ- «6, εἲ εοἴιπι Φπῖρυς τες ΠΑΥΙΙΦ. 117 

) ο η ο τν 9 ΄ ι με ϱ- . 1 Τοπ: των, καί σφι εἴ δωὸν οὐδέν" οὐ γὰρ «ὼν εἶαι τὸν  ὅνα εβίοι: Ίες 1ρᾷς απἱρρίαπι εδΕ η π 
ον Ἅ. Ἱ ή 3” 3 ή - Ἡ Η 

ἐπιόντα ἐπὶ τὴν Ἑλλάδα, ἀλλ ἄγδρωπο" εἶναι ἀοἰο[ιπ: πο επίπι αι Ἐ ο ἀ ος 
ον ανα ον ΄ 3 . : ) μώ 

δὲ «νητὸν οὐδέα, οὐδὲ ἔσεσφαι, τῷ χακὺν εξ αρ. ον Οτῶςιῶ ΙΠίείτει, {εὰ Ποπ τς ος, 
ΠΙΟΓ(ΑΙΘΙΠ ΠΕΠΙΡΙΑΠ αμῖ εείο ος 3 

: | τ΄ οσ[οῖς 151 / ο 4 Επ Ἄ σος υἱ εχ «ο Παϊιμ5 οδῖ, -«ΠΠα]ἱ -εχίί νε 
τέων, µέγισα, Ὦ ὀφείλεν ὦ χαὶ τὸν ἐπελαύνοτα, ο πρ οσο πμ ντητ αι. Ίτα πιαία 18". 

47 επ νο / / ποτε " ν ο 8 πιο” ὦρ εύγτα Ἀνήτόγ» ἀπὸ τή δόδη, πεσέευ αν. ὁι δὲ, κα: ἀέρετο Ίάημε Ποτί, αν το: 
Ἕυτα πυνλανόµθαι» ἐβοήλνο ἐ6 την Ίρηχυα. ς Τού» ἴα]ῖς εδίει, αἱ Ρείίαπι Ιποτεῖς, ἂν πι, 
Τοισι ἐσαν μθ) γυΥ Κάὶ αλλοι φρατηγοὶ κατὰ «πό-ΙΟΠε Πι α[αχι. ας 1 αμβἰοὍν πιο 
λιας έκάσων, ὁ δὲ ἶ ωύμαζόμωο» µάλισα καὶ Ιτασβίπεπι αικ]]ο Ίετα,  ἘπάΠί Ἴτωπι. 7ε- | ων / « ή παντος τοῦ φρατεύματος ἡγεόμωος, Λακέδαιμώις 34 ἀμςσες {1 ο ση ταῖς» - ον νω ν “3 νο 

Ἰν Λεωίδης ὁ ̓ Αιαξανδρίδεω, του Λέώτος, τοῦ Εὐ- 19» ΡΕΏΕΡ απεπι 1ππηπια 1 ασεΦΠΙΟ- αχ Ἂ τση ὃ Εὺ Ἰ απεπ ΠΠΑΧΙΠΙΕ αἀάπταραΏΤαΓ πρι φμῖ 
νο αν αξαγδρ ον ου ΑπΗβυκβΩΤέ0 ἍΠ]μ Ἱιεοπίά, Απακαπατίάα Ελ ο, 

του Πολυδώρου» του Αλκαμθέος» του Τήλέκλου »15],εοπεῖ, αι Εατγεταϊφ, η η αμ 
ο Αρχέλέων τον, Πγησίλεω, του 1 Δορύσσω, ἀπ, αι Επτγοιαίς, αἱ οἱ Ατείοιί Του Λιώβοτιω, τὼ Εχεφράτου, τοῦ πι Ἠγιο, Αἱεαπεπίς, αι Τειες, αν ο ο. 2 ν ο. 3 ο Ἱ ] { του Εύρυσ.έγεος» τοῦ Αριοδήμου, τοῦ ᾿Αβίσυμά- απ Αδεβαί » υος αν ῄ .. αι 
Χου, Του Κλεοδαίου» του Ὕλλου, τῦῦ Ἡρακλέο. Ρος αμ σα Ἡ Ἰ ΑΠΠΟΙΕ" ἁτητάμίιος τὴν ωαλόμ ον Ῥρλροι Ἡδ τα Ειτγ{ηπεηίς, ααἱ Ατήϊοάεπι» αἱ Αἱ ου]ί8 τήσάµθ την βασι ήν ον Ἀπάρτη εξ ̓ απεβισδο.οΟ ᾗ] αμἱ Οἰεούσϊ, αἱ ΗΥΙΗ, αι Ηεί . 
ο Διξῶ γάρ ὁι εώτῶν σερεσβυτέρων ἀδελφεῶν, πα με: αἀερταδ εχ ΙΠορ]παϊῖο ορατίῶ η 900 λέομένεός τε χαὶ Αωρίέᾳ, ἀπελήλατο της Φρωτί- ρηυπῃ. ατα απμπ1 ἀπο {οτεπῖ 61 το, 

ὅος περὶ τῆς βασιληΐης' ἀποθωνόώτος δὺ Κλεομέ ἴοἵ6ς. Οἱ6οίπεπες αἳ Ώοπίειιδ, 2618. α... ᾿ / ο ᾷ ος ο τα ο μπεις ΜΑ - επο Επέ ο πάιδος έρσενο Ύ9νου Δωριέος τε οὐχέτι έτος, ἃλ- εὐτα ΤΕΡΏΙ αἀἴρΗςεΠάΙ: ΥΕεΓΗΠΙ 0Ἰεοπ) 
ἃ 1 2 ! οφ . ΊάΠι ποῖ 

λὰ τελευτήσαντις καὶ τούτου οὗ ΣΙΧΕλίή οὕτω δλο ςΥΙΗι {ορο]ε ἀε[απέῖο» πο ο. 

ἐς "Παρεητε, [εὰ οἳ 1ρ5ο ἵπ δἱΟΙΜΑ πα 

- 
: } ἡμισ, 

τς «γεζ. Ιηει, Ζαΐ[. 4ζ., πια οἶπι Τεγαιητέων. ὃ «4νοῦ, 7 ως, Ρα. 49ᾷ. Ὀήλι; ΌΗ8 ετοῖ κ αν ἡ αρ ο "ο μι Ῥαη, πε, αλ. Ἁγίς ραήίρς α)ἳ δημο ὄσλίαι κας... ἐ Ὁμ μμ. Αη ταπ1 Ππε οἳ ρταε(«Ίριο «{γεῦ. 7 ̓ Ἐπεκαλέοντο 1. ϱ Εἶεν «γεῦ. { Βαγίς. «4. ὅ- 44, εἰσὶ 4ε 1ου” «4. βαν]. ὁ ᾿Οφείλει “γεδ., εἲ {αΠίπι ἐόντα θνητ., Ώῃο ὡς Ἰὰ. 21ο. { Θωμας. γεῦ. «ᾱ0κ. ΓΔ ΤΠΟΣ 15ία ἀε[απε «4γοῦ,, τηπι ἸΑλκαιμένεος ει, «4γβ., πηπ]ε: Ῥιανα αποαθ τοῦ Ἐμλέκτου ἨΤΟΓΜΟν ορ” ῥώσσου ἨλαΡ. Φ6ρῥ. «νε, 7 Ρας. 41. Δεή. ᾳ/]α. ΟΙῖπῃ Δορυάνου. Με. βα9/. «404. δτ) 
Σἱ5 Ἡγήσιορ, ΤΟΣΙΟ ῥα/ᾳ ποι [αἱρβε Οερηίάσεί, ου ΠΠ Ππίμτία Ἱπριταμσν 

Λακεδαιμονίων καὶ Λεωνίδου ἐν Θερωοπύλωι, παραταξάµε- εἰ Ῥ]ομίς Οὖκ ἂν γένουτο χωρὶς ἐσθλὰ καὶ κ»ββ. ον ος νο τῷ βαρβάρῳ ἐπιόντι συνωπώλοντο πμὶ ΡοΏς ΑἴΠο- ἔσι σις σύγκρασιο» ὧς. ἔχει καλῶς. «4εγα Ἂ γής πθη/(ες νἰάεπτι οἳ Επεπι{τοσ]στα {εαιμΏί Ῥ]αϊλεδηίας, (αἱήογο» [ει Ρ/αίο αἲδο οεγαείῥης {πίεγ 1Η ιό) μαπα 1οοπ]άαπι 6τ Ἰαοεάαοπιοπίο. ΝΑΙΟΚΗΝ. ήσαν ο; ΓΗ] ο αὐω]εγίς αμα ον ὃδ. Καὶ Νιαντιέων] Γααάσπι απ[οτηπε νοίογος {ο]α. -ᾱι Οο/έως οΧ 6ῴηγββρο Ν. Δ. νι, ς. 1. 400 οτί ἆαθ. Δοσσάϊξ Ῥαμ[α μίας ππαπ]{ο[ῖο Τ., Χ. 9ο.» 6υηάεπι Ρϊϊοπιε [αδαμα} Ῥ. 57., {πρροη ροιοῖ εἴ Ἔ πίά Ο1αεσοτώπα ΠιπιστΗπῃ Ἠΐπο τ6ρείεῃ8., Ἱπρτπάθηίες ἴ- ------ 1 1εοπίάαε {επηπιαιο πΙΠ]] αἆςο ἀεβάειοαλ ος ππεΠ ο ἘΠε[ρίεπβδις ος Τευαπίς «σος. ατοορίοῃς ». Ἠῖ Δορυάνου ΕΟΏΠΝΟΕΤΙΑΤΙΙΙ ἵῃ ΝΕΓΗΠΙ ΠΟΠΙΘΗ Δορύσοοον, οσα 11 Ῥοδοιῖς Ίοες. αοσθε[οΏπε,. Γογούορον Ῥτας- «4γο. εἴ ΠΙ.6. ὦερῦ, ΝΑΤ ος 
τετεα αἴεν .ουίος Ερϊσῃαπιϊά]ος ἵπ σπἴαΙορπα ποππίπα- Τό. Τοῦ Δορύσσου] βομ/αμίαι Ρ/μστεως» εἲ 3 πι ποὮ αάάλάῑδίε, {εὰ ἀπὸ πασῶν. πόλεων 1.οετ08 νε- ᾖο. Ι4ει/ίμι δοῃ Ἰμόδάαστη ὁ, 9. Ιαπάαν το τν ον 
πὶδ[ε» ΔΝΟΙΕΙ παναρωτήϊ εχρἰίσαπο: νοηίκ[α νετο, Ά ΠΟΙΠΕΠ Ἠππὰ αὐμηε α[ίτος, ρχασϊοτΏμε 605 ΟΠ η, μίὰ {ρὶεῖοπῖ ἀετωσ» α {εκ οαρίεαπι πη]]ία» ομ]ας εἰ» α νειαγῖ 6ρατίηο μας α ΟΙ: όμρομήό . οοπἱοξεἰοπίς οαΙδ/απα {Η0415. πια 1μάΐσα» ναραῖα ετ ἵπ- Ίπος Ππίοηρο: Ε 
ςοσίαπα {εαμετεζη: [816 1μοστοῦ Ίδια πά 1 Ῥεμποργ- ΤΑ ΛΤΙ ΑΡΧΕΔΑΟ ᾷοπε «οπο]οραίαπι ΟΓ486Οχ ΠΙΕΙ ΦΙΠΕΡΙ «ΑΑΡΕΛΌΣ ΤΟΣΟ ΠΕΣΟ Ίας οχοι : δη: Το ΑΤΕΣΙΛΑΟ ΤΟ 1 εχ{ρεα»{6. ἠράογην ποῦ Ῥ]ή9 πηῖ]]α ΔΠΠΙΠΙΘ- ΣΙΛΑ «χΕΣΤΡΑΤΟ νο ο ορ «νγαδο μετ ὀλίγων αἲς τῶν ὀμόρων τοῖς τό, ο ΟΤΑΣ το με 

τας {σας ἀθ[επά]δίε 1. 1. Ρ. όςό, Β. ΑΕ. 
ο ως οὐδένα] Επεημεπῖοτ 3 μια [ῃ- ἴμπι ΠΕΔΙΟ με] 6Ίγρεο; ὧνα 

Ὀαίαῖ ποῃρεμητ αά Ρ]ηταίεπι» 1ο ΤΑΠΊΕΠ ΕἰΙπι Κοοηῇο ΕΧΕΣΤΡΑΤΟΣ ΑΓΙΔΟΣ: Τ. ανε 
εβοπάηπῃ Ῥτο» θνητῶν οὐδένα" οὗ {εαμεηῖα, τοῖσι δὲ Ἑτονη]ραξα 6η οθὲ ΟΟΠΠΙΟΠΕ, Ασαά. Ιπ{ΕΓΙΡΙ. μΐμς αμ 
µεγίσοισι αὐτέων µέισα. Πιωγ]ρίάεο Ἡπ Απᾶορα: τῶν 199. 4: Ῥαγίς,, Ροι ᾷ Ίωπς Ίοσυα ΝΕ ἁμίω: ΒΑ” 
πολλῶν βροτῶν Δεῖ τοὺς μὲν εἶναι δυσυχεῖο, τοὺς δ' εὖτυ- 4ΕΙΠΠ ΛΑΒΟΤΑΣ Όπα Ιἶτίοτα 11ῇΟ ΛΕΠΟΣ μι πλ χξϊς. ονπατοτηπῃ ἠ]]υπι απτ ορίε αιϊ {υτΙΣΗΠΙ περα ΤΟΣ βεπΗ]ὶ ἀἰαίεξτο, ταίῖίο Ε1εείον αν Πουᾶ 

ον να Δον ἐξ ἀρχῆς γινοµένῳ οὐ συνεµ]χόη» Βωγ/ρ]- ΣΤΡΑΤΟΣ ΑΓΙΔΟΣ, Ίοηυπῃ {ΕΠΠΟΠ τον, 8 ὁ Οιο {οηϊοηία πολῄ]ὶς Ῥετρὶαομῖ ΡΗΗρίορΗί6 Ῥιεσ]ατε 1Π {6πε(ᾖΙς, -- τος 
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907 1: 

το, 1τὰ τερΏῦπη αἆ Τ,εοπ]άείι ρετνεβῖε, απῖα οἳ 

«ου[ιοάΙαπι. ἄφετεηπῖ: Ἠπῖς, ἀπτεία {επτεπ 

ο; Ἱ,εοπῖάας Γιαάερας 1]]ο ρεγ[απάυπι, εἲ 

Καλσία... 

Ἀπακαμάι]άες ρα:οι απάαος βΙΙοταπε,, απιοτάΏ (ετεῖης 1 εοπῖ- 
4-5. Τμεῦαμις ἆωχκ ,εοητίαὰς». ΙΠ εγοςαπἀο Ριπάεπιῖα 1εο- 
πἰάς, οἵ ΟΙαοοἵμτ γης ορίαίοπο ἆς Τ1ειτποργ]15, 

Ρο Υ ΜΝΙ Ας 1ΙΙΕΕ νΙΠ. 

6 3 Λεωνίδην ἀγέβαιε η βασιλαηζη καὶ διότι πιρότε- 
ρος ἐγεγόνε Κλεωμββότου » οὗτος γὰρ ὃν νεώτατος 

Ῥαϊαιθ ΤΠ ππατπποπίο Οἰεοπιεπῖ  Βἰίατη. ο. .. ο αν ὁ Ας ο ο. ος α-ς 
Οἱ τύπο {6 44 Τμειηιοργ]ας οὐηταῇε, ο. τα. ον τότε ηίε εξ Θερμοπολας επιλεδάµέος 
1εξίῖ Ίτεςεηῖς «οπροβᾶς ν]ης, εἲ απἰραςὸ Οάρθρᾶρ ο ο δ.-- α. πα 
ἨΠ εταηε: αφ[πιρεεταϊαιε 605 ΤΠεβαπος, ἐτύγχανον παιδερ Εὐγεν. παραλα[βῶν δὲ ο... 
ΙΙοτΙη ἆς΄ ΠΙπΙεΙΟ Σεοὶ ΠΙΕΠΙΙΟΠΕΠΙ, ΟἱΟ- ; το καὶ Θηβαίων τοὺς ἐε τὸν ἀριθμὸν λογισάμεεος εἲ- 
τη «Ἡχ εγαὲ 1,εοπιῖᾶάες Ῥυγτηασμῖ Βμς. που τῶν ἐφρατήγεε Λιώτιάδης ὃ Εὐρυμάχε. τοῦ- 
Ἡας 4ε, σαιςία. Τμεοπίάες. ἀεάῑτ ορεταπι πε δε δε ενεχα ο τότηξ σπΜδὺν ἐποιδάτο Λεώίδης µέ- 
Ἀρς 10ἱ05 ΟΓΦοοταπι αά[ειῄσετει, ἀιοᾶ . βίΗς Ἑλλήνων πἀραλαβέη, ὅτι σφέων µεγάλως κατ- 
Ὠχιπις Ἱπβπηή]αρας «υτη Μ6άἱς Τεπήτε πο ἠγόρητο µηδίζευ. παρεκάλεε ὦν ἐε τὸ πόλεμο, «έ- Ψοσαραῖ ἠΡΙΗΓ ΄εος αά Ῥεϊαπτ,  Γοϊεπάϊ εωρῖ- σον Οδ. ταρθυσες ων ερ το ος 
405 πττυπα Ππιπ]. ϊιεϊοπτ ἀαχΙία, απ ος Ἀῶ είδεγα] ο ο ο ος 
Ριρ[οε[ο αὐπερατεπι Οτῶσοταπι {οεϊεταϊεπι: ἕκ Του ἐμφανέος τὸν Ἑλλήνων συμμαχιψν. οι δες 
{6 Πᾗ αγμά {επιῖεητος, ταηση αιπί]α π- ἄλλοφροέοτες, ἔχεμπο, Τότης μὲν τες ἀμφὶ 
ἵεπαηι,,, Βοψ, ααἱ αὐπι Ἰμθοπίάὲ Πιεῖο, Ρεῖ-Ολλεωίδην πρώτες ἀπέπεμψαν Σπαρτῆται, ἵνα τή- 
λο8 Ππιδετηπῖ δραταίς, ης 9 Ιη[ρεξῆῖς ᾱ- τες ὀρῶντες δι ἄλλοι σύμμαχοι, σρατεύωται µη- ο ο ο ο το κ... 
αμάϊτοης, πα Ἰαμέσμι ἀο]ορτας ας, Κ«λλομύας. μετὰ δε, { Κάρια γάρ ο 
Ίο επίπ στα Ἱποταραπτατ θὔ5, τοῖς δώ ἔμελλον ὁρτάσωτες, καὶ Φυλακὰς λιπώτεν 
δρατις «πῇῃοφἴρις , ἐταπέ ὅσα οπιπῖ εορία4592 τη Ἐπάρτη» χατα Ττάχος 8 Εοηβέεύ πανδηµείς 
Ἠ]ας σε]οιτίπιο Ἱτυτί αικἰίο. Ῥε]ῖαι απίεπι ὧς δὲ χαὶ ὃν λοιποὶ τῶ συμμάχων Ἀ ονωῶτο καὶ 
{οςῇ πὰ 1 αρεπάυπα Ιεῖάεπι απίπιαϐ, Ώαπῃ αὐτοὶ Ἑτερα τοιαῦτα ποήσευ Ὦν γὰρ κατὰ τωὺτὸ 
ἵεπρις ΟΙγπιρίαα!ίς Ἱή πῶς περοσία Ιπείάθ. ΄ ὀλυμήιας τετοισι τοῖσι πρήγμµασι συμπὶσοῦσα: δὔ- τα Παὰ [α[ριςατ τάπι εἶτο αριά Έπετιπο- 
Ῥγίας Ῥε]]ο ἀθσειποπάσπα ,. απἲεσισ{οτες τηῖ- 
Ἐχαηί, Ἱια ἴδια ΠΡΙ {αεϊεπάαπι ΠαταςταΏῖ. 

1ΠΑΊΟΣ Πατ Ἔται Οἱθοπρτοῖο, ἶ5 ΕΠΙ Πο- 
Ψ]δῄπιας ΠΠι Απαχαπατίάφ Βἰίοταπα, Παδε- 

5ος» ᾿Θερμοπύλησι πόλεμο, ἔπεμπο τοὺς προδρός 
Δε ἡἰ. Οικεῖ αμά Ίπ. Τλειπιοργν.οταπε, αδὶ ών. Οὗτα μὲν δν οὕτω ἵ δωφῶντο πποήσεν. ἓι δὲ 
αὰ. ἱπατος/ατα Ῥετία αἀνεηταθαϊ ». πιεῖμ ρετ- ο), ΟΗβμοπυλήσι Έλληνες ἐπειδὴ πέλας ἐγένετο της δυ]ῇ 4ε ἀέοάεπάο «οπ/{η]ταθαπτι- Δο σεῖο- . Ἐ ἐσβολης ὁ Πέρσης» καταβρωδέωτέε, ἐβουλεύοτὸ 
Ἡ αμ]ἀείῃ Ῥε]οροππεηίες σεη/[εραπι Γασϊεη- περὶ ἁπαλλαγηςε. τοῖσι μέν νυν ἀλλοίσι Πελοπου- 
ὅυπι,. αι τένεΤῃΠ Ίπ Ῥε]οροππείατα, ΗἩΠηπηϊς σγησίόισι ἐδόκεὲ ἐλθοῦσι ἐς Πελοπόμήσο» τὸν Ισθμό 

ἔχευ οὗ Φυλακῇ' Λεωγίδης δὲ, Φωκέων καὶ Λο- 
κρῶν περισπερχεόντων τῇ γνώµη ταύτῃ, αὐτοῦ 1 τε 
Ἱνέν ἐψηφίζετο, πέμπιεύ τε ἀγγέλες ἐς τας πό: 

λιαςν 

ουυπι ψαϊὰς ἱπέεΠῃ δρ{[επῖ Ῥποσεμίες εἰ Τ.ο- 

Ἠημηςϊος αἆ ἀτζξδ[επάα {πυβάΙα Ῥαι οαἰν]ταῖες 

υ 
µ 

τα Λεωνίδα. 4ο, ὗ Απίκετο 407. {η δε, ή, ἱ ὁ. Αμ » ὤήίκτο Με. Ῥαε -4.ῇ.. ἄπε υΠὰ 
ἳ τες Τούτου. 4πεῦ. «πλ. Βαν/., {εὰ ς Πιρῖα ροβτο, κ ᾽Απαίρουσι «4γεῦ. }Ἴῇᾳ., ρέτροταπ. εἐ Οὕτως 

«92ὴ. Εἳ µιδίσωσι «{γοῦ. {αι. 49ῇ., αὐοά ΥεΙΗ5, µήδίζωσι «44. εε σε. ΙΓ κόριω πο. ϱε Βομθήσειῳ 
14. Σπά,, Πο 1ηαΙα. ὁ Ἐννέωνο άν { Διενενέωύτο ΙάειἩ. ἆ Ἐμβολῆς «4γεῦ., ΠεαιεΠίξ πιήτατίοΠ6, Ἰ Ῥοῆς οὐ μίοα, ος, Ἰάνά πεζενανί, τα ες 

Ἠγας]πεία, τεβιογαραπίης, Πργοῦ, Τε, «πρ. 6., οιοᾷ 
ἵωτριτε ἀοπηὶ ππαπεηῆδρις αερα οὐ]Ισῖηπι Αιλεπίσ- 
{ες ϱ, ΤΠ.» ὑμεῖς μὲν, ὦ Λακεδαιμόνιοι, αὐτοῦ σῇδε µέ- 
νοντερ, Τακίνθιά τε ἄγετε καὶ παίζετε, κατωπροδόντες τοὺς 

"τοι 'Ροὺς πάπεσεῶτας τρηηκοσίους]. Ο1265 1117 αεἰα- 
265 τοὺς ἐν λα] Ὁληιηβόοη ΕΠΙΗΡΡ. 1. Ρ. 31.5 τοὺς: ἐν 
Τρης ἡλιμίαις 19))ὔ. τν ὃ5.. Ώνο ἐν ἡλικίᾳ ὄντας μέσῃ 
πε καὶ ΚΑΘΕΣΤΗΚΤΙΑΙ, αΜοπιοάο «Ώ/αιο Ἡρ. ἩΙ. ῥ. 

. λ--- : . ολ κὼν Φυχέογτες κατὰ τάχος οὕτω διαχριθήσεσθαι τὸν ζ 

στό, Ο,ς σι Τζαοαζάεεῃ, 36., η 4ὐγε[οδίως. 'Τα]ος 
Ἡρίουσις» «ΙΧ15 {απιεπ΄ ρτο {μα ἀοέτίῃα, ἐν αἰσθήσει : 
ποβεσῶτας ἀῑκῖϊ -ἄρ. ὦ{οδ. ΦΕεΙπΙ, ΧΥΠ. Ῥ. Ίδο. 
τῇ ης Δυάοτε Ὠοάογο χι, 4.» {6ἱββ 
ἵπ Ἰαδμοπες-΄ὸΠόραπί ὦπὸ τῆς ἑτέρας µερίδοο ο ἰκάτίη- 
Ἔοπίος ἨΠίετε; αὐιοά 4η εκ πο πηδ]ε Γππής. νόσο, αἩ 
Ἀλημάο ασδεραπ ρτοᾶιάετίξ, ΠΟΠ. πονἰ.. Δοτῖίοι Πΐς 
Ῥμαγοδής Ἱπηχρῖε Μ]α]ίσπ. Ἠσίος, Ρ. 867. Α., Τ.εο- 

-Ώαάςῃ. Τβευαπότιπη -αἲ ̓ Τμειπιοργ]ας ἀήοσπι Ες, 
Ἱε(ηρις -ἄ/{βορῦαμε εἰ Ν{εσπάρο περίίαης., Ἐος δα- 
ειπα ῬοΗριοχ6ς τενοτοί {οἶσο., {οὰ Έπτο. αοῖαῖο {8110- 
τοπ να]ίᾷς- Ἠα[οβοῖσα ἀἱκβραις. ροϊμοηπὲς, αριά 
πης ἀνρίηπι πἹαΏςΙ;, αἴιιε Ίος παρῖς,, αμοά 1/εοπιίη- 

4ας ΠΗ1αΗς΄εἴις Ἔσγπιασμί Π]ονοβοιώς Ἄσνυπι Ρρτοχί- πηρ' αἴι]σει τ΄ οἵ- ΠπμπΙαΕ ρτοῦε 

ηονε]!ΐ, ο προς 
49. Κάῤνέίῳ άῤ σφι ἦν ἐωπ] ΜαἩρης (ο]ας, οπηήπατις «Ρ/μαγοῦ. Ἡ. Ῥ δι, Ἑ, Παπ] ΤΘΠΙΟΓΛ- 
Ἁπτης η]α (Περῖως ακρεβίΠοπες. {μΠοϊρίεπᾶας, δὲ ῃη- Ἠπάαρς ἐἰοοἵος 1 Αοεζαεπιοπίος αὉ Ἰπεοσρίο ἔαπιοῃ το- 
ον δό οἰαραητ «ωγπεα εἳ Εἰγαοἰηέδία α:ῑος ἄῑες {5- 

Φεην θολό, αηίς ας ἀ οί» 40 λπι αΗΟΙ (παδία- 
πδῖ θσμο]. 1 ν]ᾳ, Τ. μ4. ν» 6, σδυ Τό. ες ϱ. 64.0 
ρὰς ἡμέρας. η, ἀρρέίου, (Αἳεν μηνός) πολλὰς ἔχρυτος ἵε" 
6εγας Ίσα ο, ρατεύοντο" Ἠΐ6 Ἱπερεα]ὴς αὐ]ς ἱητεγῖε- 
Ῥι Ολο Ιον η τώσῶς Ἱερας μᾶλλον 3ΤΠΡΙΕ 11 Κάρνεια 
ΤΠΘῃ Ριόὸ η Ῥ]ητα 46 Τα[το τῶν Καρνείων», (αιοά Ώθ- 

δι. ττ). τν αν Ῥοπεπά 1η {Π δεῥοί, αἆ «4γήβορὂ. "ορν. 
Ἠθήβ ης . επιοπ]]ς΄ Ἠοτύπιαμε οοἶοπίς οιιπι ας 

ης θα λημμα ο ἀεζεγήτ {Ηεμγ/μμ, ὁβαπδε- 
ἁοπίο, οὐ αν καν Ὅτ ο λομίς {έατυτη οσζαραῦς α Ματ- "280 αυχί]ο ]αυοταπά μις 

Νοβτυπ], αξ 

θεῖν.. ποσο έραες κο 
Ὅωσ4ζι ν φὰρ κατὼ τωῦτὸ ᾽Θλυμπιὰς] Δηπὶ 
πησ(]α». τῆς ὥρης μέσον θέρος Σ ΝΠΠ 
«ῬρατίαποτΙπι Οασηία ες Ο]γπιρίας Ίκκν. Ἱποιπτοραπέ, 

με Ο. οσο, Ἱπημῖε, 

{ετεπάο 1 αοράαεπιοπίος. 

συμμάχους. Ίπ ΜεΡ(επ]οῖς Ῥαν [μίαν ρ. 996. αἰιαάτα- βΙΏτα «Ιετα. ραᾶας πατται οὔπι ΊΤες[αΠ]]ς Ἱπαμοῖαδ» 
ηαο αἀθΙτα ταΠοπΕ: ἐπήει γὰρ τὸ Ὑαχ]νθια εαάσπῃ {ος- πια Ίοαιιεπάί Ίασοπ ἸδεογΗέ ν. . 89., τὸ δὲ κάρ- γε καὶ δὴ ἐφέρπει εδὶ επίπι ἕρπεν Ώοτίθο Ίάειι ας ἕλ- 

ο ΝΑΙΟΚΕΝ. 
Ι αείῖας ατα 

9. Π αἴαπι οξ 

(απμία 1ος Ἰπάἱ Οἰγπιρίαί σείοτος εκ Ῥε]οροππείο 
ας. Οταεσῖα. Πο(ῇ πε οσνίαπη οιπόἩ Ίτεπε, Ἰπρεά1εΏαΠΕ, 
Ἆες αά ΄ΤΠειπιοργ]ας ορἰπίοπὀ οἶειμς Πε ρεταᾶα, εἲ {10 Ίρειπι απάοΠ1 1ηάοσηπῃ ἔοπιρῃς: ΠαΠ Ροιῄισας οκ 
εα οἴαάθ Ατοαίες», Ογπηρία ομπι πιαχίηε σε]εῦχατ» 
ϱυπιπήσαημς, α ατασσῖς {ρεξατί οστιαπιίπα», τορἰταπ- 
δυ5 Ῥεμής τε[ροπάεπί νπτ, 96. Οπῖη Ῥε]οροππεί! 
αυα]τᾳ Τεοπἰάαα περα, υὈὶ Οαγηέα ει Ο)πιῤέσ ΡΙΑ6- 
τεγίειαηϊ » Πεαμεηῖες αἆ Ιςπππι δες εις 
Τριά. Ο. 79. Αίας Ἠαος ἆς ἔπηροτε,, (εἴετΗτη ένες 
φόντο εἴ διενενῶντο Ρίο ἀῑνετία ο Αμ 
Ὥθθετε ΤΟΠΗΠΙ ροδ{υπε, ΡίΠβΊαµε ἐνένωντο «ἴ ο . 
ο δμγρ]ο μι 4ορεητο αἆ Οεπαγαί Οταηπιαῖ, Ῥ. 

479. δυρτα 1. 1. 77. ἐνέγωτο. - Ὃ ο οι ο 

«96. Λοκρῶν περισπερχεόντων ] Ὃν εεπιςε ολ» πίς 
ᾳὔοαιια Ἠΐοτας Θ5 1π΄ΕΟ Επετηπῖ» ο ροῖ Ἱέρτανα- 
Τᾷο6, Οοτήρο, περισπερχθέντων᾿ σεις εἸοροηπεβ]ς 

οὗ ἱεέαηι μεση εἰσην ο υρβεΙΠΟΗ/ΕΓ. {ποίρπαδι η]; /Γως- 

οὔ {μέ οη Ῥῤορεπ/εΣ εἰ {ερ πεηυε ΙΗΙΤΗΠ5 γἱά, 
Οἱσζογ. δίς. ΧΙ» 6-4. ῥιθύμως ἔχοντα ἀῑχίε Πεγοι. 
Ἡ ο. 162, κάρτα δυμωθάναιν Υπ» ς. 59. Σπερχήήναι τῇ 
γνώμη πσοῖρί ΡΟΙΕΞΕ2 κ. οι ος }εγνημένοις. ὦχθε-. 
οθῇνοι τιὶ πράγΚ0Τέ» ο; «ΑΔ ΥΕΙΟ πεηιις Ηετθάα- 

ΡΕ5 ἴευπα 

αι. 



ί Έιιες {ρεσμ]αταηί πιεί» 

με, προσ ποσα Ένα | | 
- ἀϊπιϊετεπάος, ἴάπαιατη {6 ΡαιεϊοΠθΏς 4πάΠΙ ο8 

ους Μεάοτυτα εχεγοῖε(η ἄποσίεητ, Πῶς ο 
εοπ/{η]ταπΏΡς, Χειχες εηΙῖεπι αἀεπάατη 4 

{ρεςυ]απά επι ἆποῖ 1ο εδίεῃτ, κε απιὰ 386: 

σοο 
« Εν στρ αρ 

λιάςν κελίύωτάς σφι ἐπιβοηθέεψ» ὢ εὐγΤῶν αὐτεῶν 
3 ο» / 2 / και . 

ὀλίγων φρατὸ τῶν Μήδων ἀλέξασ»)α. Ταυτα βε ό 
/ ἷ 

λευομένων σφέων» ἔπεμπε Ἐέρξης κατάσκοπο ιπ- .-ετ αΜὰ 9βο- 

πέα, ἰδέσδαι 3 ὑκόσαι τέ Εἶσι, καὶ ὃν τι ποιοί. τοῃε, πἰτῆς.  Αιάῑεται οπίπι Ίαπι τς να 
 ἀχηκόει δὲ ἔτι ἑῶν ο) Θεσσαλίῃ , ὦς Ὁ αλίσμεή η ΤΠεςαΙα εδίεε; εο μο ο ο! 
3 4 ς . 1 ση ] { ! ό ο δ 

εἴη ταύτη σρατιὴ ολίγή3 σοι οκ ομηλανας ὡς εσΙβατΏ θα ήσὸ Ὀοπ]άοηι ὁ ρόπεῖό ει. 

εὔισαν Λακεδαιμόνιοί τε καὶ Λενίδης έων γέρος) πάρα παμε ος «ο ίοησα, Ομασοτυά 
/ ώς 6 ο(]]5. ει σον, 

αληθή». ολ δὲ “πθοσέλασε ὁ ἠππευς Ὁ πες τὸ πα ομικαιρίατως αλα θεος Πολ π 

σρατόπεδω κ ερηειτ  τακκα ώρα κακο αμίἀεπι οπΊπες ΠηΙΗτες, Παίῃ Ε05 ο 
τὸ σρατόπεδω’ τοὺς Ὑὰρ ἔσω τεταγµένα, τοῦ τε. γμτ φμσῖα οχεϊεανεἴαης ἀπεωδάρς ον. 

ο αμ εκάσα Φυλακή» ουχ. ος Ἱμν ομοάίαπι, πιεί πεφασας, 1 σον 
τε Ἡν κατιδέσ»)α᾿ ὁ 9µ τοὺς έξω ἐμάώννλαγε » Τοισιζοηιῖ εχιτα ππΗΠΙ αβεβαηι, Επαῃῖ απιζτα ο, 

πθὸ τοῦ τείχεος τὰ όπλα ἔχειτο, ἔτυχον, δὲ τοῦ- ἵἔεπηροτε εκτετῖη πιαηεπαϊ 1η κος ην 

το τὸν χό Λακεδαιμόιοι ἔξω τεταγµένοι. τοὺς Τηπ ΠαΏοπο νΙςΕΒ: 605 αΠΙΙΠΑ. ή ο). 
ατα ς ων ἀγδρῶν. τοὺς δὲ τὰς Τε Ιπάο βΥπιΠα([ῆςο εκετξεηίεδ» Βθντι 

μοτονομα Ἰυμειρημώαὴ νο ον. ος πιαπῃ Ρεξίρητες, Ἠδς ουπι 441 σης 1 
χόμας ΧτοιζοµέεΣ. Ταυτα δὴ «έώμενος » ελωύμα- νι ο . ος ρα μα οονο, ας 

ζε, καὶ τὸ πλήη.}06 ἐμαγαε, μα τν ση οειμαυες ος ου {εί τε 
3 / νι, σι ὁ »ς / | / ΟΙΠΠΙΡΗ5 Ῥ Π ΡΕΟΤςΟΕΡΙΙ5 Ῥ να ο Ιοπηί- 

«προτα απια κας κος ωστε γα οἴρίες ΠεΠΙο επί Ππ{ε(ιερατΙΓ» {εὰ ΠοτΏ.: 
᾽ » 2 / ων 2 2 . λα 

ιό ἐδίωκε, ἀλογίης τε ογεκύρησε πολλἢς, ἄπέλ- 

449 

Ἔερτεν" 
πόσα ΠΠΔΡΠΟ εοπῖεπηρίιί Παδεραῦς ο 

κάεε Ὀγὴ. Βα[. πα, «γεδιι αἀάῑία αὐξήσει. « 
ὦ Ἡρακλείδης -4γοῦ. }’. 49. ο 1, εί, αθ[ιν ΟΙ ἐρ, Ῥοδί ἐφμεῖτο Εἴ οξτο Ίεαα. 
οἵιῃες. αὶ ταῦτα: πα. {γεῦ. {πρι ἐίώμ. Νοκ ὦλονίῃο ὃτο, μίαν εκοειρΗῖ Ἱπ. Νου, 

΄ α- ΄ » / η ! τι μπα οταῦ 165 

Θών δὲ, ἔλεγε πρὸς Ἐέρξια τάπερ ὀπωπεε πάν {16 αἁ Χειχεπι, ευπότά αμ Ἱπρεσσαο 

| | Τὰ, α΄ οΏῖα αἱ ορ ον 
. ] τρ μα 

ο. | πο αυ αμ η, α΄ Ὁκόσοι εἶσὶ «4γο. }Ίμά,ν ὁκόσοι τε Ῥατίς. «4. Β. «ή, ὅσοι τε εΙ, Ῥα8[.ν ὅσρι εἶσ. αἱ, πι ε ώ. 
ο μιά, ἵπ Αλισμόοι ὀΧίοΠΡΠε: ἁλισκομέή | 5 ς Πόεπι 

οσα ολ 
ἀείωπε μι 

πω οὐ 

ος τα κα) 1 
1ν., ο. 95. ϱ. 165... ἐρῶσι αὗταί, (αἱ Ἕμομαί ην 

ὠθροδισίων μὲν οὔ". σαρκῶν δὲ, καὶ µάέλικᾳ -9'ἠ σἶοις» ον 
ρῶσι, καὶ πα (ψιὰ. β. 933. Η.) τοῖφ. ΑΦρὸ ΑΟΚ. νι 

ὧν ἐθέλώσι δαίσωσθαι. ..- ος αμ 8 αυα 
79. τὼς κόµας κτενζομένουε] Τὰ Ὃ λα μθρ, 

Γοιαναί:5» αὰ Τορε ϱ. 9ο0- Εἴ 1λ. - τσ, Α. κ 
Τιοεάαεπι. Ἱ., 11. Λ. Ἠπο αν ων ῷ ο, πόσο 

τοὺς πεβὶ Λεωδαν Ἀπομζωμώρως, ο ο ιό 
ΥΠ6(ί ἄε Οα]νίς Ρ. 65. Ῥ, ἐκάθηντο αι ϱι ' 

ως" οἶἶπι αμοαύθ {1ραμ1Η5 Οταῖ, Ρἱ0. θα]ζαϊ., Ἰ ο ὃ 

ον παπι αὐοά παπς Ἱερ]τήτ» Λακεδαιμονίους ή”. 

Θερμοπύλαις ἠτενιζομένο υς, νοττατα πε 6
/61’ 21ΗΔΗ 

αὐ{μτάπι ερ, εἴ ΕΧ Πργοδθέο» πα αῑα5 πιοπιίν ; 

.Πησεπάυπ]. ν ς σιο : 4 

7α. Τὸς κόμαὲ κτενιζομένους] 
ΠΗις ως κ. ον 

(πυδοπ ποΠ. 1001 τν Φαὖο Χ» Ῥ. - να 

Οᾳ]ν. Έποοπι, Ρ. 68. Β. Γ ροδκθς ος Ὃ ριῤμὸν. 

Ἑλλήνων ἔμελλον δέχεσθαΙ βασιλέα» ών στ 

ὄντες, ἐκάθήντο ὠσκοῦντες τῶρ πόμΦ5" ιο σοζομ 

«489. Ο. Δακεδαιμονίους 9ρᾷ9 ἐν Θέρρπν ο “π 

νους. καὶ μετὼ τὺν φροντίδα τῶν Σρρ 
το ο νο πο 

ἐξειργασμένους. ὅτο. {ο ]οςμπή επικόρα ο) μη. ϐ 

ἀπτοβεότηπα Οατ. {2εςΓ2ΛΕ. 18 ἡ ερ δν 

υπο αἰε Εεγοοιὴ Ώεπιατατς Ἠ]ρ 
μα. τόν 

: ΄ η η. 

ἀπεπιοπίος.» ἐπεὼν µέλλωσε κωδυνεύει τῇ ψυχῇ» τό 

ως  ἱ 

ειπα ος. απαπίμπι Ιπτε]]]δο., πες ΙοπίσΠι, Σπερχέειν, 
[εά Σπέρχεσόωι εἳ Σπερχύῆναι. αὐαεάαπι Ἱεριητυτ α- 
{ορια αὰ Εεγοί, ν., ο. 393. ἐσπέρχετο τῷ ᾿Αρισαγόρῃ, 
«γίῤαρογαε {η οοεΗ/ 1. ἴπ (αὐδη, Ἡ. Ὠε]ί, ν. όου, 
1 αϊοπαε Ίηπο ἀῑσίτιτ Σπερχομένη μέγα δή τι καὶ οὗ φα- 
τόν Ἰὰ Εδί περισπερχοµένη. «ε[εθίμς: Σπέρξομαί. ὁρ- 
Ψισθήσομιαι Ἐσπερξάμην, ὠργίσθην. ὐαᾳυογίη. Σπεραχθξνς 
ὤντὶ τοῦ θυμωθεὶς καὶ ταραχθεὶς λένουσιν Ίωνες. 1Π1ο νς- 
πο Πεγοβοεμς ιά οροτῖει πίτοσμε αἀλίρισστ αρπίβ-- 
εαξα, οήζως, Σπερχθεὶς πι Ἡροδότῳ ὦντὶ τοῦ τοραχθεὶς, 
Μυμωθεί' Ώοτυπι ρτ]ης, ορνῖηπι εἳ Τη ϱοε/. Εεγοιίοέ.. 

"ρετήπεῖ αἆ 1, ο, 39.. ἨΡί οὐ {γα Οτοείιις ἀῑο]- 
ΤΗ Σπεραθείς ΡοΓΙΕΗΙΗ5, θυμωθεὶς» πιεα {οπιεπΏία Ἠ ης 
ρεόται Ἰοευπῃ.. Εκοετρεηῖες εΧ Πεγοβοίο αῑίδαιιε νοχ-. 
Ὦα. {παρε ΡΙΠΕΠΧΗ5 οπιήε{α ργαδροΠτίοπες (Γ2ΠΙΠΙΗ- 
Ώςι. Οοἶοτ αηΙάαπι νη]σαίο οοπε]]ατί ροῖἙτῖε ΙοΠίς(197 
Τεὰ Ἱμάϊστια Ηδρτατίοταπα υὲ Ιοηίσας {οτπ]αθ ποὈίς ΠΟΠ 
ἀεοεπί αάπιπιθτατί, ΝΥΑΙΟΚΕΝ, 
.. 60, Ἰδέσθωι ὀκόσοι τέ εἶσι] Οτοπονΐαπα οδη(ητα 5 
Ἰω[αίου Ες, τς ὅσοι τέ εἰσι ναἰετοι. ΊΝαραϊ πιοπισηίϊ 

«π65δ Ώος νετΏτΗΣς Ππβετίος {ππιοῃ ρυήῆπα ποἩ δι [οτί- 
Ῥίυτα» Παιίάεια οχρ]οτατος πππθτυπα» Π Ῥοδίοε. ἵπ- 
Ἱρεάυτης αἀνεπῖς, 41ο πἴούπα 6 6ορΏΙζο» καὶ τὸ πλή- 
ϐος ἐμώνθανε ἀῑσειαχ Ὀτενὶ, αἲ τ8ρεπη Τενειτῖε. 

65. Ἰδέσθαι ὅσοι τέ εἰσι] Ἐ οἁϊδῖτ., οΡίπΟΣ» Πε]ίος Ι6- κ. 1 ρα προς -ν 2 ν ο ας Ιπᾷσπθ», ᾳ«11ο. ϱ1οή ης, 
ὀίο» Ἰδέσθωι ὑκόσοι τε εἷον καὶ ὅν τι ποιέιεν. Φο-. κεφαλὰς ὅςο, 8η ο πκάς πε ενης 
απεηΏα ψέάας Ἠἶπο Ἠαῦετ {π Αλισμένοι. -- Ῥοαι- τωτ» πποσς σοπίορίους πριμ Τ, Ρ. 966Ἴ 

ἀῑτόπι Ἱπιερτιπι Ἡ. γΙά, Ν. Οαρίμς-ἆς. Βν Ίο ροκρν. 
αἳ {ο. 1ειή] ΜΜΕ. Ἐν τὸ 6) 1θέ ος το ᾿Τιρχίθο” 
-σσι ἸΑλογίης τε ἐνεκύρησε πολλῆς |] Εἱετημά Ὅἶωιί 

τα σοπάἱίοτεδ» πε Τ2ε/αµγ{ φμίάεπι, εχει ών ὁρή-. 
Δλόγήης ἐνεκύρισεν ΠΠΟΠΙΟΤΕΦΟ οεάο» . 91 μαὰ ης ἴτων αρωτῷ, Ππιμμπανα 1 αἀποταῖ, Ο].. Ζ0ς Ῥαμετε 
Τμ τας, Όσες Τωπα {]ΤΕΠ]» ἳ πιοτίς. ]οπίςί 19Ο ή 
τι: ὠλογίήσι ἐνεκύρησε. 9εὰ Πίο οοπροβΠ π. 
εοπαἹποπεια Ππηρ]εἰς κυρῆσαι, Ποιτῖ. ἀσυχό ο (10 
το. Νετίεταϊ αηίεπι ἀδΗῆοπεπι Ῥουίως 1η δή αυ 
(αρπαίήφΗο {1 οὐ{εηΗἰοΠεΙη ο[/ομάἠ5, νο ο πμ 

Ίο ρορῖ πῖ σεπιῖπα ρίασει Ιδέήο ᾖ0Υ. ὧς δὲ προσέλασε 
ὁ Ἱππεὺς πρὸς τὸ φρατόπεδον, Ώιας ΝΗ]Ρ8ἴὰ» ἐς τὸ σρατ. 
Έοπαα αριᾷ Γρμοά. Ρ. 357. 8ο. Ίοσο τῆς πρὸς Τεςῖ- 
Ὅετεπῃ εκ ΝΊ95, τὸ ὕδωρ ἐξέτρεπεν ἐς τὴν Μαντινικήν’ Ὠϊ 
Ἄρυά Ηεγος, ἐκτρέψαι τοῦ ποτοιμοῦ τὸ ῥέεθρον ἐς ------ Ῥ. 
15 26. 09, ο/. Οι] ἴδια ἀιιο ἀϊῃγεπτ νεἰ Ἠπες Πιο- 
απ: 7βμοά. εαάεπι Ῥαρ. πρὸς τὸ Ἡρόκλειον πάλιν ἐς 

ο Σὸ «ὐτὸ σρατόπεδον Ἰόντε.. Χεποβῥ. Ἑ. Ν. Ῥ. 3989 6.» 
ἐρ τὸ προάφειον καὶ ἐς αὐτὸς τὼρ πύλας ἤλαυνον }. δ-. 
Έως πρὀς αὐτὸ κωτεδίωξεπδπείχο. ΙΙ «νΑΙΟΚΕΝ. 

67. Πᾶν μὲν οὗ τὸςφρατόπ.] Όιο ροΏτεπια { νίάετει- 

ᾖ λα 

Δ 

: "οὐ. τοὺς δρ 

1η εχ Ῥτοχίπιο Ψετί πια]α ταρεπίτα, {μ[ρίσασες νεπι]- 

Άυπι Π]υά μὲν οὔ. ΠΙΟΤΟ ποβ τι ε]εραπειοπ δις πίτατο 

πας ταΏῖοπε σΟἱΙοσβ5{ε: ἐθηεῖτό τε καὶ κατώρω τὸ πᾶν μὲν 
ἔσω -- οὖκ οἷώ τε ἦν κατιδέσθαι" ὃ δὲ τοὺς 

ας, ἑωάνθ ῬχαςῬ τε]αι16 αάαπιανῖτ Ίαπο {ο ρεπά! 
Έξω ἐμάώνόανε. ομῃ ο ο λος 

4Ὀτπιαπι Χεποβῥοη: 1π ΘΥΠΙΡ. Ρ. 192 13.2 ὠρχούμην 
μὲν οὔ" (οὐ γὰρ πώποτε τουτ ἔμαθον') ἐχειρονόμουν δὲ: 
{οεἱρεσγαὶ ἵπ Κ.Α. ΤΝ» Ῥ. 2000 90.2 δῶσὺρ δένδρεσι, 
τα ». δέ 46 Βμνίο Ῥ. 193. 1ο, οὗ Ἀοωχέσι μὲν οὔ. πυχνοῖο δε’ 46 2 1Ο.) οὗτος 

ὃν μέγας μὲν οὔ' καλὺς δέ. ριουί τεζῖε ΠΗἱ6 1ῃ 8χαπι- 

"Ῥιαῖσις Ἱορίςίε /ευιο(γ{ή» 81 Ὃ κο» 
πάίσασαι ἠ{μγοίμε; απσπα {εαμΙΓΗΣ Ὃ ον Ρ, 208, 

ο σα ποσ ιαπ] ]ερὶ Ροῖετίε 1η, Βρῥε[ο πα ἳ - 
. ή άρμωκον, θανάσιμον μὲν οὔκ» νὰ δὲ, «4η- 

. σης 199. Ο.» ὠπολομένους (28 ου. κιν κα ο. 

ἒ. Άπε Ἡαξιπῃ τΘτιπη ΠάΙο[, Τεέτεπε 6015Εχ6- 
: τΙῃ ος 21 αέμηι » ᾗς Ἱερεπάο αἴαε ρτο(ταπῖ 46 Ν.Α. 

τας Ηεγοάοιαοταπας ἐν ὠλονίμ ἔχειν» 

ο σσε ᾽Αλοίης ---- ἐεκύρησε:] 

ἀπιετρτεϊατα Φ4ὔο ρ. 716. Δ. 

πολλῇ: απα ρᾶσβπι νογρυπη Πῑιά αἀλήδει 

{υρίΠμεηϊεηια, αβιιά εοι [οὐία οὐνηία «β οτάϊπειν 
αιιοά εφι]άεπι να]άᾳ πήγος, Ἰνοη ο σαμο τοζοΓά8΄ 
ταττα ΥΙ. ἀοξχιις ἀεχιτα ορπβφοιαδίὸ ὠλογίή ποιεϊσθαν 

΄ ὪΠΟΓΗΠΗ ἵπ οοπῖςπατή ρουροτιις ς ολο. αρμᾶ ο ζα! ην 

’ /! ῃ Ἡγῇ] (εί 14Ρ85 ο {νε [αχ. Αλογία Ἠπιμτον {οηρς ριανέος πι Ῥρνενε οι τα 
τη55 Ἱεπιοπίῖα αιΙὰ ρονμ]ατεῖ ” ρει καταφβο ῥῆή 
Ίοη. ν. ̓ Αλονίῃ" ΡΙταβπ. Εετο 5 Ώποειϊπα εδί σε 

, - , / 6 ἐνεκ κ 

ρήσε, ΕΠΙ απιςο ΊπΠ6ο (οπἱροπάἴΠα μι ἳ ης ο 
. : : Ῥ, τά όν, 

Πεγοάοίο «ετειῖδηῦε: νιά. μιας α-0” 4 ο ολλ 
οἵ οοίρατΗς ἵπ Πρῤιεπ]αὴς αρῖ(τοῖα πρ ἡμαῦο” : σσίμ]έ 
ἄν 119. αἰδέπῃ ἐπ᾽ ἁλωτείᾳ (Όμο με 13 ρε ἔ οὰ Πθ0 

. 2 ͵ / / . . ἔ ] νώ Φίλα, ποιά, η ης ο4ραΠΗ{η) ἐγκύρσωντι τοὶ τοὶ τή | ο. 
(,ποσα ἀῑοἶζαχ καταφρονήσει ἐντυχεῖνῬϊς. 



εορῖε Χσικειη τη]ίις 
ΊΠΟΠΕΠς Πο αὐάἶτῃς, 

2ο0έετε, ο 
«οοπ]εξζατε απο εταῖ, 
αὐαπι Ῥεττηγί,. ει ΡετάτητΙ, ΙΔΏΙΗΠΙ Ρρος- 
ῑεπῖ. | 
ν]άεατατ, απσοσῇε Ώεπιαταϊυπ Ατηζοηις 
Ππῆηπα, αυ] η εχετοίεα εταῖ: απεπι, μὲ νε- 
1 ΙΠεγγορανΙε Ἠοταπα. Πῆρι]α , ομρίεῃς 
Πορίε αι]ὰ αὐ Τ,αςεάσπποπῖφ αδοτοῖῃτ. 
ας, ΑΙ, Ἱπαιε, αἳ απῖεὰ π1θ., «ἀπτη 
Ἀθγοτ[ας Οταοίαπί ρτοβςίίσετεππατ,  ἆς. Πἰς 
«τις εἲ 4ΠΗπ. αιά]δίες, Ιοᾳπεπίετη. σς 
ἆβδας αἱ εγεπιπζα  Ρτον]άεραπα , ἀετῖ- 
Ἱπὶ αράΙΠΗ : παπι παλί Γππτηα εοπῖει- 

ουσ Ὠειπαϊαίο αρετε: οί γεῖα 
Βραιιάπςς «οπιαΠὰ Ρεᾷῖςης, 

θά» τἰάϊσπ]απη επίπι Μεπῃ ἔασσρτα ΠΡΙ 

ΡΟΙΥΜΝΙΑ, τ1ρεπ ΥΠ, 
“ρ Χειχες αὐάῑεῃς, ΠοἩ Ῥοϊεταῖ πα, 

εοδᾳύ6 ραταῖα {6, ἴαη-οὀ2ὸν ν 

΄ 

όοά 
΄ ; ἁ / 3 ο σαν ο ώμ νι ςὲ ᾽Ακούὼν δὲ Ξέρξης, οὐκ, εἶχε συμβαλέσθαι τὸ ἧ 5 τν « υιά ανα ' ᾿ ὅτι 3 παρασκευάζουτο ὡς ἀπολεύμεοί τε καὶ 

ἀπολέοτες κατὰ δύγναμυ. ἀλλ᾽» αὐτῷ Ύελοϊα γὰρ 
ἐφαίνουτο «ποιέυ, µετεπέμψατο Δημάρητον τὸν Α.. 
ῥίᾳωνος ἐόντα ο) τῷ σβατοπέὸῳ. ἀπικόμον δὲὃ µῳ 
ερωτα Ἠέρξης ἕκασα, τατέων, ἔθέλων. µαθέευ τὸ 

22 
22 

22 

22 

πο. εθ αἀάνετ[ις τς, ο: τεΧ, τνεπιαϊεπιοΟ»» 
ερ]εῖς; αιιά]ας 
ΥΠ 84 πορί[σιπι 
πεῃετε , αἴαιο Πος αρραταπε: . παπι. Ίτα 
1ε[ε ᾽αρμά εος Ίαδες «εοπ{πειάο: αποῖῖες 
αάῑχα γ]τῳ Ῥοτίσυ]ηπῃ, ἀεροιτ , 
Τὰ ΟΠΠΙΠΙ: {εὰ {σιο.. ῇ 
13 δρατία τεβάυιπι ὅτε, {ρερετός Πι- 
ία ΠοΙηΙηυΠη, σεης αἶία ὅ5ὲ, μ΄ οοΙτᾶ 
ἴοὁ. πε, απάσαι ἴο]ετ τηᾶπας. . Εἰ- 
ΕΠΙπῃ ππης αἀγετ[ι τεβηπι αἴαιε οἴν](α- 
ΤΕ 1η Οτφοῖα ῥα]σΠειτΙπαϊα αἴηιε νΙτοῦ 
ΡΙα[αηιῖςβπιο τοπάῖ.  Ἐτ αἀπιοάαπι ο 
αξία ἹποτεΠρ]μα Χειχὶ νιάεραπῖατ, οαἳ ἆε- 
πο Ιητεγκοραῦαξ, 4ο Ραδὲο ταπε]] σορίς 
«ΕΠΙ Πα Ῥηρπαραπε: 1Ε νετο Ἱπαῖε, ο 
εκ, Ἠτετε πιε πμ νίτο πεπάαοϊ, ΠΙῇ Πες 

319Η51 εγεπεΏητ, Ῥτουῖ ερο ἀςεο. Ἠας ᾱἷ- 
Έεῃ5ρ ἴαπεη Κειχί Πποη Ρρετ[ααΠς, Ἱιααπε 

ον αἰ1ᾷ- 

ψετο ηπης. πας. ΠΠ 

Ὦ Παρθσκευζζουτὸ ὰ,. ΕΙ ἀπολεύμενοι {πό 4ε, 
Κά4ἱ4,,, αδίαϊιιε ΙοπΠ. 

ὃς κάποῤ. 7. Όαε/. «ιδ. ο] ὑπὸ, . Ῥοιτο ὁ δὲ 
περ ρταςβαΤεῖ, αὐαςο ας οἱ); ἀῑνίπμπο, 
σκευὀζονται «τοῦ. 
ΤΗ] τῶν Ἕλλησι «γοῦ., Απήμιοι }η]ῇᾳ. Ζ1μα. «4νοῦ,, τίς ἐπγρ. 6Τ4ῖ. 
ος «πο, ΟΥΤΟ µορφή ι «4γοῦ. πί μογήσοντοι «400. 

δατὶς 4. ἢ 

4ἱε Ιοπίο ὦλ, 
λογίής τε ἐκύρήσε πολλῆς' 14 

Ῥυρηαπάμπι ἆε Ιηῖτοίτα. 

᾽ ’ - 9 

τιῃπς σαΡί- 
εἰ ος εἲ ηυθά 52 

γή ἐγκυρῆσαι. Ἐπποπάαπά μα οεμ{εο ἆ- 
14 ερι ὤγαν κωτεφρονήόη. ο0η- 

22 

22 

22 

” 

32 

22 

22 

22 

8) 

19. 

Ἆ 

: Αν ’ ς ν .ν 

Ειθοποιύμθο Ὁ πρὸς τῶ Λακεδαιμοίώ, ὁ δὲ. εἶπε, 
Ἔκεσας μέ µευ καὶ πθότέρω, εὖτε ὀρμῶμο ἔποὶ 
τὸν Ἑλλάδα, ἃ περὶ τῶ ἀγδρῶ τετέων. ἀχα-- 
σαρ δὲ, Ὑέλωτά µε ἔθυ, λέγωτα 5 τάπερ ὦ- 
Ρων ἐκβησόμυα ποίγµατα ταῦτα. ἐμοὶ γὰρ τὸν 
ἕ αληθή ἀσκέευ ἁγτία σεὺ» ὦ βασιλεῦ, ἀγὼν 
µέγισός ἐσι'. ἄχεσον δὲ καὶ Υῦν, οι ἄγδρεο οὗτοι 
ἀπίκαται ξ µαχεσόμθοι ἡμὺ περὶ της ἐσόδου 
κα; ταυτα Ἡ παρασχευάζοται, νόµο γάς σφι 
οὕτω, ἔχων ἐπ: ἐπεὰν µέλλωσι κυδυεύεν τῇ 
ψΨύχΗ» τότε τὰς χεφαλὰς χοσµέυτα, ἶ ἐπίσα- 
σο δὲ, εἰ τέτες τε καὶ τὸ ὑπομόω οὗ Σπάρ- 

ος ’ .0ἱ 3 ” 5 / 
τή χατασρέψεα|, ἔπι οὐδέν ἄλλο ἔφγος ἀνλρώ- 
πων τό σε, βασιλευ, ὑπομθέει χδρας Κ ἀνταιι- 
βόµοον. οῦν γὰς πρὸς βασιληύμ τε } καὶ καλλί- 
ση πόλη τών 9) Ἑλλήσι προσφεραι, κα ἄν- 
ὁρας ἀρίσες. κάρτα τε οὺ ἄπισα Ἐέρόη ἐφαίνετο 

. -- : ο τὰ πι λεγόμεα, χα] δεύτερα ἐπειρωτα, ὄντια, τεύ- 
δν ω ./ λα κα ρώτα 

«ο» τοσουτοι Ἡ ἐόντες, τῇ ἑωῦτου ερατί µαχέσο- 
. ον 3 ς ον ῳ ε προ ν ν πα ων ο σνοι 

τα]. ὁ δὲ εἶπε, »». ζὸ ββασιλευ » ἐμοί χράσθαι ὡς ἂνγ-. 

22 

{ Ἐπίσαο ΠΟΠ 1πβία6 «4γοῦ. 7 1μά, 

{έρημο ἸΝοίίσο ἀῑείτς ὠὀλονί. οὐ/6/ΡΕ6. οθτῖο ὁλι- 
χωρεῖν, 6ἰ ἐν ὁλιρωρίᾳ τι ποιεῖσύρμ. ριιᾶ {εγοά, αδι ἐν 
ἁλογίῃ τι ἔχειν νε] ποιέεσθαι. Ίαπ νετο Πες τυγεῖν 
ἐπαίνου, ζάήάε εοἡ/2ύ μή, 1ά6πα οεῖ ας Ἰμηγὶ 5 τυχεῖν 
κατηγοβίω»» αὐτ/αγ; Ιἴα τυφεῖν ΝΕ] κυρεῖν ζλον{ής» ε01- 
20πΜὲ5 ΝΕ] περρί, ὀλινωρεῖσύρι. Γεβεί] Ἡοτοδοτο ἆῑ- 
ΟΙΓΗΥ ταφῇς κυρῆσαι, Ἡ. 6. 196. εθη{Ηε]ίο/ὁ ἡαδαγί,, 
ἝὌνο ὠτιμάξεσθωι, Ῥτορτίς {ΟΙ ΙάΙ1 ϱ0//μ] ὀτιμίής 
πυρῇσαι ΝΠ, 6. 16. Ιδἱ 4ἆ (1άεζος (εἶοῃ, ἀτιμίης, 
αῑ» πρὸς ὑμέων κυρήσαρ οὖκ ὁμοιώσομαι ὑμῖν. ὨἨῖης ραι]- Ίππι «ἴναι[α Π1ητ 
Ἠῇ. χ. 896. Πογήπιααο {ηἱΠ1ᾳ, 

δοβύρε]εα 1. Χ. 55. Απί, Υ. 6ο, 
ΥΔΑΤΟΚΕΝ. 

ὁ 88. Γέλοτό µε ἔθευ ] Ταὶα Ἱταα ΟαΠΙΡΥΠς τάρ τοι 
Όμεῖς νε οὗ καἱροντες γέλωτα ἐμὲ θήσεσθε 1.. Ἡ1, 30.» εξ πυιππς οἱ Ο, χνπ.. 6, ἔθρυ δὲ µε θρύλλημα ἐν τοῖς 
Ἔύνεσι καὶ ἄπέβην αὐτοῖρ φέλως. ἸἼτγηπιαὴο οχ σοππηἰή Ῥ]εγίκαμε Ἰοᾳπέπά{ πιστα, Ἴηᾷς πα) γέλωτα καὶ λάσθην, «45[εὈγ]ομές Ῥμτ]ασῃϊς, 05. Τὰς κεφωλὼὸς ποσµέονται 

εἰ», αχλεύην με ποιεῦ 

Ἡ] τα ῥ) ΝΗτι Ι' πππ Π- 
δη] ἩΙ βραγΠαίαα Παρησγίπε ελωτ. η Πί {η 
“ΟΠΑΠ οΓΠαΓΟΙΣ [εὰ πο πιη]οια 
Ἰβαηιατ ὠνδριδόμενοι, {1ης Ἠαρεραπε, 
συ]ας (σπεσας, ο πα γίσος οἳ κομµώτ 
"πιά σΠ] ποῃ {Πο πα ουτίεοι ογηαίσιη. 
εἳ νι 
Ὅππαπι, 
6ρας, 
Ἐ λοξ 

τῷ, Ου Ποιησπι πα 
-5 ΩυΙάσπι ΡΩΤΓΦΏΦΘ 

» υϊ απο πιη]Ιδγ- 
Τριας. . (οπίοο 6- 

ον 15 {εὰ Ῥεηο ῥοχάή1 ΕΙ 1Η άση Βρατίαπος Ρτας]ΙΟ Ῥαναῖος Ἠαρι]ς[ς 
ΕΠΟ ΙΙΠ Ρα]θεβΙ{α8: λιπαρᾶς ἔκτοσθε παλ. 

Ἴδουεγ. «44, το Ἡ. 51. Χρισαμένους ἀνδριςὶ παρ 
τρις, Ἠ]ά. ΧνΊΠ. Χ. 9ο. ΩΜΟ {οτίς τεβρ]- 

1]ζα (μὴν ῃ), ος ΧΝΙ, Ἡ. 149.. 106 ἔο ες Πἰ- 
Φ10 6ἵ ο 

. 50. 

αἰσεγα ᾿,μάή. Ἠιο ἆπουπι ΔΝ. ονα- 
αΏβειηίο Ίαπι αὐΠΙὈῖία Ρ/αγεδὲ νετοα Τ. 

δύνους ει ϕ» ας 1 αοεάασμηοπή!ς: μάλίσω περὶ τοὺς κὶν- 
ΤΩπευον . τά / / - ας “πεκριμένὴν' Όσῃ ΤΗΝ πόμήν, λιπαραν τε Φαίνεσθαι κλὶ δια 
Ἠνος ΙΠίΕΤΡΙςΕ: τα) Αγ] α αβραγογεί οἱ αἰ/ογή- 21πῤίη. μμ δ. , /24ΥΕΤΕΣ.. : -ομο ᾱ ᾗς «ἀάσμι ἀ]κ]κ[ο σρη/[οῦίεας Πογος. ῇ νοτυπῃ ασε 

σον ζΟΥ» Πίο πο κοσµέοντοι, {9ᾷ αὖ αὐέζοτα μέντοι {[οΠριῃ Π τότε τὰς κεφαλὼς σµέοτωι' Ἡαῦει 

λ Ἀ ος ος ας 3 ο” - 5,» ὃρι γεύση, ἂν μὴ Ὁ ταῦτά τοι ταύτῃ ἐκβῇ, τῇ 
ἐγω λέγω”. Ταῦτα λέγων, οὐκ. ἔππειθε τὸν Ἐέρδια. 

. χ . το ν. 

: τέσ- 

αἴιοὰ αάάμε 4. ραε[, «49β., ὠπολεύμενοι Ῥανίς. «4. Ἁγίῃ, 
2 Οπῄσυπτ ἄνοῦ, 71π0.. Εἱρώτα. υᾶ ει Ρα»[. {οοοηίες: απο ἠρώτα. ο εα, 

πο αάΙτο εἶπε «49. ' ἆ Αυίιπι Ἠαθο ΦΠαΤΙΟΓ «4ο.  εΤῃ- 
1 ̓Αληθείην «4γερ.. 7πά, 6 Μαγχησόμενοι 7 1πά, ὦ Τέρας 

ᾖ ᾽Αντοειράμενον «πο. { Οπᾶε, εἲ πόλιν αὔοσιια 
73 Λεγόμενω εἶναι 13 ὀγερρ. πε. ΒγΗ. Ρίαείεε ἐπειρ. ῥα5]. 

2 {μ]εί, «4γοῦι }’. «458. Όαείι, οι ἔόντες, οἷοί τέ εἰσι τῇ ἕ. σρ. μαφέσωσθε 
ο Ταῦτω ταύτῃ ἐκρῇ «4γοῦ. ἔ. Ἠιαϊβο Φ/6βῥ. ταῦτᾶ τὸι ταύτή βρν/ς 

99 ταύτῃ αὈεταῖ: πιοχ ὡς Ίοσο τῇ «γιῦ. }’, ἀκκού εως, ανν αν εν ως 
κι μον ... 

κ 

πἆ Ἠάπό πησαπι οοπἰσέχηταπι αρία αιασόαπι 1, ὁρσµ- 
ῥοη. αὰ (αὔη, Ἡ. ἵπ Ῥα]. τ, Υ. 39.9 λιπαβὸν σµασα- 
ἀένω πλόκωμον' Πετοᾶοῖεα ᾳἩοφμς ες 1, τκ» 6, 1090., 
τότε καὶ τὴν κεφαλὴν σμᾶται. Μας ο”παίμγ 1Π4]σης 
Ρ{νοΊη ΙΕΕΠΟΠΕΠΙ κοσµέετα! 6ΕΠΙΗΠΑΠΙ 65[5 σµέεται ἀθ- 
πποπταπε ΙοἨ]κπ]ης εἰ «417εη. ἵνο Ῥ. 146. Ὁ. σώηδά- 
μεγοι τὰς κεφαλὼς εςῖ ἵπ Ηεγος. ἵν. ο. 73. αἰἴατιπι αιίο- 
αἳε 1οεύπ1 ατοῖ {πρτα Ῥ, ο7ο, Π. σ8. ΝΑΙΟΚΕΝ. 

08. Χεῖρωο ἀνταειρόμενον] Νοι τεριάίο «4ο. ὄντα- 
ειράμενον, 91Οᾷ ετ Ίῃ ππεπιῦταπίς Τ,. ΥπΠ, 14Ο.. Πθ(Ις 
να]άε πχροο. ΄ Μαρίς πια]το πι! τίάσε εἰαςάσπι οἳ 272]- 
ᾖᾳ60 πρὸς [βασιλήὴὴν Σὲ Κωλλίςην τῶν Ἕλλησι, Άνε ἐν 
Ἕλλ., προσφ., καὶ ἄνδρως ἀρίςοὺς.. ΨεπΠαβπιτη οη]πι ἂς 
ΙραΤΙΑΠΟΣΗΠΙ τερπο, εξ Ίοπσα ἀ παπι ρήμς Γπαν]ής ας 
οοποίβι5. Ομοά. 4 οπῖπι καλλίσην πόλῳ αἆ οἰνίῖτατς 
ἀΠεἰρπαπα εξ π]οτος τοβογας, ηεῖ οροιταὈίε, ΕΙ ἄνδρες 
νι ασσξἀυΠες Ο1 αἴῖτοι {οπΠεηῖ, πΙΠΙ] Πὶς ριαε(οτῖ- 
πι ο ο κσλε; ο 2Η 
4» Ἐμοὶ χρσθαί} 1ὰ εσί αρῶ. Η. Φ/οβῥ. εξ γιο ο μες 

ἆποσ Ἀἴημε αἆεο Ῥερβπιο, [ζᾳήμο: παπι οἳ Ῥετῃς οἳν 
σας τὸ ψεύδεσύαι νενόµισαι 1» ο. 198. ----- Μοχ νο- 
επι ΕεγοάοΗ εκ πιαΙΡ. 1ερύ. Τδοίροτοπι ἵῃ οοπίεχΕΗΠ: 
ἣν μὴ ταῦτᾶ τὸι ταύτῃ ἐκβῆ τῇ ἐγὼ λέγω, ἑεία πήβ {206 
121 Πο συζλ/έ ιο οἶἷσο: οὗ ταῦτα ταύτή Ώο Ἰαηβίος. ας Ἱη 4/2. Ριοτὰ, Υ. στο. Εμηήριά- Μεᾶ. Ἡ. 965: 
«γορύ. Βα. Υ. ὅ5ο. Λίερμασπαη {46 1445 η 
οςς ποσα Τγασίοῖ ἀριὰ Οοερομ. ἄο Ν. Ὦ. Ἡ1 «8Ρ. «ον σε» εί 

-36. ---ᾱ Οοἆ {βαιήτάτ,, σέσσερας μὲν δ) παρεβηνε ἡμέ ῥα/ας ἐν: ης 

παρηκεν ο5ι ῥηΟΡΙ Ην νεὶ νά ἐμεγέαετ τά, ζογεης 
Ίη Παρίέναι τω παν Ὁ, 146.ς βρήκες Ρᾳλα[αν 
δὲς, ἑβηης ἐπὶ τοὺς Πέρα» εμόβε {η 1 εη)ος: πραν. 
ἀερεδας ορ γεάέρ. οι πηῃι 4: ον 

5. Ἑαῦγά τοι τούτη ἐκβζΊ. ΙΠΗΙ ἀῑθτο αἁβτυχίαίομν 

βᾶφν Πρπ]βοαι σιαέγ η Λησείεγλαδ]. 

«ΠΠ Οοᾷ4. ροβμΙαςεῖ «ΟΠΊΕΠΠΟ: ταύτῃ απ: ΘΗπι [οτ6 
“πιοβυπὶ Ἐς Τὸ 190. 

πίαπε αμδι. Ἠ]μά αΗἴ6Ιῃ ὡς ἐγὼ ο. γοῦ, ος }ημά. εμοβαβαε ἀερετατ, Ὑ]ς ᾷῑέιο ο ος ικα 
σρεε 9 ή. καὶ 



49Ο 

όολ Η Εικ ορ οσα μμ 
- 3 ἃ τς ᾽ ᾽ 

τέσσέρας μὲν δὴ 3 παρεζηκε Ἠμέραςν ἐλπίζων αἴει 
ε / 3 / ο 3 τι σφέας ἀποδρήσεσθαι πέμπτη δὲ, ὡς ἐκ ἀπαλλάσ- 

2 ος ο . 2 ας ς 9 ας 
στο, ἀλλά ὐι ἐφαίγωτο, ἀλαιδείη Ὁ τε καὶ αῤθλί 
ο δαχριώµθοι, µένευ, πέµπει ἐπ᾽ αὐτοὺς Μήδος τειο 

-αμαϊτιάπαπα Χ ειχες {αρετ/[εΚΙΕ, Τἳ19 05 "μπα 

{Ιρατα ἐδ[ε {αξττος. μὴ ἀῑδ-4 παπι Πο αἱ” 

4σαάετεπῖ, αἴαιε 1ρ56 ριῖατεῖ Ἱππριάευτ]α 1ο” 

τηπα αἴαπε τειπετίτατε Πε, ῖ ΤΠΑΠΕΤΕΠΙ, 13 
Ῥετοῖτας, Μεἀοφῖπ 696 ας Οἴβος τα]εεῖε, ΠΠρέ- Ανν ; ὐκῤηρηλάώσ θὰ ο τἔοισή- : {μή χα Κισσία» Ὀυμωνείς' οταλάμος σφἔας ζω Ὑθή- ταις τπτ ἴ]]οο σαρετεηῖ νγος εἳ ἵπ εοΏ/ρεζΕαπι 

σαωτας ἄγευ ἐ ὄψι τὴν ἑωυτου, ὡς ) 5 επέπεσο «ΠΠπῃ ἀποετεης.. ΙΜέάϊ, υδῖ Εαέῑο Ἱπρετα 1π 
: 3 ν / 5 ον τ- ν΄ ὦ . -- τ ͵ « ο. μι ο 

Φερόμωοι ἐ5 τοὺς Ελληνας οἱ ΜΊδαις, επιπτο πολ- Θπῶςος5 Ἱπβεεδβοπεπι {ασστηπῖ, πιπΙΠ εαάς 
δα . λ ος α .. . . 

λοί: ἄλλοι ὃ ε ἐπεσήϊσαν, κωὠ οὐκ ἁπέλαυνον, καὶ- Ῥαπι, αἰίκᾳπε {1ρεινεπΙεηΏρΙθ Π1 
δλο ὃ) ἐποίευν πα)-Ι σρε[εραπτις »ειβ νεΙεπιεηῖότ 1ΠΡΙΠΕΙΕΠΕ: Ρᾶ ΄ κ 

περ μµεγαλως πθοστταιοτέ». : . - τα ολ 
“Εαεϊεητες αἰῖς οπαπ]θ8, εἰ πο ΠΙΠΙΠΗΠΙ κ 

516 
/ ον οι 2 τς /.. ο χ 

τί τε» χα] οὐκ Ἠχισα αὐτῷ [βασιλεῖ, ὅτι πολλοί 

Ρις ΠΠ] ΤαΠΙΕΠ 4έ- 

τὸσϊ. ρεῃος ἵῃδμπι αἀϊάσπι πια]τος Ποπήπεδέ ΒΙ, Ρ Ρ μὸν ἄνθρωποι εἷω, ὀλίγοι δὲ ἄνδρα" ἐγίνετο 5 δὲ ἡ ᾿ εκ κ 9 λα ΩΠ- 
ῥ 3 αἲ Ῥαυςος ΥΙΟ», Επι απτεπι Ις ραδης 6σΠ 
Ν μεν η 3 ; τς ο / « π : Ὃ νὰ ο 8 : 

συµβολὴ οἱ Ἠμέρη».  ΕἘπεί τε δὲ δι Μηδοι τρηχέως στος[ις ἰητογαἶα, Ῥοσ ,υδί ΜΜ οκ α[ρετε βαἰς[επαή 
/ 3 π ω μι 1... λ . ο αν 

ππεριείπούτο οθαῦτα οὗτοι μο ὃ ὑπεξήίσαν, ὂι δε Έχεσριῖ, τηπη νοτό 1ρῇ [α [αράαχεῖο Ῥείααυε 
{ 2η, 3 .. .. . 3 « χω μη) 

Πέρσαι- ἐκδεξάμειοι ἐπηϊσαν» τοὺς ἀθανάτης ἐκάλεεοο[αρεπητες οκέερετ6, Ἱπηπποττα]έδ, ΜΟΙ! 11χ 
ταπη ατα {8- βασιλεὺς», τῶν Ίρχε Ὑδάρηςν ὡς δι οὗτοί γεεὖπε- Ἔεἴαι Ἠγάατπες, τεχ αρρε]]ανίε, ος 

3 έ . Γως ωμά Δ ν μά αιςβι ο» 9. Ν .΄ . . 2 ᾱ λα 

τέως κατεργασόµειοι. ὡς δὲ καὶ οὗτοι σὐγέμισγο τὸ- ἷε τεπι ρτοβίραίμτον. Ὀ6ί εἰ Γή εαπι ο 
ο«[: λα ών να ο π ην 

σι Ἑλλησι, οὐδθν “πλέον ἐφέρωτο της σ΄ ρατιης τη. 
: ια ασ ς ΝΑ 3 . 

ΜΗδΙκΕ, ἄλλα τὰ αὐτὰ, ἅτε οὗ σφεωοπόρῳ ἶ τε 

εἶς οοπατεςῇ, Ππἰμί]ο 1ηαρῖς απαπῃ Μεάί ΡΙοᾷ: 
εἴεψαπε, {οὰ οοἀεπῃτηοςό, Περοῖε ἵη Ίοεο 30 
βυ[ο, Ρήσηαπτας, -εἲ Ὀτονϊοηίρας μα(15 αὐά λ. / ϊ / / / 

χώρῳ- µαχόμέοί, καὶ ὁόρασι Ἐ βραχυτέροίσι ς : ο ια πο 
ος ήν Ἐν ων ν τον ε ο 1 χριω-σΟγωοί πτεηῖος, οἳ πη]ίΗς. πηπ]ΕΕΙΦΙΠΙ5 ο ο 
μθοί Ἅπ'ερ οἱ γε και ουχ εχοτες πλην εἰ Ἠ[ις: 1δῖ 1, ποσα πιοπῖ] ἀἴσπαπι ΠΠεπιοταϊὰ Ρ7 
να ν ἐκ’ λα. ’ 3 : «Ἀβήσασθαι, Λακεδαιμόνιοι δὲ ἐµάχωτο ἀξίως λό- -απαπι εἀςὺαπε, οι αἰἰῖ5 1η ταις ο 

, 3 3 2 3 ο ασ . κα ᾿ : ο λλα τέ ἀπγοδεμωύμιεοί ο) οὐχ ἐπισαμέοισ 1ε Ρεῄτος Ἱπιετ Ιπιρεῆτος Ρραβηᾶἴε» 
ο λώ . οι ϱ 9 ο» η ᾿ 1 μάχεσθαι ἐξεπισάµθοι, καὶ ὄκως οτεέψειαν τὰ νὼ- 1Π εο, ἄποά αμοῖῖες Τετρα νε 
τα» ἁλέο, Φεύγεσκον δηθω, δι δὲ βάρβαροι ὀρέωντειαοί ετᾶ {αβιεραης. (μον ία ιν. 

. ο. λ .. 
ο Ἔ Φεὐγώταςς «β0ῇ τε καὶ πατάγῳ ἐπήϊσαν, ὃι ὃὁ) ἂν 

ΠιεπιαηΏῖεδ. 
'μιπα Ψετο 

στ σοι” 
ποτιεραΏς. ας 

Ἡ οῃῖες 

σεἴπετεπῖ, επί ΥοςΙετατίοπε εἴ τεδαΠ- 
/ 9 ὃν ο) 2 Αν ο Χαταλάμβαιόμωρ, υπέσρεφον ἁντίοι εἶναι τοῖσι βαρ- ἴωτν υξ αἀνοτβς Ρεξεοτίρις ΡαΗΡαΤΟ5 ε 

. λ / .. ηταπι 11”. ἀροισι" µετασρεφόμθοι δὲ, Τὰ κατέβαλλον πλ/θεί τεπῖ: ει Πο σοπνετ. απαπηνΙ5 Ῥει[αταση 19 
3 ο” 
ἄναρι}μήτου» ος Περσέω». έπιπτο δὲ χαὶ αὐτέων ΏΙΙΠΙΘΓαΙΩ τη] εαάιπετη Ρτο[ιεπερθΏί 

Τῶ παρτητέων οθαῦτα ὀλίγοι. ἐπεὶ δὲ οὐδὲν ἐδυ- 9 54ος ἵαππεη 1ο εκ {ρβς εἴἶαπι δΡραἵ 

νεάτο παραλαβει ὃν Πέρσαι τῆς Ὁ. ἐσόδα πείρώμε- 6ἱριείε. Ρε, ΡοδῖεβαΙᾶΤΗ ει ϱἳ 

ο» Ὁ καὶ κατὰ τέλέα καὶ παντοίως προσβάλλοι- 
ειδα ὀπίσω. Εν ταύτησι τῆσι Ρ προσόδοισι 

.. μαχη λεγέται βασιληα 3 «ηεύμοον, τβὶς ἀνα- ο θιευ]απι βἀθδίες, 

διάμῶν ἐκ τοῦ Ὑρόου, δήσωτα περὶ τῇ φφατή,Λοµης τοι ὁ [ο]ίο τοΏλαίδίε, αμοὰ νἱάείῖσος ἐλλΙ᾽ 
ὑσεραίῃ δι βάρ- Ὅ οἴτα {1ο Πππεγεῖ, 

Ύαρ ολίγων εὐ- «Ῥοΐίαιε απἲεπι ΠΙ 
σφέας κατατετρωµατίοθαι τε, κα) αἱ {ωητ.- ἴτα επῖπι Ρα 

ον Ἁνιο 9 ο. Τὸτέ μεν οὕτω Ἠγωνίσαντο" τὴ 
β δὲ Τ 3/ | ο. "” αροι οὐδεν κ. ἄμενον. ἀέθλεο, ὅτε 
τῶν, ἐλπίσωτές 

-α Παρῆκεν Ἱλάστη. 

αι. ὂὁ 

«.1Λ. Κα) οὐκ ὠπέλ 

ουκ, 

Ὑπεξήεσαν εἴ ἐπήεσαν «περ. ῥ’. 

συνον] Ἠοο Ἱπβ]α5: Ῥοδι ποππα]]α 
5 εν / φ ή « 

ϱ. οἱ1. κοὶ πῶντοίως προσβώλλοντες ὤπήλαυνον ὀπίσω' εξ 
6. οτι. Μεάϊ 1 » Ἠφμθ τεσςῃίθς» ΙΠΡΓΕΡΠΟΠΕΠΙ {8- 
ες πες ΟΕ5ΗΙΠ Ίραπε, αὐαπτυπινΙς. νεμεπιεηίες 
ο επάετεῃ: εἳ ππι]σαοπτητ.. Ἠοος νεῖρα ΝΟΙΗΠΕΣ Π6- 

"919 ΕΠΙΠΙ προσπτοίειν {ηαγθομά], φμοᾶ ασε νίυπα» 
ποῦ]οπε σαιιάοτ, 

Εατροςγρβῖοπε, 

: 'ηοὰ ἀείπάς δἱ καὶ 
πη]οαΙπᾶ Εμ]ςίς, ον αν ιδίας 

Ἡ, 99.0 Δἱ ἐνιαυτοῦ, ὀντὶ τοῦ δ) ὅλου-τοῦ ἐνιωυτοῦ ἱ 4410 Ἡ» 39. ΔΙ ἐνιαυτοῦ, ἀντὶ τοῦ δὲ ὅλου τοῦ ἐνιαυτοῦ 1Ώ 

3 1ος ἀείπᾶς δἱ- ἐρής» 1040. εἰ ᾱἷ- 
Ίσα» η Τ, 1, 97., 6 δἱ ἔτεος 1010 

ό δω μες ο ταν 

7 . 

{οτυπῖ: δῇλον ὃ' ἐποίουν.---- οὐκ ισως οὐπῶ 
βίο ποβσησα {Ηρίσαραεης Ὀοακα ὃν κα 

ἐν {οτ]- 
ζ 

6µ5 ὅτι πολ- 

πέλαυνον, ΟΙπι ὦπελφύνοντο. ὅ Δὲ 

ἐὰν ἄνέρωπος ᾗ, πριά 610). «4165. Ῥν ο1ό, 16.1 η, 

θωσι 

λοὶ μὲν ὤνθρωποί οἳ εἶεν' εἰεραπτί ορπϊαάχητας {πνοξ, Ῥτας- 

τες Χετχ!ς ἀἰάΙπα 

παπα», Πξ 1ης. 

{γοµέηής. 

ὃ ντ, 6, 88, 1ομῤμως ΤΝ 6, ον 

ο, πμ φἀόφᾳμε {οηρβείε νἰάσειτ 
ομπίμ ος αι θιδάα1η 1δία {αυΗσΙππτήτ αριιᾷ 

Ῥψβωῦ. {π Π. Β. Ρ. 535. 39. τὸ μέντοι» (ὅτι οχεῖ([) 
3” 2 

πολλοὶ μὲν ὤνόρωποι εἰεὺν» ϐ) ο, 

εν ο Ὁταθοϊς ἄνδρες, η Ταρις οὐ ἷ- προῤῤηθέντων., (01. 
λίγοι δὲ ὤνδρες. σεμνότερον τῶν 

οππευς. [ἠπὶς. Ομ ση, Ώες]απι. Ῥ" ζ98. Π υρ- σε Ίογλες οἱ υἱγ] {εγωμέ: πριὰ συ ΧλναΙ» ἕν 18. ϱοµ6ὲο ελιές {αλο ή. ζωγο αο ΠΙοΓΙ10/έ[ὁ ἱπεγεβίλος” εζ ώς 1ο οἷρ οἶγμγη φμοηζόή) {η αοΐρ Κο αΠα [ο 
Φ1ΑΕ{ΕΣ ἅπωην μορῃ, .Ατοιᾶςς 1/οοπιΕΦΕΠ µόνον ἄνδρα 
ἡγοῦντο, «Ἀεπορ δ Ἑ. νπ, ρ. 961, ο6. ΑΡΙά Ῥμί]οίο- 
Ῥ]ος απ]άξπι ἄνέρωπος οἳ ῥοηο Γορὲ Ροππευτ ἵη 181]- 
«ἷα» Υο]ιὲ 1η {ομαβῖο ο 

ο Οομής], Ὡς χάριέν ἐς᾽ ἄνθρωπος» 

Ὅτ Χο) κου ου /ὁ ἀεοάῤέετη αἰοθαέ» φσα λος φιιἱάοη. ο ῤογο):. (ὅτι ---οἳ εἶεν) υἶγος σωίεη 11ος: 

λα, 

᾿ἀνθρώπους") ὄνδρας οὲ., οἳ κάχοιυτ' ἂν 

Ίσαν Πἱμά. . Ρπο, 

᾽ σα] 

Παιίς 06” 
τοιναἩ 

. 
.. . . 

πα” 

οἳ ιπὶνατῇς «ορΙ5 ΙΠΙΤΟΙΤΗΠὰ οκαιρώ ας 

εἲ, ΠἰΙ| ἔμππεη ΡΤΟΠΙΟΨΕΡΑΠΕ, α{ΕΤΗΙΗ ος | 

εΘρεταπῦ. Εετῖτ αμτεπι ΧεΓχες, ου 
-π ηὶς Ρηρης οοηβίθδ: 

Τυπς 1ρ]τατ Ίτα ραρπατυπὸ 

ΗΙο πιε]ῖας Ρατρατ]. ριῶΙὰ 

σπαβαπῖ» "ῖ “αι ος 

Ἱ 105 Ε51ζ} 
ππητεηῖ 1ἱορ» προῖε ΡὰΝ 605) μα μι 

ὲ ἡ συµβ. -4γοῦ. { 

{ Ώσβοιμπε ἴδίας ἀῑῑιας νοςθ8 «ἄγοῦι 

τα Ὁδοῦ 14, ΕΠΙ πειρώµενοι ετ 2. ἄν. ο Ίνερι! ο 

6 Κοθήµενον «49ᾖ. ερύ. Ἱπαῖρο. ο ᾿Αμείονα λος ας 
Εβρ μάννα ιο 6 

δἴαπι» /) ῥο/10 ϱ5/έὲ, Ο66ΓΦΗ15 αἆ ΔΙ, π, Ἡρ. ον . 

ων ζωής αμ αογΔν 1αηΦ Μα ῥοηέπεν» ΠΡ 1214... 

2ο μή, Εεγοδίς «44. 4ριά, -ς σε, Ν Αντ. οὐ- 

τζε Ίᾳ Ίος Χενχίς ἀῑέῖΟ » ἄνθρωποι εἴ ὄνδρε Ἡπ ὅπ, 
πυπῖῃτ ἵπ ἀϊνεγίορ Μ/19: 4ς «. Μαπο Οὐεογὸ. τό, 

ο ΜΙ ον ο ο ερή; 
τγο ΣΩ «ρΙσοΡ) ἱ υΙΣ εἰ, 4 Ζημ» Τη γί γο ἵζηο οσµ]ῶ πεσδε/Ωγία ποφή, Αρολοπιν να 

Ῥδιζοβγσε] Ῥ. 20: οὖκ ἀνθρώπων ἑαυτῷ δεῖν, ἄλλ 3 ή 

πεμορῥὂοη 1 ἨΙεΙΟΠΕ ρ. 543 8., ἄνδρε καὶ ον ο 
. αν ! φ ' νο ον ο αν ΤΠ} ον 

ὤρθρωποι µόνον νομιξόµενο; πριιὰ αιπάέπαῃ Ἔλλη  Ίμμς. 
68 91. θ0ἱ πεας {1 Ῥεγβάε Ἱερατμβ». δα τς) 
.”. 11 { 

Ἄτσας τετ 1ξ πρὸς ποὺς ωυρἱ ΜΗ 8 Ατς ρὸς τοὺς μυρίους (αι 01Η: κα) οἶνο”. 

7 

ων ο 

Ιαπι 

9. ο] ηῃ τεγεΙ ρε, ϱταεραπε: αἲ Οταεῖ ἀερτε[ε εχείρο- 

αάθιὰ 

μια | 

κ ών 
« 

ν | .. ο Ρρυ. 4ᾗ. 

αμα. δ Ῥεβε Ανοῦ, 5 Χρεώμενοι γι} ἆσφε-οδ. ο Ἐσπμ τε, αι: 
ελις άσε ας Ἐπεσήεσαν «4γοῦ. }.. ος ὧπί | 

ο πι - 

ἴακ εξ μάς. μαχροτέ : ε δα. πληθ ού: 227᾽ Ἱ ΕΙ. «4, ας ήθεσι ο 
Ῥρη 44. 2 ο Ἔρλρα ορ αλα. τλήθε «νο. 7 Ῥατής, -ᾱ- δ. Λὴ. «44. {714ῇ ας ο ως 

4γεῦ. ον «2 Ἡροέδοισι οτα 7ερῥ. 
αν 

. ο) -ὁ το/ ν 5 κ ο οφ 1 - 

οὐ]ήμήη2) ὅτι βασιλεὺς ἁρτοκόπους καὶ ὀψοπαθις ολλοὺς 
ὅους καὶ θρωροὺς ποελη/εὶς ἔνρι (αϊαπε ο ὃν «όους καὶ θυρωροὺς παμπληθεὶς ἔχοι νο ο πάν ζητῶ. 

λα α ΝΑΙΟΚΕΝ’ 
οὐκ. ἂν ἔφη δύνασθαι Ἰδεῖν. ο η μμβος, |- 
«39. Ἱκαὶ δόρασι βραχυτέροισε] ΝΗΗΙ. ας πλ 

Ρ4ἱΗΠῃ ΠιαησαΕ, {Ε1 μιροτέροίσι ΡΙοΡΕΙΗΣ.. τς σος 
νιπη ορὲ ῥ1]]αο οἳ Ἠτοῃ. µωκροτέρισι, 1218 να ᾖ, 4: 
ΠαΠμπιαµε Ἔ. ότ. Οἱρήσγης, ῥιαε μπα ο. ο Πε 
{ΟΠ ΡΕΠΑ, Ῥογήχιπη Ὀχονίοτος Ἠπθα5 περΗρι ί τν κρί 
οοτηπάσπι «Ίγρεος Όίανος οἳ ρείτα». αι πλήν 
σᾳσθαι «ιτ ταΠίορετε ηχος, ΠΟΏ εφῖάς πι ο μ ρᾷ τε 
«81. Βοῇ τε καὶ πατάγῳ] Ῥοτ[αί πιο επαῖς της {η 

καὶ πώτῶγῳ χρεώμενοι εχ μία εταπιρηηῖ κος 
τογίοόχοτε» Εν, πα» 70, αμαιήη ατα ο {ρεζΑΣ η. 
Ῥϊου νἰάεεητ ἨΠοπιετεμπι Τρῶες μὲ κληγή Τ ο μη 

(6. καὶ 

αυ μ-”--- 



σος. 

νι, 6όο8 
πως μοι... { χειραρ ἀγταείράσθα, ΄συν- 

ἠδέβαλλον, ὃν δὲ Ἕλλην κατὰ στάδιο τε καὶ κατὰ 
έθγεα χεχοσμηµένοι ἐσαν, χαὶ ον μερει ἔκαφοι ἐμά- 
χώτο, πλὴν Φωκέων" οὗτοι ὁὲ ἐν Τὸ οὗρος ἐτάχβη- 
σῶυ, Ὁ Φυλάξωτέρ τὸν ἀτρατόν. ὡς. δὲ οὖδεν εὕρισκον 
5 ς / ς ι ' ἡ ρω , ε ς δή : 

ο ο ο ας δει απαϊρίίοπα αασάπατη η τε ρτῶ/[επΏ 6οη-6οαπηλαυν. Ἀππορεργτός. να. . ο. 
πΠαπη σαρες/οτεῖ , “Ἔρϊαιτες Έτ γάειηϊ μις, σα!το τῷ παρότι ποηγματι . πιᾶ Τη» ο ἵύρυ- 
να Μεμεπβς, αἰοθάπεαταδ. αἁίε » Άπ(ματη "δημες ανὴρ Μηλιὺς, Ίλθέ ο, ο λγεςν 45-μεγα ο 
πᾶρπα αηία τα αὐ. 11ο ἑεπααπεταπἁμς 11” πι παρὰ βασιληος δοκέων 5 οἴσεσθαι" ἐφρασέ τε την 91 εἴσανίταιο οἱ τταπήτοια "4μἱ Ῥες΄ πιοπτοπή ἴπ ἀπ ιόν λῤῥις ἴμιὀθιωώ ο ρμμὰ, 
«ωαπποργ]ας [ειορας: "πο: ψμίοη « οτι σσλας, καὶ διέφθερε τοὺς ταύτῃ ἔ ὑπόμένωτας Ἑλ- 

ης α6ὶ Ὃ ο μα λίνών, ὕσερω δὲ δείσας Λακεδάιμονίους, ἔφυγε ἐς η” 11 . . ς , ο κά εν δις” κο, ο μημή ἐς οπῖῬιοίάβο αὐ ῬγΙαρό- Θεσσαλίη" καί ὃν Φυγώτι» ο. Ὅασο τς "Απιρηιζιγοἑϊρις οἆ Ῥγ]σαπι εοΏρτερα- τῶ Αμφικτυθων εν τὴ λα... αρ. Ὢς, Ρδσμπῖα ΡΙΦςεοπῖό Ρρήρ]ςο Ἱπιροβτα Επῖτ γύρο ἐπεκηρύχθη' χβόῳ δε ε ὑσερο, ο. γας αυ] Ἱητερίεξιο. ἀεὶπάς τεΏηροτε΄3ΡΑπλεπαάεςοὲς Αντικύρῃ, ἁπέβωε ὑπὸ ᾿Αθηνάδιω» ἄνθρος ΤρΗΧι- 
Ἠτο Ἐτασμίβίο, Αὐῆσφιῶ; παπα Πο τεάϊε- τής ὁ δὺ ᾿Αθινάδης οὗτος ἀπέκτενε μὲν ἃ Ἐπιάλτεα ταῖ, Ἰπεοτοπρεας 60, ΄Ὥπεπη, οἳβ οὐ αἴαπι ὁ ἄλλὴν αἰτίην, τὸν ἔγω οὗ τοῖσι ὄπισθε λὀγοίσί τας . ο» ον Ὃ ο λης σημανέω" ἐτμήθη: ῥξγτόι ὑπὸ Λακεδαιμογίὼν οὐδὲν εις α- Ἰφοσθωωσμία ριώπηο αἩεθλις οιι.. Ἴσσω,, Ἐπιάλτορ μὲν οὕτω ὄγίρῳ τώτέων ἀπέθα» "ης ᾿1ῃ ππθαυα “Ερία]ζες. Ρθεΐεα 1ηΤΕΓΗ1 6505, Εσι 9ε οσερον ον, λογορν ὡς Ὀψητης τό "14 Ἐοϊ ετ αἶα 4ας ΚεθεαΙ ἕαπια, Όπειεπι Ῥμα- ὁ Φαναγόρὼν οὐὴρ Καρύσιος, καὶ ἰ Κορύδαλὸς Αμ. 
ος Βασ, ντιπ μία, ος Οοὔσ-ς σμωρεὸς, εἰσὶ ὃν εἴπαωτες αὺε βαοιλία ττας τε τες θααπα Απεζγιεμμώσις αδία, αἱ εα “4Ικ6- Ἰλόγεό, καὶ περηγησάμενοι τὸ Κ ὀὗρος τοῖσι Πέρση- Ὅταἷρε τερὶ, εἲ ο ο ο. σι" οὐδαμιῶς ἐμοίγε πιςός.. τοῦτο μὲν γὰρ, 1 τῷδὲ 

μεις ανν ) ΤΠις βἀο σα ..ὸ κο. . ο ο ὰ να αν ονςς ος εν. 

Ὃ ος δι ρουμ , 4ο στα Ζοχθὴ φαθµώσασθαι, ὁτὶ οἱ τω Ελλήνων 1η πυλαγοροξ- 

Γοέςηβήπι α1ἱρα, Χεικοιη αβιαπίσαι Ίεναι Ἐρίαίκες, Ρο Υὶ ΜΝΤΙΑ » ΤΙΒΕΈ 
15 {ρε ἀοπὶ ἠπά]σαι Χειχί ταπαῖτεπι αἆ α{οεμ[απ1, : ον, 

εἴαιε; αἁΠάς΄ αά τοϊ]επάας πΊαηας ντε ποὮ οὐκ, οἵουρ τε ἔσεσθαι 
{πρετερία, Λε Οτεςί΄εοΒ ἐχοερεῖς, Ππ[ίτι- 
ἐς οταιπϊρας, ας ρεί Παεῖοπεν ἀῑρεβα, πει 
ἵΏ Τπο ἀπΐδηπε Ίος Ρίῶτος Ῥποσεπίθς»»: ααϊ 
1Π ποπιό 44 Ίεετ ορβἀεπάβπ ]οσα51 ε{αητ. 
Ῥειν ΠΡΙ πμ αἰπά . ἁῑ[οηπηηίς ααᾶπι Ίπ 

-. ὁ «νὰ δι. ο δν . ολ ο ο. εοτυΠι Ργ]αβοϊ ποῦ Οποτῶ οἳ Οο1γἀαΙΙ, {θά ἐπεκήρύξω οὐκ ἐπὶ ΟὈνήπη τε καὶ Κορύδάἀλδ ἀργύμο» ο ρε τον πμ .. ἐ πΕι ο ο ρα κνλν ώς, , : ος πολλή 

α Δυερί «γε. ἀντωείρεσθαι Ῥαι. δι.  ὂ Φυλάξοτες ρα ο ού, ο, Ῥα. 0{. Ρας, 4. ἵη «1ο αἳ ας ἑώρων. 4 Χρήσηται ΟΙ ὦ)ερῦ. Ῥαι/: «40. 7114... φρήσεται «4γεῦ. 
{ρεσ]οίε: Φεά γἱὰο Ο. τό8. ἵΜοα ριῖας τὴν «4γοῦ. παρΠρ]τ, Ί 
ἴθα ὑπομένωτας. Ὕσέρ αι ΒηΗ.  ᾖ Ἐπιάλτην «4γεὂ. 7’. ει ὄπισθε, Ἡϊ Νοµρίος {ο]εί Ῥ]εμηπ]α!ς» Ἰ Κορυδαλλὸς «4γεῦ. δν) «ἄ9ψ., εἴ ἀεηιό Ίῃ Ίεαᾳ. Οὐργίάα]ως Ίῃ 1 αΕη]ς Γαῇ]ᾳο, { Όρος τοῦ. 4 4ῑι Ἰάᾳμς {περίυς. / Τῶδε «4γοῦ. ῥ., αἰ πόδε, ῃ άε]. «{γοῦ. Ῥαε/. «πχ. πύλαφόραί «Βαγὴ. «4, δ. 71μᾳ, Ῥγη. 44. γα, ο τον ον κας ο ος ος κατ εττε 

ε Οἱ ἔσεσθαι «{γεῦ. 77 
7 1. Πε, Ῥατ/. αν. }1πά, Ῥαγίς, δ., θἩ- 

ν - 3) εροκθνώκηον δν ων αυ νς 

στ ἐ ιό ο αρα κ χο ο ο ο ο στο ώρα πα τος 46. Καὶ ἓν μέρει ἔπασοι ἐμάφοντο] Ταάτα {η 9 σης ϱ. στ. οἳ δ' ἄλλοι ̓Αμϕιωτύονες συνελό ει ο μὸ- σε ]ου0 ΙΣΤ Ποη ρορ(ηπὲ,  Ἕν μέρει ος ἐν ως ολ δε αδλεε., μον 8 τος )Γαῖς {41ο υἱορ, νο ΡεΙ νίσες. Εγίρίόες Όγείορ. ν. απ ΑΕ{ςΠΙΠ. Ρ. 605. ο. ο ῷ ος «αρΙοξας» 170. ὥπαντες αὖ τὴν διεκροτήσωτ᾽ ἐν μαέρει οµμδὲ ῥ6 υἱ- εἴἶατη Ἱερί καὶ τῶν Αμϕηντυόνων, 1ᾳ01 Επι 1ῃ ο Ἡ ες ὃς: Έ]εραητεν ροσι {μάπεμης ΑΙΕΠΟΠΕΙΑ Ἴσο. ᾶ7ο- απεπι Ἐκκλησίαν νοςαῦαπε, Ῥταειέτ Ῥψίαροτας, Ἠῖς. 

δώ 5 

Ἴουίης Π]αβταν]τ αά «4{γγίση. Ἀγαβ. ΙΠο 96. Ρ. 140. 
ο. Ὅ Ἐι χρήσαιτο τῷ ὅτο.] Ἐκ Οοἆᾷ. ναπίαητε ἆὶς- 
ως τεσοτα ο παδις «4γεδ. {οχ]- 
Ῥτίοπεπι, ΝΟΠΤΟ ΠΟΠ ΙΠ{μεἴαπι. πεζιο ας, ΤΠ. Αο6- 
150111 :8ἀποι, πὰ 4ΒρΗ! Νας Ἡν 50. Ψα]βατάπι 

ιός ο[ιεηζαραπί {πεάαθ. 1 ν» Ἴσιν 6Ρἴ0ἱ16, νε ᾱ- 
105 ραείθίθαΤη» 41/εΡΙμῖν ΟΥ. Ἰπ ΟΕΠΡΙ. ϱ. 66. ὦπὸ- 

βῶν ὃ' ὅ, τι χρήσαπο αὐτῷ πε ο μα δν 
ον θρασε τὴν ὠπραπὸν | Κουχί [οπή(απι Ἰπάϊρανέ 

Ῥογήφαιια πποηβτανίε Περμ]α]τος Μα]ίσηβς Άννα. Ένας Ἡί- 
ης. ἆᾳ απο ποιανίε Ομάρ. Ν. Ο. αἆ 170ΡΗΗ, 
Ἡ, ο, ος Τα. Ίῃ οχοσιρες (εβα Ἆος {4εἴπι]. ἵπιρι- 
Ίατητ τας ]]π]]ς. ΟμηΙαδας ει Τπιαρ]ευπὶ, 1μάΐσο βρη- 
αηίᾳ 1Η. ῥ, 514. πο (γαθοῖμπι αὐ]άει νΙά(κ[ει Χει- 
ἆθρο εἰ μὴ κωτὸ τὴν ἀτρωπὸν τὴν διὰ τῆς Οὔτης τείνουσαν Ῥεριγαγὼν τὴν μετὰ Ὑδάρνου σρωτιὰν ὁ Τρώχήιος κυκλό- 
σῴσθαί σφισι τοὺς Ἕλληνας παρέσ. ἀσ ος Ερβῤρ]ιος Χει- 
Χις Πς Αἰεχαπάτο Μ. πιοπβτατα ην Ῥγοβιε ρτοάῖζος πριά /οᾷσγ. χν; 6, 67. Ῥοΐγπεμ. αν. ς, 3, 97, ὅτο. 
Φος ρα οΜπιάσπι (Οπήίτηπι βοριῶα τοιρος Ἡτοηπο 61- ἈΠση ιο νίαπι Ίπ (αθοίαπ ἐγας]εοῖαθ ρατο[οσστι]η! οἳ αἰαι ος αρμά. Βση[αμ. Χν Ρ. Όροι» υΝ ἀωρίοχ ορ[ς οἶεατ ὀτρηπὸς διὰ της Οἴτης' µία μὲν ἡ ὑπὲρ Τρωχῖνός, 
ο ἑτέρ δὲ ἡ διὰ τῆς Δἰγειώνῶν, ὁδεῦσωι σρωτῷ ῥᾷων, οἱ 
ο ος «δάρνής ποτὸ Μῆδος κατὰ: νώτου τοῖς περὶ Λεῶνίδην ος Αλή) ομπάά στα πποπηοίαϊ «ρρίαν. 8γτ. Ῥ: τοῦ. : ο” ὶ η γα ο ητετθρον Ἡ , ΑΙ τς ΥΑΙΟΚΗΝ. 

ἐς Ὃν ης τῶν πύλώφόβων τῶν ̓ Αμϕ.] Ύουες τῶν ̓Αμϕ. 
άεπίναῦηες ον συλλεγομένων Εχ 16ΠΟ]1Ο οἱ οἱ μη 
ἆαφ, πηρα, οπας Ώἱτομ  ρείουες. εδίε εχιρηπίπαη- 
πρ, πησῃς αμμοο πτογργοϊαηπεπίο ΠΟΠ: ἀἰφ[οηείτοπη, τρ ἔρρ)η ον (Ιπ6Ηο το]]στας, νεπατατηίο α Ῥηωρο: 
ὴ πρ ίρρι η  Ώ0ῃα αῦσοι". Ἑγ]αροτας οσα 6- ς 
μον Ῥγ]ασαπι, εοπ{Πατηνί ἆς σοηπιηῃῇ ας {61ῃ- | Ράις 1ης, 4Η) 0ΛΙπος Ριορίετεα ἵπ Οτε(ΙΡΙ, 

Ὕοπ]σί «οποΗ!, οο Ἰποραραπιμοης απ. 

τΟΠΊΠΕΠΙΟΠΗΔΩυΕ αἀπηττεραητατ ρἱμτος {ποτΟσΠι εἴοθῃ- αἲηί ραβαἴρεε: Ίαης ᾽Αμϕικτυόνων ἐκκλησ[αύ ἀερέπιας -41/ΡΙ{ ἀῑξίο Ίοσο.. 19σο Ίπ Ῥτοτο οἳ οοΠ/{ρΙΓα{ἱο- ηεπα {οπεάατυπι αραμΙείσο. ἳ)δἱ νοτο Μεγο (ος ἐν τοῖ- σι ὄπισθε λόγοισι 4ε Ἐρία]ίαε πεσα, εἶμδηιε ἀμάοτο Α- 
πεπαία νεῖρα {εοῖερ Όἷτ πως Ποτὶ Ίςει [α[ς ἆαπες Π]16- παπι, {4 Ὄεπα πιαπηϊπ], .Ῥτοίπάς αιιξ οΡΗ(ας οδοί ΕΠΡΙΟΓ 65ε, οἳτ ἀείαης ία, αν ὃς σσ. Τῶν Πνλαγόρων τῶν ̓ Αμϕιωτ.] Ίπβια ππεπιοιηας ὀἱ τῶν Ἑλλήνων Πυλαγέραι εἳ «ἀϊθήπρυυπαις "σετίε τῶν ᾽Αμϕιμπύόνων: οἳ Πυλαγόρα. οταπε α{άςια οἳ Πυλαφόραί 
᾽Αμϕικτυόνε," {εᾷ πο {απεαμᾶπι οΠηΠ6ς οἳ ᾽Αμϕιμτυόνες Ἠνλαγόραι. πιει Απιρηιέιγοπας» Ώνα οοποϊ]Ἡ Απιρήης ἀγοπ]οί ραγβςῖρεβ, αἴίπαπι Πυλαγόραι ἀἰσθτθηεμ ρίαθ οεῖει5. εριερία πουίς εγαᾶ]άῑτ Διόζος 1ο, ή. Πυλαφόρωι, οἳ προεῶτες Πυλαίας (ους. “ἀπιῤῥί- γόμα βγήποίῥες») ἢ οἳ πεµπόµενοι ἀπὸ τῶν πόλεών εἷς ᾽Αμϕικτυοίαν ῥήτορες, ὥςε ἐπεῖ ὦγορεῦσαι. ο «ΙπμΙΠ8 
πυΠο -Ἰα8ς Πε Απιρηηἒγοήυπι οἶξακίᾳ. ἀθοτεία» {ειναῖα 
Ὅειποβῥεμὶ ἀᾳ Όοτ, ϱ. 165. Ἔδοξε τοῖς Πυλαρόρα» 
καὶ τοῖς συνέδροις τῶν ᾽Αμϕιχτυῤνὼν" αἰίοΠας αεῷ Ίιος οςί ἠπίήπα: Ἐν) Ἱερέως. Κλεμργόρου, ἑαβρμα ᾿λαίως. "Έδοξε τοῖς Πυλαγόραις κάὶ τοῖς παω ο ης 
ἸΦικτυόνων καὶ τῷ κοιῷ τῶν ᾿Αμϕη σ ή ο αυ οσα Ῥπππίνας ἁοήρια τῶν: νΙάεπας» ἕρά μονο Ῥαττο Ώταεσαο απήσηἰταά5» ο {μητ τοπερτίρο(α. ο αμα ψισην, το 60, Ἔδδε ργσαῇ μώρασέμη ἴλος λος Πθ- 
Ἐαύίτας, ῬἱοΊω παν το, θεα κ τς Επι, ματι οκ Εογοζοέο. οΙ 8 ΠΟ οι ΣΧΧΝΠΠ. 

κ» 

ο μμοό-λρδνν--. 

Γ107, ἄνδρα δὲ οὖκ ἔτι δεξὸν γνώμη φαθμήσόμενον ὀ/ρῇ- των μή ἀθίμουνς Ἑλλήνων ζυλαγόρι ὃν Όοάὰ, αν Ότα ἀμδΗ- Άαπέ αἰσαπι»  ΨΙοΟΟ ΕΠΙΠΙ πυλαγόραι, πηοάο 
πτυλορίόροι Ἠϊ Ἱερατι 4Β/ὐπεν 1Π Οτεβρ], Ῥ. 71. 116- 
τας τοὺρ πυλαγ όρος τοῦ» εἰσαει πυλαγορρῦντας, 1ηβΙΦΠς 

αρερ 3 σοὺά 



ον τρ ο ο ποτ 

τν 4. ἵ ' ή . οε ρος οπη ἀπεῖε Ἠγάατηςπι αἲ πηλ]ίτον, Ροδίζὰ 0 ς 

δος ΓἩ Ε κ ο Ὅ 0 στ ϊ η 14εο αι ας ον 

ἀλλ ἐπὶ Επιάλτη τῷ Τριχυίῳ, πώτως κα τὸ ΕρίαίιΦ Τιαο]Ιπϊ σαρῖᾶ ρεευπία Εξ. ΡΙΦ6Ο: 

ἀτρικέγατο. πυβόµυοι" τοῦτο δὲ, Φεύγοτα 3 τοις ο το ομὰ οσον ο 
3 . λ ε) 3 Χ κά) 

Βπιάλτη ταύτῃ τὶν αἰτίῃ οἴδαμο. εἰδεή μὲ Ὑαθ Ῥεεηκβπιασα Παρρηεεε» αηπιβασε ες [ο 

ὃ ὃν καὶ ἑὼ) μὴ Μηλιὼς ταύτην τὸν ἀτθαπὸν Ον μα ος οΗπιεπ. {εἶπιις {5 Εαρα Ῥοπίρηιἕς 
η μη Ί -- πι. υτή ο, ο ο ζ σΛΠΘ αιίάεπι θΓ]αἴῃ 5 αυαηφπαπι ΟΠΕΕΕΘ ΠΟΠ | 

πησρο τής χαρῤποκλΕ αρα ορν ἀλλ Ἔπις βήρίει νὶ Μειεπβς, τπαπίτεπι {ίαση πονιδη. 

«νεὴς γαρ ειν περιηγησάµωορ τὸ ουρος' αι κατα Τε, { 1π εἂ τοσῖοπθ πιπ]εωπα σεΠΒΙΗ5 [ανν 

τὴ ἄτραπον, τουτον, αι ΤΑΥ σον Ξέρξης δε, {ει [εὰ επῖπι ΕΡρίαἰτε εσι, 40ἱ πιοηίςα 6Ισ- 

᾿ τς «2ὴς ς ς . : . 

ο πεί ὃν Ίρεσε τὰ ὑπεσχετο ἃ ο, Ἡπιάλτης κάτε- αὐπιάισίτ, εἴ ᾳποᾷ αἆ ἵταπητεῖη βαμ ρ ἂ ο. 
” 

” Ἱ 
. 

αν 

Ὑάσεσθαι, αὐτίκα περιχαρης γέοµένος, ἔπεμπε Ὑ-θοςπ]ρᾶπι αἀ[ζήρο.- ἄειχερ 68, πμ 
ο 3 { ς / 

19 

δάρεα, καὶ τῶν εσρατήγεε Ὑδάρνηρ, ὠρμέατο δὲ εοη{εξζασαπη {ροπάεραῖ ,. ΡΓοραΠ5», ΠΩΔΙ”. 
: 

ῃ Ηνόαιπεια ομΙΠ 
ολ τά ώ λαο” ο ο πποάαπη ΙΦί15, πο πιοτα ΠγάΙΠΟΟ 

περι λύχιων « αφάς ον. του σρατοπεοΒ. ΤΗ οετα- : τ τας, Πα αἰτεᾶ 

ο) Ίτην ἐξεῦρον ρα κε 15 ααἴρας. ΡιΦεταῖ «εορης ποτ 

πω οποσος ζιχῶριοι ΜΜηλιέες. ἐ6ευ.  ρήππαπη ἔασεπι ϱ σα[τῖς Ρτοξεζἕα» εδ. Ίτα- 
Ῥόντες δὲ, ε ο εκιη χατηγήσωτο επι Φωκέας µτῃῖτεπι νεΓο Πάπα Ιπάΐσεπα ΜεΠεπ{ες νο] 

/ - / πλ να ο ὰ λ ᾿ ο ης ο. 

τέτε ὅτε δι Φωχες Φράξαντες τέχεὶ | τὴν ἐσβολὴν,Ό5βανετυηῖ; 8οα1ε Ιηνε[]σαϊο Τ]ιος[αἰος ἀθαΙ-. 

Ἔσαν ον σκέπη τοῦ πολέμε" ἔκ τετ τόσα 9) κάτε. Χ6Ιε αάνετίις Ῥ]οσεπίας, εο Τεπροῖέ» η / 
: να οσα Ν κ. ἷ 2». . » ο, οκ. ή 

Φέδεκπο ἐοῦσα, οὐδὲν. χρησ Μηλιυσι, ' Ἔχα δὲ ὧδε Ῥμοσεπίε Ἱπεεγίερία πιΠτο [πίτα εηῖ ο : 

ᾗ ἀπραπὺς αὕτη" ἄρχέται μὲν ἀπὸ του ᾿Ασωποῦ Ίοςο {εοιτο Ῥε]]!5 ος οκ ταηῖο ΤΕΠΙΡ ον: αἲὶ- 
. ο. πιψΨ : 5 » 

ἁ 8 π ; 

«ποταμοῦ τοῦ δι της διασφάγος ῥέωτοθ, οὕνομα δὲ [πατας εθῖ πΙθὶ] υη]ς Μεμεηβρας, κ ο 
ο ]. Ν ο 2 .. ο. 

τν. 

(τῷ οὐρε τούτῳ καὶ τῇ ἀτεαπῷ τὠντο κειται 

οΙύ 

ἀἲεια, 1είς παδει 16 σα][ῖς: Ππαῖρίε αὖ ΑΙΟΡ: 

ον ΡΕΑΗΡΑΗ ν ο Εινῖο, αἱ Ῥες πιοπτῖς πιεαι απ[αζαν 

αν τος η. Ανόπαια αὐτῃ κατὰ, ΡΑΧΗ πιοπεῖ ἃο νΙΦ΄Ι8εῖῃ ΠΟΠΙΕΠ οοι πάσι Α.9. 
πυ ουρές Ἀηγει 96 ο... ΑΑΝΕΥΟΗ ΠΟΛΗ, σας ρᾷα: Ἠῶς Απορᾶα ΡεΓ ἁοτ[απα ΠΙΟΠΗΝ ν : 

ΤΗΥ ἐουσαῦ Τῶ' Λοχρίδων πθὸς τῶι, Μηλιόων» καὶ τεξα, ἀεβηῖι Ιηχία Αἱρεηαπι υΓΡεπῃ ασ ος 

«κάτα Ἱ"Μελαμπυγυντε χαλεόμθο λίθο, καὶ κατὸ Ῥππια «δι εκ 1,οεΠάίρις, Μειιοίες ἵ.. 
« σω 

ο ά : Ψ . . 

Ἔερκώπω έδρας τῇ καὶ τὸ σιωότατό ἐσι. Κατὰοδᾶς 1Ισίά Ιαρ]άσπι ποπήπα ΜεΙαΙΡὺ βαν 
λ 3 λ ο ”/ 

; πι η, ) 

“ταύτην δὺ τὸν ἀτραπὸν καὶ οὕτω ἔχεσαν ὃι Πέρσαι ἵμχτα Οεγσορυπι 1εάθε,᾽ 0. ΑΠΟ ος Ῥος- 217 
ολο ' : αἱ οὑτῷ ἐχ σαν οἱ «ἱέρσα! ο ας Ίρεα νία αἴηπο ἵνα {8 μαβ6ΗΙΓ:- 
Τόν: Ασωπό διαβάτες, ἐπορεύοτο πάσαν τὸν υὺκ- ος μα ποδς 1η 

πα», οὗ δεξί μὸν Ὀ ν Οἶκαί ον ο Αἴοραπι ἱταηδρτεδῇ» Ίτετ ο ο- 

νά 
ο πο τα, 

οΗ δε, τὰ Τρηχυίων. πώς τε δὴ] δέφαµε, καὶ τε, α Πτα ΤταςλἠπΙοσΗπηΣ ας [40 ο 

2γόωτο ἐπ ἀχρωτηρίῳ τοῦ οὔρεο, κατὼ δὲ τοῦτο απ απτοιῷ {η αειππε πποπής ἔν | 

τοῦ οὔρες ἐφύλασσο, ὡς καὶ πςότερόν µοι 1 δεδήλω- 1419 ἵη πιοηῆθ οσο» Αρώνη ᾖ αμ 
πας Φωκέων χίλιοι ὁπλιται, ῥυόμωοί τε τὴν σφετέ- «9 πη]ιο Ῥ]οσεηβυσι αππβΙοσΙ Ρε ἡ οχ. 

ῥηη 
πα κ : , ὃν ; Ἰν ΑΜΑ ΣΑ όν ο πο ΜΗ. 

α΄ Τὸν Ἐπ. «4γοῦ., ἀεάομ]ης ἀσσιαί.  ὐ Ἐν μὸ, Μα. ὃ ερ ῦ, ῥην, αγ Ά. ή Ἡ ο 
πι μὴ ἀεβειεραῖ, Ῥοπτο εἰδ. μὲν φὸὰρ ἂν «4νεῦ. 4 Ροή ο. ο η αὗοταί, ϱ Ἐπὲὶ ἤρεσε 1.4. μή, 

«4γοῦ. «49. 4 Ἱνεσ]σίτητ ὁ α βα./. «4. : ρα ο Ἡ Πΐπο {π Νου, Ί Τοσοῦδε κατᾶ τ "ος 

«4εῦ.» κωτεδέδεκτο εί, Ῥαε/, Ῥαε/. 4. Βαεὴν, β., απιοα οκ «44. εἲ αἰς κωτεδέδαιτο. ὃ ΔιΑπαιό ς 

7 Ρα, οἳ Ίτογιπι; πιο]ας ἵπ Γηα1ὸ. αἆ Ἠοπι. Ῥ. τωτο. 38... -ὂ ος. ἡ1εα, Ρα. 40.0 τῶν ομαδα 

γεῦ. κ ᾱ. 5. ή, . 4. λδωρον αυ ρηιμ, ἆ Λυεδ ἃ Ρα. τπτ ἔφαμε Γι .( 

καὶ ἔγεν. ΠΕ ΠΠἱοιπιεάϊο ὁἳ ἰάν» Ῥειε, Ἠ]ρήτομ ὅτι ομρὸ. Ῥρε[. «δι» ατογα πι ΡΟΠΟΠΟΠ. ο. 

λ.. κ ορ τίς ως πο να ο ο μα. 
“τους πυλαγόρους καὶ τοὺς ἱερομνήμονας. -«Ιἡλαηίις ππταπι- περ) λύκνων ὀφάς' ποὶ ποία! 1. ου. πρ αν 
με, νου] ἠεχίοπεπι Ο5, ἴπ' 45/0/Η. Ῥ. 69ο. ν μμκένων" νίὰ. 10. Πγά6ΕΙ 

οκ οι αρ κοσιοο μεις ο λισδρλςλκι 
. τοῦ: ἀοβοβαίες θμήε αιοσµ6 πυλήγόροι εχ Ἠεβοδίο ο. 33. «Ἰαλοηρεα πο ον  ο ος νυμτὸς ἡν 127 

ΩΣ αν κα ο σπ ἓ ο. ἄνμα λος ο ο]. ο 
Οήμοαγ λα ο. τν κό) -ἑὼν μὴ ΜΗηλιεὺς] Ῥορε ή] Δαμπτηρες οὖν ἔτ ᾖθον" 1 ο πιάτα οπῖπι πιεις 

-πη]ς Ἰη[οσμετο νοοῖς ρα ἡμμη. Πορηαρα κ μοεα.. ον εέα ήσαν ος ο Γοασμεις ΠΠ. 95. ος 
ος ολ, σόν οἷς Ῥηπαϊρίαπα οχε]ά1ε, Πεγούοίο απῖ -ἴλπαί ταῖῖο αΠομίος ορε, 1ο .Ἡς ἵα Ώε]. χὶ 3σ3. 08: 

σσ ηήβηωᾶ: νά. ἁοθειδΗηά νά ἴαπιεία ὀεηι. ες Ἱπτε]Ηρ]τ ο ο ο οι οὗ 

. .- Ἱ ος Βεπις πεσαπαἱ ἀε[ιάειατεῖ ρατΏςι]- Ι6ς Ἱ]]ς ΠΙΕΙΡΙ ερεαηῖ ας τρες ΑΙΟΚΕΝ. 

: ο αηπάα Παρ]πιταίς οοεςοθ Ροείμ5. ἀήσεθ» α1αΠι οδίετναάς 9, (/αηῦ. 1. ὃν ἐπ. Ῥ. 905. ᾖ 5” 

μίμος Ισ, εἰ Ἰ95. (ση μἱ πηααεγηῖ. 9ο]ἱ5 4μο- δ6, Ἰζατεδέδεκτο] ἘτορῖΕΣ - Ι4ήμήη κατεδέδαιτὸ άρον 

ος ο ος. Ῥασίας οἳ «αἰςζίμεν, οὐκ ἑὼν Πηχο- ΛῥάβΗ5 νιάεπάα ορίθ» απας αλἲρί {οπροοτας» ο ο 

σας -{959. Πογούσεην {αυπι ΠΡΙ: τεβιςίο Ίαεἴῖ». ΊΠοΠΗΕΓΑΙ. (γοπουζή» ον 2 (115 Μ]ο ας {μ- 

σα ο κακο ἠασο ας μι τας ΗΑυεγ1 ποἱβοζ νου ὑπέο[[ἠςεπάο η] μην | 
οκ Κα) εὼν ̓ Μηλιεὺς Ἱ. Ωιοά. ρο[οῖε {επίσης καὶ μαι υἰάεγευ {ας ἱδὶ 4ἱχογῇ ὁ Ῥικοναι αά Ίσγο ἐΧ | 

ο ο ο ο πο ο λος --- 
πα - τς ης πενοσα βίας: ν], Ὠϊκ[. ογοί, Β. δαίω αριά γού ρέμα: αἩὶ «ρΏροΠεο κωτεδέδαιτ2. ρι | 

οταν ' Ῥοῦ19 πῃίαιο πποἵς {οτιρβείοπε» καί” Ἱπάς δε, ὉζαῖτιΙ το οὀρη ία εγαὲ {ει οοΗβέΓΗ47 μοι | 

σερ οὖν ὢν Μηλιεύς" Ίεά οἳ τατῖας Ἱ]ά Ἠοιοβοίευπῃ εδ: Πποβίαμς Ἠπες ἸΝοβεί,, Ῥιο[οβο, πιοᾶο 16 ο ο: | 

καὶ ἑὼν μὲ ΜΗλιεύς) Ἡς ἴοηρβς ντ» .ς, 66. τής ο. 144- παρίλίοιων ΚΑΤΕΔΕΔΑΙΤΟ Ἱπροήο, μαμά ή η 
-σοὺθ μἨ Μηδίζοντως» ον ΦΗ]/ΣγΩΕ. Ρ. 186. δ., πῶς, εἴ- ΏαΠΙΠΗΕ 1π ναιρο ΠΙ]ή] ρτασίατ ΤαΗΑΤΕΙΗ. ορ αϊ 

σεν» ὄγε μὴ μάντις ὢν' Ῥ. 494”. οὗ πωιδεύουσι τοὺς μὴ τερτεῃεπάας: ταρτελεπάςς ΓΩΠΛΕΠ. 1π1ϊ ας κα 

«ἨΠέρσας Πέρσαι μώγοίν 3» ΑΗ ὁ βασιλεὺς ἔφη”. {οτϊρεπά πι {9 ραςβπη ἆσπί, :Οπας απἰάεπι ΠΟΠ εο {11Ρ) ὃς ορῤη 

φῇ' 11 ες νε/εγή» Ἰ 11η. πὰ (παςς, Ῥ. τή.» ὅτι εδέδεκτο Ίπρτοατε νο], {64 υε ἀπροπαρυδ. ώς 
ο εὺς ὃν τοῦτ᾽ ὅπερ ἔλενεν εἶναι κατεψεύδετο..--- οῃ πιοτίες ρτατία ροι[ανετοι Ἅνν ΑΣ” ζ ἔ ὃν ὰ σσ δν σ 

Ἱπνοπαβηπα αξῖ αὐοά ἹεαΙΗτ: εἰ τῇ Χώρῃ πολλὰ ὠμι- ' 99. Ίζωτά τε Αλπηνὸν πόλιν] οἵασηίος κκός εδ 

«ληκὼς εὖν να» 6. 36.0 διαβώντες το ο ον ὠμί- ««οπνεηὰ Αἴρεπο Πήῃς {η 1,9οΓΟΓΗΗΡ ποιτορο μην. 

λήσαν τῇ Φρυγ//΄πεφυο η] Ρτοϊσί η ος ἁριά {ον 1, Εοῤῥουὴ Ίπβα αἠπιαϊνοτίο οαῖ, ΠΩ Πώ 
ῥιούαεηη ϱ. 339393 βασιλήῷ τς  λΊσαντα" 1ο κρίδων πρὸς τῶν ΜΗλιέων ρα» Που απά, 

«Ἄκεπενι νοςαῖ: 1π Ει44. Ἱερίευχ βασιλήδ,τ δὲ, Μφομόᾳα- «ται. . ΕΗ1α ΠΙαΙΙΕΙΠΙ σπα 2. 16067 σα Ὠπιεμο. ελάµ” 

-αμμς ΙΠΙΘΥΡΤΕΓΩΤΗΤΟ ΕΡΕ 11 οοποέΓ/ΑΗΗΥ 1471 ῥοηηἡμί- κατὼ Μελομπύφου -------- λίθου. αγου]ς ση 

ο -πῇῃ βασιλείᾳ ὁμιλεῖν απ τει ἀἰδυπι πε αριά Τὸμ- πυγός Πεα]ας ος οα]δία, ἀοέήςβπιε αὉ ἄ γα "πο 1” | 

1 2 ὃς ιληκέναι τῇ ὠρχῇ- ΠΟ ΝΑΙΟΚΕΝ. «ρ. 907. ο μ]άσε οἳ Ζομποδήί βάε αάΠμτπιαῖα» {μις - | 

οδυριως ρου ἆφας] ᾿ΑΦφὸς λύλνων πίπα Ὃ εκ- . ρίάΐ9.; Ὡς (νεορέδης Πάει οοπβ]μΤα. αώς ρήσς | 

να... «ερ ΔαββαίΩς ή: ΡΙσβγαςι εν. οἷο, ,Αηβμαι παπαίτεμι 4 ΩἱοΥ. ἂν ὃν 

να ος ολο ἀρλὁ παμπ ον «ναι ο 
εκ :-ΦΙθάρη, κκ. ϱ, 31.5. τής ὠβΑΦ θὐσης . τῷ 



Ἐλοσεηίςς ἵῃ ολο ηλῖης ελβοάίξηιος ει εατοαιί αι μπε ν Τ | ο ᾿ αι] {ρετηεδαπιωςς αὐοά τεπειί αὖ Ῥετίς ιτῖθις μη Ῥ 0ο , Υ Μ Ν 1 Α » ΙΙΡΕΕ σῃ ΗΠίς]]οχ]ι ἱμεοπ]άςς, αἰΐφαιις ἀϊστεσ[ῖ Ίρδο επι Πήςπιαπίς, 
«Ἄθιβαρας, Ἔαπι αἲ Πρειαπδαπή Πάατα τετάη, η γώρη, καὶ Φρεῤέουτες τὴν εἴτραπόν, 

κάτω ἐσβολὴ ἐφυλάσσετο « ὑπὸ τῶν εὖ 
Ν λ ω ς ολ. 3 ' 59ὲ δὰ τοῦ οὔρεος ἄτραπὸν Ὁ ἐθελονταὶ Φω 

Τα α΄ ζα]]επι εαταπά μπι: παπι Ἱπρτος[ας 1π- 
Γεπου α απῖρης ἀἰξίαπι' ε5ε σ{οάιερατατ, αἲ 
ἅπο ῬεΓ πιοηίείη νΙαπῃ Ἠ]ιτο Ῥο]ο]Ι 1μεο- 

6ορ 

Φ.Α λά 

η με γας 
΄ λ 

ρηται την 
Χεες 5 ὑπο- 

219 π]ά σμοίεραπι Ῥμοσεπίας. ΄ Ίος αιξετη δεξάµθοι Λιωήδη. ἐφύλασσον. Ἔμαδω δὲ σφεας Πηοάο Ῥῃοσρηίος α[ζοπαϊσ[ο- Ῥεη[ας ἀῑθῑσε- ὀἱ Φωκέες ὧδε αγαβεβηκότα» Ἱ. ἀγαβαΐγογτες γὰρ 
ΤΠΕ πδπι απ πποητεπ 1ςοί α[εεμάετεπι, ἐλά))αῦο ὃν Πέρσαι τὸ οὗρο, πῶ ἃ ἐὸν δρυῶν ΡΙοΠΠς Ίάτεραπε, απία εοεμς εταῖ οὐῄτις ἐπίπλευ" Ἡν μὲν δὴ εμίη  ὕΨόφου δὲ γθοµέ- 
4υείσ"ρας.  Οσαπι νετο εδίει ο] ἱταΠαΠ].ΤΌνου πολλοῦ, ὢρ 5 οἰκὸς Ἡν, Φύλλων ὑ 
Πτας., : οδῖτό τημ]εο Πτερία, η τες Ρο/]α- 
ῥαξ,᾿ Ρτορῖος Ετοπάσε {18 Ῥρεάῖοις Πτατας, 
Ποσεπ[ες ταουττετυπῖς ἐτ ἀππι Π0ἱ ατπιὰ Ἱπ- 

: “5 λ ον ᾿ Ν “2/ "/ ο) . ΣΚ. γων υπο τοισι ποσὶ, αἄγά τε ἔδραμον ὃι 
κο εδ . Χο 5 κ αἰ. πλ φ κ. 1.) ὧν κά «οέουον τα ὅπλα» και αὐτίκα ὂἱ [βάρβαροί 

ποχεχυµέ- 

6 Φωχέες : 

έν ς λ ας 3 τση. ο να ή ϱ/ ἁππης, σοπΕεβίπη Ῥατρατί αἀβιειε: αι σοη- ο ρησΥ. ῶν εναν . ο ο νο. Γρὶσα νῖτον ατίπα ΠΡῖ οἴτευπιάαηϊεο, ουβα- ο. ἕ ο ο πω ἃ ο ος ὃν δοδρ Ῥαετε: 4Ἡ]ρρε απϊ ἄάνετ[ατίαπα ΠΙΠΙ] ΠΡῖ {ρε-1ὔσφι. Φανήσεσ-αι ἀντίξοον, ». 92εκυρησαν σρατῳ. ο)-- 18ραπι αρρατίταταπι» ᾽ποϊάετιηι 1η ἐκετεῖ- αυτα Ὑδάρης καταῤῥωδήσας ρὺ Κ οι Φώχέες ἕω. ἴππι, ΤΡ Ἠγδατπεό Τοτπιϊᾷαμς πε Ῥ]οσεή- σι Λακεδαιμόνῶι . εἴρετο 1 τὸ Ἐπίάλτεα ποδα.. {66 ἔοτεητ 1,ασοάαπιοηή, Ερίαϊτει ΡεισοΏ-  απὺς εἴ ὃ φρατός υθόμώος δὲ ατβεκέως. διέ- ἴατης ος. ὅμῖας Ί]ε εφ[εῖ εκετεῖτις. ΄ Μόχ 
ΞΕΓΗΟΣ: τε] [αέϊας, Ῥετίας πα αᾶτα 1π ασίετη . 
Ἰηβτηκ]ες ᾿αποτήπι {αρ]1εῖς πηυ]Ε16 ογευίδααε ο ὁ 

ον. ὦ Ν μη ε 5 κάτα ελ ς. ὸ χε . Τασσε τοὺς Πέρσας ὢς ες μάχΊν. οι δὲ Φωχέες : 
6 ἐβάλλωτο. τοῖσι τοξύµασὶ πόλλδσί «τε κο] ω 4 ος ος 

Ῥποσεπ[ος απσπῃ Γεπτεπίας, {αρεταπε ἵη νει- “ΠΟχοισεν οἱ χοντο Φιώγωτες «λος οὔρεος .. τὸν 
ἴσεπι πιοηῆς, απατὶ αἀνεηαφ Τε οπιηίπο Ἱ]- Ἀδρυμβο» ἔπισάμοοι ὡς ἐπί σφίαρ ὠρμηθησαν 
108 νεηῖδ[ο-. ος [ο ργαραταβαπῖ ἑαπηπαϊα ῥει- Ἡ αρχὸν, καὶ παρεσχευάδατο ὢε ἄπολεύμεοι, οὗ- ἀπ, Ίια Ίεε {οπιίεραἾς. Ὑδτυτη Έμοςεη- τα μέν δι ταῦτα ἐφρόεο. οἱ δὲ ἀμφὶ Ἐπιάλτια 
Τες [1ο ΠΙΡΙΗ “Ηππαβῖτεδ΄ {ρειπεραη: 1, θἩσσκαὶ Ὑδάριά Πέρσαι Φωκέών: μὲ οὐδέγα λόγον ἐ- εἶτσα Βριαίτεα εἰ ἨΗγάαϊπεπι εαηῦ::΄ Ίτα. 11 
ταρ]άε '4ς πισδξο' ἀε[οεπαπητ.' Αι ς οτα- 
5ἱς; απὶ ἴπ' Τμετπιοβγ]!5. έταπι:, ρτίπιαπι νᾶ- 

μα ας αρα ποιντο» οἱ δὲ κατέβαµον τὸ οὗρό κατὰ τά- 
ιν ορ ολα ο ο ασ θε... : χος, Τοῖσι δὲ ον Θερμοπύλησὶ. ἐουσί Ἑλλήνων» 

ον ολων ας Γον ' 9 . δι ἴοφ) Μορίβϊαν: εκεῖς Ἰλήροδεὶς, Ἰηαϊσανῖε ππος-  πεᾶτο μὲν ὃ µάντις Μεγισίς ἐσιδὼν ἐν τὰ {ρὰς τει. 15 οαπὰ απτοτα Ἱππρεπάετε: Ῥοδιαυαπῃ: πανε .. Μέλλογτά ἐσεσθαι ας ἅμα Ποὶ σφι «άνα-- 
νετο επατ  ττάηδβιρα ποτατη ΄{εσεῖε: Ῥετ[α-αΟτΤον" ἐπεὶ δὲ καὶ αὐτόμολοι Ῥ ἔσαι ὃι ἐζάγγείλαντεέ 
τάπι πποπτῖς οἰτοπίταπα, 1. απ]άεπι 8άῃας τῶν Περσέών τὸν 4 περίοδο, οὗτοι αμ ο ὅτι ος 
ποξτα Πρηυπι ἀεάειπῖ, ΤετΠο Ίοςο Πρηϊ- ὀσήωμω" τρίτοι δὲ δἱ ημεβοσκόποι, καταδραμιόντες : 
Ώσανετό {ρεσμ]αϊοτεθ ἀῑατηῖ,, "αι α- νετεῖς]- 
Ῥὰς πιοπῖις ἀθοιττεταηῖ 14Τι 4ῑε ἸΙαοείσεπίο. 
ιο Ιπιοί {[6. εοη{η]ταπίες στο» {επτεῃε]]ς 

) λ νὰ : : ν σα κ . ς νε ιὠπο τῶ ἄκρώνν Ἠδή Σ διἀφαψούσης ἡμέρης οὐθαῦτα, 
. .ι ψ . ἴ ς δν. 

ἐβουλεύόντο ὂι Βλληνές, καὶ σφεων ἐσχίζωτο ἂι γνῶ- 
ς λ λ 1 ) ον, { ϱ) ον ς. οί ; ώὁ ὐ οἳ,- ἡ » ' ἳ ) 8 ΟΙ[ετερααπε:, αἰ επίπι Παήοπεπι ποη [πε ὀραί, οἱ μὲ Ὑας ουχ. ΣῶΥ ΤΗΝ τάσω Ὁνα ο 

Ῥαπι «ἀείετειο», . αἰ- εοπιτα ἴεπάεμαπι, . Ἱτὰ . ὲ αντετιόν. μετὰ δὲ τουτὀ διαιρ τες ἵ ο μυ 
5 ας ὃν : 5 . 3 / ς Λ πό ᾿ ἀΙσβάεπεες ρατπι αθ[σεάιητ, ἀαρβαιε ἵπ ἁπαλλάσσώτο, κἀὶ δασκεδασθέντες» κατὰ πὸλι 

. . το. . . 3 ο... ὰ έ α 

ἴπατη «πῖκηας τετ {ο τεοῖρ]η: ΡαΤἱΠ1 Έχασοἱ ἐτράποτο, οἱ δὲ ἀὐτέων ἅμά Λεωίδη µε- ευπα Τεοπ]ὰε -αἆ 1] ρειαπάιπι {6 ασαίη- γεν αὐτοῦ Ἡ Πἀρασκευάδάτὀ. Ἀέγέτάι δὲ ὢς αὖ- 
; δυπῖ. 

.. 

αν 
τοῦ 

3 

α Ὑπὶ ὧν «τοῦ. 21μά, . ὃ Ἐθελοτ ὰ. ο δθρίοπι (να, ορίσοης {σεῖρα «4γοδ. ριποϊοτν]άϊς ἆ ΑΌ- 
εςί ὂὸν «{ποῦ..  . ε Οἶκὸς Όεπε 14.., ΡΗΙΗ5 εἶκός εταῖ. 
Φοκαέεο πα Ῥτανε. ϱ Θώμ. 4ποῦ... ὂ ύ. 
Ῥρε[. -«4τΚ.. οἰῖπι, ἐνεκήρυσαν. - Ῥεβι «νῦν 

ν, 566. εἴ .0/έ;. ρ4Ρ. 7595 35. 
ζ ὅναι ας ἵπ Ὑος, ἳ 
{ε ἹΠσρεσν. «τοῦ, 

7. Αναβαίνοντες γὰρ ἑλάνό. Ἱ Ιάεπι αοείἀϊε βεΥΟ Τ- 
σεποτῖ, ουαπάο πι ἀε]εδας. Πας (α]Ης Βγεππι]ς 
ἐποιεῖτο τὴν ὁδὸν διὰ τῆς ὠτρωποῦ, ΡΙᾶ Ῥομ[αν. κ, Ῥ. 
59.5 ΠΤΙ ΤΠ 4Ποφῦε ΤΕΙΠΡΟΣΙ8 τῶν Φωκέων τοῖς ἔλου- 

σιν ἐπὶ σῇ ἄτρωπῷ τὴν Φρουρὰν οὗ πρότερον ἐπιώντες οἳ βὰρ- 
αροι παρέσχοντο αἴσθησιν, πρὶν Ἡ πλησίον ἐγεγόνεσαν' ης 

ἃριά Εεγοά. ο, α1ο,, Ῥμοσθῃ[ος ἐς τὸ οὖρος ἐτάχθησῶν, 
Φυλάξοντες τὸν ἀτραπὸν. ------ Ἠος ς, 918. βιρήδίε ἆἷ- 
«ΝΗΕΗΣ ἐπὶ τοῦ οὔρεος τὸν κόρυρβον' απο Ἠήης αἲΠρ]ε Αν- 
{α1δ. Ίπ Ῥ[οαν, Ἡς δ66., ης οΏσηᾷαε, κα) ἐπὶ ἔξρως 
ὀρενῆς Κόρυμβον πάρε: «4189/07. Ῥοχε, γ. 66ο. ἔλ) ἐπ ἄκρον πόρυμβον ὄχθου. εδο]. ἐπὶ τὸν ἄκρον ἐξοχὴν Καὶ περωπὴν το τάφου Ν. Ῥετίκοη. Ἱῃ Πλην. Ἡ ἵν, 
ο. 35. ΗΟΤΗΠΙ πιοπΏιπι οπομηΠπῖδης «πας ποπιίῃα 
πσιης 1 1οἱμέ ἰαᾶϊάῑς ΧχχνΙ. ο. 16, --τ--- ος τδηι: 
ον ὂς ον Ῥοίπε μὲν οὐδένω λόλὸν ἐποιεῦντο: οἳ Ρόρίος 
Εις Ὁποσοββοις Ῥσεηπης ουσᾳ (5 τεξτη ΤΏε]ρ]ιος 
ον ὥς ο. ο ο ΝΑΙΟΚΕΝ. 
3 Οὐδέν 69, φρῤήσέδθαι ὀντίξον] Ῥιο Ψειοτο οὔδένα 

Ὅλοη ουδ τοηῖ [οτιας/Ε αλ: πΠὶ ἸπθΙοίυπα Ρ]ασςτ 
σὰν ορατό μαριδσβις νά αποίτταᾶ, «4ἱάήηηη ἐνεκήρυ- 
ϐτ πλ ἔπο γἰς ἀοέχις αἲ εἶμε οά]οπίς, «θε Ἱη- 

{πβσηιο . ον οὸ 1ΠΑΓΡΙΠΕΠΙ ΤΕ[ΟΤΠΙΑΥΕΤαΤ, Ῥορίο «οἩ- 
πρι ος Σγροσυπη 6ιτος Εαΐε, ετρίίοτ ρτορασα- 

5 . ν 

μλοη ο τὶ τοῦ οὔρεοο τὸν κόρυμβον] Οταεοί πάντα τὰ 
ο ο μα! εἰς Ὄφορ ἀνωτείνοτα ΚΟΡΥΜΒΟΥΣ λέγουσι, 

«ο Α9εβίΗ Ἠὶς πιοητῖς «αουππεῦ» ἵπ «4/εΖγῆ! Ῥετς. 

ὦ Ἠεά, Γαο[. «498. Ῥαγίν, 4. οεῖοτὶ οὐδένα σφι. 
ἑά. «γοῦι ἔ’, Ῥαε[. «401. 1). Εάΐ, «επευ.. 

{ «γε. ΙΜει, : { Ἐπιάλτην ἤπο ατομ]ο 14, 2, «4εξ., ἴάπι ὁπαδαπὸς «4γεῦ.» ποταπὸς. «49. Νἱ4. Ἰβόπ. /Μαρίβγ. αἴηιε Τρ Οἱ, ον. 
{ Τὴν ἄρφχ. «4γεῦ. 

{΄ Αιαφανοῦς οὕσης «4γεῤ. 

 Ταπρίι ᾖμαΙ. αἲ Ῥετ]ες, 
0 "Άμα οἳ «τε. 7 }α]]ᾳ. "Ἠϊσαν «4γεῦ. 

ὃ Ἐκλέίπευ 4. {. ἑ Οἱ μὲν ὧν Πια:ΡΟ ογεβῥ. 

Ψ, 66τ, Ταπιπιᾶ απιΗἩ ρατς, ἐλθ' ἐπ ἄκρον ΚΟΡΥΜ- 
ΒΟΝ ὄχδω. Οεἴδγῖπι ἐπισάμενοι 1 7 α]]σε Ταάπῖς ὅμα- 
21: πιεις ογεζεμέεςς ΠΒΠι 6405 ΕΗ5ίΕ, ΠΟΠ ΤΊΟΠ« 
Ώταπτ {εαπεμίῖα. | | : 

98. Πρῶτον μὲν ὃ µάντις Μεγισίμε] Έε., ουῖ πρῶτος. 
ππε πγρεπία ἴαπιοπ δαµδία. Ῥίασει, Π]ηά «4γεῦ. ἅμα 
ὁἱ 0 ῥαγ1 εν εἰ ΕΙ νετάπι αὐἰάσπι ριαρίοτε, {εά 
ποη αεαυαῖ απιρῃσιάΊπεπι νυ]σας, Ίρευπι ἵοπρης 4- 
ΡηαπΠ5. Όυπε ἀείπεερς 46 εταπεβιρῖς, αἆ υπυπα ΤΥ- 
ον ἀοπιο ΟυπΙρπυπι, Ὠἱρογως Ἰ, χι 8, 3Ἡ- 
Ἠπποαε οι πρ ας λών -- 
8ο. Ἐπεὶ δὲ] Θοτραπά ης ἐπὶ δὲ; ἀείμας υεγο: Νοῖ- 

Ιαε ἀοπάρ, ποὮ ἵπ ῥου/ζμαη; ἀεβοιπιατῖ» {εά αιτοπάθη- 
Β πιοπῄτατε ἀεθεῦατ νόταια {οηρᾶοπεπι» ἐπὶ δὲ ο 
Ωυοά΄ οοπιπποάθ {Πιοσθάᾶϊε Ῥοδε πρῶτον .. .. Όλι, 
ππαετεπᾶ ἁαδρυπει Ρογιάς ἵπ Ἐπὶ δὲ, ον ατὰ 
ος. Ῥ, 1. Βηβοις Ίν Ἱ. Α.Ρ. 1η, ὁ η ον 
ντὶ τοῦ μετὰ τοῦτο δὲ, καὶ ἐπ] δὲ» Κα πο οσον νι 

τούτοις καὶ πιὸς τούτω ος. σε /οάογ. ΦίΟΙ/ 
ογοὔρέμε, ἀπωλλαξερυτας ΠοΡΙΦ Ἡ ς τάσης ]αιιά νὰ ΧΙ, 6, ο,. ὃς ἀηταιταπι Π0Όἱ ο. ών ο αυά επι 

ζηροπής Τ,οοπίάαε σοπβ Μπ ἂ οί ΟΤΑΤΗΠΙ ϱ. 
{6ᾳ. αριά {1ήη. Ἡ- 6 11.2 ῥογΙα{μη. άν Τευεση}» 

εἰ [ὁ οἱ πιε[ίογα ῥαµγίαε, ΣΗΡΟΤ6 ο. Όεμές [0 1οψη 
ῥαγισηές 101022 3] ογΙεΠάσΠΕ: ΤΟΥΤΒΠ {οπἱρδεταϊ 0- 
οβης Ῥ. ΤΙΤ» 3-2 Οἱ οετο ει δβαγ]σηὴς /μἱς αἴεαή” 
εο/ὲ Γδε/μάση. ΥΔΙςΚΕΝ. 

49. Μᾷλ. 



. Ὠϊσιοςβ (οςίϊ ἀπρίησὰ Γῷοπίς, αἩ πἠϊσ[α Ἰμεοπίάα, Εί ἀνν : 

σοδ Π Ε Β ο Ό ο Ἐ 1 έλος ναὶε Ρίοῦαῖε, (αουίαπα οραιτααίς΄ ξατυτα Ριαάίοςηδ, 

κά 3 3 Φ « 1. 90. 

τὺς σφέαε ἀπέπεμψε Λιωίδη, μὴ απόλωνται κη-Λοδυπῦ. .Έετεῦτ απζεπι 1ρ5ο 1/6οπίάςδ. 605 αμ η” 
δόµωοε' αὐτῷ δὲ καὶ Σπαρτιητέων τοῖσι παρεοῦσι αὐ{οεςίετε ἁἰπη]ῇδίε, πε ΡετΙτεΠῖ περα η 

οὐχ, ἔχευ εὐπρεπέως 3 ἐκλιπέῦ τὸν τάξυ ἐς τὴν Ίλ- {9 νετο εἴ δρασείαιας» απ ἈάεβίεΏς, πο ο” 
9 Ολη ἡδήν / πω ὧν ἔπτον ο {1α ἀρηίταιε, {1 {αίοπεπῃ ἀείεε» 

ου Φυλάξοντες ἄρχίν. ταύτή καὶ µαλλωο τή γγω- 
μή ὃ πλέφός εἰμι, Λεωίδην ἐπεί τε ἠσφετο ο ος φμοφιθ 6β0 τηβρὶς οΡἰπίοῃεπι. ΥΕΓ- 

υμμάχες 5 ἐόγτας ἀπροθύμις, χ.αά Εκ. ἐθέλωτ αόῇδσο, ],εοπίάεπι, Ροδῖεααιιατι απιπΙΒάΝΕΤΙΙΙ [ο- 
ἆ συιδιακυδυνεύε, κελενσαί σφεας ἁπαλλάσσεσθαι «ἶος πἠπίπιο Ρτοϊηρῖος εδ[α ει ποῖίε Ππιαὶ Ρ6- 
αὐτῷ δὲ ἀπιέναι εἰ καλῶς ἔχευ. µένοτι δὲ αὐτὸ, τσυ]υπ {αδίτε» νεπίαπι εἰς αὐουπάῖ ἀοάρίο» 

κλέος µέγα ἐλέίπετο» καὶ ἡ Σπάρτης εὐθαιμοίη Εκ. ΠΡΙ νετο ο οαῷ Ιηοπείτηπα. νο ; .. 

λλάριο, « κῶρεν γὰς ὑτὸ τη Πρ, πνωι παακας ακ ῑς ινε φοίαα 
Σπαρτήτησι παρ ησιο ΔΑ τ8 πολεμε τότε αὐ-δος]οιὴ ο. ρα ον ιᾷ οι σπα, μαύας Ρε], 

τίκα κατ᾿ ἀρχα» ἐγειρµέε;, Ἡ Λακεδαίμοία ἀνάφ-α- ρατιαεϊο οοπ/αἱοητίρις α Ῥγιπία. τεάάειπι 
τού γωέσθαι ὑπ ὁ τῶν βαρβάρων, ἡ τὸν βασιλΊα σφέων εται οτασμ]ηπα.. {οτε ἴτ αἰιί ρατία, ενειτετε”. 

{ ἀπολέεσθα. ταῦτα δέ σφι ο) ἔπεσι ἐξαμέτεοισι τας -ᾱ Ῥατυατίς, επί Τε 1ΡΦΟΓΙΙΤΗ: οἑσυπηρετεῖ- 
6ε ἔχοιτα χεῴ» λέγοτα Β ὧδε, κ ο Ωυοά οτασιι]άπι πεχαππειτῖς ἀία νείβρις τεῦ”. 

τὰ ὙὝμυ ὃ, ὢ Σπάρτης οἰκήτορες εὖρυχόροιο» σσ, 1η πας ινειδα, ο σα σο δα ο 

Ἠ µέγα ἅφυ ἐρικυδες ὑπ αγδράσι Π]ερσείδησι Ζοὔἱε, απηρ]υαρα εοἰίε ή πιηίά δραιόν 

κ Πέρεται, τὸ μὺ οὐχὶ, ἀφ' Ἡρακλέος δὲ γε. μὲ ῇς οἰαγῶ ἀαδί; Ῥεη/α φἰδοε μη, 

Ὅωγέβλης ᾿ ο υάμΕν ο. πο. ο)! ᾖος, οπἱμπάι αἲ ' ο 
η ο ας ῃ) ; ην ι(ῶ11 μάρρ ει 

Πωθήσει ἃ βασιλη Οθίμωον Ααλιῤηινος μμ, Περί επ 1 ἵη Παεεζαμιώς 
ρολ τάρς αλῆσει νε λέασαι 6ο ία πειο ΙαμΟΥΗΗ ηείμιο υἱηη Γε1Εἱ ρὶ 

Αυτιβίην, Ζημος γὰρ έχει μένος εδέ ε ΘΦημι ο ΠΜ, σοην ο μμ. 
Ἡ / : ο 25 νὰ ο ᾱ .. ἱ . 2 

:Σιχήσεσλαι» που τῶν σἱ Έτερυ διὰ. πάντα δἀ- . δεί Ιου, ϱἳ- ος τοῦ. ᾖαμή μοἱηγαδ]ε α 
σηται, - ο ΗΕ δη απο ρα ο 

ταῦτά, 5 πε δ) ἐπιλεγόμεο Λεωήδη, καὶ βυλόµε. -“ἀλετώγων ἄ0πευ βανήηι αλα Γἠμππάας 
ο κλέο κατα.)έσ-λα] ο μᾶνο Σπαρτητέων, απο όσιος Ὃ ο. τας ἂν κίιβι πια” 

ο α / , . 9 ο . πέµψαι͵ τής συμμάχα» μαλλον» Ἡ γ ωμή διθε- δ {οεῖος Ροξῖας τν παπι. 11198. ααὶ ΑΡίΑὸ 
ἵτω ὠκόσμως οἱ ἷ να ο ξκηρήτοτ αδἱ5” 

τύριο. Ἶ 

ϊ 

- 

-α Ἐκλείπειν «γε. 7μ,  ὃ ἴπισὸς «νᾖ.. ΠΠΟΧ ὄγλος. Λεωνίδής «{γεῦ. ο Δρυά Βω. ΝαΙίρα. ϱ. 866. 
ὦ Δισκινδυνεύειν -«4γοῦ. συγκινδύνεύειν Ρ]μ. ο Ἐλέγρηρο πω, η ἄν. }1μά. νο. 4. δ. «τού. αμ να 
λέεσθαι Ρα5/. «ἄ9δ., αἀοά ππαἰο: ἀπολέσθαι «απῖςα, ϱ Οπής «4γεῦ.» πο πΠαΐθ, Ψἱά, Ἐ, 174. ετ σσ 
ϱ. 908... 2 τάδεΊά,.  ὁ Βμ[οῦ. Ἠαροι Ῥσπορ. Ἐμαπα, ν, ος. Ἡ Πέῤσέται Βή/ 0, οἵ οὐχ)» απο 
«ἄτερ. Σπά. ἀπ. ᾖἱ εί. Ῥμε[., βασιλῆὶ «1γοῦ., Οθ8ί6ΥΙ βασιλήα. 4 Τὸν βογής. -δ. 2 1ἡ “ΠΩ Π18’ τό ά 

ς Δὲ ἐπιλεγ. «ἄτοῦι» Β{μ). 4ῑξίο Ίοει Ἑ,, νη]σητηπὴ Ίδινας, ο Μούνων Ῥμιν 14 Κέἰλίο Ρίαοει: Ἠϊ 
κ. 1ᾶ2 σι ἳ ο απ ν . | ει σα ες ον 

΄ 
ο 

μα ν ρε σε ο 

«49. Μάλλον. σῇ μη πλεῖσόεεἶμι-]. θοπῖρίς  Τ, ανν ῥᾳ. Ἑθρυχόμόιο] Βῤαιοίας εἲ οΗόεῖς-αρίιὸ» Ὥσαμα ὔ' 
190. ταύτῃ πλεῖσος γγώμην εἰμί' υὈἱ «γοπου. Ἠοςσο- πα, 4ὐαο «7. ϱἼρεγὴ {οπιαπτΙα αά δε. μον 
4επι ἀπεῖε, οπ{α εκ ἀο[εότα ρταει οβείοπ]ς ἀίετεραῃς. τιµα τερίο ΙΠάΙζαἴς. Ἐθρύχορος Κόρινθος 1Π κο 8 
«οπατυΐε Ῥορ]οείειῃ ΟΕ, Έγγ. ν. σός. Καὶ νῦν ἔτ' εὐὑρύχορος Τεχέα ΕΡίΡτ. 441: ς-ο]ἱεΊση. ωρ η, Μῆ- 
αὐτός εἰμι τῷ βουλεύμοτι. πας πισὀς εἶμι ἵπ «4νχ., εὐπάεπι πιοάμπα. Ῥίασα 1. 1110 1Π Ἐοοπῄάσίαη' 
εἴᾷ κτύποίς πιφὸς «40/0ῤΥ]. Ῥτοππαί]λ. ν. 01 5., παραδιόρ- ἀῑαπ. ρ. Ἴο5δ. βεαμεπΏῖς ΡΠπαΙρΙυπι ΨΕΓ η, ένα ἄσ᾽ 
θωσις ε5τ. Ο1ὰ απτεπα ὄχλος «4γεδ. βΡΙ νε]ῖε, ῬΡτοβτεοτ, ΄ ἆωπι πε Ἡ μέγα ὥςυ ᾿ῥικυδὲς [οτεί»΄ ἃμέ ῇ Ἱ : της ΠΟΠ Ποβίε, ο Πλ πο ντο ος Ερηυδὲς, ἀπα Παπά (στις, 6απεγαλίως Μία. Θ ο 

49. Ταύτῃ κ. μᾶλλον τῇ φνώμη] 9οπ{α5 εἰατεῖ» τατῖς- πΠιαῖα, Ἱππέξα Τ2εοογΙή0 ΟΙ, ΕΧΡΤΙΤΗΙ αυτον] οπδ. 
πια {οτπια Ιοᾳποπάϊ Πρη]βοκιιτ, ἀιιδά πβτατα πιαρῖς ὑπ' ώνδράσι Περσείδησι, ῬαϊτοΏΥπήζο εΧ Περδεὺς, δε 

ἄἱεε[είησ: τὰύτῇ καὶ μᾶλλον τῇ γνώμή προστίθέμαι, Υεὶ {πτοτε, Ο. 159. εἲ ΥΙ., 540 εὐ]εμς Ῥασ]μῦ ἨαῬεῖ, ή 
σίθεµαι. ΝειΠημαπ {πιο τοπ! ἀεῦεραί Πποσιαπι 6ο. Πενθήσει βασιλ] "]ε Ῥοξταε ἄφφελίήν ΕπΙ᾽ τν. 

σας Ἡ λαθών Ὃνί αθἠ., 1ο6ο Τυδέα. ἆςθ 40 πλεῖςο. Ου Ἠὶς βτιᾶητα, ΔΏγαρες 1. 6. 190.0 καὶ σεϊλὰν ᾽Απχαιοὶ 1). Δ. ν. 394». 2 ζ 
αὐτὸς, ὦ μάγοι, ταύτῃ πλεῖσος ννώμήν εἰμ)» -- ἐξήκειν 1πο/οβ- ἵΏ Πηλεύς. ΡΕΙΝΔΤΕ: ΓΑΠΙΓΗ βασιλήω, Ίο 
τὸν ὄνειρον' 1]]]ο ΡΤοΟ τῇ φνώμῃ, νυ]βατυπῃ εχ (οεά. φνώ- Πτειπα σοπεαλετείΗῖ » 11.ΡΙΟΠΙΕΗ ἴποτατ, (οἳ ρ 
μνν' Ἰάοπι Ἠϊς οτἶαπα πάπηετοίοπα», αὐτ. αὐοά ΠΟΠ Ρορῖ- Οὐ φὰρ τὸν ταύρων ---τ--, ΟΡΠΙΠΕ Εαγὴ. δα, πα 
ῬοΠοζΕΠΙ, ταύτῃ καὶ μῶλλον τὴν ννώμην πλεῖσός εἷμι, ἍΧθίχεπι, 414ΡΡΕ .10Υ18 1οοσε να]άο Πηιάηλ 

Αεωνίδην ------ κελεῦσαι. «Ι.μοίαη. ἵπ. εμού. Ἐποσπι. Τ. {Πάνο η) νο 6 ηρυ 
ἨΠ. Ῥ. 404.. εἲ καὶ πλείων εἰμ) τὴν ννώμων πρὸς Ὁμήρυ 590. Πενθήσει βασιλῆ Φύίμενον] Όι Πἰς ΒπΐΕΟΣ ζ χΟµ-. 
Μετώχθα εἰ 1αρὲς Τη} απίήης αὖ 110ήογΟ 4ο. ------ βὰ, Π. βασιίω Φάήμενον νυ]ρατηα ἵπ α[ὐἱρηΗ « βὰ- 
Φυαε Ρτοχίπια {ευ ύπεατ. Ίη ἱταάτημά(ς Ἠειοάοίαῖς {ο πο/πάο εχεετρΏ Επερ. ΕΥ. ν. ρ. ο1ο.. Πεήήσε Ἠῃῃ 
Ἠτα {01 πια]ενο]εμῖα, Ρήμστοδως οχεειρΏι Ἔ. πΠ. ρ. σήληα Φθιμεὶ 01 ρτο «ἆσδγ]ο ῥήεοῃ οδί ῥᾷΠΗΣ 2 ηί 
θ65... ἳ ππν οσο τοπ ΝΑΙΟΚΕΝ. οσαζυἠ Νοτ{Πι {οὐπάο, Ἡ µεχρ]ασυ ερ, τε να ηε]ς- 

19. Ἐκέχρησο] ΜΝΠΠΗ παρει ἐκέχρητο, ος Πρειπί ἆθ- τς Π]]ῖς οσσοι]ωτί ροΐοςί οἰ]βοπο νοςα]]β ε, Πΐς ἴεβι ρο” 
ομέ5 οθδ/αΠη αἲ Τω. Ἡ 147. αχρο[η], αμ] ροπᾶμ9 εκ ἀῑῑο 4.4. βασιλῇ φύμ. . ἵαπ δονὶ Οδή ΡΙΑΕΥ ὃς το]έ 
εοπ/ρίταῖοπε Το πιεπΙοταπατπα οταν]ης αςσθΒΊτ. Ῥορι τίθρ, Ἡ. 69., τὸν ᾽Απόλλωνα τὸν Διδυμῦ λ ία ἆ-- 
Ῥαϊισα ὠπολέεσθαι Ἰοευπι οοομβανΙενοισαι, ο Ἰμλῤόη, ὰ ἠ]ροχν ο, αγ α. Τα μοηπηα ὃν -.μ9. Ἐκέχρησο τ--,τ' Σπαρτησηση ημας πο ο. 119 ἀῑξ Ποεγηςς Τι, Δ, Χ. 984.» ἀνγελ πι Αν η, 
α, μμίο δηλως 2ο) (Οἱ ἱΜαμΗδως Ὠε]ρδὶ ογαεµ]αν χο Ἂον ᾿Άχαμί δο, α Ῥωπιρμώς νυιβλ ΑΗ 

. ἐ, σμή τορί ὁῥαγΗπΟΤΗΤΗ 2 αΗ{ ΗΥδέ οαήη- οἡ., "Ἠδη δὲ τώΣ. Θ ος σέλως Ἱωρῇ θωόπος τα 1εΤάΕ9 ο άπον Ἠλάς  ρεβιίσς ορ 2 19η δὲ τόγδε Θάνατον εἰσορῷ πο ο νλιοκεΝ. 
η, ἀρῇι ανἰάεπι Ὀεὶρίω ης (ροπ{απα {6 ος | Γποῦαπος {105 646” 

ου]σπι αάλ]ριεταπῦ» αὐίδης τΕΙΡΟΠΙΗΙΗ Ἡ η. Φγεμοι- . ή. Βουλόμενου κλέος κ. μοῦνον τι Τη ον αήραι ϱ 
σι εὔχεσθαι, Πργοά, ΝΗ» ο. 70. αἲ 1Π ν μη ΠΟΠ τοίητ, πες οκοίτηης Ῥλμίαγοῦ. 4ε. Προ, ων δν 
{απς΄ Τε]ρῃί Εππτ [εὐ/ο{σ1652 γΕεΤΗΠΙ α»αεεσεπιομὴ, Ἀός5. Ἐ. τοῦ]ης Ἱδρίκίο νἱάστυτ μούνων ΣπαρτΗΩ! ών 
Οπιοσυπα Ῥταθοσς[οία ΠιοπΙίΟ: Π18 [ἱ(οαπείδως, ΏοΙ- ππόχ, ἡ τῆσι γνώμγσι διενεχθέντα ΔΟΜΗ μα ” 

Ίο ογαοµ]α. (να] οΥζοΗ/Η11 9) Γ/ΡΟΗ/ΗΓμέγαχ. αμε Ἡετοβοῖσα ριδρεπιοάμπι Ἰητοτργείαίις /σάργή ω 
7661 σὲ μγδ] ὁρζεημη: ΠΟΠΊΕΠ ΦῥάΓΙΑΠΟΓΗΠΗ Ίο α ϱ., Λεωνίδηο, ---- Φιλοτιμούμενος αὐτῷ τε δόξα το λλως 
Ῥτίπια ππαπη πο νίάστησ σοἱ]οσαίαπ].  δο]εῖ Ίτα Ίσα] μεγάλην καὶ τοῖς Σπαρτιάταις, προσέταξε τοὺς 5) ο. μύ- 
Πηβέη. το ς, το, Τα., αι ἰοομίαπίο Χεγλέ οΟη/ΗΕΗΗΙδ, "Ἕλληνας ἅπαντας ἀπιέναι, καὶ σώζειν ἑρυτοὺθ» ΤΟΚΕΝ, 
(Αιεπ]εηβ δις Ώεπρε) ε/ρδὶν ΟΥ40Η/ΜΗΗ02 1 6/ροη/{ών τοὺς δὲ τοὺρ λακεδαιμονίους ἔφησε δεῖν μένείν. κ Ηλ 
767441 ΤΗ. 6. 5 4. νι, 6, 3 4, ΝΑΤΟΚΕΝ. οεζα 8, οὐκ 

τεπῖ, αἆ αιαπι νεπὶς{επῖ οπηπίπο οὐ οάιῃν 

οΗΗ.. ον 

ταπ1”΄ 

[ραμεμὰ 

Ἡ 

τας ταπβνερπτστο οκ τ- 



βΟΤ/6Ε. 

2990 ἴ8Ώτεπι πι]ς[Ιπι Εεοῖς, 

2391 

ΤΗς[ῥ]οηίες ει Τιεραηὶ (Οἱ1 επι μα ΠηάΠ ΕΠΕ, Ῥ ο τ, ιά ΝΤ π ὶ Ά » 1. ΤΒΕΒ ΤΠ. όοῦ 

 Οπ]πό το πο πιἰπίπιο Ἰά πηϊηῖ εα[Ηπιο- 
ΠΙΟ 9, ουοά ποη πιοὰο αἶῖος, 
γατεπι Μερι[ήαι., Πι1α5 εχρεα[τιοπῖς «οπηῖ- 
ΤΕΠΙ Αζαϊπαποτη, αυ α Μειαπροάε οτίιη- 
άις ἀἰεεραϊατ, Ἠπς α1 εἴἶαπι ρταάϊσιι εκ 
ΕΧΤΙδ θα αιί9 εταητ 1] ενεπτυτα, Ῥτορα]απι, 
1.εοπίἁες. αἰπηϊ(οτίε, πο [οοιπι Ῥοσίτει:; αἲ 
19:6 ἀ]πη]σ[ι ΓΑΠ1ΕΠ Ίρδε που ἀε[οταῖτ, Ἀ- 
Πππῃ πιοβο;, απὶ εἰ απῖσις εαῖ, πα πη]]]-7 

Ἱτα {ος αιοςδ Ἰμεο- 
Ώ]άες τεη]ττοραῖ, οἱ ορίεπιρεταηῖες αὐίετα. 
ἜΠο[ρίοῃ(ος ταπταπη α:αιε Τμευαπὶ Ρετῄῖτο- 
τε εµῃ 1,αξεωπιοπς: ΤΠεραπϊ ααϊάεπι, 
Ἰην]Π ας ποθητες, «Πἱρρε 4ος 1,θοπίάος 

τύριο δέ µει καὶ τόδε ἐκ ἐλάχις-ν τετει αέρια 
{εὰ. εἴἶαπι «ος, 

Ζοτυη ὃς ἔπετο τῇ σρατιῇ ταύτη, 
χαρα, λεγόμθο εἶναι τὰ ἀγέκαθω ἀπὸ Μελάμπτο- 
6, 5 τΏτο εἴπωτα ἐκ τῶι ἰρῶ τὸ µέλλωτά σφι᾿ 
ἐκβαίνευ, Φανερόε ἔφι Λεωνίδης ἀποπέμπων, ἵνα μὴ 

συγαπὀληταί-σφι, ὁ δὲ, ἀποπεμπόμενος, αὐτὸς μὲν 
δώκ. 5 ἀπελίπετου τὸν δὲ παϊδα συσρατευόµθον, 
έοτα δι µενογεέα, ἀπέπεμγε. Οι μεν νυν σύμ- 
µαχοι ὃι ἀποπεμπόμοοι, οἴχοντὸ ἔ τε ἀπιόντες, καὶ 
ἐπείθωτο Λεωνίδη. 6 Θεσπιέερ δὲ χα) Θηβαϊοι κατέ» 
µεμαν μνοι παρὰ Λακεδαιμοίοισι, τετέων δὲ, Θη- 

γέ- 6 γὰρ μῶω τες ἄλλες, ἀλλὰ καὶ τὸν άν- 

ο. ο ”/ ὸ 5 { . η Ίορο οὐ[ίάηπῃ. ἀῑ[μπεραι : Τ]ιε[ριεη/[ος νοτοῦοίβαίοι μέν ἀέκοντεο ἔμενον, καὶ εἰ βελόμεοι κατ 
ἠθεπσβπῇ, απὶ περανετυπῖ {5 Ἱ,εοπῖὰς εἳ 
115 οἱ «ΠΠ ϱο εταπῖ ἀε[οτῖς αὐ[εδε[ιτος : 
Ῥεππιβηεπίεςαιο ππα ο Ίο οσσυΘΙΘΤΙΠΕ: 
ΠΟΓΗΠΙ: ἆπχ εται Ὠειπορηί]ης, Ὠϊαάτοπαα, 
11... Χαιχες, {Πο οχοτίππι {οἷις Ιμαπα]ηῖ- 
ας. {816 ταηι{ρεΓ πποταϊας ἆππι τεπΙρι8 

κ δεῖ, 4Ἡο ξογήπη {οἱει πιαχῖπις {Γε(υεης ε5/8 
οιπ]ηῖσας, ο σμ[ϊτῖς ππονίε: εἴοπίπι Ίτα αὐ 
ΡΙα]:ς ογαῖ πιαπάατπη : 

Ἱηρηϊς,  σοπιρεπαἰατίάς ππαρῖ ας Ῥγενὶογῖς 

χε Ὑάε σφιας Λεωνίδης, ον ομήρων λόγῳ ποεύμθος" 
Θεσπιέες δὲ, ἐχόώτες µάλισα” οἳ εκ. ἔβασαν, Ὦ ἆπο- 
λιπότες Λεωίδη καὶ τες μετ) αὐτὰ να παλλάξζεσθαῃ, 
ἀλλὰ χαταμιείναντες συναπέθαγον. ἐσρατήγεε δὲ αὖα 

Βδτέων Δημόφιλος Διαδρόμιω. Ἐέρξης δὲ, επεὶ ἡλίη 
ἳ αγατείλαντου σποιδὰς ἐποήσατο, ἐπισχὼν χθόνον, 
ἐᾳ ὦγορῆς κ µάλισα π͵ληθώρην πρέσοδον ἐποιέετο. καὶ 

παπι ἀε[εεπ[α 4 γὰρ ἐπέφαλ]ο ἐξ Ἐπιάλτιω ἕτω, απὸ γὰρ τὸ ὄρεος ς / ῑς δα [5 1 / ς ἡ χκατά[ἑασις συγτοµωτέρη τεέσι; και [ρα χύτεροε ὃ ΠηΠ]το {ρα «παπι αἰτοιίεις αἴηπα α{οεη{[α5.ΟΟχῶρος πολλὸν ἥπερἡ περίοδός τε καὶ αγάβασις, οἵ τε Έτ Βατρατί ἱρίτατ, απ εἶτσα Χειχοπ 6ΥαΠΕ, 
Ἀσςεδίετε, εἴ 1.,εοπ]άε» ας Οτῶςὶ, αι οι 
50 εἴαπε, ταπαιᾶπι αἆ πεοεπι αίτια, {αδὲι- 

επ 19 
ν ο ὰ : : ος ”. [ 

τα. Τέγόνε, ὅτι καὶ τὸν μάντιν πορίοξης πιοᾷ(]ς 
«τεζ. ο Τοῦτον εἴπωντα «ες. «1. «40. 

πατέλιπε. | Δῦοςι «4ο, }μή, 

γατ. «4γεῦ. }1Πά,. . ᾖ Σνντομι τε «γεῦ,. «4νζ. Σο9/.. 

68. Οὐκ ἐλάχισον τούτου πέρι γέγονε] Νεχα Ἠς οὐ ὰρ μοῦ- 20ν τοὺς ἄλλους. ἀλλὼ Μ0οΗα[ΐας, π]πηὶς οβ]οΙοίο. Ίαῃ- {05ο. ΄ Αυηηάς εαῖ» ὅτι καὶ τὸν -----, ΤΙΟΠ{ΔΠΙΦΙ16 {ομοβατηπι Ῥ]μτος, Ἱ]αρίβήαπι Αοπτησήσπι Οτηοσἱ Ὁς. 
Ίεῦταηε, ΊΠ΄ Ἠ]9 ΓΡ2οβγαίων Ψἱε Αροϊο. 1ν. ΡΕ η) ἀοέῖα Ολ1γ1μς, Θεμισίας «Ε/µΙάγεῤο Τ.4σ0Π. ΔΡΟ- ῬηέΗερπι, Ρᾶρ. 991. Ο. ΜΙο Τσείσε ΟΙ. κ. ν. 

ο514 ΠΒ] Ῥεγβεταπι ος Πομᾶς τ{ζοπίσπι. Μερ]- 
14116 Ἠηπς εἳ Γε]μαπι, ἆε απο Τ.. ντα. ο7., οοπ- 

{υπάεπεσπι, : ον : 7ο. Μεγιςίην τὸν ᾽Ακαρνῆνα ] Ἱῃ ο Κορη {1ο Εεγοζογμ πιοτο {οτἱρβρίε {ιρίοασα αι: τοῦτον.» 
εἴπαντα ἐκ τῶν ἱρῶν τῷ μἐλλοντά σφι ἐκβαίει ἁπαντο" ευ] Τανεῖ εΙεραπ οοπ]εξτιγαςο ή. Οοἆςχ. -----. Ἑ- δτορ να, αἱ ΕΠ Ῥτας{οἶας, Έππιεῃ Οὖκ ἔτλη Σπάβ- 
τής ἡγεμόνας προλιπεῖν, Ιῖ 65ί 1ῃ ορ ῤὲς ερίρτ. «αρ. 99ῦ,ο ΠΟΠΙΕΠ Ἰατερας αριά «η ση Ἱῃ "Αγαμαι αἳ ἵπ 
᾽Ακαριάνω" νειρα Ίηπι ΡῥΙβ». Ψ. ΔΑ. Ὀλ ο οσα 
ος τὸν δὲ ᾽Ακαρνῶνα Μεγιςίων δήμο τε[ΠτοπάιΠι γ]- 1 6, Ομαγίς: εἳ «4είσπο, αιιοᾷ οκ ᾖΐεμ Οοᾷ. νίν εἷαι, 40. (γοπουίης αἀβηπηηνίτ, Ὡς ΔοπζΠαπα Μερί- 
ἵα Ῥγαίαι οξίοτη», ΕΙ φποφίο ποδίς πατταῖ 70, «ακον ΟΠΗ. Χ. Ψ. 685. ὅτο, ἵπ Ἠππο Ἡπείοτοης οἳ 1ῃ Ίοσπας, 4αςε ἆςο Τε]]]ᾳ νατα Ἱερεταί οἳ 4 ΡΠοσεΠ- ποις πρυά Πετοί. νππ. ς, ο7.» Ἀἱϊοδνα. Τ,οὔιι πο ἵῃ- Ἴβυὰ Τπηε παος οκ Ἱποβ]εῖς «οῥο], ἵῃ «γ14ἡ Ῥαπᾶ- ἴμεη, Λέγουσιν ὅτι µάντις το τῶν Λακεδαιμονίων εἶπεν ὅτι. εαν µείνωµεν τελευτῶμεν' καὶ ὅμως ἡρὴ ν 

ἀλλὰ ἐνδόξως θανεῖν. 8ἱ Ἱορίτς,, πι Ῥυΐο, {π Ορ4, Μ5, : εδ, ἠρήσαντο" ΠΠ] ἠρήσαντο ἄεηιε νιάσεητ Ἱπιτη- ππι ἃς Ἡρησα" «ΟΙΓΙΡΕΤΕΠΙ: καὶ ὅμως ἠρνήσαντρ μὴ Φυ- 
Σεῖν, ἀλλὼ ἐνδέξως θανεῖν., ΏΕΠΊΡΕ εἵλοντο, να] προείλον- η ἐβ1]σρ η Τρογε γες/άηήεν ῥομεβ στη 1ογ/οηη Λαε- τν τή, Ὁπήπιφιε ει ΕΣ ορΏποτιµῃ {οπἱριοτηπῃ 
ὃό Ἰώολμνν ο ΕΕΤΤ αΙΠάΘΙΙ ἠρνήσαντο μὴ, ---- αἰτογηπη όσο, ὴ {οά, Πεπιρ πα)µογωηὲ; Ἡς Ώοποβδεν. ϱ. δοδο). ἵν η [ες πα νίά, ἵη 1. ΥΠ» 6, 194. Ποῖητη: ο «πρ. Ῥ]οεπ. ϱ. 701, 4. ὠπέτρεπεν αὐτὸν σόλῳ θύριν.. νλζν να ὁδοῦν τῇ δὲ Ἡρφ μᾶλλω τῇ γρµο- σον) εεῖ ἐπέτρεπεν. ΥΑΙΟΚΕΝ. 
{ηπῃ Ίθχος. ϱµς ὤτῷ ἐκ τῶν ἱρῶν] Βεσυίης ουρίὰς Μ58, « πδυ]ητ οοπβαπΏα νίαπι αἆ ναπξατοπα πια: Ἱη ος απισοαιε ηεχιις πΙμ1] ἀεβάεται πθε- 

Ῥεῖῃ Τ ΡΓαςἴεγεὰ οὖν ἀπέλιπε οκ {γοῦ. Ρίο- 
«ερς 

ἴμς 
ἦ ς. οδοι, ἄπολιπόντες Λεάνίοην εἴ τν 

Ρα9/. απνζ. 7 «4γεὸ. δή), 
βα/. 7 1πά, 

οππ6ς εί Γή. -ᾱ. Α. 6, Αγῤ., οἶἶπι ἐκβαίνειν εἴποτα. φαν. 
6 Αριά Ρ/µ. ΝΙαΙρπ. ρ. 865. Δ. 

ΤΡ]. ΦΙΑΒΠΤΠ κατῶµείναντες συναποθωνεῖν Ῥουίμι εοΠρεῦαῖ, 
ἀεετοῖ {εο4, οπο]τίσαι 

δὴ βάρβαροι ὁ,αμφὶ Ἐέρξεα 1 προσήΐσαν, κα) ὁι αμιφὶ 
Λεωνίδν Ἓλληνες, ὡς τὸν ἐπὶ θαγάτῳ ἔξοδον πτοιεύμενοι 

δὴ 9 

δ ᾽ΑκαρΏνο 
4 Ἐκβαίνειν, Φανερὸς Ἱϊάθπι 

ἑ ᾽Απέλιπε «4λεῤ. πἹαΤΡο «περὸ. ἵπ 4, οὗ 
ῥ Ἠε[βάετατατ η «4γοὂ,, Ἰαδεξ 

Δί εα Ηετοάοῖομε πατταβοπῖς {1πε, { Ἔπα- 
{ Ἡροσήεσαν «4γεζ. } 

οἵ «γερύ. }1ῇᾳ. 
2 ΔΠῖθεα τοῦτον ἅπαντοι. 

νπΠς 63. Ρ/μέαγεζης ἵΑπποῃ ὅτε, ἸΜα]ίος, ρ. 561. ος τᾳο δὲ Ἐρυξοῦς μὴ ΑΠΟΛΙΠΙΟΜΕΝΗΣ » ὦλλ' ἔπεσθαι ἵ βουλομένης» οὐδὲ | µήτηρ ἵ-- καΐπερ οὖσω πρεσβύ- τς, ΑΠΕΔΕΙΠΕΤΟ. ΔΑ Τη Ἠιπι{οεπιοάϊ νετβοτιπι 
{ουπηῖς, εἴβ Ώερο Ἱποοπ[η]τα, ἵπσοπς οςῖ ΠρτατίοτΙπα 
ἱποοΠαηί]α. - τ οσ : ς «78. Θεσπιέεο δὲ καὶ Θηβαΐοι] Ἠὶς ἆε ΤΠεροῃίς {οτῖ- ἴα Ε/μῥατοθηΣ α ταοπε τερε][ίτ Τ. π. Ρ. 8ό65., Ὁς πες 4μοςια οΠπηπαΓῖο Πα φηλάρπα {ρθοῖξ ποῃ ἁθῄῃ. τα. Βο]ος {6οιπι 1,οοπίόαπι τοΏπηίς[ς ΤΠείρίεῃ- {656 παντος ήρογ. δομές τ. Ρ. 41ο» 46. υδὶ ποιχέ υγ εχϊπημς. Πεγοῦοε! ΤΠουρηῖς Μγεεπαεος οᾶιαρίη- τὰ {υρβΙυΗτ Ῥαυ/απίαν Χ» Ρ. δ46., ετπ. Ρ. 146., υ0], Μυκηναῖοι. 1η υἷεν πέµπουσιν ἐς Θερμοπύλας ὀγδοήκον- τα ἄνδρωο, ο Λακεδαιμονίοις µετέσχον τοῦ ἔρνουυ 

ΥΑΙΟΚΕΝ. ὃο, Κωτεῖχε γάρ σφεακς Λεωνίδης] (ανί]αίοτεπι οι] ]μσίεδωπή: αἆςο π[ωπῖ]κ[ς περαῖ Τεοηπ]ᾷεῃ ., ὥςε κατέχειν ἐν δμήρων λόνῳ τοῖς τριακοσίοις τοὺς τετρακοσίους ὅπλω ἔχοντας» 14 {γερεηής /Γμὴς ϱμαάγ]ηρεμ/ος 1 ῥεβαπος αγ {ηγηχου οὐ ψηη )οοῦ ΓεΙΕΥΕΕ: ΙΠΊΠΙΟ ΝΕΙΟ ΨΘ- τεΓΙ π]αρῖς ἀεὈι]ςία, πε αὉ Πῖς νι πε α Ῥατρατίς οἵτ- εμπΙΨεΠΙΓΕΙΗΣ. Όμας Ιπαποπῃ Πτ]επιαια Ίαῦεῃε οτ]- ΤΠΙΠΑΠΙΟΠΕΠΙ, ΊΝδαΙΙς θΠίπι ΠΟΠ Ῥ]υσες αὔαπι {πθοδῃΕ, εὔπι Τμεοπ]άα Πιετα, νοιὶσῄπις Ιῃ Ῥτο]ασοπι, τείροή-- ἀεπίς [οποῦ. (ργαγίο.. Άδαπῃ Ρτασίετ {δρΏησθητος Ίμε[ριεπίες, Βραπίαπο τορῖ αἀάθ]κβῃιος » αάεταπᾶ ΠοςΕΠΤΙς ΊρΡοτΗπ] ἁῑποπίς Ῥ]ητος, βαμ]άσπι αὐοάαπι {ποτυπι {ατο]]]άο οἴπά 1ῃ εχρεάἰίοπεπι Ίτα {ο]ετοῃῖ» εἰ Πηρι]! Ἱπιοτάππι αἆ {ερίθπος {οουπι Ἠί]οεχα ΤΠΕ” τεηῖς τε[ίε 9οΠρίοτε Τ,, 1κ, 98. Φήραςίο νετο Ἠ]ος ἱτεσςηῖος πας ρΏρΏα ΠΠοιατάπι Ἠαμάᾶ ραµσος» ααίςς αν εχ ο 990. 6ἳ ο ο. ος. Ῥαϊείαῖτ. Ομίά ἃ 
πες πιαΠρηϊτα]ς αοσοι/{αἴος νὰ 

τας ἀεσαηίατηπῃ ἀῑόταπι ας πηπας αν ο λαίραν ντε Πετο ος Ἠι]μς ἀῑοῖ Ρ]οτίαε Ρετ Γοηβενο» κου: Εἰταζυπῃ ἁαπ]ήπῃ Πε ροδὲ οἶως αεταϊοσα ΠΟΠΙ αἷία πο, 
Ραμσα: παπι αἢρί Ἱερεταί Φέπεο, αμοά ΡΗΛΙΟΓ. Π. ρ. 18. Ρα ῦατ ομέαν, αριῶ Ἠεγούοίωη είς» οὕτως ῥριςῦ- τε, ὦς ἓν ὤδου δειπνήσοτεε. ---- ΕΟΠΙΑΠΑ τηαῖοῄχις εοπαἰρπι΄ ἄϊάυπι ποπ! πο ταια, αμί {6 υαἁτίῃ- οπείς {εουπι πποηειής ἆμοστι οβτεραι σοπ/0]], Πο; 
ὃς ομβοαϊνίε 4. σκην Ν. Α. πα, ς, 7, έρο ῥαμς 

Μεγισ΄ην τὸν ὃ Α.. 
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ἐἰδή ο ε ο δεο, Ρίαειέιθα ή, ο. | 
σομής 



πο Τη ιν 

. 

Όνβουε {16 π]πηῖο 

διο μισο οἱ συσαςαα 

ἴδη πολλῷ μᾶλλον ὃ κατ’ ἀρχὰς ἐπεξήϊσων ἓρ τὸ 3» 141 πηπ]το πιαρὶς απατη Ἡ ΡπαΡς αν 
οὰς 18 κ» Ἂ Ε λ λ / ο» / 

4 ἐυρύτατο Τ8 αυχέιο, το µε Ύαὰξ έρυµα το τει" 
: 2 / ς λ ΣΑ / κι 

έρας μερα : ή τρις ἵῃ ἱ χεος ἐφυλάσσετο. δι δὲ, αγὰ τὰς πθοτέρα» Άμερ ἵν ναπιυς. Έτ απ {αρετιοπίρας ἀΙερῃΦ 1Π ἰοςᾷ 
ς / 5 Δ Ό / 5 9 ͵ 

ὑπεξιότες ἐ τὰ Ὁ φτωόπορα ἐμάχοτο” τοτε 
ο. ο) δα. 1 

συμμίσγωτες έξω τῶν φεινῶν » επειπ’ΤΟΥ π’ληθεί πολλοί 

ἀεπι Ῥτορτεδα {άπι αἆ {αποίαπ ΡᾶΤΙΕΠΙ Ίὰ- 

πἰσβπιαπα: Πάπα πιυπΙτίοπες τπτ «05 ταςᾶ” 

ατθία Ῥτοάευπῖες ἀἰππισανεταπε, ἴππο ΕΧΙΤΑ 

απσα[ας {αέχο σοπΏΊδει Ρρεππισ] ῥαϊρατο- 
ον 1 Ἆ ς ς / ο, / 

τῶ. βαρβάρω. ὄπισθε, γὰς ὃι ἡγεμένρ τῶ τελέω τπτ σπάεαητ. δαπι ἀισος 4 ἴειρο {0 
4, 5 2ς ”/ 3 3 ν »ν ο . { 

έχοτες µάσιγας» ἑβῥάπιζον πάντα ἄνδρα. αεί ε «πῖδαιε αρ], Ώαρείις ααβ ρε[ιαυαπῖ Ἡ- 
2 / 

» . ͵ 6 

τὸ πρέσω ἐποτεύνωτες. πολλοὶ μὲν δ) ἐσέπιπτω αὖ- πιπιπεππ με «θάεραηε , αθῃἀιε αἁ Ρος 
/ ν 

Ὀ πέων ἐς τὸν Φάλασσαν» καὶ διεφθήρωτο πολλῷ οἱ τἀεπάυπι αἀποπίαηπῖες» ππάε πα] ϱοξσΠη 1 

ἔτι αλεῦνε κατεπατέωτο ζωοὶ ὑπ' ἀλλήλων, Ἡν δὲ 
λόγος 5 εδεὶς τῇ ἀπολλυμωα. ἅτε γὰρ ἐπιγάμοοι 

Ὁ τὸν µέλλοτά σφι ἔσεσθαι «)άνατο ἐκ τῶν περἠώτωον τρῃι Ἱηροπάοτο ΠΡὶ πάσει Βὺ 9 αὶ πποί- 

τας ἀθοϊάοπιες αὐ[ππευαπτας» ΤΙΤΟ ρια- 

τος Ἱηνῖσοπη νὶνὶ Ρτοσ]οαραηίας, 41011 αν 

Ῥετευπιῖς τατίο Παδετείητ. Οαηφαε 1Ε 

αν : ν ς / 4” : 

τὸ ὅρος, ἃ απεδείκνυντο ῥώμης 3 ὅσον ΟΙ µέγισο διοτι οἰτευππϊνειβητν «παπειτα πιακΙπο 10: 
5 ν / « ο ό 

ἐ τες [βαρβάρβ», “παραχεεώμωοί τε καὶ  ἀτέίο- Ῥοτῖ Ροϊεταπι Ἰά 1π Ρατραϊοφ ο(εεπἀεραπῖ . 
/ ο 3 ο» ο - .ἲ 

τε. «Δόρατα μέ )υν τοῖσι πλέοσι αὐτέων τηικαῦ- Πφτιεπτες ας {είε Ιπιτιάεηίεδ, 
2 . 3 ’ ο σα ὁ . α{Γγ. '  6-- 

Τα 5 ἐτύγχανε κατιηγότα Ίδη, ὃι δὲ τοῖσι ἔίφισι ῥῬιεήσαιε «πα Ίαπ απο ἀμαιο ὃς 

δεργάζοντο τες Πέρσας. ὃ Λεωγίδης τε ο) τώτω τῷ {πι Ί]Π νετο ρἰαάῖς Ῥετίας οριπό 
τν / Ὄ 

πώῳ πίπτει, αγγο γωόμθο ἄρισος, χα ἑτεροι µετ1Ο 
ω ὁ : Ἡ λ 3 

αὐτᾶ ἱ ὄνομασοί, πολλοὶ δὲ χα) ἐχ, ὄομας-οἱ Σπαρ. 
/ ο τν Στ 3 ο» 4 

τιτέων» τῶ, ἐγω ὡς αγδρῶ) αξίων Ὑθομέιων ἐπυθόμην 

ὕαπε, 6τ Ἱοοπίάςς ἵπ Ίος ἁῑ[οσπήπε εεθῖ: 

ἀῑε, πΠαναῖα {πεπηϊσῄπιο ορεῖα» εἲ ἕ 
εο αἰῃ Ιπῃῄρπε, πια] νετο ΕΙΔΗ ] 
Ώρπος Δρατιαπί:  «ΠοἵΙτη 6ρο ἴπΝ41: 

Χ 3{ ος { ἡ χα / ο. κ. ᾿ 

ή κά ἔπυθομην δὲ καὶ ἁπώντων τῶ ΤΘιήΧο- δΠΟΤΗΠΙ νΙΤΟΤΗΠΙ Ποτηίη8 {οἱ(εεαξ» η 
/ 5 ον 3 ο η . ν ΄ 

σίωγ. καὶ δὴ καὶ ΓἹερσέων πίπτεσι οἸθαῦτα ἄλλοι τε {εὰ οἳ {εήσιατας Επ τγεςεηῖοΙ ΕΠΙ οππ]ά 

πολλοί καὶ θομασοὶ, ον δὲ δὴ καὶ Δαρεί δύο παῖ- 1 5Ροτίαταπα 4ποφιε Ί]]ϊς ουπι πη]ά αἩ 
3 λ 5 ο. 

δες, ᾿Αβροχοµη» τε καὶ Ὑπεράνθης» ἔκ, της Κ Αρτά- 

ἱ. οεἷθ- 

μτος οεοἰἀειαπῖ, μπι νετο ἆῑο τκως 
ες .. 0405. 

νω ουγατρόό | ὁραταγένής γεγονότες Δαρείω. ὁ δὲ ΜΗ ΑΡτοθοπιες εἳ Ἡγρεταπιςα: πιστα. 
ι] / / λ ω ον ο» 2 

οφ Αρτανη, » Δαράς μω το (βασιλΏος Ἡν ἀδελφεὺς, 
ου 2 ον ως λ.. Ὑπφάσπεος δε τὸ ᾿Αρσάμεω παὶρ. Ὁς καὶ ἐκδιδες τὸν [αῇρίς Εως περος Απαπιὶς εταε, 39 4 

δυ- 

τίς εκ Ῥμπαιασιπα Ατιαπὶς ΒΙΑ ος Ηγ- 
Ατίαπες αἴεπα, Ὀστή τερῖς Παϊα». ποσα 

Ρα, 

-λ 2 
-ᾱ Ἑὐρύτερον ἠά, οἳ αεί. «4ἱχ. Άγ]. οτα «διορῥ. Ρα]: εὐρύτατον ΑΠ οὐπι 4. ὃ Μα. Ρα: 404 ο 
Σ 4. οεῖετ σεινόρτερω» Ὠϊ «4γεζ. ΣΠά, Ρανς, δ. «44, γή. πΠαμε εΧ νεο: ΠΤΙ  μστόμ ον. μη ρω], 

ὁ π γ. οοτάαῦα πα (γοπου.» {πρία Ὁ. 175. ο Πολὺς «49. ἱ Ἐπεδείκ. Αμα, Ρα. κε 
«00. Ραγὴι Δ.. Πῖεὰ ὅσον ἔχον μέγεθος. ἐς τού. («οπί, 6γοπουίμηι. {Αττέοτες «ἀτεῦ. ρα. ὅ καὶ 
ἐτ. κατεήν. Ρα]. }1μά, 4. πιώ.. οἳ {Προς πλεόνεσιν αὐτ. «4γεῤ. }ἠπά., αιοά Υαἱάε πραμίο ς Ρα 
Λεώων. «4γοῦ. Ῥατ/., 6ἴἶατι αι γοῦ., κατηρ. 114, { Ὀνομασο) Σπαρτιήτέων 4γεζ. η 

Ρανὴ. δ. Ο. ΑΒ. «4. «44. ει ῥα., εκ Με, ἹπιευροππΙΙς πολλοὸ δὲ καὶ οὖν ὀνομασοι» { 7. ο 1 

δα9/.. ᾿Ατάρεω. ΕΕἴΕΓΙ. 7 'Ῥατογούνης ο. «πχ. δγή. Φερῦ. πιαϊβο. Ὢ ο πμης «4γεῤ. οὐα 

β9/. «ιν α1 ᾽Ατάρνης. Ί 

2οηὲς νατοα ππεπιοταῖΙ ἀϊρηίφβτια» νίταπι 1]πι οχος]- 
Ἱεηίεπι Ίητα οοπιραταπΏς οὐπι Τεοπ]άα, Ῥετῆτ ποῖς 
εἴ Ί]α ραις {1ν1, ουα ῬταεςΙατια η] {πείπις Ἠε- 
τοβοῖεα {ααν]εαϊο παττανογηῖ. ο ΥΑΙΟΚΕΝ. 
"95. Ἔς τὸ εὐρύτατον] 3ἶνε Ἠος» {6ἱ1 εὐρύτερον ἱερατάτ, 
Ρας ττερεηίοτΗπα απασία; παπι ροβετ]Ης.. ἵαηῖα ὅοαα, 
οπ{ρ]ταῖοπε πίχαπη, Οποά αἀμαοτοίοῖε τὸ μὲν νὰ 
ον. Ῥεταπει αἁ {Πρετῖοτος ἀῑδς, ΟΤΙΡΤΙΗΙΤΗ Ἆ 

2. Τὸ μεν γρ ἔρυμα τοῦ τείχεος ἐφυλάσσετο ὄνὼ τὰς 
προτερως Ἠμερας», οἳ δὲ ὑπεξιόντες -------« {επιεπιῖα Εμδίεῖ 
ο ος ορ/ίαιναπῖς, κ ο α 

ὁ. Τότε δὴ συµµίσγ. ἔξω πῶν ςεμῶν] Ἐα πα ἵσαιιε 
ο ΠΗΩΡΟΡΟ Ἰνοβῖετ Γσπαρβες ο μας Τ. πν Ρ. 
66. Δ. πεσει πάντας εἰπὼν ἐν τοῖς σενοῖς περὶ τὸν κολω- 

»όν' Ἄηις επ]πῃ Ῥοείςα ἀθπππῃ {προγ/ήτας {5 τεσθρετΠΕ 
δρατβαίας, αὐπι Ίαπα 1,οοπ]ᾳας αἰῑαια ππυ[α οεο]α]ς- 
ο ροδίαμαπι Ῥετίας ααῖετ ἵῃ Γηραπι νεττεναηξ: ΕΠΙ 
λαο ο ζρνΤο «) τὸν κολωνὸν πάντες ὠλέες οἳ 
ο ο ας Ἑαίεπάμπα Ταπιεῃ {οτεῖ Τ,εοπῖ- 

νο. αις αμάσπῃ Ἠΐο ἱπιππαπίταπι, { νοτΗΤη 
εδιεῖ» οαὐοὰ α1ῑος {δη Ιεής αιιᾶοτος τταβϊάτε Ρ/α)- 
οὗ με» εαρΏς 3ΣΠ119 ποξχι Βραγείαῖας οµπι ἆμσα {1ο ο- 
Πτα πτηρίδία Ποίημα, {ρεύπιαια Ῥερῖᾳ ρεῖῖς[ε Ῥτας- 
το πι, συ 61μμ 10 αμάν , 1 οββγε/ ε/ΕΠ{, 
ὀρβαι 0Η 1Η [4 λογήµγος» πε Ἰόη τις Πμβημον 
αὔεπῃ (οαμίτητ Ογοβης πο. 9. Νύκτωρ, Ἰπουῖε Ρ]μ- 
1252. ἀνασάντες ἐβάδιζον ἐπὶ τὸ σρωτόπεδον, καὶ τὴν σκη- 
»ὴν ὀλίου δεῖν βασιλόώς» ὧς ἐκεῖνον αὐτὸν ὠποκτενοῦντες, 
καὶ περὶ ἐκείνῷ τεύνηξόμενοι -οοπέ, Οἰοήογ. Χι. ο. 1Ο.: οἳ 

7ο Οµτ Πὶς ροΠμ8 εγεάετεπ!5 παπι Π1έγο- Οἶω, 7. { ῆ 
ἀσίορ οαυῦπι Π]α Ριαε[οτήπα παιταξο Πάεπι {προιος, 
πιμ]ταα ΙΕ πιεπΏαπ Εξ 1Π Πήβοσία δη. . ΥΑΕΟΚΕΝ. 
-6. Παραχρεώμενοί τε κάὶ ὠτέοντες] Ὃ ο ητα {ΗΡΥΗΕΗ/ος 
εἳ [ο[ὸ πε μήρηίου ροηπΙηΧΙξς ΤπΠα ΕΠ ἃ Ιεπας (]. 1, 
Ἄος Οὓς. ΟΠες, Ρ. 157. εοϊμπιηΕ Ίπ ]οουπι, σου 
/βεγπεδαης εἰ Άγο Πή]/ο ῤοῦαπί, 111εοΙ, Ὀδίτο ἆἃς 
ορ Ῥε]]α πηθιη]η! 1. Ιν 190. /α]ήπε παρΦχρεωμένους 

Ἐν. οοηίοηίογος, {εὰ αρτανΙε ἰφιπία, ας εγαΠῖ ἀἱ. 

Ἠππή μες αθαμο κά) παραχρεώµενοι δεφάρίκαν Ἠίς οοη- υπΕυΣ 4ς ριρπαμηθᾶ5» 4ΠΙ ΠΕί οοτροτ]- 
ατάοτε Ἠαμά ρατομΠῖ, ἂς σὺν παρα: 

΄ 

αἱ, 
5 

αρήσει ἑαυτῶν ἵη Ἱοίῖζες Ἱπρταυπε, αὖας εἰ σον νι 

πα. Ῥοβετίας {ηργμεηίθε εΧ ἀττέθντες ο ο, πἰ- 
αἱἱο απἰάσπι, {ἱ ἴαπιεν Πάεπι Ιοπίρης 3 αν ο Ε- 

Π1] αοσοππιοἀαΕία8. "Άττοντες, ὁρμῶντεβ Μοη ἀῑίτοος» 

εδίό», «δαἱαε» εἲ Ἠπο 4ε Επιϊ]α ας πυπο νε 
πηἰμή νεμεπιοπίες Π]αά ρ]αοιήδίε αὐῖ "σα ομαοβάσ: 
τοτί οσζερῖ. Πξ οχειηρ]α Ώ]6[. Ηετοῦ; Ρ. ᾗ., ἁτίωτα 
πὶ βιοῖαπε ῥμεῖς, Ίες {εαιας ἵωπεῃ Π. αν ο μῦ 
Ώνε ὠτίζοντες ΓεΠῦεπτοπα: ΠΠ Φυπο 1 «κ φάπο: 
11]ε Ετϊηχίε, εκ {2η/α{βίο ἀεη]ναϊα» Ποπ {οπισς απε {π- 
ἄμπι, Ποιοί οπἶπι ὠτέοντα {- Τ2 95. σα ν ου 
ιΘγρτοῖος ὠτιμάξοντα, Ηε εδ ςΜΠι νο με ἆἷν δονεὴ, αἲξ ὀλιροφροντισούντα» ἀφροντικοῦντα» ο ι[- 

νοατβις. Π]αά ή ατΠρίατασ» Υα]άε ἀε[ρεταπῖες Ὅι μα 
[πι ᾖιας (α]μεῖς ταήοπεπι ἀποεπίες ΠΠεΙ5 ας 
παραχρεόµενοί τε καὶ ἀτέωτες Βριϊκῆπιο ποχὶ Ρος ον 
Ὅιούογως Επι 1Π τε ὠφειδῶς ἐχρῶντο τοῖς ἰδίοιΦ εώς 

εἰς κουὸμ σωμα χιπ» ὅο. οἳ ἀφεδεν τῆς ψυώή 
πα, οσο « ρί 

ο Μετ’ αὐτοῦ ὀνομασοὶ] Οὐνομωσὸ ος ἀῑο]εέά -ς 
Αοσοςῇο νοσαρυ]οτπι οχ ο. Ἱαιάλιοτε» αὐθ- πεί 
πήπιε πταμά πα» ΕΕἰεΗΣ (οπουίο, Ώυχας απο ιαή 
αρμά πιη]τοδ. Οἱ ταπάσπι 11 οὐκ οὐνομασοὶ» ο ρίπα 
α ἱοσσηῖί, Ποστ οπηπίηπι {65 αοσορίδίε Ἱ σα 
αἲτξ Απ Ἠε]οῖχεᾷ αιήρης πηδαμαπι 1π Βρασώτ μλν 
επῖα]οβο Ίοσιδ, Ίο πΠε[σίο, {περα ΙΠῖε πι τού 
Ῥοβΐα νοςςς Πηρίπα Πργατίοσιπι {οςΟΓΔΙ8 ρα ο νο, 
ετ περ]ρί, Αί ορηϊυταρίο Ρ]εγοβαμᾶ Πίο βάσπ 
ζἳ πας μίαπι {ζηοᾷίς αἀ[ρειβςίε» α οἱ, ΠΟ 
ε5τ, Τμετί ετσο Ῥοβ[εκῄοποπι 1Ώ νο Αθ ώς κὶ 
Ρομ{ε γἱάσηωσ. Νοπήπα βΠοτυπα 1311 μη ΠΠΟΣΟ3 
Ὑπεράνόης εχ σεπε]]1 {αγπιοπε λἆ ΠΑΘΟΣ 
εδίε ἆεβαχα νι ) 
ΏΗ1{, , κ 

ΤΟ. Ἔτεροι μετ αὐτοῦ ὀνομασοὶ] Οὐ νοσσπα οὐ μας 
τερεβίαπι, τπεβῖα αἰιαράαια {16ἱἱ6” {1ο σα 
οχοἰάετα» { ταπιοῃ αΠῑς οΏαπι αὐ αΠῖ οάϊα μμ : 
αὲ πο Ἰθόϊα, Ώσηιις οσο ἀε[βάειατεπα ΕΧ ο" της ρτοῦἩ- 
ἴα: οχ ας Ιεά]οπς ᾖεῇ, Αοομι {οτε να]ός | αὐτοῦ 

Ῥ]οπι ε[ονπιανίε, Ἠαης πήπηίτυπις καὶ ἕτεροι μάμίἍ 
πολλοί τε καὶ οὐνεμαςο Σπαρττέωνε ος 

Ἐκρηρπαίο Τ]οποργίαιαπα εξ Π1ΟΙΦ 1μεοπίάα. 

υπι224 

ΠΟΠ 1η" ́  

ου. Ῥρμογίως Ἐχετείίαῦ, Ρᾶβ. 

ν 

ῃ 
ν 
{ 
. 

β 



ϱ05 Π]ςΦ Ῥαϊσ, 

«τεεερετε: ες ῥτῶτειρτεςῇ πιπτάτη, απήπῃ νθ-Ὀ 

: Τεργεδεηρ ης 

Οαἱπ1εη ἆς εἶμο ζαἆαγεῖς, Ἐχαίεν ἆμο Χειχίς οαάμηῖ, ΡΟΙ ΥΜΝΙΑΙΙΙΡΕΝ νΊι σετ 6 ᾱ / 

/ ' , 

ἡ - ντο ελ. κα κ - . / / ἆ α - 1 .. ο 
Ώατίο Π[ίαπι παρίαπ ἀεῖε, οπηπῖα Ἱπ[ι-οουγατέρα Δαρείῳ, τὸν οἶκο πάντα Τλη ἑωυτὸ ἐπέ- Ῥει εἰ θοπα [ια τναᾷῖα]ε, : ἡξ αὐϊ εκ[ει τἰ- 

Χειχῖς Ιρ]τής ἀῑο Εαϊτε Ρι- 
δηαητες οσσΙριετο; αἀεοαῖε νεµεπιεῃς -4ε 

14 γίτεητς ΠΠριταχετιητ : 
Ίος Άρειο σοπιρυ]ετηπῖ , 
ῬεπίἩτετυπε, ἆππι Ἡ απἱ οἴπι Ερία]τε ϱ- 
ΤαΏῖ Ἀά[ιςετε, Όιος υδῖ νεπίτα ἀπάῑετιητ 
Οτῶςὶ, τη νετο Ῥυρπαπαϊ ατάοτ Ππππημτᾶ- 
ΤΠ5 εδ, παπι αἆ απρυ{Πας νῖα {[ε[ο τοιτο 

Π]φίεπε, Ἱπ ἴηπηυ]ο αἀθεπ[αά [δάέτηηι ουΠ- 
εµ, ΡτΦίετ ΓΠμεῦαπο»ς. Έδσι αιϊθπι ἴδια τίι- 

δωκέὲ, ὢξ 3 µένης ὃι ἐήσης ταύτης τέκνει, 
δὴ δύο αδελφεοὶ «Ὀθαῦτα πίπτεσι μαχεὀ 

ο ο» ο” 4 κ | Τε νεκρΏ τᾶ Λεωιίδέω Περσέων τε «Ἀάανετε Ί,εοπίάω Εαῑς Ῥετ[ατητι 1,ασσθα- α μ 
ΣΠΟΠΙΟΙΠΠΊ(Ι σοηβίξᾳς,  ἆοπες Οτᾶσὶ ετ 4, 

/ ο λ ετ εοϊκᾳἸο τίας 6 τετράκιε. τῶτο δὲ συγεσἼκεε µέχει 

}Α 1} 

Ἐέρζεωώ τε 
; : 

μθνοι” υπὲς 
λ 

Χάὶ Λακεδαιμο- 
14 .- : / Φ λος. δε ή 3 ων ὧν ὠθισμὸς ἐγένετο πολλός: ἐς ὁ τῶτόν τε ἀρετῇ δι 

«κ Γι -- 2 / ον 3. ει αμαῖες αἀνοτ.25 Ἑλλήηνεο Ὁ ὑπερεξέρσα, καὶ ἐτθέψαντο τες οὗα- 
./ / ο ς λ 

δ οἱ συν λάτιν να ο μα) ε τά ον «/ τὰ 2 Ἐπιαλτη παρέγθωτο, ὡς δὲ τάτες Ἰκει ἐπύθοντο δι 
. ε ς  οω ο” ..Ἀ ον 1") Ἕλληνες, οὐθεῦτεν ἃ ἤδη ἑτεροιᾷτο τὸ « γέκος. ἔς τε 

1 ον οι Άν / 2. Ἡ π γὰρ τὸ σεμὸν τῆς ὁδᾷ ἀγεχώριο ὑπίσω, καὶ παβα- 
εξ η ον 5 / ο Οµειψάμεοί τὸ τέχος, { ἐλθότες» Ίζωτο ἐπὶ τὸ ᾿ ο 5 ἁ / « Χολωνὸν παντε ἀλέερ όι ἄλλοι πλῖν Θηβαίων, ὁ γ πΦ Αν, » ο» ο ϱ/ . ς ” ἑ Ἑ κολωνύς εσι ον τῇ εσύδῳ ὄκου νυν ὁ λί- . - . 4. 9 . 3 / ε/ “ο 3 ΛΑ . (δ 3 / / ο» ΤΠΡ]Η5 1ῃ Ἱηρτεδία, ΄ αΏΙ πυιῃπς αἆ 1,εοπιάεήι ο λέων ἐσηκε επι ἑωιο]. ο) τβτῳ σφεα» τῷ αἲ ]αρίάεις Ἰθο,. Ίος ΙΠ Ίοσο ἀθ[επ/απιος 

5 ἰα4ς, αῑδις 1 αάἡις {πρετείαης, 
1ηᾶ- 

ον ἸΜούνυ {οι 7 . 
Τ15. «4, 6 Ἠρλλάκις ἢΒγή. απ ῥα]]πε 1 αΗΠΙ5 17. εδτ Ἰῃη ἄλδ, 
«4/40, ῤ Τοσι αὐτέων δα. «{. δ. 7 7μα. {ζ. 

Στυγ κανουν, 

(1Η οιπι Τ,οοπίάα οοσϊἀστυηΕ, ἐγὼ, ἱπᾳπίε Νοῄας, ὡς 
ἀνδρῶν ἀξίων νενομένων ἐπυύόμην τὸ οὐνόμωτα" ηεα µε Ἠϊς 
ΤΕΩΙΗΤ6ΤεπΙ οτηϊρίαπι νοσστα ἀξίων, Ίου {σπ{ Ίο ἄπι- 
Ρ]ίτεν ν]κ' νειδεῖδιις 1115 π/αχραξαπι: αἆ ὠνδρῶν Φενο- 

οπῖπα ᾿σεσσπίοτήπι ρατίαποσυπι ΠΡἱ ογίΑΠ εποῖη- 
γεταῖ εχ ϱοΙΠπιΠα 1π 11ογήπη ππεπιοπῖαπη Ρρᾶτίας 616- 
έτη: Ῥομ/άη. ΤΙ. Ρ. 949. κεῖται καὶ σύλη πατρόύεν τὼ 
οὐνόμωτω ἔχουσω οἳ πρὸς Μήδους τὸν ἐν Θερμοπύλαις ὄνὥ- 
γα ὑπέμεμαν' εΠΙ», Ρ. 937. μν]μω ΠΠΕΠΙΟΤΑΙΗΥ (τοῖς) 
λόγω μάλισα ἀξίως μαχέσασθωι μετὼ δ] αὐτὸν δοκοῦσι 

| ΝΑΙ ΟΚΕΝ. Λεωνίδην. | 
90, Τὸν οἶκον πάντα τὸν ἐ.] Ιη[ῤεν ἀεὴ ουμηία Ζοηα 

6 

μα, Ἰφίνας αθίπίο }α/αη Ἱπ [οορυ]υπι ἱπο]άϊς[α πο 
«πο πτηπῃ εσί:΄ γεῖοτῖ τις, αὖ Εἴηεγο ἆμδα, 1π “Αεῆςο {το γυ]βαῖ, {περί Ἱητογργείες ΙΠΙΠΙΘΠΙΟΓΘΦ. Οἶκον «οπωῃ Ἱπτοτρτοίαητητ, υδὶ ηπς νοσς 204103 ᾖῥᾳ- ΣΥ οηέωη, ΥΕ] μη{οογ/ζε ΠρηϊβοαητιΙΣ ατα ήῤσίέες, «4πη- 7700145: Οἶκος λέγεται ἡ πῶσῳ οὐσία. Χεμοβῦ. Ἱῃ Όεςο- ΠΟΠΗ, Ῥ. 486, 9. ἡ οἸκονομία ἐπισήμη ἐφαίνετο, ᾗ οἴκους δύνανται αὔξει ἄνθρωποι. Οἶκοο δ ἡμῖν ἐφαίνετο, ὅπερ ατῆσις ἡ σύμπασα. Ὀιποίν]ε Π/οφεγμς», ου] βιορε Ῥτουϊ 
επε]ορος ἀῑσιητι ἔδοντες οἳ κατέδοντες οἶκον ᾿Οδυσσπος, 
οηᾳ οὐ/εάεΜέες Ὀ]γεβε; οια]ῖα οοπιπιοᾷπι αἀπιονῖς 
ἐ4/εμ. Ἐν. Ἰήα110. κχπα, 14. ἸΝαδηυαπι, αυ θη(πι 

αχεροτάοτ» Ίπ Ἠππο {εηβΊπι οἰκίον νοῖθτος. {περίρμπια ΟΠΙΙΠΙ οἶκον, Ῥϊας ορῖοτῖς «Δεμοβῥοῃ., ἳ [[πεμε; {εὰ οἱ πωα]άε., -«4μήῤῥοη, [ας {/οεγαΐες» {)εηιοβὸο- εο. ΟΙ] ἳΕ αἲ Ἠοτηπῃ {6 Πάσπε ΠΟΙΠΙΩΠΙ ΕΟΠΠΡΟΠΕΤΟ ορμΙίϊαε: ἀεάῑε ποπηµί]ᾳ οι, Πογο] ως ἵῃ Μα ᾖηο Ον, αἆ Της, Α. οἱ Ὦ. Ρ. 917. ἆε ππη]εῖς αἆ ἩΗοιοᾶο- ἴρα Ἠαες ασσεάυπί ρτοχίπια (44 αιμα «Χεμοβῥομέήε Κ.Π. 39 Ρ. 8ο, 6. 6/10 ενὲ ὅτῳ ἐγὼ ὧπ' ἐμοῦ Φύντι καταλε(- ω τὸν ἐμὸν οἶκον. ᾖ/οογαιής ἆς Ῥετ]ς]α Ῥ. 184. Ὦ. τὸν (ὲν οἶκον ἑλόττω τὸν ἑωυτοῦ κατέλιπεν, /110Υ6Ι 06/1) Σεφ μὴής μα ὤ σον 400έβεγ/. {αεί Ρ. 8ο. ο.. ἡ μήτηρ }ὶ ἐωὴ ἐν 1. ἐπὶ) παντὶ τῷ οἴχω ἐπίκληρος ἐγένε- το, «εμοβῥεη, ς, ΤἨαεῃ. Ρ. 698, 91., Σδύ οἴκων λει- Ἔυβρούντων κεκληρονόμηκε" απίς ἀἰχοιαι δ. 91.0 δύ οὔ- σιος πφρπουμενον. ΥΑΤΟΚΕΝ. 
νι Νάβαόµενοι ὑπὲρ τοῦ νεχροῦ] Ῥαγίοηι νογ] ψ]άῖτ νι ορµπι]ς ᾖ. ος Οὓς, Οε, Ρ. 5ο... μέ ος ὦ "» Ῥο5δῖ µαχεύμείοι Ὥσπηρο Φ1ΗπδΠοπεπι΄ Ῥοηδηάσίης Ψεχηπα. αιιοᾷ τεέχο 7000. ΕΠΙ απηΙπ]αἀνατῖς, ποῃ ᾖς {οἷοι οκ αὈγαριο Ίλος αι ΑΠΟΠΕΠΙ τεάοτά(τ: νοσυ]α τος Ιτίσης αρα ος ες Ί]]ᾳ εοηηεζῖαϊ: θά εοί π]α Ιζη Π] Ε]ος, {1ο πτουσι ΟςΔΠά8: Βέρξεώ τε δὴ δύο ἄδελφεοὶ ἐνθαῦτο πι- η καν κ μενο ὑπὲρ τε τοῦ νεκρῦ τοῦ Λεωνίδεω Τ[ερ- πόντε ὦ νε αιμονίων ὠθισμὸς ἐγένετο πολλος, ἐᾳ Ὁ, τοῦ- Δοίνλίης ὃ ἵνα λληνες ὑπεξείρυσαν" ----- 34 Ροβτεπια {ήή1)ο. ἠζμς) Ἠῑες {001 Π0Η ζ0ηΕΙ)Ι0 1Η ϱ. 45ο. 

{οηβ]ε δες η α {ή δὲ εὐΠ/γααΙζ 1ο. 
11ο Ίοσο ῃς ος; η. Μ{οο]Ι. Τάρ9, | 
Ῥῃσίος Έοµης βοπόα αμἱάξπα, Π αλῖς αητο απού {οεῖ- Έσρίις ! Ἱδήμεη., ΟΠζόδ, απ] οι» Ἠ]ς πιοάϊς βίος εχ- 9ΠΙΟΚΙ οοΏν]εία Ἠας αθίις /εγΡ45 ο 0Η ὅίως Ῥογίήμις, ος ΗΑΕΠΑΠΙ ἑωπάσπι σι ἐναντιρβά- 
δἱδ οαάανος γἱδίομο ων ΕΡΕΗΠΗ 1η Ίος εοπβ/έτμ Ίκο- Όσο αλα υαπΏίρας τόπµογ]ηί ΦρΩΓΙΛ- 

νο], ΥΠ. Ῥ. 600. 

2 Ὑπεξείρυσων «4γοῦ. }1μά, Άγ, Βργίς, ὃ. «414. 
Ξ ο) Ὅε[ι κ. 

ὃς ἐσι Ηεά. «Βαο/. «49ῇ. «4γοζ. }1μο. Ραγίς, μη Ζαράκη. αλα; τῇσι «4νοῦ, ἑτύγχανον 1η], -4.δ., αὗσπι νοσμ]απι Ῥρε/.» εί εεῖοτί ποπ ποτιπῖ, {οησίη 

 έ46 (εὰ 4, υὐμζεμάο Γήἡσαί, 

(τα Παυά 1 {μεΐς ορροτευππῃ, 

Φεά αμα]1α. 

/ : ' ᾿ «ο» ο / χώρῳ ἀλεξομενη µαιζαιρῆσι, ὃ τῦῖσι αὐτέων ετύγ- 
ἵΦδχαο ετι περεβσάν 1 καὶ χερὶ καὶ ᾳ-όμασι, κάτ- 

έχω- 

» ὑπερεξέρ. [εί, Ῥα/. 4ἱῇ. η 
6 ἸΝεῖκος Γσε/., πΠῖε νίκος.  ἵλοι 
-ᾱ. Δ. ΑΗ.» νι]ρο κολ. οὗτός ἐσι εκ 

{αε[. 4. 7ο, «44. Ίηπι αἳ 
:Ε6ἳ, ΧΧΧΝΠΠ, ὅσοις ὠὐτῶν ἔτε 

οὔήη Ζοβ γην » ὦε) νέον ἑρχομένων, 03 [11127ημεγμήΣ. Ἅταμα εοάεπα 4ὲ ο1ΠΠες, ΠΕ ΠΟΤΙΠΙ Εδί» 1ΠΤΕΤΙΕΓΗΠΕ, Ῥετβραιε αἄθο νὶδοτίδις ρ ..1εοπ]άπε τερῖαπι αμοαιε ΤεΠαμεΓήΠΕ «αάλνετ, αιοᾶ ένων, «ποπιοάο Ιοᾳμῖ {ο6ε, αά[οηδὶ Ρροτιίε ὧξίωνε οαρίτε τεωποατήπα ἵταὰς Χεγκορ ἵπ οσοι Τοἶῇ, πο πω Ῥεεμπάυπι βέυπι Ρήνο. Ί. τις Ρ. 996, Ό, εχ Τ.εοπίἁαε «πάανετο Ῥετία τέμνει τὴν καρδίαν, καὶ εὗρε δασεῖαν' νετοῖς πιυῖας 1]πο τοπῃ Πα Ταῖ ΕλΠΙάθπι ὦ2ούπεμε Ῥ. 92. 5., ης οἴταπτιγ «γγῤλάσε Ρεῇ- 
4 ΟΠΙΠΙΟΙ5 αἰῑῖς ΙπνΙήτατα αριά Π]ή1η πποχ ἵῃ Ἠϊβο- τα Ίκοπιαηα ]αυάστατ εστι «4 ]ος 24ἡήρβως: Ἱείμθ ππος] πεη]όπιπι πιεβᾶασ]α νὶκ ἀῑσπά {μη πησπιονα 1αρβεπβς πηπς Εἔοτία (απποις Κ. πιορίως, ο αηίε {0 εἰαογαία Νεῖετυπα {οηρία ραµ]ο οσίς εοπ/ἀεταξῖις εοπιεάζαπάα, ΥΑΙΙΟΚΕΝ. 

38.. Ὑπερεξέρυσαν ] Ἐατίταις οοΠπιεπάα{ΗΣ. πι]ο ᾱ- Πο Ῥηϊν]]ερίο: 1άθπι ὑπεξείρυσον. {Ὀτταχ]είο νὶάε]ίσεε 
{μα νίτωτο ριρπαπᾶρις Ῥογῇς ΒΡαΤΙΩΠΟΡ 1εοπίάας 
εοτρΏ5.  Ίναια αοά Π]1 Χετχες ἀείπάα εὐτρίτετ Πη{υ]- 
ταν1ῖ» ἴμπι οοηΏρΊξ» οσα πεσεπεῖ Ῥοςί. Πτεπαηπι οοί- τωππον οεσΠΌτιείαηςοπιπες, Εγηβτα επίπα 1η Πϊς Δ1[ῃ.. ομ]τας αμαεπίτηχ. ΄ Ῥοστὸ ἑτεροιρῦτο τὸ νε]κος 6Χ Ζα:/. ]ε- ον Ρηΐο. Νεῖκος 4ε Ῥε]]ο ας ρήση οοΠῖεΠΙΙΟΠ6. 150, αΠθίαμα, (επήπΙπι 
τεν ἤδη ἑτεροιοῦτο τὸ πρὔγμα. 
31. Ὁ δὲ κολωνός ἔςι] Ῥατοπάυπι βε {οἩρς Η)εῖς, ΣΕ) ργοδί αὀΙίοηΏες Ιζολωνὸν οβεπίαπε. ᾖοιῖ σε 4 μες 41. ρτορεΙ]πα ΠΟΠΠΘΠ, Ῥτορε 6υΠι οο]επι Λεων[δου σημα πριά ΕΡΙΙήγσ Ψἱε Αρο!, 1, 1» 98. Υ6- τ1η5 ΝΟΠΕΥ., 

5. Ῥ. 906. | ... 
94. Μαχαίρῃσι, τοῖσι αὐτέων ὅτο.] Ίση, Τη)! οοη]ς- ητας ασετο]μς ταχατί απἰπιαάναττο, πάά]αιε οοΠί6χ- 

Οοάά. Ἱποοπ/πηῖα ορΏοπεπι τε]αῖτ Ἠθεταπι, αὖα., Ρτασ[οτίπη ΟΙ1η {.0Η- δήπας ρταεϊτοι, ὑζεπάμπι οθη{ΠΗ, ΊΝαπι!6 εκ 6ο α- γοσαῖιπι, οἳ ῥτίῃεερς εἀ]είο οἳ Μ55., τεῖς ΟΙ. Ζᾳε0. εαγζρ» οβετιηί 
1η6ῇ. οοΠοοτάαης. [ος ΠΠΡΗΗ5. καὶ γεροὶ κο) σόμασε α {εᾳμεπίς κωτέχωσαν Ῥιπέβοπο {αρατανί, οἰὰςάσπι {οµΕἱΠ]ο 6) σόµᾳσι μάώφεσθαι Ίπθια Πγρειρο]α» ἆι- ἄν: Οωγο Τασοπὶοὶ Ίπ οω 6θπογς Πα ρίαπι ου{εγνα» γε, αο]ε[ζἙ Γη δΤέβέ5» Ίπηιήεῃς ἡ α{ευ]. Ὀΐριε. ν» Ό7εο {.ΑΟΡΔΔΕΙΠΟΠΕ ναί {ρῇ, ἠηογοβίρη/ὴ ζ0ΗΕ)10Ηέ, ϱόγΙΦΗΗ6ς ΗΡΙ οπἰοίζως, ὑΝουΙδῦ», ΟΚ ἀεπίφμε. Οὐοἆ. Ίτπημο  Πής αρταπι Ἠπετεραῖ; Ὁ 
σαν οἳ βάρβαρόι βάλλοντες.» ὈαἵΌα{ος πιαπΙοη8 οι ο. β ἀθίοπίαητες {οίᾳ Θρατήστας Ἰπομ]ίς οὐσιήςίε τς πδα θοπἵυπη]ας{ς, ομ]ήκβπιε ρίπρίτ. Οταπᾶε οΡρί Ἡ νι κεχῶσθαι βέλεσιν, οοἆεπι 1:0ΗΡ1ο πιοπΙτοτΕ. Ἠ]πο -ᾱ- την Τ, αι Ρ. 10Ο. κατεχώσθησαν ὑπὸ τῶν βαρβάρων" 
ΣΡΙ Υ. Αροῇ. ιν. 93. ἐπ τὸν κολωνὸν, 

{ειπ]ᾶ 1, αχ. τοτ. ἐνρεῖ- 

ἐφ᾽ οὗ 
λέγονται Λακεδαιμόνιοι ΠΕΡΙΧΩΣΘΗΝΑΙ τοῖς τοζεύµασ; 

{ῥᾳη]μο ΟΥ. χχαν. Ρ. όοο. Α. ὧς δὲ πολλοῖς ὀλίγους 
ΚΑΤΑΧΩΣΑΣ τῶν Δακεδαιμοίων ἐν Πύλαις, υοὶ 4ᾳ. 
Τε/]μς πΙΠΗ] νιά]ε. - 

94. ᾽Αλεξομένους μακχαίρησι ] Θυοά, Ῥοβίδα ἴδμησγα το]εότηπα», οἶίπα Ρρ]ασμεταῖ 1. ζαῤγο 5 πηβίηιις νεπετάτ ἵπ. πιοπίοα» Ίος α (οαἑ. {Πα οπήπΙῄταέμῃι (21{, 14. 
Π πἩ Ἡ 3 0/40 

2 ΡτοΠι5 Ηειοάοιοίς, γυ]ραν 
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Λάάε Φήπομίάαε Ερίβταππια ΑπιΠΟΙ, πα, 



ποτ σσ ος 

ως αζ-ο κος Πω ---- το ας -κς----ᾱ- --«ϕβης τος λος ο τος ---- 

πο Ἡ ΓΕ π ο Ὁ Ο ἨἘ Τε, Άρμα ας τον πασίις ιά ο 
« ΕΙ ήνγταπλριι5 Τμεῤιορας, Οασπαίρα Εαπευτία ΑππρηηἙγοπυ σα, 

Ἱπαπίρης οἳ οπἴδις, Ῥατδαή ορτίςταῖ 19688: 

{επῖες; ΠΠ εχ αἀνετίο 1ρεηῖεδ, Εἲ πώπΙν 

(ἴοπεπι ππΙσΙ ἁἹταθητθς: αἰῖ απάίαιε αἰτεμίῃ: 

τσαρτς Ὡμπβε ποτ. 

' πουν ν 

ἔχωσαν ὂι βάρβαροι βάλλοτεξ, δἱ μᾶ ἐξ ολαντίηέ 
ἐσισσύμουι ) χαὶ τὸ ἔρυμα τὸ τέχεοό συγχώσα)- 

. ὁ / 
κ 

ὃν .. λα τον αλόόντες πάντοῦω ον ον ο, ψεπῖεπιες εἰ οἰτοιη[αηϊθς, Ταοεᾷρπποπϊ 526 
ΟΙ ος και Θεστσιεων η γ μενῶν ον ας Τα[ρίεη{εο 4 ΜΠη ἴδ]ε οχήτθ. 

λέγεται ἄρισος ἀνὴρ γεωέσθαι Ἄπαρτήτης 3 ἈηγεκήςβΌπ]πι, Ῥια[ΠαπΙκβπηης ΤαπιεΗ εκίσίε ἔετιατ 

τὸν τόδε Φασὶ εἶσαι τὸ ἔωος ποῦ ὃ συμμίξαι σφία» Ἠϊεπεσεο ὀρατήατα: απεπι, απεμαπι σηπ 

τσι Μήδοισι, Ὁ πυθόμθο πες τευ τῶν Τρηχµίω ΊΜεαϊ οοπ[!ρετετητ, Ίος αἰξίαπι ἀἰσίδ[ε ὄ 

ὢς ἐσεὰν ὃν βάρβαροι 5 ἁπιέωσι τὰ τοξιύµατα» τὸ σης απππι α αποάαπι ΤΈταςΒΙΠΙ9 ιά 

Ἅλιο ὑσὸ τὸ πλήθος τῶι ὀἱσῶν ἃ ἀπνοκρύστεσι" ῥατματος αδῖ επη]φ[ητ] ερ{εΠῖ αι ο ον 

τοσθτό τι πλῆθος αὐτέων εἶναι, τὸν δὲν ἐκ. ἐκ σλά-ἠ5 ο πάπε [αβίττατπα [οἶεπι ον νο . 

«έντα « τέτοίσι, εἶσαι, «Ἡ ἀλογίῃ ποκύµωο τὸ ται 6οσπῃ. εί οοριαπα ανα γα 
ον ἳ πλάνες ; σα ο  εκρανείαξις αδε, Ὁῖ ΡρατνΙ {αε]εΠς αᾷΦ- 

τῶν Μήδων πλήθος, ὡς πάντα σφι ἀγαθὰ ο ΤβηΧΙ- τιπῃ τηχθαπα, το[ροπάετίε: ΟππῖΒ ΠΡί Ροπᾶ 
ιο ζθμοο 6 ἀγγέλλοι, εἰ ἀποκρυστόντων τῶν Μή- ἘΤιασλήπίιπι, Πο[ρίίοπι παπείατε»ν Π ΜΕΝ 

δων τὸν ἥλιο, ὑσὸ σκιῇ ἔσοιτο πθὺς αὐτες ἡ μάχη», ΊΤο]επι οσσευ]ίαπΏδις {Πς ἠπηρτα επΙἩ Πῇ5, εἲ 

καὶ οὐκ. οὗ ἡλίῳ. Ταῦτα μὺ καὶ ἄλλα τοιουτόπροπαδΟΠΟΠ 11 [οἱε ρηρηα 1ρῃς {αυτα εσίας, Αν 
ἔσιά ΦασιδΔιμέκεα τὸν Λακεδαιμόγιο λισέσθαι ὃ µνη- «ἳ αἰῖα Ἠπἱησπηοα1 ἀῑδία αἴπητ Ῥλαπεο ο] 

µόσυα, ΊΜετὰ δὲ τᾶτον ἀριστῦσαι λέγώται Λακε- εεάωπιοπίπτη. τε]φπ]είΕ πιοπιπηεητᾶ, 
3 . 5 : η Τέ 1 αἩ” 

δαιμώια δύο ἀδελφεὶν ἶ ᾿Αλφεύς τε καὶ Μάρωνν πα ες ας ον αι πάτο ' 
/ λα λὸ 9 , 

ολα 

Ὁρσιφάντε παιδι. Θεσωιέων δὲ εὐδοκίμεέ µαάλισα Οτβριαπιο επ]: δν Τμοβἠοπβδιν απἴεπα 
ο ο τα / ς / ν ν 

: 

πα μη Διθύραμβος, Ἀρματίδιω, κ Θαφθεσι θες 5εχεε]]αίτ τηακίπια ΤΡΙ μγταή ας Βαπναίος ο 

.. αυτε ταύτῃ μισες ἔτεσο, χαὶ τοισι (ροτε- ΒἰμΠ, Ἠί ο οοί υβί «εαἰἀειαπῖ μα τν 

ρου τελευτήσασι Ἱ ἡ ὑπὸ Λεωίδω ἀποπεμφθώτας εἲ ς {οοῖίς απ ρηπφ οσευΡιΕταί» μα τν 

: 

8 - . . 
ὰ 

ὄίχεσα, ἐσιγέγρασται γράμματα λέγοτα ταδε, ος ο ος ας . ερ ας 
| νετρῖς Ἰη{οΠρία {απε, ο 

Τεγάροίας ΕΠΗ Ὠὶο οετ/αΤιΗΗΐ πλΙδιρ η 

νι 

/ 5 ο 3 

Μυριασηω ποτὲ τῆδε Ἱῃ τβιμοσίαι ἐμαά χογτο 
Ἐκ Ἡ Πελοσονγάσ δες τέ «η 

νο οκ Ὅάς οι τα κ οαος η 6ο Ρεῶροππο[ο π]ία φιατία ο ΗΝ" ὰ 
Ταυτα με δὴ] Τοισι πασι εσιγεγραστα|. Τοισι δε Ί]σςε υπ]νετῃς {πρετ[οπρια {1Π5: Ἱιά Ρε 

'Ἀσαρτήτησι ἰδίη, Πατῖτετ οραΓΠἱα818. | 2 
1 ον / ο» .9 . 40 

ῶ εν - ἀγγέλλεν Λακεδαιμοήοις ὅτι τῇδε Λος Ιιαοοηιομὴὸε 1εΓοΥ δίο, ῥεβο 
είμεθα, τοῖο κείγων Ρ βήµασι πειθόµοοι ο ά] ο) 9 » Ἅ ρῤ κ, 

. ἳ ο ους λα αλ Πογι δν ἆμη ἆαπις ο ΓεΗΜΗΗ: ιο 

Λακεδαιμοίασι μυ 9ὴ τᾶτο" τῷ δὲ µάντι, τάδε, όξΕι Ταεεάβπιοπίῖ5 απἰάεπι. Ίδια: υδΗ δν 

: κ ἆ {εαασς | , 
μα ον 

: - κ : οκ 9 μή, 

α Οι ηβαιῦι αἆ Πο, ϱ 698, οδ.. { : οὗ ᾽ΑΦίωσι 14) ῥηηή έ ἳ εν Ῥ. » 56. ΤΙΟΧ. ρἰατῖαιις εἴπειν. ὗ Πειθόμ. -4ροῦ. εΑΦίωσι ή 
ὦ ᾽Αποκρύπτει ΓΤ4ΡΠΙ, Ραγίς. 6 Τοῦτο «4γεῦ. 7. ον ἡό σοπετα πιοΐσπι επι ο. εἲ α15. τὸ τ λ 

«τοῦ. } πάν, αὈείαι τῶν. 6 ᾽Απανγέλλοι Ἐταρπι, Λίο: αὐοά {εηαίεας ὑπὸ σκιῇ αΏρί Ἄμβι οτ6πι 
Ῥοξῖ. Ρ. 7048. 57... ὁ Μνημέσυνον «41. ἱ Ηϊπο αριά Εηβαιῦ. αἆ Πιν. Ῥ. 307 9" Αλφειός. ή, ἵπ 
ἵῃ ΙΙΕΗΥΤΩΙΙΡΟ «4βαη] νΙ, ο, Οἱ. Ρογ/ποπέμ οχρο(ῖ. { Θωπτεῖσι Ἠιαία -4γοδ.: ΠΙΕΜΗ5 ος ιδ. 

Τοῦε. Ρ. 519543.  Ἅ Ὀείι πο, δΡΗ. Τρωροσίης. αρ. 4ἡβίά, Ἑ. αι. Ρ. 98ο. ο μὴ ως 1. 

καν. ος συπη κα δα οἱ Ὠ/σύγο χι, 33. ο Αγγέλλεν 4ποῦι 2. ο η μον μα, 
ν » Τπ41σ05 1ῃπ τε]αιΙ! Ἶ ς 4 πο | μενὸ 

γομγρ. Ίπ Ἕ Ὃ τς . ς ναι 3µ ιο ον. Ἡε μα; 8. μα | ῥ Πειθόμενο ον 

ἆ, Ῥ. ὦ - ο. ο ΜΗ. ὑφ ὁ 

σ , τς ) τενοσαβίτησ 1Π. οοπίοχεπα» Πο, υέ ρῃ- {οηδίε, ὅτι τὸ παρ Ἡροδύτῳ ΝΕΦΟΣ βελών ήταν 
ο, ΟΓΑΠΑΗΠΗ: ἀλεξομένους µαχαίρήσι (ποῖσι αὐτέων ὑπὸ σκιῷ ἐχρῆν µἀχεσύρι» συγγενῶς ἔχει τῇ Ομήβ πιοάμπ 
ἐτωγ νου ἔτι περιεοῦσαι,) καὶ φερσὶ καὶ σόµασι, κωτέχω- τῇ λέξει Π, Θ., 159. 1ά 4 νετε τερε1{» αἀσοΏπ μα 

-σων οἳ βάρβαροι βάλλοντες, ΤΠ Ἠΐς Ἰδία» καὶ χερσὶ καὶ Ἀτφιιο ΕΗδίος. Ώρο νετο εχ {επἰρίοτΗπ εχει ήν 
. 5έμασι» 30 Ιπίευρεβδς /οπρ]μί Πωῤγο «Ώπείεγίου Εποϊυτηϊαίε αάάμρίτο» νασϊμαπΏαιε εἶῃς πο ρα 
Τι Ὁ//10 ΝΑΠΙ8 ἵεηεαῖα εοπὶδόχγίς, υπα5 τεξε εορεταῖ «άστρο. 66/0. ΠΟὮ τας μήπίηπα οπεπάαπα» μα 

Βοϊ]ωσίηε, Ἡὲ ασοϊρίεπάα ἀοσιήε Ἱ. α, Οἶατ. 12ο9ο- 1ο Ἡοβοπι ἵη σοϊ]οφμίο Ἠαος ἀῑχίδίε ϱἱοσίαητεπ, να, 
ης. Τασι, ἀμδίο νασμα, ᾖς αἀΠίρειης νι, -δο., Ὠίβρ. 1 45. 2ΔΗΙΠΙΠΒ» ποβαιυσ α θε, ΡΊΔΗΑ 
ἅτε γὰρ νέειν ἐπιςάμενοι, τοῖσι οἱ ν]ες διεφθείροντο» -'  1μεᾶ. Ἱ, Χαν, 9.2 απση - αυᾖβηη αάῑν ἄ6 115 
ἐρ τὴν Σαλαμῖνα διένεν. δεὰ Ίπλες , τοῖσι αὐτέων ἐ. πε 58. Ἐπιγέγραπτῶι ρόμμ.] Ὁρί ἆπο Ἱεσυπσ ο ηηπα 

εοῦσαι, Ώσιηρο αἱ µάχαιραι, πρῖο τα[ροπάεπε αἆ ἴδια εἰδι5 δρίριαπαματα Ῥήοα» ΑπίμοΙ. παν ρα: 
ϱ, 338. δόρωτα μέν νυν τοῖσι πλέοσι αὐτέων τηνικαῦτα {εαπΗΠΕΗΣ εἷς τοῦ ἐν Θερμοπύλαις θωγόντᾶς ὁ πομήε ΐ 

ἐτύγχίανε κατεηγότα ἤδη, οἱ δὲ τοῖσι Ἐίφεσι Σιεργάζοντο τοὺς αἩοά Πίο ει 34. Ε] τὸ καλῶς ῥνήσχειν τομ, 98 
πια εν πποσα ν]άε]ΐσες Ίδεής αρνί, ολο οι ᾗα- αοιίεας ἵπ δοδοᾖή Ιπεβ]εῖ ἵη {γη Ιαὴς ραπα νο. 
ελ. δἱ8 Ἠδπεσμαηίατ., ο τοσο ΝΑΜΟΚΕΝ; Ἱπαρπίβευτα ομηοηίὴν αά Ίγταπ οαπεα πι ο) ή» 

δη» ο ν ἥλιον --- ὠποκρύπτουσι] αρ] Όεγ- τῶν ἐν Θερμοπύλαις θανόντων ποῦϊς ουοάϊνΙε ὤ αά 
ὤγμηη {001 οὐ (η γαγί /ο]εγε: Ώο ορΏππς 2α]ογίως ἵμα- «ἱοΜ/Ης ΧΤο Ο, Τ1Τεν ἱρβοπηθί οκαιηβής ἸαυάΙΟ ΕΣ ος ἴπ 

1]. ο, 1ηίε πο. ες. ἩἹν ΠΠΙΟ5 ὃν ἀσηατις, ------- Ναπασαπε οτε (ο 16 τρ 

ο. 7. ὲ. απἴετ «ιο «λθπ τ. ο, 45,101 ας Ίος 6ΡΙβτ, ΙεοΠπάο: Ἱερίετ αρ ῥση. 132 Τι Προ 
πι δρατιαπ Φέϊο αυ. ρα"οα 4ελεταπί νὶπ Ὠοά Σέν ἀπάργειλρν: οριᾶ ο ος ώς 4 μιά μμ, 

πἆ Ὦγορέη. ΤΝ ο. δ- 19. ΤΤΟΧΙΠΑ» ποσοῦτό τι πλῆ- πήμί ποἩ ἀᾖρ]ίοες αὐοά οι ἵπ πΙΑΙ5: Γι ση 
θ0ς (τὸ πλῆθος {α](εια {οήδεπάυπι 2) αὐτέων εἶναι α, ξεῖν' ὦγγέλλεν Λακεδαιμονίοις" εοΏνειΤΙΕ αν οηήν 

πός ΠήΤΟΣΣ π1αΙΗ16{ΕΕ οπηἰ[ὰ πο. Το)]μν απἆ Γοηρίη. Τις, {, ο, 4ο, ηβὶ ποιαϊ Ῥαυῦ. Ίπ. [εοΙΠάθ 

ἱ Ίος (απίάπι Ὠϊεπεςὶς 9 ρα ο 41ο: τοῖς κείνὼν βε., 
Ῥ. 999. ------ Ὀπίουπη δοριδν οἱ Μρατίαπί αἰταγὶ Ίοηρο ρζασίΐε Ἠετοβοίεα 1εοιο» 7 υμών 
ἀῑάυπι Νοε τεηΗξ» πΙΙΠῃ οι αθ νε] 4ἱοτΙ1Π σι πειθόµενος αἰῑαάϊε Ῥοδτα 121081 τον ω. ον 
4ς τπορεπεῖς ἰδάς: {ετηητηΣ ΠΙΕΗ ΡΗΤΗ εἴ {απο ἀἴρηα σρας. | απο, 

Γοου]οχμπῃ πιοπιοτία» 4ΜΟΓΗΠΠ ΟΠΙΦΠΟΠΕΙΙ Πο αᾶορ δα, Αγγέλλεν] Ἐπεημοπς ἀπαβεμφάτοής ο ο, ον 
περ]ϊροπιίας /μ/αγεδως ἱπρυίαῖ» 48 3Η πια]ενο]επῆλο ἀαε 1ά {εουγαπι ος νατίπα ρταε(ἴαηῖ. Αμμος η) 
Ἡ, Ρ. 966, ο, Ὁ. ας, πεα15 ΠΗΙΠΗΠΗ 4Ιθετοί ΠΙβοι- ἐμοὶ πρᾶσθρι ὡς ὦνὸρ) ψεύςῃ, 1η 16 14 μμ, ορ 

! τι Ἰηταξτα ρτασιαιπήβ»{ε» ὁ δὲ, 1Π4Η112 5 Ἀμάοι- 1αήπα ΡΕ. Όή [ωηδ ῥα1γ1αέ αἱ « ο) 
06 ὤποφόφγοιν ὅτς, αυα]ία ἆσπι πεαἀευΠῖ περαῦ1» νεὶ- μγ, Όοπα μης, {54 αχ οὐμομίπεν πἳ 111. μα 

Ἱ 

| 
| 
| 

1εΠι εαυ]άεπη πες ἀῑσΙ ροῖης{8. ΝΑΙΟΚΕΝ. πειῤόμενοι νοµίµοις. Τη νυ]ροῖο αηάσητό να πα | 

ο τι πλῆθος αὐτέων εἶναι) η /α(ΡΙΗη αἵ- τη Ῥήτρας, ΟΠ1ΠΕΘ αζφμιείευπὲ Οσα, ο ᾿ | 
ΜΠΕΤΙ Ὠλο Ἁνξ Πηροτίης νέφος ἱπνοαπίσίας καὶ σημείωση, .- ο 



339 Ἱεμπά]ταϊσπι Ιπ{οΠΙρΠε, 

29ο 

94] 

Ἐνίαπα δΙπιοπϊάϊς, Μέπιο ἀϊγοτίιας ἵω Εωγιο οξ 
Απβοφσπιο, ες Ἰαΐας ἱπβαπιία, 

ΟΡ] δος ην εοὲ, Λε] οεοἱάσγο, ε- 
ελα, να, ». 

ο δβετοδίωη αὖ Πιούη: πο [ὰ ὑπι]μις 0. 
οµ Όαϊόν οὔΙ Γη φιιαηηνῖς ϱγῶ/Εἱγεί αἴοι/ε. 
ο. ραπ δαιμά [11πιαε ἀε[ογωίς[ ἀμρος. 

ΡΟΙΥΜΝΙΑ: Πίδεκ νυν, ὅτα 

4 Μιημά τόδεκλὠσιο Μεγίσία, ὃν ποτε Νε 
λ λ ωω Ἔσερχειν ποταμο κτέναν ἀμειψαάμωοι". 

2 / ον 9 / Ἁλώτιος, Ὁς τότε κρας ἐπερχομένας σάαφα εἰδως 
᾿ / ' ς ων 

Οὐκ ἔτλη Σπάρτης ηγεμώας προλιπέν. 
/ » 4: πλ ./ Ἁ ἲν 1 ο ορμς  ἒν τες : επἹιγραµµασι µου και σηλήσι, εζω Ἠ τὸ τού υ1 Ίος Ἱπ[σηριοπίρας εἲ εἰρρίς ἁκοζηθεέ ομπαγβαμμασν μμ σἨλησι, "Ἔξ 

ταΏες Ῥττετ Ἱπ{οΠροπεπι ναι Απρηϊ- , 
ο} 4 / 3 τρ Ἄς ς, ῥαυτιο επίγραμμα, Αμφικτυοές εἰσἰ σφεας οἱ 

5 / - . . . Ν .. / 1 { : 3 γοηΏες {ιθτς: αἲ 15 ναῖϊῖς Μερί(µα., ο|- ᾿εσπιχοσμήσαντες τὸ δε το Μµαγτιος ΜεγιςΊεω, πώ» 
ΠΙοπΊᾷᾳ5 1,εορτερίς Πα, ῥτορίετ Πο[ρίαῖ 

Γκ Πἱ ττεσεπίῖ5 
{θτπητητ ἆπο Έπτγτας ει ΑπΠοάεπιας, εἴἲ 
01η Πσετοι σοπηπηΝΠῖ ΤαΠῖοΠε ΙτεΠΗΡΙ5 αῖ 
Ίθ]ηῖεπι ΠΡΙ ατατο δρατίαπι εὐπεῖδις, Ποιῖ 
εταπῖ ο σα[τίς αὐ Τ,εοπιάς τεπςσῇ, οἳ ἆο- 
ευπρΈραΏτ 1Π Αἱρεπίς ασεττῖπ]ε οσι]ίς Ίαβο- 

δης ὃ 5 Λεωπρέπεός ἐσικατὰ ξευίη ὁ ἐπιγράψας. 
Δύο δὲ τετέων τῶν τριηκοσίων λέγεται Εὔρυτόν τε 

Ζδκαί Αρισόδημω, παρεὺν αὐτοῖσι ἀμφοτέροίσι, κοιῷ 
λόγῳ χθησαµένισι, Ἡ ἀποσωθῆναι ὁμᾶ ἐε Σπάρ- 
τήν» ὢς µεμετιμέοι ἃ τε ἔσαν ἔκ τῷ φρατοπέ- 
ὃου ὑπὸ Λεωνίδεω, καὶ χατεκέάτο ο ᾽Αλπηνᾶσι : ͵ ς ο 2 . ελα) ἃ / Τ4Πῖ665 αὖτ, { τεγετῃ τεσι/άτοπε, πα ουπι: ὀφθαλμιῶτες ἐς, 6 τὸ ἔσχατω" ὃ εἴγε μὴ ἔβέλοντο 3]]φ οοοιΠηΡοῖο : 

μπα ἔασετο, πο]ιϊρία Ἰάειη σοπβΙπτι {9. 
πε {εὰ 4πππι ἀῑ[οτθρατεπε, Εατγίαπι 
αἱάξΙη αμάϊτα Ῥεγ[ατηπι αἰτοι]τῖοπε Ρει]ῖ5{ε 
ἅπππα, εξ αυ Η1η Ιπάμ]ς[ει ἱαςβθ[ο Ηϊοταπι αἆ 
Ρήβηαηῖες ἆμσστς: Ἠήπς υδῖ ἀασῖε, απ, 

αὐαπι Ισετες Π]ῆς αἰίοτιι-ΌονοςἼσαι, ἀποθαέευ ἅμα τοῖσι ἄλλοισι" π'αριόν σφι 
/ ὰ ϱ/ / 3 » ον ς / τΏτέων τὰ Ἑτερα (ποέε, ἐκ, ἔ ἐβελῆσαι ὁμοφροέει. 

2 λ { / .] λ / ἀλλὰ γνώμη 8 διωειχθύτας, Εὔρυτο μὲ πυθόπθον 
ν ων / / οφ / κ Την τῶν ΓΠερσέων περίοδο, αἰτῆσαγτά τε τὰ ὅπλαν 1 χαὶ  δύ / δελ ο }  ϱ Ἰ 2 } «σόφτα, ἄγει αυτο) κελευσα| Τον έἰλώ]α ἐς τες ὰν : ο Ἡ ο ο λα πο ον” πα 001 ἆήχετας, {ασα {6 πιαπάαηῖεπι αδΠδίε, {-δδµαχομόες πο. δὲ αὐτὸν ο '-- ο. 

μπα ἆατο 1ῃ 46ΊπεΕΠ Ἱπιρεια οσουδαϊδίε: Α- Τα, οίχεσθαι Φεύγοντα" τὸν δὲ, ἐσπεσότα ἐ6 τὸν ὃ- 
ΕΠΟ ΘΠΤΙῃῃ ῬΘΤΟ 

ἰδει ὃρατιαπι, απι Π ραπῖϊος απο τεὰι- 
(ες Πηκίοπε, νἱάεπίατ πμῖ ορατματ πι]- 
απ 1 Ῥώπαπι Ιττορατυτῖ Εαϊδίας ππης αἷ- 
ἵεπι αἱτθτο ΘοζΗΠι εκεΙΏξίο» αἰτετο απ νῖ- 
οἶπής αἴάεπι ρταῖοχίιῇ, 
πο]αεΓΙζ» 
τα ΑπΠῃοάειπιο. Οσἱάαπι Ἠῦπς ΙΠ πΙοάΠη 

τε Πίο ορατίαπι αἰππὶ, ΑΙ απἴεπι αὐ ακ- 
εἴεῖτι Ῥτο ππησίο πη]δίαπι, αὐππι Ρο5[εῖ 
Ῥηδης αὐ Περαϊ αἀεδίθ, ποἰαϊδίε, {εά 
Ἱηοταϊυπι 1π να, Πα]είε [αροτ[ηίεπι: {ο- 
Ὡππ]αιε εἶας, απἵ ηπα πέρατα", ἵπ ρᾳ- 
δηαπα Ῥτοίεξίαπι ορρεῖςίθ.. Τ,αςεἀβπποηεπι. 
Ίβιτας τερτες[ης Ατιζοάσπιις Ρτοῦτο εἰ {βΠο- 

ππΙηῖα 

8 Μνᾶμα Ίπ 9ολο]. αἆ «4μΗ2ο]. Ῥ. 301. ΠΙΟΧ κλειτοῖο “4οὖ. }ημά. ΦΙπῖῇς ναταῆο Τ, ν. 9, 5. 
ϱ Λεωτρέπ. «4γοῦ. ε 

ε Τὸ ἔσχωτον «49. “4γεζ. Βατ. 7 1μά, ΒγΗ. Οἱ οήερῦ., ἀΠίεα τὸ µέγισον. 
ς τρ ατα ρα. 

ἴδηιο Μεγισίεω ππαὶο ἀθ[ιπε «440. 
ηΠ{, 
δα Οποᾷ ἁίεπ[ηπα πήτος. Ὁ 
«4ἡ. 7 Βγὴι Φχερῥ. ππαϊσο. τες. Ψἱᾶ. 

Σπάρτη -4γοῦ. ) Ώεεςί ΙΤ]: πιοαχ προθέσθαι 1. 
Σπάρτη «4γοβ. ο Οὐ θελῇσαι αι. 

πο. Ἔς τὸ ἔσχατο] ΑάΠρυ]οτ. ΟΙ. {ο πἆ Τὸη- 
Οάἱ6, 1ν» 19. Ίος Ιαμάαπᾶ, Αα ἵπ το {προπίμς Ο, 
107. ἀλλὼ διεκαρτέρεε ἐς τὸ ΕΣΧΑΤΟΝ. «Ώ)λογωτο Ῥο- 
ὠόῤμε, «4σαιβαγοδίήοε ὅτς,, Ἱην]εϊ πιο. Οταπηπισ- 
«ἶδο ἀᾳ πιογροβς ἐσχότως ἔχεῳ οἳ διακεῖσθαι. Μἱάς Ὠίο- 
'Τ1η Χνπι, 48. εἲ ἀοᾶϊκβπιηπι Τγήεγηη ἵπ Τόομ. 
ο, 
-σο. Ὀφθαλμιῶντες ἐς τὸ µέγισον] Ἔς τὸ ἔσγατο Ιρε1- 
ἀπ εσείς ᾖ05. /7ας/ο ον θλωονί 1ν, το 16.5 ὃς. 
ἀῑσξς» αιιοᾶ α]δὶ {οἶος, πο σοππιθμιοζηῇς: Ρταεὺεί Ἱ]υά πιατρο διερῦ. Ἰοέηπι απο αμ 
ΠΟΠ .ΠΟΠ Ἱοροή μπεις ἐς 4Ποα1ε ῥα]ῇπε, πεηιΙΕ ἵα 

ερ τὸ µένιςον, οἳ ὃς τὸ ἀένισα" 

ο μαις Ρμσα(θς τὸ ἔσχωτα ἀσεβεῆν νὰ ας ἀσεβεῖν ΤΠ πια]! Ίμπιεη ν]τςνο ΡοΠοτ πια] Ηηζ 
Ἰ6 τοὔσχατον' πρὸς τοὔσχωτον' ἐπ᾽ ἔσχατον ἠψ[, ' 
έν ἔσχατα Αρχίδαμον, Εδἳ 1Η Χομορή, Ἑλλ. ος ο ΑΝ 
νι στον ο ΥΤΕΙΕΗ Πἠρριμάίπεηι Πητε]εχ]ε ;α]α. ῥ]ῃ- 
δω ον Ρ. 496. Δ. νοσεῖ που ὤγόρωποο ὀφθρλμοὺς, ᾧ 
Ῥά, μμ ζμίω 46 οοεοζλα( Ρο(α]ε 4γ4βορῦ. 1π Ῥτίπια 
αίας" οᾖ ν, «115. Ταύτης ἁπαλλάξειν σε τῆς ὀφθαλ- 
Πίς πἹοπΊΟ σας η] Ἠμης Ροδίοα ααρηαε, η]]]ς ἴη δοῤο- 
ἔχει Άνο, ὃς Της συμφορῆο ταύτης σε παύσει, ἧς 
Ὀ ῥαλμιῶ τι ἔχει. 1 Ἠηοσ]ος ἱδεηαε] ΝΙ, Ρ. 9σ8.. 

Λη. η ΣίσΙ Φμεῖδαι τυφλοί. ΥΑΙΟΚΕΝ. 
ρ]ὶς πταβῖεως Ὄσρρ) ο ο ιά εδ[εί αιιοά 1,οχίσορτα- 
ο { 2 Π0γ0. 

{ ας ας «φ65 Ί]ας ροτη]είοῃι τείετΗ, αἴιαε 2740- 
Χίᾳ ορροῇε πιο Ἴοσο Ροβε ϱ. 945.. Ώ. 43. ᾿Τῇ εν 
φμη, ας ὃ 2υἱω Αἰο]τας οὔἴαπη ὀψυχέρ αρ (ο). 

τς 1 Τ415 λειποψυχία, Ιοπίςς νοσαραίης ὀψυκ/η Εο- 

Ρτᾶ Ἱρπανία τεπαπῃςίε, µιλον διαφθαρηνα, ᾽Αρισόδημω δὲ, Όσα { νε] Απίβοάετηις Τοἶαο ἀοἰεησηιια το- λειφθηναι, 

ος 318. ὅτο. ἐσδύντω «44, εἰ ραιις]. φήσωνταω «εί. Ῥαε[. «κ. «γοῦ.. ἆλγήσανταο Ῥαγὶς. «4, 
13 εί, Ρα. «488. «γε. 

Λειποψυχεῖν [1η] εΠΙΑΗ 

ἳ / ε Ἀειποψυχέοντα, 3 / ο” ο . , ει µε νυν Ἱ ην µενον Αρισόδημον κ αλ γη- 
ς Γσαντα ἀποοςἼσα) ἐ Σπάρτη, ὃ καὶ ὁμὲ σφεων ἂμ- 

Οοφοτέρων τὸν κομιδὸν γεέσθαι, 
δὺ / ο 9 δ / « λ Ἀ ω. σφι «παρτήτας µην Μδεμίην προσθέσθαι" γυνὶ δὲ τᾶ . 3 ο» 3 { ΄ ο Ών ον Α 3 "ών ἴσπποι οσσιηδοτς 9 αὐτῶν Ωπεολομένε, πδ δὲ, τὴς µεν αὐτῆς ἐχο» ποσοσ[απῖο ἀευηϊκία πιαρηορετε ἰ- Μέγ προφάσιεν εκ, ἐθελήσαντος δὲ ἀποθήσκεν, α- 

γαγχαίως σφι 
εἰ ου Ἠαπο σαηδίαπι ΑπΠοάεπιαπι {ο[ρίτεπιοδµόν νυν ἔτω σωθήναι λέγεσι Α 

Ἡ τή) καὶ διὰ πρόφασιν τοίγδε" 
/ ο 

Φθώτα ἐκ, τὸ σρατοπέδε 
λ / , / 5 Τη) µάχην γυομόην, 9 εκ. θελῆσαι, αλλ ὑπομί[- 

9 ν νο ! γαγτα. ο) τῇ ὁδῷ, πἐριγεέσθαι". τὸν δὲ συνάγγελον » ο 3 ᾿ 3 ἃ / ον ' αυτά» απικομφο ες τὴν µάχην, ἀποθωῶ, Ἄπος - 9 ο - : 11οᾳἼσας δὲ ἐ Λαχεδαίμωα ὃὁ ᾿Αρισόδημος» ὄνιδός 

δοκέευ 1 ἐμοὶ, εκ ἄν 

ἔχειν µηήίσαι μεγάλως ᾿Αρίσοδήμῳ, Οἱ 
ῥιαὀδηµον Ἡ ἐς Σπάρ- 
οἱ δὲ, ἄγγελω πεµ- 

5 ἐξ αὐτῷ κατἀλαβῆν 

τε 
-» 
Αα 

ῥ Ἠσες 
« «ὤλ. τια- 

7. Ἐθέλησαν 14, 4. 2. εἳ Έτπασπι, «{ὸ, Ῥα[ς 
{ Αυεςί 4γοῦ.  ᾖ Άλο- ΕΝ Ρήπ]ας ἀεάΙ: Ῥοιτο ἐν 

ὐηά,, αὐτῶν αὓοταί, Ἐν 

ᾱ Τε Ῥαε/. εἲ Ίσαν, αιοᾷ «γε. 7 

ὁ Καὶ ἐνδύντα Ὀαγίς. 

Α. }1πά, ΕΒγ. «4, 

{αἩ. ἵσαιε ἔρησυμε Άνε βαση ἡμίς πονα{ουῖ Πε}ο οί εδί λειποψυχέων. Οοπίεοϊεία {5 {οηδίε αΠαμαπάο. ο. δειλοψυκέοντα. Ῥοπὶ {π]τεπι ἀερισιαί Φιλοψυχέοντα" Ίος { ριαεῦετεῖ {οἱρίας Οο4εκ ΑΏΤΕΡΟΠΕΓΕΠΙ νη]ρατο. νθ- 
10ὲ Ίδείμας εἶαπα αεταῖο πΠτααπι: Ίγγέσεως αριά γ- 
σή1. ο. Τωεοστ. Ῥ, 163. 4., ᾽Αλλὸ μέγαν ποιεῖτε καὶ ἄλκίμον ἐν Φρεσὶ θυμόν., ΙΜΗδὲ Φιλοψυγεῖτ', ὠνδρώσι μαρ- νάμενοι εκ -Ποιπαγίοίς εχρτος/ίαπι Ἰπῃῄσηε 7δευβροβὶ ἀϊάυπα αεί Οβήέηε «4ἱρ.. ΦΗΟΠΙ. 
εἰ γὰρ ἣν ο. τὸν παρόντα, διαφυγόντας ᾠδεῶς διώ: Φιν τον ἐπίλοιπον χβόγον» οὐκ ὢν ἦν θαᾳυμαςσὺν «ι υχεῖν' ἁ{πριῖ εχἰπι{ης. {έγ. αγαπά. ἵπ {πε αι ετ {οᾳημΐς Ἑν. χα» 95. υὈῖ Ῥ]ητίπια οοἱἱερῖε {72115 

ἠ5ό 

Ψ1» Ῥ. 749. τος ᾿ 

ΥΑΙ/ΟΚΕΝΟ 
98. Ἐ] μέν νυν ἦν μοῦνον ὅτο,] Ψετίινίε Ίππο 1οεηπα 

εἰ ίμςν ν]εῖ, υἩ Γ{αρίοατας, τθιπα πιαποὔππαμο» 
Με] οῖπα., παπι Ἰηγαπίτα {5 παρα. 1η ΡΤΟΠΩΕΗ: ΕΓΙΕ»1Ο- 
ἆο ὦλφήσαντα Ἱ. 6, ὀφθαλμιῶντω οΕ14/0ΓΗ13 7020 62ῇ6Η-. 
{6/49 ΤΕΝΟΟΕΠΙΙ6, ΟμΙά επίπιὸ ΔΗ ορ ὤλο- 
γήσως, ῥΥΦΕυΕΡΙΟΥΙΗ ΕΟΠ{ΕΙΗΣΟ/ 1εοπ]άΒε » 2ΡΑΣΤΑΙη 16- 
ηχ, ᾖπο Ῥοσμα αὐήκίοεξ οι Πορίε 1μγσιῖρης πες 

πηήητανῖς ἁΙ{αἱρ]ῖπα, αραιά «412 1Π ο. Κάκη. 
ΕΒΙΟΓΙΙΠΙ πιοτδις οδζεπτι» ΕΙ ρταε]ίο Ἀίμεπῖς, ρο- 

εη]ε οδ[ο, πι]]α ὠλονίη. Ουοὰ ΒογΗ5 ἀλγεῖν {ΕΠ16Ι Θχ- 
οἰξανίε οκ 1, ἵκ, 9. ΠΜ] α τεπι. Παῦει 1, ΤΠ 
49. 43. αἴαμο αλοί, ΜαΡΙ5 µσβοτετ ὀλγεῖν, πα 00- 
Πη]{α ροῄῇ 4ε πποίθο ἀοίοτεαιιε οεἱοτεπῃ, πὶ ὁ ο σσ Ατίβοάσπηις ἴη Ίαο αμλθῃοες ῥαλμιῶντες Εντγιως εἲ «ττος: 11 Ώὰς φυαό(Ηοπε 
Ρταθσσδδ{εΠΙ. 

ΠΕ 1 9 4. Πῶβ 



σα τΞττς 

πο ρα μς 

πες. 

“στο 

Ὁ-------αο- πας 

σον. 

οφ.” 
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- 1. 3. δι β 1 οὸ 

σιλήία, αρζαµθοι ἀπὸ τὸ σρατηγᾶ Λεωτιάδεω, τᾶ τορία5 ποῖας Ἱπώσ[έταηε, ᾱ ἀῑς 
λ 

' πμτέων, οὔτε διελέγετο. Νεἴετες νετοιπα αΠίδμετυνπὶ οόμ. Ἔ. π. Ρ. 

- 

: : - πιοτ (Ἀπιεπ Ἀοπεβίος, Ῥαπείτα βεε(ας, Τμευαποτασι αρίάσ΄ 

614 Π Ἑ Β 0ο Ὀ 0 Τ 1 γίτα ετ ιταπβτης αἲ Ροιία». Ἑ ταπιςΏ Αἴρετς Ἰναῦ1Π], 

ο, /. λ / Φις 9 1Π] , ] πι θχεἰροΓεῖ » 
τε εἶχέ καὶ ατιμίη πάόχων δὲ τοιωδε, ἠτίμωτο" ΤΑΠΙΑ ποίατης εδ: απαίία απ Ην 
ο ο ο μα ο. ο ἑω. ὄτε διελέγετο. Εἱ3ἵ Ιη{απαϊ6, ηε(ε εμπη αΙΙδαυλπη οΡέ 
ο) π, πυποαικκπώ δν, ν ο Αβ ἵατηπα 1ρηῖ αἲξ αἰ]οαμῖο Ιππρετν1ς» ο 

ὄμόος τὸ ειχε» ὁ τρισας Άμπωρημης παλιά. ππήπίαπι Παδῖναι Απζοώσιμη ἔωρας 4ΡΡΟ ο, 
αλλ ο µε ο) " τῇ ο) Πλαταιησι µαχή ανέλαβε ες, τόμ Μο οιπεω απο δ 

ο» Ν ου κ ς ορ Ἶ . ᾿ ν, 

πάσα τν ἐσωεχθεισαν Ὁ οι αἰτίη). Άεγεται δε καὶ ραπι ἵπ Ῥηρπα αριά Ρ]αϊωας ρείτα ἀε]εν1ῖ 
/ ΄ ώ . ᾿ ΄ 

ἄλλον αποσεμφθώτα αγγέλω ές σσ κι τῶντε- Έετιμτ ἴ τοσα α]ίας ες εἶσά ο ώ 

Ἰχοσίων τητέων, 5 περιγθεσθαι» το μα ης Παν Ρετβήσε, Ίη Τ ραμς. δν ος [ρὰ 8ρας- 
κ. .ν 3 - 

τίτη νοσήσαντα δὲ τῶτον ἐς Ἄσαάρτην, ὢρ Ἠτίμω- {5, ο ο μιεη τς αν ο δ 

του απσάγξασθαι, οι δὲ Θηβαίοι, τῶν ὁ Λεοτια- 1ος μη ᾳ πα Ἔ νο, 
Δ ο» 9 ͵ 

δης ἐσρατήγεε» τεὼς µε ο. τών Ῥλ αι εογτές - τύπα ἀπ γοτατ Ἱιεοπεαβεςς μαδτεπις νὶ 16- 
5 / νο λος ι Α , 2 4 ο ς ν . σης 

πρώτος ο υμεκμμ οκκννα βα τε α- Ρατίοῦςφ (στῶςοτπι ἀἰπήσανοπιαὶ 

ὑόμεα τὰ, πρήγματα, ἑτω δὴ τῶν σὺν Λεωίδη Ελ- παπι {αροίοτες ο5[8 απἰπιαἀνετίεταΏ» 
Ύ κ 9 / . ν -Ἡ Δ 3 / οσα . ιά ἆ πα» 

λήνω 9 ἐσειγομενων ει ΤΟΝ ΧΟλΦΝΟΥ αῳοσχισθεντες] Β1ΡΙ α (τοῖς οτι 1.εοΏ] ἃ . ώς. 
ν. ν 5). κών .ν ἃ. 9 

τατέων, χέράς τε προέτενο» καὶ Ἰΐσαν ασσον τῶν 1απῃ ος Εκ με πα μια ος ἀ ρα ὴ οσᾷ(θ 
/ 3 .» ς : 

βαρβάρων λέγοντες τὸν αληθέσατο τῶν λογω, ως 35 ὃ ἂτρατος Ῥτοίεπάετιηῖ» τς 
ος) στο αὶ ὕδωρ ον πρώτοισι ἔδο- Ῥιορία5 αασθδίετιπῖ, «τεετεπίέδ», 

καὶ ξ μηδίζεσι, καὶ ΎΊν τε καὶ ὕδως ο) πεώτωσιἴδο- Ἡπρμαι εν Ὁρ οσα ΜεήΙ {οῃ- 
' κακο ολ 9 . : 9 ἡ ε. Ἱηϊθξ 

πμ ος ο ο αι νιός Θεμο- τε » Τεηπαιέ οἳ ααιαπι Τέ6ἱ Ί]ετ- 
πύλας α Ώ]ικοίατον χα αγαίτιοι δ ει τΏ τρώματο6οΟργ] ἀθαῖςίο : ἳ αξτου 44 . σε τα αν 7 Ῥήπιον ἀεαιδίε: αἲ νΙ εο Φε τερῖ 
τ6 Ὑέγονοτο» βασιλεῖ' ὠσεταυτα λέγωτερ περιεγί» πιοργ]ας γνεηὶδίε, ο α εὐ]ρᾶ εἶαα1δ 

ο 8 λ ! πω ώ πι εἴ» 
νογτο" εἰχον γὰρ καὶ Θισσαλες τῶ λόγων τετέω αι αὐεδίο,. Ἠας αἰἰεραῃτεδ» ας 

/ 5 / : 1 ] μάρτυρα», κα μῦτοι τάγε πάντα ἱ γὐτύχησαν ὡς γὰρ αι Τ[εραιο Ιείτε παρεα αειαπίς 
3 1 1/ ς 3 . 1 Ἡ αὖτες ἔλαβω ὁι βάρβαροι ἐλθώτας» τες Κ µότι- {Τυηπῖ νο ΙαΠΙςΠ η, ἐν οταν σερθ" 

Φιν / αν {1 75 χαὶ αέχτεναν “προσιώτας, Τοὺς δὲ πλεῦνακοςι οτι Ἱς ρα μκαασῦ ο. τς ομαπῖ εί 
τἐώγ» χελεύσαντος Ἐέρξεω», ἔσιζον σίγματα βα 

ουἱτιπσανοτιπῖ » Ῥ]αΠρί5., ας Τι οπιίαἁς- 

τὸν εχο{ 

των πο | οἱ ὄγ 
ᾳ Τῇσι Πλατ. «4γεῦ., ΠΟὮ Πας, {1 τῇσι ἴο]]ετοίη, 2 Ὠο[άσταιας ἵπ «4γεῦ. «454. Ῥα1/. ας Ἐσγ 

Φελον «4γοῦ. ριαεῖετΗϊ, ο Τεγέσθαι «4. κα Βασιλῆος «4γεζ., αα ἵπ {οΠρΙΙΟΠΕ ΠΙΙ4 {περο νατιέ Ἱά, Μι 
Φενοµένων Ρα. ο οτα ιερό. Ταχαι Ίιπεο Ρήµ. Μαίρη. Ρ. 866. Ῥ. ο Μηδίσειων {. η ΣΝΝ 
{αι ἄῑ., αἰῖ επι «ο εἶναι. ὃ Βασιλέν τε ταῦτα «1γεδ., ανα.  { Εὐτύχ. 14. Ρα. ῶν αὐτῶν 8 
τινας καὶ εα. Ῥαι[. «άνλ. } «τοῦι Ρανς, ᾱ. Επί, οἶῖπι μέν τ. αὐτέων καὶν 44: παθεῖ τοὺς μὸ Απ 
{έσα. οπξἴεης αὐτέων. ο ώσω κ σο.- - 4γ. | | ἀ 

“3. Πῦρ οὐδεὶς ἔναυε] Έτεφίεπς Ίπίοι (Ογαεδος οτι . Ίο Ιπεε]]εχίε 1ΠΕΕύΡΓΕΒ. 
αροπήπαπά1 Παρίβοίο εε 1Π[Απιθν βεπι, 14 Γγεμγρο 4. Ὁ τρέσαο ᾿Δριδόδήμος ἀἰσευδθννιν 1η Απ εορῖτ. Ρ. 196. μήτε ΠΥΡ ΕΝΑΤΕΙΝ, µήτεσυσ- ἆᾳ Ν. Α. 1ν» ο, 1. ᾱ. Τῶν ης) ος ο 
σιτεῖν ήδένα, ήτε θυσιῶν τῶν φενοµένων κοινωνεῖν. Ἐτ Αρατίαε 19γέσεΗ» ἰαπῃ. πιεπ]{ η 910 αεί Υ]: ας. ω 

επιε]εαῖις αἴηιε απιρ]ις /ε/νο//ῥεμί Ότ, 1. ΑπῑΟ- Ῥ. 191., Τρεσσώντῶν δ) ὠνδρῶν πᾷσ ἀπιλολ ο ποπππγ 
ΡΙτ, Ῥ. 400.) μὴ πυρὸο» μὴ λύχνου» μὴ ποτοῦ, μὴ βρω- ο. ἵπευγι, Μία. ἴνας. ΠΠ. Ε. 7: να οὔαπι ενεπιῖ, 
τοῦ» μηδένω μηδενὸς τούτῳ κοωνεῖν» δὲ λαμβάνει, ο υαπι γε {η ΡΓΑΕΕΟΙ' εἷα υἱγ{ης» Εί ῄτοπιε ΡΏ 
μδ᾽ αὐτὸν τούτῳ διδόναι. :Λιαιε Ίας ανατ/αΏΠοπο ΔΙ1ο- ΄Ατίβοάσπιος Παπ» 6ΝΠΙ αριᾷ ΕΙαἴ4635 | 
πἱθῃ/[ες η] Βοσγαιῖς {πετυπῖ αοσ{αἴογςς, ὡς μήτε ΠΡ {σι, ὁ ὄτιμος Εά5 εδε Ἱείάπῃ πε Αππά  ρρπήα: νά, 
ΕΝΑΤΕΙΝ;, μήτε, υτἱ δρατιαπί ΑποΕπιΙπι, ὦποκρί- Αρατίας 4Ποσια οἱ ἄτιμοι Πρεταραηὶ ρατποτυ 
2εσθαι πυνθανομένοι ἵπ Ῥη. Τ. π. Ρ. 558. Α. δεά- Οἶατ. 72ης. αά 1Ιο40Υ. 1. Ῥ) οσο. Τοεάαε, 
τα/α Ῥηίνο Ατιοὶ ἸᾳᾳΙοῖο ος οάΐο» 8ρατῖης Ίεκ ο Ίπ- Ἱηρεπίο οοπρτα Πατταῖ Χεποβῥοη. 4ε Βερ. πιοπιοα 
{ππηίας΄ ποῖᾷ τοὺς τρέσωντας, Άνο {Ἱραςες αἴηιιο ἐν µά- Ῥ. 498, 1ο. ----- Ομ ποὈίθ ο σπα πιθιηήό” 
ΧΧ καταδειλιάσαντας, πά[ροιροῦατ αριὰ θμπάεπι Αρο- οι Ῥάπεϊθή, Π ποῖο5 παδηίε» αΠοτιη Ρὸ 9όό. 6. 10΄ 
ῬΗίμερπῃ, Ρ. 101, Β. Ἐρίηια Ἠϊπο Ατήζοάεπιις ὁ Τρέ- {8 Ροτμεταῖ» 4105 Ιαιάαῖ Ρ/μσγοῦ.. Π ας ν αἰκίκίο ες 
σα «4ο ἆς ΑηΙτη, 1ν. 1. αἳ δή. ΙΠ Λυκοῦρ- τηΠὶ ηηις αρ Μοίαπι Βρασίαπῃ ἀείεισο μα ἐν 
γος. Οοπίοτ 1, ας. 7ο. ὤσ ]μεοπίάαα:, µαχατὰς τοὶ οὖν ἀγγελιωθοραή ἓνν. η 

3. Οὖτέ οἱ πρ] Ομ ριυ]σῖεας παβα. Βιεταῖ πο να ροῦμς» οὐ κάρυξ, ἀλλὰ Ἱαρατὼς αλ οης {ος τρίτυΦΙπῖς (Ατιμοῦται μὲν νάρ τις ὑπὸ τῶν νόμων ὁ- Ίθιπης Ἱορίτυτ Ρ. 905. Β. τς κος Ὡρή πής 
λοσχερεῖ τιμία «4πΙΙΟΤ.) Ἠυ]ς πῦρ οὐδεὶς ἔναυε Σπαρ οὐ ΠΤΙ 6. --μ, οπισισος Ἔόρ. ἂ ο ην 

όν : ών. ότἡ 
Ἐναύειν νε]ιά ρτορήυπη ἵη Ίος Ἠηππαπίζαης ο[]οίο {π- «ἴαάεπι ποραῖ» ΤΠΕεΡΑΠΟΤΗΠΗ ἄμοετα αἲε πανω 
{πα ποταείς ἀεπορατο: νἰὰ, αριᾷ /ση), ἵη Ἐναύειν,  Εαϊδία» {εφ ΗΤΙ8 -4γἠβορῥρπει Ροδοτιπι οἳ Α9/ αολυσΗ 
{οὐ Ίοεμς οἱ οπἱριοσῖς Ιποτιί ἆε' Οαἱ]χεπο Ιο- Οοἱορ]μοπίπα: ης 1δοπαάαο βΗαπι ΕΥΠ 1πιοῖ” 
οὐ επής» οκ. Πήβοτία Ότασσα ποτῖκβπηος {οά 1Π μίας Ῥοδίθα ἵεπιροτῖ5 {εΗΡΙΕ Πεγοί, α Ῥ ΙαταςοΠῇ φμόι ματι 
1οσο {ο ρεπά τη: μήτε ὕδωτος ἐκοινώνου» αὐτῷ. μήτε πῦρ. ΤΕΕΤΗΗ2 αὐσά» απἰπημαρίητα οἰτοίτοι 3ΠΠΙ5 Ε οροππε” 
ἐναύειν ἐβούλοντο" αἴηιε 1ὰ Ίρθυπα ναιρυτη ἵη Αιεοί Βιμ- Ίπες ενοπΙκ{επῖ, αοςῖαῖτ αΠπΟ ρήίπιο Ὀε[ί εἰ οκΕΝέ 
2Υ6ἱ5 ΕΠδίε νΙάεῖυχ εχεσταποπί δες: Ώ{ρρί! ραταβτις Επί: Τοηφἡ. πκαο-α ας. 2. ο πηριαϊ 
αριά 44ῤεμ. ν19 Ρ. 389. Α. το ἀγνρεῖρ ἐν ταῖς ἀραῖς 17. Δέγοντες τὸν ὀληθέσωτον τῶν λέγων]. πιο μή. 
--- Ὅτι ἐθὶν, εἴτις μὴ] Φράσει ὀρβῶς ὁδὸν, "Ἡ πῦρ ἐναύσει, Ἠϊο [)µ1. Νοβ πια]ἱρηϊταῖετα τ18 

] Είπο πιοπιοσαέὰς ΡΜ 

6 ἡ ἀπ εξΠδ» Ταπτο 8. 
ὃὶ διαφθερεῖ ὕδωρ. ὤκεετο ὰε ΟΕ τα, 6. 19... Οσἱά εί οοπ{η]ίο περ]ίσεπεῖς, αἷϊα αὈίατάε υπάρπο δν ο ]ογαίο, 

αίμα ε’γαπΗ! ὉυΙά 9Η ΊΠΟΗ//Γ6γ6. φηοά «ἄιδεηίν ὅκε- τη] οἱ Ρροιιήτ ΊπαμάΙτί Τμεραμοςς πιάτσσς[οτ 

οραἰοπίδως ῥῤήΙοἰς {ΟΛΗ Ε1 1: Γαερίυς ἆροὶ ΠΠΕΠΙΟ- τοραῖς Ομοπιοάο. ΤΠοαδ/μ]οτιπι ΡΤ0' ή ἱπρτοῦό: 
τηητυτ:. ώρα) Βουζύγείοι». ἨΗ18 Ἱερίοις αἀά]ταο, ΠΟἨ γΙ- Ἐπίπινειο ῇ αμαο ΔοΗριος ἀοἶο παις κό σμαό ρ]οα: 

ἄθο ο ριαο αἰῑς 2Ηῤ/εαε ἀεστεητη: 1η νοςο ῥΗΗ- νε]απιεηοτ, Αι πάς θχρΙοΓαἴ8 μι Ὦο ρίεσῖοις αμίὰ 
οἷς ΠόππσΠ ἴομο Ἰαΐει Βωσ)ςή θπηαἠκΗΙπη Ἱερ]]ατογία: τἶο ρτος/ὰ ἀσιητιχ, οομπο[οἑπαδ” ( τν (ο αΠχεΠΠῦ 
νους Ἱῃ παπ(ουηὰ ϐ- θείας Η1Η9. Εοῖτ ππεηΠοπεπι πιίγαπα, οαμμπι ΓΠ6ραπΙ α ΟΠΕΣ αι τες οοὔ 
Ἠ]ήπιο σοπηπηποητωτίο ἵπ Ίμερες Αἴίζ5: Αγ εγσή]ερες, πθαιε αὐυποινος, αἱἱορας[α, ἆιπι 1Ρ8ΟΙ ο Εριηι Ρίο 
νε]ητα παίωγα. Ῥγαο[οπἱρῖας ΠυπηαΠΙΤΑΠ 2 ΟΠΙΠΙΗΠΙ ρας- απεἰάατεητις, ἀεργεσαίοτες Τμοείίος Π]ατος οἰέσο 
ης Ρρτῖπιας ορ]]οσαρίοπι. 22Η ΕΏΒΠΙ 4/22] /α00γεο {θείο πιμ]εῖ νοιεζπι τναἁἰεοπίΌι ἀπις να Ἠπ- 
61ο {01 φις ρεγέ ποῤίεί; υείή{ Εἴ περιθρᾷν ἄταφον σῶ- επεηιε εΧρεάῖτι ορετοίαε» αι άδυς Ψομοο ; 46. 
ῥα. δοῥο]. 1π δορῥ, Απο. . 565.. Βουζύγης ᾿Αθήνησι ρητητ. Ίναπι Ἱπριάσπιςήπια ΠΙΕΗΏΣΙ ος ας, οξ”. 

κατηβάσατο τοῖς περιορῶσι ὦ. σ. ΛΙΙΗΠΙ Βουζύγειον ἀρὸν, Βρππαήδις, Τιοοηίδάα, επῖς Π11ο 1541 αάφμέο» ας 
ΦΗ 26Η ἐπεσγαείομειῃ υδὶ Ιαιάανοταϊ ΟΙ/ΙΕΗΣ «επαμά, τετδη6 Τ ΠεραΠΙ5, ΘΙΙΠ ὤΩμπεγαγίο ΠΟΒ ν 

ΡΠΟΠµ Ἡ2 Ρ. 505 17., Ἰαϊοι ΠΟΙΙΕΏ ἵΏ Βονζύγιο αμοά οεαπι» κ ο). 

οπι ἴτεσεπεῖς {1:243 

{ει 3 3 

ϱμ0-304 

ο ο µλ... 

μμ ο ο μμ μ. 



93 ΤΕΤΘΠΙΕΙΘ, 

9 ε υ1 πα. 

Ἠίπς Χειχῖς ευτὰ Τειωαίαεφ οοπβΠ σσ ἆς 1 Ασεάαπιοπ]ο- ΕΠ Ώμππετο, ες πηοάο ο0 Πιρίρεμάί, Όγίιεια Ἱπία]α τάΠο,, ος Οἱοπῖς ἆς εα πάϊοίωπα. 

οχοτῇ : 
Ῥ]αιεπ[α 
ἀπσεπι, 4 υπ πγβεπι Ἱρδοτήπι Τἴεπετεῖ, 1π- 

Ἠππε αιϊάεπι η πιοάμπι Οτῶςὶ 
44 ΤΠΕΙΠΙοΡ γ]ας ἀϊπιεανετηπε,. Χειχες α- 
ἔεπι αςοἴτηπι Ώεπιαταεπα Ιπτεττορανῖε, Ἠἶπο 
οπᾳς, Ώεπηαταιο, γίταπη τς ΡΟΠΗΠΙ εσ[ε 1η- 
ἀῑαΙο νεηίαιῖς εχρετίοτ; αἱ επίτα αἰκιας 3) 
εα οπ]π]α ρετῖπὰθ 6Υεποτο: πππςο ος πΙθ5. 
Ραπάιτο, Ὁποίπαιη Γη ται 1ασεάῶππο- πα - ων 22 
ΏΙ αἰὐοίνθ ΘΟΓΗΠΙ ἴαἱθς ἵη τ6 Ρε]]σα αἳ 
εί ππ]γετα ξ Οαἵ ΒΏεπιαταιας, ἸΜι]ητπάο, ο. 
τοχ, Ἱποσςε, Τασεάσπιοπ]οτάαι ὉΟΠΙΠΙΠΑ 
Ἱπάρηα ϱ5τ, οἳ εἰνίταιες τηυ]τΒ. Όιοά αι: 23 
τεπ] ἀΙίσετο νίς, {οῖθς: Έσι οπΊπι 11 Τ,αςς-4022 
ἁπιοπε Ότῃς 6ρατία οξἑτο π]Παπι ἔετπιε νι- 
ΤΟΤΗΠΙ οαἱ οππες Ἡς απϊ Πῖς Ρισπανετε ὃν 

'ἆππε Ππη]]εο» εετετῖ Ταοεάασπιοπ]ϊ», Πο Ἱ]- ῤ 
5 απ]άεπι Ππη]]ες, {[εά ἵαπιεηπ Πποπι. Δά 
"ης Χετχες, Ώεπιαταις, Ιπαιϊε, ἀρεάιτη 45 

ΕΧΡΟΠΕ 41Ο ραᾷξδίο. ον γῖτος πήπΊπο σπα 
εδοτο Παρίραπιας: τὰ Παπάς σπ]]ε απο 2) 
[εηάσηὲ 6οἵΗπῃ «οπῄ]α, πτροιε αποζίπι τες 

Όυί Ώεπιαταιάς, Ὃυυα, πας, 
πε, ϐ τεκ, Πρεπῖετ οοπ{ηία5, Όαυμπα 
εδι πιε Ἠδί. εκρτοπιετὲ» αποά Πϊτ ορΗπη π15ο,, 
Ώεπιρε, Π πεσεηῖαδ Πάνε εκ πανα]Ι ϱο- 

ο ΡΙα ἵπ οἵαπι 1,ασθάβπιοπίαπι παϊτταςτ αάῖα- 
εεῖ απτεπι ΠΠ Ἱπβα]α ποπαῖπε Ογίῃετας απαπι 7” 
οὗτιί πιατῖ αὔαπι εχίατε ςοπἀιςεϊρ]]ας ερδίε 22 
δρατιαιῖς Ομΐοι αἰερατ, ντ αριά πο {1- 2» 
Ριεπιϊεβπιυς: ν]ἀε]ίοει εκρεξίαης Τεπιρες αβθο2» 
εα αΠαπιά ἴαιε Ίπεπταπα, απθίε πιπο ερο 
ΕΧΡΟΠΟ2 ποῃ Π]ε αι]άεπι τπαπι εἰαδίειη ρτ)- 
γίάεης, {Τεά απαπιοίπαπε Ππιῄτεγ εχιΙπιε- 
ἴσεῃπς, ΄ Ἐκ ας Ιβῖτας Ιπ[α]α εκοτεῖ τηἱ Ἱα- 
ἑεὰαπιοπίος εθιπτεπι, Τία ΙΙ εκ νῖείπο πα-ς ον 
ἑ ἁοπιεβΙσπι Ῥεῄαπι, ηΙμ]] ΠΡΙ ετπηϊ πν. 
ΠπεηὰΙ, πε σεῖετῶ Οτο, απ α τη] 2) 
Ρεδεβίρις εορίῖ εχρισηατίς,  ααχ]]ϊα ἔε- 0 
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25 

ταηςἱ {πραδία απἴεπι τεἰίηια Οταεῖα, Ἰμδ- οὐ 
ος [ο] Ίαπι Ππααϊεατ Ἰπναμᾶα. ΄ Οισά 

Π]( {εοεῖᾳ, Άος ἔοτε εχρεδτα: Έσι ΡεΙοροη-ός,, 
πεῇ ατδεις Ίδιηπηας, απο ἵη Ίοςο Ῥείοροῃ- 
πεηῄρις οπυπίρις αἀνετ[ατα εε «οπ]υταϊῖς., ας 33 
Πρι Ῥτω]ία ΓΠηρετοτίρας αἰτοσίοτα ἔπϊτυτα εχ- 3 

Ῥεξία, 55 

α Ἐ]ρ. «γέδι Ῥα/. «4. οθίετί ἠρώτα:  ὦ Ὀκόσοι τοι οὗτοι {1δ. 
ε ΙΗε(. «πο. Ραν/. Ρα. «4. Γβαεῦ, ἵπ Εἴρη, οι 4ᾷ, Λη. 

μωή. ᾗΜὸὼ πῦ. Ρα. Σ1πά, ᾽Απονητοτάτω «4πεῦ. 
«4, ὁ Ὁ δὲ εἶπεν «4γεῦ. }πά, οκ ο]οδία ορίπος. 
μέν «{γε. 7. Ἅ-τπ εί, Βαι/. Όλι Χείλων, 
ο Ώεβι Ῥα/. «4. ϱῥρΔυει «4εὔ. 

ος 39. ᾿Ανδρῶν Θηβαίων τετρακοσίων] Τῤμοαίάεε πο ο, 
Ἱοσεηεῖς ραυ]]ο ρ]ητες., ὀλίνῳ πλείους τριακοσίων, 118ί8 

νο ΠΙοᾷργας , ΠΗΠΙΘΤΟ τοίυπάο., «Ες. 18. ΧΠ9 41. 
εοεπι ἘΠαγπιαςἨ» ὠνδρὸς Θηβαίων δυνατωτάτου», 438 

 αομο Όε]]1 Ῥε]οροπηε[αοί ασο]α!τ, ἤρηαι Τ20)4ἱ- 
6 ». Όο ᾿ 
4Ο. Ἐν τῇ Λακεδαίμονι Ορεπις οχ πιοπιρταπίς Ο]. 

Θγοπουίς. Ίνες πια]ο Ὁ, οςς, ἐπὶ τὴν Λακεδαίμονα 
χώρην ΕΧΕΙΠΡΙΑΙ «4γεῦ.Σ ΟΠΙΠΕΠΙ οῃίπι τερῖοπίς ἰγαόζυΠ], 
ἵΏ ϱὐο ορατί» 1,αεεάαεπιοποπη οείς οἳ ἀῑσί, ποπ] ἨὨϊπιὶς 6ςς,. «ση απ. ΧΙ» 43. ἐν Λοκεδαιωονί Μώθακες ἐκαλοῦντο, Ῥεπο {οΠρΏ δομα. ἐν σι 
εάδγι. 

ο νσ. σι ἐν τῇ Λακεδαίµονι Σπάρτη] Ῥατυπι ριτο Τ6- {ειτς, ς ΗΤΤΗΠΙ Λακεδαίµονι ῬΙοὈεΙΙΣ» 4Π Λακεδαιμονίη” ἀυπηπ]οάο τερίο Γροοπίος ἱπες ἡραίις Ρε Λωκελαίμο: 
πιαϊοσὶς ψ' ἵμονα χώρην ἀῑχίτ σαρ. {εαΙεπΏ. Μυ]το πη η 
πα [οῇς ἐνοίας Πηοπιοηίή εχ Πὶ5 Ἠετοάοϊεί 1λεπιανα! 
α, νοιστὶ αφβσιας ΙΠῖεΙ εἰ [αεάσεποπίος ΑΙΠενεή- 
ρευμα 1] πόππ Πα ΙαΠΙ, {εά α τεοεηήοπίρις 
τη Τηη ον Ὡερ]εέχα. Ταοοάαεπποπίοτιπι ἵπ υπὶνει- 
οι αμ αι Ώεπιατατις Ε6{Ε ΠΙΙΠΙΕΤΗΠΙ τημ]τας- 
πά ΓΗΠΥΠηΗ «55 [6 Ἱπῖςς μας οπήπεητεπι βραγίαπη οἶναρ 
σσΐστος αι ηεσατο οξἵο ἀμηίλχας Ποπαίπυπη πα ]]α; 

οδ αμἰάεπῃ Ταοεάαεπιοπίος ερτερῖος ο5{α Ῥε]]αΐο- 159, {εᾷ αἱ πρη Ῥοβ[ίης «4 βρατιάπος αεαιἠραταῖ, 

ΡῬΟοΙΥΜΝΙΑ., Ἱτοτα ΥΠ. 

επ]ὰς Πμαπι Ἐπτγπιασμα η Ροδῖεά τὸν παϊδά Εὐρύμαχο χρόῷ μετέπειτα ἐφώνευσαῦ 
5» αιαἀΠησεπίοτυτι ΤΠεραποτΙπι Πλαταιές» 

τὰ Λακεδαίμοο «4νοῦ. εἰ. {ρίζος., }π)ήᾳ. 
6ΕἴΕΤΙ Χίλων. ΝΙΟΧ κέρδος µέζω εί, θα, 

6 Δὺ «4γεῦ. 7, 

δι5 

σρατηγήσαντα ἀγδρῶν Θηβαίων Τετρακο” 
«οσίων, καὶ σχόγτα τὸ ἄφυ τὸ Πλαταιέων. Οἱ μὲν δὴ 

περι Θερμοπύλας Ἕλληνες οὕτω ἡγωήσάντο, Ἐέρ- 
ἕης δὲ καλέσας Δημάρητο», 3 εἰρώτα ἀρξάμεοξ 
οὐθένδε, » Δημάρητε, ἀὴς ες ἀ γαθός. τεκμαάίρομα! : ἵς | 

ε τῇ ἀληθη ὅσα γὰρ εἶπάς, ἅπαντὰ ἄ πέβή 
οὕτω, ὺν δέ µοι εἰπὲ κόσοι τηές εἰδι οἱ λοιποὶ Λά- 
κεθαιµόμοι’ καὶ τβτέων Ὁ οχόσοι τοοῦτοι τὰ πολέ- 
µια; εἴτε καὶ ἅπαντες ὁ ὃ εἶπε, Ὢ ββασιλιῦ» 
πλήθος μὲν 5 πάύτων τῶν Λακεδαιμοίων ἃ πολλὸν» 
καὶ πόλις πολλαί: τὸ δὲ Φέλεις ἐκμαβίω» εἰδήσεις' 
ἔσι ον τῇ 5 Λακεδαίµοι Σπάρτη, πόλίς ἀγδρῶ 
ὀκταχισχιλίων µάλισα κοὶ οὗτοι πάντες εἰσὶ ὃ- 
µοίο Τοισι οηθάδε µαχεσαμένοισι. οἵγε Ε μὸν ἄλλοί 
Λακεδαιμόιοι, τούτοίσι μὲν οὐχ. ὁμοῖοιι ἆγἀβοὶ δὲ”. 

εἶπε προς ταυτα Εέρζης, ϱν Δημάρητε, τέω τρόπῷ 
6 ἀποητότατα τῶν ἀνδρῶ τΏτέων ἐπικρατήσομο: 10 2 ας Δ Δ ”/ κ ή Μ λ ὃὶ δὶ ἴθ ἐξήγεο, σὺ γὰρ ἔχεις αὐτέων ἃ τὰς διεξόδεε 

ο» 
. ν τῶι Ελευμάτων, οἷα βασιλεὺς γθόμεος”, ἶ Ὁ ὃ 

4. ὡς ' ων -. λ ς ἱ ἀμείβετον » Ὦ βασιλευ, εἰ μὲν δὴ συμβελεύξαί μοῖ 
προθύµως, δίκαιόν µέ σοί ες Φράζαν τὸ ἄριςο. εἶ ον ο ο» / Ἂ 3 ΤΗ γαυτικής σρατίής γέαρ τριηκοσίας ἄποςείλειαξ 3 λ } / / 2’ 3 » Ὁω ον » ἐστι τήν ξ Λάκαυαν Ἀχώρήνε έσι δὲ ἐπ αυτή γησος 
Σ ἐπικεµέήν τῇ οὔνομά ἐφι Κύθηρα" τὸν αι Χίλων. 
ἄνὴρ παρ ἡμῦ σοφώτατος γεόμθος, κέρδος μέζού 
ἔφη εἶναι Σπαρτήτησι κατὰ της Φαλάσσης κατα- 
δεδυκέναι µάλλο Ἡ ὑπερέχεῳ, αἰεί τι σ'ροσδοχῶς 
ἀπ αὐτῆς τοιοῦτο έσεσθαι οἵόν τι ἐγὼ ἐξηγέομαι" 
Ἡ οὔτι τὸν σὸν «όλον προειδὼςε, ἀλλὰ πάντα ἕ- ᾿ / αν ον | ῥ µοίως Φοβεύμεος ἀνδρῶ «όλο, ἐκ ταύτης ο ὧν αν. σεν -οψ / | , ὁ ΤΗ5)ἠσι ορµέωμθοι, Φοβεύ τω Ρ τοὺς Λαχέδαιμο- 

λ / { . 86. ππαρείκε δὲ πολέμΏ σφι όντος οἰκηΐη, οὐδὸὺ . ων ς Φεηοὶ ἐσογταί τοι, μὸ τηε ἀλλής Ἑλλάδος ἁλίσκο» 
µέης ὑπὸ τοῦ πεζοῦ, βοθέωσι ταύτη, καταδη- 

, λωθείσης δὲ τὴς ἄλλης Ἑλλάδος, ἀσθοὲς α δη 
» Τὸ Λαχωγικὸν μοῦνο Σ λείπεται, ἂν δὲ ταῦτα μὸ 
πού, τάδε τοι πβοσδόχα ἔσεσκαι' ἔσι τὴς Πε- 
λοποήσει ἰσθμιὸς σεμὸς. οὐ τούτῳ τῷ ὥρῳ πάς- 
των Πελοποννησίων συνοµοσάντων ἐπὶ σοὶ ο μάχας 
3 . . ν ”’ ἴσχυροτέραρ ἄλλας τῶ γωομένων προσδέκεο ἔσε- 

ὁ οὔαί 

” ἆ Αῦ- 
» 97.» εχ “40 οἳ αἰῑϊς Λακεδαί” 
βαν. «4. }ηηά., οπιί{δτοί τὼς 

ὃ Πολλὸν σα, τῶν Λακ. γε; 
Ρ. 9 

Φ14, αι 

ος 4 Οὐ τοί «4γεζε 
2 Τήεται 14. τν. 

Ῥεπεβ Βρατίαπος εταῖ Ἱπιρετίηπι, αιοά Εχείσεσαπέ {π 
1 αοοπίσαε οἰνῖιατες οείετας, Ώνε τοὺς ἐκ τῶν περιοιπίδων 
πόλεων Ἠταπε ΠΠ αιήάεπι ἀῑοεραητηταΙ6 Λακεδα, ᾱ- 
νι" [σὰ ποι οοπῖτα αΠατιπι Ἰλοοπίσα οἰνίτμη ἵῃ- εο]αο ἀἰσεραπίας, οἶἵπι ὁραγ1αμὶ νεὶ δρανέρίας 2 9 
υρίµπαυο ορροπύπτης. οἱ περίοικοι, νο ο) Δοκεδάιιό- 
γι, 4ΗΙΠΑΠΙ ΠΠ 1ΠίεΙΙσεπά{ οατμπῃ οςί οχ Ἠϊς Εῇρο- 
01, Οτεᾶϊ νὶκ Ροΐεοῖ αοτίθς Ίας {ῃ 16 βιοεῖε αἳ 6τι:- 
ἀῑςαιπὶς Ποιπϊπῖρας αττατπῃ : αὐαε Ἠϊς ἀῑσί Ρος/εΠὲ 
Ῥετπ]έα Ίουις πο αἁπητῖς, ΥΑΙΟΚΕΝ. 

46. Αὐτέων τὼς διεξόδους] Ζοργτις ἐπίσαμαι δ' αὐτοῦ 
πώσας ΤΑΣ διεξόδους τῶν βουλευμώτων 1..Π1» 156. Ο1ο 
(αἱεως αἨἴεπι οΧ «4γοῦ. βασιλεὺς τούτων γενόμενος, 40- 
Ίεπάμπι α5ι ἵῃ Π]ο πο Ιηνοπίσ]. Αα ο μσ εχ 
αραίος 4η σοπἱθάχηγα ἱποθτπι, {15 αΗοΠ 1 Δ4ΕΟΠΠΙΟ» 
αυτη. : 
50. Χίλων] Ῥατηπι τείετὲ» Χείλων ἹεβαίΤ ορ Χίλῶνν 

εχ σαι αἆ 1, τ. 59. ΡοϊεΠ5» ἆΦ αµο δο/ρ. (ὐα- 

ϱἶβητ Οαπηπας. Ί.. Ἱ. Ῥ. 78: πια, Επαάεης ΟΠ. 
]οηἱ6, πρόνοιαν περ τοῦ μέλλοντος ο καταλεπτὴν 
ας ἴθηις ατυτατί» ἀε ΟγΙΙΕΓΙ5 ΕΙΙΑΓΗΠΙ» Ἠήπο. Π{ρρο- 
πο Γῦίως 1» 79: 1π Ῥοττο [105 ἀθτ]ναγίε: πηπῃ 
αὐαα ἀς Νίαία» Ππ]ΑΠΙ Ρε]ιο Ῥε]οροηπεβασο οσσι- 
Ῥαπῖο 4τη1θ οΓ45 1-46ΟΠΙ6Δ8 6Χ Ελ μείμητα, Το ἰδὲ 
ἀερεπτας 1. τν» 55: 

75. Ἐν. 
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ῑ «ΓΑ]ϊα (πιορῖα Αεἰαπιεπίς εἲ Υ]θεῖκ, πο Ραῖ5 Ῥειβεξ 
οἰαθίῖς παῖιτατατ ἵπ 1 ασοπίζαη, Χειαὶ Όοπᾶ ΟΡΙΠΙΘ. ὅιό ΠώξδΒι Ο τρ ορ Ἡ 
4ε Ώεππαταιο ει ἆς ἱπγίάία ἶπτος Ποίρίτες αὐτ ϱἰγεδ. 

ο σθαίΐ 3 τοι, ἐκένο δὲ πούήσωτι, ἁμαχητὶ ὁ, τε Ρεξα. Αι {4 Ἰ]αά Εεσετῖ, οἴιτα ος 
3 λ 5 / . . «ος ον - 

ο» ἰσομὸς οὗτος καὶ αἱ πόλις ὃ προοχωρήσεσι’. ον ο Ἡβ ο, η ρω ]ας- 216 
Δ ω) 2 5 . ἱ 3 ν / ἳ 8 µετα τοῦτο ᾿Αχαιμέής» ἀθελφεό τε ἑων Ἐέ- -οδί πιπς Αςμαπιεπες, «Κειχίδ 1ΤΤΕΓ» ώ . . α -- ᾿ 

1 λ ᾖ5 ρτα[εξις» ααππι αἳ «οἰἰοφ!1ο 1ΠἱεΓς.: 
Χ. α ατηγο αρατυ- ο η. ἕτων καὶ τοῦ ναυτικου φρατοῦ κα αχζδοω αρα {ει. νειτας πο Χειχες αἆ 1ὰ αρεπάιπ 11: ον 3 ο» 4 χὠν τε τῷ λόγω» καὶ δείσας μὴ ἀγάγνωσ»ῇ Ἐερ- 

/ : ον .ν ον ς / Ἶ 

ης ποιέεω ταῦτα, Ὁ. [βασιλεὺν θρίω σε ἀγδρὸς 
ὴ ᾖ ο. β . - . . - ο οδεχόμωο λόγες» ὃς Φθονέει τοι εὖ πρήσσωτι,7στο αβεπιὶ ἠηνίάει, αῑτ επἶαπι τε5 Εᾶ5 ΡΙΟ- 

ἀμοετειΙς, «Αππαάνετιο, πας, μ.ο ο 
τοχ., νετρα αἀπιτετο ν]τ, απ ΠδΙ ΡΤΟΙΡΕ 

ῇ 22 τρ ν ζ 9 ξ . 

| ον Ἡ καὶ προδιδοι ἆ πρήγματα τὰ σἀ, καὶ γὰρ δι ο. Ηϊ επίπι ποδια υ ΟΤ8εἱ Ειμῥο ία 
' » καὶ τρόποισι τοιούτοισι χρεώμοοι 5 οἱ Ἕλληνες χαί- ῖ αἳ {οτίππαϊιο Ιπν]άσαπε ετ ΠΠΕΙΟΤΕΙΗ Α4ϱ] 

| ησι" τοῦ τε εὐτυχέεν Φθοέησι, καὶ τὸ κρέσσο ΠΠ. Ουοά Π ο ρτῶ/επιῖ οοπάΙαοπε, 33 
| ο, τα. το αιαάτίησεπῖω παα[τασίυπι Πεεεηηί 
) σος οσο νι, ο χήσο ν ρ ἵποσοητας αἰία ο «ετετα. οἰαδίε πας 8 
| 2» 146 γαυήχηκασι τετρακόσια!» ὴ 6ΕΧ. του σρα"ὈὉ ομῃάαηι Ῥε]ομοπηε[απι, «Βυπῖ ΠοΡίδ 407. 

| » Τοπέδα κο ποσε έμψες. περπλωει Πε νοτβχῖ Ρατον αἲ ἀοοετιαπάυτα:. ἲ Π οοΠ" ε ) 3 / / ππσνης ς νὰ ο : Τη » 2» λοπόμησον» ἀξιόμαχόί τοι γνοται οἱ τα δοι' Ἰηηέϊα οἰακῇφ Πιετίς, πορρυρηαβΗ]δ 1]]]5 ος 
| 0 λλρ δὲ ἑῶ) 0 ναυτικός απ ρατόό» δυεµμεταχείρισός ἆειατ, ει οιππίπο Πο» 1ὰ Ίπιρατεδ ο ινά 
ἷ . 3 ο 3 3 3 αυ . . α ή | : 2 Τὲ αυτοίσι γύετα» καὶ αρχην οὐκ. ὃ αξιόμαιχοί Ππηυ]αΙε οπηη]ς αν εἷμς μαμισες αρας 
ἳ 4 μδ κὸ ρομιζω ὦ ει Ιπνῖςετι τετεβῆτ]ς ἃ Ἱϊ ος ιν ο ος ξκνὁ πες ο ΓΑ ὃς ίοο ος ααχῖ]ο. {ᾗ ἀῑπαχεδ 
| ο αν σι κα ΗΡΑ ΗΟΕΕΗ ο πεηια τα Ίίς πβ οτὶ - πεσια 1. ΠΡ: ) 3, ᾿ / ἡ 4 

| ος ασάσεέ» αιτὲ αυ τον θα, ΧΡΗΣΗ οξςςοὐς τα ἴμα {ρῇις ἔεος μονη αΠἰΠΙΟ δω 
| τέ κέψοι σοι τὰ σέωυτου ὑ « ο οπε 
| ον ΑΡ Ον ας ανν ναηος ή Ὕνωμνν πι αἀνετ[ατίοτήπι το Πο ρορομάβς,, 

5. “ν τη Το τιπολέμων μη Ἡ επιλέγεσθαι πδὶ Ῥε]απι ρεβυή Πατ, . νε φας 3 πρ ] : ΄ / ./ ο ρα α 
| χι τας ασε ο σωτοιτόας όλεμο» τὰ τεθονε] αιοῖ ΠΠΠεΓο Ππι. ΠΠ επΙπ 10 8 τε 2» “Ὄοῄσεσι» ὅσοι τὰ πληθός εἰσι, ἰκανοὶ γὰρ ἐκενοί γε Ὀἱ Ἱρῃς Ριοβρίεϊεπάυπα [1 οἴμης, ο ῃτα. 

»» αὐτοὶ ἑωυτῶν ἰ περι Φρωτίζωω εἰσὶ, ἡμέις δὲ ημέων ἴάετι αἆ εοπ{πἱεπάμπι ΠΟΡΙΘ, ώέοι ραηῖρ. ς / Ἀ Δ ν .ὀ ν 

» ὠσαύτώς, «Λακεδαιμόηοι δὲ, ἣν ἴωσι αγτία Πέρ- ας ο δη ον ; ο ισ Αάοοῇ 
ΡΙΦΙΕΠ5 Ὠος νΕΙΠΗς ΤΙΙΠΙΠΕ 14Π8 ή. . 

39 
2 / 2 9) ' ἡ ω η σησι 6 µάλχ ήν» ἳ. οὐδεν τὸ παρεὸ) τρῶμα ογιεῦνται", 

ο» [ες Τβ1οιεης Χστχος, Εεξῖθ, {πφ 1 ης Φ,, / / 3 / ων / Αμείβεται Ἐέρδης τοισδε, », Αχαίμωε, εὖ τέ µοιΟδοµΏπιοπος, ππμὶ νἰἀετς ἀσείε: μις 
3 

3 

3 

32 

32 

32 

/ / ] ο 
δοχέείς λέγέη χο πποιήσω ταυτα, Δημάρητος δὲ 

/ Ἆ οι ”/! π” 9 
λέγει μεν τὰ ἀρισα ἐλπέται εἶαί έμοί γνώμη 

᾿ ς ν « λ ον ον , με τοι Ὦ εσσουται υπ σεν, οὐ γὰρ δη ἐκένό. γε 
»Ὁ/ ϱ/ 3 ο. ή - ΄ ο οδέξοµαι, ὁκωό οὐκ, εὐγοέει τοῖσι ἐμοῖσι πῄήγµασι, 

) 2 Τοισι τε λέγομένοισι πρότερο ἐκ, τούτη σ-αθμώμε- 

/ / λ σω πρῆσσοντι Φθονέη, καὶ ἔσι δυσμοὴς ο τῇ σιγὴ" 

{ιοῖαπῃ,  1επιατατΗδ, αιοά. ορηυὶ ο 
αϊάεπῃ πηῖμῖ {ρεται ε[ο» 1ά ΠΙ44ΕΙ: ο 
ἵατπεη [δητεηίία ᾱ- ἵπα αρετατατ,  ΝεβΕ α 
Πἶπα Ί]ιά. αἀπιτο, εὐπι ποίε τος . 
Ῥεπε «οπ/{π]τατη, πε εκ 5, αι απῖεᾶ νὰ ον 

ἀῑδία {απ εἲ εκ Ίρδα τε οοπΙεζτο. Φοβ λ ανα / ϱ /’ Ν ΄ 

069 αλ, τω εοντι ὁ ζ - ο λλο Ξ ο 1π. να οτι ὁτι πολήτής μὲ πολήτη εὔ 1 οἶνί ααἰἀεπι οἶνὶ {εειπαῖ5 τει ριαά] 
- νφ - 

ο α θ. 

ν]άοι., οἳ ἵπ ἵαεἰτιτη]ζαῖε εΠΤΏ τηα]ε οάΐϊ: 22 
9) ᾿ / Ῥν υ σω 

η Ἱ ἷ ἶν]ς. 
. οὖδ' ἂν συμβΏλευομέα του ἁσου. πολήτης ἂνὴ 4πε ααϊάφ παπα αἰνί «οπ{αἱ{αΠ:1, ντ οἶνίς, 43 ἦ 

Τὰ ἄρισά οἳ δοχέοντα εψαι Ρ υποβέιτο, εἰ μὴ πρό; οριῖπια 491 νιάεπτας, Πιαάεαι» Πα ρα 3 ων . / ο ανν (κν 3 ών 9 τα τν ] 22. σῶ αρετής α)ήχοι σπάνιοι ὃ εἰσί οἱ τοιοῦτοι" ξένος κςαςσακ{ετίε αἲ Υµτιτεπι αυβίες ραπος ος 
. 22 

39 

409. 

22 

32 
. 

4 Ὄεεςι ἄνεῦ. 
ΠΙαἱ6. ε Όει ὁ 

εὔππῃ πιοά πι 1ΠΟΣ, 
{4 Οὐδὲ ἓν «418. Ραι[. 

ϱ Ἐπὶ μὲν {οἱ1ς «{νεῦ. 

νο ρν ο μοντ Αφ» 5 1 η 

δὲ ζείνω εὐ πρήσσωτι 3 ἐσ] εὐμωέσατον ατ ο. 

συμβιλευομθε τε ὦν συμβελεύσειε τὰ ἄρισα, οὗ. 
. αν μμ / 2 ον ” κο τω ὧν καχολογίης περι τῆς ἐς Δημάρητον, ἐώτος , : , , Ὃν ον ΝΕΑ 5 Ἔμοί ξώνω » Σ έχεσθαι τμα, Του λο/που κελεύῳ”. 

Ταυ- 

 Ἑσσῶτοι «4γεῦ. ἱ ο Τῇ τε νῇ «4γεῦ. Ῥτανε, εἳ οὐδὲν συµβ.; 1π (ει, ὁ 
«ετετι εµΠΙ ο/02, Μ6ΤΠι, Χχχν. Ρ. 3220. οκ ᾱ5/. «4, 7” ο ια . βγή, 144 οὔδ ἂν. .ῥ Ὑποτεβοϊσὸ δι 

7 Ἔχεσθαι 14. Α1ηα0ῦ. Αγίε, Ῥῆὴς οταῖ περιέχεσθαι αἳ {Ἡρτα περὶ πακολογ/ης ρα). 

ὈΗοίρεε απθεῖη ορια Ῥτοίρετα {οτιπᾶ - 
. . ο] 

Ι τ μεπονοιεπΗσαπιαδ - τεπιῖ» οπιηίαπι ε5ῖ ὃ ΠΟ ηρτο-- 

ᾳ:ς «οπ/α]εάπῖ ορείτια οοπ[α]αεπε, κ μπι 
Ῥιετ αὖ Ιπ{εξαΠοπε 1Ώ Πρ ὖρεο, 
{ιτ Πο[ρε πηΒῖν Ροδιµμᾶς 8ΡΙΠΗ 

9 ὃν ο, Α πο 

αρ σπης ὃν μθενάρας 2. Αη, «με: αἲ ἐδων. 4 τὰ πρ. ἀγῶ. [0 να -- «σας οἱ «4γοῤ. Ρα.» πες τεοιήήν. Έτ (εν 1. τρ. 
«4γεζ., Ῥο[θίῖς θΗαπῃ ΖἼπά.; ἴπ) Ρο. τε. δή. σοι πλ, . : 

{ Ἔχε «ἀγεῦ., ἔχω «ά9ᾖ., οἶἶπι ἔχων. 

2 ν , Τ ϱ ᾽Αξομάχητο γι πὰ 
2 Ἐκείοισι Ῥαι/; «νο. ἀπ.» φ η 

ᾖ Ἐπιδέφεσθαι «4γοῦ. / Περιφροντίξεν δν 

4, ἄδ 00. 

:ζ5. Ἐμδεκόμενον λόγους] «441 Ιφιιιά αὐΙ πία{ΗΠῃ 1ν6- τ4ο, {π ορπ/ηταπι νεπετηηῖ, ᾱ νο” ΗΗτ» Ὠμ]]απῃ αἆ Πεγούοίωνι Ἱπίοτυπε σταίαπα: ΠαΙη [ο- 094. Ἐρῶμα ἀνιεῦνται) Ῥιηρυ]ατίς ἵη πηταπᾶα Ἡ 1μπαι γετίξατε Εησϊεραιιητ, οκ Ο. 937. οὗ φὰρ δὴ ἐκεῖ- ὮἘϊ γόφε ΡΝΑΒΕΟΜΑΙ. ΟΙατίής Τὰ ν. 90, τῶν δὲ συµµώ- 8 πω ο κ ἘΝΕΔΕΚΕΤΟ τοὺς λόγουο. ἩΟδΙΠΟ- σθαι, Π]ο {αἡΐσει, ᾳιοά οκ ὦνὸ αἴαιμε Ιᾷσθαι ( πη]- ἅφι παρεύσησι τύχησι πἶᾷ αἆ {επιοπίαπι τεροπηπῖαΙε ὠᾠκέσονται, ΟοΠίτα 64 βο)1ή5, ὧνὰ απ- ἡμέων αἀ{απλατατ» εα Ῥτο[εδτο Ἰαυοταδίς, 

1ε 

τριήκοσίαρ ἀποπέμψεις. ------ 

ζω. νεὶ ἐνέῥος ἠπβεπίο (0 επ/ὲ Εγαεοὶς πια Ἰάῖσο, {ἰ 
ποη ροτας 1λμά Ιπνετ» {ο Ραμὲ ἁκαίροντες χρῶνται 

ηεοε αἀεο αὓ 4ἱρῥαΠε αριιὰ «41Φεη. 1ν., Ρ. 1όρς8, πο ω ναι ρτο πεισθεί 

Χαίροντες ὀνομάζρυσι {εὰ {οτδί ἀεὈι]ε: Χαΐρουσιν ὀνομά- 
ντες' ητ τοᾶς νυἱρατιπῖ Υπ ἀοζἩ 1π Ροή, κ, τος, νὶ[α πιοβοίηα Εῑε, πε[οῖο απ Αἰἠΐδ. 
Ίος οοπβαπήςβπις ΠΌἱ ρο[ιη]αῖ Ατπζοζώσι μίης, αἱ. 

ΤΈΓΗπῃ ποη αἁπηίττ», αἴαιε Πίο 64εςε ἀοζηεβσιηπι ᾖς, 
(ω[ομῥοη μη πποπποτία ΓΕΓΕΙΗΕ. 

ΟΤΩΟ πίήτμαης {ηαάοηες ἀα[άειο Ἰαιά ταίρο- Σμγέρ]άεν ΟΤεΙΙ. ν. 936, Δυσάρεσον οἱ γοσοῦντες» 

: {, 

{ουπια. εχεπαρ]ατίαπα {οπἱρίοτυπα σοπ/{εΠ{Ι8 τρ 
πε ἀοάῖ Ποπιίπερ; ο τερεεῖ ρος(ο πεβαπί ἃ λμΐε 

σν γέ Ίαπα γἴπα αἀάεια γα : ιῶσθα), ϱ]. 
79. Τῶν νέες γεναυηγ.] 'Το]]επάυπῃ ρητο Πεοταπη τωα- τήπῃ να]εία, ας ος πλοπής πω αι Π]β Βὶ 
τερεµαπι» Ιεπσοπάμπιαμο. τῷ νέο: Τη, τῷ, ομἱ Ίακ απεΙρἰεῖ ἴπ Πρ]οῖοης βιπάπεπεωπη, 

Ἴσυές ϱυσάγ)ηρἐμέαε ΠΑΗ/γαβΙο ῥεΓ]ογΗ., εἰ "ἄλλα µα Ἰᾷσθαι, βλάβην Ἰῶσθαι οἱ Απιιία ή πχραΓῖ» 
εί: ποὰ ρταεσερῇϊ: τρόποισι 1εβίο 65, ΟιΙά ᾖ οἴσο νοσαθι]ο, ἀρατατΟ εῖ ον 

τιὐτοίσι χρῶμΕΥΟΙ 0ι Έλληνες χάιρουσι" {2110100 110Γ1-- πρῶμα ἂν Ιεῦνται {οΙ δη τατρ ος Ιοπίσυτη ΕΡΙΩ» Ίοσο 

τίπιΕ ΤΡ 
ο 1π σος” 

3 φ' ͵ Ισ 

11 1ήσ ἷ 1 δυκέων ιν μόλ5. Πσονται» σιΙαδιποαί 1, τπτ. οδ Ῥ]ηνα, ἵἩ Ῥογή 
Ταύτῃ ἂν πεί ϊ νά ἴτι 

Ἡ εἰθεσθαι Ρίο πείσε ᾖοεῖι. Οτίᾶς, Ρ. ὃς 
. . οά 

ἴΒἱ ππμ]τηπι οτ νατῖα, νοταπ Ἱεπσῆπια Ἠαες Υ 

2 
.. . 1 ι 

8- Οὐδ' ἂν συμβουλευομένον] Οποά Ῥόδδια ϱήή Μν- 
ει οτε οοἰογὴ, 1ής ο[θτνατμπη πΙάσποΡετε ΥεΠεπ. μδὸ. 18 ΥΑΙΟΚΕΝ. τηε νίτο Ο6]εῦ. οὐδὲ ἓν τεριιρπαηῖ βεπίή8 {οιπιοῦ τιν 

θαρῇ; Τνώμην ἔχε] ῬιρίεΙοΠεΠΙ ἀοξεί ν1Π 1ρες΄ 4νοῦ, Οοᾶὰ. ολίδινη. Γ]μά αµτοπη ξεῖνος ἐδὶ εὐμεττμς, 5, "Ἔκω εκ 41ῇ., ου ΑΕΠΔεπΙΕΠΙ5 αά Τερεπι ποππίηαπι, {ενα ίσήο σσττς Ειπη]ίαΓεπα» ΠΠΟΓΑΠ ος 
4 
ἀεῦ, ἄει, Ἐπίβπιπα νόχο ἔχων ΠΙΙ{Ο πηιδ. ΠΕΧΗΤΗ {6- ὑπό, Ψετιπι ορετας Ἱῃ τα] οις οοπςἙΓναΠά!ς Τε) ρα 

ΤΠΟΠΙ5 πιλπΙε[ῖο ωχραης, Αντιπόλεμα {ρια Ἱω 1ν, (9, Ἔχεσθαί τινα] Ιαπίρτανίε ἵπ Ρ]ετλαυς "πι 



Χειχί ρ]ασμίε τταπβις Ρε π]οίζαος ες 1]μάεις : ξαία Τ,εου Ὠίάα Ῥει οΓησσιη, |,αοθάαιποπίι ει ΏειπαταίµΏα ρτπι] 

ὃ το ͵ : : 3 δώ 

Ρο ΥΜΝΙΑ, ὦ1βεκ ΥΠ. [οἰνεναε ΟΠ α τερί ἂς ἱηπγαάεπάα (ιπεία. 
2389 Ηὰς Χσιχος ΙοηππτΗδ, Ιηίεγ σ[ος ιταπβῖξ,1ΟΓαῦτα εἶπάς «Ε Ῥταται ,εοπίάεπα: ΄ απεπι αυμπι αμ] ς[οι 1 αςεὰΦΠΙΟΠΙΟΓΙΠΗ τερεπι εαπἀέπιαιθ: ἀπσεπι {πϊδίε, 1πρῇε, Ροδι(υαπι αβεἰἀἰκ[επι «αρα, 

ότρ 

Ἐέρξης ιεξήῖε διὰ τῶν νεκρῶ καὶ 
/ 2 ᾳ / κ, 1 8 Λεωνίδω, ἀκηκοῶς» Ὁ ὅτι βασιλεύς τε Ίν χαὶ 

σρατηγὸς «Λακεδαιμονίών » ἐκέλευσε ἀποταμόντας 
1 οΓήςςπῃ το]!. Έτ πι σαπι πια]εῖ ααῖ- ο τν σα μον. τας π οσο 
επῃ Φ)ῇ]ς Ιπάϊσ[ς, τηπγ Ἠος ποι πηπίπιο ἔα- Ἀάί ἀλλοίσι τέκμηβίοισι ο αν κ τν 

ἔξαπι Εαῑτ πιαπὶβε[απι » Ἱέρεπ Χειχεπι πια-[οἨκισά ΎΕΥΟΕΣ οτι [βασιλεὺς Ξέρξης ποσο 
αίπια οπηηῖηπῃ εχσππἀπ]ε[α Ίπ 1μεοπίάεια νἱ. λίισα ἆ ἀγθρῶν ἐθυμώθη ζώωτι Λεωίδη. “οὐ γὰθ Πἴεπ: παπι αᾗοααὶ πυπᾳπαπι Ίπ ἀθβαπ- ἄν χοτε ἐς τὸν νεκρὺ ταῦτα { παρηγόμησε’ επεί τι- 
ἔἔαπα Ίος ρεπετε ἀεϊαπϊνίοι; «πππι ος ο- μῷ  µάλισα νοµίζουσι τῶν ἐγὼ οἶδα ἀνθρώπων Πέρ- 
πηηιδής» ἀπος εΡο πονΙ, Ποπιπίοης, Ῥέτο σαι ἄγδρας ἀ γα»οὺς τὰ πολέμία. οἱ μὲ ο 5 τὰῦ- 
ἡσ μπας [οἶεαπε νίτος {π το πηΗτατί ϱ αβαΠῖοσσοτα ἐποωρ. τοῖσι ἐπετέτακτο ποιέευ. ᾿Ανγείμι δὲ 39ΟΊΟΠΟΥΕ τη 5 . 

Ἀἱῃοετο,. ΗΠ Ιίτατ απἴδας ἵπροια- ῃ - αν ες 3 τν ͵ ο αν : : σ οἱ ὁτερου εζέλἰπε. επυ- ἔππῃ οταε, 14 εκεαιι {πητ, Ἑσάςο αἁ 6η ος ἐχεισέ του λόγου τῇ µοι πρύτεω εξ 
ΠᾶΙΤΠοΠεπῃ Ππάθ ἂπῖθα ἀθ[οσῖ, Ἰ,ασοὰσ- 
ΠΟΠΗ Ρηπῇ τεσεπῃ αἀνοετ[ις ΟγΦεῖαιι τοῃ- 
ο Ῥετοβρετιής, ἀϊαιε Ίτα Ώε]ρῃος. 4ὰ ο- 

ΤαςΗ]ηπι πήοταπεΙ αδί τε[ροµ/[ηπῃ ο5ε 14 
ΙΠΗΣ εἰ] ραπίο απτθ πιθηη]Π], 

ΡΕΤΙΠΣ αΠίοπῃ πῃτο πιοάο. Τοπιαταῖις θΠπι 
Απβοπῖς β]μς, απ Ρτοβισίεαἆ Μεάος, Πο. 
1ο ετατ Τ,αςοἀωπιοηῖϊς Ῥεπονο]ας, αὲ 66ο 
(μἰάεπι ατβίττος, ετ χαΠο ππθουπι πη]Πται , 

Ῥετοε- 

{π]τυπῃ γε]ετ, πε εοπἰεξίατε 1σει, νε αοᾷ 
1η{π]τατοι, Ναι ῬοδίεαφΙαπι Χετχες Πατιιῖτ 
Ἀάνετ[ις Οτασίαπι {πππεγε εχρεάΙΙοπεπα» 1 

επ]αΓαξας αΙ θηῇ5 εταῖ, απ απι αεσερῖςίος, 

Γ9ΠἹΕΠ Ίος βοσῖτ, Ώνε ἵΏ Ἠοό Ῥεηθ 1] «οπ-3Οχα 

«)0Το Λακεδαιμόνιοι ὅτι [βασιλεὺς φέλλοιτο ἐπὶ τὸν 
Ἑλλάδα, απρῶτο, καὶ οὕτω δ ἐς τὸ χρηςηριὸ 
τὸ ἐς Δελφοὺξ ἀπέπιμψω. δα δή σφἱ εχρισθή 

τεά-ο στὰ ἵ ὀλίγω πεότερω εἴπω. ἐπύθώτο δὲ τεόπῳ 
»Φὑμασίῳ. 
ἐ Μήδους, ὡς μὲν ἐγω δοκέω» χαὶ τὸ οἰκὺς ἐ- 
μοὶ συμµάχεται» οὖκ, Ἡν εὔγοος Λακεδαϊμοίοισι. πάρ: 
εσι δὲ εἰκάζεν εἴτε εὐνοίῃ ταῦτα ἔποίησε, εἴτέ 

ὶ κἀταχαίρων, Κ ἐπεί τε 
τήλατέεν ἐπὶ τὸὺν Ἑλλάδα 
Δημάρητος, καὶ πυ,όμενος ταῦτα, ἠθέλήσε Λα- 
χεδαιµογίοισι ἐξαγγεῖλοι. ἄλλως μὲν ο) οὖκ εἶχέ 

/ Ἆ ς ο. / α. 
Δημάρητο Ύας ο Αρίγωνοο Φυγῶν 

Ύὰς Ἐερξη ἔδοξε σρω-. 
2 έών ον 1 Σούσοισι ὃ 

σα λα, ᾿ ή 9» ιν. / ς Δ ον αι η (σήμῆναι. ἐπικβδυνν γὰρ Ίν μὴ λαμφβείη: ὁ δὲ, εεπ/{τ 1, αοεἀςεπιοπ]ῖ5 ο5(ς Ιπάϊςαπά τη: {64 ο κ λς. , ] Ύπατη αἰῑτει ποαμήτεε, αμίρρα Ρρεγίου]οβμη  ο-5Πχαάται τοάδε'. πι δελτίω δίπτυχοω λαβὼν , 
: λ Φ "0 /) Ξ πω ο 5 ον ; 

τας, πε ἀεργεμεπάετετάς, Ἠαῃς τεΠῃ οοΙΠπΊΘΠ- ΤΟ ΧΗΡΟ αὐτοῦ κ ἐξέκνησε, ο ο ο ος ξύ- 
της 65τ, Θηπιριῖς ἀπρ]ῃςίαπι ΡᾶΡΙΠαΤΙΠΙ Ρρι- λῳ του δελτίου έγραψε η [ῥάσιλεος ὙνῶμἩν. πο 
ΡΙ]αηῖρας, εταη Ί]ῆπο επαά]τ: ἀείπάς ΙπΠ. 
εοτίῃ Πρπο εοπβ]ῖηπι τερὶ εχαταῖ: αιοά Ἡτ- 
τει εκαϊαταπι» τητ[ας σετα Ιπαιαῖε, πεηιῖἆ 
πηερος] αριά νΙατπι «υ{ίοᾷες εχ[]ροτοηί ρη- 
δίΙατες ναςμ], οααἱ ξετεπταξ, 9εὰ οἳ βὶ οδς 

σεν” 

6 Δεωνίδεω ὄκηκ. 1. Ῥαε[. 4ἱς. Λη, «τεδ. Ῥανίς, 
μά,.Ῥαι/. «4. Πππ][α σαυ5ίὰ. 

γη). ο Ὀεαι νε. ΏΟἨ Ἱεσῖε 4νῦ.: Ἰεῃ, 4. Ρα. Αγ1ή. ἂν, 

/ Ἀ ο. 3 / 3 / ζ Ἅλτ λ 3 ίησαρ δὲ ταῦτα, ὀπίσω Ὁ ἐπέτηξε τὸν χηρὸὺ ἐπὶ 
τς / λ τὰ γράμματα», ἵνα Φιρόμιω Ῥ κευὸν τὸ διλ- 

ου ἠοτίο, μηδὲ ποηγμα παρέχοι ποὺς τῶν ὑδοφυλά» 
κὠγ, ἐπεί 4 δὲ καὶ ἀπίχέτο ἐς τὴν Λακεδαίμο- 

"ασ 

δ., αι πρ ἀκήκ. οἶπι 4. Ὡς ὅτι Ῥαε 
6 Αριά’ Ρµ. ΝΠαΠρη. ρ. 867. Δ. κε Οὖ γὰρ 

αωοά 1115 πεχαπι., οπἕτΙπε. οὗ γὰρ ὤν κοτε 774, Ῥαγίς, 4. ᾖ. ὦι Ἴμρὰ εις ἀε]ονῖ ἀερεαῖ, Πομ νίάθο, [Παρεόμ, 4γοῦ. Σι Ῥαή  ᾱ Ώεβι πο,  ὁ Ἐπὶ ἐκεῖνο τοῦ 14, 71ης, { Ὀλίνον «4ο. -ᾖ Έπος ας ον πωσης γοῦ.» απ ευπι μα, πΙΟΧ ἐδόκεε, Ώηες Τπα]Ε, / ες, Ῥπε[. «49. “4γεζ.., οἶίπι Σούσησιι ᾖ Οµίας Ῥο]μκ τν» 18.5 Εἲ κηρὸν Ἡω Χ» 69. ἍᾖἨ δµ- ἄν ἐξέκνισεν Ίπ Νος, » Ῥϊανα. Οοπ, {.. 6αγγέοπὲς Ἐπιεπααί, Πο 6. ο Ιάθπι ἴη 119 νερο. {5ά ποπη]]ᾳ Περίίροῃ.  ϱῥ Νοπ Ἱερίτί ἵτπ «4γεζ., αι 1ηἩρτα βασιλέος ΕΠΙ 71Π4., ΠΟΠ βασιλέως, υπ Ἐάά. Ῥοςι πω] . παβέχοι οἳ πρὸς τῶν -42γε[οῦ. Ὁῖμς, Τπισγάϊά: ρ. 947: Ποπ Ἰποοηπιοάς; 4 εί, Ῥαε/. «498. «γεδ., κοὶ πρθταῦ. 

Περιέχεσθαι αὐλήπετε εκ Ννι]ραϊο. αὖα 1 ἐάπιέῃ Ροΐθ- 
{τατο 11 Μις Πεγοβοί ΠμδααΠΠ. (οἆ σπιλ/εδεμῇ; ας 
2εἱπεμαί. (οτρῖε «4δγε[οδίωι Ὀ]]ις, Ἰλνισγά, Ῥ. 973. πάδῑία περαϊῖοπε, οὐ πέριέχεσύρι, αὔαπι τες {4- 
ης ν]άερατιν ροβμ]απε, Ῥ]ασιήε νειρο «πρι, νοση- 
Ώους {σμεᾶίς, ἀθίιῃσατο, Κελεύω ἔχεσόοι {12ευ αὖ)]- πεχ6. Οἱ ᾽Αιγινῆται ἔσχοντο τῆς ὀγων]ς. αὖ {ο αὐμτεῃ- 
ο οὐ) ΡΙΗ Ἱ, νΙ, ὃς. Γεω: {π8ρ8. οὔ]ης νοτ- ἴ]ς, α ΟΙ. Οείπεγο αά 1 ἠοἱσηί Όυτ, Ώ, Ο. 90, ΙΠΕΠΙΟ- 
Τ4{05. ῬήλείθπηΙ ο, 

ΤΟ. Διὸ τῶν νεκρῶν κο) Λεωνίδεω] κ Μ55, Ἰηπάα 
΄Ἴαος Ῥχοσεάμης: ΡγασροβΏο περὶ Ρο»! τεσίς ο]πῃ Ῥοί- τὰ ΠΟΠΙΕΠ αᾖϊππάς, Ὁξ (οπου, Ῥεπα», αοζοδ[εταῖ,. Διὼ τῶν υενρῶν ντ ΡΓΦΕΙΕΥ Ἠ)ΟΡΥΜΟς. Πιουη]ζρησμο, αι 15 1090. δἱ ὧν οἳ ξεῖνοι διεξιόντες ἐκλέγονται. {2α6ἱΕΥ ϱ405 ππηΠεΓ ο] ἐγαητεμπέες οἱἱρμηγ.  Οναςς Ἱπτετρτεῖες "Ἔερεῦι Χνι, 8. καὶ δ]λήον διὰ σοῦ. -4γ/βαεπομε Τ,. 1. ΡΙζ, τα. τῆς ποθουµένης ὃς τ’ αὐτομάτου παριρύσης διὸ Του µειραίου. ΄ΤαΠΗΠΙ ἵπ ΟΥααςῖς αὈεγεῖπια τησβς, νν ὃ τ, Ἐν Σούσοισι] Ὅπιες νετίπῃ εξ Ἰητο α νῖπο Ος6]ου, 
ελὰν ΕΠ], Ίπ ΏΙοᾷοί χνπ., 1ο7. Ο]ΙΠι αὐτὸς δὲ πάρ- 
εοπῇ πῑζος σαν, ΝετΙπ σοπία {οπεᾶας. Ε. 5λερῥαη. 
ο] ον 10ἱ εχ Ρ/. ὰὲ ΛΙεχ. Το. Ρ. 996. ηποῖς 

6 οὐμἱαπα ργοβυχίξ, ΡΙΑΝΑΠΙ ΏπΙςη οἳ αχ Οοά4, 
“ΤΗΡΟΠΛ ΑΗ], 

νοῦςς ᾖσ δη, ὁήστυχον λαβὰν ] Ἐκ Ίας πατταΏιπου]α 
ἱπεοσρχος εαυρῄς οἱ ας ΡΙ ἹπηΗΠΙ 1η Εξέκνισεν» 

«νισεν' πάροῇς ἍΤΗΥ ἐξέκοψεν” Ιδία: τὸν κηρὸν αὐτοῦ ἐξέ- 
Σο Ἐπιοῃά ον Ἠεγοβοιεῖς, τεόχο Ίαπι ν]αΙε 1. (1γ- 
σεν" Ὥσηις ον ς. 6.» νεπίοτεπι εε[ε {οπίριυταπ ἐξέκνη- τὴς ον μευήθοα, 42/0ἱ4)} εΓαπ1 {[εᾷ αὔγαβε, ἐπέτηξεν: 5 1ῃ Ἐπέτηξε Ίδια ροβς: τὸν κηρὸν αὐτῷ 

λείον ἐποίήσε. ------ [ζεγοζοιί Ὀεπιατατι]ς ΓΗ 1ρΗή5 ἑαῤο]ήκε 
ΜρΗοίδης ΕΑΥΗΣΗ ΕΥΑ έγάβΙ, (ἐξέκνησε,) εηφµε {η 
απο γεβῖς οοπ(/ μη {εγ{ρΙΙΣ[ΕΕ» εγαηι ἠἱσήεΓαδαι {ή1ς- 
γῇ [υβετπόμ κε: ἐπέτηξε τὸν κηρὸν ἐπὶ τὸ φράµµωατα” 
Ώνε ἐπεκήρωσε, αποά αδει ἴπ εάειη το Ῥοῤιαεη. π., 
6, 5ο. Ἠετοάοτειπι ιά «επεαε τε(Ηεμεπά πι ατΏῖ- 
ἴτος ἵπ Ῥομοτςεῖ.» Ιπῖετ νετεγῖοιις εχεορίτατος οσσμ]έος 
{οπρεπαϊ πιοβο5 Ἠπης ποπιπα εΠατταηῖϊ» Ῥ. 17Ο1., ἤδη 
δέ τις ἔν δέλτῳ ἐγξύλῳ γρόψως κηρὸν ἐπέθηκε ({οπροπά 1η 
ἐπέτηξε') καὶ ἄλλα εἷς τὸν κηβὸν ἐνέγραψεν' Ώως τεβ]ως 
Ἠειοάοῖεα πιαρηις Ίπίετρτος τατμ]δίας, αὔἼαπι αἆ π]ο- 
ἀμπι ἀεοϊπηπ. Ότι ἄεπεας. ἀπιρ]ιοίτον Οτοβας τ. 6 
Ὁ.» ΖΕΙ φμοά Χεγλες ρε φησι {ημκή» 
{επαγαέης ------ Λε ἠαβε]λας ὀγίημηη [ογἱρίας, «ρίμάε 
θεγαΐα5 {ή ῥγολά, ἐπέτηξε Ἰερίκ[ε νἰάειάτ αρμά 
«ποσα ε ομ]πβ το Ροµονεσεῖσο ππημ]τα ἐπαης/οα]- 
ΡΗ: ἵπ Π1ος Οε[ος {μῇς {[γίπωι ο. 53., ἄλλοι πόλιν 
ἐν τῷ τῆς δέλτου ξύλῳ γράψαντες κηρὸν ἐπέτηξαν» καὶ σε 
λα εἰς τὸν κηρὸν ἔγραψαν' εἶτα ὅτε ἦλόες παρὸν δὴ τὸν -- 
ῥὸν ἐκκινήσας, καὶ ὦἀναγνοὺς ὁμοιοτρόπως ἀντεπες. ο .. 
ΠΡΕΠΦΗΠΙ, ὅτε ἦλθες παρ ὃν δεῖ, τὸν δή πα Πρ, 

μα ο σος 
ος τος 19. 1Π μμ», ο εάωταπι» Ταπ. 1) 
ος ας σοι μα ποσμα νοιδηπι το!. 

Ἰπεὰ, }εἰελίο ΡαΓΙΠΙ γμ]ραῖαε ερ. 1750 ΑΙετοῦ ὦνχυ- 
/! εοὰ ὃ δ ----- "Ἡν τί λάθη ῥίμνον µετα- λόχειλος ἀκρόπτερον ο αο Ὃ ο αη : 

δόρπιον ἐγγὺς ὀδόντων» Ι4ΥήσΑΙ τι ε ἡρρ ἔπισαμενον 
{εᾷ 1]]ιιά κινῆσαι Ρατ 1ΗΥΛΤΕΤ: οπΙζηΠα Ῥοίσ]ε, αμοά 
τεροπεπάυπα εεπίεο» Ἐλλγήσαι εγαάςγο, ΥΑΙΟΚΕΝ. 
ᾖ..96, Τὸν κηρὸν αὐτοῦ ἐξέκνησε] Ῥυπηίεταπε Ἠϊπο {1ῇ1- 

{θὰ Ίος ετἶαπη Ἰηπ]ς τού ἁΊά[ε Ρε ἐλέκίνεν, ή Ἡ Ἡν Το εἲ βαση. το 3ο, Οεπήηαπι οεου]- 
111 ας 



ος σε τάνηνς ο προττ---- τν ο ο νηνπρνσην προ πο, τον. 

στδ | μἩ Γον ο υτο 5. 1 | 

οθάβπιοπεῖα αἷ]αῖ {πε ποπ Ροεῖαπί 1μ4- 5 5 / ς 

γα οὐκ, εἴχον συμβαλέσραι οἱ Λακεδαιμόνιοι, πρίν ετω αἱ ... 
οδάςιποπ!ϊ σοπ]εξξητα αἀ[εαΙ, απιε(απ ὁ ο δή ΕΣ / / λ ι 

γε δή σφι, ὡς ἐγω πυν)άνοµαι, Κλεομένεός μεν )υ- οο ὃν αν 
’ } « ο 

- 

γάτηρ, Λεωίδιω δὲ γυνὴ, Τοργω, 3 ὑπέθετο, ἐπι- Ππεεβο-ασαριον, “σπευπεπκ ρώι. 

Φρασθεῖσα αὐτὴ» τὸν κηβὸν Ὁ κνοῷ κελεύουσα, καὶήδαι; Τεοπ]ὰῷ πχοσ, «οτρο, 1ο εαοςι' 

ον νο ας ντ, ο) ορια Ίρεα, απαπι εκοορϊ(ανἰκ[ευ, 1πρεπς. 00” 

ευρο, πες κ ξύλφ. Πσπειλόμθί ταπι ειαά1: ἔοτε οπῖπι τς Πειετας ἵπ Ιδπο τὸ- 
δε, εὗρο» καὶ ἐπελέξαντο, ἔπειτα δὲ τόῖσι ἄλλοίι ρεπτεπι,. τα αἳ αιι[ου]ίαητες ΗΠΙεΙΑ5 τερᾶζ- 

3 
στ ὃ 

Ἑλλήσι 5 επέφειλαν, ἴας Ἰεσατυπῖ, εὔσηιε ἀείπάς αἆ 3ἱἱοΦ 619905 
ΙΠΙ{ΕΤΙΠΕ, 

α άσια οἵπι «4ΐο. πιαῖς ἵπ Ἐάὰ, ἐπέβετο. ὗ Αριά «αἱ, Ία Κνᾶν, υῖ Ἐκελέξάντο ΙάεΠὴ ὀχ[ορίι» πος 

Ππε αιαάαπι {οσοτάῖα. Νἱά, Πεηβεγδης. αἲ 1.ωοἱση. Ὠία]. ἵΜατίη. Ὑ.ο. ο Ἐπέσειλαν. Ταῦτά μὲν δὴ οὕτῷ 

λέγεται γενέσθαι. Ἡροδότου Ζ. Ῥαε[. εἲ Λε, Ῥοιτο ἄλλοισι ΏΟΠ εδῖ ἵπ «4γοῦ.ν πεο 2η] 

πο {οἩρτητας Ελιιάεία «4βποας Ῥο]ϊοτόςί. Ο. 91. εχ- ἅμγα οὐρὴεν 5ΟΚΟΙ γεβὶς ,εοη]άσε οὐ [ή μὴ ΕΤΙΕΜΗΗΣ 

Ῥοπεης» ἐκκνίσας τὸν κἡρὸν πμπο Ῥτασίετί, Ίο0ῦ ἐκκνή- {ποπ πος ἄπε οταν] αὈειταίοΏθ. Φ0Γ0Γ απίπι 11607 

σας. Ἰωήμς νΕΙΟ «4{βήοοπως ΟεΠ. Ο. 53. ἐκκινήσας τὸν πϊάπε Όσησο ΠΟΠ Ἰητ, {δὰ κος, Βία 6Ιεοπη ος 
κηρὸν, Ἱἴοιπαε αά]μτας α νίτο ἀοέο αά ἴ/ήηηη. Ν.» 48. Ὑπέθετο ὈεπετεάΙΙτ, ορείαάπι περ]ρεπί 4 Ρ05". 

Λ4. Λεωνίδεω δὲ γυνὴ] 1ωήπιςο ὀπεγεπείζης {π τοπ «4 Οηιεγαγας ουτα ἀερταναϊιπῖ» 



προδοτοτ 

ΑΛΙΚΑΡΝΗΣΣΗΟΣ 
ΙΣΤΟΡΙΩΝ ΟΓΔΟΗ; 

ΠΗΕἘΕΟοΡΟΤΙ 

ΠΑΙΓΙΟΑΕΝΑΡΡΕΙ 

ος ΗΙΒΤΟΚΙΑΗΥΝΜ. 
ΕΙΕΕΗΝ ΟΟΤΑΝΥΥ5, 

ΟΥΙ ΙΝΡΟΚΙΒΙΤΥΕ ΥΚΑΝΤΙΑ. 

 ΘλτονΣ Πας απἰάεπι 1ία ρεί[ία 
ὥ ἀϊσμητατ εδ. Οτασί αἱ- 
ϱ) επ΄ απῇρις τε Πανα]ς ἆε- 9) 

Ἱεραῖα εταῖ» Π1 {πετε. Δ- ο { ζς 
ἴπεπιεηίες, αὐϊ Ππᾶνες σεπ- (χε 

ἡ ἴμπι εἰ {ερίεπι ν]ρῖπιϊ ρτᾶ- 5 
5ο, Ῥιετα»; {[εά αὖας νἵττωτε εἳ 

το «ῬτοπιρΏτιαϊπε {Πππ]αητε , 
Ῥ]αιωοπ/ος τοὶ παπεῖορ Ιπεκρετ, Ῥχορυρπα- Εῴτεο, συγπλήρον τόῖσι Αφηναίασι τὰς γέα». Κορίγ» 
τοτῖρις Ππβταχεταπι.  ΟοτΙπιμ, αι] αἴϊμ]ο- λ { / / ο , / 

τε ηᾶνες αυαάταρ]ηία: Μερατεπ{ες, αι ν]. να . νο ο κος ος ας τά δὲ, οἶπῆ,  ΟµαΙεϊδεη[αο τοτϊάεια ΠΡὶ αὓ ΑεΙο-1Οήκοσι, καὶ Χαλκιδέ ἐπλήρουν είκοσι Αληαίων 
πιεπβρις Ῥιβθίτας αΠππανετήπε: ΑΕρίπεις παρεχοτων σφι τὰ» γαρ Αίγμηται δε, πο 
ἀοάενιρίπεϊ: Φἰογοπῇ ἀπιοάεεῖπι, 1,αοεὰᾷ- δέκα" Σικυώιο δὲ, 3 δυοχαίδεκα " Λακεδαιμόμοί 

ος στη : δὲ, δέκα" Ἐπιδαύροι δὲ, ὄὀκτώ" Ερετειέες δὲ πιοη, ἀεσεπι: Ερίάαυπ, οὗτος: Επειτει- δὲ» δεχκα' Ἐπιθαύρο δὲ, ὀκτω  Ερετβιέες δὲ» 
{05 έ 

ισα κ ο -- ΕΕ ζΕδΙΕΣΟΝ ΑΥΤΑ μο δη οὕτω λέγεται γὲ- 469 
δρ οσο ς ς Ἡ γέσκλαι, οἱ δὲ 5 Ελλήνων ἐς τὸν γαυ- 

τικὸν σρατὸν ταχ«έντες, ἔσαν οἵ- 
δε, ᾿Α.)ηναιοι μὲν, υέας παρεχό-- 

ς : 4 ς 

µεοι ἆ ἐχατὸν χαὶ εἶκοσι καὶ ἑπτά, 
ς ο ον ον /: ὑπὸ δὲ ἀρετῆς τε καὶ προθυμίήΣ 

. α ο εο 
Πλαταιές, ἄπειρι τῆς Ναυτικής 

| .. ο έπτά: 

ν. Αα ἩἝ ΤΑ 8 πο Ό τ-ο. Ν. Ἔ δι 

--ᾱ Άδοςς «4 οὗ. αμ] “Αλ 7 ὁ πι η, τς Ἕλλας τὸν ἱρδ., ἂράν ανά 
κοὶ εἴκοσι καὶ ππρρσῃ 14. ως τς ες τὸν «γεῶ., Ῥϊ8νθδ,.  οἆ Ἑπτῷ 

ε Δυῴδεκαω Ἰάεπι, } ας ΛΕρβΙπΕΗς πανε ἆαῖ Πε υἱρίμε, πηα]6. 

7. Πλαταιέεο τι δυνεπλήρωνἸ Απηυπο νογβοπίς τὴν ναυμαχίαν ------ δέκω µόνον συνεβάλοντο τριήρεις’ οἱ δὲ εοιτεᾶχοτ: σας (πανες) Βασεδη/ὸς Λγορμρμο ο ίρν 
{ηῇγμλεγΗΠή. ὮΕΡΗΕΙΑΠΙ Ίαες ραι]ο τταθίησ] οορῖτα- 
Ώυς, αἴαυε Ίδία {α]{επι ΙΠίεΓροπ, α ο «4ἱζεμίοηῇ- εθμςς π]]τος παμίαοαυα» {να Λγοβώσηαέογες στ οἱ 
ο ειεῖεραπτ τὰ πληβώµατω, 9Ἠ3ε ἀἴουπεις, Ῥ]η- 
τοῖς να ἀθώλασσοι, 1ΠἴΕΙ Διμεπίεπ{ες ἵπ πανίοις Αε- 
Εβδ ΡΕ, τεπήίρες εγαηξ, {εά ΡΙορΙΡΏαίοσΕ. Ώε Ῥ]α- 
71ο :ν Ώσποβδεπες, Ώνε πΠέΤΟΙ ΟΥ. ο, Ίνοβςς, Ρ. 
τοῖς οκεμς ὥτες εἷς τὸς ἡμετέρας. τριήρεις ν ἐπειδὴ Φύ- 
δαν Αβρεαρις ὸ οὖχ ὑπῆρχε, συνεναυµάκουν ἡμῖν ἐπί 
τὰς ναῦ, τν κά] ἐν Σᾳλαμῖι, Ραμσή. ΙΧ. Ῥ. 7Ι0.9 ἐς 

Το, λα μετὰ Αθηναίων ἐσβῆναι, ΝΑΙΟΚΕΝ. 
Ώσπη, (1σς  κόψιοι δὲ δέκα] Διπεπιέπβυπι πποδετατο- 

θῆι ην ΠΕ Ίη Ώου τεσηπι ἀ[[ουπηίπε ἤνε ντα {ει 
Ἴστας πην αν υπΠκβπια, Ἰαμάππτος {οριήβΐας  4θοεπι 
οναι, ἵῃ Ῥ παρε 1 α6οἀαδπηοηῆς οῬίθσθτυπε: ΨΕΓΕ {/ὸ- 

ΔΏαἴΠΕΠ. Ρ, 342 943., Ἀπαρτιάται --- εἰς 

ἆμ5 Ὠἱοήογί χν, ο. 78. ᾿Αθηναίους, 3ῑξ, ἐν τῷ 

πατέρες ἡμῶν ----- κρείττους γαῦς παρέσχον καὶ µείζω 
γαµιν ἐχούσας, ἢ σύμπαντες οἳ κμδυνεύσαντες. Ὦιοςη” 
ης ηανος ἀθάϊδία {δτυπιατ Αιπεπίθπίθς: ος 

Βέρξην πολέμῳ διακοσίας ναῦς Ἰδίᾳ πληροῦντῶς Ὃ ρα 
νίοις δέκα ναῦς παρεχοµένοις ὑποτετάλθας {ς τε 6] μα 
1ης επιεπᾶαϊ νυ]ρατα, διακοσίωιο 7205) ο «1 Ώ8» 
νίηπι οἷασῆς βΐε ἱγδοσρζαγώπα πε «4/20/ο ἀΟΙΤΗΣ. 1η 

6/5. }). 980., καὶ γὰρ Ἑλλησι μν ἠν. ανα ἄριόμὸς 

ἐς τριωκάδας δύκα Ἰνεῶν αχ Υετο Ῥτοροπιοάϊίπι «4γῄῤικ 
πε ἰσμητας Δεμεπίεπίες τῶν συωπῶσων τρήβων τὸ δύῳ 

µέρη μόνοι πληροῦντες: 1ετΠΙ οΡπῦ Ποσηπ] Ἠανες {μχ. 
ν. ἀεπι Ίοςο ΠΊΘΠΙΟΥ2 τα Εεγού, ουκακ.»2 πος αὐ1Ο «ΣΙ ες ΠΕΗΣ {2ῇ- 

(πι οχχνη.» {εά ὀγδώκογτά ΚΑ ἐκῶτόν» 6. 44.5 αςςςς- 
{οταητ {εϊσεῖ μά ΡΕΙΟΓΕΡ ΠΆΝΕΦ ΤΙΗ.5 γ]ᾷ, σαρ. 4. εξ 
Οοῤο;. αὶν ο 19: ΥΑΙΟΚΕΝ; 

1111 ὁ 14. Ἔτυ- 
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:. οεἴεΠ] Ἐθρυβιάδην, τὸν 

“σοι 

ἑπτά. Τραζημοι δὲν πέντε 3 Στυρέε δὲ, 9ύο' καὶ 
Ρ Κέι, δύο τε γέαει καὶ πυτήκοτέρΒς δύο. .Λο-15 
χροὶ δέ σφι ὃν Ὀπούντιι ο- ἐπεβώθέο πωτηκοτέρε». 
ἔχωτες ἑπτά, Ἔσαν μὲ ὧν οὗτοι δι σρατευόμενοι 
ἐπ Αρτεμίσιον. εἴρηται δέ µοι καὶ ὧς τὸ πλήθος ἕκα-. 
σοι τῶν γιῶν παρέχωτο. ἀρθμὸς δὲ τῶν συλλεχει” Ῥοπίης, 
σέων νεῶν ἐπ᾽ ᾽Αρτεμίσιων ης παρίξ τῶ πωτήκωτε-οΟρΙΕΙΕϊ Π8ΝΕΡΕ, | : 

δὲ αξιατίπα, ήππιετας Ες ἀισεΠϊαΓάΠι ΓεριιαρίΠ” βω ἆ δηκέσιαι καὶ ἑβδομήκοτα καὶ µία. τὸν 
! ν / , : « | 

σ΄ρατηγὸν τὸν « τὸ µέγισὸ κάρτος ἔχοτα», παρίἰ-. 
ον ᾿ ο. 3 3 

Χοντο Σπαβτιτα|» Ε Βὐρυβιάδια τὸν Εὐρυχλείδω. 
3 ”/ Ἀ ς ι ς 

δι γὰρ σύμμαχοι οὐχ, έφασαν; ὃν μὴ ὃ Λάκων Ίγεμο» 

ΕΠ Εκ ο. ο. ῑ Αιἰιοπ]επβ ία Ρτιάεης οεσΏο {πΠρε» 

{ε5, {ερῖετι: Τπταωπεπή, αιῖπααε, δ:γΤεεῆ» 

{ε5. ἀάαδ; αἱ, «τοιάείιν επι τοΓΙΦ ΕΠΙ Πᾶ-. 

νὶριϊ απἰπάμαρεπ ία τεπιοχµη. Οπἱρις αὖ- 
κἰᾖατες εταΏι 1,οοῦ ΟριπΒ -σμπι Γερτεπί ηᾶ- 
ν]ρις Μ. ΤΕΠΠΟΤΙΠΗ, 1 
Ίῃ {ππίοπε εταπτ: απαἴαπι αιοῖ απῖᾳπε ΡΙΣ” 

α Τις ἀἰδεητη ας. Ὀπιψεηαταπα νεΤΟ 
τεπιοτηπα, αά Απεπιίβυπι οο- 

ἴα υπίη5.  Ἠ]ς ἀπόσπη, Ῥεπες' 4πεπὶ [ηΠ1π1ᾶ 
Ἱππρετ]ὶ δδ[οι, ορατηαϊε ρεωραεταΒί Εαίγθ]α: 
ἀεπι Εατγε[ίάς ΒΠαπι. Ναπι {061 περανετηΠῖ 
{5, πίᾷ Ἱμασοι οθ[δι ΙπΙρεαῖος» {εηπΕΗΤΟύ 

νεύη, ᾿Αθναίοισι ἑψεσθαι ἡγεομένοισι, ἀλλὰ λύσιυ τὸσδες]ο Αιμοπῖςη[ος ἀπδίοταξ., [οὰ εχεταιπα, αϊ 

µέλλω ἔσεσθαι σράτιυµα, "Εγέγετο γάρκατ ἂρ- 
'χὰς λόγος, ὃ πρὺ Ἡ καὶ ἐς Σικελίη πέµμπευ ἃ ἐπὶ 
συμμαχίηι ὧς τὸ γαυτικὸν ᾿Αθηαίοισι χρεῶν εἴη 
ἐπιτρέπευ. ἀγτιβάντων δὲ τῶν συμμάχων, εἶκον ὁι 
᾽Αθηναῖοι, µέγα πεποιηµένὸι περεναι τὴν Ἑλλάδα 'αο 
καὶ Ὑγνόντες, εἰ ἕ «ασιάσεσι περὶ της Ἰγεμοίήεν ὡς 
ἀπολέεται ἡ Ἑλλάς' ὀρθὰ γοῦῦντες. σ-άσις γὰρ ἔμ- 
Φυλος πολέμε ὁμοφρογέωτος τοσούτῳ κάκιόν ἔσι, ὕσῳ 
πόλεμος εἰρήνής. ἔπισ΄άμθοι ὢν αὐτὸ τοῦτο, οὐκ ὢυτ- 

«Άπμτας εται, Γο]ατατος. ΤτΕΠΙΠΗ 1απὰ 1πάς 39 

᾽πϊτο, απῖθηπαπη ἵη Φἱ6]Πΐαπα αἆ [οεΙεἴΑΙΠΙ 1 

ευπάαπι πηξετείης, αρἰταταπι ΤΕΕΠΙΟΠΕ ή 
᾿εαπαυαπα εκρεάῖτει τοπῃ παπείσασι ΑΠπεπΙΕΟ 
Ρας Ῥενπηίέτετο: σοζεγυπῃ τοσι{απΙΡΗΣ οι 

οεδίετε Αιμεπεηίε, αοά ΠΙΡΠΙ το 

Οτωεῖαπι Πιρετόρίε: αυαπι ἱπιε[ήρερης ο 
Ρετίτηταπι, {1 46 ἀῑῑσαῖα «οπτεπάξ{εΠΏ} δα 
{οππεηῖες, ΊΝαπι ἱπεοίῆπα Γεάϊίο ἴ8ΗΓ0 | 
τ1ο: αδῖ Ὀε]]ο, αιιοά «οΠπεοτά1τεί σεήτα:, 48 

΄ 3 » τν / ὅ : 5 . 

ἔτεψον» αλλ εἰκον μέχρι 1 ὅση κάρτα ἐδέωτο αὐ-ακῖο Ρεἰ]άπι Ραςα. Εος ΙίαφΙε 1ρ5Η1Π τ, δᾳπθ” 
ς ΤΠ | Τέων» ὧς διέδεξαν" ὧς γὰρ δι ὠσάμθοι τὸν τα ΓΠερ-. 

σέα περὶ της ἐχείγη ἤδη τὸν ἀγῶα ἐπιοιῦντο, πρός 
φασυ τὸν Γαυσαγίεω ὕβρυ προϊσχόμωοι, ἀπείλοτο 
τὴν ἡγεμοήν τοὺς Λακεδαιμοήθς. ἀλλὰ ταῦτα μὲν 
«γρ ἐγένετο. Τότε δὲ οὗτοι οι κἀὶ ἐπ. Αρτεμίσιωβοιιι αρά]σανετιηῖ, 
Ἑλλήνων ἀπικόμεοι, ὡς εἶδον γέας τε πολλὰς 
καταχθείσας ἐς Ὢ τὰς Αφέτας, καὶ «ρατιῇς ἅπαι- 
τα πλέα, ἐπεὶ αὐτῶσι παρὰ δόξαν τὸ πρῄγμα- 

τα 

α Ὃλ “ἀγεῦ. 
ε Ἐπεβώθεον «4γεῦ., ἐπεβοήθεον το]ὶαυ. 
τετειηῖ τὸ Ἰά. Ῥουτο ᾿ 

ΤαπΙΕΠ «ἄγοῦ. Ρατ/. τεσεῃῖ, 
{ Χρεὸν, η {αερε. «Ίγοβ. ης 
Σα. 494. Ἐπις {ενα ροῦε, υπ Τω το τθις 
πάντα μπα ή ο σα ὃν με μν: 

δν Σ4.. Στυρέες ] «γοῦ. Στυριέε ῬαίΟΠΟ Ῥοφίππί η 
{ναιΡίο» Εµ1 ἐθνμῶν Στυριεὺς αἆ Ποήίεγ. ρ. 9810 
λος Σπυρεῖς Το! 1. να, σ7ι, ηδί Γιο 
ον ο με τι μΗΙ Όγα. Στύρω. Ἱμίῆας οτίε κα) 
ο αμ (σαε Εἶνερ ακμίας 4, 1, - 

Γουγα110Π15 ἸΚεῖοι, Ἠπάε ὡαζάας Ἰκίου. 3 ΤποάΟ οι Ἠϊο ρεῖης ή ας δε Ἶε 
πεῃς οοτηρτθ]α, 

μδθν Ἐπεβώθεον Ἱ. Ἰοπίσαπα ργαείταπε Γρεσίαπι βωθέου- 
τε» ΝΙΟΕ οηῤεῦντες, ΕοΟΡΗΙ, ὤνεμοι δεσῖσι βωθέοντες α{2}42Η/ ἵη Ῥταςρ. Ἐν 
ΒΝΟβΡΙ : θωήήσαντες νΠΙ, 

᾽αἱρμίμουρο, Ὀ]οίογο 1. Ἱν, -8α, 
να 

: : 7... εἲ ὅπας ἐθώθεε ΙΧ. 98.9 
μα. Η15 εἴ6Ο τεσερίυπη ανοτ/αδίτας» τεάΙα γατα 

τῇ; τά. εἴ ἕ». 45. Γετρᾶς οκ εχεπιρ]αΠ ας ὁ Ο01411 1ο- 
Ίσαπι οοπ{πειηάΊποια {αβαιῦ, πἆ Ῥοῦτ, ρ. οὐ, 16. 

Ὃ οης τὸ ἐπιβωτῷν εκ Εἰογούσγο Ίῃ ππθάΊαπα 6οἱ]οξαπ» 
πλ ς ἐν εεήεο, ἐπιβωθέευ. ἈΗδα παπι ἐπιβωτῶν 

21. Διηκόσιαι καὶ ὅτς.] Ἐ πο σοπΏαε. «Ώ[οάογως αἷ- - 
νοπιοῖεπι παξτι αιέἸοχοπι οομΧκκ. αΠΠΙΠΙΟΙΩΕ», 1η 
ριυή δη», υ αὰ Τ.. χι. το, αΦσΠριιη. ἀδρατ. Ὠείῃ- 
«ερ Ἐθρυβιάδεω {εΙπιοπί5 ΙπάοΙΙ οκ-βήμά, τοδοπαν], 
Αταῦε {τα Βάά. τεργας[Επίαη: ΚΟΕ Ες Άν 
«ο, Στάσι γὰρ ἔμφυλος. ὅτςο, ] Ἐκ τπροάς 'ἀἰδαπι, 
Αάῑρίοξ νεΙΟ» 418Π1 [αοἵ]ε Ῥεπὲ ροβία πι(σΠΕΗΣ, Έχ- 
οἶαῖ Ἱήπο Οῥογ/οίμς Οταῖ. ἴπ ΘΗΠΙΠΙΗΠΙ Ώιοεπη Οὗτας 
Ῥήν]οτμ. (1, ΓΠγίος ἓ νο 91: Ῥ. δό9. Οσῳ γὰρ 
εἱρήνη, φησὶν, Πργοάσ)η»» πβαθτέρ πολέμου, τοσούτῳ πό- 
λεμος ἔφυ σώσεως Ἱμερώτερόφ. ΟµαΠ40» {61411 11], ρα 
ὀε[]ο [εέ{οΥ, {0 6) Γοῤήσηα αΠαΡηἡμι. ΝοπΠς 
ηετα {εητοπιία6 παραδιόρῥωσια εδ ο νο νν 
«96. Ὡσάμενοι τὸν Πέρσεα] οἱς {ο ρεπάηπι 2 1 ΡΤΟΧΙ: 

ταῖς περ γῆς ἐκείνυ Πυθία Ἰεαί πια]εῦαῖ α]ης» αιὶ 
ό Ῥο τερείεται αρυᾷ νεῖετες ἐἴῑαΠΙ τήν Ἰνδῶν, τὸν ᾽Δ- 
πορκ]ς ας παία: Άῄαο Ρατ πιαχίπια ἨΠΙΗ5 ΠρΕτΙΟ 
Αἰχίρις, κος τοζό ἀΙοΙτΗ καὶ ἐκείνου. Όσ 94:15 ετας 

νο ῥγαείεκον πο ὕβρῳ προϊσχόμενο’ πε ου Πλμά- ῥ 6 ἀῑθῖξης προέγεσήᾳί τι --- {εὰ {αἳρείε Πο" 

2 κει «4.1 αἲϊ 10ο. Μο νίας, ᾳποπιοάο Ἆος [ντο 4ο). 74, «401. ϱπερὶ Ριας” 
4 Μία καὶ ἑμδομήκοντα 

πρώτος. 14. εἳ Βγή., εΙΗ5 στ αΠδί ἵπ 
ἂν ἳ ν 6 πρὶν ν ΏΟΠ 

4 Στασιοῦσι αχ. οοὐροπᾶἰο {οηήμιωκας 14. 
1 Πέρσην 

"παδεαίσ. Ἱηπα ο. 41. 

ες Ο. 46., ππυίατα, πε Βσ- οπὶ ϐ/πιδομὲ ἀῑ[ρηταΏο περὶ ρα ς εαν 

{οτί ροΐεςε; Ίνεσερία 

αἩδ, «4/21 Τ,. Ὅξ. Τ4. Ρ. 41ό., 

"το. πηοἩ τεραρηανετιπΕ, {5ὰ εδ[θ 
ἀπῃ τπαρποΡρετς 115 ΙπάΙρεραΠῖ, “4861 ον 

ἀπι οΠεπἀεταπῖ, ΙΙ άεπι Ροσισαφᾶς ρου 
Ρυ]{[ο Ῥετία ἵαπι 6 Ί]]]α5 τειτα σεπιαθαΏῦ» 
Ρίαπῃ Ῥαι/αηίς σας{αΓ1 1 ασοφρν τν τς 

γεταπα ο ρα πιο 

μ]ωαπα 8” 
οἳ οηΙ8 

ἆ ριδύ: 
ορί- 

ομπιο» 

{απι. Ταπςαατοπι 1 Οτῶςί, απ] ἃ 
{5 «οπιµἰσταπο, υρί νιάεταητ εἲ ΠΔ 

᾿ψνίαπα αἲ ΑΡρμείας ε5[ε εοπιταξεαπα» 
Ῥιεπα πιΠταπα, Ῥετοια πιεῖη αο 

έ 
ἑβδομ. 7η.» καὶ διηκόσιαι 4γεῦ. τη πι 

Μιας υ{1ς. { Εὐρυβιάδεα Εύρυκλ. 

πρι, «4. πὶ οδε 

| οὗ «γοζ. {ή Ῥηή δι «άν» ὁσον δν ζπ 

. η Τοὺ Ππη]Ε΄ γεό. ,Εἴ ον Ρ,0/. «κ. 
΄ 

μ. - 
ο 
/ 

ᾠτ αι ὅ 9 4 [ ον ἳ ] ά - 2 

{ον πιλ]μ]ε σρόφασιν προσχέσθα!, 192 ται 

: 7. Περὶ τᾷς ἐκείνου ὅτε. ] ΛΠενειί αδς ᾖ ρτο Ειοῖα 

ἀἰῆας Πιεας φῇς δηλονότι: 1α8ἱ5 εδ» ο. σοχό) ἐε τὴ 
᾽Αθηναϊοι δὲ (άατὲς ή. 

ἑωῦτῶν' ετ Ο. 1οό. Φεύγων ἐς τὴν ἐῴυτου. ρηΑΠΟ΄ 

ΤΟΠ « πὶσπβυπι αά οῤ]δ. Ἡι. 1. Ῥ. 90. 1Ρι8 πι οἳ ΑἴΠεϊ . πιά οπθη ψάσευτ, αἲ ιν : 

ἐπεὶ αὐτοῖσι παρὼ δόξαν ----- ἀππο Ῥοβσεπιας ανος µ ... . ο] 

ο {εαµσπία;: ἀῑόξίο. εδῖ αὈυπόάαη βίος ο’ Ηειοάοϊς" 

πα να, ορ, το πο- ο βεθεςς ο θἩ 
»7 ὃν ἠνεμονίήν τοὺς] Δά ας, ἠοΠΣ .. 

οῦ. ᾽Απείλοντο τὴ ' μας 

{αρία {ορβοταῖ ντ, ο. ζ0:5 Τους εράποντας αὐτὰ, ον 

ρέοντα) θ8ί Ίδια νετΌΙ ὠφαιρεῖσθαι {ιταᾶυτα Ατ
Πς - Ἡ- 

Ῥιοηίδης να]άς {τεφιιεηταῖα» ἀπαιτεῖν, εἲ ὠποσόβη οψί 

πηήΊτοτ α{ἀτραπείοας: Ἰδία Τόοσε Ἴήαρ., πΙρΕ  οι- 

οκ Οπο”. 094. νη]ραῖα, Ῥτοβηπε ἵπ Ποῖα ο. ο 
.- ᾿ζωμάοήρ. Ῥ. 18ο. Αφαιροῦμαι οἱ δόμμοὶ μετὰ, οἱ 

» Ν - τοῦ : 

({1ς Ἱερ.) ἀμφοῖν καὶ τοῦ πράγματος. καὶ τοῦ μοι Ἱ- 

μόνον. ----- επι ἵρδητα αμ οά αίπεξ, ονεπῖι 18 ὡς ἅ- 
Πίο ροδῖ» ΟΙ, 1ΧΧν, ἠ. Διλιοπίοη[ος εὐπα ἴεπαρο, ας η τες νεμ εὐπεὺς Έζησ! 1. ς, 96., παραλαβόντε, τν Ἰξριχ. να , ) σονίου 12ης 1. »/αν ἑκόντων τῶν Συμμάχων, διὼ τὸ Παυσοθὸ τν {ο6ἱ08 1: | 
ταπί αμίά επι Ῥα][ μίας (ἔρντος, 1Η ΡΕ πο(οτοπά Β 
Ἠταν]ε, {εᾷ αά Ἱπαρογίμμι Ἡρ Αθθοπομ(ον παπα το 
«ΕἴΕΤΟΒ. (ἴαεσο» αοηιῖτας ροβδΗπιΠΗ πε. ΧΙ, 6, 443 
(γη, Ὕθρος ἵπ Απ, ο, ο. νίά. Εἴ αν οης νι» 
Ου1 6, 46. ετηπαηήΕ. πιοπιοτας» ο: τας ὥσπε 
Απ άϊς αιτεπῃ νίτεητος {εοίδε ει . σα. αἴηνό 
ὠπὸ μιῶς. ὁρμῆς «ὠποκλῖναια προ 1905 Ἄνμαω ν 
πάσο Αἰλοπίση/ῶ5 «χωρὶς κινδύνου ΤΑΡΑΛΑΡΩΟ 
θάλωτταν ἁρχήν τοξίις ἀῑκὶρίοι 0ἱούογΗ5 τν Ίδη 
Ομ: ἨΞΤΑ σερ) ὡρι]ς, 4 ἱπβετίο» Ὠόι 1. ἵπ 
αμῖ οδίε Ροΐετατ, σοπούγιαζίο: γἱὰ. 45. ο τέμὸ ή 
ὢδ. ρ. 96. ΟΠ αοεερετυηῖ οΙαἴΔΙΏ» νου 
Ἀιλοπίεπίος. αριιά ενα. ἀπείλοντο τοὺς 23ὲ η πῦ 
{μα πἰπάταπα νιτεητα νΙτοτυπηαΕ ΡΗΠοΙρΟ το 
πο Πιερίπαῖ, | ο ῷ αν ο 

νι 
ος ον 

Ῥ 

πι] 

Ιπιοήμεαν 

κωτῷ 

Επ ῃηνος αἆ Ατιεπήβιπις 

ὁ Ἐπὶ τὴν γώ μα μι 



δαρίει Ιαιρίίο. Τ]οπιἱβος]19 αά (οεἷον τοπεπάος 
Ρτορὲ Απιοππίβηπι ος ρετίπι Εααεπβα, 

ορΙΠΙόπεπι {παπή εκραξιαΙοπεπΊαπε {ες Ρ418- 
ΤΟΗΤΗ {ηςσβάετεπε, «οπ/{α]ταραπῖ ἆς {αοἰοπᾶα 
Παρα εκ Δπιοπιί[ο Ίπτις 1π (ταε]ατή, ΘΟπίο- 
τηπι ςοπ[η]ίαΠοπα «ορηῖτα, ἘΕαδῶεπ[ες οἳ- 
{εόταραηῖ Βιτγρίαάεπα πὲ εσυ ΞΕΠΙΡΟΓΙ6 
Ῥτατοίατσιης, πηπεάυπι 1ρῇ Πρεῖτον. αἴαας. 
ἀοπιε[ῖσος ΠΠράισοτεητ, 
ἀεπε, αἲ ἀπόεπι “Αἰπεπίοπβυπι ΤΠεπβο- 
6ἶειῃ τζαηδρτεςῇ, ΄ Ραςϊ[ευπτας΄ σππι 6ο. ΕΕῖ- 
διπία ταἱεητῖδ., Ὁτ πιαπεπῖεδ απίε Εάρωαπι 

6ριρῃα πανα]ί ἀθστειυτί ἁδίεῃῖ.. Πεπιῖο- 
5 αηῖεπι ας ταϊῖοπθ. Οταςος τεπίῇΕ, 

ΝΕΑΝ{ΓΑ, Ππεα ΨΙ 6ο] 
: ο ; χ / ο ἀ « ν. { . ος 

τα τῶ, [ἑαρβάρων ἀπέβανε Ἡ ἃἲς αὐτοὶ κατεδόκεώ » 
2ς ’ , δ λ 4 3 σσ) 3 λ νι 

ἡ5καταβῥωδησωώτες, Ρήσμον ἐβελεύοτο απο του Ἆρ: έτει τν 2] κ απ Μκ. δα: / δε μα τς 3 
Τέμισίε ἐσω εδ ΤΙΝ Ελλαδαι Ὕνώτες δε σφὲάς οἱ Εὺ- 

: ον : Γ 3 ᾱ 2 / ο 
:4βοέε, ταύτα βαλευοµέκο, ἐδέώτο Εὐρυβιάδεω περοός 

τν 2 3 5 ὰ Αι κ ο σιὶ ο.” 

µέναι χρόνον ολίγον ἐφ ἂν αὐτοί τέκ]ὰ τε καὶ τοὺξ 
ς : εξ ο νο μ : / . 

ἴσυῖ ποη Ρετ[ίια-Φοοίκέτας ὑπεχθέωντα]. ἂς ὃ᾽ οὐκ, ἔπειθο), μετα βάντεςν 
ς νὰ ο. - 3 τὸν Αθηναίων «΄ρατηγὸν πίθεσι Θεμισοχλέα ἐπὶ µι- 

ον | ον μον κας κ να. σθῳ τρήκωτα ταλώντοισι, ἔπ' ᾧ ὃ τε κἀτάμέίναν» 
: ω / λ . κο, ο τες πρὸ της Εὐβοίης ποήσωτοαι τὴ γαυμαχίην. Ὁ δὲ 

κ ων ΑΝ «πχ ν 

Ὀεμιςοκλέης τοὺς Ἕλληνας ἐπισχευ ὧδεποξέει, Εὺ- 

ο ο αν οπώς κομαπώ ρα Βδρυβιάδη τετέων τῶν χρημάτων μµετάδιδοῖι “πέντε τά- .. οπἷπ ῶ 
επί Ἱππροτῆς, ἵαπηάαπι ἂς {1ο ἆοπαης {εἷ- 
σαι Ίος ρεΓ[αα[ο, Ααἴπαπίαπι Οογιῖ ἤ- 
Πππι Οοσίπ σπα. ἀμσαπα, αὐ1. Το]ᾳς  τε]ι- 
αραἴΗτ. Ώεραπς {8 Ῥειπαπ/ητηπι», {εά αρ 
ΑΠεΠΙΙΠο ρτο[οξδεταῖα 
1ΗΤΕΙΗΤΩΠάΟ. Ιπιεγροῄιο : 
᾿ἀε[ειος, αἱἰοπι ερο ππαϊοσίδιις ἀοπαβο. πιι- 
Πεβρις, απ ἁπῶ τος Μεάοτιτ Πρ 
ΤΠΙΙΤεΓϱΙ Ίοοίος ἀθίείοπιί.. τος. Ιοᾳαμ5., 
Βτπῃ αἆ πανεπι Δάϊπιαπα τα πι αἲ- 

επι] τα]θητα, 

Τι νετο Ώος ΠΟΠ 

λαντα, ὢς παρ 5 ἑωυτου δηθω διδούε, ὧς δέ οἱ οὗτοῦ 
αλεπέπεισο» ἃ ᾽Αδείμαντος γὰρ ο Ὠκύτᾶ , Κορῦς 
ιο σρατηγὺς», 5 τῶ λοιπῶ ἤσπαιρε μονο, Φφά- 
µωας ἔ ἀποπλώσισθαί τε ἀπὸ τοῦ Αρτεμισίν καὶ 

Ἱτα. αἰοφιατῖς. εεϊ6Οοὐ παραμενέε πρὸς δὴ τοῦτο εἶπε ὃ Θεμισοκλέής 
ἐπομόσας, », Οὐ σύ γεημέας ἀπολείψειο. ἐπεί τοι 

2 Ν / ο / ΑΔ νο τες ς 

» ἐγὼ µεζω δῶρα δώσω, Ἡ βασιλεὺς ἄν τοιο Ἰνηδωῦ 
» πέμψειε ἀπολιπότι τοὺς συµµάχες’. ταῦτά τὲ 

:.. ἅμα Ἠγόρευε,καὶ πέµπει ἐπὶ τὸν νέα τὴ Αδιμάήε, 
1εῶε--ἁδαῖε Ἅδτι ορίσιηρεία-δτάλαύ]α ἀργυρία τρία’ ἔτοί τε δὶ ἃ πληγέντες δώροι- 

ὑαπε; ει Ειρωεπβρις ῥταβεατα5 εδ, 8εᾷ σι, ἀναπεπεισμένοι ἔσαν, κἀὶ τοῖσι ἶ Εὐβοέεσι ἐκεχά» 
εν 

α. Ἐβούλευον 14, Ῥίωε, ΙαΠρα. Ρ. 867: Ἑ. Άαες νε][ῖσαε, 
ρείρεης:. οἶἷπι ἑωύτῷ.. 
δίων σρατ. Αγὶ. 
94 
ΠΠ Α 
δρ Βρε ος 

ε Ὅιο ἴρα αὈίιπτ «περ. 7 
Ί᾽Αποπλώσεσθαι «4γεῦ. 

45. Δρήσμὸν ἐβουλεύοντο] Ξεπεδατηα ἐβούλενον τοςῖ- 
δι Ο. 1δ, 97. 1οο. Ψἱραίαπα αρποίοε Ρήμίατεδης, 
Ἱρβῄαιε Ἑπροδεπίες ἵπ ριοα]παῖς,. Ἠετίκήπια Ίογισε 

όρη οὐ{ειναϊῖο εδέ, οἰκέτας πο ΤαπίυΠΙ 14οἱρίας 
υἩ (0/00. πα]ηΙε, {εά οπΊπ6ς. ἄοποβίοος, Πο 7α]ᾳ. 
νο πάντας τοὺς ἐν τῷ οἴκω, Ἰρδαπιαῦς΄ 46ο Ιχοταπι αἳ,' 
Ἠδετος ἀεβρπατα, Ῥ]αϊαοδηίες πρὸς ἐκκομιδὴν ἐτρώποντο 
τῶν οἰκετέων, ΠΟΠ {ετνοτυτα ἀμπίαχαι, {84 αχοτηπι ]- 
2ΕΥΟΤΗΙΠΩΙΠΕ Ο, 441. ἨΠϊπς Ο, τού. τοὺς οἰκετέως 3ο] 
ες. τὸ τόχνω καὶ γυναῖκα εχρ]ἰοαῖ 1ρ5α. 1ηπρε Ο, 149, Τ44. 
.. 45. Καταῤῥωδήσρυτες, δρµσιεὸν͵ ἐ.] Ἠαες εξ αιιαε {6- ΒΗΗΤΗΣ 4ς Χχχ, εα]πεῖο» ἵπ 6 ετοαάοΠς ται 

ν]τὶδ ἵαπιεηπ (πασσοσιήπ ρτϊπαῖρίοας οτίάἩ οχοιήαπάα. 
10η να]άο Ποποείῇσα» παπίπις πήτος ἀ/ρμειϊςίε Ρ/η- 
Ίαγοζο Ἔ. τι. Ῥ. 867. Ἑ. ο νετα {μπε, Ἡξ εδίε νΙάεῃ- 
Όηχ. ναῖαεῖς ἨϊΠονῖεϊ Ιαάεπα ππετετ Πεγοά.; νετίῇ- 
ππ]Ηπ]α τοβό1ε αΗήπάε ποῖα ντ πιαχἰπὴ ΤΠοππϊβος]ῖς 
ανασα» ο υαε ΠΠηπια {περίας Ἰησεπία ἀθάεσοταί, Ἐλ- 
επι επαΤΤάΠς 1η ΄Γμεπήβος]ε ΡΗμαγοῦ. Έ. τ. Ρ. 115.» 
Πελάγοντω ποὈῖς εοπππεπιοταῖϊ» οὐ Ρεσευπίαπι ἐκ Ίνι- 
Ὄοσα ἀειμ]εηῖς αά Τπεπηβοε]επη. «4γἱίάες ἵπ ΤΠο- 
τη. Ἐ. ΠΠ, Ῥ. 918., τὸν Ἐὐρυβιάδην, Ἱπηυῖε, ὧς οὖκ 
ἔπειθε λέγων, ἐπρίατο" ἵπ δεῥο]ίο» φοᾷ Ιεδίως εκΙά1ε 

-Ἂν Ἡ, Ῥ, 190, αὈ[ηγάς ΝΟΧ τριάκοντω Οἱ ΡοπίξηΓ, {6- 
ζυΠάο Ίοοο: οπή ίεπάα, Ἡὲ τεξζο ἀεεςι ἵπ Οσά. Ο1α5. 
ΜΥΊ4ΗΗ. Ιῃ 9ὐο Ῥ]ητα- ρτοβίαητ Ίο Ῥρεπήπεηῖα, 

ΝΑΙΟΚΕΝ. 
τ 56. Ὢς παρ ἑωῦτοῦ δῇ0εν διδοὺς] Εἰπιαπι Ου) 
πὰ Οὐᾳγῇε, Τε νΙ, τ {ριοῖοηεπι {οἩεᾶας. 5ρεπίις 
«1990. Μγεστίηυπι ρο[ήτ. παρ᾽ ἑωῦτοῦ διδόντα ἄλ- 

λα ἂν Γωρ α]λο. ΟΑἨΙΕ Εἵ .. ΝΠ., 90. τὰς τετρακοσίας 
οος όρια ο μας ἐμεωῦτοῦ. ε Πε. 4έ76ι 

μ14ερ “Ὅ. τι ϱ, τοσο) δη  Ῥοριβί ς 
πο ο 
ποπημ]]ᾳ Ῥεπε, 1η ΠΙπΙΘΓΙς ΣρΙΤ6. Ῥχανα, αιή δις Ἠήπο 
ἱαο][]ς πιοβ]εἶπα,  Ἰηίθαί]6ης ὕσπαιρε μοῦνος ἀγα]ι]ε 1η- 
ἵογργοίςςς /)α10. τα. Ἡρόδοτος δὲ που κρὴ τὸ θερμότερον 
σπεύδειν κα) οἷον ὠνασιιρτᾶν κοὶ πώνυ προθυμεῖσθαι, ὥσποι- 
ο. η. Ζα]]ας Ρ]αουϊτ γε[υῶσπαϊ ἠρηίβσατας, Έχιας. 
ης Ποππδί δια "Ἠσπαιρ» ὡς ὅτε βοῦς -----ι Ῥογλμς 

ο/ . . ὀ , 3 α τα ΓΗΙῃ 4 ο αλαι τὰς πετ: αεπ] αἰΙάσπα οὗ πΊεπιο 
ΕτΗΤῃ 1ῃ 
βαιῦ, ας ἷαπη Ὁ, 9.» τούῖο [οηῇν[α ορίπος.  θἱ {ὲμ- 
πισ]ησαῃ ασ θ» -αᾷ, βΙσαπ1 ΑάΙπαΠΕ απίπιΙς Ἰπίο]ήσσμα ο. ΡοπΙΤς ἃά Βαραπ 
Γολο]ῖα, α επε, Ψἱάε Ρορῥγγὴ 8 Ἡ, Ν. 445: 

σβ. μας. /αλολοπαγίο οβίτα, - 
ο πε η] η μοῦνος] Φοίμς γε] Ὀαδαία, ορΏπιο νεῖ- 
Ἡκ, ΟΡ, 1 8ης ἩήτωΓοπηοσε  ροβιοταε οί ἤσπαιρον 
Ομ ο. ο Ηὰ. αμδ ἨἩϊς ροπίεΙς, ταΙΚβΠΙΟ | ΤΠΑΕΙΟΙ Ῥ]στίαις Πΐθητ, «1ης {απ οταῖ π Ἔ- 

- 

-4 ᾿Αδόμαντος «4γοῦι Ωω» Ίπ εερῦ. ΟΥ ᾽Αδείμωτος. 

111471 αἶσμμίηγο 4 ὠσπιαίρεν εἰ σπαίρειν" {ς 

5» ἐπρίωτο, ΙὈὶ {οποία 

Ὠίοη (γάεροτυπι πιδίηπι, εξ Αάϊπιαπεῖ ἀοῖς-- 

ρισο) 

ο ο Ἑωύσοῦ Ῥαι[. μή, 
ΗΙΓΗΙΙΩΗΕ Ῥτηνες ΤΠΟΧ Ίζοριν- 

2 Ώεῃί 4ο0. μὲ 

(μπε. ΒΟΠΠΕΠΦ νετριπη ατηρίε //α12. αἆ Ἠοπηι Ρᾶρι ἀῑός 
ἔ ἵηπ α]]ς ὠποπλεύσεσθαι, οατῖηπι ο ψήάσε. οκ{οτιροπτὶ 1ῃ "Ἠσπαιρε. ὁ «4 

«τκ. «4γοῦ., απῖεα τοῦ.  ὁ Πάντες οἵα μέερῦ. Βγή. 229/:- 494. εἴ ττες βαγὸ, 7 Εὐβοεῦσι «4γεῦι 

σπαρεν εχε]ίηκίε Ἠεγοάοίεα: αμ μπι οἶίπα ἵῃ οχοεγρέη- 
6ο ΄νοοσπ] Φάμενοο οπα]Παίοι., αὐίιτάσπι ποδίς. ἀσάῖε 

αι δν Ἱπιευργοαίοπεπῃ 1 1. Τ.Ῥ. ο16, 4µ, Ἡρό- 
ὃοτος» Δῑῖ, καὶ τὸ θεῤμότερον σπεύδει» καὶ οἷον ὀνασκτᾷν, 
καὶ πῶνυ προθυμεῖσθωι ᾿Ασπαίρειν ἔφη εἰπὼν, ᾿Αδε[μαντοῦ 
ἤσπαιρε- (όνρο. ἀποπλεύσεσθω. . Οιρίεραι 1] αυἱάετι 
Ίςίμπιη νεις αδίτε; {εὰ δε, ἆῑῑπι οθῖοτατΙΏ ρεῃ- 
Πυπα 4ποος Ῥαγαί εταηῖ πποτόπΙ 6ετοτο ΤΠοπήβοσ]ί οί 
Επγοίαάἰ,. Ἠπδ’ οπιπίυπι -Αάπιαπτυς Ἱηχία Πεγοδοῦ 
(αὖμις οὐὈαλαέηγ, ἤσπαιρε μοῦνος. ΝΙΠΙΙ δδε ἵπ 1ε- 
[εβὴ! Ππιειρτείιαιπεητί, αποά Ίτπε ρετπεαῖ» ἵπ απο 
1άείσοο πῆτος Ἱερὶ Ἠσκαιρεν, ἑσκίρτα Ουηοᾶ πο νιάε- 
τας αι ἨΠκ[Ε΄ τεσερίια ᾽Ασκαίρεῳ" ἵπ Ῥπιϊ (ΠΕΠ 
Φ6βΗβεΓαΗ, Ῥ. 11. 1. {1ῤε7. σκαίρειν, αἶτο εἰ ἀσκαίρειν 

τα εά νετίης Ῥοχρόυγίων Ἱπ Πο, Όσα, ΜΒ. αὰ Πῑ. Ν. ὴ. 443. ἆς 
ΥΕΤΟΙΡ 38εΠ5 Σπαίρειν εἲ Σκαίρεν, Ῥτυς οἵἶαπι {σηρὶ 
παά1ξ μετὼ τοῦ α κατὸ ᾽Αττιὼὴν συνήθειαν’ τὸ δὲ Σκάἱρειν 
οὐκέτι μετὰ τοῦ α. Ἠῖ σπαρίζειν οἳ ὠσπορίζεν, Ώο εβΙ 
Ψριετηῃῖ σκαρίζεω εἲ ὠσκαρίζειμ. ------ Δὰ Πεγοβο 1ο- 
εὐπι αρΏίοτα νἰάεριητητ Ίδια Ρ/μαγεὶ Τ. Ἡ. Ώι 3070 
Ο, ἐπὶ τοῖς Φιλιππικοῖς πολέμοις ἐπέσπαιρεν καὶ Ἑλλάς ᾖς 
Ίεν]τεί επηεπάαία. ἔτι ἔσπαιρεν ἡ Ἑλλὼς» πιο λῥίά υε]- 
1 (σγασοίαε ἠἱῥεγίας Ρεν πάὖμο ἱᾳδαζαί εί ο/η δαζα- 
ΤΗΥ 1ΠΟΓΗ. ᾿Ασπαίρευ νεῖετες, ει Ατηζηιας {οτίρεραηΕ 
ΤεςΕΠΙΙΟΓΕ6:. Σπαίρεν ἢ/μίαγεζωτ α]Ιαίιε Ι5ηαςπιοςϊ 
βοπρίοτας; αρτεσἰα /Ιοογκι σοιγεχίτ {,. Ιςῥο ο ήη. 
12Ρ. 190. 4Ο. {εἆ ΠΟΠ ὠσπαιρόντων, αἳ σπαιρόντων 6ΠΟΥ- 
πατε ἀεὈιεΓαῖ εκ ἐπαιρόντων' υῖ τοῦτο ἐφόλλωνται ἵτ 
σφάλλωντοι πιμνίτ Ῥ. 199: 90. ἵη δέοῦπεο (ες εγὲ 
Ῥ. 509 30.» {00 {Εποχ Μέμύαης ΠΟΠ. ἐφαλλόμενος ο 
Υεγυπῃ ἀῑσί ἀερη]ε σφαλλόµενος" αριιὰ ουπιάστη Ρ. 14:74. 
39. ΡΙΟ ὧς τὸ µ. δ. Ἡ Ἱεηῖτε επεπάεἴΙΓ ὤετο μὲν δεῖ» 
στα επ Τῥευιί1] {επτοπεῖα: ἵπ. Οομῖς αριά. ευπῖ- 
4επι ΠαρπιεΠ{ο Ρ. 43 50... ἐπῳδὰς καὶ παλι ον 
ἵεηίης ππεουπι ογΗρεῖ 1η σπουδὰς καὶ ποιδιὼς» {2114 ἐὲ 
θεος. 1π δέοζαεο Ἠπ]ας αποφΠε σεπετίς ΡΙΗΤ8 ος 
{σης αἳ νίκ υ]]ᾶς εςι ο. 4η:1. υἡροε ος τν άεπῃ εχοερ5., 1π α1ιο Ίος νά ση ὁ της Πτα- Πσί ποη {ιετίς ἀοτοέτυτα» οστώι ϱχ πα ΥΑΤΟΚΕΝ. η ΤΤ111- ο ο : ον να ο. σα ο ει, πο πβα Ὄντος ος Ίντα. 

: ό5. Οὗτοί τε δὴ πληγέντ ο] γε ο Ἱορδηίο ο 
ΠΟΤΗΤΑ: οὐ δις να]δατΙι. ο να ο αβ ται Ἰαπιοῃς ῥοµ, }ἠδυπίο Ντ. 1εζῖ. 119 33. αν ] «ρημπα» ΔΙο [ ἐς γαγαε Ἰαβε[αδας τη» οπἶπι (σε) Πρπίίς ο ρεγσοπτηοάς Ίοσυπί ἀσάί ὪΠεγο υοβίς, Ηετοβοῖειδ ο ὶ ΤῬομήρ; Ο θά1ξ, 
Αάάεδαπι» ο μοά. ΡΙΟΡΙΗ5 Εδῖ» 5 Ὁτ, τ, Ῥ, 

. / ο : ἡ τοῖς πεντήκοντω ἅμα ταλάντοις οὖν ού. Α. ὃ μέν γε ἐπειδὴ σος πε ο μς ρολο ; 
ος ἔκαωμψε τὸν Καλκήδόνιον Ἐενοκρώτην" δίσ 

οπή; ῥο5/{ 1401 μι πα [11 α]εηΙή ου υμίε- 
να 1 9 αυ 

ώ ! 



όοο ΒΗ Εξ β ο Ὀ Ο Τ' ἶ Οουβ]ΐᾳ Ῥειίααηπ ἂς Οιχεῖς αά Ατίοπιϊβαπι ορρείπιεπὰἰθ᾽ 
εἴ εἰτομιπραν{ραιίο Εμύα. Φογ]ας υτἰπαῖος 

βισο” αὐτόρ τε ὁ Θεμισοχλέης 3 ἐκέρδνε, ἐλάνθανε εἲ Ίροε Τμεπήβοσ]ες Ίποτατιφ 65 εἲ εἶατι 
Λ Χ.. 3 . ᾿ ς . ον, . - δὲ τὰ λοιπὰ έχων ἀλλ᾽ ἠπισέατο δι µεταλαβόντες τεµαυα τεπηῖς: ον 401 Ὃ ο) ᾗ τετέω τῶ, χρημάτων, ἐκ τῶ ᾿Αθηαίω ἐλ9εῦ ἐπὶ «ερεῖαπῖ» Ρυϊαραητ εατῃ αὖ Αι Τα πανό . τῶνλόνώ ποὐτωςὸ κα ρα τ ο ας κατέ-Ζοἳ κ ος Ίρεαπι ρτο[εξίαπι εσ[α. ́  Ττα 1Π 

“ πυρ σα μ κο Όωα ρειίΠτετε, ας Ῥταήιπ πια {εςε- ῃ µεμαν τε ο) τῇ Εὐβοίῃ, καὶ οαυμάχησαν. εγῶΜντο τς, Ἀπο ἵτα βεβηπι εος  Βατραί αἆ Α΄ ή ο ο ο) 2 ν 9 μα / : : : | 469 δὲ ὧδε αν ο, 9η ἐ6 πας θεια σερι Φελην ο. ΡΠεῖας οσα οασι]αι ΡΤΟΡΤΕΣΠ ., αυ 

γθνοµένην 5 ἀπίκατο οἱ [βάρβαροι, πυθόμθοι µεν ἔτι οτῖαπι απῖς αιάϊνϊς[οπε Ῥαμσας στῶςας πᾶ- 
3 / 7 ς . 9 9 νι ή καὶ πρότερο περὶ τὸ Αρτεμίσιο) γαυλοχέµγέας Ἑλ- νε αἆ Απιοπημσι Πατἴοπεπι Ἠάβετα , ο 

31 λ 5 . . 1. Ἀηρίδαφ ἆ ὀλίγας» τότε δὲ αὐτοὶ ἰδόγτες, πρόθυμοιζ5ᾶΏϊεπι 1ρῇ «ετπεηῖε επρίάίπε ἴεπερᾶ 
ος ελ τάς. ἐκ. κιὲν οὺ τὸς ἃβρτεάιεπάί, Τ οτε εασ ΙΠΙεΙΕΙΡΕΙΕΠΏ εσαν επ’ χειρεεή» εἰ Χῶς εΛοιῦ αυτας, εΧ. µεν 9η τής ᾿ : ἴάξο ΠΟΠ 

ἀρτίης 5 προσπ’λωευ οὕχω σφι ἐδόκεε, τῶδε εὗνεκα: ειπα εκ αἀνετίο Ιπναδεπάυπα 146 μ ; ὦ ν]ἀεραῖατ, πε Οτασί, οοπ/ρεξς 1ρᾳ5 ο / 2Ώ/ ς ϐ/ / 3 μ : κως ἰδόντες ὃὴ Έλληνε προστελώνταθ» ἐ9 ο αφ ἀξηεῖδας, Ειράπι σχβοκ[οτεῦς » ΠΟΧ" 
| Ὕὸν βμήσμαη» Φυγωτα» τε τς καταλαµβά- αἳς {ρίεπτθς εχοῖρετει, αἴθπε 1 σε 

γή» καὶ ἐμελλο 9ηθε ἐκφεύξεσθαι. ἔδει δὲ μηδὶ πυρ-θΟιυταπι εείοι, πτ Εὶ [ο]]σοι εβιβετεΠῖ; αἴ 1. 
Φόρο» τῷ ἐκείνων Ἀ λύγῳ, ἐκφυγόντα περιγώέσθα, οτι, Ῥτοιε Ιαξίαραπε Ῥεπία, πε 180 
Πρὸς ταῦτα ὢ τάδε ἐμηχανέοτο' τών γεῶ ἁπασίων ει αιἰάεπι εναλετε ἀεμεαῖ, [Είτωτ αἆ ο μό 
απκρίναντες διηκοσίας, περέπεµπον ἔξωθεν Σκιάθη, Ίεπι Ἠος {απ τηαςἡπαίῖ : αρ 
ὡς ἂν μὴ Ἰ ὀφθείήσαν ὑπὸ τῶν πολεμίων περιπλώε- πιηῖρας πάνίρις ἀε]οϊας εκιτα 9ΕΙΔί | σαπι ο ο ο. ο ο 
- ΤΟ ΕΕΜΑΟΗ ο. 9 να λάβοι. ο 9 ΤαυΤΗ οἶτσα Οειββαπι αἆ Εωήρασ, Ὁί {ο αἴσ- 
εκ Φράξωτες αυτέων ΤΗΥ οπίσω ΦερΏ- ομπιάητεπι, Ἱ]ῇ αὐάεπι Ώπο τεπᾷεηϊέ5 , 
σαν ο90Υ ρυσ φειρ δε επισπόμθοι ἐξ οἸαντίη. Ταῦτα οι νίαπι 4115 ᾿τεῖτο {ετεραῖ ρα. « 
βολευσάμφαωι, απέπεµπον τῶν νεῶν τὰς ταχκ)είσας. ρα νετο εκ αἀνετ[ο Ιπρτιεηῖξδ, λα πρ 
ο ος οὖν, ο υόῳ ἔχωτες ταύτης τὴ ἡμέρο τοϊσιοοΡῖο «οπβΙο αι οοη[{ειεταΠῖ ο ού τε 
Έλλησι επι.ησεσλαι, οὐδὲ πρότερο ἡ τὸ σύγθημά ΤηΠῖ» ηοἨ Ἠαβεῃίες ο ρηυπι αὓ. 
σφι ἔμελλε Φανήσισ]αι παρὰ τῶν πι πέρπλαόύτων, μασ ας β τι τει: Ίαπι 
26 Ἠκόντω». ταύτας μὲν δὴ περέπεµπο. τῶν δὲ λα- ἀς τῆς. «απ Ηῖς ἡ Ωτσπααϊς να πέων νεῶν Ἡ οὐ Τῆσι ᾿Αφέτησι ἐποιεῦύγτο ο τὸν ἀρίθμό, . Ῥις . τεαματαπι αραιά ΑρΠΕΙαΡ. πο 

] Εν δὲ τούτῳ τῷ χβόνῳ, οὐ ᾧ οὗτοι ἀριθμὸν εποιτοοδ]πίραητ, Ίπ απίδις τοσεπ[επάῖς ἀὐπῃ αν 
ΤῶΝ νεῶν Ίν γὰρ ο) τῷ σρατοπέδω τούτῳ Σκυλλίης Ρ4:ἱ [μπὲ, Βεγ]]ας αἱἁατη δεἰοπιδ, ώς Σκιωναῖος» δύτης τῶν τότε ἀνθρώπων ἄριςος' Όρχα, Επ 1Π οαΠτίς εταῖ, οπππῖιπα εἴις Ὃῇ παιΙ- 
ο σι τν πλήν πλλλὰ ο ο 

Επ κας, Ἐκ [ή ἅτων  τοισι Γ]έρσησι» πολλὰ δὲ αν ώρα πημ]εα οι ΑΡί Ἰμσταίυς οὖν. νο Ἀομ αὐτὸς περιεβάλετο" ουτορο Ἔκυλλίης ο» γόῳ μὶν θογ[[ίας ἰαπιρηά ει ἵη θπίπηο Παδιεγαῖ αὰ ας ᾿ ειχε αρα ἄν ΓΕ ΗΡΟΗ 4 αὐτομολήσευ 6 τοὺς Ἕλλη-. 1508 τταηβίτθ» {εά αυπι -αἆ ΘΑΤη ἀϊοπι Ἡ ο 
4) αλλ οὐ γάρ οἱ παρέσχε, ὢς “τότε, ὅτεῳ μὲν Πιϊδίοι παέχις οσσαΠοπεπι» ἴμπς ον 

ο Ἐκέρδανεν 4ε0, 77μ4, 2 ΟπΙπΗπίΓ Ίπες ἀμο: αὉ «γεῦ. 6 10 Ῥ αι/. «4γοῦ. ᾱν]. ος τν - Ωπικέατο» οἰιοᾷ {περε αἩδί. ἆ Ολίνὸν «ἄγοῦ.. (ΜΙαΤιοί {εαα. περ]ίρεις.  ὁ Προσπλέειν {44 η. {ιά στο ετ ρασβπι «. Ῥα ΄ᾖΤθδί {νό, 8 δω, λα 9ᾖ.» καταλάβοι 2γ0" ο 
7ο 

----------ᾱς-.. 

ποτ στα νι σε 

ο πρ μν  τμΕ κ ς Ὅσ ο 

.. 

νηφν--ὐ κ - 

πμ μν ο μι. 

η 

πωταλάβη -4γεῦ. 71η... καταλαμβάνει Αγ. ὃ Λόχω . 7π/ῤᾳ. { Ὀφθέωσι «ἔαγὴσι ᾱ, ρομον περι. εκ εί. Βασ. «49. Β}ὴ, Ραγές. «4. νι] αἴπας ΠΗΠΙ νοιιις Γρ]! ΐ 1οπίοῦΠὴ. : κ . ; "ης ποπ ἀηριςεί, αιἱρρε Ιοπίο η. 3 ει ἐπεμψαν ἔξω Σκ. 4γεβ. /Ἴμά.., πιοχ νοτο 14. περιπλώουσαι» ΝΙ]ΡΟ πλαν π Α0εθῖ περὶ αγοῦων ο ο, Τερεσόνο Ὁς ῥα]α: ἈὈεείο περ Ῥοΐαο,  / Μὲν ο) ιά. Τμ, πες πιαῖ6. η Περιπλωόντῶν ἄγο «οσα 

.. ο. Ἠ]ηο ἵπ Ῥούμῳ να, 1 δν 2 Τῇσι 49, αὐβμάς: η περεβάλλευο Οέο 131 
[ 4 

- 

συ επηε ἴηεκὴ Ολα /τεοπίη ΧεροςβΙοη). Ἔται ΛΆγούαρί ἀἰΙρεπιοια, οὐχαηι Κιῤηίις πὰ Ῥομο νά επίπι ΠηΗ1ς, απ] άαπι α[ρετίου», Πηπ]αΏοῃί6: πας 197. κο σα όν, ὤω- 
Πόυπι προ ον 96, Σκυλλίής Σκιωναῖος, δύτης] ΟΟ01 εγ/ησηΗ/ πό 5ο. Μηδὲ πυρφόρον] Ῥείπια, α͵ιοά αἰάσπι ταπηη[{σος, ῥογασμέ ἠπηποηρμέ αμάΐςν -------, αρογιαμ// ή ν, Ἡ. ἀἰξηοπίς, ἵπ ρτονετυῇ Παδίειπι ἀείπεερα 6οηνετίπα, ὀηαοης, οἱ γαβία ῥγΟ/Γ 40 ἠΝαη/γαρία, αΜήῇ0 σσ ΤΠΕΠΕΙΟ. ΤΓα]επῃ πυρφέρον ἵπ ΒΡΩΙΤΠΟΓΙΙΠΙ η Πα αἴηιε ΄ᾖ9ο.. Αιτὶοῖς ροΏς ἀἰσμηΤΗΣ Ἰηχία ροή, να 12 ιέ ἐπρεαοπίρες» ες απο αὖ ἐο ροπά, ποσυταιο Χρ. κρλυήθητα), δυόµενο" ὁ γὰρ Δύτης, αἷτ, εὐτελέεο ία 3 70ῤῥοη. 46 Ῥερ. Έαοεάαεπι, ϱ. 688. ἀε[οηῖρῃι. Οι δ’ αὐτὸ Ἡβόδοτος ἐπὶ τοῦ Σκυλλίου. Ἱερίτιτ 1δί 4ο 56 α- α]άΕπι πυρφόρος, ΕΙ (ταεσῖας 1ΠΟΤΕ΄ Πιοτοίαπέτας. { Φείοπαεο ἀοέϊτα ᾖ. Κπδη ποια: ῥοῤμοίς ναιῦ, 16 | θε]! Π1τοῦε πα οι α]ῇῑ5 οσε]άίοπε ρεµίτος, ης οἶαᾶίς Ίππι ααζτανεταῖ ὁάῤήας. Ίῃ. ο/η. Ρ. 1146. Αἲ μά αὐἰάεπι ΠΙΗΘΙΗΠΙ. μηδὲ ἄγφελον διωσωθῆναι Ὠἱσιίογ. χι, {πο Ῥεητϊβπιιι Θογ]]]ας β]ίαμι Οαπες αΙπάΕΑ ο5., Γαρεγς{ε» Πτεραπτήτ, Ίνοη πια]ς ἀς εο ΟπΙοί ομίε; Β6µ/ΑΗ, Χ. ρ. 849., ὁ Σχιωναῖος Σκύλλίς ο, τά {ηηρίά. Ῥποεπςί, ν. 98ό6., υὈί α /οζοπαγίο ταδῦνοι καὶ ἐρ τὼ βαθύτατα θαλώσσης πάσης ἔχει Φηµή πάνοσαΏς ρατοεπ]αε εχρ]απατοτίρας αάἰπηρῖ Φο]ιο]]α- ἐδιδάξωτο δὲ Ἱκυάναν τὴν ρα. λῤεσθαι πιο Νέτο : Ώες ροϊοπῖέ αἆ Ο}0ρ0Υ. Ίας. δι6]. Ἱ. Ῥ. 90. ἴαπι αμοά  Ἰἶαπι ΡΑΤΕΙ οὐκ ἐιδάξωτο τὴν τέχνη, ὦλλ᾽ ἐδίδωξεν ὦ ἷ]μο ντ Οε]ευ. ἄε ΦΙεύῖο. πιοπεῖ, πλέεν ΕΠΙ Ἠαςς Ῥατιο ἴἶπα τηήέαπῃ οπηῖκ(α τα ο{οιπιατυπῃ µε : ο τα ΤΗΤρίτεΓ τυλίατ δὲ περιπλέει {6ΠΡετε; εαἀξπι αῖς σοπ{Ἱετιάο, ςοπιίᾳ ΠΟΙΠΕΠ [1ο πἱτογί το[Ἡ εστω . β ρτο ΥΔΝΗΟ {ο ραξασ 
902. αἳ Ρ/Μ4:» Ἰοπίκπὶ ης οἳ Γεαμοήϊο Μαβη τεπα. ΚΤΑΝΗΟ ἵη ἡλς το ρραρόμἩν Αἰδαθίς οἶστος, πλώειν, εἴαπι ἵπ ΟΟΠΡΟΠΕΙ6» ΡΙΟΡΑΠΕ: 6οτεπι Σάμιος ἔν τιν τῶν Ἰώάμβων Κυώνης Φησὶ τν ρσιν Τλ2ὔ’ γε(Πρῖα ΡτεΠΙαΠΗ. : ι Ἀχιωναίου καταν ῦ «θυγατρὸς΄ τόν νᾶ : οὐ, Ὃ πρό Σκιωναῖος] μαυτεπς ή]αν φμάσι χρν ἐπ τη, ἴ ῥηε]ίααι Ὅρι αμ δὲσγοµέµε. ἀεοερτις Ῥτανίοῖε Π0πί {11 {ΟΠρΙΗΝΑ, α1άς νοτὶς γαη]ής ΊΏ 1ηῃτε {ο Φεπετρεηϊςίη» ων αν Ἰπ Ὁσφᾳ, ουνίᾳ {περς, Νἱάε πά ἠσάογ. ΧΙ. ζο, οι οἶῖπι βαετατ αλυμβητὴς, ἐν τούτῳ ὑπερφέρων πᾶντ{ν- Ἱπία Ο, τοβ, []ίπατος Ι]]ο Ρα/ζμίαε αἳ Ρ/μίο Σκυλ. λυμβητῶν, Ὁτ {οτίριτ Βαῤπερύ. π. Α. 6 98. 1π πάπα λι» δογΗές, Ῥοῦϊας ρο)ομίο Σκύλλον ΑΠΙΠΟΙ. 1, 1. 08. 1.9 69.. ϐΡ. 1., Σκύλλις ΡΙΟ Σκύλλος (οδε 11π 96.» {εὰ ἆς Ἀγορεί οοπὶοότα Σκύλλις: ἴπ{ὕρηπεο ρηηὺαί ᾖο, Εγράβρης; {εηιιοι ερο ο. μῤηη 18. οκβ δν τΑπι6Π 1ω νῃ. ρ, ο0ό, Ὦ, [γε , ρ]μα ὔαμσηῖσο Ίπ τα θμς δείαπι εκοχοἰτατί,. Ὁκ οοἰεᾶ (0318 Σκύλλου τοῦ Σκιωναίου ία, }1ΗΤΑ ἆς 60 ροβῖ Ἅα, Οὐ γάρ οἱ παρέσχε] Εροϊβίηπι α ο ϱΣ ὔωπι 

στο 



ασε σι ΨΕΒΑΝΙΑ, 115 ΥΠ 698 

δι τρόᾶῳ τὸ οη9εῦτεν ἔτι ἀπίκετο ἐσ τοὺς Ἑλληνας, 
. ᾽ 5. 2 ρα; 90 5 

οὐκ, έχω 3 εἶπα] ἀτρικέώς' «ωύμάζω δὲ εἰ τὰ λεγό- 
ϱ) / Ἡ κώος] 

σμυά ἔσι ἀληδέα. λέγεται γας ὃ ὧς ἐξ ̓ Αφετέων δὺς 
: 2 , 3 κλέβ. αλ. Α 5 ] 

ἐρ τὴν 9άλασσαν, αὶ πβότερυ ανέσχε πρυ Ἡ ἀπίχετό 
ον : δω / 9: 

ἐπὶ τὸ Αρτεμίσιο» σαδίες µάλἰσά κη 5 τέτες ἐς 
ο. ϱ/ ο / Διζιλ9ώὠ, λένά . 
ὀγδώκοτα διὰ της «αλάσσης διέξελ.)ὠ). λεγέτα| μέν 

τταης{1ς1ξ, θεά Ιποετίππι αΠοπαπα πιοάο Ἱ]- 
πο ἱταΏβετῖτ: ἀεππῖτοί ἴαππεη {1 νετα {απῖ 
αυ τεζετπηί!τ,  Ἐάπια εδι επῖπι» απυπι 

εκ Αρμεις πιατα Πιριδίοι. ποπ ΡΠΠ5 6- 
τηετβδ[ε (παπι αἆ Ατιεπιίβαπα ρεινεηῖτ, Ο- 
ἑτορίητα Έσιπιο Ι]]α [γαάϊα Ρας πατε ΕΠΠΕΗ- 
{15 Ὦε πος νῖτο ες αἷία ππεπποταΏὌΙς, Ραῖ- 
πι πιεῃφαςῖῖ βπηῖΠα,  Ρατᾶπι γεια: ἆ4ε ο ; 
«πο πηΝί 6 Ῥτοδαϊωϊ ορἰπίο» επι πανΙ-1Οτὰ δὲ µετεξέτερα, ἀληδέά, πιρὶ µέτὰ τέτε γιώ- 

βίο α Απεπιίβιπι Ῥειγεηίδίει 15 ΠΡΙ εο µη µοι ἀποδεδέχὼ; πλοίῳ μυ ἀπικέσ»)α] ἐπὶ τὸ 

Ὃ ας σετ ο γη {εςΙῖ ος ᾽Αρτεμίσιο. ὤς δὲ ἀπίκετο, ἀὐτίκα ο: ἐσήμηνε τοῖ- 

1πι αα οπςηπιΕΙπαασ ἁἨτο, δε σρατηγοῖσι τήν τε αυηγίη», ὡς γθοίτορ και τας 
9 ῦσαπα ἁ]πι ἵ αιάϊτο 1π- ναι ᾿ - 
πετ {98 αμ δε ο Ελ ος περιπεμφ»είσα, τω γω περὶ Εὔβοιαν, "πουτό δὲ 

Ίσης Γοπιοηίς, Ί]α εν]εῖτ, ας εὐπι ἀῑοπιὶ Φ4κούσαῦτες οἱ Ἑλληνέον λόγον σφι αὐτοισι ἐδίδυσαν 

1ϊς πῃαπατοτηχ ει ἵπ Παιοπο Ρετ[Πατειαςς πολλῶν δὲ λἐχΡέντων, οὐΐκα, τὸν ἡμέρη ἐκείην αὐ- 

οΏἷπς πιεάῖα ποξῖε ριφιεήτα ριοβεΙζετεη- τὸ µένώτάς τε καὶ αὐλισθήτας, μετέπειτα νύχτα 

ο ν ρε που, αυς ἁκοποραιεως μέσην παρότας» πορύεσδα» καὶ ἁπαντῶν τῆσι 

ο τι ο ο αν... 
ΤΗΠΕΗΣ ἵΏ. Ῥατύατος, απίπιο εχρετίιπ ο ον οσο κεσλἒ» δελ ὀψήρ Ἐν τη πμ μμ 

ο ο ο ορραμα, ον τη Ῥάχμπι. ὃ φυλάξωτες» αὐτοί ἐσαιέσλωο ἐπὶ τοὺς [βαρβά- 

Ἱορεπάο. ος, αροκας πιμίτες ο ως ρΏσ ἀτγόσσειραν αὐτέων ποήσασ»αι βαλόμοοι τής τέ 
Ραποῖς ουτη πανίρις νεηϊεπέες Ίπ {5 εοΠ{ρί- µάχης καὶ τοῦ Ἡ διεκασλόω, Ὀρέοτες δέ σφιας οἵ 
σα, πάσης Ίος 1]ῖ ἀεπιεητῖῶ ἀαηίεδ, εἰ τε ἄλλοι σρατιώται οἱ Ἐέρξεω κα) οἱ «ρατηγοὶ ἐπι- 
δα Ώάνες εἀποπητ ανα. πιο 9 ἡ-οσπλώωτας νηυσὶ ὀλίγησι, πάγχυ σφι μαγίην ἐσωνί- 

τα Ίπιοτεσρτηπι: ΠΠΟΠΙΤΟ [απο Ἰά {6 χωτες, ἶ ἀῆγον καὶ αὐτοὶ τὰς νέας, ἐλαίσαντέ 
Τ8Ώΐες, αιοά υΙἀετεπῖ Ῥαΐσας Οτεοτυτη 
Ἠμνεφ, {μας νετο ΤππΙο Ρ]Ιτε αἴαΙε νθ- 
Ιοοῖοτες: Ίεααια ρτῷ εοπῖεπιρία : 1ος 1η 
πιθάϊο οοπο]αάαητ. Ἐκ Ιοηϊρας ἴαππει 1: 

3 / ει. ο]ς  βμώσο, /.. 3 { . 
σφεας ευπέτέως αιρήσευ᾽ Ὁ οικότα καρτα ελπίισαν- 

κ / Αν 6 9 .. τες. τὰς μέν γε τῶν Ἑλλήνων ὀρέοτες ὀλίγας γέας» 
-. ςεε. ο ι ο : . ν 

τὰς δὲ ἑωύτῶ. «πλήθεί τε] πολλαπλησίας, κά) 
. . . . . 9 9 ”/ . / Ν / ην 3 

Ἡ, αὐϊ Οταοεῖς Ῥεπε νο]εραπιτ» 1ΠγΙΠΙ τηῖ-ὁΟαμεψο Ὦ πλωούσαςν χατ αφρονήσωτερ ταυτα;, έχυ- 

Πταραπε., πιαρπα αἰαπ]ταις Ἴοςο ἀπσεῃ: 
τες αιοά ν]άετεπιτ εἰτοιπινεπΙ 1ἱο5, -ᾳ1ο: 
τΙΠΠ Πεπήπεπι απιπαἀνετιετεπῖ εδίε τε- 
αυτά: αἆθο ΙΠΠτπΙΦ τθ (ΤῶςοΟΓΗΠΙ ἐδ- 
[6 ΙΤ] νἰἀεραπται., Αι Ἱ, απδις 1ά 
ποά  Περαι νοιαριά! . εταῖ”, 
Οπδαμςθ αἀπίτεραιατ, υπ ρε ΡΙΗΠΙΙς ἂν 
πια πανί Αιπεπιεπβαπι σαρία, ἆοπα 0. 
τερε αςαϊρετει. Ἰαίϊι αριά εχκετοϊίαπῃ Ρία- . 
11ΠΠΗ8 εταῖϊ Ῥετ Ίος 4ᾳ Αιπεπιεηβρας {εγπιο 

Ἱ ν να .) ντ αἲἷ- 

μον. 

α Ἐϊπειν Ῥα. 4. ὃ ας οπΙτῖς 
νο οἱ Ἴκελω «4γοδ., ἵπ οἵα ερ. ὅμοια εχ {Πο][ίο. 

«9 περιπλεούσγσι αλ. 
«ορ.  ἓὁ᾽Ανύναγνον 714. αἳ ν]ας 
εἴετί πολλαπλασίαφ. 

{επΊροτ. 

ὃ Ἰήει. «4γεῤ. Βατ. 7Ιπά.., ο]ἷπι αὐτέων ΕΧ «40 
«4γοῦ, Ῥρε/. «49{ων πι Ῥαε[. λαίψηται. . 

«9ο, ῥλλ' οὕπω καιρὸς παβέσχε, {απο]οι τεᾶοίει. Ἆοα 
Ἱτὰ Ίδοβας,. Έσος Πδί 1,, 1ν, 149. παρεῖχε ἄν σφι, ἡ- 
εμίο(ος {)ίε, ει Ἰη]ας Π0τί Ο. 9ο. «Ῥογέι εοπ{η]ε εξ 

«ππρια Τ, ν. 4ο, Οὐαε ἆᾳ ΙΠΠαἴοΓε 1 ΡΙΟΣΙΠΙΙΘ. ἆ1δ- 
Ῥυίαπτης, πεπιο ἴοπιετο ἱπργορανοπής. 
: αξὶ Οὖ φάρ.οἳ ταρέσχε] Ἡοατόάσοιευπα 

πάσης οο]εέίμηεα , { νε] ρ]ητος. ἀατεπῖ «Γοάά, 
παπι Ῥταερες (ρ/εως οχ [εοη. Ιοζήοπεπι. ----- Ῥλ]ο 
Ροδε τεζῖμπῃ «νε εἴκελα. ------ ἵα Άπο σ1ρ. 9ογ]]α5 ἐσή- 
Μάνε τοσι σρΩτηγοἴσι πήν τε ναυηγίήν, ὧρ φένοιτο, καὶ τὰς 
Ἠεμπεμφθέίσας τῶν νεῶν περὶ Ἐὔβοιαν. ΙΏ Ἠΐ το 2αυ- 
Ἠγίην {νε γαυµακχίην Ῥυταῦαϊ. Ἰοσοπάωπι,, υῖ ςγΙ- 
135 ῥγπε[{μη Παυσ/ε ἴπημίπεγε Ιπά]οανοτ]τ: Ἱ. ΗΠ1 1απι 
Ώονεχαπε, βπημ] αἴαιια Ἰπά]ςαείει τὰς περιπεμφθείσως 
ο νεῶν" .6ᾳ0 ναυηγίήν  οπιΠΙπο τεάπεπάμπῃ. ἑφμίσαέ 
να αας ϱν ρα παυαρίαπι (παεεῖς αἰάσπι Ορηΐθσα- 
τλπι Ἡ Ῥεσμ]ατοτος {εευπάιπη ν» 6, 192. {εᾷ 4 1απ- 

πρ 

Ὃν νο ἰοβι ααἑάαπη γεσυρογληᾶα: ΒΕψ]Η45 {ταφῖςς 
ναυην/ην ας ἱηβασαξ, (ιλεςῖς εἴαπι ἐσήμηνε. τὴν 
δὶς ἤβοπις. ον Φαίη Πν/οέ {]μα Πα] Ταρ (ή). 
Ὀδυσσεῦ τὴν ῥες Βλῖα «οΠρείσπῃ: οβῥος]ειμη οδτ: Ορᾷς 
ο 95, σος σκὺν αῤμρλω ον ο ΝΑΕΤΟΚΕΝ. 

ἀποπειρᾶσθαι βῶ ̓ αὐτέων ποιήσασθαι ] 1ΝΙΙΙ αμά ας 
μ]ά α]την Φυτέων » αμοά., οτι. Γεπίαπιεηί! τατῖα 

οοφις. 5 ΝΟΠΤΙ πιοχθ Πεαμεπς Βγουυρίο (ήεήαη- 

βαν ας : : 
ο αμοῖιε» ρείσμ]πι Πτ ρετίίαο ΠπαμίατΗΠΗ 

σοά τεπΊρείβρο Ἰπ' Πῖ5 εποίαπά1ς. 
ὃ Οἰκότα «γεζι εἰ «ή,» εἰκότω αΏτεα, .{ Με. βαν. «4. 

7 Ἠλωούσας -«4γεῦ. 7ηά,, πλεύσας «4εχ. Ῥαε[.ο πλωεύσῶς «44. ὅτο, 
Ὡτ «4γεζ.ο αὐτοὺς οἵα «ὁερό, 71πά. βαε[. «40. Αγ. ῥζαήα. νεῖε: 41 αὐτᾶς. 

Ίος Ρογ1ἱ αᾶς 

ἃς Ῥοχ[ιο τεπιροβαϊο ρετάΙ]δίεηε επας οπηπ πα 
πονριοε Θργ]]ΐᾳς, «ο επ εήπατοτο {πεταας 

Ίγαηιις ἀ[ετεραί πια]επα ὠνάπειραν οἳ διάπει- 

χλοῦντο Ἡ αὐτοὺς ἐς µέσον.. ὅσοι μέν νυν τῶν Ιώνων 
ἔσαν εὔνοοι Τόῖσι Ἑλλήσιν αἰέχωτέρ τε ἐσρατεύοτός, 
συμφορ τε ἐποικῦντο μεγάλην, ὀρέοτερ περιεχοµέ- 
γιο αὐτοὺς, χαὶ ἐπισ΄άμειοι ὡς οὐδεὶς ο αὐτέων ὧπ.ο- 

φον [αὀρ]οςσει' οὕτω ἀσθυέα σφι ἐφαίετο εἶναι τὰ τῶι Ἑλ- 
λάνων ρήγματα, ὅσαισι δὲ καὶ ἠδομένίσι Ίν τὸ γι- 
γόμθο, ἅμιλλαν ἐποεῦτο ὅκως Ῥ αὐτὸς εκαςος 
πρῶτος γέα ᾽Αττικὴν ἑλῶν» 3 δῶρα παρὰ βασιλος 
λάµψηται, Αθηναίων. γὰρ αὐτοισι λόγος ὃν πλε- 

σος 

«4γεζ. εἰ 21μά,»5 οὐ] πιοχ ὠνέχειν πριὴ: ο Ώεβιητ Ώμες ἆπο «4γεζ. 
6 Ἐσήμαιε -«τεῦ. }μά. . : Περιπλωούσῃσι «4γεδε 

"μασ εκεετρβϊ 1Π ο6, ὁ Διεκπλώου 

{ Αὐτὼς οπηῖῖ- 

τι τηπια!1θ. απίο ρηρβαίι, αριά Ροβδήη αι Ὠ{ομό- 
741 πὰ οὐ] Τ,. χιπ, 8. εχεπιρ]οτυτη αδι αβο πι. 

90, Πλωούσας]. ΝΜεῖῆς πλωεύσας ἂε {εητεπία «Ρογ1ὲ 
Τοβυπι Ώαδεῖ {ΟΓΠΙΑΠΙ εχ πλωέω, οὐ]μ5 παπι πονΙτ {- 
19. Οοπίτα ἄρισω πλωούσας 9οΠΙΡΙΟΙ ΡΙοΡαΝΙ: Ο. ο, 
οἱ 4. ῬτοχίπιΙΠΙ κωταφρονήσοωτες ταῦτα ΙΠΠΙΕΙΕ ΏΟΠ 
αἆθο οοπίεπτπα - {δά οοπΠάεταΠοπεπι νιάείητ: οϊ 
επίπι α{ρετηαΏο Ἰαμά αἴπειῖ » οοπβ μπι Ῥοτίατυπι 
{ρεβαπά μπα ε5ῖ, ΚαταφρωεΏ πεπήηα ροϊεβαίε απηλά-- 
ναιήπιης ἓ. 1» 66.» βαν ππι Υετο ́ Ιαχίογε αριά Ίοπας 
εί.» οτἴαπῃ οἶττα εοπίαπατΗπη ΕΠἱρῥόογαε δες ΝΙοτῦ. 
405, Ῥ. 909. 4ε {οπιπίαπίε ἀθείαταρηπί :. ὁκόταν δὲ 
ἐπέγρηται κοὶ ΚΑΤΑΦΡΟΝΗΣΗ!, καὶ τὸ αἷμα πάλιν 
ὠπυσκεδωσύῇ εἰς τὰς Φλέβας τὰς προέιρημέας» πέπαυτα!’ 
υὐὲ υεγο ουἱσί]αυεγὴ. εἰ ΙΛΕΗὴ5 {/πη ΓεοεροΓὲ τον Ἡ 
αιια αὐῑάεπι ποῦῖοης αὰ ορἰπίοΏεΠα Εἴ ορια εσλαοσα ώ 
Ὀτονίσμπιις εσε τταπῆτις, .Ρίστα οκ Ἠοάϊςοσισα πο 

ἀφθβωο, Μος ἐκυκλόόντο αὐτοὺ αριοκήος ἳ 
6ι6εΡ]. . ο Αν λές 3 - ο 

-.90, Ἐκυκλοῦντο αὐτὰς ἐξ μ.]. Δὐτοὺό», ας σα, 

Ροϊμ]Ε «ορῦ. πιοβτο ρτοβανίεἵη 69. ην δν ο Ρ88" 
| ς ον «ως ἱπάα 6. 16.5 ἐκυκλεύοντο ὧς 

δο4: Ὦ. θεά αία Ἱερίτατ µέη ; 
ο σα πιο Ἰμάΐοε ἀείεπά] πεημῖς, εὲ 

περιλάβοιεν αὐτοὺς» 4ος. ο Πα. Ἡ ᾽ 
μὶς εἰ [ία οεϊδί ππαὐύπα ἐκυκλεῦντο' ΕΙ παπο Ἰγοβες 
αἁαπιανίε ζοεσοπάί {οσππατη {η τλους οἴαπι,, ουχ Ἰρ- 
πας α]ί(ος νησο ΡιοπμπαΙαβαΏῖ» Φείδυ, Άαγος, {οτῖρὶ» 
τυΥ εί Φείδευ" : να. 
2ᾳεὶ αμ], οί Μάετατ Φειδεύμενον' Πο νυ]σαταν Τίε 
Χ. Ῥ. 13090 :39. οἱ σλεύνεο τῶν ἀνθρώπων παρὼ λόγον Φι- 

λεύ- 

ἆ ροή; τὸν Φειδόµενον η [οδίς ι1ο- 

ἡ ο) , . λ ο. 32 ! οι 

νυν καὶ ἄλλα ψευδέσι ἃ εἴκελα περὶ τὸ ὤὖθρος τότε΄ 

465 

Ἴ ο Σφιν ὠπονοςήσειν «4γοδε . 
εί αἰῑὶ5; ῬετρείαΠι, Μάι Τω 11 8. Ἅᾖϱ Παρὰ βωσ. δῶροα 



ασ | ἰ ἸΝανα]ο ρτα1ἴιμῃ Ίπιοι Ῥοτίας οἳ Οἱαο6ς, ποξχο ἀτεπιριιπ, ἴο: 
651 Π ΓΕ Β ο Ό ο Ἔ ἷ Ώτεπαί να ἔαεις ες, 1μγοοπιοάς Ρτί(πο ΠΑΨΕΙ λλο(ε1εἷ 

θθ) δν εαρίεῃις, «αρῖο ΡΗί]αομε, Απτϊάοἵο 1 μεπιπίο αἆ Οσο» ΠδΠΡΕΙΡΑ. 
ο ου « « / ᾿ ΄ - . Φα «ο ἀγὰ τὰ σρατόπεδα, Τόῖσι δὲ Ἕλλησι ὧς ἐσήμη-ἠΟἈῖαΙε τε[ρεξυς. Οταςὶ, ον π. ο) 

ω ὶ ο» ντ / . : γέ, πρῶτα µὸ, 8 αντίπρωροι’ Τοισι βαρβάροισι Ύίο- ἀαϊιπι δε, ΡΤΙΠΗΠΙ «ΟΠΝΕΓΙΗΙ5 1ῃ τν 2 3 ας . θγηηῖ: ἁθίᾳ- ο σα λ λε ΡΙοτῖδ, ΡΗΡΡες 1π πιεάαπι εοδρεταΏῖ» 4ΕΙΠ μθο, έ5 το μεσο τας σρυμγας συγηγα΄γον έντερα 
ερ[απῖ ) ἐν ο Νὴ η τα πεώ 4ε {εοευπὰο Ώρπο ἁαῖο, ΟρΙ5 ϱΑΡ 

οσο» : 2 οἱ δὲ σημήμαντος, ἔργε εἴχοτο οὐ αλ μέσ ον  Ὀμσημσα η οχίδιο άρα. 
λαμφ»8τες, καὶ κατὰ σόµα. ο)9αυτα πρήκο- ἔιοηιο: πιο. επαϊηϊα Ῥασδατοτηη ΠᾶνΕ5 

ων / να ων : Τα γέας αἴρέησι τῶν βαρβάρων, και τὸν όργα τθήδοαρίαπι . Ἱπ αρα οι Ῥμποπεπι ΟΠετῇ 
ον 3 « : / / . . . κ - . - Σαλαμψίων [ῥασιλ,ηος ἀδελφεῦν Φιλαυα τον Χερσιοςν ΠΠπῃι ν 6σοτρί Φα]αππ]πΙοταπι ΤΕΡΙ5 ον 

΄ ε] ο» / / σω . . ὁ η λάγιμο ἐόντα ο) τῷ «ρατοπέδῳ ἆ ἄγδρα. πρώτος δὲ Ώυτας, θἳ ἵπ 60 οχατοῖτα ο, ο 
3 ο» φ, αν] ου . : ω. 

Ἑλλήνων νέα τῶ πολεμίων λε ἀνὴρ ᾿ΑΑηνάως ΌΟτῶσοτιι απῖεπι ΡΠΤηι της τσ .... ος ην ορ 
Λυκομήδης 3 Αἰσχρέβ, κα το ἀρισίον ἐλὰβε οὗτος, δὶϊ να Αιπεπιεηῇς 1,γςοπιεᾷες πο ία, 

ὃν ορ / ο ον ον ον Πής; Ιάεπιαιε ρα]πιαπι τεῖ Ῥεπε δ : 
ον νε ο ο ρις παλ νο. 1η Πας Ῥαρπα απυπι Ἱπνίσεη πιΠς ον / 9 3 μα ϱ” ἷ ς απ κο 5 1 . κ 4 9, 

µενως νὺξ ἐπελλούσα Φιέλυσε, οἱ μὸ δη Ἕλληνο επὶ πππο ΙΙ {αρετίοτος εδ[επε, πῖεινεπῖα ποξεν / 3 / « λ ϕ , 
. 1 τὸ ᾽Αρτεμίσιον μα) » 0! δε βάρβαροι ες τὰς ἀἰτεπαρί1 Πιπι .. ϱδἳ οταοὶ αμάεπι αἆ Ατίζ- 

α /{ 2 9 . . ΄ . Ἀφέτας, πολλον παρὰ δόξαν ἀγωνισάμοοι. ο) ταύ- πίΠΗΙα ανοξ . Ῥαματὶ νετο αἆ Αριεῖᾶδ: - 3 ον κω . . . Π, τη τῇ γαυμαχίῃ ᾽Αντίδωρος Λήμνιος, μοῦνος τῶν σὺν τηη]το πιαῖης ορἰπίοπα ΓΙᾶ σεγπἹε! ο . 
βασιλέί Ἑλλήνων ἐύντων, αὐτομολέει ἐσ τοὺς Ἕλ- σοῖη Ίος Ριω[ο, {οἱης ο Οτῶςίδ» η ρσς 4 σω ΝΑ τον ᾽ ” : Ἄηνας, κα) οἱ ᾿Απηναῖοι διὰ, τουτο τὸ έργο, ἔδοσαν ϐὲ ειαηῖ, Απηάοτις ΤεπιπΙης ἃ απι ΤεΙΔ ο ο ας. κ ος ος τταης{αρ]τ; αεπι Αι]οπιεη/εδ οὗ ε [9 αυτῷ χάρο ον Σαλαμυι, Ὡς ὃ 4 4 Ὃ λα νο σον : α ο νο Ἰρθοοίαα Φααπιίπο ἄοπατιπν.  Ὀδί ΠΟΣ ἃ | Ὑόέεν Ἡ) ῥ8) Της ὠρή6 µέσο «ερ, 6 ἐγίετο δὲ ὕδω, ρῃι θταῖ αὐίεπι αππῖ ἵεπηρας 1ΠΕΟΙΦ ο ᾿ 3”! ς Ν / ὴ } 

.. “ 

΄ α - 

Ἀ 2 ] ρω / ς το πο το Πηλία" οἱ δὲ έκροὶ καὶ τὰ γαυήγιαόοποξέοπή 6 ἀἴτα τοπίττµα ᾱ- Ρε]ίο, 5 εβετε- φορέοτο ἐς τὰς Άφέτας' χα περί τε τὰς πρω- τα 4οήπε ας παι/τασῖα αἆ Αρ ο ως 
ῥας Τον ΕΦ ΕΙλέΤο» και ετάρασσον τοὺς  ταρσοὺε Ῥαπίατ, 6ὲ εἶτση πανίττη Ῥ ο ος ὤς ΤῶΥ κπέω" οἱ δὲ φρατιῶται οἱ ταύτῃ ἀχούωτις εἳ τεπιοτυπα ραἰπηη]ας ρε ππεῖα 6ΟΠ” 464 Ταυτα, ἐς Φοβω 1 χατισ΄έατο, ἐλπίζοτες πάγχυ απάΙ6Πί65 αν ρωεει αν σεις Ρε 
ἀπολέεσραι, ἐε οἷα καχὰ ηχο) ν νὰρ ἡ πι ικα ετπαβαπτατ, εγεάεητες {8 66 :ἀεν εΏΙ” 

| ς ος ν . . πρυ Ύας η Ἡ καιό ἴητος, τς απ ΙΠ ΤΑΠΙΙΠΙ ππαΙοΓ ΕΠΙ (οι ο -ραπγευσαί σφεα» ἔκ. τε της ναυηγίής καὶ τοῦ χεμώ- {οε: υῖρρε 4105, απἴεαπαΠΙ τε[ρΙΤ85 νο» του Ἰ Ὑνομενη κατὰ Πηλίο, ὑπέλαβε ιαυμαχίη παι[ταρίο ες τεπρε[ίαϊε, αι 89 νι τε. | 9 καρτερή' ἐκ, δε της αυμαχίης, Ρ ὄμβρος τε λά- τεται, εχεερϊδ{[οῖ αἴτοα ριρΠᾶ η 1π | ίρος » Χάἱ Ρεύματα ἰσχυρὰ 4 ἐ άλασσαν ὠρμημέ- Ριρπα παναΙ νεΠεπιεῃδ παρα, οπή 
λα ςς ες ια, 18ο Άυχις Τρίο ο ασ Ὁ μι 

ον 
Αν. 

ον ᾽Αντίπρωρα 4:χ.. Ῥοΐτο θῥ ίᾱ- με « αρ ' ουέ, 8 απ κ 6 Ῥεώπι Ίππο ο. 
« '2.ΡΟΙΤΟ Φενόμ. 14. Ῥαε/, 22 : ἐκ οοττεέΠοΠιθ. -. απ νο οοιρῇ ο ο, 4 Ἑτ Ἠαπο Περ]ρίς νοσση ον κά ὶ ο 2 ΜΗ. Ρα. ή. Αἰσχρέο τ΄ 6, ον ος ὃν αν δα νι ος ἴἠπα χώραν ν Ρήοτθ» {5 αεζοαπιοᾷαίε» ΒΗ ον 2 

ο να ἔο. «9. ἃ α[. αάίος ]α αρίηπε: απίοα ὡς εὐφρ. 5 ἔγεν. ὁ Ἐγένεο αι] 
η ο τν ων. ξεθορίονίο η αἱ σπα -ᾱλ. ἐξεφέρωτο Α΄ Ωῑαί ον μμ μη / Κωτεσέατο «πο... Άδεςι «4γοῦ., Ώαηπι ὠναπλεῦσαι ΙΗεά, α {εευπάα πΙαΗΣ ὀ ποσο ΤεΦ. ϱ Κρατερὴ) πα, 2 Ὄμβρος κρατερὸς 14. «4γεῤ..εκ οἱοδία. γιά. {1εγεῦ. 34 Ορρίαμ ωά. 1ο. ἆ Με Β. {. {γεὸ Οπή, δη, η: ορΏίπιεΣ ἴπ 415 κατὰ θήλ. 

ο Ρ8ετε ςεἴετα δµιαιεῦν.  ΝΑΙΟΚΗΝ. ̓ ας --'νεϕ εἷλε] Τ γοοπισᾶ! Ἠμης εἴίατῃ Ἠοπο-. 

’ (ν ͵ | . ν . { ο κάν «ΟΓΕΙᾷΕ Φειδεύμενοι' Πἱ6 επίπι Φειδωλοῖς οΡΡο- ος περὶ τὸ δεῖ ἀναλίσκοντες. νὰ. ΦΙοβεῃ. {αὔμ. ν, αι νε ]ερίτησ Ίη Εμ ὀῥλωηής Ίκεῖς ολο] ὠξιεῦσι, 

μα. σμῖς ωλαγοῦ.,) ἵη Τμεπήβ, Ρ. ττο. Ὦ, αὶ 
ος ο ςς ο. μαεημε ἴαάΙτ 4ε Απεπίοπβρις 

δες ο Δογχίς Παεγεπι ΑπίαπΙεΠΕΠΙ» ἴη 
ο κηῇ πἱτερονς μα 11 ΠΑΤΕ. Ρταεοιριαπ σης , 
Ἱποά ης Ῥοροβίαβα ϱποφΙ6 ΠΠΕΠΙΟΙΔΕ 49) ε 
Ἡ ΠοΙ 1 Ῥαμαήοῃ, Έ. τ, Ῥ. ολ4:, Πανα]ς Ῥσαθ- ο. αμ{ρίσαΒ πρῶτοι ἀἱοιπτατ Αιοπίεπίο» Σωκλῆς, 
Ητ Πρῶτορ, ᾿Αθηναῖος, ἐνέβολε Περσικῇ νο), καὶ ἔνε- πάγη ὁ ἔμβολος" Ἠϊς δοσ]ος; αριὰ Β)µ. {ογΙρίτΙΥ Σωσι- 
ος ως “ΟΟΠΙΓΩ ος] ες ΕΠεγοίοίο ν. ος, 99, ος ο «Β]Ωαγεζο Τ. π. Ρ. 86ο. Ὦ. {6 ἶπ 

5. ἐεγοοε Ορὰἁ. νίὰ. Ώη]ις τς Ῥμαίδ, πε σείετ Ὠπι Ρας] Ἐοοπηθᾶ!ς ποτησῃ ἄπτῃτ 1ῃ Εάά. [Πεγο- ὤ01ἱ Αἰσαρέου: Ίπ ερ, Οοὰ, Αἷσ οπου" βο ἵηπ οπιηῖριις {4 Ίοσιο «οἆά. {οεδοισίας, οπιήδας 0ος, {5 ο/ος ΑἴΠους απίεροπεμᾶ 5: Αιῑος ΒΙθσυΗΕ ΠοΠηίῃα Χαιρέας, 
Ἀημέως, Ταυρέας, Αἰσχρέας. ον νΑΙΟΚΕΝ. ἴο49, Λυκομήδηε] Β/ηλαγεδιη Ἐπεπήβ. ρ. ττο, Ἐ. ῇ 
αυ μην» 1γεοπιεάεθ παναΙ αά Φα]απιήποπι ΄Ῥτασ]ίο 
ρήπιής Πο(]επῃ Πανεπι Ιπτογεερίς, εε αρίαε παράση- 
μα ΑροϊΗπί εοπ{εσβανΙ, δεά ΠΟΠ 4Η41ο.΄ Ῥατμίςης 
εἶπς ΠΟΠΙΕΠ Αἰσχρέας ΒΙεΠΙΕ 4η Αἰσχραῖος, οκ ἀἱπ]εέχο 
Ὄεπο 22/επαγίως ἀεοειπήε, ον. 

5ο. Ἑτεραλκέως ἀγωνιζομένουο | 1, 186, Ίοο,, ἔτε- 
ῥαλκέω µόφην ἀῑχίε» υἳ ΠΟΊΛΕΓΗΣ μάχης ἑτεραλκέα ν/κην: 
“4υαπᾷο. νἰόής νἰήτης τεάῖραϊ {απ Ῥηαεζοτά]ᾷ εμπῃ οὐ] {5 
Ῥυσῦαπε ψ]άχοτος νήν τεροτίαδίς ἀΙοΠΠΕΙΣ ἑτεραλκέω" 
Ὑπτοτος {ευ Ηητης ἵη ηας νοςς δορΠΙ4Ε5 ΡΤ4Εἴε{ α]ῖορ πως πράμα ἵπ ᾿Αρτικώρήτος" -ᾱΕ)λαΜί νει- Ὦ Ἅπας Ἰίο Ἱδαμητμ, πί Ιου» {Π. ΡΟ περ) προ- νόιαρ Π]α Ῥχαςοσκ[οτηητ ρτοχίπ]α», αυΔς πε αἰδτοτίς πο: ΠΙΠΕ Ῥτοίταπε αριᾶ μή, ἵπν. ᾽Απωλεύτων.-Εια δοἆεπι 
θρετε «Β]]αμὲ ροτᾷ]ιο, Ῥταείαι. ποῖα {αι οπηΙρςς 

5 6Χ. στ. 18 

Ἀπσπιοπία Ίεαμπταί αρμά δμλὰ ρα οτίο: οὐξ 
] ᾳ : Τα ΄ 11 τη 

᾽Αλώμενος, ὃ δὲ Θευσυλήθ σα. Γή.  ποη 106 
{οτσ]αε πολης υἱς ἡ τ]οῖ ἀέὈιοτατ ἆ ἄπῤεγον 

“Αάε, {εά Γαογερας: απὶ Πε ἀῑεῖτιτ ὃν δή . ο 
: ν τος , Ν. Η. ετ αριιὰ δψἱά2) 1Π Ανόσους» νά : ὁ 

ρῦλας ἀπεκτείε., ος αλ κ μαμα. 
.16ο. Οἱ νεκροὶ καὶ τὰ ναυήνια] Πήακας τε νο {εν 
µατα Φωτῶν ἀῑχίε Π011εΥ. 04. Μ. .σ-. ώς απ οἳ 
σεηίοΓες Γγαῶπε πανί {αὐμίας, τὰς σαγίδας, νλ το Ἡ. 
ο ο μα ο ο αν, 
ον ερύ. Ἱπεουρτειατὴσ. Ζήσε παμ[γαρία; 1η {ο 
Δῑδ μαγσηέος Μαλιίαν εἲ εἰεξίας ἐς τὰς ᾽ΑΦέτος» ἡῇοιείν 
οππΒς ποια 11ήποῦα Ῥοδτατυπη,  Οπι ΗΕ ηρί 14” 
ορπηραταπᾶα {ηπε -Ε/ολ]εα ἵπ Ῥογςι Ἡ. 4213 ΥΠ. 
λωσσώ ἀἰάτιτ Ναυαγίων πλήθρυσω καὶ φόνου { ος 
εἴηδάεπι ΑΡαππεππη, Ἠ. 668. ρπρίεας ὦνθοῦν. 
Αἰναῖον γεκροῖς ᾿Ανδρῶν ᾽Απαιῶν, ναυτικῶν τ΄ ἐβετ ἷαὺ 
μαυμη Ἰγασηλεμεΐε» Ἠπτ τοῦτο ηηλ, νο 
αυβιτα! {ηξ Οθοργ{ νοηης ριὰ «4/δεη. ἂν ή Αν: 

αν ὄλβον ἔχω] κύλικος τρύφες ὠρφς ν ΟΑκίς 
ὧν οβΙτυκόνων νουάνιον (τὸ τῆς μέθη; γαῦὐ3 ζ- 
ολ «469. Ῥαεᾷ, πν Ρ. ση ο θὸ οἷὦ χε πολλὰ να Ἱό 

μᾶ Διωνύσσοιρ πρὸς ὕβριος ἔκβαλεν ἀκτάε πα ἡ πα θά 

ος ον 1,οξε, Ίν ο σος μ]ευς αιώρί 
Ὅ. παγμ, Υ. 1 εξ. τα ς, 9. ο{θ’ 
ΡΠΠΗ νετ[ας; φύοά Πε μοπῤπαή Ρα» ο ο άρρ 
{ηΤ Χερσὶν ἔχων ΚΟλΟβΟΏ πύλικοο τρύφεε µ μέν κολύ 
ἱερίτας «9ῤοη. νπ. Ρ. 8ο. Ε» πίνν τν νο ηήκβό 
βῶν' ΗΡΙ, κύπελλον ὦτα συντελΆΣιθΊΣ η οσμή 
ες ο νετ»: {5 σγαυΐς 11142 Ρέ2 ύ ΑΙΟΚΕΝ 
745 απ/α. δν αρ Λαό 

;ότ. Ἐξεφορέντο] Ώϊα]εέτας 14 τατιπα πι αἩδ 
βέεσθαι, προσφορέεν, ἐσφορέεσθαι» εν ΕΣ «2. 
{περε (αέανίπιις, ΄Οσίδτυπη τὼς Αφεῶ Ἰοίποξρ8 
Άγοι, ΟΙ’ ὀξυτονεῖται, πποτεπί, Ίθε- Ίοεο νν (σιμά 
«400, εχεπιρίας » ΠΟΠ: ἹτΕΠι αΏἴεα. Ατ Ίενι τή αἆ 

{περε ατρίτατίηπι, Οἶἷα κακὼ Ίος ΕΝ. αι 7 
Ριιοεπίν{. ν, 1693. οὐίετνατίς α41ρετβι Ρο» 74. {έ 

εάχ 
ντ 



Άπος ΜεΠιρε[τς Ποσι]ε ρατῖ εασας, ασ οἴτοιπισανϊρα- 
τ Βπροαπα, αἆ Ὠηῖμς (α]α Ππρετγεηπίςῃς, (στασα εἶαδ- ΤΕΑΝΙΑ: τισ ΥΠ 

119 αὐέτα {αρρ]οΙηςηιο Αιῖςο, Πανος Ο1δίας ἀείταῖς, 

Ἑτ Ίκῆς ἀπϊάσπι Παήασπιοάϊ Πο σοπΗρῖτ,ΖΟύα, [ββροταί τε σχληραί, 19 ΑΔ: Ἡφ φπἶδης ποροσῖωπι ἀπῑυπι ενας, τῖ 
υὔσαπῃ αἰτουπαίτεηε, εαἀεπι [μπε Ί]]α ΠοΣ» 

ζηαπι πππ]το αἰτοσίοτ εται:  ἴαπῖο απίἀεπι, 

δος 

καὶ τούτοισι μὲν Τοαύτη ο ΜΒ ου Δ ον ο.) ον νυξ εγίνετο, Τοισι δὲ ταχ»εἶσι αὐτέων σεριπλωίώ 
Εὐβοια, η αὐτή περ ἐοῦσα νὺξ πολλὸν ἓν ἔτι ἀγριώ- 
ζ , / ο” 3 .. ο ες 20 ΡΕ. 

4ΜαΠῖΟ πηαῖις ε5ε, αποᾷ 696 ἀππα ἵΠ Ρρείαρο το) Μι δη Ὃ ον πα ο. αρ ας. {εττεητη: Ἰπνα[ε: αὖθο τς της αχίτι5 β46- μα ο ο τα. κ ο ο 
πι Ότι ἁΠ]πι 6ος αητ[απι Εεπεπῖες ἴειηρα-{ ο πλωνσι ο πε νο αν ο 
Πας ας Ῥ]αν]ία αἀοτία 65ε, παπι ἐδ[εηῖ αἁ  εουσι χατὰ τὰ Κοιλα της Ευβοίηε» Φερόμήοι τῳ 
Οία Επδως, ας. Παϊα ΕΕΙΤΕΠΤΗΤ. 1Ρηα απγεύματιν Καὶ οὐκ. εἰδότε τῇ ὃ ἐφέρωτο, εξεπι- 
πο Γατεβτςν αἲ ρείτα Ἱπρίπρεραπτατ, πτο ε πρὸς τὰς πέτρας, ἔποιέτό τὲ πῶν ἃ ὑπὸ Ἡξ οπΊηε α ἀξο Βερᾶτ, 41ο Ὃ ος ο 39οὗ  ὅχως ἂν ἐξισωθέη τῷ Ἑλληικῷ τὸ 5 Περ. Φ 4 μμ : . ὦ ον 3, ἃ : ῥ νο ώ «ΡΑΣ τεάᾷετετατ 14 πανίήπα Ῥεγβσατιπα ος βοσικὸν, μὴδὲ πολλῷ πλέο εἴη, οὗτοι μέν νυν περὶ τὰ { ; ΄1Ἡρεγεταξ, πες ππυ]ίο Ρρ]ας Έοτει. Αιαιί Πὶ Α. ον. Δ κο ) ο πο 14 Ε]άεπι οἶτεα Εδώ Όω]α Ρετῖετε, ἈῬατρὰ- Ἀθιλα της Ευβοίής διεφ2εἱροτο, .. σι ο Αφ Ἡ γεΓο απῖ αριᾶ Αρμεῖας εταπι, υδὶ 1ρῇς Τήσι βάρβαροι, ο ο μι ἔπέλαμηγερ Ἱφαπήδυς ἀῑθς Π]]ακίε, παν6ς ἱοποβαπε τταή- «τρέμα τε είχον τας γαρ" καί σφι απεχρέετο 4 . . ν ς ο. ν { ,) .” ο» ζ ο» ὐΐ]ας; [αεῖς Παδεηῖςς, απ τηα]ε αΡετεπῖ, καχκῶς πρήσσεσι πσυχίην ἄγεμ ο) τῷ παρεώτι, τοι- 
Ἱπιετεπι σαρίατε 14 Ῥτα[εης. Αι (σγῶείσβοσι δὲ Ἕλλησι 5 ἐπεβώθεον νέεε τρῖς καὶ πήτήκο)- . . - . ΄ : . Εν Ἶ 

ὁ ν [. Ἰ ἳ ος ἴτες εἲ ο ος Ιλ Ὃ ο. τα Αττικαί. αὗταί τε δή σφιας ἐπέβσω ἁπι- 7 . 
- 3 η ο» Ἡ ῬεΙνοπετε: Ύπῶ {1ο αἀνεΏει Ί]οο σοὔγο χόμενα, λαὶ ἅμα ἀγγελίη ἐλθοῦσα, ὢς τῶν βαβ. 'οίανεταπτ ει Ππιπ] πιπεῖας αἰ]αίας, εοβ ρώσος ὃν Εὖβι ᾿ κ... Ῥατῦατος «αἱ Ἐπδωαπα αἰτοιπινεμεβαπει, } ρ 9 ο ο ο ο οβο παίτς Ἐν 

επιρείταιε Ί]μα, αι εκατεταῖ, «ἀπέϊος ΙΠῖει- ὀνεφ πα. να. ας ο, Φυλάξαί- 118{ς, «Ἱτααπς. Οταςὶ εαἀεπι ορ{ετναῖα ΠοΓαΟΟΤΕς 90 την. αυτην ή, πλάτες επέπεσο). γηυσὶ ὁ ος Η : : ν ο. ο ΡΤΟ{εξΗ, πανες Ο1]δ[ις Ιπνα[ετο. «πας ηΡῖ ΄ Κιλίόσησι. ταύτας δὶ διαφ.)έίραντες, ὡς εὐφρόνη ἓ-- : 11 14 { ».4{ ᾿ 2 Ὡ τς ο 1Ἠρεσε;, 6 ποχ αἀφεπῖε, Ίεεταπι Τε ἆ «όετο, ἀπέπλωο ὀπίσω ἐπὶ τὸ ᾽Αρτεμίσίου. Τρί- : . Νς οἱ : ο) κ. Εξ / Ἂ η ο. ή... τοεερεταῃί, ῃ ες ο οσα τη δὲ ἡμέρῃ δενόν τι ποησάµθοι οἱ σρατηγοὶ τῶν ΤΟΤΙΠΙ ἀμσθδ, Τππι Ιπάῖρπε Εοτεπῖθς σ λος μονος, 
ταπη βάσεως ἔρβς Ἰ εως » ἵαππ α Χεικο προς ώς : νο, ο ο ος {αρριϊσίηπι εππεπῖες, ποτ εκρεδίαταπε απι-ὸΧ αἱ τὸ απὸ Ἄτερξεω ο ο ο σμο μὰ 
Ρίία5,΄ πε Οτῶεί Ρτίοτες ῬΙβΠΒΤι «Ἀρεσίε- Τούς Έλληνας μαχη ἄρξαι, αλλα ἶ παραχελευσά-. 

τεηῖ » μείόις, 

ὦ Ἰζαὶ τέλος «4εῦ. ; (ροβανἰε ἰσία {οηρίμην περ Ὕψ. 9668, 43. ΠΙΟΧ πλώρυσι «νε, ο) ; Ἐξε ), ες Ῥρτὰς η. ΡΙμά, ἆ Τοῦ θεοῦ με. Θα/. «4.  «4πεῦ.. τοῦ «ζην ει οεῖετὶ ΠΟΠ αρπο[εώω: 
Ὥδαιιε τας (ης. ὁ Περιὸν «4γοῤ. Σα.  ΓΑτρέμω τά, Ρα. ὄτλ.. ἄτρέμας ΣΙΜ4, «τοῦ. ΒγΗ, «4, 
ὁ Ἐπεβώθεον «4γεῦι ΡΤπά,, ΡΠΙΗ5 εἴαῖ ἐπεβοήθευν. ῥ Οὕτω σφέας «τεζι 
οὗ {6ᾳα. ριάνς, | 

{ Παρασκευασάμενοι 1. {δὰ 

-Ζ4- Τέλος σι. ἐγένετο ἄχορι] 8ίπε οτανἰ αι Ἴοη- δυκεῖν τὸ θεῖον ἀντιλαμβάνεσθαι τῶν Ἑλλήνων, ὅνα, τοῦ. Επι ὄχγαρι, αἴῑαΠ τηλικούτου πάθους ὦνοίκειον Ρετ[α]η- πλήθους τῶν βαρβαρικῶ» νεῶν ταπεινωθέντος .. ὠντίπαλος ᾗ δετε, Ί. Εαδερ οτεῦτῖς {5/5 οχέπηρ]]ς ο[τοπίασυπῃ ἱ0- τῶν Ἑλλήνων δύναμις ένητοι, καὶ πρὸς τὼς νρυμοαχίας 
ἀξιόχρεὼς, Ἐθεῖτ 1 οπππε Ώει {μχία {ο}, ὅκως ἂν. 
ἐξισωθείή τῷ Ἑλληνικῷ τὸ πλονας εεκίθατ 'ᾱτ 1ο]ες; -1Ἴδον. πα ῬΗΠρρ, Ρ. οὐ. Ἡ. πόλει ΗΧΙΕ ὠμαλισμένας ὑπὸ τῶν συμωφορῶν' εἲ «ΟΙΗἀειιᾶο ἐπανισοῦν τοὺς Ἕλληνας πρὸς ἀλλήλους, Ἰδαογά. Ρ. 530. 08. Οὔαπι Ἠϊς ἆπε -Ἄεγορ. ταΏοηεπι πονεταί Ατῆοΐς ροτῖμς Ἱηρεηίῖς ρ]αοῖ-- (πταη» αμαπῃ { Πηρειβίαπι ἀῑκίδίεε Ῥεγβουπι αὓ το. δλπίίας Ἠημηάπας ν]πά]οε [ο ολ/ήραϊαπα ἀερτεθΏΙομαΣ αμα Ίπερε 1ΠεΠιοταῃς Π]τοίσπι {Πρειροτυπι Έδιπῃ, Ἡτεπιεητες ΝΟοΠΕΙ «ἀθθρώπιά οι δυκεῖ ὠμαρτεῖν. 

Ζ3ῇ0 ΗΝ αβ[οΠρ[οταε: υδί [ῥσοήε, αἲ πορ]εκεῖέ, ἴσπο- 
το. ΧΡΙΟΡΩΑ {απιση τος, Απάρι Νοῄτο οπιπᾶ πιο- 
1είεη εἴ γα]άε αοετριπᾳ. Τα[ῖς ἄφορις συμφοῤὴ λυπεῦ- 
σω ΥΠ. 999. δὲ καὶ πιςότητα ἐνέδωκαν, ἄδαρι δὲ οὐδὲν 
14, Ο, 5ο., ἄπαή6», αὖς Ἐεὔετ. εί. Εογύεο 0805. 
4 Ηείοβοξ Ἔ, ο. οηβδβαν ο ον ων 
74. Τὸ τέλος σῴι ἐγ. ἄχαρι]. Τ,εΠ]εβπιά νοῦε απαπι 

ατα Ροξῇε αὖ Ιοπῖσο Ίποτα Ιοᾳηδπιίριις σα]απαῖτας  ἀε[- 
πατί Ῥτοχίπια ἀεε]αταπε: ὄχαρι Πο {περίις αἀλ]ρέιας 
ἐγοάΦ/ό τ. ὃ, 38.» 6, 198. Ἡ, 6, Τ41., Ἠΐπο «ἄγγία- 

0. πΠΙδηιΕ: Ψἱά, Ώ]ορεη. Ι1ὔγ. 1, δή. βῥαΙαγ. Ὦρ. 
δο. Π]ΐα6 ουα ῥραῖτα οοποιθίτ1ς ἄγχαρι καὶ ἄθεσμιον ἔργον 
ἀσίτατ «{ηοβίη. 10ο), 6. 34. ὄχαρις συμφορὴ Πάἱδο- 
«τόνος εί ἵῃ Πεγοί, ΥΠ, 6. 199. ΝΗτοτ 44εο σέ Ίος 
11.060. τὸ τέλος ὤχαρι, Ἠῖ τλικούτου πάθουέ ὦνοίκειον, 
πΠοϊανεπῖτ Γοηρίηώς π. Ἡ. ΧΙΠΙ, Ῥ. 995. ΝοῃΠ Πθ[οῖο 
οηςΙπιμη νεῖετιπα νυσαρι]], αµῑαα ροςβπιυπι {ρε- 
πἳ» {14 {αερο αὐασάαία αἀᾳῑάΙςίο αἲ εχρ]επάαπι {εη- 

Γθηίαπῃ» {εᾷ Π]ϊο (οΕρετο ποη. ροϊηῖξ, τοὺς πεβ τὸ 
Ἰ284γΙον δρωσδ. Νε] ὠραωσσομένους ἐξεδέχετο τέλος ἄχαρι ου1 {τῖς ο, {5 τὸ τέλος ἄχαρι. {οηῤίΠέ οῦ{εἵ- 
ναι {περο {πι ἸΠιοµοίχη Ποιπίηπι οιἱο(οΓίπι επὈ|6- 
πιοία» 4ὲ που Ίσσο νἱάδρίδιης αὐ]ά {οπΏαί Ετιάϊαςί, 
Τουρίης» εσας εΙεραπεςβπιῖ Οπασϊ {ορ η) 6{ Τ6- 
φας ἵπ ωζσηι εἰποπάαἴρηςς επριάᾳ αχ/ρεέναπῇς. 

Ενω ολ ΙΑ κ ν ΝΔΙΟΚΗΕΝ. κο Ὑπὸ θεοῦ, ὅκως ὅτο,] Ἠϊπο Ώ/δ/ου; ΧΙ, 19. ὅτε 
κιν ΤΟ ΘΕΙΟΝ ἄντιλαμβάνεσθαι τῶν Ἑλλήνων, Ὅαά 
ο πεονι χ «4γεδ. εποῖατιπῃ ὦ περιεὸν, ηγς ΠΟΠ 

» Ύ1ρρε Ἱερίιπῃ οογηρίε]α, Κοῖλα τῆς Ἑὐβοίης 
ία ΟΗ116 91Η ὅσυα «111 ἐχεπιρ]ο ἀεαϊ: πλω» πο 

5. Δ. 1. ΔΙ. 9 

8. πέν Ἡς 106. ος 
τοοἸρογσῃι, μό τε πάν ὑπὸ τοῦ θεοῦ] Οδ]άέυπι 3 0ᾳάά. 
«Ροή ς, Ρα τό τε τὸ πῶν ὑπὸ θεοῦ) πΏπι 4Ἡα΄ {εᾷΕ 
τος, ᾱ4.. νο Τὰ ΠΟΠ παρ» τοφμήτο, 41811 ἵη ἠδῆς 
θηαής, ’ «λάβε ὃς θεοῦ νέµεσις µεγάλη Ιζροῖσον, Ππλϊ- 
μοβ ἠπήταμας το οσους Τη Ίοσο, (Επζεμείαπι ΕΧ- 
οπάτιήη μι. ά0γ. δἱομ]μδ, ἱοπηρε[ίαίοπα» 4πβΕ 

εἰς Ώναρή Ώνες {τερῖτ, Ρτον]άμα αὔοαμιε εί, ΟΓα6- 
Ἠης 6μχας οοπϊτίρμεης χ1, 6, 19. Πε, ὥσε 

ή ῥοίσήδ ΦίεΠ1 (θεία υο: καμξ [ῃ, ἷ Φα ο ὸ, ς ραιοί ολα πα» ὨὈί Όμίεγως ῥταεείατο, ο6ἳ 

εν ονώς ο ΝΑΙΟΚΕΝ. 
δὰ, ᾽Ατρέάας τε εἶχον] Φῖνο Ἠος {δι αἱἱοτήΠῃ ὠτρέμα αά{οΙ{σατητ» {εητεπεία εαάσπα: πια]ηῖ Ρή(Ηπιπι, αυοά Ρ]εΗπιαήε {επιρετ 1π Ἠϊ6 Ἠμτίς, υἩ πιοχ ο, ον 19. ὃς, (οη, βσεοῦ. δράμδε, πὰ ΝιΡ. 4ῤορῦ.ν. 

96ο. Ἐεί[ήτμτο αιζεΠι ἐπεβώδεον οὉ ἀῑέα Ο. 1.5 ἨΠΕΠΙΟ. 
ποη {ανεδῖν ο ός Ἐν. 

99. ᾿Λτρέμα τε εἶχον] Ἐκ επο Οοάϊσα Ποῃ ΤΠΠ{Ας{6Π1 απῖε νι]ρατηπι: {επιεί νοτβι οολάϊς ἔχ᾽ ὠτρέμα {οἨρῇς. 
Πο/Λέγ. αυ οὰ ΤρΠΙΘΠ -γήβορῥαπ{ πθηῖΕ ας ΔΙΕΟΓΙΠῃ ἔφ᾽ ὠτρέμας ιΗτρατήτ, α]δαμα, ----- Ιπ]εῖο {6ᾳ. σαΡ. 16- 
πἰσβη]α πη]η] γετα νἱάετως Ὠοά]εί, ᾱ, Κοοπῇ ἑομγο Κο: Ἱερεπίῖς δεινόν τε πομσόμενο" ------ Ἡος ροίζατο ν]άειας {εαπεῃς καὶ, αἰέετηπῃ 4Ι1{ςΠΙ Ῥε[ρίδ{6 ταξίο Ιοσμποπίς» εαα αἲῑδί εῖαπι τὶ ΓΗ]. Ειοῖ]ε παταπι ο Πτατα ν]ό]- 

9Ο, Τὴν αὐτὴν ὥρην] Ταπέεπε! οὔ/έγυρίᾳ εσε; ῥογα 
να]άε 1. «]αιίος ὥρης ρτο ἀῑεί κπ. ρατῖε ή Ἠπα ΡΗ{ 615 σἰπαΙσαπΗ, {ποσυμτετοτ, Π Ἰμαίπα ἄπε ο 
Ῥτοσθάστεῃς, Αε αἷαό ἐᾳάε ία Φοξ μακα - ἴεΠΙρΗ5. αἩο Απεῖσαο παν6ς πια ο ον ΠαποΙμδᾳμς ρογάἰέατάπι Ῥετβοσταπι. νο 1 τεος ο 
Οταεοῖς Εογο ο] Ἄενο ἀῑεῖ 1η ΣΠ. νο. μριΟ. πεπῃ ἵῃ ποάής βή»ίε: Παμίάυπι 1γάά εκ 1. Ἡς 1οῦ, 
Τὴν ἵωπιδῃ ὥρην αἳ τὴν αὐτὴν ὥρην ος θοᾷεπᾶ ἵἜπιροτα τή μέρα 1. π, ο. ΥΠ, το. Υιὶς 6ἵ 19. σα/αῤᾳ. 
21141 1η «δεή. 12 1. ο, ὃς ἴν ς ή ΗΗΤ μεν λ 04. Οὕτω σφι ὀλίγας λυμα/έσύαι 11 ἆ Πεχιηι 
Ῥτοᾶαεῖε, Ἠσς απ οὕτω σφέῶς ο Τμ Δυμαίνεσθαι ὕπτοφιε Πτϊ πιοᾶο» οπου. 34 Ἰ.. τα, τό, ϱὲ {δογ- ἐ Ἱη Αά. Αρο. ΥΠ» 3. ΟΠΕΠάΘΙΗΠΕ, Ιά γοτο ἁμλι- 
το,Ώτπε υη]ραῖο τὰς ο] νο ἡμέρας τάς τε γχυµ-τ-- 



- Ῥοι[ς ἁεπιο Ἰπναάωπε ΟΙΦεατη εἰδε[επὶ, πιᾶσαα μήπιαώς 

66, ἩΠ Ε, Β 0 Ώ ο Τ 1 εἶπάς, ΠἱΏρ ο... 1149 Οπία σε εὐταιήν, 

τοπὶ, {εὰ «ολοτίαϊϊ {είε πανες εἶτομ ΠΠΕΙΙ- - 

-άϊοπι αἀηχετιπῖ, (ΟοπΗρῖι απἴεπι ας Ρε 
µθοἱ» κατα µέσω ἡμέρη 3 ἀῆγον, τὰ γέας. συνέ- 
πιστε δὲ ὥγε ταῖς αὐταῖς ἡμέραις τας γαυμαχίας : ο αι 
χα λαι ταύρας λα) τ αε πεζοµαχία» τ ὃς ὃν οὐ, 6οδάεπι ἀῑες εἴ πῶς πανα]α μαμα Μη 

μοπύλγσι. Ίν δὲ πας ὁ α)γῶν τοῖσι κατα «αλασσα) ΠΕΙΠΙΟΡΣΙΙ8 πο μα αμ τν ο, 

περὶ τοῦ Εὐρίπη, ὡσπερ τοῖσι ἀμφὶ ὃ ΛΛεωίο τεπι΄οπιπο οετιαπιεα 5 1Π ππασι ας κ 
ἂν λα ος ο αξ ἑωγίοια» Ἰομεπιαάπιοά αι ἠ]]ίδ, απ ειπα Πμεοπίάε εἴαΠΏ» 

τη, ἐσ[ολην Φυλασσευ. οἱ μο, δὴ παρικελεύωτο, «ἆς χαπΏτι οι[οᾷἱεπάο: ο Οτ8εὶ 4πΙάεπΙ 

οχῶ» µη παβήσωσι ἐς τὴν Ἑλλάδα τοὺς βαρβάρου,. {ε[ε αἀἰιοτιαραπίας, Ώε Ῥ4ἵραἴοΒ ἱππατε στα” 

οἱ σι ὄχως τὸ Ἑλληνιὸ «ράτευμα διαφ.)εέρατεο, οἶαπι Απετεπῖς ῥατρατί Ὑετο» Ἠηῖ με νδςς 

τοῦ πόρου χρατήσωσι,. Ὡς δὲ ταξάµεοι οἱ Ξέρ- 5εορίῖ5 Ρτοβῖραιϊς, τταηβτα Ρο τοηΏητ. η : 

ἔτω Επέπλωω . οἱ Ἕλληνε ἀτρέμας εἴχο. πρὸς τῷ «εβριες ο ει ος νι 

Αρτεμισίῳ. οἱ δε βάρβαροι μηνοειδὲς ποήσαντες τῶν ο ον με ν ες ματυαηῖν ξ 
η τω οσα ἂν δα « ν 3 η» : 

ιός οσα ρα ο ο μι ΟοωκρηςΙναο α ς ν ο ος ιο ος ο Ταυτή απ, 1 Οταεί εκ αἀνειίο Ρτοβςμό”ὴ 

δή ο ή πο απ «πρι ο λήλοΐσι 5 ΕΥΕΟΤΟ, 1ΟσοηβΙχετε, Όάα 1Π Ρηρπα Ρᾶῖι πηατῖο ΡΕ: 

- ὁ γαρ. Ἐέρξεω «ρατὸς ὑπὸ μεγά»εῦς τε καὶ πλή- ΕΠαϊηπι εδεὶ παπι Χειαίηπα εἰασῇς Ρτῷ πό. 

ἱ Όεος, αὐτὸς ὑπ' ἑωῦτῦ ἔπιπτε, ἓ Ταρασσομθέω τε δηΤΠάΙΠε εἰ σορία [πα ἵπ. {5 Ἱπείάεραε, Ρο. 
τῶν γεῶι καὶ περιπιπτεσέων 6 περὶ ἀλλήλας' ὅμως τυχραῖ15 πανιδις εἲ πο ἱπουγ[αημϊδης; ΣΕ. 

] 
: κό 8. ου ᾿ Ν 3 ην λ Χ ο» ηᾷ ο | µῶτοι αντέιχε, καὶ εκ. εἰκε' Φε Ὑαρ χρημα | 

Π[εραϊ Ταπιεπ πεαΠε οεἀεραῖ, : ἀπὰΙβηξ αν 
πίπι τος γἰάερατητ, α Ραιςίς παρα πως. 

π) 

| ' 
[ ' Ἶ ον εν ς λ κ φῃ 5 Ν / 

ἤ ἐπ'οιευντο» υπο νέων ολ γῶν ἐς Φυγην τρα ς ὶ 

| ο ο ρα τλν ον πέσνα Τδραπι εοπνετῖ, Ίιααάε πι] ΤΦΟΟΤΗΙΗ 
{ πολλα μεν δη τῶν Ελλήνων νέες διεφθείρωτο, πολλοὶ λα ' οαηυ η | 

ή ἀπ ον ρλλὸ τρ λομ . ηᾶνες ΙπίιεΠραπῖ, ΠΙΕΙ εείαπα, ΥΣ πάς 

ή ῥ ο. µ ν πα. η τς ο) ὃν εοαρό μ τε εί (αρ-- τηυ]το Ρ]υτερ Ὀατραγοτάτα εἲ “ΠΑΝΟΣ ες τει 

ος σα. ἀγωνιζόμφοι. διέσησαν αἴηιο ἵτα ἀπιίσαητες υἲτίαΠθ. αμ δοςς 

/ χῶρι εκάτέροι. Εν ταύτη τῇ ναυμαχίῃ Αἰγύπτια εὐδίετε, οσα 1η. ΡΙΩΙΙΟ Χαρκαος τ 
[ ΕΔΑ τα Ἐέρξιω, σρατιωτέων ἠρίφευσαν' οἱ ἄλλα τεοοϊη]ἡζες ορίπιαπι ΑΡΡΥΡΙΗ ΑΝΑΝΕΕ ισα 
| 

|) 3 / ον 5 .. α .-ᾱ : ϱἵ μ ος 

᾿ μεγάλα έργα ἀπιεδέζαγτο, καὶ νέας αὐτοῖσι ἀγθρά- τσ οι αἲῖς ππβΡΠΙ8. εά1ΕΙ5 νο υὶπφ. 

Ἱ οἱ εἶλο Ἑλληίδα: πότε. τῶι δὲ Ἑλλήνωκατὰ ταύ--. ολ πποᾶ αΙπάμο τακας ος οο να 
ἵ η ᾿οπιπίθης οερεῖε, 1 6τς18 ο ας τος Ίπιες 

ν) ὰ 9 
λ ς / δη 2 ο» 

τη την ἡμέριῳ ἸἨρίσευσαν ᾿Αθηναῖοι, καὶ Α.ηναί Ὃ πόρων ας ἱομ/ε η λιοώαος μῳ η ὃς ας ΡτῶΠαπκβτη]. εκ Ώτετε Αλ Ἔδις, αμῖ- 
: Ἰ ρέχό- Αἰεπιεηίθδν Ο1ΠΙ45 «ΑΙ6ΕΙΡΙΔΟΙ5 ᾖσ- 

μθος, 
αμ στον ---- 

στσστπσποσωσν 

πας ον ορ ος δις  -ᾱ ανοοςς. 

ας ᾷ 

"μα μυ 

πτπτλπαφο νο 

5 ΄. .. . ν . 9 ν αν” 

δα ρα Π4.» Ῥεβείετεα τὸς αὐτὰς ταύτας ἡμέρας τᾶς τε γαυμ. «4γοῦι, τὰς αὐτὼς ἡμέραε πα, ἳ Ας 

ε ο {γ. Ῥο/. ιν. Ἄθοντο «ἄγοδι» αὐσά νεΠιβ» ΠΙΠ Πιεῖτ ἐκυκλεῦντο. ΑπίςΣ ἐκυκλεύοντο - νο 1 

ήν. Ροο/. δν Παρρτασσομένῳ Ῥαη. ᾿ ᾳ Ώεβι ριπεροβίο «4ο. ο ὦ Ἐποιῦντο «404. 1 
ἑπάρκτοι { Οὕτω τε «πο. ἀΚὶΕργῶ µεγ. γι. «4:λ. Ῥμ. ο Κλερίας ρα]. νι 

ι - ο Ἆ πν ν . οκ νἡ . ν οί » τ .- υ : 

ο. ομως Σοραδῖς Βεηρίος, «μἤρρο Ἠωη, Ρα]ρβης Ἐπιοπά, Τοπ» 1. ο) 1ηθσ βλ 
αν Ὑπο 1.1 Δρείους 98, τὸν αὐτὸν τοῦτον χρόνο πέµ- ο. Ταγ/ορίο πά .Ώεπποβό. ΜΙάΐαπ. Ῥ. 1 κος μα ϱδ- 
ος ενα ο ο ἵῃ 1ΠΟΚΗΠΙ. ΦΗΙ- ο. Ἰλενήμ ὁ ρωλόν] μμ αν αμ 

πι ΟταεζοτπΙΤἩ Εηπὶρί ει ΤΠειπιοργ]ατιήῃ απΠρι- τος Ῥίπῃταᾶας εἴθοετας εκ Απζα, ΠΗΗΣ ο πομί- 
« 

1815 ἀε[επάεπα!5, εἰ εοπϊτατῖαπι Ῥετβγήπι οοπϊρηζίο-- ρατε Αἱοϊσίαάαίς ν]εῖς αἳ ντι ρ5 {18 πιαὰ πο δημς 

ος Ἰήογης Χτ, 18. πιηταίης ορε, ωτί, Ἠπήης», Ἱπααπα, Ῥαΐες, ἠίας 1ηχίΑ να ην 
βαρος μονη, ἔπιστε] που βίαι εν Ἰδεηί-- λείας, Ἰδιοσόλῳ τριήρεί πεβὶ ᾽Αρτεμίσιη . Ῥ. ΤΙ. 

ο ]οεή νο. «ϱ02Η/ΠΕΗ/ΕΊΙ{Η6 16/Υ απ). σ4έί- 4ησεν' Ἡἳ [οπβῖς Ρ/μ/αγεῦ. ἱπ]τίο ΑΙου» α: πὶοτ :6ἶ6- 

ο. πε ολα πε Παυ{ω1) οἱγοιΗΙΤΕΕΗΥ ΦὐΔε πεφμΕ οοποίπαηε Ίδία ἨΗετοδοῖοίς, ΑΙοϊμίαάες Πλ ῇ, αά. 
πε Ἔκρ]ίοπε ρουμ: Ο, Άερος αεί, Λά Ίσ]α. αῑην οΏσπσίαπο,, (νά. -μόος, Ῥι 333 ος οἱ 

σοπιρᾳίαπάυς ει /ούον. θέσης χι. ς τας ος {15 Ῥ θες ο θά ν δν αι (οπρδεταῖ» / 
ο οσα. «φας. λα ος ον ο ν νο ᾱς . δν, ο” , : . ; ὶ 

ας οσεῳ ος τοῖό νωυµβαίαις Φρσ) πρρὼ μίαν να Εήχγα. Ρ. 575. Α.) ἀπ ὃν ο 

δώνίούς.  ἵη σατπηίηα μμ παρὰ δὲ ποῖρ βαρβάροιο Σι- {ο νἰάσραττ πουϊἡδΗπ ΑἰοδίαΙς πο. αν5 2 νᾳ, 

ας ο ΠΙΠΕ 1 7μραγης ἀορεά]το σεἰεῦιανεγαϊ Ῥχουνις, {η Ἠος εὔαπι παεβί “Εεγοβοσ/ 1οσο ΑΕ ῥῆ-, 
οπὸ κωλὸν Αρτεμίσιο» ὄθι παῖδες ᾿Αθηναίων ἐβώάλοντο Φαεν- νΙ, ς το, νογήπα πἰπῖς {παρα νἰΓ ΠτοταπκΗπιῦς νηῃε 
νὰν κρηπῖδ’ ἐλευθερία" εχεῖταῖ Ἱεία ΡΛμαγοῦ. Τ. Π. Ῥ. παῃς ας πά σεπµς οχ µοαυε Ροτεηῖς ροσήπό τοι 
559. Β. εί α οί Ῥίης {εππε], ΤΠεπηχοςσ]ος 4γβίών ΑΙαΟίαάΙς5, οπιπῖα πη(ομίες {εωγ/ή σοττοχῖξ εἰθῖξ ρὶ 

1, πῃν Ρ. 910. 34 Απτοπημιώσι δυοῖν ναυμάχίαιν δύο ἴσμσι ἆς τε ασοπα ποσα 17. 7α]εως Ἐπι. τν 6  ῇα- 
αρόπδία, --τ- ὥς Φήσι Πβδαρος, κρηπῖδα τῆς ἐλευθερίως ἀμασάαπι ατοι {οἩρία Ἱερηπίάς» αμ.π1 εκ οἱ ον 

ο μι 44 

- 
αν) 
5, 

.. / 
ὁ Ἰ 5 ο 4 πο 

ετος Έλλησι βαλόμενος. ση τος ΝΑποκεν. ἐππεῖς εταπι ρυυ]σπία ἵπ ποῖας “Ἠσι/. απ 1 

πο. Περπιπτουσέων περὶ ἀλλήλως] Οιἵ ριαεροβείοηεπι οτή., οἱ. Ζ΄ {επίηίασα ΏυΛργης πάρ 
Ἰπέμρεχ παρυῖι «4χοῦ. {σρα» ὀλλήλοις Γοτϊακίε, ποια. Τληθά, Υπο ο. ὂς ος Φρουβιπε οὔαπῃ 1 Πλ. 
πεις 5 απόσηπα ἄπιῃ αὐαέάηπη 1, 1, 1ο8., τὸ νετεής Ἠήβοτίας ἀῃομ]ταῖες ποι ραμς162 8 Ὅυλε | 
11. δες ο. ο εὰ τεξχα, αὖ ἴροο Πορ]θέϊη νοχ, ὑπαῖα αΙζεταπΙΝΕ «ΟΠΑΡΟΣ ε πηςᾷ]ο ΤΕΠΙΟΝΕΙΘ. αργα” 
Ίπ τα ρης αάθδε; Ἔκχεπιρ]α, {ῇ ἀο[άστοπτς, εκ -ᾱ- Ίωρτα Ρο 4ε ΟΠηία Ηειοάοιεο, Ἄαος {εαῦνό 
2γε δή Ρἱ]ς Ἐμασγα. Ἐς νι. 35. [αρή ροείωπε,  ριὰ ΡΙΜαγοδΗν Ρποχίμλα» ὕσερον δὲ Ἠσωτοῖς μάηπι, 
(191, λες ὁ Αλκιβιάδω] ϱΠπίοπι Ρως, ρτ. Ψπ, περ Κορώγειαν ἀπέθμγε, Ραομὴς ΦοσαῖἝς ος 
Αἱαδίαᾶ. Ἰδοσόλῳ τριῄρει πά Απτοιηίβιπι πηαρηα Ἰαμάς 115. 5.) απ ΔΙαΡίαάεπι: ἐν Γορωγείῳ μα οσο 
ἀορησηα»ίε 1άειη. ργοάΙά!τ, εἰ ραϊτεπι απίάεπι ποδῖ- πατὴρ Κλεμίας ἐτελεύτήσεν, Ἠ]πς 7 οεγ σέ ἤ 

Ἰςμπηί Αἱοϊοίαα1δ» Ἡ ας ποἩ αρίητάα, Οοπρτυῖε πιοπάανίςτῃ, Πεν δς: απιίσο 7229/ΕΙΜΦΑΟ ρ, 
τέπιροσυπα. 11ο.” Ὃ μα πα ουήε, μας πά Πογοοῆς Ἀγποσά. όμ, Ἡ ναι οι 
ΟΙσπιρ. Χοῖν» 1. 4Ρ. 404 ᾿ ΧΙΝΟ Το.» ΠΠ08 Οἵ- 480, Ἡ, ϱ. 41. 80 1 πας ἀἱροετεπα νο 

ἄν ο μάάταδίνα πα 8» τε[ίε «ση. ΊΝέροῖε ἵπ Α]εῖο. ἡ αν ϱ πο Ης ορ, 21 4 ρα 

το, ΨΙάϊε ουᾳο ΡΗπιαϊα 11οσπι {10 αμίρι]α Ογπιρ. οἶης σιπιάσιι ποπ αι οἒι το[ρίοστο βοΏ: τς Η9 Ὁσ- 
ΤΧΧΧΠΙ., Ῥαΐτα {ΕΚ4ΡΕΠΑΣΙΟ Π]ΔΙΟτς, Έας εωπι, πηπάο ἐς Ἰοέμπι. Ἠος Ἰξπαὺς οσσιαη οδῖ, 1 Ριαε]ίο 3 ος 

ἆᾷ- Ατιζηιμαι το ορήπια θετεδαί ΟΙψπῃρ, Έχχν,, τοπθαίῃ», 4ο Τοιηιίἁας Ίρθο οεοϊάῖς 1πιροτλίο τοι” 

αΏπος Παδι]ς(6 οἰαίηία» απὲ Ραυ]1ο Ραμεῖοῖζς» οομ[ο- σαωπὰ ΟΙβίαπι: νε]]οπι πιο αἰἰσυπάς οὐπίωσεῖ» δρ]. 
αἴσῃς ος, Ίππο πε ΒΠωπι Ῥοδῖ ΠΠΡΙΗΙΗ εἰ ϱΗΊπαιε Επι ἡλίο ΟΙπίαπι τοξο. ΠΙΙοΙο ΑΙαἰδίαάε» Αμο[μ | 
3Ώπος σεημοτίε, Οπῖαν Ρβησπάο αά (οτοΠθᾶπα οσσοι- τοπ αΠθίποτνό απΠΟς ΠΙΟ: Αιλοπίοπβρης Ἱπ σ)ή- 
Ῥωὴτ Ἠαιιά ππυ]το Ροβε, το[έΙδᾳΕ 4ἀθό ο1Ρ15 εεε Αἱαϊ- ασοῖαίε Π]μά ργα Πο να] αμήν. ας ΩΑ της 
Ὀ]αάοδ» µατελείθῃ ὀρφανὸς ἵπ 100748. ΟΙ. 46 Βἱρίε ρ. ῥοη/ε/αεµή, Ἡτ νετ {ΟΠΡίε Ώ η χε. πά Τομ δῃ χη. 
555. Ο1οᾷ Πρῖάσμη αἰίέομι ραίοιπις οἶῖς ΡΙΟΔΝΙΙ5» πρό 1τὸ, ΒΕΠΙ απέεπι Ῥε]ορομπεβαςί βηΠ ἀπ ῃ ρή- 
πΩππόο, Αἱςϊσ]αᾷος ρογηίροεης, “Οἱ πῖας ρε» 14 νὸ- αθθια]επι {παπι Αἱοϊοίαβσπι {π [ΕεΠΔΠΙ μμσας Ερίς 
ΠΙΑ Ῥηδηαί, Πδππος ογθς πρὸς πατρὸς,, Πε υΤι ἀθέῖε πιᾷ νίσε ριοδμεῖε Ίβο, Ν». 6, 43:35. εὐἰ νὰ 



λ 

δου 
Τλεπαὶβσο]ἰς αΏας ἵη Τοπίθιιο οἱ 1 σας αιμιβηᾶἰς, 

ᾖ ΥΕΑΝΙΑ, ἹΊιρεα ΥΠ, 
1 ο προς / ὃ κό αν ἀοπιο[ῄίσο {Πππρι ας Ρτορια παν] οἶπι ἁπ-οσ μένος», ἐσρατεύετο ἀγδράσι τε δηκοσίοισι καὶ οἶκηη 19 6ΕΏ:15 ν]πῖ πηΠταραι,  Ὁδι πιπίαιε Πρεπτετ γή, 4 Ὡς δὲ διέσησαν ἄσμειοι ἑκάτεροι , ἐο ὅρμώ 

ο ανά Ην Ἀδίετε, αά ΠαΠοπεπι {εώπαν πιίγοντο, ὃι δὲ Ἕλληνες, ὦς δαχρθώτες ἐκ της υαπΐ,. στῶςὶ απῖεπι ἀτεπιρῖο ΡΙΦΙΙο τεγε- ἰαυμαχίης ἀπηλλάχθησω, τῶν μὲ νεκρῶ καὶ τῶν δὲ, οί σπα 1 [ασ]]ς . ε2{οτΙπαι «οτροτῖουθ ας παιίταρ ος ; τήν ; ᾗ 
Ῥοτεραπέατ , ἴαιπεῃ ο. α[ρετε γόχαεϊ ο6- )αυηγίω επεκράτεω» ὃ τρηχέωρ δὲ περιεφθέτες, καὶ 
Ἱεπε, Ῥιπείρασηπς Ἀπιαπίοπίε, αποζυπιὸοθδύκ. Ἰχισ' α Ανηάῖοι, ο 5 ἡμίσεαι κ ο έσεες 
ἁπιάαπι παν]ηπι νυἱπεταευπα εταῖ, ἆς Εα- τρωμέναι ἔσαν, ὀρησμον δὴ ἆ ἐβούλευο ἔσω ἐο τἆν 
Ρίοπᾷο . Ἱπεθτῖας ἵπ Οτῶσίαπι ἀεβδεταδαπι. Ἑλλάδα. Νόῳ δὲ λαβωὼ ὁ Θεμιγοκλέης ὧς εἶ ἀπιορ- 

19 Ἑμεπη[ζοσ]ος, ταριταῃς, Π αῦ. νΙπίδις Ρατ- ῥαγείη ἀπὸ τὸ ο βαρβαρικῦ τό, τὲ Ἰωικὸν καὶ τὸ 
Ῥατ]σίς αὐἀάσετει Ίοπες εἳ Όα169, Βοχῖ Ρο»- Καρικὸν Φύλον, οἷοί τε εἴησαν τῷ) λοιπῶν κατύπεερθε ἳ : ” ο : τς - ’ ο” 3 ο δν λ ο : [8 ας τε]απος {πρετατεης 5 νε. να :35γοέσθαι ἐλαυνόντων τῶν Εὐβοίων πρόβατα ἐπὶ τὸν Ῥεζοτα αάἁ ππατε Ῥτορε[αΏε, Ώπς ἆμσες «ΟΠ ; κο ; ! νε μΧ Ἱταχίε, οἶεαπο ἀῑχίε {ο νίαπι αµαπάαπ ἔα- Ὑάλαρσαν, ' Ταύτῃ συλλέζας τες σρατήγες, ἔλε- 2 ) ος Α δρις, Δ λος ου 3 2. Ῥεσε, «πα {ρεταται ορτίπιος {οοίοτατη αΌ 1ς- Ὑέ σφι ὡς δοκέοι εχουν τυα ὃ παλάμη, τῇ ἐλπίζά ὃς ράνέίαπα απ, Ηαξίεπας τεπι επαδανίε; τῶ βασιληο συμμάχων ἀποςἤσευ τες ἀρίσές, ταυ- πάΙά]τις Ἱπ. τοδις ρτῶ[οπΏρις Ίος αὐ Ἱ- τα μέν νυν ἐ6 τοσβτο παρεγύμνι. ἐπὶ δὲ τῶσι κατή- 
[ἱς αρειάαπι οε[ο, πε Ῥαροίεοίαπι Ῥεζο-ᾖΟχεσι πρήγµασι τάδε ποητέα εἶναί σφι ἔλεγε" τῶ 
ον  μφὸὸ ἡ οἱ αόις αμ τς ον τε προβάτων τῷ ὃ Εὐβοικῶ ὅσα τι ἐθέλαι χατα» 

δει. ν. Ὃ ος ὃς ήν ος ρα δι ολ πβήη γας μη τν σρατή κ. Ὃ κα. 

Ρις ΡΙΦεΙρετεηῖ ΙδΏοπι αοσεπάετεΣ Πδί αι- ο μα ρληα ο ον ος ὸ ον ο. ἵεπῃ ἂς «[ορε[α τεπιρας ουτῶ ἔοτε, Ἡἲ πε ᾗ πυβ ἀναρεαίρη,ς κθμίδης δὲ ο ο ο τε: Ώοχα αίτεηε ἵπ Οτῶείαπι.  Ἠος 1] Ρτο-/δλήσω" ὧγε ἀσμέας ἀπικέσθαι 1 ἓς τὸν Ἑλλάδα, Ῥατυη ϱὔμπι ος[ος, ασοεπῇς Ἰσηϊρης αἆ Ῥε- ταῦτα ἠρεσέ σφι ποιέευ' καὶ αὐτίχα πι πρ ἀναχαυ- 5ο 6ο(ᾶ εδι Ίεμπι, , Ναπι Εαρωεπίες» εοηϊῖεπι-  σάµθοι, ἐτρώποντο πρὸς τὰ πρόβατα, Οἱ γὰό Ρίο Ρασ]ᾷϊ οιαοι]ο» ἵαπαμᾶπη Πλ] κος Εὐβοέες παραχρήσάµθοι τὸν Βάίκιδος χρησμὸν ὦς εἰδὸν Μα στο. 

ὦ Οἱ δὲ ὡς «4γεῦ. }-, ΠΛΟΧ ναυηγέων «4,  ὃ Εκοῖας Ῥ]μ. ΜαΠρη. Ρ. δ67. Ὁ. αΌἳ πια]ο περιεχθέντερι 6 ας ος : ᾖ{ Ἰ{ε, 4.Λ. ρω, «ἄπεδιν ἐβουλεύοντο /. 7]ά. Ὃ ο 4. βαρβάρου, πας βαρ- 
(αρικοῦ, αποά νΕΙΙΗ8: ΤΠΟΧ Ἰωνικὸν Φῦλον καὶ τὸ Καρ. «4γοῦ. αεί ιλ. Ταύτῃ δυλλ. «εὸ. η) απ- τεὮ ταύτην. ὁ Ἡαυει ἱζας Ἐκ Ίος Ίοσο ἴπ Νοο., 41 ἐλπίζοι Πο] εἶπι «4νεῦ. -.4, Βαν. «ΐτδ.. οἶἵπι ἐλπίζε. ΄  ὁ Εὐβόκῶν «ἀγοῦ, 7Μά,, Επι κατρθύειν ὅσω τις ἐθέλει 449/.9 θέλοι εοάσπι οτάῖπα «{γοῦι }πά, Τη «49ζ. καταθύειν Ώοτ ΙπνεπΙ.  ὁἰ Ἑωῦτῦ «ερ. { Πῦρ ὤνακαίειν 14. [ει], αι. «39, Ὀε]ίθ. Μἱά, αὰ 1, ΙΝ, 145., πυρὴν ὀνλκ. ; Ηπί. ΑΗ. .  ἰ εί, «{γεῦ. Σά. βατ[. 4ῑδ.., οἶῖπι ἐπὶ στήν. ) Πυρὸς 
καυσ. «49β, ΠΙΟΧ ἐἑτρώπωτο 8, βαγὴ, δ. }πή, Αγδι, εκ 4ο, -Ίιλ. 
ἹΠοίεπιὸ | 

Αῑοίεαν γγ Πινοηίς Αλκιβιάδής ὁ Κλευίω, ἀνὴρ λλικίᾳ 
ἔτι τότε ὢν νέος. 4, Φ//010 αἃ Α. Μ. ασόο.. ῥος οἶγ- 
ε1έ αηῃο (Ο]. 64 ο) παήμ νἰάείατ «1οδίαίσε: ἴβπι Άπίο ὉΠπίας Ί]μς αὐϊόται: Ώηπι ἶαάςς ΑοπίδηβΗπι 34 ΟΙΟήζαΠΙ Ἓγεμεται Οἱ, 83, ο, 96ά Εα]Πεας, τι 
Ῥπίο: δήη/όρως, Ώμοφης τοτε 19 ἵα Α. Μ. παζτ., ΑΙαΙδ]αᾷῑς 44 Ῥοτίσ]σιῃ ἀἰάχι Τηνεπί Ροῦςς σοπρτιῖς 
3Πηρς θηΙπάεείπη, ᾳμαπι Ῥηετο Πονοπα ἆππος Ώᾶτο; δίς 
Ἠρίηίη οἰγοῖζου 4Ώπος πατις Ρέοβῖτοι ἵπ ρυρ Ποια - 
Ῥμά Τζυῳα, ν. ο. 48:. πε(ε απῖε 14 αείαής Ησεῦαε 
ΔΕεπῖς δημηγορεῖν' βο Ροτιήξα ραϊτο ΟΗπία τεβπαῇ νε] 
ὈΠεπηϊς Ῥυετ νε] αμαάτ]εηηϊς, {54 α ραῖτα πιθάἴαπῃ 4θ- 
ταίέπι 4ΠάΠπῃ Ῥιαείετρτες{ο» Παπά Ἠΐς {Πογοιίοίο ΠΛΊΤΑ- 
τα ενοπετηπῖ ἀμοῦις εἰ ΠΠρίηϊη αηπῖ αΏτο πιοιίοπι 
Ὁμπίας, Ῥμες αὐίοπι» ἵπ τητοτὶς {11 Ῥοτῖο]ϊς ἆοπῃο 6-- 
4η στις» ῥαεάαρορπα ”Ἡασσπι φἠεπιάαπι ἹαὈιής Ζο- 
ΌΥτήπΙ, αΠίΘΩ ΙΙ α (ουρία Ἰηνεπίς αἰίσαιια αΓιά(το- 
η. Ῥγαθοβρίοτεπι ρι6Υ αδικία [αγ Σώφιλον, ρᾷ- 
ἵτεμ] ογαϊογῖς ΑπιρΠοπας, στι ΙπΙπήοἵδβπιηπι Α]οῖ- ἸβάΙ ΓΗ]ς[Ε 6οπβα! εκ ογαζίοπί5 βηαπι, αριιᾷ 410οη. χι. 
ὧν οὅσ. ΑΔ. ἆε Θορ]Ι]ο ριαοσοριοία νίά, μις γΊταε 
ΕΠΡΙΟΣ Ίπ Β/αγεδὶ Τ. τι, Ρ. 839. Β. ΡΟ] β γα, Ίπ 
ΠΠΡΙΗ. ῥι 498. Σώφιλος καὶ τὸν τοῦ Ιλεμίου ἐπαίδευ- 

σε» ο {περίϊς αἆ Αγίοηημισι Ῥταροίριε που] Πταῖί {- 
ἴνς ἀῑσῖτας “ΑΙΙρίαᾷςς: ΠΠαίΘΥΠΟ Ποῃ. πήπις σοποτΕ ο 4ἳο Γσῇπεγ. ορῖι ἵῃ Ἐχοτοῖε, Ρ. ὅ9ο, 99.) {1ρεῖ- 
τι ιν μα ος »6ε Ίπ Ῥλομὶς Ἐ. 
νου καὶ Δεινο μα Ῥο ἵος τι να ὦ Φίλε παῖ Κλει- - ΙΑ ΝΗΔ. ξ ηος εἰατίκῇβπιο Ίδης αδίηις ΊἨνοῃοα. ορΠίσεΠα ποὺῖς αηΏς 1 Ῥορίοτος 61η 

πίς 
ΠΊΕΠΙ6- της, οἱ πο {ιά αμίάοπι ἁἀποῖατα πθ Ίοχετηπε, Ίπ- πα Ῥμαγο πι ῖσαπι ΓΗ] ς[α {,ποσεπαγῃ. Δᾶ Πες ποη- πα Τομωἰσεη {οΠρβείΕ τεσοτάος νΠ1, ς, 6., Έπ- 

2 ΑΙοϊσίαζαο Τ πεοπίς 1. Αιοηπϊσπίσπι ἴδῆῃς ἔσπι- 
]θθοῃ. πατρικὸν ἐς τὰ μάλισα [η]κία Ἐένον- 

) . Ὁ καὶ τοὔνομω Λακωνικὸν ἡ οἶχία αὐτῶν πατὸ τ : ν 
ο νοίαν σχεν' που αὐΙάσπι πποίο {ας π{ίτο, απο 

ἱ Ίμρμ, α ὢνόμωχκα, Φορο]ίσίοη Τοπογή, αὰ Ἰ.ς, πΤΟΓΙ6 ο ψά ρα ελα Τιμ . 835. εἲ 
τοῦ Ἐνδίω. Ρομν ἐταῦτης εΧ Ι5ῖο Φεῥο)ο. ὃς ἦν πατὴβ 
ορ μἷς τ]εώς Ἰηοηί οπίπι αά γἱοῖπας π]μ]{ οτίε αἆσο ἵπ 
ΒΠΙΘΗ πηοᾷ Έεεριῖς, αὐοά ο μα πιεγεαίηΣ: Ίος 

90 της Ἰμάϊσα, τοις {οπ]ρββίαιτ ΙπιεΓρτος 

"αρποίς;, πμΠο έετίε ἀεβρπατί πεηιῖς. Ίῃ 1 

149/. ἐτρέπωτο» οοπίτα ΙοπΏπα 

ΠΙΠΗΠΕ οὐπίσιππεπάας: Αλκιβιάδης Λακωνμὼν ὖν ὄνομα" 
Κλειίας δὲ ̓ Αθηνοῖος, Λακεδαιμονίῳ Αλκιβιάδη ξένος 
νόμενος, τὸ ὄνομω τῷ ἰδίῳ παι»ὶ ἔθετο. Ώς ἵπ πις 10 τεΙΙπ-- 
αετέίης» ας ΟἨπίας ρήίπας απιὶςῖ, Τ.απσοπῖςι) π Ώο-: 
πηςη Πο ΙπάΙά]κίαι; αὐὶ, {οτί Ιῖο ἴοπι ο ο 

ας Δι- σα {πα Ῥοίμετμπε απο ΟἨπίαπα Ἠὶς ΠΙογοάσίο Ιαιάα-. εωπή Ῥ]ητος Ε]Φίο ΟΗπίπε, Ῥ]ητες αείαπι Α]οαϊρίαάσο, 
{οίαε{ε πε 1Π εις αιΙάεπα αθνΙ ΠΙΟΠΗΠΙΘΠΙΙ5 «ΟΠΊΠΘ- πιοναΏ, Πεγοζο/ Οπίαπι Ῥηπιηπι ΠΠο Τ,αοοπίσιπι ΙΠΙρΟΠΙΗ6{5 Ποπ ρ]6ιίαι]α οτεᾷΙάετμπι» {δά 41ο ἴλῃ- ἆσπι αἰρηπιεπίο πιο  Ῥενα πι απιῖοὶ ᾖιδγιμηέ οἳ ξένοι (μίας Αιλεπίοπῇς οἳ ρατιστα αιάσηι ΔΙοἰρίαάας» {εᾷ ΑΙαϊρίαᾶαε ΑίΠοὶ πηαίοτες ρυὈἡοἶτης Τ,αοαάλσπιο-. ΠΙΟΓΗΠΠ 141 Εη]κ[α νιάσητις σρόξενρι” ἰία Ῥοτπιϊ{ζστῖ ποΠ ἀερίεταπε αἴῑαα βηε αῖφμς ἀἰνετβςβηια, Αὔια- πἱεμΠ ΑΙαθίαα! α ππαϊοπίδας Ἱγαάίτα οπή Αἱσϊρίαόης ρατῖαπί Ῥο[ειίς σο]εῦαίιιτ απἠσἰάα: 7δμοά, ναι, όε 

{εὰά 1 αοεάαεπιοπἹοτίπι πο. εταῖ ἶς πρόξενος Ώπο Ἡο- 
ποτεπι ΠμΦΗ1ε 116 τοσιρείατΕ, οιΗ5 οπετα 1]]ς {5 
Ἰατή αντί αὐάϊδανεται: Τλμογά. ν. ς. 43.. εἳ , 6ο.. ΑΙαἰρ]αάςες ΤΠ οΡ48Ίοπε αά 1άσεάαεπιοπίὸς» τῶν ἡμῶν, 
1ΠΩ 155 προγόνων τὴν προξενίαν ὑμῶν -ἀπειπόντων, αὐτὸς ἐγὼ πάλιν ἄναλαμβάνων ἐθεράπευον ὑμῶν. ΝΑΙΟΚΕΝ. 91. Δρησμὸν 5) ἐβούλευο] Νιὰς Γυρετίας 6. 4. Ας: ου/αῖ α{ραπίταϊείῃ νοσαῦὈι]ῖ δρησμοῦ Β/ ηλ γούμς » ααοά 46 Ώρα οοπΏ]π]ε[ε Έτασσος ἸΝο[ίοτ ἀῑσατ. Αἱ μή /έυεγας εν «γῤατεζης. 
ογέζ0 φδά γε γορ ή) οµη/ 6) σμιο]εηίώηι ορ ΤΓοἷάΣ 
301 ΕΠΗ) 4 00ΙΠΟΥ Πο] μς εςξ. αμα {ή Β» 
4Ο. «14411 δρήσμὸν βουλεύέσθαι. δὶο Οημεγαγίης ΕΧ. Υετο. «4ν]ίάς Ἐ. π. Ρ. 1ο. τῶν ἐν ταῖς Ξ ο. 
κράτος ἤδή ΦΕΥΓΟΝΤΩΝ εἷς τὸ εἴσω τῆς ο βδς; 
Ἠΐ6» ηεαίΙε Ῥοβγσεηις πιο]. Μο .α - ων 
ῥαςοκ Ύπς ΟΙ, οροφή Ἠάρώ αν τν. 

36, Ταύτῃ συλλέξας] Μμαϊα ρυπόίους Ἰδοος Ῥοΐξι- Ι1Πΐα 4{νεὸι οἳ ία. αρίανίς 14 Λαοΐμς Πετὶ ΟΡΟΙ:Φ. 
τ6» Ῥετίροχοται, πες». οτεάο, τερΓοβανεΙξ 415 παπι, 
Ώεἴπσοερς προβάτων τῶν Εὐβοεικῶν 3Ώ Έὐβοικῶν εχαϊοίητ, 
τα ὈἰτταΙη εμει ἵη πηεπἠθγαπί5 εαάσσι Αἰδίοπῇο 1, πη 
». εἰ γη; το», ο τον να ερ 48. τὸν Ῥάλίδορ αρησμὸν] Να εἴπις ἶσίε 4ε Ῥετῇσα οκ. 

ῬεαάΙΠοπα οθοίπεΓΑΙ» 
πο Ἠπες ἀυχαῖ Ρροτήο. Ιά4π Ο. το, νὶ ἐκ Βοιωτίας Ῥάκιν 

εἴ]λε, Πουὰ οἳ ΟἼσεγο Ὀϊνίπαι, , ν 
ας 2 ο ς τ. 6, 18, Όμος 

ν»- 

κε 

ο 6 γη ἡ]]ηά 0 11ΗΗ/ΡΓΙΕ 

ο/η. Χν 14.5 ϱχ Π]ο σασμη]- 

- 



: Ἐσαεπαι Ἱροπιῖᾳ νοι[ις οτασα]άπα. Βαεἰᾶϊΐς, οὐσφ 

6οδ Π τν π 0ο Ὁ ο Ῥ ἷ Η]ίς πσσδῇ,. : ο οδός, Ίητος εορίᾶθ παγα]ε ας ἴεῖις»- 

Άιες. Τίς αιάίτο εχῖτα ]εοπίόα ἀείοαπε Απιοημιώση. 

/ "/ Ι . ἷ 

λέγοντας, 3 ετε Τι ἐξεκομίσαγτο ἐδέν, ἔτε προισά- ἴε, πεαιε εχροτιανεταπῖ αὐ]σαΠαπα, ώ μἳς 

ξαντο» ὢς παρεσοµέγΗ σφι πολέμεα» περιπετέα τεδοΙΠΡΟΤΙΑΝΕΓΑΠΕ, νε]ατ Ἱπιρεπάεητε εἰ8 
/ μίά ὃν ῥώξν ο μήν δρ Ίο, εἲ τε ΠΡῖ 4ποᾳιθ 1ρῇς απιθίρυα5 εἴε- 

Σεωοἱήσαγτο σφισιαύτοισι τὰ ποηγµματα. Βακιδι α 2 : αἱ . 
οι η ο νο δε 9 πα | ς γα σεταηῖ: τα οηπίπι Παβρεραι ἆ6 118 τας] απ. 
ὡσέ έχει περι τΏτέων ο χθήσμοξ» ο ἡ Ρασίά!ϊς . 

Φράζιο, [βαρβαρόφωνο ὅταν ζυγὸ εἰς ἅλα βάλ- ἵμρα ῥαγῤατίοις εππαζάσέᾶ ζαᾷαί η 

λή ας κ. οι Φφμιο, αρ 
ες Δό6 ο Βύβλιο, Εὐβοίη: ἀσέχευ πολυµηκάδας αἷ-σο ωύωα οαβγά ππεοεηῖε {πε Ρο 4 Ἰν : αν. 

γά5. ν ο Η1ς νετβρας αααπα πΙμ]] πες ἵπΠ . ο 
. . 3 ο ᾿ αν : . αΏῖ 4 γ 

τέτοισι οὲ ἐἰδὲν τοῖσι ἔσεσι χθήσαμένοισι ον τοῖσι τό-. 5 ἴυπι αἀεταπε, τηπι ΙπρεπάέραΠί» ς 
ω ὦ ϊ ἷ Ἱ βιοετεπῖζ. 

τε παμβσί τε καὶ πιοδοκίµωσι κακεῖι, παβῆγσφι  Ὥλυμι µας εί ἀρέναως, αὐνοπῖς ος τοἰήναὔἳ 
συμφορᾷ ἆ χεησθαι πρὸς τὰ µέγισα, Οἱ μεν δὲ ταῦ- [ροσμίατος: παπι ετας αρ Απιοποϊβισι {ρθος: 
ο ο πορί 9ὲ ϱ εΧ, 19ήχυος κατάσκοτοος,όΟΙαίοἵ Ῥο]γας, 6επετε Απογιεμς» 681 ἀαίυπ] 

Ἰ9 μεν γὰς εω΄ Αρτεμισίῳ κατάσκοφος []ολύας, Ὑγέ- εταὶ πεβοςῖατη» εἳ μαρεραῖ εκρεάἸευπι Εἴ αμ” 

0ο ᾿Αντικυρεὺε, τῷ προσετέτακτο" καὶ εἶχε πλαν Ἰπβπιξέωτα παν]αίαπα, { οορίῶ Ππᾶνεἰες εοπύ 
χκατήρες ἐτοίμον, εἰ ὁ παλήσειε ὁ γαυτικὸς σρατὸς, ση- «ΧΙΦΙΕΠ, αἲ τεπηπεῖατει 9, απί αρα ν 
Β αίνείν τοῖσι ὄν Θερμοσύλησι ἐδσι, ὡς ὁ) αὕτως Ἡν Α- Ῥγ]88 εταηῖ. "θΙπηΙΗτετ ΑΡΤΟΠΥΕ ιν 

βρώυχος ὁ Λυσικλέος ᾿Αθηναῖος καὶ παρὰ Λεωίδηό Πμας Αππεπίεπ[ῖο αριιὰ 1,εοπίεπα ΕΤ π ον 
ρδηὸς ασε ποσο "Οσοῃ ὈΓ]σ]ηία ΤΕΠΙΟΤΠΗ πανὶρ]ο αἁ πυπαρθώ ετοιμος τοισι ετσ εν μμσιρ νι ο ΟΝΗ Τρηκον- 1, φαἲ αά Ατιοπηίβυπη ασεραπῖ» 4 απἱά πονὰ 

ὃ έως, σεν, τὸν πεζο, ἔτος ών ρεάε[ῖνης οορῖς οοπείρ]ς[αε, μην 
τν ΄ οι « εσημαυε σφι τα γεγωότα Ὀτοηγε]ας αἀνερίεπα, Ππαϊζαν]ς Ίος, 

ο Λεωνίδεα καὶ Το φρατό αὐτᾶ. ὂι δὲν ὡς ἐσύ- σα 1,εοπίάετα εἳ οἶις. εκοτοίωπη Ρε οἴπι | 
θογτο αυτα κι ονο ἀγαβολας 8 ἐπγεῦντο τὴν ἆτο-7ο ο πὰ 1δὶ το αμΙτα ποῃ. ΙΙΠ ὑμα νι 
χωρήσή, ἐκομίζωτο δὲ ὡς ἔκασοι ἐτάχθησαν" Κορ» Αδίτυπι Ῥατανοτυπε: [οά απ: αμαμς  ῃιο. 
19 πρώτοι, ὕφατοι δὲ ᾿Αθηναῖο, ᾿Αθηαίων δὲ νέας ο ον αρ{ζδοίοταπες Ρεϊπηῖ ΟΣΗ μι νο-22. 
κ.α ος , πηῖ Αιλεπίοπίε. Όποταπι ΑΙΛΕΠΙςΦ 

Τὰ ἀρισα πλώβσας επιλεζάµουος Θεμισοχλέ σπαᾷ α Γμοπιος]ες ἃ | δαμ κγοκλεής Ἰοοϊῃμηῖς. πανίρις εἰεδεα, Τ1ε πα ᾶ5 
πα έσο- ο ανν 

φ ' | : ό κ : : Ῥγή. 

4 Οὔτε τι Ρα «4νἡ. Ιε., απίσα οὔτ' ἐξεκομ. ΤΑΠΤΙΠΙ,  Ἡροσεσάξαντο αμ. εί.» προσεταξ. ος 
6 Βύβλιον «4γεῦ. «49ῇ.. Βύβλινον ῥρας μή, δε, 1) ο Εῃ ς λίσειε Εάῑο σπέν. 

) μα » : 9 : . Χρᾶσθαι «4γοῦ. πά,  ἐ Παλίσέ! 

Απικόμενορ σφι ἐσ. «τοῦ. «0. Ρα. ας Ἐπαεῦντο Ρας]. ή. δις οι ἐποίέοντο. 

Βαε]άσς οσμα-ηςς ΘΙΤΟΠΙ ας : ον -,,. οἱ 6ε ο0 Πἱ6Ι- 
μας δε νήτοπις τ.ρ..908.. Αίολᾶεηι τε : ἆο οχ {4ο εΩΙ ος 

οτ Ὡορουίππα πποπηοσανΙε, τογῶ πι ΑΕμοηίοπ(ὂπι α]ῃ αά- αι Ὃ ρε σοπομ(υπι πήρτας[ο, μμ. ουηες Γ1ρες αἷῑα τε {ο]Ηοῖτα οχῇ ; Ὡς σ 1] : Ἄτ ορετα Το, Γοἔηῇς Ίοησό ρτασΠ απ Εις | ας. πι 
Γ ολ τα "μα ετρείπππαιε «{Ε]αηὶ Ναγ. και, δν ἐν παλήσειε] βοτϊρᾶ εἀϊήαιο Η0σ ο ο] 
' δά Τδμείος δα «δα ες μὴ [θα αμα» παπί Βαῑτουίς Όσμευ. εἰ παλίσειε σοπ]εζτάτας ὦ α Πϊε» 
ί ασ. ΠΠ 1606 {τατηῖ, δὶς Ὦ {σηταίαε: ΕΟΠΙΕ | 

.. ΙΝ: 19. οὔτε τι σπείρυσι οὐδὲν. οὔτε ὡὠρο τικ. πας σηρα τος οπὸ ἴπτεστο ἐπαλν κ - ο ωοο  μμώ 
πη]]α οτας Πσσσσ[ας, Ἕσροις μά Ἐν μι εεάστες, οκ ἐφαλίζω, οομέτα ἀὐίημεην οὐῤ]αΣ εοβτ Ην ἠς 1 ο. ε νδρεῖο πὰ Ίων, 34. 44ρο- πο[ῖε, Ἰάφια Ριμάεπίες» πεαΕ οσο οζπή εε 

κος ἱ τοβοίαί. ΄Γοἱεταρί]ης ἂε ορίπίοπε ο {ρΗΙ: οµά5 αλά Οὖτ ἐξεκομίσαντο ] Ῥυπι Οἶας, πο, γομουές ΚΙ; εἰ πελάσειε», { ο ὑτορίπριαρώς ν.μ τοῖσε Ραυ]ο οοπῇάομίηης Εἱογοκ]οη{ τγαξχαυαῖ Ὀταπίαπι ος ΟΙ: πιοᾶ 1, Ικ, 73. ὅκως ΠΕΛΑΣΕΙΕ ἀπ η, οἳ 
τας παν. 46 απῖε Έο- πολεμίοισι" πεηὺς αὈίτας ουο νο πιμιθ» 
- Ὥδρης οηίραλντωνα ο μεν ΕΙ ΓΠΙΟΤΩΠΗ5 Ῥαεηῃς Ἱμνοπί- {οτιαδίο (ροπουζ. ο αἴας 1απὈᾶ 2 οππιυίαη- ο ο αν ο... αμ σᾷ «Πρμελοπριό αι εἳ η ἵπ Γηρήν ορ ο. ἄν 
3 Πισάδβήοδ νρος αρίώ ος με οσ Ὠδδα ΕΧεΠ- τς, 6 οπιΠΊρς {σπεάαε ου αηῖ. 4 ρε” Ῥ]αυ πιοᾷε[Ηαδ, νῖτος οεῖηπι ῥτϊπιητίος τρ ο νο ξι ο κ ΑΗΣΤΙΟΤΣ; ἵε διαφθείρεες ῥοεβη, ἴσ. ὁραηδοηέμηι, θἰἱοσαμα. «ΗΠΑ. ἵν. οὐπηρίοϊμπι5. Παλήσειε Π1εβεδίης ΕΧΡΟΠ Ρε, έ 

ο ρωην νανς μμ ΏΙοδημος απ] Μας σοη- αυοᾷ ἂς εἰσᾶὸ Ἱη Ῥε] εοιταοῖπο ποῦ Παμάβο 21ο 
Αι οσο ον αβρουηήμηο, ἹἩ Πο, τς τα » {Ἠπιευπα,, Ῥείσος Ίαπο πολ τρή, 

το λος ος οἵεπ. δε ιτ 11] λέεω πον]ςίο» 1οτ “1π ρτ]π]ῖδ, νοΓο πα νο  Εῦ. παλέεω πονϊδίε, ΙοπεδαΠε 11 ΡΥΗΠΙ2 αμ Ὃ οσο ο. ον. Ίαες ΓοΠρβ, ἵη ποεῖς νἱ ΙΠΠΠΗ, Π]ρῥοσ ας πα, ὠποπάλέειν αἴφιιο ἐμπαλ Ὃ ο 
Ἡν ΡΤΟΡΟΠΙΕ ἹεζΗοπεπι Μεάϊσεαπα: οὔτέ τι ἐξεκομί- ον]ωίαίοπα οἳ σοποιδία ΝΕΠΕΙΙΕΠΗΟΙΕ. ᾽Αποσαιο- 

σώωτο οὐδὲν» οἳ Ἰοεῖοτί 6οπιπιοάηε Πε ζύμη [πυεη: [γουἱαμήε» σαλεύσει καὶ σφοδρᾷ κινήσει. 100 . ι-. --ἆμα πηΒί αποφμε Ῥίασσι, σὲ, { Ἡς ἱΟΙΠ] λα ο σαι : ο. [ 
α Ἱ ο ιωνν ο ετ ἆε ν]εϊπὶς ἁπας ποπῃ, Ῥ. 78. Ρίτα. ΙΝΕ εἴρο εἰ παλήσειε ξ Ο μς 

. » “ , Μα έώ νι - « Μη, ατυ1 

ο λος θη]ά ση] επ{εῖεπ οδί5 α ππαπι. {δι μας {οσῦτα ,αρίωΠοπενε εἶαςῇε ΤΙΔΙΟΓΕΔΟΟΡ’ πι 

τοδς 2σ], ουτέ Τι ἐπεκοµίσῶντο» οὐδέν τε προεσάξαντο. νοσαρι]ο {ερευσα Ίοσοᾳμε {οπτοπΏῖα οοπβαδίΐ" πἰσδα- 
ης ο Ἡ ως ἐπρογανέγαη σἱεζμπηῃ πεζμο η 69. Εἰ παλήσειε ὃ γ4υΤ. σ.] αιτίας ατιξ μα. ώ 

τι | ας -- οὐδέν τε, οὐνίιΠι αριά ταν. Ρογίή5» Νεηβπορς ᾖοῖ]ς, ]ουμπὶ ὃ ον 
δρ ο ας ο. Ηεγοβοε] Ἱπ Εά, Ώγομ. Ῥ. Οὐοά Πο νἱραίς, Τοχὶοορταρ]]ς, οτούο, Ἡτη ο ο), 
ο. πρ τῷ »3. 4005 ο, 600, Ίο, 5οο. τὸ, ἸΜΙ- πΠδίΙπι». παλήσειε Ἱερῖται Ίπ {1 {αγία αρΏά. ο νο 
ΠΗΤΑ ΤΙ ο-σθαη τα λης οΏοιώτε πομ ἀόαΊρηδιμς ος οὔπα, ἸΠίοΙΡΙΟΙΑΠΙΕΠΙΟ ὃ Δείρειε: Σδιαθῤαρεί υπ 
Οἶαι. {σουδί Ῥαΐετ: Ῥοησίῃ Ἠϊς πηασῃῖ υἷ δηα{9 εί οὐ ] ιαθῥείρειε: ωφῥαρεί! ο 

Ἰασημώμμ μν ας ππαρπί νἰτί νογρα 4μπε- Ἰοοὶ [εηζεηίία πο εδ[ος νη]ὰᾳ αἱἰοπμπί: παλήσἒ 

Λμίς οτε) Γη (Ἠλποπαπιςὃ η ον λαο πι5 6] πο ἀοσεαί: ΗεεοΙ «ης ας ΡΙΟ 
ο, ΔΗΜ “(περαπις) ηὸ Ἠδγο, ο), ἸοΗΗΗ ῥτοίογο: ο οεοαε: Πεά γκο ϱ 

11167 αἰσμε {ή υμ/οές ῥις ορ 2, ΕΛΟΙΟΤΟ: εἰτι πταίσειεὂ ν. 503 ο νὲ τά 

απεμι οο ι. ς 9 ο αιγεπὲ» Πζυή ρα ποροβ]τ: 1 σςε, ἐ να αν γοὰ, 
όσ/ἐ μἱρᾷ ἡῤγαγὴ ῥΗ/συ. . ΙΠΡεΠΠαΠΙ ΤΑπΙΟΠ Ἰαιᾶο ταῖς 2 τὴ έν τι περὶ "τα. Ἡ. ἐὰν ποτε συμ΄ 

) Εάῑτοιϊς ΕεγοιοΗ! 1Η: Ῥ. οοτ. π Τω/σμα» Ὁτ [οτ]θῖι Ὠήοζογ. 1. Ρ. 419”. δέ ίσες 

αμ Ἡσνσςς ντ σολ ασ. Ίο βῇ τι στα] {2εποβ. ] τ. εἰ δὲ τι ΣΤΑ. ῇῃ 
πέγήο /1μάΐο {η Ἠεάίρεας πμῥγαπας αλά δως ο) ζ0, πο : ο να Ἡ ας - Ῥ. ο : ο ποιά αμάθο 

οί «οὔοοπί απίυῃ Πιρτ ποσα πήσαίις» Ίος. ραμ]ο σε Ἰπ[ο]εμεῖο ἡπήηιαμό ὤιπέμ αὐίανόμαι ᾱ- ᾖ τήπιαις {4οτοτΗ(α ὠμυήτοι, {61119 Ῥταεῦεπε, ος Ίππο. ῃ ὀλοώμη νεα μα. τη παβήσειε ὃν’ 5 

-τοηεος 41ος ΠάΕΠάο»» Ῥος ο. ἀϊθμπι Ῥηζαηί, ΄ ζἱᾷ ευρηίγεε οἶαςῇ: οοττε ἴαμουδ Β8 οἱεκδες ή. 

8, οθώνι μῃίς ϱ, ΑΙ ΟΚΕΝ. αισμοῖρ, πο Ῥε]ί ετίβχοιι ονεπῖωπη ΠΙΕΙΗΟΓΑΤΟΟΟ ΑΣ 
ας } 7]πε ἸαπΠῖς | άν ση 
δι Ῥαρβαρόφωνον | Εκ ῥα 46 ος βαρβαρόφωνος Ἠοεῃ, Ψ. 951,» εἴ τι πε[σετα! ἑπτάπυργος 24", ή /- 
ο να μας΄ πο. ἠπίαβα βαν Πεᾖήηιο ἀν]παο, κ, Π. Ἱ, Ρ. ολ. ϱ,, εἴ τι πείσοντωι ΜΊδο. ο μ, 

μοι οι ο αμ/είο ΡαεἰάΙ5 νεηαπη 1η 618, ν.. οἱο παν ββμς μιά ασε», ὂν τε μοβ . 

τρόν ολ αοπηη]ατί, 4παπάο πολύγοµφο ἔδισμω 1ρὴ, ἵπ Ἔ. Ἡ. σοι Ρἰεμία» Ἱερίεατ π {γαρ 
ΠΠ ρομα ο αλὼν οὐπένι πόντου ΠαρΙες 4ε Ῥοπίς Ἱπ Πο αρηὰ Ώποβό. Ρ. 547. 1ό., ἐλν δέ τι ή ΡΟΚΕΝ 

ο ς Ἀαρμῄηῖς .; Ἱπτρῃίο. ἐμηΐδις εχ. ὈγΙο Τω ἄφίκεσο. ο κος πο 
2 95. αθαμα Ῥύβλιν οἩς ντ Ο6ἱεὺ. οκρηϊπή νοἰεο- σα, Ἐπιλεξόμενος ] Οοτεὶρίεις ἀπιλεξομε 0 



Τηςπιίβοσ]ες εσίξαμί(ωτ ριοροβωπ, 6οΏ 
9 ᾿ 9 ως 19 : 4 . νε. αυ Ροϊαβί]ες {ο σοηετεῃς, ἵπ Ἱαρίά- ἐπορεετο περὶ τὰ πότιµα ὕδατα, οὐτάμνων ο) τὸ: 

αν . . ν - . 9 /. { ΑΦ ΄ / - αρ 

Ρα Πτίετας Ἰηοϊάεραι; απὰς Ρο[ίετο ἀῑεΖσσι λίθοισι 3 γθάμματα, τα Ίωνες εωελθόντες τῇ 
/ ς 3 ἵ Ίοπες αἆ Ατιεπήβαπι γψεπίεηῖτες ]έσεταπί» 

1η Ἠφς. γεια: ὙΠπ Ίοπε, ιαμά {1- 
{ιο [ασϊᾶς, τη] εαπιες αἀνετ[ι Ῥαϊτες, 
εἰ ΟτΦεῖαπι . τοάῖρεπτες Ίπ {Πενταϊτεπι, 2) 
δεά ππαχίππε αιἀεπι Παϊθ α ποβίδ: ἄπ 5 
Ίος ἔασετε Πδη Ῥροϊε[ῖ, αἲ νο Πἱίαπιδο,, 
εἲ πμης α πιεὰῖο ποδὶς νο {Πράισίίε, εἲ 
1ρῇ εἰ Οατες, τπτ οαἀεπι νοῦῖς {αοϊαπι», οὔ- 
{εσταίς, Θηοά { Ποταπι  πεαιταπῃ Ποτὶ 
Ροίεςῖ, οἳ πιαιοτῖ πεσερῄιαϊε εδ οῦ- 
1, «Παπ πε ροθβΏς ἀε[ειίσετε, πη-ς 

ΎµΕ νο ἵπ τε βετεπάα» ἆππι Ρήρηαιὃο2 
οπίεπεπι!ς, τειρινοισαπ]πὶ» ΊΠεπιοτες α 2 
ΠΟΡΙ6 νος αβία οπΠηπάος, αἲ Ιππηϊοϊίαταπα οὐ 
Πορῖς ου μαίρατο Ριπαίρῖαπι 4 νουῖς εΧ- 0 
ΕΠΕ. ας Τμεπή[οςσ]ες, ἴτ αἲδίΙΟ , 
ἀπρ]οῖ «οπβ]ίο {οηρβε, ττ { Πτιοτῷ τεβείη 
αϊετεπὲ,  Ίοπεο ἵπάμσστες αὰ ἀεβεῖεπάπτι 
ἃ Ἱερε αἆ {5: {π α επι ἀεξετγεπίατ, 4- 
τεΩΤυΤαΠΕ. οτἰπαϊπί , Ἱπβάος εἰάεπι τεὰἀετεῖ 
0Π85, ϐεἴ α Ῥτω]ῖς παναµρης {ΠπππΙογε» . 

9 Τ6ι. Ῥοβίφίαπι ᾽αμιεπι πο Τπεπητοσ]ες 1Π» 1 

22 

22 
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κ ὰς. 1 ο ον ἰν μα. ὑφεραίη μέρη ἐωὶ τὸ Αρτεμίσιὸ » επελέξαντό, | ) πο μεν πο ων 
τὰ δὲ γράµµατα τάδε ἔλεγε, ο» Άϊδρε ών 

εἰ ποιέετε δίχαια ἐτ'ὶ Ὁ τες πατέρας σρατευόµενοι 
καὶ τὶν Ἑλλάδα 5 καταδαλεμυοι. ἀλλὰ µάλισά 
μὲν πθὺς ἡμέων ἃ γίνεσθε" εἰ δὲ ὑμη ἐσι τᾶτο μὴ 
δυνατὸν ποιῆσαι, ὑμέες δὲ ἔτι καὶ γὺ ἐκ τὰ μέσεὰ 
ἡμη ο Έζεσθε καὶ αὐτο), καὶ τῶ Καρῶ δέεσθεί τὰ 

3 κε ον / ὸ αονδό ων οιόν τες 

» αυτα υμὴ οι. εἰ ὁε μησετερον τδτέω) οι τε γι- 

νεσθάι, ἀλλ᾽ ὑσ' 5 ἀναγκαίης µέζονος κατέζευχθὲ 
ο” 2 λ Αλ ϱ αμ / θ ει 3 ἡ 

ἍωσεἈ απἰφασύα|» υμεες Ύε ο τῷ ἐγὼ» εσεαν 
/ 

ἱ συμμίσγωμῶ; ἐθελοκακέετε, μεμημένοι ὅτι ἀπ᾽ 
ἡμέων γεγώατε, καὶ ὅτι ἀρχλθο ἡ ἔχθρη πρὸς τὸν 
βάρβαρο ἀπ ὑμέων ἡμυ γέγοε”. Θεμισοχλέηξ 

Κ δὲ ταῦτα ἔγραφε, δοκέευ ἐμοὶ, ἐπ'᾽ ἀμφότερα νοέαν, 
ΟΟἶνα ἢ λαθόγτα τα Ὑράμματα βασιλ]α» Ιωγᾶδ ποήιση 

Ι μεταβαλέει καὶ γθέσθαι πθὸς ἑωυτῶνο }, ἔσέτε 
τς ἀνειχθῇ; : 
ποιση τες Ίωνας, καὶ τῶν Ὦ γαυμα χἰέων αὐτες ἁἲππό- 
σχη. Θεμισοκλέης» μὲ ταῦ]α «έγραψε, τοῖσιδὲ βαρ- 

καὶ ΦιαΘληθῃ πρὸς Ἐέρξια, ἁπίσες 

ο τη σν .. - 3 Ἡ ο ον ο .- , {οΠρῃε, εκιεπηρ]ο νίτ «ΗΙ{Πφεπβς πανὶριοοςββάροισι αὐ]ίκα µέ]ά ταῦ]α πλοίῳ ἸλθεαφὴρΡ ἹΙσιαιεῦς, 
α- 

. Π 

4 Τράμματα, λέγοντω τάδε, "Άνδρες οπιδᾳ5 πιεᾶ1]ς «4γεδ. 71. 
ἷ ε “Ἐζεσύε «4ἱ{., οείετῖ ἔσεσθε. 

βατ. «ἄτδ., πμ]ία πεσοεςβ(αῖθ. 
{ Συμμισγῶμεν «4γεῦ. 7. φιοὰ Ίρετπο. Νἱά, 1κ, 97. 

-/ Μεταβαλέει, ά., αΠ μεταβαλεῖν οτι -«ἄἱάο. 

ϱ Καταδουλώμενοι «4γεῦ. ὦ Ἔσεσθε 14. 
Γ{1. 6 ᾿Δνάρκης ᾖήεα. 

«491.. ἀφίσασύαι πηϊσα. 
ἔγραψε Ἀπαρο. 
ὅγη. Ραγές. -ἵ. Β. 7. Όεπε: οεῖετ συμµαχιέων. 
ο. 

οὗ Ο. 1ΟΙ. τρι/κοντα μµυριᾶδας ΑΠΟΛΕΞΑΜΕΝΟΣ τοῦ 
σρατοῦ εἲ ὠπολέξαντες τὸ ἄρισον Ἡ. Ν.Ο 11ο. (0ἡ4ε αὐ]- 
ἆεπι Ὀοπί οοηπιατίδ», πεαε ρτανίοτίς νυ]ραϊυπι. Ἔπι- 
λεξάμενος ὄνδρως δέκα Αἰγινητέων 1. Υ1» 79.0 ἐπιλεξά- 
ενός τε ἄνδρας τοὺς ἐθέλεις ].. ΥΠ, Το. Δάάε Τζο. 
«. ἵπ ᾽Αναλένγομοι. Όιας ἀείποερς εχ ἆποῦις Οοᾱ, 
εχ[η]αης, πο 1]]α σα{ὰ εχοἰἀεταπε, Ἱτροῖε πεχα ορί- 
της: ῥγαερετεῃί ρτο[εᾶο» {. ριαπΠοις αρεξίεητ, Ρ]ο5- 
{ατοτ]ς Γρασἴπιση, 

79. Θεμισοκλέης Οᾳα]πάσπι ριπάεπας Ιπιρεταῖοτῖς 
[πέτυηπα ππεπιοτηπῖ /αγεῦ. Ίῃ 1 Πεπι. Ρ. 116. Β. Ρο- 
ὢσεη, 1» 6, 8ο, 6. αἰῆηιιθ: εἰεραπίετ «γα, α. Ῥ. 
διά. υί. πιο]ίοτα {μπε Ἱπ. θομοΠίς {οηρις αἴιαπι 1η 
44. βορμβῖσα πἠμῖ νιάεπτασ αἴαπε αὐίητάα» αἴαε' 

Ἐλποπήβοσ] εποιήτ αχ Ίγορο {μη Ἡς 6, 19.52 Πθ- 
αὐἷς οπίπι» ης οτε 1α]τ σος, Ἡ», ς. 1Ο. αρίᾳα {ηϊδίει 
{πεγεραμίο» [εὰ 1η ἰδί]ος τετήπη ἁῑ(οππαῖπε Ρτο{]5 ἵπι- 
Ῥοτίήηα, Μεπάαα δήρογ Βαγαλείογωη 1 Β)Η1. Ἱ. 
Ῥ. 905. Ὦ. Παἴπειπ ποῦῖς Πηρίε Ἐπεπή[τος!ς Αρεῄ- 
Ίαυΐα, αὔείηῃ αὰ Αππήισι αταεςί πη{ετίπε {ρεεμ]α- 
τοἵσπΙ: εαἀεπι Ῥαεπε ρταεοεῖ 1πο ἀείοι ρία ὡέοῤαεας 
(μεν Ῥ. 91. Νο]επι νίτος ετιάἰςῄπιος Ἠῖ5 ΤΠΕΠ- 
ἀαοῖῖς Ίοουπι ἵπ Πήβοτία ἀθάϊδία νεϊο. Όε ΙΙ ᾖ- 
ποπ], Ασο[ιαιπι ᾳἩοασιε ραἴεπι ἀαῖ Ραυ/{απῖας» Ἠμ]5 
ΏΊΤάΠς ΡτοάἰΠοπέπι Ρ. 908. Β. οιοὐαεὶ Ῥ. 998. α4εο 
Ρε 1η Ἰήβοτία, πεπε Τ2οζἰδεη αἰΙάειι Ἱερετῖε, εἷ- 
τὰς, οπή πΙδᾳ σπα οχΏτῖε, σος ἐν δευτέρῳ ἱσορι- 
κῶν Υεἰ Περσικῶν. ΥΛΙΟΚΕΝ. 

««ζ4. Ἐντώμνων ἐν τοῖσι λίθοισι Υρ.] Τάπριιπε ΠΟΠ Ιπυ(- 
Ἡ οοποΙηηαΗ Ῥοξίας Ἰπᾶσχ νογῥοτιπη, αὐῖδις βοΠρίος 
οα/ΠραΠεβπιιις ποναπι αΠαππάαπι Ἰπά]ά1ε νῖπι Πσπϊβσαη- 
1. Ἰοσηπα 1ίο Ἱηνοπίται οἶλπι Ἐντόμνεν, Ἱαρίάείς 
οοἰμπιπίς ὮΏαπίας. ἀῑοϊατ ἐνταμὼν υράμµατω. ΤΝ» 6. 

: . μα όν 2 Ὁ7. Ῥτοχίπυπη σοηνεπῖε  πἴππα ζέρρης. Ο]ε]- 
ζᾳᾳ ὃς ἵεγνο, [εὰ αἷῖα υ/ησραταπι Πτι ξητα, νογσαπι {η- 
{ξεαμα] Ῥὶς αλήριιειαξ, ξ ρυΐο» αὐϊ πάρος συτα 6121. 
:Ῥαγηιαηηί ῥοο. Ρτοβτ ΟΙΠΑΠΙΟΙ» «4μδον αα] Γ]εγοῃ- 
ο. ΤΠ. ϱ. 14. ρα ῥΥΓΟΡΗΠΕᾷΗἶοηε ---- ες ἐμ/εγογο 
ὦ τς ϱ /έοατε (ὁ/[εγίδεγε (π.δ εταῖι Οἱεγοηί ἀς Ὅνας, 

ος μὲν ἴμεγ/εεαγε: Ἰάεπι 1Ν» 6. 49. Γαζμαηι ἕμ- 
«ς αεῦ -ο οἱγομηη/ῥεδαης Όμο οἱ με» [ σΙΗΕηΙ 6ρεγ]α1. ομ] 1ο, ; ο ᾖ 1 . 

δαν π/οραν., ο ομό η] αηοίδης αάαγο» ------ Πε] 
ἴὸν ἐγχρίειν ἐν α) 8 16 αώ/ρεγρετε Λου: Ἆος (14ε515 εί 
Πο ἀ ει σης ὄμστειν’ αοσήσ] ρπης Ο/εαΓΙ0 π]ήδη1ε 
διση]ο, 1 ο ερία [Ηρεδυπα: οπηῇε, τς αἰία ππυ]α 
τι. ρ, 1οῇ7 ο) βάρη. εκ Ρη]]οά. αριά Ρ]ηλαγοῦ. 

πρ . . Οὐ νὰρ δρακῶν. ἐνῆκεν, ὦλλ' ἐνφχίσεν 
δοηυί «Ἀεγαπι Ἠ]ά, οεπεβι” ἀεπείδις {/εεαΜ. 

Ροΐμ]ς α ΄Εταρίςο αριᾷ Οἱσεγοη, Τμίς. Ἡ. 6, 9. 

2 Πάει εἲ Ρ/µ. Μαρ. Ῥ. 967. 9.» επίαα Ρα]: Ἱφιεὺρ ΡΗας, {εἆ Ῥείρεται. 

7.) ἐπ σημ αμ ογηη: Ίος εΧ 0οάά. ταςῖ-- 

ο] 5 - τ 6 αγ. 

ο Οµτατ Εωβαιῥ. πἆ Ὀἱσηγε. ν. 408. 
ο Ταυτὰ ροδι ὃς ανν 

τὁ ΜΗ ἄπίσασθωι ἄγοῦι, Ῥροΐοτίας ετ Ίπ βΒαε/. 
Ία Ώεαι υπίημε, απ 

ο ᾿Ανενεχόῃ Βα.  -µἩ με, βα[. κ. 
ο «πού. 7’. ει τι Βοε/. Ὀγὴ,; αηῖθα μέν νυν 6Χ 

ος 1, εωπεος [αδτίοα ογµι]ο]ί {π/εεσης «Ῥεγγμβί! αγ- 
ἔς νυ]ραηπῃ {/ογέπε πες αἁ νἱείπα ΠεαΙε 1είρο- 
ἀεί «4/0 σιαπἀΠοαμεπῆας. Τάἴθτας Ιαριάϊοις ἡπ- 
εώς ΥΕ] 1η/εεαγε, Ἠϊς ἐντάμνει λίθοισι γράμματα 
αΏδΙ ἀῑςΙἔητ εἴ ΓΠεγοβοίο ἐγκολάπτειν, 1. 6. 03. 187. 
πος αμ]οήσνὶς {ως μ{Ἡσρατυπη» εἳ τε[Ηή ἆθροι ττ. 
ἸΜαυζαζ. ο, ἆ7.ο σήλην ὠνασήσας ἐνεκόλαψε νραφὴν" 
Ἰάεπι αδ[εῖ ἐς φήλην ἐκόλαψε νραφήν' αι ταῦῖοπε Ἱερ- 
της ἵῃ νειεΠ ἴαρε]]α αριιά μή Ρ. οσσςι. 
90, τὸ δὲ δόγµω τόδε κολάψῶντως ἐς χαλκώματω δύο» 
τὸ μὲν ἓν ὠναθεῖμεν ἐς τὸ βουλευτήριον Ἰαῤηίαε αεγεε» 
αὐΐρις Ιποϊάεπάιπι εταῖ ρΙερΙ{εἴξεπα, χαλκώματα Νο- 
πες πο νο ΥΑΙΟΚΕΝ. 

78. Ἐπὶ τοὺς πατέρας] Ἐεᾶϊ αἆ Τ.. να. 
Πάαπι Ἐπεπηβος]]ς 1η{ετίρΠοπεπι Ἠφάεπι νειρῖς ῥο- 
ὢαεμερ 1» 39” 6. τεςϊταῖ, Ρατηπα, αιισᾷ γἱτ παρα 
αἴθσ]ε; αΌείάπς» Β/μίαγοδ. ΓΠοπηίβ. Ρ. 116. Β., «4 
:Η]ᾳες Ἐ. Ἡ, Ῥ. 191. ὅτο, ἸΝοταδί]α ἔς τοῦ μέσου ἕξε- 
σύε (ο. «494. τε[Ηωτπῃ νο]ιῇ, Φοίο ἐκ μέσου ἔντας 
Ιοπἱ (πεί: 1. τ.. Ῥ. 681. πεμίτατηπι ες ρατάτπα» 
{ε ἔσεσθε Ρει Ἠϊς» πες Ἰατιῖτ ΕΙ. Φοῤὂσπο, ΙΠοΟΠΠΙΟ- 
ὀμπῃ, Οοπία κατῆσθαι Άνε ἔξεσθαι ἔκ τοῦ μέσου ἆς Ἱ]- 
5. αιἱ τεῖ {ε ποη πη]ίσαπε, εἳ αχ εἶμς πιθᾷίο απ 
οοβ {εάεπι. Πετοάοῖεα {Πε Ἱπίεήας Ο. 79. αἲ λοι- 
παὶ πόλις ἐκ τοῦ μέσου ἐκατέωτο, ετ ΙΕΤΗΠΙ ἔκ τοῦ μέσου 
κωτήμενο” αηίδιις ειηῖπα ΤΠ» 85. 1ν. 118. ἅς, 
“78. Οὐ ποιέετε δίκ. ἐπὶ τ. π.] Ἠῖης Παπεῖ απἱά {1ρ- 

Ῥ]επάυπῃ {ε, ας Ιεέτονί (αραμάΙεπάυπι τοβπαυαεῃτ -ᾱ- 
Ῥυά οσον. δίΟΜ. ΙΧ ο. 4. δἱ 1ης Απῆσοηῖς, 
ειης [00 Πηρεγίο ῥῥαίσηκ εγαί Ἰήαροίοπμηι, υἳ [οηδῖε 
, νερο Ἱπ Έμπιεπε ϱ, 7., ἵπ Ελπιοπὶς οχοτοῖει 6- 
αὐες ]ασεάο» Ρτορίις αοοεάσης ρΠα]αησα ΊΜασεάοπῖ- 
σαἵῃ Δηῆσοπ, Ῥτου]αππανίε: ἐπὶ τοὺς πατέρας, ὦ κα 
καὶ κεφαλαὶ, τοὺς μετὼ Φιλίππου καὶ ᾽Αλεξάνδρου τὼ ἕλω 
κατειργασµένους ΠΕΠΙΡΕ «ρατεύεσθε. Ίπ Εωπιεηί ΕΓΑΠΕ 
εχατοίτη νειεταπ] πηΠτος., αἱ οπι ῬμήΗρρο Περεταπῖ 
(Θαεσῖας Ἡρογιαϊοια, αω]αμα ουπι ΑΙεχαπάτο τὰ 
ο ο {ς ἵταημα Ισᾳπες Υε]αί ος εἵ τα 
οπθης ρίἍνος, Όοά αριιά εγοά, πατέρο ΤΗΠΙ «μαι. 

ἔογες: ζωῤίημς 1» ο. 19.9 Φμοᾷ Γούμης ΑΕΓΑΕΣ Μαέ. 
{1η {π]όγ}ο ϱ/{ήι επ 11ογίύμς υεβγής, ΠΗῤΕΓ 6441 Ὁ{η- 
νας 6, Ίςο., Ατβίνίς {ετητ Ῥετ ἱεραίηπα ἀῑχ]είο Ῥοι.. 
(0: οὕτω Ἂν εἴημεν ὑμέτερὸι ἀπόγονοι οὔτε ὧν ἡμέας οἶκὸς 
{ ο αμ ͵ ύεσθαι, οὔτε ὑμέως ὃτ ἐπὶ τοὺς ἡμετέρους πβΟΥόνους 5ΡΑΤΕυ π σ μερα ὃς. 
----- 1π ρτοχαίς {εη{απι ορηπης ε7. Ἰ6ρό. εχρτοςῇς: 
εὲ Όος ὁ Πηοάίο ποδίς Γὐάμείλέ» ἐκ- μέσου ἡμῖν ἔδεσήε, Ἠς- 
τοβοιθαπη ποδίς πηαηυπα εΧ υπο (04. Ο14Η, 6; ουτα» 
Ἡτ ἵπ ϊςί, Εεγοά. Ῥ. 135" , ΝΑΙΟΚΕΝ. 

84. Ὑπ' ὄναγκαίης µέζονος πατέζευχθε] ἹΝΙΝΙΙ ἀϊβετε, 
ἈΚκΚκ α ΤΕ 

9. τοιαῦτι 2, 

οἱ. (Οα]- 
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κ 

ςοσ ἩὉἩτι ΕΕ ασ οϱιθας 

αἲγγέλλων τὸν δρησμὸν τὸν ὧπ᾽ ᾿Αρτεμισίο τῶν Ἑλ- 
Ἀήνωγ, ὂι ὃ) ὑπ᾿ ὠπισίης τὸν μὲν αγγἐλλώτα εἴχον 
ο) Φυλακῆ» γ]ας δὲ ταχείας απτέσ Ώλαν ππροκατο- 
ψγοµέιας, ἁπαγγειλάντων δὲ τετέων τὰ Ἡν, τω οἳ 
υ ἅμ ἡλίῳ σκιδιαµένω πασα Ἡ σρατι Ὁ ἐπέπλεε 
ἅλ)ε ἐπὶ τὸ Αρτεμίσιο. ἐπισχόντε δε ο) τάτῳ τῷ 
χώρῳ µέχρι µέσε ἡμέρής» τὸ ἀπὸ τότε ἔπλωον ἐν 
Ἱπιαίη. απικόμυοι δὲ; τὴν πόλυ έσχω τῶν Γςιαίωγ, 
καὶ της ἆ Ἑλλοπίης µιοίρης, Τε δὲ της 6 Ἱφιαήτιδος 
τὰς παραθαλασσίας Χώμας πάσας ἐπέδραµον. Ἐν- 
θαῦτα δὲ τωτέων ἐόγτων» Ξέρξης ἑτοιμασάμεος ἕ τὰ 
περὶ τες νεκρβς» ἔπεμπε ες τὸν γαυτρεὸν σρατὸν κή- 
ρυκα, “προιτοιμάσατο δὲ τάδε’ ὅσοι τῇ σρατᾶ τὸ ἑωῦ- 
τὰ ἔσαν γεχροὶ ο» Θερμοπύλησι, ἔσαν δὲ καὶ δύο µυ- 

, ί } ἱσ]ηῖ ριάδεο, ὑπολιπόμωος τατέων ὡς Ὑχιλίε, τες λοί-1ΟΡΥΙ5 ορ, εἴαητ αμῖοπ νἱς 
πεςσ, τάφρες ὀρζάμθος, ἔ9αψε' Φυλλάδα τε 
5 ἐπιβαλων, καὶ γΊν ἐπαμησάμθοςν ἵνα μὴ ὀφθεί- 
ήσαν ὑπὸ τᾶ ναυτικᾶ φρατῦ. ὡς δὲ διέβη ἐς τὸν Ἱ- 
σαίην ὁ κήρυξ, σύλλογο ποήσάµθος Ἀ παντὺὸς τὸ 
«ρατοπέδη, ἔλεγε τάδε, », "Άιδρες | σύμμαχοι 15 
2» βασιλεὺς Ξέρξης τῷ βελομόῳ ὑμέων παραδίδωσι, 3 / Ν / 19 / ζ / 2» Ἐκλιπότα τη τάξη, καὶ ἐλθότα, ὕ Φεήσασθαι 
22 ὕκως μάχεται πρὸς τες αγοήτες τῶν αιθρώπων, ὁἳ 
ο» ἠλπισαν τὸν βασιλΊος δύναμιν Ἱ ὑπερβαλέεσθαι”. 
Ταῦτα ἐπαγγειλαμόέή, μετὰ ταῦτα 
πλοίων σπα)ιώτερο ἕτω πολλοὶ ἤθελο 9)εἠσεσθαι. 
Φιαπεραιωθέτες δὲ το ἐθηεῦγτο Φιεδιόντες τες νεκρά, 
πάντες δὲ ἠπιςατο τεὶς χειμόες είναι πάντας Λακε- 
δωµοίες καὶ Θεσπιέας, ὀρέοτερ χαὶ τες ἕλωτας, 

3 εἰ 

α 9ο ΟΠΊΠΕΦ: σωχέὰς ἀϊα]εᾶας ροβη]αε, 
Ἔ Ἐπέπλεε Με, Αγ. Ῥα. 4λ., 
Σπα.» Ἱφιαιώτίδος αἰῆ οπιῆθς: ΤΗΠΙ 
Ὅ Πάντα οἵα )6ρῥ. 
1. 9. ὅὃςς, 

ὁ Αμα ἡλ. 
ἔπλωε “42, } αλ 

{ Σύμμ. «4. «1γοδ. }η(), 
{ Ὑπερβαλέσθαι «1γοῦ. 7 

τεπι Οἱ {ρεέτες, «415/Ζγᾷ Ῥτοππεί]ι, ν. 
Ἰασδ' ὑπέζευγμαι τάλας, φορῥοσς ῬΗ]]οᾶ. ν. 1099, ἀνάγκὴ ΖΤΓΕΙΣ ἔπλεις ἅμ αὐτοῖς' εἴ Δίας, Υ. 199, Α- τει ραυ]]ο ϱ1ομήν ἵπ Ραβ]ἱςο Ρ, 104. Ο, Ὢςε ἅπί- σᾳσθαι Ἱερϊεπιυιπι {ο]ιμπ ος. 
1ρο, “Αμ ἡλίῳ σκιδναµένῳω] ἩἨοπδτθιπι ὅσον τ ἔτι- Ίδνωται ἠὼς Ἠμ]ο οτεζΊτ οΙρίπεπι οἳ -«4[οῦγ Ῥετς, Ἡε 903. πβὶν. σκεδασθήναι θεοῦ ὠκτῖνας, ἀσάϊςίο. ΊΝΟΠ αππεφπεης τα]ῖς Πρυτα. Σπείρειν ἀκτῖνας Ῥόί]ο νε, (οπτεπρ]. Ῥ.. δοο. Ἑ,» 6ραλρεγο {411216 όγγας 1 απῑπὶ Ῥοξϊαε, Γπογείώς, Ίμοσης» Ὁ ποπ νο ςοππεΠί, α γρ/Η41 Λεῃ. ΙΚ» 450. ὮὉοἵΙΓΟ ἔπλωε 16- ἑππι {5 πΙ ἐπέπλωε πια]ηδτῖς. ο. 
9. Τὴν πόλιν ἔσχον τῶν Ἱσιαίων] ΦοΠ οπή ει Ἱ- 

ςιαιέων Ἠϊπο Ορά0Υ, Χί, ο. 13. Ἐ, κωτῇῆρεν εἰς τὴν εὐ- βοιαν μετὰ παντὸς τοῦ σόλου, καὶ τὴν τῶν Ἱσιαιέων πόλιν βίᾳ κειρωσάμενος ὅτο, νἱὰ, 1δί ΟΊατ, δ. 12/1. Νο 
πείσιο αυίὰ {οἶραι Φ{ερῦ. Άγ.. ἵπ Ἱσίαια, {1ρῥοΥΙΗΗ «ἶνες Ἔσιαίους ἀῑχίδίο» {εὰ Πογομοιο Ἠι]ης οαρίῖεῖς ἱπ]- ΤΟ Π]επιοταξΗχ ὦνὴρ Ἱσιαιεὺς. αὐοᾷ Ῥτο Ἱςιεὺς τοᾶς Ρο(μήτ ἄροπου. οκ {ε.α (α1οο Ίαπι οὔ]ατΠη οκ «4ο. 3 η ετα Ρ/ωήαγοδο, ομ]ης {π Ἐδά, Ἠαιοᾶο: τεα ἀε[οι επί Ἐ, π. Ρ. 867. Ἐ, ἹερετΗτ ὦνὴρ Ἔ- σιωιεύς 1ο Ἰοηίσα ΕΩΠΙΙΠΗ Ῥτοπηπβατίο νοτί[α Ες ἵῃ νυ]ρατεπῃ, Ἠος εχ Έιύοσα Ἠήβίασδπίος, “τοὺς Ἱσιαιέας» Ἰδήὴς αείας ΑτΟΟΤΗΠΙ π]οτα τα]]ᾳ οοπεα παπι Τό Οάἱάει νοεαῖ Ἔσιαιᾶς Τὸ ς. 114. υδὶ πηεπιοταῖ Ε- 
Ῥοεαπι ορεία ΡεΠε]Ι5 ΑΒιοπίεηβοης {1οἱδέξαπι -ᾱγιρ- 
ος ἵπ Ῥετίσε Έ. ιτ. Ῥ. 936. Ίος οχίαῖ Φοῤο//οη ἵπ 
Οι 5. Ἔως καὶ ταύτην] Ὁ κ ες ἐδοικήσαντες 
Ἰσιαίας (1. ἐξοικίσωντερ Ἰδιαιος Ὁ στο τὸν. γῆν ἔσχον λα ο ή Εὐβοίας) πήχαπι 1π Ἠ]6 ϱΟΙΓΗΡΙΕΊΑΠΙ ἡ δὲ Ἱσορίω πόλεως Ῥνρονα 11 Ἰδίμος ερτερῖο ση, ῥ {ωδῆῖε Ἱείρια, πόλις πβείσε, ο ες ελ. μι. Οοάΐσα ΜΙ5. οπἀεπι Ρας. {αἰίεπι οξῖο ποῦῖς εχ 
«Ίπάγομίομο ριποῦοτ ἀΙοΙΠΙ Ποπίπα» 0] Οἶπι Ῥορίο]ς ΏΗσαρεταηί εχρεάἸίοπες Τ2μ0) 4 πλιταἴα5 ος 
Ὁ]μπάς Ίσποιία, σι: τας : ἡς της μι, τις μο[ρης] Γπ]]α {ὶ 6οᾶ]είδ Ρίαναπῃ, 
απα]ῖς ος νο), Ιοέήοποπα {εοιῖης» Βορίας» αμα ἂς ἨΏεπις γα}ο τκ. Ῥ. 683. Α., ΠΙΕΠΠΟΠΕΙΗ ΡΤΑΕΙΟΤΗΙ. 
Ψ1οἶππι τῆς Ἱςαμμτιδος Ιθηυπι οί {ο/π146» ορίίπιε Ἠ]ε Ἱπ πιεπιὐχαής ομήίσβΊτμπη,, κο. οὐ γίίσος φῇς τῆς 

κ» 

{8: 

ἷ8, 

ε9ὲν ἐγίγετοοο 

τὼς Πάθπι ἀιο οιηϊηιιηὲ, 
» ξύμμαχοι ο]ῖπι. 6 ο α 

τη ᾿Ἐθηέοντο διεξιέντες -4γοῦ.,.ῬΠΝ5 εἰ }1Η4: 

108, ὠνάγκοις Ἱσιρώτίδος Υπο 175.» οὐ] { ... 
ἰ ἱ ος «Πι. Ἰάσπι, αὐοά ρα]ιάί ΜπεοΠ» Ματ {ς Ῥη ρεῦ Ἡ 

{π6ρε νΕΠ 1οή. οἳ τν, 9ο. ποίαε, ή ο ο ο 
τοι ̓ Αμπρακίήται» Ρτορυἱαπάωι ἓς οί ο 

το, Την ἐπαμησάμενος] Ὡκ Ηετοσος γρ/ρη, : αι 
σε ΙπῖεΓρΓΕΙΑΠΘ» ὤνακιγήσας» ΙΙ, σρτο» ας 

ἕνς Ἡονοη Ον ἆς αὔθι, ὠλν πο μίν ο ον αν | [21 ολἠ]ε, εχ {οἡ16 ΠεΙηρε: ναυτ 03 μας 
ή ἡ. Ἐν δ᾽ ἄρα µέσσῃ λέκτο' Ἡ 
λε, 3 ως Ἔμα αρίο παπα] Εεγοί. 
αλὼν καὶ ην ἐπωμησώμενος εξ 
1έγγαε [ηβετέη 
Λαός ἂν 06, Ἐ. ϱ. .4ο. 

εΠῖατΙητῃ Ρ. » 33.0 Ἡ 
τομ η, σος 16744 ο : 6 ἀῑκεῦὰ 
Τε {ή οααυε; αοζμ/2ΗΙΑΥέ ΡΤΟΡΤΙΑ ΙΟΕΗΏΟ Ριο ὁα΄ 
ΤΗΣ ἐπαμήσωσθαι νῦν, εἴ κὀν ἐπαμήσασθαι, 

σ. . 

«δρ. αἆ ο0βό. ΔΠΙΙ 

ος ραοσα, τῆς θινὸς αὐτοῖς καὶ µ 1( 
εἰσίπια ἔοττηα πθήνα {ο]ρΠτ {α11)//2. ἄε Υ. ας -α 
νῇς ἐπαμήσαντες τοῖς πεσοῦσι {Οἵπιας να οἳ ορ. 
Ῥωίε νειοί ππεά Ογίσεπε ς, Ο5]ς, Μι. Ῥ νο 

οι πρι Ιπαες μον ἀῑαῖτιι κόνιν ἐπαμώμο ]] 
Ὅέγε [47 εαρμὲ α/βῥεγσεης, 
αγ. ϱ. σός, πα τι Τδευρ μία: Χ’. 
οἶταῖ», νη]ραίτα ἀϊβρῃεσῦαε ὃ 
αἶτετα νΙάερατας, ναῖαν ἐφεσσάμενον» 
1959. Πο ἀῑςίτιχ Ίαοεια ομάανες» 
οδήμ μην; αμ{ους νετοῖς Ορογο 
Ι6ίΗΠΙ αά]αάεραί Χεπορθομεὴς Ιο6ΗΠΛ τας βίος πιοῦ 
{ππηπιις, θεά ας Γεγοοίη {οττε 18ϊ ΐ 

Σοβεη. ν1, ο. 15. 4. να παρ ἱπίτατάπα Αρεβίαπι» αἱ Π4ο5 ΠΡΙ μα ἐήε {: 
νεκροὺς. ἐπαμήσαμένους κὠιν., ὠπικρύψαι» Ἡ' ΕΕΣ. 
ῥσεη. Ἡ.» 6. 1. 923. 

: 94. Ὀρέοντες κα) τοὺς εἶλωτας] αμ κι 
᾿Ῥαμπυ πιοἠπιῖπα, Ίεραι 11ος αμ. ς ἰασυϊδίο Ἡ 

αἲ αΙΙ{ΠΟΣ (ταδσοτΗπι α ΤΠΕΙΠΙΟΡΥΙ351 

Ῥεήῖξα εἰαο[ ριορτεςία αἆ Απίεπιίβαπι ει Η{βίααΠι, Κεικῖθ 
γαῦβ5 αβις 1π Γρεξχαεμ]ο εαίοταπα ἵπ ΤΙΕτΠιορΥΙή5. 

αἀνεξίαςν Ρατρατίς. πιποῖαπι ΄αττυ]ῖτ σπα | 
«05 αὐ Ατιεπιμιο Ρτο[αρ]ς{ε,  ΠΙΓ ΠΟΠΗΠΕΡ 
αποά Πάεπι ποπ Ἡαρετεπε » Πείνα να 
Πανες. νε]οεε αἆ τεπι εχρ]ογαηάαίη ΤΠΕ” 
τιηῖ: 4ὐα τε ρετ Ίδίας πε ο 
τα» Πππίαταιε τεβι]βε {οἱ  οηπίς η, 

1ῇΠ9 αἀάεπίαια αἲ Ατιεπιήβιαπι ο... Πο 
αἆ ἹπεΙάἶεπῃ ΊἼδαπε Πππιοταϊα”, ΠΙΟΣ ' ας 
Ππθαπι ΡτοοεβΠϊι. Έο αρρι, ϱ μού 
{Πσοτυπι Ρο {μπι, ει Ηε]οριῶ ον 
ηὶσ, τεριοπῖ απἴετη ἨΠ/ΗΠαοΏΙα!δ πιατιὶ η 
νὶσο5 ΟΙΏΠΕΦ Ἱποιτίανετιηῖ,  Ώ πα 13Η ον 
1 Ίοςο αριΠτ, Χειχες ρταραΔΠ/5» ο 
Ίεραι οἶτσα «Ἀάανετα, ΡΙΦΕΟΠΕΙΙ 8 τς 
Πατίος πητῆτ,  Ἠσωο αὐῖεπι ΡτβραΤΑΥΕΙ 

1 

5 

ἷ μη ο ΤΠΕΙΠΙΟ” ΙΙεηπαιε ϱ {1ο οαχετοῖα αραιά πα, 
 οᾱ 1 πο]]ία - 

ἴε - ἀΕρτε»” τπα πη]]]α Ἔεγπια το]θίς, οείεῖο 4εβ 
ᾖ9 {ο9ῇ Πυππανίε: εξ πε ἃ οἰβο[βτίο 

: ο οοπ{αν15 εταιτα ΟΕΤΠΙ Ῥοδίεπε, 1ο]ήδᾳπέ μή ά Ηϊ- 
εἰ ΠΗπΙΗΠΙ  αρρετανίι. Ῥτβςο παν ο, 
{Πσαπι Ἱταπ(Ιε, Εαξῑο τοῦΏι15 ο οτ ας α, 
τν Πεο αἀῑκίε, ΥΠ {ος ἳ οῖς οπδἰπ]- 
ἀατ νεηίαπι εμίοµπαπε Ιήδει ΤΕΙ ΩΣ ας 
Ρις ο νίαπ, αμεπιαἀπιοά μπα. προ” 
εὔπι απιεηῖρας Ποπήπίρις, 48 σε ἀο-ύ 
ταῖητος {ρετανεταπῖι οορία5 τε πβθφυεη- 
πυηςϊαπίε ΡΓῶςοΟΠ6., ΠΙΟΣ ϱ  Ἴμτο ειρίο- 
επ Πε πανἰρς: Ίτα πια Ἡ Ππῖος σεῖ- 
ὕαπῖ, ]ας τπαπονεξ εἰ πα ο λοραπι δν 
περαηῖ «αἀανετα. ΟιηξΗ νετο Τιορίεμίες» 
ΊηΠες 1,ασεάαπιοπῖο εδίε ας ν ππετεπα 
απ] ΙαςεραΠῖ, παπι εἴᾶπι Π]οίᾶ» ο ῃ {ᾳ- 

4οῦι Σά: αεβρῖε αι), πά Ῥοξῦ. ῃ ὁς 
4 Ἑλλοίως -αγοῤ. ῥµα. ο ον ΙΕ. 

Ἐ τὰ αὐεδε «γι. 6 Ἐπιβᾶ ριμία μμ 
ᾖ Θἐήσεσθαι -«49{. ΠπΗΙ5 . «ἄ 

ή 

Γιο 
νατηπι αΠΠ4ΠΠΗ52 ρα 

δ0ς Πίμ]ο ο. 

υλλάδα τε ὃν 

ορ πλαν οσο 
ἴδια ριζεπῃ ασοΙριε” μα 

ερ: 

4 Ἱεβίτητ οἳ Βλ ος ν 

᾿ υβταϊο ἨιΟΙΕ ἐπαμησάμενοι Ἆνι {14 {οηἱρεπά μπι  χ. ος τε(αάΙπε. ος ιε Ῥο[ε Ρμαγο). Τ, π., ϱ. 002", μη” τερεπῖε Ῥο 
Ὃ ώβρ ο, ὃς, 

ᾖ 2 

μ]- 
«ῃΠ Ίπ 

2 / |, 1 Ψιᾶ, Έα. 2 ο μον 
κάν πιο[ίοί 

Ηεβεῦ. τς 
ρε ἡπεμέο 14Η 

αΠετῃ ταςἴαί ας 

{τεἴ 
γία5 αιιοά αἲτιδ ο 

απιρο Ῥορίεα ον αν 

. 

Πἱοη/)εγ2ω/ὸ ΙΕ 

Χετχῖς (αδαπι αᾱ ΄ΤΠΕΙΠΙΟΡ 
αρατΠΙΑΙΑΤΗ 

νΑιοβΝ 
1ῃ Π18 Ἴ πο” 

σ, μ. οφ. .. ς τη 
Ἑἴλωτας {ποῖτ Ἰδώτας, Άνο εἶνε: [ΕΠΡΗ τετό 7 



| Απσαδον Ῥαμροιος παηδέισς. ΟΥφοῖ εβαης Οἶγπιρίᾶ, 

266] ουπι «ο εταπῖ » ἴτος ἱπρτερῇ Γ1Π!. Ύε- 

οι 

πάν, αλ ὠγαφόντες. 

"Ζαὐα: τεµαιῇ Τωράνης. 

«Πάεια: ΟΙΙπι ἔχουτες. 

Πταπικομπης Ἰαμάατίο. (στασοσα{η. ΥΝΚΑΝΙΑ, Ι1ΡΕΕΚ ΥΠ. σδὰ 
Ίταημε εος ααὶ Γζαποπα{ετε ση. Ιατῖῖ Χεισες,ο ού μὲ οὐσὶ ἐλώνδανε τοῦ δαβεβηκότας  Ἐέρξη, 
αὐ1 οἶτεα {ποῖῦπι «αἀαγεία 14 Εεεϊκίει Εϊ- ταύτα πρήξας σερ τοὺς γεκροὺς τοὺς ἑωῦτοῦ. καὶ 
επΙπὶ εἴαί τες Ρτο[εξϊο αἰῖαπι τἀἰσπ]α, 
1]οτυπ]΄ απ]άεπῃ πη]]]ς. ἱασφητθςθ. οσαῖα εχτα- 
τεΏῦ, 1 γεζο ΟΙΠΠΕΦ οοΏξετῆ. εππάεπα 1η 
Ἰούήπ1 αιιαΐοτ πη]]]εΠ] οοππροτία!1 εδίεΠῖ, Αἲ- 

ο ον 1 ω» λ ; , ος 

γὰρ 9 καὶ γελοίο Ἰν. τῶν μεν χίλιοι ἐφαίνοντο γἐκροὶ 
νεο λ : Ἂν υῇ ν ς / κο Ας ο αμ 

χείμθωοι, οἱ δὲ πάντες ἐκέατο ἀλέε συγκεκοµιόµέ- 
.. : : / - ᾿ Δ. 

οἱ ἐ τωὺτὸ χωρίο, τέσσερε χιλιάδε,, ταύτην μὲν 
1: 32 κ ον ἃ ο / 2 / , .ν τον. 

αὖε. Άπης απἰάσπι. ἀῑεπα. 1π.. Γρεξαςυ]ο «οη-2 ΟΣΗ μέρη πθο» 3έήν ἐτράσογτο ας δι ὑσ. μ 
{πηρδοτυπε:: Ῥοίίετο α τετ  οἰασβατΙ ἨΗ- 
{ἤφαπι αἆ εαδίεπι τεπιεανετΏῖ. ἆΧετχες εἴ 

ΤΗ 4 ᾖο8; ραιςί αι]άαπη αὓ. Αισαάϊα ρεῖ- 
Ίηρῶ νεπετήπε, νϊδας Ίπορε», εἰ ορε- 

ὃι μὲ ἀσέσλωο ἐε Ἱσιαίη ἐπὶ τὰς γ]ας, δἱ 
δὲ αμφὶ Ὁ Ἐέρξια., ἓε ὁδὺν ὁρμέατο. "Ἠκο δέ 
σφι αὐτόμολοι ἄϊδρε απ΄ ᾿Αρκαδίής 5 ὀλίγοι τι- 
νὲ βίου τε-δεύµεοι» καὶ οἸεργοὶ βουλόμωοι εἷ- 

5 / Λ ο τορα ο) Ν : οι οι νο, ομδάτας ρλμ]η ζὔπ 85). ἃ αγαγύντες δὲ τούτους ἐς ὄψιν ὁ τὸν. βα- 

{ρεδιπῃ. τοσίς αἀφιξΗ, Ιπιειτοραίηιε 6η 
0 αᾗῖς Ῥετῃς, τάπι νετο ρτῶεῖριε α 4πο- 
4άπι,  ἆ4ε Οτωοαῖ, αιδ αΡετεηῖ, τε[ρο- 

’ ὁ 3 Ἰ ο» « / 
σιληοσ, ἔπυν.)άνωτο ὃι Πέρσαι, περὶ τῶῷ  Ελλή- 

: Χ / αν ἳ .. ς γώ ἓ τὰ ποιο: εἷς δέ τι πρὸ πάντῶν ν ὃ 
5 / ον ἵ ς 

6 εἰρωτέων αὐτοὺς ταῦτα. ὃἱ δέ. σφι έλέγο, ὧν 
. : : . κ θο λ ετυπῖ 65 αρετο Οἰγπιρία, ετ {ρεξίατε σετ- Ὀλύμαια Ἀ ἄγοιών Καὶ )εωρέοιε αγῶνα Ὑγυμνριῶν 

ἴπιεπ ϱΥππΙσµπα αἴααε εαπεί[ῖτε, 
εοήεπι. Ρετοοπίαητο ααοάπαπι 15 ΡγεΠΟΙΗΗ 
Εδίει Ρτοροβϊιπι Ῥτορίες αἷοά εετιητεηῖ» 
οἰεαρίπατη, «οχοπαπι ἀπαπίαπε θδί5 4Ἡα ἆο- 
πατοηίησ,. Τρι Τηαπισςῄμπηες Ατίιαραπί Ἡ- 
Ἠμς. ρεπετοβκῄπιαπι οπηπα ἀῑχίδίει {επεη- 
Ποπ, ἃ τερο ρτο Ππη]άο: εδ Παβίτας.. 

ε ας λ « 1/. 

Μιας λΟχαὶ ἰσσικώ. ἶ ὃ δὲ ἐπείρετο ὁ, τι τὸ ἄεθλω εἴη 
1 2 ς . 3 

σφι Κ κείµοω., περὶ ὅτευ ἀγωήίζοται" οι σι, εἰ» 
σπορ της ἐλαίης τὸ διδόµωον σέφαιω, ο, 9 αυτα 

.. 2 « 

πας γνώμφ γθμαιοτάτην ὶ Τρτανταίχµής ο Αρτα- 
: 2) . ο : : 

[βάνου» Φδειλίη πι ὤφλεε πρὸς βασιληο. Ὦ πυὰ- 
3 { - ο ο οφ ὴ / | 3 ι] 3 

Δι-ήΦ)όμένορ ας Ὁ τὸ α έ2λον ἐὖν σέφαιω, αλλ οὗ 

2 

ο” 

να ο ὃν αν ] -- κ ο». .- ; ἀἶεῃς ΘΠΙΠι Ῥηεοπαί πα οΟτΟΏΒΠΙ εδίθ», ηοῃ χρήματα. οὔτε Ἰγέσχετο Ῥ σιγών, εἶωεέ τὲ 4 ἐς 
Ρεουη]α»,, . Πἱοπάαπα: τεΠΕΓΕ Ποῦ Ροϊπϊτ αὐΙπ φάντας ταδε 
«οἵάΙΏ οΠΙΠίΡα5 ἀῑσειεῖ, Ῥαρῶ. ἹΜατάοπί 
ἵη. ᾳ,οα. ντος {πάυχϊεΏῖ πο αά ραρηαπάαπιξ 
αι], πο. ρεοιπίατήπα. οετΙΑΙΠεΠ αβΙΤΑΠΕ» {εὰ 
γΙτιυτῖς . Πως αὐ 11ο. ἀισεραπυΓ. 
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οχημάτων τὸν ἀγῶα ποεῦνται» ἀλλὰ 5 περὶ 

ἱττθῖπι. ἴ6πιροί6. ροδῖ αεεερίατα αριά. ΄ΤΠεῖ- 

“”/ ς 3 «δρας Ίγαγερ.Σ μµαχησοµένους ἡμέας» οἳ οὐ σερὶ 

.] 

αρετή 2 τούτῳ μὲν δι ταῦτα εἴρητο, Ἔν δὲ τῷ 
Ἰ, µέσου χθύῳ ἵ ἔτεί τε τὸ οὗ Θερμοσύλησι τρῦ- 

. τς 3 / . 

τποΡΥ]ᾶ5 σπἰαπιίτατετα σοηξεβήπι ἘπερίαΙ. σα- µα ἔγεγοεε, αὐτίκα Θεσσαλοί πέµασουσι χήρυκα 
οὖν ον ο 5 3 3 

ἀπσςαϊοζεπι αά Ῥμοσεπίες πΗτταΠΕ, ιεροί 66 Φωχέας, ἅτε σφι Ἡ οέχοτες ἀῑεὶ χολο» ἀπὸ 

1 Ιπ[οπΙ, ουπι {επηρετ απῖθα, ἴππι ρΓε]- 
Ῥι6: ρορῖ πον]σῄπαπι εἰαάεπ. ϐϱ) 
τηυ]ες απῖε Παης τερῖς εκρεΙΠοπεπι 4ἩΠ- 
πῖς, σααπι 1ρΠ ΤΗες(αΙ οπιπῖ οὐπι σορία 
εἰ εοτήτα {οείἱ αρστεςῇ εδίεπι Ῥμοσεπίες, 
ἃ Ῥμοσεπβρυς {ἡραι {ηπε αἴρετεαπε γεχᾶ- 

δὲ τοῦ ὑφάτου τεώµατος καὶ τὸ κάρτα. ἐσβαλώτες 
(Ἡ1ρρε ΠοΏςςγὰρ πωσρατιῇ αὐτοί τε δι Θεσσαλοὶ καὶ ὃι σύμμα- 

"οι αὐτέων 6 τοὺς Φωχέας» οὐ πολλαῖσι ἔτεσι πρό- 
Τέρο) ταύτης Της [βασιλΊο σρατήλασίής, ἑσσώθη» 
σαν ὑπὸ τῷ, Φωκέων ο καὶ περέφ)ησαν τθηχέως, 

8 επ 

α Ἐέρης δὲ γιζι ὐ Ἐέρξεω «γε. 7, Ἐέρξην «εῖστ: Ῥοῦτο ὁρμέωτο «4γεῥ. 7. «4ἱ1.. Απὸ αρπιοπίο, Πς- 
υ 1η ϱ, ασ. 1, 89,, ῥΠιδ ὠρμέατο. 

ε Τῷ βασιλεὶ Αγ. 

εἱρωτέων -γεῦ. ΑΡ, απῖεα ἐρωτῶν. 

 Ὀείιπι ἆπο ἰδία ΑΗ. - Άνοντες ει. Ῥα. «41. «4γοεδι 
- ] ῷ { Π1 ποιέοιεν οἵα 517. βαν. -ὤ. Αγ. ἵπ Έταρτι. Ῥαγίς, 
ὅν τι. ο 4Ποημθ Οδογίοίας Ότ. ἵπ {ππιπαυπι Ώμο,, Ίαες αεππμίαης Ὁ. 95. -ϱ Ἑ]ωτῶν Ρα. 4. 8Η, 

2 ὌΑφουσι κά. -ᾱνᾖ. Ῥαες ΒΓΩ. Ἔταρπι. βΡαγή,, ὤγοιεν «4γεῦ. }1πο, 

διάγοιεν «{. Ἐάά.; Ροἵτο: θεώρέοιεν -4γοῦ. }1πά.» Εετετῖ θεωρᾶεν. ὃ Οἱ δ ἐπήρωτο Εταριη, Ῥαγίι ο πηα]ς 
{ Ιεῇ, πλ. Ῥασ. «γεν. }πά. Ἠγ]ειν ῬΠΗΘ προκείµενον. 

η Ωφλε «4. 
Ῥας[ πυνθανόµενος, ΠοὮ Ίπβσηα αΠτετεπί]α. 

, 1ου. εν, τοῦ, ὅσα, 

ἴετοα {αρία Ο. ο. οἶπη ΕΗἱδίε, ὑπολιπόμενος τουτέων ὧς 
Γετρακισχιλίους. Ῥποῖπᾶε Ῥοδὲ ποηπι]]α τῶν μὲν χίλιοι 
ἐφαίνοντο νεκρὸ Ο1βεσοτυπι ΤοΠὲ «βάανετας τέσσερες 
Ὑετο χιλιάδες Ῥετίατηπι, Ἠάες ραµσα ἀε τηπ]ῇ8. Έρο 
Ὑειο {6το ΤΠΑΧΙΠΙΟΡΕΙΘ. 396Ο.» αὐίπαπι 1 ᾿Ῥρταείῖετ 
Ἡρασίαπος αἳ ΓΠδ[ρΙεη/{ας Ἰδιῶται οἶσει» 1 εοίηαιχ πη]6 

τας 1 410 ϱοπτὐπα]βτοσπῃ 

1η Ππατεροπαϊε Ρογσεπωηη εδίεἹ,. να. 

ταπτυπη ΒΙΕΗΠΕΣ εξ αυ οπιοᾷο πα τας οχ ἰδιωτῶν 60ΙΡΟ- 
τ]ρυς αρποίσετο Αρητίαπος Ρροιιοσίηε» Ἠ[]οῖαε» 41οβ 
ααξαϊδίς ν]άϊηηᾶς νἩ, ορο.. Ἠαδήτα ου]τΙςθ ραῖ65 σ6- 
Ίζης ποπ εἴηπΣ Ἐος απιρ]ίμς. Π πο ἁππιαχαϊ Ο16- 
οἳ πα Ἐπειπιοργ]ας οοἰἀσεῖπε, αιίᾷ ῄοι Ερίρταπιπιᾶ- 

1 ιλιάδες τέ κ 
δεᾷ ἆθ[πο, 1 απζητηπιοά ὁν πα οι σι 

Α ὖ. φαν φ ν α. 155 4. 
99. Αὐτόμολοι ὤ. π᾽ ᾽Αρκαδίης] Οἶας ρε] «αρ. 
τοβίης΄ αά[ρεέχι Ίοηβε ἀῑςβία κανε παρα 
Ῥαμθ]ήςρ 4, Εετίηρα 009. ΟΠ. Ῥ. 156.. πὲ Αις- 
ον μἳ θηρίο νἱάσαπίας Οα1γαῑο. Ἀίοβτο ἀἴσμπεως 
ο Τε θεόμενοι, καὶ ἐνεργο βονλόμενοι εἶναι υἱδής ερεη- 
56 ασεμ( (ο ήργαμέός οεζμβατί: Ῥτουϊ Ἠῖο νο- 

σθπΙ ΕΣ. ο νι.ς 2 ΝΟ: 
Ὁ ἔνεργος αοο]ρ]οῃόαπι Ῥιτο. εσυ ἱ1 11121 ρῆη νο εολρίο ἆα1ῃ ρ - 

η ῥαῤούηη!., τὸ ὠργύριον τὸ ἔνδον κείµενον, ΝΟ- 
ο α «ννόν' 14 ασε οὓκ. ὃν ἐν ἔργῳ' ΟΟΠΙΤΑ ἐνεργὰ 
Ἅλαο, Ἱπομεα, σΜσεβκοίας ΓοοηΗΦΓΗε ῥοηβΙαηο εεμ- 
Ὅας. ἆς Τ πιο 6. Άμίπου ο. Τ, . Ρ. 21. γιά. δαᾖ- 

10/0. ϱ Τ4Ρ, Ἔοε. Ῥ. 48ο... Ἱκατῖοη η[ῖν αρμά΄ 96- 
Πόντου Α΄ σάζο 7. ἐδέοντό. µου δαγεῖσαι χρήματα εἰς τὸν 

11ο ων Ῥδμώνι ------- καὶ ̓ Απολλοδώρῳ, ὅπως ἐνεργοὶ ὡσιν' 
δηση ΙΩΤΕ1µ. [νε οπως ἐργάσωντοαι ἐν αὐτοῖς αμα6 

15 ερεἵη Ἐν, Ιήμειῥ. καν. 16. ΤΥΑΠΕΟΚΕΝ. 

3 Πυθόμενος -«γεῦ. ἔ. Ραγὶς. 
αή ϱ Τὸν ἄεθλον ἐόντα «4γεῦ. 

«τρ. «τοῦ. 7πᾶ., αΜοτα ]Πππί ἀπο τόδε: απῖςα εΓαῖ πρὸς πόντας. 
5 Άρερί «4γεῦ. 6ι ΟΡογίοίρ. 

ναπυπι Ίαοτες, αιοά μπα Ππεο 

ΤΙΟΧ ὅτεω «γεζς 77114, 7 Τριπανταίχμης «γε. 
δ. Αγ. «., εκ ΙΜεί, ἄιλ. 

ῥ Σιὰν ΒΓΗ. σε, Ρᾳι/, 
7 Μαχεσ. «4. υά Ἡσαισπιατ. Ψἱά, 

{ Ἐπεὶ τάχισω τὸ «γτιῤ. νε Ἐγέφοντεο 
” 

ον 37. Τὰ ποιέαεν] Δεηῦε Ῥοπιπι τί ποιέοιεω. Ὑετῖς[- 
ΤΠΠΙΠΙ εἴρωτέων, Ἠπάε ὦἄγφέλῳ εἱρωτέοντι ΤΝ.» 145. αἱ]α- 
46, Μα] 4Ἡοαιε ἄγοιεν Ολύμπια, υξ ὤγειν Ἅπα- 
τούρια., ΑΕΠΊ4Ι1Ε θεωρέοιεν, ῬταεμπΏρας παΠΙ Εχαταξὶς 
εχεπιρ]αΊρις, Μαχίπιε Ψετο τηεπιοταρ]]ς ασε Ἔριταν- 
ταίψµης ὃ ̓Ἀρταβάνου 7π]]αο οἳ «4γεῦ., Ἰάσπι, υεὶ νὶὰς- 
ἴωτ, ας 1, νη, 82. ΤΊβταπες Παμά απἰάεπι Ίρποιμς 
Ἱηπτεϊ Ῥείας 65, ΔοπαεπιεπίάατηΙη σεηία ρτο(θιπῖπα- 
ἴμδ. [εὰ πασα ματι «ἄγιαζαμί ΠΠης, ΥΠ, όο, 1κ. ο5. 
Θμα1ε Τὸ. άἱζο νίάεοτ αα(Ηρι]ατί ρο»/θ. «οτε 

38. Ὡς Ὀλύμπια νο Ὡοέπκβπιο (α, ἀπεπίο 
εογΠρεπάιπι νΙἀεραίατ, ᾧς Ὀλύμπιο δὺ ἄγοιεν" Ὥος 
τηϊμ] ο]Ιπ] εἴῖαπι ρ]ασεραξ» πμπο, Π ῥταεθεπῖ αἲά 6οἆ- 
ΙεάΙοπεπα «παπι ἆαῑ πιατϱο «ερῦ. ἱεσί πια]ι» ὧς Ὁ- 
λύμσια ἄγοιω" νἱσατυπ {ἱ ξοτῶπ µε Βΐς Ἱεσετεῖης 3ἱ- 
Ρἱ» πο Ώπιαῃ αἴτείονε εχεππρ]ο ποῖδα αὐυή αάνοτας 
σεπίσπα. -------- ἵτ Ιδίς ραμ]ο Ῥοδε» αι]ρης Άτοβοςς 

ΜΗ 
μα μας πη οἷα Ίρορ πο ο] 10]! οδίΒ 196 {στ]δε ο τῆς ἐλαίής τὸν Φούμενον ςέ- ο. ον ο τς ης Ππαρ]είτες ἀῑχετίηι Ατί 

ομάδες απογπῃ ναςδίς ποῖετ Ὁ μερες αμά(ς ηά- 
πἠΐτατος ἠητοτ]εσθεϊς τὸν ἀδόμενον, 4 ΝοῦΏταπι Ρ- ἀογὶ ριαο[ργείτη, ολα θίρης ὀνοσμίαμση, Ομἴδις Ὥος 
ἔοτῖς νἱάσβίτας ΠΟΠ ποςἙς(αΠΙΗΠΙ» Τ4ΙΕΡΗΠΤΗΣ ωπιοῃ Ἠΐς 
Ῥρη[αμίαε. τα» Ῥ. 97δ.» αρύρυται μὲν ο] Τηλέφου τῶν 

ὕμνων, προσδὶδοῦσι δὲ οὐδὲν ἓ τὸν ὐρύπυλον, ΟΠΩΠΙΠΟ σΟἵ- 
τἱροπά πα» προσάδουσ! δὲ οὐδέν. ΥΑΙΟΚΕΝ. 

αὔαπα ρ- 63. Ἆτε σφι ἐνέχοντερ αἰεὶ χῤλον] Τάέεη, 
δ]]σαίο 
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λ / 5. Παπαι Μαρδοιε,. κοίους ἔτι ἅν- 



Ῥμοσθη[απη οι ΤΗεςΩΙίο δεῖῖα δὲ ΠΠοιπήι γἱθοιῖά, 
8 695 Η Ἑ Β ο Ρ 0 Ἔ ἷ ααθμς ἱ ημης {185 μπι ρτα Ἀικίς γοίππε ΙΠίΠΙ(Ασ9, ' 

ο υρὲ γὰρ χατειλήθησαν ἐς τὸν ΓΠαργησσὸν ὃν Φω-  τ. Ετεπῖτη απππῃ αἆ Ῥατηας[ατη σοπε]α[ῖ εὔ- πες ο καρη 9 ἳ ς 3 κο 
χεές, έχοντες µάντιυ Τελλίην τὸν Ηλειωο», οθαῦταόοιρην Ρ Ἐν σης ον ς 2 . / / επι, 101 1 εἶ]ας Πιο ΠΗΙΗ58 επι ὁ Τελλίης οὗτος σοφίζεται αὐτοῖσι τοιύνδε γυψά- ᾽ : | | 

ο σκωασνντα γυψ ... ζΟπιΙΠΕΠΙΙ5 αεῖ.  οεαχσεπῖον ΥΠΟ ε ῬΠοςεΠ- ”/ ς / ρω / λ 3” ἕ σας άνδρας ἐξακοσίης τῶν Φωκέων την αβίσεε» αὖ- [εις ριωβαπιἰςῆπιος «γΡεο Ἰαπι ἀρεός φμλαι 
τον τε τατηρ μή κα σα] ρούχν ντος εποθή- αππα Ἠ]ήπίε, ΄οοξηµε Πο ποξχεπι ἵπ Τμοδῇ- 

ρω ον / 3 εν 3 . . να χατο καοο Φεσσαλοισι’ νο ο Ἡ .. α’ πι Ίος ΗΠΠΙΙΠΕ, όαιο ΡΙΦοερῖο ηῖ σπεπιευπας 
ὃ λευχαθίζοτα ἴδωνται, τῶτο κτείευ, τήτες ὠόδποῃ αἱδίσμηίοπι οεΓΠΕΤΟΠΕ ειπα οδιτιπςα- 

« αἵ τεφυλακα] τῶν Θεσσαλων πεῶται ἰδᾶσαι ἐφο- Τεπῖ, Ἠος ρεϊπηϊ Τηε/αἱοτιπι ο πωω 
΄ αν» / } Δ φ . - 2, ΄ ν βίβησαν, δόξασαι ἄλλο τι εἶναι τέρας' χα μετὰ τὰς Ἀῑπά φποάφαπι ρτορίηπι εδ[ε 4 ος 

Φυλαχκὰς αὐτὴ ἡ «ρατιὴ τω, ὥστε ἆ τε λίων Ῥοδῖ ας αχευρίας Ίρ5ε εχεΙοΙΤΗΦ 4.0. 
ο ο αν ο ἁριι αμα, Ἱοτπεταπε, πε απατποτ πη]ήιθ οὔῶ/οτήπι ου . 3 οω Δ : , | 3 

αξατήσα] νεῶν καῇ ασπίδων' Φωκέως»' τῶν τὰς μὲν αἴφιο {οπζοτιπι Ελοναής. οεἱεῖ Επί; Μο” « / 6 3 2 β 3 έθ λ δὲ 3 / . Ὀ ᾳ ν Ρ « Π- Ἀμίσεας με ο μαοναγωίσανι τοφλθε ει ΔελΦΕν ζόμπι ϱΠηδημ βΙΙΙωὰ αριἀ Αρα το: ς λ / Σα ο» 3 ον 4 “ Ἰ δὲ δεκάτη εγένετο τῶν χθιμάτων έχ. ταύτης της Ύαὐα αριὰ Ώε]ρ]ος ἀεάισανειαπῖ: εἰ ἔα 4ε" ᾿ ς 3 κ λ . . 9 . - µάχήε, ὃν μεγάλοι ἀνδριώντες ὃι περὶ ἔ τὸν τρίπο- πι] Ῥοσυπίατηπι ἠαίας Ῥυρπᾶ {δα ον 
λ ”/ .ω ρω ο”. 3 ου Ἱ ο δα » γρ. δα συγεστώτέο, ἐμπροσθω τὸ νηᾶ τᾶ ον Δελφοῖσι, {αιμα ῥταπᾷςς., ους πσᾶ ος | οι αἰι . -ν 3ἳ- 1 ρω αν 9 - . κο καὶ ἕτεροι τοβτοι ο Αήσι 6 ἀνακέατα. Ταῦτα ΚδίοηΏε ἀε]αρτῖ Ὠε]ρμῖς νί[ιπτατ ο ρα 

μέν νυν τὸν πεζὸν Ἡ ἐργάσαντο τῶν Θεσσαλῶ» ὃι φω-75εἱαδπιοᾶϊ ΙΏ Αὺς τεροῇῄτα. Ἠδε Της ρβὰς- ρ. , ο ο κάδο ω τι αλ,  Ιπ ρεαϊταϊίαπι Τμοε[αίοτυπι, α απἱθαδ ο κε» πολιορκέωτας εωύτερ" ἐσβαλᾶσαν δὲ ἓο τὴν η οσο. αρα 4μοπο 6ΟΓΗΗ 
͵ ς 7 3 / » , . πο επι : καπ χθρν ΤΝ ἐπ στον αὐτέών, έλυμγναντο α’ήχεςως, ο) ἀεπι, ἀαὶ τ ΓΗΠΙ νεα Ιπουανεταῖν 1π[α- 

Ὕ ᾿ / . ως Ύας τῇ εσβολῇ ἥ ἐσι κατα Ὑάμπολῳ, οὗ ταύτῃ παρίῇ εἶπὰς αβίχοταπε: αά ἱπριεδωι οὰ / / ο 2 / . 9 3 : η 9 .. ΄ ν - 

ΤΑΦΡΟΥ ΜΕΥΦλΗ ὀρύζαντες, ἀμφορέας ἶ κενες ἐς αὐ- ομἱ εοι ἰυχία Ηγαπιροίπ, φεριονία ος : ον Ὁ /, . : 4 : . τή κατ έθηλαν. χουν 9ὲ ἐπιφορήσαωτες» καὶ ὁμοιω-Ὀορεπιῖ [ορία, απΠρΠοτας 1Π4ΠΕδ 13. ο προ 
σαγτες Τῷ ἄλλῳ χῶρῳ., ἐδέκοτο τες Θεζσαλεὶ -Τ1Πῖ, Πμπηίπηαιο ἀε[αρετ δν ὁ ΤΙιεδ- 3 ς Δ ς » : ] . : π Ἡ εσβάλλωτας. οἱ δὲ, ὡς ἀγαρπασόμωοι τες Φῳ- ο μοᾷ {0ἱο το μπει η 

κ. ζ 3 ἓ] ΄ ον ο η μα πο η . Χέαθ Φερόμοοι 1 ἐσέπισο ἐς τες ἀμφορέας  ονθαῦν- νο ον Ρετηπε Ἱπουιτεηίς ο οω 
ς 4 1 / / / / Ρρεια {Ιπρίο, ἴαηαμαπα 605 Ταρ α οὐἵ” Τὰ ὂἱ πποι τα σχέλεα Φιεφθάρησω.. Τετέων δή σφι Ρίγα» Πποϊάεταατ, Ίρίᾳιιε οφμοῖυΠΏ απ οἱ 

. , 6 ᾿ ν . - «ΗΡΟτερ ἐεχοτες ἐγκοτο οἱ Θεσσαλοὶ, πέμψω-Ὀδτρια {μπι ΟΡ Ἠπα απ1ΡΟ Προς 
ο / αν ” : : πό ο ο μκος Ἠγόρευο τάδε,  Ὦ Φωκέες, Πδη τι {επ ΤμορίαΙΙ, πιὶ[ο σπἀασξᾶῖϊοτέ τος τοῇ» 

2 μΑλλΟ) γιωσμαχέετε μὴ εἶναι ὁμοῖοι ἡμῆ. «πρό- Τεν ο Ῥποσεπίεδ, πίηο αι κό φᾶ- 
ἷ ἷ δε ο. | ο) σθω Ρι(εξηῖεν αβΏοίζΙτε ΠοὮ. 68 πα ατ 

ὁ πείτε «τοῦ Ραη. γη. Ῥ]ηρι, βΗα καὶ ἐπεί τε, αὐηπάπηέις {μίίο”. πιο Παρνησὸν Ρα «Ελ, ῃ ηλες Βηαδ. ἵπ 1αή, Ν. Ῥ. 9ἱ5, ο. Λευχαβίξ, «{εῦ. ο Αἱ Φυλ. βα:/. 4 Τρισριλίώ) 4.2. 
| ζωα, ος Δοπίδ ὃν γοδ., αμὶ πιοχ λοιπὼς οππίτήε οι νά. Τε), νὰ. ημά, Ἔοηή.. Ὅ 
Ἶ Τΐ5.: ΟΗΠΙ τὰς δὲ λοιπὰς ἐσδ. τοῦ τρίποδος {οὗ ο ᾽Ανακέεται ἄνορ. }. ὀ ος πα 

«πο. ανδ. ΑΗ εἶργ. { Κειοὺς 7η], «4οῦ., οστομ] οι 4, κενεοὺς, οἳ ἐς αὐτὴν Πάι Ρα). γή. «49.7 
νερδ., αἴιοά ΠΠΕΙΗ9. οἰΙΙ σαύτην. «.Ἐσβαλέοτας «{γεῦ. . / Ἐνέπεσο  Ιάειῃ. . ς 

ο β 

᾿ Ὀ]ίσαίο {.1οᾶαε πιονοτιπὲ, [εοὐπά μπα 61ά 4ο, ΊΚοη ης. αμο ἵα Ιαήάεπα πιη]ίθΓηπ] ρτας{εγΠι Ῥποσεμβιῃ Ρί | 
{σ]ο αμριάσυπι. Πες. ν. 118. ᾗ έναν χόλον Σο) {ώγοῤο ἆς Νἰπαε, Μα]ίετ. ρ. 944. ΕΠΗΙΑΠΙ π μοοί ψ 
ανα κ ο ύσαις Τπαζμ]η, ν. ο7ο. τος αμαΙΠ ἴππιεα ἨαὈἰ]δίε αι {Ηρί6ος» ΕΙ τν 

| ος ος) ἃκν Νπὸ Τ1Ο. Δαρεῖος -----. ἐνεῖχέσφι Ἰοσο Π]οπεῖο ρτορ(θτῖε Πεγούοέες. ]]ᾳ οἳ 601 κος ος «: [8δ. Ο41 Πεβ/ρΙοτηπι τρις ον ωςσε ο ης κρατῆσαι] Μα]ε μας νο. 
Ἵρρος: Φωκέας Σερρών τος πβπαῖα Ἔμσε. πο τὴν {επίαπεί ς ισχιλίων.. ἔ0/αεβης καὶ πτῶρι ἐγ: μ(όπι λε” 

πρόνῶν πο ταζήε «ολη, αρώ µοος λκῖό ἐκ παλαιῶν  ταλικὸν ἄνδρε, ΤΕΤΡΑΚΙΣΧΙΔΙΟΙ. «Ἡι 6βο Απο τες αν ορ, «Τοβὶ Παραπι, 46: πὰς ΤΠεΤΕΤ, ἵπητα Οο44. οοπ(ρίταΠοπο 1η Εδω 

ο ο 
ο πο μον αρ 

:..59. Κωτειλήθησων ἐς τὸν Τ]αρνησσὸν ο) Φωκέες] ΊΜΙγιπη : τὰς 1 [μα] ποςθ' ο] Ες οᾷ - οἱ Φωκέες] Μταπι τας, Ψος α {οπίοπίείας ΠΙΗΙ ποσεῖν ο 
ππαμμιαῖο ράμεζμν Ῥοσε μορο  ἡμαεϊκίος Ἴδὰ σον 7, Ἡ ὧρ κμιὸ Ἱάμπολοὴ Οὺ οευ]ος ᾖὰὰ ΛΑ) 9 2Ώ14ἱ6 ΡΗΠΟΤΗΠΙ Ῥορί Παρνησσὸν, ΙΙ ἱδποῦτης οἰμάϊτ, βιενΙπε ντ, 1β, ο, τώφρον ὀρύξαντες κατὰ τὴΥ ως Ί6]1ος ἵηπ Πϊς Βοήµς. 5 ἷ α νο δὴ Ἴομσο 1212. ὅν 18, Νατώπα Ἕνοκβα δρα πομείονα ῥμ ενως πλυρώσαντός αὐθὴν κανῶν παν ο 1π Ῥαϊπαςίηπι εομο]η{εγηπε, Ὁπάε ἀεΐπεερς ταῦτα µν τς ρμόρηα, μία η, ος “ αοήρῆ ώμφῳέ. »υν τὸν πεζὸν ἱργάσάγτο τῶν Θεσσαλῶν οἳ Φωκέες, πολιορ- κνοὺς ἆς ]ργοοι) αά[ιοιιάϊπε 1, νι. ος χέρντας ἑωῦτοὺς, ΗΟΙ ἨπηεϊεμΒ]ηϊς ΠΗΙΗΕΤΙ5: πεζὸν 1ρ6- εἴδωλα ΚΕΝΕΑ. καρδίής «ΟΏεΠΠοςγΗ/{ 4Ρ. δρ, «ὅἴ1π8, παπη]ηϊ πιο]εβις εδ[α ἀεῦει. Ὑδγυπι αιάἰαίπι]ς Ῥ. 56. ποι τονοσααί, ια ο 
2Λ)ΑΕΜΙΗΗΣ Φωκεῖς εἰς τὸν Παρνασσὸν κατακλεισθέντε,  ᾖ8. Κωτὸ Ὑάμπολιη Δᾶ Ἠπος Ροῤγαρημα Ἡ Ἰρής, το ος ος τῷ τα ὅπλα γυκτὶ πργσελήνῳ -------, 9., 6οπιραταηΏῖ «Κοοπίο Ἰθίθιο ΠΟΠ ῥοίοταῖ» κ Ηγ 
Τοπτεητίας ππαρήο βίος, νο ος πλαςν ο ο ος τν πό οοιηήβοπά μή ον ή Ὅμα, Απζιαάνοτάς ος Π]ῃ 4 4 αἲς Χο 14. αΟ{οΙ- οβοί0 κατ Ὕάμπολιν' ἵῃ ἱταη[ουτία ἐπάεπα 13" μ- Εξ 2Ο οἑἹκμππιις δεγρ]εγμν. οοπιραταο αἆ Φεῤο], ἵῃ Ρῃοσῃ, /ηγήρ. Ρ. 740 οχ- 

τα 
οσον} ο 

ΕΠΙ Ε9ΠάΕΠΙ: α]ῑο ἴαπιεῃ οτάἶης. οἱ ος ἳο] άν . ο ο πο ο ον. ” ὁ : μ Ἱ ᾿ γη ) : ς ἕ ὄ. .. 9 . .9 : ᾿ Αρ αἱ μι . 1χ» 86, Κωῤηίώς εἰ Ζραγᾶμε Έπιοπβας, 1, ----- ὑδμίας. κερώµου ποποβημένας Κατορύζαντα 
Ὅότ, Ὁ Τελλίης --- νυψώσας] Οὔ]τοι Ἠῖπο Ῥοῤγας- ος πιβορήσαγτες (ἱελοάμι. Ἄθνος ρα! 
η Ῥ. 569. τεὔπτορτανΊε Οἰατ. 2η; πὰ σος, τ. κους ππενσων,Θεσσαλονιι νε Ὁπο 414. αἴο ποπάυπι Π{α5 Κορηίης εκ Εἰεγοιο{0 οἱΟ: ον Πρι» α1π1 αμτεπι ὧπι ὃ 7ρτόι Ῥ. 414. αἲι ἀνπιι Φωμεῖρ, ἐκ, ιο αμλω [ππηβι ο Τόμο, νη, ο. 27: αὐε νίάῑτ ἵπ Βοβαέπο ἱεβέη Ηπι: Φωκεῖς, ἓ6 τὸν Παρ- τὰ σχέλεα διεφθά «ο που πα ης {1κ” 
γασσὸν κωτακλεισθέντες 2 Φυψώσ ὤντὲς Φυτοὺύς καὶ τὸ ὅπλη' αχ ογας α]ιος καν ς γα πολίτης. ΑΔαιφώνης» ο τὸς 
Ώς νοκ οοἱ]οσα(α «οῦ. ΠπΠ]ΕπΠΙ ΡτηεσεάεΠΏ]ς Γ]αραπι Ει- τα βαμ/αη βοο. Δ ο. τς ὁ Ώαθυλλίου τριτοό 1 ο 
ἲϊε ραιῆς, Ἐ]ευπὶ ναῖστη ΤεΙΠαΠΙ» Ίη αμο νΊτο οστο. ρω ἁῑσίτως Ῥ]μιωνος ο π. Ῥ. 944:» υὺ! οοπβο, Βἷο {Ρον οβεεᾳιε οταπὶ Ῥποσεπβιμα ΗτΛξ, Ίαμάας ὃομ. οὖπι Τμοκβη]ς νἱόκοσίαπι Ῥ]οσεΠ{εὮ ΤΕΡΟΓ ανά μι {μίας ετ ηος {ρβις ἵπ Ῥε]]ο πον. ΠΠαμάαθΙ]ε ϱοπηπισῃ- τή περὶ Κλεωνὰς τῇ "ωιωπόλδυς., Ώς ΥΑΠΙΡΟΙ ὴ οἳ. 

ποπ πας) οοἷοῖς ϱ. Όσο, δοτ., μοί Ἰλμοσίαίος αμήη-΄ ἁπεῃς Ίσο, Ραήηογ, Ἰὴ Ὅ, Δηείη. Ῥ. 665. δρ δεπα ποξα πατταπτΗ Ἱπρτονίίος αάοτᾶ αὐτοί τε ὦλη- ἃῑς (Ί6οπας ο {η Εζγανιρο) αγ) υ)οΜή6 {1 σεν 
Ἀιμένοι σύψῳ κα) ἐνδεδυκύτες ὅπλα λευκὰ ὑπὸ τῇ νύψῳ. {[ρίσατμτ: Ἱαΐοι Ἐ]όος : ὧν τό, Ττὲ 3. , ο. πω: ὃν αε5[α]ής Ὑρμμπολιτῶν τὸν ολλ, ΥΣ Ρ' ρε ο ος οσα ΤΠορβι]( Ῥε]]ο, αῑόά ενεπῖε Π]ο- εἷλε, καὶ τὴν χώρων ἐπόρύησε, πριιά οµ0βύ. ο τομΕ. ΠΙΟΤΟΟΗΟ Ἑλοσεπβηπα βιοῖπις, ἀο[ρεταΏοπό ΒΗΤΕΠΗΗΠΗ 35ο, 58. ο ο. μάνας . ει ταδε» Βρ/αηίρε πασταζυπη» οκρῄοκΏις οἴἴλΠι, αἲ- ο Βἡ. Τουτέων δή σῷι ὀμῥοτέρων ἔρτεν ἔγσοη ῥηΝΡ 



΄ 

Ῥ]ιοσοπία ἴσα] ἷς ] | ᾖ ' ττττ] κ. 
αν ο ος τεϊεσείο Τ]τος(α]1ς οι Ῥετ[ς ναβασιως., ορ ιά Α Νν ῑ ἉΆ » ΙΤβΕί ΤΠ. σὰ 8 

ζ τ . . ν αν. νο νο ο. .” ο ο ο ον, 155 40 ϱἳ απτε]]ας Ίητογ Οταςος, απαπάῖα ο σθω τε γαρ ο) Τόσι Ἑλλήσι ὅσον χθόνο εκένα Ῥλητος Ἡ]οσυπι ποὺίς Ῥίασπεταπε, Γετηρες νο- ο 3 ημὺ ἤγδανε, πλέον αἷαί κοτε ὑμέων ἐφερόμεθα Ρι6 απτοςε]ηίπιας » εἴ πηπο αριἀ ΡάΙΡΑΤΙΠΙ 
8ἆςΟ Ρο]ἱθή]ις, ηῖ Ῥεπος Πος Ώτ οἳ ἄρτο γος εναν 5 ο  άως εχ, προ ον τος εὰ ο ἷωα μα η ο μες να, δα ο «ΣςΗ]ίαϊοπη τῇ ορίπαπηις, ἴαιπει ἹΠ]απίαταη 92 Ἠνδραποδίσθαι υμέαφ. “ Ἠμεερ µεντοι Το λος (ΠΟΠ ΓηΠης Ἰηθπιοζθο, ΠΠ τπτ 6ο Ποπιίης «3 Τές» οὐ μνησικἀκέομε, αλλ. ἡμη γυέσθὼ αυτ 
απΙπαμασῖπτα, ταἰθηῖα τερεπάα 5: εἲ Πο ΥΟ- 4, αὐτέω πετήκότα τάλαντα αργυρίς’ χαὶ ὑμῶν ον ρίρας» -ἆαπηηα ΟΙηΠία  Ποῦ αὐ 8βΤοος,, ἆ ὑποδεκόμεβα τὰ ἐπιότα ἐπὶ τὴν χώρην ἀπτο- δονε[ῖτο Δνεπ[υτο,  Ἡπο Τ]εεία! Ῥιοσεηί- ο» τρέψε’, Ταῦτά σφι ἐπαγγέλλωτο ὄι Θισσας 15 ἀεπιποῖαραηε, αιοά {οἨ Ἑαοραπίες πας, νι γὰρ Φωκέες μῆτοι τῶν ταύτῃ ἀνθρώπων οὐκ. Ες Ἰοοί Ἱοππίπες οπι ἸΜοαῖ ποπ {ης ον λὲ ὥτ ἄλλο μὲν οὐδν, ὦ, ἐγὼ 6 συμβαν- Ῥαης; Ιάαιιε πι]]α αἶῖα σαδ/[α. ιἳ ΕΡο «οΠΙ6- να ζο νι ο ο ον τμ ος η υτα. σοπιρετίο, ααπι ΤΠοκβιΙοτηη οἵο; λεόµειος υρίσκω, κατὰ δε τὸ ἐχθος ἑτῶ Θισσα- 
Γαπτος εάοταπι, τς πηῖμῖ νἰάειατ, {εηπατή- λῶ εἰ δὲ Θεσσαλοι τὰ Ἑλλήνων ηῦδο, ὦ» εμόι 11 ῇ ΤΠεςίβ]Ι ρατίες Ογῶσοτυπι Γονίκ[οῃτ. 16 δοκέεψ, ἐμήδιζο ἂν οι Φωκέες. ταῦτα ἐπαγγελ- μις ἀε[ετεπΏρυς ΤΠεδαῖν, πεσαταπτ {ο λομένων Θεσσαλῶ» οὔτε δώσευ ἔφασαν  χεήµα- ν ο ρ μας ἀαειτος» ει Π)] 1Πάεη, τα, παρέχει τε σφι Θισσαλοῖσι ὁμοίω» µηδίζεω, ὴ ' , ᾿ ο) , ς Ὁ ο ΕδΙ815. Ἰαει]ιαϊεπι εδίε {επίεηᾶί ουπι εἰ ἄλλως βηλοίατο" ἀλλ᾽ οὐκ ἔσεσδαι ἐχόντες εἶναι | σαι Π ατει Γεπῆτα νε]εηι: [οὰ -πθηιᾶ- ππουδέται αἲς λλάῤς ἳ παδι δν ὀνρμθησα, 
Ἴπαπι ζοτα πε {ροπις οε[επῖ ρτοάϊτοιος οτω- Ὁθοούτα] αμ κμος ν ς ΟΗΠΑΛΕΡΑΡΑΙ ὅ1ε]θ. ἨΙά γειδις τεπιηοῖαεῖς ἵτα εε[α[ῖ Ἱκ- οὗτοι ὃν λόγοι, οὕτω δη ὃι Θεσσαλοὶ κεχολωμένοὶ 5” γι πα - ρω Ἴ γω 5 « / οφ ος ΠΤΔ 1 Ῥμοσρθῃίες Ῥατβατο ἆπσες Ἱπηατὶς ΊΤοισι Φωκευσι, κ ἐγένοντο ηγεμόνεε τῷ βαρβάρῳ τῆς . ον ς ὰ 5 Δ -- : ἅ «ΣΗΙΕΤΠΗΤ ος εκ Ττασμ]ηῖα Ώοτίάεπι τερῖο- ὁδοῦ, ἐκ. μὲν δὴ τῆς ρηχυίης ερ τὸν Δωρίδα ἐσέβα- πθπη ἹΠποτίανεταπε: παη εἶῶς τερ]οη]ς Ιπῃα  λο, τὴς γὰρ Δωρίδος χώρήε ποδιὼ στμὺε ταύτῃ βηρτ[ΐης 1]ας τπηβιπῖα ) λα Παάϊα 1Π1Οχατατεύει, ως τρήκοντα σ-αδίων μάλισά κ εῦρος » 4ραη Ῥετήπας, Ίπιοτ Με]ίαάεπι αά Ῥμοοεη-- κείµενο μεταξὺ της τε 1 Μηλίδως καὶ τῆς Φωκίδος Ἴθπι Τοµίοπεπι΄ Πτις, «αφ οἥπι Ὠτγορίο ε- ὥρης» ἥπερ ἣν τοπαλαιὸν πι Δρυοπίε, ἡᾗ δὲ αγών ται. σος Ἀπίοπι τερίο, ΤῬοτίεπίαπη «αἱ Χάρη πε }ν Ας β μὰ ά κά {μπε 1η Ῥε]οροππείο, πιθιχορο]ῖ 65. Ίαης παρ ας ΗΕΟΠΟΛΙΕ ΒΡΩ τά οἩ ἆθλοπογήσῳ, 1ρίτης Ώοτίάεια τεβΊοπεπι ΙΠβτεςῇ Ρατατὶ ηῖ- Ἑαυσησι ΤΝ «Δωρίδα αμα εσιαχαίς εσβάλλωτες | ΠΒ] Ἱα[εταπες ουπα Μεαϊς επίπι, ετ ΤΠε6-Ι159ἱ βάρβαροι: εμηδιζό τε Ύαθ καὶ οὐκ, ἐδόκεε Θεσ- ] . - " .ι ο 

ι ο. « τ ον . ᾿ « 9.» 
5514] ποπ ν]άερατης, Γεππεῦαης, ΄Ῥοφεθαφιαπι σαλοιι, Ὡς δὲ ἐκ τῆς Δωρίδος ἐς τὴν Φωκίδα ἐσξ. . 9 

3 
9 ς 

ο ος ος ον ολοι ον ο βαλο αὐτοὺς μὲν τοὺς Φωκέας οὐχ, αἱρέοὺσι. τ 41ΡΑΠΙ, 1ρ5ος απ]άεπι Ῥμοσεπ[ε Ππος [ππτ ον ω ας 2 κ .  Ἀ., ντ κα γαρ τω Φάκεωι εο τα ἄκρα Ἡ τοῦ Γαρησό αάερΏ: εοἴάπι εΠΙΠῃ ποππι]ὶ σασυπηίπα αι. ἐν ον Τά : αμ » 
Ώρα αγε" 

να τμ «ἄγεῦ, εἲ εἶκο. ὅ Ἐσὶ «δνοῦ., ἵμήὶ τὺς νᾳ τε 74, αΌοταί π]άπια ρατεῖσι]α.  Ῥνασίοῖσα {ερα- 18Γ πρὸς  [ο/Πεηί νοτῦο Ἔσοβομ. Πεπα πρτα ἶ, τ. 126.» Ἰωπέῆπι αΠίομ προσηνδρ. ο Ἡμέες ΣΤ. ὃν εδ. . α11- οπι- 4, μες. ἆ Ἐπίδεκ. «τοῦ.» οπιϊζεῃς ἐπιόντα. ε Συµβαλλόμ. -4γεῦ. ἕο .ο λην σ8/. εε Σ/η1. ΜαΠρη. ϱ. 968. Β. ϱ Δοκέει «νεζ. Ρ/). ῥ χρήματά τει ας/. 44. » 1ΠΟΧ τε ὦσ ο. 1 η{65, { ᾿Ἐπὲὶ δὲ δὺ «νε. 71μά,. ἐπεὶ δὲ «4. Όιο ποπ Ἡίογ, ΝΙάε Ο. 6ο. Ἐν. τοῦ. : Μηλίδος «ἄγοῦ. [α/]α: Όσις, Ῥτίας Μηλιάδο. 14 Δρυοπίής Ἰᾷι 27η]: }ᾳἡσ. 3 τα. Βα/. «49. 4γεῦ, 11ν «τα. ΟΠ τά. 1 Βά9/. Παρνησοῦ {Εππρετ. ο τς 

Φξίςβήλις Ε. οιορῥαδης ἔγκοτον» φπαῖοπις απϊάσπι νἱὰ, ἵῃ Γή) ΧΧΧΙΝ. Ε. 96. ο δος ΥΑΤΟΚΕΝ, {πυβαπνΙ {σάεπι οσΏπεραι, ο («ππεσαο Ἱπρυπε βηϊ- ϱ. Ποδεὼν σεινὸς ] αλα (146ς]πι ῥοάεοη τεΏπιῖτ, ας ΡΓοςΠ] απιαπαανίε, ἀἰέοπασαιο αἀθο, ὠτάρ τω Λογίο ]αμάαϊοτε: Άγιος νεπῖϊ α (οπουῖο εΧ ο/η καὶ ΕΓΚΟΤΟΝ εἶχε Τ.. νι. 199. οἴζα., {ο ρτας ΕΗςί5 {οπιοπίῖα α ο). Ρ. 307. . Τῇῆς Μηλίδος τοάΙῖ εχ ἁὶ- ἆαὶ ἓν Χότον εἶχε, Νἱος καὶ ἐνεῖχε κότον Ἱπ[ρίοε εἷις δε 1, να. 108. Αἲ Δρυοπὶς, οἵῃ Δρυπίης ΠΗΡΙςΙο- Ῥτο]εροίι. Ῥ. 796. ΟτΙ απἰπιάἀνετβοπί να]]ᾶς τερι- π]ρις οκ Βο]ο]. αἆ «4ροίοη. Πῤ. 1ο 19109, ΑΠίΔΠΙ 5ηατ Π]ς 1οε05 ἴΦΙΕΠΙ τῆσιν τεευίηης, εἲ Τ, ΙΧ, Ῥταθδαε, ποῃ πονσίης, ΨΙά, Ὁ. 49.εἴ 1, 1. 56. Ῥου-. «ο. τῇ μὲν γυναιὶ ταύτῃ οὐκ ἔχε ἔγκοτον. Ῥ]υτα α- τρ αὐοά Ίπ ριοχ]πηῖς, ἐμήδιξόν ο ποτε) : τ. ο εὰι | Θεσσαλοῖσι, ρετρεταπι ατὈΙίος α 2/η)ᾳ οχρτ]πι], Οα15- οι Οἱ ὰρ Φωκέες μοῦνοι δτς.] 8ἱ νετο π]άεας Άαμ/α- {ας Ῥτορῖει αὖας Ώοτϊεπβμπι τορῖο α να μις ΤΙΛΠ{6- 1661..χ» 1, Πη, ΠαΙ4ΠΟ, Ῥμοσεπίες οὔπι Ῥετβι, πο- τὶς Ἰηπιμηίθ». ἱπάϊσληζασς μπα αιοά Μεάοτυπι ΠΠ ρατ- | ζορῄίαις σοπρι]ῇΠ. ὑπ' ὠνάν κής», Ρτημπι {ερετηπε, εἶθις ΠΠάστεπε» Τππι αὐία Γηος(α]ί οοπ/Η] {11η Πο, Ο5ί6ᾷ α Ογαξσοτήπι [ος]θίατσιῃ ΤΕΝΕΙΠ. ΊΝοη Ίτα Νο- νἰάεραττ. ν αρ τος ς ες Ἰ]ό εξ {Πρεγίοτς Προ 903. 910. ἨΨΠ6ΙΠΗΠΙ κοτὸ 11. Τῆς --- Μηλιάδος χώρής] Μηλίδος» Πιαίαπι α1δὶ Τὸ εχθοᾳ τὸ Θεσσωλῶν Ῥρ/. εἰ αριά Β/αγοδιη ππῖπιε ΊΝοίῖτο ἆάσοφια {οτηαπῖ», Ρταείμήε ΟΙ, δες ἵπ Ῥ]ε[, πα]: σοη[πι]]ς κατώ τε πὺ. ἔχθος γὸ Λακεδαιμοσίων. ΓΠεγοῦ. Ρ. 127. Δά (αήπι Ἡ. ΡΟ σ. οῦ7ε, Ἱερὸν 

τὲ φὰρ. καὶ οὖκ ἐδόκεε 

δε ος 'Ῥτο[εᾳιορατης. Πεσοββταιις, Ώνο ὤσυ καὶ οὔρεα ΜΗλίδοο οἵής πΗρεγήπιις Εάϊνος, νἰγ πια- ὃ μα, ἐς ο) Ιμονίους, 1, ΙΧ, 36. 37. βηῖς {ὴ8 πετ] εἰατίσβπιῃς, ᾖ0. «μμ. {Πε αρεϊςῆ- η ο ον δα. νά. 01 αἆ {πασπι, ο)]η- πα ἀεάῑι Τόμµογά, Ἰοσήπι. αἩο Μαμεηίας οιῖαπι Ἱέ- ο Ίσα ο ο Ἡ νι ϱῇς ΠοπΗπαπίΗτ, Εχεπιρ]ῇς α[ἴηιοι οβεπάϊ ροδίοτ.. ηΟΒΏ μμ, αν σι ὄμεν μὲν ο, Ψετίβπη]]- Ππι]διι εείο οῬ[ειναοπεπι δοβοΙλαας «γή λά. Ἱη (οά, ορ Ἡ το ιο ἃ παἰενο]επα πῖ- ᾖ45. καλῶς εἶπε (1 τ. Ρ. 4949) Μηλίων» καὶ οὐ. κ ο ο ρα, Πε, ον ο δεὰ Ἠθτοάο- λιέων' Μήλιοι μὲν γὰρ οἳ τὸν νῶσον οἰκοῦντες' Μηλιεῖς δὲ» Ἡ αοίζηροῃα Ῥ]ὴ]ο[ορΏις ῬεαοΡοί οχ Πιο (οβῖσο Ἰο- οἱ ἐν τῷ Μηλιωκῷ κ ασε πμ Ο {υγ ΧΧΝΗ» ση ἨΠαΠΙ αἲτ ε νη]σαία αριά Εεγοι ο ακφόλκα, λέω κόλγον ἀῑχίε Πεγοάος, 
ἄσιοτῖος 3Η] ΔΙΙΟΤΑΠΙΨΕ νη]ραῖα αρ κι ΑΘΕΠΤΟΠ ς, 9ο. οἳ ΧΧΧΝ. ϱ, 37. Μηλιέω κόλγον ο) Θρ αν ο 'Νε]αῖ ἵπ Ῥτοχϊπιίδ: κωτὸ δὲ τὸ ἔχθος τὸ Ίν; ς. 33. Αττζα οὐπιταδίοπε Μηλιῶ κόλπον τα 3. Ἰδοα ον. μις αἰία ἆὲ σαμ[α » 6101 φμία οὔεγαμ; Ῥογς. }. 486, οἳ «4γῥορζ. {η 199. ἡ- 1171. η ηο» σοι πο, ας τίες {οηδ]ε ος ἵη οὐπιάσπι {επ[απι Ίδο- τας Ῥαήφον, ἵη Ἐχοτεῖε, Ρ. 769, Μηλι κόλπου Ατῆς]- βίεγ ο δι Όσ. κατὼ τὸ ἔχθος τὸ Λακεδαιμονίων, ῥγο- Ίαπι {οτρβείο ριῖο Εδή]οβγαμην ρε σοι. μμ κωτ᾽ ἔχθος φὸ κ. -“αεεσευποπίος ο/εγας: οἳ Τῥιογάἰδες Ἐττῖ ποιες, Νήγλίδα κ. -ᾗ-- 1π ν ο να ας ο- 
ἔχθος τὸ κ, ή ὄκεδοιμονίων' κατ ἔχθοο τὸ Ῥηγίνων κατ΄ ἀςί, ᾖορηΐσ Ἱ απο Ο188Εἶ5) κά τα. ασε] 5 Ῥεσσαλρ]- ΔΡρςΠΠΙς κ αρ. 67. 79. Ρ. 939..1ο. Ρ. 83. 57. σι. ιάεῦαητωτ ἀΠεοπνεπιτο» Ῥτοαυς 1515: εἰς Τῥει- ν ' αθαῖτ Τη 6ρΠ1 τοµι ἶσο, Ῥεγρέοη, ἵπ «ΡΩΜΗ ᾖ[α)ὶς ποη οἱήεῤα ΓΗ» ο αν πέφμε δες [α]]ς οἱῇε. Ῥωσγαι αν -δ. εχ Ἠής {ς οὐ/[εινατὶ εχρ]ίσατε ἆε- ὀαμμν, πεπηρε ΥΑ[ΙΡΠΑΒ προ νο ἆμοχα Ῥεχ. νάκιον' Ἠρὶ οὐ άΕπΙ ΧΠ, ο, 63., τὸ Μεγαρέων πι {8ο μτοραπτῖτ» εἴ ον εν βλης Ρις πηπιενε πια] σμα 6οβίμ]ί ον ο, ο μμογἀἰάδηπι τὸ Μεγαρέων ψή: τοροπίρυς ἠπίεταῦλητ, ΥΑΕΦΚΗΝΙ ἵξ ΟΙ, 0ρ, Ορηρο,, οἴλμς αν» {, ὅσα, δν | 1 οὔνο 

ὃν Ν ον . ο” 9 σα 60) υν τε παρα τῳ βαρβάρῳ τοσβτον θυνάμεθα 9 ὣσε 7 



' 

ο : 
4 
μὴ 

σε 

ὧν θα ως. 

πρ αἰκαβν- 

ὃν αρ προ τες ε ἙςΕπεετεποεσε το εκος. 

. Δ ' νο λα ᾿ / ὦ κι 

-τα' καὶ κατὰ µε) ἐκαυσαν Δρύμο) πόλὺ κατα δἐ9ΟµγΙ 
ἐν : 9Ουίρεπι Ώιγπιοη {ποεπάεαηῖ, 

42ο. 

λμαίςαδίς Έχο [ια Τάπαιας Όσασσαο Ρετ]εῖα ΕΙ. διερδι ἀῑξ υ10ος οκ Πογούρέο» 

«1 εοπΙπεπίαπι αἆ ο)ερῦ, Όγα. Ἱπ. Τιθορέω ΝὶΧ. ΙΠςΠΙΟ- θρώνιῳ, /α)ῦ. Θρόνιν, ΠΟΠ Ώεηε: 1ᾳ ΟΡΡΙ 

ὅ5 4, Ἡ Ἐ: Β ια) Ὦ ο τΤ [ 1,οσοτηπὰ Ῥ]ιουίάῑς ποπιίηα. ΔΌα οὖπι οπεα]ο αεπα!ς, 

ἀνέβησαι, ἔσι δὲ καὶ ἐπιτηδέη δέξασθαι ὅμιλοι τὰ Παρ- Ἠαςῇ οομ/[οἙπάξΓβηΣ εξ εεῖ Ύετες Ῥαπρή 

ρ/σσῷ ἡ 4 χορυφὲὰ, κατὰ Νέωια πόλη κειµένη, Ὁ ἐπ ο ΗΣῖα μέρει Νεοπεπι τις, πλ. | νε 
ἑωύτῆς. Τιθορέα οὕνομα αὐτῇ; ἐο τὸν δι ο ἀηείκαν- ον ον η με οι μα σ ο ζκιβο αι: 

Το» χαὶ αὐτοὶ ἀμέβησα, δι δὲ αλῶνς αὐτέω ες τοὺς ο Ρίητος αἆ 1,οσΓοῦ αι εκἰεταΏῖ 1Π Ηζ» 

Οδύλαν Λοκροῦς ἐξεκομίσαντο, ἐς Άμφισσα. πό. Ἴοπι Απηρηῤοίάπις αμῶ άρια Οἴβευπι Πια 

λυ τη υπερ του Ἰξρισαίου πεδίου οἰκέομέη, ὂι δὲ ενι σαππραπι. Αι αρα οπιΠεπ 4ΡΤΗΙΠ 
ον / 9 ν Α : 1 

βάρβαροι τὸν χώρην πάσαν ἐπέδραμον τὸν Φωκίδα οΡῬμοσεη/επι Ἱπέαπανεταπε: Πε ΕΠΕ ο. 
το αι Ἰ τι οπιηία 418 Θεσσαλοὶ γὰρ οὕτω γω τον σραΤὀγ. ὀχόσα δὲ ἐπέ- Ῥαπῖ εκειίεῖταπι Τ]ες/α1 5 ϱ πα θοσν 

ο αγ » ΄ . . . Ἰ ή, 

σχο, πάντα ἐπέφλέγο καὶ ἔκειρου» καὶ ἔς τας πό- πηαξΕ Ίππε, ἀρπὶ Εετοφιέ  ΥαΙΑΓΗΐ. ίο, 
υτῶοθς οιῖαπι οἳ {στα Φάε5 161 1Π 

λις οιώτες πῦο ὁ καὶ ἐς τα ἱρά. Γιορυόμθοι γὰρ μας. 

ταύτῃ παρα εν Κηφισσον. τω έ ο λίω, ον Ίναπι Ρείαρταητες Ποσίάεια 1ΙΣΙΑ σ 9 

ος | {πι αΏποπι, ομπᾶτα ρορυ]αὶ {πι εν 

| 
Ίππο 618” 

6 Χαράδραν, καὶ Ἐρωχο, καὶ Ἀ Τεβρώιον καὶ ἀταπι ετ Ἠτοσμαπι ος Τειμοπίαπι ἐἳ ο 
᾽Αμϕίκαιαν, καὶ ἶ Νέων, καὶ Πεδέας, καὶ Τρι- «Ῥηϊσβαπι ετ ΊΜεοπεπι εἲ Τεάϊεᾶς Εἴ απ. 

τέας,, καὶ Ἐλάτειαν» καὶ Ὑάμπολυ, καὶ ἹΠαρα- ἴεα εἴ Εαίεαπ . εί Ἠγαπροβη΄ εἲ Ἶ 

ποταµίους, καὶ Άβας' ἔνθα ἣν ἐρὸν Απόλλωνος πλύ- Ῥοϊαπίος,  εἳ  Αυά9: τί αν η 

ν. Ῥο]]πῖς εαι Ἰοευρίε εἴ μα αμήν, τν - 
Παμε οοιηρ]ατίρις εκοϊπαιαπη ἅμο ο 
« | α΄ 4ἳο Ίαπα ἔωπο ετα, ει πας ο ομ.΄ 

σιο)» 3Ἠσαυροϊσί τε καὶ ἀναθήμασι πολλοϊῖσι κατε-ο 
«σκευασµέγο. Ἡν Κ δέ τι καὶ τότε καὶ νὺν ἐσι χβήσηριον 

αὖὐ- | 

α Κεφαλὴ ο [6ο]ίο γή πες Ἠαδοί Ῥομ/ῶη, κ» 93. Ρ. 878ι, Πημκαία Ἐππέαν -. ὁ 44, νῶ, 1. ση]. 
«40. μαι οεῖοτ ὑπ' ἑωύτ. ο Βηβαιό. ἵπ Οἀγεί Ρ..ΙόοΛ. α 3} "λμϕισον Ρα]. εἲ Κρσσαίυ μή 

ἅγεῦ. ρα» εγεὈία ναπατίοπς, Οοπέ, Ἴγαι/[ὸ πὰ ἸὈμογάᾳ, 1, 6ο. -ε Κατέκαιον 1οῦο αματΙΟΓ 1114 χη- 

απαῖε, 7 Ἐδηουν Βαν. ποῦ Ιποοπίποάε εκ. άἰα]6ξΗ πει: ”σ πω «δή. τοῦ. Ρας Ρα 41η Ἠοπι. 
ράδρην 1οΏύΠη πιο, ὁ Τεῤρόον «4γοῦ., Τιθρώνιον Ῥρμ/ζη. Χ» 3. 6ἳ λερῦ. Άγα., Θρώιον αἱδ. Ἡ ἔ ππος 

Ῥ. 698, ο. {Οι Παηροογαο ἵη Νεῶσι, εἰ οἱ, Νου, Νεῶσι.  ἆ δὲ καὶ 4γῶ. Ῥμη. 041 
ΣΤ ἄπι 1050 ἐςί, ’ ) | ΐ εν τν ν 

1ο. Τοῦ Παρνησσοῦ αὶ κορυφὴ Ἰ 8ο αιιοᾳΜς ποπιίπα {ας Ῥιποϊοίσα ἐς τὴν δὴ ἀνηνείκρυτο ΠΟΒ εδ» ή πρ 
νοσαϊα ἀῑοίτιτ Έιβορέα.  ἰδία αιϊά τηλ : ; {ιας οοἩ ταις Ἠνή 

ωμά Ῥορέα. . ἰδία απἰάείη «ἰανομε αἴαιε . υεβ) επσηᾳ» [εὰ ἵπ 4Η τος 1Η39 Ῥπο 

ὁ μὲ ο Ππ]ληίμ; {εᾷ ὶς Ἰπιετίεέτα Πο Ρηπιπῃ ΨΠ]- : ὀνεσκευάσαντο, υῖ Ὀε]ε 1ρίά. ΕμραΤς 45. 

Εαραπεησ: [τοῦ Παρνησοῦ ἡὶ κορυφὴ] κατὸ Νέωνω πόλιν, οοτᾷο» Ὦμβαιῦ, Ἠίπο ποεθρίδίε ἐς Ἐπάρηα, ο απὰ 

πειμένη ὑπ' ἑωῦτῆς: [Τιθορέα οὔνομα αὐτῇ.] Ναἱ]αο Ἰμλῆ- εἳ οχρ]ίσαε[ε ἀνέβησαν»[εᾶ εἰ 3Ὀοισασιῶ (ας 1 
κ κμέφρ τας ἑοέ {μπα αγῥεη ΙΝΕΡΜΕΙ {1ο ῤ «1, πο- μπι θχρΙσππάο, βοπρτοτί5 εὐπι νετρα αμα ο κο Ὦ 

μις Ἴδογεα: Εαδτα νιάδεπίυς 4ε (ταεοῖ πος πιοάο κἀνετιῖςίει, ροίμεταῖ» 1]α αποαπε; ρω 18, 

ΣΙΡ » κατὰ ἸϊΝέωνα πολι κειμένην ἐπ᾽ αὐτῆς. σε] Οο- ού. ἐς τὸ Κωρύκιον ὦνηνείκῶντο, πια με ὧν η Ῥ]ουί- 

{στίριε /ζογβηη ά1η 9 Ιέρετς κειμένην ἐπ᾽ ἑωύτῇ. ων, ΙΟ ην αμα [κένην ἐπ᾽ ἑωύτῇς' {εᾷ πες [ηήας χΧ. 8.» Δρύμον αἀρε]]αῖ Δρυμό» τις ΤΕ 
Ώυ]η5΄ Π81 Πεξποπὶς Γεπῇπη (μή ρβιοδτα Εηίθιητ: Π1ο]βο- η 2/ο Ἡ Ῥοδίαπι: Τεύρώνιον ΕΙΙῃ ιά 

χα πιετεῖητ: Γαὔπα Βαήιογή {π (1 αεεία Απίι Ρ.695,  1οοηάΐ, αά ΤΠατπποργ]αΤΗΠ1 αησιβίαθ ἴς ο μ΄ 
Όχαεςίς πεμέίφιαπῃ τε[ροπάεπε: Οἶατ. 6γοπου) Ίηβο- [οδίμο περ Παραπρ. Ῥε 49. εἳ ἱοβοτο ανν μπι Αθ 
.. εείεῖ Ἱπιογρτείατίο { πΙοΠς (ταθςς αἱ ροδίοι Φίκαιων νοεῖταϊ ᾽Αμϕίκλειον' ΙΠΙΠΙΟ να ο πεσ 1ρ56 
ὃν αμαν ικα, αιιοᾷ ποἩ ρυτο. Ηαδήεταπί Ὀτοοπι Ὀφιτείαν πιπζιραςίε ἂν 3Η ορβτης ο/η” 

κ... ς Υειαῖ οοπ]π]ηπε βεητς οοποῖ μπα, ἵπ Έαπισηπ, {εὰ Ἱπργιάεπίςς Πρτατ ῥ . ο αὖαε ἄέ 

ἂ πι μον Ὃ η δν αν τὸ Φωκικὸν ἃἷ- βἰω. ᾽Αμϕίκαιαν {ΟΠΡΗΕΙΕ» οέῥ ὃς (μπε. Τρσόό 
{μήρίσος., Ἱδαοπόπι χρομα. μην οι μμομμις ος ες το ο ηίσορταρις ο 
αοά /εογ/” ῥοβέας Γμἱσὰο ἠωηῖς οΙμα μέ ἑωύτῆς, Ἀάβππας Ῥταοῖοτ Τζμωρίορη -ὦν πόλεως κύβ! 
ὥς ο αι σεα ο ος ολα ρε ας ος ας ο) ἄτο η ὅτος, οἆρος 

οοπηπηοᾷο υσρς ἀῑεῖ Ροῖςρι ἐπ᾽ ἑωῦτῆς εἶναι, ναὶ κεῖσθαι, ας πο ον μεὃς λμιίά, Τω Νις 15: ϱ μή ὤ, 
νε] οκεῖσθαι. ἹΝάδααπι Ίδίυ5 υτδίς Ίησο]ας Ἱπσποταή” 30, Κατὼ μὲν ἔκουσαν Δρύμον] σοουπάιμα Ρ Ἴ/ 4 
τη Νεώνιο, 01 τε πατίαπεατ α ῬΡμοσεηβΡας ἴπ οοπι- Τι, ρ. 868. Ἑ. παιανεταῖ ΠΕ[εγοάσέής Τρ, {ο]- 
πηῦπο σε[ῖαο οὔπι Ῥλοςβής, αἩς οσα Ρἱεχίκηιό (σας: απέλεις τῶν Φωκίων ὑπὸ τοῦ βαββάρου κωτακεκρόσ ην ο: 
εἶ5 Ρε]]ο {αστο. ΄Ἠο» Ἱαφμε {{ρίσοτ ἐπὶ σφῶν αὐτῶν Ῥείε [αἱέοπι οσπ{οί ἀεβιητ εντεκαίδεκα" Ἠου Εν θ 
αὐτονόμουο οἰκῆσωι 4ῑαθ ρΏταίς εδ Τόμο, Ἡ. ο. 63. Ρίο ζμοίεομη εἳ ῬΒΙΟ: Ροδί 165 πιοπιοταπ οί νμῃρ 
υς Ὠμίας εἰ αἱἱογάπι, Ώς Πεγοοεἡ -κέεσθοι ἐπ᾽ ἑωῦτοῦ: ἨῬ]ου]άϊς, 1Ἠ αὐατΙΤη τεέξα Ίπεο]ῖς Ύάεια 1815. 19 π- 
Ἡὸ 6. ο» {η{μέες υο]μὴ ἓν σέγη ἐρήμη ἐπ᾽ ἑωῦτῶν κέε- (ιαενίετίαι. Ἠί8 ᾽αμπάεοῖπι ἀ ης { οχίπιαδ, 4ὐδδ. ης 

σύαι /εοηβη ἰσοογε: γἱὰ, Νπ, ο, 1οι Ίκν 6, 17.6, 47. «οἰεπυπα Ποπιίαξ» Ώί 11ΟΥ . ἄοβρηατας» ΠεδΕΙ ηῄη 
εχουν ἐπ εωυτῶν κώμη [21 ῥαδελαμέ ῥαγ/ῥίοεη, οἳ Ἐριέας» οεἴΕΓΩΘ' ΟΠΊΠ68: Πδάςπῃ Ρ]εταδαυέ εἰς 46 

4 Πἱο Ματάοπ]ϊ ἀἰνενίηπι, ------- Ὀδχδαπι Ἱέωνα Ἠίπο Ῥι8 Ἠιοπιοζάτα5 ο κώ {οἱο Ῥοδιεα το η τν δορὂ. Ἀγα. πάποτανίεΣ οοσαβοπς Ἰοσί εψιοβῥομίς ἆς απατί 1198 Απιρμϊζζγοημπι Ρταεβαίο ΓεΤΟΧ ο 
ΒΗᾳ 1εᾳ. Ῥ. 935.: απ αμ 1Π Νέωσω {Όεη ηης Απιγηϊας Β.» ο ΕΗΠε[βο (σαασαε Ηρεταᾶ. το αἳ ἵπγ 
Ῥμοσίάς Εεγοβργο Αῑξίαπι {οηϊδίε πενω, Νεῶνως 4η: οτο Ἠπείι Ἱπιροβήκίοες ρυπεῖοτ Ίδίας αὐἴεπι» ορροίόδ 
ογοΓ 01: Ἐκ ΕΗεγοζ. Ραμ/[ῶμ, κ. Ῥ. 878. ὄνομα Νεῶνα τα Πεγοβρίο Τιεπιοταϊας», Ίάεπι επι οετοιπὸ Ἡ) μιβέ 
μὲν τῇ πόλεῖ» Ἐιθορέαὴ δὲ εἶνωι τοῦ Τιαρνασοῦ τὴν ἄκραν: Ία ΙΙ0έβ, αὖπα Ριαεεῖρυα6 στηπε ἆμας εξ ΡΗΤΗ 11ρ68 
πεμᾶσοπι Ῥατπαθή», Πε νοσαίμπι αενο Ε]εγοβσεὶ» οιὶ Ελευπι {ΗῬίθγΗΠΕ, υπ] ΑΡίς ἀχοσρτῖς. 19 Χ π, ο”. 
ογαξ εχ αἀνετίο μτβ]5 ἸΝεοπ]ς Γεοτβπι βταο,πή{οτί Ῥμο- τυπι ἀθ]ειῃς γοσσπ(θε Ραμσή. Χ ο. ο η π } σα 
σοµ(ῶς ὠνηνείκάντο καὶ αὐτοὶ ἀνέβησαν' αμα Ό]ατ. 12ο. Εεοίοίο οππηοιάτις Ἠήρι]αά ρτο ἄοξ ας 
ἀσε]ατανίε Ὠἰκ{. Ἠεγά. ρ. 198. ΥΑΙΟΚΗΝ, ρταρηῖσῃ εγλθληνίε Ἴσο, Ῥοήνον, 01960. Αη. τά τς ποῦ 
«9ο, Ἱδέωνα πόλί κεµένη» ἐπὶ ἑωύτῆς] Ώι(ΗπέΠο ΟΙ. ᾗς ΤΦΊΠΕΠ , Πέ Πιερίις η αρτερ]Η5 επατς αι συβέ 
ϱοπουὲὲ θ8τ, ομήης τε[οΗρία, 1. ὀἹερθαπο ος 1, ΠΗ- ΟἨήσα [ὁ]]ουία ηθαμε Ἰπιαδλά, Ἄς ο ο πε μαης 
βομίο. Ἰοσίημε πονάπι ἀῑλισίἀαίοπέπι Ἠίοτὰς τθρυπο- Οσβεσπο Ροπ]εία : 4ο πιη]εῖς, αἰἲΔ ο ην ο αυτον 
Ίδπεαπε, Αίροτα τμῖ πΙΕη (εππρεῖ ΝΑ ἀἰδο με, {ας ους Γοπηοί Ῥρε[ῶέζο (ιο Ίσοο τείῦ τας ο η λε 
κορυφὴ κατὼ πόλιν κειµένη» Παπϊάεπι ος ἀάκηῖ αΠεριπη Ηπαήρτατυηί κ. ρ. 8δρ.ο ΤΕ αν ρλώτοό Ἡ 
πποπΏς [ο]οε νονεοί, ποι νασεχ. υΗΡἱ. ᾿ Ἰβουῖε Ῥτο- σι» ὧς ὁ Μήδος ἐνέπρησεν, ἀριθμῆσα! μα] της πια δ0ς 
Ῥΐετοα κειµόνην ἐπ' αὐτῆς, βία 1Η 0 ΠΟΠ ἐπ) ὠῦτης, ἔσιν ἐν ταύταις [κατὼ Ἡριδότου λόγ ους] πο κας : 
αὐαὲ ἀϊνίπαεο ἀοέη νίΠ, Ῥαγηαδῇ 6αΕΗΠΠΕΠ Τῥογεα τεῖτα]Ἰο εΧ Ώπερ. 884. νο κα ωβρπον 
ύτοεια Ἠασαῖς Άοπονι ,  ῬιαοταρίυΠα {Παά αἰΙάεπι, 6, Καὶ νῦν ἔσι χρησήριν] Οε]ευτῖς εἰας πας. 
{εᾷ ππυ]άταθ]ηῖς σάρεςς, Ἠηςίο νετο ΔΕΟΠΕΩ Ίφίο ἵπ ο Τ, τν 46. {Ώρτα ο 37, ετ ἀείπ Έ- 194.10 
ἴπρο» Τεν Βαι[ωπίαμ ο Ῥ/ με. ἵπ δι] Ῥ. 461. Ὦ. αριά αἰίος 1η {εοβαγά{ Επιεπά, 1». 2 η 
{1ο 1ΙΠΠΟΤΕΔΙΗ, απο Άγερῃ αποπάαπα, ἵῃ εΟ ΙοὰΠ- 34 ΦΗΑΖΟΗ, 1 Ῥ, θσ - ᾳ4. πως 



ας, δ4Ρίαπυπι οκηχετΙΠῖ. Ρτατειρτεδῇ 4ποαιε 

36 Ηαἰγαιεῖς ΒΙΙ ἀοπατῖα. ΄ ος ΠεἰρΗί 4 παπι 

Ῥκόδοπίες δπΐα αθεῖς ῥοεβίις Μάδήε, Χειχεέ ῥει Μαοιόςρειῖε νι π νο. ῃ ΤΤὲ. ζαξ 
Απεηας (ε]ομα μας. Ῥε]ρλιος, ανάν/ἀκαν ἀ ασί. τα γ Β Δ Ν 3 Λ ᾿ ΕΙΒΕΑ ΥΠ 68 

.. η , ν ω ᾖ 9 9 / ων ο. ΄ . . : ων οἵἁου]απὶ, ος «ἀέ]αστιίι Ροκιεααπαπι ἁῑτί- αὐτόθ, καὶ τοῦτο τὸ ἰρὸν 3 συλήσαὺτες ονέπρησαυ, 
Ρυετθ» Ιποεπάετηηῖ, 
Πποδάαπι αἆ πιοπιαπα Ἱπ{ε(παῖ. σερετίπῖ 
εἴ ππη]ετες αἰ]αάοῦἳ, 8 πυ]ταάίπε Π- 

ἀΤαροϊαπηϊοῬ., Ῥείνεπείε αἆ Ῥαπορεας. 1Π: 

Ῥποέεπβαπι εἴἶαΠ καί τιας διωκοντες εἶλο τῶν Φωκέων πρὸς τοῖσι οὗ- 
ρέσι καὶ γυναικάς τινά» Ὁ διέφθειραν μἰσγόμιενοι, ὑπὸ 

Δοπλήθεοςι Παραποταμίες δὲ παραμειβόμθοι ὃι βάρ- 
Άβαροι, ἀπίκωτο ἐς Πανοπέας" οἼθευτο δὲ ἤδη δία- 

. : νι ἷς ' : « Ν αν Ύ 5 / Δ Ν. ο 

4έ εορῖα ἀε]εδὲα [αβίιτο ἀῑνι[ος {πεταπῖες αια- κχβυομιένη ἡ Φορωτό αὐτεων ἐσχίζετο, το μέ π'λει- 

ΤΗΠΙ Ῥ]ητίπια Ῥατς ας ναμαϊῄπια, 6Ππι 15ο σο και 
ὴ ο Ὃν » ω Αν δυνατὠτάτον του «ρατου, ἅμα αὐτῳ Έερ» 

) . . ν Ἰ Ν Χειχε Λιποπᾶς νεα τεπάεῃς ΙΠ Ῥωοῖοδ, ἔη πορευόµεον Ὁ ἐπ Αθήνας, ἐσέβαλε ἐς Βοιωτοῦς» 
1Π αρτιπ ΟπΥσμοπιεπΙοταπι Ιηρτεδία ε5τ,. Ῥα- 
οἳἳ ἀπῖαοπι οὔπι ΜεάϊΙς απίνετα {επεραπι : 
4ποτάπα ἄχρες νΗῖ ἹΜασεάοπες 1π εἰς «Ο1ἱο- 
σα, απὶ 4Ρ Α]εχαπάτο πςῇ {πεταπιτ, {ει-. 

3 ον ο ’ ο» Ν κα λα ο 

5εο ἆ ην τῶν Ὀρχομθίων., Βοιωτῶ δὲ εναν το πλη- 
ϐ ο / δ Δ δὲ νε Ἡ γΓ ὃ δό ος ἐμήδιζε, τὰς δὲ πόλις αὐτέων ἄγθρες Μακεδόνες 
διατέταγμένοι ἔσωζον, ὑπὸ Αλεξάνδρα ἀποπεμφθέι- 

. ο 2/ λ 6 ον / ον / / .. 

νανοτύπε,  νο]επῖθο Ῥ]αΠΙΙΏ ἔπσετε Χειχὶ Το ἔσωζω δὲ τήδε, βελόμφοι ολο πι σας. 
Ῥῶοιος [οΠεῖζο οππι Ἰ[οάϊς. Έτ Πὶ αωίάοπι ή ὅτι τὰ Μήδων Βοιωτοί Φρωέοιο., οὗτοι με δη τῶν 

. ο. .. - 2 ΄ ” λ πρ, ᾿ 

35 Ῥαπρατί ας: Ίεες' ΙΠτεπάστιηϊ, ΄ Οεἴετί νοτοδοβαρβάρων ταύτῃ ἐτρώποτο, Αλλοι δὲ αὐτέων Ἴγεγ 
ζοπηπηἰφῇ  ἀῑεῖρης Ῥανπα[απι α ἀεχίτα Ργῷ- µόνας έχωτεν ὀρµέατο ἐπὶ τὸ ἱρὸν τὸ ο Δελφοι- 
{Πηρεπιας, ΄ αἁ τεπιρ]απι αοά εδι Πεἱρῃῖα 
Ῥτοσες[εταπες αΠσφιίά αρ Ῥποσεπῃς εἴ- 
14: ὨΙ παΏσισεδαπίυΓ, 1ὰ οπιπε {ωάαηϊθς: 
ΏΔΤΏ εἲ Ῥαπορεπβιπι ορρίάατη Ιηοεπάετιπε, 

2 ολ λ Ἶ λ λ 

σι, ον δεξι] τὸν Γαριήσσὸν ἄπέργωτεε. ὅσα, δὲ καὶ 
η. Ὁ μον / φή οὗτοι ἐπέσχόν τὴς. Φωκίδος, πάντα τ ἐσιαάμωρων. 

ο» : ᾿ / ἡ 

Χαὶ γὰρ τῶν Πανοπέων τὴν πόλή ορέπρησαν, καὶ 
. ς 2 , το λ » ω ἓτ Ῥαμ[οιμή, οι Αοίάαταπι. Ἰάθο απὈς Ααυλίων, καὶ Ἡ Αἰολιδέων. ἐπορύωτο δὲ ταύτη ἀπού 

- : / . ον ” ο» ον σα . 

ἔθπ Ίας αὓ α[ῖς {εἱηπ6ὶ Ῥειρεβαπε, ις αἷ- σχισθέγτες της ἄλλης φ΄ρατιής, τῶνδε έἵνεχα». ὀκωθ 
ο ά . : 5 / ς : 3 ρω ον - 

:.Ἱερῖο οὐοά Ώε]ρῆῖς εδ Έεππρίο» Ῥεοιη]ας συλήσαντες τὸ ἰρὸν. τὸ ον Δελφαῖσι, [βασιλέϊ Ξέρξη 
πποπῇίτατοπε Χειαὶ τερῖ; αι οπιλῖα 1 ἀποδέξαιν τὰ χρήματα, πάντα ὃ Ἡ ἐπισέατο τὰ 
1 6ο ἵεπιρ]ο «εἴαπε τπεπιοταῖι ἁἱρπα» πια: 
Ίας ποταε, πτεβο απάΙο, αιἴαπι αι ἵπ ἆ- 
αἶδιις {115 τεΠαεταῖς : Ῥειπια]εῖς΄ απάπε τ- 

ο» τῷ. (ρῷ ὅσα λόγε 3ν ἄξια Ξέρξης, ὡς ἐγὼ πυ- 
/ . Ἀ 9. ον 5 , ο 

όοθάνοµαι, ἄμειον Ἡ τα, ο) τοίσι οἱχίοισι ἔλιπε, πολ” 
ἕ | ο ὼ ημάς. ἃ το. τς ντα ες 

ΓεγοηΏῖ σας οπι αα» Ταπι Ῥταεῖραε Οταῇ αρεοιμαακκανηκαρμα κα κκ τανκ λυάττέω ἀναθήματα.. Οἱ Δελφοὶ δὲ, πυθωόμο- 
ὁ ρ» ο. Ἄρ ας ῤ 3 ο «ο 2 ο 

αιαϊδίεης  1π εκίτεπιαπα Ρτοτίας ἄενεπετα Οἱ Ταυτα, ερ πασαν :αβρωδήν Γαπίκατο" 9 δεί». 
Γοτππ]άϊπεία”: ἀπὰ ἀιοπῖά» ἀεππι ᾖᾳ [ποῖς ματ δὲ μεγόλφ κατεστῶτερ, ἐμαντεύντο περὶ τῶν 
ορίρις «οπ/[αἱταζιπὲ, Πιπηαμ]ά εδ Ἡππῖ 4ε.65ιρῶ χρημάτων» εἶ τέ σφεα κατὰ γης Ὢ χατορύξε- 

3 

{οἀετοπῖ, ἄἂπ α[πι 1η Ίοεμπι ἰταπίροτία- 

τεῃῦ. Έτ ἆεις 1] ΙπτετάϊαΙῖ. ΠΕ ΠΙΟΥΕ- 

τεητ: {8 επΊπι 1άἀοηειπι εδ[ε,  αῖ τερις {119 .: 

Ῥιφῄάετει, "Πίς αι» Τε]ρΏΙ. 4ε Τετπει 

σι, εἴτε ἐκκομίσεσι ἓ ἄλλην χώρη’ ὁ δὲ «)εός σφεαό 
νο) / αν ο ρς « αν πο ο ο, 

οὐχ. έα κυέενν Ἡ. Φὰς αὐτὸς ἱχαγὸς εἶναι τῶν ἑωῦτου 
: ον Ἱ : ι λ ον . . 

πρυχάτησθαι. Δέλφοί δὲ ταῦτα ἀκούσωτεο, σφέων 
: : ἴ 2 ΗΕ Μα να ν / τοσα ᾽  οὐλιν 

Ἶρῃς επαπάμπι Ῥηίανεταπες Ηρετῖ ηΚος!-: οσα ἐφρωτιζη" τέκνα μέν γὺν καὶ γυναϊκάς 

το 4απι ψ. ) 

ὃν Ἴ εφ . πο ' 3 . 3) ν διέ Ἰ ο ων ας” 
Ῥήσαιε ἵπ' Αεμαῖαπα τπαιεξες. ρεογαπι Ρἱε-ζοπέρη: αλ κδία Αχαιῦμ. έπεμψαν αὐτέων δὲ. οι 
τ]ᾳμς απἰάεπι νετιῖσες Ῥατπαςῇ Παρετανειηηῖ, µ πλέισοι ἀγεβησαν ε6 του Παρσσοῦ τὰς  κορυ- 

. . . Ν 2 ΄ 3 ετ α «οτγοῖαπι απίταα ἀεία {μπες απἲ- φὰς, καὶ ο ἐρ τὸ Κωρύκιο ἄντρον ἄθηγείκωωτο ὃν δὲ 
ὲ9 

Ὅτα Συλλήσ, Αγεῦ. «4Ιά, ος ἀείπσορς, ὃ Διέφθειρόν 1άς ΡἼμά, ο Ἔς -4γεῦ. «Τῆν τῶν τά. Ῥσε[ ῥημά, «49ἡ. Οἶΐπι 
.. 

τὸν» ομαε ουνίά ναείας.. 6 Βοβάετατωτ ἵπ γοῦ., αὈί πιοχ. δῇλον βουλ: Ῥαε/. Βγή. «9. Γ Εαχρ]ϊσαϊ, πιο]α 
{οΗβοπς. Πε ο. ἵα 2. ϱ Αἰδλίδέων Ί4εα, Ρα. -ᾱνή. «άγεδ., Αἰολίδων ΒγΗ. Σ. βΡαγὶν, Β. «4. ΠΙΟΧ ταύτην. 
Ἰηεῃ, Ρανς -ἄκχ. ΄ ὖὐ Ἐπισέατο «4γεδ. ἔν αΠΠ ἠπίσρτο. 4 ΑΡεςτ ατᾶς, -4γεδ., απὶ εὔπα, {1 Ρ]ητες αςσθ- 
ἀετεπῖ, ποῃ ἀἰδ[αμιτειι,  ἆ Οἱ δὲ Δ. ἷά. ϱὔπάι . ἰ ἱεῖι «4ποῦι αι. «49. Σπ, ἀπικέατο Ώάτίς. «4, ὃι 
Λη. «ἄῑά., Ἀεαιεπίε νατ]αίοπε.. 
ὁ Ἀυπι[ί Ἠΐπς Πηβαίθ. αἲ Ο4γεί. Ρ: 16ος, /. 

54. Πρνοπέων τὴν πόλιν ὃς.) Ὁαυ]άεπι εἲ Ῥηπορ6ῃ 
Ῥόδτα ἵπ ΟᾳἱάἱοΡο. πα Ατας τεφίτεσαϊ, {πηχίε, Οἶὔς 
Όπρος οπη Ῥεϊίαε ἸπβαπιπιαΠῖ, Αἰολιδέων Ἡτμ]ις ὁρ- 
Ρα εοπρἰεδί ποπΙεΠ ἀεδεῖ, Ὀδί νετο ἵπ Ῥποσϊάς 1]- 
1143 Ῥαῤπόγης οὕπι οί (ταθοῖα Ισποιαῖς (2010- 
οἷμ τερεϊ]κίε {ε Ίη Ρ]μίανοδί 1 ευ]ο ρ: 479. Ὦ. ρι- 
Ὠνϊτ, ΠὈἱ σῇὲ Φωκίδος περ Στεῖριν ἀιολίζοντες: Ώ επηίτος 
πει νεΠεΠπεΠῖες, Ίδίο Πίο αἰολίζούτας αἀνοσα[1» (11 

ὰ.. που]! αεἴαῖς εχ Ῥοσοβῖαο ΟἨαετοπεα» 8 π]εάε 
«μιαγοῦης, ἵῃπ θαπι Ῥ]λος]άϊς Ῥατίοπι σοππη]σταυπξ, 
Ἠπου]πΕῦτη 6ύβΟ «Δροῤίάὶε ΠΠ ῥχασβάίηπι, Οὐά Ἰααμσἳ 
ἸΜοπάα {ὲ νοσαρα]ο Ἱπβπυανίες (οΠρεδται ΛΙΛΑΙΕΩΝ, 
ΙΠΡΕΙΗ Υζτο ΑΙΟΛΙΔΕΩΝ. Οµαμί ααϊᾷοπι {όπρεωταε 
Ώαμεῆι αηῖε Ὦορ αΕήπα ία αππος ΟΙ, 2 Ιολοαγίες π» 
1 πιοηβον]ε εἴ Ῥτοῦανίε: ππς 6απάόπι ν]άσο 1ῃΠ Οἱ], 
4ε Βαυ οοπἱεζρητάπα Ἰης]α]κ[α, Ῥτοβεξδο, ῇ μάς αδὺ 
εκ τπροάς νεΠ]ξ, Λίλαια, «σε. Ῥτοχίτης η ορρία1ς 
Ἰςθῃ/Ι6 αροταῖ, ἀοξίοτε Βσι[απίᾳ Τω κ. 33.. Πας {4: 
μα αυσά Π]α Πιετῃε» ροτηῖὲ νίίατα, ΄Πη{δᾳμοῃς ἐχ- 
αλρία ανα ου Ισ βιετυ. αν Ἱ . τ78. 

ο Δαύλίων καὶ Αἰολιδέων] Εκ ΙΗεί, ρο(αῖξ Ογοπου. 
δ Αιολίδων» ο] ήρηβμ, ας; Ραήπεγ, Όταςοι 
ἁμπῖν Ῥ, 675. πίτα ΓΗ) η αέντη εἷε ὅδο «{ρο]]ε]ε ση: 210161 ]εοῖς[ο, Ί]κ]οι ἄν 
πα Ίδτῃ ἁπίς η: Ἰδάείῃ Ῥαεπε {ετναΏς Πτοτασιπα ἀμέτῖ- 

Ώοῃ ἀσίοή θμοι 3ΠΠος ΕΙΔΗ Ἡῖ ΟρίΠΟΣ» Ιεέῆο" 
το [αμα σημ βεπᾶο Αιλαιέων. Ότο αμήσηπε οοἱο: 
γοβις δη λης Ἰποτηβανετίε ΠΠ ατήπεῖ ἀἰχ]είε, 
πρησαν», κο) ταία: Ρ6/[αε τῶν Τανοπέωώρ τὸν πόλιν ἐνέ» 
δεν έρημο ουλίών, καὶ Λιλαίέων" Ραμοεήβη µγ- 

τ ΠΗρΊΟ ορατά οἱ Ὀμιμίογώη, εἰ {]εἔη/ίη 

η Κατορύξωσι εἴ ἐκκομίσωσι «41εῦ, αεί. «ς. Γἶπάι ῃ Όεβ δε 

Δ{416΄α8εο Ῥάβοφεη, Ὀαμ]λάά, εἰ ΠΙπεσή, Λίλαιαν" 
ΠἱΠο ᾽αμέτοίε ολερῦ. 15. βε Λιλαιεύς Ἰμχία Ῥαμ/αη. 
Χ. Ῥ. 917.. οἳ Λιλαιεῖρ ---- ἐς τοῦ ΚοιΦισοῦ τὴν πηνὴν πἐμ- 
ατα ἐπιχώριὰ ἄφιῶση' αεζο]εὈαπί ΟαρΗΙ{ {οπίεπιΣ 48 
Ἱπιστῖτα τος ρυπε(Η ες Πομεγης» ὰ ο Ῥίαδίες οείς- 
τοῦ Ῥμοσεπίεῦ Τ4Ιαεζηίες εἴἶαπι ἱπιεκαπτυσ Βρεοίῖαος 
Ἡ. Β. }. 559... Οἳ Κυπάρισσον ἔχου ------ καὶ Δαυλίδα 
καὶ Πανυπ]α., Οἱτ' ἄρα πὰρ ποταμὸν Κηφισσὸν δῖόν ἔναιον, 
Οἵτε Δίλαιαν ἔχον πηνς ἐπὶ ΚΗΦισσαῖο. ----ᾱ- Α ΡΗΙΠρ- 
ρο {9ἱο αεαΙαταε Ἠαε Ῥτίπιαθ πιεπιοΥλη(ητ Έτωος Άῃμ- 
/αηΐσε Ῥ. 805. Λίλαια" Ὑάμπολις' ᾽Αντίκυρα Παραπο- 
τόμο! Πανοπεύς' Δαῦλις, Νεῖετες οπΊΠθς. ρατεπι σ- 
ήεγὶ 4ΤΠΙΙΠΕ. ποὈΠταίαε. Ρατ Χουσὶς Ὢτοτς: ἆθ 
1ἰ]αεα ΡάΠΕΥ. εΡῖι ἴαες. Δηϊ, νι. ρ. ό8ι. εἲ {εαα. 

ο το ΨΑΙΟΚΕΝΝ 
66. Ὁ δὲ θεό, σφεας οὐκ ἔα] Οοἱοτεπι οκ Π5 Ῥσω[ο» 

ηἰαε ἀωχίε σοηπιοπιοτατίο Ὦα]ρ]επβυη απετις εἲ το” 
{ροηί Αροϊηπεί, {15 Βτοπηί αἀνεμίμπα . ἂν -. 
ὅδα,. η Ῥεπο ζωζηίμι. Ἰ]μᾶ τῶν ἑωῦτοῦ προπᾶτησύαι 
ΑπΙο Ἠαδοι {οεᾷ αχρΗσαὔς 1». τς» 1ο. ὠδύνωτ ορ 

τν εἶναι ἑωντοὺς. Ἰώνων ΠΡΟΚΑΤΗΣΡΑΤ, τας 
τον πόντα : αρόνον" 1Π46. σρ2τή}Οἱ σροκ δι Ὃπ. ο δ. 

το αι] τερίοποΠχ ποπες» «αρα 3ρ. /οδ. Ότι 
ΥΠΗΡ. κ, ο7. ο ο τος 
ρα Ἔς τὸ ἑωρόκον ἄντρο] ορ τη ΔΠΕΓΙ ἀο[οσῖ; 

Ρΐίοπεπι Ρομ/αμίας Χο 35: Β" κ στήσει ρῇος 
ε0 4β/ο)γ]ως» αϊ 41185 πιοπυ1» Ἠπιοη]άν Ψ. σα, ()μοά 
ΠΙΟΧ κο) τοῦ προφήτεω» Ἠπίσυπη ποῬίς Βῆε, ΄ Φαγίος αε. 
ες ρ]υτας 20 ῥε]αςν ΟΤΑΟΠΙΟΓΙΠΙ 1πτογρτοῖος, Τε]- 

Ῥρ]ής επ ριής, ΕΗ1- Τ. Ἡ. Ρ. 41ο, Ἑ, 4{Ε]σημε ΗΙῃ. Ἁπηπαϊ, χ» πό, Νά, «π, υαη Όρ]ε ἂς Οιλσμῖς ο, 
τν {1 η Φ, Ῥ. 



Μ]αευ]ὰ Ὠο]ρμῖς γἱζα, εεἶάπι ράϊξεό Ποπ θεά 
6δ 6 Η Β Β 1 ο Ό ο Τ ἴ αύχαρια Όρρτεσίετμητ οτ/α». ᾗ ῶ 

ὀνι ) , τε όλβη ομάντιε δν ὃν ἆαπι αά. Απιρηιοίατη. Ἰμοσίάεπι {ο {αράμΣέ” 
ελ Αμισνανφ ίδα ὑπερπλθσ,, αμμισμήν τιπῖ,, Τία οπιπθς Γεἱρῃί ετδεπι ἀε[ετιεταπῖ, ς αλ σλο/ λ / κο Εἶσαχι 3 

ι Δε υ. πλον εζπκοτα α)- . ο - Ἀφοί εξελιπο αλά, πα να ο ἓ οὗ. α τεγςΡΙῖεΙ [εχαρίητα γΊτος, ἂς ΡτορβείᾶΠι. τρ δτ 

Ὁ αν πρωι ον μυ ζόψετο αυαπι. ΡαϊΡατΙ {αρειπῖες. αΡΡρΙΟοΡΙΠ4Η: νο} ελλ. ητετί . ἔσα) ὃι βάρβαροι ἐπιόντεε, καὶ ἄππώρο) Τὸ ἱρ0, 99 Ίπης, τοπορίαπιφαθ οετπεαπε». ἠπιεηπι ΡΙ9: 
ο» 2” .φ στ 

. τούτῳ ὃ προφήτη», τῷ οὕνομα Ἡν “Ακρατος: ορο» Ρ]εῖα ευ ΠΟΙΠΕΠ εταῖ Ασετα(δ»- η, 
ον ρω 3 ο» ’ . 

πρὸ τοῦ νηοῦ ὅπλα, προχείµθα ἔσαθο ἐκ. τοῦ µεγά- «ε]ατατη [αστα αηππᾶ ο μμ 
Ἆ ω. α” 9 9 

ρ Ὁ ἐξεημειγμένα ἱρὰ, τῶν οὐκ. ὅσιο Ἡν ἄπετεσθαι Ίπιμς εχρτοπηρίᾶ» αμαπο ας ας 

| ἐν δὴ ή ὢν τοι: : ΠαπισοπΏίΏβετα: φποά ο[επάπι 1» ς ἀγθρώπων. οὐδοί. ο μὲν οι Πε Δελφῶ τοισι πα-ΒΟΙΠοΓΙΑΠΗΠΙςΟΠ 

σα. : αἱ αἀεταΏῖ» ΡειτεΣΙΐ πιηοἰαίαπη», Ὀ 0 αυἴε ος Ας ο 3 ον 

Κντ ανέων τὸ τέρ τος ττ ῥάμβαροι, στον «ο Ῥαιματὶ πεσοπῖος νεπετο αἲ ἔαπιπι ΜΙπεσνῶρ 
κκ ἁώόρη κ απθοτο μια ἂεν" ος Αν ποὰ οδῖ αηΏῖε ΤΕΠΙΡΙΗΠΗ: τΏ.Υοτο ειἰαία 13” 
ναΐης, ἐπιγίνεταί σφι τέρέα ἔτι µέζονα του πρὺ 5 γε- ως αματη [αρετίας Ρτοδϊρία Ί][ῖς οκΗἠδίεα {1η 
ροµένη τέρε». «)ώύμα μεν γὰρ καὶ τοῦτο κάρτά ἐπὶ, ΊΜαπι οἳ τε Άσο Ρτοξεξίο να]άς ΠΙΤΑΠ ἃ ον 

ὅπλα ἀρήϊα αὐτόματα Φανήναι ἔξω-προκείµενα τουβδαντηα Ματιῖα {πα {ροηῖό .οχιτα ἀε]ασηπι ος | 

νηοῦ. τὰ δὲ δὴ ἐπὶ τούτῳ δεύτερα ἔ ἐπιγεόμεα, καὶ Ῥοβια αρρατυἰδίε. (Οποὰ ΤΑΠΙΕΗ ΓΙ; το. 

διὰ πάντων Φασμάτων ἄξια οωύμάσαιμάλισα, ἐπεὶ εγεηῖε, εκ οπιη]θιῖ5 πίτας μ]ἱ8 αμ, πα 

γας δὴ ἔσαν. ἐπιόντες ὃι βάρβαροι κατα τὸ [ρὸν της κι ορ τρίο] 

"ἙιΠρναίης "Αῤμαίηςν οὐ τούτῳ ἐκ. μὲν τοῦ Ἄ οὐρωοῦ ο λετοῃς, Ίπτετεα α εα]ο [ω]ππίπα 1-65, θεεν 
ασ πολ ρα « οι "σσουΟῄσιυπε;: Όι.α Ῥατηβς[ο ἆιο: αρ[ῶνη γε 
ἄποβραγεισαι δύο: μα εφέρωτο  πολλῳ πατάγῳ ΠΠΔΡΠΟ. ΟΗΠη ββοε Γ1Π: ἀενοἰαά, Ρὲς: " 

ἐς αὐτοῦ, καὶ κατέλαβω συχνούς σφεωγ' ἐκ. δὲ τοῦ τοσφμε 6οσµπι Ιπίετεοροσαπε:, ἀῑφΑς ΑΝ η. 
ρου της Ἱ΄ Πβοαίης. βοή. τε καὶ ἀλαλαγμὸς ἐγίν- {ςθίοΊἡΙπεινε νοοἰξεταιῖο απο αν τμ, 38 
το, Συμμιγθτων δὲ ττέων πάντων, Φόβος τᾶσι ἵἴετιπῖ, Ομἱρις οπυπίριι ραπ οδ μην 
βαββάροίσι Ίς΄ οἸσπεπτωκεε, µαθώτες. δὲ ὁι Δελφοὶοςῖειτος {ποιδ[ης.οοῖ αλ ἡδ  ομάεπῖε 
Φέύγοτάε οφεὰ».. ἐ κο ο "ἀατεπι. Έα το «ορηῖτα Ώείρια σος αμ[εῖα Ύοντας σφεαθ, επιχατα(αγτες, απέκτεμα) πλη- ορ στο, 013 : 

» / ς ο ) ᾽ κ ων κο νκς θό6 Ι τι αὐτέων. ὃν δὲ περεόντεὀν ἰθὺ Βιωτῶν ἔφωγο, ϱ γρμρμς. τοβία οὐ Ὦ Ώιρεασε: ο 40 
Ανυν νάι ούλα ο  βαρβά ε’ ΠΠρείαετε, τεξία αἀ Ῥαοίον οσο Δσαἱρίο». 
ον ο οκοτησατόρ τον ηψήκαβοαβάγῶ οπιοὶς τόδΙθήηος ποβετεβαπον αὲ ἀμος - 
εγω πυν}άνομο) 5 Προ ανν χαι ἄλλα ὥρων {ο Ρστετ ἴδια ειἶατη γ]ά]δ[ε 814. σα ήν” 
ο) ς / 9 | σα 

η] εῖα, Φύο “Ύάρ οπλίτας µέζοιας Ἰ κάτα ἀγλρώπων ατπηαῖος, Ὠαβπα πατητα απβΠοῖς {6 
ἡ) . / ; 

Πι Φύση 
] . " 
| : . ͵ | : ) νο ο) 

ᾗ "ᾱ Ίου οςὶ ἵπ 49λ. Ρως ὂ Ἐξεηνομ. Ῥα: άιῇ. Βιῤρεηις ἔσωθεν ἱπρηιάεηίες τση ος ο. μμ 

| 6 Αγϕρώπῳ «άτεῦ. ῥ1μά. ἆ πκηης “πα, εἳ Εἰσεβοογα[ίο ἵπ Πρόνοια". Προναίης 1Ηεά. Ρα. πι 2), 
νοῄηρ ϱυπῃ «4ἱάο Ίπηρετ.  ε ή, Ῥαο[. «Δρχ. αἰἩ φεγειµένου., υπ ἀπὸ, 1 Αγ, 44. 7 Ἐπῆ Ἐκ 

| 40.» γινόµενὰ “ἄγο 2, δ Προνοίηφ «4. ὅτο. ὂ Ἱροῦ «4πεῦ. { Προνοίής 2ου Ὃ πα : Ρά/. Ρ4 
«άγοδιν ἔπεπεππ. }ἼμάιΣ Τι ν]άς τν, 303. οἳ. νπν 49. {τὸ «4ος, Επεῖπι εὐθὺ εάν 
115. «4... Πο. Ῥεῃς, να ο 

ἳ | ος τα 
| 6; Ῥ. 104 Ἰπήτηπι αξία Οτασα]] πια οἳ ΠΠροτίῆς φίμη 1. Ῥ. 11.» κεραυνο! τε ἐφέροτο ἓξ πὼς Ταλόὴμι 
' Ποπε» Ἡὲ ἀμαθις προφήτισιν Άνο ΡΥΙΦΗήε αἳ ἵθτία νίσα- καὶ ἀποῤῥαν εἴσαι πέτραι τοῦ Παρνωσοῦ» δὲ πάει επῖ” 
] τα» Ίη οτεῦτα {ο{οιταηᾶμια «δα» ορ ΕΗΐε, ἵτα 6τ ἐφίσαντο ὁπλῖται τοῖς βαρβάροις᾽ εχρισλ ιο εἰκβση” 

Ριμήρις Ῥγοῥείε, Ψἱάε[ῖς αά ΠΏἰούρή} Τι, ανν οὔ. ΄ ται {ιο οσο ἵπ Ῥμοσϊοῖς Ρ. 864-113: . κά 
| «78: "Ἔσωθεν ἐς τοῦ µεγώρου ἐξι]. Ἠὶο {α1ς. πίτον. ουχ ἐοη. σεφιωήσήε, Ἰμάϊος 0141. 1ος 3ο τς, 8. ΠηΣΙὰ 

ἔξωθεν «{οποὶ πια]αεσῖο Ἡ, δεερδ. .μοᾶς, πις Ἰμάϊοο, «αἰσο ηλιγατῖς απ Ηπια πάΙς {141, 3" Μο. ο 
| Εποππις αἱίατο ἀεβοτεί τηιιτασί, «4 Ἠὶς ἔοσιε Ἱεροτοτυς:. 4µ6Πῃ -Ί,. Ἡ» 6, 10... ἡηέ/όγας «ΔΕΑ τς ἡηῤρίομόηή 
| . ίσο τοβςμορτάπι ἵπ Ἰοάςτ θώύμον ----- καὶ φοῦτο "αγηιάίογ η /)ε]ρῥος αὖἲ {11Η ροῦα ημ με ἀρΙΗ/ 

ἨΜρΤΗ εσήν απλα ἀρήία αὐτόμωτα φανῆνοι ἔξω προχείµενῶ '------ ζάο Ιαμης 104 ἡπιῤγίδης ο ς λοηήημὴ. ς 

αν. δικά. ος ο ᾱ αἱ ος ᾱ- ᾱϱ οκωιό όν. δι ἁμά... 

4ἱ Ἶ 

να 11 τοῦ νηοῦ. ΑΙπια, οιαᾷο. {ροπίς [ια τοπιρ]Η οχίθγαπί ε ἐ ο) ο] αο εσ]έή 0η 
: α: 4» 144. 111 ρεγέί» (μα Π4μάό ἕως 4 

τε 9 ο πο ΓεΙρμοσυμι ῬΗγΊαοΙς οι ΔΙΤο- υογβ Όεος πα. {Γοπηροβαής νόμεπιριό 
ΠΟΙΣ 1οπαςαοπ]ς νε]µε απια]οτῖς πή, ρτο ατίς οι εἲ [Προτβήήοπα», Ρἰστοβηίο αιθαρίσίε πν {οεῖς. Ώε]ρ]ονπα. {ποσάπι ῥτορµσηατοπε» νίά. ς. 48. πι ἶσει σοϊίβοτε,,  ΠρυΡ 
εἵ «0. ΄ Ῥαμ]ο-απτο 1,οιθσίσμηα ρμΤάΠι. Τροδίν ο Αν) ασε Ακ καί αἳ] η μής 0) 
ή δεμεεν η. ἱεηρίο οτε] φαΐυε οἶαμ[αε. 6ῥα- χι, 14. τη οπἆθπι, {1 Ῥρη/απίαε ῇᾳ ος ἐφάοτ 

δηλ /ωὐήχο {ο Ίβοσε αβοκρΓΗήή., (ὡς τοῦ Ἡρακλέουρ εἶς Ο8ἱἱο8 ταρίοῖας. Ῥοῦῃα. ἱμνοῖνῖε » χεραννο Τὰ οὗ Παρ 
την μάχην. ἐξωρωημένους Ἀεποβός Ἑ. νι. Ρ. 948. 11.) ἐς τοὺς Ταλάτας., καὶ ΑΠΟΡΡΑΓΕΙΣΑΙ πετ μι ἃ Ρετ- 
Τ1πρΦ/6.φιμσε απ ῥα1εΗόμς Γηργαμε, εα 11 θέ νασοῦ. Ίρδαπι ἴπππςη Δρο]Πί5 ποδέτῃ Οεξ μα ΡΙΗ: 
(φόρα, (Ἴορμο 4ε «ὨὈἶνίην τν 6.84. Ῥ]υτα. ριαεῖες. {5 αἴαμο ἱποσπάίο. βοδάλίαια. ἀΙβιτεπιυσ:, Γριπι. 11η 

«τι Ἕρς πασάς. ἡ]]ο Ῥιοά]εία .Χοπορόομ». Ίροο που. ἸΝιπι. Ρ. 66. Ὁ., τὸν ἱερὸν λύκων». Ατοιμς, εχΗΣ 
" αν ο. α- Παρει(Πείοπίς πποτΏο: ποηηι]]ο ἔπιοπ Ίσπεπι», ουπι {επαρ]απα α λποςϊς {πβαπιπας ή 

Σι Ἰαϊθασς ὧς ταῦτα πάντα τεχνάσματω ἣν τῶν προ: τα, ἁβ(ανοταης» ΙΠΟΕΤΕΗΤΑ. 61ο αμάοῖς / 
εσἠκότωγ. Ὀε]ρ]ὶς Ίος ἴοπιροσο πες ἶοους οτηί βαμαΙ- ἴασοι, Ίππο Ἰπβείαητ 1,, Ἡ, 18ο. οἳ ν 03. ζω 
Ῥα5πος (απ ννο λίρα: Ῥτορβοίᾳ Αοσιλίις,.οκ- ο. 10Ο. Μέζονας ἡ κατὰ ἀνθρώπων]. εκοσμη προ 
{ΤΕΓΠΑΙΗΡ .Ῥταξίεηης ρο]συ]1 ππετ:, Εαοῖ]ο. βδἱ νίάοη κωτ' ἄνθρωπον Ῥ]αιο Αρο]. Ρ. οο: Εν 100203 ορ 
μα ἀπρ]σες νΙάετε ἨΏε]ρ]ος, αἰ]άπὶ, {ροηίε {1 ῥραβ..109. Λ. ὅτς, 1 τ.µ 
Θ 

: κ νὰ Ες ο. 6. Ἠϊς οα- 1 τς 
πθυς ΡατεηΗΌηθ» 4ΠΠΙΣ Εἴῖαπῃ αὐτόματα ἔξω-προκεί- - Ογοίέης πὰ ορ ο μ. Ῥ, 19. ο ιό ἂν 

μενα τοῦ νηοῦ: ποημο, εϱῖ ους παἰτοπναχ θα τα]Ὦ οἱο. νας ποὮ ἵαηροῃε, Ὀεάσιαϊ ποιος μέσ ημα, 1, 
σαπείεῄπιο. «Πεγούο ἱΏβεΠῖο {8 Ῥτορατα. Ρροτι]ς[ο ἴπῃ- ῥρωπον φύσιν ἔχοντας» Ῥτο 41ο. 109241 ; . Α΄ 
ανασα Ψεία. να. ΝΑΤΟΚΕΝ. 19: 1. ὄψειο εκ [σα]15 κατιύσας» σέ ος ο σέµξ 
Ἴθο, τῆς Προνη ης] Μαρπα Ζ1πά, εκ {εναία {οπἱρεο- θρώπου ΦΤΣΙΝ ΕΧΟΥΣΑΣ. Ῥηγιμοης, Ροή Σ 

πο νοτίοτε Ίπις, ΟΗπιηΙαΠΟΥ ΓΗ(ηΓὰ» πηοᾶο 1π οοΠίΕ- γρ πἆ Ἰίποτνας Ἡρονῄης Ἱοπαρίώ)» προς πος Το, 
οαπεπίδις αμ[ουτὶ {6/6 Ραφίας. Ποιά. Εείες:. {οηδί 4 8. Ρ. 817., ρίασίετ αιοπι Ῥτουπί ΕΧΡς η ντ πι εἲ 

εηπι {ΟΥΠΙΑΠΗ {θπαρεΙ οροττοῖ»΄ ΠΑΠΙ Ἡροναίης 1Π ρηιο- Ῥὶο Διονοπὶςίς. Ἠετοας 14194ΟΕΗΗ ο αν . 
βδομο, «48 /οίμε, Ὠἱοοτον ἔπισμίρν Ἰηρτοῦυπι πή» Ῥγπήνμη Ὁ, ος. ρ. Ἀδα-, 1 πα πι πδῖς πίπιο,, Ίπ. ᾖ]ρ,ούοίό υδίαιςα,. ΟοΠίΕΙ 1 1. 92. .άσοι Δύο δπλίτως αίζοναρ λα Βοιοάριη 
Ἴ .δο. Ἔκ μὲν ποῦ. οὐρανοῦ κερ. Ποες ριοαίρία., { Ῥρτο- ος ἔχοντι ας ἀειταδῖα, (ἔχων αήεπα εἴ ἐὼν ο εοή . 

θ]ρῖα ἀἹοοπάα {ηπε, 4μαο πιθάῖα. πο[ίαίο ο 6οε]ο β]- Οοᾷς, αἰἴημοιίος Ἰητοι {5 ρειπιμταηξυ 2), ᾱ Κος 
ΛΙΠΗ ἸαοΙεῬαπίης΄ πιοπιοίαῖ εἴ Ισ. ΧΙ» 6. 14. πιο ἀαιῖδ., Γα]ἱείτες, ατ ρετο» σοι βεῦας 7 : μὴ 

Όμαο Ῥοτίος, οαἶοπι ροσίσα τειπροτῖν. (Ο5]αίης α {ρο- ὀπλίτας µέζνας ἡ κατὰ ἀνθρώπων Φύσω ἐάτΑτη ἡίν ον Παπά ἴεπηρ]ο εΓαάυπαις αὐοσὶς[ο: Ἠογαπ οἱ αοἶπις ῥουέμιη αέυτα αἰμίογον: τὴν λαο ς τν ὸ ; 
βἴθρίεν Ἠετοβοιοῖς {μα πε /ἁία πο Ἰααῖτ ἄιδ- Ίαα δορόν σας]. Ἠ, 31.ιν ΗΡὶ ἡ. εδ 1ο72 



ώμων οι 

4184 Ῥαἱαπιίπεπι {Πετεπε «εἰασίεπι.. Όιο  αἰῖς 

ταηῖες {14 ΡίΡποτα εχροτίαϊς, εἳ  αιιος ὁτᾶ- 

Ἠείοες Ῥ]γ]αοιε εἰ Αιοποῦς, Οιχεὶ αὖ. Ατιοπιῖο αὔειπε Φαἱαπωῖπα Ρτορτει Ρε]οροππεπβάμπα Ιπετίαια. γε ΑΝΙΑ, τίσα ΥΠ: δ8ρ 
- 9 . ο 9 ν | κ } / 3 Άι οκ. ἁ Γι, : / ’ ὰ δν ο, ο ολ ο / μ.ο ὃς 

.. 18 Ε0ἱ, «φάσπι Ειεϊεπῖες αἴφαε 1π[ε(πεηῖθὂς 1Φύσή ἐχόγτάξ. ἐφεσθαί σφι κΤείνουτας Χὰι διωκονγὰ 5ο 8ρῆἨος αιίείῃ ἆιος Ρε]ρΗΙ αἴαπῖ Ιπάΐρεπας Πε- α- 
τ08ς ερίε, Ῥμγ]ασιπι ει Αποπουιας αμο- 
τηπα [πα εκβαητ οἶτσα. βσε]απα:. ΡΗγ]ασὶ 
αιάεπι, {οουπάυπι ἵρδαπι νίατα {Π1ρεί΄ αε- 

Τετες δὲ τες δύο Δελφοὶ λέγεσι ἐπιχωρίως ἥρωας 
/ Ἡ δι αμεσα εἶναι, Φύλακόν τε καὶ Αὐτόνου' τῶν τὰ τεμένρά ἐσὴ . λ 3 ΦἍλ ἃ 1. περὶ τὸ ἱρόν Φυλάκε μὲ, Ὁ παρ αὐτὶν τὴν ὅδόν 

ο» ο ου ο 3 /: ᾿ . ἀεπι Μίποινα: Απιοποί.νοτο, Ῥτορο «α- Φλατύπερθε τὸ ἱρὸ τῆς Πρωαίή, Αὐτοέα δὲ, πέν -ᾱ ο ᾿ 9 : ον Αν. ς ο ς φ ἳ Πα]ίαπι, Πρ Έγαπιραο. νετιῖσθ, .. 8άΧα αι» λαφ της. Καπαλιης » υπο τή «χαμπέίῃ κορυφ : αἱ 
ἵείη ᾳπ9 α Ῥατηβε[ο. ἀθοίάθιαπε, 44μις αἆ δὲ πεσόντες ἀπὸ τὸ Παρησσᾶ λίθαι», ἔτι καὶ ἐς πο[ΐταπῃ. μδαμε πιεπιογίαπι. {αΐνα εἴαπῖ ἵπ Γα- 

Ῥετ Ῥαΐρατος ἀενο]ιῖα Ρεϊνεπετα.. ; Αἴαιε 
Πίο; ἀἰ[εφο[ις α τεπιρίο.Ποτιπα. νίχοταπι Εαῑς, 

4οστῶσοχηπα απἴοπι : εἰαςῇς. αὓ. Ατιεπήβο ΡΙο- 
οῖα,  τορατα . Αἰλεπίσπβαπι: αἁ Φαἱαπιίποπι 
ἹαρΗήε, Οιοὰ πε {ασετεπε 1άθο  τοβανοταηε 
Διμοπίεη[ες,  τπ. υὲ Ἰρετος: αἴᾳια; πΧΟΓΕς 

ς ᾿ κ. ον . ον / 2 ἡμέας ἔσαν 9 σοι , ο) τῷ τεμένεῖ Τό [ροαιης Α- : ας . ὶ ͵ : 2 λ Πο Μιπεινα Ῥτοτεπαρ]ατίδ Ιοσαῖα, αἆ αιισὰ θηναίής κείµθοι» ἐς τὸ ἆ ο) οῬέσκηψω διὰ τῶ βαρ. 
ὰ . . ο) 5 ο» ο Ἡ ΙΟβάρων «Φερόμωοι τετέων ῥιέν νυν τῶ ἀνδρῶν. αὕτη 

ο. ων 2 ν ς κ ος .. ἀπὸ τὸ ἱρᾷ ἀπαλλαγὴ γίετα, Ὁ δὲ Ελλήνων 
λ Δώσ ος λ ο 2 ο 30 (ων δεή ναυτικορ αφ ρατο; απο τε Αρτεμισίψ, Αθηναίων δε» 

ο” ἀ ον ο» ἔτων» ἐς Σαλαμύα 9 κατίσχει- τὰς γῇας. τῶνδε 
9 3 ͵ ον 4 π ἓ έὔνεκα, προσεδήθήσαν αὐτέων σχέῳ πρὸς Σαλαμῖ- 

2 ων / φον ου) ' ον ἓχ Απεΐζα, {ηράπσετεπῖς. ἔωπα πό εοπ/αἱτατεης, 1 δα ᾿Αηιαῖοι, ἵνα ἔ αὐτοὶ παϊδώς τε καὶ 'γυαϊκας 
4υιά ΠΡΙ αρεπάαπι εσίοι,΄ απ το τει 
31 οηῖρεταπε., . οοπῄ μπι σαρευτῖ: οταηῖ, 
ΓάΏ0Ηαπ] ορίηϊοπο Ετηβχαιῇ:. 4αἱρρο: ουἱ 4 πι 
Ρυ(αΦίεΠΕ, Ιηνεπίιτος {5 Ῥε]οροππεπ{6ς σοπι- 
ΠΠΗΠΙΤΘτ αὰ εχκειριεπάμπι ῬατρατΗπα ἄπ Βσῶο- 
πα {αοβάσπιες., 

{απα πημτο {ερίτα,, Ίου Ῥἰασίτηϊ {αοϊεητος. ης 

ΤΕΠΙΗΣ, οπηἰκβς΄ οεῖειῖ.  Πδο Διοπίεπίες. 
αυ μπι αιάϊείρηῖ, Ίἴα. {οςῖο5. οΡ/{εοτατιπῖ;: ας 

ἄρρυ]βς., Αιμεπιεπίε 1π΄ τειταπι {παπι Ῥτο- 
Γεξζῖ, Ρτασοπίο εἀϊκετιπξ, υὸ απα οαΐσαπε 

όνήσον, περὶ πλείςε τε ποευµένης περιέῖναι, καὶ 
ταύτην ἔχοτας. οὗ 

οδἱ ταῦτα οὺ, πι 
ος ον 1 αλ {4 αν ς : Α 34 ο αγ σχει. πρὸς την Σαλαμύα. Οἱ μὲν δι ἄλλοι κατέ- 

σχον ἐς τὴν Σαλαμία» ᾿Αθηναῖοι δὲ ἓε τὸν. ἑωῦτῶ, 

ὑπεξαγάγωνται ἐκ, τη ᾽Αττικῆς' πεὺε δὲ, καί βη- 
λεύσωγται τὸ ποητέο αὐτοῖσι ἔσαι. ἐπὶ γὰς τοῖσι 
πατήκησι πρήγμασι βηλὺν ἔμελλω Ε. ποήσεσθαμ 
ὦρ ἐψεωσμέοι γνώμης, δοχέωτες 39 εὑρήσειν ΓΠελο- 

Ποτιῃ. ΠΕΙ] πνεπεταπε, 2Οποησίης Ὦ παγδημεὶ οὗ τῇ Βοιωτίῃ ὑποχατημένες 
{6ά απϊεραη Ί]]ος Ικεπαπι αἆ Ῥειοροππς» Τό ν βάρβαρον,. τῶν. μὲν εὗρον εἰδὲν ἐδν. δι δὲ ὀπυγθά- η ς πο τὸν Ἴσθ μὸ «αὐτεν τειχέωτας ἶ ἐς τὸν Πελο- 1ΡΠ. {αρετεκίοπε.. ει. Ἰδῖᾶπι ουΠθηϊτος τηία- απ 

ος ή Ἅ Ί να όμεοι, τω. προσεδθησάν: σφέων 

1” ἆ νο ο δν ας ν ολη τὃ . - Φ λε Αιμεπ]επβἁπι τατίοπε΄ Ροσ/εῦ {οτνατει θεος μετὰ δὲ την ἄπιξψ, κήρυγμα. ἐποήσωτο, "Αθηναίων 
αἴαπε ἀοππε[ήςσο». 1Ρί Ρ]υτὶπα] απίἀεπι Έα. 

.ω 
} . τῇ τι δύναται σώζων τὰ τέχνα τε καὶ τεὶς οἰκέφας. ἄεπεπι πη{εταπὲ, αμἱάατα Ία ΑΕαίπαπι, ποπεοοσἈθαῦτα ὂι μὺ πλᾶῆσοι ἐς Τροζηνα. ἀπέςίλαν, οἱ ηυ. 1π. βαΙ8ΙΠΙΏΕΠΙ Ότο {6 απίδαμε Ρίορα: 

'.-ᾱ Τοτους δὲ τοὺς δύο Δελφο) «{πεῦι Δ41, -4νε, Ῥαε[. «11, οτα ὦ/6ρῦ. ο  οἶῖπι ποὺς. δύὁ δὲ σύ 
ὁ Κατ’ αὐτὴν άν. ππαυρο «γορῦ. 241 ἔπμν. ἡρῶας Ρατ]. «4. “ποῦ. 

{ες απο 18τ, Ψ».ού6. ο Ἐνεσκήψαντο «49εῦ. 

ὦ δὲ ἄλλῳ  «{γεῦ, «νά... {απς Ὀοπο. - 

: 6 Κατασχεῖν 1ἀ. αι. {πι τῶν δὲ ἕν, 

3 Γη « 5 ων δὲ ἐρ Αἴγηκνρ: ὃν δὲ ἐς 'Σαλαμῖνα, ἔσπιτυσαν δὴ 
οοἶν Ταυτα ὑπεκβέσθαι ». τῷ: πα χρησηῳ τε βουλόμοοι 

ὑπηρῃ- 

ὅπου». Ῥού{ο. εἷ- 
ϱ Σύοι «4ῑζ., ἵπ οοτοτὶς σῶοι. --- 

ἷ {Αύεςί ἀγεῦ. 7 ᾗ ον αι {α9/. «41. ᾖὐ Πανδημ) 244, ααε ία. Γδοῦμπιυς» ἴπ ερ, οἵα οπαίτεΗπτσ. ὁ καὶ σὺν «4γοῦ, 
Τὰ δὴ) Ῥορί οὕτω Ῥοπίεατ. Ῥόψτο προπυνθ.. Ὁ γι]. 
Τε πειθμενοι καὶ βωλ. Ίμερο γοπου. πάποϊαῖα, 

θῆλυς οὖσω» κοὺκ ὠνδρὸς Φύσις' 1ὰ ορί. οὖκ (ζνήρ.. «ᾖοζηηι 
εοπεξξηταπα «2 ΟγυΙ/ήσηαε αἆ ΟΖαγΗ. Ρ. 189, 2 Ίοησα 
Ῥταείετεπάαπι» εἴ νεταπι ατθίσος» παπι, πάπιϊσ[α Οἱ, 
0 Ογο/ή Ιεξίοπο, {ῇ µέξρνω οὐὶς {οἨψας. µέζονα Φφύ- σι ἔχοντας ΨΕΤΕΟΙ Ὁε (ταςσς ἀοθτῖς Πΐο αἀρτοῦοι, ------- 
Ολ]119 εἴἶαπῃ Ῥοδίεα τειπῖοί]ες αἀρατη]κίο {οταπεμ. ὁ 
Ὑπέραος καὶ ὁ Λαοδόκος τε καὶ Πύῤῥος. οἱ δὲ καὶ τέταρ- 
τον Φύλωκον ἐπιχώριον Δελφοῖς ἀπαριῤμοῦσιν ἥρωα, -Ῥση- 4η. Χ. Ῥ. 954. ἨἶΠο Λαοδόκρυ ΠΟΠΙΘΗ ῬοΠεΤεΙῃ 1. Ρ. 11. 1000. τοῦ. Αμαδόκυ, ΑΕβίς ῬΏτοηπί π]τοτ. ηὐίάἀ 
ζοδίανετ]τ «4μίρηοης, Χοιχὶς αοϊαῖο Ῥο]]αϊος, οἳ ΤΠ 
Όγ]αο Ῥογίατηπι ρτορι]ῤτου,  96ά ᾖῤήη.. χχιν» ς, 
. Ἰηναπ]. πας ὀμηιαπη μη. πρ ην ρα ]ο Εμ α!- 215 ζοπιῖτες ἀῑί ἆμπς απλα υἱγρίμος εκ Λτοβίησυν Ἴαδως Ὀίσπαο {Μ/μεγυσεφιε αεάἰδμς οεσπτθηῖος: ᾱ- 

Ῥιά Ῥαμ/αη. Ἐγτι]ιο σοπήτος ἄπο. ἆβΏἴΙΣ Πατθς Ὑσέ- νι τὸ ο να ον Ἠὴ5 {ποἳ] «παπε[οπππαΠοπς ρυο]]αα 0515 ἵ Ὑπερό 6ς. η Θ: ο σα ραητΗς 1π Ώε]ο ρε [ίσα ας ρόκη: Πο Εειτηο: νο δα αας ἵπ Ώσ]ιη {ὴ Ἱ- πηπ εκ. Ηγρετρογεῖ ἀοίμίειαπος  Ί]ας νι κ. 

ἐγοή, 1Ν. ο, 39,» οὐνομάξουσε Δήλιοι εἶναι Ὑπερόχην τε. 
καὶ Λαοδίκην.. ; ο άητ τι ΝΑΙΟΚΕΝ., 

ν 6. “Ὑπὸ τῇ Ὑομπείῃ] Ὅτα Ἠΐεα πΠπης Τοηίος [οχ]. 
πάπα Ὕμμπέῃ «ηποιμ{ ἡ Ὑάμπειῳ πέτρα οκ {σε]ς- 
σ οἴασ]εηιῖς ΤΓο]ρμοσυπι Ρορι1» Ἱπποχίάπη, ρ]ή]ο] 
η " Ἰδίῃας τηρο ρταεςἰρίταηΏς; ψιά, Ῥεγίορη. Ίπ 

Ῥὸ κά Ν. Ἡ, ΧΙ. 0, 5. εἴ {70/πρ. αἆ Ώοάογί 
Απιι ὃς θά. χεϊλης Πειοάοίεα αὐήεν,. ὤσταος. 
ροΓρθτηΠ] δα εποῖς Ίπ νὶο]ηί. τοῦ ἱροῦ τῆς Πῤονρήης" 
Ἶ Ἶως δππυπη. Ώε]ρῃής απείσας Μποιναε πτη- 
γΙτ οἰχηίςί, ααὶ ὢ τοι ΟΕἴΕΙΟ5; 198 οἶταξ, ααβιπιανίε 

"ἀγηθινας, Ρ τρ ταρή Τ. 1. Ῥ. 415. Λά αεἀεπι ΙΦίαπα 
ΠἹΟραδΙΙΠ] οἳ νι ἀἰνΙπϊεμ. ᾖΙσατῖς » εταχ]κίε Τ)ε]ρ]ος 

ἍΠ]ηα {γ ΑΙ 1ρ]άσπῃ Ὀίο .ίομ]μς, εκ]ήρεῃς ερῖς 
Γαλ) Παν  οἨριυπα» αμοᾷ ρογήῃος κά Ίλπα 

ἨΤάΒρηεπα, 1η Ίδιο ερίστηππατς ἆμπο. Ἡ- 

{ Έαυτα δὴ «4γοῦ. . Ρωγῖς. «4- δ. ΑΒκίε,. ἵπ {4 4.4. ραο/- 1]- 
τα ὃς προ 1. -ἄγον. «κ. μπε ἵπ. «ἄῑίο εξ αλ. Χρήθε 

ἔετας Ππίήπι οπικίαο ὁπιπί Ίονειῃ οἳ ΑροϊΗπεηι ἡπίες. ο ας “ἨθΠΟίΘ;. 41ο. ε Βισα. τογαόἩ Ώε]ρηή Ώεος σρ]]άε {ηπτ ἀϊρπαα: ο Π]αὰ οπππ]μο: νἱάστωχ {σήῦσπ- ἄμπι: Μνδμώ . σ᾿ «ἀλεξώνδρου πολέμου καὶ ἑάρτυρα νίκος ΔΕελΦοὶ μὲ σᾷσαν, Ζαν) φαριζόμενοι Σὺν Φοίβῳ, πτολίπορ- ον ἁπωσαμένοις σα Μήδων, Καὶ προ ἑυσαμμέ- γοις τέμενος... ἹΜοι: πΠαυο ὮΏε]ρΗῖ, αὐ, Ὁεί ΠΗ απέδ: Ί4ποη ππ]απι βάεητος., Ῥυλείετ αΠοιιοῖ ας ΠΑΏΊΘ08. πάντες ἐξέλιπον τὴν πόλιν, Ἶιε ηἲε 7εγσΠο;. ο. 96, πό 11 Ὠπε ἄῑσί ροτεταπε Ρθτῃς ἁπωσάμενοι, ἴεπι- Ῥ]μπιαιιε ῥυσώμενο {εᾷ: εἰεραπιατ ἀἴσυπειτ Ζαν) Φαρι- ζόμενοι Σὺν Φοίβῳ, 1ὰ οκτ Ἰουὶ οἵ ᾿«4ροΗμὲν ἁπωσαμε: 
»ϱ.σίχα Μήδων, αἳ ῥύσωμένοις τέμενος" αυ {ας ποτά . {ετῖροπαϊ παΠρης πείσ]ο ας αριά Ηήάσην 1η Δέράςς πι ὅπερ ὃ Ἰόσων, ------ οὐν τοῖς ᾿Δργοδύταις εἰς τὴν Κζολ- χίδα παραγενόµενοι, ἔλάβον, Ὅτοτ ο ΝΑΤΟΚΕΝΙ -39. Ἐγιτῇ Βοιωτίγ ὑποκατημένους] [ο Ῥδυας- 1εια ΡΕ: (αγεὂ. ΤΠεπί, . τό. Ο, 1η Ἰθηῖ πηυπ]ᾶοπε να. τἱ08. {5 ἆαπῖ. ἀοέη Ποπήῃος, πὈ]αίαααε ῬΥβεΡοΠΗΟΠΕ» «4 9 ο 9. . : κ ς .. οτε τὸν ᾿Ισθμὸν αὐτοὺς τειχέοντας, τὴν Πελοπόννήσον περ Πηρυπι, 9οᾷ ῄατο νυ]ραμι 'Ῥοβ/6Ες ας {αἱ - ἄε᾽ 18: ΡίΟ.» 1η Ρε]οροἨΠα[ΗΠῃ νερβις {ρεδαπεο- Ἐν ο λαρἩ φμοὰ εχ «407. εποϊαν!, καὶ τὴν Πελοπ.,΄ Ώς οὐραξ οὐ "ηλ. Οοπί, Οἱοὔοραη πι, 16. 

ἵον 89. Τῷ χρησηρίῳ τε μις τααρβππιπή εἴτι εΧ (ροξίάτο απλά (οάΐσος ποβῖς Επε ἀαεατί: αειόῤµενόι ἵη 
ορεπής | Ὀ οιφίίας, πομ ἀΠρ]ιοεοῖε α 677 ος μΑ 
Ροβτᾷ Ἰεζήο,. Ῥαγεσῖρίο (οτναῖο» Κθοπέην ΟΠΙΤΗΟ: ατα Ίπθεία {ΕπβΠΗ ρυδαε {ο {ορεῖ: ἔσπευσαν δὴ ταῦτα 
ὑπειβέσθμι φεβόμενοι, τῷ χρηΞΗΡΙΡ τε βουλόμενοι ὕπηρε- 
σέειν’ τε[οέθῃς πεπάρε τὸ πειθόμενοι ἃά τὸ κήρ "γμᾶ, αμοά Σ΄ Απάσαπα {ποτας Ρτοιηπβατυπα” Ἠ οπληες΄ Γη] σομ: 
Πεγεηες απϊ πυπς Ι6ἘΤΕΗΤΗΤ ε[Ἡπας[ο ἵπ Ίϊδοης σὲ 

[απη]ία 4ο πάτεεήα(δ πειθόμενοι . τῷ κηρύγµατι ν]ᾷε]- 
έος; Ίςεμά ρ]αοϊεμτμπι ΟΡΙΠΟΣΊΗ Ἑχ]]ῖμπα ἁριηπαίαα νο- | ΗΠΙμΊης 

)ΑΊ/ΟΚΕΝέ ἄν ρκτου ΠΠ 9 θὰ. φν 

” Φυλακῇ, Κ τᾶλλα δὲ ἀππιένα, 47ὁ 



698 Ἡ Β Ῥ. ο Ῥ ο τΤ "ϊ Αίλνεηα ογασπαπίήσ, ο αίι αΏθιέ ατσῖφ' ομβιοᾶό ἀϊριείσν 

απο ἑοἶπης. Ἀίανες Ρεἰοροππε[ίοταπι οκ Τια2εῦέ 40. 

ευη ῥαἱαμιίπα. ὨὈοχιεηίες ει ΏΙγορςς 1η Ρεἱοροππείο. 
' : « ” « ἁ .. 

ὑπηρτέεη, καὶ δὶ καὶ 3 Τοῦδε εἶνέκα οὐκ. ἥκισα αμἱο. νεῖιεπτ ο[εουπάατε, εί Πο πΙπΗπέ 
Ῥτορίετεα, αἡσά. ΑιΠεπίεΠ{εό αἴπης 11651” 

λέγουσι ὃι ̓ Αθηάτοι ὃ ὄφυ µέγαν Φύλακα. τής ἄκρο- 
ο 

απόλιος οὐδιαιτᾶσθαι οὗ τῷ ἱρῷ. λέγουσί τε ταυτα σος κα ο οπ[ιοάεπῃ ἴπ Τοπηρὶο να 

καὶ δὲ ὡς ἐόντι ἐπιμήνια ὁ ἐπιτελέουσί προτιθντεν. αι  οὕνενα "κο ος ος ῃ ος νι 

τὰ ὃ ἐπιμήμα, ΄ µελιτόεσσά ἔφι. ορ δἡςμᾶς απαπι τε νεία εδίεῖ, {ετρεπεῖ ΠΕΠ η | 

/ ὃν κ ; ο ποὸ ἳ εες/απῖ΄ Πβαπηῖηα Ῥίοροπείθ, Έα πιεπ/{αᾶ 

Τδεσσα ο τῷ πρόσθο αἰεὶ χθύνῳ ἀναισιμουμθη, ζωπε Ῥίασεητα πιεῖς σοπῶτα: 45 πάσι 

τοτε Ἡν ἄψαυσο». ος δὲ ταῦτα της ἱρείηο, Ίεπιρετ Ππροτοτῖρας τεπιροΠρί5 ἀερα[εετέ” 

μαλλόν τι ὂι ̓ Αθήναιοι κὠ 4 «προθυμότερο ἐξέλιπολοῖατ» τππο ΠΠραϊτα πιαπ{οτας. Τά απαπι Τε” 

τὸν πόλη», ὡς καὶ τὴς του ὁ ἀπολελοιπυίης τὸν ΒΡΙ αηΠ(ητα Ἰπά]σανίες, εο πιαρί5 ΑΙΠΕΠΙΕΠΙΕ5 

ἀχρόπολυ, ὡς δέ σφι πάντα ὑπεξέκετο, ἔπλωω ας Ὃ μη αμ πιο ο ῇ 

ἐ τὸ «ῥατόπεδο. Ἐπεὶ δὲ ὃν ἅπ᾿ ᾿Αρτεμισίου ἐ5 ο. ο φο Ὃ δια γα ον Αανίραν- 

Σάλαμυα κατέσχον τὰς Ε γέασ, δυγέῤῥε χα] ὁ λοι- ος θοῖς να ας ή θ μή) Ἀτίθ- 42 

πὸς πυβαόµαοε ὁ τῶν Ελλήνων ναυτικὸς σρατὸς ἐκῃσπηήῇο {οἰνεταπε, αἀ ςα]απιίποπι {ΠΡ[Ιείσ[ αἲ- 

Τροιζηο. ἐς Ύαρ Πωγωνα 8 τὸν Τροιζηίων λιμένα ἀἴταπι ξαῖς, τε]ῖαιῖ οἰαςβαί αἱ αἆ ΤΙΩΖΕ" 

«πεοέρητο συλλέγεσθαι. συνελέχβησών τε δὴ πολλῷ "πεπι εΊαΠῖ», ἐοφεπι ζοπΏικετε: παπι Πί 1Π 

πλεῦνες γέεε ἡ επ᾽ ᾿Αρτεμισίῳ οἸαυμάχεο, καὶ ἀπὸ ΈῬοβοπεπι ΈταχεπίοταΠῃ ΡΟΤΙΠΙ σοχού ο 

πολίων πλεύνων. Ἰαύαρχος μέν νυν ἐπ Ἀ ὠὐτδεϊσ. εθϊέναπας τα πιπ]το ρίυτεβ σοπιαζτ ον 

περ ἐπ᾽ ᾿Αρτεμισίῳ, Εὐρβιάδης ἶ ὁ Εὐρυκλείδεωδοι ο μις, αὰ Ατοπιμιση μή ον 

ἄνὴρ Σπαρτιτης, οὐ μέντοι ἵ γέγες τοῦ βασιληΐου εἴ α Ῥ]υπρις εἰνίταίρας, εοάεπι αμς αἴο, 

μα. : ἔ : ΤοπΠΙΙΠπ ἆμσθ, ἙΕυτνδιαάε Εατγε]ίάς αν 
ε9. γέας 9 πολλῳ πλήφας τε χω ἄρισα πλωού-. νῖτο ρατιῖαϊα πδῃ ηδη ο ρεπεῖθ τερίο:. 

σας παρώχωτο Αθηναίοι, Ἐφρατεύωτο δὲ οἵδε' ἐκ «πατΙΤη τημέοι Ῥ]ησίπιας αἴαπε οριπηε μην 
Ὃοπ8 σα λ / ΄ ς ου 

με Πελοπονήσου Λακέδαιμόιοι, ἐκκαίδεκα γ]ας παρ ῥαπῖες ρ'ῶρεραπτ Αιμεπίεηίες, 
/ ὅ / λ 3 1 4θ- εχόμθνοι Κορίθωι δὲν τὸ αὐτὸ πλήρωμα παρεχό-α5εχ. Ηἱ6 οοπ/ίαραι:. Ἐκ Ῥε]οροηπείο Ἱηρημ, 

᾿ ο) Ὡ : ἃ ος / 

φαν «ὖ λε απ. Αρτεμισίῳ" Σικυώνιοι δὲ, πυτε- ος το ια ρα ιφίδιεαε 
χαιόεχο -ας. Ἐπιδαύ ζω ορ” 8 ΤΙΕΠΙΙΗΠΗΤΙ ο . 
η αζ τν ο ών Ε : αμα δὲ, δέκα . οἱογοηϊ ὴ αἰπάθεἶπι : ΕρίάαατΏ, ἀεσεῖλ - 

του. κ .. : ε.. Ἠειπ 
ὃν » πλον, Ερμιοέων» Ἀωβαον τπτ. ον Μακεθγοη Ἠι Ὠοτίςς ας Ἰήαεεάπα ΡεΠίΙδ; ολ οί 
Ὁ ο 1 Ἔρηνου, τε καὶ Πίνδου και τὴς Δρυοπίδοσόοπεπβρις εχοεριῖς, εκ ἘΤΙΠεο Εἴ ΕΙ τὰ 
ἃ ὕφατα, ὀρμηθώτες, ὃι δὲ Ἑρμιωέες. εἰσὶ Δρύοπες, Ὀιγορίάε πον]κῄπιε΄ ΡΓο(εςῇ!: παπι Ηεγο, 

ὑπὸ Ἡρακλέος τε καὶ Μηλιέων ἐκ τῆς γὺν Δωρίδος ποΏ[ε ΏΙγορες {ππς» αὖ Ηεισι]ε ο ιο 
Ὡ , Ἶ ος . 

. ϊ 9. Ν 0 κ ' 

καλθμοη». χαρη ἐξανασώντες.. οὗτοι μέν νυν Πελο- ΗΝ ο υαπη Ὃ οί, 

«ποησίων ἐσρατεύωτο. Οἱ δὲ ἐκ τὴς ἔζω Ἠπεί- ; νο ο οι ο 
μάς π. ο. .. Ἴ | οάδ ἔξω αν Έοτιπι αμίεπι 41 {ιπῖ 1Π εχιοτίοίε ΟΠί τα 

.... 2 

ὦ Ράῇ 
ο ος εἶναι Πάσπα αυτος εε 27η. οἶἶπι τούτου. ὃ Συ 4γεῦ., Ῥίινε» οπήεῖτ 1ά. οἳ πια 'Αθην. εἱ η 

| «νι» ΡΟδί Ραῦσα ἐνδιαιτέεσθαι 1ά. Αμα. ο ε, βαή. αι {ῦ. ». 3ΠῖΘα να ὃν ι όρη 

χοὶ δὺ) καὶ ὧς 2πά. .. ο Προθυμότερον Ῥαή. 4. δ. «γοῦ. 7 ΒγΗ. }α]α: {Εᾷ πύτερον ᾖ4ε/. αἱ 19, 
ε.᾽Ασολελοιποίπε Πεα..  ΕΝπας ΙΠά. «γοῦ, 49.» εἳ ἁπαρῖις ἀαἰπάς», Τ1Πῃ συνέρεε «ἄγοῦ. ἆρν Αη 

391 ϱμ/σµῤ. αἲ Φῤγάδοη. ΝΠΙ» Ῥ. 574: Άαάπι εἴρητο Ὀπίηπι  4γοῦι 2. ὃ Αὐτὸς 48. { Αδεωμ, 

3 Τένεός γε 2πά,, Ῥϊο 4110 τε «4γεῦ, ΑΠ οὐ μέντοι γε νοΙιειιπες  ᾖ Παρέσχοντο 4γεῦ. 7, ποῦ ως « 

Ίο. Ηετοάοῖεί εδ. Ἅ- (εί, ας. «4. δν Μακεδονικὸν ΡΙΑΝΕ αΠ, 3 «Ὕσατοι “4 σον 

ο 54. "ος ας ας πάν ο ο κας 
Ὁδύςς Ὃ νεο αν. τ ο ἀκροπόλιος] Ἠη/βαιδ/ο ἵα Εα]ὶς πλεπβθις προτιδέντερ. Όι οἱ ἄρτοι τη ημπααῖἩ 

λος εὐπαι Ελα τα ο ὸνβηης ο οαειίης πολιά- ΌΏμοβ. Ποεῦαι Φαγεῖν τοῖς Ἱερεῦσι, Ῥα8ς ς Ρῖς γοὶιί 

ας ἵπ ΡΟἱοῇρρή αονιπι. Ἱρραας τν ο. Ρας α- πιειποταπῖητ αρμά νείε(ες 1ῃ ππσπῇς {8015, 4 

ποππι]]α Ο αγ. {εᾷ. Ρ]οπίσβπια. ὦ, ας π ο . ἐ αἀροῄτί: «4δεμ. ΠΠ, Ῥ. 11Ο. Ῥ. Ἐρκ υφιᾶθ» (έωτη) 

σ{ορ. Ο. 5ο. ΟΕἴετΠή ἁδιατέεσόαι ρε(όλτυιαι Το πας Αλεξωνδρεῖς τῷ Κρόνῳ ἀφιεροῦντερ προ. ἓνᾷ 1 
τυπα {εΠΠο ΙοπΗΠΠ ο6ίς, αὐα]ία εἰρωτέέιν.. ὁρέ Ίζάᾶ: ἐσθίειν τῷ βούλομένῳ ἐν τῷ τοῦ Κρόνου Ἱερῷ, Ε0ἱ ος «ρ 

πέν, ὃἳ ἀπ ή Ὁς ατα. οαίθας 8 2.δρεε, φοι: ἩἘ, νπι, Ῥ. 946. Έ, Ποβοῦ, ἵπ Θιαόε Ἅσ ΑΙΟΚΕΝ’ 

ων το ο 
ο ον ολοι Ολα ρητό σας Ἱπονας πο -ᾱ- πεηι!τ κά νο ρ” 

ο δρλο ρω ο μας Φύλωκα τ. ον) τος Παμε ἐν Ο: Πῇ: 7 κο) ποτ, [οηδάνας. Εφυίάεπι Εί ρο νο. 
ο σε) Χδ.» 3ά Ἠωπο ατεῖς οιΗτοᾶεπι Πηβταῃ- τος αἴηιε οκ {οἩρβοπίθ οοΠροπάίο, ΤΠΕΠΗ λέσέ 

αμ νετρα αιΠἀεπι αεμε Β/μαλοῦ] ο Ἔ, τ, Ρ. 116. :  οξρᾶ μον ν μην, 0λέλ 

ΡΟΗβΥ. Ίσοη. Ἡ. ρ. 837., ΠεοΡήή: {ὰ ν πιεπῖο [αοετᾷοῖςς Ίπ να]ρις Γραπίετυπῖ, ον ρίμη" 
ο ἵερατμτ ΕΕ; ποια ο ο ρε ο τρ 20 4110 1» τὴν πόλιν ἡ θεὸςο ὑφηρουμένη πρὸς τὴν θάλασζό οάσπάϊ αἱα- 

ο ιο ο ροιγα. μα κ τς ος 
πλ εὸ δλδ μαμα) οὐδὲ ιμᾶσθαι  πόλεν: επ]αρε ὁ  α πο θα 
ο η ῤλώκς μμ ντο ο τόμλεὸν δν ιο πρός ον ομαὶ ἁιόρν]αί Αθ βοιι] 

σε Πλας μις πΑκσό παν οοσιὔοοησ αμα θὰ 
ήνια ἐπιτελέουσι Ἱπροτιθέντες' τὸ δ' (γοα, ὡς ἔδντιν πι μᾶλλόν τι οἳ ᾿Αθηναῖο κο) πρθυμότερο ἐξέλισον ήν, πδ- 

ε (ο οπασι ἁοδρπας Ἱσριμον ας αλπισσά - παρ αρ ην η µ νό 
Απάσαε μελιτοῦττα, Οὐ]μθ Ψίος,πορ]ς σὈήῃες ρα αταῖῖς "πες οἷαξ νειρονῃι΄ πας ο αν. δϊ 
νοτία» αἰια]15 Τετ ΤεΗηΦυ{ ΠοΏ ἀσῦμεταε αριιὰ Τζο: ή, τι πρεθυμότερον" νοευ]απι μᾶλλο νο Παριά Ῥ. 7’ 

1ῃ Μελ/πήκτος» ος ά, ΙΕ ο Πρ ατ ομ αμεσ πιοσαα -αιαβι ο ονλιο η 

Άδτηι τὸ μελιστοῦτα» {εά τὼς μελιτούττόίς κὀὶ τὸ ο ως: ο πα ο ος 

γωτόν. "σίοπι 6 ΠΕΙ 0ΕΠΜΑ739 Πηρι]]ς. ος οσον, σον, ς ο ς κος μία ὃς δή 
τοοσίτοπα», νε]ιι ιο Μα ῥΕΗ/ΟΠΕΗ ατοῖς ρεγ[ο]νο- [ης ἀε 1ης, Πειιένίᾷ, Ρ. ο ει (ες. ο πρεβια α 
Ῥππί ουηβοᾶῖ., ἐπιμήνια ἐπιτελέουσι ΕΚ ΟΓΗΕΊΟΠΕ [γομγ- οτι ἀἰραιή[μρίο, -συα ἵπ Ρε]οροπηός,, 

Εἰ Ἐσιροσγαί. αθίβίε Ἐπιμήνιω» ΝΟΣΗΠΙ: τηηἱςβπιηπι τα. νι ορ ν οµ μήρο Ώη)όῤε αβιᾶ Ῥ 

Όζευτοτο πιεπΒοπεπ! εἰ εχ Πάρος). Ίοε πεβίπιαπο, ρύομ. Άγα, ον νο Πο παομδ (σπα απωσό το, 

ετ ο 1ο) ποιὰ. Τοαπιοπίώπα ΏοπίέΙπ, ο ταρμία βο]ίσο ΡεοκίσΙηι βαΠοτοπι Παόα οχίτισα Γή 

Ας πω Ογωήεγο π[οτ. Ῥ. ΟΟΧΝΗ» οὐ]. ο, πιοᾷο ΤΠ Ραγαϊο: ἵπες Νοβή θάβιίίευε: Από πρ, 
ης ος δες τρεῖς ἐπιωωνίος, Ία. εδὶ ἐπιμηνίουο, ει ἀείοτθιτατ. Ἡξ 4 οἷυς ατα ἀμσία αυ{εταπτυΣ ο {1- 

ιῤμόμμ ὃς αι νο]ης Τε(ζαϊεΙα ᾳ 86ΡΙΗΑ΄ νεγρηπ Ηεππίοπει/ξς αμτοπι, ουσ ΏΙΨΟΡΕΣ2 αρ. ο ἀ πο) 
«πΙηριεύειν, εἳ ο] ρίμτα., φὐαο ΕΠΗ φΙ1εί8 αριά ρεναή» ουν ἀεάΠοστεμτάσ» εάεδ» αὐλ» Ῥ. ού 
(απιπιαῖσος οσοι 4 : 
νά 06 οὔαπι Ννοΐογος. ------ ὧεὰ ῬιαοεΠίαΠι/ο τοημενμηῖ, Ἱπρειαδίο, Ρσή/αη. ν Πν νς Ἱ- 

πιε]]ε αρμὰ Ηετοῦ, ἀϊσυπιιτ Αἰιθπίεη{ος ἠτασοπί Γη. ποι Πορας, αἰῑδὶ οοβάδπι Δώριεῖς τοὺς ἐξ “ΑΡ ο ὃ μμ 



4Μ 

ον πο πώς ΕΑΝ Εκος Εικ. 09 
αἱ Πλ]ο Ιπιοτβιτς, γατίφαιο «οήη οιἱρίπος, ο αλ ο οκ ον μα ος... 

τε; Ἀϊλμεπίεη[ίες απϊάεπὶ Ῥατες οιηπῖρας ᾱ-65ρού, Αθηναίοι µε «ρου πάντας τους ἄλλους, παρ» 
Ἠϊα, ρτῶ/αβαπι Ώανες σεπίηπα οξξορίηϊτα {ο- εχόμενοι νπάς ὀγδώχοτα καὶ ἑκατὸν ᾽μοῦοι:. ον 

» ιρρε απρῃς, ποπ αἀ[άετιπτ 1Π Ρηβηᾶ Σαλαμῦι 38. οὐ συναυώάχήσαν Πλαταιές ᾿Άθη- 

Ασία ὄ ια ανα οὐ Απτοηῆς μίοισι, δὰ - τωόνδε πς)Ύµ αν ἀπ 
ἁ[εος[ο ης . ευχις Οµα]άσπι αρρυ]β Ἑλληνῶν. ἀπὸ του Αρτεμισίου  4- η νόά ών 

Ίπετε, Ῥ]αιφεπ[ος εκ[σεμᾶεπῖος 1π ορροβιαπιζοἈαλκίδα » 0ἱ ος πωκαα ο κ. ο 
οἵαπ1 Ῥδοιία, αἁ εκροτίαπἁο5 ἀοιπε[ησός βῥαΐην της Βοωτίς χῶρή, πο ΕΟΝ η. 
«ΟΠΨΕΙΠ Γπητό πα ἆππαι 1 Πς οοπ{ειναπάϊ ποτὸ τῶν οἴχετέων. οὗτοι μθ νυν τούτους: σῴζωτες 
οεςαραπιης”ς Γε]ϊδΗ. (ποτε. ΄ Αιπεπιεη/ες αἴ- ἐλείφθήσαί, ἆ ᾿Αθηναιά δὲ ἐπὶ µεν Πελασγῶν εχόν- 
ΤεΙῃ Πρ Ῥε]αςρ]ς έαπι απῶ πὔπε Οτεεῖα ΠυΠ- ον τὴν νῦν Ἑλλάδά καλεωµένήν, ἔσαν Πελάσγοῖ, 

ος ο ο ο ο ως. 
Ρίὰ5 βιπε νοσαης Ἐθεσμιμοο αὐτεπι αἀθρτό  ἐκλήβησαν Κεχροπίδαι - οτε ο έχ. ν . 
Ἱππρεήμπη ο Ἱππιάταϊο Ποπήπς Αιμοπίοπίας ἀβχ Αὐήάί μετωνόμασ-ησα ως ὃς 9, 
αρρε]]ατῖ, -ἀεϊπάε 1οπΠ65, αἲ Ίοπε Χαϊμί ῃ- πούθου αραταρχίω Ὑθομειου Α.}ήα[αίσι  ΣΝΛΗ τς 

1 απἲ ἀ4άκ οχηεῖτ Αιμοπίεπῇς εχεις. 'σάν ἄπὸ τούτου. 1ῶ)ὲδ Μεγαρέε δὲ τωῦτὸ λῆ» 

ερατεπ{ες αἀθεπα αηταπάεπ] εορίατιπι 2θορωμα ἒ π'αρείχοτο τὸ κά] επ Αρτεμισίφ.. Αμ. 

ναπταπη -αἲ Ατιεπήβυπι, ατπίετυητ: ΑΠ -πρακιῶται δὲ, ἑπτὰ νέας εχώτες Ἡ ἐπεβώσησαν 

ον μις ορ σα ᾿Αευκάδοι δὲ, τες, ἔθνοο εὐντερ ἶ οὗτο Δωρικὸν 
σα. πρας, ο; 

ἡ 
3 λ . δαν, ᾱ- : αχ νο κ ν] μον ας μήνήν. ο} 

ήόα Οοππίμο οἨωπᾶα. Ἐκ Ἱπ[α]απίς αὐτεα ἅπὸ Ἰορίμδου. Νησιωτέω δὲ, Αίγιηται; τε- 

ο τεπ] ΑΕΡΙπειΏ Ώοπεβίεςι αὓ Ἐρϊάαυτο, εἰ] 

ΛΕβϊπευο εἩρίηια παὔες ἐκἰήνμεταπες αμῖ-, Άθτα παρίχῶτο. ἔσαν μέν σφι καὶ ἄλλαι ποπ 
Ῥι9 ας αποςὰ6 θταηῖ πᾶνες Ἰπβεαξεα, Ἰεάθορωµόαι γε" ἀλλα Τησί µε την ἑωυτῶν εφύλασ» 

19 ̓οἵάπη παπι εαπαραπιάτ: Ψείυτα απ επ]. σον, τήκότα δὲ τῇσι ἄρισα Ἰξ πλωούσησί ον Σά. 
διΙηία ὁπιβίπο΄ πανίδας αᾱ πανίραϊΙοπεπῃ ορ-  λαμῦι ᾿Ὁαυμά χησανο 1 Αἰγήῆται δὲ εἶσι Δὠ- 
116 αἆ  δα]ἁπήπεπι ἁἰπισανετυαί, ΄ δυπῖ αὐ- Ριέεε ον ἀπὸ Επιδαύρου επ]. δὲ ήσῳ πεότεροί οὔνο- 

: α: 90 νε ο νο. λ ον, όσο το πορ ολ) μον 

Ἰπ[α]ς΄ ἠοιπόπ απῖεα Εάεται Όεπσοπο, Ῥό8 τι πμ. κ. το η αι, 

Αλρίηείας ολοι, ἀμᾶς κ Αππεπώμιις. Ἰήοοῖτ. ᾽Αρτιμιοίρ ὤμμσι, παμιλόμοαι, καὶ Ἐμδίε 
βἰάᾶ ανα» Ῥιώῦιετε "ΟβαΙεἰαεβίεετ’ ες Έα τος επτῶ το ον, Ίρις μη τα μεν ν ί 
τηόπίος, Ἱεριδα: Βἱ Ιοήες΄ απ. Ὠεμίης Τὰ αυτας παρχόμΏοι» Ἔλγου ν ο Ἰωκοῦ απ 
αυΐειι Οεἱ εαφάεπΙ ρτῶῦπστ6, 66μ6 αὖ Ατης: "Αθέω,  Νάζιοι δὲ πάρεχωτο Ὁ τέσσερας, ἄπεο" 
η] ]οηπίσα. ἸΝακΙ απῖεπι Πᾶνες Ῥτριετό πέμφθύτες μὲν ἐ5 τοὺς Μήδους ὑπο τῶ πολι- 
απατος, αἱ απεπαάπιοάαπι εἲ εετετί 1Π[Η- τέω, κατάπερ Ῥ ᾠλλοι Μσιῶται» ἄλογήσαντες δὲ 
Ιηῖ, -ᾱ- Ῥορυ]απίους εἰ Μεάος πἠθᾶ οταηῖ,΄ "τῶν οτολέω ὠπίκατο ἓς τοὺς Ἑλληναέ, Δημό- 
Ίεὰ Π]οτηπῃ Ἱηδ[ι α[ρείιπα, ἴΤβΠΠεΓε αά 198 ὃν εν α δλο χδ, ὁσῷ λος : 

εος, {ιδία Ώεπιοσείε ». υἱή ἵπίοι αἶγες'1]]ι- Αβίτω, 4 σπευσαντο» ἄγορος Τι αγω ορ 

α Ῥα[. εξ. {ε, Ῥαμ]ε. 1... τριόνδέ εἰ {εἰσΜΙν  ὁ Πτερην γε. Πιερην Ζημᾶν εἲ Σα, -  Κομιδν 
αγ, ᾱ Ὠσ[οήρι Ῥμβαιύ. αἆ Ῥοτίοα. Υ, 493. εϱ Οὗνομ. Ῥεπε 24, «γοῦ.» ΑπῖΕΣ ὀνομ: Εις 
«πεῦ. 2 γε, άἰά., Γδής σοηπιοᾶο.: ἐκλήθήσαν «Ἠλεώι -4ἱὲ. Όσο. «6 Παρῖχον Έα, «4ά. -ᾱγοῦ. μα! 
βώῤήσων -ἄνοῦ, Ρμ» ἃς 4μο άρδὰ Ὁ. 1., ΟΡ(ΕΠΙ ἐπρβοήθησαν: .ὰ Άβεδε η0ς αι. ᾱ  Πλωρίσίσι τρ 

) ΑΠ] πλεύση... ἰ Εωβαιδ. εὰ Ὠήοηγε. ν. ὅτα-, τὰ Κεῖοι Ῥαο[ ΨετΕ» Το Ῥτμρ 1 32ο γεν» 
θ1 ουσ το[αιῇς Αθηναίων». εστι Ἰπβεηως. ο Ἔρες εἶται «ϱ1µ1. ΝαΗρΡη. ο 86ο. ΑΔ. ῥ Ὢλλοι «τοῦ. ᾧλ- 

ολοι 2ήηάι, οἳ ἄλλοι εαῖοσῖ,. Οοπξ, παῑοπρία 1. Ἡ» 14: 4 Πλεύσαντορ. «το 

μαμα» 

ως οπφρετοποππον ες --- 

ος λριατίους, 1 (1ο οπως Οία Ἰπνεπῖε, ου] ὰ 

Απηής, Βομθο 68. το/. πεθυε οπή (ε τις {ρε ση, ο, 7. {εὰ οτε 1ο 

Ίαης 1.. το, 4 Ῥ. 105.» αποπίαιι ΑΠΠΕΠ Α{ροῄσαξ το- {55 Οαήαί {πεπ]ηϊς οΗ(η ππζαραάς η Ρο 5, αμοά 
σἷοπίδ» απ 1ρι Ιλ αραπι. αἲ ΕΙ Ππθο» ἨΠετου]]ς 1Πῖ- αἴρεταπῃ εἰ «ῬείΓοίαπ] »: κραναὺν.. ΤεΡΙΟΠΕΤΙ ἨλὈθίεῃε, 
πηῖζο. Ο0ΠοΕΡ(Β11 Ἰαὐίιταπι, Ψεταπι 1ῃ τα ους οἈ.εἰἷ- αἶαα αμα ἀοθαίπα 1416. ἨεμεπίΠ, Ῥ. 35ο.. Δά 
γίυπα ἀῑγει[α Γμάία εἰ ρ]οταίοπεΒ. Πιη]τας ἀἰδίεπ[ο- νουταῖτετα ρτορίος ΒεγκεΙέ ἄοσεάϊτ {ρίοΙο αά  ήερῦ. 
Ἠδα,, οἱ οβΟΡΠΟΣ. πο σποτ σσ Ἰωνίω, ἵπ νεἰπῖς εχεἰἀἰςίενοσεπι Ἐρεχθεῖδαμ {μ]8- 
«σοι Τλὴν περα τῆς Βοιωτίας]. Ὁπάε ΡΙΕΤΙ, θυᾶ- {6 ρηϊπηίτμς ἸΑθμαῖοι Ἔρεχθεῖδαι µετωνομάσθησαν.  Ν εἰ» 
Ίεπι 1π. Ῥοεοιία ΠΟΠ πονΙ, αοοθρεε ῥἼ]ία, {915 παπο Ῥοσυπι οηίπι εἲ τεῖ πεχις οοπἱεόχαπα αἀρτ]πια ῥνοῖ. 
Ἰη. αροτίο... Περόίη τῆς Βοιωτία, 4386. οοηῖτα ΟΠα]ει- 9. Αἰγμῆται τρήκοντα] «θΗρί6Ος ῬΡ]ήδαμαπι οἡλάτα- 
θεπη Ίπ. Ώοδομας ᾖπίρης ου μεπιοάΙ. πἐραῖα τῇ Ασία α]πῖα πανέφ.οἳ ἵπ-μαπο εἰλείεαν ΑΕρίπείας ἀθάϊρίς αἲ- 

Ἰούογο κκ» 07ε, Αίας εοπΗπεπίΦ Περίο» εχ Ἀάνει” «μα, Ἡτ Ηειοβοτεῖ πμπιετί οοπΏνεπίαηῖ» ὤμο εἰ 4- 
μπι Ἱη{η]απι Ἕ Ποδ μπα» Ῥεγαεα αρ. Πήυήμη Γι σκι ἁγαρήμίας Ἱερεπάμπιαμε αἆθθ δύο καὶ τεσσερᾷκοντα 419 

ορ «ρω ο πια σίμης μρ Ὁ Ἱον, αλτλζας. ατρμπΠεπῖο: Άλες  ἀῑνίπαπο ἀῑεετατ αά 6. 48. 
74. Πελαδνος, οὖνομ. ερονρο) ]. Οἶα. (.. Κοεμϊμι 1 Εμο αἳ Πίος ον) 64 ο ης ΤΙΝΑΙΑΚΕΝ, 

ὑέοῆής αθηνα ἆμας, άμα, Ἰορλήε, Άμ, η ῥίςζωας : 0τ. Κερ]:ΜΙΑςλυ]ας οτί Ο,τι: Ἀενοσανί ἀπ'Α- 
736 ο ομάμηει. κήηιο Οαμος- οἰῶ ος. ζμήν/ο [ὸ Ῥείαν θὀήνέων, Ἡἱα5 η αΓδΗ οοπ{επ{ι, οδἱο ἀπὸ Κορίνθου, ἀπ᾽ 
ΕΡ2 ΦείπΕε. νερο Θεῤγορ]άάε, φμΗῃ (ωοχθρς ΟᾳΛοµ Ἐπιδαύρω-δεο, μθμπία αυοφμέ {οἰ]επιπίς ἵπ δα {ο- αεία/ο ῥ7αεΌες/{εγἠέν ρα ἠμήῤιρ. Ηργοῤοι,- Οεάΐοον Ρίτα αθειταΠο. «Ἠνακίοτυπ] Ώανθς πηα]ο απηηυπετάν16 
μις «ΡΟΠ/ΙΟΡΗΜΗΣ ' Ἰπλεγίπα ορ οοη/άεγε η μην δὲ «Βἰμίαγεζωςν ἵῃ οΒΕΡεπάο Φοήρίοτα πιαἠρρίωά ομἱραπα 
ἑ[ῥΙίοραχ: ἐπὶ, ῥὲν Ἠελασγᾶν τ-- ἔσων Πελασφοὶ ὀνομαίό» Ὠφιά οχου(βτωσας, ο πο σα ας οἲ 

νο ἐπὶ δὲ Κέκροπος Ὃ αμα εκροπίδα καὶ Οἱ. ΚΙοι-τ"-  ἔθλ. Ἰων. ἀπὸ ᾽Αϕηαίων]. Αοουσιία ἀεδς 
τς οοβανασῦ ΚΚῥαναοί. 2ΗΟΙΗΊΝΠΟΗ 690 ΦΜΙη Ίετα τλίο: ρεῖο τεφιήτῖε, Νε ἀἰσαητωΣ Κεῖοι ------ ἔῤναν ἐὸν Ἰωφικὸν ἀπό 

. Ἱ οφ ς ως 3 ; ὡ . νε ονότε ορ . ο] Ἠπή εί βετίρα Ίωψες ές ᾳ 

ολο Ανατ Τη μόχίοᾳ, χ. σσ, δή Ἰλῤήνων φμῶν εἰς Ἰλλρίον, Δά Ἶς πι. ει ᾖ. 1οσὰ Φμλοᾶνπα Πόλο ης 
ζραναοὺς ον. ὸ μὲν Πελασγοὺ» πρώτον» οὓς δὴ ορ {εγοάοε{» ἵηπ αι ή δις Αθηνέων Αρ νο, ΤΘΓΙΜΗ 
δόα., μοι ο αι. μετὰ δὲ ταῦτα Κεκροπίδας, ὅχοι Ἡ- Δὰ Ίσα Ἀπος Ῥουετηπῖ βάἰμμηῖς τα, υψί Οοἱ αἲ- 
(0, 4 οη ης ᾗῇ' εἴ δὲ ταῦτῷ ιοηκ τὸ ο η Ιο-. Τοΐςης ἵη Τομοά. νυϊραωπι ὃς 0) ο Αθηναίων, αγεἰάη ή νοσβοαηῖτ» οή5 εί ές µε «Ἱπμ]απί ἀϊσυπτατ αρ παδεε; αὖνο τη δρυ, Ας 

ο ο θέ “ααπδιε οχεπιρ]οτΗπῃ: ο οἱ «ΕΑΛΔΗΣΝΟη 1 Ώήοήγε. γιή99:  ΝΔΙΟΚΕΝΙ 161Π. νὶοηϊῖα ῥιή5. ποὈίς΄ ἀλΙΕ «ΧΩΙΠΡ ο σεν ο ον, οζόμωνοι ραναΊ- νι ευη, Ίος 1ο. Ίμοιολάῖῖ νασαπεις ἐν, Δωμὼν ἀπὸ Καμον ο 45., 
υές ορᾷ ει «δροβ αποἰττάταπα», ἴπ. οτάίπεια ἄγοπό: ΑΕρίπειλε Δωρίέές ἀπὸ κο. «49.5 ΜΙΕΠΠ γε- 
ς ιδ ΠἩσβπια; αᾷ4ἱ ροτµεταε αμοά Βομῤετίας φονέτες ἀπὸ Λακεδαίμονος, 99’ ΕΛΓΑ ΤΑΓΙΟΠΟΠΙ (εἰ 66- 

ος οοξ, Ο, ο, Ρι 99. τασίτηπα πό Ἠαριήεν Υα]-- ἴοηίημε ἀῑδί {μηῖ [ἐόνεἛ. Ἰωνικὰ] ἀπὸ ᾽Αὐηνέων, -4ῤε- 
ἑ ἀμρίηπι Ἡηληρ{εΣ υττητη α τορε Οτάπάο ΔΙεΠΙΕη- πὶς ογτές --' 1 ΡΕΟΣΙΠΗΙ5 μότο Πδὲ Φιµατούψε ὡς 

423 
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δ5. ἆ Ἑληδάσπῃ πιατειία εοπιἰπιατ]θ. Οουστεδῇ αἲ θα]απίπεπι Οσκεἶ 
ὅηο Π Ε, Β ο Ὀ κ 0ο Τ ἷ οοπ{μ]ταης ἆς Ίοεο ριαΗὰ, νἱατίδαις 1ίΠΙΠΙ Ρταξοεβή δη». 

} . . : η [0- χα) τότε τρηρἀρχέοτος' Νάξιοι δέ εἶσι ως ἀπ' Πας, 6 ἴηπο τΠεΓαγο[ῖ, Να υν 
2 / τν ) / ο ο ᾽Αθϕέων γεγοότε, λτυρές δὲ τὰς αὐτὰς παρί- Ἠ6 {απ αρ ΑιΠεπίς ἀμςεηπῖες ο ον π 

ας ο αττα νε λα παίω  οι τεεη{ε5 4ΠοαΠθ εαδάεπ αἶας 1 ΑΙΙΕΙΩ 
δ ας μας Ἡ ταα αι μα / μια ; Ὅο  πανεν ΡΙΦΡρµείΘ, ΟγΙΠΠΗ απᾶπι οπΠΙΠΟ, ει 

ὃν ΕΜΥ κα πποτηκόντερον, ΑΥΤΑ συ)αμφότεροι ου” ρομιθροπίοτυπη: Ἀοτυπα πετ ας Ρ{γορες ΠμΠῖ. 
ή Ἱ ᾽ Ἴ . . 9 .. ο. 

τοι Ἀρύοπες, και Σερίφιοι τε χα] ΣΦΥΙοὶ Καὶ ΜΗλιο Βοτὶρη ειἶαπι 6ἳ οἱρηηή 6ς Με]Η ἔπετε 1η 
εσρατεύογτο" οὗτοι γὰρ οὐκ. Ό ἔθοσαν μού Ιοιωτέων ρατήδις: Νἱ επίπι Τοἱἱ ας Ἱπ[α]απῖς ο ας 

πῷ βαρβάρῳ γὸν τεκα] ὕδω,. Οὗτοι μὺ ἅπατες Ῥαϊρατο 6ἳ αφ υαᾶπι περανετηπῖ, 1ΠίΤ8 ασ 
ορτὸς οἰχημένοι Θεσπρωτῶ. κα) Αχέρωτος ποτα- 5ἱρτοῖον Ιεῖ ΟΠΠςΦ εἳ ΑΠΙΠΕΠΙ ο μὸ 

ου 5 { 3 { : Η ΤΠΠΙ 

μοῦς ἐφρατεύωτο. . Θεσπρωτοὶ γάρ εἰσι ὃι ὀμερέο- 1Πςο]εηῖες ον ερομν ικα ο 
2 / λ ' 2 " τες ᾽Αμπιρακιώτήσι χα Λευκαδίοισ ο ἃ εξ ἐσχα- Ίππε «οπ[ετπΙΠΙ Απηρταςιοῦς ας 2. το[οξες, 

πέων χωρέων ἐφρατέύοτο, τῶν δὲ ἐκτὸς τητέων οἷ-  Ὁ, πηπηᾳ τερίοη ης τα πι {οἱ ᾿ χαρ ς ας ο οκ ἆ ϱἳ 2609 Γοτπ ἀπἴεπι αὐὶ εχίτα [ος Παθιταπῖ, ο. 
αχμθων» φοτώμήτα µουνοι ἐσαν ὁ ὁἱ ἐβώθησω τῇ Εηριο Οχοτοπίατα ,απἱ Οταοἶω ρεηἰταηά 3 

. . μακό ἷς ων ο ος 2. Ἱ ο ώ 2 - 

Ἑλλάοι ᾿κυδυνυούση» "ης μι Τη Ίρχε ας τοιςτοχίιπι πα πανί τα]ετε, «ει Ρτβεταῖ πα 
5 πυμλιοίκήςν Φαυλλορ". ΓΚροτωνήηται δε Ὑένος εἰσὶ Ίᾳ5, νὶτ τει Ἑψιλμίοταπι νίδοτ. δεῖ Ἐ πο β 
) / 3 ὅ ' .. 
«Αχαιί, Οἱ µθ ἔ νυν ἄλλοι, Τειήρεας 6 παρεχό- . Οτοϊοπϊαϊῶ Ρεηετο Λεμα!, Τι εεῖεῃ αδε”.. 

3 ον Ἱ 3 χ 5 .. µενοί ἐσρατεύωτο" Μήλιοι δὲ, καὶ Σίφιιο, καὶ Σε- ΕΧ Ἰαο ε]ακία ἴΠῖτεππε ρτῶριετΒί:, 
: λ Τα Τ67 - ι ῥ : Ξ .. η ος . Π 

βίφιοι σπυτηκοτέρου», Μάλιοι μεν» Ἀ γένος ἐόντες Ὃ ο ο λος, ασε. πριν: 
άπὸ Λακεδαίμοοό, 9ύο παρεχοτο" ἶ Σίφιοι θικν ὰ 155 Φα αμαδ2 ϱ1β ΟΠΕ 

ἳ ος ρ έδηιε ΠΠαΤΩ ΠΙτιααε: ΜεΙ, 8 ο καὶ Σερίφιοι, Ίωο ἐύντες ἀπ ᾿Αθέων, µία ἑχά- πε. τ 
Τερο ἀρθμὸς δὲ ἐγένετο ὁ πᾶς τῶν ῶ » παρὶξ Ἐν να πεις αν ή ὃ 

τῶν πιωτηκοντέρων, ν τθιηκόσιαι καὶ ἑβδυμήκογτα και Ίαδ αιΙπαιαρίπία ΤΕΠΙΟΓΙΠΙ, ωΐς πεοεηιο (ο 
ὀκτω, Ως δὲ ες Τὴν Σαλαμίνα συῄλθω ὃν «ρατη- Ῥιιβρίηια οὔο, Όι νετο ἀμοος ἐκ πα ὃν 
οἱ ἀπὸ τῶν εἰρήμθῶν πολίων, ἐβουλεύοτο, πθο-οο«ἰΧὶ υποῖρι9 8 Θαἱαπιίπεπι μα οἶίαι 
«Φέτος Εὐρυβιάδεω, γνώµην ἀποφ αἴνεσθαι τὸν βουλέ. {π]ταρατησ, Ευτγρίαάε τε[ετεηῖό» 9 σι αῑς 

μον, κου δυκέοι ἐπιτηδιωτατο εἶναι γαυμαχίην ἁπιεσεῖς ας νιάετθ» 

σης ώς Ἑοαα ΧΑΡ έω ς έγκρ ατέεο εἰσί" ἡ γὰρ. τω ο”, πανα|ὶ αι ἴπι οΠίπα ος 
ΑΤτιὴ ἀφειτο δή, τῶν δε λοιπέων πι πέριπροετί- σα Ρτο ἀετε[δϊα εταε: ἴεπηπο ἀ ΟΕΙΕΠ5 ο. 
9, ἂϊ γνῶμαι δὲ τῷ λεγόγτων ἂι πλεῖσαι 'συνεζέ-ο 5Ὀεταραίυτ. . Ῥ]εταμε Ιρίτις Π]οΓΗΠη μας | 

πιπτο, πθὸς τὸν Ἰσομὸ πλώσαντας ναυµαχέευ 1π Που «οΏριπεραπῖ, Πῖ Ρτο[οξἓῖ ὰ 1500 ς 

πθὸ 

τ6ί 1ἷ- 

ον ζ 
τα Τὰς καὶ ἐπ' «4ο. 7Ο, τάς περ κὶ ΑγΗ., ἀέοταί καὶ νυ]σο, ἵῖοα Κύνθιοι οπ11Ε5. 2 Ελ , 

ε Ώεβι «4γεῦ. 4 Οἳ ἐβοήῤησαν «εί, Ῥαε/. «4. «πο. 1 7 ἡμά. ἐβώθησον οΡΠΠΙΕ» οἳ (οή/σωτᾶ σιφῦν 
6 Πνυθιόνικος Φάῦλος Αγορ, χι].  Ἰ Δυσςὶ ο. ΤΗ, - Παρέχοντες «γοῦ. ἔ.. Γεγονότες Ὁ μαίν 
ας. «4ῑζ. { Παροι Ἠϊπςο Ἠωβαῦ. πἆ Ῥετῖες. ν. 505. Ῥ. 911. ΗὈἱ ὧπ᾽ ᾿Αὐηνῶν δεπο. Απίεα Ας ρύ, 
4 ᾿Οκτὼ καὶ πεντήκοντο καὶ τριηκοσίαι «γεῦ. }1ηα. Ἰαα. ο {ἰ Ποήσασθαι -«4γοῦ. } εἲ Πιοχ χωρῶν, πλ 

ΠΙ4ΙΡΙΠΕ χωρέων' ηηοὰ οἳ {αα. πια], ΟἶΠΙ χωρίωγ. πα οι δι 1η άγοζ, Παρα ἀφεπαι αά τ 

ρο κα ο τα. νο. ἐς ΓΑ ἸοναάτΟ 
ἴ15 εεί πια]νο]οπήσπ ἀθίοχ]ε[ο Τἢ. Ἱ, Ῥ. 866, Δ. Ὦ. ἔπλευσὲν εἷς Σαλαμῖνα, Ῥοσί {αία οὓς Πάριο Αέναη 
ς-. ΘπΗ τεΓήπῃ Ειοίος ππη]τηπα ὁδίδι πππταία, 1]ς αυ -: εα ρτορίαι ου εις {π ΡηΗ. ΑΙεχ. ρ. 686. : ναίας”. 
ΠΟΠ «ερεῦας, ας οᾖπι εναπεταπῖ ΠΡ Ώαιο, ζἴεγο- {αἱ Ιπβτυχίς Ἱπροπῃς πανεπι, ἵπαιε ΕΔΙΙ πο πάπηο” 
Όοίο Ἠαττατις ντ.-ς. 06; ο) τς ΝΑΡΟΚΕΝ. πι 1η Οταεσῖα ρετερτπαπῖες, 1προ μι Ασε” 
τα ἁμώυμο Ομ] Κώνθιι ΠΠ, απίρηςΩμίόρετε ἀἄεΙε- “ἄμπι αρ. Ῥαμ[άὴ. Χο 9.5 Οτοτοπίαϊαδ Γον, | 

πυπαρ ο ημς Ὃ τς τος πιοπίε ΟγΠΤΠοΟ Οτείεη- ΤΙΠΙ «ΟΙΟΠΟΡΒ 4ε[οηρ]ε 5γᾳῥο 1. . η οοΗΠΙ οἶλε[β 
μεθ ρος Ἱοτορν ο ος πβεσῖα σοηίτα Ῥειίαπι 1ρ- "17. Αρϕμὸς ----- ὁ πᾶς τῶν νεῶν] Ἐ πἰτοπιία {7 
ἐταπ/ροβεα Ἠτιδρα, Ἰκζῦν, 15 Ἴζο. Ἠεάενάπε, υπίσα κα Φα]απίπα Ἠϊα πανί Πής[ε ἀῑσιτά ασ οα]σἳ- 
πι {σμεβῖς ηϊς ὰ ὑόγιοι οχ Ἱη[ι]α Οµόμο, αὐος {15 οεπίαγ η ὀρμασίμ]α οἱ οὔο; {εὰ { {εάεῖ α ο, 43 

«Οσα15 Ώις ΙΙΨΕΠΙΕ  Ρ/μ/νολις. ἥσπιρ,βός: Ἑ.; Ίσα ὁπὶ βµομ]ας ἀθάστῖηε: εἰνίαίεν {μΧ τν 
τοβήτμεπάοξσ[16 ΠΊΟῃ 4ση. Ῥ. 569. 1. 198. οθπ]άαµε Ππσμ]αο ἀεάετιπί ς ποΐσς ἵη 
Οπίε 6, 4ο. ος 4ῇ ο. (εσήᾳ. 4γμαλίων Αππαᾶν, ἴσαα. ἵπ Ιπαίη {ΠπΙπΊα σοπίγαΏᾶδ» σοπ ο {ο 
ΤΑ ΝΟΡ 3 ν ο ὁ : μα 4 «4Εαμί ΕΗΠ. Δη, νολδα ἀμπίαχαϊ πανες οσοι αν!. - 1411 Αν. 4 ἴαΠ- 
ρῖεα ο ο Πέ ΥΠΙΠΙΟΤΗΠΙ ες ιγτοεπῄηπι Ώιγο- Οοά, ποὺῖς Ἠϊο οΠετυΠΕΗΣ ποι. οσΟμΑΥ 7 α΄ Ιοῖ- 
ο θε κ λν ος 8 α. 6ἳ βαμ[άμ. Ἶω 19» -ἡ- πι ΟΟΟΙΝΠΗΙ, ὀκτὼ καὶ πεντήκοντα καὶ τρ οπι ρΙ«-. 
ον μώνᾖα τη Ίχε.-τ---  Φάῦλλος] Ὁπαπι ηάνεπι ἀεπι Τερετίαο {ωης Ίηπ Όσα, ασε. δἱ νεὶ ο τη τοῦ: 
ος Ίδηπ]α Έηπῃ {ωμρο οἰνίταιε Ὀχαεείς αχ]]ία- Ῥοπί αἡῑ Οοἆᾱ. Παδεπε Η]α» πιο 1πάίσς, {Ρε {. υε ήσ 

.Ἡ ος ρα, {181 βοῖ]ε Ῥετ[ηλάεδίε: πιυ]ίο να- τπά, οι {ππι οοὐταξτοῖς. Βοπίρδοται 2 ριαεῖσς. 
ρεσις Ἱηχας: ὃν οπιζασα Ἐπαγ]απι {19 πανεπα [ση νυἱρατατ οοσκκνπᾳ. νεπῖε επίπι αἆ οοα νο άσε 
ος Ἡοποτθι ὥς” ο. αΤαθσίαε νεα » 1π αμα {ο- Ἰεπίαπῃ (νΙΠ» 6, 11 .) πανὶ5 6 ΄Τεπο πῄδαι ο 1 
ποια ος ἐρτάς, επ σΠαπε Εροῦτς {ας ΠΙπΙσΤΙ ΟΟΟΓΧΧΧ. ΕΧΡΙεςίε ποῄτο ἀῑευηϊ ο Χ)- 

Χ. Ρ. 818. μον Οποιος. ν ΡΙΕΊΟΠΕΠΙ Βαμ[αηι ου ὅδο.. ἐξεπληροῦτο τὸ ναυτικὸν τοῖσι Ἕλλησι ἓξ ρολ 
Σοῦ Νήδυ, ναῦν-δε τι “οΙΟΠΙαἴα ἐναυμάχήσε καὺ ἐναντία κοντώ καὶ τριήκοσίως γῆας" ῖ 4ἆθο ἶ5 ΠΗΠΙΕΙΗ5 ποιο: 
ο πο προἩ τι. "ρασκευασάμενοο οἰκείων, καὶ Κροί οδ[ο ηοφιιεατ, δίπαπῃ Ίτπαι ν]εῖ [εάος οἩς 0 ϱᾷ 
τωνιρτων πάσα "πήουν τη Ἑλλάσι ἄνεβίβασε: υδὶ [ο- 3 πίβ Ε]]ος ο, 46. ἵπ ἈΕρίποῦς: Ἠὰ πος ἄλλ ῃ- Ῥεπάϊυπι ο ο Πο Αιιοπίοηβς Ο]ηῖας ἔσρω- ἀεάῑδία πανος νὶᾷσπεως χι, Ἀλιοπίσπ{ εδ ἁράστα τηε 
Τεύετό “τσι οκ νο πάνοά, νπτ. ο.: 17, ῬατΙπι οκ. νο οἴκχχ; ΟοΗηΗΗΙΙ χι,; ρ]ηκαμααι απ. πρὸ 
αὅτα {οτἱρβϊ ἵπ ππης  4ε ΒΠΑΥΊΙΟ Εογοοιί Ίοοιπι. Ρα]. Αβοὶ Ί μα, αχίπιασι οέσ”. : ω μα. ο. ΡΙΠείαςΣ ηαπι; ρορι ΑἰλοπίεΠ{ες 11 Ε]ογο (ο ὔ 
οί: εο/εη114 οἱ) Πεγοβσίο ση αΜήως {η Ῥδοοίοί, πανήπα Π[ι Ε π εἰ Ἱεσοιαϊ Πεγοόσοη, 

ος είν οί, Φ14ε ἷε------- ο αγήα/, ο ος ᾖος ποτ οποια οσο μα 
ο ᾗ ο μμ ο Ἀοουτηῖς, Ῥαη[ωπίανι» ἵπ ΟοΗΠΕΑ- Ῥν ο σθαι πλ ὥοοερίφ[ε. Ἐταεῖεϊ πα πΙΟΠΙΠΠΕΠΕΩ νετοτὰ »Παυμῖε Ῥρω- τοπ], Αβοϊησιις ἐν τῷ Μμδμιῶ πολέμφ παββσκέσθαι πμ” 
ωη]αι σπἴΛΙοΡΟ5». 1Π 4οδ ἨΙεΤοΠΙοαΓΙΠΙ Ποπηίμα οτ β- ο ΕΡΙΠΕΙΑΚΕ ζω ηομ αρ μποτ . 

Ὃ λος ος ἆς Ῥμαν]]ο εαβίρα α- µετᾷ γε Αθηναίους πλεῖσο ζ αρ 
έτα Βιεταηί τε]αία» πες «τε ας απανιιο τχαά]τα ᾖ][ος. Ίπηι Πειρβοτοὶ., με ἀεάετίηι ας οἱ 4Η ον. 
το Ροτήῖε οκ {ογοοίό: {τὰ ἵπ 14 3Π1Ρο ἑοπίσπᾶιπε, ταις ο ον πι 
Όε τος ἀῑσατε ΓΗἱκ{ο Πυύιοίος " πάΙτ Γαμώ, Όλυμ- -τβ. "Ἑρυμκόσιαι καὶ ἑβδομήκοντᾶ ὅςς.] ια (οἡρι 
πιάσι μὲν οὐκ ἔςιν αὐτῷ νίκη. ΑΌ που ἀῑνειίαε Ῥηργί: πιειῖς, εωπποτῇ 1η αἷία οπηπία 4Ὀελης ΟΠΠ εν τμτόε 
. πήκίο ν]άετιτ Οἰγπιρίοπίσα» 4ε 4ο ΡΙῃεἵεΓ δοδο] οὐἰάαπι, Πέοπιππονοο, Βορειυπίυσ 1τ8 ζ. Έπος ας 

ας ες μία, νἱἀ. Ζεποῦ. (επ. Υ1. ΕΤ. ος. οἱ αμέής ἀεπ]πμεῖνα (μῇρισιο εεσ[εῖ οπΙΠΙ5. ο πετ» 
ος η : Ὃ ο κος Θ. Ρ. 403. ο μάς ΙΝΑΜΟΚΕΝ ἵαπιεΏ Ἱπρ]]σιτ σαϊαίοσο., απεπι Γπρτα Φος γαο 5 

αμᾶ Ἱποοίν ο) Ερτερῖα ΜΗ 11195 αὐλ» πἹαβυε (παθ- ΒαΝΙΗΠη» ΠΟΠ εηΠαητε απο {υπμπαπα,. ο 
| | αιχμή ποραηβθις, 1δΙσολού ἔχων ναῦν 1ῇ σμίυθ Ρορι]ἱ πᾶνας ἱστερδετίς, Πος ΦΙψΙΠΟ, 8, 



/ 

ο ---- 

Ὁ ος Ίαπι {αρβάαπα ο[ιεπἀεραιάτ 5 αἆ 1 υμππσηο 
5ΟΥΕΤΟ ἆαδατητ αὰ {1ος εβιρίαπι. Ἠδο το" 

Ἰωείαι Ψερίε 6ίπια Ροςεετείπαας ΤΜε[ῥίαη οὲ Ρίΐσαι Α- Τ) Ὦ. ῥ τ-ΑΤ. σον ο ο λταής ολες 
ΕἼοηας «αριας τοιτῖο ος η, ἰεϊῥομεῖ, Ομαίςς Υ 8 Α ΝΙ1 ΑΔ. 1 ΤΡΕΠ ΤΠ, δαμϊ 
«ας αεςερειῖτ Ἂοιχος, 

απῖο Ῥε]οροππε[ήπι ἀεσετιατεπῖ, Ἠπςο υ]άεΙ- «θο τής Πελοσονήσε" ἔσιλέγοντες τὸν λόγω 3 τό: 
εεῖ ταΏοΠε, αιοά», { τηα]ε Ρβηαρίεηι, αἆ ὃε, ὧς, ν' γήθέωσι τῇ ναυμαχίη, ο, Σαλαμῖή 
Μαἱαπιίπεπι αμάσπι, οὐ/[ες[ῖς Π0ἱ ἵη ἱπ[α]α πα]- μὲν ἐόντες» πολιῳκήσοται οὗ ἠήσῳ, ἵνα σφιτιµῶ- 

ορίη Μδεμίη. 5, ἐσιφαήσετα! -πὸς δε τῷ Ἰσθμᾶν .. 

απ ππι α ἀμοῖρις, απά εκ Ῥεἰοροππείο εταπε, Ἶρο ο ἐξοίσονται, ο ον παρ ο ο 
τεδἀετείαχ, αἀνεπῖε απἰάατι Αιλεπῖεηβς πυῃ- σᾶ σρατηγω ο εμο. τις 
οἰαίηπῃ, ἴαπι Αττῖςζαπι βατβατατη Ἱπστεάϊ, ΘΕΠ- ἀγγέλλων Ἴκευ Του βάρβαρο’ εν τν Αττι χα] 

4ηε ΟΠΠΠΕΠΙ σπα να[ϊατα: ΠΠ οΟΡΙ8 ιβ πασαν αὐτην πυρωολέεσθαι, ο γὰς δια Βοιωτῶν τρα- 

ευπι Χειχε 6ἴαητι Βαοτίαπι ΡετβρταΏϊες, Ίῃ-ασπόµωοο «ρατὸς ἅμα Ἐέρξῃ, ἐμωρήσας Θεσπιέων 

εεπία μπι Τμε[ρίεηβαπι» απἱ 1η Ῥε]οροη- ᾿ τὴν πόλιν, ἆ αὐτέων ἐκλελοισότων ἓς Πελοσόνησο» 
ΏΕΙΙΙΏ αρίσαρ{εταπῖ», ἴαπι Ῥ]ατδεπ/υπη {ρε Ὃ λα αμα αύτας κ ηκέ σε ἐρ-σὰν λίή: 
Αϊπεηας Ρετνεπεταπῖ, εἲ οπιπία Ί]α ρετνα- ο. ο ο πα ο ος τη ἂν κκ ; 

: ) : γνάδ, Χα πάντα ἐχένα - εδγΗ. οἸέσρησε δὲ Ωέσπειάν 
{ραητ. Ἰά6ο απτοῖ ΤΗείρίαπι ετ Ῥ]ατΦαπι ο αμάξς βό ἴ Ὃ ταν να 
Ἱπσοπάσγαῆς, αιοά α ΤΠεβαπῖς αοσορετατ Τέ και ΠΠλάταιαν, πυῦόμεος Θηβαίων ὅτι οὖν, εµή” 

ἅ 3 ἃ ς ο» / ως / / 

511] οἴψίτπιες ΠοΏ {οπιτς οὔπῃ Ἰήοαϊ. Δ4οδζοω. Απὸ δε τής διαβάσιο τὰ Ἑλλησπώτε, εἰ- 
τταϊθξα. αατοπὶ Πε]]ε[ροπιῖ εκ απο Ίτετ ἵπ- 39) πορεύεσθαι Ἡρξαντο οι βάρβαροι, ένα αὐτὸ δια- 
βτεάϊ «ῶρετε Ῥατρατῖ, ΠΏΜΠΑ ππεπ{επα ττϊνετὲ τρίψαντες μηνα, ον τῷ διέβαιγον ἐς τὸν Εὐρώπν, ο) 
[ταηδειπάο -Ίπ Ἐιτοραπῃ» ἴες αοο ἆππι 11 τεισὶ ἑτέροισι ξ μησὶ ἐγέωτο ο) τῇ Αττική, Καλ- 
Ἀπησατη Ῥείνεπετε, (ἰἠαᾶο Πιπηπιαπι Απο λάδι ἄρχοωτος ᾿Αθήαίασι' καὶ αἱρέησι ἐρημω τὸ ᾱ- Ὦ]5 ππαριταίηπα σετεπίες ἹΤρεπιαμε ἀείει- , ν ψ ς/ ᾽ ο σος. 

ν : νο 9 "υ, καὶ τυας ολιγΕς ευρισχεσι α τῷ 
αι «6ρεῖςα, ΄ ραιοῖς ααἱραδάαπα Αιμοπίοπβ- ος ο ον ο σκσεκα Αὐμαίων ο τά / ν ς ὼν λ / ϱ) / Ὅμς 1η εοιηρ]ο τορετιῖς, Πεο ποι αῶβοσί- !ρῷετας» ταμίας τε τα ἱρῶ, και πέητας ἀγθρώ- 

- ο. - . « «1 7. λ 2 / ο ἃ Ρας τεπιρ]ῃ, δι Ποπήπίρας θρεῃῖθ, αι ρε πες" οἱ Φραξάμθοι την ακρόσοἈῦ ὐρησί τε καὶ 
ῑ 

3 Ἱ 2 ' ς 3 3 

{ερῖα Εοτῖρης αιαε Πρπῖς αἲσε {αρειηίεθαι- ἔύλοίσι, Ἠμύοτο τες ἐπιόντας' ἅμα μὺ ὑπ' 6 ᾱ- 
» ᾗ 11Η . / 3 3 ο. ο. 

οεθαηῖ:. αι ποπ. εχιεταηῖ Ίμπο αἆ Φα]απηὶ- ΄ σθείης βίε εκ. ἐκχωρήσωτες ἐς Σαλαμῆα σπθὸς 
: Ἱ Ι8 νὶ ΌΡΙΠΙΟ- λ σον η 5 ο επι, Πποι]. ο αι πο ο οι ὰ ο6ε, Δ αὐτοί «δοχέοιτες ἐξευρηκέναι τὸ μαντήϊοι τὸ-η 

Ῥνιδία αωρα, Ἡραζαπ, Ἰποκριρπαθίίεαι ο. νι σφι ἔχρισεν- τὸ ξύλωων τῶῶχος ἀνάλωτον ἴσε- 
πα Ἐν . ο. σθαι χαὶ αὐτὸ δ τῶτο ἶ εἶναι τὸ κρησφύγετο χα 

τε: Ἰά Ππτετρτεῖϊαηῖες εχ. οἵασμΙο εβαρίαπι ν αμ κοιαη Ρησφύγετον κα- 
' νο ον . ὃν απ σενα οἱ δὲ / 

δ9 055. ποη Πάνε. Ίος Ῥετᾶ, σαβτί.εκ Τὰ Τὸ µαντηίο, και 8 τας γηαρ,  Όι ὃε Τ]ερσαι ν . Ες ον εν 3 Χ. ηλ -ω 3 / / ον. Ν 

αἀνετ[ο ατοῖδ Ῥοβς 1 σος, αἲστα ΜΜατ- ἱζόμοοι επι τος ο κι μις ακβοπεόλιος ὄχθον» τοῦ 
παπα οο]ἶεπι : Αιπεπίθπ{εθ νοςχηῖ» Ππης ἴΠδ5 Αθήναιοι Καλέεσι ᾿Αρήΐον πάγο» Ἐ- Επολιόρκεον τρό- 
πποάυπι οῦ/[εάεταπει Ραριτῖας Παρα οἴτειπι- «που τοιόδε ὅχως Ἰ φυπεῖο περὶ τες ὀΐσεις περιθέν- 
οαῖας υδί ΙπεεπάεταΠῖ». εππ]τζεΡαΏΕ 1ῃ Γερεπι. πες ἄψειαν, (ἐτόξευον ἐς τὸ Φράγμα, οὐθαῦτα θη- 

1 ο , ς / 2 . ο ο ος Ὃ νι ο Ὃ εμα γαίων 0 πολιορχεόμθοι» ὅμως Ἠμύωτου καΐπερ ἐς 
ΤΩΠΠΙ τιπαιοτὴ 9 μ Ὦι ” ο. ἕ ἃ ω» / ο τὸ έσχατο χαχξ απιγµθοι. κ Ῥτοςιάϊσίαε, ἴαϊπεη τε[[εραητ5 ας πε γεῖρα ς ο προς ο ς 2 καὶ τὰ ΟΦρηγμα» 
ου]άσπι Ῥϊήῃταϊάατιπι σοπαἱςίοπείη ἀθάϊο-ΟΟΤ06 “πςοοισΩχότο" Όσε λογος τω Πεισιζρατιδέων 

ν ῤ ὀ . .ᾖ /: Ἱ-ς / 2 . . 3 / - 

πῖ οβετεπβαπι αἀππ]έτεραηῖ: εἲ οὕπι αἶῖα αά ..πβοσφερωτων περ ὀμολογι, ο)εδέκοντο: αμυνομε- 
τεριβηαπάυπα εχςορἰτατιΏῖ, ἴμπα Ύετο πος, Οἱ δε, ἄλλα τε ἀγτεμηχωέωτο, καὶ δὺ χα) σέροσ- 

νετ ον αιοά ιά ὁ ἳ Ὁ πρ 

ἆ Τοῦτον «4γεῦ. }Ί, ροιτο ὡς εἲ νίκη. Ίηεά. Ῥόε. «44. ἵα «44, 7 «ἄτεῦ. Ῥακὸ. Δ. Βί. ὧς ἣν νῃε, 
ὃ Μενέοντεο Ἱηπαίπι «4γοῦ.. . ὃ Φανήσεται 14. εἰ 7μά. αἆ Ἐκ τῶν άποῦν σαι ο ος δμοι αί.οχ Ύδτα ϱ{ Θέσπιαν «4γεῦ. 7. Ί Μήνεσι Σπ. ΠοϊαΡΙΙ {επρίτα.-. 6 ᾽Ασθενείης «τοῦ. 44. ὐ Καὶ αὐτ. 1, μα ον πρ Ίσα, Μρδ (ρια αὐτὸ δὴ πε ῥταεβχα «ορυ]α «κ. ἔ’. θὴ. ο Ἐπολιορκέοντο }Ἠπῃ, ) Στυππεῖον αν.» συππίον «4γοῦ. 7. αποταπι Ρις 1Π ἰοβογο εἲ Γοὐῤμοςν Ῥοβετας ἵπ Ώεποβδεπο αἴηυς 
ας. Ἀεήπεο Νε. Ἅ{Ἠ Ἔσχατο κακοῦ ΠΠ τοῦ πιεβῖο «ἀγοῦι } «49ᾗ.. 4Μοπιοάο Ίε 1, 90, ΡοΙΤΟ 
Πάθη τοῦ Φράγµε᾽ 

9ὓ. Ἡν νικηδέωσιῃ Ῥτανίπι Π4εά. εἲ {εαιαοίαπι εἰ νί 46. Ταμίας τε τοῦ Ἱροῦ] Ἠ19 ἀεο]ητηπάϊς ορείαπι (5 
αθέωσι Ἱποοπίμ]το εκ 2/α/εεπαγ{Σπιοπ]( αἆ 1. Ἡ. 6ο. Ρεμς Ἱ.. Απάο, ΠΠ, 9. Ῥ. 338., {64 πῖπης Ῥτοίρθ- 
Ἰηοη]οαΌα{ΗΣ, ρεε]επ] «4γοῦ. µεγέωτες ΡΙπείετε, ϱἩο- τα, μὲ αἷς ἀῑέχηπα, ἱπρεπαϊτ., Έσο νοτο αΠηΡΙβο» 
πίαπα Τα] 1Π περοτίο Ο. 57. ὥθε αὐτοῦ µενέειν οἳ Ο. 65. {αἱ ραπηπε 4ὲ Οοᾷἆ, 1μᾷϊοῖο Ῥοδί Ρα]σα, πρὸς δὲ, καὶ 
Σὺ εἰ µενέειο αὐτοῦ. δεᾷ {]ασεπι εἲ ΊΠβήπ]απι Ἠ]ς πεχα αὐτοί δοκέοντες ---, εἴ» εχίτι/α εορΗ]α., αὐτὸ δὴ τοῦτο 
ραζε[αοΙηηῖ, εἶναι τὸ ----. Νάειης επἶπι πιεήμς {θτπιο Ρτοσθάστς, 
8. Ἐ] νμρηέωσι] Ῥευη πεφέ» τενοσαδῖεής Ππορ- Έεπῃ ἱρεαια 1, να, 142. αἲΏρῖς, 

ΤΟΤΗ ὃν νρωθέωσι. Οἱ]. Ῥεγίσοη. ἵπ {αμ Ψ. Ἡ.π.ςο. 48. Ὑπ΄ ἀσθενίης βίου] δίο {στῖθί απ οσμε φοῖεηε πο 
δ6., ἃὰ εἰ δὲ ἀποθόνω, αυοᾷ Οοάϊσες οΏετΙπῖ, ἐὰν δὲ ϱ. 47. οἳ δὲ πένητες αὐτῶν ὑπ' ὠσθενίῃς βίου. 1οη]- ὦ. [ρεχηΙξ υξ Ίσυρ εἰ Ίπάπο; αἳ ορ {απε Ἰεν]κβπιπα» «εε ῬτοπιπΏαὈατας ὠσθενίη, εὐηθίῃ ὅτο, νεῖοτῖριις Απ. {οὰ οοπίίαης' Ψείεγατη {6 {ρείπετοί τὸ εἶ ὠποθάνω πτ οἱ Ροξῆς προμμθία" εὐσεβία ὅςς, βαήβεγομ]ος Νοβος 10]οδείπη, αἱζετ{ῃ ἐὰν ὦ. ἔαπτυπη πἀπη]ῃε: 1Π Ἠ]ς π6ρε νοςαῖ αρήµασι ὠσθενεσέρους Τ., 6: 88. τοῖς ὢσθεγέσι τβρ- 
{πε 3 νἰχ]ς ἀοέης ος τον. ΥΑΙΟΚΕΝ. φῇς εδῖ αρμά Τόμοά. 1» ο. 5. οοπξ Ῥῤή]όπης πριά 96. Αὐτέων ἐκλελοιπότων ] Ὄεπε Ὀίουγμς ἂς Τ]ε- Εἰατρουγ. 1π Θεώρικὼ, 6ἳ {αι Ῥ. 3. ---- Μο ιδ 
{ριομβ δε σι Τηταοοπβ ους ο μασαν εἰς Πελοπόνη- «ἰοιπτιί 1 αὐτοὶ δοκέοντες ἐξευρηκέναι τὸ µαντήϊον τὸ 
ὅον πανδημεὶ, Ώλος ον «Σπ 14. Ἀἰπῖ]ε Πι- }ὁὶ Πυθίη σφι ἔχρησε, τὸ ξύλινον τεῖχος ἀνλωτον ἔσεσθαι 
ας Ες ὅρ Ἱ] 8 δ ϱ ο τε ον Πλάταιων ἵπ Ἠής τὸ τετ Ἱερίτατ τερετυπι: οογΗρεπά πι .. μα 

ἴποῃ χᾳ Ῥ]ημησης 2 νώ ο 9, να.  Ῥτας]Ιο τϱ- τήϊο, τῷ ---- ΟΓάΟΜΙΗΙΠ» φο {ρῇς ἐεαἰκεγσέ βαν το. ο ΠΡ πο πο τα ο ο ο νο: λα] ο/έρθ. γε ὑμμµη. ο Ἐκ ΠΠῖο σαπρ. Ίδα. τὸν καταντίον της ὠκροπόλιο 00ν» 
Μο ον α τῷ διέβαινο ἐς τὴν πα Τα πα πες σὐδὶ Ὑοσαμασε τα ». 10. Ίήεμησ. 1ΐΠο ατΠρις ταίμα  ἴνεγο {η {γαμεεμηάο ἵπ Πηγοβανι Ιεζτογες βτη- ΤΠ ΑΤΕΟΡΕΡ. ς, 1.» 1 {ρδα τ1ρᾶ πιμκαν το γετ- 
της ιοας ο σρε νεα ρυρηαηΏα: Γερίεπι ΠΙΤΠ 416- ΊαταςΣ Ἰῆϊῃς ππαπατιηῖς Γ01Π16. 1οᾳ1Π τν Ὃ ο γι 

Ἠε]]οῇρ ος πο ήθης ουπάας Ῥειίασηπῃ εχειοῖις ὦναβαίνειν εἰς "Αρεων πάγου - ας ῃς ναι πᾶ- 
τοᾶοή [πσηας ο ἷς Τ. νπ, σό Οπιπία Ἠ]α { Ηο-. Φον. Ώίοσεη. 1αὔγ). το δν Εν Πιοᾷο Ἰπβ]σαρῤμα ο Υεμεπιεητεί ἀοίτο» 14 ταπέμπι: 395. ἂς Βορμοείο: Ημ ος τά αμα : αἱ 
1α[ροΏᾶ οἵ1Πι ον. ὀρᾷσπι πιεπ{8, 4μεπι Ῥειίας αἆ Ηεῖ- γε: ἴπιο ζομή Τε " ρω ο νο 1ΦΤΠηΣ: 
{ο, Ορ]]αάης κο εταητ, Ίθεπι 665 {Τεζυπι ἰτηπ]ής- ΠΟΠ γη Ατοορββιος ας ος ρα η Χ. ΒζοΥΟΗΥ- 

δν 2 Τσμοπής Απῆοϊ» ππεπιοτία αριιὰ μα, 0 πουῖς παιταϊ εἴ αρ Φοῤῥοοῇ, 
6ε]ευτλήςῃ ο) 10 [αᾖίοι» Ιήβεηεηι 1ιαζγΗμήι Εἳ 31105 | ΥΑΙΟΚΕΝ. 

1ηῃ 6ςῖ, ος ὅνι 
ΠπΙΤη τας ης 
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ο σα ασ να πμ βνκηνν 

λος: ο | . τ | μπα, ἶπ 41ο οἶεα ερ ο, :Εναμηὸο, οὗ τῷ ἐλαίη τε καὶ άλασσα η τὰ λό: Ἠδεπᾶ, μα ναίω ο απ αἱ 
Σο «ΣΕΕΑΑΝΕ: ΑΦ λό ο ο τις ώσσο : Όδα, ης ο ῷ ντ Ες νο ο δω χροσος- ακρη πα πηΣ ρα ὅμα - -- Ἠαυει δµᾖ, Ἰῃ Ῥος, ει Ῥμβαιζ, αἲ Πο. Ῥ. ιο Λλ0/. σρονφύλός, τβονῥείδὶις ΑΝ. με, ανν 99 ον Πδὶ ὁλοίτροχον Ῥίπχετηπε,  ὁ Ἐπὶ τῇ η: ο 'Βμπροθε οἳ πιος ὄπισός ῬΡάς ον " 

η 

ἥ 
[ 

Ἱ 
Ἶ 
ἵ 
{ 

ἹἩ Αι Απῑζα ελρια, Ἠδὶ πιαχῖπιο οτὰτ ῥτατερια ἐἲ πό ορατά, 
642 Ἡ Β Ῥ ο 9 ο Τ 1 Αβιαπίος Βῑία (Γζειδρίς δὶ ν να να δωίὰ πηἰοίνς. 

τόγτων΄ τῶν βαρβάρων πρὸς τὰς πύλας» 3 ὁλαιτρό: νὰ ο ἠμιεεπωροσής μμ 
Χ8ε ἀπίεσαν, ὧς τε Ἐέρξια ἐπὶ χΡ όν σ Μακ πής οἷα ἂν οοοῇΗι βιοτ». αμοὰ 9ο εχρι- Ηηοι οόχιολαν οὗ δυάμαώ αφεαό ἔλάι. οἅμνῳ ὁ Ὀρτιο πο ροεβς, Ταάρσιιος, ἀἲβειί 3 ἐκ τῶν ἀπόρω ἐφώη δή τις έσοδος Ἔριδι βαρβάροι- εριφ αεθερ[η . απϊάαπι αρραταίς αρα, 
σι, ἔδεε γὰρ κατὰ; τὸ «Φεοπρόπιο ο ΤΗ ΑΤ- Ππερερία επίπι, εταῖ » {οουπάωπα . οἱαου]απᾶ) 
τῶν τὴν Ὁ ον τῇ Ἠπείρῳ» Ὑψέσδαι ὑπὸ Περσήσ. οππεπι. Αιιίζαπα ας. 1π ών 995 3 
« ἔμπεοσθο ὦ  πθὸ την ἀκροπόλιο , ὑπισθον δὲ τω {υρ]οί Ῥετῃ... . 1δίυς α ιν ᾽ αμα 
πυλέων, καὶ της ὠόδα, τὴ δη ἃ οὔτε τις ἐφύλασ-ζΟϊεΙβο. αιζεπι η α κ κκ 
σε, οὖτ ἂν ἦλπισο µήκοτέ τις κατὰ, ταυτα ἄἲαν- ος πα ο ρω πω. 
βαίη ἀνθρώπων» ταύτῃ ἀλέβησάν τυες κατὰ τὸ ἐρν «ρὰῖ απερΙαπι ο Ρίο... αμάαα ο , κ. / 8 / 5 μας Ραῖϊς, δοι[ Ίοςο ΡΙΦΤΗΡΙ Φή] 0 β. της Κέκροπος θυγατβος Αγλαύρα», 3 καίτοιπερ ἀπο- Π στρρονν ον ας ιών λες ,  α[οεπἀετιΏῖ, Ἱπχία τεπιρίαπι Αρίαν ς 
χρήµνη ἐύντος τᾶ χὠρ8. ὦς δὲ εἰδω αὐτες ἀναβεβηκό- ία Οεετορῖ. Ώπου πδὶ {η :ἀἴσοπι. Α[6ΕΗ΄ 

Β ον 5 Ν 9 / ς να νε 5 : ν ’ . . , . τας ὃν Αθηναίοι ς ἐπὶ τὸν ακρόπολη» οἱ µεν ερριπ’τεοζ5]ς[ὸ ν]άστυπι ΑιΠοηίθη{ες »΄ ΡΑΤΗΠΙ ε πι; 

ἑωύτὶς κατὰ τὸ τείχεο, κάτω, καὶ διεφΏέίρωτο, το {είς ριωαϊρἰτανετηπ,, αμα Α 
ς, ο) .. - ν η) τΦ ὃι δὲ ἐς'τὸ μέγαρο κατέφευγο. τῶν δὲ Περσέων οἱ Ίππι.,  ρατίπι 1π. «θάεπι τεαβειαπῖ, 

ο. Αν «9 ή -. ἳ »0) οἱ ΏὮ ΠΠ 4 18 π ἀναβεβηκότες, πρῶτον μεν ἐτρώποντο πρὸς τὰς πύ- τε αἱ α[εεπάειαης» - ραπ ο ο ε 6 ὑκέτας ἐφότυω. ἴαδ- εοπῖεπάιπε, οἶκυς: ρατε[αδἒίς 18ΡΡ΄ λας»' ταύτας δὲ ἀγοίζαντες, τες 8. ἱκέτας εφόευῳ λα δω. ο πς υί, οπυπίυπι. ἀρεῖΏ ων , 4 ; , : . ς . . : ᾿ ο κ .-ὰ νὰ ὥ ση ἳ ἐπεὶ δὲ σφι πάντες κατέςρωντον τὸ ἱρον  συλήσαν.θΟς ον 4 |ο αἴσοπι. Τ0ἴΑΠΙ 11” ο ραριν πο ὃ-μιοὰ Ἐν ἀ κ ις Ὑοοι ο Γερετμηῖ., ἁἰτερῖο τοπιρ]ο αποόπι ο ος, ο ακο Ὃ ον ΑκβΟΜο ώς άν 1δε σεῃόμης, Αιλευῖς  οπηπίπο Χειχεν Πῦ ο) 
πιαντέλεης μα Αθήνας Έτ έξη ἀπέσεμψε ε6 Ἔΐσα εαιτεπι ΠΏςΙΙΠ ΦΗ[8. πας ΑπΙΑΡΑΒ βετο 
ὤγγελον ιππέα Αρταβώνῳ ' αγγελίωτα τὴ πα «οἴαίπταπι ζεΠσϊιπίεπι ρα . ο έ 3 ( 2 ᾽ ρω . ὶ - ό . ᾿ . πεά 

ῥίῆσάν σφι εὐποηξίη, ἀπὸ δὲ της πέµψιος τε κάρυ. αῑε παπι πηποίυπι πη[εται, εοηνος: /  άι ά σα ο αλ, μα. ( ἡ («Ώςμεπιεπβαπι εχα]ίριδ, εχρεδιΙΘΗΙΣ 5 ΐ κος ὀευτέρῃ Ἠβερῃ συγκαλέσας Αθηναίων τες Φυγά- θ5ἴπεπιεηβαπι εχ ΄ τα χο Ιοβίαθ Εν ο λ 3 . ἑ ον ] ο 4 παν . δας, ἑωύτῷ δὲ ἐπομόες» ἐκέλευε τρόπῳ τῷ σφετέ-  ΠΙΠΡΙΦ, 10 ατ σοη/οἑπίᾶ, ος εκ ο οκθός «ρα: 149{6Ι . κ τν ορ Ὀ τλρι οζσσρλμ ως 1ῑθι πίτα Ἡπέποἰρίεπο,:  Πνε ι  α Ρῷ 2)υσαι τὰ ἱρὰ αναβάντας ἔς τὴν ακρόπολυ  εἴτε αἰἴρο 1ης Γοτάα ασί ως, ῥναμλεί ο σαν 8 κ να 3 / κ / ϱν πο 9η ὦν- όψυ τη, ἰδων Ονπία οφέτέλλετο ταυτα, ωρες οίοέλα.,. αμοά. τετβρ]άπι. 268 νι 
είτε και-ολθύµιον ὃι ἐγέγτο Χ ἐμπιρήσαντι τὸ ἱρόψ, ὃι ωε Ἐχι]ε ΄ Αἰμοπίεπίος 1. οἱ ουςόό 
δὲ φυγάδες πῶν Αθηναίων ἐποίήσαν τὰ οὐτεταλμέια,ΟΟΠ «εταπε εχει ΠΙΠ. να, η αν 
Τ8 δὲ εὔνειο. τετέων ἐπεμνήσθην, Φράσω, ἔσι ον τῇ ππεπιίοπεπι {εθετίπι εκροπαπα: Ἠδ. ο {ς 
3 : 3 ον ω. { ε Ί τς 1 τ {η 6 ' οἀχροπόλι ταύτῃ 1 Ἔρεχβπος τὸ γηγὼέος λεγομέα ϱε Ἠας,; Ἐτεσλιπεί,, αἱ Γετια οοι 13” 

Ρρή τν 
Έοττο Ἠῤὸ απτς  σῇᾳ ὄκροπ. 3θεοι «ἄγοδ, η. - ᾱ Οὕτετις }1μά, αυ ή. όσα ὀγερῦ. εἲ 1η. ον ή 
{εφπεπῖα ορροτίπ]ήθ,:; Οπη οὔκοτέ τις. Ρ0]]0 4Πίθ Ίοσο πυλέων ἵπ Αγ, πολεμίω. ο Καίπερ 49 ση , καΐτορε «40. 7 Ἔς γοῦ. ϱ οἰκέτας Ἰἀ. ῆ., ΡΙΟΧΙΠΙΗΠΙ. κωτέσρωτο Ροὐΐμη εχρ]ίσαῖ ΙΧ, 129. ᾷ .. 
λήσ. 14.» ΠΙΟΓΕ 6οΠ{ΗείΟ» ΤΗπΠΙ πᾶσαν «4γοῦ, } Ἀγί, Ῥτασιοιειπί, ο. ὁ ᾽Αγφελέρντα γο., ΙπΕΜΗ8) 
ὠγγελλέοντα.  Δ Ἐμπρήσαντα βαι/. «νἴ, η Ἐρεχθέος Ῥα/. «4. «4γο). 77 μις 

4 . ο ή: 
το 

: 
ρα . ος ο 

οσό, . δ) οὐκοτέ τικ] Ωιῖα πιο {1ο Ἴοσο ]εσίητ . Ίΐς πήβε Ατίοζαμο πιποϊαεμτάπι- σὺν «ο ῥῥουη, 
μήκοτε» Β ἴ ποι ἀλρ]ίσει Ίεάίο ΄παήρ. ερ, τῇ δ) οὐ- πρξίην. Τα] φὐαθάαπι ποῖαία (πε βά 4 ΦΑΙΟΚΕΝ, τέ τιὸ μας “Η18 1ο. Ἰήεμγε. [ας οςῖ Τη σερ. ῥνοῦο, ὁξ ρ. οὓς." αν 4 ασ, ομί 4ὁ ε. 4: εε.οι 9ὃ. ------ (1108 1 τοπιρ]ο τερεβίμπι Πυρ '"θδ, Ὄψιν τινὰ Ιδὸν ἐνυπνίου]. ἵΝΠεπιὶ 19ἱ 214 επίπὶ ΡΗ055 «ρααεΠι(α΄Ῥεχβς ἀφόνευον" ἐπεὶ δὲ σφι πάντες κα- δοπἱοθνπτα νειαπιθπίετ τ]άσῖαε Ἰδῶν ὃν ὑπνῳ, μβύσν ό τέσρωντο» 14 Επί ὤνήρηντο, Ὁτ ΙπιοτργειαΗΥ Βοήίμα τικ, Θοπριοτῖς ριποοίριιο {1 το]: ὄψιν εἷδε ὁ αμ ο ω' 1595 ες 84ΝΟς3Π5 ΠεγΟ(ΟΗ/ 5 αὐ]α ΠΟΠ Ἱῃ αοῖς σαςῇ, τῷ ὕπνῳ 1, τά. 3ο. εἴ Ο, ό5. ὄψιν εἶδον ὁς α ραπ να (γα, {εὰ 1επες ποε]]ες Ἡ]ο εσηέγ οὐ) 11. αἴηιςε 4 61Π1 πιοάυπι ΕεφεΠίος, ψετυπι 1 Ὃατ 19, ῄ ὠνήρήμεαι” «ΟΙΗΡΊΤ επῖπι Ύδτρα Ῥού]ωςς ἐπὶ τοῦ ὠνριρεῖν ΊΤετηιιε ὄψιν ἐνυπγίου αὈ 90 ΠΟΠ {ρετήίς λος πα Διίοῖς πήατραϊα: Ίος. οιπῃ ΠΟΠ απἠππαΔνεγεείοι, Ἡι- ος 47. ο οκ ςἠά6 ύεδ 18 {οσα Ἴουί [ηρεήσιαηπν ΙΠΙΙΕΠΙΟ. 4 ηπι αἴἰμΗΕ 91. Ἔσι ὃ τῇ ἀκροπόλι] Όε Πειῖ {οἶέε, εὐπός οε- ἐχ πο[πο 1». 1κ» ο, 75. ὧς δὲ τοῖσι Ἕλλησι ἐν Πλοτοι- αρθ μή νίε; παπταος΄ οἰεάπι ἁπῄπ Ῥεπατησ ορ ρα” σι κατέςρώντο οἳ βάρβαροι" υὈῖ ναιθι]πι ῬοπίτηΣ πιοτα πηαῖαπι Ῥορίθα. ἀϊσεραντ Διιοπϊοπίες., μι {α σαι πή” ή μον]ς [α5 πβΏτο , 48 οπάανενῖρης αἰίπε Ῥ6σ ολπι- 74η. 1. Ὦ. 6ἠ., αὐθημερὸν ὅσον τε ἐπὶ δύο βλ οραι Ῥος Ἑ]αταῖσος /΄γαία Ἰαοσῦαπι, ΤΙ ΝΔΙΟΚΕΝ. «χει. Έος αἆθο ταἰπΠσυπι ΠΜ οταέ βά πήτᾶ μγε -σἃ. Ἰρὸν τῆς Ἰέκροπος θυγατρὸς ᾽Αγλαύρου] Ιπβαυταῖια Ίδιππι ν]έοπι, ἆα υᾳ ΠπανΙεβπ]Ηπι δορῥσοη Ὅμοςϊ, ἄ. αἲσε» αθίο]αήσαιιε α Ῥοτῖσ]ς. οἷμς Ῥτοργ]αεῖς, τορα ΕΠαρπιεπτιππ οοπ{ετνανῖὲ οσο], ἵπ μτ. Ἡ) 4 σα εα 1 ́ Ῥταετηρία τηρο. Αρ]αυσὶ τοπρίπι Λη] 935. Ὦ6 οἶεα Ἰπετνας, αυὐας {άπιρεί οάεπΙ Ὁ ήε ἃ ταρς. Αρ ΡΙπι Τμ. ρ]ωμο 995 » 64ὖᾳ σωμα αἆ «)61µ0/ ἐπ. περὶ Τρρωπρεσβ. Ῥ. 96η. τε[βίΠεαπιε. οἴδάεδαῖιτ Τη 41ςε. εσετηπι Ταπεῦ. αἆ Ὡ ραῇ. Ρ. μα ἆο αοάς. ἴο. Λήομηβμς Άθλοῃ.: Αεῆς, Ἱω τ, 7. ΤΤ, τν ος α. δε, ὑραμόρη, πἆ Μήνα. Ἡν ο προιήπια εἳ νεῆρία ΠΠιβ΄Ῥτοπισης δ, Ῥομίρων Τ.. Αἲ: . σό. εἰ 1ο. Ίήεωτε Οεστορ. ο. ας μα. Ἡ Ώς, «Ἡς 4. β. 9940. Ἰη{εᾳ Ίος πρίτοίπερ ὭΟῃ πεπαηί «ο1) θάλασσαν Ποι οππίΏε: Ἠπος πεφπε ασ οἱ ἆ ο πα’ πιο]είπι ποσιάϊτ, καίπερ, Που Ίπ {ομααϊς: ααϊοις- ηῷ ἘτεσΠι]εί τοῦ φηγενέος λεναμένου. εἶναι | Οἶέπα ἆαπη Τοππιαη!: 41Ο ππας αὔ/Ηρυ]ες, Βαρπίοπεηπι τη]ο ψίᾷ, Ο1ας, 17. πά Ο]σά. 1. «ος που αμαῖε ΑΗ, 1Π᾽ 5100. ΕΙΠΙ. ΙΑΝ. Ρ. ἆτο. καῄοιπερ αρ πα ΠαΠΙ ἵῃ ριέοο πιατίηαπα οΗτίοβς. ο μ {οἱο Απῑέ πάντα εἰδένῶι αν αλ, ον ς καταδικῶν, 1Ώρες]1ε,. Ρετἱόδαιχα νοῖωε (οβἸπιοπία Πες, 40. η ο Α4:ΠΟς ΠΙοπΙΕΠΗ ΠΟΠ ρΡν ο τν, ΠηΤΗπι Ίεραιπας ει Ἰήίποιτνα εοπί ην {0:Ῥ. 291 «2ο, Τοὺς ἱκέτως ἐφόνευον] οἱ (0γ1., ο 1 Τηεπι, Ῥγαειρι λες ΠΠΘΠΗΠΕΓΙΙΗΕ 1ῃ Μοπεκεπο Ἱ, π πι ο--4- Ίπες οὗ οσ]ος Παρμεε, ῥγοµέπης Χους ὀοορς. Ὁ, ος Ο ηρί Ἰεσ]απ, 38: οοπί. ο  ΨλισκεΝ Δε βς ἑάρμο ΜΗ] θε[εποηδηςν ΗΕΗΙΕΌς 4. ο δν [σαεβμιαι, Πο: ΟΕΚΡΟΤΙΗΟΦ φνου {ή αγῦᾳ ἸηθεηεΥΦΕ. «πεομάἰο ἀω]ε.. 4. Ἐλαμῃτε κοὶ ῥάλασσα ὄη Ὑυ ίσοι. εν οἱ. {αῇρίσῖο., Ἱερίδ[α {1ο ἵπ Π81Ο τοὺς ἱρέας, Ἠαίοστο. Ρ1ἱ5 ει Διμεπίεπβιπι ο]οτίαΏίοΏε ΠΑΤΕ ο7. ος, τησ5΄α μας Ίποσιῷ ναραφςε, αοπίαπι 1 πημ]ῆς -6ρε- {σε αἆ Δ{μ/ε2. 0Ἠτοῃ, ΑπΠ. οσοςΣΙ. ΡΕ: ζ 19. : Β1η5 Ῥουίρεου ἀἰδ[εμαῖε, Τά θ1πίοτΗα αΗΕΠὰ {οἱ 615 Τη εκρ]οιΗε, ορετοῄι ᾖᾳ. Ἰήεμηβν Θετος μα { 
νοσῖδις οἶκέτος οἳ Ἱκέτός Ίαρθι5 {περα ΤεΚΙΕ. πο, Τη ρήῖεο, ετ αᾳι1ῃ αἷις πιατίπα» παπο Ἡ σήα ρτο” -ὃμ. ᾽Απέπεμϕς ---- ἀνγελλέοντα] Ιά(6τΑ Πόσθε Π1ρει- Ίᾳ Ἰμλασσα, πό Ῥίοσίις (Ὀτία[δ» πιοᾶο 10 μύτων Ώμα Ἐεχοδοιοο ἀγφελέσντο» ἵηβτα τοέϊο {οΗΡίΗΣ ο, 07, ου] ον[οτ, ὀὈόπΤαΕΙΣ: λογο ῥαδκηπόο Ἰλ οι πο ἔσεμπε ἓρ Πέρσας ἀγγελέοντῳ τὴν παρεοῦσάν σφισυμφορήν' Ἀριιὰ Ραή/ῶη. 1» 34. αἴθμο 3Η δί» ΠευδΙ. ως ’ 9 

οιαῖ. 



: οἶεαπι πα ΄ομπι σετετο ΤρπΠΙρΙο σοπΏρῖε αὐ 

5ὃ Τμεπη(ίοσ]ες, αὐμπα Ώσοο αἀπιοπίτα ΠΡ αά- 

Τὸ συμφέρο, ἀλλὰ 

δαρεηΗε]ο Χαικῖε ος (ἄοια οἷεὰ οτεπηαϊα, {εά (16η βιῑῖ- 
εαηΐο. Όαρία αἴςς Γοιτὶεί Οτσοὶ νο]πητ ἀείοττα Φααπηίπο αἆ 
1ήππιηπι «οφοιο, 4 Μπεβρμί]ης ἀἰκβιαάσε Ποιος]! ς 

νΕ ΑΝΙΑ, ι{δεκ΄ ΥΠ, όἡ3 ὦ 

τὸ» αἳ αβαὰ ΑιΠοπίοη[οο Ῥτφάϊσαϊας», ΊΜθ- «ος 3 παρ ᾿Α9αίων Ποσειδέωνά τὲ καὶ ᾿ΑΘηνδί 
ῬἵΙαΠο ες Μπεν Ἱπ τε[πποπῖάπι Ρροβτᾶ »ο5ερίσαιτας περὶ τῆς χώρς, μαρτύρια «έσφαι. ταύ- 

αν Ἆ 3 αιοὰ ἆθ ἱερίοπο ἀεσστιασίοητ. Ἠαπς Ιρίειτ 

Ρατρατίς εχιτὶ; απαπι Αιλοπίεπία, απὶ αὐ 
τεβε 116 εταπῖ τεΠι ἀῑνίπαπι {ασ6ίε», αἱῖο- 
το 40 Ἱπορηβοηπε ἁῑε απαπι ἵπ τεππρ]απα αᾱ- 
{σεπάϊς[εηι, α{ρεχετιπτ {πιιϊσαδίε, εἀΙίο ἃ 

ἀεπι ΙΙ παπτανεταης. Δι Οτασὶ απἱ αριά δὶ 
Να]απιίπεπι οαηῖ» βὶ πιποἰαίάπι εδε, 
1Ε5 οἶτσα ΑιμεπίεπΠαπι αἴσεπῃ {6 Παβετεῃῖ» 
εο ρετιυτρατϊοπῖς ἀενεπετε, πῖ ποππυ]! « 

ου ΄ εν 

τη ὢ, τὴν ἐλαίη ἅμα τῷ ἄλλῳ ἰῷ κατέλαβε 
” 9 ς Ἡνς ο. / ἡ δι η δὲ ιο 

ἐμωρησ.)ηγαι υπο τῶ [βαρβάρων οευτέρῃ δὲ ημέρη 
ον ω» ς ς 

ἀπὸ τῆς ἐμωρήσις, ὃ ᾿Ά»ηναιο οι 9ύεν ὑπὸ βα- 
ον 3 ἃ ελ ο 

σιλος κελευόμθοι, ὡς ἀγέβησαν 6 τὸ ἱρὸ, ὠρῶν 
ον . 6 ο 2) 

βλασὸν ἐκ τοῦ «ελέχεο ὅσο τε πηχυαϊο ἀγαδε- 
56 {ΠΠρίεα νιτρα]το ευρῖεί Ἰη[ατ, Έτ μας αιῑ- 1ὸρ αμηκότα, οὗτοι μέν Ὁ γυν ταῦτα ἐφρασω. Οι 

3 ον 5 9 2 / ς 

ο) Σαλαμηι Ελληνες, ὡς σφι ἐξηγγέλ»ή ως 
λ λ λ 3 ) 2 / 2 ἔσχε ἆ τα περὶ τὴν Α»ηναίων ἀκρόφολυ», ἐᾳ το- 

ο» / ἴ 1/ ο” ο 

σουτο) «όρυβοι ἀπίκοτο, 5 ὡς οι τῶι σ΄ ρατηγῶν 
9 2  δὺ οὋν ν 3 ς ω 3 

᾿ ς ἔ ῷ εμιεΥον χείµεον ποηγµα, ἄλλ ἀμεῖρις ποπ εκρεδίατεπε, ἀππι ρτοροβταπα Όρο Άνρ ναι ἔµερο Τὸ πβοχείμ ορ η 
ηεβοςίηπαι- «οπ{ΠταετείΗς:,.  {εά 1π πανες - εδ 
ΤΗΕΓΕΗΓ.,: ας νε]α τοἱ]ετοπί ἵαπαπαπι Ρρτοίε: 

τε τὰς ἵ γηας εσέτσιωτον, καὶ Ιγία ἄξιροτο ὧδ 
3 / | ο ϱ ς / να 2 

α σο»ευσύμθοι τοισι τε υτσολειωσοµέγοίσι αυτεων εκυ- 

απῖς, σδιετίηπε αἱ τδπάαέραπίας, Πα: ρώβή πρὸ τῶ Ἴσ.μοῦ γαυμαχέεω΄ γύξ τε ἐγίετο» 
Τπετεπῖ :Ω)1 -αηΐα Ιδιμππαπα ΡΓώΙο πανα]ῖ 46- καὶ ὁἳ διαλυ,έγτε ἐκ. τοῦ συγεδρίου», ἐσέβαιον ἐθ 
εετηεπάππα. Έτ αααπι ποχ αἀ[σίει, ἁἷ-ΓΟτὰς ν]α.. 6 Ἐνθαῦτα δὴ 

δ7 βΙΕΦΠ α οοης]]ο, Ώανες σοπ/σεπάετιητ.  ΤΡί 
Ἠεπηί[ος]οπῃ . ρειρεηῖεια αά Ώανεπι {αἰ[οΙ- ο - 

Θεμισεκλ]α ἁ πικόμε- 
η λ ων» ”/ .λ ] ον 

γον ἐτσὶ τὴν ία, «εἴρετο Ἰγησίφιλος, αγήρ Α)ηναίος, 
“/ / / λ 1 5 αυτ. Μηοβριή]ας ντ Αιλοπίομβς,  ααἲά- ὃ 5, τι,σφι εἴ (ε(θουλευμένο. πυθόµωος οὲ πρὸς αὖ- 

ΠΠ αρ. 1ρῇς ἀεοτεῖαπι εδίεε» εὓ αααπι θ΄ 
τεο ιιάϊς{έὲ ἀδογδίμπι ος. αῖϊ αἆ Ίδιππιάαπι 

ς 3 ͵ / δεδο / 9-7 λ τν ὴ κ 
του ας ειή 6όοΥ ΜΕ)ΟΝ αγαΎγευ .τας γηάς προς τοῦ 
2 1 ε ΑΛ τς πό ον 4 : Ἴσ.μον αἱ πο της Πελοπο)ήσου ναυμαχέευ 

παν Ιραϊθῃηε., -6ς απῖε Ῥε]σβοπηε[απι ἀἰππισα-1δείπε, ,, ἃ Οὗτοι ἄρα Ἂν ἁπαίρωσι τὰς γῇας ἀπὸ 
Σαλαμήος, ! περὶ οὐδεμιης ἔτι πατθίδος γαυμα- τεηῖ, οἱ αβί-ς:. πε,  -ᾱ- Φαἱαπῖπε ρτο- 

«Ιίσαπτατ, Ίαπι τα Ῥτο πια αἆῃμις ραιτία 
ἀῑπηϊσαδῖς: αά {παπι επῖπι αιίαιε ραϊτίαια 
Ἰεπιεβράπτ: τς πες Ευχγρίαάε, πες ας 3 
Ἠοπηπώπή αΙ[ρίατη Ί]ος εο]ίρετε Ῥοδῇε, απο: ο, 
πηῖπης οορίῶ ἀαραπιυτ» . Οτῶείαηας ρε 
Ρίε οοπΠ]Η Ἱπορία,  Όπατε {Πᾳπϊὰ σοπιπη ηῖ- 2 
{6 Ῥοῖες, Ῥείσε, εαἲ αυ ἀεοτεῖα [πης 
τεπῖα ἀἰείσετε, 4 ἴοττε ροθᾷ Εατγοῖα- 
ἀεπι α {επίεητα Ίενοσαϊτε» τα Πὶς ρετ[εῖ.. τς 

πιούσπα Ῥτοβατεητης, Ππ]Ιο τεάΙτο τε[ροπ(ίο 
αἆ Πτγρίαἆθ. Πανειη Ῥειτεχίῖς, ΟΙ οππίπεια 
«οπνεπίεης., αἲῖ γε]]ε {ε ἀε περοσῖο εοππηυΠΙ 
ει «ο. σο]οαπ,. ἩἨππς ἴ]α ΙΠ πανεπι ΙΠ-  ε6 
ὃς άρει Ίοαᾳὰ1, αμ νε]ει; εὐὶ ΤΠεπη]- 
ο 

..) 

ην ο Ὑ π κ { σε! / χγσει. κατα γὰρ Χ πολι έχασα τρέγωται. 
καὶ οὖτε σφεας Εὐρυβιάσδης κατέχει δυνήσεται 

3’ να μα νας ος : ον ς 

οὔτε τις αγ δρώπῶν ἄλλος, ὧγε] μὴ οὗ δασχέ- 
΄Φασι)ηναι τὸν φρατην" αγολέεταί τε ἡ Ἑλλὰς 
αβουλίῃσι, αλλ’ εἴτις ἔφὶ μηχανὴ, ἴθι, καὶ πει 
ρῷ διαχέαι τὰ [Αεβουλευµόα., ἤν χὼς δύν) ανα- 
Ὑγῶσαι Εὐρυβιάδια πι μεταβουλεύσασθαι, ὤπέ 
αὐτοῦ µωεµ’. Κάρτα Ὁ δὴ τῷ Θεμισοκλεῖ ἤρε- 
τς / νο κΙ ον , 95σ6 ἡ ὑπο)ηκη" καὶ οὐδὲ ποὺς ταύτα ἀμειψάμθὺς» 

ος κ κ τα Χς 2 2 , πε επι ΤΗ γα" τη Εὐρυβιάδεω. αἀπικόμεος δὲ, Ἔφη 
/ ο κ ώή ον 6 , »λέλεµ οἱ ΧοῦΟ τι πεηγµα συμµίξαι, ὁ ὃ αὐτὸν 

ΔΝ ρω 3 / 3 / ” ο» ΤΊ9 νΊα εχέλευε Ρ εσβάντα λεγέῳ εἴτι έλει. οὐθαῦ- 
τα ὁ Θεμιγοκλόής 4 παρεζόμοός ὃι καταλέγα κά- 

.] , 

-. .. 

εἰες Ἀ5ΠάεΠς, 4αῶσιπαιε α ΜπεβρΙή]ο ας-αογά τεΣ πάντα τὰ ἤκρυσε Μνησιφίλου» ἑωῦτου ποιεύ- 
ος- - 

Το ἐξανφ. ἄπε αἩρπιεητο µτετηαα.. ϱ Ὥσε «γε. Σ.. 
ΜαΠρῃ. ρ. Ἔσο, Ὁ. 3 

2). νιρατυτα.  - Δὲ ἄν. -τὲ «Ίγοδιν 7 

«4γοῦ. ΠθρΗβΘης» οιἠμς Ιοςο δὲ ή. Ες Ῥεπα, -- 

τος, εἆεια ρεηήρεραΠε, Ἠ]ηπι Τλαπίως Τ,απιθπηίαΕ. 
Ἡίεοππες, Ρ. 908, Ο. 4ΠαΠᾷο ἆς ΝΝερίπο,, καὶ ἐν ἀκρο- 
πόλει τοσοῦτον ὠπεχρύσῃ θᾳλώσσης ῥόθιων δεῖξαι, ΙΠΠΙΘ- 
αἳ: πυ]]απι Ρο(εέῖο ῥγοοε/Ια/ή ἃ μογείίο ἴεπιοτα ϱΧ- 

Οαἴατῃ. ᾿ | 
100, Ὅσο τεπηνυαῖον] Διδῆις ἵπ Ρα /απίό 1, 97: 

ΠΊΙΑΘΗ]ΗΠ1»: πσρμς {ευή/ς τεΒουίε, αὐθημερὸν ἔσον 
τε ἐπὶ δύο βλαςῆσαι πήψεις. οοζζειὴ οἷε ἱ ο μίμή ο2110- 
πρ αγορι έρει γέρηήμίανε.. ἨἘϊάε]ου. αὖ 1110 ρ{α8- 
Τοτιτής» {.1ζᾳη, ΑΠΙΙΟςΊ. Ῥι 9758. Ο. δευτέρᾷ δὲ ἡμέρᾳ 
Ώλασος ἀνέδρωμεν εἰς πΏχυν ἓὲ κοῦ : : 

ί Ἅ ΕΩΡΕ εἰς π]χυν ἐκ το ὁ Ἠήπο ταροιίς, ν ο. Ὁ κεκαυμένου» νοσΙοις 

1ο. Ἐγήαῦτα δὴ Θεμισοκλῆα | Πίῃς τον ς 

Ἔ. πὲ ρ. 69. 1, φμΔο ζοζσημης ορ ες ον ορ 
Ῥαμς] οπλ]Μί15, οὐταῖο λέξεσι ἱΓαυβ[οχρβε, τς Πίς Πης- 
παία (ταβισετεῖ νε]υτ 1 ᾿Γπεπήβος]επι να]ᾶς Ἰπ]ητία » 
οἱ οοπῇ/]ῇ {αμ οοήπι σ]ουίαπι αδ]αξαπα (παραιρούμκε: 
μον ερ. ϱ/μγ. {εΠΌεΠάΙΠΙ ΡΙΟ παραιτεύµενος) ἵἩ ΤΘ μα σης αμέεογοπι «Μποβρηή]άπι, οι] μς΄ ηνόρειμ 
νς. αι ρεἷες ἴ9Π16Π αριά Ευγ ΌΙαάεΠ ἔαπᾳ μπι παπα. 
πο. ως Πεγούσίο.. δεὰ οεῖεῖα Παεσῖας υἱ]- 
Που]ῖΣ ος ης οἱ εριής 1η {εᾳα. Εεγοβοέε ᾿Γπεπι- 
σοπβ]ῇ,, ο. Ἀσμδεπία πιαρηϊ νΙΠ Πςίει ΙπάΙρπυπα 
πτο ρεμσμ]ο δοπηοῖ {6ουΠΙ ἀάυπι ασίτανετατ., που 

« ΠΠΘΗ» νο]ηξ ηµ  επρβΙυπι ορ{ειπι αγ οἱαάϊ πο- 
6 εω ΤΕΠΙ αριιά 111 απιρΙτῖοία οεΙεΡ{αΤΕ; 
αρ δν ΙΠΦΗΠΠΟ ΡΗΙ]οίορπο, οι ρ]υήπηπι 

3441: νὶχ Γ δμάνν ας Γμπῖ απο πποάο» Πιά αὐσά 
ππι: Θεμιφοκλέα μὲν οὔτε Φησὶ Φρονῆσαι 

αριδεῖν» -----ε᾿Αρτεμισίαν δὲ κ. Τ. λ. 
η ο ΓΝΑΙΟΚΕΝ, 

ο ο ο ο ρε τε πιο. 

ὲ τὲ « 1π4, οπηετῖτ, 
ουπι μάς... σ Παριζ. Πάει. Βου νΠ» 18. πόη Ῥ]μέαγοδ., Ἠ]8 

μους; 
4 Ώσβε 4νεῦ. {; Ῥος- 

7 Νέας «4γεῦ. «9.  ϱ Ἐχεοτραι Β]), 

Αποκ ο ν- 

σοπιπιοᾶθ. 

ῥ Οὗτοι «4γοῤ. μα. α]α: οὖκ Ρ/η1. Οὔτ' ἄρα πηῖεα. : { Οὐδὲ περὶ μις ΡΒ]μ1. {ᾖϐ Πόλις 
: Άνω» ταξῖε: πόλιωφ οεϊοή. { Οὗ μὴ αμ]. εἲ σκεδασθῆναι ἵαπτυτη 2 «τοῦ. { Μεταβαλέσύαι Ἰάεπι. Ιπ 

ο Ἐθέλειν ἔα. . ῥ Ἐμβόντα «4γοῦ. οἳ θέλοι 

: 15. Εἶπε, οὗτοι ἄρα ἣν ἁπαίρώσι] Οισᾶ Ζπ]]α ἵτπ 1ωλ- 
Ὠπής {οοιτης. θΗτ ετ {ομεάας οΏεπταπε, ΜπεβρΗΙ{ αο- 
εοππιοάαΠςαπιηπα ππεπ νἰάεϊμτ, ὅ9ο6ά ἵπ ταῖς παπα 
επίηιε ΙπάΙοίππι, Π]αά αὐἴεπῃ περ) οὐδεμιῆς ἔτι πατρί- 
ὃος ναυμαχήσει Αιάσαπα, αιοά νίτο ἀοέζο ἵπ ορίπο- 
ηςπα νεπῖῖ, Πο αχε]αάῖτ: εταῖ 1]]α Ῥατίατηπι ἀῑΠοπὶ 
{ωράΐτα αιΠάεπα, πας Ίτα απη]δία» οπίπ {οτΏτοι ασεπάο 
τες]ρετατ] Ροδίετ. Οµ1. πίβ εα {ρε Πανα]α ρτασηπι 
Απεπίεηίας αἆ βαἱαπίποιη ρο[υ]αςίοπε 

15. Οὔτ' ὅρω ------περὶ οὐδεμι]ς] Οὐδὲ περὶ ὧν] 1” 
Ἶτ εκ Ρ/1. ὨὈϊςί, Πεγοι, ανα ας ο 
ἄρα ἣν ----- 1εεαπι /α]]σε: Ἱῖς πίοῖας Ιαζμοπὶς ἆθε- 
{ην εἰεσηπῖεπι νήραϊαε ερτγεζήόπαπα ππθουπι οοπι- 
ΠΙΗΠΙΟΑΝΙΕ» Σύγ᾽ ἄρα ------. Ὡσάσταϊπα {οτίαα αἰγυΠῖ- 
αµε οίίετ: Σύγ᾽ ἄρω, οὗτοι ἣν ἁπαίρωσι τὼς ν: ἀπὸ Σ4- 
λαμῖνος, περὶ οὐδεμή]ς ἔτι πατρίδος γαυμοιχήσεις» 3ΡΙΗΠὰ 
ας 1Π {εᾷςα εδία περατί παρε: α]ά Π Ἱερεπς Ἠτηπα”. 
αἱ ῥ)/αἳ εἶμς [ωπε Τμαθπα: / ἡνὲ ὅτο, {ση ἐι ρτη 

ία αγηβ]ηᾷ αγία οὐηη]ορδὴς, -μ---- Ναπῖ εἲ 318 1α 
Σ1μήάγεδο Ἠϊς νυ]σαᾶς πιεΠοτα» οκ ν ο καὶ πειρῶ 

ον Δινέ τας ρυλευμέα] ΜΝΙΠ1 Π ἀἰέτὂησπι 

{ρεέϊος, ο ος Πο]ίο. Απο Ίνοπι. τῇ. Ρ. Τά. 
νῦν δὲ καὶ διωτριβὴ τοῦ πολέμου Α ΗΧΕΕΝ αὐτῶν τὰ 
ΒΟΥΛΕΥΜΙΑΤΑ. πάε ααῖ Πίηο τὰς ὑποθήκας διαγέαιοτ 
τὴν εἰρήνην διαχέα!. 498Ε ΤΡεορθγαΏ] δµῃος, Ίοσα 1, 1, 
13. ΤΠ, ϱ. «ὗγε[ορίην ο μή Η]Φ ρτο- 
ΧΙΠΙΠΙ μεταβουλεύσασθαι ΠΟΠ 1ΟἨ1εἴτο: Βχυπῃ αἆλιο 
Ίαοτει, μετὰ δὺ βουλεύέαωι» ὢ Πέρσα 1, νΠ;, το, 

α8. Ἐκέλευε "λέγειν εἴτι θέλει] Έσι ἵπ Ἠὶς ος ἵα νῖ- 
λπιπιπι ᾳ οἶπὶξ 

ᾳισαμε αίμδ» {εὰ ὁ απῖς Θεμις. οἶπι 
;ΊΝοη παρει «Ρή1.. : . 
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όμ 
μ.3/ Ν ος 9 ὀ ᾖ µθ063 Χαί ἄλλα πολλά προσ19εἰς εν οποια 

4 ”! » 3” ον / χρηϊζων ἐκ, τε τὴς γήὸο 3 ἐκβήναι» συλλέξαι τε τοὺς 
δν Ὢ α / ς λ Β 5”) / θ 

Φρατηγους ἐσ Τὸ συνέδριω,. ΟΩς δὲ ὃ ἄρα συνελεχθ- ψκαα 2 / ος λ 4 σαν που Ἠ το Εὐρυβιάδεα ππρο-)έψαι ΤΟΥ λόγο" 

πα ΕΕ ο: 9 θ δυ η αἱ εκ εἶας εοπβ[ίο Αππιαι Εαιγδίαάεπα, Ἐληδαπε ορπι](α» 1η 
αἰτετςληάο εἴ «παϊε]α ποῦ οβεπάεπάῖΙ {οεῖος ποϊαϊης, 

«οερεαῖ, ἵαποίαπι α {επιεροο Τείετε, εἲ 3ἱἴα 
αἁῑοῖτ Τημ]ία, ἀοπος 6ἶπΠ οΓΠ4Ο α [ΕΠΙΕΠΗΣ 
τονοσανίτ; Ρεηααβτααε Ἡτ ϱ πανί ΡΙοάΙΤεΙ 
εἰ ἀισοο αἆ εοποϊ[ίητη οοπιταΠεσεῖ» 1ἱ ροδίὁ) 
επᾳιαπῃ «οΏρτεραΏ {αΠτ, ρΠεδαΠατη α ε05 ον Μ ΔΝ Ν - τὰ : 7 Ἀ τς .. 

τῶν εἶνκα συήγαγε τοὺς σ Ῥατήγου» πολυ ην οὐ σβμτγῥῖαὰες τε[ετταῖ 1 ους βταΙΙα 1β5ο5 «ος. 
Θεμισοκλέης ον τοῖσι λόγοισιν οἷα κάρτα δεόµεος. 
λέγωτος δὲ αὐτοῦ» ὁ Κορίνα φράτηγὸς Αδείμαω- ῥΡτοιϊ πΙαΡΠΟΡΕτε εχρειεραῖ. 
τος 5 ὁ Ὠκύτου εἶπε, ., Ὦ Θεμιφόκλεεο, οὐ τοι ἴμς Οοτἰπτβίοἵηπι ἄισα Λάἰπιαηῖη5 
2» σι ἀγῶσι δι προξωισάµθοι ῥαπίζονται’. ὁ δὲ» 
ἆ ἀπιολυόμωοε, ἔφη» ον Οἱ δέ γε ἐγκαταλέπόμε-4. 

Όται”. Τότε μὲ Ἠπίως πρὸς τὸν 
ορίγθιο ἀμείψατο' απθὸς δὲ τὸν Εὐρυβιάδεα ἔλε- 
γε ἐκείνων μὲν ἓ ἔτι οὖδε τῶν πρότερον λεχὸ των, 
ὢς ἐπιὰν ἀπαίρωσι ἀπὸ Σαλαμῖος» διαδρήσοται, 
παρεόγτων γὰρ τῶ συμμάχων», οὐκ, Εφερέ ὁι κόσμοήδ]απιίπο ρτο[εδε Επἱκίεπε, ἀῑΙαρδΙτο 
οὐδέγα κατηγορέυ’ ὁ δὲ ἄλλου λόγου εἴχετο, λέ- ώς 

. ὃν 1άπι αοσυίατε, [εὰ ααπάε ο{αΏοΠΕ 

3 . 

9) οι οὐ 5 φεφανευται . 

Ἡ- δα ο Ἄς αν / 

γων τάδε, ο Ἐν σοἱ νυν ἐσι σῶσαι τὴν Ἑλλάδα, 
ο» ἐμοὶ πείθη ναυμαχίην αὐτοῦ µένων ποίέεσθαι 
. 5 μηδὲ πειθόµεος τουτέων τοῖσι λέγουσι, ἀναζιύ- 
ο) ἕηρ πρὸς τὸν Ἰσθμὸν τὰς γ]αφ. ἀντίθες γὰρ ἑκά- 
2» Τέρον . ἀχήσας. πρὸς μὲ τῷ Ἰσθμῷ ἃ συμβάλλων, 
» 9 πελάγεί ἀαπεπταμέῳ Ιαυμαχήσεις, ἐς ὃ 

το ἅν  Ῥατεη ρε]αρο ἀῑπηϊςαρι5, ΠΡΙ 

α ιο πεχα πὺν Ἐθρυβιάδεα ποῦ Ἱεριπε ε4, Ρα. «64. Ῥαγὴ. 4. Β. 
ἆ ᾽Απολογεύμενος «ΔΕΜ., 4 1αθ σἱοδία. Μίάε μή, ᾽Απολυόμενος. 

{ Οὐκέτι «4γεῦ. 7. α͵οά Ποπ ἀαπιπο. ἵΜοχ νῖτ ἁοάις οὗ 
ας εἰ ὦ. 
οΡρΊΙΠΙ6:: ενα νι]ρο. 
Ἠαιά τεςοτ 
“ἄτεζ. 7, ὁ Συμβολὼν «4πεῤ. 

οἶπῖς {απηήματῖς αὐασάαπα εἰ Πιανῖσβπια ἀφέλεια, αα- 
Ίεπι ηατυτα «ἀἰάαῦαι, . Τρι) ραβοτ Ες], τα. .5 
μοίρες [5 φµίᾳ θαλεν. Ἐς]. ΤΠ, 69. Ομίῃ ρε [ ϱμἱά 
δαδοι. οιοιίουπι σοπίειτο ἀἐΌιεταξ Ὀβιω αες 
72εοογ{ Εἶά. ν., Ἡ. 78. Εἶἷα λέγ᾽ εἴ τι λένειο. Ί- 
οσμί Μετευτῖας εἰπὲ ὅ, τι καὶ λένεις, Τ. 1. Ῥ. 747. 
Φμγήρ. 1ΡΗ. ἵπ Απ. Ἠ. 817. Δρᾶν εἴ τι δράσεις. ------- 
1 ρτοχ]πιῖς αγΠοι]ο νοσμ]απη Ῥιπείδτο», αυαπι Ώαδαι 
{ήαγεδε Τ. ἩΠ. Ρρ. 869. Ἑ, ἐνθαῦτα δὲ Θεμισοκλέής. 

ΥΔΙΟΚΕΝ.. 
99, Ἐκβηναι, συλλέξαιτε τοὺς ὅτο.] Ρε(πο, πῖ ϱ0- 

ἀῑσες νειιἰς{εηῖ, ἐκβῆναι τὸν Εὐρυβιάδεα, συλλέξαι ---- 
πα] ἀεπιπιϊςίεπι. (Οἱοδίαο Ηρτατ Ἱπεοπ{μ]ίε {0]ἱ6{- 
Πς Ίδίας Ψοςε5» αὐΔΓυΠΙ αὈ{επᾶα 1ος» Πριεπάαε 
{απ 

38. ΤὪ Θεμιςόκλεες] Μεπποτίας Ῥεσσαίο «Ρήμ/σγοζως 
Ἕ ποπή{.ρ. 117. Ἐ, Επτγβὶαᾶειι ἀῑξα αμ άτοτοπι ρτοςί- ὤτ. Ῥεέῆας ΑρορΠίμερπι, Ρ. τὸρ. Β. Αάϊπιαπίηπῃ Ο0- 
τπίμΊηπα, Όρείαπι οἶάσπι, οχ Ρ)µ. Τ]επήῃ. ἀσιῖ- ναϊο» Πη{ηπιῇε ἀοξήεβπιας Ρ. Ταΐεν Τ.. τ. Αροπίς. Ο. 
1ο., σε Ταήπα, οὗ ῥωπίζειν ααρίς επε(ίεγε. Ίι]τε 
τεάαΙρεῃς. ασε «ωρα Απιϊς, η Παᾶϊο οἶπας. 
4παπι πΠΟΡ {εγεας, προπηδῶντες 1 ο/η ΕΠΗ ή6ς, 
Ώνε προεξανισάµενοι, Ώου Ἠϊο ετ ιδσής ἵη Ῥο]ίμος 
1Π» 146. Παρτῖς αἀπιοπερηητσ α µαςιγονόμοις, βΡ]- 
{άγεῦμε ΑΡορΗϊῖ, εχ Αάἰπιαπᾶ 16 τοὺς ἐν τοῖς ἀγῶσι 
προεξανιςαµένους ΜΑΣΤΙΓΟΥΣΙΝ ὧεί᾽ αἴηής 6ᾳ νετΏο 
τις ,, ΥΠ 903, οἱ ἠέμογες ------ ἔχοντες μάσιγαςν 
ΈΡΡΑΠΙΖΟΝ πάντα ἄνδρα, [αργίν ῥεγζμεἱεδα/η. ος ΑΠΙΡΗΗς. οἱ ἐγκαταλειπόμενοι, ἢ/ιαγεδίηιια ὠπολειπό- µενοι Εἵ λειπόμενοι, Ώοτ ΙΙ ρτοίρᾶο, σὲ «οί γε]ίη- σΗ41 {εὰ Ίοησο Ίῃ οτῇα Ροςί {6ρΏπῃ τε[ΙέτΙ. νιότῖ- 
με αἆεο εχ νετρὶ ποβςβπιο ι{Π1. Ἠασδς ασπῖς αγία 
[6 {επτεηΏῖα 5 αἴιο πιηρὶς πηίγοτ θηπάσπι αγά Ιῖς/]- τη(η γΙταπι, ἀἆθπιπαίς Ῥεϊοτίδας, ΤΠοιπίβος]]ς ὦπο- 

λειύέντας πᾷ αριϊαῖοτες Ίνα αυτίσας 1, τή, 19. ΑρΡο- 
πίϐ, αἀρ]ιειϊδίε. Στεφανεῦνται ἀῑα]οέτις αάβίτηας, 

38. Ἐν τοῖσι ὠγῶσι οἱ πρ. ] ἵα Ἐπεπήβος]α Ῥ]μαν. 
εὰς Τ. 1. Ῥ. 117. Ὦ. πες ἀἰσσπίεπι Εαοῖέ Μυτγοία- 
ἀεπι; {δἀ αἵΤοτείη οοτηρ]ε η Αρορμίιμθρ, Έ. τι, Ρ. 165, λ. πδῖ, Αδειμάντου, 1ΠΗΙΤ. αυμῶχεῖν μὴ Τόλ-- 

μῶντος, εἰπόντος (τε) πρὸς ο κ τὸ Θεμιςύ- 
χλειςο τοὺς ἐν τοῖς ὦγῶσιν προεξανιςαµέγους μαςιγοῦσιν 
ἀεὶ, Να). εἶπεν, ὦ ᾽Αδείμαντε᾽ τοὺς δὲ λειποµένους οὗ 
φεανοῦσιν' αιιοά αἀ αίτια, «4 ΕΗἱσηο, «ἴγΙ[ΙαΙ» αἰήδαιιε ησπιοταίπα. ΕπιγδίαάΙ εοηνεΠΙξ» ΕΒΙ Ρο] μπι -αἲ- 
τοἱ]επῦ ΤΠοπιβοσἷθς, πάταξον μὲν οὖν» εἶπεν, ἄκουσον 
ε. Ππιμπι οκ Ίος Ίοσο τοεπάια ὧεὶ, ΠαΤΙΠΙ εχ ν]- ΏΠ]55 ἀεῖπᾶς μαςσινοῦσιν 1ο ταδε» τεάάΙτην, [αργές 

οπέάεγε Πο «5 ΟΗΑΠΙ 1η ΤΗΕΠΙΠΙ. ῥωπίζουσί, ο6- 
αμ ας τηχρῖς αυτο 2/ῇ]αε Ἱαετεία ΓΑΙ ΠΟΠ 
ἀερερας 1 Ἐάά, Εἶργος, ῥωπίζονται νετῖοηιῖ5» οο]αβύής 

αἴιδ, κέσµον οὐδένα {Δερίκμπιε βοτίρίοτεπι ἀμηχ]είς. 

-Λιβσϊς ογαῖ κονδύλους ἐντρίψαι' νιὰ. ΥΙτ μυς ο νο. 

«πα {οτὶρεετίς ἐπαναράμενος' μι 12ο. ντ, Ρ', 

"Ῥαμ]μς Ο. ΙΙ. ἵσςιπι ταπα απ. ρη παπα 13 

ρεται. ΤΠεπιήϊοσίες τη] 18 αρεραῖ γετρίδ, 

Θπεπι Ιπῖοι ία 

Οσγ β5 

ΤΠεπή[ίοσ]ος, Ἱπαιῖς, {π οετιαπἰπΙρΙ - ον 
οᾶπῖς ἵεππρις {πρητ, Παρτῖς οτε ΠΡΗΤ. να 

ταζε]]εης ΓΠεπιΠϊοσ]ος, Αι, Ι1Ππα15, 401 ον ω 
τεΠπουπτΙΣ, ΠοΏ σοτοπαπίτ. Οοπηῖοί ὃ : 

τετη Οοσίπιμίο παπι τε[ροπἀἰδ[εῖ, 34 ο 
Ῥίαάσπι εοπνοτ/ἁς. πμ] απωρίας εοτύπῃ ὧς 

2 2 ς κα νι 

] ος «ἴδααιαπ ἃ . Ρατ, αὐσ; ἀῑχεταῖ ΡτίΠ5, 1]]ο5.Ῥο ος παρ» 

. : .. ὃν - ἀεσο» 

1 18, Ῥηϊαδαι ΠΙ πΙππε ον εδιις επΊπῃ {οσ]1ς, Ρυία πηρα, 

1 το παπς, 1παιῖε, Παπ εδι {ειναέ ο. 
εἶαπι, {1 τηῖπ] αθ{οητίεης, Π8ΥαἱΕ ος 
ΤΠΔΠΕΠς Γασῖας, εἲ ποῦ αὐ Πο αν 16» 

οΟοταπῖίριν Ρετ[αα[ας, «ἰασίεπι αά {πι : 1ΠἴΕΣ 
ἵτα[ας: πτάπιααε ΕΠΙΤΏ ο παπι 4ΑΠΕΗΙ5) : : 9, 1 

υἱΠ 6οΠΗΙΡΕΣ; {ε «οπιραϊαϊο,. ΄ ϱἱ αᾱ Τ5ιμπ] τομής πι πια 

3 ο Ἡ ο. επ" 

μα 1. υμ0- 

ὃὁ ΛΌεςε «{πεῦ. 7. ον, γιά, 
ε Στεβαμ ος . ατηγοβέεβ; 

6 μένων 4 αλ) 

επεαμέµγ: Ίος ετας {οτνῖ]ο ρτοτί!5 αἴαἩε στη 
οαπάϊἁατῖς οατταππίηυπα (οπα6ζοτΗπι, 1Π μις αϊσω 
αἀτηίττοῦαητισ. 'Ῥαπίζει θδῖ ῥάβδῳ πατάξαι, ὃς ζω 
εοαβδι/” {ῤίΗΡετε» ΝΕ] αἱαβαῃ άμερτε» ν]δο μλρ /- 

. 

ϱ Ἂν δὲ «494., ΡιπεοξθεΏ 

οἶσπὲ Ῥτοππεί]. Ῥ. 193. Ὠϊῖτατ εἲ αρυά Ε ων 
Ῥίαιε Ἐωτγοίαάθς ἐπαράμενος τὴν βακτηρίαν ὧρῖ ον 

α. ἐπανήρωτο τὴν βακτηρίαν Ἱ]]ις ἐπανετείνωτο 16) γη. 
λος αριά ση, Υ. Ἡ. κΙπ. ϱ, 40... μη δν 
ᾷες ὠνέτεινεν αὐτῷ τὴν βακτηρίαν. εὰ εδί “πες 
{οτί πεις π {1ο ρεηστα Ίοοις Το, 146 
Πεγοῤο{ αρτις Πυπήπαπάα 1. ν. ο. 5ο. δν ὤ ὑπὸ 
Ατοζῄίας 1 ποαάαεπιοπῖὰς Ο]γπιρῖαε ὃν το ων ἐς το 
τῶν ῥωβδούχων πληγὼς ἔλαβεν, ὅτι αν παβιό ροβίεᾶ 
ἂγῶνα ὠνέδησε τὸν ἡνίοχον’ οἳ Ίαθς ριπεῖεῖ ς {ομάϊ, αἱ 
εαιικβι ΠΕ Πμιοεάπεπιοπί]ς Ῥε]]{ ΕΛεί5 ΙΟΥ ο η 
11Ἠαπα μαςιγοῦντες ὤνδρα γέροντα ἐήλάσβω, νι, ρᾳρ’ 
Χοπορό. Ἑλλ. πι. ρ. 9ὔ7. 98. αριά τν ς, ῥἰζυῆ” 
454... 116Ώβίη µασινοῦσῳ οἱ Ἑλλονοδίκα) ἵ- 105, ἆλ 
τησ απριιβήςβπη] Ἰμάΐσες, αιιοά ρετ ΠάοΓΕ» τας [οθβ. 
τας ἀῑδος, Πετί Πή5(εταπῖ, νε] ρεῖ π18 Ρο  ὅ 
4μδον Ε//Μο). Η. Ρ. 7ο, 19.» ᾿Αλυτάβκής” γὰρ τοῦ 
τῷ Ὀλυμπιακῷ ὦγῶνι εὐκοσμίας ἄρχων' Ἠλν ο 

μμ ᾗ) µασιγοφόρους ------᾿Αλύταδ ο ή, 0 58 
Ἡ πιοβσβο. ΈΠοπήβος](ς΄ τα[ροπ{ο αριά « Πμς επ 

γε ἐγκαταλειπόμενοι οὗ σεφανεῦνται Ίου ΠΕ ποής» 1” 
αριά Ίοπας οκ πο Οοάσα» πί β111ος» ΤεΟΡ η 
ἀΐσατο ἵπ Ὀἱεί, ΕΠεγοά. ρ. 127. Ἐφκαταλειπό Ρο]γδίδ” 
Ρα πιη εςι ἵπ Βρ. Π. αἆ Οογ. τν, ο... π9)2 : 
πίς οπιῖςῇς, ἨπΙτη Ίος αρΏις αττη]]ς{εῖ η 
ἹαρδεΙίως: Πῖςο {απε ἵῃ Παάἱο γε, νε οἩ ὄῤ 
ραάἡ: Ἱπαπφυ]ς Πῆῃο, ες πιαῖτα» 1ος πιο ο” 

εώ; 
{οτεπι οοπῄάεταῃς, αὐἱ νίᾶοτ, {49 Αροποῖ α 
4ε εοεῖο «οἵοπαπῃ ροϊπίρεταῖι ἀμάραντ ον οροπάσιξ, 
ταλειπομένοιο, οἳ [μα νε[Ηρία απμποῖ” ύλτοκδς 

ο μηΠας ογαῖ 
46. Οὐδένα κατηγορέειν] οομ/ανο . Ὃ ορ ον 

1ου]: Υ6γΗπῃ οὖκ ἔφερε οἱ κόσμον οὐδ μά ομέρία ρα 
εοιρεπά πα ατοίετοτ: ἀεροοαέ {γης Ἱῆπο 
29) γπα]ο ἀίρεγε: Πιερ] Ἰάει πμ αμοά (άμο 
α νἰπὶς ἀοδθίς (αο]ατυπι» ποπά μπι ΕΠΙ ο, ἔνρχν 
εχ Αιῆσα Ίερο αριά πο. μα α ή. 1 με 
ναι τῇ κατηγορίᾳ ὅτο. (ΤαΠ5{οΠΡΗΐ 158 ς ας Παυεῦς 
Αί Ῥ. 599. Ἱερεπάυπι τῇ κακηγορίᾳ» 33 σΑΙΟΒΕ ; , 
απεπά επ, , μέ //6Η, 
-509. Ἐν πελάγεῖ ἀναπεπταμένφ] Ρα) πτανο 

Ῥαΐοτα]. τῃ. Ῥ. 177. ὄνικα μὲν οὖν ΑΝΑΠΕΙΙ/, 00 « ; ή: «. 

τῇ ΘΑΛΑΤΤΗΙ ταῦτα ἔπραττον, Ἰφανίζετο Ἡ ῄ πει 13 
εως 9 Ἰ 

π1 ον 
{εφπεῃ» ἐς ὃ ΙηπιεΠτο ἵη αριπάαμεαε το 
οἰδῖς: αμίά επΊη πάς αὔ μη ἐς Υιες ἐν 



ὕ 

Ὀϊνετβιας ΡτΩ]1ἱ ργορε δα]αιίπέαὶ αὓ Εικήρ' ΡΙΟΡΕ. [οι] σοµπι. ]ηάῖραα οχρτοῦτατίοιιο Ἱτηταίητ πειαμ{οσίςς, γα 

εχρεάτ, Ίανος ἹαροπΏρης ατ βἰανῖοίθέ οἳ 
ΏΙΠΙΕΓΟ ΙΠΓΕΓΙΟΓ69, Επ 4ο, εἴῖαπι Π ἵπ αἰῑῖς 
Γε]εῖτετ ποὺῖς οπιηῖα ΠΠι ονεΏτιτα, αππεῃ α-ςς 
Πηττο Φα]απηίησπι ϱἳ ἹΜερατα ει ΑΕρίπαπι «9923 
ΠΕΤη ΠΙΟΓΙΙΏ πανα]ος ν]το πηα οοπίαδτεατ 25 
πα Ῥεάε[ζετ οχετείτας: αἴαμο Ίτα τι 608 ἵη 
ΕΙΟΡΟΗΠΕ[ΗΤΩ ἆησος, οπιΏεπηαιε ΟΦοίαπι 

Σ4Ηεἰπηῖηϊ οὐ[]οῖςς, θἷπ αιῖοπι 1ὰ Εδσστῖς αιοά -, 
Πᾶάεο, Ίῶο Ίη 6ο τερετίθο οοπηπηοάα: Ρη:6ο,, 

Ὅπηυπα Π Τη αγξίο οοπβΙκοιῖπηας», Ραιςῶ Ππανες κ 
Ἔαπι πα]Πς, Ρρτοβεξῖο Π Ρτοραδί]ία εκ Ρε]]ο 
εοηίΊηρεπς, πιυ]ίο {αρετίογες εππ]!5 : αὐο-) α 
Π]απῃ 1η αῑδίο ρΗρπαῖα, Ῥτο ποβῖς εδ; ἵπ 22 
{ρατϊο[ο, Ῥτο Ί]]ᾖς. Ῥμοίατθα Φαἱαπιῖς [οτνα- 20 

Ὅτασς αδῖ Ποβσί πηιης Πβετῖ οοἰἱοσαιί {μπι οτόδ., 
Ἠχοτᾳς, "Έφι ἵῃ Π]ς ετ αἰῑπά ἵη αυοά οεῖαπι », 
Ῥτῶε]ρις Ιπομπιρίς; ο πιαπεῃς Ππή]ίτετ 
Ρο Ῥε]οροπρείο ρηρηαδῖ, Ῥοτίπἁς ας αἁ Ἐ 
δίμπιηπη: πεαιε 1ος, ΠΠ {αρίς, αἆ Ῥε]οροῃ- 

δΠε[ηπι ἆοος. Οιιοἆ { 1ἆ αὐοά {ρετο «οη-,, 
ηρει, ιξ οἶαε[α νΙΠςαΙηΠδ, Ῥατθατὶ ποηπεζ Ό 

Ὅ ας Ιδίµππαπῃ ποδῖς αἀεταπῖ», πεααε Ἰοπρίας 22 
80 Αιῖσα Ρτοσθἆεπι, {εά ππ]]ο οτἀῖπε αὖ- 2 
σαηῖς ετ πορῖς Ιαοταοίεπιας 41 Γεινανετῖ- ον 
Πλη5, Ἠερατα, ΑΕρίπαπιααε, αἴφαο δα]απῖ- 
Ώπῃ, 1η αἷα εἴ]απι ποῬῖ οἵασμ]απι ἀῑς]ε που7ς., 
[ἴδια οτε Πιρετίοτες. Οοη{Έπίαπρα θαπἱάσπι 
τα]οΏῖ ἀε[ρεταπίρας,, ατ Ῥ]ατίηυπι {οἶοπο 332 
ενεπίτα: {εοις Γαε]επιῖδας πο ἆεας φὐἰάεπι 22 
{οἱει νε]ε αεσθεἀστο αἆ Πιπιαπας {εηῖεηεῖαης, 22 

6ιΠαως ἀϊσεπῖεπι ΤΠεπιήξοσ]απι τητ[ας Ιπίοτ- 3 
Ρεαρατ ΟοπΠπιβίμς Λάϊπιαπτας, Ίαρεῃ ΠἱετεΘο;, 

ΑΝΙΑ., Ί1δειπ ΥΠ, 6λ5 
ω . 2 / ) γν ο. ν : 

» ἥκισά ἡμὺ: σύμφορό ἐσι, Ί]ας ἐχέσι βαρυτέ» 
ρα» παὶ ἀρι)μὸν 3 ἑλάσσοάς, τᾶτο δὲ, ἀπο- 
λέει Σαλαμυά τε καὶ Μέγαρα καὶ Αἰγύαν; ἄν», 
περ καὶ τὰ ἄλλα εὐτυχήδωμώ. ἅμα γὰρ τῷ 
ναυτικῷ σρατῷ αὐτέων ἑψέται καὶ ὁ ὃ πεζὸε «ρα- 
τός, καὶ ἔτω σφέας αὐτὸς ἄξεις ἐπὶ τὴν Πελοπόν- 
νήσο, κιδυνεύσει τε ἁπάση τῇ Ελλάδι, ὃν δὲ 
τὰ ἐγὼ λέγω 5 ποήσης, τοσάδε ο» αὐτοῖσι Χρη» 
σὰ εὑρήσειο. πρῶτα μὲν, οὗ σευῷ ἆ συμβάλλο- 
τες γηυσὶ ὀλίγησι πθὸς πολλὰς, ν τὰ οἰκότα ἐκ, τὸ 
πολέμε ἐκβαίῃ, πολλὸν κρατήσοµυ. τὸ γὰρ οὗ 
σειυῷ ναυμαλχέενν σεθὸς ἡμέων ἔσι" ον εὑρυχωρίῃ 
δὲ, πρὸς ἐκείνων. αὖτις 6 δὲ, Σαλαμὶς περιγίνε- 
ται, ἐ τὸν ἡμη ἕ ὑπέκκειται τέκνα τε καὶ γυναῖ- 
κε, καὶ μὴν καὶ τόδε ο) αὐτοῖοι ἔγεσι, τῷ καὶ 
Ε περέχεσθε µάλισα., ομοίως αὖ]ῆ τε µένων 8 προ- 
ναυμαχήσεις Πελοπογήσε, καὶ πρὸς τῷ Ἰσθμῳ: 
Εδέ σφεας» εἴπες εὖ Φροέεις, ἄξειο ἐπὶ τὸν ΠΠελο- 
πόνησον, ἂν δεἶ γε καὶτὰ έγω ἐλπίζω γθηταιν 
καὶ νκήσωμεν τῇσι νυσὶ, ετε ἡμῦ ἐς τὸν Ἰσθμὸν 
παρέσονται ὃι βάρβαροι, ετε προβήσοται ἃ έχα- 

2 πέρω τή Αττικῆς' ἀπίασί τε εδοὶ κύσµω, Με- / / : / ο ἃ κ ὴ Ὑάροισί τε κερθανέοµεν περιδᾷσι, καὶ ΑΙγύή καί οω Γ ώς ουν 3 το οἱ. Ἄαλαμηι» ο) τῇ ἡμὺ καὶ λόγιέν ἔσι τῶν ἐχθρών 
κατύπερθε γεέσθα. οἰκότα μέν νυ (Ηλευομιένοισι : ση πισι ἀθθρώποισι, ὧς τοεπίπαν ἐθέλει γίνσθαι Ἱ μὴ οἱ» / λ : / ΄ 2Λ/ Σολ ς 3 χότα δὲ (Αελευομιένοισι 5 5χιἐθέλει εδὲ ο Οεὺς θοσ- 
χωρέεν πθὸς τὰς ἀγθρωπηΐας γνώμας”. Ταῦτα . - - ελ9 ν ὴ ὰί /.. ων 3 ευπι, οι ρβΏῖα ποη εδ[ει; απἶη επἶαπ Έα- λέγογτος Θεμισοχλέθς, αὖτι ὃ Κορύθιος ᾿Αδείμαν. τγΡΙαάΕεπΙ Ποπ πεης οκ υΙτὶ εκῖοττὶς {6ΠίΘΠ-- 

πα ἀεσετηετθ» εἴ Ιἴα ἀειπαπι 1 ρετηίττετε, 
αασπι 

-ᾱ Ἐλάσσωας «4γοῦ. 7. Ρατήν, ἢ. 4, Αγ, απίοιι 
14. βρε. «4ελ., ἆθβι σρωτὸς. 1οἰ]αιιής, 
«4., εκ Πε], εἳ Όρη: ποῆς. 

Μοχ. σφέως αὐτοὺς .1γεῦ, 
ὦ Συμβαλόντες «4γοῦ. 

{ ο ο 2 ο τος επεφέρετο σιγα» τε χελεύων τῷ μὴ έσι πατεὶς, ν 1. 9 2 ον 3 χαὶ Ὦ Εὐρυβιάδεα κ. ἐῶν ἐπιψηφίζων Ἡ ἄπολι ἀνδρί” 
πο" 

ὁ ποὸ. 
ο. ἁγοῦ. Ρατὴ, «4, ὃ. ή, Ἁνί, «1ῤ. 

ε Όείι οἰάεια οτι 71η, 1 Νῦν ἔγκειται ἱά, 

ΟΡίΕΠΠΡΕΙΟ, ἑλόσσονα |. Ρα. «{ᾖ. 

δ Περιέχεσθε µαλ., ὁμοίως μμ, αυ πήων τέρι ἔχεσόαι µαλ., ὃμ. «4γοῥ. ει Ἁγὴ, αῖ οὔπι -{ά, περιέχεσθαε μαλ, χρεών. ὁμεοίως. Ῥοττο αὐτός τε µένων Οἵα «ορ, - ε]αε 4ο). ο : { Ἑκώτερω «4γεῦ, { Μὴ δὲ οἷκ. Ῥαη. «γεζ. 
ὃ Προναυμακέεις αι. ὁ Αδίαπτ ἆμπε {εᾳά. νο- 

«74 Ἐύρυβιάδεα «4γεῦ, 7, ρτῖμθ Ἑύρυ» βιάδην» Ῥταείος πποζοπι. -ἡ ᾽Απόλιδι «4γεῥ. ετ ἐβν ἐπιψ. οτι 2 Υἱάε ση ἵπ ᾽Αδείμαντορ. 
νο ἐᾳ τὸν βασιλήϊον ὀρόνον Τ.. Π]» 64. εἲ πιοχ ἐς σὺν ἡμῖν 
ὑπέκκειται τέκνα. ---, οἱμκάσπιαιια "ταόζυτας εὔπηι- 
μπι οοπβερς Βογ1μς. νάνος (1Π1εςοτΗΠ Ἠῖς βαρύ- 

τεραι Ῥγανυζογόξο 1Ώ 2). ΤΠεπ, . 11Ο. ο ὧτενεῖς 
καὶ ταπεινότεραι, ϱοηραταίας αἆ Ῥειατιπα ηανος πιο]ῖς 
πιαϊοῖς εἰ οεΙβοτῖδ5 4Η ΑΓΙ ἔαΙπεῃ ὠτεγεῖς Ίῃ ὧλιτενεῖς 
οοιΓεέίοπε  ἀοζα γἱπί αίετπε, ἔουῖο {πίμβα, Νοά 
τόποι ὠλιτενεῖς, ὤκρο ὠλιτενὴς , θάλασσα ὤλιτενὴς , 4ΜΟΓΗΠΙ 
Ἠαπη]1ς 1515 αιῑί ος ΡτοβαπάΙζαϊεπα ποη Ἠαδαῖ ππατς, 
ἄροεητε ριαείετ αἱίος ϱ, 7Ίβοτίο αἱ Ορρ”. Τ, κιν Δι Ἐρ. το,  Ὀδὶ νοτο ἁλιτενὴς Πανῖς οἳ αυα Ποπίβος- Ώοπς  ᾿Ατενεῖς Βππηίτοι Πιηῖ εοπραξῖας ας ερτερία σο- 
ἄεγεηίας» Που κισσὸς ὠτενὴς ΙΠ Μοβρῥοος Απς, ν. 

67. Τοῦ καὶ περιέχεσθε μάλισα] Ῥταοε]ατα (οἡρία οχ- επιρ]ατία πἴαης εκ 1116 (γοπουΐμε, ϱΝθπι ὁμοίως αὖ- 
ανα καὶ πρὸς τῷ Ἰσμῷ Ἡυβταπιοπι Ἱ, ντ. 190. 

Τὸ: Μὴ οἰκότω δὲ βουλευομένοισι] Οτο Ίῃ αμ] Ο- σ], ἜἉ 930 ωρα, 8 εΠάΟ» ῥεπε ζο/11 εί] ῥγ0- /ρεγε 7114 ΕΦΗΠ15 εδ [Ὀοργίας /οιο αίφμε ἱσηαυίῶς Σα ργίς» ΠεζΗἱο(Η2/1 ερς {ηῤήογ6ς; ἐγῶηὶ με βίσε 1. Οἱ 27011 οἳ (Ωγ1ἱμς., ἴπαιιο ρε]μη 7 - αἩς ριπῃής Τὸ, ση ο. ἃά «4Ἠ0Π. τό ; ΙΧ, 49. 
ὃ- "πολι ἀνδρ)] Ἡπεβιανί Ίος ριοῦατοπι αΏ ὀπέλι- τς . ο πΊ]{ο τεερΏμς, «4οῦ.ὲ Έα σοπῇᾶδΓΑΕΑ, β τῷ Ὄσιρι οττηαο ΠΗ, εμιή5 Ἴσις. τῇ Ἴσι, Ὀσίριος, ἀείπεσρς Ἰμμο ος ὅτς, ἵπ ΠαρεΠοτίρας, Πμβήεῄπιο οπίήρας, Ἡνς πεπή[οσ]ες ΑάΠπιαπη Ἱηρουτυηη]ταίεπα τα ρολ, τς Ίάεπῃ οἰνίρης, { {1/1ήπο Πάςος π. ζμο Πο ῃς ἀἡροης εύρος 65/6 ΠΟΠ 10Η; οἱ υἱ/α1εη]- 

γεησῄπιο, (Οοηρ μα οἰοίδης Λ0//αη1, οἳ οἰάσπι 927. Οείσυπι Ρωμ ἂς Ἰητ, Β. 6ὲ Ῥας, πι,  Ποπιογίας Ῥοροιοῖς Πειη]ῇ, Ῥ. 117, Εν, Δάϊπιαη- ἃ Τηοπηήβοσ]ς οκ να Πο[ζἶο ᾳµσπι Ἐπειτίσηίοπι, {δᾷ 
«9ο Οὖκ ἐῶν ἐπί ΟΥΠΤΗΠΙ, αάνοραης, Με ντ ἀοᾶμς απο 5 ἆπολι] Ιη{οἡοἶτετ Ίδια {6η{1- 2 Ἠπη Ἴπες ερε (Εηίοη ΓΙΑ: θίρης «Οη- 

αἰμί ρποίρεπι ωγαά ση ἶωοεε ἡπ [/αρία {11 δς Πνε {εμγεηείας 70Ρ4ΥΕ, {η 6714411 Ὁ(γὲ Ηγ2ε βᾳ/γία ϱῇ- εμέ, δὶο Ηετοάοῖεα οαρϊεπἆα ἁοσθβιης Κμῇεγ] οἳ {πηπηί νἱτὶ οὐ[ετναῖα ἵη {οἱ ίππο. Ραρ. 127. 168.» Ἐταείες οετετα. ῆ. }]εβως α4{οτίρδεταῖ {ζαγο- ΓαΗοΜέ Ίοςπι Εογοιοε], Οία 3119 αὐαπέπη πιε[η]- η] ΏΟΠ αἴῖρεταπι, νετρυπα ἱαδχαηϊτός ἐπιψηφίξει. Ο]. ἵαπιε «4ὐγε[οδίως αἆ Τδηθ, 1, ο, 87., ἀεείαγαί, Ἰη- 
ου1Ε, (π οσο Τ2μοά, στις, 14). ὸ φνώμας προτήέ- 
γαι ῥγαευίηη ἐπιψηφίσαι [ει σήοῦ Γἱογοιίοη. Ἱ,, νπα, 
ϱ, 50.5 προθεῖναι λόγον 1ὰ ο. 61. ἐπιψηφίξεμ. ἸΜο]εβε 
ΏοἨ {ετει ντ Ἠηπιαπίςβπις ῇ ἀἰκοτο πηΏί ἀϊνοτΏι νὶ- 
αι, [ἐπήεμεέαε υαγίῶς {1εγΗή ῥοῤιμήο Λ7ΥΟΡΟΠΕΡΕ;Σ εἲ [- Λεγ Ρο /μη {η /1/γαρία γε. Λριά Πεγοζορ, 6, 60. Υετρα {ησστε 6οερῖτ απίς ΤΠεπή(ος]ες, αμα εοηνοσατῖς ἀιείδις ρτοροπεταί ΕπτψΏίαᾶες. οὐ]ιις τοῖ σαυ{α 11108. Ιεθτηπῃ «οπνοσακίος: Ἱὸς Πρπϊβσατυς υ- αµς ρεῖ πρὶν ἢ τὸν Ἐὐρυβιάδεα προθεῖναι τὸν λόγον, τῶν εἴνεκω συνήγαγε τοὺς σρατηγούς. Διμεπὶς Ῥτγιαπες ο” παπα {οἱεΌαητ ΙΠάΐσστο Έα μαζμ]α, ζμσ6. σι] {η ἆρ- 
Πἱβεγαβίοπειη υοπίγεί,, εομήίπελαῃ: Τι Ε. 4 {10ἱΑΗ. Ρ’ 40ο. Ίπ ππηπι οοχᾶο Ῥορμίο. αῖ τπ εταπῖ ἱπζες 
Ῥηγίαηος Ῥιοεάτί, νεἰ ο Ῥτοράτίς ὁ Ἐπισάτης Ἱτετηπα Ῥτοροποραῖ, αηα 4ε τα εείθ: αροπάμπι; εχοίταεί Υοςθ Εγασοοπίς ογαζοτος Τη πιεάῖυπι Ῥχοάίραπε» επι ρτοξςς 
Πταπι οἰνίδις {ιαάσπιος νε] ἀῑσ[ιιπάθηϊεδ; Ὃ ο 
αήδαπε {παπι ηὈὶ ροτογας/οηξ» Επι ος αῃς ϱχ Επ ππἰκορασις Ίη Πμβταρία: Ερήσαιςν, τρ, οιίιο Ῥηγταπυπα» {επιεπας τοβωπο Οδ όσποιι, μα. ος Ῥοβτοπιμτα επάξσό α ΑΑπιοπα: ἆε Ῥτοσᾶτίς 
ιοῦ αν τ σος «Ώαποβ), Ῥ. 445 9" 91.0 Εἴ Ἠὶ9 ο λ/: εοαπι ͵ συνῇνγον τὴν ἐκκλησίαν  ϱἳ δὲ ἠρίσης; οἱ μὲν Πρυτάνεις ο αλ να ) τίνος συνζλθον' εΧΙΤΠΙΕ ἵωππεῃ Ῥιγ- Προδδροι ὑπέβαλλον περ, τος ο Ὅμγ Πεη/βεγῥ. ϱ. 49 ἴαηος ἀἰομητας προτένα η ο οροβς: Ἡὶ Ῥ-4ὅα. 

ει Ππίπαπι ριπε[εταα ο Πο]δε ολ  αε 
σαῇαπι {μαι ΡετοΓαΒ[Εῖ ἵε Ἐπτνῦὶ ο νο ἴμς Αάἰπιαπίμς ος με Ευτγβ]αάθῃῃ ρο 

ΠΙΠΤΏ 9 ὤποαλὴ 



. 

: α "Ἡ. πεΟσεσος” πἀκϊπιό Οουἱπεήος[ρασπετεε. Ῥαετῖα εἶας, Μα Δ8, 

646. Ἡ Ἑ, κ ο Ό ο Τ 1 πί ρασπα αά δαἱαιπΊΏοπα πάσα (μ1ς ρεεἰεατίπι θΗ11 [τα ασα, 

/ . 4 ο. . ο ο . ουδ κα αἲ 

πόλι Ύας τὺν Θεμισοχλ]α παρἐχόµοο, ἕτω ἐκέ-. «παπι πβεπι ΤΠεπη(τος]ες Ιαδηϊςίεε:. νίάθ 
ον ὁὶ / ώ ’ »Ἱ-. «αΛ. . τή 

λευέ γγὼὠμας συμβάλλεσθα|. ταυτα δέ οι « προέ.Ώ5ιἱσετ αν εχρτοῦταπς, «απο. Ὃ ο Πά 
ς ει / , - μΐ. Ἠλμίγαι Ἡ 

φέρε, ὅτι ἠλώχεσάν τε καὶ κατείχοτο ὃ αι Αθήνα, Ριῷ εδ[εηῖ, ἵεπεταμευτηιέ αἳ οίΐ,. ας 

τότε δὴ ὁ Θεμισοχλέης κενόν-τε χαὶ τοὺς Κορη»/ες ΓΠεπ[τοε]ες, ' ει ΠΠ ος ΄Όοι Ἰπομής πυ 
, ν ὁ μεν «δες ώτὸ οβυμ2ΙΒ6 Ίῃσετεης ρτοῦτα,: οταίοπε΄ ο[επά[ῦ» Αα 

πολλά τε καὶ 5 κακὰ ἔλεγε ἑωῦτοίσι τε ἐδηλε λό: ορα ει Γοππι. δι πἴρεπα ΠΙαΙΟΓΕΠΙ 14 

οκ ολ τρῖ οι ων ͵ ο. ο. Ὃ ο ρημα, 
79 5 ειή και σ'ολἰίς και γη: μέζων ηπεές ΧΕΙΟΙσΙ9 η]ς 3 αμαππάἶα Ώανος ἀπσσπίΒ 1ρῇ8' θάεδ-. δν 

«ες τ᾽ ἂν διμιόσιαι ἡΠές σφι ἔωσι πεπληρωμώαι, οὖδα-οΟ[επι [οεῇφ πανα]ίρις ας περι Ἀθθησας ἳ 
“Ρο επῖ ἀθ- 

μοὺσ γὰρ Ἑλλήνων αὐτοὺρ ἐπιόγταρ.» ἀποκρούσεσθαι. «μ35 πι] (ΗΡΕΟΣΙΠΙ Ἰπναθεπῖες' Ρο51έ ; 

Σημαίνων δὲ ταῦτα τῷ λόγω, διέβαμε ἐς Εὐρβιά- Ῥε]ετε, "Ἠδα  απαπῃ {ΕΠΠΙΟΠΕ᾽ Πρηῤβοασίοι ἰ 
478 ια, λέγων μᾶλλο ἐπεσραμμθά» », Σὺ εἰ μθέεις α΄ Εωχγρίαεπι “ΕαΠΙΙΕΩ5 πιο οι 

., αὐτοῦ, καὶ µένων ἔσεαι γρ αγαθός" εἰ δὲ μὲ, το ᾖ Ἡς Ἰσηπορατατ ο” Ἠπα ώς ον πα 2» ᾿ ΣΑ το ᾷ Πὶςο 1παάηπθ6 γὶτ εΠδ΄ 6ΡΤΕΡΙΗ5" . 
{ αὐατρέψεις τὸν Ελλά ὁ πᾶν γὰρ ἡ τι μεί- 

λος γ 'ς ΤΗΥ ΕΛΛ δα. αρ Τους) πηῖπιις .-: Οταςσῖς ενετίοτ: ΤΟΠ ΕΠΙΠΗ ν 

πολέμε Φέρεσι ἂι εο. αλλ᾽ ἐμοὶ πείθεο, εἰ δε Ἡ πποπδπτηπι ποὺῖς πανε. Π(ΗΠΕΠΙ, δεᾷ 
9 

αυ ταῦτα μὸ δ.ποήσει, ἡμὲῖς μὸ ὣς ἔχομυ ἀναλα- ππ]μί εἴεᾶα”, ΄ ΠΙΠ μος {εσσῖῖδν 08» ΡΙΟΒΕ 

κο βόντες τοὺς οἰκέτας, κομιύµέθα ἐ Σΐρυ τὸν ον 1ππΠς,᾽ ΠΡ ἀὐπιο[σος. τεσορεήπια»» Ρο” 

5. Ἰταλίῃ, ἅπες ἡμετέρη τέ ἐσι ἐκ παλαιοῦ ἔτι, καὶ {εέίπτου αἲ δΙίπ φπῶ ορε Ἱη Πα ος 

τὰ λόγια λέγει, ὑπ' ἡμέω Ἡ αὐτὸν δέευ κτισθή- 80 ΡΓήςο. Τεπροτε ποβία "εα Δϊς 
νι ς ο» ἀ ᾿ ο . σεφ 

ἵ ον . . ἰ ῷ οπ η 

ο ναι ὑμᾶς δὲ συμμάχων ἰ τοιῶνδε µενωθέντες; µε» ταση, Ἡς οτασυ]α απ» 8 πο ο βιιαᾶ 

- µήσεσθε τῶν ἐμῶν λόγων”. Ταῦτα δὲ Θέμισο-  μὰ. ων ταις {ος ος ᾱ- 6 
Ὦ . .. ο νὰ όσἩ ο. γέ Αν] ” 

ο κής αζλοτοςι κα μδοά μας ΤΠΕΟΓΗΠΙΥετΡοζωπη τεπη]πΙ{οΕΠΗΠΗ 

| : σκέτο Ἑὐρυβιάδηρ, δοκέεν δὲ εεπιε Τμεπήβος]α Ῥυτγυίαᾶος- ἀοο0Η: ] 
1.» ]ά δι ή η Ἡ ο οτ. ον ΑλΑ : 

μοι, ἀῤῥωδήσας µάλισα τοὺς Ανηναίες, ανεδιδάσκε- εἲ ο 1ά εἀοσθραειτ, πα πλᾶ ΙΔΕΕΣ: ο μον 
. ὁ , ι τοι ὃς ἰ ον ἅπτα, «0 ξωψ 14 . π ὶ Α 5 ο ο ο- 

αν 4 
υι. . τ 

εᾱ Προεφέρετο «49. Ῥπε[. φερύ. οἵα.. . ὁ Χου δε 1 «ἀγοδ το Καλὼ, ροτροταίη 1. 4 Μάω οἳ .. 
1 «" ἐ ᾽Αποκρούσεσθαι 1. αο[. ον γεηµς: αΠηίςα ὠποκρούεσθαι.  «Ἰ Ανοσρέψεις 1.5. (γε, ὅ 1 κ. 

ἥσης Ρα]. -ἄτεῦ. ῥ 1. 71, 1ο, «4πΔ., οἷἶπι αὐτέων' 1ΠΟΧ Ἰπ «άρ δέν κτισύ. ἆ ἰς ομι ομμθὸ" 4 

«440 τριουτέων ΠΙΟΧ µέμνησύε ΠπηΊ5ο ὦήεβῥ. ασ. ον ο ο. ο τι ο 

ἄπολι ἀνδρὶ, ΊπίΔὰ ἄποφμο, πὶ Δ110:, νίη ἀοθί Ρτηο- -9ς.ϱἱ Ο2/1μὸ, Ίν «4,ομ. . 998. ο ια 
τοππη(ετυπί λες «Χοπορῥομὴς Κ.Δ. ν. Ρ. σοἡ, 7. Φέτα ο ο πύον αεοαὲ Ἰζθούριν ἡμνς 
ἐπεφήφισε μὲν οὐδὲν, τὼς δὲ πόλεις ἑκούσας ἔπεισε ποιεῖν [παρε ἀεβρηατο πορίεχεγιητ, [παπι Πίο ΡομΗς Ἡήμος 
πὼς ὁδούς 'η ή] οΓαπαήςν {ομμοίσυ. παϊτήϊσα. νετης Ἱδία Ῥιυπῃ οχ 1εγοή. ἆθ νΙῖα ο, 6. 93 ή μη 

4{μ1οβίπ/ομ Ῥ. 350. «Χεπορῥου ἃς οἵππίρς απο πιε:... Ίοπος Ηοπιαίααε Ρο{μετΙΠῖ ΊοῬ ὀποιπιες θ ο οςομ' 
πιογαεῖς πη]ίτος εητοηηίαπα τορβανατας» ἆς Ίαο Πα το 1άΙτοτας: (4ο {αγμε πι] Π]ο ἀζο Πςομάδ) «μν 
τολαῖτ Π]ος ἵη μταρία πηἰείοϊος υπήμς [οσπις ἴαηειπα ὂν προθύροισι καὶ εἰ μέν τοι δώσεις» εἰ δὲ μὲν Οι Ρεῖ- 
Ἠτοταο οπηεβοπὰ νετηίτα τε[ήταὶ ροτοπίε {οπἱρίυτα Ίο μεν' οὐ γὰρ συνρικήσοντε ἐνθάδ ἤλθομεν. ΑΔ μήν 
Ξεπάο: ὁ δὲ ὡς ἔγνω τὴν ἀφροσύνην αὐτῶν, ἐπεψήφισε μὲν ποπ Ἱετς Ἔσηκ ἐν προθύροισι’ ΤΙΠΙ θα ή ΗΓ 3 ους. 
οὔ' ἐνίως δὲ πόλειο ἐκούσως ἔπεισε. Χαπορμοπίουπα ]μά. -σπιοπ» οπίης ἸποΙσΙΗπα: ργασρ6ξ καὶ, ΟΠΑΠ. νὰ | 
μὲν οὗ 11βτῃ Ίαπι ατῆρί πά να» 6, 998. νετρπι- {Επατς Ἱερίαπαί, -ῃ Πο τεδΙπίερτεπτσ: Εἰ μό Ἡ, ον. 
Ἐπιψηφίζειν ης μή ηγραηῖ Χεμοβῥοὴ Ρ. 9134 91. Ρ.210, δει --ν εἰ δὲ μὴν οὐκ ἐφήξομεν, 00 γὰρ συν ο 
96. «4μ44ρύοη Ῥ. 146, 37. «4{πσο(ο Ρ. Το. 94. Ώε- τες ἐνθάδ ἤλθομεν. οοΠί, «4ΐθεηι νι μας Δον | 

τμοβό. Ρ. 4185 ο Ρ. 45ο, Ὃ 6, δν. δσδι ον ἂν πλ, μα ρ 
ὄγον ΑΙΙΓΕΙ προτιέναι, εἲ Ἐπιφή δεν Πίάο ἀῑμῃ-, 98. Ἔς Σίρν τὸν ἐν Ἰπολίη] Ίνα: σοπεαάξῖέ σα. 

αιιὶς «418/ὀὐήπου 4ο Εαἱ[α ]ερ. Ρ. 36 96. γεγραφὼς, τῇ οἴικάστη ή μη υ1ρα ας. σίρι τς 11η Ἂ ον 
μὲν προτέρᾳ τῶν ἐκκλησιῶν συμβουλεύειν τὸν βουλόμενο» 119.» Ί]]α: ρτηάσητες αάπησυηπς.. [ΓΗ]: 

πῇ δ' ὑφεραίᾳ. τοὺς. προέδρου». ἐπιψηφίζειν τὼς ννώμας, λό- οὐπι» εἲ απο Ῥαί]ηπι 'Ετοίσπυπι αμίά Ανά, ν. ο8ό, | 
μή 20ν δὲ μὴ προτιθένα.. Δρυά µία Ίπ Ἐπίταπτο Ίοσο. 34εο Λιπεπίοπβιιπι Εαἱς{ε., γοβότοῦ : νεος 4Η 11 Ἐπ αν αβ ον |. 

| ᾧ ὃς Ἱεβυπτυς. δια {οη]ρεοσίς ποστ: Σωκράτης Ίεαα. οαπίε, οιής ομοζαίίες ες νετοραη αμ 

' Ἡροητοτ οτε Θ ση οῦι ἐψήφιζε, οὔτε κωτεχειροτόνει Ὠἱς Όἷε εοηπιεπΏς {ρε Ρος/οφῄοπο ΡΙ0Σ3 Ίψάοα 
ντο, 66ΓΕΠΙ οὔτ' ἐπεψήφιζε: Που ή 4Π/Ισηὲ Ν. ΊηοὮ. ὁρναδο Τι. ΥΙ. Ῥ. 405. Ἂ. 1ομαςαμο». ἥ, ον 

| :Ἑ. 394. ΕΟΠΙΙΡΙΓὁ πάώνυ Τ. Η. οὔτ' ἐπεψήφισεν ΑΦ: «οπαίπατηπη νἰταηίας, ία οσσιρᾶίε αρ[ενετᾶ ο ροδς | 

| | Γ αΐοις τὸν σαν δέκᾳ σρατηγῶν θάνώτὸν: Ἱ]]ίο τεδεκῄπιο {η 1ος. ΓΦ0βῥγοηρ ροχίπις αὗσοι.. παρεξ ιο | 
ἀαίο αμα νετΏϊ (1ατ. «άὐγ. οπου, νὶᾶ, (οργή εἲ ασια {οεῖς θά σπι 41ος οθας ο οχ1” 

Δ6Π0ΡΟ. Ἑλλ. 1. Ῥ. 469» 41. εἳ ᾽Αήομν. 1ν. Ρ. 468» {Μοκορβίως ρησοοτήπι ρᾶΕΠε ρυραΗΟ {επῖεῃ ορ, ᾖδ. 
ὦ.. ἐν ταῖς ἐκμλήσίαις Ῥορταῖες ἐπικώτης.γενόµενος οὐκ ἐπε. Ἀληανίτ Ῥτοάτοπή -αᾱ- ΗεταςίεεπΒ, ΠΕΡΙ ομΙδυΒ, 

αι ρεψε παβᾶ τοὺς νόμους Ψηφίσασθαι οπία {εἶΗσεῖ οὖκ ἔπε- Οϊδευ]ηπα, αοά ΄Ἐλεπήβοέ]ες ποπ» δέ ΙΟ. 

ο » 46 τε αἆεο Ιπαίσπα Ρο] η ήεγε Πο]εα η Ἀπαϊ6 ΑΙιεπιεΠίε» Ἡκ ἐοἱοπος ΕΛΠ. π. (ἡᾷί ΥΙΟΣ: 
{ή μες μιά 216104, ποϊαῖς οπής ΓΗΠΙΠΙΗΠΙ ἀεάμοστεπε, ας Τπησίος εοπάετεΠί» ος 

ας πας ὁ πιψηφίζειν πολι ὠνδρί' υἳ Ῥοοιαῖες 4- Ἱπρυήϊ αρ. ιο χΕ, οι τς ο ει αριᾶ. 

ὁ 87. . ος ο δαν ο ρεας ο ΝΑΗΟΚΕΝ. ««9ῦ, Κομιεύμεθα, ἓς Σρι] ὈὉτοα πο πουν Ὃίμα. τού” 

ο ννα ρεπά πι, Τότε δὲ δὴ -----. ΛΑ Ίδια Ῥήμαχοῦ. ποπβοε]ος Τ. τ. Ρ. 117. Ἡν αν 

ψωτο Ἅαες τοροπάσηςς ἥπίωο πρὸς τὸν. ἱορίνθιον ὠμεί- σεταί τι Ἑλλήνων, ᾿Αθηναίους καὶ πόλιν ἐ δέ ἀεΗ- 

οὼς Κορινθίους πιλλά τε Τότε δὲ δὴ ὁ Θεμι κεϊνό τεκαὶ 49 οὗ Κείρονω κεκτήµένους, ἦν ὠπέλαβω ΗΗοῄοοσί 
σ0υ9 "36ρ Τη τα τε καὶ κακὰ ἔλενε οκησσρανείατ οεῖν 1 ΓεΠταίεπη. {ρεᾶος, Αιεΐσα Πλ Πτο Ἠ; μι 

1ΡΕΙΠΗΦ ΑΕΠ οεΊεπι Αάἰπιαπᾶ, νοκ. ἱποοπ[ῄάστατα ᾿Δρχίλοχος ὁ ποιητὴς ὑπερτεῤρύμωιε τὸν άρα». αν. 
ὁπρῶν, αμα ον Ἱρπανς Ἰαιβία» δὰ ο) ὠλαμοίω» ουὰ Φον Ἰθίμεος ος φορ, ο 

Ὅ «ΟΕΔ182 6ὲ στ γας ἴη]εῖο Γμὐάμκὴ «4.άρ:. ὁ ἄμφὶ. Σίριος ῥοὸς, αλ. «1θεη. πἩ, Ῥ» 2) 00 

πας, Δριά ὁμήάση 1 ᾿Αδείμαντος» ΄ΤΠεπηβοσ]ο»,, τίς. Τζημσεο ρος ο τοημ]δίε ἀἰομιτώς ο ομ 
΄ 3/ ή { / .- Σο 

εἶπευ, ἄπολις, ἔχωνσ τριήρεις. κ Πἰβοτῖοο ἀερειαῖτο Ῥροπϊ, αᾗῖ ια ο ον 

Φε[οήρία υαοάαπι Ώιςο {ρεάαητῖα Ἠαῦει εριθα]ι Ρ)μ1. ος. πα ο Ίοπες: ἵῃ σεπετᾶ μη [πο οἱ πιυ]άν 

1Π ον Ρ. 117. Β, ἷ Γ1 νΑΊςΙΚ ἳ : 3 Πἳ, 1Ν. Ρ. 19749”. '. ομί ΠαΠοία αν λα 

«σὺ εἶ µενέεις αὐτοῦ] Ἐ Ζ ο ο Ισ ασ σα. 

(99, Σὺ εἰ µενέειο αὐτοῦ] ἘΣΤΟΓΟΠΙ Καλα Ῥιοραρησμης , Σιρίσής Ώαπιπίας Ίπιος Αμαπίβηο Ριοεςν πό) οι 
νο ας Τ,οσμπι Ες ἱηνεηίε εἰΗρῃς ἀᾳ εἱεραπίο. ο-- 197. Όμας ΙοῃΗς μα ριοταῖ Ἰποο]αδ» 4ς  πν 

το αἴθις: Σὺ εἰ μενει αὐτοῦ καὶ ένὼν ἔσεαι ἀνὴρ, γαθὸς Ῥοϊεναϊ ο ΑΡ ΑΜ μας, Ἰῦ ἔτι 

στη» εἰ δὲ μὴ ἀνατρέψειο τὴν Ἑλλάδα, Ίων ῇδίο ως | Ἐυααῖς, να μι άωονς Αἰνομίομθυη ου ΙπΕΒ΄ 

ο αξ τΠβΠ 6Η» {61 ῥρηά άόεν νς ὉΙΤΗΦΣ Ίοργας- ΤΗΠΙ Εδῖ. πορ]ἠκβπια οοἱοπία: εδ Ηερε[α ) δι. 
νε 5 {πρρ]επάπῃ το] πο ζΗΙ σώσει την Ἑλλάδα, ἴΤΗ5 ΠαΙτΑΙ «41έΗ, χιν. Ρ. 56. ον σα - 
ΕΙ ὀρθώσεις, αυτ, {1 ας τηβΗΕ, αὐοά Ρ]εΙΠΙ6αιΙε Ίοσίς [4ἱ0. 1 Η. κ. ἓ. άμιι πλεύσαντην με ἐκ: 

νΕΤΕΤΗΤΙ 2 ς ον 
ζ Ῥ. ζ04.. οτί ῤ , Μη ο νὲ 

εἰ νρβα ο αν αῑξ» Κζλῶς» νε] ἐν ὢν ἐλνοι Ῥτουῖ απο βαριν καὶ κατασχόντες τὴν Σιρῖτιω Χ9βΖΣ α2 νΛΙΟΚΕ 3 

εἀῑτο Ῥλριος Ίγρῥοη ἵπ ΠΡΕΙΙΟ περι τρὀπων ποπᾶιπα. φλαγέτες -----ἀπέπλευσωω. ο  ρῃι η ώνοήον 

ον ὃς ἳ μεη λαπα φμαπινίς οορίοίε παδανοήπε ΕΙ... 8, ᾽Αγεδιδάσκετο Ἐύρυβ.] Μεία ασαε[ο Τοπ ή 



σμχιες, 

Γεσριηῖέας πλαροίς Ίπαπειο αἆ Φαάπι]ποηι, Τοιτὰ πιο, Ῥίοια 
ειρα ΑΕασϊἁα». Μ]τασμ]υπα ες ρηνοτο εκείτατο. 

Ἱηαχίπιε Γογηλ]άαρας, πο { αά Ιθεπημί οἷας- 
Ί6πι εἠιχίφίαι, αὖ Αιλοπίοπβδις ἀο[οτεο- -ᾱ 
τάτς αμ1δής ἀε[εγεπῖριας,  ἴαπι το]ααῖ Ποπ εσίοπὲ ἵπ Ῥηρπαπάο Πο[ιρᾶς ρατος. Ίνα {εη. 
ΤΕΠΕΒΙΗ απ ῥτορανϊτ, πε Π]ς ΡεΙπΙαΠΕη- 

. κάν ο ο Ρήδηα παναμ ἀεοειπετεπι. «Όασοά αβί 

ΨΕΑΝΤΑ, τίδεκ ΨΙΗ.. δΡ 
το, μή σφεας ἀπολίπωσι » ὃν πρὺε τὸν Ἰοθμὺ Ἆ εν 2 ος Ε] ανάγη τὰς γἸαβ, α πολιπόγτὼν γὰρ Αθηναίων ; ο / ο ο | οὐκέτι ἐγίνογτο ἀξιόμαχοι ὃι λοιποί. ταύτην δξται- 

’ / ο ας. ς ους ο νάβοη ῥέεται τὴν γνώμην, αὐτοῦ µέωτὰς διαναυµαχέεν. 
Οὕτω μὲν ὃν περὶ Σαλαμύα., ἔπεσι ἀχροβολι- -. ἵ 9 3 : 2) γ η Ῥηιγρίαϐ ρ]ασαῖς, Ἡ, απἱ α[ιειοαοπίθις νε-ΙιΟσάμεοι, ἔπεί τε Εὐρυβιάδ εδόξε, αὐτοῦ παρε: Πτα Επεταπτ οἴτοα Φαἰαιπίπεπη , αυμπαι ἠ]ς 

Ιε[ο αρρατατεπε [8π4 παπα ΡτΦΗάπι Πανα]ε {4- 
-δαπῖ, ὧῑες. ]αχίε: οτ πια] οτἰεπῖς [οἱς εκ- 
ὨΠεῖε Τειγο. θε πηατῖς: πιοιής; Ῥτορίε: αποά 
Ψ{απῃ εδὲ νοτιπι ἁἀῑς «{αεϊεπάσα, εἴ τπτ. 
ἈΕασϊάας ἵπ. ααχ]]ηπι Ἱπνοςσατεῃξ, 
τπτ {αξζαπιφπε..  ἣΝαπι Ῥοδί οπιπίριας ἀῑῑφ 
Ὑοῖα πιησμραϊα 1ης ο θα]απιπά εἰ Αα: 
επι εἳ 'Γε]απλοπέπι Ἱπνοζανετιπὶ, Πάνοτη- 

..ἳμε αἱ ΑΕαειπι εἰ αἰίος  ΑΕασϊόας ΑΕαὶ- 
ὅσηαπι Ππῄίοπο,  ἸΝατααῖ απϊοπι Ώιςβιξοο 
Τ]εοσγαϊο. ας, νὶτ Αιμοπίοπς . αἴσιε 
Έχι], εἳ αριά Μεάος {λδέας Π]αβεῖν, Ῥετ 
14 ΤΕΠΙΡΗΘ:, ́ 4πο Ατεῖσα τερίο Αιμεπίεπβρας 
εἴο]ατα, α- ρεᾷεβαῖ Χοικῖς εποτεῖτα ναα- 

Ῥατητ, {8 ἔοτις Εῑσε υπα συπι Ὦεπιαταϊο Δημαρήτῳ τῷ 

σκευάζωτο ὡς γαυμαχήσοτὲ ἡμέρη τὲ ἐγίνετος 
καὶ ἅμα τῷ ἡλίῳ ἀνίόντι σεισμὸὰ ο ἐγέπτο ἕν τε 
τῇ γὗ καὶ τὴ »ἀλάσση, Ἔδοξε δὲ σφι εὔξασθαι 
Ἔοισι «εοῖσιν καὶ ἐπικαλέσασθαι τοὺς Αἰακίδας 

/ ος να ”] αδςοβ ον Ώ 6σγθ. συμμάχους. ὡς δὲ σφι εδοξε » καὶ εποίυν ταυτα, 
εὐξάμεοι γὰρ πᾶσι τοῖσι Φεόῖσι, αὐτόδω ἆ μὲν ἐκ 
Φαλαμῆηος Αἴατά Τε καὶ Τελαμῶνα ἐπεκαλέωτο" 
επὶ δὲ Αἰακὸν καὶ τες ἄλλθς Αἰαχίδας γα « ἀπί- 
σἝλλον ἐ Αἴγυαω. Ἔφη δὲ Δικαῖος ὁ Θεοκύδεος» 
ανὴρ ᾿Α.)ἠαιοε, Φυγάς τὲ χαὶ παρὰ ἸΜήδοισι λόγι- 
µος γθόμοος τοῦτω τὸν χρόνον, ἔπεί τε Ε ἐκείρετὸ 

-ἡ ᾿Αττικὴ χώρη ὑπὸ τοῦ πεζου φρατοῦ τοῦ Ἐερ. 
ἔεω, ἐοῦσα ἐρῇ 2 ὦ . ου } κο Αθηναίων, ἔ τυχεῦ τότεέων ἅμα 

“Δακεδαιμοίῳ ον τῷ Θριασίῳ πεδίῳ» οθπιοπῖο. αρυά σαπηριπα ΤΗπίαβυη, ν]-οὴ ἰδέῦ δὲ Χογιορτὸν χωρέοτα α πὸ Ἐλευσῆος, ὡς αγ-. ἀἰσίοηπε  Ρυ]νετεπα τἰρίητα ἔετπιο πη[[ίαπι ορῶν 1 
ΨΙΤΟΤΗΠΙ ρτοςεἀεπῖεπι αὖ Ε]επῃπε: οαἳ αυ πα 
ἀεππίτατεητατ 4ποτιπηηαπα Ποπη]πιπη ο5(οε 1]]ς 
Ρινῖε, Παεῖπι {6 απάϊδία νοσεπι, µας σος 
ποια αν ον ων τς 1Ρ11 - 

ο 

υαΑνάρη νο, 2η, απίθα ἀγάνη.  ὃ οὗτοι ποὺ, η, 
υἱ ο 2 πα ἀείποερς "Αίαντα: 

ο ΜΠ6γήΙΟΡΕΠΙΣ Ῥ. 407.. 
με Έπος  ἆμο' «4γ0ὐ. 
αἆ «4γἱοῤρῥ. ΝιὈ. ν. 9οἵν | 
“ἡ, 3. 4, μάλισό κη. 
ὮΙΟΠΟΠΙΙΠ6Ει | 

πὸν Τἑλαμῶνος. 
αι εξ {εφΙεητία εχοετρῇϊ Ρ. 

β. 1τ7. Ἑ, θαερίις Ἐγυϊαάσπι {λοπίρις {116 πιονε 
ΓΠαπιβοσ]ες. Ἡε {επίοπΏσπη ΡΕΙΟΤΕΙΗ ππμίατες» οἳ Πΐς 
ὠνεδιδάσκετο, ΠΟΠ εοεεζαή., ϊ /α]ᾳ, {εὰ ροτίμς ἆε- 
ὤθοξθαίΗγ, [νο ο οο ή /6 ἀαζαί ΓΠπαπιβοςΙ: ἆε- 
εοδέμς ἐκ, Οἱρογοηὲ το[Ητμῖὲ . Αη, Τιΐς, Π. 6, 
343: ἄνεδιδάχθη Πρη]βοαϊ ᾿Αναδιδάσκεσωι ας ρτίοτα σξ- 
«οοεγὲ» να] ο ζοο ση /2γαεεγε, υϊ αιιίς αἷία ἀῑῑσαε 1915 σοηίτασία: Που {επ{α σαρίε ἀγαδιδάξοντως ἔ7. ερ. 1 Τόμογ1, νπι, Ρ. 556. 49ο. Λά Ίος Ἡετοβοτευτα 
ΠΟΠ μία ἵπ ᾽Αναδιδάξαι, {5ά αυπιᾶεπι «οπΙρατατᾶ 
Ῥοῦμς ἀθιοταπί ἵπ ᾽Αναρᾶσθαι, ὤντὶ τοῦ διαλύειν τὴν 
γενοµένην ὠράν' οὕτω Καλλισθένης" -μοἵ οοπιπιοάπι χη- 
/εγας Ἱπεπιοτας «ογμο)έ} ΔἹεροεέ γε[έσαγε, οκ Αἱοῖν. 
ο. 6. Ἑππιο]ρίάαε ες Οσιγοθς αηῖς οοβόϊῖ ἐπηρώσάντο 
αὐτῷ' οιοά ἱερίταγ αραιά μή ήσηη ἵπ Ἐπηράσαντο. Ρο]- 
ζφ ν» 189: τὸ ἐπαρασαμένουο ὠναλύειν τὴν ἀρὼν ᾽Ανά- 
ρώσασθαι λέγουσι" βιαιότερον γὰρ τὸ ᾿Ανεύξασθαι" Ἆος δὶς 
πηπίπυπι ἀαΡΙὲ Ρ/αρο η π, Δἱαῖο. Ρ. 148. Β. παλινώ- 
δεῖ -----. ἀνευχόμενος ὥττα (1.. ἄττ ὃν, πῖ Ρ. 142. Ὁ.) 
τὸ πρῶτον εὔξηται, : ΥΑΤΙΟΚΕΝ. 

6. ᾽Ανάγῃ τὰς ν]ας] Ου]άπὶ 16άίτοε, αὐοά Ἠετοᾶο- 
ἴθιπῃ Παδετήτ ὃ΄ Απίοα Ο. σ7. ὃς εἴν δεδογµένον ΑΝΔ- 
ΤΕΙΝ τὰς νῆας πρὸς τὸν Ἰσθμὸν' οἳ ἀνῆνον τὰς ν]ας ἐπὶ 
την Σαλαμῖνα ϱ. Ζο., ὅτο, ΒυανὶςΠπΙτη ΡΟΓΙΟ ἔπεσι 
ἀκροβολισῶμενοι ΠΏἱ σπηΙΠΙ]Πι εἰαδάσπιααε ἤριταε Παδεί 
λόγων ὠθισμὸν ο. 2ὅ οἳ {κ, οό, ' | 

τσ. ᾿Διαντάτε καὶ Τελαμῶνο] ΔεΠαᾶαΥΙΠΙ Αἴαντα τὸν 
Τελαμῶνος Πα] οῖτα νἱάσεισ Ο. Τοτ,ηδί {ο]ἱ Αἰαηά, πυ]]α Ῥαϊτῖς Τε]απιοπί6 ἹαὈίτα Τα1οΠε, νίέτογος ΙΠΙΓΟΠΙΘΠΙ εχ ππαπ 115 πηζτυπῖ Φα]απήποπι οἳ ἀεάϊσαῃπτ, Ου νο- Ἰποηπε, οπτήπΙ {εαμί αιδτοτῖταίσῃι ΑῃΕΣ πΠΠή ο. η ' Ῥοΐετήπε: πλ ΠΟΠ ΠΠ] «ΗΡΙ {Ἡρεταρί.  Ὦς Αοησο Αεασ]ά]κηιιο {η- βίοταες αἴημα ορίτη]αξαπι ατοθεβεῖς αμαεβαα ,, ν. 
ον ἓ Ἔφη δὲ Διμις] 9υῦ πο πος ἴ6βς ποθῖς ΠΒΤΥΑ- Ὃιρ ο ὰς Ῥχασῖοτ Ῥ]μίαγοῦ, Τε τ, Ῥι 119. Β. οῦρ, ανν ἡὸ. ὅι 891. ἈΠοδα!» ΗΤΟΙ πηεῃΒοπεπι {δ- 
9 ην ο Ἱρεηεείοίας, Βορβή(τα ππιεῃ ᾽Αττικώ- 
αώος  οἳν θ]ίος 5 Ῥήπιήπῃ Οταῖ. 1Π Βαςςῃ. Τ. 1. Ῥ. 650 

ο ημών Ἱερῶν Φασμάτων ἐξεφοίτησεν ἐν τῷ κιδύ- 5 τῳ Μηδικῷν οὕτω μα ή Α κ). δὺ λληνας ῥόπερ τη. οἷς 0λοις Φιλάνύρωπος ὧν, ἐπὶ τοὺς 
σης τῆς νάνμαψῃ τα 1η Ε]επβη]α Οταί. 1. Ῥ. 451. συγιού- 
σων" ΊΠ Τῃα ών α ̓ - μὲν ὁ Ἴδχχου συνναυµακή- 
Ῥαμαίνοη, Ἔ. κ. τὸ Ῥπέοπι, Έ. πι, Ῥ. 95ο., ο Ίπ 9 {ο]α οἰνίως αι Ας μδἱ πι] πιοποσαη5, αᾖ- 
ΠἹΟΤΗΘΗΙΕ. μα ὃ Αιπεπίεπβηπι Ἱπιογ (ταβσος Ἰάμάθπι 

εονην θἷς Φέρεται τὴν τοῦ παντὸς κρίσιν --- 

λ . . σφεας τον κὐλορτὸ, ὅτε . ς 
πςοκα τε Φως ἀκούει, 

{ Μαλ. κου Με, Βαν]. ἄῑδ., που ΒεΠο]. Περ.» 
ἆ ᾽Αποῤωζμάζοντάς. σφεας «4γεδι» Θε]οὶ. ΕΠ. θἳ {5/. τὸ τὸν. γι, ᾖπο Ίίο 

τὴν Φωνὴν εἶναι [ ζδόντων, 

µάλισά κη΄ τεισμυρίων" ἃς απο θωύμάζεων τέ 
ὦ, χοτε εἴη αθρώπων, καὶ 
καί 6ν Φαΐνεσθαι τὸν Φωνὴν 

ο ο ο προ η 

ἕ Ἐγίεο Ῥηή οἱ Αδεθ }; ει 4/)., ᾳ Με, Έπε[ι «41. {νεῦ. 7”, νη]ρο ὠπέσέιλων οἳ 36Πο]. | 90ο. 
2 1. επι 7 ερ. «{91. Άαι[ι 

7 Ἐκρμσαι ῤαῥ. αἆ Ῥοΐς, . ς ό ὁ9λ ιο Ὢς6- 
14.9 ἀξθταῖ δέ,  Ἠαες οὗ ανα '.οει]ος Παδιίτ Οτῖῆς, 

11 4γεῦ, 7 δή. δη. 

πα] ---τοῖς ἀπ' Ἐλευστνου Φάσμασι. Διά Ἱςίς Ῥϊοῄίαι 11 0ο. 5. Ἠαες αἀποτρῖο δεδο]αβαε, Πϊποτίαπι ποι ααΠΙΌῖτο ΓΠεγο(οΗ{ νο]ηπιίπο πηοπιοτί(εί παττληΏς: τοῖς ὧπ᾽ Ἐλευσῖνο, Φάσμασι] "Ακωτος καὶ Δημάλατος (σουσῖ- 
δὲ Δικαῖος καὶ Δημάρατος" Ύυπα ποππίηα ἀοέξα τπβΏΙ 
Ῥο[α]ε ῃ οἵα 01] Οατ. Βηη) φυγάδες ὄντές καὶ µέ- 
νότες παρὰ Ἐέρξῃ ἔφησων τῷ βωσιλεῖ (Εἰεγοβοι} Ώεπιητη- 
{19. αμ]αε πιοτες εἀοδϊις ἵπ Ῥετ[άε, Ὠϊσαεο ρτιάρη- τετ «ἰχεταῖ, σίρα”) καθ ὧν ἂν ἔλθῃ ὁ κονορτὸς οὗτος ς πάντως ἐκεῖνοι ἠττῶνται' ἦλθε κατὼ τῶν Περσιιῶν τριήρωνς καὶ διεσκεδάσύη ἓν αὐταῖς. καὶ τεκμήριο (ήν) τὸ µέλλειν 2/κᾶσθαι τὸν βασιλέα’ φέγονε τοῦτο: ἦσαν δὲ ὠκούσαντες ϱξ τῶν Αθηναίων ᾠεμυημένοι ἀφανῶς καὶ ὠπροόπτως ἐκ δα[- (40700 τινος τὸ ἐπίφθεγμα τὸ λεγόμενον ἔν τοῖς Ἐλευσμίοις, 

ε ΝΑΙΟΚΕΝ. 36. Μαλισά κή] Ταιάανί ἐς ἐριῶν ἐτέων ἔου ῥόλιτω Ἱες ΥΠ» 91. 0οπ]άπι πΙΠΙ] αν 0οἆά. οΏετεραπί, Α- οφ] μάλισό κὴ Μυίαε {οἶεπι απΊατα 1, π, 76. Ίνο 14. ΥΠ, 5ο. Θὐο νετο τίεα {Ἀοτοφιιο οἱαπίοτς Ίαος εππ πηγ(Ἡσιπι νίσεβπιο Βοδάτοπιιοπίς ἅῑς ἀεάμχα» της Ἱπ]Ιαα, ορεζο(ὲ ζοι Ἠεμγβως Εἰευβα, 6: ϱ. 6Χ- 
εαν | “98, Τὸν φωνὴν εἶναι τ. µ. Ἴδχφον] Οπι πηΒῖ Ώο]]ς Ῥεχ[ηαάθραπα νοσεπα Πήπο οχοἰαἰσίο, {ο ΤΕ(ΠΤΠΕΠάΦΠΙ 5: / νε] ἐξαγόντων 1 τὸν Μυσιιὸν Ίσκχον. υπο ραταξΙς {μη νυ]θαίᾳ τηςῇῖ, Ῥτίου ]α εοπ]εάπτα ]οσῖς πίτερατητ ῥταε/[οΓΗΠΙ α ᾖο. Ἰ4εηγ/ο «ο]- 1εέᾷς 11 Ε]ειβη, ς, 7. Αβοοσαπε ΙΠὶάοΕ σ6{ίο ἀῑΒ ΠΙΥΠΕΤΙΟΣΗΠΙ Ιασεβπῃ εκ {αοε[]ο {1ο, αιοά 1αρεῦαξ ἵπ Οεταπίσο, ἀεάπσετο Ἐλευβπα, ΠΠΑΡΠΟ ϱαπιοτε ἐὔ Ππερία» Ἱαεζημπι οπηίαητος, ἡ1ξ Ἡγπιπμπι {αοτυπῃ » 
πα[ειῃ», περ]εέχηπι Ἰ{εμγβο. ἀπυῖε 4γήβορὸ. Έλη, δὲ 
491. ἃς, Ἴσχχε πολυτίµήτε ---- Δεῦρο συγακολούθε Πρὸς 
τὴν θεὺν, καὶ δεῖξον ὧς "Άνευ πόνου πολλὴν ὁδὸν ο Ἴρχχε Φιλοχρρευτὼ συμηβόπεμπέ µε. Το αι ο, εἴθιης εχοαπτατης Ιαστις ρε νίαπι {πσταπι ΟΗΠΙ 1 . το. εοᾶαβαξ Ιαςσηις, αμος Ἡς 19 ἐξάγθιν Ίπ «Σγήβορο, αι «354. Πο Ἱ]υπη νετίης ἐξόγεω, ἀἰεεῦαπέυς: 1π δοῤο], 4Η. Ἡ, ασό. Ῥοξάτοππίουές νο τὴ, ἤ ο ον 
ἐ ” σι ἵ 2 υ «τν ἆ τὸν Ἴωμχον ἐξάγυσ, ως ο ὸ Ἡν -χον ἐξάγειν, Ιεβίττ 3Ρ . αἱ η «4ῤεη, ν, ο, 14. ΝΙΜΗ Ιπτεεδε πττιπα α]οοὴς ες 
ᾗ τὸν µυσμὸν Ἴδμχον ἐξάγουσινν 38 ἥ κ ἴσχχον ᾷδρυσ Φοδο). πἆ Έππ. ἡ, θ2ή, ο ο νι τὸν ωγρνό 

ἑ/γεῦ. Ἰακκάξεν, 1Π .  ἄγορᾶς, Ιπεγρτοίατῃγ ὥδειν ο οι θεά Οάε {4014., "41η ϱαπίαΡαπε ο αὐοαιις ἀἰσερατητ Ἴμκχες. Πε βοὐέν 1Π Ἴμκκον" καὶ ἡ 
φοήν 



4/2 

δη8 δι Ἔι οἱ η πα 

εἶναι τὸν μυσικὸν Ἰαχχον. εἶναι ὃ) ἀδαήμοια τῶ ἰρῶ' 
ω 5 : ου Ξ ᾿ / / 5, τῶν ο) 3 ᾿Ελευσήι γομένω τὸν Δημάρητο ̓ εἴρε-ἃ 
σα τε αὐτὸ ὅ, τι τὸ Φ.εγγόμυο εἴ τουτο. 

΄Ὅσπιατα υμ]ΐς σοπππιεΠάα ο αρ 

ΙΡ νιἀετείατ ἸαςςΠ15 τηΥ/{Πς 15 εεθυ Ῥειά" 

οἵαίυπας πε απ εδίετ Γιοτοίυπι 418 βεγεπῖ 

ἱπ. Ε]ειιβπε Ίρπατις, Ιητεπγορᾶδί6 απἰάπαπι 
οφ[οι φιοά Ίτα {οπαται ὃ Ίεαμο Επί ν 

ατα λ αν -” { Φιλ] «/ 2 ση ας . ο 
αυτος δὲ Ρ ειπα.» Αημαρητε, ου επι οχῶὼ» ον Ώοπιαταϊθ : ὨΟΠ ᾽αρετῖ απ ϱ14Πάἱ5 

/ ο. ο κι. ο, . δε ἄδ. . ο ο οἵο κ 
2) μέγα τισίος ἐσαι τῇ [βασιληορ σρατιή. Τὰοε Ὑάδ πα εἰαάον «οππραϊ τερῖς «ορ!δ. 3 

ἅ Οθεγγόμοω, ὁ ἂπ᾿ Ελευσνος ἰὸν ἐς τιµωρίη Α-Ξδια», ΠυΠΠΕΠ αρ: Τ]εμβπε ΤΕΙΟΠΑΠΣ ̓  

-» Οηαίοισί τε καὶ τόῖσι ἃ συμμάχοισι, καὶ ἣν µέν γε Τε αιικ]]]ο Αιμεπίεπ/βρας ας 

»» χατασχκήψη ἔᾳ τὸν Πελοπόννησο κίγδυνορ αὐτῳ τε 
5» 5 βασιλέϊ καὶ τῇ σρατιῇ τὴ ο» τῇ Ἠπέέρῳ έσαι’ ὃν 

22 

22 

22 

22 να « / ο δν ανν Γαοτυ ἳ ] Ίαπα. αΙΟΤΙΗ 
2» µθος καὶ τῶν ἄλλων Ελλύνῶν µυειται" καὶ την 313ςτι5 απιζηηαας νυς εΠατ 81] 

25 

ἀρίδηλα, ἐρήμη ἐύσης τῆς ᾽Αττικῆς» ὅτι «λέω τὸ πίτα ραϊαπι εδ απ Αεζὰ 

τῇ Ε μητρὶ καὶ τῇ κόρή, καὶ αὐτέων τεὺὸ βελό- σεἰερταπι Οετετὶ αἴαπε Ρτο[εερία εν σημ 

΄ η ο» ε  ὁ - Ν 

απθὺς ταῦτα εἶπαι Δημάρητο, ») Σίγα τε καὶ μήδεὶβ5 
. 3 ο χ ο. ο 5” ΔΝ ον 

» ἄλλω τὸ λόγο τᾶτο εἴπη». ἣν γάρ τοιέο βασιλΊα 

α΄ Πι ἀε[οία- 
νεπῖ- 

Ποεῖοι εἳ ᾖ- 

ααϊάεπα. 1π. Ῥε]οροπηεί[απῃ  Ιπευπθαξ κ, 
επ]ηπα 1ρᾷ τορῖ επτ, ειδε εΟΡΙΣ» δν, 
(μπε ἵη σοπεϊπεπτε: ΠΠ αά οἱαοίοα» 4ἳ 

ο σσ Ν Ἆ ὧν / Ἀ 3 σα λ . ; μα ΤΙ δὲ ἐπὶ τὰς γῇας τράπηται τὰς ο) Σαλαμῦι, ΤΟ ῃ θαἱαπήπετη δες νετίαεισ»  ΡεΕΙΗΗ 
. Νο Ὃ κο γαύ]ικὸν σ-ρα]ὸν κιδυγεύσει βασιλεὺς ἀποβαλέευ. τνΟμ1ρ]: τοχ, ης Παιίσιπα απηεῖαξ Ἐπορείσσα 

: φ εν 3. . .. ασ ./ . « αι η. 

δὲ ὁρτὴν ταύτην ἄγεσι Αθηναίοι ἀγὰ πάντα έτια ΊἨαῶς αιτεπι {οἱεπηία. ΑΙΠεΠΙεΠ{ΕΒ αποἵαῦὶ 
ει Ἠδ 

ἵῃπ πος {ε[Πο Ῥεί ἸαοςΠΗτη οπάεμπ, ος 

Ίο ἀῑπίδίε Ώειπαταιαπι, 8ἱ89 ΓΕψο ώς 

τί οιΙ(μαπι Ώππς ΓΕΓΠΙΟΠΕΙΗ ἀῑκειίδ: Π4ΐ 
ων ν »”) ων 2 Ν αι οσα 

 ὃ ἀγεειχθῃ τὰ ἔπια ταῦτα, αποβαλέει τὸν κέ- εἴδα, οδριῖξ 
να / »/ ὴ / 9 ; ) οι » φαλή και σε ὕτε ἐγὼ δυήσομαι ῥύσασθαι, τ᾽ ρἰεξοῖ, τι πες ερο τε πθς αἰῖ5 80 

“/ - ο δι ) αλα αλ . Ξ ͵ » ἄλλος ανθρωπων Ἱ εδεί, ἀλλ ἐχ᾽ ἤσυχος. περὶ Ἱοπηίπαπα αιθαῖ. οΠρετε τ- . 

{1 αἆ τερεπι τε[εταπτύτ΄ μαο ὙεΤΟΙ ἠδρίαπα 

αι - η ο Ἀ ή ͵ . . ο . - δές κ ἷ]ς ους 

5» δὲ σρατίηο τῆσθε «9εοῖσι µελήσει’. τὸν μὺ δὴ ταῦ-σοΏἙ. Πἱεπίαπη: Ίσα απἴεπῃ οχρεδϊήο 
ο απλως ὦ νο ν /  ατῖ. ος απἰάσεπι Γεια τα παραμέιυ. εκ, δὴ τᾶ κοιορτᾶ καὶ της Φωνης γοέ- Ἱ ε απίά το πο νοςξ «0: 

λ 3 1 Ἅἳ σθαι νέφος, καὶ ἕ µεταρσιωθὲν, Φέρεσθαι ἐπὶ Σαλα- ῄΠδίε, Ἐκ 1]ο απἴοπ ραὶνε 
ο” ἃ ο” : / 

νο, 1 ἐπὶ τὸ «ρατόπέδο τὸ τῶ Ἑλλήνων. ἑτω δὲ 
λ ον 

αὐτις µαθέν ὅτι τὸ γαυτικὀν τὸ Ἐέρξεω η ο πολέεσθαι 

ο 9 ο 
Πδ[ε ΠήΡεΙα:, εαππα!ε 1η Αωρίωνο εάν 
ῥα]απηίηοπα γετίας αἀ Οποιος λμᾶ: 
Ει]ς[ο ἀθίαιαπι. τα Ίρεοφ. ἀάΐςι5 ς 

µέλλοι, ταύτα μὲ Δικαῖος ὁ Θεοχύδεος ἔλεγε, Δη-σδοας Χειχὶς εορίας ο5[ς Ῥειτυγᾶδ, ο 
Ώεπίαϊδ ϊ 2 . . α. 

µαρήτα τε χα Ἡ ἄλλων μαρτύρων κατα πτόμωο». Οἱ εις ΤΠεοσγάϊ β]η5 τοτε οι: βαήα ύό 
δὲ ἐ6 τὸν Ἐέρξεω ναυτικὸν σρατὺν ταχθώτες, ἐπειδὴ Τππῃ 3ἴαια αο τείιεο εἴταη. αν 
ἐκ. Τρηχῦος «9εσάμοοι τὸ τεῶμα τὸ Λαχωνικὸν, δέ- 39ίεπ Χεισί εορΙΕ, πρι οοπ [ροζ 

΄βήσαν ες τὸν Ἱσιαίην ,ἔπισχῶτες ημέρας τρέῖς, ἐπ'λωον 
ὃ Εὐρίπε, καὶ ο ἑτέρήσι τρισὶ ημέρησι ἐγέωτο οὖ6 

ἕνα Πλ". 
ω ρᾳ Ἱ,ασοπυπι εκ Ἱτασμῖπο 1Π ΠΠΗΦΙη 

ἵβοετηητ, πάπια 1ίο πηοτατΏ, ὃς ο 
Οήρυπι πανίραραπε» εἲ Ίπιτα τοΠάςπ ὁ ριμ. 

ο Ἐλευσῖνι τὸν Δημ. γή. οξ Φο]οὶ. γη., ἃμοά πίφμς, πο αὐίατάαπι, 2 εἴπεν Ῥαε/. χο, οἳ μδ 
εἴη σοιοῦτον. 

Ώαιιά 1ΠρΙ006. 
Φα/. «49. γεζ. 7, ῥ ᾽Ανενεχίῇ Ρα0/. 
4 Μετάρσιον φενόμενον ο]ιο]. ΓΠ1εγη. εχ ο]ομία. 

ᾠδὴ» ἂν. οἳ "μεμυημένοι ὥδουσι" -αρμᾶ ση ἵπ. ν. ὁ 
1ῶΜχος Ἠκούσθη ἐκ Ποῦ Θριασίου εδίου». ὑμνούμενός τε καὶ εδόμενος' Ἄος ΓεΏ[ Πογοάοαὴ ἀῑοσσαι Τϊσαοιι» οἳ Φα]νε- 
σθωαι τὴν Φωνὴν εἶναι Τὸν µυςικὸν ρκαον οαΙΜΟγΕΙΗ εε/ό 
ση {ση ο. 41Ο» Ἠϊ αἰῖ ραμΙο ρο»ῖ. ἐν ταύτῃ 
Τᾳ ὁρτῇ Ιακχάξουσ; {πέος ο/η αῑε Ίοβο. σοι 
Γπερίμς πο]αππαπ{ες, ΥΝΑΤΟΚΕΝ. 

35. Ἰὸν ἐρ τιµωρίη»] Βου οι Ῥομρ]ενί οοπἱθόΗταπι 
{επεάαε Βατ/οη. οεγταΊα ῥτλεβαπε. ΤΗΠι πατναΒοπίς σο- 
Ἠπε[ο εἰ «{γ{ῤλάσς, αἴετα 1ῃ τα ππαπῖοβα ποπ ἁθ[οτῖ- 
κο . ος. Ῥ. 950. αι αἴιαε εν εἲ ᾖὸν 

πριῖ, «οΠΒΙΠοπεπι ρ6 : : .Υη 50. ος ΤαΠο μις 1» 157. 6ἴ 1.. ν, 59.» 

41. ᾿Ανὰ πάντα ἔτεω τῇ μητρ)] ΕΠ] ἵπ]ασισο: Οοτο- τζπ]» Μητρὸς Ώτυ]ο Τ.. τν, 59. ποῦί]επη, ἀε[οτιθὶ, ἁι- 
ῬαῦΙξ  πεπιο. Δάρτίπιο αμίοπι ορροίίηπα {μπί αἆ 3ΠΠΕΜΤΩ ΤΙΔΙΟΣΗΠΙ ᾿ΠιγΠοσίογΙῃ {σππρας ΠαρίΠοπάιπι. ομριάξαΠΙο Ῥτορίείεα, ηθφιις ἱπααμίετ, ορρήρπαπάο 
ζ/1 60 » αιμπαπεππᾶ {ρααπα 1Π]ς ἀεασπαπ, α 
Ό. Βεἰαυῖο αἁ Ί θεση ΟΥ. ν. Ρ. ἆττ. οἳ ζωη, ὄμ]- 
Πρ]άσ.ἵπ Τβεομίς γή. Μαϊλεπ]αϊ. Ρ. 918. αἄπιοίῃ. 
Οεἴετήπι Ἰακχάξουσι επομα[τες ΙπίαΓρταϊαἴΗς» λέγουσι, 
Φλυαροῦσι, οὗ Ἱποοπαίέμπι ορίΠΟΣ εἰαππογεπῃ. ΙαοςΏητα 
{παρίυς τε(ίοπαπίσπα: πεαιε επίπι μες {αρετή ἄοπο 
Φλυκρίων Ιπάϊοατο Γοἱεῦαῖ, 1π δηΐᾷᾳ Ἰρκχάδουσι, λέγου- σι, Φυλώττουσι» Ἡβόδοτος” εἴ Τοχία, «101. (ωἡήμίαπαε 
Ῥ. 934. Ῥτο 4Ο οἶἶπι Φρυώττουσι ΠΠΑΙΕΡΗΤΗ, πμης 
θλυαροῦσι ἐκ ο]οδ[ίς Γεγοα,, 4ὐα5 πΠδΟ ἀθ[οτίρεστυης, 

ε[Φεζίο βπαϊ]ε {6 Ιπῃπμανίε Ρεσσαϊυπα, 
9, τῇ μὴ ϱ) κα) τῇ Κόρῃ] ή] εἰ {7ὔεγαε σμοίβη- 

πὶς Ίος ἀῑος {οῇος Αιμοπίεπ/ες σε]ερΓαδίε» αοά ψἱτ 
ἨπΙΠΗς Ὥσρανσται, Ἱήπο εἰ αλαπάε Ρείαυ οπεμᾶ]: 
ον 1δεριὴβ. Ῥ. ᾗττ. Ώς πποτίρη5 3ΕαΙΙΕ 3ο πηαἰοτῖ- 

η εοᾶσπα 2ΠΠΟ νατιοπίο αάᾷδ νά. ΟΙ. ή1ε- 
Ὢ Τ040Υ. 1. ϱ. 95. ----- Πῖς ΟΙ. οπου, 

εκ ή, 698, Ἰοηῖσαπι Ῥτο[ετρίμας ἁλῖε ΡοῖμεΓΑΕ Πο" 

ς 6 ᾿Απὸ Ἐλ. Ῥ]επε «ἀγοῦ. }., Ῥοτο Ἰὸν ἐς Ῥσε[.. ἵ Τ6]αυ15. ἐόν, 
«494. Οἶἶπι ξυμμ. ε Τῷ βασ. ΒΡΗ., η ετ ἔκαι ριπετοῆ, } Δημητρὶ «γεῦ, 7. Τη πούρῃ ες 

ϱ Ἰωκαίζουσι ΒΕΠοΙ. Εεγπιῶρ., Ῥϊανο. Νἱὰ, ο, ἵπ Ψος. Ἱος {ραᾶσαπιοια, 
4 Οὐδὲ εἷς 1. «{6.. πεαία πηα]ςθ. ΊΜοκ ἔσ᾽ ἡσ. «0. έ 

/ Ἔς τὸ ὁ. γε. 
2 Τῶν ἄλλ. Φ1πά, «γεῦ. [αβαιό.» οἱ αἆ Ἠοιπαί, Ρ. 155. 98, Οἶϊαῖ, τα 

χχὶν, ς, η ο Ό08, αἷίο «εγες ΙΙΑ{εΓ» 46, 
ἃ 

64 Συαμ.. πο. ζη, 

οκ απ 
«ᾗ, οπτοπές 

1 ᾿Απολέσθαι Β6ΛΟΙ. 1 ή 
ήν 

ππη]ς {ΟΙΠΠΑΙΠ Κούρῃ. 1Τιοεί ποπ ΤΕ (νε ἡ πβεσβι 
απη]α1, 4ο Ιμπέίπι αἱ μεγόλαι (εδ) Ἡ Τμδετα: νο 
τέρω θεὸς καὶ ἡ νεωτέρα, ἀἰσππεης σέ ς : σετ. 6’ 4δν 
ΤΟΥΟΠΙ εδ[α ορίπίοπεπι {οη]υ]ε Οἱσεγο τν. Ἠὶ αμ. 

κ γη : ή ὥς 
1) {ρήση οτ/ὁ (εγογ} εἰ 112εγαέε ϱο/ 0741: 21 
οἱ γαβίαι εε[ὸ Ἰ δρα ----- εκ ΠΠΕΠΡΗΣ πωιῳ, Ῥ. 
ο ος ατηρῖε /. Ὀγομοο. Ἡν Ο8 8 ο 
196. Οετος μᾶ νῷ ἀῑσίιτ «4/22γ/ο ΗΡΡ" ον 
Έππαε ΡρτασβάΙ Ῥτασίσᾶας 1, Ρίπαη» η μια 

Λερ”. τήπη Ώ6ατυπ] νο]πέ αὉ ΕειΜΙΠΗΣ, οροήδυ5 
Πετία οἰπεταπί αὖ απαιἠεβπιίς δα τῶν με 
Ἰήεμγῇο πο πιεπιοταῖί Νες{επΙ] {10 ποπήας τρις Δή΄ 
λων θεῶν' αΏδί ἵπ Ρε]οροππείο αἳ µεγάλαι θε 0 Τό 
μήτηρ εἴ Δέσποινα Ἠπες αΤΕΠΙ ΠΟΠ. 1ονε παἳ με με[- 
τε, {εᾷ ΒΗα Νεριυπί: οί ππαῖος ΠΙΗ18 αμα ορ οκ 
Ίαο πηπ](ο οΕΓΠΟΣ οταῖ, Γπαρίης Ί]απι Δηοὸς η, τὴ) 
τυπῖς νίὰ. Πε ρσηδεν, ἵὴ Θα. Ἡ. ΟΕΕ Λῄώ’ 
(παει Βαρπι. Λέμε, 4δ. ἀῑκίε 1111 μα 1) 
ην, {εά Ῥτουι] ἀμοίο Δοιωζν {οἴπια μαμα” γή 
ποιιετηπῖ Ὠκεανίνη" Εὐηνίνη" ᾿Αδρηβή ἵπ Ρ1α1. Γ 
Φαιωκοσίνη. πἱήπιπι αχ Ιπ{οηρί, ΟοτΟΥΣ : τομαιιίς, 0 
τα]. ομ1/α με) Ῥ. 499... αἱ αρ πο ας 
19 σοττίρεπᾶα» ἵπ. νἰαῖπαε Ρ3Ρ. ᾿ ΕΜΜ κ 
εὔῖαπι αµατίαπα; Ὁσέω δ ἐν νάσρ Τ4: ὙΑιοσοη 

ος ο. { ΑΡεΕ5 Μ. 

53. Ἐπὶ τὸ σρωτόπεδον 1ὸ Τῶν Ελλήνων] ὁ ὁθὴ 
ἄοξἒᾗε ης, Τ. τ. ρ. 958. ΝΕΟΙ λα η 
θὲν ἀπ ᾿Ελευσῖνος καὶ ὑψωθὲν ὑπὲρ ΤΗΥ πο μέ ῷ 
ψεν οἷς τὸς ΤΩΝ ΒΛΡΗΑΡΩΝ  »αῦ δή ο λσμόν οί 
μυσμῷ. Φὶς Ο], ζ[οζδί οκ {ἱιεάΙδ αρα { ΛΟΡ 
Ἰμάϊσε» Ἱπρεμάσπτες, Π]α τῶν βαρβάρων Ἠορίμη, 
ται οχ μία, αι ρρο {πάοέτί ΠετεαἵΟΠ15 3 ῄ ης 1 

Νοβεί Ὑπαπία, αά α1αῑα απιαπάΙΙΗΣ ὀ11β 
οβζϊα {εο]ίοι Π1ρμ]αβ{Εἵ. : {ρθέϊα, ἴωτρε {οπο]ίοη Ἡισμ]αβ | ο, 

.υ ο. ου ρυ 55 .. ος ϕ : πι αμθίδ ι 

Φωῤν τῆς εκέεις, ο) ταύτῃ τῇ ὁρτῇ 6 ἰακχάζκοι’.. εοτπι ΠπΙαυσ: εε νοεέπι απ ο 

/ 



ο ο ο ο ο κ ο Ελ... 69 
1ο Μαίτατα, Ῥαχίοιάπι ΡτανΊτα». Ῥ]οτίαιε {παάςηϊ Ρµρπαϊο 

ΈΠαΙεταπη Ρταβο {πεταηῦ. Νες νετο πιίπο- 
τε, πε πηῃῖ νἰάριητ, ΏΠΙεΙο» γεὶ ααἱ τεῖ- 
τα νεηπετηηὶ νε] αυ πανίδας, Ατπεπας 1Π- 
να{ετιπτ». απαπι 4µαπη αά δερίαᾶεπι, αἴαιε 
ἜΓβειπιοργ]ας -αοςεκ[ετηηῖ: παπι ἵπ Π1ρρ]ε- 
ΙΠΕΠΙΗΙΗ 6εοταπι ααϊ απῖ τεππρε[ίαίε» ας αἁ 

Φαλήρῳ, ὡς μὲν ἐμοὶ 4 δοχέευ., οὐχ. ἑλάσσοῤες ἑόντεό 
» ἀ τα ως κο ν αν 
ἂβι}μόν ἐσέβαλον ἐ, Τὰς Αηνας» κατά, τε ἡπεις 
ϱ0ν καὶ τήσι Ἰηυσἰ ὃ ἀπικόμεοι, Ἡ ἐπί τε Σηπιάδα 

:ὠφίκωτο λαὶ ἐς Θεῤμοπύλας, αντιθήσω γὰρ τοῖσί τε 
6σὐπὸ τοῦ χεἰμῶνοξ αὐτέων απολόμθοισι» χαὶ τόῖσι οὗ 

λ ρω 9 3 εφ, νι ΄ 

Ἔπαιπιοργ]ας, απῖ ἵπ πανα]ίδις αἲ Απτπης Θωμοπύλησι ο Εώσμετ, Αρτεμισίῳ γαυμαχίησι, 
{παπι ρτορ]ή]ς Ιπτοτ]εταπῖ, Ιον ΠΙΡ/Πτμαπα, απἱ Τούσθε τοὺς τότε οὕκω εποµένους βασιλεῖ ,- Μηλιέαον 
ποπάυπι τερειη ἴπης {εαπεβαητατ, ΊΜείίεη- καὶ Δωριέας, καὶ Λοκθοὺον καὶ Ποίωτοῦδ» πανσρᾶ- 
{ες, Ὠοτίεπ[ες, ΊμοστοῬ, Βωοῖον, αἱ οα τιῇ ἑπομώους, πλὴν ἆ Θεσπιέων τε καὶ Γλαταιέων' 
ΟΙΠΠΙ σορία αἀνεπετιπῖ, εκεερῖῖ5 ΤΠε[ΡΙεη:Ζοχαὶ µάλα Καρυσίους τε καὶ ᾿Αγδρίους, καὶ Τηήουξ 
Ώρας «ε Ῥ]αιφεπβρας: πες ποι (αγ/ῆος, τι χα) τοὺ ος δα ήήαΣ- αλ τν σο” 

:Απάτιος, Τεηῖος, ας σθίθτος ΟΠΊΠ6ς Ἱπ[α]α. | λί ανω - ο ιο ; ΄ ο ή 
Ώος, Ρτῶίος αιῖηαιε αἰνίταιθο, «ΤΙ Πο ο τας ο δα ἔπησνημο πότε ο η Ὃ ςλ 
πηίπα, Παρατίας «οΠΙΠΙΕΠΙΟΓΑΝΙΠΙΙΗ5: Ώαπι 4πο Τὰ, ὁσῳ ΎάΦ 9] προσέβανε σος ελα τηὸ Ἑλλαοος ὁ 
παρ] Ῥεπείταραϊ ΙΠΙΤΟ 1π στῷςίαπι Ρετίεδ» Γ]ερσης κι αρθυσρ οκῷ εθνεά αἱ ἐετος Ἐπεν οὲ 

67εο Ῥ]ατες ευπῃ παεῖοπες {εαπεδαπτατ, «Θπίζο: απίκατο ἓ, τὰς Αθήνας πάντες 5 οὗτοι πλ! Πα- 
οπ1Πες, εχεεριῖς Ρατϊδ,. Ροδίᾳπαπι ΔίΊεπας ΄ ρίω Πάριοι δὲ ὑπολείφθέτες ον Κύθιῳ, ἐκαραδόκεών 
Ὕοπετε, ετ αἲ Ῥμαϊεταπα, ῬαΠί απτεπι 1π τὸν πόλεμο Ἀ τῇ αποβήσεται οι δὲ λοιποί ὡς ἁπί- 
Ογιμπο τε]ξΗ, «ιο Ρε]απι σαἀείει «χΡθ- ΧωΤο ἐς τὸ Φάληρω, ο αῦτα κατέβη αὐτὸς Ἔερ- 

αΌαΠῖ, σοϊοτΙ εἴσο αἳ νεπετιπὶ αἆ Ῥμαιε- εν ο ον] , ρα ο ἴ η αλ ρα σης. αἱ πυ- ΤΗΤΩ 1ΡΙ Χοτχες 1ρςο αᾱ. οἰαδίεπι ἀείοεΠαϊς, ἔης ἐπὶ τὰς νήας» ἐθέλων σφι συμμίζαι τε ου 
: . ᾠθΟΛέσθαι τῶ ἱ ἐπιπλωύγτων τὰς γνώμας. ἐπεὶ δὲ απί- ΑΏΙΠΠΟ «οβίηπι «]αςήατίοτάπῃ αἀεαπάϊ» εἰ αἲν πρ ας ἐπ δή ερ βό: μα "«επάϊ Γεηῖρητίης, Έο Ῥτοξεξίας 0 Ῥταίςε- ο εεος προίζετο παρήσαν µετάπεμτοι οι των 

ἀῑτ, αεῃἀεπεῖρας, αἱ ασεῖία εἶάς εκ πανῖρις εθνέων τῶν σφετέρων τύραννοι καὶ ταξίαρχοι ἁπὸ τῶν 
“΄ ν . . ρω ] , νε . ε Ἀάθίαπε, {μα αιήθυδᾳπε βεπεῖ εγταηηῖς 3ο γῶ, καὶ ἴζοτο, ὧς σφι βασιλεὺς ἑκάσῳ τιμὺν ἔδι- 

. 1 ΄ τος ο λ ς / : . 7 
| ο ήταν (ἀπέοπρας, αϊ ως Ἄρπος δώκεε' πρῶτος μέν, ο Σιδώγιρς [βασιλεύς μετὰ δὲ, 
τοσα ἀθάσται». 4ΠοσΗΙΠ ΡΕΙΠΙΗ5 οταῖ ΦιάοπΙΗς9 ὅ Τύριος: ἐπὶ δὲ. κ ὤλλοι, ὡς δὲ κόσμο ἔπεξης ἴζου- 
τες αΗμας ες άΙπΘΕΡΕ αμα ο πένες πι ξηε Μαρδόμο, 1 εἰρώτα» ἁποπει- 
ἀε]ησερο οτάἰπα σοπ{εἀειμηξ, πηΠε αά εο {ο ο σος ΡΕ αραν πμ. 

αν ον ρώμωος ἑκάφου, εἰ γαυµαχίν Ὢ «ποιέοιτο. Ἐππὶ ἹΜατάοπίππα τεπταπάϊ οτατία» {εἱ[εἴταταπι {1π- ο ώμαα, ιν οσο 
6 Ρι]ο5, απ ΡΙΩΠΗΠΙ Ὠδναίε {ασετες Ῥοδιτεα- οέ πέριων εἰρώτα, ο Μαρθώιος αρξάµεγος απὸ του Σι» 

. . ον, | ώ . .ν, : ρα ης { 3 
α παπα ἹΜατάοπίας α 8ΙάοΠίο εχοτ[ις, Ώπρι- δώγίου, ὃι μὲν δὲ) Ἡ ὦλλοι. κατὰ τώυτὸ γνωμην ἐξεφέ- 
1ο αἴτειπιεῃς Ἱπτείορανίς, οετετὶ φπάεπιθΟρωτο, κχελέύωτες ναυμαχίην ποιέσθαι. ᾿Αρτεμίσίη 
σαπάαπα ΄ ἀίχετε {επτεπίαπαι, Ιαρεπῖες Πετί 

αρτω]απι: ΑτεπΙΙΠα νεῖο» Ἠσδε, Ιπαῖε» 
ἹΜατάοπϊε,  Τερῖ τείετας πε ἀῑσοία, απ 1ῃ 
Ῥτο]ς αἀ Ῥαρῶάπι ρε[ῇς ποπ ἱρπαν]δίπια 

εχ- 

λ- 2, Ἱ απ» ἡ ο ον 

δὲ τάδε ἔφη, 9, Εἶπαί µοι ππθὺς βασιληα, Μαρδο- 
-ἲ ε ασ / / ος ο έν ὢς ἐγωτάδελέγων οὔτε Ρ κακίςην γθομέγ. 

- 3 ο ο  μΨΜΙ ο... λ / ! 3 / το 9) τῇσιγαυμάχίησι τῆσι πθὺς Εὐβοίη, οὔτε ἐλάχια 

10 

τα Περ, ΐ]. Ῥαν/., αἲὶ δοκέει, : ὃ Οπιαῖε «γοῦι, οἳ οἵι ζλι]]α ἡὶ ἐπὶ, πο ἐτεὶ), Πέ ἵη οδοί, ο Μή- 
λιέως τε Ἰά., ι{άπιπα αΏογαῖ, υ ἱ Θεσπιέας εἴ Πλωταιέας Αγή.»: οἳ Καρισ. «4γοδ. ο 4, Ραή/. «ή. 
τι ΟΠΠΠΕς ἐπεμνήσθην, οἱ νῖπι ποὮ Έπσοδτεπα, 7: χε, .Ῥμε[. «4ἱ. 7. «4ποῦ., ὠπικέατο Ῥατίς. -ᾱ- ὃ- «4, 
μμ απο {περε πο οαιδῇι πουίαζητ. 
πα.» κῇ αι. 4. Ὀγή. 

ϱ εα, Θα. «4. «{νοῦ. 2: οὗτοι ἀεεδε «440 ὅτε, 

ἃ : Ἐπιπλωόντων «4γεζ. 2. οἰπι ἐπιπλεόντ. 
{ Εἱρ. «4γοῦ. 7 Θα... οαἳ πιοᾶ, απῖει ἠρώτω εκ Ίχεί. αϊσημα, 
ποιεοῖντο εί, Ραι/. «ΠΔ. οἳ οτα Φ/εῤὀ.» αἱο5 {εφιεπεῖα τείε]]υπο. 

ὁ"Πι «τοῦ, 
ο “Ὅιλλοι «42. «4γεδ.ν ὤλλοι ΠΠ. 

7 «πο. ἔ’. 8711. Ραγίς, «4. δ. «44, 
ϱ Δὴ ὦλλοι «4γεζ. }Ίπά., Ἀπῖεα μὲν 

ὤλλοι. Όοπε 67οπου. 1» 195. ΤΟΙΙΟ ἐπεφέροντο ροδῖ ραµσα «44. Ρατ/{. Μεβρῦ. πΙαΤΡΟ : ὠπεφ. Λε]. ο Εἰ- 
πεῖν πρὸς «4γοῦ. 7, εἰπεῖν µοι πρὸς εί. 
τπµπι Ιαμάοι εἶπέ µοι Γάά. αΠΠ. 

ᾱν/. «κ. Ῥανγὴ. 4. Β. Άγιο ἵπ «ο εἶπαί μοι, απεπι οὗ. 1οπίς- 
2 Κακίσην νενοµένην «εί. αν. «44. εἲ ἀποδεξαμένήν , ῬΙο 4Ο δεξαµέ- 

ή ΑΓἱέ. 9 προσδεδ. «γοδ. 7. Οἶπι κρκίση γενομένη εἳ ὠποδεξαμένη. 

ότ. Ὡς μὲν ἐρὴ] Νοευ]απι Πΐ νε]]επι Πρ {ορ 
Ἀατεπε ἨἩετοάοίεο πιοἵς Ἱπίιαγεέζαπι, Ὡς μέν νυν ἐμοὶ 
δοκέει». ------ ῬαΝ]0 ροδῖ Ρ10» ἐπείτε Σηπιάδα’ Κοεηίμι, 

-παρας Πτετίς τερεβς, εοτήρερατ, ἐπεί τε ἐς Σηπιά- 
δᾳ ̓ ἀπίκοντο. ------' Ἐκ πο Οοάΐσα ποη πηυζαδίσπα ν]- 
αυτ 1Π Ἠ]δς πλὴν τῶν πέντε πολίων τῶν ἐπεμνήσθην' Ἱ]- 
Πο ἁῑπαι ποΏτο ΕΙεηιεπία(α {ΟΥΠΙΗ]4. σρῶτος τῶν ἡμεῖς 
ἵδμεν. ------ Ἠϊς νΙεῖπο νειβο προσέβαινε ταξῖτε Ἠίεταπι 
αεαπαπε, προέβανε {οτϊρεηίος» κεί εἲ Κοεηζης. 
ώ η ον. ΨΑΙΟΚΕΝ. 

:. Ἠσι νηυσὶ ἀπικόμενοι) Ὁἱάπιπι ριπείει «η εὖ. 
μαι Βιρίοπροτοης» 1Π οκΙΠηπι [πο {επιεηΏίαε 44ΠΙΠΟ 

Ῥοδιεί αΌπα, Ψεατίης ος: } ἐπί τε Σηπιόδα ------- εἴ Πέ- 
οερ/αΠ υπ ΟΡ εηρίοτίς σοπ/[ιθειιᾷ] Ἐπὶ δὲ ἐπεὶ α. | 1ΠΕΠ].  Ἐπι εἴ έπει 
{πο Ηπιε ρεπημίαηίας. απιστυπι Ῥογβους πιμ]τιό]- 
η]5 αἆ Ῥερίαάεπι ἀεάῖε Τ,. να, τᾷς. 
τα. ζ1. Πλὴν τῶν πέντε πολίων] 11/1μάγΗήΙ, αχ]. Ἰνο]ϊ 
Ῥιρηπί, θαηρΗὶ ει ΟγιμπΙ Ὁ, 46., αὐας πόλεις ο ρμ, 
τό 5ο πιοχα, ἆο 4110 Παρουγαιίομ ἵη Κεῖοι ος Αἄποτης, 
ον Π1εΥ, «{1/0ηΙΗἱ ϱ. 503. αἀρε]]αῖ. Ὃ Γλαπς 
αν ως αὶα Φ4ΠΊ115 πολίων πασέων πρώτη’ οἳ Ἰ.. τ. 141. 
Πμά μηνα Τε[οΓος, ΠΥς ἐπεμνήσόην Πηρι]ατί αἩ που] 
ην ος Ώμπιετο ρίηραίως, επ] ρΗ5 Πεγοάσέο οΟΠ{168- 

τερον αμα ἴζα Οο44, {οπρεί Ο, 95. τοῦ καὶ ὀλίγῳ πρό- 
ρον τουτέων ἐπεμνήσθην : 

. ΤΟ ὁ / ᾿ 9 . . 
ὃν, 0 ποβήσεται] (οπιϊπο 1π Πθροῖίο καραδεκέοντες 

ΤΟΝ πολεμον ν ) Ὁ 

1 οὰ » Ἡ πεσέεται Ἱ.. νι, 169. εἰ τόο. Αι 1. 
2 ὃαν σκοπέειν δὲ «ρὶ οσο Ι ης ἴτε {ορῃ, Ἡ χρὴ ----τ- κ ἀπαβήσεται, ΏευΒ Ἠις ρ]ίρεπάς μον ο ΠΕΠ νἱάερίτις εχἰρυή» ηος πο- 
ος ΠΕΠ πεφιιθ ἱηρτοῦληδα, 3 {ηῖ Ροτεήτ εχ 

Ὁ η δὲ Ῥ. 689, ΠΠ. αἲ πιοχ ΙτετΗΠα τῇ ἀποβήσεσθαι, 

΄Ηαπι ν]σαπτσ» 

1πίεαΙεῃς ἐθέλων σφι συμµίξαι τθβΙευτηπι Ο, Ζοι: οο]- 
Ίοᾳεπά1 {ειπιοΠεδαε πα {εεπά1 ἀε[μάρτίιπι ἱπά]σαξ, 

ΟΙ. Ἐπαί μοι πρὸς βασιλῆα] Νοίο ουΙαᾶατὶ ππεπιΌτα- 
πατυπα ζοη{επβοπί πποσίαιε Ηετοᾶοίεο», αἰα]ῖς Ω Σεν 
ὦγγέλλει Λακέδα|ῥέονίοις ----- 1. νΠ., 530.. εἳ ρᾳ5ῃπι 
α]Π.  Ἰεάιπάαπαα ρτοποπῇπίς ἀῑέβοαιε ἰοία ΗΟΠ6- 
τοπ {ρίτας {αο. Ἐ, 501. Εἰπέμεναί μοι Τρῶες --------. 
Όυι ΠαΗῦ. ἐν δὲ τῷ εἰπέμεναί μοι Τρῶες ὠντὶ τοῦ εἴ- 
πιωτε, πεβιττὸν δοκεῖ τὸ µοι κεῖσθαιι ΌΏπο φπ]άθπι ρἱΘο- 
ΏΔΦΠΙΟ πΙΠ1] οππηί ἵπ Ἡησυα, τεξῖε ἠΗ{ογοζμῇο αἆ Οβ- . 
Λίαμί Ογπεσεῖ. 1. 99. ἀοοσεπία», τθεβρΏς, Π]α αὐτεπ 
αἶας Αιζεπήβα αἲ Ἀετχεπι τείετ] ροβμ]ας, βάᾳ 0οάἆ: 
οΡΏπΙε ῥΙοςεάΕΠΕ, οὔτε κακίςην νεένομένην ------ οὔτε ἐλάτ 
«ισα ἀποδεξαμένην, δέσποτα. τήνδε ἐεῦσων φνώμην µε 
πο πεζιε ἱσπαυίεβιαηι ------ εζε ῥσμο είς. σε”: 
ὃν [πεΙπογ{δές ο (ο/ήΠος 118 {416119 ΠεζΗΜΠΙ ή τν 
Ἱναππαις τὴν δὲ ἐοῦσαν αἆ φνώµην πρίαΤΙ ος 
τυγ χάνω Φρονεοῦσα, ελάεπι μείομο {πτυτα» Ἠπος 
Ῥαττεπι Ίοτυπι ἁΠριαπάο πατάς εδε «1. ος 
ποτ ἁππιπαϊα, νιο]επείοτε εοπΙεξτΩΣᾷ» ιο ε ον 

εἰς ἶμο, ον 
91. Ἐἶπέ µοι πρὸε βασ.] Ο 1136 ΡΕΙΙΕ ας ο 

Πο ἀϊσσπισπι Ειοῖεο 1]α πμά 4 οΓΠς 1 οπ]ρία» 
ὡὠράοκ Ρταεῦετὰ ΝΙ4ετΗΣ Ὀχεί. ες 

/ δι» 

Εμα]ΐα Ίοσῖε γα: οὔτε κΑκίΡη» ΧΘΟΗΑΥΗΥ στι οὔτε 
ἐλά  οδεξομένὴν» δέσποτα τὴν ἐοῦσαων ννώµην µε δς Ὃ πα αγ’ Εαοῖ]ε Ἡαιιοι οἩς νοζμ]λιη ἱη- 
τετ{ετιστίῃτ δὲ, αμα εἰεέῖα 2 ΤΗΥ ευσαν γνώμην ΙΠΙΕΤΡΤΕ- 
Τους σενα απή1έ 11έ{ /{ζπ1εΗΓΜΑ1Ώ 9 (χα ΠΕΡΟ(ΟΗ1 ΙΠΟΤΕ 1ο- 
αποπάἰΣ 4πεπι» Ῥϊο Εἶσέ µοι, [εἨρβκίο ΟΠ ρίσος ουσα 
ἆοηίο Εἶπαί οι πδὸΣ β. Οὐ1ὰ εἰπεῖν Ο04εχ Ἱαῦετ 244. 

Νππῃ {6 



τς τος ελ 
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ο απ μποτ μα πο... 
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65ο Ἡ ο. Έ ο ο οὐ τνήά Ὅ Αάροϊμα ἀῑοίιλὰδε, εετίὰ Ρἱοδυσοπὸ φαὐ, 

ζ ο 1! ᾽ 3 3 ο” , / Ἱ - 

2» σα ἀσοδιξαμέγν, δέσωοτα» τὴν δὲ ἐοῦσαν γνω- εχκΏ 
λ / µη µε δίκαιὀν ἐσυ ἀσοδεχ)υσθαι, τὰ τυγχώώοδ 

/ ” : 

ϱ» Ορωέησα ἄρισα ἐς πρήγµατα τὰ σά. καίτοι τά» 

Ώθοις π]πῖπια οἴτεπάϊ, ἀοπιηςί 
Φεπτοπ!Ιᾶπῃ Ύετο αἴαπι Ἠθῦεο, «Έθαυπι εοί 

πο Ῥτοίείτε απ Ιπ τεῖη Τ1αΠΙ ΤΠΙΑΣΙΠΛΕ εείε 

{εηῖιο. 1Τίασααο πος Εδί {ααάεο, Ἠΐ παν]διι8 
5 / ον / ο ] ο” λ / 8 / . . 9 . ὃ θελέγω, Φείδεο τῶν νηῶν» μηδὲ παλμα ΧΙ" ποιέο. Ἓηγσης, πες Ῥω]ίαπι πανα]ς Εοίαθ; Π]ὶ επἰπή 
22 

22 

9) 

9» 

92 

95 

9) 

Τοὶ γὰς ἄνδρες τῶν σῶν αγδρῶ) κρέσσονε ὃ τοσοῦτον νὶτὶ ταπίο: {μπε ταῖς ν]τῖφ ἵπ ΠΠ ρτα/ται- 
εἰσι κατὰ «)άλασσω, ὅσον ἄ)θρέ γυναικώ). τί δὲ εἶοτος, απαπιο΄ Εερηϊπίς νἱπῖ, ΟΩμά νετο ης" 

ο) πάντως δέει σε αυμα χίήσι ἀγακιυδυνεύει; οὐχ. ἔχειν οε5{ο Ἠαρες οπππἶΠο γεπίτε Ἰῃ άΠεΠΠΙΕΗ ρα” 

μὲν τὰς Αθήνας, τῶν περ εἵγεχα ὠρμήθης σ«ρατιύε- 1518 πανα]ςξ ποππε Αἴπεπας ΠαΡεδ» οματαα 

σθαι: ἔχειο δὲ τὴν ἄλλην Ἑλλάδα: ἐµωοδων δέ 
τοι ἵσαται οὐδείς' ὁἳ δέ τοι 5 ἀντέςήσαν, ἀπήλ- 
λαζαν οὕτω ὡς ἃ ἐχείνοις ἔσρεσα. τῇ δὲ εγὼ ὃο- 
κέω ἀπτοβήσεσθαι τὰ τῶν ἀντισολέμων πεἠγµά]α, διοι. 1ὰ εχροπαία: 8ἱ πον Ἰπλαδίς Ρυβηᾶ 

2 Τοῦτο Φράσω' ὃν μον μὴ ἐσσειχθῇς ναυμαχίη ποεύ» πανα] σοτηπηειεπάς, {ο εἰαίετ Ρέ69 

ὢ μαοο, - να Τὰ» γηα5 αὖτου εχἠ πρὸς γἩ µέ- Πΐς «οπΏπετο αἁ ΤεΙΙΑΠΙ 
ο» }ῶ9 Ἠ και προβαίνων ἐς τὴν Πελοπόννησο» εὖπε- ἆἀεῖε ἵπ Ῥειοροππείαπι 
2 Τέῶς τοι, δέσποτα, “χωρήσείι τὰ γοέων ἐλήλυθας. ΠΕ» Γπεσεδεπε εα» «ΠοΓιπῃ 
5» οὐ γὰς οἷοί τε πολλόν χρύνου εἰσί τοι ἀντέχειν δι1Ο 

βταία οχρεἰεῖοπεπι {ιπιβ/ῃ 2: ποπΠε τεΙΙφμπα 
Οπσεῖαπιὸ ας Πσππο ερὶ ορμή. (01 ος 

ομββεραπε, Ίτα {απηπποιϊ {1Πε ξ 05 ὡς 

ΘΩἵο αὐϊαπι ερο εκίτυτας Ποίιαπι 5 ἃ 

απτ οιἶαπι επ” 

ταπςο Π0ί) 
το νεπί- 

ο ας φοί Π1: πεσια επίπι ́  ἀῑι Πδί τεβίτειε ο 
ορ[απὲ, {εὰ Ίος ἀἱκβραρίς, εἲ ἃ ΄ ε{/ ο τ ' ο” 

» Ἐλλήο, ἀλλά σφεας 5 διασκεδῷς. Ἀ κατὰ πό. ὮἘ παοπίαπι 6” : νε / / Ἀ ὃν  λί6 δὲ ἔκασ-οι- Φεύξοτα| οὔτε γὰρ σῖτος πάρα 
αιῖαιε Ίρες ἀε[ιριεπι 5 αἲς 

. . ω πιη 

απε σοιηπιεαῖας 65 εἶς 1π΄ Ώας {π[]ᾶ» / νο ῇ 7 ς ολ / / . 6» 2» σφισι ο ΤΗ γησῷ Ταύτη, ὧς έγω πυθάνοµα|, οὔτε εβΡο αἰάϊῑο, πεαιε, τὰ 1η Ῥε]οροπὴ 3 Ν ΗΝ ΑΔ 5 } λ / 3 . 3 αυτούς οιχῶς» Ἡ σὺ επι τὴν ΓΠελοὮὄνήσον ἐλαύνης {1π Ῥεάείίτες οορίᾶς ἀάσεδ κ Ν λ 2 Τον πεζον 
τς 2 ϱ/ « 

2) ἨχΌτας' οὐδέ σφι µ 

µίο «ος αἴε- 
μας αἀνειε- λ ” 3 / νο ον, ” / 1... . ο 119 

αΤογν ς σρατὀ» '' ἀτθεμεεὴ τοὺς εκέ(θεν αὐτέων] 54ἱρΙ]ε εδι Ῥετ[τατος αἱ 1]μη ελοπίοπβρις 

μιεῖν «49. ὠτρεμήσειν Ἠ{μ. αλα εἴἴηπῃ ΠΙΙἴΦΗς, 

κ 

{ο απτεπι ἸΝοίίτο πάλ] δεῖ ὠπαρέμφατα Ῥογέμς ἄοσα- 
ο, ρηρίᾳ ῃ, 6. 99. Ῥείρείαια κατειπεῖν ΕΚ Ιμεά. ῥρο-- 
{πεταῖ ΄σγοη. ΡΙΟ Ι9Πἱ6Ο κατεῖπαι. Ιοπῖσα. σετῖο [ηπί 
αὖαε (οτες αριά ΓΠεγο, τεουτταηί εἶπαι εἶπα εἶπαν 
εἴπας: 'Αἱεκαπατίπας {απῖ ἨὨϊα]εσί, ῥΙποῖεί εἶπα, εἷ- 
παν’ ἡλύίαν ἔφυγαν' ἔλαβαν' ἔλιπαν' ἔπεσαν' αἰΙπε {ο- 

:. φΠεῃταία Ἱεσυπτμ ἵπ Αἰεχαπάτίπα νειοπε Ν. Τ. ος 
ὧς πραά Ρρετραµςο5 1195, α:σςδ Ἠαῦεπιις {πραεήἩίες 6α- 

αν 4επι ἀῑα]εέτο ρήτα μ{ος: ἵῃ αμῖς νείετιπι πιοΏΙπε- 
ο ᾖδ αμσά Πὶς 11ο ταῖς Ἱερίεις οονιῖρί ἆαραι: ἔπεσαν 

τεέτο Ε4: οκ ΓΠεγοβοίο αΜοαιια 1ο] επι Ἠπίας Έα. Ῥ. 447. 71. Ὁτ εκ νεπηι ΕΛήποπ]ς α Δοηε]είο Ρ. 131. 
οὗ γὰρ ἐν χρήσει τὸ ἔπεσω, νετα {οπδῖε δοφο]. ἵῃ «491ῇ, 
Αν. ν. ὃᾳ1. {εᾷ ἵπ Οτρῥεί αμἱ ἀῑσίεις ΑίροπαΠε, αὓ 
αμάοτο Ῥοβειπι Ῥρῖο Σ. 510. Ἐν δ ἔπεσαων" {ἴοιι χ. 
116. εἶδα" Ἠϊο {οΐεχ {5 Το αρα ρτοβῖε Ιπαϊοῖ]ς, 

κ. ΥΑΔΙΟΚΕΝ. 
6. Ἡν μὶν μὴ ἐπειχίῇε] Καιχαι ρα απίς {ΠΠ{σα- 

Ῥίαπι εχρεάΙΠΙοπεπι ΕΠ Ίαπ1 πιοηυεταῖ ΥΠ; ϱ, Χ, 6., 
ἐπειχβηναι πᾶν πρῇγματίχτειν σφάλματα. ----- Δά Ρτο- 
ΧΊπια» ὦλλὼ τὼς Πας αὐτοῦ ἔχγο' «Κοζηῤης 1ῃ ΠἨτοι]ς, 
εΟΠ{ερέγάΠΙ» αἷτ, σχῇς, Φιᾳ σχεῖν εο [ση ]δεμίη. 
Φίς τεζα ή. 

ἡ 
Γπερε υε] ἴη ῥου ᾖζγο αλά ΠΠεγος. ας Λα ΜΙΩ3 ΟΕΕΗΥΤΙΕ. ------ Απτοπίβας ρτονἰάρηείαπι ρτοῦα- 

Ο18 ἀῑσεπῃς εχηρῖτας α[ροιτίπιο ϱ/ή1γεζως Ίιος ΠΙΟΙ-- 
όαςΙ αΙζτο Ἔς Ἡ. Ῥ. ὃὅζο. ΔΑ. σαῦτα μὲν οὖν μέτρων ἐνδεῖ 
τῷ Ἡροδότῳ, Σ/βυλλαν ἀποφῆναι τὴν ᾽Αρτεμισίαν, τὸ µέλ- 
λύντω προθεσπίζευσαν οὕτως ὠκριβῶς. Ίη τρις οἴῖαπι Ἡι]- 
πηαπίς εχειεἴζαῖ» {141 Φεμε ας αἰυῤηίμς {υςηίοῃ- 
2ε. πα ώγίο αήφ μα)» εὐγάς γε(ῥο/ὰ ἀε/ετε δαμδίως» 
ο /έο αργία γα{οέ ΠΑΡΙΣ. Φ1411 Ἐγεδία, «ὨΏεϊρῥοδς- 
δε 

το. Οὐ γὰρ οἷο τε] Οπο 
ΦΑΚΠΗΡΙΟΜΑΙΟΚΕΝ. 

ἆ (δα υ1ΓΗ1 εἶσί τοι ΤεζΡῖι15 της 
Ἰμάΐσς (οΠρτηπι Ἱερίται αριά Ρ/ΜήατεδΗηι Ἐ. Π. ρ. 869, 
Ἠ]ε, ἔσονταί τοι 
οὐ {6ΙΙεῃς διασκεδῷς', 
ται, ΝΕΙΘΤΙ ΠΙΟΤΕ {οπΙΡΙΗΠ]» 
ὦΤοεγ. ϱ. τοι. 
ΔΡΡ. λος, ο 

ὠντέχειν' ἃ ΠΠ αῑἴεπίο πιηίατ] Ῥοιιήε 
{οᾷ Ίιος 1άεπι ΤειΏρι]6 εδ: 1ο ἔσρν- 

ἆθ αἱιο Ρἰη/οπΗς θρῖι αὰ 

Ἠειοάοῖθα ἆθαῑε Τ1ΤΙΟΓΑ Η. Φλ6ρδ. 1η 

14ο, ----- Π]μά αμἴεπΙ» οὐ γὰρ οἷοί τε 
ἔσονται, αβιατίκβπια {οτἱροπάί ΤαΙΟΠΕ» ΡΟΠΙΤΗΣ ΡΙΟ οὗ 
9/ἂρ ουνήσονται. 

/ 

Ῥι(Πηρισπάα», Οἷος εἶ, εἰ Οἱ6ο τε εἴ, 
τεζτο ἁἰοτον]ε Παγρουγα/οη., {0ΗΌΕΠΒ τὸ. σὺν τῷ τε 
Πρπ]ΊεΆτὸ δύνασαι, Ῥχο ποῖοί τε τε[Ηταῖε Ε. 16ρύ. τί 
οἷοί τε ἔσεσθε ἡ 

(ον συμπρᾶξαι Χεποβῥοπεέ Κ. Λ. σ, Ῥ. 

αν’ ουδὲ σφι κέλήσει ππθὸ τῶν Αθηναίων γαυ- ταπῖ» πεφπε ἆὲ Ῥηρπα Ῥτο 
2» µαχέευ. Ἰν δε αὐτίχα ἐπειχθῆς  γαυμαχῆσαι. 
» ειμαίνω μὴ ὃ γαυτικὸς σρατὸς καχωθεὶς, τὸν πεζὸν 
”»  ποσδηλήσηται. πθὺς δὲ, ὦ βασιλεῦ, καὶ 

α Ποίεε, οἱ γὰρ 4γοδ. }1µά,, ποιο, οἳ «49ῇ., οἳ γὰρ Ῥαε/: 4ποαια οί οἵα «)6ρῦ. 
ς ᾽Αντικάται ἀγοζι 
ξ Διασκεδαῖς εί, Όα 
Ἰωσκεδάσεις, ο νι]ραμς. 

γὰρ ΒΡΗ., {εημοι Ῥείοίες, Ίζωτ 

ὦ.Κείνους 21µά.» ἐκείους βαν. }1μά, ε Αὐτοῦ δὲ ἔχγο τὰς πας «4γεῤ. , { μι 
1/. ἄνλι, αἱ ΤοΆτο πιογο διωσκεδᾷς, υἩ Ρ/1., απὶ ΝΙαΗρπ. Ῥ. 869. Ε. οτι λε. 

ῥ Κατὼ πόλἰς δὲ «Ῥαε/. -9ῇ. ΒΙΗ., κατὰ πόλιως δὲ τοι ᾖ”. «ἄγοῦι» Σά Ατβε- 
ὰ δὲ πολ. οἵτι. ' Ί]οα ἵπ «4ο πάρω τεξτε, Ίοςο πάρεσι. α1Π παρῶ. 1. 20) 

Δ Ναυμακέειν -4γεῦ. 7 4 ας 
«4... προδηλ. Ῥ)η. εἲ αἰ1» Πος Όεπε. ά, όπου. - 

ς ναἱεπι3 
Γ{αοἵθπάα «ὐταίητοςδ, Δι { ρα παιι-- 
δετετε αρρτορεταβῖ6, νεΓεΟΓ πο βῄρις πας 
Πξςω πῃαιε τε ρε[ία ΙΠ[Παρεί Ῥ ἵπ απῖ- / 

τόδε εχἰεῖο, Ῥτῶιεγοα Ποο εὔαπη, ΣΣ πμ 
ές | | 22 

ον ης. 4. 
ὃ τοῦτο ή ϱ, ἰὰ, 

2Η 

ο 41. Ῥαε[. 

οο7, 9ο. Ἰμάϊσεπί ΤατΙπ τετήπα ρετῖᾶ τεζεπέ ή 
τοχοΓΊΤΠ οἷόν τε ὄντω, ῬΤΟ οἷον λέοντα» ἵἩ Ἠΐς. ΡΡΗΙ ιο 
Ῥ. 8το. 4ο Αολίϊϊα Ιοᾳεπῖς, α1επι ΟΠΐτοι εἀδεᾶ ώ 
κθλακεύει, ------ οἷόν τε ὄντα πτῶκας ἁρπάζειν, καλρηβήηι 
συμπέτεσύαι, θ/απάΐς υογδὲς αμα! {απζα {01 τν ών. 
ὅτε, παπι εἴ 1]]ε ῥηηάμς ------ 11 ήλμς αἰ]οζμς νοον, 
11/0εῦαέ αΠΙΗΗΠΟς: «4μ/οη. Εἰά. τν, 9ο. ᾳ ο 

11. ᾽Αλλώ σφεας διασκεδᾶς] Ὠοάττ {οτί85 ή πιΘΙΙΟΓΙ468 
Ατιοπήβασι πθίοιια ]αμαϊοιις {ογο5» ΠθΗΙ 
εἶνίς μας, η 6βΠΔΕΠ1, Ἡξ ΕΗτΟΡΗΣ ῃῃ τος 60 
Όγ]μ]αςα νατοϊπαπᾶ αεηἰρατανΙες Οπλεζοτῃ οΗπε, Π03 
Ίόσο 6ξ Πατ» αμαἶοπι ἀε[οποὶ νιάιπααθ» νο ργῃς 
ορις ΡΙργ]]αε α οοπϊεξταπά πα ΙΠΡΕΠΙΟ2 Ἐ προβοτεῖ εί 
{υπάϊεας»; πιοάο Ῥογ[ὰ αποϊρίε ριαθΠο. Γ1ρεῖ τοι, 14 
Ῥε[ίυπι, πηϊκῇς αἆ Ῥε]οροηπο[απα οορἠδ» Οία ἠρμά!. 
Γμοπήβοσίεια Ατίῤιάσπιαυα, ἵπ Εατητῖς ΟΛΑ. πραο 
{οἱἱεγάκῄπιος, ποπ. Πιρίεῦατ, πεαε ΙρποῖάΠι ρζοχί- 
“ἩαΠοαιπαςΠ. Ὑετηπι αὈίῆπεο, πιοπεο(ς {, οροῖ” 
τηῖς ὠτρεμιεῖν τοὺς ἐκεῖθεν αὐτέων Ἱκοντως ΕΧ πάστῖ, 
(απίης οἵ Ῥ]ήαγεῥο» Οἱ ὠτρεμήσειν, Ιούευπᾶ ιο πάρε: 

ο ᾶο, Οὗτε γὰρ σῖτον παρὰ] Πάρω σφίσιν, Ἰθαις[, Κοό' 
σι, Ηετοάοῖεο πποτε {οΠρεπάαπι ν]άϊε ον ηπιὺς οἶ- 
πέος Ἰάδιω Ίῑ]ε ΠΗρίσαῖατ {π ρτοχῖπηίς, οὔτὲ σἩς παπά 
κὸς, Ἱερεπάμπι οὔτε αὐτοῦ οἶκὸς., Πεζε {δὲ: δν ος 
{οαιιεΠΏ]α» τοὺς ἐκεῖθεν αὐτέων ἤκοντας' αὖαε 4 ] α{ΗΠ1 
τε Ρ/ῳγοῦΗς πο {ηπο ορη{δΗῖ ροῖοςε τηε ΝΑ 
αὐτούς. -------- Ὀδι ἴμπάσπι αὓ Ηα[ἠσατηαο/εῦΒ 1” ῄ 

παπα Ππηρε]]ος οππισιαπες οτι Χ6ιαᾶ Πο ον’ 
τε Αἰγύπτιο τε, καὶ ζύπριοι, κοὶ ΙΚΙλΙΚΕΡΣ. σα Ἑρμ. ὃν 
λοι” Ίοσιπα Ἱηγοπίε ο,[ειναΠο Ώοεγ σν 
60. Οιιοὰ αὐδῖε Ὀο]]αῖκ» σῶν ἀφελός ἐπιη Ιοοιείο- 
ππεῃς αἀρατεΡῖ: πια]οά]όσηπι Ιπνετ{αΠὰ {ρ' 1; ροσίατυΙΗ 
ΏΕΠΙ: ὧν τι κα) ὄφελός ἐσι, {ιΠεβΓΑ αμ 103 αριά {ρήση, ἂς Ν. Δ. χπιν Ὁ- 4. Που ό 
εἴέΙ Ώθημο ΟὔΗ16γ. πιο]]οχίε ἵπ -ᾱγ ή 
ο »΄ διὰ πῶντων ἐπιδέδεμεται . δα 

Καὶ σρατηγῶν καὶ ὧν τι ὄφελορ ἓν ; ἐαἡ” Ῥοπο Ἴπι ης : ὧν τι ον ἄφελος' ἐπεΙΡΙῥ Ἰηβετα- 
Τ19//10γ 1 αριιά ὤγσετος ῥοδίαΓΗ12 01 ο νπς νά 
ΣοΥ1ΗΖ46 11 επ] ζ{ η. Εχανί μιας Ιωβτανίε οὔ 
τι περ ἔφελος ἦν. εἴ ὅ, τι περ ἄνθος ἡν» ον Ῥ, σι 
Ίεμει, 1. ΕΠεη/εγδι ης ἵπ [,μοίαηή «πο ό το 
ραιυ]απι ἀῑνει(α ταϊ{ουῖς 7, ἄπῤεν, 11 με οκΕΝ» 
εἷες, 7, 563. το τρο, Ἐν 

ἆο- 

ο.) 

ὃς Ἰπν]θΙο(Ε» Ἴ - 

4 



Ματοι ἔαίπεα Χειχες ἵη οοπβ]{ο ρηρπα Ἰαεμπάς, ποξχε 
ἴπως ἀῑςπι εχἰπηςηις, «αιμαπάο Οτωσίς αηχίῖς 4ε ραϊτια, 
ἙπετοῖΙτμς τεττςβτὶς τοηᾷ1: 1 Ῥε]οροπηςίαπα, 

πτη Δεπήτιο: υ{α νεηῖτε, πε Ῥοπίς αμΐ:σοι, ἔσ )υμῶν 3 βαλεῦ, ὦρ τοῖσι μὲν χθήςοῖσι τῷ ἀγ: 
ἀθῖπ Ποπηπίρης τηα]ϊ {ετνὶ πε, πια]ὶς αἷι- ον ρώπων χαχοὶ δυῦλοι Φιλέῃσι γύνεσιλα ». τοῖσι δὲ 
Ὃ 1άεοφπο τν ο ρα τ ο χαχοῖσι, χρησοί. σοὶ δὲ ἐόντι ἀρίσῳ ἀγδρῶν πάν- 6 ορπιας, {εινί {μπι πια] ο μον ακ 3 ες 
ΠΙΠΙΕΤΟ σης σεη/οπευΣ, ΑΕργρι!, ᾱ- οι λα θα ας κ. : ΕΕ 

.. ΡΗῖ, Οΐσες, Ῥαπωρμγῇ, ο ααΐδις παῖῖα πΏ- ») λέχωται εὔαι» «το Ἀιγύστιο τε καὶ Κὐτσροιν 
6ο ]ΐτας 66. Ησο αἲ ΙΜατάοπῖαπι Ιοᾳπεπίο Λι.252» Χα] Κίλικες» χα] Πάμφυλοι» των ορελος σα ου- 

Τεπιβα, απἱσππαιε εἰ Ῥεπε νο]εραπῖ, ΠοΧΙαπι 0 90. Ταῦτα λεγούδης προς Μαρδόνιο, ὅσοι μου 
1Π τεραπτᾶς {απ οΓατίοΏεπι, ἔλπφμαπῃ αἰαμ]ά ἔσαν εὔνοοι τῇ ᾿Αρτεμισίή, συμφορὴν ἔωοιεῦντο τοὺς 
πηα]! τι αὓ δες αιεπι σον ΡΗ" λόγουε, ὢς κἀακώ ὃ τι πεσοµέης πρὸς (ῥασιληος ὁ 
ΏΔΠ {ασετε Πᾶναίειι: αἲ 1 απἵ ΠΠαἱς οοἩ- « ὸ δν ; ο νο ο ο 
ον Ἡῃ νο]εραπῖ με» Ἱεροϊθ ας. ΙΙ. ᾳ οιέεσθαι κ. δὲ ο νν 

9Οτε καὶ Φ.ογέωτες αὐτῇ, ἅτε οὗ πρὠτοίσι ὁ τετι» αμ 1πῖετ Ῥτίπιος {οςίοτάπι ΟΠΙΠΙΗΠΙ ΠοΏος ο ντα 7 ρα ες, 
παδετέτατ» παἰάεραπε εἶαδ {επιεπία, ἴη- Επ οη ο παταω τον συμμαιχῶν, ετέβπτογτο τή 
Ύυαπι ρε. δεὰ Χετχερ, Ροδί(ααπι αἆ ΄«αχρίσιν ἀπολέομέη, αυτης. εσει δὲ αργεί. 
6υπι {ηπι τε]αι {εηῖεηϊ], ΠΙΑΡΠΟΡεΤΟ 4δ- χ9ησα αι γνωμα| ἐᾳ Έερξεα, κάρτα τε ἤσθη τῇ 
εξίατις «ει Απιεπιίβς {επιοηΏας εἳ απ γνώµη «της ᾿Αρτεμισίη' καὶ νοµίζων ἔτι πρότερο 
εν ἀπεη τας εσ[α πε εί », ἵππς τομ] Οσσσουδαίῃν εἶναι» τότε πολλῷ μᾶλλον αὔεε, ὅμως 
ο Ιπρεπ/ις ἸαμάανΙο. ΔΝΙπΙοππίπας αἲ ρ]α- δν : ΐ ; (δε χα- 

τΊΌης πως 1Π6ῇ5, ταῖης αά Ειὸααπη λος :ἲ να : ο λΐ6ι ει εν τό σοι { ρίνρμτηςς Ταδόζας, πρὸς µεν Ἀ Εὐβοίη σφέας ἐ9ελοχαχέεμ ν ΡΟΠΙΘ πῃα]ε Ῥηρηαδίε», αιοά νιἀε]ςει Ίρε ε 3. Θα τον σι, Αμ κδς ) 
ὧρ οὐ παρόντος αὐτου, τότε δὲ αὐτὸς παρισκεύ- Ἀρ[η]είεε: Ίταφαα σοπ/{Πτῖς {ρεξτασι]ο ῥρι- ὃς νο ο, 

ζοβπς πανα]ς Ἱπιετοδία, ΟἰαεΙατά, αδί πιῃ- ας »εήσασ.)α| γαυµαχέωτας, ' Ἔπεδ δὲ πα. 
εἶατιπι «δι Ί]ίπς οσ[ο Γοἰνεπάππα, οἰαδ[επιΟρήγγελλον ἀνασλωιν, ἄν]γο τὰς γ]ας ἐσὶ τὴν 9 : 9 .. 1 η α]απιῖπεπι νοτίις άποιητ, εἲ ει οσἵππῃ ἵπ «Ἀαλαμύα ᾿ καὶ παρεκρί»)ησαν δαταχ.)έντες κατ 
861ΕΠΙ {1πι ἀῑρεβί. δεᾷ 4πΠΙΏ «05 ἀῑες ἀε- ἠσυχίη, τότε μὲν νὺν οὐκ, Ἐ ἐξέχρησέ σφι ἡ ἡμε- 
ἀεεϊκίει, αποπήπις Ῥιωήμπι «οπιττεετεηί» ϱ Ἰαυµαχήν 1 ποάσθαι νὺξ γὰρ ἐσεγώετο, ὃδι 
πρ ΝΑ τα Ῥοίτος Ὁς ο θῑετα εδ δὲ παρισκευάζωτο ἐ, τὴν ὑσεραίμ. τοὺς δὲ Ἕλ- 

. νο ι αντ ᾱ } 2 2ς 3 ϱ/ ολλ τν 

τα {οτπηίάοαιε οερῖε, επι ος» ἴμπι νο-βςλνᾶς εἰχε 9εος ο. Ὃ μον ας ώρα δε τοὺρ 
ΤΟ ποπ ππΙηΊπε Ῥε]οροππεπίε», αιοὰ 1ρᾳ «πο Πελοφωνήσου. κ οκ μι νο κφαθα 
«εβάθητος ἵπ Βαἰαπίηε, Ῥτο Διμεπίσπβήτι Σαλαμηι κατήμοοι υσερ γή» της Απλήναίων ναυ-- 
τεττα εδ{εηῖ σετιαιυτῖ: απ { {αρεταϊεπτίτ,  µαχέειν μέλλοιω΄ ηιήρλέντες τε, ο) νήσῳ ὰ ἀπὸ» 
Ἱη Ἱη[α]α ἀερτεμεπῇ {οτεπι οὐΠάεπάΙ, {Πα λαμφφθέτες πολιοχήσοται, ἀπέώτις τὸν ἑωῦτῶν 

3 ω λ ΄ ς 71 ον ος ο, Ἐν εαπάείῃι πο: βοἀφύλακτοι, τῶ, δὲ βαρβάρω ὁ πεζὀε ὑπὸ τὶν 
- . εν. φ οώλωια, / 2 λ ἳ , ο ος ο ισα παρούσα) νύκτα ἐσορύετο ἐσὶ τὴν Πελοπόνηδο” ἀεραῖ Ίπ Ρεϊ]οροππείαπι: αΠαπαΠαπι οὐηξῖα, μα ίτοι το πα ο ῃ ο 

ο ροΐεταΏξ, εχοορ]εαῖα εταπὲ, πο Ῥατρατί ὃν : .. : ο ο σόόνας πατη 
Ῥετ οοπίϊπεηῖεπι Ἱηρτεάεεηί!τ, ΊΝαπι υμῖ ἨπΏρο µη ἐσβάλλοιν ών βάββαροι, ας ας 
1,εοπίάεπι ουπι Γὶ αριἀ ΤΠεπιοργ]αο ος». 329τΤο τάχισα Πελοπογήσιοι τοὺς ἀμφὶ ο Λερ: 
ευι]ς[ο Ἄεσερείε Ῥε]οροππεπίες, σεἰεπήπιεβῶδια ο) Θερμοπύλησι τετελευτηκέναι, Ρ συγδραµό» νς ον οοπουσ[α {αέΐο,  Ιδίμπιηπι Πίο τες ἐκ τῶ πολίω» ἓς τὸν Ἰσθμὸν ὕζοντο, καί ταΏξ, απςσε ϱἸεοπρτοίο Απαχαπάιάα Β- ἔπην ς-ρατηγὸς Κλέόμβροτος ὃ ίδεω 
Ιο, Τεοπίάα τάς πο μμ ο πες ο δα ερ κο ο σρ ο. σα :  ΡΗ: Λεωήδεω δὲ ἀθελφεόρ, ἑζομεοι δὲ όν τῷ Ισθμὸ, καὶ 

ΙΠΠΠΙ : 
σ υγ. 

ΥΒΑΝΙΑς τινεὰ ΥΠ, 6δί 

ἀ8ῖ 

α Ῥαλεῦ 44. δη. «4γεῦ. 7 Ῥαγί. Δ.» βάλέο Ἰεα, ας]. «49χ.. βάλλε 10). 96ΤΠΙ, 
ἀείοῖρε”ς,  ὁ Ώεβῖι εἰ πιο εἶναι «4γοῦ. ο οι Ἠαυεῖ Ίοο «44. 
Αν. ἔ’. «ἄτοῦ.ο τετιωημένῃ «44, αἳ Πάά. ἵ ]κρίσι «ἄγοῦ. } Βγῆ 6 Τλέοσι Ῥαε/: 4ἱά., πλειέσι ού. ρ-, 

πηα]ο 1η Ἐάά. πλέωισι. ο. ὃ Εὐβήηρ «ῶ. { Ἐπειδ δὲ «γοῦ. 2η Ίη εἰς «ἱῤοφιο ἐπεὶ δὲ.  ᾖ Ἔχρησε δὴ. / Ποιήσασθαι «4γεῦ. }Ιπά, Ῥαι/. «48., ἄπὶ οι 1ομ, ἐπεγένετο ΟΙΗΠ6Α: Οἶίπι ἐγένετο Ἡ ᾽Απολὰ: 
Φῤέντες Ῥαε/. αχ σογαδξ., Τπι πολιορκήσεσύαι -«4ζ. ” Ἐμβάλλ. γοῦ, ΑΠ. ο Λεωνίδεω 1ῑά,, Λεωνίδην 
«εἴθτ, ᾖ Συνδραµόντεο τε «4γεζι 

Γκ. Ρ. 4Ώ5., Ἠπος 
4 ᾿Αγεόμ. «Ίγεῦ. : ο ο)  Η 

9ο. Ἐς θυμὸν βαλεῦ] δἱς ΤΠ, ΥΠ. 51. ἐς θυμὸν ὧν βα-. ΙΑπιθή να]]σατο Πο αὐ{ας ερέ Ρ/ 1ος: ἠλΠίσπι, ἕν 
Ἀεῦ. Οἱ βάλεο ππα]ἠεπί, ΠΟΠΙΕΙΕΙΠΙ σὺ δ’ ἐνὶ φρεσὶ 
βάλλεο σῇσι ᾖ, ΑΔ. 907. αἀπίδεριητ, Οιοἆ ἄε Ἱετίς 
ἃς {εινίς τερῖπα, Πί αχρετεπίῖα ποτ αάνειίαίυσ, Ὁτ- 
Ίο πιαττοπῖς Ριαροβραµη Λίσιμαςθίέ 3Ρ. 100. ΒΕΙΠΙ. 

ΕΧΧΙ;: Ρ. 438. ΠΠ,  ήτε κακὶ δµώεσσι τεοῖο ἔσο μήτε 
μάλ) ἐσθλὴ Φαίνεο' ῥηήτεροι γὰρ ὧεί που πῆμα Φέρονται. 

:.Θάρσεϊ δεἰδιότων μάλ᾽ ἐπικρατέουσιν ἄνακτεςο. θά Ιῃ παα 
ἀοπισ[εῖσας ἀ[αίρπας ρτοσυχαβῖοῃο ῄῃας ραμςσί τερυπέ 
ριμάεηίευ. - ον ο | 

9ο. Ὅτι οὖκ ἐφ] 6υπᾶ!1 Ίξας πιυ]εο τοθήης οὐκ ἔω, 10Η βΠεγοί. ᾿Αγαιομένυς ο Σβαιῦ. αἲ Τ. Ω, Ρ. 
π969, ο. Ἱαβτανίε, πιυ]ῖδαμε ας οοηπι ) 
Ιοἷς μάς ΟΙ. Ραοεεπ. πρτα 1. νι, ός ος 
τετιμηµένης, ου{εευπάσης Ῥιαεβαπσ/πιὶθ Ἱοπηυγαηίς, 
σαιις Ἆπι (γρπουΐης εκροπεί., θανάμες.- 

µς Ότι οὐκ ἐᾷ] Δεσεπτα {ο ρετεπὶ Τ6ἴχαξτο» ὅτι οὐκ 
ἡπμά ενα οἒς[αβρύοι: ΥἷΒ. αά Ἱω Ἡν 6, 39. [5ᾷ οςι ο 
. σόλο Ἠεγοί, νοιαηῦς» ΏαΠΙ καὶ Πυῤίη οὐκ ἔαι ΤΝ» 
ο ο. ὁ θεὺς οὐκ ἔω κιέευ, ΝΗΙ» ϱ. 36. θ1οἵύπι 

ἅτε ἐν π Ἐσοτάσραν, ---- Ῥ]ασοι εἴἶαπι πηη1 ρα)Ο Ῥρορῖ, 

Ἱοπιήπιμα μια, τετιμηµένης. '- ΝΙάΙΐ ΠΙΕΠΙΟΓΗ Χεισε» 
σι πλέοσι πεί ή [εοῖε, ἀειεσίοτα {ερ έ15: ὅμως δὲ τοῖ- 
οπά πι Ρυ(ο, αι ἐκέλευε. ---' Πίο 1θημεμῆς «αρ. [ο]- 

πεπηρε, αι ο ἐπεὶ δὲ ΦΑΡΗΥΥΕλλεν ἄναπλώειν» ΕΤΣ69 
ει Δ4θΤΑἱ» ΠΟὮ παρήγγελλο. --  φιοά 

ΦπαΣν τοὺς ὃ) Ἕλληνας εἶχε δέο, τε καὶ ἀῤῥηδη, Ίχθο 

ἔργῳ Ἱπαερίάμπα», απτο Ἱπβαῃς ρτβε Πάπα Ἠυππαπήτατϊ 
οοΏβρτΗΙΙΠΙ ἴα]ε δέος ποῦ ἀθάεςεῖ. ΥΔΙΟΚΕΝ. 

96. Τοῖσι πλέοσι πείθεσθαι] ᾿Γηηρίς ο5ε ἀθίειίὰ παοιι-. 
1. Ῥοδῖ «44: εἲ (Μηιεγατη αεῖαῖεπι ΕάῑΙς αἀ[ροτία, 
ὑοΠρῇ Ῥταείετεα εχ 6οᾷᾱ, ἐπειδὴ δὲ, αμοά εἰ αἰῖας βι- 
ἅνπι, υἩ Ἡ, ο. ΥΠ, 96. ἅο., τεοοίᾷὂ5, .. 

54. Τοὺς ἄμφὶ Λεώνίδερ ] Φαερὸ {πρεβοῖς Ίμτο «δν 
Λεωνίδην Τοππατηπτ εχ{οπίρίοτες, σοηππὶοῖοπι αἴπ- 
Ριεχῖ αἀ{πειμάΙπεπί, ΕΠΙ τὸν Λεωνίδεα, 1ξ Ππὸ οἳ εχ 

ο Πα υεε, ἀεοιϊκίεπε: Ίάεπι οτοῦτο Ίῃ τὸν Ἐύρυ- 
βιάδην εἴ αἱῑος ἀεῄσπαιηήε, Τὸν Σκειρωνίδω ὁδὸν, 4ΛΠΙ 
ορβτυσειηηῖ (Ταεεὶ, Ῥαμ[αμίας Σκιρώνην ἀῑεῖν αἴαιε 
εχ Μεραῆάε ρει Φεἰτοβίας τηρες α Ἰδήπιπ ἆμος- 
τ6 Τ, 19 44. Ῥ. το7. οἳ ογαδό 1Κ. Ρ. 699. ΔΑ. ΤΠ" 
ΠἩΘΤΗΠΕ, πα ώς. σσ 

6. Ἔς τὸν Ἰσήμὸν Ἰδνθο] (δεί {λαέ {ρ Πέδημή : 
μάς δη νο τας πβτατα να ἱζό- 
µενοι ἐν τῷ Ἰσθμφ' εσι π τα Όις εΠαπῃ Νο τα ἃζςμΓᾶ- 
Ἠκβπ]ησ:.τ, 6, 190.» ἱζομένην. ἐς 1ρὸν ΑΦροδίτής, Πο 

ν 

Ῥεπα ντε Ρα” πες 11 6. 140.. ἴζετο ἐς Τὰ πρό(ν- 
ρω τῶν βασιλΏος οἵκίων, Αρυά Τληφή. ο. ζ, 75. κα- 
όίζουσιν ἐς τὸ τῶν Διοσκούρων Ἱερό ο Εὶ κάθίζουσιν ἐς τὸ 
Ἡραῖον ἱχέται ερ] (ασγμτη ετ {ημοηῇς, 1116, 
ἀλ[ίο [εᾷοΜΕ [υῤῥ]ίεο». “Χεμορῦ, “Ἔν Υπ Ῥ, 969 93, οὐδὲ 
εἰς τὸ συνέδριο. ἤθελε εαν εν” η [πρ ήγ]μη Γεν ίη ἐγε 
ρε. Ιαπρβσιε ραῖεῖ Ἰοᾳ ΕΠΙ 66η», ποθιαπι αά 

ον Ἅπηῃ 3 η ο οδρ), 



Ὃ ο κ” 

ὅςο π ἐς αυ. πό 
{ 

Ἡ Δ ορ ο 

συγχώσωτεε τὴν 3 Σχιρωίδα 990 µετά τΤουτο ὢ 
3 

] 

τό ϊ 10ἱ Οταοῖ Ίτος ορβταππε, εἳ απίπαπι ὃ Ρε]οροπηςμβ μα
 

σα, δε σαιμιπσας ΟΠΙΡΙΠΕΣ. 

{.. «ΠΗΠι νῖαπι Φοϊτοπιάσπι οΡ/τταχετιη5 ἁθϊπάς 
5 

. 

; 9 8 ω το 1Π] πρι] βσαδαπε 

σφι ἔδοξε βελευομένοισι, Ὁ οἰκοδόμεο) διὰ του ἸσθμοῦόοξοπΏ]ῖο ἴπ]το, Ι5ιπιηπα πηαΓο. ἠποάΙῇ ν 

πῶχος" ἅτε δὴ) ἐουσέων µυριαδέων πολλέών, Χα παν» ορισαιε ρειβςιεραπῖ», αάρρε πεπΙπε, 4ὐΜΗ3 

το παλ]ία νίτοταπι εσίεπῖ, οεδαΠίε: ΠΑΙΠ εἳ 
1 2 5 ὶ 3] Δ λ ; 

τὸὺς ὠνδρὸς ἐργαζομένε, 9 Ύγτο τὸ ἔργο. καὶ Ὑά6 ]ηρίβες οἳ Ἰαϊετε ει ἥρπα, εἴ (ροτῦα {.ΡΗἱο 
λ λ 

λίθοι, καὶ πλίθοι, καὶ ξύλα, καὶ Φορμοι 
, ἀ 2 / ώλα ἕ δέ |) τα : 

-ληρεες Ἡ εσεφορέστο» αι ἐλίνυον ουδθα ΧΡΟΝΟ δἱ ορις Ἱπιειπηττεπίεδ, Πε(α 

3] λ ] ο. ” 

βοηθήσωτες ἐργαζόμωοι, οὔτε νυκτός, οὔτε ημέρηριόδποξτυτπο. Ἠί απτει 6 να 

δε ααϊ αἆ Ικιηπτη ααχΗΙο Επι οπιΠΙ «ΟΡ ἃ ην 

Οἱ δὲ ο βωθήσαντεε ἓε τὸν Ἰσ.μὸν πανδημεί, οἳ 
{ 

ἔσαν Ἑλλήνων Λακεδαιμο 

ΐ 

” 

ἆμμθ  ρ]οπας αΠετεραπῖ» Ὠπ]]ο ΓΕΠΙΡΟΙΣ πιο : 

α ἁῑπίπο Πεαμε.. 

1. / 

μοί τε, καὶ Αρκάδες πάν» 

πιεηῖο 

Οτασῖ Γπετιπῖ 

695 
πατ"ητ: 1,αεεάσπιοπή, εἴἲ Ατοπάςδ ο ν 

:: ϱἳ Ε]αῖ, ει ΟοππΏ, εἴ 9Ι6ΥΟΠΗ2 εἰ ἨΡί" 
ς . 2 ι ἃ ’ λ / 

τε Ἠλέῖοι, καὶ Κορύθιοι, καὶ ΣΙκυῶνοι» καὶ ας κο , ο. 

Ειλαύρ ' τα ο Έ ἅ ιά πρ ἀαατᾶ, εἰ ΡΠΙ{1. εἲ Τταχεβὰ, εἴ σα 

Ἠοαύρω σιοι» αι ροημοις καν. πρ ποπίος, -Ηί ἔπεταπς αἱ. αμἱἀεπ  41ΣΜΙ9 εν 

µιονέες, οὗτοι μὲν ἔσαν δι [βοήθήσαντες» καὶ ὑπεραβρω»ΖΟμοχυπ, ππεεαεητες ΡεΓἱοΙΙΤαΠΗ Οωσοία. 06: 

δέοτες τῇ Ἑλλάδι κυδυγευούσῃ" τοῖσι δὲ ἄλλοισι ΠΠε- τοτῖ επίπη Ῥε]οροππεπβρις 

λοπογησίοισι 6 ἔμελε οὐδέν. ᾿Ολύμπια δὲ καὶ Κάρ- ἁππι ουτῶ εἴαῖ, εἴ Οἰγπιρία 1απι 6 

ια παροιχώκεε ἤδη. οἰκέει δὲ τὸν  Πελοπόνησω Ῥτωιεπίεταητ. Τησο]ιηε αΠτεπη. 

ἔθμα ἑπτά' ττέων δὲ τὰ μὲν Φύο» αὐτόχθωνα εγ- 

14 πμ] αάππο- 
- { 611ΠΙᾶ 

. . π- 

βεπιες {ερίεπι, «πατιπι ἆπ ἱπάίροπν "ο 

ἀαπι, αασπι Παρίτατυπ οἶίπι ]οςΗΠ., πῬυΠ Ἅ 
2 . ο ἕων- 6 τω λ / / 

χα. κατὸ γώρη Ἱδρυτω νυν τεχαὶ τοπαᾶλα| οικεο) αν Α. 

: οντως, ο »ζομίωπι, Ατσαάος ει Οπως ρα» Ῥο 
. / : λ , 

ἵ Αρκάδες τε, καὶ ἸΚυνούριοι, ϐν δὲ Έθνον τὸ ᾿Αχαϊ . Ιάεαι ὁ η ομαῖσα, αι παπααπι Ί]]α α ιά -- 
1 3 λ / { 

ο» εκ, µε Πελοπομήσου οὐχ, εξεχώρησε » ἐκ, μέν» Ἰοροππείο εχοεςῇς, {εὰ ΡΠ(μπο ση: [απ 
ον τας . 3 ἃ . . 1 ν 4 τοι τῆς ἑωύτῶν οἰκέει δὲ τὴν ἀλλοτρίη, τὰ δὲ λο- {4 αἰϊεπαπα Ιποοβς: τεμαιῶ τς 

ν ) Άα.. -ς Δ / / 5 οσα 

πὰ ἔθνία τῶν ἑπτὰ, Τέσσερα ἐπήλυδά ἐφιν Δω- απαίΠο: «αἀνεπσίαν Τομ 
μέ τε καὶ Αἰτωλοὶ» καὶ Δρύοπες, χαὶ Λήμμοιιβοῖ, ὮΏΙΥορεδ, 1ΕΠΙΠΙ. Λο Ῥοποπβωυ 

Κ Δωρίέω μὲν, πολλαί τε καὶ δόκιμοι πόλις" Αἱ” 
| τώ- 

Ζ Οἶκοδ. τὰ. 71, Ῥας/., 4Η ὠκοδομ. 
Ῥπε. Αγ, ἨΙΟΧ καὶ πλίθοι πο Ἱεβυπτί Ίπ 464. ΡΗΠ5 νύετο Ες. 

έ το 6 Ῥωθήσαντες [Ώυβαιῦ. αἆ Εοη. Ρ. οὓθο 16.» βοήῤήσαντες «ἄῑά. εἲ τομαιῇ. 

ο Ἔμελλε ἷά,. Ῥαεί. «4., Ῥεσσαῖο {παρα οΏνίο. Οοπί. /ωήβεγβΗ. πά Ρα1οΓ. Τοηρί ϱ. 329... 

| { ᾽Αρκάδες τε «4γοῦ. ᾖαε. Σ1μά, «41. Ἠϊπε οπο]εσὰ αρ πρίν» 

ριέων πο ρίαεροῇβίο κοὶ Ρα5/. «49. ΣΗπά, βαγὶν, Δ. Πες], ια. αος Ἰαμάο. Φυαε ᾳε ΕΙάε μη 

8 Σκειρωνίδω «4γεῦ., πε(ΙΕ ΡίαεἴεΙ ΠΙΟΤΕΙΗ. 

ἐσέφεροντο. 

νἱε πες η/αιὐ. Πο. Ῥ. 9000 Ο. 

Αμῄαιό. πὰ Π01), ϱ. 993 0 35. εχ{ορῄς, 

δεβο]. ἵπ «4γἱορῦ. «Ῥ{μ. ρ.᾿45ό. ------- Τα Ἰδπιο οοἩ- 
στορατῖς Ρρταξίσότας ἱπιρεατος Βρασίαία Ο]εοπΙρ{οῖι]» 
Ῥαυἱο Ῥοδί πιο 15 Πχ Πεγοά. ΙΧ. 6. 1Ο. Τ4ΤΟ Ν6- 
τεχῖοιις οοπηπεπιοταζΗς» ΡαΐτεΠι Ἠσαεῖ Έε6σεπι αι] 
τίς» Εαίγεπιαυε ποθ]ἡςβπιαπα Τοοπίάατη. ------- Ώ πι ἵη 
οχῄτησπάο πιάτο τος Ποπῖππα τη] ]]]α νε]αῖ ρτο {5 9ἱ16- 
αἷα {εείεηῖ ορ» νετο τὸ ἔργον' Ίος ταςΙρίεῖ /εγοί. 
ες (πηπι ταοιρετανίς 1, ο, 189. οἷώ δὲ ὄχλου πολλοῦ 
ἐργαζομένου ἤνετο τὸ ἔργον. ---- η {εαΠεΠΏ Ρας: καὶ ἑλί- 

ὅυον οὐδένα φρόνον οἱ βο/ῤήσαντες ἐργαζόμενοι Ρο(ΓΕΠΙΙΠΙ 

Ῥοτήποι πά ἐλίνον, ναὶ Ρος ἐλίνυον" οὐδένα χρόνον 
:ἐλήννον (1ά εδι ἐπαύοντο) ἑργαξόμενοι Παιάα ἀπριίεα” α΄ 
Ἱεσίτατ Ίπρτα νπ. 6, 56. ἐλινύσαςφ οὐδένα χρόνον Π9ὶ 
ηζᾳαν {ΑΊΠΕΠ ἀπὶ ἐλινύσας ἵΏ ν. Ἑλινύοντας' Ώαπο {ο]-. 
Ῥέμταπα», Ὡῖ αοσΠταοτεπῃ» πρετ αἀρτορανΙε νἱ; Εχὶ- 
πας 1ο. πρ. γπεβί αἲ ()/Ηη. Ῥ. 943. α]ῑα ὰά Ίος 
νερο ἀεάεταπε Ρ. {ευβατά. Ἐπι. 1. Ῥ. 90. εἴ [ο. Ρἱεγ- 
{ο αἆ 'ήοεγ.Ρ. 1ό1. ; πο ΝΑΤΟΚΕΝ. 
65. Ἴνετο τὸ ἔρρο] ία Ῥ]απίκβπηο 1. 1» 180. οἷα 
δὲ ὁμίλου πολλοῦ ἐργαζομένυ, ΗΝΤΈ ΤΟ μὲν τὸ ἔρω. 
Ῥεεσαί αμίεπι {εά, νοςξς καὶ πλίνθοι ΟΙΠΙΕΙΕΠΟ: ηθ- 
αἳε ἀϊρπις ραιτοσἰπίο εἰαί αἴοεεβίο. 1ΜΕΠΗΘ ἐσεφο- 
ρέοντο 4ε ἀῑαιεάϊ υ{ὰ (οπεάαε. εἰ οἳ δὲ βωθήσαντες ο 
Φαιδίμς, ἴάεπι ἵπ νὶαϊπῖς οἷἷπι θ]δία, πα] μπα ΠΠ ἁι]- 
Ῥίαπι» εὐΙ ἀμεῖς Οοὔἵσμπιαμε ΙπάῑσΙο ἀείΠΗς, {6- 
προς οι τα]πα πο» α Παπ] σπα ΠηνΙσηδ.΄ Ψπάε {ῇ- 

74. Ἔθνεα ἑπτὸ] Όε Ἰή5 (αρίειι Ῥε]οροππαοῇ ρεηεῖ- 
Όμς αΡεπο Ίιος σαρίίο Πεγοί, Ὃολπής πας αι δν 
πε Ῥυτο» ΤερειεΠίΙί αριά αἷίος, αἳ πο αριάἀ κάδο: 
6) απ]άεπα νεὶ Εσα[αμίαη. Φεὰ Ἠαστοι ἰπ]θῖο πΠιθή- 
ἆᾳ 6οὔἱεῖοις {ογαα ᾽απάφιῖος, Οεἷ]ε ἕαπιεῃ το[ῖσπάα: 
46 {ερίεπι 1919: τὰ μὲν δύο, Ἰππ]ε, αὐτόχθονω ἐόντω» 
κωτὼ χώρην ἵδρυται νῦν. τὴν καὶ τὸ πάλαι οἴκεον, ᾿ Αρκάδες 

καὶ ΚΚυνούριο νοσυ]α τε δητηπι Ίη τὴν πυτατα {ο οοἵη- 

πηοάθ πα μή «οττεαἰδίε Κοεηζής ποῄετ νΙάδτυτ, ---- (κ-- 
Ίομι ἵῃ ποῖα α {ερίεπι Ι5ί46 βεηῖες Ῥο]οροππε[., οἱ ζε- 
των, αἷε, Ποπιογυς ο {41419 48 Η0/06γ6: ἵοιᾷσιῃπ ος- 
ουσίαπε Ώοσοίίαια ἐχἰρεπ: {εὰ τὰ Ὁμμήρου σκέψεως δεῖ- 

ται κριτικῆς ποιητικῶς λέγοντος», ΝΑὶ οὐ τα νῦν, ἀλλὰ τὰρ- 
φαΐ, ὧν ὃ χρόνος ἡμαύρωκε τὸ πολλὰ, 11468 Μαῥοης 

Ὑπι. Ρ. στα ΔΑ. 6η! {πιο ΗΡτο {5Χ ΡΣΔΡΑΙΡΗΔΕ τερίοηεν 
επατταπίασ Ῥε]οροηπεί» 5 ΠήειεΗίᾳ «αοηίορ. 
«προς, «{οδαία οἳ «{γοδία: Περῖεπι 1 ζοπ(Η(πυπε 

ες Ἀωνηήρας Οὔίώ Ἡ. ὅτι, οἳ [εᾷᾷ: αμήπαμο Τάμα], 
[ Ὠ - π μα λοποννήσου τῶν πέντε τᾶς δύο ας, 

Ἐν ον ερ ὃν πας Προ 3 μπα οῦνται" ᾗ 
ϱλΠῖ Γ0Η1Η5 ἆεἰΡοΠηοῇ ο ηροΙων ο Η 2 ποεάας» 

“ἀισας αὖ ]είπια Ἠοπιί πάπα ΠΙΕΙΙΟΣΙΗ. 

ρῆται πάντες απ οπἱσίπο 4115. 

9 

αυ. 

ἀθπι τησ] {ππι εἰ 1Πῇ 
Ιν]ιαίεδ» σηεθ ον νὰ τν 

ο σα ον τμ Ἠνετ» οριοτὲ 
2 { ο 32 

ἆ Ἐσεφορέωτο  μμίό πο 

: ε 
ὄόος, πῖ οταπὲε Ῥε]ίο .Ῥετίσο 1ρῇ5 εΠΑΠΙ ιό β 

δις ἕ Ἰπιις οορίτατα {οηρῃε 1. αν/οη». 
αἆ νο [- 

514. Ἡ. 99. ----- Ν ετῆπα Ἠΐς ΠΟΠ΄ ΤερΙΟΠΕΣ2  υπᾶ 

υογς οππιεταῖ Πεγοί, Ῥε]οροππε[ σοπιθς» 3. «8 

ἃς {δρέοπι 1], Ὀοιίεηίες» αποτάπι Εΐο τωπβὲ ορηπέ 

ΠΙΟΠΙοβ» (ο Ὀα]]ο οοππιπῖ οοτοτῖς Μήο(ς ας π 

:ΑἴσιΠΙΗΣ πολλαί τε καὶ δόκιμοι πόλιερ» ΤΠ τς ορ” 
Ῥε]οροππεί. ρατῖεθ' αππρΙεῄπιας» Διρομάα κ αἱροθ- 
οππι» ας ΝΙος(οπίαπι, 4ΜατΙΠΙ Ψείετας 1π6ῦ ο οβό- 

κιν η 

) 

Ῥε]οροβεί: 1η 3 

δα, 

τηπί νἰάοιος: νἱά, {/θεγα/. Ῥ. 119. 190. 2 ο 1ο 
Δ. Ραμ/ζΠ. ϱ. 1400 151. 1ο. ήεμγο. ἆ ΄Έερη 6 
6, 6. Μ{α. Τμ. ΠΠ. 6, 9. ΛΙοβάα8 Ῥοιεμίεξ ομῃς, 
τασ]ίάαα [ής οχρε]ῖοτα πιοπβρις αμὲ Πο ας οαἱἱά 
αὐί τε]ρίοπα αὐαάαπι ορῖεξτα πος μη ἷα 1 οι 
ΟΥρίεΙΙ Εοσῖς εοπβ πι, 19/)αεΠ0, ἴΓα0] Ιῃ {οἱα ψεῖᾶ 
πες οπαιταξ Φούο/, Ἰπεὰ. ἵπ ΑΗπΙά, δι τά ΡΙΗ 
βιονῖε σαι{α., αἴιαπι αεεῖρίε οε]εῬεῖτ» 0 ο ας. 
Τ, πι, Ρ.όὰ5. Ἠ6]ήΕ αὐτόχθονας αρ ὦ πι λμβείόν 

το[απίως Ἠ{ποτ]οϊ ρηπεῖρες Πεγοά, 15 ας μυ 6 
οσιπίο Τζμολά, εἲ Χεμορὂ. Ἑ. νΠ. ϱ. ὁ κα ορ μόνο 
νίρις Γμῖς απίπιος Ίπαῖε 12/6οπιεάςς λέγοΟ λε ὃ 
μὲν αὐτοῖς Πελοπόννησος πωτβὶο εἴ' μόοι 14. ην 
αὐτῇ οἰκοῖεν. Ἠαπο ἵαπιαι Ἠοποσίς ριαετοβῖ ος Ογπυσ” 
ἀππι Πογο, Εδί φποασε νπάῖσατε οτε 

ο αἱιοάαπι πποάο΄ 6εῃ5 ᾿Ασλαῖσα» ρεπο, ἐξεχώρή: 
ετίᾳ πο αἰεδξα» Ώάῖ. ἐς μὲν Πελοποννήσοι οτρν) 
σε, ἔκ μέντοι τῇς ἑωύτῶν" οἶκέει δὲ τν ἀλλ 

αι 47ο ΝΠΙ. Ῥ. 514. Β. 5950, Β. Ρζμ/18. 

ο, {94 ΙΠ]ο Η0τί απ Ῥσι μία ο σρν» 

Πρία {δομές όν, Ἰπομίς,, οἰκεῖ Πελαος νὸ Δύ' 
κάδεο μὲν αὐτόχθονες, καὶ ᾽Αχαιὴ» κὶ ο ο σε 

ριέων ἐκ τῆς σφετέρως ὠνέσησαν, οὗ μέντοι ἔλνε, 
ἐξεχώρήσαν" ἴυηπι ἆθ αΙ4έΙΟς το] φιήδ» 43 72 ΠΕΠ 
οὐ πχ ΠΠεγοίοιο ἐπήλυδα, «Ραμ/αθλή, Δρύσπες α” 
14ἨΤΗΣ /)ηγ0βος, «λογἱεη/οτ» εἲ 4Β εξ οἵσης ἐς Πε- 
Ἀωριεῖς, οἳ μὲν ἐκ Παρνασσοῦ» Δωρίς ους ἴσμεν ἐκ Καλύ 

λοπόννήσον εἰσὶν ἀφιμένοι τοὺς δὲ άλλης, ---- Ώιψο 

δῶνος διαβεβηκότας καὶ Αἰτωλία ηρῖε οἳ ΠωποΓ ο 
ΕΠ] Ε]ς(α παδε Πεγο, 4135 «ρμὼν, 38 Βρμηον 
«Νε 660., Ἑρμιόνην, ἸΑσίημαΣ: ρα τοραΠε»: 

Πῖς᾽ μιας [ορ ρεαν ϱ5, 1 Ὁρδίοος ο, | μή 
σοιηί γἱκ ροτοηῖτ: Δωδώνη πεΡς ον Ἴ]ησ. ἃ Μια 
Δωδὼν οῤῥοςῇ αἱῆθαιις :- νά’ /Η/ ΗΜΑ. μον 
Ὀγηοσά, Ρ. 647. οτ πά /σ40/ « ν ον ἀγαμηίον : ΠΑΡΗ 
Έ επιπίο» Βαε/αμίαν πε ε ποιος ῄοαπιυΣ ἆ . Ν» 

οὐπιρατατὶ Ῥοτότάηε πόταία Ἐ. ή σ τη νο σε 

75. Νόν τε καὶ ππάλοι οἴκευν] ΡΕ 
ο... 



Όλοι εἷατῇς οδπι γυῖι ἴ]ας εεπάςτδ, 

εἰ Αῆπα, αμ αἲ Οατάαπιγ]απι 1,ασοπῖσαπι Πτα 
εσῖ: ἸμεπιπΙοΗπῃ αΗἲΕΠΙ» ΟΠΙΠ6Φ Ῥατοτεα:εθ. 
ΟΥπιτῇῖ απτεπι, απππι βπε πάῖρεπα, {οἱἱ ρῖ- 

ΥΡΚΑΝΤΓΑ, Έτδεκ ΨΠ, 
Το]οζαπῃ {ο]α Ἐ]9: Ώτγοριπῃ απτεπι Ἠειπιῖοπα τωλῶν δὲ Ἠλις μού: 

.λ.” / ς ο. Ἡ ῦ δι / ο» καὶ Ασίνη η προς ὃ Καρδαμύλη τῇ 
μγίων δὲ, 5 Παρωρῶται πάντες, 

6ς8 
προς ΕΡμιση τερ 
Λακωνικῇ- Λη» 

ς λ /. 5 οι δὲ Ἐννούριοι αὖ- 

Δρυόπων δ)., 

»/ / ων ο 2 ς : Όστοχ»)ωεο ἐότες, δοκέουσι μιοῦνοι εμο Ίωνες, ἃ έχδε- ΤΑΏΤΗΤ Ίοπες εδίε, {δἆ ε[εξἒί ππτ Ώοτας, {18 οΤόλ» ὰ μΗ 
Ἱπιρεγίο Ατρίνοταπι ΠΠ, ετ ΡΓορτερ[α ἴεπρο- 
τί, 4π1πι θ6[οητ Οσποαϊ, Ιτεππηα αςσθ]δ», 
Ἠαταπι Ισίτας Γερῖοπι 6επΏαπι 6ΕἴεΓ ΡΓίΕΓ 
έ35 ᾳὐας τεσεπ{ηῖ» ο πιεάῖο «αδ[εταπῖς ας, 

ζ4άεπι 1π τα] Ιαροτς ἴδη οεεαρατὶ οταΠῖ, Πζ- 
Ροῖε Ρο οπ]ηἰ Ίαπι οΗ[Ι ουστεηίες, εἲ πε- 
απααπατη οΡΙΠαητες πανΊδρις {6 Ἠ]α τες Γατι- 
105. Ο0 απά]εηίες 1Η αι ἵπ Φα]απιίης ϱ- 

{εἴρῃς «παπι ρτο Ῥε]οροππείο {ο][οία:  6τ 
αθμης απ]άεπα 1π εἰς νΙ νῖτο αά[αης εἶαπῃ- 
6υ]ηπῃ Ίοηπεπς αἀπεῖταδατατ ἵῃ εατγρίαὰο σοἩ- 
ΠΠΗ Ἱπορίαπι: ταπάεπι νετο εταρῖς ΙΠ π]θ» 
ἀϊππα, οοπεϊΠππιαια σοπιταξέαπα 65ε, οἳ πια]- 
ἵα 4ε Ίος 1ρεο ἀϊσεραπτυτ: αῦ Πῖς αυάεπα, 
Όροττετε 1Π Ῥε]οροππεί[ιπι πανίρατε, εἰ Ῥτο Ί]α αάῑτο ρειῖςμ]απι » ΠΟΠ αΠἴεπι Ππαπεηῖες, 
ΤΟ «αρίῖνα ταρίοΏε ΡιδηΏ8 ἀεςετπετε: αὐ Λ- 
ἱΠεπίεπ/ρις νετο εἳ ΑΕρίπειϊς οἳ Ἰερατεῃ- 

“{δ8ρις, {αἲης εδί 1ο τπαΏεῃτος ὃν ον 
' ΣΝ, 6- 

[ 
/ 

-α ενος Ἰω. Λα.» Ἑρμιόνη 7 «γεῦ {ἱδ. δ)):. Ῥανές, 
ια, ὁ Παρωρωήται «4. 
γεήτωι «4γοῦ. ἔ’. γε. βΡαγὴς, δ., ἵπ εί, Ρας. -41ῇ. 
7 Πόλις «άν. εἲ Ίπρτα ᾳποαις. ΠΟΠ πόλιες. 
βαϊῤ. πά Πο. Ρ. 1964 τ5., αἲ δρόμου Ῥ. 349. 90. 
Σαλαμῖνι ἵῃ {11. Ραι/. «ο. Ρανς. 4. 2. δρ, Ρα: ἴμπι ἐνλά -4γο0. «ἄεᾗιο εἴ ποιεύµενοι } «4ποῦι, ποιεύµενοι [οι 
«ποῦ. 3 Δοραλ. 4, γιά. αἲ Ορ0/. ΧΝΙ0 90. 

ης η]ς[ο, θαπ1ά116 νοσσπι αἲ ]άπια ῥταεευπΏς νευδί γῃασα αὐίοτρίαπα: {ομηίος Ί]απι ΠΡἱ οχροβυ]αϊ »᾿ αυί τὴν σετίε, Φαπι α]Η1 πια]σγηητ, Ἠαδίέης(ς Ατοπάςσς Ε48- επι, αὖας ριπές ἱποο]ιστΙης {6ᾷες, Ιτεπιαμα ΟΥ- ἨΗΤΙΟΡ:6ε απο αμ]άσπῃ Ῥε]αςσοτήπι Ίῃ Ῥε]οροππε/ήπι οοἱοπίας, Ἠ]ης {ομδογ)ης Ώ]ς ΠΕἷε.’ ΑεΊιαρος ἈΠἴεπι, α Ώοτίεπίῦσας οχρι/{ος {οάῖριις 1ῃ 1οἨα9 Ἱτγηϊς[α, αἴφιιο αογΗπάΦΠΙ τορῖοηστι πᾶ Ππυπι 
οπιπεμΙα οί: Ἰπ[εβϊεία, ἀοομίε Ίνοετ 1. τ. 1452 ἐς Αομ/απίας πας 1. να, τ. σ 
ο, Ἑρμιόνη τε] Εοηιεγί 1. Β. κόο. Ἑρμιόνην ᾿Ασίνην υπε ὍὍττ-- ΒΠΙΡΙΕΕΕΙ πα], ααπι 40, τοσεηίοτεπι 11- 

δἱ5 Πτυ]ήΠ1. ΄ Παρωρεῆτοαι Ἰοη1πι Ἠῖς ΙΠΟΙ62 Παρωρεῶτοιί 1, 1ν, 148. ηὈί οἳ Τ,απιπία 6ΟΤΙ1Π οι1ρο. 
ὃς. Ἐκδεδωρίευνται] Εευτὶ ρο5/οξἐκδεδωριῶται, 4ΠΟΠΙΟ- 

4ο Ῥοπϊ Οοάά., πιοἀο οοπιΓαάΠι τοῖς νἰάετοτυν, ἐκ 
τοῦ ἐκδεδωρέαται, απο ΡογΗ/ ἀοξαίπα. Οσειοίπι Ογ- πυτῇ» απο Πὶς Ππ]ῆα Ἰοπίσα, αῦ Αποζνς, 4 Έππια 
δριά Βανψ/αΠ. ἹἹ. 9. πο ΕΠΕ, ἀε[οσπόστηπΕ: Δέγον- ται δὲ οἳ Ἱκυνουρεῖς, {ς {οτδῖε, ᾽Αρνεῖοι τὸ ἄνέκαθεν εἶναι. Δὲ η {οτίς ργοραραίᾳ Ἰαΐς.. θΠοπίαΠ α Βραγίαη]6 Ῥγαςῇ 
ε 4ρτο εχυΗ Ίπ'Ατρίνογυπι ἀἰίοπεπι ἀαϊπάς ππα σὔπα 

ΤηθαΕἱ5. απ] αὖ Ιπ]πη]οῖς ἀϊνοχατ νιάσπτυ {ο εο- [οοἱας[α» “νοπεχμης. . Τα φιἶᾶσπι οοπἱοόχητα θδὲ, [οὰ εκ Ἠετοβοιοί Ώμσῃς, Ώς Ονπορίϊ Ῥαμ/άπ. Ἡν 98. 
Αργεἴοι δὲ ------. Ορνεώτας ἀνέφησον' ὠὀνωσάντες δὲ, σύνοι- 19! γε} όνασι "Αργείοι. Λτοὶνί Ῥταείείεα ασγ ΟΥπη- Σ11Η39 Κυνουρίαν οἩν. 11 σοΠβΗΙ]6 ΒΕΠ. Εῃ ΠΠΙΠΙ να ο πο 9 ΗΕΗΠΙ, πα μαπι {πμπι. Ὦ ρατίαΠῖς τερετηπῖ Ίῃ Τον, Ν» 41. Τωηις "γη, οἳ Οτποαίας ἐκδεδωρίευντωι, Ένα ΤΠΟΠΙΡΙΙς, ἁἷ- αἱρήίπα  Φα]οέῖσφιο Ὥουος ενα(αΓαΠε, ρασεῖῃη ριραιά ΤΕΙΝΟΥΗΠΙ. ΙΠΠΡΕΤΙΟ.» ἄργόμενοι ὑπ σος. τν λοισαν Ἀργείων, Ῥαγῆπι ο ἴςπΙροι!ς; καὶ ὑπὸ τοῦ χρόνου. Ἰναπιπι ἆι ου] τα- 13 Πΐ6 φιιασῇέα» οἳ Ιπνεηΐας» αμας 

κ 
Φ.) 

ος ς εναπίᾶας ποῃ ης. 
Ορνεήται 1οη]αΙ σοπηπιαξ]δ, ΠΕ Παρωρεῆται, κ 

δς πρὸ τεβΙμᾶ 1η Ἱπιερτυπῃ {1π5, λθωων 
ο Ἐκ : να 

Πα] δί6 μέν ο μίευνται δὲ] ἹΜοπίσαι Π]αά δὲ, ἵπ νΙοϊπῖα 
κέουσι μέν, 0. Ἠετοξοίο ΕΠΙΠΟΠ [οΗδἱ ποη ροτηῖε, ὃυ- 
τας ψὶ ἀεὗλαι είναι Ίωνες. αιιας ψ ἀοέτί α-ῖ οοπ]εἔτι]- 
πηοᾷθ (σἡρίς ΠΙΠΙ ηο[ίτο αὐτόχθονες Οπυτῇ, Όοπι- 
οκέρυσι μὸν. ώς 2) δὲ Ἐυνούριοι, αὐτόχθουεο ἐόντες» 

φείων ἀρχόμενομ Ξ είναι Ίωνες. ἐκδεδωρ. --- δὲ ὑπὸ ----- Αρ: 
ἀαπάα Το ης μη 086 έμπῃ {σου ΠητΗν υπὶς ἀοέῆς εππεῃ- 
ξο νπῃ, Ρ. 6 κ Ψ] εκρ]απαπάα, Ομ ύπι ακειαϊ ο γα- 
δύο 4 3. λειφόῆναι ---- ἐν τῇ Πελοποννήσῳ τὸ 

ϱν κοὶ τὸ Δωρικὸν, ολ Η/{ ατα ἴΤ10]ΐ Ψ6- 

γεῆται 

ἔθνητό, τε Α΄ γή τὸ, τε Αἱρλι, 

Ἐκδεδωρίαται ΤΙαΙΡΟ «λερὂ.. Άήε.. ἐκ 

ὁ Εἰπεν «ή. ϱ γε. 

ἔαο[ι πι ἵπ 44, Ρα 4. Β, 
ϱ ᾽Αμύνεσόαι ἔ. Ῥοη. 404. 

:Ἠετοά, Ο, ο. ἴητα οοΠ-. 

: κ ’ λες τὸ / ᾿ τω δωρίευνται δὲ, ὑπό τε ᾽Αργέίων ἀρχύμεοι καὶ τοῦ 
2 ον λ ᾿ / » χρόνου Εόντε ο Ὀρῶται καὶ περίοικοι, τουτέων ὧν ὧν 

Ν / / ο) τῶν ἐπτὸ ἐεθγέων ἄι λαπαὶ ἔ πόλις πάρεξ τῶν 
/ 3 ων / 3 / ο ] δὲ 3 η Κατέλεξα Εκ τοῦ µέσου ἐκατέατο" εἰ δὲ ἔλευ- { Ίπσεπαε Ἰοαιῖ [16 οσὲ, 6 πιθάο {εάεητεςοο 

μπι ἨΤεάϊς {επΏεραηϊ,  Αριά Τεµπιαπι ααἰ- 3} 

9- ων / 9". ος Φ έρως Έξεσ-ι Ε εἶπ-αι, ἐκ τοῦ μέσου κατέµενοι, ἐμή-- ς 9 ο» ο / / ο. Οἱ μὲν δι ον τῷ Ἴσιμῷ , τούτῳ πόῷ 
. λ ος 3, ἷ τι συέφασαν, ἅτε περὶ τοῦ παντὸς ἤδη { δρόμου 

«2έόγτες, καὶ τῆσι γηυσὶ οὐκ. ἐλπίζωτες ἑλλάμνε- 
σθαι" ὃι δὲ ο) Σαλαμῦι, Κ ὅμως ταῦτα πυ;»- 9 1. . / Ταηξ, Γοτπι]ά]πα α[ῃείεραητατ, ΠΟΠ ἴαπι ρτοῦ»»)αγόμενοι 

2 ος | » «/ Δ / ανν 5 ἀβῥώδεο», οὐκ οὕτω περὶ σφίοι αὐτοι- 
σι Φειµαίνουτες, ὢς περὶ τῇ Πελοπονήσῳ: ἕως μὲν 
δι αὐτέω ἀνρ ἀῑδεὶ παρασὰς σιγῇ λόγοι ἔποι- 
έετο, Ἰ «ώύμα ποιύµενοι τὴν Εὐρυβιάδεω ἄβου- 
λίηῳ" τέλος δὲ, ἐξεῤῥάγη ἐς τὸ µέσο 9 σύλλο- 
Υό5 τε δὴ ἐγίνετο. 

Ἰαὐτέων, οι μὲ, ὡς 
εἴη ἀποπλώεν, 
δὲ πρὸ χώρης Ἡ δορυαλώτου μόθτας μάχεσθαι 
Αθηναῖοι δὲ, χαὶ | 

Ὁτου µέωτας ο ἀμύνασθαι. Ἐιωαντα Θεμισο- 

λ πι ων καὶ πολλα ἐλέγετο περὶ τῶν 
ο / 4 ερ τὴν Πελοπόγήσῳ πι ρε 

ὰ το τεε καὶ περὶ ἐκείης κυδυγύεν, µη- 
3 

Αιγήητα|, καὶ Μεγαρέο, αὖ- 

κλέης 

-ᾱ. δ. «4, 2η]. ὁ ΨΙερῥ. Άγσ. ἵπ ος. 
δὲ Δωριῶται -ᾱτχ. Ῥα. οε Ὀρ- 

Ὀρνεᾶται, Ιποα οἱ αΏῖο περίομιοι τεξῖε αΏαςι «4γο). 71η). 
ὦ Συνέςησαν «4ἱᾷ. 4 : 7 Δρόμον Ὦμ- Πομι 0οά6. ει Ἐάά, ἆ ΟπυητΗς Ἕλληνες ρορε ψεσθαι Ίηρία εκ σοττοξξ, βας/. / Θῶμο 

ποιεύμενο. 1 Χρὺμ 

τηπ1 «ΗΓ Αισαάες ες Ἐ]εῖ ρυίας Αἷολις) διελέγθησων ὁ σπα Ἱη τε]αής οἰν[(αάρης πήχτα αὐφάσπι πζδτοπεης 
ἀα]δόχο 5: δοκοῦσι- δὲ, αἀάϊς, Δωρίζευ ὥπαντες διὰ τὴν 
δυμβᾶσαν ἐπικρώτειαν. Ψετρο Ἠετοάοίῖξο Ἐκδεδωρίευν- 
ται Η. »1ερῦ. α)ῆαηο οπής αΡβΙπΠετυΠΕ: ἀῑνετίαπι ἆαε 
1ΕΖΠΟΠΕΙΗ πιατρο. 2εβῦ. ἐκδεδωρίάται. αιιπε Ειοῖ]ε νετ Ῥοδίεῖ 11 Πεχυπι Ἱεριάπιαπι ἐκδεδωρίδαται". ΠΠ] αὖας 

{64 4 νοτ- οργής ΒηΡΙε {ετπιοβίς απα]ορῖαε τερισπαηί: 
9ο Δωρίξε, τηε 1μάϊσς, πεΙε ἐκδωρίδευ ηεαΙε ὦδε- δωρίσθαι 1οππιατῖ ροζμΐς.  ΔάΠίρετ! Γοτίς ροβιής Δωριεύς- σθαι" ἀαπίαν επῖπι οἳ Ἠιῆῃς Βοχιις Ππζαϊνα, {οά ρτο Δωρίζειν νε] Δωριάξει. [πίσιπι τείζαξ, αὐοά Ἠϊς «ο- αι ἀρίε» αΠοάφΙ6, ο Δώρος ἀπάηπι, 8ηα]ορῖᾳς τθ- Ροηάεῖ Ἐκδωριῦσθαι {η Ισ ΤΡ 4εθεπεγαγε., Πήηρια μὴ 0115 οἱ) [μήν Ώορ]εῖς. Ἠυ]ας {οππιας νετοα Ῥ]ήτίηα ργασῦοε Ῥταείεί. οβί6Ι08 Σ/αίο: πιη ας πημ]Βς ποδῖς {ηῇϊζΙσς αἆ Ἐκδωριωθῆναι ΡΤΟΣΗΠΙΠΙ αεσεάεῃς ἐκβαρθορωύῆναι. Ρίο Ἐρίῃ, νπι, Ρ. 353. ΔΑ. κίνδυνος ἐγένετο ἔσχωτος Σικελίῳ τῇ τῶν Ἑλ- λήνων, ὑπὸ Καρχηδονίων ἀνάςωτον ἔλην ἐκβαρβαρωθεῖσαμ 
γενέσθαι εκρ]σαϊ ΠΠιᾶ ραπ]ο ρορε: ἦξει σχεδὸν εἰς έρῃ». μίαν τῆς Ἑλληνικῆς φωνῆς Σικελία πᾷσα, Φοίκων Ἰ Όπι-. κῶν μεταβαλοῦσο εἴς τινα δυνοςείον κο κράτος, αλα Ίπ. Ἠππο Εἰεγοζοι{ Ίοσι]πι οοπνεπΊαπῖ, απο (σοροπάιῃπι αγ. ΡΙΕΤΟΣ ἐκδεδωρίωνται. ΙΕιγέρίαήν ἵη Ότοῃς γεΗαπι ή85.. Ῥεβαρβάρωσαι αβόνως ὢν ἐν βαρβάροις. Πς Ἱηνενῆτ 40) οπίης 34η. ΒΡ. ᾱχ., Ἐβαρβαρώρῳ -----. αρόγιος ὢν ἐν ἝἙλλάδι. ἱοσο[πα Ἠϊπο βιοῖ]ς ναι ρ]πῃ Ἱπίε]ήσθεισ «4ἱέ- αοἠς Πεφιλιππίδωσα 6 αο 1; μεν, α ο ζ, 1η ΦΙ- λιππίδης. ο ΙΝΑΙΤΟΚΕΝ. 
038 Περὶ τοῦ ποντὸς ἤδη] Οοπ/ρίταπε 1η δρόμου νουετα {οηρα οπΊπες: "ης μῤριδίως, πες {0 νοκ οτ {αης, δρόµον Ἠαῦσε, ουἶ Ῥοδε Ροή ήπιας ο .- Ὀριοπιης Ίπ π[ίοας, τὸν σεβ σωτηρία; ἀγῶνα πρ η Ῥυά Βωπαρίωηι Ψ]ε, Μαχίπιι ρ. 10ο,» ος ο τν ος ος φέεν η οἰαφά στη 1μ[ῖαπο ϱ. Τ1σ.. τροπο) ήν κἩς Ιπβα1κ, 96., ταοῖτα ἀγῶνος 3ηὲ δρόμου νοςθ.. Τη» τα Άη ήχους Φιόρῥόμως αἳ «Ῥογέής» οιά τῷ ἑλλάμφε" 

ο ο κκ... τά {ε Τ, τ. 89, Ορ8! | 9 ηηθυε {ΗΕ Τ,, τ. 69.» ΟΡ ης τας, ας Ἕλληνες Ίπς[α Οσάᾱ. εἰεά {Πεν πέηυε ο ης εσας. 
ὁμοίως βηβοΡ ὁμῶς, αὖαε εἰ «4ὐγε[ορη ΟρΙΠαΠο ἠμββοῖς, - Ὀσπβηρίτες ἐπίπι» Ἀἴομς αἲ Ἱεμημῃῃ 2 {αρογίογα αυζΠΠοπε αοαἰρίεηῖες» Τοτη]βαςία οἱ, 1: 
ἁμπως, ος. ῶεεν κος Ν το ΑΛ. ᾽Αθηναῖοι δὲ καὶ Αἰγινῆται] Ἠος {ππε γχώοπί ὁοι- 

ΠΗῃ 9 {6Η 



ο ο δώ 

πρ πια ας 

πα ωνεν 

--- 

σπα 

' 
ἀ 

ών απών. 

Ἡ ο πώ 

᾿ 
Φοὰ Ἱπιρεάϊε Τμεπηϊβοεῖσς, εμῖης πιεσιοιαπά σα 

ὅσα. α ΕΕ α. ο «Ὁς θπ. 3 ὃν ως ο κα, 

; / ἠ ον ρω ο» 1 ῥ - . 

κλέη, ὧς ἑσσοῦτο τῇ γιώµη ὑπὸ τῶ  Πελοπο- Τμεπή{ος]ος, Ροδίᾳπατη {εητεπεῖα Ῥε]οροἩ 

7 Ἱ σο/ 9 ο» : 5 

γσίῶν», λαθὼν ἐξέρχεται ἐκ τοῦ συνεδρίου, ἐξιλ- Ἡ 
Ἂ λ θάοταα 

9ώ δὲ, πέµπει ἐς τὸ σρατόπεδο τὸ Μήδων ἆν- Ἰο εβτέσις, πα ἃὰ οββΕ Μ ᾖ. 

δρα πλοίω, «τιλάμωο τὰ λέγεν 3 χρεὼ" «τῷ πανἰβίαπι, υπ ἁμοάαπι εἀούο πας ον 
ᾗ ον μ ον μ Χρ ον εοτε οροτίετεῖ» ομὶ ΠΟΙΠΕΠ: εΓθὲ 9ἱ6ΙΠ: 

πεηΏαπα ονίδίᾳς ΕΕ, εἰαπουίαπ ε σοπ” 

νο φν ο. τν λ ς 

Ύ05 Ἡν τῶν Θεμισοχκληον παίδων. τὸ) δὴ ὕφερο τε-. 6ορο. Ἰρετοσαπι {ποΓαπα:  4πεπλ Ροδὲ 45 
ο» 

/ / . . μά 

τέων τῶν πρηγµάτων ο Θεμισοκλεης Θεσπιέα τε 189 ρε[ίας 1ρ5ο ΤΠε[ριεη{επη {εοῖι, 841” 

ι 3 3 
. ο ης. - 

ἐποίησε, ὡς ἐπεδέκοτο οἱ Θεσπικες ἆ πολήταε, καὶ ἆο ΤΠε[ριεπίες 1π εἰνιζαῖέπι «να 

) ο , 
: « 

χχῥήμασι ὄλβιω. ὃς τότε πλοίῷ ἀπικόμθος, ἔλεγε Ὀαπῖ, αἴαις Ιοσιρ]ειε, 1 ἴσπε Ἡ 
Τ. 9 με οἑμς 

πρὺς τοὺς φρατηγοὺς τῶν βαρβάρων τάδε» ον Ἐπεμδμας τς ἃ μαρια ο αμοά : 
/ 

λ τν ώσα ; ώ 4 

ἑ ε µε σρατηγὸέ ὁ ᾿Αθηνάίων λάθρη τῶν, ἄλλων ᾖ 
22 ο. ο. κ ν όν ” ομὸ ρατήδης τερὶς {ανεῖ » Ρῶορϊαίαπε ΓΕ8 

ανν Μα ΗΙΣΙ μας ο σα ααμιηρον νείτας αυαπι  ΟταςοτΙΠι ο6ίο. Π1ρεΠο- 

καὶ βουλόμοος μᾶλλον Τὰ ὑμέτερα { κατύπερθε τον, πε πια εἶαπι Οτῶσί 1. 

7 ἃ ο» 
-ω - 

. 

πάλεια» μιταξυ Σαλαμηός τε κειµέην καὶ τῆς Ἠοπήπε Ἠγιταίθαπι, αιῶ πια δὲ ας 

αν / 

ἠππείρυ, πολλοῦ τῶν Π]ερσεων 1 ἀπεβιβάσαντο οἱ εοπιπεηίεπι Πα 65, 8 Ἔχκα Πο- 

τοῦτο δὲ. ἔπειδ ἐγί / ͵ ο νο ταπῃ ἰταο]ηπεν ἴάπι πιεάαπ 
υτο δὲ ἐπεδη ΕΥίοΥτο µέσο νύκτες» ἀνήγο μὲν χο σοτΏι ἀιοὰ αἆ ο εσα[Ιτη 

Ἆ : 

Τὸ ἀπ ἑσπερή κέραρ Ἀνκλούμιοι πρὸ ΤΗΥ α- Ῥτοβιουπε Βα]απήπεπι νετ[α 

«Ἄθ. ν / ω λ : : πι 

τὰ ἀγγελθέτα, τοῦτο μέ» 6 τὸν νησίδα τὸν Ἔυτ- ΏὈεηπῖε Ῥατρατ, τάπ 1 18 νε αρα 

ο. 3δίων δε ο 3 ολ 
: ; 

λαμῦα, γω δὲ οι ἀμφὶ τὴν Κέο τε καὶ τὴν Ἱτισὶ: Ῥτοάισυηῖ αατεπι αἱ Εζά ο 

| Κν- 214 
ὃς . 

α χρην «γεῦ. 7. 2 Σ]κηνος ρα. Άγὴ. «4γεζ. Ζ]]ᾳ αι ἀεϊπεαρς. ε0εμ. {Φώ. ὁἆ πολη 

«πεζ. «491., νεῖε: πολίτας ΡΠΙΗ. Ώεβεῖε ἵπ Ραε[; «49. Ἡ κατυπέρτερα γίν. «4γοῦ., απίεςεἆΕΠδ μή 

πηορ]ίσεης» {που εε 2μά., αὐ] ΦΙνεσθαι επι ας. ἄτᾗι: ΟἶΙπι φενέσθαι. δ Ἔργον πάντων -γοῦ. “1” ῃε 

«4ἱάο αποαις ἔρφον εἰ ῥα/]ᾳ. Ῥορίαα ἔργων Ππχετυπε,  ὦ ᾿Ουτέτι «4γεῦ. ή. }11., νοἰιετιπῖ οὔτε το Ἱ 

αυςε ΙΠοσΠπιοςς. { Μακέοντως Αγ. ΚἘφίγ. «γε. Ῥπε[. 7 1μά. ΒεαπεπΏα Ἠίπο ηαβεῖ ιερό, 2 

ᾠφυττάλεια, υδὶ Τ2. Ῥίπείο επτατ. {Απεβίβασον -4γεῤ. 7. {οτῖο νετ], ἀπεβάσωντο ᾖα./. αι 

{εππευπα» πί επι ΤΠεπη[τοε]ε {επ{εεϊπέ ΑΕρίπείαε» παἰείαπῃ οεπ[κία φὐοφε νἰάσεις {ομ1ήη, Πλ ή 

ππα]πδτίηίαϊι6 αριιά Φα]απαίπα ΠΙΦΠΕΤΕΣ παπα 1η ῥτηίαπα 14. ἔπείσε τι, (αἲδίς Ὀ/ή0γ. χι, ο, 17. ορῦσεςς 

ρεξμραξ 

.. ΕΛΠ οἰτουία” 

ᾖθ- | 

ό 

9} 

2) Ὑίνεσθαι ἡ τὰ τῶ Ελλήνων πρήγματα, Φράσον- ἀἰσαιαπι νοῖς, ος πει Ρο 08. 

2» Τα ὅτι οἱ Έλληνες δρησμὸν βουλεύφται καταβῥω-οοίαβαπι [ασε γε]ε», εἲ πμπο  οΠοῃ 

ς δηκότε». καὶ ών παρέχει κάλλισο ὑμέαρ δ ἔργω Υοὺῖς οεζαῄοπεπι εχεφιεπάϊ ΤΕΙ ο 

2» παντων ἐξεργάσασθαι» Ἡν μη περιδητε διαδράν- 
μοι ναα ; Πἱῇ Ρετ κκ ος 

ὡς η αὐτούφ, οὔτε ας ολαηλαι κος Περί ο ο στη ο» πο ο. ο. απιρίις 

59 δις ουτε  ἄγτισησοτα] μη πτρος αυ τι σφέας ορ ωσάν αν τς τς ἀπηήσαπισς οεῖ- 

ο ο ας «μπας ὑμέτερα Φροέω-οδῃριὶς 605 αι νορίίσειπα» εἲ ε0δ.. α 

ϱ τας, καὶ τοὺς μή”. ὁ μέ, ταυτά σφι σηµήναρ, ϱΟΠΙΓΗ πο. Ὄρος πο ΦἰΟπιν 

ἐχποδών ἁπαλλάσσετο Τόῖσι δὲ ὡς πιφὰ |ς ἐγένετο Ἰπάϊσαια, αὖ ή αὐ[εεκῇς. οωή βάοπα μ- Ί 

Ῥε]οροππεβοσίπα γε Ιίηπιήπῃ {ερθάστα: ππίτοι Ἰά- /[εγυῖς {15 (4611 ῥαζμήή [ΕΙ αὖ «πα ο αι 

οἴνσο οὐ οά {οΗΡΙί Γ}εήγΡΗς ο. 1,οος1. Ρ. 156. 33. (ρ. Τ8 απάϊτ Νεα Τηεπι, ϱ, 4. Ἠδὶ εοτηρίε νΑ 4 
2 

οσο. 68, 1ο. ΤαΥΙ.) Ἐτεικος (μὲν γὰρ ὁ ΛΑκεδωιμόγιος» σο]1ς, ἴπ Πεγοι], οἰκέτην νοςβηϊεπι ορ {ΕΓΗ η λήν ἵπ. 
ΤΘΙΙέ ! 

: 5 / ς 9 ω Ν 9 . . 

καὶ ᾿Αδείμαντος ὁ Κόρίνθιος, καὶ τὸ Αἰγητῶν ναυτικὸν ὑπὸ Όεγμα {Πεἵαϊ ἀϊοεπάμς. Ίπβα νητν ον απο ο ο" 
/ὀΕ7:. 

νύκτω τὴν σωτηρία αὐτοῖ ἔμελλον πορίζεσθαι. Ἐτεοπίεος 1πῖς οπής οοη1ηῥεγα [ήν Πὶς ού, ΜΜ. . 
επἶαπα πονῖ Τασεάαεπιοπίο5, {εὰ Ἠυίας ααῖατῖς πεπιῖ- {2 ἷ δί 

τ το λλσανὸ .. -[ίομε {Ηιμς οδε: αδί αριιά 11γού- ο 0- 

ποτε: Ομοὰ Ἀάδῖς Σφεωξη: οταϊοῖς Ῥου[σπας «οηβχηῖς, δεν ἀἰοιπεας: Γ2ὰ Πίο οζκίη, ὧπε ἀπδῖο (2Υ2Α 1η) 
νο τὰ ϱ) ο ας Ῥτουαν]τ ητ Ῥορυ]ατεπι: οἱ πρό- Ίαῖ, ποη ἀἁοπηὶ παπα οἳ ΝΕΤΠΑΠΗ» αθ]ή5 αε{6 πο ο 

3. βΙᾳ καὶ τοὺς ἄλλους Ἰλευθέρωσαν, ἀνανκάσωντες Ροϊεται ΤΠοπιτοσΙ Ηρετοτιπι αἀμισαῖοἕ » {εά 4ἳ η 

ἐν Σαλαμῖνι μεύαὑτῶν πρὸς τοὺς βαρβάρους ναυμακεῖν. οπρίὶ ἵπ. Οἰκότρφ" 

υπίας ΤΠπεπήΠος]ς ] [ῃ μαχεῖν οπρᾶνυπι Πδἱ οπιεταῖ: νά, «4ΟΜ 1 η, ση Ῥ' 
{15 ΄Ἐπεπή[οςμς Ἰαμάεπα ΠΌΙ Πδεητες ρορυ]ς 111- Ομ τὸν οἰκέτην ἐπὶ δού αριᾶ «42Η. πρῃι 

αἩς ππαϊοτίοις αμάἶεδαι αρ ἔαπα: Ίῑας πιεῃίς Της ον Ὅς ο ο ἡώλν τέῴεικεν Ἂ οί αυίδεα 
. . .. : ς ή . 9 ας η Ἡ - “-. 

Ν ας ον ντε Ῥ. 599. Α. πατὴρ οὖκ ἔτι µοι ας Πάσπη μενα πα ορερά Ῥαθάμβοδ-, της 
Γεοκλήρ' Ὅττ ὤλλ ὃ τὸ μεγῶ ἔργον ἐργασῶμενος., ὁοῆμος  Τ9ο, 9ο. τῷ η « κά 6 δε 

οἱμκάσπι /,12αμὴ] Ἰνεος]εο Τεπηίβοε]ϊ {1ο {ρβης οχεπι- νς ὃς ο μὰ, ϱ κΝ ῥομσ]ας Ρύς ο άθα 

Ρὶο εκαμησν ος Ἰηνίτος ηεΠτευ (Ἱερε {οτνα- Αἱαϊδίαάϊ οσροςαἳ σοχ. Ζορύτυς ὤητὸ ον οως 

ὅς τς 51 ] β ο στα, ἐπυῄχου οοξςἠή{ ναυμαχεῖν, καὶ εἶτιτ ὠνδραποδον' τῶν οἰκετῶν τὸν ὠχρειότατή ον ολο 

ϐ ϱ - οὐχ σας. έντες ἐνίκωγ. ΝΑΙΟΚΕΝ. ἀῑχίς β]αιο Τ. π. Ρ. 199. Β. νἱὰ. εἳ 045. (οπεῦα” 

ρ. Ἐ τα αρα Μήδων ἄνδρα] Οποᾷ Β/ωήαγεῦ. Τμείῃ. ϱ. 91. 35. 9εᾷ επτάμς Τητακ βιοτίε Ζορύτὴ ἐἰ, 9ἱοη- 

ο ο : τ μι, δὲ τῷ γένει Πέρση» ὃ Σκινος αἶχ- Τποπήβοςςν νΙπ {0 γεύην δεγοαίε ῥ/0 ψ πε Βΐς 

οπή ιοεῖοπ, 1]σαν] Ὃ ορ ΟΙ. Ώρορηίάς: ποηις οπίπα Πτα ΠΜ] παῖπης ΒΗςίΕ ααπι {ρπανυπ 
Άοτε ρασοστο μα Ἡ τε ππ επρϊνωπιεεῬοιίαπισε- αἴηῖε πίτα 6, 11Ο, ΠΗΙΓΗΙΗ: Ρ/αγεῥό Πα δα 

τ]ς Ἱερία(ὃ τῶν ΜήΣ ἴδις. ,. 2ιαγζῤη ἵπ Ηετοάοῖαῖς. εὔνονο Θεμισοκλέῖ. Ῥοὐγαεπο 1. 6, 3903 94 κ, ή 

να Ῥο ο πηιείας ας ας Φοἶππιπη σα ἆς «216- δαγωγὸς τοῖν παίδον ΙΠδὶ πε[οῖο αὖα, Πάα ἀμαΗς Ὅ μήν 

: ο μ5 εταξ Ὃ ον, τα [απο Π απάΐπις, Ώμῃπ- η Ιπσοτας. ΠΠοτηπα, Ἐτιος. Παραῖς 1π. υπήνεσωα ού 

Ἂ τις δἆ ο μα να) Ὃ δι αρατοῦ αὐςε ΤΠεπίβοσ]6ς, αποτήπι 1πμ5 ΡΗΣ σιμιο, αμ 
μενα 2 οπηβος]ής Ἰπσῃι Τ)οσίοπι ανις αἀορεανίε πυαίοτηυςέ εδ 128. Β. μ 

«Ιο]πηῦς» ἵπ ΡεΙ8. ο 355. Ῥεποπαιις Τβμή/οοῖες Ἑ- πιοτῖπς το]ίαιὶ Εαιπώκα αν ρ. 128. Ὀ. ὃς 

ῬίΠοἱ. ΙΧ. Ρ. 4: Β {τ, ιν. τὸν ο λνωρὸν 
οἶσθα τοῦ είαι]ε τείῖο /ήαγεο, τ. Ε,: ἀῑθυὸ 

Κλεοφάντου, ὃς πἀμέποτε ἐφερώπευεν) «μιννος αὐτῷ τοῦνο- ᾿ΟΘΠ{ΕΙ ; ; ντο ἵ- 
μα. ηδὶ ἆς Οἱεορμαηῖο Ώοῦ τηβ]6. ΦοδΙρῄ Σήκιννος» η] θονήν Ἡς {ζρ ᾖοσο ἆἲ ἐς Ας ργούο» ει, απελς 

ιά Ο, ττο.., εἳ Πίο {εΠρᾶ» 1Παῦς Πάήγοδο, Ῥο- τμ ο. ο Τ. 1. Ρ. 099" 

. 2 5 Ῥο- 18, Ῥ]ηβ {επιοὶ Β/αίομέ 1η ΜΙΕΠΟΒ 
Ίγπεπο 1. 390 3.2 (ΕΠΕΠΙ6 Αεκ. Ῥαεᾶαμ. τ, 7. Ῥ. .Ρ38 1. νο 

, ἀφο., ΕΡοΡο αϊαιε 3115. οσο ον ἳ Ἡ τωαθ. Τὸ ὁμέτερα, κἀτύπερθε γ/νεσθαι] Ἠδετες μα Η, 

Β. Πέμπει ἐς τὸ σροτ.] 1014/80 401 οἰκέτης ΓΠ][5 νεπι, απ αχ Ορ. τονοςθίῃ κατυπέρτερα» Ρη, σῶν 7, 

ας. ες παιδορωγὸς ἱἴρετογηπα ΤΠεπι(Πος]ῖ: Ἡταῃ- νΠ, 998. ὦς δὲ εἶδον ΚΑΤΥΠΕΡΤΕΡΑ τῶν Π ς μόλ- 

π]οσ]ς αάροπαπι 4/01 νεῖρα Ε Ρε(, Ν. 366., Α- γόµενα τὼ πρήγµατα. Μἱά. Ο- 1 96. Οπή οδς 

Ὃ ἒν Έλλην ἐξ ᾽Αηναίων σρὀτου Ῥλήὼνν ἔλεξε παιδὶ λον, αιῑοά ἁππππαπε {πο ἆαθ» Ροτεῖε» Ἡς ἃ τα 

ες Ἡ τάδε, Ὡς, εἶ µελαίης γυμτὸς ἰδετῶ, κγέφαφ, Τμ, Νοκ Πάεπτῖος, κάλλισον ὑμέρα η 

οα πρ π τὰ ο πυπσῖαπι Ῥογίαπι {οί Ἱτα ταρῖοις «4ἱῇο άσε τε[οσπιαν!. ο πλ πλ 

Ώ 6 Ισασηίεπι» {δά αῑπεσυπι α ΣΠεηιοςίς θα, Τὸ ὦπ' ἑσπέρης κέρας] Ἆοα εἶαὮο ρτο: 

πρι 
η 

9 ὁ .- ΄ 1. . 

1Η] εδὲ «αμ/4ς8., οὐχ υπ εἰάεπῃ 3” ΜΗ ἵῃ κ 



Φι ορ φας 

Ἰηε]αάστε (πασος ἵσπατος, ΌὉτασμ]ί Βὰςδ. 

ΤΠεΔΙη, Ῥοϊτο Ιπίετ ἀάςεδ, αὶ ἵπ βα]απιῖπε 

6ὲ Ογποβιτα εἶτοα Φαἱαπιίπεπα, Ῥειῃο Ἱαοῖρίωπε εἴτουίτα ΨΕΒΑΝΙΑΣ κα ΥΠ, 654 
. 9 . ῆ .., : : ' τα οὗ ο 7 3 6 . ο ν ν νο ό ν ας 2 

Ογποβταπι Ἰηβταδῖ εταπε» οσεσἠραπί6ς Πα- ἸΚυνόσουραν, τεταγμένοὶ , κάτεχὼ τε µέχρι Μουνυ» 
π] . οω ’ οω ν]ρι8 ΟΠΙΠΕ ΠΘΕΙΠΙ ΜιηγςΠΙα ἴεπῖς. Ιάεοαςχίηε πάντα τὸν πορθμὸν τῆσι νηυσί. τῶίδε δὲ Ὁ ενε- 

.» ο» 9 ον ΒΠΙΕΤΩ εἴ πανες ρτοάασεβραπῖ, πε αὖα στᾶ- 
οἱς Ποεγει εῄπρετο: {εά αἰτοιπινεπεὶ ΙΠ δα- 
Ἰατηῖπε ρωπαπι τοάάστεηί ΡτωΠοταπι αἆ Ατ- 
ἵεπήβαπι φεῇοτητ. ΔΛά Ἱπ[π]απι απτεπι Ρ/γτ- 
Ταἱεατη τταϊσῖεραηπε Ῥετί[αο οὐ Ἠαπα σα/απι, 

κα ἀγήγον τὰς γῆας», ἵνα δὴ τοῖσι Ἕλλησι μὴδὲ Φυγέε 
ἐξῆ, ἀλλ᾽ ο ἀπολαμφθωτες ο) τῇ Σαλαμῆι, δει 
τίσυ τῶν ἐπ᾽ ᾿Αρτεμισίῳ ἀγὠισμάτων. ἐς δὲ τὴν νη- 
σίδα τὴν Ψυττάλείαν καλεομένην ἀπεβίβαζο τῶ 

. / σα / 3 λ 7 : / ᾽ 

αΠοπαπα «οπηπηϊς{ο πανα]ὶ ορτίαπιίπε, Ι]ασ4ΟΓΙερσέων τῶνδε εἴνεκαν ὡς ερ! ς γεηται αμ αιής 
. .. - . .-- .. 3 ων 9 ω . Α ὰ «ΡΙῶΦεῖριε εἴῑο]εηάϊς εἲ ν]τῖς εἰ παιταςιῖ, οὔθαυτα μάλισα ἐξοισοµένων των τε ἀρδρῶν χα] των 

εἴαῖ επῖπι Ἱη[α]α 1Π πταιεξία, αδί {αίπτα 6- 
ταῖ Ῥᾶρπα», Πϊα, Πο απ]ἀάεπι Ὁῖ {ετνατεηῖ, 
8ϊο5 νετο ΙΠΤΕΠΠΙΕΤΕΗΩὉ. Ίος απϊεπι ης Πο- 
{ἱεο {επΏτεπτ, εἰαποπ]ηπι 6616. Αἴαιε Ίτα 
1] ππ]]α ποδεῖς Ῥατίς «οπεβο[α {οπηπο ρατα-χο τὸ 

7 ὈαΏταγ. Ιῃ Πα εΡο Τε5 ΙΠΙΠΕΠ, Ποη Πα- 
ῦεο αἀνετ[ατί οιπσιυ]ῖ ἐπηαμαϊη ΠΟΠ νοτῖς, 
Ἠο]επς εν]ἀεπῖες Ιοᾳπεητία σοπατῖ τε[ε]]ετα; 

«μτίροπια ἄεηβς αἱ ἴογα [αετα ίσης 
Δανίζιη, ἵπετπεπί οἳ  Ιγογεατι ΟΥπο/µΤατΙ., 
ὑρο ϱο]ἱάα Γον ιοί «41δεπαν. ο ]λαοογαγμηί., 
«ὠπιρε[οοῦ ἴπυεπονι ΙΠοΜΙ9ηΙᾷ βωπα [1ρετ- 

ο ΡΗς : 
{ηηδια γῆς, [0ἱ εεἆρτο οιπᾶα ῥωαή- 

Τ6Ιή. ν ε 55 

αἲη γηή/οο Ιω ὦς απ], Άατε [αηρμΐπο ροή- 
ΤΗ) | 

Ίπβελει; Ογαΐς ἔμπο Ἱδετα Μεππροτα τε]άεε 
Φαΐμγπο σοπίέτες , [η] οἳ 7δοτία ῥοῄέης. 

/ να { ϱ γαυηγίων, ο) γὰρ δὴ σπόρω γαυμαχιης της μελλου- 
3, 3 ς ουν 9 “ν σης! ἔσεσθαι ἔχειτο ἡ νήσος. ἵνα τοὺς μέν περιποιῶσι « 

ν ο ντ 
τοὺς δὲ διαφθείρωσι. ἐποίυν δὲ σιγῇ ταῦτα, ὦς μὴ 

3 ς ν ο» ον ο θαγοίατο ὃϊ ολαντίοι. δι μὲν δὴ ταυτα ὃ της γυχτὸς» 
οὐδὲν ἀποκοιμηθέντες» παραρτέωτο, Χρήσμοῖσι δὲ οὖκ, 
ἔχω ἀντιλέγεμ ὧς οὐχ, εἰσὶ ἀληβέες, οὐ βουλόμθον οἳ- 
αργέως λέγωτας πειρᾶσθα| καταβάλλευ», ἔε τοιάδε 
πρῄγματα ἐσβλέψας, ον ανα 

5Ο ᾿Αλλ ὅταν Αρτέμιδος ἃ χρυσαύρου ἱερὸν ἄκτην 
ἸΝηυσὶ γεφυρώσωσι;, κα) εἰαλίην Κυνόσουρα, 
Ἐλπίοδι µανομέη Ἀιπαρὰς πέρσωτες Αθήνας» 
Δια δίκη σβέσσει κρατερὸν χόρο, ὕβριος ὑιὸν 
Δευὸν ἶ µαιµώωτα, δυχευτ᾽ ἀνὰ πώντα πυθέ- 

σαι. ν ο ος 
Χαλκός γὰρ χαλκῷ συμμίξεται, αἵματι σὶ. 

Αρης : 
Πόντου Φομίξει τότ᾽ ἐλεύθερν Ἑλλάδος Ίμαρ 
Ἐὐρύοπα Κρωίδης ἐπάγει, καὶ πότµαι ΝΙΚΗ. Όυσπη Ίτα ον]άεητες ἵπ Εὶς α Ῥασῖᾶα ἀῑσατιτ,ς ο», ταῦτα νο σδος ολμ ια λένωτί Ῥάνή 

"Ῥτοίεξτο ἂε οοπιταἁἰςεπάο οταςι]ῖς πεαιε 
Ίρδε απ[πα ἀἴσετο, πεαιε αδ αἰῖς ἀῑοῖ {Η11- 

εταΠῖ, 

α Κωτεῖχον Ἰά, αὲ «{ῇ., πιοκ παρὰ τὸν π. Ἰήε. «4. ρα 7 Εὔειν 40. 7. οἳ πποΧ. 
Ῥαε/.., (Ἡρτα ω)] Φυγέειν «γοῦι ή, ἆ Τίνητε ζ5/., φίνηται «40. 
πι «4ο. 7 ἵη Ρα. τῇ ναυµωχ., «4, οἳ Ἐάά. 4 αῃ. ἐν φὰρ δι πὀῤῥῳ, αο(ατᾶς, 
«4γεῦ. οι 210 Ἠδημε ἵπ Ο, ὁἡ. εἲ οἳ ἄλλοι ᾽Αμειίῃ. 

ἀντιλογίης χρησμᾶν πέρι, οὔτε αὐτὸς λέγευ τολμέως 
οὔτε παρ ἄλλων οἸδέκομαι. Τῶ δὲ ον Σαλαμῦι 

σα 
6 ᾽Απολαφύς 

ε Ναυηγέων «4γεδ., τὰ {οἷει, } Ὀῶο- 
6 Ἠϊπο Ἠϊαίας 1 

ὦ Χρυσαόρυ Ρα. «49. οἵα Φ16ῤδι αῑῖ αρυσάορονο { Καὶ μῶνιν τὸ «Ἠγί, ΠΙΟΧ πειθέσθαι Ῥας/.. Ροβὲ ραῦσα ΦοινίΣη «44. 

μι μον ἵπ Ίπατα οοΏίτα Φα]αΠΙΠσΠΙ αθπι Ἱ[α- 
ΦΑΤΙ15 Ίαος οπεπάστο. ποτ οἶαςῇς Ῥοτβσομο οοτπ]]. 
Κέρας ἵπ ρτοπηοητοτ]]ς {τεφιιεης αρα «δα/για[µ1 πὰ 90- 
Ἠη, Ῥ. ττό,, ος δγαῦο τκ. Ῥ. όοᾖ. ἆπο Ἰδειςπιοᾶί κέ- 
ΕπάἩ Μερατ]ά!ϊς αἳ Αἴῆσπο Πηΐρις οχαάνετβηη 9α- 
ΙΠΊΠΕΠΙ πιεπιοταϊ 5 «Ρ/Ηήαγοδης Ῥταείετεα «{οεοογὲ - 
4ο ΓΠοπη{ξ, Ῥ. 118. Ἑ, Ρτορίαί Π]]α κέρατα Χθτχοπι 
εχ απτεα {ε]]α πανα]α Ίος {ρεξαν]ςία ῬταεΠωπι. δἱς 
Ἱπ[]απι εἰγουπινοξ οἳ ΡΤΟΠΙΟΠΙΟΠΙΗΠΙ κέρας, οσοἴάεῃ- 
ἴεπι {ρεέζαης, Ἰποίηροηῖος, οπηπὶ αἆ Ι6ιηππυπι ΠταΠβΕΙ 
ΌΏταεεος εχο]ηβκ{επΕ, Οµ16 ἵαππεῃ ΠΗΡΙσἷοπῖ, φἨας Ο. 
5. ρτοάΙπίήτ. ο[ίσετο νΙάΘΠΤΙΓ. 64ΠΙ ΏΟΠ Ἠ1ρεο. Ώς 
Υποίητα εἰ (6ο τος 4ποςρς. Ο], ἆε Ῥόμευ Ἱπί]ας οἵς- 

α νη]απήπεπα ε]ερίε, οἳ (γπο[ταπα αιΙάσπι Τσοπῖ- 
ζ4π1. Ο6Ι1Π Ψ6το Πο ῤθυ {οἩρίοτΗπῃ ἰσηοτα!: οὐ] ρᾳ- 
Πα ποα Ειοῖο, Τασοπίσα αριά {Π6βοδίω ΟγποβΙτα 
ὈηβΙδβῄπ]α Ἠήπς τεπιοῖα ΕΕ, οἳ Πες ραεπα Ιποδγεῖ, Τε 
Ῥαιεἶς (παρβραίας, Όσυπῃ Ιπ[υ]ατη Ἰπῖε]]ίσο οοπττα 8ή- ΠΟΠ Αιῆσας, οἳ Ογποίταπι, ἄκραν τοῦ ἹΜαραθῶνος, 
ΠΡΟΗΡΟΡ ων Ἰηγαιθομίε, Ἐηροθαπι {ραᾶαης, εἶιδ- 

ας Τιοηρίας ἵπ ταρι]]ς 1 (ην αἳ 4110- 
(πα ΡΙΟ15 α δυπίο, αὐαπι Ε]δγοάοίδα Ροβυ]απῖ», ἆἱδ- 
ΜΗΠΘΙΤΗΣ.ΠΙ4]6 ορίπου : νὶκ οπίπᾳ Έηπα Ί]ῃη ποᾶχο θαα!1θ πεί[ηνα, 14 Ῥτοπιοπτοίηπι Πεέτατα, ΠΕΙΠΙ δά {21 
αὐ(ο]ναγα αΙνϊς[επτ Παν]ραηάο. ΊΝυῃς πο ὄοο Ἔευπι ε{ ΟγΠοίησαπα τα]]έξα ρτονσΒπίως Ῥτορο Ἰι- Ὡγσπίαπι, ας Βοτηπι, τς ος Ίπς ρατίς σας λος 

Ταςεῖς ργασσίἁατυτ, οὐ{ερίιηῖ, 
9 ἁ α : ο. . 

μας σας μόνα τάωκατον, θνς αν 
νεῶν Φθαρέ » ΄ λ ά ας / ο ο : ο οταν .α Ὄδντες ἐχθροὶ νῆσον ἐκσωζοίατο Ἱέτείνοιεν -----"Φίλους υπεκσώζοιεν «ἵ- Ῥετς, ν, 54ο 
Ώπιο Ώπης, 5 ν ορ : ο. Εο]α[ίος, Ῥήγιίσαπι ὁοἱαιηίπο ΠαάΙς Ῥ]1Φ οδπίηπι : Ι 1Ρὶ Πἰπιὶ Ἱησμάο[ις, ο ΠΠΟΥΕΗΡ, ἵπ Πυπιείς 181 π]πημς εἰ 

ο. ! ν 3 
. 9 ο ο ος σον: Ὥ ο2934.6ἳ Ίῃ Ἠγπιπί» {οτοτί αἵμς, 1ία- 

ἲ Ἐν αηγολίας  πῆιο πμς η μα1η Αιάσας Ποια]! 
1 Ἐλπίδι µαινόμενοι (πεγαγ {5 

Ῥιδιαπηπιαή δις, Τδερογ]χο αὉ 1ρβο αἀρο” 
3, «ηΤα Ῥητο. 

ρα, ὑιόν] Νο ἔμυσπερ, {εά [1ο ιαίεώ, κό 

ΊΝαπι σεπιΊπα Ῥ]απίς-- 

ϱον κρωτερὸν Βασϊαϊς, Ῥόογέως οἳ λαΜ]είμε εκρ]ἰζαπῖς Ἱπ- 
Ίσα {οττηδίο, Ρ/πάσγης Οἰγπιρ. Ο4. χπι, 19. ἀῑχίς 
ὕβριν κόρου μητέρα «οπνετίε ἵαππεπ» Ώξ νοῖωπε, Ίναπι 
Τίκτει τοι κόρος ὕβριν "----- εἴταπποις 1Ρί εχ ΠΗΟΠεγο. 
Ώνε Τ2ευσμ{άε Ρο», ΟπΙβεἰς, εξίαΙε α4εὀ 1ΠΦἴΕΥ ΟΛ” 
Ζμε]ίᾳε Ίνα ὕβριος, ΏοἩ Ῥτο]ες, Ψετίβπηπι Ῥγ/όᾳ- 
60γά6 9 1π οἰν]ταϊες Ἱπῃπματα {6{6 πρῶτον τρυφὴν. ἔπει- 
τῶ κόρον» εἴτω ὕβριν, μετὼ δὲ ταῦτα ὄλεύρον Ίπ ο οὐροί 
ΜΦΕΙΠΙ. ΧΙ1, ϱ. 947., αἳ [ερῥαπίαο επάεπι ἆς δΠο]α» 
ὦ πολυτέλειω μάτηρ τῶς ἀκρασίας' αὗτο δὲ τῶς ὕβριος», ἐξ 
ὦς τῶν ἐν ἀνθρωπίνοι, κακῶν τὼ πολλὰ ΔΡ. οὐπάοπα Φειπί; 
ΧΗΝΙ, ϱ. ος. Ἠουά ας Ααοἰοὲς κρατερὸς κόρορ ᾗ- 
υεηῖς ας Ἄετχος, ὑιὸς ὕβριος οὉ οοπευπιθ]]ας Ἱπ]ητῖης« 
πε» 4ΠΑΤΙΗΙΠ 1]ε {ο (ταεσῖας αΗἆου, {καβῥεΙο αἆ 
ΡΙ1. Βαιμή Ώρ]ες. Ο, ν., 6. πιοπϊτοιθ. Ὑιάς ΤΠΕ 

γα /οίη ΊΏ «115/0ῥγ Αραπιεπι, ν. 768. Ῥιοκίπιάπα 
δοκεῦντ᾽ ἂνὼ πάώντω πυθέσθαι αἁπιοάιμπι ἵαπευτίσο[ιπι. 
Άη ορίμαπεη ίσες {ο αι ἐγὶο ηῖ ἵπ Ποςβπια 
καὶ ἐσσομένοισι πυθέσθαι; {α]]ᾳ Ἱερῖε ἂνὸ πᾶντω πιθέσθαι» 
αοπ/πι εκ Ῥαε/. εχεετρίηπι ψετρῖς, 

6ο. Ῥώκιδι ὠντολογίής | Βεοπρία οχεπρ]ατία οοη/{οῃ- 
Πσπς, αὐ]δής, εἰ ὀντολεγίας π Πἱν/ογὲ, Γογοίο). πιλ- 
1ύΕΠΙ1» ΠΟΠ ρΗσηαδο. Ίεβι ο, Ηείδγλτα ριααροβείος 
τεάΙητα» ΠΙοάΟ Ἠώκίδι οἱ ὠντολογ]ης ΤΘΥΟςΘΤΗΥ, ΔΠ νε- 
ΤΟ δἱ ἀντολονίής λέγειν. οοΠΗγα{ζεΠ (0 οΡ/οφμὲν Ἱπιμβαπα 
Πε, [αϊο, οὗ ΨαΠΗΠΙ ἵη Ίφίο σοηῃοτς {οποηίς μή μπα 
επαδείσο. ΑΙῑει απ {οπμπε, αε Ο1α1, «40γεοδήησ» 
οὔτε αὐτὸς ἐλθεῖν τολµέω τεΏπριπτ, Όμαε {απο ἀῑέΞίο ν 
εἰεραῃς αἳ {πίτα 65τ. αὉ ἵρδο Απιπιαάν. αά Ὃ τα, 
τν εδιρ: 15. αἳ /α]οζρη. Ίπ Ῥποθπίςί, αγήρία. ν. 4' 
οἑκαπια ΠΠ τατα, Οιοά {οαμίεως ὠντιλονίής 
6ο. Οὕτω ἐ. λέγωτι Βάκιδι] : 

σοπιπιοᾷς οομηϊρίς νῖς Οἵ, 1 Τίς{. Ἠεγοῦ. ϱ. 201. ------" 
Ψε] οὗ Ίος ΠΕ ἀῑέεαπι Πεγοάρίέης» ονὴρ τῶ μὲν ἄλλα 

ν / Δ 

καλὸς κἀγαθὸς, οοπ[οτὶ ἀεὈετεῖ τὰ περὶ μῶντείας κο χρη- 
σµολόγους πάν γοσῶν. 968 Ἠἶπο Αππυ] αείῆπιατε Ίΐοες, 
141 τ ἴᾖος ΠΗ]5ίε νυ]ρο Ρρεπ[ρἰεαςῖοτες, αι οιις 
Ἰβιη σης Πηλδα, Ρα σ]άῖς ο5{6 {ετευαἴτ οσασυ]ηπι 19ῦ- 
Ίου αγῃσμ]ο τεπιροσί» ἀρβως {οσίε (υα ἙΠεπήῇο- 
οἷῖς, ΕΠ]ε[ο οοπβδαπι. Οὔαε Ρε]]ο Ῥε]οροπποίαςο αἆ 
Ῥίερεπι Αιῖσαπι Ιαζαπάαπι 30 ε[απΠεπΏδιις ᾖῃσοναπ- 
της ἀεππαροσί5», Ψεἰας Ῥαςἰάῑς αμϊ Γρβης Αροιηϊς ρα 

ς 



45η 

Ἡ ο ο τν, 

στ μη -πτστκ σον κνττς ον μὴ 

6δ6 

ἐ-ρατηγῶν ἐγίφετο ὠθισμὸς λόγων πολλός.. 

πμ. ο υτ οσό αυ 

ἠδεσαν δὲ 

απ Ὁ 

/ ο ρω Χς / : 

οὔκων ὅτι σφέας 3 περικυκλέοτο τῆσι γυσὶ οι βάρβα 
3 Α΄ ς ϱ Ν / 

ῥο ἀλλ᾽ ὥσπερ τῆς ημέρης ὥρων αὐτοὺς τεταγμένουόιό5 
2 ον ο] : 2 λ ζω 

ἐδόκεου κατὰ χώρην εὔαι. Ἄυνεςηκότων δὲ τῶν «ρα- 
σα 3 / 3 ε 

τηγῶν. εξ Αἰγίνης διέβη Αριςείθης 9 Λυσιμάχε, ἄν 
. ” / «ς οσο 

᾽Αθηναιος μὲν, ἐξωσρακισμῶοό δὲ υπο ΤτΏ δημε. τὸν 

ἐγὼ υβανόμυ 
ἄνδρα ὝὙεέσθαι ο» Α»ήσι 

ρολ. / 3 

)γωόμικα., πυγθανγόµυος αὐτᾶ ΤΟΥ ΤροποΥ» αρισο 

/ ο» ὢὴρ φὰς ἐπὶ τὸ συνέδριο» εξεκαλέετο Θεμιγοκλήα» 
.. ον λ Ν / 

ἐόντα μὲν ἑωύτῷ οὐ Φίλο, ἐχθρον δεταµάλισα. υπ 
- ο” / 2, οφ / 

δὲ µεγάθεος τῶν παρεόγτων κακῶν, λήθην ἐκείγων ποιεύ- 
/ Αν / / 

µυωος ἐζεκαλέέτο, "έλων αὐτῷ συμµίξαι, “πεοακήκοε 
λ Ἆ ο ς 

δὲ ὅτι σπεύδοιώ ὃι ἀπὸ Πελοπονήσε ἀνάγευ τὰς γλαςΖ{οµ[οτατ επῖπι Ῥε]οροπηεπ{ες 

! σα 
χαὶ δικαιότατο. οὐτοςζοβιΏαΤη 

ῑ Ατϊβιάςξ τάπς αχα]. Ἰήά1έί Εισεὶς {{0Ἀ Ῥείααπὶ, 

τεσομςἰ[ἰαιῖο οἷις ουπι Τελ τοςίς, 

ίσα 

εταπῖ, Ώσεῃς.«οπΏαΐα εδ τἶχα, ποπάμπι [αιεΏ” 

τος α- Ῥατρατοτήπι πανίδας Τε εἰτουπΙΨΕΠΗΙ} 

{εὰ Ώειῖ ροι ἀῑεπι νιἀεταπί Ε05 ςο]]οςαἴοδ 

Ίτα οχΙ{Ππιαβαηῖ 6ος 1ο ογά(πε ΠΠΒΠΕΙΕ. ας 

Ῥας σοπΠεπΏδας, αρρ[ευιῖ εΧ ΛΕριπᾶ ο 

τίμἁες 1,γΠπιαεΠΙ Πλας, Αιλεπ]εΏ[5 ος 

ἀπ, {εὰά τε[ία ἵη εχϊ]επι α Ρορι]ο οι ., 

οπεπι 65ο Πε Εἶπδ ποτε 4668Ρ)» αι θα 

Γ5ί Αιπεπῖς αἴαμε 1Η Η1πῃ 8 

σοη/[ΗΙ.  Ἠῖς νὶς «οποϊ]ᾗο αδβ[ζεΏΣ» πα 

Άοσ]επι ανοσανῖξ, ποτ απίευπι 012. πα. 

Ῥτϊπιϊς απΙπαΙσαπα: νετηπ] ρτῶ πιηπᾶ τ 

Ῥειο[οπείυπα. ππα]οταπα ορΗτιι πππ]τατυ ας 

νοσνῖε Ἰιοπιίπεπι οοἰοαπεπάῖ ριαήα: Ρα, 
πιαϊυταῖε δν ο 

--Ἀἱ-Ἀ--υ-ᾱἷιι, 

ἴο «4Ρ{ῤορύαπες 1π Αν. Υ. οό8. εἳ [εηα. Εις, Υ. 9ος. 
ἃς. Δά νετας Ίππιεῃ μ/οδίης Ιδίίμς οἵἵαπι ο[ᾖΠεῖ- 
παπα Παμάες τεῖερεῃς 1,. 1ν. Βιαερ. ΕΝΑΠΡ. Ῥ]ειπαιια 
ΠΗς{6 ρµίαῖ οασμ]α φοήτων ἀνδρῶν τεχνάσματα η Όε- 
Φ0/ησο0 εειίε νΙάευαπτι (ᾳάαγεπο ἵπ Π0το α επι ἵπ- 
{οτίρςεΥαῖ Φωρὼ νοήτων. Ῥεᾷ ππη]α Ῥοῦς {ΠετΗητ νἰ- 
τοτΙπΙ Ῥππείριπι» ὠνδρῶν τε σοθῶν τεχνῶσμωτα» πὰ ο- 
Ῥρἰπίοπεπι {πιρετίτοτηπῃ εοηΠότα, ΥΛΙ/ΟΚΕΝ. 
..6ο. Ὄβρισον ἄνδρα γενέσθαι] «415/εΖγίειῃ ἆς Απιρηία- 
το Τοτίακίο {ρεέζανίε, Οὐ φὰρ δοκεῖν ἄρισος, ὦλλ᾽ εἶναι 
θέλει, Ώνα, πτὶ Ρ/]81. ΑΠ. Ρ. 99ο. «. Οὐ γὰρ δυκεῖν 
δίκαιος ---- 4Ο οπηπῖ5 οοποῖο 1π οτο]ε[ίτα ΡτοΠΙή- 
οἶαῖο Ατζάσπι Ῥιαείεητεπι» ἵαπαμαπι {οἱ Ατ]οπῖς 
οοπνεπ]επίε» πητα Ρἱα/παο Πρπανίε, Έπται Ῥο]ψός- 
25 Το 31. ΔιήΠάεπι Ἐπεππϊ[Ἱος]εππαΙο τῆς πόλεως 
ἔξω προελθόντας ΡΟΠΗε οοπτοπΏοπῖς Πηάία, σεβα αά- 
ρεΐπιο ποϊαὈΙ1» ἴταάεης. Ῥοάίετυπε 1Π ρταῖθπα α ὃα- 
Ἰωπίποπι ἴπ οαβτῖ5» ΠοἩ Απλοηΐς Ὃ 

6ο. "Αρισον ἄνδρα γενέσθαι | 7ἨΠΟΕΤΕΟΡ Ας ζοβΐης Ἰπ 
μες λεν Ῥ δα ο πο ο Δρισείδαν ἐπαιγέω» Άνδρα Ἱερῶν ὧπ Αὐηνῶν 
ὀπλῤσ, ἔνω λῶςον. ΟΕ Ίος οβρΙῖΕ 4ε Απ[Ιάς {ο]μ]ί Ἑλθεϊν ἔνω λῷςον ῥἱ εοπ{αἴαπί 1πα] Ἠετού., Π]α φὐοας ας ον ἸηάΊρηας Ρ]]- 
Ἰοίορίιο οπἰπήπαΠοπες: ΑΠΙΠαΦΗ ἡ πα λρα ο ἄνδρα φε- 
φέσθαι ἐν ᾽Αθήνήσι καὶ δικαιότῶτον εε1 ς λα α φάοο 

Ῥτορίος ααφἰταίοπα ἨπιαηίσβπιαΠ] Οοὐ αμάρίης ΑΠ: 
α5 ομρ]ζο εἰαῥογαυεγῶΓο 14 ῥΤΑΕ{ΕΥ ΕέΡΕΥΟ τρ 15 ααρε]- 

Ίαχείης, Ὄογη. Λερ. ἵπ ΑΠ. Δίκῶμο μὲν Αρ ὡρ πρὸς 
ποὺᾳ ἄλλους ᾿Αρισε[δής» ἄνθρωπος δὲ ο πλαν η 
Ἀὰν εἶχε, καὶ ἠχάπα τὰς» καὶ ἐμίσει, 45 Ἱεβμητης 
πρυά {.μείση. "Ὁ, τῃ, Ρ. 1569. Αάνεηατα Τε ήοο]ὴς 
ερ αλ]ε, ϱιμὶ ο ὦομε[μη ἐ2412 (619έγο 46 

” αν ./ η1 ου μη] 

πρὸς τὸν Ίσθμόν. ὧς δὲ ἐξηλθέ δι Θεμισονλέηε» ἐλέ- ο τα, κ ο, ο ο ηφυίευ 
3 / ς 2 | 

Ύὲ ᾿Αρισείδη τάδε᾽ », Ἡμέας ο ασια ο ος ος ο ο ει Ίος 1ρ50 σοπῖεμάέ- 

κο ἑν τε τῷ ἄλλῳ ο η ν ος ο πθάνς το ἀἆεβρεπι]ς λος πος µας ἀθ τε, Πε - ιό, ωχ να «ως Ἡ 9 ᾿ ; . 
περὶ του ὁκότερον ο. ἀγαθα 5 την πα μῃῃ ἃς ῥαισία ρτωο]αηίας ΠΙΕΓΕΔΙΙΣ ή ῶ 

/” 5 ο ώ 3 ς . , Ἄ ν΄ 8 - 

ϱ» Τρίδα ἐργάσεται. λέγω α δὲ ται ὅτι Ισόν επι πολ-ὅθιο οεειίοίοπι [αεῖο, Ρεγᾶφμο εδίε μεᾶ ἀθ 
. λά τε χο] το. ο οα μσ του ο θευ- πηδπβδις πππ]ία νοτρα {ασεῖε ας ία η 

» Τὺ Πελοπογησίοισι. εγω ας αυτόπ΄’της τοι λέγω αράμσεπαῖς Πῖπο πανΙδς. . τρο, πα. 
: ρω 2 . 91: ὅ ο) μ 

ο Ὑθόμεος, ὅτι νῦν, οὐδ' ἣν έλωσι, Κορίθιί τεκαι οἀιοὰ 1ρεππεέ ν]αι, {εΓετὸ (ο Ἰβεία Ει- 
» αὐτὸς Εὐρυβιάδης οἷοί τε ἔσογται ἐκπλῶσαι. περι- επι απ]άσπα, ον ὃς ποπίαη αἴτοιπι' 

; ρ” 5 3 ; στα, » ἐχόμεθα γαως ὑπὸ τῶν πολεµίων κύκλῳ' ἄλλ 5 1γρΙαάεπι επαν]βατε Ρο5 ια σματε 110 
ο ελβώ ν /  Ὁ δἁμεί ων ἀαιὶ αρ Ποβάρας απάΙαπε 1ης ο[Ώοπάξηδὺ 
ἐσελθων σφιταυτα σημ. Ο ὃ) ἀμείβετο τοισ- : ος | τε[ρο ὃ : ὃ ΄ Ἱ ᾱ- ο στες[Ις εἶς ως Ιπάϊσαϊο, με 19ΡΕ5» 

Καρτα ο ο ο νώνη, κα ἐν ΊγγεΙ ᾿Τμεπήβοσίε, Ὀεμα να]άε; ον ριεσδ; 
» παω τα ας εγω ἐδεόµην γθέσθαι, αὐτὸς αὐτὸ» ας Ῥεπε αππιποΙβ{Η, ΊΝΠ 1ο Ἱσπευς πει, 

᾿ ε/ 3 ὅ ον 

ΤΗΣ Ὑθομος» ἨΚεις. ἰσθι γαρ εξ μις ο. δατ, Πετεπῖ, εα 1ρ5ε ἴν ο μι : Μεᾷν 
ς / 7 ς ᾿ . τς Ἱ [ ( τ η « μενα ὑπὸ Μήδων, ἔδιε γαρ ὅτε οὐκ, ἐκόντες 5 εθεΟΟνεπὶ: π επία {εἶας, ας ἔιέιο Εως, ὕν 

ς 4” 3/ . ὁ κει ο ο ο μα ο ο εν / κο ας ε/ ͵ τας ο ας τον ' απ᾿ .ὸ ος αι ”» παρασήσασθαι, οὐ δὲ, ἐπάπιςήκας χμη απ. Π[οομ]ειο, ἀε[εεπάετεπε Μην, 18 Ἠοω 
ο) ἀγΥέλλὠ» αὐτόρ σφι ἄγγειλο, Ἰν Ύαβ εΥ αὖ ᾳιππᾷοφυ]άσσι αη]ία πηπαίαιασι Υό Ἴριο, 
5) Τα λέγων δύξω πλάσας λεγῶν» και οὐ πίσω» ]ς Πηποῖαιο. Οποπίαπι Π εβο τες ρε 
» ὧ, οὗ ποιύγτων τῶ βαρβά σος ἀλλά, σφιοδᾷεβοι τοπ οοπιπεπεϊεῖαπι σετ, : να” 

ρ η « ον 1) 3 

ν» σήμνο αὐτὸς παρελθων ὧς έχει» Έτγοον δε σήµήνής, {πΔ4ΕΡο, ἴαπαμᾶτη ΏΟΠ λος «ευ ρρό 

» μὲν πείθωνται, ταυτα δὴ τα κάλλισ-α ὃν δὲ τἶθ,. Ἱτασε τάτα ο τα ο) ἡρὶ βάςη 
μα ς ο» ς ω 5 3 οι. ο 

αὐτοισι μὴ πιςα γθήται, οµοιον ημυ εσ-αι. οὗ γαρ ΠΙΟ ΤείΘΓα5. Θιο 191 τα το 1 : ρε πὰθ 

22 ο πας περιέχόμεθα πωταχόθε, Παρεριπί, οΡΗΠΙΕ Παρεῖ; ΠΠ τισ ην 
2» ἔτι Φιόρ 2 ΑΗ ὦ, πορίς αἲε: πεφιο επἶπι Π υπάαας Ὁ μή 
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οόμω, το... 
τα Πεά. Ῥαε/. 4δ.. ἵα 4, οἱ Ῥαγίν, ὃ, Δ/ή, περεκυκλοῦντο. Οποά 1π [εᾷᾳ, συνερηκτι ρή[ ανλιο 
εοηρτεραεἰς: {εὰ νίὰς 1. 907. ΙΝ» 139. ὐ "ν τε τῷ βαν», ἀεεταῖ επεµᾶσα, 6 ο Ἴθελον αμ. 
πωτρίδι «άἱά. εἲ αι.  -ᾱ νε. αν. ει,» αΏτεα λέγω δὲ ΠΠα τοι, 1Π ΔΡ. 9 δὲ ὃ ἶσον αλ. τ 1 
συ ς ο αλλων ο ο αν Ὁ κ 1 ΙΠ1άε52 1» 
ου]α Δειοπῖς ἀεσαπέαῖα, τ]άσε Πία πήασπα οὔτα Ἰδογία- ΟΠ πι, ς, ττι) απέτοσίτατο {πα ΤΕΕΙζ Απρ ἡπίν | 

κ : (οΓά ΩΙ” 
ορµ]ο τεράϊατοίασ» {ο Ίάεπι ΤΠΕ 1. ασ. 
ο [ΐσοις ἀοριῖε, {6 αἆ ταϊρυδσᾶε , τν Ίμο, ο 

πιοάαπᾶο» Πποπεηία (/αμὀ. απ Ροβ», ἕνα οἳ αὖ ο 
Αὐσαια τ]]α οχοαρΏίοπα ᾖεγοί, εἲ μα βΠιο Τῦ 
γίς οἶλος υιπῖς ργασβαηίες οο[αμάαζ μοι ον μή ρ, 
ὠγαίοῖς συνηδόµενος, απα[ς ἀῑείτι 00 μονο, 
ιο {ζεγοίοο ετπάϊτα «/μήαγοῦ. 6ΠΑΙΤΑΞ 1. ῇ μας ἷ 

τ18. Ὁ, Ἱη Απμάς Ῥ]. Ρ. 993. - ην εσΏή ην 
τοῖς εκ α]ίο ποὺδῖς Π{οτίσο Απιιία, αι 1. ᾖο- 

Ατίζηαϊς πά Γπεπήβοε]επι Ίος αττῖου]θ π Ἰοπήδς 

ἅα: Ίπ Αρορβίμαρπι. Τ. π, Ρ. 196. Β. οὔ ών 
οἷο πρεσβευτὴς ἐκπεμφθεὶς, 1ρῇ ἀῑίκίε {οτί Ὃ ἀλή, 

βούλει, ὦ Θεμισόκλείια, ἐπὶ τῶν ὅρων τν ) νά, η 

μεν; ὃν νὰρ δυκῇ, πὀ ) πῶλιν αὐτὴν ἐπανιόντερ η ηΙ Ιορό 

Ίσρα ΒΗῖτ ΑπβΙάας ΤΠοπή(ζος]ἰς ἵπ. Πα Ἡ 
πο παϊταία Νερο ἵπ Ποπ. 6, 7. ρηϊ 4ἱό μμ, 

Τδεο. 1, ς.9ἱ, {ο Ἠιήο ἵππ1εη εδ οᾳ (οποίες, 
1η πηίπης οοποτιήε:. νογπηΗπη πο ον πόλεμο 

αεη. 19 6, 9 τε, διετέλεσαν παβρῶ πῶτ ο 

ορῦντεο -- : ὃ ή 

70. Τὴν ποτρίδὰ ἑργάσεται] ΟμΔΙάὲ, Χρμηβς τν 
πουΐης. Ῥτουατϊσβηια ΊΝο[ΗΟ {πασίβγο η Δρῦ ἃ ορ’ 
α]ήσηιιο αἩ Πάτα, α Τ204 ο) Ῥαυήάεπι Ἠ1δς ἡμ 
τα. Ώυβίτο ντο», πιο ος 08 τα αἴ, 61 ορ 
πιοᾷΙοΓαΠ1 ροβῖ Ῥαησα 1068 οἑεΗΡΗ 
Ἠΐο πο. εςῖ, 

07. Ταῦτα δν τὰ κάλλΑ) ον 
ορτανοτΙΏῖ οΠΙ ἀοόΙςΗπιο ΝΗἱ ομάί 

αν Ρ. 145. ΠΟΠ. ναἰάο οὐηΙα μι 

Ῥ]εμίής Ίου Ίοσο αηπα Ῥ]ετυμ ση το 
Ο/αμῥοπί πὰ «49ου. 1, ν» 3: {0 τ ρο: ζ 

ὀμπμ]ο πιαΏε{Ης, α παπα ρτίάςια» 100, Τα 

| 16 
. ω ἠτα . 

{ αιὶ ταῦτα, οὔτν, ἡο 
ο (ος, Οὐία 



.  Ἀ οα --------.Ἂ- 

8Ι ΛΠΠΙάςε σοποί]απι Ἱπιτορτοσ[ᾳς, 6αάσίι το: 

Ατίβηαϊ ν]κπάςς Παῦετατ, [εὰ Τουία εἰχοπιῖς 6απη ἄππαΕ, Ο115- 
{9 Οἵαςὰ 389. πανίωπι, Τμεπιίβοε[ἰο εοπείο απις ΡαρηαΠ., ΥΕΒΑΝΙΑ, ττεκ ΥΠ 
ἀαἲὶ {ηπιμ5, πε τὰ αἷς, απιρῄας ἶδΏ ἀε[αρῖεῃτ. 

ὅσᾷ 
ὁ ὡς σὺ λέγει’. Ταῦτα ἐλέγε παβελθώ, αὁ λΑρὶὸ 
1Φ είδη, Φάμεος ἐξ Αἰγίνης τε ἥπεν » Χαὶ µόγις ἐκὰ 
πλῶσαι λαβω τοὺς ἐπορμέοτας" περέχεσθαι γαρ 
παν τὸ σρατὀπιδω τὸ Ἑλληικὸν ὑπὸ τῶ γεῶ τῶν 

τὐῃε, ἀἴσεης {5 ϱχ ΑΕσιπα νεπ]είε, εἰ ᾱ- 
δτε εἰαρειπῃ, Ιατεηάο Παιίοπεια Πο[Ηαπι. Ο- 
(4ΠΠΕΠΙ ΘΠΙΠι οἶας[οΠι Οτασοτάτι, ἃ Χοιχὶς | ς 

δε 

88 

"αλξηϊν 

ν - - τε τς . εἰακί εἰτοιπινεηταπι; Ἰάεόαις Ποτιατί {8, ΙΙ: Ἐερξιω' παραρτέεσθαί Τε συβούλευε, ὧν αλεξήσομέ» 
ὰ ἀε[επῃοπέπι {αϊ 1ῃ {είξ ῥταραταΤεηϊ, 85. καιο μέ Ταυτα εἰπας, Μετεφηκεε' τῶν δὲ αὖ- Ἠας Ἰοφπήταδ Απβιάές, Τειτο αθᾳτ. Ειῑ- τι ἐγίνετο λόγων ὃ αμφισββασίη, δι πλεῖνες γαρ τῷ {19 απτεῖῃ Ίπτετ ἀπσεξ αἰτεγέατίο οτἷᾶ, Ρίε- σρατηγῶ οὐχ. ἐπείβωτο τα ἐζαγγελθετα. Ἆπις 
Ίδᾳπε εοτήπα Πάεπῃ πππεΙο Πο ΠΑΡΟΠΗΡΗ, ο γόντων δὃὶ τοτίων, ὄχε τριήρης αγδρῶν Τηνίων αὗτο- μἱρις πο. ετεεπΏδης αἀνεπίι επἰτεπη µολέουσα» τῆς Ίρχε ανγρ Παναίτιο ὁ Σωσιμένεος» ἵταηδῄιρα νΙΤΟΤΗΠΙ Ταπίοταπι, οὐ] Ριῶεται, οὗπερ δὲ ᾖ ο σα » δω ορ Ῥαπωτίας Φοβπιεηίς Ἠ]μς, απ οπήπεπι γε--υπέθ η εφερε ο πλην πάση, . Αα το Πτατεπι ατιῃε, Οπ1Π5 {αξΗ ποππίπε Τόπῇ Τὸ έργΟΥ οφέγραφήσαν Τηµοι ο) Δελφοῖσι ἐς τὸν τρί- : α νεα ο ήὰ 3 νὰ } τ σὸ Ν 1η τΠροᾶε, αϊ ΏεἱρΙίδ ἀεάϊσατιφ δε, Ἱπῖες «οδαν Ο) τοῖσι τὸν βάρβαρο κατελοῦσι, σὺν δὲ ὦ 
εο5 απ Ῥατραταπι ἀερείαταπῖ, {οΏρα {α6τά. 
Ἐκ Ἰας αἰἴεπι παν!, αὔ δρ αά Φαἰαπήπεπι, εἳ 
αἶτετα, απ αἆ Ατιοπηϊμασι ἱταπδΕηρ]ε, 1επιηῖα, [5 
εχρ]εῖα αρ Οτῶσοτιπι σἶαδ[6 ἱτοςθηίατιπι ϱἳ 
οξτορίητα πανΊσπη; ἀπῶ παπηαε ΡΠ» αἆ εκ- 
Ῥιεπάαπι ΠαπεγΗπὴ ἀεβιεταπε Πανεδ, Οτῶςί, 
ἩρΙ εἰ νετρα Γεπίοταπα Εεσετηηῖ Πάπα, {ε- 
Τε αρραϊάνεχιΏϊ ἱαπαυαπή ἀπη]σατητί, Έτ Πι0 

ΕΙδίεπι, Τμεπιβοε]ες εκ οπιπίρις απ εχ- 
Ρεάίτεηι Ῥτοεϊρϊεραξ: εμῖμς οἵαΠ1οπ]8 {απιπια 
εταῖ, πιεΠοταπι εὐπι ΡεΙοτθηδ οοπραταίο, 
Πυῶσμηφπο 1 Ποπηπίς Πατηα αἴηιε ἱπάμ- 
Ππα εχΗταπῖ, εκ]οτίῖαῖΙς τπτ πιε]οτα εἶίσο- 

νεδ. 

α Ὀπαέοϊά {εηα. πο άρει «Ἀρῆ, επἷρα {510ᾳ9. 
γιά. 1,. τν» 14. ἴάπι οἳ φὰρ πλ, 1ά. 
ἆμε/. εἴ ΙΠΟΣΧ. ἐκέλευσει 

«ποο, Ταῦτα ἔλεγε παρελθὼν ὁ Α.] Μα]υπῖ ταῦτω ἔλεγέε 
Θεμιςοκλέης' πἀρελθὼν δὲ ὃ ̓ Αρισείδὴς ---. Ν6ἴηπι οοηςῖ- 
{15 {Ε/Π10 οηρίο]ς ε»ε, Τε[ρἰείεῃς Ί]]α, σήμγνον αὐτὸς 
“ταβελύὼν, ὧς ἔχει Ώε(μΕ ΕΠΙΠΙ οΡΙΠΟΓ» πιοἰεβαπα ν]- 
ρεῖ» Έλεγε ὁ-- Φάμενος» εὐἰ {Ππ]πια 1π Ἁιας οο- 
]υτα, ο... 
5. Ταῦτω εἴπας µετεσήκεε] ιο αἱ ἵπ {εηπεπίδις ΜΑΤΤΑΙΗ Ῥ]απίκβπια ἀεπιοηΏταΠΕ, πος ἀπσαπι Ίος Ῥε]]ο 

«μπι ηομήβοσ]α βαἰκ[ο Ατίβήάστη, αιά ἄασεπι αηῃῖ 
3Π{6 Ἠπῃς 6 ἄδοσπι ἀμοῖοις οἶιπι ἹήπΠαάς νιότοτίαπι 
τεροτίανεται Ἱαταϊποπῖαα2 {εᾶ πεαΕ Ῥισπας πανα]ί 
Ῥτορο α]απήίπα Ἱπταγβκία, Ῥηπα1 Ταπιεῃ {οπή αἲ- 
«ἴοσαπα {εαμυτις Λέρος ἵπ ΑπΙΠ. ῥη1εγ[ομές/ε {οηδῖε ῥη- 
ὅπαε παν); αρμά Φαῤαηίπα» (μπε [ᾳῦα εέ ῥΤΙµσάΤΙ 
Άοεμα 1ἱδεγαγείη»: Ῥαυ]ο απῖε ἀἱ6ΙΕΗΣ /6 210 7ἐγέαΠηΟ ῥας{- 
{Πα εγα: ερΗ{{ς ῥ]εδί{ε1ο {η ῥαςγἱ1 6/11 9. )ο- 
71040. π. ο. ΑΠΙοΡΙε Ρ. 496» δ. ᾿Αρισείδην Φωσὶν ὑπὸ 
τῶν προγόνων µετωσρθέγτω (Ἴου 6 π]αϊρίπε τεςῖρετεπῃ) 
ἐν Αἶίνῃ διατρίβει., ἕως αὐτὸν ὁ δη μος κατεδέξωτο" {Εειιή- 
οπι ΡήΗ. 1π ΑΠΙΠ, Ῥ. ἆ.9, Β. ἁθοθηπῖϊ 4Ππο Τἴδιῆο 
ἐψηφίσαντο τοῖς μεεσῶσι κάθοδον, μάλισω ---- Φοβούμενοι 
τὸν ᾿Αρισείδην' 4Ἠαε ἀείποςρ πατάς ηΙΗΗ1 ΠΠ» ποη- 
{ταπε, αἴαπι απο τενοσα(ίπι Ἰη]ς ΙπίοτβΗς[ς ρµρµαο: 
ποπ αοά ο Ιεροί. ηδίπης Ρυῖαξ, Ίάεπι εχ {1εγο- 
ἀοίο Ἠφ ενα, οπηὲ πιθα απίάεπι {επτεηιία: αἆ. νἱάχο- 
τπτ] Ἠ]ε ππ]έηπα ἔσπ]ση αἴτι]ῖε πιοπιεήά» ἀπ] Η11 ρι- 
ΦηαΡΕΠΕ 6 πανῖδυς, τοι Ίπατοης ἵπ ἱπ[α]α Ρ/{τ- 
Ία: Πεγοί, νιᾷ. ς. 95. /)εοίγήμ περ ρα. 8. 945.» 9 νο σα Ν Ὥσπερ τὶς ᾿Αρισείδου κωτηγορῶν, ὅτι οὐκ ἀφίκετο εἰς τὴν 
ἐν Σᾳαλαμῖνι ναυµαχίαν, ἀλλὰ αὐτόκλητος, ἔφη, ὅτι ἡ μὲν Δημήτήρ Ίλθε καὶ συνεγαυµώχει»᾽Δρισείδης δὲ οὗ. 91ο, 

ΙΣΟ ΗΠαΠΕ πι 9 1μπι σεις {ορμῖβας {β8ς Ἱπδρία, 

ρε Οε(6ί6Π1. πιγ[Πσουπι [αοσ]ηπι Ιηζε]Ηροηεῖς, ει Πε- ποζοίο παιταίᾳ ς. 65, ος 
Ὁ. Τριήρις ὠνδρῶν ΤΗνίων] Ἱπ Τπειαίβ, ή Ῥ. 118, 

Ῥ, ἐφάνη Τενεδίω µίω τριήρης αὐτόμολος. ησίαΙο πάς, 
πο { (πγβε, Τηνία Επῑε, αὖπε οἳ Νοῦ, {αηιογ)ὲ Αἷ- 

(ΠΦΠοΟ,  Τγίροάεπι Ώο]ρ]μίς ἀαάίσατιπῃ., Ἱπ[οτίρτμπι- ὃν ΞΟΣΗΠΗ ποιη]ηίριις, αὐϊ Ῥειίας αἆ ῥααππῖπεπι ος 
τῃ Νε ἀθρε]Ίατυπε, Τὀμοά. 1. 139. εἳ Λυέῖοί Ο1, 

το, τν ὃ',ζ49. ἀε[οηδηηι, ος 
γή ὐομαμ ο, τὸν βαρβ. καωτελοῦσι]. [ηήευ 0//ίηα εα- 

(ην Ζάγμ αμλὴ]]ο ογ/ ο εγαΠέ οἰδί» (εβος ἵῃ Ῥαυαης ς, 1.) Ώε]ραῖςο επροᾶἱ Ποίπεῃ εἴ- 
ος "ος στο Β]Ε Ῥηνίων. Ο]γπηρίας φὔοφιε 1οΥ15 
Ἠδοτίαία ρῃ Ταςς]6 ἀσά]σατα, αι αριά Ρἰαΐμεαθ ΡΙο π]στ]ος να Ἀνετοῃε, Ίπ ομ115 Ῥαί ρταείετ εεἴεΓΟ5 ναις ρα ΙΧ ΘΕἶαη Τήνο, Ῥρι/ῶμ. ν. Ρ. 437. Ἆος 4015 αδί 4 εγρρη] Τηνίους Πὶς αὐΒτιπαπάοδ,-- 1επι 

ϱ ᾽Αληθείν «ὤᾖ. 

λα} ρα ο πο Ανν δι 2 -ἲ ο. ἃ λ Ταυτή τὴ ή! τή αυτομολησάσῃ ἐς Σαλαμῦα», καὶ ο» { πον ΦΦ / ρω 5 τή πρι ας Αρτεμίσιο τή Δημνη, ἐξεπ'ληροῦ- : ο» 6 . λ 3 Το Τὸ ναυτίκον τοισι Έλλησι ε τὰς ὀγδώχογτα καὶ 
ων ᾿ λ Ν ο» / η τριηχοσίας γ]ας: δύό γαρ 9Ἠ γηῶ τότε κατέδεε ἐς τὸν 9 / ο» 1! δαν ε ους } / αρθμω. Τοῖσι δὲ. Ελλήσι ὡς πισα ο τα λέγο. ος ..” ο ε/ 5 . ὶ µθα ἣν τῶν Τηήων ῥήματα, παρεσκευά ζοντὸ ὡς ναὺ- ν 5 { ο τὰ / - µαχήσωτεν. ἃἆ Ίως τε δὴ διέφαψε, και ὁἳ σύλλογον : 

ο 5 ν ἀασυ]απῃ, απάπ ρίοριβΠαΤοΓΙΤΏ σα εΗπα {ε:2Οτῶν Επιθατέων ποισάµεγοι 
{. 3 μι ] μεν εν πάντων Θεμισοχλέης, 

; / ὴ ο» 
ἃ Τα, χρέσσω τοῖσι ἥσσοσι ἀντιτιθέμωα, ὅσα δὲ ο) οἶν- .. ε / ο} . / 2 α ν . θρῶπου Φύσι και κατασάσι ἐγγύεται, παραμέσάς 9ἡ τουτέων τα κχρέσσω αἱρέεσθαι; 

” ω . 5 "5. . .. : ο” Ν "τορὶ Ρετοταγίε, πσίε ᾖ]ου ἱηατεςί πα. τὴν 5 ῥησιν, ἐσβαίγε ὄκέλευε ἓρ τα» ῄ]αρ, καὶ οὗτοι 

/ α” «εροήγόρυε εὖ ἔχοτα 
ἡ να] [ο] 2 τα οὲ ἔπεα ν πάι- 

᾿ Ἱ ν χαι κατασλέξας 

ς μὲν 
ὃ ̓ λμϕισβασή Ζα9/. «9ῇ. ταξῖα. απίσι ὦμφις δή. 4 Ἠώς τε δ) ἔφαμε ὤ4εα. {ας 45: .. ο, 

Ἠ]ο Ἰπείηογαῖ αι]βαιπά εροάα , Ὀεἱρ]ς ταία Τρι]. Τὸ 6, 199. ἀγέθεσαν οἱ Ἕλληνες ἀπὸ τῶν Μήδων ἄκροθί- νον' 4μοάηιε Ππίς {πρείρε Ραμβηηίας 1π[οθί σγα- νεταῖ {μηορπεπιοπῇ ἐξεκόλαψαν καὶ ἐπέγραψαν ὀνομασὶ τῶς Πόλεις, ὅσαι ξυγκαγελοῦσρι τὸν (άρβαρον ἐςήσαντο (εὕσ ποή εχ Οοάἆ, τεσδρίΙτη ἔςησαν τὸ) ὠνάύημα πιιι- ταείς 1 αοράαειποπ]ῖ5 τὸν τρίποδα τὸν ἐν Δέλφοῖ; οῬΙοῖμητ 
τη{ε Ῥ]αϊαεδη/ες αριά ειπιάσπι τῃ, ς, 57. Φ6οἱ1Π- 
ἆυπι «4μῶογεμ ΟΥ. ς. ΊΝεβετ, ϱῥ. 749. 153. ἵπ Απι- 
ΦΠΙάγοπαπι «οπο]]Πο εαιία ἁῑέία Ῥ]αιαεδη({ὲς ἐοδρείά ποεᾶαεπΙοΠΙο5» ἑκκόψαντως τὰ ἐλεγείο, ἔπιρόψαι τὰς πόλεις, τὼς κοινωγούσῶς τοῦ ἔργου" ἵΠ αι]οις ἐκκόψαντας 59ο 4ποηἲς τεμπηεπι: ν]ά, Ο1ατ, 12ος αἆ, ὄρρρς, Ἡ, Ῥ, ΤοΟ. {ή 1π 1]. Ξ, Ρ. 90ο. τοι ΝΑΙΟΚΕΝ. 

10. Πώς τε δ) διέφαινε] (ζεί οἳ αἱίογυπι {οπἱρίητα ο οιἩ Ππ]θΠῃ εκ «τοῦ. εποϊαν! 1,. νπ. οἵ Ζ.» ΕΧ Ριαθοῖ: Ῥια ραττε {αμ1ε. τα 10ἱ, ἠῴς τε δὺ διέῴαινε, κα) ὃἳ ἐγέ- νοντο ----' Ῥ]ηομῆϊ αοςεςῇο τοῦ δὴ, 4 ΑΠΠ4ΠΑΠΗ εἴ ϐᾳ νος 1. Ικ» Λό. Παιιᾶ οοπ/ρίοῖτητ.. Ίδοχα Ἰΐς ἸπβΙρεῃί νετ- Ῥο. {οτίαςία ο1ἴπι {οἨρία, καὶ οἳ συλλ. τῶν ἐπιβ. ποὶ- Ἠσώμενοι ἠγορόωντο, 6ἰ ὑὶ 270βΗΡΜά{Φγ411 οὐ ύοσϱ/ο ερ {110 οοποἱομαδαΣ//. 
τι ποήσώμενος προήγόρευε, η ΄ΓΠοπα[ος]ες. Ρδρι]α- 
τ]ριις {115 οοαάΐ5. ΠαὈίτα οταεῖοπθ ἀῑχοτίς 1ς[ῃ, ΜΜεπηῃϊ αὉ αἨῖς εχοορίταϊα αἶῖα, «μάς Ρτπείθτςο, 

10. ᾿Ἠώς τε διέφαινε] Ἠπες εἳ νίοῖπα, ΡΕΓΡΕΙ4ΙΠ.6οη» 
1εζτητ]ς τοπίαία, ποπιϊπαξϊνΙ {ππε {ο]υεί, αποτηπι νῇ» σ6 {οπϊδί ροξιεταῖ:. ἠοῦς τε διαφαινούσης, καὶ τούτων σύλ- λογον τῶν ἐπιβωτέων ποιήσαµένων. ραιμιεῖς ΄Γπεπιβοε]ες Ῥορυ]ατες {1195 αά ρήρηαπῃ Ἱπῃαπηπιαν]ε: αὐα]ία εμπα Ῥτοραθ/[τος ἁῑέτα {πε ἀοά]τ «{18/20Υ/. ἵη Ῥογς, }. 40212 ὦ παῖδες Ἑλλήνων ἴτε, Ἐλευθεροῦτε πωτρίδ, ἐλευθεροῦτε 
δὴ) Παῖΐδας, φυναῖκος, θεῶν τὲ πατρῴων ἔδη, Θήκας τε 
προδόνων, νῦν ὑπὲρ πόντων ὄγών" αμάἰευαπεϊς ἀρί {6- 
εὐπάιπι Ἐταρίουπι, Ἐπεί ε μέντοι λευκόπωλος ἡμέέρα: 
Πῶσαν κατέσχε γα]αν' Ἱηχία «Εεγοά. ῥγέσια /εςὁ ο” 3ἵα 16 ἠὼς διέφανε' Πεηιεπᾶις Ἱερίταχ δια ... ἀοϊειπα «δε, ἅμο ἡμέρῃ διαφαυσκούσή» ορ ως ον 6. ἅμα ἕω εἰ ἅμα τῇ ἕω Ἱεβαπτυτ αριά 1 Φή0)446. ϱο 
ᾗ 90» 6ᾳ. 906, ττ. 911» 92. μες αἆ πιαπητη Π Ες. 
επι Ο]αΥ, Ὄμλενο Ρ. 999. 9.» 8 ἀπδΙταίεί αυῑόεπις οί Ο ἵπ ᾳ πιμΩίο, πρόσω οοτ1Ρί ἀεθενει ἵῃ πῤὸ ἅμ" ης εσ ὃς ἕω» τεέτε Πεσυπταί 1 4γ]βορΡ, Ἐς: ἐξ ἕων Πο πρὸς ἕω» . ῤ 6 εἷᾳς, ν. Ὁς, 315. 6ἳ εἰς ἕω Αρυά /άομη Οἱ. νἱ, Ρ, σα, οῦ. Ἠιο {ρεάαδαϊ «πηροςγ ως ΑΠ Ε] εω, ὄντ) ποῦ ἀργομένην ἡμέραν” ΠΟΠ αΗμπι 1861 Οπή), 4Ἡο. τθίθ-« 
της Ίρία 4, ῥαο. 11ο Πποετηπι εἶσῳ {οἱΗσίωβραε, 

΄ ΥΑΤΓΟΚΕΝΕε 

π Όοοο 9ο. Καὶ 

485 

Ῥις αΡία οπιηῖα. ΑΠοοιά καί οἳ | 



ὅ σ πτ Θ ο Τ) ο πο ντ Μανίς Ααξϊάας αὖ ΑΕοΐσα Δάβετεῃς, Ἰαϊείσα ρᾶρσα Ἰποεί 

5ῦ 
τὴ, {οηαπα νατῖσια. Οτοίαπρα, Ῥαρπα πανα[ῖ5 αὖ ΦΑΙΩΠΙ 

Πσίι, πας Αιοπίσπβσι ετ ΑΕΡΙΠΕΙΑΤΗΣΗ, 
« { 

μᾶν δὲ ἐσέβανω, καὶ Ἶνε ἡ αἲπ' Αἰγίηα τρόρς» ὃ. νο: ἀαΐδις ἱπριονῆς» τοάῇ: ον ΑΜΑ 
κατὰ τοὺς Αἰαχίδας ἀπιδήμησε, ο αῦτα ἀηγο ΤΙΣ πα Ῥτοίεξία αἱ ΑΡαςιαᾶ5 ἐτ Ἱδιόίθι 

τὰς ας ἁπάσας α ὃν Ἕλληνες, ᾿Αϊάγομέγασι δὲ. ἄἳε οΠ1ΠΕ6 ΠᾶνΕΡ Οσῶεῖ [οἰνετυη. «Ἡ 4 Ἱμ 

νᾷι ανηίκα στο ον οαιροος ς ὃν δν ὀλλοι πιονεηῖες 6ΟΠΕΙΠΠΟ ρατρατ! {απῖ 1ηνέ 1 αν 

σφι» αὐτίκα οπεκαι κν α Μεν όη αλλο οριοτὶ απϊάεπι Οτῶςί φπάπι ΙπΙΗΡεΙεΠΕ ΤΕΙΠΙ5 

Έλληνες επι πρύμνην αγέκρουοτο, καὶ ὠχέλο ΄ταβοὈρρεβτηαις Ίτοπι» Απηηίας Ῥα]]επεπῇ , να 

γῄας᾽ ᾽Αμενίη δὲ Παλλήεῦς, ανήθ Ἀθηιαιος, εξα- Αιλεπῖεπῇς, ενεξίας πανὶ 1Π Πο[μ]επα ο η, 

ναχθεῖο, γη! ἐμβάλλει, συμπλακείσης δὲ της γηὸ69 πες εὐ] Ἱπρ]εῖ εις ᾷασα ματοτες, πες 48ης 

καὶ οὐ δυγναμένων ἀπαλλαγήναι» οὕτω δὴ ο ὃι ἄλλοι Ἠὶ Ῥοδίεῖ, Ίτα σεῖεΠῖ νεπ]εΠῖΕΒ αν ἰεφέν- 

᾽Αμευίῃ βογθέοτεε συγέµισγο. ᾿Αθήαῖοι μὲν οὕτω λέ- ες Σ]απς 1 πιο Ηπη αν Πᾶ- 

γι ἃ γωέοθαι τῖς αυµαχήην τὴν ἀρχιν) Αἰγνϊταιθθνεηι αμα αἱ Αἰξικῖόας αλλος [εοίο δν 
δὲ, τὸν κατὰ ποὺς Δίακίδας ἀποδημήσασαν ἐς Α- ος. αν εν α τοσο» Απια]αστυσὶ 

γυαν ταύτην είναι την ἄρξασα», λέγεται δε καὶ τά- πη]οτίς βαϊσ[ο εἷ ορίαϊωπι: εξ 40μπῃ αν 
δε, ὧξ Φάσμα, σφι γυναικὸς εφανη' Φανεισαν δὲ δια- τυ]ς[ος, Ίτα 1ος οκμοτίατΙπ]» ξ ΟΠΙΠΙ5 τς [ 

χελεύσασθαι, ώστε καὶ ἅπαν ἀχοῦσαι τὸ 3 σρατύ- «ΟΓΗΠΙ εχετοῖτις ἐχαΙάΙΕΠΙΕ: [εὰ ΡἩ]ή5 Πἱ8 ον 

εδω τῶ Ἑλλήνων" ὀνιδίσασαν πρότερο τάδε, ο, ΩΛουίς οοπνίεαταπι, Ο Ππροηή, φμουβα κο ρας 

ο δαιμόνιο» μέχρι κόσου ἔτι πρύμνή) ἀνακρούεσθε”: ΙΠΠΙΡΕΡΙΗ5 { Οεἴετιπι αὐνεπῖης ΑΡΙΦΙ τεπέ- 

Κατὰ μὺ δὴ "Αθηναίους ἐτετάχατο Φούικες' οὗτοι ὃς κα πα ψεῖ- 
λ τν . Ὃν ο κ ς ’ / Ι1ΙΠΘ : να . 

Ύ59 ν . ος ος ος κ ες ανα: Αάγοῶς Τσο ππιοΠίος 1Π τυζη δν 

ο. : Ὃ λα ος) .- οὗτοι ὃ - Το προ ταπί Ιοῃες; Πὶ αὐἴεία οοΓΠΗ τεπεραΏῖ, 480 τ 

τι σα ο. Περαία, ἐθελοκάκεο μ6Τοι αν” /ΡαΙΤΟΙΑΤΠ {ρεξίαὺαϊ ες Ρπευπ]: απο Ρὲ , 

τεῶν, το Θεμιφοχλέος οἼτολὰς», ὀλίγοι, οι αἀπιοπῖτα 1 Ππεπηή[ος]ς ὰε Ἰπάπβαῖα ον 

δὲ πλεῦνεε, οὔ. ἔχω μέ νυν συχνῶν οὐόματα Ἔ τρι- δεραπε, Ῥ]ετί(πε πΠΠΙπιΕ, πμ οποαῖς 
α ν 

ἠράρχων καταλέξαι; τῶν νηας Ἑλληήδας ἑλότων. ον ἐΓοτατοοσπῃ ΠΟΙΠΙΠ νοιό: τὸ 

ταν ο πο οὐδὲ» πλὴν 6 Θωμήσοόςστε ον Ὁ ο ως 
τοῦ ᾿Αδροδάμιωτος, καὶ Φυλάκου του Ἰφιαίου 5Ο «ερβεςη Ἴπσοα ἨᾶΙ υ 25Ο ΑπάτοβαππαπΏς Βππι, εἲ ΡΗΥΙΔΕΟ 14ου 

ο. / 3 / ον 6 / ἲ 3 ον ἳ 7 « 

Σαμίων ἀμφοτέρω», τοῦδε ἐψέκα µέμνήµαι τουτέω βῄηπη, απιρος ΦαΠΠΙΟ5: ΦΟΓΗΠΏ ἀμπιααατ τς 

µούνῶγ, ὅτι Θεομησωρ με διὰ τοῦτο τὸ έργο Σά ἹιεπίΙοΏηαπι {αεῖο, αιοὰ ΤΠεοππείοί 0 τρ 

µου ἐτυράγευσε, κατασησἀγτων τῶ Περσέων' Φύλα- παναϊαπι ορειαῖη α ΡΕΙΠ8 εγΤαπΏῦ5 οίιο . 

χος δὲ» εὐεργέτης [βασιλῖος ἀνεγράφη, καὶ χώρη Ἀ ὃι «τεπτης: ῬΗγ]ασυς Ίπτετ Ῥεπό 4ε ολ πα, κ, ϕ ἱ | με 
ἐδωρήθη πολλή. δι δ) εὐεργέται τοῦ βασιλῆος, Ὄρο-5αα{εΠριις Πε, εἲ πημ]το υταύέη ος μηρια ο 

. / 496 σάγγαι καλέωται ΓερσισΊ. περὶ μέν νυν τούτους οὕτω Βεηε πιο απίοπῃ ἀέτεβε» Ρο] αματος τος 
«4. ν }ὸ πλήθος τῶν νιῶ ον τῇ ως 5 το[πηρῶ νοσαηϊιτ. Όε 5 απἰάετη 18 πιθό 
χε, Το δεπληθος τῶν η ο) τὴ αλαμη ᾿.ἐκε- γε Μη]ητιᾶο βπζετη πανίωτω αά δϊ ο 

Ἴ ς 9 - / Άν 2, ε- . ' να σον πα ο αμα” 

ος ο με, υπ. Ανηναίων «διαφ)αρόμωαι »αί  ἹαοεταρατΙσ» Ῥατπι αὓ “Αιλοπίοπβρις ες, 

δὲ ὑπὸ Αἰγιητέω. «τε Ύαθ τω μὲν Ελλήνων συν; ρα, ρατα αρ ΑΡΕΙΠΕΙΙΡ» πτροῖς ο ο 
τν κ- ο τος 

τα Όοβε ΙΙ ος νά.  ὃ Οἰανίε θαλάαν ἵη Ἐπὶ πρόμνρ» ἵωπα ὤκελλον ρη ο Οἱ ἄλλοι ἅμα μ ν 
Ππίτο Π{Φ{1. { Τῆς ναυμ. έν, ἷἀ, οἳ «4.  οε Τῶν Ἑλλ. σρατ. ΕΠΗ. { Τορηραρχῶν “γοὂ. κ ο, 

Ῥαε[ι, Ῥτανο. Υά. ΙΧ, ὅω. ΜΟΧ τοῦδε δὲ ΟΗΠΙ «4ὐγε[οθίο ΡΙΠΕΙΟΙΤΟΠΙ.  ὁ Ίου εδ {π «4. ο 
{ ΕνῇαΙιῥ. αὰ Ἠοιπεί, ϱ. 364. 55. 1 Ηταῖ. ωμά. 

ο | η : : η εἰς ἐκδ 
9ο. Κο) ὤκελον τὰς νῃοις] 17α]]αο Τ αεῖπα οες(όῃ ὁγεπέ» ΊΈοτα πηϊαία {ο ροπά επι» ὅπως ὃν εὐτβετήί ὦαὰ ῥέβα- 

{ 
επι {4 οοπῇῄάετες, που αὐίατάα» Ποπ. {επι {1 ἀῑδίο- ᾗ ναῦς. ----- τί Ἰς ΑΠΙΠΙΑ5 . 

Ὥεπι. Ῥπτο Ηεης νοτίας οπτ[απι Πεκίρ[ε» Πατῃ Ίανος νι ον τα αμεσα ανω ος ΑΜ 
ἵΠ τ6ίίαπ1 Ἱπρερ]δία» αιιοᾷ ὀκέλλει τὰς ναῦς ΡΖ/οβγα- 1 Ῥοτ[ι βιτεπίς }. 490.. ἦρξεν ἐμβολῆς Ἑλληνικὴ ιμηέ 

10 Ἠετοῖς. Ἡ. Ῥ. 688. 68ο. πια]α αὖ Οὐραγίο {οἨ1οῖτα- Ῥ/αγεδοίν Ίπ οιπίῇ, . ττο, 1). Οή8 οοπν όρος. 

ή ο πμω ο πος 1ρΗ. ανν. Τ.7ο: τα Ὠἱοίογο χι. 6. 198. μὈῖ 1π Ππε ς3Ρ. πὸς . 
νὸς 9 δω ναῦν πρὸς νῆν. Ίλοι ἀῑδί- {Ἀτηπι πρύ ὲν ὁ | ἐπρυσῶν» ἔ οκΕΝ. 

πι]ε Δορπά] ῶπει. ν. 995. Οεἴετηπι Απιηίας, «4- δὲ να πωταπάνη ἁνσ ώμος Ύλιορ τν 
2 ΕαῖεΓ» Ἠϊο Πολληνεὺς» 1π Ῥ/μίαγοδο Ποπ. ρ. 4ο. Ὀνειδίσασαν πρότερον φδε] Ἱεσοσβάο η 7α- 

ττο, Ὦ. Δεκελεὺς, αι ορίσατε ἵπ Ατῆζα οἰν]ταίο πμερότερον 3Ηῖ προθυμότερον ΤΟΠΠΕΙΗΣ. σρο(ξς πα τό” 
παμε «ῑνειῃ, ΔΕ{ΕΠΥΗ ΠαἴΤεπα ΠΗςίε, Οἱούογης ΧΙ, Ίοπας ρπί6 (πες εχρτοῦταν]έ {ορα( ΕΠ]. ποτοΠῖ» 

97. πΟΏ περαί, Ῥεγήπαί αὐίεπι Πιο «1/0 Ρεῖς.ν. ταῖς Ιππίσεβαπς: επι οοΠΠάεΠίεΙ 1η μοβεδη 4γέ- 
ή 41ο.» πὈϊ «μας ἂς 1 σοπιεάο ΟΠεὶεῖ, Εοτταδίε εκ Ρὴ- Εε αμάτου. «Αιαιε που νΗΙΕ, πεφῖε Ἰατωήε πι Ο{ 

ἵ {7029 Πππηζα, ΝΙά. απρια Ο, τα. /ὀδήμη. Ααὶσϊ επίσης ἄΤαξσαεαΙε οΙακβοσῦ 

ᾗ ολο ο πρύμνην ἄγεχρ.] ἵπ Ίνεκίοο Πεγού. ᾷο ρτοῦα- «ἄογης ἀνειΠοτεπι ἀεάϊτ 1, Χιπ 1δ. αθδαέ΄ 
ΡΗΗΤΕΙ 1οπρία τερερῖς ῥαέήας: Ἐπὶ πρύµνην ὠνεκρούο- 45. Κατὰ μὲν δὴ ̓ Αθηναίους] ΑΕιοπεπβΡς ο 13” 

| τα, . ΔΝ ω 

' 
κ. ΔΝ / 9 : . ͵ 9 - . ν ' ΄ 

| Τ0 Ὃ Ἐν εις ο τόνν Κατὸ πρύμναν ὑπεχώρουν οὐχ) π]οπίος 11ΠρΊί {Ιρ/0ή. ΧΙ. 6, 10.» εἴ πος Ποιο ἆεδ 

έπιςβ 3 κλινων τῶν πολεμίων τὰς ἐπιούσας Νίοας οβρροπὲ Ῥποεπίσιμης νε ΠΙΣΤΑ πι ΠοΙ- 

/αὔςο. ΟἱαεςαΠι ΙοσΠοπαπα πρύμναν κρού ος 4 . Τοπ ας 
μμ ΤΟ. Ὃ τη, ύεσύαι νε] ἄνω- Ώυπι Ο0ΙΠΗ (οπεῦαπι 1 αοεάκεπιοπή. ο οῄσυα ιψ 

κρρύεσθαι» 459 λυη η τΗπτρίας- πα» Οπή νοτοσί Οαρείας «ορατίπὲ πανόδλ ης μή τμ 
οὐ ἷ 7. η, γοπου, οαὐὶ Ἱ . εροι μα έμσήα 

{ογήπι οὈ{ειναία ο ΟΠ] θβοῦπα Ί]]α οι- ἄεπτετ Τθῖσει Νοβοι: Τοῦδε δὲ εἴεκδ πα ο ρε 

ὦ σοπ, οἳ Τ], ΕΠ. αὰ αεὶσμὶ Ἰρτίπ. Ῥ. 46», 47. ον : μάς ρα ς 

ο ο ο ο ον τς 
ἕ ορδίε νειδα ΤΠοπή(ἔοσ]15 αά 10Π35 ΕΣ Α2Η Ἡς 6. 19. εὐεργέτ σος ὠνεσράφη: αυαε ΡΙΟΡΗΣ Ἴμῃο ΕλΙΓ 
| , οἱ οὓς ο) /0 ΑΕ/10 η(ο οεδ.» ἸπΠήοοίς 16ΙΠΙ5. 6ἳ οκ) Ὃ οσα ασ μμ Ονοίαη τ πι ς 

| αδο[]ο οἱ/οο(ίο; ὑποχωρεῖτε πρύμνῶν ἄναχβουόμενο Ὁμαη- {ηππρίαπι εἰεραπίε αάλίρεῖ Οµ)Πε]ελ πο μα (πε 
ἆο αριά Πεγαή, Ρα1]0 1ΕΡΙΕΗΣ ΙΠΙΕΤΙΗ55 Φχρι κόσου ἔτι Ίπ Ρ]αοης (Οοτρῖα Ρ. 5ο6. 6’ ἃ ας αν ἐτα 

| πρύμνη» ὠνωκρούεσθε, ζΦ10 141046 {πάση ερ {ηῤίρεη- Βορμίβαο: (τασσατιπι οΕ σπα οἶνΙτατατῃ ο Τδή, ρ, 

[ ο γείγο οροςς Ῥτίοτί 41οβ11ς {οάε {1ο [επ ρεπά πι α}3 ο ρωσ ίθ, Ἡ. Πε/, ας ασ οκΕΝ 

ἵπος, ποι ἐπὶ, {5ὰ ἔτι σρύμνήν ὤνεκροῦοντο' Ομ] ἐπὶ 9ό7. ος ᾿ εάοΜα 
Ώον αφΠίροιη; αριιά νείοτας 1η Ρα πρύμναν νωκρού- 64. Εὐεργέτης βασιλῆος ὠνεγράφη] 6οπρινϱ ορ) 
εὔθαι. Ἠος Έισοις ἀἰσσβα τπτ οχηπῖε αὐ1 ΏαΝΑΙ6 Ῥτας- ἆοσἨῃαεο Ριούίίι {ῇ0έ. ο. νΙ. 51 ἀοέτε 6 60. 

Μπι ἀσιτοξτηραπε, {οᾷ οετοπιίσθ5», ΟἴΠα Πᾶνες ἐδίεπε οροιοῄος «3. ΔηΙ/ομέως Βερῃ. Ρεῖβ, 1 το 
ἵ Ροσιὰ Παϊιοπβας, σιμο ερε(ἰΜέων τοδς ο, 6βον- Πογαίήω Λάνεις. 1. 9., 41ο» 14 ΕεΓήΑΗΣ 

56 ΕΛΙΥΕΠΕ» ὥοσσπτο “Άρμμ]οίο ]. ο. Ίπ δεῥο/. πὰ «γἴ- {οι ἆμοςν Ἠαρδετυη, ο 1 

ϱ290. Ὑείρ. Ν. 397., ρτο ὅπως ἄνευ τροπῆς εἴι' ΠΔ Π- 

πο εν οτι δς  κοτρητι 

ότι Οὐ 

» 
. 



«Απαλίζοιαιις Ῥοϊβιμαι, σι απσαἱαῖαι Απιοπιϊβας, ΠΑΝΙΑ., Ότεεἃ νΠή. να ὁ5ὸ 

νατο οτάΊπε ας Ίοςο εετίαηείρας, Ῥατρας εἰόοχόσμῳ 3 γαυμαχεύτων χατοὶ τάξη, τῷ δὲ βαῤβά- 
ἈπςοΙηροῇϊς ες Ἱποοπία]ε αρεπεῖρι: πε πο ρῶν οὐ τεταγµένων ἔτι, οὔτε σὺν γόω ποιτων οὐδὲν ενοπτταπῃ 1ῆ]ς Θε[ει αἰίιά απαπα ενεπῖς: 4παη- ἔμελλε τοιουτὸ σφι συγοίσεσθαι ὀἱέγπερ ἀπέβη. καί τοι 
πατη 6ο ἀῑς Επετηπε αἴαπε εκήτεταητ Ίοηρο ἔσαν γε καὶ ἐγένογτο ταύτην τὸν Ἡμέρην µακρῷ ἀμεῖ- 1ο 1ρῇς ριαβαηεῖοτες» αἴαια πα Εαβώαπι οχ- ὐτοί ἑωύτῶν, 3} πρὸς Εὐβοίῃ, πας τις στρο- Τ[εΓαΏῖ, Ρτο {9 αιῖδᾳπε αἀπίτεπίςς, ας Χετ- 946 αυτοι ο ο τα ντος δ ο σα μ ο. Χεπι τε[οτπιάαπτος, αἳ αοάᾷ αὖ 1ος6. [5 βη-65υμεύμενον κο) θεμιαίνν Έερξην ἐδύκεὲ ὃν τε Ἑκά- 

ὁσβυ]ῖ σοπίρεξειπι 15 ατβίτταραπτιτ, Έτ ἆθα- σος ἑωῦτὸν «9εήσεσθαι βασιλΊα. Κατὰ με 9ὴ τι 1186 αυ]άεπι νε] Όατρατοταπα γε] Οτῶσοτιπι ἄλλους, οὐχ, έχω µετεξετέρους 5 εἶπαι ἀτρεκέως » 
-Ππρυ]αμπι, ποπιοᾶο ἀϊπσανεηῖπε, ΠΟΠ Ρο» . ὧς ἔχασοι τῶ [βαρβάρων ἡ τῶ Ἑλλήνων Ἠγωνίζο» 
Ίηπι Ῥτο «οηρετιο τοβοτε, Οἶτοα Απο» τος κατὰ δὲ ̓ Αρτεμισίη τάδε ἐγέγετον ἀπ ὦν εὖ» 
φαση νετο Πος τεὶ βείταπι». εκ απο ἵπιρ «Π-σοδοκίµησε μᾶλλο ἔτι παρὰ βασιληι, ἃ ἐπειδι γὰθ Πας Π]α τερὶ «οπιππεπάαϊα εδῖ: Ῥοετεααπαπιέ -- βαν πολ ο αι δολ ηα- τερ] τε πιαρπο ταπηπ]εα πη[οετί «6ρρετιηε, ΟΡΜΟΥ ο ο ο ΠΡ ο λα Ὥος Ιπιειῖπι ἵεπροτε Ατιπιϊῇα, αὐσπι πα. Τὰ ο) ο λα. Ἡ πυρ. 
Ψεπι {ηαπι παν] Αιῆσα Ιπ{εαπετετΗτ, πυ]ίααι κ έτο υπὸ νή0ς Ἄττρωρ: Χα Ἡ ουχ, ἔχουσα δαφυ- 
άρει εβησίυπα, αιία απῖο ἵρδαπι αἰία πα- γέ, ἐμπεροσθω γὰρ αὐτῆς ἔσαν ἄλλαι 9 ήες Φί- 
νο απη]ςσ, {Πα νειο ρτοχίπια Πο[ήρις εταῖ,Ζσλιαι, ἡ δὲ αὐτῆς πρὸς τῶν πολεμίων µάλισα ἐτύγ- ος ῬυίανΙ {αοιεπάιπι, αὐοά ει {εεῖρίε ϱ(ανε ἴοῦσα » ἔδοξέ οι τόδε ποῦσαι, τὸ καὶ συή- | Ἐν απάν, ας ας ορ αν νικα ποισάση. διωκομόη γὰρ ὑπὸ της Αττικῆς , 
ἀεπβαπι. ἠπιροαίε,, 4µααιε τὲχ 1ρ5ο (αἶγη- «φαθὺσω ο, ας ο ο το ον πα ἀεπβαπι ΏαπιαΠίμγπηας γεμεδατιτ. Οπτη 4πο νι ααεις. ο πάτος ε. Καλυγδέων βασιληο» 
εἴα Πιῖς  Ίαπι Ἱπάε ααάπι ε5[επῖ 1ῃ Ηε]ες-δο Δαμασιθύμου,, 5ὲ μεν καὶ Τί γεικος πρὸς ἀυτον ἐ- 
ΡΟΠίΟ, «οπιοπΏο {πτετοςείεταῦ, ἵαπιεῃ Ίη- «γεγόνε ἔτι. περ Ἑλλήσποτο ἐότων οὐ μέντοί ΘΕΣίΗΙ πεχυπω σοη[α]το Ἰά Εεσετῖε, απ Γοτί- 6 ἔγωγε ἔχω εἴπαι» Ἡ οὔτε εἰ ἐκ πρωοίης αὐτὰ 
το πανῖς (α]γπάεπήσπι ργῶτειπανίσαπς οΡἰα- ἐποίήσε, οὔτε εἰ συνεκύρησε ἡ τῶν Καλυνδέων Ἱς κα- τα Γααῖς.. Έαπι Αγιεπβα ἩΡΙ. Ἱποατηῖς ρατ]- τὰ τύχην παραπεσοῦσα νηῦε. ὧς δὲ ἶ οὐέβαλέ τὸ τετ ας ἀθπιθτΠῖ», Ῥτοίρείο: «α{4. υ{α ετ ἁπρ]εχῳ ατα / ο ρς μον Ἠϊπο ΕΡὶ Ῥοπαπῃ εδε αἀερία: παπι τπίετας-Ός 1 αΤέουσε» ευτυχίη ο ντ πο ασια 
εἶνας Αιτῖσες πανῖς, εαπι οοπ/ρῖσαϊις Ιπουτεῖς- ἀγα,λα ο αν ᾱ- Άττικης γης {6 ἵη Ῥασβατοσαπα νἰτοχηση πᾶναπα, εχἰ[ήπιαη Τρήραρχος» ὡς 1 εἷδέ µι ἐμβάλλουσαν νη ἀγδρῶν 

Ὅο απο Απιεπημι πανετη απξ Οτῶσαπι εδίε, απῖ [βαρβάρων » νοµίσας τὸν πι ο]α τῆς ᾽Αρτεμισίης ἃ 
 Ραϊρατίς Ροίµρετε, εἰ α Οτωςῖ Ῥηρπαΐε, Ελληνίδα εἶναι, αὐτομολέεν ἐκ τῷ, αρβάρων » 

ὅδαρ Ἠας αᾱ αἶίας {Ε οοηνετΏτ. Ίτα εκ ος Ε-οοκα] αὐτῶσι ἀμύγῳ, ἆπο ορόψας, -πὶὸς ἄλλαςτὲς 
ἕτο εοπεδίε Αποπηῃς ἴαπι τς εχίηαπι ενῖ- ράσο ο κο τω αὖνν αν Ἡ 
ποτεῖ, πες ΙΠ{εΓΙΓεί 5 ἴΠπι πῖ 6 π]αἰο ορετα ΙΡ ΜΑΟΣ: ον ον ο. 
Ῥιαεῖριε {5 Ρτοραίαπι αρ Χειχεπι τεὰάε- τὰ ««θυγευ τε και ὑπ απολνα α» τουτο δὲ συ)». 
τει: ΠᾳπΙάειη {ετεής, πάπα τες {ρεξίαης α- έρη ὠσὲ κακο εργασαμΏή, απὀ τουτέω αὐτὴν 
πιπιαάνετς{[εῖ Ίαηο πανεπὶ αἰτετὶ Ἱποιπ]δίε,  μάλίσα εὐδωκμῆσαι παρα Ἐέρξη, λέγεται ας » 
αι εοτιπῃ απὶ αάεταπι ἀῑαίδίε, Οειπ]δ0ββασιλΊα «ηύμθο», μαθῶῦ τὸν να ἐμβαλοῦσαν » Ἀτιαπ]βαπι, ἀοπ]πο, αἲ Ῥεπα ρτα]ίατας, ιἲ- χαὶ δή τυα εἶπαι τῶ παρεότων, », Αέσποτᾶ» 

απο Ώανεπι Πο[β]οπι ἀερτεςῇιῖ Έτ Τεβεπι 1η ος ὁρῷς ᾽Αρτεμισίην ὡς εὖ ἀγωνίζεται, καὶ γα τῶν 
Τοιτοβᾶδίο πιπαπ]ά νεα 14 η κ. Ὃ πριν 95 πολεμίων κατέουσε’; καὶ τὸν ἐπείρεσοαι εἶ ἀλη- 
ον ο αν ο βιπημεῖς θεα τάςς ἐσὶ ̓ Αρτεμισ ἴης Τὸ ἔργο” χαὶ τοῦ» Φφώαι . 
τος εα1τΗ Παν θήα απ οοττηρῖα ε5{εῖ » Πο[]- σαφιω» το .. ο. ΤΗ γηὸς επισαµένους' τὴν δὲ 

ὍΊσπι Εαϊδίε: παπα Ῥῶτει οεῖετα ουσ πηυ]ετῖ, 1 διαφιαρῆσαν Ἠπιςίατο εἶναι πολεμίη, τά τε γὰρ ) 
ή ας 
ολ» 

α Αυεςί δ/11. ' ὃ Τοι ἔκως, με]. ΙΙ θεήσάσθαι η, ο Ἐπεν ἷὰ. 4ἱῇ. «λεῦ,, εἰ 1π {οαα. . ἆ ει: «Ίγεδ. Ώσε[. «ἄτλιν ο]Ιπι ἐπε[. ε Νέες «49. «πο. }. ᾖ} Σαµασ. ΑΥΗ.: δἱερὀ, Άγαι ἵπ Κώλυνδα σεπι]6 πποις Ί]πο ας, 6 Ἔγωνε ἔχω «4γεζ., Ἀπῖθα ἔγωφε. ῥὁ Έἶτε ο ἀσπιο λ. Κατατυκχεῖν Ρμ./. Κ ᾿Ἐγέβαλλε «γοῦ. {Οἶε Ιάσπι, 3 Νέω τὴν «40. «44, εἰ Ἐάά., τῆς «4ποῦ. Ῥαε/., ἴοντο οι {4εή., ἆά πάο νς Ο1, ΠΠ, νειαπα ἵαππεῃ πα υτατί ρα  ᾱ Ι Βρε 4ο. Ῥόγ]ε, 11. «495.» Οπι σαφῶς. 

6τ, Οὐ σεταγµένων] οοπίο ποβτο {ο ρβς{ε ἆς Ῥας- 5., αἨμπᾶθ, αῑοά αοσοββοπος ἀεο]ααπέ, εχοδιριπή, Ὀαμς ν]άεὔατασ: οὗ τεταγ µένως τι οὔτε σὺν νόῳποιεύτων 1. Οὖ μέντοι ἔγωνε ἔχω εἶπαι] Ου]Ημς που ϱἳ νοη]ιις. οὔδέν' ἆςᾳ (ταροῖς ἀῑχίε, σὺν κόσμῳ γαυμαφέόντων κατὼ φις, ιο, 1οῦ. ἄρχὴν ἔγωγε οὐκ ἔχω εἶπαι. Ἐο νδγο οι - ' τάξη. --τ- ΒΕΠ ΤΠ] Ίέρσπι αης ζογή μιά λῖς αὐέ Ίρπα- Ῥίάΐης 1ᾷ τερο/ηῖ, πε {οαρηές, αά αὔαπι νὶγ ἀοδτμς ψας {ρεέχαζοσοιι 1 Ἠτοτα Ἠαβίτατϊ, σοι ἔσαν νεπαὶ Ἠἰπο οὔεπάϊε, Δειετσοτειί, ἐγἐνΟΤΟ ταύτην τήν ἡμέρην µακρῷ ὠμείνονες αὐτοὶ ἑωῦτῶν,. "Οἱ. Συνύνεικε γενέσθαι] (οττῖσεπιῖ φενέσθαι μῆφος τοῦ Ν 9, ϐᾱ 
. 

ἷ 

3) πρὸς Εὐβοίῃ ΟΤΗΠΙΟΠΟ Πιοτα {1ο επχραῷ ἆμο ἀἰχίε, διαφυνέειν πες {ομεάαα νεΐθτες, πας οτοὈαίπιθ ῬΠΗΠΙ ἸδίΠος ἀἱς ὠμείνονως Βιὶς[ο 3 Ἰ πρὸς Ἑρβοίμ' Γεὰ Ίη Μ[ς ΠἴοΓΑΓΗΠΗ συνήνεικε γενέσθαι Ρτοίυπῖ, ΊΝαΙη δί- ΠΟΠ ΩΠίηΠΙ ο αἴς τει πι] εο πηοῃς ροςῇοίο» Φυγέειν τε καὶ μὴ ὠπολέσήαι Ηετοᾶσιοηα σοπ{αειιάἰπί πααΙη. 84 Απιοπηϊ μπας Ὑεσιη Ῥταξίετεη ἐγένογτο ταύ- εἴ πρετιαἩς εχιτὰ ΟΠΊΠΕΠΙ οδ[ο ου]ραΠ1» οὕπα] 18 φ | ανν την ἡμερην µακρῳ ἄμείνονεο αὐτοὶ ἑωῦτῶν" 1ᾷ ϱει Ίῃ- επρΙοτυπα, ππάς Ῥαμσα ἁολσανίε ὐγε[οζίης Ῥῇ. 72- 
τεῖο ΙΝο[Ιο ὠμείνονες τῆς Φύσιος Ν. ο. 119. [ες ο. Ἱ.. νι. ϐ7., πααηϊ[οβαες ε ο 1) η 1110 ῥγαςαμΗογες» [1 υε] ΠαΓΗγαηη [ρο- 1οο. Ῥμφέως τὸ ἐπίσημον τῆς ὃτο.] ΔΌ εκεπιρ[αΠθι]ς 

ας δ εγοᾷοῖεα αηαεάαπι «Ρογέης ἀεᾶῑε ἵπ Ἑωυτου. {εηρις πΙμῇ ἀοῄείχο, δι, ει σαφέως» ὧρ τὸ 1 πο πμ δοσιπι Ἠψ]ας ρεπετῖς ρ]ήτα, ------- 6αἱΠά πι σοπΙθάήτηπι ἰποῖά!ε, ποπ. 1]απι ἁλπιπαδ!]επι. πιοᾶο 
νο ροῖς ον ΞΟΠΙΠΙΕΠΙΗΙΗ Ἱπθ]ρπαπίο ΒΛμίαγεο, Ἠϊπηδ «ἲ ἵρεα το εχροβυατειυτ. 5ἱ 04620 Πάςς ντή, σα, 
νι, ς, πναίμηχ Ίπ {εαα. αθποϊανῖε ίίαπι Ροήγπεηι 3. Απιεπῆβα, απ οὔαπιπυπα πια ῬεμΙσεταπ πα ος 
78 τα ὖ» 1. | ΥΑΙΟΚΕΝ. ΡΙΤΑΤΑΤΗΠΙ π]ος [οτε ἤραα πανῖ5» πδί αά Ἠοίζες ἴτοιπι. 

ας Ῥτορς]ομάι βαλε νὲ Φιλί] Δάῑιναϊ Πίο Ἱποίαπάί 1οηθεπᾶος ορ εἴαῖ, ΥαΓΙΑΝΙΕ οὗ ῥ9νον τὸ τῶν βαρβά- 
του Το νι 1Η; ῬαγΠΙρΙΙΠῃ Φέρρυσα, αλοὶ ε]ερπῃ- ῥων, ὦλλὸ κα) τὸ τῶν Ἑλλήνων σηµεῖον εἰχε. Οὐογήμ 
τς, Τ. Ἡ τν τερῖα, Ἠϊς {εγομοη] ποῖ Ῥοδίμαδῖ- Τάπιδῃ ἐπίσημον, νε Ἱπῃρπε νὰ, : παιμά τοίστο, Ῥυ]ε. 
ρα πλωδμως αἱ Ἰρομί Ἡ. Μο. νε φ-349.. Ἡν οἷων ρισα, ἄς Ἡν αἲῖς ὀξξοταμροςίοι πες ον 4 [ή 1ῃ εν ὀμβολὴν Φέρωσα, ναῦς ἐς ἐμβολὴν Φερομένη τηαο, ἔπλει γὰρ πλοῳ ο. (εν ΕχοΥΤΙ πρώραθεν ἘΠΙ- ηχο αάὰ ῶ ΧΧ. 16. ὅτος Επεῖηις αὐῖοπι που Τερῖ- ΣΗΜΟΝ, ἐκ δὲ ο μμ κ, αρ. Ρ]. Τ. π. Ρ. 

| ας Ῥοβαρη, Επαϊεσεπιαδυς Τα πι, 58. 47. Ε, ΥΠ εἳ δε η Ηλ, ΊΝαψ, Τμ τας 1. 000 9 5. Οἱ 

ρσεικς σε πετκ-ε-τς- --- 



πώ ΕΙ ΣΕΕΡΑ μμ ας τρι 

18 
δόο απ ο κ ο ο. ο 

7 ἄλλα, ὣς εἴρται, αὐτῇ συήγεικε ἓς εὐτυχίῃμ γεό- Ὁξ ἀἰδεαπι εξε, Ῥτοίρετε εεκ[εταπὲ» Ἠος 
τω. 3 ου ο” / µθα, καὶ τὸ τῶν ἐκ, της 4 Καλυδιχῦις νγὺς µηδένα 

Τ Ί Ί.ι9 Απτοτηϊςς ἁαία αὖ τοσο, Υαπί ΡΗρηα ομώς 
Ρια {ειπα []ορρίσμίΏ Ρειγετβ(ᾳς, 

116: 

αηε αεοεκῄε, αοά ε πανὶ Οαἱγπάεπῇ Πεπο 
{ατναϊς ε5ε, απ εχϊ[ετει ασαιατοτ. ὉὨπάς ἀποσωθέντα κατήγορον σαι Βερξην δε εἶπιαι Χοικοπα Εοτίηῖ αἆ σα απ παπαῥαπίας ὐχίδ- 

λέγεται προς τα Φμαζόμοα» ο» Οι ον ἄγδρες [ο Ψ οπἶάσπι εχϊτεταπε πα επ] 
» Ὑέγόμασί µοι γυναικες αι 9ὲ Ὑυναμις, ἀἄγδρε. Εοπίης απίοπα, νῖ, δε αἶμηῖ ἀῑκίρίε 
ταῦτα μὺ Ξέρξη Φασὶ εἶπαι, Εν δὲ τῷ πόνῳ τού- Χθικαπι, 1π ο Ῥτω[ο σπτη αῑ πια] εί 1-80 
τω, ἀπὸ μὸν ἔθωε ὃ σρατηγὸς ᾿Αριαβίγνης ὃ Δα- Ἰ[ίες γἱη ταπι Ῥεηαταπι Μο τας 
ρΐε, Ἐέρξεω ἐὼν ἀδελφεός' ἀπὸ δὲ ἄλλοι πολλοί τε «ἄΠοτηπα {οεἴοσιπῃ οσςΡίείε, ΤΠ Ὑ 
χα ὄομαςοὶ Περσέων καὶ Μήδων, καὶ τῶν ἀλλων]ο 
συμμάχων" ὀλίγοι δέ τηες καὶ Ελλήνων, ἅτε γας 

Αταβίρηες Παπά Πας Χεικίρφιε Ππαϊες ο 
Οτασῖ Ῥραιεῖ: οπ1ρρε αυ 6Π4Π Παἴαη ο 

ο αρῖ ΠΠ πανες οοττηρῖς εταπε, πες 1 Ρ" / 3 / ο ς κ / λ ο. ᾧ 1 
5 . . ϱἡ- γέευ πια ασας μα! αἱ "γρ διεφθείρωτο» .., μη ον ρηα Ρεπραπῖ, αἆ Φααπιίπεη επασαὸ ος 

χειρῶν νόµῳ αππολλύμθοι» ἐ5 τὴν Σαλαμίῦα διένεον. 1η τε απ]α ἀππρετ]ί εταΏϊ Ρατυατοτυπ] Ρ'” 
ορ Δ / ο ᾶ αν 9 ρα 4 δι θά ν 9 . . ὗ 4αἵῃ -αἳ” τῶν δε βαρβάρων οἱ πολλοι ο) τῇ «)αλάσση δεφθά- τίααε, 1Ώ πηατί Ῥετίετε, ΄ἙοδεαφμαἩ ο 

{μ1ΐν ῥήσαν» Υέεὺ οὐκ επισάµεοι, ἐπεὶ δὲ αι πρῶται Ε6Ι5ίεπι Ῥτπιῶ πανες ἵπ {αραπα. πας ᾖ 
Φυγ}ν ἐτρώπωτο, οηθαῦτα αι πλέῖγαι διεφθεροτο ἵΠπη νετο Ρἰππτα οοττηπηρεβαπία: πα δι γ ας ὅ πισθε τεταγµόοι, τν. τὸ 9 πθύσθε τῆοι ηυσὶ 1π Ῥο[ετιοηρας ]οσατ . εγαΠῖ 
παριωα! ππερώμενοι, ὧ5 αποδεξόμενοί τι καὶ αὐτοὶ ἑρ- 
Ύ9 βασιλεί, τῆσι σφετέρῃσι ησὶ Φευγούσησι περι- 
ἐπιπτο. Ἐγένετο δὲ καὶ τόδε ον τῷ «ορύβῳ τούτῳ,9 

: 1η απθεΠΟΙᾶ 
ῬίορτεάΙ πανΊῖρας «οπαπῖες» Πῦ εἴ ἀρᾶ ο 
ορις τερὶ εχλίρετεπι, απθῖαε πα "09 
πανες {πρίεητες Ιποίάεῦαπι, (1ο αν μαρή- 

Όια εἴἶαπι Ίος αξίαπι εδε, υὲ αμα η α : Ὃ νως : οσθίὰ τῶν τωες ἃ Φονίκων, τῶν αἱ γρ διεφύαρέατο, ἐλθόγ ος, 4ΠΟΠΙΠΙ Πάνο οοιτηρτΏῶ [αοπαπ, τεδον 
Τε πταρά βασιλ]α, θἰέβαλλο τοὺς Ίωιας, ὡς δί θἀευπτος, Ἱπβπα]ανοτίπι 1οπ6ς ΓΠΙΜΠΡ, 5 / 3 ον ζ Ἀά ν νλ εκεύερ αππολρίατο ἂι 1ης» ὧς περοδόντων συήνικε ἀἴοιοο, αποὰ ΡΙοΡίοί 605 ΠάΥΕ5 31 εδ. 
.ν 5 ' ΄ 2 . ; “ο "1 αμ ον ὢ οὕτω, ὦ σε Ίων τε τοὺς σρατηγοὺς μὴ ἀπολέ- Ὃ ρνα 1ὰ οοπρίς, πο ἰ 105 σθαι, Φοψίκων τε τοὺς ὃ διαβάλλοτας, λαβῶῦ τοιύν.οσ ια ζοετοπεητ” Ίεὰ ας Π Έαδς ομθρῃι, / ” { ο / α οἷν έ 3 ο μία, Ὃ αμ κῤμρν ο λα ας μα Ἐτεηῖπι 119 αἆπας. εα Ιοαπεπήρηας Δεινοῖ» 

: ες : ρα ; ἔτι τῃτασία παν] Ιπιραδία Αιζῦ» Ὅς 
ὀύετο, καὶ ἐπιφερομέη 5 Αἰγυαίῃ νήῶᾳ κατέδυσε τῷ αι: ος 1π απς ΑΕρίπαα ἱππρυλα 105 
Ζαμούρήίκων τὴν γα" ἅτε δὴ ἐύγτες αχοτισα] ὃν Σα- Ῥιορβι. Ὑοταπι Φαπιοτμτασθε, Πὲ 80 

ἱπῃπιπ]αραης , ἴα]επι ααεὶρετεηῖ σηπ1Ο”. - 

απα ἀθ-. 
ἰαου]ᾶί 

/.. . ν --. αν], αυῶ 19 μοθρήϊχες,, τοὺς ἐπιβάτας απὸ της χαταδυσάσης γηὸο9ΟἴΟΥΕ8 ερ[επῖ, ῥΡτορΙβπαῖοτες ΠΔΥ15 : Αίας , 2 κα ς [ Ἐ κ οά . άλλοτε απήραξαν, καὶ Ἡ ἐπέβησάν τε καὶ ἴσχον ἀερτεκ{εταῖ» Ιασυ]οίαπι 1έῆρας ε 
Α ο. , 9 " αυτήν. ταυτα γθόμενα τοὺς Ίωνας ἐῤῥύσατο, ὧς γ 

α Ἰζῶλυνδίης γοῦς, αιοά Ποῦ ἀἰῥῃοος, 'ροᾷ νιᾶς αδ, τ70, το ή Έπης Ββαιῦ, αἆ Ἠοπι. Ρ. 211) 
668 49. Ἅ«ο Πρσθε Έα. ὔ «ᾱνδ. Βγέε, «γοῦ, 3]ὶ ἐμπροσίε.  ᾱ Φοινίκων οἵα τερόι, ΟΙ 
ε Διαβάλλωτας -4γεῦ. } βατ. θπεα διαβαλότας 
Ἱ Σαµούρηκίη «ερ. ἔ. εἰ (πεῖπι, ἔππι Ρος κοτεδυέωτο. 
Ζ1πά, «44, ῥαὐα: ὠπέβησαν Ππαἷς Ῥη]μς, Δἱομ οἳ ἂπ 
ταῖς ἀείταχι, (οηἱ, ῥῤμηρ. πά 010221, Πα], νπι. Ρ. 

6. Οἱ μὲν ἄνδρες ὅτο.] Ἑκρτοςβε σε]εῦτο ἀἰδειι ο. 
Όαέηις νΙΠ. 63 4. ράμ]Ιο αἰίτοτ, Ππο]ίμς λος 1π 
Αρτεμισία εἰ {η αεζίης. . Ἐππίληιιπα 2ος οἱ 6/1 {μυς- 65 ΟΗΠΜΗ 6115 711 7γεη Ι] υὔγαρο οὐ], Ίχλης, ορΏπιε (τοπουίως ἀθτῖνα, 01 ῃ ρτοχϊπιής 4 )/- Επέει Ὀατα Β., Ρήµ. ἵη Τλεπι, Ρ. 11ο, Ὦ. ος Τ. τς. Ῥ. 499. Ε. «4γαπΙοΠΕΣ, ΠΘΩΙΙ6 Ας ας «ἄγέρβακαμοι Ίο- {πἱ Τ.. νπ, ο. σοπΙβοης πηίγα. | ο 

ο. 5. Οἱ μὲν ὤνδρες . µ. νυναῖκες] ΏΙ6ΕΗ νεΠοπιοπίαπι Τγαξι Ἱπβορῖε, Τδευροηῤη {ουτα {θηυπίης» Ἠ]ῃο [η- Αἱη, Ἡς 6. 12. εκ [1/ήμο ΟΤοβ µε ΡΟ 11 3. Ομοά 16-. 
εἰδίε Χενχες Ἱερῖει αριά Βοήγαοη. νπῃ, ς, 630 9, ΝΙΧ Πάσπι πνοπίει» οἶαςῇς οπίπι Ῥτασίδάις {ρῄης Χοιχίς Ἡατοτ η Ίος οοπβίόχα ῬΡετῆς λαμπρῶς ὠἀγωνισάμενος ἠσάσγ. Χι. 5. 19. ϱ/. ἵῃ ΤΠσπι, δι 119, Ὁι------- Όυαε ῬοΠῇ Πετοᾷοίσα δί ἁσάιτ δ4/410. αἆ Ἡ. Ἡ. χ, 6.» ΡΙοἵη]ξ πἆ Ἱος Ἑορίς ἀἰθηπῃ ΠΠαβταπά τα εκ Άϊασε (Υ. 150ἱ:) Μοῤὂοσίεα ΠΟἩ (ηπεΗΠῃ, {5ἆ Ἠσγοβο- ἴτεα πας αμΙάεπα ἀατίροίσταπε, ππο εχεερίο, οπιπία; ΦορΠοσ]εα Ιεβεταῖ εἴ αριά Εἴεγοί, 1. ο, 105. να 
κως ὦντ᾽ ὠνδρῶν ὄψεαι γεγονότας' πηθπ]οῖας ἂς Βέ{οβχὶ 
πασταταπα Ἡὸ 6, 109. ἆς Ῥειῇβ1κ. οο, ϱἳ τού. Χογχὶ 
ῥεαείνεταξ Ατίοπιμας ἀἰσετε αΗ/ὰ σοχάπῃ Έερο., Ίπ ηῃ- 
να]ῖ ριρπα ἴαηϊο ΡΙαε[ίατο (παεσος Ῥοτῃς, ὅσον ἄν- 
δρες γυναικῶν εοπ{. «Οἱοβεη. ΕΠΕ, 1ν. 0, α, Ρο 
Ἡ1., τ. Ῥ. 659. Ἠ. Οἴοτο Ρίο ΑΠΙΟΗ. ο. ο... (ση. σιισήι ῥαγα γε» 1 {ήῤαταίος ΟΜ41Η59 Ί6ηΘη ηομ]ίογ }η- 
οἰβεγί {η υἱγοι. «Πυίαν ἵπ Π]α τπᾶρηβσα Τωρεκβολῇ τσ, 
ς, 1ο, ο Πές 1ἱ ε/1 μη [αεί Οὐή/εε. ζμοά ᾖ- 
Λἡ] γερεηι «ἱολαπώγώ οἱκίε Γεγαμέ: Ῥτασίαι α]χορ, 
Αἰοκαπάτί ἸΙο]οςῇ ἀπ Ίαδει -ᾱ-. εως Ν. ΑΔ’ 

ο 6. οτ., /ὁ σε αἱ Πκοαμος έν (1142 1η ὢν- 
δρωνῖτιν, ἸἨαερ ροή {/ὁ αὐ Ρε/ά5ν σα {15 γυναµω- 
2/47). κ ο. ν ώς ΥΑΙΟΚΕΝ. τν ορ μὸψ ἐν χειρῶν νόμω] ἹΜοπιϊπί «ἱοάσγο ΛΑ[οχ]» 
Ρ ες. 23. τηνίε ἀἰόῆοπεπι ΔυέΤοι 1. Ἡ. Μας- 
επον ε Ἠ 14. 4ΠαΠᾷο ήῤως, αἷε, ού οΏορήηία 

Νο 

ἠῤῥαξαν» εὐΙ αἰτεταῖαι οληίπατι εκ ῥα/οοαΗ 

'Ἠρο νετο εζοσετί οε{1ο, ἐν πχειρῶν γομαῖς αρ /) 
-Ῥταξεάσπι βία πΠεΙπα Ῥοδία, αι]άαυε ΥεΤΟΙΦ ή 

Ὅ ἳ - ν ό κ. μον 

κ. 6οἵιπιαιε οοπ/σεπ{α πανῖ ροῦ] {πι κ 
η ον δο α ιμαδ ος Φάρος 9 ή μ 15, Ἶψα 2” εἶδέ σφι αφ Ἐέρξης ἕ Ύον μέγα ἐρ] ασαμόες, ὀτράσεε-- Γ6ἱ1Ώι 19Πε5. Πρετανὶ π κ .. 

ρανντ αμ ας ος ο εβτοβῖαπι Εαοῖπιο Ίομυτα αἲρεχίε» 9 ᾗν 
". 

8 ώ. 
νι 

ο Με, «4. Ῥμε., οἶῖπι Αἰννέη. ο φο]ν σα 

ΠΙΟΧ «Ίἶάεπι τοιόνδε ου 1, «{4.. οοιεσ η κ 

404. | ο κα, 
9117. νο) ο) {(ς ος 1» {1//ίᾳ διεφθήρησαν, τἐόσορες μὲν ἐν η. ο ν 

Π. Ο, 1» 65. κωὶ οὕξω συνέβη τοὺς ὄντιπᾶλή ή 
μίας διαφθαρῆναι" υὈί (γορίς ἐν κρεωοµίῶς 6ἷο σ . : 5 ν . ου 17ᾳ οὴ/εεγρ{. αὐσά πηρειτίπια ομζὶσαμή1ὔ2 (4 Οεά 
το» ἀϊ[ρησυ]τ νεμεπιεπίοτ» πθαιιο ΕΠΙΠΙ ρ μη ᾖτ 
Ῥορίε:1ρ86: σψογ10 σσ αρέηία ῥγαεσ 417 ῇ 

τῶν ἐσφαγμένων ἐπράδησαν ρτοτῖς 1οεί» εἴ ἰ  οπάμηι 
πολλοὺς δὲ καὶ δορυαλώτους συλλεφθβνοι τι ΕΙ  ορρην 
Ώ]α ἁαππάπα ρταδάαπι ΡοηΠΕ, οοῖθτα τηή ογοσησμος ρε- 
(γοιυζᾳμε α4θο, {4 απῑἁ ππιταπάυπα, Ιαμ θὰ ο, αὖς 
τα. Εκ «εκ, 6οἆ. ἐν χειρῶν νόμοι ΠΒ ο 
εετία νόμῳ, τεοῖρῖ Ροτίς θτῖτ, ο 

91, Τῶν τινες Φομίκων ] Οἴοις ες ρ]αἴεῖβ 
ἀϊοε 1. 5εβῦ. ποοερεΠε, ἀῑσστα ποπ ἨΡεΟ 
τουπι Ε6ἱ. Πέωπει τῶν τµιως δορυφόρων Ἰω. Πλ πο 
πουμμη οοµμἱεΤ, τν ὃς ο αι άν 

91. Τῶν τινες Φοίνικες ] Φομίκων σο]δε 6 οάδν το 
οζηίη»; ρταεῦεί Ίος πιατόο 6ερύ., αραμε το, π 

ο τῶν τινα ἑταίρων» πια 23. κ ημεπο, ὃ 
16017 γ/όµγς. νοσας ὄνασροφην νους πι Ἡς Ἱ 
ριά αἷῖος νο ]]]ς ο ιο με: 18 . 197. οὐ 
οἱ. Ῥ. 89, οἳ {. 17 Ἱπ Ὠϊδ[ αν ος ΣαπΟΙΗς 
ΙοᾳπεΠᾷ1 (πορο Άρυτας π{ιτραῖ οἰ σα ποᾷοίοο Ποπ αΠΙΩς {2μ/α1ὸ. απο οἴῖαπι νοσυΙαπη. νο τς )οη, 1 
ΠαΠ{ροΠετε: Πηίης Ἱπωπηοπιο (2/09 ορρίμς 1μάῑ6 ο 
99. 9. Το τῶν Ὁμηριδῶν τί» Ῥ" 5 τὸ τα δη 6 ε/θρα/Η/ ο : δῶν τρ γίΘ ο”, 
να θὰ Ῥ. . Ότό, ἆπ. Φεᾶ εοπίοηίς ἴορονι 

οἱθ Πο {οτίδῖε ζω ο ο, {όπιε]. «41ῥεπαση»» ρα 
τ, 81 ᾽Απήραξαν] νογουπι Π]μά οπεταῖ ων ο ΑπΊ 
τα Ταρείβυα» αριιᾷ δωλάσρι εὔαπι ᾿Απαράξιεη ρολ” 
ῥραξεν, ὠπέκοψεν' {οτρδπα μπα, ΠΟΠ ΗΤΕΤΑ ο ο) συν, 
τεᾶτε {ο ρυπτς αΏδί αραιά. Νοβτηπι ἆ ο) Σ ἔδε 
αράσσοτοι ὅτο, Έηβαιό, απ Ἡ. Ἐ- ορ σρορ ος 
σε χεῖρω βαρεῖων' τὸ ᾿Απέξεσεν, 815 ὤντετον ελ ψ 



| 
ᾗ 

' 

921Ώ ΔΕΡίπειας ἱπεϊάεραι, 

η] μοε]επῃ ἱαευ]ατης ο5ῖ, Ῥατρατίααίεπι αποτάπι 

Γεὰ ρυπῖτα, Ευρίαπε Ροι[ε κά Ῥμα]ομηπ, ΑΙΙ ποταδ]]ες 
εα[ᾳ9, αἵ ΕΒΙςΡΙΟΤΗΠΙ γΙτοχηπι ποιλΊπα ΡοριΙοτυπηος, α ο μίῦμς τες ορίίπις ρεβα 5, : 

{ης αἆ Ῥπωπίσες, τε εταῖ ΠἹρτα πιούαπὴ Π1»: 
{μας Εἳ ΟΠΊΠΕς αἴσΠεῃς», 1μδβς 6οτΙΤΏ σαΡῖ-ς 
τα ρτῶσ]ά!, πε, αὐππι 1ρᾷ πιρε]ίες ορ[εηξ, 
1ΠΕ]ΙΟΓ6 ΟΓΙΠΠΙΠάΓΕΠΙΙΙΓ. Φποτῖες οπίπι {10- 
τάπῃ απεπρίατα α[φιοά ορᾶς εἀεπῖεπι 1Π πος 
ΠΆΥΕΙ ρτῳ]ίο:σετπεραε, 3ο εο Ποππε Ρετ- 

ΨΒΑΝΙΑ, τιόσα νΊΠ, σ61 
πο πθὸς τοὺς Φοίγμιάς, οἷα ὑπερλυπεύμθός τε καὶ 

953 πάντας αἰτιώμῶος' καί σφιων ἐχέλευσε τὰς χέ-- 
φαλὰς ἀποταμῶῦ, Ἱά μὴ αὐτοὶ κακοὶ γοόµειοι, 
τοὺς ἀμείγοιας διαβάλλωσι, ὄχως γάρ τινά ἴδοι Ξέρ- 
π τῶν ἑωύτοῦ ἔργόν τι ἀποδικνύμθο ον τῇ ναυ- 

ν -. ώς 5 / . , λ ον  ε.. ενος 3 / - ν εοπίαραϊις, {εάεας {10 πιοπῖε αἱ εδῖ 6 τέ- μαχη, κατηµένος ὑπὸ τῷ Ὁ οὗρεῖ τῷ ἀντίο Σα- 
σ ς ή . κ « Ἱ ο δν Ὢ ’ ἳ δΙοπε Φα]απιίπίς, ποπήηε Α]ραίεο, εἲ {ε]-4Ολαμμος τὸ καλέετα Αἰγάλεώς, ἀνεπυν)άνετο τοῦ 
ϱῶ τπίετατοβαπι 1]]απι αμ Ραΐτο οἳ πτρθ αἲ- 
ποίαδαητ. Οὐποίαπη οἰαάί! Ῥπωπίοιπι αἱ 
αάεταῃπτ, ἀάάίτας αι Ατίααπιησς νίτ Ῥοτία, 

91 (παπααπι απηῖςεις τερῖς. Ίι Ιδηα απίἀεια 1 
Ἠωηῖςες {6- οοπνετιεραπΏ: Ῥαϊρατίς απῖθπῃ 

/ ΐ 3 { ποήσαντα" χα δι γραμματισαὶ ἀνέγραφον πατρό- 
ων -α : 1. 39 Τὸν τρήραρχον καὶ τὴν πόλυ, 5 πρὺς δὲ ἔτι 1 ή } 5 και πθοσεβάλετο Φίλος έων ᾿Δριαράμνης νὴθ Πέρ. 

ας . ον ; ς ν/ ση πταρέῶν τούτου τοῦ Φομικήΐου πάφεο. Οἱ μὲ τ : Ν ην λ / 9. ο} ω Ν / 

. 2 λ ας, ΑΕρίπεια ἵπ Πειο {αρῄβεπιςς, ὄρεα αν τε Φυγν τραποµένων, καὶ 
ΤΠΕΠΠοταΓΗ. ἀἱρῃα εἀἰἀεταΏε: παπι Αιμεηίθη- 
{ες απἰάεπα. ἴπ τηπππ]εα πανες Αππ] ουβ[ίεη- 
ἴες {πρϊεπίε(αο εχρήρπαδαπε, ΑΕαϊπειβ 
Ψετο εδ» αὐ εἰαοευαπτατ: εἲ α4ποιῖες α- 

Λσι 
ἐκπλεύντων προς 

. / 3 μα ν ο» Τὸ Φάλήρη» Αἰγιήται ἆ ὑποφώτες ον τῷ πορ- 
ο» "| ” »μῷ ο ἔργα απεδέξαγτο λόγου ἄξια. οι μὲ γὰρ 

Αθηαῖοι ο, τῷ «ορύβῳ ἐκεράϊζω τάς τε ὀυτίσαμέ- 
- λ Ν οω ον λ . τν αν απα ο οἰσραι ΑμάπιεΙ αν ος Ἴρτο ὃν νρβοιας καὶ τας Φευγούσας τῶν γηῶν, ὁι δὲ Αἰγηῆται τὰς 

. 5 

Θ.1πι Ιπεετίπι πα- 

Πος]]ς 1Π{ε(ιΙεῃς αἱαπι, αἰεετα Ῥο]ψοτίη Οτο 

3 Ὢ 5 ᾿ " ΄ -εκπλωούσας ὅχως δέ τιες τοὺς ᾿Αθήναίους διαφύ-- | ο οοσς. Ἡ ασ μλοι | ο ΕΣ Ψες 4η ΠΡὶ ουνίαπι νοπίτεπε, πα Ἐμεποϊ- γή Φεόμεοι ἐσέπιπτο ἐς τοὺς Αἰγνήτας, ἨΕν- : θά - . πχ - πο αφ αυτα συγοκύρεον γε Ἡ τε Θεμισοκλέος διωκουσὰ ]α. . ο . ος / : ν ο οὖνς ὰ ς Γν ρω επ, ναί ΑΕρίπειᾶ, ἆἀππι παν ΦιάοπίΦ κάὶ ή Πολυκρίτου τοῦ Κριοῦ, ἀνδρὸς Αἰγνήτεω, ο Ἱπηρ]ηρῖε, 1 νἰἀε]ίσει «ᾳαῑ {ρεοι]αϊοτίαπις δἐμβαλοῦσα 
ΆλρίηΦαπι αἲ δεϊαϊμιπι εερεταῖ, ας νε!ο- 
ατα; Ῥγιμεαο Ηεμεπί Βας: απθπι Ρετῇ[ρ {6- 
ΙΠΙΠεσεΙη -Ρ]αρῖς., ἴαππεα αἀπιίταιοπε νἰτει- 
τ15 [ετνατατα΄ 1π πανῖ Παρεραηϊ. θίὰοπῖα αι 
πππς, οἰτεμπιξετέραϊ πανῖδ», πα οι Ῥετῃς 
οι Ιπτε[σερῖα, 
ἵπ ΛΕΡΙΠᾶπΙ, Ῥ 
Ώανεπι, αρΏῖτο Πρπο πανῖς Ἱπρεταῖοτίῶ, 1Π- 

«ο]αππαης. ΤΠεπη[ίος]επι, 1οσαϊΙς 65ἱ, εΣΡίο" 
Ῥταις ΔΕΡΙΠεΙΙ6 αὐοά οὔπι ἸΜεάϊς {επ]τοηῖ. 
Ἠος Ῥο]γεΠ(Ης Ιπ πανεπῃ Ιποιπτεῃς, Ιῃ Τ]6- 

τα» 

- «ἄροδι Ῥρνήε, δ. οί, }, Ῥαι/, «{ῇ.. πᾶν απίσα. ῬαἼς. ν. 466. ΄ ο Πρὸς δ' ἔτι «4γοὸ, 7, ὦ Προσάντες Εὰ. (επεν. οἹοίιοοχνπ. 

ον) 3 Σιδωνίγ ἅπερ εἶλε τὸν προφυλάσσουσαὺ 
ἐπὶ Ῥκιάθῳ τὴν Αἰγναίη, ἔπ᾽ Ἡρ ἔπλεε Πυθέης ὁ Ίσχένου" τὸν ὁι Πέρσαι χατακοπότα, αρετής εἴεκα, - 
ἔἰχον ο) τῇ η Ε εκπαγλεόµεοι. τὸν δὴ περιάγουσα 
ἅμα τοῖσι Πέρσήσι ἥλω νῦε ἡ Σιδωγίην ὧστε Πυθέήό πε Ῥψε]εας Ίτα [ο[ρος τεβτεισουὔτω σωθηναι ἐν Αἴγιναν, ὡς δὲ ἐσεῖδε τὴν γ]α τὸν Ατ- 

ο]γοτίτης πδί Ιπ[ρεσίτ Αιτῖσαπι ΤΙΣ ὁ Πολύκριτος, ἔγνων τὸ σημήΐον ἰδὼν της σ ρα. 
τηγίδυς' καὶ βώσας τὸν 6 Θεμισοκλήα, ἐπεχερτό- 
µήσε, εξ τῶν Αἱγιήτέων τὸν μηδισμὸν ὀειδίζων, ταὺ- 
τα μῶ νυν γη ἐμβαλών ὁ Πολύχριτος ἄπέβρψε ἔε 

6δΘεµισοκλήα, Οἱ δὲ βάββαροι, τῶι ἆι ες περιυγέ- 
/οτο 

2 "Ορει «γοῦ. 7: αῑβοῖξ ηπος. θε]ιο]. ΕΑΥ, 
: ψα]άε ἱπρτιάεπίει εἲ Ππε εχευ{αἴοπα, "ε Ἐππλωούσας «4γεῦι 7, σεῖεῖ ἐκπλεύσ. | Ἐκπλογ. «4. Νἱά9 να, 191. ἕ Θεμιροκλέα «4γοῦ. 7 «49ῇ., οἳ Ι{θτηπι, 

λος ο 

ποψεν εἴληπταί" τοῦτο δὲ καὶ ᾿Αποράσσείν λέγεται, 1. Τ, 
116. Ορµπιε: Ερηπὶβσαϊ αχἰπαῖε ᾽Απϕιρώσσειν», «εειμ- 

1670. οἱ νείρο 2/2. παν. νΠ, 6. 4 9. ἀ)λΙς- 
1/4 ῥάβαυεΡΗ2 εαβέ{ᾳ Ζαει/ο ἀρομεβέ; ἀπήραξε Εε[γ- 
ερίως: "Ῥώκτριω. τὼ ῥᾳβδίω» ἐν οἷς τοὺς καρποὺς ἆπα- 
ρῶσσουσινν θε] σΗἱθης /γηᾶως ἀεομέωμέ: ο εη- 
4επι {αο]Ηταίε οαριῖ αἰτεῖας, νει πιαπυπι, Ῥρθᾷςς- 
να επ{ε ἀεοι]εσαπί» ΠΙ 4ποφμε ἀῑειηέης ὠπαράξαι κρΏ- 
τὸ, Φύῤὂ. ΤΤαςΠ. ν. 1099 χεῖρω» ΡῥΙ]ρβγ. ϱ. 897. {. 
πριά Εεγού. Υ» 6. 1190 ὃ Κὰρ δρεπάνῳ πλήξας ὦπα- 
βάσσει τοῦ ἵππου τοὺς πόδας εί Λες [ο ο ροιμὴήέ» μὲ 
Ερεῖος ἄεομε [ΓΗ ἀπαρώσσοντοι. ΝΔΙΟΚΕΝ. 
94. Ἱζαὶ πάντας αἰτιώμενος] Νεἴῖς καὶ πᾶν ------ ε05 

ΟΗΗ/ 11000 αὐομ/αης νετΏτ εἲ Ίοηρε Ῥυαείειί ἀοξΗββπις 
ο Ῥαμω: Παπι εωρᾶος 4 τοκ Ἱπου[ατίε, Ίοπας ἵπ. 1άεια 
1ΠοΙΥΓ]δ{ο Ῥοτίομίήπῃ. Ουιοά 111 ν]ῆο πο νατίο» σοἤ- 
{εηβοπμοπι Ἠήςς, , οήηκιποᾶί πυΊμπῃ Ἰη[ροχοιαε» ἵσπο- 
ΤΠΕ]. Αἰγιώμενος πάντας 07/65 Ῥμοσπίσςθς», αΙοτηπι 
κ τής Φυνῆς αἰτιωτῶτο ο ἀπέκτενε «0ο. 

2 : ολο, 
"990. Κωτήμ. ὑπὸ τῷ οὔρε] Αιοπῖς ἵπ τος {οἷ]α ΠΗῖέ ἀδάϊσαῖα, ο. τὸν ὠργυρόποδω ἀῑχῖι Ώεπιοβό, ο, Τ]- 

1ΙΟΟΥ, Ῥ. 466. ΤΠ 4ἳα ἐκαθέζετο ὃ Ξέρξης ἐν γῷ Αἰναλέῳ 
ρει τῇς Αττικής, θεωρῶν τὴν ἐν Σαλαμῖνι ο ΡΗ υε 3 Ίκια Ώργιοβῥομ. Τοτἰδίε Ὀλρίαν, πιοπεῖ Πόβησ {ας 10 {ο]δοῃβιῃῃ ΠποΠΙσΓΗΠΕ 11. Ἰχαΐος, ἵπ Π212. ΡΟ 181. 
ο ο άεωγε, ἵ ῬανηΠρ. αἆ 0. ἆθ Ῥορ. ΔΑ, να]άς 

τς Ἠπθεης 4ΕρήΙαη ραρπι εἳ πιοπίεπι -Ε- 
λος, ο ἀειεέτο Πτήπι πήηδαιε ἀειοιπήπανΊτ 
νίᾶ, νανο ὃ- ἵη ΝΠ{σε]], 008. Ίου. Έ. τς. Ρ. όφ3, 
667. Γον Ἰπ Δάά. 6Κεγ! Τ2ηοάλό] {μία ξείν Ῥ, 
Οοᾷισυμῃ Ἶς αι διά ή. ᾽Αγαλέο, ὄνομα ὄρυς ἨὈϊ 

ν. ος η, Ααλεὼν δμίάσε ἀεῬετητ» νεταπι, Αἰ- 
6, Ῥ. 111, 83. ρταπηπιαῖσις απῖῖ- 

᾿ ΝΛΙΟΚΕΝ. 
Φάλεως] Νείειες ἵπ Ίοςο» Ὠπάε 
Ππ]σαηίες, ἀϊκβάεπι, Ώῥαμοίε- 

Ἡράκλειον, υδί Παιάπι ατηςβπιαπα» «4εᾳ- 
εΡατιάΙς οοηῄπίο. {Ἡρεταμε «ο]ίες; α]- 

νόλεων, εκ η 
ου10Υ εποίαται, 
40. Τὸ κρλέεται Α) 2 Ι ΑΙ ἄοιχος. {ροέηνεῃι ἀ πημο ὑπὲρ πὸ | 
οσον 1η ΊΙ 

το 

Ρις Κερότων ΠΟΠΠΕΗ αρ. Ῥ]ῳ. Ἔ. π. Ῥ. 118. Τ.Σ οἳᾷ 
α]άεπι ἀδίεπ[ήθ-εκ Ίοσοταπι εοΙήπιαια ΑΕρα[σο γἰ- αἴποσυπα» Οἱ. 9ο ἀοοθπίο αἆ Ἐδμογδ]ά, Αδὰ. ϱ. 667. Ῥεαμυπίατ ΠΒεγοδοέ Επἱᾶοπαπι 9ςΠο]. 48 ῤγὲ» 
Ίπείς, 1 Πουβῦγ. Ῥ. Τ4.. Ὀρίαμης πὰ Όομοβῦ, Μϊς 
πΠΟςΤΑΓ. Ῥ. 466. υὈ] ἐν τῷ Αὐγαλέῳ. νοσς Ἰαυίτοι ΕΙ: 
Ραΐα» ὄρει τῆς ᾽Αττικῆς. ΡΕΠΟΙΙΟΤΗΙΗ. 1ῃ αι]ς {γή {1- 
Ρε ΔΕραϊοο πιοπίο εἰ νἱαῖπῖς {ΓαρπΙΘΠΤΗΠΙ; αμ 
οσµτας ποπ Πήτ, {εὰ Πτα Ἠυ]ας ΑΕραϊςϊ νίτ ΠΙΑΡΗΙΦ 
34 οήγάῥοῃ. 1. νππ. ρ. 55ο. αν ο ολ ς 

43. Πρὸς δὲ ἔτι καὶ πρισεβάλετο] Λατ α[υ]ς Ίαΐοι ος- 
τοῦ» αὐξ Γαπα Ῥεσσαπε: Ῥτανα οί, ποη απιρίρο, 
Όπάε επῖπι Ατίαπιεπεπι ε]αᾶ1 Ῥ]οεπίσιμα νἱόήπιαιῃ ας- 
εεδῄ»ίε» «οπΗτξ Όύα Ποπη]ηίς οπ]ρας Απ προσεβάλετό 
πούτου τοῦ Φ. πάθεος Ώμες Ιπάϊσατο αρία {1πεβ Φα]εσπι 
4ης νετὈο οα{ας αἁ[]δίει, Ῥουτο οἳ μὲν δὴ ------- 4παθ 
οοπΏίπΏο ρο5ε, Ῥποεπίειπι ροίι]απΈροεπας, πι]]ας Α- 
παπηςΠ!5. Ατ οδίουταπι ετ ππο]ε[ίπα ρογ/ογοτηε πβοσε- βάλετο”--- τούτω τ. Φ. πάθεοο, πο ἀἰςβραις Ῥρυίὲ 
1 αΠπ]ς αὖ ε0 ἠπογεβαδαίηγ ῥγε/όης ῥΥ0ΡΙοΥ Ζαμο Ρ205- 
1ο; ῥ0έΠαΠ}ο (Μαι ἀερτεσατ] νο]ήεας» ΠαΙΠ 4ΕρΙ6- 
απ ΑτίαπΙοπεΠι γο]η]ςία, πάς ποὺῖς ρατοῖ, οἳ η. 
προσβόλλεσθωι ἴα] ποβῖοπε Έπτοτεπα Ιαΐετα αρίστος» 
εἴ πσελάβετο, ἴαε εεσαπς Λοἰελ] εοπἰεζξτα» ος 
Εεπά πι» Ὁὲ Ἱπημασης, Ατίαπιοποπι. νίσμη Ροσίαπαλ ας πυπι απήουπῃ» οῦπα ΡΓαο[οης αἀεσίεῖ οδ]απζανοσα ν- 
Ίαπι Ῥποσπίοιπι αάῑήταςίο οππήπαπάο. ον σος {51 Φίλος Ἰώνων ἐὼν, Ἀάευπαϊ Ῥλμς, Τμ. Ρ. 112. 

νο μσυτῃ εσας Πητοτ τοῖς 59. Ἐγήαῦτρ, συνεκύρέον »1εε τς») 3ΧΗΡ Ῥ 
ᾷε ΤΠοπηϊβος]ής ος Ῥο]γοτίε πανα]ἰ εοπ/ΙεἴΗ» α «48η, 
Ῥογ1ο οχρ]οΏς» Ῥτοραβατί Πο!» Ἐγθαῦτω συνεκύρερν ---- . 3/ 3 {)] πσυος 0] οὔομΥΤΕΓΜΠΕ 2 ΕΤ ο. 87. οὔτὲ εἶ συνεκύρησεὴ ε ζοψ-- νηῦς. ἘΥΤπεαΠΙ νετο» ΕΧ αρ ν]ωιρ α τῶν ἸΚαλυνδέ νο. ἂν ο έ : 3 
Ῥ γκο νηπασαίωπη, Ἰσχενύου Ἡ. πιε]ας Τ νῃ 101. 

{οηδί απις Που ἀμοεπίοῦ 31105 {. ὁ]ερύαηως ἆοσι]ς, 
69. Ἐς τῶν ΑΙγιήτέων τον όσοι] Ώρος Ἱἴθτπι Οτ]- 

{ριπας. . Ψετιεραῖ» εκργοῦγόης «4ρίπειίᾳ, ζμο εὔηα 
Πε /εη///ο1. 1ος 4 Ῥο]γοτῖίο ΑΕριπεταγαπιἁμέτο- 

θοοο 3 ς τ6 

488 



να ν 
ών αμ σλο.ςςς ὁ- 

τις τν λα ἷοο λε εηηηρθην 

ο ο 

πο Ἕαροι -- 

νο ο μμ μμ 

μπρος - Ῥω αμ εαρία Αιτοπιί/α αἩ Αωλεπϊεπβ σάς βτοπαθείαιασα, ος α ο κοπο η 
/ ο ἡ ἃ γωτο, Φιύγωτες, ἀπίκοωτο ἐ Φάληρω ὑπὸ τὸ 

ο” / 2, πιζο σρατό, ον δὲ τῇ ναυµαχίῃ ταύτη ἠκουσαν 
ς / ./ 9ο ον Εν” νο. ὃ ρα Ἱ 

ιά ο ιαβκα μας ο, δεν ΑΜΑ! ἡϊ τσ, {εοιπάο οσο «Αιπεπιεπίες: ε νὶσῖδ, Σο 
δρῶν δὲ, Πολύκριτός τε ὁ Αἰγμήτήε» καὶ ὃ᾽Α9η- 

ς ᾿ μας. 

πανε» {αρετείαπὲ» {αρα {ε ΡΤοΠΡΙΕΤΗΙ 11 η 
Ίετιπα Ῥεάεβτες αἆ οορία. π Ἠάς ας | 
πανα]ί ο Οτεοῖς ορΏπιε απάίετιπι ΑΗΡ 

Ιγοπίᾳς ΑΕσιπεῖα; Διμοπίσπ{εδα6 Επι”. 
η ί οταν [9 γαιοι, Ἑὐμοωής τε ο Ααγυράσιορ» καὶ Αμείης Παλ-ΖΟμες Απαργταβας, οἳ Απηιιν Ῥα]επεΠ15 

λινεύς. ὃς καὶ ᾿Δρτεμισίη 5 ἐπεδίωξε, εἰ μῶ νυν απὶ 6ὲ Ατίοπιίβαση εοε Ἱπ[εφπα ας, 

ἔμαθε ὅτι οὗ ταύτῃ ἆ πλωει ἡ ̓ Αρτεμισίη, οὐκ ἂν ἀεβιητας απ.πι απε 1]]απι οεριδ[εῖ» 
πανὶ ΥεΏΙ ἃ- Ἁ ο Ἀ } 3 ΧΕΡΙ. " θα τ 

ἐπαύσατο πρότερω Ἀ εἷλέ µη, καὶ αὐτὸς ἥλω. «πρίις εδίει, {Π Ατιοπιίαι ο Αι]επίεα- 
ου / / . 

τοῖσι γὰρ ᾿Α.ηναίων 5 Τριήβάρχοισι παρακεκέλευσο 
: 1 : ή απζὸς δὲ, καὶ ἄε)λο Εκέίτο μύριαι δραχμαί, ὃς ἄγζς 

ἆ / 2 ων ου 3 
μυ ζωὺν Ἑλη. δευόν Σ γάρ τοι ἐποιευτο γυναικα ἐπὶ 

πἰπιαλνετεῖσ(ευ: απἱρρε τΠεγατοβ5 4 
βαπῃ ΡγΦοερίιπη εταῖ» ὲ ΕηΠΙ εβρετζΒ» . 

χ Ψροβίήπιαυε Ρτπ]μπι ἀεεεπι ον, 6- 
ΤΠάΤΙΠΩ εἰ, ο ν1ναπα οερὶς[εῦ, το) 

ρίο: 

/ / λ Ν ς / Ξ ο ο κτος πι» 
τὰς Αθήνας σρατεύεσ-λαι, αὕτη μὲν δὲ, ὧς πεότε- μῃῖπι Εετερᾶπῖ πημῄίετεπα αάνετ[ας ΔΙΛΕΠΑΣ Πὶ 

” 2 ᾿ η ο” ο» ᾱ . . ἔ ο Ρον εἴρηται διέφυγε, ἔσαν δὲ χαί δι ἄλλοι τῶν αι νηέ πατε. Δι Ί]α, πα απἴεα ἀἰξέαπι ο. ὁ το. 
τ 9 6 λ 5 .. το, περιεγεγόγεσαν ο) τῷ Φαλήρῳ. 5 ᾿Αδείμαντο δὲ τὸν οι Έπεταπι σὲ αἰ, Ποπ ΠΑΝΟΣ 

ἴ 2. ο” 3 2 . ο Κορίνθου «ρατηγὸν λέγουσι ᾿Αθηναϊῖοι, αὐτίκα κατ'θΟἱ υπο τ Ὃ ενα ρε 
ἂρχὰς ὧρ συγέµισγον αἱ γε, ἐκπλαγιτα τε καὶ ΆἈπτε οπηίαπι ἆμοε 

ὑπορ- 

ἆ ΌἼωι βομοὶ. Ρπά, Ιἠμηίοη, . βη, ος Ρήμ, Τόεμι, Ρ. Ίοο, Ὦ. ὃ ἸΑδηνοῖωι -4γεῇ. ΡΙμά, αν 
Πηρι]ατα 1π εεῖεῄθ: πιο ᾿Λργυράσιος «γοῦ. 
ἆ Ἠλέοι Ῥαο/. 4πεζ. }. «41δ., οί ἡὶ πο ασπο(ουη, 

αυ [α” 

νοπίοπίός. 
ἐξ 

ταπὲ ΠαΏπι Ίπτετ Ἱπίμα ϱοΠ6ΜΙΛΗ5 η 

ρα: 
η με, 

ε Ἱριηράργησι «γεῦι 7. πες Π]αά πιμΙε; 
ὕ Τάρ τι «γῦ { . 6 Ταηρίς ος ο Όδηγε. ἵα Οοήπί], Ῥ. 4589. Ώ. ος Ρήμ, Μαἱίρα. Ῥ» ὅτοι '' 
το ονεάεπις ὁ θοπβε Ιπσοππποάιπα ψὶγ ἀοέάχιις {δά ασε 
{οπ]ρεπάο» ἐς ἐπήκρον τῶν Αἰγινήτέων τὸν ο αυαί 
Ῥο]γοήτης Ἐπεπηβος] αμαἰεηὂις ΑΕοϊπεής Πιι- 
 οἼμπη Μεάϊσατυπι ρατεάπῃ εχρτοῦτακ/{εε, ος, Π δἱ- 
εἴπΏ η. αἲ Ῥετίαπι πηής(ηπι εορίίας(θ νεῖῖς, ποβιίαπι 
ποη ΠαὈιῖε, Ἠπί ΑτΗάΙ ραϊε(αέζατα» ποφΙς ἤαιις Ί]]α 
Ὀε]ίσα Ῥτοριάπα ΕΕ, ΤΝΙΠ αρτερῖαο [1]1ος. Ῥοϊγοιίτις 
Ἔπεπιβοε]επι ἀῑέτο πιοπποτά!1τ, ααοά {αράποτίδις αη- 
Πΐ5 ΟΠΊΠ6Φ ΑΕρίπείας εξ ἵπ Πΐς ΟΜμς, {ρβιις ραίετ, 
Ππιβτα Αἰπεπίεπβαπι οΙπιπαβῖοπα Παάἱ ετρα ΙΜΙεάος 
πεταπί ατοεβ. οἱ ἀπδίως, τεάΙ αἆ Τ, νι, 4ο. ἵτπ 
υπο ο1ρο ΔΒΡΙΠΕΙΑΓΗΠΙ μηδισμὸν {ρ5ο ἵῃ οοπβἰέτής {ου- 
ΊΝΟΤΕ ὀνειδίζειο {ει Ώοῦ πα ρτορτο ΙπνεΠίταχ ας ορ]]οίε 
"Απεπ]εηΏ πα Ἱπιρεταῖοτί, 4μἱρρε, αιιοὰ τες ο[οπάς- 
Ῥας, Πας πιηπα» Ῥο]γετίτής.  Ἆ]ος γη ἐμβαλὼν 9ἱ4ο- 
πα, ἆς αὐα ροµ]]ο {προαιίμς, ρ .. 

67. Ἠκουσαν Ἑ.. ἄρισω Αἰγινῆταί] ἨΠοποτῖς απαρ]ε[- 
τηὶ νε]ιῖ αὉ «Ἠεγοβοίο ΑΕρίπεις αττῖρι, ἴοτ πθπ]]- 
η] 1Π6ά1(μς ἵη «4ήβΙάεη νεδοήαβία: ἵπ Ῥαπαίμεῃ. Ἐ. 
Ἱ, ϱ. 199.0 ᾽Αντογωγισὰς, ΙΠᾳΜ1Ε, Φησὶ τοὺφ τ ἣν ὁμοίαν 
ἐσχηκότως τέχνηήν λέγοι δ ἂν Αἰγμήτας' αὐτοὶ νὰρ µετ' 
αὐτοὺς ἤδεσαν τὼ ναυτικά ὁ νοῦν Ἡρόδοτος ἐν τοῖς Περσι- 
κοῖς καὶ τὸ πρωτεῖᾳ αὐτοῖς δίδωσι. ΟΗ9ηᾷο {οπδίε 90- 
Ῥμίθα ἀοξΗξβπΙς Ρ. 980. οἱ) Ἕλληνες --- τὸ ὠρισεῖα 
τῶν γαυμακιῶν ἀπέδοσαν τῇ πόλει. Φεῥο], τὸ ὠρισεῖο ρ11” ΤΩΗΠΗ Ιπτε]1ρῖς 4ᾳ Προ]ής εχ]πιἠς, {ε]]η Χονχὶς οἳ αοῖ- πασε ΝΙατάοπ]1, τινὲς δὲ, αἲτ, λέγουσιν ὅτι νῶν πρὸς αιά- ϱιν τῶν Αθηναίων λέγει» ὃ γὰρ Ἡρόδοτος λέγει τῆς ναυμα- 
ἁίας ἔπεν. (ἀπενέγκασθαι) δόξαν τοὺς Αἰγινήτας, Ίχος η5ὶ 
νοςαϊ «4γ{έάε5 Ῥ. ο68., τὰ ναυτικὼ πρώτους, κο ὁ ΜἩρο- 

Ὄθοτος, ΙποΙ{ Φεῤο]. αὐτοῖς δίδωσι τῷ πρωτεῖω τῆς ἐν Σα- 
λαμῖν ναυμαχίωο, ὧς γαυτικοῖς' ἔπαινος οὖν ᾽Αθηναίων σι 
ὅτι τοὺς ναυτικοὺς ἐνίφισαν. Ίζι εκ ορετο Ἱπεαϊτο, πος 
ἃ οΠορίαπι αΌδαμε αἰοπίῃς 6οάϊσῖς αάΠμπιοπίο Ώιοῖ]ς 
εἀεπάο, Ραμ]ο Ρίατα ἀεί[αηρῃ Ιαέτι ἀῑρπα, αἰα[ία Οο- 
«εα ἴδε Οἶατ. Αμγγαμη] πιΠ]ίᾳ σοπεῖποῖ αἆ Ἠ[οίηΠι 
Όταεσαπι ΙΠηβταπᾶαπι οχἰπιῖα, Ρ/μαγοῦως οἴηπι ἵῃ ἛἜλοπι, οιήης πιοπήπίτ Οἶαν, { Ῥερίσομ. ηἆ 4 ήσηι γ. Η. χΠ, ς, το, ΕΠΗάΕπΠΙ Ίπ τ6πι οἶτας Πογοάρί η. ηεπι 1η Η0, ἆς Ἠογοῃ, ἸαἩρη. ϱ. 971. Ὦ. αοσοττίπιᾶ οτί ο ει Ἠε]ρ]]σί» Ἠϊο οπίπι Αβοίποτας 
ἅπάίτεε τῶ ἄρισήίαῳ τῇῃς ἐν Σαλομῖνι ' Πεγοῦ, 1Π1η ο. 15ο, ἨΡὶ πρ. ος 5 ο ο άσοις Ῥηποίρες 6οππίμηπι αΡ]ερατ Ἱ]]]ς Ἱπάϊσαίμτος, αμῑ5 
ππας Ῥταε εεῖετῖς τος Ρυαε]ῖο βίος εχεςε]]επεῖςβπις: 
Ίῃ Ίος σοπεΠίο» Ρηθίεο ἄποιπι 1πάϊείο ΑΕρίπειης 
να]υε Ίδίιος ΡΙαΕΜΟ Ρας[Παπκῄπιος Ραἱς{ο ἀεσ]αγαϊος,, 
ποσά πήδαΙσπα {Τὰ Πογούοεης» τεβατητ «ο, ιο” 

εω]. Χι, ο, Ὁ7. κρίσεωο προτεθείσης περὶ τῶν ὠρισίων, 
πιάριτι κατισχύσ' οπσκωστ ιν αριθῆναι, πόλιν μὲν ἀρισεῦσωι τὴν ΑΙΥΙΥΗΤΩΝ» ἄγορα δὲ ᾽Αμειίων λ- 
θ/ναῖον" ἀς Ἱηνίάϊα» αμα εἴρα ΛΙΠΕΠΙΕΠΙΕ αῇεό βιο- τῖης οἳ κύριοι τῆς ψήφου» ΕΙατίΗς εἴἶαπι Ίοφίτητ ς, 65, Ίδια Οπαεσῖαο Ῥηποιρυπι ΙπνΙάίαπι νεπβπ παπι 
Ῥοβίογοτηπῃ {ουτο πησπιοτίας {10{αεΤε Πιάιε ]ογοῃ, 
αὐΙ Ώ]ς εκ νι]οί 1μάἱοῖο Ρίπιας 1ΠἵΕΙ Ρη]ναῖος Ῥνο- 
Ῥήβηατοσος ἁοίοτι ΛΕρίπεϊας Ρο]γοΠίο» εἴ ΔΙΠεΠΙΕῃ- 
1919 αΗπιεῃί αἴαιο Απηπίης» 6: οὐ ρις Αππίηηπι πος 
Ἠοποτο Ῥλυτος ἄἴαμαμιμς: νἱά, ῥεγίαη. ἵα «4οΡ] Ν. Η, Υ» ο, 19. ΥΑΙΟΚΕΝ, 

6ο. ᾽Αθηναῖο] Μεϊϊμς Ίνα: απο εἶπηῖ Αιθπίεπίς», 

γή! βαποπ» 
ΠΙοάσγμς χι. 97. {οἶππι Απημώσι 48ῇ ποια εγίὴ- 
παδεῖ, τεξᾶις 4{ΡΗσΗ. Ναἲ, ν. 19.ς 
1. Απιρίεχις ἵπ ργοχἰπιίς {1π ἐπεδίιῶ νξε 
Πμ9, ος 6. τοῦ, εἴ ΤΠ, ἐπεί τέ σφι απο. 
ΔΙΩΚΕΙΝ ἔτι προσωτέρω ὅτο. -. 1 Πο ζο 

79. ᾿Αδείμαντον δὲ τὸν Κορίνθιον ὅςν δή ἀθίε 
Ῥιπόπη, αιοά Αδὶ {ροροπάεται «ΟΠ 
Ίαεο» πααταῖς ρτίοτῖδυς, {οΠρβςίο. 
ασοι/α{ἱο αεί, μὴ οπιπ]α Ὃ 
εοπίτιρηήτ, ἆα ρταεπΠο ποπ ἹΠπρείΓαῖο» ἰπηαηϊέ 
η]. ἔλσσῃς, Ῥεο[σέλο ἵπ Οοηπιίοτπα εἴ ὃς ωθεί 
Ῥιαθσοπίο π]πας απσπε ἹΜαίαα {ης απ Πάρη 

μ 

Ὢ Ὁ τ-- Ὡ. 

τοι « αμῆ παπα “ 
Ώοη 4νίπο, πες [πε ΕΧ Αν εν ού 
δις, αιήρς» ΠΙεΙΠΤΙ { 1 απίπιυπι 1ΠΑΡΑΡΗ 
Οπαεσῖπε Ώπιά ορροβήδίεί οοπ{εΠΗα. με Λάί- 

σο. ᾽Αδείμαντον δὲ τὸν Ιζορ.] Ὠε Οοεἰπεμής Εἴ πα 
πησηίο Ἠϊο λπίαπι πατταῖ, αυ] Αεπίεη{ερ 48 6” 
αἴηιιε Ἠηῖς ταππουί τε(Ηπιοπ]ηπι ορροπῖτ υπ]νεΠ ανα 
οἶπε; {64 Ίος 11]ε τε[Ηπιοπῖη]α νε]ηῖ ἵῃ ποπ |” 
Ῥυ9 Υατοίς οοπιπεπιοζας» {παπα Αεἰιεπ]ς ρ αἰ 
ΡαΠἴεΙ επατταῖ αἴηιε εχρ]σαίο, Βαερί!ςἕ ο πρ 
αμα {οπρίε ἆα ΟοΗπΠΙδ αὐπα Απποπίομα δη αξ 
αὔαπῃ 1115 Ιεόχιι νιἀειῖ ἀευπετίπε ἵτς πα | 
4α έοηής 6019. αι Εεγοβογηηι απο οῄγυπι Νδ' 
πἶηπα 1 ΟοΠΙΠΙΗ. Ρ. ἠδό. 6. οπσιθμη ος 
πίδ[ο παγταπείς», οἳ το Ιαηάο ΟοΠΠλὴ αλ, μετεδδ 
ἴ νο]ιης/ο µισθὸν ἄρνυσθαι πιειοεᾷθ ΠζΡ ον περ) τὴν Σή 
σεν, ἴποιητ, ἐκεῖνα. ὢ πώντες ἐπισάμεβω ὁ τῬι 
λαμῖνα καὶ τὸν Αδείμαντον' «οπή 1958 μν 
ΟΊα5. 27/. αῖαπα Ίῃ ὨὈἱδί, ΕΠεγοα. Ῥ. 12 πας Ῥλμίν 
Δπϊπιαάν. Π. Ρ. 597. Ἠαες ταπάεπι ΕΧΙΒΟΤςήλ 

/ { ωρεῶν ἔτι, 
οδὲ πι. Ρ. 869. 1), ὅτι μέντοι δύκῳ τάλαντα 598 ο βηαῖος 
ἐξ ̓ Αὐηνῶν, ᾿Αγύτου τὸ ψήφισμα ράφαντη κα πες ᾗ οὗ τῶν παρηµελήμένων ἐν ἱσορίᾳ οκ Ιον Ἔ 
ΝΕΤ τις ρταΏαςε πες Ππιμ]τα σσ. ἃ {0πε, πεφῖε 6 μη Απ Πε ε[ηρίει ΠΗΡΙΟΙΟΠΕΠΙ: ποῖα ος» αὐθής 
2ἱβογίσε ᾖεσε (οηβίι 61σετο ἆς Οτα:. Π2. η] πια]εΥΟ΄ 

πἰεπβια τπιοῦῖ» νο Ἱρμις ροῦς Πμ2 Ά 
Ἱεπίμα» Ρ/ωε. Ἔ. πι, Ρ. ὅτο. Ὦ. Ε, Ε, 61) μη. ὃν 
πε Τ2αογάϊάαε Πἱοπείηπις ἁοπατίηπι ΙΕ σα 
ευσα πηαΠόταπα Οοτἱπιμήατηπας ορἰρταππαὰῦς ίαῦς 

ἴπθ». 

ποῦ ΡΠ115 

ααν 1ρος 

Ῥιομίέ ΟΙ 

Αάἰπιαπμη! 

αΥΙΗΙΠ 
ς ον 

. 

ὁ Ἐπεδίωξε 14. 2 Ρα. «{δ. εερό. πιαῖρος ἃ ὃς παρεκέ, | 

-τεί σοΠρτεΗ 

Ἱ Πργο ο 1) ρα 

οπρί 

θΠογΗπΊ(Πο, 4πας οπΊποπΙ το]ίστο νἰάεπίώτ ος Δυο 
ΠΕΠΙ» 4166 Ε/εγοίοίο πο ἱσποῖα ΡΕ] Ὃ ἐν δῦ 
ΤΏΙ» ΤΗΠΠΟΤΕΠΙ, φὔ σπα αὖ Πο[Ποις (οιϱί πορρονς 
πἱεπβΌι5 ασσορεταε, ἱπνο]νεπάιηι ΠΕΠ ποτ. ας 
ΤΟΤΗΙΠ. Εδ[ο ππεπιοίπα τπαδεπάη» στο ορμπωσο 
ΡταπηΠ]α 5, αῑας Ριαερεῦ Ρ]μανέὸ 60/15. Ρ. 49. 
18πῃ Ίῃ Ζη/ῥοί. ἡπεδι; ἀῑο Ἰπαρος αν αρντος υπ ὅδα νοΙΗΕ ΦΗροηάἡο οκ 41ο Νῦν δὲ γοῦ., Ῥτο δω, 
τε[Π(ποπά πα πποηµΙοτυήτ αρα Πεἴεήος 1ζ102 ν 
ἀνάματος. Πα ὨὈ[ομίς πΟἩ ερθει ύύδρόν ποτ᾽ ὁμήή 
τωτεΏΈαΠῃ σετῖο ΡτοΡρΙΟ: Το 9 Ἠ ἔχει Σαλαμί οι 
ὥσυ Ἰορίνθου. Νῦν ὃ' ἅμμ Αἴαντος 2523 
ῬΏοτίεπβηπι τε]αι11ς τὸ ἡμᾶς [εἳ] 

ο), 

οί ε πἱοίδ 

ο 

κ. ς ῴ ) 0 
τὸ γἤρας ἅμμε ή ταριχένξέ» πα ο Γή ρε 
«ζῥο/). πὰ «4/22. Ο]Ποερι. Ἡ. 994- Ἡ ο σή 

αρ. ὁοῤαειμῃ η Ἐς]. ὃν 5 35: πού ο μμ ος 

ἀϊμπι: πρὸς ἡμᾶς οςῖ Ἱπ οάτο Ιθε]ο; πο. γ9. ψ, 9 
Ὠ]ορ. {αγγ 1 18. πού ὤμε 1 ά ην 

Θ1, Ἐλπλαγότα καὶ ὑ.] 1νοι αΠίος Ἱερίίε ” ὖμ 

κΕΝ.. 

ον ος ο] ἅμι 
υίτητ ὤμμε».,, δεί 



Δάϊπλρπϊ Ἰάθήία, Ατ]ῤίάϊς ορότὰ Ίη Ίος ρια[ῖο, Εκῤεθαίο 47 Ὁ ΝΤ. εδρα {ΠΤΙ 
{εευπάί αριιὰ σος, οσα, λα. ο. ο ραρας νΥ Β Λ Ν ἶ Α 2 ΓΕ ΠΒΕΧΝ ΥΠ, 

εκρανείαξαπα ΔῑΔὰε ῥετεειϊεήα {αθ]αιῖς να- 
16 Γησω {ο ἀεάϊδία: Οοππιμίοδαε, 1Πῇρο- 

668 
ὑπῳδήσωτά, τὰ ἱσία ἀεῤάμιῶη οἴχέσδαι θιύ: 

αεά ΠΠΤΠιοΡαμςς 1Π: Ὕωτα, ἰδότας δὲ τοὺς Ἱορήφθίους τὸν σρατηγίδά, «μας ταν Ἱρρπίρης, πάση ολοι ἠνῤωκω, ἀταίτως ἀρωδαι ος ὃ ἃρα Φίόμ. επαο νεῃπ ͵ ή / ο» . / ὃς ών λος 

πῖθ πα ρα ΜΙηοτνα Φεἰτααϊς, οεσυσ-ὃς ταν τσομν τη Ἀαλαμιη» ο Τὸ 1ρὸν Άδη». 
τ]{ε εἰς «εἰοσεπι ἀῑνίπο παὶδία: α παπι απἱς- )άλή5 χιράδορν νι ο ο λεῇή πομ- 
ΏΒΙΏ ΠΗΠΡ{ες πο αρρατιϊς[ε, οἳ ΠΙΠ1 ἆε «ο- τ. ΤΟΥ ουτε πέμγαντα Φαν]να] οὐδένα, ουτέτι τῶῦ 

Ῥϊαζαπι [ατα {εἴεπείρις Οομπτμῖ]ς. ΡΡΙΟΡΙΠ- ἅπο της σρατίης εἰδόσι προσφέρισ-αι 5 τοῖσι Κορυ- 
απαγ]ρίε: ϱο5 οὗ 1ά «οπῖεξίακίε τεπι ἁῑνῖ- ΄ Θίασι, τῇθε δὲ συµβάλλοται εἶναι Φον τὸ πιο. 

παπι θεία: ης επίπα 1Ἠὶ απἰ {π εε]οζο οταηί,0Ογµα" ας γὰρ ἀγχοῦ γεέσ-αι τῶι γ]ῶν τοὺς ἀπὸ τοῦ 
αβιο, ᾱ- ἀμἰάαν εοηνειθο τν Βαάν μα, το, λέγω τάδε, ν, Ἀδήμανε, οὗ μὲ ἃ ἀπν. Α89 

α Δ κ ρ ν2 κάν ὃ μή Ν 

ιν ν νὶς Οτασοτατη Ῥτοάίτους αἲ 22 σρέψας ο. Φυγον Φβμήσαι καταπιροδοὺς 
Ἠ] ᾳπαπταπ νο «οπεερεΓΏε, ΥἱξίογεςΠο- 2 τοῦ Ἑλληνας' οι ὃὲ καὶ 9] Ἰκάσι» ὅσου 5 αυτοὶ 
Επππι εναάπηι. Έτ οαὐάπι Πὶς γετρῖ βάεπι οὐ Ἰρῶντο πικρή σα ταν ἐχαρῶν, ταῦτα λεγό- 
πο Ἠαρετεῖ Αάπιαπῖιδ, Ίσο Ιίετηπι ἀῑχῖ.Οδτων, ἄπισέευ γὰρ τὸν ᾿Αδεέμαντον, αὖτις τάδε λέ- 
18, Ίρθο Ῥοβίε Ρίο ορβάϊρις ἆμέίος πιο-΄ γε) ὧς αὐτοὶ οἷοί τε εἷω ἀγόμοοι ὄμηροι ἀποθήσκευ» . . ν 9 μ : Δ ο ϱ/, τν οβίτε, πΙ{ ο πμ στῶςί νΙέῖοτε», Ἡν μὴ γικῶντες Φαίνωνται δι Ἑλληνε. οὕτω δὲ Ε ἆπο- 

λ ο» ᾿ 3 ἵα «οπνετία παν] λάπιάπίαπι οσα οεζετῖ5 σρέψωτα τὴν ]α. αὐτόν τε καὶ τοὺς ἄλλους ἐπὶ αὰ οἰασ[επῃ {ποταπι» το ΙΤ 4. αἰῆς πανατα, ο αλ ὃς εν Νηλ ιού ν, νεπ]ίε, ιο ἆε Ι]ο αριὰ Αειεπίοπίεν τα- Ὁ ο με νυκα ος σ νι ο ουτους οι ΠΟΥ ακεΏε; αποὰ 1ρᾷ ΟοτίπιμἩ ΠοὮ ἔατει- ΤΟΑύτη Φάτι ἐχΗ υπο Αληαίων. οὐ µωτα αυτο 
τησ, {εᾳπς Ίπῖεγ Ῥτίπιος {π. ρηρπα εχηεϊίε Τγ εκορήθιοι ὀμθλογέουσι» ἆλλ 9) πεώτοισι σφέας αὐ- α{Ἡτπιαπε, απίριας ειἶαπι τε[ΠπιοπΙάπη ἀῑεῖτ τοὺς τη ναυμαχίη γομίζουσι γωέσθαι. μαρτυρῶ δὲ . ν -ην 3 : ἆ. ο 9 ς ῥδτε]ηυα (φεῖα, . ΑπβΙάες ατεπα ἸωγΠπιας σφι καὶη ἄλλη Ἑλλάς. ᾿Αρισείδης δὲ ὁ Λυσιμάχου, πμις, νί Αιππιεπβς, μη Ῥᾶμἱο αηταο τς ἀ)ὴᾳ Αθηναίος, τοῦ καὶ 5 ὀλίγῳ τι πιρύτερο τουτέων ᾿ 

- / ς 3” . 3 ον 1 
ητί ορΏπή παεπείοπεπι Τεοῖ, Ῥος ουσια τἩ- ο 2γήσθη ὧς ἀφδρὸς αρίᾳ-ου», οὗτος ο) τῷ θορύβῳ τού. τηπ]έηπα. αι. εἴτσα α]απιίπετι Περαι , Ίος κο ας κά ος : σα τουἱ Ῥος]ι- Τῷ τῷ περὶ Ἀαλαμίια Ὑγθομένῳ τάδε ἐποίες" ππαραι-- τε] ρεδῄς; Ῥειπια]ης' ασππατοτΙπα» αἱ Ῥετ ᾖ- αβώ ζολλονοα ων ως ης Ἠώς ; 
της δα]απιπ5 οσα εταΠΙ, 6επετε Αἱεπῖε- ΡΟ Ἕρλλους τῶν οπλιτέων» Ἰ οἱ π ο ανατς 
{ε, {απρης ει ἵη Ε{γτταἰεαπι Ἱπ[α]απι ἆπ- παρά Την πας Σαλαμυίή, χώρης, :Υ902 εὔγτε» 
ἕις εχκ{σεπαϊς, αμϊ οπηπες Ῥετί[ας απ ἵπ. εα Αθηναίοι, ἑ6 τν Ψυττάλεία νήσο απέβησε ἄγῶν, 

06 Ιπ[α]α. εταπὲ Ιπίεεπιεαπι, ΏεβαπΕ πανα1οὐὶ τοὺς Πέρσας τοὺς οὐ τῇ ησίδι ταύτη κατεφόγευσαν Ῥυρπα Οταςί, ἀεθιδῖ 1π «ο ει Πα". φώτα», Ὡς δὲ ἡ ναυµαχίη δελέλυτο, Κ χατειρύ- .. - . ο κ ο ω {αρΙ15 πμ ος μας ος ον νά σαντες ἐς τὸν Σαλαμῆα ὃἱ Ἕλληνες τῶι γαυηγίων ὅσα, ταϊι εταΠπ{ῖ κος νο ονρ ΑΡ δε ος η ο ετων ταύτῃ ετύγχανε έτι εὖντα 0 αυοά εχρεξίατεης, Τεσεπι ς, αι ΠΡ τε]- Τατ μα ον ον 
ους εταηῖ, Πανίρας αάῃας π{ατήη, Ῥομο ΜΑΧΗ) ε πίζοτες τῆς νο νο ἂρησες 
παμίταβίοτΗπι Ρ]εΓα(πε γνεπῖις {ερΏγτιις [19.1 5σ0αι βασιληα. ον δε Ἰαυήγιων πολλα υπολαβῶν 1 -. . - . . ! - 9 . . -- ον ορ Ἆ 0 . να ΟΊρ]εΠ ῬοτιανΙε ἵπ Οἵ4ΠΙ Απζς, ποππίπθ ἄγέμορ ζεφυρος.. έφερε την Αττικής επ τὴν να τὴ . - ͵ . / φ .ω χ: Οο]ίαάσπις ας Ἱπιρ]είιπι Πε Έππῃ πά οἵηπς. καλεμέηη Κωλιάδα" ὧγε «ποπλήσαι τὸν χθήσκὸν» 

οἵᾷ- ο πανε 

ᾳ Αυρεςί «γεῦ. ης/ Αη,  δ Σκῤῥάδος «οὐ. Νο 1 ΠΕ Ίδια ἆπο «4γοῦ, ; εἲ ῥαη. ἆ Ῥ]μρ, Ίπες, νερο οοπρεπάἰβιοίεης, πορ]Ηρίτ ΜαΠρη. Ρ. 8σο.  ὁ Αὖ πώ. - { 24.0. αεί. -ἄνᾖ. «πει Ραγής, Δε, ἵπ ας ὠποσρέψαντες. Ίοχ ἐπεξειρρασμένοισι «44. Ἐάά. αι {οτίας{ς Ῥήματεῦ. » ἐπ) ἐξεργασω. Όακ. Ίνοῦι ολ 5 ̓ Ολίγον, 'Ιῖ {περε. Μἱά. νΠ, 118. ῦ Ἐπεμνήσθην «491. «4γοῦ. /1πά, δἱερύ, οια. Πμοιποάσ 
ωρα, 24.4. Ε/. ἄνᾖ. «τοῦ, . Βγίρο οτι οἳ πολλοὶ παβατετ. ᾖ Ἰλεπι ΟΠ1ΠΕ5, ἀΠίθ κµτεῤῥυσ, { ΌὉ 3ηῖε ὤνεμος ἀεβΠῖ «4γεῦ. εἰ αὈεεία ροῖς»ῖ, : 
- 

ες νιάετητ, {εᾷ Ιπεεηρταείς πια]ενο]ί ρεβΙπξτης οΏῖ- ηοίγ]ο Ῥλαίογευ, 
εἱο, ------- Όιαε Ῥιαείοπίαπι αοοεςῖ ΠΤεπΙΕΠΙ» θε μην. Ο. οἡθ. 
πομπῇ Ου]ηίήν ΠΗ9/4 ΤΕΠΙΗ]15 π]οῖα 6Ε1Οχ κ. 9. Ἐς τὴν Ψυττάλειαν] Τη Ἠππο πβήρη), πιο τρία 
Ί]α Ῥμί]ο[ορῖιο Ψε]ιξ οὐρανοπετὴς, αἨὶ ασετΏε, τί γὰρ, ταιι οοππθηίεπι 6ἳ Φα]απιίπα Ἰητετ]αέλαπι» ας «πα ν]ὰ, 
αἲϊ ἔδει τίθεσθαι ({οτιο Ἱεσεπάμπι τητᾶσθωι ῥγΙυρηέ: ) ὁ/ερύ, Άγα. απῖε ρρπαΠῃ πολλοὺς τῶν Τερσέων ὦπεβί- 
μηχανής τραγικῆς, ἐν πῶσι τοῖς ἄλλοιο ὑπερπαίοντω τοὺς βασαν Το {αρτα ἹεΠρβε[ε νίάετη ς. 76. Ὁς Γπερίας 
τραγῳδοὺς ὀλαζοείᾳ: Ίλυπι Όµα ἀεάεσεηῖ» απὶ μπι 1μίο οεῖατη νετοο Ώ]]αδα {εᾳμεης Ρερείατῃ α4Ππείατῖς, "Ἀχρμετεῖ πιαΗρηίτατς, ΥΑΙΟΚΕΝ. Ῥετίας 1π Ἱηίπ]α: Ῥήγτα]ία οοπίτηςΙἆαῖον πΙ]15 Ί1πεῃ- 
«196. Σκιράδος]. πείνας, οή Επι]ῖς ΛΕιεηῖς Πτα]ης, ππητ 48/0. Ῥειία Υ. 447-464. παΐουσι, κρεωκοποῦσε 14 {η ηπα 1η οχ πια οταῖ Φα]απιίπα,, περὶ τὼ λήγοντω τῇς δυσήνων µέλή» Ἔως ἁπάώντων ἐξωπέφθειραν βίον) αιος ἆς 
Σωλδμῖνου ἵῃ Ῥ/μίαγεζο, ουῖ οο]οχ Ίία οΙεσληίεί» {εά πουΙἡεβπαὶς. Ρει[αίυπι ηϊς νὶνος οορῖε Απμάες, αἄ 
οπΙπποΙΕ: οὐραγοπετὴς» οθε]ο ᾖαῤος. Έρο νετο εἰδέσι πεπιβοσ]επι πβς[α ἀῑείεις Ρ/μαγεζο ἵπ ΑΠβΙά, Ρ. προσφερεσόαι Τατῖ5 αᾷ {οπίοητίαπι Ἠαῦθο., εἰ αἁάί{α Ῥιο. 329. Ἡ, εχΧ ΙΠΠΗΠΙΑΠΟ  αΙ{οπῃ γαῑῑς Επρηταπα!ϊς Αια{α- Ἠσχατία, {ομεβ]ς Ἱπᾷϊσαπάδης, {ομο]ῖο, Ὁ. πεπήβος]εο ΠπΙο]αΡ[Ε ὠμησῇ Διύσῳ, Άποιβο εὔµ- 

07. Οὕτω δ] ἀποερέψαντα] Νενο οκ {ο]ιοᾷϊς «010: εαν σαγπες ογαη/ἡ: ὁ τὰ δέρµατω ἐσθίων, νεὶ ἔδων, εδ υἶμς, αἰβταζο ΙΠάεΙα, αΠαπιααπι οχ 1 εοπ]εξχητα ἐπ᾽ Δερμησής. Ομ115 αῖας ΠοΠπΊσπ {οτη 1ᾳηοΓας{επη15 4 ἐξειργασμένοισι. Άνυπο αὐοά Ἱερίησ» Ίοππι ος Ἠειο- Ῥαΐναπι Ἰπ[ο]απῃ Ἠφες ετπα Ροτίατυπι εἰαάθο ποδ]ΠτανΊεΣ 

ρά᾽ Παραλαβὼν πολλοὺς τῶν ὁπλιτέων ] Ε]ωήανεῥ, Απὶ- Λεγοίον. Πϊ Παιεῖ εκ ποιῖς 1π' «40ρ2γ. Ρ. 395: ας . Ἴὰν Ῥ. 9ρα, Ὦ, σοὺς προθυµοτώτους καὶ «Ωχιμωτάτους ἐγε. ἵπ 4γίή, Ῥαπαί]οῃ. ϱ:. 945. Τὴν πρὸ τῇ. σόλο 
ὁλρω τῶν, υὈἱ εχ εοπεζίοπο 3η)αμὲ Γροςἱο[α φῶν νῄσον] τὴν Ψυττήλειαν λέει" ἐκεῖ γὰρ σὲ σῶν Περσ. νά ὁπλιτῶν» {οᾷ τομ πεσθς[ωήα: αἱος επ 1π Ἱη[α]απι ᾠπέβησαων, ἵνα, ἔτοι τῶν Ἑλλήνων τὸν »κυμωκίαν ἐκφεύ- : ἀπ] ΑπῤΙΙσς Λι]λομ]οῃίος οἳ οἶνεο οἵ3Πε, Ῥοσ[ᾶ- φουσ, περιτυγχώνουτες αὐτοῖς διωφθείρωντωι- Ἔντοῦθα οὖν τΗΤΗ 1 Ῥβψμο]οῃ ςο]οιη]εαίαπι απρίος «Ε/ε2ὴ]μς Ῥεῖς. ᾿Αρισείδης ὁ Λυσιμάχου συσρώτηγὸθ ΘΕΓΗΣΟΚλΕΟΟΑ µετῷ τὴν ας ζοἱοχαγίς Οοπβατ απτεῖη Ἠίπο, ὑμεγβρίοὸ ον τῆς ναυμαχίας ὠπεβλς µετὸ τῶν μάς ων "Αθη» ΠΑΕΙ ησπας ου; αριά α]απηηοΏ), μαε ]ᾳῶα ναίων ὠνεῖλε τὸ Π[ερσμιό Ἡῖ Οεἴοτα ἵάρζαπα, Ἰμοπήβο. κι ο Φ 6η) ορηᾳ Πδεγαγαίμγ» ἵπ ΟΥ. Ιεροί εἰ πο β1ε Απ ΙάΕς συερατη»όε. Ε ΤΑΡΟΚΕΝ. πίΠά, 0, ο,, ἈθβΙ]κ(ς Γπιθη αὐτόκλητον, {ῥοή1ε Γή 17. Ὥσε ἀποπλῆσαι τὸν πρησμὸν] α {Ηρίοῖοπο οτι- ο. Εαν 1ΤαΕΙς α1{ Ῥορυ]ϊ {οῖιο; πάς πείοῖο οὐ] αἩπ- ἅἷα νι ὥποπλησθηναι μις πληρουσόαι αριιὰ 9ᾷ” ἃ οπή Παπά1, ὅτι οὓς ἄφικετο εἷς τὴν ἐν Σαλαμῖν νάυ- οτος Ν. Τε. αρα Ἔ ΑΥΟΙΙΕΣ αὰ τῶν ναυηνίων μῶχίανν οἳ νοιρὶς αωἰάσπι ἱπβσείάς Ῥτορίθτελα μέ 3.Όε- τὰ πολλὰ αριανίο, αὖλε ο («οἠαάσπι ἀε]αῃ βθεια οἵα- 

συ]β 

μὲ ρτανο αἀρο]]αίής» ποιράς περὶ Ἔρά 

! 



” 

499 

σδα , ἴαπλ, ἀλκίε ἴη δαἱμπιήπαν. 

6 Ἡ τ πο 95 ο Τ Ι Ακ ο 
] .ω . : ς . ί . ἡ ὲ 

τόν τε ἄλλο πάντα τὸν περὶ τής ναυμαχίής ταύτη οπαο]απι ἂς πο Ῥηβπα κ ανα 
3 / ἎΝ ο ον ο πο ο ο ο 

Χ / 5 / 3 ρ, : ον 

Ίαυηγια τα α Τὸ εΙρήµΕΙΟ πολλοι-2θοΟ , : ω- : ο) ὁ να. Τα ἐξεειχθεντ . η ο. πω Ἀληῖς Ρτάϊδέαπα Ίη οχασι]ο 1ΥΠ[ΠΙΟ ΑΙάς: 
δω ο. τοσειμαν ας ος τε : ποπ, νΊτο {ο1]εσο, αιοά οιπΠες Οῶς05 
πα αὐορι χρησμολόγῷὼ; Το  ώ Ί παάγταφ. Ἰμεται, ΝΕ ἳ 

λ 
έλος 

τους Ελληνας, 
αν δα 

,ω 9 2ο ; | ἷ ΠΙΙΙΤ65, 4 Κωλιάδες δὲ γυναῖκεο ἐρέτμοισι Φρίξεσι. (οϊαάες Πεν Ἱγερίάαδιιπὲ γεηΙβέ ΠβΗΤην, | 
ϱ. 3, 9 / σν / ”/ : 

ον ν 

τηωσα δὲ ἔμελλε ο «πονακαμάς βασιληος ἔσεσ»λοιμὸ5Ηος αἴιῖθτῃ ΕΙΕΙΤΙΠΙ θταῖ αγεξτο 1έ8Ε.. (ο. 07 

Ξέρξης ὃὲ ὡς έμαθε το ος πάθος, δείσας µή τι οηῖτα Γ1α εἶαάε Χειχες, νεα ας ο 

τῶν Ἰώω  ὑποθηται τοίσι Ελληήσι ἡ αὐτοὶ γοήσωσι Πάπα Οτῶεῖς {ηρρετετεῖ, 3Πῖ {ροπῖε ην ῶ] 
3 ς 

- . . . 

ο σπλώω ἐᾳ τὸν Ἑλλήσπωτο, λύσοτερ τὰς γεφύ- Ἐν μον” ΠανΙΡαΤε ὃν η νὰ 

μον λος μυ λος 2 / νοπᾶος Ῥοβπῖες Ἠπαςε 105 ο να 

ας η ἀπνιμρρης η ν θὰ μη πισω εμεηην ποιό εΠομαιεν τἲ 4ε ϱ βίο 
κυδυνεύση, Φρήσμὀν εβούλευε, «έλων δὲ μὴ 3 επἰ-θοι]ς «οµῇµαρατ: ποίσῃς ἵαππεπ Ώθηπε α. 018’ 

3” / εν ϱ/, / ο» 

Φηλος: εἶναι µΗΤε Τοισι Έλλησι μήτε τοῖσι ἑωῦτοῦ» ἐς οἷ πηεαιε α Πῖς ἀειερίῖ, 3βδετεπ 1Π ντ 

- - 

τὸν Ζαλαμυα χῶμα ἐστερᾶτο διαχουν᾽ Ὑαυλούς πν Ἰαπιϊπε(πι τεπιαθαῦ εἆιςοίθ 5 πανε κε ο. 

Φουμωῖεν συγέδεν ἵνα αυτί τε σχεδίη» έωσι καὶ τει- πίσιπι οπεταΠα», Ἡτ Ρτο Ροηῖς ἂξ ο, 

χεος: ἀρτέετὸ τε ερ πόλεμοι, ὢς γαυμαχίη ἄλλην {εηῖ, «οππεξεὺαι: εἰ {6 ο τν 

ποσόµενος. ὀρέυγτες δὲ μι πάντες οἱ ἄλλοί ταυταδΡΏδηαπι Πανα]επι {αξαΤΗΡ, ος ορ 

πθήσσογτα, εὖ 6 Ἠπεισέατο ὢρ ἐχ. παντος όι 8 παρ- ἠτιερας. Οἱ αβεπτεπι νἲ ος εν 

εσκεύασ΄αι μέν) πολεμήσιω Μαρδόνω ὃὶ οὐδὲν της Ρίο οετῖο Παβρεραπε ΕΠΙ να. αβῇι εο- 

τέων ἐλώνθαε, ὧς µάλισα ἔωπορο ἐόντα τῆς ἐκείνα Ὀε]]απάϊ 1] αρραίατα: ά ος μρα- 
/ ω) ῳ  οσλι { τι ἹΜατάοπίπα Ἰατερας, πο Πο ο 

διανοίης, τας π τε κ Ξέρξη: εποιεε» χαι ἐπέα- τηπι Ἰηρεη] Ἰ]μς,  Χοιχος εἲ πας Ιαεῖο : πι 

πε ο. Πέρσας αγγελέωτα τὸν παρεουσάν σφι συµ-ήΟει ἵπ Ῥετβάεπι τηῖΠε, ααῖ Ῥιαεπῖσπι Ὃ νι 

φορ. Τετέων δὲ τῶν ἀγγέλων ἔσι οὐδὲν ὅ, τισ. Πηποῖατο. Ἠῖς παπεής πι εδῖ «Ἡ : ο θε 

σο παραγίκται νητὸν ἐό οὕτω τοῖσι Πέρσησι ἐζεύ- ἨμππαηΙδ, ΄αποά Ῥειπῖςῖις ἐταπφοιση, ος ο 

υνν τοῦτο, λέγεσι γὰρ ὧν ὅσων ἂν Ἡμερέων ἡ πᾶ- Ὃ - ΤΠΟΦΔΙΙΠΙ ες ἃ τι οσα τν οφ 

σα ὁ9οςν τοσουτοι ἵπποι τε καὶ ἄνδρε θισασι κατὰ σ μον άν η ο ἀῑεί ππίαςο(δδν 
Ἀμερησυμ 6δον ἔκαση» ἱ ἵππαι τε καὶ ἀὴρ τέταγμέ-ἠ5 πας Ἰέσς, εααῖ Πεηρο δὲ νῖς ἀ ο μπαϊαν; ας 

νορ' τοὺς οὔτε Ηφέτὸς» οὐκ, ὄμβρος, οὐ καῦµα» οὗ Ώεαπε νὶς πϊνίαπι, πθημε ΠΠΡΕΣ2 παν μμ 

νὺζ Ἐ ἔργα μὴ οὐ καταύσαι τὸ προκείµενω ἑωύτῷ 149, πεαπε ΠΟΧ αἴσεῖ, ΦΠΙΠ Ῥτοροβηο 

δρόµο τὴν ταχίση. ὁ μὺ ὃὶ πρῶτος δραμὼ παρα- οππαπη «εἰείτῖπιε οοπΠεΙαπ. πο ἡρ ϱν 

διδοι τὰ οντεταλμένα τῷ δευτέρῳ» ὃ δὲ δεύτερο τῷ 1Ώμδ υτεΠάΟ. πηαπἁαία εσαάῖε Γον ἡν 

τείτῳ. τὸ δὲ οβῶτω ἄδε κατ’ ἄλλων διζῥλεταιδοξ τα Ίσα ᾗα αἴωπα ἄῑκμο αἴνπι Ρεντ 
παρβῥμέσα ανν ας οδνησταςηθν- ᾿απεπιαάπποά μπα αριά Οτῷςσος Ἰαπηβα άν ν το μὴ μον ος / οσο ο 
μη» τὴν τῷ Ἡφαίᾳῳ ἐπιτελέφσι, τοῦτο τὸ δράµηµα ᾖΛᾳϊῖο, αμαία Ὑπ]σαπο Ρείαριηε. Ἠδίς .) 

ε Πλέεω «4γοῦι 7 ρα. ή. ἆ ή. Ῥα/. «415.. εἴ εκ οοπἰεάυτα Βαυΐμς, κιδυνεύσει ὤεὂ» Ρ πο 

τμ τῷ απο μες τον 

--α Ἠαυσι «γαζο 1. Ῥ. ότι. οἳ Εμβαιῦ. πᾶ Ποπ. Ῥ. 904 94. ὖ με, Ῥ/ πζ., οεῖε οδό ν 

δυνεύσωι. ΊΜοχ ἐβούλευε «94. ἔαη- {41ε4,, ἵπ α]]ς ἐβούλευσε.. .. ε Ἐπίδημος «τοῦ. ἆλ Εσκέτο Ἶ πι, Μά 

«πῶ. ο Ιἀ, { ά. Βαή/. «49.» ἈΠῖε παρεσκεύάςο ΕΧ «4, ὃς, ὁ Νο αρποίοῖε πο”, Ιῆ ἔργει, δῦ 
ταε/. «ἄ9δ. Βη{)., αΠί ἑκάσην τετᾶγ µένοι ΤλΏτμΠη. { Ἔρνει «γοδι ασ. «44, εἴργει 21π0,ο 3133 ἳ . 

1011εΥ. Ἰϊαά. Ὦ, 617, ΦΙαίπι αὐτῷ ουπῃ «4γεῦ, Ῥαε/ς νεο ἑωῦτῷρ { Δαμπφ, «ἀπὸ . 

ο οοπαΙἸαῖπε, κ 7χη]πε {οπιεπᾶα ΤγβΠπατα5 Α- ἀεροιίαπᾶας Πττείας αἱ ]ραῦαηι» αὖᾶ 4έ τς ΟΙ ριο. 

εοπίοπῇς Ῥασίᾶς οι Μιβεο ρείος αιΊε, ππα]α» με ορῖ- ος ἵπ «4μδοη. ΊΧ» ο, 11. Πανίδα Πο ον 
ΠΟΥ. Ἡρότερον τουτέων ΏΟἨ εδί ϱη46 ῥ05 {5 απέέ ἐς 115 Ἅθνητὸν Ἠδεπτετ οοπρετεπι ὄνήίον, ᾖνε ὤί Ἂ ης 1 

αὖθα ἀαίοποππεητ, : Ψἱά, Τ, νι, ὰό. ει αθί, Ὁλα- ππίης Ῥοπαπα» αἰής οπήδῇι» 4ᾳ ἤφάεπι 198 τῶώ- 

τ1Ώ ΟΩ6Η11 ἐρετμοῖσι Φρίξουσι ἱπσυηάς Οἱ. Κωῤηζων ας Πορῥομέήν νεῖδα Κ. Π. ΥΠ. Ρ. 1372 35. αν  ιοαΣ 

ἱεηί ππθάΙοίπα τερατανΊς αἆ Ῥομ/απ. 1. 9. ἐρεμοῖσι θρωπίνων πεζῇ πορειῶν αὕτη ταχίςη τοῦτὸ αλ οο, 
ΦΡΥΞΟΥΣΙ: ἵλπίαπι ν]άε]ῖσος τοπποτήπι» πἆ Οοαάεπι ἆθ 15 Ίοσα ἀεάεταπί «Α2ήοη. ἆε Β. ο εοε 15 
εἰεζοτιπι» ΕΙΗσαπα αρυπάαηεῖαπι, αἱ 1 Ίπίο ἴοι- ὁλαμᾖεὶ. απ «40Η Ῥεις, Χ’. 947. Πεγ04 ἵπ1 Πΐ5. αν 
Σο πμπι πηήοτος με Ῥοβίσης, Οἶαπι αμἰάεπι οροπι ὠνόρωπήϊον {οηἱρβτ» αἰΙαΠ1 ἀνθρώπινον. πι είς” μν, 
ο. ο. ο αέο- Εμ/αιδίμηια τοσιήαπε, ποι ἱπῃια- Πας οιήοτες Ίπ 1415 Λ{ςϊ5, ἔησοσι αἱ ατλί Πε 
σι ας. Ἱεοτοῖ» Φρύγειν ἐρετμοῖς πλαϊτοπῖ5 αἀρήίπια νε Ἰαπιραάα » ΠΡΙ πνίσεπι ἱγαάεηίες.. Εοι. Υ. δα 

σον Φρίττειν ἐρετμαῖς, αΠ1 πιοβοι]οίηπα ος σε- ο. οιία5 Υοῖρα ἀεά]ὲ ο, ΐευγς, 1 (ο  οκβδή 
σος ον μας μα ΙΠΟΟΠΗΙΠΟΚΙ Ῥροδβάσίο, πάς. αν ος αἴωη ορ 

πολ μολι τα τησ σαθάςης, ο «.46. Ἴπποιτε καὶ ὠνὴρ τεταν μένος} 148: τρ ειν! ν 

4- Κωλιάδες δὲ γυν.]. Ἐρετμοῖσι Φρίξουσι, γοηέε ζον- Τ910». πΠΠρΙοΠΌις ογΠαΓΗτιό» πποᾶο 2/1) η ρβις Πέ 
γεζηέ 11Η11εγ6ς (οᾖ]αάεν, απ ἱογγα» οαρίῤ]ὲς 1 αγ] ερ οὐπΠΙΟΤΕΙΗ {ο[ς Ριλο[ΗΙδίει.  ΠευίΕΣ - αυυρωΣ 
πή5 αἰρετ Βοδίπων συ αμγοῃς αοΓΡ Ποι ορῖποτ. /Ο4 ο ἹπβΏΗ οχηγατιο νετάνειαε» εἲ ΥτΗΡ. τὸ Νο: 
Τ,οπἱσπια ΠΠΗ{ 4ποσιε Ρ]ασεί Λιζηη; οοιτεξτῖο τον οὗ νοειπι, {π 98, ἹααπΏ σπα» ἆ ΠΟΣΑΠΗΜΙΗ ον 
Ώς Φρύξουσι, 4188 Φεγβ/ετο ριοῦαῖα, {εἰςΚίο 4οηιο ο65 Ὄσῃο τοάἸδεῃέ ᾿εἰατ]ηκαυθ ου Ηπ, ος Ας; 

νεπῖε ἵη πιεηίοπα» αλΙδᾳμο: τοπ] Πο π[ησας {οσπά πι Ογτις αμ όχος ος Ἱπύοπίοτ» εχροπυμᾶ’ Ὃ πο. : 
πιῤζηίωη ππμετας. ἀἰσμΠΞΗΣ ΓΕ Φρυγέτροις, ΓγΙδογήὴε: {0η, Ἐ, Ῥοτς, 1, 1 ο4β. ος Ἡ, σας «οι | 

ὄρύγων Ταήπωπι εοῖ Γήρογο», 4ο θὖο ΔΝ; Ἠμης, ορῖς τι, Ἑορίου, Οτῖοπε. ο: 33., Ποῦ ἀἰδαπα Ἡ ας νο 
αἆ Οσίά, Μεᾶϊο, Εαςῖεί Ἡ. Του... τα, ΥΔΕΟΚΕΝ. Τοπι ἀριὰ Ταπαϊου ουπώΠι 
.:39, χῶμω ἐπειρῶτο διαχοῦν] Ετείαπι» πο τοχ Άσᾳθ- «Ομογίρώες 8ρηπετ. Τ, π. Ῥ. 169. «αρα 

ταίη πποἠοῦατας», ατεπΙ ππβχίπιΕ ΕΙ» ὅσον διςβδιον, Τι ΠιοΓῖε, ΧΘΓΧΕΙΙ διωσῆσωι ὠνόρώπου» ἄπά Ἶρ ἱᾖςβ' 
ἀώογωην οἰγοῖρον [1αὔΐογυρη, ἵἩ 57420. Τὰ 1Χ. Ῥ, 6ος. χρι Αθηνῶν, ἀπὶ εἴαπιοιο» αὐΙά θβετων ὴὰ 1 Ππιοηοή 
Δ., αρίπαιο» 14 «οπβΜί τθρεπι ΔΠΙΠΙΟ αΠίΟ πηνα- Τεπὲ» εξ Πς δ δύο νυχθηµέρων ΕΧ (ωαεςια Αν φρ]εθ’ 

. . : π 1 θ πο 1 10- 

Ίο Ῥτας]ῖυπι αρ]έαα[α., αυας εἰ Οσο με Ῥεῖς. Γ«. 96. ο- τοπ Ῥετίάεπι πηηο]ός ρετ]αῖοῦ ν ας ἁληνηια. 
Ρίπιο, | ὦ : ΦΘ4ΙΕΠΘ τοὺς οὔτε ------- Ἰαιά Π1Ο ριθ 

43. Θνητὸν ἐόν.Ἱ οἹσσίπο νοτο πηπεῖῖς Ἠΐ5 Ῥετ[εία πὶ- πα. Ἡὲ ἀΐσοτε ἆπιαπε, πυπιε {οἱεπς 14 

111 πιοτεα]α οε]ετίις» 4ῃ πο οοἰμπιρας αὐΙάΕΠΙ ΝεΙο- το, η ρά ματ, 
οἶοῖας εδίεπτ οεπίσπάπε, αιπῖ οι εἲ οἰἶπ] ᾖοπιεβίεο . 69, Τὴν τῷ Ἠφαίεῳ ἐσιτελέωνσι 1] 121ὴ νο. 



Ίοοχες Ίρςο Ίο τεᾷειπάο {εάαν1ζ. 

Ψατῖοια τλοῖις οἱηιο μη) ή να τῇ 5 Ῥτἡ ' ΟΙΗΠ1 αἆ μον σοηίτατῖος τηπιοῖςς, Ἱγίας- κ Ἕ 
ἀοπία5 «Ίρο τερεπ {οἶατως οἵ εομΏ αι ΠΟΥΗΙΏ οβστε, Υ π Α 8 1 Α Ι{13ΕΕ ῬΠ]. δό5 
τη ϱὐχβιαΙοπεπι Ῥετ[α απρατεῖοῃ αῤῥει- τω ἵππων καλέεσι Πέρσάι ἀγγαρίο, Ἡ μὲν δὴ 

ϱοΊαητ. Ῥπίπας 1ρίατ ἠαποῖας θιία Ρεῖνε- ἁθῶτη ἐς Σῆσα ἀγγελίη ἀπικομόη, ὡς ἔχα Λ- 
Π1ΕΠ6, :Χειχεπι Αι]επῖ Ῥοῦταπι εδ[ε, ἵαῃ-ςσθήνας Ἐέρξης, 3 ἔτεψε τὸ δή τι Περσέων τες 

/ / 5 τα Ῥετίας αυϊ ΤεΙ6Ε ετααῖ νο]αρτατε αξεοίε, 
Ἡῖ ΟΠΊΠΕΦ γ]ας πηγτιό σοπ/ετηετεΠῖ», ϱἳ Οάο- 
Τε5 Ιπσεπάεἵεπι, εἲ 1 1π {βεπΠβεῖς αὲ σαι” 
ἀς νετίατοητυτ: {εσειπάας απτεπὰ Παπείας 
1] {Ππρετνεπίεπς Ίία ϱο5 σοπβιάίε, τ απῖ- 

ὑπολειφθέτας, ὧς τάς τε ὅδες Ὁ μύρσίησι πάσας 
ἐφόρισαν, καὶ ἐθυμίων 9υμήματα" καὶ ἀὐτοὶ ἔσαν 
οὗ «9υσίησί τε καὶ εὐπαθίησι' Ἡ δὲ δευτέρη σφι αγ» 
γελίη ἐπεξελθᾶσα συνέχεε ἔτω, ὡσε τες κιθῶνας κα- 

. . . . « ὦ 4 ο» ας Αν» / νετῇ νε[ες ἁαπίατεπε, νοςϊξεγαιοῄθαπε εἴόοτεῤῥηξαντο πάντες, [βοῇ τὲ και ὀίμωγῇ . εχβεώΥΤΦ 
εἰσίαια ἸΓεεαπϊεῖο πετεπτας, «πἱραἩ1 1π Ματ- 
ἀοπίαπι τε[απἀθηϊθ». Ίοι ἔαππεπ αἆεο ἆε 
Ώαν]ρας ἀο]εηῖες ἴδια Ῥετία Ταςϊεραπῖ, ααπι 
46 Ίρεο Χειχε {ο]εῖτ: εααπε αβαά Ῥετ[ας 
ἀυτανετιπῖ Τοῖο πιεάἶο ἴεππροίε, ἀοπες Χεί- 

ἁοπῖας απππι νίάετει ΧεΓκεῖι πΙαΡηαπι ε ρι- 

ἀπλέτω, Μαρδόνιο οὐ «5 αἰτίῃ τίθέτες. εκ τω δὲ 
περὶ τῶν νηῶν ἀχθόμωοι ταῦτα οἱ Πέραι ἐποϊευφ. 
ὢς περὶ αὐτῷ Ξέρξη δειµάίνωτε. καὶ περὶ Πέρσας 
μὲν Ίν ταῦτᾶ , Τόν πάντα μεταξὺ χρόνω γυόμε- 

Αι Ματ-όδιω, μέχρι εδ Ἐέρξης αὐτός σφεας ἀπικόμεος ἒ- 

παυσε, Νλαρδόγιο δὲ; δρέων μὲν Ἐέρξην συμφοβν με» : 
ρηα πανο σααπηϊταϊῖεπι Πβί Π]αταπι ἀπσετε, Ὑάλη ἐκ. της ναυμαχίης ποεύµεο» ὑποπτεύων ἃε 
{α[ρίσαῃς αρίτατε επι Γαραπι εκ ΛΙµεΠΙ6, αὐτὸν δρησμὺν βελεύεν ἐκ, τῶν ἆ ᾿Αθηνέων, Φρωτί- 
4ς {6 :1ρ5ο ουταπι αδεραῖ, ἴβπαπαπη Ῥῶῃας 
αίυτης, αἱ τερὶ ρετ[ααβς[ει Ίπζειο Οτα- 
ΕΙ Ῥε]απι: Ῥυϊαραίαυε ΠΡΙ «εοπἀις!Ιβ]]]ς ϱ6- 
{6 Ἱτεταῃ Ῥτα]ο Ρρετο]τατ αατ {υρίρετα 
Οτοῖαπι, αὐ πιᾶαρηα ορεία αρρτεδ{ηπα Ἰαι1- 
«αδ]μτετ γἷτα ἀθβιηοαὶ; ἴἵαππεη ορίπΙο εἶΙς αε 

σας πεὺς ἑωύτὸν ὡς Φώσει δίν, ἀναγγώσας βασί- 
Ζολ]Ία σρατεύεσθαι ἐπὶ τὸν Ἑλλάδα, καί οἱ 3 χρέσ- 

σον εἴη ἀνακυδυγευσαι, Ἡ κατεργάσασθαι τὸν Ελ" 
λάδας Ἰ αὐτὸν καλῶς τελευτῆσαι τὸν βίο, ὑπὶβ 
μεγάλων αἰωρη2ήτα», ἓ πλέω µέτοι ἔφερέ οἱ Ἡ 

ν : / ς 
Πιρ]σεηπάα ΟΥσεῖα Ρτῶνα]ερα. θε απ γνώμη κατεργάσασθαι τὴ Ἑλλάδα, λογισάμεοε 

. - . . . ο» {εουπι αρ]ιαρίεε, τέβεπι ῃᾶς οταΠοπε εδῖ αἱ. Ζ6ών ταῦτα, “προσέφερε τὸν λόγον τόνδε, », Δέσπο- 
Ἰοηυμτής, Ὦοπίπε, ΠΟ] ΠΙΦΤΟΤΕΠΙ σαΡΕί6; 
αυϊ ϱτανεπι της] εκ Ἠας τε Πς σείῖα τῖ- 
ΒΙ Π]αίαπι οΓεἀε: ΠΟΠ ΕΠΙΠΙ ςετίαππεΏ, αὐο 5) 
οπηπῖα ποΏτα εοπ{αΏῖ, Ιπ Ηρηῖς οδὲ, {εά η 22 
ν]τ εἲ θα. ΊΙτααπε Πεπιο ΕΡΙ απῖ Πο-. 25 
ταπα ααὶ Ποῖ νιἀεπῖατ 14Π1 ΟΠΙΠΕ εοπ[εςῖς-δο;, 
Γε, ορτος[ι ο πανίρης εοπαδίτης οσνίαπι {ε 
ἔειτε, αιῖ εχ ας «οπΏπεητε, εἲ αυ] { Πο- 
ρὶς οὐνῖος ἴμ]στα, Ῥωπας ἀεᾶετα. Οιοά { 
Πδὶ νἰάετυτ Εαεἰεπἀυτη, Ῥε]οροππε[απι σος- 
Ώπαο ἴεπίεππαςς Π νΙἀεῖιΙ Παρεηεάεπάσπη,ᾳ ν 
{ιρει[εάθαπηας Ίΐσαι: πες απίπιο οοπίζεΓης-- 922 
τῖ: πεαιθ εΠῖπῃ π]ία Ρορ/απί ταοπε. Πηρίε- 2) 
{πρετε (Φα, ο πήηας ταοπεπι ἀεηῖ ε0- 0 
τυπ» οὖς εἴ ηυπο εἴ απῖεα ρετρείταταπῖ 
τιΊαης Ππε {ετψ], Έτ Ἱοο απἰάεπι ργῶείραε 
ΠΡΙ αρεπἀαπι Ρηία. Οτοά { τἰθὶ εσπ/Ώτη-ρο 
τύπω εδῖ υῖ 1ρ566 πω εχειοῖία τενετῖατί6, 
αἰίπὰ 4ποααθ Ἠαρεο εκ Ίιος Ρτοροβἴο εοπῇ» 3” 

ον απ]: 

22 

22 

22 

! 

α Ἔπτρεψεν 1ά. νΝΙτίοία. 
οἵα ὁερὂ. Αγ. 
νείαπίαο ἀῑα]εζο. 
δεµίαν «49. ΣΙΠά 
9 εἲν Ι4ε{Π1. 

Ὀναρία, Ῥειαυῖὸ οὑ[ειναί: Ο5. χἰκ. Ῥ. 989. Ο. Ῥετ- 
Ὀπεπί Ώίο «4/εὐ/{ νεηας ου]ήεβπηϊ Αραπι. ν. 99ο. 
θὰ αἱ ππασηπι ρα (ΗΠπά. Ῥαδ. 574. Εά. 
Ταηεο. 

δ7. "Ἔσαν ἐν θυσίῃσι] Όςε Οταεοῖς {4 ΙοᾳΠετε» 10- 
1 πηήτ {οσπα ]οαεΠ{ πονα νάσγαίΗτ», εἶναι ἐν θυσί" 

σι. 11 Ὁταςοῖη {α6ρο τὸν θυσίαν Θάλεια {ουμεὈατυζ» 
οο/υ μή [πχ 0) εΗ/α [λεγὶ ο, Ἱπιεγρτείε (45 

μμ κανα, θεῶν Θυσίαι, θαλίαι τὲ 1Ώρ υπ: 

της τα «γήβορὂ. Ἐαδ. Ἡ. 9ο8., αιὶ η Ῥασίς χ. 78ο: 
᾿Ανδρῶν τε δαῖτας ἀῑχ]ε, καὶ ῥαλίας µαχάρων. Ουπηᾶο 
Υετο ἆᾳ Ῥεμῖς νειρα Ποῖε, Πεγοσογωη {οχγρβε(ὸ (η βρῖ: 
σοτ: ἔσαν ἓν θαλίησι τε καὶ εὐπαθήῃσι" Πτι Ῥεῖμό 
Ίηχία ποβτΙη ποῖαῖ χαρμόσυνα ἐποίεον, Υ6] κεχαριμιότες 
ἑόρταζον' Ἰποιὶ υε]η ᾖε[οι αι αρ λαδα με: θάλέιων ἑορτὴν 
ἄγειν οἳ ῥόλειών ὄγείν Οτπεεῖς αἴῖαπι ἀἰσεραεατ: ᾖμ. 

αἲδ. ἵῃ 04, Φ. Ῥ. 75ο. 6. Ερί, 5οεγ. Ῥ. 43, τθ. 
{αΐπ Ψ]ὰς Πεγοι. πῃ, ο, 97. Ἱπ Δρίάϊΐς παϊαμυὴς ΔΕ- 
Εν ΡΙΙ ναν ν ῥωλ]μσι. Ἐεβο ἀῑο Ῥοπαίυπῃ τετηπὶ αξ. 
ο ρα ἀἰευητΓ ἐν εὐπαθίησι ὄντες. Ηεγο(οή. ὸ 

πίνειν καὶ «ας Ἠ01 Φ/ὄρεύει) καὶ εν εὐπαθίμσι εἶναι. Ὀῖ 

Ίωηένα τοραν ἀθέεω, Ἡν ο, 199. Ο, 174. ἸΝυδημάΠΙ 
ΡΕ θύειν καὶ ἐὐπαθέειν" {εὰ ουπι Ἰδς Όεπα 

εοηνεπίπης, οἡ : / ς 
αλα. ο ]αε Ῥοατίαε νο "μυρσἰνησὶ 

πᾶσας ἐφόρεσαν., πῶς τε ὁδοὺς μυβσΙΥΗ 
καὶ ἐθυμίων θυµήµατα" νά. ΒΤΗ/0Η. 

ας, δ, λ40. ------ Ν οχ αὓ ἴ]]]ς πιπίαᾶ αά Ετεπη 
1ήΠΙ «ογης ψεβος Ευὶ ἀῑ[οιπάεῦαπε», βοῇ τε καὶ 

"μαγἩ ἐχρέωντο ὠπλέτῳ' Ροβτεπια υἱ {ηπηπηῦ5 4ί- 

ὃ Μυρσίνη Ῥαε[. «εδ. 7 Βηίή, πμ ὁήορῦ. Πε 1, να. 54. 
α ᾽Αθήναίων Το]ειήηϊ νεο οπΠ6ς, Ῥίαείες {4 
Ἡ Πλέον Πᾷ, εἲ «49. Όεπε: Ο]πι πλέωο Ίο ἡ αὖαςι «4γοῦ,, οἳ οἳ Βαή[ ϱ Μη 
ὁ Δοκέεω «4γεῦ. εἲ πάρεχε Ῥοδί ραµσα. | 

» τα, μήτε λυπέο» µήτε συμφορὴν ἕ μήδεμίην 
μεγάλην ποιεὺ, Έοῦδε τοῦ Ὑγεγοότος εὔεχα 
πρήγµατος, οὗ γὰρ ξύλων ἀγων ὁ τὸ πῶ Φέ- 
ρων ἐσὶ ἡμῶν, ἀλλ) ἀνδρῶ τε καὶ ἵππων. σοὶ 
δὲ οὔτε τις τουτέων τῶν τὸ παν σφι ἤδη ὃο- 
χεύγτων κατεργάσασφαι, αποβὰς απὸ τῶν νεῶν 
πειρήσεται αντιω»ηναι» οὔτ᾽ ἐκ, τῆς Ἠπείρου τησ» 

3 εἰ] οὐ ἐν / σε, : . 

δε ἅ τε ἡμὺ Ἠντιώθησαν, ἐδυσαν δίκας, εἰ μέν 
νυν Ἡ δυκέιν αὐτίκα περώμεθα τῆς Πελοπο- 
Μήσου" εἰ δὲ καὶ δυκέει ἐπισχέῶ, παρέχει ποιέ. 
ἐν ταῦτα, μὴ δὲ δυσθύμει. οὐ γάρ ἐσι Ἑλλη- 
σι οὐδεμίη ἔκδυσιο μὴ οὐ δότας λόγο τῶν 
ἐποίησαν γὺν τε χαὶ πθότερω» εἶναι ἶ σοὺς δού- 
λουρ, µάλισα μέν νυν ταῦτα Κ ποίεε, εἰ οἳ,  ᾱ- 
ρα τοι βεβούλευται αὐτὸν απελαύνντα 1 ἁπ'. 
άγεν τὸν σρατην, ἄλλη ἔχω καὶ ἔκ τῶνδε 

το ου» 

ἔ Αἰτίῃοί 
11η. ὃ Κβεῖσσον Ῥαε. μι], “γεῦις 

{ Τὸὺς 14, « Ποιέεν «γεῦ. { Άπαὶ 

ΡΜέ ἵα αάποε. 4ά ΟΩ/ήηποδωην Οἶατ. ΥΜόβΙ ϱ. 194) 
: αν ο ΤΟ ΤΝΑΙΟΚΕΝ. 

50. Τοὺς κιθῶνας Λώτεῤῥηξώντο] Ηοξ Π]ῆά εδ, πάν: 
τὲς τά τε ἐσθῆτος ἐχόμενω εἶφοῦ. Ῥαῦτω πατηρε[κοντὸ τὲ 
καὶ ομωνἹ ἀφθόνῳ διεχρέωντο Εετίαε 1,. ΤΠ. 66.: Ἠος 
«48/00 ἀε εοτηπι τπαϊτοπῖς» πολλα) ὃ ἁπαλαῖς φγεροὶ 
κἀλύπτρας πατερεικόμεναι ΡεΙ5. Υ. 537. Ὑ]άε ἀοότςῆ- 
τη Βεγβ]εγιή αἆ «40βόγοη, ϱ. 199. 
τὰ Αἰωρηθέντα} ἹΝιπιίαπι {6 ας ἸΠ[ο]επέοί ὀχεή]ε- 
τας ΜατάοΠΙΗ8, Φυσώμενος καὶ µετέώρον ᾖωρήκὼς ἑαυτὸν 
υπ ΡῥΙ]ο [ῇ.» Παπ αιιοά πησπο ἆςθ ΙΠίΟΠΙΠ, Ρ. 111Ο 
Ἐ, ἑωρακὼς» Τετ ΠΟΠ Ρὺδία, Ο]. Πήαηρείας αρπον1τ. 
Τα]ἱ Ἰηραπ]ο Ποπιίπες ὤνθρωποι κεναῖς αἸωρούμενοί δόςΦΙ5 
1ή οἰηκάσπι Ἡῦτο ἆε ἘΤοπιυ]. ρ. 545. 6. Ρτοχίπιητὴ 
πλέον Ῥταε[ταηεῖις 6ε, Ἠΐης ΥεΙο τορητ εἴ αμιοσζὰς 

Οοάά., αποταπι1,. ντ, σα ας ο ο ντο στα" 

ας ανά ωρα λα ος, αμα µν τν - οὐ αρ Εξ. Ἐ. οὗ ν ἀσπι ταδε 
Έλλησι" νε] ἔςιν οὐδέμία μηχανή. Ἔλάσπι Ἠτα ατα 1η 
ο 191, ἂς] ο οὐδεμί μήχανὴ | ους Φπολώλενῶι | πτς 

ε, 51, ς, 999. Ἡ» 6- 169. μας ον Ες ος.» οὗ» 
δεμίώ μηχανή μὴ οὐὶ καὶ αὐτόν συν ο ας 

80. Ταῦτα ποἰεε] Ῥουυπι Ίος: {εά ρτο Νοβτ πιοις 
ταῦτα ποιέειν πΙΕΠΗς ΕΧ ἄτεῦν σαν .]ε 1 Υ9 94. ἐπεὼν 
δὲ αὐτὸν περιλάβης. ΠΟΙΕΕΙΝ οκῶς μηκέτι ------ἀπ]ξετα]ε 
γρο ἅοο . 

ΡΡΡΡ οὐ. Ἐν 
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τα «[οὔήμε τοῖσι δεδήλήται αὖ Η)ὴε οκρ]]σα: (αγαεοήν, ἹΠ- Ῥοςί ἱπορίπαϊαπι πάςο οἰαάσπι α Ώρα Π4Ρ 
1. οτᾷ0» εκ «4γεῦ. αποίαίμς, Ρ]ασοῖ, Ἠεραῖ Ἰατάο- Ῥοΐσταξ, ------ ἵη ρτοχ]πιής {οἱ Ῥείαπα: σρὸέ 

Φοδήλητος, Εήῤῥομαῶὴε εἰ «4Η νοςαΌη]ας Δεδή- ουἱως: ουἰ ρατία ος ῥα]απὶ 

κ. Ῥωή. Ηἱρροϊ. Ἠ. 178. ος {-οᾖ. Ῥαγίς, Πα, Ρήηο, Ῥοτροίαπι ἵπ ρτο 
το βΙτητ βέβλωπται. --- ΙΙ] νεταῖ ἐν Περσησι Ἠῖς Ίῃ- αροςε, Αν πα 

' 

κἓυ Ἡπ ο Εκακος ΜιιοραἩ 

22 

22 

22 

9) 

32 

22 

22 

22 

ο 
9) 

95 

ον / 

βουλήν. σὺ Πέρσα», [βασιλιῦν μὴ ποήση κάτα- 
{ / 6/ 5 9) λΝ [] / 

γέλαφους γωέσθαι Ελλησι, οὐδέν γαρ ο) 3 Ε]ερσησι 
ο” -ὴ 2 .». ω ϱ 

τοῖσι διδήληται τῶν πρηγµάτων, οὐδ᾽ έρει ὀκου 

1 Γερὶ ρ]ασεῖ οοπΏΗμπη Μαιάορῖᾶ, ἱάροφμα ἀεβάσιαϊ οοπ(κμίώσα: 

Απίομιία, μίας {αρίεπιαπα Ἰαάαςς µες 114 εμηόα[ητ. 

Ἰηπι, Ίο οοπηπήττας,  Έεκ. πε Ρεῶ 
Οτασῖς Ιαάϊρεο Άαητ: ποι ΕΠΙΠ αυ ΠἱΦ- 

Ῥογῇς αἰφπίά τετ. εδ Ρειάεια 2 Πεθὰς 
τα ρίπαπι νὶτί Εαεήίπιας ἀρπανὶ ἀϊσετα Ρ97 

. . : 3 λ 3 ἐγωόμεθα ἄνδρες κακοί. εἰ δὲ Φοίηκάς τε καὶ Α.θδτες: αμαίος ῇ Ῥμωπίοε ει Αβευρη, εἲ 
γύπτιο, καὶ Κύπριά τε καὶ Κίλικές, κακο 
ἐγένωτον οὐδὲν πθὺς Πέρσας τοῦτο προσήκει τὸ 
πάθος. ἤδη ὦ ἐπειδὴ οὐ Πέρσαι τοι αἴτιοί εἶσι» 
ἐμοὶ πείθεο, εἴ τοι δέδοκται μὴ Ὁ παραµέγευ, σὺ 
μὲν ἐς ἴθεια τὰ σεωῦτου απέλαυνε, τῆς σρατίῇθ 
απάγων τὸ πολλόν' ἐμὲ δέ σοι χρὺ τὸ Ἑλλάδα 
παρασχὲῦ διδουλωμόην, τρήκωτα µυριάδας τοῦ 
σρατοὺ ἀπολεζάμιο”. Ταῦτα ἀκούσας Ἐέρ- 32 

ἔης, ὡς ἐκ καχῶ ἐχάρη τε χαὶ ἤσθη' πρὸς Μαρού- , 
μις / ”/ ς ΄ ον ο ος ατάοπΙᾶ 

γιό τε βουλευσάµεος ἔφη 5 αἀποχρηεισθαι, οκότερου 5α1ε οερῖι: εἴ αἀ Μ το[ροσίι- 

στο 
/ / ς ἡ5 / ο” 
Μήσει τουτέων’ ὢς δὲ ἐβουλεύετο ἅμα Π]ερσέων τόϊσι 

35 / ᾿ { ς 12 ῴ / 

Επιχλήτοισι, ἔδοξέ οἱ καὶ Αρτεμισίην εν ἀ συμβουλί 
µεταπέμψασθαι, ὅτι πρότερον ἐφαίγετο 5 μµούνη λοέου- 

κ Γον) 

σα 
3 λ ς 

τὰ ποτέα Ἡ, ὢδ δὲ απίκέτο Ἡ ᾿Αρτεμισίη 

Οὗρτῖ ετ Οἶ]σες ἔαετε, πμ 18, αἆ ος 
{ᾳ5 αἴτίπει οἱρα.  ΘΟματε, απο Ρ1ΑΠὰ η 

8 Πα] τεῖ Ιπίοπιος {πρ 8 ο 
. ο ὁ . 9 . ἃ- 

αμ ο ΡΟ λα 
πι Παἴδ” 

ΏΘΠάΙΙα» ΤεΠΙΕά Ίρ5ε 3 {οἱα νὰ 

ΙΕ επι Ῥίετλαπε ῥρατῖε οορίααπι: 
1 ἷ τα ΄ ἱπεσεΏδ 
το οἶπι ἀε]εξῖς ἆἀε εκεῖατα | 

να η . ααἵἩ 
τη]]]δις παπι ἀ4ερεο στῶειδΗΙ ον 
τεάίσετε {οινίτατεπι, Ἠὶδ αμΙΡ5 
υἱ εκ πας, ρανηας εδ, νο]μριβίω 

πι πα 

τοῦ 

οοπβ μπι εερίς[εῖ » ; 
ΤΗ, ἍἨΠΙΓΗΠΙ ΘΟΓΗΠΙ ἐε5[εῖ Μέι μο, 
απάπι ἀεββρειατει εἶπι ἀἀνοςβηδ .- 
τι» Ρἰασυε εἶ Ατιοπήβαιι 4ὐοβ" σοῦ- ς η οοπ/{μ]ταπάυπι ατοθδίετε: «ΜΑ Ασία; 

16..--- 181 

/ λ 2, μὸ 
Ε µέταφησάµανορ τοὺς ἄλλους τούς τε συμ[βούλου51ΟῇΡαι απῖρα, απ {ασϊεπάα εδ[επῖ. ος 
Ἠερσέων καὶ τοὺς δορυφόρους, ἔλεξε Ἐέρξης τάδε. δν 

2 ον ον 

25 

22 

9 

92 

22 

92 

2» 

25. 

22 

9) 

22 

2 
. ς ολ / ον συιβουλεύετο. Ἡ δὲ λέγει τάδε, ., Βασιλεῦ» χα-- 

{ ο» 2 

9 

35 

92 

ο . } ο. ου Ν ον 3 / ο» 

ποµἸσέυ, αὐτου καταλιπε συν τοῖσι ἐθέλει, του- 22 

/ / / Κελεύε µε Μαρδόιος µέιοιτα αὐτοῦ, ὃ περασθαι 
θε / ο Τη» Πελοπονήσου" λέγων ὧς µοι Πέρσαι τε καὶ ὁ 

λ 2 λ πεζὂς «ρατὸς οὐδεὸς µεταίτιοι πάθεό» εἰσι, αλλὰ 
/ / / Α 2 ος βουλομένοίσί σφι γέοτ ἂν ἁπόδεξις. ἐμὲ ὢ 15 

Ταυτα κελεύει ποιέεν, Ἰ αὐτὸς ἐθέλει τβιήκογτα 
µυρίάδας ἀπολεξάμεος τοῦ σατοῦ παρασχέῷ 
µοι τὴν Ἑλλάδα δεδουλωμέηη αὐτὸν δέ µε κε- 
λεύει απελαύνει σὺν τῷ λαωπῷ σρατῷ ἐς ἤδέα 

ο } ν 4 τν . ό 

Ἀ τὰ ἐμά, σὺ ὧν ἐμοὶ, καὶ γὰρ περὶ τῆς ναυμα-οΟἵἵαάετε Οταείατη : 
/ αν ον ο» .” χίης εὖ συγεβούλευσας τῆς Ὑγυομόώης οὐκ. ἐῶ- 

/ 9 ο” / ο μ 
σο “ποιεέασι ο 9 νου τε συμ([Αούλευσον 9 οχοτέρα, 

/ 3 / - 2 . ποιέων επιτύχω εὖ ββουλευσάμεωος.. ὃ μὲν ταῦτα 

ασ υδῖ αἀνεπῖι, ελ 
συ ὀηβματής 31. 

. αἰ]οφμμΣ Ἠυπο 1Ππ πρ ρου” 

Ιεχ]»{θ, 
{απηπιοτῖς ας Ῥετίαταπι «0 
{ατε]ΙΙρας., 
εδ: ἨΠοτίαίμτ πο ΙΜατάοΠΙΗΣ. 
πετε α τεπίαπάαια Ῥε]οροηπε[άη». ος Ῥετ» 
παπι «πἱραπι Ἠαῖας ἁαιπΏῖ ερ οἷσῃ- 
[45 αἴηαε Ῥεάε[τες οορίᾳ8; εά ἐ αυτ 
Ώρας Παῦ αχρεΙπιεΠΤΗΠΙ, Αμ Ἱτοσςί 
της ἔασετα ἱοτίαιατ», αιῖ 1ρ5Ε αμ πι. τηδί 
τα πηλία παΠταπα ἀε]ίσοης, δα νο. ῃ 

τις γετο αἆ ρα 
ἵτα , ἀῑῑοί 4έ6 πιοπεῦ εὔπι τε]αιο εχετε παν” 

το. Τι ΙΙΙ εἴεηῖπι ὀρορμδ Ριοὺέ 
1 αἱ: οοπΗρίε, ποπ σοπππΕΒΟΟ ὉΠΙ 
οοη/{α]αδῖ, πιπο αµοφιε ἀῑείτο μπαρ η. ' 

Πιαάσας οταπι. ἆποά εἰσεπάο Ρεβ' -- ιό) 
λ δή, : . . 

λεπον μέν ἐσι συμ[ουλευομέῳ τυχέν τὰ ἄρισαο 5 []μοτο.. Ἠας Χεικί «οπ/{α]ταπεί τεβΟ” ορ 
νὰ / “/ οι 

ειπασαν. επι µεντόι τοισι χοιτήκουσι σθηγμασι, 
ρα. 3ος / 

Φοκέει μοι αὐτο μέν σε ἀπελαύνευ ὀπίσω" Μαρ- 
’ Ν » 2// τα / ο 

δύο δε, εἰ ἐθέλε τε καί  ὑποδέκεται ταῦτα 

" κ Ν κ Ἀ / . ΑΦ / 

2 Το μέν γάρ, Ἰν χατασρέψηται τά Φήσι ὃ ἐθέ- 
-- τς / ! λ 

2» λέψ} καὶ οἱ πβοχωρήσῃ τὼ υοέων λέγε; σὺν τὸ 
: ν΄ 

2» ἔρ- 
ν το. ἀ Ὃ τν ς - ῴ . 

4 Τοσι Πέρ. 14. ὅ Ταραμενέειν «νο, οἳ τῷ ἑωῦτοῦ. 
ορῖθτῖ Συμας 
πειρ. Τὸ ἐμὸ «4. «{νοῦ, }1μή,, αϊ σζμώ. 
ὤέλει «γοῦ. «44. εἳ πιο καὶ οἳ πρ νο) 

00. Ἐν Πέρσησι τοῖσι δεδήληται] Ῥο[ίυτα νοςῖς τοῖσι η] 15 πιο]είτα, α]ηΙεσοῖσι, αυαπιαπαΠη Βαότασῃς, Ο0γη. 

ε Ώεῃι «{ἴγοῦ. 

ῥοᾳι αι {9 νε]ε, {πρερεΠε» 

1. Μεταπεμφ. πηα]α 11. 

Ατιεπήβα, Ατάπαπη, Ἰπαπς, τε, ή - 

απ ἀῑχὶ ορίπια, οοπ/]επῖ αἀεδ[αί Ὁ α 
Ῥτο ΓΠαια τετάπι ΡΓ/{εηίηπι ορη{σο Εε 18' μᾶ5 
τείγο αὐίτα; ἹΜατάοπίππι νεο Μΐς τες 
υπ1 15 4:ος γα]ε, Π πιοᾷο νεῖε {ῑθ., ο. . 

κ : Ναι ὤνε Εν 
τεεῖρῖαϊ {ε Ιδῖα {αξτπη, ος εἰ ὅμε 

| Ρας 
6 ᾽Αποκρίνασθαι ΑΒΥΗ. 4.  ἆ Μεύ. ας μα’ 

ο «γοῦ. 7 μή. «ή. Σ. σν/0 δα ά 
] 4 Ὑποδέδεκται -4γεῦ. οἳ ἐθέλοι 4. ΓΘέλέ! ήν. 

οχωρήσει «τοῦ, προχωρήσοι «44, Ίοχ σοὶ δοῦλοι κατεργάσώρτο τα, 

Ἱμμά ὦι ἓ 
ἄππι τοάΆς ἵπ {παπι {εάσπα ἀκούσας. πι ο πο μ 

3 /{ 
κακῶν ἐχαρη, 1ζΗᾷ11412 ἐν 114)ἱ5 σρυή/ ή. ου! 

4ε ΏΌαμιυ, τοίσιδε {κεἰτζίμες ΙΠπΙΙΤΩΙΑΠΙ αι] τεπαυῖε τιπα Ε]κίο σαπάϊαπα ἀπάίσατ, {εά αμα η ή 

115. Ῥετίατιπῃ τορι]ς ἁαπππήπι α]αεμππ. Ὁ]ας[ο αΙ- βιυλευσάμενος ἔφη ἀποκρμέεσθαι» ὁκότερον πὲ 
ἄεπι νλέτοχος Έχασοος αὐἰίκίο : αε 1δἱ ἕύλων ἀγὸν, οὖν Τε Ἱορῖεητ Ἱπ[οτίας, ὁκότερα ποιέων ἐπιπό ωροί τν 
ὠνορῶν καὶ ἵππων. ΑΕργρίος, ΟΥριῖο», Οἶ]σος οἵ πήήδις Ῥοτῃς ἀῑκίε ατάοπίης, ὧς Ρον . 9 ο οσ ειν ο ος ερίε, Ῥετ[αε πηπίπια, Ὁπάε Ιάσπι φένοτ ὧν ὠπόδεξις ΠῤοηίοΥ ῥμίως γε /6 6 ο) 1η ΕΡ 18608. νεγικήκατε θαλασσίοις ξύλοις χερ- 6/6 ἀπέμγος Ἠῖ αχρ]συῖε Π. ερῦ. 13 118 νι λείο 

τεπῖατί ΠΟΠ ἆερεραί, Ἰδοιϊςσβπιαπι Οχλς ον) - σα/ους ἀνθρώπους Ίπ ΕΛ. ΔΗΠ, Ρ. 491. Ο, - 03- Οὐδὲν γὰρ ἐν Πέρσῃσι τοῖσι] Ἠυατηπι Πτοτατιμα  αἷλῖς οἴεητος {Πδηεπίας οχρτεςβτ ήπετοθις, 

μὴ 

οσα τή ο 
ς 

Ληρ 
σος ν 

υπό . 
πιὐταίοηε 1Περιηπιοάμτα εκ τοῖσι πατπη ον]εατ] Ῥοϊες {δη ουδ] εάν δ ο1/., ὅτο, Ώς {περ ο Ῥοῦμοη 
εἰ αρία επα{[οσίηί {επίεπεῖα: Οὐ μὲν γὰρ ἐν Πέροησί το Τζι ά, Ῥ]εο: 
τι δεδήληται τῶν πρηγμότων' ---- εἰ δὲ Φοίνικες ὅτο , 
εμίπ Ρε/ΑγΙ εμήρα σἱάφιιαπη γε ἐν α]ίή ος) 
«οι μεΠ{{ Δηλήσασθαι Πρηϊβοαί βλάψαι {εᾷ Δεδηλῆ- 
σύαι ποῖαῖ βεβλάφόοι, Γπε[ιη εἰ/ο» Ἱάπο ΠΙΧεΤΙΠΤ ο- 
τηϊκ/η Τ,οχοορταρΠ(δ» ἹΚεντροδάλητος πανδώλητος" οἱ ἕι- 

Γεερτοταχ] διὰ Περσῶν' Ὁτ αρυά Τόμως. ΝΗ» 6, ὃ. ἐν τῷ 
αγγ ἕλῳ. 

τς 

Τῶντῷ Ακούσας Ἐέρεης, καὶ ὡς ἐκ καχῶν ἐχάρη Ἠἳ ΠΠ» ο. πρήγματα τὰ σά' αμἶθι ραδΗι Επι δν 
84. 

Ῥόλῳ. ας ΝΑΙΟΚΕΝ, αἱ Γαίας 11ο 151 οϱΗ/ (ο! οβΗη 
ὃ, Ἑαῦτα ὠκούσας Ξ.] νο αἰίτατ αν εγοά, {αρία, ναγ]οῖα ορίποϊ: τυφεῖν εἴπωσαν ΠΟΠ 

επορῥρη εἲ οΤ8ΓΟΙ.92 1 ῦτ' ὃν 
ὅτο, ποη 0βῦ. Οοᾷ, Έγι, ὔ. 1958., Θέλοντιαορό. Ἰ ώς. 

ὦοο ο) 660 υο]ή(ε[οπ. 4 ἆ 
2 Ογοἡμ, αῑαις, εαπι ἵπ τό 

. 4. δὲ ροβατά” η 

Ἔ σα | μις οἱ ο τος. 61 
7. Ἔς συμβουλίην} Ορᾶπε τν βετο ΠΙΕΠΙΙΠ1 ών 

αἰπής μούνη | 

΄ «1 εἶαγέ ερ, εἶ 
ἁι(στερατ νὰ 6 

, . ΑΦ 

95. Συμ[βουλευομένῳ τυχεῖ/ τὸ ἄβι5 

ἴμο Πτα νειδα φμοςμο Ροτµοταπε ϱοἰἱοσπ: ἥσητε ο {5 τερίπα Ὁ, ὅ7, τὸ τυν κάνω Φροέουσᾶ 
ϱ/ λ ὁνζὂν 

2 Πσύη τε ταῦτα ὠκούσας Καμβύσης, καὶ θε. Η01 Εἱ6- -α 



ο. ρταήα ακρεάτίοπεπι {πα τενετῖετ]δ. 
1093 )ε|οξίατις ο ἐοη/]ο Χεικεδ, ααοά Ιάεπι 

10. 

:αποῖ]έ αςσο]ῖς οπιπίρας. απ, οἴτσα 64ΙΏ Ἡτ- 

1οδυς αριἀ οος 9η ασα]άϊτ. Εκ Πῖς Ῥοάα[εη- 

-ἀοπσοπάϊ {οῖα ἀϊνοιία» ἀεϊηάο αι]α Πρτο 

ο αυ /τερας αἀϊσθι 

Εαν αμα ές πουν, οὐίαίς Ἱκωμοάο μίο, ον ὃν 
εοβίίαης ἀῑεῖε. Πιοςοάαπε, ἔπαπι, ἀοπίπε, 
ορ εδ; απία 1ά τι {εινὶ εβεσετίπὶ: να 
Ματὰοπίο οοπῖτα ορίπΊοπεπι «οπΏηραξ, ΏοΠ 
τηᾶρηα {άπο σρ]απήτας ει, {αἰνο οἳ τὸ εἳ , 
τετήπῃ. ἀοπιε[βίσαταπα ατα.  Ἐτεπίπαι { 1η. 2) 

.«Ω 

εοἰαπς 65 ει ἆοπιας τήα, Ρτο[εξῖο 6τοςϊοσο»» 

22 

22 

18ρεΠΙΠΠετο Ρτο {6 1ρῄ5 πημ]ία αετίαηῖπα :2) 

ουτβιαδύπι: ατ { απὶά εοπιίηραι ἸΜήατάοΠΙο - 
οἶαβῖς. 1ά πι]]ας απε πιοππεπί» Οστῶσ]ααε 
ας : ο : σ . 22 

νὶησεπὰο ποη ν]σεπηὲ» {Ε1Υο Τπο 1ΙΠΙεΤεΠΙ: 
Ρίο, Τα νετο Διπεπὶς ΙΠποεπῇδ» «ειΠΙ5 Τ6ί Λο 

22 

ἵ]α Πιαβσίοι αποά 1ρ5α Παδετεῖ 1 απίπος τό 

ΑΝΤΑ; ετοεπ ΥΠ, ,. Ἅδόρ 
/ αν ϱ/ , ἳ οων ἕργον, ὢ δέσπότα, γίγετάι δι γὰρ σοὶ δᾶλοι κά- 

͵ { ως λ Ἀ Ν ου : 

τεργάσαντο' τῶτο δὲ, ἣν Τὰ ολαντία της Μαρ- 
/ / / : 2 / λ 

δυία γνώμης Ὑθηταμ εδεμίη συμφορῇ µεγάλη 
ἔσ-αἱ, σέο τε πἐριεύγτος» χαὶ ἐκείων τω πθηγµά-. 

π Αα , ύ ς ον 

των περὶ οἶκον τὸ σύ, Ἶν Ύὰρ οὐ τε περῄς, 
ο. λ ορ. 

Χά| οικο 0 σὸς, πολλης πολλάκις αγώνας οὁρά-. 
/. : 1 / ο οη) ο 

µέοτα| περι σφέων αὐτέω οἱ Ελλήε». Μαρ- 
3 

δυίε δὲ, ἤν τι πάθη, λόγος ἐδεὶς γίνεται" εἐδέ 
” ο - ϱ/ ω ρω ον χ 3 

τι γιχῶντες ὃι Ἑλληνες γιχῶσι» ΦΕλΟ σον ἀπίο- 
/ ο” 3 ῥ λέσαντες' σὺ δὲ, τῶν εἴνκα τὸν σόλο εποι- 

κ / Α 3 ’ » ο. 3 ϱ/ ς 

σω, πυρώσας τὰς Αθήνας, ἀπελῷς . ἨἩσ.η 
α δ)) τῇ σὺ ο -ᾱ-- / η / η τῇ συμβΒλίῃ Ἐέρζης, λέγεσά γαρ ἐπετυγ» 

. . . /{ ΣΑ 2 / λ Ν 3 / 

᾿ααῖρρε απ, Ἡῖ 6Ρο οΡίΠΟΓ» ΠΟΠ τεπιᾶαηῇς- Χαν Τάπες αὔτον Ρ ἐπούε, εἶδε γὰρ εἰ πάντες 
κ ο. τα να . . } ον : { ον ΄ ολ, 

τι. Π νε] επί αἴηιο αιπός 14 αἱ [ᾳα- Χα πᾶσαι συνβάλευο αὐτῷ µόεν, ἔμυε ἂν» 9ο- 
. . 3 ϱ/ , : ν . 3 

βαίεπς, αἀεο ρετιετήτης εται. Απτεπβαιησκέω ἐµοί: ἔτω καταβῥωδήκεε, ἐπ'αθέσας δὲ ΤΗ 5 ΑΡ- 

Ἰβίτατ Ιαιάαίαη ἀῑπβε, ἀποθηῖεπι {ει τεμισήμ, ταύτή μὸ ἀποσέλλει ἄγεσαν αὐτὸ τες 
Ίρετος τερίος Ερπείατω: Παῖῃ αμαιοῖ εΠπῃ 
Πμ ποιμῖ ἑοπιταδαπτιτ. . απ ααἴρις αἆ 
εοταπι. ιι[γοάίαπι πε ΠεΙπιοΏπΙσ, δε” 

ον 3 / ο.» / 

παΐδας ἐς Ἔφεσο). γόθοι γάρ τυεο παῖδες οι ἆ συν 
ἧ ” ὰ « / 

..σπωτο, Σδυέπεμπε δὲ τοῖσι παισι Φύλακον Βρμό- 
. / ο] / Λ Ν 

Ώοτο αιάσπι Ῥοάα[θη[οπι, {5ά αριά 1ερεα τς γο με ἐόντα Πηδασέα, Φέρόμθον δε 5 τὰ 
5 ώ / » τα Δ Ἂ ν ΄ 

Ίπῖες εμπήσῃος πα] {εομπάαπι.  1ηςο υπτὸ δεύτερα τῶν εὐνάχων παρὰ, βασιλέί, ὃν δὲ Πηδασέες 
ς 3 μ - λ .] 3 ο» ο / 

απἴεπα. Ῥεδα[εηίες Πάρε Ἠα]ἰςατηαδίαπας ᾱ- οικέᾶσι ὑπερ Αλικαρνησσᾶ. οὐ δὲ τοῖσι 5 ΠΠηδασέοι- 

ρυὰ αἳοςθ Ίος ταὶ Εετας «οπΏΠδειΕ, Ἡῖ σι τότοισι Τοιόγδε Φέρεται π“θηγμα γίνεσ»αι”’ πὰν. 

Ῥεπῃ  Παδίταηε αἰαπίά αἀνετα. Ίππα 4ΠΠΗΠΙ 
οσί ονεπιµτ1α, ἴμηο Μίπεινα απ, ασ 

ο” 3 : / 

«.ποισι ξ ἀμφικτίοσι πᾶσι τοῖσι ἀμφὶ ταύτης οἰκέεσι 
ο / λος οσε ./ ο. τῆς πόλιοο µέλλή τι οὐτὸς χρόνΏ ἔσεσθαι χαλεπόνν 
κ Φως αρ 1 

ο ν ὅτε η 8. τι "σύεισ ος 

Ί]ίς οι. ῥταπαϊ Ρατρα πα[σαταστ ασ τόσο Ἡ 8 ἐρεί αὐτόθι της ᾿Αθηαίη, Φύει πώγωνα μέ» . 

| ΤΩΠΙΡΙ5 

ᾖ Όεβε δὴ γεὸι, συμβουλή], Ῥαε «41., ἵπ τεαῖς συµβουλῇ. 
πλ. Ώεί., πσαια πρίουο. ο Αρτ. ταύτην, τὸν μὲν 
7 Ρανς, 4. Άγ. «4, συνέπωτο «43. 

ο” οι ή 6 
/ 

γα" τὔτο δε σφι δὶς Ίδη ἐγώετο. Ἐκ. τβτέων δὲ 
ἀ εν - 9 “.ψ ο ω ολες / κά .. σα / ἳ 3 1] 

Ώρας. Ηοιπιοιίπιας εἴαῖ, ο ΠΙΑΧΙΠΙ εκ ο” πῶ ὃ ΓΠηδασέων ὁ Ἑρμότιμος ν' τῷ µεγίση τίσιρ 19η 

ἄθι- 
/ 

ὗ Ἐγόέε οἵα ἱορό. «4ο. 7 Ρας 
«γε: ὦ εί, Ῥατ. Ῥαγίς ὕ., συνείποντο «γεῦ. 

ο Ἠηδώσοισι τουτέοισι ασ]. Ῥπὰς εἴῖαπι Ζ1μά, δη. Φιερῦ. ΟΙ 

Πηδάσισι «γε. Ῥοξί ραἳζα συμφέρεται Με, «ῑδ. Ραε/., {εᾷ Φέρεται «44, «4γοῦ. 7. Βγήι Ραγίς δ. δίς 

δᾳσίων «ή, 

94. Καὶ ἐκείνων τῶν πρηγ µάτων}] Ὀἱάπιαι Παιππι νο-. 
συπι αρτα(α νίτ ἀοδτς εωρίε: ερο αἆ ἐκείνων αἰΠάοτ, 
Εἴ εὖ κειμένων τεβηρο. Ί.αρδυς ἘΚΕΙΝΩΝ εἰ ἘΥ ΚΕΙ- 
ΜΕΝΩΝ [ωςῖ]ῖς, Πεπτοπεῖα ΡτοῬίος: 7ο [αΐωο εἰ Ζεπε 
αδεηηΐδης οοήμης σε γεν. Ἆατ Ρζ]οβγαιί Νε. Λ-- 
ΡΟ]. ντα, 7. Ρ. 355. ὅδ ΕΥ ΚΕΙΣΕΣΘΑΙ τὰ Σαυτοῦ 
ἔφασκεν' ἐ]]ο ο/η [μὴ Άομο {2 αδε}ε ἀἰσέαι. ΜΕΟΠΕΠΡ ἤν 
σι πάθη να]άο, 1/ὰ5ο Εεαποπίαξιτα εἴ σι πάθοι εἴ Τ.ατ]- 
ποσα» [ σέ {)] αεοἰ]ν/οί, ΓπερΙπτΙς, 3ο Οπ7ηή 
ἆσ {οτα νῖτο τὸν δ᾽ ὀλίνος φενάχει καὶ μέγας, ΗΝ ΤΙ 
ΠΑΘΗ! αρΗᾷ οὐ. Β6τΠ]. ΧΙΙΧ. Ῥ. 356. 

σο. Οἱ δὲ Πηδασέες] Οὐ4ε {εαυπίας 4ε Ῥεάα{επῇ- 
νι Ἱήςο παῖμί νιάσητης αἀλ]ίοιήπα, αἴαε α πια]α ΠαΠΙΙ 
ος πατρίηἰς {6Ἱο]ῖο ἱπισπεέτα Πετοβοῖεῖδ» απε» τ8- 
Ἰοά]ς Ἰςῆς, Ίου πποάο σοϊρµπέ: παρὼ βασιλέί, τῷ µε- 
ίση τίσις ἃο. Ἠαιο νε]ίεπ εοπἰεά απ, Γαρία 1.Π1 
Τηθπιοταία!α» Οοᾶΐεςος σοπαρίοῦατεπῖ, τς 1]]απι ΠΤΠΙΔ- 
τυηὲ ΝΕ. 6, 199. απ ΡΗΠΙΗΠΙ ΡοπᾶπΙ Ἠετοάοίσα αχ 

. 12 0. 17.9 Ῥα]ο Ἰωνικώτερο» αποά Ἠ]ο Ησερίε; 
οἨρία: "Ἔσαν δὲ Πηδασέες οἰκέοντεο ὑπὲρ “Αλικδρνησοῦ 
µεσόγαιαν᾿ τοῖσι ὅκως τι µέλλοι ἀνεπιτήδευν ἔσεσθαι», αὖ- 
τοῖσί τε καὶ τοῖσι περιοίκοισι ἡ ἱρη της ᾽Αύηναίης πώνωνα 
ἀέγαν Ίσαει τρὶς [δέ] σφι τοῦτο ἐγένετο. ΔεΠ{1Πα { 1Ρ8- 
ἴσς, Ἠϊο οβάςΠΙ Ῥαεπα πατταπεήτ: Ἠΐς 15 «πα 0ου- 
σεις 1Η «Ὢσηιοββ. Ρ. 194... ὅοο, αἲε, οἱήρ 1Η οὖ- 
Γ.ε ΡΙΟΟΙά/ογδης ΠεγοάοΗ] επ πο είς: ὈηιΌας ΤΑΠΕΠ 
τηυΠεῦΗ Ῥα(οπ. εἴτατης «4γήβογοίοες νίᾷ. [ευβατά 
ΈΌπι, να, 6. 11. ΧΝ» 6. 94. ---- Πῖς εαάϊτα. {ρυσία νΙ- 
ἀεπίμΕ, ῥρήπ]ηπα αοα Ιπ{ηπε ποπη]]α αὖ Ἑ]οτοάοίσα 

Πτα τοητηπα Ἱαρίδ[ε νιάεῖις 72ο; πάσης εμήα - 
ἐγοᾷοΗ/ «οπ/{ιοϊμάϊπα 1ο {1ο Ἱεριπέιγ Ίοσο.. ηὈὶ 
οάλ[οπΏηΠῃ [ιο Οαπίὰ πιοπείο: Ίδια ἴαλα ἀθπίαής βς 

ΠΟΠ {ο]αι Ἱδοῄατ ολάσπι τερεῖεῖα.. δί πάεο εταητ ἀἴρηα 
αὐ4ς τεροίσΓση(ΗΣ, ο] ποἩ. Π]]α τορο[ήςί{εί ροῦ15 Τ.. 
πι 5ο.» υδί Ῥεδα[οπίος ο (αα 1{ετύΠΙ «ΟΠΙΠΙΕΠΙΟ- 

αἲε: ον Ῥήππμπι ἀϊσεραπι πια 11άΐ6ε Τεπ οοπῇ- 
οδα ον ἃτος {1ο Παάσπι Ῥγοάῖς Ιπά]εῖοι. Πετο- 
η ῃ ποῃος Τ/ μέλλοι ὠνεπιτήδευν ἐσεσόρι" {ο 1εόα 

λαο. Αν - Ἑἳ Ἰητειργεία(ηΣ: ἐπεὼν τοῖσι ττττ-. ΜΕΛΛΗ 
Ἱ ἔσεσθαι φολεπέν᾿ τὸ ἔσεσθαι νιάεΠεεῖ: τ6- 

Πι ἐντὸς ῳρόνου: να]ηῖ ρταπηπαΒεὐς ΄Λ- 

τα προ ρὐρλεπὸν, Ἴσφει πώνωνα ον Φύει. Ῥτίο- 
8οΙο» ἐν τοῖσι Πηδωσέοισι" εἲ τειώδε Φεβέται 

ἴποισι ΠΙΟΙΑΥΕΙΗΣ, Ῥοδίος {αυτί «Δε Τεστ Ἡ 

ῇ., ὠμφικτύοσι Ρα. Σηπά, «ποὺ Βγή. άν. 6 Ἱρόῃ τζιν; επι αἲΏρίτ ϱήΓδ0 ΣΠΙ. Ῥ. 909. ὃ η. 

πρὰνμά γνεσθαι" οΥ) ζα]πε: ποά ππυίατΙ ρορίέᾶ 
Ῥοϊιήτ {π συµφέρεται πρῆγμα. 3εὰ αι ΡΗ5 πάει που 

οβοπίο ππα]απι Ροτιεπάερατα ξ 4η Που 1ρῇ9 εΠαΙη Ῥ6ε- 

ἁλ{οαπβρας Όατοα {μπα Πιοετᾶοτῖς ῬοιίεπίηΙα ἐται ϱΧ- 

Ρίαπάιπι Ἑ ος υὔαπε Αρπϊβεατυπα νο]υῖέ Π1εγος. Ώε 

Οωίά ταπάσια 1Ηεετρο]ατος:. 4ΠΗΤΗ ππα]ήπα 1πΙΠΙΠΕΤΕΕ 
ο. 

τοῖσι ὠμφικτίοσι πᾶσι τοῖσι ὦμθ) ταύτης οἰκέουσι τῆς Πό- 
Ὅλιος 4ἴβε {πα ποή ΕΙεραπίετ {ηπΠί {οτηαία: ῥα]]πε Τῇ- 
ἀῑτα, “ΐηρλίγεηβύμς, σμἱ εἴγεα εα1ῃ “ΤΡΕΙΣ ῥᾳβήαηὲ: 
Ραηογίης, «{1ρῥίδγοπας, αἲτ, α πες [να {4 1" 
οἶσιῃ (αγία [πε Παυὶ ἐγαΠΑ]γεΙαοΙ{. θΗΓρΙςΟΙ ΡΕΙΠΙΠΠΙ 
Ἠη]ας ποῖας απάοτεπι Ρτο. περιοίκοισι, 1. 6. 178.. 16- 
οἱφίς. ἵῃ {1ο Οοά. περικτίοσι Πονεταϊ πιαρΙίῖει εκ Ποη!. 
Ὁά. Β. ό5., περικτίονας ἀνθρώπευς Οἱ περιαιετάουσε" 
Ίαπι νἱάο απαπῃ ἀοέτο {οτὶρεοτίε αἆ αχεπηρ]ατ Π0Ἠ1εΓ} 
Ῥιοροπιοᾶ πι ὠμφικτίοσι ---- τοῖσι ἁμοὶ ---- οἰκέουσι; ὉὈὉδί 
πιοπήπῖς Τζμωά, ππ, ο. 194. Ώε]ῖ τῶν περικτιόνων »Η- 
σιωτῶν' δεδο]. Περικτίονες » ΊπΠα ΙΕ, εἰσὶ καὶ ἄμφικτίονἒς» 

οἳ περιοικοῦντεο. τας τατίοσ]8 νοεῖς ὠμφικτίονες ΕΣΕΠΙ- 
ρίμπα τεαἰήτεπΕ {σουστεῖ «{Μάγοείομ αριὰ Ῥαυ[άη. Χ. 
Ῥ. 815., αάϊυτις α ογ/ῥμηρίο: εοη/ογ/Πος ἀμικτίονας 
νοσαπς Τεοίσει Ἱαχτα }η]ες. ἵπ Παγβουγ. ϱ. 976. οα- 
ἠἱσεγιη ἵπ αΙτοίεπ Ιπάιχίε» αμα (γοἥμη εἴ]απι 
ἀθοερῖε «λούσεὶ {αἱ Ἐ]οη]ερ. Ρ. το7. 1π Ίδής ποτά 
Ῥοδταε: κὀτ' ἄλκιμον ἔξετε θυμὸν, "Ω, Νέοι, οὐδ αἰδεῖσθ' 
ὦμφὶ περικτιόας» Πεζά υἱοίῆ059 ἴμυεμες, ΤΕυΕΓΕΙΗΗΠ4: 

ο. ος ΝΑΡΟΚΕΝ, 
σ1. Ἐν τοῖσι Πηδασέοισι] Νο]ὰς ΤΠήδασευσε, αἴοα {. 

ΝΙ. 9ο. Ρ. /νευραγήμε ἹεροὈαϊ Πµδασέεσσι ΕπιθΠά. η : 
11. Φεμοάαταπ Πμδάσοισι, πιοάο μας : ο πού- 

9 7 ωτοσδξδίας 1Ο Ες ντ νοσφρι]ο αἆ τοςπα Πήδασα ΡΙΟ τοι Ροΐοεῖ συµ- 

Φέρεται, οἩι {πορίμς συνηνείκόη; γενέσθαι πο 

επῖπι σι σος εγ]{» ΠΟΠ θά Γ 192 παν τν Ἠῇ 
αρίωπί ο-ε, ογίπα οπίτα νότο πλη] τὰ ΠΑΥΓΑΗ ο ο ασ 
οεπάιητ, Ῥοηί {αἱἴ6Πα Ὀ ο ρροιοω Ὃ οι τς ορ 

ποῖδι ------ παν ο ας Πο ον μὲν 
ἂν ὃς μα, ανω ρίεῃς., ον Ὃ μι. α τεμ, 

Φ6ΩἱΙ4Υ «ΠΙΠΟΠ οὗ 4ᾖ. ζΟΠ{ΕΠΓΠΙ. Χ Ἅ λαο Ταπὶς 

«ηρῥίῶγοπαι οχρυίο5 /εοραγάας ος υ1τ: Εαάσπι Πιρῃ5 

Λο οπί ἵ,. τ. ἆς ἸμΠὸ. Έχυ]. Ο. ΤΠ. ἀπίος Ἰά 
ἀμφικτ]οσι αοαπΙε{(οεπΏ», πεαιιε α]ία Γαὐπογίο: {ππί 

(ὥπς Πάσα περικτίονες» ἄμαθικτίονες, Ώνεα Φ6ἱ, Τζμογόέ- 

ᾖὐεῖωτα, τού πζευρτεῖε» οἳ περιρικοῦντες α ζμα[ες ζ1/- 
| Ῥρρρο η 
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.ἲ πι «ζω κά 

πμ 5 . νο. 

κε. «μι ΕΕ ΡΕΕΑ 

' 
: 

ε! 

ἵ 

4 

ο Ἡδν ο θν.1 4 / ϊ ΗΝ «9 Τ ὀγδρο ἐποίήσασ τὸ μηδὲ εἶναι; ἐδοκείρ τε 

αο[. «{ε1. 1η], ὦ/6βύ. 1Π1ρο.. ᾖ ΤΠαρὼ βασιλεῖ 
του Ἡῖ Ίοπες {οσης, ΦεβΕΙΠι ὁ οπηῖ τν 
3άϊ αά 1, τ » Ἰόο, { Παιώνων Πάει ες βα]λᾳ {αππρο5. ᾖ' Ποιήσει, }ν κοµισώμενος το ο Ἐμῶν σίς ἐ | 

Σάσ. «τοῦ. ΣΤηά, }ῇᾳ, εετειὶ τί, σε προγόνων ἐρ. 
σα 

πο Ίρῥεβο ἀμβιπεμμσίρας 9 Ῥ. 356. Ῥεάαίεηβπι Ίας Ἠ]θοτία νοτα ρτορῖθί αγά ΠςΠΠΙΑΠΙ μις πι]. ν. 

δᾳς ἐκτέμνειν, Ηδί 

Ὃ 
« ἳ ο Ῥ 9 4 πιαπβό 

668 α ΕΕ κ ο ο ο ο ια λαών Ἰ ία ον Οι, 
3 ᾿ . ν..ς ὦ ας : 1 Ἱτῃι]ς Ἱ ο ἀδικηθότι ἐγένετο πάντων τῶ ἡμᾶς ἴδμο, ἁλόντα ΤηΠΙΡΗΦ 41ο απϊάεπι 1ρῇ μη ν 

ες οἩ ἡ / γὰρ αὐτὸν ὑπὸ πολεµίων, καὶ πωλεόμΏον, ὠέεται. «ΟΠΙΡΙ ἃεοερμρ Πα. πο πας 
α Πανιώπος, ὠὴς Χϊος" ὃς τὴν Ὁ' ὅόη χατεςήσατοόος ΡΡΗΠΙ αὮ Πο[ῆδας ας νεπα]ετ ΠΠΕΙΑ:" 
αι σα. : ο --- πλω εδὺ Ῥαπίοπίμς,, νῖς Οµίης, οκ σσ ΙΠΙρΗΠΕ 
ἀπ’ έργων ἀνοσιωτάτων. ὅκωρ Ύ8ς κτήσαιτο παιοᾶ {πο ουφβα νίεατα Γεὔαπ9: ΠΠ 415. 16” 
ο δν 2 αν ος 
εἴδεος ἐπαμμθνς, ἐκτάμνδν, ἀγνέων ἐπωλεε ἐς Σάρ- τος ἔοηπα Ῥιρᾷτο οοδπιαιαξ, 205 8 δ» 

Ἶ” / | αεηΗριΕ 

ὃς τε 5 καὶ Ἔφισω χρημάτων μεγάλω». παρὰ Ύας αι; ἀμβίοσπε απῖ δατάεδ 3η ο 
τοῖσι βάρβάροίσι τιμιώτεροί εἶσι οἱ εὐνβχοι, πίσιο Ἱπασπα Ῥεσυπῖα Ψεπαπάαραῦ, ΑΡ 4ἲρα- 
ϱ/ π Ρ τν : / .) ν ς δ ᾷ Ρ . . ᾗ τ Παΐπ αυ 

εὔεκα της πάσηε, τῶν  οἸορχίῶν, ἄλλες τε δ) 658198 επῖπι ῬτεϊίοΠοτες ειπαε]ὰ . ον ατα 
3 } ν με ’ . - , 

Πανιώνιος ἐξέταµε πολλες, ἅτε ποκύµεοε ἐκ. «τη- ἨΠοι Ταπτ εαίταϊν πίνει λε 
Οεἴεταπι τ α1ος Ῥείπιπ]ζος» 18 , 

μι τμ δόη 3 καὶ , ὴ νο) ο. ο γὰρ κα: πι Ῥαπϊοπίας εχοσιῖε, πε 4ὐἱ εΧ μας το σς “πάντα ἐδυσύχεε ὁ Ερμότιμο, ἄπιθέεται ἐκ, τῶ ο. μπεζ το ἁ α οὐμία Ἰαβοῖα Ηει- 

Σαρδίων παρὰ βασιλΊὰ µετ ἄλλων δώρων' χρόνν δὲ μποήπης. ο θηγήρης αἆ γεσεπι ΕΠ αἰίῖς πι” 

«προϊόντος» πάντων τῶν εὐνόχων ἐτιμήδη µάλιφαζοῃοηῖρις ἀθάιέτις ο-τ Ῥτορτεκ/ασπε ΤΕΠΙΡΟΠ5 

Ε παρὰ Ἐέρξῃ. Ὡς δὲ τὸ φ΄ράτευµα τὸ Περσικὸν εκ οππῖρης ειπας]ῖς Τηαχίπηο 1ῃ Ποποίέ ὃ 

6 ὤρμα ὃ βασιλεὺς ἐπὶ τὰς Αθήνας, ἐῶν ον Σάρδισι, «Χεικαπι οι Παρῖτας, Οπυπι απτει ώς 1 

οὐθαῦτα καταβὰς κατὰ δή τι ποηγμα ὃ Ἑρμότιμος Υετίας Αἴπεηας Ίπονετει ε Βαν ρμν {οήι 

«ος πλω ον Κων Ας ζκνται τας ηδη ονούνων αρένα αφεος 
νεὺ» δε καλέεται» εὐρίσκει τὸν ὴ Πανιώνιου οαῦτα, 75 της .. μον Ἡ . ορ 

ἔπιγνες δὲ 2 έλέγε “πυρ αυτον πολλες καὶ Φιλίας παϊή Ῥα δη ᾷ τς κά πίτα αἱ αυτής ἐδ' 

λόγες' πεῶτα μέν ὃν καταλέγων ὅσα αὐτὸς δί ἐκεῖ- οἳ πηπ]εῖς οἳ πιο λης αν ΡΕ πΙΠ ο. 
νου ὄχοι ἀγαθά' δεύτερα δέ δι ὑπισχγύμοωος ἀντὶ τά- "{οης αἳ (ως αε[εσασεις Ῥοπό, 
ο ολ ο ῇλ . ἤ κ ο. ης εἰ; αποῖ Ρετ Ί]ηπι εδ]εῖ ο” Ἠ][ας πιεηά 

τω ἀγαθα κ ποήσειθ, Ἠν κομίσας τες 1 οἷ- ἀεπάρ Ρο]σεπς απαπι ϱτΔΗΔΕ οπιο[βεί» 
κετας οΙΧΕῃ εκεί" ὧγε ὑποδξάμθον ἄσμοου τεςθοίοτεῖ τε]ατυτις, Π ποπιο ΕΠΗ ο ρρπῖος 1» 
λόγες τὸν Παιώο, κοµίσαι τὰ τέχνα καὶ τὸν γυ- Ίππο σοππήρταρίε. Έα ὀξλΗΟΡ χο 

ς ο Φῇ / / ”/ ναικα, ὢ9 δὲ ἄρα παοικίή µε πιρέλαβε, ἔλεγεο ο. ο κ, ὂμη Πο ΘΟπστη ροδίοααμαπῃ 6ὰ τν ποϊδῖς αἰταῖιῖ5 
Ἑρμότιμος τάδε» » Ὦ πάντων ἀγδρῶ Ίδη μά- . μή5 
λα αρα ο) ρώσος Αρ μς θα. αἀερῖας ε5ῖ ΕΗεΓπιοΗπηΗδ» ς παϊος ος πεβα; 

) / 3 ἡ } ελ ολ ρω 2». ωὁ είν ο ΟΠΙΠΙΗΤΗ Ρο5ι ΠΟΠΠΙΠΟΣ 165 2 αμα 

2» Τί σε εγω κακόν Ἡ αὐτὸς» Ἡ τῶ  ἐμῶθδαϊρβπια περοείαΏοπε απῶ[ίαπι νο σι γεὶ 

92 Τί ἐργάσατο», ἤ σε, Ἠ τῶν σῶ τια, ὅτι µε ἄπῖ 1ρ6θ 6Ρο, απῖ πιΕΟτΙΠΙ αυ ρηιά ὃν αιοα. 
ΗΡΙ νεἰ ἵποτιπι εΙρίαπι ο  ρμαδν [οἵε 

ες λήσευ οἷα ἐ ο εοια ον. Ίπθ εκ Υίτο Εεσετ]ς πΙΗ] εδίες Εἳ Ἐαο αἩ 3 Ἠσένμ οἱα εμηχανω τοτε’ οἱ σε π'οιησα Ἡξ 4πῶ ἵωπς ππασμἰραδατί 5 Ἰατετοπῖ 4εο»: 3. 
πα ἵ πο ἡ ας, / { ’ . ς / 9 -.ὖ { 3» τὰ ἁλοσια» γόμῳ θικαίῳ χρεωμθοι» υπηγαγο τη Ἱερε πίεηΏίεςδ, ἴ6 Ιπ{απάοτΗπὰ ο πο 

; 

οπ ή 3 ος - ὄ 
22 . χαρα τὰς ἐμᾶς ’ σε σε μὴ μέμψασ»)αιϱΟιταδΙάστιπι 1π ΙΠ4ΠΗΦ ΤΠΕᾷ5; πἳ 4ε ρ μή 6χ- 

2» τὴν ἀπ ἐμέο τοι ἐσομέην δίκη’. ὦἱς δὲ ὃν ταῦ» εἲθὶ ἱτποβαπᾶᾶ 41ο ΠΟΠ Ῥοβῇ, Ἠάν Γιο" 
) ο Ο.Α τα : - λα : ! ον σος, . 

α Ποιώνιος «4γεζι 7ης, ια, Νυϊραπι ἴα «41οβαεο» Ίπας 1. νι. ϱ. 966. Ὦ. οἴηίς, ὐ 74 {ῦ. 

Σπ, ο κα) ἐς Ἔφ. ας π μυ ρα, «9.» ἐνορχιέων «4γεὐ.  4Πῖεα ἐνορχέων. ἐ τος πωρπεί. 
. Βέρῷ, «1γοῦ. {η ζαα. . 6 Ὅρμα αγ. ὔ Ἡπ ο 

εως α αυ 4. ᾖ Δὺοςί αὖ «4γεῦ., ἵα απο ο 7πᾶ Απ ΓΠάσ. 

«Φά ; 

ει δες. Ρας. 4. Τδοηι. αρ. 1 Οἰκέτα) εἲ ΄αα: απίεα παῖδας ΕΧ «ἀἱάο εἰ ας. 

ὴ 
μαι ἅ ᾱ 

Ἄοσο]ας αλ []ογορως περιίκους 6ΙΙβάεπιαῦε νειρί 'πιοπή ρθεις {υπιβε, νΙπάϊέίαπι 1εεῖο ἀἴα» αμ 
ἀῑπῖε Φήγο2ο χηπ, Ῥ. οσο. Οπἱ εἴβο Ῥοπο 44 4ἱἴαπιεη- ως αἀραταὈίε Πεγπιοεϊπιας ππϊ{εΠΙΟΟΙ ος πι 
ΤΠΠ]» τοῖσι ἂμφ) ταύτης οἰκέουσι τῆς πόλιοε- Έϊ δἱετου- δα Χοπορδομείς ΟγΤοραεάΙα {α61Ε ΠΟΝΟΣ ΛΟΚΕΣΥ 
τόν Ἠῖηηο οκ Ἰησαπίο Ηρτατα» Τ4ΓΙΟΤΕΠΙ ὤμφιντίονος μοντ (ο ο. κο 
ΥΟΟΕΠΙ εχρ]σϊεμ], Ῥοττο δὶς ἤδη ἐγένετο ῬΙοΙΠΙΦ Ῥες- 65. Τῶν ἐνορχίων] ΜεΠας νιάετατ νυ]βαίο ος βαπο. 
Ἐν ΔΙΡΙ τς Ῥο[αῖε ετ συπι οὉ ὀγαῤο. Όιαο Οιή- 89. ΘΙΔΐΠΙ ποιεύµενος ἐν τούτου τὴν δν Ἐν {όν ς 
α απίπιο χονοἰνοπε ρίητα Ἠὶς ἱπομ]σαία νίάεπτχ, πεφιε ταοῖρίο, Ώεά!ε ποιεύµενον ἀπὸ ο οἳ η 
ομπας αοζεμαγίη πὰ ἄϊδειπι ρηπι Ηοτὶ σαραῖ, Ἡς 86., ἀϊνετβοτε 1Π τε. δἱ 6οάᾱ. οῦ ματον 

ν ος Πανιώνιο] Ἑοσςῖπο πιαπσοπί ΠΟΊΊΕΗ Ῥαχθπῖας {π- ἐκ τούτου Ῥο[α]αὈῖε 401 αιῖ ἔργου αἩϊ σρή' ης 
Ῥοιμοπ]πΕ; απ Τριωνίου, {εηρᾶ. σοᾷΐσος ἀπρίηπα τε]π- πιοάο ῥῤαι ο αα]αίΠο (σήμα 
απυπὲ: ΠῬοβος, τα[ροξεης α]ῑηπς αἆ αγίοπι πισάΙ- 79, Τοὺς οἰκέτας] Ίδοας Μαρίβ. αν, Οπής 
ο τα η αὐα Αροο, Βασσμις ες {ρρα. ήμοτνα νεπσβπιε.. Οοπίε ἀῑάα αἆ Ἠπίηρ ἡνή Ο: πιο, ν 
Ἐν «τας ΗΗ Επτς]{ογο πἀοοπηπιοβα "ας εχ οος- αὐίεπι Τ2οή]ας ὥσμενον, 4ποᾷ Ποπήπίν μοι Ἡ, ο, 
αἶ]ίο Υ3ΠΙΟΠΙΟ» οπ]μς Ο11 ρατβσίρος Τ,, τ. τα.. αἲ- Ῥείπιε {1 Ρτας{επεῖᾳ ἠπάίσας» Οοτησίες Ρο. 
αὖε τη] «44ῥοπαεης. Ἐήδερς ἐπαμμένους Τ.. 1, 1οο. Ἱ- δεξάµενον, οπῖ ἵῃ Πας αἷῖα ροϊεβαδ. ος α 
ααβτανίπιας», Ἠ]ε ἐκτάμνων ἵπειηατ. Ώαροι ση. ἴσα. -΄ θ3. Ανδρῶν ἔδη μάλισα] Οσα ᾖδὴ ος ρῤα ὃν 

τὸ αἴδρία ἄποτάμνει» Ετ πεππα «οπρ]υχα Ῥοψέως. Ῥοῦ- τονήεηῖαῖ, ρο[οσίις εἰϊσθυαπι, Ἠοτυσα  ρωο» αὐἩ 
Πα πποείς 10/6ῤῥης π. 8.Ν. Ἀρίον. σος ποῖε, παῖ- τατίοτθ αοοῖΙρῖτ ποῖτῖοπα τν μέχρι νῦν, 2μέ Ὃ ον αν 

' ραπθειηίην Ὄεπο, Ἵνες 11 Ίαπιεα Ῥρυίῶη, Αεμαΐς, Οσο, Ίροο οἱ ἑρναηις πι ρα. 

οοπευπιε]ίαε ΡΗΠ ΒΠΕΤΟΙΞΑ. ο , Ὦ Τη 

ὅο, Έδευς ἐπαμμένυε] ΑΔ παἴυτὰ ἐβγές/αηη ἴοΏτς ζοἵ- οὐ [ομαάηγηπι Ἰηδίὰ» τε ΕΠΡΙΙΡΟ: Ίμσε προγόνων” η. 
- | ο απ Ιπι εὖ / . : : σοκ] Ὁ ΄ 

Ῥοπίς οπφμων αάκριοοι πο ίὸ Ἐάδρ εἴδονς μη ρύπους, ἱπφικί, Ομῖς ομήπι, τ[σε ἐγὼς Ώρίοα Πρι αλ τν 

154 εὐεεῖς. ἄνθ κατὸ πῶν τὸ ἐπτος εἴδους καὶ Φυῇο εὖ ἤ σε πεαµῖς οσυ]ίς α4[ρίσίαϊ - 
ἔχοτας. Ομ Ίδε ΕαπΙΟΠΙΗ5 εκ{εένοβ γΙνέων ἐπώλεε {51βΗ, Ἡ Ε ο αυποὰ η 

ὃν Σάρδς τε καὶ Ἔφεσον χρημάτων μεγάλων. Ἰπ αμάρις 67. Τὸ μῄδν εἶναι] Ομ] τὸ μβενς γ. ος 
οτάΊποπι πηνηπι νοτροταπι 1ηνετΏῖ {1ο πιοτθ, πα- νἱ οἳ πη]ἰ ταῖ Ἠοιπίπθς, 0ῤῥο0Η Αίασο. ος η όασ: 

αι επίη αΗδί νοπάσνας Έρμε[ιπι αὐἀμοςβάος: {δᾷ ) Οὀγγε. ΟΥ. ἁκκνπ. ϱ. 489. ες ώς αμα ὃν 
"ητ8ἴ δις ο Ώρ]ε[, ππτεπάος 1η Ῥειήόα», Ἠ0ἱ πίις Ὅ. Αἴπά Ἠστπιοείπαις, ολ]απΙΤΑΤΕΙΗ [1α υἱσάμπο ν 
εὔεκα [εοιπάηπη ᾖ]ργος], νὶγὶς οὐκ ἄνδρες απτεροπεῦαη- νὶν πες Γεπιίπα δναίθτας, εκρΙοῦΙΦΗΣ ο μῃ μα 
ΤΗΣ: ΟΗΣ ἍΠτοπῃ Ῥδγ[ιςο εὐνούχους ἐποίουν τοὺς κβλοὺς ἵ- πϊοπίο, «Αάῑ Μα/υμσμίο οὐ{ειναῖα 39 Ουἡ : 
ΠοπΟΙΠ τεβα]ε Ὠ]ον Ο0γγε, Χχ. ρ. 579. Β. Υά. Ἠε- 4 ο | 4 είν 7 ή Υ1 6, 95. Β2ήοη, ἃς Ἑ, Ῥ. π, ρ. 905. - 1 : οι ' 

ἆ- τοῦ 

ς ἀῑῖα Ῥαπίοπῖας οοπῖπ]τ {ε ἥ]αε οἴσν απιῖία 

ον. 

τ 
τι 

α 
πα 

ος 
Ἶ 

μὲν ΗΔΗ τὸ ὄνοματα αὐτῶν οὐκ. . οΠεσΙπα αροβ[εῦ ς ) 

-“ ο 



Ματάσπίας Ἰαδείηχ ο]ίρογε σος. πο] τα. ΟΙαεΠοτορία αὖ Ῥλα]οτο 
Ρετρῖτ Ζοβσιοπις Οχαςί ρείεααμητας Απάταπι φαμα. Ροτίο 
υ]ά αθεπάμη εδίει, ἀε]{δειαηείους ΟΥασἶς παπα Τήςπι]βος]ες 
υαβείος Ρος Ἱπία]αο Ἠε]]ο[ροπιωπι Ρετοιο, ουβ{ή: Εατγοίαάος, 

Ῥτοῦτανίε Ποποηϊ, Αἰῆς 1π. σοπ/ρεξξιπα αάάά- τα 3 ὠείδιζε, ἀχθοτων τῶν παίδων ἐς ὄψὴν Ἰναγ- 

ἐς, οοαξεις, [αῖτ Ῥαπίοπίας σεητα]ία Βἰοταπα κάζετο ὁ Πανιώνιος τῶν ἑωύτᾶ παίδων τεσσέρων ἐόντων 
Τποχη(η ααὶ 4παταος εἴαπῖ, αρειάετε: εἲ εᾳᾷ- ΄ τὰ αἶδοια ἀποτάμνεη. ἀναγκαζόµενο δὲ, ἐπεοίεν 
ὅτις ἴῑα [οοῖο  εἳ Ροδίσαπι {οοῖρίετ » ΕΙ ος ταῦτα" αὐτῷ τε, ὡς ταῦτα ἐργάσατο, δι παῖδες 
αἀαξῖῖ ν]τί]α εἴας αὈείάεταΏῖ. τα ἠ]Πο ας Ὢν / ος. ως οὖν Ἅρο 

αππιοιίπιας Ρετ[δηματις ονι Ῥαποπίηπη, ἀναγκαζόµωοι ἀπέταμνο. Πανιώνιο μέν νυν Έτω 
: ' ων δρ ζ Ἵρες κό . μέ ν λ 

107 Χεικερ απτεπι Βἰοταπι Ἱερμεία ἀεάισει- περιηλθε ο. οσο μες, Ῥερξης δε . 
ἀοτηπῃ περοῖίο ᾿Ατοπηιμη ἀειηαπάαϊο, ααεῖ- . 2: τες παιδας Αρτέμισίη ἐπέτρεψε ἄπάγευ ες» Ε- 

; ο: - . 3 : ξ ον πο ρονς 
ἴππα ἹΜατάοπίαπη 1ᾳ5ᾷε 6 «ορ 4ος Ιροτεῖ  Φεσον» καλέσας Μαρδόιο», 5 ἐκέλενέ μι Της σρατίηθ 

εἰἴσετα., τι εοπ{εηῖαπεα΄ γειρῖ {αΐΐα εχεαιῖ διαλέγευ ἆ τες ἂν βύληται, καὶ ποίέευ τσι λόγοι» 
1 1 3 ; ον Ἀ ρε. Ἐ ρεααειας Ηαξϊεπιιφ οι τν ος τας ἴσι τὰ ἔργα πειρώμοω ὁμοῖα. ταύτην με την ημερν. 

ο πομκμειμμαςε αμα ικΗμο 8ΙΟΤΟ ἐς ο τοσΏτο ἐγίγτο" της δὲ νυκτὸς» κελέύσαντος 
Ώανες τεῖτο Πεἱιεροπίαπι νετ[δ- αρἀασε- - κ ο ο ον. 

[ἑασιληοό, Τα5 γήα6 οἱ σρατηγοι ἐκ. τὸ ΦαλήρΏ απη- ΤΠΕ, ΡΤΟ {5 αισαπε αςσειείαπῖες, αἆ ει{ζο- ο ων Ἱρ μα λλών., 
ἶεπάας ταρῖ ταῖος, αίθις (ταηβτοί, Ίτα πα. ὙΟ οπίσω εν Του Ελλησπωτον ο οταν 
γ]σαπίες ὑατρατ απππ Ζοβετ αρρτορίπ(ια- οέκάσοὀν διαφυλαζήσα, τὰς σχεδίας πορευθηναι ἕ βα- 
τεης,. πηπιῖα απΦάαπι εοπεϊπεπιῖ5 1ης Ῥτο- σιλᾶ, ἐπεὶ δὲ ἀγχέ ἔσαν Ζωᾳ1ροο π“λώσΥτεΡ οι βάρ» 
πιπεπΏῖα Ρτοπιοητοτία {1ρ]σατῖ παν]ρῖα ες, Άβαροι» αγατιώησι γὰρ ἄκραι λεπταὶ της Ἠπείρ 
Ῥεταῖμ Ίμπο ααζαρεταπὲ: ταπάςπι ἀείπάε 6- Ἡ ταύτης, ἐδοξάν τε γ]ας εἶναι, καὶ ἔφευγο ἐπὶ 

ια ος ἰειαρείς » πα ρα υπο ο ᾽πολλόν, χρόνῳ δὲ µαθόντες ὅτι εἰ "ες εἶον, ἀλλ. ᾱ- 
προ. «Σεερξπς ος πατοσα ιοδίΟχραι, συλλεχθέτες» ἔκομίζοτο, Ὡς δὲ ἡμέρῃϊ ἐγέ- 
ἸἨυχῖε,  Οχαοῖ «οιποπεος «ἰρίάεπι ροάςβτες ος 1ο λΕΧΤΝ ἐκΗΙΟΩΤο. ον σε Ἠμεῃ ἐγε 
οορῖα Ἰοίῆαπι Ρει[ίατα». τας εἰαδίεπι 4ο. ὃν ορ Τε ο! Ἑλλαβεό κατα χώΜΗµωυτα τὸ σρά- 
αυς οἶτσα. Ῥμο]είηπι οδία, ἃς Ῥαρπαϊη Πάνα- ΤΟ τὸ πεζο» Άλπιζο καὶ τὰςγ]ας εἶναι Περὶ δά- 
Ίεπι οοπηπήσ[ία. 1, {5 απ τεβ[επάιπι 3ρ- λήρο' ἐδόκεόν Τε γαυμαχήσει σφέας, παβαρτέώτό τὲ - 
Ῥαταδαηε,, Θεά «οβηΙτο ία νεα {οί ὧς ἀλεξησόμθοι. ἐπεὶ δὲ ἐπύθωτο τὰς ν]ας Κ οἱχω- 
οοπ{ε[Π]πι ΙΠ{6ΦΠ1 εεη{εραητ: Ιίαβαος εστι 1η-τ Εχυίας, αὐτίια μετὰ ταῦτα ἐδόκεε ἐπιδιώκευ. τὸν µεέν 

ον ο ο Αα ο το 
ο”, εβΟΚΑΙ: κ ο ἐς δὲ τὴν πικόμενοι, ἓ ο)- 

Οµΐρις ΤΠοπάβοσ]ες {παάεραῖ, πῖ Ῥετ 1Π{» {.ΞΧΡ Ε ε ρα τς ον κ ών ο. Ἂ ήρι 
Ία5- πανὶραμοπε π/Πτατα οἰασίεπα Πποίήαπι ο ΑΤΟΜΟ γρωμην από τμυΤΟ» οἷα 
Ἰη[οφιεηίςς, τΜεξία αἆ Πε]ε[ροπίαπι πανίρα- σῶν ΤοαπομΒς» καὶ ἐπιδώξαντας τας γηας,πλῶει 
τοπῖ, {οἰατατί Ῥοπίςς. Ππίς οοηϊτηίαπι Ε-οΟἰθέώς ἐπί τὸν Ἑλλήσπωτο, λύσωτας τὰς γεφύρας. 

ς . . λ Χ 3 3 

τγρ]αάθς οΡΡοπεΡαῖ {επτεπίαπι, αμοά ἀῑσθ- Εὐρυβιάδρ δὲ τὴν ολωτίη ταύτῃ γνώμην ἐτίθετο» 
ἷ 1 / « 3 / Ας / 5 Α [ 5 

ἵνα) αἰιας αλεναππαα ο ο ασ ο πάντων Ἡ σφες κακῶ τὴν Ἑλλάδα ἐργάσαητο. εἰ [α επῖπι, Π ἀαρτεπεπ{ας ΠΙΑΠΕΓΕ 1 Έπτορα μα ο ο λος το Πποο μον 
οοβετοῖΣ, τεπϊαίυτις εί απείεπι Ποι αρ 2:39, να αμα ροής μμ τα 
πας αποά ΠΡὶ οὔπι απἰάεία αρεπΏὶ Ώθς υ]]α29 ὑρώπή»  πβῴτο ἂν Ἠσυχύν μὴ ἀγεν ως αγοτί 
χος Ρονίες ρτοσεάεῖα, ηες πας ΤεΙΤΟ οἵιεπ- Α6 οἱ ησυχιν σα τι Ρ πςοχωρεευ οἱ τε εσαι τῶ 

. . 1 ᾿ . 5 ο Σω Ὃ ον. ἄετοιτ τεσριας, οἳ οκειοῖτης πας Έπιε πρηγµάτων, ετετιςκομιθὴ τὸ ὀπίσω Φανήσετα ολ!» 
εοπῄοετείη : αρδτεάιεπΏΙ νετο εἲ τερις δε- μῷ τέ ὃι ἡ σρατὴι ᾱ διαφθαρέετα/ ἐπιχεέοτι δε αὖ- 
τεΏά]ς οΡεταπι ἀπητί οπ]π]α Ῥοδίεπῖ ρες Έαπ- τῷ, καὶ ἔργε ἐχομεῳ, πάντα τὰ κατὰ τὴν Εὐρῶ» 

ΟΡ Ηπη, ας κ ιο πσβίρης 2, Ὃ βοπην οἷὃά τε ἔσαι πθοσχωρῆσαι κατα πλιάς τε καὶ 
1π πατ]οπίρας απῶ νε] σαρετεπῖατ, ν ο αν ος αν πο πα 

ενα τος χατα εὔνεαν Ἠτοι ἀλισκομέων Ύε 
τοα {6[5 ἀεάετεπε: απ ετίαπι τεπι ΠΓΠΠΙεΠἘα- πο ο. ο ο ο ορ τομ 

τίαπι Παβίτωτος εκ αππαῖς {επρετ Επαδηρις ογεοτω" ΤΘοφηι τε ἔξευ σφεας Τὸν ἔπέτειο αίει τῶν 
στα. | Ελὰ 

α ἸΩψείδσε Ῥαε. «401. Σ1μά,ν οὐῖής {1 εεία ροῖςςῖ, ὁ Ἡ εἶσις καὶ Ἑρ. «πο. 2, ὁ ἀεβῖ εἰ ΐνχι 
ο Ἐκέλευε -αε[. «45. «ἀγοῶ. 7. ΟΓ8 φ]ερῦ.: ΡΠΙΗ5 ἐκέλευσε.  ἆ Τοὺς βούλεται Πάεπι ΟΙΠΠΕ5. περα {ρετπο. 
ε Τοσοῦτο αι. ] Τάψεος ἔσψε }πά, ῬοίεΠας αἴἶαπι «4γεῦ., οἶῖπι τοφέως. ΑΙΑΤΙΠΙ 4ΠΙΌΟ Φυλοξούσας. ο Ἰειι / ος. ο... . απ ταχς ας. δ 
δα. 4. πα, «4γοῤ.» ἵπ «6ο οἲ Τε]α 5 βασιλα. ὃ Ταύτας ἐδόξ., οσο ταύτην -ἄγοδ. 24. ὁ Ἐλί- 
Ύετο Ῥα/. «4γεῦ,, {ας Όεπα. ᾗ Ὠιχωκ. «4γοῦ. 7 { Δυοσί αὖ «4γοῦ. 7  -π Νοη αρποίοΙε φνώμην 

2 ΣΦι Ῥαε/. «49δ., σφέας }. «4γεζ. εἲ κακὀν. Ῥοτίο ἐργά- 

ΥΚΑΝΤΑ, ειδε υΠ. εδὸ 

ο... 

τες 

«40. πεβιο Αγή1., ἵπ 7, αἳ «ἄποῦ, ἐπεδείκγυτο. 
σαιτο «γοῦ. }μά, Βατ. 4, ο Τειρῶτο Ῥίεπο «4γεῦ. 7, Ῥϊο πειρῷτ᾽ ὂν νι]ραίο. ᾖ τῥ Ἡροσαωρ. «άγεῦι 
“εί, Ῥαν/. «40. «ἀπὸ. Ῥργίςς α4. Οι διωφθερέεται. 1π ΡιοχΙπΗ5 προχωρῆσαι κατὰ π. γή. 

07. Ἑέρξηο ----- τοὺς παῖδως] Διιοιηίμαςε οπ]α οοπηπῖ- 
Πρία ἀῑοΙ ευ. Ὡρ[είαπι ἀμοσπάος., Πηρ]άς 1οσρίῖ Ρ/η- 
ζωγο0. Ἔ. Ἡ. Ῥ. 87ο. Λ. ------ Ῥαμ]ο ροςί 1μβ[ Τεα] 
εχ ΑΙΕΠΑΓΗΠΙ ρος ἴ πανες ἀεάισεσαπί ὡς τώχεος εἶχε 
ἔκωσος, διαφυλαξούσως τὼς σγεδίος πορευθῆναι βασιλία" 
Ίος τοά1δῖε ορίΠοῖ Ρτο Ἰεάήοπο {ου ------ Εμρίσηίθ 
ετίας {ειγεραπῖ» ας Π πανες ϱβ{εηί Ἠοβή]ος, ἵπ ατα 

Ὀτοπηήηοπία ΔίΠςες Ριοπιοπίοία: αἁππον]έ Ίδη ϱ- 
/ἀμῤοη. Γουβύγαβ] Ἡ. Χ. ο. 95.9 Ὠδὶ ὁ δειλὸς πριῷ. 
σός Τις οἷο, πλέων τὼς ἄκρας Φάσκειν ἡμιολίας εἶναι. 

ος νι τάχεος εἶχε] Ότι ΣΤηάοΡοπεηῇ ἀεδοιιν, 
λατ ὰ τν πι Ρ. ότοι «. ὡς μὲν εἷχε τάχους καὶ 

ος τος. πος ΝΟβγ} ἀῑ(οοηνεπῖε . 1κ» 58, 
ες θομο]ΐς αν πσαε ποῬί]επῃ Ίουῦπι εχ Ἔρη[αμία 1» 31: 
ἀοξῆκβιηὶ πᾷ ο πορομἠς Ῥ. 389, Παπήπαταπε νι 
τη σῆς ἡπεί ἐρυ. Άγ. Α πια Ψετο πείτε ρταεῖεῖ- 

ος νη]ραίο Ἠπιιά «ὐααήαπι ΡοεΠ5. 
Νός οκ(ο ο λος Ῥεμας πηήπιτα Ίδτα ῥτοπιοπίοτία π8- 

τὸ ον Ἠπα» Ίπάε {οππήάο Ἠ]5 οἳ {αρα 
Όμην ἄπεδείκνυτο] ΄Ευτοηηϊος {οηρας Ποςςῖ {8- 

εἵο, 
{ ν Ἱ 

κ Ὁπβία σης Ἠπδοπι, δὶς 1, Π]» 16ο. πολλάκις 

Ρ0). ταύτος ἔδιξάν τε ἕτ---- ΠΟΠ ἀερεῖς 

δὲ Δαρεῖου λέγεται ΣΝΩΜΗΝ τήνδε ΑΠΟΔΕΒΑΣΘΑΙ: 
αμοά {οἶμπι αθηπάε επ], ντ Ἠαης απϊάσπι Γπεπήβο-. 
εἷες ορίπΙοπεπι» Π οτεάΊπιις Βµαγεδο, οἶπι Απη- 
ἆα εοηπιηπῖσανΊτ, 641 Ψαῑάε εἰ Ἰδάεπι {το ἆς σα" 
ῃς, αδσας Ειγυίαάες., ἱπριοραπία, Τπεπι, Ρὲ 
Τοο. Λ. ο. 

90, Τοῦτ' ὢν µέγισον πάντων ὅτο,] Απίσιαα ππυ]ῖ- 
ρίες ἵῃ {ορᾶϊς ναηατῖο ρεγοιςβτ: αι]ά ες Ιπτεπάαεῶ» 
ΠΟΠ άβππιανειο, Ὀυί ριοποπαίπ6» Ματίο 1π οπιπίρηό” 
αρ]αίο » ἐργσαιτο ρτοῦᾶναιίθ» τες {οἰνοπά! Ῥοπείς Ίπ 
σοπβάετατίοπθ ογῖε, Ἠπϊνοτίαο 6189686 ο. ) τα ἁαπιηῦτη, οἱ σφέας ΠΙαΙΗΕΠΙ8: μην γιη νά ! τὸν Ἐλλε απΟτΙΗ1Η εφυ]άεπι πειμταπι αἱ ὼ δ ο ο 

ους » Ὥσς ΡΙαΠΟ ΝΕΣΙ4ΓΗ5 «γοῦ. κακὸν» 601 ρατ 
τν ο. 2 ὃν ή ρῆσαι Ἵ ος Γέ0ράεγέ 

ΠυΧΙέ οχ προχωρῆσα!» οἶοά 11 1. Ἱπερε(μο Ἱεσ[ε- ππὰ Ίσουπι, ἠσμά ραυ]ίο Πηροτία» Ίῃ 4λοῦ. εἳ Τδηογ- 
-οἱέ τ, ας Ἰπναίε., Εάπιπι Ῥ]ετοτήπ]α!ο «οη[εη[ί: 
πηππίτητ, ἀπάίσαης» ΧΕΙΧΙ» πποᾶο Ππεηυς ας Ρτμάεη- έον εσοτῖε, Πηρι]α Ρεσ Έκτοραπι ορρ]άα ϱἵ πα ρῃος» Ῥητεία «αρα», Π]έτὸ Ράτπι» Γε[ε αάυπέχυτας, Ἰά νετο 
προσχωρῆσαί ΥεΙΙς» ΠΕΠΙΟ {σηοτα, 

1ΡΡρ 9 
ν 

ο. ο 



7ο 
ἷ άῑτα,, εἲἲ Δεῤίεή: 

6 σο ἨἩ Ῥ τ ο ὋὉ Ο Τ Τ οἲ εἷίει Ραυπι]έε ἀοίηπι τεᾶῖτα, εεῖατη Ππαάση» Αὲ . 

.2γειο). μις, Ἰ2η0)ά, Ῥ. Ζ1ο. Αρυά Ῥοβαση, τ. ς, ἀαιὰτ (σε : ἱοΓἱ5. 
: κ. ο αγες ας . ἴμτας αετταΏο ΝΕΤ 

8ο, α,, Τπεπήοσίες α1ῑῖ5 ὤὠντιβουλεύεται λέγων, Ἠδι σόταπι να Ῥοτῃο ἑαπιρ]α. Ροδὲ, 

β0118. 

Ελλήνῶν καρπ΄ν. ἀλλὰ, δοκέευ γὰς Ἠκηθέγτα τη γαυ- ΟΤΦΟΟΤΙΤΙ. απο απίεπ γίἀεη, Τοτάπι 
) » ας 4 Ἶ / / Ἱ Ἱ Ἱ Πο θι[ίατε 

µαχίην ὁ µουέεν ο) τῇ Εὐρῶπη του ΠΠέρσεα. ἑατέο  Ἡϊροίῖε ΜΙζΕαπι παναΙ ΡΙΦΙΙΟ : λα ας 
ια μι κο αρ μή », ὰν ἑωνγς πλαςϊἩ Ἐατορᾶ: Ιάεοσαθ ρειπηϊτί οροίτετε» 

εα) ΦΥ εεὸ ο λα ο ο να. Ὀδ ρισῖαι ἁ σπα ἴπ. ἵεστατα {παπι ΠΙδίεπᾶο Ρεῖ- 
ρο Δ Δ ο 3 / / 3 ων 3 . ὃ ί ν 
οθώτο δὲ πρ ποιέεσθαι Ἴδη ή αγών νεῃῖτο: ἆε πα τεία τηπς ΕΕΤΙΑΠΙςΗ βεή 

νο ον ας ο. πο ο νο .. Ἰαρεραι,  Ἠαὶς {επιεπιιῶ αουπ ο, 

πονησίων τῶν ἀλλων δι σρατηγοί. «6 δὲ ἐμαθε ὅτι πεηβαπι ἆμσες α5{επ/ετε. Αἲ Τεπιήτος]εδ,1ὴ 
] λος / ος . : | 163 

ϱ πείσει τες Ύὲ πολλὺρ πλώεη ἐᾳ τὸν Ἑλλήσπογτο Ῥοδίαιαπι απἰπιαἀνετιῖε {5 ΠΟΠ Ῥορ/ε ΡΙΕΠ5” 
. ϕ 

0 α”- 

ὁ Θεμισοκλέής, µεταβαλων πθὺς τς Αθηαΐμο» ἑ-λοαιε ρεαάετε ης α Ἠε]Ιε[ροπΗ!πι τας 

τοι γὰρ µάλισα ἐκπεφευγότων περηµέκτεο" 5 ὃρ- τεηῖ αάΠτ Αἰμεπίεπ{ες, αἱ ΡΙΦΗΡΟ: 

Μµεέατο Τ τ ποτον π' η 
πια ταΠΕ 

ἑατό τε ἐς τὸν ἤ χαὶ ἐπὶ σφέ αὐαπταξ Πο[ίεπα εβισετε απιπιαπαπε εαν 

μµέατὀὸ τε ές τὸ Ἐλλήσποτον πλωέὴν και επι σφεῶν δ : : . ης 

2 αἆ πανΙσαπά πα 1π Ηε]είροπεΠη; εΠΙΑΠΙ Ρε 
αν. ἀ ον, 3.-9ν λ / / 

8 ” : αρεόμ δν 
κας ος ος κών ὃν ο. ἐλέτ {ς Ίρρον, Π εειεή τοου[αδίεΠΕ: θοσᾳπε 13 

γέ σφι τάδε, » Καὶ αυτος 9η πσολλοϊσι παρεγοό- ος αἰἰοηππτας, Έτ 1ρ9ο πηΠ]ς Ίαπι ΠΙΗΦΠΟ” 
ὁ ον ; /β. : ο, δις αἲν 

2» μὴ Ἆαὶ πολλῳ ὃ πλέω ἀκήχοα τοιάθὲ γθέσθα) 4541 σαΐρας Ιπιετβαί. εἲ 4ο πια]το Ρήνο 

.» ἄγδρας ἐᾳ ἀγαγκαίην ἀπειληθέντας»εικημένεης ἄνα» ἀῑνὶ ἴαία «οπΏρ]δίε, ΥΙΤΟΒ αἆ ποοεεβιαιο! : 

: , 2. . Ὁ ' . ς αι 

- µάχεσθαί τε καὶ ἀναλαμββάνευ τὸν πεοτέρη κα- τεβαξίου εἴβ ν]έϊου ρώΙυπι πμ 
[ ς ου | Ν ς ς - κ 9 ῷα Αγ 

ο χότητα᾽ ἡμέι δὲν εὕρημα γὰς εὑρήχαμε ἡμέαφτε 1πρεΓίοτεπι Ιπετίαπι οππεπβδίς: ἐν μεν Ποί 
-» αὐτες καὶ τὸν Ἑλλάδα, νέφορ τοσᾶτο ἀγθρωπων ο η] πι μος Ίποτο Ροβῦ {ηπήδ πἱ[α τα” 

Ίρεος ας Οτῶσίαπι (πετεπᾶς, ΤΡΙ τος 3 / τμ ως 
9) { ο τα. μη διώχωμιεν ἄγδρας Φιύγωτας, τά-δοιη Ποπηίπα Ρ οι ἱπ{εαμαΠΗΣ 

. δὲ γὰς ἐκ ἡμᾶς κατεργασάµεθα, ἀλλὰ «)εοί πι παῦςς πο ο αμ 

: καὶ ἥρωες, οἳ ἐφθώησαν ἄνδρα ον ης ειεπιοε” απαπεικα τσάρο .. 
3 καὶ ή ος ο Ἴορα, ενα Τη τε Ασιης {εὰ ἀ ρατῖταετ ει Πετοῦς» 4 . 

καν Τη Ευρώπης Κασιλευσα, εωτα ἀγοσιω τε ΤΠ ΥΙτπι- εδ εἴ ΔΩ τον ῃις; φῖ 
32! ατάσθαλῳ' ὂ, τὰ ιρὰ χαὶ τὰ ἴδαι ορ ὁμίῳ }Ρ3, απἱ Πτ πιρκβπιας αἰάΠς ση π» 
»» ἔπαέετο, ἓ ἐμπιπράς τε καὶ καταβάλλων τῶς5ίᾶοτα εοάειη οσο αἴημε ο πμ» 

»» Φεῶ τὰ ἀγάλματα" ὃς καὶ τὴν Φάλασσαν ἴἹαφιο παπάς, ἀεοπιπής ᾿ριοο]ῆς, ἐ 
2 / / κ. ο . ώ . ἳ σθοί η 

ο) ἀπεμασίγωσε, πέδαο τε χατῇκε, αλλ’ ὦ γὰρ ο ιο τῃ Ἱιμὰ ἀθεαω  98ὰ με ος 
 Έλρει ἐς τὸ παρέὺν Ἱμην νῦν ὧν ον οἩ σοιηρεάες 1π 1]μά ἀειεσι 

τ ος ἱ ο μασ λ ΒΑ” ῥίδευτι ἵπ Ρτῶ[εης τερΏΣ 

2) λάοι  χαταµεύαγτας Ἠμίω τε αὐτέω ἐπι- «πε πηπο Φῑάεπι» τε εἴ Ἡ 
η ἱ τῶν οἰχετέ, ϱταη!δ} 

 μεληθηναι καὶ τῶν οἰχετέων, καί τις οἰκίην τεόοποῄτοτιτα  ἀοπιεβίσοταπα  εὐΤάπΙ 5 
Ππάᾷδ. Φε» ἀ / : . { 

σος ἁλαπλασάσ»ω ; καὶ 1 σπόρου αγακῶς ἐχέ- αἳ τπτ {ραῦιπι ους αἀ ο. Οσα 
πι 2 . 8 λα 

ν τον Ἡ πωτθίαό 3 ἀπλάνας ες βία, οκκόν Έπος οί, οἱθη μα 
ϕ μη επι Ελλσποτὸ ππτοη νετ 4ρραῖεῖ» ἴμπο 1η ΠεΙε ρα 

Ἆ 22 κ . ) 5 | .3 μμ τι 

τν ανλ. 1 ως Ὃ οι ης, ρεήο αλ αι δν 
ἆ «Πε. Ἰεῦ. ΡῬας/., 6θδτοτι ἔλθῃ. ὁ ο) Πέλι 4. δ Όρμεθτο 14. 77η .9 . βίον : Αμρωάρος | 

µενοι Ἰἱά, Ριαοϊοισαήπο εἶ ὦλλοι, απο Ίοπιπα θε Ῥημς εἰ οἱ ὤλλοι-  ϱΠλείω γι να ἡννο 

14. Β α/. 494. ὁ Ἔρμπιπι ῥ τε Πάεπι. 2 Ώεβάεταιι ἔχει 1 «πο. ορ Κωταμόναο ὤμε, 

αὐτ. ἐπιμεληθῆναι ΓΑΠ. «498. «τοῦ, } γη. εβῥ. ΤΠΔΤΡΟ.  Απίσα οεχ «40 καταμείνῶντερ ή ᾖ Ρως 

κ 4 οὐ. Αμα. ἴαιῦ. Ἠοπι. ϱ. 1425. ότ., οἶἶπι ὠνωπλασσώσίω. { Σποβῶν δωρο. ο 
η ϱεἴ6ΣΙ5 παντελῶ. 3 ᾽Αγαπελάσας «4γοῦ. | ος τὰ 

ο. « ο ο κ. ππα 

ης Θεμισοκλ. μεταβολὼν] Ποπηήβοςίος μέσης Ῥία ΣΥΟΜΗΜΗ5. ε ΑΠΙΟΛΠΙ ον ια αν 
λε ας 1Ώ. ΟΟΠΕΙΙο 4ουπῃ αμέζος Ειεταῖ πλώειν «ἱδμς σα Τρί εν ΠΗΗ16Η { ῥιθή5 Παπά {115 ολ 

σι ορ αμπαν αν. ηυπο {1ος οἶνας, Ιδῖμς εἴ- ΑΡεβΙαΙ Γο/)σεῦν Τὸ οι 1/6» αν ε 166 μα 

αν ππερβριο” μα Ἱποοπῇβάεταῖε Παρταπῖες τειταΙῖ Ῥε σοπΙρ{οΡαν1Ε: οοπ{εττί ρα υγ. οἱ]. ΧΙ ο κ 

τμ το) ο μας Πΐο νοταπι ραπᾶ1τ απίπ (ἱ {εη- ο 9 14- {αη/ση. 1ν. Ῥ. 393. 44! ο ' 

νσηι σος τη πηασπή ἱπιροσατοτίς Ῥτονίάσηεα, Νας 97. 6ι Χοπορῦ. Ἑ. νΠ. Ρ. 376, 16. ας 

οσοι ο. πο Ἰμαποτηπι «οἵεξῖοΓΕ8 πι α- 46. Αναμώκεσθαι τε] «οπίί 1ν ο ονο ια η 
δν ΥΕΣΟΙ µεταβάλλειν, 1ΗΑγ1.. ΑπιΙίτες ή Ἱ,. 1. 30.3. δΕΠΜΕΠΠΕ 11 6 πής εἩ 

Τρ8ῃ ν» 6. 75. Κορίνθιοι, ---- σθὶ αὐτοῖσι δόντεο λό- ἀετιπῖ ΡΙοΡΙΕΓ Ἄνασωσάμενοι ΕΝ. 1 Ἴορο. Ἡ πο 

γον ὧς οὐ ποιῖεν τὸ δίκαια, μετέβαλλόν τε καὶ ἁπαλλώσ- μπι. Ῥεπιεπίαπ {προ Πἱ5 νι] ο  . 
σοντο. --- ΝΕΙΙΙ οσμ]ατς ἐοβής οἳ αμῖτης Απεὶσίς {116 ο[ϊοπίαπτ, Ίο ερο ΙΠΠΠΟΙ» νέφος μία πό ή | 

εοπίε[ίατητ Ἐεπηβος]ες, [πορίως ἄνδρας, ἐς ὠναγκαίην {επία ή μτροτί ρο5/6:τοβαρπες 26Η σος 1 αμ» 

ἀπειληθέντας, γενικηµένους ὀναμάχεσύαί τε καὶ ἄναλαμ- Όγαεο Ο, ΧΠο Τ. ουίειναταηε Ο1., ας το το 
Εν Ἡνν προτέην κακότητα. Ἡοτυπι Ῥτοπ δις, ἐς Ἱπεοπποβας να]άς ὠνωσώσασύρι» ευιΗΣ ) αν 68: 
πα σεας ο λλκαςς Ώρες πηϊτιπη 1Π πποᾶπα αἲ- Ῥεταξίοπε {εάεδ» ΡαΠΙΤΕΙ ας ἄγωκτήσα, πώ 

της ας ΏοβίββιπΗς: Ἡοτοάοίειπι ὠπειλέειν, ἵπ 76. ἨΕΟΙΡΕΤΑΤΗΠΙ 3 Η1εΠ] νέφος τοσοῦτη, ας ντος μΙ, 

ο πρλιις ταβογοπάηπᾳ ναΙΡοτιΠη» ἆς απῖδις ορῖε  ἐἴομοις ατλοςίδ» ἱποοη[α]ίο πμ ο. 

- πμ] ποῖῃ Οἶατ. 0. Αωῤηζο. πά Γή. Ίος. ἴαπι ποπήπυσι πππ]ήεμάίποπα Ώνα πα Ρο ον πόσο 
Ἐν οα-ᾱ τς ΟΟΙΗΠΙΙΠ6 Ἠπροί οι ὠπειλεῖν, {απι. δίο ὠνωσόμενοι 1. ΝΠ, 190. ὡσῶ , ας 

ποστ Εν Οτίμ]ῖαπι Ητετατυπῃ συνέµπτωσιν ΥΠ 935 ζἴ Δεγρ]εγο Ἰπᾷϊσο » ή. αχ. ε οι 

αρ ακίαι ὦ τα πεοέμηφμο φµο [ὸ ΦΟΡΟ» ἐν ἀλλ ὅπως ΝΕΦΟΣ ΤΟΣΟΤΤΟΝ πολέμαι η ὁβνι 

αι κηα Ἡ ο ο μ πιονονν αν ΟΟΣΑΜΕΝΟΙ, διασώσουσι τὴν Ἰτολίαν, ὰ στο ΛΙ ν ἳ 
6. 7ο. ο. ες -ἁπορίην ὄπειλημένον, 1. 9 ὰρ εὑρήκαμεν., (αδ ερ ὑη/ῥεγαίο η ηρυ ΤΑ ἶ τμ τ 

ν 

ο. 141. εἴ ἀπειληθέντω ἐς ἀπορίήν, 1ο ϱ. 94. Ὠ]ο εορι- ἐρεος οἱ (γαεςί : ο 
ον μρᾶ ο η ο τ 4 πάπα» τῇ 
]αὴς οείΗ! υἱπεμ/ής σᾖγίῶ οσο ὄναγκαίῃ ἐνδεδεμένους,, ίνα οσα σ τη το μα ο 41112 Ὃ 6 / 

Ἰαΐο εὐαῶ ος» ἐς ὤναν καίην ἄπειληθέ τμ 5ηοἩ 11β1. Ἑώρηόνη σ. Βμοβεαν ον εἲ 
νε Ίοοέοή Ποσο Ε ροκ) οδ]αίπι, οχρο[ιογΗπε {πιά ΜΣ τοεμα νομίόη 
Ἔα]ες νὶέχος (παρε Τπεπιτοε]ες αἲτ ὤναμώχεσθαί τε καὶ Φιορῥαμετ, εήσβε η τη πι τς ο. Ε ή μα . 

: ο πι το ή / 

ος 

ὦ / ) : ακότητα΄ Ίου - ] της ιδ Αα... 

: ἀναλαμβάνειν την προτέρην ΠγΟχΗ αι]ά Πε ἆοσα- λογ/ζεσθαι ρατΏίτετ οἱγσοίάς { (ωπαεπΏ πα ἐμπισρήηο- ἳ 
Ό ο. 24 αἆ μή ή. . Ἱ 8. ος ο - 3 9 

η] (οη/ὴ) . ν 1, 
Δ 5 κ ον 4 ρω . ν όῴος) ν ς ν ή πως 

να ἀποληφθεὶς ὠναμακεῖτα! τάχα πολλάκις δὲ ἀπόνοιαῳ Ὠίοβρεη. 1. ο. οἳ Γυ/ᾖ 18 ὤεεγοή. τ ουαί Ρὲ αι 

ες ἔσω μὴ ἔδωκεν ὠνδρείω. «ΓγοπΗ1Π{ Ἡ» 0-6 ὃ., {οειίεπι ορεταπι ριαεῖετεΟ" Μυτατε ῴ πα 

φήλβοε]ος. οἱῶο Χεγκο, υο]οπίει /105.ῥΟΜΊ ση γΗ- καταμείναντεο --- ἐπιμεληθῶμεν 4θ ραπ γαρ.” 

Λε] εκ 11. ζΙΗ1Η111 02156 » σσ έψ[ε εΗΙ εχ- Ῥϊ]ς οΓΕΡΕΣ ὠπαρεμφότων 1Π ΜΗ5 ἰ τη Δονία 

ΤΠοπήβο, Ἡς ρα» ϱ εορὶ 5 «ε[ῥεγα ίσης ο ας {οπτοηΏία: ΏΑΠΠΟΙΕ οπ1Π85 ΡΙ4ς πιο αν λα 
Π{ιος]1ς σομῃ Π1ρ6- χὶκίδ, οτἰπηποία {οτοί ποσμ/ἈΠΟ. ΜΗ ν Ίππι ροδῖθα πιασπἰ (Ώ6ρε {ηπῖ 

ο ἴ 

: ἳ ἡ 
οἶπας ἆῑβε [οἳἳ ρ τ9ἴΟΓε {εᾳΠΗ1: Ῥχασρος Ίς]]ος οαρίις αβεάαΠ] εχοη- 67. Πέδης τε πατῆκε] Ου 



Τμοιπ]βοσίες, Αδίεπίι {ΟεἸοτΙΤ Ρο 18, Ἱπβῖραίο Χειχῖ τ) Ν ῑ Α « 18 Ε ΤΠ. Κὴ αἆ βασαπι {[α]γῖ ρουτίριι» η ορομα {ο εοπημλοπάας, γ Β Ά . ὡς χι ἳ 
' . . . ἱ αλ 5 ο. 3 μεν σ]ς.. ν 3 ων «τα αι εἰ Ἰοπῖαπι πανίσεπηι.  Ίσο ἀἰσεραι ΤΠθ- , καὶ Ιω. Ἱδυπα κλνσῶς απτοθηκήν μέλλω 498 9 ὁ ὃ 9 κ, ν 3) πη][]οσίες,  απίπιο ΠΌἱ αραιά Ῥετίαπι εοπηρᾶ-6ςπομσεσ»αι ἐς τὸν Περσία, ἵνα ἣν ἆ 

| 
ρα τι μύ κα ταηά1 τερερίηπα, τπτ βοπίά αρα Διποπίεη- ταλαμβάνῃ πρὸς ᾽Ανηαίω πάθος, ἔχη ἄπποςρο- {55 ποσἰάετει αἀνετβ Εὺῖ, Ἡαδετει 4πο {8 / 4 αν δν αγ ΄Α ν κ. 1}. : : Ἡ. Τασπερ ἂν καὶ εγένετο. Θεμιφοκλέης Ὁ ταὺ-. 11ΟςοΗΥΕΓΤεΤες:; ρτουϊ εἲ σοπΏς!τ. Ἠδο ἀῑσεπι ο. 9 δι - 9 ὥς νο θοοή ο ν τα µὺ λέγω, διέβαλλε, ᾿Α.ηναῖοι δὲ ἐπείφοντοί ἸΠεπη[οσΙ Απμεπίοπίες, παπι ταπἼες αἲ δν ΜΗ ρου .- εο ἀἁεαίρετεπτης, αδ[επᾷ {ππε: παπι απἷα ει μισής μα οι ο να / ο.» 

απΐθα {αριεπς εδίε νήας, νετε Ρτπάεης ααζΟεφανή εων ἄληδέως σοφύρ''τε Χαὶ εύβουλος σα. 
Ῥεπο σοπ/{π]επς σοππροτίεας Εαῑε, Ῥτοτίας εἰ τως ἑτόιμοι ἔσαν λέγουτι πέν εσ-2αμ. ὡς οὲ ουτοί . - ν « 3 3 ο ον αἆ-ας(απΏεπάππα ρτοπηρα εταπῖ. Πε, δί Δ- οι ἀγεγιωσμέγοι ἐσαν, αὐτίκα μετὰ ταῦτα ὁ Θε- 
τμεπΙεπ[ες 1ρβας Γεπτεηιαπι Ῥτοβανετε, πηῖ- µισοχλέης ἄνδρας ἀπέπεμπε ἐχώτας πλοιώ» Τοι- Πιτ 6 νε[Ιριο ντο οἵπι Πανὶρίο αἁ ΕΧΡρο- αι σι ἃ επίσευσε σιγῷν ἐε πάσαν βάσανο ὁ ἂπιυέον 'πεπάα τεβΙ ππαπάαῖα, σοπΒ{ᾳ5 τασίεΙτος, Ὃ δρουν, τὰ αὐτὸς Οετείλατὸ- βασιλέί Φμάσα, τῷ 
1Π ΟΠΠΠΕ Τοιπιεπῖαπι ἀενεπίτεπι; αποταπι αἵ- ο. ο... οσοι ἡ ἁτμδὸ ὀείς 
Ἰαμι της τας Φαίππας ἀοπιεβίοι. ἩἨϊ Ἆάὶ Φίκιμος πο το ο νο πιο σπα 
Ῥοδίεααιαπι αἆ Αισαπι ΡΕΙΥΕΠΕΙΕ» οθίετΙ5 ο σος ανν Αττικὴν, οἱ μεν μαμα μήν τῷ 
αρυά πανίρίαπι τεππαπεπήρις, Θἱείηπις ἆ πλοίῳ, Ἔίκηνο δὲ ἄναβὰς παρὰ Έερξια ὁ έλεγό 
Τεδεπῃ α[οεπάῖε, αἴαις τα επι αἰοφππεις τάδε, ον Ἐπιμψε µε Θεμιφοκλέεη; ο ἸΝεοχλέος ε5ε, ΤΠεπή[οε]ες ἸΝοοο]ϊς Πἡμς, ἆάς απ1-δο,, «ρατηγὺς μὸν ᾽Αθηαίω , ἀνὴρ δὲ τῶν συµµά- 
ἀεπι ΑιπΠεπίοηβυπα, {δά Ἰπῖοτ οΠΠ6ς {οσίος ο) χων πάντων ἅμσος καὶ σοφάτατος» Φράσωτά 

ἳ Ιπηυ 1ΕΠ11 1 Ώρα νο : καπ ο ο ωαας »» 9 ) 3 α ς / ”/ . αρ. Ἆ αι τοΏπα]ς[ο Οτῶσος, εἰασίεπι εααπι {π[εαιΙ νο- 2 9ος υπουρ Ὃ ο το ραρισαν παν ]εηῖες, Ροπῖσρααε αἱ ΓαΠτ 1ῃ Πε]ιείροηπτο [βουλομένους διώκειν » και τὰς ον Ελλησπωτῳ 
{οἶνετα: οτῖαπι πιπς 1ηυ]τα οι τγαπαΗ]1εα- 85.9 

| 

γέφύρας λύεψ, καὶ νῶν κατ ἠσυχίην πολλὴν κο» . Ανα ο. ” ... ο 22 ς ΔΝ οω / 3 ν τε {ο ας τεοῖρία. Πας τε πιπείαϊα , τε ο μίζεο 0, με ταυτα σηµήγωώτες, 5 ἀπέπλωοὺ 

. 

α εί, «γεῦ. Ῥαε/. -ᾱνᾖ., ὑποθήκην οοίθι]; ΤΗ ποι 
ἆ Ἐπίευσε Ἠάεπι εἰ η. «404. 

{ατ/. «τδ.» ἵαπ «γεῦ. ὠπικομένοισι ὧν τούτοίσι ἔνετ.. 18] 
ο Ὥσιι σήνο. 7 

το ὁπί- 
ἤσωσθαι Όαος ὗ Μὲν ταῦτα «4γοῦ. 7 εἳ δέβαλε Α 
«γ/. ΟΤΑ χερῥ. ιπατρίπε: αΠΠ ἐπέτελλε. 
41 ὠπικομένοισι οι «ο. 

ο μερ]. 
7 Τοι ᾿Δύην.» αἳ {εαµεῃς 

σοὶ οπητεοπίε»» «τοῦ, }7. ποὮ Ρτοζεξίο πια]ες πιοχ ὑπορν. «45. Άσε, οιμηεπιοᾶϊ ϱἳ αΠδὶ νἰάϊπιιις, ὁ ᾿Απέ» πλωο. «τοῦ, 7.» ὠπέπλεον «4. εἰ αἱ. 

ραπίετυπε, υῖ {ο1ρεεΠε ἐγκατῆκε, ΊΕΠΙρΟ τῇ θαλάσσῃ" 
Οἱορεμ. Ιαξτί. Ετοοξπι. δ. 9. ἀῑχίτ εἰς τὴν θάλασσον 
πέδαο καθεῖναι" κωτεῖναι ἐς τὸ πέλαγος πεδέων ζεῦνος. 
41Πετούοί. ΝΠ» 6. 36. ------Ῥαπ]ο ροδῖ ΡΙοὈΦΤΕΠΙ απδε 

{ 1Π816Ο ἆαῖ Φ/ερῦ. καταμείναντως ἡμέων τε αὐτέων ἐπι- 
(εληθήναυ ΄αὔαπι ομ{ΗΗΠΙ ᾠκοταλληλίαν απιαϊ εἳ Ἠενος. 
πΦρε]αάοῃε τῶν οἰκετέων 4Λογος Ἱπίε]ρεης ος ᾖῥεγος; 
ἩἜ 6, τού... τοὺς οἰκέτας οχρ]ϊσαϊ τὸ τέκνω καὶ τὴν φυ- 
Ῥαΐκα», Ἠϊπο Τδοίμης η. ν. Οἰκέται. ----- Ίσα, καί τις οἰκίην ὠνωπλοσόίσθω κο) σπόρου ὠνακῶς ἐχέτω. αρσπίβοσηε, σ 7Ηζήζηο γεβοἷας σε [ωας. Ο4γείσΗε /{2/6ΗΑΙΣ. 
εγὶς 

0η. πα ζω. Λε ρ. 43. οἳ Ποπιογ) ΠΟΙΘ ΡοπῖευΣ. 
ΤΙ» ΡΙΟ πῶς τις, Ναἱ εἷς ἔκώςος. ἔη/αιδ. ἵη Οὰ. Τ. ϱ. 

Εδί ΕΠΙΠΙ ὠνακῶς ἐχέτω Ιάεπι ας ἐπιμελείτω. «Ρ/ογ- 

12930 96. τὸ Ῥ πολλάκι ---- δλοῖ --- πάντας, ληφθὲν 
ἀντὶ τοῦ εἷο ἔκωφος. οὕτως παρὼ Σοφοκλεῖ λέγουσι ὃ φορὺς 
οἱ Σαλαμίνιοι (1π ΛΙ. ν. 949.) ὧς νῦν καιρός τινι Ποδοῖν 
πλοπὼν ἀρέσύαι. Μοῤῥοσίοα οἴται ἵπ 6ΡΠΙ Τ6Π1. Ὠϊς {σινα 
2Η]: νεα «4ἱοπεί αριᾶ «επ. κ. Ρ. 99. Ο. βς ἁῑ- 
{Πηρι ἀεδεπῖ: Νῦν φρὴ µεθύσκεν, καί τινω πρὸς βίαν 
Πΐνειν, ἐπειδὴ) κάτθωνε Μυρσίλος. Ῥοδτας {απιεηᾶατι Α]- 
ςαἴσο εἴίαπι νεα ΓΠογαί. εχρτεδβε Οα1πι, τ. 06, 47. 
[οά «ἱοπεί αριᾶ «δε. ρτοχίπια ἀπαριις αἀϊσδίς 1το- 
116 ῄο {1ο πιοᾷπ]ο τα(Πτηῖ ροίεταΠε: Μηδέν γ’ ἄλλο Φυ- 
τεύσ]ο πρότερον δένδρευν ὠμπέλῳ. «να Ιαηιν 7Ἴγες [ά0γα 
ομε γής [ουργὶς αγῥογε/η: Πογαί. 1. Ο4. 18. ------ 
Ῥατίκβηνήή αδίτος Π]πά Π]εγοζοή, οἶκίην ἀναπλασώ- 
σύω" 1111 ἼἨβεγε, πλάσαι δόµον ἀῑχῖε ἵποειτς Ῥοξία 
πριά {2εωηφ. Ῥ. 166. ἃδ., Οὐδ ὠγρίω νὰρ ὄρνις, ἣν 
πλάση δόμον, “ΛλλΗ νεοσοοὺς ἠξίωσεν ἐντεκεῖν. Θυ1 9ο- 
Ῥ]οσίθα «οµπονεγιπε. Ίδεα Φορδοοὴς θείο ΠηρίσαΡιή: 
τ1σ {απρία Ῥτουις 1]]α να]ρανίι Οἶαι. {ο Του. 

, ο τὰ ΝΑΙΟΚΕΝ. η ο. Αποζημην µέλλων πομήσεσθαι] Έταπε Εοτιοε(ς, αὐῖ ὑποθήκην, ΠοΙΙΟΠΕ παραινέσεως ΙΠΟΜΙΠἱοη]ς Πα βατα 
“εμαρ]] ἀϊΙσεπία Ἱπ Γαὔμ. 1. ὅτ. Ῥτασοριαηηῖ, 
Ῥ ους ἵΠ (αγοπουἠ ρατίες 60. 2α/αηι αβίσητῃ]ς οκ 
«Ρ1α5 {1ο ἀποθήκην Ιπνοεπίδία. Πέρσεα», Ἄογιο οἨ. 
π[ο]οπίορη {οπµπῃ ἠΗρεόξηπι, τοξῖο ρἱηρῖε ἄγο). 

ίς Ἀποθημην µέλλων ποιήσεσθα:] θεα Πεπεῖα οἴππα ης. 
Ὃ το απηβομάα: ἐς τὸν Πέρσεα ἵνα (ἢν ἄρα τί µιν κα- 
τος η ο πρὸς ᾿Αὐήναίων πάθος) ἔχη ὠποσροφήν' ἴτα τὰ- 
Θρη, Φαχήπι οεἴαη] αὰ Η]α ῬαγΠπεαηξ, τὸν Πέρσεὰ, 
Ζεγόὲ γέρο : ”΄Ἱαὔηγμς οί ὠποθήκην, αἱ {μη ε ῥᾳ- 
ἔλ8. απ] σας, 9 Να] γο[σίη», Ἡ θα πτρετει πθσερῇ- 
οαπᾶο. ΙῇΗ] Ὦ 6θ/{ΗΠ1 ἵσπιρυς νε]: Γεροβέυπη» α]]- 
ὠπόβετον Φωτ πι. οἱερηηῖος νοσαί ὠποθήον 34 
εξ, οι] μλ ἐν 1η Ταε Ῥ. 18., νιά. ΟΙ. |Ηαγχ]απά, 
Ἱμς, λα, Αποθήκην ερτερ]ε Ὥλοιυτ Οἶατ, «4ὐγε[οῦ. Ὀ]- 
Υ «Ἐν 664. ́  Δά ἀποσροφὺν οοἩ, Χεπορῦ. Κ.Π. 5 8 18, Κ.Α. ΥΠ, Ῥ. 244. 99. {00}. Εράτ. Ἡ, 

'Ῥ. 41ο. Β. Ρ. 177ε(ο]. αἆ Ὠ[οαίογ. 1. Ῥ. οο7. οἳ ᾖ, 
Τουρ πι, ἵπ δμά, ν. ᾽Αποθροϕή, ἈΒοποβοίοτήπι ΊΠ 
Έερεπι Ἱερίαπιαμε {ωπήαπι Ίας ορθτα {μα σο]]αῖο- 
ταπι» ΟΡ 46 εὐεργεσίαν Π0ἱ {οηϊοῖε ὀφείλεσύοι, πεπηϊ- 
π]ε Τμεπιήϊοσ]ερ 1η Ί]α ποΡΙ Ἐρήχοία αἆ ΑγίάΧΕΙΧΟΗ 
ἀθία αρυά δησφή, 1. ς, 158. : ΥΑΙΟΚΕΝ. 

79. Ανδρας ἀπέπεμπε] ή υἶγος ἵο[ὸς ἔποεγε, 71 
ἷᾳ: τοῖσι ἐπέτελλε σιᾷν ΠΙΕΙΙΟΣ 1ΠΙΠΙ 1εάίο ψάείαχ 
Ἠη1ρ. ὦχέρῦ. τοῖσι ἐπίσευε σιγῶν ἐς πᾶσαν βάσῶνον ἅπι- κνεομένοισι τὰ αὐτὸς ἐνετείλωτο [βασιλέῖ Φρώσαι' {4059 μὲ- 
ΟΗΕ Μ07/ΛΕΡΕή5 ἐπεγαοἱαγεμ{ΗΣ 4ε)] οεώελσὲ οερμ]- 
7405 [1ΕΗΣ70 Φ146 Ἱκαρί λαμάσς/ε οἱορμάα. ος ἴπ- 
Τε» 405 α Ί9Π5Ο ἵεππροτε Πάείες Βπεταί εχρετίῃς 
Τη]βί5 ΄4ποσαμε ἀῑσΙεις οἰείπηις: Ώμπο Ῥοήγαοπο δ όοι 
απίε ρηρπαπι, Ῥοδί ΡΙΡΠαΙΗ Ῥ. ότ. ἀῑσίτιν πιϊβς(ο Α- 
σώκην' ᾿Αρνάκην νοςαϊ «Ρατεῦ. ἵη ΑΠΙά, Ρ. 5ο). ὕ, 
Ομαπᾶο αζεΠΙ» τξ τος Ίρεα Γηαάες, ΠΟΠ {ορια αρῖ- 
Ποἷα» {εὰ νε] ρε απηίσιπα νε] ῥο [όρο [άψπιο 
110). Ἡ, ς. 19. 1δία Χεαιχὶ ΄ΓΠεπηήβοσ]ες Ἰπάἱσαν]ε; 
Πο ἴ1π1 ΠΗΤΟΥ αιιοά αρᾶά Ίεροί. Έλεπι. ς. . ἠἱερίη, 
αἲϊ ο/η (ρατειή Τήυπ1) ο2γογεσ [εοῖ, {4 αρ µ4 ῥοης 
Ὅ--- Οἱς[ούυεγείμγ» {εὰ ἵπ Τζι οάῑζε πήτοι 1» ς, απο, 
οι εί ᾳΜοπιοάο 'Ἐμεπή[βος]ες' ἀἰσαη φρόψας τήν τε 
ἐκ Σολαμῖνος προάνγελσιν τῆς ὤναιωρήσεως, καὶ τὴν τῶν 
εφυρῶν τ----- οὗ διάλυσῳ. 9ΟΠΡΙΑΠΙ α «Πῖο Ίππρετα- 
τοτο ερϊο]απι περαδίε Εέγος, πος {ωπο πε εγεδ]ρ]]ς, λα τ Εφ. ΥΑΤΟΚΕΝ: 

75, Τοῖσιἐπίσευσε σιγᾶν] Ῥτίήπιπι ἐπέτελλε ἆαΙπΏΛΠΕ 
{ομεάαε, απ] δις οὐίεαμου. Οπεάιάϊκίο Ἱπάῖσαττ οἳ 
οοπΗ{απι Εη]κ[ε Τμεπη(ζοσ]επα, πιπςίος, οἵᾖ ΤΟΤΠΙΕΠ- 
ας οπππῖρας νεχατεπτυτ» τπαηζατα ἐποῖα Παβίτητος 
Ρίαπα πὔατια {επιοπία, εε πήῆπια σημ /σηίαε Τ,, νη, 
Ῥ. 559. 9ἱ νετο ΙΝοβγΙ Άάεπι Ἱαυάαπιας. αἳ απϊάπί 
αὖτιο ἠεγμη πὰ Ῥειίαπι ΒΙείππις πης[αο αθήε, µΗ9 
αΠπηβςο «4γΏπεοΠ1. τερίηπη αυπαο πα ος οαρίνιπι ὃς 
εερῖξ» αἆ Ἀειχεπι αρ]οραίηπι, ΤΠεπβ. ϱ. η, 
ἀεάϊταιε Ῥούγαεπο, {εὰ «4γά πἀρειαπᾶ», 1 19 
ο . 4 .. ο Ἅπι 

9 ης Πρὸς τὴν ᾽Αττικὴν ]. Οοᾳᾳ8. Ειοβκαις πε, 11ρ5. ον. νπῃ, ϱ. 691. {ωπί ο ρος τηϊτις, {5ᾷ Ρία, Ἀοπ αχ Απάτο Πάος 15:ο» Ὥο ποὰ ντ ἆ εχ Ἱη{μ]α Φο]απη]πο,, ο ος ο τα ον προς ης 
ἕις ρυδας, ἵπ' Ἠει]είροπεμη: αὐέωβοτητι ΟΣΙΡΗΙ Ίς ἵἴσταπῃ Ἑ]σγοβοίσαπι παϊταΏοπεπα: πίτας πανί Ίῃ 
Αἴῆζηπι, ηδί Ἠπετερας πα. μις ΧΕισες» ηθ(μο αμίπι 
Ἱής οπι οἰαςῇς αιβαρίε τεαμἠ]ς» Τεά ουπι εχετοῖτα 
{10 {οοεάσης εκ Αεεΐζα» Ο14Ε6Ιὰ Επταβταία, τεβῆτ 1ᾳ 
Λῄβαπι σπρ. 119.» ὁδῷ Αεθμνος ἅμᾳ τῷ ἄλλῳ αρατῷ 
9 κ ασ» σ0ηΕ, ζαΡ. 119. Τοό Ττοο, ε ἐ τὴν ᾿Ασίήν 3 ο ὠπενέσησε ἐφ | ας 

ο5. Πα» 



- Ἡ 5ο ο 
/ {διβ. 

ὀπίσω, Οἱ δὲ Ἕλληκε, ἐπε τέ σφι ἀπέδοξε 
5 / / ω / 

μήτ᾽ ἐπιδιώκευ έτι προσωτέρω τῶν βαρβάρων τας 

” 

Τ ῖ Απάτίος σοπ/απτο» εστέσι Τπεπιβοείεν {ω0ή3. 

ἀεΠΠο οΛίετε. Αἲ ΟτθεΙ, Ῥοδίεα(παπι 
ετεγετυπῖ πεαπε ρεΠεαιΙ π]τε]ᾷ5 ρασσατο: 

ΤΙΤ οἰαδίεπι, πεηπο παγίρατο {π. Ηε]είροἩ ου { αν κς / / 

ύπαδ, μήτε ἃ πλώεη ἐς τὸν Ελλήσσοτῳ λυσουταδ Ίῃπι αἡ [οἰνεπάπαι εαϊοδπήα» «ΑΠάΤΙΠΙ οῦ. 
1 η . : 

τὸν πόρο, τὸν Ανδρο ὃ περεκατέατο, 5 ἐζελεεμ ἐθέ-ΘΟ/Εήετυπι .. απίππο Π]ίαπι ἀε]επάί: παπι ΡΗΠΗ 
λοτες. πεῶτοι γὰρ ̓ Αιδριοι ἠσιωτέῶν» ἀ χβήµατ 

αἰτηβέγτες πρὸς Θεμισοκλέο» οὐκ, ἔδοσαν αλλά ποσο ἀεπερανεταπτ, εἶηπε ἂν. 

προϊσχομένα Θεμισοκλέος ὁ λόγον τόγδε, ὧν ᾖκοιν τεπίεη[ο Ί]ς Ίτο ἀμορις ΠΑΡΙ 

᾽Αθηναϊοι περὶ ἑωῦτοὺς ἔχοντες Φύο εοὺς μεγάλουό» 

{ ΓΠωθώ τε καὶ Αιαγκαίην», οὕτω τέ σφι κάρτα ὃυ-0 

τέα εἶναι χρηματα", ὑπεκρίαντο προό ἔ ταῦτα, λ 
γουτες ὡς κατὰ λόγον Β ἔσαν ἄρα αι Αθήναι μεγά 

λαμἀκές καὶ εὐδαίμονέν καὶ 3εῶν χΡΗΓΩΝ Ἴκοιν εὖ, {ο τεπηϊταϊεη τεδαέΗ εδ[εηῖ 
ἐπεὶ ᾿Ανδρίους Ὑε ενα] γέωπειαρεςὶ ταμέγισα ανη- Ἱπ{π]απι τοῦἀεπι ἀαπιποία ΠΗΠΗΙΠ 

χοτας, καὶ «εοὺ» δύο ἕ ἀχρήσ-ους οὐχ, ἐκλείπευ σφέων «ἀετε]παιετε, {εὰ {επιρες ΙΠ6Ο]ΕΙ6., 

εκ Ἱπ[ααηῖς Απάτα ρεευπΙας Ρο 

ξ-. 

α”- 

{εεπά 116: 
ἱεραπά Α: 

πυπηῖ» 
.- 

Ῥαᾳς {πείοδ, διαάε]α οἳ ΚΝοσεεβταίε», « 
. : . θ». 

οἵτα Π0ὶ ἀαπάα παπα αρίε ρεσειη]ᾶδ” τα 
{ροπάσεταπι αἆ ας, Αἴμεπας ποπ νο 

΄Ρηᾳ9 εδ[ο αἴαιε Γεςεο, εἲ 45 Ρο! ο. αἴΠ 
πε νίδετε: αποπίαπι Απάι αά ασ δν 

εἲ 1ροτι” 
α. ΠΠ ΙαΠὰ 

11ο” 
ἀπς Ρο: 

τὴν γῆσον, ἀλλ᾽ αἴεὶ Φιλοχωρέω, Ποωίην τε καὶ ᾽Αμη- τρίατι εἰ Πµηροδβρίµτατεπι : αάρ5 η ἰη[ό6 1 
χαίη" χαὶ τουτέων τῶ  «εῶν 1 ἐπηθόλους όντας 
ἑΑνδρίους» οὗ δώσει χρήματα, οὐδέκοτε γὰρ της ἑωὺ- 
τῶν ἀδυναμίης τὸν ᾿Α.ήναίων δύναμιν εἶναι κρέσσω. οὗ- 
τοι μὲν δὶ ταῦτα ὑποχρμάμθοι, καὶ οὐ δόντες χρή- δεηι .. ουΠἀεβαπτιΓ, 
µατάὰ, ἐπολιορχέωτο, 

/ / 5 / 3 Δ 2 ο . : 
ἐπαύετο πλεωελκτέων, ἐσπέμπων ες τας ἄλλας νή- οεῖετας Ιπ[η]ας πη]πασία νετρα πΗΕὲ 

Πεπίες Απάτιος  Ῥεσιπίαπι | .. ἰάἰοἵεἴη 
πυη( ματ επίπι [μα ἱπιρεςΗταῖε υα[ώσις ή 
{οτε Αιλεπίεπβαπι ροτεπίαη. τῶν αῑς- 

απ «έ . 1 όαπμπι τ6[ροπα1β{εῃῖ πες Ρρεευ | 

: ν Ποπή[βοςΙεδ. νετο, 
᾿ λ 9 - 

Θεμιγοκλέης δὲ, οὐ γὰρ πε(πε επ]πι αὐ ασηι]τεπάο οεδ[αοαῖ» 
τίιεΠ» 2 

ς οἰδάεπι” 
σους ἀπειλητηρίου5 λόγους, αἶτει χρήματα διὰ τῶ  «ππίαπι Παρίαραι, εἴδάεπι Ἂλιδείος {1ε- 

δα, 
ο ' αὐτέων ἂγγέλων, χβεώμωος πι λόγοισι τοῖσι καὶ πρὸς πε νετρῖ μἴεηδ απίδις 4 οπῖ 4πάΠη Ρο" 

{σε ᾽Αυδρίους ἐχρήσατο λέγων ὡς εἶ μὴ δώσουσι τὸ αἰ-1Ο τας ας: ΠΙΠ Ρρεσιηῖαπι ἀῖ 
/ 

τεο» 

α Ἐλιπλώεί Πάσιή, οὐ ἱοσ1ς αδ[α ροϊσιξ. 
7, απίεα ἐξελεῖν. Θεω. 
. 1. ΤπεπΠ. Ρ. 129. οἰτανίε, 

τοῖσι καὶ πρὸς ᾽Ανδρώυς ἐχρ. 

05. Πείθῳ τε καὶ ᾽Αναγκαίν] Αἀπιονοί Δπάτις πὴν 
"παλουμένην ὑπὸ τῶν πολλῶν ΠΕΙΘΑΝΑΓΚΗΝ ὀύπείῃι Ότ. 
4ε Ἐεσῃ. ϱ. 96. Α. ᾿Γποπήιος]ες, Ῥἰαπαίοτεπι οὐ- 
ἀεπι 1]αΙα απ ᾽Ανάγκη καὶ Βία, αῖοις Οοτητή 
οἶπι ἔππαπι ἵπ Ραμ/ζμ. Τ,. Ἡ. 4. ἄεΠΙΕ Ίαππεῃ 11.6- 
τὶς 6ἳ ΠΗ 1ητῖς Ποπηπίρις αεετραπι ος ἀετε[βαδί]επι. 
ἸΜπ]ίερτες αὐἴεία ἀεῑς μεγάλους ΙΠΙοφΠε {ΕΠΙΠΟΠΕ 16- 
ένα ἀῑσί, ἴπο, ΓΕπεΓΗς Φεπεᾶ. Οἱ, Ῥ. 39. οοΠπιθῇ- 
Ππαν]ς, πι 

05. Πειθώ τε κα) ᾽Αναγκαύν] Όυαδρας Πὶς Ώεαδιις, 
Ώιας {116 Ίαρεπαά{ αυρ]άϊπί ΤΠεπη[ϊος]εδ προέτεινε, 6- 
δα τε[ροΠίο {πρίεπῖοετ ορρο/πετήηε Απάτη, οιας 

1η π]ατα τααπι Ίσπιραχ οοἶετο ἀἰοεραπι Πενήν τε καὶ 
Αμηχανίήν' 4Η ΤΗΠΙ εεῖωπι β4ΕΙ1 ρταςβά1ο ἔετοσος Τ{ο- 
πη{τος]ος εἲ Όίαεσος τα σοὔρεχι]πε Ἰη[οέτα Ί]]ας τοςς- 
στα πάς ΥεπεταΠί» ϱ. 191.. ἔπεί τε οὐκ οἷόν τε ἐνέ- 
γοντο ἐξελεῖν τὴν "γδρον ------ ἁπαλλάσσοντο ἐς Σαλαμίνα. 

ηαπι ΊΝοΠεΓ, Ἰΐπο ραιοῖς ταῖῃ ηαιται «Ρ/μ/αγςῥ. Ίῃ 
Ἠείη, Ῥ. 199. Ο, δύο καὶ ἥκειν ἔφη θεοὺς κοµίζων ΤΠειθὼ 

καὶ Ῥίαν' οἱ δ' ἔφασαν εἶνοι καὶ παρ αὑτοῖς θεοὺς μεγάλους 
δύο, Πενίαν καὶ ᾽Απορίαν, ὑφ' ὧν κωλύεσθαι δοῦναι χρή- 
µατῶ ἐκείῳ. ΠΝοπιίπα ᾽Αναὺκαίῃς οἳ ᾽Αμηχανίης ἵπ Τηὰ- 
δὶς υ{ίαία σοηνετΏξ Ῥίως εἲ ᾽Απορίας, ΑΠΙΟΙ ΤΠ αἷα 
ηηηίπε: Οὔτι γὰρ ἔκριω βίαΦι, πραὔνω δὲ πειθῶ" αἳ 
Ἅλτο: Τᾶμος ἐγὼ νὰρ γενόµαν ὧνίκ ἔκριη Δνάνκα. Πι- 
145 πορεεβτατ]ς ΙπιροτΙο Ίεπο {πι Απιοῦ ορροπίε Ρ]α1- 
όᾳ Νιλ Ῥεπ[ηαάεπῆς: βριιὰ Χεποβῦ. Ι.. ᾽Α. ΝΠ. Ρ. οἡ7., 
οἳ νῦν σοὶ Ὁπήκοοι γενόμενοι οὗ Φιλίᾳ τῇ σῇ ἐπείσύήσαν ὑπὸ 
σοῦ ἄρχεσθαι, δλλ’ ἀνάγκη Ὥαπο ἃ ΝοτΙ ποπη]πίς Ίκερᾶ 
Ίοησο τεπιονεί οῤῥαπιαν δ1ολαεὶ Ῥ. 39δ., αιί Ρίο 
{εᾷταε {ενεηταίε τὸ πειθοῦς τινος δἐεσθαι οοπῃάσιαι }. 
το, ΨεΙΗΠ τῶς ἐπιγήω Φαυλότατος λείψωνον' Οὐῖα πειᾧ 
ἔρφον τι ἐντὶ παροικέον ἄνάγκφ Ἠϊπς Ώπα απαεάαπα Ῥ]αιο 
θηνανίτ ἵῃ Ῥομουπι: οοπΕ Ὠἱοη Ο2Υγε. Ῥ. 7ο. Ἐ. 
66. Ἑ. ΊἈοια {οΗ11 τὴν Πειθὼ, µειλίχιον ὅπλον, [δᾷ 

Πήήνις νοτδίς πηας αάάεῃς Ῥαέπο τεραίει ΄Τηεπηί- 
Ώοε]ες ΑπάσΙς ο[τεηιαραξ τὴν Πειθανάγκην’ καὶ, ὧρ οἷον 
εἰπεῖν, θατέρᾳ μὸ δόρυ, θωτέρῷ δὲ ο] προσχόμενος, 
ὃ δὴ) παροιµίω ἦν, ὧς ΦΗσί ος σ ο μὲ 
παρακαλούγτων καὶ ὠπειλούντων», Ἠῖ 1αιοιί ος ἵῃ 

ομ. Ἱ]. Τ. ϱ. 300. 14: ζΚΕΝ. 
5. Κα) νικά] Εϊησεὺας Οἱ. ὦὲ Γαμτὸ τα) θεῶν 

το» πο αρῄμζάς, πποάο ΠεσεςΠἴαδ αἀεδίεῖ: πίηρες, 
ἐπὶ ᾿Ανδρίους νε εἶναι γεωπείνας ἐς τὰ µάλΙζὰ ὄνήκρντας 
- 464 «παγίος οργ/ο 0Ἠ αεροίέγε ή ΑΛΗΠΕ ῥαΗβε- 
765 ο ΤΗ ῥγ]ηηὴς εἶρας ἠημή]οι οἱ Ποκίας 6μν ΗΝΗΦΗΑηΙ 
ἐ0γΗ1) 1η/Ηἱαηι γη σμογο, [ο {η ο ϱΥαἱ 11 0 οοηή- 
οἰ]ίωίη θαὔέτεν «Ῥαμβογ]ριε εἱ {ηρος/)Ηπίεε Τεν” 

2 Πέραν, Ώμ]]ο ἁρπλοπίο «4γεῦ. ο αν 
ἆ Αἰτ. πρὸς Θεμ. χρήματα Ῥαε/. «49. «4γεζ. }., οτάῖπε {πτ Ῥοπο. Ίω τς ή 

ϱ' Τάδε «4γεῦ. 
«γοῦι βΡαι/., τὸ µάλισα «4. {’. Δηἠ. Ῥαγὴ. «4. Δδ. εἲ «44. 
7114, 5 Τοῖσι καὶ πρ. βασιλέα ἐχρ. ᾖε/, Ῥαε/. «24. ριβεΐετεα χρεωμένους {015 ᾖ1εή 

ὄ Αρα ἦσαν ο οι ΖΤη "Ἔπιβ. 1ὰ. ετ 

ὺ  α/ᾳ. - ἴ ἆ Χρησοὺς «4γεῦ. ῥα)]ᾳ ο. οριον 
πα 

τν ' ρι 3θαβ μον 
πείνας ΠΟὮ Ἰ1οπή/Π6θ» {6ά 1ρ5ας 16[ρισστε ἀθλλήμς 1” 
Ἁπατίις ἀἰσποίοτίρας αἀρε[]ατας: αά ΑΙΠΕΠΙ 

οθβ[ίδ{ε θερὺς «ρησοὺς» 3ὰ {0 ο να ας ης 
πείνα, ταθίεταιΙε οείετο» Πενν κ λωΙΝδ’., πι 

ἵπα ῥορῥοβοπε ο]αξα, Οµαε. ἀοδζκβπιο ος μι φ 
τίβσς οἶη Ὀ]απαϊτα, πηπῖπιε εχαρίταδο» Ιπες”ι ο 
ἵρευπι ὠνήκοντες ἐς τὸ µόλισω, {6 ῬοΏίβ τὸ αν 
υπ 1, νν 49. {ε{εΗστίπε, αἩ τερετῖτΙ τοῦες Ρο ο αι 
ποο(αήν]» Ίος οοτῖο Ἱπρτορανίε, Ίηνίτο {. οι τοῦ. 
Ῥγαοσθρίοία πιέχιτας Εῇ. Φέερῥαμο 4ς ΙΑ" ος Ἐπήβι 
ΟατδτύπΙ ποτῖ {ατίς {ηπΠί φεωπεῖναι Ἱκ. 1 ῇ Αρα 
λοι Ὀοπας ππαἰαενθ τεί «οΠροῖίες ΕΧ 48/0 Ναπι εχεῖς 
οδ1. Ρο1ρὀγγίοαπε Ο). ἨΠοπιει]6, ο το μά 
Ῥ]ατίωπι «4γο). εξ ιά, ἐπιβόλουε Ἀλρεσλος ο), ΜΕ 
ειναϊμπα α ηἩρετο ΓΠ{βῥοςγαΙ]: ος κα 
Ἰΐο, Ῥήπεϊρ. Νόμου, οτι Μ95. οἳ 9ΕἨ0 
οίζεπάσταεηῖ, Ίρδυπι αά. 

6. Οὐ φὰρ ἐπαύετο πλεον. ἵπ πε 6’ 5 πρήματ” 
Ώ]α τα(Ητιής Οἶα5, 67σπου. Θεμιςοκλεή: στ, τῶν ἆλγ 
παρὰ νήσιωτέων ἐκτέωτο ( [0 οοσ/βαγαΡα! } ή νωρίς 
λων σρατηγῶν. Ἱκία ἆο Εμοπιβοεῖε ἀῑδα 3. Τε. 
τας }/ωαγοῦ, Ἔ. πι, Ῥ. ὅσα, Ο. Ἶροο πε ἠμρία: ἕν 
Τ. τ. Ρ, 1909, Ο. Ίαθς Ρο(μοταῖ απ ΦΠΣν οτῶ' 6 
δὲ περιπλέων τὼς νήσου καὶ χρηµατιζόμενα ρε πυ. 
ον {η ίμ]ὲν [δὲ ῥεσιηέας εὐ7ΑΑ ης : Ι9ΙΕΠΛ «ημΠΕΠ (α- 

αἀνετίανῃ Γπεπή[ος]ς 7 ἨογεοΕής ΠΘΌ" προδύτάν 
νηνῖε, Ἠ]ηπι απάμοεμῆς, Ἠξ ψεύσαν, ἄ ο βαλά, 
αιΐρρο αι αππἰσιπα Ῥτού(άοτῖτ ὀργυρίωσι ον δλς 
πεισθεί’ Δαβὼν δὸ τρ! ὠρνυρήυ τόλαντ΄ ἔ 0 πλέ ηΐ 
ἐρον' 1η Ἠΐ6 τρία ἴοττο νἱάσρυπαις {πι τριάκτη  φυς 
εγού οί: οοπιραταπΗ νπα, ο. 4. Πίο ΠΑΙΤΟ ΙΟ ορ 
αἀππϊτυητ οχου/{αοπ]ς νοπίαπι, Ἠπες εξ 

τίς πι 4 
. . Ωπαιαης /{ 

ΠΙΕΠΙΟΙΙ4ΠΙ ἀεάεςσταιε» 44ΕΠ1» σ1οτ1ᾶ, που νεῖὰ 4 τ 
{πιο νἰάστΥ αρ]τακία πθαιθ σος Ατίίάϊ ορήις 
Σζιμ]ση η «ήθη Ῥοειαά Ῥοΐηῖοος αωπε Ἱερυπες η: Ἠογηπῃ ρτοῦς τδοοτάαδαί 108 λος 
Ῥ. 494.  Μασπας οἰειαηί ον 

ϱ, Χρεώμενος λόγοίσι τοῖσι δτο] { οἳ σοπ{εΠΠΕΙ τν 
τη 0α8΄ απησηιοη{ξ5., αποτΗ1 /Μεά. ους ἠράα « τν 
τἍςες Π ΤάογΙητ, φρεώμενος, Ἀῖ Μῤ σαι οοποοτά(ᾶ ο ( 
1ο ἁαπιπασίτμτ, {πιπ1α ριεοτυπ ος άσ, 
Ἰαευπ]: Οἵνηπι ἡ]μά νοσπουίυπι ΡΕΗΞαΟΙ τορτεῖό8 Ἡ σαΐο ἀεπιιτασίεις πΙμ]].. νεαυΕ ο δεί, } 
11Ο ΕΤΙῖ» Ταπιοτῇ ὠπειλητήριο 229! βιὰος 9 ή . 
επίπι ροποΓαὔπι πηηασία νεινα», Ἠλες δη 108 
Αναγκαίν, πἱβ. Ἱπρεναια ῬταεβοτΗΣ»  μοβυπ’ γοτωπα νίάε παρ σῖη ετ ετώΙΗΠΙ ᾖ4ε4. Ρ3”. ὁ 

ο ρε ῥοι 1 

αι Ει οπνον 

Γ 

ζἆε- 11 

11 

.) 

ο Ἐξελίευ τος, 

ή ' 

σομ. Ἡ τή, 

ο 

νὰ α 

Ἡ αι 

4 [ 



ο . 

Ἐκ αἷῑ]ς Ιπῇα]]ς ρεσιηἶας ΠΑόλΗ5 εἶαι τε]ῖαα] ἁμεῖοις. Έκει- 
Ότας εὐΠλ Χογκο τού] {η Ῥοοιίαπη, με ίστηες ἵπ 1 Πορία]ία, 
Ἠπάς οςς απἰ]ία εΏρίιτ Ματάοπίας, Ἱπβετ]α» 1, εοπΙάὤ. 

{ςετεητας, εχατσίταπα {ο Οτῶσοτιῖη Ί]ίας α- 
ἀαξαταπι, εἴ ορβάεπάο ἀε]ειπταπ, ἨΠαο 
ἀἰεεπάο, ἵπσεπιεπι Ροοιπίῶ γίπι οοδρῖε ἃ 
(αἲγ{[Η]6 αἴααα. α Ρατίς: απ απάϊτο επι 
Απάτιπι ου/ἀεεῖ , αιιοά επ Μεάϊς {εΠῇΑ- 

ΨπΑΝΙΑ Ίπηεα νΠΤ ὅρὸ 
τεύµενον, ἐπάξει τὴν σρατὴν τῶν Ἑλλήνων, καὶ «ο- 
λιορκέῶν ἐξαιρήσει. λέγων ταῦτα, συγέλεγε χρήµα- 
τα μεγάλα παρὰ Καρυσ΄ίων τε κὰὶ Παρίων οἳ πιυ- 
ε)ανόμείοι τὴν τε Άνδρο ὡς «ολιορχέοτο», 3 διότι 
3 / κ) : ; , ε 3/ 3 / , 

(ες, ἴμπι ΤΠεπηϊβος]επι πιακίπιο 1π Ποποτοῖ 5ἐμήθισε, καὶ Θέμισοκλήα;, ἂξ εἴη ο) ὃ αἴη µεγίση 
ΙΠῖες ἆησες εδ[ο, Ίιος τπεῖι. ΡρθεΠΙαπα τηῖ- 
{ετέ,  Αἰίαταπι απεείη Ἱπ[α]ατηπι αἰαπα Ῥο- 
επΏῖαπι. ἀεάατῖε πεσΠπε, αἴΠππαΤε πεΠΙΘο: 
16ΟΙ ΤαΠΙΕΠ αἶας αποαπε αμβδάαπι ἀεά]δίε, 
ΠΟΠ ας {οἱα. ΟΠαπαυαπι (αΤΥ{ΠΙ5 πε Πᾶσςοος 
αἰ]άεπα τε «οπῖῖριτ εΠαρετο εἰαάειτι, ης Ῥα- 
τὴς, αὐαϊ ΓΠεπιλοειε ρεεμηῖα ἀειεπῖίο, εχ- 
ΡεάΙοπεπα ἀενιιαταηῖ,  Ἱια ΄ΓΠπεπηή[τος]ες 
εκ Απάτο οεχοτίῖαδ», οἶαπι «σαίετῖς ἁἀπςίῖοις 

113 οχερῖε ρεσυπία αὖ ΙΠ[α]αΠί. «Αι σορί 

τῶν σρἀτηγῶ, δείσαντες ταῦτα» ἔπεμποω χβήµα- 
3 ΄ ” . αν 

τα. εἰ δὲ δή τυες καὶ 5 ἄλλοι ἔδυσαν γήσίωτέων, οὐκ. 
2/ νὰ . /’ / : ν 5” ο λ 
έχω ειπα δυκέω δέ τὺας καὶ ἄλλους ουὕναι, καὶ 
ο] / ὁ, ς λ . 

οὐ τούτους μούνους. Καΐτοι Καρυσ΄οισι οὐδέν, τούτου 
/ ο» ο. ένεκα, του κακοὺ ὑπερβολὴ ἐγένετο" Πάριο δὲ Θε» 

ον 4 εξ « λ µισοχληα χρηµασι Ιλασάμθοι ἃ ἔφυγο τὸ σρά- 
τέυμα, 
νο χρῆματα παρὰ 

ο. σα ο ς ον 3 η / 9 τῶ ἄλλων σρατηγῶ. Οἱ ο ἀμφί Ἐέρξια, ἔπι- 
λ 

.Θεμιφοκλέης μέν νυν εξ "Αιδρου ὁῤμεώμε» 
/ [ 2 

, γησιωτέων ὁ ἐχτέετον λάλρή 

Κεῖχις Ἰς. αἰφποῖ Ρροδὲ Ῥήρπαπι ες Ίπι-οδσχόντες ὀλίγας ἡμέρας μετὰ τὸν ναυμαχίην ἐξέλαυ- 
ΙΠΟΓΑΙΦ, Ιπογετιπῖ ΙΠ Βωοῖος εαἀεπι απ 
νεπεταηῖ νΙα. ΙΡ. Ματάοπῖο νΙ[απι ες 
Ππιυ] τερεπη ῥτοίεηι]» αἳ Πα] Ιπεπηρε[ή- 
Ψαπι αππί ἵεπρις ε5[ο α Ρε]Ιρεταπάυπη; αἲ- 
ας εἴἶαπι ἵπ ΄ΤΠορία]]α {ατῖας εδ[ε. ΗΥΌετΠα- 

(τε, εἳ ἀείηάᾳ ἵπεμπτε γετε ἴεηῖατο Ῥε]οροῃ: 
οπείαπα,. Ττοιο. αρὶ ἵπ ΤΠεδίααπη Ῥενεη- 

ΤΗΙΗ οδῖ, 1ΡΙ ἸΠατάοπίας απῖε οπιπ]α Ῥετίας 
υηπ]νει[ος, αιί ἱππποτιαἰες νοσαηίας, εἰερῖς, 
εχοερῖο εοϊαπι ἆμοε Ἠγάατπε, απῖ περανῖς 
{8 τερε εδί[ο οαΠτητητη. Ίτεπι εκ α]ῖ Ῥεζ- 

ο ἐᾳ Βοιωτοὺς τὴν αὐτὴν ὁΦόγ, ἔδοξε γὰρ Μαρδο- 
/ῳ) ἅμα με προπέμψαι βασιλ]α, ἅμα δὲ ξ ἄνω- 
ρίη εἶναι του ἔτεοο πολεμέεψ" χειµερίσαι δὲ ἀμειον 
εἶναι ο» ξ Θεσσαλίη, καὶ έπειτα ἅμα τῷ έαρι πει- 

ΘΟράσ-αι τὴ Πελοπογήσου,. ἂξ δὲ ἀπίκάτο ἐς τὴν 
Θεσσαλίη, ο)2αὖτα Μαρδόνιος ἐξελέγετο πεώτους 
µ μεν ]έρσας πάντας τοὺς ἀ,λανάτουρ καλεομένους» 
πλην Ὑδάριος τοῦ φρατηγοὺ. οὗτος γὰρ οὐχ. έφη 
λείψεσν)α| βασιλίος’ μετὰ δὲ, τῶ, ἆλλων ΓΠερσέων 

Ν ῥ Δ.λ Χ ϱ/ λ ος λ 

Π9 τἠοτασαῖο5» εἲ παεπατίώπῃ εφ τατα (η: αάὁ 2 Τοὺς ώρηκοφόρος, καὶ τὸν ἵππον τὸν Χιλίην καὶ 
λως Μεάοίαπα» βασαταπα Βαξίαποταπα 
Ἱπάοταπια ́  6 ρεάϊταίηπα εἲ εαπιαίατα τε]- 
ος 

ἀ{ρεσῖες αἀεταπῖ, αμῖ α αΠρις α[αιοά ερτε- 
σίμηι [αεῖπας Ῥεταξίαπι «ορηονεταῖ. δεά 
Ῥίατίπιος εχ ππα ρεηπίε Ῥεπ[αταπι ἀε]ερῖε ἴου- 
αυωαῖος εἰ αἲπ]]αῖος» Πεειπάο Ίοσςο Μεάο», 
ου] ΠοΏ ΠΙΠΠεΓΟ Ῥετ[ῖς ΙΠίεΓΙοίες εἴαηῖ, {εὰ 
τοβροτα: Ἱία πῖ απίνετῃ, ἴτεσεπῖα πα ππα 

χα απο Ματάοπίας Παρεραι ἀε]εέξιπι «ορ]ᾶ- 
χα. εἳ Κειχες εἶτσα ΄Τῃες[αΙαπι ασεραῖ » 
οἵαςπ]ηπι α Ώε]ρ]μῖς αἆ ],ασξάρπιοπίος νθ- 
Πε, πι ἄθιχεπι Ρῶπας πεςῖς 1εοπίὰε Ῥο- 

οετεΠῖ 

α Οτι «νο. ὁ Τιμῃ }μά, 4γοὸ., αυοά {οἩοΠ. ο Άλλων νσ. ἔδοσων «4γοῦ. 7 Ῥορί 
σσί τε οὐδὲν «4εζ., Καρ. γε οὐδὲν «Ώαε[., οὐῖ πο αἀνοτίοῦ, 
{εάες ροϊμεταε τε]πα1, 

εἰ {ο {οἱεί Φοηρίοῦ, πο Θεττολίῃ. 

ἆ Τὸν ἵππον ἵαπτιπι «4γοῤ. ἔ Ρα. 
τί οἳ αρ. «4πεῦι ΕΠΙ συνείδεε ου Ῥσε/. 
2 Ἐν τούτῳ δὲ «0. 

90, Τοῦ κακοῦ ὑπερβολὴ] Ἠος εατη πε Ἠειοάοίευπι 
1ο [ΕΥΤ ἀεῦιεται ἵπ «4{ἴωη. Ρο 1 αχίεοῦ», αὐυα 
αναβολὴ νε] ὑπέρθεσις νὶχ α]ῑοὶ ἀῑσατατ ὑπερβολή. ------ 
έλά εαππάσπι ῬετΏμοπε εαείοπι 1Π (σα, ορ. ᾽Ανωρίῃ τοῦ 
ἔτεος: Εἴ γεικερίσαι" ΠΟΤΗΠΙ ρήῖμς αμίά Πε ἀοοεριπί 
νι Ἄλαρηι οὐίειναϊα αἲ Τομ. 111, 1π ᾽λωρὶ νυχτός. Δ]- ΤΕΤΗΤΗ Χειμερίσαι, το νυ]ρατί χειμόσαι νο] παραχειμώά- 
σαι ΡΟΠΙΗΠΙ νΙ;. ο. 91. ἱηα τοσμήες, 1οό.οις 190” υ01 ο]αςῇς το αα αγωτπη ἐχειμέρισς ἐν Κύμη. {ο1Πιᾶ- 
ἴμπι Ἠ]αά, υἲ θερίζειν» αε/αίεηι γα Ίσεγε. οἳἵ ταΠ5 
ἑαρίζειν, 1εήρης ετηη: ᾿Ἐκχειμέριζε{οτῖο ἀεάσγαι Νο- 

της. ρε ἐναμμου αν ἵῃ απ [μπι 
1ρ6ί ΥΠ. Ο, 101. ημέρας φνὰρ δὴ ἐφχείμα . 

27110 «εηῃ κο ο, Γεήαυή{. ενα ο; 
1ΠΟΙΑΓ Τε, ς, οο,, {π αὐῑας {6 οοπίοΗπί ο ἐς πειμα- 
σίην' ἃς σοᾷᾷ, εχ]ήΌεπί ΡΙΟ φειµαδίη». Ιχίε Ώειοβῦ. 

δι πάρχει δ' ὑμῖν χειµαδίῳ μὲν αρῆσθαι Δήμνῳ' Ώς 
πὲ ἀσάσης Ῥυῖο εἴεῥζα νοσε δυνάμει ΕΧ ΝΙΕΜΗ6 τερετῖτα» 

Ὄας πμ ο ποροτόσῳ λος τοίστο φμΦ4 Ἡα. ην ον δἹο, 1. Χειμαδίω, τόπῳ ἐφ οὐ ἂν Τις 
Ῥηοισα ος εκαθορµίσωσύαι οβὀεπι ἀαῑ αγίας ΕΧ οτισο .εχ. τρις ἀσίοΠρι ΝΑΙΙΟΚΕΝ 

39. Ὁρμεώμενο ον Ἡοπιή(το: εἶει αὐ Απάνο ῥρέρια 2ου]. Νίνα Ίρειπῃ Τμεπιή 
τείεγας ΟἴΤΟΙΠΙ ΡγοῖἙοἔπι Ππτο]ρας. {ει αἆ πυποῖος 2ο γόζμς Πάτα Ἱη[η]ας πηΐκ[ος,, πἰμ]! οβεπάει. -Ὢ]μ- 

ΡΙΙ95 ΙΠο]ίΏαῖ περιπλέαν τε τὰς νήσνε καὶ 

ἑ Ἐκτέαωτο [ήσά. Ῥαε/. «4ἱδ. ΑγΙΐ.ν ἐμτέετο «4γεῤ., ἠτέετο 
ρήν «τοῦ. 7. Ρα. Α. ΒηΗ.» ἂνωρῃ εί, αι. «πλ. Βαν, 

ΜΟΧ ὡς δὲ ἀπίκότο }4ε1, Ρόι]. 
τοὺς Πεέρ. «451. Ῥαε[» μὲν τοὺς µυρίους Π. «4γοῦ. ει }αὐ]ᾳ, 

{ εί, Ῥα{. {πί. 
Ά Δὲ τὸ πλ. ρα]. 9. ο Πσσονες ἔ «414ᾷ.. σοπῖτα πιοτθπιὲ 

“λήδους τε καὶ Σάκας, καὶ ἶ Βακτρίου τὲ, καὶ 
τ δοὺ .Ἂ λ ὴ ' αν Ένρολ λος ϱ/ ηδοῦς καὶ τον πεζο, καὶ Ὁ την ἆλλην ἵππο. 

ας πηαϊίοπος {ΠΡὶ ἴοῖας ἀείιπιρῃτ: ταυτα µεν εθνεα ὅλα εἵλετο" ἐκ. δὲ 1 
εκ [οεῖῖ6 απἴεπι ε]ερῖτ ἀΙεείπεις αιήρας απξ ἐξελέγετο κατ λίγους» 

τῶ συμμάχων 
εν /ΏὮ 7 ες ω Τόισι εἶδεώ τε υπήρχε δια-- 

4Ολέγων, καὶ 1 εἰ τέοισί τι χρησὺν συγήδεε πεποιηµέ- 
9, ον δὲ, πλέᾶφο ἔννος Πέρσας αἱρέετο, ἄὖδρας 
σρεπτοφόρους τε καὶ Ψελιοφόρους: ἐπὶ δὲν Μήδους, 
οὐτοι η δὲ πλήθος μεν οὐχ. ἑλάσσογες ἔσαν τῶν Περσέων, 
ῥώμη δὲ 9 ἔσσοιο, ὧσε σύμπαντας, τρήκοτα µυ- 

τά ευπι εηι]ῖρις εδ[εηῖ, Ίος ἱπίεπι ἴεπρο-βοριάδας γθέσθαι σὺ ἰππεῦσι. Ρ Ἐν ὁ 
᾽ Ἀ .υ 

Ρ Εν δὲ τούτῳ τῷ χρόνῳ 
9 τῷ Μαρδόμός τε τὴν σρατὴν διέκρυε, καὶ Ξέρξης 
Ἰν περι Θεσσαλίήε, χέρήσ΄Ίριω ἐληλύθεε ἐκ, Δελφῶν 
Λακεδα]μοῄοισι, Ἐέρξια αἰτέεν δίκαρ τοῦ Λεωγίδεῳ 

φό- 

; ραΐῦσα αρυ- 
4 Μ. Ῥας[. «49. ἵηπ ειετῖς διέφυγον, οὐ 

«4, εἴ οετετ.  ῇ Ανω 
ϱ Θεσσαλίῃ -«4ἱ5. αι. «4γεῦ. }ὴηή,. 

«τά.» αΏϊ Οὐπι «ο ὦὠπίκετο. 
{ Ῥρκτρίους τε Βαε/. «πλ. υάπιαπι ἄδθτῃς, 

Γαγὴν, «4: απ]! ἄλλων σύυμμ.. υ8ἱ ίι. ἡ Ἐἰ 

φρηματιζόμενος ὧπ᾽ αὐτῶν ΓΠεπίϐ. Ρ. 129. Ο. ΤΝΗΗ1 
οετίᾷ υ1βεῖ» ῖ ὁρμεύμεγος ἐπ᾽ "Αγδρου Γ2ᾳ1οΠεί ο {π- 
γω θαδεηςο τεβπρατατ. Ῥτας{ετΏπι 6ΗΠΙ ὁρμέων ἵπ Π- 
ΠΠ ροπαίης το, εἰςκἠΙ ἐκτέετο σεΠῖο {ογπιοηὶς οἳ 
«γοδ. ΠιβταραΏοπε ρτοιεβίτατ, Ο9ΠΕ, Τω τν, 6ο, 

31. Ἡρώτους μὲν Πέρσας | Ἐταεβειτ Ιπ{οΠΠ αιΠἀρίαπα 
πρ. μὲν τοὺς [υρίους Περ. πάντας «γεῦ. αι 7α]]πε: {η]- 
ἴεπι πάντας οπι]βκίεπῖ, (ἱοδίαπι αἴαμο αἆ ἁῑταπιεΠυα 
εχ 1, ντ, 93. ατβΊ{ΤΟΓ. ο) 

αν ο ω, ο 
39. Κατ λίγους}. Περὶ πας Ῥοδ[α πες οροτίοτε κάρτ 

ὀλίγους νετικβπια «4ὐγο[οθΙ] απιπιαάνειβο», αἀνοσαπη» 
Ἴδηοά. ΠΠ, 111. ὑπαπέῃσαν κωτ᾽ ὀλίγους' εἴ ΓΕ. 1ν 1 τ 

. ὀλίγας ναῦο διελόµενο. Νἱάε {1ρτ. 1. Ἡ» 95" 
µλετ. αἆ Τήµογά. 1. νι. ρ. 49ο... 9 

. 890. Τοῖσί η δι ο ΓΠΟΓ2 εἴδεος .α ᾱο ῃν ο, ὄριέρ, 3ἴηΙΙε αἀεο εὖεκτι- «ΦοΥΤες, ΥΕ σωμάτων ἔχοντες ἄρισᾷ» Ῥ 
καί Ἠος ἀῑσῖτητ Ἱνατάοπία5 ε τς ον 28 διω- 
λέγων, /2εογπεης» καὶ εἰ τέοισεπ. υ01 νο. ΓΠΟ πον 
εὔ{ες ἀξίσί]ος., καὶ ὀτέοισί τι ΧρΗ5ὸν συνῄθεε πεποιήμένογ. 
Έσι Ἱ]ιά ὁτέρο, Ἡοπιετίευπα εἲ Ἠετοδοίεμίη; Βορῇῃο- 
εἶειπι ὄτοισ, Αά Εοπιεγί 1. Ο. Ἡ- 401. {δω οιδήο κά- 
ΠΟΙΛΏ(Ητ Οτέοισι, ὅτου», ὀτῷ» ὀΤτῶΥ2 ἄγτί του ὤγτμων καὶ 
ὕτοισι ὰε αωΐδης ηυπι τε(Ητη] ΡοϊεΠῖ «4ήσηο ὰςᾳ Ν. 
Δ. ν, ο, 90., 4 ῥΥαεάσΗ 6 60 Τε ἼἼσηῃ τὰ ἄλλα ὅῶα 
ὕκοντω καὶ αἰσθανόμενα» ὁπου {οπροπάηπι, ὕτου λείψανόν 
ἐσι οὐ κείµενο, ομς {1α ΓΠΕτεφίσ, ΥΑΙΟΚΕΝ. 

| ααα 49. Τὸ 

ὁ Μεν. 

Λο6 



μα Ἡ ιν -ᾱ 

ο. νε 

ο μα. ο στα στ ὰ 

ο οδοεςς ὀδχώος.ς, 

ρνπποστης οπηπτσποτς σης ποτε σκι 

τροπο γς σα 

:Πςῃς, 

σλσες ]ου6 επ 
σρλ π ἓ ς ) έ Ἐαάιοβπιμς Χοιαῖς οκ Οτσοῖα ἀῑίοες[ας. ἱ 

67 4. Π Ε, Β ο Ὀ 0 ΤἜ 1 ταρίως : Τμτασίδης. Μαρπας οἳ δες αΙΠΙΗ5 Εερίς ΤΗΙΑΕΝΠν 

1, όλ ! ὰς . αοαϊρετεπ 

Φόνου, καὶ τὸ διδόµωο ἐξ εκείνου δέκεσθαι, -πέρπου- {οατοπε, εἴ αασά ἀατειιτ αρ εο αεπροὸ. 
6 δὺ / Ἆ / ο. ὸ : ή ν 

ν ρμεσσψσ ο ο ἀμσθατοτεπι, 15 αὐμᾶς 1η Τ [μοδα]ία. πα ξχαν 
/ » ο ”/ ο” Νν λ 9 

ων ) 

χατέλαξ ἰ Φισσα- ναί ο μα, ον 
λαβε-υσα σι ποπ Ἱπίερταπι οκειοῖτητη» αἱ ἵπ εοπ[ρεδεπα Σε" 

/ 3 λωδο ας Ν 1 3 ας 4 : ν : : αμα λα. 

λή, ἐλθων έ5 ὄψν τὴ Ἐέρξεως, έλεγε τάδε" 2» ο νοπίτ., Ίτα νειρα {ρεῖς; Εεά ως 

) βασιλευ Μήδων» Λακεδαιμομοί τε -µ καὶ Ηρα- ἸΤασςὰσπιοπή ἴ6 ει Ἠετας[άξ 0. οραῦ 

ο. . 3 ΄ 4 π Ὁ μρσρΤη 1Ώ96Ο” 

.» χλάδαι ὃν ἀπὸ Σπάρτης αἰτεουσι Φόγου θίχας, ὅτι ρῶπας επάῖ Ῥο[οῦηξ» αποά, τέβεῖα ο. 

». σφέων τὸ βασιλΊα 1 . 

ν λάδα”. ὃ δὲ, γελάσας τε καὶ κατασχὼ πολλὸ Δά εὰ Χεικεδ εασίπηος ΤοἰΜΕ:, 

χρόνου, 3 ὧς ὃν ἐτύγχαε παρεστς Μαρδόνιος, εί” Ὃ νι .... .. απλο, Ρα 

κνὺς ἐᾳ τοῦτο» εἶπε, ο» ὃ Τοιγάρ σφι Μαρδόγιος ὅδε η ο. ην οι ἠμόσαος 

29 δίκας δώσει τοιαύτας οἷας ἐκέροισι πεέπε”. ὁ μῦ Ίος τε ας ασοεριο ἀεαε, 

δὴ, διξάµεοε τὸ ῥήβὲ, ἀπαλλάσσετο, Έερξη δἐόολ/ατὰοπ]ο 1 Ἐλος[α]ία τε]ἰξίο, 1ρδξ 30. 

Μαρδόνιο ο Θεσσαλίῃ καταλιπὼν, αὐτὸς ἑπορεύε Ἱείροπτατη ἴτα ππατταραί: Ἱπιααμε 40140” 

πο χατὼ τάχος ἐ τὸ Ἑλλήσποντο" καὶ ἀππικέε- εἳ απαάταβίητα ἀῑες αἆ ] 

τα) ἐς τὸν πόρο της διαβάσιο», - ο πῶτεκω τις Υεπῖτ, παπα, Ἡς 1τα ἀἰζαπ» Ῥ λε. 

σεράκοντα ἡμέρήσι, ἁπάγων της σρατίης οὐδὲν µέ- Ρίαταπι ἆπσςῃδ: αποσυπβης Αλ ΟΕ οηηπι 

ρο» ὧς ἃ εἶπαι. ὅκου δὲ πορυόµθοι γυοίάτο, καἰόδυ σα». . πἆ αποδειπαΙε παπα ον (επ 

κατ’ οὔο τας ἀγθρώπους, τὸν τουτέω καρπ9ν ὁ αρ- Ἱτερεῖς Παξβρις νε[οεραπεανς ρα, ας 

αἴίΕΠ 

πάζουτες ἐσιτέωτο" εἰ δὲ καρπὸν µηδέγα εὕροιυι ὃι δὲ ϱ [ῶἱο αοιπἠπαναῖ, οαἳ Προ 
τὸν ποίην τὸν ἐκ. της γης ἀναφυομένήν, καὶ τῶν ἓ ὃυ- δη ο ώΠΗΕΗΕΗ πάϊψας περ 

9 εοτµσιοή5, ει ΠΟ Το πι σ 

δρέων τὸν Φλοιὸν περλέποτε ο κα τὰ Φύλλα ταπι αρτεβίαπι α παπι πιαπ[αειατιπα Ἡν πι 

6 καταδρέπωτες κατήσθιο», ὁμοίως τῶν τε ἡμέρωνζοπιπίπο ΓεΙπαπεῃίεθ : µος 4ΝἴεπΙ Ῥοοβίεα- 
} ”υ. 2 ο εν 3 . δι 2]ῇ ἆθ᾽ ο δ) 

καὶ τῶ ἀγρίω' καὶ ἔλιπο οὐδώ, ταῦτα ὃ ἐποίευ ΊἈεετε εοβεβαπιτ. (105 η μή τοῦ» 
πα εχεΙρίεης: ας ἀγ/επιεΠᾶ» τ Εοτατη εἵ- . 

. 1 

αὐο ἶ ο }. οἱ ] λ 
ὑπὸ λιμοῦ, ἐπιλαβὼν δὲ Ἡ λοιμός τε τὸν σρατὸν καὶ 

/ 2 «Ώὶ ο / Ν Ν ἱ / 

δυσεγτερίη κατ΄ οδὀν ἵ έφθερε, τοὺς δὲ χα] }οσέο | 
ο. κο δὲ α) γοσετα» Ίππῃι ποηπι]]ο Χεικες Φδιοί 

αὐτέων κατέλιπε, ἐπιτάσσων τῆσι πολίσι» ἵνα ἐκά- Ίμηρεῃς οἰνίταήδυς, αἳ Ἱπ αυαπαςς Ὅνς 
2 

πιίπα, Ίπίο νῖαπι εχπρερας 

αἴσοτεπτ: ος 
α-οτε ἵς γήγοιτο ἐλαύγων, µελεδαίνευ 1 τε καὶ τθέφεη'Ζσψαι, τι Ί]]ο οµτατεπε εἲ Ρῶσ η δή 

ϱ7 Θεσσαλίῃ τέτυας» καὶ ον Σἱρι της Παιοίης, καὶ αι εεῖαπι 1η Τ]ιεβίαµα, εἴ ααοι ανν 1ο. 

οὐ Μακεδοήη, ὄθα καὶ τὸ ἐρὸν ἅρμα καταλιπὼν του Ταοπίῶ» εἳ 1η Μασεἀοπία: Ἡ ο ΔΙΣ Ε” 

Ἀνε, ὅτε ἐπὶ τὴν Ἑλλάδα ἤλαυνε ἀπιὼν, οὐκ ἀπί- ας πτήση απεπ]΄1ῃ οι ναι Ρ90΄ - 

λαβε' ἀλλὰ δώτες ὃι Παίΐοες τοῖσι Θρή(ξι, η ἁπαι- Παπετας» σενα ποὮ ἡὸ ἡνῃ : τσ τί 

τέωτος Ξέρξιω, ἔφασαν γεµοµένας ἁρπαχθηναι ὑπύθοι ον ιμαραξ απ ως α- 
σα. ο κο ολες ος υποσΏροίσεπιί Χειχι ἀἴχετε, εαπᾶδ ραιεσ«.. 

πῶι ἄνω Θρηΐκων τῶν περὶ τὰς πηγὰς του Ἄτευμονο {ο απραξία α Τμταεῖρας Τ1ΡέΓΙΟΙ υυ 

Ἡ οἰκημένων. Ἔγθα κο] ο τῶν Βισαλτέων βασιλεὺς γης | 5 ΥΙποΠΙ8 οἶτσα ἔοπτες Ἱπςο]ετεῃῖ, 

ἄε τῆς Κρησωικής, Θρήϊξ ἔργο 5 ὑπερφυεν ἐργάσα- Ίοεο τεχ Βήαιίατιπι ας τε { 

γο' ὃς οὔτε αὐτὸς ἔφη τῷ Ἐερξν ἐκὼν εἶναι δουλεύσεν, μας, Τασἴηις {ηρες πατηταπι {εςὶ 

λλ) Ρ οἶχετο ονω 29 τὸ οὔρον τὸν Ῥοδόπην τοῖσί τῦρτ μα ν 
ἅα .., ν ιο 

ο γα εμλοι ατεύεσθαι ος . λλάδα Π]115 πιενάσιὶ αἀνετί[ας Οροῖστα πμ. 

ὃι δὲ, 4 ἀλογήσαντες, ἡ ἀλλως σφι 2υμοῦ ο όλ, ἠὔ ρα ίς εοπισρ ο ΄ μνο 4 τ 
τς ὢ ᾗ 

ε 

ο ο ες «ο να : 
᾽ μα 

4 Ὡς ἔτυχα «4γεῦ. }. ὃ Τοαγάρ τοι 4. ο Δρεί ἐν 4γεῦ. οἆ Εἰπεῖν 4γοζ. 1 Ρα. 4ΐν Ἰ ιά 

πάζοντες «4γεῦ.  ᾗ Δένδρων ἷὰ. Σπα, 6 Καταδιέποντες Βα9/.5. οἵται δω]ώαε η Δρέπου» ᾖσόιον Μο ο 
7 1πά. βαε[. «491. «ἀγοῦ., ππῖθα λοιμὸς τότε σὺν» εἳ ἵῃ «44. λιωός. ἵΠ ἐπιλαβὼν εχεπιρ]αΠ υπ] «οἝῃι Ρ0ῇ 

Ψιάε αἆ 1.. νι, ο7. { Διέφίειρε «ἄγεῦ. ἆ' 14. 74, Ἠεῦ, Βα/. «πδ., Ρα ίνητὰί. 7 Τπαϊρο 

στ ἄν, τῇ ᾽Απαιτεύντων τῶν περὶ ΟΠΙΙ5ῇ18 ΏεάΙ1ς «4γοῦ. ” «γε. 7 Βατ]. «49. δη. σι ρῦ μὲν 1) 

πεοµένων ορϊοτ. οκ Θρῇξ γιό. 7. ο Ρα. «4. τοι ῥ1μα. οἷα ας εἰργάσ. "οκεο 

εξ ὄρος 7 «4πῶ.  ᾳ ᾽Αλγίσ. αἱ. | ία 

. 
ος σε 

Γ 49. Τὸ διδόµενον ἐξ ἐκείνου δέκεσθα!] Αοοΐρεῖε ΟΙΠΕΠ, τες, οἳ ὃ ὑπ' ἄσθματος κενοὶ Διεωπερῶμθόοης α 
. ο αία τε ἀἴσοτατ, Εδὶ Πμπ1θσο, Ῥεπο Ῥαυίώς, «θόνα, Καὶ Δωρίδ αἶαν' Ἰαπάεπι γῆς Αθ ωντ’, ον 
ο τον η ο 6η ειχες ΑΛαγομΙΗπῃ Ῥοθπας ἁατι]- Θεσσαλῶν πόλισί Ἡ ὑπεσπανισμένους Β9β | ρν φὰρ ην. πο 

αὶς ὸ ο. τε[ροπά]δίεε», δεξώµενος τὸ ῥηθὲν αὈῑε, δὴ πλεῖσοι θάνον ΔίΨΗτε, Διμῷ τ”. ἀμφοτ ο κρήνη Ἡ! 

δεκόµεθω, ὦ βασιλεῦ, τὸ δἱδοῖς πε Ο. 137. δέκς; δε" 3ὐ[Ιχᾶο δοῤο), τόπος, αἴτ, Βοιωτίας μγμας 
μὸι τὸν οἴωνον» αεεῖρίο Ο/Η Ἡ Τκο 99. εἴ (οπί- «ζην πορίς 6σεπαεαε νοσαπτ», αμὰθ 10/8 : 

ὅν Δέλου τὸν ἄνδρω καὶ τὸν ὄριῳ τοῦ ᾖεῦ Ῥ]ω, ν. ἀῑεεπάαςε. Ἱπ Αίῆσας ρε(ῇς άαβοτίριιοῦ ού μὲ 

6η. Σπ σρατίῖᾳ οὐδὲν µέρος] Ἱππυ]ε ακὶριαπι τη] εηπι 1: Οογρογα [που αἱ ναό ἠπο 
ἨΠΠΕΙΗΠΙ» (επι ηνία εκ Ἰηπιαπὶ Ἡ]ς πα]Πτθῖης οἶμ/2 ον σι Ὃ ρω μα 

Τ, να, 184. 1 Λβαπι τεάυχετίε, Οαικς Απαὶ ραβή- 7ο., ἐκαλιδοῦντο καὶ περ) τὼς κρήνα: 
Ἱεπιαεαας, αεοερία» [ετι, δέος. εΧ Το η υηςΙης 34 τῇ τοῦ ὕδωτος ἐπιθυμίᾳ, : ες. 
Αιοζίάπι, Ἡκουσιν ἐκφυγόντες» οὗ πολλοί τινες Ἔφ ἑγιοῦ- 8ο, Νεμομένας ἁρπονθῆναι] Ῥγαθοσ ο τριος, πε Ρἱ 

μα 

“ εν ι 

ν 
Ἀ ) 

ον φαἴαν 41/0). Ῥεις. Υ. 5Το.» απ 4ὲ τρ ει οτηπι, ο ἰμπέή οαϊή Ειοαπῖ» Ἐ ο 

μοι | 
ρος(α]ίαπα ρτορεταπΒρΗ5 οορ!»ν. οὗ ἐόω δὴ πλεῖ- πες [οτοραπε, {το αράμέ 
σοι θάνω ΔίψΗ τε λιμῷ τε πο νο ΤΟ 16πΙΕ «ΟΠ{ΕΠ- ποι ϱἳ ἱροὶ καὶ τὸ ἅρμα τὸ {ρόν 

“. . . ἶ έ 9 τά. πτ 06. . ' 1 

| ) ὂν 1 οδῖ ἵπ Ἠ]ς ο ο 1 Ώοπι {εοῖῖ 4 μα 
ο, Λοιμός τε τόν σρωτὸν] ΤΝ] 68 δα μα, Παπ ο. Θρήΐ6, ἔργον ὑπερφυὲε ] Ῥ ητυτὰ ραπήκα νο ηο 

ΝιάθοτΙ αι ΤαΠ1οΠΙ ἀΜ{οοπνεΠΙΕΠΝ: ᾳ π ετ {1ῇήη. Ῥοεχ Ῥ]σα]ίατυπῃ. ΑΡ πυπιαπα Ώ στα. Ιζ κ 

Ἡ. ϱ. τα... Ῥίστααια {ΟΡΗΊαΠΙ ΡοΏΙΦ «εοης οἱ”πι πο Ρτοσῇβι5 αὔμοστεπς [αοἱπίς πίσς ῦ ; τε {115 {ο οῖς Ταρισος . Π.ν. ο. ττ.. Ἰ]]ηπι (οΗυίτ 1! σαἴπα ποῦ μοι Ἠν- 
3 16ϱοΣ 

᾿ΆεάΠε, 8περξ τ 

Ἰλβοχ]σύμη: νοΓΗΠῃ οδ{5 ροτιῖς αὐσά 
ΠΠ. τ. χ. οο5., Ρ]ετοδᾷε απ επι Έερε {εοβείο- πι] αιἠάσεπι ου(δαιήμπα ΧΕΙΧΙ πό 

ταῖς τηοτίος κρυμῶ, λιμῷ, πορείᾳ' ᾖ20γ6» Γῶή1ε, ας Ώπις {εὰ Ιάεπι ἀϊσπα {οπδίτ πιαπ{αεῖ 

πε} ἀἰαδιογωμῃ, ΟΥοβΗς ρ. 14. εγούοίο ῬΤΙΟΙ 49- πιαπ]ίε» 4 Ιαπὰο Τηταχ οὗ μα 

{ογ]με Ῥεχς. Ἡ. 8ο, Στρωτὸς δ' ὁ λοιπὸς ἔν τε Βοιωτῶν «οομΙο» ετμάςΙτος οΓΠΕΠ5 ἁῑοἶτως μὴ ποής' νο 
η .. 6 2 0ο. Ἐ 

δόοὶ Διώλλυή, οἳ μὲν ἀμφὶ κρηναῖον γάνοςρ Δίψει ποοῦν" 

τρί [η ταις ο” 
ὃς ἐπαδισοδίτμητ 16ἱ5ΗΣ απ απη εἰτϊμπιε. ρᾶ 

ιταἰεξτας κ μά
 ; 

μας πιο 

δα ο ο νο]επῖεπι περαγῖε Χεικὶ {ετν1τατΏ! ή ὃ 

ως 

ροκ) 

(6 ΦιλέλλήΣ. Ι- 

ωχ 1115. 

ε]]απα ΤΕ
 Ἅληνά α 

Ελλη ος 

2 λ 
(1. ος  Ἡ 11. - 

ἀπέκτενας ῥυόµεο τὸν Ἑλ-δδταπι Ἱπεεταπ! ἆππι (αοίαπι ροές 

πΙΠ]] Γπαδααπι τερετίεδαβῖ » ρα ομναε ας 

. 2 ” [αλ {η! ο | Ψ. 1ού6Ο., Ἰμ]ία [ἱ ῥγοβγαίσ υἱρ οροὑαμέν μην 



) 

η 
. 

ν, 

ο ο Μον μουμμ“..-.. 

' 

ο.” 

ον αν ο, 

να. 

Χειχες Αυγάμπα γεηῖε ο δατάεν. Αἱἱα ἀῑ[ςεείμς ῑμς παιαιῖο, ν Ρ ΑΝ 4 Α ιτΌτα τ{Π, σσς 

Ρε]. Πρίάῑπό Ιπ{ρ]σϊηπάϊ, πτανετε ειπα Ῥεϊ- 
τα: αἴδυς, Ροδίααπι Ἱπεοίαππες τενετίεταΏῖ 

/ θα, ο. η ώς ο κ. 
}εήσασθαι τὸν πόλεμο» εγρατεύωτο ἅμα τῷ 3 Πέρ- 

λ ον / ιν πως, 
ση, ἐπεί δὲ ἀγεχώρησαν ἀσυέες πάντες, εξ ἐόντες., 

ΟΠ / ας λ τος 
Τηπος ΕΤΑΠΙ απτεπι {εκ., οὐ απ επἱρᾶπαςΟ,ζωρυξε αὐτέων ὁ πατὺς τες ὀφθαλμεε, διὰ τὴν αἰ- οεμ]ο5 ραΐετ ε[οάϊτ. Τε 15 αα]άεια Ἠαπς 

ΙΙ7ΠΙΕΙΟΕᾶεπι αεοερετιΏῖ.  Ῥετίε απῖεπι, Πδὶ 
εκ ΤΠτασία αἱ τταἰεξίαπι Ρετνεπετε, δει” 
ἵεδ Ἠει]ε[ροητππα πανίδας Ίταίεσετε ἂὰ Δ- 
Ῥγάμπι: πο. επί Ιπτεπτας αἁμις ταῖες 1Π- 

' Αν Ἆ ο. λ αἱ ο) ς 

τίην ταύτίν. Καὶ ἔτοι μεν τ8το τὸν μισθὀγέλα[βον. Οἱ 
Ὦλ / πδ. .. 4 αι ος) - 3 
δὲ Πέρσαι ὡς ἐκ, της Θρήϊκης πορέυόµεοι ἀπίκωτο ἐπὶ 

ὰ / ' νε, ” : ο» ᾿ 

Τον πόρο ἐπειγόμείοι, τὸ Ἑλλήσπώτο τῆσι γηνσὶ 
αλ ό ο λ Ἆ λ Ν νο νο πω τν 
Ἰέβησαν ε, Αβυδο. τας γαρ σχεδίας ἐκ. εὗρον ετὶ 

γεπετε, {εὰ τεπιρε[ατε ἀῑδίο]αῖας. . 10 εο:Οδο2τεταµόίας, ἀλλ᾽ ὑπὸ χειμῶος διαλελυµένας, οῦ- 
ΦΙοΠοτεπι παπι «ἴπ. ΙΕἱΏετα «οπηπιεαίπα αἆθ- 
ΡΙΙ, πμ]]ο ουπι πιοάο {είε τεβειεπῖεδ, ας 
τηυτατῖς ααιῖδ» Ρειπιυ]εί Ιητεγραηϊ. ἆε εΧεί- 
εοἷτα, αὐϊ {πρετεταῖ: οεῖετί οΙΠΙ Χειχε ὢαἴ- 

ἼἼϊδάες Ῥενοπετο. Ίατταϊῖητ αὐϊεῖα εἴ αα Πας 
τον, Χθισεια», Ροριεαφ απ. ΑΙΠεΠΙ5, ρτοί6- 
ας νεπ]ῖ αἆ ΕΙοπεπι πτδεπα, ογπιοπί αρ: 
Ῥοβίαπι» 1ῃς ΠοὮ αππρΠης Ρε νΙαπῃ 1τες 
Γεςὶδίε: ' {εά οχετοῖῖα Πγάατπι . ρειπ]ρίο 
αεπι αἆ Πε[ε[ροπίαπι ἀθαμεσετεῖν 1βρδΙΠΙ 

«Ώανεπι Ῥμωπῖδίαπι «οΏ/ζεἠαἰδίε, πῖ ἵπ Α- 
Παπι {6 τεοῖρετει:. ετ ἆππι ομτίάπα τεπες, ἃ 
Μιγπιόπία ΙΏβεπΏῖ νεητο αι Παδχπο[ο Γα]δίε 
εχεεριυπῃ»5 ες ϱο ύεμεπιεπεις τεπιρείαϊέ 
εΨεκαϊαπι, φποᾖ, πανί τεξετῖα γεζζοτιρις - 
τας» πτροις.απύπα {1ρε. σοηϊαρι]αΐα. ο5[εΏς 
Γγοφπεπίος Ῥετ[ε. αμ εὔπα Χετχε, νεµεραη-1 
τας. [δὶ ππεῖα Ρεϊσυ]ίαπῃ τεσεπι τη. σ]α- 
ΠΠΟΙΘ. Ἱπτεπγοβαδία, δαρειηαξοτεπα», Ώιπι θὐα 
η]ας ας οδεῖ... Έτ αὐπῆι Π[ε τε[ροπάϊδ[εε, 

τοταπα . Ρτοραρηαζοτιτα. αΠαια Πατ αίεῖο : 

ον Α ἷ / Ἀ , 3 ε Φαῦτα ὃ δή κἀτεχόμθοι, σιτία πλέω Ἡ κατ οδὸν 
9 τν Σ8/ : ᾽ : { : ὴ ἐλάγχανώ' εδύα τε κύσμο ἐμπιπλάμεωοι χα ὕ- 

/ ον ο» ρω 

θατα µεταβάλλοτες, ἀπέθιησκοι τὲ σρατὲ τὲ πέ- 
: 9 ϱ Δ .. 2 ΡιεόΤο πολλοί. δι δε λοιποὶ ἅμα Ἐέρξη ἀπικγέοται 
2 ο ι λ ο κ ] ε . έ ἐ Σάρδι, . Εσι δὲ καὶ ἄλλος ὅδε ο λεγόµειος λύ- 

, αν ς .. δὶ τά 2 / η) ἁ . / 6 106, ὧς ἐπειδὴ Ἐερεης ἀπελαύνων εξ ἃ ᾽Αθηέων, 
}ν »᾽ 3 δγήτε/ πα - / 5 ϱν 3 

ἀπίκετο ἐπ ᾿Ἠϊονα την ἐπὶ Στρυμόι, οὐθεῦτε εκέ- 
: ο ’ 9 / -. ο ων ών λα. 

Τι 09 0/Ιορίησι 5 Φἱχβέετον αλλα τν µεν σρατιων Υ- 
/ 2 ’ ντα δι, λ κ. η : ΄ 

δΦάρνει ἐπιτρέπει ἁ πάγέυ ἐς Τὸν Ελλήσπωτο) ο αὖ- 
Ν 3 ηλ ! / 9 Ωω Ἀ » 5, 2 κ Τὸ σἱ επὶ γηὸ Φοψίσσης ἐπιβὰς, ἐκομίζέτο ἐς τὸν 

Λοῦ 

᾿Ασώμ. ἔ πλὠοστὰ δέ µυ ἄνεμο Στευμοίη ὑπολα- . 

χειιαίνσθαι Ὑεμέση» τής νήὸς» ώστε ἐπὶ τὰ κατα- 
σρώματορ επεντων συχγῶ | ΓἹερσέων τᾶν σὺν Ἐέρζη κο- 

ομιζομθωῶν, οηθαυτα ἐ6 δήµα πεσόγτα τὸν βασιλήα» 
εἰρέσθαι βώσωτα τὸν ὃ κυβερήτεα, εἴ τις ἐσί σφι 
σωτηρίη. καὶ τὸν εἶτιάι ο, Δέσποτα, εἰ. ἔσιν εἶδε- 

βεν µέγαν κα) κυµατήν' καὶ δη, μᾶλλον Ε γάρ τι 

ξ ια νε οι ος. ..3 λ ο νι 3 ο, . ο. 

Ἠεια, ηδ]ία αἀπιοάατη εδῖ» ΠΙΠ θβίπη πιμ]- 22 ΑΙ ει μη ΤΒτέώω απαλλαγή Τι γθηται τῶῷ. 
ο” 37 ο... 22 3 : ἀε.. : » πολλῶν ἐπιβατέών.. καὶ Ἐέρξεα λέγεται ἀχέσαν-. 

ὶ ε 5 2 ι --ὁ εὰ . 3” ος (ν 

ταῃς Χετκεπι εὁ αιάϊτο ἵτα Ιοᾳπατάπα, ἡΙτΙδτα Ταυτα, εἰπαίν », Άνδρες Γέρόαι, }ὺν τις διαδο- 
Ῥετί[ο, παῃς α]απῖ νεβπαπι ἀεςίατει {6 εἰἰ- 
ταπι Ἡαδετε τερῖδι Ιπ νοῦί εΏἰΠα. ν]άείις 
Πτα εσ[ε {α]μς Ίπεα, Πῶς πρι ἀῑχίε Χει- 
κθδ, 1ο «ο αἀοταῖο εκ[]α]δ[ε Ίπ πατε: αἲ-. 
ας Ίτα Ίεναῖα πανῖ, Χεϊχειη Ιπσοίαπιεπι 1Π 

 ζάτω ὑμέων βασιλ]ος κηδόμοο»' οὗ ὑμῦ γὰς  οἳ- 
ον ἐμοὶ εἶναι ή σωτηρή”, τόν μὲ ταῦτα, λέγε’ τες 

δὲ 2 προσχυγέωτας, Γ ἐχπηδῷν ές τὸν ») ἆλασσαν" καὶ 
την γα, ἐπιχεφισθεσω, ἔτω δὴ ἀπόσωθηναι ἐς τὴν 

ὃ ἳ : Ἔ τι τί » / ς ο. ον ᾗ 3 ον 1 / : 

Άβαπι ρεινοπσία, ΄ Ει δὶ Ρεππµπα 1η τες ο ΑἈσύι ὧν δὲ εκβήναι τάχισα ἐν γἨν τὸν ερξεα, ποι- 
19 οστεδ[ας εδ, Ίος ερῖδίε:  δηρετηαῖο- 
τεπι, αὐοὰ τορῖς απῑάεπι αΠΙπιαπα {ειναδίες, 

ο Άπτεα «ΟΤΟΠᾶ ιο αιοά απτεπῃ πιμ]ίος 
ττοΡετίατασι ρετά]ά]ρίει, ἀεσο]ίαδίο, Ἠὶς αι- 

Τεπι Δἱ{Ε; πιοάης απὶ παϊταίας τογετβοηῖς 
Χετ. 

/ ὸ ο λ 1"! ον ν Ν 

Ἴσαι Τοιώσε" τι με έσωσε [βασιληος τὴν ἓυ ὴνς 
{ / 8 ’ 

' δωρἸσασθαι χευσοι γερά τὸν κυβερήτεα" ὅτι δὲ Περσέων πολλες ἁπώλέσεν αποταμὲέῦ τὸν κεφαλὴν 
 εω Ὡ λ ”/ / . } α- 

αὐτῶ, Οὗτος δὲ πι ἄλλος λέγεται λόγος περὶ τὸ 
ος ος ο Αα ο μια ο ο οσα οτε 

. εττο Έερ. 

ὦ Ἐἐρξ «ΐγεδι τς αι. 2 δὲ Ῥου/ εππι ας τε πλ. 1. διχ.. ΠΟΣ αὐ[ιμᾷς, ο Λόγος λεν. ά. εὲ ων Ε ὦ ̓ Αθηναίων ΟΠΙΠ6Ε89 }α)ᾳ οχοδρίο, πσια {6841οτ. Ἅε «44. «περ. 7. δὴ. Ῥαγίς. 4. ὃ, 5 διεχρῆτο 
ο 4ΜεΙ. Ῥαο]ς πχ. {ἀρετίας ἐνθεῦτεν αθεςῖ «4γοῦ. 

ἆμο Ἑτασπι. Ῥαγίο.» ἵπ «4γεδ. μᾶλλον γάρ τοι. 

} Πλώοτα -4γεῦ. }., 8ΠίΘ πλέντω. ϱ Ὀοεβοιμηί 1δί 
ὁ Κυβερνίτην ἔασ/. { ΙΗεώ. «49. Ῥαε[., πιαἰο αἲϊ ἔρμιε, 

{πι εἶναι ἐμωοὶ σωτ. :1γεῦ. «αυ/- { Ἐκπηδέειν «4γεῤ. Σά, { Δωρῆσαι χρυσέῷ σεφᾶνῳ «ἄπεῦ. 21ηά.. αι 
δωρήσασθαι. 1 ἍΛλλος λόγος λέγεταὶ “4γεδ., ἄλλος 
Ώπι]]α Ποδιες απίεα ὤλλως λέγ. ὃ λόγος. 

ετἰαπι πάν εξ πα ατῆου]ο λόγος Ῥαθ/[.; }αα Πο ᾖἱς. 

«9ο, Ἐξώρυξε αὐτέων ὁ πατὴρ ὅτοι] Βυπιβὲ Ἠήπο «48- πια δἱφοπἰά αὖ «42ο. [οἴναῖυπι τη: ρι.τος. Ο, ιδ] 
ἠἱρημο Ναπ. Υ» Τ1ι νεο ρα]άπα πια, Λάάῑτ Ῥτο)Ωκὺς Πδεπίεϊ οοιτίδετεπι» ᾿Οξὺς ἀπὸ θήκης δρνύ- 
4ς ραΐτθ, μὴ ποιήσας ἑλληνικὸ, αἡοὰ νετιαπι; {εά 16- ενος Ἠορέης' Πο «Ἀογεπε ῥεποΙγαδί]ο ίσως ἵπ Ιζσατεῖμτν 
δα]ή5 1116, αμαπιεμπινῖς Φιλέλλην. η αἲξ»οΠΙβίπε Ἔμταας. ----- Οὔαε μία ριαέίετεα τταάυητας Πβεζοτύπ 1]]ᾳ νὶ- 
οταῖ» α ουίὴς σοπεῖς αἰτοσίτατο οσ]οτ!ή 6Πεπάσσυπι ἀεπίΗς ΕΟΠΙΠΙΘΗΓΩ » «Σἰογο(ίοίο πἠπῖπιε ρτοῦαίας αὐοά 
{αρρµςἵωπι Ίαιιά {μ5{5 αἱἰθηίή1, 4.πΙΠο νας εχρει- οὔίειναιε ἀεριεται Αγή/οη, Ἠίπο Ί]]α πατταῃς ἆδ Ῥ. 
Ἡ Ιηΐε]]οςς Ῥμίπαι Ἠρει οἳ {δα τει απέτοι {εε]ετῖς ἩῬ. 1. Ρ. 99. Ψετα νΙεῦαπίη ο. Τσόίσπς ΟΠΗ]. τ. }; 
Γετυπτης 1η {6ο]115 αά 4ροομι] λζ. Ἱ.. Ἱ» 178. Αα 996. ᾽Απὸ Στρυμόνος ὃ ἔπιβὰς νὸς αὐτὸς Φομίσσης, Σὺν 
Οε]εὈ. Ίο. Ῥεγίσομίμς. 

/ 
τοῖς ἀρίσοιο τῶν Περσῶν, κλύδωνος γεγοδότος, ἹΚέλευσε τού- 6. κδς ο. ο. τ μφρ 2 9 / . μα οονὲ Ξ τι 7 λα ος οἵἵπι αζ τα Π{ἴετα κατερ- τους ἐκπηδᾷν εἷφ ῥάλασσαν τοῦ πλοίου" Ὅπερ δ) καὶ δεδρά- 

 εΥΟΗ» 11 ΝΕ γευεγ, Ἠτὶ 1 418/00γ]εον ἃ κάσίνο ἐκεῖνον προσκυγοῦντε, Ὅπως τὸ πλοῖον κουφισθὲν 
αμα ΑΟ Ἡκω φὰρ εἷς νῆν τήγδε καὶ σώσῃ τὸν βασίλέα. τς ΝΑΡΟΚΕΝΕ 

ΚΑΤΕΡΧΟΜΑΙ. («ΠοπΙαπι {οοάλο νοιης, ραιίος νυ]- 6. Άνεμον Στρυμοίην] Τα ὐτοβ1 α δε γηνοπία απίάΠ 
Φ4ἴΗΠ1. 21εΠ{05 αλα ηαπΕ{ρος Ἰδεπίο ἀεείαναης, Ῥο5ι ἆοέτο νίτο ριλεὈυ]ε οοιτίρεπά1 Στρυμονηδεν, ϱ1ἱο {8618 
Ῥαυσα 1μ{ΗςΠπιπα 

ώ ἐξ ᾿Αὐηνέων, ἴοῦθς {οζῖεκηιιο ἵῃ ΊΜα- σατείπιη». ΑΌ αππΠς γοηίῃς Ῥοτοας Στρυμόνος οἳ Στρυ- 
Ἡς Ῥτονυπι: ὮοΠΗΠΙ Ψ6ΙΟ εκ «40 αἴαιιο α]ῑῖς δεν ρ, ως : ἴῃ Ώσ] ο πα, . : Ἱεχρέετο. µονίής» Ίδαιε Ἱπρειποβςβπιμς. (ὐπαεδας Η. 11 1261. οηιοί επ]πι οοπιΠπα{15 χρέεσθαι, ΕἰΙδάεπιαΒα εοπροβτα, ν. ος, Τόεα ον καὶ λᾶεέ ὑπαὶ ῥιπῃς κε πέσοιεν ΣΤΡΥ- 

146 αφ 91, ΜΟΝΙΟΥ Ἑορέωρ. Ἠίπο «οὐ πιο} δ, ὧπὸ Στρυ- 
5. Ἠμὸς Φομίσσης ἐπιβὼς] Ἠπες πε ροβ/εΏῖ ἔκτρανῳ- . µόνο μολοῦσαι κακόσχολοι Αραπι. ν. 909. ο παύδιή 

δήσαι, τοχυπ]ς]ς Ἰηπηαπατήπι Ἰαπιοητατί νἱοἰκ[ιάΙπομι, τεβροχἰς[ο Ε]οοῥίμε νΙάσεας ἀπ Στρυμόνιορ. 
Πουπῖσβιο πανί {σαρ]αῖα (αυ Πτπευυπί ρἱ(οατοΙαπαΣ εκ. 18, Ἐκπιδν] Ῥοχρίασεε ἐππηδέει» -Ἡῖ ἐφδιατέεσθαι, Ἴγορο {1 
ετθεῦαητ 
ἂν κοὶ κυµατ]ην. τες {Ἡρείρυπῃ Ὡς 

γεπίης Έρΐθας η 
σεραίἴι]Σ Στρυμονίου Ὦ 

τρως Ὡς ϱ, 19. Ώϊπο Ογοβας Ἡ, 6, 1Ο, κάτᾶμαρνέεν οἳ χρέεσθα! θυαε ρταεσεάμΏς, ομῖ(αι 

Ῥλέοντώ µιν ὤγεμον Στρυμοίήν ὑπολαβεῖν µέ- «Ὀἱο (γης, αηῖοίτ 
Δάβηίς Αἰπεπίεπβιπι εἰ ΒΙΗΙΟΙ Ώο- αχρυσέῃ σεφάνη, εἴᾶ Μ55. νμ]ραΠις Ριαεεαης; ψ]πι 
δοπι Ἰ]]αα[ίιπι ἀἰπιίττετα ποπ Ροϊεῖαί: ΟΠ {ασιο. {ηργωῦ Ἠς {εαΙτης, θεβάνας Ῥιλες]- 

{Πὰ νε]υτ [οάς οκἰπιῖα. Στρυμονίας ἷ- Ῥμ6. Ὦβαιδίο οά Ἡ. Σ» 607. ἀορεῄῖε» ῥτοῦαπίρπι : 
ορέαο Ππομιηῖε Ομ. Ἡ. ἵπ Ώε], αᾷάόδ ΠΠί ππαραυπι Απιιαάνειίοτεπι 1η μδοη, Ἱς 

ΟΥ. χιν. Ῥ. 991. Ῥ. η ριοχὶῃής 

Ἡ. 96. ηδἱ ποῖηι η. Ἴς ραμύ. αἱ Ρίτα ἀεάειαϊ πά ν 
ἃς ἵπ Ώ 

οι, ολ οεο. ' | 
188, Ἡ, 114. αμο Ιοῦο ταβρίοῖς (ή. εβΙΡΓΕΠΗ3 ολ. Οὗτος δὲ ἄλλα, λΕΥΕΤΑΙ λόγος] ΒοΗρία ἐχεπιρία 

θααᾳ α απσἆ 



65ΐ | κα .. Ἰ {9ὰ Ἠαά ρτουαυίή, Αὐάεια υὐὶ Πα. Ώουα ἁῑε ἀα3 αἆ σσό6 Π ῬἘ Β ο Ό ο Τ 1 πμ στο ο ]ης πμ ; 

ο . οοὶ , ΄ ο Ἀπέρξιω γόση, ἐδαμῶς ἔμοιγε πισὸς, ὅτε ἄλλώριοδΧεταῖς, Παπά(αααπαπι Άάεπι αριά πιε να α{ ἡ ποιά ρω, , . : - 

Έτε τὸ Περσέων τῶτο σπᾳάθος, εἶ γὰρ δη ταῦτα εἐτω η ΡΤΟΡΙΕΣ ο 1ηπι ΡΤΟΡΙΕΤ Ὃ ο 33ς/ 2 
αλ». 5 ἐῤῥήθη ἐκ τὸ κυβερήτεω πρὺ Ἐέρέεα, οὐ µυρίησι Τεηατιπη, παπι Π Ίδια τερὶ α λα ἡρίοα . ο ανν, δν ός κὴ .ν ἀῑξία {μπι Ἱπ Ιπβηϊεῖς {επτοπΙ5 ἨΠαΙπ ΠΘΙ 

ησμφεκκα ακομα. ος τεριρπαπίεπα» Τερεπῃ ΠΟΠ Εεοῖδίε ἴδτυά: 
βασιλΊα τοιόδε' τες µε ο ἐσὶ τὰ κατασρώµα τόν Ί]]ος απἱἀετη Ῥετ[ας Ίπ ταρα]αίο 15[πτάπι 13 

3 α- ο. ο 
4 νι χαταβιβάσαι εϱ Χοίλή) γα 9 να Πέρσας, χκα!ΟρηναΙῃ Πν6Πῃ ἀεππτεί, ἠτροῖε 61 εἴ Ρε 

1 ο» ... λ κ. η ͵ ἰ εις ς 
Περσέων τες πρωτος’ ἆ τῶν σι ερετεώ ετων φοι» εἴ ΡΤΙΠΟΓΕ Ῥοτί[ατήτα 65{εηί., αἳ ΤΕΠΗΙΡΗΠΙ 
γίκων, ὅκως εκ, ἂν ἴσο ππληθος τοῖσι Γέρσησι ἐζέβα- απῖ εταπὶ Ῥ]Φπίσας, πμ] άΙΠΕΠΙ ον η 
λε ἐς τὸν «άλασσα). ἀλλ ὃ μὺ, ὧρ καὶ 5 πότε Ίπ6το Ρᾶσεπα Τη πιάτα εἰεδγητιπο. Ημ . ο / κ : 9 - . .-.- κα ή ρόν µοι εἴρηται, ὑδῷ χεεώμυος ἅμα τῷ ἄλλῳ σρα- ἀῑδίιπι ει Παρεήαδ, ΙΠΙΠΕΤΕ µε Ὃ ο ασμιλο 

τῷ, ἀπωόσησε ἓ τὴν ᾿Ασίη. Μέγα δὲ καὶ τόδεωςῖ «απο εχει εἴτα ἵη Αῄαπι τενετίις ον ο 
να [ μα. ο ο ο]ῃς τεῖ 1 4αποθῖε πΙαρπο εσι τεπιοπΙο, 4ἳ 
αρ μΟ πορτα Ύαρ Ξέρξης ος τὴ ο. χθ- ἄρρατει, Χέγχεπι , 4 υπ τητίις ἵπ Α απ. 

μιδὴ ἀπιικόμενος ἐ Αβορα, καὶ ξευίην τέ σφι συι- τεοῖρετεῖ {5, ΑΡάστα Ρετνεπϊία, εἲ ΠοίρίΗ! 
- / 2 2 / 4 4 « έμονος» ο δωρησάμοος αυτες. αχμαάκη τε χΧθυ-. Εφάμς οι Ί]]]ς Ραξίαπι εδίε, εἴ ασιπαςε νς 

σέῷ καὶ ἕ τιρὴ χευσοσάφῳ, καὶν ὧς αὐτοὶ λέγε- 16Ο ἑο5 ασ Πατα αυτο Ἱπιετεεχϊα ἀοπαδίε; : 
3 ου 5) 3 : ο” 5 - . . . 4 σι Αβδῄιται. λέχοντες Ε ἐμοίγε εδαμῶρ πισὰ »ηοιῖ 1ρᾷ ορρίάαπἰ αἰωπε, ἀποά 4ρπά  Α 
ο» 3 λ 2 3 ο πρῶτον ἑλύσατο τὴν ζώνν Φεύγων εξ ᾿Αηγέων ὁ- Οπτεῖ, Χειχες, ῬορίαΙαΠ] ον Β 

« 3 3 ο ς : 3 ᾿ : πίσω ὡς ον ἀδείή ἐν, Ἀ πρὸς τὸ Ἑλλησσόντα 198Ιὲ» ο ρτῖπιαπι σοΏαπι Ὃ ααὶ Ρτορῖα ον 2 ω : ν δὲ μᾶλλον τὰ Ἄβδρα ἵδυτω ἡοτό Στευμόος ἵεΙΓΟΓε Ἠθεν, ΘΏῖ αΠτ6Π αν τας | τῆς Ἠίόος, ὅδῳ. } ὀσιβγω ανν νὰ Ἠε]ε[ροπέυπι βια απαι Ῥαγος ος 
μμ) ΤΗ Ἀἳ ον. 08 όἩ µιν Φασί εσιβήναι εσὶ τὴν πε Εῑοη, πάς πανεπι Πάπα οοπσεπάίας οἳ 
ον ς . Ἴ 3 ϱν ας ή ἡ ͵ «3 - . - ή 

μα. Οἱ δὲ Ἑλληνς, ἐσέί τε εἰ οἷοί τεὶ ἐγένο- | 5τιητ δι πη Οταοῖ. Ροδιεα(αατὶ ο ἐξελέειν τὸν “Αν ἔμενοι ἐς Κά ᾿ ἷ οοηνετβ ἵπ (3: 59 ο. εξ; 0 τα σέµθοι ε6 Κάρυσο, καὶ ἀπαπῃ εκριβπατε ποφαϊθαπε» ΕΟΠΝ ἄεια θαἱα- 
δηϊωσαντες αὐτέων τὴν χωρή, ἀπδαλλάσσοτο ἐς 1γΏΗπ1, ναβατο Ί]όταπι 4Ο ΤΕάΙΕΓ ος ων / .ν ο : : : αᾗς ρπΙας ΕΧΕ" αλα, : 1 3 ώ 15 τη . Ἔαλαμγα. πρῶτα μέν 1 νυν τοῖσι 9εζῖσι ἐξειλονἄκρο- Ἰπίπεπα, Τί 4ητο οπιπία ἀ5 Ρ ᾖῃς ΙΙΤεπιεδ / 3” λ / ον . τς 2ήια ολα Τε καὶ Τ6ιήρεας Τρεις Φουίσσας' τὴν μα ο... ών αρΏ ο. ἐς Ισ.μὸν ἀναθέναι, ἥσερ ἔτι καὶ ἐς ἐμὲ Ἰν' τὺνς Ός 4ΗαΤΗΠΙ ππα. τεροῃ ποπαοῄστα εκ-- 

έ | 5 
δὲ έσὶ Σε" τὸν δὲ κ “/ 1: 3 ππι 3 αι αἆ ΤηΕαΙΙ ιμδας 

: Ἡ οἐ2 τῷ Αίωτι αυτὰ ερ Σαλα- Παραῖ; αἶτετα αριά απίαΠα» μΐνα. μετὰ δὲ τῶτον διδάσαντο τὴν ληΐϊν, καὶ τὰ. Ἶὶς αριά Φα]απήηεπι, Ῥοσι Ίου ΡΙΦΑΑΙ ος τν 
ακροθύια,  ασέσεµψαν ἐς Αελφες' ἐκ τῶν ἐγένε- Ρατήνετε, εἲ Ῥηπητίας Ώε]ρίος Μη, Το ἀνθρὰς ἔχων ον τῇ χερὶ ἀχρωτήριω νὸς, ἐὼν µέ- απῖρις Ππιια εἰεξτα εει Ιοηρίτιάιπέ ο ο. 
Ύα.λος η δυωχαίδεκα, πηχέων» ἐσκεε δὲ εἷτος τῇη- σος ΗΙΏ ἀποάεεῖπι, αρ]αίμε παπα Γα(Ἠπεη να 1ο. πες ὁ Μακεδὼν ᾿Αλέξανδρο ὃ χθύσεο». ο Πέμψαν- 4επι 1Π Ίοσο αμδ, αδῖ Αἰεχαπάεί Οπρά 123 
τες δὲ ὠκροθίνα ϱ ὃν ; μερα μπεις. ΤΜΙῇ ΤΏε]ρμος ρτπηΙηΙδ» ροῦιγια οἱ Έλληνες ες Δελφες» επειρω-. - . : αωλαν οσα ᾿ / να. Ρυβ]σε «ειπα Ῥρετοοπται, {ππι, Πᾶ 
εμας λελάβήκο πλήρες καὶ «ρθ- Ρετζεξίας ετ μρταῖας Ῥηϊπηϊτίας ασε τν εα τὰ ακροδίήα, ὃ δὲ παρ Ἑλλήνων μὲν τῶν ἄλ- Οιϊρας Ίο τε[ροπάϊς Ἡαρετε {5 α ο 

| λων λνί 

-σ Ε]ρίόη Ῥαι[, ᾧδη ηνά. δ Ώεβε 4ο). ῥηκή, ο Ἐν σοῦ «4ιοῦ, ῥηπή, Ῥω]α, οἳ μο νοῖν, {δή τῶν ἐρετ. «4γεῦ. 9 44, Βου. «48. πὈ αἲῑῖ ΡΙΟΠΟΠΙΘΗ Πδρηρίετ, ΓΑ Τήρῃ ην). μα. τιμη, Με, 
τς δω πριήρεῖ «Ραγίς, ἴεςν «44. δη, 6 Ἐμοίνε οὐδαμῶς πισὼ Άαοί; «{νῇ. εδ, 2ηΜά ο ὰ 

ὃν ορ οῦ αν εν οὐδωμῶς ἐμοὶ πιά. ΜΟΧ ἐξ ᾿Αϕηναίων οἵήπον Ῥηηοιοι Ρ0/η, ᾽Αῤϕέων 1ος. Ὃν ημὰ 4νώ» «ρα ἵδρυσαι ἀε τν. λδακ αλλον ἢ τοῦ βακ/. «ιά. «γοῦ μα, { Ἐγίνωτο 0]: .. ἔτεμφῶ» Ῥωροπίας ἁλάρωτο ζδά,  α στό, τ ο σον ” 1Ηεά, Ῥα/. 48. ΒΓΗ92 νο, 
 Ἡ | . ς Ζα]ᾳ παπι «ερρη. ΊΜΙοᾶ. ἔσηκέ ά ί 
ἴς ἀ Πεν ο δα Μαιρρ αλα 2 ΑΡίάπε Ίδια ἆπο «ἆ9ᾷ., αμ πποχ σμπι ας], ἐπειρι Ἡ9 ἐκ” 

αποά Ἱπραά[ίιπι εἴβΕ, Πο ομείπιο οχρ]ἰσαπε. Βε[ρεᾶιις εί αά Ιπίάυπι Ο, π1θ, Ψἱοπήπη οὕτω εἱρέθη | ἷ ἷ ον : ] εἱρΕύ/ Ίπ αι. ἰαβοπίς αιδοτίρυς, ἆς 0ο. ππαμα1. ως ἀαπιπαρ]α, οβεπάϊ αά 1, 1ν., 197. αἲ- ας Ῥετῄσις, τι αᾷ ας τος σα. -πτό, 
η ο Νες, ΤἶαΓας, αἴπασςς. Ώο Αοπηϊς 1 ρος 1α 90, Δωρησάμενος αὐτοὺς] Ῥοπαςίο ἀῑείαις Αὐάσεῖα- κ) ἐλωρήσατό ́ σφεας ἐσθῆτι Μη, Χοικοδ, ἕ (α]- 

ο ο ολ κ σηρν Ἐν ον πποά αχ (964, εχ Ο0οάᾷ, λέγοντες ἐμοίγε οὐδαμῶς πισὼ» αμα αθμὶ αῦ 
αῖ η ' ἴδις Ῥυ[ο Ἀο- Ριμπι (πρετίαβ, τανοτιοτιπῖ, Ῥατηπι αὐοαῦτο τε- ο ος «παν εοάθιι απο ΑΡάαι]ταπος Ἰο- πιο, ολα [6 ο ΑΡάσετοτυπι Πτα. μον αάΐν, 

δικῇ. αιτας 5 6, 16.2 ἐδωρήσατο ἐσθητι Μη- {εᾶῖε Ἱπρείις. Ατηρίαπε, οαπῖδις νο]αρε ΕΠ. (9 1511 
«πποταζατι Ἱερί εἰσγαήης. μας 4ΙΜΏΑΡ) κρυσόπαρον πιο. 49. Ἐὴν μὲν ἐν Ἰσθμὸν ὠναθεῖνωι] Ῥείίοαο Ρε ὸ ο ζεί ΑΜ. Ρ,ο, «4μᾶ Ῥταετοτ ϐ/ή[οη, τη]. ρατοπαι ο[ζδηα]τ Παρί ωο. Ρ2. ΓδογιαβΠΗΣ ον {1ἱ8: 
ον εβήταν -οἳ τὸ ο. . ῶι τς αΏοί ΤΟΡΟΙΙ5 αρυσόπᾳ- 10.» 4Η 4Π1 εχρ]ἰοιῆτ, Αά τοπῃ Πρπάβἑαπή κ πηϊ ρίοπό 

ὁ τῶν ἐνδυμώτων.. Αὐάοιίτα- {επῖ ἀεάϊσαταο Ίπο {ΠΙΤεπηες, πες πΙμΙς ἂν ΑΠκο” πο {ρΙεπά]άο Χειχεπ. εἴπσαις αχοτοῖτηπι οχσαρἱ η ορην]νίο οοπίταὲ οκ άνοδος νι, ας νο ρος ει Ῥορυ]ατίοις σοπ{6οτατα ἹΝδριµπο αἆ ΕΙ ' - 

αΏοὶ (σαάρτατ αμοά ποθής πασται ΡΡΙ ΑΡ), ἃο Ὁ. 8, ρ. να αν δε ασ ο) 494. ἂς Ώγοαβογὲ ΡαΤΤε Μαςαπᾶτίο ΑΡάΘΠΓΑΠΟ: δε. (οἵ]. Ἰ, 1 Ὃ μας ος Ὃ πιο ο. ξώμενος τὸν Ξέρξη» οἰκίῷ τε καὶ δώροις τὴν ξυνουσίων τῶν ο8, Ε) λελὀ νο Ἡνς ο απο (ΟΗΡΙ ας ; 
ἹΜόγων τῷ πα παρ αὐτοῦ εὔρετο. Ὢο Ῥεοιήβοτας μι. ορ ἐλάβηκε] Ηὶς παμε 1 {ωρτα, Οοχἱσος ος 
οΕρίοτε /εουγΜο Ἠπίμδαμε ρα ε ρατ]α ρτοβίάς Ό- ἄστυῃε ο ώ ο νΐς τα Ῥιπείοςς κ ξεη. ΓΓαἔγε, ΙΧ» 94 ΤΕΙΤΕΠΙ ΟΙΙΑΠΒ ετούσμη, ᾗς σι ὃιι Ῥ]ωῶρ ἃς Ἡνι ὦ Μα. ϱ. ὃν θα Ἰμ6 ποπιῖπε 1η αῑιά οοπνεττοπἆο αδὶ ζοπΙςό ΗγΑΠ] Ίστεπς, Ίχι]ς 46 ΑΕ. ας Ἰμάείο ὨΏειρη]ουπα. /Τεέ Ῥτοροίη]. : . ΝΑΕΟΚΕΝ. Ἠϊς αμέάοίσπι [οί δη Ίς οπίπι {μχία 6 θά, Αα οιδθ ππῤσιι ο) τιήρη κρυσοπάσφ] Ἐκ Ρα]ῑαε ΤΑπἱηΐς Ἴσουπι αὐτοὺς τὸ ἀρισή]α φῆς ἐν Σαλαμῖι γαυμωχί” ο Αγ μον τανΊς 4ε Ῥπμωυ: τούτο {πδπΠι Μο». Ἱαίαπες, 1{)η/γΟῶ. οὐκ ἔτι Σκύθωις, πἰτ, οὐδὲ Πέρσαι» ο Α“- πες Ἡκσν, ῬΑΗΟΟΓΗΠΙ τριχρεῖ ΤΟΓΠΙΗΠΙ Εν οα στίοις τοὺς ἑωυτοῦ λόγους ἀνωτίῤησι πλάττων’ (ΑτΑ ῴπῳ - αρα ονίαπα, οεἀετεφ!ῖε πιεΠοπί ἀεριῖε, Ομά σώπορο κόραξι καὶ πιθήκοιο) ἀλλὼ τῷ τοῦ Πυθωυ αὐήνώς’ ρε ο Οοππαπία νίτο οχἰ(ήπιαδἰπιας», ΔΙάΙΠια φρώμενος ἀπωθεῖ τῶν Σώλομῖνι Ἱερωτέίων τὰ φο]υητᾶ- Ὃ πορίμηίτς ον θἶρλτο οἳ ροσι]ηπι απο Ἱπάμόζηπι αι τοίες οτἰππ]πο(α τταάισίε {απο υαπ1 . (ο {0 εχεοβιηῖςς Ομάν θοά ον {ΕΠΠΡΕΙΟ, Ἔριήρης, {ἱ τοι Αιπεηίοπβμπι Ίοουμεμπα, ος 1Ηρ ία ο ριαο" 

εν μη: Ωοἱμεὸ ο” αὖα αριά αμάαείοτεπι ροδίαα, ἵπ ΙΜιῇς εἴ ον. 10” 



{δὰ ΛΕρίπεικε εχῖσοηίο Ώςο, παβιάκόκκὰ αλλ νλάτασα στ; Ὅπὰ πα. Ἂρ δν. αλ (άσν 
Ἰαμάμπα, ααὶ ο... ἔοτει, Τλεπιϊβοςἰἰ {εεμηάα οοπεςδία. γ Β Α Ν1 ΛΑ » ΤΣΙΡΕΕ ΥΠ. 6,2 

: . λε ; ' ο. . ./ 9 . . : : Ἡ απάεπῃ αἷῖς, νετιπι Ποῦ δρ ΑΕρίπειϊς: {εἀόολων εφησε ἐχίΨ) παρ Αἰγοήτέων δὲ, οὔ. α ἀλλὰ 
τορο[ζ6Ραῖ εος 4οπιπα ορεῖπιο πανατῶ αὰ δαα- ἁπαίτει αὐτοὺς τὰ ἀριςήϊα τῆς οὗ Σαλα ον. 
ο ΟΡΟΤΦ1Π Ρηβπα πανα]ι, 1ά αααπῃ απά19- µαχίη Αίγυήται δὲ πυφόµεοι, ἀνέθεσαν ἀς- 16ης ΑΕρίπείεο, αὐτεας Πε]ίας χο ἀθάίσανο- ουσ νο) κο ρα 
ταΏῖ» ϱµς {1ρας ππα]απι πανί ἄτειπι Παπὶ ανέλν ρλννι το τος: δει 

ο. 129 αρΏς αηρυ]άπις Ρτοχίπιθ ΟχΦβ οταϊσσεπι. Ῥοσι , επί τη γῶνίη ο... ο ο οκ 
ΦΠρατεῖταπι ρισάαπι Οταοὶ αἆ ΤΦτΗπππα πανί-όστ Ἠρος. Μετα δε την οἱαίρεσν της λήΐής ἔπλωον 
δανετυηῖ ἀατατί νΙτευῖς ρταπῖαπα Οταρερτηπι οἱ Έλλην 6 Τον 1σ2μον » αριςηία δώσογτες τῶ 9. ς . ς νέ . . : Ἂς 21 ς ώ ρω πιεΠΠΦῄΠ]ο 1Π πος Ρε], Έο αδί Ρρεινεπεῖπι αξίωτάτῳ γθομέῳ Ἑλλήνων αγὰ τὸν πόλεμον του- 

͵ ο | . τν. ᾿ : ν 1 ” , ἃ / Ἀ ε5ε, ἀπσες τῶοί ἵη αταπα Νεριυπ] {παπη ας το, ὡς δὲ ασικόμωοσι ὃι σρατηγοὶ ο δἱθεμο τὰς λος { . τά) 5 ν ον ον) ο. μυς κος Γεπρταπα Ὁ οσον κ οωρ ψήφους ἐπὶ τοῦ Ποσειδέωνος τῷ βωμῷ, τὸν πρᾶ- 
 αομπισπμ οἳ Παπ ςευπάαπι η Ὕσοτο καὶ τὸν δεύτερω κρίοτες ἐκ πάντων" οὐθαῦ- «ατεῃτ, ΄ Τη εα αἀτεπι {αυ φΗἶδηι1ε ΠΟΠΠΕΠ ἵῃ- ρ ο ο τς οςς : μη 
Ίρβε, Τε ΊἨυπι ἀαἳ ρταΠαπεϊεβτηςς οχείει τά παν Τ ο. ο ος ο ο με 
οιῄπιαης:. {εά ἴπ {εομπά!ς Ρατ δι Τμοπή- 99 αυτος Ὁ Έκασορ οχέων ἄρισοο γθέσιλαι. δεύ- 
00Η αφἸαάϊσαπα1ς ρ]ετῖαιιε σοΠβΤΙΕΤΙΙΠΕ, 1 ας δε, οι πολλοι συνεζεσιὦ΄του. ἔ ΘεμισοχλΊα 

Ίου Πηρ]] 1Π Ῥγίπιο Ίοσο Πηριος σαἱσι]ος Πᾶ- Χρίνοτερ. οἱ µε 9ὴ ἐμουνουγτο Θεμιςοχλέη» δὲ δευ- 
μμ ο) 1 Πεουπάο ΤΠεπη[ίοσ]ες πιη]το ΓΠαρε: Ζστερείοισι ὑπεριβάλλετο πολλό. Οὐ [βουλομένων δὲ 

) ΧΤΙΤΙ 1 ἱ κ ο» δι , 2 ο ον ολη ο. τει Ο1Φ6ἱ Ινοτε παῦτα κρώεν τῶ Ἑλλήνων Φθόῳ, ἀλλ πο 
. ν ἆ ς .) λ ὶς ες γώ 3 ς Ρεπιεαε]πΕἹαάϊσατα, 1Β ο ο ονομα τς κ σὸν ἑούμώ κρίνω, ὑμον 
ΤΕΊΟΠ ἀθοτείᾳ ταναξὲῖ, ἵαπαοι 1 Πεπη[ῄοσ]ες οἳ ΘΙςοολόριῤροῦ ἐξ όθν εἼω, ὧν 
8Ρ]της εδ ες σεἱερταιις Ρεῖ ιπϊγεηαπι οτω- μισο λέή εβώσῦη τε καὶ εδοξώθη μα] αγης 5; σολ» 

οἶδτα οσηπίππιΘγΦσοτπα]οηβε ῥταδοπεκβπιας. λ0ν Ελλήνων σοφώτατος ανα «πασω τὴν Ἑλλάδα, 
Ἴρεε Γαπηςη απ]α. ν]ξεοτ ποΏ Εα]ρ(6ῖ Ποηογ6 αξ.ὈΟότι δὲ ηικῶν οὖν. ἐτιμήη πο, τῶ ο) ΣαλαμΏι 
{εξτας αὐ 16, αιἱ αἆ βαἱαπήπεπι ἀπι]σαδ{εηῖ » "απυμαχησάγτων» αυτικα μετα. Ταυτα ἐρ Λαχεδαί- 
ο ταν αΠ]οετεῖιτ 1αοεάῶπιοπεπη {8 εοι- µοα ασίκετο, έλων τιμή» ήνα) Χαΐ µη Λακέδαι» ταης, Έυπι ]μασεάωπιοπΙϊ ετ {ΡΙεπάΙὰᾳ οΧσθ- μόμο καλῶς μὲν ὑσεδεζαντο, µεγάλως δὲ ἐτίμη- ον εἰ πασηϊβςσε παραπανω Ὃ ασε ια όστις. ὀρῆσαν ρα χα 
4]ά6Π1 ρατιοες τε] Ρεπε ρε, ΕτγρίαάΣ {ο-ρ : τν οσο 7 ης 
Ἰεηίᾳο νότο ας ἀοκιοηιαεῖς, Τμοπή[ος[ ἀο-ὃ5 ο 1ἳ ο  σοφίηρ δὲ καὶ θεξιότητος» αισοκλε, καὶ 
ἄεταπξ» ππωηαιε οἰεβσίπα «οτοπα ἆοπαν- τρ 1ΕφΑ)Ο ελα. εδωρήσαντο δέ µη ὄχῳ τῷ 
ἴοο:- Ῥταίοτεα Ἠμης νεµἰσπίο, αποἀά ὃραι- 9) Σσάρτη καλλιγεύσαντι, αἰγέσατες δὲ φολλὰ , 
ἴᾳ οται Ῥι[απκτηυπας Ιαπάαίυπιααε γει- «προέσέμψαν ἶ ἀπιότα Τ6ιήκοσιοι Σωαρτιητέων λο- : ο. : : ος 
Ρί αππρ]σΗπ]ς» ἴγεσεπή εκ ε]εξῖς δρατιῖα- γάδες, οὗτοι οἴσερ ἰωτσέες καλέωται, µέχρι Χ οὔρων 
άτυπα αμ]; 6α1{ες γοζαηίασ, τεεεάεηῖεπα αἆ η 
Ἀ Το- των 

--ᾱ Αλλὸ «εδ. 7 «4ἱ. Ρἱεῖς, ῦ ΙΜεΙ. Ῥαε/. «4ελι, ἵπ «4γοῦ. φρυσοῦ. Ίπ σοἰοτῖς Γζροίσου. 
Ῥατίς, ᾱ. 3. Ὀγῆ. «44, ἔφερον «4γοῦ. 7.» διένεµον {Μεα, Ῥαο[. «49.: οἆἱ Άμος «4γοῤ. / 
ἔκωφον ἘδΙι, Ογοπου)} ορεατήπα 6ΙΤΟΙ 65. Ἠε Τ. 11, 8ο. 1 θεμισοκλέω ποὺ. 7 4, 6 Πολλῶν Ότα λερὂ. οχ «11ο. οι. ἐδοξώσθη. ὀ Τε «ἄῑζ., Εἴ καλλιδεύοντι 71η], { ᾽Απιώτα «4τοῦ, 7, δα ὤᾖ. ΠΙΑΤΕΟ Ἴδιορῦ., ὠνιότα οἨπ.  ᾖ 9ὶς «4γοῦι, οὕρων α]ῑίι 

ϱ Διενέμοντο 
6 δίς ΟΠΙΠ66 5 

ι 

ταριη]ἱςίος ΑΕοίησιας 3 ἱ 4ο ΑἘαϊποιῖς {ορια ΕΙ 
Ἠ]δίοῃε, ας ο ΡΗµ πηεραϊα», Ἱωδίᾳς εἰ 1ῑ]α ροτιήκ[εε 
Αετασκευάσαι" πάεο πεφιε Ἠμὶς οπἰπήπαΠοπΙ {ρεςίες 
Ἀάεεί ργοραῦ{ΠΗξα τίς, ος ΝΑΙΟΚΕΝ, 
οότ. Τὰ ἀρισήία τῆς ἐν Ἑαλαμῖνι ὅτο,] Απιπιαάνετας 

| Ῥ]ωρνοζων Πφαίάα ἵπ Ἠ]ς πιαἡσηϊτατις πά]οία» {εὰ Ίτα- 
Που: Ῥοβίο απ αο[α Ψπ, Τηεπβ, Ρ. 19ο. Ο. ΊΝο- 
Πτο, ΠεαΠε Π]αιάαίο., αεσεᾶῖτ, ΑΕαϊησεί, ἄνα αι 
14 ενεπεΠτ βρατίαποΓυπη» {6μ τΘαρθα αἆ Αα]απηίηοπι 
ζείϱος΄ ο]οτῖα θΠΏίΕΙΕΠΗΠΙ, ΡαΙπΙΑΤΙ 1Πτο οἴνίτατες {μίς- 
πε ος, Ρτήσοτηπι οοπ{εη{ι 65ε, /ο]οκέ 1.. 
1ο 97. «4 αΠή ΝΑΠΑΥ, ΧΙ. 1Ο. ὅτο, ΊΜοχ πῃαίε, 
ον, οταίετ αὔτει]ς Εμείς, {ομεάας «4γιό. Ἐεαϊ αὰ 1. 
ον] Ἕς 

τος 68, Διένεμον τὰς ψήφως ὅτο.] ΧΝοῖο» 4Μαπιαμαπι Ἰο- 
εηρί]ειο ειπα αιιέοτίττα Ἠπιπίτης» Ιζεμι τερερῖο 
Ἠπονργς, "Έφερον, αιιοά ἀμοὺυς ἵπ Οοἆά., αά(Ηρι]α- 

{τοις «γήβίάοην Τ. Τι ρ. οτθ. 6ἳ Ρ]μλαγο. ΤΠΕΠΙ. Ρ. 
19ο. Ὦ, παλοΙ{ΟΙέΗτ: Ἑϊς οπΊ η ὦπὸ τοῦ βωμοῦ τὴν ψῇ- 
ον ἘΦΕΡΟΝ οἳ σράτηνο), Ρ]οπίμς 1]]ο καὶ ΦΕΡΟΝΤΩΝ 
τν ΨΊΦο ἀπὸ ποῦ βωμοῦ τοῦ Ποσειδῶνοο περὶ τῶν ἀρι- φείων ΗΠάε «αήῤεγας ΟΠαριοποηῇς αγης ΠΝερέή Το- σειδῶνος, Ἠτυ]ηπῃ {π[αυσατυπῃ νο]αῖς, Κοῃτο Ῥταεειη- 
ἵο, Απιρο ΝΕΟ ἵη Ἰαής {οπιοηεῖ ο οροῦριο αὈσΠί, εἰ {ππιτας οχ α1λ ἰπΌε]]ας» Δνδ ψήφους Πρπίβοπητ, ῃος 
Ῥτανς Ῥχο ἀῑνειο τείρεδ, . [πίδαήθης δεύτερο, δὲ, οἳ Ὦρλλθὶ «τε. Δςοϊρἰεπά πι ΡΟ δεύτερο δὲ -----., {)ρ]- 
ἅπων ὅτος γὰρ ἑαυτὸν πρῶτον Φέρωγ» δεύτερον συνξΕπιγτον 
1π ορ Φέρωτες Θεμισοκλέα, Ἠειοβοῖθα πα υτηῦχαης 
Ῥις. μ συνεξέπιστον, {οἱἱεπΙΠε Ίη ἴαὈε]]ῖς ες {οχεῖ- 2 Ἰ1 ο : ] πο οπάρπβοις Τ,. 1. 906. Ν» 39. ΟΡΡΙά0 Υ6- 

68. Αλροον τὰς ψήφους] Ἐενοσατεπι πεϊεόχΙπι δµενέ- 
ο μα Ίδ. οαη(α υπήππιιε ἀῑσα, αἱ 14 εἴριις 
διανέμει πὸ ησι]]ς τὰς δύο ψήφους, 1 ἀῑςῖ Ροῦεαηῖ 

; ψήφος. 8εὰ αριιὰ Πεγοί, Ταεςὶ ἆμοες 
ἀἱωλήρη/ος, απδυς ξεττοπὲ (μβταρῖα» 
ους’ αἵ οΙ]άστη ἐπὶ τοῦ Ποσειδέωνος τῷ 
Ιιμπη Λἱερίωη!: Ἡτ Ὠεί πιαϊε[ταις 
τοπ; {ὸν πρῶτον καὶ τὸν δεύτερον κρί-- 

«λὴ ἡ ἐξ Αρείου πάγου ἀῑςῖτηι ὦπὸ το 

ες (Ώνε κρινέοντες., {Μαίσπέηγὴ) ἐκ πάντων. Ἠειοίο- παν ας Ῥ, 190, Ὦ). ῥνω, 
Χωρήσοωτες εἰς τὸν Ἰσόμὸν ἀπὸ τοῦ βωμοῦ τὴὺν φῆφον ἔφε- ΄ ρον οἳ «ρατηγο. Ἠος Αιποπὶς εἴἶαπι ποπημπαιαπι ι- ἔἴυπι Μαιεῖ εκ λοποβῦ. ἃς Όοτ. Ῥ. 1ό9., υδὶ ᾗ βου- 

Ἱ ῦ βωμοῦ Φέρούσα τὸν ψήφο. ΟΥ: ς. Ἡήασαττ, Ῥ. 6ο. τὸν ρω, λαο τῶν Ἱερῶν, ἅπὸ τοῦ βωμοῦ Φέροντες τοῦ Διὸς Μοῦ Φρατρίυ» πι ἐψηφίσαντο τῷ δίκρια. -----  Ἠίετα Ἱερτηπῃ ορὲ ης γ1]αΠο. αιιοά {οτίοῖι /µατεῦ, Τ. π, ϱ. ὅστ. Ὁ. αὐϊ Ίρδεπιει «ἰχογαι ἵπ ΤΠεπΗΠ. Ρ. τοο, ῥ. Θεμισοκλἒῖ δὰ (μαΐπερ ἄκρντερ ὑπὸ Φθόνου) τὸ πρωτεῖον ἀπέδυσων ἅπαῦ- τες» ο τν Ιβμσιουμς 
ο 78ι Ἐβη τε καὶ ἐδοξώύη ] Ψἱηδίσανίπιας Ῥηῖας αὖ 

κπ]ατῖα . Φιερῥαη] Τι νι, 191. Ἐδοξώθη ἵΠ οβάσῃι 
Ἐεεεπῆοπε ος, Ηετοά, Ἱερὶ Ῥος(ε ἐδοξώσθη, αμος ιἰ- ΏφιΙᾳ 1ρ88: «440 ἀείεττο» πιά(ανετας, (ΗρίοΙοπέπ π]ο- γεῖ», ηες υ1ρεῖ ΠΙΕΙ, Ιάαμε τοβϊςῄπις, 
-Ὁτ. Ἐρ Λακεὸ. ὠπίκετο, θέλων] ΝοἩ βπη]]]μς τη ν]- ἀείησ αιιοά «Ρήμργοῦ, πατταϊ ἵπ Τηοπήῇ, Ρε Τοο. Ώ, ραἵταΤη νοςαίΙη ἀθάιέτηπιαιια α 1 αοσᾷαοιποπῖϊς βς- 
{ε Τπεπήτορίστα, 401 ΏςΊΠρΕ πιειμεπᾶθας ππς 111” 
ἀΕΠ1., µήποτε Θεμισοκλῆς, ὦ)ανακτήσας ἐπὶ τῷ συµβεβή: 
κότι» κακὸν μέγα βουλεύσητοι κατ αὐτῶν καὶ τῶν Ἑλλη- 
δων Ὁτ {οΠοΙε Ώ/οῇογ, ΧΙ. ο, 27. 16ἶσόο Επι ἐτίμη- 
σαν αὐτὸν διπλασίοι δωρεαῖς τῶν τὸ ὠρισεῖω εἰληφότων 
1υχία 1η Ἔ, τ. Ῥ. 14. Ο. 1απι ο δώ, 
ἐν Σαλαμῖνι ναυμαχίας ἀφορμὴν ποιούµενοι τὴν ο 
4ριῶν" ο ο πορ Μελάνια 1ΡΗ τηπι τμ 8 -4- οεἀφεπιοπ]6 οῃασίατ ες /σγοῦ, ---- 1π 11εγοα. 16β6- ΤΕΠΙ εΧ 1ΠΦ1Ρ, λερύση. πρέπεµφαν ἀπιόντα λα άκ, 
Σπαρτιητέων λογάδες' 419 ια. ας ᾱχ- εμπτητ ρτο[εαυά:. 1ος αριά 1ῤνωσίά, Τὸ Ο, 74. Βρατιαη]ς ἵη πιεπιοπίατη τενοσαί ΟΓΤΟΓ Απῑοις; Τε. 
οπή/ῥου]ες, αἲε, αἰσιώτατορ ἐν τῷ σενῷ ναυμαχῆσαι ἐγένε- 
έο, ὅπερ σαφέσατώ ἔσωσε τὰ πρΩματῶ Χάὶ αὐτοὶ διὸ 
τοῦτο δὴ µάλισα ἐτιμήσατε ἄνδρα ξένου τῶν ὡς ὑμῶς ἐλίρ- 
των ας {ορια 6οά1οξς εχιίρεῃτ, ΝΑΙΟΚΕΝ. 

᾿ ΟΠ πείόΙο ραιτοσἰπίμπι» 88, Ππροέπεμψαν ἀπιώτα] 
υειορτὶ νι ΡΑΤΑΙΙΠΗ. Ῥτας αἲ ϱχ (ζἱριῖς κνν ωρηό 

| | 4ᾳ ο 



ο ον. 

. 

ο ου σσ σσ ν μ ον νο. μάς 

σος Ἡπ ο δσςθς Ρίο ἩὮ Τ]λεπι ή Τος]]ς οδετεθεατοι Τ{πιούσπιιις ἀειῖ(ας, Απαζατις Χει. 
χει ἀεάυχὶτ α ιτα]εέμπα, ο Πιοκ οἶῖσα Ῥαϊιεπεη το Ρε, 

5090 τῶν Τεγεητικῶν, μοῦνο δὴ τοῦτο πάντων ἀνθρώπωνοο Τεβεαῖίεοδ πδάιε Ώπες εοπηίτατί Γαηῖ; Ἠππς 
τῶν ἡμᾶς ἴδμω, Σπαρτῆται προέπεμψαω. Ὡς δὲ 
ἐκ) Τῆς Λακεδαίμονος ἀπίκετο ἐρ τὰς Αθήνας, «θαῦ- 
τα Τιμόδηµος 3 ᾿Αφιδίαιος, τῶν ἐχθρῶν μὲν τῶν Θε- 
μιφοχλέος ἐῶγ, ἄλλως δὲ οὐ τῶν ὃ ἐπιφανέων ἀνθρῶν 

{ο]απι εκ οπηπίρι απος πονίπιαδ Ποπηπϊθιδ- 
ορατηαϊω αδειπίεπι ἀεάιπεταπε, ΕΙάεπΙ κ 126 
Ροδίφµαιη εκ Πασεάβπιοπε ΑίΠεΠας νε, 
101 ὸππιοάσπηις ΑρΠιάπαρας ππῃς εκ ΙΠΙΠΗΟΙΣ 
εἶμς, αἰίοαιῖ ποὮ 6 εἰατῖς νὶπθ, Ἠνοτε Ἱπία" / ο. οι λ ο : ο -. μα να Φθόνῳ Χαταμαργέώγ οφείκεε τον Θεμισοχλήα» τηθσπ]εῃς., οτἰπηΠΙ. ἆαραι. ΙΠἱοπεπα 1Π βρατίαπις 

ο ἐ6 Λακεδαίμονα ἄπιξυ προφέρω» ὡς διὰ τὰς Α- 
θήνας ἔχοι τὰ γέρια τὰ παρὰ Λαχεδαιμοίων, ἀλλ᾽ 
οὐ δί ἑωύτό, ο οἳὲ, ἃ ἐπεί τε οὖχ, ἐπαύέτο ταῦτα 
λέγων ο Τιμέδήμος, εἶπεν », Οὕτω ἔχει τοι" οὔτ 
» ἂν ἐγω ἔὼν Βελβνίτης ἐτιμήθην οὕτω πρὸς Σπαρ- 
ο» τιητέων, ὁ οὖτ ἂν σὺ ὦ Ίθρωπε, ἐῶ ᾿Αιηναῖος”, 
ταῦτα μέν }υν ἐς ἔ τοσουτο ἐγώετο, ᾿Αρτάβαζος 
δὲ ὃ Φαριάκεος, «ἀγὴρ οὗ Πέρσησιλόγιµος καὶ πρόσθε 
έων, ἐκ. δὲ τῶ Πλαταίκῶ καὶ µαλλο ἔτι γυόµε- 
νο65ἔχων ἓξ µυριάδας 5 φρατοῦ., τὸν Μαρδόνιος ἐξελέ- 
ἔατο, προέπεµμπε βασιλήά µέχρι τοῦ πόρου. ὧς δὲ 
ὃ µε Ἀ ην ο τῇ ᾿Ασίη, ὁ δὲ, ὀπίσω ποριυόμεοσν 
χατὰ, τὸν Παλλήνη ἐγένετο, ἅτε Μαρδοίου τε χειµε- 
ῥίζωτος περὶ Θεσσαλίη τεχαὶ Μακεδωίη», καὶ οὐδόν 

ἀϊοεῃς 1ἱαπι «Αιμεπατάπῃ τε[ρεδα, Ποῦ {15 
αὖ. 1/4σεάπιοπ]ῖ6 Ἀοποτες ἀ5[εηπυαη,  Ἡτ 
αν μπι ποη. ποεγει Βπεπι τα] ἀϊσεπαί, 1π- 
απῑε εἳ Γμεπι[ίοσ]ε, Ο Ποπιο» 1τα Τε μα” 
δει, πεηιε ερο { Βε]οιπίταπς ἔοτεπι, Πσα 
δρατίαΠΙ6 Ποποταϊτας Ε]κίεπι: πεφας τα, ετβ , 
Αιλεπίοπβς, ΄ Αἴαιε ος µαδέπις.. Ατίᾶ: 14 
Ῥαζις αιίεπι Ῥμαπασϊς ΒΙῖμ5, νϊτ πει Ρεῖ- 
{9 οἶπι αηίθα 1]αβτίς, Τσι εκ τεῦυς Ρα" 
τΦεπ[ίρις {αξας 1 ττῖου ».τθσεπι ἀεάμοερᾶῖ 

5/εχασίητα πα]μδις εκ. εχεταῖτα» 4πεπ Πα 
:ΜΜατάοπΙας ἀε]εσεται: απείπ. Η9Ι παϊεζτα ο, μ΄ 
ης οοπη{ατμς. εδε, «πάπα 1αΠ1 Ἡ]ο Ίπ ΑΠ. Ε6- 
{6ι, τερτερ[α εἶτσα Ῥαϊεπεῃ αρεραῖ» πἱροῖς 
Μαιὰοπίο Ρετ. Τ{ες[ααπι ΜασεάοπΙαοης 
ᾖγρειπαπίθ, πες εἰαπιάαπα 'Ἡπβεηῖε νέΠΙΤΟ / 3 ς) 3 κ 2 : ᾿ 2 . ή - ' 

κ ατόττεΙγογτο» Ἠκόν 2, Τὸ ἄλλο φρατόπεδω, οὐκ1οίῃ α]ῑα «λ[ίτα, Ποῃ οκἰβίπιααε 19. οί προ 
. ν] ἤ ; ο χ 1 μ 

έοί-. 

αἰζεγηέτυπα {ΟΠΟΠΟΠ 68, Μος ἔχοι 4, ἔαι/. . 4. 
ααν[. «τα. ποῤ. } Άγῆι βίλα: απίςα ἐνέκειτο καὶ οὐ ἐπ. 

α ἸΑηναῖος «τοῦ, 721]]ᾳ Που ΕΓΗΠ] Ἠλδει,  ὁ Ἐπιῷ, ἀνδρῶν «4γοῦ. 7: , 9 . ΠΙσο ς ν τε , κ ας]. ῥαα. 9/6. ο ἠάσπι» υἱήπ]ηπι, ΟΡΙΟ καταµαργέων «4γεῦ. 714, }α]α, Ποη υ σοἰοτ, ο ἳ τις Ἶςς Σπάρο ηδέι 

ες 9 τν 
«πε συ τρ 

.:. ἀέαταί 

κά. βαγή. δ., τε]ίαιῃ ἔχει, . ,ἆ Ἐπεί τε οὐκ. ἐπ' η 
ὁ Οὗτε συ αι} ᾗ λή, ἀπ τοσο 

{ασ «γοῦ. ἔ.. Ιενὶ ἁ[οτιπιίπο : ριαείεῖεα μὲν ἵαπίιπι «4. οι, Ρας.» οσῖοτὶ οππι 4Ιήο μέν 209. ος. 
ή εεΙ]. ΟΡ(ετν, Ψοι. ἩΠ. Ρ. 146. 

ὃν επι «440. 
1 ο Στρατοῦ τοῦ «Ἠεα, Ῥαι/. «γοῦ. «δι, σρατοῦ τὸν ΓΠπῦ Ἆ-- 

ῥ Ῥεβάετατητ ἦν απ βαν. αι ο, που αρήμτάδ» πιο βαν. ἐγίνεξο ΟΙΗΗΣΠΑ 
ἴμ, 3 ερατοῦ 

ἀερτοπιέήπι» οσίαπο αριά {ή Ἐ. π..ρ. 919. ἵΏ Ἀδο, ν6Ι6ΟΙ πα σοῦεέίοπος Ίδίας αμαβιόεί ΕΡΙΕ ο 

σας Ῥηρῆςε α Βρατίαπίς Ἰαιάατο αεσεάετε Ρροϊτμίε, Ῥροϊμ]τ ἆα 1 Ππειαρπαςῖς {αιτίδις «ση. ὡρ οπαπι α εσεπΏς οᾳιἠίδιις, Ῥρτῖπιας που] ταις, εἴτο- ἕλοιεν, ----- Ἐκἰπαίατα πιοχ Ι6άΠΟΠΕΠΙ η η - δυπ1 ΠΠρατοήρης Τ, ντ, 66., αἲ Τασοπίσαε Πήος Ίο- έων, «ἨΠεγούοίο υἰπάϊσανίϊ Ο1α1, ο ώς ρί ή. 
ποσα ἀαάποίι. Ῥνασάϊσαπί Ίος αἷις ἆθοιις «Ί]]- ρ. ο0ᾳ, | ο ατος 

Ὄτάεσο ήλαγεθΗςς ΛΙΠΕΠΙΕΠΑΙΠΙᾳΙΙΕ Ἱεσαῦ, αά βρατία- 
308 ΡεΤοΓΑΠΙΕς 11 Τηοάλαἡν 1 τν 74. Ἡ 

ΤΗΠΙ "«πποπιοταβ]ῇ πος Ἀτίομπι ἱπιρετάτογεπι ἁθάιορπήπη ος πα ΟΥΡ{ΙΟΠάατΙΠι πά οαπιὰς[α ΡεΠπεΙΙΒ' αλά τπςαπξασηι «ΟπΗζατη: πηεπιογαὈ{ Ίπαπαπα» πΙΗ! ΠοΠίαπι αρ Ραµ/ζη, ν. Ρ. 405. Τυνδαρίδᾶ, Ελ ο(6 ππε αά, Ἡοποταπι απηρας ϱε αά ρ]οτίατη πιαβηΙΠοεῃ- Φέρετον, Αἴθρων ὃ' ᾿Αθέναθεν Ἕλκετον, οἳ αὐἰθΠΙ τς Αῤήναν 

τς. | ο νν νλποκέν 94. Ἐπιφανέων ἀνδρῶν] ΛάΠππάϊο οχ (ο]ιοάϊς ΠΔ ἡώ 
απο τεια ΗΠ][ης, ἹκεΠπεπάυήιής ν6γο κατα αι 03. Τιμόδήμος ᾽Αϕιδναῖος] }αλς ᾽Αϕιδναῖον Ἰπιιά α- απ Ον, κῶταμαργέων Τενοςμπά πα, Πασβιαν!» Ἰαὑπν 

πΐε 1ο. ΡηοίοεΠΗ» πεάυπι ᾽Αὐηναῖυν, πποάο Ρ]ητες αἀ[οτεπὶ {ΗΕ Ίος, α 7αᾖ]ᾳ, ηιιοά Ῥογίς οοποΙσπάο εεπαῖε» 
Ἰπαραϊοτες, αα{επίηπι εηρίάε Ρἵα6Ρετεπι, ΤΠποάσπιι]ς αεηυ]15 πιε]ς,  ΊΝαπι κοταμάρπτειν Ίῃ ΡτεΏε ία {1ε, «Μεπιπί ρι]οτο, 10. Πειημηι Ἱπ[]απι. πέμπις {οΙτατ]ς ἀεροπῖ, γἱκ. το]σταδίῖς, απ Αεΐζαε Ῥορι]ς νε ραρῖς ΠῃΠοα τείε 1Π{εγι1ς- ταμαργῶν εἳ πιοτε Ιοηῖσο κωταµαρ»ξεΣ» Ὦ Ὁδ στ ὁροπῇ πηοτι]ε[ς οοΠ/ηζαΤὰ οΓγαΠΕί6 ΓΩΠΙΕΠ Ίοη- πηπής οἳ ἱηψίαίᾳ τηρεπείς Ιππία εβῖες 

πάεπάθ. 
“ΘοΠἩ κά 

( ποϊαινἰ Πο" 
ἴ ἀεε]ασαῖ 

Φε ο περατος ἵπίμ]ας Ἱησο]ᾳς. Αἷῑα οπιπ]α ὦ/γαῤο νι ῴ ἰ 1 ἷ Τι οι : ο νος : Σ Οἱο αὐΙ Ιησεῃίο µεμα (οι κυνοθρασει τός, ο τό. ο ος το ο Ἐππιοβσπιις ᾽ Βάβρ. Ν, 766, Τπ Πίκο ἐνέκειτο κ ν : 
[ρρωνν, μαῖος γε, οκ Το εκπάπε, α]ϊοηυ πο ἵῃ αθίιχάϊς» ο 1ν. 10 ὃς οπεπίρης, αποπῖαπα Μδγαηας, Ποπ ἵπ }Ἴᾖᾳ, αΠοιι]ἆ ἀεεσίε {μ{ρίοαῦατατ, Ἠπο ναπίς(ο νὶάσοιυς. Ἐ τ]ς{ς να- 70115 ΟΡΡΟΠΙ Ρροῖεςῖ {ο/Ηπιοπίυπι (παπα ἃ 

Σ 1”. 5 ον οὖν / { Ἴ 0046 Ἶ 90. Οὐτ' ἂν ἐγὼ ἑὼν Βελβιίτης] Ὀπ1μ5 Ὃ ο / 
το Βε]ρ]πίταπηπῃ αστα ΓΠαπιίῃος]]ς τε[ροπ/(ηπι αγριῖε. {ογηε 6Ἴσεγο σεϊετῖηιΙϱ) Ί,, τ. ἆε ερ. Ῥ. 221 ον Ιπ]ᾳ {ϱ/1ἱοη]ς ἆς Ῥερ.. 1. Ρ. 38ο. ΛΑ. οἳ Ρ) το Ῥοσρορν η]. ῶμθια, «φὸ τοῦ ους εὖ ἔψει, ὃς τῷ σεριφίῳ λοδοῦ Ῥ. 191. Δ.2 41ο Βοπ]ρΙίο οροξατοη ΄Γηοπηίβος]ος. αν η ον ο τσ] ὤλ . 39 έ Ἆ / ὶ 2 / ; 3, 3/. 5 

ν Ἂ οὐτ ὃν εγω Σερίφιο ὢν. ἐγενόμην ἔνδοξος, οὔτε σὺ ὤπεκρίνῶτου ὅτι οὔτ' ὃν αὐτὸς Σερίφιος ὢν ὄνα ουϊδααι ᾽ομιας 

5 2 ς Ν Δ μ. μα ΤΙ» ὅτι οὗ δὶ αὐτὸν ἀλλὼ διὰ τὴν πόλν τν ἀνόε: 
άῑ- ᾿Αθηναῖο,. ΟυΙ- οαιίἁεπι εκ Ἱπῄι]η ΡΕΠΡΠΟ.,, Πϊο εἴρο- - π ὃν ὀμοῖ Γρ]ήΟ. - . ς το, οὔτ : ζος" 40. . εκ Βε]υίπα, ἵπία]α αχ αἀνοτίο Ατῆσηθ ου{ουπίοτε»΄ ἄυπι ἡμθεξ ος ρώ Ἠν η, η. οι ευ]ης Ῥαῦίταίοτος οἱ ν]εαξοπα αάςο σοηίεπιηθῖ]εο, ης ϱΟ Ῥελβινίτης (Ταβ8ςΟΓΙΗΠΙ οοην]οῖῖς οε]οῦτατοιητ, Τοε[ης ἵν ορῖ Τε] Ῥή]οίορπις αριά. ιδού, ΕΠΗ ο 993. Ἠδὶ πῃς Ῥελβιθείτης, {94 απ Ν ο ο. 

. οί ἀῑδεηπι αεῖαπι θαἴοπ]οϊ ποὺίς {5ΙΝ8 : Ψίς ἃ να . 608. Α. 

ἴίεπι αιεπιάαπῃ Γαππῃ θεηϊρμῖαπι Τ. Ἡ. Ῥ: ε πα Πα 
οεγσμ 46 Ῥεπεξε, 6, 3. νεβρα 6ΟΠΙΡΑΙΑ 1 : μὰ ο. { Ῥπι ο Ῥναείοτῖ. Ρ]αομής Ῥταοῖοι ης ἴπεαηρτετος 5: Ἰορατά. ος 

άν ο. ας {επισηίία ταβογαπά 9. 8ἱ Ῥομί. χνΙ, 6, σα. οἳ πάν. ΏὈουμήοως ἵη Ώεπι. Ῥ: 31 1β, 

ε ἀάῖο Τπρπιῤσοιεσ ασ όας ἂν ο πιβτΙο» απἱρ- ᾿Ἠετοβοῖεί Ἑπεπη[ίοσ]α Βελβιίτης, ᾖνο Ρον δηή, Ῥ Πποιάσπς» {ο]υπη (Ἴραι- νήτης, οὔίοιτας οἰΠιβάπι Ἱπ[ι]ας Δεδέπαε 6ἱ ομιοϊᾶ 
εδ, πῖ Εϊπιρᾷεπιδ» ἁοπιο Βε]οηϊεα, Ίας οἰνίωῆς Δ- 
τιεπῖς οϐ πείσΙο αῑαε παετῖτα, αμα] ΟΙ. ὅε Άμμου ᾱἷ- 
νπαἄο, «οπ{εειµίις Βιεῖξ εἰ Αρηϊάηαθὶς αάάϊεις, 

Ώπηόα τερυδ]ίσα» {8ερῖας εκρεττῖς Απηάσα, Ἠαδιήε 
ει Ὁπκώω ΤΤμοπήβοε]ος τοίνο /αγοῦο Ἡ, ραρ., 

ση 4Ώ Αἴποςς ριοπιοπίοηῖο Θηπίο ποἩ Ίουβε «40 Ῥ. 45. ΠΙΕΠΙΟΤΑΙΗΣ 6ἳ 2ομέ: Υ10" Δεγκε/. πὰ δγορῦ, Άγα, 1 Ῥέλβινα' Εἷπς ο μη, ω, δήμος ᾽Αϕιδναῖος] Δάνετίατῖαπι ἵπ αἁπη]ῃ. 03. Τιμέδήμος ᾿ΑΦ Ἶ αάπη]η] ΣΗΦΤΙΠΏ Ῥπαείςγ  Άεγζο]. οἱ {10/βεμ. δε πο τοσο 

αίμα, ἱπ[α]απυπῃ Έαπιςῃ {5Πβε ἀεῦ 

1 οἳ 
3 νε - . ο 

16, 1,450, τν, ο, 4. οπῖ ἱδῖμβ 1 
ας[ο ἀεβρπανί 1 

Φος. Ἠις πιοπιοῖατις υτεατῖς ΄ΓΠεπΗβος]ίς Ιρποδί]]ς {ρε } ὀνειδίζουσι μὲν» ο, 
ο αεάντος Τιπιούεπι5 ἀεπιο σε εΌαίηΣ «4ρθίάπαομε, .. ο κ. Ρ' ος. ο" οοτήβοις Βελβρή, 
αι Ππρτα Ορ]ΗΙπιασλας Εαϊδίε ἀῑοῖτας }ο]επιῶγο]ι]ς ας ον δι ο ορικβπια Ἱπβι]α 6 ας 
ο- του. Ε], δλρῦ, πὰ Ἡ. ἱ. Ρας» Ἰπαμῖε» φίδνρως εοἰεροταί πη]γητ] οργίς Δδυμίε» Πἱς ἴαπαΠαΠΙ λα 
ΟΤΙ σα) ῥοἶς Πο ᾖερίέν θά οὐγ{έ {η [ρεδη οἱ Ῥοπί { ου]ς ἀἰσηέῃς Ογρήις: Ἰδεπίοι Ίδια {6 οσον 
127 γο(ζμη) μάς {21ΗΗΙΗΥ: /α/]σε Ρο 15 {ήρεδίαη τοπ]: καὶ ὀνειδίζουσι μὲν. ὅτι Κύύιος» ὅτι Μυκώνιόεοκ, 

οὐῖοῖς {οπΙρΗοΠΕΠΙ ᾿Αύηναῖος» 1π «4νεῦ, «Βελβινήτης. ΥΑΗ 
{]Μ{6 Ῥμτο 
ΕΠΣΠ Ίπνεμταπῃ, αἴηυα Πλυπα οπηἑεπάπ  οεΠ{Η]6[ε υπῖ ; ο ᾷμιος 

5. Στρωτοῦ» τὸν Μαρδόνιος | ιπιίαε ἀοθιισηῃτ. ς 
ος ος ποἩ Ρροῖεταῖ, ἄμῤηης 1π Γση/αηία, νΙτογηπα 1Π το πιθ Ἰμάϊσαο. αρετία βηεηα οπές τους 

τῖσηηε Α το «ως, υαη ο/αυργεν ἵπ «4ρο)άογο εοἵ- ἁοπίης Ἱερεταῖ ΠΕΙ, Ἀθικο Ιατοϊεηῖε», ΕΧ απο ιοί 
δ ΦΙόγωρ Ῥτο Αθήνας ν]ά, ΜΙ{οεῖΙ, Ο05, Χ. Ρ. εἰις εορί οσο. πη]]ᾳ; αμο: ο Μαιᾶοπαά ΕΣ” Αγ. 

» 

! 

ωῤικ------------- 



Ομως αὖ α΄ ια: Βρίβοία Ώρίαϊε αἰῆραια Ῥιοάϊοτεα 7 Ὦ { Λε. ο ΤΙΣ ορ ας να ρα σνσΕ ΥΨΕΑΝΙΑ, ττεπ ΥΠ, 679 
ἀῑτὶ ν : : α. οί... ο Ωω τ ) π φά ἀπρετε τερε]ίες. Ῥομάσαῖας, 1Π ἆἱος σα[α ἐδικαίου οῬτυχὼ ἀπεσεῶσι 3 Ποτιδαύτησί, Ἑλι ή 

αι. ἰ ή {- μὸ, οὖν 
Ἱης]ά]δίει. . Ἐτεπίπι Ῥοπάφαϊα, . Ροεῖααᾶπι ἐζαδραποδίσασ-αἵ σφεας. 0ἱ γὰρ Ποτιδαίήται, ὡς 
τεα ΡΙΦΙΕΤΗΕ, ετ εἰαδῇς Ῥετῄσα α δααππῖπε 
{ασίοῃς. αθῃτ, ππαηε[ίε α. Ρατρατῖς ἀείεσε- 
ταΏί: πιοχ αᾗῖς «αοάμε απ Ῥαϊεπεπ 1πσοίε- 

Ν λ.ς λ : “βασιλεὺς παριζεληλάκεε, καὶ ὃ ναυτικὸς τοῖσι Πέρ. 
/ . 5 ο - ταν 2: σῶ 

σησι οἰχώκεέ Φεύγων Ὁ ἐκ τής Σαλαμύοςο ἐκ, τοῦ 
αν ο τς 7η ον ο /. .  υὺ δὲ η νο : . πὸ τῶν βαρβάρων ὡς οὲ κα .. Ραπί τερε[απῖρας.,. - Ταπς ΄νετο Απιαρασις το φανερου. ασε υμυπιρ ών βαβ 6 Ἶ ντα) . 

-. Ῥοπάφαπι ου[εαϊς: {εά- {ρίσατα»: εεῖαπι Ο». 5 Φλλοι οι τὴ Παλλήνη έχωτες. οναυτα ϱἩ Αρτας 
ώ : , / λ ἃ /. Ὕ 5 εύσα δὲ 

1γητῃ]ος. αὐ τ6ρε: ἀεβσστε, :ετ ἵρεαπι οῦ/[εάϊτι βάζο πολίόρκεο την. Ποτιδαίή). (ποπ σοφά τος 
ν ο 9 2 , .9 3 ͵ εν. 3 ο 

Έαπι απἴοπι τεπεῦαπι Βοιβθί, αἱ ο ππα- “κα τους Ὀλυθίου ἀπίφασθαι απὸ βασιληο», κα 
“Πείπηωο.. Έπεταητ -ᾱ- Μασεάοπίδας εἰεξῖ, παύτην ἐπολιόρχεε. εἴχω δὲ αὐτὴν Βοττιαιοι, ἃ οἱ ΕΧ, 
ος Απιαῤασιις Ῥοδίφπαπα οΡβάίοπε- οερίῖ. 
τη Ῥα]πάσπι ἀεάπέτος ττασϊἀανῖτ,  πτρεπααπε 
αἁπηπΙβιταπάαπα. Οπιορά]ο Γοτοπῶο τταάἶαϊε, 

β] 

9Οτοῦ. Θερμαίου κόλπου ἐξανασ-άντες ὑπὸ Μακεδόνωνα 
2 / / 5 
ἐπεὶ δέ σφεας εἷλε πολιορχέων, κατέσφαξε ἐξαγα- 
. ϊ . / « Ν κ λ / ο» . 

: «η : ὧν ἐς λίμνην' τη δὲ πόδι ππαραδιδοι ὁ Κριτοβούλῳ 6ἳ ρεπετ Οἰα]σίάϊσο,: Ἱτα Οµαἱεϊάεπίες ο. ο ΟΥ Επ ννπαβ ) οι 
γητβαπι οριπιετο.  Έκριρπαια Οἰγηϊμο- Τορωναίῷ ἐπιτροπέύευ, καὶ τω Χαλκιόικῷ΄ γθεί, κλ 

.ς 3 2 } Ν / ν 

πάραχας. Ῥοείάπας Ἱπιρεπβας' πουπιρεραυ, οὕτω Ὄλυθο Καλκιδέε ἔσχον,. Εξελω δὲ ταύτην 
. . : 3 / ων γ-- ο / κα νὰς ος [ασῖεις, εσπι ΤΠποχεπο. οοἱοΠΦοτΙπΙοδ-ο Αρτάβαζος, τῇ Ποτιδαίη ογτέταμµέγωρ περοσειχο! 

Ππαρ](τατι 4 {ασιεπάα ρτοδιτίοπε (ταπβρίε, απροσέχοτι δέ -οι προθύμως { συτίδεται- προδοσή 
Ἰπςβίηπα παἩΙ 4ποπαπα πιοάο αὐ ΙΠΙ5ο; πθ- 
116 επῖπῃ «παβίτατ: πα οχγετπαπη Ίτα ενεπῖες 

Ποῖιες εκατανεταῖ ἠρείαπι ααἲ Επιοχεπας 
3 Ατῤαζαπι πήτιστο νοἰεης», απῖ “Απαβα- 

ρω. -ᾱ / ϱ/ . 

Τιμόξευος ο- τῶ. Ὑκιωναίων σρατηγός» Ότια μεν 
: { : ” αν Σ Ἅπα ν 

Ἱπρόπον ἀρχὴν ἔγωγε οὐκ. ἔχω 8 εἰπαι, οὐ γὰςῬ ὢν 
λέγεται" τέλος μέντοι, τοιάδε ἐγίνετο" ὅχως Ὦ [βι. 

ζ ο ον ΛΑ [ο | 2Λ/ : Χ:.5, {ω 
Ζ15 αἆ Έϊπποσθηυπα., επί {αρίττρ εἴτοπτη-θΟλίον γράψεις σ Τι όξενος ἐθέλων αρημ Αρτάβα. 
Νο]νευαπι ΄τορς οἴθπας»  εἴ αριαιΙι απθΏ σον πέμψαι» Ἠ-' Αρτάβαζος σπαρὰ ΤιμόξΕΝΟ» . το- 
-Ἠἶας, α Ἰοςμπι 4 απο οοπνεπέτατ {αριταπι ξεύματος παρὰ τὰς ἶ γλυφίδας περιειλίξαντες, κα 
εππίτερας, ΄ 9εὰ Τιπιοχεπις απ Ροβάφαπι Π'τερώσωτες. τὸ (βιβλία, ἑτόζευο ἐς συγκείµεον 
Ῥτοάερας, ' ρτοάϊεϊοπῖς σοτηρετίς. εδῖ: ΠαΠι 
Ἀτίαδασις ο σοπιραδίιπα Ίοσμπα {αρίείαπα: ανα 
Ίρεῃς, Αιήταπτα Ιαέξα Παππεταπα οπΙςά τη 

χωρίο, ἐπάϊφορ δὲ ἐγένετο -ὃ- Τιμόξενος προδιδοὺς 
Οτὸν Ποτίδαιάν,τοξεύων γὰς κ ὁ ᾿Αρτάβαζορ ἐς.τὸ 

ἐν λα. νο αλα ες 
; "μα μμ] αυγκειµεο: αμάρτων του "χωρίου τούτουςφ [αάλ- 

κ οὔβφαια Ῥετοικῇτ. Όπεπι ΓππεῖαΠι τητρα ώρας ο μῥη χ4ρ ο ο” β ἳ 
[1η ώ ες τ τε αἁ{οὶ ν .Ῥε]]ο λε ἀγδρος: ΠΓοτιδαήτεω τὸν ὠμον Ἱ το. δε; λη- 

θυυπι οἸτουπασαχτ]δ[εῖ» Ἡς αά{ο]ετ 1πΠ. Ῥε]]ο ο - Ἴ ον Ίμοο 

Πε, 1 {αΡΙτο {αρίτιαπι» αππι αππαάνει- 9τα “περεοραμα, όμιλος » οἷα Φιλεει Ὑήεσιλαι οἩ 

ἵεοπι Πρείαπι, παξ ἀειπ]ετιπε αἆ πιαρι-  πολέμῳ» ἅ αὐτίκα τὸ τόζευμα λαβότες, ὡς ἐ- 
. 

ἵποιιις :  αἀεταῦ αὐϊεπι οἳ ΄ «θείΘτοτάπι Ῥα]]θ- 
Ἱεηβιπι οοππηἰίατη.. Ῥεπεδιο Πρε]]ο πα- 
Βἰῆτατις εἴ οορηϊτο ΡίοΚΙΕΙοΠΙ6 αΠτοίε, πο 
ἴαποῃ. οσπ/[αεταπῖ ΤιπιοχεΠΏπι Εδίε᾽ ρίοά[- 

ο 1 .. πο ον ος υπ 
ἴα]ς ργο]α, πο ἵπ ΡοΠεταπι {εΠρεΙ ὣεῖο” ππλήξαι Τμιοξενον προδοσίη της Ἔκιωναίων «πλιοε 

η 

΄ ΔΝ . ον 2 . η Ἠδὶ χο ριοβιτοήρας Παρείεηεας, . Αἰπεβθέίκα, μὴ ομιζοίατο εἶναι Σχιωναιοι ἐς τὸν μετέπει- 
ρα μμ η . α τα . ι. ς ο α οφ ". Ι Ἶ τν ὣ ” ”, οί .α «ης αὐ]άοπι Ίπ πιοάππὶ Τ{πιοχεηιδ Ρρτοςί- τα χροο αἰεί προδοται, ὁ μὲν δὴ τούτῳ τροπϐ 19ΒΙ5 πιαπίζοβης Εητ.  Απιοραπαπι νετο τες ἐπάϊφος ἃ ἐγέγετο, ᾿Αρταβάζῳ δὲ, ἐπθὴ πολιορ" 

: ας - δ- -- ' ολες Εμ το ”. Ν : οπή ού κέοτί 
ὴ. 

σ Ποτιδούσησι ος εσαβαήμέδε ρδς Ῥαΐσα «4γε2. «ἴ. 2 Ἐκ Σαλ. 18. 7 Ῥπε[. ο Ώιλλοι «4γεζ. 71η, οἳ 
ἄλλοι «Ἰ[ᾳ, εἴ α]Π. 

πεῖν «γε. 7 Βατ. Αγ. 
Ππηῄτατ πιοχ. { Ἐχρ]σαι λος ἵπ ος. 

Δτοραζης αᾳ[ ος Ίσε, τή δυς. αρουπίσπ τεύεπι {ἰ- 
Ῥονῖε ατα αἱ ἨεΙ]ε[ροπίπι οοπήτατης ο5ς, τεάμόδς 
ἱδίοπι ΄Πορ[α]ίαπ ναίας, Ἐκ. εορία Ἱπαῖς ἀστο- 
Ῥάηῖς (οὔριητὰς σὸν Μαρὸ. ἐξελέξωτο {ε]ερ], νάνοι 
ον Κριτοβούλῳ Τορωναίῳ ἐπιπροπεύεμ)] νου απῆϊπα 1ῆπς 
Ἆ Ἰάᾳµ2π1 αμέοιγο αι «ἀθιπιίαϊ6: ΠΟΠ ἐπιτροπευείν.' 18 
ἡ δει αάπήπ]βταίοπο οἰνίῖο Ποιεπο 1, 11. 16. 
Ὃα ολ απ τοβναίφ Παυ]άεπα ΄Ῥοχοπαεί 15 σεΠΕΙ18. 
νά Ἄ ας ος ομί]ρατητ» αἆ υπ Οποδι- 
υ τος 7 πμοα τοῦ «μα]οἰάίσαα σοπΗ ϱοΠ086- 
Ἡ, ϱοηίς {5 (ή/αμῥοπιη η εγαδοη, κ, Ρ. 665. ασ. Τιμόδεμος ὃ τῶν Σχιωναίων]. Ουτη Ατιάβασο ἁἱσϊ- 

Γης οαἶσίο ᾖο πηρε Ῥούάασα Ριοάσηάα» ὄντωα μὲν τρύ- 
τέλος μέντοι τοιώ- ὃν ἀρλὴν, ἔφωφε οὖν ἔχω εἶπαι., 

2 νετο Ίδια ορίπος τεέτο 2 αᾖ]αη οερίδίο ἑπεορ]ωηη 
δημ ΟΠ) /η040 αὖ κα. : -'αᾱ Ελέγοµι {λα 
ία. ον ορροπί επΙπῃ Ἠ]ο ὠρχὴν εἲ τέλος τεξϊο ζοο- 
οχ Οὓς ἀναγηξ πΙτοτα 1 ΟΙ ΠΟΠ παν 
Ὀμοπῖε Οι. Ῥ. 59. ΠΟΝΑΠΙ γετῄοπεπι νετετὶ Γαδ/- 
νε]ηξ Ατιοὶς «οπου. ------ Οποά Πίο Πασται ἸΝοίες, 
απ. οί πρ ἱ 6ΟΙΗΠΙΠΕΗΠΙ ΤεΓΗΗΕ Ῥοβῤησηι ΥΠ. ο. 93 
{οτες Ἱπηβλρῃηκ αν ἀεῖτμς. Σικυώνιος.. ΕΠεγοζοἱ Τι 

|. 4ὖν, [χμ Σκιωνοῖος Ταππεη Πίο Ἱεροπά η {εΠῇί 
4ος 6πάτγχης ο δα Ο)/61ν. ο. 16. Ρ. 199. Ὑατίος πιο- 
ργορς, ς. εριβο]ας οσσμ]το πειεΠάΙ. «4εποας 1Π Ἐο- 
αΌςί ἆςᾳ νὰ γε]ηὲ πιοβυπι απήητμπι. ἀθοϊππυπαι Άπες 
ὃ αᾱ νατὸι ΌΧΕΠΟ ατ ΑπἴΑΌΑΖΟ Γογοιοή1, ΩΙΕΠΙ Ρ38- 

τῃ ἀε[ογῖρβοίο άρπεσ πιοπιήε Ὁπ/μδοη. 
ΝΑΙΙΟΚΕΝ. 

Ώεβι οἳ βαε]. τε Κριποβούλῳ ἐπιτρέπει ΙΜεα. θα. «ἄτδ., οπιϊδία πιθᾶῖα νοςθ Το- 
βωνωίῳ.  Ἡ Συντίεται 1Π4ΤΡΟ μήεβῦ. μα, «4γεῦ. βΡα/. «ωχ. Ὀγή., αὐοὰ ρ]ασμίε: απῖςεα συνετίθετὸ. 6 Ε]- 

ὦ Ῥυβλίω αι. «γε. εΠατα ἵπ Ίεᾳᾷ.: Ῥοϊτο Τιμόξενος θέλων «γεῦ. ἔ., οἳ 
ὁ Διπομ]απι Πο ασποίαε Ῥως» πα {1 ο2δι- 

ὑὲς {ιζ. { Ῥαε[. πλ. 7 4γοῦ. Ῥανὴή. 4 δ. Όλι, ο, ς σοι ΡΙὰ παραδι 
7 Ἐγενόεε «Ίγοῦ. {. Ῥα9. οτα ὦ16ρδ.. Παπ 1πΙΕ, υἱ 6, 190, 

» εΧ εί, παρῇσω. Π Καταπλέξαι «ἀγοῦ. 

33, Παρὼ τὰς γλυφίδας] ΔΙ «4ρηεα Ῥο[οτζεί, Ο. 41. 
Ῥ. 1794. Όεπε Πῖης ἀετίναῖα «οτταροταπε Πρτατ., οΟἵ-- 
τηρίᾳ ορπο ΙπίερτανΙε (4/ζµῤομας, Ῥοβίπεπο» 1δάξπὰ 
1, νΗ, 93, 1. 49. ΡρτοβΙῖοτ ΤΕ Πποχεπς Σρωώνίος, ἴπ 
σά, «Εογομ/Πο0 Σκιωναῖος, οὐῖ ῥρτῖπιας {ᾖήαανυϊσίης ο 
περανΙε Σα. «1άεπι Δετρ]ογως παϊταίατ.. Ἐταείθτοα ὅτινα 
μὲν τρόπον ἀρχὴν ἔγωγε ----- εχρ]ειῖε Οἱ: Βοα Οὓς, 
Οπς, Ος ττ. ατα αἴημα οροτίεδα 

93. Τόξεύματος παρὰ τὸς γ.] Ἠαες πΗήής 1686 σαΠ- 
νεῄα ερεῃί 1εν] εοιτεάίοπε» τοξεύματος περὶ τὼς λυ" 
Φίδας περιειλίδαντες' νετοῖς αθἰεέτας Πς {οἷει ϊΝοβετ 19- 
Ρείετε ΡΓδεροΠΏοπες: αἆ 641 ταϊϊοπεπι «4επεπε {19 
(/σμδοπις τε(Ώταῖς: οἳ δὲ τοῦ πεξεύματός περὶ τὰς γλυ" 
Φίδαὸ ἑλίξαντες τὸ βιβλίο εἶτοα [αρήμίας εγέµας ερζδο- 
1411 οο/υεμέε. Βεημεπτῖα {εγππα ἀείοτίρεΠθ µᾱ- 
τὸ ἐπαῖσος ΠπιευρτείατΙς κωταφανήξ. Νἱ οσο τει α 
ἄμπίαχατ ἀἰοῖτησ ἁμαρτὼν τοῦ χωρίυ» 34 15.2 ο ον 

1900 τὸν δὲ βληῤέντώ περιέδραµε ὅμιλος, -Ίέηρος ἀεάΙε, 
πρὸς ὃν βληθέντα περιέδραµε» ἔχλος᾽ υδὶ Ρεοδια Το 
ἀαπι {1Π ο" Ελεγοοι. ----- ἴα ΤΗποχεπί {σο]οτα 
{αροπάο οσα τον άσπάνπι, 1απα 1η Εχεπιρ]υπη 
Ἰαηδαδί]ς Ίδοβοτ Ἱεέοι {1ο ῥοπιπεπάφίαία νο], 

Μες ο ο ΜΑΙΩΚΕΝς 
-λο. Παρῶν] ἠεάίοών ἀε[ετυῖ, Ππο Ἠ]]ο [η]στο Ἱπ-. 
ὀδάθπίεπι: Ππηέυτα λππεπ ΠΟΠ Ίπρτορα, ας 1, πα 
ττή. αἴαια αἲρί {είε ΟΗΕΥΕΠ5. Θα6 νετο  ἀείποδρς 
μὴ καταπλήξαί Τιμάξεμον προδσή, ΔΕ ῥγο(εομής δι, 

ΛΗἱ6ἵ 

ποἆ 

4Όμαθω τὸ βιβλίο, ἔφερω ἐπὶ τοὺς σρατηγούς Ἰ πα- 
ο λ ω. 5 ον ϱ δε καὶ τῷ ἄλλων Παλληναίω συμµαχίη. τᾶσι 
ΔΑ ων 3 ' δὲ σρατήγοισι ἐπιλεζαμέιασί. τὸ βιβλίο, καὶ µα- 
ον Ἡ / ὧν / 1] λ 

τι κ, ὕαιν Πρριεῖο  ῥιοθεΠθάμι,  Βαίοιώ οἶνί- 9)ουσι τὸν αἴτιο τὴς προδοσίης » ἔδοξε μὴ Ἡ κατα 

Φ 
͵ 

2ῶβ κ Ἆ 
ἁμηταχ αριᾷ «4εποα, διὼ πγεύμµα καὶ φαύλην ος 

σααθ Οᾳωαύομως οπηΏε ἵπ ΝΕΠΙΟΠΕ: 15ΙΟΓΗΙΠΗ τω 



ὅ8ο π ῬΕσκθ  . Θ ΜΕ (ἶεσα Ῥαἱεπεῃ εἰανίες εἰ οσάςς Ρεήδιαπη, Απιαρασις τεγείά 
{19 α ατάσπΙμΏα, Ἰλαγὰ]ες εως γει(ας [ομίαπ, ία 

ου ο : ο ας : ἷ : πιαιίδ πέοτι εγεγόεσαν τοῖς μῆνο, Ὑήεται ἄμπωτις τῆς 18η πιεη{ες ουβάεπίεπι Ίπρεπς Μεσεσία 
α.. ὅ  5./ Ν 

αλάσσης μεγάλη ᾽ κο ΧΡόνον ἐπὶ σολλο. ἰδόοτες δὲ 
« ὁ / { / 2 Ν 
6ἱ βάρβαροι τέναγος γενόµειο 3 παρίεσα» ἔς τὸν ΓΠαλ-5ο 
λήνη, ὡς δὲ τὰς δύο Ὁ μὲν μοίρας διωδοιτορήκεσαν » 

ου 4 ᾿ ΧΝ / η Ἡ 

ἐτι δὲ τρέῖε ὑπολοίποι ἔσανο τὰς διελθόντας χθην ἔσω. 
ο ] εναι ον τῇ Παλλήνη» ἐπῆλθε πλημμυρὶε τη» 

εχεερίε, ετ ἶ ἀῑπεῖας: υπάς Ραἴρα ν]άΕΠΙΕΡ 
Ίοσυπ {αξξαπα ]ασπποίαπα. 1Ώ Ῥα]]επεΏ 6ΟΠΕΞΣ” 

{εταΏῖ: εὐ]ας ἀΕπετίς απππῃ ἀπας ραττες ΡΕ: 
“ππεας{εηῖ, ἴτες αἱ {αρετεταπῖ, αὐα5 ΠΡΙ μι 

(ταηβΓεης, οροττεραῖ Ιπιτατε Ραέπεη: 1έ 
εα5 ΙΡ ἵπητα πηατὶς ο[ἠατίο ΙπναΠε, απαηία 

’ 9 Ἀ μν ο 9 . ΄ μπι 

λάσσης μεγάλη, 6 ὁσή βδαμά κῶρ ὧς ὃι επιχαριοι πήηαααπι εκητεταῖ, Ὁἳ ΙΠ4ΙΡεΠΡ α11Ώ 5 4181 
λέγεσι, πολλάκιό ἃ γθοµένη. δι μὲν οἳ νέευ αὐτέωνσσεα {τοΙεµταί Πο αςοϊάετῖ. 

εκ. ἐπισάμωοι διεφθερωτο, τες δὲ ἐπισαμόες 9 Τ]ο- 
πιδαίήται ἐπισ λὠσωτες πλοίοίσι ἀπωώλεσαν. αἴτιο δὲ 
λέγεσι Ποτιδαή ται της τε ῥηχίής καὶ τῆς πλήμμυ- 
ρίδος καὶ τὸ ΓΠερσικᾶ «πάθεος γωέσθαι τόδε, ὅτι { τὸ 
ΠΠοσειδέωνον ερ Τό’ νήὸν χα) τὸ άγαλμα 5 τὸ οὗ τῶδοῄιπε α τα] οΡρτερβ», 
προασείῳ ἠσέβησαν «οὗτοι τῶν Περσέων Ἀ τοίπερ κα] | 
διιφθάρησαν ὑπὸ τῆς «Ἱαλάσσης, αἴτιο. δὲ τᾶτο.λέ- {αβαβαπο» ἁτηρίε: {ε Ρεσ[ειαηῖ. 
γωτες, ε λέγευ ἐµοιγε δοχέεσι, τες δὲ περιγενοµέ- 18 οαδίαπι 1. νἰάευτάτ ΠΙΙΗ. 
γε ἀπηγε ᾿Αρτάβαζος ἐς Θεσσαλίην παρὰ Νλαρδό- 
Ψον.. οὗτοι μὲν ὃν προπέμψαντερ βασιλ]α, ἱ οὔτωός 
ἐπρηξαν. ΄Ὁ οὃὲ Σ γαυτικὸς ὁ Ἐέρξιω περιγθόµειος. 
ὡς προσέµίξε τῇ ᾿Ασίη, Φεύγω ἐκ. Σαλαμῦος, καὶ 
βασιλιά τε χα] τὴν σρατιὴν ἐκ. Χερσυήσε διεπόρ- 
Άμευσε ἐρ᾽ Αβυδο, ἐχέμέρισε ο) Κύμη, έαρος δὲ ἔπει- 
λάμψαντος, 1 πρῶίορ συγελέγετο ἔς. Σάμο ἂν. δὲ ἴ αν 
τῶ γ/ῶ) καὶ ἐχειμέρισω αὐτῷ" Περσέων δὲ καὶ ή. Ποπηυ]]ῶ εεἶαπι πανε γειά 
ων δι πλεῦνε ἐπεβάτουω. σ΄ρατηγοὶ δέ σφι ἐπηλ- 
9209 Μαρδόντης τὲό Βαγαίυ καὶ Αρταῦντης ὁ Άρτα- 
χαΐη. συ/ήρχε δὲ τοῖσι καὶ ἀθελφιδιὸς αὐτ Αρταύ- 
τ | ο... τέω 

πρ ὲ» 
ὃς 5 Παρῇσαν «4νε2. «4νδ. Ίοσο παρήίσαν, 9ος νοµὰὰ ορηοῦ. 

. ὦ Γενομένης 14: ωοµένη Ῥα/. 4. 
ο Ἱ. Ἔς τοῦ [Ποσ. τὸν «γεῦ. 
ο ΔΟΙΙΠΕ Ἴπες ἄμο 4, Ῥα. «4ἱῇ. σρατὸ ᾿ 

/ Διεπόρύμευε «4γοδ., ῬιπεοσθεΏτία ἐκ Χερσ. ἀείυπί 
ἐχειμέριζε «/. «νά. η Πρῶτον «τοῦ. Σά, εΧ [ομο]ίο, πι 

ὠριπορ. Ί1πο αμσπιθηίο. . ο Ὅσην1γοῦ. 
{οτίοιΏε Ποτιλεῆται «4γεζ. «4{κ. 
10. Ρας]. ρε 
νοςυΙη είπα «εβι Ἰ4εά. Ρα. ἄῑρ; Αγ. 

! 

ῥήαο ἵπ Ἰμαηπῖς λαο (ππυπτατ, Ἰπάϊσπαπία, ηθφι]ο.. 
πιάτα, {ογ105 401 οὗ ῥγοάἱΣ]οπεῖ 1 110 ΡΕΡΗΗ 1εέΗ 
πο” ῥεγοο/επάµ/ε εκ εοπηπιηπΙ εἰμβ' νετοί΄ποβῖοπθ» 
γαιιὰ Ρίανε, ΝΠΗΗΙ, τἲ ΙΠσεΠιιο ἀίσαπι, Ὦ]απάϊτατ α1ἱο- 
ἀπποςο «ἄγεῦ. μὴ καταπλέξαι ------ προδοσίῃ, 0η {η- 
2αγε ῥγοάἱἱομής αγ ἠ/{1ο. Νοϊαπι ἵπ ΜΗ καταπλέ- 
κε πα ἀϊνετῇοτε, 
ά{ρειπατητ. 
48. Τΐνεται ἄμπωτίς] ΕΠ. «όρῦ. πηα]ς {ερατανίε Ἱπή- 

Φεπάα: ᾽Δρταβάζῳ δὲ 
ΕΙ σοι Τοἡο Ῥ. 7ο, Πὶς ἅμπωτις ἀῑοί νὶάστατ. 
Παπ] ΤΠΟΣ πλήμμυρίδα νουατ Πεγοάσέηε: τὈὶ ραμ]ο 
Ῥορτ πο[σίς {π εχεπρ]ατίΌιις τποηίο Πε τῇς τε ῥηχίης 
καὶ τᾳς πλημμυρίδος, Ίοττο αἱ ρυτανϊ ρος/ος Ἰάσπιπα νο: 
«ες Ἠμα ἀεποίεπε απ ἀϊνετία: {οὰ Ίος. ἀῑδήμπι ος(ς 
πεηιῖ, αΙΙΠ εἰ Πίο ορροβτα Απε, τι αριάᾷ αἰίος ἄμπω- 
τις εἴ πλημμυρίς' ἄμπωτιᾳ Πιατίς οδί γερες/ίω» ὦναποθέν- 
τος τοῦ ὕδωτος, {112 αφ μα νο]υῖ γο/ΟγῥΕΙΗ: πλημμυβρὶς, 
σεβηε» νε] πεβηαητίς αφ"ας σοσθε[ν. Ποιον] Οπαιγῦ- 
46 τρίς τ’ ὤνίησιν ἐπ᾽ ἥμωτι, τρὶς δ' ὤναῤῥοιβδεϊ, Οὰ. Μ. 
305. -Δεπιοβῥεπος Ίδγαν ἵπ {ια ραταρΗα ροβιεταῖ 
5 μῇ 41010 ἵε[ῖα: καὶ ὀνομαζομένη μὲν Χάρυβδις., αὐτὸ δὲ τοῦ- 15 ὄμπωτις τοῦ πελάγους βιαρτάτη, καὶ αὖθις πλημμύρα. 
Όηαε α]ῖς πλημμύρα, πλημμυρὶς, νε] πλ) . Ἰ1οπίοις εἴ Πγοβοίο ἀῑδτα Εως Ῥνψίῃ" οτταητοῦι ὀμλίωη ἵπ ν. 
'Ῥαχίαν τεζτε εοτη]αῖε Κον. ; {οὰ αρΏοτα ἆατε ροϊι]ο- 
ταῖ ΕβΏ1 11 ΤΕΤΗ 15515 ραμ]ο ροςῖ Ίος σαρῖϊς Ἰσέῆς: αμης 
{οἷα ἀεάῑε εἰ 1Π Ίπά]ές {1ο Ῥοψεμς: οοπί, 1. ο μὸ αἀ 
Ί2ηοά. Ρ. 344 Το. εἴ Η. διερῦ. λες. ,. ΟΕ. Ἱπ, ρ. 
όστ.Ὀ. αν. ο. 108., πο Ἰπου]ε, (ο Ἀμιπωτίς τε καὶ ῥήχίή ἄνῶ πᾶσαν ἡμέρην γνετάι, ϱ1ο)/[ὲρ 
ας η Γεεο/ή» οἱ αεοθη/5: 4ς Ἠπιι Ατδίοο ΊΝο- 
οι τς ο, 11.» ῥήχίη ἐν αὐτῷ καὶ ἄμπωτις ἀνὰ πᾶσων Ἱαέρην οίνετοι" {εὰ Ἠαῖς μπας αασθ]αε Ῥατοατί Ίηχίῃ Φμέρην ΥΙγετῶι : ος, ί 
«]σύον, «ἱομ/, ΤΠ. 6. 40.9 ἨΙΕΠΙΟΠΙΑΤΑ {Εγναῦαπι μενά- 

΄λής σιὸς γενομένης ὠμπώτεως», 408 {6 π]αγα Τεήσεης, 
τας Πετοῖ τοῦ κόλπου Σηρὸς πῶς ὁ τόπος ΡΟΡΙΕΗ ΤΒΠΙΕΠ αἱς- Ο8ΏΕ πάλιν ἐπελοῦσαν ἐξαίσιον πλήµήν (αν ΠΕγΟᾷ 10) 
“ἀποκατωςῆσωι τὸν πόρον εἰς τὴν προὑπάρξασαν τάξιν. Ίῃ ΊδΏις Ίομτο Ίοησε πιαίοί σζ ματ” οσθεΓ9 σεζεδ/{μοφ 1ο 
ΜΕΛΗ τις ἄμπωτις εἲ ἐξαίσιος πλήµη ἀ1εΗΠΤΙΣ: ποίῖτο 4Η0ςµς Ἴοςο Εἴργοβοι) τος παντα ἀῑο Ἱπεχ[ρεδαϊα 

-εἴ 8ὰ ΕΒΠΙ πιοᾶιῃ ἱπν]βταια » πέ μάεο Ρροεπᾶ Υάετείας 

πες Ίμης ταπιεΠ. {ετπιοπίς ϱεπ]15 

ἐπειδὴ πολιορκέοντι ἃς. Δά Γ.οη- 

: λΙ ενον 
“Ραμ]Ο αἴἴππα Ῥορτ πιοπιοΓαἔΗΙ τὸ αρ ΥενόεΥΟΥ 2 

Έοτιπι αἱ 

παπα] εταηῖ Ιρηατί, Ιπιοτίετε: Ύ1 εΓδΏῖ . 
το εο5 Ῥομάφαιω πανὶρίϊ5 «ἀοτΗ ἴτης1ό: 
νοτο, Ἠπιίας απτοπι εεβις ας Τε[ΙΑΡΠΔΏΟΠΙΣ 
ει εἶαθίσ Ῥατίατιπι {εταπε Ῥομάθαϊτῷ ος | 
σαδ/απῃ εχι]ῖδίε, αιοά 1541 ε Ρετ[ς 1μ 

ΙΠ Τ6πΙΡΙΙΠΙ ος 
η. ἳ οἶας' Επππ]άσταπι αιοά ος ή 

ψετς. 4ἱ6εΤ6. 
18 ἷ ΓιβᾷΠ9. 1 Ἐος απζεπι αἱ {πρείανετε, Α .ἅπ 

Πεκ/[α]ίαπι αἲ Ματάοπίηπα ἀαιῖ ε- αξθαπην 
ἠς αἱ τορεπ τεφυχετιπὲ 1 ο ΠἼρετ- 19 
Νανα]ίς. αὐτεπι Χειχὶ εκετοιᾶςδ αν 

. τ ο 1 τς .ι 

{μειαῖ, υρί α Φαἱαπήπε: ΠΗΡΙΕΠΣ ο . .. 
Παπι, τερο εἰ «εορ]]δ 8 ολοηριείω ἀεπι 
ἰταάμδίο, Ἠγεπιανίε αριά- ο υδί 

οῬίππο «Παϊϊπη νετο Βαπιηι 50 ϱιαΏῦ. οσα 

ο]ας[ῇς Ρ]ει]αὰς. ρτορΙβΠαΙΟΙΕΣ ο εο[ετλη ἁ 
19 εἰ ΜεάΙ5, ἀισεδαπε 15 αμ Απιαςμᾶί 
ΙΜατάοπτες Βαραί, εἳ ΑΙΙΑΥΠ | Ἶ - ἀεπι α[αί” 
Πμς, οπία8 ραϊταε]ῖς ΑπΙΙΙΙΕδ αρ εΟ ες 

ὔ Αῦοαςι «έδ., ο ποσο 
ε Οἱ Πντ; νο ) οὔσεβ 

ΘΗ 11ο ἰδία περ]ρῖε «Τον. οματηΠ 
. ἹΝαυτικὸς σρατὸς «4γεῦ. /. 44) υπ 

.- ο 29 ) 
- 

α Ἱερίαπο Ῥοσ[ς ἱππππίφία: παπα Εήκ(6 ἀῑσίευς μην 
πῇρ θαλάσσης μεγάλη’ εἲ ἐπελθεῖν πλήμμυρὶς ---μ αά 
ὅση οὐδαμᾶ Κω. 14 ΤαἱἱοπεπΙ σχριτατα πο μονο. 
νοςες Ίάεπι Πρπιβοαηίος, φίδι Έιο]ε αήδ ρία: 
τει Ππάμσετετ”» 1πησί νο]μ]ςίει Γ]εγσβσμ], ἐς Πο 
αάεο, ο Ηαπα ΡΙΙΠΙΗΠΙ πλήμμυρίδα ἀσεπίκα τλημμυ 
{1ο πιοτο ῥηγίην ἀῑχ]είο, αἴηιο 1δῖα καὶ τα πδάσήςί 
δ0ς, αῦ αἷῑα ΠπιαπΗ ἱπνεέζα, 11 πο[ζετ τα } τοῦ. Πεμ 
αἴτιον δὲ λέγουσι Ποτιδαμῆται τῆς τε ῥηΧὴή ὁ ἐρ/ὸ {γαά ή 
κοῦ ποόθεος γενέσθαι τάδε θᾳηο υ0γ0 οσ[01 4 ή πα 2 
Ρομά δῶ ο Πώς {ή {4 Ο/Η {111613 ο ΟΚΕΝ. 
{ού μο ΡεΓ/αγµή οἰαής. ο Μοήϊο 

ο. Τῆς τε ῥηχίῃο καὶ τῆς πλήμμνρίδον (6, 10ἵ 
Κωῤοτης πήτατιτ ο μόρη 1 Ῥαχίαν {εΤ19ς ο. 
Ῥηαίην εβπάετη ε6ίΕ ης τὴν ἅμπωτη καὶ ΤΗ, 
τῆς θαλάττης Ἱπ. 6. /ηαγὲς γεσρς/ μη» Παμίαξ Ζω 
εςί π]ητῖς Πνοα αἶι]ς Φεζει/ώ.: οοτίς Πεγοβρής νΠ». 10. 
ῥηχίη {επιρετ ἆθ γεοσ/ῶ εἴ σε Τ.. Ἡ» ἴ ομί ἆε ΡΙΟΡ:3 
ῥηψίη εοἆσπα Ποτο. 37. Θπατο οἵ 4628 ε αρα συνω 

απο 
{Ηριοῖο νεπίαϊ, ῥήχίή καὶ πλημμυρὶς 10. 4 ΗΝ” 
οώόὃ εχ Ροχ14 ορίπΊοπε ΙπάΙσαῃτ. Ροξε ο αἆ σον 
κοδος ας ο υἐπίηςας νοσαρυμ που -. . 

ογ. Ίνασ. ΜΤεΠΤΕΠΙ, Ἡ, Ρ. τόα, Πιοε 
ἕσ. Οὕτω ἔπρηξαν] τς ὕμαπι 1ῃ ρερβπιο πε | 
{1 {οτππη]απι Ἠ]πς απιο]γὶ ποπ ΠΗπεο. - ο μπα. 
95. ὁ μὲν ἐπ᾽ Αἰθίπας σόλο; ΟΥΤΩ επρεο ντ” 
οὗτο μέν νυν οὕτω δὴ ἔπρηξε" νι, 44- ὁ ο σ ναυτιὸς 
σρατὸς οὕτω ἔπρηξε. Φα1ἱ5 οΙίΠ1 οοππλο ο νε Αμ 
σρατὸς ὁ ---- (ἀγοπου{ης, 91επα νιάξ» πο οεαπι ριαοδο 
όο, Ἔαρος δὲ ἐπιλόμψαντος] Ωο ὂ νοπις ἔαρος δὲ ὃ ν 
12 6, 10ο. ἔαρ ὑπέλαμπε' Πο μι . .Ἠος υδἱ Πο 
λάμψαντος, Ῥιπείοσίοπι ης υ ή αν ντοὪ ΟΙη. 0 
Ῥάγὴο” Η1, ρ. στ. 9. ἀεάῖτ ο. πιαίυς ΙΠπετεῦι, 

ο]]ήμες οκ ἐπιλάμφαντος 05 Τλ 4 νοκ αἀῑεᾶλα πώ 
τηπα οοἱήσοης» {5ά σοπβιτατ 11η ορρολ;, 

αρυς” 
3 ἔαρ ὑπολάμπον, νοὶ ὑποφαῖνον» ών οὰ ἐή 
Ἰορῥομεεην Ἱπνεπίσυας, Ἡξ Ῥυτο» ἔθρ ταφή σἷο Πρ 
ὑπέφαινε Ῥ. 9005 97. ἆοον 17. εἳ 819)’ ον ή ἦ 
οτάίτυχ Πθτα ἄχῃ. ζω υΥ αρρείεὔβΣ» ἔμ νίάειυς 
εκ ῥίῥεγηές Φουΐ;: Ίδια Οοὔευπα ΙεζΏο ον (μοβΕὴ 
απίεροπεπᾶα, Ἠίο Εεγοοίο {ο1189ἱ ας ντικὸ .ς 
υτ αλδί {9ἱεε, ἅμα τε ἔαρ ὑπέλαμπεν κάν ϐ ελ 



γές Ῥεπιο Ρούΐεες Οναζὶ (αἴάΊοτες, αἲ εἶμορε ο] 3 ΆλνΜτά! τς, ἀτΊΤΤ 
ΑΕρίπαπι: οιγομ]ᾶς, κχΙ. αὐ Ἠειευ]ε, λες, Υ ΒΑ Ν 1 Α 2 ΞΕΙΒΕΕΒ ΥΠΕ 

τὰ εἴαι Πβοτίπι οο]ερᾶ. ἩἨϊ ἀεροῖς τπά-στεώ 3 τροσελόμένυ ὁ ᾽Αμίτρης' 
8Ώορετε βετοιδα, ποτ αἰεάς Ρτοσες/εαΠῖ | 
Οεςα[ΙπΠ γον[ις, ποφας πας αἲ μάπα πα: 
οεβ[ΠΤαἴ6Πι οος αἀερῖτ; {Γεὰ ῥαπιὸ ἀε[άεη» 

δα 
ἅτε ὃν μεγάλῶς πληγῶτες, οὐ Ὁ πεοήΐσαν ἀνωτέρω 9 Τὸ προ ἓδ 

σφέρης» οὐ] ἐπηνάγχαζε ἃ οὐδεί ἀλλ᾽ ο τῇ 
δή”, ὰ λ ν - ζ { με, 

αν παδα: ῥα ζεις Βεβοθίδι- πο: Σάμῳ κατήµθοι» ἐφύλασσω ΤΑ Τωήήη μὴ ἀπεῦυ 
Ξεῃίας Πάνας ου ]οπδ ΄Ἠαδεπῖε ΄ 16, τησ "πα ἐχοτε συν Τησι .. ας. 
µε εκρεξαβδαπι Οτῶσος ἵπ Τοπίαπι 1{Ητοξ; Ορύδε πεοσεδέκωτο ο. .... ἳ ο... . 16ᾷ Ί]ϊς [αεῖς οτε; { Ταα τπατεήτατ» ἀπ: τὸν Ἰωνήην, ἀλλ ἀποχβήσειυ ἄφι Τν ἑωῦτῶν Φύ- ἔῖα εκ ος σοπἰεξγα, αποά Ίρ8ο 6 φαἱό» 
ππ]ηε {ηρίεπτες ποπ. Γαϊκίεπε Ἱπ{εαια], 
Ἡδεηιαι αΡ[σεβς[εητ, Ἆς Ππατί αμ]άεπὶ γἱ- 

Ἡ εΓάΠῖ απίπιος αἲ Ίοηρα {Πρεγίοτεπι Τετ 
τάοπ]ήπα Εαϊαταπα ατοιταράπταϊ. Οἱ ἆῑπι 

Μαἴπ] ογάΏτ, πι] «οη/α]ταραπες { αϊὰ πιᾶ- 
Ἡ Ροε[επι {αοστο Πο[ήρας, Πππαὶ ειἶαπι {00- 

1ΦΙΛΙ Ο1ῷσος εχεϊτανατ τάπ νετ αἀνεπιιφ 5 

λάσσεν' σἀθμεύμώοι ὅτι σφέας οὐκ ἐπεδίωξαν 
[εά Φφιὐγώτὰς ἐκ Σαλαμῖος, ἀλλ᾽ ἄσμθοι ἁπαλλάσ- 

σοτὀ. κατὰ μέν νυν τὴν «άλασσαν ἐσσωμθοι ἕ- 
Όδσαν τῷ 9υμῷ, πεζη δὲ ἐδόκεώ ἓ πολλῷ κξατή- 

σεὴ τὸ ἸΜαρδόιο. εόντες δὲ οὗ Σάμῳ, ἅμα μὶν 
6 ἐβουλεύωτο εἶ τε ὃ δυαίατὀ κακὸν τοὺς πολέ- 

αὐ{ου]εηραπς, 4ποπαπῃ τες ἹΜαταοπή οαἀετεπε. μίουε ποἰέον , ἅμα δὲ καὶ ὠτάκούστον ὅκη πεσέεν 
τα, τὰ Μαρδώίου πρηγμᾶατα. Τοὺς δὲ Ελλη: 

ἴαπι ἸΜήατὰοπίας ἵπ ΤΠες/ΗΙα ασεΠς αἳ ΕοΓΗπι0Ονας τό; τε έἔαρ γθόμεο ἤγεε, καὶ Μαρδόνοξ 
"4πἱάσπι εχετεῖτις ρεἀεβτῖᾳ ποπάσπῃ σοβεῦατυτ! 
Ώᾶγες αὐἴεπ ἈΕσίηαπι αθίεταπε ΠΙΠΙΕΤΟ σεῃ» 
Τηπῃ ας ἀθοεπι, μα ξεξτο αἴφαε πάνατε]ιο Ίμειι» 
ἵγεριάε, αιϊ [ιτ ΜΜεπατῖς, αι] Εαῑτ Αρεβ]α!, 
αἱ {αὶς Ἠρροσταιϊά, αἱ Εαῑς 1ειεγεἰίαῑς., 
αι] Εμῑτ Απαχί]αί, αἱ Εῑς ἵ 1 {1 
Ἀπαχαπαπίάα, απἲ ΕΒῑτ ΤΠεοροπηρὶ, αι {α1ε 
Ισ4Ώς ν ααΙ Εαῑε ΟΠαΤΗΗ» αἱ1 {υἷτ ΕΠΟ: 

τη, αἱ βηΗτρο]γάεξῖς, απ] {α]ϊ Ριγιαπίς; 
αἩ] {Πῆτ ἘΕπτγρποπδ, ααἱ Επίε Ῥτοςῇς, 
ου] [τς Απμοσσμ, αὐϊ {0ῖτ ΑτΟπιασΗἳ , 
ουΙ Εαῑε Οἰθοάαί”, αι Επι ΗγΥΗ αι ον 

ρᾷς ει ο1Πει- 

α Προξλ. «ἄγεῦ. ὃ Προήεσαν 14. 71η. προῇσαν «4τᾖ. προῄίσαν αι Δπίεα ἠῤοίεσαν. : ο Τὸ πρὸς βαε/. 4τδι, αλά σα. 
-.ὁ Ἐλεύσεσθαι ΠΙΊΡΟ Μερῦ. ἴαν. «41. «4γορ. πα, Βγὴ1. αὐοά [α5ἱ9. προσελεύσε- 

7 Πολλὸν -4γεῦ. }πά,, Ῥεπε. Ἠἱά. Ο. το. οἳ νι 
ὃ Οὐδὲ εἷς «4γεῦ. 4, 
σθαι απο. ΒΟΙΙΟ οὗ μὴν «49χ. εἴ {1ο ,Ικεἰρίμε, 

:δ Ἐβουλεύσαντο Γα9/. 
ίλλου 14: ΔΙ Χαρίλου. 

ελέγεῖο ἐς Σάμον" εἰέραπίέτ παής ῥοπίαιτ, πῤῴῖος συν- 
α Ἀλένετο" ΛΑΙΗγέ ῬΤΟ πρωῖ. ΡΙΟ ὀψὲ, [εγο, τ. Πωαι]- 
τἱς [έγας, πος ή υτρατάσ, φὐοά {οἶαπι ὄψιμος, {εὰ ὀψί- 

μα, Ῥτο σκότους ὄντὸς, σκοτιαῖος αἀλΙΡείΣ» υϊ υε[ρεγΗ{- 
ον. 

(5. Ὁ ᾽Αμίόρης 
έὐΙάς ρήοτᾶ οῦί 

νΑΙΟΚΕΝ. 
Ἐμογαί Ἰθαμίτρης» Πουῖ 1. 1κ., 1οἵ., 
Ἱεί[όεμίε στενά, πιηταίβα6 αἶτοία., 

1ᾳ ΡΓοάΠς, οσα σογπ]: Παπα εμπάεΠι Δαἰστοῖ., ἁπ- 
Ὀἱο νασαῖ, Ἠοτίσιο Αρτύντης Ἰθαμάτβέω Ἱ.. να; ὅ7. 
υ]18 Πατοτ, εε ραττῖς Πήπο οογΠβεπά ΙΤ ΠΟΠΙΕΗ ΠΟΠ 

Ἀάῄγπιανοτο. Μετί προήΐσαν εχ 6οἆᾷ. ἀῑίεοτάε {6Η1- 
᾿ ρίπτα» ετ τὸ πρὸς ἑσπέρης» αιοά Ο. 199. δν 

94. Τοῦ Ἡφγσίλεω] Εκ Ειτγβπεπὶάατάπα βαπή Πα Ἠγη- 
δίλεως Π.. ΥΠ. 904. Ιεπίοίε δι (ρἰτίτας Πἱς 1, νι, όσ 
"Ἂνις, ΠΟΠ βπε Πίο, Ῥε]αυα Βπουἱάατυπα {ετῖες, αδί 
{οἩρτοτες γή σος 1π οοΗβ απ] π](εείβ,. πιη]εῖς Ῥίαπῃς- 
της αΙΠΙομΙταΠΌδ. Όμιπες αἲἲ τερες ΓΗήςίε, οχοερῖῖς 
ἀμοῦις ριϊπηίς ρο»ί 1/ειιγο]Ιόεπ ἀερο[ας, [0 νετο 
Απαχαπότίἁαε τερῖς, ΠΗΙ. Τπεοροπηρί, περοΏςηιθ 6- 
Ἰηδάεπι Ατοζιάσιι» Ρτοπεροῖῖ6 Δπαχῖ]αϊ εἰ αΏπθρο- 
15 1 ουτγε]]άαθ. ΙΠίεΙ αρατίαπος Τ6ρες ΠΠΕΠΠΟΞ βαµ- 
“απίος 11. 7. Ῥτου]ίἁατπα ΠιοσθεβοΠεΠ] ΠηΠ]{ο. ἀἶρος- 
Πε αἨτος, Ἡαδείαια οί {μή αραίοτος π]ασηας Ἡπ [π]]- 
ης αιέχογ]ταῦς,  Ιδία αά Ἱπουππποβα επ Νορ, βα]- 
26Η ΠΙΠΙΗΠΙ αἴτεπάετος, πορίοίαμε ΑπΠΙΟάΕΠΙΗΠΙ» 
ΑΠΠΟΠαΕΡΗπ» ΟΙοοᾶαευπι, ΗγΠ]ήπι Ίπ δραγίαΠΟΙΗΠΙ 
τερ]συ» ποιά οεπ[εΓ!» {οπρτυπι Εμ]είο ἀεοτενίτ, ἁλὴν 
τῶν ὃ ὕπάτων καὶ τῶν ζ΄ μετὸ Λευτυχίδεα πρώτων κατά- 
λεχθέντων » ἐδεέΡΗ5 φήαέμογ ]ηπης, ϱς ἐὲς Γέρίο, φί 
Ρος Ι.εδεβίάεη ΤΕΟΕΠ(Ηἰ {μὲ Ἐχοτοῖε, ἵη Ὁτ, Αιος. 
Ῥ, 90. ὨΩύαε ορ νΙΠ πε Ιοῖπα πποάμπ οχσεά(ς, 
Ὥςς Ῥτανίς {απΙίβἴεΙη τεΚ!ς. ἛῬίανα τε]ο]ε αυαθ 
Ὠδὶ ἀαρεραπί, Χαρίλλου, τοῦ Πολυδέκτερο» τοῦ Εὐνύ- 

ου” παπη Οµατί]ης Ρο]γάεξεῖς Εμῖε Π1μ5, Ἐμπογηί ης: 
Ἐν» Που ᾖο, Ἰρμγβως Ἐερπ. Ἰλεδάαστη, Ο. 6, σε 
Ῥοσαιο οπές σητ. Απι ΝΜ. 4107. 4ΟΕΙΙΕΓΗΠΕ, Ῥετ- 
δ]ῖς βν ἴοιος αΌςςί ὁρ45 ηχγρμοπς Ραΐ6Γ» Ῥτο- 
Ίαο Πρ ο οάεπι Μεμήβο ϱ. 16. πΙοΠΠΓΦΠἨ{Ε, Όππηεε 
τήπῃ ἀσδοης.ΤΟΓΕ5 ἱπ]ηπίας Τεπῃροσυπι οἳ ΠργΠο- 
οαδῖ]ας, Α Ἡτ. οχροάϊτα, Πἱεηάδρις Οοἆά., Ἱπεχαῖ- 
ση ῶπίορ Ενχιρ Χαρίλλου {ηπ] ΠΟΠΊΕΠ., οὐἴεπιρείαπΒ 
Τγευτς ας δισ ας αἱ: Ίπᾷο Χαριλάου πριιὰ ΟΡ]. 

04.  μ6πίατης εἴτι]ης, ώ 
Ὑα5 Ἱησππομγώ ος ὁ Μενάρεος] Τεοιψε]ϊάπε ραϊετ ΕΕ, ᾱ- 

Ἡδ. σθίαγ’ ἴωσ εἴαπα {Πρύα νι; ς, 65. ρτολνι5; αα- 
ὃΠΦΗΕ πηαῖογες αὰ ΤΠεοροπηρυπι µ5απς αμ 

ο Θισσαλίη ἑῶ. ὃ μὲ. δι πεζὸς οὔχω συγλέγέ» 
το: ὃὁ δὲ γαυτικὸς ἀπίκετο ἐε Αἴγιαν, πε ἀρί- 
«)μὸν δέκα καὶ ἑκατόν. «ρατηγὸς δὲ καὶ γαύαρ» 

"ος Ἰν Λευτυχίδης ὁ Μθάρεοε, τοῦ ἱ Ἡγησίλεως 
Ατοηἁαιοϊ, αἱ Ετος τοῦ Ἱάποκρατίδεῶ, τοῦ Λευτυχίδιω, τοῦ ᾿Αιά» 

ξίλεω» τοῦ ᾿Αρχιδήμου, τοῦ ᾽Αιαξανδρίδιω; τοῦ 
Θεοπόμπου, τοῦ Νικάνδρου, του Κ Καρίλλου, τοῦ 
Εὐνόμου, τοῦ Πολυδέκτεο,», τοῦ Πρυτάνιος τοῦ 
Ἑθρυφῶντος, του ΠΠροκλέος» του. Αριςοδήμου: τοῦ 

ὉΑρισομµάλχου» τοῦ Κλιοδαίουφ του Ὕλλου . τοῦ 
΄ ΤΑ Ἡροίό 

ἡ 5 -- 

ζω 
{ Ἡδίλξω «4γεζι }π/ήη. ξ Χα 

ἆς [ειπια Π]ηϊ ΙσηοΏ. αι]ρρο απὶ Θρατί4ς πο τεσῃᾶ- 
νεπίπε. Ῥβαά { {εριεπι ἴςί, 401 [οθι 1 ἐπιφολῖάεπι ρι]- 
τη] ΠΙΕΙΠΟΙΑΠΕΙΣ» ποπ {πειο Ἰορες, {οτί πο ροτᾶἰξ. 
Ώου εαΡρίτε: οὗτοι πάντες πλὴν τῶν δυῷν' εοτηρεπάµτα 
νΙάείυσ: οὗτοι πάντες ζ πλὴν τῶν ἑπτὰ ο μετὰ -ᾱ- 
/ ρώτων καταλεχθέντων, οἳ ὤλλοι [βασιλήες ἔγέγοντο 
ο ὰ ομα ο οστοἑΕδ. αμαε ἔσο Ρα /ηό/ὃ ἆε- 
υοτμδ» Πε τπῖης Ἠτεταξ πιΠέαΠοπε» Τεῆθα {α/ηπεγή: 
πιοἩπιίπα Ῥτοῦατί πεαιξυπε, Ἔερες Ρτου]]άας επεπια- 
τοής Πογοῦ. [ΟΥ πΠ ἵπ σεπετίς ἀΠέϊτοτε Ῥΐοσ]ε {αυ/Η Ες 
αυτ 1Π ήπιο Ρροῦς Ίπχια Τασεάαἐπιοπίος Άσαρε Ἀῆ: 
{ΠοάξπΙο» αἴαπε Ἠωπο ετἶαπι υἱΗπιαπΙ ροβ]θταέ ταζσΠ: 
{εης Ευτγεπίάας νΠ, 6, ο. Αὺ αῑς ἀῑς[οπῆει- 
ἴρς 1αοεἀαἐπιοπΗ Ν15 6. 63.5 λένρυδι αὐτὸν ᾽Αβιξδῆῤον 
Μὸν ᾽Αριομάχου, τὸῦ Κλδοδαίου, τοῦ “Ἑλλού, βασιλεύοῦ: 
τω ἀγαγεῖν σφεας' απαπΏ]]ηπι Ίαπι Εηῑς οχοπηρ]ατία Ἠς- 
τοάσῖεα ὁοτηισεπΏδιι5 Π]πς ταραβτος ΑπΠοιασμιώι ς 
Οιεοάαειπι, Ηετευ]εῖι, αά πζζαπιαό (6Ηεπί αἀπῑόο- 
155 31ἳ 11 ΠΙΑΙΡΙΠΕ πιεπιοταϊος 1π σοΠ(εχέηπι τοςἴρείε; 
---- ερίεπι διῖς οπϊςῇς Ἰής, Π νοτα β1βίσος, ἀσσεπά 
Έερας {ποίποταΓεΠσΗτ Τευτγςμ]άας ρτοροπΙεο{66 εχ Η6- 
τας]ς1ς {α1, Δπζοάσιιις; Ῥτοσίεδ, Ῥοις (πῃς 165 
οἴε» ΟΡΙΠΟΓΣ {ο. {ζεωγε: Ἱπιαηετῖς τεβᾳαῖς, Ἐαίγροή- 
ἤς ραΐτοπι» 4ὲ Ἡ. Ίασοῃ. 6, 16.) ΕΙΙγρμοΠ, Ῥίγια: 
η]δ» ΕΜΠΟΠΙΠ6 Ῥοϊγάξξτος, Ολατ]ὰδς ἹΝ]σμπάστ» 
Έμεοροπρι6: Ἠιε» Εεγοβοίο ἀεοίπιις, αἶ]ας Ἐερσιπ 
41είεητ ἐκ Ἱδῖα Επηῖ]ία ΠΟΠ, οαπία ποπ Απίῤοάσίιηςν 
{εὰ ρήπιής Έεα (ατμίτης Ῥτοσ]ες, ------ ἴπ Πϊς Ποββς, 
Ἰοπίος {εΗρεί5, πίτα 1ΐσαι {οτπ]απι ποπηπίς Ἑὐρυφῶν” 
τος, 1]ίαπι αὐΙάεπι {πίατ αἱίοτιπι οχ ὅων οοπιταέτοσηΠὰ 
Ἱερίήπ]απι» {εὰ ἵη Ίος ποπιίπε ἱπαμάίταπη» {π αισ {ο 
Ῥαπάο ποῖα ΠΟΠ. ποβτοτυπι ἵληζαπη, εχεπιρ]ασίαπι {εἆ 
εἰ νεϊετηπι εξε Ἱποοη/αητα5 : ' 
Όηηρ. πὰ βαμ/σπι ρ. 998. Πίπο Πποθτά πο, 
ο Ρ. ο ιίέ ΑΡοἩ. ον ο, 18. πει Βα/μεγ. 1 ΧΕΤς» 

ὁ 901. . ; 0. .. ' 
Ἡλοη. Ρ. ο τα μας Ίοσο Ῥοβίαπι» ΟΟΠΊΤΠΕΗ: 
ἀαῖ; 4 μάπα σοπιήπαπα Ρµζο» {οΠΡΗΟΠΕΠΙ Ἠθρυπῶν, ἆαιμς 
[ωηίαεν πια Ἰάϊξο, εεδιερόα ετ ἔ]μλαγεῤσο 1 ξι- ἵπς Έ. 1, Ρ. 669. Β. Ῥτο Εδρυτίωντί δὲ, {ογοοπάπ] Ἐύρυπωντῤα! -- παρέσχον.. ΚΑΠΦΑΠΙΑΠΙ {οΥΠηάπΗ ρα(το- 
ηγπηίσαμι ποὺΐς {ε’νανΙε ην. Ῥ. 99 13, Ἐδρυπῳ: 
δής, Ύἴῑας ποΏ {3Π6 οεΠ{ΕΙΙ ἀεῦεῖ ΕΧ Ῥύρυποντίδης κατὰ συγκοπὴν παϊὰ» {54 ρου» ἐκ οἵδης σοΠίαξτα βουε ΜΗ; 
γῴδης οι Επα1Α ΥΑΙΟΚΕΝ. 

Έτος 17. Τὸ 

ὅπαι εχροβαε 2 

Γου/άςς «83. δράήδειη. αἂ 

ο 



 Ἡ Ε Α.ο- ρ ος αλα μα. 
η] ομρ]άἶτας {οἶεπάί Εητατί εκ ΟΓ8εΠ]Ο. να 

Ἡρακλέος. ἑῶν τῆς ἑτέρης οἰκίης τῶν βασιλ/ων. οὗτοι 1ΤΠετευ]]5 μη, εκ αἶιετα τεβαΤη Εαπι[ίᾶ 

πάντες, πλὺν τῶῷ 3 δυῶν τῷ μιτὰ Λετυχίδεα ἨΙ οἵηπεδ, Ῥτῶίει ἆπο αἱ ο ἡρνς 

πθωτώῶ) καταλεχθέντων, ὁ, ἄλλοι, βασιληες ἐγένο" τγοΠίάεπῃ Ρε ΕΙ ΜΙσοπηβΙἩ ο. ου- 
το Σπάρτης" ᾽Αθηναίων δὲ ἐσρατήγέε Ἐάνβιππος ὁ Ὁ δραιω {αετιπες  ΑΟΛΕΠΙΡΠΗΜΙΗ αν ων ,ἑσρατηγέ ΒΩΝιπ πο  τοῃ. ἀμοο Χαπιμρρο ΑΠρητοηίδ Πίο, 
ρίφρονο. Ὡς δὲ παρεγένωτο ἐς τ Αίγιναν πά- 5Ἠας οπιῃὶ εἶαεί[ο ΔΕρίπατη Ρτο[εξτα » αᾱ- 533 
σαι ἄῑγΠεο, ἀπίκωτο Ιώνων ἄγγελοι ἐς Τὸ Φρατόπέ- νοπ]ηπὶ Ἱπ Ο1ΠΦοοτυτι  ϱδ[τᾶ πιπεῖϊ 1ο”. 

ὃυ τῶ Ἑλλήνων" ἃ καὶ Ὁ εξ τὴν Σπάρτη ὀλίγῷ πιτη Ἱάοπι «αἱ ραπ]ο απτθ 1εαΠῖ 981 ατα 

πρότερο τετέων ἀπικόμθοαι, ἐδέώτο Λαχεδαιμωίων αά ΟΙάΠ4Ο6 1,4οεάῶπιοπΙος ξ Ἱοπίατι 196- 

ἐλευθεροῦν τὸν Ἰωνίην, τῶν καὶ Ἡρόδοτου ὁ Βασιλήϊ- Τατεπὶ, αὐοτάπι ππης Γαὶτ Ηετοβοῖᾶβ ὃν. - 

δεω ην" αἃἳ 5 ςασιῶταί σφι γθόμοοι, ἐπεβούλιυω]ο Γιά Β]ας.  Ἠϊ {ερτειη οπΩΠΙΠΟ εταΏς 
.ω 

. . . . ο. τας” 

Θώατο ἆ αμάττετῳ Χίη τυράνω. ἀέγτις ἁρὴγ;- 4 ΙΕΟΠΙΙΤΑΠΟΠΕ 3ΠΙςΕ {ε {αξία αμ 
| εύντες αρχη ον ἀπ 

. να ὁ ΑΡΧ ἀαπάο Φιταττα: ΟΜΗΙ ἔγταππο, Ῥοδίεα 608: - δν / λε ' ντ . ὴ 

ον ην - 9 ο. {ρίταιοπε ρατεαξία Ῥετ υπυπι αἱ. ο 

Φς ο τωγιμετεχυτῶνς ους”, οεῃε εταῦ», “πεεῖετί “μι {εκ εαπῶν ἑ αμ μό 
νου εξ εόντες ὑπεξέσχον ἐκ, τῆς Χία, καὶ Τα {πράακοταπε,΄ δρααπααε {9 οοπση 
ἐρ Ἔπάρτην ἀπίκοτοςι καὶ δὴ καὶ τότε ἐς τὸν Αἴγι-ι στυπῖ .. ει τμπς ΛΙρίπαπι, ΟΓ8ΗΠΙ στ. 

ἴ Ἴ , - τ6- να Τῶ Ἑλλήνων δεόµεοι καταπλῶσαι ἐς τὴν Ἰω- «ο τα ἵπ Ἰοηῖαπι πανΙβατεηί 5 ο 
"ην" 5 ἃ προήγαγον αὐτοὺς µόγι µέχρι Δήλη, τὸ «πε  εχοταίο  Ῥε]οῃ θαις ρε ιά ΔΝ - ΄ ο 5 - σόι νο, ολ : ς πι] 
γας Β “προσωτερω πγαν δευὸν η) τοισι Ἕλλησι, οὖτε Ίναπι υ]εετ]οτὰ ὈπΙΠΙ8 σγθοῖς ας Ρε” 

ο ος ων εταπῖ , ΟΠ Ἰοσοοταπι 1βΠαΠ8 τῶν χώρων ἐοῦσι «ἑμπέροσι, σρατίης τε πάντα αλλο την Ποβ]α ᾳ Ὃ ελα ει 93- 
σλέα ἐδόκεε εἶναι τὸν δὲ Σάμο Ἱς ἠπισέατο δέ ι ΟΙΗΠΗΙΠ εδις να. ας ἩἨετου]ί 
Ἡ αάλέας ο ος « ο. - όξη χαι2ΌΠΙΙΤΙ νο6το {οἱδραπὶ ορίΏΙοΠΕ οεῖ ἄλλη ν 

σα σε ο. ὃν δε] τοιού-. ΄ οοἰππιπας ταπιιπάεπι ἀῑλατθ» ο μΑ οι φ . / 2 . . ἡ . . « ο ὠπε Τους μέν βαρβάρης πὸ πρὸς ἑσπέρης ἀνωτέ- Ἠμῖς τε, πε πειθ 4ΤΡΔΊ μοι 4 / λ αν ας : 
δν μη τολµμαν καταπιλᾶσαι καταβῥωδηκότας, ἴετι νετ[ις {αρτά ΦαΠΙΠΙΠ ατο Όμίο- 
τους ὃὲ η, ή χρηϊζόντων Χίων τὸ πρὸς τὴν Ἰῷ Τεηῖ, ππεῖα Ρεν ο πρβα Ρε- 
κατωτέρω Ἱ ΔήλεΕ, οὕτω δέος τὸ µέσο ἐφύλασσέοσι νι δρα. οΠΠεΠΓΕΙΗ νο ο πιπα . περᾶ” 
σφεων, Οἱ μὲ δι Ἕλληνες ἔπλωω ἐς τὴν ΔΊλο: ου: Ίτα επιοι πεάαι 

/ κ ο ἶδς οδα ης πχ. Όυπ Οσταςὶ παν]ρανεΙς -σ : «Μαρδόνιος δὲ περὶ τὴν Θεσσαλήν ἐχείμαζε οθῦτο εὖ) ΤΙεία ο ὃν άμος . ο {σά 
λε μνοί ᾿  ὁ ἳ ἀοπίας απ Ίηπ ΗΙΡΕΤΗΙΡ ασπ]α 

η ΕΡΕ ΡΑΑΑ ἐπέμπε κατὰ τὰ χθηςήρια ἄνδρα Ἰἶαπ θἷαι» Ίπὰε ΠΠΟΥΕΗΦ ΙΙΙ νο Ὑ / / γω υ 1) α” ον ' 

ως ο ρασώνμμ ούνομα Ἡν Μυς" οὐτελάμωο . 4πεπάαπα 6επετε Εατορεπ{εΙΏ » Ὠἱεας ναάν- 

παγταχἩ μι Ὁ χρησάµειω ἐλθ, τῶ οἷά τε τν σφιοοδά:5, 1πρεης Ἡϊ αβίεύπαιε οπου 
απο Ι / λ . ͵ αᾶ ν τ τς πειρῄσασθαι, ο, τι µε ελόμθος ἐκμαθέειν πρὸς τει ας Ρρετιεηῖαη» οτασυ]α» ϐ (τα ια]ιά 

τῶν απο τὁ ὴ αἱά τωπάεπι νοίεπο αὖὐ οτασμ]ς 15" σπ 
οὐ ων. ος ες οὐκ έχω Οράσαί! ηηηαγεήε, ἰναιά σοππρετευσι Ίὰ ιν 
τν αρμάτων κο] ες ἀλλ στ παρά ίσα ππεπνῤαιωςα ορίνος απο σημ τος ὃ Μέ, ὃ » Χαὶ οὐκ, ἄλλω) πρι πέμψαι, Οὗ- ή] αιιά ποϊβδίε απαπι ἆε τερας ρτῶ]έ «ο 184 

5 Τε Λεβάδειαν Ὁ ἀπικόμθος Φαίηται,σΟοπ[αϊ Ἠμπο γη 1ῃ Ἱμεραίαι γρ 
ν ’ α - Ι 9 

χαι 

δοῦ 

; σα. ορ, 41ξν 
η, νά ὅ ες ὁ Ἐν Σπ. Ἰά, Ῥομ/ }, ο Στρατιῶται -4νοῦ.  ἆ Στάττι 1ὰ, Σα, ἐ ν.μ 

ὑτοι οἱ λ. «4γεῦ. Εἳ ὑπερέσχον τῆς Χώυ Ί.ν τῆς αθεδι 4. 6 Πρήγωγο δὲ αντ, ο δή ὁ Πρύδω ἳ ) 
--Δλρῥῥωτερω «4γοῦ.  {Απει : τρ, ρου «ἵγοῦν 
λος ν σος { ᾿Απείροισι πο.  ᾖ Ἔπις. 4γοῦι 7, πεαμε 14 Ῥϊανε, ο Γοουτο ωρα: 3Ἡν 

τος ἀβόαμο . ἐο τὸ ΟΙ «ἄν,» οσο δέ:ᾳ' πΠθ]ίΗ9 ἐφύλασσε Πά. «4γοῦ. { δγη. οσα δρ. ή. ρω 
«τοῦ. Ί Ὁρμεύμ. «4γεδ. εἲ κατὰ «ρης. 0 14. }1πά. Φα. ὤπ' 

3 Ίπ ῥα]]σο Τα ἲπις 1 εδ πμ, πιίτο ο. σαμαν ὃ 

βἱρυἱαίοιο 
ΠΙΑΧΙΠΙΟ ο 

(παβροτΗπ η] ος ο ηΐαία» Τατ. οῆαπι» αιιοά Παπεϊ[σεητας. το. 
Εθν βαβροσοιμως. μα π]τείογυ!α Ιοσοτυπι Πο-. . ο8, Ανδρα Ἐθρωπέα νένὸε] (ατεπι ΏμΠς ος ἡ- 
ΠΙεΠΠΌΙς οτα Αῄας ος ο ΙοᾳΗος: παπι ΑίΠε- νοσρίΕὐρωπέα Ἰάχία ή) λ Εμ μέ 

ηΩΝΙσαΒΠΟΠΙΡιΙς ἵῃ Φἰσοι]η] τασίαα: αά ́  Ηειιεβροπτήια 8ᾳ. ἹΝοῖαε {πι αἨαπάς Ἰν]ασεάοπίαε γα, οαΠᾶέε 
ἀµε “εχρίογηβςῆπια σας Ἡρλε[απι» ΟΠεποπε[ιπι- ἀῑδαο Ἑθρωπὸς, Ἠπήας. ποπήπἰς ἨΓΡΕΠΙ 1ο ἀρά πο» 

οπη ν]οἰπίαθηια βιυς 1” πηεημε ρατπίς Ίσποτς πις {οπθίε ὀγορδ. ἂγα. Π]πο πιο ΕΟΟ εῖ {ρ- 

.61Ρο πες {πησηᾷα πθο πα » 46. Εαιὰ ἁπαϊᾶς Ῥθρώπιος 3Ὁ Ἐὔρωμος εἶάεπι Πεζητυτ Έύρῳ, ΠΠ 

66. οι αοσθρίς(ο νιὰ Ε οπιπίρ5 ΟΠΙΠΙΠΟ Γας- Ἠπς Οατίας ΕΗτ Έὔρωμος νατί]ς πώ ΑΣ 
48ο. Ἠ. υδ] ὑπερενεχήη Ἰάετιτ Γῥαμίμς ΟΥ. κκ. Ῥ. {εἰ αὰ Φλερύ. βιθρίης εὔαπα ιτ Ροῤγδίο Π6 1”, ο, ΜΗ 
Ἕλλησι αἀ{ενοτης, ος Δήλου Φόβερον Βαϊκ[α ο]ίπι τοῖς ος, ο. οἱ Ίποο]αε {ηπι ο ρορνς ΧΧΧ” τμ. Πεγό” 

πεπι ΟΙ. 9) Όρος Μη υἶάεπι δορμ] [αρ αΏοττατίο- «ππποη Ἑωτορεπίεπι, ὤνδρα Ἑθρωπέα Μῦν ς Βοπὶ 

τεάατρυ1ε, ---. 56Η, Ό09. Νοῖι νι ρ. 11. ἀοε παδεῖ ἵπ Ῥμοεῖεί Ῥρη[αη, ϱ. 755. ἆ- οιχί εν 
ΘΙ. Συνέπιπτε δὲ τούτῳ] Οοποῖμηί ο Οατία» ους Ῥεήα πῄ[οτε λλατά μή 4 ν βήρίό 

νο τοῦτο, 93ο οι ο ας «4γοδ. ποιοῦτον Οπαεσοτάπι» Π]Η ποη ογίτ ουίσηγαπαν αἲί ανν Π0π 
ναι» Ρἰαπίοζεπι {πωχαπι ἀς[αλω ον δε]Ιο οὐίει- πονεε ΠΗΠΙΠΙΗΤΗ διλὠσσους" ΟΠ 4θσξ ἱπτε]βεβ οομά 
μμ ἔω 4 ο ΕΠΡΙΙΟΠΕΠΙ, Π πὸ πρὸς ταπευπι {ο οἱ]: ο ἠπιεζρτε ματ» πρι” 
ἑσπέρης κατωτερω Σάμου Εἴ τὸ πρὸς τὴν ἠῷ ὠνωτέρω Δι Τδριρημ]: 141 Βετῇς (Ταεσα 1ΠεΓΡὲς Το ρρΏΕ 

0 πια]μϊςίει. οἱ τοι]: νωτέρω Δή- Ἰζμοαἱά, νι, ς, ὃς. 8 Μίπάατο 159 ον 
1ου ΟΠΡΙΟΙ ΤΙα]Η18 οἱο πηπαη]{α(ῆ]ος Ῥογίατηπι οκ 2ο. ὃς. Βρατίαπο ΜΗΠάΑΟ ρυλε 
οτίθητίς Ῥ]αρα ΡΙορΓεΣ{Η5 Ίπβα Βαπιμπα οἳ Ο46ζοτΙΙΠι ο ξυνέπεμψε πρεσβευτὴν. τῶν παρ ἐλοιόῖδις β 

αἨ οσσἱάεητε ἶττα ε]ηπι, Ψετιπι Νοίίας πια] ῖε νιι]- ο οῥ ΓΚάρα δίλωσσον. Οσα ΟσαςΟἳς ως Ίπ. Χό” 

σατηπ» Παδίτα πῖήςαμε 1Πποτίς ἀνετ[α ταβῖοῃο ος το. - ΠΗΠΟΣ Οαπίοις πΙτης αν αὗαπε ἵπ 4ἱ 

ον, κάνα δέος τὸ μέσον ο ρααο ει ὃν. Κόρω ᾿ ας ος μαυυετμηξ πι’ 

ετ {6Ώε Παΐς οοΠηΠΙΕΠάΔΤΗΣ. ] εαί», ἴλ ., 2) 
ης, ο ο. Οουίες Ἱ. ρτείος: ἵπ 4 Εαμί Ύ., Ἡ. τ» ο, 2ἳ- Ἰεβοπά ον 

΄ | | ἑρμηνέως ΡΙΟ πρ, 
90. Ἄγδρω Εὐρωπέω νένος] Ἐκ (απας Έπτορο αριᾷ σι : 

ποτ ας ο. Ἰ : τς | 
εχ Ῥομω τά. ἠοτωτέρω πῶν ὅτο.] Ἐοτπιῖθο ητρεὺαῖ µενον ἐλθεῖν αιή νο]μαίπε, Οοά, ππε(σε 1ἆ 

ΠΤΟΣ» ἔλεγε δὲ ταῦτα, θράζων. δἱ επι 
η ο. αοἱ. νὶτ Οἶας, αἲ π(αιστ ιά αριυσ 9 

ἡν ορ. Άγ, ἨΜγη ἴδυπι ΕΗἱ5[ε; οτεάϊδ!]ε Πτ. Ἠαδοῃτ Ίος Λο λιοναλοῦμαν νόμ. Ίπ{.Α. Π» ως 
λὰ αν Ῥυρητα! Ῥτοχίπια» 4ΠΠΙ ζγοβώη Ῥ]ινος, το. Φβάξουσιν ὢ λένει Τα ρτοχἰπιίδ σ0ῦ : τῶν 

Ρε αι {ᾖογουῖν Ὀγπεσάςπι. Ρ. Ζ13:» 4ὔπο Ἆπα- τις αζσθπηπιοᾶυπι σῷὶ, (αήδίααα πιαἰ]εῖ Κοοπίης το 
οεάοηίσας ο δρ οτε ο ΄ 

Ρος ΑΙεχαπάταπι οπἱρίπ]ς πΗ] αἲ Ἠαςς ἴσιι- οἷά τε ἦν οἱ ἀποπειρήσχσθωι, ------Ττοριοπή ο πρὸ 
βροῖα. Ἡ: ὦ 

Ρο Φείσες Ἀ γη. ΟΤΙ ἀοπ1ο». οβοτῖ αἆ {}ε0- Πις Ῥτορεπῃς οας Τ ουαάϊας ἁῑσϊτιτ κατᾶ, Τροφωνν 
3 ὀγοῃ. Ρ. . ; , ἳ πα ὡς (σπα, Ίαν πομίεμβδιις τερ]ς5 Ῥοτίας Πττετας 1η Ἐροφώνιον’ οὰ ταῖς αἴτεγο καταβαίνει» εἰ. ΙΟΚΕΝ. 

| 2 Ἄθμά {αἷο υπᾷο αςοξρΙΗΙΠ. ἨΙοχ χρησό- Ἰπαΐσαι νἱτ {ωπημς αἆ ζεἱκη. Ῥ. 339. μοι Κ' 
{ 



Ἐξ πιεισσᾷς. οοττηριό. αποάατη Ἱπάϊρεπασαπι 

Ὅν]θϊπηϊ {οι[ο]ιατῖ οτασυ]α: ἴαπι αὓ απσάαπη 

- 4η ἀηχ]µατοτε, αἰτεταττο. σατεηίε»: ΤΠεραπΙ 

υναι Ρις, 

:Ἐχ Ε/Γ (ο1ό πιαπιοιλητάτ Ἱηηποπίο Ίπ Ἱερεῖον. {154 4ιαθ. 

Ὅταἲς ἵῃ οιασμ]ο Ἰονίς Οἰγιηρίας, αἳ «Αροϊμπίς. πε] 

Ἵψει δ' ἀπόλωλε, Ὠ]ορεπίαμ. ΟεΠτ. 1Νν. Ρέ, 56. ΝΑ. μη. 

πα η θικ Μαν ἁθο[ωίς ΥπΑΝΙΑΣ Ι12ΕΝ ΥΠ. 688 

καὶ µισ)ῷ Πείσας τῶν ἐσιχωρίων ἀῑδρα, καταβή- 
ο ο, / νο ον 
γαι παρὰ, Τροφωμο) καὶ εν Άβας τὰς Φωκέων ἀσι- 
αρ) 5 λ ο. αν λος” 

αν κ να κόµυυς ἐπ τὸ ΧΡήΦηριΟ, 8η 8 καὶ ἐς Θή 
Ἔλερας Ῥηπηαπι αάπι αϊκίει», 1δί ταπι-Α: - μον αμ μενα, σαι αν 

οἱ]ίῃ αν ορ να πα, πρωτα ὧ5 ατοίκετο» ΤΈτο με, τῷ "ἀσμφμίῳ Α: 
ῬοίΠεΠΙ Γςπιοπ]πι «οπήιΠιΗ5ί6 αὐοαά 11ς; Ὃ ο ο ος ανα ο. 

φπεπιβάποάατη. ἵπ Οἰμπίρία, ας εσε οπβς Οπόλλων ἐχρήσατο" ἔσι δὲ, πατάσες ο). Ὀλυμαίῃ 
ἱροισι αὐτόθι χρηςηριάζεσθαι. τΏτο δὲ, ζευόν τι» 

. . , 5 κκν Ἱ .΄ ἳ . ο ο 

ΡΕΤεΡΤΙΠΟ ει Ποπ ΓΠεραπο», Ῥεσευπια «οἵτη- 3 κα] οὐ Θηβαιον χῤήµασι πείσασι κατεκοίµισὲ ες 
ὴ Ἔ - ο ἂ ον 5 ς , αν ος. : 1 σὰ Β : 

Ῥτο, ἱπιρειτανίσ[ο τε ἵπ Απιρηίαταϊ Ίτει ἀοτ- ο ᾽Αμϕιάρω" Θηβαίων δὲ εδοὶ ἔξεσι μαντεύεσ,λαὶ 

με '1ἀθο- απθεπι πεπλϊπί ΈΠεθαπο  Ίἶσεῖ αὐτόθι διὰ τόδε ἆ ἐκέλιωσέ σφεας ὁ ̓Αμϕιάριως 
κο οτασμ]α μή σήμος παμανα θεα νὰ χρησηρίων ππούμθος , ὀκότερα βούλωται ἐλέ- 

Ῥπ]αἴαις: ορτίοΏειπ΄ εἰ Ρεί- ο σαι τογμίως τρ ίρ ον ; ο ο οτι ως τέων», ἑώυτῷ Ἡ ἅτε ι χρέεσθαι» Ἰ ἄτε 
“ ΗΠα - πηα]]επτ. εἰίσετε εκ. Πἱ5δ, νατε 1 {ε” ή ο αμ φαπκμμκκ νο ; συµµάχῳ», τοῦ ἑτέρου. ἀπεχομέους' οι δὲ συμµα" 

' ς πν ; ο. ”/ χόν µιυ ἕἵλοντο εἶναι, διὰ τουτό μὲν οὐχ. ἔξεσι Θη: 
ῥᾳαίων οὐδεὶ αὐτόθι « ἐγκατακοιμηθλναι, Τόδε δὲ 

3ὰ Ἑτορμοπίαπι ἀε[σεπάϊδ[α, : εἲ Ίπ. Λας 
Ἐποσεπβμπι, αά οπασϊαπης απἰπειίαπι  αὰ 

Ἠ9] αὐπ]ατοτεπῃ επι τπαπετυηῖ εἂ Ῥτο 

"Ρῖει ποβις αι υἱ Τμεραπο 1Ις οὐάοτπιῖ» 
1566, . Τιπς απτοπῃ πιααίπημπα εκ εῖσ[α πο, δΟ9)ώύμά, µοι μέγίσω γωέσθαι λέγεται ὑπὸ Θηβαίων. 

νο μας “Τπεδαπίς τί; παιταίας: Μη: ἐλςν ἄρα τὸν Εὐρωσέα Μῦν, περισρωφώμοον ώς 

ἵν ο σεω, Ρ με ἠσμα. ων θα τα τὰ χρησΊρια ᾽ καὶ ἐσ του ἵ]τωου Απόλλωνος 
ο δ { πι Α η]. ΤΠΝΟΣ ω ς λ . ολη ας ο ἀα  αΏμπι ΑροιΙης νο πό τέµοος;-ποῦτο δὺ τὸ ἱρὸ, καλέεται μὲν Πτῶν, 

Ἡγ ΄ατοιη 14 {αήααι Ισ ρ] {θὰ ες μερα. το ο ροκ ος 

ποτήσι, Πταπα {αρτα Ρρα]αάσπι Θοραίάεπι. μαά ης Θηβαίων, χάἰται δὲ υπερ της Κὠ 6 : 

νά λαθλΑ, ο ΦΜΗΙ μες Ἰ ήιλ- εάμι, απο» Εν να εν ήρς ιο : κ ως 
ο ἡσἔ 

ο. ο ας. ο; αἰσιοά  βθραν οΗἡρωσμΕ νο πλ. ο όψ. «νε αρ Ἠνώύρνινς ν 
4 Δυος:. ο)...  Ὀδὐεμνῳ. ολ, ῥνανό. .. ο Μεά, εδ. Σήμα, Ῥαε. «409. «Ραρή, ὃ., αἰ ἸΑμ- 

Φιάροον,.. 4. Ἰ1. Ρα. «τοῦ. ἔ. «49. Βατὴ. «., ἐκέλευε βΒατίς δ. ΒγΙ. «44. πιοχ ᾽Αμϕιάρεος «4γεῦ., 

ἸΑμφιάρεως τοῦ «4. Οἶπι ᾽Αμϕιάρρο. . ι ε Ἕγκαταοιμ. 9. «9ῇς οἵὰ Φάῤδ. αμσά Ῥ]λοες, κατακοιμή- 
ον υ- 

κ ΟΙ τε ο ΗΝ κοθην κ ξώτθκεσκ ασ Ὁγ.. λλμ ας δ ια 
1ο. τέως, 2) Ἰθλνωδη ἱρᾶσί] οάσεις ἐττοτέπι }/- ἐἑνκαβεύδευ, ἐπεμῥαγε: νἱὰ. Οἶατ. 11724. αἆ 
ῶ δρα, ο. ει Όπα Ὃ -- 14 ίω ὃς Ἡ. ό5. εἴ Γρυής.;3ὰ (00Η. 4ε Ῥϊν, 1 ος, 49. Ό8ι 

Ἀηηβίαες [δὲ ολα ἠ)ίο /σογῖν [αηῖο Ειθάδο εἲ Πππλο]α- νυΙραμπα επονῥαβαηὲ στις ταεβ]ατ Χεποβῥοπεὴ ἑξε- 
ἢς νἱάπα]ς] ογσομ ια ε0/1μ1εγο. εεὲ:-πἆ ΏΜΙΗ5 Ἱπεη- κάθευδον» Ῥ. 9785. 37. 1 ΑΕ{εμ]αρΙ, [ᾳΠΐ5 {1ο α18- 
ἴσπι ἑρήρισι {οεἶοῖς νὶε Ώοᾶχις: Ίδιμος πιοᾷο {. εδίσηξ, αμα οσΦΙπο, ἐχκοιμησόμενοι Ἰπίετίπι «οἶτοα ἵεπηρία Έχει 
σαρίεηάα., Πὶό {οττέ Ίοέμ5 ΕΠΙΜ{ΕΙ αρηφηρίοις», 4Ἠ8ε νε]ηῖ Ῥαραπε αεριοΏς τα]ες Ἱπτε]!πεπάϊ {ηπί περὶ τὸν θδὸν θε- 

ραπευτο) αρυά «4 βίόευ "Ἐ. τε ϱ. 531. γἱά. Τ. ΕΠ, απ 
Ἱεριπτας Τίς α]ιονῖης εδ[ε (ΗΡίεοῦ2 Ἆος αὐἴεπι εγο- 5εβοί, 1η ἁτίβ. Ῥ]ατ. Ρ. 45ο. ἴαιες εἴίαπα Ιαίεηῖ 1η νο- 
ἠρε] Ίοσο αυἰά τοηιήσί ροσι]ίατε, αποά Ίοευπη  παρας- εερεινετίε [οΠρία αρυά Εση/[αμ. Ἡ. Ῥ. 136. περιοικοῦ- 

σἱ μὲν δὴ κοὶ ἄλλοι, καὶ τὸ πολὺ οἰκεῖται (1, Ἱκέτᾶι) 
ποῦ θεοῦ. -----' Οπετετάπι α ἸΜατάοπίο τηϊδίᾳς εἰς ἸΑμ- 
Φιάρεω δοῦλος αὐίά 1 {οππίο νΙάστειυί εχρετίας Ρῇ1- 
{αγεδης ποῦί Παιτας ἆθ Οτάς, Ὀέε ρασ. 419. Α. 

κ λο οι ΥΑΙΟΚΕΝ. 

νο πΣ; 
}/000/. 1. 

“Τμοὺ]ς;, παπα. πααιια Ὀεἱρ]ίς Ώευπι αἀβίθετε Ποεραῖ; 
ΠΠ απις νἰαήπιής Ἱππιο]αςίδ, αιδας ε[ιεπΏα {η- 
τπὸς {ἠρ]ανααϊαή: Δελφὸς ὦνὴρ σέφανον μὲν ἔχει» δἱ- 

ια πι ϱ, οὀλ. Τάϊ6ία5 αΠαιιος α νὶαἰπὶς αὈίου- 49. Αὐτόθι ἐνκατωκοιὰηθῆναι]. Απιρηήαταις σῇς δἱ ὄνει-- 

Ῥϊη5 Ἰηρίσος, ος ρτο κωτάπερ ἐν Ὀλυμπίῃ, {ροσι τεῖ- ῖ | ρότων μώτικῆς οεπ{εραῖι αμέτος Εσμ[αμ. 12 84. Ες 
Πλ. «ΟΠΙΠΙΟᾷ6 Ρρος[ς, κατάπερ ἐν ᾿Ολυμπίῃ, ἐμπύροισι 115 ἵη ο ῥτορϊετοά {οΗ οἴξατασί Ρε] δρ ΠΠούπιβεραηϊ 

αὐτόι χρησηριώζεσίαι, ἱρηεν, οἱδόηαγωπι αγορών] Ἠτατϊν Ἰοποδαμα Ῥρείοραηε. Ἠ]μά ατα ἐγκοιμᾶσθαι 
1ο (1π. Ιδποπῇ Αρο]ηπίς ΄ΤΠεΡΙς) σο”/1/έγό ἠ{οέέ» 4 ἄῑεετε αὐ μπα {οἰεαηῖτ, τεπΙᾳ1Ε 1βρεαπι ἐγκοίμησιν ἐν τοῖᾳ 
Ὀληηρίαο, ὪΏε πι]εῖς ρασα {ΗΠςίεηι: «ΕΟπάαγ. ΟΙ. Ἱεροῖς Ώἱοίογ. 19 53.9 ΟΗΙ ΡΙΟ τεςμ]ο ἐγκατακοιμηθή- 

ΨΠΠ, ο, ΟὈλύμπίὼ Δέσποι ὠλαθείαε, ἵνα µάντιεο ἄν- ναι Ῥταε[απΏ πα {αμοάαταπι .οεπ{εὈίπιας 3 βρείς 

᾿Φιλόφορος. ο 

τ 

Ὁ αποσηο 

δες Ἐμπύροις τεκµιωιρόµενοι παρωπει τ" Ῥῶνται Δὸς ἄρ- 

γικεραύνου”. οῥο/. ή ΟΙ. ν1. Ν. 119. Μαντεῖον ν ἐν 
Ὀλυμπίῷ» οὗ ἄρχηγὸς γέγονεν Ἰάμος τῇ διὰ τῶν ἐμπύρων 
μαντείᾳῳ., ᾗ καὶ µέχρι τοῦ. νῦν οἱ Ἰαμίδαι αρῶνται. ὢςα 

» οχασμ]ο. Δρο]Ιπις [εήλεπήϊ ΄ΤΗΠΕΡΙ5 οδο/. πά δορῦ. Οεᾶ. 
1, ὗ. ο1, Ἐπ᾽ Ἰσμηνοῦ τε μάντείᾳ σποὸῷ ] ̓Αὐτὶ τὸῦ βω- 
μῷ, ὅτι διὼ τῶν ἐμπύβων ἐμαντεύοντο οἱ Ἱερεῖο, ὡς Φησὶ 

| | ΑΙ ΟΚΕΝ. 
41. Ἱρῶσι οαὐτόθι χρησηριάζεσθωι ] }απε 1 αἲῖπα 1 

Σεγηρ]ὴς ἀπάυπι Ρον ριο(οΠρΠῖ. Χρηςηριάζονται αἰξὶ 
ἅλίς, οαρτίς. (ηαδα]ς εροπ/α. Ρε Π{ Ώε]ρῃῖ5 1π 

οσον. Ἱ,, Χνι, 96., ὑσὶ ραντεύεσθαι αρ. Γαη[αη. ΝΤ; 
ο ἂε αιήδης απς, ἀῑσοπάϊ σεπας ραιεβά μπε, Ὃ]ά 

Ὀινπιρίας Πεεε. ονξ Ἱη Ῥομ/ζη. 1. νι» 15. εἲ ΟΠή- 
515 αᾷ Ρ{μάαγ Ογπιρ, ντ, Ίτο, Ι]]α νετο ξεῖνος» αἱ 
Ρεευπία νέας 1π Απηρηίαταὶ τεπιρ]ο 1πάογπΙξ, 6ΕΠ6- 
το 1γ4ἡς, Ά]ηιαγεδο Απ. Ῥ. 98ο. Ο. τε[ῇε», εταῖ, το ΥΙΠο(ε ἵἩ ἴηράεπι Τ. Π. Ρ.ἡ1ο, Α. ὁ δὲ πεµ- 

ες εἰς ᾽Αμϕιάρεω ΔΟΥΛΟΣ ἔδοξε χατὼ τοὺς ὕπνους. 
υα]α ρεσσαίυπι ΠΕΠΠΕΠδ. πέηπο ας ἀοζῆς Ποπήπί- 
ον κο » αὈῖό Βεγβ]έγοαΝθ βΠ6' ντρυ]α 

. ἃδ. Ἱτεκόώίσε ἐς 'Α.] ΦεΗΡΙ πια ]ἶπῃ, κατεκῥίωιδε 1. Κωτεκοίμίσε ἐς ᾿Α.) δετοὶ παπι» κωτεκ! 6 
Αλ ιάρκω- Ώνα οαῇᾳ5 εεπ{εαττ {εουπάυς ιαὰ ο 
ρεὶ σας δις» {οι ροῦμ5 α μαστε» ετ ταπίος» αμα 18- 
δδ)ᾳ να ηνις ̓ Αμϕιάραον εωέµ} Το { σείίοτη {ή - 
ὡς ροκ” 1ο, αϐ οορῦ. Οε, Τ. }. 114. ἀπῆλθεν 

ως λλω. 4ρο]σᾶ, Πτ. Ῥ. 905. εἰς Πυθίαν ἦλδε, 
ες ϱἳ Π μα. Δ, Α. ΧνΙ» 40.0 εἰδῆλύον εἰς τὴν Δυδίον, 
Ώεποβῦ, Ρον Αἴσαπη ποϊπιαΏι 4ρήβορῦ. Ἡ. Ἡ. ο7. 
ζαρ]ής Ποῃ μον 79. [αε Ρ. 350 τ. π---- 1 Ππα 
πιάτα, Φορ), Ἡσετεπι { ρ]υγςς ἁατεπε 0ο 4. 1ΕΕΠΟΠΕΤΗ 
ἐγκριμσέ κι ἐγκωτῶκοιμηθῆναι. ἵπ Απιρῤηηαταϊ {εΠΠρΙΟ 
{οποηίηῃ Ώ Ύαἷα {ο]εεητ αὈίήπεηεία ργαεραΓατ!» αά 
Α, μι πάΙουπα ποοϊρ]επάυπ τταβίε ΡΟ/0/. ΔΕΝ. 

πα δν Ῥτορπία εἴαητ ἂε Ἡΐς γετῦα ἐκοιμᾶσθαι, 

Ἐν. τεξῖα Λ. Πευράγάμε Ἐππεπά. ΥΠ, τ. εχ- 
ρμουαε, έ ον ον | 

5., Ἐς τοῦ Πτώύ ᾽Απόλλ.] Ἠπης εὔαπι Αρο[παπί 
Πτῶων, νε Πτῷῳ (15Η)0/. Ῥ. 19. 98.) απῖε ρι- 
παπι Τ,δμάπίσαπα αλ ή διςίε ἀῑουπτατ Ῥαμ[ωπίσε Τ]ο- 
ΡαΠῖ τν, Ρ. 46ο,» ἵπ ΑΠΙ νετειϊπιὶ ροᾶίας οἄτπηπῖοαα 
Ἰαπί Ιαμάστυπα, {εευπάκπι οὐππάεπι τΧ. ϱ. 755. υἱδὶ δχ 
Ἠεγοί. ποὺϊῖς επατταῖ αιΙά ενεπετῖς ΝΊΥΙ: Ίππο Ώειπι 
Ιπίειτοσας{ε τῇ Φωνῇ τῇ σφετέρᾳ' καὶ οἳ χρῆσαι τὸν θεὸν, 
οὖφ ἑλληνίσαντα οὐδὲ αὐτὸν, διαλέκτῳ τῇ βαρβαριμῇ. Τυχ-. 
Ὁ {ἱογσῦ. αἀείαπι Οαπ ὠπογραφόμενοι τὰ θερπιξῖν ἔμέλ- 
λὲ Ὠδίς:  Ε9ἱες ζαφυνῥαφοῦντᾶς καὶ τὸ ῥαντικὸ ἔπη μέ- 
ταλαμβάνωτες Ώη/λαθίο πιεπποταητητ ἂἆ Ο4. Θ. Ρι 
οσ3, 95. Πί Ῥοπί Τπεραπί, {ο]απι Ππεε]Ισεητας, υέ 
Ί6εῖς τεππροΠΌυς ΡΙειίαε ΄ΟΙηΠΕς. 1ήηρήαπι ρα]απ» 
πταυαπιωσ Ῥτουυ] ἀμδῖο Τήπσια Οαΐσα τε[ροπάεη: 
επί; ποσα οηΙπ νεηβμι]α., Ἑάοτιπα ἵπ ογασυ 15 α- 
πήπίβᾳος ἀϊνετβς Τήπρι5 τεβροήαϊςία,. Ρτουε 4 μαέ” 
αὖς εοπ/]έπᾶ δες ορίει ρατίᾶ5 οἳ βαπιεπίυπι ατδΙΣΟΙ 
Οαπιπιαἄσοσυπα, απσᾷ ποῦίς πάστατωτ ἵπ. δοῥο], αἃ 
δορῦ, Τιας]. . 1184. Ἠίο Παιτατα ταβρεχἰδίο 219 
γαγεδὴ νἰᾶδτιτ 4δ Οτας: Ώεε ρ. 412. Δ. 1960 ο. 
ποίο, Τπ (1γ]Ιο ῥ.οθο. Ε. κιτ σίά ἐν τῇ ὁὁ ν 

πάω Ἀαάλωη ό εἶναι ονομα ση Εαν σμολ. 
σοι Καλέτηι ον Πτδο Ἐορουώπε Του παρ 

πο Ἰάἱσσηῖρως, Ἰλῥαλαεωτας Ὕοιεος 11ο7ΑΡΙ ο 
{ρεᾶο α 2 πτοηθῆναι Ρεγ{εΓΓΗ4119 1146 Π10 Πτώου 

ΡΟ ὦῤαπτονν' 8 αυσπι Ίος πι ὀὔρποπίον, Πιοπεί 4μοαυς» ὁ πν αὸς 
΄Πτρου νοηϊσίο εθο]ωπος ἵπ Ράμ. Ρε]ορίά, Ρ. 956. 0.) 
ος 1 οππιδπίατΙο ἀ46. Οἵὰς, Ρε{εᾶ. Ῥ. 414. Δι 

περὶ 9ὸ τα τοπαρ]ώπῃ ΩΜΑΠΗ πποητοπι ἤρπαγα ροῖ- 
ου, Εχοϊάς αμτοπι 1δίΔ. Ρ. 413. Α. οιασμ] Πτῴρο 
Πηεηιίος θήβο επήπι ἰδμίο, Αποῤηηισα οἳ Ῥιοί {ο[ροῇ- 
{ὰ, Ίπς ἀπίοε ΡεΓΗΠΕΠΕΙΑ 5 παπή{είο τεαυίτυπε, ὉΕ 
ους ]οοί -4μβ. ΔΥ141Η5 36 Ρ/με, Ῥε]ορίά. Ῥ; ο1ό. ρτη- 

Ἁτιτο ἀεπῖεξ 



5ο/ 

. ἳ : κά Ἴ Αβιπ]ιὰς τορᾶτα Μασεάοπ]α ειπα Ῥετς, Α]αναράα, Ματάσπῖί εοπᾶ- 
όθά ΒἾ Β δ ο Ῥ: : ο τΤ ἃ διοτι αιόν Αι ποανμα ΑΗ η. ο αμα. Αοτάρμαι, Λὰ μή πρὸς ερεῖ, ἀχοτάτω 3 ᾿Ακραιϕίης πόλιο Μον ας ὡ ο αυ τῶτο τὸ ἰρὸ ἐπεί τε παρελθεῦ τὸ καλιόµειω τῶπον ο ῤό ἣν. φάρ ος νν ο6--θπι. τής υεῤᾶ- Μνν, ἔπεσθαι Ὁ δέ ὃν τῶν ἀπ ῶν αἱρετῶς ἄνδρας τει ο ἀΡΡΩΙΗΓοΗΓ,  αβημΗΟΣ:ΘΙΙ ἀο[στίθεπάᾶ 
Μυ., ιν ΗΡ ΕΙ φα δω η0ςΦ: ν1τοδ Ῥυυμςς ἀε]εξίος 3 ἀείστιΌεῃ 
9 3 ρω ο” « : 

ἳ με πια ο ἱ απο τε κομᾶ, ως ἀπογραψομθης τὰ 9 Οεσπιῶ εα”, :αμῶ Ποπήπϊ τε[ροπἀετδπεας. εἰ [αμ ᾿ ἷ / 1 γ΄ ν ο - ' . εοῖ Ὁ ος έμελλε, καὶ πρόκα τε ἃ τὸν πξυμαντη. βαρβάρφ. η/ῆτεπι ψατῦατα. ἥπσαα αἰάπο:. εἳ θμὶ 605 
γλώσσή χρῷν' καὶ της μὲν ἑπομέγος τῶν Θηβαίωιόο[αυ[δαποὑαπτΙτ. Πιρι]ς{ε . αμἀτεηῖες ΡαΓρα: 

5 3 ’ » ] . / 7 κ { 1) . : ηείζ]» ο) )ὠύματι έχεσθαι ἀκέοτας βαρβάρη γλώσσης ἂν. τατῃ Ἱηρααπι ρτο Οτῶσα, κ μήρη γα 
αν) ος οὐ ἷ 2 ο . ο. 9 3. αἰ Ἑλοκόδας άμἠμφώς πμρωλαμπκυῷ παμὀ. κλιη π πεζά ακοβμ ώς ς μμ πα ; ων 4 / 1 ασ Ἱ 1 { ἳ μη, 

πι πράγματι".-τὸν. ἂν Ἑὐρωπέα νῦν ἐξαρπάσαντα Ἱμτορεπίεπι ράρ]]]ατες αὓ. εἶδ 4ο: 
. . ὦ.. .. ΄ 1 ἀΙσοτεηί Ι 4 να) ο οαἳ να Ὃ ο ο αὐβαἡςίε., ες 1Π: 5 εα αμβις : Β) ͵ 

ἑ αμ αρη 6 ο μας ΦαφΙΡΗμ υπ ΡτοΡρΠεῖια εκ αὰδίε,. εαααε, ξ 8Ηἳ ὴ , . . .. λα σα τῷ πζοφήτεω { γράφευ ἐν αὐτόν. Φάναι δε Καρίη μυ θδΊρρια Οᾳτίσα ει αδί 18. (οήρβν ες, ος 14ό - ./ 2 ή, : ς .. .. ς ἔ γλὠσσῃ χρῷν, συγγραψάµωον δὲ, οἵχεσθαι πιο σος η. Έμοκαπω αὐλεῖοι Ἐ Ν νὰ οί .. δὲ 3 τν 7 ϱ/ κν . τα δν αἱ επι». «πιποΙαπ τα ες Θεσσαλίην. : Μαρ ώμο ὲ Απιλεξάµενος 0». ΤΙ ἁἆρπ]ὴς 1ΠτεΙδεης αμιὰ «ῑεετεης» Ἡ Μου: 
ὃν ἃ λέγώτα τὰ χρηΓΊρια, µετα ταυτα ἔπεμψε ἀεμιής Ἀτπεμας. πτῆτ μις λ4β- 
ἄγγελο ες ̓ Αθήνας Αλέξωδρο τὸν ̓ Αμύντεων ἄνδρα. :ἀοπεπὶ Άπιγπιᾶ μὴν οσα . ώμό 
Μακεδώα ἅμα μὲν ὅτι ἶ ὃι προσκηδεες οσα ος ἵσκν ια ο. πα αμα . 3 ͵ ν . ΑΦ, .. / 3 / το ! ͵ 9 ἳ κ άν. ζλκά, ' 

ἔσας ̓ Αλεξάιδρα γὰς ἀδιλφὼν οκ Με ο τῖο κα. μα ψὶς Ῥοηες, εἲ 404 δε Θύγατερα, 'Βεβάρης. αὐη6 Πέρση» έσχε, μόνα τὴς | .-- ᾿ . 5 2 / ποά ων / ΑΝ ”/ ον. πι « μ ἐγεγωέ Αμυτηρ ο οὐ τα Ασίη, 9 πο σισμα Γετοηιοπὴ Ποπση νου -ᾱὐ ἴοβρ ν Ὃ αίαη 
«8 ΜΗΤοπατορος’ τῷ δη ἐκ. βασιληος ΤΗ Φρυγίής: σο]οηάα τος ΡΗΙγσΙΘ. πιαρης 3 ἃε Αιιό- σα’ 5 7 ο ᾿ ο... .ρ ως ι αλωλἱ ἐΦέθη! ᾽Αλάβαιδα πόλις µεγάλη νέµεσθαι, ἅμα δε7διυπῃ απἷα απἀϊεραι Ἱο[ρίεειι αῑθίε . Μαϊ- ς ς . 4 ᾿ 2 5 ᾿ κας ο πΙΓ 2 αι ὁ Μαρδόιος πυθόµοος ὅτι πεόξειός τε εἴη καὶ εὐεργέ- Πηἰεπῄρις Ῥεηε. πηετΙ(ατη. «πε Ἡςς ρισαίριό 
πο ορ Ἕνδμρ ἔπιμπε, τὰς γὰς Άθραίας ὅτω  ἀοηίμς. πήειοπάπι ἀμαῖς πρ Ἅρ. εδύχεε µάλισα προσκτήσεσθαι, λεών Τε πολλον ἄρα "Δίιοπε αἴρ]εαϊης {ε εοπς π]εμπι. εἲ {16” ο ποτ ος ο πιο / Πλοπίεπ[ες, Ῥορυ]υπα ες πμ ος Ῥοῇ- αχδων εψαι και ἄλκιμο' Το τεχκατὰ τὴν Φαάλασσαν Ὁ πεπι εἰαά5 1 ο ην 4 σαφώς ΕΠ). δείς Ἁμίεης, εἴ 4ΠΕΙΙ ο) βίοτεπι συτυχότα σφι παθήματα κατεργασαµόης μάλισαβοςιρ. τη. πλατὶ, αοσεριῶ.. ΡΙΦοῖριυπι ρε ορ. 

δεπιεῖαῖ Απιγηίατι ἵπ ΑΠα η αιά.εταῖ 

"Αθηναίος τι ἠπίφατο, τἠτέων δὲ Ἡ προσγθοµέῶν» ΄ πονοται. Οµἵρας ΩΝί, οοηοῖ]ίθείδ; 
κατήλπιζε εὐπετέως τῆς Φαλάσσης χρατήσευ», τα- εἴριεραῖ Εισί]α. ρομπαὶ ΠΙΟΣ ὗ 
τς ἂν καὶ ν, πιζη τε ἐθόκεε 9 πολλὸν εἶναι κρέσσω», ςοηΙα]κ{ει τς Πατ μη «η 49 Βτω τε ἐλογίζετο κατύπερθέ ὃι τὰ πρήγµατα ἔσε-  {4ρετίοτ εσ[ε νΙάεραιιῖ. «ΜΑ σου ο θς --ὴ πο κι ού ώς ρα /.οςτες. {ος Γαρετίοτε τεδιι. Οτῶεοὴ ..Ἡ τι πο κο ως τα ΧΡΙΥΟΡ ΕΤ ωςῆς οτάσμ]α. λα τοδάίτα, {παάσφααν ώ μα ταῦτά δι ἃ προλέγοι, ο (μμ μμάχή, Αμ “ΑΡ. [οείυπι αοϊ[οθτε ας τὸν ̓ Αθηναιόντ ὃι ποιέεσθαι τοῖσι δ πειθόµενο ἔπεμς οΡιεπηρεταη»» Αἰεκαπάσαπι Ἠαῃς πι πε. Τὸ δὲ Αλεξάνδρα τότε Ἕβδομος γενέτωρ 3 ΓΠερ-. Γερήτησπη α Ῥετα]σσα, αιϊ Μαςεάοπηζ, - α ἴκκηρ Εφ, ο κΤησάµθος τῶν Μακεδόνων τὸν τυραν- «ταπηίθεπι οδπηῖς Ἠμῃς Ίπ πού πιΣ οοο, | 

Ι 
γίδα τρύπῳ τοιῷδε" ἐξ Ἄργεος ἔφυγον εε ἳ Ἰλλυριάεροβαίτεν α ΤεπιεΠο οίαπαάῇ) ως ον’ 
τῶι, Τημοῦ ἀπογόνών Τρεις ἀδελφεὶ, Γαυάνης τε Ῥα5, Ῥετάίοσας, εκ Άτρο ἵπ Π]γτίσον Β ΤοΠ . 3 5 λ. ο « καὶ Αέροπος καὶ Περδίκκής' εκ δὲ Ἰλλυριών ὑπερβα- 

ο ο φωὰ ” Ἡ 5 
Ἀόθντες «ἐς τὸν ἄνω Μακεδοίην, ἀπίκοτο ἐς Λι 

θλεκός ᾿ κ / 

ΑσοἽφς ο ά κ. 4» τ. 

α. Ακριϕώ «ἄνερ. γα, 0ο ογίδηγς. απ Ῥση[ωη. Ίκν οι ὃ 1. Ῥρε. 4ἱἱ:. ΕΙ «Θεσπιέων «τοῦ. }μὶ, Ἰλοτε Ἰομμήὴ, ο) Τὸν ος ρα εί Ὢρ μὴν ο. Ἐπυ 7 Τράφην Ῥα5]. κὃ τωνῇ ἅγεῦι }ἡμά. 'δ Ὥσβι ἄν. {Ὁἱ Πιέρο. προσκηδέες οἳ Ίάεπι. Φηπιτ Ἠἶπς ας. 7. εἴ 9ο... ἆ Τὸ «δε. Ρα, ] διέρῦ. Ἀγε, Ἀλάβασρα, οἳ ἅμα δὲ «19β. αυοά νετιπι. μπι μαι ἷ ν 
πρόξεωος ἁἰπ]εζτις ρο[μ]αξ, Γη Ἔπις, νο), {7μ4. Ριουαυ]]ίθτ,  ῃ Προγεν. 4γεῦ. ος εν ης αχ καὶ νά. Ἰημῖο ιν. ο Ἠολλὸν Ῥεπε  4γοῦ., αλ πλλλο. Υἱά. νΗ. 7. 2 Ἑλλήων ἰὰ. Ρο ο μλό εἴ πΙοΧ.ευπι ῥ1πά, τάχα δὲ κα.  σ ἡά, Ῥρ {χ. ο 1η «4ο. } πβολένουσι" οκ 4. δη η, Ὅ 5Ο σήσασαι «πεῦ, ἔ. Ίδβε ΡΙΟΠΟΠΙςΑ α5οθεβε, ΄΄ { Πεσίως ο οί, Ῥογρειμο:; 4 Ἰλλμήη 7, ή . Ίος Τ2βὰνης ᾿4ᾖ. : ν. ο ο : : ο ας ἡ ὃς ο πκατ; : 4 ν μαβό ο ᾷ 

ος 

ἀεητος επαθανῖε, πεφε πιοβῖσαπι Ι] ππαηµπη», οροτας -ομηΐς Ῥογ[αο Μαςθάοπιμά τερι(ή «1η πας ΤΠΕ ΊβηαΤις». 1ο. ἴσο κεολέμε. περηνίε, νδἱ Πο χαπάτο {πετυης, ορΠπιο 1ποπΙῖογο ΑΡ. {ή : πΠΕΙΗΟΣ ας πας Πως ευητα.. Οεἴεταπῃ {η ασᾶῖς σοἱ- ΨΠΙ, Τ. 1ρ8ε Δ]εκαπάθγ πρόξενος καὶ εὐξβ) Ίφηιιο Πτι Φγοζο Ἱ, κ. Ῥ. 635. εὔπῃ ζα/αμδομ/ οὗ- πσπβιπαΣ αάθοηιε υεταης ἆᾳ ολα δος ο ος παπι σε βναόκσι τι ώώη, Ἱεραίοπίς οΏἱοίωῖη Ἰατάομίο π ΑιλεπΙΕΦ ως 4 50. Καὶ τὴν πρόµαντιν] Ἔτορα Ἠαᾶς {4 μπε, Παυαῖε ἀμπι. Ἐεσὶ «εττ Αι]μοπίση[ας ο. 14. ΙΑ Έτους Αροϊιο Άραιο ας Τε]ρ]ίοις [παπι πρόµαντινο «μἱῤῥίανι {ηργαιὲ παβέειν, ἐόντω πρόξειό τε Χημς, 15 {μπα προφήσην» ππ]]αημο περοσβας ὑπὸ τῆς προφήτιδος τε ΑΙαραπαϊς» Άπιγητας α- Ῥεγβας τερς ο προ Τη νλοῖοΙς ος Δεν Νο]μηίκίο βηρομᾶϊ, αμας αμ. ροι[ένοιαδίε, οἹορόσ ρω Ὀγε, Ἀλῤβακρα ΠΙς πο ἀεπι» ΙΠΡΙΟΡΗ 1δία {ἱ {πθεῖηε, πη]]α εαπιόηαάθεῖς, 25-. περατί Ώοη ροϊςδ, Οαείας Αἱαραπάα ΠΕΠΙΟ ΤΕ οἱμν- τοπίαηί {οΠρτα εχεπιρ]ατ]α τὸν προμαντιν. Φμαδο [ο]ωπι Ῥηηγείας νεΙο, αμί (πάσι, ΑΕαζ ῄτα σὺ προφήτη» τοῦ μαντείου Ἐιοῖ Ἰ. ας 693. πονίε, Πῖ- ἆσπι λοναῖας ὃ μἱς Ῥίβειος οορῥαμώ ή. ἵπί νἰτοτυα ἆσπι Ρ/σγοῦ. Ἕ. Ἡ. Ρ. 413. τν ο ιληκτοηςς 8ΗΕ Λιν μεγάλην Ῥηιγρίας ατβρῖε ΒεΠθ. η. Ραν οοτευρίο Φφωνῇ “ΑΙολίδι ΤΕΙΡΟΗ Ὃ μη τω ἀρικήν εμτερίοτη ᾖ,, ρε, αιθμίο ο ϱποδαὸ [είεΠ. φυση ἵπ ὅατ. ΑΠΙΠά.» 1ρδις ποπ η] ΠΠ επου]ς, Ἡ, εοπΙεέϊαΊοπας., Ἱπορτῖος. πίῃ ορύρμο ο ο 8 . - 15 («ατυπ]» πομ. ΑΕοϊσῃ., σα οΏΕς» 1  ακοηπῖ, τε ηαε πίθ. 6, βαρβαρικῇ διαλέκτῳ, 4031 ἔαος χο ο δΩ ἀε]ίουες, αιιοά ορίοπι, 11ΠΧΕΙ ςογίσπι Γ{ηοσεδβοί επι Τμ 1 171.» 4 αμ/αμίσεν Ὃ βαρο8 ΙΧ, 98, Ἕβδομος ενέτωρ Περδίκκης) ὃς εἳ Ορ. 149.25. ο ο τὰ ο ο ο μας µαντῃ τοι Αρο]]πίς εἰ προφήτην». Έα α εκ ώμφάίάες Ε,, π. 90, εστί ο 8 τα νετρυπε, ρα αμπιάεππᾳ «ο ΕΗ5ίς, Τα]]ς Απιρηι, {πα Ἠίπς ᾖᾳ να ονα, ΟΗτοπο], Ρ: αν 1τΣ ντ ΟΜΑΝΤΙΣ δὲ ὁ ἱερεύς ἐσι' κβᾷ δὲ ἐκ τοῦ ῥµῦ ὀδεηίμς Ὀν. εἲ Ῥν, Ἱωπηήεμη, ἨἱΦΙ:. Υν ιοί πονεπίς 
Σβτοχος Ἑαμ[ίαη, Χ. Ρ. 884- Ἡ ο ρ Δεβαίηο' ἵῃ φῑθα Ῥοτάίσοας οὗπα ΠΑΙΠΙ ὑπὸ θραηή” «ζρι οτι ο προσκωδέις οἱ Πέρσαι] Ἀρεῖυτι ππα]ε Ρο] Πο αἲῑα Ἰοτιάςίο ας Εῇοβοῇ) ΛάβΑ, πόλις ὑπὸ δή ος ΙΠΤΟΓΡΥΟΓΩΠηΘΠΕΗπι 6ος, οι προσκηδέες ΠΗΗ5 Ίου Εφυιάσπα Αἰίαπι Ώοῦ ιο ο ας ση α(ό εοηηῶῃ: ασίες οὗ παρίίας ΟΥβΔεε εἲ Βι- 

. 

. Τ 96, 1λ 

κ... 
(1: 1 ) | δεταπίς εἰ εκ Ἠ]γῆ]ς παβρεαοὰ νε λε ασ : ͵ 

αἱ αι μη . 
ο. ἹΜασεάοπίαπι! ΡεΤγεπετιπε ο τρώβα 



Οκκαβο τοραί Μήαεοἁομῖσί αὖ Ροτάϊεσα Τοπιεπῖάα οοπβ (ΠΕ. τ Ρ Α Μ ῑ Α ̓ 118 ΕἩ τΠΊ. 

4 

68ὰ 
ἤ , ...... ο. κκ. ἡ δα πα ολ μα τ΄ . | κ ἁνας Αλ δα ο.ς πι. ' 
Ῥδατας υδὶ: {ο αἆ πιετοοπατίαϊη ΟΡοἵαῖη τε: «πόλη, 3 οθαῦτα καὶ ἐθήτέυο ἐπὶ µισθῷ παρὰ τῷ 
δι Ἰοσανετπτ 6 

γετο Ῥορις, ππἰπίπηας απτοπα πατα, πήπμτῖθ 
Ῥεσοτίθις ρᾳ(σεπαῖς. Έταπι επ]πι οἶἶπῃ 4πο- 
πας Ἱπρετία Ποππαπα ἀεδί]α ἵη τε ΠΙΤΙΠΙ8». 
πᾶν Πο. [οἶμπι ρορααῖς Παιας: Ἴρσα αμ» 
ΤΕΠῃ Τερὶ [ια «αχοῖ «ο(πεβραῖ οἰρατία. ϐΟυπά 
ΡΗΠ16 ραςτῖ πιεσεπατή Ῥετάϊεσ «οφπετεῖατ; 
εἰΠείεατητ. αἰτετο ἵαπῖο 1ΠαΙΟΓ οπαπι εταῖ 5 
Ἰ4 1ρδΤῃ αιοηίαπι {επιρες σοηΏηρεῦας, 1π- 
ἀῑσαν]ε πιατίτο. 1] ατ αμάν] 1]]σο πα 
Ἱηρεε[α ες: ορίπίο, αμα. οίτεπίαπι {οτεξ, 
ἃς «εἆετει ἵπ αἰαπ]ὰ ππαςηπι: Ἱποχαπε ας. 
01516 ππετςεῃατίΐδ., τπτ α {μα τεῖτα ἀμσεάετεῖῖ, 
Ἰπρετανίτ, . Έτ αυμπῃ 15η ἀῑσετεπε, Ίτα ἆε- 
ΤΠΠΤῃ {ο αὐ[οσάετε {π/έαπι εδ[8., δί πιετζθ- 
«οι αοερρὶςίεητ: Ι9Ι τες 4ε πιειοεᾶε αι» 
Εἱεῃς αυυπὰ οτε Ρετ ΓΙΠΙΑΠΗΤΑ {οἱ ρεπεῖτα- 
τε 1η. ἀοίηυπι , 
«1ης» πας» {οἶοπ ο[επάεῃς, ἁἀἱβηαπι 
Υοῦ δ΄ Ἱπετοθάεπι τοἀἁο. Πας αιάιεπῖες 

««ΠᾷΙοΓ6ς Παϊα («αναπες ετ. Αδτορίς., {εῖε- 
το Αποπα: ας Ρας, δίς αεεἰρωϊς τεκ 
απο ἀῑς. ῬγῶΙοηαυτας». βἰαάίο» παπι βΙ- 

πηεηῖα . ἀῑνιπίεης Ι[ά5.81 9) 

"πας φπάεη εφιῖ, Αἰτειοςβασιλέί, ὁ μὲν ἵππες νέµω" ὁ δὲ, βδε" ὁ δὲ 
γεώτατος αὐτέων Περδίκκής, τὰ λεπτὰ τῶν περοβά- 
Τῶγ. ἔσαν ὃ γὰρ τοπάλαι καὶ ἂι τυραγήδες τῶν ἂν. 
Θρώπων ἀσθωέε χρήµασι, εἰ 5 µδνο ὃ δημορ. η δὲ 
γυνὴ τὸ βασιλῆο, αὐτὴ τὰ σιτία σφι ἔπεσσε, ὅ- 
χως δὲ ἆ ὑπτῷτο ὁ ἄξτορ τὸ παιδὸς τὸ ητὸς τᾶ 
ΠΠερδίικεω» Φιπλήσιος ἐγίετο αὐτὸς ἑωύτᾶ. ἐπεὶ 
δὲ αἰεὶ τώὺτὸ τῶτο ἐγίνετο, εἶπε πο τὸν " ἄνδρα 
ἑωῦτῇρ, τὸν δὲ ἀκέσαντα ἐσηλθε αὐτίκα, ὡς εἴη τέ- 
ῥας, καὶ ἔ Φέρο ἐε µέγα τι, καλέσας δὲ τες θήτας» 

5 π΄ροηγόρευέ σφι ἁπ'αλλάσσεσθαι 6 ἐκ. ΎἨ τηεέωύτθ.οἱ 
δὲ, τὸν µισ.)ὸν ἔφασαν δίκαιον εἶναι ἃ ἀπολαβύντες» 
τω ἐξιένα; οηθαῦτα ὁ βασιλεὺς, τὲ μισθᾶ πέρι ἀκέ- 
σας, Ἰν γὰρ κατὰ τὴ καπγοδόκἡν ἓρ Τὸν οἳκον ἐσέχων 
ὁ ἥλίος, εἶπε, θεοβλαβὴς γεόμθοδ οὺ Μισθὸν δὲ ὑμῦ 
 ἐγω ὑμέων ἄξιω τόνδε ἀποδίδωμὶ : δεέζας τοῦ Ἠλίοὴ, 

ὁ μῖν δὺ Γανάνης τε καὶ ἶ ὁ ̓ Αέροπως οι πθεσβύτερο! 
ἅφ-ασὰν ἔκπεπληγμένοι, ὡς ἤκεσαν ταῦτα. ὃ δε πας 

ττἐτύγχανε γὰρ ἔχων µάχαιραν, ἔἴπας Κ τάδε» 
- Ὥδε Φεκόμεθα ὦ βασιλευ τὰ διδοῖο”, περιγράφει 

αἴωπα ρείονηε,  οἰτοιω[οτίρΏε ἵπ Ρανίπιεπ.ς5τῇ µαχαίρῃ 1 ἓ6 τὸ ἔδαφος τῇ οἴκε τὸν ἥλιο, περι» 
. «ο ἆοπις {οἱεπ: οἰτοιπη/οΠρίμπηπαιε απήπι 
εδτετ 1 παπι {παπι Παυ[ςίε, αθῖῖ ευτα 

ΕΕἱε15. ΟΩυρίε αἴτεπι εδίεῖ «1ά αιιοὰ  {6- 
ζει Ῥήες,  6ἳ αιοὰ αὐσι ἀοταίη αδίεη- 
Ἡ αοσἝρετῖτ πηπ]πιης παϊα., τεπιηο]αϊ απ]- 
ὕαπι ας[ερίοτωα τθρι. Ἠσε ὁμάϊο, ς 

ἀπῃϊσαν.  Τῷ δὲ βασιλέὶ ῶ 
' κ. μας 7 ς .... κας. : . ή οἷόν τι χρημα πτοήσειεὃ παῖς, καὶ ὣς συν )όῳ 5 κείνῶν 

Τεκ9Οὺ νῶτάτοξ λάβοι τὰ Ρ δεδοµένα. ὃ δὲ, τάυτὰ ἀλεα 

. 1 λ ’ ς λ ΄. ον ο ώς 3 γράψας δε, ἐ6 τὸν κόλπου Τρί ἀρυσάμενος τι τὸ ἡλίεν 
3 . ἀλαή ἆ : λ «λα υ Χ. ϱΝ ἀπαλλάσσἔτο ἀὐτός τεκαὶ οι Ἡ μετ ἐκείνν. οἱ μιὲν ο] 

γε. 

σηµαίνει τις τῶν παρέδρωθ 

σάξδ» 

Ὁ Ἐνήούτο δὲ ἐθήτ. «ο. Ζή, Ρίο ἀμο δὺ ΡΑή/: οἱ δ)εῤῦ. Πλι6ο, ὅ ὲ 4ῦ. ο Μοδ νοτο Ῥδε/, 
Ερ{αΓῖ μόνον. 9 
δα {9ῇ., ἀεἰποερς ἐγίν. ὠὐτὸς ἑωύτῷ. «44. πια]ς. 

τν Ὁπτῶτο «ἄγεῦ. ’. Βγὴ. Ρατ, «4. δ. «44. Ίοη6ϱε Υετδ., παπι αοά τε]εοὶ ὀπτῷῃ εί, 
ϱ "Ανδρα τὸν ἑωῦτ. πο" Ῥίανε «γεῦ. Ῥα/. «49. Σπα, 

εἰ (4 ηῖ σὺν δὲ ὠκούσαντοι ἐσῆλθεν αὐτίκα» ὡς, Πουεὶ θδι π οτα ῥ/ορῦ,, ὧς δὲ ἤκουσε, ἐπῆλθέ οἳ αὐτίκα ὧδ 
ἴη οἶἵπι,, Φέι µέγώ Ρα. Φι6ρῦ. ΠιαΙΡο, 
βότας «{νεῦ, Ι: Βν]ε, 4ἱ.. ἀπολαβόντες Ρατ. «ἄτδι εί, νετςπια, 
Ψατος, εἰ Νον, Τοπι, ν. 494. 
ὧδε δεκ,ΐεχ. βαι/: ,, αιιοά Αραϊβζηηιμς. Οοπέ, 6γοπου., ὧδε ἀθεναῖ. 

 Ἰήεά. 7. «4ἱ{. Ῥαν. Αη. αἲῖ οι «4ο ἕν τοῦ. 1. 
αγῇε. «4. β., μετ αὐτοῦ Βηῖεα. ΊΜοα ὠπῆσαν «40Κ., ἀπήϊσων Ὀεπε Ῥαθ/.» ἵὰ αῖδ ἀπίεσω. ο 

ῥ Διδόμενω 14. «άν. {. «τοῦ. --, άν ο ιο 

αι, ἐς σοῦ; 3 αρ ὀὔδοφος αΏῖει 

{α9/., Ίου νη]ραιί ἐκείνωῦ. 

96. Τὸ λευτὸ τῶν πβοβάτων] Όνες. «αρίαδαυ 6» Έμη- 
απέρο τὼ λεπτότερῳ πῶν προβάτων κ ΙΧ» 3. Ρ. 714: 
οΠηεχα ἂς απααςβπιοσαπα τερπι ας (ΥΓΑΠΠΟΣΗΠΗ {6- 

ο Π0ἱ σοπά]ῆομς οὐ(οτναῦο νετ]τατε πἰα ταν. {ηέγα [ση 
Ὅίρμε ρσεγίῶ; γέρηα Ημ ]εδαμ{Η ην {οΠΡΙε 1ωήπης. Ἐέ- 
δες τορΊπαε ΠΠ οἵπιεητα ραΐσετε Παιά ἀεάϊρηαραη- 
τς. ἨΠεάοτίς Απάτοπιασμες αετε]α {1ρεις Πατποις, 
ἁπίῃ αππιοπεῖ6 ονίθιδαιθ ρα(σοπί δις αιταπάδχεητ, ἵτιι- 
θαῆς ἓχ ᾖἡσή, 7.420, ἵπ Ίάσα νειατάξ, ποβθβπια 
ποσμς τερυπι Ῥα]αείήπας. νεα Πδβπιοτηπι {π. {ποξῖς 
“Ἀπάςέης τομι(ῃς. τα Να ἳ ΄ 
ια Ἔσαν Φὰρ κὸὺ ἂἱ τυῤώννίδες ] Ἰποιυδ ἨΗετοδοῖα 
η ταεοτάαραττ Π. ερῦ. Ἱρῖα {11ρεης: ῥος ΕΠεγοιο- 
ο ο αδωησὴε πε ομὲ πηγη υἱάεα 1Η” Φμοά γέκ ἔριο ἡ- 
ὁβα{ρεπαδς Γιές οΥηιεπΗὴς εἲ ϱγερίδην ῥ/σε[εεεγΙ{. 1Π1ο 
πορς α ΓεαπεΠΏπΠῃ ΡΙΔΕΡΕΠΕ 1αΙΟΠΕΠΙ: έρρα Δεςὴ 45ΟΥ 

κα. ο αμ οω Ῥγο νατεης αενΙ Ππρ]ίοῖ- 
Ἡ να οὸ |. σιοά {ρ/ οι Ἰκερες (οἱ τύραννοι 
ἀσήρν 1μΠΓΗ πως » υἱ Ἱεραῦ /εβαΓ]0Ώ65 ὅςς,) ἔσαν 
τς, ἐς «ρήμασι, ν ΠΔΙΤΩΓΙΟΠΙ6. Ππιρ]είτατο Ιαπρυθ- 
τος τα Πο» {παξχυμ1ς νεισοτήπι εἸσρηπήςΏπιϊς Ιεόχο- 
Αα οσοῖτας Ηεγοήσέ. 4ππεφιΙς 1η {ογΠιοπό αιοήάἶαπο 
Ἀνο]εηάα εἴαῖ; εαὐήαπι οειοτῖς ῥγαθροηίς: « ] θαδις μη π ΟΠ1Ε: εχεπιρ]α 
οτι. ἃος, 16Η. Ρ. 199, 88: Ρ. ἃδν 7. 47. 4γ. 8, 
με ςς ιδ 35 39. 949. 3ο, {απἱο Ίήπς, ἀϊνοία 
καὶ Ψςὶ. νε]ης Ῥει ΡατεΠί ιεΠΗ πιεηεέϊα, εὔπι νοσυ]α 

Ῥιασῦει οὐ’. αγρευθαῖα νοζας Ζ0ΗΡΊΜΗ5. θμα]15 Ίρες 
Ἴσειν Ἰῃ ο Πρίαπη ἵῃ Βά, ΤΟΠ. Ρ. Ίο Ἠ. 1. νά. Ώου- 
{1ε ουτε, δι Ῥ. 91. εξ {εα: Ναορίης η (α]ήδυς 
πα ον. ΥΑΙΟΚΡΝ. 
αἲ» Ώνα αμ ο τίὼ ὄφι ἔπεσσε] Ἴρια εἶρος {1ο εδᾷηε- 
ὕ παιδὸς - ο ὃ ηπι {ΕΩΗΙΤΗΣ: ὅκως δὲ ὀπτῶτο ὃ ἄρτος 

ΠΗΤΟΣ τοι ῇι ας τοῦ Περδίκκεω" ἵπ απθης ΡΗ ΠΜ 
«τος τοῦ Περόῇ,, μα ουΣ αοσυπηυ]εε: {145 εταῖ ἀἰλίδίε ὁ 
ποῖς ΘΗηΠῃ Ἆ πεω" Πΐο ΕατυπΙ πα(α ππαίοσάπα τείρεξτ 
στῷῃ Ῥο(ί]αγ: ἅπασ Ίηβας {Εᾷ ππαρίς ατῖαπι ίσος εὐΤ 
τν κών. (γοπου. Ρίο ὀπτῶτο, βποέτο Ἱπίτατ ὄνιῷ- 

ἴάφτο" βπηϊ 

υἁπήϊτε, ἐπήϊσαν οἳ Ὠπία, εωορίεισ. 1δι 

Πνππαϊιο αριιά {{εγοίρή, ---- Ὅ κας σπα 

6 Ἐκ τῆς ἑωῦτοῦ «τοῦ. }Ιπά,ν πες ἀπρ]ίοει, ὀ ᾽Απολα- 
νε; γιά. ἄῤεγιμη ἵπ ΕΙ ΒΙΡΜοΙΗ. 

{ Νερµσίευτ ὁ Ίπ «τοῦ. {οη οί αμίΕΠΙ πρεσβύτατοι εὐπΙ }πά, Τάδε, 
/ Ἔς τὸ ἔδ. ῥμά. «{γεζ. «491. 

2 εί, Ῥαε[. «Αγεῦ. κ, 
Η 

ο ὃβ. μον 
5 . 

ὀπτῶτο ὃ ἄρτος, εάήᾳ οοζμεγείω ῥᾳμήο: ἄρτους ὁπτωμέ- 
νους ἀῑχίτ -ἄεκὶς «Πιῥεμαεί πι. Ῥ. 114. Ὦ. Ίπ 14. 4π- 
οί. 11, 9. ἄρτου ὀπτωμένου, 1αππε ἀἰεσπάυπα, βα- 
μὴ ο εοφμταγ ἀοου]ῖ ετφίτο Ίδοψ. (σαἱαλεγ. Ὠδι 
αὐίεπ] ὁπτῷν εχἰπι]ε {0/76ΥΕ; εοζΗεγεν Υυἱρο πέπτειν» 
Ἀβο[ςσο πποτε ἀῑσΙτατ εἴ [οπ]οις πέσσειν' που {πορίιβ 
ατήσετηπί νι ΑΕοῄοιπι Οταιππια εἰ: ἡμιάρτιω πέἐσσδὶ 
δορύγομίς ερῖ αριιά «41δεη. ΠΠ. Ρ. 11ο. Ο. πέττειν ἄρ- 
πους ΠΤεηΙεπΠυς οσο ΜΠΕ. ο  «ΝΑΡΟΚΕΝ.. 

Τ. Διπλήσιος ἐγίνετο] Ραμής {π Πῤ'πο ζώρ]ο Ιηαΐον ]α- 
δις Ρεγαίσοεαε γερ/ 1Η ΙΜασεζοπίαο αεί: ᾖι Τι }ὸ- 

«2ουΐης απ {σὴἱ χι, ϱ. 6ο. --- ἵαπ ρτοχἰπαίς νη]δαῖα» 
ὧς δὲ ὕκουσε, ἐπᾖλθέ οἳ αὐτίκω ηΟΠ δι {πε ἀείειΙΟΙ 16- 
ἁΙο «4γοῦ.  εἳ π1αΙΡ. ερ. τὸν δὲ ἀκούσαντα ἐσῆλθε ὡδ- 
τίκῶ. Νἱά. ποῖ: 1π Β, 691. 64. Πϊο αἀεο ομΙά ῥί86/[6- 
τομάυπι {1 Οοάϊσες ἀεσειπεπτ: {εὰ {ειναπάυπι αὐαοᾷ 
νυ]ραίυσ ᾧς εἴ) τέρας καὶ Φέροι ἐφ μέγα τι. ----' ϱ01Πἳ 
Ραιο ροςε ππεπιοίαϊ αχ εί. «γοπου. νοσ]α ὧδὲ, 
ἱεβετείατ Ἠϊ5 ργλεῄχα, ὧδε περιγράφει τῇ µαχοίρήο {ἲ- 
βηἱΠσατεί ἕως {εὰ Ἰηπρῖ» πε Ἰπάϊσε, πειήε ἰ6εῖΦὁ 
Δεκόμεθα, ὦ βασιλεῦ, τὸ διδοῖς, ΥΛΙΟΚΕΝ; 
9. Τὸν δὲ ἀκούδαντα ἐσῆλθε] Ομο 1ο ΙΠι Πἱ5 ΗΡ18- 

τῇ {εςεΠηϊ» ΠΟΠ αδίΕΦΙΟΤ. Οοιτήρτο]απι {411 Ἠπι-. 
Ῥετῖο εχοε]ἱοπήϊπι οοάΐσυπα, εοαιέ εὐρίά(μ5» Ἡε {14 
πα. ο -- Ώο Ἰοφμαπάί Ρεπετε μη. 
υπάε 1,, να, 46. Πα δΙΗτο. (άσθος ο τσ, αμ. 

τσ. Καὶ οἱ μετ ἐκείνου] θωπππαο ἵπ Πής ΜΕΣ: ο. 
{επβοπῖ ΠΟΠ ἀθιορο. ᾽Απήϊσάν. ως ας ο ας | 

νΙ Ῥοςί Ίοσις, ὡς σὺν νόῳ ἐκείνῶν ἁοσϊμς ο. 
Εἶπεπι ΑΙάήμαο τεστ’ ἀθι κατὰ τὴν γνώμὸν ἐκθναν οπή. οαπϊ οααδ{η αἰ]ονοιαί; πες Ρρ{αείεῖ ΤΕΠΙ. ΟΠΠΙΟ μπα 

ἴοτεε, αὖ {. ερῥαπο ἀεβάεταταπα, αγγίαη! Έδρι Δ- 
ἰεχ. πῃ ορ” ἐμοὶ δοκεῖ σὺν 2ῷ δρᾶσαι τουτὸ γε ᾽Αλέ- αλλ. 18. οὖδ κο . {οπιοπτῖα ἁἱδὲ : 

Έωνδρον, Ἀηοᾶο θαάστι υιοδία λαο οἴσι» πραμε 
Ίοσο [16 πιοντοισ. 4ο Θεἱ. {σοι «οπου. 1δὶ, ϱε 
(ρεηπέ ορ αδς ον ος μην νν]- Φε δί πια πι: ὧς ἐν νόῳ (νε ὡς νέρ) 
ἐκείνων ὁ νεῴτωτος λάβοι τὰ δεδομένο 14 Εδίει., πὶ {11ος ». 

Έτ 3 η] 



5ου 

δοµένον -ἥλιον, εογωπι αΐι η Ιηημή φ 6 νο 

686 ἩΗ 
ο ορ ω ἃ ἃ : , ͵ λ ς. / ή 

δας, καὶ ὀζυθείο, πέμπει ἐπ αὐτες Ιππέας ἄπὸ- 
/ ' « ο» [. . / ο” 

λέφτας. ποταμὸς δὲ ἐσι ον τῇ χῶρή ταύτη, τῷ 
Ἶ « ω. ρω ο ῥ 

»}ύεσι δι τετέων τω ἀγδρῶν πι Αργεος ἀππόγογοι 

Ὦ Ὦ ο Ώ Ο Τ 1 Εοήί ΜΙά5. Βί]επΗς σαρίᾳ1ς, Ἰεππαῖς ΠΠΟΠΑ, Τεπιεπίάα 
Μαεεάοπίατα ἴοησης, ΚεριμΏ ποβι]ηᾶ, 

9. - . 9 εν. ν . . ο) ο ς αν» 

ἱτὰ Ρετοῖτς έαιιτεδ αά 6ος Ἱπεεηπηεπάοῦ πηῖ- 
τν Έι αὐἴειη ἵπ εα ΤεΡΙΟΠΕ ΒΠΠΠΙ5 601 αν 
αὐαπι Θο[ριταξοϊϊ Ἱπηπιο]απε ες {ῆεο[ῖς 151 
βο[εει! αὐ Άτρο οἳῖ; Ἠ]ς αΠΠΠΙδ, Ροδιεααυᾶσῃ ω , ο . / τό δή 4 σώτήρι, οὗτος, ἐπεί τε διέβησαν οι Τημοίδαι, μέ- ἵτα απόἒως Βιαῖς, 
εμπι Τεππεμ]ἁα τταηδ]εταπί, 1 εν. λ 4 εκ λ λκιλοδτὶ / .. : πως Ύας οὕτω ἐβρύη ὥστε τοὺς ἰπ'πέαξ μὴ οἵες τε Ὑεέσθαοδῃι ο) οσα ϊείρας ταπβτί πεφαϊετ. Ἡ ΕπιέηΙ 

διαβήναι. ὁι δὲ, ἀπικόμθοι ἔᾳ ἄλλην γην τῆς Μακε- 
δοΐηε, οἴκησαν πέλαξ τῶν κήπων τῶν λεγομένων εἷ- 
γή Μίδεω του Τορδίιω' Ὁ ον τοῖσι Φύεται αὐτόματα ο Ῥεῃ 
ῥόδα, ὃν ἔκασον ἔχοι ἐξήχοιτα Φύλλα, ὀδμῇ τε Ίροηπίε πα[ειπττ Το[ς Ίεκαβε 
ὑπερφέροτα τῶν ἄλλων. 9» τούτοισι καὶ ὁ 5 Σιλη-9Ο'0ἱ 
γὸς τοῖσι κἠποίσι ἵλω, ἃ ὡς λέγεται ὑπὸ Μακεδ αι 
γῶν, ὑπὲρ δὲ τῶν κήπων οὓρος κέεται, 9 Ῥέρμιου οὔνο- 
µα, ἄβατο ὑπὸ χειμῶνο. οηθεῦτο δὲ ὁρμεώμθοι» 
ὡς ταύτην ἔσχον, κατέγρέφωτο καὶ τὴν ἄλλη Μα- 
κεδοίη. ᾿Απὸ τούτου δὴ τοῦ Περδίκκεω ᾽Αλέξαν-ο5/Ἡδερετιπε, ΑΌ Ἴδο απτειά Τεϊ 
ὁρος ὧδε ἔ ἐγεγόεε, ᾽Αμύντεω ὃ παὶς ν ᾽Αλέξαν- 
ὃρος: ᾽Αμύντης δὲ, Ἡ ᾽Αλκέτιω' ̓ Αλκέτέω δὲ πατὴ 
3ν᾿Αέροπος" τοῦ δὲ, Φίλιππος Φιλίππε δὲν | Αρ: 
γαΐορ᾽ τοῦ 9, Περδίκκής, ὁ κτησάζιενος τὴν ἀρχήν, 
εγέγόνεε µεν δη ὧδε Αλέξανδρος ὁ ̓ Αμύντιω, Ὡς 9ὲΟΙ 
ἀπίκετο ἐς τὰς ᾿Αθήνας Κ ἀποπεμφθεὶς ὑπὶ Μαρ» 
«9οίς »ἱ ἔλεγε τάδεν,, Άιρες Αθηγαῖοι, Μαρδόμος τάδε. :Ρα Εεςῖε, ΥΠ Αιλεπίεη{εδ» ΜΑΤ 

ο 

Ὅ-ᾱ Σωτήρ Ρα. 4. 7 «νο. οἵα ή, 7η], σωτήριω ὁοιοτ]. 
ὁ Ὥςε Ρα. 
δοῥωγ/ς/ε/{εῥΙ] πὰ «Ιοοοί Τ. 1. Ρ. 643. . 
εερίπ. 6 Πατὴρ ἦν «κ. εἴ ὦ/ερθ. ΠβΐΡΟ. 
24]. ᾽Αῤῥαῖος αι]. Αραϊος τεΠο 1. 

ἆᾳ ἵπ αἰατα ΜαςεἀοπΙα Ρίβραπι Εαποριοο ὄ 
Μαὐιιαταπῖ Ρίορς Ἠοττοξ, αϊ λα ὧς 
1146 Οοταιο δεπ]Π, οαιἱρης 1η πο 

Ἐν ΜΜ ΓοἱἱογαίἩ 
αοηρα]ο, [αρταπτῖοτί οἆοἵε απαὰ τειοσ 

5 ετῖατα πὲ ΓετίἩτ α Μεωνρδο μέ 
τις ΓΗΙὲ ζαριίδ.  ΡΙΡΕΓ εν πς ί 
ΤΠΟΠΦ» ΠΟΙΙΙΠΕ Βεγπ]ας, ΡεΙΓ ο... οί 
ασσεδ[ᾳς, ΄ Ἠϊης ερτεδῇ Ῥόδμναα 
ρατῃ οριϊηπστυπες  σειεζαη Μ86ς 

. ορ ὶ Π- 

ἵη πιοάσπη Αἰεχαπάετ οε]απά5᾽ ες, 
τῷ βΙη9 Ρε  Αἰεχαπάεξ, :ΑΙΗΥΠΙΑΣ᾽ λῦιο: 
[Ρατ  Αἰεειώ Ες Αξτοραδ μάμά 
ρΙ  ΡΗρριδ’, ΡΜΗΡΡΙ Αγ ο η πμ μλς 
Ῥειάίσσας, « ρατανίτ Ιπιρεπώ 
Ἱπγηϊα ΓΕ: ΔΙΕΚάΠάΟΙ᾽ Ὃ ην ταα νει«1 

ἷ 1 ΠΙΟ ο. ἵπεπας νεηῖ α΄ ἹήατάοπΙο ἁοπίως Ἠὰς 

ΡΕ ΠΗ5 
ο. ΜΑΣ, ον 

{ο κ ιρ τν οᾖ, 

τα Φμληνὸς ὤγεῦ. 
ἑῴ1 ας ποῖαια. 

ω 
- 

ᾖ Ἐν τούτοίσι τα, 
ε Ῥέρβιον «άγεῦ. «4νλ.. ἵπ } αλα εοττηρῖα [0ης Δεγλίπης, ΕδάεΙΙη ψαΙΡ ρη πιαας τε” 

7 Ἓγένετο «εί, Ρας. . Βγή. ΒΙΟ ο ος ποὺ. 20 
ῥ Άλκετής «4πλ., ᾽Αλκίτεω περ, πμ | λθό 

ἆ Ότα ο19ρῥ. «4γοδι . /. 4. δεί, πεμφθἒε 9137" 
«40. πΙΟΧ Ανδρες ὅτς, 616 ἐμὶ Ἱπρτμάεπίος Περ]Ιροης. ; | 

0 ωμάυτά 7 4 ν ν - ο «χὶ . ο, ς ἶ ξ 

ὡς αὐτῶν ὁ γεώτωτος ἐνθύμιον ποιοῖτο τὸ ῥηθὲν, {νο τὸν δε- ἀνετρέφετ' Ἠμαύίασιν, Αἰὲν ἐν ἑξήκοντα πέρξ οοπήβεϊ: 
ὃ Τ71 3: 46 ᾖνεν οεεγαί 
7η αΜΗΡΙΜΩ «εγιήβε[ε, Νε]Ηε νοσοπι ἀῑν]πίτις' ταϊκίαπα, 
Ύµας Ίαετηπα οπΊέΠ Ῥοτίοπάστοτ. Έσπι Πίο Οήἱσεη- 
16 εοη/άέγατε Εεγοάσίο Αῑοϊτυτ ἐν Φρενὶ αἳ ἐν νόῳ λαβεῖν 
αἩτ οπη]κῇι ργαεροβεῖοπε νόῳ λαβεϊν ἵκ. ς. 1ο. 1, ο. 
ΑΙ. 51. ΝΟβΤΟ οσο νόῳ λαβεῖν Ηρηϊβσαϊ αοά {περίυς 
ἀΙοΙτΗΤ ἐνθύμιον ποιεῖσθαι, ΠοπΠΙΠ(Ιαπι ἐνθυμεῖσθαι. οἳ 
θεῖον ἠγεἴσθαι' που ἀαδῖι Χεπορῥ.Ρρ. 907. 98. Εἰσῆλύέ µοί 
τι θεῖου, ἔηγ{ρ. «Υ6]. Υ. 1ο, α1ιο ἴ]]α ἀῑαΙε ἐντεβύρωημαι 
ὃ ἔνωγε καὶ τοῦτο, Τη Ιζ.᾽Α. ΠΠ, Ῥ. 177. 14. δυρὀ. Οεά. 
Τ..748. τοῦί, δι Τζμοά. Ῥ. 478, 4. ΄ ΥΛΙΟΚΕΝ. 

99. Τῷ θύουσι οἳ τουτέων] «ατα νοσαυιμ]οτμπι ἀ6- 
Ἰεζταπῃ Παρεγε {περα «β]εΙ]ε: τῷ θύουσι ---- σωτήρια Υ]- 
ἀεταχ αἀροβτυπα.  Α]αχαπάοτ ηὓ] α νι]ηστα οοΠνα]ής- 
Σοῖ» θύσας θεοῖς ΣΩΤΗΡΙΑ, µεγάλας ἑς]άσειο τῶν Φίλων 
ἐποιεῖτο [}Ιοάσγ. ΧΝΠ., 1οο. ΟτΤοΡΙΟ ο. ῬεποΠοίοτπι 
ες {α]ηεῖς Ἱπρειταῖβο ππσίηοτος, οοπνοσαΏ α συ. ἔ]ο- 
240 Δάνεϊς. 1. 5. Ῥεϊμςπε νΕΤΟ τῷ θύρυσι----ΣΩ ΤΗΡΙ {αηᾳ Παπ 4εο Ῥο[ρίατοῇ ὁ Ἱναραδιης, αι θας ποῖις ποζαὈι] εδε 1. αὖ ΠΠ. οσηδείο Ώ]κί, νι, ἂς 
ΈταεΠ. Νιπῃ, ρ. 16. οἶατα ἵπ. Ίμσα Ροβιςς» εοφιςα 
τπαςις φὐοά ΣΩΤΗΡΟΣ. πτι]ής Ιαϊςσῄπις Ῥουρίτασ, 
εἰ Πηνή ἀεοτιπι οἶἶπι ἵπ ΠΙΠΙΕΤΟ. Για Ε)ί ἱεπρί]α, 
τας ο Ππ]αρίπες' Παθεπῖες Ῥσε[ῶη. νΠΙ, 9). Ρ. 
647. ΟΠΕ Ρίαείετοα τῷ θύουσι σωτῇρι 4ε Τ6- 
ππεπ]άατυπῃ ροβετῖς απιρ]ης αιἰά ει (βπαΒμς, Ἠις 
14016 Ἰποήπο, | 
38. Μίδεω τοῦ Τορδίεω] Μίάαο πμ, Πίου Ππρετβ]- ΏΙΟΠΙ5 απέτογες σμπα Οτρ]εο οἳ Ἐπιο]ρο ρΗποίῖρίς, Γαΐα» ΠΊΟΤΕς αγίεςαυς ΤΠ (, ᾖο, /ουϱ Τ.. τ, Ι4οἱο]. Ο. 

Φ4. εἲ Δομῥεγὴ Ὠϊς[, Ηετοάοι, ϱ, β, “Έϊχεται {εάςς 
απίε Ῥτίρυπη οοἱοπίαπα ἵπ Αῄαπι. ἀσδμέῖαπι αά ΄Γητα- 
οἵαε Ν]ασεὰοπίαεαε πιοπίσῃι Ῥεινππήυτῃ, Ο0ήοπε Ίαι- 
τα. 1. «οπ{επΏεηῖα, Ῥτορίες αἶ]πι ΠΙΟΠΙΘΠΙ Ἠουι], ηο- 
τηὈί]ες {εχαβεηυπι {ο ογηπῃ τος, ας ΤεΡΙΗΙῥημο ἂς 
6οτοπ. Ο. 14. οεη{επαγίσε γο[Ίε 4ο ῥογίο {ρε Ίεδαο, 
{ρά οοπειπἀεπεῖ, { ἵππεα ΡΕΙΠΠΑΠΙ νοσθπι Άρα). δα. 
παπης οἳ ήρα]ήμς τεζτε 1οΓΠ1ΑΠΙΠΕΣ  ορρΗ{{ο]ίσε, ῥῶᾳ 

᾿ἑκωτοντάφυλλα Ῥαπραεῖ ΄Τηταςίαε πποηεῖς {π Τδνορόγη 
Ἠ]ϊῃ. Ρίαπι, νι. 6. Η1ἱ6 αὐἴεπι ΤΠ Ἠογῆς ὕλω πρι, 
Πο οκεερέµε, ἨΕῖ Ζα]ΐαν ΙΙΕΠΙ5. Εἴ εοβότμο αά ϱᾳ βΗτ 
οχρ]ϊσππάα., απο Τήεοβοπηρὴ Πάε» 1δῖ8 1 βδυ]α, 1πάῖ- 
εἴρις Ποηήο Ηαῖιο, Τ. Ἡ. Ῥ. 199. εἴ Ίδευπε Ῥτο- 
Ύπῃ, Ο. ο,, ου {παπι τοάάΙά]ί /α)εζεμακίμς (Ἅρνα 
:Ίν. τό8., πῄτε Ἱακυτίαπείδ», ΟΡ Ου]άμς 

««Βλίαπης ποὺὶς ρτοάϊάστο, όν ΦήΗ ο, 
. ο. Ῥόδα, ἓν ἔκασον ἔχον] ΦΕΧ4ΦΕΠΗΙΗ {ΟµΟΠΙΠΙ ΤΟ[89 
1Π ΓΑΠΙΡΙΑ Ἐπιαιηῆϊς πα(οί σαπῖε Λέσαπάεγ 1π. 6εοτβ]εῖς 
βριά «δεν. αν, ρ. 683. Β. (μέδα νοςαης ἃ) κλήροισιν -. 98. Δργαϊος] Ὀαπυπαξας 1η Τεπλαηὶ 

! 

πετήλοιᾳ'' Νἱεἰπίδ αὈίῆπεο», αὐῑδυς ΠΟΠ ης ς 
ἀῑδ: αάάς ποτατα {Π Οἱ. Ηεγοά. Ο3Τ. ο), τν η 
Ώςο Φ]οπο ἵπ ΐς Μίᾶπο Ἠοτής «αρτο Νἱά, «ρβ((οί- 
Ίων. Τγν. χι, 1. οἳ Απιρι. Βομδον ΟΙ. 0Η πο: 
νο  Ηρζος, ς, 8.» ἃς Ἠος ἸΜ]άα α]ῆεηιιό αδθῦ5 ον οὐ 
πηήπίδι6. ---- Ποττῖς ἶδιῖς Ἰίάαο πποι5 Ἱηπήροῦν χο 
ροᾳν'---Ῥέρμιον ὄνομα, ἄβατον ὑπὸ χεικῶνος ΗΡὶ ὑπ ορ, 
Ἱερεπάνπα {ή ρίσαραειχ. Ώοέμ]ς[ οοπίης.  ΝΑΗ λλλέ- 

96. ᾽Αμύντεω παῖς ἦν ᾽Αλέξ ] Κεότε Εαηροῦ η 
ξαγδρος ---- ὃ ἐπικαλούμενος Φιλέλλην, ὑιὸδ μὲν ΑΗ με 
πατὴρ δὲ Περδίκκου, ἐςραωτεύετο ὑπὸ ἸΜαρδοιμ 4 18 μ]’ 
γοά. πατὴρ θὰ εθῖ ἵη ἸηάΤᾳ. «πορῦ, ΡτΟ Εν ίὸ Ρος 
Ιᾳ οοηίζονετῇία τεΠεἰεπάμπι: ἀμβίμ Ὃ αίμα αθιταϊ΄ 
τίε, Πίπα ΠαΤΠη οκ. οπτοτο υγαη, 34 τσ η 
16» απ εχ οτιάΙτα]ῇ ποια», αἱ η ΟΙ8 ποτ μοσυε 60: 
Πιοτῖϊ κοὶ πατὴρ, ΠΠςπΙοἳ Αἱοχαπάτο βΙαΠΙ τ -υ- 
τὶ, Ῥταριοτ Ῥογάϊοσαπι {σσθβ[οτεΠι» ΑΠ ΑΗάπουΠι; 
Ῥηναϊα {οτιο οοπίοπεις. βἰίαπι τεήα εξ ή 
γἱά, ΄πας ἵππαπαπα οκ. {μ/ο)ή] ΟἨΤΟΠ. ΥΕ Εν, περ, 
ρε Ρ. 57. οὔ. 9εᾷ Απιγηας Αἰεχαπό ἔρ, χί 
εχ Πο ΡΙΜΗΡΡο: στο δν οἷαν //. ιά Ε 
6, 59. πι ο: απεπι Ῥπίήρρυπι νε]αῖ ο μή 
638, τοῦ ᾽Αλεξάνδρού αἰϊαιοιες Τ2μ9) ήα απθξ ΑΗ. 
1. ϱ, 57, 50. Ἡ, 6. 95. ἃς, εοηΕ, δούν μθ ΓΕΓΛΏΟ” 
Μεγ. εἀἰᾶΙε οχ Ορ, (9. ρ. 697. κ αμτοΠ1, 11: 

πὶ {ηδ1εεῖτ εχ «Άα/). Ῥ. τότ., Τό. τι, ΏερηΠ 
ἴοτ νειοτες Τόυσά, Ίπ ας ἸΜασοᾶοβίϊθι οῃο]πο οὔο 
Πεγούοίο οοπ/{επῖῖ» ΠΑΠΙ Ῥογάίσσήε Π4 οραθ ραίἩ ΑΛ . 
Έερες ρτίοζες Πατιή{ Ἡ, 6, 109, μορς Κερῦ, 
ΙεΧΩΠ4ΤΟ Ῥππιης Ῥογάϊσσας αἳ ΡΜ. ος Τό 
ΜαοεάοπΙαε εχ Ηοτας]ἰάΐς σεπίτογαη 1Ο φεέτό 
{οήεπῃ Ίος ϱ, 18ο. οἳ ο. 197. {πὶτ ἔβὸ ος ρύπο- 
υπο 1π το οοπιζονογ οοπ{εΠΓ, Π8ὲ 
ΡΗΠΙ ἄΡΠΟΝΥΕΤΗΠΙ ᾖήηγεῤάη, ΟΠ. 1ο. ϱν 441 Εν κ, 
ης δν ἀοάϊτίπας οορία Ίαπο πατοπίςι Ὦ” ας... 
11, ὅσ, ραηῥεμ. ἆς υήα ετ Ε8ὲ πσμίαο Έκεσες οἳ! 

371. εί {6ηα. ---- Ἐκ ζωήήμο Νλαος «γοάοεὶ λ1εχ! 
πηογαηᾶ [ορήπις επἶαπι οσο Ηστεῖ ΙΟ τη 
4» {οᾷ ρτίπιας ον . αμί τοῦί 
γετῖτ, αἱ αἰᾳς, 1 (ατυήταςο 92 πιεΠΙς 

1Π Πεγοβοι/ {οτίς αὐύπεις, ΑἰσΘΙΣ. 5 ἆ ο ο8., ριό 
τας εἴ δαήφγο αριιὰ ΤΓρεορθη!, ἄμΗ0ε : 3 ἃἲ Ιόρ]ήτον ᾿ 

4μθπι πο βτ πιεπίο «πσαείν οὐ πο ος 
Ἱϊς αχ. Εογοοιί Οοάἁ. τεήτίτ Ε1αἴ. μι Ρως 

ΤΑΏΗΠΙ Ῥτοσῇας Ίρποτατ {1έγοάοξ- οεῖοΓ058 . ποίαυς 
{0Ιμηρ1 {οἶθητ» Όαταπυπι ΓαΙΠΕΠ. ΕΙΔΙΏ ή ο) ος 

ουαεβνΙτ 1. ὀβομῥεῃ, Ῥ. 374-. ΕΟΡΤΗ ΑΟ ΡΕ μαι οι 1ο 
πεῃς, 4ἡαε πεπιπὶ Βιοῖ]ε ρτουαδίτὰς ανν (ορ λς 

Δϊσεα ΠΠΕΙ2Φ 

Ου αδὶ Α:Ι40 
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Δἱεκαπάτῖ οια[1ο λά Απιοηϊσηίςς, [πα4εΗ5 Ραοε(α εµΙ Χοιχε, τ βδ Α Ά ἵ Δ : Ι1ΙΕΕΕ ΠΠ 4 

1πηὲ,. Ναπεῖας παμί αἳ τεσο νεπῖε 1π 
πως ψεῖρα, Αιμεπίεπίρις Ἱπ]ητίας αιας΄ πηῖ- 
1 ΙΠΙΗΙΕΤΗΠΕ οπιπες Τεπηϊϊτο: Πηπο ἀΠἴεία», 45 

ατάοπΙ, {τα Εαεῖτο: Ρατπα απϊάεπι εἰ" 
ΤΕΒΙΟΠΕΠΙ τοἀάϊτο: Ῥατίῖπι αἰαπι Ιπηρετ αἆ 22 
Ιίαπι ΄Ῥ{ο [4ο ατδίτατα σαρίαπῖ» {δις 22 
]ερίδιις Ροαπί{!!. ηΙπείίαπι θοτάπα ἴεπι- 5 
Ρία, {Π πιθουπι {ωάμς πίτα νο]οπὲε, οπηπία, ο) 
405 εσο ΄Ἱποεπάϊ, τε[Πτιητο. Πας απαπδο,, 
ΠΠ] αἶ]ατα οε{οπῖ, Πεσος[α Ηαῦεο Ιδία εχς- 
401. Ππίᾷ Ῥετ νος Πεϊεητ. Έρο νετο πας 
γοῬῖ ἀοο ἀἰσοπάα. Ίιπο ααἱά Ιπ[ιπῖσίς,, 
είίαπι τερὶ Ἰπίετεπίες, οὐ πες απαπαπα 

ΡιΦίζατΕ, πες {επηρετ οῬ/ίατε ροτετίἠςΏ ο-. 2 
1 εη]πι Χοιχὶς εἰ εορίας Ῥε]]σας ες {4-0 522 
ἃ. απά]ῖς ᾳποᾳαε ημπς ἆε εχετεῖα, απὶ 

ΤΠΕςΗΠΙ 6ἳ: αιοά { επἶαιη Πο {ηρείανε- 
116 αἴᾳις νὶςθτ]ης, εἰς πια νουὺῖς, { 
Ῥεπε {αριης., {ρες ϱδῖ, απ Πα]ς ραι εχ- 
ΞΙΕΙΤΗς εκει ο4[ατηέης. Νοῄτο 1ρίτας, θηπ]-ςο 
ΡὰΙΠ4Ο νο τερὶ, Ρηνατί {οἱο νεβτο, ει 
ΡΟ νοβῖκῖρΠα αεΠἀμα σιπτθτθ:. πιο τεάῖτε 2) 
1η απηϊςϊτίαπα, αΠαΠα Ποποα/[ςᾷπιθ Ἱσθατ νο- 25 
18 1Γ4ΠΏ 4εροπογο τερε ας Ρτορεη{ο. Β{1ο- 22 

τς Πδετί, αμα Ρε] πορίδεαπα Ιπῖία οἵ- ο 

22 

22 

22 

ἴτᾷ Οοἱπ 6 [τααάεια. Ἠάς ταε ἰπρῇτ, Λ-ό5., 3 
Ἰλεπίεπ[ο,. πριά ο Ματάοπίι ἀἱσε- 

317, Ἱρο Ψειο ἆε πιθα ἵπ νσο6 Βεπεγο- 
Ιεπῖά ΠΙΕΙ] οοΠΙΠΙΘΠΙΟΙΑΡο : πεααθ  επίπι 
πυης Ῥριπιυπι οαπι «ορηονεβ, ΟΡίε- 2) 
Εἴο αιἴεπι ιτ ἹΜατάοπίο τπούεπι βεταιῖθ,. 25 
41ο απἰπιαάνετιο ποπ {επιρει να[άος Εο-ζ022 
ἳς αἆ σετεπάυτι εὐπι Χειχε Ρε]υπι: αἴα- 3 
Ἱε { απἰπιαἀνετίετεπι εδία, πεπαάατα ον 
ἃς εὐπ Ἰς νειρὶς νεηϊίεπ. ΘΟπρρο 

τερ]ς Ῥοϊεβας Ππρτα Πιππαηαπι ερ εἴ πια- . 
Ώῃς Ῥγῶ]οηρα, Θποά πΙᾷ Ῥτορετε Ραςϊ[σα- 
ΠΠ], αὐμπι ππαρηας ΡΙΟΡΟΠΕΠΙ οοπα[εήο. 0 
Ἡες,  απίρης ρασί[οὶ νο]απῖν πιο ν6- 35 
ἴαπη νΊσεπι»Σ αυϊ εκ οππίρις {066 πια- 5) 

ΣΙΠΙΕ 
ϱ - . . . 6 κει «40, 7. δα. 41.. ΠΟΠ ΙΠποοπεῖππ6», οἳ, {4 πια]ηετῖς, νετα. 

μενοι Πιαῖσο )ερύ. Ῥαε]. «4. Βγή. 
. ῦσπερ «γεῦ. Ῥαε «401. 
δ0 «4γεζ. 7... οἶῖπι παρισούμενοι. 

δεσθε «44. { Ἐπεῖν «4γοῦ. ἔ. αν. 
ὑμῖν. ᾖ «42. 7 Θα εί. «4. Βατίς, δ., ΟΠΠι τοιούσδε αχ «4ο. 
δει «4γεῦ. ΡΕεΙΡΕΙΑΙΗ. 

Ἡς ̓ Αροϊος. «4ηραεως Αργαῖος Ιαῇήπο να, ο. αἴηιε Ὦμ- 
εὐίο ἵπ ΟἨΤοη. εδ. ΑΠις οφάεπι εχ σοπῖο ᾽Αργαῖος 
Ὀἱοβογί ανι. ο. Αἱ (0//Σὴ ηπΙοὰ ΠΠΠΗΙς ΑΡΓΕΙΟΥ 
ΒΑΣΙΛΕΩΣ, ΙΠσεπΗς, αα]ί5 πιαρπο νι οσ]ίρεγο 
πᾷ 2). ΔΗ. ΟΙ0ΙΟΟΧΧΙΝ. Ρ. 195. ᾽Αργεῖος «ΐ1Ρευς 
{αϊδοπάιις οτ αἀρε]]απαι1ς ατῖε. 
ρήο τὴν νῇν σφι ἀπύδος ] Έερεπι {εηθΙε ἵπ ΑπΙάς 

κ ήαγοῥ. Ῥ. 954. {. τήν τε πόλιν αὐτοῖς ἀναςήσειν 
Ἀγφελλόμενον, καὶ χρήματα πολλὼ δώσει, καὶ τῶν 
ἳ λλήνων πυρίους κωτασήσειν.. Θπε ἸΝο[ίεΓ» ΕαάεπΙ Ρρο]- 
ΟΙΓΗΠΧ παντος /ήοᾷο/. χι, ς. οΆ. Αλοπίσπβμπι ζοἩ- 

ης Ἰαηθαης Οσαἴοτες οἳ {ορμί[ας, ταρε]- 
ὴ χυρῶν ἄδωρα δῶρα" Ῥτας οετετὶς λοιπού. ῬΠΙ]. 
Ῥ. 5: ΝΛΙΚΚΕΝ. Ὁ] Ν ΡΑΤΦ . ν 55. Ην μὴ τὸ ὑμέτερο] Ηῖςο Ιοᾷος αἰέσηειις εχ/ροότα- 
ἃϊ κωλύσῃ, ἠηβεώήιεμίο Πεογὴ, ναι Επηϊ]α αι]ά: Πο- 
Ἆπο ομίπῃ Ῥεπο «οἨΔΕΤΕΠΕ, μὶδὲ Ἠεοροβιας ἑηομρηῤίε 
δὲ Ὅρς ῥεης[[οἰ]ε οΥάΥΕ» ἣν μὴ τὸ ὑμέτερον αἴγιον ο. 
Σα. Ἡπα Ίῃρο]α αβἰοότα {ογρηπηις ὠντίον νέ τας, 
ὄντιωθγ ἁ νο 2 κ γέγηται., 1ά 6ε»ί 
τα ελ Ἠετοάοίεα {1Πῖ ὠντίος ετ ὠντιοῦσθαι" οἱοσα- 
δὲ θπηῄ]ςς δρουν υοβγΗ1η ἀῑχΊτ Ῥτο ὑμεῖς' τὸ ἐμὸν, τὸ σὺν 
Όμης Ίκρη το περ μεπίαητΗΣ Εαοηί ριπε[ετίπιν ομ]ηφ 
1οῦ, Ὦ. νι. αι ἐμὸν ἔτοιμον. άν οὐτος ἐθέλῃ 1. 1. Ρ. 
ἡμέραι, γγο .,ὁμὸν οὐδὲν κωλύει ἐπῴδεσθαι ὑπὸ σοῦ ὅσαι 
ᾱς, Ρ. 17 Πάρη] ζιιο α{11ηεί ΙΟ) ἠπρεώὴὲ φιιοησιις 
ὧν εἴη Ὅ, πο τὸ μὲν ὑμέτερα ἀκούει, ὧς ἔοικεν, ἔτοιμ᾽ 
6εΏ. Α. ντ «69. ΑΛ. ἅτο. Ῥ]υνα ἀαδὈῖι 11, ο ερό. ΑΡΡ. 
67. Παρ ς ν 116. ΥΑΙΟΚΕΝ. 
δε πηπΐτυης, ἐοῦσαν δύναμιν] Ἠος, Πάο (οἆά. ερῖε- 
8ημος, πῇῃ γ Ιεης παμταπι» οληβ[Απι ΠΟΠ αᾱ- 
Ωὐ 8 2 αυ ᾳ ο τοσο {ιοτῖε Ίπ (παάχητα.  Φο]ει Ρ]ετυπῃ- 

μα θα η] τετήο αΦῑμηρί ἐπ) ἐμφύχου Ἡ. ο, αμοῖίες 

» καὶ ἀπάτης. 
3 » κ. 

» Ονετείλατό µοι ἵ εἶπαι πθὺς ὑμέας' ἐγὼ δὲ περὶ 

687 
λέγει, Ἐμοί ἀγγελίη 3 Ίκε παρὰ βασιλΏος ο λέ» 
Ύουσα οὕτω, Α.ῄγαίοίσι τὰς ἁμαρτάδας τὰς ἐξ 
ἐκείνων ἐς ἐμὲ γωομένας πάσας µετίημι" νῶν τὰ 
ὧδε Μαρδόηε ποίε, τοῦτο μὲν τὸν γν σφι ἀπό- 
9υ' τοῦτο δὲ, ἄλλην πθὸς ταύτῃ ἑλέσοων αὖ. 
τοὶ, ὕντυα ἂν Ὁ ἐέλώσι, Εόντες αὐτόνομοι, ἐρά 
τε πάντα σφι, Ἂν δὴ βοὐλώνταί γε ἐμοὶ όμολο- 
γέεω., ἀνόρωσον, ὅσα ἐγῶ ονέπρησα. τουτέων δὲ 
ἀπιγμέιω, ἀναγκαίως ἔχει µοι ποιέευ ταῦτα ; 
Ἀ Ν να» “/ / 4 {ο οἳ διῇῃ γῶ 

» 3 μὴ το υμετερο αἰτιον γεηταμ λέεγῶ οευμυ τα» 

δε, ΝΟ τί µαίνεσθε πόλεμο βασὶλέι 5 ἀνταειρό- 
µθοι; οὔτέ γὰρ ὧν ὑπερβάλοισθει ὀὗτε οἷοί τε 
ἐσὲ ἀγτέχευ τὸν πάντα χρόνο. εἴδετε μὲ γὰθ τηό 
Ἐέρξεω «ῥατηλασίηο τὸ πληβος, καὶ τὰ ἔργα" 
απ.υγθάνεσθε δὲ καὶ τὸν νὺν ἆ παρ ἐμέὲ εουσαν δύναμυ" 
ὥστε καὶ Ἡν ἡμέας ὑπερβάλήσθει καὶ γικήσήτες 

ο τοῦπερ ὑμῆ οὐδεμίη ἐλπὶε, εἴπεςρ ὦ 6 Φροέε- 
τὲ, ἄλλη παρέσαι πολλαπλήσίη, μὴ ὦν βούλη- 
σε ἔ παρισεύµέοι βασιλέϊ, «φρισδαι μὲ της 
χωρης, «έευ δὲ αἰεὶ περ ὑμέων αὐτῶ'. ἀλλὰ 
ὰ καταλύσασ»ε, παρέχει δὲ ὑμῦ κάλλισα χατά- 
λύσασθαι βασιληον ταύτή ὠρμημένου ἐφὲ ἐλεύο 

έροι, Ἠμυ ομαιχμίην συγέµενοι ἄγω τε δύλου 
Μαρδόνιος μέν ταῦτα ὦὢ ᾿Α.)ηναῖοι 

μεν εὐοίη της πθὺς ὑμέας ἐούσης ἐξ ἐμεῦ» οὐδὲν 
λέξω, οὐ γὰρ ἂν νὸν πρῶτον ἐκμάφοιτε. προ χρή- 
ζω δὲ ὑμέων πείφεσα| Μαρδοήῳ, οὐορέω γὰρ ὑμη 
οὐκ. οἵοισί τε ἐσομένοίσι τὸν πάντα χρόνον πολεμέειν 
Ἐέρζη, εἰ γὰρ οῦώρων τοῦτο ἵ οὗ ὑμῖν, οὐκ, ἄν κὀ- 
τε ἐς ὑμέας Ἡλ»ο» ἔχων λόγου» 1 τούσθε. καὶ γὰβ 
ὀύναμι ὑπὲς ἄν ρωσ ἡ βασιλήός ἐσι καὶ χὰὶς 
υπ'ερµήκης, Ἡν Τὰ ΟΥ µη αυτίκα οµολογήσητε, µε- 
γάλα προτεόντων Ἡ ἐπ᾽ οἷσι ὁμολογέων ἐφέλου- 
σι δεμαίω ὑπὲρ ὑμέων, οὗ τείβῳ τε µάλισ-α 

09 οἳ- 
2 Θέλωσι «4γεῥ. 7 ο Αειρύ- 

ο «4γοῦ. }’. Πίου. Βασ/. -49χ. οἵα ὁ16ρύ. οετε παρεοῦσάν οι δύγ. 
1 4ε4. Ῥαι/. «401. «τοῦ. }πά, Ῥαγίς, Β. ΑΔ γή1. αΠ Φρονέοιτε. ΝΙοχ πάρα ἔςαι 

ῥ «4γεῦ. Ῥα/. -ᾱνκ. }1πά, ΒγΗ., καταλύσεσθε ηεῃ., καταλλάσ- 
ἆ εί. Ρατ. «4ῇ. «γοῦ. 71, Ρανς, 4. ἢ. Β), . ΔπΠῖθα ἐνὸν 

4 Ὡεπάστατας ῃπ «{γοδι { Ἐπιί- 

ἄε Τε αη]πιαϊα {ήπο, οπιογως, Τζ ργήλάος. 
αμείαρης θπατίηπι» εξ Ῥοδτας οχεπιρ]ο ἸΝο[ΐος. αά- 
Γπυχοτυπί, Ψιάε Τοπ. . ἵῃ Ἡ παρά. Μος εἴπερ εὖ 
Φρονέετε Τεριά!ατε πο ἀερι]. ΒΗργα Ο. όο, α, εἴπερ 
εὖ Φροέεις αἱδίαια. .; 

57. Τὴν νῦν παρεοῦσῶν μοι] Ώμο πεενε Οοάΐσες ἅι- 
ἀὐπῃ ΙπποτΙεταπε, ἵπ αήδιις Ἠαθο Ἠετοάοῖςο πἹοτθ ἷδ- 
ἑταξία Ἱερυπεισ, τὴν νῦν παρ᾽ ἐμὲ ἐοῦσαν δύναμιν. Ῥαυ]ο 
οφ με το 15 Π]υά παρ’ ἐμέ' {αρτα νΥ1. ς.8ό6.αοχς Ο04ὰ. 
τεζτα τεςερίΙΤῃ θέσθαι παρώ σε’ 4Ι48 Ιεό]ο α]έογα παρὼ 
σο ΠΟΠ ἀεθιεται ἀῑοῖ ἀδιετίοτ. 1εχίσοι (0). Ῥι 
48 8.2 Παρ’ ἡμᾶς οἰκεῖν ἀντὶ τοῦ παρ ἡμῖν' "Αλεξις Φιλα- 
θναίῳ. 50ῤδ. Εἶες, ν. 1845 ὁ παρὰ τὸν ᾽Αχέροντα θεὸό 
ἀνάσσων' ΝεΤΕ δεῤο]. καὶ ἐν τῷ πεζῷ λόγῳ ἔν χρήσει αὔτὴ 
ἡ σύνταξις τῇό παρὰ προθέσεως. ᾖ/αειι Ῥ. 7ο. 9δ., ἠαθή- 
µενοι παβ᾽ αὐτόν. Ίδ0)6. ΤΠ, ο. 8.» τριήρεις ---- βοἡθοὶ 
παρά σφᾶς παροῦσοι" υδὶ νιὰ. Οἶατ. «10νε[οῦ. ---' 91ο 
αριά Τόμο, Πβηϊβοαίι Πεγοάοτο ραυ]ο Ῥοδί μ{ησρᾶ” 
ΤΗΣ καταλύσασθαι υὈἱ πλ 4ποαιμθε ο. ἀλλὰ Μο 
λύεσθε' πῖ ἀλλὸ πείθεσθε ἵπ απίδη5 ὃν ωρα ει 
ο οὐ [οοχαιάή αὐα ες υμ/αγραίατ ΨΑΙΟΚΕΝ, 
ότ, Παρισεύμενοι βασιλέ!]. ΕΠετοδοήέ Ἠπες ---. Ῥτα Τ.. 1ν, 166. παρισεύµενος Δαβείῳ διεφθάρη. ΑΊοα Ῥοεῄπιο ᾖομίς, ὁλλὼ καταλύσεσθε. Μεμας Πνμεβίη« 

/οηΐμς αὰ Χομορῥοηε- ᾿Αναβ. Κύρ. Ιω 1. Ρ. 6. 
76, Ἐνύρων τοῦτο ὃν ὑμῖν] Ῥοταίείει τοῦτο ἐνὸν ἕν ὑμῃῳ, 

με Ο, 6ο, ο, καὶ τόδε ἐν αὐτοῖσι ἔνεσι. ἸΝο]η]ς[α πσπι- 
Όσηπας 4οθοΠΕ, Χεὶρ ὑπερμήμη» τερὶ5 3ὺ Οσ/01ο εχρτεςῷ 
ει, «4 πε(οῖς ζοήβα5 γέρἰδ ἐσ/ε Ίάημς Ἠρθιο]ὰ. ΧνΠ, 
166. α0ϊ Οἱοσπης. ο. 

77. Ἐν τρίβῳτε µάλ/σα οἰκημέναν] Ἔαἱες, αμοὰ Ῥου- 
70 

]α1ο ῃ 

δΟ6 
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22 

22 

2) 

22 

29 

32 

χε 

ε.φ / ν / / , .ρ οικημ Γῶν συμμάχων πάντων, αεί τε Φθειρο- 
/ / 5 ' ὧν ειν μούνων, 3 ἐξαίρετό τι μεταίχμιο τὸν γἩν 

3 

ἐκτημένων. ἀλλὰ πείβεσθε. πολλοῦ γὰρ ὑμῦ ἀξιαβο 
το νὰ : / ς δα / νους ταυτα εἰ ῥασιλεύς γὲ0 μέγας µούνοισι ὑμυ Ἑλ- 
/ Δ ς / 9 ἃ 2ῃ/ κ. ' 

λήνων τὰς ἁμαρτάδας ἀπιες, θέλει Φίλος Ύὲ- 
/ 2 3 : λ ων 2 
γέσδαι. Αλέξανδρο µε ὃ ταῦτα ἔλεζε, λα- 

2 2 δαιμόγιοι δὲ, πυβόμεοι Ἰκευ ᾽Αλέξα]δρο ἐς ΑΦή- 

Τ ῑ Πεέαό δράπαπα ἀά εἶπι δς(ιαφεπάαπὶί 

πῖπιο 1Ώ ν]α Μαρίας, οἳ {οἱ {έπρεί ρεῦ 
ἀΙπη]πί, εἴ ροσΏἀεατῖς εχἰπιίαπι απαπάατη Τεῖ- 
Τ4Π1 1Π ασἰετΏη 1Πῖετνα]ο Ροῄια.  Πάφιε 
Ρετ[ιαάεαπῖ ἴδια νορῖ; ααηπι Ώπε 1]α ααή- 
Ώνίς ρτε, { τεχ Ιςίε πιασηίς νορῖ σ18- 
εοἵυπι {0ἱἱ5 Ππ]πτῖας τοπηττεῃδ”, ΨεΠτ Πετί ᾱ- 
πήση», ΒΠας Αἰεχαπάετ, . Θπεπι ΑππέΠᾶΡ14Ι 
Ίο αἆ Ἱπάισεπάος 1π Ρατβατ. [οσεῖαῖεπι ο 

γας9 ἐ ὁμολογίην ἄξοτα τῷ βαρβάρῳ ᾿Α.ηναίουε,Ὁ 5 μεπ]επ{ες αὐ πα αμάἰσ[εητ, 1,αοεάσπιοΡ, ἷά 
ἄναμγησ.)έγτες τῶν λογίων, ὧς σφιας ο χριων ἐσι ΠΕ Πετεί νελµαίπεηίες πα . α 
ο κο αλλα. Δαριῶσι ἐκπίπτεν ἆ ἔκ ΠΠελο- πη][ςεπῖες οταςΠ]οτιαῃ, αι1δ5 ΡΓΦαΙ 

/ λ { Ἱ πωωήσου ὑπὸ Μήδων τε καὶ ᾽Ααίων, χάρτα 5 τε 
”/ ο Σ.ς ὰ ο» ον ἐδείσαν μὴ ὁμολογήσωσι τῷ Πέρση Α9ηναῖοι, αὐτί- 

, ” ’ . 3 / 

Χα ξ τέ σφι έδυξε σεν αγγέλους. χαὶ δὲ συνέ-0Ομιογα πηιιοπάος Ί]ας «επ[ιετε Ἱεραῖον, ο. 
ἃ-. 

{ 

πιπτε ὦστε ὅμου σφέων γίνεσαι τὴ κατάσ-ασυ, ἐπ- 
ανέµεύαν γὰρ οἱ ̓ Α.ηναῖοι διατείβοντες, εἳ ἔπις-άμε- - 
οι ὅτι ἔµελλον Λακεδαιμόνιοι πεύσεσ,)α| ἥκοτα παρὸ ἴειπρις, Ῥτορε {οἱεπῖε {οε, Ἠϊ Ἔαεεζσ” 
Τοῦ αρβάρου ἄγγελω ἐπ᾽ ὁμολογίῃ" πυβόμοοί τε 

Ἆ 3 / 
σεμψεν κατὰ Τάχος ἄγγέλους, 
εὐν» οὐθεκωύμεοι τοῖσι Λακεδαιμοίοισι τὸν ἑωύτῷ { ς να / / 3 γιών. Ὡς δε Επαύσατο λέγων Αλέξανδρος, δια- 

- ͵ / 2 δεξάµωοι έλεγο οἱ ἀπὸ Σπάρτης ἄγγελοι» ο Ἡ- 
22 

22 

32 

/  2/ μέας δε ἔπεμψαν Δακεδαιμόγιοι Φεήσοµένους ὑμέων, 
ἨΤε γέώτερον ποιέν μηδὲ κατὰ τὸν Ελλάδα . / 2 9/ ον . μήτε λόγου» ο]δέχεσιλαι παρὰ τοῦ βαρβάρου, οὐ - ΑΝ / 28 ωω 9 / τε γὰρ δίκαἰον οὐδαμιῶς, οὔτε κόσμον Φέρω οὔτε 

22 

22 

22 

22 

22 

32 

22 

32 

32 

22 

»ν 

45. «4. 
-4γεὂ. ζ”. ποι αρ[ητὰς, 
4 Ὑμετέρης Ῥαε «40. «4γεῦ. «4141. α]ὶ ὑμιετέρας. 

ο/ ( / . ου τς ου - ξ γὲ ἄλλοισι Ἑλλήνων οὐδαμοῖσι υμη δὲ δὴ) καὶ 
δα πάντων ἥχισα., πολλῶν έἵνχα, ἐγείρατε Δ ) ϊ / τν ο νο ὃν «ωκ Ύαβ τόιδε Τον πόλεμο ὑμείον οὐδὲν ἡμέων ἶ βου- 

ἡ ον ς / 3 ρω 3 λομόῶν, καὶ περι τὴν ἕ ὑμετέρς ἄρχής ὃ ἀγων 
ἐγθετο". αν δε Φέρα καὶ ἐς πᾶσαν την Ἑλλά- 2 / ς , 9α, ἄλλως τε, τουτέων 1 ἁπάντων αἰτίους γέ- 
νέσ»}αὶ δουλοσύνης Τοισι Ἑλλησι ᾿Ανηναίους, οὐ- δα νο. ο 3 Ταν / ας τ μω»ρ αὐασχετό' οἰτηές αἰεί Π χαι τὸ πάλαι 1Οιοπιροδι ν]πάϊσαθ[ε πηα]τος Εοπιίπε 1 / « 

3 Φαίνεσθε πολλοὺς ἐλευθέρώσαντες ἀνθρώπων. Ὦ πιε- 
ζευμένοισι μέντοι ὑμῖν συαχ»όμεβα, καὶ ὅτι παρ- 

ὮὪ 32 τρ : ϱω νο κά πω! Ὁ εσερήνητε διξῶν ἤδῃ, καὶ ὅτι οἱκοφ.)όρησ-ε 
/ 

2» Χρο” 

ὁ Τοσαῦτο «γε. 

να τιΨ. ο / 
ἐπτήδες ὢν εποί-05 

τα, πια] εδίε, : απ 1ρᾷ. επι: σεῖοῄς 0: 
τιεηΏθις ϱ Ῥεϊοροππείο εἴσετεπιις α Με- 

ἀἱς ράτίιετ εἰ Αιμοεπίεπβρας: Ιάεοαιε Πή6 

{απο «οηεῖρίε ξ. οοπεϊοηὶ ἀθεδ[ίεη - 
οεἀ ποπ: αχιταχκοταπῖ οπίπι :ΑΙΠΕΠΙΕΠΙΕ 

ποπ αιάίτοπε νεπίτο α- Ῥαρητο Ιεβατυη 
αἆ {οσϊειαϊεπι οοπιταπεπάατη , εἲ ΡοδίαπβΙῆ 
αιά]δ[οπι, «σε]ετῖτοι. πιῖς[απί εσ[εηξ κι 
πατε 4ο Ιπάμβχία 1. ἔεσετε ἀεε]αταηῖές «-ᾱ- 
οεάαπιοπ]] {απτεπιίαια {μαπι, . Όνι 
Ππεπι Εεοῖτ Αἰεκαπάετ, ἐκεΙρΙεΠῖε ον 
αὖ. δρατία, Ἱία Ἰοηαμεί {πΠε, ΛΟ5 να. ορ 
{ετε 1 αεαὰσπιοπΙῖ οταἴΙπ1 05. ο ο. 
οἶτσα (Οπεβεῖαπι αραΐςν πεηπέ νο 
ἆματο αἁπη]ιταιῖς. ν οπίαι Ώυ]]ο πιοἆο Πα{ηπι 

ϐε, πεφπς ἁθσογαίι ουΙι 41 
ΤπΠ1 ΙΠΙΘΓ οπηῃ6ς νοὺίς, 1441Ε 
{1. Ύος επῖπι Ίος Ρε]η ες 

5ηοΡίς Ιπν]εῖφ, εἰ Ρτορῖεί ΠΠΡΕΠΗΙΗ ᾿ 
-αδι ἀεσετίαϊπα: αιιοά εεταπιεΏ ΠΠΠΕ οίό 
νοτίάπι Οταοῖαπι πιαπαν]ες ΡΙΦΙΕΗΠΙ. α 

πογήπα οπιπίηπῃ αὐίοίςς Πε {εΓν1ΓΠΗ5 ώ 

ος Αἴλεπίεηίες, Τε5 Πιο ραξίο ιοἰο σος 
41ο. σοπῇαῖ {επρετ ἴαπ πάε α Ρῃ 

πηι]ς 4ε σα116- 
ἵνα] εἴιαπ] 

νε[απι 

Ῥετταῖεαι, Ἑτ πει αμ]ἀεπι ή 

νεβταπι ἀο]επιᾶδ, αιιοά ἶαῑῃ μήν Ρος 

υῶ Βμρυη {τημάαιΙ εδῖ, εἰ ἶαπι ἁῑι ἀ0Π) 

ο ον , ; 19) ο νε ως ται | η) 2 Ἐξαιρ, μεταἰχμιό τε «41. Ῥπι. ήμδιν π «4γοὸ ἐξαίρετὸ μετα]χμιὼ τὴν 6ὲ δή,» επι κεΣ ' αμ 
το Χρεὸν «4γοῦ. 

ὁ Δυεδί ρατίο]α «γοῦ. 7ης, 
ὤ ᾽Απὸ 1ά. ϱ1μά, ο Ώε[ι υμαίᾳμς, ο 

ὁ Ἠφείρωτε Πάδῃι. ; Ῥουλενομένων
 ὃς 

. ΑΗ: } Πάντων ποὺ, ὁ.  Δμά, νά, μη], αι μὶ ΡΙΗΙ08 εΓαῖ κατὰ τὸ πα ς κά Ὄ ως στ ολαε  Ἡ «4γοῤ. }. ρταεσ]ατε; ἵπ {ο οἳ αἰίίς πιεζοµένοισι. ο 1Ηεή, Ρα]: 1,  ὑφερήθητε «49ἁ.. αἲΠ οι «4ο ἐςέ 

20 
ΧΙ. Ῥ. 78ο. ἐν τρίθῳ τοῦ πολέ / 3] ἷ ἀθαι ων ον σα Ὃρριον ὃς ορ Ὃ ος τεβιο αΠΟΙΡΙΠ ΡΙετηπιφΠε ρει]συ]ο ρτοπηίτυς., εί τμης Λίσα, ΒΕῃΙΙ6Πς ἐξαίρετον μεταίχμιόν τε Οοᾶσος 6016- σα {οπρίαπι ἀεβάεταπι, ΓΟΥ{ΑΔ/5 πα Ἱηρτοῦςα, ὃς τε 
πεια: Ομ]ἆ αιἴεπι ρτορείς μετα ΙΠ(]σανΙ ΕΙ ν χάίον» 1πς]σαν]ϊ 1, νπο 77. εἰ γρ], Ῥ]οοῃίς[ν, Τ37ο, ες Πειασ]ίά, 
δι 

σς 
Απιοπϊση(ες 3 ΔΤΟΙΙΤΟΣ το]ιοι]κ(α 5 ὑμετέρήρ ἄρχῆθεν ὃ ἀγὼν ἐγένετο, κε 
{1113 οεζεγΙα{1ή1 Τ11/ ΤΙΙΤῃ {6η 

ρησύε. 

οῬ{ευναζπα» /οηγβο Εἶαμς, Λης, 1. ΥΙ. Ρ. 368, οἳ 

Ίσα σοηίςς, 

{1 ἐξχίρετόν τε µεταίχμιον Ῥιαερι]ρίεπε, αιῑς {ρεί- 

ὃοο. 

τοὺς φενἑσθαι ----, αιῖ αά ἁῑτα εορυ]α ο. 
σύνης ΟΙ41ἱΟ πιε]ίμς ρτοσεᾶαι, Πε ΡΙΟ ᾿ ένο, { ρείοσί εκ ΜΦ5. αιιχ]]απι παἰζεγοιοές ος ἡμϊήυ 
ΤΠ4Π1 «Ετ{6 Ἱεοταίας νου] οπηςῇοπεΠῖ 1 1127) 
Ῥεά 4ΕῇΠΟ; πο αεβιΙ5 αιισε[σκηῖ, 

νέσθαι καὶ δυλ 
οεάοτεςὴ ΠΠ 

7 5 / . «4δί ἆ ὃ. Τουτέων ἁπάντων] ἵπ Πῖς νοσυ]α. νόΕ τί 
Ἀσοη]ης Ίαρερατ: τουτέων ἁπάντων ἐκτὸς. ργρῃάυΠῖ: 
σθαι. Ιε]ςΚίο καὶ Ροςῖ γενέσθαι νὶὰευαίῦ] ρρς τερεΏ” 
ἆατε ᾳοαιε ροτμϊρίεηί ἀμαδιις τοπ! ο εέσθαι δου- 
Ώδ: ἄλλως τε τουτέων ὠπάντων, α]τίρυν Τὲ / ό. Τιερὶ ος { . ον . : οἱ. νο μντής, ἀρχε] Ἔπεο δρατιρηϊ,, αἱ λοσύνης τοῖσι Ἕλλησι Αθηναίους οὐδαμῶ ὀναολ ιο, ς- 

466146 ἡγεμονίην οἳ ρηποϊραίηπῃ αἱ ΨΙηάΙσαβαης, αἆ 

Φέρει κ. τ. λ. ΙππΙΙε Τπεπιβος]ίς 6, οο, ὅτι ώρχῇ 

Ῥαϊ {οπίεπᾶα» αἆ ααπα Ππ[αυταπᾶαπα νατσητυν Αιρ]. ο . ἲ 940.05 ἴα ι οἴοθιπη Εηπη]ης. 2 Ογοῤμέως, Ἡς {ολεάας ἐσῇομε ᾷ ΡΡΟΠεΠς 1 αοεάαειποπίοταπα ἃ Ῥ- 5 Ακ {ο εἰρηνικοὺέ. 
. 

9 ἐκτός τε τουτέων ἁπάντων ῥ746{Ε ἑω ΟηΜέᾳ «{1δρ//ο . 
/ 

ἁπάντων ---. ]η- 

ἳ Φµοά τποχ Τ,αοεΔαεπιοπίηπι Νο[ετ [αοἲϊ ϐ) ΕΠΡΙΟΓΕΠΙ» περ τῇ, ται ΑΠιοπίεπβδης, ομῖρις [οπιροτ Εανεῖ» ο, (νεῖ 
Ό6βγα γερίοπε ϱγ]- Τίτος», ἀκρόαμα οἵτινες αἰεὶ καὶ τὸ πάλαι Φα ΠΕΙ οΡροσίηπε νῦν δὲ ἐφαίνεσθε' {ηρτα ΥΠ. ο: 73. νῦν τε καὶ τὸ πῶ αν 

λ / εις) ὃο ὁ / 9 - ἡ ἔχθρη πγὸε τὸν Δάββαμων ἀπὶ ὑμέων ἡμῶν νάνοι. οι ἔ-ς, «ωοσμο γαι το Ἀλίπων, ἴαα Ἡ περὶ τῇ ἐκείγου Πο τόν Αὤνω ἐποιεῦντο. 96ᾷ ος{ο ἲ ἲ : νεο σα 
Ιεᾶυτα, Ίπ νἱεῖη]ς ἄλλως τε, τουτέων ντ]. ιέβοσιη Ίη Ῥαπαιλομαίςίο Π1ἱς 49 

κ Αί επ] τ ἀῑσεηί ζαι- 

/ α ρἶκεῦν 

ΤΕΙ πρ 
{]σ τεσεηήοξ «ο, οὐο 

ο {μή 
4ηοα6 νείστα, ΓΠεγούοιο ποῖα » αἴθιι Ἅγόίός εί ή 

Ἰασίάπι πποηδύδ. 4δε 5 ΠΟΓΗΠΙ 1]]ο πιογος Π1ΟΣΙΠ μις - ΕΠ ΔΕΠΗ ο00΄ 
ο]μά(τ ϱ. ο8ᾳ, 8, Απἰιοπίοπίος Υεῖεσέ ἐν ταῖς πολ” ολ, : ν : καὶ Φιλέλλην ) τῆς Ἰσότητοο της , ὅο,. Κεἰζ «οτε, ὤλλως τε, ἄνευ τουτίων Φιλέλληνας, καὶ τῆς Ἰσ ττικοὺς» παὶ πολεµες 

ὠπάντων ----. ΑπΙΡΟ αἁ ἀῑεμοπίδ ρΏποΙρίηπι, οἱ] πηο- ἠεμόνας' Σπαρτιάτως δὲ ὑπερο .. 2 6 

Ῥμμ]ο ροδῖ παρπῶν ἐσερήθητὲ « Ι καὶ πλευνεκτμούς. ο σθεν 
Ιθ[Ίατη πο οἵεατεπα» αάμας[ετιπῖ. 3. θνορύαρων οἷμν. Πῆρη, πε[ζἷο ους πιο]ίμς οεπ/[οή ἀερεαῖ 4Η.ΠΙ ἐσρν. ἄεπῃ πιεβίο πιαππα ἱπρου]ε» ἡγεἴσθαι δουλοσύνης, δη]. οιή τε[ροπᾶς νἱοίπωπ οἰκοφήόῥσόε,., - ΥΔ μη 
Ὅπος ος Ογαεο ἠήβω [2γούῤηεδε [ηδίγέν τοραῃο, 11, Πιεδευμένοισι ]. Έοππαε εδί 191646. πιεζυμ 

Ἶ : { τ] ] ς 2 / πὸ ων, τς Πμοά νοσεος, τε (λες ἀοἒίς ἀοζείβπιας Ἶρες Ῥτο- δὲ οἳ ἐπ[κουροι Τ.. 11. 16. πιεζεύµενοι ὑπὸ 6η 221 ππ]ς ος μῤρην ται ἡδονῶν» {ή {7ῤΕΓΩΤ9 ΠΟΗ Ε.ΓΠΗ αἲἲ- τοῦ, Ῥοιτ οἰκοφθόρησθε «οηηος «/γηλάς» ἴρειαι ἡ πθάοῦ... 

: εν οι ἡγεῖται δουλοσύνής» 11. ΠΠΡΟΠΙΗΠΙ Ππῇί- χο [πηἱΠα τίς ἱπτομίταπ, οἰκοφόρρίαν ΡΙα1οΗΗΕ 4 τω Υ) δη να Ὅς» τ. Ἰάσπι απἰπιαάνοιῆτ 10. Ο0γη, ἆ ρ | ΑΔά 
4499 ΓΗλΗΔ Δς ορ]ηῖοης τουτέων ἁπώντῶν αἰτίρυςᾳ αἷ- αο, 6 Ὑαπίβ6 ἨΠεΠη, 

Όδεπς. 
«99, 0. Ι4Ποτε απιρίεΗ οσηρτεπεπά( 

σόι ΑΦΗ 

Φἰσεπάί 1 

τυα α ραῖ- 

ς μ]ς στῶ6ιδ, 

ἵπ ΠΗΙ: 

κος ὑλρωάσιωῤο να, ἄ γκξίἁνά., ενωκά. 



Κάβοσβαι αὖ Λι ηἱοπ/ δις Αἰσχαπάτο οἳ 1, ασεἀσιποπ]ἶ, « 18 Γὃ 11. 68 
ΡΕ1βείλος Ἴοβος ο Ίοε Ῥαας ΥΒΑΝΤΑ , Ἡ ιν ὁ 
; : ον . Αν Αγ 2 λα 2 ΦΑ: εοα ον “απ ἁἴτυω βπης σαγειῖς; απο ποπηίπε Τμά- ὁ χρόνον Ίδη πολλόη, ἁγτί τουτέων δε ὑμῦ Λαλεδα- .. . ; : . .. Ἡ ν ς « 2 " α δι 
εαὔπιοηῇ γορῖς ας οριετὶ {ος {ροπάεπῖ {Ε15., μοοί τε κα) 3 οἱ σύμμαχοι επαγγέλλονται γυ- 507 ἨΧΟΓΕΦ γε[ίγαα ϱἳ οπηπῖα αἆ Ὀε]ίαπι ἀπαεία ο Ἰαϊικάς τε καὶ τὰ ἔᾳ' πόλεμο ἆχρησα δἰκοτέων 
αὰ Δοπιε[ῆσος ΡότιποητΙα, αποαά Ρε]]απα πος ͵ ἐχόμο νὰ ἐπιθρέψεν ἐσ᾽ ἂν ὁ πόλεμος ὅδε 
Πριοεῖε, Ἀτητος.  Ίνεααε Υορίς Αἰεκαπάετ } ανα. ὁ Ὁ συγεσήκη, μηδὲ ὑμέας ᾿Αλέξανδρος ὁ Μακεδών . ἵ Όμα.. 9 συεσηκη, µη α ς ... Ἀαρεὰο ρετ[ηαάεας, πιο[Πεπβ, Ματάοπϊ ΟΙ3 ο κοκ τω φον 
Ἡσπειι: {ασὶς επῖπι ααοᾷ Π)ί Εασϊεπάαπι αδι: 2 ας ο νι ρολ λα Ώμιρρε απὶ εγταπΏι6 ΤΥΤάΠΠΟ οΡεἴᾶΤη ΡΙ-90), κ ο ο κας α ας ὃς τω ᾱτ. δε ποι {πι ο αΌ νορί [αεϊεπάα, , ῥάνῳ συγκατεργάζεται. υμη ς δέ Ύεου ποήτεαν 
Παπίάσπι τοέτε {αριεῖ, αἱ {ος ΙΙ Ρατ. ο. περ εὖ τυγχάνετε Φρυέωτες». επιΓαμθοισι» ος ον δοιο ; 

2 1]. 5] ώ 3 8γΙΦ Εδία πεηαθ Πάππι πεαιε νεταπ, Ηθο ο) {ἑαββάροισί ἐσι ἃ οὔτε πισὸ, οὔτε ἀληέρ οὐδε). Ἴμμπῃ πηηο ἀῑκίδίεπε, Αιμεπίεη[ες Ἀ]εχαῃ-, ταῦτα Ἔλεξαν οἱ ἄγγελοι, ᾿Αηναῖοι δὲ πρὸς μεν 4ο φπϊά ση Ίτα τε[ροπάεταπε, Εε 1ΡΗ ο δτο ς Ἀλέξανδρω ὑπεκρίνάντο 5 τάδε, ον Καὶ αὐτοὶ τοῦ- Βηῃ Παβεπιας Ίος, γίτος Μεάο ον ος γε ἐπιφάµεθα ὃ ὅτι πολλαπ.λησίη ἐσὶ τῷ Μή- ΞΗΑΠΙ πιαῖοτες ε5[ε α1απι ποδίς, Ἡς 1ά πμ] 2 τό ν ο ος. ὡς οὐδὶ αν ο ος οροτίθτ]: εΣΡτοΡίαϊε:  αἴἴαπιεη 1Π τπϊαηόα ο ὃφ ιν Ἠμθη ο τη τὰ, ώς Ύ 
«εταῖε εατεῃις τεβ[εππης, «παϊεπι να]ε- -ν Φεδίζω. ο. ελευ»}ερίν ο. Μημς: {οοἱείαίοπι νεο ΠΠ ΡαϊΡατο σοΠ-  ἀμυκεύμελα οὕτω ὅχως ἂν ἃ καὶ δυιώμερα μον. ! αδ.. - 

. τν . ον κ ος / νώ 
ἴζαμετα ηεφῖε {ή Ρετ[παάρτο ποβῖς Γεπεερ 2800, λογῆσαι δὲ Τῷ βαρβάρῳ μῆτε σὺ Ἠμέας περ αἴα- ηξημς. Ώο5 ἴοἱεταρίππας, . Τα νετο τεπαηςί το. πείφευ, οὖτε ἡμέεο πεισόμιβα. υῶ ἶ δὲ ἀπάγ- 

ἁτάοπίο, Αἰἰλοπίθη [ος ἄηιοι Ἡιό νομος ο Ὑέλλε Μαροοίῳ ὡς ̓Α.)ἠναῖοι λέγουσι, ἐσ᾽ ἂν ὁ οπΠ 1ποτα πιθαρ]ῖε αἱισο ειίαπ. Ώμπο ππεας, 22 ΝαβΟΦ οκ κα ων ον τῶν : το ὃν ἱπίεμ-- 52 λιος την αὐτῃν οδὸν ϐῃ Κ τῇπερ καὶ νύν έρχεται. ΠΏΠΩΙαΠ1 πος. ου Χθιχε {οςΙειαίεπι αΠΙέΗ-. τὰ πα ολλ ο ο ος} οσοι : τοῦ» [εὰ Θυπῃ οχ[οήμμτυτος ρτορυαπάο, [νε- 2 ῥήκοτε ὀΗΡἈΡΥΗΣΝ ημμας Ἠξγ. ἀλλὰ «εοισί τ ἴο οΓ6. σοπηπή[εοπιπι: ἀθοτυσα  αἴηιε Πε-θδ, πα οος ισυοί "μη ἐπέξιμο αι, μυγὸμθοι». ων νὰ” ον 
ον ς/ ν τς -. ο. 3 πο β]- ΤΟΙΙΙῃ πε, πΙβ] ρεηΠ Ἠαρεης, εἲ Χαι Τοισι Ἠρωσίν τῶν εκεμός οὐδεμίην οπι ἔγων» ” 4Η οΓΗΠ1 1 5 Ρ ἃ 22 »/ ν ο για 1 ος : : ἱεπρία ο: Ππιπ]αστα Ἱπεεπάτ. Τα 4ποφαε 2» ΟΡέπρησε τούς τε οίκους και τὰ αγάλματα. σύ Αμα μον αν απο ας πρι. ο, τε τοῦ Ἀειοῦ λόγους ἔχαν τοµύσὸε μὸ, ἐπιραμώ - - αν ος φομ ο ο ο πρ τν Αρ τίο, ας ἵπ Απλεπεπήήπι, γεπίας ΡΟ ο Αθηαίοιαί” μδὲ δοκέων χρηςὰ ὑπουργέευ, ἀέ- ο πεειαμα μι σμσιιθα μωρο ο λωως. αίνε. οὗ γάς σε βδυλόμεδα οὖ- ἵτε,, αᾱ ἱπ[απάα πον [αοίεπάα αάβοσεεεῖος 2 ασ δε παραῦεε, οὐ Ὑάς σε [ ./ ; Ας μι βς ο τα ρα ' εν ἄχαρι πρὸς Α.)ηναίων Ὦ πα.νέεω. ἐότα, ποό- Πο]αππας επίπα το Ἱηρταϊαῃ αἱρρίαπι αὐ Α- 5» 50 ἄχαρι πες κ ο ης τοὺς 

Ὀεπιεπβρας ρα, απίρις εἰ Ποίρες εἰ απ- » ξενόν πολ θικσια. ]ρος ο Αλέξαφδρον ο μεὺς ο. Ἠσὸ ΔΙέκαπάτο τε[ροΠἀετΙΠε: Ώμῃ- : Τα υπτεχρύαντο’ προς δε τοὺς απὸ Σπάρτης ἀγγέ-- ΝΑ ο ΠΕ ορ τος -ᾱ σ Ῥω τοις κ τον κ ον εἶς αυτεπι αὖ δρατία 1Μῖὰ» δαπε αὐ]άεπι Τμ» λους, τάδε, ,, Τὸ μὺ δεῖσαι Λακεδαιμοίους μὴ ὁμο" ΄ νε . : 1 Ἱ ς / ο 3 .. μή. 
'σπιον ο. ης {Φάμβ ο σν. ωμά λογήσωµθ τῷ [βαρβάρῳ, Ὁ κάρτα αγ }ρωπΠΐου Ἡδ. ϊδατο, να]άε Παπιαηαπι εις 1εά τάτριτε ἄταρ αἱσ ῶς Ύέ οἴχατε ὁ / νο 

ρα! 
εξεπιςἆμεοιΡ τὸ Α.η:. ΨφοπηίπΙ,  Ἰιδεητες. ππεπίεπα Αιμεπίεπβιπι 12 9 ΙΣΧΡΩΎ πῶς : / κο κ. ./ νά λα ο. ον. ἐκριοχαταίη, γετοτὶ: αποπίαπι πεις ἵαπευπι 22 ΜΥ Φρόήμα ἀβῥωδήσαι, ὅτι οὔτε χρυσός ἔσι σης 

κα αὐεοὁ 0 οὐ- 
ο ο ται . αμα Νο : ο μάς εν κα ο. ΜΑ ον, αἱ λοπὸ σύμ, νο, ῥ/Ιο) πα] ὦ Συψέηκε «4ποῦ. . ο Δέ γε]. Ζ114. ἄθεται υ]εῖ- 

μμ. «4γοδ. }α]]α, αἴῑος πο Ἰαμάο, υψέφηκε «4γοῦ. ας οὐ παπι. Νοα]ρῖε Ίαες ἆμο γε, Γοὰ πλος Ῥοδί ὤληθ. οὐδὲν Ποξεῖτ οὔτε βέβαιο. 6 Τοιάδε νο | Ἰμ ολων «Ίγεῤι Ρωΐα, -Ἠ Δέει Πάοπι ας ον. οπμαρέο Ἅπα.. ἡζημής ἐλευθερίήν σκεπτόµενι.  ὦ Ώεβι ἄγο : 214, ὁ δὲ «ἀγοῤ. ἔ., ασ νετῖης: αΗ1 νῦν τε... κ Τῃ καὶ 1, Ρος. 4. ο) Πίσσυνοι ἄγοδ., ξ {οἱεί.. Ῥέδειν «γε2: ῥἼμά, .. Ἡ Παθέεν Ἰθειας, αεί φαθεῖ, ο Κάρτα μὲν Αγ. ὃν ῥ τῶν Αύ: τὸ Φρ. Πο τηπ]ο «γοδι πατε. οοᾶς 
«16. Αάρησα οἰκετέων ἐφόμενω] }1]]σε εὔεμᾶοία Τμα- ᾽Αθηνᾶῖοί πολεμήσούσι Πέρσαιο ὑπὲρ ος δεδιωμένης φώραὲ Όὕπα ου(ζυπίστο Βισαπετ.. Ῥο]]ο Ιπατί]ες, ΙΠ1ρυδεί6ς, καὶ ῶν ἠσεβημένων καὶ κατοκεκαυμένων ἱερῶν, αριά ΑΡ)»: Ῥαο]]ας, {επες {οινίαιε ἀε[οήριπεας» ἄχρησα οἰκετέων αγεῦ. Τ, Ρ. 994. Ἡ. ΟΠ ΟΓΙΙΠΙ Ρποτα νἷπι Ίαῦεις παα-- ἔχόμενω ΙΝΟΙΠ1 Ώλοίο οἱ ἄγρησοι οἰκέται, «1016/10, Ἑκ- ΊοίδΠι Ἠετοάοτεῖς» {εᾷ τόόθᾶς ποστ. ἀῑχὶςία {οηρ]έ- Ῥιΐσηι {γ1ήες Τ. τι Ρ. 917. ὑπισανουμένων δῥάΡΙ4Π0- ῥήκοτε ὁμολονήσειν Ξέρξη” αιαΠι {επ1ρ6: πολεμήσει». ------ 'ῃ παῖδας καὶ υναῖκας αὐταῖς, καὶ τοὺς ἔξω τῆς ἡλι-- Ιητετροίτο Πιοχ Πεατα {σηδί Ροϊεητἵη ης: ὨὈ]ς σῤ- Χίας ὀρέψειν, ἕως ὃν ὃ πόλεμος ᾗ. Ὑἱάε Ἱ. 1 9190. ἃᾱ-- ο) δὴς πίσυνεί ιν ἐπέξιμεν ὠμυγεύμενοι, καὶ τοῖσι ἔρῶσι. Ροβς, να ο δε. τῶν ἐπεῖνος οὐδεμίην ὅπιν ἔχων ἐνέπρήσε τούς σε οἴκρυς ----' «τάς Πρὸς μὲν ᾽Αλέξ. ὑπεκρίν] Που Απάε Τπῇο ἁῑ- Ἠ]ης ὅχους εἴ οκ Ρτοχ]πής Ώεοταπι οκήῤατά Ὁ. Πεγσλ{, ση] απ έζοτο. Ἠμήήραμα αρταῖς Αἰπεπίεπβοις τείροῃ- αιἡρίε Ἀάνει πι σοι - ΟΕ ΠΟΝΑΡΟΚΕΝΕ τα Ἱποτίεο πίτα {ή ος δοβῦ. ἵη Ῥαπαίμεῃ. Ῥ. -88, Ῥὸν αὐτὴν ὁδὸν ἵῃ τῇῆπερ ὅτς,] Απίπιο[ις τε[ροή- πο ταύτην. ἐνὼ τν ἀπόκρισιν τῆο ὃν Σαλαμῖι νάυμα- Ποπί5 αμέτοτ Απμάςς, τὸν ἥλιον δείξας, "Άγριο ἂν ἑὖ- | η καὶ τῶν προπαίων οὐκ ἧττον ἀξίαν ἡγοῦμαι θᾳυμάσαι. τος» ἔφη, ταύτην πορεύήται τὴν πορείαν, "Αθηνοῖοι ἄολε- ᾿ Ν Ροπῇ αἰαπ]ταῖοπι οτάήοηα η]η ῥτοίγαξτα ποηηϊΡΙ] μήσουσι Πέρσαις, {Πο Ρ]μίαγεζης Ῥ. 924. , Μήπη]ες 1π᾽ λα υηήπη(ε Ἰ]μλαγερ, ΛΗβΙ4, Ῥ. 934. Ὦ. ----- 1π Πΐδ Τοεάετυπ Απέοπίρις {ούπιυ]αε Πποαᾶεβίαπεας, εὐΙβ-- νὰ  ερίήν πω σιν Μἱῥεγ]αέήν ζοΠζεγαηέει ορθά» πιοά!, Ίλοπ]αμος Ππίατ αἳ Τα ἴπος μέχρις ἂν οὐρανός τε καὶ πο αἐκοαμυᾶσ. Ἠπεετυπα νἰάεισε αὐσά Ριαευεπῖ γῇ τὴν αὐτὴν σάσιν ἔχωσι 1ῃ ΙΟΥ Πίο, Ἱω. ντ. ρ' νο πΠ ΕΠΙ 6οάϊσες, ἐλευθερίής, Ώγα σης ἐλευθερίης 415. Ἱνεριρο Ρίο, ς ανν μονο, Ὃ η. 34εο , 1δᾷ πο ί-. 90. Αβέμισα ἕρδεν] Τὸ. σε ἀθέμιτώ τήεπΙΌτ πας τ0ς., Ἡί Ἡς ἡἷο (αρένα Ἰηνορῆς ἓν ἡρο ας οΝ1ε 1» 4502. ποι ἁσπο]ομηῖ.. Βιρτ ἵαν Ὑμμόμος, θήώναμας- ον πα 1116 1ΟΠΙΡΕΗΠΙ 1η] η ο τος, δεινῶς δεσκε, υδὶ Ρίτα, Αἱεκαηάταπι διὰ θιής τς πα ἱοόἄομόωι της ἐλενδερίης, η ΠΙΗΙ ππης ον Ἠμης μὲ ᾖῃό πρςα ἁἰπιϊκ[ιπα Φορμήβα 7/4) {6 Τε Ἡ. ϱ- 217 οι κ ν 9, Π]ς ΡΙΟΌαΠ μπι νΙάεἴΙΣ. 9 ΥΑΤΟΚΕΝ. Ώτεζητ» {γοωγρής. νετο ἵπ Τ:80ς1. αἲ. Ρ. 1σ6 ον ἀμρ ο δρίην σκεπτόμενοι] 8] πιούρα Ἠή5 αὐῃε, αυ] ακκία, αὐία Ἰηιά ναι οοορεσίτεες» ϱικροῦ 960 ει δεγέα {ήν οοἩ//εγαδίοπέῃ, οεεπᾶεπῖ 3 Ιπ- λευσαν, Πήπηῖς οσαζθῇᾳς.,, «πο νε’ Π ο δφ ασ φκ αν ΕΧ σκεπόµενο ΠΗΧΕΤΗΠΕ, ΤΑΙΙΟΓ α- 4 «᾽Ατὰρ οἰσχρῶς ος εἴκατε] Ἡ ας 11. δὲε- οοή[ἑ ρχας [λιχόμενοι ἐλευθερίής, «ε[ογίο {έλεγες αἲ- Λ2απί Αἰσχρῶο 6 ἐπισάμένοι πεέτετε εΙριεΠΏΙδ; ΕΤπςῃ- Έηπᾶ ης αι ἵπ Ῥοηας ποξᾶο οχεπηρ]ατῖ-  ἀπῆος γδτῄῇο τοππονεῦιε...Ὀϊέα, Ἰμραῦς Έηεο αιος {- πες περο, Ἱμα- αῖρ 10ο. ΜοΧ μι, η οροΠ6-  ΤΠοΙ6, οορῃ]το Απμομομβωσεἁμίασν« - 3 -- ο. ους» Νη]ραέπι ο ΟΠΓΗ]εὁ πειρῷ ἀαίμοερς Ῥοτ οΦΙΕΙΟΠΕΣ  ΤαΠὲ Πηογο Ἠμπιαή ἵη σα ος ιο ση ἒς Ἡ ν6: ει ΙΙΙ) η “Ὡς πεσόμεθα Ρε(/[ΠαβεΡίΗΣ 1 αυζεπΏης» τει], Ἱαραῖοπέ νετο 11Π8 . Ὃ αν πΠ Ἠ5 Ιπά6- 
39, Ἔν ο. ία ο/η τιῇ ΏοΠ {πέαε πεσθείδ. ας εοτηπι 1Πμά. Ἡπο ετε - τς ἔτυγ χάνετε ἐπιςι)- Ματβορ]ῃ :.9 ἥλιος] ΤΠ οοΠ6ῖοπεπι Ἰπιτοβιιδῖ5, 4105 µενοι, ου{ετναπῖε, ον η ΕΠ Ίαηρις, ομς ξως, ὄνῃ, ο οταξ, Ατίβ]άος οχ. ΡιευήσΊτο σὺν ἥλιον δί- 47. Οὔτε χρυσός ἐση «Ἐαιιζα [ας {ηρειδα Τ,αοσάαε- « ο ο ος ἂν ὅὗτορ, Ἔφη, τού ποβρύηται ν πορείω, ἡπδης πα δτα ας ο μεωκέ; {ὰ Ίδια ας ον 
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4 Μεγάλη ἴάετῃ. 

κο ο ώ οὰι αμ οὐδαμόθι τοσβτὰς» ἔτε χωρή κάλλεί κα) αρετῇ 
/ ς { ο σου / 3 8 μέγα ὑπεφέρεσα, τὰ ἡμᾶς δεξάµενοι, ἐθέλοι- 

µε ἂν µηδίσαντες, καταθδηλῶσαι τὴν ἙΕλλάδα,δο 
πολλά τε γὰέ καὶ μεγάλα ἐσ] τὰ δαχωλύοτα 
ταῦτα μὴ ποιέευ,μηὸ ἂν ὃ ἐθέλωμο. πεῶτα μὲ χα] 
µέγισα, τῶ Φεῶν τὰ ὦγάλματα και τὰ οἰκήμα- 
τα 5 ἑμπεπρήσμθα τὲκαὶ συγκεχώσµθα» τοῖσι 

ς σ] ε : ο ο / 
λος ἤπερ ομολογέιυ ἆ τῷ ταῦτα ἐργασαμόῳ' 
οταν Ἂ.  μβχεια ἡ »ἱ ϱ / ρε ν αὖτις δὲ, τὸ Ελλικὀν 5 ἐὸν ὁμαιμόν τε και οµό- 

] κ ξηυᾷ / λ ] / Ὕλωσσο», καὶ «)εῶ Ιδρύματά τε χοηὰ καὶ «υσίαι, 
Φα το Κ. ας δω 6 (ν : ’ ; ἳ 3 

ἤθια τεδµότροπα. ἕ τῶν προδότας ὙγωέσθαιΑθη- 
τν κα η ο. σ κ ή ὁ «ολ ο, ναΐες εἰ. ἂν εὐ ἐχοι' ἐπίσασθέ τε Έτω, εἰ μὴ πρό.6 

ἳ 9 3 Ἆ Ν ο .) 

τερο ἐτυγ χάνετε ἐπιςάµεοι, ἔσ᾽ ἂν καὶ ερ περι 
Αθηναίων» µηδαμαᾶ ὁμολογΊσοντας ἡμέας ἨἘέρεῃ, 

/ Σο - ; 

ὑμέων µέντοιαγάµεθα τὴν προνοίην, τὴν 6 ἐς ημέας 
3) : 5 9. σε} 3 ! 4 »» ἔχεσαν, ὅτι προείδετε ημέων οἰκοφθορήμένων ἑτω» 
ο 3 κα λµ/ ο } { ων » ὠσεεπιθρέψαι εθέλεν ηµίων τες οἰχέτας, κα ὑμνόβ 
λ ε Ἡ πμ ώ σα .ς / 

εν η χάρις εκ πεπληρωτα| ημεες μθτοι λιπαρή- 
: . « ϱ αλ }Ώλ. / σοµμεν ΞΤῶ., θκῶς ἄν εχωμε 28Φέν λυπέοτες ὑμέας, σας 1 ς “/ , / ΔΝ « / ου δὲ ὦς τω ἐχόντων, φρατὴν ὡς τάχισα ἐκ- 

2 9 χ / ᾿ ν : ἄλλ ἐπειδαν τάχισα πύθηται τὴν ἀγγελίν, ὅτι 
3 .. 2 ον ς / ' 2 6δεν ποιήσομο τῶν ἔκάῖνος ἡμέων προσεδέετο, πρὶν ὢν 

ο” ω Ν ς 3 παρειναι ἐκεῖνυ ἐ5 τὴν Αττικὴμ, ἡμέαρ καὶρός ἐφι 
! προσβωθήσαι ἐς τὴν Βοϊωτήμ, ΄ 

ὃ Θέλωμεν «4ο. ο τὸ ἐμπεπρ. 
20ἱσι «“γοῦ. ῥήπά. Ρα. ο «πε. )4εΙ, 4ἱδ. Ρα9/.. ἵτ 
ς 

" . κ" 
«ροθ. ΣΠά., Ῥτο απο ἡμεῖς απῖθα, - ΄ ὑμέαςν Όος 5 αγέαµος. «ετεγυπ1 ρο5ε Ἠοιωτίην Ρα5/: Ἠαῦοι, μτὶ 4ο, ει ῥη]]ᾳ ὁ Ῥπο]ρίηπα, σαι 

- ὧν προδ. ᾖ4ε{1, «4ΐἱζ. Ῥρ0/. Ρτίής εἀεῦαιμί ὧν καὶ πρὀδ., ἴαπι Ὀτενί ροδῖ ἣν μὴ καὶ πρότ. 
έως ἔχουσαν ῥ. “4γεδ. ΟΙ πρὸς ἡμέας ἐοῦσαν. Ῥοδῖ Ῥάμςῃ καὶ ἡμῖν μὲν ἡ χάρις 1π ΠΙαΤΡΙΠΕ 4γ ” ᾳ 

ταῦτα Ὅ--τ ἐν Ἑπάρτην. ἵμπα 6υπΙ οράθπι ἆ4ε. 

Τροπά1ς[α {ετυπίησ αριᾶ ΟΙ ογμήή ΧΙ, 6: 98. ὧς οὔτε 
«ώρα ταῖς Πέρσαις ἐξὶ τοιαύτη οὔτε χῤυσὸς τοσοῦτος, ὃν Α- 
ὀηναῖοι δεξάμενοι τοὺ Ἕλληνας ἐγκαταλείψουσι ΙΤ4ϊῖΟ5 ,λ- 
ςεάλεπιορ]ς,, πι ας ΔιΠεπΙεηῇρις Ιπάΐσπα π1ε-  πέμπετε] Φορζος ΕΤ Ἱπρι]πίς ΠεθμεΏ 19 

1 Ἰμιαγεῦ. ἵπ ΑΙ. Ρ. 591. Ὦ. αἳ -4- οἶεα εοἴσεπιος νὶτὶ ἀοά αμ/ΠπαεταΠί ΔΙ. ο πεβόλ. Ἔμεχσλε, Ειοίτητ 
ν πλ) πα τῬ ΤΠ. ϱ. 357 μα Ῥ]θσαπίετ Εεγοά. αἰσχρῶς ΄ ”/ ε ν Ὁ ω 9 3 : ἡ Αη κο μν ͵ 15 {ῃ 

) ον ο ρω γαι νεο Ὡς ὧδε τοῦτ ἔχοντὸς, αἰάζειν πάρα ΤωϊΡ . 

Ὃ ο μι ρμα, ο ῥδήσαι Σο. τομσειας πα Πίετα ΠΙΜΕΑ ΓΑ: Ὡς ὧδε τοῦδ. ἐν. 
261 11 114511 4126/1 θαζεαἰς ἐκρ]ογα{αη. Ἰπῖετοςτ., ὦς ᾧδ᾽ ἐφόν ὧν», 8Η. | 

{41/16 /α6 υεγογὴ ο ἄ ο 6165: ΙΤΓΙΙΠΙ ὥς ὦδ᾽ ἐχόντων τῶνδ', 

1 

εν ο νά ος πρ ο Δο τον" 

ΧΧΗΒΗΗΔΔΙ 

ΙΙ πο ας 

ν» ὃτ. εοππιοητασαπε, Ρτοχίπή καὶ ὁμῖν μὲν ἡὶ χά- -42γε[ο). Απίήι, ἵη “4 δι πο 6. δν 
ρἱς ἐκπεπλήρωται νεηυίας ἀεπήπηείητ, { ἡμῖν εχ ο1. 
«τοῦ. ναἱεατ: οερ[ατεῖ επίπι {ο Αιπεπιεπβιπα σἳ ἆ 
ραγίαποηπῃ σοπίτα {ε[Ε ΡοβΏο,  Αἰππε, ου απτπη 34 
Ἑοεάαεπποπίος αἰεϊπεῖ, Ρἱεπίσβπια 1]]ος Ῥεπὶνοἰοπῆαα  Ὁ 

ΓΦΙΠΕΙο ἀθβμηδος. | ος 
όδ. Ἅα πρὸς ἡμέως ἐῦσαν] Ῥεἴεάῖς ἱπιουρτείρπεηής οἰαμία]α ΜΠείροπιεπες παπι, τν 

ο 
Ἂ κ 

Φα, 

ο του 
αν μάς ἃ ο 

ανα .. Ὕ 

ας μι ἃ ο ΝΑΙΟΚΕΝ. ὦδ' ἐχόντων' {εὰ τοῦτο ἔδττι πεουῖτ ἵΠ. ώημηαις ἡμέκα ἔκωυσαν] Ἀο]αϊ» αιοᾷ Πιωπα Βοη-  επιρίοχυπη ἀοάστιιηὲ 1]. δερδ, Τα ΑΡΡ: ἂο λα Ἡ 
του ασποίαΙτ, αἀθρειηατί: ἃ ποίζετο αμἴοπι, αἀποιία ᾖὃ, ο η Αἲ ασε. 4ο, ες 

τιώσεσθαι ἐς τὴν Ῥοιωτήμ οχρ]ίσαττ ἵβ 

υ{ι, ὑ]άο ή); Τ. 1.Ρ, 949., ἀθθύθ᾽ 

πας α νου ο ο Ἑ σ 

ἀππὶ ἠφαπαπι βεπΏμτη 65ε, Ίεαμε Τερῖο υπ] 
{ρεσίε ει Ροπίϊᾶϊα να]άς ρτβ[ίης, 4 Π08 
αἀεριῖ νεΙπιας σεπι Ἰάεά]ο [επΏεητες ΓΓαάθ- 
το, {εενΊταή ΟΙπεῖαη. Μι]τα επΙτη ει πια- 
σπα {ηπε, αν ἀετειτεὺτ εαἰία {αεετε, Νε] 
νεµποας: Ρπηαπα -αἴαπε Ι4επί πιακΙΗΠΗ 
ἀεοτιπα ππυ]αστα εἲ ορἀϊβεῖα ετεῖῃαϊα Ρατες 
ες ἵπ τιπια]ο9 ασσεταῖα., 45 Ώο ὕἱευπῃ 16 

εο {ὠάστατὶ ααἱ ἴδτα Γοσοτίε: ἀείπάε, Ο8- 
σαπὶοϊ {απρηϊΏί οοπἰωπξο εἲ ΤΕΠΠΟΠΙ5 16" 

ἀμς, 6 4θοτΗπῃ οἳ ἔππα σοπηπαπία εἲ 18611- 
:.Ποῖα, 6ἳ ΠΙοΓεδ σοπβπηῖ]εδ; ηἁοτωπά ΡΓοάίτο” 

τες Πετὶ Αιμεπίεη[ος, ποη θεπε ΠαΡΕΓΕΕ ἄ 
Όσετιε Ίτα {εἶιῖδ, ϐ απιεα πε[εἰεαδ» ἀπ 
ναὶ απυ8 Ατοπιεπβαπι ΓΠαρεγεήε» Ὦ 
Ώ08 «ΟΠΝΕΠΙΙΤΟΡ εθ[Ε ευπη Χεῖαθ,. νέ 
ΠΙΠΙ]οπη]πιι5 ΘΓρα ΠΟ ΡτονιἀεηΙαη» ἄν 
οοπ/α]αι]δ. πορῖδ ἀοπηὶ Ρετά[Πδ 1τ ἀσπιε; 
Π1σος Ποῄτος α]ετε νεΙκίς, ριάταπι ΜαὐεΙ: 
Έτ νοῬδῖς αυῑάεπι ΡεπεβεΙαΠ] Ῥτοτ[ι5 6οΠ] 41Η 

ΠπαΤιπι εδ: Πος ἵατπεπ Ἱτα Ἡ ΕΙ 
ς πιο]ε[Ις αᾱ- 

Γεταπῃ!δ.  Ίαπο νεῖο 4υμπι 

ΡΙουί Ροίεπῃής, πῖ 18 ε Πῶ τε 
{ ν ς Αα. ε / η ς κ ο 9 Ἱ οφ οἵς 6» 

ο ο ὦ, γὰς ὃ ημέε εἰκάζομὸ, εκ. ἐκὰσ χΧρό- Ἰιαρεπῖν «ορίαδ ῥΙΙπΊο μαι ν, αι 
"8 παρέσΊαι ὁ (βαρίθαρος ἐσβαλων ἐᾳ τὴν ἡμετέρην2ΟοπτΗ ουταῖε: ΠΆΤη, ας ον 60Ρὶ - Γπσι 10) 

ἀῑα ἀϊῃοτοι Βαγραγις ἱπναάετε ΤΕΡΙΟΙ ο ος 
Παπ; Γεὰ βππα]ατασε ΕεεΡΕΤΙΕ ο ιοι : 
ΠΙΒ]] ΘοΓπῃ εδίο Γα6ἱ4Γ05 το τοσα” 
αἀετίε: αὐϊ απ 4μαπι αὐῑτ 1η. .., 
Ρι5 εθι πο {η Βαουαῖα 48 

ορ ἑργάσμί 

714, ἐμπεπρήμένα Ρα.  ἆ Τσι ταῦτα «ή, 
440 οι αἰῆς ὃν ἀεβάειαρατατ. {τῶν πρὸ - πό 

| 

4Γ ο. 6 ης 

ίσο. ὀ 

{ Προσβωθῆσαι «4γοῦ. 2η. Σ/α/α, Ο]ΙΠι πραβοθῆσαι. ΝΔ’ ο υμν 

αν 
Μ. { 

η ὃ Ἶ 9 : αν 
ανα ι 

αν ὺ 
{ΝΕ πλαν 

α 

τα(ΗΠαΓΗΥ εκ Οοᾷᾱ, Ηειοᾷοίεα ρὗταβς, ορ ἓ ον ν 
ἔχουσαν' ΝΙ4. ποϊαία ἙῬ, 1ο. 7ο. -----'. 
{εις {οἩρτυπα, ὡς οὕτω ἔχόντων , [6βᾶτι ὃν ὡς τάκ

 σας 

αυ ΟΡΗ 

ασυς: όν σ6, 

πρωί 1210» 
74 Ἡροσβωθῆσοαι] ος ο η όν Αν” 
εαο ΥΠ1, 1., ἀεβάσται, ΑιποπίοΠ{ΕΦ ση με Ἡ : 

ης ον 1: επί εχ Μ5. ἀατίναιηπι, εἳ νατετῦ 
σὺ ἢ 
ξ μή 

ες ή: 

ρνᾳ 
κά ; 

Ξ / κο κ . 3 ν ον. η] -- . ασ κ 

ἡμέας εναγκαίως ἔχει τιµωρέεμ ἐς τὰ μέγισα µαλ-55νε]Ι πιαχῖπιε πεσεδίε εδι ΡοβΠς 4παπι επι, 

πποαα 
τ)εῄταπα 

. . 

η ιά το]ειαδίπιαε
ν 

ολο εν 



πο Ὀενδή 

“πεοκοτοτ 
ο Ύ 

ΑΛΙΚΑΡΧΗΣΣΗΟΣ 
ΙΙΣΤΟΡΙΩΝ ΕΝΝΑΤΗ; 

͵ ΕΠΙΤΡΑΦΟΜΕΝΗ ΚΑΛΑΙΟΠ Η. 

τ 

β 

αΘλεοοΕΕθλοο αὖ Ἀι]μοπίεπῄδις ΤοάάΙίο 
Τ6[Ροπ/ο 1,ασεἀῶπιοπῇ οΡρατ- 

) ταπῃ τενετίετιηῖ. ]Ματάο- 
) πῖις απἴεπι, Ῥοδίεαηιαπι Τ6- 

οσς εἴταιο αρταῖπε Αἴπεπας 116. 
«οοπτξαᾶ1ξ, ἀπασιπαιο Ίτετ {αειεραξ, πο νἰ- 
τος αἆ Ῥε]απῃ [απεῃςδ,. Αι ΤΠεΡΙαΙΟ ρτ]πςϊ- 
Ῥες αἆθο ποη Ρωπίτεραι εοἴπα απ απτε]ας 
επειαηῖ , Πε θίατη πηπ]εο {{αάϊο[ίας Ῥετίαπι ἵη- 
4ποείεπτ. Ὦ αα]ρας Τμογαχ 1μαγὶδίαις εἲ Χο1. 

"Χεπι εβήσιεπτεπι ἀεάπκεται, εἰ ἵαπο Ματ- 
ορ] ρτορα]απι Ὁαππήττεραῖ ἵη Οτασατή, 
κ οδίᾳΠαΠῃ νεῖο εχέτοῖτας ΡΙΟΡΓΕΚΙΕΠς 1 Βῶ- 
υῖος νεηῖε, ΤπεραπΙ Ματάοπιατα ο 

ο οᾱ- Ὀ8 

ο κ αλ ει 
α 9ἱο «ποῦιν εὔεραιητ “Ἀλικαρνασσέως. . 

ὁ Παρῦκε «4ο. {α9/. 71η, οἵα ὁσερό., 1η τ6]]αι{8 παρεῖκε, 

οκ τπτ, Θώρηξ ὁ Δηρισσαῖος] Οεπίς Αἰαϊαάαγιπι βε 
Άΐμας Τηγ]/ῃα ἁοπηπαϊαπῃ εχοτοις, ανν [ θμν εμας 

ὍἩς Ρίετοα Οοἱδίο Ίη ΠβίΠ ν. 996. Ῥεμο «{γῤῤῥορε]ρς Ῥο- | δν ον 6. ὥσπερ συνέβη ἐν Λαρίσση ἐπὶ σῇᾳ τῶν Άλενα- 
ἀ στης ο καὶ τῶν περὶ Σάμο. δὶο επίπι τε]αιΠς[ε ψί. 
Αἱουαάης οἳς Πε[Ε]ο Θοπβίαπαπα, φμ]α υεἰζᾷ εουάεηι 
ΘοΠριογος «δὲ εἰπελε(εξ Ψεταητ Ῥτοίεέτο νεταβῖ 
τος: ψείμι Όρο ΔιέυαάατυΠα 1π ΡαΤΠΙΟ5 Ιπιρετίο ἴασεῃ- 
ππάηί, «μι ἱοίορηης, τγταπηίάεπι Ρο]γοταιῖς., Ἰαθ- 
Πα πῖρις κοίοηείς βρπαῃα, Οεἴετια Έποσαχ. µα οιΙΠα 
νομοιπέῃι ον οΥ1ὸ εξ Έμταίγάαεο Χειχὶ ο Ματάοπίο 
παρεῖμε ἡήαροη μάνα ο. 57. Ἠίας Ηδτὶ, Π]ιά αὐίείι 
11, ας | ον Ῥτο Ἠεγοάοτεο πιοτε τα» παρα, 
γαη[ς .ἀπείλεον, ὅτι σφέ ρῆκαν'. σσ 
ο ας πα μμ 

' Θηβαῖοι κατελάμβανον] ἱναίεπι ῃ 1 Πἱ8 εὐ- 

. ρα, -- . ἀ ὦ ι μα» Ἅ , 4 
9 ώς: Φίδι νό ος : ν νι ιβ ωξ ο 9 μα αν ; { 

ἐπ μμ ἡ λα νν ν : κ 3 Αν ι ἳ 

: Ὃν. Ἅ . κώλο, 1 ο --  α- ν ή, 4 ο. ο, ας ος κών 
ή . : ο ῷν . ς . ον 

«-- ' : . , ταν ᾿ ὁ ἆ 

΄ « γ΄ . Τ ας ΄ . 

| | 4 ο ο αμα ης ον η σον : . ΄ 
3 . ν «3 φον, ο. μήν ον. . . νὰ ὁὐ-- ος. δν τα κών 

π ͵ ν “φ : κ ως, Ἡ. Δε να Ας - τα . 5 κ όν 3 ή α 

' ὁ . ΄ όσων Αν, -- ἁνλν Αδοως, ας, πως 4 ανν ᾖοε ΄ 

κ. ' Σ : ν μ μα ή» ᾿ - 
ο, κά. 6 ͵ : ἓ ς 

. .. μ. ανϕε αφ - 

ς . .” : 
. .- " 2 ο ΄ , 3 ον ΄ «.-- ο 

ον έώ ο ώρννδό 5 ἐν. ὰ νλι ὃν» ο : : δαν ν 
: ι εν” ' ς ' . 

τν 

τε Νοέ, 

4) Ετερίας αἲ επι Αἰεκαπάες δρ 

{ Αιμεήίεηβαπι τε[ροηία Ἱπάῖ- ο - 

3 οδνΙε, πήονεης ο ΤΗερία[ία. θά ξρ ανω 

2 Ῥείωπε 1Πί οι γή; ἵπ οι. ες }ηνά, 

4ο νειροτιπι ἱπ(ο]ομο. 

οὗι ΙΝΣΟΕΚΙΒΙΤΥΑ σΑ11ΗΙΟΡΕ 

1 µε, ταυτα ὑποκρναμέων ᾿ΑΦΗ- 5οῦ 
'ς αν ο ἁπαλλάσσωτο ἐς Σπάρ. () ' ο Νι 4“ αν ο κ την. Μαρδόμος δὲ, ὧς οἱ ἄποὸ- 
4 φήσας ᾿Αλέξανδρος τὰ παρὰ Λ- 
ἄ «Ἠναίων ἐσήμηνε, ὀρμηφεὶε εκ Θεσ- 

ἳ εν .-- Δ ο ύ σαλίής ό γε ή σρατν σἼουδῃ 
επι τας Α.)ήνας, ὄχου δὲ ἐκάσ-ο- 

τε γύοιτο, Τούτου παρλάμβανὲ, τοῖσι δὲ Θεσσα- 
λίης ἡγεομέοισι οὔτε τὰ ποὺ τοῦ πεπρηγµύα μετ. 

1Οέμελε οὐδὲν, «ολλῷ τὲ μᾶ ὴ 
σή κὰὶ σὐμπρόέπεμψέ τε Θ 
έα Φιύγόταν χαὶ τότε ἐκ. Τοῦ Φανεροῦ 5 «παρηκε 

Μαρδόνιο ἐπὶ τὴν Ἑλλάδα, όμ 
γὸς γήγέτα| ὁ σ«ρατος ο Βοιώτοῖσι, οἱ Θηβαῖοι κατ.. 

᾿1δελάμβανω ἆ τὸν Μαρδόμο καὶ συεβούλενον αὐτῷ, 

μαλλον ἐπηγοω τὸν Πέρ. 
/ ς : ο ον - 

ρξ 0 Λήρισσαιός Ξέρ- 

Ἐπεὶ δὲ απορεωυόµὲ- 

| λέ- 
ο το ας ος 

Ἱῃ Ρ, ἴαηίμπι ΚΑΛΛΙΟΠΗ. 
ἆ Οπιίττ σὸν 7η, «4γοῦ. 

Ζίληεγιηὲ Ῥαιρεπάϊαιπε ἵπ Αεσαπι Ἱπροξαπι τορτεσίε΄ 
της: πα τπτ, 96. ὄλκ” ἴσφε καὶ καταλάμβανε σεωῦτὸν, 
εἲ 10ἱά, Ο. 50. Περίανδρος μὲν τούτοίσι Φὐτὸν κῶτελοά- 
βανε. Ῥοιτο οὖκ ἔων Ἰένῶι ἑκάςέρώ Ίάεπι {8ερ]α5 εδίξ» 
Ὡς «ἷς[ ια ζεύρή μγογίως ῥοσγεώἡν τεξξε «42γε[ἐδίως αἲ- 
πιοπυῖε ετ αἆ 1, π, 90. / αλ λκλαο Ίπ ρτοχἰπιῖς 
κατὰ μὲν ὰρ τὸ ἰσχυρὸν Ἕλληνας ὁμοφρογεοντος τπτ Οἵ- 
ο ρα δισεμττεῦαί εἰ {ο]]ετ. 

τα Ἑλλήνων ὁ νεύντων -π- περιγ/νεσύαι, Ομ {σπίρτα 
εχεπιρ]ατῖα μην να]ίάς. ῬοβΠ5 ΕΓΙΕ» Ἕλληνας ὃμο- 
Φρονέοτας., ᾖαυϊάεπι νΙ5 αῦεςίᾳ ἀεδει; ασεμ/ηνος ατ.. 
Ὀ]ετατί οοπ/{εαμθπᾶας » αὐβ]ες σγοπόν. ἵπεττ 1, π, 
66., ν]άεμσοε, αὐαήεωπα αὰ Ο14Ες0 ατῆπει, «οῃοος; 
ἀες {ῇ πιαποαηῖ» αα 1 εξ απῖᾶ {επίηία {μεταπίᾖ 
{ιδίᾳὶ νὶκ Ροβΐε. Εἴ οριπίο «ὔγε[οῥη!, 

σος 4 10, Οὐ- 



: | 

ἳ πω! . Τ]νος[α1ί Γ{ευαπίσιιε οκ] ἡλ]ο Πάάεπε Ρειῇῖς, ἰἠαιάσπῖης ἀεππό 
τ σ9 3 Π Ε Β 0ο Ό ’ 0 Ἔ ἵ επι ιδ αρ Ππ Ῥαατηῖπα Εα]αοἶτος α)Ποιερςτ 

Ξ ε. Μυτίσ]ίάσσα, µηάς 1,γεῖάας ει {απιίμία εἶας ἱαρίάϊδαν ο 

| λέγοτες ὧς οὐκ, εἴῆ χώρο ἐπιτηδεωτερὸσ οἌαρατο- 1ηπάεπάοφιε ΠΟΠ πεβαπε ρτοβτεάῇ αν 
͵ πεδεύεσθαι ἐκείνου. οὐδὲ ἔων [έγαι ἐκαςέρω, ἀλλ’ αὐ- ;ποά μάς μμ ο 
ἳ ο «/ μον νὰ δι σαι Ἑλο ΟΡΡοτΙΠΙοζεΠΙ εδ[δ απαπι θά. ω | του Ι(όµωο, “Ίου οχῶς αμα χητὶ την πασαν Ἑλ- κ 8) 
| λάὰ «ο, Ψ : } ο λος ν. ἀεπς «οπ{εαετεῖΙτν οπππεΠι στῶε]πι ᾗ» 

ον ΤΑΣΡΕΥΙΤΗΟ ατα ΜΥ τὸ Ιολ) πο ρια]ο [ηβ]ρετει. Ατάπιπι εΠΙΏ εδ[θἩ- 
Ελλγας ομοφροέωταξ» οἶπερ χαὶ Πάρος ταύτα ϱ- οΌμϊνογῃς αιἶαπ Ποπήπίρας νὶ- {ιβΐρεΓε στα 

/ κ π / ἆ δν ς 2 ͵ ο ηλ ; ΄ 

πιο «πο Α περιγψεσδα| καὶ ἁπασὶ ϱο5 ΊΠΙεΙ Τε σοπΥεΠΙεΠῖΕδ: 4ιοά ετ ο 
οδρώτοισι »ν εἰ δὲ Ὁ “ποήσειας τὰ ημειο παρανέο «ορπονϊρίοπτ. 9ὰ νοτο εσείς, ο οδννη 6 
22 µ8, έφασαν λέγοτες, Έξειο ππόγως ἅπαωτα τὰ ηο5 [παάεπης, Ὀσεμραρίς πΙ]Ο πε ιόν - 

. 2 δις δω / «15. ο «η ι , ο 

ο χείνων ἰσχυρα βουλεύματα, πέµμπε χρηματα μά]εβπια αισαυς Π]οσιπι τα Επι δή 
ος / ως Ωμ η ειιπῖαπῃ αἆ εος απϊ ρταροτεηίες 1ΗΠί 1 

510 0» 66 τοὺς ὀυγασεύοτας αγορας 9) τσι πὸλισι πεµ-ο5 ο ρας ΕΙ Ρεσυπῖα Οχασαῖαπι Περαταί» 
λ ας / / 3 ω Λ ν 5 ’ πων δὲ, τὴ Ἑλλάδα διαςἼΊσεις" ευτω δὲ οσα «κο. 

ο κλσ ὰ Θρωέ τί .- Σ΄. ο εοηΤραρί: Πίηπς εὐδ 4πι τοευῖᾷ ή 
μα ον νε Ὅμετα τω [επσπι, επι: ΓαξΗο[ς Εαςῖ]ε εγετιές. ο 

» 7 ασιωτεων κοταγρέψεα.. ΟΙ µε Ταυτα σύε- ΤΠεραπϊ Πιαάθβαηϊ : αἱρᾳς. Τε "ουτεπαρε” 
ἳ / ΑΝ σ- / ος - ιν μα ο ὰ 

| [ούλευο" ὁ δὲ οὐχ, ἐπείθετο, ἀλλ οἱ 5 δενὸς ονέσα- ΤΑΠάΙΙΙ ΠΟΠ. Ῥυτανῖεν Ρρατίπι ἄ6ΠΙ ον, 
ϱ/ Ἀ ου / ον Ες . .. «1 1. ο ακκέ ον δν Ἱ , 

ὰτο Ίμεροο τὰς ΑΦ ήνας δεύτερα ἑλέευ" ἅμα μὲν ὑπ'αοιϊδίάϊπε Ατ]εηας ΙΕοτΠῃ΄ οἑσιραΠα! ο ὴ: 
αγιωμοσύνηρ, ἅμα δὲ πυρσόϊσι διὰ νήσων ἐδόκεε βα- Ἀπιπηϊ ζαΐΐης ἀεπῖαπε φασά ανν. 
σιλέϊ δηλώσει εόντι οὗ Σιάβδισι», ότι έχοι ο οδε ἒλε {8 ρεῖ 1ΠΠ11].9 1ΡΠΙΡΗ5 Πεκ μι 6 ο 

/ ο » ολ 2 : : ο ζνκὰ 9}ηνας. Ὁσ οὐδὲ Τότε ἀπικόμοος ἐ τὸν ᾽Αττικὺν εὗρε αἴρις αβεμᾶ», Αήιεπα» 8 1Ρ κ μα 
ῖτας 1 Ατῆσαπι οοπΙθΠἀάθῃδ με Μι, 

ο νςι τηνεῃίς{εῖ» 

| 

τοὺς ᾿Α9ηναίους, ἀλλ᾽ ἔν τε Σαλαμγι τοὺς πλείςους. η, 
ἐπυνάρετο εἶναι» ἔν τε τῆσι νηυσὶ, αἱρέι τε ὃ Αλ  π αν ε]πδίε εδὶέ προς ον ο αν νο ν ο9ρ]ετόσαπε αὐτ δα]οπίπε, απ ο. 
Ἐ τρ δὲ βασιλ]ος αἵρεσις ἐς τὸν Β ὑσερη τὸν αμάϊτα, ΠΠ Όοπι σερί: ἀο[οπταπι» ἀεοῖπιο ει | 
ἸΜαρδογίου ἐπισρατηΐην, Φεκάµηνος ἐγέετο. ἘΕνπεὶ δὲ ἵδ απαπι {αθται αὐ 1Ρ50 ας αν Ὁ ΙΙ. Ἀ οὗ ̓ Αήνησι ἐγένετο Μιαρδόηος, πέμπει ἐᾳ Σαλα- «πιῖα εείος, Φαἱαπημειη η Ἐν π” μυα ἡ Μουριχίδη, ἄνδρα Ἑλλησπόντιο, Φέροτα. γίτηπι ἨΗε]ε[ροπείατα, ου ορ θα μρήοη- 
Τοῦς αὐτοῦρ λόγους τοὺς καὶ ᾿Αλέξανδρος ὁ Μακεδώμος.. » αυ Λἰεκάπᾶος Μάε εεα, ελάεπι νίσα, 
τοῖσι ᾿Α)ηναίοισι διεπόρµευσε, ταῦτα, δὲ Τοδεύτερον ναι. νὰ η ναοί αν ὁ λος / λ ας : α]ϊετα.' σηατας 1]ό αιΙἀδία ποῦ. 8: 6. ἀπέσελλεν πρέχων μέν τῶ ᾿Ανήαίων οὐ Φιλίας σα ή αΏΐπιο ος[ο ΑἰΠεπίεπίεδ» {οὰ ρα” 

/ 5 / / ε / .ς : 4 

γ΄ αμας» ἃ ἐλπίζων ὃὲ σφέας υπ;ήσευ της αγγωμοσύ- ταης «οπτηασἶαα Φεροιωτος, ΡΜ μήο 
/ ν ο» αλα . ν ή ὦς Φορυαλώτου ἐούσης 1 τὴς Αττικῆς χώρης, αδῑα Αιιίσα τορίοΏθ», οἳ {30 1ρ Ἠν ρρι δα-- 

/ ς μου μα αἱ σα απεα : χαί εοὐσης τι υπ’ εωυτῷ. τουτέων μὺ ἕἅπκα ἀπέπιμ- 45ΡΟΠία: Ίας ἆς σαις[α Μιγὶσμίἀεπι Τὸ τὰ 

αι τε. ΝΙατάο”5 
/ - ον , ἷ νεπ]ς πμ γε Μουριχίδην έο Ζαλαμια. Ὁ δὲ, ἀπικόμεον αλμος να απ 

επὶ τὸν βουλὸν, ἔλεγε τὰ ππαρὰ, Μαρδοίου. τῶν δὲ ο η ὃ ο ο... 
΄ φον : 29 » αν ο. : ο οἱ ο βουλευτέων Λυκίδης ἔσε Ύνώμην» ὧν ἐθόκεε ἄμεω εἰ- {ο πι θα απ Μιτςμίάες αριὰ (ως ν) 

"ο δεξαμένους ο ο μια Μουριχίδὴρ ππροφέ- σετοῖ» 1ρῇ αἀπιτιεπῖες αἆ Ρορυ]ι μρὰ 
ρε, έδενερωσ] ερ το, 9ημον. 9 μεν δὴ) ταύτην τὴν γνὠ-σοτεητ. απο Ί]]α Γ{επεςηῖ]απι ἀίσεδας, γέ 40 α΄ 
μὴν ἀπεφαμετο, εἴτε δη δεδεγµέγος χρήματα παρὰ Ῥεευπίαίη α Ματάσπ]ο ἀοσερ]αίει, νε δις, 

: 3 ς ον ς ε) -ἃ ὼ «. γ :χ ο. 

Μαρδωίου, εἴτε Ἡ οἱ καὶ ταῦτα ἑώδανε, Ανα, «α ΙΡ ΡτοβαΓεπεατ. Οἡοὰ Προ ι 
Νε 9 ον | ρω ᾿ . νὶ ο Ν 

δὲ, αὐτίκα δεμὸν ποιησάµεθι, οἵ τε ἐκ. τὴς βουλῆς ιοί ας οι 1 ος ἴσμο - 
ϊ ς 3/ ε 32 / ὰ- / 1 σοἩπ 6 -- ή 

καὶ οἱ ἔζωθεν, ὡς ἐπύνο Ις-άγτεδ, «Λυκίοὶ μιά ες Ἱαριάϊουδ' αἱ Ἔξωθων ὡς ἐπύθωτο, πες άντε, να τομίςς, 1γεἰάαπι αἰτουπη[ιετετιπῖ» 189) Μι ; / ἃ λ / ζ : 

6 Ἀατελευσαν ῥάλλωτες, τὸν δε Ἑλλησπώτιη 9 Μω.5 αμα ἱπίοτόπιεγπτ: ἨειιεροπΗα νο εἶτ' 3 : -” ; ) Α : « . 

μλίδιαν ἀπόπεμψαν ἀσμέα, Ὑθομένου δὲ «ορύβου ο τολίσηι ἀῑπηί[οιώπε Ἱλα[ωα, Ἐχοϊπαίο ες 

74.4. Ρα. 4 Μετὰὸ να ολ ρε 
α | «λές Φα ον 4 ετὰ σρωτιωτέων -4γοῦ. ἔ. }α]]: τΠΠι κατασρέψεις «ἰνεῦ. ὁ Δεινός τίς «400.11 ση 
ἵ λεει ο Τα ΑΗ. ἔχεν.. τὰς Αθ. Πάσπιι Ἠίπς, νοπῖε, ατσυ]ης, ϱ. ει, ραυ/. 4. Ημ, 

ἵνα 4 το ῥ Δῦοςι ΡτασροΏΒίο -ἄγεδι, ἐν ᾽Αθηναίοισι ΑΗ. ᾗἱ Μουρυχίδην η]. ἁώ. 1 ο τοι 
3} ν 3 αὖτά ο) λα α ς αι 2 . ο ής πμ. /1μά. ον ΠΟΠ Ρίανο, 1 δη ὑσ' αν κ! 

τα. 45. γε, 1Π 1ΠρΕΠΙΟΠΙΡΗΘ ὥς οἳ ἐδέκεε {ατἱ5 Ῥσπε Ὦ ΡΗί ο ρω 
«ἄγοδ.ν α) ἹΜουριμίδήνι : ντ ἂν ο). ἔδόκεε ο. ορ ο 

-ᾱ Περιωγενέσθαι Ἠάεπι, - ὃ Πομίσεις «γοῦι 7 «491. 5/ερῦ, ΙΑΤΡΟ: ΠΟ ΡθβΏπηθ, ο Κενωνβουλ., Πε νο ο 

απ. Οὐδὲ ἕων Ἰένοι] δἱ νοὶ Οοᾷ ψοτοι ρου α ο ανά Ἰαδοτεῖς ομρα ενος ων ναι] οἱ νεἰ (οά]σες ρταερετεηί ὦν, ΊοἨ αἱαά., ας πρότερον ἔ μπι Ἰαπι Ἠ) ηημά {916 πό : ο Σ. 9 . ρότερον ἔχων, ΕΠΗ 1 ΠΛΗ ο ρδης ος πιάνὰ εοπίερας Κοζίως, «80 ΤΩΠΙΟΠ πορείας 4άσο» ΔΠοήϊεπῄιπι σοπαἰτὰ τν τό9. εἴ 
πιοτο Ὠής βαν ορ ΠΟ χοηηεπίπα: 1η. ρτοχ]πής ππ]σα. Φιλίους λόγους. πὰ θηπι. που βο “.. 

πας η ὄπελευον» Νε] Πηη]α αιά, τοἠπαιῖ- νππ, τού. Οοπίει «42γο[Οδ; Απίπιαᾶν. 18 η 
| Ῥρλοπάμπη: Ῥίεπο οβοραιος ἵα δύο], πὰ πι, Ο. 39. ο πα, πβορδι Αν. στο Αλ, ολ κοκ ὢκας Ἡρ ος δρ ο ἁμμιὰ ἄπίέ ος ο « χι να ης υτὸν πρῶτον οὐδένα ἐδν 54. Λυκίδεα πατέλευσον] Ἰάδπι α αι ΠΡΟ οὐς ποιεῖσθοι κατὰ τῶν ϐ ο ιν ῷ ) οχεπρὶ 

ορ ηος ἅν νέων» ἄλλ' ὀμνύναι κελεῦσαι χῆ- πηπδηίες {πρίετας ϱ Π] ἷ δε ΠΗ1.5 ή” καὶ κύνα ὅτο. Ῥίοιτ Ίος 1ῃ | Ὃ ο η : ΥΠΗΡ. ΠΙΙΤΗΠΗ Ημοβθή, 9 ο ροπεῦ” 11 τοσο» {ηρτα ζογοβρη, ποι Παἰ6[ο Τργοίἁσπι ἀσιογηίεωπα. 1ρπουπι νὰ 
νῃ» Ο. 1040 οὐκ ἐῶν Φεύγειν, πο ἀλλὰ μένοντας ἐν τῃ γρίυτος ϱ Π .εμαί Τη, 

έξι ἐ ὦ, ἢ ὠπόλλυσόαι Ἠδὶ Ἠιήιι ο... ο ψητά. «οπΙΠεπιοταΕΣ ΕΙ ο α.. μθθ πάξι ἐπικρατέεν, (ο ρία, κ---, μμ ο 15 αμα ΤΗΑΠΗ Παέμστοπι Αιλοηίθη(ος, οἱ αγ2ε ΑΟ μη ή 

υποάαπι ἱερμηίης αθἰοῦρία. «---- Ῥαμ]ο ΡοδΕΊοΠ ἀἷς- ο) ομίρρη), ο βίον σοι Ὃ μι ο ο 
ρμσει Ιεέβο πιατθ, δρ, αἱ ὃὲ ποήφειρ τὸ Ἰμεῖς παρα: γγδε ΓΙΖΗΟΡΟΗΣ, ον ΓεοίρΕΓΕΦΕ» ών ἡ ονοόέ κα σσ (το ] Α Να λνμίο Ἡν τα αδενι 414: Πο {οθὶε Οἴεεγο ἆε Οἵ- 112 : Ογτβῖας πο” 

90. Ὁ δὲ οὖν επείετο δα τὃ Οδίη5 14416 με {οφΏπτας ἀς 005, Ρ. 174”. ΕΧ αν αμίε.. οαῦ 
πρι εδι ΓΠΙΟΠΡΗΙΠΗ5 αρι ΑΓΑΙΟΣΟΦ λίπος, εμο. τη]: Εἱάγρουγα μή, Εἱεγηιορεὲ Ῥ. 41. η. τάαπι, 4ν 
{εδ «41 22ίπε » λαγεδαηη 2 Απημιις Ζε]]τες «ἄγ/βΙάες ποφιια Οψε μαι ποπιπαί πες 19οΙ 8] ή, 

3ὰ ρεσυηίαπι Ῥο]οροηπε[ίθ» 4ο α Ρορυ]ατίαπ {οσίς-  τρπίδη ἀϊνειίοβ, πε Ῥυϊο» ἀεβρηκηδ» αἱ Πο ή 
νο. ταῖς ανε]]ετοπίης, ἁἰνίάυπάαπι, ΜΙάΕ εΙΟΛΦ. ῬΗΙΗρρ, πο πιοτς βοπέια ρομεσίητ: ἀθ Ηἱ0» 41 ο ῃὸ 

Ἱτο ας δ. σοι μας {6ᾳ. νοςμ]α 1Π Οοάἆ,» ῥα]αο Ἱε- ἀῑοίιτ Ογτῄ]ας, ἵπ Ῥημαίμεη. Τ. Ἱ- Ρ. ον ωύτὸή” ναι αάςςι, Παιιά ϱα Ιποοποίππα, , ΟβΡΙσΠΗ9 ΟΎπορει. τι ἐτόλμησεν εἰπεῖν, ὧς φρὴ] συγ χωρεῖν, ἄντὸ σ σε 
ἵ 2 θ ῶ 9Τ4. καὶ βαλίων δὲ πόθος ΤΙΣ ἘΝΕΣΤΑΚΤΑΙ Φρεοὶ αἱ) δὲ γυναῖκεο σὴν φυναύκω ἐπελθοῦσθι διέφύειρ ΑΠΕ” 

. τ ἨήτΏξησ ο θορῥοσίε Ἐτας]/Π. Ν. 49ο. ρόᾳ' 1ο 1 οδοί, 99, ΟγΤΠΙΗ5 νοσατΗτ.’ (οαύς ο 
ας ρα μὲν τῶν ᾽Αθηναίων ὃτο.] Ηοἵιτῃ {εΠίεΠ» πὶς αροῃς «4γ)βΙάεν [δουπάη νίσε 6πΡΙί5» πἩ 6. ἐπεδή 

Πα αμα [οστ]μ εαριοσβς, Πριέχων, ΕΠ τας, Αποπίεηίες ἵπ αἱαπήπα πωπείο Ἐν πα, Ῥ. 32 στ 



«{σμοαάῖς Ίες, σοΠίςῃε 

ΐ. 

Ἡγας]πμ]α βοβηπι 6ρα:5., Ἱ,εραίοίπ Απἰεοίαπι οοπάὑεβιο ι 
Αριὰ Ἓρ]ιοτος, {η το[ροπ/ο ἀἰβῆετεπάο «αµ:Ο9, σ Λ 

σα Τγοἰἀατὴ Ρααπηε Ἐωπιη]τα σοσποίοΏΕ 
αὐοά Ρε[ηπι οτατ, Διοπίεπβαπι πχοτες; οἳ 
αἷία αἴατῃ οχλογίαητος αἴαας Ρτεμεπάεπῖες: 
Ἠἱυτο ἄοππυπη Τγεἰάεο αἀϊετεα, Ποτππίδαϊια 

τ 10 δ Ε, τιδεκ ΙΧ, 603 
τῇ Σαλαμηι “περ τὸ Λυχίδα, πυθάνοται τῶν 
: ος μα ος 1. ας ο ο χὰ λ ᾽Αθηαίῶν ἂι γυναικες τὸ γμόμενον, διἀκελευσαμένι δὲ 
ρ - « . - ο έσιλ Λα ν ων ο 

γυὴ γυναικὴν καὶ πἀραλαβᾶσα, εαὶ τὸν Λλυκίδεώ 
μ 6οοίκίην  ᾖέσάν αὐτοκελέιε, καὶ « κατὰ μὲν ἐλέυσαν 6υχοίεΠι ἃς Ίρετος Ἱαριάανεταπι. . Εος απ» - 

ἵσπι πιοᾷο Διμεπίεη/ος ἴπ Φα]απιίπεπι ἵταῃς- 
1ΗΠΕΣ  Ομαπιάῖα 1ρῇ εορίας ε Ῥε]οροπΏείο 
γεηίυχαξ ΠΡΙ αακί]ο εκρεξϊαδαπε, ταπάϊα 1Π 
Ληϊσα Πναμίοτιπε αἲ αὈὶ αἳ {ος ἰατάϊας 
{ορπ]ι σης ἁραπι, εἰ ἸΜαγάοπιας αἀνεπιαΏθόςδὲ 
143 Θ6{6 1ῃ Βώοτία αμάϊεραιισ, τα ΕΣΡΟΙ- δὺ 
ἴ8ἱ1΄ οπηπῖρας. τερις 6τ 1ρῇᾷ ἵπ. ΦαἱαπίΠεπη, 
ΤάΙ6ΈΈΓΠΠΕ: πιῃοίοδαε 1αοεάΦποπεπι πηῖ- 
ταηὸ, {πι οοπαείαπι ἆς  1,αοεάσπιο- 
Ἠμδ, αὐΙ΄ παρ]εδῖ Παθετεπῖ Ῥατσατιπι 1ῃ 

αα Τὸ μυ. αἱ γυν. θῶν ᾿Αὐην, 4]. βαι/. πο, ᾗ Ἡσαν «4 
«34 Ἠοηί ϱ, όοἹ, ο). 

Ψομένους 1. 21η. : | σας »Τμά,, απτεα μεμβομένους. ΤΙ4Τἱ0Πᾳ, η, ον 
:. Ψ]άς πβα Οἱ 1τ. Ῥμρτα ἆγγ. ἀπ ᾿Αθήνι 

τὶς εἶπεν ἐν τῇ βουλῇ δέχεσθαι » δυλλεγέντεῦ πάντες κατέ- 
λευσον αὐτοὶ μὲν αὔτον» αἱ δὲ γυναῖκες τὴν γυναῖκα αὐτοῦ" 
Ίος 1Ρί δοο/ίοη ρταορεί Οοἆ, 045. πἆ Ἐπειδή τις εἷ- 
πε] Κυρσῖλος καωτὼ Δημοσένην ὁ γὰρ Ἡρόδοτος Λυκίδην 
οὐτὸν κδλεῖ. «Ι}ε/μο/Ίδεποι αιάσπι ο ᾖ{Ιεγο, ἆο ἀϊνοι- 
8 ἸοᾳυματΗΓ. ἔεπιροταπι ατσμ]]δΣ πο ἴπητα ΤπιοΠ 
Ἆρυά ππε αμέτοηίας ε5ι «41ἱπε, υἳἲ [εμοβῥεπε Ίπ 
Ἰς τμίῃ ποβδβιπα ειτοτῖς αμῇπῃ α1σηοτς, 4ος {δοῖς 
(ίοΥ. Ν. 1, νπ, ο. ΥΑΙΟΚΕΝ. 

.. 6ο. "Ἠιεσαν ἀὐτοκελέες] Ἐκ{οῖριηπῃ αχ «4. ἦσαν αἆ 
ἦσον Ώνο ᾖΐσων Ίοηπι ἀλοῖε, αἩοπιοάο εκ. πιεπιρταῃἰς 
ἱπιε] Ἱτογυππάις Τ., ττ, 77. Αὐτοκελέες», Φοῤῥόο) Ἔτη- 
ΓΠΊη. Ὑι -05, αὐτόχλητοι. ΔάρΠΙπΙε αὐἴεΠ] αὐτομολέές 
Έτασπι, 1αγε. πηοταδ]]ες, ΝΟΠΤΟ αὐτόμολοι {Π4[µραε. 
ΔΙ ϱαρίπάα ΟΠ11ε5, απ] {πα {ροπίο αἀνεπίηπῖς Ο/- 
ΦΙ4ΠΗ5 κλήτοί τ΄, οὐτόμολοί πε Ἠα]ίουε, ΠΠ. ν. 9όο.  Δί 

υ5 πονας ἵπ Οπαδσία νοσίδ Ἱπάί- 
Ῥετο: «Ἰγ]βίάε αἴτοκ Ίου πιοΠια δἳ ο Αισατηπα {16ΙΠΗ8 περ]αξτηῖ πο. ἨαὈις «Ἡ, ϱ. 91/7. νο 

«66. Ἐν τῇ Ῥοίωτήη] Ὑοιις ἐς σὺν Βριω] έόης, 
ὁ κί ναι πα «οΠςξάε{ε- ης τεσερίο εχ Γήογεβ1. ἄερεαιε. ἵπ ἄνρίο Ἠλοιεί, Έχ:- 

Εας ασοίνις, ος Μι( α Ῥορί0 εοΠΡείτΗ5, αχοπήρ]ογι]πα 
ας Ίµης Ῥαττεπι, Ψετιῆ να]εαί, Μος μεμψομένους, 
μας Κεῖςζ]] {{ρΙείο» νοϊεπαΌις εχοπρ]αΠ δες {οτῖ, 

Ρ. δν Ίαηπι ή Ίοῦµπῃ οο]]οσανί. δις. 
οιολημ είπα τε] «μι εἲ (πε αγ ορΏπιθ, Ῥοςε 
ὄρταρε ο 3 Ὀρείαε, ΙΠίΟΙἴε προεῖπε εοτρεηίες, αὉ- 
Ἰδευπῃ Ἱπ ρριοτ. (αεπι/ηαπι ρεσπ]αππη ος 46- 
ΔΙάἴπηῃ ας ΕΧ Ἱερίππιο εἶπαι 1» ΥΠ, 6δ. Ὑπφιε 
ταῖς, ο) 1 ο πρ]ας, υῖ Ἠΐης εἰ αας Πεβπεπίος αἀρα- 
ΠΙΟΤΗΠῃ Όμα μἱς οοπίοπιέίς παδίτηπι Ες. Ηγασιη- 
πα πα Ἀραίωπος {ε/ήνυπη τεπηρης οροτο(ᾶ», οῦ- 
Ἠ]άπιο Βοηχτης « ο σὰ ος ν ο. ον ν «ἨΌτο εχροΗ ν 
Ἠλλπηάωως σας τε] Τεδήοησπι Μοάϊσσαπι Ίτ πρρεῖσαν 

ἳ ἅτη Γήρίσαδατως ροές: ῥγαείετεα ({εηΗΗ11Α- 

6ἱο, Ποπ ΟὈίειπρετο: 

αὐτὸ τὸν γυναῖκά, Κατὰ, δὲ τὰ τέκνα. 
Σαλαμύα διέβησαν ἆ οἱ ̓ Αθηναιοι ὧδε, ἕως μὲν προσ- 
εδέκογτο τὸν ἐπ της Πελοωοήσε σ΄ρατὸν ἡξεν τι- 
᾽μωρήσωτά σφι, οἱ δὲ ἔμεον οὗ τῇ Αττιὴ. ἐσνὶ 

10Η. Ῥ ἆ Οἱ ᾽Δύην. «γεῦ. Ρατ. «41ῇ., Ἠ]πο αγϊσμ]ις. 
ο ωτήην «4γερ. ἴ’. Ρα 4. 3. Αγ. 4, ἐν τῇ Ἠοιωτίῃ ᾖ40, 

Ἐς δὲ τὸν 

, } ώ ΣΧ ς οἱ μὲν µακρότερά «τεχα| σχολάίτέρα εσ'οἴεο» α 
ὗ } λ ο χω : ο” ανν « 
ἐσσιων καὶ ὁ) ἔ ον τῇ Βοαωτίη ελέγετο ενα, 8” 

« ς 3 ή } 5 -Ἂ ν ᾽ τω 9 ὑσεξεκομίσαντό τε πάντὰ, καὶ αὐτοὶ διέρη- 
κ. 2 ”! ἑ σαν ἐς Σαλαμμα" ρ Λακεδαίμοά τε ξ ἔσεμωο 

3 ὖ / ᾿ ον. , ἀγγέλες, ἅμα μὶν, ἃ µεμψομθες τοισὶ Λακεδαι- 
εήσαπῃ Ἱηρτεβ[ήπη, ΠθηΙς οΙΠα 1ρῃς αἱ ἱπζομοήοισι ὅτι, περιιδο Ἡ ἐμβαλύντα τὸν βάρβαρον ε 
ομαπ οσσιτεϊρίεπες Ππια] αἀπιοπίτητοῦν τν Αττικὴ, ἀλλ ἑ μετα σφέω) ἠντίασαν ες τν 

ἀ9 Πρι: ῇ α4 εμπι ἀεβοετα νε]ίεπι, Ῥει- Βοωτίῃ" ἅμα δὲ, ὑσομήσωτας ὅσα σφι ὑσέσχε- 

ας Λάημοοίρις ορ μκειοι μξ ρτα. το ὁ Πέροης µεταβαλᾶοι δύσιν' ᾱ. πµώσαί τε ὅτι 
Οἶμπι ηναπεμγος αθνθης ος τεππρί8 ο οᾱ αν Ἀθηαίοισιν τ ἳ δν ος νε [,αςοβ βπιοηή [οἱομη]α, αμ νοσαπεατ γαι, Ὁ) εὐρήσοται. οἱ γαρ δη Δακεδαιμόιοι ὠρταζόν σα Οπελία 1 ης. Ἔεῃα ἀαὶ οε]ερίατο ΡΙαπίπά τα. Ἔθτο Τον Χρόνο, καί σφι Ἰν γακβθα" περὶ ἑήρκλὰ 
εἰεραπί: αἲ µας παὐτήπι Αυὶ ἵπ Ιδιμππο εκ- σε ὃ Ίγο τὰ τᾶ 32ε8 πορσύνψ, ἅμα δὲ τὸ τέμχὸδ ΤΠΕΡΠΕς οἱ Ίμπι Ῥίηπας αοαϊρίεραι. Ῥοει- ᾿σφι τὸ ον τῷ «Ἰσθμῷ ετέίχεο, καὶ Ίδη ἐσάλξεές 
Ελιά πυηςΙ ΑἰλεπίεπΏαπη ἸμασεάΦπποΠεΙη ἐλάμβανε. Ὡς δὲ ἀσίκοτο ἐὲ τὸν Λακίδαίμοα οἳ επεταπε,  ἀασεπῖες ΠΙπαΙ ΜερατεπΠαπη οοθοᾶγγγελοι οἱ ἀω᾽ ̓ Αθηαίων, ἅμα ἀγέμενοι ἔκ τε Μά- 
ας ποηβ μι έρρέος ἐ αά Ὃ ο ο ̓ γάρων ἀγγέ λες καὶ ἐκ Πλαταιέων, ἔλεγον τάδε ἐπο 

Αιιοαυμή πες, πεπιεμίες πμίσδη ”.. ελθότες πι ἐσὶ τες ἐφόρις, ,, Έσεμψαν ἡμέὰς ᾽Α- 16εῃίες τθβεπη ΜεάοσηΠι 6ΗΠΙ Πο[απι πο. ο δμμς ο ο ρώνς 
δὶ τερίοπεπα Γεάάετε, εηπ [οείετατεπι πσ- 55 Παιί λέγοτερ οτι ημυ ο... ο ο σος 
Φίεεαπῃ νε]ε οαμῖς εοπαἰσῖοπίριας Ίπίτο αἱἷ- 32 Το μον , - χωρην ἀσοδιδεῖ " τᾶτο δε, συμμᾶ» 
ἵα Ππαιάεπι εἳ ἀοίαπι, ἴάπι νε]ο ᾳποαιεῦδ», χ6ς ἐθέλει εω’ ση τεκα) οµοίη ποήσασθαι, ἄνεύ 
ἃῑαπι τερίοηεπῃ ΠΟ[ΙΓΦ αἀάθτε, 4παπι 1ΡΗ , τε δόλθ καὶ ἀπγάτης, ἐθέλει δὲ καὶ ἀλλὴ χώ. 
Πο[ίτο ατΡΙΠΙο οριανεΠπηης: ος ταπιέη 1ο. ρῃ πρὺς τῇ Ἠμετέρῃ διδόναι» τὴν ἂν αὐτοὶ ἑλά- γετεριία Ιοψί Οταεί» εἳ Ρτο αἲτοςὶ αι  µεδαι ἡμες δὲ, Δία τε Ἑλλήνῳ αἰδισθύτες. 

2) καὶ 

«5. ΕΠΗ αὐτομολέες Ἑτάσπι, Ρα, ἐσίνε βῇ, 
ε Ιλεεςῖ «49{. 7μά. «{γεῦ.  ἘἜς 

4, Ρατ. ἄν. ϱ Ἔπεμψαν «γοῦ. ὦὗ Μεω- 
{ εί, Βαε/. «πι γοῦ. Βαγὴ. Β., αΠῖε ἐσβαλώτα, Πεαιεπῖε να- 

ὁ Ην. Ρα. ἄῑκ. «{γεῦ. {4 . αἲὶ προεῖπε. ο Ὅρτι Άπο μβιπεπίο «494: η Ἐδ τοὺ; «4γεδ. 
. | Ύ 

15 ] ΌρηήΡέμ) «4ῥεΠΙεη/ύης ὠμα]]ίο, Ζος 
1414/16" ζποάζαη ῥαγαέμγος: {ς τοὰᾷστοιῃ Πετοάοῖσα, 
ὡς καὶ αὗτοί τίνω ἀλεωρὴν εὑρήσονται: Ἰὰ ασι ὠποσροφὴν ἑτοιμάσονταί, Νε] ἐκπορίδονται,. ος Ποπίβσπτι Οἱ ῥα- 
}αΠ419 ΝΕ] αὐ{βί/ζεμά/ νοιοτῖΌιις Π6ηΕΠίατΗΠι εὑρέσθαι 
αάλ{οιτ αΠαμοτίες Προ, ἵπβα δἱ6 ς. ο6. 6ἵ ο, 98. 
ἄδειαν εὑρέσθαι, Νε] εἰρήνην, νε] ὦφαθόν τί, Ιοουείοῃθς 
{μπε ΠΠ ῄπιαΕ: εὑρέσθαι παρὰ τῶν θεῶν τῶν παβότων 
κακῶν ἁπαλλαγὴν, ΑΙΧΙΙ Γουγα. ἵπ Ώναρ. . ΤΟΤ.. ν γίά, Κ. Ώπωες ἵπ ΜΙΐς, Ο.Ρ. 968. ----. Παπά κ οίίτος 
{άρια Ταοεάαειποπῇ ν. ϱ, όᾳα., τὸ τοῦ θεοῦ ο σ 
ἐποιεῦντο } τὸ τῶν ὠγδρῷν' Γεὰ ας τεππρο[αϊο Ἡγασίη- 
ἔπία ἀοπη] «ε]εῦταητος Ίητο ἀΠρ]Ιοεραπι Αλοπιοηῄρης: 
Πε να» ς. 2οὔ.. Κάρνειά σφι ἦν ἐμποδών' αὈεὶρ]ε Ρ/ηῥ. πι, 
δι Αα ο ο ΥΑΙΟΚΕΝ: 

9ῦ. Δία τε Ἑλληνιω] 1ουῖς Πανελληνίού αριά ΔΠρῖ- Πείας ει ΑιεΠΙεπ{ές εὐ]εῖς η βαη]απίᾳ Άη. Τά υγὶ ρτ- πηὶΣ ΕΛΛΑΝΙΟΝ πονίτ Ρήμάαγώς εἳ ΘγγαςΙ[ΠΠΟΓΗΠΙ ημπή» 49 απῖοις ΟΙ. Εἰσυεγοηρως ὰ Ῥαγμικέ θἱοΊ. 
Νυπιῖσπι, Ῥ. 94. 
εἰ εἰεραπῆις Ἱερεπιί ασο]ά1ε, {ηαάεπίαπε ππεπιῦταιας’ 
Ίος αππρ]ης, καὶ τὸ μὲν ὧπ᾽ ἡμέων οὕτω ---- α 6τ0- 

Που]ὸ ἃο Ραο]ο {ΠππΠΙΟ Ίητα Ἰαιιδαταν» Ίάοπι αὐίάσπι 
ας τὸ μὲν ἡμέτερον, {εᾷ Πιαν]ας αἴατε εΧ. Ὃ ος. 
πποηῖς υ{Π. Οιοά απτεπι αάσσαε ραπήςἸρίμπη ὁ ταις. 

ος ΤΠ ἀε]ιο]ς, αθεςείε Οοὔεμπα τν ο 
πεηιε Ἠϊς ογΙπήπαΠοπεη» ἵπ 2. ας Ὃ ος 
πιτΗο, αᾳιῖρρα τοπεΓασία!η ναϊάς. είοταπῃ νέµεται 
ἐπὶ τοὺς Ἕλληνας ἡπ ἄ}Δεοος {μρεμάίέμη Ώνε αὐτὴ. 
1Η εΗΒΙΡΗΡΗΜΗ ο ποσο 

8, Δία τ. Ἑλλήνιον] Ίουεπι ΥεΟΙΣ ϱΟΗΗΗϱη) ο. 
ΗΝ Ἑλλάνιος 'Ζεὺς αλ ππεπιοζαζυσ γ]βορῥοῃ; πή 

ἴᾳ. ἡ. Τοςθ., εἲ Ρύμάατο Ν. ν» Ἡ. 19. πἀρθ]]α]ορ]ς 
οπ]βίῃοπι ἂν Άεαοο τοςῖς τα 6, Φερο/αβσος Λραςὶ 
ος πια]ογΗ] » αμίοι5 - Ἀζο]α Ῥϊέπιδβατητ, 

Εναπιεπ αάερί /ερον ἐν ΛΙΣΙΥΗ ἈΦτεςήσαντρ κ: ὸν τῶν Ἑλλήνων, οὗπερ ἐκεῖνος ο νι τήν εὐχὴν, {ζργα,. Ρ. 
355 3 1Οῖ: 

3- ΤΠ ν{ς]π] ἀλλὼ ἀπειπάμεί» ατανίυς 

οι 

2] {ροορ. 



οσμή 

ον ο ὔσ πι τσ Ὁ 

νο τν ο το ο πο  -- 

ο ομμμσρη.. αυυψ».'''''''' ο... ο 

Ὕπ-αο θναος «περα -ᾱ 

κ]ο 

6αια ρεῖοιῖ εἰπιοσίς 6ἳ ρια[εωεῖς Βάμοΐς, 69]. πιω: ορ ο ει 

25 

2» κατανέσαμθ, ἃ ἀλλὰ ἄπειπάμεβαν καΐπερ ἀ-0ο 
δικεόμεοι ὑπ Ελλήνων καὶ καταπροδιδόµθοι’ ἐπι- : 1 ο ον ἶνὴ 

αλ ὼ φ ο ο ον . ἡ ος πο ΙρποζεπιΠς εοπἀιοἰρ]]Φ 658 ΠΟΡΙ {ο 
» 7 αμθοι τε-ότι χεραλεώτερο, επι ομοαγέ τῷ οἵοητεπι Ἰπίτο ουπα Ῥετία, αμαπι Ρείαπι ϱε" 

οπιπῖα τοσι/{ανίπωα.,: απαπινῖς ἀπίτα αΏοοξ 

22 

2» Ὑήσομεν ἑκόντες εἶναι. καὶ τὸ μὲν ὃ ἀπ᾿ ἡμέω ε- πια, Ετ Πς απἶάειη αιιοὰ πο σε οι 
»» τω ἀκίβδηλο γέµεται ἐπὶ τες Ἕλληνας, ὑμένοσεῖὶ, Ρύταπα Ππιρ]οχαιε αἀπηιπΙβΓα{ΗΣ «πες 
5» δὲ, ἐε φᾳᾶσαν ἀῤῥωδην τότε 5 ἀπικόμθοι μὴ ὅμο- Οτᾶοσοο. ΑΛ νος, απί τπς 1η ο τν 

»» λογήσωμο τῷ Πέρση, ἐπεί τεέξεμάθετε τὸ ἡμέ- ΊΤππῃ ἀενεπεταιῖδ, πε ραοἰ(σπεπαὸ ος .. 

» Τερον φρόνημα σαφέως, ὅτι ἐδαμᾶ προδώσομε τὸν Ῥοδεααπι οοπιρετίατη ΡάΠΙΙΗΦ η; στα. 3 τοηΏῖαπι ποβτατη», πεημαηιᾶπι ΡΙοεΠάΙ «σΕ ς ή Δ / σω κ ψ ων ο 2 ου 

Ελλάδα, καὶ ἃ διότι τεῖγο ὃ 1 - τν φαν . » Ἑλλάδα, ἴχος ὑμή οιὰ τὲ Ισθμᾶ οἴαιη, θε πηγΗπη, φὐσπι {η 16Ἴπιο {πφάϊμεα 
25 

ο” / / : / τμ ΜΑ / ἃ 
.» τῶν Αθηναίων ποιέεσθε" συνθέμεοί τε ἡμὺ τόν Π19ρ" ηεπίοπβιπα ταΏοπεπι; εἳ 41 

ση ἁγτιώσεσ.α] ἐο τὴν Βοιωτίη » προδεδώχατε » ποβῦῖδει!π ἆθ οοσµττεηάο ΡΕΓ 
μπι «οΏΨΕΏΕΙΙΗΣ 

{ᾳ αἆ ΒΦοΙΠ» 29 
2 3 3 ὴ ον ο ὦ «χ ραϊ- 

.» περείδετέ τε! ἐσβαλοντα ἓς τὸν ̓ Ατ]ρὼν τὸν βάρ- ἀείετιοιες οχΏεῖ[Ης, Ῥτο ΠΙΠΙο ο. 
5) αρογ. ἐς μέν νυν τὸ παρὺν᾿ Αθιναῖοι ὑμῦ  µηήεσι Ὀαταπ Απτζαπι εδίε Ππσγεβάπη, αἴβα 

Ρῖς Αιπεπιεηίες 1π ῃτα/εης ΠΕ {πεςεΙ 3 δν οὖν / 5 / ΕΝ Νο / ν 
 Ἐ γὰρ ἐποιῄσατε ἐπιτηδέως, νυν δε ὃτι τά χος «ρα- ν Ἔ 1 ου” 

ο. δηυοά πο. οεεῖφ ο[βοῖο {π6:. α,οὰ 18βί 
εδῖ, Πῖ Ῥ{πο 4ποφιμε ΛΕΙΠΡ : 

Ν 5 κακο 2 3} 

κο, μα ο κα ὑμέαρ ἐκπέμπε, ὧν ὢν 
Του ᾖῥάρίῥαρο θεχκωμέθα ο) τῇ Αττικῇ, ἐ : λος, π Αι 
ο ον νονμς ον ν ον Υ36 ρίας πιτιαεῖς Ἰμρεπῖ; ιο Ῥαπρατημι ο μα 

2» ΑΡΤΑ Ο της Ῥοιώτίηςν της γεημετερης Ἡ επίτη- σα οκοἰρίηπιας. «Οποπίαι επω ἵα ος διώτατῶ ἐσι ἐμμιαγέσασθαι τὸ Θριάσιον πεδίο” . βία {π. τειτα εβηΡΕ ἐ7 σα 1 Ἡμα χσασύαι το Ὀβιασμγ οί, τειρνεία {ππιας.,. ποσα ἰπσαπάμπη, 
(25 οὲ αρα Ἰ αχβσαν οἱ έφοροι ταυτα, ὃ αλεβάλλο-το1 Ηπίαβις αρρο[ΙκΏπηις εδί αά ἀπισαπου, 
0 / ς / , ον ας / . ν ; . η 1 μ.1 ὁ . Το 66 ΤΙ) υγεραίην ὑποκρίνασθα| τῇ δὲ ὑσεραίη» ἐε Ίο αρί ἄέεερετε ΤΡΙΙΟΣ ο[ιετο ἀῑε ἵπ 3ἱ» 
λ / ω 3 ς 5 » α ͵ : Την ἑτέρῃ, τΏτο 1 καὶ ἐπὶ δέκα ἡμέρας ἐποίιο» ἐξ επι ἁρός αν Γοοστιηῖ, ἀῑεπα 

ἵετήπῃς 1άα41θ 11 ἀδοθιῃ αἲ» το ο Π]- - 
Ί ποά τεπρίς πηἱ ἡμέρης ἐς ἡμέρην ὁ μωοι, ο) δὲ τάτω τῷ χρό- | 

ν Ἰού ών Ὃ ο... αν να ἄε αῑα εσιτα[ιδηῖοα, πι Ίιζἷο (πομπιρεη- ο μαδν ς ας ομς γετῇ Ῥε]οροππεπ[ες ΠΙᾶΡΠΟ. 4 βπαπιααθ τες Πελοπονμήσιοι καὶ σφι Ἡν πθὸσ τελεῖ, δ εχωΤδιος, Ιφίηπιηπη πηυχο ἱπεετο]α[ετο» 39 αἲ 
εἴπαι το αἴτιου, διωτι ἀπικομένβ μὺ ̓ Αλεξάνδρη τᾶ Ῥειάικοτο, Ίεηπα αα[ῖπι ἀῑςετε αμα 
Μακεδόος ἐο ᾿Ακλήνας σπδν μεγάλην ἐποήσαντο Ἱδε τηββηοροτο {οἱΗεῖεῖ Γαεηῖ, πο 
μή μηδίσαι Αθηναία, τότε δὲ ώρην ἐποήσαντο ε- «ει Μπεεάο Αεπας νεηΙερ Πο ο 

/ 3, ΑΝ οϱ/ 5 / 2 / φ 

Μο αν τν ο αν 
εκ πο τς αν ολ μι ον δίμπιας. Ιπβάβσατας- εταῖ, τα ρα Λε 

Ὦ ϱ Αλέζανδρος απιχετο ε6 την Αττικην » ουκὼ ;᾽απιρίίας αιϊσφ απ. Αιλοπίεηββις Ιπάϊραξ’ π9 

ἀπετετείχισο" ἐργάζοντο δὲ» μεγάλως Ἱ κατα βρω- {10 πἀνεπταπα Αἰεχαπάσϊ {π Αιτὶσαἴην ͵ ο, 
δικότες τες Πέρσας. Τέλος δὲ, τῆς τε ὑποκρί. ποπάυπα ρετ[εξης εται; {εὰ εχιτιιεβᾶΠῖ ὂς 1629 
σιο καὶ ἐξόδου τῶ Ὑπαρτητέων ἐγθετο τεύπος {ατα νεμεππεηεῖ πιεῃ εαρε, Ταπδεπ ο 

τοι {ροπίαη οἳ εχίτης δρατιαίαττα Γαῖς μΜ199 ϕ 

4 ᾽Αλλὸ ἀπειπάμ., Ἠιεά]ς πάντα τε περ]οθῖς, οἵα ερό. Όε/. ἱ. ο. 7 δη. Απ΄ ἡμέον Γ Σι. «4γορ. {”. «νᾖιν ΠΠΟχ ἓὺν αΠπιμος Ρο[ϊειίογεθ ΠΟΠ ΠΟΥΗΠΕ, οὕτως «4{γεδιν οἶἶπι φὸ ἡμέτερν υπο η ὅτε 
ναι Αν Ἀπιμόμενοι τε «τεῦ. . 6 Ὅτι 4. Σπ... ε Ἐν τἐλεῖ Ιάεπι εἲ Ῥαης -ἄλ. 2Η: ποά αμἴαΙἩ. 

αν ος πρ, ο αἸ. Προσβαλόντα -ά0κ. Ραν/. αἳ ερῥ. πιαῖσο. ϱ Μηγύουσι ἄτε ντο ὀμμα κ 
η 1οδς η ολη Ρο]μ]ὲ βάρβ. ἐκδεκώμεία, -ΕΙΤΟΠΕΠΠΙ οδί: Ώαδεῖ. δεμώμεθα.. ῥ Επιτήδεσώτόν ο.  ἆρφ ας Ίρομε σς2, Απίεὰ µαχέσασθαι τωλέηπη,  ὁ κουσαν Ρανς «νά. Ὀρήει «4νοῦ. Αλή νι 4 

πος Πασοπε ο ᾷ ἸΑνεβόλοντο /Ἴμά., ἐνεβώλλοντρ. Ῥατ/., Τα ὑποκρήεσθαι πο. | ρα]. ο ά τα, .. Ν ο ο { ψ ” πα ο / 
μή | 

311 δὲ κα Ἠ Δέεσθαι οὐδενὸς ποῦ, ἔ. ην Ρ]αοιήτ ρχας δεῖσμ. Ἠ Ὁ Αδει ώρας 

ρα 
ο ωἳ «φὲ. 

ισδέ αν αι” 

1 1. Ῥ {τ« Ἰ : 9 ο . 9 ν 9 κ. { ὤτ 19 νι ο. μας Ἑλλανίυ, νε] Παγελλανίου: Ἠμίό ραγῆπι πι Λεἰςᾷίρ: συνθέμενοί τε ἡμῖν σα ὠντων” Ε3ΕΙΙ5 1164 1εο]βί6 ἀῑείευτ Ραη/αμ]αε 1. Ρ. τοῦ. ττ. σεσθαι ἐς τὴν Ἠρωτῤη. ιορίής ἵῃ Νίιβς ου ρέαν τάση οπών ο, τς ἐς τὴν Ἠοιωτήγ' Γπερίης Ίη ΝΙΜΗΣ ὁ ρτο ἡμή 
ον η ος : ο, ν αι πο ος τὴν σθαι {ο]Παἰίατί ποπ. ἀεῦαῖ. Τη βπο 1 ον Βωτης 

-23Υ ἐποσεν Ὀεσέθι. ἃ ἵἜΠΠΡΙΟ 1ΟΥ15 Πανελληνίυ Ίσσοτεπι, ὑμέως καιρός ἐσι προθοιήσαι ἐὁ «ωνας ΠΟὉΙ 
πα ππιο Παμιπα οσα» Πανελλήνιον ὄρος ἀῑσέδα- Ἱπ βπο ος ὥ ρω, ος τν πο ρίσα- 
αρ ος τείτα τν 191, «ΒοσεαδίΕ {οείρδετα: Οἴοριρης ορη]ε εκ Οσα. Ιεξίοπες: τῇς νε ἡμάξ μι 1εᾷ10- 
αν δν ο. ος 95 14. Αἰακὸς τ ὤγελθὼν ἐπ᾽ ὅρος» τόν ἐδι ἐμμάκέσασθαι τὸ Θριάσιον πεδίο’. αὐ κιπυπί 404 

Ὅ του Ἅλλημικοῦ κοιὸν ἐπιμαλέσας θεὸν ἠύξωτο. Ἠηπι αἰτετα Ῥτοσυ] ἀπδίο -εδε σπα” Βίλα ἷ 
όλ δοο ο , ο ΝΑΙΟΚΕΝ. σθᾶῖτ αριά δα ἵῃ Ἐθήλωτον πεδίο πο σι ρ/δεό 

ολ ο Ιδο Τα ἴπα ῥα]]σε, που 16/11” -----  πῳ ἐμμῶχεσθαι. ολ .. ς αὀ,» φῶρον πα πι 

αν ος ού πα 4γΑ ΠποΠαΠΕ Ἰεζίοηεπι {Π ἐφαίνετο ἐνσρατοπεδεῦσαι Γ]εγοη, ΙΧ» ὃν 251 ΤΟΚΕΝ. 
ΕΕ. Ἴ δοοίμως [ρὰ φον ον Αλλ) ἀπειπάμε- πηδεώτερος ἐνσρωτοπεδεύεσύωι. τα 1, εἴ 
ϱω ἨΟη οαργοήκο νο ος ορμαϊσυίγμμςν Ἠ]α Πηήτωη 8. Ἐπιτῤεύτατόν ἔτι] Έτβ ἐπηδέατὸ “491 μα! ουη{ζ» (μπε ρα]ο αητο Π10ἱ ἀἰκεταῃτ α Έερα Ῥετίατυπι ορΏπ]ε εχ ἐπιτῃδὴς πιαΠοξ., οἳ ἐπισήδεί στον, σθ” 

ἀΡΙ. ας ο νι ὁεβ, Ἰεοθίο 3Ό άνεῦ, Β. αριὰ ορ; Ἰπιειρτειεή ϱ. 14412 ον ο ερασίαν 
πα ματ Κο ών ὢν νέµεται αΙπΙπι, 60 Πο ΠΑΣ, ήτο πάρηπά(τας ἐν ερωτας ἐπὶ τοὺς Ἕλληνας, εάϊεΙπι ἡμέτερον νΙδεῖηι ἸΠίαγρισία- γηχ]οσὶς αιήάσπι {οτπιας», {σὰ Ἱερίύπιας» αμα! Ἴ ρ 
πἹεηΤυτῃ. ΥΑΙΟΚΕΝ. δεύεσύ τν Ἰοσὸ ή αρτᾶ ς. ν Χωρός ος, ας ς 4 Πιονξ : ὑεσύαι εαγα {Π /οεο 1μεἱαγέ ΗΡΙ 1 ιά Μο» 

Ίοο, Ἐν τέλεῖ ἐσι] 1άἴεπι ῃο ο ππεπηῦταῃϊς . ΘΜΗΣΔΙ». ; 
απαγίῃ ἐν τέλει ἐσ) Παπά αἰῑὰά αο πρὸς τέλει(.. 8. οἱ ὃς Ελ ΑΛΑΙΗΣ κῶ ιο 7η ο0 ο ἡπαμάώη - 

ἐν τέλει "ο | .Ό, τὸν σρωτὸν, αρζίε: οσς σι ελ κά 

Ολους «ὐηγοβ. Οἱ. ται. ϱ. δν όν ἐπὶ μμογάπόνρ Ί,, νι, 29, αἷο πεδίου ος ή 
τέλει Ἠεηπεχ. ϱτ., αθααίηιιε αἀέΟ Υυις "νο τῷ λὸν «ἄρρ]σηί Ῥ. Ον. τν, Ρ.. 104 1.2 ἆ ἂν μτο αι 

{ 

/; . 7 ας : Δ : Τ , ο ' 9 
Πέρση ὠντιώσεσήαι ἴτῖεϊ5» ἄπῖ πρὸς τὸν Πέρσην, Ὠ πος. κ ]μά. Τ, π. υἱε, Ν. ϱ. 65ο. Β. ἔπιπη 
τηα]ς Ἰκοίςζέμς νο]ιήτ, Ἠαυει ἵλΊπεΠ ]μά, αοά αἶῑας «ὸν τόπον ΈΝΗΣΥΧΑΣ η) ο) ἘΝΗΜΕΡΗΣ ΑΙ εἴ ΕΡΟ: . 

ΟΕ ΡΑΓΗΤΠ σ λα. 1Π6Υ. ΦοΡρίεη. Ῥ. 1197. Α. πεδία ἐπιτήδειοτῶτῦ προΠ- 
ην Ἐντελές ἐςι] ἨἩειοδοίειπι ΥΙάΕΙΗΣ ἐν τἐλεῖ ἐσι, ΣΚΕΣΘΑΛΙ: ΊΝερ]ίβο ος Ὅοπβατ νεχδο Ἰμ ο 

απρα Οδ Ίη πιαγα, «γορῥ. µε ραυ]ο Ἱερίεητ Ιηίεηης ἦν το, ει ΡτοβαΠάπβίο. ο - 
πρό ΤέλΣ/» Άτορε Άμεῳ, «---- Γηπι ΥΙΕἶπα. {εΠρδεπη 3 θα 

Πβπ]ῆσαυσι, (αμπη ἵη Μιβς ]οσυπι- 

α Οταςῖς ας νεμεππεπῖεϊ Ῥτοάϊεί, «π1, εἴ 

/ ων 4 ο να ἀδισε : νο Ν 
Περσῃ µαλλον ηπες πολεμέω" 8 µο δὲ ὁμολο τογο, ἴΒΠΙΟῃ {ροπτο ποῄῖτα {οσἱεῖαζεπα ποὮ 111: 

ἐλαυγόμωον «ον τέλεῖ ἐφι, καὶ δη λόγον εδία ῃηεὶς αΡ[οϊνίβϊο, οἳ [απο πίστα Πάρε Αα. 
3 

η{εΠν 

οτς ποδίδοη ο.
 

τε[ροπίαπα 119 

εξ, 

Ἰεάυτα απιρ]εξίετεπί: , πμης απῑάς [αρ 

ισπ 

αλ Ελλάδα ων ήριῤ μία προδῦναι . εἰ τε ριοάετε ΟΤΦείαπι; Ποῦ αΠΠΗΙΠΙΙ55 ν ν 

/ 



, ΟΕ ίοιος Ιρβίροε. ας Δον. ἑαλέέλαε οὐκ 1 τν { ττο ην νο. ο ών 
| ο μας αν ννον σΔΕΙΓΤΟοΡΕ, εἶπεν ΙΧ. ο5 
͵ ' : ορ . 

ν αοδοά 1: 3 δα κοκ ο ο σος ο στι ϊ στα. ος ς ος δα. Ξ - ο 

: ἀτ Ῥήάϊ απαπι ]ήπια σοπ[ητπεῖο {άμα ο 5τοιοσθε' τῇ προτεραίῃ τὴς ὑςάτης κατας ἆδὶος ελ. 
κ μολις ο ΝΙ Ἑερεπῖα, Αρμά λεσης ἔσεσὃαιν 3 Χίλεος, ὀηξ Τεγέήτης, δυνάµενο; 

ή να ας. ο. ΡΕΤΕΡΙΙΠΟΣ Ρο: ον Λαχεδαίμοι Ὁ µέγισο ξείνων, τῶν 9 ἐφόρω) επύ- 
η ρα ρε αἳ ΕΧ 3ΡΠΟΓΙΣ ΟΠΗ» απ το πάντα λόγον τὸν δὴ οἱ Αθηναῖοι ἔλεγον. 4 ἀχή- 

Δυπεπίεη[ος ἀῑπίκίοπι; ετ πα αιάἰν]είαι, στ 5 αμα πα εα ή να 
ο ἵ8 νειρίέ,6ος αἱ]σάπατας 65, Έπρο τα {5 9 9έ ο Χίλέος, ελέγέν ο Ἂρά σφι τᾶθε υτῷ έχε» 
Ἡ τοῦ Ἄαρες, Ψὶτὶ Ερμοτί: { Αιιεβίεη(ες ποΏὀ0»» ἄνδρες θνρα Αθηναίων Ἡμιν σα μη ἀρύμίων 2 
. ήαμητ. ποβῖσουπὰ, {εά οαπι Ραίρατο {οοἵς- «0 τῷ δὲ {βαρβάρῳ συμµαάχῶν» καΐπεθ τά λεος διὰ 
πα Έντι Ἰπίνοηίητ . παπινῖς γαἰάο τήπτο ἄτ », τᾶ Ισθμε { ἐληλαμόθε κρατέρᾶ, µεγάλαι 6 κλι- 

ον ο ον ο μθρλέίς ᾖ ο ἃ ο. νο σιάδες ἀναπεπτέαται ἐς τὴν Πελοπόφησο τῷ Πέρ» . 
ἁοία Ίππι Ῥετῃ 1π ΡεἰορροηπείΗΠῃ, υλλον ον 4 ο. ο. ο λος οίσι 

ῴάατε Ῥε]ης θος αμά]ατῖ, ο ια σος δὲ ή οι να, νο ον εο 
Ότο ος σεζηαπε, αιισὰ οἰαάεπι ΟΤΦεἱῶ αάξεταῦ. Ηος 95 ο δα | τα Να σας, 
το το ομ]εις σοοπ[ίωπι ἁδάῖτ: απσάἀ ἴπ απίπιΙΠη ταυτα δυνεβελευε᾽ οἱ δε, ἶ Φρο! λαβόώτες τὸ λό- 

:Δαπηττεητος Ἠρμοτί, οοπ{εβῖπα πΙΒΙΙ σοἱο- Ύ005 αὖτ ἵκα Φράσαντερ 89. τοῖσι ἀὖγγέλεισι τοῖσι 
θππΠ οππα πιπεῖί, αὐϊ α αἰν]ιαΠδης νεπθ- ἀπιγμένίσι ἀπὸ τῶν πολίῶν, νυκτὸς έτι Κ.ἐκ- 
ΤΠ, φαἱηαμε πα]]]α. ῥραιμαϊαταπι ααυπα ας πέμπεσι πωτακισχιλία» παρτητέων, Ι καὶ ἑπτὰ 

ας ποχ εείει επήτταπε, Περιεπί Πε]οεῖςῃᾳοπερὶ ἑκασο τάξατες τῶ εἰλώτῶν, Παυσαήῃ τῷ 
' ν 1 1 : 5 / . 29 ς 

| | η, ὉπΗπΙ(πεππαπε εοἶ]οσαίς, Ραιίαπῖα (61ε- Κλιομβρότη τα ἐπιτοέψαντις ἐξάγευ. ἐγίνετο μῶ Ἡ 
π ὦ ΤΟ Πο Ἰηδίο ϱο8 οἀμσετε: εἴαι αιῖ- ἡγεμωίη. ο κά ολ καλοός ος 
| ετη Ῥτωίεξχυτα Ῥ]ατομί Ἱεοπίάα ρεηεῖς μάς ος η ο Ῥὰ ᾿ ὃν 3 

ο) 1 κ 9 ον λα αν τή / λα. / 

{εά αάιιο 6 ιο τας, αἶτες εἶπ επτος ο, ὃν ο 9 δε ειτε γα ἀναψιό, 
Ραττηε]ῖς: παπί Οἰεοπιρτοιας Απακαπάτιαςε Ἐλευμβροτο, γαρ ὁ Παυσαίεω µε πάτης ὕ Αγαξαν. 

ν 2 , . «8 μι ὃ ἲ ον, ὁ ν ν. ολο ο ο Ἐν τος 4 να Ὦ κ.α. 

πμ, Ῥατετ Ῥαμ[απίο, -Ίαπα Πο. Γπρογεσαξ 4 δ9Ρίε ἔω δε παῖον οὐκέτι περη, ἀλλὰ ἀπαγαγ ὃν ἐν 

| ο Αα Ῥοδϊ αὔαπαι εορΙία», αὐρ ΤΠΙΤΗΙΗ εΧ». ἴπδ 1σθμᾶ ΤΗΥ σρατίν την το τειχορ δµασα, μετὰ 
ος Ἱππεαπι Ία Ἰοήπιο, Τεάπχετας, γίία Γη. παῦτα ὁ πολλὸν χρόο τὰ βιὲς ἀπίθως, ἀπ]γε 

| Ἱ « μ » - ν 
ας ας . κα, 

μδ, Ἀεάαχεται απίεπι αὐ Ι6ίβπιο σαρ]κα. ολλ ολκιςραξὼκ σελ Δικτυο δα. 
Οεοπίρτοτας οὗ 6απ1 σαηςίᾶπι, αιοά {Ρἱ ἵπ- αρα κα κ ντ ήπ 

ειν ο Ἅς: κ ο «τοοε «υομένῳ οἱ ἔπι τῷ Πέρση, ο Ἠλιον αυ 
ἴαι {ποβσαπἀυπαι αἀνετ[ης Ῥετίαπι {οἱ 1 σαν- Ὃ ρα πρ ο ο τωρα 

1ο. ορίσιιτατας εδ[εῖ, Δα(αῑνῖε απτεπι Ῥαμ[α-» - ο. ρα ποσαέεται- Ὃ οσων Παυσανίη 

π]ας Ποἱ Εατγαπαξίεπα, Ὠοτίεῖ Βμαπα, {αππα "Ῥυρνανακτα το Δωρίς, ἄνδρα οικίής εὔντα τη» αὖ. 

ος ἄχβεπε]επι.  ἨΙδ εορᾳς ε Βρατία επ Ῥαμία- Το οἱ μὲ 9 σὺν Ἱ]αυσαιη Ρ ἐξεληλύθεσαν. έξω 
“πία ΡτοΓοξὲῖδ, παπα 4ε Π]αταπι ρτοβεξοΏε Σπάρτης, Οἱ δὲ άγγελοι, ὠρυμέμ ἐγωῤόεες ον 

. 9 . . . . ς κ ον . ο. ς 

“ἀρηα, αρ ἀῑες Ἠλασίε Έριοτος αἀευΠῖ, εἶδοτες περὶ τῆς ἐξόδα, ἐππλθον ἐπὶ τες ἐφόρθο, οὗ 
Ἠαρεητες Γοἶ]εεῖ 1η απ]ήιο αδίτα Ίπ [άαπη αμ]- σσνέῳ δὲ ἔχωτες ἀπαλλάσσεσθά καὶ αὐτοὶ 4 ἐπὶ τῆς 

(ὐς οἰνίταϊεπι, ὉὈρί αἀϊεταπῖ, Ιἴα νετρι {6- ο ἀχκονό, ο ορ ν 

6ετα, ος απἰἀάεπα, 1αεεἀΒπιοπᾶ, ἀε[άεη: ο  λλιι Ἡ ο. 2 θε Ὑ” 

τος ἲθς Νίο Ἠγασιηι μία αρὶεῖο, ας Ἰαά]άς, {δεις 5 Ε, ὃ πα κο ο να τς σε 
| ἔωάο ρτοά]τ]ς : Αιμεπίοπ{ες νετο, Ἡϊ α νο- 22 Χὺνα τί αγέτε χα παίζετε, καταπτροδόγτες τας 

ἶς Πτ]5 1 : ὖ ώὰ ν κ ς ε 

115 Ἰ9ῇ. οι οὗ ρεπιτίαπι {οοῖοταπι, Ίἴα αξ 2) συμμά χο» Αθήναιοι δὲ, ὡς ἀδικευμθοι ὑπὸ ὑμέων; 
Ἓρννιπε ἠηήπη οἶας ουπι Ρετία ἀῑδ[οίνεπῖιόο,, 5 χήτεϊ τε συμµάχῶν, καταλύσωταί τῷ Πέρση 513 
ἵ ο ο ο ο ο ὑτω ὅκως ἂν δύνωντάι, καταλυσαρθοι δε, θηλ 

τα ει. ρε «νά. -ἄνον }Ι Βγί. Ῥόνῖς. Δ.ν ΑΠτεὰ Χίλερς οὐνόμοτι.  ὃ Ἰβέγικα Αγ. ΠΟ ΠιΑ]6, 
ο Πε). Ρα/. ἄν. ἄνεῦ. , Βγη. Εαγμι -ᾱ- Β. Ζαῇα: ἐφδρων ἔνω ἐπ. α: ἆ Ιεο. Ρα. «4ἱ,. Ῥονίς Ἀ,, 
ἡ ας ὠκούδως δὲ ταῦτω ὃ Χίλ. 6 ΜΗ ἐόντων «4γεῦ. ἔ’. εἴ δα]ας ἴπ ᾿Αρθμία, ΠὈὶ ρεςῄπιε ἄμμι. Που ὁρι- 

᾿"Βων «πο» τος τδε τῷ «γΕδ. τῷ δὲ τῷ Σημ, Τ Ἐξεληλ. ἄγοῦ. οτ καρτερῦ» Που Ῥοε. ἀπ. σοι 
Ἀνίε Βηβαμ; κὰ οπι, ρ. 78. ρε. ὖ Ἐσακούσετε Ρος ὁ Μμ, Ρα; εξ. Βγίε, εοἴση ἐν Φρενὶ ουπα 
«ή.  ᾖ Ἡέμπουσι «γεῦ. εἴ πεντακιοχιλίων. }ὶ Βερῖεπὶ ἴοφα, οπαϊεεῖε Ίάεπι Έὐπι ὁ Εομ, η]. η Ἐπι- 
Ἱρέφαντες 7’. «εδ. εἲ ἐγένετο μέν νυν" Ῥτίης αἲ Ῥαε[. πες Ῥϊανο, Οπι ἐπιάξοντέεο,  Ἡ Ἐκ κῦ Ἰσθι τὸν 5ρ,. ὃ λεύμβρ. «γεδι 0ο Ὁ Παυσ. Ιά6τῃ. ϱ Ἐξεληλόθέσαν -2γοῦ. ελ.» πο ο ηλύδήσὼ. το 

ἐᾳ, Όα1/. κ. 7 α4γοῦ. Νο 1, ἵτα ᾳ.να]ίς. : ή. ΠΟΠ ἐξεληλύθησων.  ᾖὦ Ἐπὶ τὴν 

ὄυμμ. να η νο 7.  ΝΟΝ ΠΙΒΙ6» τα Π.νε]ῖςδ βοὰ νιὰςο Π. Φερθαην Εα]οςῖ. Ρ. 153. { Χήτε 

Ὀ ας Ἂ- ας Μο, ος σέ μ 
ωχ. ας ον ρ νς. ᾱ 

ο Ἀίλεος ὦνὴρ Τεγεήτηε] Ίος [ᾳ85, Ῥμαγεζο Χεί- . ραμ ρτίοτ. αὰ 0ο. Ο. ἄνΙ. 9. οξσμρόθίς σοπρετῖο. 
ως ΜαΗρη. Ῥ. 971. ΠΠ. ει ΤπεπηΠ. Ῥ. 114. Ἑ., ἤ- 9ο. Καὶ ἑπτὼ περὶ ἔκασον ὅτο,] Μετεος ππα ου Ο], 
 ζοχ]αίς Αοὔ]είαηὴ 5 10γαεπο Χίλιος ΙΓ. ν» 3ο. ἆξ Βαμτυ, υὲ Ἠάθο Πεγοπογης {ο ρθει, }α]]α πες. 

κἩ αν 1 ΠοπΗμίθις Χίλων αἳ Χείλων Ἀἴηιε απε [οΠρεί Ηδη οπήαπε, ἨαῬεπίαιε ϱ, 98, {δᾶσπι νο ώ οδὲ Ῥαμσα τῶν ἐφόρων ἐπύθετο Ῥοβμ]απί {επε- πιαρῖ ορροτίυπαπι, Εε ει] Ώοπο τάξαντες Ῥορί ἐκπέμ- 
23 ην ο κ νν. πουσι; ἨοἩ περο. αοά «αήεης ατῇτ, εδίε Ἱῃ Ρ/μιγ- 
ἰέᾳ ο πα τν ν Πο ος Ιπ ]μ/α}οδ! ΤΠΕΠΙ, Ῥ. 114. Ε. εδί εα Ἠπα]ίση, Ρ. 87τ.. {εὰ Ἠήπο ἀείναςα, υηάς σοἩ- ο ὰ ειδη ντα . μισοί {εὰ τες πο-. Πτξ Τοιιε οπΙΠΙ» οἳ οαιοπί αά οπ]έήσαπα πΙμ]1 ἄεε- 
οἳ ρ 9 οΦλς ΠΒ ασδν 1 τομ σσταμ, Χείλεως' Πε, πιοάο ἐπιτρέφαντες Ῥιοῦειιν, 1ά {απέ οσα εΧεῖ- »" δ. 079, {λ. Π0' , εἰ δέτι, αἲε. πατέσχεν οἰκεῖο εἶτην Ίπρετηπι πάϊτασ, πι]το εοηπιοάίως ες Ιεπίής 

ων νο ὑπ πσνσ οπ 
τοᾷσᾷ ῆαοι τν ο αρ ην 9. 9ο, τ----- Ἠθ- 80. Ἑπτῷ περὶ ἔκωσο] Εθεάπι  πιεπιοῖαι Ῥ]/αγεῦ. 
Ἠή αμ δε οἵα τῶν ἐφόρων ἐπύθετο πώντω λόγον' ῃο πηί- ἵῃ Αηβίάς Ρ. 905. Α. ει Τ. 1. ϱ. 871. Β. ποῖ ὀξρλόον 
ἃ ήεᾷ, ῃς Ὃ η να. ον να μας Ἡτ ἐς Πλώταιὰο πεντακισχίλιοι Ὑπαρτιώται σερ ας ο. Πσηι” ας 8119 εἴίοπι αθεῃῖε Όσαα, Τζλα]ς Ἔπεση- ὦνὴρ ἔκωσος ἑητὼ εἴλώτός" αἴαμε 4ᾷθο. Ἱεβῖε μου. π 105 
δὲν ὄφελο, π εχργδρή: Ρ  ή1γο2. του διωτεικίσµατος οὐ- σος" ανα ποηη]]1ς Ίπ. οοά ς “ραχρεταια οπζμητΗτ 

νῶντας, η, Πελοννήσῳ, ἂν Αθηναῖοι Μαρδσίῳ προσχέ- Το ΠΙΠΙΟΤΟ Ἐὔλωτος πα Ῥιατασας αμ Βρατζαᾶς [ο. 
Πελοπόννησος οὐγαοηῇ » πολλὸς διαβάσεις ἔξουσιν εἰς τὴν Ὠδίε «ΕΓΙΗΠΙ σετ εκ 6, 28. οσο {86- 
μεγάλα χλος βάρβαροι Ῥτορίϐς ασθεᾶῖτ Ηετοάοτεα» Ρε έυπῃ Τασδάαοπιοβίς πΠτάΣ{Ε τοὺς Έ]λω ὺς Ἐΐλωτας πονίπιμφ 
Πέρση. ὕαδες ὠνωπεπτέωται ἐς τὴν Πέλοπόγησον τῷ ἐκ Τ2μοι, αν, ο. 9. Υ» 6. σσ’ 5" 64. ΥΗ; ς, 1ο. 

95. Μεγολ. ον ωοδας κ ον ΝΑΕΟΚΕΝΕ κ αν ο. . τα ΥΑΤΟΚΕΝ. 

τὸν Ἱελος ζώ 5Η κλισιῶδες] Ῥο]γαεμί πολλαὶ διαβάσει εἷςε 40. Θυομένώ οἱ ἐπὶ τῷ Πέρσι] ΔΗΡΙ θυομένῳ ἐπὶ Κρύτω- 
το Άβρ ον πίτα οἳ εἰοραπία πημ]το {πητ ΙΠΕΠΟ- να Των, 4. Όε, ΟΙεοπιθίοῖο; μα αᾱ Ίδεμπιυπα 
«κεγάλας μ) ἃ4 ῬταείοΠραη Ρ]μ. Ἡ, π. ρ. 369. Δ. Ἱπιρεκαίοις (ρε 1. νητο 71. ἂξ 90116 γατο οο]ί- 
Ιοίορη ας κι ὁ ἀθέρ λεῷ κλισιάδας ἀνοίνοντες' αὖλε ΡΠΙ- ρᾷ, Όμα τοκ τοτε ΟΡΙΑ ἁοπηπη τεάαχἰτ, Ῥαρς]α- 
ποτε θοπρίητα αἲία Το, ἴαο, ο Πομίωη Τὰ ΕΙ, τὲ Ώ[ορης. Ῥεαυίω Ὠουϊτ, Ἔειρ, 1, χ, 0,05. 

| ος 66, Ἕν 
ο. 



ον  ώσν-- 

παμε ψμψομνκηημνν κ νηναν 

: 

6οδ π Ἑ π οἳ Ὅς Ὁν πο Το 

99 γὰρ α δὴ) ὅτι σύμμαχοι βασιλ]ος γυόµεθα, συ- ουυπί τεσῖς Τπετίπηας {ος πάς, σουτ]: 

2 αρατευσόμεθα ἐπὶ τὴν ἂν ἐκενοι ἐξηγέωνται" ὑμῶς 
οἳ δὲ τὸ οἸθέῦτεν µαθήσεσθε ὀκοῖο ἂν τι ὑρῦ ἐξ αὐτᾶ 

5 ἐκβ αἰη. ὃ ταυτα λεγόντων ο. ἀγγέλωνν οἱ ἔφο 6 δρμοτῖ Παγεϊιταπἀο ἰπτογροῇ:ο 6ἴΧετε, {135 {6 
ροι εἶπεαν ἐπ ὄρχα, καὶ 9) δοκέευ εήαι ο» Ὀρεγέῳ σορίαο Ρηῖατα ἵη Οτεβίο αο[ς, τεπάεΏεεν αὰ- 
5 σείχοτας ἐπὶ τς ξείνας. ἆ ζείγι Ύαρ ἐκάλεο γοατητη ρεγερήπος, Ῥετερήπο επί Ρατμα” 

τθς βαρβάρις, οἱ δὲ, ὧς εκ. εἰδότεο, ὁ επειρώτεν τον αρρεἰαραατ. Ίος Π πο Ιπτε]ήβεπεέδ» 
τὸ λεγόμοον" ἐπερόμεοι δὲ, ἐζέμαθο πάν τὸ ἐόν αΙά ἀῑσετειιτ» ΓοΙ[οταραπίτ. Βεήαἶ(αξ» μν 

ὧτε ο) Ξωῦματι γθόμοοι ἐπορεύοτο τὸν ταχίςηροτα η νὰ ον αί 

δύμοτο, ον αξ τη τῷ πημέας Λαμάκμαῖω, οὐκ σεν ο Μάμα αν 
λογάοές ποωτακισχίλίοι Ἰ οπλιτα] τωυτὸ τέτο ἐ- : Ίοεῇις Ίτε πια” 

ον Οἱ μὲ ὃν τὸν Ἰσθμὸν νέο, Αργείοι ΤΗΤΗ ἀε]εξία, Ἠ]ς Ιδπαπα γετία 16 πιᾶ” 
ο ώς. ν τύβ ος ο εταπΏθας, ΑγοινΙ, υΡΙ Ρας νε ὅἳ 

955 ἐπέ τε τάχισα Επύθοτο τὰς μιτὰ Παυσαίω τρία ο ρατίο οὔπι Ῥαπ/απῖα Ρτοίει δν 
εζεληλυθότας εκ Σπάρτης, πέμπεοὶ κήρυχα. τῶδεοπεπι, ΠΕΠ οριίπιηπι 6 ἀῑισηῖς οωπίοτ” 
Ἡμεροδρόμων ἀγευρόντες τὸν ἄρισο, ἓ τὸν Αττικὴ Ὀι9 Ίπνεπεταπε, {π Λεᾶσαπι πηαηῖ ν τα 
«θότερον 6 αὐτοὶ Μαρδοίῳ ὑποδεξάμεοι σχήσει τὸν ἀοπίππι: απ νἰἀεῄσεςι απτεα τεζερ εδ ο 
Ἀπαρτήτην μὲ ἐξίέναι. ὂν Ἐπτεί Ἁ τε ἀππίκετο ἓε τὰς {πΤηΤος ἱπιρεάππεητο, ἁαο ο ης 
Αθήνας» ἔλεγε τάδε . Μαρδόηα» ἐπεμψάν µε ΠΠ: 
ψ ὃς Φράσοντά τοι ὅτι ἐκ Λακεδαίμονος ἐξελή-ΘΟςίμευπ] μα ο τω : 

μι ση ωςν δυνατο! αυτην Ἰ σχεν { Ῥχορτος[απι, Ίοηπς πὲ ἴ]α Ρτοβιεάριοὴ ο» ἐῑσί ΑΡΕΙ μή ουχ ἐξινα[. προς ταύτα τύγχανε ρισῇατα ποφμϊσίο,. Λά ο άσο κήν. 
πα, τε ον 

ειιισοπῖ. ΄ Ιπὰε ος ἀ[σειῖ απϊἁπαπα Υοβίδ 

νί πι 

α- / 223 { Ἴ κ ν ὁ ) . “ ή 

0 Εαλευόμενος . µε δὴ έπας ταυτα, ἅπαλ.- Π]απι αἀμίος. Ίος 1]]ε Ιού8 
ἴ ς ν 3 -ω ᾿ ι . ὃν Ἀ«σσετοςοπίσῳ . Μαρδοιος δὲ εδαμῶς ἔτι πρόθυ- σεδῇῖ, 'Ωπο αμάϊτο. Ματαοη Αεεῖσα : 081 ) ώ 2 ο κά ς ε] ω 19 - ’ ν μορ Ἡν µέγευ ον τή Αττικὴ 2,35 ἤκμσε ταυτα, πεὺθρυμο ὖαι “ΑπΠΡΗΗ5 ρα με Ππππιοςα- 

{ 2 ” {σε πιαΙρυι ντα με νυν  Ἡ πυθέσθαι, ἀγεκώχευε, έλων εἰδέαι τὸ ο. Ἀπτεφματα Ίδειά 1 ον σοπβµα Αῑ1ε- παρ’ Αθ, ρω α, / 9 λλες αν πες) {πεταῖ, αοά εαρετεῖ | Αα το Α πε Ρο” ' Ἰναων ΟΧοΙό Τι ποῄσεσι’ καὶ ἔτε ἐπῆμαι- Πίορβηπι οἳ αμα αθθιή 65 οπῖ, πΠεαΒε. 
3 πω 3 Ἡ 

. ἔτε] ἐσίγετο γ3Ἠ τὴν ΄Αττιὴῃ » ἐλπίζων διὰ παν. Ῥυ]αης πει Ίεράεπς Ατεὶοϊ 
ΡάπΙ ο. ν μις οἷς αλ / ες τὸρ "' τᾶ χΡόΥΒ ὀμολογήσευ σφέας έπει δε ές, ἔπε- πε [ρεταπ» ἔοτε, ης {εουπι Μα 

δε, πυθόμεος Ἡ τὸν πάντα λόγο, που Ἡ τες µε-οοςτοὰ αρὶ ἀε[ρεταν]ε» τε ΕΟΠΡ ο. 
| τα ο διοά αμ, 

Ἂ 

Ἰ αμα 

φ 
, 

Όνα Ίνο Ἡπ ασε «4γοῦ. μή, οἱ. Ῥα/ , αΠΟΙΙΠΗ πίση πς τν ζω οσπίεκ τε ην, Ὁ ὁ Ταῦτα. 4 τὰ 
ε Στίκοντως Ι4ειη. Ψἱάς 11. 76. ἆ Βρεθαν]ε ία). ο ην, μ 404.96. ϱ ἀπ. ων ἐπ οι 
Ῥαμ[. «ἄῑχ., ἐπηρώτων «44, οἳ τοἠαπῖ. ᾿ῇ Όεεει ἄνοῦ. ή, μ.ο Αὐτὸ πο. ὁ ΟΠ ο ν- 
3 Αὐτοὶ Ίσχειν «γοῦ., ροβετίας }1μα. Βγὴ.. ἔχευ αλϊ οιµα ἅμω ᾖἰ ε, Ῥαε[. «4. Βανίς, 4» ςμβ 

ορ τε 3 

(αρίτιις 1π. απαπισηΏ(ια ταρίοπαπι Πο ΠΠ. 

εκ εα τα ενοπῖαε, ας Ἰοηυπής παπεῦς, Ὦ 

.. 
πι ππάίετε 60” 

στεἀετεῖητ, Ῥτᾶσο τδὶ ΑίµεπΠᾶδ Ῥετνί ῃ-. 
Ματάοπῖ, Ἰπααῖε, πηοταπε πιο Αἲδὶ πο αρ 

Ιοπίμς Ίσα ΠοἩ Τὸ 

η 
511”. πι ἁσυη, 

355 

η ραεεετερυ
ς | 

εξ. { Ἔσεετο «4γοδ. ΛάΙ 44 Ἰ« ν» δι. πι Νορῆρί ηπες ἄῑπο αῦ.  ᾖἩ Ῥιεοτομπ ο 
414.» ΠΙΟΣ πρινὶ «4γεδι ΡΟ ος 

66. Ἔν τῷ Ορεεείω] ἨΝΙεπιοταϊ Βαν Οτε[ίας Ε- χαΠε Τ,λοσΔαειποΠ οἱ ΠερίΦΙΚΟΙ. ΠΟΠ αλώνα” δά 
πηυ]ήπι, τάφον, 1.λοξάαοΠΙοπε 1., Πῖ. 6. 11. Ρ. 994... Νήτεπι {εν]εῦαηῖς Ιδορὶ εταηε οἱ περίο. οε 
οπα]επι ΙΙ ρυῦ]ίσς. ἁατώπι τοῖς ος Ίν]γοσηίς 1ωοία- {1 Ὀθ]]ο Ἱοιῖς οΡεαπι. {11άπι αἀριοραδίοΗΕ Σον ά(μπ' ΄ 

ο, 
ὃν 215 Ἱπβαατας Έοχα. Ο. 5. Ώθο επι ἵαππεῃ Πἱο ἵπ-  ἄοπα Νευδαμώδεις ἀἰσεραηται: αὖ 19 . ό, 16 

πμ] Ώατμο. {εά τὸ ᾿Ορέσειο Μαιαλίὰς Ἰ μονά, ν. όη-, ϱΗΗΠΙΙΓ οἳ περί. «Χεπορό. Ἑλλ. Ἱ. σον ώ σολ” 
ὴ ΙπΙΠΙ. Τασδατμηι. Πίος Ω « 1131 1 ηλ] 11 ν μα .- / : 4 ω ὃ ὃ ., ορ ας ον Πα ΠΛΟΙΑ: ιο ἄε 101 ν]τὶ ἀοέτκβΗΙ σὺν αὐτῷ τῶν περιοίκων τινὲς, καὶ τῶν 7εοΟΖ/ 1015. 

ος πώς {εαμόπῖα Πε βΡΗ] α]οςβι, Ἐέ- λα. Ὀδίσυπηια ἵπ Ἠλβοτία, ὤγαοσα σερίοιᾶθι ὧν οί 
ση ΑἸξησιη- ον ορ ταζῖᾳ τε[αιντηΣ, Έεμο ομητΗτ νο] ορροπαπιας ὁραγιαεῖς, ασε να; 16 ᾱἶ- 

78 γαεόογγι ὦο[ή 494. εγούσίης Βεκ[ων. φμή ε- Ἰπίοήρεπαϊ, ομήιςοιπαμό θισΗΠΕ ασδίς 160 ποτό 
λος 11 205. ἘΕΝΟΥΣ α [ιποςιπεμομ ές ϱ)- νοῬ, εχοερῖα Δραί(ᾳ, ρατΠαταΓΗΠι ΠπρετΙΟ Ρ {πε 

ο μη Ὃ ο. εχ {40ππεπεο ἵπ ΑτΙΠὰ., Ρ. 936. 3 : ουσ 
.αααγούως. Ετῆςίς Ἱτῃ Τωπὶς ῥο/ῇεμ ΡεΙοσΠΠμ η. - δα 2, αῶν πι 

ΙΠά]ζᾳς{6, Ίεσοι Χ{1. Τα). Ρ - κα ΡΕΙΕΡΙΙΠΗΠΙ  ριοικοῦντες Σπάρτην τὸν. μητρόπολιω’ Τοὺ9 ἐἡ αι » /έ8: . 9 ή αγγ, (σγο δων πόλεων ἀῑχιε “Χοπορό, Ἑλλ. ΤΠ, Ῥ. 2942 22, 

ης. 

τε(ΠΠορπτυτ. Ἠιάς {1 Ιδοα/] ΤΑ μη νο ον αι  ζλς.ς στ δν 4, δεαᾖρεγμ αἆ Ζοβμιη ἵπ Πσ- κύκλῳ τῆς Σπάρτης πολίσµωτα αμ/αΗ. Ἡ 
΄ 3 6δ. Ἐἶναι ἐν Ὀρεσείῳ] Ατοπάϊαο [Πε τασῖο. απαεάαιι 3ο Ότεβε {ετττ ἀεποπηίπαία: αριά οιερῦ 25. ἵπ Ὁ- βέται, Οτε[ῖες θνήσκει εἰ χωρίον τῆς ᾽Αρκαδίας τὸ λεγό- μενου ως «Οβὂσειον τῇ Μαιναλίας αῑχίτ Τζηογή({. ν, 6 { -Δ0 Εωρίρίαε (οεδὶ ποη ροεηῖε, αοά δα) ο. εαπητΙ σέγλε/. εἰ [1ο//οηίμε νε]ηῖ Ἠπριά αμα εχζιίαητ οκ Ἠπίας ΟΥεῇς ν. τόθῃ. ταρίοιπι οήρης, {6 {α{ρΙΕΟΣ: Κεκλήσεται δὲ σῆς ΦυγΏς ἐπώνυμον. ᾿Αζάσιυ ᾽Αρκασίν τ’ ᾿Ορέσειον πέδον. Τη οἴηδάσπῃ Ώ]οξγγα Ὁλβοιες 

αἆ ΟΥε(ῖεΠ Ἡ. 1978. Σὰ δ Αρκάδων ϱὺ πόλιν ἔπ'  λλ- 
Φειοῦ ῥοᾳῖς Οἰκεῖνο Λυκαίου πλησίον σώμωτος. Ἐώνω, 

µος δὲ σου πόλις κεκλήσετα. ο ο ΝΑΡΟΚΗΝ. 

Ζτ. Τῶν περιωίκων Λακεδαιμ.] Ὃμυπι ἵῃ τει Τσο; 

πὶσίς ΓεηιιεπΗκβπ]α Πα ππεηξῖο τῶν περιοίκων, Ἰπορτίος 
Άιιόεματο ΠΙΙτΟς ΥἱΤοΡ εΙΦΙΠΡΠΤΠΟΡ; απήπαπι Ῥου Ί]]ος απ να Ααομάΐς, Πούηβώς, Ἱπαμῖε, [ΕΥ1511 (Ἡ ποῆς αά λος, Την. ρ. 65.) εονάεη, ετ/ό περιοίκους -Γαεεσομοπίσγμηῃ ο) 
οά πομά πηδὲ Λεη/ μασ. ΕΤΟΤΡΙΦ «ἰναγῇ Βοπεῃς ἠπία[: νε] οκ Ίιος ΗαΠεῖ Μογούο] Ἴσοο., πδί 

Ἡμησιις πηῖ]]1ᾳ τῶν περισίκων ἀΗπραμΠΤΗΣ α θπίπηις 
πη ή διις Σποαρτιτέων, ουΙ εἶτσα {ε τα Παῦετοπι 
Γερίοπι τῶν εἰλώτων" Ίπβα ς. 98. ἵπ αεῖς Ιεβίς[ο ἀῑσι- 
ΤΗΣ λωκεδαιμονίων μύριο" “ποτάπι ἀἰπίθίαπι Ῥατίσπι, 
ἔστως Ἄπαρτιίτας, ἐφύλασσον ἰδία αάίπαις 6ἳ ἐπρίητα 

Ὁ ΜΗ τῶν ελώτων, Ὡς Ἰθψῖς ΠΙΕΙ ΠιήΠἱ(ς9, Έληϊ 

αἴνίτατες, Ἠί οἶἶπι 6γαηε ΑρατΕαταΗΠΗ τα ο μσελοῦσα! » 
4ποφε {ΠεγΗης τεσεπίοτ εἰς πάρα ις Ἱ 
Πἱβ αιοᾷ εκ Ἰεείς ἄοσειη ο ο6ἵο Δημ προ» Ἡ 
{ο αὐτοόμους, Ῥαμ/ώῃ. ΠΠ. ϱ. ο». ος Τονρίά 
ἄαπι ἀἴζοεραπεισ ϱἳ Λακεδοιμόνοι οἱ ΛάώΜΜὸ ωτω τῷ 
1νο 6. ὃὲ» οἳ Σπαρτιάται αὐτο) μὲν καὶ 6ἱ το λων Δά: 
ιπεριοίκων εὐθὺς ἐβοήθουν ἐπὶ τὴν Πύλον τῶν δε {οσο ὅ 
πεδαιµόγίων βραδυτέρο ἐγ/ργετο ἡ ἔφοδος 490 η: σε 
νύτατα {ῶν περιοίκων {πε μεῖαμθ 1.αθεί ΑεπΙΟ νι, 
ἀῑδίο {ΕΠΙΡΙΕ 1η Ῥήσπα Τοιέτίσα Ἀεποβοή ο. 
940» 7. τῶν συμπώντων Λακεδαιμονίων ἐγγτς Στρ 
ο μμ ας τεάραμοσίρα ος ασαα 

ΣΕ δέ 1ΠΠἳ ραγ{ἠρίαθο τὸ δι η. 1ο ύ 
443ήηρ Τγγη ρ. ο. 1ο ο : νι μπα μρβύμλας Ἐπαρτιας, ἀι]σδς ΠεηΙοταπῖας νίπ, ς, ο6.ο Εὐάλας ο 1ο] 2 ρίας: 

«Δεγιάδας περίοµιος’ 1ᾷ οδί Λακεδ. ΙΕ Ώειο 
ἵεΓ αᾗος. 1 Πεγαπεπος ΙΙΙ μολρς ἁ είς Λο 
ἴάας απέεπι ὠνὴρ Σπαρτιάτης" ον Ἄοσα εδι Λοκω! 
ναΐος «ΧομΟβΡΟΜΗ/ ἵη Κύρου ᾿Ανάβάσε ο νατοκβὶ 
κὸς ΝΗ. ρ. 235, 91. οοπέ, Ν. Ῥ. 3912. αμο θοΠρίο- 
8, Αὐτὴν Ἱσκοιν] βεαποτ 09άἀ. 1ΡΔΗΠΙ1” ὃς τὸ π' /- 

Τε» αῑΙ Τ.. τὰ, 77, Ίσγον σε βονλομ ου σφέας νι 
σω παριέναι" εἳ Ἱπόχ (ἵ 19. ὧσέ καὶ ὁλίρ ο ανάρήνα 
θρώπους Ίσφειν. Ἠ]ό νετο Α1ρΙ8 πη]ρ[α5 πο 
πηποῖας αάβπαξ Τ, νι, 15ο. οοπΙμΕΠΙΟΤΑΙΕ: 16 410 

88. Διὼ παντός τοῦ χρόνο]. ΟπιΠὶ Πο. (ΕΙΗΡΟ 
ἵη Ατάσα αππατῶς οῴπίδάσίαε, Ἱνεσεσμ ο ρυίον 

δοῥο], «4γβίάαε 5. οἳ περίόµοι εδίε ἀῑθΟ ρα 

ομίπ Πο 



κε ο κραιο, (αΏτα ἹΜαιάσαΙϊ αά σΑ το τἙτ ; ΤΙ ΒΕΚ με, ι δο7 
{ 

΄ ό . : 
΄ ἀ - ὁ .. 1 ς λ . . η η 3 σ. κ. τς Άπαπι Ταμ[ηπίας ουπι σορΏς Ιηηπιππὶ 6ρτε- τὰ Παυσαίεω ἐε Τὸ Ἰσθμον 3 ἐμβαλίῶῦ, ὑπεξεχά- 

14 1ΕΡΙοΠεπΙ εφ π]τίδης ΟΡΡΟΓΕΙΠΕΠΗ. 

15Ρ 

«τοτ» [πράαχίε εκεταίταπη, ἱησεπῇ Άϊᾗε- ρε" ἐμπρήσαρ τε τὰς ᾿Αθήνας, καὶ εἴ κού, τι ὀρθὸν 

ορ νά σωμα ας οδνημας ἡ τὸ τίρω τὸ ἑωμάτον ἆ τὸ νῶι τὰς 
ΤΟ ἄἴ Πε ομτητο. 1Τάεο ο. ἐκοόθόπάμι τὰ αταβαλῶν χα συγλάσαςρ:. ἐδελαυνς Τώΐδε 
Π0ἱ ρυΏν]ε. ας ρα οδένεχὰ, ὅτι οὖτε ἰᾷ πασίµη η χάρη η Αττικὴ, εἷ- ΠΡΙ Ῥυϊζαν]τ, οποὰ πεαπε εαιταδί]ῇ5 εδ[ει ο ο ας ο κος «ἵησα τερῖο» πεππε, { 1ρδε παἰε Ρριρπας- Τέ χώτο συµβαλω», ἀπάλλαξις ουκ. Ἠν» ὅτι μη 

«ῶ Εναετα Ροτεται πίβ ρε αηρι(ίας, ΠΡ κατα στον, ὠγε 5 καὶ ὀλίγουρ σφέα» ἀφιλρώτγου» 
τς Ῥαίαν Ποπηίπῖρις παπῃτα Ρρτοβίρεη ροδ- {σχέψ, ἐβουλεύετο ὤν ἔπαναχωρήσας ε τρ 3 Θή- 

ρω Ισίτατ. τεσεἀετε 1ήπο περας, βας ) συμβαλεῦ πρὸς πόλι τε Φιλίη , καὶ χώρῃ 
ἴ: σοπῃΙροτεῖ. ρτορε εἰνίταϊοπι οσο ος ἓτ ἱπαοσίµη. Μαρδόνιος μω δ ὑπεξεχώρε,, Ἴδ] 

-1μης Ίτα Ματὰοπ]ο εἲ ἶαιῃ Ίτετ Γαοἱεηιῖ Ρε- 1δὲ ον (δββ Ὃ ανα ηλλε μα προς τς 
ἆστιατ πμησ]ης Ῥτορεταπς., αἰπι εχετοίταπι  Εὐ2 ἄλλη σρατην χε ε» θα, λκροαιας 
πη]]α Τ,αςεὰ ΦΠΙΟΠΙΟΓΙΙΠΙ ἹΜεραία Ίτει Ἠαμετο: ών χνλίους. πευ,λόμένου δε ταῦτα ἐβουλεύετο 5 
6 απθϊτο «οπ{α]ταδαε, «ιο Ραξϊο ος Ρτι- δ.9έλώνν εἴχως τούτους πρῶτον θλοί, ὑποσρέψας δε 
αν Ροσ[ες εχεῖρετα. ΄ Ιίααϊε σοηνετεπι Φτὸν σρατὺν γε ἐπὶ τὰ Μέγαρα" ᾗ δὲ ἵππου ἃ προ 
ο μο αι ναδκαα μάς ο ελ2ουσαι ματιπασατο χαρη, τν Μεγαρίδα, κ. 

μμ Ἄμωα Μαρ μπνλααπία ες ών ματώτο ον Ἡρίαι εἰ πῶς Ὠω οηρίεβπις ιά χον ο Ρο ας δαορο να δύγόντορ ἡ Περσική αὕτή σρατή απίκετο, Μετὰ δὲ 
ος Ῥθα!τΙο. ων ας πν. ὸ κ κος / ο ὰς πι υο ας αἲ κλοπή πρ δελ Μαρδοίῳ Ἱ τε ἀγγελίη ὡς αλέ 5ησαν οἱ 

Τῶς05 ΊΏ Ι6ίῃΠιο Πε(Ιεπιες σοαξξος ερίε:10 Ελληνες ο) τῷ Ἰσλμῷ. οὕτω δὴ ὀπίσω επορυετο 

πταπς Ίτα τεϊχοσθεβε Ῥετ 1εσεἰεᾶπι. ΄ Μαρί- 9ια Σ Δεκελέης, οἱ γὰρ βοιωτάρχαι µετεπέμψαωτο 
ΤΗΤη5 ϱΠΙπι Ῥωοιοτηπα ἄεσο]ας «Α{ορίοταπι τὸὺς προσχώρους τῶ Ασωπίων οὗτοι δὲ αὐτῷ τὴν 

πώ αμα νώτα μμ λως ομτοδυί) ηρο, 
ΧΕΙ, πλαν. πούλοπι πποσατις παν. οι Υβ μθὲ σα οσα μοενι αρ ρε. 
ἀοπίης, Ροῇστο αῑς αἆ 8οο]οπ σοπνονίις ἵπτ σος μον τὴ ὑσεραίη ἩἩ ες ΣΙκῶλον ο) γή τη Θηβαίων 
ο ατα ἡ : ΣΑ Ἡν Ὁθαύτα δ τῷ.8 βαίων, χαίΐπε διζότων ἄριο Πεβαπο εταῖ. Ιδί ΤΠεβραποταπα τάση, ο ο ο τω Ἡλ » καιπτές μή 9 

τὴ 

« ς κ η ὁ ος ντος 1. ον, ᾿ ν ϐ ον ολ 

{θπιεϊῇ Μεάϊσας Ραϊίες {ονεπῆαπι» ναία- «ΕΕ Τους χώρου» ουτι κατα ἐχνορ αυτέων» αλλ 
ο) ο ν αν . Ἱ ς ο σςν 5 κ.α οφ νο 

γἱες ποηΏ ἹΠοχαπι οὐἱο, {εὰ, ἱπρεπεῖ πεσςςε». ὑπ ἀναγκαίης μεγάλης εχόµενος Εουλόμθοξ ἔρυμά 
ἓῖε αἀαδίαδ:. αιιοά νε]ιετ ππαπΙππεηίαπα ζ5- τε τῷ 9 φρατοπέδῳ ποσασθαι΄ καὶ ἣν συμβαλόν. 
Πα αΡροπετε, εἴ η ΠΡΙ 1η αεῖε ποῦ οεάξνοοτι οἱ μὴ ἐκβαίνη, ὀκαιόν τι Ρ ἐθέλοι., κρησφύγετο τοῦ. 

2 / ον 5 ων - - . αρ νε Ὃ μα ο. ο. το ἐπαόετο. παρηχε δὲ αὐτοῦ τὸ σρατόπεδω, ἀρξά-- 
οτγεχῖῖ αὐῖεπι ς “Ετγιμτῖς, {ε- ντ οα ο ο σκοὰ νο | «ο ἆ πο 4 Ἠρυθρέων παρὰ Ὑσιάς. κά 

εὐπάαπι  ΗγΠαδ, ΕἱαϊΦεπά τεπις αρτο, . Πλ μη ρ : πες . : Ας. πι δε ες 
Ίηχια Πμπιεμ ΑΙοραπι: πιάτο οοπηηηπίεηςς ον αταόα ή παρα Τὸ Άσωπον ποταμον 
οἡ ποι Ῥτο πιαρηϊταάϊπε σα[τοτίπα» νε- ΤέταγµθΟ. ασ. ικα ασ τα ἐποιέήο, - ὃ ο 2 / / / / | : 
τηπῃ Ῥετ {Πηρυ]ας {τοῖς σπα [αᾷία Παῦεπ-95δ4λλ ὧν ἐπὶ δέκα «αδίους µάλισά κη µέτωπο σκα- 
ο άρις ἴ6ι ρα ”ᾱ. ος στα 

9." λα. «} επ . 4 9 ' δν ο ὦ Σον” αν 4 ᾗ 
1ημ οθν 14. 14, ῥ ᾿ἸΕξέλωυνε δὲ «4ο. }1ηᾖ, ο Ίδοῦ Ἱεριπε καὶ μή. βαν. «οκ. αγ. -ᾱ- δ,, 4ε- 

δΠὲ ή, Ψα]ῃε, 6βο πον αμβπι, ἆ Αθήνας ἆνεῦ. ει συμβόλλεω, αμοὰ ος ἵπ Σ7μά.  ε Ἱππασίμῳ «γοῦι ᾱν/. «49. / αἳ οἵα οερῦ.  Γδὴ ὑπεξεν. Ἴ4ο1.. Ῥαε/; «49. 7 1μά, «ἄγεῦ. Βαγῖε Β. Ώπε ππεάΙο οὕτω": Ῥοί- 
Το ὑπεχώρεεν «γε.  ϱ Νο δι ἵπ ΑΗ. ὁ Προελό. 71η. Ρα, Ῥτίις προσελύ. { Ἡλθε Ρα. μες, 
«4. 4γεῦ. }]μα.. αΏϊ οιπι «44ο ἥκε. ́  ᾖ Δεκελέης “τεῦ., ΠΟΠ Δικελεύις, υἩ τε], { «γοῦ. }1πό, ἀπίεα Τοάνωρρων. ᾖἩῃ ἜὪς Σκῶλον «4τεῦ. Ῥαε[. Ρα]: πλ]ε ἵπ Εάά. ἐς ΙΚῶλον. ΄ [η αἰῥ. Ποπι. Ρ. 968: 
Ὢδ. . ο Στρατῷ 1Π81ΦΟ ὁ16ρῥ. βα1/. «49. Ρταθοεάςης βουλόκενος «49ξ. σοπῖαπιπἰξ, "144. Ῥρε/. ) 
«Ίγοῦ. ἔ. θέληο ἴπ «4ο ἐθέλει. , ᾿ β . ο 2 2160. ἔαο]. «ἄθλιν 1Π 

ς ο Ἐρυθρέων «4γοδιν οεῖετὶ ᾿Ερυθραίων. ὃν «4γεῤ. 1, «40. 
Ότά ο1έρ0. ία, περ οἶῃ. 5 οὕτω γεν. ν ῥυθραίων. 1 Παρὰ τὸν «4γοῦ. 7, «411. αᾖς 

Ῥητο. διὼ πωντὸς οτι Καἰεζτο ἵη διάγούτος αϊ προϊντὸς ' τΗΠΙ ΝΤΟ πιαχίπια, (μτρα ΤΠ]. ἐς ΚΚῶλον ε[αµΊπι Ὁ οηνετ, 1π]πιο Π «γεῦ. οοπ{[ΕΠίΑΠεΟς παποϊ[ζοτοίη» τν. «Αρκ αομΗ. 

) ας ΒΤΟΧΊΠΙΗΠΙ θέλων, ἁαπηπαϊηπι α 0/11, οἳ ἀοδτο Ἰήβοι]σοος νετοζος αἲξ οὐλίοτᾶς Πις 

ὴ . ῥα]ᾳ νἵαιπ αἆ νΕΙΙΠ πιοπβταπίς, Ίος τοἰστατί Ίοσς δῥ παντὸς ΓΗΠοετεῖ. «45/Οῥγ]με Ῥτοπιοί], ν. 909. τοὺς «ἰΙΤύΠΙ Εαϊκίε. Τὴν κατὸ Σκῶλον νο ἵπ Βοεοίίαια «ους δὲ πόνους χρήξω ΔΙΑ ΠΑΝΤΟΣ ὠκοῦσαι, αὐοά Ίπ ογαεη. ΦΤαἲΘΡΕΠΙ. 1. 1.11. οΏβεηάοι, ομῖ ασσθ: {λος δἱ ὅλου, {6ά 1άθιι ας ο 0ο. | : ο τ.᾿Ανφελίη πρέδροµος, ἄλλην ὃο.] Οπἱου]ηπα οοῖ- πο. ο ον ο ά πρόδρομος ἄλλὴ, σρατὴιν- ΠΟΠ 34ροπο. Ἕλλλην τὰ. Ἔρ ΣΦεδαλέας] Ηυῖις ραρί, αΠεπΙ είδος Ει]ς- Ἠδίες Πτροία ἀϊνετίας α {αρεΠοΠῖ ος ΒρατέποσυπΙ {6 πονίππς Ηρροϊμοοπηεάϊς, πιδααπι αλδῖ Πε αριᾶ 
{ ΠΤΟ, ------- 1π ρτοχί- μα ο ειδε η η πήδ ΟΠΙΕΠ ΗΕ δἱς Ῥοεοῦαα ποἩ ταπι ἀῑα ἠ νὰ 46- τὴ ρα. υμᾶς καταβραβευέτω ΘΕΛΩΝ, 1: Ῥηεταῖ Ῥεναιία {οπἱριμπι: δοοίοῃ τοτα ἀθάσιαε {2ᾳ]ᾳ ε, οὐῤίά6, Θέλων {απο οὐρ]άταίσπα οἳ Π1ροῃΏαΠι αηαῃ- ου] ἀπάτι το ἐᾳ [Κῶλον {οτθεπά πα ἐς σμῶλον" πεδίς ο πο αν ο[ἵεηται πθρα Ώμππσο, Θέ- αἩππάε ποεῖκβπιας εδ πιοπηπῖε μον ποσο 12 

Ὁμοερ]], ν. 701. Ῥ]υνα αρᾶά Οἱ, ἆνν ο Ἡε αμάϊεέ 11. ο... ἄεάετα : σα ῥ. ̓Αγήσίλαος δυοῖν ρα αμ ων αριοπμς Ὁ Απίπι, ρῶν ὁδὸν ἀνύσας τὸν κατὼ Σκῶλο πάροδον ---' δῇλθε, 3Ό: ΗΛΙΑ ᾿ Σο ἑβουλεύετο ῥέλων,. Τπχάαπι ποὺίς ]εέβοπεπῃ οκ 455, νι] ανε άσοοοίζίητ: 
κας. Ἡ δὶ ὅ ῤ Νο : ο ορ δυοῖν ἡ μερῶν δδὸν ὀγύσος ἡμέρόμο δύο Ὁπδις ἀπηίαχαϊ 3] 
Ῥσγημῃ, ία νὰ οκ ανα . (18 ο μιᾷ) ἀγύσας' {ηβης, » Ώ8 ἆτο πα οση- Ἱπναηπάα: ρολ ἆσλ ὁν ασ (8 ές ἐν μιᾷ) ἀνύσρις 
το α οΧΙοσημο(ά μη 4σγε6. Οµΐδᾳιε ν]άεε, ῃ ερ επι μ ν λλὸετόεαν ᾷομα Χε- 
νη, Γεημής{ς, Μοχ Μαβδονίῳ ἥκε Ῥαϊτοσϊπῖαπι εχ Ἡ, ΄ποῤῦ. Ἕ. ν. Ρ) ο4ό» τα. δυο» ἡμέρωι ὁδὸν ἐν μιᾷ κατα- 
ψαβὸ ηλοι Έμοὶ ἂγγελίη ἥκε παρὰ βασιλῆος, ετ οὔίε- νύδὰς --. ἔφθασξὺ ὑπερβὰς 7ὸ κατὼ Σκῶλον σαύρωμα. ---- 
«4ἱᾷο σορα. οἱ αὰ (Φαγῇΐοη. 1,1. Ρ. 37. Ἱπρεῖται, Α΄ Ῥαμ]ο Ρος αρυά Ηεγσά: {οπρεηάαπι {ήρΙςος, τῶν Θη- 
1η ὄλς ο . τν 89. ἦλθε ἄλλη ἀγγελῷγ εἲ Ροχὶ- βαίων ---- ἔκείρε τοὺς Μώρουθ» οὐκὴὶ κατὰ ἔχθος αὐτέων 
λύεν Φάτ, "Ελίη πρόδρομος. Εατήρήηε ΑπάΤΟΠΙ, ν. τοι μπι Πσχμς Ἰοπίομθ ΟΠΙΠΙΠΟ ΤΕΦΒΙΠΙΤΗΣ ὤπο ᾿Ἔρυθρέῳν. ΠΠ, ος, φεα Ίψηρα {Αρδο μη ἵπ ΕρίΠ, αἲ (μα. Ο. ο ανν ΥΔΙΟΚΕΝ. 

Ττ. ΔΙ Δελωρ] 6 ος με: ὅο, 'Απὸ Ἐρυθρέων] -4ὐ ΕηΥΜΟΡΙΣ, σῇο Ῥοιωτίης ἐς "Ἠ» ᾷᾳ ΠΊΟΥΙΠ] ο. Φ]ς 1οπες; 16]Ιᾳ11 Δεκελείής, ὉΠ- ρυῤρὰς Ο. το. Ἐεεεητμηῖ τν οπερενήπια 1Π ᾿Αθηναίων 
Τονάνρῃν ος ἐν μας αμελόης ἀπέχεσθαι Ο,.75. Όυτ νίες ἸΑθηνέων. ΤΟΙΙΟ παρῦ τὸν Ασωπὸν οροσµς, 

» ΡοππίπΙπα Ἠαρετο νἰάστηγ ιν, ρ)] ΕρίΠ. αά (ᾱ- 

- ἂρή ' ο το 
6 Σκῶλον ἀθθετίτη, πέπιο πηἰγβοΊτυτ: τηῖ- α ο {) τῷ ̓ Ασωπῷ μι ο, τό, δ]μ, Ἀγίβία, 

' ν τῖ Ῥὰ 

τοτῖς ταροτῖάς Ῥιῖος Ιθέῆο Ἠμας Ίπ πποδυπι Επεσατ 3ά- 

ἀετα «ήγζο Ῥοτε]ς Σ, Ικι Ρ. 6586. οὔπι (ϐ/αμῤοπέ 



πας ερεεν 

εωπᾶ-ο. -ᾱ------ανας 

- 

ον μου 

ον] 

ο η Ὀουνίνῖα ἰωῖ, Ῥορε 1δῖ αά εοπηϊνατὰ Τλοηαμάτώσ 
δοῦ Ἡ" Ῥ 4 Β 0 Ώ ο Τ 1 ας ας ες ο) ποη τα, 

σον, ἐχόγτων δὲ τὸν πό τοῦτο τῶν βαρβάρων, ᾽Ατ- 
Ταγύοὲ ὃ Φρύνωνος, αγὴς Θηβαϊος, " ος 

µθος µεγαλως, ἐκαλεε ἐπὶ ξείια αὐτόν τε Μαρθοιο | . ηηίπαια: μονο ιο κ ν ο 
Ἀέντες δὲ οὗτοι ὃ ἔπωτο. Ἰν δὲ τὸ δείπνο ποεύμοφθοτί ΊΛὶ Ποπήποπο βιπὲ [εαπιά: Βεδας απτεῃ 
ο) Θήβησι. ο Τάδε δὲ-Ίδη τὰ ἐπίλοιπα ἤχουον Θε- σπα ΤΠερίς: Οεἴετα αἱ δ ΤΕΕΕΤΑΙΗ » εκ]ό 

σάγδρου» ἀγδρὸς μὲν Ὀρχομθίω ᾖ λογίμου δὲ ἔε τὸ μεηαπὰτο αεεορὶ» νῖτο απίᾶε νο αλ» πα ώ 
πρῶτα οὐ 'Όρχομηφ, έφη 9ξ ο Θέρσανδρος κληθήναι Πο» {εὰ ΟτεμοπιεΠί ἴπτες ΡΕΙΠΙΟ 

καὶ αὐτὸς ὑπὸ ΑΤτταγμου ἐπ Τὸ δέν τουτο’ χλή- 
θηναι δε καὶ Θηβαίων ἄνδρας πωτήκοτα, καί αφιάγθδις ιοβαμί: πθς -πτοναπε ερεβ 
ου χαβὶς εχατερουὀ Ἀλύαι» ἄλλα []έρση τε κα] Θη- Ἠμ]είς. [οὰ Ίῃ αιιονῖς Ιεξίο Ῥεταπι εἴ 
βαΐον ον κλίνη ἑκάση. ὢς δὲ απὸ δείπγου ἔσαν» δια- Ἠηηυπη, οχι οΦΠΩΠι αὐυπι Ροβοπὶ 
αμόντων, τὸν Πέρσην τὸν ὁμόχληω, Ἑλλάδα γλὼσ- της ορετα, Ῥετίάπι, απῖ εοάεπα ἴοΓο Τζ 
σαν ἱέτα, εἴρέσθαι αὐτον ἆ ὁπόδαπός ἔσι, αὐτὸς δὲ Ῥεραι, Οτῶςα ἱρααπι ἴπεέ ν 
ὑποκρίνασναι ὣς εἴη Ὀρχομόνορ, τὸν δὲ « εἴπαμφοίει; {5 νετο τε[ροπαϊ[ε ΟιοµοΙπε ή η 

ο. πεί νῦν ομοτροπεζός τέ µοικα] οµόσποδος ἐγέ- 
 7εὸ» μιηµμόσυα τοι γνώμης της ἐμῆς καταλιπέ- 2. 

3. 
ἡ2 βουλεύεσ-δαι έλη τὰ συμφέροτα. θρορς τούτους 
ὃ τοὺρ 8 δαφυμένου ΓΠέρσα» » χα] το σρατὸν, τὸν 5εοην]νϊυπι αεςερῖος» εί εορίαδ ας 
2» ϐλιπδμο επι τῳ ποταµῳ σρατοπέδευοµθο; του- Ίπει ἵπ σα[ῖς τε]ίέτο {πε ποτε 
ο Τέῶ πιώντων ὄψέα ὀλίγου τινὸς χρόνου διελθό ῬάτνΟ Ροβῖ «εππροτε ραπ πι ο τος ]αογγπιαβ 
22 Το» ὀλίγους Τνας τοὺς περιγωοµένους’. Ν ταῦτα {τε Έτ πιο ἀἰσεπάσπι 1ηύ | 
ἅμα τε Το Πέρσην λέγεψ, καὶ µετιέναι πολλὰ τῷ 
δακρύωγ. αὐτὸς δὲ ἱ «ωύμάσας τὸν λόγω» εἶπαις 

κ τω. ι Ι οσοι Ἡοοκ Ἴσθοι ἕ έλω' ἵνα κα) προειδῶς αὐτὸς περὶ σεωὐτοῦ 

ἴέ,  Ἠοό ἵῃ Ορεῖε υαἴσαμς οεαραιῖς «Αἴ- 
ιαρίπις ῬΡητγποπῖς Ἠ]ας, ντ ΤΠεραπΙς, 
οοΏνἰνΙο 'πιαρηϊβςα αΡραΓαϊο ἹΜατάοπΙπη 1: 

ἀεπι ΟτςΠοΠ18” 
Ποπε[ίο: 

απϊ {5 4ποαμε αἰεραι αἆ απο ΕΦΠΗΙΠ ᾱ0 
παβ]η” 6 Ίηγ] σπα θπΙπαᾶ, Αιίαρίπο Πε Ππν]ιταῖαπα επι ῃ πε. - 

Τίς» 
φωτο’ 
όμπι» 

- . -- 

ΤΤ δα πι ἐ5- 

{6: ταπι Ί]απι ἀῑχὶς[ε, ισα ας 
πηεπίΦ οοπ[οτ ες ΙραπΙπατη εβε  ποπῖ” 
γοἰο ΠΡΙ τεΙπαπετα πια -ἲ-. 
Ππεηίᾶν πῖ 1ρ6ε 4ποαε Ρυαίο ας Ίος η 
ᾳάεβς ΤΡΙ σοπ/[π]ετθ, ΄ ΟεΙΠΙ5 Π0 κά Βι- 

[ος σειπεδ {1ρέΣ’ 
κό {8 Ῥεπίαπι οβιαϊοίο, Αἀπζαιπάνς ος σε 

ΟΙαΙΙΟΠΕΠΙ; αἆ Ί]]απι ἀῑχὶδ[ε ςἳν Ῥει[ς αιά 
ὈΜατάοπίο εχρεθῖς ἀῑσειε» Εἳ 1 Ει ]απι 1 Φ λ4 3. ρω η ον ΓΔ . ; ; πρὸς Ἅψτο » Ουχὼ ο πνα Χβεῶ επι [οσμηάιπι οι 1π ΠΟΠΟΙΕ {αΠἵ ἠσααἱά ες 

 λεγέψ, καὶ τοισι μετ εκένο Ἔ ο) αὐή έουσι Ἠ]ερ» Ρο5ς Πας {αρίεοϊσίε, ΠΗοίρΕΣ; οἲς πυ]ία τᾶ- 
2» σέωΥ. ΤΟΥ 9ὲ μετὰ ταυτα εἶπαι, ,, Ἐεῆε, ὅ, τι ἆεο Βετὶ οροτίαι, 14 αὐ. πο αἰυιίία, απ 

ο 3 {ω ον 3 . αἱ 3 . Ἶ ; » οὐ γενέσλαι ἐκ, τοῦ «2ου» ἀμήχανο ἀποτρέψαι ἴΠοπε ανετῖ Ροϊεσῖ: ΠΑΙΗ ο ον μἱο δν 
3. ν η λ Αν ν ἁ ο], ϕ ή ι 2» ἀὐθρώπῳ' οὐδὲ γὰρ πια λέγουσι 1 ἐθέλει παίθε-σςαξτα ἀἰσεπῆριις οτεάετε ειδα άαπιδ 

ανν ος / Ἡ ο όωμ 4πς Ἰῶς ρετππυ]εῖ Ῥετίαταπι αμάπα Ὅ τς ϱή» 2) σθαι οὐδείσ. ταῦτα δὲ Περσέων συχνοὶ ἐπισςάμθοι, σης αντι ᾖμαις, Ε5ελ 
ο 6 1εθ τοἶγοι κ 9 η δεδε ο μι θίς δὲ οδύν ολ ἵαΙπεῃ. {6η Επ Ημραι ΠΕΕΕδΙ ἳ μίοί 480 

ΤΗΕ ΤΑΥΧΣΟΗ οτοέμ νο. εχνίση οἱ οόΥΝΗ επι τοπ πιστος Εὶς ἵπ Ποπήπίρας οεΟΙ τοσι 
5, τῶν ϱἨ ἀνθρώτεοισι αὕτη» πολλα «Φρογεοντ α μή9ε- επι απ τηπ]εαπα {αρίε πα]ᾶας τει Ρον ιν 
ο τρ ο ο ο ο πα να μπας. ή ὦ Ρον μάς Α ο ερκής 

ἐν νο Βρηγν., ἲ ο πρ 3 : : ζ ή ΑΝ , ͵ { ον. ἓ 

ο απώιμες το ορια ο 
--α Οἶῖ «11εη. Τα ΤΝ. Ὁ. το. ὁ Ἐἴποντο «γε. Ῥαι[. Ζ1μά., πε {περε, Ψἱά. 1. 17ο. ο Τάδὲ ει ών | 
Ἑπηαπι. ΓΑ. Ταν. δὲ αβεταῖ, 4 Ποδαπὸς «4γεῦ. }Ἠμᾶ, Όοπε νΠ. α18. Ραμ]ο {πραπία5 καὶ αν τε 

ὅμα 7 μά, «4γεῦ. ἵΝΙΟοΧ «44, πολλοὺς τῶν δακρύων. 

Ῥ. 435. Ὦ. τῶν βαρβάρων τῆς αροτοπεδείας ΠΑΡΑ. τὸν 
᾿Ασωπὺν ποτωμὸν ατάκες Δάρατεῖ Ἰπάς., σαβτὶς Ίῖχτα Ώσπηεα Ροτγεξεῖ, ρτορα!] τοι εἰς] ἀῑνίηας- {5 τεταμένον ΠΕΓΟΟΙΦΜΗΗΗ, ΠΟΠ. τετρ µένον» τθ]]ηΜἱς[ο, 
Η]ιά τει τεῖχος τετράφωνον, ο] 16 Πησι]αᾳ Ιαΐετα ἆσ-- πυπι εταπὲ Παάἰοταπι» ἹπρεβΙπιαητίς τεριδα!ο Ῥτοτίο- 
Ποπίδης {εγναπαῖς πιπ]ν]κ[ο Ματάοπίηπι» Ρ/αγεύμς αάίενοτα. ος, ιο 
«96, Ατταγῆνος ὃ δρύνωνος] ΕοπίΗτμμπε γαεσί Ίΐρεν- 
τας 5 νΙπάῖσες Ίηῃα ο, ὃ8,, α Τπεραπῖς εχροίζοἵα τρὺς 
Μηδίσαντας, ἵπ ΡΙΙΠΙΙ5 Τιμηγενίδην καὶ ᾽Ατταν'ν' απὶ 
-ἆμο Ἠῖπς ἵῃ σαϊα]οσο ρτοςΙτογηπα (λασῖας ]οσ1Π] 1ῃ- 
νεπετιπε αριὰ Ῥόμ[αμ. Υπ. Ῥ. 546. υΒὶ ππεΠῖτο γή 
δήγβίως γυ]βαῖο ποπϊΠΙ ᾽Ατταρίλος τοξή19 Ἰάϊσαηι ἸΑτ- 

ος αι ο. {οἵπιας πποπήπα {189 τΠερυπίυτ, 
υυρωπινος". Αγωθ]νος" Φιλνος' Αργος  Ἐὐπολῖρο: Χω- ρωπῇνος' 4ο Ρροβτεπία ριαεδοι Ἡοῦ, ΠΠ. ο ο. 9ο. Αἰαρίπϊ ποππςῃ ώς τα το(Ητυήξ Ἠμς 

{ρεξαπᾶ 1. Ρ. 148. Ἑ. Μαρδόνιον εἶσίωσε μετὼ τῶν ἅλ- 
λων πεντήκοντα Περσῶν ̓ Απταγῖνος ὃ Φρύνωνος, ὃν Φησιν 
'Ἡρόδοτος ἐν τῇ ἐννάτῃ µεγάλως πλούτῳ παρεσκευώσθρ Ίῃ 
ήρις «44δεήφε; πεπιοτῖα Ἱβρδιπη ρ 

οἶπι. Νο(ο ο μα ος μεγάί- 
λως, /ὸ ασ ήρσε γεῦης {η ος Φεεέν/αγ1ζε, τς Ῥογ- 
{5 Ρορίεῖ δέέᾳσθαι μεγΡλΗΠΗ.. ο ΚΕΝ: 

ϱ7, Παρασκευασόμενοι µεγόλως] Ἠπτοτεῖη «ἴ,δομσςί η 
Ἠϊς αάστοπάϊς πιαρηι]5 Αιπιαάνείος ΠΠεΠΠο ποῃ ρτθς- 

Δε. Οτασσῖαε ῬοθοΏπεφῦε ΡΓοάΙ{οΙ ον ἔμμν τε] 
6, 8ς,, πιαῖα «Ί:φεηαεο Λὔταμνος» 1Π Μ59. Αἴταμνος, 
εἴ Ῥου/πίαε ΝΙ, 1Ο. Ατταγῖλος. ΝΕΝΙΤΗΠΙ Ῥίαείςγ. 
"Ἴάεχυατ Ομ/αµβοπας εἲ ογ/δς. πα 

Ὢρ. Κα σΦεων οὐ γωβὶς ἑκατέρους χλίναι] ΊΝοἩ Ῥτου- 
{μ8 ἁπηρρής αχ Ἑτηριι, Ροπή. εχοειρΙΕα:. ἆπιπα- Ε]]6 Άπτεπῃ κλιηνα, Ώνό κληθήνωι, οἶττα ΠεοεςΠτάἴπετη 
ορ μ/ηπι.. Ψπῆρατώπα σοᾷσπι νουσῖε, εἲ τοδώπι ἵα 20) 
πε 1.ΑΠΠϊ ᾿ π Ῥτοχήπη]ς διωπινόντων» εμή /]2 ῥοομ 

{ 6 { Θωμάσος «4. «4γεῦ. ᾖζ Ὀοβάσσκητως Ώλε ὁ 

Γτασίη, Ῥαγή.» πΗ]]α οαΗδία,. {Θέλει «4γοῦ. 2 εἲ οοῤσεις, Ἠπος εκοείρεΠ», δειπι, ου. ρ,δό  - 

ουπα Ρατ νὶγ Ἱπαρηις, 

μο 1 

' ιτ πε ά 

πυῤίαγεμ{, {ορτὶ οΠ1Π65. Ἠἱάς {5 ος αν - Ἡ 
4 1. ν. 18. 1 Ἱοροάς οκ οιαὔοπε ος 

δή. ̓ Αμήχανον ἀποτρέψαι] Ἑερεαῖι ΕΣ το ανῆν ὄρ 
ΡΥΠ5Τ. αν 65. ἐν Ὃ τῇ ὠνθρωπηή! μα ἐριαῖ 1 
τὸ μέλλον ήνεσθαι ΑΤΙΟΤΡΕΠΕΙΝ. 1 8 τὸν ὧν 
αι {0/2ρύ. Β. Ιμά. νι, 5 4. ἀλλὰ οὗ 2021ΡΛΟΣ 
ποις τὸν αρεὼν αν, οὐδὲ πτροορωμένοί” ζω 
ΦυρΡΙ. ν. 1ος. πγ{ρίήος ορῥοσαὐξ 3 Ῥδηῖ. 1». 
ὀη/ο Ἰαπάαπτησ οὗ απη]]α ἀῑότα αἆ βΡλαρή/! υ 

Ἡ. Ππειῃ. ώς ούρα τοῖς” 
54. Δμήχανον ὠποτρέψαι ] Ἠίϊπς [θα Ότο αἰουί 

Πε ἵῃ πε, ον. Ρ. δό7. ́  ΠοπιείσαΠι ροΙς Ἡ 
ΣΙεγουίο. {επιεηΏσπι», είς αιότου επ 1π 
τπῖας «4[ε/ίαγο «σφερὶ πρόνοίας αριιά ση ἷμς αχρίέ»: 

Ρ. 605, 63. Ὥπῃς {1ο πίςηιις πιοτς 1 ου υυή 
{ετηπε Ροδῖαε: νε]αῖ νυρατο ἀῑόευπι ΠΕ ένήν οὐ: 
πηρε 04. «μίομίη, νι, ἠ6., ὅτι τὴν κήοι αμοά 
δεὶς ὢν ἐκφύγοι πιπ]τα ποτε Οζ. τς αὐτὰ λέ: 
Ραυ]ο Ῥοδε ον 4ε Τπειηαπάτο., ὧρ ο ο πβὸό κ 
98 τῶυτα πρὸ ὤθρώπους  οιῖ επίπι οὉ τν φάσι) 
ῥρώπους» Ἑ 'σημσπο οὐ ο Πιβρίσοτ “Ἠπετετο, μέ 4ν 
«οππβοπάηπιαϊιο πρὸς ὤλλους' Ἡὲ 35 Ίος «ἱεοείθ” 
εααἵ απἲο ΤΠοτβπάοτ, απαπι αριᾶ νο ἀνθρώπων; 
ΥΕΓΗΣ: Ιηίεγ νοσρ ἄλλους εἳ ὠνουρλ.., φίάετάς ή 
ΡεΓεχίσια Ες οἶἵτα {στἱροπᾶϊ ἀῑπετεπεα ιο νο 
{ᾳ ιά 1ρβύπη ἵπ {19 αοαΠε 0σά, - αυοὰ 8: 
οπίπα: ὀβθμοη ὄσες λρέέηι αἰλίς ο Ῥομήπεν 
ας, σος, η] 1]: (δίάαωσηλ {ν. τ ροῦηῖε 24748 
2, πππφΗαπι » ης εηιμΙάΕΙΠ ρυτο 2’ Ἱ  Εασο ὅ- 

πρὸς ἀγθρώπους" Ἠϊπο να]ὰο ἀῑίετεραπε ος ος πά 
Φέρειν εἷς τοὺς πολλοὺς, νε] εἰπεῖν, 

/ 

νοὶ λένεν ὦ τρ 
τας, Ππι]θδημα. . ατίης Π]]μά δορῥοος ο. το ή 579, Ἱ. ΜΗ σπεῖρε πνλλοῖς τὸν παρόντα δάΐμΑ0γο, κ πολλούς Ἡ ἰρίάετη }. ττ, ἱορίεις οοπ{ηΕΙΟ Τ Ἴμώς" μιαρτυρεῖν γρ ἄνδρω τὰς αὐτοῦ τύχας Ἐή5 πάντα μοκΕΝ’ ν . 
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Ἑσίο, Ίἶπς ορο εκ Οτε]οπιεπίο ΤΠεπίαΠ- νς νὸ κβατέευ᾽. ταῦτα μὲν 3 τοῦ Ὀρχομόίου 8ὲρ- 
1ο Ἡμάϊεραπα, αἴαιε Ίδια 1πίαρετ ΙρδΙΠζΟσάνδρου ἤκουο' Καὶ ταδε πρὸς τούτοιδι, ὡς αὐτὸς 

| ια [αῆπι Ποπηπί δις πιεπιοτας{ε, ΡΠΙΙδ4ΑΠΙ αὐτίκα Ὁ λέγοι ταῦτα πρὸς ὠθρώστους πρότερο } ασ ρτῶηπῃ α Ῥίαταωας Γαξταπι ε5ι. Ῥοστο Μα- γεέσθαι οὗ Πλαταιῆσι τὸν µά Ον. Μάρδωίου δὲ οὐ 
010 1 Ῥωοτία Πβιῖνα Παβεπτί,. ΡΤῶΡιεταπτ ον ρα ὃν ωό ην οι νο η αυ. 

εορίας αἰά αιίάεπι οπιπε» -οἳ πι] ἱπνα[ε. η τη στο μνο ο ν Έω αὖ εν 
αυηῖ Αι]σπας, «φποξαπος οἶπα ἸΜεάίς {εηΠε-  ΧΤὸ ἁππαντέ σραΤΡΗΣ κ συμφβαλο! ὃν 
ὕαπε, εκ Οταςὶς Ίο ἸαβίταπΏρας; [οί Πα. ὁδόσοισερ ἐμήδιζο Ἑλλήνων τῶ! ταύτή οἰκηῥΟΩΥ μου. 
118 Ἱτγηρε]οπίφ πον. {πετ ρατειεῖρες Ῥμοσεπ- οι δὲ Φωκέες οὐ 9 συεσέβαλο», ἐμΊδιζο Ύγαθ δὲ 
εν: παπη ετ ἱφῖ νομαπιεπῖετ Μεάϊς Πμάς- ἆ σφόδρα καὶ οὗτοι, οὖκ, ἑκόντες, ἀλλ ὑπ' αναγ: 

:Ῥαπῖ, ποπ ἔαπηθη νο]ηητασ], [ά εοβξε: θεά κχαῄης, ἡμέρήσι δὲ οὐ πολλῆσι μιτὰ τὴ ἄσιξυ τὴν 

ἵνα σα θα νος ἀῑδο αν Ίων ὄλμις Έργα ἠσληαι Ἕλνι 
4ηορ Ἠπτπιοσγής ΙΠῖεΓ ΡορΏἱατες ρεξεαἰεῇ.ΖΟηγέ ο εαν παν πα μα” 
πο. Ἔος Ματάοπία5, βί μερα Ρείνεπε- ΤαΤοΣ. επει 9ὲ ματς ες Θήβας, πεµ 
τε, πηῖςῇς εαι]ήρις 11δῇτ Γεοτ[απι Ίη «ΠΡΟ Ύά5 ο Μαρδωιος {σσέαςν ἵ ο ο σριαξ αν’ 
Πρβάους : απο α παπα Εεοϊσ{επῖ, ΡΙοῦης τῶν ον τῷ πεδίῳ Ίζεσθαι, 6 ἐσεὶ δὲ ἐποίησαν ταυ- 
Ἀά{ηῖτ απῖνεγ[ας ει τατας. Ὁπάε Ροδῖεα Τή- τα, αὐτίκά παρ η ἵσπος ἅσασα, μετὰ δὲ ταυ- 

κακίας Φἰκκοι, πλ αν Ιομγστο, ἡάνώ, ὖ ὁ τὸ σκησῶς τὸ Ὥλλος 
15 ρα τς οἰρλον νε 1ρ5ο5 ΡΙο-. μα τμ νὰ ἵς Μήδων ον σάμη 3 ο 

-σερ[ες Ίᾷσιη ἀϊνα]ραιμπι. 65ε: α1ος ἔωπο ἅωχ δα ΦΖηλθε δὲ δί αὐτέω ' Φωκέων τωῦτο Του» 

Γπας Ἡατπιοσγάος ὶς νετδὶς αἀλοπταραευς» «29. Όθα δη σφι ὁ σρατηγὸς Αρμοκύδης παραίνεε, λὲ- 
Ῥποσεπ[ες, | γων τοιάδε, ὃν, Ὢ Φωκέες, πρόδηλα γὰς ὅτι ἡμέαρ 

οὗτοι οἱ ἄγθρωποι µέλλουσι Ἐ προόπτω «αιάτῳ 

Ματάσπ]ας Ἱ Ῥοοιία: οαῖ αάβιπε οπΊπες απ]εἶπιί Οταεῖ. Ὑε- 
Ἰπης ετ Μ. Βµουςπίςς, αππυίρυα απ αὖ εαἰτατα ἰτιεἰάαπαϊ, 

αἰαῖη εδι Ώος Ποπ]πες «ετῖβ 
ὮΏ0Β πες! ἀρ[]]πασία. αεσιίατος, ας ΠΗΡίσος ,8Ο,, 

ἃ Πεε[α[, Οιατο πππαεπιᾳας νείτιπι », δώσε, διαβεβλημίους ὑπὸ Θισσαλών, ως ἐγὼ 

| ζ νο αν ἴει ων ιν πα ας ϱ εἰκάζω, ὺν ὢν ἄνδρα 1 πώντα τυὰ ὑμέων τα χρεῶν 
1Η Ταςἱ 5 α]αίιά εἳ ἄείεη ς νι , ος με. τα αλ κ κι 

ΝΙΤΕΠΙ ος ποῬ {ωάἹεβπια πποσίθ Ρος Ὑθέσναι εαν πάρτι, γας» νἙμάηρνώς πι 

αησϊάαη,  9εά εἰ ἀῑῑσαι εοτάτα αἰίᾳαῖς 1ος. «2 ΕΟΟ ΗΡΟΝΣ Το λευτησοη ΤΟΥ αιώνα Ἅπγεθ σταρ» 

Ῥατύπτος Οτωςὶς Ποππίδας, πιοτίοίῃ τηβομί-Ὀο»». ώρες θιαφθαρήναι αισχίςφ µόρῳ. ἄλλα, μα- 

18 ῃατο». Επί. . Ηϊς {1ος Ἡατπιοσγάε Ποτίᾶ- θέω τι αὐτέων ὅτι εόντεν βάρβαροι ἐσ᾽ Ἕλλησι 
-Ῥαϊατ.. Φπος ποὶ οοπε]α{ετε εηιῖτες, 1Π96- ᾗ, ἀγθράσι Φόνου ἔβαψαν’. Ὁ Ὁ μὲ ὦ ταῦτα πα- 

"περα Πε πα ἵαπη αἁ «ος οσσἰἀεπάοδ; εἲ {απε ραίγε, οἱ δὲ ἱωωέες, 9 ἔσεί σφεας ἐκυχλώσαντο» 
τθ]α ἱπτεπάεραηε » ψε]ητῖ επηὶδ[αΓῖ: ει [οίαα πήλαυνο ὡς δ ἀπολεῶτς, κ ον ο προ τὰ 

θἶϊαμῖ. επβτ.. Ρµοξεη/ες εκ αἀνετίο {ἴρη0Οβέλια  αποτε ον ο κάσια ο 

209 αἳ Ππάίαμασιε {ε γετίεηῖες ϱἳ ΙΑΠΙΠΙΑ: «ο ωμή μοίτα η δια” 

αἶπιο οοπἀεπ{ατί ααμπι {ε[ε ορροπετεπῖ , 1Ρὶ ο ΑΕ ΤΗ ιτ, φυτό κα] 
εηυῖτος ἀἰρτεςῇ τεῖτο αρίεῖα. ΑΠππιατε απ» πυχώσωτε ω» μαλισα, ο0βαυτα οἱ ἱσ.σόταιύσέ, 

Ίεη Ῥτο ζατῖο Π6(Πεο, ἄπ αὰ ο5 Ιπιετῇ- σρέφο» καὶ απλαυνο ὀπίσω. οὐχ. έχω ὃ ὠτρεχέως εἰ- 
οἰεηὰος τοραῖα Τμες/[αΙοίαπι 1εΓΠΕΣ εἰ Ροδῖ: παι οὔτε εἰ Ίλθω μὲν ἀπτολέοντες τοὺς Φωκέας», δεήθέι- 
Ἕπαπαπι απίπιαάνειτεταηῖ, εο5 44 ἀε[επάεη-ο στων Θεσσαλῶν' ἐπεὶ δὲ ώρων πρὸς αλέξησω τραστοµέ- 

κα να ο να ος εν παλ 
Τ4Π0Ιάπῃ αἃ Ἱατάοηίο 1μδ: 3 εχρετῖτί νο ἁπήλαυνο οπίσω, ὢ, Ὑάβ σφι οἸέτείλατο Μαρ ος 

ο | σπα ν 
4 

ια ΑΌθςς ἀτίσυ]ής «4εδ, Ῥας ὁ λένοι «Ίγεῦ, λε τεχαι λέγει οἶἷήμ ο Σονέβαλλο) Φῶὐι ὁ 
Ἴραο/. ἄτδ. {. «4πεῤ., αἱ µεγάλωςι 6 Δυνατώτατος. {Ηεή. βαι/. ἄ9δ., αὐοά νι]ρατο ΠΟΠ Ῥταε[αξ, ος πιοχ 
ἀπίκωτο ΟΗπΙ «ἀγοῦ. {} Ἐκέλευε «4γοδ., τῶι ἐπ᾽ ἑωῦτῶν «4, «σπεγαν, εί. «49. βα[ }αία: Ἱη α)ῖς ὧπ᾽ 
ἑωῦτῶν αὐθυτάε. ϱ Ὡς δὲ «γε. . ῥ Μήδου «γε. { Ώε[ι «4γεδ. Α Οἶται δι /αε η Πρώπτος, 
πρί παραδώσεῳ, αποά 1π «ᾱ9κ. εἴ οἵα Φε. {Πάντα τίνα «4τοῦ. Ῥαε[. «4ἱδ., αποτυπι ροβρτίοτος {Ἡρετ]ής 
ὦν ΠΟΠ. αρηο(οιηῖ πες ει; απῖεα τίνα πάντα.  Χρεὸν εἴ φίνεσθαι. ΦεεΙΙΗΤΗΤΗ παρέχοντας οχ/οπρβε 
μίαν Ἱῃπ Νο. ᾖἩ Ὁ μὲν ὧν οἵὰ ὁ)ερύ. εί. Ῥαε[. «ἄππ., ὦν ἀεεταῖ. ο Ἐπεί τε «τοῦ. {1ης Αρ 
λεῦντες «4γοῦ. }1μά., ὠπολέθντες Ῥτμς. ϱ Ώεει «4γοῦ. γ Ἔπησαν «4γεῦ. Ῥαεί. «49. }., πθξ ἵπρτοδο: ἔηπα 
πάντες «4γεῦ. 5 «άτοῦ. 7. Βατίι «4. Β. ὄγίει «44: σρέψαντες «4χ. Με, Θα τε Κὐκλάσαντες «γε. }ἡμά, 

.σο. Ὡς αὐτὸς αὐτίκα λέγοι] Οιιοά οοπἰεέζαπᾶο Ῥει- 
εροταηῖ «4ῤγο[οδίμς αἳ Γκεἰεζίμς λέγοι, {εΥπιοπῖς {ε15 
εἲ 6οάά, ταίαπι Ἠαδεπς, Ίη ρτοχ]πιῖς ἐμήδιζον γὰρ δ 
σφόδρω «ΑΙ {εμεβὶς, τί τηαπεταῖ, ρασπε ρεΠια/{ς 
σφόδρα Ρἱο5ίαἴοτῖ τεβοπαπᾶ πι, Ῥπ(Ἠπηπι οθτίς Ἠθ- 

πέν ου ἴαοϊτηπί πρι υῬί αριανετίς, αιαᾷ Πο- 
ναηάί περερβίας: Επ Κεἰζίης ἵΑΠΕΠ ἢ περπερεύρντας, 
{ηΡΥΗΔΕΗΕΕΥ αὔ[γάερμε αβεπἑεξ» [εὰ Ἱπρτιάεηίες: Περ- 
περεύεσθαι Οταεσϊαξ οδι τεοεπΏοτῖς ας Οἰ]Ισηπι ἁῃίς- 
ἐπ. πι δαῤα(κμς {α]1ε., 

τοοἴεύπα: Πο Ο. 4ο. οἳ γὰρ Θηβαῖοι. ὅτε ῥήδίζωτες 
ΜΕΓΑΛΩΣ -----, ο μη, ως μον 

-66. Ἐμήδιζον νὰρ δὴ σφόδρα] Ἐενοσαταοπι αιιοά απίθ 
Γ0µου. νυΙΡΑΌΑΤΙΤ µεχάλωο, Ῥϊο σφόδρα {θηιιοπίοτ 

υ{ηγραίπ1 Πεγοώοίο, αἳ ἵπ Ἠπς Ίρεα ΡἨσαῇ Ίπβ ο, 90., 
οἱ ΄ΤΠαροπί, ὅτε μήδίζωτες µεγάλως, πρεθύµως ἔφερον 

πόλεμο. ᾿Πεά]ης επἶαπι Ῥα]ο ροςε Ἠετιποσγάες 
ο λα νονὴ τῶν ἀσῶν δοκιμώτωτος, ΑΠ δυνρτώτωτος 
ὃν ών εκ. απο ντ Ο]α:. ορῖπιε ΤΕΠΗΤΗΙΞ ἐκέλευσέ 

ἐπ. 
δν ἑωύτῶν ἐν τῷ πεδίῳ ἴζεσθαι, /εουβη /εάεγε. 

- 7ο, 9 ς ΥΔΙΟΚΕΝ. 

ιτ αλ. ἑωῦτῶν] Ψεπίκῄπια Οοπουΐμς. Δἲ ΟΙ πυ]- 
ταΤΗΠΙ νο ο Ἡ ῬΡαυΐης ππἰπαδνειῆς {οεάαπι ΟΡ8- 
ν» 11 ΤΓΦΠΟΠΕΙΗ οἳ οοὐτοκίτ. ἸΝοβτί ΑΠΙΑΖΟΠΕΡ1.. 
1. ο «πεωμεν ἐπ᾽ ἡμέων αὐτέων, ῥαβή(εηη», /Ρ0Υ- 

ὃς Πή 3. εἶχον γὰρ καὶ οὗτοι ἔπ᾽ ἑωύτῶν µαντι͵ 

σεσθαι ον) δή Τμ/Πος οἵο, αυα]ῖς 6. 90. ἐπιθή- 

παρένο, Ὁ οἱ πάντα τινὰ οἴετο, οἳ του] αίαπο,  Ηπερ 
Ὕοντας μίας, οπές 1 Οοάᾷ. οὐνίάπι» 1Πνθ- 

Ητ, νείεταπ νεβϊσία Ῥτοίιεῃς 
Έωπετε 11ης. Ηε]επή, Ρ. 159. Ου] ΑΥΛ β]ήις ἤ 
{πεμε» α1βπεπτα 0. 4). Γηγ1οο α δεκμη ἠΕηβήΙὂν 
Έτ. Δάν. Οτάπυπποῖ. Ο, ορ. ο.7., οδιτιά{ Σ1εγζοίοεῦ» 
αοά 1ρποιασαῖ, πασά οροιτμῖς, «ο θα, 

97. Ὁ μὲν ὧν] Ηαπο νοεμ]απ εκ πιατρ. 162. 8ιί- 
δτοτί ταβῄ(µετεπῃ. ---- Ῥαμ]ο ροςῖ Ἱπιπόαπ τεΗπα ή ἀθ- 
Ὀμεαιαί συςρέψαντες ἑωῦτοὺς, σα {ὲ «11 ΕὀΜΕ/ὄ- 
δας/[ἐµέ, Ιμοίο ΤΠ. 6. 11. ----- 19εἶΠΕΕρ5 ο αὐ]- 

τα ροτιήτ, εἰ ἀλκῆς μετέχους]ν οᾷ Ὃ ο μα 
1 . . εἰ . σος» με ε5ι 1η ος μα ο  νλτοκεν. 

τ, Αντίο ὕσχσαν] Έεττε ροΜΓαΠ» ποι ΡΗσπαίυτις 
Π ον Ὃ ἆ ασ μπζλοίσι, ΣαγήρΙάες Οταβ, ν 

1460, Ὡς κάπροι ὃ ὀρέσεροι Ευνα!κος ΑΝΤΙΟΙ σαθέντες, 
Έειτο αμτσπι πηπίπιε 4Ηεο» πάντή συσρέψωντες Πιτατ], 
(οπσ]οβατιπε {Ε Ῥμοσεπίεε, Πηρειηπῃ ΙΤΗΕΠΗΗΠΙ οκ- 
οβριωσί. Ταἱες {ΕΤΕ συςραφξντερ εἰς ἱκανὸν πλῆθες [)ἱ0- 
ἆογ. Τ,, πῖ, 36.» οἳ Ππίτα .. 6Τ. σνερεφόµενι, Ὑᾶο 
ΟΙ. Ρο λεμ, πἆ 1. 1. 6, 101. 

Τι ο 10. Καλ- 
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οὔτ] εἰ αὐτέων περηθήναι ἠθέλησε εἴ τι αλκὴς ὃ μετ” 
ἔχουσι, ὧς δὲ ὁ ὀπίσω ἀπήλασαν. οἱ ἱππόται, πέμε 
ἵνας Μαρδόνως ήρυκα ἔλεγε πάδες ας Θαῤσέυτε ὦ 
3» φωκέο" ἄνδρες γὰρ ἐφάνητε ἐόντες αἲγαθοί, οὐκ ὡς 

9 

32 

95 

σου τον ἐγένετο, ᾽Λλακεδαιμύμοι δὲ, ὡς ἓρ Τὸ Ἰοθμόν 5 

έγω ὁ ἐπευθανόμην. χαὶ }ὺν προθύµως Φερετε τὸν πός 
ὶ 

λέμου τουτογ' εὐεργεσίησι Ὕας. οὐ Πκήσοτε Ρ οὔτε ὢν 
Ἐμὲν οὔτε βασιλ]α.. τα περὶ Φωκέων μὲν ἐν ἐρ 5 το" 

Ἴλθον, ον τούτῳ. ἐσρατοπεδεύογτο, πυνανόμωο! δὲ 
παντα οἱ ἃ λουποὶ Πελοπνήσιοι, τῶσι τα α μείνω 
ἑάνθαγε οἱ δὲ καὶ ὀρέοτες ἐξιόγτας Σπαρτήτας, οὐχ, 
εδικαίευν λείπεσθαὶ τής εξόδου Λακεδαιμοίων. ἐκ, 9) 
ὢ “τοῦ Ἴσθμου καλλιερησάντων᾽ τῶν [ρῶν ἐπορεύοτοΙ Οοοᾷαπιοπίῖς {6 Ἱηπ. σχειηἆάο {ΠρεΓΣΗΗ 

πώτες, χαὶ απικνέουται ἐς Ἠλευσβα ποήσαντεν δὲ 
χαὶ οὐθαῦτα [ρα, ὧς σφι ἐκαλλιέρέετο, πβόσω ἐπο- 
ρεύογτο" ᾿Αθηναῖοι δὲ ὁ ἅμα αὐτοῖσί δαβάντες μὲν εκ. 
αλαμόο συμμιγότεν δὲ ον Ἐλευσῆι. 5 ὣς δὲ ἄ ἄρα 
ἀσείκουτο της Βοιωτίηρ εν Ἐρύθρας, ἐμαθόν τε δ) τοῦς]5 
βαρβάρους: ἔ ἐπὶ τῷ ̓ Ασωπῷ σρατοπεδενοµένους' Φρα- 

/. σ θέντες δε τοῦτο, ἀτετάσσοτο ἐπὶ τη ντ υπωρής 
που. Κβαιῤώνος, Μαρδόπος δὲ, ὡς οὐ κατέβανω οἱ 
Ἕλληνες ἕ ἐς τὸ πεδίου πέμπει 5 ἐς αὐτοὺς πᾶσαν τὴν «ἀεταπῖ πά ́ Οἰιστοπίς σάς ᾿ἀε[εεη- 
ἵππος τη ἵπ'πάρχεε Μασίαιος, εὐδοκιμιέών. παρώο 
Ἡέρησι” τὸν Ἕλληνς Ἡ Νλακίσιον αλέουσι» ἵππο 
ἔχων Νισαιο χρυσοχάλόν τε καὶ ἄλλωρ κέχοσµη- 
Ἆ ένον καλῶς, ο αυτα ὡς προσήλασαν ὀἱ ἵσετεόταιι 
προς τοὺς Ἕλληνας, ! προσεβαλλο κατα τέλεα" 

ἡ πθισβαλόντο δὲ» κακὰ μεγάλα ἐργάζωτο, ροιμαι Οωαΐς, Ῥες παρα) μίας 
γυαικάς σφιαν απεχάλεο. Κατά συγτυχήῃ δὲ 
Μεγαρέερ έἔτυχο ταχθετες κ ᾗ τὸ ἐπιμαχώτατω, αν 
Τοῦ χωρίου: ππαρτὸςς. Ἐ καὶ “πθόσοδος μάλισα ταύτη 
Εγίµτο τῇ Ἱππῳ. “Πεοσβαλούσηρ ὦ ὦ της ἵππου, οἱ 
Μεγαρέες πιεζόμοοι ἔπεμπο ἐπὶ τοὺς 

ο τῶ Ἑλλήνων. πήρυκα,, ἀπριόμοος. δὲ ὃ 9 κάρυξ πθὸς 
αὐτοὺς. ἔλεγε τάδε 9 Μεγαρέες΄ λέγουσι, Ἡμεις, 
332 
ε 

20 

ές 

23 

περᾶτο τῶ Ἑλλήνων. ἐἴ “πες Εθέλοιω. ἄλλαι ἔθελο-ᾳολυποῖανῖι ὦ Ῥασωίρν αρα 

« 

κίσιο ΠΙ4ἵρΟ. Φλερύ. Ῥριίς 4η, «τοῦ. ῥ1π4, 

ἀιρισας, . 1 Ἐπ᾽ ἣν 4γοῤ, η, 

:ἄνδρερ σύμμαχοι» οὐ θυνατοί έίμον τὸν Περσεων. ἵπ- 
που Φέκεσθαι αοῦοιν ἔχοτες πάσι ταύτην 1η Ἐς 
τὸν ἔσημο αἰρχήν' ἄλλα καὶ έ6 ταδε λιπαρίή τες 
ουσ) αρετῇ ἀντέχομεν ος κάΐπερ π πιζώμοοι. νυν 

ῥ- πε, εἲ μη τυας ἄλλουρ 9 πέμψητε διαδόχους τη 
ο τόξων, ἴ ίσε ἡμέας ἐκλείγοτας τὸν. πάξν᾽ . ὁ μὺ 
η σφι ταῦτα Ρ. -απεήγγειλο, ᾿Παυσωίης. οἳ οπε- 

το 8 ο ο ντ πα ος σέ ταὶ 

αχρυσι οἵα Ανορὸ,, ο 41. Ρος 
Εκ «4γεῦ. 1 δὶς οπΊΠες, αΠΟϊ μωβ. ας 

ασια ώρ οσοιο 

οΜατάοπίις, αὐοά 1π βΙΠΡ 

«ρατηγοὺρθοιµπι, Μερατεπ{ες αιῖα. Ρτεπιεραπί 

"» ὤν ομάδας, σι 
ο 1, Ῥαη. 4. μα, {ῦ., ππτεᾶ ἐπ μ { Πρ ν- 

3. ΗΙΟΧ ἸΝησαῖον -ἄγοῦ. εἰ 4, δεᾶ αάϊ α 1. ν 4: 

ι 

1 594 ρατοῖε εἷς Ματάδπίως ϱἳ Ιλήδαί, Ἔκ μα (παπδεηΏς 
Ρος Ε]ειβμα Οπεςί αά Βαγιητας εἳ 
αὐ οηίταια Ῥετίῖοο Ρε Μεραιε 

ἸαθΗς ππι αὐῑά Ἱεῆ τουοῖῖς ΠαδοταΠέι , Ροδὲ 
ηίος Ῥετυπτ ΠαρΠά(μπι. 

αθ[οςρ[απα αππτεπι επἰταιας» "Πδ[Ο βᾶ 05 
Ῥιῶσοπε» Ματάοπίας τα Ιπηαίῖ, ΒΟΠΟ 
Ερίοτο Ῥμοσεῃπί[ες αΠἴππο: ΥΙΟ ΕΠΙΠΙ Πτε-. 
Ώμος Ύο5 οδ[ο ἀθάϊ[ῆς [ρεαίπιεη, ́ Ἠοῦ ἴ" 
186 4ηα]ες ερο αιαϊεσαιι,  Ομο 1ΠΒΡΙ5 3ἰα" 
οτἵ αΠϊπιο ἴο]ετατε πος Ῥε]απι ΠΟΠ επίπι 

απῖ ππε Ῥεπεβεῆς αι τερεπι νϊποθιίν, αν 
δϊεπις αυ οἶτσα Ῥμοσσπίο Πππι δὲ9 
Τασθὰπποπ]ί αδί αἆ Ικππιαπὶ ΨΕΠΕΙΕ. 1]: 

Ἱς. εα[ῖτα σοπιππῖετα: ΄ααοᾶ 4ὐ μπι 
τοπῖ «ειεή. Ῥε]οροππαπ{ε», απρι5 πολ 

τα οοτὰϊ εταπῖ, απ ᾳποφμε. σεμηοτεῃῖ μη 
τῖατας ορτος[ορ, ἀπάίρηυπι ῬΡυτανεταπῖ 4 ως 

απε παπι ρι]ομτε Πταταπι ΦίΕΙν ος κ 
εκ Ἱεεμπιο Ῥποβοδί [μη οἳ Β]επίπεη δη, 
νεπίαπε: αδὶ αασπι Ειδτῖς [αοτῖς΄ εῑαη Ρ8: ; 

ετὰ Ερ[οπῖ εχια, τε ῬοιτεχοτυΠῖ) 

αμ6΄ 1] Αιπεπιεηίες ϱ Βαἰαιπίηά Ὃ ὰ 

τεπίεο, εἰ ἵη Ἐ]ειβης αἀππίαεῖν το: 
εαφαατη αἆ Εχγίμτας Βου ο, ας, 
ΦηΙτο Ρα1Ρ4Πο5΄ αἆ “Αίοριπι σα[8 ας 
ΙΠΙΤΟ ἆς ας τε οοπῇῃ]ο, « τς 

οι 
ἀετεπῖ, οππεπι Ππιπητῖ ου, ζύπη να ᾱἱ- 
Ριοταῦ Μαβαις α- 6ήοῖδ- Μας -- 
δα, ντ αραᾷ Ῥεπ[α. ποστς ος αῇ- 

«Έαιο΄ Ἰηβάσπα, Ἄμτεο Ἠεπο ετ μὶ 4ρΡτο” 

τμ ματοηί5 ταβΐσο», μὺἱ 

τα. μή 9 

188 Ροδί - 

Ἱπ΄ Γ 4008 90 μ 

Ἡ μ "δπῖρις αχίπιῖςοἵΠα:0.. Εφμίεος ην εν 

ππα]συα. ἀθιπιεπεί Ὃ ος (ο [ΕΠ 
Θο5 αβρειΙαραπε,’'. Έταπι Γοτῖε Με να ο 
6α΄ ρατῖε «ο]οσαί, αὖα πυ]ία αἰἲ αἳ νά 

| ορρυρπατί πυ]ααὰς τηαρίς΄ αἲ. εηπἰταὰ, 

τί Ῥοϊεταῖ: Πας. ἀΠΙΡΤΕΡΠΟΠΘ.᾿ ος 

τάπε  αά ἆμσος Οτῶσοτιῖα Ριωσοβείῖ; ο - 
Ίτα, αὔπτι νεπῖε, -γετρα Γοσῖϊ οκάρινόο 
τεπ{ες αἰππε, νΙτὶ {οοί, ΊἈΝο5 
μοββήαπη οομίτα ευ {ο]ἱ Ἱπραχος ως, 

Πππς ρμᾶ τεπείπις μάπα, η 4α «οἰοεα ΑΠΟ πειβ 

Ῥιεςῇ, Ταπει Ππεπιθ. δόναν αρ 

{Ἠπιις:  πυπο Πα 405 β (οἰτοῖέ 
τηαῖΙ5» αι] εκειρΙαπε η ρο υδί. Ρισζο 

05.. ηρ5 αὖ αεῖο ἀσεβ{Ιτ ης ος 6ἵ ε0δν 

τά νο ην 
ο ΝΑ 

πι αι ον, 

“ρ τοσοῦτο τι τὰ Ρο 2 Μ. 

πο ΗΠ1 

997 

αἲρίο {Παϊοπεπι: παδί Παξεπας ο ο 

έβαλον. «4η δι, εἳ προσβόλλοντες ἴη Ῥτοχίπης μή, ᾖᾗ Ἡι τε «ού, πρ το] Καὶ ἡ προσ"Ἡ πώ ὃς 4. 
ο Ἡ 

κ. 1π 316 πέμψετε. 2 ᾿Απήγγελε 7, Ῥό/. «41. 

πο. Καλλερησάντων τῶν { Εὶ | σμίε εἴ 1 ἱρῶν]|. τΗ{. πῶν ἱρέων σοι] πε ο μἱον κΕΝ. ας, 1 απ]: υ1δ1ή)ᾷ- σαε[α {14 ιτ ον το Ναί, 5ὲ Ἰῃ στ νο λίο 

Ηρ. 75.9 οἰδαα ο] 
Ὅλ 1Π ασιομόὲ. ο, ο ϐ { ερε(ᾶ ἠγαυὴ, τεζῖο (/σο- : οἳ Τὸν Ἕλλην Ιαν] ῤ ρωσ δἱ 

8. Ψίᾷο [νπής, Οι εμ/ίου- Ρο]]ατῖπε, πιοπιοζο ον. κρλ ῄ 

2 ΤΠιεζεύμενοι τθεῖε Πάσπι, Ρίο να]ραίο. πιεζόμενο 

. 

σἱ Μ; ματι, 

πιο]ίοτας {ομεφαθ» νο ομμάμ ρίωη -αἆ [μεση νι. 5-34. (τασςῖς ΙΗᾷ, 6Π1. αΙοιῖᾶς αμα εχία οομεαε, παλλιερεῖ, Ίνοῄει Ο. αι ως δὲ οὐκ 
ος ον. οὔτε αὐτοῖσι. Ἱέρσησι, νιάσ]όοε σὸ ἱρώ οἱ 

ο, 95. τοῖς δὲ Ἕλλησι ὡς οὐκ ἐκαλλιέρησς, Ὠοᾶχα 
νοβο Μομο[αίτεν Ίῃ γέρο. λαίομα, ιο], ον τά 

Φε(ΙΕΠ5 ἱρὸ ποιήσαντεο εοΏβπ]ο Ίαοοι ἠι ἢν θυσίην τις 
δημοτελῆ ποιέήται Σ.. νι, 57. εἴ πρ Ψ» 6ο, θυσή ἕ ρδομιέ- 
2η. ΑΠα Ίου ὧε 6εΠεΤΕ 0. (64/µὔοµ. Απίπικάν, ης 

σσ 
Ἱσ. Ὡς --- ὠπίκοντο ἐς Ἐρυθρὰς |. Ἠπο απίδη υπ οιΙπι 

«οοἴθτ]ς (τησσῖς νεπίτεπί Διμεπιεη{εβ» 1π Ιίμπιο Ίμς- 
Ἱππημάμπα {υχαςία. Ῥετπίρεπειτ Πρες ἀαίοη[οχος, 
εἴήης {οτπιμ]απι αχΠ]δοι ο. 1 οΜ/. ΧΙ» 6, 90. ᾷ 
30 ἈτησηίόηΏριις Π]]απι Επὶς(ο οοπβέϊαπι ΠΟ ἰπππηστῖτο 
πα νίᾷετηΣ Τ2εοροηρις: γιά. Οἶ.1 ε0Ε/, αἲ 
Όεπι, "μθεαιο α Πογο, ποϊαῖα Επί Ῥ. 499. ------ 

“πΟΧ Νοσαϊ Μπασίσιον, Ἰ]ηπα Ἱπαυ]ε Πεγού. Ἕλ- 
Ἀήνερ Μακίσιον παλέουσ; Ι9ὶ ἆαυυπτ {οτίαῃ. εἲ αἱ (οφᾷ, 

1 

Ῥαμ[αμίας, Ῥ]μλαγεδως, Αα. Μασ' σος ει 

ἕαδ[ο Γηηπα µάκισος, πὰ νἱτὶ πιαρηἰειά πει τς Ἠοπήπαῦ 
ναειπι αἲζ ΠΠ που. ̓ἀδβαίϊεαν Μεμοτς μηἱ92 

Τχείεον 4ποηιο Οία. 1. 993. Πρη ος στο.» 
ἀθπι πο Ἀογχὶς {Γαἴτοπι Μ/ῥον» αν μο ος ον. ὁ 
Ρίεαΐμς, | 

Ἰάμς οἳ /α]ᾳ, οοπιποσμ8 .. 5 εαή.. 
ἱετρυπέῆοιε Ρόσι δέκεσθαι. Ῥο]ί ἡμοσιπμς πιμοῖν 
Ἱπρτοββοπειι {1ήΗποτα Ἠαμ ναὶε πι. 9ο, Εἴ ᾷ 
αά μη Δίαμο 106; ταϕι , Ἔ ῄ τν, μάθἴοτθᾶ» ή, 

105 Εμτῃ Ἱάρατομ/ος Ἐν οβόιν ο κεύμ ή ο φη , 
Ῥηΐαπας ἔματος, Ίπ. νὶοπίς εὐΙ σ μφησε ον τιμή, | 
τομ (ζΗρεοσιπη οχαπιρ]ατη(η ἃ πιο σίπα» μῑε αμ ρῦ 
τπι ογεπ]εῖ; Ῥτο αἶτειο (ουπιοηίν ΕΙΡΗ τν 
Ι{ετο Ῥτορυβπας, : ὄ 

| μοι 

94. Δέκεσθαι μοῦνο. ἔ ἔχρντες. στο. ον 168 . Νμήρλα ἡ 

πρ 



ο εαμιώαμμως ο Ά 14 1.6 Ῥ δν, «ἄλσά, 
{μή ο]ῇ ]ο αἆ Ιοσῦτα Ίτεπε, ἵς Μ6ρα- 
τεῃῃρης {μςσθάστεπι, Ἠεσμ[απρις σετεΓῖς, 
Ἀτλμεπ]εμίου Πμξορεῖο Ίος πιήῃΗ», νἰφε]ίσθι 
ΕΟΓΗΠΙ Γτεςεῃτὶ ἀείεδή, απαθής ρτῶεται Ο-᾿ 

22]ψπιρ]οάοιης Τ,απηροης Άλις... Ἠϊ ἔαετε, απ 

7οι 
Ὀ θε η μα λ ο” ο ᾿ 1 : 

ταὶ ἰέναι 3. τε ἐρ τον χῶρυ τοῦτον καὶ τάσσεσ-α| 
ο ο ον κ ον ἆ ' ν 5. ” . 

δάδοχὰ Μεγαρεσι, οὗ βουλοµόων δὲ τών ἄλλωνν 
τα πωλσ δε ο 

᾽Α.)ήαιοι ὑπεδέξαντου καὶ Α9ἠάΐων οἱ Τβηρκόσιόι λὸ- 
ςλ ν΄. 5 ως ο ῷ : : 1ό9. δν κ ρολ 

άδέςδ. τω ελοχΊγεε Όλυμπιόδωρςε ο Λαμπὼ- 
-ν /- { 5ς ὃὶ / ᾿ ο ΔΑ ΥἈ 

ο ονέι τς ον υποοέζαµενοι Χάι οἱ - 
” ἀποςθάειόπε, ες Ῥτῶ αἰῖς Οτῶςίς οἆ Ετγτῃταςθ» σὲ. Όυτορ ανα να α. ή 9 ος ο 

ζαἴη ΠαΡεπΏΡας ἴπ ασῖεπι «οπΙρΟΠΗ ἔπο Τω ἀλλών τω. παρόντων ΛΑΩΝ ε βυμρας 
τηπὲ, {[αρ]ιτατῖϊς αφ[απρς: αιῖ 4π1πι αἩ- ταχνέτε. τοὺς τοξότας πωσελόμθει μάχομέ- 

τταμαπιάῖη Ῥηρηαδίεπε, ὶς ΕΗὲ ρασηῶ εδ: ων δέ σφεων ἐπὶ χρόνο» τέλος. τοιόγδε ἐγῶετο ς ἐπὶ 
Ἱπριεεβοποπ Γαείσπῖε Ῥετ τὔππας θαμίτατα, τῆς μάχης προσβαλούσης τῆς ἵππου κατὰ τέ- 
μή ἓ πί εταῖ ΡΙ98 ο ος, υσΌλέα, ὁ Μασισίου προέχων τῶν ἄλλων ἵππος βαλ- 

3 1 , : .. . . Ἀ «/ . πω κας εδε; πο προ  ΡΟΟΔΣ λεται τοξύµατι τὰ πλευρά. ἀλγήσας δὲ ἃ ἴσα» 
εαμς, Μαβ[Ιαπα εκειδῃ,  (οἴαρευπι 9) να κο μς Θερότο 

εοη{ε[ηπι Αιμεπίεπίε πτβεπὶ: . οἳ τππ-ο- Τὰ ορ 005 Και αποσιοτα το ασ ς 
ος δὲ αὐτῷ οἱ Αηαϊοι αὐτίκα ἐπεκέατο" τὸ τε δὴ πσαπι ρτεβεπάμηξ, Επ Ποπηίπείη {ε[ε ἀείει- ος μμθι θμτὰ ο 

18Πίεπη Ἱπιετίπασηςϊ, απππι αΠαιαπιάα ποα ἰππο αυτου “λαμβάνουσι,. καὶ αὐτὸ; αμυνὸμοώ 
Ῥοϊμ]δίεηῖ,, Ίτα επῖπι εταὶ αππαϊυς: {εΙ-σσκτείνουσι, κατ ἀρχᾶς οὐ δυιάμενοι. οἸεσκεύασο γὰρ 
τς ο μὰ Βετεραῖ (οτασεῖα απτεῖς {αμαπς οὕτω ορτὺς «)ώρηχα ὧχε χρύσεο λεπιδωτό" κατ» ο ο ο ο το. να ο σος λος ο ηρ υ ύχεε, τύπτωτερ δὲ ἐς Τον νώμµμα ἐποίευν οὐ. 
γαρ ο ο ςᾶς προς πα δὰς δέν" πρίν γε δι 5 μα,λῶν τι τὸ πούμε παει 

{ῆης. οο]]αρεις ἱπιοτῆτ,  Ἠδς απΐεπι τες Ία.6ομυ ἐ τὸν ὀφναλμὼ' οὕτω δη ἐπεσέ τε καὶ ἄπε» ἴορατ αος οημίτες:. Ποπ. ομίΠ εἴπι αις αν «αε" ταῦτα δὲ κὠς Ὑμόμεα ἐλελήδει τοὺς ἆλ- 
ο πο ο μμ ροοςπκο μον ολκώ 

δνεθο., Ἐ ο τα, ὅτι πο  οραπλοος ο φον. σκσ τα. ο κα Ἴρας ο ρα οι πια ΡΕ ᾷ µενή καὶ υπ'οςροφή ουχ. άμα-λον τὸ γνομθω " 
αν βοβαμααι εοπίμτος», 418 πεις αρηδοςἑ τί τε δὶ ἐσησαν,- αὐτίια. ἐπόθεσαι, ὧρ σφίας οὗ- Ίππρεταραυ., Παπ ἀε[ιάετανεταηῖ : «οβΏ1ΐο- εις η «νο μαμα ες προς σος ος τρ 
Ἴ4μς ἀὐσᾶ ρε[ίαπαι εταε, 1ηήειο {5 αάμονα!, Ὅνς ο άσσο μαστε ον πω φας ος 
΄ὅπηῃες 1 Ποΐτεπι οαμ05 αἁπι[ετε, τε οπάα- λευσάμόοι, Ἀλαυνῳ του ἑπίτεους. στό ὦρ ἂν 

«Τον γεκρὸν οἰγελοίατο, Ἰδόντες δὲ οἱ Αθήναιοι οὐχέτι ὀ3γετ επρετεπῖ.  Έος αμίεια΄ ςοπ{ρίσαϊ «Αἴῑο- Ἱ ; ες . Ρο το δω Φα.4 ν . τὸ να, ὅ-- . 
ἴ . ο ο 

" 

η]επ{ε6 ΠοἩ 1απῃ ΓΗΤΠΙΑΕΙΤΩ [εὰ ΗΠΙΨΕΙ/{Ο8. ρᾶ- κατα υτέλέα προσελαύνωτας. τοὺς Ιππέαςν ὰ αλλ 

«ατα Ἱπᾶρτα », οεῖοτισα  εχετοΙτητη Ιπε]απια Ζοᾶμα πάντας, τν ἄλλη σρατὺν ἐπεβώσαντο, ο) ᾧ- 
νατηπῖ. θεά ἆμπῃ οπιπῖο Ροάτατυς αὐα]Πο δν | 
πεη]ερας», Ἰπίετεα εἰειτ. αοτε Ῥιῶ]απι -4ε 

. 

νς Ππούαπηπο (ο {ηρετναςῦαηι, 

ὁ πιζὸε ἅπας Κ ἔβωθεε, οὐ τούτῳ μᾶχη ὄξεῖα 
νο | πιῤὶ 

“τα Ῥεβε 4. 2 Ώοεςι 4{νεῦ. ο Ἠπὶ τῆς 1αή, Ῥαν/. «νέο, οστοΏὶ ῥιαδροΠοπΕΠΙ ΠΟΠ ασΠο(ουπΕ, 
Έππι 1Π ἄγοδι προσβαλλούσ.:, δἳ {πρία. πρρελόὀ., ασ]. ἆ Ἱσωταί τε ὀρθ, Ῥαε/. 

Όδε ποημΗ]]α τόν τε δὴ ἵππ. {1Μά,, τήν τε δὴ «4γεῦ.: 74, {δηπον. ΄ Νἱά. Τ,. ΤΠ, αό. εἲ ἵπί, Ἔ. οὐ. ε Ἐν- 
. Ώπε αΠρπιδητο: «4γοῦ, }71μά.» Ιοηύπί πιοθ, 

αν ο άν μμ. Μαόντες Βγήρ. Ἑοοαῖν ᾿Εβώθεε 1άεπα» ο) ἐπεβοήθεε, 

5Ο. Προέχων] Ῥγάε αὐίε είπες ἵπ Τ.απηϊδ πιεις» 
ομος ος βᾳυ/ ου{εινατίο» ῥλαε αἰδής Ἱοηρ 5 ῥγονέΏυς 1 
{εηΠεπι]α Γπαάξητ» παπα { 1ῃ πλεᾶῖα Γποτυτα Τητηια ἵα- 
Ππαις οεσἰἀϊθίος. ἀιά {ρποτατὰ 1ρῇμς εηιῆτες πο 
ροπήβίεπε: ετ Ἰρποτατυπῖ ἵαπιεπ. Ταιεπι. «είῖετος 
ῥταδεπίεπα εαππή Ῥοδια Πήσά, Ψ. ν. 459. ἵππον ἄρι- 
πρεπέω προὔχοτα ἀῑκῖτ. Ἱπίρίσε ΕῥαιθΙμήη, πρρελαύ- 
γοντω εχρ]σαηίετα, Ρ. 19090 37.  νὰδ 
«51. Ίδωται ὁρθὸς καὶ ἀποσείέται] Ὀι Ἱ.. νπ, ς. 98., 
εὔινς φὼς ὁρύὸς ὠπεσείσατο τὸν Φαρνούχεα. Ῥτορη μπι Ώας 
Ίη τα νεΙθιπα αἀΠίομειυπί Ἀεπορῦ. εἰ Ο/Η. «ες. Ἰο- 
το, αηεπι ε]εραπίετ 1. ὁ1ερὂ. επιοπααν!ϊ οεπεά(αδη]. 
Ν. Το. Τα εηυις Ρ/αἰομί ου{ετνα ατα ἵπ. Θοτρῖα 
δ. 46/. ΑΛ.» οὐ] φύσιν Ἱκανὴν ἔχων ἆνὴρ ἀῑείταχ πάντα 
ταῦτα, ὑποσεισάμενός καὶ διαῤῥήξως, ὅτο. τεβρὶεῖτ επΙΏχ Ίπ 
Ίδι Ποηεγίο εχ Ἡ. 7. τ δο7., Ωό ὃ ὅτε τς σατὸς 
ίππος ------ Δεσμὸν ὠποῤῥηξας θείει πΣδίοιο κροαίνων". ΗΟἱ 
Ἱερεαιμε. ΟΗπ1 Δεσμὰ διαῤῥήἕως, τπτ Ιαιεῖ εκ 10). 
Ρ, 5τ 19. ------ Τουῖσα τοζαπι. Μα υπι  ῬπιΗΙη 
Ἰην]πεταί]σπι. Γππάσπη α]αυῖς πα[ει ἐς τὸν ἐφθαλμόν' 

νά ἐκ “ἀγεῤ. Όοὰ. Εηΐε οποίαἑαπα βοπυϊηυπι Ρυταῖ 
αἱεις; ὀμφαλὸν ΡΥΕΙΙΟΟΡΙΜΗΩ εὕρημα Ἰαᾶϊσαι (γΟΠο- 
μι νυ]βαϊΙπα ΓΑΠΙΕΗ ὀφθαλμὸν Ῥ]ειίδηιοα ϱωῖς {οτί 
ΝιάεῬιπ{ΗΣ ες Ρ/ήαγεδὶ Ίῃ ΑΠΕ. Ρ, 997, ο, τοῦτον 
τὸ χρώνος ὑπέφαινε τὸν ὀφύρλμὸν ὠἀκοντίου σύρακι παίων 

τις Ἀνειλεν. ΝΟΝ πίτατε: { Ίπ αἲῖς Ἠῖο οἴῖππι Οοᾷ4, 
ὧν ν κάίο ταρεήτείητ, 4ὐ μπι Ψοςβ ὀμφωλὸς ος ϐφ- 

να 5 Ποηιοπιίκβπια Εποιῖπι α Ποτατης Ίπεος {5 ρος- 
κ ΝΑΙΟΚΕΝ. 
«Ὁ ο Παίει ιν ἐς τὸν ὀφήολμὺν] Ῥιοιοβς πι εὕρήμα 

ποῃ πο. Ἠιετὶ σα1Ώοπες Ῥτο ἴμείαυτο, Ομφαλὸν 
νε 4 αμῖς Ἠΐο ποπ. ἀἰκβάεῃν. . 8]- {19 οπήτη οὓς νο ἃ τοἠαμ]ς 1ης ποῦ ΦΙδίΙάΕῃ5. 

ὀμφαλὸν Ίνεα. α]εμε, {οἴε]Πταπε αἱῑος. Ίπιππο νετο {1 
τιη σέ «οᾷεχ ἀαάετας, πει ἀᾳ μάπα πάνοζβτετῦ. 
πληες Ίθεης ας Ἰ]αβίωπα ππά]αμε απΠεΙεραῖ» πι 0” 
Ῥήήσμπῃ Ειμάεβραε, ἵτα ρυῦα τοπίς ροτπρεα τς» υπ]- 

εριερὶα ρτοϊόρεη», Ἰά Νοβτί Βματεζίαπε λα ο ο ἰοφργί Ἱπρηπής ΔΕΩορ. Τ., 1. ϱ. 491. 

}Γ Θώρηκα., ἐπο[ευν οπηΐςίο πιεάῖο αὐτοῦ βαι/. 4ε. ΒγΗ. 
ῥ Τόν γε νεκρ. Σπα { Αλλ' ἅμα πάντ. -ᾱγ. εό. {» ἅμα 

φον 

᾿σομπιοπβσαι Οιίά πηπῖτας Ρ/μίαγοζωή; αμάίαπιης., 
'οαῖ αιήσμ]τατα πο]αετηπὲ, απ ΑΙΠΠά, Ρ. 307. Ὦ. τοῦ» 
τον μὲν ᾗ τὸ κράνος ὑπέφαινε τὸν ΟΦΘΑΛΜΟΝ ὠὦκοντίου 
σύρακι δ]ων τις ὠνεῖλεν ῥημο (ιά ΜαπΒαπα, σα 
:ου)Ηῇ βαἷρα ο//επάεβαί» θα) ἠσειμὴ]» ῥεγομ{{ζηΦ αἲί- 
σμἱς Μέγα, Ἑοσαυῖά Παμίάϊας 9 

65. Αὐτίκα ἐπόθεσω] Ἠσπο νειδί {εΠρίήταπι ομπόξ 
οΠευηὲ Οοάἵσες: θειπποηίς σεηῖας ροβμ]αραι ἐπόθήσαν, 

“4 απο ἀεῃεάί Ῥοδ{ε., Που ἵπ ππδης {Πμ]πάς, Ῥογ1ὲ 
ἀοάείπα Τεν, ΄ Ἱναευ]α {4 {εί πι]ία αἀΐρετβε, αὐ/Επς 
ἀε[ᾶετῖο οπέή {πεταπι. Ὄε Οαπῦγίε Τ,, πι. αό, ΕΠΙΟ- 
ΘΗΣΕ.Τε δ)) τὸν Κζροῖσον οὗ πελλῷ µετέπειτῶ χρόῳ. Έδταε 
Ίπιπά Γππεααπι ριαεβαπᾶμ5 Ἱπνεήτο ΟΤοπονΊαπο ΕΠΥ- 
ΘΕΣΑΝ, αισά να]άε ππείΠο., Ἡτ ἄταεσαε. Πβρεαίις 
Ιποπεῖας» εἵ ΠΠΩΙΙΑΠΙ {μέγα ΄1άΥε Ιομέμη εἰ Τβει[αᾖαηη, 
τε αἷια ἵπ το ποϊαεαπι πε» αμ [4. 
6ο. ᾽Αλλ ὅμα πάντας] Δάάϊωπι εχ {οχρᾶ5 εχοπαρ]α- 

Ίρις. νοσεπῃ {οπιοπεία ἀεββοταδαϊ, .Πἴοπεγμς Ἡ, Ψ. 
Ψ. 969. Οἵ δ ἅμα πάντες ------. Απας ἐβώόεε, ἴτῖ 6ἳ- 
ἄεπι εχεΠιρ]ᾶ» 1οηΐσαςε εοπ{αειμάἶπίς εδί, τεῖαμε {4518 
{αεῖτ. Έεάϊ αἆ {.. νΠι. 1. ος 

6ο, ᾽Αλλὰ πόντας] ΕΠΙ[απῃ α νἱοῖηα ἀλλὰ νοσμ]απι ἅμα 
Ῥ]υΐες {οττο Οοἆᾱ, Πὶς ἁαδιπε ἀλλὸ ἅμα πάντας, Ὁτ 1Η 
Απρ]ισαπὶς Ιπνεπίε 00. 1ηε/ο: νίὰ, πὰ Τόμοά, Ρ. 1815 
05. Ἑαπάσπι Πῖς α }α]]ᾳ Ιεέταπι νἱάῑτ Κοηζμς» τεαυὶ: 
Πς ἤ]απι οΡροβιΗΠΙ οὐκ ἔτι κατὰ τέλεα πρρσελλνιοοῶς 
τοὺς ἱππέας οἱεα «δεμίεη/ές» ἄλλα ἄμβ ση τν 
ο/Η16ς (21 {γγήομίει: ΠΟΠ» η θπίες κατά τι 1 τ αν. 
τος νατίος Πρπὶβεατης νοςίδ σέλα. Βμβαιζ. α 1 9 
Ἡ. 56. ΡΗΠΙΗΤΗ Ροπ]ε τὸ σρρτιωτικὸν σύντβρἐ ΤΡΤΗΙΑΗ 
το ῥαγρη): τοὺς ταξιάρχους τῶν τελέω» ΕΝ 12404) δν ον 
41. εχοῖέηι Τζο». 14: τα Τέλη" Ίων. ον ατ1ω Έετρς 
ἀἰσμῆΠής κο) κατὰ τέλεα καὶ παντοίὼς προσβάλλοτες" αὰ 
Ἰδμονά, ας 6, 8. νἱά. 10. ο. τι Ιοπί Ίλια 
πηθῄλόσης ῥοπυπα πό οὗ 1ΠΟΙΤΟΙΠ ΜΟΠΠΗ, αμο 
ἀἰζυπίμς ποἩ {ἔπιει 1ρᾷ απίιση, {8ᾷ κείροντες καὶ τοὺς 
ἵππους καὶ τὸ ὑποζύχιθ» Πάπα ΟΡΙΠΟΣ; αἲῃρὶς Β)ανοῦο 
ἵπ ΑΠΠ, ρ. 927. 5. ΝΑΕΟΚΕΝ. | ο Εις ο 75. οἱ 



μα Ἡ ΕΕ αιπο-γηφο Τ' 1 Πίο αιβα οἳ ΒΗπιμ]αια νίπης ΟγΑσονωία» ΝΕ 34 τον | 
ταρβτσης, ΄Γερεαῖα γ]ηάίσαητ 401 αἰτεταῖα ζοῖπη. 
(αατραρμίς, Απάτοεταϊςς Ἠείος, : ὦ ο αν σι μοι. ἵ οιαΏῖ 181 το ο - πω ον εκ πνὀα α ιώνας νος ἀε[ατεῦαηε: αἲ πβὶ ΡΓΡΠάΙο Ψεπέτε 59’ λιπο) ὡς δὲ σφι τὸ πληθος Ὁ ἐπεβοήθησε, να δη βῖων ποπ απρΙας Ρετ[ῆτετε εαι]τεο, Π6: οὐκέτι δι (π'πόται ὑπέμοον, οὐδέ σφι ἐξεγέγετο τὸν ο 7δημε τῆς εοηεῖρῖε πποτίμαπι εΠρείε» 1εὰ 3 κρὸν ἀγελέσθαι, ἀλλὰ πρὸς ἐκέίνω ἄλλους «προσα- Ἰ]ος [αροι μπι ο [ας απῄ[οε, Ῥίριοά τε. | 

πωλεσω τῶν ἵππέω. ἀποφήσώτες ὢν ὅσου Τε 9ύο πό ἆπο οἴτεῖτοτ Πααϊα,, ο οκ ν ς φάδια, ἐθουλεύοτο ὅ, τι κα χρεών εἴη ποιό" ἐθόκοε {αξτο ορις ερ[εῖ, ον ον ηρίος -δέ σφι, ἀναρχίήρ ἐούσης, ἀπελαύνιυ παρὰ ἸΜαρδό- Ῥι5 Ρτω[εξδίο εαπάυτα αν ή 
γι. ΄ Απικομέγης δὲ της ἵππου ἐρ Τὸ σ΄ρατόπεδο »δοῖἩ εα[[α ο ο) ρα ντο ἹΜατάοπία, 
ποβ Μορ σκάνε σιἈ το καὶ μα [εἱρεος εἴ εθπο5 ν]αρδύγιος μέγισω" υσφέας τε αὐτοῦ, α κείροντες υ καὶ ο Ἠηρε (οπάεμτος. οἴν]αιᾶ τηβήρῆσο ο 
τοὺς ἵππους καὶ τα ὑποζύγιαν οἰμωγῇ Τέ χβώµΕ” πππε, Ίτα π οἶδ εΕΠο ΟΠΙΠΕΠΗ. Ὃ γοι ἀπλέτῳ. ἅπασαν γὰρ τὴν Βοιωτίην κατειχεήχῶ» Ῥετνα[ετίε, πῖροτε απῃςίο γιο Ὃ ρα, | ὡς ἀγδρὸρ ἀπολομένου µετά ἔ γε Μαρδόιον λογιµω-Ώ5Ματάοπυπα ΙοποΓατἱδβιο αι αμίάει 
Τάτου παρά τε Πέρσησι καὶ [βασιλέϊ, δι μέν νυν βάρ- [α9 παπι αριιά νὰ ς τν. ̓ ΠοποιαραΠῖ. - βαρι τσι τὸ σριτέα ἀπιλωύντα ἐπίμαμΜκι. Τό σοι Ῥνββίίι ἀθιβη ας νο ος θα ώμο ας ο οι οχοερινα τορί(νς βάλλουσαν, καὶ δεξάµοοι ὥσαντο, ἐθάβῥησάν ἃ τε ος ης ἓ ει ἡμβάδιορ ασ. νι πολλὸ μᾶλλον" καὶ πρωτα µε ἐ6 ἅμαξαν ἐσθέ-Οληις ομιπία. σαάανετ ΡΙαυ[ετο παβοῦει ον ο. 
τές το. νοκρόν» ποια τὰς τάς εκόμιζω” ϱ δὲ νε- οτάίπεε αἴτοιπηξι]ετυητ ον, εταί ος ρῖᾶ-- ια κρὸς ἵ ἔην )έης ἄξιο; µεγάθεος έψεχα, καὶ χάλλεῦ,. ἔασιμ]ο ἀϊδπα ῥτοςεΓΙἴαῖδ. ον πες τε]- | τῶνδε εὔεκα, Κ καὶ ταῦτα ἐποίυν, ἐκλείπωτες τὰς τα,  ἸΔείτσο οἴἶαπι 1φυμά βία Ρει-. 1 τάξις εφοίτεον Ἀεησόμοοι Μασίσιων, µετὰ δὲ, ἔδοξέ δῖς οτάϊηῖδις αἆ πα. τά Ρἰαϊσας ' σφι ἐπικατα[βηναι ἐς Πλαταιάς. ὃ. γὰς χῶρος ἐφαοσή μας ας εμίης το) οι ́Ῥιαιπεπβς ἄδετ γέτο πόλλῷ ἑῶν ἐπιτηδεώτερός σφι ο)σρατοπεδεύέοθα ο αν :  ρροευπίο ο | ὁ Πλαταίκὸς τοῦ Ἐρυθραίυ», τά τε ἄλλα, καὶ θτῖς απαπι Βτγιμιωνς,  ομΙἩ ο ῷ ιο. | ξ εὐνδρότερο», ἐς Τουτον δὴ τὸν χώρο» χαὶ ἐπ] τὴν χρή- ΤΙΠΙ: “ρτορίοτ αααα πδετεατείη. ααὶ πρ]. 
ϱ τὸν οι Γαργαφίη, τὸν οὐ τῷ χῶρῳ τούτῳ ἐοῦ- Ίοσμπι εἴ αἆ Εοήῖσπι αρα θείο» ἐς, σαν; ἐδοξέ σφι χρεὼν εἶναι ἀπικέσθαι, καὶ θιαταχθέ- ἀεπι 5, «ἀεοτεγεταπε αθευπαμῦ [8 

ό ἑ τὰ ἀϊῃῥόβιος πιειαή σαβτας εἳ ομιρ τας σρατοπεθύεσθαι, ἀναλαβόντες δὲ τὰ ὅπλα, 1Όεπε ἀῑρο[ιον 
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ο ο ον αφ νυν φ νε να φον να. 

| τς ριῶ- οό ιο . ’ . ΤΟΠΙ5 ρί' , ο, ὁ ρδβις κα ων ' τ Ῥετ ταάίςε ΟΙΙΠΦΙΟΠΙ Ἠϊσαν διὰ τὴς ὑπωρείηᾳ τοῦ Κιθαιρῶος παρὰ Ὑσιας τες ἨηΠηη η αρταπι Ῥ]αισεβ[ο. ας | αι κ /, η ΑΒ 3 ο ιώ δν Φε ὐβ ο μ ν παμπ ε6 τὴ Πλαταίδα γή" ἀπικόμοοι δὲ, ἐτάσσωτο αµπ ῥεινεμστα,  οσάπαεί (Μη: ΠΟΠΗ 
κατά Έναν οληρία τάς το χμ τᾶς Γαργαφίς, Ῥχοχίις ἔοπεαα, Θαπβαρβίος » . εἲ θα καὶ του τεμεγέο» του. Αγδροκράτεος Του Ίρωος, 5 δια 5 Απάτοσταιῖς Ἠετοῖδ, Ῥες ποΏ θά[εος ΕΜΠ, 6 
ὄχθων τε οὐχ. ὑψηλῶν, καὶ ὠπέδου χωρίου, ᾿Ενθαῦ- ̓  ει ]οσυπῃ Ῥίαπιπ,  ί ἵπ προς πιο: τα ο) τῇ ὁατάξι ἐγώετο λόγων Ῥ πολλὺς ὠθισμὸς τοπίρι πιᾶρπα πε Ἀ]ιετςαιῖο νο ῃ ᾱ- 
Τεγεητέω τε κα) ᾿Ανηναίων, ἔθικαίευν γὰρ 3 αὐτοὶ Τερεαῖας εἰ Αππεπιεηίες, ποσο 

ἐχάν ἁ 

» 

{ 

ών 
ΕΕ. αν 4, 

ψ να ο οπσᾶ - Ἐφένετο ἄγοῦ. .  ὅ Ἐπεβοθηδαν «{γοῦ., οἳ ὑπέμενων οιίπι ἡήεμ, δα). 7Ο, ππῖδα ὀπέμεον,, 2, µ άγο ς πὸλ. «νο. 7, 4 Χρεὸν -«ἄτοῦ. {1ο πἱοίο,  ε Αιπσιι μ/α)ύ. αἆ 1, Ψ. ν, 1 9 ιά οί Ρ. 6όρ6, | 6 Προσβαλοῦσαν «γοῤ. 4. ὁ Οπιτεμπε Πάσιη, ἐθώρσῃσαν ἢατ/. - ἨΠαρει Γμῤαεζ. ΤΠ - ο Έ "οῦ 53.5 1 ἦν, Πεμᾶ «περ. 4ἱπ. 7. Ἐοδῖ Ρραΐϊσα ταῦτα ἐπείευν «Ίνδ., Πο ἐποίεον, ῖ αΠ οπΙΠΕ8. εδ ἵπ 4γερ. ο ο, Ῥαο/. «9. Βγὴ, Ίγοῦ, 12 σι Γαρσαφίην «4γεῦ., αἳ Ίτοίμῃῃ 

ᾱ 

ΠΟ } ἐφοίτν 
ΣΑ. » ΠοσΗπι Επ ἆμο ἐφοίτεον. αΠΏἴεΒ τάδιο κά ον πο 

» ΏΟΠ Γαρσαρίην» υξ (α/εμς. παρἜιο τι ' ᾿ 7. “Ὑπωρείου οτα «περὸ. «4δ.. ΤΙ 7! μην ος αι ρεΙ  ο ΩΗ Πρ μή : -ἀγεῦ.» πολλῶν αἲΠ. θήρτηα ἀπέδου Χώρου Ἰάσπι οἳ Ῥα/. ΠηΠΤΡΟ μερὀ. σ{Αὐτοὶ «4εὸ. 7 /. η Ότα Φερδ., αὐτέων ορῖςτί, αν άν, ωβ 

'σδ. Οἱ ἵππόται ὑπέμενον] δίς νο]υ]ς[ς οπουή {- ση! ]σανῖς, Ῥοδτα Ἡ. Ο.ν, 91ο. ἸΑργεῖοι δ᾽ ὑπέμειναν ἆολ- λέεο' ετεῦτοφιε α. Οἶοᾷ ἀείποσρς ὠποσήσάντες ὧν θε ΜΙΙ αοάχι]ς {οη]δὶ Ἰηδῃε ὠποςάντες αὐϊ ὥπονοσήσωντες ὧν -τι» [819 Ρίο ἱπιρεο, Αάοϊνοτίς ῥωῦτοὺς, 1σπῃ ΕτΙτ ας ὠποςάντες, αἴπε «4δγρ[οῥή/ 4Ποαί6 πιεῃς, Ώ/0- ὤογης 1, 56. ὁ δὲ Σεσέωσις ὠποσήσας τὸ πλήθη ὅτο, Τλι- ἑἴαπα Ῥαιδαίομπι {Ἡρετ ΜαΠΠΙο Ἠ]ης οἳ εκ δ]µ. Α- τά. Ῥ. 337. ἀε[οηῖρῃι Αγ] οη, Ὦ. οσα ο, Ἡς ωομ, εἰ Τεγίσοη, αἲ 4Π]ίαν. Ναγ΄ νΠ. 8. ϱ9. Τῶν δὲ εἴνεκα] Ἱασπηας πι]]α {Πρετοιῖε Πρίσϊο,, πεοῖἹς. Πρρ]επιεπεῖς ερερίπιης, Β, νους καὶ» ΟΙΙαΠῃ εἰεοίξ Ο1α1. 6γοπου. τεροβῖα {πο οσο, ᾖο Ἰσίι Ίεραῃ- τήσ 1. τῶνδε δὲ εἶνεκα καὶ ταῦτω ἐποίεον,  κρὴ ἐκλείποντες τὰς τάξια, ἐφοίτεον Ὃ οι μμ ρς 14 ον άθεος εὔνεκα καὶ κἄ δι : υταῷ ποιεονν ΟΙΠΡΕΟ τὸν μον τών πας λεν πμ 3όο., Ἡοέτοηφ οβΦανεΓ περίδρωμον υίερ ο αιῶν, Οἱ καὶ 
θηήσαντο Φυὴν καὶ εἶδος ὤγητὸν, Ἐκτορος' ἨὈί αἰΙλα ΡΙΟΣΙ- τη {ποςδάμπῖ πας σταεςῖ5 ψ]άεπΏτΙΙ Ώθαιις Γοή1ογο ζ]- 
απα» Ἰεέλα τάππεῦ εἳ ήοπέ 0η». Ρ. 18ο. Τ), «οπξ ρ. ος Ἡ. ο να. ΥΔΤΟΚΕΝ. 
ρνημιαρὰ Ὑσιὼς] Ώυ σας Ἰήπεσίς Ῥζασιαὶ Ἠγβας {η Ἄμτυσι Ῥ]ατιεξη(οπα {ετεραϊ: τεέτε ρτοία {Φ1ρΏὶ Ἠ0τι, Ίὰς Των. 74. νι, τοῦ, οι Τόμο Αά. 1Η. 34.9 Ἰβὶ ᾖαε/εµς τῶν Νοσίων πλήσίω ἵπ Ρ]. ΑΠΙΠΙ4. Ρ. 955. Β, ρταξς]ατα Ἱητθρτανῖς, Ἠογοῦπη {ώγοεγα/ε εἰάδαιιε ι- Άμα ἀοξζε Ἠπβτηῃς, 

«Ππειοπε, {οά υγ] σοτπ. ΩΙΕΟΣΗΠΗ 

5. Ἐεμένεος ποὺ ᾿Αγδροκράτεος Ἱ Ἄμδι 12 ροριο 
ο ος γίαπα Ιπβεδτπι μας αφ 
ἐν δεξιῷ ἔχρντες τὸ τοῦ ᾿Ανδροκρώτους ἡρῷοτῖς τοι 10 ἴ6α σοπἠι οἳ αἶία Ο]. έως, ----- ΜΟΝ ἷς{, Πεγοό» 
ον. λόδων πολλὸς ὠθισμὸς, εχει νλιοκεῖ, 

. 65]. Ῥ. 308. αλ ος 61 πόλ 
ον ως πόλλὸς ὠθισμὸς ] οσοπαα νὰ λόχῶν 

ὠθισμὸς. ΡΗρία ΝΠΠ, 78. τῶν δὲ ---- ἐγίνετο δν ΡιμΘΙΙΟ᾿ 
ΠΟΛΑΟΣ» εδεπιρης [εγηηοηίς αργα. ον ῥήισμὴ ΠΑΓΟ νη» 95. Περσέων τε καὶ Λλακεδαιμ ρῃὶ σος ἐγένετο ΠΟΛΛΟΣ. ΡοΙτο νίος αὐτέων ἑκωτέβ .., αὐτό 
ἀἱθερ ᾽αὐτο) ἑκάτεροι, Ποιά αὐτὸς. ἔκωσορ ας ν πο τάδι” 
ἔχωσα Νν 19. Ῥε]]ο ἥάοπι ἀξιούμεία τας) ο 
Ίναπιαμε Πὸ Ἔδμοιιςο Ρροδίση ὧξιονι οκ ο: 
ταύτην τὴν ΤΛΞΙΝ ἔχειν ει Αιλοπιο Πο 
Ικαιοί εἶμεν ἔχειν ταύτην τὴν ΤΑΞΙΔΙ: περ 2/16, Ρ. 89ό, ΑΛ. Αθηνα] τοσο, απθπι οὐ 

ἐρίσαντες. 1. οταϊ ποι πάςΟ ο Ἱοίίεπι ἀνος Ἡ ο σΑ, 

Τα β]μ, 4: 

ΤΕΠΙ. αν μή] Ἱ | Ὁ. Ἔδμιαίευν 9ὰρ αὐτέων] ΤΝΗΜΗ ο. νι πέρα απ εκ Οσα. ίορό, αὐτοὶ ἑκάτεροι ἐλευ Τ ού. Ας Φογ]ρβεταξ, ορίπος, Ρ]αγεῦ. Ί. ολ τν ὥσσέ ὃν γαΐοις δὲ Τεγεάται περὶ τάξεως ἐρίσαντερ τς τ ώρα Λακεδαιμονίων τὸ δεξιὸν ἐχόντων κέρας» σος ος ανν ἔχειν. 1η γΗ1ῃ 1 ἀρισερὸν οἳ εὐώνυμον» . οσα ος σμὸν {αερῖιδ εαΠι ἕτερον ἀῑοευαη. αςἡόλ” ον ζορς Ίος οπρίτα ἆς Ἠγ]]ο πατταπίτ Ἠετ 

τ 

ο7. ἄρ 

ορρς» 

ολλὠν 

μον ΑΝ. 

) ΤΑΞΕΩΣ 



Ἠειαρ]άς 0 Ἠγ]ιο, Ηγίϊ οχάει. ο ΓΑΠ ΤΕ 1 ο ὃ Ε, ά8Εκ ας. Ἡ ψο98 

] ον ον ων π Ἱ στα ο ήν , ρω ς ς δν λ « 6 " «. ο ών τν ο ὁ ς 

5πο5 Οἱ] αἰτεταπῃ σοπἠ ἴεποτοπὶ ατὈίεταΏ- ἑκάτεροι ἔχει. τὸ ἑτεοώ κέρθ, Χαὶ κανὰ καὶ 
νι νο. [ασίποτα Ῥτῶε]ατα ἴωπι τεσεηΏα{οπαλαιὺ “παραφέρωτες ἔργα. τοῦτο μὲ, ιν Τεγεῇ- 

Τ ᾿ 1] 1 ῑ ι ᾿ : ον : ο 3 9 έ { 

νθμἩ ὰ Ὃ μονο η αμηεά ο. τα] ἔλεγον τάδε, ) Ἡμέι αἴεί χοτε αξιύμεθὰ 

σα δι ἳ ος Πο αν ο οκ. ταύτης 3 της τάξιος ἐκ τῶν συμμάχών ἀπ'άν- 
ο. υ0! Πατεπιας, ο {οσα οπηπίρης Παρί δι ὁλη ὀξοδοι κοναὶ ἐγθώτο Πελοποή” 

Ὦ Ίηπηῆς, αμοιεεςύπαιε α Ῥε]οροππεπῇδρις 5 πο η Ἡ εν θα τα ο μα 
οοπιπυιη]εοτ ἵα εχιεῖπας εκρεάἰοπες ἵειη. 5 σίοίσι και Τὸ παλαιόγ. κάὶ τὸ 10 εξ εκεί 

εδ, εἲ ρτοχίπια, εἳ αποπάα » ἴαπι ΙπάςΙ52, }υ του χβόου ” επεί Τε Ἡρακλέιδαι επήρθντο Ι : ν 7 αρ κ 2 9 5 ; ’ 

να 4ηο Ἠειασ]ά Ῥοσι πποτῖε ΕΙγ{ΕΠεΙ ») µετὰ τον Ἐὐρυσι)έος «)ἄνατον κατιόντες ἐ6 Τ1ελο» 
ο νά 9 - . ς / . ον Ν ον κ. ΄ ς 

μι δν [η΄ μέ κας ὃς απο πόνησο. τότε εὑρύμεδα τοῦτο». δια πρηγμα τοι» 

πας ρα : ο μα ο ο ο όνος ἐπει ς μετὰ Αχαιῶ καὶ 19γων τῶν τό- 

εἨδὶς ος ουδ αι της νε » τε ἐώτων ον Πελοπωήσῳ» εκξ ο ο 
Πορ], ανν οσα μι κ σσ Ἑ ἀντ ς υσὶ ὀ 
τος, πο αι [αν ἵπ. Ιδεμπουπι ρτο-- Ἰσμόν» ἱξόμοδα, Ξ ἀντία Τοισι ο να 

ν  οοπ{βάίπηπο αἀνοτῄις οὖς, απὶ τεάῖραπες 22 48 λόγον ἕλλο ἀγορεύσασ») αι» ὦρ  ἍΧΡΕΩΥ Εή 
εν γ]]ας οἵ41ΙΟΠ6ΙΙ Παδιῖῖ, Ποῦ ΕεΧΡ6- 2) το με αρνἝς τα σρατῳ μή ἀνακυδυνύεῳ 

αι πὲ Ἄζεταας αχοῖεῖτις εοπἠ]ρεηάο Ρρεβῖ»- » 5 συμβαλότα” εχ δὲ τοῦ Πελοπομησίου φρατὸ- 
: ν αεί : {οὰ τε οκ Ῥε]οροηπεπῇ εχεγεῖ- -, πέδου» τὸν ἄν σφιων αὐτέω κβίνωσι εἶναι ἄρι- 

ἄ επι {11ο ηλ) : | 9 Τ  ά όν) 
: ων πα Πποσπη Ππάίσατεπτ ριφαηςβπηιπηος,, σον τοῦτόν δι μουομαχῆσαι ἐπὶ διακειµένοι- 
ες 16 [εουπι Πηριυ]ατί οετιαπηίπε ἀῑπι]σα- . ἔθοξέ ο Πιλοτοησιάαι παντα, ναι 

μα ἱερίρις. ΄ Ῥ]αοιίαμε Ίτα Ώε- 3 ο ιο αν τρ ώση ω 

Ἱ Κεἰοροηπεηβρις, οτ Ἰπκίαταπάστη 1η πο 3 κ ο ις επη ΔιγΦ τος» 
γετρα ἀεάστιπε; δἱ νίπσετει ΗγΙΙά5΄ Ῥε]ο- 9. Ἡν µο Ύλλος γικήση «Ἔ του Πελοποησίω ή" 

Ε πππβπη ἀμσεπι, αἲ Ἠετας]άΦ ἵη ρᾶ- 5 γεμοας κατιέγαι Ἡρακλείδα» 1 ἐπὶ τὰ πατρῳα" ελα Ἰ ο δέος . , 9 Ἂν πα ιν νο πεν οἳ νο. ... 

ος Ταναιτοτεπει 2. Ππ. νίδας εδίετ, ΄τε-θο, Ἡν δὲ γικήηή, τὰ ἔμπαλυ Ἡραχλέίδας ἅπαλ- 
. π Ὄ ΄ ' . κ» / ͵ 9 δη» νὰ 4 οί ο. : ον μή τς 

οσόνε να ον πμ. ο νς λαρνάναν αν ασ ἑκατόν τε 
η ας αν ορς ον . ΑΕ. 5 ἔτέων μὴ ὥπ]σαι κάτοδον ἐ6 ΓΠελοπὀνησο. “προ- 

ππὰο ἵη Ῥε]οροηπείατα αρίιατεητ. ΑΡ  ειρίθη τε πι δὴ ἐκ πάντων συμμάχῶν 294λο)- 

ΟΠΙΠΊΡΗς {οεῖς αἆ εαπῃ ΓΕΙΙ νο]υπτατίας 6- 3 κ Ε. ατα ης πο τν κ. ο αμα ος 

Ἰεδας εοτ ἁικ αἴαιε Ἰάετι τεχ Ποίϊες Έσμε- 2ης μον οσον ο ο 
ππΠ Αξτορὶ ΒΗυς, Ῥμερεί περοδ». αὐἱ ΠΠ.355 γή Τε Ὑη, βασιλὺς ον. 

Ρυ]ατί «οπρτεβ{Ι5 σετιαπηῖπε ΠΗγ1άπα ΙΠῖΕΓ6- 2) μα χησέ τέ ἄν ᾽απέχτενε Ύλλο. ἐκ. τούτόυ 
.. ἕ ; ΐ ν ο ον ὰ ς τον 3 7 ο αχ Φιν ὰ . 

πής, Τχ 9µΟ {46ο πο ουπι αἰία ἀεοοτὰ τοῦ έργου εὑρόμερα ο τοισι Πελοπτονησίοισι 

νο μην 6145 Ὃ ῬΡε]οροππεπίεν 35" ,, τοῖσι τοτε καὶ ἄλλα Ὑέρα μεγάλα, τὰ δια- 
{ ” ᾽ 3 λ ων ρω ς ο οΦὰ 

Ἑα πα {ππας, απῶ αάπις ορΗπεπιαδ, ΤΗΠ 8, τελέομω ἔχοντες, καὶ Τοῦ χέρεος τοῦ ἑτέρου αἰεὶ 

| 

22 

ὃς, αἱ αἶτοῃ σουπΙ Ῥιβεσ[οπιή ἀΠοιίθδι) « α ος. Ρ 4ποΙΕ5 ο / »σ{ / εν αλ) 
) μες σα ς Ἠγεμοεέύευ, κοιησ ἐζόδο : 

σοπηπιπί τετ τας ἵπ εχρεΦΠοπεπι, Ες νο- ς αν . ἕ πα πε. 
ὺίς ααϊάοπι 1αεἑάσιποπιή πος. αἀναι[απιας, 32 να ο ον ἀλλὰ δὲ- 

ο. . : / ἄ ς ΑΟ Σ ρ αὰ ος | 

[εᾷ ριίοπεπι οεἀεπῖες αἲτὶ εοπὰ Ρριεδία 3 δύντες Βιρέση ολο ρω βούλισνε κερο ἄρχεη ο 
ον Ἱπα]σεπιις: αἰτετί νείο οοπα, πι 5 παριμο" του δὲ ετέρυ Φαμυ ἡμέας ϱ ἱκνέε- 
ο μΙς  ἀἰείπιο «οηνεπῖτε, 4ἴεπι 0 σαι ἡγεμοκύεη, κατάπες ο) τῷ “πρόσθω χρό- 

2 ν ͵ 2 Ἂ ” αν ο ὃν λιωνώώβν ον δες δα ς ) 

ἅραςς ον ο ρα ἵεπηροτς, . ΕΠΙ νε-ᾖ5., γω, χωρο τε τούτου που ἀπηγημένου ἔργου » 
κ. ος Γαέίιπι ααοά παπτατατη εδ,  ἀ ξιοκότεροι εἰμεν Α.ναίων ταύτήν τὴ τάξζυ 
Επεπ]εηβ δις {μπας ἀϊρηῖοτες αἲ Ἠαϊας, ο ην ορ { ΤΑ 

ογαῃ] : δι αι ες 2 Εχε. πολλοί µε 4 Ύαάρ τε καὶ εὖ έχογτεδ 
ἰπῖ5. ἀεοις οὐεϊπεαππας: αιάρρο απὶ Ρίο εμέας ἑμῷ ὤρδριε Σπαρτῶται ἆγῶες 1 ἆ. 

Ρετο 6 πππἶα νοβίδουπι υπ Βρατήαϊα, 3 ος μισή ος αακτοίσαι . ᾱ- 

εταπήπα ἀεσετιανίπιας, οἳ πιυ]τα εὐπι αν 22 γωήδαται , ΠΟλΛΟΙ δε καὶ πρὸ ἃ ἄλλους, οὗ» 

ας Ὅιο Βτ ας σηΠῖης Πι Πος αἱτοτιτ 601-502 Τῶ ὢν ημέας δίκαιον έχει τὸ ἕτερο κέρας, ἤπερ 
λ 1 : . ᾿ . - ) 

ο» 

Ὅσπα ἵεπεία μασ Αππεπιεη{ες: α αμἱρῃδ ΠΟΠ 5 Ανήναίου, οὗ γάρ σφί ἐπι ἔργα οἰάπερ ἡμὺ 
ἴλες ρε[τῶ τες [υπε ααίες α πουῖς, πεφε { το από ο» ὃς ᾿ » χατεργασµέεα, οὐυτ αἱ χαυά, οὐτε παλαιά . 
εςοπῖος πεαιε νειυία. Ἠαδο ἜΤερεαῖα, ὃι ΚΟ ασ ο ον νρ τν Α 

Δὰ αυ Ἠππς ἵ πποάστα τε[ροπἀετηπῖ Α- μ νεος κ τα 
| 18» αλ 

στ 

.. 
Ἐν 

ν. Τῆς τάξις ΙΗεί. Ῥα9/. τοζι 7114. «4εΐ., ἵα «4ο τῇο φᾳδίο.. 2 Πόλαι «4γοῦ. 7; ο Ἐπέ τέ Ῥρε[ς 
αν. «το. Ῥηυς ἐπεὶ ἵαηίυπι.  Μετὼ Ῥ]επε «4ἱά.. ο Αντίο Ῥα. 7 Χρεὸν «γεῦ. 6 Συμβάλλοντα 

ο ώς .  ὁΟἶωι ΒμβµΙ), Ἠοπ. Ρ. 933 33.5 18 1ηά. οἳ «4ἱΐο ἐπιδιων. ἨΠὰ Νοχι  ὁ Ὅρμια Ρα. ρτο- 
ο Ἠϊτοι οκ Ο. 91. ἡᾖ Τῶν 4γεῦι 7 Ἡπες πονεπι περῄρεης «4γοῦ. {οποα ριαεϊειν]άϊτ. 3 1νοη εθε 
τν ἀτγοδι Ἡ Οπῃες ἵτα. ῥαὐία ΤΠΕ ΡΖΩΡΗ. ο Ἐν Πελοποννησίοσί τε τοῖσι «ασ. «4.» ἐν Πελοπονησίοισε 
οι «γεῦι ῥπά.  ϱρΏεβι 4τορ. { Τὸρ καὶ «4γεῦ. Ῥρε/. ῥημά, . ν Εκεειρβι Εηβαιδ. ἵπ Ποήπεγ. Ρ. 

δ45 30. ἀγῶνας ἀγωνιδ. «άν 5 Πολλοὺς -4ποῦι 

ον, ας Ῥτονοοπείδν εοπηρεῖκη ροῖς». Επι αππίς, πι 1δὶ ἀοομῖ, αἰίοτυπι οοπᾳτηῖε σοἩίεη- 
γ]]ο Ἡ σαμἽο ον. 5ῦ. Ἱεά Ίηχτα 0 Ιοήογμπη Πο 1ρδεαΝθ ΕΥΕΠΙΗ Οεἴετυπῃ Έσμεπιμδ 41 ΗνΙ- 

ση πάεητα» Ἰηϊτα 3ΗΠΟΡ ΡΙΠΟΠΑΡΙΠΤΑ πο τενετ- 11Π1 εχ ΡτονοςαΒΏοπε ἀείεςῖξ, ΔΕΤορί βΗμ5» ΡΕΙΡΕΙΑΠΙ 

πα Ίη Ῥο]οροηπείμπι Ηετασ]ίἁας: νε Ἡ]ε {ο]- Φηγέος Ῥόερεί Ἱερος ροηήδετατ, ΑνΙΦ εσας Κηφρό 
η] ςίί ο λος -ᾱ 

ως, αριά Ῥαμ/άμ. νΠῖ, 4. Οποὰ ρα μκς . 

ῇ ο δα ἁ ον ο δν εὐο : σα ὴ ᾿ ος 

Ν5 οπά{ποπίους αἆ Πηρι]ατε οετιαπησπ΄ Ῥο]οροηπο- "Ἠβακλείδαρ εἰ Πέλοπόννήσον ἐντὸς ἐτῶν πεντήκοτα. ΤΗ οεΠ” 

μποτ ον ΠΗεγοάθέο ἐντὸρ ἐτῶν ἑκατὸν, Ἰμά]σα ντο ΡΤΑΤΙΟΓΗΠΙ 
ὃ ην Ὠἰο40γ. οοΠί, 10. {Πεμτε. 4ε Ῥέρπο 14σεᾷ, Πέτυπα νὶτὶ ἀοθίεβπῇ, ο ΙΡΗ 42. κ νο ο 

Ώσυαι Ἀ μπι οσσἰᾷίσία ἀῑείευχ αριμά ργσά. Ἔθροα» Ἀωρηαηκὴς οἳ αἲἩ τοδαιαιοταηί. ο τρον Ῥαυίάνν 
πΙΠϊ Ἰθχφενς «εμας ὁ Ἠέρόπω τοῦ Φηγέος᾽ Μ]πιΟο Πο- 6ο, Ἠμέας δίκαιον ἔχειν] Μα]αῖς δαώτω ο. 

πιῖε Ρο ῤμμον αυ (Πτα οπθαπι εκ βαυ/[ώπία 8ΙΙδᾳῦε πο". πε ὦξιρμκότεροι απιθα» εξ Ῥορίεα Ἔ. | ο ους 

14. Ῥὸπ «αλ ΟΝΑΙΟΚΕΝ. εἶναι ἔχειν τὸ κέρας ἤπερ ἸΑρκάδάς. Όμαε πρ ας 

λαι ἀοροῄις Ὅδν] Άπεαρς εἰεδτίο 65, ΜΟΠΡΙΟΙ τὸ πώ: ος ΊΠ τα ρις ποτπιᾶ. Οοπαπρίτ ο 2 πῖ αὐίο]ητπᾳ 

» 190, 8] ἵνὸ τ6οι νΠ, 149. ΙΧ, ΖΙ.» τὸ πᾳλάιὸν εοηρατα! ες ν]ε]κβπα {εάεῖπ ἴ8ηεατ. : ο ωβήηι 10” 

ως. Μο ΠηΙ]16 ἀΙ[οοτάία να», 74. εἰεδυσπα {πμτα- 60 φιβαροῦ ἵπ 4ροῄσης 1ά. Ἠ]» ρνς Ικαιότερον ὁν- 

Ἱτεῇς Βλ), τε Ἡρακλεῖδαί -.. ει ρίαπε Ἰωκὸ, τὸ δικαρτάτου Οἱράογὲ ΧΙΙ» ο ιωτος, Μυία τι, 

Φε "ἂά Ηοπι: Ρ. 1158. 5ο. ον ο απφ,ς πες Εὐβῖε πιδΕρώπη Απίπιμάγετίοτεπι 1 41Ρεπ. 

6ργης 1ν φέω τε ἐτέων] Έπται αατ ζοϊηρίης εδ Ω0- Χπνχ  . 

πα 290. ΟΟΠνΕΠΙΡ{6 αὀβίπηλης» μὴ κατιέναί τοὺς , | 

| | δη. Σόμ 



500 

η Ἡ Ἑ κο Ρο Τ 
ὑπεκρύαντο τάδε, ,, Επιςάμεθα μὲν σύνοδο τήνδε 4. στατῖᾶ ος ος ρ6, μα ος οςβηαπαἰ οΙΠ1 ΡασβαΤο, ΠΟΠ αἰιεΓσβΏαι ΡΙ8Π: 
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ενος 

τα Πατρών «40. 7 ᾖὐ Οπιεῖς πο. ο Οὗτο φασι τοῦ, Ρα 4. ο ΑΌειπε μέ Ῥμε[. 4. 
Ῥϊανε «γε. 4. Γ)λμαζωίδας, τὼρ ὧπὸ Θ μαι 4 σδ. 

» 014 ο/6ρῥ., ἵη «44. οἳ Αγ, ᾽Αμάζοίδας» τὰς ὀποθήκας τὰς ἀπὸ Θερω. αν πο φάειαί 
ο. Σήᾳ, ὁ Προέκει Βα/. «τοῦ. 7. «4.» ποτ προῦχει. -{34έ4, Ῥα1/. ἄπῆ. «4ποῦ. ο να ΙτΙΝ 

ε Ἐκείνοισι «4γεῦ. 7 Ῥμε[: [ηρτα Ἐθρυσθένει ο σος /.5. {11Ρρ ὑρυσθένεος 

3 / 5 . χ ς κ} / 8 λόγω επεὶ δὲ ο Τεγετης «προέθηχε παλαιὰὼ 
ἡ Ν ο. νς 3 ο» λ καὶ κανα λέγεμ τα ἑκατέροισι ο) τῷ παντι χρό- 

νῳ κατέργασαι χρηςὰ, ἀναγκαίως ἡμῦ ἔχει ὃη- 
ο. ΐ ς ς ον 

λῶσαι πρὸς ὑμέαςν 9ου ἡμή  πατρῳόώ ἔσι, 

/ : α 5 ων χάσι,  Ἡρακλείδαςν τῶν ὃ Φασι ὧτοι ἀποχτει- 
γε ’ "0 β ο” ἀ ο λ / 

ναί Του ηγεμόνα ον Ισόμῳ, ἃ τθτο μὲ, τετες 
λαό / λ ο . 

«τροτερὸ ἐζελαυγομέες ὑπὸ πάντων τῶν Ἑλλή- 
5 ο 3 

)ῶν» ἐρ τες ἁπικοίατο Φεύγοντές δελοσύην πρὸς 

ἵ ἠὨἈἨαοίάς Ἐισετιπε εοπιηπιεἰ{άπα Μγοδμαοσατη ες, λσ. 
Βλεῖ, Αιρίνί αἆ Τμερας οπσι Ροἰγητες σπα Είπε (δη 
Ρε, Απιαζοπίάς» α 'Γπειπιοφοπίο Βπγ1ο. 

ἰΠεπ]επίος; Θεαΐπιις αιῄἀεπι ας εορίας ΡΙ;. 

εδ{ε οοπῖταέἑα»» ἵαπιεπ αιοπία Τερεαῖα Τ6 
Τοττο εοπ{Ητι]ῖ Ρτῶεἶατα {45ΙΠΟΓ8. εωσ1 νετη[ῖα 
τΗΠ1 πονας, αὐ ρε οπιπε τεπιρίθ 4β ΠΙΠΙδ 
αἱε θἀίτα {απε, πεσθείε ΠαΡΕΠΠΙΙ5 Εἴ Π05 ΕΧΡΟ- 

; αν ὂ- 1 οτρφώ ε Ποια 4Ριιὰ νοδ, υηάο πουὶφ,ραισίαπι Πε, απ 
εῆσι χρησοισι, αἴεὶ πρῶτοισι εὔαι ὃ.μαλλωο Ἰ ᾿Αρ-όοριυδίίοε ιπί]ες. {ππηςν {ετηρεῖ εδ[ε ΡΠΠΗΙ5 Ρο: 

ες απαια Αισαάϊρις,  Ἠετας]ίάᾶδ; 4ΜοΤΗΠὰ 
ἀπσεπῃ Ιδί αριά Ιδίμπιππι {ε Ρισάϊσαηῖ 115: 
τει[εοϊσ{α, ΡΗίπιο. απἶάεπι εἰείχο ΡΕΙΗ5 ο 
οπιπίρις Οτῶςῖδ, «4:ο5 1 αφϊραπε {αβ1εΠῖ : 
{οτνίταῖοπα Μγσσηίροτηπα, 05 {9 εκεζρί: ; ζω ς / Δ 3 ΄ ον ; σ 8 Μυκηναίων», μδθνι ὑποδιξάμοοι, τὴν ἙὐρυσὍέοόδινμο: οἳ Ῥιτγῆμεί ἱπασίαπη ΓΑ. 6υΠΙ εἰδάεὶ 

ὕβρυ κατείλοµε», σὺν « χείνισι µάχὴ νικήσαντε 
τὴς τότε Έχοτας Πελοπόγήσῳ" τᾶτο δὲ, ᾿Αρ- 
Ὑείες τες μετὰ Πολυνείκεος ἐπὶ Θήβας ἐλάσαν- 
τας, τελευτήσαντας τὸν αἰνα . καὶ ἀτάφδς χει- : ν΄ ; ον , « στ λα δω μέηςς σρατευσάµοοι ἐπὶ τες Καδμείως, ἀγελέ-7ο ΕΡΗΙἴος, ἀιξία Ἱπ (αἀπιεοΒ ΕΣΡ 
σθαι τετες νεχρες Φαμο; καὶ 9άψαι τὴς ημε- 
τέρης ο» Ελευσηι, ἔσι δὲ ἡμῦ ἔργο εὖ ἔχον καὶ 
ἐν ς Αμαζοίδας, τὰς ἀπὸ Θερμώδωτος ποτα- 
μᾶ εσβαλέσας χοτὲ ἐς γὴν τὸν Αττιχήν, καὶ ο) ο ων παΏςο 1 ΑΗ (Ξ τοῖσι δ Τρωϊκάσι πόοισι έδαμῶν ἐλεπόμεθα, ἀλλ Ζστετα. . Ας φὐϊάετα 1π Ι4ΡοΠΡΗ 8΄ γάς τι ἃ προέχε τητέων ἐπιμεμήσθαι, καὶ δολ Ἀ 1 / »/ « ο μυ Ύὰθ ἂν χβηγοί τὂτε έτος, ὠὐτοὶ νυν ἂν εἷω 

ἁ Ἱ / / λκ τν 3 3”. Φλαυρότεροι χαὶ Τότε ἐέγτες Φλαῦροι, οὺν ἂν εἷο 
αμεμογς. παλαιῶ μέν νυν ἔργων ἅλις ἔσω: ἡμὺ 

νι . ο 5 
λ 

τό » σξρ 

Ῥτιμς.. Ῥοιτο ἑωῦτοὶ ἄτερ. 

ο 54. Σύνοδον τήνδε μάώχὴς εἴεκα] Αριά Ῥ/μανοδ. Ἴ. 
Τ. ρ. 356. Ὦ. Ἱκομεν, ΙποΙῖ Ἀτήῆάεδ. οὗ τοῖς συµμά- 
Χοις ςασιάσοντες, ὤλλὼ μάχούμενοι τοῖ πολεμίοις» Ἠϊο σύ- 
γόδον αἰωηῖ μάχης εἴνεκα συλλεγῆναι. ὦλλ᾽ οὐ λόγων. «ἱ- //ΛΟΥΙ01 /: 1ο]οἳ ὰ μὲν ὃ 
ο) ΧΧΧ, ο, 34. ΓΙ ῥάεΠεαςν 01 {π ὑέρλίς ΤΕΙ ὑεγεί, 'Ἐλευσινίῳ Ἱερῷ, τῷ δὲ ἐν Ελευσῖνι' καὶ τῆς μή 
αγ: Ὁ]εοππίς ού ἳ. Ἡ. ϱ. 698. 66. πρόκειται ὀγὼν 
οὗ λόγων, ἀλλ ἔργων. . εηηίρία Βτεοε]εν Ῥποεῃ. }. 
πο Μῆτερ, οὐ λόγων ὠγών ἐς οιιοὰ 11ο πιοπΙτΙΠι 

Ἠ1] Ἱπγοπ]ετηχ Ἠπη]ς, 

Ίδης Ἰοηιεμάϊ Εοχπιη]ῖς Ῥτοπ{εμε ρτορεπιοάιπα ΕΙεΙΠΠ. ο, 15. αοὈίφυο Γεπιρ]ηπι 1η 
κ μεν τς αγά : : απ] ο ος Ψοςεδ ὦγὼν, καιρὸς ΕΕ ἔργον, ππιουβταϊ Αρεί- Διπεπίς εἴαῖ, Ιείος Ποπιῖπε {περε ἀεβρηᾶὸ Ίπ ΡΙΟ’. 

{π ]οοῖς οστα το]αμίς, 4μαο οἱ. ϱ. ΤΙΜΗ ῃ 
ρυίαῖ Γεη{απι ασαϊρἰεπάᾶ πά {γ5. Ρ. 106.’ αγιϊπι 

ΜΙγΠ. Ῥ. 15: τῇ ὑξεραίᾳ τῶν υςηρίων εδραΝ 7. 
Ἐλευσμίῳ' αριά βεὕ μη απ 11.. Απ ϱ, 37: 

Ῥηρπαπάο ῥτορι][ανίπιαθ, ΥδεοΠαφ με Ρομα.. ν : 1 ΤΠΕ: 
-1απιις ἆἂε Ἡς, αι ἴμπι Ρε]οροπποίνα ο 
Ραπτ: ἀεϊπάε Αιρίνος, αἱ 34 αν {η- 
Ῥο]γπίςε πηϊτανεταπῖ, ν1ϊα ἀε[ιπέϊος 

᾿ 7οὰΙΠοΏε β τς 
. . 

ἵῃ ϊ 61ΠΙ16 τεςερῖδ[ο {18 ςαανεἴ 1 ον. 
ἵεττα αριὰ Ε]ειΠπεπι απιαν]»ίθ.. σας εἰ 
το ποίπαπι  ΡΓαο]αταπι 146ΙΠΙ8 ος ΤΙε . 
141Ώ 1Π Απιαποπίάας, αὐξβ πλ ον 
ΠΙοάοηῖς α[ί 1 ΑΙ. ο πέηυ: ε α[αιαπάο 1Π Α: Τποῖεῖν ποφμὰ: 

ση. πιοι μΠ ; 

αμα {ππηης [ερηςς. ο δες ο κώμη 
Ρτοβοῖε Ποσητη Εεοὶς[α ππεηΗΟΏζ αεαπῖ Ε516 ο "μᾶεπι πμπο 4ἵ ἵππο ερτερῖ ἔωετε, Πάσπι πας ος Γρε ππ- 
ΙΏετιῖοτθ», ετ ἵηπς ΙΠΠΤΕΠΕΑ, μ5 ρή/ονλη 

τ ὦ 1ἱοτες, -Ίίπαιε {α1ἱ Πηῖ 4 τεῦ 

γοσῖδις αἴτε σοἰ]οσμῖ» {ετρβκίε ΓΠΗήρΙΟΙ η) 

ουσ Ῥα]ηπεγίο: /αεγα ποιες Κε τὰ μὸν ὁ ἐαμς 

λήσεται μυςηρίοίς" Ί.εχ Εητ βο]οπίς, ται 48 ὃν 
24ξ ή η 

Ἰαμάαίος ρ. 78., οὐῖ ἀῑσιτην Πιο καρτερίᾳ μὲν πρω- Οἱο Ίήεμγο. ερῖε 1 «εταπι. «επι, 6, δι Ηεγοά ή πια” Ελ ἔ 

ιν να πονεῇ) καιρὸς, ἀλκῃ δὲ, ὅπου ὠνδρείως ἀφὼν, Χἰπῖδ ηαθς ἱππάσπα Ἐάῑείο τερταε[επῖαῦ 
βεζσηες, βουλήο ἔργον' απο ορή(ταἩ ππμ]το πηπι, ἐς ᾽Αμαξοίδας, τὰς ὠπὸ Θερμώδοτος 

ΕΜΑΠΙ «ΔέπΟΡΡΟΗΙΕΩΣ, Ίη ουίας {επρες π- ἁοπίατε Οοάΐσομπι νοσῖρις Ἱποτοξής τε Ὁ 
ΨΑΙΟΚΕΝ. αὐαε ναπίοτήπα ποδῖς ρερογεΓαηῖ οοπ]οά ας” η 

οπόή ἀσρη ο. 
εχρὶᾶ- 4 8. ας. τι 1 3 νν 23 : : 2 / 2/ / 3 ών . Ῥο.. Ανάγκαίως ἡ. ἔ. δηλῶσαι] Ταιιδαδίία, αµας πηµ]- θπεηῖα, οὗ νάρ τι προὔχει [τουτέων ἐπιμεμνηη ποκεΝ. Ἡς Ἠϊο εΏατίδης Άιις 

Ώοτα Ἠϊης ραιοῖς «ΟΠΙΠΕΠΙΟΤάΓ Ρ/ μιαν. ἆς Πεγοῦ. Μαίρη. Ρ. 87ο. Α. Π]ος (οπ]Ώσῃς 

Π]εηίες, ππβΙονΙΠῃ. Πποτυπα Εοῖ- Ώαντ 44. Ώομήσεις ἵπ πού. ρ. 99... Τάεῦα 

μμβκας 73. Ἐς ᾽Αμαξοίδας, τὰς ἀπὸ Θερα:] ν 
ο μμ σν.ν - Ἡρακλειδῶν τε µεμνῆ- ΕΧΕΠΡΙΟ, τὼς ᾽Αμαζονίδας, τὰς ὠποθήκᾶδ) ποῄτο Πεμ 

καν τά τος Αμαζόνας πρακθέντα προθέρειν, ταφώς : µώδεντος ΟΙΟΤΗΠΙ αἆ τὼς ὠποθήύκας πιω, 4 
τς Πελοποννησίως τῶν ὑπὸ τῇ Καδμείῳ πεσόντων. Ἐπάσπι ἄετηπε, Οπἱά Ἠ]α οπίπι αὰ ΑΠΙΑΖΟΠΗΒ' ο ΤΑ παρα ου] Ἰωμάς οεἶοβταπευς αὖ οσαιοήρας» αὺ.. τὸς ΑΤΘΕΚΑΣΤΑΣ,, γἠρ]άας οἳ 2υέάΣ 1ο 

ας -ᾱἱῆ 
{ο ὠπὸ Θέρ’ 

ο 1”. { - 

η 
ΟΠΗ 
ο) -.1θεγαίς 1 ῬήπεσνἨ, Ρ.51. 6ἵ {εᾳς.. 1π «γΙ]άσε Ῥαηα- Πουΐμε τὼς ΔΠΟΘΗΤΑΣ» 1η 1 τι Τα 1οξτ, ΤΠΕΠ, Ῥ. οοτ, 

ης ποπήπα Ῥιαοβρυπως ομοβῥομη οι Ἰηβαρ,. Ἰγ[πο. Ὁ,. 4, Άπενας τὸς ᾽Αμαζοῥηηημ (εθπς ς : ο κος πο Ὅ ο ΤΕ ΝΑΕΟΚΕΝ.:  ΜΙΣΚΥΡΑΣ τῇῃς ἐπ) Θερμώῴδοντοξ. ποτυα. κ ῷ πριν ὑπὸ πάντων ὃτς.] Δϊοὶ οπαίοτος ὀγε[οδίως Ὠϊασία, Τηπόγ. Ῥ. 666 ν πα ἳΠΟΤΗΠΙ Γαοἱπογίριις Ιοίς Ἰαόχαητ. 1- τεια οτάἵπαραι, εὖ 

746. πολλοὺς τῶν συγγραφέων 

ν ΄ 7 / . πο ον ΄ . . . ν «4 Ἅ νν μ 6 . ῤ οι 1 Ἐπιταφίοις ΕΠΙ λόγοις, οιῖ- ἀεβάεαδί]ες είμαι. ο ([οητοπίᾶ 10 » ΑΠΟ 61 

φον ν ῥποή- 
} σαν, να 

δὲ καὶ ἔχει ἡμῖν (ωτὰ) 3 τὰς ἀπὸ 

ὑποθέσεις τὰ, ἐκείνων ἔρρω «Θερμ. Ομ εἱ {η {εν Γσδυγ” 19. ο 6 

ας, {[0εγα2ες» ε10βῥεμος, ουης λόγου Ἐπιταφ, Ῥ. καθ (ἡμῶν τὸ) ἔρνον (τὸ) ἐς τὰς Αμαζοδ τν ο 
ο 

πο αὑτῶν ΜΟΥΣΙΚΗΣ πεποιβσθαι. ν, δρ : 
. Δοϊσῖς (ροθῃτε, Πο μα (αβρίοίς εκωο ος Ἠετο- Αγήμην θα 

7ο. ᾿Ανελέσθαι τε τοὺς νεκρούς Φαμεν] 1. αΏπα πῬογτηῃε, ΠΠ, 
ος νοῖμητ, {108 πιαῖογες {Ηη]ἱαίξ αἲ Γερε]]όπάηπι 
ΑΙΡΊΝΟΡ» υἱ Ἱπ[ερυ]εῖ αά Ἔπεβρας Ἱβζεραητ, οἳ σοπ- 
ταππα]ᾳ»/ο {μα Β]εμβπία 1 Έειτα. 14 ἀνελέσθαι τοὺς τε- 
τελευτηκότως νε τοὺς νεκροὺς {περε Ίας Ἴραῃ Ίῃ το {/0- 

ο 

ῥοημης ἠ]μ], ζμοά ζάσεγ/η» αρα Ἱορὶ Ἡν 
΄1455 η ΟΙΦ1ε οοπἰεόξταπι αἱαπι» ΑΕΙ πι νο 

Δία Ίαες. οἰατίκ/πιε ἀοζὶ ο μόνα ο) ο, Πυέζηαίοπες, οκ ρτανκβπιίς 2ὰς ἁπονή 1 
ἵομάιῃε, Ωποτυπι εαι]άέπι ΑΙΝΙΠΣ σαμιῖο επί ον 
ΡΟΠΕΙΕ; α1άΠ1 αἆ εχαπιος ΤΕΝΟΟΑΤΟ:. 4ᾳ5, απο επι 1: 

α]εο τὰς ὠποθύκως ἵπ ΕΧΙΠΗΠΙ ὃν | 

πΠοπος πηβ]ὰ οῃ 

Ὁγαμ] Ῥηπεργ!. Ρ. 55. Λι» Εἰϊαΐς. Ῥ. 996. Ὦ,, Ἠλος {οκ Όοπας ᾖᾳσί πποπηυταπής αθιεραη ος» η η Αλ άκς ος κος. : 1111 
νεκρῶν ὠναίρεσις Ἐ αΠΕΓΗ, κ 260. ο Έταςο]ατο Ἰ θα Ῥίαήδις, ογομιίσο οετῖε Υ; ολ. . Ἱη Ἐπιταφ. Ῥ. 35. τοὺς ᾿Αργείών νεκροὺς ἔθαψαν μδο. Ίπτε οποτανῖε, σμ]μ9 ααἰάεπι Ρἱδοξασσᾶ ππαή οε ο 
Ἠ1εη/ες ἐν τῇ αὐτῶν Ἐλευσηι, 9! ο. Το. ο σοπ(δπ[ΙθΏῖ» ῶς να. 
ο ΝΕ πρι ἂν ἳ ῇ Αυὐᾶοι Οτατἰοηῖς 1 ον κή ; Ισί5. Ἱσα. ) Ἡς ἡμετέρης ἐν Ἐλευσ.] 0Π15 Ίηίος 1 τὸρ ἀποθήκας που Ἠαθιϊδίε» Πες οκσθερια» ὤψο.. 

43βσεας [οομηάλε ϱ. 98,. τοὺς ᾽Αργδίων» 110 ΙΕ νεκροὺρ 2Η. 4ΠοΓΙΙΠΙ αοσΏτατα ποπ ΙΗΠΗΤΡΑΝΙ 45. 

Ὥοηῃ 

Ε] 
ἂν ἐν σῇ αὐτῶν Ἐλευσῖν εἳ Ιο εἴ 8ριά Πεγαίη. τα ἀερεο. ΑΡηπᾶς, πιίμί νἱάστΗΓ» εοπηρος πιά 0ΡΙ” 
νο ἀεβσπατιν Ἐ]ευβηῖαε Οετε» {εά Ίβδα σος αἲ ορεπηῖς Ηοτίς αὔοςία, Παῖα8 {ΕΠΡΕΠΕ ὦτὸ θς ΞΡΗΙ5 ονὶ Ἱπτε]]ρεμάα, ρααις Αισες πουϊδβιηυς» που, Ἰπουπία, οκ εοπΏίμµο {θαμευρης τή τν 

πι; εὐεηίπα 41. 

(σόής 1”  - 

! 



Ἰλαιαίιοι Αιλοπίοπίος εκιο]ήε Πιρια Τεσείαο, Αεῑεῖ 
Ίαος οἵ4ο αἆ Ρἰαϊφα», 

Ὃε πο] ατοπι τες α1Φ ποδῖς ρε[ί Ππε.δο,, 
4019 π]μ]τῷ ει ρτωσίατα [ππε, - αἱ]ί5 εεῖαπα 
3115 (ΠΦΟΟΓΙΠΙ, οετῖο ο τοπι 1Π Ματατμο- 
ης Ρε[ῖαπι ἀῑρηί {ππημς, «αἱ µος ἀεσις ετ ᾱ- 
Ία Ἱηηροι οῬιπεαπιαο: πὶ {οἱ Οτῶσοταπι 33 
ΡΕΙ Π08δ οπι Ῥοατία ἀϊπισαγίπιαδν οϱἳ Τεπι 22 
Γηΐαπι ασστοςῇ, νἰέοτες εναβππας, {ες οιδδ,, 
απαἁταρίητα πατἰοπίθη {Πρεταῖο: «αιο {οἱο », 
ΠΟΠΙΊΠΕ 4η ποη πιετι]πηᾶς, Πῖ Ἠππςο Ἴοαί 

22 

ρ 22 «ποτε 1πε σοπ[επαίπις Ἡ. Ψεταπι ποια 
ἀθζει Ίη πας τετιπι σοπάίοπε ἆε οἴᾷίΠα 

; ςοπίθ  ΗΜΙ ο ο πάετε: αρίσιπαπε 6 Ἱπχία αἰοδοιη 96, 

29Η 

ζαᾳΐ]ς. ν- 

ατπιαῖα. Ρ]επο. 

ππε νορῖς, 1,ασεάσπιοπᾶ, νιἀεβίτιτ αΡΡο- 
1ΗβΠΠΠΠ πο (ατα, Ί]]ας ευπῖες οΡίΕΠΙΡΘ- 52 
ταδίπηυς, Ἰρίσµησπε οπίπι ]οσί πος σο]]οσα- 90 
Ὦ Πεῖπιῃς, οοπαΡίπιαγ Πτοπαί οχί[ετε: ἵ- ον 
[αμα ἁμοῖεε πο, ταπιαῖη νοῬῖς ΡαΤΙΓΙΙΟΦ. 

Ἠ]εηίες, οιηότης 1,ασεὰβπιοπίοτΏπι εχετοῖ- 
νὰ Γποε]απιαν]: ἀἱρηῖοτθς», αῖ «οἵπ ΤεΠεΓεΠΕ 
Ατεπίοῃ/ος 4Η απ Αισαάθδ, Τα Αιιεπίεῃ- 
55 Εερεατῖς [Πρεγίοτεο Ἰπαθαετα «οἵΏ!. Ίος 
πο 1π πηοβυπῃ οτα πανί Π1πε ετ αἱ {πρετ- 

Ύεηςτα «τῷσοτιπι, εἳ αϊ α ΡΠπαῖριο νθ- 

ΏΙΟΠΙΟΓΗΠΙ ἀεσοπι ππ]]α: αποταῖαῃ αιΙπαιε 
Τη]]]]α. εταῃς δρατιαϊ, αὖος οι[οάίεραης 
Ίενίτει αππιαῖα. τπρίπια αιήπαας Ποτατατα 
πη]]α, {ερτεπῖς εἶτσα Πηρα]ος νἶτο «ο]]ο- 

ΑΡρρΙεπείαπτ απῖεπι ΠΡΙ δρατατα 
Τερεατας, πε ρτοχἰτηϊ Πατεπε, Ἠοποσίς ες 

σςΑ1Ι Τ10οΡΕί τες ΙΧ, 

.ἐξηγέεσθε δὲ ὧς πεισομένω". 
ες απάπι Ῥτο {πα ρατῖε ἀἰχίδίεπι ΑίΠε-Οσἀμείβωτο" Λακεδαιμοίων δὲ ἀγέβωσι ἅπαν τὸ σρα- 

τόπεδο 5 ᾿Ααίης ἀξινικοτέρες εἶναι ἔχει τὸ κέ- 
μα ἥπερ ᾽Αρχάδα». ἑτω δὴ ἔσχο οι Αήατοι, καὶ 

ἔτάσσοντο ὧδε 
9 9ύ Ἕς κ 1 ελ»όντες Ελλήνῶν,. τὸ 

ΏΕΙΩΠΕ: Ώεχιταπη εοτπ ΓεπΡαΠε Ἰαοεὰς- Ικεδαιμοίων μύρο" 
»/ 4 / εὐτας Σπαρτήτας 
ποταχισχίλιοι καὶ τρισµύριοι, περὶ ἄνδρα ἔχαςν 
ἑπτὰ ; σ 

ω{ - ών σὺ, - - ᾷ ς «ϱν  - 571 οι Ἄπαρτηται τες Τεγήτας, καὶ τιμης εἶνε- 
ο, Αμ ώμο. ᾿ 3 ον οι κα καὶ αρετή», ΤΏτέων ο, ἔσαν ὀπλίται χίλια καὶ 

ρο5 
Ν 1 3”! 3. ε . : ς δε, εἰ μήδε ἄλλο ἐφι 3 ἀποδεδεγμένο, ὥσπεό 

4 ο α3/ ᾿ δν 

ἐσι πολλά τε καὶ εὖ ἔχωτα, εἰ τέοίσι καὶ ἆλ. 
» λοισι Ἑλλήνων, ἀλλὰ χαὶ ἀπὸ τὰ Ὁ ον Μαρα- 

9ῶνι ἔργε ἄξιοι εἰμὲν τῶτο τὸ Ὑέρας ἔχευ, καὶ 
ἄλλα πθὺς τήτῳ' αἅἵ τυέ μδνοι Ἑλλήνων 9) 
μένομα χήσωυτες τῷ Πέρση» καὶ ἔργῳ τοσύτῳ 
ἐπιχειρῄσωτες., περιεγθόμεβα , καὶ οἸικήσαμεν 
ἔργα εξ τε καὶ τεσσῳάκωτα. ἂῤ καὶ δίκαιοι εἷ- 
μὲν ἔχεω ταύτην τὴν τάξν ἀπὸ τέτε µένε τὸ 
έργο; ἀλλ 6 γὰρ ο τῷ Τοῷδε τάξιος εἴννε- 
κα ᾳασιάζεν πβέπε, 5 ἄρτιο εἰμὲν πείθεσα] 
ς ὩὉν αν ζ / ’ / 

"μην ὢ Λακεδαιμόνιοι, ἵνα ἃ δοκέει-ἐπιτήηδεωτα- 
ς / ο» ς / λ “/ 

το ἡμέας εὔαι ἐσαναι, καὶ κατ εδ τας, πάν» 
Χ / / αν 

τη γὰρ τεταγµένοι, πειρησόμεθα εἶναι χρησοί. 
. 32 ε λ ον 

Οἱ µε ταυτα 

ὑπεριβάλωτο τες Τεγώτας, μετὰ δὲ ταῦτα 
όι ἐπιφοιτῶντες τε καὶ οι 6 ἀρλὸν 

μὲ δεξιὸν χέρας εἶχον Λα» 
Τητέων δὲ της φπωταχισχιλίες 
ἐφύλασσον Ψιλοὶ τῶ εἰλωτέων 

ΔΝ ᾿ : ς ο ολλ διῥοήκοιη ἱπεταγμένοι “προσεχέας δέ σφι ἕἵλωτο ἐς-α- 

9 Β . . : : Ν λ { / 

ν]ττατῖς 61ο, ΠΙπΙετο τη]]]α οἳ αήπσεηιο “«πετηκόσιο, μετὰ δε τετες ἵσαντο Κορυβίων πο 
Ῥεςμπάσπα Ἠος {Παραπῖ Όο- 

τιητΙοτυπα απῖπααε πη]]]α. Ῥτορε 1ρ5ος ἵπι- 
Ῥειτανεταπῖ αὖ Ραι/[απῖα ατα ἵτεσεηϊῖος Ῥο- 
Ἠφφαῖας εοἵάπι, αμ 6κ Ρα]επε εταΠῖ. ΤΗχ- 
Ἄλ Άος {Παδαπι Αισαάες ΟτοΠοπιεπ] {6χσεῃ. 
Ίλς Ίηχία ος ΦΙ6γοΠΙοτΙπι ετία τη]]α. Ἠῖς 
“4ροβΠτ εταπῖ Εριἀαυτίογαπι οὐμηρεηεῖ: {- 
ες Πορ ]οσατί εταπὶ Ττωσεπῃ πε: Ιηχία 

ζ«ΠΦοΟίηπι οι ΤἘ πγπιμΙοταπι αιαἀτιπρεηϊϊ, 
Ῥεειπάππ Ἠος, τηε ῬΗ]ἰα[ι: ἀθμίπς Ἠοι- 
ΤηΙΟΠεη{6ς (τασθηϊῖ;: Ιππία Πειπιίοπεπ{ες., Ὦ- 

ος 

τεϊτ]εηβαπα ει Βιγτεηβιτα {εχσεπ: Ίππτα 
[ος Οµαιεάεπίες αααἀτίπρεηεϊ : Ροεῖ ρα 

ἳ 5 ΄ πι 

Ὅ. ᾷ ᾽Αποδεδεγμένν Ῥα[. «4.1. 5. πό. Ἁγῆ. τοξο 
ες "Αρτι ἴριμεν -4γεδ. : ἆ Δοκέει Ἰὰ. Βασ/., Ὀεπο. 

"Αρχειν ἐθέλοντές «4, υἱάιπΗπα εἲ ἵη βαε/, 
Ἱωνικὸν' ἴμπα εὗρον γή. 
«ἱ. {7 Αυε 4ποῦ. 7. | 
ΣΤΗΣ: αἩ1 εὔπι «4/0 δὲ ἐχόμένοι Χαλ»,, πεαΙΕ 11 

Νοσῖοις, Ῥποχίπιηπι ἐν τοῖς Τρωϊκοῖσι πὀνοισι πο. {ο]]]- 
61Ο. Ταπείῇ (ὐσεγο ἹΝνάτ. ΏΘΟΥ. 1Π., 91. Πεγοἰοῖς 18/- 
Φοτ]όην εἲ ἐν τοῖς Ἡρωϊκοῖς χρόοις Ὀἱοήογμς Ἱ.. χν, 7ο. 
Τη ψ]ὰς Υ11. 90. 

ο. Ὥσπερ ἐν Οοτησίς 4ὐγε[οδν οἶσπέρ ἐσι 16Π19 
{εᾷ ρατυπη πεοσκ[ητία,, πιεάΙείηα, Μοχ Μαραθῶνι πε 
Ῥχαεροβίοπα αά «4γβορῥαπίς Λοἰατῃ. ν. 607. ἄνδρ᾽ 
αγ αῤὸν ὄντα Μαραθῶνι εἲ εἶτα Μοαραθῶνι μὲν ὅτ᾽ ᾖμε, Εχοπιρ]Ηπ ππας {οπεάαα, αῑας Ίαῦσο νο]ςσγα, 
«θα. ᾽Απὸ τοῦ ἐν Μαραθῶνι ἔρου ]. Όατηριις ΝΤαταἴ]ο- Ώιης ῥγασοίρια {οπιροτ Πε Αιλοπίεπβοις ρ]οτίαΠάί 
ππητοῖος, οἰ]α Ίππο ἆε Ῥετῆς νἰδοπίαπα {οἱ Τορου(- 
ὅσταῃς; ἑᾳ ἆος τε ΙοᾳπεπΠ Φεήγρο ο. 1.εουτ. Ρ. τόο, 
ο. ΑπευΠτΗΣ οὐκ ἐπὶ τῇ δόξη μέγα Φρωοῦντερ» ἀλλ’ ἐπὶ 
Ἐνς Ὃώ ἄξια πρώττειν. τιβφῦ, Εαυ]ε, Ἡ. 1891., 
ας πω λεως ἄξια πρώττείς, καὶ τοῦν Μαροῶνι τρο- 
9. αριῃ ο ολο ποτε ΝΙ6ίΠο υἱᾷ. βαμ/ώη. τ. Ρ. 
ραθῶνι όν, Ὀμονά, 1. ο, 781, ΑΙποΠΙεΠΙΕ5, Φαμὸν ΜΑ- 
{εί ος ολ Ἠνδυνεῦσαι τῷ βαρβάρῳ’ υδὶ ποιαε ῥγαι- 
ἁριά {12ο ο 6γ1εΐᾳε ἀεβρηατατ υΤος ΑΤΕΠαΣΙΠΙ 
σώσα τρόπῳμ,.᾿ ος. 6. Ἡ τὸ καλὸν Μαραθῶνι κατασή: 
οης αὐθις ΟΠΊΕΠ Ίξαηιθ ἹΜαρρύωνομάχων αΛΙΠΕΙΒ 
τας πομ]ὸς ΙαουπαΙήπιηπι, {εά ἀερτανατίς {146 αθ- 
ορρο(ιε Σ Ἱαρίις Ίρις Τθιπροτί Μαραύωνομάχους 
«ἴδεη, νἱ Τήορῥαπει, οἳ ἵπ Νυῦ. χ. ο8σ.» Άεετρε 

ο. Ρε 398. Ἡν ταῦτ”, ἱπουῖε, ᾖδον οἳ Μαρα- 

: νά, Ο. 71. αΏἱ ὠποδεδεινμ. 
δοκέῃ αΠ], 
ῥ Δέ σφι οὐῖ σφν, 

{ Ἠεί, αεί. «{ῇ. «4γεῦ, }α]]α: απῖοα 
{η εί. Ῥα. πο ἵπ γοῦ, ἴοῖα πες αμίπαμε Υοσιπα ροτίοἁις πο Ἰδ. 

1416, ἁ Ἅ 

ταχισχίλιο, παρὰ Ἀ δέ σφι εὕρωτο παρὰ [Ίαυσα- 
εω ἐσάναι Ποτιδαητέων τῶν ἐκ. Παλλήνης της πα» 

ἹΟρεώτας τρηκοσίο». τατέων δὲ ἐχόμυοι ἴσαντο Ἂρς 
κάδε ᾿Ορχομέμοι ἐξακόσιοι' τετέων δὲ, Σκυώιοι 
τβισχίλιοι. τατέω δὲ εἴχοτο Ἐπιδαυρίων ὀκτα- 
κόσµι. παρὰ δὲ τέτες, Τροιζηίων ἐτάσσοντο χί- 
λμι" Τριζμίων δὲ ἐχόµεοι, ἶ Λεπριτέων δυρεά» 

«Απαχοβίος ἀμςοπεῖ Ἱμερτοαϊω: Ροςῖ Ίος ΜΥ-15σιι, τυτέων δὲ, Μυοναίων καὶ Τιρυνδίων τ ετρακό- 
σιο, τετέων δὲ ἐχόμωοι, Φλιάσιοι χίλιοι, παρὰ δὲ 
πετες ἔφασαν Ἑρμιοέες τβιηκόσιι, Ἑρμιωέων δὲ “εχόμυοι ἵφαντὸ Ἐρετειέω 1 τε καὶ Στυρέων ἐξάκό- 

σι ΤΤτέων πι δὲ Χαλκιδέεο τετρακόσιι, τετέων δὲ, 
2 

8 Αμ- 

͵ ὁ Ώεεσι ἐν δη, 
ο Υπερεβάλλοντο «1γεῦ. «{]. 

ΠΟ" Ἡί αΠ δέ σφισι, «ΐγεῤ. 7Ἴμᾶ,, αιοᾷ 
Λεπραιετέων. ἆ Τούτους ἔσησων βας/. 

ε Οπής 4. 

Ἰλμυμὸ, ον ΝΑΙΕΚΕΝ. 97. Ἕξ τε καὶ τεσσεράκοντα ] Βατ ρ]οτίοία, Απ. ΠΙΠΠΕΓΑΠΤΗΤ ποῦῖς Παἴίοπες, Ὠατίο νεάιρα]ες, 1, η 0ο. {εᾷα.»  Ιδίο ΠΗΠΙεΤΟ Ρ]μτᾶς. Ί]αεπο νετο Νανα» τποπίηπ Ίπ οηπ]ρΗπῃ σοπῖτα Αιποπίεπίος, οἳ πανίρις απ]άεπι {εχοεητίς Τα νι, ο5., νεποτηπτὸ ἱηῇῃῖμς αά- Ἱπηρ]τατ» πο Ρρτοίεέϊο ἀεέοτα τάξιος εἶνεκο σωσιώζεμ" αἀεδίε επἰπι, οὗ τοῖς συμμάκοις ςασιώσοντας» ἀλλὼ μα” 
«ουμένους τοῖς πολεµίος. υἱ Ρ/αγεδ. ΑτΙβίά, Ρ. 
306. Ὦ. ο ας | 
ο 9. Ἵνα δοκέφ] δοηρεπάυπα ατθίετος ᾗ) ὃν δοκέῃ’ Υεὶ 
ἵνο δοκέει' Ἰμησίτητ οπίπι ἵνα, Πσπίβσλης αδὲ, πτ αριἀ 
αἱίος Πο αριά Γεγοί. Ἱπάϊοιᾶνο πιοάο. ἵπ εαπιάΘηα 
(οπτεπᾶαπι Απβήάσς Ιοᾳμήτως Ρ/νεατεδέ Τ. 1. Ῥ, 336. 
Ὦ, τὴν ἀρετὴν οὐκ ὠφαιρεῖται τόπος οὐδὲ δίδωσι᾽ Ἡν ὸ ώα 
να Ἰαῖν τάξιν ἀποδῶτε, προ αν. 
ὥττοντες ο) τω ύγειν τοὺς ΡΟΗ. αφ ' 

Άριά ομπιάώῃ Ἡ 1 Ρ. 998. 1). ΔΑοβίαις» δείέω, ἵη. 
1: ὅτι οὐχ, οἳ τόποι τοὺς ὤγδρως ἐντίρους, νο οἳ ἄνδρες 
τοὺς τόπους ἐπιδειινύουσι- στ ΔΙΟΚΕΝ, 

90. Οἱ ν ἐλήόντες Ἑλλήνων]. ῆ. δ/εβῥἜηιες οὗ ῥ71]- 
ἷᾳε [πα πιατανἰε ἵη «ἱᾷο νἰοία» πιητοηίαιιο {ορἱρηή 
σοά]σρς ταβαιο Ίρδα αάάΙοΙηῖ, 1π Ἱερτοῃίς Ἠσ]οιῖς 3 
βησυ]οο βρατήαϊα» (ΜραπΏους Β/ωήαγεῦ. Μα]]ρα, Ρ. 
871. Ε. εἰ ΑπΠά. Ρ. 335. ΔΑ. ΠΠ] ἀῑ[σοκάαςν, ψιὰς 
{μρτα 6. 1ο. 

Ὕννν ας, Πα- 

σ 

. 



7οῦ Ἡ ΕΕ. ο ) ο τ 1 κ ος Ἡ 

3 ΄ / ν ν “ ὦ 9. - . ΧΑ Ἶ : 

α᾽Αμπρακιητέων ποτηκόσιοι. µετα δὲ τετες, Λευ-οοΑτηρτασϊαίατατη απ]ηρεηΏ: Ῥοδὲ 6055 Τε» 
/ ι] - 9 9 4 

χαδίων χαὶ ᾿Ανακτορίων ὀκτακόσιοι Ὁ ἕςασαν. τητέων σἈάίοταπι εἲ ΑΠαΦΙΟΙΟΓΙΠΙ οξμηρεπιῖ, Ἠ94 | 

δὲ ἐχόμυοι, Παλέες ὃι ἐκ, Κεφαλληνίης διηκόσιοι, µε- {εηπεΡαπίατ Ῥαϊεεπ[ες εκ ΟερμαΙεπῖα, «ἲ- 

1 - κ ο. "ντ σεπῖ: Ρος: ος Ιπῃτιξή ΑΕΡΙπεΙαταπι απ1π” τα Ἆ / 3 α. ο { η, να α11” 

ο ο να ον. 
τα νο. Μεγαρέων τρισχίλιοι, εἰ-ο 5 η]ρης αἀβαραητ Ῥιαισοπ/οο [εχοεηῖ,  Ὁἱ- 
χουτο δὲ τετέων» Πλαταιές ἐδακόσια, τελωταιοι επηὶ οἳ Ἰάεπι Ῥηπηϊ {Παδαπὲ ΑΙΠΕΠΙΕΠ: 

δὲ καὶ πρῶτοι Αὐηναιοι ἑτασσῶτον κέρας έχωτες τὸ {65. Ἰανίπι τεπεηῖεδ΄ σοΓΠΗ’ οἑτο πη]- 

εὐώγυμον, ὀχτακισχίλιοι' ἐφρατήγεε ὃ αὐτέων ᾽Αρι Ἰα, ἆῑσε ΑπΠΙΙὰε ΤΠΠαΕΗΙ Ηῇο, αν 

φείδης ὁ Λυσιμάχη. Οὗτα, πλὺν τῶν ἑπτὰ περ οἴΠΠε», Ρίίετ εος απ ΠερῖεηΙ οι ώ 
ἔκασον τεταγµέιω Ὑπαρτήτησι, ἔσαν ὁπλῖται ,3οξαὶο5 αὓ 9ρΊταΠΙ Πατυεὶ ἐτλπευ ο ὰ 
8 συγάπαντεο ἐόντες ἀριθμὸν τος τὲ μυριάδες, καὶ Ὁ ππτο ΙΠΙβΙΠΤά να, ἂν λνάςα οσα 

ὀκτῷ χιλιάδες, κο) ἑκατοτάδες ἑπτὰ. ὁπλῖται μὲν Ἐν αλόη Ὃ πα ην τοι ειαηῖ, 
ο πάντες συλλεγθτεν ἐπὶ τὸν βάρβαρω» ἔσαν τοσᾶ- 1 .ρῖιοτ νετο αππια"», θΠρπία. ἁμπιέ 
τοι, ψηλῶ» δὲ πληθο ἣν τόδε της μὲ Σπαρτιητι- τηϊ]]α, Γοριεπὶ  οἶτοα ἷ Πηρι]ος ραταία5 

ης τάξι, ποτακισχίλιοι καὶ Τβισμύριοι ἄγδρες, ὣςα 5 εο]]οσατ] . ΠΟΓΗΠΙ ππιδαμίδαυε 3 νά 
ἐόντων ἑπτὰ περὶ ἕκασον ἄνδρα" χαὶ τιτέων παστις ΕΠαπάιπι εγαῖ ἱπῃσαξέη», Οειετοσπ! ο, 

ππαρήρτητο ὧς ἐς πόλεµον, δι δὲ τῶ λοιπῶν Λακεδαι- ἴεπι 1ιασεάῶπιοπ]οτΗπῃ ἃς ο τν δν . / ς Ἀ : ἱ ᾱ- τι” 

µοίων καὶ Ἑλλήνων ψιλοὶν ὡς εἷε περὶ ἔκασω ο ἐῶ ει Ἀππια, περοίε. νΙο ππο ος ιο 

τα ππιπιάπσππηας Παπτε, Πε νο, 4/ / Ἶ ἄνδρα, πεωτακόσιοι κ. ' ᾗ ͵ 4 μα» ᾳ ο ο -α Τέτβαχισχ/λιοι χα) Τθισμύριοι ]]ί : ὁ οµιππα. Ιθίτας 
ας δη τῶν ὡπό ο ὃν. Τπος π]µα απϊπρεπ. ώ 

οὗ σος / ν ον παω µαχΙμοΥ Ἠ Τὸ πλη ΛΟιίπς Ἰενῖς αιπαιιτ» 418 Ρήρπατε Ρο: 
΄ 3 / λε ΤΗ ἷ , 

. ο ο λε ο ο. Χιλιάδεο, καιέκα- Ίεε, {εχαρηῖα ΠΟΨΕΠΙ πια αι ρα 1ο 
0 

« ρω 
-- - 

τωτασε ἔ πῳτε. τὰ δὲ σύµπωτος Ἀ Ἑλληνμιδ Τομ ααίεπι Οτῶσις εχείαεάδ; ας 
τὰ συγελθόντος ἐς Π σα δη Ἱ σος Ὅεαπι Ἱενῖς αὐδιη 

ο ο. ελ λαταιας σὐν τεῖ οπλίτησι καὶ ἴδας «οἡῖ Ῥηρης΄ αρίῖΗδ» πι ἳ ἀέσεπι 
Ἰ ο» : { Ψιλοῖσι τοῖσι µαχίμοισι, ἔνδεκα μυριάδες ἔσαν, μις δΙΑνΙ αππατυτ, ΠΠ ο σὲ θε. 

κ ν - ν - 

χιλιάδος, πρὸς δὲ ὀκταχοσίων Κ ἀγδρῶν καταδέησ αι ο... » ΤΙΙΠΙΦ π]ε ε ζυπι εκρἰε- 
ορ ο ω τὰ 4ὔπιπιοτης επι αἳ ἀεσεπι ΤΙ. : 

ο ο νο, ἐξεπληρθντο ᾱ) Ὕνδεκα ῥατας αὓ ΤΠε[ριεπβρις», 1) ια. 
μυριάδες. παβήσαν γας καὶ Θεσπιέων ο) τῷ «ρατο- αιἱρρο. εἴἶατι τν ο[ρίεη[ον ἵπ. οχέτοῖτα ο 

} Δ. . 

πεδρ αφ περεόντες» ἀριθμὸν Ι ερ ὀκτακοσίς καὶ χι- Ῥεηβιε π πηῖ]α 6τ οξηβεΠΙΟΣ» 1η βι: 

λί8ρ, ὅπιλα δὲ εδ ἴτοι εἶχο. εἶτοι µέννυν ταχθότες 1ρα αἶπια Παρεραυι. Έτ Ἡι να 
τ ο» ε) . ΄ 1 . 

ἐπί τῷ Ασωπῷ Ἡ ἐφρατοπεδεύοτο, Οἱ ὃ) ἀμφὶδοπει ΑΙοριπ ῬΡοβα Ὃ ον οδίς ολη 3: 
ς 3 / : ὑ . ι .. 

ἸΜαρδόιον βάρβαροι, ὡς ἀπεκήδευσαν ΜασίσΊου, παρ- ΒαΤΡαΤΙ μιαν σπιν .. 0Ρῃ 
Ά "ο ἴ αν 4 ο αι 

Ἠσαν φπυθοµοοι τὴς Ἑλληναν εἶναι ο) Πλαταίῇσι, ο ας ώς ο Ῥωρας. ολ 4. 
. . 4 Ν 3 ασαί νά ὃς δα κ - οκ ; ) καὶ αὐτοὶ ἐπὶ τὸν Ασωπὸν τὸν ταύτη ῥέοτα" ἀπικὸ- ο Αἴοριπα ο πας Εαΐε, Ίτα {μπε ο 

: ' . ε- ἐν δν ας 

μια δες η ἀγτετάσσωτο ὧθε ὑπὸ Μαρδοίι" κατὰ δίοπε ἃ ἹΜατάοηῖο σο]]οσα: ΑΔάνεμν 4ἳ 
” ρολ ρα αν ίᾷ ὅνε ἑ πια . ΑΙ 

μµῶ Λακεδαιμοίες ἔφησε Πέρσας. καὶ 9 ππολλγσδζετα 1,ασεάσπιοπίο» Ρε, αὐ αμ ρἷα 

τν ὺ | 

| ; 

-α Αμπρακιωτέων } «{γ0ὖ.» Ρ6ΙΡΕΙΩΠΙ, ὁ Ἔσησαν αυ. 9. ο Πετηκόσιοι Ῥαε/. εχ ΠΟΤΟ» ολο 

τωκόσι, ὉὩτ «4, ει Εά., αὔπία [αρτα. ᾱ Συνήπαντεο «4γεῦ. ἔ.ν Εάπι τρεῖς τε Ἰάεπι. κ. ση 
ασ, μες Ῥτίας. σύνπαντες, γιά. «λομου. τ, 98... ε Νερρῖττ ἵπ ἀπό. { Ηπες σι άν 

Ες δοι, Σά. ϱ Ἑπτὰ ΒΥΗ.. ὦ Ρεβί τοῦ «γε. 2 απὶε Ἑλλ.» 4198 Ιαμάο, Σε οπνσ 
| τν 1η «το. Ἠπμὰ πονῖε ὃς Ἰὰ. ση Ἐσρωτεύουτο «4. 1 Ἑτάσσοντο Ρα. 

ΐ Φ -. - ο , . : . οἵάία 

Ῥῃ ολ, όξ . ἡ ώς Ἱα{Ἡκῄπιε, Τυτεπεῖ 1. Καὶ ἐννέω χιλιῤδεε]. Ὁ παπα {οΠἳρατΗΠΙ ἀαπεν 

ᾖμ]ας-Πόλη, οἶνος Τὸ ος Ἡ, Ουτε υποίηπη {η- 4Ἡ αἷία οπ]ρα Ἰαός {η οοθἰαῖδυς ραυαῖς ποῦ ὃ ερηρ5 
ας οὐ, αἱ μλε Το ἰά] Παλῆς Ατίσα ἀῑπ]εέτο Τ,. φαστετο ποἰο. ΑΡειπῖ πιαῖε, { τῶν ψιλώγ Ρ ραπΤΡΡΗ 

2 ὅτε, 1οΠΙΟΗ5 Παλέες. 1.6σα ΊΝοῦ. Ῥα]- Πμπιοτις Ίαῦα σητοι. Ῥοϊεδι ἀπρυίατ]» σψ Οππεάί Σ6” 
ηεγ{ Όταος. τν. κά ΕΝ ; Ἂνονδν ον οτί 

Ληϊ. Ἰ,. Ίν. Ρ. 598. Ῥαμ/μίαν πἴα]ορο ογαπί αηίοπι πά αήησις πα ]]]α, ἱερισποδο ἕ ρίίοσπε 16” ἴ 

επι Ῥιλ ποπ πο ο. μας Παπά βηρυ]ος. 1ὔχια {5 φίλους νάεηπε ὃ μοπεῖ ΝΙ- 
αν. 53. 2 1εά 3105. ας Πέβιεῖος, νΙβ΄ ατππλίυταΕ παπα οπτα]ορας ΡΟΠΙ ο 

ο 91. Σύμπαντες ἐόντες ἀρ.] Τη Ἠος ΠΗΠΙΘΙΟ ρτανῖς αἵ- μμ» ο το εἶν] Ὁμὶ εν ο Ποπ, 
μας 3Όγοο, ΠΙΠΗΙ Ίπες[α νἰεῇ Πφιοῖ ο {6- 2εῤόηὲ Ἰπίοτρτες, οί πι ση, ὃς Ἱά 1), Ρο” 

τής οὖπι μας ασε γαοῖος 11ος φιλο) πἹαπιοἵαή- ά ποηπυπᾳἵαπα Τ,αεἰπίς, πποῃοπίο ο20δή ᾱ 
.. ειοωητῳ να εἰοῖὲς 95οοο. ἴμπῃ σείετο- ῥή/6ἱ Δατε]. Ο. 7.» Ἱπίοης επ. Ῥενο” 1 
1οῦσοο., Οη]διις νι έ 4δοο. ΤΙ ππῖνετβ οοπΠοίυπε {55 ἵπ Ιενὶ εἴαηῖ αΓπιβίΙνα, οὖκ ὃν πλοίο αν τῶν 

ο. ος ος ας ΕΗε]]οάογ] ΛΒΙΗ. ΙΚ. Ῥ. 498. ρσω ΠΙΟ ή ον 
πμ ώσωνος ο ιρα 18: - ὃ ῇ ᾗ κοῦ 

σπιέων τοῖσι παρεοῦσι ἐξεπληροῦντο ϱἱ ἕνδεκα µυ σας Ὃς τὰ θα τν ων τς εις 1ν” η η οπε, 14 
18 μα νς Πατοσῖρις Ππεο]Ηρο ήοβο». ο. ον. χιν, ο8 ο | νά αρ 
ΧΙ, Ο. 30. ἦν δὲ ὃ σύμπας ἀριθμὸς τῶν Ἑλλήνων εἰς δέκω -Εἴ. Ὡς ᾠχυμέλε αρ ΤΕΕ μα” 
ευῤιᾶδας αἩ1 {οπίαῃ επαπι {εήρρογας. εἰς ως τα ον ο ν αν ον Π1ρΙ8, νο. 

ουσ αάῑΙτ, τῶν δὲ βαρβάρων εἷς πεντήκοντω» Ἰοηρίις νὶί 6. ομ. Ν Ἐν ο μα, 
οτι 4Β. []ργοζσέο τοσράῖτο ηχία οαιισπι ΊΠϊς θα μη 4. να ουπι ᾿Απεκήδευσβνη ος, τοέτε ΙΙ ος ετἴαπι ἃ ΠΝΟΗ Ίης βαρβά- δηπῃ, οπιαβηπι ἵπ . διορύση. ΠΕΝ. ομη Ἰπᾶῖε ΡΙΑζ΄ 

ρώ» ἔσαν τριήκοντᾶ μυριάδες» να, (σγαεσον Ῥειβτηπι ναι ή Ἱ πα) νοτυΐς ύΠΗ ἱπάΙτ Ρ 
Ῥρατῖός {εᾳμίο5» 4ΜογΗΠ] αά Ῥ]αϊηεας βΗκίὰ Νοῄαι άρα η  π μή ἀπαλγήσανσβρος ση 

{υζρίσαως σέντε µύριάδας. ο(ο Ἴορο. πιο ιν ο Πώς Ῥίσατησ πέντε 9βίάς : ΠΠΕΙΠΟΓ4ἴΟ6. «{ἴθ παυσαµένους ὦλνεῶν, ο ο σαν Αποκββι 
ὁπλίτας 38799. 6Ρο αΠάεπι 1ῃ οαρίτε {Πρεσίοτῖ ΊΠ6Ίηο- ας, οι οηδτΗ σας η ᾽Αποπεπόνη κ Απά μπι 

τηε ποἩ τορεο» νετιπι ἀππιαχας 20790. ΌΗΠῃ 1η παλισµένος" Απο νο οξ ης ᾽Αποσπουδάζεν η 
Δβρίπειατυπι ΠΗπιετο, 4η εἴ αΏοί νΙπυΤη Ἠασσσας, { Ῥηπημι Απόποπόνηιως ΟΧ 4γἱορῦ. εδί ΈμεδΠΙ η σέ 
-οα]σες νι]σας εοπρτΗΗξ, ΠΟΠ {π6]]ε ἀεβηϊτῖ Ῥοιθ- ορ, {μοἱαηή Το ήρῃκωος 6 42 ὠπερυθριασα! ή ν 

ὥς “4 Ίδια Πογοζοε{ Γση[απαε οκἵαΙοβΗΤΗ ν. Ῥ. 497. τοὺς ὀφθαλμούς, ᾖήοηομιί: ᾿Απερυθρῷ π10. ου Ε, 
ὈπιραταπΗ ορζυστεπῖ ΙΠτετ 11105, 401 Πλάτάιᾶσιν ἐμα- οὖδες ἔτι Ἀραά. ]οβοεμη Ῥ. 31329 4 ἔτι, ΤΡλλΗ 
η ὃς Μαρδονίου τε καὶ Μήδων, 4ΠΟΤΗΠΙ πμ]: ο85., Το {οτσεπάϊ ν]ᾷεπττ 4/εαίσΐς {πο ιτ 

ΠΕ 1Π Ὥαο Εελοάοη/ τοσεηβοπε ΠΙΕΠΏΟ» Κεῖρ, καὶ φ ἀνάγκη καὶ τὸν ἄνδρ ὀποζέσαι Πρώσ/σον» ἔτι πάλιν’ 
ΜΗΛΟ) --- Ἑήνιο, κ Νάξιι» καὶ Κύόνιο, οἀπανβήσαντο δὲ Σκληρὸν γενέσθαι» καὶ κάτ ΑΙΟΚΕΝ’ 

ΞΝΑΙΟΚΕΝ, ορ, 9) 



ει αἱ 1ῃ Ῥειβοα αςῖς Πησι]]ο βΙδτµης ορροβτῖ, Ῥμο- 
τουααπι Φῑνιμο, οεὰ Ῥοι[ο αἀπηιχτά αιαρηα γατίείας 
ΠαοΏαΠὰ, οιἶαιῃ ΑΕΡΥΡΙΙ5 οκ εἰαρίε Ἶας Ιαηρ]αιίς, 

(Φ8 Ἀπτοζεζεραητ, οι ἴΠ οτάίπος Ρ]ατες 6- 
τ8ης Φρε[ῃ, είς απ Τερέαταν ΟΡΡΟΠΟ- 
Ῥαῦτας: Ἱτα υε απο τορι{Πςβππαπι 1Π ΕΧεῖ- 
ΕΙ εταξ, Ιὰ οπΊΠπε οοπῖτα Τ,ασθάΦΙΠΟΠΙΟΒ ; 
θπθά Ιπβιπ]ης, 1ὰ σοπίτα ΤΈερεαῖας ε5[εῖ. 
Ίο [ασίεραι 

Ε1Ο. αἴηπο αἁπιοπῖτι. 

σΑ1,Τ1ΟΡ Ε; τιρεκ 1. 

/ 

ζορ 
γὰς 3 περίεσαν «λήθεὶ ὃι Πέρδαι, ἐπί τε τάξις πλῶ- 
νας ὓ ἐχεκοσμέατο, καὶ ἐπέχο τες Τεγεήτας, ἔτά- 
ξε δὲ ἔτω" ὅ, τι μὲν ἣν αὐτῷ δυνατώτατον πᾶν ἀπιο- 
λέξας, έφησε ἀντίο Λακεδαιμωίών' τὸ δὲ ἀσθονέσε- 

Ματάοπίις Τιεαποτηπη 1πα-Ο0ΡΟ" παρέταξε κατὰ τες πρ ο πο. Ίυχια Ῥοετ[ι αὐίοπι Οραζότων τε καὶ διδασκόντων Θηβαίων. ν / 

Περσεωέ 
9 3 / ᾽ Ἱ Ὁ) Χα / . . / εο]ἱοσανίτ ΊΜεάοςν, ιτ οκ αἀνοτίο οδίοπι δὲ ἐχομέες ἔταξε Μήδες ἔἶτοι δὲ ἐπέσχο Κορυθίες 

«ΟΤΙΠΙΠΙΙ6 ες Ροπάφατῖς 6ι ΟτεΙοπιεΠ]δ ος 
διεγοπής, Ῥοσι Μεὰος «ο]οσανίῖ Βαξϊτιος 
«κ αἀνετίο Εριάαιτίοταπι οτ Ἡ ταχθβίοτ!ῃ 
ος Ἱμαργοαίατιτη ας Ττγπιβίογαπι, ΊΜγςσο- 
ΒΦΟΓΗΠΊ4ΙΕ ει Ῥ]]α[οτατῃ.  Φεεππάὑπι Ῥα- 
πιο ϱοἱοσανΙτ Ίπὰος εκ αἀνετ[ίο ἨΗοίπιίο- 
Μη ας Ετειτίδηβαίη ΦεΥτεπΏιπηαπς 6τ 

αἱοίάοηβαπι,  Ῥο5ε ΙΠπᾷος Πατιῖῖ ὅασας 
Ὁρροβιος Απιργασϊατίς, 
ξαςαάς,. οἳ Ῥα]επῄδις, 
ΩΙ ρασας Ρο[ήτ οκ 
Ἰαπρεηβηπηααε ας ἸΜερατεπβαπι, Βαοϊοδ. 

5ἳ Ἴοστος 6 ἸΜΠε]επίος σἳ ΤΠεε[ι]ος -- 
ΤηΙ]]ᾳ Ῥποσεηβμπι, Ίο επῖπα Ῥμοσεηπ{ες ο- 

τέ καὶ Ποτιδαήτας, κα Ὀρχομθίες τε καὶ Σικυω- 
ωο. ἸΜήδων δὲ ἐχομένες ἔταξε Βακτρίης' εἶτοι δὲ 

όδεπίσχο Ἐπιδαυρίες τε καὶ Τροιζηΐνε, κὠ 5 Λε- 
πριήτας τε καὶ Τιρυθίθςν χα] Μυκήμαίεας τὲ καὶ 

Φλιασίας, μετὰ δὲ Βακτρίες ἔφησε Ἰηδής: ὧτοι δὲ 
ἐπίσχω Ἑρμιωέας τι καὶ Ἐρετριέαςι καὶ Σἱτυρέας τε 
καὶ Χαλχίδέας, ᾿Ιδῶν δὲ ἐχομήες Σάκας έταξε δἳ 

εἳ Απαξιοηϊ, ειζοεπίσχο ἃ ᾽Αμπρακήτας τε καὶ ᾿Ανακτορίος, καὶ 
. . ᾿ 3 / τ χο ει ΔΕΡΙΠεΙΦ. Λευκασίες, καὶ Παλίας, καὶ Αἰγιήτας. 5 Σακέώ 

αἀνετίο Αιπεπιεπβαιη. δὲ ο / ᾿ 3 3 , τὴ μα / 

χομένες έταξε ἁγτία Αθηναίων τεκα! Πλάταιέων 
κ ο ο ! | χαί Μεγαρέων» Ῥοιωτες τε και ΛΟχρ86, καὶ Μή- 

τα. ολ αχ ὶ λιέαθ, χαὶ Θεσσάλες, καὶ Φώκέων τες χιλίες. 8 
Ἆ ον ας νεα ς / . Ίπηος α Ῥατῖρις Μεάοτηπι Παδαπε, {5ὰ εο-ζ5Υ38 ὢν { ἅππαντες ὃν Φωκέες ἐμήδισαν, ἀλλά τις 

ΣΕΠ ΠΟΠΠΗΙΗΙ ος Οταοῖς Ππάεραητ αἆ Ῥατ- 
Ὠᾶδ[ΠΠῃ εοπρι]α: ετ 1Ιπο ακειιτεπῖες , 1Π: 
γαάεβαπι ες νεκαραπι Ματάοπῖϊ εορίας Ρατ] 
ΤΕΥ εἳ Οπῶσοτπα, απ «Τη Ί]]ο οταΏτ. Όοι- 
τα. Αιποπιεπίος Ίτεπα Ῥοβήε ἹΜασράοπα» 

ὅλΈῃ 
Τη ποπιπαϊα {1Πῖτ α ἸΜατὰάοπίο 1π ασίεπι 
[ταδε απ ει οε]ευειτίππω εταπι εἰ ρ]ῆ- 
ΠΠ  Βεραπῖ. 

αμτασυπι Μγ{οτΙπῃν Ῥφοπιπ, οἳ 8]ιο-θ5ἱ 
τηπι, Οµἰπεῆαιη ΑΕιμίοραπ ει ΔΙργριϊο- 
τησ αἱ Εετπιοιγρίες εἰ (αἰα[εῖες ποηΙπαη- 
ωχ, ρ]αάιο αἰπξΗ, αηἱ {οἱ {ππτ εχ ΑΕΡΥ- 
Ρηΐ Ῥηρπαςες: α Ματάσπϊο, αὐπ αάμῃς 
Εδίει 1 Ῥμαίειο, ϱ πανίδας 1ῃ απ1Ρ15 Ρτο- 

. . 2 / Ἱ Ῥηβηατοτος εἴαπε, 1π ἵεταπι ἰγαηδίαί:. ποποΟαπεβιβάσατο ᾽ ο συπι ρεᾷε[ή μις σορῖῖς, αυ επι Χε- 
Χο Λτπεῃας 1εΓαΠς, ΑΕρβγρΏϊ επ {πεγαπ, Ῥατβάτογα]η ἰσίτατ, τπτ ετἶαπι {αρετίας οΏιεῃ- 
πι 6δί, ττεςεπία πη]]]ία ἔπετο: Οτῶοοτιπι 

νετο Ἰατὰοπῖϊ αὐχΙΠατίοτιπ» Πέπιο ΠΗΙΠΟ- 

γαίες, 

αὐτέων' χαὶ τὰ Ελλήνων ηυξου, περὶ τὸν ξ Παρ- 
"ησσόν κατειληµθοι, καὶ οὐθεῦτον ὁρμεώμενοι ἔφερόν τὲ 
καὶ ἤγον τήν τε Μαρδοίη σρατὴν καὶ τες µετ᾽ αὖ- 
τᾶ εόντας Ἑλλήνων. ἔταξε δὲ καὶ Μακεδόνας τὲ καὶ 

εσ(α]ίσααε αοσοία. ἸἨα παιΙοππι κ ον α ο ον ομως ον»... ος : Ταυτα µε τῶν εθιέων τα µέγισα ὀόμα- 
σα, τῶν ὑπὸ Μαρδοίω ταχθέντων, τάπερ ἐπιφα- : / ολ μάς Αλ σεις οι κ οια ο ὶ άεταηῖ εετεταταπι α4ποαῖε πο νν. τς ν χαί λόγεα πλεισα. Ὁ ο)ήσαν δὲ κα 

δεηΏμπ. Ππιεπηχα υπ, τηπι Ῥμτγραπα, ἄλλων εθνέων ἄγδρες ἀναμεμιγμένοι, ὀρυγῶ τε καὶ 
. 4 ρω 1 / ) ” Θρήίκων, καὶ Μυσῶ τε καὶ Παιόνων, καὶ τῶν 

ἄλλων ο) δὲ, καὶ Αἰθόπων τε καὶ Αἰγυπτίων 
οἳ τό Ἑρμοτύβις, καὶ οι πι Καλασίρις καλεύµε- 
οι» µαχαιροφόροι οἴπερ εἰσὶ Αἰγυήτίων μῶοι µά- 
Χιμοι. τήτες δὲ ἔτι ἑων «, Φαλήρῳ, ἀπὺ τῶι νιῶ 

ἐόνγτας ἐπιβάτας, 6 γὰρ ἑτάχβθη- 
σαν ἓρ τὸ πζὸν τὸ ἅμα Ἐέρξη ἀπικόμθον ἐέ 
η τὰς ᾿Αθήνας Αἰγύπτιο, τῶν μὲν δὴ βαρβάρων ἔ- 
σαν τρήκωτα μυριάδες, ὧρ καὶ Ὁ πρότερον δεδή- 

Ὁ λωτα! τῶ δὲ Ἑλλήνων τῶν Μαρδοία συμμάχων 
λ 20 3 νο ος Δ λος / 

τη. ηεφΙε εβῖπι παπηοταῦ] {ποταηϊ, πονίε,Φοἱδε μεν εδει αριλμὸ 6 γας ὢν ἠρμήβησανν ς 

πἆά ἃ ἔ απτεπι΄ «οπ]εξίιτα «οἰ!δετοε σε, 
: .. αυ]ῃ- 

α Περιέασων «τοῦ. ποϊαρί]τες, ἀοίπεερς οἳ Πέρσ. 
ἄτεδ. ἔ πη]α οαδία. ΟΌοήξ 1, 1. 101, 
ἆ ̓ Αμπρακιώτας }ἠπά, ᾽Αμβρακιώτας {περ 
«ἀγοῦ, Α 
µέο. ῥὁ Με, Ρα. ἱδ. 1ο, 
«4, υά Ο. 9ο. ᾖ σον πῇ, 49ο). 
ἵείουῃι σὰς 72 Ρα. «4γεῦ. «ιᾷ. 
ον αμαπια Παπ αΗδί αἀ ατα, ά Ο. 1οο., Ἠαῦεο. 
ἴλπι ἐσ) πΟἩ Ἱερίε ἄτεῦ. 

ϱ 50. Ὅ, τι μὲν ἦν αὐτοῦ δυνατώτατον] ΦΕΙΠΊΟ ἆθ Ῥεῖ- 
' ΜΟΤΗΙΑ αιιοά τοῦΗ(ΠςβπΙΠΙη. σοΠτίῃ ΤΑσοάλοπιο- 

ας ἃν ος αὐσά Ἰηβπππῖης νεο οοπίΓα 
γ . ον τι ἓν ) πο) 5. 

εἶθραπο Ο]. ᾱὲ Ῥαμω οομἱςδιοῦ Ἀπόθδν ω να. Τον τοῦ «ρατοῦ 1.. ΥΠΠ, 94. ο. 
δς ̓ Αμπρακίήτας } Βεᾶο Πῖς εί Έ. ο, οχ Ιοπήπι » .μο εἰ Μαμίται, Μαῆτις ἈΠοταπι {αιῶτοι ας ο τις τ,. Ίν. 199. 96ἷΟ ὁ/ορῥαπί Άγα, ΞΟΓΘΕΙΙΠΙ Ἱη 
να α Ῥιοβαν] αὖ «εδ. ετ }πά,, αιοά Ίῃ Ιοηία 
ο πι (ης (ργεν]βίοπε. ἃς 

{ ἀμήροη δλλά Ἴπινεο αὐτέων ] Οι ή υῖφο ρτοχῖπια 
{5ᾷ πήτοκ Ἠπὸ: ὦλλό τινες αὐτέων καὶ τῷ Ἑλλήνων μὔξον' 
Παρνγσὸν ας ΟποβΟ Τά Ῥμοσεπίες ἀῑσί Ροςβης περὶ τὸν 
ο ἈΑτειλημμένο οι βαρτα ΥΠ, 6, 30.9 ἐς τὰ 

μας ασοῦ ὠνέβησαν, ΟΜίαμε Ίου νε]ας τεςξ- 
τὴν Μαῤδοή, ξη{ας η πο ὁρμεώμενοι ἔφερών τε καὶ ἦγον 
ἵετα πηὶ ο .ρατιήν. ΕΙΕ[ΗΙΕΠτ ετ Ώος οσο. πα Ἱ]- 

η ςδ) ος ρῄίε κατειληµένι. Πιο {Γρεᾶαπε, Ἰ5ία 
ύτος ὥσπε ος Πογοι]. Μα]ρη. Ρ. 868. Ε. αὐτὸς ὁ Ἡρό- 
ας πο ῥ ἐκβιασθεὶς ἐν τοῖς Πλατα[καῖς ὀμολον εἴ καὶ Φω: 

ο. ραγονέσθαι ποῖς Ἕλλησῳ, ΓΨΑΙΟΚΕΝ. 

ο 

14. «4γοῦι Ῥρε/. 7, Ἱήπς απήσι]ης, 
ο ει, «τοῦ. 7η Λεπριήτας Ρατ. «4εδ., οἶἶπι Δεπραιήτᾶς. ε Σακέας. α5/.ὁ Ῥοίτο ὠντίον «γεδ. 7 | 6, Παρνησσὸν Πάει εξ Ῥσε[, αἲᾶ υµα ΠρίΙαπες; ἵπ πα, κατειλημένοι Ίοςο Ἐ 

 ΡΠΗ6 οἰκερμένους. 
/ Μυσῶν καὶ Θρήκων «ἀγεῦ, 7α)]ᾳ, 

, , ἃ ἆ νο ἆ 0 Πρότερον δεδήλ. Ππε µαι πιαβίο Πάεπι οἵηηςς οἳ Βαγή5. 

λ 2 / ) 3 { / ; ϱ δὲ Ρ ἐπειχάσαι ἐσ], ἐς πώτε µυριάδαΦ συλλε- 

γηαι 

ὖ Ἐκεκοσμήατο 

{ Πάντες ἐμήδιζον 
ἀΙΤΟΓΗΙΏ κατειλήμ- 

{ ΛΌεεϊ «γε. ΡΙρΙα ὑπὸ Μαρδονίυ Ῥαε/. «{ῇ. 
73 Κολασ. «τοῦ. 1 Ῥτας- 

. ὅ. αἩος ἀιι- 
2 Ἐπεμιάσαι (εί. Όαο[. «499., οοτετὶ ἀπεικάσαι Π8- 

-Ζ6. πε τὸν Παρνήσσὸν κατειλημένει] Φοἱ6Ε πιοηΏς ΠΟ- 
πλεῃ 1{ᾳ {οΠρετε, ρατηοἰρίαπι, Ῥοβμίαπτς {ογπηοπίς 1Π- ἀοἱε, Ίάεπι, Ψετίεραητ αρ Ρανπας[ίμη «εργεδοηῇ: 
α αμοις Ώπάσπι Ὦ Κατειληµένοι απο] εοηβ/ήζ με 
εαηῖ. 5υρτα γής ο7. ἐπεί τε γὰρ κατειλήθησαὺ 20” 
ε6η/ος ἐς τὸν Παρνησσὺν, οἳ Ο. 35, Επτοτ δεῖ ΙὈτατίο- 
ΤΗΠΙ ἄπειλήμμόους, κατειλήµµόνευς εἳ ὠπειλημένουν ο 
κατειλήμένους εοηωπάεπωπι, Νάα Ἐ, Ἡ» 11. 18 
6ο. ἅς, ο ο πα η 
Ὁ7. Κοὶ οἱ Καλασίριες κωλεύκενοι] Ώε Πΐ5 Τ. ο ας, 

ο) δὲ μόχιμοι αὐτέων καλέονται μὲν Καλασίριες τε αν τν μοτύβιες. Βτοξούχο πο Πἱ μαχοιρφόρι», 4ὐοά νειπθ Ἰητεγριπόο νο]ορας, πμπομραΡλΠΕΗΤ. ο τος 
τον Βαπι νίάϊτ 6. σος Ὃ ὃν . ΠΠεἵη-. 
141411 ον ή. δυπασης . Ἡ. Ἡ. 

«96, ὃς ῶ η Ῥυδίταραπα π 9. Πετούο., 
Βοσοῖηε αῃ ρηϊθήπμπι ἀπεικάσαι απηριεσϊειει Ἡ Οαησρι 
απηρίίαζα, (οπουὴὲ ἵη Ραττες 1ν]. Ἰηποοπείππαπι Ἱηῖς 
οετῖο Ίοςο ἀπεικάσαι, 1π Ἀδμπ]απάο εἲ «οπραταηάο 
Ίοἱεῃς: ορροττμπίή5 ΟΠΙΠΙΠΟ. νιάετησ, ἐκ ππδεβοήριας 
αάνοσατωπι πηεηυταπίς. «4/22. ΠοδρΗ, ν, 076. Φί- 
0 τε καὶ όν, ὃς ΕΠΕΙΚΑΣΑΥ Πάθη" ετ διρρίίς. ν. 

γνννα 988, 

50ο 



οδώα - η με {ιβος ἱτδόρπία πο ]]ῖα αὐθίοτ ἐοπῖεεει αἆπας ααἰηφυββίοιά 

Ζ0ῦ Π Ε, ΕΜ ο Ὀ ο’ Τ ἶ ία. ΤΗ άπιεμμ» Οπαεοτάπη ναῖς5. Ῥτετίοία ορεια ΑΙΜΑ» 

απἰηηπαρίηϊα πη]ία. Ε]κ[ε οοπ]εξίο,. ἨΙ εξ 
αἀνετ[ο ΙΠΠΤΙΕΕΙ ἔαετε ρεςιτες: εφαϊΙς Ὑσ 
το {5οΓ[Ιπη. οἴαῖ οο]ἱοσατι». . 1τᾶ ἀἡροβιὰ 3: 56 
τἱοπαίπι ιαπ Ιρη]αΠπιουΕ αὐάπι οδ[εΏῖ οπ1Πέδ» 

οι ᾱοκζ. 9» ς / .λ”) ς 
γ1γα| εἰκάζω" ὧτοιόι παραταχθητες πεζοί ἐσαν, Ἡ 

Ν 4 « τί / 

δὲ ἵπ΄πος χωρὶς ἐτέτακτο,. ὉΏς δὲ ἄρα 3 πάντες οἱ 
3 ᾿ σαν ἷά ς 3 .ν ἐτετάχατο κατά τε ἔθκα καὶ κατὰ τέλεα» οὐθαῦ- 
τα τη θευτέρη μέρη ὃ εθύοτο καὶ ἁμφότεροι, Ἕλ- ο. : το {ωρτβσανετηπίι Δ- ο Ὃ απο ξ Ππί(αε ετΙαπῃ αἰίετο «18 {4εΓΙΕΑΥΕΤ Ἁπάρι 
σι μ Τισαμθὸς ΑΥΤΙΟΧΒ 1ν ο υόμθοςι ἀτος Ὑας Ἔριὰ Οταςο Πποῄβους εταῖ 1 {απιεηΏς ΑπΗσ" 
δη ἐίπέτο τῳ «ρατεύυµατι τθτῳ μαντις᾽ τον» εοτα οἨί Β]1ς. 16 επῖπι πυπς εχετοιπι νο ο. ή 

Ἠλάέο, καὶ γέεος τῇ Ἰαμιδέων 5 Κλυτιάδην, Λα- ππϊαραϊιτ, Έ]ει αμίἀετη ετ εκ βεΠετε΄-4 | 

κεθαιμιόµοι ἐποήσαντο λεωσφέτερα, Τισαμοῷ γὰρ ἁατήπι ΟἰγΙαάε», μεθ ανν ον 
μαντευοµέγῳ οὗ Δελφᾶσι περὶ γόνε, ἀνεῖλε ἡ Πυβίη, οἱρδοχιπα {π[ειτῃς, - Ίναπι Πη]ο πώς 
ἀγώνας τς, μεγίσες ἀλαιρήσεσθαι πότε, ὃ μὲν 9η λα ο οπής πώ πας οκεξριι- 
ἁμαρτω σε χρησἍριβν (εθασ]λέν ἃ τοῖσι ραβ ρα ος ια ν τή πππεπας βΥρπα" 

ανν :ὠ5. ἀναιρῄσόμοος Ύόμνικηρ ἀγῶαρ. ἀσχέων 9ε Πῇ9 ορείατη ἀαμαῖ, ἴαπαιαπι βγπηπίϱο» 4οἨ . 
ποτάεθλοω, παρὰ Ἐν πάλαισμα ἔδραμε νικῶῷν ὁ- αχσερευταδ, ααµπιαας {6 εχετεεῖεῖ ος 

λυμπιάδα», Ἱεωύμῳ τῷ ᾿Αιδρῳ ἐλθὼν ἐ ἔρυ.1οφποτιίοπα, Ρίῶτει ππηπα Ἰαάϊστυπα εἱ ρίοσς . 
» . 3 ”» κ . ο ο κάά επ { µαθόντες δὲ Λακεδαιμόνιοι ἐκ. ἐε γυμνικές, ἀλλ ἐς Ίπσετε Οἰγιηρία, νεπίες 1Π. ον ἳ 9 υµ 2 ου . τω . μή . . ἵ 

αρηϊες ἀγώνας. Φέρο τὸ. Τισαμοῦ μαντήῖο, µισθῳ ΟΕΒΙΏ ΕΠΙΕΤΟΠΥΙΠΟ Απάτιο, μι ρὰ ο {ρε. 
ἐπειρῶτο πείσαντες Τισαμθόν πΠοιέσθαι ἅμα Ἡρα- ταν ον π Εμ Ρε]μσα, 60" 
ΧλΕΙΦέώΥ. τοῖσι βασιλεῦσι ἡγεμώα τῶ 6 πολεµίων ὁ- “ἃτξ 1 ΗΠ8ΤΠΕΠΙ ΟΓΔΟΝΙΗΠΗ. . α6ππι ορ με. ο νο ΠαΡαΠΙΗΣ 6υΠῃ ππονσθάε σοπὰισετενπε θά ι ος { ων , / - ἔ 

. 5 / δε ΡΕ περι πολλν ποκυµέης Ἀπαρτήτας Φίλο] 5Ί]ετας[ἱόαταῃ τοσίδιιο ας Ρα[/ἰζοΓηπ ο. 
935 αυτο προσθέσθαι» µαθων τετο, ἀγετίμα, σηµαίνων Ὥμπη ίοχοι, ]ς νἰάεης θραΓΠαία5 Ρ ο) Χ- : σφι, ως Ἡν μὴ πολήτη σφέτε ἡ ὣὶ Ἴρβας απηϊσἰείαια,, 14 ἀπἰπιαάνεττεη», ὃν . η ν σφ Τέρον ποιῄσωται, τῶν. οετε Ιρᾳας απη]εἰείαπα, 1 οά πόρατει {5 

σποατῶν μεταθιδόχτες α- Ἶ ποιῄσει Ταυτα, ἐπ λος τεπάεῦδαῖ αππς]τις {185 ἀεσῖδ: Ἡς αΓΠΙΑΤΑΙΙ {6 
λφ µισθῳ -σ] δν Ἀπαρτιται δὲ, πεῶτα μὲν ᾱ- 3ο Ρτετίο 1ὰ Γαξυταπα, αμα ο ὑπιρειείεα 
Χᾶσωτες» διὰ ἶ ἐποεῦτο καὶ µετίεσαν τῆς μμ μον 16- 

8 δ ρα 18139 ααά π ο τ ὀμιήν 

ση αρα ον. οα- ων Ὁ ος «ππροας τε τρ περρσος πεσετε ος Ἕο οπως ον 

νο. 

μυ 

ος ανω ασεαασ ια αρ ς 

α Ώεβοῖε ἵη }ηή,, απ ο] 4γοῦ κατά τε ἔθν η ν ἔ ἴ ο τε ας ]ηάιν ς εὔ, κ 1η βας/ς καὶ τὰ ἔόν., ρτας ππα]η]. ὐ "Εθνου | δι. ας, Τ/ΐδου άτεῦι» 1η 1αθπίς Ταμτοητ1 Οσον.  ἆ ΟππΕ σοῶτι ο], βΡα{. «γεῦ. ο Πόνταβλο αμ 
{ Λλακεδ. δὲ µαύ. «4γεῦ. βατ. {τῇ 6 Πολέμων Πάεια ττορ οι ῥαα. ὁ Πομίσεν ἁγώὸι { πσπ ο. 

νο  --- 

ἵ4, 14, αἲῖ ἐποίευν τε καί. | κ κ 

359, Κα) τἆλλὰ πολλ᾽ ΕΠΕΙΚΑΣΛΙ δίκαιον ἦν. δοῤῥο- Ο. Παρὼ ἓν πάλαισµα ἕδραμε] 1116ἵα νίᾶυ 8 Απν 
οἷές Οεά. Οοἱοπ. ν. 17. κ ῶρος δ 55᾽ Ἱερὸς, ὧς ἐπεικάσωι, ἴετοημί αμἰπαπετᾶο. {ιρενατυτις ΠιοιονΑ ἡρ 
βρύων Δάφνης ----τ, ΠπΙηΙς {Πο ΜΕ, 1. Ἱέρῥαμο ἀπ ο το ήβοαηιο 1, πι, 11 {8 νσμρὰ {π 
ποαατο. αλοπι Ἱπ Πρυῖα ν. 147. δυσρίων, µακραίων.,Ίδρουπα Ἰπά[οανῖε Ῥουέμε» οοχτοχῖτ ΟΥοΡουΙἼρμμς ά 
τ΄ ἐ; ὦς ἐπεικάσαι Ίπ Τγαςδίη. ΤάΠΙΕΗ ν. 44. Πε- τα]ῖρης εχε]ἠάστο (. Λζσεί Ρυπεοερῖο ϐ/ΑΗἡμήυπι 
πυσμένή μεν» ὡς ΑΠΕΙΚΑΣΑΙ, πάρει, πες οἴττα 0οᾷᾷ, αῥοη. κ.Ῥ. 7οο., ἀοσιυῖε, αιιοά Ρα λε Η 4ο. δ' 
ἁΠεοτάίαπ» αμα[ίς"ει, ἵῃ αἰᾳς. μα νετο ο μὶς αὐχίυπι, νἰάείις Ἠχοτεῖι, αἆ (ταεο. Α” αὐ1. 
αὈ{επίίατη τοῦ ἐδὶ αὉ 4γοδ. Ιερίπιαπι ἀεε]αταμε, Νι- . ο. Ιαα]κία. Έσες εί /δευιη/ῇὸ. ἵπ Ἀίβοσιαϊ, Β' | 
ΠΙΘΤΗΠΙ 4ΏΤεΠ] ον Ρετῇῖαι αιέεαπα η εμρίε,«Ὠ]ο- µ4, 11. Κίμωνα ----παρὼ τρεῖς μὲν ἀφῆκαν ὃν πο οορηέ 
ΟΤΙ ΧΙ 30, ἃ εχΐ, πως ο μὴ θαγάτῳ Ὁημιῶσαι' {1Φ19 εποερέἠς ε/Εά. ἡ πρπις, πε. 
3 Καὶ γένεος τοῦ Ἰαμιδέων Κλυτιάδην ] ἴν Ὀβρονν Πργοί» (Ο1ή1ΦηΕΙΗ ηή/ογ1. ΑοσοηπισάαΣ ὴ 0ἱ 

γ]τ αοζσῄπιης,, 84 (1οργομ. Ὠἱνίη, 1. Τ. 1. τοῦ Ἱα- . αὐο Εαρίε ἀοδςμπιηπι Δερ/εγμηι, 40 ο οὐ, 
µιδέων καὶ ΚΛΥΤΙΑΔΩΝ εἶταε, Ἠαιιά {οἷο μπάα. . Ο- αχ. Ρ. 141. Ὦ. ὥςε, ἔφη, παρ ἓν µόώ ῷ νο ο, 
μοδα, ἔς ΕΙΔοχὴ, Ὀερηὴ, Β. Εεορογά{ εχεςΙ]εΠιο φέγόνας" µμο ϱγζάι, ϱιοηήηµς δες ες ο 

ο ο πα ο αν ο ρα Ἰω]οή ος ον ρηο, ο σας, » 4/16 (εἰάαγμ, ὦὢ κ ον ντο Ιλ μώσς «στ Ἠος υ14 Ενης ϱ. 

ο ο ο ο ο τον ο 1465 ρε -. αν ὀα] . δν : ΄ ς τ ο ) πλ μας αχ. Ῥ. αΌαο, οροπιῖ, πάβηλνηϊς μολας Ἰνόγαα ᾗν. αἱ λλδι σαν τόταρας φήφους µατέωφ τη τῶν ἁρίκω ΕΠ ος τανύόσι ηάις δν ρω ο ον ΑΤΗΤΟΚΓ. Ῥ. 496., Κίμωνα ---παρᾶ ΤΑ. μη ϱ. 42. ὃν νο ρα ο. τς ῥἹ- ψήφους τὸ μὴ τον Ὀμιῶσαι ος απῖς ακομη ο τ 
Τν» 19. ΠΕΩΙΘ. λεώσφέτερον μμ ἒ δν ππεηάν τρεῖς δὲ μόνοι ψήφοι δµήνεγκαν τὸ μὴ δράστη ηηΗΙ ᾗς 
την σφέτερον, μΏ] ἀείπεορς. :Ν ἀρέτις η ηνε  κῳ: τ Ὃ αφ η αν ο Ἠ οσο τοιρ. ο. «ο αν σα -"Ῥοσαδίεῖ» ΠΠ Παέζα Ε]κίοι αὐ ΑπάΠΟ ο. ο, 66” λέῳ σφέτερον», α1Π εοηροππῖ {ο ο2ὴ; λεώλ αν αν ς ΐ πο] ῃ νι νε εόρος ἢ Ῥειαϊτις: παρ ἓν πώλαισια" πα Ἰωδα ε νερο Ώς 
ἠεωκόρήτος, παωντελῶς ἐξωλούρευμένος, οὐπα, ΠιοΦΟ λέως -ὰᾳ νο ώεμα ια κ ]οής» Ἰοπίρης 6ἳ ρρουγαι] ἆο (4)οηέ οι Ἠλροιίζηί ορὶ Ἐκῶς ᾿ἀοἴεα Εαμ/ομίας εχρ]απανΙερ. οὔθι» μ)Ιης ος φήτ, ΒΙεΠΛΕ παντελῶς, αΠοτβιτη Ροτήπεῦηηε ΡΙΠΙΟΠΕ  εοππποᾶε τεια]ε Ῥαήπεγέμς, πο ᾿Ἠπξταν 
Ὅα, Τένεος τοῦ Ἴσμιοι τς οἱ Ἱπιδρείταα», «επι ποι. πια] υΛΙΟΚΕΝ. 

οὐ Ἰαμιδέων ] Οµπα Γη] {η Ῥε]οβοηπε/ὸ ος ς Τα) 

ν΄ 

ζα γρ. σν προ” ΐ ν ο να ας ν ος « . Τά 

οι Ορ μοεεπα) Μαυυσαῖε, Ἰαμλάσνιήν ὡμαη, σε. τη. Ἡγομόω τῶν πολέμων] Ία μὲ ΟΟ Ο οποθ (όμις ὃν ο δα ΠοδΙ/(λαλε ῥγσεβαη{ος, ης πῖς εως δο//λερΥΗΝ) ορ ]αη)η τη. αάῑοῖτο ΕΣ Ε πολέμων 
| Ἠλεῖον, καὶ Ψένερς τοῦ Ἰω ο, 41.9 απιοηιπι ἐόντα. ἀγώνων νοαῦη]ο: 14 ῇ ποϊατίς, ζγεμόνα Τόνι οχοῦ ἀῑοετα΄ποι ροιωής Ἠερωα, Ἱρωνάρῳ: ο κφαν ο τι. ΡΕοηδίς Ἴοη ροβσπις, [ερ Πρρεσς ο 

εδΐς οἳ ἰαπιά]ς αβεητ ζαορονόν Ότι, αν. ο, Ἴθι Ἰλῆς  λό ρήμη ο μλίων Ῥπασορανονιν οκἰαίοη, 
{Π1εγορή! οευπ. πηοπάσε ΠΟΠ Εαϊσ[ο ΠΗροάχηπη. αι ἡητυς να) ΄ε'θυπι Ὃ ας πμ ό 
Ι6ί Φένεος τοῦ. Ἰῶρίδέων» πιά (οτ]δί Ροξιήε α Ἱεέχοτο. οὗ. Ἰοεχμι | {141 αηο/ΛΩ7Η ἠηοειεζαμέ ή αν 

| Κλυτιάδην' Ώνο ᾗ Κλυτιάδην. δεὰ Ἰη]άμια ΠΠςΙς Τῑά., Απιῃς ος οσα εἐρεται Γης λείμων. 
ΤηοπΗΤΗ Πμοι οχ ΄ΡόΗ/6Η. Π]. Ρ. 9391, ο], Εγος. ἅι 10η Έπ9/. πρπά θµάσκε Ἱομρίων Επ 

ας ν. 

ων τ . -- . 6ῃ Ἰ ὃν 4 να. α(Τ 1 1. 4 ὧν. η 

Ίων ἵω 5 {θφµΗτΗς. Τισαμενῷ, αἴτ, ὄντ, Ἠλείῳ τῶν ή] ον Ὃ νο ὃν, 
Ἰρμιδῶν λόγιον ἔγεγετ ο ος ον τρ ον Εὔμαντιν Ῥόπιροϊως, ἀῑσῖεας Αα ριαῶν΄ τε καὶ ὠποσεμωόνα Ὕσμ. 

: ὅτα Ἠλεῖον τῶν Ἰαμιδῶν' ΝΙ. Ῥ. 454- ΑΜΤΑΡΗΙΗΠΙ ος ] σης λα δν οράίας ἠ[εοίατας ἐπισιμάν ν ιοα 
εαάστη Ε]ί 6 ρ. 495. ναϊεπι ΕρεταΒΙΠΙ τοῦ έλη. Ῥήη, αλ ο σα Ε--- ορ8 
ῶν φένους. πα ώρα ς, 46. ΟΙ 4ΕΕΊΙΠῃ λα αν μ ο. τος πρτα τσι 1 1ο 
Ἔσμτη Ἠαρι]α[α ἁῑσίτμν Ματάοπίης Ἠερεββταιπα, δν. οι 1σο, μη, Στ! ολ "Ἠβαιοης ον ο 
ὃρω Ἠλεῖον τε καὶ τῶν Τελλιαδέων ἐότα. Ττἱρ]εχ Ἱος πο. Ροτυῖε βίας ρολό πε καὶ πλ 

ΒἰοΠσπι 1 ο αγ]. οοΠίθέΕΙΓ» πα{σίεπίας νείαπι ]6.. {υ{ρίαβΡαἴυς, βασιληζην δὲ ὠντὶ (σολιτηής. ΙΙΟΚΕΝ. : 

| 3Η ἀεπιομβτα[ο ζηΙμη πά βρΗ/Ωηιρ.δοοις ο ο | . 

της» οἳ Ἰαμίδαι, καὶ οἱ Τελλιάδαι, καὶ οἳ Κλυτιάδαι µενορ" {εᾷ αἰτεόμενο": ἀάοα ΚεΜο νο 

ν  Μ ᾖ 
αι - μ, ρ]άμδ. 

ΙΥΑΙΕΟΚΕΝ. 3ο, Δεῖνα ἐποιεῦντο καὶ ὃς. ] ος Πππ](ό αμ 

ο 



" 5Ώµ5 εχετοῖτας Ίπετα, ατοεδβίο αππιευαηῖ, 

ὑ4 Πος απἴεπι ἀϊσοπς ἱπιῖταδατατ» τα οοπίεξία- 

ἠβε]αίαροδϊς Ωἱετεία, Τ{βπιόπις Έϊσυς ἔιθιις οἰγίς 
Ῥάπίαρυς, Ρο ομίποιε ρια]ία αἀξαῖε δραιταηἰ». 

Τεπίες Ἰηβίρης, οτασυ]άπι πιὶφβΊτη οπΙΠΙΠο Ε6- 
ΞΕΤΗΠΕ: ταπάεπή Ἱππίπεπτε ἱπρεπᾶά Ρετῇῃοί 

“08 Ίδιε ἠππηηίατος Ἰπίε]ίσεης, Ώερατα Ιαἴῆ 
{6 εἰ {Οἱ ες[ο σοπῖοπίπα: {εά οροτίετθ 

σασΑ1Ι, 1,108 Εν Π1ΒΕΕ τε, σοφ 
σµοσύνη, Τοπαβά ταν’ Τέλος δὲ, δήµάτος µεγάλη ἐπι- 
κρέμαμόη τὸ Περσικά τότε σρατεύµατος, καταίνεοῦ 
8 μετιόντες.ὁ δὲ, γγες τετραμµέΗς σφέας, εἰδ Ὁ εἴτω 
ἔφη ἔτι ἀρχέεσθαι τέτοίσι µθνοίδι, ἀλλὰ δὲν ἔτι ο κάὶ 

ν 3 τς κ οὦς ἵ / πα νι 

{ΤαἴΤΕΠΙ «{ΙΠῃ Περῖαπι ειπα Πετὶ δρατιία.25τὸν ἀδελφεῶν εωυτᾶ Ἡγίην γίνεσθαι Ἄπταρτιήτίν επί 

[ατῃ εαάεπι οοπἀϊσίοπε «ια οἳ 1ρ5ᾶ Πετεῖ, 
5 . / λ ο), / ση 

Ττόισι αὐτοισι λογοίσι Τοισἰ καὶ αυτό» γΨετοαι,. Ταυτά 
ελ» / ο ς 9. 

δὲ λέγων ὗτος ἐμιμέετο Μελάμποδα, ὢς εἰκάσαι» 
: ᾿ ο. : ο. . 3 1 Ἀ Ἱ 

1ο ]ΐσας,. Μειαπιροάεπι, τερπαπι ρᾶτίτετ εἰ βασιλήΐη τε καὶ πολιτηΐην αἰτεύμενορ. καὶ γὰρ δὴ καὶ 
ΕΙ Ταἴρπῃ Ρο/ζσεπἀο. 
Ύυππ αὖ Ατβινῖς ππετσεὰε «οπἀιςετεῖατ ε 
Ῥγ]ο αἆ «οπιρε[ζεπἀυπα πιοτουπη {ητοσίς ππι]- 
Πεταπι {πατηπη, Ῥο[ζεβαξ Ρίο ππετοεὰε ἁἰπιῖ- 
μπι τερπὶ, τεςι/απερᾶς 1ά Διρὶνί αἴαας 
ἀῑριεσῃς, «υμπα Ρίυγες ο ππαΠείρας {π[απῖ- 

Βτεπίπι ΊΜε]απιρΙ Μελάμπες» τῶ οὗ Αργέϊί γυναικῶν µανεισέων, ως µύ 
9οὃι ᾽Αργεῖοι ἐμισθῶντο ὁκ Πύλε παῦσαι τὰς σφετέραξ 

γυναίκας τῆς νέσε, μισθὸν ἃ προετείνετο της βασι- 
ληΐης τὸ ἥμισυ. εκ. ἀνασχομέων δὲ τῶν Αργείων» 
ἀλλ᾽ ἀπιόγτω, ὢς ἐμαίνωτο ᾱ πολλῷ πλευες τῶν 

οω ”/ . : { πε / 

ΤΕΠΕ » Ίτα οῬιοπηρεταπίος, αιοά Μείαπρας γυναικῶ, τω δὴ ὑποφάντε τὰ ὁ Μελάμπες ἕ «ροε- 
: 9 . ο { ο» ς λ ” ην Ν. 

Ῥοροίσεται ἁατιτί τονεττετηηῖ. 1Ρὶ 1ῑε σει-Ωβτεήατο, ἠϊσαν δωσοτές δι ταῦτα. ὁ δὲ 9)» αυτα δὴ 
Ώέῃς Ἠο5. εε[α Ιπηπππτατας, Ῥίατα ορίανίε, πε- 6 
δλης [ο Ιηάπ]επταπα απα; νε]]έπε, η ει [τα- 
ἵΠ {πο Ῥϊαηιί. τογῖαπα ρατίοπι τορηῖ ἀοπᾶδ- 
εΡἳ,  Ατρινί ἵῃ ατξαπι τεὰαξὲΙ ηος 4ποφιε 

ὃ5 αΏπή στης, Τα ΑρατΏαϊς, αὐμπα ΠΙΒΙΟΓΕΙΗ 

2 / κ 3 / ϊ δΝ Ν 

ἐπορέγετο, ορέων αυτές τετραμμθδεν Φα.» Ἡ μη 
ον ὁὸ ου . ’ 

καὶ τῶ ἀδελφεῷ Βίαντι Ὦ μεταδῶσι τὸ τριτηµέριο τη» 
“, το) . { εν 5 τ. 

βασιλήΐηε, εἰ ποήσευ τα βόλωται οἱ δὲ Αργείοι» 
3 3 ; ο ὀν - 
ἀπειληθέντες ἐρ σμὸν, χαταυέησι καὶ ταυτα. Ωό 

: ο. λ - ο. ον. } ο» ο ; 

1 πποππι Τήηπιεπο εσετεπὲ, ΡΓοτ/α5 εἶ αε-40δε | καὶ Σπαρτηται» ἐΦέοτο Ύας δενῶς τῇ Τισα- 
{εηίετυπτ:. ος σοποθεία. ἰδίοταπ ΓΜαπεπις μθθ, πάντως δυνέχωρεω οι. (συγχωρησάντων δὶ καὶ 
Ἐ]εις δρατβατα εβεδεας ααπαὰξ ππαχίπια ΟΕἵ- ταυτα τω Ἀπαρτητέων, ἑτω οἳἡ πέντε σφι µαι- 
ΤάΙΠίΠα νατσῖπαης οὐπα εἰς Γα[εερίτ. 
οπιηίθης Ποπηπίρας {οἱ {απι α δρατιαϊῖς εἷ- 
νιαϊε ἀοπαξ. Οιπαιε αὐίεπα εετίαπηα 
ἐσς αοτοα: ἵπατα εἲ 14 ρππηππη Ίος ααοά 
Ρήσηαίμπι. 65ὲ αά Ῥ]αϊσθας: αἰέεταπῃ, ααοὰ ἵπ 

ΗΙ ἐΧ τευόµωο ἀγῶνας τες µεγίσνς Τισαμεὸς ὃ Ἠλῆος, 
“θόµμεωος Σπαρτιήτης, συγκαταιρέι. μᾶνοι δὲ ο 

45πάντων ἀνθρώπων ἐγένουτο Κ εἶτοι Σπαρτιήτησι -πο- 
λώται. οἱ δὲ πέντε αγώνες, οἵδε εγένοτο" εἷς ῥὲν καὶ 

ας ος ν να ς ών πλαν κ Πλ ατος ος κ ςΥ 

Έεσεα εαπαι Τερεατίς αἴαιε Ατρινί: Τεῖ- πρῶτος, ἔτος ὁ ο Πλαταίῇσι' επεὶ δὲ; ὃ ο) Τεγέῃ πρὸς 

ὕαπι, ομοά η Ὠἱρφεπβρης επι απϊνετῃς ᾖ. Τεγεήτας τε καὶ ᾿Αργείες γεόμεος' µετα δὲ, ὁ ον 
Αισαάϊδι Ρτσίετ Μαπείπεος: αµαξίαπ1, ἆμοά Διπαιεῦσι πρὸς Αρκάδας πι πάντας, πλὸν Μαντηυέων" 

εἶπι Μερ[εηῖῖ αά Ιίππσπα: ππιαπι, αποάσοέπὶ δὲ, Ἡ ὁ Μέσσηνίων ὁ πρὸς 5 τῷ Ἰσθμῳ: ὕφατος 
κ . ὥ κ. ψ αν 3 Ἱ λ ἀπ 
8 

τα Μετιόντες Ἠδοῖα , ΠΟΠ µετιέντες υἳ «44, εἲ αΠ1. 
πσποίοιητ «οὐ, Ῥαθ/., πιοα. γίνεσθαι Ίάεπι εἰ πάς» 

ο ιερό, προέτεινε «4γοῦ. 
ται «γεῦ. Ῥαε/. «44. εἴ 91ερῦ. οἵα. 
Πῃατρίης ΓΑΠΤΗΠΙ. 

ὃὢ Μεταδώσειν 

6.59, οἳ 3, Χρήσμοσύνην Ἱπτετρτείαπτιτ ογσζμ/η, 4ο. 
1116 πείσο, δρατιαπί ρτοίεᾶο ὨΏε]ρηίεο να Ίοησα 
εταηῖ αἀδΙέῆοτεδ» «παπι εἶας ὦτ τε[ροπ{α Ώοσοί 1ασς- 
το, Ῥομας ατοίποτ» ήυταπα Τη απιοπΙ, αμχημαιιε 
εἷμς ἵπ[αρος Πα υικίο , οσα πήπιία 81 εχρετετεῖ, αῖτο 
Ἡσγασ]τσας ΡΙΠο[ορΒίπε αι] κόρος καὶ χρήσμοσύνη [α11ᾳ5 
ϱἳ ἠπαϊσεμείσ» πετ, οὈῖτετ ΒΡΙζο [μά. εχρ]]σαῖ 1.. 11, 
ΔΙΙ6σο. Ρ. 6ο. Δ., ΗΡΙ ἀοξήκβπιας {Ἠσηρείμν. ΒΟΤΙΟ - 
κωτωίνεον µετιέντες ε [πα ῥεταπασία ΓΕΙΗΙΣ/εΠ/ές ΕΧ ΟΡ]- 
πίοῃς ΡογΗ. Ἱνα]αϊ Οοἆᾱ. πιοΠβταπΏθις µετιόντες 1)- 
Ἰων ϱγοετ/2ηίες, ου Ἰ, 1, 15.2 πες «Ιίετεραι ϐ]. 
-ἄὐγε[ορ] οοπίεάτητα, 

95. Τὸν ὀδελφεὸν ἑωῦτοῦ Ἡγίην] ἸΜεπιοταῖ “Αγίαν» Ἡ- 

ΥΕ ἸΑγίαν, μαντευσάµενον Λυσάνδρῳ ἵπ ῬταεΙο αὰ ΛΕ- 
ο Ώμπεῃ, περοίοπι Τη απιαΠί, Ῥαυ[αΠ. ΠΠ] 11.9 
Όηᾷς βίατάτη Απιήήαα 1 «οΡΠοππεΠ: Πϊποσίπε ΝΕΓΟ 

Αγίων τὸν ἠφούμενόν τινος Τήσεμ 1.εχίςο {1ο Ῥ. 8. α- 
Ιάθείε, Ίπ απηρίσιο Ο]. Καῤηλεμίης Ίητε ΤεαΠ1Ε. 96- 

Πηεητῖα ὡς εἰκώσαι οτιόμενος, επρἰἀϊςμτιε ἀοέτ 
 Ῥαυίως αἳ κοἰεζίως αἰτίόμενον το[ουπιαΏῖ» αιΙρρε 

Ἑπ[απιεπύπη {ρεδαπᾶα, 1 ποσάαοπιοπήοσήπα ἵμς. οἶνίτα- 
Ὡς. ποἩ τεβπίσα». ΠΡΙ Ῥοίμ]άπιεπη.  Ώΐσστας ρ]αμβδί- 
ὅπι γἱάετί {η ρΙΊομεπῃ, Θιά 4 νετο Ἱπτοτρυησαίυς, 
ὡς εἰκάσαι βασιληϊην τε καὶ πολιτή(ήν, αἰτεόμενος, 114 Τ6- 
εδΠυΨι οἱ ἵμς οἱ υ)]αΕἶς ΟΠ ΡΑΤΕΠΙ» 48άἨ5» μας {ὐγε- 

οβΗ ο,/ογναιίο, ορύσπε οπποπάαΠοπα Τίβμπεῃης {ως 
Ῥαίωπας οἰνίταις 4μµαετεΡατ, Με]απηρις ρασίοῃα τρρπί 

αἱ ΟΡΗΠΙ: ΄ρατεβ 41πΌο εΠρίάταταε ΠαρεπαΙ». ναῖὰᾳ 
ἄτον Ίη:το ἀοβάεταϊα. οκ ρ ος 
ος τριτηµόριον τῆς βασιλείας ] αν {απι Με: 

Ἰασιλείν., ὃν ΙΔΙΗ ΤερεπΦεΠΙ68» ΛΙΡΙΝΙ τὰ, 9ύο µέρη τῆς 
σι ασ Νε]απηριις νοτο οὐπι Γαἴγε Βίαητε ΡΟοΓΒΟ- 

ς 6η {υαπι ς, . ον Ὠίοά 1, 68 

ΟαΗ11]ς ο πασς «Ώἰοάογή 1. 1Ν» 60. 
σας[α Με] νὰ Ρίπάαεὲ Ίνεπιεοῃ. Ο. νηπ, 3ο. ΡυΙ- 
μισέῷ τῶν» Ῥοφαπι Ρτοεείἁας οετεταρη1ο {11οΓε ΔβΙΕΑΓΑ5. 
μισυ ο δν μερῶν τῆς βωσιλείας. 91δἱ [εγναξίε κ 
ὥς φενέσθα, Ὁπι ἁἱπ]άίαταπι Βίαπα ύ]πο οοποεββδίθ» 
Θα ης “τὴν ὅλην βασιλείων τριµερῇ, Ηεἱωηροάίάα»» 
ἴἴας, [ρὰ Ογοογέας. Το ο ἀείπεορε τερίαε ζαποῖ- 

2 1θᾷ Ἱερίήπιαο, ΝΑ, Ῥρμ/ῶη, Ἡ, 18. 

ε ΟπήτυΠῖ ας «49. Ππαῖρο «γερῦ. Βγ. 

6 ) Τεγεήτας τε καὶ αι]. «49.» Ἠϊπο επο]ῖσα, 
τοὂ. Ῥηπη, “Ῥογὴ. δ. αμ. «πλιν 4195 Ιαπάο: αθεταξ αιΠει]5. ο Ὄεερι τῷ Ελ. 

θε 

ὐ Οὕτως ἔτι ἔφη Ῥαμ/., πμ ἆἄοαμε 2495. ο Νοπ 
τεζζα, νενέσθαι ἈΠῖεα.  ἆ Προετείνατο ρα]. «495. οἵᾶ 

1 Προετείνετο «γεῦ.  ϱ Ἐπορένε- 
} Δρεςε «ἄγεῦν ῥμα. - ᾖ- Παυει 14ο. ἵα 

1} Πάντων ΊΏ οἵα Φε. 344 Ὁ Μεσσ: 
γεῦ. 

α. -. 

Ὅος 45. Μοῦνοι δὲ δὴ πάντων] ἹΝεπήπεπι Ηαου]ε Οαρίηςς 
τα α ὡ ανα δν ο » η ερτερίο ᾖο. πας 
οΏεπαϊῖτ Μ{ς. Ίμας. τν, ο. χ.  Παππεπις εἴ Π:αἴει εἶιβ 
Ἡερίας {ο ἵπ αεοπίσαιι {1εΓε οἰνίπαίεπῃ τεεερΏ., 
εοάεπι υἴετεπίῦΣ. 1116. Ἡδάεπιημε σαι άοετεπῖ ρι]νί]θ- 
Ἡδ, αμίδις ρταε τε]αμῖς Τποθάκεπιοπ]ϊς ΠΙαραπτΗτ 
ρατηαίβε, ------ Οἱοις Ταοεάασπιοπ! νιᾶοπίαπι το 

Ῥοτίατυπῖ» αἰΙπαῦε ρταε]ία Ἠῖπς οοάεπα οτάῖπα τοσς- 
{1 Βαμ/αηίας ΤΠ, Ῥ. 993. 1π εῖετῖ πΙΠΙ] α5ι ἀϊβῖ- 
«ομ](8Η55 αιατίο Ίοςο ΤΠΕΠΙΟΓΑ{ΗΠΙ εχετουῖς {σαεῦ. Καῤ- 
21111. οἳ πο. Βαὐπογίμη; Πυῖμς τηΙΠΙ ἵπ Πεγοβοίο νθγ- 
Ππ116 νίάειυτ εοπ]εᾶητα» οοσΙβΕΠΕΙΦ Μεσσηνίων ὁ πρὸς 
τῇ Ἰθώμῃ' {εὰ ἵπ βαμ/απία πευττ]ως ρ]ασεῖ {απίαπιθ, 

ο η ΟΙ ΝΑΙΟΚΕΝΟ 
«5ο. Ὁ πρὸς τῷ Ἰσθμῷ ] Βεϊ]ηπι Βρασιαπίς Υες(οπ]ϊ 
ππα οπι Ηε]οτίς, οοςαραςς Ποιπς. οοπβαταηε: Ἱδῖ- 
Πῖο τες βε[ία 1π ἀεοεπι 4ΠΠΟ5. Ιοηρίεβπιο αὉ Ι5ίΠ]πος 
"Τῥμργάιάες Τ 1. 1οΙ. εἲ Ο/οάσγης 1,. ΧΙ, όλ. τθβες 
{υπῖ, ΄ Έχρο ὁ πρὸς τῇ Ἰθώμῃ αὰ [έδοέη νετῖταὮ, Ρα] 
Ρίο Ρανΐζημε ορίετναπίρις, οοἩρτυςτει. ῥα[α- 
μζανο Ἀαες. Ἠετοάοῖεα αρετισῃτης αθπημ]ατι5, ποππῖ- 
ή] 1πρεάϊτ 1,ασοπῖς, Ὁ. 11. σέταρτον δὲ ἠγωνίσωτο Τὲ- 
/άπ1εης πρὸς ποὺς ἐξ Ἰσθμοῦ Ἰθώμην ἀποσήσαντως ὠπὸ 
τῶν εἱλώτων. ΠΜ επῖπι ΠΠοπιεπαύ6 Ῥαεπε σοἩ- 
Ἰοηρίτ, πες ἄπε Γιρίείοπε τερετεὶ 1Π Εεγοβοίο Ἰσθμοῦ 
{πῤηὶ, εὶο ππαομ]ας οἵ]ρο. βαμ[αμίασι Ἀπτενετίετεϊ 3 
παπημο πιεπάαπᾳ θρίε,, πυ]]ας ἀὐδίτο.  1]α ος 
Γαπέαε απ εχίτα Ἰαδίς ουἱραπιᾶ Ραὐποζή Ὠκοιος ἂν 

τ, Απ, ρ. 41. περαῖ, 1: ο μπα. 
θέυ Ἰθώμην ----, φιοπίαπι ΊΠες. πευειβηῖεο» αμ’ εαο: 

Φιερῦ. Ἀγσ. οἰτανίε Αἱθαιεῖον Δε ἡοζυπι Αἰθαία» 4. 
ἐλαεα, Ορρίά μη. Εεηπίσοσιαρμο θὐ.ῑοσᾶ» ΏΟΠ. Αἴθερο. 

Ῥουίως, ου Ροω/ανίας ἰπάοία πιο ο αλόνον Ώωσο- ἃξ πρὸ σοὺς ἐν Ἰσόμαῦ Ἰθώμην ἀποσήσαντας τῶν εἰλώτωνι εννια νλν 3 ώρρε ἵπ Ῥειοροημείο αἴαιε Ίππα Ἰφιηπηυπη ροβίαπΙ 2 αετειαπια νο τα. ποϊαΠοῃο οἳν 
Ἰῆχοπις Ἐμορίαμας. Ῥεπε  6ΡΟ ΠΊΕΙΠΙΗΙ {ήλοπιοη πιοη- 
μπι ὁρῶν., ὁπόσα ἐντός ἔδιν Ἰσθμοῦ, πα πιαση]τά]πα 
ςοηςθἆετθ εΧ. ος ν κά {1ῤο/1ΕΣ Πε) πο 

16- 



1 Οµμῖά (αοτα (ταςῖς ει Ῥέτῃς ριᾳ ἀἰκετῖηῖ, Ηεσεββιαά πηήνα 
ο σ1Οο Η Β Β ο Ό ο Τ 1 εβιαρίιω οκ. «ατοεῖς αρον Ῥοδίεα ἴΑΙΠΕΜ αὐ 61Φ οροίὰ. ΄ 

{ .Ἡ 
λ 5 - η. 3 ζ 

δε, ὁ ο) Τανάγρη πθὸς ᾽Αθηαίψε τεκαὶ ᾽Αργέίες γε. 1 απαρτα οὐπι οιεπκαα εἲ Απ ὰς 
/ λ ον ) / | Ἶ αΙπα! όμέγος. ἦτορ δε ὕφατορ κατεργάσθη τῶν πότε ἀγὼ- Ὃ εν Ὃ ο ὰ ον αι 3 

Μπο ντος Εαν ο ο ἔμης ἀπόχοτ ναησίπατις εοτ Οµωοἱς {π. ΑΦΤΟ ΣΕΝ οιά νε. / 3 / σα ο ὃν ας ' 

σα ὃν ας παρ πω νο ον λδς Ῥ]αϊφεπῇ: ει αριὰ Οτῶσος ΦΗἱ4εΙΠ ας 

ος τισ μα νεος ιτ (ρὰΗτητηπῃ «δε, { Το ἀεβεπάετεηῖ: ΠΟΠ Π Αἱο: ; 
ἄμυνομθοισι" διαβασι δε τὸ ᾿Ασωπόν, καὶ μάχη Ῥιπῃ Ἱταπορτεδῇ Ρρπαπη σαΡε»/[ετεηῖ, ο. 
σρχεσι, 8. Μαρδοίῳ δε Ὁ προθυμεομένῳ µαχης ἂρ- ἀοΠῖο αμἴεπ εδρεδεπἀβ ραρβηξ τι κ. 

3 να κ. η . ν ΄ 9 ν αν 

χε εἰ ἐπιτΊδια ἐγίγετο τὰ ιρά. ἀμυγομέιῳ δὲ καὶ επίτετε Ρι]εητα εχια, ΠΠ εἴ ο αν 
/ Ν Ἄ» ς ρω ο ο 9 α. ο. 

τθτῳ, χαλά. καὶ γαθ τος Ελλήηήκοισι (ροισι 5 ἐ- {επάετεῖ; παπι ἶ6 φάοαιε 06Υῶς]5 | μπι νο, ἀάντν Έχω πἴνγεται θὰ ἁθλβμσοα ναι μι λε σας πιω 
524 τε ται τα ἆ Τελλιαδεων Εύντα ο πεκπι τον 9η ος Ππήνς απις θα ΤεΙηροἴᾶ ρα 

ο ντα παρ επ λαβότες» ἔθησαν ἐπ (μη οορἰς[εητ, Ίπ ν]πομία σοπΙεΕΕΓΑΠΕ ΠΠΟΙ- 
Φανάτῳ» ῶ, πεποβότες πολλά τεχαἰ «ὠαβσια υπ΄ τε αβεδυχῖ, Ἡε α 4πο πιμ]τᾶ εἲ ος 
αυτε. ὁ δεν ο» τετῳ τῷ χακῷ ἐχύμθος, ὥσε τρέ- Ῥετρεσῇ {μἱ5[εητ. ]ε ἵη Πας ολ]απήσαιο ος 

χω περι της ψυχἩς» πεό τε τέ αάτε : πεισόµε-όΡΏΊτις, πτροιε ἆς γ]τα ΡεΠΕΠτΑΠΡ; ή να τς 
γοφ πολλά τε καὶ λυγρὰ ̓  έργον ἐργάσατο µέζο λό- ΙΠοτίεπα πιη]τα ας τή μα 1οτεῖ μι ως 
γς. ὧς γὰς δη ἐδέδετο ο ξύλῳ σιδγροδέτῳ» ἕ. ἔσρει- ος Ἀν1ὲ ἀῑξξα ΤΙΣΙΟΙ ο οι το ζοτῖε Ἡ]α- 
ΧῤέΥτοβ κὠς σιθηρίΒ εκράτησε. αὐτίκα Ε δὲ ἐμηχανᾶ- ὃ ῃ ο νε ο αι ̓οκοορίτανίε οΡί 
το ἀνθρεώότατον έργον πάντων τῶ ἡμεις ἴδμω, Ἀ σ-α- .- π ο. ιο Ὃ ο Ἡ «απο νἰπ]ο. 

πας οαί Ἐν ὃµ Τὸ ον. πο-Ζοζοπἱοξξαης επἶπι Έ μα ταὔομς τοσα. ν “5 
: .. κ Ρσον έωυτε. Ταυτα ὲ Πὸοις εἀιςετειιῖῖ, Ριῶς]ά1ϊ ΠΡΙ Ρ ῃ ἁιοώιας» 
Ἠσαον 46 Φυλασσύμοος ὑπο Φυλακων, διορύξας 3Ἀξίο, «ιἱρρε αὐ εκειΡΙτοτ ασ Αι Ῥτο: 
Το) τοιχο ἀπέδρηεο Τεγέη, τὰς μὲν γύκταρ πο /ἀδ[οδίο πημΤο Ῥτοβηρί: ως αἴαμο πι 
ῥευέµεος, τὰς δὲ ημέρας καταθδύνων ἐς ὕλην, καὶ αὐ- ὃ, 6άϊεης, Ἱπτετάτα ΓΥ1ν18 μα ραδβπι ρεῖ- 

λιζόµειος ὅτω, ὧγε Λακεδαιμογίων παγδημεὶ διζηµέ- δη ον αοε δα Ῥετ σεποΠι, 
ων “ΤΕίτη εὐθρώη γενέσθαι, ον Τεγέη" τες δὲ ο) να μα ο Ὃ πασά 

ὠυματι µεγαλῳ οὐέχεσθαι τῆς τε τόλµης» ὁρέο- ἀποίαπι, οπίς ἀῑτηίάιαταπα Ὃ ών 

τει 

τηε 

πο ορ ο νο. α.ς 

απ πρ τν στον 

. νε {β ρω } .» ον - . : τας τὸ ἡμίτομον Ἡ τᾶ ποθον κείµθο, κακέβω εἰ ὃυ- αειπετεπε, ἵρδιπῃ Ἰπνεπίτε ΠΟΠ. 15, Τερεαῖ 
Ἰαμόηρ εὐρε. Τότε μὲν ἔτω διαφυγῶν Λακεδαιµο- Ἡθρεβίπατις 1αοεάῶπιοπΗδ ο ο στα Ἰαοεά- 

τρ / λ«ω ” 1 ης .. καταφεύγει ε» ΤεγΏ» Εὔσαν εἰχ, ἀρθμίη) Λακε-θο 13 Ρο ) ο το ἂν νο πΙπετο εἰ η 
αιμοίοίσι τΏτον τὸν χρόνον. ὑγιῃς δὲ «εγς μμ οπιοβῆ 9 ο) ο ο εσοει καὶ Ρεάε αἀ[αίτο, ἐΧ Ρτο[ε»/ο ΓαεεάΙΠΟΜΑ / πω σὸ / / αᾳ'ροσ/ποι/σώµενος Ὦ ζύλμο ἐσ-η ο μα : . αἱ Ρος 
ον ο : αν ο ἕ ιο ον πυδα ώση ος εκ. ΤΗ ΕΠ] εχηΏι. θεά Πο αὰ Ροπεπς παπα 
ἑνής πλεραΙμοιοισι πολέµιος. 9 Ὁ μὲν τοιἔο γε τέ. Έμπι ἵη Ταοεάῶπιοπίο5 οά[πτα μας ἡής αι 
λος οἱ συήήγεροε το έχθος τὸ ἓο Λακεδαιμοίες Ρ συγκε. Ἱῃ Ζαογπίμο απατα ναΠείπατείασ, Αθ τς Πο 48 

: , ἄ ὁ δν ὁ ς 3 . 3 ἁ - ΤΠ : 

πο. πν Ὑας Ἐν ο. ϱ» Ζαχύνθῳ ὑπ αὖ.- 9 5Ριις αἴφιε ΙηΤετετηρῖΏς Ε5Ι. ο ους. 
τῶν; χαι ἄτγέθανοι Ο 34 µθτοι άνατος ὃ Μγησι- “εεββτατ ΙΠΤΕΓΙΕΙΙ Ῥοβετίοτ τν νε . 

σρώτι, ὕσερυ ἐγέετο τῶν Πλατακῶ:» τέτε ο) Ρή5 Εωΐε, Ταπς αμτεπῃ 15 ἃ ασ τα οπβοσδαῦν 
ἐπὶ τῷ Ασώπίὼ τῷ Μαρδον! θα κ» πα {ππιπα «οπἀμότας, εαρΙἀε 14611” 1. πι τω Ασωπῷ τῷ Μαρδοίῳ µεμισθωμένο εἰ] ὁλί». τν Ἰαέὰ βοῄός οάἱο. Ἐ Ππδι ρταῦό, 
89 ἐθύετο τε χαὶ περοεθυμιέέτο 8 , α εππι 11. Ἡς ης ρη]σμσα ἃ ματ ἁαῆ] νά ὦ κ τε το όχθος πυπα {βίταΓ εχία ΠΟΠ εσ[εΠῖ ΡΗ τν σς, πε 

ἐαλλόμε ὅσα μμ μμ τς κάβδο. ὡς δὲ ἀκθορηαπι οπηπήτιευάατη πεηνε 1ρῶς ἱ μηεο. 
ο ση ον μαρίνα τε αυτοισι ΠΠερσῃσι, ἔτε ας Οτωσῖς, αιἲ εἶπι ἴ]ς ἐΓαΠΙ» ον : 

ἲ | ΣΕ ΜΟΥ εΏσι Ἑλλήνων. εἶχον γὰρ καὶ τοι Πἶπι ει Οιαοῖ 1 {εοπαπι {πυπι Αλ" 
: Ἰ 1 τν πο οά 35 ος η ν 3 

4 Ὃ ο ώ ο πα «εδ, ή, 4Πεπι αγΠση] πι ροβοτίοτος οπι/{οτηπε πια]θ. 2 Πρμ 
7) 2ὲ ῇ ον ολοι ρο. «ΟΠ. ος Ἐκρέετο Ρανς, ὃ; Ά)ὴ «40,9 ἐχρέατο εί. «49. Ρο» σης : 
η, ο δρ ο ημ τα) πμ Ὃ ο 7. Φανή. τν ὧ.ο πησόμενος αῖ. ειπῃ 40. ςΑσέτεμε 4 στ 
ο μ{, ᾷ Ὡςε 4γοῦ ρε], τή 4ιῤ 5: η δ Δή 46 . : 2 ο ἷας οιταϊ 1Π σου, 9 / ὅᾗι Τῦ σι γεῦ. ΤΑ ; ο πηϊπίπια ἀῑ[ρ]ίσος 1Θύω ο απ  ρη 1. Ἡ. κεί. «γεῦ, Ρα. μα, 41 ώορῦ ΠΙΩΓΡΟ Ὃρ / ας αν αν ο κά Τ ΡΕ μΝ οο. Δ το κείω. 311, ο Ιἱσεί «αΤΕΙ6. η ορεέαδν ος Ρ8ΕΙΟ :40.Β. ο Μέ το γε ἐς «{νοῦ. ή, ῇ : ; 0, ο. στα ρα. ςὁ σα) ο ἡ : Συγκεχωρηµένον «γεῦ. ν | 
«ΠΡΙΟΣΙΦ πιοίόι, 7 Ὀλύφ γε. 5 Με] Ρις πα. οοιοή τς περΏρυπε, δν ος μΏ 

” 

«4 προς -ᾱ σε ἒν ο ζω ο νιὸ θα ἌμΗ 
κ, ο ον 

τοπα]ηϊ{έος. 6 τς ο ας. -” Ἱέλον σιδηξ 
ρ» τον, κα σε γοςξς ἐς Ἰσβμοῦ, οκ σοπ{ι- πες Ἱερείο», Ίής πιε[ίογος Οοᾷᾷ, (οευιῶ». να ναι ο 
ο} οοΙΤΘ6ΙΟΠΟΙΏ ο ον ο. ή ζα- δέτον, .. ος Ἱπίετή Ιηπεχίηιε ο ος αἆ 4ὔ. 

ῥηωὸ οσα ο «άλμα ἀοθόβπιις θε τως αἆ Τιερι Διῆς, 1, τν, ο. ρ. 40 

ο ως 2 ες πε ο ο ο νεο μα. Ὃ ο. . νι, οὐ. 17ος οΙῥομο, ] ρμάνὴ ν 
5 α- . «ο. -ν ατ. . ; 2, β0σποι σα, ε : Γή ϱᾗ μμ / ) δρ: 

ο ο ο ο ωοο ω το-. 
ο νο ο ο ο αν 

ἴασας ομόμς. ΕΤΟΧΙΠΗΠΙ ἐχρέετο ρου 3 » του οἰπείου σερηθείς” , η ροιοίας ὃν 

τν ης αος, ῥωμνο τς Της ναΐςς, πο Άτσυς. Ἠίπο νειθὶ πιεας ΠΟ) μή 
εαραίισ. Ἐχρέατο ΕΜΙΡΗ ο. οὸς που ἐμτέω-  τίοβηιο Ἰἴαμας: αἰρονί φωλά αἰῤηήλαστε» ο ρπο το ΥΠ, 119.» παρηγορέατο Ἰω Ν 194. Ὀοηίς, με αχ- Βρή/απίας Βθαμοπιοτ ἀαίτας 019" πρ ρΝ) 
ίσου, ανίοις. Ἱπαυσαῖα. ἈνΗτήπι αμξεπη Να]άς, Ἠε- ἑαμεπιας -ᾱἳ | ΝΑ ορ 
σεββτατηπι ἸΑρκαδικὸν μάντιν /Ηέαγεῦο ἀῑοΙ Ἠ. π ρ, αι τρ ο έῃς ἁραας αμ μαα οβΗς τι 
479. Β,., αὐεπι Ε]ίάε οἵτιη εἴ 1ε/αε νατοἰη 1. ως ’ Μ Ὃ ιν αι οράσπι {ΕΠΙ συν 

“57. ΒΠωπι, αμε ποροίεΏῃ «οπτε» Πονίπιμο  Ἡ ο µόρν, Ῥεαθέητος {πτεπείαπι παανίτ., Ὀμάν ο ήν 
-.«σδ. Πεισόμενος πολλὰ] ΕτΙπιπα πησόµενοξ ΠΟΠ αδί]- ἔχθος συγκεκυρηµένον Ἰάρτη θ.{5» 36 601417 οα(ν { τὸ ΛΑ”. 
κα ἐρ Ρ1Α{. ΕΠεγοάοῇ. οὗ «4Η/εῥγ/ νετ[απα, πρὸς //εεβέωη ραϊτε[εςῖτ, Ίος Ἱ]μά 1Ρ8Η1Π σό ἔχθορ η 11” 

ει πήρ ο λάκτίζε, μὴ ΠΗΣΑΣ µογῇς ΑΡΑΠΙΕΠΙΠ.Ν. τθως. κδρμονίων, 3μιο Αῑῑα Ίῃ 1ο πιοᾶο τὴν εὐεργεσ γην 241” 
αμοπίλαμ τος λο/οςί . 624. 5ο... ἱέτα ποἩ Ἡσρεο» μαῖμος ῥεμένο]οημλσην εηρα τηε Ὠ/θάΗ 
ιο Ἴσόμενος εΧ πείσοµενος {ο ΡαΤΗΠα {περα Ῥος- ιν ὀυίετνατα νίάθ, ο σα 

Ρτοβιβϊας, Ἐκοπιρία ἵτ. Εἰε]ίοάογο πιοηιανί, 
{ 

ἱ 



Ἠϊρροπιαομης γάιος Οπαζοίηπα ἵπ Ῥεχβείο εαβεῖς. Τ{πιερεπ]- 
ας εοηβ]ίητη ἃς τταπα]τίρις Οτηστοηῖς {ετναπαϊς, ποί {πρρὶς- 
πηζυτα ϱξ «οπππιεαϊης ἹπεετοΙρίαπες. Αίορας {ερατα Ραρηᾶη» 
4ἱ οπρίάοφ, (ομβ]ία ἀϊνεια Αιτουασὶ ει Μαιάοπί]. : ό ή αν 

αιεπάατῃ Τ,ειισαά]άπι Ἡιρροπιασμαπα, αὐώπι- ἔἐπ' εωύτών ῥώτι Ἱππομαχω» Λευκαδιω ἄνδρα» 
Ἶ .. . , 2 -ς Ν ο ΄ ϱ . 
ας αάῄπετεπι Οτασὶ, εἰ θοτήπι ΠΙΠΠΕΤΗ5 ἐπιβρεότων δὲ τῶν Ἑλλήνων, χαὶ Ὑγυομένὼν πολεύνω» 
ετείσετεῖ, {Πατ Ματάοπίο Τ{πιεσεη]άεο Ἠεῖ-οκα Τ ον εν. ἂν Ὁμοαο κα ο ναΗ οι ἱμηγθίδης πυος, ἀγήρ Θηβαιο - 
Ῥγ15 Β]ης ντ ΤΠπεραπυς, απ εχἰτᾷς η ο ο πρπύες ἀρ κκ ανα ο. / Ν 3 λ ο ο» ; - 

τοηίς συβοάΊτοι, αιοά ἀΐσετει αρβάπε ἵπ- Μαρδυίῳ ο ἐκβολὰς του Κιβαιρῶνο Φυλάξαι 
αἶες αἀβμετε Οτῶσον, ἃς ἔοτε, Πὲ τηυ]τος λέγῶν ὢς εωιρρεεσι οἱ Έλληνες αἴει ανα πασαν Ἠμέ- 
ἸΠίεΓοῖρετοι, Ίαπι αμἴεπι ἀῑες οξτο αρίεταπῖ βΡΊ2 Χο ὢς ῦ ἀπσολάμψοιτο συχγῶς. Ἡμέραι δέ σφὶ 
Ρο[πῖ ο τερῖοπθ σαΠτῖς, 4 πι ἶδίε ἹΜατάο- ἀντικατημένοισι Ίδη ἐγεγόνεσαν ὀχτῶ, ὅτε ταῦτα ἐχέι- 

ΠΙΟ πος «οΠ/Ιαπι ἀεάῑτ. ΜατάοηΙας» Δά- γου σεβέλευε Μαρδοίῳ, ὃ δὲ, µαθῶν, τὴν παραίε» 

παρα μας Ἰαολδων, Κάσο χο ὁ ρω, ας ὠμῥα νύνω πἶμπν τν 
ουἱ ος Ἑοιε σπιν Ῥωοιυ  Ττία σαρῖ- πι ο δ ον  αμώ ἄιλαι ὠνίδας» τομ Ηῆλα» 

ἴα, Αιλοηίεῃ[οο ΟαΡίτα. 4πετοις αρρείαατ. ο ο, Φερωσι' τα» Βοιώτοί µεν Τ6ει κεφαλὰ καλεᾶ- 
σι; Αγιοι δὲ, 9ρυὸς κεφαλάς᾽ «πεµφθέντες δὲ οἱ 

ςΑ11ΙΙ1ΌΡΕ, ταδε τά, ρ1] 

89 

Ῥθυ]τες πῃίσῇ ποι [υ[ίτα Ῥενεπετε, ΠᾶδΗ ἐν μδὲς πε ε ὁ 
ΕΠΙΠ Ἱησοάϊοπεῖα «απαπρυπα απἱηρεηϊα Ίπεῃ- ο) Φόται 8 µατη ασικοτὸ. ἆ εσθάλλωτά Ύάρες 
ἴ ους; «οπιτηθαϊΙπα ο Ῥε]οροπΏείο πἆ εχ- Τὸ πεδίο, λαμβάνεσι ὑωοζύγιά τε πωτακόσια, οι: 598 
εΓζϊευπῃ {ΠΠργεβεραπε, αὐπι Ποπη]πίρας» απὶ {ε- τία ἄγωτα ἅπὸ Πελοποήσε ἐς τὸ σρἀτόπεδο, καὶ 
πμεραπτις νεβίου]α» σαρίαητ. Ῥείω παπο ἀγθρώσης, ἃ εἴσωτο τοῖσι ζιύγεσι. ἑλόντες δὲ ταύ- 
ῬτΦάατη παδΗ, Ἱππ[εγισοταῖτετ ἱχασϊάαης , Ὅῃ τὸν ἆ γρ ὃι Πέρσαι, ἀφαδίως ἐφύευο, «ἱ Φί» 
πεις ΙΗππεπῖο ΠΠ] ποσυε ΠοΏΙΠΙ ΡΙςεΠΙΕδ.1ορύ ο γ9 « Ὃ η ος 9 1 κ δὺ 

Π. απῖδις οσσἰάεπαϊς Ροδίσαφααιη {αεἱς {πι τρ τν μάς ὑσοζυγίε αρ ος ο ράπας θ ας 
δτασίατ, σππῃ σατετῖς αυ σοτίρπεταηῖ, αά «ἄπελον ΚΤΕΙΟΥΤΕςΣ Τα λοπα αυτέων Ίλαννου πε" βιβαλλόμθοι παρά ἔ τε Μαρδόνιου κά) ἐσ τὸ σρατόσε» 
-Ματὰοπίητη Πιπῖ ει αά εχειςἰτΙ(η πενετῇ, : μωρο το 4ΟΡοθῖ Ίαπς τβιῃ σο[αη Ρἱάσυτα αθ{απιρτητη ὃυ. Μετα δὲ τΏτο τὸ έργο, ἑτέρας δύο ημέρας οἱέ- | | Ἡ ἄν ούο ήμε 

οἱ βθλομθοι μάχης ἄρξαι. µέχει μῶ 
6 ι / ' 

Εδί, πειττῖ Ῥαρπατη Ιαοεδίετε νοΙεπρης; τρια, εδέτερ 
᾿ ἃ ου ο» .. Όγαρ τὸ Ασωπᾶ εωήϊσαν οι βάρβαροι, πειρώμωοι τῷ παπῃ 6τΠ Α{ορο τεπᾶς ῬατρατΙ ΡΓοςεδ{ΕΓΑΠΙΙ 

ο» κ) 5 ο ῑ ς ο) ᾿ » “. : 32 ἳ ς ΙΓΓΙταΏΦϊ Οτῶσος ρταῖῖα, Πε ἵατπεη ΠΡΙ Επ λλμώ. δέρ ανα δὲ εδίτωοι-ῃ μάτω Ἱσωος ὦ 
γω ο ΑΡ ο ς ὁ ζ αφ. 8 π» να 

Μαρδονίε αἰεὶ προσέκειτό τε καὶ ἐλύσεετες Ἑλλη- 
ἱταηδδυπάυπα Παιπεδαπῖ» εαϊΠίατας ος τς 
ἀοπῖϊ Ρεοστοάἰεραϊατ, θἳ (στῶσος Ιπ[ε[ασαι: Ὡὠσεκότο τα. 

Ῥχοβτς: ᾿ νάς, ὁἱ γαρ Θηβαιοι, ἅτε μηδίζοτες µεγάλως» προ-. 
᾿ ᾿ ὰ { νΣ ουία Ί Πεδαπ], περοῖθ ἵπ. απιοζεπῃ Μεάοτατα αι ο} οφ ον. 

γεµεππεητε Ῥτορεπί» {ετεραηῖ αἱασπίτες Ῥε]- θ)ύμως ἐφερο τον πολεμο» κα αἰεί κατηγέωτο μέν 
Ίωπι, οἳ αῃάπε Ρτον6µεαπευς πδαμε εἆ Ρτᾷ-2ΟΧΡΙ μάχης. τὸ δὲ ἀπὸ τότε παραδεκόµελοι Πέρσαι 
Ἰωπι: ἀείπάς εχεἰρίεηιες Ῥετ[ῷ ας ΜεάΙ, τεκα) ΜΊδο, µάλα ἔσκον οἱ ἀωεδείκνυγτο ἀρετάςο 

ἁΠριφοαῖριε Ρτῶείατα Εαοίποια οἀθβαηι,  ΕΗ5 γΛέχρµέννυν τῶν δέκα ἡμερέων εἰδὺν ἐπὶ πλεῦν ἐγίγέ]ο 
ἀπρίίας αἆ ἀεοετη πδαις ἀῑε5 πλ! εντ αδϊαπιν τωτζωγ ὧς δὲ ἐδυιάτη ἐγέγονέε ἡμέρη Ἀ ἀντικατημέ- 
αἲ υδῖ ππάεσίπιας ἀῑες εχ{ΠΏΠε οοπῄάεπδις : νο ΟΦ ΡΛΗ 

εκ αἀνετ[ο σορίἰ αἁ Ῥιαϊσας», εἰ Οτῶςὶ Ίοη". νο ο, Πλαταιήσι» οἵ τε δὴ Ελληνες πολλῷ πλεῦνες 2 , ο 

δε Ῥίατες αοσες[εταΏῖ , 4άπι ΕΙΙΑΠΙ Ματάο-" »ΕΥεγῶεσαν,, καὶ Μαρδόνιος περημέατεε τῇ εδρη, «ο- 

πἷης Παιῖνα Ί]]α ῥτανατοτατ, 1Ρὶ νεπετα ἴη οοἱ- θαυτα ἐς λογΒς Ἴλθον Μαρδώιός τε ὁ Γωβρύεω καὶ ̓Αρ- 
ἱοᾳυ]απι Ἰήατάοπίας 6ουτγῶ εἰ Ατιηῤασς ταβαζας ὁ Φαριάκεοό, ὃς ο) ὀλίγοισι Περσέων ἣν ὴ6 

| Ὃ η Π]ιας να αραιά Χειχεπα ἀβιος ραιι- θόλιμορ παρα. Ξέρξη, 4 βελευομένων δὲ αἴδε ἔσων αἲ 

ἐς οτε προς: Αη ο ρε ο ο 
ατα πιοτῖς πο ας η 1ε αἆ πιωμίαὀσταν τὸν ο ον) γαι . ος ος» 

Ύμεραπα, απο 1πμ]εαπι {αἱ εμας ερ” τὸ Θηβαίων, ἕνα σιτὀν τὲ ὅφι ρα 
. : μ΄ Τιπ- ᾿ ' ππολ- 

το Τιμηγενίδης «4γεῦ.; οι Τιμογενίδης, ὃ ᾽Απολάμψσιτο “τοῦ. 7μά. ὁ Ἐμβολὸς «4γεῦ. ἆ Ἐσβώλόντα Ἰά, 

ε ἠήεί. Ῥαι/. «4ῇ., οὐ ἀθεται. { Αδε 4 σβώόλόντα Ἰά 
νοῦ, πηβὶε. ΟΙταν]ὲ δαίόας ἵπ Ὑοο. ϱ ΔΌεςι Ρα. «41. { ὃ Ἂν- 

τικωτηµένοισι ἐν Πλ. ἨΗ. Βαν]. ἄν. ἀπὸ. Βαγὶς. ᾱ. ΑΒ. Βγ{1. ἀλλήλοισι Ἱπιεεροπεῦατισ, 91ο ΠΙΒ11 αά {οπισπιαπὰ 
Ἱορις. ὁ Βολομ. «4πεῦ. Α Μὲν γὰρ «4γεῦ.ν πιοκ αρεὸν άεπι {1ο ποτε. ᾖ{ Ἐσενμέχθαι ϱ1π4,, ἐνηνέχθαι «4τεο 

95. Τιμηγενίδης ὁ Ἔρπυος) Ἐο ποπηίπε ραυήπε Πασί- πο. Ὡς δὲ ὤδην εἶχον] Ἐχεῖται ἴδτα μας ἵῃ Αδην» 

ἔ 

Πο[ῃς ρτοάΊτος οπηπίαπι Ἡοτοταπι εοπίεπβοπε 6. ο. 
Ῥαμ[απίαε Τιμηγενίδας ἴάειῃ 1.. ΥΠ. το. Οριπιμς 4χ 
Ἰἴαµς γοῦ. οοᾷξχ. 

ο. Αἲ ἐπὶ Πλατοιέων Φέρυσι] Δάῑαπι εκ. (Πτμαετο- 
ης Ῥ]αϊαθας νετίις Ῥαι[ζμίας Ικ» 9. µ 798. Ρραϊείε- 

αὈμ]οίαπι Ὁτα]α «Εις Δρυὸς κεφαλὼς (αρα σµετοµ εἴ 
ρε ῥήοβγαιως Ἴσοι. 1,, Ἡ, το. ΠΠ. ροδῖ Τθη- 
ογάΐζ. ΤΠ, 94, Ἔρεῖς κεφαλὼς ΏΟΠ πιθιηϊπ. Ε1Ηία 
οεοΏαε Ίοσα {μητ, τατο αριά αἷίος ουνία, {οὐ τω 

Ἀχχν» 50. ΠΕΓΠΙΕΙΙΗ ΤΠΟΚΟ ἵαπποῃ Όσο Ἰαυσςί, ηὈί 
τερεπίτν Ἑ. ΊΝαπη Ἕρμαιον ἐν ἹΚορωνείᾳ τῆς Ἠοιωτίας τόπος 
5 βγαιΙ{, 8Η: «4ποη)1 ροῦμς ἵη Ἠλίς, «{εύῥο ο) ΠΠ. 
Ῥ. 46. α Τλνίαπο τεπιοϊῖος.  1ρίάεπι εκ Ορῥίς (ο οἱ 1.. 
ΧΠ. περὶ τοῦ Ἱεροῦ πολέμου εἲ «4Μακήηπεμὲς 1ν. Ίου, Ῥ]- 

Πρρὶ, ρδογίηνο 1, Χχχ. ἀἰεμηταχ «οτοπθμίες οµὰ 
μις ον ἐκ. τοῦ μετὼ τόίχου ἷη Ῥποσαπίες Ρ Ἰα5ίο, 

ίος «νετο 14 ορρἰἀυπιΣ Μετάτοιχον Πεπιο πονῖς, δἷε 
Βρ ροή τ αἱ 11] το[ς ρταείει ὁ/ερῦ. ΥΣ. εχ εοᾶσπι 
οὔ δα]ῃ Χχχ. ὃ Ἱπ[υπί 1 πανγαξίοηί, Ἠλ{ξοσ]απι {ᾳ- 
πησηάοῄςρς ΟΠ ΟαγοὔΗΗ» ΩΝΙ {εππεί 1Ρἱ αἴφμε Ἱτετήπι 
Εἰ]]α σοῃ να ὁ µόναβρχος ὁ Φωκεὺς, {ρεᾷαηιῖ» ΠΙΕΠΙΟΙΑ7 

κ νο (οὰ α[ίεπα ος πιης περ]ίρεπάα, 
αἲδίτ]ο, μα φοινος ααὶ ἱπτε]ήσιπι, ΕυαπτΗΣ 

Κθτατ οἶκέτ ε ο 2”. 1 ὃν Ῥόμη, ο 46 οοἆθπῃ μηδὲ ὁρῶντες τὸν ἐμὸν ἄνθρωπον 

απο 36. αάνοσρίῖ. 
19] 1ῃ Ῥοτίσμ]υπῃ νεπίμητ, 

"θιη (/εμμς ριαεσορηῖξ, ρ. 458. {αμπι αἱ- 

οπβπι/Η τος α1. α ἀοέτίς αἆ ὁ. Ίνήοσέ Εναιρ. 
Πὶς πες εχεἰμάμηινς» Ώξαις 

νεροῖς {η]εέτα Β/αιομή ε ΟΠαταΙάε Ρ. τα. Ο, ἔπει- 
δὴ δὲ τῶν τοιούτων ἄδην εἴχοιεν ομίας Ίαες {μπι ἵπ ἄπδ 
ἒ, νΠ. ἂε Ῥερ. ὤδην Ἰδή ἔχρυσή ἡμῖν οἳ λόγοι περί τε τῆς 
πόλεως ταύτης καὶ τοῦ ὁμοίου ταύτῃ ὠνδρός ΒεοΙεητες 
ουὗνία ρηταβς ρτορτ]α Ἱερίτατ ροτε[ϊατε αριιά 410ρῃ. τν. 
Ῥ. 199ὺ. Ἐ, ὦς ἆδην εἴχομεν βρώσεω Ὀθτην Ἡετο- 
ἀοῖεῖς 015, 11. Πεημζετδωβς πὰ Ὀμοίση. ρᾶρ. 500 

| ΙΝΑΤΟΚΕΝ. 
90, Οὐδὲν ἐπὶ πλεῦν] Ἠεότε, πὶ β]ἱος, οοτηὶρῖε ἵπ 11 

ἴετις αἆ πῃο ἀαθῖς Αοεηίις, οὐδὲν ἔτι πλεῦν ἐγίνετο του” 
τέων' 4µ4ε εδάεπι Ἱπίτα Ἱερυπεμ ο, τοό., 6ἳ 6, 190.5 
πΙῇ αμοά πλεὺν 1δἱ Πτρτο πλεῦν. ------ ἵα ρτοσϊπιῖς: ὡς 
δὲ ἑνδεκώτη ἐγεγόνεε ἡμέρη ἀντικατήμένοισι ἀλλήλοισ" ἆμο 
ος ροβτεπια αἰῑῖ5 οτἶαπ αΏθτιπε Οοάά. ϱ πε ποπ 
θέα: ἶαπι απἲς ἀῑχεταί ο. 38., ἡμέραι δὲ σφι ὤντικατή” 
µένοισι ἤδη ἐγεγόνεσαν ὀκτώ. -------- Ἐαπἱο Ροδῖ ο. 
περιήμάέκτεε τῇ ἕδρῃ'"Ίογαην λαο [γέΑς ἡηρο ών λἩτ 
πηή]ίτος αριιά Τζμργά. ἀἴομπτας ὦκθόμενοι τῇ "αρΗν νν ν 7. υὈἱ ποιαε ης ων ο ο ΜΟΚΕΝ. 

90. ᾽Αναξεύξαντας ---- τὸν σρατὸν) Ὁπίουπῃ Ὡς Ώτι» 
άιωιας οχεππρ]ωπα {η ΕΠ. Φιερύαη. 68. Ί. 1: 1905. 

εχ Μι[μα νπι. Ο. 6ο 1. μἡδὲ Αναζεύξήο πρὸς τὸν Ἰσθμὸν τὰς νῆας. Λάαυϊ μου Ροϊμετατ εἲ ο ο, δύ 

ζεύξαντως τὸ σρἀτόπεδον Ίέναι ὃς τὸ ας Όμοπι ΡΟ5ἱ ρα» 
οἴδίπια νιἀαὈΙπΙ5.Χ0ΡΤΟΥ ΤΟΙσι ο. εὐπάειῃ ρα- 
ΤΙ] ἔοτπια τοῖς ἵπποις ωμά γης ἉγΙς Τε. φιλὸν 
κτήνεσι Ρ2ή0 {μά. ϱ. ΟΠ. Ετοῦ. 110. ρ. ὅσο. Α., εξ 
Ειλίοίργως ΑΕῑῑι« ΥΠ. Ῥ. 398. {οτἱρβετης, | 

ΑΟ. τοὶ 



δού 

ΟΙ. οεδεγης αἀνετῆς, ᾖὁ {γοῦ, {. Βασ, απο 

ΕΝ ' ριώΙΗ ὀσβως Ἰσαδίιες Βάπαῖξ αά Ιὰ τις πού 215 ο Ἑ κ ορ ο κα Ἡ 
ἃ 1 ρω ς ὃ ο . α . | ὁ 

πολλόο χα] χόρτον τοισι ὑποζυγίοισι' χατ᾽ ἠσυχίην τηυ]έηππαμα ΡραὈυ ΙΗπιεπτῖς εοπιραταν!ς[εητο. 
ς ον η Δ "τς . οπῇβςθ: τε (ζομένες δια πρήσσεσ.)αι ποιεῦγτας τάδε. έχεω γὰρ Ἀϊαπε 101 οοπΠἀεηῖες τταπαι]]ε Τεπι «ΟΠΗ 

χρυση ον ὁ η ίση κ. ον ὃν δὲ . αμ ο τή. Πρπαιϊ, ἴωπι που. Πρπαα Παβετεηῖ 
Μα δε η «αι οκ ἕνπαµατα, τα λομ]ααι επατή ατρεηΏῖ ας Ροζι]οταα, ης τέων Φειδομέυ» µήδθὸς» διαπέµ-πει ἐς τους Ἐλλη- Ῥατεστεπε 1, 16ὰ επ αἆ Ότῶσος πες» 
6 Ἑλλήνων δὲ µάλιφα ἐδ Τοὺς προεσεῶτας ο) τεπῖ, 605 Ῥιῶδείρις, αι εἰνίταΠρης ΡΙ5ΕΙΙ 
Τῇσι πόλισῃ καὶ τα χέωὲ σφέαρ παραθώσεµ τὴν ἐλίυ- ἀετεπε. ἔοτο οπῆη» ξ Πῆ {ναπι. σεἰοίτο 
"κρίην μηδὲ ἀνακιδυνύεν 5 συρβάλλοτας, τούτου ΙΙαάετεπί [δετιαϊεπα: πεφε τΗΠ[Η5 ας. 
ἆ μὲν ἡ αὐτὴ ἐγένετο καὶ Θηβαίων γνώμη, ὡς προι-ΔΟΙἱ ατα ἀΙ[ΟΓΙΠΠΕΗ. Εαν ο 
δύτος πλεῦ τι καὶ τούτου" Μαρδοίου δὲ» ἰσχυροτέρη το τα η, ο. Ὃ : ωάοιαί 1 
τε καὶ ἀγγωμονεσέρη » καὶ οὐδαμῶς συγγνωσκομέη]. να μη ροτπαἴοσα μας» νι 
δοχέεν τε Ύαθ πολλῳ π Ἀδιασυα έμο] της σφετερήν Ππι]]ο πιοάο σθεἆθῃς: οαΊρρε ορίηαπίίς πι)”. 
σρατην τὴν ΕλλΗΙΧΗΜ, συμβαάλλεν τε τν ταχί- το ππε]ίοτοπι {ηπα οσ[ς απαπι ΟΗΦΕΟτΙΙΗ ρᾷ 
ην μηδὲ πέριορᾷγ συλλεγομόους ἔτι Ε σλεύας τῶνβδετοίτηπα, οἳ ΡΤίπιο 4 οφπθ ΤΕΠΡΟΤΕ αν 
συλλελεγµθων. τά τεσφάγια τὰ Ἡγησισράτου ἐᾷν δετα, φώαπι σοιηπηίεεετα Ἡτ ΡίαΤε5 ας ορ 
Χαίρ, μηδὲ βιάζεσθα|, ἀλλὰ νόµφ τῷ Περσέω 3ξΗ εταπι «ορετεητ:: ἨΗερεβίμα ν οἱ ς 
χβεωμέους συµβάλλεμ, Τούτου δὲ οὕτω δικαιῶν- {Ρίεῖα να]ετε Ώπετε, πες απο. εοπ(βε- ον ποπ. ντ. ας κράτος εἰχε της φρατίης οὗτος 5 ἐκ. βασιλΊος,5Οῃζπιο ο αι λος υδί {οπτεπῖα 118 
ἀλλ᾽ οὐκ Αρτάβαζος, μιταπεμψάμθος ὧν τοὺς τα- κν]ο]ι .. βσιτ Ῥεῃες αμα. εταῖ ΓΗΠΙΠΠΑ ο. ξιάρχουε τῶι τελέων, καὶ τῶν μετ᾽ ἑωύτου ἐόγτων Πὶ, ΠΟΠ Ῥεπες ΑτιαῦαΖΕἩ ο παῖμά Ἑλλήνων τοὺς /Σβατηγοὺς, Ἡ εἰρώτα εἴτι εἰδδον λό- τἶππι ρτω[οδεῖς αι αμ [ερ  αἰαιὸ 
γι περι ΠἹερσέων, ὡςὶ Φαφ«αρέωται ο) τῇ Ἑλλά- Οτῶσοτιπ, εος ΡοτοοΠίαδαἴΠῇ» η Ρεηίτιϊ- 
δι, σιγώτων δὲ τῶν ἐπικλήτων, τῶν μὲν οὐκ εἰδότωισ5 οἳβου]υπι Γεἶτεπι ἆε Β οτήν «η ἔ ος αἀνοσᾶ” 
τοὺς χρησμοὺς, τῶν δὲ, εἰδότων μὲν, οὐ ἀθείῃ δὲ Ἡδ τη Οχαεῖα. Βίοπήρις 1ῆλν ἆ ή αἳἵ- 

. : ταςυ]ᾶ Ῥ 
ὁ νεταϊ πι ποἵατεΠῖ Ο1 43" οὐ ποιυµέων τὸ λέγευ, αὐτὸς Μαρδόνιος ἔλεγε : » Ρατῆπι απος 16 ήί ΡΙο(6ΙΤΘ) ιο 

τεηῖ Ἱϊτᾶ αΡεΠᾶο. (ΟΠρρε α ΠΠ πια]τατη 845 

οεπ/ρη!! 42 

1 

3 ; ώ ΠΗΤη πτατεπῖ Ρῖ 
» να ο ὗ μ ο) ἴσε οὐδὲν, Ἰ οὗ τολμάτέ ο ερο, ος Εανάομίαν : ο 
15 ΕΥ αλλ ἐγὼ ἐρμω ως εὖ επισάµωο», ἔπι νο απἲ ΠΙΠΙ πο[ῖς, αι ρεοδοας οί 
ῥ : Ἄόγιο ὦς χρεὼ ἐσι Γέρσας ἀππικομέγους ἐς τὴγόοάειῖ, «Ρο τει ΡΙΟΡΕΤΑΙΑ τι δριβς [αν 
» Ἑλλάδα, δαρπάσαι τὸ ἱρὸν τὸ ο) Δελφοῖσι, µε- «οβηϊϊαπι Ἠάρεῃς. Εσι οβευι απο πήρίαπε 

ΝΑ α νο. πωκ, ηλ. ἶαπι Ρτοῖς 1 ο » τὰ δε τὴν τὰ διαρπα γην ἀπολέσκαι πάντας. ἡμεῖς ταἱε εδίε, τς 1Π΄στῶςια : πιααε ἀπερῖο. 
» τοίνυν αὐτὸ τοῦτο ἐπις-άμενοι Ἡ οὔτε μεν ἐεὶ τὸ Ἱεαρίιπι ωοὰ Πεἱρηίς ἐν ἆ ος, πα 

ας. ἐεπιρίο οπηπες Πτετεαηῖ. (1ο ομία ς .ν 3] 2 / ᾿ / κ 4 2 ἱρον τουτον ουτε επιχερήσοµο δαρπάζων, γαὐμς νο ορ ο πθαις αλἰρίπιις ο Ἴρης 
«5 το έψε ὃν δς εἰς λε ος : τοῦ Π88 2» τὲ ἐψέχα, της αἰτίης οὐκ, απολεύμεβα, ὡσ-ε υμέωνόδ]ςιμά, πεφιε ἀῑπίρετε οοπαβίπιασ, ποπ» 0 / 3ἡ »/ λος Ὦ ο. ἳ 1 3 κ 0 
2» 050ι τυγ χάγουσι εὔγοοι εὔντες Γέρσμσι, Ἰδεσθε τοῦ- σαιςίαπι Ιπτεπταπι ἀενιαιι, αἳ οἰμης» «/ ς ο ς ο ν 5ς / ς ς ς 2. » 9ὲ εἶγεκα, ὧρ Ὁ περέσοµόους ἡμέας Ελλήνων”, πο απϊειπαιε γεβτυπι Ῥεπο ες Ὀ σον 

.. / ο 1/ 3 . ταυτά σφι επαςν δεύτερα Ρ ἐσήμανε παραρτέισθαί νο]ηρῖαϊεπι «αρ]αηῖ, ἴαπαιᾶπι Πο [ρεο ἴ- 
ή! {αρεταιι1].. Πας Ιοᾳαμτής Γεομπαῦ Ἐν 

τα Δὲ ἂρ Ἱ α΄ «729 ο, Δ , οΣΗ Αα ο, ῶς ο. ον, ον ο 3 {οφ1ιοῆς τε ΟΠΗ. ὁ Τούτων δὲ Φείδ. στ ρω], πα 
Ῥ. μας . . «4. «4γεζ., αἰπὶ τσι: μπι ἐγίγετο : ο 0. 

ον β οι ν. εἶνωι τοῦ, ει σρατην.  ᾖᾗ ο ρβν - Ὃ μοαΐο Φ/νεσθαι αι γε. δα νά, Ίο], Ας ἀμάατο τῶν συλλελεγμένων Ῥαο]. ῥμά,, απίς Αὐευπι Ἠπε ἀπας ο βο 70. }π]]σο. Ῥεαμθητία ο κας ος .. ἃ συλλεγομένων. 6 : οΓαΏ52 σι Μετωπεμψάμενος ------  εκ{οτῖρῃι Τλοή: 1. {ῃ Τέλη, ἵπ Μι/ἁο ώς όντα! να 

ΑΠἴΕΩ ἠρώτα. {δ ὕνται Σμά, «4γεῦ.» δίά8ς ς ὁ ἷσε ος 
ο φ Ἂ ο ο. οι αν 4 Αλλ' δὼ ο ο προς, ἐπθὶ δὶ ύμρ ρα. 

ἃ Σ 9, ὸ ) ο 3 Ν Τ « «40. Σά, «νο, δή, αἷδης πι ιν αν αι ζΗπΠ «4γεῦ. 1 Αρπαγὴν «οι ΟύΤ. ο Περεθμ ο), ῥ Ἐσήμωε ἰά μα ΒΟΓ 5 1η «440 οὗτοι τε. 8εαεῃς τοῦτο ηοι πονίε «40» ο ντ 

η; πό δ ο, Δ / / 9 α αμ ., ο {ή ῥ ο - ο οσον ον ο αἆ Ο. 9, (4111ορςς, ϱο//άεγαγε, [1νο πεζμε α ἡ]]α ή 
νο. ο. τοῦ πιῃ σος ος ΑΤΡΕΖΙ, ἰαι- αβίαιο παραλληλισμῷ ἆμο Ῥεορεπιοθη {δν χαΐρεν 
πο τς ος πας λος 14Π1 ΤΕΙ ῆΐς απιοφυς εοπ]μησ!δίεῖ: τὸ σφάγγ[ηνὰοπίαδ; 

ἁμή αμίάοσι Πιοστενίε Ἰαοιύσῆηιε Ῥμήρρι Μπραμς, δὲ Φβάζκθαι. Ός εκθήῥ]οίναν Α ΑΕΝΟ» ΟἩαπάο /ειο εμεις Ο ΒΡΙ «νασεάοπῖς ρα ἘΠείεας ἵπ ἩἨϊρρο]. }, τοδδ.» 
παρὸ γὰρ τοῖς Ἕλλησιν., ον ην ο στοη, Εν 145. Φοπᾶντας ἔρηιο πόλλ’ ἐγὼ χαίρειν λέγΝ' 19Ο. τά9. 1ῃῃ » οὐ τισὶν, αι Ὃ ὁµοίως» ΤΠ Φοδαεί δαρρίεπι, Μος, Οὺς, να, Ρ' πιά ῄς ος 

: τρ, ᾿ ν» ΚΑΙ θεοῖς ἐγ. ρῶν ὠνθρώ- τῶν δ ἐγὼ Χαίρε κελεύω θεῶν ὥτερ προµή: ταν, 1. 

ας ον ο ο ο ον ο 1. σενα 6, ς ν 4 : ς , ο. φ 
«οΐο Ποτυπῃ αΠαυ]ά {ρο]ησυίε, Ἠαιά ης ατα ἀεγο- Τητ.εοᾶεπῃ {οµ[ὰ 1 ΟΠτοπς Ρ/ηῤοπής ο .Ρ. 97) 

15, Ἔτι ολο το λα μώκν θλοτον ους, ανν ει Ἰτιμδι όν μα Ἰλωμν ἳν Στ γίνεσόαι εκιυτραπίδι5, ου]ιέτατ!: Ῥης Οομου]) σοηῇ, {μον αν εΠῖετ πριὰ 41108.. ο τι Φρωτιεῦ ον, 
μπι, Απέζυς απτεπ ῬαΠεἱρίαπι α4 οἵαίοηΕΠΙ, πιο ο ερ Χαΐρειν Φράσαι τὸ ϱπκετ τ. ον Αμο κ 

ἱεπίο αρτῖα5» ἴπ Δοἰςᾖἡ 4Ποαμε οοπ]δέξιιγη, Ὄ. (ο ρᾶς ΣαΦ.. 
ον εχ ο ὰ έναν, Ώρρλι μηδὲ Ἰάζεσθαι, νο πῶ ο . ο. ος. ο ἁοος Ἡ Μυςρ 

ή αγ{ ἵῃ οχτ](ρὶοῖῖς ετ ν]6ηπι] αι α «οΠΠΕΠάαΤΙΣ 1 «ο μ. 
ο πα ο Οίκοι ιο μτάοπή, ὂ μααις πΙ]]ή81 ο πεπι θΠ]πῃ ρα ο ος, ιο όρη, 

: . πα ΕρΗα : τό ΤΟ, ΕεΧΙΓΕΠΙΟ., Ἰπάὰς Οοάά. 11 : ; σφάνια βιάζεσήσι, Ὠἳ Ἱηνίτα Πτατεηῖ» ΤΠΕΠΤΕΙΗ Ἰπίς]]οχ]ι ρπεοτο ὶς καί σης ο ο μμφβορίον Πρνοάνὴ τοι 
Ἰπίοχργας, 4ῤγε[οδίο ΡΙαμ{Ο16. ΙΑΗΑ. ΊΠ το Επμανοόμι Ίο ἵῃ αι β]ς[ς Ῥτοίδροπι, Ρ. 7432 
Προσμ ον- Ρ. 944: ϐ. εἰ δὲ μὴ, Καΐρεη ἐβν, καὶ μὴ να ΓΑΠΙΟΠ {μπα 40 οά ἐν Ελλ ώς ΣΘΛΙ. | ταβατ).. αδτῖς ο. 6. Ἐδν χαρη, μηδὲ βιάξεσθαι]. Ῥοβτεπιυπα, βηι- . 67. “Ως περιεσοµένευς ἡμέας Ἑλλήνων] (ο μλέ “ασ” Ώτα {οτια { ο 45 ἵῃ Φρώζεσθ ο. «ους Ίμεαρ ας οῃ[ος ππωμς μπας νΙγ οπἰζαπι ἀοζξΗδ 1η Φράξεσθαι ἀοότας, υπάε τερππεατ Πή ασζ[απάΐ 3 άμα 68 ς τω ως {επτεηείας», {41εΟΥ 2 ΓαΠςάοσνες:, οἰρίηπι νίσεπι περιέσεσθωι Βιηραίας: 4100 ο οσο 
ΥΗΙΡΑΩΦ Ἄσεγας ρτορε αςςρεης μὲ φράζεσθαν πεζμε [πι {ρχείο, ὢρ περιεσόµενοι ἡμέες Ελλήνων τρ 
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μίά, οιάσμ]μπι, Αἰεχαήάοι ἸΜασεάο Ρτοάίε Ῥοατ[αό. 
149 Ύειρα Ιπά]ορητία «οΏβ μπι ἡατάοΏ11 5 

ο ιίσής πε οπηπία αρρατάτεπῖ, εἲ Ῥεπε 
«ἀήροῄια Παδετεπε., | 

43 μας Ππτητο. Οτασπ]άπι αυἴεπι, αὐοά α 
επίας αἴεραι {ρεξνατε ἸΜατάοπίης», 1ά ερο 

{6ἱο ποή Ῥογ[ι τοδάϊτιτη εσίο, {οὰ Π]γτῖῖς ετ 
Ῥηεβείειπι εορῖῖ.  Δὺ Βασϊάς αιἴετῃ 4ε ἴος 
ΡΙΦΙΙΟ Ιδία εἀιτα Ίαπι, 7ο 

σταπηπεῖς πρ [ορὶ ασ Τεγπησάυπῖς 
Ῥαγλαγίος ας αεῖες εἶαίπογο εὐἶριῃῇ. 

το Ἠΐο πι οὐοΗηδεπῖ ἀ[ιωιδή ΊΠμπετε υμών 
μαπάο [ασή[ετίς αγ! ἵμν εἱμηπα Με]. 

Ώφς ερο αξηια αα Πῖς Ππη]ία ε Μιαβοθοτα 
ΠονΙ αὰ Ῥετ[ας {ρεξτανϊκ[ε. ΄Ἐἰανίας απἴεπι 
΄μειπιοάοπ απαρταπι ας ΟΙ[απτεπα Ίπτετ- 
Ἠῆς, Ῥοδίφπαπα Ματάοπίας 4ε ογασυ]ί5 1π- 
ειτορανιε, εκ]οτίαϊιισααΕ {105 εδε, »νΥε- 
Ώ]ΕΠΊε ποξε εκευθΙῶ ἀἰ[ροβια {πετε, Ε- 

6Αἴ,Ε10ΡΕΒ, τ1ΡΕΝ ΙΧ. . 213 
/ λ 5 / / « ν μη 

τε πάντα, χαὶ 3 εὐχρηέα ποιεσθαι, ὧς ἅμα ἡμερή 
γε] [Πρ Ἰαοῖς εκοτταΖοτῇ ἐπιούση συμβολής ἐσομέ».  Τοῦτο ὃ έγωγε τὸ 

χρησμὸν τὸν Μαρδόμος εἶπε ες Πέρσαν ἔχευ, ἐς Ἰλλύ- 
ιού, τε καὶ Ὁ το Ἐγχέλέων αρα Τὸ) οἶδα πεποιημένο, 

ἀλλ οὐκ ἐε Πέρσας. ἀλλὰ 6 τάδε µε Βάκιδι εσι ἓὁ 
ταύτην τὸν µάχην πεποηµέναν 

Τὸν ὃ ἐπὶ Θέρμώδωτικαὶ Ασωπῷ λεχεποίή 
Ἑλλήνων σύνοδο, καὶ βαρβαρόφωνο (ὔγὴ» 
Τῇ ἆ πολλοὶ πισέωται, ὑπὲρ λάχεσίν τε µό- 
ρόμώ σ  ὄδε νι ο ο εις 
Τοξοφόρων Μήδων ὅταν αἴσιμοι ημας ἐπέλθη. 
τα μὲν καὶ παραπλἠσία 9 τούτοίσι ἄλλα Μού- 

σαίῳ ἔχοντα οἶδα ές Γέρσας. 0 δὲ Θερμώδων ποτα- 

μὺρ ῥέει μεταζὺ Τανάγρης τε καὶ Γλίσατος. Μετα 
ἑ τὴν ἐπθρώτήση τῶν χρήσμῶ, καὶ παβαίγεσιν τν 

ἐκ. Μαρθοίου, νύξ τε ἐγίντον καὶ ἐ Φυλᾶκας υς 
115 ποξ]]ς «υπ ΠΙΙΙΙη. Ῥτοξεκβσίοε, οοΠ-Ὀδέτασσογτο, ο δὲ πρύσω της γυκτος ἕ Πρρεληλατο, 
ὨσΙπ]άπιας. ἵπ εχετοῖει  οδίοι . εἳ  ἴεπιριι5 
ΤΠΑΧΠΠΕ. σοπουβῖαπ, ἴππο Αἰεχαπάετ Α- 
ΤΠΥΠϊΙΕ μας, ἁωπςκ εἲ Ιάεπι τες Μαεεάο- 
παπι. αᾱ  οχοιδῖας Αιοπίεπβατα . αάεαυ]- 
τανιε» εἰαρίτανίταις, πε επτῃ 4πεῖρις «οἰ- 
Ἰοφμετειητ, Ιά αἀϊεπτοο εκευΡίτοϊε», Ρἱ6- 

τί με οἀϊᾷσπα τειπαπ/{εταπὲ, Ποηπ αἆ ἆ» 

᾿ καὶ ἠσυχ]η ἐδόκεε εἶναι ἀνὰ τὰ «φατόπεδα, καὶ μα- 
ὍΆισα ὂι ἄνθρωπτοι εἶναι οὐ ὕπιῳ», τήικαυτα προσελα- 
σας ἵππῳ πεὺς τὰς Φυλακὰς ὃ τας Αθηναίων) Αλέ- 
ἔαγδρος ὁ ̓Αμύντεω, «ρατηγός τε ἐῶν χαὶ βασιλεὺς 

ΟΟΜακεδόών, ἐδίζητο τοῖσι «ρατηγοῖσι ἐς λόγους ἐλθεῦ. 
τῶν δὲ Φυλάκων δι μὲν πλεῦνεο παρέµθον» ὃι ὃ᾽ εθεόν 

: . .- ν - 5 . 4 / 3, 

«εδ σοπουπτοταπῖ:΄ αιῑδης αἀῑις Ἰπαπίαπε, ἐπὶ τοὺς σρατηγού. έλθωτες δὲ ἔλεγον ὦς ἄνθρω- 
θΜεηάαπι εαμο αἀνεμετε ε [1] Μεάοτυπα: 

ἴἶπι αρρε]ίαπς ἆμσες., νε]]ε {5 ἵπ σο]ἰοαιατη 
45 1]οταπα νεηίτε. 

{ε[ήπι αἲ Ίοσιπι. εκοιδῖαταπι Γεαυιυ {απς: 
΄ᾳπο5 Αἰεχαπάες πθΙ νεπετε, 5 νετρῖς α- 
Ἱοφυπτας εδε, Μπ Αἰιεηίεηίες, Ὠδο ερο 
νοῦυῖς νετβρα Ῥ{ο ἀεροΠίο ἴταάο αἴσαπα, Πε 
οὐϊ εβεταιίς πι Ῥαυίαπίς: πε οὗ 1ὰ ππε 
Ῥετα]τήπα θα. Θα Παιάσφπααπαπι ἀῑσε- 
τοπ, ΠΠ ὰε ιπϊνετία Οτῶεῖα {οἱ εῖειις εδ- 
Ίεπι: ΄ ᾳἱρρο απ νειαία οπἱρίπε ΟΤῶςι] 
μπι, πες νε]]επη νίάετε ΟΥΦείαπι Ῥτο Ἱ]- 
Ῥετα {ετναπῃ.  Ίίααυθ νο οείῖοτες Γαςἱ0” 

Ἀάοβ]ηπη ατα. οχετοΙεΙπι ΙΙἴαϊθ ΠΟΠ 
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ἃ Εὔκρήω «4γεδ., εὑρικρενέα θε. 
νο, ἴπ ριααυεᾷεπτίρᾶς βαρβαροφώνου Ἰύνῆο ἠεἰκλήμς. 

Πτα αἲ. 4γοῦ... 1 Ἐγένεο Ίάεπι. 
πα]υῖ: τῶν ᾿Αθην. «4. ει ΕΕεἴΕΓΙ. 
Ρας. }1μά, γεῦ. Αγ. «1, ΕάΙ., τῶν οἀϊεο ρο[τεπια. | 

«4. καὶ «Ίώο εἲ Ἐάά. αὈαταῖ: ἴαπι οὐ γὰρ Ραν/. 40ἱ. γε, Ζεν αΠΈΕΝ, οὐδὲ γὰρ. Πε, Βατ]. 4. Ρα, 
ο Ἕλοιμι «γοῦ, 

Ῥυίαί, Οὐας εηιΙάετα Πμέτιαβοπες ἀεπιτοί» Ππε 6- 
ΠΠ υοά ο α{ρετπαραυ{έ, εἨρας, να αὈίο]αταπη 
π]α]Ις (τμάήταπα» αὐα ἆα {Παρία Έ. ο. εἳ Οἶατ, (6}ο- 
Πουμς αὰ 1... 66., αυάε Ἠαεβίαπάϊ ταΏος Ετοχίπιηπα 
πα ποιέεσθαι ᾖαι. αὰ Παάι ϱ. 9ότ.» 6. Π]απηΙΠαϊ, 

ο, Ἰζοὶ Τλίσαντος ] Ποππεγής (αἴα]. Ἡε 11. Τλίσσαν- 
τὰ» Ἰάετποϊο ιερό. βγε. Ευαιύ. εἰ ΡΗπίης 1ετ]- 
Όυπε, ΔάΛΙΟΡΕ {οἩριωταίη Ῥρη[απίας {ε[α α.ςΘΠΠΠΟ: 
ανιε 1. τς, 1ο, Ῥαρίῃ, οιαίης ΤΠοῦ. ΥΠ. 306. δἱ 
αε[εγμῖς[ο Τεγωπίηγ [Εκ ή]οη μα » Οογοπἱσπι εν {ε- 
740613 1Η6Γ/ε (ογομ]άπη, ποσο ΟΙ/ωηγα εο/ομίον. ΝΔ- 
πατασ εἲ 11 νοσαὈυ] (οπου, αἴιαιη ο ηγρίµς αἆ Ῥαμ- 

/4Ἠ, Ρ. 7939 ει 1, 1ο) εμίης Ιῃ δρῦ. τν ΏΟἨ. Πθ6- 

βριης, νο ο σἍνς- ο ὰ 
αδοη Προελήλατο] ΔΙΠΙΗΕ προσελήλατο Οοά. «4γοῦ. οτ- 
ΟΙΠκβπΙΟ Ῥασίο, νειεπᾶ», μἱ ῥγῆμα ῥατ5 ποδῖς αι /υεν- 
αν θεία ϱηΊπι πρόσω αιῑῖ τὸ πρόσω ϱΤΙΩΙΗ ῥαγέοηη Ίος 

ὃν ο Αἳ Ίριμά Τα. Ἡο 191» 4- εοπῇάετα, ὥς ΠΡΟΣΩ 
ο Ω νυκτός" εἰ 1Π, 50. ἐς τὸ ΠΡΟΣΩ. τε οὐδὲν προε- 
μη, ὃν πευτγαὈί ῥ2μαη ῥασ/εη ἱπᾷ]σα01Ε. ΊΝοταξ 
ρίβ. λος άΗΠ] {οππι]αε: αὶ νὺξ προέκοψεν 5 Ῥρη/. Ε- 
τν. ναι 6, χηι» 1ο, ΠΕΙΙΟΟΟΥΙ ΔΕΠ. 1. Ῥ. ν 
91. αὐ[ρ μα τῆς νυκτὸς προέβη ὡαᾖ]η/1} Γαρυτίῃ. {-. 

65. Ὁ ο μέ πο ῥγουε( ὅτο, 
αρ νἰήος {νι Τβόσω τῆς νυκτὸς] ῥἰποετπῃ θδὲ προελήλά- 
ὧς πρόσω 7 Προ Ωοᾶ. «γεῦ. {Ἡρτα Π9 ϱ. 1912 432 
νυκτὸς ο, ο. Ἰθρωκτός. . 1ά6πα Π]ιά αἰς ἀἱοιτας σολλής 

Όση 1η περ! μέσας νύκτας, Νε] μεσούσης νυκτός ΡοΏτε- 
«ελάεπα τας Ἠαῦει ἨΠοσία ρτο Ηετοφοίεῖς 2η: 

επάαπι ει 1πις. σος ἶ Ἴχοι ἐπ᾽ ἵππου ἐκ. τοῦ «ρα]οπέδου ἔ του Μήδων: 
αυ πμ] αῑπά. ῥτοἱοαιετείατ, ΠΠ ποππᾶ- Ὁς ἆλλο μἲν. οὐδὲν παρα γυμνοι Έπος, σρατηγοὺς δὲ 

κας ο « ' Σον ς ο) ολ ο αΙοσύομάζων, ἐθέλειν Φησὶ ἐ5 λόγους ἐλθεῦ. Οἱ δὲ επεὶ 
Ώυιςσες, Ἠος αιάϊτο, σοη-"  Ὁ ο ο τν / 

ταυτα Ἠχουσανν αὐτίικα Ἰ ἐποτο ἐὁ τας Φυλαχάς. 
/ - ο) ο. . ἀπικομέροισι Ὢ δὲ ἔλεγε᾽ Αλέξωδρος τάδε, », ᾿Ανδρές 

᾿Αθηναιοι, παραθήκην ὑμν τὰ ἔπεα τάδε τίθεμαίν 
3 /2ς / λ / . ; “/ ἄπόῤρητα ποιεύµεγος πρὸς µηδένα λέγευ ὑμέας ἄλ- 

Ἀ « [ : 
ώ λο Ἡ Παυσαγίην, μη µε Ἁ καὶ διαφθάρητε οὐ γὰρ 

3 3 ζ 5 » ὦν ἐλεγο» εἰ μὴ µεγάλως εχηδόµην συγα πάσης της 
Ἑλλάδορ, αὐτός τε γὰρ Ἕλλη γθοε εἰμὶ τως- 

ον ” 37 Φ 3. χαιὸ καὶ αὐτ ελευθέρη» δεδλωμέν εκ, ἂν ο ἐθέ- 
ε οὉ λ Α ϱ ' αν 

Ἀοὶμι ορᾷ} την Ἑλλάδα. λέγω δὲ ὧν ὀτιΜαρδοίῳ τε 

5902 

λ ν Ὅν .ν νά ρλη ᾱ κκ εν καὶ τῇ σρατιῇ τὰ σφάγια οὐ δύγαται καταθύμια 
165 κάν ολο ρα ο  αρέασον 

2 Τῶν {πζ. ο Τάδε «4γοῥ. τεζῖε: τὸ ἵαπεππι απέεα, ἆ Πολλῆ 
γιά. Ῥεμο]. αἲ ΛΙοππάγί ΤΠετ. ν. 4οο. ε Οπήξ- 

6 Προσελ. «ἄγεῦ. Εἰ ἠσυχίη τε. ὦ Τὰς Αθην. βΡα9/. τοῦ, «4τλ., αὐοᾶ 
{ κοι «4γεῤ. Σπα. εμὶ Ῥτῖηας ἀείετο: αηῖθρ ἥκει. ὦ τοῦ «ῑᾗ. 

) Ἐϊποντο τοῦ. }. Ῥαε. τι δὴ «τοῦ. νι]. 

Ἰαγὲδ. Ἐ. 1. ϱ. 907. Ὁ. Ρας Τ. τπτ, Ρ. 917. Ὦ. διε- 
λεγόμην πόῤῥω τῶν νυκτῶν. Ἀεμοβῥο. Ἑλλ. νΠ. ϱ. 367, 
15. ἐκάθευδον µέχρι πόῤῥω τῆς ἡμέρας. ---- Ο)εἴποερς Πατ- 
ταῖηπι ΜΠαοεάοπίς Διεχαπάτι (Οταεςῖς Εανδητῖς. Ὀεπέῇ- 
ο μπι τείρῖαῖε Αιάοτ Ερί, 5ὂ, Ἱπίετ δουγᾶ{. Ῥ. 6ο., 
πιεΠιοῖαης τὴν ἐν Πλοταιαῖς ἐπὶ Μαρδονίου γεγενηµένην εὖ- 
εργεσίᾶν. Ιπαϊ]]α απαεάαπη Ηετοάοτεϊς ΑπίΙά{ ἀϊσει- 
ἴεπι {αοἷς Λιεχαπάταπα Βργεδης ἵπ ΑΠΙΠ. Ρ. 907. Ἑ. 
ως ο- ΥΑΙΟΚΕΝ, 
03. Ὃς ἄνθρωπος ἥκοι] Ῥεπε [ορια εχεπιρ]ατία. . Ι- 

{υπ 4μοαῦε ἐκ τοῦ «ρωτοπέδου τοῦ Μήδων" οι ηδιποᾶί 
Ἱ. ΥΠΙ, 5. πέµπει ἐς τὸ «ρατόπεδον τὸ Μήδων ἄνδρα» 
ναπι τῶν Μήδων υπάε 1Π Ρροβτεπιαπα Ἰηπήρτανοσίτ ε- 
Πόπεια. ἀῑσεια ποπ Ἠαῦθο, ο ο σσ 

90. ᾿Απόῤῥητα ποιεύµενος] Ἑεάϊδιε 6. 95. οἱ δὲ᾽Απολ: 
λωνιῆται ἀπόῤῥητα ποισάµενοι, νιάε]οεῖ τῷ ΝΡΗΦΗΡΙ» 
οοευ]τα Παρεπιες ογαευ]α. Ψη]ε Αἰεχαπάςτ» {μα ὄπι 
ἶθλα οςομ]:,πε ρτορα]απα ἀἴνι]ρεριυς. Εωσαα πο ον 
Ῥαπός αρ. 22ο Απει Γκοπι. 1, 11. Ῥη 11. ἵκε- 
τεύω δὲ ὑμῶς ὠπόῤῥητα ποιήσασθαι» 70600052 μὲ έᾳ 14: 
οἷμα αδεαρὴς αὐοά Ρτοσί ΡτορίΗ5... ΔΡ ἐν ἀποῤῥήτῳ 
ἃλις, ἐν ὠποῤῥητοις ἐπισᾶφαι οἳ γράψαι ΡΑΣΙΗ Ίη ποροιίο, η ρρίισηί 1εῇς. Ρ. 433: ον αι 
ς Δ- Οὐκ ἂν ἑβόλριμι] «ας Ἰεέηο ἕλημι Τη Ποη Πιοίαπα Ἰηάϊσατ (σ21εμς», ἵπ οεπ[υπῃ νεπίτε περ ]ε: ἕληι- 
μὴν Π {οπῖῬετειατ 14 ας» που, νμἱρατο πο εείετ ἀοεο- 
της; ὧντ' ἐλευδέρης δεδουλωμένην οὐκ ὧν ἑλοίμην ὁρῶν τὴν 
Ἑλλάδα. Πς τὸ κεῖρον ἄντι τοῦ ῥελτίονος αἱρεῖσθαι, ετ Πππ- 
1ϊᾳ τορεώητυς ΡΙΗΕΙΠΙΑ, --- Σ4Μἱ0 Ροςς ταθις ἀοάϊε Οἱ. 
5 Σαχχ ασ 

” 



οταν ρν τος να ποσο μ ρθρα, 

πο ποσο ο πλ. ------ 

50389 
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” 
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22 
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32 

9) 

35 

25 

22 

22 

3) 

95 

/ Α ολ νε / γεέσθα! πάλαι γὸρ ἂν ἐμάχεσθε' }ὼ δὲ δι δὲ- 
ἷ ω ' / εκ ὃ 

δυκται, Τὰ μὲν σφάγια ἐῷν χαίρει», 3 ἅμα ημέρη 
᾿ ος { 

δὲ διαφαυσκούση συμβολ)ν ποιέεσθαι, ὃ καταρρὼ» 
ρ” ν ον 2 ὴ 3 / 

δηκε γὰρ μὴ π'λευγές συλλεχθητε» ως ἐγω εἰχά- 
᾿ ω νὰ λλ. λ ς / ζω. πρὸό ταῦτα ἐτοιμάζεσθε. Ὦν δε ἄρα ὑπερβά- 

ν να. ας 

λήται τὴν συμβολ Ἱαρδόμος, καὶ μὴ ποήταιν 
ἱ ΄ ς Φ / 

λιπαρέετε µένωτεο. 5 ὀλίγῶν γάς σφι ἡμερέων λέἰ- 
3 ει όσα ] : 

πετάι σιτία. ἣν δὲ ὑμῦ ὃ πόλεμος ὅδε κατα }ό9Υ 
λος λ ο / 

τελευτήση, μνησθηναί τινα χθὴ καὶ ἐμεὺ ἐλευθερω- 
ν ΄ 

σιος πέριν ὃν Ἑλλήνων ἃ εἴγεκα οὕτω Έργου παρα; 
; ς ου 

βολον ἔργασμαι ὑπὸ “πρυθυµίης» ἐθέλων ὑμυ δη: 
ω Ν. ζην λ 1 / «/ Νο. / 

λῶσαι τὴν διάνοιαν τὴν Μαροοίου, ἵνα μὴ ἐπιπέ- 
ε ο ᾳ 2 / ς / Ν δε / σωσι υμῦ 5 ἐξαίφνης οἱ βάρβαροι μη προσδεκοµέ- 

λ 
ηοισί κω, εἰμὶ δὲ Αλέξανδρος ὃ Μακεδωγ”. ὁ μὸ, 

Ταῦτα εἴπας, ἁπήλαυνε ὀπίσω ἓε τὸ φρατόπεδωοοίαπα Αἰεχαπάετ Μασεάο. Ἠθα ή 
χαὶ τν ἑωῦτοῦ τάξῳ,. Οἱ δὲ σ«ρατηγοὶ τῶ Αη: ἰεκαπάες ες 
γαΐων, ἐλθόντες ἐπὶ τὸ δεξιὸν κέρας, ἐλέγο Παυσα- 

/ να. ος Εκ β κ "ή τάπερ Ἰκουσαν Αλεξάνδρου, ὁ δὲ, τούτῳ τῷ λό- 
Ἴς δδ. ΔΝ . Υῷ καταβῥωδήσας τοὺς Πέρσας», ἔλέγε τάδε, ,, Ἐπεὶ 

τοίνυν ἐς ἠῶ η συιιβολὸ Υί ὑμέας μὲν ἔ ) ἶσ] Ἡ συµ/ολή γηεταιν υμέας µε" χρεωνοδήμδλης., (Θμοπίαπι ΄ 1ΡΙΗΓ/ 22 
22 

22 

3» 
31 

2» 
22 
2» 
ο) 
32 

22 

ς τρ αδ2 / ων ὶ ἔστ τοὺν Αθηναίους φἼναι κατα τοὺς Πέρσας' ημέας 
Ν λ δε κατα τοὺς Βοιωτούς τε καὶ τοὺς κατ ὑμέας 

τεταγµθους Ἑλλήνων, τῶνδε ἐὔνεκε' ὑμες ἐπί- 
βε ' Μ1ὸ 1 Δ / ης 3 

7 ασυέ Τους γιησους χα ΤΗ μαχη αυτέων δ ο) 
Μαραθῶμ µαχεσάμθοι’ Ίμεις δὲ ἀπειροί τε εἰμέθο 

3 / Ψ ο 5 4 

χα! ἀθαέες τουτέω τῶν ἀγδρῶ, Σπαρτιητέων γαρ. 
50 / ς ων ο. οὐθεῖᾳ πεπείρηται Μήδων, ἡμεῖο δὲ Βοιωτῶ καὶ Θεσ- 

ου” ον) 3 3 

σαλῶν έμπειροι εἰμίγ. ἀλλ᾽ ἀναλαβύντας τα ὅπλα 
3 ”/ « Ἅ Ν ς 

χθεων ἐστι ἰέγαι ὑμέαό μὲν ἐς τόδε τὸ κέρας, ἡμέας 
ασηφε ὴ »{/- ”» ον ον 5» : εν 3 δὲ ες Τὸ εὐώυμο.. πθὺς δὲ ταῦτα εἴπαν ὃι ᾿Α9Η-96ἱ 

γαιθι τάδε, . Καὶ αὐτοῖσι ἡμυ πάλαι ἀπ αρχής» 
322 

5» 
33 

22 

9) 

2) 

αν υδιθαίνἩ ᾖ αν . ' ᾿ 5 αν ; 

οὐκ, Ἠδέες γέγωνται οἱ λόγοι, ἐπεὶ ὃ ὧν αὐτοὶ ἐμ. 

..- Ον 3/. ν 3 Ἱ - κ. 

ἐπεί τε εἴδομη κατ ὑμέας τασσομένους τοὺς ΓΠερ- 
σάς» Ο) γόῳ ἐγέέτο εἶπαι ταῦτα τάπερ ὑμῖς 

ως ορ 

υα τε]ατα αἆ Ῥαμβιοίάσι «οσα: αρετε ἂε πιιμμῄᾶ: π 
ΠΜ ξ δ ο η) ο Τ ἶ Οταζοιάπι. Οποά ετ Βτ, [εά Ματάοπίο, υὐἱ {1η Αμ 

πι λλατοί αε1εω {παπι πιμίαηῖς» πα νά 

[ο α]ϊοαιί οἰίπι Ίαπι εοπβἰρεεβδ. 15 Πιπς 
{αοπϊβεία ναἰθτε (πετε σοπ{[Ηῖ ει π0ἱ 
τίπιαπι Ἱ]ακεξίε, νοβίδευτη σοηβίρετε: 5" 

επποίσοης αἀπιοάιπι, «ιαπ ερο ΕΟΠΙΙΓ 
εἷο, π6 Ῥίτς ἁ εορία ΥΕΤΑ5 ο 

1Οᾷαπι,. Αὰ Ἠσε Ὑο5 Ῥαταῖί ε[οί, (μο 
{ ἀϊετει Ματάοπίας, πες {0 ΄ 
ἵΠΠςης Υο5 Ῥετ[ενειαιε ία ΠΙΠέΓΟ: αν 
Ραιςοῦ εηῖπ ἀἱε εἶθ Παρρεᾶίια: οσπές ον 
ἴ1,  ΟΩιοά { ος δείαπι Υοβῖ ἐΣ νώ 
τοπία Ππίθιιτ» ἀεσεδῖι ΕΒΒΤΙ αΠφυεπι Τζ 

ῑ ἳ ᾿ ον ὃν . 
Ὀοογάαη ΊποὮ [ἰδοταήοπίδ» 1 πρίν ών 

0. Ρετὶεπ]ο/αΠὶ ή σαυδία τόπῃ αἀεὈο Ῥ ὁλρμαι Μαπάο- 
ΠΠπεΠ Εδοί, ἴῖ αἀ ο εοπῇ ἴηΠ ή 
η] ἀε[εττεπΙ; πο Ῥαϊρατ ΕΧ υπο αα ὅσα 
Π Ἱτεπιαῖ. ο. οη εχ[ρεξίαηῖες 44οἵ ρουμιας 

αά εκοτεῖτηπι 18 
{παππφαε Παιϊοπεπῃ. Ώςξθ 
αἆ σοἵπι ἀεχιταπα Ῥτοίες 
ΧαΏάτο πάει, Ῥαυ{αΠΙ 
{ΕΓΠΙΟΠΕ Ῥαυ/[αηΠῖας. 1π. ΠΙΕΙΗΠΙ 

Ὁ τει]είε. 3 
Ῥετατάπι ϐ 

ἱπομίε» 190 
αιτοίαπα Ῥτῶμαπι Πεῖ , πθσεεί6 μή 
εμοπίεπ[ες ατα Ίᾳ ἀαἱθ 44γέΡ οὐ] ΟΡΡΟ- 
ηΟΦ απζεπι εοηίτα ΒΦΟΙΟΣ Ἐν ρραιο οἶ- 
Πίος Οίασος, Ίάεο ἀμοά Μο ΜαΤα” 
τ16 εἰ Ρήδηαπι εοτα» Ὃ μα {ᾳ” 
ἴποπα Ῥρισπανεπϊς: Π08δ ν η πιο εΠίΠΙ 

ΒρατΏίαϊα  Γεεῖτ ΡετΙε]ΙΠ! - 
Ῥωοιος οι Τμες[αἰος {απιις 65 ΜΗ! 
απε ορας εδι {απιριίς απ ος ο Α4 δε 

ο. . εαη{1θ, νε 
πος Ἰη παπι εοίπα τσ “Νοὺίς 419 
ἵτα τε[ροπάετιητ ΑτιοπίεΠίες» ο ρπαίαπι 
πς οἶίπι Ίαπ Ἰπάε αὖ Ιπάο» οείε ο 

Ἰοσαῖο, Εετ 1π απίπιο Ἰεμά ο ης 
α[ρεχίπιας Ῥειβι αἀνετ[α Ν05 χο φμοά 

η ΄ / ἳ ο κώλο σας ο Ἀδο κα ν { μμ 
Φθάντες προφέρετε" Ὦ ἄλλα ,αβῥωδέομυ μὴ ὑμιψ νος ἀϊσετε οσεηραβ!ο: {εά νερο. ᾽αμαΗ” 

γη-4ο : ϊ ἷ ρα. ρ1Ώς ἠ-ΛΌποπ ρταϊα ἐδίει νορῖς ογίο ο ποπο” 
ας «ε ατα κο ξ 9 5 .1ο . 

σθητε, καὶ ἠδομώοισι ὶ ημὺ δι λόγοι γεγόνασι, ἁοηι]άετι 1Ρᾷ Εδεῖῆς Πιίς Τί 
Ν ας Ών 3 / . ον 2 ς ”34/ 3 . 

καὶ ἐΤοιμοί εἶμιεν ποιέν ταῦτα . Κὸσ ὃ ἠρεσκεαμ- 
/ ον 3, / ] Φοτέροίσι ταῦτα, ώς τε διέφαψε, καὶ διαλλάσσοντο 

λ / Δ ἳ λ 1 τας τάξι. Ὑγνόντες Φὲ ὁι Βοίωτοὶ τὸ πούμε» ἑζα- 
ο Εκ ' / ς 3 / 5” να ὅ 
Ό γ Ὑθρεύουσι Μαρδοίῳ. ὃ ὃ) ἐπεί τε ἤχουσε, αὐτίκα με-ἠ δηλνοτιοπίες Έωοι, πὰ ΜΑΙάοΗ 

βίο κ ασ κ ο. : : τις άναι καὶ αὐτὸς ἐπειρτο, παράγων τοὺς Πέρσας ΕΝ ὦ ν χ ΄ : 2, ρω κατα τοὺς Λακεδαιμοίουσ, ὧς δὲ ἔμαθε τοῦτο Κ τοι- 
ϱυτο Ὑθύμου ο Π]αυσαίης» γγοὺς ὅτι οὐ λαγφθάνει, 

Ἐν ος, 

ροΐεςί ο]οξίειπα. .. 
«4... ἐπὶ «44. ὅτο 
τον -ἄγοῦ.. 

Ίοευπι ιν. (7]εο Ῥτοῦαπη. καταῤῥωδήκεε Ἱείη» ὃς Ἑλλήνων εἶνεχα οὕτω Χρ, ς μεν ο τμ ολ μεκῶ οὕτω Έργον παράβολον ἔργχασμαι, Ῥοπεμιυπα ἵπ ὠπωήρυμένυς Εοτίαι. ΕΠΕ. 

ἆ "Άμα ἡμ. ἄποδ. Ζ,, πο ἅμ' Ἰμ. 
«49. ΡΠΙ συναχήῆτε. 
πμ] οτάο οοπΟΙΠΠΙΟΣ, εΧ 4ο εἶνεκα τοῦτο 

Γ Χρεὸν «4γεῦ, 40.: Ρµ. ΑΠΙΠά. Ρ. 356. Α. Ίαος οἶται, 

ϱ Ὀλίγα ἄγεῦ, ᾿4ει, 

ὁ ᾿λλλὸ γὰρ «γε. 

Ὅμας, πμ] 4πο(Πὰ [ο {οΠρις Ῥ]ασσης, Ίμλος  Τοίροι” 
ἀεπε «ΡΗΗαγοδὶ Έ. τ. Ῥ. 997.. :Ἴκω ἐκ κωδύνων τὸν 
μι εν τή προς Ὃ να ἳ ας ̓  ΙΝΑΤΟΚΕΝ, τετρίνετ Ἀτίο. Αά ΄ΤΠοιπιοργ]α8 αρατ{ΩΠΟ 

. Παλαι γάρ ὤν ἔμαν ολ 15 οπαά]]ς» οἴοπι Ο7η- πο ἱππ]ά οσσυὗμσίαηε, Ῥάτήπα ἀθοῦδ» ΑΝ οᾷο 
γερή [ετατῖ, ΠΙΑΙΡΙΠΙ {παό αἨενείατ, ΠΕΠ υἱ- Ώοπιατοίιις Τ,, νῃ. του; Ὃ οπμιας πο ΠΙΟ ή, 

9 2 -. ο. 

ῦ Καταῤῥωδήκεε «4γοῦ., 6ἳ ΠΙΟΧ συλλεχθῆτε οι « . 

τὸ ἔργον οὕτω παρ. 

{ Ἡμῖν Ῥαν. «4νοῦ. Ρα], ρηὰς ὑμῶν (εεἰρευλι’ . . 

Ίαπι ραταῦ {πας Ίδιμά εκθα!ν ο ΠΜ” 
η{Πδαίιε ρἰαςεΙτπι εδ , Ππιι] ὃν αι φείο. 
αι, Ππιυὶ ]οσα Ρεππιανευ (μπι. ἀεῖᾶ" 

εχί η, 
επι. Έα αιάτα. Ματάοπῖαδ 
εἰ Ίροα «οπᾶτις 65 Ῥεπ[ας 6οΠΙΑ ϱ ᾗος 
πηοπίο οράμοστε, Ῥαμ/απία Αθ ομπ» 
Πετὶ Ιπιε]]ρεης». ηες Ιαϊετ. {4ζΗΗ οι το” 

- Ὁβ 

Ρα. ἄἱλ., ἵπ 4γοῦ, έἴνεκω ἔργον οὕτω τή; ίάεΠ 
2 Ίοή. Παῦεῖ ”.. ” εἴἲ 78 η  ρρή. 

ο Ρως {τοῦ 

ασ ν Ἶ 
δν: 

6ρομου. κωτολ]ω ων πα» αν ον να π 
-καταῤῥώδηκε γὰρ μὴ πλεῦνες συλλεχθῆτε" ηος. τάϊσυ]απι ἐαάμσοσης Ῥγασῖτες οδίστα» αὖ ὃς ὠμεξ 

απΊπι πιοτὶς ου κο ) : 8 εςι Ἠετοάοτεί, πο συλλεΠτε' ΏηεΩΙΕ Ἠ]ο καὶ Ὑπαρτιάτας τῇ ἡγεμονίρο ὑφίεσθα» μόνου 

οπ]ϊ 

. ον οτι 
--Δά τὴν πρὸς τοὺς βαρβάρους µάχην ὠπολονον  μθύ. 

Αιοκρς 
η ϱ ος Ἡ 

«ο, Ἡμες δὲ ἄπειρι δτο.] Μΐτα Ῥαυίωιος ρίμτος ειροι ὅτο.] η ουχί 

Ιέ ἐμάφετο, ΛΗρΗα/64: αιιοᾶά δείς ἹηνίΗ 
| 

πεί, [0γ]έ ἐαάχετο, ῥ46 τα ἴοπς Ἱην]ής ἀδοογαηίος, Αάεοπα, αιοά ες Γῥοσιο 
ποι οδτιἀεπάυπ. Ῥηρηαδ[εε υῖαιιε Ματάοπίης, Μες! τοιηί]εςὸ Ηαιά ῥγαετες ΥΕΠΙΤΑ 
{ιοί αἀάῑκὶς[οπε, πθο Ἠπήπας 1ρΡᾷ Οταςςῖ» αᾷ ο1ος Α- Πα Π]] Δνοτί  μν 

λε νι Πλ ον εΠ. Ρ. 979, Ὦ, 4ε Ῥε]]ο ΑΝ ἐν ἅπασι σοι 
ο Καταδῥωδήκεε» εἰ 6. αἱεμι µε] Ἡ ν ἰων ἐν ἀπᾶσί η. 

Ιεχαπάὶ οἵα"ο.. Κά ἡ νεα ΤΙΠΑ5 πλέον δµήνεγκαν «{ῥεηίοπ/ον κ λνμα σετιε Αιβεμίόςς 
ἀθάῖτ, ῥταεῖοτ {ΟΤΠΙΑΠ1 ΙΟΠΙζΑΤ1 ΕΠ ῬοΏςς σεπ[σής. όρια μμ 
ώς : ; . . ώς ἨΤΗΤ» «κμδύνοις, } κεῖνοι τῶν ἄλλων. 

πἰμῇ] Ἠαροι, ασοο 14 γετοί τεππρΏδ» Ἠξ ϱτπηπαᾶςϊ Πηπι αἰότία, εμπι Νίεάοτια ποπιεΠ. (στα: ον 

κο, κο. ο ἄ νοο, αιάεη οδίος {οτμίἁοἰο[ύπι, «οσα ροή 
«5. Ὕμέας μὲν ------ τοὺς ᾿Αθην.] ΤΙΠΟΤΑ Π οέτία βᾷς τερτεςβείο Τ.. νι, το. Λάάε Ε/200. 
ον {εαυσπᾶδης {ππιεῃ ἰπ[αηὲ ΠΙΠΗΦ Διπεπίοπῇ- ο Ψ 

πηπίτης εοπναμίηης, {ργοίοη Ώάο τε[ετεΠς Ι5ίΑ Ῥω- Ῥρυ, αχ Ρα] Αἠπίς, ΡΙΟΠΟΙΠΕΗ 

1οφυΓητης, ται ἀΙ[εοπνεπίτθ, 

5 Ὡοποτίῇσα, «µαθαιΙο επι ΦΡΑΤΙΑΠΟΤΗΠΙ {αρουρῖα πιυαμα πα’ 

| κο πο 
ον, νωσι] Λάδίρί- 41. Καὶ ἠδομένοισι ἡμῖν οἱ λόγοι Υε2ὁ 

σρας ΑΤΙΠΗ εν ο ἷ ΑΗ {{ : : στα Ἶτ 4 14γέῤΗ5 1 Δτϊβιᾶ, α Με. Α. αυἰά ἀᾳ 115 {ΕΠΕΙΑΙ 4ρθ-. ναι {εμεάαε, ο οταοπίς, Ἡς οὐ 24Ρή ο κὶ 
σα {ῃ ΗΒ. ἆε Εἴεγο 

) 
α1ρῃ. ρ. 970, Β. (Πα ΔπΙ Το. ης, 2ο, 

πιπ]ετεε σε» 

6πθσοτα 

Αινοβίεπβ σπα” 

6, αμ οὐ Λίο. 

της Ἰπαχρειή ατα βΠΑΠΑ Ίορια, {εὰ 

πε» οεἳ πορῖς Ἱασυπάα οιαίο ᾖ μος4ῇ 

1αοεοᾶ, 

πιη] (σταεςῖδ ος Απ 

ΑηΙά6. 



Ὃ ο μυ. 

ας κοεκς 

45 οδίφμαπη ασῖος Ῥτήπο Ίῃ Ιοσο Ίετετε, Ἱ- 

ν, Ώρος : 

Ῥ 

«ΤΠΕΤΟΦ στ, { νιΙἀεαιατ τα «εῖετ 4ποηιθ 

ο ΠΙΟ τει]. Πε Πιαίοτεπι ἵπ πιοάῦπι ]6- 

; εὰ οἳ Ά . : . κ 4 - . ΄ | ο, τεβ(ηίητ, Ματάοπίας Ἠϊης «κρτοῦταιῖοης Ελα ιν ἉΆ επααφπιοπ]ς, οηἱίαίαπα οπα]εεῖς {π ΌσαςοῬ. ; 

ή 

ΓΙΟ ΡΕ, τ]πεᾶ ΙΧ. ρΊ5 
/ 

 μριαις η ή ας αρι ν δς ἁμ νὰς -, οσο λα κο. ος Σητίας Ίῃ ἀεσίτμπ σοἵπ ραταϊας τοάποῖε; ὀπίσω Ίγε τοὺς Σπαρτιητα ἐπεί το δεξιόΥ κέρας" 4 ὢξ 
ΠπηΙτες Θεἶαπι ἹΜατάοπ]ας {1ος {π βηΙβταπι, ςΟδ᾽ 

ἀεπι ποῖς[ο. σπἀισθαϊοτα αἲ δραγι]αϊας Ίἴα Ιῃ- 
4115, Ταεράασπιοπῇ, νο νετο αὐ 6 6εῃ- 
Πρής πηγα, οεἰευταπήηϊ οἑ[ε ῥτα[αΠεϊσμπηὶ, 22 
ΠΠΙ πεσιε 6 Ῥε]]ο Εαρῖαιό, πεηαε οτάίπες 2) 
ε[ειαιῖς. {οά Ρετβαπτες ααῖ Ιπῖετβε]ατῖς Πο-δ50) 
55, αι 1Ρῇ οεειπραιίδ. ΄Ποταπι πΙΠΙ] α- 

ΠΠΟΦΠΠΙ΄ νετὶ εί, αιῖρρε οηϊε(παπι «οπ- " ν 
δεςῇ ᾿Ερ(6Ιη 6ἳ ΠΙαΠΙΙ6 6ΟΠΓΕΤΕΓΕΠΤΗΣ, νοβ 
ΞΕΤΠΙΠΙς {αρίθηϊες» Ιοομπιαάε ἀείετεπτες., 
εἴ ἀε]εραῖο Αιλεπιεπβρας εαρετίεπάϊ ῥτίη- 6 ο. 
Ρίο, σοπῇ[ίεπῖες οκ αἀνότίο ποβτοζιπας 2 
«ΤΨΟΓΩΠΙ: αοά πευίαααπι εδι Γαξαπι ρτ- 2) 
ΔΠΗΗΠ : νΙτοταπ, Ἐκ αἱο Ρἰατπππα ἆε 

Νου] πο [ο[ε]]ε ορπίο, 4πθ5 εχρεδίαυα- 
Τημς Ῥτο σ]οτία Ππὶίιτος σπἀαςσθαϊοτεια αἆ 

ιο 

22 

22 

4ἡο ρίογοςσατειῖς, αιοά επι [ο]εςς 
εδ Ριρπαίο νε]ειῖς, πος 14 [ασετε ρα- 

Τα". ΠΙΒΙΙ ταὶο Ἱπνοηπίπιας νος ἀῑσείε, {εά 2) 
ῬΟΙΗΦ ερ[ε ρετιοτγίτος. Άαπο ἱρίτας αο- 22 
Ώ]άΤΏ νο ποη Ἱπεερ]]ς Ίος ἀἴεετε, {εά 2 
ΠΟ ἸηςΙρίπημς, απἶάπΙ νο Ῥτο Οταῶςὶς αι]α 2) 
Ριῶ[απτιαβπηὶ εσίο εκἰ(Πππαπη]ηϊ, εἲ πο ΡτοζΟυ» 
Ἀπραης,  ἀπιεεπιης «τοῦάεπι Πιτίαπε πα- 

Ἰ]άετα,  οἳ 1Η Ροφιποάαπι Ῥάσπεπῖς Ώπ 
Ίος ποπ νἰάδαιας, {6ἀ {αἱ ο5δ[α πο {ο- 22. 
Ίο, πος {πο ἀεσεπαπδ, εἰ υγ α πο- 32 
ὑτ5 νὶσετιπο , 1 τοτάπι ακετεῖταπι ν]ςῖδ[εζο»2 

“4ο εεπ[εαηϊατ. Ἠδο Εητά5 σλἀπεεαϊτοτ, υπ 2) 

επος ” α- ο κε ᾱά 3 δα 

αὕτως κα) ο Μαρδόνιος επ Του εὐωνύμου,. Ἐπεὶ δὲ 
2 ς - ο Ἱ ἳ 

κατέσησαν ἐς τὰς ἀρχαίας τάξίς, πέµψας ὃ Μαρδό- 
{ / , ’ / ο ” - 

ὁκήρυκα ἐς τοὺς Σπαρτήτας, έλεγε τάδε, », Ώ 
: των σ» ΄ 3“ πε λ 

Δαχεδαιμόνιόι, ὑμεῖε δὴ λέγεσθε εἴγαι ἀγδρεςᾶρις-οι ὑπὸ - 
τῶν τῆδε ἀνθρώπων, Ὁ ἐκπαγλεομένων ὡς οὖτε Φεύ- 
γέτε ἐκ πολέμου, οὔτε τάξὺ ἐκλέπετε", µένωτές 
τε λ ἀπόλλυτε Τοὺς ολαντίους, 3 αὐτοὶ ἀπόλλυ- 
σθε. τῶν δ᾽ ἄρ᾽ Ίν οὐδὲν ἀληθέε. πεὶν γὰς Ἰ συμμίξα! 
ο ἡμέας» ἐς χειρῶν τε γόµον ἀπικέσθαι , κὸ δὴ Φεύ- 
γότας καὶ ἆ τάξη ἐκλείποόταξ ὑμέας εἴδομε' οὐ 
᾽Αθήναίοισί τετὸν ὁ πθόπειραν ποιμένες, αὐτᾶς τε 
{ ἁγτία δούλων τῶ) ἡμετέρων τασσοένου».  ταυ- 
τα οὐδαμῶς ἀγδρῶ ἀγα»)ῶ ἔργα" ἀλλὰ πλέισο 
δὴ. ο) ὑμῦ ἐψεύσβημεν, Ἀ προσδεκόμθοι γὰρ κα- εν | 3 / νι . 

» τὰ Κλέος, ὡς δὴ πέµψετε ἐσ ημέας χάρυκά ποο- 
καλεύμενοι, λ βουλόμεοι ἶ μεύνοισι Πέραγσι μά» 
χεσθαι, ἄρτιοι ἐόντε στοιέεν ταῦτα » ἵ οὐδὲν τοιοῦ- 
το λέγωτας ὑμέας εὕρομε» ἀλλὰ ὶ απτὠσσο- 
τας μάλλον. νὸ ὧν ἐπειδὴ οὐκ. ὑμεῖς ἤρξατε τούτου 
του λόγου, αλλ ἡμεις Ὢ ἄρχομεν, τί δὲ οὐ ποὺ 
με τῶν Ελλήνων ὑμειε, ἐπεί τε δεδόξωσθε εἶναι ἅρι- 
σ-οι, πρὸ δὲ τῶν {ἑαρβάρων ἡμέῖε, ἴσοι πρὸς ἴσουέ 
αριθμὸν Ὦ µαχεσόμεθα; καὶ ὃν μὲν ο δοχέῃ καὶ τοὺς 
ἄλλους µάχεσθαι, οἵδ ὧν μετέπειτα µαχέσθων ὕ- 
σεροι, εἰ δὲ κο μὴ Ρ δοχέοι, αλλ ἡμέας µένερ πο» 
χροὼ, ἡμεῖε δὲ διαµαχεσόµεθα. ὁκότεροι δ᾽ ἂν ἡμέων 
Μχήσωσι, τότες τῷ ἅπαντι σρά]οπέδῳ γικῷ. Ὁ 

ο - : 5 3 χ τω ./ κ. Ν / λ 

ααπαπιάϊα. εκρεδαδίεε, πεπήπε αιΠρρίαπι μθ» Ταυτα εἴπας τε, χα] ἐπισχῶν Κρόνο ὡς οἱ εθείς 
.. . 2 Λλ ας 4 2 τε[ροπάεηΏῖε» Τεῖτο αὈΠε,. εἴ τεπ Ἰατὰο- δε 4 ὑπεκρίατο, οἲπαλλάσσετο ὑπίσω. απελθων δὲ 

ἴπιμς, οεἳ Πρίάα ν]ξοτία εἰαῖαςδ., ΄ εαὐῖῖα- 
ἴππα Ίπ. Οτῶσος ἹππΠ,  Εαυτος ας Ἱπ- 

/ 
εσήμαιε Μαρδωίῳ τὰ καταλα[εύγτα, ὁ δὲ, περιχα- 
Δ δν νο Ἡ ο” ὃν σσ 

Θορής Ύθομθος, νο ἐπαρθείς ψυχρῇ η κήν επΊκε τν 
4“ 3 Ἶ λ « Ας ε. τς 4 : . : ισπ’) , « νεθ, οπιπείη Οουπα οχετείήπι Ῥοϊγεσα- : ἐπὶ τους Έλληνας, ὧν ὲ πι σασασ. 

βαπτ »- Ἰαση]18 {αριττῖσηἙ 1ποςδ[εηῖος απἱρ: ται» ἐσίγοί]ο πασαν την σρατι τήν ΕλλήΙΚΗ. ἐσα- 

Ῥε εαί]τες {ασιττατϊ, εἲ αςοεδίι αά οοπ.. Χ0 
/ / λ : σον | 

γτίζωτέε τε καὶ 3 τοξεύωτες, ὡσειπ'ποτοξόται τε. 
ν 3 . ./ ᾿ / ν ης Ῥηρπαπυπι ἀῑῆςί]ες, Ίταφπε {οητεπι ΄ ΕΦΤεο, καὶ προσφέρεσθαι ἳ ἅπιορο, τήν τε κρήνην ΤΝ 

σατ- 
΄ ο ἲ τα 

ν 

” ͵ , Γκ λάωσση -- ο δα, Ἱ σσσοὴ λος ι . ος πμ : : 

ἵνα Ὡς ὃλ καὶ αὐτὸς ὁ Νίαρ. «γοδ., {πια Πιο Μὸ εὐώνυμοί - -ὖ Ἐκπλαγεομένων «4γεῦ. 
λα ; υ ζω. 6 Πεῖραν «γοῦ. Π᾿Αντὶ 1. ετ 1πά, 

ὦ ἹἩροσδεκόμενοι «4. { Ιήεά. Βαι. «4Π. «γεθ., «σιθ μοῦνοί, 

τή]. ὦ Τάξι ἄγεζ. .» αϊ σώσιν. 
«8... αΏῖ ταῦτο δέ" οὔδαμῶν «172. 

ἡ Ώεερι -Ίπιῶ. π4. ΡΙΟΠΟΠΙΕΗ.  ἔ Πτώσωτας «4γοῦ. 
«πεῦ.ν Ἀπίεα ἐμαχεσώμεία. ο -ἄτοῦ. }. ΒγΗ. Βαγίς, 
Ίε, 1ῑδ: θα. «4πεζ. Ζπά,, αλ δοιέμ. 
5 η “4γεῦ, πάν εἲ ὥςε κρὶ ἵπποτ. ἑῶτες. 
«4 Βοιτο Γαρσαφ. «4λεὂ.. 

δο. Ἐπὶ τοῦ εὐωνύμου] Ὁτ οἴιπι «γα. {ποϊαπι]ς, σα119- 
“πα ποή τρεῖ, ΕΕ 11 ηἰπηῖς ΠΗΡΙεΙοβ», αϊ οῦ ρίαθζο- 
ἀεπς ἦψε φοὺς Σπαρτιήτας, Ππε]ίης αἳ οΓπα Πας. ἐπὶ τοῦ 
εὐωνύμου τοὺς Πέρσως [παχυπι ριαε[οουηέ,. Ου1ς οὗ- 
πο Ίτᾳ Ἱπροπίο, υτ Ῥατίας Ἱήατάοπιαπα) Πάπα ΤΠ ραι-΄ 
ἵεπι ἀμδτυτυπὶ ποπ αἀνδιταιῷ να 

54. Ἐκπανλεομένων] Ῥατῖο ἀοβίκβππυπι Τὸ. σείήὴ 
ρ]0. ἐκπλαγεομένων Ῥτας[ετεπίεπι, ΟᾳΗς{4 αἆ Τα νο 
165, αά{οῖρία Ες. Ίη νἰοϊπίς κ) τάξιν ἐκλείποντας 
ὑμέας ΡΟΠΙΗ5 4ΏΔΠ1 φώσιν οοπ/{Η1, Τῶξιν οπίπι ἴα]1 1 τα 
Ῥιαςςίριε ΡΙοβαΤε Φοηρίοταπι, αἀπιοπίεῖοης ΠΟΠ εσεῖ; 
ἃᾳ Ἆος οοΠπιζαπίυΓ ας νοσας Ο, οτ.. 
66. ἹΜούνοιόι Πέρσησι] ΔρᾶμΕ πιΠί νἱάστέ οητο νυ]- 

δη, βουλόμενοι μοῦνοι Πέρόγσι µάχεσθαι" ΙΠτΠΙσΙΘ 
ις αἲ Πεγοάοίο ροβτιια Κοζηλης {α{ρίσαδαξας, βουλύ- 
ο οῦνοι μούνοισι Π. . εΧεΙἴλΗς Ἱπ[οπΠριοπεπι 1η. 
ον ο Ἡ. "Ἠτα ὃ Αἴαε πολέµιδ µύνῷ μόνου Ἕντορι 
τν συνα έν Πεταςά, }. ὃοῦ,, ἐμοὶ μόνος μόνῷ Μά- 
να ας. } κτανὼν ὤγου λαβὼν Τοὺς, Ηρακλείους παῖ- 

κά ας, ἐμοὶ Τιμὰς πατβφ:υε κὸὶ δόµους ἔχειν ἄφες. 
ἴσους ὠριῇ Ὁ Ῥοπι νἰάῑτ Κοοηηις Ἱερεπάιπῃ ο) ἴσοι πρὸς 
άοσαε ἵκ[ άχεόόμεβα" αὐῑσοά ἴπ ὤγοῦ. 0οᾷ, τερεττῖπι 
πα. η] Γ] «Πεγρί]ο. Ρ. 196. ----- ἱπ Ριοχἰπιίς ρη(]- 

ή 1ος. τονοσαβ{τὴτ {οἩρτωτα, καὶ ὃν μὲν δ0- 
τεζζα {υοσεδυπῖ Ίριας εἰ δὲ καὶ μὴ δδκέοιν 

σ6, ”Α μα αν ασ 
Ῥπας δν ἐόντες ποιέειν ταῦτα, οὐδὲν ὅτο. |. άμα 
νη: ῬαπέΠο σοηπιοβίκβπια, Οπιηῖα Ῥεας τε[ρί- 

» ΠΦ ουπι ραταἩ ερ[επέ αἆ 61 Εποϊεπάα, αὐλε ἀε 

{ Ὑπεκρίετο «4γεῦ. {πά., ποη πα]. 

: εδ Ταρ- 

«ἄγεῦ. ΙΜει, Ρα. 

1 "Αρξομεν τὸ δ) ὧν πρὸ “4γεῦ. { Μαχεσόμεθα 
«8. «1, δοῇ. Ῥα[. 4πδ., οκ ᾖει], δυκέοι, ο 2 τω, 

{ Ἐσιέοντο «4γεῦ. 
7 1.6. «γε. }1μά. ΑΗ Ρα. 4ῇ. }2//η: ἐὔποβοί 

αρατίαπίς Π0ῖ {ροροπάσταπε, πΙΠΙ] Ἡοτηπι απηπαάναι- 
τδραητ, θεπτεητίαπα πΗποΙΙ Ρετῃοὶ Ῥταεῖος Βαυΐψηη θά: 
{εοιτης εἳ Κεἰελήή αδτ, Ψη]σο ρορῖ ταῦτα απιρ]ΙΙος 16-. 
οαραξτ ἁαπέτιοπϊ5δ πότα.  κὴ 
«σα. Μαχεσόμεθα ] Γαππτεπᾶις οἡηίρρης, 1ὰ, αιοά. 

τοά1τ». Υ6Γίεῃς. ΝοΠ {απο Ῥοτ/ας Ρτό ὈατΌατ]ς ἴσοι πρὸς 
Ίσους ρατίαποτύτῃ ρμρηλνείαπε, {εά Ἠαπς Π]ίς οοπάϊ- 
Βοπεπι {ουηί, . Ηίπο Όταν] ἡμεῖς δὲ διἁμωγεσόμεθα, οἳ 
ῬΓαες]ατε «4γοῦ. ο08εχ. «Ἰείίειμη ποι Ἰαιάος νΙτο' 
(εἰερει. ἣν μὲν δοκέοι εοπῖτα {επιοπῖ5 ρεπίηπι ουίτι- 
ἀεηίθπῃ, . 

84. Καὶ προσφέρεσθαι ἄπορι] Δά ποχυπι πρρφαρὀ. 
σθωι ἐὔπόροί» αὐ ῥυβῃαπάώ/ ἐκβε(]ὴ, ἀὰσοππιοβαὮ» 
Πτροῖο εχ εηιἠς Ρήρηαητος, ἱπποτοξόται» Άϊαιιε αά 10” 
Πες ος πιαχίπιε υπο παπα ον 
ἱεπίαπα Οοἆᾱ. ποἰαπε, προσφέρεσθαι ὤποροι αρα Ἅ 
αιιοά ἆε ἑοπβιᾶι ην Ὀοσηις ππεοον λἡπλὰ 
«οππιοᾶς Ἠαιά ροτεταπῖ, αοοἰρίτϊτ. Ίη 64815 εταηῖς 
υηάς 14ο] [αριτήκαιιε Ἰπεξδίεραηξ» ὦἨ Ὃ ο. 5 
ΡαΤΙ{6γ αὁ Παρύναίων εἳ Μήδων Ἱπποτοξόται «ΡΡΙΦΗΗ δ. 
ον Ιν. Ρ. 1991: ος πιόχ εσδΏπα εμηῖος αρυά 

αγ. ή Οταδί Ρ. 5950. ο ορ. ν 

Ὁ4. Προσφέρεσθαι Ἐ όλο] 72ῇοὲ Ίεάυητ εε ἵη νο), 
ταέϊο το[Ηειήε 67οπου. 1ν» 6. 46. Ῥογίμαε ἀἴσιητην 
ὅ µαφοί σέ καὶ ὥποροι προσµίσγείν. Ῥεηδεπήᾳ, η 

κρήνην τὴν Ταργαφίήν συνετάραδαν. κάὶ συνέχωσαν" 
τε[ρ]οῖε Ρσῳ/ζν. ΙΧ» Ρ. 71δ.. εδ, τὴν κρήνην, αἶε», 
τὸν Ταρναφίήν Μαρδόνιο καὶ ἵππος συγέγεεν καὶ Περσῶν” 
αριά ἐωπάεπι «παπι οηῦ Ἱεσίτῃ: συ) χέαϊ κβῄνην» Χο 

Ἄχας 9 ρ. 

ϱ Ὑμέας: «{γοδο 



Λαπς εἴ οἳδὶ Ἱπορία αριά Ο/ά9ο5, εἲ Ἰαέεβανι Ρεής, 

- ιό Η Ῥ π ο Ὀ ο τ ᾿ ἳ πΏᾶ6 ἀιισο» σεπίεης πιίατί «41.1 

Γαργαφίη, ἀπ᾿ Ἶς ὑδρύετο πῶ τὸ σάτευµα τοθςΟα1βαΡΒΙεη . πάς οὐπέῖην Ορον 

ΕλλΗΜΚΟΥ, συνετάραξαν καὶ συέχωσαν. ἔσαν μὲ ὦ παδατι εχοτώίας» εοπιιτμ μα ο. 

κατὰ τὸν κρήνη Λακεδαιμόγιοι 3 µουνοι τεταγµένι" ΤοπῖαΠς. ΄Ἔνπι Ίαχτα {οηῖεπι α | Ίνα 9 

τοῖσι δὲ ἄλλοισι Ἕλλησι ἡ μὸν κρήνη πρόσω ἐγένετο πηοηΏίί οτάίπαΙ εταπε» οεῖεΙ στο, 

αν εδ ο ὴ Γον” ΕΥΕΤΟΣ αυίααε Ἰοευπ παδα εταηῖν Ῥτοσι] . 806: 

659 ῶ- ἔκαγοι ἔτυχω τιτάγµθοι» ὁ δε Ασωπὸς, ἀγ- ταπε, Αἴορις ἀπῖεπι η Ριορίπφαο :. [εά α- 

Χου. ἐρυκόµονοι δε ὃ ἀπὸ του Ασωπου, οὐτω δη επιθΟᾳια εκ εο αὖ  εφπρΗς πς[μΙρᾶδηαε 

τη ΧΡΊΥΗΥ ἐφοιτεο). ἀπὸ του ποταµου Ύάς σφι οὔχ, ΡτοΙΙΡΙ, Ἱτα αἆ Γοηπῖθίη ρείρεραηῖ, Παεσο 

αλ. ὕδωρ Φορέεσθαι» ὑπό τε τῶν ιππέων καὶ 
τοξευ- 6 υ0πα εα]ία  Εοτοηῖν ἆμσεο ΟσΦεοσηαν 

µάτων. Τούτου δὲ τοιούτου γινομένου» ὂι τῶν Ἑλλή- «ΠΊΡΡΕ ἄθι8 οχοτοῖτα οπτεπῖθ, ' εξ ΡΕ: 

5 ον ο 
: ] ΤΙπΠΠ. 4” 

νων σ΄ρατηγοὶ, ἄτετοῦ τε ὕδατος σερηθείσης της «ρα- τωσραῖο 3ρ εφωταία, Τητη μἱ9 . 

μεσο πι στ Πϊς ἆά ολ {επεηῖεδ αἆ Ραυ{αΏΙαπι 

τής, καὶ ὑπὸ της ἵππου Ταβασσομένήο» συγελέχθησανΟ5Τῃ τα. σπα όρια ο 

περὶ αὐτέων τε τετέων καὶ ἄλλῶνν ἐλθόντεν ἃ παρὰ Ὦϱ τς ορ[οι τετιπα {Παιάδ, Τ8ΠΠΕΠ Πῦ: 
Παυσαγίν επι Το θεξιον χάβαρ. ἄλλα, γαρ» τετέω τοι ον αηΏδεραϊις, αιιοά Ίαπ 16: Ππηπλεηῖᾶ- 

ὀύτων ἐθντωγ, µαλλόν σφεας ἐλυπεε. οὔτε γαρ σιτία τία ἀεβοιεῦαητιτ ο εἲ 11οτάΠη ων 
1 

η: » / 3 . 

εἶχω ἔτι, ἆἵ τέ σφεων 5 ὀπέωνε, ἄποπεμφθέντες ἐς Ιοροππείαπι πιϊδΗ ΕΓμππεπίατΕΤη . 

Πελοπόννησο ὡς ἐπισιτιεύμεοι, ἕ ἀποκεκλέατο ὑπὸ ἀετεπῖατ αὐ εφτατα » αμοπρας Ἡν ἆθ. ο 
κ [ 

3 

ὗ ΄ 

- της ιππε ο οῦ δυνάμνοι ἀπικέσθαι ές Τὸ ρα τόσπεδο», μα πονανυ ορ 1) 61ος . οι/Ἡ | 
Ἡρεταπάρας ἀποίρης υπ εν, Ἡ ο. 

ΓΦΜΗΠΙ Βωλευομένοισι δὲ τοισι σρατηγόισι ἔδοξε, ὃν ὑπερβά- Ίττετο 

λώνται κείνη τὴν ἡμέρῃ ὃι Πέρσα| 6 συμβολὶν ποκύμε- εμνἡρι (μον ον εοπαμί ας λορόιοὺ 

οι ἐ6 ΤΗΝ γήσον ἴέναι. ἡ δὲ ἐσι ἀπὸ τοῦ Ασωποῦ καὶ ) Ἐπιὸ, σαν . τν, νι ο. οα[τα μαῦ6: 

πα ο ο Ἐν αργαφίη, Ἀ ερ τὴν ἐσρατοππεδεύοτο 5ύαΠε , το ωα η. ηψειαῖ» Δπίε ΟΡΡΙ: 

λαο θέχα σαθίης ἱ ἀπέχασα, πρὸ της Πλαταιέων ἀππι Ρίαιβεπίο: τα πε 18 υἱα Πε ο... 

πόλιο. ἠσος δὲ οὕτω ἂν εἴη ο) ἠπείρῳ: σχιζόµυοι ὁ ἈὨπεπίε, ΄ πο ἵπ πιά]! Εωνίης ῷ 

, ποταμος ἄγωθω ἐκ, τοῦ Κιθαιρῶος, ῥέι κάτω ἐς τὸ πες ΟΙῶποπε ἀε]αβεη5 ἵΏ πμ Έρππια 

πεδίου, 8 θέχων ἀπ ἀλλήλων τὰ ῥέεθρα ὄσογπτερ τρία ην [ας]; ο ρω οὐ Ρο8Ε 

φάθια᾽ καὶ ἔπειτα συμμίσγει ἐρ ὶ τωώτό. οὔνομα δέ ος ος 8 κ Νρπιοη οι Οὗτοξ» 
-ὁι νλέρρη, "υγατέρα δὲ ταύτην λέγεσι εἶναι Ασωποῦ αν, 1 Αορὶ Ἐᾖσ ον{ο Ἰπάϊσεπᾶ αἰσηῖ. ἓς 

νι Ὃ ανν τὸν χῶρον Ἰ λμόόα κο με Ἀπης Ίοευπι ΟΤῶςἱ μας αροτας ὢ 

κα Ίαν ἵνα καὶ ὕθατι ἔχωσι χρασθαι ἀφθόνῷ» καὶ οι α[αιίπι α:ις ἃά Ἡ ως νι πάνετίο 

πεερ σφέα» μὴ σηοίατο, ὥσπερ κατιθὺ ἑώτων. 4πς αὐ εφπίαα, ει 4ὐ9 ταπῖ. Ἴ8η5᾽ 
μετακινέεοθαί τε ἐδόκεε τότε, ἐπεὼν τῆς νυκτὸς ᾗ δευ-15. 108) Ἱπεε[ίατεπιυτ. Ἐ πι 

τέρη Φυλακὴ, ως ἂν μὴ ἰδοίατο ὃι Πέρσὰι ιξορμεωμέ- το [οσηπάα ποέής νὶρι]α, Ώς 1 πε ε- 

ς 3 

: πμ. μέμν”, 
γμ6, καΐσφιαςς ; οἱ(αεπιας «οπ{ρίἰσαῖ Ῥετίθ, 1Π164. οαπι 

., Ἠ η σφεας επτοµεοι ταράσσοιω ὃι ἱππόται, ἅπι- ααἰτατα ἴπ ζω τεπίοπε :. θὰ 
ορ[εῖ ο 

61 ΜΝ 
ζ ν 5 

Χο έ ο 1 χ 5 2 

| αὃ ὃς σσ τουτον, τὸν δὴ ἡ ᾿Ασωπὶς Ωε- ουάπι αἆ επι ἱοεῦπα νεπαπῃ 
ον ο» ς . - .. .. 9 9 

ε ῥοή 5 περισχίζεται, ῥέησα ἐκ. τοῦ Κιθαιρῶιοο» ὑπὸ τὸν Α{ορὶ Βία Οὔτοῦ ἀῑνοτο α ματι ρν 
πϊττοτεηῖ 11 ἐπ 

-. ΟιΦΙοὮ 
ει / 29/ Αλ ε 2 ον η ] 

ον έθοχεε τους ἡμίσέας ἁποσφέλλενω του σρα-οΟἴΠΘΕΤΟΠΕ ΟΙΠΡΙΤΗΓ 9 

0 Αρ ] /{ 1 ἷ 11] ἶ 

| σος ος Το) Κιβαιρῶα», ὡς ὠαλάβοιω τοὺς ὁπίω- «Ι9Ι8ΙΏ ο μα { τς Ἂτυμο βαπιεπια , 
- / ο ν ο. ο» 

] 3 ΄ 

ἡ5 επι Τὰ σιτία οἰχομθης. ἔσαν γὰρ ο) τῷ Κιθαιρῶι αά. τεαίριεπαα «μα ο πι ος ὃ 
ἀπολέλαμμώωοι, Ταῦτα βελευσάμοοι κείνη μὲ τν οοπεεαπες εσας ο πιπεταπῖς ἴσ' 3 » ς 1 3 ; 

α... σος Ἡ . τοις ΙΠἳεΓ6]Η{: ηαϊσατα 1πιπΛΕΠ΄ « 

Ἅμιέρην “πάσαν 7 οσα] : : 

ἄτρυτο: ο τεμρι ἑλτο. ἵππῳς ο έχω πώ τηπι Ἰ]ηπι ἀἴοιη ἱποες[εηϊο ο ορίωπι θα 

παυο ,νυχ]ὸς ην . ντος οι ποπ εες επ ἐ- 95 ΓΗΤη Ί4ΡΟΤΕΙΩ. Ῥετιμ]εγμηῖ, 
ο -4ε 

δὺι συνέχειτό οφ ώ ο μα Ρ απ ας την :ἀἱρτες[ς εσας θα ποξΏς. ' ζυρ]αήν ἡ- 

ο τς κευμας ουθαυτα αερθέντεο 3ὐειπάο  «ΟΠΝΕΠΕΤΑΓ, Ρ]ετία ρα : 

άσσοτο, ἐς μὲν τὸν χῶρο 3 ἓᾳ τὸν ἵεπββρις αὐ[οοςίοταπῖ», Ποῦ 4 πίπιο 

| συ- 
| 

4 Τ  μοῦροι Ἱ κα. | ο Οπίαξ 

: «4γεῦ. φώς τος, εἰ θα. ῦ Ὀε[ι ῥτπεροῇΒο «4γεῦ. Ἐπε[.; πιοκ ἐφοίτων «4γεῦ. 4νλ- ση τά 

Ἰσανίαν. ΑΌ {ο τς Βαγὶς, δ. 7]. «4γεδ. 7. «49Δ., αποἵυπι ἴτεν ροβγοπη τοένε Παυσ  {Ασ 
πο ὁ 0 ο εταηῖ νοςεθ Παυσανίην ἐπί. ο ΟΠΊΠΕΦ ἀλλά. ο Ὁπαῶνερ -4γοῦ. εἴ ὕοση ο βολὴν μη 

το, ἀγοι ο τν ἀποκεκλ. Ώπο ΑΠβΠΙΗΙο» υἱ {Οἱομὲ Ίοπος, «4γοῦ. {- ΑΗ. -. ὄμσ, 1ῃ ΔΙέχεΗ 
) Τοῦτο «4γοῦ, ὃς Ὃ . -ἄε [ο ἐπὶ ᾗ «ἄγοῦ. μή, { Ἔκουσα «4γοῦ. ἃ Ἠαροι Τόη) ; μή θεά; 

” Μετως ναι 14. εἴ {πά, ἡ Σχίζεται «4γεῦ. ο Έἶκον «4γεῦ. Ρατ. /. 4 ὃν άμ. Ρ ο, σής Οἵὰ ὁλερῥ. Ρ. πε ' 

ΙΜΟΧ τὸ δν πὼ ος ο : τα, ἐᾳ τὴν δὺ συνέκ. «εδ. 2μή,, {πε Όεπε: ἀσειατ δή. 6 τν 

. 9 Ο. πο συ Ἴ η] ὶ - 
ἵ Ἴ α 9 ἤ 

ες ο. ο Πεγοάοίο. {αργα ΊΝ. ο, ΄ αὐία εΡΙΗ -------- αρ] γρεος αηρεύαμε: ΤοβάΙἵ οπσ μηι 2 

ο ϱὗ ῥήνας συγ χοῦν, αβρεᾳ Ίεγγα τατΙοπεῖ ραι1] τς αιαρας ἀπ ηυπι 
βή1605 εἰ [0116 ὃ 71079. πϊ Ἠοβςς ααῦα ἀθῃ] : Ῥαμίο απἲε ἀᾳ («ταεςίδ : 

πα ηα αείΠτμαητης, αὐῑ» εχετοίτα 4η πα ρείναϊο» εἲ αὓ οαιτδῖ } ἀλλ" 

: 97. ΄Α2 : 74ρ η 7Ε(ε2Η] οἳ }η/ο- φ τη αχ 

ολαγ]{ ἄλλα γὰρ. τουτέων τοιούτων ἐόντων, μᾶλλον ---, ; : επ 1 Νοραάν ν 

αὐλα εί, θὴς ἐς /ε Δαδεμ ης» ας ᾖς εον αΗρελαη/, τι ὰ πρι συμβολὸν ποια. αὐδαρΠπνις 19. 

Ῥγαεσςθςῇϊ συνελέχθήησαν. περὶ αὐτέων τε τουτέων καὶ ΑΛ- Οᾳ ὃν οι εἲ μα να : (ίαπι πες {ποοποπΏς”. 

ΔΩΝ., ο ἀμοσῃς. Ηαδεῃί αΠἴεπι ὀπέωνες αμἰάρίαι δαρια ὡοτὶ να Ρίαπε ης ος ὑπερβάληται τὴν συ» ᾽ ν 

α0ἱ βησι]ατο, α Ρο εχ ἀῑα]εζτο ἀαιίναίππι, ουἱ ᾖ. ΡΙΟΣ {.. 44. 1 Ζρρ ον ῃ νοἰαϊσίεε» Ἡν -μ- 

πη]ς ΠΙη]] Ἡ Φ/οΡῥσμο ΡιορίεΙοὮ Τ]ος. Ἴν τν {-. Μαρδόνιος, καὶ ΜΗ ποῄται, 0ἱ Ἡ εύμενος, ᾱ ο 
ν . . φ 3 Ὁ 9 . λ. ν Ν σοι ν ᾽ 

νὸορ. ὁπάρνες Ρχοῦάπτυς», αἆ ΟἨοπι ΠΙΟΔΗΠΙ ὁπάων τν ὃν άλήηται τὴν συμβολὴν ο ο 

ν πο ες 1η πεγο, 45/00/ο» {ζωγ{ρίάς πἴοιε αμῑς, το, Οὕνομω δὲ οἳ Ὡς ο] ῆ ἀποᾶθςΙπα ΑαΡΗΟ ήν’ 

Ημ] ἴίεο, πηοᾷο Ίενίίο πάΙη(εΓΗΓ «ού. δες, πιο  πμ]ία Όοτου αριά λε ης, τν, 75.5 6418 1 ή 

πα ἀλλὰ σλεῖ : : ο ας. ουἱ ν]σἰπᾶ ΑίΟρο ἆπί 1.» ΠΠ 112 ο. τς ου 

«ες νὰρ] Αάοπε, αυ οά αιιαετεραί Ν1 Ώοδ]ς- ποασ[ίοῖτ. Λα ]αςν (ρα δὲ εἶναι ΤΗ} 
Ηπιας» Π ταιταξς . 4ποαά ᾳ ριῖρ 6 ΝΕΟ; θυγατέρᾶ ασ 
ἄλλη λος. Ὀ [αηζαπα ΊῃΠ ΡΙΙΠΠΦΙΗ αεοεΠίῖὰ {ο ρατ: σοῦ ᾽Ασώπου λένουσι Τ.. αν. αμοά ερο Ώο 

3 ὧν τοιούτων ἐόντων μῶλλώ σφεας ἐλύπεεὶ οοτήβεπάμπι 8ΤΡΙΙΠΟΓ. πλην 
Ε 

44” Ἐ 

4 



{εὰ οχειεῖτι αδῖε υἱεοήίας αά ἱροας Ρἰδίκας, Απιοπηρμάιειις 
εωτῃ Ίμα οοµοχίο Πιοταίης ἵπ Ἴοσο, πποϊςῖι ραιτίηπα {θιγαῃς, ςΑ1,1.105δΕ., τΙΠΕΑ ΙΧ. 717 
ο - . ο β ον 4 .ν ού 1”/ νο. -, : ο - ΤΙΠΙΟ Ίοσυη απϊ «οπνεπεταῖ Ῥεϊετ, Ίππο συγέχειτο, οὐκ οὗ γέῳ ἐχώτες' ὃι δὲ, ας ἐκμήθησα) » 
1], αἳ πιογογί εώρτΙπ] εδῖ, εὐρῖάε εαΠ- 
ἴάἵτηπι εβασετιητ απ ΌΤθεπι Ῥ]αϊΦεπίεπι, 1π 
[επιρ]ππιας ]ηποπῖς Εηρίεπάο Ῥετνεπίυπε, 

-.. αιοά Πίηπι 65: αηῖς πτβοπα, α {οπἳε ας- 
δὸ δαρῃῖα  νἱρὶπεϊ Παά!ς ἀαῃ, Όντο ιδὶ 

ΡΕΤΝΕΠΕΤΕ, Ρροῇιῖ Ρτο ἵεπιρίο αἴΠ16, οἵτ- 

ἳ αΟἔφευγον ἄσμένοι τη ίππο σᾳθος τὸν Πλαταιέων πόλη. 
Φεύγωτες δὲ, ὠπικγέωται ἐπὶ τὸ Ἡραϊω, τὸ δὲ ποὸ. 
τῆς πλιόε ἔσι της Πλαταιέων, εἴκοσι «-αθίης ἀπὸ 
Της κρήηᾳ τῆς Γαργαφίης ἀπέχο, απικόμεοι δὲ 
Έλωτο πεὸ τοῦ ἱρὺ τὰ ὅπλα, καὶ ὃι μὲν περὶ τὸ 

ς ω”  / . : /: Οδ Υ / ᾱ τεπρ]ηπι Ίρειπι ολ[µπα Ρο[ιείε. ἩἨοςβδ" Ηραιν ἐφρατοπεδεύφτο, Παυσαγίης δὲ, ορέων σφέας 
ἄμ[αη]ας «είπεης αὖ εχετεῖτα ἀϊρτεδίο , 

ΡιΦεερῖε εἰ 1ρ5ε 1 αςεάσπιοπῇς, τε {ηπῃ- 
ΡΕ αππιῖς Ίτεπι «πα εεῖετ Ῥγσεάετεπε, Τ- 
118 Ί]]ος τοπάστε αἁ Ιοσαπι οοπ/{ΒΙτττη, Πο 
αἡ, ουεεπηρεταπάαπι Ῥαπ{[απία «ετθτῖ ΡΓῶΓ6- 

. 

ἁπαλλασσομέμους ἐκ τοῦ σρατοπέδυ, παρήγγεε 
καὶ τοῖσι Λαχεδαιμοίοισι, ἀνάλαβύγτας τὰ ὅπλα», 5340 
ἴέαι κατὰ τοὺς ἄλλου τοὺς πεοϊόντας, γοµίσας αὐ- 
τοὺς ἐς τὸν χώρο [έναι, ἔς τὸν σύγεθήκαντο. οιθαῦ- 

- ς ἀ “! ”/ ”/ σω Β Ξ / ο 

α Ραταιῖ «μπι εδίοηξ, Απιοπιρματειις Ῥο-4Ότα οἱ µ6 ἄλλοι ο. τα ην ας 
Ἰἴαίο βῆας εθπις οομοτεῖ Ῥίταπαίατπη, σα] Παυσωίη' Αμομϕάρετος 9ὲ ὁ Πολιάδεω » 
θρατο {6 Εαρ]τπτηπῃ ῬετερτΙπος., ηεαε τ]- 

/ / ’ ὦ χ ν /, 
5 λοχηγέων του Πιταγήτέων λόχου, ουκ ἔφη τοὺς ξεί-- 

. : ας } 2 λ - σι ἴτο ΦελεςοΓαζιτιπῃ εδ[α Βρατίαπι: ἀπϊΠοι- Ίους Φεύζεσ.)αιν οὐδὲ ἐχῶν εἶναι αἰσχυνέεη τὴν Σπάρ- ΄18π] πητατϊ 1ᾷ, αιοᾷ Πετὶ «6ΠΘΤΕΕ, αιρ- 
δὲ αυ] σο]οφυίο {αρεπονί ποι Ιπτοτβα]ς[ου. 
απ{απῖας αμίοπι εἲ Έωτγαπακ οὐπι Ἰπάῖρης 
«ΤΕΠΏῖΙΕ6 Ποῦ ραΐετα ΠΡΙ πα, επι ΙΠά]- 
50115 οοΠοσίθιπ Ῥιταπεηί{επι. Ίῖα 6ο αΠΙΠΙΔ- 
το, τε] ξξηπι 1γ]: αιοά εται Εατητιπα, { 1Ρῇ 
05 Π]κ[ος Επορτοπῖ, Εβιαϊῖα εχεφπεπᾶϊ εα., 

Ῥεήτει ἀε[ετιας Απιοπιρματεῖας εἰ απ σπα 
ο εἴαητ, ᾗος Τεριῖαηζες ΠΙΡΠΙτεγηηΕ ουπα 
Δεοπ]ςὶς «ορᾳδ, εοπαβαπταζαιε Ρετ[ηαὰε- 

18 

ἆ “Ἱρὸν -4γο. }αῇᾳ. 

«τοῦ. 7. Ρ]εΠθ, 
ὁ Ἐπειρώτων «άγεῦ. Εἴ χρεὸν, Ώου {οἱεε. 

94. Ἔθεντο πρὸ τοῦ ἱρῦ τὸ ὅπλα] πίτα πιεῖατί {16- 
τής, να, υῖ {6η ΙΞΗΣ, ἐσρατοπεδεύοντο,. . Τα]ε 1, 1» 
65, καὶ ἀντία ἔθεντο ὅπλα, εἰ εὔ/έγα εἳ αάυετ[ο Λο/10- 

«Σ411. Ἴπιε Οἱο) ΛηΠα. 1, ΤΠ, Ῥ. 199. ὦγ χοῦ Φι- 
ἥνς τίθενται τὸ ὅπλα, Ῥ]υταφιε αῑα, ΊΝοη τερεῖο 4ε 
Όπα Αἰέθοπῖς νατῖο αἀροβία /2οάογο Ἱ,. χι. ό6., αὐἰ- 
Ἡ5 ορΏπῃα {0 7Τρετὶ αἀποϊαπο αά [εδ] Ῥπαερ. 
«ΥΔΗΒ. Τ,. ΧΙΙ, 68. ἀοοθάετο ροϊστῖξ, 1π ργοχἰπιϊς περὶ τὸ ἐρὸν }α]]αο οἱ «{γεῦ, τποία οδι παραδιόρύωσις. 
34» Ἔθεντρ π. τ. Ἱ. τὸ ὅπλο] 1ὰ εδι ἑσρωτοπεδεύσωντο" 

Ἠος {6ΠΠι Ῥ]ταΠη θέσθρι τὸ ὅπλα" {γεαυιεητας πρ πιῖς 
ἐποβΦοη., Ἑλλ. ν. Ῥ. 390, 4Ο, ἔθεντο πρὸς τῇ πόλει 

τῶν Ὀλυνθίων τὸ ὅπλα ΝΙ. ο 949» 39. ἔθεντο τὼ ὅπλα 
κατὰ φιώραν ἔνθεν ὥρωηντο. 6 νατίο πυ]ής Ιοσμεοπ]ς 
Ποπ]βσκίι ερετηπῖ «Ῥ. εοβατάι εἰ ΕΠ. Ραΐος. Υἷὰ. ΟΙ. 
νο; πἲ «Ώίοίογ. 1. Ῥ. 694. Ἡ» Ῥ. 438. Έδι 1π Πὶς 
τὸ ἱρὸν» Ἰποπῖς Οτηαετοπίαε» Ἡραῖον ἵαερε ἀῑότηπῃ ἴπ 

"{εηιεπί ους: αριά ΡΗµαγεῦ. ἵπ Απ. ρ. 99ο. Β. Ῥαη- 
{αμίας» Υη]τη 34 τὸ Ἡραῖον «οπνείο 9 εὔδατο Κιδαιρω- 
να ρα καὶ θεος ἄλλοι» οἳ Πλατοίδα γῆν ἔχρυσι. 

ΝΑΙΟΚΕΝ. 
41. ᾽Αμομϕάρετος] ἵπ ΛΠΗΠΙάε Ε]μλαγοδὶ Ῥ. 998. β. 

Απιοπιμμοιειις, ὦνὴρ θυμοειδὴς καὶ Φιλοκίνδυνορ» ἔκπα- 
λαι πρὸς τὴν μώχην σπαργῶν, οὖκ ἔφη λείψει τὴν τάξινν 
ἄλλ᾽ αὐτόθι µένων μετὰ τῶν ἑαυτοῦ λοχιτῶν ὑποσήσεσθαι 
Ἡαρδόνων. Ὠἱθικηα Ειοτίτ εγοβοίο λοχηγέων τοῦ ΤΙ- 
ζανήτέων λόχου, 3Π τοῦ Πιτανήτεω λόχου» {ἱ νατίαπί Ο0- 
1068. υἱκ ἀεσστηὶ Ροϊεσίε: Πιτανύτεω Κοομίο ρ]ασεῦαί, 

ου]α ραυ]ο μον {οπΙΟΙΕ τὸν λόχον τὸν Πιτανήτην αἴηίια 
Ἱίᾳ Τρηογάϊάες, Ἠοτοάοιοα τε[ρῖοίοῃς., τὸν Πιτανάτην 
λόχον Τη]δ[ε περαί Ταςεάαεπποπ] 1. 6, 9ο, Ἶ]ας ἆθ 
το ποιαής ἵπ Δε, Τεᾶ. τ. 6, τό., οὐαεάαπι ᾖεμγ- 

-αδως αθ]οςῖτ ἵη ΜΠ{ςε]]. Τμλοσῃ, Ρ. τοο. Μόρας οἳ Λό- 
χρυς ποῃ ἀΙ[πηριεπῖς ήειμγ[ί ΕΤΚΟΤΘΤΗ οουτ]ρῖς {]. 7α- 
ὃν ου] ΠΗΙταρατυ 11. ΠΗεηη{. πὰ Γ,μοίαπ. Ρ. τόμ, Ἐν 
Ὀωοά]ὰ, ν. ο. 68.» ἵπ δεῤο]. αἱ  «4νὴβορὸ. Ίο. ν. 

454. Ῥτο Νμηριτῶν {ο 0ἱ Ροῖετῖξ ΠΟΙΠΕΠ Σκιριτῶν' ααοά 
εν Ὑλ]ραίας αριά Πεγοίο. ΙεζίοπΙ Πιτανητέων. 

ΙΝΑΤΟΚΕΝ, 
η νο Άρχηνέων τοῦ Πιτανητέων λόχου] ΔάΠρυ]οτ Ογο- 

Ἔτ Εεγοοίο λογηγέεν Ο. οι. {ητραπ8, Ίνες 
«νεοσηο ἴαι τν άᾖ οἱ, Έ1ας- εἶας Βπίρης κἩ λοχηγετέων, Ἠῖ «ως εεραῦς1ν. ο. 
Οαιἡ βῃ πιο ας ΕΠάΗΠΙ. ΛοΦΗΦέτην» αἳ1 Υ1Π10 ϊ 
χέτας., Ἠ[ος Ὥτο αρ. ὁγ0δ. Ἐσ]ορ. ΈΗ8. Ῥ. 4. λούαρ 

Γ ὀγαλοπὲς ϱ] Ώοη Γροιπίε, πεάιπῃ δοβῥοεΙἠς ἄρχηνετεῖν 
τεῖν αι] Ππηπ]α ΙΕ κυνηνετεῖν, δομής {ά. πκλρα 
τοπιω κό χο τἀρεῖπις λοχηγετεῖν οοηνοπήτε, απ]ὰ ἀῑθῆ- 

| αάος[αι ε]επι πο ά στη λόχῳ Πιτανητέων 1Π Ρεοπατα 

ο χδιως 6 11ο Π6(εδίμς, ὁ Πιτανόώτης λόχος αὗτο- 
Ιάζεται, οὐκ ὢν ταῖς ἀληθείαις, Ιερεης νε(Ηρία 12η 

τήν’ ἐθωύμαζέ τε δρέων ἃ τὸ ποιύμωο, ἅτε οὗ παρα- 
4 5γωύµθος τῷ πεοτέρῳ λόγῳ. ὃ δὲ Παυσαίης τε καὶ 

ὃ Εὐρυάναξ Φευὸµ μὲν ἐποιέυτο τὸ μὴ πείθεσθαι ἐκένοί 
σφίσι, δενότερο 5 δὲ ἔτι, κέίου ἔ ταῦτα, ωώμθου, 
ἀπολιπγεῦ τὸν λόχον τὸν Πιτανήτη, 8 μὴν ἣν ἄπο- 
λίπωσι ποιντές τὰ συνεήκαντο τοῖσι ἄλλοισι Ἕλ- 

418 ομπῃ αμῖς Οτῶεῖ εοπ[Ητιἰςίεητ, Πῖδολησι, ἀπόληται ὑπολεφθεὶς αὐτός τε 
καὶ ὃι μετ αὐτοῦ. ταῦτα λογιζόμνοι, 
τὸ σρατόπεδον Τὸ Λακωηκὸν, καὶ Ἀ ἐπειρώντο πτείρον-- 

᾽Αμομϕάρετος 
ἀτρέμας εἶχού 

τές 

ὁ Ταξιαρχγέων «γε. Ῥαι/ς 71μά.. π ερῦ. πια{σ. τάξιάρφων» σα ΑΕ 41. 6ἳ αἷίας. 
ε εί. «πο. Εαν. ἔ. πχ. αγ. ὄ- λοχηγτέων «44. Βγή. εἳ Βατ. «4. 4 1) 

7 Ταῦτα νενωµένου «4γεῦ.ο αϊ ταῦτ) ὠναινομένου. 
.. λεει τὸ Ογΐ. κε Δὲ ἔτι 

ὁ Ηίατας Ίπ Βγή. δημο ῃ Ο, σ8ς 

Οήἱάἡς 1, 1, 9ο. ἀῑειίς ο0ορ/ε! Ρ{{αηα/2η Ίῃ οραἵ- 
ΤΠΟΤΗΠΑ ή] θα ππααπι ΕΩ]ε[ςα, πεβαπς. Ουίά Νο- 
τηπι ἵπ εἴτοτεπι οοπἰθσθηῖτ, αἩ ἐγῤς Φυλὴ Πιτῶνη» 
πα ἀά Με εδίης» απ αἰῑπά, ρτογ/ις Ίρηποτο, Ίδπῃ ᾖο, 

{4ειηβμε ἀοέτε ταδανΊτ 1εξῖ, Δι, τς τ. 16. 
Ὅ 47. ἸΚείνου ταῦτα νενωµένυ ] Ἐχοε[]επιοί {εσάαθ 
“4γοῦ., αἴηιε εκ νετετε ἀῑαιεέτο, Εἰεοδίης» νένωταέ 
ἐν νῷ ἔχει εκ δοβῥοσίε, ει Ώωηποίοθώς ἵπ Νένωται πά- 
{οηδῖε, αὈἱ εἴ Ίος «4μασχεοηήέε» ὁ δ' ὑψηλὼ ΝΕΝΩΜΕ- 
ΝΟΣ., {2ης αάο ας]αμς. Οορπίτα οτ Νοβτῖ (μπε 
ὠἆλίσως δὴ τούτους -----ἘΝΕΝΩΤΟ, τὸν χειμῶνω παρεὶό 
ὅσο, Ἑω 1 77.. ὃ δὲ ΕΝΝΩΣΑΣ τὼ λεγόμενὰ Ἰδίά. Ο. 
68. ΡΙΠΙΠΕ νετΟ 6Χ ἐννοίσας εἳ ἐνενοήτο οοπίταότα. απ 
ἐκ νεῖετε νόω» ἨΠᾷε νῶσαι εχ Νοῄτο [ηῇβαιύ. αὰ Ῥοῦς, Ρ. 1424. 91. 3Ώοξρς 1Π (ΓΑΠΙΠΙΠΕΟΤΗΠΙ ἀἰκβάϊο 60Π- πονετῇα. Οοπίτα Ἱπ[ητρῖτ ἀοάήκβπιας ζεῥ. Ώριυος ΜΠ(οε]], Οπ]Ης, Ρ. 1ο... Ίνεραι ΩΡί Ῥοςία ρετ/αἀετῖ» 
{Πεγοβοίμηι νοιΌοτυπα Π]οσήπῃ {οΥπιαΠι ταἱέπι 1Π᾽ πιο- 
ἀπ] οοηπα{ας{ε οἴΠη πο Ατῆοί αιἰάσπι 1η Ἰ]]ῖς οτ1- 
Ππ αάΠΙὈετίΠῖ, Ου] εΙβο τῷ βώδας, ὠμβώσας, θω- 
θήσαςο προσβωθήσως ΠΠ ῬιδαΙε Ποιᾷ Νωσώμενος (α]- 
Ηηιροβὶ δ΄ ΤΠ ομ]άα.. Νώσασθαι τοᾷῖτο τε ἁἶηιια ἀερεῖ 
Τεγὶδέοπαο ΑΡ. Φὲοδε ΒΕΠ. ΙΧΧΧΗΙ, Ῥ. 487. τὴν ὥρ- 
μοῄην ΤΥΝΑ. ΙΚΛΝΩΣΑΣΘΑΙ δεῖ φρονήσιός τε καὶ σω- 
Φροσύνης πλέην. θυπῖ επίπι» υῖ ριαε[οΏρία νῖὰςς, Ίη- 
εοπάτα ετ Ππο {οπία. Ψο]ηίτ ἀοξήςβπια ππαίτοηα τὸν 
ἁρμονήν ΤΥΝΑΙζΑ ΝΩΣΑΣΘΑΙ δεῖ κ. λ. {Παγ/ΠΟΠΙηΙ 
05/6 0ΡΟΥ16ὲ γη /ΙΕγέ1. ῥγαδεηεία ϱἱ πΙθϱ/)]α ΕΠΑΣ 

δε εἰεραπΏβπια Ο]α5. 2ο ξεπαγὴ! Ἰοο ἹπίλμγηΏο, 
Ἠαες οἶἶπι 1η Ῥϊδίεσε, Ἠετοάοί, Ρ. 156., αὐίους πιθ; 
τ1Πκβπιο ΟΕ]. Ἔγπεβί Εκουτίις αἲ (Ιησού; Ἡ. ἵα 
Ίον. ν. 7. αριαδίτας, τή 

47. Ταῦτ' ἀναινομένου] Άήδαμαπι α)ἰδῖ Νοβτο μ{ητ- 
Ραΐίυπα Ἠΐπο παπι Ίπτα νατρπα απβοσαιησ ὦναίνομαι 
αἴαυε υπ]ης απότοητατε Οοᾳ1σίς ορείπτα Ιεξτίο θήκη 
ΓΗΣ ταῦτα γενωµένου. ερτερίο Ώππιαία ἵπ Ὠ(δί. Γ1εΓδΟΜ. 

 ψ πιη οοπ]εζξΙΤάΠΙ Ῥ. 156.» ηΟἱ πιεαπι ᾳὐοφῦε νς ΓΙΠΙΠΙΗ ]ρόπεῖς πηεπιοταῖ ἵη {ΙρΊΊΡΠΤΟ Ρεγ/δίοπες 1οΠΊςΟ «ΟΥ τν ω ο 
σὺν ὠρμονίην γυναίκα νώσασθωι Σεῖ Φρονήσ. ο Τρ Ὃκτι 
σύνής πλείην, αριιὰ ο2οὐαζμ/ή Ῥ. 45σ. : . δν. {ΓαΡπΙΕΠΤΟ Ῥ. 488. 55. {ερ Ροῦετιῖ ννενωμενην ' εἰ 

: 1.5 ἀνδράσι μὲν ὰ ἐπηκωβέτωι πι ην ν γν: ναιξ) δὲ οὐκέτι, τιμωρίη δὶ ο τα αι οὖν τὸν νομον, 
δεῖ, καὶ μὴ Ἑμλοτυπέει' 1π Πἱ5 ΡΟ' ο σ ἐφέσηκεν' 
ὥσασθαι, Πο Ἱερεπάμπα νιάτε επαπα 1λος{16{. Αοεηΐησε 
Ῥταετοι αἲῑα Ἠυ118. ΒΕΠΕΣΙ5 ο. οοδηη Ἰλώσασθαι, ἀισθέσθωι, ἐνθυμηθήνα!» γοῇσαι ΤΑΠΙΟΤΑ αμλεάηπῃ [ετψανίς {Ε/γημο]. 1ῃΠ Μένωτό!, Ῥ. όοιτ. οοηξ, δ. δεμ1]εί, αά (α- 

ΜΜ. Ἡ. 11 1ον. Ἡ. Ὁ7. ΥΑΕΟΚΕΝ. 

ἄκχχκα η, Ὡν 

ἡ 

ν 
.» 



ς 
, 

591 

στο Ἡ ο ας Έ) με εχατοίατ σαι αἰκὰς ορια ο) ο «υ] 
ο ὴ ος Φ : ; . 6, ο] . μάς Ἱ { 

τέό µη ὣς οὐ χρεων εἴη ταῦτα ποϊέυ. καὶ οἱ μὲν παρ. Τε ἱιοπήπϊ Ποη 1ά [αξίο ορις εοίε, εἴ 
/ ᾽ / ο ΄ / λ Ἠγόρευ ᾽Αμομϕάρετον» µοῦον Λακέδαιμωίων τε καὶ 

/ / ο» λος ο Τεγεητέων λελεμμέοω, ᾿Α.ήαιοι δὲ εποίευν τοὶά-δ5 
α” » Λ λεν 2 δε' εἰχου ἀτρέμας σφέας αὐτοῦ, ἵνα ετάχθήσαν, ἐπι- 

αίάεπι Πογιαδαπεισ Απιοπιρμασαισι » {οἱ ΗΙΠ 
ες 1,αςεἀῷπιοπ]ϊς ας ΤΈερεαιῖς τεµέξαπι, 
εεπίεπ{ες αμϊοπη Ίου {ΠΡΙ {αοίεπάιτη Ρηῖᾶ- 
τιΏς, υὲ υδί σο]ἰοσαεῖ εταπε, 1δί ταπφπἱε 7 Ν τα 

Φα τὰ Λακεθδαιμοίων Φροήματα, ὧν ἄλλα Όρο {ΑΠετεπε, Ἱπιε]ήρεπιος 1,α6εὰῶπιοΠίοσισι 1η: 
εύντων καὶ ἄλλα λεγύντων. ως δε ἐχιήκ)η τὸ σρατό- ρεμῖα αἰπά {επεπυπι, αἰπὰ ἀῑεεηΗΠΙ. 
πιδο, ἔωεμπο σφέω ἰωπσέα, ὀψόμθό τε εἰ πο- ᾖΊταιπε υδὶ εκετοῖΗς ππονετε εωρίε, εθΙΙ: 
ρεύεσ-)αι εωιχειρέαε οἱ Σσαρτήται, εἴτε καὶ τοσα-όοῖεπι ϱ {η πηετιηῖ Γρεου]αΙπι ας 

/ Δ ο . « , . 

ῥάσαν μὴ διανοῦνται ἀπαλλάσσεσβαι' ἔτσείρσθαί ὑΡατΙαιῶ τεπίατεηι αΡίτε, 
4 } 2 , 

τὲ Παυσανίη τὸ χρεών εἴη ποιέω. Ὡς δὲ ἀπίκετο 
« ς 

/ ’ λ / 7 / Ν ὁ χἡρυξ ες τοὺς Λακεδαιμοίους, ὥρα τέ σφεα « ἆπιο- «ρυξ νβεαη νο ρε 3ῃ φίαρ κατα τοι Νιηεῖμς υδί Ρεινοπίτ αά 1Α6εΦΡΠΙΟ:55 
Χρη» τεταγμκέους, Χαι εδ γείχεα αιγμενους αυτεων 

αΏ ΨεΤΟ 301Πέ 
{οι{ειτα. ΡΙοτ/[ὰς ΙΠ αΠΙπΠΙΟ ποη Παβετεηῖ : 
Ρογίέ” ἵηππαυε α Ῥαυίαπία, αιἱάπατη ἴασετε 0 

Πίο οετπίε ἵΠ Ίοσο Ἱπῃταδον, ΘΟΓΗΠΗ 
; 9 Δ / λα / . . : - πους πθώτου-. ὡς Ύας δή 8 αχ Τ6) Αμομϕφα: όδαιιο ΡΙίπποτες ἀενεῃ]δί[ε αά 1135, ΠοτίαΠ 

3 ϱ ο. χς : . ' βέτο ὃ, Τε Εὐρυάναξ καὶ ὁ Γαυσανίηε, μὴ κιδυνεύεν δις επί Απιοηρηστειαπι , ΕΗΣΥΑΠᾶ 
/ 3 ολ ᾿ . .. 9 μέογτας µούνουν ῦ Λακεδαιμοίους, οὕκως έσειβω" ἐς Ῥαι[απία, πο 1,ασεάῶπποπῇ {οἱ 1 ή. 

Ὁ ἐᾳ γείκεά τε συ. Φεσὼτερ 5 ἀπικέατο, καὶ ὃ κἡρξ Τεν Ρεπεµτατεπτάτ, πεσάιπι Ρεπααός {π- 

έτε εἴ 
απιαΠεΠ” 

πι]: 

τῶν Αθηναίων παρίσ΄ατόσφι ἀπιγμένος, γεμιέων δὲ Ὀὰδ» ἀοπεο νεπευπι ει 4 1178130 
ὁ / / { 2 { Αμομφάρετος» λαμβανα πέτθυ αμφοτέρῃσι τῇσι7ζο 
Χερσί καὶ τιθεί πβο ποδῶν τῶν Παυσαίιω, ταύτή 

: 8” τετνεπΙτ Πυποῖας Αιπεπιεηῇ ο η 
τεῖο Ίπια αἰτεγσαπάυπα {απιεηε Απο 
πιαπίρι Γπχυπι, θε Ί]ιά απἲε ΡεάΕ ” / - / ”/ . 

τῇ γήφῳ ψηφίζεσθαι έφη, μὴ Φώγει τοὺς ξείους πα Ροπεηῖθ., ας ἀἰσεπῖθ» 46 1]ο οαἱσι]ο 
ντο : } λ / ς ίγο { ἃ : : δέ υ6 λέγων Τοὺς βαρβαρου». 0 9ὲ, μαψέμθω καὶ {[επιεπιίς [1 σαἰι]ηπι 4462. 

5 / 3 . - ον Όρωήρεα καλεῳν κενο, πους Τε { τὸν Α.)ηναίων ΡΕΤΕΡΒΙΙΩΟδ:  ΡεΙΕΡΤΙΠΟΒ ἄΡΡε] 
Ἓλρυχα ετσέρώτώγτα τὰ ογτέταλµεια, λέγω ο Παν-751Ππη Γαπ{αη]ας Ἱπίαπυπι πες 

ποπ 1{4Ρεῖς 
ηῃς ΡΤΡΔΓΟΣ» 

Ροϊεηιεπι πο 
ο ας Ν / / ἷ σαγίη; ἐκέλευε τὰ παρεύτά σφι πεήγµατα" ἔχρηζέ Ἡδ νοςαης, ἆ πιπεῖμπ Λιαε ο[ροπάίς 9 ν αμ ο ὖ / 

τε τῶν ̓ Ανήναίων πζοσχωρησαί ξ τε πεὺς ἑωύτοὺδ 
ᾗ η 9 καὶ ποιεν περὶ Της ἁπόδου τάσερ ἂν καὶ σφεῖς. Καὶ 

αυ Ἰηδ{19. εται ρετοοπ[αΠτεα» 
Ἰ υι 1] τείειτει ρτᾷ/εηίεΠι ΤΕΤΗΙΗ 

Παἴμτη, οὐ[εοταπο «ος τῖ αἱ Τε 
(ο νεπίτεηῖ» 

« λ ἓ) / ι τα» ᾗ 3 νι ἴν 

ὁ µ6Υ απσαλλάσσετο ερ τοὺς ᾿Αλγηναίους' τοὺς δὲ ἐωεὶ οι ας ἀῑ[εθε[ι επάεα αμ 1β ιδ μισό 3 / μμ Ἆ 5 ὴ 3 α δν . οιγακρύοµένους πρὸς ἑωυτοὺς Ίως χατελάμβανε» ο9ΟΝῃοῖο αά Αιμεηίοη[ος τενεῖτίο η 
ΙΠί ρα 

κα) εν / ῳ 
Τουτῷ Τῳ Χβροῳ κατήµενοό ὁ [Πάυσουίης, οὗ δοχέω {Τε αἰτετοπΏῖες 4ΠΤοΓα ἀεριεμεμό]ῖ. ΑΠΠΟΠΙ” 
τὸ ᾽Αμομϕάρετο λείψεσνλαι, τῶν ἄλλων Λακεδαι- ἵεΠρι πιοταῖη Ῥαμ[απίας, ΤΑΠΗΝ {αεεόβ” 
µοίων ἃ ἄποςειχόγτω, τὰ δὴ καὶ εγένετο, σηµγνὰς 
αωγε διὰ τῶ Ἰ κολωνῶν Τοὺς λοισοὺ, πάντας" ἡἷ- 
πωτο δε καὶ Τεγωται. ᾿Α.γαϊαι δε ταχρέντες ἠϊσανθ5 
τὸ ἔμσαλη Ἰ Λακεδαιμόιοι οἱ μὲν γαρ τῶν τε όχθων 

Ῥήατεμπι  ποα. ἀε[οτευτάπ] 3109 ώΙῤι 
ΤΠΟΠΙΟ5 ἀΠσεάεπτες, Ρρτοιί εἴ εοπήξ ικίε 
ιο Ώρπο σειετὸς οπηπεφ µετ εἀτᾶ 3 το [ει 
Τερεατῖ {εᾳπεηΙδις; Αιμεπίεπίες ὃς ος 18” 
ναι οἵάΙΠΙΡι5 η σοπίταΓπ ΠΕ οι 6ἳ ΣΑ β εως ο ρρι ον ζω / σὲ : Πρῖᾶ αν χα] ο. ος Κι )αιρᾶνος φ Φο[βεο- οθάςπιοΠ]Ι5 . ΠβΠι Π ἰοπεβαπῖ ριδῦρ 6” 

µυοι την (ωωο) Α.)ἠναιοι δὲ, χάτω κ Τραφ»)έντες ΟµΠΤοΠΙΦ ταθιςθίῃ πῃθῖι εαιταΓάδ : οιό, 
ἐρ τὸ πεδίο. ᾽Αμομϕάρετος δὲ, αρχήν τε οὖδα- Ἠἰεη[ε νετο ἀθοτίπη αά σαπιρα ἄθ η, 
µα δυκέων Γαυσωίη τολμήσεν σφέας ασολισεῖν,0Ο ΑΠΠΟΠΙΡΗΔΤΕΕΗ5 Ἀπτεπι Ρχοπ Πὸ ων | 
“περιείχετο αὐτοῦ µθοτας μὴ ἐκλιωιν τὴν τάζι" 
πεοτερεωτῶν ε τῶν σὺν Παυσανίῃ, Ἱ καταδόξας α 

νε Ῥουρ ος 
4 Παργορέοντο Ῥατ/. 4.1, Έναρπι, Ῥργίς, Έταρῃ. Γαγΐδ.» αμ οά Ροτῖης νἱάστατ: ΑΠΙΟΠΙ 

κατο -4πεῦ. }πά. ΊΝοχ σῷὶ ἀπιγμένους ᾖδοῖς 

67. Ὡς ἄλλω Φρονεύτων] Ἐεάϊ αἆ 1, νι, τοβ, αἱ- ους αάϊμηρε Βηηρίάσα 4ε Ρρατίαηϊς το]ίηιῖα: φευδῶν ὤναχτεο, μηλχωνοῤῥώφοι κακῶν, Ἑλιητὸ, κεθδὲν ὑνιὲς σλλῶ πᾶῶν πέριξ Φρονοῦντες ΔΠάΤΟΠΙ. ν. 447.. Οἱ δα πέβως εἴ ο [ήειγβως [σα]. 1,ασοι. ΗΠ, 3, ο. Τὰ Λακεδαιω. φρονήματα] Διλεπὶς Τ ποοάαεππο-- 
ρονξύντες καὶ ἄλλα λένοντες. 

η ἴΤαάΙς6ΌδΗΤΙΙΓ ὡς ἄλλα Φ 
1041614411 αἰγεγ αἰζιίε α{η]ο 6γεύα : ς τα 1 : 
ΔΕΠΙΙ]Ε8 Ποππεγῇ Πποτς ἱηβα οάεταί πο ὁ ο. 
Ὃς α᾿ ἕτερον μὲν κεύθει ἐνὶ αν νά . 
αι] νοεῖ ὧν ἕτερα, ορ ο κα νο 
η β/αέο Γοπευ5 ΤΠ δεδο). αά {γί ορῦ, Μάι σημ. 

Ώε ορατΠσ5 τε[ηπιοπίηπι εί ἁμγιρίάδε ἵη Απάτοπι, χ. 446. Σπάρτης ἔνθΙΝΟ δόλια βουλευτήρω, Ψευδῶ, 
ὤνακτες, η η κοῦδὲν ὑγιὲς, ὁλ- 
λὼ πᾷν πέριό Φρονουντες' 11 ΜΙΟΗΒ.: ΡΙΒεῖΕΓ ρυλευτ/- 
ϱ., Ῥοβτετιᾶ αν Πς ασε δν. ο μα πας 
Π]α Ἰεσίτ ϱ/μ/αγεῦ. 1. Π. Ῥ. 10/3. ἵ.. Εἴρ.τ1ου. ϱ 
{εὰ Εν ρισν {εφ μεητ]α ἨΗετοάοῖεῖς Ρίαπε εοπνθΠΙ ης: 

λέχοντες ἄλλα μὲν Τλὠσση» Φρονοῦντες δ) ὤλλ᾽ ἐφευρίσκεσή' ἄε. Ἐταιὰες εἲ ρει[Πά]απῃ Τ16ΕάΒΕΠΙΟΠΙΙ5 Περίµς ου. Πςῖε 4γ/βορῥαπες, νε]ηε ἵπ Ῥαοε Υ. 1ο66., Συνθήκαο 
Ζεποἱησθ, ἄνδρες γαροποῖσι πιθήκοιϱ' -- ἄλωπεκίδεσσι πέ- 
πείσόε, "Ων δόλια! ψυχα)., δόλια Φρένες ΟΠΙΠΙΗΠΙ ασοι- 
Ῥ]ββπνυπη οκε, αιιοά ἱερίτητ ἵῃ ΛοΜάΤΗ. Χ. 997... Οἷσιν 

ον ος Αα στο δις, οὔδ ὄρως μένει" αἴο Ροπάποι ϕ ορ Ἀσθάαεπιοπϊς ἀἰέαπῃ αριά ΟΡ. 6. 
Πτοςὰε Ρ. 431... αμοά Ταςοπί ρετρεταπα π]οιε Οήοη 

ο. 

» πΕ(Ι6 ἱᾷ Ριγαοέοτ υπ, Ψιάς Τ, σ, 164. 
Ῥματεταπη ΊρβΗφᾳιε «οἩοίτεπι νἰάε]ίσει, υξ Ο. 53’ 

«ρε. ἔση.  {} Τῶν «4γοῦ. ὁ Ὀε[άστατιιτ ας ες λέγων «ἄνοδιν ἀεεταῖ τορο ο ή Κολῶν 
«πει Α Τραφέντε 14. πιαίς. Να, ὄμα)ῥ. Ρ 519 

. 

ν ο 

Νε ότό. 

ἀεβε 

ἄΗ{ΗΤΗΠΙ 1ρ5ο5 Τεῄπαιετε ΡαμΙα ΙΑ τς τοιος 
τεπάετε, ἲ Ἠ]ο πιαπεητεε ΠΟ. τοσράς 
οτάίπειη. Δἲ υδί ου Ρά/9 ραπ 

΄ 

ο. 
2 Λα. 

νά, ἐν 

ὁ Οπήτήτ 4ιλι; ἀποσικ. τὸ ο 
41. / Καταδόξαντας «άγιῦ., εἴ ΠΟΣΤ 

(ηγ:. ϱ. όσο ο. Ὡς  ποψα Ἡ Αϊ 
7ο. Λαμβάνει πέτρον] Ταχῖα Ρσῶ" ᾽Αμόμϕάρε: 

308. Ε, ἀρώμενος ταῖν γεροῖν πέτρον μέν ὃ ου” τοῦ 
τος, καὶ καταβαλὼν πρὸ τῶν ποδῶν τοῦ ιν Λι Ρ ἀ 
τήν, ἔφμ, ψῆφον αὐτὸς περὶ της μή χήέ ο εύγευ τοῦ 
Πεγοί. ταύτῃ τῇ ψήφῳ φηφίζεσθαι ἔφη» Εν ὃν τοὺς β2Α 
δείνους' Π15 Ρτοχίτια [μρίέοσταες Σε[νουε μμ οῇ, νο 
βάρως" νΟΟΕΠΙ ξείνους τεροΏταπι εκ “409: κ; ΝΟ 1 
{πει τεοηρεταδίε: νἱά, ὨὈιεί, {1γοά. ϱ. Τὸ: ο6- θυ46 
τετας αητηπη ος ϱ/]]ασας, {τά Ἱπεεβιαε τις ποπ 
τερε 4εὈΙοίαης, Γαρο {αι α- ΠΡΣΑΤΗΣ2 «εβορί οὐ 
(ωππΕἱ Γππίηπι ῥροβ 6: πονιπα Ῥηπεδεὺίε οδς 
εππρ]ηπα, οὐ] αὰ παπα 68, 42Η ορ [ιά 
ΟΥ. ἩΝΙ, Ρ. 665. Ο. Γοήδομάνπι Ἕλλην Ετσι, Β. 
βτανΊιις εἰηκίσμι Ίσοις οσι πβεάας 1 τεπώθαδη 
43. Δ. τὸ αὐτὸ δὺ τοῦτο καὶ Ρ98 ανα πολλή! ̓  

6ἱ πολλοί’ τῷ μὲν ἐκ φυναικὸ Ὁς" . πάυπα πε ε.. 
Ρ(ογρδ6ΓΗΗΙ Ποπήθῃ Ἱππολύτῳ' σοσᾶ 165 Σε δο Ὦ τ 
Γπονετβα, οἳ πολλοί Ἱππολύτῳ μὲν ον προ Ἡ νειδᾶ 
ος ΓαὈ]]οῖς {1η {μγήρΙάεί {μηϊ ΓΗΡΡ ὑΑΜοΜΡΣ: 

15 
73..Ξείνους λέγων] ἙερεΏίαπα νοζεπι εκάα ο. 

νοσανί, διργα Ὁ, στ. καὶ δὲ δοκέειν εἴνῶι ο ΠΑΡΕΑ: 
τας ἐπὶ τοὺς ξείνους. ΞΕΙΝΟΊΥΣ γὸρ ἐκάλεον πο 14 3 αν ΡΟΥΣ. Βιητφιο ἁπήΠμην ραδβπη Πολ πώς ρω. ον 100. Απιοημμισοιί, ὠνδρὸς θυμοείδόνς ᾷ ἁκ 
ύνου, ἐκπόλαι πρὸς τὴν µάγην σπαργὤντον» δν 

ημς Ρ/µήαγεζ Παρα 898. ΐ .Ἠαυό .. αν 

”, “ὀμομἙιρηκἠωοκ μὐ. ουχ... 

π 

ουν τόν 



. Ἶ ου υ υ-υο-υ------- ιο” 

δ8] 

εῥ. 

Ταπάσιη Ῥομβαηίαπι ἀἱρτεσβιτ [οηπίτατ Απιοπιρματοτας 
αν. ϱοποτις, ες Πο Ίοςο αὐ (ταοῖς τπή(ατο Ἱπία]ίαι ἵγίας- 
ὉοΠΙΗ5; πηασίπις τ]άσςῃς 1, αεεάφπιοΏῖος. 

οςΑΤ, ἵ το 5Ὦ, τόσα Ιδ, 719 
- ἃ ο ττν ., ο .- κ 4 3 πα ο ”, 1. ον ον : ἃ ο άὰ 

Ῥαπιε, ἴππς Τατις ες Ρε]ήσα ατς ωστε Ἱἷ-. τοὺς ἰθεῃ τέχνη ἀπολιπεν ἀὐτον, ἀλάλαβότα α τὸν 
ᾖαπι ἀείετετε, {Πιπιρεῖς αππηῖς οοβοτίεπι Ίεπ: λόχο τὰ ὅπλα Ίγε [βάδην πρὸς τὸ ὃ ἆλλό σΊφος. τὸ 
το ΡΙΦά1 ἀηχίτ αἲ τεἰίημιπι Άρππεῃ, αποάρςδὲ, ἀπελ»)ὀν ὅσο τε 9 δέκα σάδα, αἰέμωε τὸν 
ἀέοεπῃ οἰχσίτει [αάϊα ἀἱρτεθ[απι αἲ ΠΙΠΕΠΗ 
Μο]οξπτοπι » Ίῃ Ίοςο αἱ ἁῑείτας Αιριορία5, 
ΠΡΙ τη δε τοππρίαπι Οστοτίς Ε]ευβπίς, 
ηρ/Ηίοιατ, οΡρρετίεηο Απιοπυρηατεςῖ «ΟΠοΓ- 
ἴεπ, ϱο σοπῇ]ο, πε Π Απιοπιρματειας 

᾽Αμομϕαρέτου λόχὀ περὶ ποτάμον ἆ Μολόύτα, ἱδρύ- 
μθο, ᾿Αργιόπιόν τε χώρο) χαλεύμθο» τῇ χα) Δή- 
µήτρος Ἐλευσμίη» ἱρὸ! 5 σαι. ἀέμενε δὲ τοῦδὲ εἴνε- 
κα, ἵνα Ἂν μὸ ἀπολίπη τό χῶρο ο ἓ 

πω 
τω ετέτά- 

ε ἡ . 2 .] / στο 5 ον ζυπῃ [Πα σοοτίς ποη ἀῑ[σεάετει ἶοςο» ἵΏ 4ἱο ΆΧατοὀ Αμομφϕάρετός τε και ὁ λόχος, ἀλλ' αὐης 

ρα' ἷ 
3 ο. .μά ὁ 3 } ΙηΤῃδία οἵαι, {οά ἵπ εο Ῥετ[ετεϊ, 16- Τμένωσι, βοθέοι ὀπίσω παρ᾽ ἐκεούς, καὶ ἅ τὲ ἀμφὶ 

ἴτο αἆ Ποπήπεπι Παρρειῖας τει. Ἱίπαιε εἲ 
ΑΠΙΟΠΙΡΗΑΤΕΤΙΙς επ {5 αἆ «εἴεΓτοδ ΡΕΓν6: 
Π]5, εἳ οπηπίς Ῥαρατοτιπι εφ μΙτατας Ἱπρτις- 
9ΔΕ,΄ Άρεῃς Ῥτο [πα 6οπ/πειΙάίπε, . παπι 

΄ὠερης Ἠαριείαητ Οτῶοὶ σαῄτα, ναοάτην 

05 αἀερτις. υ{ρεβας. 
ΞΟΡΗΊίο Οπῶσοτυπι ποξίατηο αθίία, 1Πἱρε- 
Τοηπε Ίοσο ἀείετιο, αςςῖῖς Τποταςε 1:4- 
Ἠδίφο αι Εταιπῖριο εἶις Έμτγργ]ο ει Τητα- 
γἀεῖο, Ἰπαιι, ἘΙΠΙ ΑΙεια, ααἰάπαπι ἆἷ- 
τέως πάπας, ἁ4πυπι ης ἀε[εττα οετπας α 2 

1.αοεάσπιοπ]]ς, 4ος περαῦατῖ Ὑος ΠΠΙτΙΤΗΙ ο) 
ΕΧ αςἰς {Ἡρετε., {εὰά νΙτοδ {ΠΠΠΙΟΒ βείς τα. 
τα Ῥε]]σα απο εἲ ρτας νΙάήΠς Ἰουυπι 1Π15.. 
ἄξιε Ίπππμιατε, 6ἳ ημης Ρτοχίπια ποξτε {ε ὃ 
ἴηρα ργοτῖραϊε[Ώ νἰάσπια5 ο1ηπες: ο[ζεηάς- 5 
Τμῃίαις αὐία Ίος οροτίερα: «ΠΠ 15 Ρτῶ]ο 
ἄεοσίπετε, απὶ ποη {α]ο {ππι Ποπίπαπαι 2 
ῥταμαπαπᾶ πυ]]ᾳ5 {είε ρτεα, Πες 2) 
Ώταςσος, εἳ 1ρ5ος πας Ῥγειῇ νίτοῦ, ἀε-20»» 
ΠΠοΙαΓΙ. 
Ῥετιῖς.,. {απεφιαῖη {αοῖ]ε Ιρπο/[σέρατα, α μπι 
Ἰααάατειῖς ἰδίοδ» 1Π απίρας α[α]ά ετἰατη ηΏο- 
ἴσπα πια] εταῖ:. Ατιαθαζαπι ἁὐίεῃ νεῃε- 
πεπεης αἀπιταρατ Εοτπήάατε [Αοεάῶπιο-ο κα) 
Πο. οαἳ ῥι Γοππίάϊπα {επιεηΏαπη ἀῑεετεί "22 
1βηανΙῄπιαΙ, εκρεάίτε εκ [5 εαίτς πο 25 
1Π ὀΊρεη ΤΠεραποτηπα «οποθάετε οβῄάεπ- 2 
5 ουαπῃ {εηίεηιίαπι Ίρδε τεᾶχ εκ πιε 8ἱ- οὐ 
ῴς δεᾷ ἂᾳ Ίος αἰίας ἀσειητ. ἵΝιπο αἲ- 
ἔεπα 1δς Ίτα [αοἰεπίδι5 ποι εδι εοποσάδη-αο, 

τν πα 

2» 

22 

Ἰάε (Που. 4γεῦ.. ῥῦ Ώοεςι Ἠος 
4γεῦ. {τοι δα. 44, 

«14, οτ. Γή, Νἱά, ο, τ. ἆ Με, {α5/.» Θρασύδηον 
| 141, Ῥαε/. 7 τοῦ. {19λ., λένετε «44: βατ. 4. Α. 

2 Ἀοη Ἱερῖε «4γοῦ. ϱ Συνῄδέαται Βαν. 

. 99. Ἰθείῃ τέχνη ὀπολιπεῖν] Ίη ππρετῖς ἆοθα νι, Ώπας 
ΜΠϊε]]σαγα περαπεῖς, οπἰεζηα1ς. εὐηθίῃ ἡ τέχνη ἆπολι- 
πεῖν, [ο «ἶε[εγὶ ῥγαε [η] ία, αμί οα]/]άα [γαμαἰς αλ[- 
Ἴαἱαλίοµε. ΟΗαἱε εὐίάοπι «οπβΠπη Απιοπιριασεισης 
ΠΏπης{ῃ απ]πἹοβεβπιΗπῃ, ἆς {1ο Ἱπρεταίοτα ΠΠεΠΙ6 ασί- 
ἄδι6. ΤΟΠ «χετο, Ῥοημς ατῖε, είν τέχνην Ἱπάι.- 
ΠΑΠΑ τεέζαπαμε ἀ[αίρῆπας ατίεπι αοαῖρετα, Που 
είν δµον Ίπ δωίᾷα οἳ γηηο]ορο. Νου Πθρο. Ρε]]ο- 
Χις(6 οἶ]πι νοΙηπταίεπι «{γεῦ. θείῃ τέχνη. Ἡ. 6. εχεε/]εή- 
τε οἵ οἱοῖπα. ΊΝαπαΙε ΘραταΡΙ. ὅτων τινὸ μεγαλοπβε- 
πῶς ἐπαμῶσι ΘΕΙΟΝ., {νε {1ο {εππησῃς, ΣΕΙΟΝ., ἴς- 
[ῆδιις Ῥ]σίοπε 6ἳ «40/οδίηε Ὀ]α]. τ. 18. Ρίάςβσ1ΡΑΠΤ, 
Κος τηασηπα Απίπικάνεπίοτεπη αἆ «41δεη. νι. 16, 
ος ΤΑΤΘΗ Ὃ μα δά Ιούν ος 

Ὁ. Περὶ ποταμὸν ἹΜολόεντα| ΔΙΗΡΙ πμπο το ΓθπΠῖστῃ 1. 
τλδίς ποῃ τοσο ασε (οπρατανεταϊ «47. Ομοίως, 
αποᾶ ἀςς όλου ῥεῖθρον ΓΗΗαΤΟΡΙ γ1ε, η]]αε Ρ. 461, 
Ρε ἀόαι ας {απίτΏς, αιρρε τὸ ῥεῦμα τοῦ ἵΜωρίου 1914. 
Ραν]]ὸ [όρο ὥσταπι ταᾷεῦαῖ «ἨαετοπεπίεΠ], Πάπα Ἠαυἆ 
ου]ρα θτοη ΊΟΥ6Π1. Αάνετία νΕΤΟ Χ. Ίδία Πα8]α , 4Ηαε 
το γίμς Ἴχηπῃ Οἱ γασαήπί, 1 αοεθαεπιοπ1. οροῖ- 
ὅχης Ίηργακῃ  ρεπαῖα, πιοπμπι ος ϱἰίνοσπι απ: 
αμοσ[έαν ο Ἱερ]εχεήπε: αἆ Ἱπίυ]απ. επῖπι Οετοέη» 
ὦ,σο, ἀεΗπαραιυς, ἀεεεπι ἁμηίαχαι Εαά]ὰ 

" .. ν 19. ΄ 

πομης Ἂ πο ον] Ῥομ]ρα (04, «4γοῦ. Θρασυδοῖον» 439. 
» 49 Ἡοτοπίς Ε.» ΒΙπιετας Ἱπροβιτμς. 1Π. Ο/06ογἱ 

13 6 ΡμΠΠρρὶ Μαςεάσπής Ἱέραιως 1ρ. Ρ]μ1, Ὦ9- 

ΟετεΓήπα νουῖς Ῥε[ίαταπι ΙΠπεᾶ- 

οι ἳ / ο λκατμ / ς με ον τε 

Τό Αμομφαρετω ἓ παρεγεωτὸ σφἰ κα η ἵπ'πὸς η 
ον ον ς ον ος 

τῶν βαρβάρων «προσέκειτο πᾶσα" οἱ γὰξ Ιππόται 
2. ’ / ν σπά απ νς 

ἐποίευν οἵον καὶ ἑω.έσαν πποίέει αἷεὶ, ἰδόντεο δε τοῦ 
3 . . ας ο Λη ΤΗ λ 3 Ὃ / εντ ος σπα 

Ύυμπῃ Ιπ[ραχὶσ[ετ Ἰοσίπι, αἱ {Ππρετίοπίοις οχῶρ Χέμοὴ» ο Τὸ ετέταχατο οι Έλλην μοι 
ποτέρησι Ἠμεέρήσι, Άλαυνον τους {ππους αιεὶ Τοπ60» 

: : ἓς : Ἶ Ἀ ο ο ανιἩ ος ς 
ἁἡπι]ς[ῃα σαι] α5ῃάμο ]ιοβῖοτα Ῥείεπο, Ἱ- σω' καὶ ἅμα καταλαβώτέε, πβοσεκέατο σφἰ, ΝΛαρ- 

. τν 3 3 3 /: : 

ΜατάοπΙα5 «4οάε δύνος δὲ, ὡς ἐπύθετο τὸὺς Ελληνας ἀποίχομέους 
ς αν . Ἴ ᾗ ο» ο . ; να 

ὑπὸ νύχτα, εἰδέ ἰ τὲ τὸν χῶρω ἐρήμον καλέσας Τοῦ 
ο σ Το ἱ πα ως Αν ο ος 

1ΟΛηρισσαιο Θώρήκα, χὠ τοὺς ἀθελφεοὺς ἀὐτου Εὐρύ- 
τς. αν ᾿ ο» ὡς 

πυλο καὶ Κ Θρασυδήϊίου, ἔλεγε, ,, Ὦ παϊδιε Α- 
3] / ος 3 ο κου ᾿λεύεω, ἔτι τί λέξετε τάδε ὀρέώτες ἐρημα; ὑμῖς Σε / . σα γαρ οἱ πλησιόχαροί 1 ἐλέγετε Λακεδαιμονίουξ 13 οὗ 

3 / 3 ο στ 

Φιώγευ ἐκ. μάχης, ἀλλὰ ἄνδρα» εἶναι τὰ πολέ- 
{ Ν µια πρώτους τοὺς πρὀτέρώ τε µετιςαμένους ἐκ. 

ον ; / ν . , « Τη τάξιος εἴδετε, »ὺν τε ὑπὸ τὴν παρομχοῤιέ-. 
νήν νύχτα, και οἱ πάντες ὀρέοµεν διαδράντας. διέ- 
δεξάν τε, ἐπεί σφέας ἔδει πθὸς Ἡ τοὺς ἀψευδέωό 
αρίαου» αγδρώπων µάχν διακριὸηναι» ὅτι οὐδένές 
ρα, ἐόγτες ον οὐδαμοῖσι ἐοῦσι Ἕλλησι οἸάπεδεί- 
χγύατο. καὶ ὑμῦ μὲ ἐοῦσι Περσέών απείροισί 
πολλὴ ἔκ, γε ἐμεν ἐγίγετο συγγνώμη» ἐπαιεοντωύ 
τούτους, τοῖσί τι καὶ 9 συηδέαται’ ᾿Αρταβάζου 
δε }ώύμα καὶ μᾶλλο ἐποκύμην, τὸ Ρ καὶ κα- 
Ταβρωδῆσαι Λακεδαιμογίους' Κατα ῤῥωδησαντά τες 
αποδέξασρ)αι Ὑνώμην δειλοτάτη» ὡς χρεὼν εἴὴ 

. λ ᾿ ος. αγαζεύξαγτα» τὸ σρατόπεδον; Ἰέναι ἐ τὸ Θηβαίω. 
αυ πολιορκησοµένους' τὸν ἔτι πρὸς ἐμεῦ βασιλεὺς 

{ " Ἡζιος- ν ντ 3 ασ 4 λόν ως 

πεύσεται καὶ τουτέων μὲν ἑτέρωδί ἔπτοι λὀγος 
νυν δὲ ἐκεθοισί ταυτα “ποίέώσι οὐχ ἐεπιτρέπτέα 

: ΄ : , ς ας 1.) 

ἔτι 
ο ον ὃ . πο . . / νὰ, { ο ος ο ο 

-..-ᾱ Ἰεί, «γε. Ῥαεί. 4. Ῥαλς. 8. Γ1μᾶ, }α]]ᾳ 5 τὸν λόχον «44, εἲ Ρατή, «4. ποπ ποϊηπές τηπ]ς {λπίσῃ, 
ϱ Άλλα σα. «νά. 

Παρεγίνοντο αι. «γεζ. }. 
Ῥας/. δι, αποά Ίσπυπα: ἐν ᾧ οἶῖπι, 

ὦ Μούεντω «4γεδ., Μολέοτα «49. ε Ἴσαι 
ῥ Ἐκεῖνο «40. «4,» τωτα ἐν τῷ 4γοῦ. }” 

{ Ὄεβι «4πεῦ., εἴ Ληρισσαῖον οὔπι 2], }α]]α., ΠΟΠ. Ληρισαῖον. Ὁς 
«9.» Θρασυδιαῖον «4γεῦ. αᾖ]α, Θρασύδιον «44. εἲ 3. 

 ᾿Ἐκφεύγειν «4γεδε, οπἠδία πηα]ε περαϊῖνα, 3 Τὸ 
ς 

59 

πιοβ]ι, ϱ. ὅσ4. Β., ΤΠ Ππεβῖς νίάδιαξ μαβιήςίὸ, Έ- 
οἵο ο Οε1. 6γομόυίο, ορίποταυε Ἠππο ΕαιτοςαΙθ 
εἴηδάειπ. ας ποπήπαϊπι ΓΠΟΙ4ςΕΙΙ α Βήπάαγο Ἐγῖας 
Ο. κ. ΠΠ. Ἰαμά(ρς {ευτὶ, ο 

1ο. Ὅτι οὐδένές ὤ. ἐότες ] Φοβῥοοί α]ῆςαιέ πΠιαῖο 
ΠΟΤΕ {οηΡὶ Ῥοτμκίετ, ὅτι οὐδὲν ρα ἑόντες Ῥ]ητα]ί πι: 
ΠΕΙΟ 4Η14ΕΠ1 οὐδένες τερεπ!τητ αριἀ {6Πριοτες ορᾶπιοξ 
1μγ]ρ]άεπᾳ, «Χεποβζοπίε» {πειη, Π)εποβὂεπει; {ο 
πιδη απ αρυὰ ]οδ, ο αηέηπι πιαπηπ], ζοήιήπες παῖ- 
η ῥγεὲ ἀἰεμητΗτ οὐδένες" {επιε] ορῥοείος ἀῑχῖε ἵπ 
ΑΙ. }. 1193. οὗ γὰρ ἠξίου τοὺς µηδένας, Ἰὰ εδὶ τοὺΦ 
μἨδὲν ὄντας, Ώνε τοὺς οὐδαμινοὺς, μἲ Ἱπτετρτείαξάς 02ο 
----- Ῥαπ]ο Ρροδῖ ὰ Αἱουαάας ἹΜατάοπίμβ, νο5» 1παυ]ῖν 
εχειήο., αποά Ἰαμάας 1, Αοεάαεπποπῖο8» τοῖσί τι κ 
συνήδέαται ροβτεπιιπῃ πυβτα» πῖ {αἱ]οτ. νεσίανὶν . ή 
ἐ943 1Ἡ συνηδέατε Ἰενίτοτ πιυταπά πας σμήῤμ σι ο α. 
{εντ Ὀε]]ίσας Πουργοές: Ίάεπι Ρᾶεπε “αΙσλήο Ριὰ» 
εαϊ. ΤΠεφβῇς, αἱος εχομίατίοβί5 ΝΕΠΙΗ ο. 
ορροπίε Ατιιζασιι» Ἀπε 1 Σαὔοπο πηοµεητοπι --ᾱ- 

25. κ (ωται] νο Ρρυσπαυός ο ο ἡδτῷ μι σα οι αφσαε, ΕάΙά Ῥαπτοσϊπίιπα 
ἔππιθῃ ομως οι Ροεδίω5» ναιβιπι {1ο πιογε Ἱ]]ι- 
Ίπαπς, Ὡωσϊϊσημο συνοίδατέ οἵ συνδέετε» αὐοά πίσηπα» 
ος Αο]νζὴ ΤηρίεϊοπΙδυς» ΤΑΧΗΗΦ. Ίη Ρτοχ]πιής τὸν 
καὶ καταῤῥυδήσαι αως εἰθβῖτ, ϱμΙ οµς ωηάεπι αμίςυ]- 
εσας: ο. | | 

μοι “ον 



1 Μος παπα Αἴορισα Ἰηγλάϊε Ο1αεοβ, ].ασεάαπιοπ](5 νε. 
Διμεπιεπα σας Ἱποιςδίο πασία, μίαως ΡΙΙΟΤΙΗΑ πλ] οαΕΙζΒΙε -ς ἩἨτνο ο αινοσιἩι α 

ἀαπι, {εά Ἱπῃαπάππι, ἆοπος Ιπτετεερ ΠΟΡΙ8 313 2 λ / 9 α ο ερ 
ἐσὶν ἀλλὰ διωκτέοι εἰσί ἐς Ὁ καταλαμφ»τές» ο .. 

πο : ἀεπῖ Ῥῶπαδ 6οτΙπ οπηπΙαπα, (08 1Ώ Ρει[α5 :ς ὦ κα ολ το ορ / / ά ὢν δὲ 3 ἐποίησα Πέρσας πάντων δι τμ ο» 9άσουσι ἡμῖν τῶν δη 3 εποίησαν Π1 μ ά Ῥόμμς Ρεερειατιπ, Ἠαα Ισμμεις» Ῥεηας Λ:69 
90 κά ͵ Τα νθα είπας» γε τους. ο μς {ορο Ἠληςπηϊσ[ο οχι ἀποῖε Ρετ γείηρ]α 

διαβάγτας ὃ τὸ Ασωπον κατα αα τῶν Ελλήνων Ότρσοτυπ, ἵαπαπαπα {ισαπι οἄρεδ[εη απ) 
ς νο 9 / 3 Ἐν τὴ 9 , ς ι : ον : ο νὰ, 

ὡς δὶ α ποδιδρησκότων' ἐπέιχέ τε ἐπί Λακεδαιμοήουθδει Ἱῃ 1,αεεὰαπιοπίος ἂς Τερεαῖα» {9108 [η- 

ἱ ἡ οὐ ᾽Α.ηναίους γὰρ τραποµέ- ῥαε, Πατη Αιμοπίοπίος 1 ΡΙάΠΗΠΙ 41βΓεΣ: τεχαι Τεγεήτας µούνου». Αα ος εα 6τιεραῖ, ΠΔΙΗ ΑἴΠΕΠΙς εραε, . ΟειόἩ 
Ὃνν 3 . / . . . ἑ 

ουσ ἐρ τὸ πεδίου, ὑπὸ τῶν ὄχθων οὐ κατάρα. Περ: {05 Ρτορῖετ ΡΙΦΙΗΡΙα ΏΟῃ ο η δα [ις 
ς ς / 1 

σας 5 δὲ ὀρέοντες ὠρικήμένους θιώχευ τοὺς Ελληνας οἱ 3ΠΙΕΠι ϱ πα απ ή ρίσλ- | 
.. ω / ᾽ ὃ οφ αςος 1 ΄ λοιποὶ τών βαρβαρικῶ, τελέων ἄρχοτες, ὃ αὐτίκα μη Ες, ος ρα σρῃ βᾳηίς «υπό 

3 ΔΝ 1. 12ο ς ρω. ο 1 .. ᾿ ο 

επικ ΕΙ Ιπίαν κα. τει εαν κατ Ο η σμαπίας Ῥτο {ε φΌίδαμε αοσεΙεΙΑΠΙΕΣ» 
5- / / 5 λ 3) 4 : σα. 

φοο ἐἶχο, οὖτε χόσμῳ οὐδθί κοσµην ὤτες, οὔτε η ἀ[αλρήπα, πα]]οφᾶς εοπιροβΗ οσα 
’ λ ων λε 24, ς ' 5 Ελ . ΤΗΤ. 

σαζι, καὶ οὗτοι μὲ οῇ τε καὶ ὀμίλῳ επἨίσαγ» ὢ Έτ 1 οπίάσπι σι νοςί[εταήοπε ἴ η. ο 
{ ἀγαρπασόμθοι. του Ἑλληνας' Παυσαίης δὲ, ὧς Ία Ἱπ[αβραητ Οτασίς, ταπααπι ΤΑΡΕΗΣΊ. ον. 

/ ς ϱ/ / Δ Ἂν θ ) { . μή 6 μταϊα ΡΙΕΙΠΙ “6ΡΙ 9 
2Τροσέκειτο Ἠ Ιπποῦν πέμψας προς τους Αθήναιου Ί14Π]ᾶς5 αὐἴετ  Ὁβρι εα τῇ ος ασε 
«ς / / τοπ πω ” ο», ) .. ο ; άν 

ἱππέα, λέγει τάδε, ο, Αὐδρέ ᾿Αήαϊοι, ἀγῶνοσλ5εατε αά Λιμεπίεπίε ἨΗΙΟ» ἰαἰσαιίοπέ 
ὃ αμᾶ ας Δ ΤΡ] Ἱ τα 

 μεγίφου προκειµένου, ἐλευ.)έρήν εἶναι Ἠ Φεδουλωμέ- Ὑππ ΔΠεΠΙείες, ΡΙορο[! (ιτ αὖς [ειν]: 
ο μμ ἡμλέ ο μας .. παχῖππα, υἳ απἲ ἤβρετα στᾶειᾶ ηὲ Ὁ ϱ- .» ήν τὴν Ἑλλάδα, ππροθεδόμέκα ὑπὸ τῶ συµµαά- ὐεκ ορ στο, Φα ποξτε ΡΙᾷ- 

«τς ο» ς λ ρω γα ἄν 

 χων ἡμέιο τε οἱ Λακεδαιμώιοι, καὶ ὑμεῖς οἱ ᾿ΔΑη- ΣΕ πιοπή εἲ Υοὸ 
οΤ] πο / θά ΦΙΠΟ αμα α 

22 υαΐοι, ὑπὸ τὴν παροιχομέην ύχτα Φαδμάντω», νυν ος : ας ας ίτα ΠοΡΙ5 ψιίαπι 
» ὢ δέδοκται τουρεῦτη Ε τὸ ποητέο ἡμῦ' ἄμυνο-σοΟεοι εδ[ο Γοϊσπάυπι, Πε αὐαΙΠ 

 µέους γὰς τῇ δυιάµεδα ἀρισα περισέλλεν ἀλλή- Ῥοβ[ηπηις ἀε[επβιηιος» ΤΠΗΠΟ ἐν ορ 
35 λοὺύς. εἰ μέν νυν ἐᾳ ὑμέας ὥρμησε ἀρχὸν Ί ἵπποςν ο. Δςο { αυἱάεΠι 1Η ν05 όη 

χρην δὴ ἡμέας τεκαὶ τοὺς μετ Ἡ ἡμέων τὴν Ἑλ- «ΕΦΙΡ[Εῖ εαπ]ταϊ!ς, ο) ο Οιείατι Πο 
. λάδα οὐ προδιδώτας Τεγεήτας, βοήΦ)έεν ὑμῖν". νῦν ο ὸ η ον νο μις απδο νοίεί. πυπς» 
2» 9ὲ, ἐ6 ἡμέας γὰρ ὶ ἅπασα χεχάρηκε, δίκαιοί μμ, τη τη ον εοπἰεπάῖξν ή 
ϱ» ὑμειο πθος τὸν πιεζοµένῃ µάλισα τῶν µοιρέω ᾱ- 66, νοῦ απ ΡατίεΠΙ πιαχίιθ ο αἰίαμο. 
2» μυνέοτες [ένα εἰ δ΄ ρα αὐτοὺς ὑμέας καταλε- Ῥειίας Γ6Π16. Οισᾷ {. ΨΟΡΙ5 1 Ὃ ρβᾷῖο 
- λάβηκε ἀθύατό τι βοηθέε, ὑμερ ὃ) ἡμῶν τοὺς ἀἰ[εήπιίπο οσεμραῖς {35 αν " 
2» Τοξότας ἀποπέμψωτες χάρη έσθε' συίδαµεω Νεπίτε, 1α]τεπι Ίος Εταήβολα ο Ίραν [οι” 

/ 5 δὲ ὑμῦ ὑπὸ τὸν παριώτα τόγδε πόλεμο ἐοῦσι πολ-όο  «ΒΙτΓα11ο5 πητα!ς:  Π05 [ο βιπε ῥτο] ο | 

. κ ρα ο ο ᾱ ρα ς ο. πάΙΦΠΕ 1 
Ταυτᾳ ο Α»)ηναιοι ὧς ἐπύ-λουτ αν σος βοη2έωυ » τί αμάετε Αιπεηίεπίες, πιονεΗ, τ ρπαῇ- 
καὶ τὰ μάλισα ἐπαμύγη.. καί σφι Ίδη «είχουσι επι- τερᾷαπι ορεπι, ας Πτοπιϊσμπιε Ρος Ὄγα- 
τί θται οἱ ἀντιταχ.)ώτε, Ἑλλήνων τῶν μετὰ βα- ἁππι. Αἲ ος Ίαπι Ιποθάεητας εἲ 3 αχ ἆά- 
σιληος γθομένων, ς ὡσε µηκέτι δύγασ»)α βοή.)Ἠσαι,65οτπι, απὶ Ρητίες τερ]α» [εαιεραρς ασ» 
πὸ γὰρ Ι προσχέίµοο σφίας ἐλύπει, οὕτω δὴ µου- Υετο ΙπΙξΗ, Ἰπναάϊς, η ουήσί 
Ἰωότες Λακεδαιμόιοι χαὶ Τεγεηται, ἐώτες σὺν ψι- Ἠππα Τειτε ΠοΏ Ῥοδίεπί; παπι ρα Ττά ο ος αν μῦ, πυταχισμύροι Τεγοῆται ΡαϊιΙ περοςΙΙπῃ, «05 ἀοίοίε ας” 

εἴ 
λ / ο δτἠ. Ν 2 πι , 

οὓς Μαρδοίῳ ο οος- ος ο ἃ ού ολ ο ΖΟπΙΠΙΕΓΟ ἵπα πα, ΠΙ εΠ]πι ῃΗ οανειν 
οκ τεοι εν ερς ο Τη παρΗΙΣΗ. καὶ ου εεβωπιοηῇς ἀἰππιεραπειτ ον ΙΡ ς 
ο ον ο γι χρῃγα» επιπτο δὲ ἵαπημαπι σοπβἰδατί μπι Ματθ ΙΟ ο Ρο” 

αυτω ον Τουτῷ Τῷ χρῳ πολλοι, καὶ πολλῷ Πριρφιε εορᾳ: οαἳ απυπι Απ ο τη 
ππλεῦνες ετρωματίζωτο, Φράξωτες γὰρ τὰ Ἡ γέβα {επι πμ] ΘοτΙΠΏ. ΙΠῖετεα «4ΕὉ ορ β6”- 

| πο | ς ἵο Ρίυτες νυ]πεΓαραητατ. ΟοπίεΗΣ” Πν 

. » 

[ή 
ἀε[ητιτί 1,ασεάσπιοπΠ, ΠΗΤΠΕΙΟ Τερεαϊᾶ ασια πας 

οι 

ην 
{ώ. της 

ο 
σ Ἰ{ε, {γε Ρας/; «τζιν ΑΠ οἶται 1, ἔπρινσ, «κ Πλμσκα ᾱ | ; ᾿ ἐποιήσωντο. ὃ Τὸν ἊΑσι οἵα (δορὸ, ραι/. αι ον Απο, Ἠϊπο αγῆσι]μδ,. ο Δὲ {οπιο] {ατ. «πο. 7 αμ. 1 : π 

ἐ | να . «46... 1ὰ (τοπονίαπα δὲ δὲ, οιοᾶ., δὲ δὺ 1ος 
νο. 4 Αοζημι Ίεα ἆπο «4γοῦ. ε Ἕκαςοι ΤΙΑΤΡΟ ορῦ. Ῥλ ον αν δν. . 
νβτρα, ον 7”. ριαεῖεί πεςθεῄεαίοπι, Νἱάο νΠῃ, ο8, ϱ Αὐάςι 4. ὐ Ἠμω 4’ μα ν 

ο μεν Ἡ ρν μμᾶτρο» αιοά Ἠ]ο πια[υίς ἡμέας «41, οἳ αἩἡ, 7 Πᾶσω ἄγοδ. ᾗ Ὃςε καὶ Αι εἲ 908 
κεί ἔνον ἄ4γ ο, . 7 η Ἴ1τ ον , 2 ! { 8 ος ο 7. μμ. 4. δ., αἱ µη «4ο προκείμ. 3 Ἐσκίζοντο οἵὰ /ερῦ. ο τν. 

Ύ ε. ι τε ο λε : αι ο αρις ἆνάβὴ 

40. Ὢς ποδῶν ἕκασος εἶχον] Ἰηϊητα 4ἱθίοῃεπι αππα- Ότος απο γε]ης Ίπι 4 β'σαιεαῖεῖ ἀσα Κεν. 
πισθηίςς ρεινετίπα Ίετππς. πάς Τ,. ό ον πῖ ππρεῖῃ εαρῖα Πε το ΝΑΡ απι” 

Ομοά ἀείπαερς αΠ{ΕΠΙ Θοῇ τε κα) ὅ, 1 109. Ἡ» 5ο. πασθῆναι. ο ο 
ες ὅ0 ) :Ἡ τε καὶ ὀμίλων Ῥτο εο 1π6- ᾽ 56. Δήκαιρί ἐσε] Ώα ΕΠ. «ιερῥαμή {αμτεΏή τρρο Ἡ 

απεπΏμς β0ῇ τε καὶ πωτάγῳ χρεώμενοι Πᾶ, 79. ΦθῃΏο αἴαπι πια]ς οἴαθῆς Τῃ6α, ιτ. ρ. 19142 ον Φυ- 
Πίο Ιποοπάϊτμπῃ ΕΊΑΠΙΟΤΟΠΙ «ος Έπδαπ Ἡομιότου πιοχε  Ίδιρτος, δν Ἐν Ψι ον λῶ2, Α: ΔΙΑ σος 
εχρηπηί, Κεκλόμενοι καό; ΟΜΙΛΟΝ ἐπ] αὐτῷ πάντες ἔβη- λάδι ϱν αὐτὸν τν. Ἐν ο, ομμάεην 308 ἡμή | σαν Ττοαπί» ἱπογά[πα αἴαε ἹπεοΏροβί , ἵῃ Ὀ]γοίοπι Ὃουμει ανς Ἡ ες ον τς Οήτοη. Ῥ. 45: ν τών 
τηεπῃῖος ᾖ. Δ. Υ. 4όο. Ἡ ράνα πο ΤΟΙ ἐσωὰν. σῴσαντές σε» δυνον μή Ρ 

ο, Βοῆ τε καὶ ὁμίλῳ] Ἠος {4 Πποείαπη 6ςε, µοῄῇ πι ΔΙΚΝΙΟΙ ρωσ μα 6. , 
ο ο. ο οσο ΡΟΠΤΗΠΗ  σὸν κ/νδυνον, ἠμγέρίήες οΏ απ] ΒΡΕ ᾿ 

Ψιάστησ ὁμίλῳ Ῥτο ὁμιλαδόαν ὀμιλαδὴι ἄπιχόωντο οπι ηριὰ πόβάπα Ώηο πμ ο ου ο 
-ᾱρο]ίου. Κο, 1ν, Χ. ὅτι. 6χ Ἵποηης Γι Β. 7. 03. 66. Τὸ γὰρ προσκείμενόν] σος κα 4 
ἐφμχόωντο Ἰλαδό. δεᾶ» Ρ]ς μάΐσ6» βοῇ τε καὶ κὀι 9 ΧΕΙμένου 1π' Ῥτοχίπιο ΠΠρεΗΟΠΡΗ5 αΠίΠΙ. ας Ἱοορίδ 

Άριῖας πας {π [οᾷς εοπνεπίτεπέ» εἲ ν]άετὶ Ῥοείαε αἰίαπῃ  ριαευμ]ε. Τὸ σνοομος Ῥετασυπ εηὰς πάσης ὃς 
ας νοσεπι Ἱερὶεία Ρ/μ]αγεῦης ἵπ ΔΙ. Ρ, 939, Δ. ὺὶ οἳ προσεκέωτὀ σφι, α ημ]υς εοπΏπΗΟ ἵσσαος ο φ ο) 

αι τάοπ]ιις ἐπεφέρετο τοῖς Λακεδαιμονίοις βοῇ πολλῇ καὶ τππο Οταεσί αασεβαητητ. ες εΧΠ3 4 τν σε Ἡ 
αν τῶν βαρβάρων, ὡς οὗ μάγο ἐσομένηε, ὤλλὰ Φεύ- (. 56. εἳ Ο, 5ο.., ἡ μέντοι ἵππος --- α]εὶ προσέ ων 

ον Ἡής εκ με ἀσομένων. τοὺς Ἕλληνας' 4μαε οετῖε {μπι ἘΛΥΠΕΕ, τοὺς Ἕλληνας,, . ἥ τυπανς ίν, 
ζµ ων. ἃ {εγοάσ; οὐἱ (πρτα ΝΠ1. 6. 98. ῶμες- . 7η. Φράξαντες τὰ γέῤῥα] Ρετ[ατάπι ὃν μον 
ν.μ ἨΣ ὡρ, ὠναρπασόμενοι τοὺς Φωκέας, Φερόμενοι. ΡΑ, οἱγρεο» εκ υἰηϊπίδι, τημίτα 14 : η 



ο να "μα 

τα. 

ο κ ποσα ασε 

ον απων ο αμ τν 

/ 

θοὰ εποται [ώπο οἱ Ιπιρείας Τερεβίαηπη τοπ τοβίταής, 
Ῥειβς ποςηῖς τηα]α απππαϊυτα, Ματάομίας οεοῖ(α5 αὐ Αε- 

. πηΠεβο, εσιοιῖ Εασεταητ. 

ο ως κ μμ Λο πως ὃς Καπιῶ ος ωκώκωήμες λάκκο ος Ἐν 

: Ξ ὁ 
. ην 6ρ πα {ρες [ια 1ρ5ο5. ΓΠι]τατεῖητ, 

69 

Γεηίαπιες, Πτανετε πιη]τος Τ,αςεάΠΙΟΠΙΟΤΙΠΗ. 

"εξ αΡίΏΕΗ αιοά εἶγσα απ τορα{Πεβπιαπα 6- 

6 
αξία ον, {δομπάμπι οἵασα]απι Βρατηατῖς τεά- 

ραπ, αἀεο Ἱπ[απῖες, υἱ ΙαῦοταπΗριας 6Ρραῖ- 
ΠΑΕΙ εἳ αὐ]α Πίατε ποπ Ῥοτεϊαπῖ, τε[ρί- 
Ε1ΕΠ5 44 τεπιρ]απι Ιαποπίς Ῥιατθεπ[ίπι Ῥα- 
{απ]ας. Ἱπιρ]οτανετῖε ἆθαπι, οΡ/{εετανεΠιαε 

Δάμας εο 

ΟΑτΙΙΟΦΡΕΈς Ἱπηςᾶ Τά. 
τὶς Ῥοτία Ἱησεπίεπι νῖπι {ασιταταπι επη]ε{ε-7 οἱ Πέρσάιὺ α πίέσαν 4 πῶ  τοξευμάτωύ πολλὰ ἀφεί. 593 

δέως ἔτω, ὡτε πιεζοµέων τῶ  Σταρτιητέω», καὶ ͵ 

τῶν σφαγίων ὁ γωομέων, ἀποβλέψωτα τὸν ΠΠαυ- 
σἀγίην πρὸς τὸ Ἡραιον Τὸ Πλαταιέων» ἐσικαλέσασθα| 

τὸν όν, ὃ χρήζωτα μηδαμῶς σφεας ψευσθήναι της 

7ο 

ὁ { ο ας ο ος 2 5 ὃς / .- 

ἀεαπι [5 νετῖς Ἱπνοςληϊς, Τεσεαια ΡεῖηςδΟἐλπίδος. Ταῦτα ὁ έτιτέτε « ἐσικαλευµέΒ, πρό 

εχ/ηγσεπῖες ἵπ Ῥατρατος τοπάσπε:. Παπιααε 
ς ο 3 / 2 } 

εξαγασ-άντες ἆ ππρότεροι οἱ Τεγέηται έχαρεο ἐε τες 
. . . ο” ζι ο / αρ λρ, 

Ῥοδι Ῥαμ[απίς Ῥτεσεο [πετὶβοαηι ρα Ίμασε- βαρβάρες, καὶ τοῖσι Λακὲδαιμοίοισι αὐτίκα µέτα τὴ 
: .. - . ᾿ - . . 3 - / ό--ᾱ / πιοπῇς εχτα Ῥι]εμτα εχτετες οὐ αἲῑ» εὐχὴν τὴν Παυσωίεω, ἐγίκτο «υομῶοισι τὰ σφάγιὰ 

4ηαπίο Ρρο»δῖ εἰἴ 1ρῇ ἵπ Ῥετίας εαπτ. Ῥετίαβ 
οπη]δῇς ατου)ιι5 εχ αἀνετ[ο Πεῖετε, ΑΛ απο-ρεί 
Τηπ1 6ευτα ρππαπΙ Ῥήρπα εοπαπη]δία εεῖ» 405 
ουσ σεοἰάϊς[εΏῖ» Ιαίῃ αἴτοχ Ῥήδηα οοπ{]- 
Ἡς Ίηχία ἵρεμπι Οετετῖς ἔεππρ]ηπι, εαθΠε Ρεί- 
Ίῃαχ», ἆοπες αἆ. ΡτοριΙΠοπεπι γεπίπι εδί, 
Ἰᾳη1άεπα Ῥατρατί Ῥτεπεπίαπτες Ίάηοεας σοη” 

εωὶ 
σέ 32 / λ ρω Ν Ν 6 /2ς Ἂ / ο 6 5 

έντερ. ἐγίγετο δὲ πρῶτον περὶ τὰ ἕ γέβα μάχη’ ὧ9 
ὰ ον τ. ”/ ς / νο Ν, 

9ε Τάντα ἔσεστώχες, Ί9η ἐγίγέτο ἔ ἡ µάχη ἰσχυρὶ 
3 2 . νο 2 ο παρ αὐτὸ το Δημήτριο, καὶ χρόνου ετσὶ πολλὸν, ἐς ὁ 

η] 2 λ Ἆ 2 / 
ἀπίκοτο ἐ ὠθισμό. τὰ γὰρ ὀόρατα ἐσιλαμ[βανόμε- 

: / « λ 6 Δ ο ά 2 /. ἡλός. 
ρήσά, ὡς δὲ Ὑρόνω χοτέ Ε ἐγίγέτο, ἐχώρεο χαὶ ἑτοί χρησ4. ὧν δὲ χρόνα γίντο, ἐχώριο καὶ εἷ 
1. κκ κκ στο ὴ ὶ τες Πέρσας, κα) οἱ Πέρσαι ἀντίοι, τὰ τόξα µετ" 

: . . . ; / νι ες, Πηβεραης, πες αιάαεῖα πες τοῦοτε ΙΠΓΕΓΙΟ-ΟΟΥ6Ι χατέκλων οἱ βάρβαροι. ἃ λήµατι μέν γυν καὶ ῥώμή 
165: {6 Ίπεππες εταπῖ εἲ ρτῶῖετεα Ἱπιρεα, 
ηες Πο[ῆρας ρταάεπτία ρατες, εἴᾗ επῖπα Ππ- 
δε, ἀεπι, Ῥ]ητεδνα αὐξ ραιείοτες Πτιεραπς 
εοπβ]οβαξῖ ἵαπιεπ ααἷα Ιποίφεραπε 1 Βραττῖᾶ- 
ἴαδ, εοπΠςϊεμαπιατ. ἹΜατάοπῖαςδ, αια Ῥατίο 

1εξ1ῖς Ῥογ/ατιπη ρτωΠαπϊμπής Πήρατας ετας, 
3 ππαχῖπια ρατῖε Ποί[τεπι π’σεραξ, ο αἱ απαπι- 
αἷα {Ππρετβήε, Ῥειί τεῄ[ιεητες Γείειε ἀθ: 

Ῥοδίθα νετο 4μαπι ἹΜατὰοπῖας πποτῖαας Ε]ὲ» 

ται οσσυΡιΠξ, ἴαπι ἀεπιάπα αἰΠ α4ποαιε ἴἵετρα 
νετιεητες «εδ{ετε 1ασεάσφπιοΏ55 αιάρρε εἰς 
Ῥ]απίπιαπα οβιείεραῖ νε[ῖς ατπιῖς ναςαης: 1ῃ- 
επιθς επΙπα «ΠΠ ατπιαῦῖς ραπ {ας]ερατΏ. 
1»ί οἳ το πεςῖς 1εοπίάς -4ᾳ Ματάοπῖο Ῥετ- 

ἁῑτηπής εἳ νιέτοτῖα οἵππΙΗΠ1» 4παδ ΠΠαΠαπα ΠΟ- 
ν]παας, Γρεεϊοβεῄτηα ροΏτις εεῖ Ῥαυ{απ]ας (]ε- 
οπρτοῖϊ Ώμας, Απαχκαπάτιά περος. ἩἨπσίης 
απἴετη {αρετίοζΏτη τΠαΙΟΤΙΠΙ ποπιπα 1ΙΠ 18ο- 

εκ. έσσονες ἔσαν οἱ Γέρσα|, ἄνοσγλοι δὲ ἐὔντες, Καὶ πρὸον 
ἀγεωισήμουες ἔσαν, καὶ ἐκ. ὁμεῖοι τοῖσι ολαντίοισι σο- 

Ὃ ο 1 λ 3 εἰ ος ο ολ 
φίηγ. προεξαΐσσοντες δὲ κατ ενα, καὶ δέκα, ἅ καὶ 
πλευγές τε καὶ ἑλάσσονες συσεφόµθο!, ἐσέσια"το ἐ5 

Ἄρδε εκ Θημο αἱδο οἶεπς Ραρπαπα» Π]]ε ἀθ-θΡΤὲς Σσαρτήτας» καὶ Φιεφθείρωτο. Τῃ δὲ ἐτύγχανε 
αὐτὸς εῶν Μαρδόηιος, ἀπ ἵσση τε µαχόμθος λευκᾶ, 
ἔχων τε περὶ ἑωῦτὸν λογάδας Γερσέων τες ἀρίσυς χι- 
λί86, ταύτῃ δὴ χαὶ µάλισα τες οναντίες ἐσίεσαν, 
ὅσου μέν νυν Χρόνου ΝΛαρδόγιος πγερύην, οἵδε ἀντέῖχον, καὶ 

᾿ αμωόμοοι 1 κατέβαλο πολλες τῶ Λακεδαιμο» 
τνίω" ὧς δὲ Μαρδόιος ἀτσέθανε, καὶ τὸ περὶ ἐκέῖνον 
τεταγµένο ἐὐν ἰσχυρότατον ἔσεσε, ἕτω δὴ καὶ οἱ 

᾿ἄλλοι ἐτράφωτο, καὶ εἶξαν τοῖσι Λακεδαιμοίοίσι, 
τι φπλέιγον γάρ.σφεας ἐδηλέετο η ἐσθὶς ἔρημος ἐῆσαι 

5σλων, πρὸς γὰρ ὀσλίτας ἔόντες Ἡ γυμῆτες ἀγῶνα, 
ἐω.οιεώτο. Εγθαῦτα Ἡ τε δίχη τὰ Φόε τᾶ Λεωίδεω ν 
κατα, τὸ χρησήριω, τοῖσι Σπαρτήτησι ἐκ Μαρδοίε 
ο ἐπετελέετο, καὶ γίκην ἀλαιρέεται χαλλίσην αππασίων 
ων θα 5 / ο. τῶ! ημεις ἴδμι ,Παυσανίης ὁ Κλευμβρύτε τὸ ᾿Αναζαν- 

. φ .119 . .. 4 ω ς 3 ντ : πἶὰα τοςεπ/[α], μις επῖπι Πάεπι απἱ ει Ῥα-1Οδρίδιω, τῶν δὲ καύπερθέ οἱ προγόνων τὰ ενόμα]αι εἴρη]αι 
. .. Ἡ ι « ως ο ΔΠΙΞΡ πηαῖοτες {αετε. ΟΡρειῖε απτεπι ἵΜατ- ἐς Ρ Λεωνίδην αὐτοὶ γάθσφι τυγχὠώεσι ἐόντερ. ἆπτο-. 

ἴα5 
οΠ19 αρ Αεϊπιπε[ο, γΙτο πιει δρατιία- θιήσκει δὲ Μαρδόιος ὑπὸ Ἡ ᾿Αεϊμωήσε, ἀγδρὸς ἐν Σ πάρ-. 

-ὰ Τὸν τοξ. Ῥα5/. «4εὖ. Ὀη.ν ατηευ]ής 9Ώεταξ. 
εᾖ. 
"᾿Αῦοοίι «7γεδ., πεΙε π]α]θ. 
146 ν, 7ο. ΥΠ 9Ο. ἓ᾿Αντίοσι {πι 

Ῥα/. 7 «4. Εγὴ1.9 απἴεᾶ κωτεβώλλοντο, 
ἐέντας γυμνῆτας» 1Π4ἱ8. Ῥοϊίο ἀφῶνας «4{γεῦ, 
αι, 416, Ρ. 953. Ὁ. 

{ομύμς Ἑ.. Ῥεΐς. 11, 19. αἳ 1ο. Ταγίογ αἆ Ώειποβῦ. ΟΥ. 
1η ΊΝααςγ, Ρ. 596. αἀ{ρειετηπῖ. ἨΠὶς {επίοτυπα Ἶ]α 
ζΟΠρΡΕΤΙΕΠΙ, 6ἴ σκεπάσματα. (αἲαεσίς ΙΠρτιεΠΏΡης οΡί6- 

ἃ» τεηιήτήπτ.. ΩΜΗ οΠηπι επῖπι» ῥΗβΊαΜΓ πρὸς τὸ 
μελῥα᾽ ὦς δὲ ταῦτω ἐπεπτώκεε (αρίᾶς {εφιευίῖδ» ΠΠ 
ηος εε Ρ/. Ατί(ήά, Ρ. 399. Ἐ. κοὶ προθέμενοι πολλὰ 

Τῶν φέῤῥων Ῥετίαε, εἲ [ἱα]πι, καὶ προσπεσόντες (αγαεεὶ 
ἐξεώθουν τὰ γέβῥα. Λὰάο» Εἰγῥοογριίοηειη ἵη Γέβῥα Ἠε- 
τοᾷοῖεα ἸΠ]σαςίο δε αν ΊΏ Τέρρον. ΡΟοΠΕΤΙΟΤΕΠΙ 
εὔαπι εχοστρβ»ία, οὶο εΠῖπα, καὶ αὖθις Ἡρώοτος Κὔ- 
βος περιελὼν τὰ πολλὰ ὅχο.» 4Ἠας αμἰάσιη Χοποῤῥομεῖς 
{πε Κύρ. Παιδ. Τε. Ἡ. Ῥ. 49. Ο., ζφβεγο πο απ]ιμαά- 
Ὑετία, αἳ Ιπάς οοττ]σεπάα. Πεγοςοι νοτρη ἀείαπε, εχ- 
{οἩρίοτηπι θηρία αῖο ρτασίετνΙ{α, 

7. Τῶν σφαγίων οὗ γενομένων] ΡεΠμαΠτ ἀοθίκβπιο 
Ὀ]ο προ λ, μα νοσεπι Πἱ5 εκ Ἠρτο «4γεῦ. ἵπηροτς ΟΙ. 

ὅ]δς ἐμ» ο Πα](5 νεπεπιεηίς:: ιο Π]ο ἵπ Οο- 
Ἰπ άμα οη {μρογ)μπ Ιβάν (61. 19107 πἀρεβανίε ο 

ἨΤῃ αΛ ἁταππεητηΠι αἆ Ίραε ῥεπ. Ἐπιτόφ. Ρ. 
ὃς Αρκ] μη Ἱ]μὰ Αυτα απαστησ. {ζμιαγεῦί νεν- 

αὔχ]ς ἂν Ῥ. 350. Π, ἅμα ταῖς εὐλαῖς ἐφάνη τὼ ἱερὰ 
Φάνη τὸ, τα]{ο Ῥτοάίτα Ἠι]η5 1οοῖ αοςξεῄοπα /λαεεγίμ» 
Ίθευτα ς ἱερὰ χρησώ. δίο νατα, Ὁτ] ἀῑαί {οἱεί, νβίαπι 
ΤΤΗΠῃ η 1 Ἰωήατοδμῃ Ῥεπε ΤΗΤΑΤΗΤ ΛΒΤΜή5” ο” 

ΟοπΕ αμ ονσα ἵῃ ἀἰζήοπα Ἰπιο][]ρί αἀ{ο]επῖ, 
«ΥΠ, 194. | 

ἴ «σι. Ἐῶν σφργίων οὗ φεν.] Α. [ᾳο]ο εκ νἱαἰηῖς τερείῖ- 
2 κρηκῶν» αιοά Ῥταεβας «4γεῦ., ταῖς τεῖεεῖτ (]ατ. 

1 

ῥ Χρηίζοντω «4γεῦ. 714, 
ο Ἱρότερον «4γοδ. 7’, }αήα. Οοπί. αυ ἵπ ἱηακήμ. Τ: 

ὦ Λήματι τεᾶε ΒΡ/. Μαση. Ῥ. 874. Α., Ο0οᾷ. 
{ Οορυ]απη 1άεπι 6ε «ἄγεῦ. ποῦ Ἠαβεής, 

 Οατρίί Β/]ω, Ν]α]ρη. Ρ. 974. 
0 Ἐπιτελ. Ώπε Πρπιεπτο ϱΤπά,. 

ὁ Λεωνίδεω «4γοδ., Ίος0 Λεωνίδεα. Οοπέ, Τα νΙ; αο0., 
ᾳ ᾿Δριμήσου «τοῦ. 7] ᾿Αἰμνήσου Ῥαε/. «49ῤ. ᾽Δειμνήσου ἰ{οι, 

τη 

ϱ Ἐπύιαλεομένου «4γεῦ, 7 
6 Ἐφένετο Ρα:/. {Τέρι τοῦ; 

Ρ]ετίαμε ΟΙΠΠΕς λήµμωτι, 
{ Κατέβαλλον «4γεῦ. 

{ Τυμνῆται ἄτκ., ἵῃ ας 
{εφμεπίία ]αμάανῖτ Ρµ. 
μ0Ι ππαίοτυπι εἶιις {ετίας. 

3. Ὦ. 8Ο/. 

10, Ταγ]0Υ πὰ Ίε. ρ. 33. Ουαπάο Πταραπε, ϱὸ Ἱερῷ 
νε] τὸ σφάγια γενέσθαι Ππιρῃς]τοι αεῖαπι ἀἰσεραητην: 
Ἠ]ϊο ραι]ο ροβῖ 1518. ἐγίνετο θυοµένοισί τῷ σφάνια ρη- 
σὰ, Ὠπες ρτοχίπια {αὈΠσΙΗπίΙΣ. ὧς δὲ χρόῳ κοτὲ ἐγίνε- 
το» ΟΠ Ὅεγο ΙαΠάΕΊ α)ἰζμαπάο Ἰπεία επ/εΠέ εχέᾳ: 
ρόνῳ» ποπηεπήπ ΠΗρεάωπή, 4/41 ποῖας: ψί, αἆ 
«γρ. Έβοξη. Υ. 919. 1π ίσης. Εαίοαγη, Τ, πι. Ρ. 

95, 395. {0ΗΡεπά μπα: τὸ φωρίου αἱρεῖ πβρόνῳ' Φερόμενος οἱ 
ὑπ] ὀργῆς '---. Όι Πεγοι, Ῥήεσαηίοπι Ῥαυ[απίαπι ΑἱΗς 
{µατοῦ. Τ. 1. Ρ. 990. Β, α0ἱ ὅμα ταῖς εὖχρῆς ἐφάνή 
τῶ ἱερῶν Κάὶ ν/κήν οἱ μάντεις ἐμήνυον. ΝΑΙΟΚΕΝ. 
«ποο. Κωτέβαλλον πολλοὺς] Ετβ ππε πηἰπίπι βιρίαξ» εί” 

{ΠπΗΙη ραγος]πίος { τἰχατὶ ]θθαί, ποπ ἀεβεῖ, εοΠ" 
{πδτηπῃ πο]υῖ ος {ολεάατυπι ρταεϊηάἰείο ΡτοτδέεΙπῃ αὓ- 
Ἰσετα, βατῖ5 ετ]ε Ίου Ρίωή. ΑπΙά, Ρ. 359. 1. τοῖς 
δόρωσι τύπτοντες πρόσωπα καὶ σέρνα τῶν Περσῶν» πολλους 
ΚΑΤΕΒΑΛΛΟΝ. ἃ ο νο σος 

«4: Πλεῖσον γάρ σφεας ἐδήλέετο Ἱ μι .- 
Ίηητ, Ῥ]εγυπιαΙε οχοεάμΠε πιοάμΠη. ατρί {μίαγο 

εὔμς, αἰοηιή ορΏπε ΡΠΑΓΗΦ» 2όμνου καὶ ἄνόπλους 
41105 Ίρεα Ἠαῦει Τ. π. Ρ. 6 «ο οπιπος ρε μειῖ, 
θέαν] ἁτιπατωτα ἀ[οᾶος. Ταἱες Βετίαε» ΦΗοήΠι ρου» 
Τα ἀμάιπι ρεηεταπΏ» ΟΤαξζοτιπι «]γρεῖδ. Π (]να Πης., 
ἴοητ, ππθμαπι «οπραταπάα. ος Ἀπιρίας, η]σρο 
ἴω]ασας, αιιο ππίπη» εχρεα(σα5 ΡΗΡΠΑΤΕΠΕ Ῥετίας, Ἱηρο- 
ἀἴπιθμτο οτληῖ. . Νευῃ Πἱ5 αερτις ΊΠΠποτου, 

10, Ὑπὸ ἸΔείωνήσου] Τη{ἴηπι ΠοΡΙ]ἰς νἱτὶ ποπί6ῃ ποή 
χισα οεΓίαΠιεΏ. ᾿Αριμνήευ Ὁτυ]ηπα ἆαηι 11] Ισ οἳ 

| ΧΥΥΥ {οῦ, 
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ο 7 ο . ρω 

"πολέμε ἐὖγτον, 3 Μεσσηίοσι πᾶσι' καὶ αὐτός τεΙ5 

΄ . 3 νο τ. : ον 4 δω 

ο Πη]εἶαπὶ ας ἀεστείο Ώεα. Ατιαδασης Ῥϊοεεηίες ρειτ, Βαοιί 
ο Η Ἑ Ἀ ο Ὀ 0 Ἐ 1 Ιαιιάαε]. Ίω {019 Ῥοαι[ῖς {ππιπια Ἠαίμδ Ρµρησ Άτα ΕΗΐτ, 

τή λογίµυ ὃς χρόῳ ὕσερυ μετὰ τὸ Μηδικὰ, ἕ- ἴας οκἰπήοί απά αΠαπαπιόϊὰ Ρος: Ῥείυπι 6. 
οχων ἄγδρας τρικοσίς, συγέβαλε οὗ Στουκλήρώ»  ρ ο ας [εειπι ο. . ον 

τεηγε]εγῶπι Ρε] τεπηβοζε απ οΙΠΙΡΗΘ 

ο ρα ο ο... 
τας ν νο Λακεδαιμ ντ ο. Ῥοδίαιαπ α 1ιαοοάαπιοπϊϊς 1 {αβα νεπ 

νόθα Ὃ ναι σρατότεεδον τὸ ἑωυτῶν χα εςτο Ίηπι; Πιο οτἀῖπε αά εαίπα Τά εοπῖξη- 
τέίχο» το ξὐλΙον, τὸ ἐποσαντο ο) µοίρῃ τῇ Θηβαϊ- ἆμπι, οἳ αἆ πάση Ηρηεία, 4Πεπι {εσεταΠί 

δι, 5 θώύμα δέ µοι ὅχως ἃ παρὰ τὴ Δήμητρος τὸοοίπ Ρατιε αρΗ ΤΠεαπι, Τεπεῖ απτέπι ιν 
ἆλσος µαχοµέων, ἐδὲ εἷς εφάνη τῶν Περσέων τε ἐσ- Δἀπιτατίο, απμπ Ίηχια Ἰάειπα ΟΕΤΕΓΙ πι 
ελθὼν ἐς τὸ τέμενος, ετε οαποβανὼν περὶ τὸ ἑρὸν, ι ΟπΤεΙΣ, πε πΠΗΠ) απίάετα Ἐ ο ΜΗ 

περὶ τῶν πείων πρηγµάτων δοκέευ θες Ἡ 3εου αὐτὴ ορίπος πηίά᾿ ἃς τοις ἁῑνιπϊ ορίπα 0: 

ενα σ εὐσκσος ἑΩπερησαγτα» Τὸ Ιρὀ τὸ ο) Ἑ-οδροιτοι, ἀθάπῃ ἵρδαπι εο9 ποῖ τεξριδίε, 44 
Ἀευσηι ἄάκτορω. αὕτη μὲν νυν η μάχη ἐπὶ 8 τοσῦ- ΤΆστιπῃ φποά εοι ἵπ Εἰευβπε Απαξιοτυσι οα 

το ἐγένετο. ᾿Αρτάβαζος δὲ ὃ Φαριάκεοε αὐτίκα τε «επεπιανεῖαπ. ἩἨαξίεπις ριρπᾶ με δν ό 
Οκ. ὴ ἀρέσκετο, κατ ἀρχὰς ἶ λιπομέβ Μαρδοία εδ ΑΠταβαΖΗ9 αμίεπῃ ΡΗατηΒΕί8 νε | 
ἀπὸ βασιληο' χα τότε πολλὰ απαγορεύων, δεν Ι8ΠΙ Ἱπάᾳ αρ. Ιπίήο ἀΠρΙΙεΠεΙαῖ ων 

ἤνυε, συμθάλλον εκ. εῶ ἐποίησέ τε αὐτὸς τοιάδε λος ο αἱ 30 τερε, αήιε πας Ἡη; 
ὦ, Όκ ἀβέσκόμθος ποῖσι πῤήγμασι Τοῖσι ἐκ, Μαρὸο- η. τα αμα ον μιαν] 19, 

Ἐν νο ορ νε Ἡ τρ τάβαζος' εἶχε ιδ αρ] ημών, αιςα πο, . ο. 8ὰ. ος ἀλλὰ και ἐς Τέσσερας µυριά- Πσραπε, 605 απἴρας. ΡΙΦείαξ» ο. ο, 
ὁαφ αλθρώττων περι ; έωυτο" τάτες ὅκως ἡ συμβολὸ» επι Πο Ραϊν]5 «οΡΙ5» [εὰ αἆ Ὃ ης η 
ἐγψετο, εὖ εξεπισάµενος τὰ έμελλε 1 ἀποβήσεσθαια «"θφιο πη[]ήρας οπιπα! 05) η ο ριᾶ- 

αφου της µαχηςς ο η χατηρτισµένος, παραγγεί Αππι ῬίΦήηπι Βερας, α]ά ΓατυΓη] αιλδ{οῖ » 
λας Ἡ χατα τωῦτὸ [αι πάντας τῇ ἂν αὐτὸς ἐξηγέη- ο εσίει Ῥτορο Ιπτε]ήβεης» «Ἱ με αμαουπβμε 
ται, ὅχων ο ὢν αὐτὸν ὀρέωσι σπΏθης ἔχωτα. ταῦτα ἴραῖ, ας, νο Ὃ {ρευπι ων ᾿ παραγγείλας, ὡς έ μάχη ἡγε Φήθεν τὸν σ-ρατό), σε δη  αηφμαπὶ αἆ ρυβπαπὴ ! 
Ρ προτερέων 9 της οδὲ » 4ρα 3 καὶ ο ΦεύγοτακφΟρία» (ω]σαι ἀμσεῃς» Γεὰ ραυβαπῃ ο . 

τος ΠΠερσας. θτ: δή Εχέτι τὸν αὐτὸ) χέσµω χατ- Ίπς ειπε Ῥετ[ι Ειρί6ηϊεδ» 18. ας ” 

Ἰγέετο, αλλὰ ΤΑ ταχίσην ἐτρέχα ζε Φιύγων, οτε ἵο Απρ] εοἀεπι ἀμεεπά Οἵ . πο. [ῑ- 
1 Ῥεπιο εβιίο σωτία {αρα {ε ἀθάῑεν ρπευπι 

4 Μεσηνίοισι πᾶσι «4γεῦ., ἄςβι τε οἳ Σά, Ῥας/ Δι... ομϊθις οὐ[οαμὶ Ισαβίε, απές Μεσσηνίοισί νο 
ο πα {ααρίσῄπιε ᾖ/οεγαι οἳ αἱ[ς, ὖ ά Ῥαερ οε, σημα, «γεδ.» σεῖετΙ ἐτράπησαν. ον . Ἶ 

ἆ- Μιά δη ἄ {Ηεή. Ζαν, «ἄ9{. «γοῦζι Σημ], }]α, περὶ α]Π. ε Ιάεπι ΟΠΙΠΕΘ: ἐδέξωτο ᾱ, Ρα 
η αν/. «49. ὀνακτόρων «4γεῤ. }. Ἁγί Ῥανὴ. 4. δ. «1. ή. Α Τοσοῦτο Ρα]. «4. Μεή, Ραιβ μα ν {αυ/. ϱ’. «49, ο 4 Λειπ. «{γεῦ, 7 { Αὐτὸν 2 πεζι. | Συµβήσεσθαι πο. 4 Κατὸ δή,» ήε «4γοῦ. ” δγΗ. «4, ῥηή 11 ε]πῃ κατηρτημένοό πΙῖ κατηρτηµένως αμ «4. οἵα οσο. , πρ 

τοῦτο «4γεῦ.., κατὰ τὠῦτὸ. } 1η]. {1 Ρας. ἵπ «44, κὠτ αὐτὸ εἳ α1. ο Ώεβάειαμγ 1η μλ 
τος οι 1. ον, ΠΠΑΙΡΟ ιορδι, προτερένων Ρις. ϱ Καὶ δὶ «40. Ῥω/ «γοῦιν οτά(πε ΠΕΜΟΣΗ" 

νοῦο, ἵπφμα ρεπιής Ῥίμε ΑΠβΙ4, Ρ. 93ο. Ο., σειο- αἆ ῬΗή]οβι, Ψίε, ορια. ἵνα αν τν Ἐν λαιέ μ6 α1ς αἲὶ : : οιώάον τον ον οι 1Π ]αμὰς νετίατατ. Ἠίς ο- ος Τὸ Ἰρὸν τ. ἐν Ἐ. ὠνάχτ.] {εί ού0 πια Οε]εδεί 
ἀποπίαπι αχ ο... ν.μ Ἀκοξάςτεπα, εοηπο Ῥιοπιήης, ρα ἀῑχογιπε {ρὸν νοῖ Ἱερὸν ἅγιον' εἴ» οης ο Οετοής Ε- 

ὀγερί ἵεΠρίο εχεπηρ]αῇ ΔΙΑΜΝΗ: Εοη/εγῥω/ο πἆ {μοἱαη. Ῥ. 196. ΡΙΟΡΗΕ νά ἡὶ : 4 ο αλ τα 

ος ο μον αὉ ᾿Αειμνήσῳ Ἱενῖτεγ ᾱ- Ιευβπίας ἑοπιρίπι ἀἰσθυατης τὸ σεμνὸν ώνα στην 
Ἱπα]ᾷ ροῦιις {ογῖρος «άν Μαίρη. ρ. 875. Ὦ., άνε θεον {εὰ σαιήαπι ΠΟΠ εχριίο ου 390 μμ 

ΜΝΗΣΤΟΝ ίσια αἲς ΕΠΠΙΝΙΣΤΟΝ Ρἰηχειτήπί, ΑΕΙ- τὸ [ρὸν τὸ ἐν ἘλενσΏι ὠφώκτορον πιά Ρο τος τὸ ὢ 
μνήςου εἴ Δριι ο ο { Ῥε]απάιπι, -ἶαπι οἴπε ΙπΑει- ΤἘπΙρΙΙπι, αὐοά ΕΗτ Εἰειῄπε, ἀῑχί5[ε ο α 

ἀήσοταϊῖα νηδμος μας Ηργαρίοτυπα Πίο εἴ Ο, Ζ1. Ἐλευσῶι ὠνάώκτορον" 1 κ Ανάκτορο αρο αμ ΤΙΠΙΝΙ8 

υήφ, 4η. Δο ΟΙ 1Η πποπηπιεπεῖς {ερμ]οἨταΙ- ποπ Ίου ρηπ]Ιπῃ αἀἰοσοτίτ τὸ ἱρό. ορια 3ἱ15 
Πεπ]υπῃ τα. δν [νι .α Ουίειν. αἆ Οοεπιεῖετ. ϱ. 411, ὮΏεοτήπι Ώδῃγηπινο τεπηρ]!5 νοςεπῃ ὠνά ντο ς7. Τρίο 
ΓΡΗΓΟΡΕΙ: ο. ει πμπς» ΞΑΝΘΙΠΠΗΑΕ. ΙΜΝΗΣΤΕ ο. {εφ πεπεανίτ ἵπ Απάτοπι, ὅ- ας ᾖ. 38: δεᾶ 
ΕΝ 65Ο ΠΑΡ Ῥ. 416. ΠΤΟΛΜΙΑΙΩ. Α. 1. ΜΝΗΓΑΙ ἵη Ταχ. ὅ. ῥτ. 66, Ἔτοχϐ, δ. 16. 1ος ας νάθή 
1105 το νο τ 1αΏηε Βεοημαῖς «4. Ι. ὀγ- {ποτατίηπα Π]αά α Ῥεγ[ς {ρης. ν]ο]αμΠ 5 Ε 
ἔμσε 116Ι/10γήα0 η ο ΑΕΗΜΝΗΣΤΗ Λ61ῤε- τατ 4γήβί ες, ουἷις νἷά. Ἠ. 1. Ρέ 45 ο ὦ, αὐϊ 
νεαρή αρς.. . ππαιςο αἀρο[μ]δίετ ππαῄρτα. Αἲ 36. "Η(ε κατηρτισµένος] Πη(ρίος (στ οπου. Ἰοχοπίρ 

το, Ὑπὸ "Αείωυ η νο ΠΟΠ «ἀΙςίεπῆο. δοπρί κατὸ τὠύτὸ» [οἡροδ ώοπ 
{οἩρΏο «4γεῦ. πω ο. -- ΏΟΠΊΙΠΕ Ρ]αοερῖε τοις 1μρεπείρας, Ἠίοκ βου]ης ἆθ οοπἰεζτα ο παβης 
ἘῬ. 1. Ρ. 939. Ο, τὸν ο... ον Ια Ησπιαξ {]απι Βήμαγοῦ. ὀρέωσι σπουδὴν ἔχουτρ, [η] ασ οἰάεγ]πέ ή] οῶπεές | 

ἸΑρίμνήσος ὠποκτήννυσι, αν λος πα ρα ἡμαῖο ΡχΟΡεγηΜΙΕΠΙ:η60υε οπίπι νυὶ ης νεο Αιή ο ο νο ο νο οκ ο ο 
{αμίαο Ἱπεπιοταίητς {εὰ Εἱατλοδηβήπη Ἠου ἴίαπι ρτας- ᾧς ποδῶν ες ο ρα. Ὁ44- Σοῦσ ὁ- ὡς τάχεος εἶκε αμ 
ἴ1ο ἠπιρεταίοι Ώο 11 ἀῑσίτις τε» Ρ. 718. οἳ Αγ οδο δρ ας ὅσα οί Ἐν, νι» αν - ὧς εἶχθ. 
ἵη Αγ, Ρ. 335. Ο. 4Ἠαε οοπιπιεΠάΦΠ: Ἰαέοηοπι ᾖ ορ, ος οκ ο ΓΟ)/ὴ Απει Λοἵ1. Χ ον .Ρ. 99. ὧς ἕ 

4 [πει Αρ ; ΥἨ8 τε καὶ τάφους" Εἰαο(ογ{ ΑΤΤΙ" αριιᾷ Ε]εγοίοή. ΠΠΗία 6. 71.9 ᾿Αρίμνησον ἄνδρα Πλατοιέω, νο, ο πιά, ρ' ῥ 
υβί Αείμνηςο ἀδῦαπί Ράά. Βιαϊπεξη(επ Λάκωνα τὸν δὴ ο ην «τα ατρα ραδιπι πιβςής, ἔν 
᾽Δείμνήσου πιοπιοταῖ Τ2μολά. πι», 6, 53. ΨΑΙΕΚΕΝ, το. . νὰ ο πν ” ἳ 

ο5. Τὸ {ρὸν τὸ ἐν Ἐλευσῖνι ὠνάκτορο] 'Τεπηρίιπι Λγὲ- θες ῆϊε κατηρτ:] σης αἱέετο πμ 4μοβις Ῥ αὐτὸ 

παγέμη οἳ ϱγαεοίρωµ, ἀοξήςβπιο ἂς 2Η 3ᾷ οἶῆης τούτους Ῥεγήποι αἡ (οαμμοπιία» παραγχείλαν οι 
ἑὍσπμαπη Δήμησρος Ἐλευσιήης ἱρὸ {πρτα «. 66. Νο. Ἰέναι πάντας τῇ αὐτὸς ἐξηνέηται, τι Ίη ΡΤΟΣΙ ας 

τε 
0 

ες 1)γοοκρίμας «{/δοη. Ἱ.. ν. Ῥ. 913: όν, ΝΕΣΗΠΙ τὸ ἰρὸν Φα αά Ρις”. [οή/ορ, δῇῤεν Ῥοπίτα 
Γερὸ] ν - 1” . , ΄ έν» «οΏβτασδας Οσᾷᾷ, αποτυπάαπα νο]υπία!» ας {οἱ- γος οἵ αΠδί {περίμ, ---- ΝΊοχ προτερέων Κορ μοο- 

ἔωπι τηϊμ] αΦρΏίπ]ε τὸ σεμνὸν ὠνώκτορον τοῖν θεοῖν Ἓεγονὴς ἐς μάχην ἦνε δῇφεν τὸν σρατὸν» ελέγΟ ΕΜΗ άν 
Τ 4 . ας 

ἐ ὓ πα ε . . .οσφ ΄ ἁ « 6, τὸ ἐν Ἐλ. ὤνώμτορον Ἱπ[οιδπεις. εδ] ᾿Ανακτόριν, Τ,» ὧς οὐδὲν δῇ6εν τῶν παρεύντων πΡΗΡΑΣΤΩ ἐπ συ. 

ο βιοε(απι» ογοήοίο {ουταδίε Ἰποι]σα- ραίο ρτασ[ετεπά μπι οεη{ερα: ες Ἰωμικώτερο ινοκε" 
Τη, ἃτ Ψἱάα 1δί Οἶας, 4ο] οἳ Οργή ἀοίδιῃ, ςό, Ἠμ' 

- 



Δὰ πα! νὶβοτῖα οββοπίαπε (ο Ιηέο]]εῖιοι Οουϊαἡλή!, 4 
Περαπῖς τερυ]ῇ ας οχι, ΑΌ. Απλερίεηβ ας ταρίας πι” 6ΑΙ 1 10Ρ Ε, ΙΙΡΕΚ ΙΧ, ροὰ 

119 Ίρηεης αραι]: γίαπη Βταρί Ῥοτίατυτη (γίσππια, . 

6πευπ πΙΙτΙπῃ ναι, απ ΤΠεραπα Ππω- ἐδ τὸ 3 ξύλυω οὔτε ἔε τὸ Θηβαίων τένχὸς;. ἀλλ 
πια [εὰ αἱ Ρµοσεπ{εο, απίπιο οεἰεττππε ἔᾳ Φωκέας, ἐθέλωνὼς τάχισα ἐπὶ τὸν Ἑλλήσπο» 

ο ο ο μοι ο ο ες ο . μις 18, η σπα, δὲ ἀλλω Ἑλλήνων τῶι µετὰ βασιληος ἐ2ε- 
μις λοχακεόντὼν , «Βοιωτοὶ Α»ηναίοίσι ἐμαχέσαντὸ Ἱχρό- ̓ γιτετ ἃε Ἱπάπ[τία ἀσεπεοαδ, Β9οιί ἴαππεπ ος Ὃ ο πες ια, χε ΧΡ 

Ρειῖά οπ Αιπεπιεπβδίς ἀεσεττανετιΠῖ, 0 ἐπί συχρο. οἱ αφ μηδίζοτες τῶν Θηβαίων» 
ναπ εκ Τμεραπίς 1. απϊ ΕὐΤη Μεάϊς [εή- οὗτοι ὃ έχουν προθυμίην οὐκ, ὀλίγη τῷ μαχεσμενοι 
Ἠεραπε, ποπ Ρρᾶτνα Πταπαϊταϊο πτεραπίΙς,σοτε καὶ οὐκ ἐελοχάκέωτες οὕτω, ὠσε τρηκόσιοι αὖ- 

Ρυρπαηϊεεαια εἳ ποη {ρπανῖίει βεπῖες, 1τὰ τέῶν οἱ πεῶτοι κα) ἄρισοι ο) αυτα ἔπισυ ὑπὸ Α- 
πε ττορεῃΏ ῥήπιοτες ἑοτηπῃ ας Γογήσπηϊ Ἡ-  Θηνά(ωγ ὡς δὲ ἐτράποντο καὶ οὗτοι, ἔφευγό ἓξ τὰς 
ὶς α» Λιμεπιοηβρας οσεῖα [αεήητ. ὓὈΡί αἲ- πρ μι τομ ο πο ο ως. 
ἴεπῃ εἰ Ίδη ἵεισα ἀεάεταπῖ, Παβειμηὶ ποια ο . τα κα 

Ροτ[ρ [οςῖ υΠναι άχω ι5 ὅμιλος, οὔ σάµενος ὀὐδο!. 
41ο Ῥετ[ ει αἰίοτιπι {οσίοταπι υπ]νετία ς ο ο ο δάµαχε κα 

ἵπο Ῥήβπανεταϊ,»»,, οὔτε αποδεζάμεωός τι, ἐφιύγω. Δηλοῖ τέ 5 μὸ πηυ]Πτηὰο, α:ξ 6 οι ΠΕΠΙ - "απεοοεξάμὲ ρ : ν 

εἳ ΙΙ] ἔοττο ἀεπιοπῄτανοιαε» {εά Τμερας ὅτι πάντα τα πρῆγματα τῶι [βαρβάρων ἕ Ίρτητο ελ. 
68 νετ[ίις Εηρετυπῖ,. «Όππεπι απίεπι ΡαίΡάΓΟ- Περσέω εἰ καὶ τότε οὗτοι ἕ πεὺ Ἰ κα συµμί- 

ΤΗΠῃ τεπι Ρερεπαϊδίε α Ῥετῃς, Ἱπάρ πημὶ Ἡ- ζαι τοῖσι πὀλεμίοισι, ἔφευγο, ὅτι καὶ τοὺς Πέρσας 
ον ος οβίειμς μα ασ » ος ὃ Σώρων. οὕτω τε πάντες ἔφυγο, πλὴν τη ἵπποῦ 

γετηπς, ο ρεναι 4ποφπε εετπεραπῖ δι οοτης λολνκαήωτης Βοιώτίη»., ἀὐτή δε τοσαυτά 

. 1 Ἱ πι: οἳ -. ποσωφέελεε τους Φεύγοτάς, αιεί Τε που τω πο Ειεηῖες, αἴηιε ἴτα «ππξΗ {πραπν εαρεσίε ες Το ἀς» αἰεί τε σος 

ταΏῖς Ῥτοιε οαπἰταίπη, ἴωπι αμαπα, ταπί ως ἄγχίγα εούσαν ἀπτείργουσά τε τοὺς Φιλίουβ 
Ῥφουῦαπα: απ Μαξίεπις. ρτοζαῖε Εαριεπίρη, Φεύγοταρ απο τῶν Ἑλλήνων, ὃὲ μὲν δὶ μκῶτες ἄν 
πε αξ[ίὰηο Ἠοῄ] μας Ρτοχίπιας 1Γεῖ αΤςεῃς - ποωτο, τους Ἐέρξεω ἶ διώκοτεξ κά] λεύοσης. ὴ 

πηίσος βαρίθητος αὖ ΄Οτωςῖς, απὶ απἶάεπι {4-65δὲ τούτῳ τῷ γνομέῷῳ Φόβῳ ἃ νο ος 

ον Ψλέξοτον ος ερ αοο ο οιπιό ορ 1 ἄλλοισι Ἕλλησι τοῖσι τεταγµένοισι περὶ τὸ Ἡραϊω 
. ον » / ον κ. 

μον Εως. ο. Οτο αὐϊ οἶτσα ὃς  Υομέοισι ΤΗΣ μάχης» ὅτι αν τε Ὑέγο- 

Τεπιρ]απι Πηποπῖς οοπ/[ΗταΏ1 εταΏς» εἴ α Ῥτα- ... δρ οἱ ο ΠἩαυσανίέῳ, ο δε σε 

Ίο ᾽αρέαοταΏε, Ῥοταξίαπαι εδίε ρίΠαπι εἰ ΤαυΤᾶ» ουσενα χόσµω ταχ»ὔτεεν ὃ μὲν ἀμφὶ Κο- 

Ῥαυ[απίαπι οἶπι {πὶφ νἱπσστα, να τε αμάῖ-ΖΟρυίους , ἐτράποντο διὰ τῆς τν ὑπωρέηέ καὶ τῶν καὶ 

τα, Οοππιμῖ Πιο οτάίπο επί Ρε 144 λωνῶν τὴν Φέρουσαν 3 ανω, ἰ9ὺ τοῦ ἱροὺ της Δήμης 
σεπῃ Πηοπεί5 εἲ Ρε «οἶ]εό νίαπῃ 1π. αἶτα ἔο» τρος" οι δὲ ἀμφὶ οποτε ο ἁκασίως δν 

αι ος ο λάμθετθης λαβή τν του πεδίου τὴν λεοτάτην τῶ ὁδῶι, ἐπεί τε δὲ ὤγ- 
ϱσατεη{ε5 εἳ ΡΠΙΙαΠΙ Ῥετ σαπΙΡΙΠΙ νο ο ο ο ος ; . 

ος νΙατηπι εταῖ. ας, Ὃρίοης Ίατη, ον ΦΥ πόλιν ΙΤ. οι Ὕλεγαρεες καὶ δλιά» 

ζ5σιοι» απειθόή]ες σφέας οἱ 9 τῶι Θηβαίων ἱπ'πόται ἐπι; οί. ρτορίπαιο5 ΠΙ]Ιο οταἰπε 1ΤΙΕΓΕ «οἩ- Αα ον ΄ ο, ών ο ανν {ρίσαιί Τ{ιευαποτυπῃ θαμϊος, «ποζηπι ΡΙ5- Ὑδμέους οὐδέα κόσµο, ἤλαννω ἐπ αὐτοὺς τοὺς ἵπ. 
Ίεξίμς εἴαι Α{οροάοτας Τιπιαπὰη Βις, 6» ους, τῶν {ππάρχεε Ασωπόδωρος ὃ Τιμάνδρου, ἔσπ Ύμο5 ἵη 1]οῦ ἰΠεϊταγειηπε, εἳ Ιηνεξῖ {εα- σότες δὲ Ρ κατεςρισαν αὐτέων ἐξαχοσίους, τοὺς δὲ 
νο ΙΦίΟΤΙΤΗ Ππανετηπῖ: «εῖετο αἆ Οἱ: λαποὺς 4 κατήραξαν διώκοντες ἐ6 τὸν Κι αιρώνα, οὐ 

ΦΤΟΠΕΤΙ ἱπιρα]ετιπῖ Ῥει/εηυεπἀο. Ετ Ἠϊαοτοι μὲν δ οὐ οὐδωί λόγῳ αἴπώλωτο. Οἱ δὲ Πέρσαι ]άθπα πιι]]α. σπα Ιαηάε Ρετίετηηξ. Ατ Έετ. παὶ ὁ ἆλλος ὅμιλος, ὧς κατέφυγο ἐς τὸ ξύληον τει: {5 οεἴετααπε πημ]Πτιάο Ρορίααπῃ αἆ  Π- προσ σεὸς τύμβος ην 

δΏειπα πάταπα {βετυηῖς, Τυστεδ, απτεααατα ο ος οσο το ον Ταοοάσπποπὶ αἄνοπίτεης »" ἀ[εεπάετε οσος- .- σας ον ἀπικέσνλαι ἀγαβάντες δὲ 5 
Ὅαπι. ΠΠ] «οπ{εεπῇς απαπιορΏίτηε Ροδίαπῖ - ἐφράξαντο 2, Ἰθυγέατο άρια, τὸ Τέιχος, πεωελ- ᾿ 
ππυταπα ῥιῶβτασπτ, εκ απο {αρειπτίδις πιοχθς)οντών δὲ τῷ Λακεδαιμοίω, κατιςήκεί σφι «εἰ: 

᾿Χομαχίη ἐῥωμοεσέρη, ἕως μὲν γὰρ 5 ἆ πσαν ὃι΄Α- Ἰ,αςεὰπιοπΙ15 , ἂν ο α να κνν 
ιμθπίεπ{ες αῦέαετε {ηλ 2 Ξ ν δηατίο.  Ναπι ᾳοα . Ὀηαια, ἆσ ἠμύωτο, καὶ πολλ ῷ λίῳ τ νχα 

τδή 

505 

ζο 

Ἠοῃ Ἱποἆο {εί ἀείεπίαραπι, {εὰ εἴίαπι 1.8- 
66- 

ο ος ὃ Βθληον τεῖνος «47. }αα, πεαε ἀὈεατάς,  ὃ Εἶχον δα. 4γοδ. 40Κ. 77. ο ῬΜαχόμενι -«4γεζ. 7 
ο ἃ οὗ, ο πο, ἀπ, Ρα. 49.  ε Ἐμὰ -άγοῦ. }. Ι Ἠρτηντο «ἄγορ. Τοῖσι. πολεμίοσιν ἔφευδον 

πριὴ καὶ συµµ. «πο.  ὦ ὍὭρων -ἄγοῦ. ΖΠά. ἆ Διώκοτές τε καὶ «4ν., πες πηα[6, { ᾽Απαγγέλλ. Ὀ γή 
{ Νοῃ ασε ἵπ «4γοδ. 7η αἳ Ζαΐΐα, πεηυε να]άε πεοεοίατῖάπι νἰάειυτ, - Ὑπωρίης «4γεῦ. }πά. 3 βΌεςε 
Ἰδάθπι. ὁ Οπίτας αὖ «4.  "ρ Κωτεσώρ. αι, 4 «ἄτεδ. 714, ἢΏγή., 1π ας κατήῤῥαξον, πια]δε 
7 Ἐφράζοντο «ἄγεδ., εοϊτιρί.  « ᾽Απήεσων «ἀγοζ. 1 Εἶχον «4γοῦ. Γα5/. ἔ’. «4. 

56. "Ἠρτητο ἐκ Περσέων ] Ἐεάᾶϊ αἆ Τ, 1, 19. ἶη 
Ῥτοσίπιϊς πια]: ΘΕΠΙΡΙΟΓ ὅτι καὶ τοὺς Πέρσαέ ---, Εὔᾷ 
Ῥταεπή{εταῖ εἰ καὶ τότε οὗτοι ---, εχ ατθίττίο οἳ νατῖλη- 
ἃ ΟΓΩΠΟΠΕ, Ψεπῖε Ῥιπείετεα «4γε[οίο Ίη ππεηῖοπι » 

Ἄρος τῶν πολεμίων ἄγχισα Ἰοῦσα, 1 ϱοηϊεξαπεί {61ε- 
Ἆξ αἀάϊσετε ταπυΏῖ. να | 

τομ”, Ὃν δὲ τούτῳ τῷ γινοµένῳ Φέβρ] Ἠπῖτ, οὔπη Ίορο- 
πλ ἐν δὲ τούτῳ ------ πόνῳ' ατοίατεταε ΑπλΗπιαπη ἐν 

πόυτῳ τῷ πόνῳ Ἱ,. νι, Τ14. 6ἳ ΥΠ, 994. Οιοᾷ ακῖ- 
Ἠποδίᾳμο ορήπηιπι» Πες Γλπιοπ. θΦΙ(ο Ῥτο: 

αἴας.ς αν πον Ῥ]ηπάνππεπᾶς Ἠήασπιόά{ αμ{είπωησ: 
3 ΙΙ ος {ῃ {5 πατωτα]ό παρεληῖ, Ἡξ Ρ]αζεαηῖ εἴ- 

ἃς Παυά ταίο βήμα εναδυηῖ. 1 
Ί6εγομε Γιου]. ὈΙΡρ. τπτ. ϱ7. {οηρβρίε 

2 οσα ΟΥΡ υέπς(οηΗ Εμ αὐίέα- 
ΤΙ416 ορερίε/ε, ηΟΠ «ντο ῥοίσμα 1 γή. 

ει Πι]ρρο ΓΠζοζηηῃ εδίε, (ο πεΠαπι, το 
η ος Μπ Θοχίηπῃ, ροδί Μασηί πεσεπι» Ο3- 

Τη το[]ρ]ς[ο 

ᾷθιῃ 
ῶιμς, 

1411 τοῖρᾷ 
1Π6 απῃϊς 

ἀἰνίπαραιῃ 

Μυ]ας αὖ- 

Ερίϊ, οχι, ρατίτεταυμ6 {μοαημη ΕΠΑ18 

Ἐκ» 117 βΡεύπα γα ΟΥΡΚΟΣ Γῥαηείζως αὐζῖ- 
Λ18 υμάΐς. Αἴαυε Ίος ραεπε ρτοῦανΙ ΟΙ. Ὀαυΐβο. Νε. 
τυπ πες Ώἱοηίς νιὰε (ωτ[ί Τ.. χιπ. Ρ. 99). Ὁ. 4θ 
Οφείατε 11110. τά τε ὠναθήμωτα τοῦ ἐν τῇ ΤΥΡΩ/Ι Ἡρα- 
Κλέους πἄᾶντα ὠνείλετου ὅτι τήν τε ΓΥΝΑΙΚΑ. κα) τόν 
ΠΑΙΔΑ τοῦ ΠομπΗΐου ὑπεδέξαντό, ὅτε ἔφυγον- Ηππο λ- 
Ώεῃ 1ρ6ο {η{ριοίοπεπι» Πε ε ας Π2ΗΙ ης ποσα 
Ρο. δεά αά ΙηβΗτωτΗπη, ο ος 

ἳ . Κατή -- ἐς τού 4. ΤΟ 1 
κος αν μον οτῖρατας αἩ κὠτέῤῥαξαν" ναταρυπε 

Ἠ]ς εἴαπη {ουτο Ὁοάίσες». ηῖ ρω . ό.ὁ 
τὸ ἄ ρό : ήθὲρ ὑπὸ τῶν ΖυρΩΜΟυς ων κατη» 
ατα ον ο ο οσβά, 
κατεβῥάχθη, οκ ᾖεγοβοίο {ἀπιᾶτ «4ρΡΙΑΗ. Ὦ ΒΠ, Ῥ. 15. 
τοὺς δὲ λοιποὺς ἐᾳ τὰ πέτρα κ ήμασαν, «αρα, 6, Δά 
τἱ[οοτ, ϱ. 430,0 κατέῤῥαξε ὃ εἰρ τὴν ῥάλατταν ἅπαντωςν 
οἵηπες {π ΙάΥε «εδ! ῥΓΡΕΗΡΗ ΕΣ: Πίο εκ Οοσ4, {τρίο 
κωτήῤῥαξε ρτοβαϊ εποταἴαπα: "πα ἥτετα αΌ]αῖα κατήραξε. 
ροῦυς {ορεπά μπα, ος | ΝΑΤΟΚΕΝΕ 

Χγγγα ϐ8. σε 

Ῥοτρασυπα ἀῑΡίστος ἵΠ-- 

.. 



ἡ 
ὴ 

| αἴάοπϊ Ρια[ερε, Ῥεευβατία ραρµα αἆ Ῥίασαθ, 
4-, Η Ὦ τν ο Ῥ ο Ἔ 1 Ὃ ην η ας: 1]]]ς ρτοδαῖα. ἳ 

τῶν Λακεδαιμονίων, ὡσᾶ εἰχ, ἐπισαμένω τέιχομα- Εεζθπιοπῖί πημ]το αΏτεσε[]εραπὲ, ἀτροῖς μα 

χε" ὡς δὲ σφι 4 ὃν Αθηαῖοι προσηλθο, ετω 15 ΠΩΙΤΟΣΗΠΙ ορριβηοπάοτωπη: Ἡς νετο ΑΕΙ: 
δὴ ἰσχυρὴ ἐγίπτο τεχοµαχίη, καὶ χβόνω ἐπὶ πολ.οοἳἱεπάς8 {πρεγνεμετε» ἴμπῃ αἴχοχ εἴτοα ΠΙΗΤΟδ 
λό, τέλος δὲ, ἀρετῇ τε καὶ λιπαρίῃ ἔπέβησων 
Α.)ήαιο τὸ τείχεοο, καὶ ὃ ἄριπο», τῇ δὴ ἐσε- 
χέωτο ὂι Ἕλληνε, πρῶτοι δὲ ἐσηλθο Τεγῶται 
ερ τὸ τεῖχο, καὶ τὴν σχηὺν τὰ Μαρδοίω ετοι 
ἔσαν ὃι διαρπάσαντες, τά τε ἄλλα ἐξ αὐτῆς, κα] 
τὴν φάτνη τῶ ἵππων ἐδσαν χαλκέην πᾶσαν, χαὶ 
«)έή αξίῃ, τὸν μέ ουν Φάτιην ταύτην τὸν ΝΛαρ- 
δοήε ἀγέθεσαν ἐ6 Τὸν γήόν τὴς ᾿Αλέης. ᾽Αηναίης Τε- 

Ῥυρπα εκι]Ώῖτ, εαφΙθ πιᾶσπο ΤεπροΓίο {Ρᾶ1Ι0: 
[εὰ ταπάετα νίτιητε ει Ρετϊπασία Αππεπίεπ/ο 
{ΠΙΤΗΠΙ ἵταη/[ςεπάείηπε, {αρταετιπίαυε, ῑθὺζ 
θα ραΐτε (γασῖ ἱπβιπάσραπτυς, αποΓηη 1 ἐ6ΕΔ” 
ἴ6 ΙΠΙΓοΙεΓε ρτ]ηςῖρες; Πάεπιαμε {1Πἱ, 401 ἔσπ 
τοπίηπι Ματάοπ]ϊ ἀιπίρπεταπε, εἲ εκ ἐο εὐΠῃ ἅγ 
Ίτα, ἴππι νετο Ε4ΠΟΤΗΠΩ ρτα/ερε εχ ΤΕ ὁ 

{ρεξίαιυ ἀϊρηιπι: ααοά Ρτα/[ερε ἸΜατάοΏΗ ς 

βεατῶ Ιπ ἴεππρ]ο ΑΙεβ ΜΙπετνα τερο[ιέτορο 

ΠάΤΗ «εἴεία φὐαὲ «ερεΓε» Ίπ ΙπΗΠΙ ΕΡΙΗ σεῖεῖ η Ν ... 3 ο) ϱ/ . ο πι μα ο ον --- «εὔμεικαν τ Βλ. τοι σεωβ 9 τή ππυτο Ρατβασὶ ΠΟΠ απηρΙας ἑατειναπι εοβ ος σ1Φ0ό εποισα»το πεσόγτος τε τείχεος, ὅτε τις αὐ- Ίτηο Πτεῃιταιϊδ πΙΘΠΙΟΓ θδ[5;. 6ἳ ΕΠΙ πι 
τέων ἄλκης ἃ ἐμέμητο" ἀλύκταζόν τε οἷα ο) ὁ- 68, ααἱρρα Ίπιτα εκίραυπι ]οευΠι ος 
λίγῳ « χώρῳ πεφοβηµέοι τε καὶ πολλα! µυριά- Ίπα]τῷ πηγτίαᾶες Ἱοπιίπιια Ιπιετεεριᾶ. ἂν 
9ὲς κατειληµμέναι ἀγΏρώπων. παν τε τοῖσι Ἕλ- ἴδπι Πείτε Οτασὶ ιποἰθεβαηῖ, ώς μην λήσι Φονεύεν έτω » ὡφε τρήχωτα μυριάδων σρα- απν απ] ους. πηἴυπα ο, αν ημστισι τν καταθεσέων τεσσέρων» τὰς έχων ᾽Αρτάβαζος Ὃ ο οι ο ο. ο ριοήης 
να ον μδε Τρέις χιλιάδας περιγεέ- επ ή με ο. θρατιαΠὶ εσ[εηῖ» « 
σθαι, α ΡΟ ον Πο προ 
ο τες, ο τῇ ο. ἳ νε ος οι ο ο ον εἰ 9  οΡωήκωτα' ΡεαίαΤΗΠΙ, [{εἀροῖπις ΑΙΠΕΗ απνατος Ετεπαίς- 1 κό Τεγεητέων δὲ, ἐκκαίδεχα" ᾽Αθηαίων δὲ, 
Τήχοτα. ἈἨρίσωσε δὶ τῷ 
Περσέων, ἵππος δὲ, 
Μαρδόνιος, 

δύο καὶ πω-1ο 
«τῶν βαρβάρων πεζὸς μὲν, ὁ 

που δὲ Ἡ Ἡ Σακέων' ἀνὴρ δὲ λέγεται 
Ελλήνων δὲ ἀγαθῶι γθοµένων καὶ Τε- 

ΎΟΙΤέων καὶ Αθηναίων, ὑπερβάλωτο ἀρετῇ Λακε- 
δαιμόιοι. ἄλλω μὲν εἰδεὶ έχω αποαημήνασθαι ἶ ἅ- 
παντες γὰρ τοι τες κατ΄ ἑωῦτες οὐίκωγ. ὅτι δἳ 
χατὰ τὸ Κ ἰσχυρότατο προσηείχ«ησαγ, καὶ τη- 

/ 3” ο ως ο 2 κράτησα)» Χαὶ ἄριγορ ἐγθετο | µακρῷ ᾿Αρισύ- 

{5 

τέω ἐ 
λ ς » δήμος κατα Ύγωμας τὰς ἡμετέρας' ὃς ἐκ. Θερμοπυ- 

λ 
δν / ο. 3 ) ατιμίην. μετὰ δὲ πι τῶτον, ἠρίσευσαν [Ποσειδώμός τε 

χ. Χα Φιλοκύων καὶ Αμομφάρετος Ἡ Σπαρτήτης, καί 
΄ ἁ 2 ᾿ ᾿ Τοι γενομένης λέσχης ὃς γέγοιτο αὐτέων ἄρισος, ἔγνω- 

, ς σα) οι παραγθόμοοι Ὑπαρτητέω, ᾽Αρισόδημο μὲν 
/ ο» 3 κ ὸ 3 ον 3 βελόμενον Φανερῶς α ποθανευ, ἐκ, τῆς παρέσης ὃι αἰ- 

» Ἶ ” λ 
τής» λυσσῶντά τε χαὶ Ὁ ἐχλέπωοτα τν τάξη, 

- . : α /{ λ "ργα αποδεξασ.αι μεγάλα" [Ποσειδώνιο δὲ, ε βη- 

35 

ν. μιά Ίμωα η οΕύδωηι «4ο. Άγ, 7 πχ. ὁὐ Ἠριπον 
Ῥαε/:, αἱ ὦλυ ὃ Ραρτα «ἄφε]πο Ηήπεγυκε ἵτπ 77) 

ον Των τπ ΤΙΛΥΡΊηΕ δυσφορέειν » -ὀγονακτεῖν ϐ 
τᾶνθ. Πάντ ον ο ετ πίτατας Ε/µ. ΑτΗΤΙ4, Ῥ. 35ο, 

οὗ, Ιθσοῃς κ, Ἰσφυρότερον ᾖαθ[. «49. 
ὀ πόροι τος, ἐμὰς Ῥοδε Ῥασα, ή Τούτω {οἱυς, ο Ἐκλιότα «4νεῥ, 77 πας 

5δ, ὋὭσε οὐκ ἐπισωμένων τεινομανέ ΟομβπηΙ] ͵ ἑ ΕΙΝ οΠπ]]α αλά, ο οδε Ρ. 95ο. 1.» αηδὶ ας Ρ. νο υ. Τγ- 
στονο σῷ ος ο λαλην Εινῖους ρτοάξης ρτοβῖδιἰς[ς, το ο, ος ο θ Ὃ ων εοπίμ]ε ή σίς 
ῥήξαντε; ΕΙΣΕΧΕΟΝΤΟ: οι Ίο ε ο λὰς τεῖκορ -ἀμϕοτόραθῳ δη σῶν. βα(βά ρω. . Ἱὔηριίαρ ορ μένον 
Φέοντο. | εν ααβαμς σµήσπει Εἶσε- 

ο, Ἐν ὀλίγ αώρῳ] Νο 1 | ο λος, 
άοτίταἴεπῃ οσον Οδ ος ην η ὃν ὸ ῬιπεβαΡ]µης, «4πρμβο ΟΤΑ ο μο 
οοπρυ]{ Ῥετίαε ἀερεῦαπε, αἴημο απίπυπα» οχρ]ίσαις 
οτάΊπες «μπη ποῦ Ροδ6πΕ, ἀα[ροπᾶσραης, Γε]]όπι της. ΧΙΠΙΟΡΕΤΕ Πδάεπι ἵΠ [6μεάΙ5 κατειλημέναι τερετ]τὶ 
ᾳὐοᾶ, πε Ιμάΐσε, Υεπς» Ἡξ «. 8ο. Ῥε ο], Ἅλλλ αμ]ά ἀἴσαπι ὁ Λιρει ἶ6 οοπ]εέχαπάὸ {εΦμεΏΙΙᾳ κ ντρόεω. 
σέων ΧΙΛΙΑΔΩΝ τεὔσέρων, τὰς ἔχων ---. Έχροῃς ϱιᾳ. 
ἔπορ ἀμητηχαϊ ία Απιαῦαζις {1ραο {οσία αὈάιχ]τ 9 
Ὅρισά απἰἀσπι {[{ργοίοίω» τα Ο. 65. πβῦατας, ας ᾷ]. οσο της ποη ναἱετέεῖ, Θεπο {ε/ΠΠαΠΗΦ Πα]]μοϊήφῇο. 

πων" 

2 
Εν ἨΤὶ 

σα2 

αυ ΠΡ1 οβ]ατῖ {απε ν]εευΠῖ; 

το ααοὰ τουι{ΠςΗπιητα Γι] 

ἐ/ µθγος τῶν τριηκοσίων σω-εὶς, έχε ὄνειδος καἰοΟι]ροσις ἱρηοπηπίαπιηπε αοοερεῖαῖ. 
Ἠπαης πανανετεορεταπῃ ΡοΠάοπΙαςεῖ 
ει Απιοπιῤηατειι] δρατείαϊα. Ο1αΡ68 
{ετπιο ΠαΡετειΙτ φἱσπαπι 6οτΙπ ΡΙΦ 
τη οχι]εδ[εε, 1ἱ δρατιίαϊα αιἱ αα[πεῖο». 
ΠιεγιΏς, Απίποἀεπυπι, φ υπ] νε]εῖ 
Ρᾶ]απα εχ Ιπῆ]ξία 1ρβ ογιπήπαΕΙΟΠΕ» 
ἀάπα εἳ ἀε[ετεπάο οτάίπεπι ΡΙ8 
εἀ]αἰκίε; ΓοΏάσπί μπι ψετο, αὐι Ρς 

» {εά να]ἀε αὈετταπιο. Ψἱά. 1. 1, 66. 

ΠΩΙΡΟ 9γ6ρῥ. ΤΠ προσενέχθ. ασ. 

Πρ ΣΕΠΕΠΙ 1 εδ] πεζµεση/ {36β 
ὠπειλήμμένοι» αἳ Αποληφύέντες" 
ἐνήσαν ἐν τῇ πόλι ἀπολρμφθέντες 

ΤΠ» Ρ. Ί00” 
μένος ἀΙΕΙΗΙ ὑπὸ 
η/ῤα1δ. 1η Ο, ΔΑ. 

τειχισµένος το αΙέατ ὥπειλημμένος κο ὦπολεκ 
τε/χει” γιά. ὁ πάνυ 

ο μή ὀσλλαιμονίων δὲ 

εεάαθπιοη]ος 
εὐπι Τποραμί ραρηανα ΠΕ» 
τῖᾳ Οείετας οπηῃος οἰγίταιες που 
ΤηΙταῖης ΙΠ Ατί(]άε Ρ. 
ΠΊΘΤΗΠΙ 1 Ῥταε]ῖο ἵπτατ 

ταΆ5 «ε[εηίογος πη]]]α τγοςεΠῖος εἲ ώ, 
"ης εἴ ποπαρίητα βιοηπι 11εεάβεπιοΠΙ!7 

απἰπαιαρίητα,  Ῥοπτο {ΠΙΕΙ Ῥ 
απ εκητετυπε, ε ρεᾷ[ίρη5 4Ἡ 8γο, Μ1άο” εηιή 5 αυτεπι Φᾳσῶ, ὁ ΨΙΠΣ Τε εαιᾶ Α- 
πίας: Ίητοτ Οτῷςος ΤΕΙ ΠΠ μι νίττα” 
ΠΠεπ]εη/[εδης ππα]εώπῃ επήπιόμαώ πι]ία αἶία 
τε Ππρετανετιητ 1 αοεἀεεπιοΒ1!: αν π1Π65 Π{ 08 

ἳ 1 11 πο 0 .. : τε Ῥοδ/ηπι ο[επάετε, η 8 1 οοὰαπιοπή Ψ6’ 
ἴῃς οχοΓςεἰτᾶ5 

Πο[ις εχέ μ6 ΠαπήδΗΠΙΗΣ 
σα [οἱμθ. 15 041 

{πρετανεταπτ. Οποτυπι Ίοῦβε Ρ 
εκτ] πιεα {εηίεπι]α Ατιζοσσιιᾶςς ανα ες 
ιτεσθηίοτιπα, αιοά εκ. Έ ΠετπορΥ ον ουπάμπι 

εΡΜΙοεΥΟΠ 
μπι αυσο 
απσα: 

σε” 

πιοή Ρί5 
αηρύΠ” 
βιοίποΙἩ 

οἱα1δ” 
{ες 

Ε]αΤᾶ 
Π1τε Ἡ 

δν . 4 ῶ, 

. 
ΤΟ Ἴ 

ο πα 
΄ Τ 

Σε ας ὁ
 4" 

ο, ρα 
άν. 

{ Ὁ ΣΤ' 

Ῥα5/. «4γολ.. ρτοῦο {πεἱ8. 

ὁ Χώρῳ ΟΙ δ/6ϱῥ. Ραρίη χρ]σαῖ, 
Ώεβοῖε καὶ ἵπ «πεῦ, 

ἵπ Υγοσε Ρρτανι]5, εί, 

: πο ἤ 

ο μιλημέναΙ. 9ο 
υρί Πετοάοτειπι ἆληε Οοᾷἵσξδ κατ ον ὅἷου ουσ 

αμ. σοι 

Ὃ ντοθεν' 1 ο 
η 

80. 6{Ν, Ρ. 454, 49. σμ 

ο Ώρα)
 

ρ. 19, 27. 12166 λωαρ 

|. Δερτε {ετί Ῥμανοῦ
, νι ν 

18Η. ϱ. Ό7ο, (), {οἱο5 19ΟΥ ο τη ο τυπι Ἡ 

ποτ ος αν. ΠΗ ουπι Ῥατραηθὸ αι 

Ίοποίθ ΡΠΙναΠ1: : αμ 

ο, Ε, ορροπίε {εγ0 ή ον 

ᾠξίοιυπι εἴ πιοπυπιεησ
ᾶ Ἶν αν 

Ιάΐ5[ε ἀοσεῖ Οπεο 
τν 

(εχαρ]ηῖα βκαοο ο 

{0γαῦ « 

ϱ τῷ β0 

Ἀἴοιιε Ίῃ μπ]νογίῖιπι οδεἰἀῑδ 

9, Οἷω ἐν δλί ὐ Ί σμυπι ώρω αἀποίατηπι 1 : : ἱπαυαρίηία» ο ρω” Ῥ]εῃ μμ] «δν». 1 Τερεαῖαε» Διπεπίοπίος ἆμο εἴ αμα ες λα | Ἠεγος. ρ. οο5.. τασίἰρ]εῖ αχ (οάά.» Δοβες, οὐ, ἄεπι οπιπός ἵυχτα Οάεπαυ ἂε τής Αἰωντίδὸ ἳ κξλ, 
Ῥοξτας ἵπηταίμι 5 ὀλίγον Ρο/(Η]: ἐπὶ µεγέδουο. 1Π 10ς αη- ο ος ἀἰσυπαις κοπμμθαι ἀνθρά» 

γισαµιέγης ἄρισαι Ἅ 

ϱ0. Κὲ 

Ιάεπιρεής, ες 

ο 



Τγπάκι]ἁας τεροίη Ηοίεπααι, Ώεος]1 Υ6Ι Γεσε]επά σι 
Εαεῖπις Ειγοιαβ]]ς, 

(ει; ορ 1ὰ οχεῖεῖσ[ο (απο ρτω[αὈί]ίοτετη νῖ- 
ΤΗΠΙ νετηπ] 14 οαὐΙάσπι ετἴαΠα Ινοτε ἀῑκεσῖηϊ, 
πο ᾖας ἵπ ραρπα πιοτίεπι ορρεῖϊδ[ε εἀῖάϊ 

ΟΠΠΠΕ οποτε αΏεδ {ππε, ρτετετ Απιζος- 
ΠΙΗΠΠΙΣ ου] 14εο οαταῖε Ποποτθ, αὐοά οϱ 
αδΙΠῃ ρα ]ξίαπι {01 οσσιπιρεπάσπα ριῖᾶ- 

ολναε Πὶ Πιτ αἱ αἁ Ῥ]αϊταας πορῖ]κβπ εχ- 

σΑδΙΙΤΙΟΡΈ, ττδεα Τὰ. 

κ 
΄ 

μη 

.ε 

75 

λόμεον αποθγησκειν ἄνδρα γθέσοαι ἆγαςό, τοσε- 
να ο” αν σε. Ἅ ο: ο” τὰ ρ τῷ Τ8Το) εὔα| ἁμείνώ, ἀλλὰ ταῦτα μὲ καὶ Ὁ9όιώ 

ολ δν 3” λ 1 7 / ο Αν 
»90ὰν 3 εἴποίη. ἐτοι δὲ τες κατέλεξα πώνταξ» λὺν 

/ ώεω ο}. ο ς 

᾿Αρισοδήμα, Τῶν ἀποθανόγτων ο) ταύτη τῇ μάχη; 
κ ο 3 2, 3- / Ν ὅ 3 2 
Τίμιο ἐγένουτὀ, Άριςόδημος δὲ, [βελόμθος ἁποθά» 

ο ον ον δεν ος 2 κ Ρρς ον 
νέῳ διὰ τὴν προιρημένην αἰτίην» εκ. ἐτιμήθη. Ὀντά 

. : ς Ἡ λ ο 3 ο 7 / / 5 . .. ἨζείΕ: παπι 0αἱΙσταιες εχιτα Ῥτῶ]απα οσεῖ- µε τῶν ο) Πλαταίῇσι ὄομας ὑτατοι ἐγῶωτο, Καλ- 
Ωω Ιε: 44ο πεπιο ἔμης 1Π σα[ῖτα σταοοτηπ]9 

ῬιΦβαηίιος νεηεταῖ», ΠΟΠ πποὰο {ρδοζυπῃ 1:4- 
εεάΦιποπίοτάπη», Γεά εἰἰαϊη αἱίοτΙπα Οτῶςο- 
ΤΗ. Ἠις, απτα Ῥαυ{απῖας [αστίιβεατεῖ, {- 
4εης ἴη οτάϊπα, ΄Πρίττα Ίατετα Ἰέης εδι: εἲ 
Ἀ]ῆς Ῥιρπαπιίρας 1ρ5ε εχκροτίαϊις, {66 πῃο- 
ΠεΠῖεπι ππ]{εταβαίατ, αἆ Ατιπιπε[αΐα νΙΓΗΤΙ 

Βλικράτης γὰρ ἔζω τῆς μάχης ἀπέφανε, ἐλθὠν αἲὴέ 
κάλλισοξ ἐ τὸ σρατόπεδο τῶ τοτε Ἑλλήνῶν» κε 
Ἰόνου ἀὐτέων Λακεδαιμοωίων, ἀλλὰ καὶ τῶν ἀλλων 
Ἑλλήνω, ὃς, ἐπειδ Ὁ ἐσφαγίάζετο Παυσαίής ; 
κάτήμθος ον τῇ τάξι, ἐτρωματίσβη τοζύµατι τὰ 

4Οπλευρά καὶ δὲ δι μέν ἐμάχωτο, ὁ ὃ ἐ ξενηνεγμμένού 
δή όν» . : : 2 / : αλ / η. αϊΦεη{επη παπί, Πο {8 ουταῖε αιοά 5 ἐθυσθανάτεέτε, καὶ ἔλεγε πθὸς ἆ ᾿Αρίμνησο, «ὢν- 

.., . .} 9 : -ω ς : ΡΤΟ (τωσ]ὰ ρεπίτει, {εὰ αιιοὰ ΠΙΙ] πιαπά δρα Πλαταιέα, εἰ 5 μέλευ ὃι ὅτι πρὸ της Ἑλλά- 
Ἠίας εδ[εε, παἱαπιαΙε ορεταπι παναςίει ἆἷ- 

Ἴδδηαπι {6 αἳ [πα οπρἰἀἰταῖε παναπαϊ. κ Α- ελ 
. ο σὲ ς Ὁ ἴπεπίεπῄρας επηπαἰσ[ε Εεατ Φορµαπες Ει- / 

3 : 3 ; / ο ξ. - ὁ δυ ἀποθνήσχει, ἀλλ ὅτι εκ ἐχβήσατο τῇ {΄ χέ- 
ς 9ο ϊ 2 ς .] Ἡ /. ”’ 3 ο. » καὶ ὅτι δέν ἐσή ὂι αποδεδεγµένω ἔργο ἑωυτΏ 

3 / 2 {5.4 9: ον ὴ 43 Εμάς: θ]με, 8 ρορείο” Ῥεσσ]επῇ ς Ὥες «45 άξιο προθυμευμένα ἀποζέζασ,λαι. Ἀθηναίων δελέ 
Ίεη[ες α τοπ 1η αἸἰᾳαπάο ρεδ{εταπε, τπτ 1ρῇ Ύεται εὐδοκιμῆσαι Σωφάνης ο Εὐτυχίδεω» 6 ἐκ δή- 

ὁ . ὃ τν ο» ος α Φ., 

Διποπίεη{ος αἰπηῖ, 1π όπιπε εναπι ΠιξίΙο- ΑΒ Δέκελη»ο Δεκελέων δὲ τῶν ποτε έργασαμέ- 
. . Ί 2 5 ΄ « 9 . (απ. ΠηυΙάεῃῃ απάπι «οἶπα αἆ τεροτιαΏάαπι Τῶν ἔργον χρήσιμο ες Τοῦ πάντα χΧΡΟΟ ὡς αὐτοὶ ᾽Α- 

εἰθΏαπῃ ΤΈνγπαατιἀ σαπη. τπαρηϊς «οΡρ]ς ο: 
141 Αιττζαπι Ιπναβδ{εηῖ, εἴ ρορι]ος ὁ {εαί- 
Ρις {1]ς εἰσστεπῖ, 1σηατί Μοπαπα ]οοί Γαῦ- 
ἀπέζα Ἠε]επα οδ[δε, ἵαπς Ἰλεσε]εη[ος ΕετΙπ- 
ἴαστ, δἳ, αι αἰίάαπι νο]υΠε, Ίρδε Ῥεσε]ης, 
ἴμπῃι ἁἀο]οτε οοπΤΙΙπεΙ αἶαπ Πε[ίεις ΙΠῖι- 
Ἰϊδίοι, ταπα ππεῖα τοῦας Ατπεπιεπβαπι {οἱ, 

3ηναιοι λέγεσι, ὡς γὰρ δὴ τοπάλαι κατὰ Ελέηέ 
Βοχομιῶη Τυνδαρίδαι ἐσέβαλον ἐς γη τὸν Αττικὸῦ σὺν 

σρατῦ πλἠθε, καὶ ἀήφασαν τες δήμες, εἰκ. εἰδό- 
τεο ἵνα ὑπεξέκειτο ἡ Ἑλένῃ, τότε λέγεσι ἃ καὶ τὴῤ 
Δεχελέας, ὃι δὲ αὐτὸν Δέχελο, ἀχλόμωό τὲ τῇ ο 
Θησέος ὕβρι, καὶ δειµαίνντα περὶ πάσι τῇ Αθηναία 592 

Ὡς ναῄατετατ» εκρο[αϊκ[ο 1] οπηπεπ τεπιδς χώρή» ἐξηργησάμθόν σφι τὸ πᾶν πρῄγμαυ κάτηγή- 
Ρε[ίαπι, 605416 ἀεάυσίσ[ε αά ΑρΗϊάπας, 4Ἡα9 σάσ,αι ἐπὶ τὰς Αφίδιας, τὰς δὴ ἶ Τιζακὸς ἑὼν αὖξ 
Ἔιτασας Ιπάΐρεπα Ἐ γπαατίά! Ῥτοάετευ. (πο 
εχ {αδιο Ώεσε]επβδς Ρειπιαπῃς αἆ Ἠαης 118- 
πς ππεπιοτίαπ 1Π ορατία Ππππηυπῖϊας νεξῖ]σα- 
σπα, ϱἳ ἁἱρηίίας ρτςΠάεπάϊ: αἀεο αιίάεπ] 

σι 

/ ο» ο» ρω, τόχθων καταπροδιδε Τυγδαρίδῃσι, τοῖσι δὲ Δεκελεῦ- 
7 λ / Ψ 3 9 3 : Κ απο τήτε τᾶ ἔργε ο) Σπάρτη ἀτελέίη τεκαὶ 

{ τα δω προιδρίη διατελέει ἔᾳ τόδε αἰεὶ ἔτι ἐῆσα τω; ὡσέ 
ε Εως 2 Ἶ / 4 ο 3 πλω 

Ἡξ Ρε]]ο. αιοὰ ππι]εῖς Ῥοδτεα αππὶς Ιηῖας Α-ὁοκαὶ ἐς τὸν πόλεµον τὸν ὕσερο πολλῶσι ἔτεσι τετων 
ἸΠεμίεηίες αἴαπε Ῥεἰοροππεπ{ε Ρε[τηπι ει, 

14- 

α΄ «4γεῦ, Σ Β)ή, Ῥανὴι Βι 4 
αποά βογ/η οἱ Κωβεγ Παρῖτ, αἀϊμναπάμς. 

᾽Αείμνηςον «4. «4πεῦ. πα. Αγ η: 
Αὐ0θςί: ἐκ «4γε2. {οἱ πες Ῥταεῖεϊ ΠΠΟΤΕΙΗ. 

ο μὼ ἁσσεδατ ὁ1ερό. ᾖὐ5. 11 Δεκέλεια. 

άνᾗ., 
«49, 
Ρᾳ. 

/ Σμευμένων «4γεδ. ἨΝΙΟΧ ἀποσκέσθαι Σ7Π4.. {185 Ῥεπε. 
κ : 

αι Φθόνῳ ἂν εἴποιεν] Ὀειαϊζοτ εἴπριμεν ἴάπίορεις 
τοῦατητιο ΠηΙάεπι πο ἆε {6. εἲ {οτεῖ 4 Ῥτοίἒς[ο 
ἱποιίατάπι ραἳτί {μτρίς, {εὰ ἆα ρατίαποτυπα {8Ιπιο- 

ης εἲ {μάῑείου αῖς νιτοσυπι Π{οταπι ἸαυάαδΙοτ., Ίπες 
Πεγρώσί. «Ατιοδεπί ομ]ραα Ἡ. να, 931, γἱά]- 
Ώ]ης, 

31. Τῶν ἀποθανόντων ] Οεπίεραϊ ᾱ. Ἀοεμίμε, νετρα 
τῶν ἀπού. ἐν ταύτῃ τῇ µάχμ, Ἠδο ἵπ {εὰε πίτας αοζοπι- 
Ἱηρᾷαία, 1π. {ηαπα [αοῖ]α Ρορ(ς ταί(Ητι1» {1 Ἠμπο 1ῃ π1ο- 
ἅπι ρα]ο οοἱ]οσατεηίί 1Π{ΘΤΙΗ5. Οὗτοι μὲν τῶν ὦπο- 

ἑῶνόντων ἐν ταύτῃ τῇ μάχη ἐν Πλοταιῇσι οὐνομασότατοι 
ἀγένοντο. ἘῬαυ]ο αΠίΕ πῖτου αΠοπιοᾶο 1οσυπι 1ΠνεΠΙΤΕ 
1εᾷ1ο Ροϊματῖε 4.0, εἴποιμεν. ΥΑΤ/ΟΚΕΝ. 

90. Κατήμενος ἐν σῇ τάξι] Βοπα οπιπία {πι Οα]ῖ- 
θιηίος., {οτί ἆππῃ ορεναδαξις Ῥαμ[αρίας. αἆ αἴπ]α {1Ο 
1 ογάίπε οοπβἀεραῖ, πιο Ῥηϊΐσα πη]ήη ποη 1Πῇς- 
ο. {ιηῤίάες ΡΗΡΡΙ. Υ. 357. παρ ὅπλοις / ΗΜΕΝΟΣ 
πέμψω λόγους Κρέωτι, 6ἳ Υ.66όᾳ. 674. ΟοπἨπποᾶπῃ Ρ]μή, 
να Ρ. 359. 9. ώς δὲ ύυόµενος {αη[αηίας οὐκ ἐκαλ- 

βει, προσέταξε τοῖς Λακεδαιμονίοις, τὼς ἀδπίδας πρὸ 
Γον ἠεμέυς, ΑΤΡΕΜΑ ΚΑΘΕΖΕΣΘΑΙ, οοπημο 
αίτια ὢ ο ΟΠ εγαίεπι» 4ΗΠΙ Ίνα αἆ αππΙᾶ (εάστετης, {4- 
Ἠὶ γονις Ῥεγοιβ[απις Οεἴοτυη κάλλικος ΠΟγΡΟΟΡΣ 

Ἄραημς νο]ηῖτ, Ίπ Τα Ππῖς ρταε(Ητεταῖ, «Ῥοξτα 
ὦλθε,  οσ8. Νιρεὺς, ὃς ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ ἂνὴρ ὑπὸ λιο. 

ο . ἳ ο. τα 

ϱἱό οίκος μένος ἐν τῇ 4. Ὑἱπο ἀοξιο {προξεαπι ερτό- 
704, Ῥ. Ίο ο ει οχρ]ίοι]τ Ο1. νε η Ρίκ{, 6- 

τμ  Οομοὰ π]Ίμπα εἀϊιαΙςίεῖ Ιδίπου Τεπι- 
Ὁ δημ [ηᾳ γῖχεωςς βιοίπης, Οἱ]ἰοναίος ἑλνσθανά- τεε, 49ΡΥΦ η, α νιτητο [αοίπης, «α]]εγατεν ὡς ς 

οτοᾷΟἴα]] ΙΟγἱεὐσίμγ{ ἐδυσθανότει Ἠϊπο αἀποτανϊ 
υσθόνμρις ος ας ο) ΤΙ. 196. Ὀισυπιαμε Εαῖτ 1η υ{α 

2τεῇ Ε{ δυσθανωτᾷν. Ἰοεγής «411. Σφαδάζενν Ατ. 

ε ἹΜέλλειν νιποίε «4ο. «ΠΛ. 

/ 2 λ - ον γωομθα᾿ Αθηαίοισί τεκαὶ Πελοπογησίοισι »] σθμέιωή 
ων 

Γα]α, εἴποιμεν 1. Ρα «4:ᾷ. 2 Ἐκσειρβε «δµήῇ, 18 Σφανίά ή, πες 
ο Ἠαῦροι οχ Ἱὸς Ίοσο «Ῥοῤίμκ 11, το τα αν. 

ο κειὺ ασ. «4τοῦι 
ὁ Ίο 5: η «4γοῤι 7, αι ἀεῖπεερθ Δεκέλεοῦ ουπὶ 

-ὁ Παγρουγαίο”, δ]άας εἲ ΠΥηΙοΙοΡ. ἵπ ΤιταμίδαΙ, ἂἷς- 
εοτἆςς Ίη νους ἴοπο» αϊσετΗΠΗ. «4γεζ. ἅαι δή τι κωκόρο ᾗ Ἔν Σπ. ἀπὸ τὸ τοῦ ἔργού «τοῦ, ἔν Ρας. 41 ξι 

τικῶρ. Δυσθανατᾶν, Ἑλληνικῶς. Ὠδῖ ποίὲ ἶατ, Βλ, 
{οη. {γ]1]αρα τερεβία {οτρβςίο νἰάειας «4Φεμαρογα: ἄδ. 
Μουτ, Βε[Ισή, ϐ, 4., πολλὼ μὲν σώματα τῶν ἐν ῥουμ- 
γί0ς καὶ ποταμοῖο δυσθανᾳτώντων Ἰχθῦσι γενέσθαι τροφήν: 

ΥΑΙΟΚΕΝ: 
4. Πρὸς ᾽Αρίμνησον | Ῥε]μεάϊδ νΙτ ποβίεη αᾷ οι 

πποᾶυπα τερταε{επιαπΏῦυς, τους Ῥαμ/[αμίας 1.. 1, 4: 
θάάῑτ, Π0Ό1. ὁ δὲ ᾿Αρίμνησος ἔν τε τῇ πρὸς Μαρδόνιο μζ- 
απ Πλαταιεῦσιν ἠγήσατόὀ. ΛΜ. 4Ἡοφπε ΑπΙά, Ρ: 
9-5. Ἑ. (Οιῖρις αεπῃ πρὸς ᾿Αείμνῆσον Ῥϊαςει, Τὸή- 
οάΐάεε ομΙ Ῥ]αιμεδηῇς Ίναορη ᾿Δειμνήςου 1.. 11, δο.ς 
{οτιαδίε Ἠ]ης Πας, αἀεῃς, Αάεο Ἱξεγιπῃ 4Ώοβρς ν]πὶ 
Ἠμ]η5, Οοπε Έ. όα. νι 

46. Σωφάνής] Ία ΡΙΗ. Μαϊίση. ρ. 879: Ὦ. οί Οἱ: 
ΠΟΠ. Ῥ. 4895. Ὦ. Σωχάρής ὁ Δεκελεὺς, Παιά Ππο αρ: 
ῬΙΟΣΙΠΙΕ α γεηταίε Σωφόής Δεκέλεὺς «Ῥαμ/αμίαο 1 
ο0., Οἱ δγ/ῥηηρίηε Ῥεπε, αθίῖε, Ιπίδαπεῃς ἐκ δήμο 
Δέκελῆθεν 12. Πἱπεῖο αἆ ὁιερῦ. Ἀνς. Δεκελέθὲν ΡΙΠ: 
εραι, Αἴ υ1ος Ιοπίριας Δεκελέη Ὁ. 16. εἲ {ρ5ο πος 
αρίία» Ὠπάς Δεκελεῆθεν, Ριλο[εσήπα Π ορρίάϊ οἵ Ὃ 
μη Δεκέλεος Πά6.Οοάἆ, «4γοῦ. εἲ {ασε οΡΠ" 

πε ρέοσσζεῖ, κε, ος ο ο κα: 
-δ. Σοφών, ὁ θὐτ] Ώου ποιαύσᾶ» ολ Ίος ῥίας. 
Πο τεπι ορΏπια σες{ετιηῖ» πιεπάο{ς {οΠρῖα ον 

αριά Ῥ/μιωγεῥ. ας Πρραά, Μαρ. Ῥ. δτ. Ὢ. Σωχάρής 
καὶ Δείπγισος. 4μοῖμπη Ίοςο 1 εροπρμᾶΣ ααπῖ ποπλπα Σω: ὄνης καὶ ᾽Αείωνησος' {5ᾷ που Ῥταεοςρίτ ὁ πάνω Ἰη Ῥ]ε[, 

ἐγοά. Ρ. ότ. --- Ὀδι το τα Ἅμρως ἐν 
δήμου σθεν, Ῥηπήτας ο ΡΙΜΙΗ Δεκέλέήθεν» αὖ Ἰωίος Δεμλρς Φφόι Ὃ ως μον Ὀνπλὸὰ 
Δεκελειῶθεν' παρὰ δὲ Καῤννμαῇ  ΣΝΕΛΕΙΟΕν" 1πο αρμά ο μας ἁχαέτα σοηςΙππαν]ε {ο Βπήα, πα 
ο ον σ... Ὑανοκανέ 

ΧΝΥΥ 9 ὅαι Αὲ: 
β 



᾿ | , 

1 Ὁὲ 5ορµαπε ΠάτγαΓίοπες εἰμδαιίε πιο, 6.03 Εοεπαῖρα ρα[]άσα Ρετής απ Έτ ο συ 
λ / / 3 ο τὸν ἄλλη ᾽Αττικὸν Λακεδαιμονίων Δέκελεηρ ας τ ο. 3 : α 

- 
χεσθα. Τέτε τᾶ δήµε ἑων ο Σωφάνης» ος, μαἩ Ῥοριίο ΟΓΙΙ5 Φορῄβαπες, εἴ Ἐν ο λ / . : 
στύσας τότε ᾿Αθηαίων, διξες λόγης λεχοµωες ἐχαι 6εῖηε ἴππο Ιπῖετ ΑἴΠεηΙεΠ/ες πιο ται : - ο .. . κ.ά ουρίας 

ἅ π Ἴ Τὸ» μέν ὧς ἐχ. τὸ ζωσγρος τὲ 3)ώρήκος εφόρες χαλ ο λποἱρϊεϊ ΓΘΙΠΙΟΠΘ Επ ας πο 
χέῃ ἁλύσι δεδεµένην ἄγκυραν σιδήρέηγ. τν» ων Εν δαΙς ο ον αποΏῖες 4. . ο» / ; ὼ - αἵπ . 

. λάσειε ἀπιχγεύμεος τόισι πολεµίοίσιν 3 βαλλεσκη εἵ «ατεπᾶ αἱΙραταη» 4 παύης. οἶσες αὖ- ν σος η. ἐκ, Της τά- µνεπῖαπιριι Ιο[ήθις Ρτορίπα «ΩςΗπΙ εἲ το, ἵνα δή μυ ὃι πολέμ ον ο τηλ ην. τῷ Ἠσ]εβαι Παπά, πο 11 Ἱπγαεπίες, 158: 4 θεία 
ω ) Ἡς τῶ ᾿ [9 ἔιοο μετακιῆσαι μὲ θυναία ο ο ινα, οτάῖηπε ΠΙΠΠΙΟΥΕΤΕ Ῥορίεπες της ἐ εὐαντίων» ὃ δέδοχΤο» ΤΊΥ ἄγχυραν ἀναλαβύώτα, ἐ-Ζο: Ἀ ΔΏςΟΙᾶ το να ων 1Π ἔρδαπι {ε νετιεηῖρι6» σας μι. τω δώχευ. ὧτος μὲν ὅτω λέγεται ὃ δ) ἕτερο τῶν ἵτα Εαρίοηῖες ἱπ{δαιεραττ: 

σού 

1,αοεάσπιοπ απηπι εείετατ  Αεζαπι ο) 
ΡΗ]ατεπιυτ, α ΒΏεσε]εα τεπιρείανεηῖ. 

απ”. Ἡ λόγων, τῷ “πρότερο λεχθυτ ο. ἀμφισβατέω, λές πε α {προτίοτί ἀἴΠετεπτε Ὃ ον η, μα 
γέται ὡς ἐπ᾽ ἀσπίδος ἃ αἰεὶ περθεόσης καὶ ὕδαμα ΕΟΙΑΠ ΠΟΠ αν η επεξ -α. πΙΠα ΕΠΙ ἄτρεμιζέσηο ἐφόρεε « άγκυρα, καὶ ἐκ. ἐκ. τὰ Ὅάρη- {εὰ Ἱπβρηϊταπι 1η ο. Έχιαι εἴ αἷ- ο 
κο δεδεµένην σιδηρέν, Ἔσι δὲ καὶ Ἑτέρο ο Πακ απ ς Ἐν θιοὰ 
λαμπρὸν έργον ἐζεργασμένο" ὅτι ρα ο Α- ο λπριάνα Αιμεπ]επβριδ η ηάπι «ηγαίων Αἴγιναν, ἕ Εὐρυθάτην ος ἀΡΝΟ ἄθρα . τγαταπι νίτωπι Ατρίνιπι Αα πάεθλον ἐκ 5 προκλήσιορ εφόγευσε, αὐτον δὲ Σωφά- εχ Ῥιονοςατίοης 1ΠίεΓΘΙΠΙΕ, μα οἡ γεα χρόνῳ ὕστερο τετέων κατέλαβε, ἀνδρα Ὑμόμε. το Ρορι Ἰιῶς ᾳε[α γἱτιπὶ ορια τον νο ἀγαθὸν, ᾿Αθηναίων σρατηγέοτα ἅμα Ἀ Λεάγρωδομοης, ἆυπι Αἰποπίοπβατα  πᾶ ο πο 
τῷ Γλαύκώνος, ἀποθαέν ὑπὸ Ἡδωνῶ οὐ | Δάτῳ, ρτο ΟΙαισοπῖ βο ἀια νι τε πε αὐ Ἐ- / περὶ τῶν μετάλλων τῶν χρυσέω  µαχέόµωο, Ὡς [8] αυτεῖς ἀεσειιητεῖ» ρα Ῥοριφμαπηῇ δὲ τοῖσι Έλλησι ὦ Πλαταίῄσιὶ κατέσρωντο ὁι βάρ- ἀοηῖν μα ον Ῥμμιας Πιαι! αν 1 βαροι, οθαῦτά σφι ἐπΆλθε γυνὴ αὐτόμολος' ὃ ἔπει- να ο ο. ιαΐΐεε νο ς ὃν ἔµαθε ἀπολωλότας τες Πέρας, καὶ ηκάνταςθ” Γυσ]οῃς ἳ αια υμπα αεεεροίο ν τη 
τες Ελληνας, ἐῆσα παλλαχὴ Φαραγδάτεος το ο ει ος. νΙξιοίε»» μι  πι]ίο 1” Τεάσπιο, ανθρὸς Πέρσεω, κοσμήσαµέγ χρυσῷ πολ- φηιῖο βΙ] Τοα[ρίς, νἱή ον ποϊίῶ., εἲ λῷ χαὶ αὐτὴ καὶ ἁμφίπολοι, χαὶ ἐσθῆτι Τή καλλί- το ΟΓΠΗϊΔ, εεπι 1ρδᾶ, Ίο οπηπῖνι 4αῶ η τῶν παρεεσέων, χαταβᾶσα ἐκ. τῆς ἁρμαμάξζης, ευπι γείζα «κας παρεπίο ρα 
έχωρε ἐς τὲς Λακεδαιμοήες ἔτι οὐ τῆσι Φμσοο αμα κα κᾱ ο Ἅμις πα. οτὰε η η 9 ἐώταφ. ὑρῶσα δὲ πάντα ἐχένα δέποτα Παυσα- ος, ος «πιει Ῥαυβιαίαπις ια οι οφ ήν, πρότερόν τε τὸ ἒνομα ἐξεπιζαμέη καὶ σος ππβταπισς., οσοι ποπιεῖ απ | σμε στ ρη» ὠσε Πολλακιό ἀχέσασα, ἐγνῶ τε τὸν Γίαυ- ει Ραϊτίαπι ποίοεραε, τπτ 4μοά Ὁ. Εΐι ζω {/ ᾿ / ν . ΄ ; σωΐη» καὶ λαβομέη τῶ γυγάτων , ἔλεγε ταδε, {ωπο αμό]εται οοβπογΙτ Ραι(απΙῦ ρο- 
σε ὴ ο. Κὸ ί ο. ο, 

ο 

| 5: : ν . 
0. 3 ὦ ̓ Ἐδέδοκτο 71η: «4{εῦ. - αἰὲὶ 4 Ἑλλέσκετο Ἰάεπι. ο ει, Άρα. 4ζ.. αἲῖ ὠμφισβητέων, ί ζ βήε 7 αν, 

πυπΗε αρ. Τόμοάίά, να. 10.» ΠΟη Ώπε αι άατη Ἱῃ- Ῥτυδεηπίία, Απά Ῥρτοξοόϊο ὠπέκχεσθαι Δεκελέής αὐ αζβέπεγε, αλά Οζο Ηραία π]ηηΙππεηΏς οἳ ργαςβᾶ]ο 1Π/τµετε, Ῥε]]οαις {οάσπι Ιέρετε, Οοπηρῖς(ε τος ν]ᾷς- τησ» θὖαξ εἰ Απρ, ᾖΛομῤετ] ορἰπίο. Ὀθ]ῃ Ῥε]οροπης- {ποί» 4ὐαπάο Ατοἁσπιις Απίσαπι ἱπουγβοπίριις Ἱη- {είαπι Παδιῖε, ρτποῖρίο, Τ2μογά{ά, 11, 1ο, 
6δ. Εκπίπτοντες] Ἱπρτοδαταγ »6ΕΠ{ΕΙΗΤΩΙΕ Ῥμοἱο ᾖεᾖς- ΛἰοφΙε ἐπιπίπτοντες, ἐσπίπτοντες, ἐμπίπτοντες αά 16ΙΠ οΡροτιηπῖης.. Εαάεπι Π]]ής νο]ηπίας Φοπῖριοτί { {εἱς- {εἴ, αρῄςῄτ εας 1η ρατῖες: {μπι ππα]μῖτ, Ἠπαυς, ου ἀῑνετ[οτα ΙΠΠΜΤΗ, αοςοηπΙοᾷαίηπι, ]ῃΠ ΡΤοχ]πηῖς Ίαι]- 4ο «ἀγοῤ. Ραρμηις. ΥατΙςΏπ]Ἴπῃ ἐφόρεε ἐπίσημον ὤνκυ- ραν Ιπΐσαης. (οπνεπῖτ αἀρτίπιε παττατὶοπὶ ετ (της. οἶπε εοπ{με(ά(πΙ, ας Ί ασ ἐπὶ σῆς ὠσπίδος μυῖαν ἔχων ΕΗΙΣΗΜΟΝ Ίπ Β)ωῤγοδὶ Ἔ. τῃ, Ῥ. 994. Ο. Ἡς- αἳε ορίτιάο ἴηππεπ, πε ΜΩΕΤΡΤΕΓΩΙΠΕΠΤΙΠΗ» { οι! τ8- 16 αὔΌδαιε ολὐδία ν]άεαίητ, Ἰπου]σας[ς Ῥετμίρεατ. Μοχ Ἑὐρυβιάδην πιεπάοίε «4γοδ.; νετῖοτ Ἱοπηπ]ς εἴτη]ῃς Ἱ.. 

Ὑ 92." 1η μην ο. ΜΗ ἀεάῖς {γζ 77. εὐρυβώτην τὸν ᾿ΑΡ.] Ουϊ ᾱ σα μη)Λἱαίεηι, Ζ/ᾳ τερειῖτ ἵπ {1ο Οοάά. 4ο ο οτ]τ εχ 
«4γοδ. Εὐρυβιάδην. Ἠίαο νμ]βαίιπι σον μμ ρυβάτην Ίρεα {115 τμερίτατ ᾖἱεγοβοί. Υ1. . κ. «το Διρίνης 
Ἐὐρυβώτης, ἴ6ι νΙέοΥ εετιαπηῃς πρι 8 ἔ ν ον τοῦ πε- 
άρτου Σωφάνεος τοῦ Δεκελέως ανα οώ ῇ εσοής επί Ῥρμ/ῶή. 1, Ρ. 71. ------ ΡεαμεΠΏ8» τε[ραχ]κ[ο δολ μῃη γα, η Δάτον ρτίπις νΙάΙῖ πιοπΙτο Ίο δι μις ας Αι Τοξς. νι, ο. 81. ----- το. ο. ο. 115. Τλαύ ὃ / ατΗχ » Ό, 
ο 2 α λαύκων ὁ Λεάγρου ΤΠΕΠΙΟΥ νΑΙΟΚΕΝ. 

ὅο, Ἆμα Λεάγρῳ] Ἐϊλις Οσο Λεάγρου Ποῖηδ ἐχ 
“ 

. Ἱ ᾿τοᾷσῖεα {ᾳ πο πια]ἶετε ΡΔΗΕΙΟΓ 

'4γοῦ. ὁ’. ἁ, Νἱάε μή. ἵπ νοσς εξ (πρτα 1, ΙΝ» 14. 4 «0. εί, Ῥα 4. /. «αι ὁ, εἀἰτοταπι Ἱπουτία περῃσεῦατιτ, ε Ἐπίσημον ἄγκυρων «γοζ. 2. }αΐᾳ, τὸ πόριβιδ .. Μιίαε ο ἓ Προβλήσιος «4γεῦ. ὁ Μελεάνρῳ «4γοῦ., ἵπ ῥα]πε 1, αϊπὶς {6Γ}ΡΟ. { ἠτανίτ ὁ1ερό. τ  Φᾷ νι | ΙΠΕΓΗΠΗ Ῥζανε εάεῃδ» 1 οσο. 4 Ώεεςι 4ο. {/ Ρο]μκ ΟΙΙΠΙ {ηβεγηηπέ Ποῖα ΙΧ ορ Ἄγροι 1ὺ / δάτεος Τάρο Φορ. «4ο. η λα, ει, βαν. «άν. «4γοῦ. Αγ, η αῖ ἐκ τῶν. Σα:/. «4Κ., Φομῇσι «4γοῦ. 
αν ο ἓν 

 ς 
6 4 1η” 62. Δεκελέης ὠπέχεσθαι] Ἑο[ειτί {οἷοι αἆ απΏυπι Ο- Τζμοάἰάἡς Ἱ.. τ. στ.. Ραΐετ ο ώπι  οήσραξι σς ἴντηρ. ΧΙ» 8.» αο Ααὶς, Ατοζώσμιί Β., Ίοσε]εππι οο., Ἠπης εἶις εἲ ῥορηρηϊς ο]χάεπι μμ ΟςεΙραν1Τ εἳ ἴΠ πιαχίπιήπι ΔιοηίσηΙΙΙΠΙ ἀεττΙππεητ Πα Τεγηῖ Βορµαπες Οἰγπιρ. εχκαι. εχευηῖς {ή Πἰος ο Ίπεπίς 1 γβοταῖα, αμαπάο ΑΙἴετΏ νώτα 4 ας, Ίοπο οσεµραξυπι Είοπεπι {πίεμαῖδι ή σα) πΑήι οἱ Ἠιςο νετρα δομο]ίαβαα ἵῃ 4 οΙΠΗ, τοι, μοτα Ἀάρβοκης οδωο]ίων ει Οοηβνωσν ΥΠ Τη ΙΡ μετὰ Λεωγόρου. Κληροῦχοι ἐπὶ Αμ Γωρο" ο 1.έαςγΙΗΗ Ἱηνεπίεητες, Ἠαιι 11» η]! ον πίς(ὲ ἆἲγ εἶἀ]ς ραΐετ Πιοτίε, αὐὈφιτά]. να οἵθ νο μφίπο- 4. Τυνὴ αὐτόμολος] Αά (ταεςοδ. :ὴ καὶ αἱ ΕΙ ΟΙΞΗΣ κοσµησαμένη χρυσῷ πολλῷ καὶ Ζήτη λοι" απΏομ]άπῃ ἴπ Η15 πια] οπη]ς(ΗΠ1. οὗαῖ οὔἳ 

Λἷμς ετ Κος - Ῥον[ς 1]α ἀΕ 
οὔτε θεῶν ὅπιν ἔχοτας, 165 μα. (1ρίἩ 1/4ἱε[αίε, να υ{ηαδ, γευεγΙ105 νε οὐδεμόν γίἀ, 6. 143. ἸΜατάοπῖις /Ώ)εογὴ 2 μα, 
ἔχων, ἐνέπρησε τούς τε οἴκους καὶ τὸ ἅ οο. εἳ μάεα Μαήαν. πὰ [η[οηρι, Πεγοο;. «44. 7. ο 6 6γπευζην ἵῃ Ποβο Ἔ, καὶ Ἡ. Ἡ. 1 ἠποῖε» λ4 ὄ τοῦ Οσα, Ηερειοτίάας Εἴῑα, βη δέ ὁοο μποτ 10] οὐ ἒ Κῷ ἔχε ὁ Πέρσης". νε] ἔσχε» ῥαῦηή η ο 9115 σµῳ Όᾳ ἔγημε εἰ ἔσχε ρειπιίιταϊ 127 ων ο, Ποήςμηη. ῃ ἵδ {ης γογοῖ ἔχειν, τς 1 αάπί ῥα δν εμασταης ον 

) ἔργον τὸ Ὅ τὴς 2145 1. Ῥ. 914... Πορυσσγοῦ» ως νν κκ ον Κώων γυναίκα ἐν ἐπαίνῳ τίθεμᾶ! Ὃ ον Ἡγητορίδου ον μὴ οὖκ ἀδόξου παρὸ Ἰζῴοις θυατέρα 0ὐσαγ., έ αγ όρου, Φαρανδάτης ὁ Τεάσπιδεο ἄγηρ ’ 
εἶχεν ὤκουσαν., κ. γ. λ. : αΠί, - 
ο Φαρανδώτεος] Ῥτανί (μπῖ, 4Πὶ Ὃ αρ .- να, 79. εἰ ΒΡαμ/ζη. 1τι, 4... ΕὈἱ αν ρδρς καὶ αὐση ὃ0ᾳ, Ηττετα Ποί]απιε ἀειγαέτα. «σος ρούμν 1ο 

αἱ ἀμφίπολοι {εεκίο αά{επαος {τὶ ὃ' τω 

ος 
ΤεάΣ! 

ὃς καὶ 

4 



Ῥει(ι 1 
Ώπςεῃ 

Ῥομ]5 

Ἰρειέλίεπι α Ῥαμ[απία ος Ἱπιρείτας, 5οτης αάνοπιας απ. 
Πμπι ος Ἑ]οσταπα, πηάς ἆμοςς ρυπ]Π, Οοπβ μπι Έαπι» 
αἆ Εα]ίαπι σἱουίαπα 

ΠαΠΙ εἴ]απι [ος [αδιο ἀεπιεηεις. ο αποά 
1108 εχεηχῖςεϊ ποηιε ἀἁΩπιοπιπι πεβθ 4θο- 22 ΤΗπῃ τε[ρεξδέαπι Παρεπῖας. Ἐππίάετι ϱεῃο- 
ΤΘ {ηπι ζοα, ΠἩερειοτίάώ Βία, Απίιασοτβ 
Περης, απ νὶ ταρίαπι εκ Οο Ῥετία Πᾶ- 
Ρα]τ, 

Ππρρ 
ει Π] 

οΟΑΙ.1.1Ό ΡΕ, Εἰδεκ ΙΧ. 
Βοπίᾳ απρ]εξλοης, ὅρατιῶ το» Ἰπαμίε, Ἰ-ος,, Ὦ βασιλεῶ Ἑπάρτη», Ῥετα πία {αρρ]ίοεπι σαρΏνίταϊς {ετνίτατο 

27 
. βα ) 3 λύσαί με τὴν ἱκέτή αἰχ- ἳ Φ 

3 » µαλώτι δαλοσύνη, σὺ Ὑαρ χα] ἐς τόδε ὤρησας, 3 ἴ ἃ 2/: . . , κ Μ 9 ση τεσδε ἀ,πολέσας, τες εἶτε δαιμόιὼν ἔτε 9εῶν ὅπιῃ ”) ον δὲ /. Χρ τς πρ, Δ 2) ὄχογτας. εἰμί δὲ Ύθος με Έφη, θυγάτηρ δὲ ἙἩ δε, ων”, κ ο/ δέ ) αν 3 » 11γητορίεω τΏ Αγταγόρεῳ . βίῃ δέ µε λα[λὼν οὐ 
Κῷ Έχε ὁ Πέρση», ὁ δὲ Ὁ ἀμείβεται τοῖσδε, », Τύ- ὁ : : τα ο) 4 η «9 ὦ ν Πας τε[ροπἆςης Ῥαμ[απίαό, ἨΒοπο, 1,, γα!» «}άρσέι, καὶ ὧς ἱχέτίε, καὶ ἐἶ δ) πρὸ ο τή- 

τηθα1ὲ, ο πιμ]ίετ; απίπιο εδίο» ἴππα απἷα 
|εκ, τππῃ Π Ίπ[αρει Ιοᾳπετίς Ί]]α νετα, 
18 65 ἨἩεσειοζάς (Οοἵ, πΠί Ίπιεί ο- 

πηθα, απῖ Ί]]α αἶτσα Ίοσα {πεο]απῖ [ο[ριεῖς 
ΡΙΦ6ἱρι, 
Ώστι 

», οδίπποᾶπι Ιπ ΑΙσῖπαπι, 
ΠΠΙῃτ, Ῥόει Ἠῖας πιι]]εγ]ς ἀιρτεεί[απῃ «οΠ- 
Ἡπμο Ἱήαπιπδδῃ{ος 
«οπ{αςὶ 
{6ο 
ΠΡΙ 
αὰ 3 [ηπ1θη]ας 
ζ0ΡΠΙΤΟ, 
Ἠβ 19 Ππηπἀρε[ο, ϱο8 ἵπ ΤΠοραΙαπι τ19- 

: Ἠσςο Ἰοψμτάδ, εδπι ἱπιργῶίε- 
πι Ερ]λοτῖ αἱ αἀεῖαπῖ «οπιπιεηάανΙ: : 

απο Ί]]α νο]υῖτ; 

{4ρείνψεπετυπῖ τεραό 

αἆ ἱ Ριρπαπι» Ἱπάρπς Ιαξατῶ Ἴοσο 1ὰ 
εδ[ς Ριτανετήπῖ, {εά 1ἀοπεο {ε ε5ίε 

4ε {ε ρῶώπας ἀῑκειθ. 
ἹΜεάος απ υπ ΑΤιαΡαΖο εταηῖ» 

ἵδς αι {5 αππιαάνεττεπῖες νεπὶδ[δ| 

Ἱτασιξ 

{ ”ι / ὰλ ον ἳ ών ” Τῷ τυγχώειρ ἀλήθία λέγισα, κα εἳ 9υγάτηδ ς ον λ9 ον αγ. / ο ολ νο, λος ον λα ν Ηγητοβίδεω τὸ ΚῴΩ; ὃς ἐμοὶ ἔέῆος μάλιζα τυγ- 
} / 2 ἑ ο εν 2 « 2] . ο» Χάνει εω τῶν περὶ κείνός τες χώρας ἃ οἴκημέ- 

ων Αθ Ι ἡ ΓΩ: ωιί 50» 74. Τάυτα δὲ εἴπάς, τότε μὲν επέτρεψε τῶ 
2 / κ ο ο ο ! ᾿ λ ο : ἃ φόρων Τοίσι παρεῆσι, ὕσερο δὲ ἀπέπεμψε ἐς Αϊ- 
ον 3 3, « ἃ ὅ για ἐ6 Τὴν αὐτὴ ἤθελε ἀπικέσθα. Μετὰ δὲ τὸν 
Ἡ ο” ὶ ῤ Ἡ τον ἄπιξιυ της γυναικός, αὐτίκα μετὰ ταῦτα ἀπίκοι- 

τφι να : ος /. : υὶ ὁ 4 το Μαντήεε ἐπ ἐξεργάσμθοίι, µαθότες δὲ ὅτι 
ος ϱ/ αμ Τα ον: ' Ο” ὑσεροι Ἰκβσι τής συμβολής, συμφορὴν ἐποιῦντο µὲ- 
γάλην, ἄξιο τε ἔφασαν εἶναι σφέας ζημιῶσαμ πυ)- 
θανόμενοι δε τος Μήδες τες μετὰ Αρτάβάζο Φιύγο)- 
τα, Ττότες ἐδίωχον µέχρι Θεσσαλίηι Λακεδαιµό- 
μοι δὲ εκ, έων Φεύγοντας διώχει, ὁι δὲ ἀνα χωρήδαντεό . ᾿ 5 ΡΕ ο ο, ' ὧν. κα ς 9 ἂν Ρετ{εηπηεὶ {πες οιβ νεταπείρως 1μ498-15έ, Τὴν ἑωύτῶγ, τες ηγεμόνας τηέ σρατιής ἐδίωζαν ἐχ. ΒΠΙΟΠ]]ς Ιπ{εη αἱ {Πρίεητε. Ἠάεπι Ρορίεα 

ΟΠΙΙΠΙ {θψετῇ, ἀπσες {1ος εχῖ]ο πια]έανο- 
τιΠΕ, Ῥοδι Μαπιίπεεηίας ναπεῖο εί, αιἱ 
π]άθαι ας απιπεεΏίες ππαρπο 1ὰ ΠΡΙ ἆθ- 
ἴΠπιεητο οχΙ{Ππιαηίθς», ἀἰ[σεδίεταπι», {1ο5- 

78 ἂν 

Ῥψτ] 

επι5 4ε ἸΜαπιιπεεπῄβρις εἰ Ε]εῖς. 
ἂυτεπι αριά Ῥιαϊῶας Ιη εκετοῖι Τ4ΠΠΡΟΠ᾽ 

εἰ 1{ρῇ ἀιῑσες εχἰ]ο πι]ξξανετιπῖ. 
Έται 

εἰ Ἠμας ΔΕριπείαταπι ε Ῥηπιοτίρυς, αῑ 
Ῥαι{απίαπι αἀϊεῃς, Ιη[απάϊβπια [ας εδι ο- 
παβίοπε, ΙΠαΙΙεΠ5» ΤΗ Οἱεοπιοτοιί, τεπι ἴ 
πηπβσαπα εἴ ππαρηϊτπάϊΙπε εἴ {μἱσοτο ρερῇ- 
Π, οιὶ εις (τ]ραῖτ τε Πδεταία Οταςῖα, ο- 
Ἱπηες 4ος ΠΟΥΊπΙΙς Ο1ῷς08 β]οηα {πρετρτθ- 

.-ᾱ Ῥῦσαι «4νερ. 7) 

46- 

2 ̓ Αμέ[βέτο ὧδε 4νεῦι 7η » Ῥῆμς ή, ος Βαηγής, 4: απ δες, 

ο» ον ν { ο κ ων, ' : τὴς γής. μετὰ δὲ Μαντυέας, Ίκον Ἠλᾶόι, καὶ ὡσαύ- 
τῶς οἱ Ἠλειοι τοῖσι Μαντηεῦσὶ συμφορὺν ποἰησάµε- 3 , 3  ώες ν , νο» ἁπαλλάσσωτο ' ἀπελθόντες δὲ καὶ ετοι τε)ὸ 5ς Ζ. ” 

κ Μ « ᾿"Ἠγεμόνας εθίωξαν. ἕ τὰ κατὰ Ματηέαρ μὺν κα 
Ἠῃ.5ΟἨλείες τοσαῦτα, ῷ 

3 λ ω 3 ς , Εν δὲ Πλαταί]σι ο» τῷ «ράτο- ἐν νεα μας όρο ο ον νομος πέθῳ τῶν Αἰγινητέων ην Δάμπων ὃ Πύθεω, Λίγνη- 
τέων ὃ τα πρῶτα" Ὁὁ ἀλοσιώτατο λόγον έχων, Ἀ Ίντο 
προς Παυσανίην, απικόµωος δὲ σπεδῇ, ἔλεγε ἶ τά- 5 ω / ο νι : ὃν Ὦ παι Ελευμβρότε, ἔργω ἔργασαί τοι ὑπερ. λ / / λ 950 Φυές» μέγα. τε καὶ κάλλος. καί τοι 9εὺέ 

ς / ε 

22 παρέθωκε βυσάµοον τὴν Ελλάδα, χλέος χάτα- 
4 ετι /{ μέ ον « 2 "έσναι µέγισο Ἑλλήνων τῶν ἡμειο ἴδμο, σὺ δὲ 

ὃ καὶ 

νυυ]σα επ] οκ ιά, 
6 ΟἸκημένων Βαε/. «4γεῦ. Ε «404. ο πο ος βατ, 0. ο Τοῦτο 4γοῦ οἳ Πα Εῖπι καὶ εἷ οἵτι 21, | : . ΟΤΑ μλερῦ. Οπι οἰκεομένων' Τἡπα ταῦτα εἶπως «{γεῦ. }1μά, 6ε {προτία5 κείνουο τοὺς αιώρους, ΠΟΠ ἐκείνουθο 

΄. Ίσερο ἄν 
7 Οπήτης «γεῦ. 
ἄνγεῦ, 

-Ὁδ. Ὢ, βασιλεῦ Σπάρτης } Οοπάοπαπάμπη Πιαίοπαθ 

ϱ'μά, 

οὖ, ἔ. αι. Ῥρτα ἐπεξερασμόοισι Ἰμπάίπι «4. εἰ 21μά., πα]ε.. Μἱά. 1ν, τό5. ντα, 9. 
/Ηεά. Βας/. «4. «4γοῦ. . Δγὴ. Εαν. δ. 6. εἀευατμ τὸ. πρῶτα Φέρων. 

{ Ι4εζ. δα ἁγεζι } «4. ΒγΗ. «4ἱ4.. ἀεεταῖ εἀἰτοτιπὶ {οσοτά]ᾳ σάδε. 
ὃ "Ίκετό 

10. Ταγ]οΥ αἆ Πα ρ. 489. οχρ]σαί [ἴ]απ Νοῄας Ἱπ 3ηίπιο ρίαε Ιαεβία ρεγεω1ραῖο. Έεχ Ραιμαπίας βραῖ- 
ἵεποταπι Πος Εξ» τερῖς ῬΠΠατοΠί ταπτπ τητοτ «αρ. 
1ο. εί Τμ. 1, 139. Ο11οᾷ ἴ]α απτεπα Ῥαυίρηίας, 
λῦσαί µε“ δουλσύνης, Ῥτο εο Οοάᾷ, ραοῖ, οααῖδας 
ἴεπιε οὈίεΠΙρετο», ῥσαί µε. Ελπι ἵπ πιοᾶυπι 1, ν. 
40, πρὸ θεῶν τῶν Ἑλληνίων 'ΡΥΣΑΣΘΕ, Ἴωνως ἐκ τῆς 
ὀουλοσύνης' 6ἳ ΙΧ. 80. πρρέτρεπε αὐτοὺς ῬΥΣΑΣΘΑΙ ἄν- 
ρω Ελληνως ἐκ δουλοσύνης' ἴιπι Ἰπ Πρίσιαιηπι, αρ. «4- 
τῇήεη Τ. ΠΠ, Ῥ. 648. Ἑλλάδα πᾶσαν ------ ῥυζάμενοι 
Δουλοσύνας, ΘΟ,ᾳο αμάσπι αἆ νειδὶ υ{ηπι αρυπάε, αά 
Να]ρατυπι αμίσπα, ἴπ. πι περοβῖο υβελίΗπΗ, Ρταεῖη- 
σι ἁρπιπαπά ντα πήπήπις, 
4. Οἰκημένων] Ῥαερε εοπαππανππε γαι Ίος νο- 

εαὐμΗ. Ἱλα[ρίοε πτ, 96. τς, ατ. Ι]]ά απτεια ΡἱοηΏπι 
επ]νο]επείαε ος πα] εαῖς Έτρα Οσαπα πιμ]ίείοπι Οἱ: 

Βοίυή πιεγί(ο Ῥαυ/απίαο 1η Ιαιάδιις βαμ/απίσε 1.. τῖ» 
4. ἀεροίμ!!, | 

αν απ, Σφέας ζημιῶσαι] Ἐχρτθφβκί6 ηπος {ήυἱη 1 ἄχχ. 9ο. εἶεραῃς {. 1. 6γοπου]{ οῬ{ετνα(ίο οςε, Εως 
Ζα]]σο "πίτα, ηἱ οιτοιή απ{ὰ ΡΙαΕΕΙά6ΓεΤΗΣ, Ῥτοῦαπία 
εἴιαι] 2Ιολεπαγίο τα(Ητατα, Ἰηίατ 08, οἱ Ατζησώι 
αβιοηίοῃχ Ιπ(εσυ {πετυπε, ρταδεὶριϊ Ιπ Οούονο 1, 
δπο 39. Ον ήηι Ην Φἰο)οπ «ΑΙ, ες 
ος Αξιί τε ἔφασων εἶναι] οπ πια[θ, εΘροετας Ρα]]α 

ἶκργον Ἰἡ ν Ἰοπευς [ὲ εν[ε αἲ [ιηπεπάατ 4 {2 ῥοέμας 
αἶίος Ίῃ ἱδ αμ! (υο/Ητα]ε» αἲ /πεπάας ο Γρ Λ06β65» 
Ρίου δν μασ Ἱπαυχίε, οπεπι οογΗρ]ε Εγιάΐτας {οτῖ- 
Γροπᾶ σης αῖς ος Ογ)ρίφμε Ῥ. 956. Ηετοβοῖεῖς ἰδία τθ- 
6, αο.. ας ἀΙσοπίεπι Εαοῖε Δπηϊραιειι Πἱοίμς ΧΧΣ, 

9 "ο η οΗ]  οοὐ{ςηοί {δρ μ]θοη γγρρς”, Πο ἡπάϊςμῇ {ην σΗἱ 0 ο µῇ 
ροπουέμς νο αυαα Ἠΐπο {ιππρτα πποπµίε {. 67. 
μή νς γεπῖδίε Μαπιπεεη{ες ΙπάΙρπαὈαΏεας ἐπ' 
ο Ὃ ο 26 {αι οοπ/εβα; Πο {αρτα νι» 6. 95. 

πίς(ς μον η δα]απήπίαπι Δαἰπιαπευπι οἳ Οοτ]ηιίος ν6- 
[οηδήι ἐπ' ἐξεργασμένοισι" ατεὶρίς {οτπλη]απα΄ Ο]1ς 

ΡΙΟΧΙΠΙή5 µωθόντες ὅτι ὕςεροι ἥκούσι τζς συμβολῇς Ρυβηαπι αἱ νεπεία Ματαποηίαπι μας ον. 6, 15ου» Όφερι ἀἰεππτ ἀπιμόμενοί τῆς συμβολῆσέ 
: με πας τος ΝΑΤΟΚΕΝΕ 31. Αἰγωητέων τῷ πρῶτα] δα]τεπι ἀῑδομ]ό ϱΟΣΤΗΡΙΟ- τς τῷ πρῶτα Φερέμενος, η ρο[Η]αέ πηος, εΙερίςίοητε, 1ἱο (πες 1 ΧΙ. Ῥ. 196. ἆε ὀμε]ία Βτίίχππο [να (αββνε]άΠΟ τὸν τῶν τὸ ΠΡΩΤΑ. ἔν τῇ νήσῳ δυγαςῶν 

ΦΕΡΟΜΕΝΟΝ. «4δαμΗς Δηΐπι, χι. 17... αμ]ορίας 
εκ ΤΠΥΠΠΟΤΙΠΙ ΡΕΠΕΙΕ» ῥώμήν τε καὶ ὠλκὴν τὸ ΠΡΩΤΑ: ΦΕΡΟΤΤΟ ἂν ---- Βείεειῖ Ἱπροτίπαπα, εἲαδ {ολο ἀἱδ γομουίοφμε ρτο[οπρευπη, Φέρων. Οοπί Ἱ, νι. 1οο. εἴ Ῥταεῖεί «είεζος 11, ΕΠ ειη/λεγῥι/{/η 1π Τμ οἰοηὶ ΄ππιοη, ϱ. 35. εἳ Χεπορῥοηγ. Περῥοβηηι Π(οσ]], ΟΡ: {ετν. Νο]. ν. Ρ. 9ο. Ομοά {ΠεσεάΙξ «ΟΠΠΠμοΟ ἵχετα πβὸς Παυσανίήν Ίπ {οτἱρς αιήρυσάαπῃ Πδεῖς, να]ίᾶς {δίς 
σοηπιεηάα:. 

21. Αἴγιν. τὰ πρῶτω Φέρων] οἱ Οοάἱδῖδυε οὔ οπή ο] 
αὈεδί Φέρων» Πο τερετΏ 1 ἠοήἱοσρ, οὐ {πε 48- 
δίπείας ἔγίποερε Πο ἀῑδας νιάεδίτατ Αἰγῤητέων τὰ 
πρῶτο α απ {εηπιοπὶς εἰεραπεία Ηΐ5 εείαπα {ας ε- 
0ο ρετιταδανίτ ντ {ππππυς αἆ Γμοίση. Τ. 1. Ρ» 
147. Ῥ{ο φέρων 4 απ Ο04ἱσθς ἆπτεηε Φερύμενοςο 1-απ- 
Ῥομ οεη{ασί ρορίοι ἀῑέχμο Αἱῤητέων τὰ πρῶτα Φερόμε- 
966 Ἡξ Ηοτπιοήπιπι {οηϊθῖε Φερόμένον οὗ τῷ δεύτερα τῶν 
εὐνούχων παρὰ βασιλέϊ, ΝΠ1ν ο. 1942 ος κ. 
ἀπ εχοῖτης Οἶαχ, (0ροπου. Ὠϊείτμϊ α.5 τὸ πρῶτω οἳ 
τὸ δεύτερ Φέρεσθαέ, ΠΟΠ ο, {ποἱαΗ. 1. π. Ρ. τ12.. 
οἱ ὦ 3 νι | το τέ κα ἜἘπ πουρον το πρωτα παρ δὖὐ- 

τοῖς ορ ανν νιάετυς ημαρίήν 1 {σηηῤ], Ῥ. 
9Τ. ᾿Ανατολίῳ τῷ μετὰ Πορφυρην τῷ δεύτερα Φερομένᾳ, 
ΠΜο/εδιν Ἐλά. πα. Ἡ- 57: μὴ δεύτερω σεῖο Φέρήται. Οᾳ/’ 
ἠγιαεβης Ἱ. ἵπ Ὠε]. ἅ. 430 ΔΗλος ο) ἐδέλει τὸ πρῶτο Φέ- βεσθαι Εν Ἱάουσέων. ΥΑΙΟΚΕΝ-« 

2ο: Μὴ 
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7ο Ἡ : Τ ια θ Ό ὀ Ῥ ἳ ἃς ω]επὰο ἵη πιοτίος, Ῥιχάς γαι θεπετῖᾳ οοηβεβί. 

{ 
} αλ Ἆ / / 1 εν ἷ ; ς 49 1. 

2 καὶ Τὰ λοιπὰ τὰ ἐπὶ τετοισι ποἱήσοη όχως λό- ἀετετῖς, Ὠποά ας μ. ος ο) .. δι 
᾽ ᾿ ’ ς .» Ὑ0ό τέ σεέχη ἔτι µέζων, καί τις ὕσερο Φυλάσ- ἵὃν Ἠϊ ο. τν Ὃ ο. η. ειν 
Αμ αμα η μον αο 8015 ατρατοταπῃ ῬΡοςι ς3ν. 

Πτα τη Ψαρράς μα παρκ φῳ ανασα ἡς ιοποϊα ἹρεμόπεἹασα 
» λα Ἡ ποίων ἐς τς Έλληνας. Λεωήδιω γὰς απο. Τερμίᾷᾳ αριὰ ΤΜεΠποργΙΑ5. ἱπεοτεπρ 16’ 

/ / νι ] / 
«)αγογτος ο) Θερμοπύλησι; “Μαρθόνιος τε καὶ Ἔέρ- Ἅῥοἳ[ο σαρίτε Ματἀάοπῖμς ας ΧεΙΣεδ (ταποῦίῃ 

32 ή 

ὃς ξης ἀποταμύνττες τὴν κεφαλὸν Ὁ γεσ'αύρωσαγ, τῷ Ἱπ σπησοπι Γα[μἰετυητ: ομἱ Π. ΥΙΕΕΙΙ Ὃ 

2) σὺ τὴν ὑμοίη ἄποδιδες, ἔπαμον ὄζεις πρῶτα μὶν ἀεδ, Ἰαμάεπι παποί[σετῖ, ΡΤΗΠΗΙΗ ς . 
9 ὑπὸ πάντων παρτιτέων, αὖτιρ δὲ καὶ προσ σπιπῖρης ορατής [εουπὰο μλᾷ, ώδσν 

»» τῶν ἄλλων Ελλήνων, Μαρδώιο γὰρ ανασχολο- ΥΕ Οτῶςῖδ, Πᾳμίἀεπι Παήσο | ) Πας 
Γιεοπῖάαπι Ραϊταυπα τααπα {ΠΕΓΙ5 ΠΗ5, | / / 3 / λ . 19 5 

πίσας, τετιμώρησαξες πάτρων Τον σθγ Λεωνίδν τς, π 
ο σσ μες θα, ὁ ο ο ος Ίμαππροπ ρταβαπι {6 Ιπίηταπῃ ΤΑΠΗ5 ον 79 

ὃ µε, δοχέων χαρίζεσθαι» ἔλεγε ταδε Ὁ δὲ ἆντα- Ῥημ[ωπίαπι ἀἱσορατ..  Ομί τοϊροπάθης Ῥαμήσώ 
μείβετο Τοισθε, ο Ὁ ἔεψε Αἰγίητα., τὸ μὲν εὐεν μία, Έπαιω : ἱπαυῖε, Ποίρεδ Απ | 

πε ών ο ή ᾿ μα Ἡ : 
2» τε και “Ἕροοραὴ, Ὕγαμαι συ Ὕνωμηρ μῶτοιΛΟΡρεπενο]επιίαπι αἴαιε ΡτονΙάΕΠΕΙΑΠΙ μα, τι 
2 Ἠμαρτήκας χρήΓΗ5. ἐξαρας γαρ με ὑψᾶ, καὶ τὴν δοι: απεηπ αὖ θομιαῖε κ. ον 

2» πάΤρηΥ καὶ τὸ ἔργΟ, ἔδ τὸ μηδέ κατέβαλε, Τᾶδ, πᾶπι απ εἰ πιε εἴ ΡᾶῖΓΙς ον ο 
/ σε ᾿ ο. να -λκν ; | 

παρανέων γεκρῷ λυμαίεσβαι' καὶ, ἂν ταῦτα εχιιὶ ει Άπο ρεία, 3 ΠΙΗΗ: ἳ 
.,ο ς οἳἵ- 

3 / 3 τν 1168 1π πις 

ποιέω, Φὰς ὦμενὼ µε ἀχέσεσθαι, τὰ πρέπει, δίδ 4παπι [ιπάες πηλῖ {ῶν 1 32 

αγαπα ππε[αθ» ἱ 33 . 
ο» / 2 . Ἱ ᾿ 1{ 590 » μµάλλο βαρβάροσι ποιέν ἥπιρ Ἕλλησι, ο καὶ δη . αἶηιε ππε απά ἀεεαῖ ΡοΏΏδ 

η δὲ έ ϐ ζ ῥ ) ον η κου / 18ἱιιςἆ {εςστο 9 αποά Ρ4ΓΡ6ΤΟ5 αὁ ΙΠΗ ἐχ- 
2» εν ὁἩ Επ ΗΡ. εγω ὧν Τθτο ἐἴνεκα μή Έβορα αμαπι Οτῶσοβ,  ποὐφῖξ Ὃ είν ἷ 11 Τι ι ὁ το ον ) ' 1Π8 5 στ Αἰγυήτηόι ἄδοιμι, μήτέ τοῖσι ταῦτα ἀρέσκε- Ριοῦταπιᾶς, Ώμάτε 6βΟ ΠΕΜ Ὃι 

η η) νί ο ν ή 2 { .. . : , ϱ ὶ ἐν 45 μὴ ο τρ δέ μοι παρτιήτησι αρέσκόµενο» πε(ιε 5 οπῖδις Ιβία ο πε {π 
2) ὅσία μεν ποιέῶν» ὅσια δὲ καὶ λέγεν, Λεωνίδῃ δὲ, «οητεπΙαιε {η 9ΡΔΓΙΒΗΣ ρ 1,εοπ]ά 4ἳ” 
» Τῷ µε κελεύει Τιμωρησαι, «Θημὶ µεγάλως τετι-ςουεβοςίἶν ἀῑξείκηιε [5 Τ1εὰ1. πό 

») µωρήσθαι. ψυχῇσί τε ξ τῶδε ἀχαριθμήτοίσι τετ. ἴεαν αὐῖ πιε 1198 ΡαΓΟ πι Ωιοοήδας 
» µήται αὐτός τε καὶ 6 ὂι ἄλλοι ὃι ο) Θερμοπύλησι πιαρηϊβος Θ6[6 ρατεπ[αΙ 5 πτις ασῖ εἴ 1” : λα τῃάίς 

/ λ / ιά ποτ Πο νίπά! ο. 
» Τέλευτήσαντές, σὺ μέντοι Ὦ ἐτι έχων λόγον τοιόν. ος αριά ΤΜεΓΠΙΟΡΥ ᾶ5 οί 

/ / ./ φ Ρρ»ς ετ οσίεΓΙ 9 αυ! ὃ ὤτει» 1π 

» δε ο ετὲ πβοσελὺη Ἱ ἔμοιγεν μητε συμβελεύῃς" ΄ οριεππης. Τα. νετο ρουύας ἔνς 08ο ϱ χάρυ ἕ τε ἴσθι, έν απαθή. Ὅ μὸ, ταῦταςσ]ας εαάεπι σορἰταίοπε Π6 πρ, ρομ. - 
ἀχθσας, απαλλασσετο, ΓΠαυσαίης δὲ κήρυγμα ἴδὶ ἵπιραπα εδ, Ίοεο με Ῥαααςς ν « ν ορ ν ας ή, ποισάµειος, µηδέα ἅπτεσθαι τῆς λήΐηε, συγκοµί. Ἠος 4Η Π]]ε αι αἰς{εῖ να πεφυίς 46 

} ΄ ἡ Ἀ 1 ἳ ᾿ ι Ί ζευ! έκέλευε τες έἕἴλωτας τὰ αρήμάται νο δὴ αν το πιρηημα μπσσσηκοῖς ς με]οῖᾶν οππέιῦ 
ι μμελ διά η! ν Ριαάα απἱὰ ταηρετεῖ» 1Η5Ηΐ ῄα αἱδ” 

Το σρατοπε ϱ) σχισονα κενο, έυρισχκ.ον σχηγας κατέσχευ- ᾿ ϱ8 . Ι ρε εν” {» ; ολ να ἳ ον. οοπιροτίατε Ρεσουπίατι. ΠΗΡΕ ιο οἵ" 
ρε ώς ο οι ὐσουσόορετῇ! Ἱηνεμ]νητ τοπτοτία απο θἳ 4ῑδι - ϱκ- 3 ς .. ͵ Μ ἠ ση 4 . . παει επαγαρας ΧρηΤΗρᾶ» τε χβυσεθον πο οἱ Φιά- παῖα, . ]εξίοδαιε εκ αυτο εἴ αἴΡ6Ώ ὰς αἷία 
λας τε καὶ ἄλλα ἐχπωματα᾽ σάχχες τεεπ ἅμα- τετ ΕΙ ἄΙΤΕΟδ ρα ος βίας” 
ξέων εὕρισκον, οὐ τοῖσι λέβητες ἐφαίνοτο Ἡ Οεύγτες ναία Ῥοϊοτία: Ὠθο ΠΟΠ [αοσο5 ος αν 
χρύσεοί τε καὶ αργύρει, από τε τῶν κειμένων γεκρὼ «πα Ἰπιε]αςεπΏρις, ΙΠτης Ἱπ νλεο οσίο’ 
3 λ 1 ϕ η 

εσκύλενον 9 ψελιά τε καὶ σρέπτές, καὶ της Ρ αχι-ός.ο -- 3ΤΒΕΠΤΟ ἱερεήριν, ννρ ει τος αλ οὸ ο μιωράσας, ; ΤΗ. «αάανετα {ρομαραηϊ αἲπῖ | "αχίας» εύγτας χρυσεης' επει ἐσιλητός Ύε ποικίλης μις, {ρὰ εἰαϊπασδς πιο πο ο 
λόγος Ἡ εγίνετο εδείς. ο,θαῦτα πολλὰ μἐγχλέπτο- ᾖιὸ να» πιοπιερᾶ 
ο ας νο ήςαὐρή ο. | ἀϊνετῃσο]οτα νε[Πππεπία ΠΕ 0 ο ὴ 
κ ο ὁ  ΥΥΤας οἱ εἰλωτεον πολ- Ῥεραπτιτ, ΙΡ εμπι πιπ]τᾶ 1ά5ί πι 

“ωσάν, ὅσα αὐτέων κ. οἷά τεην τε Πε]οιῶ ΑΕρίπεις νεπαῃ 
χρύψαι' ὧσε Αἰγιήτησι ὃν μεγάλοι πλῦ τον οτηΏῖ» ο πί νι μεγάλοι πλθτοι αρχὺν ἴα, αἱ οσσι]τατε ποπ ΡοϊςτΩ 2 ΠεΙΙ 3 ων 2 / εἴ ' η ε Ἡ ας ως 

αοας ἐγθοτο, οἳ τὸν χρυσὸν, ἅτε εόντα χαλ-7ουβΏῖ:, Ῥτοτί[α πε Ίπάε ρήπας οιε αυτος 
ον ην παρα των Ἡ Ελωτέων ὠγέοωτο,. Συμφο. Ἰηδεηίες ἁἰνίάα ΑΕριπεμδ, ΠιρΟ ρα: 

/ ἡ 9 / . 5. ο ο ἳ ῥήσωντες Φε Τὰ χρήματα, καὶ δεκάτη ἐξελώτις 3δ ἸἈε]οιῖς ρτο ατε πεερδαας τωπῖ 4601 
ολ τῷ ἵἃ Απϊοπι Ῥεουπία ἀεοπαα ο 4 

α Ποιέειν «4. δή, ’ | ο . α ώ. τν ᾖσι : { 7 Ἔθαυρωσαν «4νεῦ. 7η. ο Ὑπὸ πάντων Ἑπαρτ. Ρο: ά. 4 γοισ αμ «Ἡεμ]ο τῶν, φπος απιρ]εᾶου. ἆ- σα η : ο) ο ως. 
τῶνδε Ἑ ος αμ. η εἴ ὁ)ερῥ. ος τν ορ ικα, πμ νο ο λενε 
τε συμβουλεύσγο «{γεύ. }ηά ἄν δ Οἱ ἐν Θερμ. τελευτήσαντες «4γεῦ. ὁ Ὀεε»ί ή { θιόε 
όρο βρας, {Πά.» 4ποταπι Ππ]ηπ ες Ῥαε[. β. ἆ Ἴσθι τε «4γοῦ. Ρα. 4 ελλ’ ή 

εν ο μα ἐς μ.ο} Ἰότε Ἠφοπι. . ο Ψέλιω ἄτοῥ, Ρα» Αη ος όγετο οὐδὲ 4 
ἁπῦς δν Τη, ο Ακιάκεας «4γεῥ. 4Ποπιοᾷο {περίσβπιε: ἵη α]ῆς ὠκιάκας. ή μμ 

ΜΑ ὑπὸ ὣ | ααΙσ» 
3ο. ΜΗ ὑπάρχειν ἔργα ἀτάσόρλα 1ά1 » ω ; ν, (νε Α4ή “11Ν” 

σίπεπα ΑΙάΙπαε ἀοθ νΙτὶ πιαηιι. ποιέων] Ψπά1 αἁ πηῖ- τοῦ λοιποῦ λόγους ἔχων τοιούςδε μὴ ἐπιφαι ανα Α- 

αυοτυτ αθπιηπι. ἵπ χι; νά αἰα ο νας Πο ποιέεν, μηδὲ δοκέων χρηςὸ ὑπουργέειν ἀθέμιρὰ Αἰοχαπόσῦ η, 
ε ομα: Νοβετ1, νῃ. 8, 9. οἵ γε ἐμὲ κρὶ Ὃ μον /{ΦΟΙΥΡΙΗΗ ς. μθουτ. ρ. 156» ον. πό μη. ή βν- 

/ . : ς ο εν) γε να αν. ἡ) ᾿ - κ. 

ὑπ]ηρξαν ὥδικα ποιεῦντες' αὐΙρυς σοηρατία Ο]. πολλα. ἳ Σπιεηίες μικροῦ δεῖν μι εάεαε θτορ Με 

τέως πὰ Εωγὶρίά. ΕΜοεπΙεί. Ρ. 533. οοπφιχ]ε Ῥιυηπια, 2) ή, β. α5ο. ΙΙ σος ο ορ ο[υμάν η θρα 

ΑΕραϊπείαε ΤΕ αππροηΙς οοπβ μπα Ῥαυαρίας λος ρου σν. .3959. 16 {ἐζµ | οᾳῄυπι τερε]]εΏ η, 

γῖτ, Ιαιάατις ρτορίετεα α βαΜ/αΠίᾳ ΤΗ, 4, Ρ ή 166. ----- 1 αππροηῖς ιν μι ωπίαν 1: ον, 

"49. Ὅσια μὲν ποιέειν] Ὀϊεαπι Ιαμάαο] τετ, Δε ζμη- Ἀπ] Ἱερίς τε[ροπ/ίπη τεβρ - ο ος κά 
:92 πας αὖ 1ο εδογε Ιῃ 1ὐυωάα Τωτ. Ί9α, 6ο. Κλίνας τε ἐπιχρύσυο] οι βιετυπί ντ, τ16' 
19ο. Εεά ἵωπποη αά ΝΟ Ιω νὸ 559. Ῥτοχίτηηη ὀλάργυροι, αμα]ος ἰς ΡΙΙὸΗ. Ίωά. ἂὲ Ῥοπη Ἔρμτο ο 
εκ ΜΟς, φυχῇσί τε τῇσι τῶνδε 3Ποτπα ατΏῖπίο το]. Ἑ., {θὰ ἱμαμραί οἳ πα βεΠΙ11. Εα ος ο ρες 
κος : να : αΤρεΠίο πθπιοταρητΗ Ο. 9ο, Ία ταδ8 ιοί Ὁ 99, Σὺ μέντοι ἔτι ἔχων] Ότε 1οπίεο Ρτοπυπε]αῖα αἲ- οτί, Νἱάς τ. 5ο. αν, ἴδ ο6 ΕΟΙ6ἵ. 

ταν [ροσίοπι Ἰομήςῄπια αγανοΠ1 αππει σοΠΕΙΠΘης ΟΠ. 7ο, τε ἐόντω χχωλκὸν δ0ῤεν]. Οιαά τὰς αν ώς 
πε ωὰ ας ἃ Π]ς Απι]πια, αμαε Λιεχαπάτο Μάσα. Ῥυάϊ Απιριείταις Ηε]οιαγΗία» ΔΗΣΗΠΙ μία ψ . 

Έτυητας Διιοηίοπίος ΥΠ, 6, 143. σύτε Ἱπιοιποίσεπίμπι, αθιῇ ΔΕρίπείαε {πο σ. 

ον αμ λ.. 



τος πμ], ταἱοπεῖδ, σαπιε]ῖδ,. εἲ Ίέεπι εκ ζ6- 

ὃς ἀῑβάδυείο τασὰ Ρε Ώεο, «ΗΠΑ ρὲς Ἱοπιίηας, ῥτα[οπεῖπι 
ἂν ἁατάπι Πι Ραμίαπία. Ώ]βειομιία «σεΏα Ῥειίσα οἳ Ἱ.α- 
Ἓθλισα. Ἰ,οςμ]ῖ Ῥει[οὶ Ροδε αὖ Ρἰαικοπβῦιο τερειτί 

6ΑΊ ΙΤ 1ΟΡΕ; ττδεκ ΙΧ. 299 
αἱ Ώε]ρ]ῖς ο5τ.. εχ αὖα ἴαπι ἵτιρες αὐἨτειό τῷ ο, Δέλφοισι »εῷ, ἂπ Ἡς ὃ τρίπες ὁ χρύσέος ἆγὰ 
101 Τεροβμῃς εδι 
τε «ο]ἠρτό, Ῥτοχίπι ατᾶπι; ἔππι ἆεο αὐί 
δι 1η Οἰψπρία, «πεις ἀοσεπι οιδίτοτατ) Τ- 
ῬιίεΡ: ἴππι ἆεο αὐῖ 66: ἵη Ιδίμπιο» ὤτεις 

Ἠας ́ ραῖτε εςα μδΙτοσατη Νεριαπας. ϊ 
εἶεέία, σδιοτας Ίπτετ {6 ἀΙτίριείαττ » Ῥτο 

» Ἰπβίζεης {πρετ τπεῖρίά εκ τη, ς ὁ λ ω” / 3 ” πο. σσῄι 9 ' 

ο επ ΤΕ τρικαρ))Β 3 οφιος τβ Χαλκεε επες-εῶὰ 
Ζ δάγχισα τὰ βωμθ’ χο τῷ ο) Ὀλυμπίῃ 3εῷ ἐξελόν- 

τεξ, ἀπ ης δεκάπήχυν χάλλεο Δία ἀνέθηκαν' καὶ 
τῷ ὃν 
σειδέων ὃ ἐξεγέγετο, ταῦτα ἐξελόντες, τὸ λέιπὰ δίαι- 

2 

Ισθωὼ 3εὼ, απ᾿ Πεέπτάπήχυς χάλκεος Γ]ο- 

ιο ο λα ..« . { λ) ε{ ὖ : ον 1 1”! ' 1 ων 
αμήδηια ἠχέτίτο ἄσσϊρίεητες:. ΙτεπιαΙΕ ρα]- ῥέωτο Χα ἐλαβον εκἀφοῖ, τῶν ἀδιοι,ἐσα), κου ταρ 

Ἶ Ἰς : : ρα : ιν 8 «ἆςλς Ῥετίαταπα, εἲ ατα εἲ 4ἴΡεΠταΠΙ εἴθοπαλλακὰς τῶ Περσέων, καὶ τὸ χρυσὸν, καὶ τὸ ἆρ- 
Τε]φ! ορες αυτη Ιμππθηεῖ Ου ἀΠτεῖη 
ἜχμΠΙα ἁαῖα {ΠΏι 15. αι ορΏπιαϊα ΟΡΕΙΕΙΠ 
“Ἠαγανεταπι ἀά Ῥ]αϊφας, τεξετιήτ α πεπ- 
ης, ἀάῖα «ΑΠΙΕΠ 1] [α]δίε ατβίίτοτ: οεῖ- 
το Ῥαυίαπις Π1Πι εκ οπιπίρΏς ἄεπα. εἲ εά 
θ]εξίά, ἆοπο ἁᾳία, εκ πΠεήρας, 

. ὶ σ / / « ρα, 6 ας γυρό, καὶ σλλὰ χρήματά τε και ὑποζύγία. ὅσα μέν 
νυν ἐξαίρετα τοισι ἀρις-εύσασι αὐτέων ο) Πλαταιῇσί 
3 Ώ/ 32  μ Στ ο. λᾖ, λ ἐδύθή, 8 λέγεται πρὸς ἐδαμῶν, δυκέω ὃ) ἔγωγε κα] 

/ -ν ; λ 5 ; . 
τετοισὶ Φοθήναι, [Παυσανίη δὲ πάνγ]α δέκα ἐξαιρέθη οτξ 

λ ον / ς 
6-θδκαι ἐδόθη, γυναικες, ἵπποι, τάλαντᾶ, χάμήηλοι, ὧ6 

δὺ πι λα! / ο / δὲ λ 
ε αὕτως και “ τὰ αλλα χβηµατα. Λεγέτα| ὁὲ χα] 

ΞΤΕτΙ τει», Ἐετυήτατ αμζε Ἠῶς, 41ο(ςς τάδε γενέσθαι, ὡς Ἐερξηέ Φεύγων ἐκ τῆς Ἑλλάδος » 
"Άθια Ερίε. Χοετχεπ, Ἀαπ ο ΟΤῶοίια {η- 
δεν ὀπππεπη  αρρα[αταπι. {παπι ΜατάοΠίο 
πο]]φμ]νίο, στ Ῥαι[απίαπὶ ἀαπι επι αρρᾶ- 
ΤΑΤΗΠΗ ν]άει, εκ απτο ατρεΏῖοαίε εἴ γέ- 
815 ἀἰνειβςο]οτίρας «οπ{εδεάτα», 1Ιµ8β8ε 
Ρξοι 5 εἰ «οαο ΕΦΠαΠΙ {υι, υ Ματ 
ἁοπίο Ίπῄχμεις, -αποά απῦπα 11 ἐκ 1ηδ[α 
θοίείεῆε, τΏπη Ῥαμμπίάπι Ἰεξχον Ίπεπεπεεπι 

Μαρδοίῳ τὴ ὁ κατασκεὴν καταλίποι τὸν ἑωύτῶ 
Παυσανίην ὢν ὀρέοντα, τὴν Μαρδοίε κἀτασκευ]ν χρυσῷ 

ΊΟΟτέκα] ἀργύρῳ κα ἔ. παραπετάσµασι ποικἠλοίσι κατ- 
εσχευασµέῃψ’, κελεῦσαι τής τεδ ἀρτοκόπαε καὶ τξ 
ὂψ 
σκευάζει. ὡς δὲ κελευόμενοι εἶτοι ἐπποίευν ταῦτα, ο,θαὺ- 

Τα Τόν Παυσανίην ἰδύί]ᾳ κλίνας τε χρυσέας καὶ ἀργυά 

α  μἲ νος } } ο ; 
ποις κατα ταυτὰ καθώ, Μαρδοίῳ δειπιο αρα- 

ἄἨτεος ἀπρεπιθοδαιε. ΡίοῬε Πταϊο, Πιεῃ-Οδρέα» Ἀ εὖ ἐφρωμένας, καὶ τραπέζαε χρυσέας καὶ ἀργυέ 
{15 εἴἶαπη ́ αμζεαδ ας αἴρεηϊεας» ΠπαβηϊβςΙπι- 
θὔ ες «ῶπα αρραταϊυπι, Ῥτορο[ιί ροπῖφ {- 
ῬΡε[αξηπι,. Ἱπρετανίε αἲ τίαπι Γαἱ9΄ τησ] τσ]ς 
Ἡὲ 1,αςοπίόαπι Ἱπ[ετπετεπῖ «Ώπαπ. Τα απ Πα 
Εε[οι ρατητα 6τ ρατετεῖ πιαρηυπα Ἱπτεγνα]απι 
ἱρῖ ειπἀεπί «ασΠΙηΠαπῖσπα ατσεεβν]δ[ε Οτᾶ- 

βέας» χαὶ παρασχευὴ) μεγαλοπρεπέα τε δείπνε» ἐχ- 

πλαγέγτα τὰ προκείµοα ἀγαθὰ, κελεῦσαι ἐπὶ : γέ- 
Ἴλωτι ἕ τες ἑωῦτῦ διηκόνες πΙαβασχευάσαι Λακωνικὸν. 

Φειπνον. ὧς δὲ τρ θούης ποιηβείσης Ἡν πολλὸν τὸ μέσον» 
τὸν Παυσαήη γελάσαί]α µεταπέμψασθαι τῶι Ἑλλή- 

νν { ν . . ο ολ χ , Ί { ΑΣ ο ο ζοὔ1 ἀήσεδ», εἶσαπε ιβ εοπνεπεταπὲς 1Π- Ίνων της φρατηγθ»' συελθώτων δὲ ττέω, εἶπιαι τὸν 
του οεπάεπά σπα αἴταπιαάε «Πα αρραταϊαπι» 
ἀἰνιςίε, ΠΠ Οτεὶ, Ίας εβο νο» ἀὲ σαιδ- 
{4 «οπνοσανΙ, αοά νο]εραπι νορί5δ απιεῃ- 
τἶαπω ἠυΐμς Μεάοτιπι. ἀῑσίς οἴμεπάετε, αι 2) 
αυ μπι (αἱοπί ΨΙίαπι ἀΙςετθι, 4ά πος {ρο[ση-- 522 
4ος ναπίῖ, απὶ ἴαπι πηί[είε νιέζαπης. Πο 
Ῥαυ/αμίας αριὰ Οπῶσοτιπα ἆμσες ἀῑχίδ[ε Γετ- 

ὃδ ἴμτι Τηεεγ]εζτο ἀείπάε ἴεπιροτό «οπιρ]ΙΓες 
Ἐ]αισεηῇήπη τερετετιπῖ Ἰοσιίο αιγὶ αιβεπῖῖ- 
195 ες αἰαταπι Ῥεευπίαταπι, Πος αμα 1οχαὶ Τῶ ἀλλώ χριµάτων. ἐφάνη δὲ καὶ τόδε ὕστερον 

μ ἳ ἃ 

Ἡ ας 

τα "Ὄφιος 1γεῦ, 7. «49.2 ἔφέως απἴεα» 
ο Τὸ ἄλλα 4: εἲ 2Ίμα.., Ιοέο τἄλλω. 
1 ανς 6. Ῥ. 198. Ὁν 
{εριοπι Γεᾷα. «ἄγεδ. εἲ «4ἰάο: εὖ ἀεβι ει 41ῤεη. 

"Ἱδρίευς ἐς 1π. «4γοῦ. 1, ἵπ «1ῤεη. ἑκατέρου τῶν δείπνων. 
Ώπεπιη Ἱπ. Ῥαε/. «4. 7. 41δεμ. οἵα ὁερό. οἳ αμ: 
ει (πρτα ὡς ἡμᾶς, ο ἹερρυπτΙΓ Ἠαες ἆμο αδ «4ἱᾳ. 

-πᾱ Οταπ{οπίυπι Γατο]ο Διάασε, Βιτοιπάϊας ἆμςα, 
Υαῇς εἴις ατσεπῖεϊ6» {{1ήπυπ1 ατοἰαα, [εσσήπε, αιιο- 
Ουε πιοάο ΕΠΙ πιω]ίο ταφΠηιας εἲ Ῥτειἱ ἵηρεῃ- 
«Ἡδ. τοπα ση ναἡςβπια {οτυτα αὈϊεσειίπε Πε]νεαι, ἁιι- 
“10Πῃ αὖ {Ἠτρο σοπυ5, εἰεσαπςβπια Ρό. 6ωηίπεης Με- 
Που. Τ, ν. ο. εχρο(μ1ὲ. | 
«74. ᾿Επὶ τοῦ τρικαρήνου ὅὄφιος ] Ὀυταῦαι ἵπ ἴεπιροτᾶ 
-αμ[αη]αέ, αΜτεο ἵτροβς ἀπάιπα α ῬΠποσσπβδις Ἱπ- 
ΤεΨεσ[Ο οἳ «οπβατο, ον Χ» 13. Ωιαπι νοτο ΟΕ]. (2ο- 
πουΐης εκ Ῥείεγο αἀρο[αῖτ εΠεὶρίας σσ] Πρυταπι» 
εα Ἠυ]μς νΙάεΠ; 48 Απιρι. Οµβεγο νου]τας τε[ροῃ” 
ἄετε περαῖη; Ἐρίθο], 1, πι. Ῥ. 1σζ, Τλιοπι Π]σαπι 
ποη [πςο. ἱ (ΠΕΠ ΝΕΤΙΠΗ αΠΙΑΠΙΗΦ, Όπις Ἡϊς ὀτασο: 
εἰ π]σορς ἀε[οΡΙξΙΓ» δράκων χαλκοῦς Ῥαμ/ωμίρο. Πιο- 
ὪΠὕπΙΘΩΓΙΗΗ αυτο. ΟοπαπήποροΠίαπυπα πδς οχµίραι 
δνρόμίος, (ήρβπιο σοπιοσβριίσατος: ἀποίωπα ρτας- 
Ἔτσα, Ώο]ρ]ίσπα ΒγζαπΏυπί νεπεντ; {εά Πο Μος 

ος “πο]ο Ἱπῃβαπί, Ῥοττο 1ονί5 Οἰγπιρῇ εκ ατα 
ὃς ορίοΏις τι ρς Τε νο 99, 

τα Ξέρδης Φεύγων] Όμαε Ώου σαρῖῖε εοπΏπεπίατ» 
τοῦ Εινθμο ρα Ῥπο[απί αριά «41βεῃ. 1ν» Ῥ. 
πλσ]ίο ση οἴσπρτα, ρα αὐαεάαπι νυ]ραΏῖς Ἱεραπίις 
η : Ὁ ἀρτοκόπους, ὠρτοποιοὺς Ῥταεῦεῖ «412εμ., 
ο μαείας ἵη Όοδά, . Όε αριά 1 σος. ο[ἰδὶ πο Ρεππιηίαη(Ησ 1η {οαά, , ως ἀριιά ἀσό 
ὁ Πο πηβης, οα16 ἸαηραΏζΗΣ ἀρτοκόποι εἴ ὀψοποιόι πηυ]- 
οὐὰ (αν νὰ δουν. Ίήας. Ίη Αρτοπύπος: ΦηδΙΜΗΙ 
βἴοτμΠη ἡ στις Ρ]μήαγεῦ. μι 1. Ρ. 401. Ε, τὴ γυ]- 

06ο ἔοτίο ομί Πος ἀῑβρῃσεδίε «ρθεημεί Ιείο, 

τν 

Ταυτα μὲ [αυσαωίην λἐγέ 

τῶ) Πλαταιέῶν εὗρον συχγοὶ θήχαξ χρυσε καὶ ἀργύρε» 

Ἱ Πετόσμασι «4. ΤἠΠΙ κατασκεύασω. 2 πα. 
{ Γέλωτώ «ἄγοῦ. 

... ι 5 ας Ἅ ο 3 Παύσαίη, θενύνταλ ἐὲ ἐκατέρῃ τὸ δείπνα τὸν πιά” 
λ 3 / ο ' αν ῥασκευὴγ» ον. Άνδρες ΕλλΊΝεΕ, τῶιδε εἴνεκα, ἐγὼ ὑμέας 
/ / νά ου ον ς α συήγαγο» [βελόμειος ὑμι πι τέδε τὰ Μήδων ηγέἜ 

/ / : Ἡ ᾿ : μόγος τὴν αἰφροσύγη δυξα/) Ὁς τοιήιθε δίαιτα) ἐχ όν ν 
ας ως ο εξ 2 Χο” πώ . μᾷ, Ίλθε ερ ἡμέας ἔτῳ 3 οἱζωρὴν ἐχοί]ὰς ἁπιαιρηῥόμενος- 

{ ων 

ο 

;άυτα, μεγ]άυσαγῃ λέγ Ιά! εἶπται προ τὴς σραΊηγες. 
τῶν ΕλλΊνώ,  Ὑσφερῳ µέήοι χρόνιῳ ο μέὰ ταύτα καὶ 

δΛὀ 

ιός, ο: 

ταν ον 
2 ᾿Ἐφένετο «γεῦ. Ζ;. Εοτιβδίε νεήιδ. ο Ἔπα Ίδεα οπής {ος 

ε Ταρωσκευὺν 6ἳ ΙἴαΓΙΠΙ» «41ῤεπ, Ἠπες , ἀείοτίδεῃς οἳ ππ]ε πππαης 
δ' ᾽Αρτοποιοὺς -4ἱδεῃ... 

ᾖ Τοας ἑαυτοῦ διακόνοις «1δεη: 
ϱ Αοςηπε 

/ Νοπα 
η ΕΕΠί «ἄγοῦ., Ἡἱ Μήδου ἠνεμένος, αοτιπι. ρο-- 

Πε βασιλῆο. 3 Ταλαίπωρον -ἄίδεμ. ἃςε {9Ποῖῖο 
πι]]α οαἡδία, Ψἱά. Ο. δᾳ. εἴ Τς να, ος. 

ἐς ἑκατέρου τῶν δείπνων τὴν παρασκεύὴν. ----- Εἰπιαπὲ 
Ηετοάοῖαί (οάΐσες, αξ ρατει εκ ἨΙς{. ΕΗεγού. Ρ. 8ο: 
αυαπι ΠαῦὈεί «41θεμπεμς τοῦ Μήδων ἡγεμόνός τὴν ἄθροσύ- 
γην 4Όδαυε Οοάά. πεπαϊηί ΠΗρεξτα πιεπΏο ΕΠκί6ι τοῦ 
᾿Μήδων βαδιλήος αν υπα {ωρτα αλά(ἀετίε, ὡς Ξέρξης Φεύ- 
νώὠν ἐκ τᾳό Ἑλλάδορ Μαρδονίῳ τὴν κατασκευὴν καταλίποι 
τὴν ἑωῦτοῦ. αὐῖη Κευχὶ ροῦμ5 σοηρ[µετ6, αἰαπι ας: 
ἁοπίο νΙάεητης 1ί4: ὃς, τοιήνδε δίιτὸν ἔφων» ἡλίε ἐς 
ἡμέαά οὕτω οἰξυρὴν ἔχοντας ἀπαιρησόμενος. ἵπ αιῆ δις ῥὲ 
ἡμέαε Ἱερίσίε Τη[ρίεοτ νορπβαπα, απ νου ]ομίσαο οἵξυ- 
ρὺν να]ρατεπι {1Ο /ΗΠτΗΙΕ ζαλαίπωρον. 

1, 1, 196: οἳ δὲ ἔφασο, ΠΟΛΛΟΝ εἶναι αὐτέών τὸ 
«ΜΕΣΟΝ ἡπ Απ περοτίο, [μγγρ]ες ΑΙεεΙ. ν. ΟΙ4. 
οἶμοι πολὺ Φὰρ τὸ µέσο. ο. ΟΡΟ ΦοΡΗΣ οἱ, 4ὲ Ἡς 
ναηρε]ή Ρτοίεᾶυ ΈΤ, πῃ. ρ. 9ο». 6. ολὺ δὲ τὸ μέσον 
τοὐτῶν κὀκείνυ. ΔΗΙ. απ Εεοίογης ια κ. 

ἀτδις οὐ γὰρ μικρῷ τῷ µέσρ. Αάῑε ο ο ον 
Ἱτασηῃετ, ρ.ο 9. κ, ος ος ον 

4. Τοῦ Μήδων ἠεμόνος] Ῥϊασείει τοῦ Μήδου ἡεμόνος 
εχ ἅτερ.. πμ ναός Ἰωροτοςς μοτί. ΑδΓΗπΙ ἅπ- 

Ρίο μτας,  Ματάομή, ἀε[ίείαν εἴ Παρετβυυπῃ αάραγα. 
τηπή Ῥαμ[ηπίας, Ποη δ[επάς Βεπάατυτη τερίς, ρεπῇϊτ]ῃ. 
οἷτ ο ὌἼχας, Άάάϊεμπα οὕτω οἰζυρην ἐνοντᾶς δίρίτων, Ἱχ- 

τήθηΗ, ως {ετος]εβξίδ 1ΠΡΕΤΗΤΙ Ππετεπε, Οα1οιό Αι- 
ἀαοί τοῇαά ἂς {8 ππεαμε τεριοπί Παθίτα ἨἩσ]νοηϊ 
{ἔπετηπῖ» εοάεπ (0πγεο Ἱ ν» 1, Μδιιος, ον 

Ῥεηῖε μαι ο 
Ζᾳχσζ ος 

1ΟΙΠΓΗΗ ΝΑΙΟΚΕΝ: 
00. ΄Ην πολλὸν τὸ μέσον] Αππρίηπα ἁσιίπιεῃ.. ΦΗρτα. 



μία ἵω οεβῦις. Ἀάτάου 
2940 τ Ἑ α οσρδοο Ἑν ο ο ο] 

ἵως 4ὖ Ἰσποῖο {έρωί(αβ, 

σσ ο πο 
επὶ ττέων τῶν γεκρων περιἡιλωθήτων τας σάρκας Τε αρα μόνο, ο 
συνεφόρεον γὰς τὰ, ὀσέα οἱ Πλαταιέες ἓ6 Ὅα χδρο" ο οίαι ορ ο δω Ρα κδζος, 

«εὑρέθη χάραλη ουχ, έχεσα, 3 ραφην οὐδεμίη, ἀλλὰ ἐξ νεπιμπι Πες σαραῖ πυ]]αίι (ατωταπη Παβεηὸς πο 

ἑνὸς ἐοῦσα ὁστμ. ἐφάνη δὲ καὶ γγάθος» καὶ τὸ ὃ νω [ο] εκ πο οσο {ομάσπι ο Ίετι Αα 

τῆο γνάθα, ἔχησα ὀδότας µενοφυέαο; ἐξ ἐνὸς ὀσέαῖδοιπι 6ο ἀῑοά {1ρεί πιακἰ]ἰαίι 655 ον 

πώτας τούς τε ὀδώτας καὶ 5 τοὺς Ὑομφίας. καὶ ἆἀεηιεν», ειῃ ἀϊμηξίος, ο ος ο 

πωταπήχεος ἀγδρὸς ὀφέα ἐφάνη. ἃ Ἐπεί τεδὲ Μαρ- {ε απίνετίο Ταπι ΠΠοΙαΓέδ. ο ῤιδιαώ, η) 
δυΐε 5 δεὐτέρῃ ἡμέρη ὃ γεχρὸ ἔ ἠφάνισο, ὑπό τευ αὐΠειᾶΠι ᾿ορ/α ο. ας σε, 

μὲν ἀνθρώπων, τὸ ἀτρεκὶς οὐκ ἔχω δ πα πολ- ον ον ο ιο ΑΡΗ οαώπ λοὺς δέ τυας Ίδη καὶ παγτοδαποὺς ἤκουσα ά γα µ μτά προς αἀθϊνί ταπηεν πι ππη]- οσ 
πο Ἓοα καὶ τε μ γάλα οἶδα λαβ ὥτας πολ” ἵος, ΙΠΙΠΙΟ οπηΠίβέπας (ερεῖϊείε Μα ο τα. 
λουρ παρὰ Αρτώτεω τοῦ Μαρδοία παιδὸς διὰ του οι ου 14 πημ]τοῦ Γεἷο {ηβεπεῖᾶ. η ν πρ 
Το Τὸ Έργο ὅσι μέντοι Ίν αὐτέων ὁ Ἀ ὑπελόμωόρ τοηῖα Ματάοπ! ΠΠο αεσερῖδίε. δὲ ν 

τε καὶ Θάψνας Τὸν.γεκρὸν τὸν Μαρδωί, οὐ δύα- οτι εὔταπι Πι[εερεηϊ οφ 
µαι ἀτρελέως πυ,λέσθαι, έχει δέ τιν α ἵ Φάτυ καὶος[αδιτα]επαϊ εἳ Μμαπ να φ 

Διουσοφάνηε, ἀὴς Ἐφέσίος, θάνγαι Μαρδόμο, ἀλλ ΡοδΗπι ο ος , οσα Πρμεβυς Ἱδρεϊὸ 

ὁ μι αεόπῳ τούτῳ ἑτάφι, Οἱ δὲ Ἕλλην ὦν πι Ἱρρίμῃ, λς ἴἷς ἀμίδεῖι Ίος Ὠοθὸ ες ϱἩ Πλαταῖζσι τὴν ληνν Κ δίλοντου ἔβαπτω τοῦρ λλως ο ΡΙΜΝΗ  ροοφμα, κ : 

ἑωυτῶ , χθρί ἐκασοι, ο Δακεθαιμόιοι μεν Τριξας ἆαπι Ρ]αϊτδεη/[εΠι ἀ[ρεταεταηξ, {ι αι, 
ἐποιήσαντο θηλ». έθα, μῶ τοὺς Ιρέα ἔθαψαν, τῶφθοιῖπι αμἶσηιε [1ος ταππμασηηε. ον αν 
1 και Ποσειδώνος καὶ Αμομϕάρετος ἐσαν καὶ Φιλο. Ίπίρις Γερι]οΓῖς εβεξδ, 18 ην εἲ Α- 

κνῶν Τε καὶ Καλλικράτης, ο) μὲν οἱ τῶι τά- «ειάοῖε, ϱ απἱριβ να ος ΟμΙἱσιαίος 14 
φαν εσαν οἱ ἱρέές». 9) δὲ τῷ ἑτέρ, οἱ ὤλλοι Ἅπαρ- . Πποππραταίις εἴ ΡΗΙΟΟΥ ο αι μοετάοἵθθῥ 

τήται’ ον δε τῷ τρίτῳ, οἱ ὑλωτές πι οὗτοι μὺ πο 18ΙΕΙΣ Ἱεραισιτολα μη μυ μα 
εὕτω Ἡ ἐλαπτο" Τεγώηται δὲ χωρὶς ο πάντας ἆ-- 1. αἶτετο τε]ατ] ο ον Τερεαϊᾶ ΥαΙ 

ο μμ νν το Ἐν : οἱο απἰάεπι αμ ΠαπιαγετΠέ» ος Ἀλεπίεπίεδ. 
Φ4.] Αίας χαί Α»ληγαῖοι Τους έωυτων ομουν χαί Μεγα-δ[6οΓ[ΊΠΙ ΟΠΙΠ65. σοπ{εΙἴ055. [ῶς αἴφμο ΡΗΙαΗ] | 

β; Τε και Φλιασιοι τοὺς ὑπο τὴς ἵππε δαφβα- [ος μπι], πες ΠΟΠ Μεβαεπίς" οἱ 

Ρωτα». τετέω µε δι πάντων πλήρεες ἐγέοιτο οἱ [πο αὐ εη πίτα. ἱητοτοΏβς ὃς οτμῃς τερίε" 
Τάφοι, Ρ τῶ δὲ ἄλλων ὅσοι χαὶ Φαίνωται οὗ Γίλα- ἵπι απίἀεη ΟΠΗΠΙΗΠΙ {ερι πα οἴαμοι 34 ζ 
Ταμ]σι ἑώτες τάφα, τούτους δὴ, ὡς ἐ γ ω όοας . ἶα. 45. αοτΗτη τι ον π ριώα 

μας | μαι, ίσαλο οΏιεηάμηϊης » ἠ [απες λτ αὖ 

ας : ἳ ον . ων -. ϱᾖ. 

Ὃ η εονως κ μα μην ος. Ὃ ον μμ... 
α Ἰπα]σανίε Ῥούμκ τι, 7. ὁ ή, Ῥαε 4. Ῥαρίς, 4. αἰᾶ ἐπώνω. .. ο Δρεςί κος. φόρα 
Ἐπεὶ δὲ {1η ἐπὶ δὲ ο νε Ίο οδι ς λος λα, Ρα. -ά4τζ. -«ἄγεῦ. πάν ρα ή 

Έοιτο ὑπό τε «γοῦ, ῥ., ὑπ' ὄτυ αν]: «4. Αγ: ὅτεῳ Αἰάμς, ἀεμίαις ἀνθρώπου 1ο. ΡΙΣὲ ῥμης 14088 
Σε. Ψἱα,. 1, νι. ο. 6 Εἴπειν -4γοῦ. Ραε[. «4ἱδ. (πρτα φἨοαμε. Ὑπονοούμενος -4γοῦ. ο μη Ρε ἷ 

ασ εἰ Διονυσοφάνης μία 7: ππῖθα Διονυσιοφάνης. ξ Διείλωντο «γοῦζι }Ιπά,, ΤΙΟΧ Ἔθωψαν. 40 "ριοήε ή 
ἱ Το. ῥ πα, - . Οὕτω. μὲν οὗτοι ἔθαφθεν «γεοῦ. ία.  «ήεά, }ατ/. ἄεζων οείετι ἐν ου ή Ρή 

Ἠοηπε 1! Ῥετραίαπι, ΄ ο. Τα Ίαες ποι Ἱθρίι γε,  ῥ Ἠμθο ἀεοεπι' περ]εχίε {οσοῖς «4. 
ἔαγεδης ΜΙαιίσῃ. ρ. 87ο. Ε. ἀεί[οΠρῃϊ, ' α ΙΨ. 

ν 
. ἃ μέ ͵ 

ραιψ 
πο 

να ον η 

Ι ορ” 
/ - ΜΠΕ ας ον», --- -υ- 

ο ὃς ουσό, ῥαφὺν οὐδεμίην] Ῥο]]μοῖς απε"α [ας εχοπι- αγ) αηα ο” ΦΗΙΜΟΥ Λή44 τς ἀαδς η 
νο πο ροσίείο Ίαος Τδεορδέμη Ἄκομοῥομῥαγήμη. ἴτα- ' ὀ. Ομπε, αμαηευπηνίς Ρἱω{ου]ὰς Ἔνς ψίτ πι 
στ ο μας. ΤΝ 4. ἵη Ῥαθγίοί Βϊοι. ο. τα, πες σοπβάεηίίας εἲ ἀῑςΠήοπί ον οὑίσυτο 3 
ἔψγας ἸΠίαν Ο6βΙ Ισα., ὁ ια ματ, παπι αἀπιοβυπι αἀο]ε[οεπεῖς {μη1, . 
ἴυῃ Γοἱβιοξί ης ἠδιωσα ταοοςς οομρήτείσεη-:τΠετεις  - ας εν αν. αὓ. ἱοηριοίρης Ἱθροττα ααΠγπασηῖοπα ιο, µ. -αο, Τοὺς ἱρέας]. θηάπι αΠαπα 1 εχρ δη 

τοι νεο ας ος Ἡρίτοιατιπα τορί, ει Έτή- Ῥαηί μάντι, οτί ῥοῖ οκ (ρίοίσαπι 0) μση ᾿ ΠήΟΣΗ 
ιδ ση Πο οορποπηπῇ, "δε Ρο], Ίο. οππάταιις: (δᾷ Πηςαιαίη ἁΗδί» οΡΙπὸ ώση ᾖμ. 

Ίνα οπιοπς ῥη με με τα Μαῤοδος- Ι- -ἄπλδος ΞΡΟΠηΕ Ἠδλδτατή: ρέεςς (ρε, τομαπα ἓν παίσηι Ρρμιίο Ἱηρεδίηής ει Ιαἱεῦτοβις, ἐφώνη δὲ αμ ριασ]ῆς ἱπεογβιοπίπε, Ψ ια πι νὰ αἳ ο 
πα ὃ ὕσερον ΕΠΗ τουτέων τῶν νεκρῶν ---, 9 οδ[οτ ἐφάνη τος, απτη Ἠ]ο Ρεπιίες νοσεπ] ο μα πμ 

: ἆ καὶ τόδε ὕσερον Ἐ ΤΙ σουτέων, τῶν νεκρῶν πέριψιλωθόντων Ἡ]α ᾖιοι]ε ποῖηῃ αμίάσπι ποη Παυεξ, {μι ]οευδ ιο τς, κο τη. Ροδίζα ἀεπιϊπι, πια 6ηγΠο οπᾷἡ- (1οἱ/. Πεν, Ε]ρήν αὐίδις αἰἲδί Πᾶ5 μονος . ο; 
πα ο ο ης τέδε, νε 1ὰ, αμοᾷ ἆς οχαπίο Ώπο Μιβς, Ἠϊο Ὀπαπητηαιίοῦπι Ἰορίρίς μῄοθιιατ νά Ρ. πάσα νσοις, αν επί εκ]ρτοι, Γι ο αμάξι Ραμ]ο ρου | . πι Ἡρ ας : 

ο ο ασ - | ατα ἀϊρηατης αρῖ (ο]εοετν. 17η) Ἐν ορροΠὶ ἡ ας 
ην ναης αβάνς] Ίτ εἴ Γαι[αμίας Τε τκ, ο, οἱ- να τεπιονῖε ἀ[Ποι]τατεπα» αν, (ὰ Οὔη 

τσ | νθγο ιρλ θώῤου, ΗΠογ]οὶ Πτι]ο, Ἰ[ἶ]πᾶς Νειίταπ Τοτίαδία, Πας Ἰρένως» ΏεΒ σ ὃς Ἱππέδο 
η | εὐπὲ οὗ ρα ασηα ὁοπδωμάῃι ασσεροῃς μετα δν ΡΕίε ρούυς αἴουή νάοδίαις Ἠμναή, «οτήνών ἡρίῳ ς Ἔνθαρ ολ ποδο ρω ἡλοι, Ὁτις Ἠξίσιο, ο Ἱππέ' ουΙα ἁππσυμπιγ α οείεΙΙδ ο πλ ν, 
ο να ας 3 ἔθαψα Ἰ Δεφπϊό[ζο 1 εἸεραῃ-  αζεπι ας νΠ, ο. 194.» ΤΙΚΟΦΙΑ) ΣΛΙΟΚΕΣ. ΡοΠΠ5 118 να ας ΟΠ6γ11. Ἰρένως Ώνε εἰρένας σοτι]σο κ ο ον ης κ ρα ρα πρ ης 

εοπ]εέτηῖα», εοαιιε πο ο μμ «Φδςο περ ππέες καλέφντὰ ο ῃίπο Ἰοῦς μον ἂν Ἰοσομι Ἠϊά ἱομαμοο, αμοᾶ Αάξεων Ἠρο. 80. Ὡς ῥνὼ πυνήάνομαι] ΑΡιεραωαν Ἠλπο Ιρ σε; δότου εο]]εάοι νοσεπα ης Ἱηοπίσίς ψάσπιως, Ἔαδσπι ο πρι νο παρα τοι Ἵν, ο δν νο ἀπας 
ππες ετπάΙΠκΗπιο ἄς Γαμτο, Πο οοπιπεηταπε,  ζοομ πά α ποηα πο, ί απέδαι ΠοἩ ἀσθυ ο τν αν αν μηνα ο ον οδόν τετ α αἲὃ οκωνεμέµιαν φον Πο δν ἁνκῴς ἷν | δλρβίοηον εί» φις τες αι αςο ημης ωηρρν Ἠς, πλη]ήκομε ἀῑδς ἀμήπυμι Ασε ΗΕ «ωέ ἆμμος Ώλυαο Ονμλοαε (αοργβρω πλοοὸ Ίριμῃ, α)” Άμα φχοβῥίων Ὀλασίααν  ποογος θνοημάν 
«μετα λογεγ] ῥος/ίμη. δ0γἱὅε ἐὲ 914 εομάρμομο το (μοθδ χώματα κῶσαι κεινὰ ΡΙαυΡΙΗ Νορ μαδοΡΗ 
Ελα, ἔνθω μὲν τοὺς εἰρένως ἔθαψαν ττ. Ξτ ον [η Πῖης. Αῄοτιτι (αρι]οἩ{η. σαδ(οσι ο ΛΥ σπμα ο) 
(προ, ἐν μὲν τ-- ἔσων οἱ εἱρένε. ο Ἰμλτοδης αμβίωμ. τοοοιάῖωι, ἐτήπιηής πάθο πάθη αλβ μπε αρ 
αμ ο τη ῥ]ᾳ /ΦεΗγ61 (ρ. 5ο. Ὦ.) {040 πείπο ηε]μς κεινὰ Ὅβομα ετ ἠμωπίᾳ, «πε Βαἴποερ8 .{ 

κ. 

ΗΝ 

αέ- ο τι ο νο. 

τα 

πα 

ο αν ὅ « ' -” 9 9 ετο ς ί κ να Ίλαρς οπρίοτ” Εἰρένας -ποδής αερα: Ῥ]ρένως δὲ πφλοῦσν τοὺς ἔτος ἤδη Πηοσηημο 3 4 6ο ας σος Αιουε παςς τς αι 

ἃ νερο ἐκ παΐδων γεγονότα ---ττ. οὗτος οὖν ὁ εἰρὴν, εἶκοσι νο]μ]δ[ε» τος οἵαματ, αρηίτα α ΜΗ απ ωπίο 
ἡ ο ονὼς» ἄρχει τῶν ὑποτεταγμένων ἐν ταῖς µάκαιο.--- 1) ΟγυΠίο ὰ «δογΗ, Ῥ. 147. ια ΤΕ ο. 

ο οΜη(οςΡ σι] ήημο οργέέμς σέ «οσομηιοάἁέμερ {[ομρίοτυπα οοπ{εη ία Ἠποβατει αν Έ]ρεγες «γα μή. ᾿ Ρίολωνς, ορ ο  α 
ρε ο αΣ ο Ίων, «ωδογές, 05 { 410 1η 14 ο βεα Ἡ σην κ οι ο, 

΄ 



ῥ 
Ί 
η 

; 
ᾗ 

το δ6Πο[ρίις αρροτατµτη Επὶς[α, 

το εοπῇῃ]ο νΙπι ει Ρε]ίαπι ΤΠείς 1Πίε- 

ζΦΠοσιπῃ 0ος απμπι. «οππεπίετ να[ατετας, 

"πτρϊτταπῖες, 6 γε[Πρίο οαἀποθαῖοτεπ αἆ 
Ῥαυ[απίαπι πιήςτε, 

ὄδεα τε πιει «ο5 οοπΥεπία, :Αιαρίηις επ 

αποξοὶ τῆς μάχης ἐγένοντο ἑκάς. -4γεῦ. 

Βερη]ολντὰ ἴρ]άειη Εἱα, αἱ ΑΕρϊησίατασα. ΤΗςΡΦ οῦ 
Εμίπι {π Νίελος ρυπίτα, ὉΑΙΙΙΟΡΕ: ττΕεε ΙΧ. ζδὰ 
αςο]ρίο... ἵππιπ] αἲ 15 Πηρα]ϊς εχοῖταϊὶ ἵηῃ«ήΟνοµαι» 3 ἐπαἰσχυοµένες τῇ ἀπεσοι τῆς µάχήΕ, ἑκά» 
σας απἱ ετηρείοεραπι {ε α ριρηα αὈ[αϊδίε, σης ὃ χώματα χῶσαι χεμὰ, τῶν επιγιοµένων ο εἷ- 
τε[ρεέχα ροβιετότιη ΠοπηίπΗ, Φι1ρρε τ- 
πηη]ης Ί]ῆς ο6τ ετἶαπῃ απὶ ἀῑσίτας ΑΕρίποια- 
Ταπ1: 4ΗέπΙ ερο αἰάίο νε] ἆεσεπι Ροδῖ Ἠαης 
ΡΗΒΠΑΠΙ απηϊς τοραῖά ΑΕριπείαταπι α Ο]εα- 

Ἡ / 3 πολ 3 ος Ἅτ 
γέχα, αὐθρώπωγ, ἐπεὶ καὶ Αἰγυητέων ἐσὶ αὐτόθι χα- 

λ μη) 1", : λεύμενος Τάφος, τὸν ἐγὼ ἀκούω χαὶ δέκα ἔτεσι ὕσ-ε- ο 0.) γα. | : ρα8- 
ῥ μετα ταῦτα; δεηντων ἆ Αἰγυητέῶν, χῶσαὶ 

4ᾳ Λιιοβϊαϊ Πο, νίτο Ῥ]αιθεπῇ, ἹΠοτιπιάδ- Κλεάδην τὸν Αὐτοδίκὰ, ἄνδρα Πλαταιέα, πρόξει-- 
Οτοςοῖς ΠαϊΙπι α 

. Ε » ον 

νο εοτα αυτω. Ὡς ὃ) ἄρα ἔθάψαν τοὺς γεκροὺς 
9 φ ρα 3 ” : αμ. γ΄ . «Φίοταπῃ ΠΗππατίοπε ἴπ 8Ρἵο Ῥ]αϊΦεπῇ» Ππ- οὗ Πλαταιῇσιοί Ἕλληνες, αὐτίκα [Ελευὀμέγοισί σφἱ 

τεπάηπα, εχρο[ζἙπάιπιιο «ος αἱ Έὐπι ΊΜ6- 
4ἱς {οπῇκίοπε: ος ἵπ Ρρεϊπαϊς Ππιοσοπίάσπι 
εἵ Διιαρίηαπι» ααὶ ρτηαῖρες Γαδοπ] Ίπεοτ 
ΡΗπιος αεχι]τὶς{εηπῖ» οτι, ΠΙ εος ἀεάιάϊσίεπι , 
Ώθῃ Ῥηιμς αὐ υτοο ἀϊ[οεάεπάμη ἁαπι θΘαΠι 
Ενετηρ[ίεητ. Ἠος Ρί ἀεστενετθ, ιπάθεῖπιο 
ἃ Ῥήρηα 4ἷε Πιονεπίες οὐ/εάετε Τ{εραπος, 

ἐδόκεε ξ «ρατέύεσθαι ἐφὶ τὰς Θήβας, καὶ ἐξαιτέεν 
αὐτέων τοὺς μηδίσαντας, οὐ πρώτοίσι δὲ αὐτέων, Τι- 

δομµηγοίδη, καὶ ̓ Ατταγῦο, ὃἳ ἀρχηγέται ἀνὰ πρω- 
τες ἔσαν' ἣν δὲ μὴ ἐκδιδῶσι, μὴ ἀπανίςασθαι Ἡ. ἀπὸ 

Ἀ .ω 3 / ον 

Τη πόλιο “πρότερου Ἡ ἐξέλωσι. ὡς δὲ σφι ταῦτα 
/: ε/ ΔΝ ς / ς / ο Ἡ ον .ν, 

ἔδοξε, οὕτω δὴ εδειάτη ἡμέρῃ απο της συμβολήξ 
3 3 /' 2 /{ απικύμθοι ἐπολιόρκεο Θηβαίες, κελεύοτες ἐκδιδό- 

Ἰμθεῃῖες ἀεάστα αἱιος ἀῑχίπιις ν]τοφ, Αρ-σσγαι τοὺς ἄγθρας, οὐ βλομένων δὲ τῶν Θηβαίων ἐκδὶι-- 
Ὠμεπηδής ἆεάετε ΤΠεραηῖς, ἄβτυπι Θοτάπα 
"Ῥορυ]αραητς  ππιτηπιά!ε  αἀοπίεραπεας, 

Ψιεεῄπιο ὧῑε ἼἩπιερεπίὰες αἆ Ῥοριίατες ἴτα 
1πα1ες απ Τμεραπί, οαπαπάοαιϊάεπι Οτα- 

Ε35 εχριρηπανετῖπτ, ἃπε πο 15 ἀεά]άετῖ- 
15, αρῇῃε ης ποῄτα σαµδ[α Βωοῦῖας αρετ απ 
ΡΗΠς νεκετητ: {εὰ "νε ρετ σαιι5[απι ἀθροξ- 
ςΕεΠάΙ πος. Ρεςιπ]ας εαρίαπῖ, Ῥεσοιηῖας εἶν 6 ἂν 
6 Ῥυρ]ίσο ἀεπιμδ: παπι εἰ ραρµσο οαπι Με- 922 
ας {εηβπηής, ΠΟΠ αὐἴεπι Ώος {Οἱἱ: νε το- 22 
γετα ἀεροίσεπῖες 1ο5 ΙΤρεπι οΡΠἀεΏε, Πο 
1ρΡᾳ πος ἴπ ἀἰ[εερίαιίοπεπα εχΒΙρειηςς. Επί 
Ἐποδαπϊ {4Π6 ῬτοῬε ει ορροτίαπε Ιοᾳυέαπα 

ψε]α {86 νΙτος ἀεάσιοα; 

Όχρα ΡΙοβιςίε: επί Ίρετον 4 {ε Ῥαυία- 
πῖας αἀφιξτος οὐἷρα αὐ[ο]νΙῖ, ΠεραΏς Ρί6: 

2 

ται ἐ6 καιρό’ αὐτίκα τε ἐπεκηρυκεύυτο πρὸς [αυ 
Ζοσαΐη οἱ Θηβαῖοι, «έλωτες ἐκδιδύναι τοὺς ἄνδρας, Ὡς 

δὲ ὠμολόγησαν ἐπὶ τούτοισί, ᾿Ατταγῦος μὺν ἐκδιδρήν 
σχει ἐκ τοῦ ἄστος, παϊδας δὲ 4 αὐτοῦ α πα χθέτας 
Παυσανίης ἀπέλυσε τῆς αἰτίης, Φὰξ τοῦ μηδισμοῦ 

3 ”! } / ν 
δόναι, τή τε γην αὐτέων ἑἔταμνο καὶ | προσέβαλ- 

ον 1 ἄν 5 / 

λον πρὸς τὸ τέμχοὀ, ἸΚάῑ, οὗ γὰρ ἐπαύώτο ς σιγό- 
2 ω ς ντ ον / ο . 

µθοι, έίκοα-ᾗ ημέρη ἔλεξε τοῖσι Θηβαίοισι Τιμηγοίδη» 
ἈἊ / .. 9 λος ο) / ο» τάδε» εν Αιδρής ΘΦηβαιοι, ἐπειδη οὕτω δέδοχται Ττοι- 

κα : ν ο / 616 Ίτα «οΏ{Πεμίητ ο5ἳ, ΠΟΠ Ρρεῖας αὐ/οεάς-όο;, 
τε αµ ορριρπατίοπε ΤΠεΡαταπι, απαῖη απξ 

σι Ἑλλήσι, μὴ πρότερον ἁ ππαλας-Ίναι πολιορχέο- 
λα. π ά - Ας πι 2.. ος . τας Ἰ 3 έξέλωσι Θήβας, Ἡ ημέας. αὐτοισι πα. 

ο” ον : το ϱ/ .. τσ ς ... 

ραδῶτε, νυν ὢν ἡμέων εἴγεκα Ύ3  ΒοιωτίηἩ πλέω 
μὴ αὐαπλήση. αλλ᾽ 9 εἰ μὲ χρµάτων χρήζο- 

͵ ς / . τες, πρόσχημα ἡμέας ἐξαιτέοται, χρήματά σφι 
᾿δῶμεν ἐκ. τοῦ κοφοῦ. σὺν γὰς τῷ κουνῷ καὶ ἐμη- 

, 3 γω κ - σος // 9 δίσαµεν. οὐ Ρ δὴ μοῦνοι ἡμέεε. εἰ δὲ ἡμέων αλη- 
» ς ο” ς ὁ 2 έως δεόμενοἰ πολιορχέώσι, ἡμᾶς ἡμέας ἀὐτοὺς ἐθ 

αγτιλογίην παρέξομεγ’. κάρτα τε ἔδοξε εὐ λέγε, 
3 

ατα ον ον / Ν Ν | ' . του [ξ]οπί Μεῶκω εκ[ο ραπτίαῖρε, «6- παιδας οὐδὲν εἶ]αι µεταιτίωρ. τοὺς δὲ άλλες ἀὖθρας 
. πώ . 9 . . 2 τ ον ε 3 3 . τε πο ΤΠεραπϊ ἀεάίάετε, 1ρᾳ αάεπιζδτοῦς ἐξέδοσαν οἱ Θηβαιοιν οἱ μεν ἐδόκεον αγτιλογίής 

Ῥαϊαραηε {ο αἀερίατο ἀἰ[οεριαοπεπι, αἲ- τε κχυρήσεη, καὶ δὴ χρήµασι Σ ἐπέποίθεσαν διωθέε- 
.απς ὃς 

. ᾱ Αἰσχυρομένους Ῥ]ω., ἐπαισχυνομ. -4γοῦ. }- ΒΡΗ. Ῥανλν. 4, Α: «4. ἀπαισχύνομ. ᾷεά. αν -4νλ., Ἠϊοκ 
αγῖς, Ώ., ΟΙΠι κοινό. 

Ἱία {εχ Ίῃπ «γε. { Πρσέβαλον «4γεῦ. 
Σὴς. δ. ΑΥ]ΐ.ν ἉΠΙ πρὶν ἢ. 
«49ῇ., οεῖετὶ ὠνατλήσῃ. 
πονῖς «460. 
Φαγή5. «4. ΒήΙ).ν ἐπεπύθέόν Με, Ρά. 40. 

 Άοηπ οξὲ Ιπ «γεῦ. 

4ο. ̓ Απαισχύνομένους] οι αΏὈί τεροτί!η Ἠϊης οξῖαπί 
ζπείείυς» τεΠτηῖο Ἠειοβοίεο ἐπαισχυνομένους. Ῥτο τῇ 
ἀπεσοῖ {οΓ(ας{8 {1ο ποία {ο ραπάί ρο[πεταῖ τῇ ὠπεσύτ" 
νὰ. (αρτα ποϊαῖα Ῥ. ο, ------ Ῥαυ]ο ῥοδί εκ Οοάά. εε 
Πμγοῦσ χώματα τεΓΗ(ΠΕΠΤΗΙ κεὼ, αοά ραῖοῖ εχ 

Ῥὶε, Πογο, Ῥ. 63. ΥΑΙΟΚΕΝ. 
44. Χῶσαι Κλεάδήν] Εοθ ποπ αμάΐο. αὶ ᾽Αλεάδην οϐ- 

πηπάνης» νἰοίπ]α Πζτοσατυτη Α. οἳ Ἱζ, Ίαρεος. ΡΥΛΕΙΟΣ 
ἈΠο5 ϱοπίζα νοπῖς Ῥ/η. Μάρα. ρ. 979. Α.. υΡἱ Κλε- 
ὅδως ὃ Πλωταιεύο. Χῶσαι ἵπ Ειηυ]]ς ἔδιτα οθηρε[ής, 
τὔτηπι, Παγρίάες 1ρῃίρεπ. Τα. ν. 7οα. Τύμβο τε 
ΧΩΣΟΝ'’ οἳ ΑΠ]. ν. 1449. ἔπεί µοί τύμβος οὐ χωσθή- 
σεται ὅτοι ρ) 
«48. Ἐξαπέειν αὐτέω Ἱ Ουία πιο {εφιίτας ὃν ορώ- 

Τὸισι δὲ αὐτέων, νοἵα πηϊΠὶ Κοεμίμς οοτΥθχ]ς[ς νιάδιυτ» 
ἑξαισέειν ᾠσέων τοὺς μἠδίσαντας' ἀξέων 1οπῖςο Ώεχιι Ί6- 

οἱ Ίμβα ς, 03. ἴάεπι νΙάυπι α ντ ἀοέῆς Ώερο 
» Νδ]ὴῖ α ευρο} Έτη. 1» ὁ. 16 [5 7ο9βο ο 

εὰ Πήε]ηή ᾗ ς, 4. ᾖο, Ῥἱεγ]οπό Νετίβπι. ϱ. 98. Ἠΐς Ἱ]]]ς νοιοι τοις : Ἰ 
ν πι, Οιαε, Τρ πι {οπ]ριίς αἵαηι σπα Ἰπῃβεγεῖ; 1Π. Παρ 

ᾷ (]δομάῃ διὰ «ίση». Ερ]ίο, Ἐ. Π. Ῥ. 176. 38. 
90. Ἡν οὗτοι νο. ἡ μήτέρ ο. τὲ ο ο ον ο αὐτὴν, Ἶν ἁλῤμγοῦσιν ἀθν εἶναι, Ρτο νε]ριῦς αὐγὴ οἳ τό, Ῥτοςι] ρ]εζαγγιὶ Ίοςο αριἀ ἱοβεπεηι {:αζγή, Π1» 
ἐνδάνειν ὁ-εν οὰ ἀπΡιο σοτπρεπάπης ο} πηήΗΠΗ9 
ἵπ Ύδρο ού. Ἐε]ίφμ]ε πιοπάρπι Π]. Ογο9 

πι 01ο/εῥίοπί:, Έκοειρι, εχ (διρῤµεί ἘςΙοβ. Ρ. 

ο "Ἡν «γεῦ. 7 οἳ ἐξριτέωνται 
7 Ἐπεποίθεαν διώσαδύαι «4γοῦ. 7, ΡΠτς Ελα ο (εμού, οΙρΙοΟᾶνΊΠ., ἐπεπείθεσαν «4 

ὁ ο] ἵῃπ Χώμωτω αηρι, ΄ΊΓΗΠ κεινὼ Ρύμ. 7 πα, «4γοῦι {τς 
ϱ Έϊεκεν } «4γοῦ. οι. «49ῇ.. Ιενί ἀῑ[ετίπιϊπα, 

λεᾶδην ΊΜεα. «4. αι.  ᾗ Αὐτῶν «4γεῦ. . Βα[., τεξῖας ορίποῦ: ἑωύτῶν α, 
71η. -ᾱνκ. Ὀγὴ. αγή. 4. Β. «ά,, αυοά ρε] ποπ οροιΙεταῖ: «ρατεύειν εί, Ῥαη/. 

{ Σμέόμένοι Ιάθιῃ. 

6 Τῶν Αγ. Ῥαε/. «49. ἐ- 
γιά, ΥΠ» 6. ϱ «4γεὸι 

ὁ Ὠε[άεταπιυς 
ος 1 Ἡ ἐξέλ. με, Ρα. «41. 7 4τεῦ. Ρα: 

η ΟπΙτΗΙ Ἰάεπὶ, αι ες ὠναπλήσῃ οι ες. δα. 
ἀεϊπάε, Ἠαιᾶ αὐῑάεπι ρτανα. ῥ Δὲ «4. 6 οι 

Τ47., Αὕτῃ δ) ἐπυργώσαντο" µ/2ες ῥοβη]ατο {οπέοηεατα 
Ῥοδταςε ὑπίςσπίαμε ρατεδῖε αεεπάρη, αἴαιε αἄθο ατῖαπῖ 
ΤΕΡΟΠΕΠάΗΠΙ: Ας δ᾽ ἐπυργώσβντο, καὶ περισκεπεῖς Ἔτευ- 
δαν οἴκους. | ΝΑΙΟΚΕΝ: 

6ο. ΜΙ πρότερον ὦπῶνως. πολίοβκ. ἢ ἐξέλῶσί] Το]ς {ι- 
ΡΕΗΙ9 μὴ ἀπανίσασθαι ἀπὸ τῆς πόλιος ἡρότερο ἢ ἐξέλωσή 
εί Ο. 16. πρότερον ἢ νενέσέαι ἐν Πλοταιῇσι τὴν μᾶχην. 
ΑΗΤεσΓ ες ρτίς Υιήραϊο σοηρτµεπίει νΙ, 45. οὐ φὰρ δἡ 
πβότέρον ἀπανέση ------ πρὶν ἤ ὄφεας ὑποχέιρίους ἐπριήσωτοί . 
Ίηηρε (γοπουίο οὔ[ειναῖα , ν» 116., ομίής 1η υἱεῖ- 
Π5 μὴ ἀναπλήσῃ ΙαυιάαὈῖ]ῖς ορετᾶ. αλ. τό 

64. Χρήματα σφι δῶμεν ἐκ θοῦ κομοῦ] Αα ΔΙςΠΗΙα Ρο” 
Πυ]αΠο, { ΡτοίεςΠο νατίταιε Γμαίτετωχ, Ουί οσα 
{ται ᾶσπα ετ. ἀοἴαπι τεἰρυῦ]ίσαα οοπ{α]ωπε» Ιηρυπε ιά 
Ις οα[ο ἀερει, αωαπάο τος {ορῖας σαῶς. Ύναπι εαν 
{1Η ἁλιοτές οῦ αναπτυπις αμεπι ρταείτατε ΠΟΠ ω ὸ 
Ρ]εόζετα, αμαπιηυαπι εΗ(χος ἱεβυςποάί Ὃ ολ, . 
πα]δυς ρ]ηχος, α σοπβ]ο ἁππάο, πε βΗΠά ἃ ἂν οοοὸ 
πηεπήτο όπηπες ἀαιέγγέδίε. Ἐρτέρίαξ αά Ώαης μα 1ΠΠΡΙ. 
Άγηζεγεδρεβ) Οµα6. ἵωτ. Ῥαδί. Εν. Ἡ» 5. ἀδᾳΗΙΠ{10- 
πο {μης, «6ᾷ οταπι οταΏο Ἰπβασαία εξ οδΗςία ἀ][ρατ 
6ϱῖ. Ονίέηίσπι ΓΠπεβαπαπη ΡΑΒΕΟΤΗΠΙ ορρίερίεταπῖ ᾷο- 
πήπατι, ἱπνίσαππανο ΤΠ ΕΙΕΗΟΠΕΙΙ ΕΟΠΡΗΙΕΓΕΠΙ. μαες 
Π4ε Ρ2ωηίσε, τῆς δὲ αἰτίην ταύτης δημοσία σφίσιν οὔ. 
ἀέτεσι, ὅτι ἐν ταῖς Θήβαις ΟΛΙΓ ΑΡΣΙΑ., πα οὐχὶ ἡ πά- 
τριος πολιτεία τηνικαῦτα Ίσχυεν Ἰ-. ΙΧ» 6. , 

Ζ6. χρήµασι ἐπεποθεσαν] Ωνπβοπεπι «4η, Ῥρρ)ής 
2777 9 αµ- 



; 
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ΜΑ. « κ. ν.Ν ν ς / σθαι, ὃ δὲ, ὧς παβέλαβεν αὐτὰ ταύτα υποέῶ 

ἳ 
” ο» Ἶ ! 

τν σρατὴν τὸν συμμάχων ἅπασαν ἀπῆκε, καὶ 
/ } 7 / . λ 

ἐχείου, αγαγω) ἐ Κόρη διέφὼερε. Ταυτα µε 
2 ρω / ! 5 / τὰ οὗ Πλαταϊίῇσι καὶ Θήβησι 3 γωόμωα. Αρτάβα-ὃ 

/ 3 λ Ν 

ὅος δὲ ὁ Φαρνάκεος, Φεύγω ἐκ Πλαταιέω, καὶ 9) 
Ἆ { / / τ ἃ δή 

πθόσω ἐγίμετο, απικόμωο δὲ µη οἱ Θεσσαλοί παρὰ ταραζηπι αὐἴεπι Ῥματηασίς Παν 
3 } 7 / ς ὧ . ο ὼ 

σφέας, ἐπί τε ζείια ἐκάλεο, καὶ ὃ αερώτευν περὶ τῶῖ Εηβίεη5 Ῥοιο {ε ΡτοΠΡΗΕΙΑΙ 
ον ον .ω » Ν ΄. Γη . 

της φρατίή της ἀλλης, οὐδὲν ἐπισάμωοι τῶν ο 1, 
: ρω / ς ο Ἀ / Ν ϱ Πλαταίσι γθομέω. ὃ δὲ ᾿Αρτάβαζος, γνοὺ ὅ 

3 » ἳ ο» 3 η ο» 

εἰ 6 ἐέλοι σφι πᾶσαν τὸν αληθή τῶν αγώνων εἰ- 
παιν ἆ αὐτός τε χιδυγεύσει ἀπολέσραι καὶ ὁ µετ 

/ 

3» 

3 

3 ον / 5 / / ς / Ν ε) 

αὐτου σρατός' ἐπιθήσεσθαι γάρ οι πώντα τυὰ 5 οἱ- 
ετο πυθανόµεον τὰ γεγωότα' ταῦτα ἐκλογιζόµε- 

λ λ 2 06, οὔτε πρὸς τοὺς Φωκέας ἐξηγόρευε οὐδὲν, πρός τεοο 
δ Ν Σο λ 3 

τοὺς Θεσσαλοῦὺς έλεγε τάδε, »», Ἐγὼ με, ὦ ἄνδρεο : | 
22 

32 

32 

22 

22 

22 

22 

22 

λ ουν / ’ Ε λ Ν 
Θεσσαλοί, ὢς θρῶτέν επείγοµαί τε κατὰ ΤΗΥ 

3 ον 2 { λ ) 

ταχίςην ἐλῶν ἐς Θρήΐκη, Χα σπουδν έχω» 
πεμφθεὶς κατά τι πρῆγμα ἔκ τοῦ «ρατοπέδου 

τὸς αὐτοῦ οὔτο κα] πόδας 5 ἐμεῦ ἐλαύνων, προσ- 
δόχιμόρ ἔσι, τοῦτο Ἀ καὶ ἔεηίζετε, καὶ εὖ πποιεῦ- 
τες Φαΐγεσθε. οὐ γὰρ ὑμῶ ες χρόνου ταῦτα ποιεῦσι 
µεταμελήσε”. ταῦτα δὲ εἴπας, ἀπέλαυγε σπου- 

ο” λ λ κ 2 δῇ την σρατὴν διὰ Θεσσαλίής τεκαὶ Μακεδονίης Ἰθὺ 
εκ) ο 4 ιν / » Της Ι Θρηήϊκήεν ὧς ἀληθέως ἐπειγόµθος, καὶ τὸν µε- 1 
/ / ν εν ν ελα σύγαιαν τάμ]ῶν της ο9ου, καὶ ἁπιχβέεται ἐ6 Βυζάν- 

λ ο» ον ον .. ο. α ΤΙΦ2 χαταλιπὼν του «΄ρατου τοῦ ἑωῦτοῦ συχνοὺ, υπὸ 
4 / ο. Θρηήίκων ἕ τε κατακοπύτας κατ ὁδν καὶ λιμῷ 
/ 1 3 λ 

σὺφ΄άντας χαἰ καµάτῳ. ἐχ. Βυζωτία 9ὲ διέβη πλοί- 
οἱσι 1 3 λ ς/ 3 / 3 λ 3 / ο 
ο, αυτός µεν ουτῳ απτεόφησε ες Την Ασιν. Της 

3 κο ξ , ον 9 ν ο” λ ο -- δὲ αὐτῆς Ἠμέρης της περ ο) Πλαταιῇσι τὸ τρῶμα ἐγέ- 
στον συγεκύρησε γενέσθαι καὶ ον Μυκάλη της Ἰω- 

Ί 3 Α ΔΝ 3 ο. 3 / ς διή5, εσειδὴ γὰρ ον τῇ Δήλῳ Ἡ ἐκατέατο οἱ Ἕλλη-' 
ψ6» οἱ 9 τῆσι γηυσὶ ἅμα Λευτυχίδη τῷ Λακεδαιμο. 1 ο - .ὁ, : ών ως νε ήῳ ἀπικόμωοι, Ἠλδόν σφι ἄγγελοι ἀπὸ Σάμο, 
Ἀάμπων τε 9 Θρασυχλήος» καὶ ᾿Αθηναγόρης Άρχε-. 

/ 

σρατίδειω, καὶ ἨΗγησίσρατος ᾿Αρίσαγόρεω, πεμφθόν- 
τες ὑπὸ Σαμίω λαθρη τῶν τε Περσέων καὶ τοῦ τυ. 

/ / κ. 3 / } / ῥώφου Ρ Θεομήφορο Του ᾿Αιδροδάµιαωτος Τὸ) κατέ 

4 Τενόµενα «γεῦ. Ῥα. 7Ἴμά,. οοπΠιοάϊιις 

Τα. «49. Τηπα. «γε. ἐλῶν, υ [ει], Ρῃ 

ςΊσαιν 

ἆ Ἴοπ Ἱερίτας ἵπ 4λ. δ/. ] Οὗτος «4γεῦ. 71η, 
Ῥταείσετεα ο η «44. εἰ Εάά., νι]ρατμπι Ἠαροι {νε 
3ΗβΙΠΕΗΙΟ.. ΝάΕ 1, ἩΙ, Ι4 ο Ὁ Θρασυκλέος «{γοὀ, : ήτο 
ᾠήτορος «ει, «494., ρίανε, Ψἱά, 1. ΥΠ. 60. ο {ο ὄν, Ῥρβεα εἰ μάς , 9Η ο λῳ, - 

α εώς συ ος 

ο οὐ νε νο τ ος 1ᾳ5δ ες οσαΠτίς οµπι Ὠας 
µετα τῶνδε. αὐτὸς δε ὑμι Μαρδόνιος, χα) ὃ σρα-Οδᾳμοάἁαπι πεοσίηπ.  ΜΑϊό 

ν πο 
οριὰ Ώείοᾳ Οταςὶ εοπΠἀετεπΏ; οπἱο. Πᾶ” 

15γταΠπο Τ Πεοπιε[ίοτε Απάτοάαιβηοὃ μες. 

: : ( 4 παπι φινόµενα «4, οἳ αΠοταπῃ: πποχ αἲοα ᾗ, επί 
τα ο Ανδιρώτευν «49. ἔγ., ἀνειρώτων «4γεδ. Ῥας/. τρ ἵΠ α]ς ὦὠνηρώτευν. ο Ἐθέλει 400. -, ὁ . χ/ 

ον. ἆ Ὠντόστε 4. ο Ὥμτο ρα. 48. Βνη.  } Κατατάχκα γώ μμ, 
ᾱ, {ιο που νν 5/. 2» ἐλθὼν 4. Δγί., ἐλθεῖν «44, ϱ ἡ{, Ρα/. ὅτε 

απος «ἄνεῦ. ποπ παοες, αΗ, : δρα, Ῥμε. ἄρορ, ο ΡΕ, κ ἄδενλς Θρήκης «4ῶ. ο λοπιοί ή. 

τα ΜΗΚΑλλΗ -ἄνοδ., πιοκ. ἐπεὶ γὰρ δἱ εἰ, Ππ 
ῥ. Βαε/. «49ῇ. αν" τα 

] ἁποδηζης οηπι ἀοοθο. ἀμοπιοάο σεάἰεεῖε {π Αα, 
Ῥια μάπα 4 ἸΊγσα]εα. Ὁήβο 615, 

απε εἰἶαπι ΠΡῖ ρετ[αα[εταπὶ Ῥεειπ]ᾶ ἀῑδίε” 

ὄλαπι 1ὶ, ΄ Ῥαμ[απίας απτεπ Ίος ἱρδιπι ΠΗ/ΡΙ 
σης {ος ηρῖ αεεερῖε, ἀῑπιίσῃς οηηίδι5 

Γοοῖοταπῃ σορίΐς, αείαπ Ί]ο ΘοΠπίμυπ οὐ” 

Οιδϊτος {ρρ]σῖο αβεεῖι. σε μαξτεπις 408 809 

α Ῥ]αϊας ο αἆ Τμερας ρε[ῖα 1μπῖ. ΛΑ’ ν 
πτ ε Ρα" 
«Πεμ 

: ορ Ππσ απο 
αὐσπι α Ίρεος νεπῖξ ο ο αν ος 

τιβουΊτατιπη Ἱπτειτοραβαηε ἆὲ τε[πο ὧς ιά. 
'σπατ] ἳ Ἰαΐσας δει. η Ἱρηατ ΡτοΓ/ής τεὶ αἆ Ε δ Πρπαται : 
Πιε]ίσεις, { οπΊπεπι νεΠτατεπι Ῥ Άμα 
1μφ΄τείειτοι, αῑτητηπι {6 η πα 
επι {1ο εχετοῖτη» Τοτε επίην Πὸ ο η, 

. . . .. μας 

πε οοσηϊϊα τε 1ρδίΠΙ αάοτιτεαν ο ο 

ᾗ : : Ῥμοσεπίες τειη]εῖᾶί 
ἀεταΏ5 ὦ «σος αριάἆ 

: ας 

] 
΄ 

1ο μμ» : 

αἱρρίαπι, εἰ τιμής αά μα 1τα νε Ὃ 

ἴμς ει: Εαμάεί, ΥΠ ΤΠεδΙ81 ο η, 
ἳ ώ σεΠῖ" 

το, υϊ σετ. απαΠ] εε]εγήπιθ μαι 11ἱδ- - 
τε 1π Τητασίαπ, Ἰάφπε οΡεΙΙΏ απεπά 

αποτοσα μον. ο 
Ην 

1ρ6ε «πι {1ο εχετο » 
{ἱεῃπς, εκ[ρεξαπάα5 εδῖ» 
επι 6ε οββοίαπι ριθ[αϊς» με Ἠσο 
ἵη (επιρις Ἠῶς ριΦ[Ηήδίε ΡΟ μερα 
ἔπας, εορία» Εο[ήπαΡαπἀς5 θα Τμαάαα 
Μαοεάοπίαπιαιε αρεραῖ, τς ο ο ως 
ψετίας, (απηαπι Υεῖε Ῥορε ος ρα 
βίοηεπι πιοθϊτετταπεαῖα ΥΕ’ τμ εχει 
ψεπΙι ΒγζαηΠππι, Ρεπιπ]ης οἱ α 
τη ἵπ πετα τες, ρ 6 αἴαπε 4” 
Ρας ουτταπσατί Επετυπῖ » να] ον (ἶ5 ΙΓ4Π5” 
ὕοτε επεδῇ, Ἐκ Ῥγααπιο ΠΑΝ ὃν Μι 
πα. Ἠσπο ἵαπ πιοάυΠ Τίς 8 “αι 
ἀῑτ ἵηπ Αῄαπι. Όιο αὐτεπ αἱ Ὁπάρῖε ὁρος 
γι]πις ]αταπι εδ, εἂ ὧε οὗ μμ 
αριὰ ΊΜγεαιεπ 1Ιοπ]β ΠΕΙ. ος οί 

υπα ου ουιγοβίάο Ἰμασεάδ:, φμπιό 
νῖρας νεπεταηῖ, εο αρρι]Π [η Ποπαβο” 
Ἱεραι , 1ΑΠιροΠ ΄Τητα[γε]ς οι Α 1α” 
τα Ατεμεβταιάς οαἲ Ηερεββταδν ῇ 46 
ροτς Π1, πια α δαπς εἰ. Λο, 

ο. 
π6 ἐγένετο 4 τῶν 

η Κατέατο {43/:, 

ος Ρώμα 
παμε μα άᾷ. αἱ] τοτε ἰπ[εγ ἀαέζοι αἳς «επευεήβ Ἐάϊίοις ΙΠ[ΤΙΑΠΙ ΕΟΠΙΕΧΙΗ, Τμδαμα {α]υΠ. αριᾶ ΤΠεςίαίος ΜΜ πμ» " Ὑεταπι {εΠοφε Ῥιαεβαπί, Ίἴρηιε ἄς ἰάήμο οἱ Ώιρς- ΤΟ επεπύθεον., αλΙοὶ ΙπνΙΠίαίο, ΟΟΠΠΙΕΠΙΑΡΟΣ Πἰ]ή]. Ραιι- ᾠῦτός τε κινδυνεύσει ----Ππε ἀῑότο Ρ 

Πίῃς ἀεπνανίε].. να, 990 
.θ οεαίν 

ο, ο
 ρῥανογ

ήβΣ”. 
{πηϊα6 Ῥο : : ΐ 6 : Ροῦς Ἠμπιαπίςβπιαπι οἱ αθηυΙςπηαπῃ ἀεοίατα-' νὶσς αὐτὸς» αἀβιπιαπί ας[ς Οµ/ίΠή μαὶα ἡμάίοαπς» ή, 

ο ο ἤθοτος Ππίοπίος ἁππίβε, ρταεάϊ- ὠῦτὸς ὧντὶ τοῦ αὐτὸς Ἰωνές φασι. Βϊ 
3 ο. ο [μα τς τοῦ μήδισμοῦ παῖδας οὐδὲν εἷ- Φέρεται ὠὗτὸς εἶναι Ἱ.. 11. Ζο., ο 
ΑΗ ὃν μετα ἱοείετπῃ απεῖοτος Ίάμπες ἵπ- ἈΝομπίΒί! πάάμλοίτο Ώπίες οοπβ]1 αὈ[ο]νῖε {πποσεπεία. | 5 (ᾖοεγο νετίσῄπια, ο το  Ἱα) λιμῶ ; Ῥογ[πα]]εΒ 21 Ὄγγρίπε οἶυίέαν αἷλα ᾖαήογοηι ο ο 4 μῷ συσάντας ] Δ µ 1 {' 192{145ηοΗἱ ᾖερῖο, 14 ζοη- «ΘΙΗΠΠΗΗΟ 1, ΥΠ. 115. α8ΙΕ8 πορἰούῖς, οηυέ 

« Ἴο0ϱ ῴῦτορ 

Ῥειῇςοι ο ιών 

οῦ ; Ίμς αμί ε : ἳ 2 ΕΗΗ 1) Ρ05. {4 Λα1εν ομΐ αυμς ο]. πιι]]ᾳ οοπρο[ία ΑΠΠΟΠ8. Πποαιεπδμπιας. ως . , 

ἐ (ο ῥ .ΌΏεος, 1.. Πιτ, 98. . σἱ9/οεΣ Ίναῖ 1  ὁδ. Μυ]ία Ρ. γεν δα- διέβή πλοίοσι σοτΠηαπιΙπι. αρποίαῖε αρῖν σλοιφ ιριζν ΑΛ : 
πηΕΠ, ΠΠ. 8. ντ | 8ο. ᾽Αρτάβαξος ----- Φεύγων] δη Ἠῖπο πιβα(ς νἱ. 
ἀθιυτ Ῥοβσεμη νἩ» Ο. 98 ὃν “Αρτώβαξοο Φαρνάκρυ 
Φεύγων ἐκ Πλαταιέων προᾖλύεν εἰς Θετταλίαν, (η 6ηιις 
{εηύυπεωτ. Πο μεσα ἀῑχίδίε ἔετειχ ΑπίοζώΡΙς: 

ἐμ ευ ἐλαύνων προσδόκιµός ἐσι. 

αἱ παττατΗΣ ατα οὗ σα/8 

1ος 19) - Ἡ 1 196, Αμάοτ νίταε ΗΟΠΛΕΣΙ {ο ον. ΧΙ ή η” 
. ο μα οι αήη αὐτῷ πλοῖον» ο σ 1518 4. μας 1 

Π. 1Νοίο ρ]ητα» 0 πες κ ηέ ο : ; 1. ΐ 
2114119 Ἱπ Ώες]. νι, ον ος τεροῦ 

ς ο. έτη ν 15. Θεομήσορος τοῦ ᾽Α»δ. "Ἡ, ορ 
Μαρδόνιος δὲ νενικ/κῶδ ἔπεται, καὶ τῶ εργ4 τῆς νήρῃς αὖὐ- ο ῤο ὦ ς η. ὤγοπου/4δα Θεομήτορος μή ) 
τὸς ὠπανφελεῖ' Ῥτουε {οτίρεπάυπι ν]ώΙτ 1ο] Κου. Πίο, {αργα νπι, ο, 85.» 14εΠ ας ααᾶ α Ρε 
Ώἶως, οὐί ΓΠεγοζοίμη ἱπίτα ἀεαίδ[Ε {Ηρίσαραίας: αὐτὸς ασ ορ θαπι Τ4ετΙέ 
ὁ ὑμῖν Μαρδόνιος καὶ ὁ σρωτὸς αὐτου εὐθὺς ας πόδας ΤΑΠΏΙς οοπ(Ιτή τς. ----- Ρα ρ 

«ΕΝ. ᾧς, ἣν μοῦνον Ίδωνται αὐτοὺς οἳ 19759» ὅ ως 
» Ἐλῶν ἐ ον ᾗ Ξ Ἂ αἱ 6. ΓΕΝ. 95. Ἐλῶν ἐς Θρήκην] 1 αιιάαίοτε (γοπουίο Τεζϊο Ίος Π[ερσέων' {εηιήεως επίπα οοάσπι ΤΕΠΡΟΙΕ2 ΑΣ ολχ ) 

42 

ὅοά. Σαή4 

{0} 
- μπι ΡΗΣ- 

Ιο Ρο»ί (αϊρεπάν, ἀπὸ 

Εἰοπατηχ. Ἔξ ὅτρυ βασιλεὺς Καμβύσης ἥλασε ἐς Αἴγυ- βαροι οὐκ ὑ ; | | : ) αροι οὐκ υπο εέουσι. τα 
στον 1.. τας όα, Ατίςσι, αὖὰ ΑτίΑΡΩΖΗ5 {149 εχεις]- νο. το, Από 



Ιοπάπι επρίάἾ(αο Πρεικαεῖς, Ἡεβε[βταιας πααπος τη οἰασ[ο Οἵά5Α, 
31 δαπι] ἁοπηπι τοάίατο αἆ [ος Ἱπείταπαος. ὨείρποΏα» ναιςς 
εἰαςῇ»,οιι! ρατει Ἐιεπίιιο οἵ σα{α5 εἶμ».Όγες [οἱίς αρα Αροϊιοπίαϊας. 

απεπι Ῥετ[β ἵγταππαπι θα σοη/{ΗεμεταΠῖ, 
1 ου πι αἀϊεταπι ἀῑσες, Ύετρα Εεεῖτ Ἡε- 

δεΠ[ιπατης πημ]τα ει νατῖα: Έοῖαο επ]πί πε 
Π ταπυπηπιοάο ν]άετεηῖ Ίιος Ίοπ6ς5, α Ῥεῖ- 

πς ἀεβεετεπε , Ώδς ῬαϊρατΙ πιαπετεηῖ: εἴ- 

141. Ἡτ πιαπετεηῖϊ, ἵαπει Το Πῖ ΠΟΠ 

Δῑβπι Ῥταάαπι ταἰεπι Ι9ῖ τορετίτεηϊι,  Ῥ{8- 
ἴετεα ἀεοο «ΟΠΙΠΙΠΕΣ ΙΠνοσαΏ5 ΟΡ{εςΓᾶ- 

Ῥαῖ. πε Οτασος Οταςσὶ Ἰρετατεπῖ εχ {6{- 
ὕατε, πἱο][ορτεπιταιε Ρατοστασι , 
Ἀθι]α αἱς ἀϊσοραι {δια εδίε, 

Ύε5 Π]οταπι {εσπες εδ{εητ αά οπ[άπι» πες 
Ῥατες (γαςσῖς αἆ Ρτω]ίαπ.  Φἰαπ]ά νετο ᾱ- 
Ριά ος [ιρίαϊοπς {ρεδίεε, πε ἀοὶο ἵ- 
Ῥ5ος ἀεάπσετεπε, «ἀἴσοετε Ῥαταϊος εδίε 1Ε, 

ο πε 1η Πογαπα πανίρας Ῥτο ορῄάίρηδ νεῃε- 
ΦΗΕΠΙΗΣ,  ἹΤπ Πῖς ορ[εοῖαπαῖς απ πιπίτας 

Ε6/6: ἰοίρες οαπιίμς, {οΠςαδατατ 1,επῖγ- 

ελάαε, Ώνε οπιπἰ ρταΏα γο]εῃ αιάΙτε, 
ΊνΕ σα, ἆ4θεο αρεπῖε, ΦαΠίε Ποίρεβ; 
ποὰ εδι τδῖ ποππεΠ ὃ Π]ε τε[ροπἆεῖ» θε: 
δεβπατο. Τμεμιγεβίάες Ἰπεετρείίαία τεῖ]- 
41 οἵα!οπα, {4 απαπι Ππ[μτπετας, «Ασςί- 

Ρίο» πε, οπιέ Ἠερεββταα» Πο[ρες 
απήεΣ εβ]ος τα ». πε αἴ Ίρ5ε Β4ε ἁαῖα αἲ- 
πΏαν]ρες, οι Ίε απὶ τεσπα {ΠΠῖ, σετίε δα” 

9211105 Ῥτοπηρίος ἔοΓε πορῖς {οςἱο5. Ἠθο Ἰο- 
αυ"τῃς, οτ τεπι Ρρατίτε εχεααῖ αβρτες[α5 
Ε6ὲ, παπι απάπι απ εκιεπιρἰο Ἠάεπι 11- 
τεγροῄτο ιαπ Ἰητεϊαταπάο ἀεάϊδ[επι ἀ4ε 1ο- 
οἰείαις σιπι Οτῶςῖς, 1μεπιγαμίάε ἀῑπιϊκ[ς 
ἁοπιππα οεῖοτῖς Ἱᾳραῖῖς, 1154: επι, οὐ]η5 
ΏΟΙΠΕΠ Ῥτο αἡρητίο αςσερεταῖ, {ΕευΙΠ παν]- 
δατο. | 
Ῥοβτίάίε ΡιυἱοΆτε Πἴανετε, Παταίριοε Ἠεί- 

Ὁ Ῥβοπο Ειεπῇ Πο Δροιοπίαΐῖα, εχΧ ΑΡο]ο- 
9δΠία αυ εδ ἵπ Ππα Ιοπίο. Ἠιήας ραῖῃ Ε- 

επίο το Πι]μπηοαί σοπΏρῖί,  δηπῖ 1π Πας 
Δροϊ]οπία {αστα {οἱ ρεσοτα, αἱ ΙΠΤεΓάΙΗ 

Αα , τ9 ΡΕ, ες 

ώ 

ζ99 

ςησαν Σάμου τύρανον 3 οἱ Πέρα. ἐπελθωτῶ δέ 
σφεὼν ἐπὶ τοὺς σ΄ρατηγοὺς» έλεγε Ἡγησίσρατος 

πολλὰ καὶ παντος ὡς ἂν µούο ἴδωνται αὐτοὺς οἳ 
Ίωνες, Ὁ ἀποςήσοται ἀπὸ Περσέων, καὶ ως οἱ βάρ- 

οΌβαροι οὐκ. ὑπομενέησι Ἰν δὲ καὶ ἄρα 5 ὑπομείωσι» 
οὐκ, ἑτέρην ἄγρην τοιαύτην εὑρεν ὧν αυτού. »}εούξ 
τε κονοὺς ἀνακαλέων, πρυέτρεπε αὐτοὺς βύσασ.λαι 
᾿ἄνδρας Ἕλληνας ἐκ, δηλοσύγης, καὶ ἀπαμῖνα| τὸν 

ο» / /. υ 

αμ βάρβαρο εὐπετέρ τε αὐτοῖσι ἔφη ταντα Ὑΐεσ»λαι 
1 - Ἆ ον οω / ῴ 

καν οστάς τέ γαρ. ἆ ν]ας αὐτέων χαχῶς πλέει» χαὶ οὐχ, 

ἀξιομάχουε κεήοισι εἶναι. αὐτοί τε εἴ τι ὑποπ'εύ- 
ουσι μὴ δόλῳ αὐτοὺε 3 προάγοιών οὐ Ττῆσι ηυσὶ 
ἑτοῖμδι εἶναι τῆσι ἐκείνων ἀγόμεοι ὅμήροι εἶναι. Ὡς 
δὲ πολλὺς ν λισσόμενορ ὁ ξένος ὃ Σάμιο» εἴρε- 

Οτο ΛΔευτυχίδηε, εἴτε κλήδοος εἶνεκε «έλων πυ»έ- 
σθαι, εἴτε ἔ καὶ κατὰ συτυχίη, -εοῦ ποιυΦτοθό 

 Ὢ νε Σάμιε, τί τοι δ τὸ ονομα} ὁ δὲ εἰ- 
πε, Ἡγησίαρατος. ὃ δὲ, ὑπαρπάσας τὸν ἐπί- 

λοιπον λόγο, εἶ τία ἃ ὥρμητο λέγεν ο Ἡγνσί- 
. 1 χ 3 | 

45-ρατος, εἶπεν ο» Δέκομαι τον οἰώνον το 1 Ηγγσί 
σράτου, ὦ ἕενε Σαμιε' σὺ δὲ ἡμῖν ποίε ὅκως 

2 κ. 2 : ο αὐτόρ τε δοὺς πίσι ἀποπλεύσεαι, καὶ οἱ σὺ 
1. 7 δι ο” λ - / ς ο ῑς ου 

σοί εὔγτες οἵδεν Ἡ μὴν Σαμίου, Ἠμύ προ)ύμους 
3” / 3 ο» / 

ἐσεσ.αι συμµαχους᾽. Ταυτα τε ἅμα Ἠγόρευε, 

22 

22 

922 

Νο ν 
λ ᾽ ὖ : ἠοχαὶ τὸ ἔργον π'Ἔοσήγε. αὐτίκα γὰρ οἱ Σάμιοι πίσω 

τε καὶ ὄρχια ἐποιευντο συµµαχίη πέρι πςὺς τοὺς 
Έλληνας, ταῦτα δὲ ποιῄσαντες» οἱ μὲν ἀπέπλεου" 
µετά σφεων γὰρ ἐκέλευε Ι πλέεω τὸν Ἡγησίσρατοῦ, 

. οἰῶνὸν τὸ οὔνομα ποιεύµεος, οἱ δὲ Ελλήνε, ἔπισχόε» 
6ταοῖ ειπῃ Πο ἀῑεπι οοπιπποτᾶ! ,ῃστες ταύτην τὸν ἡμέρην, τῇ ὑφεραίῃ ἐκαλλιερίοτο, µαθ» 

τευοµένε σφι Δηϊφόνα τοῦ Εὐηία, ἀγδρὸς Απολλωή- 
2 ον η ο 

τών Απολλωνίης δὲ τὴς οὗ αι Ἰοίῳ κόλπῳ. Ὦ Τούἳ 
τε Τόν πα]έρα κα]έλαβε Εὐήνο πρῄγμα τοιόνδεὉ ἔφ 

5 ο.» ς / , Κολ. ος / / Ἆ 
ο) τή Απολλωνίη ταύτη ιρὰ ηλίβ πρόβατα, τὰ Τὰβ 
πλ «γ / 

[εσυπάμπα Πωπεῃ Ρα[αυΠΙΣ, αὐσά ϱ πιοπῖοδΟµέν ημέρας βύσχεται παρὰ ποταμὸν, Ὁν ἔκιδ Λάκ- 
Ίααεπιοηο ρει Λροιοπίαϊεπι αρταπῃ Ἠπ]ε ἵπ  µωνος οὔρεος ῥάει διὰ τῆς Απολώγίης χάρης ἐ6 λασ» 
Ίπατα Ίησία Οτἵσμπη Ροτίαπῃ, ποδξα απἴεπῃ ἀθ- 
ν 16ξ11 

..α Όιο Ἰδία ποἩ. πονῖῖ «41. ὁ ᾽Αποσήσονται 
. «40., Ῥειρείατα 

«4γοζ. 7. τ1πι ἔτ. 
εερς Ζαᾷᾳ. ΤΠ8Ι6. 
γ, 5ο. { Ἡγησίσρατον «γε. }α]ίᾳ. 
αἳΠ. Οοπίΐε 6Έ. όο. 
«γεῤ. 7, αλ. 1 Ἰοικῷ «4γεῦ. }7α]ᾳ. 
ὰ Πον. Ῥ. 1717244. ᾖῥ Δάκμονος «4. 

Ρορίθα ὑπομένωσι. 36ΩΜΕΠς ὢν περ]ρίε 
εἶναι ἓν τῇσι νυσὶ τῇσι 1ὰ. εἲ Ρα.  ᾗ ΔΡεςι «γοῦ. Οεἴετυπι Βμγεβίάες {αρτα εἰ ἀεῖῃ- 

Ίνόαμθ Ίος Ἱερῖς Π]ε εἲ πά. 
ἆ Προθύμους Ῥαε/. «4. «4γεῦ. 7 Ιπᾶ. οἵᾶ Φλερδ. }αα: πρθύμως 

/ Μει. Βατ. «4. «4γεῦ. ἔ’. }α]ᾳ, ποιέειν ΡΙΙΗ55 τὸν Ην Ησίσρατον ΏΟΏ Ὠϊς ποτ 
{ Τοῦ «4γεῤ. 7, αιοᾶ ποη α{ρΕΙΠΟΓ, 

σαν, παρ 4 Ὠρικοι λιμένα) τὰς δὲ νύκτας λλες 
. να 

ορ, 4. ὠποσήσωνται α]Π. . ο Μείι Ράν/. ἀῑλι {νι 
ἀγεζ. ὦ Νέας «4γοῦ. 7 1πά, ε Ἡροαγ ἄν οιεύ 

ὃ Ὅρμητο Ἰάειι, ποη ὥρω., Ὁἳ Ῥ]μτεδι Ψἱά6 

) ο Ατῆβίε Ώπες Ώμβαιδς 
ορεζτανΙτ Αναιζ, πἁ «Ώίοηγς. Υ. 908. 

το. ᾽Αποσήσονται ἀπὸ Περσέων ] Έσσε Ι(ετήΙ περ]]- 
δεηΏαε {ρεσίπεῃ. Ψείατεα» παπι {οἡετήςβπιί γ1π] 
-«ήμς αι Οπεγαγίης ἴεηΙετηπῖ, Ἰη{εεμ περ]εχετυπῖ 
Όπιηςς, ΄Ταπίυηπο πιο]ε[αε οο5 Ἱπρίεετες ΒταείεΙ- 
ὕπι ουπῃ Ί]απα νοτδί {ουπιαπα 169 Ίρδα Ῥοβμ]ατεῖ, Έα- 
επι 1π ρτοχ]ἰπιῖς {οσοίάις. : 
35. Δέκομαι τὸν οἰωνὸν] Νἱάς 1,. νπι, 114. υδἱ Δ- 

ΤΤΟΡΠαΠΕΙΙΗ Δέχου τὸν ἄνδρα, καὶ τὸν ὄρνιν τοῦ θεοῦ {14- 
Ἰτα τὸν Ἡψησίσρωτον «εδ. νἰάστην, ἵπ Ποπιπί5 Πο: 
η] ἐπέγεῖέη» Φμβογεν ῬοπΏπα ΟΠΊΕΠ θταῖ, αἰιαίο Δ- 
πο αἆ ΑΦΠππι απίο αοἶεπι α[θ]]ις οµπι 2ΩΠΩΤΙΟ. ἆθ- 
ἵε ήγεδης ῥομήηή, δεβίαε ΛΝΙσὸη εγαέ ΠΟΙΗ ., ἹΠ- 

ους μείομ. ἵπ Δρ. Ο. 96. Ἐαάεπι οκ Πιροτήο- 
ης τοπῃ ππεπιοταὈ/]είῃ αἀρτας[μτὶ, 608 Ῥοτκβίηπι αᾱ- 
οίσευαπτ, αυἴρις Γωβα ποίπα» μἲἲ Ψείραβρπις, Ο4- 
Ῥἱτοίμμη ἀοάϊσριυσας» ἵω Τσο) Ηἰβοτ. ἵν, 59. ΟΠΗ 

10/1 ποτᾳ, 

ας. ἠλέκομαι τὸν οἰωνὸν] ὑίο, ο στη, δν Ἡς 
μ1ς ον {εᾷ σὺν Ἡγησίφρατο αρ εχηϊδεῖ εκ 

Ἰοοῖς, {οµαος αΗτοι ]θᾳῖε ῥαήα. ος Β Ηεγοήοέης αἲ- 
: η ίσρωος ροῦΏμ5 πε ἀμα1ες» δέκοµαι οἶωνὸν τὸν 
ραμῖς Ὃ υο 06Η αθεἰρ]ο ΠΟΊΛΕΠ. Περε( γα]: υτ 
17 {αμα 161511 οἸωνὸν τὸ οὕνομα ποιεύµενος ' 1Π {]αµ- 
Ῥμορῃ, ὁ ἵ Τ), οο,, Χαρῖνον οἰωνὸν ποιο: βωήρίά. 
6 ψἱο]η]ς 0ο. Οωνὸν ἐθέμηήν καλλίνικα δὰ σεφη {εά 

ΠοΠΙςβπυπῃ Εοτίαη οὐ. αἶία ππαπὰ. Ποπιεῃ Πέ 
ἀάῑρ μα : 
ν ὅτηπι Ἡεριῃγας, αὖ Εενομίοίο αμταπα {ο ρΗΠΙ» δέ- 
αι πον 1 οἰωνὸν, ὦ δεῖνε Σάµιε. ἙοπιαποςΏ ἡ]]μά 

αεοἰρἰο ο11εµ. Πς {οἱθι (γαεοῖς ΑπῖρΠείτες ἆῑεί δέψό- 
μαι τὸν οἸωνὸν, νε τὸν ὄρνιν' τὴν κλ]δόνα" τὸ µώντευμα 
τὸ χρησθέν. ------ Όυαθ ραυ]ο ροδε οσσυτηῖς {οτίρεπάϊ 
ΓΟΙΠΙ4. ταῦτα τε ὤμα ἠνόρευε καὶ τὸ ἔργον προσῆνε, εδι 
ἵ]]α «παασεῃς Εωγῤρίά!η: ἀεάεται {οτίαῃ αἆ Ίαης ος: 
ΤΠΑΠ1 {πρτο ΥΠΙ. 6. δ., ταῦτά τε ὤμα ἠγόρευε, κοὶ ἔπειι- 
πε ἐπὶ τὴν γέω τὴν ᾽Αδειμάντου ηΐ ο. 07.2 ταῦτά τε ἅμοα 
δ-- ἐποίεε καὶ ἔπέμπέ. ΥΔΙΟΚΕΝ. 

47. Τῆς ἐν τῷ Ἰονίῳ πὀλλῳ] 1 Ῥαμ/απίας επι αΠΌῖ» 
τ1πα ΥΠ. 14. Ιήεπερίοίειημς ἐξ ᾽Απολλωνίας τῆς ἐν τῷ 
Ἰωίφῳ. Όε ΟτΊεο, αἆ εμπάεπι Ιοπίαπι Ππαπι, 7ερό, 
Άσιν πὀλις ἐν τῷ Ἰονίῳ κόλπῳ. Αάϊπηςε (οπομί Ίνατ” 
τοῦ, ΧχΣ., εἰ Εεπίμς Πειθήνιος. ἸΝοπίεπι, ππάε 8” 
πιηίς, {οτταςίς 4ος, Ιαυοῦατας, «ἱμαδο Λλώκμο 34- 
Ρε]]αΐ Τω υπ. Ρ. 48ό., Λόκμωνα ἵππιεα ιερό. 35.98 
{Ιεραίπεο. 1.9ρε (4/αμύσπο οὐ{ειναία. [ο μέιαί 

48. ρτέλαβε Ἐὐήνιο] Ἐπεπίυπι Ώμπο ΑΡΟ ο νί- 
αἨφμοιίος ἵη Οοπομίς Νασταξι ΧΧΧ. Πεόήον ας. 
αῑτ Κρεπῖμς, Ἰφιμο εσαῖ {5 Αροϊ]οπίας εἰν]δ» Ἱ ἷ ον 
Άτο ἀῑσίεωι κ) ἐν τῷ Ἰωνίῳ κόλπῳ' Τὸν ὃ) πόντῳ «ς Φα: 
(ος ῴκισ᾽ ὠκερσεκόμάο» αρυά βρΗ/00. πα οι 456: να 

υποῖς η εχοειρής ε ἔωποπο ἀεβηίτυσ» Εν ποταεως Άωορ 
διὸ μέ .α Φεῖειχ ἐκβάλλειν εἷρ τὸ Ἔνιου πέ- 

(4 σης ἄντης ῥέων ο/ διὼ ο Α ο . λαγος Ίηχία Ε]ργοδοίώι Ἀυππε ῥέει διὰ τής Απολλωνίης 

χώρής ἐς ῥᾳλάσσαν» ΑΡ. Ωρικὸν λίμένα΄ Ροτίυπι Ομ ομη 
Ἠ]πς αεηρῖε ωβαεδίέης ἵπ Οἱρη}5 ᾗ« 398. σοηξ, δγα- 

Ζο να. Ρ. 486. 8: ΥΑΣΟΚΕΝΙ 

Ἅπᾳζ 4 54. ὤν- 

549 



δµ 

754 απ ΕΓαο- ο Π Ἱ 
4 ] σ. - τω . ο Ὁ ο ος 3 . νο : 

ἄνδρεε οἱ πλούτῳ τε χαὶ γένὶ δοχιμώτατοι τῶ ἀφῶ, εξ νὶτῖ, ἁῑν]ηϊα εἰ ρεπετε Ιπίετ Ρορυἱαῖθῦ 
/ ε ο» : 11 ᾗ 1]]1 Ἶ 1] 2Π- 

οὗτοι Φυλάσσεσι ολιαυτὸν ἐκασ-οσ, περὶ πολλοῦ 3 γὰθ {105 {ρ]επάΙάΙοβπηῖ, 11 εα[οδίαπε βπβυ 5 
δ) ποιῦντα| Απολλωῆται τὰ πεόβατα ταῦτα», ἐχδ5 | 
Ότο, μα ο. ολ νέο ο θα νο ρίαον ϱ3 Ῥεσοτα ρειπιαρηὶ Εασῖυητ.  9ΤαΌυ]βΗ- 
"τοπία της. ος το απλοῦτα  απὸ ΤΗ τῃταπιεπὴ 1π απῖτο ρτοςυ] αὓ μπὸς. 18ΙΒπερό ς ) / Ω 3 ή ΄ . πόλιο ἑκάφ. Όθα δη τότε ὃ Εὐήμος οὗτος ἀραιρημέ- Ἡῖς, αυέπὶ εἰίφπαπάο. ἀε]εδτας αά ομ[μοάίεπᾶᾶ. : 3 ον / ν 8 π ή τ 

νο ἐφύλασσε' χαί κοτε αὐτου χαταχοιμήσαγτος 5 τὴν Ῥεσοτα ποΏ εκευθατεῖ νΙρ]]αΠ5, {οὰ οράοτπη!5' 
5 5 . : μον. ο 3 ΓΡΙΓΘΊ ζ4- Φυλακὴν, παρελθόντες λύκοι ἐε Τὸ ἄντρο» οιέφθε- Ίει, Ιπρτεσῇ αΠΙΤΗΠΙ Ι4ρΙ ΡεέοίΙα μη ο 

4ΑΥ ΕΤΗ ΕΜ ος Ἱ ΑΝ εδ : ο η ή ας ἳ 

ῥαν τῶν προβάτων ὡς ἑξήκοτα. ὁ δὲ, ως ἃ ἐπηϊσε,σορίητα ττασϊάαίιητ. 1ά ιβ] 15ἱΕ ΑΠΙΠΗ τι 
ο» 

τεπι {ΠρρτεςΠΕ, πεπη]πίαπε αρετηί». 
απίπιο ἴοιϊάεπη ππετσατί, απ» ΠΙΡ{Η 
Αροῄοπίαία μ91 ασοερείΏηῖ, ΠΕ(Νέ 
αυοά ϱε[ηπι εταῖ Ιατῖς, αάάμ 

ρω 2 ϊ / / 
ειχε σιγή, χαὶ ς ἐφραζε οὐδεί 9 ο) νο έχων ἀντι- 

/ . Ν 
χαταςᾖσεν ἄλλα πθιάµθος. χαὶ οὐ γὰρ ἔλαθε τοὺς 
3 ’ ο ον / . ῃ 2 . ο / 
Απολλωιήτας ταῦτα γθόµεα" ἔ ἀλλ ὡς ἐπύβοι- 

υπεΓεῖ; ὔ 
ΕΠΙ 05 

απι 1π. 1πάϊ- 

πῖο Πηρα]ῖ; παπι εκ οτασμ]ο αοάαπῃ ΑΡο]ίσ- 

ς / σος , / / δν 

το, ὑπαγαγόντερ μι ὃ ὑπὸ δικασήρο, κατέκρηα», ζἷμπι πεπίμπη «οπἀστηπανετιπΕ» ξ», θά 
ες, 1 1. ασ. ς ι - επ. ὢ την μμμλερων ο θα. της ὄψιου «ερη.Οδν]ρῖ]απι εἀοτιηϊσ[αῖ, νῖ[α ῬτινατεῖΏ!. αν ν 

ην, ἐπεί τὲ δὲ το Εὐήγιον ἐξετύφλωσαν, αὐτίκα Ροβῖεαηυαπῃ εχςῶσανεταηῖ», ΠΠΟΣ ο ον 
κ.ά 3 3’ ον . { 

µετὰ ταυτα οὖτε πρόβατά σφι ἔτικτε, οὔτε Ύη }Ῥέοοτα Γαήβοαρανϊ, πεΙε Πας ην 
») 2 : .. ΟΥ 

έφερε ὁμοίως ἃ χαρπν. πθόφαντα δέ σφι ἐν τε Δω- 1πεϊιάίπε Πξεαπι Γετεαῖ. τς ορμής. 
9 συ - 3 ” . . . - 

δώ καὶ ο, Δελφαῖσι ἶ ἐγένετο. ἔπατα ἐπερώτευν 5 ΡΙΦ4Ιδα εἲ Ίη Ῥοκον σπιςβὰ πιαϊ 
. το. - / Ὁ. οἱ ἡ)7οἱηϊετόραϐ πηοχ Ρτορμεϊῶ αξ νομος ὃς πθοφήτας Τὸ αἴτιο τοῦ παρεότος καχοῦ. οἱ δὲζΟ;ορορι αα 

ο Ες 5 3 ὃω 

αὐτοισι ἔφραζον ὅτι ἀδίκως τὸν Φύλαχον τῶν ἱρῶν προ- Επ πό αὲς Ρ ο | 
θάτων Εὐήνον τής ὄψιος ἐφέρησαν, αὐτοὶ γὰρ { πια συμίοαςτη 14ετοτήπι Ῥ ἴπι ἱπιπαίβ: 

- ο σνς ΡΑΣ. αυτοί γαρ πορ-, Απίαιε Ιηπ]πίρας οραλπο | 
µήσαι τοὺς λύκους᾽ ου πςυτερο τε παύσεσθαι Τιµω- προ: πες Ρηας αρ. Πα Π]Είοη 

ΟΕ ΟΠΗΠ1. ΈπεπΙαπι 

/ 2 / λ λ ’ .ω ου ῶ α ξ ἵνα Ὁ 

ῥέώτες Χ εκεύῳν ποὺ Ἰ δίκας δῶσι τῶν ἐποίησω, «ὔαπι εἰ (αεἱς{[εςϊ[επτ ἆε 152 05 μ]ισίο Γ19- 
/ ἃ λἈ Σ ἀ 6 οω . ῇ ] τ 

ταύτας τας ἆν αὐτὸς ἐλήται καὶ δικαιὶ. ττέων δὲ75Ρεἴτα»{εηῖ, Ῥτουξ 1ρ5ε ΠΡΙ Ὃ ο. ἀαίπτος {8 ο 
. . 15 . η αἱ 

τελέομένῶγ, αὐτοὶ Φωσευ Εὐηίῳ δύσιω τοιαύτην τὸν 14ξηπα ρΏτατει, 8 οίκο διέπανε 
πολλούς μί μακαρεὺ ἀθρωπων ἔχωτα. Τὰ μέν ος ποιος Ἠας ρα δὴ τὸ νο ταν ον ο Ρυίατεῃ μα κορσσιαίῶ. ήσ-ηρια ταυτά σῷι ἐχρήσθη, οἱ νε κο , χρηση σφι ἐχΡΗσῦΗ δὲ Απολλωηῆται» ε16 [ππι τεδάιτα οἵασιυ]ᾶ. αν : οἰνίδιας 2 ο . ] . φώς απερητα πομσαμθοίν προύθεσαν τῶ | ἀσέων ἂι- Πἱεπεῖο ΓΠπρρτίπιεπτος » αμϊριθάᾶ 

/ ο. εἴς, / 
ἀράσι διαπερηξαι. οἱ δὲ σφι δέπρηξαν ὧδε κατηµόουβοεχεηπεπάα ἀε]ερανετιπῖ» 
” ων Λ ο ΄ ' τ6ς αἰ] 
ἄλλους ἐποιεῦτο' ἐς Ὁ χατέβαμον συλλυπεύμθοι τῷ {εάεπτεπι αἀ ει, εἶαε Μα οπίαες ο} 

1.» / κε ες ) ες νετρα Γαοϊηπτ, ἆοπεςο ἀεἵεΏ πάθει, ταύτη δὲ ὑπάγοντες, 1Ά εἰρώτεον τίνα δίκην ο σος {ῃ ἷς 
 ω τας / ἸἨ Γοαπάαπι Ποπηϊπίς σαἱαπηίταϊετη, άμα 

/ 3 / - ς Δ 2 » ὴ λ / ο ν.ν " { 2 ; 

ἆσεν τρια οδες εὖν ράσα τὰ 3εοπθύ- Β5 ηδη εἶης Ἰπϊασίεο ορίατεε, Ἡ εν 
πιο ἐγλετο» εἰπας» εἰ ες αἲ Φοίη αγρούς: τῶν ἀπ ΤηίτιεΓοί Ῥεηάετε Αροιοπίαίσ. αῖτ ἆμο 3 ον 3 . : - 

Φομασας, Τοισι Ἠπείφατο εὔαι καλλίσους δύο κλή- οτᾶςΠΙΙΠΠ ΠοΏ αμαϊδίοι, {6 ορίαϊό η ρᾶ” (ποταα ρᾶ” .” 3 ρω 5 ν ὦ ἳ ας - 

πας ο σε Απολλωνη' καὶ οἴκησι στθὸς τού- Ρίᾶάἷα οἰνίππα, 4405 ποπιῃαΡαῖ». ορ ος 
τοῖσι, τὴν ἠδει καλλίςημ ἐοῦσαν τῶν ο) Ἡ τῇ πόλι. ἵππιοπία οπηπίμπῃ Αρο[οπίαϊαταπ) ρὶ αμοά | 

| του- 18 ΡΗ]εΠΘΙΠΙΠΠ, εἳ ΡΙΦτετεᾶ ἀοταϊεῖν αι 

α Τε «4. 2 Ὠεεεί ἵῃ δρα, ο ΟπΙάμπετ Ῥαε. 4. οὁ Ἑπῆσε «4δ., ἑποίήσε «4όὔ- ὁ αν ὅ ης 
“4γεὂ.΄ετ ΠΙΟΧ ἐνίῳ Ίοοο ὦν νά. Ὡς δὲ ἐπ. «4γεῦ. ο ἱμά, Ρα]; 4, ἄν, Σά, Ρα2ή ῳ τη 

τὸ δι. ὁ Ῥταετεπτ Ώπηο νοσσπι «4γοῦ.. [εὰ πάὶ 1. 65. Ιάοπι ἀείποερς πράβωτα δὲ εὐΠι μάς Α 

«ἆγοδ.ν αὶ τιμωρέοντ τανα , 9 νο, ον ο. 2, 

4 αἰἩ ἠρώτ. να Αὖεσι Ῥω] ασ σοι τας Ασςῶν ἄᾖω υε {ηρτα, ᾖ Ερώτ. 4 

. ο νοκ ὀπάγεῦ 
54. Φυλώσσουσι ἐνιαυτὸν ἔκωςοι] Ον έμῃέ Λο) ή) . Γή Ι ΠΠ ἁοώς ολλ 

ης], ΕοσΗπΙ πεπιρε» αμ αἲ 1]ιά ππππας ματ νίσςς αν. ία η τοι, ο Ιοβοὑαίοος {ήρή. ορευπάυπι εε[επι εἶεόί εἰνίυπι ορίριις οἳ ΒΕΠΕΙΕ Ῥ0- κασήριο οΡΙΠΙΟ ας ὠπρσσοιὅμ -ᾱ- ὑπὸ Γεπηκμπη: Ιη εχεετρῆς ε (μοπέ ἱεαίεατ: γῶν δ’ ἐπιφαω-. Οοἆ. τερο{τ ὑπὸ δικωςἡριόν' ἀιρρε Ἠειοά ο τοροή- 
νῶν ἦν ὁ Πειθήνιου , Νά οσοι ἄλλοι ἐκ διαδοη]ᾳ τῶν Ἱερῶν εἷ- δικαςήριον ὑπαφθεὶς εχιαϊ 1.. νι, 6- ζαμλ ὃς 146. Βδλ «ον προβάτων τὴν ἐπιμέλειαν. ------ Οἱ /οήπο [ορύμςο- ΤΙΝ ἵῃ οβἆεπι ΙοσμΗσποα νι. 6 ὅτι 1οὔ.. Ὁπὸ τὸ δημή 9/73 ΠΕ Ιεκέγα} ομ/ο/ίσηι εἰερβητετ ραι]ο Ρο»: ἀῑείειτ Ἀαπιιιρρις ΙΜΠΕ1αά εἴ θανάτου ὑσν ο) μον ο 
ἃς ας τὴν Φυλακήν' ΠΑΤΙ Ῥγο κρτρκοιµήσαντος το: ἀδίωκε. Ότο ἀπῆνον [οτ]ροπάυπι ὑπ ΥΑΙΟΚΕΝ, 
ορ σος Αοἰνκήην ΥΙάΕΓΗΓς κά κοτε αὐτοῦ Ποῤῥομης Ἑλλ. Ν. ϱ.- 993 οσο οι ζ]α, εἳ 

ον. ο. την Φυλακὴν» ετ ἀείπσερς, ὧς τὴν Φυ- 68. Πρόφαντα δὲ εφὴ Ῥερο)ζ φοιτεῖᾶ ας 

εχ ἴρδο μερα, ματς ο. .. ον ο. Ἅ πριης 1Η] Ἡροι οβεπάθ ο ης Ραμ! 13 σσ νεα δν - με 125 α5 Ίχε 4. ΧΠΙΣ 6. «ἄγερ. εἰ {1μ6,: 6Ίτοίαπι ἀοδτί Ποπ ΠΒ Σ αρηπίν ο η. 
τς ο τος σης ἐν αν, τὸν ᾿Οἱ- με ο μσ ΥΠ, 1, 6 Ραήεγίη» ν  οοήΙελλον 
3 ͵ ͵ να ηἨα «0Ίοπεή: νετο αμοτο, ο Ἡ 1 0 {ητ6ῖρ’ 

ἅμελησαντο τουτοῦν αὐτῶν (τῶν Ἱερῶν ποῦ ι προβάτων) ὃν α σαίρ ας δρ. ο απ «5 40 παν ηΜαν 
ἑξήκοντω λύκοι διεσπᾶραξαν" ης αριά Ίνοβτήπα, λύκοι--- Ἠαδεη {εᾷ οἵ ] να Ξ ας δε[α ροτε[αῖς ως 14” 
διέφθειραν τῶν προβότων ὡς ὀξήκοντα, -.ΝΑΠΟΚΕΝ. Ἰηὶ ἵπ το αμ] ρα ος σσμοῖ. πά {ᾳή, Ἐ] 

ϱθ. Κατακοιµήσαντος τὴν Φυλακὴν] Οοπ{επΏυπι {σεῖ, στ Βία; ο. ΟΠ Όδ. ΜΟΧ. 
Ῥια εχεπηρ]ατία» αἴφπε Ἱτεγαπι Ῥτοχίπης, Πε ης. μαζι α 
Ίηθῃ οπῃ ζοἰςΚΙδ κατακοιµίσώντος τὴν Φυλακὴν' ὰ επίπι;, Ρο[]αε 
υδί νἰσί]αα ἀογπεπᾶο Γαππ(υ”, {1πῃ βΡἱ Ίοοιπῃ θα. Ταύφη δὲ ὑποσόντες 
οαρεξῄε, 4{Πζη. 4ε Αππιαί. 1Η. Το. λες ὑπὸρ τοῦ. τας, ος ο οη]ᾶέ 11εχε 
μὴ ΚΑΤΑΚΟΙΜΙΣΑΙ ΤΗΝ ΦΥΛΑΚΗΝ, Ἴσασι μὲν ὥσκω- Άνα, εεὶ Ορ τέννη ἠλασάμενοι, 1η 

λιάζουσαι, πε υρ]ίαε 1έΗΡΗΣ εογημ{αἨ1) Τη Δε- νετοὶ πας οχ της ον . Απάτοπι, Υ. 4989. ᾠσ μμὅ 

ἔδων ΓΗ εἲ Τ 1 15. πβοτιμῦτερον Ἱροφῆς καὶ ον, Ἡ. 6. ἐδελέασα κο) ἐξηπάτησῶ καὶ πι ΓΡ. 894’ 

Ἐρεσβύτερον τὸ μὴ ΚΑΤΑΚΟΙΜΙΣΑΙ ΤΗΝ ΦΤΛΑΚΗΝ. ΛΆεμοίίαίαο ἀοθιίπα, «ρρίαμως ΑΙεΧ. Ον Έποι 
ρα, τὴν Θρουρὼν οὐ κατανυσάζειν οποῖς Ἠϊκαι- ᾧ δὲ µάλικα ὑπομβέντες, Φμα τε Ἰπακίιό υογών, τὸ ιο Μοἴπυπα ὑπαραγόντες µιν ὑπὸ δικαφήριον Ἠς- ταπι }αήοο Ἱπιαδεητα {γε λαο. - 
να πποτ]ς εεε, ΑΙ αΠτετ, ἀά αμἱθ5 Ο1. όμηκε. 596, πο]α]ῖ, | ο 4ΐρ 

πάω» πὰ Τδηαοὶ Τ.οχῖο, ϱ. τθᾷ, ον, ϱ6- 

Λορ/έαζ μα” οοη/ ΜΕΓΑΛΗ 3 

τπτ 

Η18 σαυδίαπι εδίέ 
αι. 

ο οεβ/αΤΗΤΟΣ. η 

απ επι Ρεῖ” 

1601 ΠΠ ' ἡτ 
ἂν. - 1. 3 . ή αΠ111] να . 

Εὐγίου ον «λώχῳ, ἐλθώτε οἱ παρίζωτο, καὶ λόγου ἀῑπι ρηταταπε εκεθιεπάα: ση μή ἀετέ- 

υπί αα υπ 

Ἑλοίτο, εἰ ἐθέλοιε Απολλωνιήται δίχας ὑπος-ναι : 3 ς απίιτ, θά ν ία εις τοῖ ππεπί]οπε», Ῥετεοπίβ Ρίο, 

π 

ο, 

{Ὦγένετο «πο. Σ.ν αιοὰ πιοήα ϱἩαπι ἐγίνετο «44 οι αἰίοτυπι, Έπι ἐπειρώτων «4. γε, ρω Αἲ. 

: ωδς "αρἱ6”. 
κ . . Ἴ 1] ασα ἆ0 : 

ο αν ο 
Νοιας 1π ἴὰ ρα 

. 
απ. ἷ 

» ον 

ο ! 

ας Ν. κα 

αν η 

ο) ὰ. 
1} η) 

ῇ 
«ς 

κ 

τα 



Γηβυαπι. Ῥετίς αἲ Μγεαίοα α παγίρας εμητ Π τοιταπα, 
1ἰο εαΏία π]ιπίδηιςς, 

| Ἑ εσοτιαὶ εἶαε[ς γοπῖε ῥαπισίῃ. Ῥεήα Ειρίαπε παγα]απα σςΑΤ Ἱ ο Ε  1Η1ΙΡΕΗ κ. ο 86 

.» . . 2 αν ζ, οἳ 5 .) : ή ο ο κας 1Π πτρε {οιερας εδ[ε ορπ]ηῃ. ἩἨοτίπι {. τουτέών δε έφη 3 ἐπβολος γοµένος, τοῦ λοιποῦ αἲ» 
«ΟπΏρος ε[εξτη» εδ[εῖ, ποη Ιπζεπ[απι {6 Ῥοδί- μήγιτος.εἶναι, καὶ δίκην ὂι ταύτην ἀποχρῶν γθομέ- µας Ἔοτο ἀἰσοναι, {εὰ [ας [αΕἱκίαξβοηε σοἩ- Ἠμ, καὶ ὁ μὲν ταῦτα ἔλεγε, ὃς δὲ πναριδροί εἷπαὶ 

ον ος ο ο να α ο νονν τῇ «Ἡ 41 61 αδΙαΕραηΕ, ΕΧΟΙΡΙΕΗΙΓΕΣ» ΟΟµήται τὴς ἐχτυφλωσιος ἐχτίγεσί ὃ τοι χατὰ τὰ «Όεο- ΠΠ] μΠτ, παης Πδί {αης5{αξΙοπΠπεπῃ Ρο : η ος ρόδα οῇ 
]οη]αίςς. Ρο ετεριῖ οει]ῖ τερεπάιΠῖ; 6Χ ο- 2) δα ακομη ναι ο 
Τ8ςη]]ς τεἁἶτ]ς.  Ῥμοπίμς, Πρ ΟΠΊΠΕΠΙ Τεπι. }ὰ ἐποιέετον οθώτο πυθόμοον Τον πάντα λόγον» 
“μαϊνίε, Ιπά]σπο απίπιο ευ]ῖτ {ε[ε ΕΒα][ε 4ε- ως ἐξαπατηθείς, δι δὲ, πειάµυοι παρὰ τῶν ἔκτη- 
εεριπῃ, Αι εἶνες εα ριθάϊα α ἁοπηϊπ]ς ΊΠε- ΄ µόνων, διδοῦσί ὃι τὰ ἕἵλετο, καὶ μετὰ ταῦτα αὐτί- 
αμ, Μπ] Πα ας ορίαται ἀεάετε: αὶ Ἱποχοσχα ἔμφυτω μαντυὼν εἶχε, ὧγε καὶ «οὔομαςὲς Ὑέ- 
ο ος, μαι να ο ης νέσθαι, Τούτο ἆ δὴ ὁ Δηΐφονος ἐὼν παὶς τοῦ Εὐφίη 

κΙθυταῖης Τη1Γ. υη145 ΠΒ ΠΕΗΠΙ - 3 / ῃ) 9 / ὃν ὢω οσο οἱ 

ρλοπις, αἱ ἀπδίις α- Οοππιμής εχετοῖταἰ : ας Γορνθίω, θφτεας ιν .. 9ὲ 
γατἰΙπαβαίατ, Ίαπι νετο 1]πά 4ποαπε ααάῖ- ἎΧάὶ Τό Ἴχασα, άρια ο σα ώτω υή- 
νι, Ὠεϊρμοπο περοσῖηπι ἴπ Οτῶεῖα Γηἱίε 8 οματο, ἐξελάμβανε ἐπί τὴν Ελλάδα 6ρ- 
εχηΙθ]τήπι, αιοά {ε Βαπι Ειυεπῇ, οιῖΙς γα, οὐκ εὼ Εὐφίε παι Τοσι δὲ Ελλησι ὧν 

96ποη ερ[ει, Ώμποιρατε. Θείεταπι Ροδίᾳπατῃ Ιεκαλλιέρησε, «ἄγηγον τὰς γῃαΦ ἔκ, της Δήλου πεὺό ανετα Οτεοὶ, οἰαδίεπ ϱ ΤΏε]ο ῥαππῦπι νετ- α{ὺν Σάμο, ἔπε) δὲ ἐγένυτο τῆς Σαμίηό πθὺς ρ Κα. 

ας ερ μοι αμ ΗπσςαμραἩ λαμίσοισι» ὃν μὲν αὐτοῦ ὁρμισάμθοι κατὰ τὸ Ἡ- 
ον : 1 φπἰἀεπι 18ο αρριίεβηιες εἶτσα αἰ0ν τὸ ταύτῃ. «παρέσχε άζω ο Ὦ ἐς ναυμαχίην᾿ τεπιρ]ηπη Τηποπίς [ε[ο αἆ ρτω]απα πανα]ε Ρα- εν ο πο η ος ο ο ο αν ε παμταν 

Τ8ρᾷη5,  Έος αἀπανίρατο 4παπι Ῥετ[ αμα!» δι δὲ Ἱερσαι, πυθόμεοί ο απαλή, ή 
λενε, ος 1ρῷ σειετας πανες 4 «οπίίπου- γω καὶ αὐτοὶ πεὺς τὴν ἄπερω τὰς ἵ ῄαρ τας τΕεΠῃ Τεάῦσῃπε, πΙᾷ ααοά Ρπωπ]εμπῃ Ώανες αὐ-  ἄλλας, τας δὲ Φουίκων απηχαν ἀπιοπλέεμ, βου- 
Ίτο ρομη/[εγαμε: ἀαδεταμτος εΠήτη σεη/έδαπε λωυμέσι γάς σφι ἐδόνεε αυµαχήη κ] παῤεσδας 
Ῥηβπαϊη παναιεπὶ ΠΡΙ ποπ εσ[ε «αρεβ/[εμάαπι, οὐ Ὕὰρ ὦν ἐΦόκέο ὁμοῖοι εἶναι, ες δὲ τὸν ἤσειρο - Ίμπ1 Ῥατες Μοβ ποη ε5ε ΠΡΙ ΨΙάςΤΕΠΙΙΣ. ο ἆγ ον μν 

μαμα αμήν λα σος ὃς, κέλεύσαντος {10 {πο Ρεάε[τ εκετεῖεα απ ἵπ Μγςα]ε ο / ε μα - σος ος η 
ἀεδαι. εκ πιαπάαϊο Χειχὶς αὐ. αἰῖς οορῖῖς. 5{βδέω» καταλελεμμέγο του ἄλλου «ρατου, ]ω- 

η ». ἕ 

τ6ἰξεας αἲ Ἰοπίαπι τυϊλπάαπι, ΠΙπιετο {εχα- ἐβύλασσε, τοῦ πληδος µε Ἐξ μυράδες᾽ έα 
δίητα πο Ιαπη ἄμςε Ίϊρταηε, Γετατατη εἴ σρατήγεε δὲ αὐτοῦ Τιγράνης, κάλλεῖ τε καί µε- 
{ρεςῖε εἴ Πατυτα επηπεπεῖεβπιο. Αά Ἠππς εχ- 15 γάθει ὑπερφέρων Περσέων. 3 ὑπὸ «τοῦτο μὲν δὲ, τὸν 
ετεῖτηπῃ οοπ{Βτπετπητ τείµδετε ἀπες ϱη5ῇδ, οπρατὸν ἐβουλεύσαντο καταφυγόντε 9 ὃν τοῦ ναυτι- 4 ον ͵ - . . . - 1 Ἶ 5 

Παράμξδαπε παν]ρις, πημρΙπιεητα εἰτοιπιάα- ρὺ σρατηγοὶ ὠερύσαι τας Ἰῆας, καὶ τιμβαλθω 
τε, ΙΏ Ἱαταπ ρτω[Παάίαπῃ {αΠπ]αΠε τεΓΙβίάτη. ο , ͵ ο ον ὶ / αι 

δ/ Πος ΙΠΙτο «οπῇ]ο, Ρτο[εξΗ {ηπτ, εἴ ενεξε να ας .. {ο μμ κών ἴε, κμσφύ» ας 
-τορε Ὑεπειαάστηπι τεππρ]ηπι Ἰήγεα]εο αἆ Ὑο. ἄυτα βουλευσάμθοι «ηΥΟΤο. ἀπικόμο 
ὉὈφίοπεπι εἰ ᾠςο]οροδηίεπα,  ηρί Οετετῖς Ἐ-2066 σαβα το τῶν Ποτηεων ιρόν της Μυκάλης ἐ6 Γαή- 
Ἱειβηῖσ σετηίτης τεππρ]ηπι, αἷοά Ῥηή]λας Ῥα- ' σωνά τε καὶ Σχολοπέωτα,, τή Δήμητρος Ἐλευσι» 
Πε]ῖς Άμμς «οπα[αῑτ, {οάπατης Νείευπι Οράν Ρ ἐρὸν, τὸ Φίλίσος ὁ Πασικλήος ἱδρύσατο, Μείλεῳ. 

Ἡηπι αἲ ΜΗ]ειαπι εοπάεπάαπη» 19ὶ δαν «τῷ Κόδρυ Ἡ ἐπισπόμωος ἐπὶ Μιλήτου Σ κτιςύν' 
νο ορ 5 

τα Ἐπίρολ. 4γοῦ.  ὖ ΤεΙὰ,, Πα]ε, ο Ὀνομασὸν «ἄν. ἆ Όμο Άπεο πο Ἱεσυπς ἵη 4ο ο Αν. 
ο ων, Σο Ἔρῳ δι δ Δαμίησῳ “τοῦ, Ρο] πε]εκῖε. ΝΙοα ὁρμησάμενοι αι ὁᾗ πρ] ο ος 8. Ἁγίζιν απῖεα ὡς ἐς ναυμ. { Νέας «ἄγεῤ, «{πδ.., δτῖατη {αροτ]ς, ος 
νοσρυπη Ἄροςι 30 μή, Γου, Ἠνν  ᾖΜυκάλλῃ «γοῦ. Ίθπιρετ. Πλήθος Ἰάεπι, . ναί}. Ῥα «19. «4γεῦ. Γατὶν, ., Ρις ἐπί. ο Αρδυπῖ ϱμαίμος {δαα. «4γεῦ., αμί ρετρεταπῃ πιοχ. ἔρημα τῶν. 2 Ἐν 
ἱρὸν «4γοῦ. ΣΤμ4, { Ἐπισπομένου Μιά. αι. «τῇ. ππα]ε, τηθ]ῖῖς Αωαε. αἆ 2Ιοή}., ν. 829. εξης. 79ο Β6Μ. 6εΠου. οΙρίοοχνπι, «γεῦ. 214, εί, Βαν/. ΐνᾗ., τί 4, ὃν 

05. Ἔμφυτον μοντικὴν εἶχεν] «Ὀίούπήέμς πα, ιτ ιά ρταε {5 Ἱπεοππιοαϊ ἔεττες, οχ 4 , Ίθαι ἐπις 
"Ί]ε Εοηιογ] β]οτΙαζος, Θεὸς δέ µοι ἐν Φρεσὶν οἴμας Τίον- πλεον ἸΏΙδάΠια Πηοϊ πιθβΙοίηα, (απιίηπι ν γα, 74: 
'Τοίας ΕΝΕΦΤΣΕΝ Οάγεί. χ., 93489. ΑΙά Ώεπιοίμιεπῖς ὥς ἐς τὸν Πελοπόννήσεν χρεὼν εἴηἁποπλώω, ο 
ΕΜΦΥΤΟΣ αἰσχροκέρδεια καὶ πονηρία ῬεπίΏκβιηε 3ΠΙΠΙΟ. 4. Ὡς ἐς ναυμαχίην] Οπικίαπα ἵπ ή, νοξι]απι ὣό χ τοῖο ντα Ῥοπετε. Ἡασιοπς ἵπχία Ο)ηαγοδὶ οΠπ-  ῃ ρταεδεπί ο (οὔ]σες {εάε ποπ ΠΙΟΥΕΤΕΠΙ; ου αρΏς- ηΦΊοπεπῃ Οται, ἵπ Ώσπιοίῃ, Ρ. τοῦ. Αα Ώεπιειή ΄ ῄπιε Παρτθῖ: παρεσκευάζοτο ὣς ἐς ναυμακήν’ υϊ ἄεπορῦ, Ἠα]εγεὶ ἔωφυτος ἀκρασία ἵπ Ίβρπιεπῖο Δηγἱάἡ αρ. -ᾱ- Ἕ. Π. Ῥ. 967. 99. πάντα παρασκευασάµενοό 
ἔδεῃ. Ἐν, ΧΠ. Ῥ.δ4ρ.ς. Νοχ Δηΐφοβος εἰἰθεβατΗῖ εΧ μαχίαν' Ῥ. 969. 4. ὧς ἐς πολιορχίαν παρασκευάζεῳ τὴν οσξα» ΟΙ {]εγοβοίο πΙΙ] ργας[ οποίες, πόλιν" Τθμωά, Ν1» ο. 7. παρεσχευάξρντο ὡς ἐὲ ας 

τς 0ὔ. Ἐπιβατεύων τοῦ Ἐθηνίου οὐνόάματος] Ὀϊᾶωπι Ἀος  Ίάεπι [περε ἀῑείτης» ὦς ἐπὶ ναυµαχίαν. ΝΔΙΟΚΕΝ. 
ἃς βεΠεῖὰ Τε. ἩἩ, 69. Τοσί Ἱηίαπι {επτεμΏαπῃ πες 32. Νείλεῳτῷ Κάδρυ] Ώε πισταῆοπα Ἰοβίση ος οοΏ- εσα ηος Ε σηία Ὃ νι ον α ἄνα]]α Τεἱρίοπο  ἁῑτα ἸΜΙ]ειο. {οεΐδημο εχρεἀ]Ποπῖς, πη]]α πε ΡΗΙ: ανά ΤΊΟ ο. Ὁ . 1 ποπηῖῃο; ὌρεΓας 11 πιςηοΠΕ, Σρη/απίας 1, ΝΠ, 9, ὅτο., δν οόο Τ, μον ἰ 6ο α τν ἂν ος γετρα ΧΙν. Ρ. 9 30.9 ΗΟΣΗΠΙ Ἠηῖς (οὐσί Βίας Ἰνμλεὺς,. . 
Ἐν ο ο ἀπεπκοή αμ /οδίνη Ὠΐ]μς, Νειλεὺς, Πέμά ΛίοβΡο. Ίδια γαδορές αΠοτιπησιε {6ἵ 
1 ή 

ϱ 9 / 

ὢς ἐς ναυ" 

ων Ἕνο ος πα. Ῥ. 916. Ἰαμε, Ετίοι Ἰπίαρος ἐπὼν Ῥεπάὶ ιαο Οἱ. Ῥεπίκοπίό μπὶσά αἲ (4/α: νατ. ναι» αλλων, (εἰ οὐ]εής» εκ {ΠΗρΙεῖοπε ρ]αμβΡ]- δι ΝΊατπ]οτ ΑταπεΙμρπορα ως. Ὃ ον. 

1ος νρηές.. “4 Πημίάειη ΤΠ ]ασετὶς εἰμς Ταυ5 ΝΕ .« ΕΥΣΩΠΚΙΣ., ΠΠ” τα τος νοοςῬοιε ας, ας Ε)μιατεῦ. Τ. Ἡ. Ῥ. 996. Ε, 46 Νειλεὺς ὤκισε {οππ]αταί εληέμπι. Ἠος Ίενε» πθαΠε αδ 
η ο. ἵππον ὠλινδούμενον γράψαι' οµ ῥµβέτε ετιάἸΏςβπιο Π], Ρ110ῷ πὰ 4ηρίαν. 1. ΧΧΝΠΙ» 1. οοη- 

901. Ὦ. αμ εὐπάμαἰ{οἱ. εἴ ἵΠ Ῥε]ορίάα Ῥ. Τεπιτμπῃ, [ορίραπι νοζαπι κτιςὺν, ΩΙ1Π1 κτίσιν θἆ ἱοηγε, 
2ο ἑτόρας. “ὪΒΩΝ παρὰ τῆς πόλεως πίνακα γράψαι µά-. εχρ]ἰοιήε Εβριῥίως» ορΏίπιε ἀοοῖί ναπ Π]ηβτατυης, 

1 πι 0οάά. αἀ(Πραἱατεπτας, Ώεσερῖε 2114η, 
κ 9. 

[ ὃν ΤΟΧΙΠΙΗΤΗ πρὸς Καλαμίσοσι, Ώνε πρὸς δα αχ. Ἐπ) Μιλήτου κτισὺν] Ἐπὶ τὸν Μιλήτω κτίσι. 
ην. α)] Ὃ σα κο ν φο]ηι ο ιν, ορ υ ἄμβαίδ. ἵῃ Ὠίοηγε, 
η ο χευάξοντο ἐς ναυμδα/ην] Ἐκιειπήηαν{ ὡς, 3” }. ὅσα, ομὶ (ΠΟΕΓΑΠΙ Ποῦ]8 ας κτιςὺν [εγναν]τ ἆ σας ο Ἀπά Ἱπτο]ογαδί]α., οοτεή αυ1ρρε εἴ οπτΙ 101- {οηη. Ἡ τε Ρ. 1945 αλ η δν” Πεγο εἷσ {0 Ίαπι 

ἀπ δ7. «οάᾷ. οοπ/ριχαητό Ἱππρεγίο: Πος επι τοβήτα(ε Ῥογέμ: αα Ἠπῖης πηοάιι ἵ Γαρτα ρτοβαπε Ρ, 
Ῥλευν) ἃᾷ {οητοηΏ σπα Ποσθο[ωίωπι. Ῥοΐσταϊ ηΏαμε, ο, Δά κτισὺν εεθάτ {16Η Δωμητὺς, κοτωσκεωή: ας 

να. ο ο δε ΛΑ ρολ κο ό ος 
Ὁ αππέπλεο» ὅκως ἔωσι ὑπὸ τὸν πεζὸν φγρατὸν τὸν, 545 



546 

796 ΠΠ Ἑωα: οἱ ος Ὁκ ῃ 
3 ϐ ο. 7. - ο ἃ Ἶ / / ϱ/ναυτα τὰς τεγήας ἀγείρυσαν» καὶ περιεβάλωτο ἑρ- 

/ ὰ / 2 : κος 3 χα λίθων και ξύλων, δέδρεα ἐκκόψαντες ἥμε-ο 
ἡ / 1 λ ρα, και σκόλυπας περὶ τὸ ἔρχον κατέπηξαν, καὶ 

΄ / ς 1 ς παρεσκευάδατο ὡς πολιορχήσόμθιοι,’ καὶ ὡς Ὁ γή- 
. 23 3 Ν σε». ἐπ αμφότερα ἐπιλεγόμεοι γὰρ Ὁ Ππαρίσχευ- 

δ 6 ον 6) λα δκ 2 ἀὐατο. Οἱ δὲ Έλληνες, ος ἐπύθοτο οἱχωκότας 
αν / κε : Τοῦς βαρβάρης ἐς τὴν Ἠπειρο, 
/ 3 . / τρ Ὑότων, ἃ ἀπορίῃ τε εἴχωτο ὃν τι ποἰέώσι, τε 

απαλλάσσωνται ὀπίσω, εἶτε καταπλέωσι ἐπ᾽ Ἑλ- 
/’ / » 7) / Ν / λησπόγτη. τέλος ὃ ἐδοζε τητέων μὲν µηδέτερα ποι- 

/ 3 / χο ες Ἀ Νο ’ ἔεν, επιπλεεν δὲ ἐπει τὸν Ἠπεειρου. παρασκευασάμθοι 
ρς ; σσ 6 ) ὤι ες ναυμαχών κα) ἀποβάθρας καὶ ὁ ἄλλα ὕσωθ5 

η κκ: Ἔπα η σον έδεε, πλεον επι τη Μυκάλης. ἐπεὶ δὲ ἀγχοῦ τε 
/ .- / λ ἐγινοΥτο του σρατοπέθους, κα οὐδεὶ εφαίγετό σφι 

” λα. Δ “ ον 3 9, επ’'αναγόµειος, ἀλλὰ ὠρών ας ἄγελκυσμένας ἔσω 
ο» ’ ν' 

͵ του τέίχεοό «πολλὸν δὲ πεζον { πιαρωκεχριμένο πα- 

“/ ον ς Ἠχθωτο ὡς ἔκπεφευ-ΦΟηαΠη ο ος. . 
ζ ρίρίεπι, ἄὥρτε Γετεραηῖ» ἱποστά αμά δὲ 

4 

4 3 : : νι ώς κο σώ ηλ η 
ἵ παπι ήδης Ὀταεῖς ει (εεμῖς. Ίοπες Ἰπίρας αἲ ἀεξεβίου 

1μειιγομ]ίάςς,  Φαπιῖς [ῇραέεί οὗ εαριίγον Αιποπιοβίεο ἴθ: 
«εππρτος αξεταΏίας αππλα 5 ᾿ 

ἔἴας πανε πιαπίπιεπτο εἰτοιπιάεάειιηϊ ε - 
χῖς. ΠΗριΠΡαδαυε παπι αΤΡΟΓΙΠΙ, ας εσ 

. ι ο, οί δν ὁ ο ' 

οἰάεταπῖ, εξ οἴτοῦίι ᾿πΙΠΙΙΟΠΕΠΙ 4 εραξῆ ως 

{αάΐρας. Ίτα {ο Ἱπῃπηχοτηηῖ,  ἴαπαμαίη εἲ 
ν ς : ο πα ο ον 

ουβάεπάϊ εε νἰδοτία ροπή: 1π πα 
αἩε επΊπΠ  σα[ΠΏ ταΊοΠε πμ ο μή, ; 
ραπῖ,. Βατρατος αβ]Ιςδ[ε 1η εοππεπίεπι ρου” , 

ἃςεερετε «τας, ἵαπφμαπι ο επών 

τεπὲ, Τεῖτοπε {6 τεείρετεπε, ΑΠ Ριοσεάς. 
τεπι 1Π Ἠε]ιείροπταπ, ΤάπβεΙ. πε υπ] ας 
Ποια. νΙ{ατη εδ Εαοϊεπάιπί εδίε» -1ες μμ 
νίραπάαπη νετίις ςοΏτΙπεπτεΠΙ, ο. Ῥταρᾶτ η 
ΙΙΙ αἆ ρήρηαπι παναιεῖη εε ἀε[ζεπ[μμα 

κ 

μή) ἧ 

σε 

ταρη]ίς, αἸῆσαπο απἰρασσμπαύε ορ» εαν νο 
ῬΜγεαίεα πανίραπι: εἳ αὔαπι ΡΙορέ 58’ ος τ 

4 ΠΙΙπεπΙ ΕΧ. -3ἀνετίο να ανν 
ο β 
ο. 

) Ἡ 

αα 4 
ΣΤ] Ί 

ια 

Πο[Παπα Ίπετε, Ρο λη 
νίαπι πανῖρατα γ]άεηῖ, {[εὰ Π8νΕς ΠΠΙΤὰ Τη 

α.--ᾱ 2 ο” . κά .. ἴ ΄ πι 4185 ρὰ τὸν αἰγιαλὺν, ο,θαῦτα πρώτον μὲν ον τῇ υηὶ πα:μοἵ πα [πράμξϊνας, εἳ πιαρυαΙπ΄ γΙπι Ρ Ίευ: . ομί ν , ’ . » ο» - 1 . ΩΙ ΠΠΙΠΠΙ. ΑΗ ήκης βαν ἐγχρίμψας τῷ αἰγιαλῷ ταμάλισα Λευ- οι Πεονε ἀΠροβταπι, | ο.) ροή Ἄρριο 
τυχίθης, ὑπὸ κήρυκος προηγόρευε τοῖσι Ίωσι λέγων ποσόν μα ἂν μις Ρεί ΡΙᾶ" ον 

ἼΑγδοες Ἰ ἐκ εκ / ᾽ ἤ 5. Ῥιπαπαης αΙαπιπακΙΏΘ» 1οπι0ῇ5. Ε Πθέν αι 
ος δρ μητυγκαφησι επακθύστος, σοµε; ΠΠΡΕΤΑΡΗΤ πάάΐεμς, , Μῆ ος ς κ 2 Αλ κ. ράσα ος ο λα ὖ εν 

... μθΐετε τὰ λέγω. πάντως γὰς οὐδὲν συήσεσι ΠΠάρ. φαϊσυπφμε 5 νοδῖς πηο ἐπαμά[αο» ἱπιομό ον ο. αι ' ε ω » ὃν . . ον : ο κα μνις αμ ο 

ο ο ν «2Τέλλομαι. επεαν Ἀ συμμίσ-η σαι ἀϊσο, π]μ]| επῖπι ΠοΓΙΠΙ ο ρα. π 
” γωμθ, μεμνησθαί τα χΘη ελευθερίης μὲ ἶ πάν. ἀοὶ Ππιε]Ιρεπι Ρε. .Όρι ρό ρππαμσοο- 
». τω πεῶτω" μετα δε τοῦ συνθήµατος Ἡβης, ον » Ῥτίπιο ος ος δει 

3 / ς : ὅ δι ώρες Πρ ο... ” κα ταδε ἵσω καὶ ὁ μὴ κ ἀπούσας ὑμέων πρὸς μον ον ρ οσα αιλῆς μι ο 
) Του ἀχούσωτος". Ωύτου δὲ οὗτος ἐῶν τυγχάνει ον αμα. πο μαν αὐτοπι εκάσπι τδά σα. 

κ ως να 3 . ταν ήν «Ελ. ὁ, 1Πι .. ο. νόος του ο. χαὶ ο Θεμιγοκληοα 9 επ ᾿Αρτε-δΟίηεῃς βηῖτ, αἩσ Ἐλοπηἔος](8 αἀ Ὁ 
ίσιω., 2 / : αι ο) ͵ 41 |: η ες ο {4 τ αν οῦ λαθότα ανω τοῦρ. βαρβαρως αιοὰ νἰφεῖσει µπο νευρα; ἤ ορ Μά {π πο ἐμελλε τους Ίωγας ο οηςανποτα αγθειχθέντα 1909, Ῥεπ[ια[ατα Τοπίρις. ΕδίΕΡ | β κ 

ερ τοὺς βαρβάρου», π.οιήσεν απίσους τοῖσι Ἕλλησι, ἀείατα αἆ Ῥατρατος, τεάΚΙτΙΤᾶ ἂν οϊβνν | 
Δωτυχίθεω δὲ ταῦτα ὑποθεμῶν, οεύτερα πι δῃ τάδε «15. Η19 ποτ Ἡεμῖγ πα μς παγες Ἱ- 
Έποίευν οι Ἕλληνες" προσχόντες τας νπας., ἀπέβη- ος υπό υπ αρης ποστ απὶ ειοπίᾶ π, δε α- ος ὃς μικρές κο μ αι” οτί αἀπιογεπῖεο ἵπ τις ερτεάείσ ο: 6 αι γιαλόν, Χαὶ οὗτοι μεν ἐτασσοτο, οι δὲ . Που δα ὃς νο ο αν κο, 4 δείς Φα μηριαπαι αι δα 
Ας κάλο ρα “ παρασκευαζομένους. ἐ «ἴεπιοο Οτῶςος ΦπΗπι «ειπετεπὲ ο ῃ θ- 

ασχν.. σι ππαραμεσαντας» Ττουτο μθν, {οιτεπι Ίοπας  Ε1ἱ5{8 αἀμογιαϊῖσς», ὃν ομά « ώς 5 Χ τ ; λος μή ν 
υποοήσαντες τοὺς Ῥαμίους τα Ἑλλήνων Φροέεν , 

θε. / 9 ς ον 4 { 9 / δν 
ἁπαιροται τα ὀπλα. οἱ γας ὢν Σιάμιοι, ἄπιχομέ-6οοτᾶςῖ. 

᾿ / 2 / 2 ω 1 ου. γῶν Αθηναίων αἰχμαλώτων ο) τῆσι γηυσὶ τῶν βαρβα- 

ούθο {υητ ὠσυνεσίαι. απ Εεβοῦ, 
Αποδοςυύς μμ ος πηῖτοτ 
τς τν . ου. . . τον 3 ᾿ . 

ο ο να οπετυπῖ» Ίος Ἴρέτατο Ροϊετίε, έλος Δαρεζός 
ΕΝ ἀπορήσι εἴχετο πε 1ο ΤΟΠ. ΔΗΡΙ Έππεῃ νο θονς : γἱάα 1, 11, 150, ᾽Αποβάθρας, Ῥατατας ἵπ Ρριρηαο πῃ- 
να]ῖς υ{ηπι» {αὐαία εχρτερίετας Ζαήα. Ώ]ΕΤΙΤΟ ἀἆθίαγ-" 
της. Φζαίας {πετυπῖ αἲ 4 ε[οεπ[ πι Ώλμηζης, Τὸμογ- 
δει 1ν, 19. Α/2/α5 ἐχώρει ἐπὶ τὴν ΑΠΟΒΑΘΡΑΝ. 
καὶ πειρώµενος ἀποβαίνευ» ἀνεκόπη, Π9ὶ ἀοδϊα Ομ ζεγης, Που 1], Πειηβεγῥω ως ἵη Γάση] Ὠϊα], ους, κὀ 
1ο. ν., | τς 

4ο. Πρῶτον μὲν ἐν] Όπας Πέετας τηδ]ε Τερεβέας Ίερσῃ- 
4 μπιοιια {1Ηρίσος., πρῶτον μὲν τῇ νηϊ παραπλέων. ἐν ρί- 
ψας τῷ αἰνιαλῷ τὸ µάλισω Λ. ΙΙΙ αὐῖάεπῃ Ἰηΐσγοςι 

μας {οτίδαττ απ ἐγχρίψας, ΡΠΙ15 ΤΑΠΙΕΠ (ππαΠαπῃ 
ΠΑΝΗΦ Ῥο[ιήε[ο νἰάσιωτ, ΗΕ, 6. όο,, ἐγχρίμψαντες τὸν βάρ τῇ ν, υδῖ πομ' ναπίαηι Οο44, «--- 11 ης 

αηαεάατα ποίατη [τηε Ίῃ 8ριιὰ σα νο 
ΙΝΑΙΟΚΗΝ. 

ίσοι 
Πος 

ἐπεί 

4 

ψας 
τες. 

ο οἡ 
οτα 
ὑπὸ 

"αΗαπ1 {οπεβαε πείσει, ᾖ ον ὧν νο 
ὠπίσους τοῖσι Ἕλλησι" 1π αμΙουιΒ 

ἵνα : τάς : ρατί ιδ, Οοάίσες οοπβΠΠΕ ος ἠοστοιῶτ» αὐΟ 

τώτου ἐν τῷ σρωτοπέδῳ νοςε 

ἱ {Π ὦ0ὐ. ΘΕΤΠΙ, ΧΤΙΠ. 

κελεύουσι πωλεῖν. Χεμορ 
Ὁ. ὥσπερ ὑπὸ κἠρύκος. ΑΜ 

βμάαχ νιθεῖατ ὑπάγδελος, νε ὑπ᾽ ἀγγΕλύ" χο, ΤΗ’ 

 ΑΗά 
αμ 

Θπἴρρε δαπιῇ ἀονεύτο ἸΝί μοι 
{Ε΄ Ῥείρατοτυπι ΑιΠεπίεη/ος σαρΙνο. τμ | 

οί 

πα αθΙππηπε, 

Ν 3 2. 3 ; ς - : : 9 ῥῶν, τοὺς έλα[βον ανα τὸν Αττικὴν λελεμμένους Ἡ ὃι το] ο τ πλαν Ατείζαπι ο, να 2 / η ᾽ ᾿ - δα, ο νο - Ὁ- ἀποδιάσαντες ἐς ο τὰς Αθήνας, τῶν εὔεχο οὐκ χι ο απ ο... ὑποψίη ἔχω. -ᾱ ’ νο μανωο τς πΊης πο πηπηπηᾶπι {μισο ο πε ας να χο, Ὃ αν χεφαλας τῶν Ξέρξεω πο-όδταπι, αιὶ αυἱπρεητα οαρίτα μο(Ώασι τμ. 
λεμίαγ λυσάμθοι. τουτο ὁ ἂν 2 να. πα ο αι. ο. 
ο όν Ὃ ο τας Φιόδους τω έκο- αὶν Ἡρείανειαπε, . Ῥταιετεᾶ. ΜΙΑΣ μα ον 

ο ρυφας : ὦ ο. 

ᾳ Ὀεοςε {2 Ζ Νιη Ὃ ος κ] κα ἐν σς έλα πο ἐς μας ΗΕ τά) 
αν Ἡσοντες ἐπ αμϕοτερῃ' ς «{{ 4ο) ὦ κ. θά νο {ο 

κ. ας Ὃ ος ο, Ιαιάαῖ ες ρυαείονε, πο[οίο ὡς ο, ο νο παν μα η 
δή ν ὤπ. δὲ «4γοῦ. 2: ος μας κ τμ. 

ψας Εν δ. βαν, 4 ῥημ, Ἆρή . Τὸ ἄλλω Επ, «νε. Ἡ Παρπκεκρυμμένον 0. δι ὑμέων Β 
πολ. δ . ὃ Συμμισγῶμεν {γοῇ, . α κά η ή, γιζι Ρα]. Ρανς, Β. Ῥορι Ἡ ὃς ΠΠΟΧ ἐπ 

ο] : ας . η ΙαεταίΙς Ἱῃπ ἄ4λρ. - ρ2 ᾗ ο κ Μο Ἡπὸ τος «4γεῤ. Σ. Ἠαιιά αφ μ]άεπι Ῥτηνο | Ἐπει μι Ἐσρκούσας Βατ ο ο τήν ο ο τς α πεί τε «4ο. το, Αα, : αμειαῖ ο” ο Ἔς τὸ Ῥέρξεω «ἄγερ. }α]]α, ἀμοὰ (ζᾳἱεής ἱποοπίη]ίΘ Ῥτο Πῃοετο μι αν. τρ άτᾖ. Μ. Αα νο, τι ορ 
«γρ. Σ Ρα. 4. ο. χο ο Ὁπαίμητ τὰς Ρα] ο « 

Ἐλάξιι Φρμλςὴρ αθε σίω ἐρλο, ο ο ο.» ο ο ος ῥᾷςυς σκέψις. ἔννοια αριά ο Ισ) ΑΦρα- οαρΙ5 Ρ6ἵ ΡΙΠΕΟΟΠΘΠΙ Τόπϊριις ἴσα μευφοιρραή- 

ΓΗ πιεπιο ῄσπβοαεία, ο;α αἀ κ 1. 
Ιε5 (ππ]ήα Ἱαρίάϊριις. Ιποίᾶϊ εν. 

ὃς βαρβάΜ μμ 
(οἨδί πια λείος ο. 
Ἱορίεις ρε. τα 

' Ἆ 2 | : ; 9 
ἔπειτὰ ἄνενεμγθέντο ἐς τοῦ. 

τε, ὤφενειχήῃ: ῥρτουε {Π1ρί8 τὰ 

Τ. Ἔγαρίαψας τῷ αἰγιαλῷ]. ἵδ Ροή αλ, 
ας 

Ἠππσετεε, { νετι[αής ταΏ 
τς κ ν.δ ν πι. : 

Ἠλ 1. Ἡ, 6ο, απἰπιαάνετ[α αᾷ Ίοηας 4 απο 1ου” 
- πια οἶμθ 

» ἈΠέΡΟΙ {2/οὔογων εδι Τω ἄῑ. 942 πορηνὴ | 
ΠΠΕΠΙΟΙΠ α νετο αλερίοῖα. ΤΕΙ αμ ΤΙ ορόΑ 
«Ἠρυκος προηφόρευε, υ0ςό τα νῶ ος, ρᾶς Ξ 

. 98ο. οἱ μὲν ΤΗΣ τρ, 200” 
ον 1 ιοξεά. Κερυδ!δ' 898, 

ἵα ΕΙ Οµοερ, 

Ῥιαεεοηίθ. μεγΑλὴ 

λ 

δν τί ας  ἐα Ίῃ μ ἳ 

Οοπία. {εν πα ή. η. 



το πια λος 

εἌθνεια. 

ποο 

-406 οἶαά1ς, οἳ εἶης 4 αἆ Ρ]αϊσας, εἴ εἶας αι 

ΙΟΙ ΛΙαστῖογος, 

Ὁ τας ἀησμίο ἀῑεί βε[ίία εδῖ, αριὰ ΙΜγεα]επ 

ο σοι) α{εη αὐερε] Πουα ΠΙΟΙΓΕΠΙΗ. 

: 

οπίααἆ ΡΙαἴσας, οι μἱτορίαις τοπιρία Οετετίδ, Ῥωρπα αά γσαίεη 5 

ΌαἵΏ ππαχίπιε ]οοῖ Ίδια σπατίς, Ῥετ[α πι» 

Εκ ΜΠ]εβῖοχίτα οχειόΊταπι ἀπιογευΜήτ, Έδαια ἁῑπ]αϊτας παῖνὮ ἀάνῖ- σ Α Τ, 1 το ρε, Ε1ΡΕΣ 1Χ. 
737 

Ἐν / .ι β αμ δν 

ρυφα τῆς Μυκάλης Φερούσας προστασσουσι τοῖσι ΜΙ: 
Ῥεταπε, Ἡξ ἱταπητες απῖ αἆ σασιπη]πα ΜγσαἱΕ λησίοισι Φυλασσεῦ» ὧς ἐπιζαμθοισι δ7θυ µαλις-α τή 
Γετιηῖ ου[οάίαηι; 6ο σοπῇΏ]ο 1ὰ {αςϊέητες» εὲ 

Πε[ί εχιτα οχετείταπῃ εδ[επῖ. Ἡππς 1Π Π1ο- 
ἆππι αὐ 1ῑ [οπίρις, αἱ απ] τέταπα ΠοΥᾶ- 
ΤΗ πιοῄτατὶ. νιἀεραπτις, { {αομ]ίαϊετα ηαΕΕΙ 
εδίεηε, Ῥετ[ο Π0ἱ ριῶσανετιπῖ. Πάει Γαξϊο 

χώρη. ἐποίευ) δὲ τούτου «ἴνεκο, ἴνα, ἐκτὸς τοῦ φρα- 
ΖΟτοπέδου έωσι, τούτους μὲν Ιῶνῶ, τοῖσι καὶ κατεδό- 

κεον γεοχμὸν ἄν τι ποὺ δυνάµιος ἐπιλαβομένοι- 
σι, τρόποίσι τοιούτοισι πζυεφυλασσογτο ὃι Πέρσαι. 

εκ {ουτίς νἰππεῖς [εριπιεηῖο {ε[α εοπ/ῄρανε- αὐτοὶ δὲ συεφόρήσαν τὰ 3 γέβρα ἔρχος εἶναί σφι, ὧς 
τη, Οτασί, αοῖ Ιηβταξε Γαετε, ΊΤε 1Π Ρα. δὲ ἄρα παρεσκευάδατο τοῖσι Ἕλλησι, ὃ προσήϊ- 
Ῥατος τεπάματ: φαῖρης ευπΏρις αἀνο]ανῖε ἵπσσαν πρὸς τοὺς βαρβάρους, ἰοῦσι δέ σφι Φήμη τε ἐὸ- 

3 λ ν ηΠ]ψαγ[ιπι εχατοΙταπη ΤΗΠΙΟΣ, οπάμεθύπ]αε {1- 
Ῥϊα Παδτας ροΠταη αρραταῖὈ,. . Ῥπππος αἲεπα 
“ΠΕἱηδπιος! αἆ ἑο5 Εοτεραϊιτ, Οτασος αεῖς 1Π 
Ῥφοιία Πιρειαδίο Ματάοπϊ εορία». «Μ]τῖδ 
Ώεπιρο Πρηις τες απο ἁῑν]πίτυς Πππς, ἀες]αΓαῃ- 

αλ χες 3 , έπτατο ἐς τὸ σρατόπέδο πα), κάὶ κήρχήϊω ἐφά- 
5 ου -- / ς ΔΝ ο» 

νή ἐπὶ τὴς 5 κυµατώγη; κέίµωο, ἡ δὲ φήμη δηλ- 
ς ο λ 

'9έ σφι ὧδε, ὣς ὃι Ἕλληνε τὴν ἸΜαρδοίου σρατιν 
7 ο Ε] 3 ο σι ὁ ρω Δ ο» 

γικὼέν ο, Βοιωτοῖσι µαχόμθαι, ὄ]λα δὴ πολλοϊίσιτε» 
: π . - / ο σ σε] ολ ο νκς σιό λ ος 

της: Π ε]απη ἵαῃης εοἀαπι ἀῑερτοςεάεητε αἴτία-θοκμηρίοισἰ εσι τα ὠειά τὰ πρηγμάτων εἰ καὶ Τό- 

αἆ ἸΜγσα]επ Εατητα εἴαι, {αιπα ας αἆ Οτᾶ- 
«ο5 νεπ]ε,  Ίία ττ τεάάΙάετις 905 πι]ίο {ε- 
τος]οτὲς, αἱ αά [αρειπάπι π]το Ρρεγίσα]απι 

ΑΙιεΓάΠΙ εἴἶαπι φὐιάάαπι «οΠποΙΓ- 
Τετα «οπΗρ]ε, αξ ΡΙΟΡε αά αἴπαπιαπε Ρι- 

τε τής αὐτῆς ἡμέρής συμπιπ'τούσης, τοῦ τε οὗ Πλα- 
ταἰῆσι καὶ τοῦ ον Μυκάλή µέλλωτοξ ἔσεσθαι τρώ- 
ματος Φήμη τοῖσι Ἕλλησι τοῖσι ταύτῃ ἐσαπίκετο 
ώφε «Ἰαρσήσαί τε τὸν σρατὴν πολλῷ µάλλο» καὶ 

θ5ε.έλει. προθυμότερο κυδυνεύεν, } { Καὶ τόδε Ἑτερο 
/ / / / 3 / 

ξπαπι ἔπετπι Όετειῖ ΕἰειΠηϊῖ τεπιρία, Ώαπι σώεπέσεγθομον Ἀήμητβος τέμενέα Ἑιόρσιηρ πο : . ἀ ὃν ρ ετ αρα Ίρειπι Οετετῖ {απαπλ, Ὁῖ ἃ τηε Ία- ρᾶ ἄμφοτέρα τας συµβολας έψαι, χαὶ γὰρ δη ο) 
Ῥεμίῃς ἀἁοπιοηβ]τατατα εδ, Ίπ 8ρτο Ῥ]αϊθεηά τῇ Πλαταϊδι παρ αὐτὸ τὸ ἃ Δημήτειο ἐγένετο, ὡς 
Ῥήρπα {αᾶα ο5ε, αἳ Ππιμτει 1π Μγεα]ε {ι- 
ἴπτα Ῥρυρηα εταῖ», Ὠῖ ποπ αρ τε νεπετῖτ αἆ 
18ΐ0ς {απηα νΙέτοτία αὖ Οταςῖς, αὐϊ εαπι 
Ῥαυίαπ]α εταπῖ, Ρατ, παπι ραρηα αἆ Ρ]α- 

καὶ πρότερόν µοι 5 εἴρήται, ἡ µάχη, καὶ ον Μκά- 
0Ολή έμελλε ἀσαύτως έσεσρλαι. γεγωέναι δὲ νίχην τῶν 

μετὰ [Παυσανίίω Ἑλλήνων, ὀρθῶς σφι ἡ Φήμη συνέβαυε - 
ἐλκλοῦσα, τὸ μὲν γὰρ οὗ ἔ Πλαταιῆσι προ ἔτι τῆς 

- σος ο ή . αν τν. λ / / 
νε[ρετί, αιατάτη Εταππαμθ εοἀεπι εἰβδάσπα 3 έρη ἐγμέτο το δὲ ο) Μυκάλη, περὶ δάλην, ὅτι 
τηθηῇς ἀῑς ρε[απι Εε5[6, Ποπ ἁῑΠ Ροδῖ αὓ 

᾿Ἠϊ6 τετ οοβΠο/[εεΠίδι5 ἀες]αταϊΙΠα 650.  Αη.0δα 
τς -. 

ον . ον ο. / / / . έ της αὐτης ημέρης συνέβαψε γἰγεσναι, μηνός τε τοῦ 
μ.. 3 ο” ρω - 
ὑτου» Χθόνῷ οὐ πολλῷ σφι ὕσερῳ δηλα ἀναμαν- 

»ά9 
ῶ 

α Ἑέρω «4γοῦ., {1ο ποιό {δά» Ῥιίανο, ὁ 4, «4ἱ. Ρο, Ά,, προσή/σον αμ, 7. Ῥαη/. Λβατής, 4 δὴ, 
προσίεσαν «Ίγεῦ. 
ψ 

Δἱ119 οὗ ἐγέν,, αοὰ ἱπροτίμπηπι ἀείεν]ν 

7ο. Τοῦσι καὶ κωτεδόκεον] Ουπότα Ῥετίας ουπι {ρεᾶεπε, 
6 {εππιοπίς αἀ[μειμάϊπε εκρεξϊα»[ᾳ5, τοὺς καὶ κατεδό- 
πεον ---- ἐπιλαβομένους' ο Ηαπα εἴἶαπα Ίπ {απτεηείαπι Γή0- 
ζἼογμε ΧΙ, 4, ἂς Ῥοῤ]ρεμής ΝΙ, 35. θὈἰετηπί, }]λα 
πα Ίομας, Τὸς πονας απίπιο αρἰ(πηῖος», αἀρ]ειΙε, αα 
τοῖσι καὶ κρτεδόκεε --- ϱΗἱδων υἱάέλαέηγ» {εημασεπλαμ6 

ειβαυΐμ Ἱπρεαανίτ, Εαυάεπι αζοχεμαγέο οα]ευ- 
Ίηπι αάρο[ΙέγΙα» πιαηζαπή ατοϊεγαῖο (ππδύταιι, ορε 
ου]άσπι Ἱπρεπϊ, {εὰ οὗ ΝΤ55. ταοϊπίτατεπι ἁμοία, 
Ἀπαπάσπι. ἹΝοΙ]επι ΝΕΙΟ νεόχµιον ἄν τι Ἠ]ςο εο «ρ]οτα 

δες Ο.- τοα. Πηρί, αὐοά νεραμὸς Τεπιρετ ἵπ (ιοβαπιῖ- 
ν ποππΙδυς Ῥοπατς. Δάσδίο πιιίαίμτο ἀσθὈισταῖ 
Εασιλεὺς χώρὰς Κρέων ὃ Ἰενοικέως ΝΕΟΧΜΟΣ, Ἡ. 6. 
νέος, νεωςσὶ κωταφαθεὶς» Ἠῖ ΟΠςἱ ἵπ οβῥος Απᾶσ, 
ν. 161. 1: 

7ο. Τοῖσι καὶ «κατεδόκευν] ΔΕά οὐ]ά τεφυ]πῖ. νἱάς- 
“101, α 4Ο ρεπἀεαηῖ 181 ἁαν]: {οπή οχο]άΙξ νος 
"οὗ ρταεσςἀεπιή απι]επῃ (ετπηπαΠοπεπι.  Ὀϊσί. πὶ Ε1]- 
Ίος, ροϊμίε» τοῖσι καὶ κατεδόκεον ἐνεὸν νερχμὸν ἄν τι πιι- 
ἔευ δυνάµιος ἐπιλαβομένοισι φμΐδε οἱ ἠπευ[ε ῥΗ/άδαΜΗ, 

Όε ῥαπ]ς ο 
Πεβῖ, αιος {οἱ {Ηρεᾶος Ἱηςίετίπε Ῥοατί[αε τὸ τῆς 

Μυκάλης ἄκρα Φυλάττειν, Ῥογαεηι Υ1Ι ο, 45. ------ 
Ῥαμ1ο ροςῖ, 11 κηρυκήῖον ἐφάνη ἐπὶ τῇ κυµατωγς κεί- 
µενον, 4Μ]ὰ Πτ κυµατωὴ, ἀοοιῖε 17ες/. ἵπ Ὀϊςί, ΠΠεγο(, 
κ ο ἶ . ΝΑΙΟΚΕΝ. 

ασ. Ἐπι τῇ κυµατώγης] Ψείκῆπιο 1ηρδ]ως., ἐν 
ἁπτῇ, ἔνθω τῷ κύµωτα ἄγωται, Ώνο /ἐρογῇς οΓερίάίπευ 
«21 υετλεγαί ΗΠάα ΙΠαγὴ. Ἐκ να νοςῖδ Ποᾶρῃε 6» 
πτερίε 1,μοίσπο ἵπ Πειπιοὔπῃ. Ὁ, ὃ4. 
πὈνοηίε, ἱπ]ηγία ἴρκατις αὖ Βπεγο Φο]εάῖηεπι, Οτ]- 
Πο, Ο, τ,, ᾖμῶμε, υἩ Πίο Ζα]ΐαν [ει γλαγὴς ῶμα- 
τς πιο [[ήροηίο, ΘΟἱά ῑπι 4ά Ποπιετο, Φῑσπι Ψ. 
ἕν Ἠότος Ο, το. καθήµενον ἐπὶ τῆς ΚΙΜΑΤΩΡΗΣ, 

σα 4. ἔκοιμῶτο ἐπὶ τῆς ΚΥΜΑΤΩΤΗΣ  ἄδυνάτως ἕ- 
πι πρίσίρης, ορπ/[εὈίπιας Ὦ Νοηπε π]οΓίαΙπῃ {η β- 

ο τ {εζδπίς ο Εξ» ΕΟΙΡΟΤΕ ΕΧ να]ειπάϊπε αἀ[εζῖο, 
πηδεής ο μα ἵη ῥμδμαΙίομε αεβ ατἰπ]ν ουπί (τα 
σλης Ὀομίος ο πομι ἴη Προ Πσεγεῖ. Ψδία αἴαμε εἶε- 
πως Όσε]έσα οςε ο,/εινατίο αρ. δενήμηη {ηῤίγ. 1. 
εοἰυπίδης ἄζηεπι, ϱ. 405. πο ἄνες ἀμπίαχας, αμλίες 

Ἡλαίας, κιῤως ος ας 5 θββεερασΙ» {εά ετ τες 1ήβΠ]- 
ή αὐύαπερ ὁρῶν. πάρεςι ἐπί τε τῶν κοσκευοκενων 

Ῥμάτων καὶ ἐπὶ τῶν παρὸ ταῖς ΚΥΜΑΤΩΓΑΙΣ ψη». 

ο Κείρεχίε {υβαΙῥ. Ποῖα. Ρ. 1549. 98. 
ε Ἐὔρητο δγή. 

(ε]εὈ. ο αρυίμς 

α](μά, ρ. 93ο. 

4 Δημήτριον ἐφέγετο «4γοῦι ᾗ {αγ. «4γ., Ιπ 
Γ Πλοταἡ «4γοδ. : 

Φίδων' 0 {0μδμαΜίοηες γαγίς { νο]υετῖς, τίῇμῃ ἄεῦθν 
515: πεφµε επιεπάαδετο, πίβ Ππουπάϊςῄπιο ρ]αοἶα πια- 
Π15 οἵ εἰεσαηίίεβπιο εοπσε[ατηπι «οποµαταπα ςὲ οβ]οἳ] - 
Ι1οΓ 111 ἵπ Ητεοτῖς οτερίαΊπς αἀθρεξία, Ουὐ]ά πι] Κέ: 
αἱ αἆ 1, 1ν, 19ό., πες ἀπβιταοί. η 
77. Ἡ δὲ φήμη δ]λύέ σφι] Ἑαπιαπι ἆς νἱέοτία αὰ 

Ῥ]αϊπεᾶς ἃ Θταςςῖς τεροτταῖα» αιἰαπὶ ἀῑνίηϊεις ΟΤί2Τη 
οεη{Ητ Π]εγοά, α Τειεγεβίᾶε τεῖ Ἰρηλτο ργηἁσηίος δσή- Πεἴατη νετῖης αΏ1 Πατμεγιπες Ο/ράογ, οἷς, χι, ς, 35. 
ϱἳ περὶ τὸν Λεωτυχίδήνο οὕπω μὲν πεπυσμένοι περὶ ον γ/- αθ, ὤφ' ἑαυτῶν δὲ πλάττοντες τὴν εὐημερίαν, ἐφάνησαν 
σραταγήµατος ἕνεκεν τοῦτο πεποιηκένρι" υἱά. ({4μοη. 34 ΡοὔαεμΗ7Η Βραγείαϊας ΓΠΔἵερεπ]ὰ σοπήπιθπιοΓηπ{Θπι 
1ο ος 93. --- Ῥορΐεα η Ιιδ, παρ αὐτὸ τὸ Δημήτριο, 
οὗ ἐγένετο ----ἡὶ μάχη» τϊΠί ᾳἩοφια νοσιι]α οὗ οχ {γ]]8- 
Ὄᾳ ν]ἀείητ ρΓαεεεἀεπίε πατα, αἳ ἀε]εηᾶα ουπι ᾖοἶεῇίο 
εἴ Κοοηίοι ΝΑΙΟΚΕΝ. 
ο 91. Τῆς αὐτῆς ἡμέρής ουμπιωτούσὴς] Ἱποοοίππα 6Ἐ 
Ἱπρεάϊτα ν]άεητατ, (Ο]ὰ αὐαείο ἡμέρής συμπιπτούδης 
εἳ σῇς αὐτῆς Ἱπρεϊπιίς ΊΝοη εφιήάεπι οὐ]νίίσοον Ἠδτὶ 
ΥΠ. 15. συνέπιπτε δὲ ὥςε ταῖς αὐταῖς ἡμέραις τὰς ναυ- 
ῥαχίας φίγεσθαι ταύτας, [εὰ ἀσοπνεπῖτ, 1 αἀρατοαι;, 
Πειεῖ αιοά {εαΙείης πιοχ Ο, 19ο. βογέµς ηης ναέρο” : 
1ηπι ἀββομ]εαῖες απΙπιαάνοτίεης εκ ατΏήέΤΑΗΙΙ αςσες- 
Ώοπες αα]ιηχίε; αιαε {α[Πά]ηπι ππονσῃς, Τπ/ΗοΥ αἱμς- 
επι αἀπιοπ]ξῖο, ῥἼ4/]σηη συμπίπτοντος αἲῖ συµπεσότος 
Ἱερίείε νΙάειῖ: νειηκίε φιἱρρε, αἱ { πο εσζρη ἄἱε 
εοη{1 614 ΜΗΓΑΦΗΕ εἰσάεε, επ ζ1αε σ Ε/σήπερς ὅτο. Ιάεπα 
ερο αππραὈης απιρ]εξίογεν. Ῥο]]α ἀϊβηπέϊα πῇς αὐτῆς 
ἡμέρης» συμπίπτοντος τοῦ τε ---- καὶ τοῦ ἐν Μ. μέλλοντος 
ἔσεσθαι τρώµατος, Φήµμη τοῖσι ---- ἀεεμιτεπῖ» αἴαιιε θἆ 
Ῥ]αϊεας αοοβρίαπα ετ αἆ ἸΜγεαίετ ἔπευταπα Ῥετίάατπα 
οἶαφειπ, Πίταπιαµ6 εοάεπι ἀῑε, Ἱνηβοας, Φυα 196Ι ἴπ 
πηθάε]α», βνο πια]ίς οοπἰθάυτα» {1Π14ΡΑΙΟΙΟΡ ντο 
ἀοξϊϊεβτηρς Ρα υ/ω δὲ Αεἰοζίω Ῥτοᾶμσο. Ίες αεπι 
154 Γααᾗςε, πεα με 1ρά0. 1, αΙ, 95. ααϊ Ροῤγπο: 
ημς Ἰ, 1, σα, ΙπβήαπεΙΣ» 1εοιγεμ]άαε Ίπ {ρατίο ἆς 
Ρατία αἆ Ῥ]ήέαεας νἰάτοπία ΤΗΠΙΟΓΕ ΗΠΡΕΙΑ{ΟΣΙΑΠΙ Π]]. 
Ώυ]δί6 ΓΓαµάεπι, 94. Μηνάς τε τοῦ αὐτοῦ] Μεπᾶς ΛιΠεί Ῥοούγοπ]ορ]ς 
ἀϊε σας ος Ρ]µ:. Ίη απο Ρ. τ98, Α, ᾳι 46 
61ου. ΑΙΗ, Ρ. 349 Ἡ., πες ΠΟΙ ππιεη σοπ[απ:ς {ῃ Α.. 

:4ΒΜΟΡΕ Ἱπ ἴΕχιο Τηατρο[οπίς ἄῑς 
1, 95. ἀμάμπι εαίἤραιις ας. 

ΑΑΛΑ48 
ετζος γα, 

90. Ἡ 



θ47 

'Ῥετας ααϊάξπα Πτοπιαῖς' [εὰ. (πες είδη», ης 4 
ή 98 Μ1]ο15 Εάεπι ποὮ τεπευδυς, 

«)άνουσι ἐγένετο, Ίν δὲ ἀῤῥωδίη σφι 3 ποὺ τὸν Φήμην 
ἐσαπικέσ]αι» οὔτι περὶ σφέων αὐτέων οὕτω, ὡς τῶ 
Ἑλλήνων, μὸ περὶ Μαρδοίῳ πταΐση ἡ Ἑλλάς, ὧν 
µῶτοι Ἡ κληδών αὔτη σφι ἐσέπτατο, μαᾶλλό τι καὶ 
ταχύτερο τὴν πρόσοδο ἐποιεντοι ὁἱ μὲν δὶ) Ἑλλη: 
νὲ καὶ ὃι βάρβαροι ἔσπευδο ἐ τν μάχη, ὥς σφι ο 

«πια πο οὗ τα ρα 

ΠΙΟΣ πο ἴδ8ιη ἆς Πεἱρῇς παπι ἆε νε α 
πο 1 ἸΜατάοπῖο οΏεπάετει σ19εια: αἲ πο: 

{απια Ίιῶο αἆ εος αἀνο]ανίε, ππιρεηῃι αἲτ 
αἳς Ρτορεταπείας αἆ εοηρτεάἰεπάιπι ρΓοςς” 
(οταπῖ,  Αίἴαππεπ Οτασί ας ΡαΡαΠ 1Π ἒ 

Ίρπαῖα Εε[ίπατυπε, ἵαπήπσπα εἲ ΠΠ] εἰδ 6 

ἐς τηπιοΓῖς αὐίοπι αἀνοπίαπι [ιβ]ραι ἰδίος Εἰ-,, 

ά 

να 

καὶ ἂι γῆσοι καὶ ὃ Ἑλλήσποτορ ἄελλα πεοέκειτο, Ἡε]ιε[ροπεις Ρτοροβτα Ριαπιία ἐίρος τα 
Τόσι μέν ουν᾿ Αθἠαΐοισι καὶ τοῖσι προσεχέσι τούτασι ἴλεπιεπ[ο ροῖτο», εἲ αυὶ ο τα 
τεταγμάρισι» μέχν ν κ τῶν ἡμσέων» ἡ δὲ ἐγί." Ἠειθῖν απο ἀπό οαββοτι ον ετο κατ αἰγιαλόν το καὶ ἄσεδω χρω" τᾶσι δὲ ο ο... μπεερς σοἶϊσσ' 

νο τες 1,ασεαπιοπ] αῖΕΠ1 εἲ ΕΙΠΕΕΡΟ Λακέδαιμονίοισι, καὶ τοῖσι έσεξης τούτοισι τεταγµέ- ες ες  εοβπβαβί οι δαν.) ο υπ, 

οι» κατά τε χαράδρῳ καὶ οὔρια, ο) ᾧ δὲ ὃι Λα- Τιασξἁσπιοπίϊ--οουϊραπε”, -ΠΠΘΗΠΙ μη 
κεθαιµόγοι περιἠίσαν, οὗτοι ὃι ἐπὶ τῷ ἑτέρῳ 5 κέρεῖ. ἔτι πῖεη[ες Ίπ αἶτετο σοιπα 1" Ρ ας χαὶ δὴ ἐμάχοντο. ἕως µέ νυν τοῖσι Πέρσησι ἆ ὄρθια ὃν ταχ. Ῥειββ,  αισά {ρῃθ [ερίπεπία πο 
τὰ γέβα, ἠμύγωτό τε, καὶ οὐδὲν ἕλασσον εἴχου τῷτοίετε τοξα» {εί ἀείεπίανεί» ρμήστὰ 
μάχη. ἐσεὶ δὲ τῶι Αθηναίων καὶ « τῶι προσεχέων ὃὁ ΙΟ Ἱπβετίογε ἵπ Ῥηρπα μα μά ου 
σρατὸό, ὅκωρ ἑωύτῶν ἓ γέγοιτο τὸ ἔργο καὶ μὴ Λα- ΤΟ 4ὐάπι Λιποπιοπβ σα ος αἀπίκο Ἠππε το. 
κεδαιµοίώγ, “παρακελευσάμθοι, ἔργε εἴχωτο προῦυ-. Απλεποπημκες Ὁ . 
µότερο, οθῦτο ἤδη ἑτεριοῦτο τὸ πρῆγμα. διωσά- οδοης ος ες άν ὃὰ α Ἰαρεάσοο 
μον : Ύαθ6 τὰ ο ο Φερόμηοι ἐσέσεσον ἄλέερΊ ΥΠ] ». ἴππι σοπιπμταῖῖ ἴατα ο τς ας ο 
ἐς τοῦ» Πέρσας. οι δὲ δεξάµειοι, καὶ χβόνο συχγὸν Ιεξῖς Γορίπισητῖς ο μασς Πες: 
ὀνον Τελος ἐφευγον εφ τὸ τείχος, ᾿Αθηναῖοι δὲ ρτεςβοπεπῃ Εισοτς - ἸἩ ορ τς ο ταά Ροβσοί, 
Χά8ὶ Κορήθιοι χαί Σηκυώγοι καὶ Τροιζνιοι, Ἡ οὗτοι γὰθ . οερῖο πρετα ρετάῖα νς πι η απίρις Ρᾶ- 
ἐσαων οἱ εσεβη τεταγµένοι, συκαισσύµεοι, ἶ συ Τπῦπη 1η Ππμσυπῃ ο ορ ο Οοππμή 
εσέσιωτο ἐς τὸ τῶχος" ὡς δὲ Κ καὶ τὸ τείχος ἀραί- ος ση ο τΟ. ο ο αμήν 

Ἐν ρα. ή λα. ὃ ο. ἕτρ μα βάμβαρ κο, να δη ἵἩ πεῖα σοἰοσαῆ. ο “ποβο”. προς Φυγην Τεὁβμέατο οι ἄλλαι» πλὴν Περσέω, οὗ ππηγας «πρι δε, {δὶ ο. ριιο. 
-- 9ὲ εκατ ο ἑανλῤοῥο ος ἐμώχωτο τοισι αἱεί τὶς ΊΙΘποτος τρία . {εά 118 06 τοάᾶ- 
ἐ6 Τὸ Τειχοθ εσσίωτεδι Ελλύνω: καὶ τῷ σρατη- οπαπι Ῥετα:  Π αἴετῃ τς αν πμ. 
γῶ), τῶν Γερσικῶρ δύο: μὲν ἀσοφιύγεσι, δύο δὲ τε-οδέΏῖ ρυρπαῦαπε, ο αὶ η Ἐν παρβα ᾱν- 

λευτῶσι' ᾽Αρταῦ τη» μὲν καὶ πι Ἰβαμίτρης τοῦ ναυτί» ος α ἎὭ ο Ὃ αλ ἳ οὔνεν 
κου φρατηγέωτες», ἀπσοφεύγεσι Μαρδόντης δὲ, καὶ αν νλο ὦ μσο, Ῥασπαπισς οεουραοίοη 
ὁ τοῦ πεξοῦ «ρατηγὸς Τιγράης, μαχόμοοι τελευ- δα άστίος - η ρα ἆ ο[ἰσίαπα οορβιοις Ρει- τοῦ 

τώσι, Ἐτι δὲ µαχομόων τῶν Περσέων», ἀπγίκοτο Ύΐριαπας. Αάμις αμῖεπι ἀπιςααα, ”  μί 

605, απ {πρετεταπι ττιςὶάανετᾶ 
' ΜΑ Τ.) βλαρκΏλ σεν νο εφ ''.- ν συιδεχείριζο, ἔπεσο δὲ καὶ αὐτέων Ἡ τῶ Ἑλλήνων. 

τηπῃ 4µοηίε (ΟτῶςοτΙτη σοοπιρ]άΓεΒ 
ο ὅτὰ 3 ο» ” ς . λ 9 ή σὐχιοί ο)9αυτα" ἄλλα τε καὶ Σικυώηοι, καὶ σρα- 

η / ωυ κ / ς / : τής ΠΠεριλεο, ΤῶΥ ο δε Σαμίν δἰ σρατευόμθοι» όν ο όςς ος. μ.ο ων , εοταπ πχ Ῥεπ]αις. «μαμαΠί εόύτες τε ο) τῷ σῃατοσέδῳ τῷ Μηδικῷ, καὶ αἴσαρ-, Ιήταβάβί. . ο. 1 νο 

ἀλλ κα Ὅε ο, δή ἵ, Ακ οήλ - αἱ Ἱπ εχετοία Μεάοταπι ΠΠ ο ή, ρΊμμοι Τα. ὀσλα,, ὢς εἰοΥ αὐτίκα κατ΄ αρχαςε γ/ ο φπἴρις ἀἀεπιρῖα ατπια Γπειαπί ήμασίο” 

ο ος 
μαι ͵ 

ΘαἱπεΒαπι ας 

, Ῥέτηοπα ΠαὈίαπι» Φήμη δημοσίᾳ θύομεν, 

.-ᾱ πὸν ἢ «περ. Σημ, 
«0. «τοῦ. ῥπά,, απῖς κατὸ τῶν, 
ἄρερ. εἶοη ορ {ῃ 4γοζι. 
ΑγΗ, Ῥαψ. «4ῑῇ. ιερῦ. οτα, {α1ς 

ο «1εο, Ῥωε/" 

/ καὶ αὈεταί, { Κατ’ ὀλίγον. «4γεῦ.», κωτὸ λς 
Ἀεάϊ αἆ 1, νη, 199, 
Πάει» ἐέντες τε ἐν εὐπι Ρα; 4... ᾳἡοά 
πιο εκ Περίλεως. -. ῥ. Ὕπεραλκ. «4γοῦ, } 

- ος Ἡ κλγδὼν αὕτη σφι πο, 1η ΡιαεσςάδῃΗ Ρις. εως ο σι ΦΗΜΗ τε ἐσέσταπο. Ελάεπι οἵσο Φήμη ας αλΗδὼν, Ίνα ο]η, βοιῆ 1, 1]. 169. εἴ ν;» 7ο, Ῥογ- Ώπεπί Πης, πάπῃοζαι πε Γαπε α ἁοδήδαπιο “Ἀεγρ]έγο οχ Ετουορ δορῥήβαο Ἡρίβ. τα, οὗ Αρ δ). όνον Ἡσίοδος 
θεὸν αὐτὴν ἀνυμνεῖϊ, ἀλλὼ κα) ̓ Αθηναῖα τὴν ἙΝ ΜΤΙΕΛΛΗ: 
μάχη» αὐθημερὸν ἐγνωκότες οὖκ ἀνεκτὸν ἔφασαν, οἱ μὴ θεὸν. 
ἡγοῦντο τὴν ΦΠΜΗΛΝ τε Υα]άς απο πήγασα]ήπι 31βεῃς, 
εὔπα Λιλεπὶς υἱέτοΊαπα» Εαάεπι 4ἱ6, οπα α Μγσα]οῃ 
τεροτιαία ΕΠαῑε, σορΏΙἴαπῃ Ῥϊοά ης, Όσαπι Απΐςῃ Πι. 

'ὼ θεῷ ἴ6[ης. 
«48/21πει περὶ Πάρὄπρ. Ῥ. 47. ο. 

ᾱ. Καὶ τοῖσι πρσεχέσι ὅτι]. Υπ ἀοζτας. 4Η προσ- 
αχέως Ιερεπόώ», μέ «εεπάμ/Η εδ τεταγµένοισι, ΊΝΙ- 
απ] Ὅτο Ἱπιρεγίο.. Απιο Ἱεπία ἵπ αάῑεαίς Τοης(Ιη, ῇ 
απα ορ», ΄Γαἱα Ἠΐο π1Π1]: οιπηία ΕΠΙΠΙ Ἠετοᾶοιοὶ Τηο-- 
τις ος οὐγία, Μοχ µέχρικου εχ {Ε1εάΙ΄Όεπᾶ «γοηο- 
α Μάλισά κου Ἱ.. νΠ, οἱ. αἳ σοπβπ]α ποι Ἰᾳ. 

ο: 9 Συνεσέπιπτον] Φποά ριαεδυ]ε 4. σας. αἰῑ]ς εἴῖαπι πῄτατο πιοτα {οπ]ροπά{ ρο/]εταῖ 9764, νε συν- 
ἐΤεΤΙΡτΟν ἐν τὸ τείχος" η πα, ς, 78, οἳ συνεσπίπτουσι, 

Ἡ 

[ κ κος «λος κ μό ν 
Ῥομένην Β΄ ετεραλκέα την µάχην, Ἔρδον ὅσον ἐδυνέατου 

ον πο πο κ ος νο προσ» 

πι ραυ]]ο απῖο ἐγένετο «4{ῇ.. τεέ]η», 
ο ε «ἄτά., κέρω 14, ή νο. δή. 
κ 14. «4, Ρ 

ἴοἱοταὈί]ε: ἴππι ϱἳ ἐπεξρ πιστον Γα1/., συγεισέπ. [ει Ρας, ὂ,, συνέπιπτο η 

Ώςς περοβωτῖο, πος πηη]ς, {1 

Φους Ῥο/. 
3 Ίο Παροί «4γεῦ, ο ημ 

Ρἱασμ]Μ: ἐνεώτες Ῥηπειοῖοα -4νῇ. Βυροήις Ρε 
εἴ ἠδύγεωτο. 2 ο άρ 

11οί 

6 9. 45.2 συνηκολούθησέν αὐτοῖς κά 

«2769089 

υυ - 
Ὅ ρό ρε ο ο τα 

Ε δὲ ο ος, «4γοῤ. Μ4,. Ῥεπα, Πΐπο αγήσα]μὰν, ή ο ο ο κ αμ 
αλ σας , 2 εί, Ῥαι. 4ἱᾗ. 4ο). 7 μ τω 14: 

; τα οι Πέ 
ἀεταπῖ Γαΐπι αὐ Ππο ραρηᾶα Ρο ταπ/ 

45. 7. ΠΊβΤΡο 16βΖ. 

ο Δὲ «40. }1πά., νεΠυς: 
2. 

κ ἐς τὸν ὠνδρεῶνα" ρίήτα ἀσδίε δρ (απο ᾱ, Τδωωά, Ῥ. 56. Ἠϊς ατα νΙΡΟ η ον ὀό ο, 
ἆαπι {επίαπι τερεΓΙ( αραιά Ροῤαεβή : ἐρώτή: 4 αν { θρεσι Ἄ . ω κ. . δὲ κατόπιν ἐπόμενοι συµπεσόντες τῆς ο εν θα ο 

: Μ , έ ο ηλ 2 λινό Νις ο, ς ον εἶσῶδρωμε πῤὸ τὴν μή ο 
πό ὠὐτῷ συνέπεσον᾽ Ἠο συνεισότα” οί. 11Π10 Ίοσο συνεισπεσόντες» σος" ο α]ε) ἐς ο α 

“3110 Ῥους, εΟί Ῥομ[ια ἐμάχοντο ας κατ Ὁ ρΝν 
«σπιπτουσι Ἑλλήνων, εἰεραπῖετ ο. το ΝΑΟΣ ος ΡΙΗ5 αριά νοτοτος: νὰ, πος. 11 Ῥ: ση Ίοτεε 

ως 
93» Περίλεος] (αῇεο Ρεορατωτη ὁ ἵ 

Περίλεως" 1ὰ ἵραιπα 22114 “Τερετ  ιλησίισί δὲ πῤ {-- 
ἀῑοῖτας Ῥογ ζήσω. ------- ἵπ 1519 1Πὰ ο ρεῦ, α ΡΙέ ών 
ἑτέτωκτο. μὲν τῶν Περσέων τὸ δα ες οψάες ος, 
ἤοπα νατοὶ προσετέτωµτο βοπήναα (ιαρο {0ἱεί». σρ ο 
Περσέων" ΠΙΠ (οτἱρεστῖε, αὐο ΤΠΟ ον η ωθώ. { μή 

ἆ ὃ ς πι ᾿ 18 , ία ετέτρµτο μὲν ἐκ τῶν Περσέων. 1 1 ο ὃς κορυφὰ η. 4 Ρε: {πρτα ς. 08: πὼς διόδους πῶς. σι σ7' ᾷ 

Μυκάλης Φερούσας προστάσσουσι ΤΟῖΣΙ ΜΙλΗΖΗ! παν 

πο Ιον 11 96. Ἑτεραλκέα μάχην] Νεαα]άαΠαπα ο 

Ανοβὸς ἡνθὸ 

«σἶἀετε, εἰ επι αί εκ ΘΙ6γοΠΣ τς 

{ 



10ή ΡαΤδατος. 

ο εδεπι, 

ἸοΡ1ἴεΓηπι ἀο[αςῖτ α Ῥετῇς. 1η ος ΡΙΦΙο ρΓῶ- 

1ού ογοπ]], 

«ἀεραϊισ οἵς Πατ Ῥοδίε, τπῖ Ῥεί οππε ἴεπι- 

ο νο ας αυα ροδὲ ἀε[ροιαιῖίοπεπα σ ΑΙ,1 1ΟοΡΕ : ΤΙΒΕΕ ΙΧ. 

τει, αιοαά ροίεταπῖ Οτῶςῖς {αρρειῖας 16- 
1, Έπος Ἱπομοας[Ε σετπεπῖες αἱ] 1οΠε5 5 
Ίτὰ Ες 1ρῇᾷ α Ῥετῃς ἀεβείεπιες αἀοτεῖ ΓαΏῖ 

ΜΠεβίς απἴεπι ριῶεερῖαπι εΓαῖ 

᾿ 

ά Ν / λ τω .᾿ΛΟβάραισι, 3 Μιλησίοσι δὲ προσετέταχτο μὲν τῶν Περ- Ἡῖ οχίέῃς γίατυτη ου[οάίτεηε, Ῥετίατατη 1ὰ- 
πες ριαῖα, τε Ποιῖς σαῇ15, απα]ς αςςῖ- 
αῑξ, ἐο5 ἀερτεπεπαϊδίει, ΙΜΙεΙϊς ἀπεῖρις 
Ίἱπῖεπι Ωδῖ αἲ ΊΜγεαίεο ἐπουπιίπα «οπηρᾶ- 
ταῖεῃτ. Πας απῖάεπι τεῖ σαµδία ΜΠε(Η Ἱ]- 
ο σοἱἱοσατῖ Πιεταπῖ, πένα Ώ εχετοῖτα] αὰ- 

αΠαπ]ά Ἰηπονατεηῖ, Ατ 111 ε «0η: 
ἵζατιο Ρτογ[ι ααπι 1ήςῇ {πεταπῖ ἔεοετε: 
-0ι εἰ ρε αἶαδ, αἱ αἁ Ποίεπι {ετεραπῖ, 
γι85 Ίος 1 Εαραπι νετ[ο ἀεάαχετε, εἰ αἆ 

σέων τὰς διόδες τηρή, σωτηρίη ὃ εἶγεκά σφι" ὡς ἣν 
ἄρα σφέας καταλαμβάνη οἷά περκατέλαβε» ἔχου- 
τὲς 5 ηγεμόνας, σωζωνται ἐε τὰς κορυφὰς τής Μυ- 

κάλήης, ἐτάχ»)ήσαν μέν γυν ἐπὶ τῶτο τὸ πρῄγμα ὃι 
45ΜΙλήσιοι τέτε γὲ εὔνεκα , καὶ ἵνα μὴ παρεόντες ἆ τῷ 

σρατοσσέδῳ τι γεοχμὸν «ποιοι, δι δὲ πῶὼ τεναντίον 
τὸ προστεταγµέε εποίευν, ἄλλας τε κατήγέόμεοί 
σφι ὅδες Φεύγεσι, 3 αἳ δὲ) ἔφερο ἐς τες πολεμµία" 

. . - 3 { 3 : / 

ΕΧΙΕΙΠΙΠΙ 1Π εἷς πιαξίαπἁϊς οπιπΊαπι εχεῖτε- Χά Τέλος αὐτοί σφι ἐγίγφωτο κτείνωτες πολεμιώ- 
Τε πακῖπης Πο[ᾖ]]6ς. 

εατβπιαη Ίπτετ τῶςον οΡειαΊῃ Πανᾶν6- 
Τηπῖ Αιπεπίεη{ες, εἳ εκ Αιπεπιαπῇῄρις Ηεί- 
Ἱηο]γομς Ειηγπί Άμας, ντ 1Π ραηοτατίο ϱ6- 
«ες: ομΙ Ῥοσίεα οοπΏρ]τ, τπτ Ῥε]ο Ίπιες 

Ἠπης 1ῃ πιοᾷσπῃ ΠοπίαδΟτατοι, τω δη τοδεύτερο Ἰωνή ἀπσὸ Περσέω ἀπ- 
έφη. Ἐν δὲ ταύτῃ τῇ μάχη Ἑλλήνων ἠρίφστυσαν 
᾽Αηαῖοι' καὶ Α.ηαίω, Ἑρμόλυκος ὁ { Εὐθύμ, 
ἄνὴρ παγκράτιο ἐσασκήσας' τετο δὲ τὸ Ερμό- 
λυκο κατέλαβε ὕστρου τωτέωι, πολέμέ ἐόντες Α- 

ιλεπίεη[ος εἳ Οατγβίος, ἵῃ Ῥαρπα 4ριάθο"γαΐοσί τε καὶ Καρυσίοσι, ον Κύρῳ τῇ Καρυ- / Γ 

γτηῦπι αρτῖ ατγ{ΗΙ οσοί[ας 1π Οετα[ο {ε- 5ΊΗ Χάρης ἀπο.ανότα οὗ μάχη, κεσααι ἐσὶ Τε- 
Ῥειτειατ. ΄ Θεομπάμτη απἴοιη ΑιμεπΙεη[ες 6- 
8681 εκεῖεια ΟοτΙπιμΙ Έταζεπίααε ας 5]- 

αἱ] ἴῃ Ρυρπα, αἡῖ5 Ίπ Εαρα ἱπῖε{εξὲῖ5; εοτίπη 
Ώᾶγες Ιπςεπάεταπῖ, ΤοίΙπΙαΠε ΠΙΠΠΙΠΙΕΠΙΙΠΙ» 
8πιε εσε[ία 1]]πα 1 Πες Ρτφάα» εἲ 4μος- 
άαπι Ρεσαηϊαταπα τΠπείαυτος τερετετυπῖι. Ὀδι 
«ἵςεπι αἴΙΘ πάνε ΕΓΕΙΠΑΝΕΙΕ  Υε] 

όοτες δὲ καὶ Φεύγωτας τῷ 
οέσρησαν, καὶ τὸ τεῖχος ἅσαω» τὸν ληών προ- 
εξαγαγόντε ἐς τὸν αἰγιαλό: καὶ «)ἠσαυρές τίαφ. 

ἔεος- χρημάτων εὗρο. ἐμπρήσαντες δὲ τὸ τέῖχος καὶ τὰς. 

ον νο ἃ 5 ο ρ" ν , ’ 

ρασῳ. µετα δὲ ̓ Α.ληναίες, Κορίνθιοι χα Τροιζηνιοι 
καὶ Ἔικυώποι Ἠρίσέυσαν, Ἐπεί τε δὲ κατεργάσαν- 

ες ὃν . . ον - . . ς 5 3 . ο Ὑ 

Οπασῖ νετο ΡΙετίδαιε ῬαΡατοταπι ΄ το οι Ἕλληνες τες πολλθς } Ἂ / 
. Τὰᾶς µε μαχομεοες 9ϕ 

ο» 

τππς, ες απσπι ῥαΐπυτι αρρα]ῇ {ππτ, σοἩ- ας, ἀπέωλεο, ἀπικόμειοι δὲ ἐς Σάμον ὃι Ἕλ- 
{π[ταδαπτ 4ξ βεηῖο 1οπῖσα ἰταπδ[ειεπάα», δἰόδληνε, ἐβελεύοτο περὶ ἀγασάσιοο τῆς Ἰωνίης καὶ 
Ἠρίπαπι 1η. Οταεία 1]απι Ἰοσαί οροτῖετεῖ, 
υἶας 1ρᾳ ἹπρεπΠαπι οΡηετεηῖ» Ιοπίαπα αἰἰ- 
ἴοπι ρατρατίς τεἠπαιετεηῖ,  ΊΝεαΙε εΒΙΏ γ]- 

Ῥης [οηίρᾳς τηϊάηαϊς Ῥτῶεδ{επῖς ΠΠ αὐζεπι 

τιὰ παΓίοῃυπῃ Οτῶσατυπα, ας «μπα ΙΜεά1ς {6η- 
Ι[6ηῖ, εἰςξε Ιποο]ς ἀπηόάα ουπ 4ΡΊΟ Ίο- 
πῖρις Παδιταπάα,  Αιλεπ]επ{ες πι]]ο Ραξϊο 
{εάΐρις {ππωππονεπᾶος δδ[ Ίοπ6ς σεπ[εραπε, 
ηες Ῥε]οροππεπβρις ἆὲε 1ρ5ογάπι 6οἱοπ18 
εοη/α]έαπάπας εἲ ααηπι 1 πος εοπεπἀετεητ. 

λα ϱ) Αιῃς- 

ὦ Μιλήσιοι «γε. 2 Έἶεκε «4. «{γε). 
ε Αἱ διέφ. Ῥαμ. «πεῦ. 
Φαγὴ. 4. δ. 6 Νέας τοῦ. 49. 7, Γπερίας., 
1η ΟΕἴΕΙ15 κατοικῆσαι. 

Ἓππογαηί, ΨεγΏτας ρε μσοίογ. Ῥτπε[ειτεπι» 1ερῥαμο 
Ἱποπίτοτα, 1η αἱίοταίῃ ρατί6πΙ ἸησΗπαπίεπι», αα[ς ”Α- 
Ρής ἑτεραλκὴς», νο νικοφόρος, ητὶ {]μο]ῖα «48)/οὐψ]! Ῥετὸ. 
αν 056. Ῥεᾷ Ίε]ερο ορίετναϊα ετιάἰϊςαπαῖ νὶπί αά 1. 

Ἰ, 11. 
ρ 4Ο. Προσετέτωχτο μὲν τῶν Περσέων] βυρεπις Ο. 98. 

ο. μας πρὀστάδσουσι τοῖσι ΜΙλησίοισι Φφυ- 
ο σέ, ««1δο προ τῶν Π]ερσέων, ΠΙΠ εκ «οπροβίο νεῖ- 
9 Ρεπάετε ο... Ρταε(Ώτοηε. ΊΝαπιαις διόδους Περ- δεων 15 1ΗΗΧΕΠΙΕΞ ΝΕΟ 
55. Ἐὐθύνυ] 11ευῖε {εηρες ΤΠ απηρ]σιής, α {ογις {ος- 
Ώα οὈ]αἴΗπῃ αΓΠΡΕΙΕ. Ἐνθύνου, {δᾷ ου[ευτὶ Ποιηήηϊς, 

πποπ]πήε «4γ/βοιείες ἘΠείος. 1, 19, Ῥ. 9. Δεμὸν εἷ. 
ον 110 ]6ῦαί Ηοσγαῖός, εἶ ὁ μὲν ΕΥΘΥΝΟΣ ἔμαθεν, αὐ- 

Όρος Ἱοίροπίο, ἘἙὐθύνοὺς κεῖται μµοιρδίῳ θανάτῳ Ἱ. 6. 
ή τς ΠΠίογργοίρητα, με }ηομς ΛΟΗ ΜΗ Γ1ογμίὴ 
Χρατιως) ο, 1 Ῥ. µ σα 5 1 240. ΄ 

6 ς Ποη Βοημίας Τε. 1. 93. Ἰρποῖαῦ, - 
ὅτη τι, ν΄ αλρεὼν εἴη] Ώεδετυπε ρίητες Τήαπα. οχαΓαἲ] 
πΊπηο ἄαμμηι  α Ρες(ῶπα αρθαμε οαυίὰ α νῖτο Οε]εῦετ- 
ποσα ὁμε; Μήζηπη ετ ερο κατοικίσαι Ἰπάΐσο» 1π{Η8- 

ο νπινς η Θὐ14 αμθπα προκατῇσθαι Ἀβειτυπι εΧ 

! ἐν τέλεί ἐωῦσῃ ΊΝεπιο 4ὲ {οΗρεηταο νεητατε ἀ δω] 1 ία δε Ίῃ Ροΐζοσηπι, Οἱ ἐν τέλει» αμὶ ἵ πιβρίτατα 

ὃ Ἠγεμόω ΠΠΑΊ6ο «1οβῦ, 
 Εὐθόνυ εί, Βα:/.. ᾿Ἐσθύνου «4ὲζ., Ἑὐθύνου «4γεῦ. ῥᾳἱ]ᾳ, εἲ νετο: Εὐθοίνυ «44, 

ὁ εί, Ῥαεί. 4. 7 «τεζ.., απῖο ὅποι. 
{ ᾽Απεῖνοι «4γεῦ. }., τεξθ. ποι ἀφεῖναι. 

ας, Γση. ἄτοῦ }.ν απἴεα ἓν τέλεσι, ΊΜΟΧ τὰ ἐμπέλιὰ Ρα. «{1ᾖ. 
Ν 

(ὴ δυγήσεται εὑρεῖν.  Ίεαιε ἱπρποῖις Ἐὐθόνους οκ. 

ετπιοίγευπι παν 

δ9, οτ., Ἰλύειν τὸν ἐσθλὸν ἄνδρὰ χβὴ τῶρ ἐν τέλει" ιδού 
Ῥμή, 

ὅση χρεῶν εἴη της Ἑλλάδος κατοχίσαι», της 
: αυτοι ἐγκρατέες ἐσαγ' τὴν δὲ Ἰωή Κ ἀπέγαι τᾶ- 
σι (βαρβάρασι. ἀθύατώὼ γὰρ ἐφαίγετό σφι εἶναι ἑωὺ- 
τες τε ων προχατήσθαι. Φρερέωτας τὺν παἰ- 

που τηϊατεπίας, {ρείατε ποη Ροϊειαηῖ, πιζοτα χβΟΦ᾽ ῶ ) 
Ἴσηες α Ῥετ[ ἀε[εεῖεί[ε σαμἀετεπι. Δά μας ἐδεμίν ἐλαίδα ὶ ἔχω χαίρωτας πρὸς τῶν Περσέῶν- ππαρίβχατας Ῥε]οροππεπβαπι «επ[εΡαΠξ ΕΠΏρο:  ἀπαλλαάξῳ, ὺ 

ὁ ο / καὶ εωύτων μὴ προιατηµένων» ᾿Ίώνας 

λ 
οω προς Ταυτα [Πελοποννησίων μὲν τῶᾶσε 

πι ον τέλέϊ ἐῆᾷσι ἐδόχεε τῶν μωδισαντων ἐθνέων τῶν Ἑλληνμκῶν τὰ ἐμωόρα Ἡ ἐξαναφήσαντας, δὔναι τὴν “76 χωρη Ίωσι ολακήσαι” Α.2γναίοισι δὲ ὃκ. ἐδόκεε ἂρ- Ὅ χλνν Ἰωγήν γεγέσθαι ἀγάςατο, εδὲ Πελοπονησίασι 
περὶ τῶν σφετέρων ἀποικιέων βελεύεη., ἀντιτεμόντων δὲ 

τος 

ἆ Ῥ ῳ ά ζ 7’ .-- σα : ’ τῷ «Αγεῦ. ἔ. 6ἳ τὸ ἑνανγονὸ 

{ Με, Ρα]. 
{ Εἶχον Ρατ. «γε. ἄν. τι με, 
4 Ἐπαία. «4γοῦ, 

{πε δίς Ἱς η, 18. τιέναι τὸ κρέω τοὺς ΕΝ ΤΕΛΕΙ 
ἑκάσους ἐόντας, [ή ς11ῇ05 οἰυίμη ΄1αΡ/ῤγαέΗ5. 1ΙςΠΙΕΠΕ 1 
δορῥοοἰς ΔΠΠΡ. ν. 66. τοῖς ΕΝ ΤΕΛΕΙ βεβῶσι πείσο- 
μα) εἲ ῬΗ]]οέῖ. ν. 984. Οὖκ αἰτιῶμαί πεῖνον ὡς τοὺς ἐν 
τέλει Βεὰ αΡ[πεο. Ἠἱάς ΙΠ1ΕΠ Φ6οΙ. αἲ (γρσογίέ 
ασίαησ. 9ί6Πτ. 1. ϱ. 19. ο ωο- 

79. Τοῖσι ἐν τέλεσι πρι ῥοηρβςία νΙάστι, πε εςτ {π 
144. 0οά., Πελοποννησίων μὲν τοῖσι ἐν τέλεί ἐοῦσι, Ρ/1η- 
ἀἱρίδΗς ου Ιαη ΡεοθοἨπεΏ, ἵπ Ἐθίάοπο γοπουῖὲ 
ΠΠΕΠΙΟΓ4Π παρ]/γαίης βΡε]οβομπεη/ πυ]ῖ Επετιηῖ 1 
αρχαίο {.αοεζσεππο μέρη }α]]πε πἰτοαπειτ ΥεΙ- 
Ρἱ5 εῥο]. Τδηρά. Ρ, 49. 97. αὐ]οις εείαπι Φως .., 
πιεἰ αρυ{ις ορ εγώ: νετε πιοπὺῖε Οἶατ. 2Ηζεγ. 
ΠΟΠ Ταοεᾷασπιοπίοτυπ {απτμπι {94 εξ οΠοτητα ΠιβΡΙς 
ΠΓα{15 τέλη Βιὶκίο ἀῑδος, ἸΜαρίβτατας αμίεαι εἴ νΙΙ ον ο ων . οάρηις οξἶηπι ἀἰσμητατ οἱ ἐν Ῥτπείρες», οἳ ἐν ἀξιώματέ, Γ4ερῖ5 εἴΙΒΠΙ 41 ἂν τελεί ὄν- τέλει ὄντές' πιοπηη]ὲ Τ2ήρά. ν» εἰ 97.2 τῶν ἐν τέλει ὂν. των ᾿Αργε]ών. αγνλς αωµοίυπα ππασ{ΓαΓΗ5. οἱ ἐν τέλει 

ὄντεο αριά αμπιάεΠι νι, ο, 73-2 ΡὰμΙο Ροδῖ νοζαητης 
ἄρχοντες: Ἠΐπο Ρ2//οπί {μάσεο Ἰπῖε ΑΕΡΥΡΗΟΒ 6 Βου. .ν εν 3 } ο ο σ δν. : 

185 νΙ ρΗηςῖρος {πητ Λἰγυπτίῶν οἱ ἐν τελεί» αἳ οἱ ἐν τέ- 

Ίο Πῳσῶν, Ρ. 362. Β: εἲ ϱ, {18 Β. Όε 
{ργοάνο Πε. 

λοποννηδίων τοῖσι ἐν τέλεῖ» “δ[οὔγμν αραιά ῥγοῦπεμηη ν 

}. 925., τῶν ἐν τέλει κλύεΙγ. 
. 

η 
3 

᾿ Ααααα ὁ 

99 
/ 3 πῃ ο» ο ὃς κ . 

προσωφελέει ἐδέλοωτες τοῖσι Ἓλλησι, Σαμίοὺυς δὲ 
90/ ς 5 Ὑ΄ ' 3” - .”/ ΑΣ 4 3 

ἰδόγτες οἱ ἄλλοι Ίωνες ἄρζξωτας, τω δὴ) καὶ αὖ- 
/ 1 αι τι 

τοὶ ἀ Φοςώντεο ἀτσὸ Περσέων, ἔπέθωτο τοῖσι βαρ- 

) βαρβάρω, τὰς 5 γ]ας 

ΑΙ ΟΚΕΝ., 

ὁτ, Πίςί 

σλ8 



”Λ{ Ίπ αποά 1ατογϊτ. Ῥετβς βιρειβ τες ῥοιαηε 5ατᾶες, Μας Χ αν 

σ40 Η Ε Β 0 Ό ο Τ { Είό «οΏγλο μη. {δεις Αιταγηϊς, ωςς Ὠ]σ μἱτίο εοσΐρ ο 

πετέων, προθύμως εἶξαν ὃν Πελοπογσια” καὶ ὅτω ΑιΠεπίεη[εο, Ἰβεητες εἰς οκ α 

μι μα --- 
ο ταρώ ο ας δΟιήμαπι, αἲ Γοοϊειαεῖο Εῶάῑ αἀ[οίνετιυπτ, ἀα 
ο μπω «προήσαντος ο ίσα τε ο ᾷ αοσερίαηπε βὰς ουπα Ιμγαἰταπάο, ΙΕ Ρεῖ; 
ταλαβόντε καὶ ὀρκίοίσι, ἐμμθεν τε χα] μὺ ἀποση- Ἱππηβιγος ἵπ [οοϊοιαϊε, πες αὓ. εα ἀε[εθι- 
σεσθα, τήτες δὲ καταλαβόντες ὀρχίοίσι, ἔπλέον τὰς το, Ἠος Ἱπταϊηταπάο Ρετ[εξο, ἄᾶ Ῥοπίε 
γεφύρας λύσοντες, ἔτι γὰρ ἐδόκεω οντεταμέιάο 5 εὐ- {ο]νεπὰον πανὶρανετιπε, Ταῖἱ Ἀαπδιοσό | 

᾿ρήσεψ. εἶτοι μὲν δὴ ἐπ Ἑλλησπότε ἔπλεο. Τῶνβ5ιεπῖος {Ε εδ[ε ΙπνΕΠΙΗΓΟ. Βινς | 
δὺ ἄποφυγόντων βαρβάρων, ἐς τὰ ὁ ἄχρα τῆς Μυ- Ἱἱε[ροπίάπι παν]σααηῖ, π πα, 

κάλης κατέιληβέντων, ἐόντων ο πολλῶν, ἐγίνετοκο-. Ειβεταης, 4ηηπῃ 84 ο ες 
μιδη ἐς Σάρδι: πορευοµέγων δὲ κατ’ ὁδόγ, Μασίσης ἂν Όμ Βασνεες πας Μαβίεε Ώα. 
ὁ Δαρείε παρατυχων τῷ πᾶθεῖ τῷ γεγωότι, τὸν κ βδὲς απϊ ραρΏς. τπαἰε βεῖνω αἀνοπειαν. ή 
σρατηγὸν Αρταύτῃ έλεγε πολλά τε καὶ κακὰ ,ΟΟζοηνὶοἰατὶ Ῥια[οξῖο Απταγηῖα εὔπῃ αἰἠς πια 
ἄλλα τεχα γυναικός καχίω Φὰς αὐτὸν εἶναι, ποιαῦ- τὶς Ρτοῦτίό: «μπῃ νετο ἀῑεετε, η. 

πα σρατηγήσωτα" καὶ ἄξιο εἶναι π“αγτὸς κακΏῶ» τὸν Ίετο εο[α Ιρηανίοτεπι, 48] Ἱτά ἀῑοΙ πο. 
[ασιλΊος οἶκον καχώσαντα. παρὰ δὲ τοῖσι Πέρσησι, Ώετε Εαϊδίει [απέτας, ἀρηυπιαπε ιο | 

φ49 5 γωναικὸς κακίω ἀκᾶσαι, δέγοό µέγιςό ἐσι, ὁ δὲ, ΕΕ απί ἆς τερία ἀοπιο ο ρρσδηό 
͵ Ἔπεὶ πολλὰ ἤχεσε, δευὰ ἔ ποκύµεοο, σπᾶται ἐπίοςιτ Άρυά Γετίας ον ὦ ος[ὰ ἰρπᾶνίοῖειι. 

τὸν Μασίσην τὸν ἀχωάκεα, ἀποχτεῖαι Φέλων, καί ο. ο σον ο Ὃ ια δό Ην πα]: 

ος ἕ θμασθής Ἐωαγέρῃ ὁ Πμξίλω, ᾱ- ρπε ο δν ,Μ Ιόθή ἵπ. Μαββαι. ο 
«36 ᾿Αλικαρησσεὺς, ὄπισθε ἐστως αὐτῷ ᾽Αρταύτεῳ, οι, άρα εαϊ αγίάας : ο4Μο, μες 
εῶ' ὅ ο { . ντου / », ΔΝ ή { ῤ 

ἁρπάζη µέσο και εξαραςν παει ἐ6 τὴν γι καὶ ἴεπι αἀνειεις Χεπαβροϊας ὁππ ο ΑΤ- 
3 ο ἃ / Γ ς / ὠ ; ε . Ἀ . "Παραῖϊ ἃ τΕίΡΟ ως 

9» τετῳ οἱ δορυφόροι ὢ ὃι Μασίσεω «προές-ησαν. ὁ δὲ υἱτ Ἡα[ατπας[επβς, Πῖ 8: τς αρίε,δΙΑ- 
αι επι ν ο δι Απ πρ θε ο δα σον ες ’ ω ς 

“εναγόρης Ταυτα ἐργασατθ, χάριτα αὐτῷ τε Μα- αἱ δΥπῖΒ, " Ποπηπεπη, ο ας ΄Πτε]Η τες 
1 / 9 / . - . : ν ρώτα. σίση τιθέμεος καὶ Έέρξη, ἐκσώζων τὸν ἀθελφὲὸν τὸν ναι αδῃ Ὃ ο. [πέιο Χεπαβοία «τ 

. 3 ΄ σ 1 . κ 4} κα. Α 

ἐκεΒ᾽' καὶ διὰ τῶτο τὸ ἔργον Ἐειαγόρης ἶ “πάσης Ἰρῇ λα ο οι 
κ Αρερς ό ες «βρώ τῷ νωρις ΣΕ οΠο. μα ρζε Χἱή6, οούτος [όασιληοο, των οὲ κατ ὁδὸν Ε (ει μιας | :  ὀμν ος - εὔ]ᾳς ταίτεπι {ειναφ]εῖ πε Τα ἀοΠατα5 

πορέυοµειων Ὀ 29εν ἔτι πλέον ἐγένετο - ΤΗΤΕΩΥ  δ]ιαπο τεπι τοιῖμς Ο1είς ΡΙ« εἰ να 1Η 6” 
ΑΝ ος ἐ6 Σαρδις, Ἱ ον δὲ τῆσι Σιάρδισι {Πι.  ΝΙΠΙ] Πος απιρΙθ ον μυ τε 

κ ο Ἴ ᾿ ώ 3 ο. 3 . Ἱ ΄ . ᾗ Π] 

έτυγχανε έων βασιλεὺς εξ εκεί τὸ χροε., ἐπεί τε Ρετυπῖ, Ῥατάεδηιε Ὃ πα εηομίς ΡΙ0”” 
ξ Ὁ ᾽Αθηγων προσπταΐσας τῇ ναυμαχίη, Φυγων ' πε εκ εο Ἱεππροτο» ἆ μα, ριοαβεας ος 
ηίκετου:- Τένεδο Σά ῤλιοι κ ρα νο ὁ Πο πανα] πια]ε Ρε[ο, 1 υχο” 100 «υτεικετο.. Τότε 9η ο τῆσι Σάρδισι ἑων ἄρα, Ὁ ρα σα ης αὐαπιᾶθᾶϊ 
της Μασίσε ου ήδι ολ. ΜΕ ρω τ ΦΤΙΡΤ5 απτεπι τής ἄβεΠδ. « |  -ᾱ 

' - μμ ο ή5 καὶ ταυτή» Οἱ υτα ΤΟτεπ ΜαβΙΗς, ασ δι ὕροα Ἴλς ο | Π15” 

ο νν ν ισα ἐθύγατο κατῳγασονναι, ΄ 4αυπι ΡοΏτί Ώοι Ῥοδίει, πε βαί 
ὁ ήν Ρ προσεφ ῥετο» 'προμηθεόμενος τὸν ἀδελφεὸν ἀ πάς » πεαιε γῖπι αΏειθ. γε ΑΛ 

ἐ φ ος : ώς ο ον Μα ολλ μαι ον ο δε Να. αν : ο. ν μα ν " ης ον 

: | ιά / ͵ 3 ἳ ος εἶναι Οἵ 
τα Στρατευῤμενοι 1. ὅ Πίσι τε 4ο. 7. ΒΥΗ. «λ,, πἱήπαπι ποη πάθει ο, Ῥαι/ 4. ο ΕΜ 

ὸ. ασ ΠΙΟΣ ἐπ᾽ Ἕλλήσποντον «4γεζ. ἆ "Άκρα τε «γε. } μή. {10. ἵπ Πο. Ῥ. όόδ 44” απο αν/. “«Ίν. «ἄγοῦ, {, Πίζα πομσώµενος. 6 Φρασθεὶς {0η. 49ᾖ. Ῥα[. πι 7, Βγή. οἵα Μα’ Φθώς. Βοιο. Ἡρησίλεῳ «ἄθᾗ.; [ΠΡΕΠΙΙ5 θέλων ἄεαοι «{γεῦ., αι ου 2μά, Αλικαρνησεὺς Ἠου Ιοζῶ» , 4. 
η. 406, Ατή διερὸ, Ἰηαιρος ἱμβς. ατοίαου: ἀοοταῖ ατήσι]ης, ὁ ΚΙλ, πώσ. ἡρξε 9 11Η, τούτν 
ος |  . 4. {αγ Ραγὴ, ΑΒ, ΒΥΗ. βαρβάρων νΟΧ ἈΠίΘ οὐδὲν» Ῥεπο, . / Άθεε δν Αλραίὴ 

Ὁσάα. ο Ἔ ο ροη πρ μο «4γεδ. /. 3 ᾿Αθηνέων 2α]ᾳ εαἲ εἀἰΠο (επεν. οιοΙοΣ ο ήρβε ι 

Αίαν, Ἰν «νε Ὢ ταθμ ο “θόσοι, Ώθηι ει ταος, ορ Πρσόφερο «4γ0δ, ῥήνόιν {εμας δν 
΄ 

« αν ος ; . κ. ” 9 ! ὃἊμ 9 9 ο : ι . σ ι 3 « ο -, ννσθν. ' ας " ο αν 1 μά 

ὅτ, Πίς τε καταλοβότες] 9]νο πάῇε, {δα ἀεβεῖαί επ- ν]άση Εοτις ροίοηῖε ΠΕ Ππιαηα ροβήσίε Αμμος ορ εΠεσα, Ῥατυπα Ἰπιετοε,  Αάσςϊ Τ, αλά. 2 Ἡ « 3 ΜΤΤΠ. : μα σα, ολο κάνα κο ολ η Ελ ρ//1Ε/4 
Ἱ 4ε, ΘΗπι ἐμμενεῦν απε ἐμμενέειν οῦ μας Ὅνς ιν ἐπιθέοντα Φρασθεὶς, φύὰε Ξεναγορό νῃ ρα, 6ἱ 
' | τος ἀποθήσεσθαι πεΩΝΙΗ ππεΠης, αοά Ρογ/η Ἠσυά ρμιο Σρὴ ἐξφρας πα[ει ἐς τὴν γῇν' {ή η . ΙΓ 
: τοτε, - εκ ρά | πο τς” οεΓΠεγεί, ῥγπευργ/εΏς Χεπαρογας μι ᾿ ΑΗ ὔε 

/ῤήσέη η γεν {ρω Ὁς αρᾶς πμ 10 Ἡ : - { Μα 4 3 . ς ; ; 

πα ο ορ κ. ο | «ΙΠΙΟΙ5 ας 4λ]άς, Ἡ. 2495 {}οβῥγοπήσιο [αι : αμ όρος 1 λα ο προ, 
6Χ. ν. 774. ῬαΜατυπι Ἱ]]ιά σοΏνίσί . 4έ7έΠ1: συναρπασας έξῃρε θρῖ { βᾳλώ» 

σον ο 18 ίηα ς Ίηπι ΙΠΠΠεῦαϊΙΓ ΄.Λο., ἜΑρως ωατέωρον εἷστὸ ἠρα(ρ μι. 
μορόγμαν μαα[μο, ος τοζομεῖοτυπα εὔτμηᾷεπι αὓς Ίδη ἡ, ἆφρον ος ο ο ντ. μμεδῖν ο 

εάτς οἴσᾶο, Απο αμ, Πας λος ον Ἡθφμήτο- δι Πρρθομόνων, οὐδὲν ἔτι δει] Ὀοδοι ορί» πορῦ 
| Οιής ΨΙτρή]απή ον ίναν μή, Ῥτοῦτῇ νίγαφ. «οίδημε, ετ βαρβάρων νοσεπῃ Ἡπ. εΧ παπί 

ο σης ο αρ Φέφμε τῖαπι πηίτηε εδ[ε, ριαοσθά πα. οομπ ο ήρω» τὴ Ῥόγησι Ἰεεε Ἡ 
ὤ,ήο όν τος ο. Ὃ ον 1. Ίο, ἰᾳ πεπιῖδι πζημοπᾶῖς πιοᾶυπι σαι Ααθηνέων. μάμ 
“.ο6. Κα µιν ἐπιβέντω Φροσ/ς ὅτς Ἱ Ῥ]βίρμη μα. ο ο οὸ ἴ,, νι, 4ο, Ννεπὶεβπιμη ἐς ρηβι ορ ῃ πι, ] Ῥτθήημπα φὸς ΄ Ἡτ. Ὡς δέ οἱ πρσπέμπωτη ο ο ος, ο ο 

ετάΊεο ἀοοιῖς νὶσ Οἶ5. ἵπ ΝΟΕ. ην λήγον τμ, 
7. Ότι λόγους προσπέμπει, πΡΙΦΕ- {ᾷ ήν 

συνουσίαᾳ ἀἰκΊτ Ἀρμορθον Ἱκ» Π. νς ος (δπήοσα Ἡοό 
ος Ρ. 01 σεν ΠΡ] τὸ πειρᾶν., 11 σι “ο - Πο, 

ο {οπιέηΒας εοΏρτιετό, Ἰατρῖοτ αἴσμο. ασῃοίκς μα ὅ 
το βεδεπῖπι ἵαπία Οοἆᾱ, «ἄρατος οοπἱεπΏος Ἱμμρο ο. δε 

πτρεης, εε ορεάΙεπβαπι τεΠα ποτε αρπίαπη, Φρασθεὶς α 
πζυεγ{εής» ο ος. ν . τον βρης 

Σ ρεηι εορΙοβςΆπια 1πΠῖ. ΝΙ6ΙΠΟ ἅρπάξειν μέσον Το 317. Οἱ τὸ πειρ μ5. -- Απ 

η όροπ Ίεί αγγζρή 1εΙ(μη! Φου η τὰ κ ος πταμοπστίπι» παθανίς ους ο Ηρίαπή, μς {λ 

2]οὴ/) ἵπ.εαάεπι ἨΠοΠα» μετέωρον ἐξαρπάσως, Γῃ. αι να ιο ν. 6, Έα, . Χοιχον ὄν 

κ μην ) τος, αΜβσης, ή κς Ἵψείως. πο ΤΟΤΕ ας Ὅ. 97. ωπιήῥρντα Φῤὰς] ΙΥΓΜΕΝΙΟΙΙ 6ΕΥΥΟΗΗ Ῥα]ΐας Πρῃ "Άμηαρν ᾖξεν τὴν τοῦ) παιδὸς άμοτήν οσοι Αἱ 
“ᾱ]ε φθὸς (οᾷ Ἱερῖτ ἴα 11ο 004, φρασθεῖᾳ» 410ᾷ ἵῃ 4{νεῥ.  ταχοτυπι ὢ. ο µ Ὅ στο ρου,» Δύο Νο) ορόν 

5ἳ Βτοη. Ἱπνοπτωπῃ εχΏῖυεί επαπι ΠΠΑΙΡΟ ΒΑ. ορ. Ππίπ, 9υδς Αγιάγηις, Πιεγαηῖ εΧ ογοάο/ς νμοΕΝ' 

ο πρασθεὶς, ἐπιθρωσθεὶο, εἲἴ κωταφρωσθεὶς Πεγοῤογο ἵῃ ας ος ο αν ο ώ φέρε 

Ἠ λα μ ταση πα Ηήδεπευσ» {οὰ πεφιιε ΑΙἴΕΓΙΠΙ Φθὸς τοι Βήην προσεφἑρετο] Ῥιποβαυἰ ή 5 γίάεῖ ενα. 
1ἆ μμ Ἕυμι 65ε, πο είαπι ή ητραίηπι πιάτα νά, μα 1π ἀμορις ΛΊς8,: ῄς (πο ὦνανκιη ετρε ο 

5η, Αμηίρ. γι 989, Φῤὰς { αμ ἆλητ Οοθίοος, ψ, 173. Τεειχεύ Ίδος ὰ «οῤῤότοῦ, 1 



Χεικίά, δαιᾷιυὴο ασεπεῖς απηος ετρα {ῑλῑεὶς αχοτεπι, οἳ 
᾿ἀῑ[οεδίηο δυία, υδί {πάς ἐ1ῦς. Ἑκοισιτας ἆοηαπι αριά σΑλΕ1Ι10δΕ, είδει ΙΧ. 
Ῥευα», Τγέχα οουγινΊηη. : ͵ ο 
ἹΜαββης τε[ρεδ: απ τες εἲ πηΠείεία Τ6- ἹΜασίφφ" τὠύτὸ δὲ Ίοῦτο ἆ ἔχε κα] τὸν. φυναῖ- 
η. » Ῥϊοῦε σπαταπι ποΏ {ε οοαόαπι 1 καὶ εὖ τε γὰ6 ἐπίσατο βίηΣ οὐ τευξοµέη , ο)- 

1. 1 τρις. : η. ο ο λ : 2 ον 5 ο ὲ α 19] Κεικες εετεσ]» ΡΙοΠΙΡΙτας» πας ενα-τοθαῦτα δὴ Ξέρξης ἐργόμωος τῶν ἄλλων » πεολόσει 

ἵ Ἡὲ Πμο Πιο Ώατίο ἵπ πιατήπιοπῖαπι ἆ- τὸν γάμο τοῦτον τῷ παιδὶ τῷ ἑωύτοῦ Δαρείῳ θυ-. τε Ἠ]ίαπι Ἠπ]ας τηπ]ετί ας Μαβιςς εχῖ{ε- νς ν ν ο μορ μιαα 
γατέρα τής Ὑυναικὸό ταύτης χα] Μασίσκω' δυ- 

/ 1Π4Π6, { Μος  Εεοϊδίοε, «οπιπιοάας {Ε Ί]]α τησ η ο οσα 
Ροὔτυταπι,  Οοπιταξίο πιαϊππιοπίο», αἱσαιε  Χέῶ αυτην μᾶλλοω λάμψεσθαι Ἰν ταῦτα ποσῃ” 

--εκ οοη/[ιοίπάἶπα σε]ερταιίς, Φαΐα Ῥτοβεδει ἁρμόσας δὲ, καὶ τὰ Ιοµιζόμθα ποήσας, ἁπή- - 
:Ε6Ε, 60 ροδίςμαἴη Ῥετνεπῖτ, εξ ἄχοτεπα ΏατίοοΟλαυγε ἐς. Σούσα". ἐπεὶ δὲ Ὁ ἐκέισε ἀπίκετο, καὶ 

| | άοΠΠΗΠ] Για ἀιπίτ, Ίτα ἀείηαπι αὐ Χο Ἰγάγετο ἐς ἑωῦτοῦ Δαρείῳ τὴν γυαϊκα., οὕτω δὴ 

το δρα ολλ Εὶ Πλοίο Ἔροι, τι ἠλωήτω κ για πίπωνν { ἂν δα 
μειψάμειος 9 ρα τε χα ετυγχανε τής Δαρείου | 0:68, {6ά ΜαΠΠΙ5 Βμα, οπὶ ποπιεπ εται ΑΙ- ος ο. λ 

«ανηιρ η Φααιαμύπι ροΏτοῶς, Ῥτόξερη τει, ο αρ στ Ἠαπισις -αἒ κνγασερς ”  οομαοῦ : : ον Λ / α- 9 .Ἄ νν λ .. 
Ροτῖς τες ραϊε[αξτα 65τ, απο ΙΠ πιοάΠη: Α»2οτή. σνακραση ης ῇ Ἀρθαιητή, Χρόνου δε προ» 
ππεβτὶς πχουγ Χειχαῖς, απιῖσπ]απι ααοά Ίρεα τος, ὠάπυφα, γψεται τόπῳ τοιῴδε" έδυφηνα- 

« . 2 ς Σ Δ τά / ὃ ναό Ρταπάε αἴφπε ναπιεραῖυπι, εἲἴ {ρε- σα Αμησρς Ί Ἐέρξεω γυν) φαρος μέγα τε καὶ 
. ἀἹρπαπι, ΥΠΟ ἁοπανΙτ Όσα 1]ε 4θ- ποίλο καὶ «ές ἄξιον διδο Ἐέρζη, ὁ δὲ. ἡ- 
6 ] . ΔΝ Δ 

ος φό σα τ Ὃ {8 σθες, πιρβάλλεταί τε καὶ ἔρχεται ἆ παρὰ τὸν 
! 9 ον ς 3 9 

Ἰησρι ο ας ἁρρνν μμ νο ος ΝΤΟ Αρταύτην. ἠσθεὶς δὲ καὶ Ὁ ταύτην ἐκέλευσε ἀὐτὴν δΗτ.α {6 Ρετετε ππυµετεπα΄ αι ορῖατει ΠΡΙ ο αἱ ο ος αν) ναοί 
Ἠετῖ Ῥτο Ρισυίτο οῬ/εαπίο, ὁπηπία επίπι αμ ος] ὃν Τι νεα ακρη πο «πρ 

.Ῥεϊστες, Ἱππρειταιαταπῃ. Αά Ίος Πατείροι- Τὸ υπουργήμβωγ. παντα γὰρ τεύξεσθαι αι τήσασααυ 
ἀ4εης, «ἀερεδαιατ οηἶπι τοτί {απήμςς Ἱπίοιτι- τῇ δὲ κακῶς γὰς ἔδεε πανοικί γθέσθαι, σρος Ταυ- 

. ν ης νι ο ο κ ολ αντ ος. , ο ο εως πο} κ κκ / 

ο, εαθίσης, ἰηαής, αηἲβῖ αμήσφ]ά 4 ἴθ Τα 5 είπε Ξερξη» Δώσει µοι τὸ ἄν σο αἰτήσα : 
Ἐν Χεικεδ, οπηπία αῑα πο ο {95ο δὲ σαι μάλλον δοκέων. χεΜηΥ Ἰ ατήσα.» ὑπι- 

ἤ ῄ ἳ - 3 2 .ν 3 

 Ῥοριαματη 1 Αὰ : Ρ) Το «αρο», Ξέρξης δὲ, παντόιος ἕ ἐγέετο., οὐ βου- 
πῃ]συ]απ1 Ῥοροίαίι,  ἄΧείχες επίπινετο τεςι]- δω θρόμαι τς εαν ἅλ' ἡ ᾧδι ο Δαναος 
8, ποπ οῦ αἰπά 4παπα ααοὰ νετοτοιας κό ο ση Εμ Ἡ να 
Απηεβεϊα, πε Πς Ίῑα τεπι αι 4ρεραιας, ἕ Άμησθυ» ες. ευ» κατεικαζούση τὰ 
ἸαπιρτΙάεπα {ΠΗρίσαϊα, ἀερτεμεπάετει: {εὰ ο 4Ογυόμυα, : ούτω . ἐπωρεθῇ σθήσσῶ!. ἄλλα -ὸ- 

. " . . ) ν 5 , . 3 « 1/. 3 

{ειτε αἱ εἲ Ἠτοες., ϱτ ΙπΙΠΙΕΠ{ΗΠΙ ψίπι αὐτῖ, Ἀλίς τε ἐδίδου- χα] χθυσον οπλετου, Ὦ χα) σρατὸν ο 

ει εορία πάση » . ΏΕπιο ο δπηςς τοῦ ἔμελλε οὐδείς ἄρξαν ἄλλ᾽ Ἰ εκείνη" Περσικὸν 
ων Ι , : ὑ ἳ . . ς- } ο” ρω Ίαπι εσ[αοι ΗΠΡΕΤΑΙΗΤΗ5 ΣΙΠΗΗΠΙ αὔιεπι σα: ὃδ κάρτα ὁ «ρατος δώρου αλλ. οὐ γὰρ έπεωε, δι. 

πμτα εκ αριὰ Ῥετία», εχετοῖ]α ἀοπαῃ, Ψε- δν ού αν  ωοω βρώ 
..- οι το αβθς. ϕ ωπι αμίπὶ Ποι Ροδίους Ρετβιαάθτε τη], ομαδας Ἡ Φε» περιχαρή ἐώσα τῷ δώρῳν 

κ ὠ 3 πλ κο οι ας 2/ , 

αιπίσυίυπι ἀθάῑτ, Όιο ἆοπο ία [αρτα πιο-ο ος ίὲ Τέ καὶ " ἀγάλλετο, καὶ Ἡ Άμησρι πυθά» 
ἸἹοβηπι Ίσια, ϱο ρε[ίαπἀο σε[ϊεραι, Απιεβτίς τα! μοι λχκνζν μαθουσα δὲ τὸ ποεύμοο, τη με 

Ρί πημ]ίετεπα Ἠαρετο απηἰσα]απη {οἰνίε, ετ τεπι Ὑυαικὶ Ρ ταύτῃ εκ ἔχε ἔγκοτο" ἡ δὲ, ὀλπίζου- 
. . . . ϊ λ ου 3 . κώ . Ἅ 

βείῖαπι, Πο ἵη Ῥηε]απι οοπαξρ]εοΦΊαπι, {4 1Π σα τὴν μητέρα αὐτῆς εἶναι αἰτίη, καὶ ταῦτα ἔκεί- 

ος ει «παπα πας τεῖ. αΠοΓΕΠΙ εδ{ε ετε-σος Φυλάξασα δὲ σὺν ὤδρα τὸν ἑωύτής Ἐέρξην [βάσι- 

ἄν οἰζαη ποπ ὀψνιιο Ἶα δ λα, μον, πκθίασι, τών ο Ἡ ἀδεω πας κ. ΕΙ 1 161 ος λος Ἡ Ελ ρ νοα ὅ μμ ρι ω ξ κ λα ο. 
] ντ μκκοδέ ἵκροο αν το] μον χ ου οἼιάντου, ἕ 1μ  ἐέ, Ἱπῄβχαετετ οῶπατα, 4 ας οΦῦα {επιεὶ αποταη- βασκαυάζέται ἅπαξ αν τς μα, ρητή ἐγέν 
ηἱς ϱο ἆῑο, 4ο τες οτεατας 65, Ἱπῃπαδρατιτς "2ο βασιλεύ». ο ον ο μα ΓΠηρσιΦ! 

| ςωπῶ ποίπεπ Ῥετῄσε Τγέτα, Οτῶςε τέλειο, 82 Τυχτα' κατὰ δὲ τὴν Ελλήνων γλῶσσω, τέ- 

| κ ο ς 1ά ο Άειοδ 

ᾳ Εἶχε ἁγοῦ. ρα. «4. 7 εἲ εὖ γὰρ απ ρα. 2 Ἐκεῖτε ρα. «44, 
ἆ Πρὸς «0. . ε Αὐτῇ ἔ. ἀπὸ.  {οπσαπς [εκ (δα. ἵη «ἄγοῦι 
εἶτοι «4. ὃ Ῥὸν «4γεῦ. 7. ει πιοχ πάντα» { Αἰτήσεσθαι «1γεῦ.. ΡΟΤΤΟ κείνην Βα[ς 4.8. 1]. πιθ]μς, 

ᾗ Ἔγμετο «402. Ἔαε/. άν.  ΚατεικάὨυσα Ῥα/. 0χ., καὶ Ῥτβεσεάεῃς περῃριης «4ποῦ. 7 Ἅ- Ἔποί 
βεύθη. «{γοῦ.» αἱ. ΟπΙΙ ἆμο Ἠπες «44. 0 ᾽Αγώλλετο ασ. «ἄγοῦ. {’., πιοίς Ιοππ: ἠγάλλ. ΔΙ]. 
ὁ Αὐτῇ «γε. Σά. ϱ Οτι ὁμίάαε Ίη Νου. γ΄ Ἐν ἡμέρ. «γεῦι 
ὁ Τικτὸ ποῦ. δγή., τὴν ἵπ ΤεαΠ. Περάβυπι μα, ετ «4ποὸ. 

σ4 

ο 

ς Ανταύνήι βαη/. 
ὁ Ἠεά, «γε. Βα. «4, Βτή.. 

7, «δαῃ. ο εχείται5 Τα αν» 1ο. ῥ. 146. Ὁι 
ΛΑ. ος κ. 

νο οαωμαωνονν ναι λνὠ μήν 

149. Χθίχεβ, αἴε, εἰς ἔρωτα τῆς Μασίσιδος ἐμπέπτωκε 
νυναμὼὸς, οοπ{απᾶεης Ἱπρετίτο ΙΜαββΙµπι εἰ ΜαΠίΐεΠ 
τερῖς Γταίτεπι» αι] Ίάεπι εἴτου. ΟΠήἡμάἀ. Ἡ., 6. 
15. Ἡρήσσει τὸν γώμον τοῦτον ὅτο, ] Ἠαες [πἱερτοία 

ἀοζτίς ν]π]Α. αἰζίων πάθ]τ ἀϊθῆησι]ταιιο πρήσσει τὸν 
γάμον τούτων" τῷ παιδὶ --τ-  Δαρείῳ ΜΝΕΕΤΑΙ θυγα- 
τέρα, «4ὐγε[οὐίης ΝΕΙΟ» πβήσσει τοῦτο, τὸν φάμον ΛΑΝΜΙ- 
ΒΑΝΕΙ τῷ παιὸ) ---θυγατέρος τῆς γυνωικὸς ταύτης. Θῇο- 
τυτῃ αικ]απα πισπα. ἁς[οτῖρεί Πρι ανατίἈητηχ. 6Ερείο 
ὑνωπέρα τῆς γυναμὼς ----Ῥει πἀροβείοπεπα., 4 ,λπι νο- 

από. αἆ σὺν γάμον, πεηµε αἀεο [ο] οἴταπάα 
π ον ακίφὶ ΤγγΗ1 Οναῖ, ΣΧνΙ, Ῥ. 317. Πιεπιοτίας Ίῃ 
“18 Ίδρευπι 0, ἠ]εηβης ει Ώρυ]ήμς ΓεεοταΠῖ παλη]{ς- 

ον Νο ανν κ ἵ .. η 

Ῥεὰῷ, ᾧἳ δὲ κακῶ, γὰρ ἔδεε ἃτοι] Ἐχ νεῖετε 44) {σή- 
Ῥτορίου οασας, τὴν δὲ, κακῶς ----» εἶπαμ Βοζερία 
ο. βλοο υ]ία πεσθςῄτμάο, έ ἡ δὲ, κακῶς γὰρ 
υ{ὰ τομ] ης ῥλξασ. 1η ζοσπα]ας επί [γεαμεπεδβπιο 

ΒιΠρ]εκ γατ]β8ο. ποϊαϊα δα 1. α» 8. 
ο 1... τ 

χ σ Β Ἀσιληίον «ανν Ἠ]πο αἴΠρῖε «41επαεμς νο Ῥ. 
Απ]ί(ος εν τοβοῖσα ἀε[οείροπ5 αηας {εφυιπς» α0 
μ 5 ὀὔνομα τῷ δείπνῳ Περσισὶ Τηϊκίε ἀῑοίτατ συκτὼ» 

Ἅςὴ δὲ τέλειν. 1 Ῥεοχἰπαίς, τότε καὶ τὴν κεφαλὴν 

:ἡ1β «οεΏας ὀνθροισμοῦ, Ίπαυε ΠΙΕΠΙΟΠΙΑΠΙ τΡώ: 
: ας σε]εῦταίαθ.. ΜΙΠ ΕΙΣΟΣΕ» Αρ 

σμῶται μοῦνον βασιλεὺς .λδαῖ εἰ σμῶται «49ὔεηπεμε; πο: 
{ει {οττε {οἱρδεγαί σµέεται. ἱ 1 πΗΙΙο «οάϊςς Ἱερὶ- 
τησ κὀσµέεται» Ώεα µε Ἱερίδίε νιάεδίεης 1]ιά }α]α. οι» 
116 ογπαίγ εἈπι πιΠΙ πιονεταῖι {αρεή]1ς πιεπιογαίαη 
οοπ]εέταΓαπ], (Μ/πµδοπΙΗΣ σμῶται Ἆ] εχρ]αησηἴθαη {8 
απιμτ (ρομουίης. ον ΝΑΕΟΚΕΝΕ 

50, Ἡμέρη τῇ ἐγένετο βασιλεὺς] Ιπιετειῖε Ρρατυά» ΥΕ 
Σε ώμο μην ασοεᾷατ {ει είνα ΤοἱὑπαμαΗ., μις 
ππας {ἱᾳ ζμο τες ογεαἑάς επί», Πιε αἲοίίτο, ΡΕΓΡΕΙΑΠΙ. 
Έτ Πίπο η) Π1ΠΘΗ ἀσέτα ΟΙ, Νελανάί ιοίοτε, ἃ6 
ει. 1ήπρ. Ρε]. Ρ. 567. οΠρίπαίο νου» ττςτ 

ΨΙΗΤΠ 6Χ6Ο. γοσ)ὸ Πας εδ ο. να ας 
Λοβον. αν ο «ΕἨ ηριάο ἂς Μαη, "Ἠμέρην δὲ ὧπα- 
πω άλλος ος "μη μα ἕκαςορ ΕΓΕΝΕ- 

αΐσσμε αέμς }111 ὑκά, Άν Ρ. χσχ.,  εχροβιο. πτάῇ ἀῑς, οσθµς {εᾷο, 
τερίί ρεϊῃοίρίς, εἶτα», Δ4ΙΜΗΡΟΠΦ. ἰρ τον ὤλλον χρόνον 
ταύτῃ τῇ ἡ μέρα βασιλέως Ἐ ο θα ὀύει καὶ ὅορ- 
τάζει ἡ 'Αδἱ ἴυμς αἀρτίπηε αἀεοηπηράϊς ΠΙΠή] αά- 
Ώτμο. Ας εχρίσους, αμί ροίδτµῃς, 

Αλ 9 αο. τὴν 



τα νε πε 

Ἰ 

! 
: 

| 

ι 

| 

Ὕ πο 

"Βογίμας», α Επετε τεζρηῖος., 

φ 

-- αι ο ποσο σα 
ἵι. εἳ λε. τότε καὶ τὴν κεφαλ)) σμᾶται μᾶνονα ὁ βασι-σδὰ εδ» Λο/εᾶα: ἵπ απα τες 1οἱΗ: η 

λιὺς, καὶ Πέρσας δωρέεται. ταύτην δ) τν ἡμέρῳ Φυ- Ραἳ οτπαϊας, Ῥείαρηιε [γευῖς ἀρηᾶτ:, ος. 
λάξασα η Αμησρις, ὃ χρήζει τὸ Ξέρξεω , δοθηναί δι 
τὸν Μασίσεω γυναῖκα. ὁ δὲ Φευόν τε καὶ ἀνάρσιοι ἐποι- ἀκηυα Εμδα περα ππακς αν 

έτου τῆτο μὸ, ἀθελφεᾶ γυναίκα παραδβναι » Τῦτο τοπ σοτπιαπὶ 4οπο ἀπ, 6απιάµε. {1ἱοΗ: 
δὲ, ἀναιτίη ἐῆσα τὰ πράγματος τάτε. συ]κε γὰρθΟισπι περοσίὶ Ί]μης, αι σαις[α ΙΣΟΓ μᾶ. 

τῷ ενεκω ἐδέετο,. Τέλος 9 μέντοι, ἐκείης τελιπα- εαπι Βαρίτατει. Ταπάεπι μίας ΡΙΕΕΙΡΗΣ ε.1 
ῥεύσης, καὶ ὑπὸ τὰ νόµε ἐξεργόμειον ) ὅτι ἀτυχ]σαι υἰδις, εἴ Ιπ[ῆτπτο, 41ο ρα ρα 
τὸν χρήζοία., ἑ σφι δυνατόν ἐσι [βασιληΐυ δείπγε προ- ΟΦΠᾶ Ρίοροῄία οἵαΏῖεπι ΠΟΠ τν αν κο. 
Χειμόη, χάρτα δὴ ἀέκων κατανεύε, καὶ παραδώο,' ουδ αἀπιοάμπι ἁππηςς αακηνή ος (ον ὃν 

/ 9 λ λ / / Ν / ποιέει ὧδε τὴ μέν κελεύει ποιέευ τὰ βέλεται' ο δὲ,65 | 

Έα Απιοβιο αἲ «λι Ιου ΜαΠΑΑ. 

{ο ΜαβΙα πποτε ἁοπατε. . Χεικες 1 1: 

τί, ας Ίπδεης Έαςείε αμόά δει, ος 
ΠΙΔΠΟ αἲ {6 ατοεδῇίο», Ἱία 1Π8Η1ί. 

-4ἱε οὔ[ειναῖο Απιίηις α Χειχκε ρεῖῖε, Πε 

Π- 

πα) 
/ Αμα λ / / μεταπεμψάμφον τὸν ἀθελφεόγ, λέγει τάδε, »Μα- Πα, αν Ῥαῆϊ Β[ίις ος, Ἰἀειμήμ ΤΟ ο 

οὅ φισεο συ εἰς “Δαρβ τε παις ν αι έμος ἀθελφεός" ἴετ/, Ρτῶτετοα νἱτ οχϊπήης: -ΤΑΙΠΕΠ ώς αν 
”” 3 3 / ᾿ η ν τη σο . 99 Ἕρρυς ὃ Έτι τβτοίσι, χαὶ εἰς ἀγήθ ἄ γαθός, γυναικι ἹπυΠετεπ, επι αὖπα πμης ἀοἱπΙΠὰ ώς πμ 

/ Ανω Α. / ζν . . - . . ο Ἔωοι . « 

δὲ ταύτῃ τῇ νῦν συνοικέειο, μὴ συνοίκεε ἀλλά τοι πηϊσᾶν, πο] Ἠαῦειε: {π. σμΠ5 Ίος πμ, 
ντ αὖ ων ἡ δίδι 9 ο μώκ μδ / Πδὶ ΒΠαΠι ΏΠΘαΠΙ: οαπι μα ἀοππηπι δρ 

39 υτης εγω οιόωµι «2υγατέρα τὸ εµλγ. ταυτηζο : ᾿ πο ππαβίπιο- 
. Ν δὲ ο 5 ΤΑ ἃ / ἀ 2 λ Δ ΠΙΙΏΙΟΘς.-- Τςίαπῃ ΙΤΘΠΙ 4 Πα 1ῃ παμε - 

3» συοίκεε. Την ὁε νυν έχει, 8 γαρ ὀοχέει ἃ ἐμοι, μὴ ἀειατ Ιαδεῖ». 
| : Παυῶ. πίο Ἠαθες. ποπ θΠπι ΠΙΕΙ νι αλ ο 

: . . ατα εἴα» 

ἀᾳ, πήσῶπι Εοῖα. Ηἶδ ΥεῖβίΒ Παρεια” 
ἐς ἸΜαΠ 116. πι αν, Ἠϊες, Ώοπι λα τν ρουπίας 

”] εν αρ ὃν / 2 εν Ψ λ 2» ἔχε Ὕυναϊκα... ο δὲ Νλασίς-ής ἁποθωυμάσας τὰ λέ- 
/ / / ον ο. , Ὑόμθα, λέγει τάδε, » Ὦ δέσποται Τίνα μοι λύ- 

/ ο. / 2 2» Ύ0Υ λέγει αχρησο, χελεύών ἓ µε γυναικα, ἐχ, τῆς 1 τι ΙοΠεπΙ Ώαρες 1. ν 
2» µοι παιδες ρίαι τέ εἶσι ἔ Τεέῖε, καὶ 9υγατέρες,75ηυἱ νο, : εαν ο μα 
2» τών ἕ χαι συ μήν τῳ παιδὶ τῷ σιωὺτὸ Ἰγάγιο ἀο]ε[οεπιεο τε, εἲ Πδ ο ώτο 
2 γυναικα᾿ αὕτη τέ µοὶ κατὰ, νόο τυγχάνει κάρτα. ἵα Π]ο τ1ο ἀικίςεῖ πχοε τν. απ] πεί 
3 εἶσα᾽ ταύτην µθ αελεύεις Ἀ µετθτα., ουγατέρα ο ος οσα πμ] ον ἵπ. πιαΙπΠοΠΙΟ 
2» ΤΗ σεωυτᾶ γημαι; ἐγω δὲ, βασιλεῦ, ἶ μέγα, μὲν το ρα Πμαπι ο πο οα ΠᾶΡΗΙ {- 
1» Φουμαι, αξιεύμενου Ἄυγατρὸς της σης, ποήσωθοςῖο τα Ὃ πο, βίω ς -ᾱ 

2» μέν Τοι τητέων ἃ εδέτερα. σὺ δὲ μηδαμῶς βιῶ ηδη ΠοιίΤΙΙΗ  ΙςίοΓΗΠΙ [αοἵαίι : οἷ ιά μου 
», πςηγματος τοιᾶδε θεόµενος' αλλὰ τὴ τε σή:υ- αιϊ πεηιαφ Πατ πεσεδ{ε ΠᾶΌς52 παν πε 

22 ΥΑΤ6Ι γής ἄλλος Φαγήσέται έµευ 899εΥ 1 ἤσσων, τΤεὶ πι «Όρεια; ας ΠΟΠ πό πι. πο 
εχί[τει πια Βία τω. ο Πρ απαπι 
αχοτὶς σοπ{µετμάίηε Πυ1. δν, ἴτ 
τα[ροπαϊκίει, Ῥετοίτας ἵτα. Χειδε ώς ᾱ- 
αμ, Ἰπαῖςν ΄ ἵτα τος ο η πα”. 

/ 2] Ἡ ω. 2} ω η ἐμε τε εα Ὕγυναρ τῇ ἐμῇ συνοικέεν’. ὁ μὲν δὴ 
3 / / λ Τοότοισι ἀμέίβεται, Ἐέρξη δε Ουμωθεὶ λέγειβς 

5 / α τάδε, , Οὕτω Ἡ δή τοι Μασίσ-α πέπρηεται. τε 

22 
πι 

ὴ 1 αν άν. / ο ο αν ὁ ω ἡ “γαρ ἄν τοι Ὁ ἁοίην υγατέρα τὸν ἐμὴν Ῥ γημαι. : (μὶ βμαπι ΠΕ καὶ ές ο ο οοκτά ες γηρας ρεῖατ. πε Πεήας΄ΊαηΙ Πρι βλαπι ο εις 
ο» Θτέ Ψη πλέευνα χβονον συνοικησεί’ ἂς μάς)ης τα μμ ον ιι- κ. τα ἀσπι, ΄ πεαιε ἴα σοη/αεῖ 
22 “διδόμοα, θέκεσαι”. ὁ δὲ, ὧς ταῦτα ἤχησε, εἴπας ας. Πιατίς : τι ἀῑ[σας αοοἶρεῖ 
τοσόνδε» έχρεε έξω», Δέσποτα, εἰ δή χε µε νο ΜαΠίες ή αιαϊτς, ες 

 λέσαρ.. Ἐν δὲ τύτῳ τῷ δια μέσ χρόνῳ ο» 4 τῷ 35 Ίοᾳπυτῃς, Ώοπ]πε, ποπάυπι ΠΕ ανα 

Ἐέρξη, τῷ ἀδελφέῷ διλέγετο, ἡ Αμησρις μεταπεμ- τΠΙΓΠ.  Ἠος ἱπίστίπι Τεπηροίε ϐ τήν 1ο. 

ψαμέν τες δυρυφόρε» τὸ Ἐέρέεω, διαλυμαίεται τὴν τν ο μ ἵπαιτε «ο]οφμίς, ΑπόἍμιΙς 
ν ν / ο ς οἷτῖς {αἴε]]οις Χειχις. υχκοεἩ ος 

αιχω ξ την Μασίςιω' τὰᾶς τε µα ὦ ᾿ «1 «6490 μα σε τά, τε µαζΒ, ἀποταμᾶσα εχοαιηίβσας, Τπάπηπηας ῬΡιῶείά  ᾱ- 
σος ἲ - ν ᾿ λυσί κ 

 μαδδε- 
Ππϊεῖε” 

ε. 

ο. . τα ) 3 οι Ἶ : 

Ὃ ορ νο Ύδοιας ὃτ Επι Πέρσως πω, Ακ. «4. βα8/., Ῥε]ας Πέρσοις 41ο εἴἴαπα ποᾷΟ 4 ο . ον ο «Αέεται «ἄγεδ.» 1 Εὐ]Η9 πααταῖπε νηἱσατηη. ο Μέ τοί νε Ἰάεπι. ἆ ο)  ρης ολ. ή, αμ ο, νο Μὲ «γοθ. Σ. π]Ἡ μα. Ῥτασίοομπε απο ΥοςθΙΗ αΐι ἳ ή 
«{. Ἀγί, ΟΥ ὥερό. Ες αἳ υβι αμ τοσα «κοῦι, ῥ5 µεθέντα τοἠα]. Φέαὔπι τὴν σὴν πο ο ᾽ 11 ν]ο]ῃ]ς, 3 Μένα «πολ. 7» αϊ μεγᾶλᾶ’ βαν ο οἶαν 

Πάέπι. . 
ἡ ΑΌαςε ο ορ ο Τα. ο 14, (σεπευ.: Ρρτ]ας ἤσσω» τί «4, τι Τούτοισή ἅμε 
αι πιης ορς Οἱ, Ορ ο ο δη ολ. Αείμ, ἵα ας Ἰαπέῆς πριν ὀντιδόην, εξ 1023 

Φ Τυγογ ο) 7 μάρηάνερΗ ρηοτίδις οοπ[επε Ἱῃ Διδῴη, αἱ δούν, ομῖ [ῶρτα {118 Ἱ ᾱ αν 200. κα ΠΠΟΧ ἔτι 4Πΐε πλεῦνω αΏεςι ᾖει]. Ρας]. 4. ης, λρ᾽ αμ α ο, μη, | 

ο ο πα κ επθώ σαι α/.» εἲ ἀείποερε μασοὺς ον, ρα ον { φευ 
ος ν) οι Ια]οέτῦ» α . 

4ἀεο αἁρτοδαπάα, Ἐσα[τε μετ αδν ο ᾿ αρ 

ό ορ μπιο. 

55. Τὸν ος κος ὸ, {ρίσος,, ο μς σμᾶται] Όπιπες ἵτα, πας 721//ι {- ( 1 1ΑΧΙΗ5 εχργερ{ετίε, αΠμά οὗ ος δ εχρτείετῖς Π]ος Ἰμα- κ. ως. ἔθεμαε] Απιιιάνο[οτοπι Ίπιιάο  νς- - ος ν Ὃ οΕπαίς. ΠΙΠ βαρταπῖς ΟΙ6ΙΠη Ρί46- ᾽ ΣΟΡΙΙΠ οαρΗί Π1οῖε ἀθΙὈυευπῃ ος ἀείπάς ἀε[ίέταπι, οοπ]εδϊζαπίσῃ]. : εν 1... ΌπιήΠ αρᾶ 
ΟΙ. 6γοπουίο Ἰϊάεπα βρπαια. ο ον {πητ, 

εἰ (α]Πορς Ο, ό. το αρος α.ΘΊΟΠΕ «ςΠΡΙΟΣ 

ο. Μέγα μὲν ποιεῦμαι] ο παε 
4 {6 {εσεάετες, κ ν ει }μή" ο οὐδν ἡ 
{αρεν τε αἆ Τ, ΠΠ, ο, Οιοά ἀαίπος προ α. 

τοσα, ο] Νο μα εοπ]εάζηταπι Ιποϊάϊν ΑΠ ρβά 
σῃ ο .» Ὠδί Νήπο πΙμ]] 6ο οσγΏῃ σα κα πα ο 

Δ δν ξ.χ ο ΣΜΗΣΑΜΕΝΟ τ ώ , σε 1 / ι 5. ν. . ΄ Θ Ισδ ώ 

φαλὼς καὶ ἐέσλυνάμοοι, υζφμο οηρία, Ὡνε Ίσόμαᾳ, ο), γάλα μὲν ποιεῦµαι] Πο ος ινα. 
απίεα. {ει ποπιοᾷοσΙΠᾳιΙθ΄ Πα, ἀεβίσαπιος ατ 6 { ΓΟΡ. μέγα μὲν ποιεῦμαι" 1 μια μίοί Ἡ ον 

αὑ]μεπίος, Ἠυς τείειτε πηλὶ ρο»ίς ν]άδος η να. Τ4ΗΤΗΠΙ τεροήτΗτ επ]. ς ἐγὼ μέγα μον ὃς 
ΝεΤΡΑ., ὅταν δὲ βασιλεὺς, {6 ΟΥΗΗ τος λούή τὸν τρίνῳ, να . «ΧεπορῥομΗήν Κ. Π. Υ’ ον άχοις κατ ο) 
μεγάλην ἑορτὴν ὤγουσι» καὶ μεγάλα δῶρα πέμπουσι Ἱ,. Χν. ον . αᾷ τὸ χωριω κ ο μη πε’ ξ μον 
Ῥ. 1946, Δ.5 ἨΏαρεπί οετίς αιίἀεπι Χάῆπε αϊηπ]ᾷ, Ῥογ. ο. . τ οὐ. 5. Ρ ούμαι» Εἳ μέγα π αι 
ΤΟ δέεται τοῦ Ῥέρξεω Οσάϊεῖς «γοῦ, ππηῖπης βιτ]]ς : ο ρω, εί Αγ Ἴρευε. ῬιοῬαπάυ) τύμε 
Ῥίυτες Ίάεπι {1 ρτθερενεπῖ, 1Π ΠΙ8ΙΟΤΕ Υετίῶτοιης Ἰο, Πω ο να αν ο οά ωρα τω μέγα τας ή 
λ ν : . ι ος . . . 9.” ος ή , α ᾷ ο 

. ͵ ν ον ( νου ταῦτα, 3Ἠ., οἰιοᾷ ο[[δτυπε 41ο σοβά «6 ᾖοθά αχ 
σ4. Κελεύων με φυναῖκα | ῬΤΟΧΙΠΙΕ 60Ἠ ζ411εῃς ταύτην εύμενος ταῦτα, -Ῥαμ]ο Ροξῖ νἰάστηπε Υ1ΠΙ «ήθν) οὔτε 

Μ3 κελεύεις Ίος αἆ Γ{πηἱταϊεπα τεγοςαζ. [σηΏα νοσοῖς Ῥεπάμπ, ὠνὴρ τ-- ἁμοῦ οὐδὲν ἠνσών. τπτ [η {ΣΑ αι 

ος Όοπας ποῖαε πιεπιυταπί οοπβἀεζαήοποπα φὰρ ἄν τοι δοίήν θυγωτέρα τὴν ἐμὴν }Ἠμβ. Ρεῦ η {α 
πτ Πηπ]άεπι [πε ο Β]υπ Γεππιοπίς 6ομαοχοι, “γοῦ. ἀπ φυναῖκον Ῥτο δοῇην, δῴήν 1ΕΡ:: Τα ροκσν 

ον, : .. 3 λα ή ΕΠΙ 

ον αι ἡθρο π- 
ετ Βλαταπι ᾳμοριο πι]]ης Επ] πυπαετδ,  Ῥήρθιαί 
ΞΙΗΣ Έβπηςη Ῥτας[επιῖα {οεἱρητηπι οπρίμπα, Υἰάειήταας Τούς τε µάΐους ἀπυταμοῦσα ] Ὁὺ 

| . 

νι αμα, 

. { 
αλ 

ἃ 

η 



δν. . 
μ Μαββος οχι ε]τέδίοπι ἵα δη : ἷ ώς . Ὁ | τας ὃν μ ο ο. Ἰάειίαίέπι 1 ἥποτα οχετεϊίαπα τς, η Ῥαΐτα Δι 
ο λαραν οεο]άίται. Οταςί Ροδε νἱέοίίαπα Φεβαπι ορρασθαης, σς Α 1. τ, 1 ο Ῥ τν ΠΙΡΕΕ 18, : 745 

ο Ἔπκο σοπια]δίαιῃ Αιταγέϊα {ΑοΠ]ερο Ῥιοιεβ]α!ι. 
ασ λαμεών κο 9 νο ἲ , ελ τον : Ν. ρ 2 μα. ομΗσῖτ: ρηθεῖάϊε πατες, αὐτες, Ιβ-ϱ δχυσ! προέβαλε’ καὶ βία» καὶ ώτα, χαὶ χείλεα, καὶ 

Ἡ ος . θα; αἴαιε Ίτα εκοατηΙᾳσαῖαπι Τ6- «λῶσσαν ἐκταμᾶσα, ἐν οἶκώ µη ἀποπέμπει διαλὲ- 
) 3 : / ες λ νο 5 ἅ Μος, 9 ΠΗΓΗΙ 4οππάπι,.  ΠἩΠαταπι τεταπα απαπα ΠΙΗΗ1 λύμασμέηψ. Ὁ δὲ Μασίσης, εδ κω ἀκηχοὼς ταὁ 

ο ἳ ππὰϊσ[οι ΜαβΠεξ, πιαῖιεῃς ἴαίπεπ αἰιααΙά {01 / 5 ο ΘΑ 
ο" υ ος . 1 ΛΑ τέως ἐλπόμθωος δὲ τί οι κακόν εἶναι ἔσπί ὁρό- 
. εδίε πια], ευτ[α {6 ἁοπιαπι Ρτοτίρίερας, αοὶ ος ο ον δν δορθαριιέ ολ πάσα 
ο. γεῖο πππΏ]αίαπι πχοτεπι γΙάῑε, «οπξε(]πι Ιπ- ΑΦ ἐρ τα οικία ισῶν σε ιεφναρµενην την γυναικα» αὖ-. 

ῖο ΕΙΙῃ Πσοτῖς εοπ{1]ο, αὈλι Ῥαξίτα οσπι 1]]1ς τίκα μετὰ ταυτα συμβελευσάµφος. .. παισὶ 5 
εἰ αἰ]ς αρικάαπι, Ταπαιαπι ΡΙ{εΦΕΗΓΑΙΗ 1επορεύετο ἐς Βάκτρα σύν τε τόισι ἑωύτὲ ὑιοισί, χαὶ δή 

Ἐ Ἱ  Βαταπι αἆ ἀε[εξίοπεπα Ιπάαδιτας, εἲ Ρία- κε τισι καὶ ἄλλοισι, ὡς ἄποςἼσων γομὸν τὸ Βάκ- 
α ΠΠΙΗΙ πιαῇ. τερὶ {αξίητας, Ὁποὰ ετ ορηί- τριω, καὶ ποήσων τὰ µέγισα κακῶν 3 βασιλΆα, τά, 

νε » πε πμ νιάειτ» Π οσοπρασίαι 84 περ ἂν καὶ ἐγέγέ]ο, ὡς ἐμοὶ Ὁ δοκέευ. εἴ περ έφθη ἄνα- 
Δἴγιος εἰ αἆ θαζᾶς α{εεπἀεῖε: εἴεπῖπ ρΓ5- ο βαδς τες σα δν λα διά, 

Ἱ τε εται Βαξτίοτυπα, α Ρτονἰηςϊα]ρισαιια ἁῑ- ο ο το “μυ 
Ἰβοθατως, Θεά οηίη Ἠῶς Θµπ] Ρετρείτατι- Ὑόἡ τέ μυ, καὶ Ἡν ὕπαρχος τῶν Βακτρίω, ἀλλὰ γὰς 

π ΤΗ Χσιχες απά]εης, τπὶδῇς αἀνετ[ας Ποπηῖ- Ῥέρξη φπυθόμενον ο πε ησροας πέμψαρ 
| Ώξῃ «ορ, ες {ρδυπῃ εἰ Πρεῖος εἰ σορία» 1η . ἐπ αὐτο μι ομ τὴ οφ κατέκτευεν αὐτόν τέ 

ἐι Ἰήπετα ταρ]ἁανίτ, Ώ6 απποτ Χειχὶς εἰ πε- ἐκειον καὶ τες παιδας αὐτῆ, καὶ τὴν σρατῆν τὴ 
«χε Μαββαω Πας Παξίεηις.  Οταςί α Μγςα]ειοἐκείνη, κά]α μὲν τὸν ἔρωτα, τὸν Ἐέρξεω» καὶ τὸν Μα- 

λεν πολοῥουμων ναι, μήπω ἅναν "ώσις βόωτω, πωκδνα γενν, Οἱ ὦ Να 
«ερῖι, ͵1πὰς Αβγάυπι επποίπης, εἰ ουσ κ οη μηθώτες Ὃ ας πα ο ον . 
Ῥομτές, «µοταπ Ῥγδείριε οπησίὰ Ί]]ας ἵοταπεν ορ Λεκτόν Ὁ ἄρμευ» υπο ανέμων ἀπολαμφυωτες 
ετεάεηῖες {5 αάμας σος ΙΠιεπῖος εδίε ΙπνεΠ-΄ ο7θευτω δὲ απίκοτο ες Άβυδο, καὶ τας γεφύρας εὖ- 

| ο τατο5, ΤαροΓ]κ[οηι {ο]αῖος» ἀα[ρειαμαΏτ. Ίμει-1 δρ διαλελυμένας, τῶς ἐδόκεον εὑρήσειυ ἔτι ογτέ]αμένας" 
ᾗ ο ΤΥΟΗΙάΙ εἳ, αμ οἅπι «ο εταΏς, Τ/αεεάαπιοπῇς, καὶ τό]έων ἐκ. ἥπισα 5 Ἕεχα ἓρ τὸν Ἑλλήσποίο ἀπί- 

ν]άερατα 1η Οταείατη τεάευπάαπις ΑΙΠΕΠΙΕΠ- ΄ χωτο, τοῖσι μέν νυν ἀμφὶ Λωτυχίδεα ΓΠελοπογήσίοισί 
Ώρας: απ επι εἳ 6οταπ] ἀπςὶ Χαπιβρρο, 1ο Έδυξε ὡποπ λέει ἐς τὴν Ἑλλάδα" ᾿Αθηναίοσι δὲ, καὶ 

 ρΙρπάση, απ πεοπείυπι αππατοπεατας. λε οορῷ σρατηγῷ, αὐτὸ ὑπομείαί]ας, πειρᾶ- 
46 ΠΠ απ]άεπι αθίετε: Αιπεπίεπίες απτεπα. οσο” ο ο ΙΝΕ . 
Ἀλάσαρ Ωποσπεβα ςβΗΕΙΕΗ ΤΕΕ» «Βομαμ ο ν πα α πρρ ρωσ 

| Ἡς ου/1ἀοραπί.. Ἠπας, Ῥοδιαπαπι. αιάταπα εδε ή | Αβύδα θιαβάντες ἐν την αξερσόμισον” ησον 
ο τωςος Ἱπ Ηε]ιείροπίιο αἀθείε, ἵαπαιαπι αἆ επολιόρκεῳ, Ες δὲ την Σηςον ταύτην, ὡς ἐόν]ος 5 ίσχυ- 

οπιπήσπα. εἶας Ἱταόξας. πειπίππεηέαπα ναλΙάΙςβ- ρόάτε τείχεος τῶν ταύτη, συγηλθον,ὠςήκεσαί παρε» 
Ἱημτη, «ΟΠΨΕΠΕΓΕ πα ή εκ 219 εἶτοα Ἰο- γαι τες Ἕλληνας ἐς τὸν Ἑλλήσποί]ο ,ἔκ τε τῶν ἄλλων 
ον μον ο. ον ο ο ορν τῶν περοικίδων» καὶ δὴ καὶ ἐκΚαρδίής πόλιος,ἱ Οἱό- 
εοραζιρ” νΙ 9 Π”. Ἆ ὰ ὰ 2 ων δν κ 2. 

το Ὥρις μμ ταα Τεπεραπῖ αιτείι ἂν ην. Βερσηρ ος π ο. ο ο. 
Ἱ 1 ορρίάνπι ἀπάίρεπα ΑΕόΙεπίες ἠππόε Ρε πμ κομώσα, Ὅχοιος ταν τη δπιχαλοι ΑΙό- 

ο 8 ρατίετ εἰ πιασπα [οσῖοτυπι  {τεπεπιία. ο »συγήσαν οὲ Πέρσαι τεχαι τω ἀλλωγσυμμάχῶ! σύ- 
116 Τγταρη]άεπι Ί[ίας Ρτα[εἔατο οριπεῦαϊ Χαι- χνός ὅμιλος, Ευράνευε δὲ τότε τειομᾶ Ξέρξεωὔάρ- 

Χϊς Ῥτῶτος Αιταγέτας, υἱτ 1]]ε φάση Ῥετία,2Οχος Αρ]αῦχ]ης, ἄνὴρ μὸν Πέρσης» δενὸς δὲ καὶ αἀτάσθα-- 

το. ορ αβοπαμωνος. Αἰωοφωςς 

πο μωρού 

πο ο...” 

| 
Ἱ 
Ἶ 
. 

] 
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1εᾷ ἀἴτις ἵαπιε ο {ααϊποτο[ας, απὶ ο Χει- 
ΧεΙῃ Αίῃοαῃας τεπάεπίετη οἰτουπανεπ]ξ, {10{6- 
Ρί18 Ττοϊςβ]αϊ 1ρµε]ο δεπ]α εκ Ἐ]φυπιε Ρε-- 

ες Ι1ΠΙ1δε 

4 οκάδες. 7 οι ὁ Δοκέεν «πε. 7 Ῥαο[. ἄνδ., θηίθα δρκέέί. 
τοῦ τι Ὅρμεον «4γεδ. }πά.. ομῖ αΠβππεπίμπα, {οπῖσο Ίποἵε αὖεςῖ, πρῆδως ὠῦτοῦ «4ἱάμς. 

ον ., κ βώφν- 'ά 3 » ον 

λος’ ὃς καὶ βασιλί]ία ἐλαυγόν]α ἔπ Αθηνα, ἐξήπ ώ]ησ 5 
τα Πρω]εσίλεω τὸ Ἰφίκλε χρήματα εξ πι Ἑλαιβντος 
ο ον άν αν. αι έκνς ον, οβὰΑ 

ὁ τεβει «4γδ.ο Ποχ ποὺὸ 
ὁ Ἐϊνεκεν {1πά, Ρας; 

«γεῦ. 
{ν 

Φορ. ᾖὃ Ἵνοι εοῖ ἵη «γοῦ. 401. 

4. { οἱ ἐπιμ. -4ρεῦ. 

-Ἔροὶ δοκεῖν Φορῥοσ]εε» Ἰ θηάῑάες, Ρδὴ 

1. 14Ο. ΝΙ, 01. ΤΠΠι αἰτήσας Ίοςο ὑφελόμενος «4γεῦ. 
ΠΘΠ οὔθρτ. ῥεηρεεταῖ ὑπελόμενος, Πευα 6Ο. 99. 

ἠαμοῄα6 Εποϊπδ! (σπήπαπι αΠιάς, εχ Ἱπρῖα οἶῃς τε]]- 
δῖοπα {π/σέριήπα» 1, να, ττή. Ἐε ]απι ἵαπιεῃ  44εο 
Ε[πλοηαία ταδία ἵππιαποπι, εχ[εοΓαδί]επα, αΠΙΠΙΟ  ἳὰ- 
ἄϊσαιια σοπ{σεἰειαίαπι, ἀοάτοτάπι Πασά ραπσί τερίπαι. 
Ῥρλονην ερία., τορῖς δα[ιιεγί εοπ{οτίεπῃ ἴοσ1 ΠΟΠΙΙ- 

πὶς πάπια ἀάβηϊίαιε, Πσυεὶ πΠῖ νιάεατ, ἀε]υί, 
«σρη{οπῖς  Ίδιά Π νιάστίπες οαπι οπίπι 1 σαςίαπι 
πμπς πΟΏ Δείσεπᾷο: ΕΙ τούς τε μασοὺς υδί νοἱμετδ» 
αἀστῖτ 6 λα ΕΙΟΙΊ{15, ΠΊΟΔΟ ης αά{οἩρία Των 19 
504. ΠουζΓιοσεκ καμάκι. 

4. Ὡς ἐμοὶ δοκέειν . Βοιπιπ]ας νοδϊθτοίι οιήέηπ π1εΠ]- 
Ὀχαπας τοά πε, Εαάεπι 1. τν, αρ αἱήκαιια ]οεἷς, 

οήγσλην ὅτο, Λάϊ 
«ῦγε[οδίνη Ὀϊλαε]άς Τδυωαλά δν. ο 
ο Ἑὸν σρωτηῃ τὴν ἐκείνου ]. Βιηρίεοτ ΥΟςΕΠΙςσρατν, 
εκ Ῥτοχίπιίς Ἰππαεγοπίεπι πἹεπιοτῖας {οπἱρεπᾶς. α]ες- 
ια τος Έλα]ς ΠΗκ[ο τερεβ(απα: ααὶ Βηῇς αὐίοτας οππῃ 
Ὃ ο. κδὶ δήκου τισὶ καὶ ἄλλοισι, αΐαπε πεεάνπα Ῥετ- 
α ταῖς ας (]α] ρρας[εόταπα» 19 πηυς οοπηπιοάς ᾱἷ- 
σι Ίδη πηπό {οοῦπα ΠαὈιϊςίε οπογο η. Ἰ]το 

ἄν 146ἵθίη αοσοπιπιοάαΒ ας, πα δειχε πήςῇ 1π νία 
αὐτοῦ πας Ἱητοχβοςἱδ[ο οὐτόν τε ἐκεῖνον, καὶ τοὺς παῖδας 
ο ἓν 2 Χα τὴν θερωπηήν τὴν ἐκείνου. 8 ου αλευηᾶε Π1- 

ΕΗΤΗΠΙ αςο]ροτεῖ. ΥΑΙΟΚΕΝ. 

λῤς Περ) Δεκτὸν] 14μ6 ῥγοπιοπίοϊπΠα» οοπ
έτα ΠπΙ]αΙ. 

εἰ 1η δομοῖς αἆ Λποζπαρὶ Αἰοχίρι. ν. 49. εί 
ὕ ἙπηΗσῄπῃ «οπτοξήοπο Ο7/ζµΡοη αρ. «42ου. 1. ἄπΠ. 

Ὁ 98 ϱ, ΄Βαερς 1] πανίσατιχος πάνετα πιοϊλβαη- 

Ὦ Διαβαλόντες, «4γοῦ., {18 εοπαίηπε» { απ πεσερτας, 
ὁ Οἶαβ. «γε. αλα. εἲ ὃς ἓκ πε τὸ πιεᾷῖο. 

 [ήει, Ρας. «4. Ραγὶ. Β.. αἲΠ ᾿Ελερῦντος, Ἑλεοῦντι» ᾿Ἑλεοῦντα. 

«ζε' Ἰηκία' Ηεγοά. {ρο] 

γιά. Ο, 868, ἕ Ἰσχυροτέρυ Βγή. οἵά 
{ Ἐἶχρν 14. 7 Ὃ αν 

Δαάί αἆ Τα 
2 πα. ῥαα: ποτ 1Ηῖ αὐῑάεπι αρεμτάϊ, ἐξεπότησέ ἴὰ- 

{Πχ ναπΗ. μεηος γεν --- αάσεγβε εμάς υρήε συ! 
-αἰίζμοί ἀἱερις {ηβεγαγε 90Ο Ν Ργοποµίογ{η 048 
Λοέμήε/2ε ὅτος αριά Γοἱωσ Ἡι. ἄκχνΙσς 37. ΤΠ ΡΓοχῖ- 
ταῖς ας αθίει βρατίαποτυπι ετ Απεπιεπῄηπι ρετίπησςα 
αἆ Ῥειίας Ἰπ[εαιεπάος ρετ{ενεταπτῖα ΙΙ] {ετο Τόμογ- 
ἀίζες 1, 1. 89. ἀϊεοτααι, | 

οἹ. Ἐκ τῃς ᾽Αβύδου δίαβώντες] Διαβαλόντές, αὐοὰ δχ 
«ἄγεδ. πιεπιοῖαξ (αἱεμς, Ῥτοῦατεπα Ἡῖ αΠαιοᾶςας αάΠί: 
ΡΙεΗΠΙ Πεγοβοίο νΙ» 6. 44. Ν» ϱ, 33. εἰ 94. Ίπ ευπι- 
ἄεπι [εηίηπι διωβάλλειν Ροβαῖε Τόμωόίά, τς ος 83. νά» 
ς, 3ο. ες ΄Ἐ. τι, ϱ. 577. εἰς Φίλως διέβρλον. 
[παρίως Ἱπ Ἐήοπείες. Ῥ. 199.. διέβαλέν ἐξ ᾿Ασίας εν. 
τὴν Ἑὐρώπην.- : | ει τω ας ΜΑΜΟΕΝΕ 

9ο, Εξ Ἐλαιμῶντου ὑφελόμενος]. Οµπα Κεικεπ. οῖ 
ουπηνοπίξ Αγιῤγάτος, ποπάνπι ἀῑσαὶ Ροτειαε Ῥτοιείπα 
πὸ αρήµατω ὑφελόμένος, Ώου αν ε/εαπΕεΠ .- ο. 
αὖ δα πναπᾳ γλήευας Ἰωπι. ον Ἴσοπιοις 
ΡΙΗΙΗ αἰτήσαως" }αῤίσε 1εζναπι ο Β ο. 
υποῖς ΟἨομοπεῇ Τησασίαο ἀῑνεσίο (οποίας ρλασᾶς εἲ 
Ἐλδιοῦς, ἀοσσητο Εαν, ης. ἀ 2/0 0η ΧΠΠ 6, 

: άν “τσήπῃα {οηρεο νίάείας ᾿Ἐλαιοῦντοςς ο. ΜΗ αποαε Περιάπιᾶ ων μα ντος 
ὃ τ ο πας τετρ] Ῥτοτε[]αϊ τα]]- 

τορε Ἑ]αεμητα, 3ἱ4μ Αρτ : : της λαροτα ραηΗτηΙε {αοτύπι Πετοίέοταπι ΒΡΙοβ)- αὐ]ας, {οδηαΠι σοπ(ΗΤΩΙΕ 1Η: ρ]ΟΙ : 
έως ᾗς Ατταγότε ποβτο πατταα το ΡΙ6ΊΕΠ5 Ρ, ό7ο., 8! 
ἱοπΠρ] πι Πιοποαξ» ἐν ᾧ κατὰ τοὺς πατέρας ὁ ἸΜήδος ὕβρι- 

αἴο τεπ]ρ]ο απ Ἐ]αθΠΙ ναπῖ- 
τος Ατιγόϊςς, ἐν τῷ ἀδύτῳ γυναιξὶ ἐμίσγετο" οοπΕ, να» | 
ἑ, ος. ο ΥΑΙΟΚΕΝ. 

47. Κοὶ 
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Ἀθηιϊα εἶπο 1ή Χοιχε ἀδειρίεπᾶο αἲ Ἱπίρίειας: ΠΟΧ δή 
οὐὑ(σείήα Ελπιςο «οπιρι]ίτ εἶρετς ἔαραια, 1 αμα ον 
εοι εαν αἰλῖ Ῥειίῖ, 

Προ ατ ο οσο σα 744 

; 

ο 

- 

ὑφελόμεηρ, οὗ γὰρ Ἐλαιῶτι τῆς Χερσυήση ἐσὶ Πρω- αππδ. Ἐτεπίπ εδ η Έ]συπίε Οµει/οπεί {6. 
Ῥπἱσταπη Ῥτοιεβ[αϊ, ετ αἳ Γαπαπι εἰσουππ]εό απ / ὕς λ 

τέσιλέὼ τάφος τε, χαὶ τέμωος περὶ αὐτόν» ένα ά ε , Ἱ ο. 
ηβῖ 1Παταῖ Ίηρεης νὶς ρεσευπΙᾶ, πες ΠΟΠ ΡΙ1ᾷ / / 2 

Α ε χρήματα πολλὰ, χαὶ Φιάλαι χρύσεαι καὶ ἀρ-95 
/ 1 3 3 

Ὑύρεαι καὶ χαλκός, χαὶ ἐσλς, καὶ ἄλλα. ἀϊα.)ἡ- 
Ν .ᾖ, 3 ου ν 

µατα, τὰ ᾿Αρταῦκτης ἐσύλήσε, [βασιλΊος. δύντος. 
/ / λέγων δὲ τοάδε, Ὁ Ἐέρζεα δεβάλετο, », Δέσπο- 

/ ο 11 9 3 ὶ}λ 6 3 ων 4 2 Τα ἔφι οἶκοο ἀγδρὸό Ἑλληνος οἸαῦτα, ὃς ἐπὶ 

οοπιρί]ανΙε, Ἠὶς ναοί επι εἰζεμηγεπιεηΣὴ 

Ἠετε, εδι Ίος {η Ίοσο ἁοπιας ΥΠ 61861, 481 
οσα πΠτηπα σορίῖ9 ἔεύσαπη Ε1απ1 44ΟΣΗΗ5 Π10: 32 

οἵ 

» ο ΥΊν τὸν σν «ρατευσάμθοξ» δίκης κυρήσασ» ἀπέ-ῃΟτίἴα πιοτῖε Ῥῶπας ἀεαῖε; Εἶπδ ἐρν ο. 
) ανε τέτεα μοι ὃς τὸν οἶκο», ἵνα χαί Τίς μάη ἀαἴο, τῖ ἆ[σαπῖ αἰΠ ΠΟΠ κ τς τσ 
λος λ λ νώ . η. 

ο ἐπὶ γην τὸν σὺν μὴ φρατεύεσθα/’. ταῦτα λέγω, δοπεπι τα. σα ἀἰσεπάο ντ ού 
ο Ππα[ατας Χειχὶ, υἳ Ιατρίτειατ Π0ἱ ἀοπά Ὁν 

εὐπετέως ἔμελλε ἀναπείσευ Ἐέρξια γαι ἀγδρὸς οἷ- 
Χγ» εδὸν ὑποτοπηθώτα τῶν ἐχένος εφρόνεε, ἐπὶ ην Προ πτι 

ο. αν ο τ ος, αἱ Ἡρωτεσίλεων έλεγε 249Ρποιεβ]αιπα ἵπ Έειταπι τεβί5 
ἵ ν΄ Ασίη πάσαν ομίζασι ἑωυτῶν γ]ἀε]ίοει Ῥει[α οππεπι ΑΠαῑῃ 

5 Ἱ]ερσαι ναι καὶ ΤτΕ αιει βασιλεύοντος, ἐπεὶ δὲ ἵταβαητΗΣ, 6ἳ 6115 {επιρες, . μις θ8ί 
ἐδό9η τὰ χρήματα, εξ, Ελαιθντος ἐρ Σηᾳ ὃν ἐξερό- Ἠϊς, Ῥοδίιαη ρεομηῦς αὐ τεβέ τν ος : 

βῇσε, ἕ καὶ τὸ τέµεος ἔσπειρε, καὶ οέμετο" αὖτος 85 αρ Έ]αηπιε Θε[ίοῃ αμα Ρεῖβζ- Τε ὅχῶς ἀπχοιτο ἐς Ἐλαιθύτα, ο) τῷ ἀδύτῳ γυναιξὶσοιενϊ εἰ σος: ετ αιοΏές 18 
3 

3 ι 8 . ππιβρ6- 
ηρ / να 5 / . μΠεΓΙΟΙΗ5 εοπεῦ 

ο δὲ ἐπολιρκέετο ὑπὸ Αγηαίων, ἔτε νο ο πια) Αα ουῄάερα- 
/ ” , . ” ς παρέσκευασµέγορ ε6 πολιορχίην, ετε 5 προσδεκόμθος - πεαῦε εξ” 

ο Ἵ πα ο κ τησ, πθσι ραταϊης αἆ ουΠάΙοΠεΙΏ» 
τις Ἑλληνας' Ἀ ἀφύχτως δὲ χως αὐτῷ ἐπέπισο, ὃν 

Ἐπίπινετο ἀῑσεναι ΑπἴΑΥζ1ε 

παϊἡταδ{ε» 480: 

{ιαπ εσ[ε αΓ91- 

| ροΗτιτ τεβΏῦ, 

ο ἡ]]απι Ππναίε” 

Ι αητεῶ αἴρεπιεῶαῦθ, εἴ Ὢδ, εἲ γε[ής, ᾱ- 
Ίααιε ἁοπατία, αι Ατιαγἔϊε τεβε ἀοπαπίε 

ψἱτὶ, 4ε απο πἰ1] {ΠΗριςαΡαϊΙτ ΕΟΤΗΠΗ αυ 
Ν 

Π : οτ ΙΠΡΙΟΥΗΟ. ος κα ολα Ρεξίαης Οτῶσο» απῖ εκ 1ΠΡΙΟΝΗΙ: ποίαϊ 
ο. δὲ πολιορχέοµέοισί σφι ϱ),)ιόπωρο ἐπεγέπτο, τηε. ΤΙ, Ροδίςααιᾶη ουββίοπε αὖνς να 
και Ἡσχαιλον ὃι Ανληλαϊοι ἀπὸ τε τῆς ἑωύτῶν ἄππο-ς ςαπΗΠΙΠΗ6, ΤΗΤΗ 6ὲ ϱΤΑΥΑΙ1 μα εχριρια- 

δημέοτες» χαὶ ἓ δυνάμειοι έξελειν τὸ τέχος, ἐδέω- ΣΧρεάΙΠΙοπεπα, εξ αιοπίαη 8 ο πε {6 πο 
ν ο” ϱ , τω. ας Το τε Των σρατηγῶν ὅκως ἕ απιάγαέν σφιας ὀπίσω,. Τὰ ο Βαοός οτατέ ο πω» τὰ βαθλυτος 

τν δολ τεὰια , αρα ὃι δὲ Εκ. ἔφασαν» πρὺ ἐξέλωσι, Ἡ τὸ Ανηναίω ο ο «πι, ἀΠῖ 1205 πᾶ «η κονόη σφία» µεταπέμψηται) ἔτω δὴ ἔσεργο τὰ παρ- τρις, νομος τν ἡ 

ρα ὀλοινζι ος) τῷ Ἰ τεἰχεῖ ἐ πᾶν ἤδη κακβόορτα[οητοπι τοτυπα {ἴαιυπι Ῥοβίς βία 
πιγμουι εσαν ὕτω) ὦσε τὴς τόες ἕψοτε, τῷ κλι- 1 αμὶ ἵπιτα πιιχος εταηΕ, ἵἩ μα ο]ἰκίς Υο- 
νέων εσιΤέοΥΤο, ἐπά τε δε ἐδὲ ταῦτα ἔτι ἔχο, τω Ἰαπίταεπα, αάςο Ἡτ {αΠίρι5 Ιοδνονα νραι ντ 

πι δη ὑπὸ νύχτα οἴχοται αποδράντες οἵ τε Πέρσαι, {εετεπτς; υΡί ἵαπη πε μο5 4 ΠΙΕΙ ᾗ Ρε, 
ες 3 9 - {15 4Π1 ουπι . καὶ ὃ ᾿Αρταύχτης καὶ ὁ Οἰόβαδος. ὄπισθετῷ τε- /ἀυ ποξζεπι εαρεδ[ετιηῖ 118 Ὁδ τοῖρο 

τη σας ολ επι Ατιαγέτες ει Οεοῦαζας, ἀεἰαρλν ο Ιρής χάος χαταβάντες. τὴ Ἡν ἐρημότατου Ἡ τῷ / - 1 Μι 
ἁ ιν πο αν αν ῶ) 65 οηΠϱ]ἡ, φποὰ. Ρτῶοῖραε απ ποβυς εις 

οη 

4 

ς δες ο αι ο 
ὢς δὲ ημέρη ἐγένετο. οι Χερσοησῖται α πὸ τῷ πό ἠ]αχ]ε, : ύ ο τον Ὃ “ κ ΡΥΩ ' στα. Ῥοδᾳμαπη αχ, ΟΠετίοπε! πο Ρα:6” ο ως η, ὁ Ύεγοθς» καὶ Τὰ πύ. τε Ιπάίςανετε Αιπεπ]επῃῄρας, Ρο Ῥο [δν Ρεῖ” 

Ν ] ] Αα αγά). Τῶ 9ὲ 0! µε πλευνες ἐδίωχω, ὃι δὲ τὴν {εσετθ, αποσαΠα Ρ]ετίδαιε {ηβ1εΠίΘὸ {6 : 

. / 
ς : ΄ 3 ή 

0 

| δα ας | Ὃοπήκαθε ϱ Ἡν «4γεὸ, }. 4. ὐ Βέρέν 4 μπω, πω... αν 49. Βέρξην «γεῦ. «491. 7. 6ἳ διεθάλλετο 4πιῦ. ο Τῆν τὺν 49ο. ζω Πω. 
νι ν ἴΗπ] σρατευσώµενος «4γεῦ. μι, Ρα Ἆρνίς., δα κα ο ος ᾱι. {4 Αμ, Ῥαγή. ὂ- ας 4 

γεῦ. 6 Ἐίναι Πέρσαι ἷ4. Ῥα{. 4{πᾖ. { Καὶ τὸ τέω. «4. «4. Βαν. ει εῖετ. ΕΝΠΙ εά!1Β5: 2, υ]ήτια οάϊίοπο, ος ο ο ἃ Προσδεκόμενος «4γεῦ. «49ᾗ.. Ρις προσδεγόω. 6ΟΠΙΤ3 ΠΙΟΤΕΠΙ. ΑΦυλΑηρ η, ή. 

0 
{4 Ώεβ , ο. 
Ἕμο α ο νο, άλλον Ἔασ/ο οἳ ΑΠίΟς ἐπιγίνετο Ἰἀει αἴημο «404. . ᾗ ᾿Απάγοιο .. η Γηπί 
3 149 «ροπου.; απῖοι ὠπανώφοιεν, Ἰ Τὔα ὠμφ) τὸν ᾽Αρταῦντεώ βοοα Ἡν ἵπ Αγ ἵμει. Ῥπει 4 Ῥηγίς, πω κο 

4. δὲ πιοχ πῶν δὴ «4γοῦ. Ὢ Νοπ πονῖῖ «γι. 1162 2 1Π46 ατΠςσμ]ῃς, 

-οἵοε οπιηῖ Αα 

«πηπε» αιοά ενα ΠΙΕΠΙΠ ΠΟΠ ϱρῖ, 
αομίζ] ἵη Οοπ/{ο]. αά Δροϊιοπ. ΒΩμαγορ] 

Π Τῶν πολ. ας. «41. 

να Καὶ τοῦ αἱεὶ βασιλεύωτος ] Ππάϊσφίηπι {προτ]μς 15 4. Ἠπῃς ααάαχ Βιιχιτ δὲ ἵῃ - ταχειχί6. Ῥείατηπι, ν]ά]ς Ῥητι]ιίς ὃ πηΘΙο]ς. ἂν τς ΕΙ ΙΠαυταϊοτίς, οεζετε Ιπγρ, Δἰεχαπάτηπι Ἐοπ]ληος. οπι ἀεῦθείε» ἐᾷσαι δὲ ἄρχειν Πέρσας µέ- χρι Ἰωνίῶς τε καὶ Καρίας ------- εἶναι γὰρ αὐτὸ ΠΕΡΣΩΝ ΠΡΟΓΟΝΠΚΑ κτήματα ετ/2 επ{ηῃ }εγ/άγ ζεγε( αγίας κ. ᾳ ναι αεεερἑας ῥ09/60/οηες ἵη εγοβ]αη] Τ,, ". ἃ ος ος τὸ τέµενος ἔσπειρε, Γά1Ηηφµο [ζ- ἱ - δνετίππι, ηἩΙ πα, {σοι ο) /ε/η- Λ4ο εἰ ΓπεγαΗΙΜη 1 απτεηεῖης Τ.{υ{{ πποτο οἳ ης ΙΠΤΘ]]εχο- τς τέμενος» Άβετ ΕΧΕΤηΤΙΙς οἳ σοη/6ύταΓῆ]ς Ίηχ{α Ῥτοις- Π]αῖ {ερυ]οβσιῃ Ποιεῖ Δνοβεν ἵῃ ἴδια, Ἶπ ΡΙιαεσεᾷεπίδιις, Ἰή- Ῥεπά!ῖ ετ Ἠΐ5 ορεζαπα Οἱ. Ο/ανίμς πᾱ ΡΡΙοβγαι} Ἐο τοῖς, Ο. ο. Ῥ. 679., Υθτυπι ἹΕαςπ]οβί, τιξ ποσθα: πιβ- οἳς, αὐάπι ροβς. - ι 53. ᾽ΑΦφύκτως δέ κὠς αὐτῷ ἐπέπεσον ] Ταϊομι Ρτίπιας 
νουί {επεᾶαε πἹονεηῖ, ΑΡ» Ἱπτπεαπιας, "Αφυκτον ο. "Ἄφυκτος θάνατος 9 π Ρ. 1ο7.8Β,, 
ἄφυκτου ἂνάγκη ΕΠΙΙοίοΡπο ἆο Σγἴπηβοτας [ο]οίᾳ αρ. ὁούσει Ἐε]ορ. ΡΗΥ9. Ρ. δ.» τὸ πεπρωµένον ὤφυκτον «4οἱρῥγοηί Ἱ.. τ. Ερίβ. ο5. 9εὰ Απιαγῑες, πιοᾶο Ρτο. νίᾷε ος οοπ(ι](ο ερἰςίοι, αιῖ γίῶτε οὈβάίοποπι, «με πάραταίμ αἆ αππι ἴοἱεταπάσπι {εί ροτΠεῖαῖ Ἱπβτισγς, ποίτιπι ορ/αγνανίτ» υπάα ελ ἠμργουίον η ῥα. { υλάκτῳ. ηΟΏ ἀὀφυλόντως, πεπιρίαπαα «ἄγεῦ. εἲ Ἅ1μα,, Ἡρεϊνεηδτιπης, α]πι]]α Ροῤγαεπί νΠΙ» 36. ἐπιθέσθαι τοῖς πολεμίοις -Ὅ--- καβεύδουδι καὶ ΑΦΥΛΑΚΤΟΙΣ: ΡΙµογοὲ Ἔ, Π. Ρ. αόο, ο, καὶ τὸν ᾿Δρισόδημον ὤοπλον καὶ ΑΦΙ- 

: “ κ ιρίο ο σα ο) 
ΛΑΚΤΟΝ παρεισπεσόντες διαΦεἰρουσ! ώς ο] ο. 
δ. οὕτω γὰρ ῴετο -----ΑΦΥΛΑΚΤΩΣΑ (9. 1» ο τοῖς ἐπελεύσεσθαι. Όιας ομηέτα Εξ ορ ριμείαἳ ας [6ἱ4Π1 α πης Ἱπρείταηι: α]ία ορΙπᾶ”. ΠΙ]{], αήἩ 

6ο. Ἐν τῷ τεἰχεῖ ἐς πᾶν ἤδη δτὲ το 
᾽Αρταῦκτεα, πἀρτοραϊα Ῥτισοσαπ κ ιό (ήσαν 
{επίσηεῖα, αὈ]ερανί, ππάς νεπειαο ο ποινί, Ἡ 
πβΠσῖυπι ο]οδίεπ]α, Ῥουτο τώοι τῶ) 115 οὐἷκίδ εἴ 
έι]]5 εἰ {εἰ]15 Ιπιαπάσπά!ς μαυή]εδ ανν. 
τπο]]1εῖς Βπεπῃ ἁοπιατο πἰτουππια Π3ἱ έως 
7μεεηῃ κ» 37. Ώεπίηια {Παρετῖ5 ἔφεργ 
οἹερῥαηαηι 1Π 1ηςυπάΙβιπο {/ο0γ6415 1ὀ ἰω 
Στὲργε μὲν τὸ παρότα. ζἕήτει δὲ τῷ Αρτα τοι μαι, Οµπᾶος Ἱπ οπιπί Λος ΡΟ αυϊ αΚέγΗ5 πά «49οθίη. νι. 4. 18 τη 

66. Οἱ Χερσονησῖται ἅτς, ψίοσαι 5) ορλορο. Ἠγομὲ 
Τοί]ες αιιχῇΙο πορῖς νεηῖ » τελβαν ος οἶμς ΕΕ, 
ἃες 1Π Χεῤῥόνησος, {εὰ 1ατετΗπί .. αν θα 

Πβίοσος, γη]σατΗτ, καὶ τὸν πολίτη». ο ο 
σιὸν φησιν. ᾿Αψινδίοισι πρὸς μεσήμβββ» 
σῖται, ἀπὸ τῶν πύργων ἐσημήναντὸ τοῖσιν ; 

γονόρ' πας πήπ]πιο αρία, {εὰ Ιηχαῖϊα 1”. 41: ρέουσ! 

τσ 
: 

Επονῖτ. ὉΡί {οπρεετ]ς, Αψθίοισι μρίε πολυ θ 
ῥονήσιο Χεῤῥονησῖται ἀπὸ τῶν τι πο [[ργοάρ ην ας 
ρ]πα νετθΙς {επτεμεῖα, Ώεετίϊ ππεπΠΟ 
ρεταια εἶης κ. αάΠοῖοιμς οοπΙποάθ. 
α[ίτοι οχαταῖα Ἠϊς απϊππαἀ οτε, Χερσονσίτβ! 

βγο νι, 30. εἴ Ο, 119, Οαἱ1ορεδ: ΠΠ 
τέων ΝΟΧ ἐχεΙΤαἴ, 

μβ 

ιθὶ τὸ - 

2 

Ί]ε αδλη- 
ιρσοσι 



ύννκαῤριλν ιρλ, 

ἵνα 

επωςό κ κφαμπώσε...ς. 

ο 190 

ο. μου ς» 

πα]εητα Αιπεπιεπῇρις. 

121ριάΙΟις οὐταῖο, 

«δὀλίοι «4γεῦ. ῥα)]. ἘῬ]αεμετηηί ΡΓΙΟΓΕΡ. 

Γ]εῖβοτας Αρβηιιίοίαπα ΠΗπισῦ. Απίαγέχος ζαρενέ ἁῑίεῖέ 
ο[ίεπιο Εωωίαπα μἱείοησπι Ῥιθτεβ]αί, Ἕμαπα Εάῑμο «ορί- 
ἴαης χο Ίπιεις οκσἰάϊτας «υ1Ώ Πο, 

6ΛΔ1ΠΓΤΟ ΡΕ; δε ΙΧ. 

«ΧπφΓεπερΏΡῃς, αἲά απ θετη ἐθηήετα. Οεουαδ πό 

Τ45 

λν ἔχω. ΄ Οἰόβαξό μέ »υ 3 ἐκφεύγοντὰ ἐς τὴν ΊΠ ὸλμτασίαπι {αρα εἰαρεαῖα, Τητασες Αρῃη-Ζοθρήίκη», Θρήΐκες ᾽Αψίνοιοι λαββόντες, ἔ9υσαν Πλεί: 
ΤΠ εχεερίαπα, ΡΙεϊποτο Ιπάίεπβ ἀθο; τα σώρῳ ἐπιχωρίῳ «)εῷ» τρόπῳ τῷ σφετέρῳ: τοὺς δὲ 
{1ο Ἱπιπιοί]ανετυπε» «είθτυτα εἶας εοπηῖζες ᾱ- 
τει πιειεεσοτυπτ. Απιαγδιές αἴτειη Επι 
{116 Ίπ]τα ροβετίας {αρα,. 4ὐππι ἀερτεπεπάς- 
Τεηῖης ραι]]ο {αρτα αρ Ώαεητα, αἩππα 

2 ς ἡ : μετ᾽ ἐκείνυ, ἄλλω τρόπῳ ἐφόνευσαν. ὃι δὲ ἀμφὶ τὸν. 
ο οί ες «ο / / « 

᾽Αρταῦκτην, ὃ ὕστροι ὀρµη»έντες Φιόγευ ὢρ κατε- 
. ... ς λ 3 οω 

λαμβάνωτο ὀλίγο εόγτε, ὑπέρ Δίγος ὁ ποταμῶ 
. : / ολ η ς Δ νι ο» 

Ρειάϊα {είς ἀε[επίακίεπῖ, Ρατιῖπι οσσιριιο-7Φαλέξόμεοι χρόνου επι συχνό, 6ἱ µε ἀπίές αὐοῦ» οἱ 

Ίηπς, ραπ υἰνὶ {απτ αρ. 

η] 6οτα1π», απ] 15τος {ετναραπϊ {εττΙί 49 ΟΠεΙ- 
{ΟΠ6ΠΕΙ5, ἀάπι {αἱαπιεπτα τουτεῖ, ἴαιε ο[ιεη- 

. πω » 4 . ὁ / ς Φιος Οτωοὶ δὲ, ζῶτες ἐλάμφμβησαν. καὶ συγδησάντες σφεας ὃι 
1 ς 1 . 3 α” » ος) λ ὁ 

αἱ]σαιος Φε[ταπι ἀππεταπε, ΙΠίεταΙε εος ΑΙ- "Ελληνες, ἆ ηγο ἐς Σησ όν µετ᾽ αὐτέων δὲ κα Αρ 

ταγέτεπι επι Π]ο Πιο ὤαπε Ἰρατυπι. Τάπο ταύχτην διδεµένου, αὐτόν τε και τὸ παϊδα αὐτοῦ, 
ον .. Καΐ τέεῳ τῶν Φυλασσόντων λέγεται ὑπὸ, 5 Χερσοη» 

να ; / 2 .ά / / ὣ νε 
. ηλ σίτέων Τα ῶ ϱ ωέσ. αἱ τοιόνδε' οἱ 

τηπα οχε]ςίε: {Ιαπιεπία 1ρηῖ Ἱπιροβία τοβ:δοσιτέων Ταρίχους ὑπτῶτι, τέραρ Ὑθέσν αἱ 
Ίπετιπι Ραἱριίανετυπίαπε  αιεπιαάπιοάιπι Ρί- 
Ίοες τεςεης σαρῖι. Θα ἀετε αυ Ηπη οΙτοΙΠ’ 
{0β αἀταϊτατεπτας, Ατιαγξτες ο[ἵεητάπῃ αἲ ν- 
]τ, ασσῖτο νιτο, απ! [αἱ{απιεΏτα ραταῦδαξ, Ηο- 

τάριχα ἐπὶ τῷ πυρὶ κέµεοιξ ἐπάλλοτό τε χαὶ ἔ- 
σπαἰρονν ὅχως πες [χθύε ἓ νεοάλωτοι, κα ὃι μὲν 
περιχυ,)έντεν : ἐλωυμαζο, 9, δὲ Αρταύκτης ὧ, ειδε 
Τὸ Τέρας, καλεέσας το οπτώιτα τοῦ, ταριχου»; 

{ρεε, Ἰπαπίε, Αἰμεπίεπῇς, ποΏ εδὲ αμοά Ιιπάθσέφη, », Ἐῶε Αθηαῖε, μήδὲν Φοβέο τὸ τέρας τοῦ» 
Ἰηείμας ο/εηιατη5 αὐοά ποῃ τα οαΗδία εξ- 
Ευ]Πε, {εὰ πμ Ῥτοισαβ]αάς, αῖ εδ Εἰωαπῖε 
Ἡρηιπα ἀαξ, απαπίορετο πιοσίηη5 ας {αἱε εση- 33 
Οπτας᾽, Ἠαρθαι α ἁῑῑς ροτείΐατετα», εάπι, ἃ 41ο 
ΠΙΗΤΙάΠΙ αεζορί:, Ραπ]επα!. Ἵναῃς 1β1ΕΗΓ εἰ 
:Ῥτοηα τεἀεπιρασπίς Ἱδία τΠῬιετε ἵπ απΙπποοΟρο 

/ 5 / ς 5 
ο Το, οὐ γάρ σοι πέφφε, ἀλλ᾽ ἐμοὶ σηµαίνει ὁ ο) 

5 ( ον . ἡ Ἱ ή 

Ελαιουτι Πρωτεσίλεώς, ὅτι καὶ τεθνεῶόν ο - 
Α : } ων 2 2» ῥίχος ἶ έων, δύναμιν περος «εῶ ἔχει τὸν ἀθικέοτά 

.ν ο τα { 
” Σ τίεσθαι. νὺ ὧν ἅπουά οἱ τάδε ἐέλω Ἰ επι» 

ς λ λ ο ο σω 3 ο ένα". αντὶ μὲν χρημάτων τῶν ἔλαβον ὧν τοῦ 
4 ον αν » λ ο». ο» ου [ 

Ἠάβεο: το ρεειπῖς αμἰάεπα, 4πα5 ε Τεππρ]ο , ρου, έχατὸν τάλωτα καταθέναι τῷ «εῷ' ἀγτὶ 
Ταυἡ. Πας ἀ4εο εεπῖαπῃ ἴαιεηία Ρεηάαπ]: 
Ῥτο πιθα νετο 1ρῃις {α]αῖτε ας ΒΙΠ, ἀμπςεπῖα 

Ἠας Ρρο]ῇςεπς Χαπ-- 
λήρρυπα Αιμεπίεηβαπι ἀάσεπι ποι πητίρα- 

4 ἔ 

νι ον πεν } ο δὺ 2 /{ / . 
 ὃ ἐμεωύτου χα] Του παιδὸς, ἁποδώσω τάλαί- 

/ 32 ο» 

» τα διηκόσια πι ᾿Α.)ηναίοισι περιγεόµεος. ταῦτα 
εξ ώ - 3 Ὦ ὑποσχόμθος, τὸν σρατηγὸν Ἐάνθιππον οὐκ. ὅπει- 

ς λ 2 συ] ον 4 { 

ψἷε, τἶπα {μα {ροπτε απΙπιαϊιπ, ΕΠ 38 Ἔ 95. γα "Βλαιόύσιο Ἑω'Πρωτεσιλκῳ τιιαρρήτεος 
9 ον ὁ το ͵ : 

1ευ[ῖς. εχοταταπα, απο Ῥτοτε[ίαυπι π]ςιί[ςς- δέωτο μη κατα χρησ»)ηνα» Χαι αυτου του σράατη» 

ταπίΏς, ας ΠΟΙΠΙΠΕΠΙ ΙΠτετ]Ιπιετεῖ. Πασπε α- 
/ τ εν 2 / δὲ 3 

Ύου ταυτη Ῥ ο Υὸος έφερε. απαγαΎγοτες ὁέ αυτον εξ 
« : Σ . 2 9 ᾽ / : 

ἀιόταπι πο ἵπ τας, {π απο Χεισες ταίθ- τὴν ἀκτὴν ἐς τὴν Ξέρξης ἔζευξε τὸν πόρο, ὁἱ δὲ λέ- 

υτοί Μαάγτο Ιππππεπίεπι, ἀεραξῖο Παπ ἆδ- 
{ετο {αἩχετιπῖ, Πἱο απῖα Ραϊτί οσι]ος |ᾶ- 

Οταείατα τοππεανετυπῖ, Ροσϊαπῖες ἴμπι α]ίας 
Ῥεσιπῖας, ἴμπι νετο αἵπιαπεπῖα ΡοΠΠαΠΙ» 

Γδταπι {αηχεταξ» πι αλί αἴαπὸν 1Π ζΠπιπ]άσα Ὕουσι ἐπὶ τὸν χολώνὸν τὸν ὑπὲρ Μαδύτου 4 Αολίοςς 
, / 

σαγίδα προσπασσαλεύσωτές», ἀγεκρέμασαν» τὸν δὲ 
ων νο ο» . γ / ᾿ ς ο Ίπαιδα ο) ὀφαλμοισι ι : Η19 αξτῖς ΑιΠεπΙεη[ες  α λα ϱ) ο πι ο ὃν ολη ο ρας 

Ταυτα δὲ ποισαῦτες ἀπέπλεο) ἐς τὴν Ελλάδα, τά 
”’ / 2] χα } χα 

τε ἄλλα χβήµατα ἄγοτεο, χα) δὴ καὶ τὰ ὅπλά 
ώ . ο. / 2 / : δα δα 1 

ταπουαίῃ αρ ἵεππρία τεροβτΠ. Ἆες απά τω γεφυρέων» ὥς ἆλα.)ήσοντες 1 ἐς τὰ ρα" κα κα» 
: οκ 3 ον. : εντ μκωμμ Δρ. 

ΡΙΦτετεα απΠρρίαπα ρείταπι εδὶ Ῥετ ΕΠΙ απ: στὰ τὸ έτορ τοῦτο, οὐδὲ ἔτι π᾿λέο τουτέω εγύετο. 
ΠΗΤΗ. 

5 ' δφ 

τα Ἐκφυγόντα «4γοῦ. }- ει Θρήκήν» Θρῇκεε. 

ἲ ν ή Τού- 
α 

ὁ ὝἝπερον «γε, 7 οι Πιο κα) ὧς οἶἶπι Ῥατ[. 4. ο ει, 
δρ; δγμ. 9. οἶπι Αἰγὸς ποταµοῦ” Έαπι Ληϊα ὀλίγον ἐόντες «ρα». αν. }πά. Βγή- «4. εἴ Ῥποτες οὐ]: 

σονησιωτέων ΡΗΙΗ5. 
ὥσπαιρν. ὅ 
εσθαι Ίᾷ,ο σίνεσθοι }1μ4, / Ἐπιωθῆναι Ρατ/. 

τπῃ Πρωτεσίλεῳ. 
ἄγοῦ. «κ. Εγῇ. 
βγη. ΝΙάε Βμα(δ. Ποη. Ῥ. 1933. 46. 

τεςεπ[ΙοΓες. 

7ο. Ἔθυσαν Πλεισώρῳ] Ρ41δ4ἵΗπ1 εἲ ογηάε]α ΠΙΙΠΙΕΠ 
Ἀ]1 τε]Ιπα ο. πηΠΙ πηαπαῖ ἱρποῦυπα: 1ΡηοῖΗπῃ ποσα, 
Ἠπάς ὀλίγοι ἐόντες, 4υανα αὐζοτίταίς, 1 ΡΟ[ΙΤΕΠΙΑΠΙ Νν- 
πεπίπε εἀἰοπεπι. Απ ἆς πε 1 αάπὶς Ἐ παπι 4ε 
-«4πεδ. {ορια ντο Οο]εῦὈ. ποβεία πη]]α. Ῥτίμπυπι 

 ὀλίγον ἐόντες αἆ νἱαἰπίαπι «4ρρος Ῥηῤηίς, ρα] απιαυε 
Ἠ]ίτα Ἰὰ Ῥτοργεκίος ἀπσῖτ, Ῥαήσος αΠπίθπι αἀπιοάίιπι 
{ωήσίε, απ {αβετυηὲ» Πα π]ᾷο Ἠαιιά ρατοῖ, Φα8ΐμ5 θε, 
Ἠ]ήρατμπι Π]αά {οτνατα. Οπιπίμπι Ῥτασσ]ατίσῄπια ὑπὲρ 
Λἰφὸς πυταμῶν» 410 ἀε ερτερῖα ῥτοτῄίις Οµκάεποτρίης 
αᾱ ΓγομΗΏ. 11» 1 18. | 

ὃτ. Καὶ ἔσπαιρν] ΕΕ Ῥοδίεπι «41δεη. οἳ Ββαιό. 
σπαιρον, {ἱ αὖπε ϱτανῖ5 υ1ρετεῖ σα/α, ΦΙπη]ο {ρο)- 
ἀογὶ 10]. τα, 1ο, 6. καὶ ΑΣΠΑΙΡΟΝΤΑ τὸν παῖδω Ἰδὼν 
ν σα πυρὸς, ἐβόωσε. «4Η/22γ/] Ῥεῖν. ν. 985., ωγέρῃ- 

η Ταΐδα Φίλον ΣΠΑΙΡΟΝΤΑ διὰ Φλογό. 111ρε 
ο. ἐπανὶο οῬ[ετναῖα Τ,. νΙΠ. 5. Ἰχθύες νευάλωτοι Τὲ- 

ος η γοσαρυ]1 τατατεπα νΙιάξη(ΗΓ. ΟΡροτιΙΠΙπῃ ηᾱ- 

ἠοηῖς (49) κΙΙΧ. ϱ. 473. [. τῶν τε ΝΕΟΑΛΩ- 
Ν πινε ν) 

Ν 3 ω -9 / 

ος ίται σὺν αὐτοῖς ἐπανέσησαν, ε Τ8- 
665 σαρίς, Δαλμῶται συν αὐτοῖό ἐπαγεςησαν, 

81 Ἐ / 

ἴπά ές ὧν ) ἔ ὈΣΠΊα Ἱπαμίε ντ ἀλλοντό τε καὶ ἔσπαιρον] Ου3πι Υετρο ΓΟΣΠΙΛΙΙ 
η, ϱ, δ., ἤσπαιρν Ἠϊπο εκεῖται Βμ/αιῥ. 1 

ἐς ' 49 39. ΒάΤΟΤΟΠΙ ἵη νἰο]πῖς ῥ7α/]με 10. Πἱαγ- 
ο δή 1λπι οοττοχἰξ Τ.οσος, Μεπιοταὺ. τά 6. 7 18. 

ὦ Ἠγανον «τοῦ. } 
1 Ἐκεϊρμτιπε «Πφεῃ. 1, Ῥ. 110. Β. εἰ Εη[βαϊῥ. αὐ Ποπ. Ῥ. 1790. ἃ5., {6ᾷ  4ΠΙΡΟ 

Ιηεά. Ῥατ[. «4. Βαγίε Δ., 8 νεᾷλωτοι. 
Ὢ οι εςῖ η «4γεδ. πες Σπα. 

ἄιβ.. ὑπισχνούμενοο «4γοῦ. οἵα ]ερὂ., 4ποτήπ οσα, ααοά 140εε. 
«ἄγερ. 7, Βγὴ, Ρας. «49ᾗ., Νέτε: Πρωτεσιλάῳ «44. εί. ὅτο,. 

Ρα, Αυ], ν. 1597. μεᾷ 4ροοη. Ἴκῥοά. 1ν. 874. ᾿ 

ὁ Χερσονησίεων Πάεπι, τεξήςβιης, χερ- 

ὁ Ὀείι τὸ «ἀγεῦ. { ΟπητΙς «4γεῦ. ᾖ Σηέ- 
η Ὑπισγόμενος Ῥαε[. 

ο Με. Ραε/. «49ᾗ.. σετετὶ Ἐλεούντιο 
2 Ὠεπβάεταιατ ἵαπ βατ]. 

{ Πόλιος ἔ. 9. Βατ.» ΠΟΠ πόλεως αοὰ Οἶῖπι: ΡΟΙΙΟ σανίδας Ῥαε[. πιατρο ὁερῦ. ες 
ρ Ἔςρ τὸ βαθιά. «τοῦ. Δγή. «ή, περἰεχεταπϊ απΠου]αη 

ω---- Ῥογίεπίο, ἱὸ οεπ{εῬαἴΙΥ 5ὸ τώριχος ἀναβιῶναι, 
υε ]οᾳυήτας ΡΡΙ 0/7. Ἱη εν. Ῥ. όσο. Π9Ι Πρη]ῆσαδίε 
Ῥτοταίπ]αμπα Εεγοζοι] πατταϊ Ατιαγέΐες, ὅτι καὶ τεθνεὼς 
καὶ τάριχος ἑὼν δύναμιν πρὸς θεῶν ἔχει τὸν ἀδικέοντα τίνε- 
σθα! ῬΙΟ τίνεσθαι «4γού. ριαεὈεῖ σίνεσθω; αιοά Ιεόεαπα 
{αι βίο πυῖας πιοπῄταϊ ἱπτευρτεταΏο, ὅτι Πρωτεσίλαος 
----" δύναται βλάψαι τὸν ἄδικοῦντωι ΦΕΊΠΙ Π]ς τίγνυσθαιν 
1 Εδί τιµωρεῖσθαι, ῬιοῦαβΙΗτεί Ρροίμετας Π{τοτίεαδ. 
Ἠυς {ρεᾷζαης Ραη/Η. ΠΠ, Ῥ. 913. Πρωτεσίλῶδρ Δἱδ” 
ἐν Ἐλαιοῦντι, οὐδὲν ἥρως "Αργου Φανερώτερος, ὤνδρω ΠΜβ: 
σην ἐτιμωρήσατο ᾽Αρταύκτην. ΥΑΕΟΕΕΝ. 

Ὁ. Τὸν ἀδικέοντα τῴεσθαι] Ἠβετεο» αμα 2 λα. 
νεσθαι Ῥταθορίεπι: Ίος {μῥαεθίωη νάΙδίε» 1Ρ4ΗΦ ϱλᾷ 

Ἱ : {ροᾶ]ιις 1Πίετ ΝαΠΙΒΠ- ψαι τε[μβοαίτατ. Επίπινετο «οΠ1Ρ 
ἴρ6, αὐας ἀῑουπε, εχ[ίοι. Ίο ντ οτμάϊτας (2/1. ὦᾳ 
Ῥαμτυ ἄποινά µοι τάδε ----» ΜΟΠΙΑΠΙ ιο, ον. 
ΊΠ ππυ]έα ἵστοραπάα τεΠτατ» 481 πιά Λι επι ΟΟΗΤΗ5 
Ίητογ οοπ]εᾶαπόμπα ΥΙάείΙτ. ἄπονὰ ο/γγο Ῥϊαθηῖα 
"εδίαο, αλα ρτο εαρῖτε Ρεπάμηἴαητ, 1.. νὰ, 70. Ώε Ατ- 

ηγάζης {ζαίστε οἳ σοπάἰρπᾶ Ροςπ γα Πστοῖς, 
ο ον ό μ ἶ ς Ἴ ͵ 

νο ο. προσπασσαλεύοτες]] Ο1 Κεἰεζημε σῶν[δι. 

Έτηβνα. Δίοβεῦ 1. να» 95" ζώντα πρὸς σανίδα προσδιε- 
πασσάλευσαν» αὐοά βεπήπυσα: οοπἀσταπάυπῃ επίπι, 

ἀνεκρέμασαν σβὸς σ/δυ πάσσβλευσαντες. γιάς 151, 

ΒΌΡΟΡ 11. Κρὶ 

5σδῦ 



σ ; αι το. (Ιλάεδάδ 
46  ΗΕΚΟΡΟΤΙ.ΟΑΙΕ1ΟΡΕ; {1δΕ ΙΧ. Αρ, νο αλ αν δὲ ος μίαν 

; Ν 5 { ρν 5 . / 9 α]]. Τούτου δὲ τοῦ ᾽Αρταύκτεω τοῦ ἀνακρεμασθέτος προ- Ἠππις ΄ Ἠσία απἴοπι Ατιαγδία, ααἱ Γ1ῇρεη. ή 
πάτωρ" ᾽Αρτεμβάρης ἐσ], ὃ Γέρσησι ἐξηγησάµοος 115 εδῖ, αὖα9 ραϊετπας ἔπ]ε Απιεπηρατες, 1. 

λόγο, τὸν ἐκεῆοι ὑπολαβώτες, Κύρῳ προσίνεικα, ΟΙ8Ιοπέπι 4 παπάαπι ἠαρι]τ αριὰ ο ω νὰ | 
λέγοτα τάδε, ,, Ἐπεὶ Ζεὺς Πέρσησι ἠγεμωίην δι- ον ο πτοδ Ρεμς, 84 μ νι τος 

| 2» 90» ἀγδρων δὲ Ὁ σοὶ Κῦρε, κατελὼν πι ζῥώμιο ος πεζθβ το μαηβραάεασὰ Ἶ Οἶτε 
, ολ ας κ Ῥπιποίραιυπι ἀεάῖτ, εἴ εχ νΙΠ5 ΠΡΙ “ΦΕΟ 

κ. .» Οερε .. Ύην γὰς ἐκτήμεθα ὀλίγην» καὶ ταύτην Άβγαρο ἀεῖεδίο, αβοάιπι ἀοπήριαητός ἐΧ µας 
το 22 Τρηχε 2 µετανασατες εκ. ταυτής αλλη 5 εχω- τ6ΡΙΟΠΕ» αὐαπι. εχΙρυαῖῃ μαρεπιῖς ει 11ρς” 

»» μθ ἀμίώω" εἰσὶ δὲ πολλαὶ μῶὺ ἀφυγέτοέ ταπ, ομΠεαπηθ πιεΙοΓεΠΙ ΑΠ. πως 
2» πολλαὶ δὲ ἆ καὶ ἑκασέρω' τῶ µίη ὃ σχώτες {υπὶ ποῖ εοπΏπεδ, πηυ]ιῶ θήρας αν 
ϱ Ἕλέοσι ἐσόμεβα Φαύμαφότιρι, Ε οἰκὸς δὲ ξ ἄρ-ιΦτυπα θά! Ιμοο]επίος» οθβοίςπις Ῥεὰ οὖν ος ᾿ ῷ , ολο ο ΠΙΒΡΙίοΓε5, Ώεςσε μό 2» Χοτας ἄνδρα τοιαυτα ποίέεµ. Ἀ κότε γὰρ δ) καὶ ἔποετε αμἱ Ἱππροσαης. ΠαΠὰ 4Π4Ο {ο υ]τᾶς 

/ / Αν εκα) 2 / | 
π'αρέζει χάλλιο οτε Ύὲ . ς : : τ 110” 

» παρές ο Ύε ἀγλρωπων τε πολ ποὺῖς ργε[αδίτας πηε]ος» 4ἨαΠΙ ἀππα τη] {ο ο. ”/’ / ου α 12 ον ! Ῥι -  λὰν ἄρχομος, πάσης τε της ᾿Ασίης 5 Ἱυρορ δὲ τηπα Μοπηῖππι ἱπιροπίηπι ΠαΡεπΙδ» ἐἴ εν 
3 . .. / Ἡ 9 ἷ 554 Ταυτα ἀχούσας, καὶ οὐ | »ὠὐμάσας Τόν λόγο, νετ ΑΦ Ἠας οιαϊῖοπε αμάτα, εδ, 3 ον λ οω - ἳ . μμ ἡ : . ἐκέλευε ποιέω ταῦτα, οὕτω δὲ αὐτοῖι Κ παρή-οοπιάφιααυπι αἀπηίταιας» 1ηδῇὲ εος 1μά. 

ἆ / ο « - ὴ 5) | : . : ' ἒ : ο ρο»ῖ- 

εε ἀπιοπετεῖ» 1ΕΡ”., γε κελεύων παρασκευάζεσα| ὧςσ οὐκέτι ἀρξωτας, -ετε: {εὰ Ἱῖα πε Παρεπάο ἃ -απάαπι, 45 
3 3 ». / / Ἀ 3 ο” ο» ἷ ον. ἀρξομένους" Φιλέεν Ύας ἐκ. τῶν μαλακῶν χά- [ας τα ρεβεΕισπας ον πι ας επί 
ῥων, μαλακοῦς ἄγθρας Ὑίγεσ-λαι. οὐ γάρ τοι τὴς 3ΠρΙΙδ, [εὰ αἰς ΡαΤΕΠ. οἰίΐδις τερἰοπίθιδ 
αυτης ΎἨ» εἶναι, καρπό τε «)ωύμασὺν Φύέν, χαὶ ο  ΡΑΓΑΙΗΠΙ εείε, τς ο Πο! κ. ολἀεπῃ ΤΕΙΓᾶ ο πας μὴ / η ; ποιες νΙτ εκι[απῖ, Πενε εν ο πῃ σἰ- “άρα” Αγανου» τα πολέµια. ὧσε συγγγότες Ἡ Πέρος ἠμἱγαμάτ βρες οἳ εριεβί ον ο 
σαι οίχώτο α ; : ον σος ἰ τν πρειαῦ σα Χωτο ἀπογάντες, ἐσσωλέτες τῇ γνώμη πρὸς ᾳηᾶηιυτ. Ἠπο Ογιή [οητοηῖα Ρεμ τ ι0]θ. 

Ὢρρυ. ἄρχεμ τε Ελώτο, λυπρ]ν οἰκέωτε μᾶλλω αἱ ο Πίέςδ, Ρ ο α . ΄ ο σεκ[εγυηῖ {παπῃ ἁαπηπαΏξΕΣ; Ἐ α]ᾖα, αιάία 
πεδιάδα σπεἰρο τες» αλλοισι δουλεύεη, μ., εχῖ]ε {οἰαπι ἱποο]επῖες, Ἱπρειαϊό ρα . 

εαππρείτε ςοἰεπῖο», 3 {ανω ο 
9 / . : ; αι 4. . Σχῶ 4 ᾿Αρτεβάρης -«4γοῦ. Ῥϊανε, Ὑάθ Ἐ, τ» 11Λ. ὁ Σὺ «4πεῦ., εἳ ᾽Ασυάνην ουπι 2” Ῥωῇ. 4 βρε νά” . ϱ Ὀείι «γοῦ., απὶ ἑκωτέρω.  Μἱὰς ντ, 198. ΝΠ, 40.0. ε Ἔχοτε πιο. Ὅψιὰ, 10 01. εἰ ασε. «9ῇ.» πη]]α οαδία, ο} Οἶκὸς «ἄγοι, τε] εἶκό. Ἔκοντας Ἰὰ.  ὁ Κε Ἐν αν δρως ἔη { Θωμάσας γε. Ἠαρες {ία πο Β/ωαγεῦ. Τ. π. Ῥ. 17...  ΑΤαραψεε ἱά. { Μαλάο, : ον βίβλά. 4γεῦ. αμα: αΗὶ ὤνδρας Πο Ἱορμηπε. σι Οἱ Πέρ, «ἄγοῦ., ουμῖμς (οεῖδα, Ἰοεμπι οἰαμαίε Ἰαν Προς 

«λεινοῖο πέρα λώβεν ὡδί. Ιπ Ῥαο/. οἳ (εί, ο“ 
εά η δω ΗΡΟΔΟΤΟΤΊΣΤΟΡτωΩΝ - ο ο ού μον : ἓ Θ ώς ή 

ο πρ ο τας ροκ. μπα ο μα, | | ο ρηονα 
Επιάσ, : . 11. Καὶ ταύτην τρηκχέην] Ῥανα ἆς Ἱρεπίο οἳ Παδίτα σα, Οὐ ο πρ αὐτῆς φῆς εἶ ϊϊ 

Ῥοτβσμα τερ]οπ] βίαιο ἃς Τ,οσῖο, τν Ρ. όο5. Δ. εξ ο παα σος ας Ὃ αρ σιά[οἷς τν 
| {εγοῤοε! αδ[εζχαἴος «γγίαπις Ἐχραὰ. ΑΙοΣ. ο ν», 4. Ῥορηιμέρπι. Ρ. 179, Ὦ, αυ] Ῥεγῶς Ογτις οὐδὲ μὰ 

: καὶ ὰρ ποὶ Πέρσαι τότε πένητές τε ἦσαν καὶ χώρας ΤΡΛ- τὶ τῆς ἑωυτῶν, οὔσης ὀρεινῇς καὶ τρωχείωο» 38λ ὤθυ 
ΧΕΙΑΣ; οκήτορεν, πεπηρε ΡΗΠΕΙΡΙΟ τερῖς ΟγΙΊ. Τη νἱεῖ- μαλακὴν χώραν λαβεῖν οὐκ εἴωσεν. εἶπὼν στι καὶ τν 
πὶς οἶκὸς» ἴοῖιες Ιαμάσίαπα, εκ “4γοῦ. τεπήσγανΙε, τῶν τὰ σπέρματα καὶ τῶν ἀνθρώπων ή οί ταῖς δη η 
«9. Μαλακοὺε ἄγδρας γνεσθαι] Λάάῑῑα νο Τοβυ ΟΥ- εξομοιῦνται. ᾿Τεπηροτῖς 1ξχηιια Ογτί Ῥεμαβ ο ΛΑ. 

τὰ ἀῑθλο «οποῖ]ατ. Ὁβίοιναιίο Ίροα Ρἱεγυπηφς νεα χείαο χώρως ἐκγόνυς Ἰημβαε Ρίο ἆο 11.8. ῇ ή 
εί, αἴαυε εχεε]εηικῄπιε αὖ {ήφῥοσγαίε Π]πηϊπαϊα ἆς οαί Ἱνας ἵπ Ῥατίο οοηνεπίε οἶἶπι «Χεποβῥομήέ κ, απ 
ΑΟΡ. Λα. αἳ Του. Ρ. 909.5 1 ἹπίναΠπα ταποή: Ε]- Ρ. 117, 5, Ὀαπιις ΟγΗ ἀῑέιο ριυπίηια νεο μή 
Ίω. νγο ἐπρεγία Ρέμος ἐοε Πιεγε ῥοριίοο, φμή πιῤίογε πια, ρατίπι οο]]οέτα ΤΦ. «αιαβεγο πὰ 4. Δια οο6ζ0 αμωπέμγ: 1 Πγ]σογα [ειομέγίοπεηζιό υεγρεμέί- ΤΝ» 39. ϱΜοτυτα ποππ]]α ἀεάειαί εί ὃς ωῆοχ ̓ 
δις {μια [ιοί 1Ηρεη/α {111 1 αἱ ὃ κ : . ο. 14. » 15 αἲί βοξία» /οφ1ο {- ἵπ Ιλεοό. ϱ. ται. ἸὈπίας ροπαπι ΝΕΙΌ κ 

ο Εορτις 1 ος ΑΕ δία: ας τός Ουἱά αχχικ, ο η ΩΩ ο αρ εαραε οὐ ρωρ. ως 
ο Π:ΠΗΡᾳΠΟ ατησοῖα: ΟμΙά «αα[η- ηηέρνῃ οὐβίᾳ γείώι οί εβί0» 6 {)δε/]εν { ὡνμί α 

σα πρ σης β και αθς ολ εν: Φε η Μέγ αΡγο ουομ/1) δαγδαγ [ή : | ας πο Ιαοἶεπι Ἰπήσήα, Άίονο α- ΤΑ, Φιλέεν Ἱπαμ τσ μα ακῶν Κάβῶ Βζογοοῄ 
ν΄ : » Φιλεειν Ιπημ]εῦαί, ἐκ τῶν µαλσκώ ου εχρῖςς 4ο εγω ἐ9έ, 14 ΠΟ γιἠ(ς/ζεγό Λος» (δὲ Ίηο (ο ον ο ὤνδρως γήνεσθαι. Ἠσιδᾷοἴσὰ, τν ισα 2ος ΚΕΝ 

αακας 0Η/10Η16ἱ αΙΗΓΕΙΗ 9 ἨΙοῖς ΟΤ461Π]1 {Π1ο7Α/{ης. π]ταπάο. 
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πΙαροΝοτοτης 

Ι ΙΑΛΙΚΛΡΝΗΣΣΗΟ} 
| τε ΕΤ Ἡνς 

ΠΕΚΟΡΟΤΙ 
ΙΓ ΒΑΕΙΟΔΕΝΑΡΘΕΙ 

ΡΕ ΑΕΝΕΚΕ 
ΙΨΙΤΑΟΝΕ ΠΒΟΜΕΕΙ ΠΙΡΕΙ1 ΝΑ, | 

το απο, ΠΥΝΘΕΑΜΑΝΝΥΦ ΙΕΟΤΟΕΙ 

[ 

 Όνῳ ὀρογα ἠαγμή] Ποβ ση αὖ θήπο ἠῥείίηηι ῥεΥυΕΗΙΕΓ2Η ῥ0/ὀργεμέφήε ῥοΥγο ελ], οοηήιομη {ἡ 
Ὁκ ΜΕΜΙΕΙ εμέ, πε οἱ μι Ποἰδείῥεγρα υἰσεβαηι αρμά ῥα/γοπΗή) πμ} απηρὴὴε/. Ότοηρ. 107. 41" 
το βε[ερεήμήη, ἆφτο ππὶδὶ ᾖάο οεἷᾳ Γποἱρηίε» 1]αη περὶ Ὁμήρου ἐξύνησιν α σι; Ῥα]ούήεεσα οΟΗΡΑΥΑΩ/Φ «ο 

10716 ες αἰέογ μη [ζέρεῖς 4Ο ἠύχο εε/εἰ ἱμηδα, «4η φμἱά δοΠἱ Γα1ΠΕΡ πες σφοά {η [ρα /Εγερετὴσ/ε ῥηεγὶ οἰαμέργέ 

{0ἱ6Ἠέ {με εγὴς/οΙ εργο] ἑαιη οδ]έης ἐΓ1» 445 1Η 1Η1έ. Ιοίας πέα ἔροέγε ελορηρ/α 1 μες Ιεκής/όηης πες 

{η/ῥεκ]ε/ζη αρ]. Ἰαηίσηι ἱίαφμε ὀαέμγης λες «ΕΛΕΙΗΡΙΗΙΗ» ΦΗο0 ὀβεΓΑ /ωαγ/ ζομΗἱμματέ Λεγῥέ- 
76Η, οἱ/[ὸ εἰλῶίη», Ε. δεερῥαμ µη Μδ41 /εγρέα Ιεοομίς υγ {ζΗ145. {ει 7εεογας η ῥγώσεώεηΣ/ Ζ006ΠΑΥΗΗ /ογοΥΗην 
εὖογο., ἐπὶ Πλοίο πά/ογρ/Η/ὲ. Γο7έε φηοά δὶο έν 1ρ/ αρ[ρεγεέν βατ ΟΠΕΣ απο» εἰ οἱν ἱποεηία ία οπορή- 
Φδία ο; Ῥααμέ, ῥέγ/ῥ/αγε εβρ Ὁμίά 5 παῦῤω μὲν, ἀλλὼ ῥάλ) ὀρθῶς. ϱ{ δίαφόρους ῥῥαφὰς υμ]σαιές» 

η) Γ/0 εγε Φε ᾖΙογέ».. οεγῥμ/ο εμἰαη] ἱπεεγάη σμδί6Υ 1. ΠΙΟ 1040 σε] Ἴ0µη; οαβ. Τὰ. οργερίο ῤῥιηε 

σοι ομὰ /1ῥο]ήε θε[εδιηη ἳ ποπ /9Υ/4 οί» Γεά χεογα ΠΕΙ. 8 πα]ᾳ Γπο]ά]ᾳ, ογεάο» [ 105 εἴίαηη {ῇ η έημ» 

δὲν ἐρείρο. Φμοά, θέγ ή. εἰ τεησινι ΠΙΑΗΠΙΟΡΗΠΟ ή εοσώτ ἐκεπηβ]ον {μουμίτε Ιου δαδεί. ἠποεμίς/όφιο {ψυῤῆ 

: Ομ] αἰτον [ΗΗΗΜέν 145 πο Ίφεο ΜάΠΙΟΗ κλαίειν λἐγόµεν, 1] Παγίο ΙηάαΜόΥΥ/Η5. ΟΕ)εγΗηι 1η εοη}ελίν [ο 2η Ἡ, ερῥαπων εαν δὴ] αυήημς: [εά ο άετη γε]ἱβίοΠέν σµα {ῃ ῥγἱογίδης ἠδγίς, εἰ δίς σεγ/αγ) η δἱ Τε ἆἷό- 
ϱΥοΗἱ(βΗΗ. Ίνα νεγὸ ελεετρία ομηία ῥγαροβΗὲ [Ες η οΥΑΗ ΕΟΗΡΕΚΗ Θγαοὶ {Ηἱ ἱοοίς (ρεξλσηα αρρα/ήπηως 
βηρωία, Τη ευ τε ΒΙΙοίδεοᾳ Ραἱμίπω εἶεδεγε /0ἱᾳ5 μηἱ {εῶογ. | 

αζριοΩΕ ΡΕκοροτνς Ἠαιεαπαθίει ΟΡΕΘΟΕΟΟΕΡΘΦΕΡΟΔΟΤΟΣ ὁ Αλικαρασσεὺς πῳλ. 8 οὃ ον ς ο. ος ὦρ {ϐ « / / ας, 1 5 8 ὰε παιαρις, Φίατε ο λδ. ς. Όμηρυ ᾿Ύθέσιος καὶ λλικίηρ χαι ͵ ” ; ο. 9 9 5 Ξ . ε : ”. } νίτα ιν  ραμὸ π ς βίτης τάδε ἱςόρηκε, ζητήσας επ» 
ο. ος : ο. ο, εξελθέν ει τὸ ἀτρικέγατω, ἐπεὶ : 

ς 2 ο» ' .. : γαρ η πάλαι Αἱολιῶτις Κύμη ἐμτί» ῷ επῖτα Πα αποπάαπι Α]οϊάπι ολθη ὦ η 
’ εἰνιῖας. Όγπιο «οπἀςίδίΙτ» . ζετο, συγήλθον ο) ταυτῳ πώτο- 

ος «εοάεπι ευτη αἰῑα οπιηῖς οτ» ιο δαπὰ ἔγία Ἑλλημκὰ , καὶ ὃὴ 
εἳ σεΠπετῖβ δείς εοπΏπχετυπε, ταπι ο Μα- ΄ καὶ ἐν Μαγησίας, ἄλλοι τέ τυες, καὶ Μελάνώ- 
΄δπεβα οἳ αἱ, εἰ 1ΠΤεΓ ος Μεἰαήορις Ττῆα- 
δεηο Οπτλοηίς Πἱο σεη]εής, Ποπίο Εοἴτηῃα». 

| ποπ 

πορ ὁ Ἰκαάγωέος τοῦ Κρίφωνος, οὐ ὃ πολύφοβτος» 
. Φλὰι 

ΝΤΙΑΙΕ ΙΓ ΑΒ. ν ουν ον αν ο 

-α ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΕΥΣ Οοὰι, «4ηβεἰίση. οἳ νεῖετες Εδίάσπες, - 2 Πολύφερτα 37 δοοίαπών οκ. 

Ἰ 

Μη. ἩΡΟΔΟΤΟΣ ὁ Αλικαρνασσεὺς] Ἠετοά Ί45. ἁῑπὶ «(οραπι ρυσΗεανῖε ο ἴσι Γεἰμοίμς, ρνασσεὺς] Πειοάοίο» 611 1] ϱἶθσηπεοι. ἀείοτιρ ο. ο Ἠπυίας Ἠαέϊεῃης {πουπαρῆπια νετανίπιης, ΕΞΗΓΗΣΙΝ Με, νο ο Πτ ο ιανπ ο. ομυης, Ώ]» 
τὸ ο πιδϊήςβιωή γἱπὶ ᾖρ. υγ. οηβως, μοι Λωόοη θΕομὶν βίο τεπος οἳ μπα νοςαθμΙλαμς σοπρ]υτα Ἠο. 
ἐν ΔΟΥ ων, ]ο. Ίοηβμε, α, ὀραηῥειμίης» )ερὂ. Βε- τοβοιθα πον {μπι Άθερί .- Ρετρετυα Γααγίτας {τν οτνο» ἂἶῆηιε αβϊμάϊσαπε, «οπίτα 11 ππαχήπορετα α5- πες ἂς {οἱα {οτί ρατυπι ει1ρᾶ» σα οΔοπείργως Ίῃ Ῥγαςί 
δες πἰεμπεωτ 70, «40. Ἰλόγίοίως, 105 Ῥρηπεβμε, Ῥπήοπε αἆ οσο ΟἀγΦίΕΑπΙ Όομο ἀοσιῖς, αίαµε Ἠς- 
ομδενίῳ», θυίημε πι αηζέ Ίου ἄθζσπα 4ΠΠο» Ἰ.οἳ- χοᾷσᾶ (εμά]ο[οῦ Ὃ ο. ο Δάίμητ ορίπίοπεθ 

| | 9 ΡΙβ6- 

" 



248. ΗΕΚΟΡΟΤΙ ΠΤΙΡΕΙ ΙΑ ΝΥ 5 
556 ἀλλὰ βμαχέα τὸ βία ἔχων ὧτος δὲ ὁ Μελάνω-1Οποῦ ρεηπάε απηρἰδ, ον θέα ειμαι ς 

πος ἔγημη ο) τῇ Κύμῃ τν θυγατέρα Ὀμύρητος, “ίε Με]πορι οσεαν΄ἔημά ἠπᾶς {είσαι καὶ αὐτῷ γίνεται ἐκ. κοίτης 9ῆλυ τέκνο, ᾧ εὔομα ΑΜ ΕΦ ο Ε. αι ν ὅμαάστη. Έε 
Τίθεται Κριθηῖρ. καὶ αὐτὸς μὲν ὁ Μέλάνωπος χαὶ ἡ ' λμκη ορις αμάεπι ὑπᾶ «ΙΙΙ ΕΣοΓε σία 
γυὴ αὐτᾶ ἐτελεύτησαν τὸν βίω" τὴν δὲ «υγατέρα ο ος στ, οπιπιήσῃι ἱπτετίτη Βίία ΟΙεβπαξΕί5 
ἐπιτρέπει ἀγδρὶ ᾧ ἐχρῆτο µάλίσα, Κλεώνακτι τῷ] Ατρὶνί τωτοίῶ, Ύο [απ µατίκβτηε πΗ ή 
Αργέίῳ,. Χρόν δὲ προϊόντος, συνέβη τὴν παΐδα µι- νετ. ΦΡοῖτο ΤΕΏροῖΕ ἱπιεπ]εξῖο ον 15, κά 
Ἠέισαν ἀγδρί λαθραίω», ον γασρὶ σχέ, τὰ μὲ εν ριε]ία ἴδια: Γαπῖνο ςοποµΡίτα ῥιββηο 

- : ..ν οι ἄα, / ! ' δν ἆ τη : " Θς{] - απ Ὁἱεᾶ- 
πρώτα ἐλάνβανο, ἐπεὶ δὲ ήσθετο ὁ Κλεάναξ, ἤχθι- τεῖ: ὰ απο ρὐπηΕ ο, ἱρηίτίσς 
κ. - τω Ἶ Με . / νομο πλ . η } - 4 δν ο ἵ 

οι κώμα καὶ. πας σα (οοτ/απι αἆ {5 816εΣ 
3 3 / Ὡς 2 ν ΄ ρὶς πάντω, ο) αἰτίῃ µεγάλη εχου ἐπιλεγόμωοσοο : η5 41 . . Τὰ 

μεν», ς ο ) ο ο Πιαπι ασετρο οβιατρανίτ, 6ΟΠΙΠΙΕΙΙΟ Ῥοήτο- 
τή αισχυνην ΤΗΝ αρος τε πολίταςν προβολεύεται Ἱξπτητα ορ{οι αραιά Ρορι]ατεδ ΙπΙΑπιΙᾶ. ία 
5 δὲ περὶ αὐτῆς τάδε" ἔτύχο ὁι Κυμαῖοι κτίζωτε, πηῃο Ἠϊιριηοαἱ αρρίαπι ἀε᾽ λ]α ος ο ον 
τὸ Ἐρμεία κόλπΏ τὸν μυχό: κτιζοµέιοισι δὲ τν Ογπιθὶ τηπι ἵη Ηειτηςί Ππιν ἂν τα τν. 
᾿ ᾿ ᾿ ον ΣΛ/ ης . 1 ; ιο βνι πόλυ Σμύργαν ἔθετο Τὸ ὄνομα Θησεὺε», μνημέῖω εθε- Όαητ. ΟινΙτατί αὐἴΕΠῃ ο” αὐ ΙΧΟΠ5 ον ο. ςτ .. ν ὃν αν Ἡ ας τον Γαλ ες μέ ιτ) ᾿ » λων χαταφησαι τή» ἑωύτθΏ γυναικός επώνυμο, Ίν γὰθοςἵλεΏ ΙΠΙΡΟ[ΗΙΕ ΡΠΙΥΓΠΔΤΗ τοήμάμετε νοε- 
αὐτὴ τεῖοιια Σκύ ὁ δὲ Οησεὺς Ἡν τῶν τὴν Κύιων ΠοπΙΠε, εἰ] πιεποΠΙᾶαπι σέ μας ΄ μιά «'Μύργη. ο οέ Όησευς Ἡν των την μη μαι, Πὶς Τρε[ ον, ρήπηα τής ΤΠεβ! 

ο ο ωω ώ --- αρ να ’ . . - Φ ας ον Χτισώντων ο) τοις πρώτοι Θεσσαλῶν, ἀπὸ Εὐμή- 9 κ. μη ἀἰάεταπε, 88 Εωπιεῖο Ξ . 3Αδὸ. β Μὰ { 3) ω ϱ) β .” ΓΗ, αυ] Ογπιεη σοη 16 ; η μρις -4Ρ' πν λν το Αόμήτε, καρτα εὖ έχων τό βία. ο/ναυτα τηοιί Ἠ[ίο οπἰμπάης», νἰτῶ Εαευ]τά με ο 

ο τα ο Κλεάνας τὴν Κρθηίδα πρὸ, Ἰσμηήη πε Ἱηῃτηδτης,  Οἶαπι ερ ἳ ία, ο” 3 ’ ’ 
. ν Τον Ὀαιωτι τω αποίκων λελογχότα, ὃς ἔτυχο αὐ-βοι]είάσπι ΟΊεαπακ [οπιεπίς Βωοῦίο 6 τη ρή- 

τῷ εῶν έταῖρος Ταμµάλισα. Χρόνα δὲ προϊόντος ἐξ. εκ Ιῖ αιὶ «οἱοπίαπῃ Π]ας ας οί ο ηροΗς 
ελθεσά ἡ Κρθηΐς μετ’ ἄλλων Ὑυναικῶν περὸς ἑορτήν τι- :ππῖ ΠΡΙ απηίσο, ΏΡτοβίἔδΗ να (ο[νωπι αασά- 
τα ἐπὶ Τον ποταμὸν Ὁ τὸν καλύμθον Μέλητα, Ίδη ΟΠΙΠΕΙδοΙΠῃ ας η Μείειεπι, απ 
ἐπίτοχος ἐσα, τίκτει τὸν Ὅμορο, ε τυφλὸν, ἆλ- ΑΙ ἐβγενία, 1κίᾷ το, Ηοππσταπι Ῥεραίίο 
λὰ διδοχότα᾽ καὶ τίθεται ὄνομα τῷ παιδὶ Μεληός Φε ΡΑΕ 1άπι ν]εῖπα ϱβΣ ο. ποπήπανίαν 

αμ ών) [Ώρποῃ οῶσιπι , [εὰ. νιὰεπΙΕπΙΣ ο μπι αατεπι 
γνέα . ἀπὸ τὸ ποταμᾶ την ἐπωλυμία) ΄λαβᾶσα, ΄ οιμῃ' Με]εβρεποπι ᾱ- Πυνίο. . ἡνοτίαια. ο” 

ο ναι η Κριθηή ήν παρα τῷ Ἰσμηία' προῖ- αριἀ Ιδπεπίαπι Οπιμεῖς αθῖς ιπάυ είς {ε 8 
όντος δε τῦ χρόνη ἐξ7λθε, καὶ ἀπὸ ἐργασίς χερῶ [οι, αὖ εο ἀϊρτενία, πα ος ας 
αῤμημοη ετρεφε τὸ παιδίον καὶ ἑωύτὴγ, ἄλλοτεπαρ: Ιἴπιφιε αἰέρας, μημο ροής | 
ἄλλων έργα λαμβάνησα" καὶ ἐπαίδευσε τὸν παϊδαφουβάρ ρε ος ει θπιγτπῶ ἀυί ὰς | 
ἂφ ὦ εδύνκτο, Ἡν δέ τις ὦν Ἀμύρη τῶτο. νὸν ο ιά ο οζάςν, τος [ειστας πωβος 

ο Χβόν Φήμιως τένοµα, παῖδαρ γράμματα καὶ τὴν πε αἰἴαπι ος τπαάσδας: Βὶς 48 ο 939 ἄλλην μεσικὴν διδάσκων πᾶσαν. ἔτος μισθθται τὸν αμ. Οπ]λεϊἀθηι σοπὰμσίε, 45 

. 

(οθ” 4. αλ λ, η τώι αμ ν « η 9 πό Ἰρβήδα, ὧν µοότροπος, ἐμιαργῆσαι ἆ αὐτῷ ἔρά τι. . αμαθάατη Ῥατατας, νο ἀπαρο ύμνο 9 γα α παρὰ Τῶ παίδων εἰς µίσθαε ἐλάμβωοω, η Φὲμδάεπι αεσέρετατ. .. Πα γείο ἵπ ἀθΙπά. υριανε 
παρ αὐτῷ εργάζετο, πολλῷ ποσµίῳ καὶ σωφρο- -τάῦαἵΗΓ ππυ]τα εἰεραπίῖα μμ ος οο Εξ μμ νο ο ο -- το, Ττελορ δὲ προσηέγκατο αὐτὴ λόγες, πείθων ἳ Ἐν βόεπι ο ο οὐ ρνκη κ ο ο... ΧΕέΤΕΠ σι αἷία ππα]τα αὐἱρίς ο μοβ (9 

ρολ νὰ, ορ πλ ολλ να ιά διρρ Αμ λωκααι ΡΓΦΙετεα 4ε ΕΝρν αἰων ἵρ- 
τρ προοάξίσ-δαι ».αὶ ἐΤι περι. Τβ παιδος », ιο Οµβοριατς, οι ΙΙρεΓα]ίτεί αρ ἡροτ 
ποιά μειος "και ὅτι Τραφείᾳ και παιδευ,)εἰς παρ αὐ-  ΒΙταιαδηιε νἱγ εστερίης. αΗτά8 αν». απ εἴ : ολ μάλλον π λα ο το λλὰ . δα ΜΑΐς ορ. τὸν ἄξιως λόγα ἔπαι" ἕώρα γὰς τὸν παῖδα ὄρ ἀεπι Ἠηηο οετηεῦαι Ί1 ππύρα σας, θσαον Τα ΦΥΤΟΥ καὶ Χάρτα εὐφυέα. ἔς τ΄. ἀγέπεισν αὐ- Ἱηροπῃ οἳ Ιπάο]ίς Ίρεπι ἀᾳ {ὁ Ρο]Ις η” επεδό ἐς ὀνρρίον νο ς ο ΟΕ μεν μα ΕΙ 2ο ΤΗ. ποµµ ταυτα. Ο. παὶ δὲ Ἡν τε Φύσυ έχω. .Ρεπ[ααῇι ή Μι βορςφα(εοή τω) εμάς οκ ᾿ - ὑχ. / ε ο οκόὰ 3 " ϱ. ν 1 9 αν πι ο απ ἄγαλὴν, ἐπημελήμ τε χαὶ παιδιύσιος προσγνομέ. ο ος πβιωτη ρουἱαίς εις Ἂ ο. ο Οἱ ας δρο- ή αυτικα πολλο τὼν πάντων ὑπερέγε αρ απβΗιμΠοΠεηµε, εοπΗς μο τΡ 
7 πες Ῥαχδν ΧΡΟΒ ΄ ο]ε[σεπιες τα] τηπα πιοοεδῇε 11 ας 

σε έσς ποσα β, νο Καρς 
’ Ὅνα οὖν Ῥα]ωήη, οἳ Άσροςς, Ίπ Ἰο[ουῖς δὲ. ποσα βρς ή σης εν ος “κατι, 2108015 14118. δέ. - ὁ αγορο., τὸν οπἱερηπε, ..ς Ἡν ἡ Κρς 
| Ἅπε οιταπᾶο Ββαῦ, πὰ Ηοππες, Ρ. 9195. 4 Αὐτὴν «βείοή, πηε]ίοι Άγ, ο ν ὃν θνον σα ὁ 

ο ος Ἅμάς. 
Μα[8 ϕ ας 

ὃν ὰ « ....- 

Σο πε αοἴείς να]]άα Ρηβηαηίεςο, Έτ συῖς να-. ποπ. Εογοζοίς, Ῥοπο νϊτὶ πιοῖεΠ ῄ 
πηη]δύκημε ὄσμγις ἡποπηοτί οπἱρίπο, ῥααία» Εεῖς» ολι-  γήσωτο, Ἰνρήσας ἐπεξελθεῖν -τε, Οτο ΜαΠ8 Ἠεάάριο εδ Ἡ ΓπΟΤΑΠΕΗΠΙ πάρπα πῆφε ΕΟΙΟΠΗ. . α5Ι απηρ]εζΏτησ, πιαλυήκίες, Ὁυν να» Μεπιίαϊ { ΓΙΟΤ να ομἲἳ πηαμασις. Ἄοη πείσο, Γο]θτιῖς.. λύφορτος, ῥοπιο [0γ/ψηπε ΠΟ. απΙρΙΣέ η] πολύφη Ώπιυπι τά αν ο Θο]]οσςί[ο Τσεύσηωφε, Φορτον λωίμα [ωΓοὗμα ϱ/αυον.. θὐΔ15 0 Τα Όται. ον 49. λάεηίεπι. περὶ τῆς Μος τος ἀπήνη. τει ὀλκάδο, μυβιόοβτοῦ. η αμ, 

ἐ 

53Η φας πα τε 

ῦ Ὁ ρου. γένους τε αὐτοῦ, καὶ γρ ου." ο : πλ ς ας οφ .ώρ κ Ὁἷ -ᾱ 4 σρ ΗΝ 

. Γάπ]ο ΤΠεασεπεπι Κπορίηωπι Ῥρο[ιῤσοτωπα ανα - ορ κ ἡμνος ιοἡμέας, ἆθνω ! ἴριωσαε παπι, Απιπιασμυπι 6ο]ορβοπίάπι, Πεγοβοίμπιηιιο ἔ]α- Τ]ι πες ετ, Πψε[ίο πάδ]αὰ ναίιατεξ. [οήριας ο σος” 
{ἱοαγηρς/ 2/1 ἹπνείΠβαδίε, Ατ φπ]ὰ Ταήίσημε οοπᾳ ἆῑςς Ἡατοσσίαπο α- Οἱ. οἱ ομάίο ἀΠρεπς πιε]ο 

Ἑπεβετάναχ ρη(εστήη εεορακεῖσα ἑαὐιποήρμ]εῃ, Ῥίας, Ῥταθίοτοα οχ-Ρα]άήπο, {116έ ΜΗ ασ οδ Έωπι ὁ ἴππο νετὂα εἶας, Π0Ι ρεπΙτυ 1η ία ἵαῃ- ἆλπιεπῃ. Ἴᾷς Τ}68. ο. νι Ἰωπηπιοᾷο τοφμίτηπε» μὲ Ἠετοάοτι5 4ὲ Ἠοππεῃ ααίχις ού. Ὁ δὲ Θησεὺς 7/] 1ο. ΠΜεμγβμη ο λος αν 
ες ἵοππροτε, 41ο Υ]χείτ, οοηπιεπίατι Ειεήε, αιιοᾷ- ας Ἰηηρο Ίια ᾖμήρη Οἡρ. 1. Χὖλ κος 
Ἔωπι ἵη Έμίοηρο Ο, 69. [ομίο ΕηοΠαδίο πονίπηις, ΥΠΑ οοηβγκήΣ, φμαο ΠοΙόΓΟ δρ 
Ἅππυς» Πὶῇ να]άᾳ βῇοτ, Σά) Ἠοιογ] οὐίτε οι αγ) οἱ η ΥΠα υδρλᾶ ειν, φήσά ο. ορ τα ίσοι ον Ένρ µἰδής ὀγορδοηως Λγκομήπμεν Επι δωάας, Ἰμοίών [εεο; 3 πλς τἱά]ειι]α ἠοπαίαίν ο 
μή: αἰθίως, Ίερεσες, οπηπες Ππιίς {επΙ. Ἰαάαπε, Εν. -ᾱ. Ηδη ἐπίτοκος οὔσα] Ιουυπι επ ον ο... 

Ο]ούις Ἄνοπῃ : οχοτάΙ Ἱυίης Εππριοίστοπι 6ἳ ουπι Μῦ[ηε ρήίμας Ὁ, 108, ο ἐτα. τμ αυο το 
οπίς Ρεϊπεῖριο εοπέοπἀιΗε ΟεΙεΡ. ηῤηλομς αθίο κ ὋὪν μονότροπνε] Εὼν μουνδεροποο. ο μή νά 
ο]πθαμα: {δὰ ααπγη]αήο πῃοιᾳ εσε, πει ρει[εέῖα {δ- ας αἰἠῖς ἀἱλΙδέδί Ῥούαα βροταίτως. Ράμος 

πουμε αρ σμηών:». 

το το ποπ μ-- 



πηϊπετα ΠΡ νεΠέπεητες αππσπας τηπ]εῖς ρτο- 

- μα ὀσιακα ασε. ππνάρ-κων αυ ασώο εως. τν στ ----- 

Ὃ ο μαμα ς-- αριν 

ΙΌΕΝΙΤΑ ΗΟΜΕ ν1θ 
119 Ῥζοῤτεε{α νὶ [αδλας, π]Πή]ο οέαί ἴρεο Ῥμε- «δὲ 3 ἐὔγωομέα ἀνδόμθος, εδ αν Φημίο ὁφὸ- 1ΠΙΟ Ίῃ ἀοδίτίπα ΙΠΕοΓΙΟΓ. Έτ αυσσπι ΡΠεπη5 διέστερος Ἡν οὗ τῇ δδασκαλίᾳ. καὶ ετως ὁ δημιο γατα Έπηδὲας Ππ]νετία εἰ Ἱερασίει, ποπ πι]το ἐτελεύτησε τὸν βίω, καταλιπὼ φώτα τῷ ᾖαμ. 
Ρο5: Οπεῖς 4ποαμε Εατο «οΏσεά]ε. : Με]εί-ς ο) ϱπολλῷ δὲ ὕστρο ὃ καὶ ἡ Κρθηῤς ὀτελε μον 
δέΠες Ἱίαφιε Ἰπάο ρτα{εξέας., {πΐᾳαε ἴαπα Ἰατίς Ἆ Μ ον, 3 μ.ο Ὃ ο ος ῥ 
εΠεξεμ», ΤΙΒΑΠΟΡΕΤΕ αὐ Ποππίρις σοπ{/ρίσίε- ο οἒς 6λήσ ο το άσακν ιν ακναςηκε. αυ 
8ἴσ, εἲ 1 αἀπῄταοπε εταῖ ΠΟΠ αριιὰ {1ο ἑώυτον δὲ ο πο. ιο ἀλ.)ρώπτ ο) πιοάο, ψετίπι αριᾶ ρετερείπον εεἶαπι, αἱ {]- ἑωρᾶτο, καὶ αὐτῷ Οωύμαςαὶ καθεισ΄ρεισαν αἵ "τε 

Ἶπς οοπνοπίεὔαπε.. Έται εηίπι ΒπΙΥΤΠΕ ΕΠΠΡΟ- ἐγχώροι καὶ τῶ ξένων οἱ ἐδαπινεόμοοι, ἐμπόρο Ἠππῃ «οἱοβίε, πᾶς Ππυππεπια ο ψἱεἰπίς αβηεσςγάς Ίν η Σμύρη, καὶ οἵτου ἐζήγετο πολὺς αὐτό-. Ἀῦμπάο «οπγεδία εχροτίαραπεητ. οιτετίωῖ , ἐκ τὴς 5. ἐπινημέης χώρας δάψιλίως κ .. 
ὰ {, 

3 2 ς ή - ο]λοιδι γα ας ερ εε μωρό ἐσαγόµενο ἐς αὐτήν, οἱ ὧν ξένοι ὀκότε παύσοὐτο « ο 3 ο ΛΑ / λ Αν ν ᾠφδος 1πτεΓ πος Μεητες Εα]τ παπε]ετις, αἱ 6 βηῖρις ᾖΤῶ ἐργῶν» ἀπεσχόλαζω παρὰ τῷ Μελησιγεεῖ ' ες 3 / Ὡ, Δ 5 2. των τὴ } / 1.ειισααῖ πανε [πα πο πανἰρανεταϊ Ρτορῖοτ ἐγκαίζωτερ. : ώς δε ο ο ται Μεν» Ίτππεπτα, νὶτ, απαΏταπι Ί]]α Γεγεραπῖ ἵεπιρο:/Οτες γαύκλήηρος ἆπὸ τῶν περὶ Λευκάδα τοπω) κἀ- τα, ετ εἴπάϊτας, ες πη]έαταπι τετπι Ποτία ταπεπλευκὼς ἐπὶ σιτο, ἔχαων ναῦνν «πεταιδευμένος 
εχοεί]εης, Πις Με]ε[ίρεπί Ρει/παΠι, ηΙ Τ6- τε ἀγὴθ ὡς ον ἐκείνῳ τῷ χρύνῳ κο] πολυΐϊσως' ὃς Ἠξίο Ίπάο {επι πΠανίρατοι, ποζερῖιτης εἴ µ ἔπεισε τὸ ο ο λα. 
πΠετοεᾷεἴπ ετ οπηπ]ᾶ πεσεκ[ατ]α; εξ ἀἡοὰ ἆππι η λ ; ; ; ες ἐν μή ας ου, Αόδαίτα. τη ἆρασ. ν μισι)όν τε λαμβάνο- 1γεῃ]ς εσ{εε, εἰνίταιεν τεριοπεσαᾶε Γρεξατε, ον ο αν ΤΗ οιφασχαλία µ αρ ης πα Φαν / 1 ϱ ζ Όρετῶ ῬτεΏαπα Π] ἔοτε ἀπσετει, Ετ Ρετ τα]ίαζ στα, κοκ θέυτα πάντα, πα, ὦ δι Ῥοῦκβτπητα επ ατβίίτος ρε[ἰεξεαπι.. Ἐοτίαῃ - ο ολίας "ήσασ,λαι άξιο ο ωήσι ἑάρμρς ὁφ1ν κας 5πΙπῃ φὔσαιε Ῥοεί απ απ]πιώπῃ αἀπιογετε ΕΙ ο καί μάλισα Τετοισι προαχκ)ηγαι. ἴσως Ύγὰβ Φοριῖαραι, Ῥγοίπάε ἀῑδ[ο]αῖο Ἰαάο εἶπι Μεη- καὶ τῇ ποήσει τότε ἐπωόει ἐπιθήσεσθα καταλύ- ἵς παν]ραν]ε: ει 4αοεϊπα τε Ίοέοχηπι ΡΡΕΙΙΕ: σας δὲ τν διδασκαλίαν 2 Ολαυτίλλετο: μετὰ τοῦ ᾱἳ, Πιάϊο[ε απίνετ[α ΡεΙτοραδαϊ, αι {ο:θολΛέντιω, χα] ὅπου τα. ἀφίκοιτος πάντα τὸ 
ΤεΏῖ Ῥεσ[ματία εἰ ΙΠ[ρίε]εηε τε[εήσευαι; αρ- τς, ἡ ων) ερ σα) δν. ο ΡΟ ΑΗ ΠΙΕΡ τα οι ΙΑ ρρπατας ορέων ἐπωώετο, εἰχὸς τε οείατα σοπιπιξητα]ος αἰήπ 4ε Πηρυις ο Χ4β όκωρατο, χα ιφορέω ε δα ΜΥ ε ος / / βαρών αςα ο ΙοΗρβκ[ο, ΄ Ῥοπτο ααμπι οκ Ειχυτία εἳ Ἠπρα- οξ μὴ, καὶ μωηµόσυνα πώτων γράφισθα, Ανα- πῖα ἀε[αιῖ Ίη Τεπασαία ἀενεμετεπευς»  εοπιϊαΙὲ πομιζόμονοι 9 ἐκ 9 Τυρσηγίηρ καὶ της ἀβηρςς 
Με]εβρεπεπι οευ]ῖς Ίαπι απῖς «βτηπα, εχιτε- ἀπινέοται εἰς Ἰ9άκην καὶ τῷ Μελησιγεέι συνέ- τηε Ἱαροτατε: Ίτα αἱ Μεῄτες, 1 Τειςαάεπιββ η, γοσήσαντι τοὺς ὀφθαλμοὺς, κάρτα δευῶς ἔχευ, 
ἱταἰεζχασας, ουσ πιοά]εἴηω σαμδ[α αρµᾷ Μεπ- καὶ αὐτὸν «εραπείης εἴνκα, πλίω. µέλλων εἰς τὴν τούοπι Αἱαϊπαί ΠΗάπΙ ΠΠαςεΠ{επῃ ΤςεΠαπθτ]ες ἠο-. Λευχάδα : καταλιπεῦ ὁ Μέντης παρὰ ἀνθρὶ Φι- ᾿ ο λ Γ / ” ὃς ᾿εἶδις α4ἱρεῃ» εππάεπι απο Με]εβσεπίς συταπι ν δα κ «ες νο Μωτορ τῳ ήν 

“Ἄαδετεῖ Ἱταπήίρες ἀππι  ]μεισαᾷε τένετιοι ΙΟΗσί, πολλὰ δει εἰς οΗμελΟΗ χα οαπαὰ ἵρουπι τεαϊρείει. Μεπίοι νΥετο αρτοϊαπίεπι ο απλὠσας δὲ, ἀλαλήψεσθαι αὐτόν, ὁ ὃὲ Ματωθ 
Με]εβρεπειῃ Γεάμ]ο ευτανῖτ, νἱτ πἰπαίτατα {α- 8 οηοσήλευσω αὐτὸν ἐκτεγέως. χα) γὰρ τοῦ βίου ἂρ- ου]εαῖρΗς ρο]]εῃα: απίαμε ο. ορτερίατη η αῖ- χεύντως εἶχε, καὶ ἠκουω. εὖ ἐς διιοµοσύην τε καὶ τατεπι Πο[ριταΙταίεππαπε εκ Ππασεπῄρις τηᾶ- Φιλοζοίην μακρῷ µάλισα τῶι οὗ ᾿Ἰκάκη «ἀγδρῶν. ΧΊπ]ε ῥτβ(Ισατετας, ιαμε Πῖς ασο]άϊτ, η ἆε «Ὀταῦθα συέβη τῷ Μελησιγωᾶ περὶ Ὀδυσσέως 
Κανά Μο Πρεβεα ο Μαπαα ταση ο οσα ο μι θρίως τος, τταΏπίσΗς 1Ρ11 ας ον νι αφ μας σσ ε τον, 0 ο ο νο {ατα οοαμαπηῤεῖς Ἡπασπ ασ νέου ο λάχιο Αν μή σοδς άντος /τυφλω.2ηναι ας δὲ 
ποη ἀπρίτεπχ, -εαπι ἐΙΠέΙΠ εοηναιη]ία, αἲ ἐγὼ Φημι τοτε µε υγ γθέσδαιν ΣΑ δὲ ο Ῥοδίεα αριᾶ΄ ζοΙορµοπεῖα ρτότ/ας. εὔθευτη {η- Ἐολοφώιι τυθλώθήναι, συγοµολογουσι δὲ µοι καὶ ἴξο- Ὁ ναπι Γα]ς(ε, 14 ᾳ1οά΄1Ρᾳ ᾳποααε (οἸορ]οπ λοφωνιοι τούτος, Ὁ δὲ Μέντης, ἀναπλέων ἐκ, τῆς ὅπποσαπι ΓαΤΕΠΕΙΤ. Άτγειο Μεπιες ϱ Ἱμεισα- Λευκάδος προσέσχει εἰς τν Ἰάκην, καὶ ἀγέλαβε 4ε Ἱεμασατη τενετίας; ᾿Με]εβρεπεα τεσερῖε, τὸν Μελησιγθέα' χρόνω τε ἐπὶ συχγὸν συμπτεριέπλει οἵΠπ απο ΙΠάε ἀῑα Πης Π]ας εἰτουτηπαν]ραν]ε; αὐτῷ. ἀπικομίήῳ δὲ ἓς Ἐολοφὸ πι ἀοπες «οἱορῃοπεπι αρρεΙεπΏ εγεπῖτεε, πε ορ ο ο κομῳ ος 5 Κολοφώνα συνέβη πάλι 10: Ν 9 ο δ ἡ : Ν / ο Ψετετα οευΙοτΗΠη πιοτΡο ὕεητατας, πααϊγετίε «Ἠσαγτα τοὺς ὀφ.]αλμοὺς, μὴ δύασθαι διαφυγῶν. ΤΗΥ νόσο, ἀλλὰ τύφλως ναι ονταῦθα. ἐχ. δὲ τῆς επ εἴαρετε, {εὰ γΊ[α ρπίναῖας Πε. Ε ο νε νο νο ο ας (οἱορίοπε. αζεπι ἶαπι «δείς Θπηγτήαϊα τε: ΦΚολοφῶνοο τυφλὸς ἑὼν ἄπικγεται ει τη Ἀμύραν, πα λετε τς η νο ος ποσα | καὶ 
α Ἐπινιομ. Άσγου, ὁ Ἴ) ἡὶ Ἀρλουε.ο ἀθειαῖ ατσυ]ης, ο Πεμκειμ. «4ηε]., οἩ Ῥίανα. ος ασε. Ἀαγρος. 6 Ἔυρσηνίής Ἀργοςς,, Ῥεποι. Τυροφρίως αἱ. Ἐπιμελείην Ραΐαιι «49ιβε].' Οπιπ]α πες αεί {Π/αἱΦ. αὰ Ἠοη]ατ. Ρ.- 1494 94. Ε Ἐφνοσήλευεν Ῥα]βέ, ὁ Καὶ πυθ. Ὀαίαι, Άαγοσς.; ἀθειαί ςοριι]1, ο ο. ; ποπος 

ἴοργοί,Βωηίρίάρὲ Λἠάτοπη, ν. 981. Βοτῆρά τ’ ἁμφὶ Τετ ααταλύεί, πε πιετοιεῖσυ]α καταλύσαι θέλω {π Ῥοξίαὰ ΟΝΟΤΡΟΠΟΝ, νεανίαν. ΛΗΡΙ [εν εἳ ηηῤηής, σγλη- ΠαρΙΠΕΠΙΟ 4ρμά  Φοδαεμηι 96ΤΠῃ. νι. Ρ. 9ο, εξ άν κα Ἀρυσπούὴς Ίπ (α/αμῤοη) Απήπιιὴν, άμδομ. Ἴνι, μοοο χηι, ϱ, δε, Ὁ, Γωολῤήμη, αὐκηηρ ὢν κατθνσὲ Ῥτλρίοσις, πολλῷ κόσµῳ καὶ νο μα θ]εα. ν πώφι Κλεύμβροξος ΔΠΕΠΟΙ. Ἰω Ἡ. Ρ. 183. ον ς ὦ πα, Ἁπξ πὸ κο ΕΙ1 πολλῷ ο κοσµίῳ. : ο μα η ὅ78.. ὃσ. Καταλιπεῖν ὃ Μεντης |. ον Ἰμόξααί Ὁ  πεαυε 4ο: ΣΜΙΟΊΝ μεθεῖσα σὺν τᾷΧΕΙ λεν. ο... παταλείπει οβοττιεΓαῖ» θε 6ετζο κώτέλ. 244 ος 1η6- ἀροῖι ἁμαέμον κὸρ δη] ἠπούρίοίωαν από Ίπιι ος. ἀοτος Ίπιρί.  Πλομσὰ «τοὺο ος Ἱπαν ο Ίος Ἰεπο, πηφοί ας οὖν πῇ οοἱοπος {π΄ ε1π1» Παίίαταπα Ῥήμε, τα οκ Ἠήβηηας, Ἰωΐΐαο Ερίίσιε τε ας 
έ Ῥουίως κος η, ο ος Ὃ αἱ αμ ριις Πεγσάσεο πα βαυαε {ε πα το. 11 τόσε 
26 Ἁιαῖς» αΠοφμὶ αὐτόθε αἳ ἐς αὐτὴν πρίαπὰα ἐε δν θά ας λα τῇ αρ ας κα ο ιπόαηείμῃη ευ ον ο οσ. Ἐδιρραι. καὶ αυφέσέρι 1 πο ος 345 ης μή αταλύσως δὲ τὴν διδωσκαλίαν] ὙΨατίας ἵπ' ἀϊ6Ιο- Ώπάυπε: οετενοσυῖ αε Ρα ρήσαντί πύα 

δᾳ8 

. ο. οι ὃν ο  Ψ 3. “. . Ἀ Ὅ , τὰ 5 μῇι Ὃ νάστας, . Ἰάυπι Πετεταώπα θέδθα Θηρτα ΒΟΠΡΙΟΣ καὶ Ἱσορέων ἐπυνθάνετο. Πεγοα» .. 
ναοί Αμ]άοπι ἀσ[ενταπι Ἰπηω]ε, Ἰπταξιτη Υετο δι ἕνς ἀπίει να». ρα νι ἘΞΙΣΤΟΡΗ΄ ο ολη ατεσκευώσωτὸ Έ. 16., αἱ Ο. οἡ. διδασκαλεον ΣΑΝΤΕΣ τὰ ἐβούλυτο ΠΤΘΕΣΘΑΙ ἆπο τῆς έρξέω αρα τος νασήμενορ, Αἱῑς» αμὶ Ατίεσι ἀαβηίς, Ἠπιριίαϊ- πρ δοι .. ΒΕΟΌΡΟ ᾳ 7. "Απιῦ 



75ο ΗΕΓΡΟοΡοτΤτι Ἱ158ΙΙΝΥ5 
ϱ/ ιἹ « .. 1 ή ΐ ΣΕ] ΄ πλ οἵἕθ ”, 

καὶ εἴτως ἐσεχείρι τῇ ποήσε, Χρόνη δὲ προϊόντὸ τπξαπς, ἂά ροεβπ 1Ε οοηνετής, αμ. ή | 

» τὴ Σμύρη ἐν πῶβίμ, διωσύθη ἀσικέσθαι ἀεπάε Ἰπτετεξο, α παπι γης γιος ο 

οδντη ἄν ἀωμ ανα δν ὃν νο ος σαβ/[αγ]]σαιιθ. ἀθ[βταετείας, «οπ( τε Ουπιε. 
Ἴ / λ ο ο. 

- τι 

ἐ Κύμη πορυόμέος δὲ διὰ τὸ Ἔρμε πεθίν, ἅπσι- απο. οοπηπιοά απηαΝς ιγαηδίεΠδ ΗΠειπ 
/ 2 / κ. . / κ / "4 β δὲ ΡΙΟ ἃ : .λ. ΙΙα- 

Χγεεται ἐς ἸΝέον τέιχοθο ἀποικίη Κυμαίω. φχΙσῦη δε Ὄρηιηπι, αἆ επι Ίοσαπῃ ρετνεπίε αηϊ 4ΡρΕΙΞ: 

ή « ” 3 3 ο , ο ὁ- Ἱ ο] 

τῶτο τὸ χωρίο ὕσερον Κύμης ετεσω οχτω, οἸταυθα1Οιῃχ Νονις πιητᾳς, ΟΥΠΙΦΟΤΗΤΗ οΟΙοΠΙΕΠΠ. αἱ 
3 3 ρα μΑ Ἂνν ον ον . 4 : ' 

λέγεται αὐτὸν ἔσισάντα εωὶ σκυτέϊὀν τι, εἰπεῖν περῶ: Ίοοι Ροδῖ Ογπιεπ οοπάϊτις ΓΗ: 40Π15 σ - 

τα τὰ ἔωια τάδε, Ἠὶς πιεπποταττ ΜεΙείσεπεδ αριά ος ρε 

βοίπαπι σοπβ/Ἴοης, Ίο ρΗπια σβππΙΙΠᾶ Μ΄ 
ηιηςἰαν]δίε, εά, ” 

οκ. κα η . 

Πο)ῥίῆωη ῥηαδειέ οἴγο ῥγοβΠΗέ. αν νό 
15 Ομ [δει Ἱτδεῖη (ηΊεΠ, Εορίάα ΡΟΗ 

Καάϊζεηι ἱπεοές Φατάεπες ὀμ ο ή 
ΠἰοΙΠέ Ροϊαιῖς αφισηι φαί βιήπη τν νο, 

| Ζ7οηείδις Τογἱ, ῥαῖεί εί μή ον 
Οδ ο ε ; Ἡ Ἡ .ά 

ἡ δὲ Σαρβδήνη, Όρος ἐφν ὑσερχείμοον τᾶ τε Έρμε 3δάϊάεηπα αὐίεπι ΠΙοΏ5 ἐεδί παν ΠΠ πο- 

ε ποταμᾶ καὶ τῷ Νέα τείχε». τῷ δὲ σκυτεῖ ὄνομάοοΏανίο ἈΧονοφμε πηητο, Ἀναμὰ αοἲς νεῖ- 

Ἡν Τύχιος' ἀκήσαντι δὲ τῶν ἐπέων ἔδοξοω αὐτῷ δίζα- ΊπεΠ εταῖ Τγεµίο, εὐὶ οοπΗΠμΟ 4Η πι 

παν ι ; / οἱ Ἡ) 

4 Αἰδῆσθε ζωίων κἐχρηµένο Ίδε δοµοίου 
ον πα / 5 / / 

Οἱ πόὀλὺ αἰσειὴν Κύμη Ἔριωπιδα κέρην 
.” / -- / ρ) ’ « / ν 

Μαίετε, Σαβδήνης πόδα γατο) ὑψικόμοιο 

Αμβρόσιο πίνοτες ὕδωρ ὃ «εί ποταμοιὸ 
Ἕρμα δυήω τος, Ὃν ἀθάνάτος Τέκετο Ζεύο. 

| | αἱρίεπάμι: Ὅς 
σθαι τὸν ἄνθρωπον. Ἠλέησε γὰς ἆ αἰτέυτα τυφλὸ, δα νήαπι ἐ5ι πριμ . οεμ[ῖς που]- 
καὶ µετέζευ ἔφη τῶν παρεὐγτων. ὃ δὲ ἐσηλθε. κατή- ιο εδ λα δις. {εοῦπι 11 

ὄ ο : το νάνος ἀπιαπι, Ἱπβταιε ρισ[επαυς  ομπα, 
µθος δε ον τῷ σχυτείῳ, παρεοτῶν καὶ ἄλλων, τήν | πιεις 

τε ποίήσυ αὐτοὶ ἐσεδείωυτον ᾽Αμϕιάρέώ τε τὴν ἔξε-οδργα[επρας. επίαπι αἱῖφ , µη ὡραν ον 
λασίαν Την ἐ Θήβας, καὶ τος ὕμνες τες ἐν Φεὰς πε ο[επαῖίτ, ετ΄ Απορηηι ἵη ας Γεήροετας, 
ποημος αυτῳ' χαι περὶ τῶν λεγομένων ὑπὸ τῶν Άοπεπ, εἲ ΥΠΙΠΟΒ 4105 αλοραπίας αὐ Ριῶ 

ππαρεόγτων ἐξ τὸ µέσο γγώμας ἀποφανόμεος, Φωῦ- Βϊ 4μυπι ἀς ῑς, αἱ Ες ας [ρηίας 
µάτος ἄξιος ἐφαίγετο εἶναι τὸς ἀκέεσι, Τέώς μὲν {επ δις η πιεάαπα» Ἱ μμ ορο αδιώος .ν ο» 

ρω 
κα. πια 1ο: αν το 

ὧν κατάχευ ὁ Μελησιγοὴς περὶ τὸ Νέο τείχος, ἀπὸ [ιο Ῥτο[ειτει, π. 84Πὶ μά Δύο” Σί 
.. κν

 

ο 

« 

| 

πἩς ποήσιός γε τε βία τὸν μηχανὴν έχων. ἐΦείκνυον 
αὖ αυ[ου]ταπείδης.. Αιαιε μον (ωυβάία. 

Ώ]ε {πῖς Ἱηρτες[ας, ες οφηβάρη" ο οβη. (μαι. 

ε ναπ πΙήταπῃ ἄδεῃς ε ΡΟΗ) τομής ΄ 1 ς ο. ανν ον 6ο αν) 
δὲ 5 οἱ Νώτειχᾶρ µέχρι εσ᾽ εμᾶ τω χώρο ον ᾧ Ἠαβεραι: οΏεπάμπιαπε 8 εᾶ ο ος ο” 

. ( ων ων... 9δκ μ ἳ 
χατίζων τῶν ἐσέων τὴν ἐσίδειξι ἐσόιέετο, καὶ κάρτα Ῥοτα Νεοιεϊσμοπ[ες Ιοεῦπι» Οδ παρα η 
Ἀ { 3, ” . οι . κα αρ 

εσέβυντο τὸν τοσο, ο ᾧ καὶ αἴγειρος ἐωεφύκει, Ὢν Ἱπῖπα [ια οκη]διεε» εὔπιααζ  οῤυ]αν 41ΡΟΓ 
ἐκίῆοι ἔφασαν, αφ ἓ ὁ Μελησιγοὺς Ἴλθω, αὐτοῖρασυεπῖ νεπεταβοπς, ος άνοια 
πεφυκένω. ἍΧρόνι δὲ προϊόντος, ἀτόρωσ κείµενος, όαες 4παπη αὐ κος ῶ ερε[ίαιο, οσίϱὔ 11 

ο ικα) μέλι τὴν τρορὶν ἔχων, ἐπνωσήθη ες Ὢι Κόμη θλθς, αμίαι νὶκ αἸπνουίι Μαδετε αν 1ν 
ον {ο ἀσικέσθαν {εἰ τι βέλτιον πρήξει μέλλων δὲ ποριύ- Ογπιεῃ ο βάοτεα, Πσσεκωι τος 

εσθαι, τάδε τὰ ἔσεα λέγει, πο ος τος ἀπτήχαδαας Ἀδδς Ρτοπυπείαε αμ ο . | Ισ 
. 

α. Αΐψα σεδε µε Φέροι ές αἰδοίων πολι ανδρῶν. 4Ο: 7ος πε Φοημα ταρίᾶε μώμμα 
: Άν ΄ 

: πω δ. 1 1 / 1 ον 0 Ηώς τῶι γαρ χαὶ }υμός προφρω και µητι αρί- ΡΕ - ο. Ἱμηί θά πον 
ο νν. ΑΔ , η ᾿ ΜΗΝ 
η βεισ. ος «ΟπύΓΙ απἰηΙης ῥΥΟΗΡΕΙΣ Ρο ώ ά 
ον αρα. στο αμ. 

Ποπ ωμωμωυῥμ--- 

οπως, . Πο μὰ ὦ κας οσο με οφρὶ 
ωὸ δὲ τῷ Μέω τει γεος πὀρέυὐμένος, α σκέτο εἰς τν ''ἑλρομμι 18 λα. 

ον Κύμφ., διὰ Λα αν, τὺν ο) ας ποησάµοος" Ίν ο ὃς, Ἄονο Ίβιτς ἵηυτο, Ρτοβςἰ[ζοης όριο - 
ον αροςς [ Γον ΥΣ. παπι, Ῥετ Ἰ,απίδιπι Ἰήπετε οισὸ λύρα. πίνω 

./ κ αν ιν ς ἃ Ωω ΄ ο, ὅτως αὐτῷ εὐσορώτατω», καὶ, ὢς Κυμαῖοι λέγεσι 
| νο ες ο 42 ς1]πιο: πτο ἵ παταπῖ, ΠΒ μὰΦ 
ί της πρ ολ κλόνν ν ο Ιππο: εἴ, ηῖ (ΥΠΙΦΙ ΠαΙ ο Ὀ. Μιά 

Ἡ --- Νβυγής βασιληῇ Μίδ .ν ο δἴκω, δεήθέντων πω εἴης [οσετί . οσα, μος 16Η ης ρα 
πι ' σερῶ. αὐτᾶ» Ἐ ποιῖ καὶ ἑαίγραμµα τόδε, τὸ ἔτι Ῥητγαῖα τοβὶ Οοτάῇ βΙο,. 14 3 οήριως 

| καὶ ῦν ἔσὶ της ςηλής τ μήματορ τὸ Τορδίῳ ἔσι- πυης ἵη οἴρρο πποηιππεπᾶ Θα 
γέγραπ' ται, | ἂν εχιαῖ, | σον μου 

. : : : ον η - ' Πέ, «δν. ο ή δθὰκᾶ ΜΑΝ , ωκωπα ο δν 
ί .6 Αἰδεῖσθαι ρε], 7 Ῥεου Ιάεπῃ.. δ Λύερί αὓ 4βε]. ὦ Αἰτέντα Θα, ἁλνδηα, βατ.» 

2 / ' ᾽ σης . ον ς νι δε - 4” 3ητεα ὠὦλγέονττω. ΤΟΙΤΟ τυφλὸν, καὶ ἐἔκέλευσεν ἐσιέναι τε αὐτὸν εἰς τὸ ἐργαςήριον καὶ μετέξη σι Ρα, ὃν 
οὖαςε τπαρηαπι Ῥρατίεπι αἡῖς ἀείαπτ. 
0069 ΑΠ ὅτι, Ποῃ Όεῃθ. 
Γον ομᾶ αν, . 
7. Άπορος ἐὼν τοῦ βίου] Ῥπππποροτο ος, Βαγηε[η 

τοσιήαητεπι ἀῑάϊίαπα Ιακβπιο. ᾖς Ἠοπιοι. Ραυρειίαίς Εππιαπχ» ΠΗΡΕΟ, εξ Ἠμπο Γαπιοῃ Πδε]]ηπα, ἵαπα σπα Ἠσ- 
τοάοςί {οεἴΗπ1. ΔΠΠΡΙΕΧΣΠΤΕΠΙ, Ιπίξφμαῃς ερίρταπ]α., ευἰ (α1α αἀρο[αῖς, Ι5ΠΗΑπιοά1 ργο[ίεδβοποπι τοβατριής» 
ἐωπα» υὲ ρώτα Ιεητῖο ΡΓεπιαπ1, ἐνδέης γὰρ ἦν τῶν ὤναυ- 
ταἰων Ο. 16. Οὐαπίο, [αεῖας ἔιετας αμόζοΏτατεπι 

Ἠμίς 

ζομπιθηϊαΠο ἀεπίμιετε» αΌλπι ογοβοίωήη πιοπάηοῖς 

Ώωυεῖϊπο αάοτεπι {Ε118. - ος 

14. Κύμήν Ἐριώπιδα πούρην]. Ιάεπι Άαγηρβις Ἐλωτώ- 

πιδα. κοὐρήν, ΕΟΠΤ{8 (αδμ]α5.. Εἶδες αἨἴεπα αᾱ Νεοτοί- 
Ἠθηίος Ροξία.. 460ΙΠΕΠΡ.» θμοπιοᾶς ΤεςΕΠἔεΠη 6Οτιῃ 

τρεπι Κύμον Ἐριώπιδα κούρην αἀρε[]αῖο Ροτη]ε απ 

ἃπς 1ῃ Ἱκέον τεῖχος ΟπΙΠΙΩ ΙαάΤΑΓΕ» εἰηδάεπι ροβείο 

πά πιοηίοπι Φα{άσποι θἳ ΙΠΠΕΙΙ: ΗΕΤΗΙΗΠΙ ππαπ][οβο 

ἀθο]ατας, Ὀν]ῆκῄπια ἀοέήσβπιις 4ε αήτυ Κύμης ἐρῳ- 

«πίδα κούρω, Όμαο ]0ηο/ῶήι ᾖΙίασιν 41ἱΡΡΕ πηατης 
εἴως εοἰοπῖδηι, αποιπαάπιοα πα ή10ήσ. σγαῖμηι βία 
4ρμᾶ Εσωηίπην Δοσηιη, ει ΤΥΤυ5 ΤΝ Π3 / δα 
ὡ/άομές 1Α {απααὶ Αἰγ]πίαιις γατῖς /αΐρε . ΧΙΙ, 19, 

ἳ «6 Νε[ρεχῖτ πες «/ερύ. ἢγσ. ἵῃ Νέον τεῖχος. 
ὁ Ποιεῖ τὸ ἐπίφρ. Ώαῤαὶ, Άργους, ΟΧ΄ μνήµατος Μίδεω τοῦ 

Φίτης, ὧρ Χωλοτειχήτης' ὧς Ηρόδοτος 

ματεῖ. 
δίεω ρα Τό ων 

ορ α 00”. 
: { ία μα 

90, Αἰτέοντω τυθλὸν] δὶς πιε»’ Οτο ᾖνσε, ολ ν 
ἀϊσες Πρετα Ἱπαπα αἀ/ρεισαηῖ» πες ρε μες 
Ὃ ος πθοσρίωτία, εχκσερίο ον ΝΗς 
αἡοα ΙΟΠΗΠΙ. ου πο λώρο 

«193. Οἱ Νεντεικεῖς] διορθαρς ος ομήμοβὲ αν 

Ρο06 εἶιις Ἰ]ς τοπΊροΓε Νεοτεμώσα! Εμδι δα χωλσεή 
π1θ.{., Ποἱβοηίηε παη]α. δρορόρηις, ταν ερ 
χίτης' καὶ Νευτειχεὺς. ὧρ Ἡρόδατης ο.ἨΠοπιεΠ. 

46. Δεηθέντων πενθερῶν αὐτοῦ] πο Ἐώνθος καὶ 
Πος1 Οθιταπίπε τοῦ βασιλέω» π8' τα - 
παροκαλοῦσιν αὐτὸν ἐπίγραμμα ή μή 1μάσηϊ» 3 η 
οουίαπε θλὐμ]ατοσος,, Περίαταπσὰ ϐ 1ήρίπΗΣ» ο ο. 
αυτο ίσο, «Οἱ. Οη/ΟΟΤΑΜΣ δν ηπῃ ποή ποτ 
Ῥμί]οίορΏις, αμάτοτοπι εἴδ ιο το(Ηπιοπίο, υ ες 

Ώίορεπες :αὔγε. Ἰοσυρ]εῖο 204613 βρίάη. τείσεο) 
στ Οἱεοῤα]ο. {ἡμαίο. οι] βΒαγπέβας μὸ νι 1 ο 

πηε]ίοτᾳ βομδενέης Ὠϊ[. Ἠετοάοῖ. Φοπκαϊθ. η μἍ 
οἴριε τάπιΦῃ ΟΕ] Άυ]η» πι ώς ο μμ 



πα ασ λε- κος”... 

ουν. 

ΕΕ τα ατα ο ΚΕ απ | τοι 
ωίο, υἼρο, ΛΙάρ φιῶ {ΠΙΗΗΡο /ερα]-δο Χαλκὴ παρθένος εἰμὶ, 3 Μίδο οἳ ἐω) σήματ! 
ΜΕ ) ο ράς μς. κειµαι | ανα Ἱπάα {είς ο {ης πα/οἱΠί αἲ» Ἐσ ἂν ὕδωρ τε ὃ ῥέ, καὶ δέδρέα μακρὸ τε: 
2 κ) ἡλήὴν | Ώιη [οἱ εκογίεης οἱ [ῥ]ρπαϊάα Ίωπα γ]μοσί, 

ωη βιοί Ἰαῤωπίμτ, ἱπιπάαπί ίογα ιδ, 
{1ἱο οοη/απίε αρο, ἰποτγπαφιο {η ΙΠΠΟΤΕΣ 9 

2 5. { ο ; Ἠέλιόε τ’ ἄλιων 5 λάμπή, λαμπρά τε σελ, 
ἆ Καὶ ποταμοί γε ῥέώσι, ἀνακλύδῃ δὲ Φάλαδ- 

ο Ηπᾶο | σαν 
λα, Ηἱάσηι ΊΠΟΠΕΟ Γημ]αίη Ρίο εὐατε Αὐτᾶ τῆδε μέεσα 9 πρλυχλαύτε ἐπὶ τύμβε 

φίάἱ0Υ. Ε᾽Αγγελέω παρίᾶῖσι, Μίδης ὅτι τῇδε τέβαπται. 
. . ο. Ἕ . ι . ’ κο 3 ο” ρω . 1 Ογπιο Ίρίεας Ίη Γεπηπι εοηνεβπ]ῖ εαππίπα Κατίζων δὲ οὗ ταῖς λέσχαιε τῷ γερώτων ον τῇ 

19 
Ὅ αβίτατοητ ααἱάπαπι ραῖ ερ{[εῖ Ποπηπϊ τε[ροπἀθ- 

το, ΥΗΠπιαε εδ[εῖ συ1ῃ εἱ αἱ ἀεάπχετας, ΤΗΠα 

Πηϊταοπεπι Ῥρετίταῃερας, 

οε]εῬευῖπ]απι τεάάἴτασυπῃ, Οἱ ρτα{επίες ας 

θιταε, αποά Ποταραητατ ευπι Γασοτθ, ΜΕεΙε- 

απ Γεέετατ οἴξεπίαδαι, «οἱοφπ]ῖααε {αανί-6οκύμῃ ὁ Μελησιγενὺε τὰ ἔπεα τὰ πεποιηµένα αὖ- 
ο ὦ . 5 ο 5 , ἡ . ο. Ὁ ταΐίε απ{ομ]ταητες οῬ]εξίαης, εαπα 1π [1] αἆ τῷ ἐπεδείκυτο, καω ον τος λόγοι ἔτερπε τοῦ Ππτε]!ρεης 1ρῖτατ 9 / ο Ν . ον .. ! , α ἡ ... "αχουυτας' κ αυτου ωυμα α..” εἰ ίσα). Όγπιφος Ῥοδβη {παπι ρταιε τεοίρετα, εἲ Ίῃ . ο ο πα Ν Ν 6 2 / 5 ο Ν « 

εοη/[αεἴπάΙπεπη αιἀἰεπίος ἀσεῃς Ρο[ίτεπιοµι- ος δὲ ον. ἁπνκηνα ος η ποίηση ο ος Ἰπδπ]οάί οοπα1είοπεπῃ Ρτοροπίε, ἀἴσεῃς Π Ῥι- Επι» χαὶ εἰ σ υήθεια) λα ρα. 
Ῥ]ϊος επι αἰετε νε]]επε, {6 αἰνίταιεπη Π]οτιππό5γουό πρὸς αὐτοὺς τοιούσδε “προσ΄νεγκεν λέγων ὧν εἰ 

8 )έλοιυ αὐτὸν δηµοσίη τρέφεῳ, ἐπικλεεςάτην αὖ- 
ΔπάΙεραης, Ῥτουαδαπε; αἀάεπῖε {ο φποήίε τῶν τὸν πόλύ ποήσει, τοῖς δὲ ἀχούουσι» [ἑουλομέ- Ἀάἰπτατος, Πῇ ΡοεΙτίοπεπι {ααπι αἱ {επατιῃ 16- γοις τε ην ταῦτα, χαὶ αὐτοὶ παρῄνεον ἑλθόντα ἐπὶ 

τὸν βουλὸν Φεήθήναι τῶν ουλευτέων καὶ αὐτοὶ ἔφα- προ πμ ο ον πα. οσαν μόνον δὲ ἐπείθετο αὐτοις, κα) βουλής 
πεΓ]ς ετας, ατ η Γεπαῖαπι ἀαςετοίητ, 1]ε πμ] συλλεγοµέγης ελ ὠν ἐπί τὸ Εουλείο» ἐδειτο του ἐπ 
Τεςι/αῃς, ρῖ οΡροττΙΠΩΠΙ ΕΓαἴ, ΙΟΠΙΙΠΕΠΙ ἆθ- ο σα κα}εφῶτος, ἁπαγαγεη Ἠ αὐτὸ ἀωχ]ς, Ἠῖς. εοπ/{τεης Μειεῄρεπες, εαἀεπι ἐπὶ τὸν βουλήν, ὁ δὲ ὑπεδέξατό τε, καὶ, ἐπεὶ 
γειρα ἆς αΗπιεηεῖς Παδι]ε 1ῃ {εηΒΤΗ 4 Ῥαμίο καιρο ἣν, ἀπήγαγε. κατασὰς δὲ ὁ Μελησιγεὴς 
Απῖο Ίη σοηνεηεῖεπ]5 ρτορο/Ίεται. Ὁδί ἀἰκ]ν-Ζ6έλεξε περὶ τῆς τροφῆς τὸν λόγο Ὃν καὶ οὐ ταῖς 
{ετ, ερτεδία» [εάθραι. Ίυπι απἴεπι ΠΕΠΑΙΟΓΕ6 λέσχαις ἔλεγω. ἂς δὲ εἶπω, ἐξελι)ῶν ἐκά.ητοι 

οἱ δὲ ἐβουλεύοτο, ὄν Τι χριὼ εὔη ἀπποχρίγασ»)αι 
β]έΐ. ΓεπατοΠρις αποϊαιοῖ ἵπ «οπνεπιίοιίς Αντ. πρ υµ ον Αν υταν αν κοσος αὐτὸν 
ευ(ῃ αμάἰεταπῖ, Ρεηίομεπα αἀπα]ετεηάαπη: ι-. Χ ἄλλων σοι τῶ [βουλωτέων ο) ταῖρ λέσχαις 

Ώβεῃες Πῖς νοτυῖς ετοέξις, ςοἰ]εξίο {επαίι π 

; . . . - ᾽ / 3 / . ου 2 

-ηπό ταπτῦπα ο {εηαοτίρης τείεττυς ΜΕΙεβροπίςδΟµπήκοοι ἐγέγογτον τῶν [βουλευτέων ἕνα λέγεται οὐ- ὡ . . ον ο” ’ 9 ρω Ῥοβυ]αΠς σαἰεμίο [1ο τεραβπαρίο, Ιπίείαιε ᾿αντιωήναι τῇ χρήμη αὐτου, ἄλλα τε πολλὰ λέ- 

14οΡί]ηπήτ Ἠοπηστι. 

Α]ἷα πιυ]τα, δε 4ποφπε ΕοΠΙΠΙΕΠΙΟΤΗΣΙΕ: Π 16- Ύρτα, καὶ ὡς εἰ τοὺς ὁμήρους δόξει τρέφευ αὐτῶς, 
1Πε] ὀμήρους, Ίος εδῖ, «9505, αἰεπάος {{εί- οὁ (λο πολλό Γρ ο φ : | ὀν τέ χαι α ξουσυ. 
Ῥετεπε, {ααταπ εδίε, ατ τγραπα εἰ πιη]ίαπη τν ο ομο κοσμο εν, ἂν 
εἲ αηη]επι Παθετεηῦ.  Άίαιε ἴ]ης ΡΙπηαπιρ ολ µ μον ἐπέκραφησεσω ο κλσιν! 
ΣΠοπιςτὶ ποπιεῃ ΜΕε]εβσεπὶ Ἱπαϊταπη 65ε, αὐτὸ Τη συµφόης. ο. γαρ ως Ἄώρλου 
16:10 ΔΙ, παπι ΟΥπιΩΙ οὤοο» ὀμήρους αρρε]]αηπι. 9Η Ἠρους Ἁργα ας ον σβοτρα ὀνομαζομένου αυ- 
Ταπιαιιο ἱπάς, ααῖ Ρεμ Με]εβρεπες, ΏΟΠΙΕΠ Ίτου Μελησιγέεος, Τουτο γθέσ.λαι τουγυμα Όμη- 

Έτ εχιταηαϊ 1]αά ενπ]ρα- 
τυΏῖ, ΦΗΗΠ ΠΠΕΠΕΙΟΠΕΠΙ εἶας {αοετεπῖ. 1τ- οὗτο, ἐτελεύτα οἱ οὖν ὁ- λόγος τω. ἄργοτι μ 

᾽ . : - Β ΠΠ .φ Ἱ ο ; / . Ρρχ ) μη ας εεγπα]παϊῖα εδῖ ἀεΙβρειαιΙιο αὖ τΠαρΙ ΤΑ8ΗΟΟτρέφειν τὸν Ὅμωρω ἔδοξε δὲ πως ἵ χαί τῇ ὁ 
ΏΟΠ αἶετε Ηοππετπα, Ρ]ασυϊίααε Ἰά Γετε ο0- λη. νε κς 2 }ὶ ον ο καὶ τή αλ. μετο. Ἡ ΙΟΟὐΛήε ἐπελ,)ὠν ὁέ ο ἐπιςάτης χαὶ παριζόµε. 
ἴθτο {επαϊμ. Αοεσεάεην 4πτεπι ρτῶ[εξτης εἲ τῷ δηρν ος ν ὅ 
πάβάοις 1ρῇ επατταν]τ σοπῖτατίας ρεΏείοπίο- ᾿αυτῳ ὀιηγήσατο τοὺς ογάντιω.έγτας λόγου, τῇ 
ὃ 9 κό νν } Ἆ » ια 
Ίμς {επιοηίία5 εἰ εοπ{η]τα [επαίμς; πίαιιθ αι. χρημη αυτου» καὶ τὰ δόζαντα τή [βουλὴ. Ὁ 
αῑῑτ, Πς νειβρις σααπήτατεπι Γηάπι ἀερίοτα- δὲ » 5 Ἠκουση» ἐσυμφόρῳέ τε καὶ λέγει τὰ ἔπια 
δαῖ » Οβτάδε, 

ο 1 ηδί ια Γαία ἀαί [βρε αἴηηις ἡπί- 
ΗΠΗΗ. ο 

η απιί πδί σε υεπεγαπίς επ Ἱδετο πιαϊγὶς 
Ἐτανμό, «οί ΥΠ, θα ἸΜαγΠά 

αμοπάαηι 

οὗ μ αἴση δῶκε πατ]ρ Ζεὺς κύρμα γεέ- 
σθαι» ώς. τ 

Νήπιον αἰδοίης ἐπὶ γενασι μητρὸς ἀτάλλω) 2 
Ἡν ποτ᾽ ἐπύργωσων βελῆ Διὸς αἰγιόχοιο 

σος Λαοὶ 

-α Μίδεω Άαγοςο. Μίδα Ὠἱο Οὗγὴς, ἵῃ ΟοµΠΙΠ. Ῥ. 465. εἲ ΛΠΠΙΟΙ, Τ, πῃι Ρ. 519, ἄτο Ρ. 964.» δεχΗ Εηρίγ. Ἠγβοι. Τ.. πι, Ρ. 75., πθο σοπ(αΠίος ἴαππεῃ , τς Γδί ζηῤγ ως  ἴμπῃ /οηβίης περὶ Ὕψ. δεζχ. 96.5 ῥέοι εἲ τεθήλοι Άαγοεο. -Ίπῃβρ]ο. ος ΠΗογειλαεὴ/ ει. Νουίς Ρηπεϊρίαπι ἵΠ Ρ/αίοπε Οᾷρ᾽ ἄν ο Λάμπη Γ]ΐ0 ο Ο0ηγς. ορεν, Τ.15ρ/, 1, 89,. Πϊ λάμποι οἴιπι Άθγους, «/ε]. Πεγεύ. ἆ Νεῖ- ἴππ Ἠυπς  4βεΙ. Ἀαγουο. Πογειῦ. Πο. Ώίο Οὗγγς, ει Δη]ιοὶ, ποπ. Ποτμης,  Ἰάσδαεητ ποταμοί ῥέωσιν. ε Ῥ]αιο, Άργος. Ρααί. «ηε]ι, αΏοί Πολυκλαύτῳ αὐῖ πολυκλαύσῳ ἐπὶ τύμβῳ. . } Σηµαωέω ΟΕτἴαπιεΠ Ηοπ], ετ Ἠσβοαι, 6 Θέλειεν «πε. ὃ Βατ, αγορα, ΡΠΗ5 αὐτὸν. { ΛάάῑάΙς εκ {οριο (αἱ. ΕΤοΧΙΠΗΠι 

: χ « / ’ / ω ο ενα ϱο6᾽ καὶ οἱ ξένοι δὐγεγχαν, ὅτι μνήμην αὐτοῦ ἐπ-οι- 
ε 

ὗ Κάῑ Ῥίο ἵπ Ῥμαα- 

«ρήμη ατηρῖι ο μίζας ἵπ Νου. 

55. ΚΑ) ποταμοί γε ῥόωσμ] Ἠπος πιαπα οχατα 1ο οταµοί γε ῥέωσι] Ἠαες Τα 
τν Ῥιοίσοσυμη Ῥ]ητες ΠΟΠ ποτε, Δάάῑα ο {μηρεγρη- ον γετίας πιοάυ]υπι Ῥοδί Παῦσιμῖε» νἰάεπτις. 11 
ος ος α) ποτωµοί γε ῥέωσι ------ὲ Αριά αἶῑον καὶ 
ΘέΊοη). πλήθωσῳ ---, Βαγηέ[βο Ῥτοραπία, ΡΕΩΝΟΙ 1/0- 

ο νωρ αὐτοὶ πιαρήνεον ] Δά αυτες Ἱπρταῖα ασε]ἆ μη 
ΤΟ ἳροῃᾷο πΦΗ αὐτοὶ ἔφασαν' ουαπα Ἱη[πανΙατεπι Ραυΐμς 
ας ὁ καὶ αὐτῷ παρήνεον Ἱηπαίπατυπα ἱψίς, Οµ0 ΝΕΟ 

᾿ ελθὼν ἐπὶ τὸ βουλεῖον εχοι/αθίτηι 2 Βρυλείω ἆθ 

«Γεπαϊοτία ἀ]σηϊεια ἄσχιτε 

) 

1Η, η] ης αἆ {]αήῤοςά) ' 

Ῥ. 105. Ἱ]Πηγαν]ε», αδῖ αμπείο βουλεῖν Ῥτο ΙΙ εἳ 
{εμαίοσυπ] οοη{ασΠ1 ἵπ Πο ο νο, 

91, Ὁ ἐπισώτης] Ἐκ οβ]εῖο αἀπιεβοπῖ6» ὃ ἐπὶ τῇ τι- 

μῇ ταύτῃ καθεσὼς, ης ἵπ {επαίηπι αὐπητεῖ οπρίάος Κκ. 

οδταί Οτο, Νοια Ἱεταπι τη εβτερΊηπα νοςρβπ]ο- 
τηπι ποναίοτοπ1» αὶ τὴν χρήµην εἲ συμφοραίνει ης τς- 
οθηιϊκβπιλα αμ]άεπι Οπαεσίας αἀρτοῦητα νο]η]ς, 
᾿οο. Ἡν ποτ᾽ ἐπύρρωσαν] Νεχαϊ Ίδια {ο «{]]ως ἄε 

Ῥαϊπία Ἡοιποιί Ο, 12. Όμας επ ϱΥ ΑΠ} {ία φούνατα 
ο Μ 

Ἡ 

σόα 



ωσθρ νο ρέες ἁλνιώθο. 

νο ττπννηρττα προς στνφνρση-τν τησ μπα πο 

τν 

Ἐν ο 

Ὃ ο οτροσαν φρς η 

ή, . 

ο) 
Ἱ 
| 

- 

753 ΗΕποΡρΡοτι δει νο 

«φορίδη, ποιξ Ἰλιάδα τὸν ἑλάσσω., ᾗς ἡ αρχὸ» ας αριά ΤΠεβοτιάση» πήποτν ο 

. . .ο φ . . ο ἐννβ 

Λαοὶ Φρίχωοε, µάργων ἐπιβήτορεεἵππω" επ Ρῤηοπ]Η ον εεταπη Πε βοΗΗ μέρη, 
(οπάϊάΙ{ αὖ Ρείασις, ϱγώ{εγ]αθεπ!ὲ ΜεΙΗε. 

: Ώυᾶβα Ιουῖς ῥγοίες ΠΙόζΙΗ ἠύηο ργεν/α υο]εδα! 
/ 

Ὁπλότερι µαλεροιο πυρος κρίγογτες Άρήα, 
| / 

ϐηπίδς εεἰεύγατε γδετι Φα ΠΟΗό ᾱἵ- Αἰολίδα Σιμύρην ἀλιγείτοα ποτιάνακ το" 

π Ὁ 

“ » 3 .” ο» 

Ἡν τε δὲ ἀγλαὸν εἶσω ὕδωρ [εροιο ος ρα μη | 
2) δε ο δε κ ο μμ 
Ἔνθηω ἀπιοῤύμενοι χξρα! Διός ἀγλαὰ τέκνα, { Ογπιαα» φιθεάμε οἶγος ἠπίγα }ιᾷ Πιπίά οἰσμάϊν. 

Ἠθελετην κλήϊσαι δαν Χθόνα χα] πόλη αγδρῶν 5 ΠΠ αιίγε [πετ [ῥηευεγιηῖ εάΤηΙΠΗ 90044. ών 
τες κ 2 / . 1. ΤΗΙΗΊΠΙΘ. . 

Οἱ δ) ἀπανγνάσθην ἱερην ὅπα» ΦΗµμι ἄοιδήν, δε φμἱσιηφιο πηβί εἰπήστη οπἰμηθμέ {4 
2 Ἰ - / / Ὁ . ον κα 

Αφραδίη τῶν μέν τε ᾠπαθὼν τι Φράσσεται αυ. οἱ, | 
θις | Λοη ἔπιρμπο εγεί Ίσυα φιιοᾷ ΠΕΠΙ6 Ὃ ια 

᾽ Ἰ / ῃ ἶ Πι ΠΠ... 

Ὃς σφυ ὀνειδείησιν ἐμὸν διεμήσατο πότµο, Ξ ο ας πα ο ονὲ ῥειβότε ῥ4: 
ο ον "5 λ λ 3 

{ ἱ Φα ς 

Έγρα ὃ εγὼ τήν µοι «εὸό ὥπασε γενομένῳ περ 1ο 6 η 1 νο 
ο ων καδια , ω ο ὃς η. 

πλ αμ ον φερ θεος ͵ δυμῷ. δοᾷ {αηι ΡεΥ /άογ υεΓἱρία ΡΟΠέΤέ πας 
Οὐδέ τι µοι Φίλα γύια µένευ Περαις ο) ἁγυιαῖς ο ιώ 

ὦ ανα : : ο} ορια Πόη | 1 εν 

Κύμης ὁρμαίνώσι, µέγας Ὁ δέ µε «υμὸς επείγει οᾳ' πδ. 
ο» 9 2 οω 3 ο) 2 ζ . ή “1. β ς ν ή, 

Δημω ἐς 5 αλλοδαπῶ ἰέναι λίγο πες ἐώτα. Ίπμε Ρεγερηῖπα /2άεΙη πηἱδί ΦΙΦΤΕΤΕ ο. 

αἴη σοπέεΠἁ 
. ' αυα!η 11” Μετὰ τᾶτο ἀπαλλάσσεται ἐκ της Κύμης ἐς Φω-15ΥΠΙ8 ἀείπάε αὐϊεπβ Ῥμος ον 
πΠε(Π15 πἩ 

καΐην, Κυμαίοί ἐπαρησάμεος µηδένα ποιητν δόχιµο δΡΙΞΓ3Ώ5 1ΠΤΕΓΙΗ ΟΥΠΙΦΙ) πο. αἱ 67: 
Πρηϊς Ῥοδτα 1η Ί]]α τερΙοπέ Ε 2ΙἩ ΠΠΟ” 
τηῶος σε]εῦτατει. Ῥ]μοσςᾶ αΠτεῃ ]ῆς ραδΏπι 
4ο νἰξίάπι Ῥρατανϊε, 1π εοπγεπἝ νο 

3 ο. / 7 ὃ α / 3 ο 

ο» τή χωρᾳ Ὑωέσναι " ος τις Κυµαίθς επαγλαιει, 
3” 5 -ᾱ. ο» » «ον 

ὥπικόμειος δὲ ες Φωχαίην, τῷ αὐτῷ τρόπῳ Ἐβίότευ- 
συ, ἔπεα οἸδεμωύμεος οὐ ταῖς λέ / : σηρης, ται αἳ- 
ος εμωύμος 9) ταις λεσχαιε κατίζων, ο) σατπηῖπα [ια ο[8εΠΙΔΠΡ 6ἳ σοδβάξ η, αμίδαα, 

κ. ο Ῥώκαῃ τατόν τι οό Θεσορίδης τὶς Ἠ)9Οῖεπι 6ο ἴεπιροτε 1π ἵ]α Τλείοτις ορ ρατυι 

ο ον ὰ- τὰ, παιδας » ἀγὴρ ὁ κρήγυοο απῖ ῬμετοῬ [ἰττεγαφ ἀοσονςν σος ή Ροδή, μα 
καταγοήσας δε τε Όμηρι ΤΗΝ ποῄησιν, λόγες τοιέσ-- Ρτοβαισ», ]ς σοπβαταί τς ρατατωσι ο 

δὲ αὐτῷ “προσήγεγκε, Φὰ5 Ἑτοιμος εἶναι «έραγτεύειν χα) 1ᾳ5πιος1 γετρῖς επ α. ν]έλαῖ {ιρρεάΙ- 
/ - 2 } » 2 ω 1 1 κ. 

./ ο ο 2 / κ. 
εἴη αὐτῷ τῶν ἐπέων αναγράψασθαι., κ. ῶ] . ΠΡ] άν αρ Ὃ ο ο ο ἡ κα] ἄλλα ποιῶγοροτο ραϊοίους, εἲ αἶία ΓΠδίρά6 πβοήί αἰσμμ] 

ῥὸς ἑωυτον αἴαφερε αἱ. Τῳ σε Όμήρῳ ὠκεσαν- «ἀβ[οττοί, ἨΠοπιετας, 143 Πλ ας 
2 / .ν ρ. ν 9 ασ Ί ων α ω 

Τι ἔδοξε ποιητέα εἶναι ταῦτα" ονδε γὰρ { Ἡν τῶν αἴηια αἆθο πεσθ[απΙοΓΗΠΙ ΙΠάΙΡΕΠΣΣ οτί 
Ἱ . β 

ῤ } Ν ον . “0 

αὐαγκαίων καὶ «)εραπείη». διατρίβων δὲ παρὰ τῷ Θε- ἁπίη παπς «οπαἰσίοπεπι ΡυΓΑΥΙΕ ͵ η μπι Εαΐτ 

” νέδω γαλ ἡ νο Ἰϊαάσιη, ος ΙπΙΠαπι εδῖ 

ο ια Δαρδανίην ευπωλο, ο 9 οσα εἲ Παγάαπίαηι οηΐ0 ΙΤ 
Μς πέρ ὃ πολλὰ πάνω Δαναοὶ» 9εράπωτες ΤΗ ος Ρώτα 

Α΄ ά : : Όνα Ὠαπαῖς άανοτίε / 45 μα 
λ / | π τν ο . η {3 Ὄ ας σ λ 

καὶ τὴ καλθμέη Φωχαῖδα, Ἡν Φασι ὃν Φωκαῖῖς νὰ οοφεπ 
ε/ 3 3 ο 5 μή σα 

. αν ιν λ ον ασ ντ, ος ὡς ης αριιὰ {6 εοπάΙτατη αἲ Ηοπιετο αἰπηῖν ον οπΠῃ 
δα καὶ τᾶλλα πάντα παρα τε Όμηρι 0 σι οριόηρΏο Ἰ Πε[οτίάες, δΙ Ῥποσαϊάεπα αἲά δέ” ορ. σοἳ” 
ἐγράγατο, διηοήθη ων Ῥωκαίης απαλλάσσεσθαι, αῦ Ἡοπιετο σοπηπηπηίσατα ἀε[ε με οδῄα 

κ πόσα θέλων τη )μήρη ἐξιδιωσασθαι" κα ἐκ ἔτι {ἠταῖτ ε Ῥμοσδα ἀϊ[εεάετε, Ἠοππεὴ να 
ὁμοίων ο) ἐπιμελείῳ εἶχε τὸν Ὅμηρο, ὁ δὲ λέγει αὐτῷ Ρο Τπα νεπάτατε,  Όπάε Γαάλυπη ο 
τᾶέπεα τάδε, Ποπιετῖ ποπ ῬΡεῖπάε «ΠταΠΙ μαμα ᾖο, μμ 

Ῥμοσαϊάεπι 4ποφ1θ παπι νοσαηῖ,"] ατα 

ἆ . ᾿ . . - σ τν μα 

ο πας : ΤΠε[χομίἀ επι μαἱασπιοςϊ Πτ {08 ϕ μία 

οι κια κτοιστς 4ο Τβεβοάς, εν τμ]ές, οταΙδη - ος 
Ουδέν αφραφότερο πέλεται γέε ἀνθρώποισι. μη, : αἱ . ον 

. Χο Αα νν 3 ο ς ή : σος. 4 «ο μ. ο ῥιήήάΠά Τέ αλ ὁ μὲν δι Θεγορίδης ἐκ τῆς Φωχα[ης απηλλ η κο 24οπς Δαῦοί ἵπ ϱγΗΜΙΣ εΦεῦ ΩΜΗ ο 

ο. ασκαλίην κατεσκευάσατο᾽ χαὶ τὰ ΤΠε[Ποτάςς Ισίτητ εκ Ῥμοςξα ο αἱ ένα 
ἔπεα ἐπιδεκνόμηο ὡς ἑωύτῦ ἐώτα, ἔπαμόν τε πολ. Ἡτ: ΠΡΙ ετεξὶο Ιπάο, οασπή κας α ΡΙ: ο . 

. 3 ο , ς σσ / ν . 1 2 τα, μας 

λον ειχε Χα ὠφελειτο ὃ δὲ Όμηρος πάλι τὸν αὐ- ης ερτερίαπι πι] ]αυ η ρπΙμπο . 
τὸν τρόπον δητατο ο τῇ Φωχαίη, απὸ τῇ , Ὅνλταξαπ, Ῥοτο ἩΠοπιετας 1δ ρῃίε, «Ρ 

ν ν/ Ἶ 5 «πο Της Π'οιη- 16 ν] ῬΌ ἆ Ῥμος η πιυιίο» οἵος Ὢν Ῥιοτο ων πλω δω ᾱ : : γ]νετε ΡετρεΡα! αριά Σ39πήε ΠοΏ ο, 
3 χο. : Ρο 68 πολλῷ µετίπητα νῖξεηπι αῦεῃς. Τεπηρος ἀαπο” νὰ 

ἄν- πο 
α ες ας αὃ η 

ωνον ὀώσάν ανν Ἴσο πω Δἱ ἀρζοβμ ον, ρα βμας -ε ᾿ | 2 ΠΟΠ ἨΠιπίςε. ε Ἐθέλει 1άεπι. Ἱ . Ααγοςς α 
ἥάεπιι .. δίδασα, -ἄπῇ, Ῥαλαε. Άργους.» τεξῖο: κο) τὴν δἱδ. αἲῖ, πμ - ίο 

8. Πώνς Ετζ, 
ῤ µ 

: ο { δπΙῃ πιαττὶς ὦ μα τν ῃ ὃ ν : ν ά : 

μητρὸς αἰδοίή» ΒΕΠΕΑ πιαῖϊτῖς Τανεγεπᾷαες ὁὴ φωίδμς πῖδις, τὸ : 6. ο8. 
{ωῤῥηευ ὤταλλε», πυπἹεραῖ» ζΦ1ζμς Λοσέεα ΙΠοομοίηηα αάρε]ίαάσ ο ο. Ῥήοήσπο Ὑοτὸ 

(2η1ομέέα α ή ἤν ποτ. ἔπυργωσων λαοὶ Φρίκωνος, Ο απ λΙωοορ τής μικρῶρ’ πι ΟΙ 
: ο. -Ἡ . να. ψέ αἲ ον νά ππιΡηυΠΙ ς παω 

ρυ]ἵ Ρήςοπῖ5 πεζΠστυης. κ ο σα]ό [01 υε)ὲ -4μ- μη ο ἆνα, Ἠούθιο ἀδίααίοας Ίος μμ; 
ο Ποη εαβίο: ϱΗἱά. αἰεζηζς/[οί 6ἱεογε» Ία1ῃ ῥεγοἱρίο, Ἠλ- Ἱεάσπι α][], Ἡρτορίπα Άαπο ἵπ τε] οῦ{εζ η, Μύ. 

25 υΈ)ι ἔἴοπις Πἱα. ἨΜεχαιίο εεσίαδ]ε [οιτλδ/α εί πιεβἰοῖπα, Τ5, γή) Ὠἱρί, ἆς Ῥεϊπι, τα]. 091οΠ. ο, 19 
να ε , : ; | . ξ : ; τς 1, 

ΤἩι ποτ ἐπύργωσαν, εδ; ο) οοΠΙάΕΡΗΜΗν ΓΟΥΠΠΠΑΟ, ος Εεηηβεγδ; πὰ Ροή/μο. δ) ρα πρό ων 
24.14 Πἡ Δαοὶ Φρίκωνος ΟΠΙαΠΙ» ΕΧ ΓιοσπεπΙ Ίποηία Ῥμηίσ]ο, 44. Τήν τε Φωκαῖδα] δἱ Οἱ- 12’ Πργοάοίο 0. 1 

(0, Τ, Ἡ, ο, {οΠρθεΓίε, Φωκαῖ ο . Φρικίῳ» Ῥοδτα Φρίκωνα νοσαῖ» ΡΙΟΡΕ ΥΠειπιοργ]ας οἶίπι ππ Αῄαπι ρτορταβῇ αριά ὠΥγαδοπε ΧΠ. Ῥ. 929, Λ, ἱερεπάµην Φαιωὺς ἐν ΟυΙάήο ΤΝ. ἐ3 ΛΡΟΜ{0» α! Πήπαήο 
Οοπβής 7. Πο///επί μη πἀ ο ορῥαμ{ Δὴ5, Φρίκιον. οοπἰδέτιταπι Ἐππήπδηαςί, Οµτάϊπαας Ορ ο ο ο. 

ο ἅτι Ἑλήσομαι ἀκράαντα Φέρων] Οριπιό, "Ακραντον Ῥηπιοτα. Όοτοντ, Ο. 3. Ἱπρηϊαί» ο με οι ο πποά ση ἱηρυ]αῦατ, αμοά αυ ΔαγΠέ[ΙΗΜΟΗς ψί, Ερο οοπὶεόΠοπεπὶ Ι5ίαΙΏ. ααμας 3 0. 
ἴηβοτα ποπ Ροτιής, Ῥτασβαϊ εὔἴαπ ΡΙας Ψ]βαῖΟ Δῆμον ααϊᾶε Ἰ μἱεαμὲ ρλεσ]ατε Ν. Εμ 15 η. ή 
ἓρ ὦλλοδαπῶν. Βατπε[ίηπα Ἱπ/ρίος 4 Π. Ω, 481. Ῥοπίο αν; 97. ο. | 59. Ἠλιάδα τὴν ἑλάσσω] Ἰηάεια, 4ὐδε Ἠο [5 1Π π1Α- ών σλον 

ἵε, ἵπιι 15 

ας Ιμραέυ ος... 
: 5 εδεἴῖν 4 “ντ 

τατε, { σατπῖπα ᾳὐ8 ππεα!ῖαί [αεΙεΏδ» ὰ ο 

| 
ήεπε Υε1Ο ος. 

µαεἴο, 3” Ερ. ΕΣ. 

ασ 

νετ 

' 

Μ- 

Τ 

δ 

Αι) 

ον 
οι Βοποβς ον ἕι 

Μπι... 

μαΐκ 8. Αν 



ΡΕ ΥΓΤΑ ΗΟΜΕΑΕΙ | - 
ΕΤ Α οδός ες κ. ο ολ Ἡ κ εις ε ος. 

ψμ ἀἰάάοι ϱ Οµίο. πιετοβίοτθᾶ Ῥμοσδατη ΄ ἄνδρερ Χτοι έμποροι ἀπίκοτο ἓε τὴν Φωκαίη ὀχε- 
Ψεπίαπε; 6ε αμάϊεητεν ἨΗοππστί. σαΤππᾶ 418. σαντες δὲ τῶν ἐπέων τὸ Ὁμήρα ἃ πρότερον ἀκηκόεα 
αι Περίας 1Π ΟπΙο α- Τμείτογίάε ὰ πρ σΌσαν πολλά ο τῇ Χίῳ τὲ Θεσορίδεω, εξήγγελ- 

; 1ηά]οβυαΠῖ ἴπ ΟΠί6 Ἠσρα Ίρδα α αὐοάαπα” ον ὅτι ὁ τῇ Χίω τς ὁ Ας ’ ων δω ως, ο Ἱ οὐ τῇ Χίῳ τὶς ἐπιδεμυύμεος τὰ έπια ταῦτα, ΠΠΑΡΙΙΤΟ ρτο {16 εἶπι πιαρπο ἀταστα 05 ο οσα Εν ο. 
| ΤεηῖαΓ,  ἩἨοπιετας ΙΠτε]]ρεης εοπ!Ιπαο Τμ6- Ἰρμμωτανκοαρυφαλρηηαβτρ ρολ ππαξη κ. 

Ποιίᾷοπι θεία, τοῖο Ππάϊο  ρτορεταῦατ ἵπ Χέι. 0 δε Ὅμηρος κατθόησεν ὅτι Θεσ-ορίδης ὢν εἴη, κα 
Οΐμπι παπεππίετετς, ΄Έε απμπα Ροτιπα αᾱ- πανπὶ λυμῷ ἐσπεδαζω εἰς τὸν Χίο ἀπικέσθα; κα: 
Ἠδίοι, πειε οβεπαϊ[ει πανεπῃ φπα0 Ί]ης ττα.5βταβὰς δὲ ἐπὶ τὸν λιμένα, ἐο μὺ τὸν Χίο καὶ κατα» 
Ἰοετει , Ε5ίΕΏῖ απτεπι απἱ οὗ Πρπα 1 ΕΤΥ: λαμβάνει εδ πλοῖο πλέω» ἐς δὲ τὸν 5 Ἐρυθραίην 
τητφαπι {οΙνετε Ῥατατεπτ, Ῥε]]ε οοπνεπῖτε νΙ τὶς ἐπὶ ξύλε παρεσχευά ἕωτοπλένικαλῶςδεεῖχε τῷ 
ἀερατατ, Π Ρετ Επγιηταπι 1τεί {ασετεῖ. Ας: σα το ο νο ο μάνα δηος οεάεῃς 1ρίτης Παυτας, οτανΙὸ πε οοπήτεπα {8 θΑοο : αν ο ρσοητομσάσι κ πβ 

παν]ρατίοπίς ταςῖρεεπῖ, τηυ]εῖς Ρ]απάΐσαας α-, ἔκριόε ο. τῶν ναύ]έων Φεξασθοι Ἀὐτυφυ ποος 
{π5 νειοῖς, απίθας αιοά ἀε[άετατει ρεηια-ΟΟπολλά τε” και προσαγωγα λέγων οἱς σφέας ἐμέλλε 
ἀετει. Ναιιῶ αἀπήττεητες Ποπηϊπίς Ῥτεσες, Πείσεμ, τοις δὲ εδοξε δέξασθαι αὐτόν. καὶ ἐχέλευον ἐσ- 
Ἱπε[εταπὲ πανειη 6Η οοπίσεπἀετε.΄  ΌΏιο ([βαΐγι εἰ τὸ πλοίο. ο δὲ Ὅμηρος πολλὰ ἐπανέ» 
πππρειταῖο ἨοπιεεΙς εοπΠάεπο Ί πανί» 5 σας αὐτοὺς, ἐσέβη' καὶ ἐπεὶ Έζετο, λέγε τὰ ἔπια 
νετρας παμτίς Ῥεπε Ῥγεσαϊαῖ, φάδε 

ἃ ; 2 

«4μάϊ μή ῥεῖασις υα]άο Νερίωπα Ιηάεηή 65δ ἘλῦθιΠοσεδάων µεγαλοσθοες ογοσίγαιε, 
᾿ἀηρεπίοφιο γερῖς, /ῥαΜίο/αφιε είς Πε]ροπη: Εὐρυχόρε µεδέων δὲ δανθα Ελικώνος 
1λα βγεσογ δὲν πα εὲς γε ΙΜη, υεπ{Οσ4 µε /2οωμάος,  Δὸς ο ο ὡρ τρως» κ : δέ- ς όα 

Ὃιή η μὴ ο μπῖ ροππή!ου βαριά!  παυίσφιε πια- σθαι π ο... ο 
ο εγὶς Υ23 Ναό γμ | 2’ ἀροροὶ οεν 

«4 πηρὶ ο πιέ/ρτο /αεγαῖη οὐπΗ/ηρετό 1ΓΓΙ1) Ἂ ο κο ινινοῖως 
-4ξγίων φια ραγίε Ἰάΐηιαι αἲ [άρα [μηρί8, ζ0 Δος ὁ ευπωριω υψικρήμνοιο Μίµαγτος 
1ης Ῥοηηήηίς η] πιο ας Γεοεάεε Πε,  Ἡ Αἰδοίων µ ἐλθόντα Εροτῶν ὁσίων γε κυρῄσα.. 
Ὁ λοἰτοίφιε οἶγμπῃ φμἱ Ίπο ἱπηργοδίταιε }εΓε, υΦῶτά τε τισαίμην, ὃς ἐμὸν γόον ἥπεροπεύσας, Ὅ 1 οἳ δ0/ΡΙΗ /πεΓα Ίωγα «Ιουεπιο θεπίφηιήη. δύσατο Ζηνα ἔέγιο 6 ξεῄη τε τραπέζι. 

ο ΜΕ. ῶὰ ο - νά τν αι χα ο ον πα ο πνἩ 

αφ Ὀυί απτεπι {εοππᾶο νεηῖο Ἐτγτηγῶαπι αρρῖ- πει δὲ ἀπίκοντο εὐπλοήσαντες ἐρ τὸν Ἐρυθραίη, : : - . . : « ϱ/, α- 9 ον 

«Ἠδίεπε, ἩΠοππετιις {π παν] ἀῑνετίατης εί. Ῥο-Ζατότε Ὅμηρος τὸν Ἀ αὖλη ἐπὶ τῷ πλοίω ἐπομ . 
Ώετο αὐίεπι ἀῑς τοσαν]τ, πτ παπίαταπι αἰἰ- τῇδὸ ῥσεραίη Ἰ. ο ο ο μον τομ 8 | ᾿ τή δὲ ὑστεραίη έχριζε ΤῶΥ ναυτέων τινά ἠγήσασθαι αὖ. 

μῖς. αἆ υτρεπα εμτῃ ἀήσετει. ΗΝ υπαπι κα λος ο ος 
αν Οπου παΓεταηε. ϱ Παπη(ας τά Ρετροῃ στ τῷ ες τὴν πόλι, ὂι δὲ συγέπεμψαν ένα αυτωγ. “Ἱορευ» ς / λα » .2/ ον” ; 

αὰ Ἐτγιηγῶαπι αρρτορίπαιαδ{εε, 459 εφ αἴρε- δὲ Όμηρο, ἐπε! ετυχε τής Ερυθραΐηο» τρα χέίην 
τὰ αἴαια Πιοπιοία» π Ἠσο ρτοτρίε σαΤΠΠΙΠΗ, καὶ ορεύήΦ ἐσήςν Φθέγγέται τάδε ἶ τὰ πια 

Ὁ [πογα μμ Ἰαηρτίς Τεγα ΦΟΠΟΠΗΗ: ο Πότιια γ). 
μα Τὰ ρἶαπα αν εἳ ῥατίε Φημα]]ς αὖ οπηπ1; Ὡς ἄρα δὶ 
((ρετα ευπίγα αφ, 1π φ0ς εὐΠΌΕΥΙΘΥΙΦ γα. 

Ἱηρτθν[ης ἀεῖπάα ἘτγιμτΦοτήπα ὕχδεπι, ρε ο αμ κος εττκ 
ςοπίαϊυχ ἆᾳ πανἰραβίοπε νετ[ή Ομ. Ἐϊ ἀπικόμωος δὲ ε τη πόλη τῶν Ἐρυθραίων ἐπηρώτης 
ΎυΗΠῃ. Εοττς αιΙάαϊη οσεισησ[οι {αΙατατάτας. σε περὶ τοῦ ἐν πὸν Χίο πλοῦ καί τιο; προσελθόν- 

ου] ευπη 11 Ῥμοσθα νἰάεταῖ» αὓ πος «οπτεπάιθστος αὐτῷ τῶν ἑωρακότῶ ϱ, τῇ Φωκαίῃ, καὶ ᾱ- 
ο πε εσυπι ἀῑ[ρίσετει Πευβὶ πανίς εδ{ετ αμα 1 σπασαμύε, ἔχ ὴ ἕω αὐτῷ ο Ευμο αν. τρ 

1οΟµήαπα ἱταηκπηίτέοτει. Εὲ απππα Ἱᾳ ροττα ηυ]- ο κκ αν σσ ορ «υτῷ πλου 
με ρα ος” οπως ἂν εἰσ την Χίο διαβαίη, Ἐκ. δ / 

Ίάπι εσ{[εῖ τταϊεξςΙασ1 πανρβ]ητα, Ί]ε Ἠοιπε- ο Ἰ. Ἐκ µη 9η τὸ λιµε- 

παπι αἁ ουπι Ιοσσί ἀμσίε, ηί ρισατοτί πα- τς ὃσε ην απεκα αν ἄγει δὲ αὐτὸν ἔγβα τῶν ὁλιέων 
ν]οι]ες ΠΠαβοπετη Παρεραηϊ, Ἡπ {οτιε ἔοππα Τά π λοια ὀρμίζεται. χαί πως ουτυγχώνει ρλεσι 

πο ἀποϊαϊς ἵη αποδάατα ἵπ ΟµΙαπῃ εταϊεξχητος. Ἠορθοτισὶ διαπλὀν ἐς τὸν Χίο, ὦ ἐδέετο προσελθωι ὁ ἄγων 
"| «φάῑεης 1] αμ ἀιεεδαίῖ ο ας ο. πς αὐτὸν ἀγαλαβεν τὸν Ὅμηρο, δι δὲ, εἰδέγα λόγο ποι- 
| ἩἨοπιοτυπῃ ασαἱρετεηί, Ὑετάτη ΙΙ πι]]α τα. ησάμφοι. ἂγήγοντο" ὁ δὺ « / νο. 
Ί το «Ἴοης εἶμδ μαδίία {ο]νετππῖ. ἩἨοπιετης αὐῑεπι ο : ηρήτο ος . ας Φθέγγεται τάδε τὰ, 
ῃ -"Ὥφς, σεεϊηῖτ οβΤΠΙΙΠ», καν Ἡ | 

το Ππβ παµίῶ, 6έης ἀῑγίς Πο ἐρβς, ο το ποπ ικα ὁ 
ὅσυρ ἠμζης οε]μτή Πιεγρῖς ἆαπί ὤθιοτῶ υΙζΗΗ ο τν ο νο γκιοι ἄτὴ» 

Σο ρε ρα αρ 05 Ττωκάσῳ αἰθυίησι βίου δύσζηλο έχοτεςν 

. ες πώθωρε, δότερα µελίφρονος ὄλβα ». 
αρα 9η τοι» µεν Φωτῶν εὔοχθος ἐτύχθηε, 

Τοισι δὲ δύσβωλος καὶ Έρηχει οἳς ἐχολώθης. 

ΤΙ: 00 
34 ν / 4 ’ ς / 

ο 1τἡὲς ού Ὅμίεως Ἰουίς ο5ε, ῥΩηώψο ῥαταίς, Ἄιθάσθε ... ο ο ονα ο. : ολ. 9ο ες 3 λ ε 33 1 : .ἨΜ δω δο)ΗΣ που ϱοὲ βία εί ους. . ΑΠ γαΘ" µετ οπι ζοία Αι, ὃν κ᾿ ἀλίτηται, ο Ἄνις Αξιυ σος ἀγατι 
.-α ΠάεΠι ες, οἶπι ἔμπειροι, ο ὁ Ῥαΐαι, Ώαγ0ςς. ἔπαινον οπή πεῦαπε Ῥρ]επα!θ. Λάάῑε ΙΠ{ΗρΕΓ. ΔήγοΓρισ 
θέλημα κάρτα πολλὸν ἔπδινον {αρεῃς. ΄ . ο Ἀργοοον Ἀπίθα Ἐρυθραίων. ἱ Ρα], Άρεσος, «4πβ., καὶ ἀεεταῖ. 
ε᾿Αρέσθαι οΗἱ6. ἵπ Όμηρο 7 Αἰδοῖον ναίοτος οὐἸᾶ ουπι ᾖ]εγεοςῦ.» πηεαυε αὐ/μτάί 11. α Ῥεβι 4ῇε. 
ὦ Τα. Βαγροςν αὐλὴν Ἀπίεαι ὁ Σαχ. Άργος, τὸ πδει, . ᾖ Στυγερὶ ει αἴσῃ ωά1. ᾖ Πτωκάσιν 
: επι; ρε στωχάσι. ἘΟΙΤΟ Ἰὸν δυσζ. Φ]άας Ῥτανο, 1 Μέτοπῃ Ρ]ετίαμε., (δω μετόπισθεν ὅπι δοίωνν 
2 Ὑευπι Ι1Χ8Π8. τω κ να σα ΜΗ ΣἩ 

48. "λιδρες χι ἁμπορο] Έτιπε {οτίλρ[δ, αυῖρας ἔμ- σς. Ῥὸν σι 29) ςῷ πλρίω ἐχονσατο] ᾖογοῦοιί ΊΜι- 
Ῥρη, Ἀπτ]άσριιηε, θεά τρ {ωήεΥΗΗΠΙΗΗ αάϊ αά ας πα μας “"ῬπαεβαὈΠος΄ Έπιαπ΄ οξέ 
ην νπς σι οοπιπδηαΠἴΘΠΙ. ῬεαμεηΒ βαγοοοίαηή ΡΙ4ε ο]ἶπι τεοορία; ήσχΗρς ῬμΙΙοίορΗιῖς περὶ ΚαΤΑρ- 

ο μζη Ὑάρτῷ πολλὸν, βαγπεβς ὠφέλήμα καὶ κωρτω ο, χῶν ν. 349. Ἠὲ καὶ ἐν τεµἔγει κρυφίήν ΠΟΙΕΥΜΕΝΟΣ 
πίηια , ἑλημα κάρτω πολλὸν πο) ἔπαινον οτάίπαπῖ ΑΥΛΙΝΝ ορ : ὴ 

Π Ίδετεί, οα]ου]υπῃ αάροπετεπῃ, | 66, Οοπΐετ Οἱατ. Δαῤηκεμίμη ο Τζηιρεί ἵ οχὶς. Ῥιε 
ο. Ἐπὶ ξύλου] Με]ίις ἐπὶ ξύλον. αεῖ Ο. 6. καταπε- 31. «να ο. ον ο 
η ὡς ἐπὶ σῖτον. Ὑἱί6 Οἱ, ῥΑΙοζεπαγὴ {εΠρίΑ Λὰ Ῥο- 96. Πτωκάσι αἰθυήσί] Ἐανίάϊ πιετρὶ 1ηε, ωμάδες, 

Ἡν Ὁ, 198, | ποὮ υπαιμε πτωχάδεο Ίνα πιεηά]ς], (οπβιή]1ς ἵπ {ετῖ- 

| ο... ο Ῥᾶρπθν 



; 
| 

| 

| 
; 
: 
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πλ κ δ .ν έν. 1 ἵς οοπβρῖε, αἲ 
ἀναχθῆσι δὲ αὐτῶς συέβη, ονωτίε ἀνέμα γεομε- τόν πλ ο μαμθόδα, ν ο νλλίνν 

ο τα λ / 2 ο. ϱ/ αανοιο ν ) 4 ων ο μμ μση 

μα, αλνη κο ἀφμναναμ φλὸ, ν τοσιττετεβῖ»,  υδὶ εὐἴαπιάαπι Ηοππείη 18 - 
ἄνηγάγουτο, καὶ ΤΟΥ Όμηρο αὐαλαβε καθήµειοι ἐπὶ τοτίς σκορϊάἶπο οουβἀεπιεπι οβεπάεπαπε: 4Η, 
τη κυµατωγής. μαθῶν ὃὲ αὐτε» πεπαλιδροµηκόταν 1 οορηίτο πανί τεσυτ[α, Άππς ἡ ποδια τη 

ἔλεξετάδε,,, Ὑμᾶς, ὦ ξέιοι, ἔλαβω ὁ ἄγεμορ αντίο, α]οφυίτυς, }ος, ο ρεερεύπὲ, ΕΠΗ 44 υο 
5 ων 1 : μἡίο, εἰ | 

ϱ γθόμεος, ἀλλ ἔτι καὶ ῦν µε δέξασθε» Χαάὶ ο οπερῃς | τηε ΠΙΟ 411086 αὐήνε εἰ 
ο ς ουν 22 λν. 3 9 . 9. 9 2 , ην ἵ 5 αὐτειη 

». πλᾶςὑμὺ ἔφαί.. ὃιδ ἁλιέο, ο) 3 µεταμελίή γε οπάᾳ οοδίς παυἰθαὸ ο ὰ μα μα 
ε : 2 ο) 9 9 . . σα. 15 1]πε 

γόμενοι ὅτι εἰ πρότερω ἐθέξαντο» εἰ πόντες οτι ὁ κατα- δρῶΠΙΤεΠΕα ἀπξ α«ποά ΡΠΙΗ5 τεἰλέευτοῦ 6ΝΠΛ 
/ Ἀ  2Λ/ ν αν ο θα σσ - τεςερεταηί τεβαί]αιε {6 ΏΟΠ 

ἱωπάνεσι γ ἐθέλοι συµπ’λευ» ἐκέλεύο εσβαίνε εΓαΠί ] : πι. σοἩ” 
πα . ἄ ἳ { νο]ι απιπ] ΠανΙραῖθ., Ἰηδεηῖ ΠΆΥΕΙΑ Ὅν ο”, ο ιςς 2 / αλ 2 το Φ ο.  ὁ 

καὶ ὅτως ἀαλαβύντες αὐτον ἀγήχθησαν» κα!σχη» χεις, Ἠεεερῖο Ἡοππετο, ΨΕΙΒ αμα 
συ ἐπ᾽ ἀχτης Οἱ µε δη αλιεις ππροῦ έργον ἐτρά- . μἷρας αἆ {πα ΟΡΕΙ8 ο 

«τς ον ος ᾗ 4 κ λ. μδες 3 .ω / ει 116 Ρεταρυηῖ. ο ια ὴ 66 πια" 6, 
π.ησἀγ' ὁ δὲ Όμηρος τὴν νύχτα ἐπὶ τὲ αἰγιαλῦ κατέ- οτροῇς. Ἠοιποτας Ἱπ. Ιίοτα ε ποζε άν ος 

λ λα Ῥ / λ / ξ πα αν ο . ᾽ 6/8. ΟΡΕΙΙΔΠ5: ͵ 
µενε, την δὲ Ἠμέραν Ὁ πορευὐμεος» καὶ πλαωμε-1Ο[]ρὶ ἀῑυχιτ, 1Ππετι {ε αεειΏξ ἕ αρροϊαιωτ 

νο», αἰπίκετο εἰς τὸ χωρίω ὁ Πίτυς καλεῖται. κώὠ- αᾳθ, απ: εππῃ Ιοεσπῃ Ρεῖ ος 
τς ές τος οὰ «ρα. αλ: Ἱ εἰ ρεί πού ἕ) 

ταῦθα αὐτῷ αἸαπαυομέιῳ τὶν νύχτα», ἐπιπίιπτε πας: Άλεαιε΄ απἰείροπε ο ο, ύβλο η 
να ν , / ς ἴ ; η9 ο: 

παρπὀς την πίτυορ, ὃν δι µετεξότερι σρόβιλον αἱ ος ν.. μα] ο . σπιοτας πἴοπι 10ύ 
δὲ κάνον καλέεσῳ. ὁ δὲ Ὅμηρος Φθέγγεται τὰ 5 επία η ο ανασα. να, | 

/ 7 ών 

οκ  ηῃι τήδοτέ ἀμίι ’ Άλλη τίς σὺ πεύκη ἀμείγοια χαρπ.ν ἆ ἵησυ ' το αλιπάμην ισυς. ο δα ον τις αάάτ 

“δες ο) κορυφῆσι πολυπτύχο Ἰνεμοέσσης, μμ ο 
Ἄ ας ; ο ῤρά : 

Ένθα σίδηρος «Αρηος ἐπιχθονίοισι βροτοισιν ιο {ς (γεπία μον Ἐν. ὠά ων) Πε ῖ εοη//(ζοἳ επ η 
» έυτ αν µη ἸΚεβρηνιοι ὤθδρερ εχώσι, ών οἁλάκ κ Ἡ ο 

τὰ δὲ Κεβρήια τῦτον τὸν χρόνον χτίζευ ὃι Κυμαῖοι πο ἀπ ο. Με, Ἂ ας! 7 .ω ος . 3 ; ' εν παρισκευάζωτο πρὸ, τῇ Ἴδη, καὶ γίνεται αὐτόθιοος η πο ἡᾖῃς αδίεης ρω, 
Αλ... ᾿ ν , ὶ 5 / λ . κ η ᾿ { 

σι ο . αἁ “13 μ σεΠῖΐ π δή ́  Εντένυ αγασὰρ Όμηρος επορυετο κατά νορρπι «αρα. 1δἱάθΠ. Ρ πι αἀἰαιττεπῖη 
Φωνή τινα αἴγῶν γεµομάένωγ. ὡς δὲ ὑλάκτεο) αὐτόν οἱ τῃο, ἵη «4ος Ιποίάϊτ: αἱ 8 σε τὰ 

ἁ 

/. ιβ ρυ / ω 3 . ε 1, ω ἀ 

Ἀώῑορ, αὐέχραγο, ὃ δὲ Γλαῦκος ὧς ἤκησε τῆς Φω-  νοείοαΡαωτ. Ὁιοά 3ἳ ο πεουτήε 1 
215 39 ας τὰ ὖν σος τωγεμοωτι τὰς αιγας, ση εΏ1πι εταῖ «ΑΡΙΑΤΙΟ΄ ια 7 : οιπείο εἆ- 

3 ον | ΗΝ 

ὅραµΏ ὀτραλέως, τάς τε κύνας ἀγεκαλᾶῆτο, καὶοδηθηῖες, τενοςαίοδαε Ε1 8 ία απο. 
ἀπισόβησι ὧπὶ τὸ Ὁμόρῳ ὁπὶ «πολὺν δὲ ρόων οὗ ου58:ε, Αιαπε αβί-αῑα αἀπαῖτ ουῖη Ρεῖ- 

«σ0ήσει ὥ πο τὰ Όμημε. επι πολυν Ἔ χροο ον ο ]εσα: ἆθομε θϊβεής Γοἱδα εὸ Ιοσοζῶῦ ἐῃο 
ώς πα. ϱ/ 3 Μα, / ως ῴ φ, ς 

αύματι Ἂν ὅχως τυφλὸς ὧν, μόνο ἀπίνοιτο εό φορίρρ ος φμὶὰ νε], ταπάοπ ο {ο αἆ 
, . ο νεα ο Ἡ {σ. τ] Ας αλ’ ψ. κ ; ο ο) : . ' . 16 τας { τούτας χώρως» καὶ ὅ, τι Θέλω πισελθών τμ χοραύαε φμἠσβαπα. ονίοε αμάθικης ἡγροών- "τρία οσι τεην, καὶ τίμι τβοπῳ ἁπίκοιτο ε6 τοπ» Ππμαρίταϊα 1α εἴ ποὮ εθ]εαία φᾷ οππέ 
ἄδικητες χα) ασιβέα χωρία . καὶ τίνος καχθηµενοςδΟ(6υ 86 οὐῖας τεὶ ΙΠάίΡεης. ἨΠοπιε άο πια” 
2, . ΐ «4ο ο δεν ορ η ρε «δρ ον ϊ ΄ ο στ 

εη. ὁ δὲ Ὅμηρος, αὐτῷ πᾶσαν τὴν ἑωῦτᾶ πάθη Γααπα παπι ἵα ή καταλεγόµθνος», εἰς οἶκτο προηγἀγετο. Ίν Ὑάδ, ὢ {εΓαΠΙΟΠΕΠΑ απο ΙΠῃ] ος να. προ 

ἔοκει. εἰὼ αγώμώνὁ -Τλαυκος; ἀϊαλαβὼ δὲ αὐτὸ 11ο ετατ, «1 θβρατει, εοταβ μις 62 89 αγγῶμ . : Ίσ]τατ Ηοπιετηπι, α {πάπα ἀεάμαις Ὅ μα 4Ρ”. ο ιρλ μ. τος ἡρυνάς, δὲ. | μμ . 
ο ο να αὖρ ὠ' πυρ Ἡ τε αλακαυσαό» Ὅὖν  Ἱποερίοαιο Ίρπε οΦπαπι πΠΣΗΣΙΕ ὃν μια Σ 
ο ῤθσμώασας-και παραθείο» δεισεῦ ἐκέλευω ὀὈοροῄία ἴηδῃε «Φπατε Πο[ρίεεπι, Αί (ατεΏῖ 1ο νὸ ον ν ιν : πα νες "φις κ Μ.. ὴ χ ς ν : να ; τλ ἴ ον 

Ἄθιμκορ, Τῶν δὲ (κυνῶν μὴ εσθιόγτων καὶ ὑλακπεντῶ Άηῃες α «ἶρο αὐ[ήπεπίεν πο ἐν ὅαυ 
λα κο ο βσες Ὢ οδών μή Ἀ....Ν άν νά δὲ πο άν 

ος παβάννες εἰάθεσαν ᾿Ἀέγει περὸρ τὸν Γλαῦ- πποτο σωηἰταπίεσα αἀΙαίτατε» ο, 
309 Όμηρος τα πιατάδε, τς ο ο σμπα ηὶς νετβρις αἰἰοαμίας ο ο ιο 

λος νι Ιον ιο μα ο ος ρομ.  ώ 
κο». ον ο μα θν . επιων το Έπ'ορ το ορ Φρέσι ο ἰσησε Λτες0Υὔ, ΡάΜ05 4Π6. τν η μη 

ο ηοωνοον οντο μα δρ ται Λο ο ων. κζής αι το 214 
σσ -- .ν κος ο κκ : ών - - «ο νν πώ. ο. - ια οδως ὁ ο ο -- ’ ο 18 «ΑΝ , 

φον τα ο σος ο ος ρπίθα΄ ἔπη, | ο... μ αν. 
σ΄ Μεταµελέίῃ «Ρα. ΄ΆἈαγοςο. «ηβε]. ὦ Ἠολευόμενος Άσγοςς, «{ηβε]. -ε Ραή. ταν αμ | ὦ ᾿Ανήσοι Φάσο. ο "Δρισος Ἰάοπι. ο { Ἑαυτοῦ Άαγοος. «{1ῇε), ο ας ον Φρ. ο. 

Ρίο 1αρΠεηβ Φεγρ]ετως πἀρο[μ]ῖ ἔπιών τοι ἔπος τί τοι ἐν. ἵα μα βρτῶν ἐπιόπτα πως ο Ρίο; 
ν -ᾱ -» ν Ε ν; κι ἳ ρ ώ κ αρ. ν΄ μή” . 4 ος 1» ρε υψ « 

1 . αν ολλ ΕΦ ͵ κα ΡΜ, ος ση εν  ρμΗ: ορ ο ο οι Που Κωβογας απἰπαβνοτίε, νατίαῖο 1πο- σού. Όμπε αϊᾶεπα (61οηί μι, 25 ο βρπθοασὰ μ- 
Αοοἡς ἘΗΗ]Οξξ. ν, 1121. Ιπορειπῃ ααἴοπι πα]αμο τεῖ νι. ἆς ἴ0. ος Ρταεῇ, Ναπηκπι, Ρ’ ο αἶἴς ᾖ ο Ἡ λ λε ον ον. 9 η ὑ φον .. . ἵ 

ο νο Σανΐως, Δαγμεβμς, [εεἰπο[ίνιιο ἀἱδ- τἰκβπιε αθἰυπχῖε, μὲ υεί ἡσ ἐ)/ ο οί ΕΤ ΓΟΝ 
ο... αι ὅπι µέτα νιουπι νειδί µέτεσι {πηρεπίο, εΏΣ» ἴομρο γεροπ]ογη» φμαπν δι) 
-Αωῇογ) η[ἠτατης αἲ δμίάσηι αδος πήπηίης οε οἳ Έχος- εκ) Ἰφμεας }Ἴμαο ἡίωω (Πο8Ύ (0 1 

ο αάμαφο ὢ 5ΕγΟΗ] ΣΕΩΕΙΙΤΙΙΕΤΠΙΟΠΕ πα ΊἼρμεγμς 10- το. Τὸ δὲ ᾿ Τ,ασεπάα 416 15 ηΠ ο ον ο ο ο ο το ο ο 
Ὑμέας, ὦ ξεῖοι, ἄγεμορ λάβεν ὠντίος ἐλθὼν. η Τετ ταρειοσῖοις»{Ι οοπά1ής ἁρπις ́ Ῥμιο αν μι 

αλλ’ ἐμὲ νῦν δέξασθε, καὶ . πλόοό ἔσσεται ὕμμν. ολ. ἆᾳ πιοπίς επί εοερίμΠ1 1 ο Ιοής {σίρον 
) οπια 1 { 

ο ο οσο ο αμ ως 
'Ὅποῦ ερο νεήις ΗΗ τ6άοπο. ΨΝίαε Αιδοτί που 11η᾽ ης, τοβστατ, Ώπος Ρίο ορισς τα ραδιο ὃν, 
Εμε Ωρίεπίῖα, Ῥχοαϊ ο. Ἐπέδραμεν ὀτραλέως]. 3401 ος οι Ία ος ϱ- 
ο πα, Ὃν δὴ µετεξέτεροι σρόβιλον] ΣΟΩ1Ε τεοαΠΗοΓΕΠΗ 11ο: ρτοςβάστεξ, ἐπιδραμὼν ὀπράλεῶρ"' ποποίπμαῦ να 

Ἂς αν η «Δίαϊεπι ΦοΠΗρτος Ιοπίσα ααπηυ]ας. Ελαῖ Παδζοτυπα ῇ ρίωτα Ἰα]ας. ἐξηνήσεως,, πβ]ς νο) Πδὶ αμ 
εΡϊπὶ παᾶμπι ἄνα πασεπα οοΠ(απῖΕΣ κῶνουν 4{θτίργος σρύ- 1εΠῖ, αι Απὶς Ὁ. Ὀτραλέως άν αοᾶς 
. ὁ . σ 8 ; . ᾿ : εί Ἴ : ( 1015, ΜΑ. τν ο. οὗ. έν “Βιλον ῃΗπομρατυπῖ. Τεβς 1ίο 11 ΡΕΠΕΤΕ ΒΙΑΝΙ5 62]. Ῥερῖ, Π1εγοβοεμς μήησρατε π01 Μααῖε 03 θροὶ 
1 Ὁοππιςης, τν. Ίῃ ΠΠήῤῥουγαί. 48 ἨΔΠΟΠ. Ψ16ὲ, 8οᾷ, 5ο. Γλαῦκε σέπων, ἐπιὼν τὸ ἔπνρ] οι ἔπορ Τ/ ῥὴ 02 

ο ην. ὁ μὲν γὰρ κὀ͵ ὁπ᾿ αὐτοῦ λελεγ μένος» οὔκ οὕτως, οεἵα Ἱάρβεπίεια Ο]. Βεγρ]έγής ἐπΙΝ τες 
«Θλλβ ΚΟΝΟΣ μάλλον ὑπὸ αν ποαλαίων Ἑλλήνων ὄνομά- θήσω. 5 α]]α ράσα δκα. .Σ ποσο οι και 
ζετῶι, καθάπερ ὑπὸ τῶν νεωτέρων Ἰατρῶν σχεδὸν ἁπάντων -Ῥιπεσ]ατε ᾱ, Αιῄεγο αάῑπίος Γλκνχ μεις ὅἳ οί 
ΣΤΡΟΒΙΛΟΣ: εε1,, ῃπ. 4ο Αἰπιδης. πουμε, Ο. 17. ἔπορ τό ἐνὶ Φρεσ) θήσω.. Ἐταϊ ΕΠΙΤΗ τς Πλή” 

καλοῦσι οἳ νῦν Ἕλληνες οὐ ΚΩΝΟΤΣ;, ἀλλὼ σβοβίλενε αὔ- ομ{ίο». -Βαγηεβης πο αἰκίεμας ο 

αι οπών - 



αν ο μιρὰ 

πω ρυμ.... 

ονομα μααρωωωα.ς οκ μωμαα 

ο σοκ 

ως ολ οκς 

ω-Ἱμαβρωρ» 

ο 
ρ 

ΓΙ 

ἀδΕ]ίείαπη νίτο Οἶμο εἰοκανῖε Ῥπίπινετο Πίο δὲ συιῶχισο ἀνδρὶ Χίῳ. 

΄ 

ΡΕ ΥΙΤΑ ΗΟΜΕΚΕΙ. δ 
. ο 9 ’ . ΄ . ον λος λ π, ͵ ; Α ᾿ γα βοηδμς αδι]. οφ ηἶδις μα [τοι] βτ]- Πρῶτο μεν κυσὶ δέ(πγο ἐπ. ἀὐλείγσι ύῤησι ' : . ον ελ Ἆ 3 ο ) η ΠΙΗῃ Δοῦαι, 3 ᾧ γαρ ἀμωω' Ὁ γὰς καὶ πρῶτον ἂ- ὅπο Ἱγαίαςς πατη [ο πιο]. μα / 

: χούέι 
96ο ᾖογᾳ πες μπες. οεπίεηί α  [ερία αθο[ὴ, νο λλ2 / 1. 4 εν οφ οσα Ανορὸς ἐπερχομένβ, καὶ ερ έρκέα Φηβὸς ἰόντος,. 
μμ ἄπά]εης ΟἸαπσας, ]ῶίαῖας εοῖ θάπιοπ]-ῃ Ταῦτα ἀχεσας ο Γλαῦχος, ἤσθη τῇ π’αραψέσει, καὶ τεα 1 ] . 2 .{ α- λ ; ανν μίαν Παρι]ίατο ας. «ί δεν ον »)ωῦματι εἶχω αὐτόν. δειπιήσαντες δὲ, διὰ λό- .. Ὁαπαιί απτεπι» Π]το οἴττοααε Παρίτῖς κος ολ. εκδ κ τν ο γὠν εἰσιώτο.  πηγεομέθε δὲ Ὅμηρα τήν τε πλά- 
ἠπποπῖρης οΡ]εξϊαναπτωτ. Νάπα 4πηπι Ἠ]ο- τ ο ἑωυτὲὸ τν ας πόλεις ὃς ο η, ἔχ, 

Ἂ αν : 
0 . 1ΊΕΓΙΦ ειτοτεπῃ {πηπι, εἰνίταίεδααε «πας αᾱ- η τν ἑεωτε ο τις ος 

Ἠβίοτ. οοπητηάπιοτατεῖ, ΟΊαισης ῶς αμάίεῃς Πληκτος Ἰν ο Τλαυκορ ον αι τος να 
{ἴπρεδαε:. Ἐτ τππο απἶἀάεπι, απία ειβαπάϊσοἐπεὶ ὥρη κοίτα Ἡ 5 ἀγεπαύεο, Τῇ σἱ υσεραίη 

«39 ἵεπιρις εταε, οπ]εΏ 15 ἆαρατ. Ῥο[ετο ἀἱε διωοήθη ὁ Τλαῦκος απθὸς τὸν δεσπότη πορευθήαι» ]αιεις εορ]τανίτ αἆ Πεταπα {υπ Ρτοβο Πε], σηµαγέων τὰ περὶ Ὁμόρα, ἐπιτρέψας δὲ τῷ συ- 
34 Πεεο 4ε Τ]οπιατο Ιπάϊσαπάα, Ῥγοίπας 6οπι- δούλῳ νέµευ τὰς αἶγας, τὸν Ὅμηρῳ κἀταλέίπεί Πη]ςᾳς «οη/ετνο σαρτῖς ρα[σεπάῖς, ΠοπιδΓΙΠῃ δελ πως αν πα 2. ο 
Ίπετα τεέξα  τε]ίαῖς,, Ρτοπῄεισπς {8 απατα ἔδ- ο παν ορ ντο ο οτί οι Ταλεών - πτορ ο Ἱππαπιήκβπιο Ἱεηαη. Ώε[οεηάσης απἴοπι αάδοσομαι. καταβα; 9ὲ ερ Βολισσόν , τσι δὲ πλησίο 
Ῥο]σ[μα, εται νἱοίπηπα Παῖς Ίοσο, Πείμπ]αιε Του κ ο τας. καὶ ο οναὦ δες ποπ 
ΓπΗΠι 841εΠ5, παϊτανιῖ ἆθ ΗΟΠπΙεΤΟ, αάεπιαά- Τή. ἀπηγέετο υπερ Όμήρου πάσα την ἀλήθειανν 
ΠΠοάΠτη τες {6 ῃαβεραι» ἀεφπε εἶας αἀάγεῃ- περί τε αὐτου τῆς ἀφίξιος, οὗ «Οωύματι ἃ ποκύ- 
Τα, Φἴεπι ργο πηγαοι]ο ἀπσετεῖ: 4ΕπΙΙΤΗ το- µωος' ἠρώτεέ τε ὅ, τι χθὺ ποιέεν περὶ αὐτοῦ. ὃ 1 1 ἶ λ . αι δ8ῖ απλά ἔασετε ἵπ εο εοπγεπῖα.  Ἠεταξςον) ὀλίγα μὲ «πβοσίετο τῶν λόγων, κατεγίώσκέ Ῥαχαπα ἀε]εξίαιας Ίος πηηΠσῖο» «ρῖτ οἶἶπι ς δὲ τοῦ Γλαύχου ὡς ἅ ἐό Ἡ τοῦ α ἱαιςο τι Πιαριάο εκρο[μ]ατε, απ ᾳποδ]μει λ ο ο ρβροος ον και Ἔτυε ας 
Ἱηημ]]ος τοσῖρέτες αἰετεῖᾳαε; ἵἈππεη Ρτασερῖτ /Πρου σέχοµέου καὶ ΤΘέΦΟΤοΡ. εκέλευσε δὲ ὅμωά ο» ” Ν 5 / 2 Ἶ 1 ἆ 4 4 Ιο[ρίτεπι αἆ {8 Ρετάιςεταῖῦ. (σἸαασιο νς- π4, ξεψον ος «605 εαυτον, Ελθων δὲ πρὸς τοῦ 

(1Ο αἆ ἩΠοπιετατη Τεγετ/{ᾳ5 πατταν]ξ, Ἰηφῃίηις Όμηρῳ διηγήσατο ταῦτα ὁ Γλαῦκος, χαὶ ο ἐχέ- . ο η » . ή . : ο» : Δ λ : {εη] {6 1π ατθεπη: {οσο επῖπι Ίος εἰ αά Τε όσλευσε πορύεσθαι τοῦτον" οὕτω γὰρ εὖ πρήξευ' ὃ ο ” ς «/ 3, . 3 ο Ίσεπι Εοεαπο ΓΠόσεσ[απι. Οπἱραθ ποη ατα- δὲ Ὅμηρος ἤ)ελο πορέύεσναι. ἀναλαβῳν οὗ αὐτὸν. 
ΨΕΙΙΠΙ αβ{ΕΠΙΙΕΩΣ ἨοππεΓΙςδ, «αρταΙάπ {εη]- 
ωχ, Ἠϊς ΟµίΠ5 «ο]οφαπατῖς εππι ΈΙοππετο 
τορετῖτ ΠΟΙΠΙΠΕΠΙ εδ[ε Ρο]τπι εἲ πΙΠ]ΓΟΓΗΠΙ ι πε Ὦ ο σος ών : 
Ῥεσίτηπι, «ρίταιθ Πιαάετε εἰ αἲ αριά {5 οοπι- Χά ον πρ ρεσεε τε αυτου μθιμ χα 
πποτατείηχ, Πβετοταπιαια 4πος Παεραι αά-ζοτώ παιοίων επιµελειαν πποιεισ-)αι σαν γὰρ τῷ 

. ς ιο ῦ ον οἱείσοπῖεδ, {οπιαπάοταπι «υτάπι {μ[αἱρετοι. Ἁίῷῳ παιδες οὐ Ἠλίκή], Τούτου οὖν αὐτῷ παρατί-. 

ὁ Γλαῦκος Ίγαγε σιθὸς τὸν «δεσπότη», διὰ λόγων 

ο πιο αεζερία σοπάΙείοπε, Ρπειο» Πδἱ οτεζἸ(ο σι παιδεύω. ὁ δὲ ἔπρησσε ταῦτα" καὶ τοὺς χέρ- πο 
εχυάιν1ε, ο ον πα χώπας ., κ.) βατθα χομυομ αχί ω χαὶ ἐπίκυχλή, 

ς - 4 / . πηαςΙαπη , Ἐριοιεβ]ιάας, εἰ αἰῖα ΟΠΙΠΙΑ 4158- ΄δας, χαὶ τἆλλα πώτα ἴσα Ὃμώαος μή 
Ἕμηαιε Ιηνεπί]µα Ἰαάιεία ἩΠοπιετί εχίαης, ἂτγς ὡς πάρα ολ ολο. ο αἳ 
Ρυά ΟΕ1ηπι 1]]μπι οοπάΙάῑὲ 1η Βο]ίσίο: Ίτα πι ο β  -κιῳ ο σσῳ. 

ϊ . ωΌ / Τ ο 9} 3 αρ «Χ Ῥοδῇ «ωρετῖτ Ρατ αΡεπα ἱπο]ατείοετα, Ίαπι σε καὶ ο) τῇ πλω περιβόητο Ίδη ἐγένετο ο οὃ 
γετο ὮΠεῃοτίάες , περείπιηπι Ιπιε]εχῖτ Ἠο- “Δποήσει. χαὶ ὁ μεν Θεγορίδης, ὧ, τάχισα ἐπύἍετο 
ΤΠΕΤΗΠΙ αἀείε, Πανίραπς α Οµΐο {ηραπι σα- αὐτὸν παρόντα, ᾧχετο ἐκπλέων ἐκ. της Χίου. Χβό- ος Με .. ἡ ον ο Ὄδρεείομας, Ὠείπάς ρτορτερ[α τεπροί Ίππρε- «νου δὲ Ε προϊότος, Φεήθεις τοῦ Χίου πορεῦσαι αὐτὸν 
ἱταῖα αὖ΄ Οµ1ο ΟµΙαπι νΗεπὰϊ «εορία. υτρεπιθοείς τὴν Χίου, ἀπίκετο εἰς τὴν πόλη’ καὶ διδασχα» τς ο οης 2 ον . : ααῖς, Ιαάιιπιαθ 1ο Ιη[ήεαεηςδ, Ῥαοτος σαζ- λέω κατασκευασάµεοε» ἐδίδασχε παῖδας τὰ ο. 
Ἱπηπα ἆοεεραι. 1ά απάπι πιαδΏα ἀεχτετιιαῖϊε ο ο πω ον : τὰ ᾿ - 5 : . . { 8 Ομ {πσετε νΙάετοιυσ, επἶατη τηη]τος Πδἱ αά- Χάρτα δεξιος ἐΦέκει εἶναι τοῖς Χίοις, καὶ πολλοὶ 1. . . - ο 3 ἐς 1 . αν / } λ : πη]ταίοτες σοηα]]ανίτ, Ἠϊης ἱρίτας νἰδαπι ωῦμασαὶ ανν καθειςηκεσαν. συλλεζάµειο, 9ε βίον 
ῬαταΏς «ορ]ο[ηπι, πχοζεπι ἀάχίε, εαυα πας ρω αμα εξ Ἡς αὐτῷ θυγατ έρεο 9ύο Πησορίτ Πμας, παταπα ππα ἀεσεξῇι ἵππαρτα,Οδἐγέοντο" καὶ Ἡ μὲν αὐτῶν ἄγάμος ἐτελεύτησε, τὴν 

Σττ / σα ,Χίφ. Επιχειήσας δε τῇ ποή- 
2 / Ὁ . ο. [ε σε ἀπίδωκε χάρη Ἂν εἶχε, πεῶτο μὲν Μέντορ 

ο. 2 / 3 ρω 32 / ϱ/ ν . τῷ Ἰκαχησίῳ ον τῇ Ὀδυσσείῳ, ὅτι μὴ χάμιωτα 1ῃ ἷ ῑ - : - 3 3 σεν » ον Οάγαίεα, τε, ααἱ Ιαροταπῖοπι εκ οσοι] Γης τοὺς ὀφθαλμοὺς ο) Ἰθάκη 5 «οσήλευν ἐκτεγῶς, τοῦ- Ῥεπ[ε ουταν]δ[ει 1η Ίτμασα, εἶῃς ποπηίπθ Ροδῇᾷ ο ο αρ ωσλε ος Όλιο) πω Ἰπ[οτιο, 4πθπι Ὀ]γε[ῃς ἀῑσίε εο[ο [οείαπη ο, αυτου ομαβµεσας ἐὁ ΤΗΣ ποἰησή» Ὀδυσσέως τε 

Ῥοδ/η εχςο]εῃδ ρταϊίαπι τεάᾶϊά]ε, απαπι Ί1α- 
θηίεΣ ετ Ριππυπι απἶἀεπι Μεπιοιί Πτπασσπῇ, 

σαν μμ ια / ς ον . ; ν δὲ ἰω τῷ Ὁμὴρῳ ὃ Χὶος, εὑρίσχει ἐόντα Φδεξν 

5όἡ. 

565 

ἅ ς 
. αν ὁ / 3 Ἱ ’ ε σης Πά ο] Ὀ]γείος, Ττοῖαπι πανίραης, ἀο- ἔΤαιρ Φὰρ εἶαι ποῄσας, Ὀδυσσέα, ὡς ἐς Τροίην η .1. κ τ τς 1/ / 2 / : 3 πηαπα Γαποζαπη(αο οτοζἰαοεῖς,, ἔαηαυαπα ια- ἔπλεέν Μέτορι επιτρέψαι τὸν οἵκα, ἐώτι 1βακη- 

τν σε” | σίων 
{ 

., ; ς : / .. α Τὼρ δΗ  ὂ Ἐσακρύων Ῥαΐαε, Άθγοςς, ο ᾽Αγέπαυε Ἰ]άσπι, 1316, ἆ Ραΐμι. Ἀμγοςς, «4ῇ., οἶῖπ ποιούμενος' ἵμπι ἠρώτα τε 41ο ρτίοτςς, ε Ἐπκέ - Α : ὠοσήλευσεν, Ἐκέλενε {α]ο! 7 Προσίοτος «4/λ. ϱ Βαΐαε. Ἀ4γοεο.» 814 

ο5. Πλησίον τοῦ χωρίου τούτου] Ῥαυίμς πλησίον τοῦ ; ο ον ος δις ο τς . τοῦτο, απος Ῥο]ίζἷα Ποιά ή ΟΗίο, τις Ἰηνίνο ας. αμ μενάςνα ἐπονσεπαρὶ τῷ Χρ] Ἐασε πε ανα δ ο. Ἰιάπηϊο, Χωρών Ριασάϊυπι εδε, υδί ΕΙαµεις τὸ παίγνια. ια πας Εεγ «ΑΡυπάε {οἱ]εις Τη ομίοάῖαο Ἱηνἱρί]αραξ. . ο Ον {οι «45. γιοί ΒΙοἱ. Οτ- Ἡ, 9. ἀΠίσεπια ειρί- πἼθγης, ς λε ὤνωπήβους δεχοµένου] (εζῦς. αΠλ]ή5 Ἠο- 45 {αεἱκβισῖος, ΔΑ: οπίπι {οζοτς Φοηρίοης περ]]σοπη σᾶμω πεα Ώ01 νετειΊρι]ς ὤνάπηρος Ρ]ετμπιαΕ ὃ πῶν τὸ ας πευτηῖτας εςῖ (αηρεπάα. Ῥυυ]ταῦαϊ Ἠεγοάοίης, ο βοηίην αν σος ἵπ Ρού]μοῖς Ἡ, 61. Μι]τα ο, Ίσα θκ[οπτης ΕΠΙΓΟΝΟΙ Ποπ Ροξαε Ἡ Εςι δὲ κα) Ὁμή: 

«σ1ς Παροες ο ος πὰ ο άοσο ΈλΙΔῃς. Ο, χιν» 19. ρρὲν Ἐπφόρσι, εἰ δὺ τῷ ἐόντιγε Ὅμηρος ταῦτα τὰ ἔπεα, ρυύότος, ας ἡλική 1]. Ῥπεή αἀπιοάιπι εἰ ρίαπε 1Π-. ἐποήσε 1, τν, 49, Ἠοπιο ποίετ» Π νΙτ εἴ Όομας βῃής. νονότας ὰ ο ριτήσα (απαες]α τοὺς τῆς ἠλικίής ἐντὸς γε- {6ἳ Πάαῖ, ἀμδίεΠΟΠεΠΙ Ιδίαπι απιρηἔατε Μίεπ]αιια α]τ- ἐς Ίῃ ἆσίι ἃθατ: Παπ]αι]ε οἱ ἐν ἡλικίῃ πα μ]Η {μη αἲ- πιος Ίῃ ἐξηγήσει τετηπι εἴ Ροῦππατηπι ΗΟΙΠΕΠΙ, σσςῃ- 
Φε ἐς ες “Ῥατευσιμῷ 4ο 16 Τογ/ργὴ ἀοδτίπα πἆ Άρης Ρταοίοτώπα οῬ]αῖα υ1 40: ἀερηετατ, ε ἐπΙΤτάΦ. Ῥ ν 

9 9 5 
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256 ΗΕΛΟΡΟΤΙ ΙΙΡΕΙΤΥς5 
τὰς) 0 ω σίω ἀρίσῳ καὶ δικἀιοτάτῳ. πολλαχῃ δὲ καὶ ἄλλη 
2. / τω ω / τὴ ποήσεω» τιμῶ αὐτόγ, τὴν Αθήνα, ὑπότε 6 λό- 

εεπβαπι ρταπτϊκβππο αἴααε ηυϊκμπιο.. . 

ρα εἴἶαπι αἰς ροδπαεῖς ]οςΙ5 ευπἀεια Ιαμάίδυ 
ψεμῖε, Πααϊάεπι ΜΙΠεΙναπι 4ΠοΓ165 11 {εΙππΟ- . κ Ἡ / ρω ’ 3 / ων / 

ο) τη! χαθίςαται. τῷ Νλέντορι ἃ εἰχυίαν ποιέι, ἀπε- ο : κ αμα ας. 
3 οσο ! Ἅδροπι οιτη αμαπο ναπῖε, Μεητοτί Γαά1ί αθβπιι Ν ο,” ου ο» δωχε δὲ καὶ Φημίῳ τῷ ἑαυτῦ διδασκάλῳ τβοφέια καὶ 
Φιδασκαλεια οὐ τῇ Ὁ Ὀδυσσείή, µάλισα ο) τοισδε 
Τοῖς ἔπέσι, 

ια) / Κήρυζ δ᾽ οὗ χερσὶν κίθαρω περικαλλέ ἔθηκε 
« λος 2 / 2 

Φγμίῳ, ο ὃς δὴ πολλὸν ἐκαίυτο πάντας ἀείδων. 
λ χαὶ πάλη, 

ἆ 2 } Αὐτὰρ ὃ Φορμίζων ἀγεβάλλετο καλὸν ἀείδει. 
τ” ’ Ν ἃ ω ῥ. ς µέμνηται δὲ καὶ τὸ ναυχλήρι» .μεθ ἓ ἐκπεριέπλευσέν 

Μα δι ο. λ ἀ / 34 3 
.. εἰοε π'ολιάς Τε πολλαὰς καί χώρὰςν 4 ὀγομα ην 

ν 3 Γκαν ο» , Μοτης, οὐ τοῖς ἔπεσι τοῖσδε, 

ΜότηςΑγχιάλοιο δαΐφρονος εὔχομαι εἶναι 
. λ ας ] 

Ὑιὸς, ἄτὰρ Ταφίοισι Φιληρέτμοισυ ἀπάσσω. 
γι λ / 1 ων ου 

᾿πεδωχε 5 δὲ χάρη καὶ Τυχίῳ τῷ σκυτέῖ, ὃς εδέζα- 
2 3 «σ / : 

το αὐτο ο) τῷ Νέῳ τείχει, πβοσελθότα πθὺς τὸ 
ον 2 ο 4) τὰ σκυτειο» ϱ) Τοι ἔπεσι καταζεύξας ο) τῇ Ἰλιάδι 

τοισδε, 
νο 5 / / 

Αίας ὃ) εγγύθεν ηλθε, Φέρὼν σάκος ἠύτε πύργο» 
/ { ς 

Χάλκεο, ἐπταβόειο᾽ ὃ οἱ Τύχιος κάµιε τεύχω», 
Ξ / ο. 3) ς, Ισ. / 
χυτοτόµών ὀχ αρισος ΥΛΗ ἐὔιθιχία γαι). 

3 ἃ λ ο. ν ν ο”. 90 9 

Απὸ δὲ της ποήσεως ταύτης εὐθοκιμε Ὅμηρος περί15Α. Ροῦβ νετο πας 1Π6]βΤέ 
λ-9 / ἡ Δ 2/ 1 . ου τε τὴν Ἰωίαν, καὶ ἐς τὴν Ἑλλάδα Ίδη περὶ αὐτὸ λό- 

. 2 , κ ο} νι ων γάα Ύος ἀγαφέρετα καὶ οἰκέων δὲ ο) τῇ Χίῳ, καὶ εὐδοκί- 
1ο ον ’ 3 / » {/ µέων περι τη ποίησι, απικεομένων πολλὼν, συνβε- 

Θυ-ςλῥΝ / ο 3 Ἆ λευον οἱ οντυγχάνωτες αὐτῷ ἐς τὴν Ἑλλάδα ἀπικέ- 
ς λ ᾿ . 4 

σθα' ὃ δὲ προσεδέξατο τὸν λόγο, χαὶ κάρτα ἐπεθύ-οο()ιοᾷ «οπβΠαπι αἀπίεη, ΙΠΠΡ 
μει ἀπσοδημήησαι, Κατανοήσας δὲ ὅτι ἐρ μὲν Ἄργος 
πολλαἰ καὶ µεγάλαι εἴεν εὐλογίαι ππετσοιημέναι;, ἓο δὺ 
τὰς Άθύνα» εν ἐμπτοιῖ ἐς τὴν ποίήσυ», ἐς μὶν Ἰλιάδα, 
τὴν μεγάλην» Ἐρεχθέα μεγαλύνων ο) γεῶι καταλόγων 
τὰ ἐπέα ταδε» 

/ 

δό6 Δήμο Ἔρεχθηος µεγαλήτορος, ὃν ποτ Αθη 
Θρέψε Διὸς 9υγάτης, τέκε δὲ ζείδωρος ἄρερα, 
νὰ : Δ ο» ς καὶ τὸν σρατηγὸν αὐτῶν Μεγεσθέα, ὡς πάντων εἴη ἂρι- 

/ πα λ λ { ο» σος Τάξαι πεζον φ«ρατο) καὶ ἱππότας, οὐ τοισθε τοῖς »/ 
ἐπεσι ειτε : 

ο” ῃὸ ε 

Τῶν αὖθ { ἡγέμόυ ὑιοο Πετεῶο Μεγεσθεύς, 
Τῷ σι οπω τὶς ὁμοῖος ἐπιχοόνος «έγοτ ὁ Ἂ χόµο γέετ ᾱ- 

’ήρ ος 
ον ϱ/ 1 

Ἐοσμήσαι ἵπτεδε τε καὶ ἀγέρας ἀσπιδώτας, 
3 Αώά ων . ο Αἴαντα δὲ τὸν Τελαμῶνος καὶ Σαλαμηίες οὗ γεῶ κα: 

ταλόγῳ έταξε πζὂό ᾿Αθηαίς, λέγων τάδε, 
΄ 9) 23 : ον ᾿ ρω Ἂϊας ὃ ἐκ, Σαλαμῦος ἄγω δυοχαίδεκα ῃασν 
Ἄτησε ὃ ἄγων ἵν ᾿Αθηγαίων Ἱςαντο Φάλαγγες, 

2 
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ϱ Ἑ]κυῖαν Άάγοςσιν πα εἰκυ]ην. 
όετις ο{π. 4 Οἶδε «2η/ζε]. ε Οπτῖε Ἂργοςς, 

Τ]πάς νοήῖπι αὐτεπα Ψτας ΦΟΣ Ππηξπατης βιουίς. 
πθι ἀϊκοτο. ἸΜ]ασίς [0]. Λαγπεωη ἀεππίτου, {ρημεγο 
Οάγεί, Δ., 164. Ιπεύ]σβηῖεηι» ἴδηᾳΗαπα ΡομυΙηηπῃ, 
{δᾷ τοαρος ΠοΧΙΠΙ οπτιτΡαΠίεΠ], (ΟΗΕ ΡΟΣΙΟ κα) πά- 
Ἄϊνο «ΙΠῃ νοτ{ι]ς Ίδια Ρταε/{οπΙρΏ5 αττἰΗΠιε αά[αθισης». 
ασ. Κο) οἴκέων δὲ ἐν τῇ Χίῳ] ΝΙάεπΕΗΤ α{ο]αζα ροβ:., 

: Ωπ]5 ψετο ρτοχίππα Ιαμάϊοις {ετεῖ ἐμποιεῖ ἓρ τν ποίγσιν, 
σ «μὲν Ἰλιάδο τὴν μεγώλην ---- ἐν νεῶν καταλὀγφ» Ὁει- 
ἸἼσ λος ο βΠΟΤΑΙΩΤΟΡ, ἸΝεῶν κατάλογον ΡὰΤίΘΠΙ 

 Ἀρλοϊνετε ὃ Ῥνηάεπίις εἰ ΕπιρΙσΙΙ5 ΡοΡί Ραῖ.- 
«ο Σρλάμιμίουο ἓν νεῶν καταλόγῳ ἔταξεν. ἠεγθήρέης 18- 

ο πηϊηίε Πῖ5 νετβδς., 

2οσαἴαιοβδο» 

Οπιϊπϊρις, 

ὂ Ῥαΐαε. ΆἈαγοςς., Ὀδυσσείῳ Ῥτις, ο Ὃς δὴ Βγ0ς6.2 
7 Ἡγεμόνευεν «Άργος. 1γενῦ. 

4χ. Τῶν αὖθ ἡφεμόνευ' ας 
αγοροϊαμ{ εἲ ρ{[εοτιπι εαν ὅτα 

πΐε, Έεσεριμπ (τνο. αιοά εἲ ή 

Ελημένον λαιιά ραιιοῖ ριοάιάετ η! 
ΤτΘυη 5ίθ. 
σ57. αἳ {. Κωῤοτί Ηϊιου. ΟΠ, 

ἰαίαῃ.. Λὰ πας Ῥμεπίο ΡγΦθερῖοΓ. {ιο βτα" 

εἶαπι οτπἀϊτιοπῖς Πα] ες ΠΙΓΙςΑΒΟΠΙΦ 1Η 

ἀγδίεα τεια]ῖε, ῬγΦεῖρας ἴη Πἱ8 σα | 

Ῥρονιίης αἲ οιηδ]ς βγ/απΗΟΥ αἲῑέ ανν 

Πηβσποηι οἰιώαγαιη, «εσας αμα βΙ605 "ἵ 
πεζα!. 

Τε τυτίαπῃ, Ἴ ον ἳ 

{πάρτε εἰ ᾖαπε ῥη][αης ἹποῤμαήΜ μμ 

οαρί. ο 
ἹΜαπιϊπῖε οἳ παισ]ετῖ, ἵπ οπῖΗ 
ομπιπανΊραις, τρες Ιοεαᾳιε Ρ 
βπανῖι. ἨΗπὶς ποπιεΠ εταῖ Μεπιῶ: 

ο σοπηταἰυ Οἱἵ- 
Ιωήπνα, ΡεηΝ’ 

επίμ5 πιθ” 
-- 

ποβίαΙο Λάεηίει οἱ ρεπ]οτέ η μέ 
Ἰππροτίνο Ταρῥηός, φμίδις εί αἲξ ΠΜ 

ἨΠαριι οἴῖαπι ΤΥεΠΙο ΕΘΙΜΗΝ δρα τω | 
ἷ ἷ π 0 μα. - γεπ]εηῖεπι αἆ ΓαγΙπατη 4Ρ 1]ῑπὰ ἀπίεῖ- 

Πο[ρίτο εχεερὶς[εῖ, Ημπα ΕΡΙΠΙ. 

Όῃι 5 νειβρις, ' 
[ο μήν τ 

οπηηίπιις αεοες/! οἶγρεο 0) ολο αἱ ἡπ[αν 
«σα: Λἱρ οἴγρειοῃ ΓΗΣ αὐγίρα 
Όρο ἵν η] Τγοδίω: ποῦ 10 

[άτ Ποπιετος 

πα ᾖ εν. 

9 . - ο - ο 

Ιοηῖαπις Ίππι δὲ {πι 1ρ881 9 - πωτα παδ(ᾶ” 
εοά επι {εππιο ρει[ετερατατ» ο Ἱοράρας, εἰ 
τος Ίπ ΟΙίο πηπ]εῖς νίβταταπι ΥΕΡΗ” ποϊδεσισ 
ἀῑποπῖς οχ(Ηπια!ῖοπε αὖδε ον. μαπφίοπεῖ, 
υἱ βιαάστεηε Ἡε η Οπῶεῖαι 15 οναῖ 

4 ἱπιρεπ{ε ο τομ 

Οοπιπιοάππφ ας ος) 1ς σετ ο. 
επ Πᾶ 

Ί]ας ἀεπίρτατε. ἵς ιά 

Άτρος πηα]εῖς. ερτεριΙσαό εἰοσή5.Ε; 

Διµέπας ΠΟΠ ΙΤΕΠ] Ροξῇ {πα ας Ττεσ]ς- 

Ἰοτί απίάεπι Πϊαὰε Ίος νεα» ανν παν οσα 

(πδιπα πιαρηϊβσε Ιαμάῖρις γε ον 

ΟΥΙΙµΗ αὖ Ιγρεβίβευ βοβη: ο ές 

Ῥα]αν Εγουβίῥεωη Με μέ! υᾳ] ή αμ 
. ὁ πεπν ἕα ν 

Ίεπε[πειυπι ΕΠΙαΠΙ » ἀάσετι ΑΕλθά υια 

«τταςῖτ 1Π. εχετοΙτα ΤΠ ρεβρα να μὶ5. οδί” 

τί οτάϊπαπάο, εδ απιασα» 1 ος. 
-- ! 

πα 
. . πο θδέΗ ο 

Εος ἴπο ἀμεεζα! ῥαΐ14 οἰιας ο) οροπ» 

Λα ήηπις: Ῥῖο πεπΙΟ 0674! ο] ορ 
«ᾱμί οἶαιπ οΥπαπά!ς Ὁεί ΕΝ ο μ 

εαπας οί 
Αρηιίπα τη ἡμδης, πο 94Ι4ΠΙ 

Αἰασαπι Ύετο 1 εἰαπιοπ]ίῆ. 

: , . : ας, αν’ ) ᾿ η ἶ αππυπιετανΙς, Πς {6ΠΙΌΕΠΣ; μκε ΑἱαΝ 
η [ρα ο δα]απηπε γαἰζς τῇ [ιπίᾶ 

Βρε, αἱ αάάμη]ν Γαμος 18 ος. 
-6εοτορίας πωυρς, Το” 

πα) 
ὃν τεμ” 

ο. 
“ 

΄ 

ευέ 
εν εμή 

ος 
οκσο]]επήυ» ού η 

) με ο 
98. Στῆσε 5 ὠνὼν ] 99ἱοΒΙ5 οοὐπιςπίος ορβρη. 

τν 
|) ποῖαςε αῦ οι. Άεπι ἀεσ]αταπί οκ οί Ρ’ . καὶ 

ᾖ- 

8 6. 

95 ἡροοξ ομεΙιοῖς. 
πίος Αιμαπίεπβρας ἵπ παπα ῤ 

6 9 Αν Τν τ ον : 
ο βνος Μ ν ουπ] 

ΤΟΟ. Φημίῳ, ὃς δὴ πολλὸν ] ῬταἙ Υμ]φαϊο 
Ίος αἲτΊ{Ε, πι ο] ἆ τσ λος τας (ϱ αᾶ . ) τα | 

Ηπα» ἐπιμέμνηται δὲ αὐτοῦ ὃν Δ/0 ήδεορ ο. . 

ττόω, πδὶ ΟΙ. Ψαλοβυιογέμςν ομοίως Ἡγ - αν 
τηΠΙ { 

αν 
ἴψ] «τν Ἡ εραῖς 

ποῖι οἰνίδας Ες Ίπ πο ΗίΕ μπι Επ] π εβε- - 

Ῥρες Ἰπβ]]ας Ῥοβ[εςβοπα νπβιοτοῖ» 1 ορ ἡ ον 

οτε 

ο 



ΌςῬρ ΌΙΤΑ ΗΟΜΕ ο 483 
Ῥοϊμεπιο ἵᾳ Οάἀγο[εα ἹΜίπειναπι, ροθιάαπι ἐν δὲ τὴ 4 Ὀδυσσέῳῷ τάδε ἐποησυ, ὧςΑθφᾶ ἐς λύ: 

Μος δν ςο]]οᾳα1ηπα Ὃ αλ αν θα. 4ογωως ἐλθοῦσα τὸ Ὁ δυσσᾶ ας τὴν Αθἠναίών όλ 

| ατδαπας,  απαη ρτῶριράς οοἰαβΗξς ἆπίκετο. «τιμᾷσα ταύτν τῷ ἄλλων «ολο 

Ἱ. εοπςεσῇρ{ε Πηρίι. | ας πολλῷ µά- 
ι 

λίσα» 

1 44 Ἰαναίβοπα ἀεῤίπο εἲ Ίπάρπας επί 4  ἽἼκετο δι ἐς Μαραθῶα καὶ εὐρυχέρους ὃ ἐς Ας ή πας 
) ψνας ς | ν 3 

Τε Ἡρ 1] ον 7 αν 4 
| σημ ἁεριβδη 18. 45 ΔΑυεδ Ἔρεχθηος πυχἠον δόμο: 

/ . η ' ες ε. ’ ών τὰ η “39Η1ς υδί εοπορ]εν]ε {πα Ροξβην εἲ αρία ο- Ἐμποήσας δὲ ἐς τὸν παίησυ ταῦτα , καὶ παρας 
ἳ . . . ' 1. ο. . ρω : ο ο ο ο νε α 19 10 151 ο 1 ον / ων / .. Εν τς κας ὁ ος ΤΟΝ π’λουγ, προσίσχει ΤΝ ὁ δὲ οἱ ἐχει- εοφεπι ἔεππροτο δαππῇ Αρατατία Γεβαπι ασθ- ο, δν ο οσα ο πας 
ο Ίεηι, Ἠ]ῖο Φαπας οπ]άαπι αση]το ΗΟΠΙΕΤΟ, ο κ το οτε κατη ἁπατουων ματ, 

ο υεροῖο απεπι ἶαπα απτα 1 ΟΜίο νὶαϊκ[ας, ττί-θΟΣΗ τω Σαμίων ἴθῶν το Όμηρυ απιγµηών πεο» 
Όμ]ες {1ος αἀῑεῃς, ΙπάϊσανΙέ οἷις αἀνεηίιπι Τέρο ο ο- επιφάμθορ ο) Κίῷ, ἐλθῶν ε τες Φρά- 

.... εὔπι πππ]τα Ποπηπῖς «εἱερταιοΏε. Τχρα]ες Ίτορας 9ιηγήσατος, οὗ ἐπαίνῳ µεγάλῳ ποιύμελος ας 
κ. τν Ἱπρεραητ αἀάμεί 6μπῃ, Οοπνεπίεῃς Ίρίεας . τό, οἱ δὲ Θράτορε ἐκέλευω ὤγευ αὐτόν" ὁ δὲν 
1 ! . . - δη ω « ᾿ αν / 

Ἰοίδον” Ά ο οιον ο ρβύέεσι » 1Π4111 οντυχὼ τῷ Ὁμήρῳ, ἔλιξων ον Ὦ ἕθε, Απα- 
» Αραϊπτίοταπα {ε[βαπῃ αρ]ι οἰνίτας, Ἱῆ-ωι- τή ανν δν ον Τούρια ἀ γούο ὁλιος, χαλουσί σε οἱ Φρά- γιταηί τε πο[τῖ ΕΕ] ρη]ες αἆ Ιάεπι Εε[ηπι σόῃσρ ο ο ο πέος Ἅμο πῃ 

κἄ ης τε 

η ΕΜ / 1 ς λα, 

Ἱερταπά ιτ, Ποιπετις αὐΓατυσατη {ε αβππηαης, ᾖ κ ο ταν ο ος ζ ὃ δε Όμυρος 
| ο ζοπήτατας Ιηνίτβητεπι, Π]ας Ρείβεπδ, 1π πι- έφη ταυτα ποσεν» καὶ: Πά µετά του κοιλέσαγ- 
] Πετες Ἱπιρεσῖτ αὖξε Οπτοϊτορ]ιο {16ἵα 1ῃ τΠνίο Τ05. ΤΠορευόμενος δὲ ἐγχβίμπτεται γυναιξι ἸΚουρο- 

Ἰαε]εραηῖ, Φαστίβσα οσσυηαπεῖο α[ροξἒμ ἡπά- τΤεόφῳ θυούσαιρ ο, τῇ τειόδῳ. ἡ δὲ [έρεια εἶπε σζθὸς ν . Μ. - μ] ᾽ - ο κό . . 3 ' σα -- ος . 

1 ας εχο]ατηαῖ προ ο Γιορο[α5 Δθοαύτό, δυσχεράγασα τῃ ὄψεν , γε ἀπὺ τῶν {ε- 
τ. σι. 2 Δ 6 3 ο ο]ς, ΄ Ἠοίπεσις ἀῑζεαπα Η]αά Ίπ απίπιο νοὶ- . ρῷ/”, ὁ δὲ Ὅμηρος ἐς θυμό τε βαλε τὸ ῥήθὲν, καὶ ͵ εῃς, τοραραῖ ἀἰήδπατα εδ[ει αι Ιοᾳίετετης, ἤρετο τὸν ἄγοντα τίς τε εἴη ὁ Φεγξάμωος, καὶ 

εἰ ουὐῖ ἆθο {αστιῃσατείιτ. ὨΏιςχ εἶμς ΙΠᾷ]σαν1τ η ο δν ρα : ε . σα --. πε η ο. πΠ]Ιεγεπη ερίε, «ιβ «ΜΓοϊχοΡΠο {ασηῇςατευ. ο τις ο, ἳ ὃ δὲ αὐτῷ ὀηγήσατο ὅτι 

ποά αμάϊεμς. Τἱοπιετα5, Ἠῶς σατπίπα Ρτο-. ΣΥΝ ΠΕ Ἰζουροτρόφῳ θύουσα. ὁ δὲ, ἀλούσας, λέγε 
τρ λλο οκ νὰ μα τν ο οΕἹοκτάσι πὰ Ἔπια. πως 

τας, πιο μυ πα ο ἁ 8 5 τα ἐπία» : - σταρ ος ὦ 

Ὅίυς θεός αιβ]ο Ίπεας, 1η ἱογήιο Γαεο ἑνία Κλῦθι µοι εὐχομένῳ Κουροτεόφε, ὃὺε δὲ γυναίκα 
. - 3 .]. . ε ο) 9 : 

υρη/αϊα {ο ἠυοηιῇ] φἰαίε οἰδεπΗήα, Τήνδε νέων Ε μὲν ἀγῄασθαι Φιλότητα καὶ οὐνὴν» ς όν 
τρ ν ' - ᾿ « ” ; / ͵ Ἰ ο ο ο ο ο ο... . 4 . κ .) ὶ ἃ ἂν 

ο ανά Μας. ν «λ ἔ ώρη μὲν απάμβλυται;» φ)υμὸς δὲ μθονοῖο 

: τη : κ ο Ἱ λος | 9ὰ οἳ γετο αά πΠρυβαπι  οοΠερίαπι δοςθε[εζο Έπει. δε ηλ9ε’ εἰς τὸν Φρήτεή, καὶ τοῦ οἴκου ἔγ3 
ε , λ / ον ὓ 2] - 3 ο ου ας ο ος ως  Ἡ ; κ. ο.) ως κ. .. αι το ος ἂν ασι ἨΠαΓοΠΕ  Ὕρυσιν καιοµέου φπυρὸς οὗ τῷ οἴκῳ» οἳ δὲ Φασι 
υΓ. ἴππα 1ο ατάεητο Ίδπα Ροξίαπι. οβοἰηῖδ- τότε ἐχχαῦσαι σφᾶςε. ἐπειδὴ Ὅμηρο τὰ ἔπια εἷ- 
| 6) 311 Ῥοδῖεα 6056 αερεπἀϊδίε, απαπα σατῖ- καῦσαι σφαρ» επΏσοη ὉΟμήρ ο πες εἰ 

Ἠα Ιδία ςες]η]δ{ες, αὂς πει, ο μς. ο 

«1 ραιγίς, πα, ο ἔωες /11 ἀεοις αγ)ήηΣ οι -Αγθρὸς μὲν σέφανος, παῖδες' πύργοι δὲ, «κόληος" 
λ δῖς ϱἳ οᾷιή ερ 4εοογαπῖ » ε «θζ10γ Τ4- Ίπποι ὃ ο) πεδίω χόσμος᾽ νηες δὲ, θιλ άσσης" : 
ἡ ορ ασ Χρήματα.) ἱ ο  3/ ας 1 νν 

' δὲς εἰ οβες ο" παη! εάεο: Ργς/εηΗία ΤερΗή η τρις ικα ἀεδει ετων Ύέραροί βασιληε 

«μρι[ῖο ἵπ [0ο ἄεεργαί Γογα Ἰαΐα [οάη ΓΗ: : ΜΟΙ αγορή» χόσµος τ ἀλλοίσμ ὀρασθαι. 
η 4 ἱμοοπῖς ἀοηπις η] ο οί αηρι({10Υ σης. σα Αἰθομέγου δὲ πευρὸς γέραρωτερος οἶκος ἰδέσθοι]. 

' τος Πηρτεδ[ας απτεπῃ εἴ αεειΙπΡεμδ, οαπῃ τπ]ρη-θοείσελ.)ῶν δὲ, καὶ καταχλιθεὶς 1 ἐδαίυτο μετὰ τῶν 
δη ερη]ο {Γαέης, 1η ππᾶρπο Ποποτα αἀπισα- Φρατόρων' καὶ αὐτὸ ἐτίμων. καὶ ο, θωῦματι ε "| Ώοπεαιπε εδῖ ΠαΡβίτις, ΙρΙάετπαΠα εα ποδῖα σι]- χο" καὶ τότε μὲν τὴν ο. ορ. ον ων 

π ὃσρ]]α ΠΡΙ ρατανίι.  6ταβίπο ἆῑε σοπ/ρίςαπτες ο! Τγ ος ος πα ονωμε ο ης ο 
το ἳς δατη αειητεπι Βρε]ῖ αμἱάαπι ἵπ. Εασπό εεμηίο- ο ο ο ον μπαμ Ι6ύΥτε χν. 
| Τθη τεραἰαπῃ οοφιαπίες, «παπα ἀπεε]ιεχίσ[επι, κ Τον καμυον  εγκαίωτε χέραµου λρὰ 

:Ποπίπεπι οα[ο επηάἰεαπα, αὰ {8 γοσαπῖες 1ης-Ός τους ποθοσέκαλέσαγτο αυτο πόπυσµεοι οτι σο- 
.. ἵετυπς «αποσε, Ῥο]ἱίσαπτοο σιπι ἱερα]αδ, ἔαπι Φό5 ΕΠ" καὶ εκέλευύ σφι ἄεισαι.» Φάμοωοι δώσει 

νεα αυ]ά- αὖ. 

4 Ὀδυσσείαν ει], ῦ Ὥεεει Γ]ενοιῦ. ο Πομήσόσθαι Ῥαΐα. Ἀαγοσο. οἆ ΕΤ Άαάγους, «4ηῇε], αἳ πποχ ἐνκρίμ- πεται. ο δὶς αἵ Βαγοςῦ.» Πο 1ρῷῶ. 1 , .κ ο Ὃ μις ΟἩ {ρῶ» η αγμείς, θὐαπΠάΠαπι ΠΟΠ 1Πε πια]. Ὦς Κουροτρόφῳ τη] τα Πΐς -ἄΐεα, 
ον τς. { ολο, κ 6 Οὐραὶ μὲν ἀπήμβλυνται 1. εἰ Α/αιὐ. πἆ Ἠοπιες. Ρ. 1ού8. 41., "Ων 

| ϱ “σχὺς μὲν ἀπήμβλ., {26Π. πα ΝΗΤ Ῥ. 693.: α]Ι ὀπαμβλύνεται ΟΙ Άαγοςοι οἳ ἠ]ογοῦ. ὦ Ἐλκηνωτο 444 
αγορο, ἆ Οἶκο ἄέξει (οὗ, Τάρβεπβς, το[ο Άογσίργο, Όεπο. αἰῇ αὖξει οἶκον, ἔ Ὀίιωας νοτίι ῥ/μήαροῦ. Τ. Ἡ» 

.. δις δρ πηΐρ αίεπῃ αππεζΗς Ότι, Ἡοτα, θε Ἠεῄσα, Ἡμώτι χειμερίῳ, ὁπόταν νίφησι ροών. {7 Ἐδαύνυτα |. 24Τοςο. η). καὶ Ῥϊαεεεάεῃθ εχ Ραζαμ. εἲ Ἀαγοες, . /ὴ Ἐγκαίωτες μ, οἳ Άργορο, Ῥεπε. οσα ἐγκάοντερ. 

αρ ΚΟ) οὐρυχόρους ἐς ̓ Αθήναε] Ἠαιιά τεπηί[σος, απά τησάυ]ης τεσυΏς, σμίζαε νοτο εξ Άμβαιδὴ "Ὃν οὐραὶ 
ο ο Ἰδία μην Ἱνοίίτα αίετ» ΠΙΙ1 ναπεῖα- --- ο ραα διττογραφίων πβαπε, Ποια 
τοορῇ ας θα{ετεῃίε, Οώ. Ἡ, Ὁτ. 1η νιαπί ων Ἰσγὺς ἕ-- πε «Ἰεῥομσεί Οοάἱσεξ» Ρἱορίαπη. Εη]δ[α 

ἴσπι η Φατῖ], α1ο Ἡοπιοτῖ. απιίοπη δὲ Ποβρί- οἶἶπ, αμί Φορῥοσ]ίς, Ἀἀπιοᾶαπη {ΕΠ15. ΕΡΙΡΒΤΑΠΗΠΙΗ Ῥεγ» 
πο ἩθΠΘΠη, ας ερίρταπιπ]α εε]εῦταί, εχ{ρεέχα»(ες ΊπεΠ- Πήθεγοῃε, θ(ς ἵπιεῦ ἐς τῶν εἰ Όμηρο ὤναφερομένων, 

ς ότ. Ἐ αλ πάις ὀργαδο οριἹ.. Χιν. Ῥ. 946. ΔΑ... εκ εοβεπι «44ῤρμσεο ἀῑεΙπιας. άραρςς. 
| }οἷσέ1ις : Όμον τε ἔβαλε τὸ ῥη θέ] Ίνοπ ἵπρτοῥο. Ηε- 76: Ἴπποι δ ἐν πεδίῳ ΜΙπΙΠΕ ἃ ΟΗΠΙ σεσίηπι, 

ἃς, 5 θυμὸν ἔβαλετο πιανιε 1,, νἹ, στ, ΥΠ, ὅδ. ἩἨοπιεή ει Ἠεβοάί Ἴπποι δ᾽ οὗ πεδίου κόσμον ------, Δια- 
πα οἶκον ὤέξει οχ {ΕΠεάΙ8 αἁ{οϊνι. Ῥατ Δαγπεβ; Ἱπβή-. 

6 . τω ας Ν . - ..«. Φ τα 

βλυντα Ὃν ὥρη μὲν ἀπάμβλυντοί] Ττα νετῖας, Πἱ4 ἁπήμ- τπτμπι, ος : 3 
ο Ῥτδεροπαίυς, ΡεΠπηπι {γ]]αρας ρεπυἱάπιας 84. Κερώμοα λεπτ ο ο 1 ϱΑ1ΠΙΠΟ πως εν, εαςς 9 



νο 

πο ο ο μνυνφμωυφμμνσομνενηφν δαν, 

5όῦ 

7558 
εν δή Ἱ 3 ) ς «ἱ 

αὐτῷ τῷ φάμε, καὶ ὅ, τι ὧν ἄλλο ἔχωσι ὃ δὲ 
ψ 2 ὰ ος 1 αι} λ ων / 
Όμηρος ἀείδει αὐτῶῖς τὰ ἔπεα τάδε, ὢ καλέιται Κά- 
ος 

λ / ἃ / Ἂν ασ ἲ 

Εἰ μὲν δώσετε µισθὀγ 3 ἀείσω» ὦ χεραµηε». 9ο 
ον ο αν 5 ι « , ον 

Δευ ἆἀγ ᾿Αθηαίι, καὶ ὑπέρεχε χάρα Καμί- - 
νου. ον | 

η. ρω Ἡ κα} 

Εὺ ὃὶ Ὁ μελωθίῖο κότυλοι» καὶ πώτα ὃ μαλ᾽ 
ς / 
ρα, να ων τν οπιος Ροτ{εη! ον 0 

Φρυχθηναί τε χαλώς καὶ τική: ὤγον ἀρέσθαι» 95 ᾖ7επαϊία ρετήμε {ογ πείνα» εἰ ΡέΤ ηβή, Αα η 

Πολλὰ μὲν εὖ ἀγορῃῇ πωλεύµωα, πολλὰ 5 ὃ' ηι](ᾳ. ἵ 
ἁγυιαιος 

Πολλα δὲ κερδῇνα ἡμη δὲ δὺ ὧς σφι νοῆσαι, 
ἨἩν ο) ἐπ᾽ ἀναιδείη τρεφθέντες ἔ ψεύδε ἄρήσθει 

Ῥι]οῦτε ιἱ ἆμγε[εαπί εα[ίζες» 

ΗΕἘποΡροτι ΤΕΕ. Υ5 ών 
ο δ. δή, Ην 

ααϊάφιῖά αῑάά αρετεπῖ, {8 1Η ἀπΙΙΟ5, Βο | 
Ππθγις Ἠσο 1]ς οεοϊπῖε επτπηῖπα αι νοςβηηῖ 
Οαπήπις, 1 ει ΓΟΙΠΗΧ. ου. 

δἱ οηἱδ ππετοείρηι ἁαὐίε βριὲ, ἡία θαΠΟΗΣ. 
Εμο αεί ο Ῥαΐϊαςν ἀεπίταφιέ 10960 ῶπΗ 

ΠΙΗΗ ν | 

δἱσσεπίμτόμε ῥγοῦεν εἰ βδιὴ 

δὶς ἠ]ίς φις ονε[εαἲ, [ιδρηᾶ πο. 

«4 ἀεροβίο ἱωυαί {γγΙάεγε ῥάζτον 

Έμο ῬγεσοΥ αἱ ρ0[{ες οεπίαπί ζισομήό, 

Συγκαλέω ὃ ἥπατα καμίγῳ δηλητήρα η αἰα οιμδ 
ος κ σαν ον Οτασ[απίν, Γηάαπὲ, εἰ ἵπ ΜΠΕ πα] 

6 Σύτριβ ὁμῶς Σ]μάραγώ τε χαι ἃ ΄᾿Ασβιτο, 1 η αν 

δέ γ᾿ Ἄβακτο : α 
1 . { 2 σω 9 

ὨΏμόδαμον 9 ὃς τῆδε τέχνη κακὰ, πολλὰ ἶ πο- 
ρίζοι. : 

! δε 

κ Περθε πὀρ ἀΐθυσω καὶ δώματα, σὺν δὲ κά- 5 
μμος 
αν / ιν Ὁ / Πάσα χυκηθήη» χέραμέων μέγα κωχυσώτω». 

: / / κα. Ω, γνάθος ἱππείη βρύχει, ρύκοι δὲ κάµνος., 
᾿ 2 ον .. ή Πάντ΄ έγτοσθ αὐτῆς κεραμἠϊΐα λεπτὰ, ποιᾶσα, 

{γγιαϊ βιις δΙαγαρις » εωνς 
46 αᾶια: ο [ά απ 

(ωπίετο ἵμ Ῥαΐ]ας [απηματψιέ ὔ ο π 
{ευρα! 11ο Πἱεοί Ταρίάο η ΠΙΟ). ο ει εν 

1π[ρεγ ΟπιοΙαΠΗ τα ψιέ 6 ἄδπι ΙΝΕ. 
Οπιπία γη[οείο, }Γογπᾶ 78» τν ιο ἐτοπιῥαπή: 
τε βαρος μεπβίις ανν 19 η] 
Λο έοις ας πας ο ὁ 

ο οαάααιο ΓΑ, 

/ Ἶ 

ος οἱ 0.
 

πμ μα. 

9ῇε], Ἀαγοεο. ΝΙΟΧ ὥς σῷιν ἀεῖσαι μας, 

«στ» Άπα «2116ῇ) Ίῃ Συντριβέεν α Βαγπε[ο εοηνετίαπι, ἁἀοάί νι Πεῖκε πύρ αἴθουσαν » 

ω ο / / 2 9 σαν ολ. 
ευρο καὶ Πελία ύγατερ πολυφάρµακε ΜΗ 1ο ος [ιδία Γογπας ετερείᾷή η [ὲ ἰραί αι 
ι ) . . 

Άγρα Φάρμακα βάλλε, κάκε ὃ' αὐτές τεκαὶ πιο ἱμβῶη τούραη! αἡ το οἱ Ὁ 
έργα, ἀπὸ Εις φίοµιο Φος αὖεν ΠαΙάΣ ορ οοπέπα. 

Δ . δὲ ἆ / 9 κ 4 . η 6 { ! 11 ποπία 416 μμ Δευρο δὲ καὶ Χείρων ἄγετω πολέας Κωταύρες μεις ΟΡΙΤΟΗΣ 
Οἵ 3) Ἡραχκλείους χερας Φύγο, οἳ τ) αἀπο- | 

/ ο πο Ομήμιο παπα ΗΟΤΕΕᾷ σεοἰἀὲ 
 λοτου 15 μη απ ώΝ. 

Τύπτοιω τάδε ἔργα κακώς, 1 τύ δὲ κάμι- Ἱ 9 ῃ με εν 
Ργα καλως» ᾿ τύπτοι ὃὲ κάμι- ΤΙ ση μπάη ορις οπιπεν Πδῇ τα οἱ οής 

νο Τη πἰρήίωη ῥεπίδις τεδϊραπὶν ᾖ1δΗ τν μα. 
Ῥ]ογεπί, εἳ Ἰαεγγπῖς /ρεᾶεηί πι μ. ΄ : 3 / 4 ’ ς | 

Αὐτοὶ πι οἱμώζουτες ὀρῴατο ἔργα πωηρά. 
ν Τηθήσω δ᾽ ὁρόων αὐτῶν κακοδαίµονα τέχνη», 

τἩ Ὃς δὲ χ΄ ὑπερκύψει, περὶ τούτου πῶν τὸ πρόσ.οο «Ὠοπίημ φμῖ ΡΤΟπΗ: ΟΥΠΑΕΡΗ ΤΟΝ, ρα; 
ωπο | Παππά Όοχα }αοἱείη εἶτζα βοΠΗΝΣ ἱμής ανε 

, ς / 9 ᾿ ; Πθ να 

Φλεχθώ) ὡς πάντερ ἐπίφαυτ᾽ αἴσιμα ῥέζεν. ος ος μβαΙσέη ποπ ον τρ 

Ἱ]αρα- | ΡΕ ο 

ὦ ᾿Λοιδῆς δµίζ.ο Ρ]υΤ Ῥτανε εχΗΙΡεΠΡ., ὃ Μαρωνθεῖεν μίάεν περανθεῖεν Ῥοῦην Χ, 9. άν Αοάγνό 
«“101:. Ἱερῷ «Ἀαγθεοιο μαλ᾽ ἱρὸ ΦΗἱά. πόντῳ κώνασρω {οὐμν. 4 Τιωῇ ὄειαρ ἑλέσθαι αι Σμαά ο αἩ ρ ρίψαι Σµ 

7 δίο ομ]άσε, ψεύδη ΆΏαγοςς. Πεγούδ. . δ 2 υπ βασθέ ος 

τπῃ ἠδέ ν "Αβαμτον ἤαγουο. «4, 6). Πεγειὸ τα ικναη α ο 4 ὃ ή 
: 5 - Ἱ 5 10116/. 62 ῶ σ / ο). σος , / ο αἷ ο ο ρα. Πρ 

δµῤά, εοτοτί οΊη]ιος Πεῖήε πυρλ/ῤουσαν. »Σωβάντην διά, αἳ Εῑτι. { Πορίζο Βαγοες. 3  ηοτΕΒ 

η Οἰμώζοτο δµ.  Ἡ Ἀαγοςς, οἳ μίά,, Τηβί αΙί ὅδ' ἐν ὑπεριύ ὕτω Εεγοῦ. - 
δές ει Ἐάὰ, πιοβ». : 1 ἆδ' ἐχ' ὑπερκόφεή, Ἡπιπεῃ το κ ο 

| ο ο ΕΤ 
Πᾶ81]6ς οἶ]ας» νο. ατΏὶ άν: . { ρτος Ὃ οτε μα ας πεημε Ἡ{Ρυίεπι, {εαμσῃς ρόγωυ οἳ Ασβέτου», Πι]ο. 6Χ Συντρίῳ Ῥπης 

ΠπΠΕΠ ΡαΠζΗ, 4η 61Ο εΧ Ροξτηε Π]α Ἱπργεσαίοπα, Ίσπι νὶάσ]ῖσοι να βΕΗΙία, πάρηπι ο πρ 
Π]άντ' ἔντοσύ' αὐτῆς ΚΕΡΑΜΠΗΙΑ ΛΕΠΤΑ πορῦσα: ϊοι Ῥίπο, εἸθσππίοτ. Ἰάοπι, πουμε ΠΔ βή 
Ρος, (αππηπῖς Πεα]ης Ίπβα Κάμινος ασί» ἵπ Ροήσο», πϊπιαάνοττο, ἵπ πιοπίς θεγοργῤκὴ - 7 

αυ! Ιποειὶ αιιετοσίς {εᾷ Εἰεο(ο οοπαΙὈΗταπα πιοπιΙε, πηπίαΠι Ἐξηνήσεως Ἠηῖας Ἱπτοιρίετεκαα Τά 
Ἱκερωμεῖς. Ώοέϊχε Ιδε]]ο Πετ/εη ης. ὃ ἶατ, «ἰεκαπάεν Ρούμμ ομίμς ΠΛΗ π δταε σαι 
ορ ὰ δὲ ο ζαὶ Ππίετρτος Φυζζαε µαρανθεῖεν ο- Εβαι2Η] ἵπ Ἡοπιοτ. Οοππποπίαᾶ μάεπι 1πῖς 

4 ο. 0η Ὄεης. ̓ Μαράίνεσθαι ναβς Πέ δις, Ἰα {οτ- πω. "Ασβετον Ῥαγπείας. αὐΏ τν 
«ον ἡ πα σας 2 ΝΙΚ οοηναπῖε, Μελανθεῖεν, πήργε- ἴΠΙχον» αὉ Ἠετοι]ο σλ6[ῶ5 4ψνὴ να σβεών - 
επ ον ον ΕΙΠΑΠΩ ΠΑΠΑ «οπιποάΊης οχ Ῥομωιο ἀπέεί», τπτ Ἱεπίσῆπιο ἆϊσαπ], βπρίε, μή ε Σ2 

περανέειέν, «ΤΩΦΙΡΑΠΕΗΥ Ργοῦε. Ἰπ {εαμεπβθις ναπῖας Ἴσω, ΠΟΠ Ἰποοηπιοάς "Ασβετος αἴρπ]τυδεν νλβριτο ᾗ.. 
ο. πα. 0 ο 5 µαλ’ ὑγρὼ αἆ μ]άση, βάχτην τορηαἰαηί (οἱρᾶ Οράϊσος» ἠδέγ ῶ πο 

απο η μαμα νοιβπς: Δαγηοβης, Ἰονί {οὰ απάασο ρταο[οηίληϊος : 1ὰ ναι ητάπ1 ΕΣ Μη φεῖῦ 
: .ρ | : : 5: 1ὰ νείο οορποπ]ς « σομα Νο 4ο 

πη πα ΏΠοΠΕ» μαλ εὕρω. 1Ώ να]ρατο ασαυἱσοίσυητ, Ἱπ. νο. οη]ου ἵς { Ἰ ο ΜΗΓΤη κ Ἡ - τη ἱο /24ῤ0 τμ, 
Ποπε ἀἡ[σοτάξδ» οπημίᾳ [εγα αάφοάμη να{α ἠκεἰμο]ά{ης, δΙροι ος οσσαοῖς ἠπαα ἠᾖάυπα» κά ώαιὸ 

οπηέᾳ εκ ἠηία πια Ῥηπίάεπι πάντω ΚΛΝΑ- ΄ νι Επ ης ”, 
ΣΤΡΑ Ροβ/Η049 Ὅπιςς 148 ολ Καναφρα» Έ1Ιάε ἀοόζα πια]Ι6ῃῃ ; ἸΑβαατον κά 

Ἐτονιβεγζι! πά Ῥο]]νοη οὐ[εινα Πο» Εἴ οκ νιππο ρ]ε- χαρώ, η οόκᾷ ΜΒ. "Αβλρησ Οαμεί 
ἄσραπευσ» ος ναι εταπῖ Π6Η[ία» ἴοτιο πὰ οππβτοχπι όν, Ἰωηρό ΛάποταβοπΠε» ΗΕ[/οΠΙΑΠΑΣ Ες οήρο» 1ο 
{ΟΙΠΙΩΠΙ. ΜΗ] οεττς Βἱ5 αρΏΏΒ. ης νε ππἰοἰσβπας ᾖρ. ἴδορηή, εώς, ζμπὶ .. ο αρ ασ . 

98. Ἡμῖν δὲ δὴ ὤς σφι γοῇσαι |. υἱάαε ὥς σῷιν ἀεῖσαι ἴοπι τεβῖς ποοὶρίο ας νΕΠΕΠΙΕΠΕΟΤΟ ας τα πιέ η, 
«Βαγηεβο, «παμαπ πιοδεβυπι Τηπιπή Ῥοδίας νοεμπι, Ἱησερυπιαια Ῥοπί οπηΠς5» ΙπάΗΣας αν ο]οσία αν 
ατηῇς, ἵπ οάῖτο 1ΠΙεΠΙΡΙ εαΠ1 Πκεἱπο[ώ{ο εἴη. νοὶ ἔσω» αν όε ἄπε {160 

ον δµίζ.» 1π Ἀαγοςς, «49η/. Εεγεῦ. Μόρωνον. 

Φ -. 

3 

) Αβυμτο” ον 
πε 

. . 
6 τν, 

ει δὸς. απτ Ιςήιςπιοςί αΠμά» ΡοΐετΙζ, κ, Ἠέρεπύρ 1 Ῥοτριασεῖ αγά τη 
πα ὴ » Πέρθε πυρ οἴθουσαν] ΤΕΤΡ σαν, 1 ρί2Πο 
ας ας Σύντριβ' ὁμῶς ὅτο,] Ἐοτηασίς τΠραἴοσ6ς Έατρας τμ λεαΠε οἷε ο οΗ] πρῆθε πύρ ας οὐ οδά 8 

ΙΑΤΠΏΗΠΗ οἶθῃηςξ, Ῥορίεί «μπε Συντρίψαι Σμάραφον «ο Ἱαιάαπτα {.ν. .ΑμμΙΗὴν . ο. ὃ δή πο" 
| ηοἱ αρ ς 

Ῥ]ασεί6, πὶ δμῶ. ο : : : ἐ . 7 μπα 
».ΠΙ ὁμῶς., ουἵ «οπβΐαης ἵπ {ομδάίς {εάες, ο! ΡΙοβ. Ατ υδί πείκειν ἀθ ἵσπο Ὃ Πίστι Ἡ να 

ο {συ ἈοΙπιοη Σύντριβ' ὁμῷς, Πέτου με Σµω- ''τό, Τύπτοιεν τάδε ἔργα] Α 

ἂν. 

{πα /αέ ρείᾶ» 

1πιργοδίταδίε ε6ο /ρεᾶαδο ἠάς μι .ἳ 

4μημαο 5 
ὧς) ΠΟΛΗ ποτΠο 

ὀἡ 
κ 

» τὸ μι δια 

ὦ ο οϊία ευπᾶς 

αργά ΠΙαΡΠΩ Τέ. 

. 
Αν. 

ή 
5 

κα 

ος 

ο 

: 

ΝΑ 

μγος αβιηῖπε αν, Πως ἀμσαί όηρο (επίᾶ 16 ή εφ ο’ : κα, 
ν 4ὐ Ἡ ο ος 

λα λοτ" 

ών 
- γ Ἶ 10158, 

/ Τύπτοι ΔἈαγοσς, «4η]ε]. Εογεςῦ., Πἶπτοι 110. εἴ τος γρ, Ρν” να σι 

Αν 

ο  σ.. 
ν 

ε 

Ἠνανίε, Ίπ το να]ᾶς «ομίευτα ἀΜ6 ΟΙ ορ, 

ον 

φ. 

ενα 

. 

ο 
μι ο. 



ΟΕ ΨΙΤΑΗΟΜΕΠΑΙ. ρβὺ 
83Λί γειο {απ 8απιο ἸιγδετπαΏς, «α]επάῖς Όεα. Παμαχεωμάζων δὲ οὗ τῇ Σάμῳ, ταῖρ νμµήρίαις προσ» 

ΕΠΟΓΗΠΙ θράε5 841εῃς βαιΙά αςειρΙεραῖ»,. 6- «πορευόµθος πρὸς τὰς δἰμίας τὰς ἐὐδαιμονες΄άτὰς» 
ηεΏδ Ώδο σατπίπα, αι Εἰτεβοπε, Ἠοῦ Εδῖ,οσἐλάμβανέ τι, ἀείδων τὰ ἔπια Τάδε ἃ καλεῖται Είρε» ταηαα, νοσαητατ: ἀπσεηῖα επι {επΏρες εἲ ο τὴ) Αν ατα τω ο 

η μον ”.υσιώη, ὠδήγεν δὲ αὐτόν καὶ συµπαρήσ. οί. 
«οπηαηίε «αἰαμοῖ. Ῥιμετοτηπι ΙπάΙρεπβταια 3 ην ή “ ᾿ παρησαν αει τω Ἅαι- 

| τς 9 τυές τῶν εγχαρίω, ποτο. 

Δῶμα προσετρασόμεσ» ἄλδρο μέγα δυνάµεξ 
γοιο : 

Ὃε να μὲ 3 δύαται, µέγα δὲ βρέµει, ὂλ- 
Ἱτ νβιος αἰεὶ. ! 

Αὐτὰρ Ὁ ἀνακλίνεσοε ὐραι πλοῦτος γὰρ ἔδα 
είσι 

Πολλὺς, σὺν πλούτῳ δὲ καὶ εὐφροσύγη τεθαλύτα,, 

7 σπἵπημς αά ΊΙαρῃας «θες εἰυετιφμό Ῥοῦεμίεῖη » 
ἷως οἱ οἱ γε[υπα! ἀοπηις αἴφμε Τεάμπάαϊ. 
7ος αμῃ βγῶδείε Γογος: ΓεΠΕΙΤΕΥ 1ΠἱγεΠΙ 
Λος, εἳ εες λα, (Δατί[οφμε /ὲ- 

ΦιζΠΓΗΤ.. 
Ζα[α ορίῥω» ΠΗπεαπΕ, ΜΙΡΙ] δὶο οἰώεα η ἱπαπες 
Φὐπίφιε Ἰαθυγαῖς (ετογίς γερ]εία εαμή/γγα. 
Έοε][ο ο”ΤΗ Πτι Βΐο ῥογ{ΕΗν εἲ ἴρεατι 

30 

7εἰοοί ο[ γουεβαπέ αἆ Πηηἶπα ΠΙ ο5 Εἰρήνη τ' ἄγαή, ὅσα ὃ ἀγγία, μεσὰ μὲν ή, 
Ώσο ῥτεπια! εἰεῶγιήῃ ροά(διις, Τεασφιε Ιαβ0γεῖ. Κυρβαίη ὃ) αἰεὶ κατὰ καρδόστε 5 ἔρωνοι μάζα, 
0) ἒ 005 τερείαίη, Τεβείαϊι, ΠΒ είς. Τὸ αιδος δὲ γυν] χατὰ ἆ διφράδα βήσεται ὕμμν: 

(0Υ ΠΗ118 ία Ἡ ο 6 / δ, 2  ὴ δδς ας 
| | : ίωοι 9 σι 5 χράταἰτσοὀε» εό τοοὲ ὀώμα. 
Ίοη [εσας αἴφιο ΤεΙΙΜ [1ιῦ 1 ρα’τηία Ῥλο- μα ο. ἄξ ον μα) α 

τρπο, | ον Αὐτῃ ὃ) ἔ Ιον υφαίνοι επ Ἠλέκτρῳ βεβαυια. 
4 | ῶ . ο - ο ς/ / 

' ο πας {ή ρογία: ο Ίπωποτα Γεηγε Ρ]σεεδε, 49. Ἀευμαί ποιο μαι οάµαια» ασε χελιδώ. 
ὧομ πἰρ]. επί ἴαήοη Μπο αλεωπάϊ εετῖα Ὁο]ωῃ- Βφηκ ον προθύροις 

ο ος νο το πριν ο ροκ ὁ οτι 
ο οἰεπΙή δίο Παδίίαγε ἆῑμ πεε αἀει[ε Ρατ” Εἰ 6 μέν τι δώσεις, εἰ δὲ μὴν εἷκ, ἐσΊξομυ. . 

11149, 
ὁ 

- ΄ 

Οὐ γὰρ Ἡ συνοικήσοιτες οἼθάδ ἤλθομο. ' | ο τοι 
ὕ - ί . 9 9 3 ο. «9 ΄Αιθις Ίο οπιπαῖπα Ῥοσιεα ἵπ Θαπιο ἁῑα. α5ήθδετο δὲ τάδεο» τῇ Σάμῳ ἐσὶ πολὺν χρόνο ὑπὸ τῶν 

νι ἀεσαπιαδαπτἳ , απονς. Ἱσνι ος ϱ παίδων, ὅτε ἆ ἀγείροιν ο τῇ ἑορτῇ τὲ Απόλλωνος, 
Φ4ε[ῖο {Ηρειη εο]Ιδεραπῖ. πειτε ἀειπας νο- ὈΑρχομέε δὲ τῇ ἔαρος, ἐσεχείρησε πλεῦ Όμηρο εἰς 
.-τ6 πιο]οραίισ ΗΠοπιετής 6 Φαπιο ΔίΠεπας Πᾶ- ο κζόιο α οὐ σίς τον ονν ον 

νῖρατε:. {οἱνεηδαπε "πα οπι ποηπι]]ῖς 1Πςο- σμμν Αν μενα κο υμμα μιας σι αμχών. 
ον ον ν ον ος Ἐν ολ θα ον α 3 . . δω. 26 ζ ς ο ο 

ος Ίου αρρι]ε» αδὶ {Παιίοπείῃ ΠΟΠ ντε. Ἠνόχνη εἰς την ο" καὶ ὠρμίσθήσω εἰ 
-- 1 : : ὃν δάδα νο. αμ ο ο ον ς. 

Ἱπ 1196. Γοά 1π. Πτοτο Ηαρερα"τ,. Ἠὶς εοη θοχατα, πόλης αλλ εσ αχση. συνέβη ὃὲε τῳ ο» 
εἱρῖτ Ηοπιετεπι βτανῖτεί εερτοίατα: εβτεδ[ᾳ μήρῳ κατα πολυ τι ἀρξασθαι μαλακῶς ἔχαν' ἐκβὰς ο νο οί. . : . 1: . ον ο.) (ω : 3 ν 3 ο. , «μια 

Ίρ]τιτ ε ΠΑΝΙ», 1Π ετερίάϊπε Πτοσ]5 1αεεραῖ. ν δε ἐκ τε πλοία, ἐκοιματο ἐαὶ τῆς χυµατωγης ἆδυ» 
«Ἰπνα]ίάας,  Ὁπύπιηε πας. Ίῆϊα φ ιά νώάτως ἔχων. πλείες δὲ ημέρας ὁρμόντων: αὐτῷ -δί. 

ασ] 3 ζ / ) ο. «ν ) ν -φαπαϊ «ἀἰβίου]ταιεπι τεπιοτατεπίατ» {πρ]πάς «ᾠσλοίη, καταβαίνουτες αἰεί τίες τῶν ἐν, τῆς σεφ 
α]ὰαπι ἀε[εεπάεπιες εκ υ1βε Ἠοπιετο νὰ επώσισ δα ο) ως 
άραηΏτ» επίάπε απάϊεπῖες»,. τενετεηῖετ οὐυ-σῶς λν κ ΑΙΘΝ ὑΚλας; δν μπα 

-Φδ{θνααπῖ. Ίαπι νετο παιῖς ει ααιοῖ ο εἰ- ὉΧ ΑὐΤΟν ακδΟΤΕς αντε, τω ος μονό 
ντιαίς Ί]]ο αριά Ἡοπιεταπι οοπΠάεπρας, Τῶ εχ, τη πόλις τι ημων ας τῷ Όμηρῳ, 
Τοτις ΡΙΕΓΙ Ῥήσαίοτες 60 αρρυ]εΓΗΠῖ: αιι 6 χατέσλωσαν παιδες αλ τον τόσο, χαί ἐκβάντεέ 

. . . κ ζχρω ον 3 ν .. ’ 2 ον : .. τν, 

ηαν]σιμ]α ερτεδῇ, Πως Ί]] νετδα ἔεεετιπῖ, ἐκ τὸ ἀκατία» ππροσελθόντε αὐτοις τάδε εισσον, 
Αρίτε Ἠο[ρίιε, αμάΐτε Πος,. πιπηαα]ά εαόο,, Άγετε, ὦ ἔθοι, ἐπσακέσατε Ἠμέων, ἂν ἄρα Φύγησθε 

αι νοῦῖ ΡτοροΠεπιᾶς εκρΙεαρΙις: ΤΡΙ 6 δαγιᾶναι ἄσσ' ὢ ὑμή εἴπωμο". καί τις τῶν πα-- 
; . δν ο κου Ὦ ο ον .. ιο- ν . Ι 

ως μώσν πα Ἡ ρόύν 
-α Αὐτεῖ δά  ὃ Λιάρίε αλ. ἵπ ος. αἱ πιο ἔπεισι 1 Ν. Ὅμηρο,. ο Ἂθγος, «{η)ε]. Γογοιῦ. 

ἥ ῤβεης. εἲ ρτσΙ οᾷᾶ, κατὰ δέρπου ἕρπεο Φἱ4. αἱ ναταπι Ἰπίαρει, «πει νίάε, αάγη]ε, ἆ Δίφραε 
το φαταβήσεται ὑμνεῖν υμίν 6 Κρρταίποδαο «Βαγοεο., Ῥεϊρεῖαπι.  ᾖ Ίφαμ) Ἰσὸν Φμίά.ο ὑφαίνοι ἱσὸν Πγειύ. 

ει αἱ1. Ῥεπε Δργοςο. 6 Μέν τι Τα. Βαγοοο. Φμίά., ΟΕἴΕΓ μέντοι. Όπιπες αιιἴεπι Ἔσηκ) ἐν προθύβοισι" 
καὶ εἰ μὲν --- Ἆτπα 1εΠς, ὦ Συνοιμήσοντες ἐνθάδ ἠλύ. δµίζ.ν τεξζε» ἵπ Άαγοςς. ἐνθάδ᾽ ἠλθ. 4ἩοαΙε: ο]ἶπι συνοἰ- 
χήσοντε ἐνθώδε. ᾖ ᾽Αγείροι «4ο. ᾖ δ᾽ ἐκ Ῥαΐα. Ἀαγοςς. 

βενις» Πιαἷα ολα. Δάνοσκηις αἩ ναίοταη ρευπῖ- ΝΙπΙσπα {αηθ δίφρων ἐπιβήσετωι Κμβογί αδῖε, ετ[Π Ὀε]] 
1ά6ιπῃ ἆθ (απαεσοΓΙπι οἶεπι Οεηιρῖ, Πεαιε ΙΠΕΟΠΡΙΙΕΠΡ τύπτοι δὲ κάμηονν 

πεππρα Ο2ύγοῃ 1ρ5θ. ἨΗαὈεῖ ἴΠΙΠΕΗ πίστοι δὲ κάµινος {105 
ΠΟΙ ραίοΠος, πεαμ6 π]α]ο.. (οπ{εαμεηῖία περὶ τούτου 
πῶν τὸ πρὀσωπον Φλεαθείη Ῥοῦτας ἀῑτῖς τε[ροπἀεπῖ, Νο- 
ἸμΗέ πούτου πᾶν τὸ πρόσωπον περιφλεχθείη. ΔαγΜε(Ης 1Π- 
Ῥτυάξηῖος πυρ) σούτου πῶν το. | 
309. Ὃς μέγα μὲν δύναται] Αοουίαπες ταυτολογίας 

Ῥτορῖεί ΨΙΕΙΠ ὠνδρὸς μέγα δυναµένοιο α Α/βεγο πὰ μή” 
ἆπη. ΑὈίοΙνυΠῖ αῖ. εεβιοῖ]α ϱΠσιητ οχοι(ωτῖ. δμί- 
πε αὐτεῖ αἱ νεπῖτ αΏέ εκ ἐκδόσει αὐξ «οστεζ]οῃς, Πθ- 
ος ἵη αὐφεῖ μ4ἱ αθΙτεξ, ορᾶφ ενα 
Ὅ 96. Ἱζυρβαίη δ) αἰεὶ ]. Μἶήας νρκαίη. Νεήεπι οἳ- 
ψ]μπα αὐξ 1η αροτίο.. Ῥηεσυτεῦαῖ Ἀσγπεβί οκρ]σα Πο... 

Ὅστι Κύρβθεων δµν ἦν τετράγωνος ΊΠ4Ζ8 Ιδία, {εὰ ανορςΏτα 
ο μτὈστασ]α, Ρ]αομῖ: 61. Ρο]δο αὐῖ Κυρβαίη» α Όγγῥα, 
Ίο, 5; Βαπηργ]ῖαε αριά ιερθαν μή». ο ΤΠαΖ8ΤΗΠΗ Ίδεῖας 

| αλς ας το μηῄαη, οαὐα 4ὲ ΠΕΠΙΟ: αυξ ἑκταίή Ἡῖ ϱτα- 

ο, βεπίο Ιαχ. ἆξ Βαω εκ ομίαπε νε(Ηριῖς 
Πῦρ κο δ' σος 6 Ρ15. 

σα / -- ον αν παν Αλαν κα απ ὥς ο ὑἰάσιή 5 αἰφίο αἱ ϱ0ΕΠάΙΗ ; 
Ὅ 11 ποη νθτα, νι]ραίτη Ἰοηρίςμπια εκ[ηρεταί 

πε, Ῥουειτ αἳ ἔρχοι » {οτριίς νο]επΠριη5» π]8- 

η νς σπονδεῖζων Πῖ νετίᾳς, Ν]οα κατὸ δίΦρακῶ» 33” 
ῃ ο Πε (μεΡη., Δ/φραξ 5 "θρόνος. γυναικεῖοθ» βαγηε- 

δν Ἰλγεηίθ αοδλιωπποάο, υοὶ οοττίρατυς» μίθαι 

«τ1οἱ Ζεῦνος ἡμιονικόν. 

πλασα, {αχ οποεπίεμπι, ορίπίοπε Ει]]αςε απιο- 

Ῥήΐσα σοη{μειμάίπε εκ (ΠΤΙ - 

5ο. Ἐπ᾽ ἠλέκτρῳ βεβαυϊα] Ἱπτετρτειίς, Ππευ γεια 
εεῶγμη ῥεαἰδισν Νε]αῖ Ἱπεοπείηπα» νΥΙΙ ερτερίης ᾖο, 
΄σΗ12. εσπεγως «οππιεΠῖ, Ῥοεἱεί, Ἐερ, (οϊήπς. -Έ, 
ΤΠ. ρ. 85. τερυάϊανίε: {εάεπιοπι οπῖπι 11 {δ]]α πμίτο- 
παπι εξ τε]απί ἀεζεχεπιεπι ἀε[οηδί, 1άᾳ18 βαίνει {38- 
ὃς ἀἱ6Ι 2 νεικῄπ]ε», αφ Πσππαπίαε ῥτοκίπς 1μῃ 
ᾱ. | 
43. Ἐ] μέν τι δώσεις] Φαᾷοτες Ραυή], «Βαν βεβίο 319” 

ΤΗΠΙΟΝ6. υξ Ἠειοῖσεο ρεάς γε ρτορτεάετεπῦΣν 
αὐ]ά ππεπιοτεπΙὮ απο μή {μπε, 21 Με ρταεοθα-η- 
δις, ου βιᾶήπι οεγηῖδ», 27 οβεπαγζθ. ΡΤΗΙΠΟ οσον 
ας ᾱ Πεγοβοέ πι» ο. πιο μμ νὸ 
μὰε ΠΙΟΧ ὅτε ὦ ν ἐν τῇ ἑορτῇ ΕΧ ΌΟΠΙ5 η ν-. . 

| κ μίω Ῥρσανας 2 οπιεπάλνίς πονϊριπιης 
εάΐτος, Ίμοσο Απηρι. 6ἡ2. Ομῤρεή ο ος 

51. "Αρξμαθαι µαλλιδὲ ἔχεν] λυτα» Ἠειροοιρο [ου 
πηοπί ρυσραπήᾳα, 3ο ππαῖς σοποἱηπαῖα» Πο ΠΙπΗΠ) (01. 
εἴσις ρταπηπιαάξυδαε οεΠ{ΕΓΕΣ» Πραϊα (ταποπβ. Ἐ- 
πήηνετο η μαλκῶς ἔχειν ἃς 6γαυᾖίοΥ πεβγο/απ/εῥ «ες 
μαλοκίη Υ1οΥδΗς είδα (ἡἓ ἵ ππο/ρης, ϱ επιηαΏῖς., εξ 
απὶπηϊ ππο]]εῖα ελα αρμά {εου]ηπι ρτῖας: τδςσηιίογος 
αἰίτοτ, οτίαπι ἵπ ΡΙΑΝΙ ΔΕΡΤΟΙΡΠΟΠΕ» {εὰ Ῥαΐσε, ἨΝμθ- 
ο ὑαπα ΕἰεγοήθέηΣ. ζουίετ ζμβαίῥ. 11 {Πε}. ρ. 19039 

79. Επί 



ᾖ6ο ΗΕπΟοΡΟοἍΤΙ 1{1ΡΕΙ 1 Υ 5 
: 

ο ο ο 
ο Φον έν ὶ ἷ ἱηυοράε Ρτο]σσαῖ, αν φεόντων ἐκέλευε λέγευ’ οἱ δὲ εἴσαω,,, Ἡμῆς ἄσσα ῬΙΦ/εηρας αωϊάατη 11θεράξ ΄ΡΙοῖοῃ α.. 

μι 6 σερΙπιῇδ ΤΕΙ 2 ὕλομι, κατελίσοµευ’ ἃ δὲ μὴ ἕλομο, Φέρμω”, 198, 1ΠαΠΠΠΕ, απευπααε “ΕΕΡΙΠΙΗ ο ΗῇΙ νς Φ ω Ὃ κο ως ἀΜΙπηας: 41 νεο ποῃ «ερίπθ, ποΡΗεΗΠΙ 
(η νά ο ο ο ΜΜ  ώ αιίάαπι αἰμηῖ Ππείος - τν 

σ ο. α 5] Ὃ ν ο : . 1. κ. .ό νὰ , Ἔσσι Ἐν ο Α » ΝΟη οαρία α/ΓεΤΗΠέ(ςΣ (1 εαρία » ΤΕΙ 6. 

αν | ἵδες ΙπιετρτειαΠί εἰ ο) δὲ τῶν παρεύντων γιῶναι τὰ ῥήθέτα, διη- ο ονοδὶ λα ο σμα ἡ Αρρήβοαστος 
/ γήσαντο οἱ παϊδές, ὅτι ἁλιεύοντες εἰδὲν ἐδύγαντο ἐλέῃν" ών ην (ο) δή Ῥϊ(οἵέπι πὶβη «χραῖε Ρ05: 

καθήμεοιδὲ ο γἩ, ἐφθερίζοντο, καὶ ὅσης μὲν ἔλαβο ον ἀξβαθη[αὲ Ιός Ρεδϊου]ος. 1 8 
τῶν Φθερῶ, κατέλιπον᾽ ὅσες δὲ μὴ ἐδύγαντο, ἐς οἴκεςΟιοπτανϊε[ο; ει ΠΟΤΏΠΙ αμοεφίοε οερίδίοπί τὰ ον 

ἀπεφέροτο. ὁ δὲ Ὅμηρος» ἀχέσας ταῦτα, ἔλεζε τὸ αΗ15ε, ᾳῑος απζεπι πινω ο 
έπεα τάδε, Ηβίε. «8 αμάίεπε Ἠοππεις, ο Ὃ ὃ ο ' 

Τοίων γὰρ πατέρὼι ἐξ αἵματος ἐκγεγάατε, μα ο ῥιρηί, ἰα]ες ἔομιωε άν ο ᾿Οὔτε βαθυκλήρων, οὔτ᾽ ἄσωετα μῆλα γεµόντω. ες Ἰαμΐς [ιηΐς, αγερίδες πεφμε πε β0/ ν 

Ἐκ. δὲ τῆς ασθηείαρ ταύτης συνέβη τὸν Ὅμηρῳ τε-Ζ5Έκ ας αμτεπι ἰπβιπηίταξε εαπτοσ ε πλ 
λευτῆσαι οὗ Ιω» οὗ παρὰ τὸ μὴ Ὑγῶνι τὸ παρὰ Ἡϊ Ποπιετῖς 1η Το, ἠοῦ» ἃῖ αΡΙΑΠΗΝ : . : 4 ο ΠΙοΙΩΟ, 
τῶ. παίδων ῥήθέν, ὧς οἴσταί Τε, ἀλλὰ τῇ μα» δν ο. απο νν ρλθδις 

λακίη. τελευτήσας δὲ ον τῇ Ίφ. αὐτοῦ ἐπ᾽ ἀχτης | μή Ἡ ο αν ο οο]] οφμίο ουπι 6ο | 

ἑτάφη ὑπό τε τῶ συμπλεότων καὶ τῶν ὃ πολήτεων αλά ΙΠ Ἠ[οτς να σπα Γορυεις ος. ῃς ο π 
ὅσοι ο) διαλογή » ἐγεγέηντο αὐτῷ, καὶ τὸ ἐλεγέωθο[ερα]οτο πηα](ο Ροςι ταῶροτς Ιεια, πο δ τόδε ἐπέγραψαν Ἴηται ὕφερω χρόῳ πολλῷ, ὡς ήδη εἶμο ἶαπι Ρυῤ]ίσατα αὖ. οιηπίρης ον ος 

ἅτε ποίηοις ἐξεπεπτώκεε, χαὶ ἐθαυμάζετο ὑπὸ πώ- Ἠπαρπιοᾶϊ ἱποάετηπε 3ΙΠΙΕΒ ΕΙΕΒο.. μι. 
τω ἐδὲ Ὁμήρα ἐσήν, | αἳς εί ΓΠοιηςτ]: αἱ ολ . ο : : κο κ ς ορ ζώῦ απ ο... 57ο Ἐνθάδε τὸν ἱερὴν κεφαλὴν κατα, γαια ἆ χαλύψφο, - ο να ὀληκό. θα 290 14 ος αν 6 3 ” ς / ω 6 π ο. ντ α . ΕΤ . ώ Αγδρῶ ἸρώωΥ χοσμήτορα θειον Όμηρο. Ὁσ Πορία οὐυῤηίς Άογομη οππαυ, Πε 

τον, ΤΤΑΠΙΘΓΙΙ5 οι ποη δή 
Ὅτι δὲ Ὦν Αἰολεὺε Ὅμηρος, καὶ οὔτε Ίω, οὔτεΔω- Ῥόττο φιοὰ ΑΕο]επῇν [ιοής Γκ ο ἀἷδῆν Ρεζ- 
μιὺς, το τε εἰρημήοιο δεδήλωταί μοι, καὶ δὴ καὶ 19, ηεαιε Ώοτίεπῇς, ο. οιἶαπι Βῇ5 ο0Ρ1:. 
Τοῖσδε τουµαίρεσθαι παρέχει ὦγδρα ποιητὺν τηλικοῦ- να α ἐν αιίάεπι ροξιααι ἑο 
Του εἶκός ἐσι τῶν νοµίμων τῶν παρὰ, τοῖς ανθρωποι μοι ή, αἴνημα ὃς Ἠπζηα ποηρισ η ή 
ποιοῦγτα ές τὴν πόίησι, ἔται τὰ χάλλισα ἐξευρό- ΟΟροῦῇα τταπο[εττο Πωδμεσῖε, ΡᾶΙ ας ος 
τα σοι Ἠ τὰ εωυτου, πάτρια ἐντα. Ίδη τοί- πιο εχοορἰτα»[ε, αιῖ 105, αι ᾖ αἲϊ- 
υν τὸ οἼθηδε αὐτοὶ. τῶν ἐπέων « ἀκούωτες κρηῖ- Ἠάρεας, σοτηππεπιοταδ[ο, 1ΑΠΙ Ἐ ια 
τε, ἱεροποῦῃ γὰρ ἃ. τὸν κρατίςην ἐξευρὼ ἐπαίη- Ἐν δα ματς ο τοσι αν ης αντ. 
οἡ Ἡ την ἑαντοῦ ή πατρίθὶ πα οοον λέγει μ ες ο ριο εις ἄεπι οχεορ]τανίε, ως θμοή; ο Μ 

ναι 9 Ιη[Ηεαεῖς σοπνεπίτει. δἱς εἰ Ὃβὸ, 

ο μι κά Μηρούς τ ἐζέταμω, χατά τε χγίσση ἐκάλυψα» 1η 0 νομό δραη: είπα»: η Ρίῇ ο : 
τι ΑΑίστυχα ποήῄσαντες, ἐπ᾽ αὐτῶν ὃ᾿ ὠμοθέτησαν.. 2 Ίγρυτα πε τες]: ἄρη[α. πμ ον αρ - κο μη. νὰ 9 5ς . αλ τς ΠΙΟ” ην οι ο. ο» τότοις ὑπες ὀσφύος εδὲν εἴρητο.» 6 ᾗ ἐς τὰ ἱερὰ 1π Π]5 νειβριφ ἆθ 1118 ια αν τ ο, 
Χρέωται" δεραταιο Ύαρ τῶν Ἑλλήνων τὸ Αἱολι- 1 [ποΗΠος ἵβτηεη µτερβηί μα. ία ποἩ. ο. ε., ἔννος 8 καί ὀσφύγι Φηλοῖ δὲ καὶ οὐ τόῖσδε τοῖς 119 Άτ ΑΕΟΙΙσαΠι ἐπ σσ Ἰμς ἀμοφυς ὅη, 5 6 . 3 οω- ολ ὤ δα Ἔπέσυ ὅτι Αιολευς Ἀ ὢν, τοι γόμοίς το τούτων οπεπηαρα:, . Πηάΐσαι ρτῶ ἴπομς, {ἲ μμ νι | Πρι», αιἱοά ΑΙοἰεπίι εκΙΙεβδ» ο ο ΧΡΟΤο» κ ο .. κ Ώρις μμ Πι, ών ας ο 

Καιε οἱ επι σχίζηε ϱ γέρο επι σι αἰθοπα, Έτ 11 ο νου Ίδη, - 

οἶνου ο. . 11ο οἱ ΠΗΠΙ{0 οερί αμ δν ία ο α 
ω μη ο η) ΤΗ κ ἸρμέΠΙόὸ. 

ον... Ομοπη ογαδες φπίς {ωθεπ 
ο οισ” |  γαερία οἰγομηαπ. ἅὼ νουαθῖ5 

κ.α | ᾿ ) αν, 3 : μοι» Ἡ ολων μ]ηί πῃ ά Αίολέες γὰρ µόνο τὰ σπλάγχια ἱ ἐπὶ πέντε ὁ- ΑΕοϊεπ{ες οπῖπῃ {οῇ ἠπεε[ῦηᾶ αμα , ει ᾿ βελΑν οπτᾶσῳ» οἱ δὲ ἄλλα Ἕλληνες ἐπὶ τειῶ. Άχα τοπερᾶπε, τεϊαιὶ 01369 πα . όν γω ος : , 7 ν ; κα) ͵ ͵ κ ν ' ͵ - Πο 

Ὦ οὶο Άαγους, 6ἳ δμίά,5 αλ! δέ Φασι. . ὃ Άσγοσο, Άα]α!,, Όεης: πολιτέων ππῖσα. ο 1’ 2)β/ . δα ῥεῖις ἐγένοτο. ο Κάλυψεν Ἀανους. Ζ]ά1. η Ῥοδία Ἡ, Ἐ, Τ1Λ, 1, Ῥίεζυππαμο α καλύστέ!" αδε ο σες «4/ε), Ἶ ο]αή. ος Ο0δ. πρτρίδά Ἀπῖθα: Τμπι σὴν Οἵπῃες, οχοερῖα ε{ποπε ρο(πέπια α- πμ 
ομηδία, ὁ Ἡς «4. Ἡν 14ο ὁ Εωοῦ, αἲ {ρι] ρ. 185, 4ο, ΤεΙμακλς ο μι 

(078. Ἐπ' ὠντῆς ἐτάφη] Οειπίπα Ὃ ων » παπι- ΆγπορΕ]ομὲς ἓκ, υε] Πομήμές «ανά ας οκ Βρ ᾿ 
ουσπι εχ τΗΠΙΟΓΕ 1.. Χ. Ῥ' ζ41. 8, «ΕΠΟ ππηπήπι Τρίσιο Ίροτα οςτ ουἡνῖς, (μἱρίεος 1 ο εοπατα Μάη ἀπῆῑοῖτ ας πιοταϊΙτ ἐν διαλΟΥΠ ἐγΕγΕΥΜΗΤΟ» ΡΟ Πο Άαγ- οἱ Ποπιετυπι ΑΕοιεμβρις {Πἱ9 πιαβᾶ ο 14108 
σεβως, ποἩ ππο]]ίοης {5ά {ΕΗΠΟΠΕΠΙ 4{ΡΕΤΑΠΒ., ἐν διαλλὰ- γε, ταβίβοβπιε Ῥταείο α]ίο5 244 

πλ ο 2 / νὰ : ο ή Γης να ” ΥΗ, ἃᾳ σοἰ]οπιί ιΗί1, εε ἥτε ποίχσις ἐδεπεπτώκεε, ῥοῦ- νἱάστ], ττοηαᾶ οοπνομηῖ. μμ 4 ῥαδιίοσία Γή, Ἰνῖασπο ΠΙεΙΟΛΡΟΙ Ἠ9Ι 3 ΓΠεγοοιο ϱ9. Ἐν τούτοις ὑπὲρ ὀσφύοε οι ΑΕοἰαή στοών Ί Ἱάαπε Ψετο Άπτ, αὰ Ροδιαπα ΦπιΥτΠΑΕΙΕ 4ΙηΣ2, σα { 9. Τῶν νοµἱ » ὃ τοῖς ὠνθρώποις] Ῥτανε Ἰα- ας[οτοπάυπα, τς θἳ. ἀϊνοτ[ο:. πιρ”” μίμων», τῶν παρὼ τοῖς ὤνθρ ες. Ἀποτοπα (πο σος Μο ταΏΟς , Πο” Ῥυητας ος αασρίάς Ώπυπε, Νε υα]δΗτει 5ΕΠΡΙΟΙ» τὰ Ίππο Πμάϊοβφῄπιυς, οα]άε ης, . 4ε Ραΐ" . 
δέµιµα, τὸ παρὼ τοῖς ἀνθρώποις ------, Σαυἱή5 αμΑΙΙ {ρεοῖεπι ηος. 1Πβ1ἱῇ19 ἀερυβηβης» 1213 ἴμτο εχ[ρεξϊααίας, Ἰοἰμολίίως ΛΙΙΕΙ1, εἰίρν ἐε ναί απποτὶ Ο. 7. | 



« ικοτε της 

3δ απε, Άϊαπε μας {πα ἆε 6επετε, γἱέα Ἱπτεπίξα- 

- 

ος απο κώκοσξα τς 

᾿ μη Ρ. 143. νά. Ἠεῖης. . ο[βεμης αἲ οσερῦ, 205. 

ο τον το 

Ἀ 

Ῥρυτα πἍ ΠΗοΜΕΑΠΙ 26 
αι ιδ, : : κι ο πκφο Ισλ οδόν). ης 
πέµπε ἀἰοιιπῖ ΑΕοϊεη{ες ρτο πέντε,]ὰ ε5ί, απ]η-]1Οκαά γάθ Φομάζουσν οἱ Αίολει τα πότε, πέμπὲ, 

Τὰ μὲν οὖν ὑπὲρ {ης γέεσίος καὶ Έελευτης χο) Βίοὐ 
4πε Ἠοπηετῖ α πὀθίς τοἰαία΄ Ππο. Οθίετατα Ωτᾶ- - διδλώταί μοι Περι δὲ ἠλικίήέ ης Ὁμήρου», ἔκ 
τεπι Ἠοππεῃί Παπῖς ἀῑΙσεπτει τοξτε(πε ταζῖος]” 

πείησ, ἐκ ΠΙ[ζε Εαεῖ]ε ἀερτεμεπάει. ἨΝεπηρε 
80 εχρεςἹτίοης, παπι ΑΡαΠΙΕΠΙΠΟΠ εἰ Μεπε”. 
Ίωυς ἵπ Ἠῖαπα Παβιεταπε, αππίς οεπῖαπι Ῥο5ε1 ὅ 
αἴ(πε τπ]ρίητα Ίεδδις ορρϊἀαιίπι ΠαΡΙΓαΠ1 «68” 
Ρίε, αὐαπι απῖεα παπα Ῥτοτίης Παδετεῖ ΟΙ γ]ς 

τῷ 
γίζοιτο, ἀπὸ γὰς τη» εἰς Ἴλιο σρατείάς, Ἡ Άγα- 
μένω) καὶ Μθέλαο» ἤγεραν, ἔτεσι ὕστρο ἑκατὸ καὶ 
Τριάκοντα Λέσβο ᾧ κίσθη κατὰ πόλεις» πβότερο ἑοὺ-. 
σα ἆπολι, μετὰ δὲ Λέσβο ὀἰκισθέισαν Ἐτεσιν ὕσερον 

ϱ)᾽ ών τις ἐπεισκεπτόμθνος» ἀκριβῶς καὶ ὀρθῶς λὀ-- 

ταϊοη, . Ῥοδε ]μεκραίῃ Παρίταταϊα απηΐ5 Ἡρίη- «οκοσι Κύμή ἡ Ἀίολιῶτις καὶ ἁμκῶτις καλεοβόη ὠκί- 

ἱ Οψπιε ΑΕοϊσα ες Ῥμτίοοις ἀρρε]ίαῖα ΠαΡῖ- σθη, μετὰ δὲ Κύμη, 3 ὀκτωκαίδεχα ἔτεδι ὕστρον 
ἴαΐα Γαΐς. Ῥοττο α Ογπιε 4ΠΠΙ8 ἀποάεγΙΕΙΠ-οοΣ μύρια ὑπὸ Κυμαίων κατωκίσθη καὶ οὗ τούτῳ γί- 
τ, ἵῃ Θπιγτπαπα ΟΥπΩΙ «οἱοπίαπι ἀεάιχετιηῖς 

αὐο (6πιροίε Πας {αΐε Ἠοπιετδ, ΑΌ ἨΗο- «« 
Ίηετο αἰῖεπι Ὠαῖο απηϊ {απῖ {εχςεπᾶ ν1β]πῖ]- εξ 

Ύμο αἆ Χειχῖ εσαπε 1η Οτῶοίατη ταἰεξαη» 

εχετεῖτα εκ ΑῄΠα ἵη Ευτορατ ἴταπῄψί, Έξοσπ 
μὴ 1σῖεατ τεπαρις 1]πά «α]συ]ο οο]!ρετε Γας1]ε 
{πετὶς οἵ απῖ Ρισίοτιπι ΛτοπίιεπΠαπα τἍΠοπεΠ]΄ 

ντα] Ὅμηροε,. ἀφ οὗ δὲ Ὅμηρος ἐγέετο, ἔτιά ἐσω 
/ ο ο αχόσια εἰκοσιδύο µέχρι της Ἐέρξεω διαβάσεως, Ὢν 

σρατευσάµενο ἐπὶ τοὺς Ἕλληας, Καὶ δίύξας τὸν 
ο. «ο ς . ε . ος / ν/ 2 ο 5 ο ΕΧ . τὰ 

εἡ νὶάε]ίσθι 1αΠδὲο Ροήεῖδυς ΗεΙ]ξ[ροήιο εὖπι' Ἑλλήσποωτο, δέβη ἐκ, Της ᾿Ασίας ἐς τη Εὐρῶ- 
9 ὰ 9ο / ς δι ανα να θ ο» 1 / 

Ίγ. ο 0 δε τουτου βή! ἰάΦ ές αι ὤγησα του ρογο) 
ο. ' ἳ ἆ ον 5 ” ’ ’ ο» Ἶ 

τῷ ἔθέλωτι ζητῶν ἐκ τῶι ἀρχόντων ᾿Αθήγήσι, τῶι δὲ 
. ορ ο ς σ Ἕλρυ, / ”/ ς λ Στ... Τρωϊκῶν ὕσερο γέγωυ Όμηρος ἔτεσψ ἑκατο ὃ εζη: 

Παῦπσπς, Οεπίππι αίεπι οἳ {εκαρίιπῖα οξῖο ο λρανς 
Ῥο5ς Ττοϊαηυτα Ῥε]ίαπι αΏ[]5 ἐκασι Γοπίθτα».. ενα ὃν μεσα 

οροσοες σομα  λτο ο ροκ» 

τῶν Ονέα Μουσῶ  Ἡροδότου τοῦ ΄Ἀλίκαριασστος, κάὶ ἐζηγήσιος τὴς περὶ Ὁμήροι 
΄ 

α Ὀπτὼ καὶ δέκα «Ῥαγοσο, ἱερβαήπ,  ὁ Ἑξήκωτα, 
Ἑ 

ΑΦ 

: ν κ ος ὁ ν ὦς εά ὃ 

«4ο ιοσέηώ Όσα... .. 
τα 

ς . Ἴ οὗ . Σ δν ' σ ᾿ 9 νο ο τν η κ Ἂ » .ν . ᾳ' { Ἡν . 

Τβ. Κο Φρικῶεις] -Ἠογοώυιο, Π6υᾶ οροτεεῦας, Φρίω-- -ἀλώδει αππϊθ-Έσχονἤ, Ροβαι]οτ «οί, -Δίαπά ατζίς εἶας 
νο Ἱ,, τ» 140. Ἐαβοπι οἲ νϊεῖπο 1απ]δία οήγαδομ ὥρι- 
χωνὶς Ἱ.. ΠΠ. Ρ. 929. Β.  Ἐς Τκεσε απ]άεπι 1 Εβο- 

ηἀνοσονίε ύμην. τὴ) νῦν -Βρικώτίδα καλουμένήνι ΝΕΙΙ5- 

βιποα16 Φρικωνίδᾳ τε[οΠρΠς. Τεείσει ἵρ8ε 0οπππεπίατ! 

ρηπεῖρίο» καλεῖται δὲ νῦν Φρικωνίς. Ίάεπι εξ Ἠ]ς τεβίτα 

ἀθῦεῖ, αὐξ Φρικωνῖτις. αὐοά Τη ΒΠισορταρ]Η Κύμη. 

01. ᾿"Επεώ ἐς ἑξωκόσια] δεηϊεπ ατα ΠΗεγδάο)1 4θ Τεπῃ- 
ροια, οἱο Ειατίς Ἠοπιοτις 1,. Ἡ. 9. Ἴ8ος αἲ]εῖαηϊ 
ναᾖά]κῄπιο, Ῥωσπαπι {άρα 11. ῥεα]έσεγ αἁ ἔι[εβὴ 
Οποι. ΑπΠΠ, οΙΟΙΩΣΕΝΗΙ, ϱ. 109. {οτἱθεπάο ἔτεώ ἐς. 
τετροκόσιῳ εἶκοσι δύο, αἱ θα γ{ηρεμΗἰ υἱρ {εἰ ἆμο [8η1 
αβπίχις 65, Οµαάτατ 1 ππιοτοτΗπα ταΏο. ΟοπΗάετα 
Υ6Ιο. αιϊά οοπ{οαί πεσαρίε Πτι: ἩἨοππετις ῥιίπιαπη 

εχεἰαἴππι ἆε «4ρο]οβογέ» ἔγστοδεπίς εἲ αΠ1οτήπ οα]ςι]- 
Π5 ἵπ 0. Ρεπο Ὠοει. ῶεπιρ. τς, 99. απηῖς {ειπιο 
οσσονπτ.ρίπηαπι Οἰγπιρίαάεπα αΠτενετηε»1νεαιε ϊδίμα 

τοπίς» περανίε, Όυτεπί ρτοϊπάς ΠΠ αηποτηπῃ πυηπετί 
πες τειππ1» α οπρίοτε εοπ(Η σα, πιονεαπίυ, παπα 
4,1οσί1ε ἵῃ ῥρατίεπι, αῑῖς πιοίµ5 οριδῇδ, Απιρ]. Βομῦε- 
{μς Ὀϊςί, ἨΠετοφοῖτ, Ο. πι, οοπσςδ{ξ, ΥΕΤΗΠΙ {ρα Ώ]α- 
οἩίπαἴαδ, υπάο Πεγοδοίο, αιιοά πποπίτμπα α]ῑας, Ι]]αία 
νὶς Ες. Ου]ά νετο, Ὢπᾳμ]θ5, Ἠϊίαο Διάζοτο» { ση- 
μὲν [ὁλοσηες οἱ οἱ] οωοδως παδοτῖτας αἲβι, εί 5 
Οιᾷ απά 2 ΟπαΙ τοπιροτΗπῃ ταΠοπος αὖ 11ο ενοτ[ο 
θά Χοαιχὶς ἱπαπβτηπι 1ή Οαεοίαπι α τετ, ας Ῥπ{6Ι {ο- 
Ίουαπε ΟΗτοπο]οβί, 1Πῆδίε εἴπα» αὖ Εεγοάσζο 1Ι Ἠο- 

Ίήσσπι ἆππο 4 1 οἶαάθ ομχνιπ. αά[ροχῖε: Ίπὰςε πά ΄ πιετὶ Πρησπάα αεῖαῖε νοα]ιοππεπίατ ἀΠετεραίθ» πειῖΕ 

Καγχὶς Ίῃ Οπασσος οχροάΙΠοπεπι απηϊ» ΠΠ ΠαβρΙΗς οοἵ- 
τοξο πιαπίοΠε», οοσσακΠ. Ιαφις τεχ Ῥετία 4ΠΠΟ αὉ 

ονοτ/η Ἐτοῖα 1οχο. ἵπ Όσαεσος πιονίε: πιον{τ αίεπι {10 
πια ΟΙγπιρία άν ΊΚΧΥ. Έπρο ρίπια Οἰγππρίας ΗΗ 

ὃν ον 

--αἄθο, αιοά δε αἰϊαπάε αἀρατηῖτ, εαπάεπα ν]άετί ας 

1 

ΟΝΙΣ πιαχίπς»- αἆ Ἰποοππιοάα επεηάατίοπί5 ρα αἲ- 

[ατα Ἱποιπάϊςαπιατάπα ραΥΘΠΙΕΙΙ. ΑίαΠΕ πες Ἡα- 
«ἄεπις, Ῥίατα Ίμπο ἵπ βοτίρίοτεπα πλ παίως ἀοζρβπιις 
Ἰηνεπίς ᾱἴ, ης. 

3 



ὥ 
ο 

σα 

Ἡ 
5.3 ας - 

ρα 

ναι 

σος νο την» 

νο προ τρ σα τρ τρ Ἡ ὃν 

” 

Ῥᾳᾳ, 763 
--- πα Ρ Ρ τ κ Ό Ί χω, 

. 

7 ; 

Α Ὁ 

ΠΗΕΚΟΡΟΤΈΤΥΝ, 
υ ἩὮ 

ΓΕΟΙΗΒΥΘΗΤΙΝΘΤΙΤΥΤΙΒ 
ΤΑΜ ΡΕΕΡΙΟΙ5 ΟΨΑΜ ΑΕΟΥΡΤΙΑΟΙΡ; 
Τὸ ος ας αἴνογβν αμόογίόις αὖ Ἡ. ΒΤΕΡΗΑΝΟ ᾖ αἰλᾶα 

πε νο” 

περι τον 

ΠΕΡΣΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ 
νο Αα αμ 
Ἐκ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Ἐγ ΤΕΓΡΑΦΕΟΩΝ, 

ὅ ὁ κ. 

ΡΕΚΦΛΕΚΥΜ ΤΤαΙΡΥΦ 
ο Ε πνρντιτνττ 

ΕΒΧΡΙΥΕἘΘΙ5 ΗΙςτοκίσοΙδ. 
ΕΚ ΤΟΥ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ, 

Παιδείας Κύρου βιβλίῳ ἄ. 

ἄνΕνε κε εσῶν ἒ ο η 
Ὃ ος ἍγτΟΙ δὲ δοκοῦσιν οἱ νόμοι ἄρχεσθαι 

Ἡ του κοψου αγαθου ἐπιμελούμθοι, 
/ 

5 ως ο. τι τν ουχ Ὅμοιὼς Ὑας Ταις πλείσαις πό. : : « ο ἡ Άεσι αρχοται. αἱ μὲν γὰρ σλει- / ρα ᾿ ϱ Ωω ἵ σαι σα. 2 Ἄφεισαι παἰδεύεν ὅσνως 4 «ο Τ9 ΕΡέλοἰ τοὺς ἑαυτοῦ παϊδας, κο] Αμ Α λ 
: «υτουρ τοὺς πρεσβυτέρους ὅπως ἐθ7. / 

( α- ἴσωςς λ τω 
ας δάγε, : ἐπ τς η κλεπτεν, " 

ἔ 
{ μὴ ἁρπάζω, μὴ βίῷ εἰ οιχίαν παρίναι» μὴ πάιεν ὃν ο. 3 579 μὸ δέκα, μὴ μριλεύω» μὴ ἀποθῶν ἄρχωτι, χρ] 

τἆλλα τὰ τοιαῦτα ὠσαυτως' 3ν δὲέτ ι τότων τὶ 
'παραβαίνηεὺ ὅημίας αὐτοίς 5 ἐπέθεσα. 0 δε Περσικοὶ 
νόμοι, «θθλαβότες ἐπ μέλοται απ Την ̓αρχὴν μὴ 
Τοιουτοι ἔσωται οἱ πολίται ὦσε πωηρου Τὸ ἔργου ὴ 
πΙσχρου ἐφίεσθαι, 

Ἔπι- 

. 420 ἔπειτα προφάττυσμ, 2 ἕημίων. ο ἐπανέθεσαν, 

«δτεδ[ας απῖς Εστίες, ρῶηᾶπα 

| ΤΕ, 
ΕχΧΕνΝορας ΐ 

1 Ί, ΕΣΡ 

Σεκ (1 {1/0 αδὲ αι 

αν (μας εαῖα τά 

ο ο σι ον πανί 
ο τς Ἠμι Ἱπ  αή, : ορ 

ς ) ἰἰδδς πἳ αἷιξ Εν ρεῖ” 

ςκ ὄκ ἴαῖες, αμ η πιαῖο θἱο5 

ορ ὢρ {ῇ πῖτεηίες ΡΙΟ οι ο. που. φ λε ή) θἀισῃτθ. αιαΐε ΡΙ0 4ρς” 
δρ αἵ »εϊ . . ν] . 

: 5 τρις ΡΙΟ ατΡΙΙΤΙΟ ον οπ 1η 
. . ϱΙ6) 16 ε09 ἵαρεητ πο Εατατί, ΠΟΠ ΤΡ ροτομίοῖό 1 ών ε .. : Ἀμεηας ὤᾷες ἵπρτεα! νἰ, ΠΟΠ 1Π1Η’ ποῦ μυς 

ΦΠεπιαμαπα, πο αἀ]εετΙηπα . 
ε]ρίς Ἱπιρετίαπι ἀειτεξίατε» ος οταπα α05 
ΤποςΙ εοἀεπι ραξίο., 41ο ο. θΙ(η Παιαομς | 

ΓιθοΙΑΗ”. 
Αι: Ῥετ[ίατυτη ]εραρ απΏϊεΙρβΏϊΕΣ μπακ ας 1πι- 
ης ΟΙΠΠΙΠΟ τα]ες Ππι οἶνες Εξ σπησαή οαρίαμι 
Ρχοῦϊτατῖο να] τυτρϊεμαἰπίς ἀε[άετίο ο] ὤ- 



τσ αν ος µικωςκόνςς Δρμόνα αιῶε ισπ πσιμιος 

αα--θει κών ν2οκαιθνε εκοΕμβμφοςςι 

.-. 

-. Όσταπὲ απἴεπα Ί]αά Πος ραδιο. Έδι 1]μς Το- 
ΥΠ αυοά νοσαϊας Ἱβετατα, οί εἲ τερΙς, εἴ 
αἶ]α Παπῖ ρα]αµα. ἨΗίης εξ νέπαἶία, εἲ εἰζομπι- 
{οταπεῖ, 6: ΠΟΓΙΙΏ. «ἱαπιοτες αἴαιο Ἱπεριῖερ ἵῃ 
Ύ]απι ]οσμπα τε]εξία {1πΠε, ης Ἠοταπι ἵπτρα 
οππροῇτίς εοζαπι. πιοήῖβας απἱ Ιπ[ΗέΙΠΟΠΕΙΙ 
«4 ερ {απι, πι[σεατατ. Έδι απίεπι Γοταπι 
εἶῖσα ρα]αιῖα ἀπ σαταπα 1 Ῥατῖες ααἴΠος» 
ο ατυπι ππα δι ΡΙετοζαπῃ, 8ἶτεία ΡΙΡΕΤΗΠΗ; 

Ἱετῖα νίτοταπι, αἱ Ρει[εξίαπι ΦΙαϊΕΙΠΑ 18ἱ4 
αρυπῖι: αιατία νετο 6οτυπι απ {αηῖ ΕΠΠΕΤΙΠΗ. 
Έβεαπε σαπτήπι εδε πε Ἰοτατι Πησα ]οςίδ 

{115 αάπηι: Ῥπετί, απαη ρηιᾶπι Παχετιῖ, εἲ 
εοάσπι πιοάο Ῥετβεξίῷ αίας νυν]: [επίοτες 
Ὑοτο, απ Ῥετ οσἶαῖῃ οπ]αήε Ισπετῖτ, εκ» 

“εερις οοη/Η(η(ῖ ἀάεδης, ααἱρας αἁ {πι ηθςεςδ” 

{9 66τ, Αἲ αἀο]ε[οεπῖεν «εαθαπῖ θἴἶαπι ἵΠ Ρᾶ- 
Ἰαῖς αυτη σγπηπ]αῖς αὐπαῖς: εκοερί!5 τηατ]εῖ5» 
αἱ πε τεαμίσαητατ αἱ ει, ηἰ{ αΏτεα αἀεδ[ε Ἱηδῇ 
{πετίητ, Αι πε(πε Ποπεβαπι ἀπείτατ {ωρίη9 
Ἀραρίο, Έτ ριφίυπι. ομίαμε Ἠαταπι ΡατΏμπι 
ἀποάεείπι ρτ]πεῖρες, ΠᾶΠη ἵπ ἀποάεςίπι Πρι] 
Ῥετ[ο ἁιῃτ]ραιϊ (μπι. Ἡ νετο ριετῖς ΡΙΦΓΙΠΕ 
ααῖ {ε]εξῖ εκ {οπιοπίρις εο5 ν1άεαπίυτ τδ(ἁ]- 

ο ααι απ1 ορπιος: αἀο]ε[εεπΏθῖς απἴεπι, ΕΧ 
2Ρ/ο]ατ αιπς νὶτὶς ΠΠ ααἱ Ρεταπαπῃ ορΏΊπος 
εος οχΙ{ήπεητας εβεδυ. Αἲ1ρῇς αὐ[ο]αῖ 
αίατὶς νιγῖς ἡἱ {μπῖ ρτω[εξεῖ, αΠοσαΠῃ 11 ΙπΠ]- 

Τωεῖοπο σεπ{εαπῖυτ αμ εοπ/Πτατα Ίαπι εἲ α 
τηαρ]ῇπατα ππακίπιο Ἱπορεταῖα, ππᾶχΙης Ῥτῶ- 
ΓΠΠιωτὶ, ΄ Ἐ]εξδη ειῖαπι {ππε ρτῶβάες [επίοταπι: 
αιῖ ριῶ/{άΠ5, 41ο Πὰ 4ποα πε {1ο {μηραπῖυσ οἵ- 

"Ὡς]ο. ος ν 

πῶς αἴεπι οπἶαιια Φίαϊ1 ἱπιροπαπίητ Γαολή. 

ᾷα, επαιγαθίπηας, 41ο ἀἠασίάϊας Πατ ἀΙρεπείαπι» 

ης αἀμίδεαπι πε οἶνες ἄπι απαπα ορΗπ. Ῥαετί 

Ἰσίτατ γεπΏίαητες ἃὰ {ομο]ας, ΜαΠείς ἀῄεεπάα 
 ἁαπῖ οροἵατΏ, αἱμηίαπε ἵτα Ί]ος Πα] τε] {αάεγε 

.οπεπιαάπιοάππη αριά πον αἱ επηῖ αά Ιττογαδ.. 
Ῥεάι{σεπάα». Τοτυπι ααἴείη πιαβί{α] πιαρΏαπα 
α1εῖ ρατίεπι «οΏΓΙπηΠΠΙ ἴπ θοζπῃ ἀπ οερῖαΓΙοΠ1» 
Ῥι9 Ἰπάϊσαπά!ς. ΓΠαδεπῖ επῖπι ΡΗεΓΙ 4ποσί1θ 1Η” 
τεΓ{ε[ε, απεπιαάποάστη γα] αεςμ{ατίοπες εἲ 

: ” ἄν ο ᾱ . 4ε {ωπτο, ετ ἂε ταρίπα, εἲ ἆε νὶ, ει 4ε {{αιάε, 
εἳ ἂε πῃα]εάϊσεπεῖα, εἳ αε αἰῖῖς οππηπίρας, ιτ εξ 

ρατ ϱςὲ. Ὃμος αμἴεπι ποσ]ηῖ ΠΟοΓΙΙΏ αα]ά ἀ- 

Παιϊς[ε., εος Ρ]εέαπῖ. ἳ 
Ψετιππε «1ος πηίηας 116 αεση{αηῖες 1ΏνεΠΕ- 

τἶπτ. Δο Ιπάϊεία ἆε 11ο αἴ]απι «ΤΙΠΠΙΠΕ εχεῖ- 

επῖ, αιοά εδῖ απῑάεπη ἵπ σαηδία «τς ΠοΠΙπες 
«πππίπο {6 οἆῖο παπι πιααῖπ]ε 1π[εξτεπίας, {εά 
ἵαπιθη Ίἴα πῖ πο πηΙπΙπηπα αὐἶάεπι 114Ισίαπῃ 4 
εο εχειεσθαπί: πΙπταπα ἆς Ιηριαπάίπε, ας 

αείμεππαιε «ορποπῖηῖ Ρο5/ετεξειτε ρτα]αία, 
ος τείοίτε, 1 Ἠάπο {ευαιίδβπιε απἰπηαἀνεί- 

τωπε; αἱρρε απἱ ατοἰέταπτας» «ος απ] Ππϊ 1η- 
"φτατὶ. ϱἳ ἆθος Ππβίοζεπι 1Π ΠΙοάΒπΙ περ]ρετε, 

ει Ῥατοπῖες, οἳ ῥαϊτίαπι, εἰ αἴπίςο»,. 1Π6{α- 
τπταάἰΏείη νεχο Ρροιϊσβπιαπι Ἱπριάεπία {εφΠ]- 
τάς, εἴεηίπι Άαο αἆ οππεπα ταΓρ]τπάΙΠεΠι πιᾶ- 
Χ]πιᾶ εδ: ἀμκ. Ώοσρηῖ εἰἶαΠι Ῥπετοςἴεπρετα!- 
τἱαπ1. αἱ ο ἁπ[οεπάαν εἰς Ρ]Ιτπυπι «οΏά1”- 
οἷτ ααοά Υἱὰεηῖ {εΏες 1ρβος τοῖο ἀῑς τοπιροτα!- 
τει νΙταη 8Ρ6ἴ6. Τταάπηϊ ΡΙΦίεζεα Πδρτῶςερία 
Ῥατοπά!ι τηαρἰ(ταΏρης. ΜΜαἱεαπ] αποαπε Παὶς χε] 
«οπάμοῖε, αιοά. {είοτες τΠβΡΏο ΓΠηά]ο Ῥατετα 
πηαρ]ῃταηδης Ιπιεηζἁσ, οδάεπῃ ΙΠ/1ρες ἀο- 
οθηῖ ης οἱ οἶδί εἴ ροῖα5 εοππεΠΏαη {ετνεης: 
34 αἴσπῃ Ίος αἀπποάυπι αἀῑιναῖ αποά αΏτε ο- 
σπ]οθ Ἠαῦεηι {οηίοτος ποῦ Ρήμς αδίτε νεηῖτί 
1ΠΡΙΕΠΦἰ ρτο]α, αααπι ρτῶῄάες ρειπη/{εΠηῦ: 
ρβανς Ώοι. αριιά ππαῖτεΠι νε[ουηπῖητ ρΗθ, 

δα ἃρμά τηβαϊῄγαπι, ᾳααπἀο Ρτῶ[ὰες Πρπίβσα- 
ΣΠΕΣ Σειμηίημα ἁοπιο ρτο εἶρο ΡαΏΕΙΙ, ο. 

πα ως 

ϱ κ ο 1 6 : . 

3 νυμνητικῖο,  ὁ οὔδ ἵκισα. Νεὶ ἥκισα ΠΕΙΤΕ ρᾳτῆς, ῥΙΡΗΣΑ. 

Ὦξ ΡΕΠςΑΡΝΥΜ 1ΕσΙΡΝ5 ΕΤ ινΝοτιτυτῖς, 

᾿πακολογί 

Ίη Ίος Ίτεπι απ]πιαἁ» 
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:.Βσιμέλοται δὲ ὧδε' ἔσι αὐτοῖς ἐλευδέρᾶ ἀγὸ- 
ρὰ καλθµέη, Ένα, τά τν βασίλεᾶ καὶ τὰ ἀλλά 
ἀρχέα πεσοίητο)) ὤτω»ο τῷ μεν ὥια, χι) οἱ 
ἄγοραιο» καὶ αἱ τετω Θωναι χα ἄφεροκαλίαι 
ἀσελήλανται εἰς ἄλλο τόσο’ ὡς μὴ µιγνύηται ἢ 
τήτων τύρβη τῇ τῶ πεσαιδωµέιων εὐχοσμίαᾳ, δή-- 

ρήται δὲ αὕτη ἡ ἀγορὰ ἡ περὶ τὰ ἀρχαια ἐς τέττα- 
ρα µέρη: τέτων ὃ) ἔσυ ἓν μὲν παισί, Ὁν δὲ ἐφήβοίο 
ἄλλο τελείοι ἀγδράσψ, ἄλλο τοῖς ὑσερ τὰ σρᾶ- 
τεύσίμα έτη Ὑεγονόσι, νόμῳ δὲ εἰς τὰς ἑαυτῶν χάραρ 
ἐκασοι τάτων πάρεσή, δἱ µεν παϊδι, ἅμα τὴ Ἠμε- 
ρᾳ:2 καὶ ὃν Τέλείοι ἄνδρες" ὃν δὲ γεραίτερο» αηίκ) ἂν 
ἐκαφωῳ “ποχώρῃ' πλην ο) ται τεταγµέίαί με" 
ραις; οὐ αἷν θε αὐτες παρέήαι, οι δὲ έφηβοι χα) Χάἰ- 
µώτα| περι τὰ αρχεια» σὺν τοι γυμπικοις 3 οπλοί6, 

λ - το) 2 ο ; " 

πλὺν τῶ γεγαμηκότω, ὧτα δὲ ἐτε ἐπιζητᾶνται 

ὃν μὴ προῤῥηθῇ παρθγαι ἔτε πολλάκιρ ἀσίναι κα- ᾿ 
λόν. ἄρχωτες ὃ' ἐῷ ἑκάσῳ τότω τῶ μερῶι εἰσὶ δῶ- 
δικα" δώδεκα γὰρ καὶ Γἱερσῶν Φυλαὶ διήρῳται, καὶ 
ἐωὶ μὲν τος παισὶν τῶν γεραιτέρων ἠρημένοι εἰσὶν ὁἳ ἂν 
δοκῶσι τες παϊδας βελτίσης ἂν ὁσοδεκυυαι' ἐπὶ 
δὲ τὰς ἐφήβοιο» ἐκ. τῶν τελείων ἀγδρῶ οἳ ἂν αὖ- 
τος τη» ἐφήβηξ βελτίσης δοχῶσι παρέχω" ἑαὶ 
δὲ τὸς. τελείος ἀγδράσμ, οἱ ἂν δοκῶσι παρέχει 
αὐτοὺς µάλισα τὰ τεταγµένα ποιοῦτας, χα τὰ 
παραγγελλόμωα ὑσὸ της μεγίσης ἀρχᾗε. εἰσὶ δὲ 
καὶ τῶν γεραιτέρων πο άτοι ἠρημέιοι ὃἳ προσα» 
τεύουσψ ὅσως καὶ αὐτοὶ τὰ κανήκοτα ἀπσοτελᾶ» 
οκ νά αλ σα : 
3Α. δὲ εκάση ηλικία πόοσέτακται ποιέῦ» διήγη: 

σόµεθα ὧ µαλλο 9ηλον γέηται κᾗὶ ἐσιμέλότα ὡς 
ἂν βέλτισοι εἶω δι πολιται. ὃι μὲν δὴ παιδι εἰς τὰ, 
διδασκαλΏα Φοιτῶτες, διάγεσι, µαὶ»)άνωτες ὃἷ- 
καιοσύημ" καὶ λέγωσυ ὅτι ἔσὶ τοῦτο ἔρχοται 
ὡσωέρ παρ ἡμῦ ὃι τὰ γράμματα µαβησόμθοι, οι δὲ 
ἄρχοίτες αὐτῶ, διατελᾶσι τὸ π᾿λᾶσου µέρος της ἡμέ» 
ρα δικάζο]ες αὐτοῖο, γίγγεται γὰς δὺ καὶ παισὶ πρὸό 
ἀλλήλές, ὡσωερ ἀνδράσυ, ἐγκλήματα καὶ Ἀλο- 
πἩς, καὶ ἁρσαγης, καὶ βίας, καὶ ἀπάτής, καὶ 
κακολογίας, καὶ ἄλλων οἵων εἰκός. ὃς ὃ ἂν γγᾶσί 
τότων τὶ ἀδικθντας, τιμωρΏται' κολάζησι δὲ καὶ 
ὃς ἂν ἀδίκως ἐγκαλδντας εὑρίσχώσι, δικάζεσι δὲ καὶ 
ἐγκλήματος ὁ νεκα ἄγλρωσόι μισῖσι μὲ ἀλλή- 
λθε µάλισα, δικάζωται δὲ ὃ εχ ἥκισα, ἄχαρι- 
φίαό. καὶ Ὃν ἂν Ὑνῶσι δυγώμθον μὲν χάρυ ἄπουι- 
δύναι, μὴ ἀοδιδόντα δὲ, κολάζεσικαὶ τότο ἰσχυ- 
ρῶ». οἴσται γὰρ», τες ἀχαβίςης, καὶ περὶ «ες 
ἂν µάλισα ἀμελῶς ἔχευ, καὶ περὶ γωέας καὶ πα- 
τείδα καὶ Φίλουε. ἔΦεσθαι δὲ δοκ µάλισα τῇ 
ἄχαρισίᾳ Ἡἡ ἁναιδχυτία. καὶ γὰρ αὕτη µεγί- 
«η δοκέῖ εἶναι ἐωὶ πάντα τὰ αἰσχρα ἡγιμώι, ὃι- 
Φάσκουσι δὲ τοὺς παϊδας καὶ σωφροσύη" μέγα 
δὲ: συμβάλλεται εἰσ. τὸ μωνώνει σωφροέῦ αὖ- 
τοὺς ὅτι καὶ τοὺς, πρεσβυτέρους ὀρῶσι να πα- 
σαν Ἡμέρω σωφρύγῶς διάγοιτας. διδάσκεσι δὲ αὖ- 
τος καὶ πεἰ9έσθαι το ἄρχθσι' μέγα δὲ καὶ ες 
τᾶτο συµβάλλεται ὅτι ὁρῶσι τὴς πεισβυτέρες καὶ 
πεοµέιης τό ἄρχέσυ ἰσχυρῶ». διδάσκεσι δὲ καὶ 
ἐγκρατῆς εἶναι γαγρὸς καὶ ποτό "μέγα, ὃὲ ον 
τΏτο συµβάλλίται ὅτι ἑρῶσι καὶ 195 Ἵθεσβυτέ- 
ῥµρ εἰ πρόσθε αἀσιόντως Ύαςβὸς εκα, πθυ ἂν 
ἀφῶσι ὃν ἀἄρχωτες' καὶ ὅτι ε παρα μήτθί ὅι- 
τένται ὃι πάδιό, ἄλλα παρω τῷ διασκάλῳ 
οταν οι ἄρχοτες σημ ρωσι, Φέρυται. δὲ οἴκοδῳ 

ο 3 ”/ { 9, ο» 

ὁ σιτο µου, άρτου » ὄψοω δὲ, κάρδαμο! πιέμ 
| | δὲ όά 

6 σἵτα μὲν, ἁρτοὺς. 
Ῥάάς ὰ ἃ 
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ι ὸ} Ἱ 9 ω ω 
δὲ, 3ν τις δν χώθωνα, ὧ, ὡσὸ τὲ. ποταμᾶ ἁρύ- 

2 σασ.λαι. πρὸς δὲ τετοίς µα)θάνεσι τοζεύευ καὶ ἀχον- 
/ ΔΑ ς τὴ 

τίζω, µέχρι μὲν δὲ) ἓξ } ἐπτακαίδεκα ἐτῶ οὐπὸ γε- 
ο» ς ου ρω 

γέα» 0! παιδεε ταῦτα πράττουση. 
: 

4 λ /ρ ) ο 
Ἐκ. τούτου δὲ εἰ τοὺς ἐφήβου ἐξέρχωται. οὓ- - 

τοι ὃ ἀθ δι έφηβοι διάγουσιν ὧδε, δέκα ἔτη ἄφ οὗ 
ο. ) Σε. / ο, λ φινᾷ ἂν ἐκ. παίδων ἐξέλ»)ωσι, κοιμῶνται μὲν περὶ τα αρ- 

χεα, ὥσπερ πθοείρηται, καὶ Φυλαχής ἕεχκα τῆς 
πόλέως χαὶ σωφροσύγής, δοκε γαρ αὕτη ἡ ἡλικία 
µάλισα ἐπιμελείας δῖσναι, παρέχουσι δὲ καὶ ΤΥ 
Ἠμέραν ἑαυτοὺς µάλίσα τοι ἆρχουσι χβῆσθαι,. ἦν 
τι δέωγται ὑπὲρ τοῦ κονοῦ, καὶ οταν μὲν δέῃ, πάν- 
τὲς µένουσι περὶ τὰ αἀρχέα ὅταν δὲ ἐξήῃ βασιλεὺς 
ἔπια θήρα, ἐξάγει τὸν ἡμίσειαν της Φυλακὴς, ποιεῖ 
δὲ τοῦτο πολλάκις τοῦ. µηνό, ἔχει δὲ δὲ τοὺς 
ἐξιόντας ὃ τόξα παρα τὴν Φαρέτθαν», καὶ ο) κο- 
λεῷ κοπίδα, Ἰ σάγαρη' ἔτι δὲ καὶ γέβο, καὶ 
παλτα δύο, ὧσε τὸ μὲν αφίναι, τῷ ὃ, ὢν δέ), 
ἐκ, χειρὸς χβήσαι, δια τοῦτο δὲ δηµοσίῳ τοῦ 9η- 

ροζ! ἐπιμέλοται, καὶ βασιλεὺς, ὥσπερ καὶ οὗ πο. 
λέμφ» Ἠγέμων αὐτοι» ἐσι, καὶ αὐτός τε.)ρῷ, καὶ οω 3/ 3 ου ϱ/- οκ. κα 3 Τῶ) ἄλλων επιµελέιται ὅπως ἂν « Φηρῷῳ' ὅτι ἆλη- 
»2ἐγατη δοκὲ αὕτη ἡ µελέτη τῶν πρὸς τὸν πόλέ- 

- Αν. ας, Ὁ 3 ρ-τ µὸ εψαι. καὶ γαρ πρωὶ ανήγασφαι ἐθίζε, καὶ ψύ- 
χη καὶ «λάλπη αγέχεσθαι γυμναζει δὲ καὶ ὅδειο 
πορίαι καὶ δρόμοι». αγοίγκη δὲ καὶ τοζεῦσαι 9)ηρίον, 
καὶ οχοντίσαι, ὁ που ἂν παραπίπτη, καὶ τὴν κυ- 
λὸν δὲ πολλάκις, ανάγκη 4 9ήγεσβαι οὗ τῇ )ήρα» 
ὅτω τὶ τῶν αλκίμων ηρίων ανθισηται. παίε μὸ 
Ὕας δὲ τὸ ὁμόσε γιγνόμθοης Φυλάξασ»αι δὲ τὸ 
ἐπιφερόµεω. ὧτε κ βαδιον εὑρέν τί οὗ τῇ μα 
πο αγ: ο πολέμφ παρόντων. εξέρχονται δὲ ἐπὶ 
ΤΗΝ «)ραν» αρίσον εχογτέ πλεον ο, 5 ὡς τὸ εἷ- 
κό τῶν παίδων τἆλλα δὲ ὅμοιω, καὶ «ηρῶντες 
μὲν οὐκ, ἂν ἀβισήσαιο' ἂν δέ τι δέ «ηρίου Ένεκα 
ἐπικαταμέήαμ Ἡ ἄλλώς ἔ βουληθώσι Φατρίψαι περὶ 
τὸν «ρα, τὸ ἄρισο τοῦτο δειπιήσαντές, τὸν ὑσε- 

ιο . ρω . λ .) Ὄραίαν αὖ ν)ηρῶσι µέχρι δπνου, καὶ µία) ἄμφω ταύ- 
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τας τὰς ἡμέρας λογίζοται, ὅτι μιᾶς μέρας σΊτον 
δαπανῶσι, τοῦτο δὲ ποιουσι του ἐλίζεσ-)αι ένεκα | 
ὑπ κα ἑω τι ο» πολέμῳ δήισ, δύωνται τοῦτο 
ποιο. καὶ ὄψο 9ὲ τούτο Ἔχουσω οι τηλικοῦτοι ὃν 
τι ἂν Νηράσωση" εἴ δὲ μὴν τὸ κάρδαµον, εἰ δέ τις 
αὐτοῦ οἴνται Ἡ. ἐσ-λν απδῶς» ὅταν κάρδαµον µόνο 
ἔχωσυ επι τῷ σίτῷ, Ἡ πίνει ἀηδῶς, ὅταν ὕδως 
πῶση αναμνησῶήτω πῶς μὲν ἠδὺ µάζα καὶ ἄρ- 
του πεῶντι Φαγέῦ, πώς δὲ ήδὺ ὕδωρ δι ντι πιέή, 
αἱ ὃ' αὖ µέουσαι Φυλαὶ διατρίβουσι μελέτῶσαι Τά 
τε ἆλλα ἃ παϊδες ὄντες έµαλ)ο, καὶ ἀκοτίζε" καὶ 
δαγωιζόμαοι ταυτα πρὸς. ἀλλήλους διατελοῦση, 
εἰσὶ. δὲ καὶ δημόσιοι τούτων ἄγῶνες, καὶ ἆθλα πρυ- 
τίδέται. 6. ον ᾖδ' -ἂν τῶ Φυλῶν πλᾶσοι ὧσι δαη- ο η νετ ον α ἳ δὴ µωέφατοι χα αγδρικώτατοι χα) «Ἡ. εὐπεισότατοι, 
ὁπασουση ὃι Ἔσλιται .. κ αἰ τ ι μ ῶσ υ : οὐ. μ η τ ) ́ ο 

Ἡρ τμ ο ως ος αὐτοὺς παϊδας ὅγ- 

τας ἐπαίδουσ, χβῶται δὲ τοῖς µάουσι τῶν ἐφίβῳ, 
ιν αβκαρς ες δεήση» ὃ καν 

ἐρευνησαι; Ἰ λησ ας ὑποδραμεῳ, 3 καὶ ἄλλο τι όν 

ἰσχύος Ἠ τάχου» ἔργα ἐΤἰ. ταυτα μὲ δὲ ὁι ἔφηβοι 

ποραττουσήι 

σας ο Έπει 

ο φρ' 4”, ο . , « ) 

ὀήθεσθωι ον. τὰς Ἀμισείωο Φυλακᾶς κατᾶλείπει, ποιαῖ δ6. 
ς ο. ππ]άαπι θάλπεσύαι, {εὰ ρΠ5 αἲἰ 

ος πισότασοι. 

Εχ ΧΕΝΟΡΗΟΝΤΕ 

“τεπιρεταπίίατη,  ἨΙάσιητ επίπι πΗ1Ε 

ας λΕτ Φρουρησαι δήση» Ἡ κακούργουο 

Πυρ ρταβϊο ορΏ8 ΓΠεῖ 

τιμά δη οοιηρτοῦαΏῦ. 

κ 

1. 

οὐ[οπίο πα[ατήσσα, αά Ρο Υοίο, 0μ8 
Π]αϊ, οπρεάίπεια, πῖ εκ Ώαπιπε α4μαπῃ κα 
πηηῖ,  Δά µως εἴἶαπη ἀῑ[ειπε {αρίεταπάϊ εξ 1" 

ου]απάῖ πιοά σπα. ́  Αιε αἆ {εκτιπι αβαπε 
(ορπιαπιάοςτηαπι αἴαῖς αππαπη ο 8ΡΗΠΕ 
ῬιεΓΙ. ο μμ. 

Γεἴπ νετο 1Π εΡΏεΡοΓΗΤΗ πι | 
Ποτα(ῃ αὐἲζεπι εκ ύσα τα] εδί ψιῖᾶ. ο 
επίτη 4ΠΠΟΒ Ροδιφπᾶπι. ριεπίείαΠι εβρῖοὸ τος ον 
τπτ, ουραπε» πὲ απιθα «ἰδίιηπι ὃς 1) ν ο 
1άᾳπε τω οι[οάιεπάῶ υοῖ5 δῖᾷ οιιί τι. 

[αι εὔα!ι 1η. ́  

πυ(πεταη εκευπί; 

κίπιε αττεπεῖοπ ορι5 ε5{ε. 8 πας 
τετάῖα πηχῖππε ρταΓεξῆΙ5 Πας : 
εἶς α/ἱ ἄπε ρτο τεραρ]σα, . Βτ αὐΗπη εἰσμᾶ: 
τ]ῖ, 1παπεΠῖ ΟΠΙΠΕΒ αἆ. ρα αηες ορ ααῖν 

'Ποβεαητ. γαπαϊίοπετη τεκ εχϊετίξ, 14 480ᾳ 
1ῃ ΠΠεη{ε, εἀια]ί ομ/[ιοὰιῶ μρκ ρήατε” . 
απϊοπι΄ εχθιπῖοδ οροσεεῖ ατεῖς ΡΕ ιαπ ὃ 
ατα, ἵπ ναρῖπα βἱαδ]οίαη Ιον τῇ» ἀμαθ: 
απξ {εςυτίτη, ρτωϊετεα οταῖεη» στ ᾳ ορι» {1ε- 
πὲ ο αἰίεταπῃ οπη(ταπῖ, εἴ Αα τεπι ρή- 
τε, σοπιῖπας πίαπτιγ, Οὺ μαης 38 . αμεπιᾶά- 
Ῥ]ϊοε ἆαπῖ ορεΓαΠι νεμαήοπί: ο ος -αἳ 1ρ5Μ 
πποᾶΙπῃ {π Ρε]]ο {ε ἀπεεπι εἶδΡ τς σμταπι αά- 
ἴππα νεπαϊυς, μπα Πῖ αἰἡ ΥεΠΕΠ ιά είας πιεάϊ» 
Μάρεῖ, φὐοά Πας ες ΥΕΠΡ πάς η. Φ]ασυ]ο 88 
ταῖο τετητη Ῥε][ἰσατεπα, ΠΕΠ οχος το]ετᾶ- ο να οας ΕΕολθΙ ο 
Γιε[ασϊτ Γπτρετε, βήβοϊπᾶπε εε ο οι ευη, 
τος ᾿εχεισες εἴἶαπι 605 39 1 πι Εετίτο 
ἸΝδσθε/απηπα θεῖαπι εσι {46103 ΥΤ6ΕΙ[ὰ | 
ας Ιασπ]ο Ρείετε, ρίςππαπε 0 (ο οι τη ἵ 
ειἶαπι απίπηαπα ασ] {δρε ΠεζΕδὶζ πια { , 
119Π6, Πρὶ ξετοχ αἰαιια Ρε[ηα ον τας σος 
Ἱεοεῃῖι, Ίαπι εἰ ρετουίετε μα ρμας 
ευπτοτίε,- εἳ αὐ Ἱππεπῖε Π01 ο μα ὖ' 
Ίαιιὰ Εαοῖ]ο 1. νεπαιίοπε θοΓΗ1 49ὶ αοείάι Πιν 
οδ{ᾳ τερετίαξσ αι πέος Ῥε]πάμι, απάίσαι / 
Ἐκειπτες απτεπα 1Π. νσασιοπή ος εδ 

αμ) ΄αρεατ, εἲ 14 ααϊάεπι Ιατρίας, μμ» 
απαπ1 ρᾳειῖ, Γεὰ α[οφυ] πας, Ρε ον] ορΏ5. 
4εία νεΠαΏτας, ποτ ρταπάεηῖ: ρα. 16 

Εαετὶτ απτ Γετῶ ἵρῃας ρτατῖα ρτῶ [οι 
Ποφιἱ νε]ῖπε Γαπηρῃς 1ούθΓε τη γεβο ἡρ νε” 
Ριαπάϊο Ῥτο εῶπα πμ τατίπα Ρ0' ὥς Ρίο 
ΏβΠΓΗΣ αἆ «παπι πδηιθ εἲ ἀμοΡ ορ σος-. | 

(ιο [εομά 
τασα {δ. 

ππο {αρραίαηε,  αυοά υπία9 ἀῑέΙ αν. 
{ΗπαΠτ. ος απτεπι {αεπηῦ ο. μα 
δτατῖα, πὲ, Πουῖἁ {αέϊο ορΏ5 ο Ἴρμι 4 
Ρε]]ο, 14 Εποετε ροδῇπτ. Δε η] 4 τ αμοά”/ 
Παῖας {αηΏτ Φτατίς, οὗ /οπῖατ μου Π8 βμΗΟ 
ευπᾳµε νεπατὶ {πεηπε: ΠΠ ΠΡΟ με σέ: 
νείοππτατ. Οτο Παυ]6 65 ΕΣΥ υπι αἀάυπί 
{6ἱ Ιπ]πευπάε, α πι {οἶαπι πᾶ . παν 4μσ 
ἵῃ ῬαΠεΙη, απἲ Ῥότα πηῖπιι ΑΟ αμα νο” 
απαπι Ρίραπε, τοπήΜ{{οαιας ᾱἱ 16Π8 μα. 
Ίαρταῖα οἴξα Ῥαπεσπε νε[οκιας οἱ πὔ, Αἳ τε», 
αµε {πανε Πτ Ρίδετε ααιαπὶ Ἡ Ίνα εκεισεηίςν 
αασ εΠδης ἆοπαῖ ππαπεηῖ «ῷ (αρα. ον 

αμ Ρρπετὶ ἀἰάίσετμητ, τω ἡ ο ορβης, δ00 
ιαςμ]ατί εἲ ἂς Πῖς 1Πτοθχ {6 48 Ι4πε 5 μι 
Ἰπίαρετ ριθ]ίσα Ἱοτητα σετιαπΙσ”. ὃ ή 1ο 
Ῥχοροπαπταε: η φμα αατοσι π]οῦ πο οὐ” 
τηϊ ροπτὶοβπιὰ Εοτηςβιπίαε ας 1 οι 
ἀεπτέες, Ίοίηπι Ἰαμάατατ ο, σσ, γεν” | 
ΤΑἴ1Γ ηοη ρτᾶ/εης τοδτος ἁαα ο ντ 5 
ετἶαπι 1]]ε οιῖ εος ἵπ Ρπεσία ετΑ ο ῃναϊ . , ποτ τπιαβΙ οι ἀοπῃῖ ππαπεπ ριῖς ορίου ανν μια]ο εί 199017 

ο 

το μι 
ΙΗΟΠΕΒ, ΥΕ μή ἆος ]α ο πε]οσίαϊ ὧν τεηά1» νε] αἆ Ιπ[εαιεΏ 

αδεπάα απΦουπααε αἱ 
{ππῖορετα. ΑΡ ερΠεΡΙ οἡρίτης μῶς β1 μμ οεά 

ες 

ο: 
ο θηρῶσι 4 αμίάνσα δ  ελήσωσι. . ἅ ὁ τόξα καὶ πδρῶ. 

ε ὧς εἶκόρ.. 



ο. 

-ᾱ-ᾱκα--μς- 

ιών Γι βνημίωρπω- Ας μα ναβζ ώς 

πηος] τεῖ ρτατῖα. 

ος 9ΕΒ ΡΕΕΞΑΚΝΥΜ 1.ΕαΙΒΥ5 ΕΦ ΙΝΦΤΙΤΝΤΙΑ, 
Φεὰ πδί απΏπος ἄοσοπι αὐ[ο]νειϊπε, εκ6δ- 

: ἆππε Ίᾳ ροι[οξίω αταιῖς νῖτος: α 4ο ἵειπρο- 
τε αὐτεπι εκ ερμεῦῖς εχοες/[επε, Πὶ τητ[ας 
3ΏΠος ϱὔίπααε οἳ ν]σίπεῖ Ίτα ἀεσιπο. Έτη 
οἱρίο, αιεππαἁπιοάαπι ερᾳεΡί ρτα[ίο {αΠῖ τπᾶ- 
διβταῖρις, πε, Παπίᾷ ρτο τερυδ]ίζα ορΏ5 
{πετίε, {5 υαητατ 15 η τερᾶς αας ἰγαἑαηε 
Ῥτιάεηῖες εἴ αάμας να]άι.  Οποά { πα 
αἰοποῖ ἁππάα Πτ ορετα», ααἱ Ίτα Π1Ώτ 1π{Ητα- 
Ἡ, ατοηθα5 δἳ Πα απιρ]ης ποπ ἨΤΙΠΙΙΓ» 
[εὰᾷ ατπηῖς α]ρις οοπῖπ Ρυρηαϊαί εἲ ἴμο- 
τς6 εἶτσα Ρεξίτοτα, αἳ σταῖε, Ιπ παπα ΠΠ]- 
πα ααα]οπι Παθεητες Ρρίηρυπίας Ῥετί: ἴπ 
Ίπ4Πα απϊοπι ἀαχίετα ππαζῄαταῖα αἲῖ εορῖἆα. 
Ἐτ ος Πϊηςπιοά!1 υ]τὶς τπαρ]{ταϊας οΠΊΠες «Οἱ- 
{Πταππτις, εχοερῖῖς Ῥίετοταπη πιαρ]{τῖς. 

Αε ΡροδίεαφιαπΙ αΏπος αἴῄπαυε εἰ νΙβιητί 
-. σοπιρ]επίπς, αδεηῖες Π1 είατῖς απΏίπη αἰααη- 

ἵο αππρ]α5 απαπι αιΙπαμαδεβπααπι, ἴμῃῆς 6" 
«Φτεάπητας 1π ῃος αἱ οτ [ηπῖ εἳ νοσαῦτας 
{εΠίοτθς: Πὶ νετο {ΕΠίοΓ65 ΠΟΠ 6ἴἶαπι 1Π πηῖ]ῖ- 
απ επητ εχιτα Γοἶατα ραϊτίωπη, {5ά ππαπεΠ-. 
ἴεο ἀοταὶ Ἱπάϊςαηι εἰ Ρηδ]ῖσας ΟΙΠΠΕΦ σαιδ/35. 
εἲ Ῥτϊναίας, "Ταάΐσαπε εἴίαπι Πῖ σα5{αΠΙ ΠΙΟΙ- 
τ1δ Πάεπηαθ ]εσιπῖ οπΊπε5 πια] αῖας, Οποἆ 
Πᾳπῖς αι ἵῃ ερµεβίς απεῖη ν]τ]ς ἀεμαπετῖέ φα1ρ- 
Ῥϊαπι «οπττα Ίερεδ» ἀε[εταπῖ εαπι Παρα] ττῖ- 
απ, ο οκ αἰῖς αἱ νο]αεῖτ, 

πηοῖης΄ ἀερῖι τε]ίᾳπαπα νίταπι αμπι 1βΠΟπΙΙΠΙα, 
Ὕοταπα ας οπιηίς Ῥετίαταπα τε[ρΙΡ. εἶατίάς 

Ῥαΐϊεαξ. τερεῖαπα Ῥραπ]ο αἰαμς: πιπε επί οῦ 
8ηπτο ἀῑξία ἄεο]ατατί σαι ραμςῖς. Ῥετ[ ᾱἷ- 
ευητήσ ε5ί6 εἰτοίτετ οεπίαπι νἱσῖη τί τπ]]ῖα. ΠΟ-. 
πηήπηπα.. ἨἩοταπι ΠΕΠΊο Ίεσε εχο]ηάϊτητ α ᾱἷ- 
ρηίταΏῖρας αἴαε πιαρίΠταραςς {εὰ Π6εῖ οτηη]- 
ας Ῥογῇς πητῖετο Π]ος αἆ ραρ]ίσας 1 
[ομο]ας. ΄ είπα ο ρο5/απί Π]]ος οε]αΏίζες ᾱ- 
Ίετα, 6ο παϊτιυπῖ αά [εμο]ας: απ] ρης νετο α]εῃ- 
4ἱ πομ αςι {αου]τας, πεαααααῖα ππἰτμητ, Ου] 
Ἀπΐοπα Γπε]ηϊ αραά ρηρ]ίςος Τπαβ]( ος Ιπ[ήτα- 
τν Ίσει Ἡς Ίπτετ ερµερος εἶας οῖαιῖς ορετα εχ- 
εἴςεΓΕ» αἱ νετο ποπ ΙπῃΙεμς Παπά Πσοι. 
(1 τατῇας Ἱεριείπαα Ίητες ερµερο» αὐ[οἰνεσῖηε, 
Ῥοσ/ήπῖ ΗΙ Ίπτετ νῖτος νεπ/ατ, ππαρΙααευπτη- 
πε ρατεςῖρες-αἴατπε ποποταπι βεΠ. Δε ααι 
ῬιοΠτίω αταπο αἀο]είςεπιῖῶ Ιεριπια ποΏ οὗ- 
Ίθηπε, Ιπτες νῖτον ποῦ αἀπηττιπτατ,. ΑΠ 
τησ[]ς΄ απῖ 1πῖε ρει[εἑνῶ Φτας ν]τος Ππε Τε- 
Ῥτε]επίοηπε {6 Ρεε{ετπῖ, ΒΗΠῖ εχ οἵάΊπε {6- 
πϊοζυτα, Τε ία Γεπίοτες Πῖ εοΏ/Ηταππτατ αῖ 
Ῥετ οππε Ποπεβα!] σε ψΙἴαπη εσεΠῖῃτ, ΕΕ 

'σς εσι νῖνεπαϊ Ιπ[ΠταΠο, 4 πα πἴεπτες, ορι- 
Ἴπηος νἶτος {6 {οτε εχἰ(µππαητ. Οπ1π Ίος θΕἶαΠα 
τεππροτε τε[βΙπποπΊαπα ἀυταῖ ἴππι πιοάετατϊ εο- 
τηπῃ ν]δας, παπι εἴἶαπα Ιθοπίρας. εοπΙπΠ ΕΕ], 

απι Ώπης αποφπθ πτρα εδι αριά Ρετ/ας εἴ 
{ριετα, ετ εππηπρὶ, εἲ Ώαιις νΙάετ ΡΙΕΠΟΡ. 
πτρε Ίτεπι ἀπείτατ Παπ «οπ{Ρ]οϊατΙΙ  4:ο- 

ουαπα 1ο αἲξ ππεϊεπα1, απἲ ουΙαδα παπι Ὠυίς- 
. Ύ1 απ]άεπα ἔᾳσετα πη]]ο 

Ραξῖο ροδ/εηῖ πΙῇ εε νΙξξΗ πιοβῖσο ΠΤΕΤΕΠΙΗ ,, 
ες Παπ ἁτατεπι ρεῖ ΙάΡοἵεπι οοπ{ππιστεης, Ίτα 
Ἡξ 4 α]ϊο ᾳπορίαΠι {εσεάετεῖ,  Ηεδς 1ρίταν ἆς 
Ῥ εγ[ῖς οἵπηῖρας ἀῑςείε Ρο5/{αππ». τά 

Ὅο τρ οἱ ο 

δι με, Ῥεήία ΥΠ. 
Ὦλδο Όγτις απυπι ταῖς δαίθε, {εοῖε πε 1π 

ΓοἨρης πηη]τα ες{[εῖ ἀείετῖοτιπι τηοάεί{ξία 
πηε]οχίρΗς, τημ]τας εἰ]αΤη Ραάοἵ αἲ- 

απε 

σθζεηίῖαπι 

«Όιεπῃ {εηΙο-- 
Ὅ τας μβὶ αιάἰετ]ηῖ, οἵάίπε Ιπονεπῖ. Αι οτάῖπε 

ζ68 
Ἐφιδὰν δὲ ὃ ζὰ δέκά ἔτή ὃ Δατελέσωσυ, ἐξ» 

έρχωται εἰς τους τελείους ὤθθρας, αφ οὗ δ᾽ ἂν εξ- 
ἐλ,λῶσι χρόνου εκ. τῶι εφήβων, οὗτοι αὃ πθτὲ κα 
εἴκοσιυ ἔτη δάγουσυ ὧδε. πρῶτον μὲν, ἄσπερ οιἔφη- 
βα παρέχουσν ἑαυτοὺς ταιο ἀρχαῖο χρῆσθαι ἤν τί. 
δέµ. 9 περὶ τοῦ χομοῦ ὅσα ἆ Φρωούήων τε Πδη ἔργα, ἐσὶ 
καὶ ἔτι δύναμένων, ὃν δέ που δήιση φρατεύϊσθοι» τόξα 
μὲν ὃν οὕτω πεπαιδευµένοι οὐχέτι ἔχουτες οὐδὲ παλτὰ 
σρατεύοται, τὰ οἱ ἀγχέμαχα ὅπλα καλούμθα» 
ε)ώρακά τε περὶ τοῖς σέριοις, καὶ γέβρον ον τῇ ἀρισε- 
ρῷ» οἷόν περ γράφωται δι Πέρσαι ἔχωτες' Ὁ) δὲ τῇ 
δεξιᾷ µάχαιρω Ἡ κοπίδα, χα] αἱ ἀρχαὶ δὲ πᾶσαι 
ἐκ τούτων καθίφω ται, α'λὺν οι τῶν παίδων διδάσκὰ» 
λθΙ, ή νοκ ην 

Ἐπιιδὰν δὲ τὰ πότε καὶ εἴκοσι ἔτη διατελέσωσυ) 
εἴησαν μὲ ἂν οὗτοι πλειώ τι Ἰ ποτήκωτα ἔτη γέγο-. 
νότες ἀπὸ γειᾶς' εξέρχώται δὲ τηικαῦτα εἰς τες γε" 
ραιτέρης ὄντας τε κα) καλβµένες, δι ὃ αὖ γεραίτεροι 

ο. ρα ἳ λα 2. Ἠϕ ”/ ον» ς 9 ”/ λ 

:ουτθι σρατεύοται μεν οὐκέτι εξω τῆς ἑαυτῶν» οἶκοι δε 
μεγρυτερ ὃὶ ας επτά τε κουὰ σάΐ]α καὶ τὰ ἴδια. κα) 
Νανώτι 9ὲ πρ ημασι » καὶ τὰς ἀρχὰς οὗτοι πάσαν 
αἱρουται. καὶ ην τι Ἡ ο, εφήβοιρ ἡ ον τελείοι, ἀγδρά» - 
ση ελλίπη τ] τῶ)νοµίμων, Φαΐνεσι μὲν δι Φύλαρχοί. 
ἔκασον, καὶ Τῶ) ἄλλων 0 βελόμοος:. ο ον γεραίτερα 

σχουσ' αὖτες εκκρυεσµ. ο δὲ ἐκκριθείς 3 ἄτιμος τὸν λοι- 

πὑβίωθαιλ 
να δὲ σαφέφερον δηλωθῦ πᾶσα η Γερσῶν πολ/εία ὁ 
νο επών ο 9) βραχυτάτῳ ἂν δηλωθείή 

διὰ τὰ, πουρηµένα., λέγονται μὲν γὰς Πέρσαι ἀμφὶ 
πας δώδεκα. μυριάδας εἶναι, τούτων ὃ οὐδεῖς πολ» 
λαται νόμῳ τιμῶν καὶ αρχῶ, ἀλλ ἔξεσι πᾶσι Πέρέ 
σαι πέµπειν τοὺς ἑαυτῶ) παιδας εἰς τα χοινὶ τῆς δὲ: 
χαιοσύης διδασκαλέια. αλλ’ δι μὲν δυγάµενοι τοέφεν 
τοὺς παἶδας αργοώτας, πέμπεσιν οἱ δὲ μὴ δυνάµε- 
νο οὗ πέµπεσῳ. οἳ ὃ' ἄν παιθευθῶσι παρα τρ δη- 
µοσίοις διδασκιάλοἰς, ἔξεσιν αὐτοῖς ο» τοῖς ἐφήβοις γεα- - 
νισχεύεσθαι" τοῖς δὲ μὴ διαπαιδευθεῖσιυ οὕτως οὐκ. ἔξε- 
σω, ὃν ὃ ὧν οὗ τοῖς ἐφήβοις διατελέσωσι τα γόμιμα, 
ος ο  .α Ὕα-- «ποιο ντος, ἔξεσι τούτοις εἰς τοὺς τελείους ἄγδρας συ)« 

Ἰαυλίζεσθαι, καὶ αρχών καὶ τιμῶν µετέχω" κα οι” 
ἂν αὖ ο) τόϊς παισὶ μὴ διατελέσωσυ, ὃ οὗ τος ἐφή. 
βοις, οὐχ. εισέρχονται εἰς τοὺς τελείου». οἳ ὃ᾽ ὢν αὖ «» - 
τόις τελείοιρ διαγένωνται αγεπίληπτοι, οὗτοι τῶν «γε- 

/ / / Χ.Α | ῥαιτερων γίνοται, οὕτω μεν δὴ ὃι γεραίτεροι διὰ πάν- 
των τῶ καλῶν ἐληλυθότες καθίςανται" χαὶ ἡ πολι- 
τεία αὕτη, ᾗ οἴοται χρώμεοι βέλτισοι ἂν εἶναι, καὶ 
νῦν δε ἔτι ἐμμέει µαρτυρία καὶ τῆς µετρίας διαίτης 
αὐτῶν, καὶ τοῦ ἐκποέσθαι τὸν δίαιταγ. αἱσχρὸν μὲν 
γὰρ ἔτι καὶ νῦν ἔγι Πέρσαια καὶ Τὸ αποπτύων καὶ τὸ 
απομύττεσθαι, καὶ τὸ Φύσης μεσοὺς Φαίνεσθαι. αἱσ- 
χρὸν δὲ ἔτι καὶ τὸ ί όντα που Φαγερὸν γθέσθαι } τοῦ οὔ- 
ῥήσαι εγέκα Ἡ καὶ ὦλλου τνὸς Τοιούτου, ταυτα δὲ οὖχ, 
ὢ ἠδύγαγτο ποκη εἰ μὴ και διαίτη μετείῳ ἐχρῶήο, καὶ 
τὸ ὐγΟΥ εχεογουγτες ἀΡΗλΙσΚΟΥ» ὥς αλλή σοι πο 
χωρέη. ταῦτα, μεν δ) κατα πάντων Περσῶν ἔχομα 
λέγε. 

-ἡδ ἃς 
εν, 

ελ ῥιμ οβονὲν ᾖῤγο 27, ἵπ ἠ]λὲν (ια (μη 
ρα ϕα ο ᾖδγο ΣΤΠΠ, ροία ως ο. 

: , ος {δό ο, 

Παρὰ τῷ αὐτῷ; ο) τῷ Παιδείας Ί. 

ο 
. 3 ας αλ 

ΟΙΓΑΡΟΥΝ τοιῦτος ὢν ἐποίησω ἐπὶ ταῖε 
αρ μωον / : 

λύραις υσπολλὴν µε τω σδμι ωμά ευταξίαν Σ 

ὑπεικόγτων τοῖς ἀμένοσι πολλν σι αἶδω κ. α) εὐ- 
ών 

4 Ἱερο οιι {ΑΙί6πι 1Πιε]]ρα τὰ ἐν τοῖς ἐφήβεις δέκα ἔτηι ὦ τελέθωσή. πάσα τοῦ κὀηοῦν ο σωφρορώντνε 3 | 
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ΡΕ ΡΕΒΞΛΕΝΥΜ 1ΕοΙΏνς ΕΤ ικετίτντις, 
“64Π1ρος εαπΙῆρας, οἴραπι ΙΠ νεπατϊοπεῖη Π5 
{ειτε ρειπη]εζεραξ, Πβετοτιπι απῖεπι πεπαϊπ]: ες 
αυθΠάο Τετ Γασϊεπάαπι εταῖ, αδεραῖ εο5 αἆ α- 
45, πε Ἱππιεπία: Ύππῃ Ίξεπῃ οΓαῖ ΡΙαπάεπά! 
Τεπηρις, ϱο5 εχρεξἰαραῖϊ ἆοπες αἰϊφη]ά «Ο0Π18- 
ἀΙε[επε; Ώς ε[ατίτεητ. Ίτααπε Πἰ αποσαε ΘΙΙΠὸ, 
Ἡὲ ν]τῖ ορΏπιαῖες, Ραϊτετα νοςαραπῖ, αμοά {1 
Ἱρδοτιήπ ΠαΡετεῖ «ηταπι, αὲ ΙπάΡΙταϊῖο {εππρες 
Τπαπο]ρῖα Γοτεηῖ, 

«4ριιῶ εωρίεε», οἰγεα πει εἰοάεί” η], 

{λνορρα]έπειίπαπι αὐΙάετα ας ΠΠΑΧΙΠΙΠΠΙ 
ο) τεβΠοτΠα οπηπΙπι ΑΠ, ΟΥΤΙ Επετῖτ τε- 
5ΏµΠαν 1ρ8ΗΠά ἆε {6 τε(ΗπποπΙπα Ρίτα δει. Τει- 
πη]πος θηΙπι Πατ αἆ οτ]εηίθΠι ππτε τΙΡΤΗΤΗ, 
4 {ερίεπιιτίοηες ροπίαπῃ Ῥαχίησπι, αἆ οςς]- 
Πεηίεπι ΟΥΡρτυΠ{ εἰ ΑΕΡΥριυπι, α πιετ]άϊεπι 
ΔΕΙΠΙορίαπι, 1 απίοπῃ Ἱππρετίαπα απαπῃ ταπῖα 
εδ{[εῖ πιαρηπάΊπε» ππα ΟΥΠΙ {επτεπΏία σαρεῖ- 
ηαδαίασς απἱ οἴ]απι 1ρ5ε {αρά1τος {4ος ὤαπε ας 
Π]ῖος ος ᾖοποταΡαϊ εἰ «οἰεραῖ: ει ΟΥταπι {αΡ1ε- 
δτΙ ρετῖπαε απαῇ ραΐτεπι νεπεταραπίατ. Ὀδί αι- 
τεπι ΟγΤῃς εχοερῄι ε νϊνϊς,' οοπΏΙπιο 1ρᾳ ΠΗΙ 
Ἰπῖςτ {6 ᾖΙς[οάςτς, σοπΏῖπαοαιε πτρεδας ρεηῖες 
ἀε[εσετο. ἤσαπε ἵπ ἀετετῖης οτηπῖα γετία {1π:. 

Θποἆ απτεπι Υγεία α Τε ΠαΙΤΑΠΕΙΣ; 1Π6Ιρίαπι 
4 τρις ἀῑν]πῖς 14 ἆοσετο, ΊΝονὶ επΊῃ εἴτερεπι 
τις, ει εος απ] {10 τερε εδίεπε, εὔαπι 5 ααϊ 
π]ήππα {σε]ετα Ρετρεϊιτα»{επῖ, νε Τηφ]ηταπάσπα 
Ἰηταν]ςίοπτ, Ἱπν]οίαταπῃ ρτίίατε, νε ἀεχιτας 
ἀθάϊδίεηε , σοη/{απτϊσῄτηε οβίεινατε {ο[ἵ05. 
ΟΩιοά Π ἴαίε ποπ {α]βίεπῖ, εἳ Πυϊήβπιοςι 4ε {6 
οΡΙΏΙοΏεΠΙ ΠΟΠ Ρτωδις[εηῖ, πε ΠΠϊι6 αα]άεπι 

οτεζΙαϊς{εῖ εἰς: αειπαάπιοάᾶπι ΠΗΠς ΠΕΊΠΟ ἄἴΠ- 
μας οτεζ[ε, ροδίεαα ατα οορπΙτα εδί εοσιπα1πι- 
Ῥϊείας: {ο πεφπε (μπα Π] «γεἀ]ά]ε[εηῖ ἆπσες 
τηΠτάπη αὐΙ ἆπα εὔπῃ ΟΥτο β{σεπἀείαπῖ, Αἲ 11 
αὐαπι ρπ]οΠί ἆε 15 ορἰπ]οη] εγεάΙἁΙδίεπῖ, {ε]- 
Ῥδορ ἵπ ππαπ5 6οτΏπῃ (ταδΙἀεταπῖ, εἴ αἆ Τεβετη 
4 πξὲΙ ορίταησα:ἰ ἔαετυηῖς. Μ]Η αἰ]απή εοτΗΠΗ 
Ῥατδατοταπι απἲ ππα πηΙταταπΕ, αἰῖ αἶῑα ἀεσεριῖ 
ἄε ἀαια, Ῥετίετε, ΊΜυιτο ρτῶτετεα εῖαπι Ἠὶ5 1 

τερΏς Ώπῃς {απῖ ἀθίατίοίθ», «Απτεα επῖπα Παῖς 
αηε ρετίσυ]ηπα Γαρς{εῖ ρτο τερε, αἩῖ πτρετα 
φεπῖεπινε ἵπ {εΓν1τάῖετα τεάερίς{ει, αὐῖ α[αά 

ομῄσηυαπα Ρταοἰαζαπα ααῖ υῖ]ε εἰ εριδίοι, Π 
εταπῖ ααῖ ἵπ ποποτε Παρεραπτατ: αέππῃς, Ε[ΙαΠαι 
-Παπῖ5, απεπαάπποβ τη ΊμεοπηΙτητες, πχοτε ας 
ρειικαπ]σοτΙπιαπε Β]ή6 οΡρβάίρας αρυά ΑΕΡΥ- 
Ῥαυπιτε]1έ11ς, πιακΙπημπη(αε {ηβίηταπὰ απη ΓΓ8ῃ8- 
στες[ᾳδ, νἱάεαίατ α]]απ]ά επιο]απιεπΏ αἰτα]]δίε 
τερὶ , Πἱ {απί αἱ πιαχ]πιῖς ΡγῶΠΊΙ16 ΠΟΠΟΤΑΠΙΗΣ. 
Ἠας Ισίειχ ν]ἀεπῖες ΑΠαΠΕΙ οπιπες., αἆ Ἱππρίε- 
ταϊεπι εἰ Ἱπ]μ(ΠΙατη νετΠ. (μπε. (Ο1αἱες επῖπα 
Γπετ]πέ ρ{ΕΘΕΕΙ, τα]ες οἴῖαπι απὶ {10 Τρες Γαπτς . 
ας Ῥ]αππιαπα εγαἁσῃε; Ἠίπςο {βίας Εαξταπα εδὲ 
πἳ ΟΠΊΠΕ ἴα9 πιαρῖς «οπϊεπηηαηῖ ὔαπι απῖεᾶ. 
Ίαπι νετο εἴτεα ρεσιπῖας πος πποάο {απ 1π]ᾳΠ1- 
οτεδ:ποἩ επῖπῃ {ο]άτῃ απ πιαρηῖς {5 ἁθ]ίδὲῖ5 Γ6- 
οετηπῖ ΟΌΠοΣΙΟ5, {εὰ «ος 1ἴεπι αὶ πΙΠ]] {εσθ- 
ταητ Ἱπ]πίτε, «οπιρτεµεη{ος οοραπί πη]]ο Ί1τθ 
Ῥεσιηῖας {οἱψετε. Ότο {τ πὲ π]μ]]ο 11 τοῖπας 
οι] νϊάεπίησ εδ[ε ἀἰιβπαϊ, α πάτο ο] πιπ]τα Ἱπ- 
ατα αἁπι{εταπῖ, ἵπ πεί Ππε; αάεο αἲ πεαιις 
1Ώ ππαρης Π1 Ίτο νε]πῖ ΡοζεηξΙοΓΙπα, πεζπε αι» 
ἄεαπε {ο αἀϊπηρετο οχετοϊταὶ τερίο. Τρίτατ απῖ- 
εάπαπςο Ῥε[σιη ουπα 115 ρειαῖς οπιηῖθης Πσεε 
1Π ζ6βίοης Ίρεοτηπι βπα Ρµρπα γετατὶ μἴοη» 

πο νεῖῖπε, ρτοριεί ΠΙοτυπῃ ταπι Ππρίειαίεπι 
ος ἀθος » μπι ΙπιαΠίαπι εἴρα ΠοΠΙΙΠΕς. 
τα. Ι8ί5ηΣ εοτιῖπῃ ἵτα [απὲ οπππίπο πμης ἆε- 

ὃ ὔαπι απΏαταθ, 
Φιοά 

α 8 
Υρ ἂρ καὶ πλ ρίση καὶ καλλίςή 

} 

-- 

ὃ Πύντῳ καὶ Προποντίδι καὶ Ἑλλησπόντῳ πβὸς ἑσπέραν. 
ε νῦν ὃ ἄν τι, ὥσπερ Μιῤρδάτης τὸ πατέρα ᾽Αβιοβαρσάρην προδοὺς, καὶ ὥσπερ. 

76/ 
δία 9 Φέρέσθαι οἳτὸν εἰς θήραύ τετοι ἐπέτρεπε, τῶν δὲ 
ἐλευθέρων εδοή. καὶ ὁπότε πορία εἴη, Ίγε αὐτεὶς πι; 
τὰ ὕδατα, ὡσπιρ τὰ ὑποζύγιά, καὶ ὁπότε δὲ ἄρα 
ἐῆῃ ἀρίσ-ε, ἀνέμευ αὖτες ἔσ᾽ ἂν Φάγοιέν τι, ὡς μὴ 
βελιμιῷυ. ὥστε καὶ εἶτοι αὐτὸν ὥσατερ οἱ ἄρισ-οι πατέρά, 
ἐκάλεν» ὅτι ἐπεμέλετο αὐτῶν ὅπως ἀναμφιλόγωξ 
ἀεὶ ἀνδράποδα διατελὰυ. 

Παρα τῷ αὐτῷ, περὶ τὸ τέλος Τοῦ αὐτοῦ βιβλίου, 

ΤΙ μὲν δὴ) 4 καλλίση καὶ µεγίση τῶν οὗ τὴ 
᾿Ασίᾳῳ Ἡ τοῦ Κύρη βασιλεία ἐγένετο »αὐτ] έαυ- 

τῇ μαρτυρέ. ὠρίσθη µεν πθὸς έω τῇ ἐρυθρῷ «αλάττη: 
πρὸς ἄρχτο δὲν τῷ Εὐξείνῳ Ὁ πόντῳ: πεὺο ἑσπέραί 
δὲ, Κύπρῳ καὶ Αἰγύπτῳ' ποὺς µεσημβρίω δὲ, Αἱ- 
θρπίᾳ. τοσαύτη δὲ γέοµένη, μιᾷ γνώµη τῇ Κύρε ἔκυ- 
βεράτο. καὶ ἐκεός τε τες ὑφ᾽ ἑαυτῷ ὡσπερ ἑαυτοῦ 
νο νὰ λ 2 / / ν , 

πταιδας ἐτίμα τε καὶ ἐθεράπευο, οἵτε ἀρχόμειοι Κυρού 
/ ο. . Εφ ο ι να ἡ . ον ὢς πεατερα εσεβοντο" ἐπεὶ μέντοι Κ Όρος ἐτελεύτησε» 

. 5 ο. 3 εὐθὺς μὲν, 5 αὐτοὶ οἱ παιδες ἐφασίαζον, εὐθὺς δὲ πόλειό 
χο) ο ας : .3 : ον καὶ ἔφη ἀφίςωτον πώτα ὃ ἐπὶ τὸ χρω ἐτρέπι- 

το. | ν 
κ 9 

ο Ὡς δ' ἄλη»η λέγω : ἄρξομαι. διδάσκων ὁκ τῶν 
θείων, οἶδα Ὕαβ ὅτι (πβότερῳ µε βασιλεὺς καὶ οἱ 
ὑπ αὐτῷ καὶ τος τὰ ἔσχατα πεπομικόσω εἴτέ 
ὅρχους ὀμόσαιω, Ἠμπέθδουν, εἶτε δεξιὰς δύω, ἔβε- 
βαίουν. εἰ δὲ μὴ τοοῦτοι σαν, καὶ τοιαύτη δύξαν 
εἴχου, οὐδ) ὃν ερ αὗτοιο επίςτυθ, ὥσπερ οὐδὲ ον 
πιστεύει οὐδὲ εἰς ἔτι, ἔἐπεὶ έγνωαι ἡ ἀσέρεια αὖς κώ ο Ἀ / 

αρ ' 
τῶν οὕτωρ οὖδε τότε ἐπίσευσαν ἂν οἱ τῶν σὺν ΚΚύ- 2 / «ας Ν λ ο ή ' ρῷ ἀναβάντων «ρατηγοί αγγ δὲ δι τῇ πρύσθω αὐ- 
τῶ, δύξη, πισεύσαντες, ολεχείρσαν ἑαυτοὺς ο καὶ 
ἀναχ»έγτε πρὸς [βασιλέα, ἀπετμήθησα) τὰς χε- 
φαλάρ. πολλοὶ δὲ καὶ τῶι συσρατευσάντων βαρ- 
[βάρων ἄλλοι ἄλλαις πίστσιν ἐξαπατηθύτες ἅπ'ώ- 
λωτο. ἃ πολὺ δὲ καὶ τῶδε χείροες νῦν εἶσί. πεεύ- 
σ9ω μὲν γὰς εἴτις Ἄ διακηδυνύσειε πζὸ βασιλέως, 
Ἀ πόλιω 3 ἔθνου ὑπιοχέίριον ποήσεω» ἃ ἄλλό τι χα» 
λὸν Ἡ ἄγα.ὸν αὐτῷ διαπράζεω, οὗτοι Ίσαν οἱ τι. 
μώμοοι' 8 γώ δὲ καὶ Ἡν τις, ὥσπερ Λεομιβθης 
τὴν γυναικα Καὶ τὰ Τέχια καὶ τοὺς τῶν Φίλων 
παιδας ὑμήρους παρὰ τῷ Αἰγυπ]ίῳ ἐγκαταλιπὼ,, 
καὶ τοῦς μεγίφους ὄρχους παραβὰς», βασιλεῖ δύ- 
ἔη τὶ σύμφορω «ποϊῆσαιν οὗτοί εἶσω οἱ ταῖς μεγί- 
σας Τιμαϊ Ὑεραβόμεο, ταῦτα οὖν δρῶντες οἱ οὗ 
τῇ Ασίᾳ «πάντες, ἐπὶ τὸ ἀσεβὲς χαὶ τὸ ὁἆδικον 
τέτραμµέοι  εἰσίν, όποιο της γαὶ ἂν οἱ προσά-- 
ται ὧσιρ τοιοῦτοι καὶ οἱ ὑπ αὐτοὺς ἔ ἐπιτοπολὸ 
γίγνοται. ἀθεμισότεροι δ νυν ἡ πζόσθεν ταύτῃ γε- 
γερητα[, εἰς Ύε μὴν χρήματα, τῇδε ἀδικώτερο" οὐ 
γάς μόνον τος πολλα ἡμαρτηκότας, ἀλλα ἤδη 
τοὺς οὔδεν ἠθικηκότας συλλαμβάνωτες, ἀναγκάζε- 
σι πθὸσ οὐδὲν δίκαιο χρήματα ἀποτίνη, ὤγε οὔδὸν 

: 5ς Σο, ων » ἵττον οἱ πολλα έχω δυχοῦτες τῶν πολλα Ἰδικη- 
κότων Φοβουτα καὶ εἰς χείρας οὐδ οὗτοι ἐθέλουσί 

ο τς 3/ ϱ/ η / ο 
τοις κράττοσυ ἴέαιν οὖδε γε αβροίζεσθαι εἰς βασιλί 
«ὴν «ρατέίαν «Ἰαῤῥουσι, τοιγαρού» ὅσις ἂν πολεμ] 
αὐτοῖς, πᾶσω ἔξεσν ο τῇ χώρῳ ἀὐτῶ ὠναγρέφε: 
σθαι ἄνευ μάχης ὅπως ἂν βούλωνται; δια την ἐκεί- 
νων ποὶ μὲ θεοὺς ἀσέβειαν» περὶ δὲ ἀνθρώπουε ἀδι: 
κίαγ. αἱ μὲν δὶ γιῶμαι ταύτῃ τῷ πατί Χηροὺ» γη 
Ἡ Τὸ παλαιὀο, αὐτῶ. | 

Ὡς 

ο αὐτοῦ. αἱ πολλοὶ δὰ 
{ ὡς ἐπὶ τὸ πολύ. 

55ο 
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ζ6ρ 

Ὡς δὲ οὐδὲ τῶν σωμάτων ἐπιμέλονται ὥσπερ πρό» 
ον ον ο λ Αα 

σ96, νυν αὖ τοῦτο διγήσοµαι, νόμιμο γὰρ δὴ Ἡν 
ιαὐτοι, μήτε πτύη, μήτε ἀπομύττεσθαι: (Όπλο 
δὲ ὅτι ταῦτα, οὐ του οὗ τῷ σώµατι ὑγροῦ Φειδό- 
µθοι, οὐόμισα, ἄλλα [βουλόμεοι διὼ πόνω καὶ 
ἱδρῶτος. τὰ σώματα στρεοῦσραι) ὺγ δὲ τὸ μὲ μὲ 
πτύω μηδὲ ἀπομύτ]εσθαι, ἔτι διαμένει, τὸ δὲ 3 πο 
ψῶ οὐδαμοῦ ἐπιτηδεύεται, καὶ μὴν πεύσθυ μὲν Ἰν 
αὐτόῖς μωοσιτῦ νόμιμο, οπως όλη τῇ ἡμέρᾳ χρῶ- 
το καὶ ἐς τας πράξει καὶ εἶς τὸ διαπωεσ.αι" υν 
γε μὶν τὸ μὲν μωοσιτῶν ἔτι διαµύει, αἀρχόµοοι δὲ 
τοῦ σίτου ἡγίχκα περ οἱ πρωἰαίτατα αρίᾳῶντες, μέ- 
Χρι τούτου ἐδφίοτές καὶ πίνοτες Φιάγουσυ ἔφ τε 
περ οἱ ὀψιαίτατα χοιμώμεοι. ν δὲ αὐτοις γόµιμο 
μηδὲ προχοΐδας εἰσφέρεσμ]αι εἰς τὰ συμπόσια, δη- 
λοότι νοµίζουτες τὸ μὸ ὑπερπίγευ Ίττον ἂν καὶ σῶ- 
µατα καὶ γγώμας σφάλλευ' νῦν δὲ τὸ μὲν μὲ εἰσφέ- 
ρεσαι» ἔτι αὖ «διαμέγει' τοσουτον δὲ πίνουσυ ὡστ 
αντὶ τοῦ εἰσφέρι αὐτοὶ ἐχκφέρώται, ἐπειδαν µηκέ- 
τι δύωγται ὀρθούμεοι ἐξιέναι, ἄλλα μὸν κακεῖο Ἱν 
«πε χ / λ Ν 5 αὐτοι επιχώριΦ, Τὸ μεταξὺ ποριυομέες μήτε ἐσθίευ, ' 

μήτε ανω, μήτε τῶν διὰ ταῦτα ἄναγκαίων μηδὲ 
ποιουτας Φαγεροὺς εἶναι }ὺν δ᾽ αὖ μὲν τούτων ἀπέχε- 
σθαι ἔτι διαμένει, τὰς µότοι πορείας οὕτω βρα χείας 
ποιουται ὡς μηδ’ ἂν ἔτι θαυµάσαι τὸ ἀπέχεσθαι τῶν 
2 

ἁαγκαίω. 
΄ 

» Ἆ ὰ 3 ΆΑλλὰ μῶ καὶ ἐπὶ «ῆραν πρόσθο μὲ τοσαντά- 
ς ᾿ ΄ 4 ὦ ων κΙ ἐξγεσαν ὧςε ἀρκέῷ αὐτοιο τε καὶ ἵπποις Ύυ- 
μνάσια, τὰς "Ἠρας". ἐπεὶ δὲ ᾽Αρταξέρξης ὃ βασιλεὺς 
καὶ οἱ σὺν αὐτῷ ὕττους τοῦ οἴνου ἐγέωτο. οὐκέτι 
ομοίώς οὖτε͵ αὐτοὶ ἐξγεσαν οὔτε τοὺς ἄλλους έξη- 
ου επ τὰς «4βας" ἀλλὰ χαὶ οἵτηες Φιλόποοι γὲ- 
7οµ6οἱ καὶ συ τοις περὶ αὑτοὺς ὑπ πευσι ἅμα η- 
αν .. 5 ο» ον 

ρῷ Φ.)ονοῦ/τες αὐτόις δηλοι Ίσαν» καὶ ὡς βελ- 
τίοας αὐτῶν ἐμίσουν, ἀλλά τοι καὶ τοὺς παϊδας 
τὸ μῶ παιδεύεσ»λα] ἐπί ταις λύρας» ἔτι διαμένει" 
Τὸ µωτοι τὰ (ππικα µωθάνευ καὶ μελέῶ., ἀπέ. 
σβηκε, διὰ τὸ μὴ Ὁ ἰέγαι ὅπου ὢν ἀποφανόμοοι εὖδο-- 
κἰμοιο. 

το Καὶ 
δίκας ὃἱ 

ϱ/ τας ως / τὰ ὅτι Ύε οἱ παιδες ἀκούοτού ἐκεὶ «πρόσθω τὰς 
2 ἡ / : ν ο νὰ . Τὰ Χα! Ἐουτο παγτάπασµ ἀγέσραπται. σαφώς γὰρ « ον ο ς / 3 ον -ω 3 :πρωσί γώ τας οπεύτεροι ἂν ο πλέον διαδῶσω, ἀλλὰ 
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παὶ ὥς Φυομέων ἐκ, τὴς γῆς τὰς δυνάμεις οἱ παῖ- 
ὃν πζόσὃεν μὲν ἐμάγαο, ὅπως τὸρ μὲ ὠφελί- 
μοι χβῴτο, τῶν δὲ βλαβερῶ ἀπέχοντο" οὺν δὲ 
ἐοίκασι ταῦτα Φιδασκοµένις, ὅπως ὀτιπλίσα χα- 
Χοττοιώσιγ. οὖθα μοῦ γοῦν πλείους ἡ ἐκει οὔτε ἆπο- 
Ἀήσκουσ " οὔτε δαφ»έροται. ὑπὸ Φαρμάκων. 

;Ἀλλὰ, μὸν καὶ οὀρυπτικώτεροι πολὺ οῦν ὃ ἐπὶ 
Ἰύρου εισί, τότε μὲν γὰρ ἔτι τῇ ἐκ Περσῶν παιδήᾳ, 

νι μα σοι ολ. 
Ρρῶσυ ἀποσβονυμέηὴς στὸν δὲ τῶν Μήδων (αλακία 
Διασώζωται, σαφήίσαι δὲ βούλομαι καὶ τὸν ορύψιν μα ἐκ 3 ἂρ πεῶτο ον μὲν τὰς εὐνὰς οὗ µό- 
ως ἀρχή μαλακῶς ὑποσρώφυσ-αι ᾿ ἀλλ᾽ ἤδη καὶ 

τῶι κλιῶν τοὺς πόδας επι 3 ταπδων Τιθέαση, ὅ- 
πως μὴ ἀντερέίδῃ τὸ δάπεδο, ἀλλ. ὑπείκωσιν αἱ 

Ε πάπιες. καὶ μὴν τὰ πεττόµυα επ πράπιζαν. 
ὅσα τε πρόσδν εὕρητο, οὐδὲν αὐτῶν αβήρηται, ἅλ- 
λά τε αεὶ χανὰ ἐπιμηχαγῶται. καὶ ὀγα Ὑε ὡσαύ- 

τως, 
» 

ασ ΥΑ ἐκποοῖι  Φφεῖα, οπλείω δδῶσω, κ μὲν οὐκέτι τὰς. 6 δαπίδν. 1 δάπιδεόι.- 

βιχο κ πι κο α ο υπ σπα 

. } / »,. - ὃ ἵ ή ος . Ἐαίως δικαζομένας» ἐδόκουν µανθάνευ δικαιότη- 

Ν ΝΟΕ ᾱ σαν ο, 3 ΤΗ μεν εκ. Περσῶν καρτερίαν περιο- 

Οι ΄απξεπι πθς εοτροτίπι ΚεΙεϊξαοηι 
ομταπή σετήπἒ, πῖ αΏτεα σοπ/{αείαπῖ, ΏμΠς 1Εάππ. 
µου ΕΧΡΟΠΑΙΗ., Ίμεχ οπίπα εταῖ αρμά εο» πεαῦς, | 
{ραστε, πείε εΠΙΏρετε: (ερῖ αητπι πιαηΙξθ: ον 

βαπι Ἠῶς 6ο» Ίορε [πηχίσ[θ, πο απίάΡαΙσΕΙΟΠΙ 
«οτροτῖς ΜΗΠΙΟΓΙ, {εὰ φποά νε]]επῖ ΡΕ: ΙΡοῖες. 
ας [ή οτοῖη τεάᾶετα σοὔροτα {ο]ἱ41οΙ5.) Πος νά». 
το ἴΘΠροἵε ΠΟΠ {ρπετε αΙάεπ] μι ο: νά 
αάπις Ῥετάυτας, {εὰ Ππά ΙπβΗΗΙΠ ας 3 ς 
πδυς οχεισσμά] ἀε[ῆτ. ΟαἱπεαΠὴ απίζᾶ ο 

Ῥετ[ῖς Ἱερο σαητπα οοπιεάετε {επιε]» 440 ον 
ἀῑα µτεκεητΣ ος εἶτσα τος βετοπάα5 εἰ οξεά δ”. 
Ῥοεδ: Ἠας νετο τεπρε[αϊε [οσα 
Ῥετε αάμις Ῥειπαπεῦ, {εὰ νεα Παρί. ο 
αὉ «ο ἵεππροτθ απο Π1 αὐὶ {πηππο ΙΠΠΞ Ρὶ ὥ 
ἀεπτ, α 1ἱοταπι πδαια ἵεταρα5 ΕοἵΠ« ο ε, 
ἵατεαιιε ρετραπῖ , (π] ο πας 
Έταὶ Ρτῶϊετεα Ίερε εαυτηπι αρθς ο αὔ ραὰ- 

Ιππροτίατοπς ἵπ ΓΥπιροβα: ΙΕ ο ογροτα ν., 
Ῥαητᾳ { ποι πϊπϊς ῬοτατθΠΏ ΠΠ ηριε 

ή . ΄ ὁ είαῖε ͵ 
ππεπίεσηπο Ἰαρεβιξαη: Παο Ὑεῖο ος ας 
πσσεος πο Ἱπιρογιατί, αάμας Ρ ιά 14 6Χ- - 3 ρα δητ ο Τὰ μις ιά ταπίῦπι Βίρηηε ας πομ ἠπροΤίσΟς ο οιοή ο- 
Ροτίεπίῦ, παπι ποβιεαπε ΠΠΡΙΗ ἐ 

ο ο ὔ«ὅὢ μονο μμμως μυμιώμ ο Ἡμ 

σ Έμμα - 

- | 15 ΕΙΐ 
9τθᾷ],. Ίαπ νεο, εἴ ΗΕ πιο Ἑ λργοιε, π6- οτι ῥισσιοπε πα ο ο: πε, ἆμπῃ Ίτος ζασςΓοπῖ, ΠΟΠΗ Γρμπι αμῶΡΙο-. 
αὖς Βϊδέτεπε, πθαις αἰσα μάπα Ἐν ρῃτ:ΠΙπε 
Ρίετ πῶς πεοες μα μπε, ραΙαπι [λος 1ι 
απίστη αὖ 1ο αμ[ίποτε» πάπας ο πι 
181Ποία {αοϊηπί αἆθο μγενῖα Ὁι βΊσοααι. να 
ταπᾶυπα αυ οά ἃ τῦὲς πεσεδαήδἓ πίοα 

Οµἵπ οι αἲ νοπαίοπεπι 4Μ91 ποπος {5 
οχίραητ τε ρτο εχογοἰαίοπε Υέ  ποῖχον 1οΧ. 
εδίεπι οἳ ἴρ[ῖς εἳ εαπῖς: αἲ 9ΡΙ ο. ρε Μπο 
ει αιῖ εἶ εταπε Εαπηϊατες, ΤΕΔΚ! οὰο ΜδΜί 

ΙΠΕΕΓΙΟΥΕ5, ΠΟΏ αΠΙΡΙΗ5 ε0 ο Π 
ἱρῃ ερτοδἰεμαπιις, πεις αἰ1Ος «ο Πμάίοη 

5 : η 5 νέπᾶ- 

πε 

κε. 

ή 

νοπαϊίοπος: απίΠ Ροῦᾳ9 Πα] νν επᾶ” 
αἴηαε Ἱπάαβτα ππα ΟΠΠ {8 ες (αρ. 

τοηίτ, αΡειτα 15 Ιην]άεραπε, ραπ 1 
πιε]ϊοτὸς οἀεταπῖ. Ῥσαιετεα Ῥπες ωἱ ἀῑά- 
τπΏο Ρτο {οπίρς αΠιις ρετααταῖ:. τοπι 6” 

Ρίῖπα εἲ εχετοϊταῖο εογύπῃ απ η μοβ 

απεῄχεπῃ Ρετπεηϊ, οχηπέϊα εδῖ ορ] 

ἔο- ποἩ: επι αδὶ {ρεείπεῃ εάεπο 
εοη/{εαιαΠ{ΠΣ. ο. 

Ίττ αποά Ῥπετί 4ΠΠπα μα. αΠἱ οἳ 

ἀἴτεπε {δουπάσπι 1μ5 εἰ Φουη μου. ΟΠΠ 

νϊἀεδαπτιτ ἀϊ[σετο ἹαΗίαπι», ον φάεαῖ ἐ05 
πο σοπῖταΙυπα εσὲ: αποπίᾶπι 6ΕΙ .ν Ῥιαιείεἳ 
νῖπςστα σαΙσ{απι οἱ ρ]ή8 ἀράεπΗο. επΙ- 40” 
εοτιπι ντι απ ο τει οἨαη Ηλ ης, εἴ ἃ 
τεα ἀπσεραπε, απο ΠΡΙ. Προ υἱὰ τὰ 
Ῥετηϊσϊο[ς αμ[ήπετεπε: πΗΠΟ ία ρερε 
Πο ἀἰ[σειτο α4Ἡο ππαία ας αμαπι 1ο» 
τοηῖ.  Ναδᾳ ατα ἀρίτως ΕονβοαΠῖΗΣ μα. 

(τα Ππς αν 
απδϊσαλρ η) 

ηθεαιε πποΠπτας, πες 
ΠεΠῖς, ας βαμην 

Θπειῖαπα πιπ]{ο. τπαΡΙ5 πάλι 
αἳ ἀε]]σαιῖς νο]αριαῖοας δὲ ο Ῥείς 
μας, Τπι ομίπι αἆμας απορια τὸ Πο]. 
σοπΏΙπεπεῖα τεβαΠΤΙΤ» Μεάοτ ο Πρ. ο” 
ας τηο]]εῖς; {6ά Ίος ΤΕΠΡΟΙΟ η. αἲ 
{απῖατα σημα απίππο γάεηὲ ἐΥρ 
ἁοζυπι πιο] ἠείοπι ἀῑίρεπτει {Εν 3Π3. 
αΠῖεπι νο]ο εοτιη 4πος ας οςί 
νίτατη. Π]ς επἶη ρΗΗΗΙΑ 108 τν ιο 
Πτατα πιο]]]α Παδεαπί παμπεις ππιεπια Ἡ 
ἀ95 ταρειίριις Βιρεεροπάρ ος ορεῖς | 
ηϊίατης, {εὰ αἲ ἵαρεῖε» οιαμ 
Ριτοιίο 4: εοηβε]οΡα πα 4 η αριαιαν 
οππφυς Γεροτία {αι ΙΟΣ ο ο 
ορῖ, {64 οι πονα {6πΠΡεΙ εχερδιδ 



ΏΓ ΡΕΗΞΑΡΒΥΜ ΙΕσΙβνς ΕΤ ΙΝςτιτντίς, 
δ 9 ͵ 

κἀεηάσπα: εἴεπῖπι Εὺἱ σοπιρατατηπὲ ΠοΠΙΠεΒ 
401 πονα ἱταδας Παξαπα τετάπι ατΠβεῖα 1- 
γεηιαηῖ, Τπ[αρετ Ώγεπιε ποη {ατῖ5 εδι 115 ς8- 
Ρὺῖ εἰ «οτρΏ» αἴαπε Ρρεάες ἴέρετε, {εὰ 1Ώ εκ- 
ΤΤΕΙΠΙ6 Ππαπίρης ο[τοίμεσας νη]ο[ᾶς Παδεπῖ, εἲ 
Β]ρίίαμα, Λι νετὸ α[ἴαιε ἑοπτεπῖϊ ποΏ {πηϊ Π6- 
46 αἴροτηπι πεαιε ταρίαπι υπιρείς, {εὰ 1]]1ς 

«Φταῇο {απῖ Ποππ]πες αἱ ἴπ 5 ἨΠΡΣΙ5 αἶῖας 
ΙΠοµαητητ. Ίαπι νετο εἲ ροσμ]α { φπαπιρ]ατ]» 
Τη Παῦδεαπίέ, Ίος οτπαππεπῖο ρ]οπαπίατ: νε- 

-πατη { Ιπῖα[ῆς ατῖδας οοπιραταϊα εδ{ε εοπ{τεῖ, 
1 πυ]1 ΠΡ1 ἀεάεσοτί ἀπσιπητ. Αγιά 1]]ος επῖτα 
Ἱπῖα{Ηε]α Ἱαστίαιις εητρῖς οαρῖαιτας να]άε ερῖ αἱι- 
έα. Αίαιε απίεα ραϊτῖας εἰς πῃος εγαϊ πε εοἲ- 
Γρίςετεητισ Ρτοβεῖ{6ἱ Ρεάϊτεδ, ΠΟΠ α1ᾳ5 ου] 1ς- 
αὔαπα τεὶ ρτατία, παπα πἳ εηι]ῖες ορΗπηΙ Πο. 
τεηῖ: ηυης απἴεπῃ Ρίυτα Πα1ρες εαΠῖς ἠταῖα Ι18- 
Ῥεητ απατη {πρει ουρίᾳρας. οι δηῖπι Ίτα 6- 
αιΙίαπάϊ οὐταπα Παῦεπί αἳ πιο]Ηται [εά εηάΙ. 

Τη Τ]6 νετο ασ α Ρε]]απα ρετΏῖπεπε, αΏ ΠΟΠ 
ΠΕΤΙῖΟ ηπης {ΠΠῖ οΠΙΠΙΠΟ ἀεϊετΙοΓες (Παπ αἲ- 
ἴεαν Οµήδας {Πρετίοτθ ἵεπιροσε Ῥαϊπίπη εἴαί, 
τητη «05 αὐΙ {ετταπι ῬοδΠάετεπῖ, αρ ας 1ρ5ᾳ 
εηπ] τες Ππρρεάϊτατε, αἱ εεῖαπι ἵη εκρεάΙποπετη 

αβραΏῖς τηπι ΡΙΩΠάΙαΓΙΟ5, { πΠίαπάμπι ε5{εῖ, 
ΡΙο τερῖοπε {Ηρεπα[ατ]ο εδίε: πιης νετο αι 
ο[]ατ [απτ, εἴ ρί[ίοτες οΡ{οπίοτΙπιαε ατι1ῇ- 
ζες, εἰ ρἵπεείπα», εἲ Ραιπεαϊῖοτες, εἴ αι αἆ 
ππομ{απῃ αρροπυηῖ» ετ απἴ ε π]επία Το]μηῖ, εἲ 
οί ἀοτπητυπι αριηΏξ, εἲ αι α {οπηπο εχο]ταηῖ, 
ει οσπαϊοτες απῖ σο]οσίραδ εος Ιπῖαπε ἴπ[τ]σαΠῖ- 
σας, αἱααπε ἀεσεπίει «οππροπιΏῖς Ποίοε ο- 
τΏῃες Ἡ απ! Ρζοσεί[ες {1η5, εαιΠ(ες αοϊαπῖ, απο 
{15 {9 {ΠΠρεπάαηα ππεεαητ, Μαηταάο Ιρίτας 
εκ [5 4ποαπε αρρατεῖ, αἲ ημ]ία εοτάπι αἆ Ρε]- 

-1ππα αΏ]ίας. ΠΠος ετῖαπῃ ραῖεῖ εκ 15 αὐδ {1- 
νεπῖαπτ, πατη 1Ώ 6οΓύπῃ ΤΕΡΙΟΠΕ Πο[ες {αςϊ]ας 
ςοτηπιοταπΏᾶ α παπα απη]ςΙ. ΟγτΤάΦ επ 41 πα 
Σετεηίατῖος απιογΊ5{[εξ, ἴ]οτασῖρας απἴεπι εἲ 
605 εἴ 60ος απηαδ{εῖ, εἲ ρ]ατῃ παπι οιΙαε 
Οεάϊς[αι Ίῃ πιαηπτη, σοπηπᾶς ΡςΠαΤη δεγεδαῖ: 
εἆ Μος τεπιροτε πεαπε Ἰαδτα ατιΏτης απηρ]η5 

Ώεπιε «οπρτες]εηῖες «οπαῖπιας ρτωμαπτατ. Αἲ- 
οἵιε ραάίτες Παδεπι αὐΙάειι 1ρᾷ ετατες εἴ «ο- 
Ρίάες οἳ {εσιτες, απεπιαάπιοάσπι ΟΥΠ] Τεπιρο- 
τῖρις, αααπῃ {1ης Ρρυρπατατῖ, {εά οοπΙπης «οΠ- 
στοᾶΙ πε Βἰ απϊάεπι νοίμητ. Ίδες Ίτεπι Γα]ςατῖς 
ουτήΡρις αἆ τά υπ αππρ]ας αἁ αποά εος 
Ογτις αεί {αυτίσατας. Ογτης επῖπι απ σπα ατῖ- 
δαᾳ5 αππρ]Πσα»[εῖ ΠοπορΏς {ΠιΓεπίοδαπε τεάς]- 
4ἴδ[ει, Παρεραῖ ααὶ ἵῃ ατπιαῖος Ππρείϊυτη {968 
τεπῖ. Ρε απτεπῃ Πας τειηροτίς 4Πμπῃ πε 
ποτῖπῖ αΠἱάετη εο5 αὐἱ ρτΦ/[ηπί ουτ]δᾳς, οεη- 
{επι {οτε ῖ Ιπεχετοϊϊιαϊος Ππι]ες εχετοῖταεῖς 
Ἡαδεαπτ, Έτ Πῖ ρτοβίίηϊ αμίάεπι, {οὰ ρηας- 
ο υαπῃ Γπετῖητ 1πτε Πο[ζας, αἰῖ ε επ ρ5 η] πο 

'.εχοιάυπε, αἰ εα]]]μπε: απο Πϊ τί 1ασα]ες αὐπ- 
Μι5 σατεηῖες, Ρ]ατῖίρῃς {εβρ πια]ῖς απι]οος 41άΠ1 
ποίῖες αἰΠείαπε, ΌὉποπίαπι νετο 1ρᾷ αιοσπθ 

:«ορπο[ομηῖ αὐα]ία α Ῥεί]απῃ αἀπηπίσιμ]α Πα- 
Ῥεαηί, αΠΊπιο αά 14 τεπηῖσ[ο Γης: ΏοπιοΠ!ε 
3ππρ]ίας Ππε (στῶςῖς αἆ Ῥε]]απι {8 ἃςοἰηρῖξ, ηθ- 
πιο απμπι Ἰηγίσεπι Ρε]Ιρεταπῖ, πεφιε ϱὔηπῃ 
Όταοί αριητ εοπῖτα εος εκετοῖτηπι, {6 ἐτῖαπι 
Ἀθνοτ[ις Ιοίζα Πατπεταπῖ «ιτ (τῶςῖς Ῥε[]απη 
δετετς, | 

Ὡς ερο αι]άεπι απ Ῥο][εῖτας {ππι, εα πε 
να σε ατρί(τοτ. Ώΐσο είπα» Ῥετίας αἴαιε 
ἄξος ον [οε]ος, εἰ πιαρῖς Ἱπιρίος αἀνετί[ις 

απ]η[ζο Πηαρ]ς ΠΕΓΑΤΙΟ5. εἴσα πεςες{αΓΙΟΒ, εῖ 
οστρης δα α[ος, εἲ Ισπανίοτες αἆ Ρε]τιπι» 

ΕΙῃ ο . ς Ῥοτε παπι αητεα τε(ἁϊ τος [Ηἱ6{8, Ομοἆ 
Παιδ 

ἡ Ρ) σχιάδας. 
σθαι. Φ 

ς 2 Ἱππικῆς. 
ΜΗ. 

ο ϱ κομκμωτίας. 
ὦ οἀνομωτέρους. 

ϱ ῥᾳδιρν. 

769 
τς, καὶ γὰρ κανοποιητοὶς αμφοτέρων τούτων κέκη» 
Ται, αλλά μὴν καὶ ον τῷ χαμῶι οὐ µόνον χεφα» 
λὶν καὶ σῶμα καὶ πόδας αἀρχει αὐτοῖς ἐσκεπιάσ,αι, 
αλλα καὶ περὶ ἄκραις ταῖς χερσὶ χειρίδας δασείαε καὶ 
δακτυλήθρας ἔχουσυ. ο) γε μὴν τῷ έρει εκ. ἀῤχοῦσιν 
αὐτοιο οὔθ αἱ τῶ δένδρων οὐθ αἱ τῶν πετρῶν οκιαὶ, 
αλλ᾽ οὗ ταύταις ἑτέρας 3 σχιας ἄνθρωποι μηχα)ώμε- 
μοι αὐτοῖς παρισᾶσι, καὶ μὸν ἐκπάματα ἣν μὲν ὧς 
πλάσα ἔχωσι, τούτῳ χαλλωπίζωται' ὃν ὃ ἐξ ἀδ- 

: ο ο . » ο 3 / κου Φανερῶς ἡ µεμήχανημένα, οὐδεν τουτο αἰσχύνο” 
ο» ε 

Ται. πολὺ γαρ ηὔζηται οὗ αὐτᾶις ἡ αδικία τε καὶ 
αἰδχροκέρδεια, ἀλλά καὶ περόσθο μὲν Ίν ἐπιχῶριο αὖ- 
Ττοῖρ μὴ ὀρᾶσθαι πεζη πορευοµένοις, οὐκ, ἄλλου τὸ 
Ένεκα Ἡ τοῦ ὧς π' πικωτάτους γίγνεσθαι” νὺν δὲ σῥώ- 
µατα πλείω ἐχουσυ ἐπὶ τῶν ἵππω Ἠ ἐπὶ τῶν εὐνῶν. 
οὐ γαρ τῆς Ὁ ἱππείας οὕτῶς ὣδππεῷ τοῦ μάλακῶθ 
καθήσθαι ἐπιμέλοται, 

Τὰ γε μὲν πολεμικὰ πῶς οὐκ εἰκότως νυν τωπαω» 
τί χαίρους Ἰ πόσθω εσ οἷς ο μυ τῷ παβελὸ 

θόντι χρόνῳ επιΧωριο οίμαιν ὑπηρχε τοὺς µε ΤΗ 
Ύν εχοτας, ἀπὸ ταύτης ἱππότας παρέχεσθαι» 
ἡ δη καὶ ἐφρατεύοτο. Τοὺς δὲ Θρουροῦγτας, εἰ δίοί 
σρατεύέσθαι, πὸ τῆς χώράς μισθοφόρους εἶναι" αῶν 
δὲ Τούς τε «)υρωροὺς καὶ τοὺς σιτοποιοὺς, χαὶ τοὺς 
ὀψοπ'οιοὺο, καὶ ογοχόες» καὶ λετροχόησ, καὶ πα- 
µατιθέντας καὶ ἀναιρούτας, καὶ καταχοιµίζοτα» καὶ 
ἀνισάντας» χα τοὺς 9 κοσμητὰς ἃ ὑποχρίεσί το 
καὶ οτρίβησῳ αὐτοὺς, καὶ τὰ ἄλλα ῥυθμίζεσι" 
τούτους πάντας ἱππέας ὃι δυνάς-αι Ἠεποιήχασυ», ὅ- 
πῶς μισθοφορῶσῳ αὐτοί. π'ληθος μὲν οὗ) καὶ ἐκ τή- 

ἵ ’ ”. ’ ο Τῶν Φαΐεται, 8 μέν τοι ὄφελός Ύε οὐδὲν αὐτῶν εἷν 
πόλεμω, δηλοϊ δὲ καὶ αὐτὰ τὰ γιγόμυα" κατὰ 
τὴν χώρω γαρ αὐτῶ ἆ βῷο δι πολέμια Ἡ οι Φί- 
λοι ἀνασρέφωται. καὶ γὰρ δι ὁ Κῦρος τοῦ μὲν ἂν 
εροβολίζεσ-αι ἀποπαύσας, «)ωραχίσας δὲ καὶ αὐ- 
τοὺς καὶ ἵππουο, χαὶ Ἐν παλτὸν ἐκάσῳ δοὺς εἰό 
χαρα, ὁμόθω τὴν µάχην ἐποέιτο" νυν δὲ οὔτε ᾱ-- 
χροβολίζωται ἔτι, οὔτ' εἰς χώρας συιόντες µάχον- 
ται. καὶ δι πεζοὶ ἔχεσι μέν Ύγέρα καὶ κοπίδας 
καὶ σαγάρεις» ὥσπες ἐπὶ Κύρε» τὴ μάχη που 
ἠσόμενοι" εἰς χέῖρας δὲ ἴέχαι οὐδ. οὗτοι ἐθέληση, οὗ- 
δὲ γε τοι δρεπανηφόροις ἅρμασι ἔτι χρῶται 5 εφ 
ο) Ἴῦρος αὗτα ἐποήσατο, ὁ μὲν γὰρ, τιμαῖρ αὐ- 
ἄλσαν τοὺς ἠόχους, χαὶ ἀγα,)οὺς ποήσας , εἶχε 
τοὺς εἰς τὰ ὅπλα ἐμβαλονγτας' ὃ δὲ νῦν, οὐδὲ γι- 
γγὠσκουτες τοὺς ἐπὶ Τοι ἅρμασῳ, οἴωται σφίση ὃ- 

/ Ν 3 / ζν ο δε ς ος ηλ. µοίες τὰς ἀνασκήτες τοῖς Ἠσκηχόσιν ἔσεσ-αι, ὂι δὲ 
ὀρμῶσι μὸὺ πθὶν δ᾽ οὗ τοῖς; πολεμίας εἶναι, ὃι μὲν, 
ἐχόντες ἐκπίπτεσηυ, οι ὃὶ ἐξάλλωται' ὥστε ἄνυ ἡι» 
ὄχων γιγνόµμυα τὰ ζεύγη πολλάκις πλείω καχὰ της 
Φίλε, Ἰ τες πολεµίες ποικῖ. ἐπεὶ μέντοι καὶ αὐτοὶ 
γιγιάσχησῳ οἷα σφίσι τά πολεμισήρια ὑπάρχε » 
ὑφίοται, καὶ εθεὶ ἔτι ἄνευ τῶ Ἑλλήνων εἰς πό- 
ολ καθίσαται, ε ὅτε ὅταν ἄλλήλοις πολεμῶση», 
ὅτε ὅταν οἱ Έλλην, αὐτοις ἀτιςρατεύωνταν ἀλλὰ 
χαὶ πρὸς τήτες ἐγνώκασοι μεθ Ἑλλήνων τε πολέμθθ 
αποιέισθαι, Φν 

3 ο ἐ , / 

Ἐγὼ μὲ δ) οἷμαι ἅσερ ὑτσεθέμην - ἀσεργάσθαι 
μοι, Φημὶ γὰρ Πέρσας καὶ τες σὺ αὐτοις καὶ ἀσε. 

/ 3 / » βεσέρες περὶ 9εὴς, καὶ ἄνοσιωτερΏρ περὶ συγγαᾶις, 
3 ! . / 

χαιί Ἆ αθικωτέρες περὶ τες άλλες, δια αλαγδροτερερ 
Δ ο». «Ἀ 3 ο» 

τὰ εἰ τὸν πόλεμο ον Ἰ πούσθυ ἄσγοδεδειχθαι, η 
ῥ 

δό 

7 οὔτε ἂν πότε. 6 ἀρ᾽ ὧν. ὁ ὧπερνάσα” 

Έεθεες 
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"αάνται τί ἂν ἠδέως Φάγοι. ὅπως Ύε μὴν καταδάρ- ΠΠ Πτ ΕπεάτΗς: ες ἱππαπιεϊ 

77ο ΕΣ κ Ἑ Να Ρο σα 

δὲ τις ταναντία ἐμοὶ γιγνώσκει, τὰ ἔργα αὐτῶ ἐ- Παμῖς [εσπο αἴαπε ε5ο {επιῖᾶῖ, {5 ΕΟΓΗΤΠ ορεῖᾶ 

πισκοτώι» εὑρήσει αὐτὰ μαρτυρουγτα τόιο ἐμόῖο λό- εοπβΔεἴαῃς» εα τε[Ππιοπ]ο {19 ΥΕΙΡᾶ ΠΕ ΕΟΠΛ" 
οἱ», ΡΙΟΡΕΤΕ εοπρεΠ]εῖ. 

Παμὰ τῷ αὐτῷ Ἐθοφῶτι, ο) τῷ τη αὐτῃ. «4ρμῇ ΕΠΕ τα 
| παιδείας ἐ, ' | | {Γι κάκο 0ο νΥ. ον 

᾽ ἃ Ν ’ 5 9Λ αΝ - - - 

Π᾿ εἰδυὶ γὰρ βρώματι εδὲ πόµατι Πέρσης αρ Ἔ Ἀ πυ]]ο επίπι Ώεαπε ε[αι]εηῖο Πεαπε Ροῖη: 
ου 3/ 3 5 . . . 

τῶν, πεσαιδευµένων . εόμμασυ ἂν εκσεσληγ- Ίεπιο νυὶτ Ῥετ[ες, εκ 1ἱ5 αὐῑ Ρεπε νὰ 

/ 2 ς - 
- . - 

μένος καταφανὴς γένιτο, ἐτεάρσαγῃ, ετεγόῳ, μὴ {πΠῖ, πε οςΠ]15 ϱοπιπποταΣ ο δα 
πο κ ο» αἃ λ ι) ᾳ εχὶ προνοῦν ἅπγερ ἂν καὶ μὴ οὐ σίτῳ ὤ" αλλ᾽ ὧσπερ 35 ΤΑΡΙΠᾶ, πθάνς τηζπτον αὖο το ρα αμ 

οἱ ἱπ'ωικοὶ, διὰ τὸ μὴ ταράσσεσθαι ἐσὶ τῶν ἵωστοων Ρτοίρ]οῖατ (ΑΠ Π 1η οἶρο ηοη εσίε: ος 
αγιος οι ο τα ͵ ΜΗ Φῶ» ᾳαάπιοδμτη εηιεβτος, αιοπίαπι ἵπ έᾷπι5 πο. 

Ἰατανάµα ο πσευγτες ια! 981 καὶ ἄκειη πση ολες ραπ, ποεπας πα πι οὂἳ 
Ύευ Τό δέος ὅτω καὶ ἐκίνοι ο» τῷ σίτῳ οἴοται δὲν ἆετο δἳ απάῖτε οἳ ἀϊσοτο αιιοά Πε ορς5» Πε 16ΠΙ 

/ λ ο ασε ὁ τα. ς ω 

Φρόημοι καὶ μέτριοι Φαίνεσθαι, τὸ δὲ κεκυησθαι ὑπὸ 1ῇ Ίπιοι ερι]α» εκϊ(ππιαπῖ οροτίετε εἳ ΡτιάξΗ 
ῶ Αι πιογετὶ είει- 

{6 οαπΙΙμΙΗ 
τῶ βρωµάτων καὶ τῆς πόσεως» πάώυ αὐτοις ἃ χυικὸ Τεν 4ρραϊετο εἳ πιοάςΙΛίΟ8. 4 
χαὶ »)ηριῶδες δοκεῖ εἶναι. ἱεπῃ ο ροτυ]επείς, υ]ἀετῶς 15 6 

| αἀπιοάιπι εἰ ΙΠΙΙΣΠΕ, | 

τες εἳ 4 Άηπο Ἰθοιῃ ΡΥΟΗΕ /ζΗΙΠΙΗΥ πες ποη ι ῥγσοράμηι, «οοὰ ού Ἡς θμᾶ ἔσο [060 ὤ- 
Ύ ομη οη[οτεπάα [111 ιό [ωργα, ῥᾳρ. οἰδε]οοί 574. ἱερίὴ] ἆςε Ῥαετῖς ἀΟΠΙΟ αΏοτεπθυ5 1Π 

αἴραπῃ απἰάεπι, Ῥαπεπ, Ιπ ορ[οπίηπῃ γετο, παβωτήυπη: αἱ Ρροιαπι απτεπι, Παπί5 ΕΟΓΗΠΙ πατε» 
γας ΠΕΗΙε ᾳιιοᾷ ζοϊμοπα νοςαῦαατ, πὲ ἵἩ. 14 ο Πμπήπο Ροδίος Ἠλυτίτα, Αῑχιο δὲ ἀῑῑΟΜόα εν 
ἀμα ἄρ ριδεγίδις» ου αἀο]ε[ουπεδις (Όχσου ερβοδὶϱ) Λαμίο ρου ἀϊομπιιγ, αμἰάηυἷὰ νεπαπάο εερεηῖπή» 
1 ΕΟΤΗΠΙ οΡ{οΠΙΏΙΏ οδ[ε: {π πΙμΙ] οερετίηΏξ, ποὮ αἰιά ου/{οπίππι μαβοτα 4αΠῃ πα[ιητΗηΠη. ή 
Με οὐηΓεγοπάί [ή Δὶ οί οιΠῃ 1ο Πρτὶ Ἠ).ν αἱ οοη/άσγεηις ιαπ 704 ὅ τοποην ἄν τς τος 
Να: ἱεηρεγαπίε ἴπ ἔρτα εἰἶαι [πεδίο υἴνεγε, ἵπ εοάρηι 1]ο ἠγαδε Ίοσο, 41η εἰ Πε ΡΗέΤΗΙ εἷέ 
ἱοπηρεγαμ]ώ αὖ εἰ [µπιοηίδη [δα Τοπ αμίεηι οἶδις οε[Ιδωσήμε υἱΠς Ῥετ/αγΗΗ ση { ο 
Χεποβῥοη ον ἵπ ς [οἶωι ιώ ἐν 0 αἰαία αι Πιέτμηέν [2 ἵπ δος οἰίανι Πὴτί ΡΗΤΗ εἶιεάσην νν . 
ρε» ποη ῥγοσιὶ αὖ ἀἷς μς ἀορτοπιρία ἑπᾶο. ῥαῦι(] ἵπ ῥγοράοηδιςν Ρο) «μαμα 3 πποῆ λα, ος 
οε(ἵζι απΠΛεβη, Αριαά Ῥετ[ας αμτεπι αἱ Ἱπ. Ῥαϊτία ππαπεηξ, Ίος επῖαπι {ρεμ]ο εἴ σοιήρμα ος 

ποτ» ετ νῖδεμς τηαρῖς ος τοπ], Ίεεποη αἰημαπίο Ρος Όγγις αὖο [ο -4/ἔγασὶ ἀἰσῆ δεά ο 
Ππιρ]εῖοχ αριιά πος ας τεξεΙο εεὶ αἆ {6 δχρ]επάιπι γἷα. Ίος επἶπ ραηῖς εϊ 64ΠΠΕ5 θἆ Πος ὃς 
ἀπειπῖ: νο απτεπῃ, «παπι εοάσπι Πάσα Ῥενεβίτε 4ο ποδ, Ῥος τηπμεο εἰτοιίτας ἃς κά 6 
{υτ[απα. ἀεοτ[απα εἴταηῖες, νὶκ ταπάεπι 6ο Ῥοτνεπίτῖς αο Ώος Ιαπιάμάαπαι νεηεΓαΠΙΝ5. τά ΑΗ 
Σ6/αγιίη Ιαιάεηι ΜΜ ΠΙπιέ ἱπίε Πδτὶ [ερεπηί οἶςάριῃ ορενῖς ἴοσς. 0ἱ ἆρ Ογγο ζο ΗΤ (1 ο. 
τάς {αἶτεῖ, Ῥετίαδ, αι ἁοταῖ πΠαπετεπῖ» γίἴταπα αρεταο ἀπτίκβπααίη ΡτορῖεΓ Ἱπορίατη, εἳ αροποβδῆῖ- 
ΤΠάΤΗ» ΤΙΠΙ ΡΤΟΡΙΕΣ τεβιοπ5 {1 α{ρεπταῖεπι, Τη αποά ορις Γαεἰεπὰο νῖδέαπι Πυί αμστΏΝ: 
Ρουρῄπαπι εχἩπιαν]τ ρεητετ αριιὰ {ε νΙέυτοδ, ΛΙ (πφμαπι) Φἱο Ίος Ἰαμάσηι {απ (ιά 

τορίοπἰς παίωγα αὖ ΤεπΙΕΙΗ 1] οἱ, ϱ0ς ἀάῑβετα ἀῑῑοῖ Ρο0β8. δεᾶ εν ἐς φιῶ αἰδὶ [οηἱδωηίμν, οὐπ 
εέτε ο, {π[μίοπεηι Ζοπαι πο [0ἰμα ῥου αἀα(α/ο 1 θ0Π] ϱ0Π//ογεπί ᾖαπο υἶδς Τεπημαίζηι, ϐ 
αἴνοη Άωπο Ἱποργαίηη οἱ (Παή1 ϱἳ µετρίαν δίαιταν εί) /ε εἴίαηι ε[[εο/ε αν οε[]επι εξ (ραεΏάϊ 

ες πιαπρεπάϊ πεσεςβταϊεπι α {8 Ρετ Ίχροτες ἀρίδαις, «4ῑφμε ᾖος αριά Πίος εἴίαηι φιά ια αἰαίε ο.) 
[εί Ῥετίας πιαηβείο, ἵπ οούεηι ο τή] ἠληὶ Ἴοσο ἱε[αίωγ, 2 ζεπάμη ἔσπεη 4ιιοπιοζο Οἱ ὅθε οὐμΌέ’ 
πῖρ Ἰοοῦ Ρο.β) Πο Πε] οὔαυϊ, πι οπή, (ὅου (ίοφιε εΝΕΠΙΡΙΟ ο[επάρης ιαπ Ρε ας 
Τδις ἀερεπετας[επῇ) ἵΝαπι αμα αΏτεα {απείτατα εδίεῖτ», (906ί Ίεσε σαΠΤΗΠΗ, π] οἳ ΠΊοτΕ τοσεριΏ 
Τεᾷ ροἱεϱ) τπτ πέαπε {ρΠετεΠε, πεαπς επιιΏβετεηῖ. {ππαπὶβοβαπα εδε αῖεπι 1505 πο 1άεο 13: 
χϊ[ε υἳ Πιπιοτί «οτροτίς ρατσετεπῖ, {εὰά ααοάἀ νε]επι Ἰαροτῖρας αἳ Πιάοτῖρας οο{ροτᾶ τορη(ῖα. ἐἴ 
γε]ητ {ομάα ε[ῃει) πηωπς «μῖἀεπῃ αάμις πηαπεῖ, πετ ποπ [ρααηῖ, πθς [ε[ε επιπηραΏϊ» ἀἲ {5 Ι809- 
τ]ρᾶς «χετέετε, πήκαπαπι 1π π{α εδ. ΟΜοηιοίο οπι «Χοπορῥοπς εἴἶαιι [σομο µοραπεθακὲ ὅοε ον 
ποη {ρµετε, πεφῖε {5 ἐπΊάηρετε, 1 Ὅεγο Ρε φιοά ἠῶς υἱαδαπί (ἀμώ αἰ]οφιή οἱν Ρο: ο 
ἔμη) αἱ ἴρρε ἵπ Πο αἰέεγο ἴροο [1 111 αὐο]ευέγαιξ ο τος αι 

δε, απο Φις[όπείι ας /οἱυεπίσηι γε ιεης, αὐ ϱος Ίγαη[εο Ἴδρος φὲ οοηίγά ρα ος . 
φμάεπι {η τερίύις ποιηπαΙπι, ἆε[οτῤη, Λ4ειηήπίο[ε αμίοί Πο οροτίεῖ ΛογΗ οἶγοα { 611 η ὦρο 
ΡΟΥΙΠΗ, ὁποῖοι τιγὲς γὼρ ὧν οἱ προσάται σι, τοιοῦτοι καὶ οἱ ὑπ᾿ ὠντοὺς ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ ΥγΥΤΑΙ") πώ ώ 

Θπαιες επῖπι ξαοτίπε αἱ αῑίς Ῥτα/[αηπε, ἴα]ες {απῖ Ρ]εταπηια εξ 1 αἲ 6οτυπι ΠΙΡΙΕζΕΙ {ππί πα { 

το. 1ᾷεπι 9εγο οἱ απίε «Χεπορθοπίείι εἴἶαπι δια Πεταίν εἲ ροςἱ «Χεποβῥοπίο  εἰἶατι δη [ ας ος 
«μίάεια ᾱ ποππιμΙς εἰίαπι κι Όορείῃ ἠ]]αηι Ρετιπαιθ ποη αθλήργωπὴ. ζασπα εεὶ αἰεῖη οὐΠΌΕΠΙΕΠ ο 

1 μη ἴδεωπα, εἲ Ίφμμῃ ιά εοὔοηι {η Πύγρ ερ, βαρῖπα α ρηποῖρίο ἑωία, ὋΟμαπι, ΕΡΜΠ ο πε 
ΏοΙΠΙΠΕ5 » επι «ΠΙ τηαχίπιε οι ΙΠΓο]εηίετ ἄδετο, πηποᾶείίε {8 ΡΕΤεΤΘ ταὈῖο πιαρίς 1 αμ: η 
1{ετίοτες παπι παπα Ἱη[ο]επεῖαπι ππίπιο εχ[ίατο νο]απε, ωηροιά μη Γοιἰσῖη φιδά αἱ] η 

{ζω ᾱὲ ἴρεο ΈΎγο, Ἑτ ΤΕ απῖάθπι η εα]ε εκοπιρ]απῃ Ρτοροποῦαῖ, Λερ αδλλοἰρπάως ον ο" 
ΗΠΙΑ εἰς άϱΠὴ Πγή βαβίπαηι οἰσιμβής Τη Ίηρα θ(μυπο, ὅταν μὲν ὁ ἐπισάτης βελτ. ζδο | 

ο» 3 / / : Ἐκ. του εἰς Αγήσἰλασ λογου, Τε ο) αἱέοήο αἲξ σείσο.. 

κα. . / ο Αν .. ών νο ο. 1ουδεῖ! 

Ἵῷφ μου γας Περ πιο ο αοὺ Πσι επίπι τεχΡετ/ασυπη 41 ή Πιαν15 
3 :ς/ , : ὰ το” τα ς 

Ἡ μασεύωτες τί ἂν ἠδέως πίοί, μυρίω δὲ το- ωσεί 2ος ααί- 
1εαχου σ- πα 

: : σθη 
0» ἡ 5 . 5 παν ..4 {οΠΙΠΙΗΤΗ νειο ”. 

ιν ος αγ ἔίσσοι τις όσα πο ΑγΗ: ας ας ο ᾖν ἄῑκίως αμ πας οι 

σίλαος δὲ ) ) ν α ὸ πα- ας ο αρή]ης ές 

ρου ο 
ον 

ϱ ϱρ) συ/κον. 

ἕει πι 

ᾗς οπεπαρ]ωπὲ. 

ἐρ 1 



-” 

ΌΕ ΡΕΗΒΞΣΑΕΒΝΥΜ ΤΕΟΙΡΥ5 ΕΤ ΙΝΡΤΙΤΥΤΙΣ. σρὰ 

Ὀηάαἡ]ά αἀθτατ Ιάσαπάε Ρἱδεραῖ, εἴ ααϊάαμίἁ ρὸν Ἰδέως ἔπυε, παν δὲ τὸ συγτυχὸν δέωὲ δθιώ, εἲξ 

παξέης εταῦ», Ἱπσππάε εάεραι: αἲ {οπηπηπι αἲῑ- δὲ τὸ ἀσμένως κοιµηθηναϊ, πάς τόπος ἱκανὸς Ἡν αὐτῷ, «.. 

ο ο ος ο οσα. καὶ ταῦτα οὐ μόνο πράττων ἔχαιρθν ἀλλὰ καὶ οὐ: 505 

ὑπμα θα κα μβ, ποτῖες σοπ/Ιἀετᾶ- 9 υμ ας πα πο ο. Ὃ οκασανοα 

οι. νο - εὐθροσύναις ἀγασρέφοιτο Τὸν δὲ βάρβαβρο έωρα» εἰ 
Έει Τὸ αμάσπα πιεάΠΙσίη νο]ηρταίρα» νετ[απ!: αϊ Φροσυκως: γαι τν μίσος 

μαϊρατυπα Ί]απι νίἀετει, {1 απὶάεπι αΏδουθ ἀο- Μέλλοι αλυπὼς βιώσεσ») αι) συελκνσέω αὐτῷ ἀπτὸ 

Ιοε νεῖ]σι νίνετε, οροσίετε αὖ εχιτεπής τεῶ πατών τη γη η τέρψωτᾶ. " 

Βηίρις 6α {εειπι τταίετε απ ἀειεξταιοπεπι 
Ππι αἱατυτα, 

1η οαζοπι Ὁταϊῖοπε ῥγοροπιμϊ. εἲ αἲᾶ, 1η (μήλων -4ρε[ίαις εἲ τον Ῥεη/αγι ἴπίεη ὲε εοπηβαγάΠΓΣ 

Πίφιε Ίος ἴπΊεΥ εοίετα, 4ποὰ Ί]ε αιϊάαα]ἁ Ίπτετ Ποπηίπες αι], απἰἀαᾳπ]ά ατρεπῖί εταῖ, εἴ αμ θομῃ- 

Ὁμε εταπι ῥτει]οβεβτηα», αρΏά {ο Έοηδεβα Παδετε ΠπΙιετεί;: εχϊ[ήπιαης, { πιαπΙπιαῖῃ νῖπι Ρεςί- 

Πίατυπι Ἰαδοτεε, {οτέ ηξ ΟπηπΙα ἵῃ Ῥοτείίατεπι {μαπι τεάϊρετει: ἀἳ ντο ΄Αρεβίαιδ ἀοπηπῖα {1απὰ 

εοπῖτα ΙπίΗτπετας, Ἱἴία Ἡϊ Ώμ]]ο Ποϊητα {πάΙρετεῖ. πια ύοηιοπάωι ει, ἄά ᾖάπο αγ ατρεπιηιὲ 

εοαεεγυαιἰοηεηι ιο ἀῑιΙπειν εὔ]ο εί Ῥου υεηᾖηη]ε αἱ Γουοπάωη εἰ [110 Ἰααια Μάη οοΠβΟΥΕΤέ 6ὐ- 

ΠαΠμη ου[ε: ἠμαπιοῖς αἰαηι σαιῦ/αηι α[[οναι. Οείεγισι οι 1 υογδίε, µυρίοι δὲ τεχνῶνταὶ τί ὧν «ἠδέως 

Φάγοι, οοη[ογοήα ᾖωο φιῶ ΜαὐΗ/ αρ. 582. εν αἰἷο Ι0ςῦ καὶ μὴν τὰ πεττόμενὼ ἐπ] τάπεζαν» ὅσα τε 

Ἴροσθεν εὕρητο, οὐδὲν αὐτῶν ἀφήρηται, ολλά τε οἷε) και ἐπιμηχανῶνται., καὶ γὰ0 καινοπομητὼς ὠμφοτέρων 

Ἰούτων κέκτηνται, γή ος ἵπ οσο (4 ΠοἩ ῥγοσι αὐετὲ α [πε Γη] οΏαυὶ ἐἳ ιἰπὶ Ῥάθἱς) πο Τζ: 

Ἡση ἄν Ῥο/[αγιηη τερ]δς ιά ἆρ μποσγ/α Ῥεγ/αγη ϱεΠίε ἁρίεω". . 

Ἠῖπο αἲ ἐ]]ωπῃ στεβίογ. Ἰθ0 μή εοπίτα [μάτι Τεγάνι δὲΙΠΕαΓΗΗ Πξεποή αρτ]οηἰηγώ (εἳ ζημ δει 

Ῥαπο ΡΤάΡΟΠΕΗΣ) ἵπ Ρε/αγ Τ6βέ επππηοπέα!: ϱ ΜΗ αἰδί τεῖ πι ΠζαΡΙΣ ζαάήμη {Π οεγίο φιιορίαηι ΤΕΡΕ» 

σταρ] ρί ὤνο, εωπηπιεπάασ/εἲ: ἐἳ ἠιάεηι φοµαβοηίς οπεγοΙ]ο αἆ τες Λε]σας, εἲ πιαπΊππε αά ΑΤΕΙ θά» 

ΤΕΙ, ϱ05 ῥγαβαγαΓΙ αἱ] ο, 1ἲ υἰάεγε οσὲ ΤΠΕ Π]α φις εἰ Πρ. Ραά, 8. ἄεργοπιρίᾶ ἀεᾶ, Ρ. 577. ψε- 

Τη 1)ὲ Ρουἱφιάῃ Ἴαο εἴ α]ά φμφάμήι εὐάρηη Ρε Ηπεπῖ]α ]ήβραε, 6ἳ ΠΕΙ {0οάτη {]μ δὶ υετρίς εἶαι- 

λ, καὶ τὴν ἐγχράτειαν δὲν καὶ πόνους καὶ ΨύχΗ καὶ Θάλπη κα) λιμον καὶ δίψος δύνασθαι Φέρει; ἐνταῦθα 

Μάλισα προσείθιζε τοὺς κὐινῶνας. Ἰ εσ, Άταπε Πίο ΠΙΑΧΙΠΕ α5[με[αειεραῖ [οάα]μτία αἆ «οηΕΙπεΠΙΙαΠΙ» 

εἰ αἆ Πος τπτ Ιαθοτες ΠςςΠΟΠ Πῖροτα εἰ 5 α1ΏΕΓΙ8ΤΗ πιοπι εἴ Επι τοἰετατε Ροδίεηῖ. Ὁδ 

(ἴπιανι) ία Ἰοεμη 1111 εἶαι[ὲ, αΠοέν καὶ νῦν ο) ἔτι βασιλενς καὶ οἱ ἄλλοι οἱ περὶ βασιλέα ταῦτα ποι- 

οὔντες διατελοῦσιν 4 5, τα µος οαπἶαπι Γβεμ]ο ἴππι τεΧ» ἴππα αΙ οµζα ΤΕΡΕΙΩ {ιπε, Ώσοο α5[- 

-ἀις Εαοῖαπε. πο Ρ07Ο οἱ περ) βασιλέα» ΡΛΙ]ε]ῤόις οεγΗ! ΤΕΡΙ5 {ατηϊατες. Ομαῖῃ εἰ]ατι {ΠΡΥΡΥέ- 

ἑαλίρποιι «ἀπ μίετε Ὁἰάεπίιη ία φεγῥα: αἲ κοινώνων αρρε]ιαὸ 61η Πἠπίηιο, αάπϊέε: φιιώηηοῖς ἡμῖο φοήιιε 

επ ἐέδιαίς υεγέ ΕΠΙ Γι Εὶς ετἶαπι πιαχῖππε Ταπιατες ααΠιεβαοϊευαϊ αἁ «οπἩποπβίαπ. Εαίῆ- 

'πο μέθη γοΙαἰ ἀεδονο δίο, [ος οἳ αἰδὲ, {οάα]ιάα, υεΙ, 605 αιὶ 6 {οἀα]τίς εταηῖ. 16 Ῥ06 41018 

οΦίίογ. Ίποπεο ἀμοά αὖ ΙθΕΗΗ ἠ]]ωι αἰλίπεῖί, καὶ τὴν ἐγκράτειαν δὲ, ἔδο, αἶγευτὶ εἰ ὕαπο ΙΕΗΙΟΠΕΠΙ, καὶ πρὸς 

ἐγκροτειαν δέ, ποπ αμίει εἴ Ίο, καὶ τὴν ἐγκμάτειαν δὲν καὶ πρὸς πόνονς, καὶ Ψύχη καὶ 9ώλπή» 

καὶ πρὸς τὸ λιμὸν καὶ δίΨος δύνασθαι Φέρει. επι επ ἆμαδιν ΗΠΑΠΗ }αοΐοης, Πδεηίετ, 1 /ΓΕΥΙΦΕΓΕΤΗ 3 

κο) πρὸς ἐγκρώτειαν δὲ» παὶ πόνους, καὶ Ψύχη καὶ θάλπη», καὶ πρὸς τὸ λιμὸν καὶ ὃ. «άσμα» Πο ῤγαΠᾶ , 

φοήποπζο [οηἱρῥώταπι, .Γαἴνειη /οπἱδεπάμ εΞ/6ἱ, καὶ τὸ ψύχη καὶ τὸ θάλπη καὶ λ. καὶ δ. δύνασθαι Φέρειν. ἶ 

-ᾱᾱ Ίμη (πα). θε 1ΥάΠΦΕΟ αὐὶ [ζμάμη γεγιη θεΙΠεατωπι εἲ ασγἰσε]γωτα (εἳ αιλάεηι δε 7ΠΕΠΗ10: ͵ 

3611 ῥτίμς Γαοἱεπ) οηηιοπάαϊ. ἷν αεί ελίᾶΐ ἴπ Οεευποπιΐεο, Ρας. 485. ΤΠεώ οὔμ]οπίς, 114 δοεγαῖες 

εἴ (πΙοδμ]ως ἱπίετ {ο οοο τς | 
; 

: Ουΐδις Ιρίτασ αγΠρι8 ποῬῖς, Φοσταῖεδ; π{εΠ- ημὺν δὲ δ; π᾿δίάιο τέχναις δυµβελεύες ὦ Σώχβα- 

υπ οεπ[εςτ ια νε αι περ χρῆσθαι; Ἆρα (ἔφη ὁ Σωκράτης) ο αἴσ κωδ 

επίαταπι ἱπητατί νετεδίπλυς ἓ Πίαπι 4μλάςπι ᾱ- με τὴν Περόῶν βιολέα  μἰῤδασθω «ΕΙ γάς Φα- 

τυπε Ίητος Ρυ]εμετπηα τηαΣΙπιεά ΝΕ πεσεα[αηῖα τν ον τοῖς καλλίσοἰ τε κὰ] ἀναγκαιοτάτοις ἡγάμα- 

αάῖα αρτϊσι]ειταπα ατιεππαπε Ρε]]]σαπῃ ἀπσετθ ᾿ ο... ᾱ] ανά γχαιοτά τοι ΊΥΞΗ 
ο 5 ο κ νέα, Αν 

ει πτταπηαε ἀῑΙδεηίετ αἴαιε Πιαϊο[ο πια] σι- 9) εβαι ἐπιμελημασί, ΥΦρΥΙ3Υ τε χα) την πολεμικἩν 

τας, σε ϊ αμάΠε Οπτοαίας, ΔΕ εἲ πος . τέχηη» τθτων αμφοτέρων ἰσχυρῶς ἐπιμ
ελέῖσθα]. καὶ 

οσθᾷῖς, {παπῖ, ο δος{4ἴ68» τερὶ Ῥετ/ααπι ᾱ- ο Κριτόβηλος ἀχέσας ταῦτα εἴπεν Καὶ τοῦτὸ, ἔφη» 

ρτ]συ]ειταίΏ εδίο εαῖ. Ομἱ Βοεταῖζες, δἱ νἰ- πισεύις ὢ Σώκρατές, βασιλέα τῶν Περοῶν γεωργίας 

ἀεαπιής ο ΟΠτοῦα]α ααἰά αραῖ, Ἆος πιοάο {οΙ- τὶ ουνεπιμελᾶσθα Ὢδ' ἂν (ἔφη ὁ Σωκρ ἐν) ἐπί. εὔό 

τὰ5[α ἀϊ[σετπις Πα ιά Π: εἰ ουτΏ. Ναπι εοΏνθ- σχοποῦτες, ὢ Κμτόβυλε, ὕρως ὧν Ὃσυμάωμυ ῷ 
| 3 

-πῖς Ίητος Πος οµΊῃ τες Ρεέσας Πτεπις οΗΤΓ6  τισυεπιμελέιται, τῶν μὲν γὰρ πολεμικών έργων ομὸ» ο 

-εἳ ἀῑ]ίσεπιει αἁπιϊπίΠτατε: αυοά εκ αποϊ(ποί ω τα ο» . . αφοκῶε, 

ππαποπίρης ετῖρατα ασαῖρίε, απίσπίαμε ΡΥῶ[εξεῖο Αλ ἀλάσθαι» ὅτι ἐξ ας 
“’ 

} 
τν 

ἀσβηϊτῖε ἵη 4ποι εαῄτες, {ρίειασίο, {αΠαϊτο- ἔθνων δασμα. λαμβάνει, τέταχε τῷ ἄρχωντι
 ἑκά- 

τος, σοττΠορΏοτοῦ» (1 οὲ, /εωα οἳ εἰωηά σος οποο δὲ: διδόγαι τροφ»» ἱπ' πέας καὶ τοξόταρ 

ἑεριηποπία Γεγεβῖες). αμππεηταπα Ρατ] ἀερεαί: καὶ σφεδοήτας κἀὶ γεβοφόρες, οἵτυεο τῶν τε ὑ
π) αὐ- 

μὲ πι τερ-ες ΕΕ εν ος ο ας τοῦ ἄρχομένων ἱκανοὶ ἔσουται κρὰτευ» καὶ, 3ν ο 

οἴεες {ΓτΗΠΠΡΔΠ 5 Τιθαπῖητ. Ῥτοτες ο α ας μα ο χαμ. ο 

Ίος οἳ νά ἵῃ ἀατοῖρι αἰθτε σοπβαενῖε: ος ἐπίωση, ἀβήξασ ιτ χρς. ο 
ον ν 

ου{ιοᾷίρις απἰάεπα αμππεηῖαπι {αρβετ]: Παῖς 4 Ἀαλαξ ο) ται ἀκροπύλεσι τρέφο" κ τι. 

εο πιυπεχί ρτῶίεξτις: τεᾶ απίεπι Ρος βηρυ]ος Τοι Φρ8ροι δίδωσυ ὀ ἄρχων ᾧ τουτο πρ ο. πι 

3Ώπος οπηῃος ργαίει ἐ05 411 σπ[οΦιαηῖ 4Γζ6ΕΒ» βασιλεὺς δὲ κατ’ ὠιαυτον εξέτασ πομῖται τῶν μισῦο- 

ΞΟ 60Ρεης απο νοεαῖυτ οοποϊΠαπα,τεσεπ{
εῖ 41 Φόρων χαὶ τῶν ὄλλων οἱς ὡπελίσθαι Ἔρος Ἐτανταιν καὶ 

ΠἨρεπά]α ππογοπ!, αἴθμε αἰίο9 4109 1Π αγ]ηίφ 65 πώντας ἅμα συάγω» πλ του ο νε ἀχροπύλέ- 

αν ας Οἱ πομ 1ϊα Ῥτοςι] α Τ
ερία ἀῑ[ίαηε, πἆ σης ἔνθα δὲ ὁ σύλλογο καλᾶῖται, καὶ τοὺ μὸ ἀμφὶ 

ο ο ο ο τν κ ονη 
«γιος, ο οαιαοὑμας Ομβοάαπα- ο 155 ια ο ροπής κα οἱ μὴ ἂ 

Ρτῶ{εξτος : οἳ οἰηΠαίεμοθ, (14 εσὲ, πη]]ρ υἱ- Φαμοται τῶ νο ών τω χιλιάρχων καὶ τῶν 
- 

ΤΟΣ ὀμριπέ ) ει {αιταρᾶδ» Ώ Ιπιρετατατα αμί ποῖ-  σατραπφν ΤΟ ἀρύμον τον τεταγµενο ἐχπλέω ἐχο- 
: 

ταπα Εεςςς 9 τής, 
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τες, καὶ τύτὰς « δοχίµας ἵπποις τε καὶ ὅπλοις κατέ- 
σκευασµένθᾳ παρέχωσι, τάτες μὲν τες ἄρχωτας καὶ 

:. ταῖς τιμαῖς αὖξει, καὶ δώρο μεγάλοι καταπλετί- 
ὅη, ὃς ὃ' ἂν εὗροι ὃ τῶν ἀρχόώτων Ἡ καταμελοῦντας 
τῶν Φρυράρχων, } κατακερδαίνντας, τάτης χαλε- 
πῶς κολάζ, καὶ παύων τῆς αρχῆς» ἄλλα, ἐπιμε- 
λητὰς καβίσησι. τῶν μὲν δὴ πολεμικῶν ἔργων ταῦτα 
ποιῶν δοκέ΄ ημυ Ἆ αἰαμφιλόγως ἐπειμελείσθαι, ἔτι δὲ 
οπόσην μεν τη» χῶρας διελαύνων ἐφορῷ αὐτὸς, καὶ ὃο- 
Ἀιμάζει, οπόσην 9ὲ μὴ αυτο» ἐφορᾷ» πέµπων πις-ς 
ἐπισκοπθται. καὶ ἂν μὲν ἂν αἰσθάνηται τῶ ἀρχόντων 
συγοικηµέην γε τὸν χώραν παρέχομΏκο» καὶ ογεργὸν 
ἦσαν τὸν Υή); καὶ πλήρη δδρων τε ὧν ἐκάςη Φέρει 
και καρτ ῶν» τετοιο μὲν χώρων τὴν ἀλλην προσΊθησιν 
καὶ θῶροις κοσµέι, καὶ Ἔδραιο οῬτίμοιο γεραίρει; ος δ᾽ 
ἂν δρα ἀργόν τε τὸν χώραν ἔσαν καὶ ὀλιγάνθρωπο, Ἡ 
ὡς ο ρρμς ὴ δὲ ὕβριν ; ὃ δὲ αμέλεια» τότας 
δὲ κολάζων καὶ παύων της αρχηξ, ἄρχοιτας ἅ 
καθίσσι, ταῦτα ποιῶν δις ντα ἀ ως 
πως Ἡ Ύ οἸεργὸς έφαι ὑπὸ τῶ κατοικᾶτων, Ἰ ὅπως 
εὖ Φυλάζεται ὑπὸ των Φρερόντω»; 

δῦ ΕΚ ΤΩΝ ΣΤΡΑΒΩΝΟΣ 

γεωγραφικῶ). 

Ἔν τῷ ιέ βιβλίῳ. 
; ο) . ν | ν-ᾱ Λ 1 «ο οῦν τὰ Ἔθη τὰ Περσικὰ, τήτοίς, καὶ 

3” ας ισὰ Ίπουις Τὰ αὐτὰ, καὶ ἄλλοις πλέίυσι’ περὶ 
ἃ ερήκασι μεν πλέορ, τὰ δὲ καίρια καὶ ἡμὺ λε- 
κτέο». Πέρσαι Τοῦυν ἀγάλματα μὲ καὶ βωμες αχ. 
ιδρύοται «ύησι δὲ οὗ ὑψηλῷ τό  Ερανὸν ἡσιά ολ ο κν πλ τοπτῷ Το) 6 ρα}ὸΥ ηγε-- 
μθοί Δία" τιμῶσι δὲ καὶ ἥλιο» ὃν καλᾶσι Μίθρω" 
καὶ Σελήνη, χαὶ Αφροδίτη, καὶ πῦρ, καὶ γῆν, καὶ 
αγέμθε» καὶ ὕδωρ, «9ὖύδσι ὃ) ο) καθαρῷ τόπῳ», 9 κα. 

1 / ε’ ο» : π 

τυξάμοιοι και παρασησάμενοι τὸ ἱερο ἐσεμμθον. 
ο αν ως εν σαπος δε τὰ μάγε τὰ χρέα, τὸ ὑφηγεμόη τὸν 

ῥΏργίαν, απίασι δελόμενοι" τοῖς «εώς εἰδέν αποεί-- 
µαντες μέρος". της λ ον ω Ἁς / ου ας νας γυχός Φασι τᾶ ἱερείε δέισθαι 

σέ: 4 λδ. νο λ να τω 

ΜΙκρόΥ πας ον πρός ὅμως δὲ τὸ ἐπίπλε τι ν ια Δ ---Ν | ο : ικῄ ασ» ὧν λέγεσι. τυὲς, ἐπὶ τὸ πὺς. δια- 
Φέροτως δε τῷ ὶ καὶ τῷ ὕδωτι ύησι τῷ μὲ ντι τῷ πυρ καὶ τῷ ὕδατι «}ύεσι, τῷ µε 
ππυρι προσ Ίθέντες ξηρὰ ξύλα. τῇ λὲ | 
᾽μελὸν ἐεπιτιθετ ο. ξύλα, τ λέπης χθρί πι" κ Ττιλῶτες ανω»ο, εν ὑφάπτέσῳ» ἔλαιον 
ὁ καταχέαντες, ὁ Φυσῶν λλὰ- ριπί | τερν ολλὰ ῥιπίζοτες, την δὲ . ον 
«6 Φυσήσατας, Ἡ γεκρὸ ἐπὶ πῦρ 3ύτας, Ἰ βόλβι- 
το» »αατῆσι τῷ δὲ 2 Ἅ 
ἁμλκς ερ 3 Τά 9ε ὕδατι 5 ἐπὶ λίμνη Ἰ ποτα- 
'μὸν Ἡ κρήνην ἑλθοντες. βέθρον ὁρύ ως 

“σφαγιάζοται Φυλατ ο μα ὑξαντες» 4 ΕΤΗΥ 

χαθαπμο ος αττόµυοι μή τι τὸ φλησίο ὑδά]ος 
"χαναβΏ αιμαχθείη» ὡς μιαῶτες. ετ᾽ ἐπὶ µυῤίημ. 
«δάφνην διαθέντες τὰ κρία., ζάβλοις λείο, μυβριη Ἡ 

«ται οἱ μάγοι, καὶ Ρέα» ῥάβδοι, λεπτοῖς Ἀ ἐφάπ]ο- 

ὑμᾶ γάλακ 2 ολ. επτοιδΏαυ» αττοσπτέγδογτες ἔλαιον 
«ματια ισλο έλίτι κεκραµένο, εἰ, εἰς πρ 
βχ ύδωρ, αλλ. εἰς τεδαφος τὰς ο. ον 9. 

χα / ε/ 3 5 κα ἐπῳδαὰς στοιΒγ- 

-ται σολ χΟΟὴ» ραβ ὢν μυρικίνων λεπ' τῶν δέσµιην 

αατέχωτερ. ϱ) δὲ τῇ Καππαδοκίᾳ (πολὺ γάρ ἐφὶ 

τὸ τῷ µάγῶ Φῦλον, οἱ χαὶ 1 Πύραιθοι καλίήται. 
Ν κ».ω ο» ο 

πολλὰ δὲ καὶ τῶ) Περσικῶ εῶ ἱερά,) εδὲ µαχαίρῳ, 
: / ο 9 ο» η ς νε νι . 

Ῥύθσι, ἀλλὰ, κορμῷ τν ὧ6 αγ υπέρῳ τύπτωτες, 

σον δὲ κα Κ. Πυραβέια, σηκοί «τά αξιόλογοι" ο 
ο / . ) / 

Φε τότοις µέσοις βωμὸε, ο) ᾧ πολλή τε σποδὺς καὶ 

ο. πυρ 

α Υβ ὃο μμ πό αίμοις. 2 ΡΠΙΙ. Ἱερίδ[ε γΙάε{ά τῶν ἄρχόντων ἢ τῶν Φρουράρχων καταμελοῦντῶς ἡ. κατα. 
αι. :ὁ ΜΑΙε ἵῃ ΛΙάΙΠ, καὶ τευξάμενοι. 

ὕδατι οὕτω θύουσι, Ἱερεϊεπἀο Ίος νειρωπῃ ο ριπεξάεηῆθυ», 
Φιβόλως. τν ολ. 

«ἀπτε[]]δε τῷ ο ο ας 

-ἆ ΑΙ. Πνραθεῖα. 

"ἀαςίυης, 

Επ χοικ Ὅιν ο ια το Νις 

᾿Πέαπα πυπιεταπῃ εχρ]εαΏὲ. ἄἴηπε Ιεξος ερῖθ" 

Ρίοσᾳτε ΥΊτον εαπ5 εἰ ατπιῖς ρι]αῖε {η γαξχοῦ 

οχΗἰμοαηϊ, εἰ Ποποσίδης αὐρεῖ, εἳ ἀοπῖς 1: 

ρεπΏρης ἀῑταῖ, 4199 αὐζείη ππαρ]ιχαι ἀάσεδ" 

απε τερετ]ϊ απῖ {ερΏες απξ 44Ο» εἴ αυ ά8 

αν]άος, ἄσειρε οα[ᾶραι, εἰ αβίτέ πιαρι(ματα 

Ίμδοι; αἰίος αἱ {ες σεΓαπὲ, «οΠ{ΗΓΠΕΩ». Πας 

απ στη βασῖας, 1λαπῃ ῄπε υ]]α ἀπρίιαΏοΏε ΤΕΤΗΠΙ 

Ῥε]ιίσαταπα {Πάϊο[απα εσ[ε απο, τσ: 

ἵεγεα απαπία(α Ροϊε»ι τερη] {αἱ ΡΗΤΙΕΠΙ ΡεΙΕΝΙ; 

τοη» ΙΠ[ρίςῖτ 1ρ86, ας νε]ατῖ σεπ{οἵ 11. πα 111 Πὰ 

ΤΠΟΤΗΠΑ νοσαῖ: αοά τε]απ στη Ε51, ΙΠ{ΡΙΕΙΙΠΕ 

νΙτ Άφε]ος αὓ «ο πῃκῇ,  Ῥοττο 4105 ΡΙ8 Ἰάεδ 

τερίοΏετη Ῥοριίο {Γεἠπεηῖεπη» ΤΕΙΤΑΠΗ εχσμνγ 
ἴαπι» οἳ ατοοπίρας απας ππαφπςα τε ἔοτι εἲ ἐτὶ- 

ξίδις Ῥ]επαπι ΡιΦίῖατε «οβποία» Βἱ5 αἶαπι 

τ6ρΊοΠεΠῃ αἀάῑτ, ἆοπίς οἵπαῖ» (εάῖδας ἨοΠοΙ1:, 

Βοῖς ριωπηῖὶ σαηδ[ὰ ἆοπατ: απίδη» αὐίοίἩ γΙ8ες 
οσἱοίαπι Ιπο]έαπηααε ἴευται» Εἴ πμ Ὃ 

{τεαιεπίεπα» νε Ιδιμά α[ρεήιαϊθ, να ο 

Ἱεπία, Πνε περ]ςεπῖῖα [αξδαΙΏ Πρ ρε 
ρα, Ἱππροτίο ρτῖναϊ,, εἴ αἰῑ5 πιαριπαΏρις ων 

Γηταιῖς αὐΠαίτ. Έα απαπη ϱεΠίΕ; εεμίε εἩ 
τατε εὖπι πη]ηης απ ζΕΓΓ 
Ρίτας, αὐαπι φὐὶ ταίο ἃ ΡΙ 

Έχ «ΤΚΑΡΟΝ
{Ν 

σοορταρΗἰαἶς 
Πυῖ5. 

1410γο ᾶν. 

α[μά118 ομβοάει
ιί ἓ 

” 

Τλονσ οἴῖαπι ἆ8 πιοΠρις Ῥει[αταῖη τς 

Ἰ Ρειπη]ε1 ἀἰχετυπῖ, ἴαπιοπ. ἀῑεεπάᾶ Ἡ 

ν]άεπτας ας αά τεη θεηπεηί, 

Ώαιιπας, πες αἴαδ επΙρυΠῖ; {ασοτΙΠεβΏ 

οχεε][ο:. σω]υτη εσ[ε Ίονεπῃ ΡΗΑΠ0: 
αι Γοἶσπι, 4πσπι ΜΙεηταπι νοςααῖι στη 
ΏβΊη 6τ /επείδία, εἲ 1ΡΠεΙη, εἴ τοἰΙα{εΙ 

νεπῖος εἳ α]απη. Φασήβεαπε 1η Ιο00 ο, 

ἆο, οἵπι Ἱπρτεςββοπίρη5» ἐἵ εοιοπᾶ ότι ο 

Πϊαπι Παιυππῖ Ὀδί ππαραδ, αἱ οι ο 

Ειοϊεπάο Ῥεθεδε, «3ἴΠες 1 Ῥοτποπος άἱ - 

ρωήε, [ια αμσάαξ αεοερῖα, ἀβοαπῦς πυῖᾳ δὲς 
το ἆῑς τε]ξία, ο1ομηϊ επ]πα/ ἀΕΙΙΠΠ πΙΠΙ νέ 

Ία, Ῥτατετ Ι1ο(Η18 ΠΙΠΙΑΠΙ: απ] ἆαπα ΓαππέΏ 

πε Ἔετιιτ, οπιεπᾶ ΡαΤίεπι 16Η1 ἱπιροπηπῖ 

Ῥπωσῖρις 1σηί ει αι {αετβζαηῖ» 18Η1 ας 
4 Ιῖσπα ΙπΠΙροπεπίες αἀσπιρίο σοτΠθΕ2 ει αν” 

νίπα Παροπϊπίεξτα:, ἀείπάς Ιπβα[ο οἱεο» { ῃ 

οεπἀιπῖ, ΠΟΠ 1Π[ρΙΤαΠΤες, [εά νεπμαπις 

ααἲς Ἱπ[ρίσας, αΏῖ ΠΙΟΓΙΠΗΤΗ απἰσαὐπο  Α. 

ΏΙπηνο ἵπ ρπαίη Ιπῆςῖτ πποτῖε ΡΟς Γ"]ομπι 

49. {πστα Ῥεταριπῖ πος π]οά, ποβεπι 

νε] Βυπιεα. νε] {οπίεπι νεπίθηέν» νεπιος 

{αεἴπηυ:. 1ρίαπε Πο[ηαπα τὸ εοπΏπρᾶ- 
πθ αιίᾷ ῬτοχίτηΦ αηπῶ 14η ποδιεᾶ 37” 
(ασ: ἃς επῖπα οπηπία Ρο]ΙάΤΤΏ πο. Ὃ αρὶ αιέ 

-πὶθας ΤΩΥΤΙΟ Ἰαμτονθ Ίπι ος θάδ σ αι- 
Ελ ος Ἔιθὴς Ἱπιριερά -οἶ]δις ν]ρῖς οοπιρυταΠηῖ: 10 | ; ο11ε 

Ποπ]ρας φἡρήσάαπῃ » ο]εΙΙΏ Ἰαξῖς τν ν μ΄ 
ΙΙΗΙΣΤΗΠΙ ΙΠ{ρεγσιΠῖ, Πο 1Π 1ΡΠΕΤΩΣ 66 ἀῑ 

α4ἴαπα, {9ά 1π ΤΕεΙΓΠΗ. Ππιργεσα ο ση Ἡ 

βι[ο]συ]απι. νήρατααι σας  ρίπι 

ἱεπαῖηπι ἰσπεπεές. Τπ Οαρραάσσία {- ΤΡ. 

πα ΧΙπια ορ 11 ΠΙΑΡΟΣΗΙΗ πππ]Ωταάο» ο ποθ 

τοτμὶ νοσαητατ, εἴ πη]τα Ῥεπ[ιοοσαπη ἆε τ 

ἱεππρί]α:) ποπ σμ]το {εά {Ηρίτε 44ο πας 

ὅίαπι, ταπα μπα. 1811εο Υ6ΙΡΕεΙΘΠΙΕΣ, . 

ει Ῥψτει]μεῖα {ερτα αασθάαπλ 1ΗΡΕΠΕΞ2 11 . 

τυτΏ τηεθίο ατα εδ, 1π ὰ ΤΙᾷΒΙ ε μι εῶ 

ες, 

ϱ Ὀϊμηριε Ρος Ἡπήρή, 7 ἐπικέαντες. 
ὃ ἐφαάπτωσ { 

αα ει]τοπδὲς ἐχ
ετες- 

΄ 

| 
ἳ ἳ 

Ἱ 
α 

| 
] 

”--ᾱ-. -ᾱ 
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ο ᾷπέπα εὐττεβίειη {6αυ] Π1ρεηῖ» 

"ουαάταρ]πίανς Π:441ΟΤΗΠΙ ἀεϊειπιϊπατο. Ρο α- 

“Ίηι ΕΙ απἶαϊη ΟΓ4ΠΟΠΕΠΗ 

ΡΕ ΡΕΒΞΑΚΥΜ 1ΕΟΙΡΥ5 ΕΤ ΙΝΑΤΙΤΥΤΙΡ. 
Ππη]έάῃ εξ ἴσπεπι Ρετεππέπα {ετναπε: εξ εΟ 
αμο[ίάϊο Ἱπρτεεῇ, Ἱπιργοσαίίοπες [ασ]ιηῖ, Ρεῖ 
Οἵ4ἵἩ αΏτα Ίδηεπι νιτσαταπι Γα{οιου]ατα τε- 

Ώεηῖες, ρί]εῖς 1π[α]] νεα εκ πίτααπε Ρρᾶῖ- 

το ἀερεπάοπεδας, αἆεο Ἡξ υἱτῖβ Ιαδία εοἩ- 

ἹεραΏῖ ας ππα]ας. Ὥσπο 1Ώ Απαϊιιαϊς εἰ Ο- 
πιηπὶ ἀε]αῦτῖς βιπτ. ΊΝαπι εἰ ποταπι 191 ἆθ- 
γηοτα [αητ», οι Οππαπί Παϊυα ἵπ Ροπρα ἀπ” 
ασ, 
.1δια πος νἱπιάς: απ {οααυπασ, Π{ἱοτ]- 
ϱ πεπποσ]ο» πιαπάαγεταΏῖ. 
ΠΟΠ Ιπιπιεϊαπῖ, πες Ιαναηῖ» πες αριααπτασ 

ηθς «αάλνοτ Ἱπ]]σϊηπῖ, Ώες αία 45 Ἱπωππυπη ἆα 

ΕΡο νιάσαητατ. Οπίσυπαμε 4εο {ποΠβςξηϊ, 

Ῥείπιηπι 1ραί Ἱπιργεσαιίοπο ΓαἱπΠτ. ΈῬερεδ 
ἄδεηι οχ επάεπι {Πτρθ, Οὲἱ ποΏ ΡαΓΙΕΠΙΕ» 

σαρίις οἳ ὑτασμίο αππραίαϊο Ρτοβςίτατ. 14- 

ευΠὲ μχογος 6οηρ]μτθς: ες πια]τας Ρε]]σες ᾱ- 
υΏς,, πημ]εἱρ]ςσαπἀς». {ουο]ῖς ρταῖα. ΄Έερεθ 

Εποιαηη]ς ργοριηία Ρτοροπίπε 8 αμΙ Ῥ]ατες {- 

ἴίος Ῥτορεπιοῆήπτ, Ρηετῖ απές απατεατα απΠΙΠ 

1 Ραἴπ]4 σοπ{ρεδαπι Ππος γεπΙμηῖ. Ναρις 

ἵΏ Ἰπ]ῆο γογπί σφαπἰποξΗΙ σε]ευγαπεατ: {ροῃ- 

{15 Τη τἠα]αππι νοπῖε, σοππε[ίο Ῥπι5 πια]ο 

γε] ζαΠιθ πιοἁι]α, ΡΕΘΙΕΙ 1 ΠΠ εο ἀῑς: 

4ϊητο Μεααε αἆ υβεβππαπα απαΓεαπι 8Π- 

Ώυπῃ ἀἰ[ουπε {αρίετατε, 1άσυ]αή» εφυ]τασε, εἲ 

1η Ῥηπηϊς νετα ἀϊσεία. ΟΙ αἰρΙπασΙΠΙ πιαδὶ- 

Τ]6 ςοπ]ποπκβποῖς απατά, αὐῖ ετ {αρι]ας 

4 ηιαίθπι ασοοπηπποάαἴᾶς ΙπΙεχΙΠΕ, πι 

σ1Ώτή ϱὲ ᾖπα σηπεῖ» ἀεοίαπ εἰ ε]ατοΏπι ν]- 

ΤΟΓΗΠΙ Εαδία «εἸερταηπίες. ΟοπρτεβαΏϊ Ε05 1ῃ 

ἨΏυΠῃ Ίοσίη» τὶς {οπῖτή απτε ]αςεπα εχε]τα- 

ἴορ ηἆ ατπια απῖ νεπατίοηΏείη. Ῥτῶβο]ππῖ αιΙῃ- 

αιαρεπῖφ αΠαπεπῃ εΧ τερῖς β115, απἲ {αἱΤαρς, 
Ίοεο ἱτ]ριητα 

ἆᾳ Ππρι]ίς αἱ; 11 

ἀἰδίσομίητ; Αππυ] οἳ νοσεπι αἳ {ριίταπι 6ἳ 17 
ἴως΄οχεισεηίες. Οµίπ εἰ αἀγει[η5 Φαπα, {]- 

«8.9, Ίπρτος, εἰ αά ΤοΓεπυπῃ ταπΠ(ίμ5 605 

Εοπάοσς[αοῖήπε, ατ ἄτππα ας γείτες Ἱπιπιαά]άας 
Ἓσνθης, : Ῥαΐσστο ετἶαπι, δἳ 1π αβτο Ρειποξῖα- 

το 4οσεπε, οἳ τι ἡσατῖ, ἐξ Παδεδᾶς Γ]νεβα]- 
"5 γε[αὶ: υξ τοπήπίμο» ρἰαπάΐρας, Ῥυτῖς α- 

δτε[ῆρης. ΄ Αιαπε Πἱ 6ατάαεες ποςαητασ» ΓΙΤ- 

τὶς νῖνοῃτός: παπι σατὰα νιπ]ε ας Ῥε]Ισο[ατῃ 

Ώρπαι, Οποβάίαπις εοχώπι εἴρις Ροδῖ οχοΓ: 
Εἰίαε]οβσια  οδὲ. Ῥαπ]5 ἀωγϊεμπιας, εἰ παβιί- 

τἶσπι,, εἰ {415 σταπᾶ» εἴ 64ΤΠΕΣ α5ίᾳ νε] εκ; 

Ῥοέης α.πα. ΝεπαπτΏ αὐτεπῃ Ρ]]α εἰ {[αρῖιϊας 

3δ οαυὶς πηῄτέοπίες, εἴ Σαπάβηϊες. 1Γε[ρετπα 

εοΗ(Η μπε οχθιοϊηᾶ, α1Ροτες {ετετε, απῖ 18” 

ἀϊσας «[ῇ[οάστα, απ αἴπια Γαὐτ]σατ1, αὐξ πο εί 

τεῆρης Πάϊαπι Ἰπιρεπάείε ατιῃεῖο{ε {αοϊυ- 

Ἐἷς Ῥηοεὶ νοπαιίοπαπι ποπ απριητ, Γεά 

Ίηος οσὲ οὔσι ἀοιπήπι τοίσίτα. ΄ Οπις εἰ εεῖξ- 

τοτηπα απῶ ΤΠ αἰπαπετο εκετοεβΏῦΤ, ΡΓΠΙΙΑ 

αῦ τορε ῬτοροπυπῖΗς. Ῥμεῃ ἆητο εκοϊηαηῖαζν 
ομίας 1ρπευπη {αἱρογεπι νεπεταπεατ, 41.1 14 
ἌξφΠ6 ΠΙΟΓΙΙΟ ΔΡΡΟΠΗΠΓ: ορ ὅμαι πες 

«βηοπα, οὗ Ἠοποίεπη, 4μεπι εἰ ἀεξετωπε. ΜΙ- 
ταπε, οτ οτάῖπες ἀπευητ α νΙβείΙπιο αΏπο 5” 

Ύµ6 αά ααἰπαιαφεβτημπι εἲ ρεάίτες εἴ εηπῖτες. 

οσΙΠ πο απΏηραπί, Παπι πες επΒης, Ώρος 

νεπάιηι, . Αιπιαηττ σεῖτα 1π τΠΟΙΠΡΙ Πριταπι 

ναι ρταῖο Ῥματειταπα, {αραϊες εἲ {6ειτεν 

θροῃε, σρρ]εί ἱπιροβειπα. ΡΙΘυπι τυΓΠΤΙΤΩ, 

Ῥεξχην ἔλογαος [αμαππο[ο ππαπήαης.  Εηπαἶρες 

ΑΠΑΣΧΥΓΙἆομῃ µπρί]απι Ώαδεπε» εἳ ταπ]σαΠη 1” 
 λλ]ςαῖα νὰ ο ἡ 
ἂῑᾷ Ἡ, ἀπρ]απι, επ ΤΕΠΗ5: ΙΠῖετα]α οί 

Απ- Ἅ εει, οχιοτίος Υετο Υε[ῆς ΠοΠ4α. 
ο ου]άΐα 

μάρ, μυσοαρώ. -ὃ πρῶτον. 

ἵπ Βανίαπι Ῥετ/α | 

 ὠνάγωτες παβαπλέκ. 

λδωτής, "Εώς ὅπτ. οοἈιθῖ 6ΜΙΑ ὀχρεύουσι δὲ ὅτο, αξ δείλής δὲ Φντ. ῑουπιως νε]ατ 1 ρατεπμεῦς 6 ΦΑ" 

2079 
ο. 3 Ελ ων ως τρ νε -ὰι ) 
πρ ἄσβεφο Φυλάττεσή οἱ μάγεὶ, καθ ημέρα δὲ 
ϱ] 3 (ην, « ΄ ου " 

εἰσίόγτες, ἐπαδμσιν ὥραν σχεδόν τι, πθὸ τοῦ πυρὸξ 
Ν π. ς ”! . 

τὴν δέσµην τῶν ῥάβδων ἔχοτερ, τιάρας περικείµὲ: 
. ς ον 

ό πιλωτὸς, καθηκυίας ἑκατέρώθω» µέχρι του κά- 
Ἆ Ἶ ον 

λύπτεν τὸ χείλη καὶ τὰς παραγγαθίδας, Τάυτα δ 

ο, τοῖς τηε ᾿Αναΐτιδος καὶ Ὁμανου ἱερος γόµισα[’ 

τούτων δὲ καὶ δηκοί εἶσι καὶ ξόαγο! τοῦ Ὅμανου πομ»" 

πεύει. ών 

Ταῦτα μὲν οὖν ἡμεῖς ἑωράκαμο: εκενὰ δ' ο) Μας 

ἄλλαιο ἱσορίαι λέγεται, καὶ τὰ ἐφεζης. εἰς γὰ 

ποταμὸν οὖτ οὐροῦσω, οὔτε ήπτωται Περσαι οὐδὲ 

λούοται., οὐδὲ γεχβὸν ἐκβάλλεσι, οὐδ ἄλλα τῶν 9υ-- 

κούντων εἶναι 3 μυσαρὼν' ὅτῳωδ ὧν θύσασι θεῷο ὃ πρῶ- 

τω τῷ πυρὶ εὔχωται. βασιλεύυται ὃ' ὑπὸ τῶι ἀπὸ 

γέγης᾽ ὁ ὃ' ἀπιθῶ, ἀποτμηθείς κεφαλὶν καὶ Ερά- 

χίωα» ῥίπτεται, Ὑαμοῦσι δὃὸ πολλὰςν καὶ ἅμά 

παλλακὰς τρέφεσι πλέες πολυτεκνίας χάρὼ, τὴ 

Θέασι δὲ καὶ οἱ βασιλέῖς ἆθλα πολυτενίας κατ ἔ- 

τος" τὰ δὲ τρεφόµεα µέχρι τῶν τεττάρων ἐτῶνο οὐκ, 
ἄγεται τοῖς γωεῦση εἰς ὄψω. οἱ δὲ γάμοι κατὰ τὰξ 

ἀρχὰς τής ἔαριῇς ἰσημερίας ἐπιτελοῦνται παρέρχε- 
ται ὃ) ἐπὶ τὸν Φάλαμο πζοφαγῶν μηλον» ) καμή- 
λά μυελό, ὦλλο ὃ οὐδὲν, τὴν ἡμέραν ἐκείγ, ἀπὸ 

δὲ πέντε ἐτῶν ἕως τετάρτι καὶ εἴκοσι παιδεύονταὶ 

τοξεύεν» καὶ ἀκωτίζω. καὶ ἵππάζεσθαι, κο) 

ἀληθώεν. διδασκάλοι τὲ λόγων Τοῖς σωφρωέσάτοί6 

χρῶνται . κα] τὸ μυθᾶδες πθὸε τὸ συμφέρον ἐπ 

αιάγωτες πλέχᾶσι, χαὶ µέλες Χάρι» και μετ, 

ὡδῶς, ἔργα 9εῶν τε, καὶ ἃ ἀδρῶ, τῶν ἀρίσων ἀῑά» 

διδώτις. συνάγεσι ὃὶ εἰς να τόπο, Ψόφῳ χαλκοῦ 

απὺ ὄρθμα διεγείρυτες ἐπὶ εξοτελισία)» } 9η τά- 

ἕωτερ ὃ ανά πετήκωτα ἡγεμόνα τῶι βασιλέωέ τι 

ὰ παίδων αὐτόῖο, Ἀ σατράπν, τέχοτι χελεύε» 
ση ἐπεσθαι, χωβίω ἀφορίσαντεο τριάκοντα» } τετ 

ταράχοτα σαδίω. απαϊτοῦσι δὲ καὶ λόγον ἑχάςν 

µαθήµατος, ἅμα καὶ µεγαλοφωγίαν, χαὶ πιευμά ὁ 

χαὶ πλευρων ἀσκοῦτες' καὶ πεὸς χαῦμα, δὲ καὶ 

πὺς ψύχος, καὶ 5 ὄμβρο» καὶ κ ημβή διαβάα 
σε ὡς ἄβροχα Φυλάττον, καὶ ὅπλα καὶ ἐσθης 

τα" καὶ ποιμαίνευ δε, καὶ ἀγβαυλέν, καὶ καρποιό 

αγρίοις χρῆσθαι, τερμίθω, δρυοβαλανοι» ἀχράδι 

καλοῦνται ὃ οὗτοι Κάρδακες, ἀπὸ χλωπέίας τριφύ- 

µωα" κάρδα γαρ τὸ ανδρῶδες, χαὶ πολεμικὸν λέ» 

γεται, ἡ δὲ κα μέρα δίαιτα» ἄρτος µέτα τὸ γύ» 

μιάσιο», καὶ μάζα» καὶ κάρδαµον» καὶ ἆἀλῶι χόη» 

9ροςν καὶ χρέα ῥπτὰ», 3 εφθα ἐξ ὕδατος' πποτὺν δ' 

ὕδως. «ηρεύεσι δὲ σαύια ὧφ ἵππων βάλλωοτες, καὶ 

ποξιύµατα»,. καὶ σφεδοοῦγτερ. δέέλης δὲ Φυτεργέν, 

καὶ ῥιζοτομεῦν ἀσκοῦσι, καὶ ὁπιλοποιὴ» καὶ λίγα καὶ 

ἄρχυς Φιλοτεχνῶν. ἓ οὐχ, ἅπτονται δὲ τῶν Ο)ηρυμά- 

(τῶν οἱ παΐδες, ἄλλα κοµίζευ οἴκαδε ἔθορ, τίθεται ὃ' 

ὑπὸ τοῦ βασιλέως ἆθλα δρόµθ» καὶ τῶν οὗ τοῖς πει- 

πάθλοις, κοσμοῦνται οἱ παῑδε χρυσῷ» τὸ πυρωπὸ 
/ 2 ο ὰ 29) ο / 

τιθεµέων οὗ τμ] διὸ οὖδε γεκρῶ, προσφερεσι, κα. 
ἀ 

λ ον ᾗ 

Θάπερ οὐδὲ τὸ πῦρ, κατα ΤιμΗΝ. σρατεύεσι δε, καὶ 
1 ο λουςσ ω / / .. 

«άρχεσυ, ἀπὸ εἴκοση ἐτῶ ἕω ποτήηκοταρ. ή 
ἄπτωται" οὔτε 56. 

ν 259 ο α δὲ έ ὃς ὠ ῥομβοει- 

πωλοῦσι, οὔτ᾽ ὠουται.οπλίζοται οἳ ὝΗΡΟ 

ἳ ς ον 2 ο 1 5 

τε καὶ ἱππέο. ἀγορᾶς δὲ οὐ 

να 
κ... ” 

ὰς 

δὲι. παρα δὲ τας Φαρέτθα 
σαγαρεά ἔχεσι καὶ χοπ, 

δας" αλ ὃν ο λημα πυβ ωτόν' ώρας δἱ 
δας' περὶ δὲ τῇ κεφαλή πίληµα τπτ ο ο 

9 
κ σολ. Ὡς, ρᾱ 

«ἐσὶν αὐτος 6 Φολιδωτός, ἐσθης ον τρις ο ο με 

; ὶ - δὲ γειρδωτὸς ἱπλους έα 

πρ ὄνρι ΤΘΙπλΗ . σα, δὲ χ. ο νε δν ο ὀ 

γόνατος, ὁ ὑπδύτη μὲ ορ αι 
Ιμώό 

ἆ Νοκ ὠνδρῶν ἀεεσί Ίη ΔΙά, ε ὄμβρων καὶ «ά- 

Έθεεθ ὁ 

ας 

68ο 
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ἱμάτιον «έρβε μὲν πορφυροῦνν 3 ἀνθωὸν, χειμῶνος 
ὃ) ἀἲθιόγ. τιάραι παραωλήσιαι ταῖῦ τῶν μάγων, ὑτοό- 
δηµα κόιλο διπλουν, τοῖς δὲ πολλοϊς Χιζων ἕως µεδο- 
χημίην καὶ διπλοῦς' ῥάκος δὲ συδόνιόν τι περὶ τῇ κε- 
φαλῇ: ἔχει ὃ ἔκασος τόξο καὶ σφοδόηγ. 9ειπΊοῦσι 
πολυτελῶς Πέρσαι, τιθύτες καὶ ὀλομελη, καὶ πολ- 
λὰ χα ποικίλα. χόσμος τὲ λαμπγρὸς ὃ ςολᾶς, ἐκ» 
πωµάτων τε τῶ, ἄλλων, ὡὧσε χρυσῷ καὶ ἀργύρῳ 
χαταλάμτσθαι. ο) οὕῳ τὰ µέγισα βελεύοτα» 
κα) βεβαιότερα τῶν οὗ νήψειτίθωται. τῶν κατὰ τὰς 
ὁδοὺσ συγαντώντῶν τοὺς μὲν γγωρίμθς χαὶ ἰσοτίμες Φι- 
λοῦσι προσιόγτας, τοῖς δὲ τατφενοτέροις παραθάλλη» 
σι τὸν γνάθο, χαὶ δέχοται ταύτη τὸ Φίληµα" οἳ δ᾽ 

.ἱ / ον / / λ αν) ἔτι τασσεµότεροι προσκυνουσι µόνο. »)άπτεσι δὲ κηρῷ 
/ / Χ . 1 περιαλάσσοντες τὰ σώματα. τοὺς δὲ µάγες οὗ «)ά- 

ρω Ν 

πτεσυ, ἀλλ᾽ 6 οἰωγοβρότης ἐῶσι. τούτοις δεχαὶ µή- 
᾿ πάσι συγέρχεσθαι ἆ γθόµισ-αι. 

κώ. λ Χ / 2 ον ο. Τοιαῦτα μὲν τὰ ἔ9η. ἔφι ὃ) ἴσως καὶ ταῦτα τῶν 
. 3Λ). Δ 3 ς εθίμων, ἃ Φησί Πολύκριτος, οὗ γὰρ Σθύσοιρ ἐκάςῳ 

9ο 

"οβρώτους. 

τῶν βασιλέων ἐπὶ της ἄχρας ἰδίὰ πεποῆσθαι 9 οἴκη- 
συ, καὶ "Ἠσαυροὺς, καὶ παραθέσεις Ἔ ὧν ἐπράττο- 
το Φοβῶν» ὑπομήματα τη οἰκογομίας. πράττεσθαι 
ὃὸ ἐκ. μεν της παραλίαρ ἀργύριο» ἐκ. δὲ τὴς µεσο- 
γαΐαρν ἃ Φέρι εκάση χώρα, ὧτε καὶ χρώματα καὶ 
Φάβμακα, καὶ τείχα ἐρέαν» ἤ τι τοιῦθ ἕτερυ, καὶ 
ερέμματα ὁμοίωρ, Τὸν δὲ δατάξαντα τοὺς Φόρις ν 
Δαρίο εἶναι τὸν µακρόχερα, καὶ κάλλισο ἄγθρω- 
πῶν, πλὴν τοῦ µήκες τῶν βραχιόῶν, καὶ τῶν πή- 
Χιων. ἅπτεσθαι γὰρ καὶ τῶν γοάτων. τὸ δὲ πλά- 
σον χαὶ χρυδὺν καὶ ἄργυρον ο» κατασκευαῖϊρ εἶναι, 
Ιμίσματι δὲ οὐ πολλῷ. «πρός τε τὰς δώρεὰς ἐκεῖνα 
χεχαρισµένα γομίζειν μαλλον» καὶ πρὸς κειμηλίων 
ὃ ποθεσι τὸ δεγόµισµα τὸ πθος τὰς χρείας ἀρχοῦν, 
ἴχα)ον εἶναι, κοπτεν δὲ πάλυ τὸ τόι ἀνάλώμασι 
σύμμετεω. τὰ μὲν οὖν ἔθη, σωφροικὰ τὰ πλείω" διὰ 
δὲ τὸν πλοῦτω εἰό τρυφν ἐξέπεσον οἱ βασιλᾶς, ὡσε 
πυρὸν μὸὺ ἐξ Ασσε της Αἰολίδος µετήέσαν, οἶνον ὃ) ἐν. 
Συρίας τὸν Χαλυβώιο ὕδωρ δὲ ἐκ του Εὐλαίε, 

.. 5 / «/ 4 ω / ππάγΤωΥ ἑλάφροτατο, σε ο) Αττική κοτύλή δραχ- 
μῇ ἀφολκότερω εἶναι, συνέβη δὲ τοῖς Πέρσαιε οἼδυξο- 
Ἱώτοις γεωέσ.λαι τῶν βαρβάρων, παρα τοῖς Ἑλλη- ο ϱ ... 1 3 συ, οτι τῶν µεν ἄλλων οὐδένες τῶν τῆς ᾿Ασίας ἄρ- 
ψ ΄ . ΄ . 7 π ξώτον» Ἑλλήνων Ίρξαν. οὐδ) ἠδείσαν οὐδ ἐκεῖοι 
πούτους, οὐδ' οἱ Ἕλληνες τοὺς βαρθάρορ" ἀλλ 
9 3 ο” / 9» νυν απ μικρὸν µοον» ἐκ τῆς πω» ἀχοῆς. Ὅμη- ο» ”/ Ν ο ρα Ὕουν οὐτέ Την τῶν όρων οὔτε τὴν Μήδων αρ- Ὁ { 5 Ἀ / χὺν οἶδω οὖδε Ύαρ ἂν Θήβας Αἰγυπτίας ὄομά- σ ) ς ζω, καὶ τὸν ἐκεῖ καὶ τὸν οὗ Φοινίκη π.λοῦτον, τὸν ο] ο Χ 3 λ 9) Βαβυλῶι, καὶ Νήῳ καὶ Ἐκβατώνις, παρεσιώ- 
«γσε, 

ων λ / - λε ου : ο έως δὲ Πέρσαι Χα Ἑλλήνων ἐπηρξαν: Λυδοὶ δὲ 
πηρζω µε : Ἡ Ασίας ὅλης ἔ ας ρα η . ν ὅτε της “Ασίας ὅλης ἐπάρξωτες, 

α μις ἔρ σα. ο. ΩΙκρ89 9. ΟΤΟδ Άλυος ΜΟΝΟ’ χαὶ 
ταυτ ἓ ἐπ ὀλίγο χροο τῶν κα]α Κράσον καὶ Αλυ- / - ο σῶ άττη. κβατηθωτες δ) ὑπὸ Περσῶ, εἰ καί τι της δὲ ής ας ρῃ» ς : . ἂν αὐτοῖς, φγβέθησαν τῷθ' υπ) εκείνων, Πέρσαι ὃἀφ ἡ 
καἸέλυσαν τα ΜΊδων » ἐὐθὺς καὶ Λυδῶν ἐκράτησαν, καὶ Ακ ς τω 
πες Ἀ χαά]α τν Ασίαν Έλληνας ὑπ'ηχοες έσχον' ὕστερον 

κ.ε χ . χ« 

δὲ καὶ διέβησαν εἰς τὴν Ἑλλάθα" καὶ ἠἉ]ηβέήες πολλοῖς 
: ο 0) νυὰ 

καὶ πολλάκι, ἀγῶση, όμως δΊέλεσαν τὴν ᾿Ασίω µέχρι 
ον 

/ 
ς Δ 

ἐπὶ βαλάτ]ή τόπων κα]έχο]ες» ἕως ὑπεὸ Μακεδόνων 
. η ς } ον πα Ἆ ς { / 

κα]ετολεμήθησα». ὁ µν εν εἰς την ἡγεμοίαν κα]ας-]σας 
. 3 λε 2’ αὐτεὶς ΚΌρος ν' διαδεζάµωος δὲ τ8το Καμβύσης ὑῤε ̓  

ὑπὸ 

α 9 αι]άαπι αχ οοπῖοό, } Ἰώνθμωων,  ὅ σρωμνῆς. 
ῥωτου.  ἆ πώτριον γενόμισαι. 

ὀ εἰς τήν Ασίαν. 

ευρΏας ΤμεραςῬ, εἲ εαΤΗΤη εἴ ΡΗ 

“466 Μεζοτυπι τορας 1π {1απλ 

Ἡ Χιπ το 
οπ]απι απο ρυτριτδι! νε] ΠοπάπΠι» βγε: | 

τηὸ αμϊθα Ποτά υπ: Εἶαζας ΠΠΑΡΟΤΗΠΗ ἵηΓα]5 ᾖ: 

πη]]ες, σαἱοεαππσηττη αἰτιτα ας ἀπρίαπι. Ἡ α- 

ο τμηῖσαπα ἀηρίατη βεταπῖ, α πιεαἶηπι πδ4μέ 

οτὰς ἁσ[ςεπάεπῖεπι: οπσιπ σαριῖ ΠΠάοπ]8 

εεπῖο νο]νῖτατ. Οιίδαιε ατοι εἴ Ειπάα υΠΗΤΗΤ. 

Ῥετ{ Ίαμῖε σΦπαπῖ, Ιπίερτα εἰ ππυ]ία εἲ νᾶ- 

τῖα αΡΡοπεηϊες: γΥε([ῖ5 ετ ΡοςιΙοΗΙΏ οἵπαίη 

{ρ]επαΙάϊκαπιας , αὐτο εἲ αΓΡΕΠΙΟ το[]δεΠῖ. 

ο ταβις τπαχἰπι]ς 1Π νίπο εοπ{[α]αΠῖ, ἐ8αας 

ἀεστεῖα 1Ρᾳ Πγπιῖογα οεπ{επῖ αὐαπι αμῶ ; 

{αοῖπηι. 9ἱ ποτῖ οἳ Φαπα]ίρης ἵη νίᾶ οξζΣ 

ταπῖ, οο5 ο/[ομ]απτας: {4 μπηΠοΠΙθΗθ, ο. 

εἶς Ῥταῦεηί, εααάε ο[επ]άπῃ οχοῖρίαπι: 40] 
.19 ε- 

Ἠυπηί]ίογος αἁπιοάμπα {1πε, ἀππιαχαϊ 6698 Πε- 
Ο5οτροίᾶ 1ΠΟΤΙΙΟ» Χο ἀΙρηῖοτος νεπεταΏῖιτ. ΜΜαρος 

τη Πηπηαηϊ», Ρτῖά5 6εῖα οΡΙΠεΠίΕΣ.. 

Ιπ{ερυ]ῖος ανῖρις εἀσιάος αι μπεε ς 

ππατῖρας ετἶαπι, 1Π{ΗτΗἳο ΠΙ8ΙΟΤΗΙΏ εοθαΏῦ. 

Ας Ῥετ[ατήπῃ αιΙἆεπη ΠΙΟΤΕ5 [ιπῖ παμπας 

αὐῖρις ορίποτ αἀἀπάα εδίε» 408 8 ὂ ἴααε 
τε[επαπτῆς: ΓιΠὲ αυτο μωο, ΤΕΒΗΙΗ ὃν . 
δις Ίη αἴοε ἀοπι]σϊ]απι εχιαῖ, εἴ ἵπε ος 
εἰ. ἵτΙρΙΙΟΓΙΠΙ αἱ εκερετῖ τρ], τς οἵᾷ 
Πταιᾷ τεῖ πιοπιπιεπίυπη. ΕΧΙβεΙΕ νο αυ 
τηαΤΙΠτηα αἴδεπίιπα: εξ εκανε» 
απᾶφμε τερῖο ἔετατ, τὲ αοἱοσεθ» Πέ σπα, 
ἴαρ ἱαηαπα, νεἱ α]αά ἴαἱε, απῖ Ρ ας πιπή σι 
Ρατ ἀπ[Η της Ώα πας 1οΠΕΙΠΙΕΠΗ52 ο εασμίο- 
Ποπηήπιπα ρα]οπετήίπας {18 μις επυᾶ 
ταπα οἳ ουβίζοταπι Ἰοηριτιάϊπερ ΕΠΑΠΛ 6 νο 

οοπεϊηρεπιϊπι, ἱΜακίπιαπι απ ἴάμΕ ἃ το 

Ρατίεπι 1 Παρε]εέτί]ε Παρεηί, 11 παπι ρα” 
εχῖριαπι, Π]απα οπ]πι εχἰ{Ηππαηϊ εἴ 8 [ον αἩ- 
ἀππῃ πιαρῖς αρίαπη, εἰ α τεροπεΠάΣ ἄθλέ πα 
ἀπαἀε 1η τᾗε[αιτῖς «εἰππε]ία. Ν οπήσπιαπᾷ | {µ- 
ἵαπτάπα {ηβϊσετο ατρϊιταΏτατ απαηΙΠΙ ἃ ο π 
τς {τ, οἳ ταπίαπι αὐτί ΡετοιαΠῖ 4118 ος 
Ἱππρεη[ς {ΠΗΠοῖαι. :Ῥδτίατήπῃ ΠΙΟΓΕΒ πες ος 
Ῥατίε πιοάεταῖί {ηΠἱ. Οεἴετυπῃ Ρεῖ ο ος 
τερες ἵη ἀε]ῖείας Ιήχππα1ε ρτο]αρα {0η δν 
πε ἴΠεῖομΠΙ εχ Αδίο ΑΕοἰία αξετεί νε]επῶ» δς 
πια 2Πἴεπη εχ γτία, αιοὰ Οµαἱγροπίαπ 
οἵτατ, ἄηπᾶπι εκ Εμ]θθο. αιοᾷ εὰ οηπιΗπῇ . 

{ει Ιεν]σήπια, αι Αιις ΠεπαΠοβ ΕΟΙΠΡ σα 
ἀτασηππα πήπας αρρεπάετεῖι. Έχ οππηίρις 
ἴσπι ματρατίς Ῥεσίῖς υ{α νεπίε, τπτ ποπ! ον 

Ρυά 6τῶσος ερ{εΏῖ, αιοά πα] ΟΤῶ6ίς ΠΡ 
ἷ ε 

Τηνατιπῖ εοτυπι απἱ ΑΠαπι ΤΕΠΙΕΤΕ». μ 

6ος: πες 1 6τᾷςσο5, πες 6τῶςσί ποἳ τὰ : 

πονεταπε, 1 απαπίαπι {απια ΡεγεερΙδΙζ 
Τ]] Ὁ οἵ υπ] 

πιοάσπι αχΙΙ, ΝΟΠ ΕΠΙΠΙ Ηοπιους ο ο 
᾿ΠΜεάοτιτηνε ΙππρεΠαπ] πονεταί: ο οι ἀῑνί- 

ος, ΝΙΠ 
Ώας ΠΟΠΠΙΠ4Π5» . Πε Πα ΕΠΗ ὃν ἐκπιίβείοτ. 

ει Ἐεραϊαποταπῃ ορες ΠἱεΠΠο Ἡ 
: : προς Ῥεπς ἱπρε 

Ας Ρπῖπιο απϊάεπι 619ε ή ΑΦ, 19. 
τανετυΏῖ, Τά νετο πο Το ο» τ- 
Ρατ 1ο]απι εἷς Ἠα]γπι ρετοδς ος ΑΛ’ 
απε ποι ἀῑα, {ο ἁμπιαχας (ΤΟ Πτα- 
Ἰγαιες τεππροτς: ἳ Παπά ΡΙοΦ Ρ 

. 
ρε" νεταητ απηῄεταπι α Ῥετ5 [αραζη» βατεῖι Ροῖέ : 

τεφαξεῖς', Παπι 1άος {10εβετς: ν ίοσς” 
σο5 .αμὶ ἵπ ΑΠα ετητ Π0ί Τιρίεδῖοδ. 
τηΏῖς  Ῥοδίπποάυπα 1Π Οταςῖαια 18 (6 

τε, ἹΙπαρηῖς τη]σααξ σεγίαπαΙπΙΡΗ5 {, 

[ια Αἴαπι ἴαπΠΕΏ Ἡδάμε αἆ πηβτό ο 
ΏΠΕΤΗΠΙ, ἆοπες α ΜαςξάοπΙρας ως ῇ 

Ῥε]ατ, ΄ Όντις ΡΙπΙς 18 ἠππρεοη ο, 

Ρατανῖε:  οπῖμς {αςςΕΡίΟΙ (ζαπιργ/ε5 . 

φ αως οοτίε αν το Λ]4, οἸωνοβότους, τι [οηρεπάυπι εδ» 8Η8 αγτά. 

« Λ1ά, ἄσκήσω. ὧν ἔπραττον Φόων. ϐ ἐπ ὀλίγον 6 . 

{ουτῇ. 

Πἱ οτι 



ΏΕ ΡΕΕΒςΑΠΥΜ ΙΕαΙΒΝ6 ΕΤ ΙΝΦΤΙΤΥΤΙ8, ρρᾶ 

ἃ Ἰπαδὶς [αρ]αιας 65. Θερίεπι νεῖο Ῥεπῶ 

αμἱ ππαρος Ιπίστεππετηπε, Ὠατίο Ηγ[α[ρίς Τ, 
Ἱπρεπηπι τταδἰάστα. ας {πςοεδίοτες ἵη Ίναἴ- 

{οπι ἀε[ίστπι: αεπι 4πΠπῃ ῬΒαροα ειππςβ]5 

Ἱπίειζος]κίοι., Τατῖηπι Τθδεπι ΤεεΙῖ 4ΠΠι” 

αἴαπι ο {τρε τερῖα ποι οσΙΙΗΗ. της 

401Π1 Αἰεχαπὰεί ενεεϊ[εῖ, Ίρ5ε ἀεξεπι 0: 
Ὁπάεείπι αππος τεσπανίτ.  Ρορῖεᾶ ΑΠ Ίπι- 

ΡεΠΙΠΙ 1π΄ «οππρ]άτες {αςζεδίοτες εἲ αὉ εἶς 

'Ριο[εδίος ἁῑνηαπι, ἴαπάεπι ἀϊσβραιαπα ϱ5ῖ, 
επαπΏε απηΏὀς αἰταίιει οςἳ. Ἠοαϊίε {εοί- 

σα Ῥοχ[α [Ππαπι αρεπε οσρα5, εἲ 1εβΕ5 8: 
ἡ [ιρ]οέτος: απτο ἸΜασεάοπίριας, Ώπης Γαἵ- 
δι 

ΈχΧ ΌΙΝΟΝΙΕ 

Ῥογ[ιοῖς, 

ἀἴβεποις ήρπο[ορὴ. Πδ. ΠΠ. ῥο4141 
ολ 

βωπων Περσαι 3: ὡ 

ἃ α ΄. ν // : « [, ͵ ο » ς : 

ὑπὸ τῶν μάγων κατελύθη. τύτής δ᾽ ἀγελόντες ὃι ἑω]ὰ 
ω «ς / . 

Πέρσαι», Δαρίῳ τῷ Ύφάσσθ απ’αρέδυσαν τὸν ἂρ- 
α λ / δν 

«χάν 9 οἱ ἀπὸ τούτου δαδεχόµενοι κατέλυσαν εἰδ 
2 

ως ον 

Ἱάρσην" Ὁν ἀποκτέίνας Βαγῶορ ο εὐγοῦχοξ, κατέ- 
, ον “/ ο. Εν. ας, 

φήσε Δαρέιου οὐχ  οτα του «γένους τῶν βασιλέωνι 
ο» 

/ ᾿ ο -” 

Τῶχω δὲ καταλύσας Αλέξανδρος» αὐτὸς Ίρξε δὲ: 
Ά ᾿ ον [ λ ; 

κα Ἡ δικα ἔτη" εἶτ εἰς πλέίους τοὺς διαδεζα- 
λ Ν 2 

ο κ κ 

µέουε καὶ τοὺς ἐωιγόνους τούτων µερισθεισα η Ἡ9 
/ φ. 3 / / / »Σ : 

γεμωία τῆς ᾿Ασίας διελύ»η" συγεµευέ δ) ὁσου πεύ- 
φι ὃν ολ ε. / 1/ ο» 3 5/ 2 ς΄ 

τήχωτα ἐσὶ τοῖς διακοσίοι ἔτη. υὼ ὃ Πδη καθ αυ 
Ν ω : 

μ 

τοὺς συγεσῶτες ὃϊ Πέρσα|» [βασιλέας Ἐχουση ὑσηκόεέ 
ς / οω . η Ν , ον τ 

ἑτέροις βασιλεῦσι' πεότερω μὲν Μακεδόσι» Υὺ) δὲ Παρ» 
/ )υαίοις. 

εκ τὸ Ν ΔΙΝΩΝΟ Σ 

Περσικῶ». 
Δ 

η 1Η, διαβόητοι ὃ) ἐπὶ πρυφῇ ἐγένοντο πρῶτοι πάντων ὤν- 

«Ἠδω ἄλλων ως δ ορω η πιβόν ή 
ν καὶ οἱ [βασιλεῖς ἐχείμαζον µε ύσοις, ἐθέριζον δὲ ἐν ᾿Εκβατάνοις», ὅτο. (11 επ 

Ῥηη η ἴσπῃ οπωπήσπα. Ποπαήπαπα Ῥατ/ῷ οε]θρτες Ίαχη {ιεταπῖ:Ι αποτιπ ες τερες θυῇ18 Πγεπιαρδηξ 

εραίαηῖς φῇ]ναῦαπε) ὐμηβῖῆ 

τον νετο ασ [115 σαρίΏ δις {265 Ῥει- 
(ατυτη Ιππροπευαηξ, πο 1ρ5ῦΠ αὐ]άεπι νο- 

Ἱερίαιο Ί]]ος ἔτι] {οµεος πεβαῖ. ΟοπΠςΙεραίας 
πίπ, τε {οηδίε Ώίποῦ, 6 πγττΠα, εἴ εκ εΟ 

41ος Ίαῦνσιις νοσαττ. ΡΗαΥΙΙΕΓ απτείη ]αῦΥ- 

718 ο]ες, οἳ πια]ζο 4ΗαΠι ΠΙΥΙΣΊα δι ΡΓΕΙΙΟΠ1ΟΓ. 

Θύ0πα απτεπα εἴ 6 ΕΩΤΤΗ ἀα[εεπἀετεῖ τεα (11- 

αἳ]τ Ώϊποπ) πθς 1ε ἀε[]ίεραῖ απαπαν15 οσιδία 

ἁε[ος α ἵοτία αἰθτιάο, Πεαμε πιαπίρης εογαπὸ 

αἱ ἵρεσπι εἰτουπι[ασαηϊ {μσιεραϊατ: {εὰ εἰ 

ἵππροι απτοα {εἰ αἀππονερατις», ἐἴ μυῖς Ρε- 

ἁςς Ίηροπεης ἀε[σεπάερας: ἃε τεβίθ {εἱῶ β9” 

αἴοτ Ἠμίης ταὶ σταῖ]α {εαπεραταζ, 

«ἴριά ορ «4{4βεπμ Πῦγο ΧΗΠ. 

Λ.Σ αἆςο ΏΙποι 1ῃ Ῥοτβοίς {οΠδίε πεΠ- 

{5 τερίω αρροπὶ {οµτα αἴραιῖα απθθοµη” 

(06 τορῖοπες Γετπῖ 615 ἀἰποπϊ {αβιεξϊρ, ες 

Ἡποφπσαπο απαπίαπι τὶς οδίεῖ αἆ ΡΠΙΠΙΙΠᾷ5. 

Δϊ ΡοτορϊπΟ αἩτ αἶρο απῖ Ροτα υ]]ο Παπά Ρι” 

ἴαραι τοσίρας πεεπά παπι ο»{ο ἶ5 απῖ αὖ ΙπΙ
το ΤΕΧ 

ἵ]ε, Ίπάε ετ Ιεχ απῶάατῃ΄ ροδῖεᾶ οχΏης 

πα παπι ας οππαςμής αὐἰάδη Ίπίετ τεµαα 

Ῥα]]αγία «ατῖσας Αιτῖσας τερί αρρο[αϊσίες, {5]- 

{ὔνωτηπα πάς εδίεπτ. δἳ αατεπι Ιπεε]εχίςίεί 

Αιῆσας οσ[δ., Ἰπςῇ5[ς απηρῖοες τετήπη 1η ΤΓΟ 

ΝεπαΠμπῃ 645 εἴπετε: ῖ 1 6115 Ροτεῇατε εδ[εί 

Ἀσείρετε αποΏῖες νε]]εῖ εἴ Πος «ΠΟΣΟ. Ἔαπια 

θ5ε απῖοπή εμπασΏαη ἀά {ράυ[ ια Ίος Εεεῖς[ε 

ΠΕΙρᾷ εκρεΦπίοπεπι αἀνεσ[ης Αίπεπας 1Π ΠΠ6- 

ΤΠοΙαπῃ τενοςατεῖ. 

ἜΈπ εοζε; Ὠϊποπο, αρ εἰμΠ/ΙΕΊ/ 
ἄ4ἱβε[ισμήμ, ᾖἱζγο ΧΙΙ. 

ο τς αὐίεη τερῖπα πα] επάῖπεπι 
Ἀ. ρα]ασαταπι ἴο]εταῖ, αιοπίαπη τεκ αχοςῖ, 

ἴαπφ μα ἀοπηίπας, ππρεται: απ]πείαπι απ]α 
τερίηαπη (ας [οηδῖε Ώήποη 1η Ῥετβοίς) Ρλ]ἱας» 
08 [σοις αυα1η αϊαποά ΠµπΊσΠ σοἰαηῖ, 1βδάπι 

581πι αἀοταῃς, 

4 
Ῥοσίο πολυτιµοτέρα. 

ΕΧ 

ΑΙ τὸ παράσημο δὲ Ὁ ἐαετίθώτο τῇ χεφαλ δὲ 
| Περσῶν βασιλεῖ, εδ᾽ αὐτὸ ἠρέῖτο τὸν της ἠδυ- 

παθείαε ἀσόλαυσυ. κατεσκευάζετο γὰς» ὣς Φησὶ 

Δίων, ἐκ, σµύρης κα] τοῦ καλιµένα λαβύζΗ. εὐώδηό 

δ' ἐσὺ ἡ λάβυζος, καὶ « πολυτιμώτερον ΤηΦ σμύρνής. 
ὅσοτε δὲ καὶ ἀπὸ τοῦ ἅρματος κατίοι (Φποὶ) βασι» 

λιὺς, οὔτε καθήλλετο, ὀλίγου ὄντου ἐπὶ τὸν ΥΝ 

τοῦ ὄψουε, οὔτε διὼ χειρῶ ἐριδόµοος' ἀλλ᾽ ἀεὶ αὖ- 

τῷ χβυσοῦς δίφρος ἐτίθετο, καὶ τούτῳ ἐωιβαίνων 
κατῄει, καὶ ὃ βασιλέως διβροφόρο εἰς τοῦτο ἅπο» 
το, 

. Παρὸ τῷ αὐτῷ, βιβλίφ ος κ 

ΙΝΩΝ γοῦ οὗ τοις Περσωιοῖς Φησὶν, Γἱαρετίὰ 

Ὄμτο ὃ’ ἐσὶ τῆς τρασέζης τῆς βασιλέως ὅσα 
« ον / / απ. 34 ς Ν ο: εκ π 

ἡ γἩ θρώματα Φέρα, Ἡς ἄρχαι ὁ βασιλεῦν ἀφ ἐχὰ»- 

συ ὅσω ἀπαρχήν. ξοικῷ δὲ οὐδοὶ οὔτε βρώματι οὔτε 
ποτῷ ῴετο δὲν ὁ ἐξ ἀρχ] τοὺς βασιλεῖρ χρῆσα[. 
ὅθον καὶ γόµος τὶς ὕσερο ἐγέετο. εἰσθέγκαντος γὰς 
ποτὸ τῶν εὐνούχων τιὸς ον τοῖς λοιπον. τραγήµα- 
συ ἰσχάδας ̓ Αττικὰς» ἐρωτῆδαι ποτασα) εἰο. εσεὶ 
δὲ ἐσύθετο ἐξ ᾽Αθηνῶν, τοῖς ἄγοραφ-αις ἐκέλευεν ὠνά- 
σθαι, ὧς ὧν ἐξεσία γέηται αὐτῷ λαμβάνευ ὅταν ἐθέ- 

λα : 

«λὴς καὶ μὴ ἀγοράζευ, λέγεται δὲ τὸν εὐνοῦχον ἐσο[- 
ον οί 4{ Αλ ες κ πα ο κι Αύ-. 

τήδες τοῦτο ποὔισαι, ἵνα αὐτὸν υσομιήσὴ τη» εσιταρ 

Αθήνας σρατέίας. σσ. ον 

Ἐκ, τῶι, τοῦ αὐτῷ Δίνωνος, παρὰ τῷ αὐτῷ. 
” 2 ω , τς 

Αὐηαίῳ, ο τῷ ιγ. : 

ΑΡΑ δὲ Πέρσαις ὠέχέ]αι ἡ βασίλεια τοῦ σπλον 

Όνυς τῶ, παλλακίδων, διὰ τὸ ὧ, δεσσότῃ 

ἄρχευ τῆς γαμετῆς τὸν βασιλέα, ἔτι δὲ καὶ ὁα, Ἐν 

τὴν βασιλίδα (ὡς Φησὶ Αίιων ο) τοι Περσικοῖς) πώ 

τῶ, παλλακίδων Θρησκεύεσα)» “πθοσλυου! γ90] Αν” 
τή. 

Χ. 

.κ 

501 
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99 

276 Ἑ Χιπ ΕΕ τα 

ΕΚ ΤΩΝ ΗΡΑΚΑΕΒΙΔΑΟΤΥ 

του Κυμαίου. 

Παρὰ τῷ ᾿Αθηαίω ο) τῷ ὃ. 

Εις ὃ) ὁ Κυµαῖος, ο τὰ Πε- 
σιιὰ συγγράψας», οὗ τῷ δευτέρῳ τῶν ἐτιγρα- 

Φφομένων παρασκευαςικῶν, Καὶ ὃι «εραπεύοτες (Φη. 
σὶ) τες Περσῶν .βασιλᾶς διιωγῶντας, ἄ αντε λε- 
λημόένοι διακοβση» ἐσθητας καλὰς ἔχοτες' καὶ ὃια- 
τείβουσι σχεδὸν τὸ ἥμισυ της ἡμέράς, περὶ τὸ οὲ- 
πγο, τῶν δὲ τοῦ [ἑασιλέως συγδείπΊων οι μὲν ἔζω 
Φιπγουσυ» οὓς καὶ ὁρῷν ἔξεσι πωτὶ τῷ βουλομέ- 
γῳ' ὁι δὲ εἴσω, μετὰ βασιλέως, καὶ οὗτοι δὲ οὐ συγ- 
Φωπνοῦσιν αὐτῷ, ἀλλ ἔσυ οἰκήματα δύο κατ ἄν. 
τικρὺς ἀλλήλων, οὐ ᾧ ὃ βασιλεὺς τὸ ἄριςο ποιέ- 
ται, καὶ ο) ᾧ ὂι σύδΗποι, καὶ ὃ βασιλεὺς ἐκιῤες 
δρ, διὰ τοῦ παρακαλύμµατος τοῦ ἐπὶ τῇ ύρᾳ" 
ἐκέθοι ὃ αὐτὸν ουχ. ὁρῶση, ονίοτε µότοι, ἐπειδαν 
ἔρτη Ἠ 9 8ἱ οικηµατι ἅπωτερ δωπηοῦση, ο) ᾧὁ 
Χα ὁ βασιλεὺς» ο τῷ µεγάλῳ οἴκῳ. ὅταν δὲ ὃ 
βασιλὼὺρ πότω ποὔται (ποιῖ δὲ πολλάκις) συµ- 
πόται αὐτῷ εἰσὶν ὧς µάλιγα δώδεκα. χαὶ ὅταν διι- 
π]ήσωσυ, ὃν τε [βασιλεὺς αὐτὸς καθ ἑαυτὸν καὶ ὃι 
σύγδωπγοι, καλὲῖ Τοὺς συµπότας τούτους τὶς τῶν εὐ- 
νούχων, καὶ ὅταν συέλθωσι, συµπουσι μετ αὖ- 
τοῦ, οὐ τὸν αὐτὸν οὔνον χαϊκέῆοι, καὶ οι μὲ, χαμαὶ 
χα.)ἡμεοι, ὃ ὃ) ἐπὶ κλίης χρυσόποδος κατακέίµε- 

π . ἃ / 2 λ ο νο χαὶ ὑπερμε)υσ»έντες ἀπέρχωταιμ τὰ δὲ π᾿λᾶῖ 
ού λ ! 3 ω ο ρω 

σα ὁ βασιλεὺς µῶορ ἄρισῷ καὶ δειπνε. οἈίοτε δὲ - 
ας κ. ιο δ ο δω 4 ω. στ νο” να 

αι Ί Ύυνη αυτ συν ειστε και ταν υιων εὔιοι. καὶ 
ἀπ ου ./ ἆ 

παρὰ τὸ οέπΊο ἀδησί τε καὶ ψάλλεσιυ ὃι παλ- 
λακαὶ αὐτῷ. καὶ µία μὺ ἐξάρχει, ἂι δὲ ἄλλαι 
ἀθρίως ὧδησι, τὸ δὲ δτνον («ησὶ) τοῦ βασιλέως 
χαλούµμθω, ἀχούσωτι μὲ δόξει μεγαλοπρεπὲς εἲ- 
ναι ἐξεταζόμοω δὲ Φανται οἰκοομικῶς καὶ ἄλμι- 
βῶς συτεταγµέιὼ» καὶ τό ἄλλοί Πέρσαι τοῖς 
ο δυναςείῳ οὖσι κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπο, ἔσι μὲν 
Ὕὰρ τῷ βασιλέ χίλια [ερῖα της ἡμέρας κατακοπ]ό- 
µθα, τούτων δ) εἰσὶ καὶ ἵπποι, καὶ κάµηλοι, καὶ 
Αόεον καὶ ὄνοι, καὶ ἔλαφοι, καὶ τὰ πλεσα πεύ- 
βατα. πολλοὶ δὲ καὶ ὄριδες ἀναλίσχοται, οἵ τε 
σρεβοὶ ὃν ᾿Αράβιοι: (έσι δὲ τὸ ον μέγα) καὶ χἩ- 
γ, καὶ ἀλεκτρυόες, καὶ µέτρα μὲν αὐτῶν παρα 
Τίθεται ἑκάσῳ τῶν συδείπιων τοῦ βασιλέως, καὶ 
αποφέμται ἔκασορ αὐτῶν, ὃν τι ἂν καταλίπηται 
απ τῷ ἀρίσῳ, τα δὲ πλεφα τούτων τῶ ἱερείων, 
καὶ τῶν σιτίων, οὗς τρέφει βασιλεὺρ τῶν τε δορυφό. 
ρῶν χαὶ τῶν πελταγῶ, τούτοις ἐκφέρεται εἰς τὸν 
αὐλήν, οὗ ἰδῶν ἅπωτα, μερίδας ποήσαι]ες τῷ κρεῶ 
καὶ τῶν ἄρτων ἴσας διαιρουγται, ὥσπερ δὲ ὃν µισθο- 
ο ο τη Ἐλλάδι μισ.λὸν ἀργύριο λαμβάνουσυ», 
ουτοι Τὰ σιτία παρα του βασιλέως εἰ ὑπόλογο 
λαμβάνουση. οὕτω δὲ καὶ παρὰ τοῖς ἄλλοίς Πέρ- 
σαΐς, Τσ ο) δυνασείᾳ οὔσιν ἀθρύα πάντα τα οιτία 
ἐπὶ τὸν τράπεζαν παρατί9έται. ἐπειδαν δὲ ὃι σύγ- 

/ ο. λ : , 

δειπνοι δειπνήσωσι τῶν ἀπὸ της τραπέζη παραλει- 
. Λ 1 ρω - 

πομιένων (καταλέπετα| δὲ τὰ πλεσα χρέα, καὶ 
ο» / 3 ’ ς 

ἄρτοι) ὁ της τραπέζη» επιμελούμωορ δίδωσν έκά- 
- ο” ἃ . ς 

«ω τῶν οἰχετῶι, καὶ ταῦτα λαβωι, τὴν καθ ημέ- 
λ ἡ 1 / ο. 

βαν έχει τθοφήν, παρα Ύαθ ΤΟΥ [βασιλέα Φοιτῶσιν οι 
7 / 5 ὴ ϊ / / } ΟΡτιμώὠτατοι τῶν συγδείπνων ἐπ Τὸ αρισο μόνον δια 

ον / 3 λ ιν παρητήησθαι» να μὴ δὶς απορευώτα/ο ἄλλα καὶ 
Ν 

4υΤοι Τους σνιδεγους ὑποδέχωγται, 
΄ 

« 

Εκ 

το Πυπιὶ {οάεπε, ας ἀπσεδσης , 

116. ἀἰπτηις νιότις ο. 

ουκή ος 

Εχ ΗΕΒΑσΙΙΡΕ 

6ὐπιαπο, 

4ριά «41δειομή, ἠήγὸ 1Η. 

ΤΕΚΕΛΕΟΙΙΌΕες ΟμΠαΠΠΒ, αἱ ον 

οιπροβιε, Ἰρτο {εεπάο Ε1Η5 ὁ , 

τ αποᾷ Ῥατα[εεμα[ἤσοι Ππ[σΠρΗξ» ο 
οὔπαυτ] Τεσῖ Ῥετίαίαπι Ποπ ταΠῖ ο) 
Ίο. οηπεό 14 ππηπὀ ορείπὲ» ΡΗΙΕΙΠ 

| . ο ο. . » 1. { 8 

ἀπ νεβῖρις, ας ἀῑεῖ ἔετε ἁῑπίάία ΡὰΤῖ 
εἶτοα «ώπα αρραταῖυιπι οσςΠρᾶΠΕΩΣ. ον 
νατυπι τερῖ αἰΗ ζΓοτὶ εώΠαΠΕ, 4105 ρ Το: 
τ οιἡγῖς Ἱπιπετί Ἰίσοι, . Ιπίις 4)1 κ. ος 

δε, οι Πϊ απ]άοπι τενετα αἴριτη ος πρι 
ΠΟΏ Ππιυ] σαρίηηῖ: ΥΕΤΗΠΗ οσυαου]ᾶ ας τοχ 
εχ αἀνετίο Ίπίετ {6 ροΠίᾶ, υπαπι 18 1) ος 
ΡΙαπάεῖ: αἰεεταπι ΙΠ 6ο ρα ψθ]άτι 
αἰῑάεπα τεα ν]ἀεῖ ρε ορά(ίαπῃ ον ν) 

τέ6επ ἁπἲεπι «οπτμετί Η ΠΟΠ ώς απῖο 
Πᾳπαπάο ἴαπιεῃ {ε[ής ἀ1ερῃδ 18 ος απο” 
οωπαπῖ οπΊηος: τεα πἱάέπ 1Η το πα 1 
ἆαπ πιασπο {εοτβπι: 401 π ΕΝ ης Πίος τνλ- 
αμσά Εασῖε [πρία/ει]ε, «οηΥΙΥ 9 1 ηῖ {0- απο ἀποάεσῖη, ὈΡί Ύετο «ΦΑΝΕ ο. 
Ἰμ απ]άεπι το», ἃο Ρεῖ 152 ο ἡ αασ]ο νῖνα βππω σοπηροιότος ΠΠ οὐ ολορο 
4ποάαπι νοςαῖ σοπγεηΙΏξ ο ος (υπα 
Ρρυηῖ» ΏΟΠ ἵάΠπεΠ 1άΕΠ1. ΥΙΠΗΤΗ Ἱ νε- 
ἵΏ Ίεδιο αιτεῖο Πτο Ῥεάῖρις 140Εἵ οί τς 

: : : παπα 
πιοάϊσα τεπι]επί Ειοήητ.  Ὁἳ ο ο. 
τεα {οἱας Ῥταπάει, ας οωπαῖ: χα αν. 

οἳ πι μἱόαΠ] » ἀυπι «ὐπΠ εο, εἰ Πρετοταπι ϐ ἐς οἰναταπα 
πεηιίρας» τα εμπαι ἀε]εδτεηί 
ριαπΗρυς ποππα|]16 ρε]]1οῖρις, 
σαπίυτη. εχοτά]τατ, τε]αα «ο 
Γιῇ1δαιε νοεῖρις αοοϊπιπι. 
τερίαπι νοσαηὲ, { {απο οτεᾶΊτητ, ΠΡΟ 
Ώσαπι εδί[ε αν Ῥυταδῖες { ἀΙρεπίο; 7 
αγα5, ρΓιάεΠΗ Εηρα]ίαιε τεῖ Γαπημα ο” 
πηηΙαοπε «ἀ[ρεπίαιαπι,. Περὶ πε Ἡ- 
ἔπιω αιοτίάϊς Ἱπρυ]απτης, ος ἆῑ[σερ 
τησ πἰπαίχηπι εααὶ, αΠπί, μπε], Ρο 

αμαΓΠΠΗ υπᾶ 

π[ΘΓΙΠα σοι” 

οεινῖ, εἰ ονο αμαπρίαίπι: αΡΙπόμ. 

εἲ 1νες πιι]ιῶ, εἰ Αταρίοϊ Ραδ{ΕΓΕ» νά 
Ἱηρεπεῖ πιο]ε ϱοτροτῖς απίπια[α [μπες ος, 
τε, ραπ, Έκ Πὶς απῶ. πιοάισᾷ πῶς 
819 εοηγἰνῖ αρροπιπίυτ ΠρήαΗ: "μμ. 
τηπὲ 1 {εομπι Παιῖά Ρταπά!ί, τετ ο) ια 
ΤΗ νἱἐπηρταπι εἲ οἰρατίοσαπι πῶς 4ἴΟΓΕ58 
ἵπ. αυἰαπι Εεττατ αἰεπάΐς απο» Τὸ παες πη]ῖ- 
εἰ οι[ίοάες Ίαβει, ρε]{αΕῖ5 ας ἀ]βίτοτας ἷπ 
Πρις. 101 οοπ{ραξς οπιπίρα8 αν ἀῑν1ῇ5, 
ὤᾳ1ᾳ8 ΡοτοΠες ραπίρας 36 ΕΠΙ Οτοεῖα {ῆ- 
οιῖαπε ἀῑείρπυπι, Ίναπι υἱ 1 οσο ἰδί 
ΡεπάΙατῇ 9 πιετεηῖ, Πα νἰξέωπι  σεθ οι 
ἀςεΙρΙπΏῖ οἱ 1η ΠΠρεπάαπ ορᾶῖτ 3 Ππμᾶ- τατυτ.. δὶς βριὰ οειετος ΡΕΠΑΤΗΠΙ ορ. 
τε οἰνΙταήππαε ας ρτον(πειαταπΏ. Ἔαι- 
4ες΄ σοηβετιίπι οπιπ]α οὐ πήα ππεπῇς Πορ. 
ττ,.  ὉὈρὶ νετο σοπνίνα εωπανεπήΏ πα, 
{ατήπι τεβάπα., ({πρείαπι απἴεπι Ρ πιεπίς Πεπρα σ.το, εἲ αι τεβέτς Ε5Ι ον 

Ραπῖς) {απιυῇς βριαεῖπι ἀαπεατ» ἀπὸ πι. ' Αά τερεπῃ ΤΠ ς 
μοπογα δαν 

5 3 Πέ, 

πι δν 

πηοᾷο ῥταηίητα Τε ε «ΟΠΥΙΝΙ5 

αὐίδαιε: Ιάεο τεσι/ᾶΏδ {τε(ιεΏΙῦ 

ἴππα ης αᾱ «ΠΔΙΗ τενετῖεπάαΠι Πατ, τα 

Ίρ8ε σοηγ]γας ἵη «ΦΠαπι 8οςΙρΙ8ΐο 

Εξ 

γε, 

.. « ωωκις ος ς 

οαωῥιἠάβιαωκωιάκιῤώιιααωικκωμῥιωιφωάωωώμἀ μις 



ΡΕ ΡΕΒΡΑΕΒΥΜ 1ΙΕσΙΡΥ5 ΕΤ ΙνΝςΊΊτντις, 

Ἐν ο Ἡοτας]ίάε : ρω  παα 
«4ἱβελώή, ᾖδ. Χ. 

Ρ61ν5 αὐῖαεπι Τερῖς ομ[ιοἆες {1Πε, πῖ {οτ]- 
ΡΙε Ἠετας]ίάες Οµππαπας Ιρτο Τετηπα Ῥετ- 

ἹζαΤηπ ρτίπιο, πτεσεπῖα ΠΙΙΙεΤτε. ΕἨαδ αιι- 
ἴεπι, ατ ποέτα νὶσί]επε, Ιπῖετά]α {οπιπΙΠα σᾶ- 
Ῥιηπῖ, Τοϊΐαπι ατεπι Ποξίεπι σαππῖ οἳ εἷ- 
ἵματαπῃ ρυ]βιπε, ατἀεητίρις Ιασετηῖςι, Ότι Ἱ]- 
18 Τεχ ρετ Πατοηεπι εἰαναϊοταπι εχοοἹτογαπὰ 

Ῥετάιξἒίς Ώερε εεῖαπῃ τεπι Ἠάρευ. Τ οἰα5[ε Ίπα- 
ἀιβίοτηπι «ἰαναῖοτες 1 Γαετηηῖ, οΠπΠπες Ῥετί 
ἨΠά[οης, ΠΠΠΙεΤο πα]]]ε, ν]ττητῖς ας Εοτητιάϊ- 
16 Έγρο {ε]εξίῖ εκ ἀεσεπι Ῥετίαταπι ππ]]ίρις, 
0ὐος νοσαηί Ιπιπιοτίαίθς. ΄ Τη Πότήπα Παπιπηῖς 
αἰ]ρης αυτεα τηα]α οχίαδαητ, πάε 6ἳ πο- 

Ίπεῃ, Ῥ6η 1]]οτήπῃ ΠαἴΙοΠεπ] Ῥεάίθις τεκἴταῃς- 
ἴρας, ἑαρεΏθης β]αῦτῖς {1ρῃταιῖδ, βαΤάΙ4ΠΟΒ 
Ἄρρεί]αης, ῥετ απο» {πσθάετθ αἰῆ παππῖ 4 παπι 
ΤεΡι «οπςσδς[ηπῃ εταῖ. Αά εκιτείπατη 1]ογαπι 
πατῖοηοπι απσπα τεχ΄ Ῥεϊνεπίδίειτ, 1Π επΓΓΙπα 
Ἀ{οεπάεραι. [ου αΠαιλΠάο {π εφ, ΊἈαῃ- 
παπι οεττε ρεᾷε» ε τερῖα Ρτορτεάϊερατιτ. ΑΔά 
1οτος ἴδημε {1 ρτοάϊτεῖ» εκἰραηί ουπι εΟ Ρ6μ- 
εν, Θο]ῖμπι 1π᾽αἲο Γεἀεῃς΄ 115: ἀΐσεραι, τε- 
{ροπ/άηπε ἆαδαι Ἱερατϊοπίρις, αὐγειπι, απ" 
Το αμτοῖς εἳ σετηπηαεῖδ σο]πιε]ῇς εἰτομπιροί- 
τ {Η{Ἡπεδατατ»΄ Γαρετ ααδας νατίατι Ῥυτρι- 
1εΠῃα16 νείτεπι εχιεπἀεραηῖ, 

ΕΈχ ΟΙ ΕΑΕςΠΟ 

9ΟΙΕΠΙΠ, 

Ζει 

» ον πο τὸν τν ο τ : νοξΑ ο Ῥ 5 ο Εκ τὸν ντου Ἡρακλείδο, ἄταλὰ τω ἀὐτῷ 3 2 ο : - Αθήαίῳ, οὗ τῷ !β, 

ο τσ τε αὐτὸν τὸν βασιλέα καὶ 
Τθιακόσια| γυναικες, ὡς ἱφορε ο Κυμαῖδε Ἡ- 

ῥαχλείδης ο, πρώτη ΓΠερσικῶ αὗται δὲ τὰς μὲν 
ἡμέρας κοιιῶνται» ἵνα νυκτὸς ἐγρηγορῶσι, τὴς δὲ 
γυχτὸς ὧδουσαι καὶ φνάλλουσαι διατελοῦσι». λύχνων 
κάιοµέγων, χρηται δὲ αὐταῖς καὶ πολλάκις ὁ βασι- 
λεὺρ διὰ της τῶν µηλοφέρων αὐλῆς. σαν δὲ οὗτοι 
τῶν δορυφόρω, καὶ τῷ γύε πάντες Πέράι ἐπὶ 
Τῶ) «φυράχωγ. μηλα χρυσα ἔχοντες, χίλιοι τὸν ᾱ- 
ριθμόν" ἀρισίνδη ἐκλεγόμεοι ἐκ. τῶι µυρίων Περσῶ 
τῶν ἂ»)ανάτων καλουµένων, καὶ διήει διὰ της τού- 
των αὐλὴρ πεζὀς, ὑποτιθεμέιων Ψιλοταπίδων Σαρ- 
θιανῶνν ἐφ᾽ ὦ οὐδες ἄλλος ἐπέβανο ἡ βασιλεύς, 
ὅτε δὲ εἰ τὴν ἐσχάτην αὐλὺν ἔλθοι, ὠέβαυυ ἐπὶ 
τὸ ἅρμα» οὐίοτε δὲ καὶ εφ ἵππου". πιζὸς δὲ οὔ- 
Φέπτοτε ἑωράη έξω τῶν βασιλείων. εἰ δὶ ἐπὶ α Δύ- 
κας εξίο καὶ «ι παλλακίδες αὐτῳ. συεζγεσαν. 6 
δε ὀλόνε ἐφ ᾠ ἐχρημάτιζε κναν)ημενος - χρυσοὺς Ί9 
ὂν Ὁ περείαςησαν Τέσσαρε κιοίσκοι λιδοκόλλητοι, 
χρυσο, εφ ὧν δετέτατο ἱμάτιο ποικίλο» πορφυ- 
ροῦ». 

ΕΚ ΤΩΝ ΚΛΕΑΡΧΟΥ 

του ολέωέ, 

Ἅοη [οἶη αμίοηὶ εοάειι ἵν το Δαδεπμι; ία Οἰεαγοῦὶ αριή ἡϊμη, [ά 2τοβίη1 [ἐφιημήέω {μη δει ΤοΕ]ἱζϊς οήη 1ὐἱ µηλοφόρων ᾖί Πιοπείο, [ο Βὶς µηλοφορίάρ, οι 

{δι εἰ ζεί » θε {η ᾖζγο 

ο ΙΕΛΚςΗν 8 9ο]επς αὐαίῖο ΨΠιατατη Ἱ- 
το, αυαπι 4ε Ῥετ[αταπ Ίάχα ]οᾳμα1Ἡ5 

Εδίει, ο ἀῑχὶςίει εος Ρτορῖετ Παης τηπυ]τος εχ 
ἃοςο]ῖς οαβταδίε: αάάϊτ, Ίαπς εἰἶαη 4: 8 

εᾷς αἆ Ῥεγ/[ας ι{αη/{Π: παεΙορ]οσΙαπΙ, ΏΟΠ {0- 
"πῃ Ῥωηας ἀᾳ Ῥεγῇς εχερῖσ[ε Ἱπίαπαταπη 4μαθ 
3δ ᾖ]]ς αοοθρεταπε» {οὰ ειἶαπι Εαϊκ[ε [τε] ταπι 
ἄχις ἀοσιππεπευτη, αἆ α παπι εΏεπη]Ώαζο5 1ΠΟ- 
105 ἆεγεπ]ς[επῖ. 

ΕΧ ΑσΑΤΠΟΕςΤ Ε, 

διά «4βεπιομή, ᾖ7γο ΧΙΙ. 

ο ταως μῦτο 1. ἆε Ογ2ίσο, ᾱ- 
Ρυά Ῥει[ας α4παη Θ9[Ε τταάῖτ αυαπι αἱ]- 

ἵσαιη αρρε]]αητ, πΙπτηπι {σατυτρίηες {εριια- 
διηῖα: 6 απίρας {οἱ ΡΙρεραπῖ τεχ Ίρδε ασ τῃη- 
πας Πατ βαδ; αἱἱοταπα Π ας Ὀἱδετῖς, πῃος- 
ἵρ Ῥφηας Ἰμ]ς, 

»- 

Παρὰ τῷ αὐτῷ, οὗ τῷ αὐτῷ βιβλίῳ. 

. κ Α ΕΑΡΧΟ Σ ὃἳ ὁ Σολεὺς, ο, τετάρτῳ βίώ, 
πθοείπων περὶ τη Μήδων τρυφ]ς, χα ὅτι δια 

ταύτην πολλοῦς εὐνουχίσαιεν τῶν περικτιόνων, ἔπιφί- 
Ρε χαὶ }ΤὴΥ παρα Μήδων γοέσθαι Πέρσαις µήλο- 
φορίανν μὴ µόο ὧν ἔπαθον Τιμωρίαν, ἄλλα. | ολ απ; Της τῶν Φορυφορούτων τρυφῆς, εἰς ὅσο ἆλθο ὦγαγ« 
δρίας, ὑπόμημα, 

κ ΤΩΝ ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ, 

/ 3 ο» Παρὰὼ τῷ ᾽Αηαίω, οὗ τῷ |β', 

Ἂξ ΘΟΚΛΗΣ ὃ ο) τείτῳ πιρὶ Κυζίκου, 
9) ΓΠΠέρσαις Φησὶν εἶναι καὶ χρυσοῦ καλούμε» 

ο ὕδωρ, είναι δὲ 9 τοῦτο λιβάδας ἑβδομήκοτα καὶ 

µδένα πίνει ἀπ᾿ αὐτοῦ µόνον βασιλέα καὶ τὸν 
πβεσβύτατον αὐτοῦ τῶν παίδων. τῶ δὲ ἄλλων ἑώ 
τι πίῃ )άνάτος ἡ ὅημία. 

”. 

5 Ῥοτις θρω. ὁὃ Φοήρ. πεβεισήκεσαν. ο Με τούτον, 

Ες ξ ζ 
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σ78 ἘΧ ΟΗΑΕΕΤΕ  ΜΙΤΥΙΕΝΑΕΟ, ΡΕ ΡΕΒ». 1Ε6ΙΒ. ΕΤ ΙΝΟΤΙΤ. 

εκ τονςκχ ΑΙ ΡΕς ο.Σ 

του Μιτυληναίου» 

Παρα τῷ αὐτῷ ᾽ΑΑναίῳ, ο) τῷ αὐτῷ 
βιβλίω. 

ΑΡΗΣ δ) ὁ Μιτυληναῖος οὗ τῇ πέµπτη τῶ 
περὶ Αλέξανδρο ἱσορῳν Εἰς τοῦτον Φησὶν, 

κου τρυφῆς οἱ τῶ Περσών βασιλές, ὡσε ἔχεσ.) α| 

τῆς βασιλικής κλίνηε ὑπὲρ κεφαλ]ς οἴχημά τι πε" 
τάκλυοω, οὗ ᾧ χρυσίου ποτακισχίλια διαπαντὸς 
Ἔχευτο τάλαντα. καὶ τοῦτο ἐκαλεῖτο πθοσκεφάλαιο 

ᾖῥασιλικόν. καὶ απθὺς ποδῶγ, Ἑτερο οἴκήμα Τρίκλιο 
οὗ τάλαντα τεισχίλια ἔκειτο ἀργυρίου' καὶ προσηγο- 
ρεύετο βασιλικὸν ὑποπόδιν. ν δὲ ο) τῷ κοιτῶι καὶ 
λιοκόλλητος ἄμπελος χρυση ὑπὲρ τὴς κλίνη. τὴ 
δὲ ἄμπελω ταύτῃ ᾽Αμύτας Φησῦ, ο) τὰς σα- 
"μᾶς» καὶ βότρυα, ἔχέν ἐκ τῶν πολυτελεσάτων 
Ψήφων συντελειµέουε. οὐ μακράν τε ταύτης ἀνα- 
κέῖσιλαι πρατῆρα χρυσοῦ» «Θεοδώρου τοῦ ϕἌαμίου 
ποίημα. ο. νο ο 

Αιαιε ος οΦηαευ]απι ς 

Εκ σΠΑ βιΡἝξδ.. 

ΜΙιγίαηᾳο. 

ρα εωηη «41βεπΦΗΠΗ ευ ζε]ῇ - 

Πἱῤγο. | 

ἩλΠΣ9 απἴεπι ΜΙΙγΙενῶής Ποσο ο] 
μἱβοτία. Αἰεχαπάτί, Αά ταπταη» 18 ἐπ 

Ιαχωπη Ρτοσες{εταΏῖ Ῥετίατητη τεβέΣ» εν 

νετιῖσεπα τερῖ ευδ]15 [πρεπε 6ρ{εῖ ος 

Ίαπι ααήπαιε Ιθέξος ΠαρεΠς: 1. 4µο ᾱ ης 

ταἱεπίοταπι αὐσὶ ταϊ]]ία τεροβτα Τεππρετ { 

αν άνοια 
Ἰαραη:, Δά ρεἀες αὐῖεπι ουμδΙ18 μά η 

οηασυ]απι τΓ6ς ]εδξος ΠαῦεΠδ» 9’ πα μος 

ἔοτυπῃ αγρεητί ποϊ][ία τεροβἴα νο Αδ[οΙΜαπη, 
«Φπασυ]απα {σαῦείίαπι ΤΕΡΙ5) η  οπιηῖς οἵ- 
νοςαδαπῖο Οπή εεῖαπι ν115 ο, ο εαΡί. 
παϊα ἵπ. εἶας ουδἰςμ]ο ΕΓΑί (μμ ιο απεπι 
απο νετο. νίῖεπ ΑπΙΠΙ5» τη Εαδηίοίε {οτ]- 
σαθμοὺς Ἰπ[οτ]ρῃϊ» Τ4ΕΕΤΠΟΣ ας οιπΡΟΠΕΟΡ:. ας 
Ρΐ5 οκ. ρτοιϊοβσβπηίς. ΡΕΙΠΙΛΙΣ. ῥιϊαίε οταίετεῖΏ 
ποη Ῥτοςυἱ αῦ εα τεροΏτωπι Ἰησ η Ἅ 
πει, Τεοθοτά θ9πΠΗ οΡΗδ 
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ᾱ. 

αρ. 229 

περι Των 

ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΩΝ ΝΟΜΩΝ 
Κι. 1 

ΏΈς ΑΙΑΦΟΡΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ) 

ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΓΤΙΤΡΑΦΕΟΩΝ, 

Ὁ Β 

ΑΕΟΥΡΤΙΔΩΙςΙΤΕΟΙΡΥΘ 

ΕχοΡΙνΡΕΦΙΣ ΗΤ6ΤΟΕΤςΟΤΕ, 

ὮἙτ ΑΙΠΙΙ5 ΘΟΒΙΡΤΟΕΙΕΝν 5 

ΕχΧ ΝΥΜΡΗΟΡΟΚΕΟ, 

οἱ χηι, Λε ζώα, αβιαά 

Φο]ιο. «θορῥοςὴ Οεά. Οοἶο. ν. 928. 

ο ο ο. απίεπι Ρρατηῆι 
ὦρ ὦρ σοπιταΓῖ Ῥρατᾶπι Ππηβρις 

κέ σκζ) ατυπτατ 5 αρα εἲ (σ{ῶς1. 
ον Ι ω ἣαπι Ιῃ Ίος πἲ 1ήπίοίθς {6- 
ος ἐκ} πίοΠίδις ἀᾳ νία οεάαηῖ, Ε0- 
αρ ὢ ἀεπι 4ο Πο5 ΠΠοάο {8 ῥ8: 
ιο ενώ τυπῖ: 1π ας τερις πεαςᾶ- 

αἰαῃ. Αριά Οτῶςος εη]πι 
Ψτῖ απ]άσπι τος ἵπ Εοτο ἀβεπάας αἀπηπΙ(ίταηε, 
αἳ πιμ]θτας, ἁἀοπῖ ταπεπῖεθ, Ιαπϊβεῖο ἆθητ 

οΡθίαΠῃ: Ί]ίς Υετο ππα]ετες απἶάεπι 1Π {οΓο 
Ἀπηρη]απι εἳ σαιροπατίαπι εχετοεηῖ, αἲ νι 
ἀοπηῖ τεχιοτίαπι.  Φε[οβεῖ επῖπι, νίτος εῇς- 
Ίηπϊπατο νο]εῃς, προῖε αππτη πΠ]Ε1 εἴ 1η τερ]σ- 
Ώε αππρΙκῄπια εσ[επῖ, Ώε οΠ/ρΙταϊἹοΏε ΙΠῖες 

“46 Εαξία αἲ οοη{ε(ιεπάατη 1ητῖς παπαδίΠταξεήα 
ἁπΙπηυπι σοηγετιετεηῖ » 1]οταπι ορετα τππ]]ετ]- 
δις, αἲ πια]]ευτῖα 15 αφβρηανῖτ; πῖ Ώοη {ο- 
Ίππι αγπιὶς ργῖναεῖ, αοά πεσερίε εταῖ 1] «ση- 
ηρετα, {εὰ εἴαπι ΡΤορῖεΓ Ε8Πι αΠΙΠΙΟΓΗΠΙ 16- 
πη]βοπεπη αμδ Π]]αά ν]τβ Ρεπις εοπ{[ε(ιεβᾶ- 
ἕως, Πρεπεετ ἵπ 6οάετη τετῖη [ατα ΡεΓπιαΠθ- 
Ἱεηι, Ὁπάε εἴαπῃ Ίος απάθεια ρ]αῦίος ἐ5ί6, 
Δἳ Ί]ας σαρ]]ος Ῥτοπιίττετα Ἱππρεταν]ε: εἲ Πο5 
Ίαρε εαρίΏδηφ οπεΓα Ῥοσιατε, Ί]]ας {αρετ Πι- 
Τηρτίδ, «οδβιτ. Τεῖπάε νετο, Ίος αὐἰάειῃ, 
Ίεᾷεῃῖος »1]ία5 νετο «ο{ροτθ ετεξξο πιεῖετς, [π- 
πρεγ πε ρας αμΙάεπῃ αἰπίσμ]α ἆπο., αἲ ν]γὶς 
Ὀπῖσυπῃ ἀθάῖτ; εχΙΠπιαΏς, αΏΙπιος εεἶαπι εῇςο- 
πηπαγ] εοτηπη αἱ Υἱζαπι Ίτα Ιπ[Ηαετεής. Οποά 
Ὑά]6ᾳποφε Ροδῖεᾶα εγεηἰκ[ε {ετιηῦ. 

ΕΧ ς«ΤΕΑΡΟΝΕ, 

Πρτο Σν. 

ΚλΕΤΕΚΝΑΝΙΟΑΝΤΙ Ίο απἆ σεηίαΠι 
ος αἰος ο) το δι Ατῃποῦ, αξ οτι 61ο” 
ο ος πτο ἀϊσερατιτ. 1Π πας επῖπι ΡΓ8" 

εις πηίταπ 1Π πιοδιπη «οὗτητ «γοσοάΠ]ης: 
δε Ίάςςς αριὰ 695, ἵΏ Ίὰσμ 4ποάατι τα 

χάπι 

ΕΚ ΤΩΝ ΝΥΜΦΟΔΟΡΟΥ, 

ο» ’ . ο» 

ο» τῷ Τρισκαιδεκάτῳ τῶ βαρβαρικῶηι 

ΟΡ ΘΕΣΙ δὲ, τὰ μὲ ολαντίοίᾳ, τὸ 
δὲ οµοίοι χρῶνται τό Ελλησι, 
τὸ μὲν γὰρ ἐξίφασθαι τοῖς πρισ- 

ὰ βυτέροι τοὺς γἐωτέρους» ὁμοτβό- 
« πως καὶ ἡμῶν διοκοῦσι τῶ : 
ἄλλων οὐδόν. ο» μὲν γὰς τᾶς Ἑλ- 
λησι οἱ μὲν ἄνδρε τὰ κατὰ τὸν 

ἀγορὰν οἰπονομοῦσῳ » αἱ δὲ γυναικες, δω μέουσα|ν 
ταλασιυργοῦσῳ., ἐκεῖ δὲ αἱ μὲν γυναικες ο» ἀγορῷ 
περιπατοῦσι καὶ καπηλέύουσµ οἱ δὲ ἄνδρε κατὼ 
τὸν οἰκίαν ὑφαίγουση' ὃ γὰρ Σέσωσμις, ἐκιηλῦναι 
τοὺς ἄγδρας βουλόμεοσ, ἅτε µεγίσης χώρας Ύέγε- 
νηµένους χαὶ πολλοὺς Όντας, ὅπως μὴ συςβαφύτες 
ἐπ ἰσομοιραν ὁρμήσωσι, τὰ μὲν ἐχείνων έργα ταῖς 
γυναιξὶ, τὰ δὲ τῶν γυναικῶ εκείνοι, προσέταξε΄ 
ἵνα μὴ µόνο τῶ ὁπλων ἀγαγκαίως «ερηθέντες, ἃλ- 
λὰ καὶ τὸν γυχὴν ὑπὸ τῶν ἐπιτηδευμάτω ἄῑει 
Φέντες, ἀσμένως ἐπὶ τᾶς ὑπάρχουσι καταµένασυ, 
ὅθεν τοὺς μὲν, Ψιλοὺς εἶναι, τας δὲ ἀῑέναι ταφ 
τείχας προσέταζε᾽ καὶ τοὺς μὲ ἐπὶ τῶ χεφα» 
λῶν Φέριυ τὰ Φορτία, τὰς δὲ ἐπὶ τῷ ὤμωνν 
ἠνάγκασςθ» ἔπειτα δὲ, τοὺς μῶ», χαθημένουον 
τας δὲ, ὄρλας ἐφώσας οὐρί, καὶ ταῖς μὲ δύο 
ἱμάτια περέβαλε, τς δὲ, Ἑ" ὑπολαμβάνω ἅμα 
τοις ἐπιτηδιώύμασι καὶ τας ψυχαὸς αὐτῶν ἐκθηλύ» 

ὃ καὶ Λυδοῖς ὕφερο συμπεσέή Φασί σθαι, Ὁ 

ΕΚ των ΠΤΡΑΒΩΝΟΣΗ 

ὦ τῷ ιὅε 

Γ Τ ΑΡΑΠΛΕΥΣΑΝΤΙ δὲ ταῦτα ἐφ᾽ ἑκατὸν --ᾱ- 
[1 δίως, πόλις ἐς ̓ Αρσνόη. Κροκοδείλων δὲ πόλιρ 
ἐκαλεῖτο πεότερο. σφόδρα. γα 0 τῷ ιόμῶ τότῳ πι- 

μῶσι τὸν κροκόδελο" καὶ ἔφη ἱερὸρ παρ αὐτὸ, οὐ 
ΤΗΕΓ ο "λίμή 
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75ο δι ο δισ κ Α. 85: Ν.Ε, 

λίμνη καθ αὑτὸν τρεφόµενος, χεροήΦης τοῖς ἱερεῦσι' 
χαλειται δὲ Σοῦχος. τρέφεται δὲ σιτίοις, καὶ κρέασἰ» 
καὶ οἵνῳ, προσφέρόντων ἀεὶ τῶν ξένων τῶν ἐπὶ τὸν θέαν 

ών, 3 αὐτόνι μυςαγωγῶν ἡμᾶς, συηλ»ο ἐπὶ τὸν 
λίμνη κομίζων ἀπὸ του δείπγου πλακουγτάριον τι 

2 ο». «ς : λ μα - 
ἀφικνουμένων. ὁ 7 ουν ἡμέτερος ζθος» ουήό των οστί- 

/ ) λ λ Αν / ΄ ϱ/ Χαὶ χρέας ὁπ Τον, χαι,προχοἰοιόν τι µελικρώτου. εὕ-. 
λ ω χ ῥομυ δε ἐπὶ τῷ χέλε κείµωον τὸ »)ηρίον προσιόντες 

Χ εν κ ς Ν 5 ο» , : { τς Φὲ οἱ Περι, οἱ μὲ Φιέσησαν αὐτου τὸ «-όμα, ὁ δὲ 
3 1 λ { λ / Ὡρ λ ὃ επέθηκε τὸ πέµµα» καὶ πάλη «τὸ κρέας" εἶτα πὸ 

/ { ἳ / 3 Ν / µελίκρατο κατηρασε. καθαλλόμεος δὲ εἰς τὴν λίμνη 
ν» / - ν »]/. ο» δίηξεν εἰς τὸ πέραν ἐπελθύντος δὲ καὶ ἄλλου τῶ ἕέ- 

ς 2 Ν ο. Ἵ νῶν, κομίζωτος ὁμοίως ἁπαρχὴν, λαβόντες περίηλθον 
/ ἡ ΄ Ν ὀρόμῳ, καὶ καταλαβόντες ππροσίνεγκαν ὁμοίως τὰ 

/ 

προσεεχθεντα, 
Με Ἆ δὲ τοις φ ”, : 4 ωμής ἆ Τα, Φὲ Το Αρσμοϊτήη» καὶ τον Ἡρακλεωτικον 

| κ ς ετο, νο ο» )9µον Ἡρακλέου, πόλις, ο) ᾗ ὁ ὑχνεύμων τιμάται 
« 4 ΔΝ Ν ο πα ὑπυαντίως τοις ᾿Αρομοΐταις, οἱ μὲν Ύὰρ τοὺς χροχο- δείλουο τιμῶσι, (καὶ διὰ τοῦτο ἥτε θιωρυζ αὐτῶν 
μισή ἔσι τῶν κβοκοδείλων, χαὶ ή τοῦ Μοίριδος λί- 
μη’ σέβωται Ύαρ χαὶ ἀπέχονται αὐτῶν) οἱ δὲ τοὺς 
ΙχνευμοιΔό, τούς ολελριωτάτους τοῖς κροκοδείλοιο» 
καθάπερ καὶ ταῖς ἀσπίσι: καὶ γὰρ τὰ ὠὰ διαφθείρε- 
συ αὐτῶν, καὶ αὐτὰ τὰ οηρία, τῷ πηλῷ ο θωρακι- 
σθύτα, κ. τ. λ. ο ϐ 

Ἑξης δ᾽ ἐφὶν ὁ ΚΚυοπολίτης νοµὸε, καὶ Κυνῶν πύ- 
λι, ο) ὁ "Ανουβι, τιμάται, χαὶ τοῖς χυσὶ τιμὸ καὶ σίτισις τέτακταί τις ἱερά, 
: Εν δε τῇ περαίᾳ Οξύρυγχος πόλις, καὶ γομὸς ἁμώνυμος' τιμᾶσι δὲ τὸν ὀξύρυγχω, καὶ ἔσιν αὐτοῖς ἱέρον ὀξυρύγχου" καί Τοι καὶ τῶν ἄλλων Αἰγυπτίων Χουή τιµώντων τὸν ὀξύρυγχον. τυὰ μὲν γὰς τῶ ζώων ἅπαντες κονῇ τιμῶσιυ Αἰγύπιτιοι, καθάπερ τῶν πεζῶν μο τθία, βοῦν, κύνα» αἱλθυρο" τῶν δὲ π.τηνῶν δύο, Πέρακα καὶ ἴρι' τῶν ὃ ουύδρων δύο, λεπιδωτὸν ἰχθὺν καὶ ὀζύρυγχο. ἄλλα ο ἐφὶν ἃ τιμῶσι κα ἑαυτοὺς 
εχασ-οι ». χαθάπερ Σαιται πρύβατο, χαί Θηβά ται” λάτο δὲ ἆ τὸν ο) τῷ Νάλφ τνὰ [χθὸν, Λατοπολῖ- πι, λύκο τε Λυκοπολῖται κυγοχέφαλον δὲ Ἑρμοπο- 
Αιτα[, 5 κάπου δὲ Βαβυλώῃοι οἱ κατὰ Μέμφν' (έσι ο) ϱ κέιπος τὸ μὲν πρόσωπο εωχὼς Σατύρῳ, τἆλλα οδὲ μόνος αι ἄρχτου μεταξύ ϕ γθναται ὃν Αίθιοσ (οι). ἀοτὸν δὲ Θηβαίοι, λέωτα δὲ Δεοτοπολῖται» αὖγα 
δὲ και. Τά γον Μρθδήσιο, μυγάλην δὲ ̓ Αθριβιται ἄλ- 
λοι ὁ ἄλλοπι, τὰς. αἰτίας οὐχ ὁμολογουμόας λέ- Ὕουση, 

μοη. 
"Καὶ μετὰ τινά. 

Ἶ δὲ τν. / .) λ ϱν ο» 

ει Αβύδῳ Τλμώσι τον Ὄσιρν. οὐ δὲ τῷ ἱερῷ 
ν 2! Ἴ 3 , 

τμ ὥς ο. 06 ουχ, εξεσι, οὔτε φὰὺν, οὔτε αὐλητὴ» 
τ ολτ , ον ώμο ὤὢ ουτέ άλτη, ἀσιάρχεσθαι τῷ θιῷ »κατάπτερ τοῖς ἄλ- 

λοις «}εοισ έθος, ιν δρ 
᾽ ν Αλ Σχ 2 2 Ι αι 

Μετα δὲ τὴν Άβυδον Διόσπολις ἡ μικρά" εἶτα Τόν- 
τυρα πόλιν. οταύθα δὲ διαφερόντως παρὰ τοὺς ἄλ.-- 

2 / 5 - λους Αἰγυπ'τίους ὁ κβωνόθειλος ἠτίμωται., καὶ ἔχθι- 
ως / / ς σ 

σος τῶν ἁπάντων »ηρίων Ιθόμιγαι. οἱ μὲν γὰρ ἅλ- 
3 τν / .. / ; λος, καί περ εἰδότε, τὴν χακίαν τοῦ ζώου, καὶ ὡς 

ο. / / ς/- 
ὀλέθριο τῷ ἀνθρωπίνῳ γένει, σέβονται ὅμως, καὶ ἀπ 

ν / / ο. χοται' οὗτοι δὲ πάντα τρόπο) ἀγιχγεύουσι, χαὶ δα. 
ϐ / 5 9 “/ οἱ ο χ ψύ , . 

φ Ἡρουσῳ αυτοῦ». Έγωι ὠσπγερ Τους ὕλλους τοὺς 
᾿ -- ' λ ΑΦ , ν προς τῇ Κυρηαίῳν Φυσιν τηᾶ, ἀντιπάγειαν έχεν 

λ |. 5 { ὢ 

"τυρ τὰ ερπετὰ, οὕτως καὶ τοὺς Τωτυρίτας Φασὶ 
αν οσο , πθὺς 

-. α γΝα]πα 
καὶ κήβον. 

νοια]ρας αςα]ρίίτεπα αϊαιο 1ΡΙη: ϐ ὀ 
Ίρις ἀπο, Ἱεριάοξαπι (14 εδε μααπηαα() μν 

ὑτόθι επι ἐντίμων οἶμετεῖο, ὃ φρ ἑνέθηκε, 

{απ παϊτίίας, οἳ {ασρτάοιριης πιαπ/{αείυς: ας 
θυςμης νοσαϊατ, Νπιπτατ απἴεπι ῬΏς, ΑΙ: 
ηε θἳ ν]πο, «15 α ρετεστ]πῖο αΏετιπειτ αά 6- 

. ἀμαπιοα! Γρεξζασυ]μπη νεπἰεηΏίΡι»., Ἠοίρες Μ: 
'4ς9 ποίτες, ππας εκ Ποποτατῖς 1Ρῖ νΙσιδ», 84 
ΠοΡῖς {αστα. οοπηπιοήΏταΡαϊ, -αᾱ αεί πα.» 
οεἀεπδ, Ῥ]ασεπιη]απι» αἳ «αΤΠΕΙΠ αδίαπι, εἴ 
αποάἁαπα ππ]β γα[εα]άπι ο οσπα αἰτυ[ῖ. Βε- 
{παπι ἵπ' τῖρα Ίάσμ5 Ιπνεπίπιις: εκ [οετὰοἵ]- 
δις α)1 εἶηπς ος αρετετΙΏῖ, 319 Ρ]ασεηίατα 

Ἰηρεδῇι, Ρορῖεᾶα.σαἴπεπα:. ἀείπάε πι {αι 1Η: 

{μάϊι.  Π]ο ἵπ ]άοαπι ἀε[ιίεης, 1Π ΙΙΕΕΓΙΟΤΕΠΙ 
Ῥαπίοπι πταἰεεῖε: 4πμπιας αἰίμς ο[ρος θάνέ- 

: 3 .1. ο ον . πα 

π]δίει, εἰ Ππη]ίτετ ρηπ]εῖας. ατυ[ῖς{εῖ, ο ἰρ 
Ίασυπι οἰτειπηθιηίες 1άεπι 1Πγεπῖο «Τος0 

.ορίμ]ετιηῖ, 

αιῬοςί. Ατβποζισαιι- Ἠετας]εο[ῖςβπιέ ας Γεὔέηταπι εδι Ἠεισι]ὶς οἴνίιᾶς, 1π 444 Ηιϊ 1πεΙπ]οῃ.,. «οΠῖΓα. ΠΙΟΤΕΠΙ ωβοσμα σβιπι εηῖπι «γοσος]ος οοἶπε, (εί Ρί ποια 
Παδεηί ογοςος[]ῖφ ΡΙεπαπα, εἴ Μωπάις τα ηαπι επεταητιτ, οἳ αὐ εἰδ. αὐήπειι) οἷο- 
ε]εοτῶ απἴθπι ο]ΗΏῖ Ιομιο ος ο Παπ οοἁ[]ῖς εἰ α[ριάῖριις ραηαἱαἰοιρήπν ος αμ 
εε 6Άτηπι ονα ἀείοητ,  εἲ 1935 ΡΕ14 οἶσπε, Ίητο ατπιαί, ὅτο, ᾿ 

ο οἳ (4” 
εφ πίτατ ΟγποροΠίαπᾶ μασ : Ὃ μες 

ΏΗη Ἠσῤ8,, ἵη 4πα Απαρὶς οο[τασ» ος ς 
αν. ἴμ9, 

{αςετ οαἶάαπι εἴρας οαπ]δ5 Εδί οοπ[ατα «ας 
2 . 9 ΟΥ” 

1η πἱτοτίογθ τερίοΏε Εδῖ ΟΧΥΥΠΕΙΗ Οσ7- 
ἴαδ, εἳ ρτα[εέίατα εοἀεπι ΠΟΠΙΠΕ. τας ο οπίπῃ 68ἱ: 
τγηςμις «οΗτασ, εἲ Ὀο ελ ο 

ὶς οἳί ἳ ΑΕΡΥΡΙΗΙ ο ααπινῖς εἴἶαπι «είεΠῖ ΑΕΡΥΡ ἵππι αθάαία 
ΤΥΠΕΠΙΠΙ ΡΙσεπι «ο]αῆΕ. Ῥηπί εΗ! κ ῷ 

απήπηα]α αυ ΑΕσγρι υπῖνετῇ εοιπή) ς 
| ασ ει». τεττεβτῖοις τα, Ῥονεπ» ϱαΠΕΠΙ’ ας αηπας” 

{σεπι, αεἳ οχγιγπεµίπ, ὃαπι ετ αμ ος 
Ίππι σοἰαπταζ.  δίο θαῖια ει ΤΠεραπί οὔεΠ» 

Ίαταπ νετο, απἱ ΡΗεῖς αμ]άαπι. εδε 1η Νίο, 
],αιορο]ιταπῖ: Ίαρυπι 1ωγεοροΙταπΙ, ογπος” 
ρμαίαπα Εετπιορο]ίαπϊ» εερυπι Βαδγ]οϱ 
ααἲ {πε Ίηχτα Ἱεπυραίτη, . Έερις {ασε 3 
ει {αιγτο ΠΠΗ]επι, σείεῖα ΙΠΙΕΙ Ε8ΏΕΙΗ η : 
υσ[ατης 1η ΑΕβορία πα[οἶτατ. “Αααῑαπι Τ5- 
ραπῖ, Ίεοπεπι Τ,εοπῖορο[(απῖ, «βΡΙΑΤΙ εἰ τ 
ουσ Μεπὰεβί, πιηχθπι αἴαποιπα (46 τη α. 
μ00 επί πηρα] (Τώσύγ) ΑΙΗΠΙΡΙΙΕ” ος 
πα, ΟαΠς/15 γετο αΠειπι {πιεί 1 ΠθΗ 
{εΠ/Ιεηῖες, | «ες 

1 με ία {6Ι' ο, 

οπιρ]ο ΠΟΠ Ινγ 
πος οἰμαϊᾱ- 

ἀαπι ΠΙΟ5 

ΑΡγαΙ ΟΠ5ῖς εο[ίτατ; ἵπ εἶης ἴ 
σε, πες οβΠίοΓ, πος ΠΡΙΟΙΠΙ» 
ἆο {αοπβοῖαπι αμ{ρίσατῖ: αμεππβά πιο 
εδὲ αἱ ἀεῖς, ρα 1 ν. ο 

Ἐοςῖ ΑΡΥάΙπι ει Ῥατνᾶ Ῥιο[ροϊον τος 
Τεπίγτα μ1ῇ6, Είῃς Ιηςο]ῶ ρτειος ο ῄπα- 
ΑΕΡΥΡΙΙος εχσε]ἰεπῖετ. τοσο πα, αν 
τπτ, εἲ ος οπιπίρις Ρε]]αῖς ἱπΙπηεἰκβηῦ πας 
Ῥεητ, ΊΝαπι εετεῖ απβπαιαπι εἶπ5 ο ππ]εῖο- 
τηα]1]απῃ ποτ]πῖ, εἳ ΠΗΠΙΑΠΟ ΒΕΠΕΠΙ Ρ . οἆῖδ 
{πι εχἰ(ήππεπε, Τεπιγπτα οπιπίρας ον αυϊ 
ε05 Ρετνε[ήραπε, αἴάπε οσεἰάμηξ. . τοπαί” 
ἀϊσαπτ, απεπιαάπιοδαπα Ρ/ΥΙΗ αριά. ὦ ρεπε 
σαπι τερῖοπεπι παϊωτα]επα αμαΏάαΤῃ ν1ΠΔ {ο εο” 
αἀγεΓ[ας {ετροητες; Πο ει ΓεΠΙΥΠΙΕΙ εδς αι 

ο η 
ϱ ὀμραλισθότες, ὁ Μα ἷπα τῶν. - 



/ φ 

1. 

ἴγα «{οσος1]ος, αἳ π]β]] αὖ εἰς ἁατηπ] ασοῖρΙαη, 
{6ὰ Ιπἱτερίὰε ΙΤΙΠΕΠΤΗΣ, εἴ ααΠθίΏ ἴταπεηῖ, ἃ- 
11ο πεπη]πς αμἀεπίς, ὅτς, 

Ῥηρτα ΊΜεπιποπῖάτη αατεία {ππε ΊἹερυπ 1ο” 
αμ]! ἵη {ρε]αποῖς ααϊδαςάαπα 1η ]αρίάεπη ΙποΙῇ, 
οἰτεῖτετ απ... πηίταπα ἵπ πιοάσπι {1ξΗ1, {ρε- 
ἐἴαιπσπε (ππα ἀἱρηῖ. Ἰακῖα Ίο ἵη ορε]{[εῖς 
ὐἱδράαπι Ιπ[οΠρτῖοπες {απε, απ τεριπι 1]- 
Ίοταπῃ ἀϊγ]τῖας ας ροτεπιῖαπι ἀεε]αταΏῖ, αἴαιε' 
Ἱπρεήηπι πσαας 11 βογιβίαη, εἲ Βαξτα- 
π8πι, ει Ιπάῖαπαι, εἲ απσο πιης Ιοπῖα ἀῑοιτατ, 
Ῥιοραρατυπα,  Ἱεεπι τπρατοίαπι ππαρηΙεπάΙ- 
Ώειῃ, εἰ οχοτοῖίης οἵτεῖτες πη]]]ε π]]]]]α. Τη68- 
Ῥαπῖ πιαχῖπια {ἀδέτάοτες αΠτοποπηῖατη ΡΗΙ]ο- 
Ἱορβίαπισαθ εχετεστα ἀἰεππίης: Πἱ πο Ἰάπ8 
Ίεὰ {ο]15 ουτ[α αππος πιπιεταπῖ, ὑΠρίπια ἀῑε- 
τη ἀποάσείπι Ἱπεηβδας, αποταπα απΙδαιε 
Χχχ, οοπ/τεῖ ἀῑερας, αὐίπαιε ἀῑε αποζαΏπΙς 
Ἀθ[]οῖοῃτος. ΛΑ τοτῖας νετο αππί σοπηρΙειπεῃ- 
Τοπ 4 απ απσάἆαππ ἀῑεῖ ρατςι] εχετΓαΠῖ; 
ΕΙΤοΙΙΙοπεπι απαπάαπι οοππροπιπί ε Τους ἀ1- 
δις, ἴοιῖδαιε αηπίς: αποῖ ΡρατΠςμ]ς ΕΧΕΙΙΤΕΠ: 
τες οἳ «οὔπητος ἀῑεια σοηβσίαπς. Ἠπίαβπιοςί 

{αΡ]εΏί]ηπι οπηποίη ἸΜετευίο Ίπ Ριτς (τ]- 
σης, Ίονί, απεπα ρΙεῖραε εο]απέ, νΙρο.: 

θὐῶάαπῃ σοπετο -εἰατίσήπια εἲ {ρεσίε ρα]εευτ]- 
πια αοτατητ: απαίες Οτῶςῖ Ραἱϊασαδ, Ίος ερῖ 
Ῥε]]ίσες, νοςαπὲ. Έα Ρε]]εῖς πιοζε, Ευ αὐ1’ 
δις νι] σοῖς, πδαπε αἆ πατιτα]επ «οτροτί5 
Ῥυγραιίοποπι.  Ῥοδι Ρρητραϊίοπεπι ντο ἀθἴΙ: 

Ἴεᾷ Ρτῖης απαπα παραῖ, Ῥοδῖ Ρε]σαξις τεπρῖς, 

1Ώ ποστς πιοτεῖη Ι4Ρεῖαζ. 

Ῥοσι Έμορας εσε Ηετπιοπί]]ς οἰν]ίας,Ιπ 48 
΄Αρο]]ο ετ Ταρίτες οἰαπευς: Εὶς εἴἶαπι Ῥο αἲἲ” 
τας.  Ὠεϊπάε εδὶ ΟτοςοάΠοταπι π1ρ8 46 εαπα 

Ῥε]]άαπα σος.  Ἠίπς Ψεπετῖς 1108, εἴ ροδίεα 
Τ αιορο]ῖ5 ααῶ Ῥαϊϊαάεπι εἰ 1,αἴπι 6ο]1ε. Ῥοδῖθα 
Τασῖρα οἰνίτα, οἳ εἶας (επιρ]υπι, Τη αἱτεΓΙοΓθ 
τθρίοης οσῖ Ασοϊριιταϊη π1ρ5. αδὶ αεςΙρίτες 
οταν, ΤὨσαϊηάε Δροϊμπίς ατρς ας εΠΙαΠα 
στοςοφ!]19 εδῖ ΙπΙπῖσα, 

ΌΡ δΑΕΤΗΙΟΡΙΕΒΝΥςΕ. 

«{ρμα εί ἐΑΕ ᾖ2γο. 

Ῥ ΕΥΝΝΜ ραιαπε, αἰεοταπα, Ἱπππποτία]επα, 41 

τ6ΓΗΠΙ ΟΠΙΠΙΗΠΙ σαμ5{α Πε: αἰτεγάπ], ΠΙΟΙ- 

Ἰαἶσπη, αἲ ποπ]ηθ «ΓεΔΕ, εἴ ποΏ Πε «οβη]έα 

βισῖ]ῖς. Ῥ]ετιππαε απ{εΠῃ 605 ἃ απ]ρας ΡεΠθ- 
Πείαπι ασεερετιπε, εἲ τερίος., ΡΙο ἀῑῑ5 παθεπτ; 
τοσος [105 οοππάΠ6Ρ οΓηπΙηπ] {ΕΓναΓΟΓΕΦ εἲ 
ου[ίοάες 65/6 ῬηϊαΠε, «εῖετος Υετο» ΡΠΙΥΕΕΙΠΙ 

εοτΏπῃ αιήρᾳς Ρεπε[εσειαΏῖ. Επ Ἡς απΙ αἆ 

Τογάαπι αδίίαπε,, ποηπη]Η ΓαΠ: αι ἆεος ΠΟΠ 
ετεάυπτ, ααὶ απΙάεΙη ΦοἱΕΠΙ οἀετῖπε, εἰ ἀεῖθ; 

επῖατ α απ εππη αχοΓ]τΙ νιάεηῖ» ῬτορίεΓεᾶ 
θ1οά εοδ ται τ Ἰπ[ε[ει: αἴαιε οὐ 1ά 1Π ρα]η- 
ᾷ6ς Πιρ]απι. ἸΜετοῦς εὔ]τοτας εείαπι ΗετοιΙ- 
Ίσα, Ῥαπεπι ετ Ίῇάετα νεπεταπτητ: ας ΡΙ5- 
ἵεγεα απεπάαπι 4εαπῃ Ῥατρατίςαπῃ. 

Μοτιιος αἱ ἵπ Ώαπιεπ αρηςῖαπε, αἰῖ εἴτ- 
συπη{{ο νίπο ἁοπαῖ {εγναΏὲ, αἰῑῖ Π βΕΙ]Ιρας 
αἱνεο]ῖς 9ος οἴτουπι ἕεπαρ]α Δε[οαϊαπε, Τηθῖα- 
ΤαηᾷΗῃ Ῥοτ οος εχἰρυπῖ, εἴ {απέἩπιοπῖατη α- 

Ῥεης,  Άερεπι οοπ/ἩΏτηιπὲ ευπα απί νε] Γος- 
Τη γε] αἱοπάοτυπι ρεσοτυπα υἱπίυῖε» Υε] τοῦο- 
ΤΕ» νε] ορίυις εχςε]]αῖ. 
Δηὔφπατης πρι Μετοῦα Γππιπια Ροϊείῖας 

ΒΙῖ Ῥεῃες {ασετὰοῖες, ἴαηπῖασααε ατοτ]τᾶδ, αἱ 

μι ΒΗη( παπι πῃ]σ[ο πιπεΙο πΠοτίΕπι τερῖ 1Π1ρ8” 
ης, ες οἱ αἰαπι {αβ]σετεπῖ, Ῥοθίπιοάο ΤΕΣ 

ἀλάαπη σορ[ιειμάΊποπι Ίαης αὈο]εν1ῖ, εαῖα 
Τηᾶ” 

ΌΕ ΑαξσνγρτΙΔοιςιεςσΙβθνς Ετ1νςτίτντίς, 281 
ἀ ' “ να αθὺς τοὺς προκοδείλις » ὤσε μηδὲ ὑπ' αὐτῶν πάσχει, 

2 λ ο. 2 ο» ο 
ἀλλὰ κα) κολυµβΦν ἀδεῶς, καὶ διαπερον, μηδεὸό 
3) -ς ω 

ὤλλου »)αβροὐτος, 
"Ὕπερ δὲ τοῦ Μεμνονίου, 9 Ἴκαι βασιλέων οὗ σπ:η- 

λ / 
λαΐοι λατοµήτα|» περί τετταράκωτα» αυμας-ῶς 
κατεσχευασµένα., «)έας ἀζιαι, ο δὲ ται 9ήχαιά 
ἐπί τυῶι ὀθελίσκων ἄναγβαφαι δήλοῦσαι τὸν π'λοῦτον 
τῶ τότε βασιλέων, χα τὴν ἐπικράτειαν, ὡς µέχρι 
Σκυ»)ῶν, καὶ Βακτρίων καὶ ηδῶν καὶ της γὸν Ἰωνίας 
διατείνασαν χαὶ Φόρω πλ]θος, καὶ σρατιᾶς περὶ 
ἐκατὸν µυριάδας, λέγωται δὲ καὶ ἀφρωόμοι καὶ Φι- 
λόσοφοι µάλισα οἱ οἼταυ-α Περί. τούτων ὃ ἐσὶ καὶ 
τὸ τὰς ἡμέρας μὴ κατὰ σελήνη ὤγευ, ἀλλὰ κατὰ 

υ / 5 ν 

(Ἠλίο, τό Τριακο»)ἡμέροις δώδεκα μησὶ ἐπαγόγτῶν 
σπ'γτε ημέρας κατ’ οῬιαυτὸν ἔκας-ν' εἰς δὲ τὸν ἐκπλή- 
βωση τοῦ ὅλου οἈιαυτοῦ ἐπιτρέχοντος μορίου τιὸς τηό 
ἡμέρας, περίοδο τιὰ συτιέαση εξ ὅλων ημερῶ ν 
καὶ ὅλων ολιαυτῶν» 3 τοσούτων ὅσα µόρνι τὰ ἐπιτρέ- 
Χοτα συνλθόγτα ποιῖ ημέραν. ἀγατιθέασι δὲ τῷ Εβρ. 
μῇ πᾶσαν τὸν Ὁ τοαύτην σοφία" τῷ δε Διή, ὃν µά- 
λισα τιμῶσι, εὖειδεςάτη καὶ γένους λαμπροτάτου 
π’αρθέγος ἱεράται, ἃς καλοῦση οἱ Ἕλληνες παλλάχας, 
αὕτη δὲ καὶ παλλακεύει καὶ σύνεσιν ος βούλεταί, 
μέχρι ὧν 3 Φυσικὴ γέηται τοῦ σώματος κάκ)αρσις' 
µετα δὲ τὸν κάθαρση δίδοται πρὸς ἄνδρας. πρὶν δὲ δο- 
οὐναι, πένθος αὐτῆς ὤγεται µεταὰ τὸν τὺν παλλα-. 
χείας καιρόν, - ελ» 

Μετα δὲ Θήβας Ἑρμονθὶς πόλις, ο) ᾗ ὅ, τε Α. 
πόλλων τιμᾶται καὶ ὁ Ζεύ:' τρέφεται δὲ καὶ ορταῦθα, 
βοῦρ. ἐπειτα Κροκοδείλων πόλις, τιμῶσα τὸ Ρίο), 
εἶτα ᾿Αϕροδίτης πόλις' καὶ µετα ταῦτα Λατόπολις, 
Τιμῶσα ᾽Α.)ηιῶ καὶ τὸν λάτο, εἶτα Εἰληθυίας πόλιό 
καὶ ἱερόγ. ο) δὲ τῇ περαΐᾳ, Ἱεράκων πόλις, τὸν ἱέρααι 
τιμῶσα" εἴτ᾽ ᾽Απιόλλωνος πόλο, καὶ αὕτη πολεμοῦσα 
Τοῖς κροκοδείλοις, ο βρες νὰ 

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΙΘΙΟΠΩΝ. 

. Παρα τῷ αὐτῷ, ο) τῷ αὐτῷ βιβλία. 

λ ) αν - 
(5) τν δὲ νομίζουσι » Τὸν μέ αθάνατο)’ (τοῦ. 

το ὃ) εἶναι τὸν αἴτιο τῶν πάντων) «τὸν δὲ, 
Λ ο εγ, ὁ ων 

ητὸν ἀλώυμο τυα, καὶ οὗ σαφη, ὡς ὃ ἐπὶ τὸ 
Ἀ ΔΝ 2 / λ ο Ν ανν / πολὺ τοὺς εὐεργέτας, καὶ βασιλικοὺς, »)εοὺς Ἰομίζου- 

! 4 
σι, καὶ τούτων τοὺς μὲν βασιλέας», κοιοὺς απώντωρ 

λ ον Ν » ο. 

μὲν σω]ήρας καὶ Φύλακας, τοὺς ὃὶ ἰδιώτας, ἰδίως τοῖς εὖ 
ο κ ώφ κο ν΄ ϱὶ λ ο” : ο φ, 

-πας)ουση ὑπ' αὐτῶν, τῶν δὲ πρὸς τῇ διαχεκαυμένῃ τι- 
α . ς : ν 

νὲς., καὶ ἀθεοι νομίζαται 5 οἵ γε καὶ τὸν ἥλιον έχ- 
ο» / )αΐρεν» καὶ κακῶς λέγέῳ ἐπειδαὺν προσίδωση ἀγίσχοι- 

1 ον ον ναι 

τα, ὧς καίοτα χαὶ πολέμούτα αὐτοίε, χαταφεύ. 
3 λα ς Λ..-:3 / κας / 

γεν τε εἰς τα Έλη, οἱ οἱ ο) Μερό καὶ Ἡρακλέά 
ον 1 / η) 

καὶ Πάνα καὶ Ἴση σέβωται, πθὺς ἄλλῳ τυὶ βα- 
βαρικῷ. εονον 

λ δὲ ορ ΙΕ λ ο 5 3 
Τοὺ» οὲ γχροὺς οἱ μθ εἰ τον ποταμον εκριπτουσή» ' 

οἱ δ᾽ οἴχοι κατέχουσι, πέριχέαντες ὕαλο, τνές δὲ ο3 
Χέραμίαιφ σοροις κατορύττουσι, κύκλῶ τῶν Ιερών. 6ΛχοΝ 

. ο» π ΄ ς / 

τε τὸν ὑπὲρ αὐτῶ ἀπαιτοῦσι, καὶ πάντων γι εῆσι 
/ 

ν ο” ή ο. / 

µάλισ-α. βασιλέας τε καθιςᾶσι τοὺς κάλλει διαφέ- 
7 ο 

Ἀ Ὕ { ᾿ Ἀ / -- 

ρωτας ἀρετῆ κτηνοτροφίας Ἡ ἀγδρέασ» Ἡ πλούτου, . 

Ἐν δὲ τῇ Μερόη χυριωτάτην τάξη επειχον οἱ ἱεῤῶς 

τὸ παλαιό’ οἵ γε χαὶ τῷ βασιλει ο τα ἔσθ 

ότε ἀποθήσκευ, πέμγτόν 
ΜΟ 9 και καβίσ-ασ αγ 

ἀγ]᾽ αὐτοῦ ἑτερο). ὕσ 6ρο) δε κα]έλυσέ τις τῶ
ν βασιλέων 

| | στὸ 
α ο λ.χ 

«ή β) τοσαύτην. ὃ τοσαύτην µάλία σοφ. Τα γεῖ, εχεπηρΙ. οὔσγε καὶ τὸν να ρον 4 
9 
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2] 

τὸ ἔθοο, ἔπιων μεῷ ὅπλων ἐπὶ τὸ ἱερὸν ὅπου ὃ χρυσοῦς 
2 νὰ Αρ κςν . / / 96 ΕΠ καὶ τοὺς Ιερέας ἀποσφάξας πάντας, 

Έσι δὲχα) τοῦτο ἔθοο Αἰθιοπικόν. ὃς γὰρ ἂν τῶν 
΄ οω / λ ο. ς ο» : βασιλέων 3 πηρωθὴ µέρος τὶ τοῦ σώματος ὑπωσοῦν, τὸ 

/ λ ς / ο κος εἰ ουδ λ αὐτὸ πάσχα8ση ὂι συνόντες αὐτοῦ µάλισα, ὃν ) αὐτοὶ 
/ 3 / ν ρω 

Χα συγαποθιήσκεσυ" ἐκ, δὲ τύτὸ Φυλαχὴ του [βασι- 
/ 3 λ ρα 2 ω 

λέως ἐφί πλείςη παρ αὐτῶ, κ. τ. λ. 

Ες τον Ελοὗτταρ«ο Υ 

ον τῷ περὶ Ἴσιδος καὶ Ὀσίριδος, 

ΙΓΤΥΠΤΙΩΝ δὲ ὃν πολλοὶ, «εραπεύυτες 
{ ή αὐτὰ τὰ ζῶα, κα περέποντες ὡς «Φεοὺς, οὗ 
Ὑέλωτος µόνο οὐδὲ Ὑλευασμοῦ χαταπεπλήκασι τὰς 
ἱερεργίας' ἀλλὰ τοῦτο τῆς ἀβελτηρίας ἐλάχισόν ἐσι 
χαχόν, δύζα δὲ ἐμφύεται δεν, τες μὲν ἀσθεεῖς χα] 
ἀχάκης εἰς ἄκρατον ὃ ὑπερεδεσα τὸν δεισιδαιµονίαν » 
τοῖς δὲ δριμυτέροις καὶ ε)ρασυτέροις εἰς ἀθέωρ ἐμπίπ]ν- 
σα καὶ )ἠριῶδής λογισµες. 

Ὀλίγῳ ὕφερο; 

ἐ Μόνι γὰρ ἔτι νῦν Αἰγυπτίων Λυχοπολῖται πεύ- 
βατο ἐσ,}/ουσι᾿ ἐπεὶ χα) λύκος, Ὁν «εὺν νομίζου- 
συ. ὃν δὲ Ὀξυρυγχῖται καθ ἡμᾶς, τῶ Κυιοπολιτῶ 
το; οξύρυγχον ἰχ»ὺν ἐσοιόντων, χύνας συλλαβύ- 
τε χα] «Ῥύσαντες, ὡς ἱερῖο κατέφαγον, ἐκ. δὶ τού- 
του καΤας ώντες εἰ πόλεμο, ἀλλήλουε τε δέδη- 
καν κακῶς καὶ ὕστρν ὑπὸ Ῥωμαίων χολαζόµοο 
διετέθησαν, 

Μετ ὀλίγα, 
- 

σα οπ πν ϊ / 5 ν. ου Με ου χα] πρόβατον καὶ (χγιώμονα 9η- 
ς 

ϱ / / ντ 3 : 2 ο ολ ὅτι χρίας ἕγεχα καὶ ὠφελείας ζτίμησω ὦρ 

όσο 

Αήμνοι χορύθους» τὰ τῷ ἀττιλάβων ἐὑρίσκοτας 
θὰ καὶ κόπτογτας᾽ Θεσσαλοὶ δὲ πελαργοὺς» ὅτι 
λος οφης της γῆς ἀναδιδούσης ἐπιφανέντες ἐξ- εστι αωτας οἆ κ μα νο, Φα απ ϱἩ ελαργώι ἀσπίδα δὲ καὶ γαλην καὶ κάγθαρο» ὄχνας τιὰς ον αὐτορ ἁμαυρὰς, ὥσπερ 
ος Ἅλίου» τῆς τῶν «ῶν δυνάμεως κατι- 

«4ὲ, ροζ” ΑΗ1ΟΛΕΊ/ ῥοπογίς ΠίΟΙΦµε ΘΟΥΙΩΣ αήΙΗΗΗ Ἅ 

ΕΧ 5δΤΕΛΑΡΟΝΕ, ΡΙΝΥΤΑΚΟΠΜΟ, 

τπαΏιι αττηαϊα ἵη {απάτη ΙΤΤΙΕΠΡ, ΠΟἱ ααεἴπη {8- 
σε]ίαπα εταῖ, εἳ {ποετὰοτες ΟΠΙΠΕΦ μρη]αῇδ. 

16 ειἶαπι ΑΕΙΠΙορῖρας πῃος ο, 'αῖ 01 ΤΕΣ 
αἶηια ρατῖς σοτροτῖς πιπεί]αιιτ, {ΑΠΙΙΠΔΓΕ5 

Ίάεπι 4ποαίο πιοάο ρατΙαηῖυτ» εἳ 6Ιπι εο εἴ- 

1αῃ πποτίαπίητ: Ιἀεῖτςο ΠιαΣΙΠΠᾶ Τ6ΡΙ ομιοάῖα 

αἀςςι, ἅς, 

ΕΧ ΡΙΥΤΑΙΚΟΗΟ, 

ἵῃπ Πρτο ἆᾳ Ιῇ4ε οαἳ Ομπίάε., 

6 9 ΛΕαγριίοταπι Ρ]ετίαμε σο]επῖες 1053 5’ 
πΙτηθ]ία, αἴαπε εἴσα εα ΤΕ βετοπερ ή 

αυαπ1 ετρα ἀεος, Πο απΓΤη ΤΗΣ εἴ πας 

ἵαϊη [ᾶστα Γαοἱεπαὶ ταιίοποπα ἱποριενεταπῖ: π6ς 
επῖπα πΠΠΙτηΙπα ασί πηα]οτπ αμ ἐν πποσμᾶ 
Ί]α ρτοβεΙ{σαπτατ, {6ὰ νεΠειπεΠδ ἱππαίο]ητ 
π]πη] ορ]πίο, αςβ ΙΠΗΙΠΙΟΡ εἴ ΑπιρΙςε8 τι ας 

ταπα {ΠαροηἩτοποπι ἱπιρίησίε, αἲ 115 1η . 
ααπίηπα {απτ αςτῖ ἱπδεβ]ο εἴ περίας Ἡ ον πο 
Ρίταιῖοπος ἀε]αδίταχ Ρες 5 ΠΕΡΑΤΗΙ 5 Ἰ 
αὐᾷ Ρε]]πα. {1πἱ, 

Ῥ/ήο ῥ0903 

δο]ἱ επῖπι εκ ΑΕΡΥΡΙΙ8 [γοορο μι ο 
4ποφῖε νε[ευπτησ ους, πα ΑΦ Νεο 
Ίάετῃ Γαεἷε: 4πετη ρτο ἀεο ΠαΡΕΠΕ. τς οχὺ- 
ὥταῖε πο[ίτα αυαπι ΟΥποροΠίῷ Ρ' ον σοπι- 
τγηςµυπι θἀετεηῖ, Οκπομ απ σοπ!- 
Ῥτεμεη[ος ετ πιαξεαϊος (Πα ΠΔΠΙ ΥΠ ἠονοπῖς- 
οἀστυπῖ. Ας απππι ΊΠπάε αἆ Ρε[]απι Ππιμίθ» 
{επτ, «υπ ρτανία ΠβΙ ἁαλπιπᾶ ο α οπίῖ» 
τηηῖ, τμπι α οπιαηῖς, Ρῶπᾶς 119 1Π ἒ 
δα5, {απῖ αἱαῖα, 

{0 0-2. 

Βονί απϊάεπι ὄετιε εἳ ον! εἰ Ια[νπεαΠοῦ! ο. 

{19 ρταιῖα 4πετα Ρα {ζαη, εἳ μαι] αὐ Πλ 

Εετηπῖ, 695 ΠΟΠΟΓΕΙΩ εχ[ηρη]δίε ρατεῖ: 48 ή 

αἀτποάυπα 1,ειηπ]1 ραἱεπῖεῖς, αποπίατη Ότας τ 

τήΠῃ οὖα Ίπνεητα «οπ{Πηρυηῖ: ἃς ΤΠπερ{α1ί 3 

σοπί15», αοπίαπῃ απυπα ΤεΙΤᾶ πιη]τος ει τ 

Ῥτοφαςσταῖ, 6ΙεοπΙ8 {ιρετνεπΙεηῖες Ρεῖ Ἅ 

τηπῖ υπὶνετο». Ιάεοαῖε Ίεβεπι τα] οχυπῖ, ς 

ἵῃ εχίβαπι αμήτει, ααἱσυπαυε εἰσοπίαση ο6ή 
απα 

τει. ΑΙρίάεπι νετο εἰ {ε]επι εἴ Ὃ αι : ος . α 4Εργρι/ ὀοπογο ῥτο[εφή [πἱ, αἩ ομ/[ζυσας, 
ἁἰν]ιπᾶ ροτεητῖο {παρίπες φΠαδαβΙ.. 

α ο .1Τ. . ο[οΠῖ. 

απα]ες {πι {οἱἱς Ίη {Η]ς, απἰπιβάνεσηΣ 

η 

γεάάἰά1. αά (οεο1/η υεηίεης. ο 011, 
ας ὤανις υ . / 3 πλ οφ » . ο. τόν ὃν. ὃ κροχόδειλος αἰτίας πιθωὴς ἁμοιροῦσαν 

ιά ο αλλα μίμημα »)εοῦ λέγεται γεγοέναι» 
μύγο6 μεν ἄγλωσσος ὢ. κ, τ. λ 

«ρμη Ἠοπατεπα ΡΙοὗᾶ- Λε πε «τοςοβ]ας αμἰάεΙῃ [οὰ εκεπηρία: 
ΡΙΠ ταῖοΏε σαγεηίῖεπα Παδυ1ξ: «λα Ἡ 

.” . αν 14 

ΕαϊδΤε ἀἰεῖτατ, ααπι {οἶα5 1Π{6Ι απΙτΏᾶ 
εἰπριῖς. ἃς, 

1 αιιολνημός υογδὲς {η1ογλεέΠέεν [1ῤήηςή), 

Αλλὰὸ μὲ τῶ δί ἀμφότερα τιμωµέων., περὶ μὲ ρότερα τμ » περὶ μὲν 
τοῦ κυνὸς εἴρηται πρόσθω’ Ἡ δὲ ἥβις, ἀποκτείγησα, ιὺν 
τὰ, «)αατηφόρα τῶν ἐρπετῶν ̓  ἐδίΦαξε πρώτη χεω- 
µάτος ἰατρικοῦ χρέίαν, κατιθόγτας ούτω ἁλνζομένην 
χα] καθαιροµένην ὑφ᾽ έαυτης, 65ο. 

4 β) τρωθῃ. ὅὃ πε]]ᾳς ἐπερείδουσα» 

{4 
Ίαπι νετο Ιπίετ Ι]α απ πτααπς ες Ὃ ος 

οοἰπητηχ, ἆε «απο αὐῑάεπι ἀῑζεμτη ϱἳ πσοτεῖ 
αἲ 1Ρῖ6, ἀππι τερεϊ ία πποτΏἔετα 1ΠἵΕΣ 

Ῥτίπια τηθάἰςΙη εναςΙΒΤΙΟΠΙ5 «0ΤΡ 

ἀοσιμῖτ, «παπι 1]]απι ας ΤΑΏΟΠΕ {ε 4 

ει ρυτραπίετω απτηλἀ νετ εἱδ{εηξ. 

οἵΙς Ἡ 
μ]αεπίςΠ! 
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ΡΕ ΑΕάΥΡΤΙΑΟΙΣΊΕΟΩΙΡΥΣΕΤΙΝΑΤΙΤΝΤΙς, 788 

μα]έα αιήε7ὴ ἆο οπή ῥαῤον εοζεην ὐμ ὐγου 2η. ἐν {1 ή ελα [ει εἰ : 
τε αίε ποῃ ράσα, ῥΥΦ10Υ λα (υα ὑπάε ῥήσ ἐγαπα]αία [μ11. | 

τή φογο ἔλα Ἰόσιθε ῥυπο εἶσιῆε, περὶ μὲν οὖν τῶν τιµωµένων ζώων ταῦτα δὀιμάζω µάλιθα τῶν λέγόμέ- 
γων, 1 ε), Άιαιε εκ 115 αἲσρ 4ε απἰτπα]ῖοίς ἀἰσυηΏτατ αα]ρας ΠοΠος εχΏιοδτας», άς πιαΣΙΠΠΕ {μη αυςβ 

ῥΡίοΡο. 
μη ίση οἱ ο] Ἰοοί τί γαἱοπεπα Ῥοποτίς οεγῖς φήδιἆα)ῃ αππα[δις αὖ 4ΠβηρΗἱς ῥαδίῖ γε (ο 

ἑη ποηπ]]ς εσάειε φιιώ Η]ο ἵπ Πθγο ἀἰειη μα.) Έτ [19 ἐσε δὶο, ὅγηηβος. «ΠΠ. φιῶ[οπε 

Ναπι τπυτῖ αἴαπθο, απῖ 6ος εδ, ἀἰνΙποῦ 

Ἰοπογος τηἱριῖος α» ΔΕσγριϊϊς {η]δίε αἴπηῖ 

οποπίατη ταπεῦτας Ίάςς απΏαπίοτες αἲΡΙΙΤαΡΦΠ- 

ἴατὲ ευπιαυε ε πιυτίρας πα{αἰ, απ]πῖο Ρατῖῖ, 1Π 
Πον]]απῖο: ας 1εειί εἶας ἀῑπίπαϊ ΊήπΗΠε 18 
εβοῖεπτς, 

Τὸ μὲν γὰς μυγαλΏν ἐκτεθειάσ.)αι λέγθόυ ὑπὸ 
Αἰγυπτίων, τυφλὸν οὗσαν, ὅτι τὸ σκότος τοῦ Φωτὸό 
ἡγοῦντο πρεσβύτερο τίκτεσθαι δὲ αὐτὸν ἐκ. μυῶ 
πέμπτη γεέῷ» νουµήίας οὔσης, ἔτι δὲ μεοῦσ-)αι Τὸ 
παρ οὗ τό ἀφωισμοιρ τὴς σελήνης, 

-Όείπᾶς εἰ ὑοπογίς ἐά1η ἱροπέ μάτι ἐ)ήὰὲ ευθίδ] ΓαΗἱρεηι τεάδ. ΟΙ αἰίεη αἰδὶ Ῥιάμν ᾖοοης ΜΠέΗΜ1ό9 

Π]ῃ [αε]αῖ, ἰαπφιαῃ αὖ οηηίδων 4ΕΕγρΗε επ θἰδοτὲ 10, ἴπ 11 ιά. θεση Όμπο ΡᾳΤύυ ἱπ{εγυα [ο ῥΥεεάμηῖν 

οἷε [αεεγοείδιις ποιπἰπαιἶπι δος ο. }οεἱφιαῖι επἶσι αὖ εο εἶδις ετί Ῥοτεις πεβΕ 1η ἔοτπτα ἈδρεΓε νὰ 

Τηασ]ς αΏδυτάμτα, πεφιθ ἵπ. Πατ τα τηᾶβ!6 ΠΠερίάαπι, απαπῃ Πτ 1Π [σαἴαΡεο, 6ΙΥΡΗΕ, ογοςοά]]ο» {ε]εξ 
τθηηρῖ!, οἳς ὡς ἁγιωτάτοις ἱερεῖς Αἰγνπτίων ἄλλοι ὤλλοι Λροσφέροντοι, 14 εί ετρα ΟΙ. ΤαΠαΙαΙΠ {αηξεἱ5Π- 

πια, ΑΕργρι [ασετάοτες, αἰ1 ετρᾶ αμα, {8΄Ρείαπι. Ομαποῖε σωίετα, άµη [γή 1ος {κα /ε ετρᾶ ἐὔ 
ή [αηδία σεγετε, Ιαεΐς 7ΗΠΦΗ ἑᾳ εοἰέ αὖ ή: 1Η {απο 1)» Ποπ ᾖος, [0πεί τβσιι Ἰοφιεπάὶ δὲ” 

πες, ποη (ει! α Χγαπάγὸ Ίνα τεάάΙ, Οπόταπί αμα αὐ αἲῖς ΑΕΡγρΠΙοταπη {αςετὰοίυπι οοἰσητητ. ΟΜΗ- 
εἴ]ανι πια]ς ογιωτάτοις», ἀιθά ἄε απηια]έδιις Ῥ]μίαγεδως ἀἱοίε, 1ῑίε 1ρῃς [αεετάοδόις (Τιδιή1, 1ο επἰηη οομηέ 
1ἱᾳ υεγΗς, 
πα υεγΓοΠάΜΗΠ ο πο ζἱοΙ. Ἰογ οπου ἄε απήιά Πδίιςν ' ἁγιωτάτοις» 64 ὡς οἰγιωτότοις..., 

. 

οὗη ση Ῥ]μαγεῦο οοη/ 176... 
Φέρεσθαιί αὐτοῖς ὦς ο γιωτοτδις» ε[ροπάετε 111 φιθᾷ βαζιάπιης απίθα οδ Π0γο 0ε. 

τες ὡς- Φεούς. 

Φποταπι αἶῖα αὖ αἰῖς ΑΕΡΥΡΗΟΓιΠΙ [αεετάοτιπι [ηξΗκβπηίς «οπητας., Έτίφιε ἵπ[ρετ απὶ- 
τρ ἱ οὔτε, ΡΗμαγ- 

{4 οοὲ, εἶμς Ἰθσὸς 17.6, Ἰεογείι ᾖορραπι:. ἀϊτο, ρα) 1] Ἰοιεπά], προσ” 
[μαε εἰ Ογάε, περιέπον- 

Οωίοπος Ῥ]μμαγοδέ Ίοοος οπηψίεπο» ἴ φαῖδεις αρῖε ο 15 ιά αριιά -4ΕαγβΙΙου εσιΠανί{οΥ {η ΙΠΟΥ6 ῥ0/βία ἐ)άΠέν 
υοπίο αἆ ἠιεπάση αἱ ΗΙγΑ7Η θά 1η οΟΌΤΟΙΙΣ ΕΟΤΙΠΙ ΤεζεβΙᾷ ἐΤάΙ 0η με μμάίπειη «ἷε[ογιδίε. «Πεαίπιις επίηι {πι 

ϱο οἶιμά ορι/ε]ὸ ιοᾷ  Γοπυἱσίμη {ΕΡΤ /αβίοΠΗΗ ἱπ[ ΗρβΙ, ρᾶρ..»56. πιο οὐ(Ηολίει 

Λι ΑΕσγρίις {εε]εῖις (14 εδί εαάποεή ποπ) 

αἱς ος ουαέπα, οι οὐ/α ἑαηωπι Προ πῇ) 4πετα 
ἵη οοην]νῖα ΙΠ{ΕΓΕΠτεΒ οοΏΥ1Ψ15 ΡΓΟΡΟΠΗΠΕ; εἴ 

Ποτιαπτυτ αἲ τεςοτάθπ{Ητ {6 ΠΟΠ Τηυ]{ο ροβὶ ἴ8- 

ες Εατμτος, 15 αμαπιν5 Ἱπρτατιι εξ {ΠΤΕΠΙΡΘ-. 
Πἄνις «οππες/α{οι ανεπ]αῖ ν ΓαΠΠΕΠ ΠΟΠ ΟΠΙΠΙ:. 
πο πυ]]ηπῃ Τρί Ίοσαπα Ἀαῤροι:. Παιϊάεπι Πος. α 
Ῥοϊαπάμπῃ οἳ αἆ {αρπάιπα ἀε]ῖςΙῖς, {εὰ α πι 
ἴπμπῃ 4ΠΙΟΓΕΠΗ ας ἀεξείοπεπι εχΠοτίαϊασ, τω” 

πΠεῖαιε ὲ νΙταπα, 4ςβ ΤΕΠΠΡΟΓΕ Ε5ί Ρτεν15, τηᾶ- 

115 τεὺιις ΙοΏραπ1 ΠΟΠ τοάἁααπῖι. κ 

κ. 6 ) 3 ὡς ο ος 
ο Ὁ δὲ Αἰγύπτιος σκελετὸεν ὃν 4 ἐπιεχῶς εἰσφέροῖὰ 
τες εἰς τὰ συμπόσια προτίθΏται, καὶ παρακαλοῦσι 

μεμ νήσ θαι τάχα δὴ τοιούτους ἐσθμέγους, καίπερ ἄχα- 

ῥι καὶ ἄώρο ἐπίχωμος Ἠκῶν ὅμως ἔχει τυά καὶρό᾽ 
Ὕ μὴ πρὸς τὸ πίν καὶ ἠδυπαθοῦ » ἀλλὰ ππθὸς Φιλίαφ 
καὶ ἀγάπησιω ἀλλήλων προτθέπεται, καὶ παρακαα 
λῶ μὲ τὸν βίο» τῷ χρόνῳ βραχὺν ὄντα, πράγµασί 
χαχοιό μακρόν π.οιέµ, ασ Γιο 

Ἶ 

40 }ος 4ΠογρΗογω ἴπ εοπυϊυς ΠΟΤΕ θμἱ α Ῥ]μέαγεδο ἀε[οτδή μην α αἶἷα ιό αἰη [οἱρέοΆῤς {ή οσηὺἰ- 

υὐές ἠη]άεηι, αι ομἱα1η [πιρ]]οίνεν η οσπῖς οὔη]1εῖᾳ Ην Ριίσίε Ἱτα ζω, οεπἰεπάµηι οσέ. «ΠΙΟ αιίείη [ογί- 

Φιόνα 1ε(ἱηποπία οἩ «41δεπασο ἀεβγοπαηη. -ἄξ ΡΥΗΠΗ, 1η Ίπογέ Ῥοβημα 1] [νε οοπυϊοίογμηι ΙΗΛΙΗΠ εὐ 

«μῖάεηι ΠΙΔΙΟΥΕΊΊ (1411 Ῥετβς, εν ὂοε ]αποεὶ ἵπ «4 Εργρηασὶε Ἴορο, αδὶ 4ΕργρΗοτιήη εώπας Ρετ[εῖς απΙεβο» 

πεπίης 65/5 εοπἰεπάεης, {οπής 

θυπι ΑΕΡΥΡΗϊ ο Ῥόγ[αται τερὶ ρε[- . 

Ίηπι Ιπτα]]ς[επὲ, εἰ Ῥειῇς νἰξοτία Ρροῦτ]5 τες 

ΔΕργριοτυπι εαρΏνυ εδ[ετ, εοπηἴετ ἃς Ῥο- 

πίρης Π]απι ἰταξίαπς Οσµ8 εὔαπι Ἰην]ταν]τ αἆ 
«Φπαπι. Οπαπι 1ᾳίτισ Γρ]επάϊάας αρΡρᾶΤαἴι5 {ο- 
τες, Ἱτίάεραι ΔΕρβγρεϊάς, Ἱαπάααπῃ ν]]ες Ῥει- 

{ᾳ ερι]α εκίεηι. ΘΟισὰ {1 νὶς (Ίπαπ18) ν]ἀετο 

Ὁ τεχ απα]ῖς Ῥεαίοτυπα τερυπι νέας ϱ9(6 ἄε- 
Ὅσαι, Ῥετπτίε 115 απ πιεῖ αΠαιαπάο -οσηι 
{πετιπι ΑΕσγρίαπι εΦηαπι Εδὶ {ταετε, (1οἆ 
Όμπι βοτὶ 1η5Ηδ[ει Οσ]ά5, ει Ώταξία εφ[ες, εα 
εἰεξχατας., ΙΜαἰατη τε πια]ε .ἀῑϊ ρετάαπτ (ποτ) 

Αβργρίία, ααἲ, τείέτῖς Πϊαδπποά{ οῶΠ]ς; νἰ- 
Ἠοχςς ερυ]α5 εχρεινεΠῖδ, σα 

α 

ο. υήρεβυπη αρία Ρροίεςς Ιδιμά νοςαυυ]ωπι, 

Ῥ Ὀπαπῃ αυίεπι ΑΕρυρήαςξ Περ ΕδίεΠῖ, 

Γοταροτ]ὰες ]ρτο ἆᾳ 1αρ]ιπὶςϊς Ιάΐ5 ΡΕΙΠΠΟ 
πος 

Αἰγυπτίων ἐπισρατευσάντων ἐπὶ Ὥχο τὸν Περ- 
σῷ βασιλέα, καὶ ΠΧΗθέντωνο ἐπεὶ ἐγένετο αἰχμάλω- 

ς ., 9 / Ν ςΆ 

τος ὁ τῶν Αἰγυπτίων βασιλεῦςρό «χο αὐτο Φιλα). 
/ ' ΄ ο πώ λ ο» ον ων 

ρώπως ἄγων, ἐκάλεσε κα) ἐπὶ ΦεΙπΊοΟ. Τὴς οὖν πα. 
ωοὐνόννν εν ; . ον ο οφ ; ᾽ 

µασχευής Ὑθομέης λαμπθάς ὃ Αιγύπτιος κατεγέλα;, 
5 3 ον) ον :  ψ τν ο. 

ὡς εὐτελῶς τοῦ Πέρσς διαιτωµένε, Ε! δὲ Φέλειο (έφη) 
” / αν Ἡ .”» ϊ » ο. ου 

. Ἀ -ν 

εἰδέναι ὦ βασιλεὺ πῶς Φέι σιτέσθαι τοὺς εὐδαίμοναό 

όσοι 

/ ς ον πο : κ 

βασιλέας, ἐπίτβεψο τοις έµοις ποτὲ γυομέοι μα» 
' ο» χ 

γείροι παρασχευάσαι σοὶ Αἰγύπτιο δήπιο. καὶ κά. 
ἁ νο”. πες : ς δρ., 

λεύσωτοό, ἐπεὶ παρισκευάσθη» Ἠσθείο ο χο Τῷ 
2 ἐ ἆ έω ΙΙ - οφ ουν 3 . 

«δείπνῳ, Καχόν κακῶς σὲ (έφη) ὁ Αἰγύπτ' εαπολε 
΄ -ω 

4 3 

σεν ὂι 9εοὶ, ὅσιο δίπα τεκύτα καταλπο Ἅπα 
αύμησας «οίγη εὐτελεσέραα. ο. 

αρ νε Ἡ 

“ 
α- δεζιμ αριά «41ῤεπα, ο ο νι 

Ῥν {δα /: Φα. Πρωτα ορ ὃ 9 

Τίνα ὃ η τὰ Αίγυπτο ἱρΏΤα0βιόη, ον 

τῷ πεώτῳ περὶ δαφηκ «γα διδάσκει ημας, λέ» 

γαν 



όοο 

δὴ. 3ΡΕ ΑΕΟΥΡΤΙΛΟΙς1ΙΕΟΙΒΥςΘΕΤΙΝΦΤΙΤΥΤΙΕ, 
γων οὕτως, Τρίτη ὃ᾽ ἐφ'ν ἰδέα δείπχων, Αἰγυπτιακὴ, 3195 ἀοςεε, Ἠὶς νειρῖς, Τετια εώπατατῃ {ρε” 

ο λ .] ν : . - σραπεζῶ µε οὐ παρατιθεµέων, πινάκων δὲ περιφερ- Εἶεδ» εδ ΛΕβγριαςα: 4πμπ πΙεΠ{[ ΠΟΠ δρ 
μίω, -. Ῥοηητας, {εὰ ρα1πες οἰτουπι{εΓΙΠΙΗΓ. 

141ε αιίεῖη ΌΕΤΗΣ φαση, Τετιῖα «ΦΠαΓΙΤΩ {ρεσῖςς ει ΑΏργριίατατα, ἵπ απίρας ποτ αἀπιονεπίητ 
ππεηί, ζδο. ΎΆοη επίηι Αἰγυπτιακῶν, [εά Αἰγνπτιακὴ /οτίος Ῥγοαρογίάεε: οαἳ ομαδα οΕΠΑΤΙΗΗ ρεεϊεῥιω 
τοροβες, Ἱεγεαηι φιαπάσιη απάτη οἳ/ο 4 Πρ γρίαιη αρ]. 

«ἁριά ειπάειῃ «4ἱβεησιμα ἵπ [πε Π2τί ϱγπηἱ Ἱερίημ, Ἰδιιὰ ες[ο ατριπιεπίο ΛΕΡΥΡΙΙο» {αἱείε ψίπο]ει” 
Το5, αιισὰ αριιἀ «95 {0ἱο5 απ απι Ίερε ααάαπι «αΠΤΗΤη εσ[εε, απῖο παπα οἴριπι Ὀταδῄσαπι εἰίχᾶπι 
εάετε, «ΓηεΙρΙΓ επί, 1ος αά υἱαπάαηη εὐγ]ρίαίεηη ᾖος Γπεετο /οϊος ο. «4ριά εἰάρίη, ἴΠ ία 2η 
1Η ῥατίε φιι {π ουηΠΙὐ ἰγροργαρβίοίς εώΗοπίδις ἀε[άετα ΓΗ, ἰεσπι, «οΙΟΠᾶΠΙ ΠΙΟ ερΙΙΓΗΤΗ ἀαΓΙ 
Τοµταπι,  Ρορίιαηι επί ὧν, Φιλόξενος δ) ὁ δινραμββοποιὸς ἐν τῷ ἐπιγραφομένω δείπνω ἀρχῆν ποιεῖτοι Τ0Υ 
φέφανον τῆς εὐωχίαφ ΠΟΠ (0ηρο 1πίογυα]]0 ο δίμηρί, τοῦτο γὰρ ἦν ἔθος καὶ παρ Αἰγυπτίοιν ὠςρ Νικοσράτοῦ 
Φησὶν ἐν τοχιςῇ., σ 
7 Ἱπο]επμς αίετη [οχι εἲ αἲδὲ πηοηηἰπ]ὲς οἱ φάει ἵπ Άπο [21] ϱηήμηῖ [οἱῤίμην εν Ώἶοπε ἀΟάσηὴ αραάρ- 

7110 νΙποίο5 εἲ Ῥίρασες ΑΠΕργρῖο» Ειδίε: αἴηιαο πάεο ΙΠΥΕΠΙΙΠΗ αριά 6ο5 ΕΠΗΙ5[ε Ιπορίᾶ {ιυΠάΙΗΠα» 
Ἡε αἱ ΡορῖεΓ Π]απῃ νῖπο ἀείβτπετεπτις, εκ οτάςο οοη[εξξυπι Βίβεταπς, Ἐ]ης αυτεπα ΡοῖΗ αάεο εχΙΙ- 
Ἱατατί {ο]ἱΐος πῖ «απετεπῖ 6 {αἰίατεπῖ, ας οτηΏῖα Εαοργεηῖ 416» α 1 νίπο αρτῖῖ {απι {ασεΓε οοπ/{αενετΠηῖ. 

ΕΗηη ὠρτοφάγους υοσα! «4Εβγρείου Πεαίαιαν αριά ειπρηι Πἱδ, κ. ᾖᾷ ο, Ραπὶς εἆασες: ΙΠΕΠΠΟΠΕΗΗ 
πμ] αἀάεης Μην ογάεασεῖ ῥοΐµςς 1 ϱσὲ» ϱἩ 0Υάε0 εὐη{:ΔΗ, Δς Ρτορίεταα (αάἡ «41ῑδεπαις) Αἰεχῖς ἵη 1: 
μτο περ) αὐταρκείας Τετ]οΙε Ῥοςσ]οσῖη εἳ ραϊτεπῃ εἶης Νεοσμαδίη Πτσαῇ νιέεα π[ος {αἱσίο, θεά ΙΕΡΗ. 
(15 0ΊΠΟᾷΟ Γαᾶα ΖΊΕΗΊΤΟΟ [ζην οἰαε]λα]ς ῥᾳπίς, ΕΠΟ ἠ]]ήμς ον ΟΓζεῦ (0Ηεδ] Ροΐιµ (ιο 005 πα πΗπις 
ζμαηη οἶπῖ Ροζ: Γπεδγίώγ{, ΠΟΙΟ ἱορίηιις) /αὐίμηραϊ, Ας Ρτορίετεα Δ]εχίδ ῬοσςΠοτία1 οἳ ΡᾶῖΤΙ ΕΙΙ5 [τηρᾶ” 
Πταιῖς Ιαπάεπι πΠδι]ε, δεά ὑπέε]σίξ (ή ορίπογ) Λς ρτορῖετεα Πηρα]ἰταιῖς 6οτιπι ταπα παπι ΤΕΙ απ 8μο» 
αυ] αριᾶ ΑΕργρΏος τατα εἳ ποϊα]]ς εδίεξ, πιεπιῖοπείη Εασῖε. (0εγ οο]ωίς[ε ος ατ)ἠ!γοΥ {π ῥας [η- 
δαμΐαίς, αι οἱ ση [γης] (πἶε φις µετρίαν τροφὴν ΠΙΟ εγαἴ 1Η ὉΙΙΗΗ, αμ ΠΠ ΠΩΤΙ ῥαγαδηεηϊ, πιή εἰἰσιη 1έ- 

714071 1ΗΤΕΤΡΤΕΙΑΤΙ ΠΙΑ) απτἰ µη εἴίαΊ ΠΛΟΥΕΊΊ Τεργα/2ηίαγε, ἰαηφμαῖη /ογίας/ε οὐπάΠ{εΣ ΕΠΙ τένοεάτρ, 1ό” 
ὁ ης επί ᾖδτο ν, ον Φμοάσηι «4β0ΙΙΟΠΙ0, καὶ παρ’ Αἰγυπτίοις δὲ τοπαλαιὸν σωφρογικῶθ διεξήγέτο τὸ τῶν συμ” 

ποσίων γένος. καφήµενοι μὲν γαρ ἐδείπνούν, τροφῇ τῇ λιτοτώτῃ καὶ ὁγιεινοτάτῃ χρώμενοι, καὶ οἴνω τοσοντῳ «ή η 
ἵκανὸς ὧν γέγοιτο προς εὐθυμίαν. 1 601, (ΘιΙπειίαπι αριὰ ΑΕργρΏος απϊαα]τις οοπγ]νία εεπιρεταηῖέϊ η 

“Ἱερταβαπτιτ.  Βεάεηῖες επἶπι οσπααπε, ν]σβπιο ααϊάεπι [οὰ {αἱαετείπιο αἶρο σοηῖεηῖἰ: 86 ΥΠΟ 
απαηῖηπα αἆ εχἡ]αταπά πι απίπηστη {.115 65/65, 

1ιεξμοπς ᾿Ηετοάοῖϊ. ιάϊο[ς, 4 

Η’ ΕΤΈΝΝ5 ἀὲ ΔΕαγρίϊαςὶς φποφπε Ἱερίρις εἰ Ιπ[ήεπτῖς ααφάαπι νείατ αρρεηάϊς αἆ μα ο 
.. Ηοπῖ απτεα ἀε Ῥετ[σίς, Ίλατο επίπι Ηίαπι απιρ]ίογεπα πηπίπιε νΙητα ο5τ, Πευε πες ἨδΗίν οχι” 

ζαπισῃ αποπΙαπη εἴεα]ης ρτοπητεῖε ποῃ Ε[Ποησοσαπη εαπειπα {5 αἱίοταπα εείαπι Γοτίριοταπι 9005 υής Ῥ]ευτατη, ἁποταπι Ροξίαταπη, Ππ]ας Ίπτοτ Ἱχαρίσος σε]ερειηπαῖ, αἰτείας Ίπτες «ΟΠΠΙ605 ΠΟΠ {πσε]ε ᾽ 
σετ αφἰπηραπη, Τις ιταρ]οϊ, αι ΠΟΠΊΘΠ εδ ΦορμοσΙ, ΥεΓ[16, (41 οπΙΠΙΠΟ αδ[εηΏαπΕΗΙ ο ν ν- Γοᾷοεἰ Ρ8Ρ. 1ΟΙ1., νετ» ἐν τοῖσι αἱ μὲν γνναῖκες ὠγοράζονσι καὶ καπήλεύουσι” οἱ δέ ὤνδρες κάτ ο/κον; 

Τε) νφαίνουσι ἵη Οεάϊρο (οἰοπεο, ῥρᾶβ. 983. πιθᾶ εἀἰιοηῖς, Γηπί 1, , 

- , ου 3 / / Ὦ πάντ᾽ ἐκείω τοῖς οὗ Αἰγύπτῳ νόμοι 
Φύ / λ ’ / ύσω κατεικασθέντε καὶ [βίου Τροφάς, τς ο, -ὂν ο νο κεσ ος Εκει Ὑὰρ οἱ μὲν ἄρσεες κατὰ σέγας 

ο» ς ν ον 4 ΛΑ « . 3 ος Θαχουσι Ισουργοϊντές, αἱ δὲ σύγομοι 
../” / ο» 9 

Ταζω [βίου τροφέα πορσύγουσ᾽ αἰε[. 

ο η Λί νετο Ἀπαχαπάτίάα οοπηἰοί να {μπι Βἰ. αἀνατιις ΑΕΡΥΡΗΟΣΣ: 

ο, 

Ὁ. οὐκ ἂν δυναίµην συμμαχῶ ὑμῦ ἐγώ. στο ο Ωος. Ίτα. ος, τοπῖροτε ΤεάδΙάὲν 
ο Οὐ»' οἱ τεόποι γὰς ὁμοοῦα”, οὔφ' οἱ Ἰόμοι ο οΣΑΠΕΤΕ ΤΙ | ; να «09 απ ἀλληλων δὲδιέχωυσυπολ ο «Σπ ΠΟ φμοο υοδ]ε εβ0. ἱερνω 
Αμ ο κι ο ο ο ο ώρος κ ο ο μα ο ο ο πμ. εν ΝΑ 34 ως : ο ΟΌΕΙΠ. 11 11100 αέΙ κ. 
Ἡμιν δὲ το γων μπε παμλκολύιο μας ας 1ε μμ Οὖκ ἐσιίειό ὕεια., ἐγὼ δὲ ὙἽδομα ο ο)! μαἑασια ιο. Οὔ/οπἱογώῃ ἡμαίραηης ια ης "Μάλιγα τούτος, χύια σέῤως, ᾿τύπτῳ ὃ' ἐγὼ, η αμ, υρβου ῥαο 80 δε ’ ν ς .. : ἴνοι 4ν ; ' . 421. ή ών. 

Τοῦψον κατεσ./ουσαν ἡήκ. ἂν λάβῳ, " τος πηρα ορηργαν]ς, ἑροο ορµγα Ὁε)ΡΙ τροδό ἱερέας ὀνθάδι μθ ολοκλήρου» νόμος | ΟΛ/οπίη οοταϊμγ 1ο 113 τος ἀ σος νε λρΣ ΑΕ) | ορ σοι Εἶαι, παρ ὑμή ὃ, ὢς εοικένν α«πργμεους, ΊΝούγα ἐπιεστὶ υμίν η ᾖἱ οεγα, 
η. Α ης {ήίοστος ῥαΠά 9έ] 

Σὺ μὲν τὸν αἱλουρο κακό έχοτ 3 ἰδῃς, Οπιπὶ {1 ῥρά716. [Πίέβ ὃς οἰσήτ 4 οἱ, 

Κλαίως ἐγω ὃ ᾖδις ἀποχτείνας δέρω -άε]ρη {ο Δαβοπιε ΦΩΣ ει σμ/ Τὸ’ αι εγω ὁ Ἠσισ ο : Ῥ]ύγας: ερο [δες ῥ6/{10» Ρ05ΐ Ρβέ ΟΠΗ. ος , -2..ὰβ) 59, - : Αύιαται παρ υμη μυγάλη» παρ έμοι δὲ οὔ, ἄταπεμς τς ο] ἡήίεν 103 6 μησ ο 

ἱ ΑΡ. 

κ μαριμἡμκάκ-ρας. 

α.-.. 



ο. Γας. ϱ85. 

ΑΡΡΕΝΡΙΧ ΑΤΙΑ 3 
Α Ὁ 

ΗΕΚΟΡΟΤΥΜ: 
Ὁ Ἐ 

ΤΝΟΚΕΜΕΝ ΤΟ ΝΤΤΙ. 
ταν ο δλὖιςςτς 

ε «βυογῇε αέ]ονέδων ολο έ]α, 

6. ΙΥΝΟΕΕΜΑΝΝΥ5 1ΙΙΕΟΤΟΕΙ ΟΑΝΡΙΡΟ.ς, 

ντιιέςεΝΜ αἀρεπάϊσειι αρ Ἡ. Θιερῆαπο ἂὰ Ἠαίοάοίηπι, ἄιᾷ αήϊεέεθ- 
{τ, απῖεα Παρα, αππῖσε Ἰεξίοτ, ει Ώυπς ΙἴθτΙπι Ἠλβες. Θ1απι ἐχ- 
απρετε αἴαιε Ιοσμρ]εῖατε ποβῖς «οπ{Παπι ποπ Ειῑε, ἔοτιε πες {ασιὸ 
εείατη Π]5ίεε, {οἶαπ ρε τεπιροτῖδ 1]ας αησι/μας, ἵπ 4πας «ππι ας 
εἀϊῖοπε σοπ]εζῖ {ΗπιΙ, ΆΒοπαπι Ρροῦας {αξλιτη ξοτε ῬαϊανΙπιυς, { αξ 
Μαι] αἀΠσοετεπιΠδ, αιιοά αμαῇ (ει αἀρεπάϊεῖ νῖσρ εδί6ι, Πε ΡτΟΙ- 
[19 «σύμβολοι εΒίε γο]ηῖδίε νἰάετεπιασ: Ρίο 6α4πε τε ἱπεϊάετο Παῖπα 
αὖδ ἆε ΠΙΟ αἰτει ας Ἠετοάοιο {αδίαπι Εαῑτ, ἀϊνειῖς αὐ απέβοτῖριό 
ἁΠριίαϊα π]έτο εἴἴτοφπε εδίεηῖ, Ομ σορϊικείοπῖ Ἰοσαπι ἀθάίπιης 66 
ΠρεπΏιδ, αποά πῶς τα] σἶπι Βιεριαηίαπα αἀρεηὰϊσῖς αἶτετα ρατῖς 1τα 
εοπ!ατεπῖ απη]ςὲ ετ ααῇ εἶπς [αραάρεπαϊκ αάάαπι νἱάετῖ απελπέ, Έτ 
απ]ά επΙπῃ παρί ΑΕσγρίίασυπι αµαπι Ν]]ς Νεῖλος, ἵπαπαπι ουπὶ Α» 

ώσν Ἡ ) (9 
νν )) 
ΓΡ» υὈ κ ώς. 

η[μάς, ποταμῶν ὀύχ, Ίττον πάλλιδος» ἡ µέψιδος, καὶ χρείᾳ καὶ Φέας ἡδονῇ, καὶ το πᾶσ, πολὺ νικῶν, Οα1, 
Ἡσ Ίάεπι ϱ1ομπαἱδβπας τΠεῖΟς εχ αἰίαιο τῶν οὐκ ἁμυήτων Ρηῖο Πασβτ, ΑΕρβγριίοταπι Εετί {οἱεπα” 
Πες αἴηις {αοτϊ]βοῖα Ρ]εταφαε ἀῑσαῖα {μπε αἴαιε «οπ/{εοταῖα. Ίες ἱπ]ητία εαπῖο ἵπ Ποποτε ει νε» 
Ώεταιῖοπε Παρετὶ α βεπ]ίρας νιάεατατ Ι9ίε 

δηίσως ἐπ της «4ΠΕΥρΗ ἰἑούμς απηπήή. 

αιδὲ 
ΠΠ ] 

διίαπα γίτης οἳ Οσοτοπίαηα Ππιρ]Ιεῖτας ρ]ασεαῖ. Οὐποκὴ] οηἷηι ῥγο/εᾶ ο 
/οτε Ἆαι 

40ηπι οἳ 1ά στηπε αοσερθυ(η τεξεταπέ, αποά τει πιοῖηπι πο {επΏῖαηὲ υπηφπάπῃ., αυδά α ῥε[ε Ππέ 
Ἰδετῖ, απσά εοτατή Τεταπι π]ς ἁ]ην]ς ε]ε[ῆριια πι]{σειῖ οοηΙηραε, νε] Ιηβεητί Ίπρτε οὐτιῇ. 1π 
ου ήμας 6ἳ Ο{ςος αἀΠαρα]αίοτες Ἱηναπετιπῖ. Τια επῖπι Ατίηιάες Ιῃ ΘΧΙΤΕΘΠΙΣ ΑΕρβγριασα υπάε εἰ 
Ριιοτα ἀερτοπιρΗπ]Η5: ὡς δὲ καὶ σεισμοῖο κο) λοιμοῖς καὶ τοῖς ἐξ οὐρανοῦ κατακλνσμοῖς ὠγοίλωτος ἡ χώρα 

Φί αὐτόν ἐσιν, οὐδὲ τοὺς πρὸ ἡμῶν Ἕλληνας ἔλαθε. Ὦε Ἠμῖις νετο ΠυΠηϊΠ]ς ΡοϊΙΦβπιΗπη ἱπστεππθηϊο 
εἴπεαια σαμςῇς υὶτὶ ρτ{[οἱ πηῖτε Ίπτει {ε ἀεοετίατυπτ, θἳ υηδαπίδαιε ΠΡἱ {αεἰ]]αΦ τερετῖτε Ῥοιαῖτ αἱ 
{παπη {οητεπίίατη το[ε]ιεταῖ, αυαπι αἱ {εξιατεηίητ: Ίτα νἷκ ε]]ας αϊάα παπι ρτοια]ῖε 1η ππεάαπα απ 
ζ6ἴ6Γ] «οπΏπΙο ΙΤεπῖ 1π οτηπία αἶῑα, εἴ ΠΡΙ ποπ ν]άετῖ τεβατεπιιτ, Έα Ιρίτητ απ ὰε Πας τε Ίδία» 
πμ ορϊπίοπιπα ἀϊνετβταῖε ἱε[ίαῖα τε]παπετε νοίπετε ορΏπ αμέϊοτες, Ρ]α{ευία εκ νατης αυϊ πορῖα 
ἃᾷ πηαῃυΠη εταηῖ αἀῑεοῖπιας, ἵπ απἱρις Ρἰειίσαιε Ἠετοάοιϊ πο[εῖ πιεηεῖο Βτ,. ΊΝες ἆθ οτά(πε Ιαρο- 
τάτε πηυ]έήτῃ νο]αίππῃς, οεσπραῖῖ τηαρίς 1π πος αἲ ταρίῖπι ἀε[οτρεζεπηις Ιδία, Πε ΟΡΕΓᾶ8 ΠΙΟΣΑΤΘΙΠΙΕ, 
Ἠμς τπιεΏ ρο[αῖτηις αιἲ Ρ]ατίαπῃ ἆο Πας τε {εητεπΏῖας Ῥτενίτετ εοἰερεταπῖ, η ΡΙΥΤΑΧ ΟΥ Ν) 

ΣΙ ΑΝΟΝΣΧΜΝΝΜ απεπάαπ, αὐϊ εκ Ἡ. Φτερ]απί οΠϊεῖπα επι ορυ{ση]1 νατῖς ΠΙ[οτὶοῖς α6 ΡΙΗΙοίο- 
Ῥη]οίς ΑΠοϊε]ϊς εἲ Ἐπεορηταί(Η, ὅτς, αηπο ἀοπιῖπϊ οο Ι0ΙΝΙΠΙ ῥτοᾶ]τ, α αὖο ΡιαίεΓ αΠοταπ εἴ 
(αΠβΠεπῖς Πἱ[οσίαί Ρ]ασίταπι ταίστευς, 4Πεπῃ αὖ αἱ ᾳπος αιΙάεπι Πὶς σοπΙπΏαίπιας, Παίά ποπαῖ” 
Ὀαΐηπῃ ατοίττου: απεταπῖατ 1δι οἳ 6 τταδιεῖς αιιάατη αιῶ αριάἆ αἶίος Πα ἵεπηετε τερετίας, νε] ποΠ 
Ίτα Ῥιεῃο, Ἠ]ς (ετῆης {ποσεαΙς ΤΗΕΟΡΗ ΥΙΛΟΊΝ5 6ΙΜΟΟΑΤΑ Ρτοκίας Πηριἱοταπα ο ΡΓΙΕΙ5 «ησπηοῇ1 ορ]ηῖοπες εε τεετεης, εἴ τεε]εῃθ, ΠΟΠ ἵαπιοῃ 6 {19 σαΡρῖτε, αιοά πηπίπιε αἀβίραῖς 1 
οπββυπι, {οὰ α υἱρ]οίμεσα ὨΙοὰοσί Φίσυ]1, ππὰς Ισία οπιη]α ἀε[εηρβε {τε αὐτολεξεὶ, 4μαπηνί5 Ρο- 

1]ο νῖτο πε ποπήπαϊο αιἶάεπι, 8αΠ6 ξαθτιπῖ νῦν καὶ πώλαι α «οπ{ετεπτῖριϊ5 ἀερτεΠεπῇ [ρ]α8 
Ότες α Ἰηγασ/πηῖς εἲ Ρτοχ]τηϊς νεῖεζες ἱταπ/σπῖρεί αἆ ΥΕΓΡΗΤΠ, πθαπε ποπΙπα ααἰάεπι, ας ΡΙ]- 
Ππαππυσ νοτρθ, Θοτάἰάαπα ἴαππεη Ἠος, εἴ αΌ Ίπρεπιο ραάοτε αεπαπι: Ροαδαας ποῦῖθ γη. 

υτ µος δοάεπι οαπΙ Ρ]Πῖο 
Ἅππς, αηὴγη] εἳ ἵη[ε]ίοῖς ἱπροπὴ εεὲ, ἀεργεβεπᾶϊ ἵπ Πιο πια]]ε » 4ῶῦι ΤΙΗΗΗΙΗΗ Τά ἀεγ6, το Ργώ/εγετι 

ο ην. ΊΝες Ίταπιε πηίτηπα, «1η εἲ γεῖετες 1ρῇ οἶῖπι 1άεο πῃα]ε Ὃ ας ΜΗ 
ΕαγρΏις {ο π]οσ]ς ἴαπι δν], αἰεπαπι Ῥατιηπη βΡὶ πρροπετε εἶαῃ νοΙΠΕΠΕ: αἩα Τη ρατις 
Ιᾳ {αἱἱοτ, οεπ{οσίαη ποῖατη α Ιττεταιῖς ντὶς, αιίρας που 115 ος Ἡ τα εεῖ, παιά 

διό Εκ/επρίτ, Ἱπαυαπι, ἴδα ααα; Π]α[τς Π[οτίσιι5 να. -- -ᾱ- 11 ΒΗΡΠΙεΠϊο 
ΡΙΙΠΙΟ βιβλιοθήκης ἱορικῆς {Π0 ΒΏΠΕΠΙ τῆς πρώτης µερίδος, Ρτοίίκα αἰίοίαπι ορίη]οπίρας αἶ]αεῖα οε 

| σεδξε ερΏ- 

όοἡ, 

| 



756. - Άρ τες ον Ὁ νε 

εοπ{ῖα:ῖς, ἁ[ριιανΙε, οἰπιοσαῖα αἆ νετραιη Τετε Τ4ἵΟ Φλώσιν Ἱπππηυῖαις, ααϊδαδάαϊη εΠΙαΙΠ οιπίδ- 

5, εἴ πιπξασίει {αἰτεπι οτάπεπι, γεὶ αἰἰᾳπῖά ἆε Πιο Ιατρικής αποφιιε (ἱσ[ει, οετετᾶ επ ἄκριτον 

ααοά 84 Πο α͵τ]πεῖ ἀἰ[ετιε ρτοβίεππΗτ, πες απἰάφααπα νο]ήπις αἶίας ἀειταξίαπι, πε 4πεΙα ΕΧΕΙ" 

τετε οἰσεπῖας πυ]]απι Εαεῖτ Παξχεπας οείσίη, (υαπι ε8 Ίταημε εχ. Φπιοςαῖα εἀῑίοπε πυρετό 

αἀϊεοϊς[επιαδ» απατηνίς «οιτεξ]οτα, Παιιὰ ορις εσίε ῬητανΙπδ υεὰ θαἀσπι οκ Τϊοάοτο ἀείειῖδθ” 

τεπιης ἀεπιο, ἀθῑαπαι αβεητες [αϊσει: ρτῶ[ετῆπι 4 παπι ἶ5 ο Ματπ, ποβτ οββοῖπα Πο Ιτα ΡΗΙ: 

ἀεπῃ ἵῃ ραρΙεσπι εαϊτας Πτ α Τ.. Ἠ[οάοιπαπο», νίτο απαῖςο οι]ας ΠΠΕΠΙΟΓΙάΙΠ ὨΩπέϊο σοπιπδ, 6: 

ἵπδαιε εκ οδίτα Πτιετας ΟΓῶσας΄ ἀειηπιεπίυπι αοοερὶδ{ε εετίο πογίπηας αἳ πῖ ραῖ εσι ἀο[επ]Η5. 

Έακςετρβπης {αἱτεπὶ Ἡετοάοτει» {επῖεπιΙς ὠνασκενὴν, Ὁηῖ αριὰ ΡΙΟΡΟΚΥΜ 1ΦΙΙΠΙ θα εχίαδαῖ, καὶ 

ταῦτα ταύτη,. Ρο πῶς Ιπβρπῖ5 Ίο {αυτα εκ ΑΚΙΦΤΙΡΙς Δάτίαπῶϊ οΓαΤ1ΟΠΕ {γρΏαςα 481 

Ῥτοίχαπι «οπ{ιταΏοπεπι «οπΏποι εοταπή απ Γοηρβε Ἡετοάοιις 4ς ΜΗ απτα, Μετέραιι {8Π8 
εα οχατῖο τοῖα Πίο αάάΙ, πΙΠ Ιοηρίτμάο ορ[Πεῖσίει, αππῃ ορειᾶ ποῄχτα νὶκ ἵτα Γρετεπῖ {Ε απο 

εάϊτίοπεπι τεπηροτί αρ[ο]ατιτα, Οορίοία επίπι εἲ εἰεσαπίετ οπχεπΙ παπα ορϊπΙοΠ Πα ναπ]εἴαῖεπα 

Ῥετιταξίαϊ » ΡΤΙΠΗΩ ἆε εἴε[ῖς ὡς γελοῖόν τε καὶ ὠναιδὲς Ἱοίοε νεηῖοδ αΠΤΕΙΓε ΡΙΟ σαιιδ[ὰ ία 1ΠεΓΕ” 

ππεπᾶ: ἀεῖπ 4ε π]νίρας Παπε[οεπΏδας αμοά αΏεταπῖ, ΠΟΠ πιαρίς ΥετΙΠι ος[ς: τὔτα {επΏεπια η» 

αὐς 1π Αποηγι {εΠρίο τποήτατ (αμ πεπ, τεζατριῖε, ἴπάε Πετοάοτια ποβπιτη, εχία Ἡριοτ 

τΗΠ, ΠΠΟα ΕΙΤΗΥΠΙΕΠΕΠΙ, Ροδῖ Οεπορϊάεπαι, ἵαπάείη εἰ 1ρδαπι ἨΟΠΙΕΤΙΠΙ ασρταά(ττ. Ἁπιβιάέπι 

Ίτααιθ ὁ Φιλοτοιοῦτος Ροῖεοι αάΐτε ἵροιπι,. Ίος ἵαηταπι, Ππὶ ἀἰχίπιαδ, ΕδΙΏ οΓαυἱοΠῖ8. ΡΤΤΕΠΙ ος 

αἀνετ[ας Ἠετοάοιαπι πο[ῄίτιπα ἀἰτεξία εΧεετρετε ΡοίΗ]πηΙς. ἨΗῖς πο απέγατίοΙῖ ]οξ0 αμ Φ481Δ 

Ἐν ο Ἡ εΧ ΦΤΚΑΒΟΝΕ, ΡΙΟΝΕ [νε εἶῃ αρρτενίαϊίοτα ΧΙΡΗ1ΙΙ1ΝΟ; ἐἴ πιο 
ΙΕ ο ρρης Ψετο Ίος ποβῖς εἰαιάῖί 1ἩΕΟΡΟΚΕΤΝ6 ΟΥΠΙ ερ][εορι5, πε τς να αμδ- 

ο Εαΐδ[ο Ῥαΐοι, Ἰσοι Ρίο πποπεατ πτοίαπι ουποβτατεπι ἵη εἴασπιοάϊ αθ[ηής ποθς 

Ἐν ον εε, Ἠωο [υπε, απηίσς Ἰεδίοτ 4μ ευπῃ Ίδια προσθήκη Πδὶ «ΠΠ, Ππιειρτεῖο ἤδη 
ο ο πα αἆ Οἵ.ΠΠ Ραβίπατιπα ΕΚΙΘΕΙΟΓΕΠΙ ἰπαϊσανίπιας. Ἰσᾳϊσο 15 τοῦ ει ο 

παμπ Πιπιέτο ἐδ, πα] εχ[ῖαραι ααοὰ απἰάεπι ποδίεπι» ἵπνεπὶ Γ8ΠΠΕΠ ἀ9ὶ αμα ν 

σα 1η Ἰμαὔπαπι Ππριαπι σοπνετίετος» τοραίαπα Πουρί᾽ ανειτανοιῖς -αὔ. ΒΙπΙΑΠΟ΄ Ιεέτοτε Ὃ το 
Ἱθρει8 ἴεχιις τ Τη φπἰριδόαπΙ εΠαπῃ επηεπάατῖος, ΙάπΙ απισα ασσίάίε, ἐΦΕΤΕΙΙΣ» οΡεῖαΠΙ ο 

νΙτΙΗΙ ἀεάίπης: Ίάαπε αἀρατεδίτ {ρετο Π επί {οτε «οππρᾶΤατε Πρεθίτ Αὖα αασάαη απξ 1Π κα” 

Ἐν ολη ὅας ὃν Δἀπιοπεπάα νἱάεραπτατ, τπτ εἴ φιθράαπι α αῑῑς πἀποιαῖᾶ» 8 ο ο 

τς οξ Ὃ ος Ρο[απιης. ὙΨθ]α, Ίεδτοτ απιίςο 6: ομπάϊάᾳ, ορετᾶπιαμό ποβαι αὖ- 

περί 



ΠΕεμι τη ο τὉ τ 

946. 702 

ΝΕΙΛΟΥ ΑΝΑΒΑΣΕΩΣ. 
ο. Ὁ Ἔ 

ΝΤΙ,Ι ΙΝΟΚΕΜΕΝΤΟ, 
ΏχΧ ΡΙΥΕΠΟΦΙ5ς 

ΈΣΧ ΡΙΥΝΤΑΕΕςΠΗ Ο, 

ορ βία] ϱ21ἱ0/ὀρβογω; ἠδπο τν 
εὔ6β. 1. 

ΔΗΏΑΊ,Ε5 ορπίει ΕτεΠατΙπ 
ααἲ νεπῖ ΔΕΡΥΡΙο αἀνετῇ 
{ρίταπῖ, Βαϊι ΙΝΗΙ αφπας αἲ- 
ἴοἱ1, ααοά οεῖα 1ρμιας α]- 
Ρις {ο εκοπεταῖ, Ππατῖς οὔ- 

τα πβαχα  ορτατεπίζ. 

ενώ Ἐαίβγτηεπες Ἰ/αεβΙεμίς, εχ 
, Όσεαπο πιατίααξ . εχιΕΓΠΟ 

{παριο παίπτα ἁπ]εί ΠανΙατα ΠΠπρ]6Γ.  ΑΠᾶ- 

“ἀαροτα», πίνε ΑΕιμΙορίσα, απ είπε. Π- 

Ῥεης, ῄαϊε ΙΙ πεις, Ώεπποστίειθν ΠΙγε 1η 
Ῥατηρίς αά Γεριεπιϊτίοπες Πτῖς {1 {ο 1έηπι 
“ο[ἤνιπι τε[ο]ητα αἴαπε ἁῑπαία, ἀεηίατί εχ 
ναροηρης πυδες, απῶ οοπιρηἱ{ς ψετ[ας τηε- 
τ]άϊεπῃ οἳ αἆ ΑΕΡΥΡΙΗΠΙ αὖ εἴε[ῖς νεπιῖσ, 1Π 
Ἱπασηος ας νΕΠΕΙΠΕΠΤΕς ἀἰδ[ο]ναητας ΠΟΤΕ, 
οὐ]ρις ουπα ῥρα]ιάες, τηπῃ ΛΙ]ας Ἱπιρ]εβητας. 
Ἱετοάοτως {οτί {οείρτος φαπαίεπι α ἔση- 

Έἶδις Ώποτε απ Άγεπε εεΠαϊεααε Ρρετη]- 

Ῥσι: πΙῄποΓεῖη απτεπι ἂγεππε ν]άετρ απ]α τ1Π1 

-40ἱ ΑΈργριο νἰαϊπίο 1 ΨαΡοΓεΏ ἄηι1α5 τε(- 

Ίραι, Έρμοτι5, Πήποτίεα 15 4ποαπε ρ[ατε 
αἲτ τοἰαχατί τοιαία Αβαγρίυπι, ας αυαῇ εκ- 
πᾷατο σορἰο[αΤη α4παπα, ἃς «οΠίείτε αὰ Ίος 
θιίαπι Αταοϊαπι εἰ Αὶσαπι 60 Τατἱτατεπὶ εἰ 
ἱαρυ]ο[απι {οἱυ(ῃ. Εμάοχας αἷτ, [ασείάοίες 
Ἱπρτίρις εἲ οΡροΠίῖ τεπιροτητῇ αΏπϊ Τ4Γ1ο- 
᾿πῖρης τεπῃ ἱπιραΐατε: «απάο επῖπι αριὰ πο 
ε[ίας ο-τ, αἱ {10 ε[ήνο Παδίταπιας΄ Ττορί- 
«ο, τη] Ἡ αἱ ετερίοπε {40 Ῥτυπιῶ εἰτοα]ο 
6βιητ Πγεππεπη εδ{ο. α αἴρυ ἴαπι εχαπᾶαηθ 

ἃια ρτοταπραζ, | 

ΦΟΕΙΡΤΟΕΙΒΥΕ. 

Εξ τόνγ πλονγταρκχοτ 

πΠ ἃ ω )ὸ / ον ’ ί 
ερ τῶν αρεσκόγτων τοις Φιλοσόφοις βιβλ, δ), 

᾿κεφ. ά. : 

ρ οκ. τα ορ να ΠΑΛΗΣ τοὺς ἐτήσίους ἀνέμους οἵξ- 
᾿ ’ Σο κω 3 ή » 

τα] πνέοτας τῇ Αἰγύπτῳ αντι- 
: (3) ας πθοσώπους ἐπαίρει, του Νείλου τὸν 
ο ας γκο» διὰ τὸ τὰς ἐκροᾶρ αὐτου τῇ 
Ὢο Ωρ - παρεισδύσει τοῦ ἀγτιπαρηκοτος 

Κβερδοωεε πελάγους ἀναχόπτεσφαι. Εὐδυ» 

ως μυ} ὁ Μασσαλιώτης, έκ, του ιο 
κεανου καὶ της εξω "αλάσση» γλυκέίας 1 κατ ὃ αὖ- 
Τὸν οὐσής νομίζει π᾿λήρουσθαι τὸν ποταμό, Αιαξα» 
Ὑόρας» ἔκ, τὴς χίόνο της ο) τῇ Αἰθοπίῳ, τηκὸμε- 
νής μὲν ον τῷ εέρι, ψυχομέης δὲ τῷ 5 χεμῶι. Δη- 
µόκριτος, της χιόγος τὴς ον τοι “πρὸς ἄρχ τον μέρει 
ὑπὸ «)εριὰς τροπὰς ἄναλυομένης τε καὶ δια χεοµένης 

νέφη μὸ ἐκ τῷ ἀτμῶν πιλοῦσθαι τούτων δὲ ἀπε» 
λαυνομένων πρὸς µεσημβρίαν καὶ τὴν Αίγυπτο ὑπὸ 

τῶν ἐτησίων ἀνέμων, ἀποτελεῖσθαι ῥαγδαίΐου» ὄμβρους 
ὑφ᾽ ὧν ἀναπίμπλασθαι τάς τε λίµνας καὶ τὺν Νέῖλον 
ποταµόν. Ἡρόδοτος ὁ συγγραφεὺς 2 ἴσον μὲν ἐκ, τῶν 
πηγῶν Φέρισθαι χεἰμῶός καὶ θέρΏς, Φαίγεσθαι δὲ ἐλάτ- 
Τοία του χειμῶνος ,δι τὸ οἨ τούτῳ τῷ καιρῷ πλησίον 
ἰόγτα τὸν ἥλιον τῆς Αἰγύπτου», ἃ ἐξατμίζευ τὰνάμα- 

6δ8 

Τα. Ἔφορος ὃ ἰς-οριογράφὸς κατὰ, 9) έρος Φησὺν ἄναχα- 

λᾶσθαι τὸν ὅλη Αἴγυπ]ον, καὶ οἱωεὶ 1 ἐζυδρᾶν Σὸ πολὺ 
άμα, συιθίδωσι | σι, δὐτῇ καὶ ἡ Αραβία καὶ ἡ Λιβύη 
παρὰ τὸ ἀραὺν χαὶ « ὑπόψαμμω. Εὔθοξος τες ἱερές 
Φησι λέγεω τὰ ὄμβρια τῶν ὑδά]ων , καὶ τὸν ἀ]επερία-ἃσιν 
τῶν ὡρῶν οὅ]αν παρημν : εὔη θέρον τόις ὑπὸ τὸνθέρηὸν τρο: 
πικὸνοἰκση, τοτετοῖ ὑπὸ τὸν χείμερβὸν τροπτικὸν ἀγ]οί- 
χοὶό χειμῶν ἐσι; εξ ὧν τὸ πλημμυρΏ ὕδωρκα]αρρηγγύ]αι, 

Ῥ]μ]ατοβή {ρ[πις οέτο [οπίεπεία Φισηά1η ιοί, εργο ποέ βοςπί αι αιέίοτεηι ἐ]Ιά1ῃ ευο]υργο ἀ]ἱροπι ας. 

ΜΠΕ! αδεια /εουνγμΠέ μα Π. περ) Ἴσιδος καὶ ᾿Οσίριδος Γοπίρῇε, ε φαἷδις Γογε εὐπἰεδατε Πἱεαί εἰ 1] 
(ιῷ τη εἴε[ας αμῶις Ναοί εαι/α1ι ΤοΓετεύαπί, Ποη Π1ἱ5ε ἀντίψηφον. οετύα επ Πδε][ο, εί ἀἱλῖ, ο ωπί} 

Ἡ δὲ σννεργὸς αὐτοῦ (Τυφῶνος) βασιλὶο Αἰβιόπων αἰγίττεται πγοὼς νοτίου ἐξ Λἰθιοπίᾶς, ὃ τῶν τν αὗτωι τῶν ἐτη- 

σίων ἐπμφατήσωσι τὼ νέφη πρὸς τὴν Αἰβιοπίαν ἐλαννόντων» κάὶ κωλύσωσι τοὺς τὸν Χεῖλον ἀὖ ἕοντας ὀμ[βρονξ καταβ” 

βαγῆναι, κατέχων ὁ Τυφὼν ἐπιφλέγει» καὶ τότε κρατήσας παντάπασι τὸν Νεῖλον εἰς ἐναντίον ὑπὸ οἰσθενείας συσαλέντα 

Ξμ βυέντα, κοῖλον καὶ τωπεινὸν ἐξέωσεν εἰς τὴν 99 όλασσαν. κα γὰρ λεγομένη κάφειρδις εἰς τὴν σορὸν Οσίριδοςν οὐ δὲν 
| ἔοικὲν 

ΠΠαΥ6 οκέτορηύπ οξ(ᾷ ἀμΐσο. 5. Ίαδει αὐτὴν, Γιαρίε 
ο α, ΡΙΟ κὠθ αὑτήν. ΏαΠΙ αα{ρίταϊοπεπαι περ]ϱί Ποῦ αδε ρτον/ας ΙΠΙΠΤΑΓΗΠΗ 5 αὐτὴν επίαπι Βυάφις ἱερῖξ, 

μα ο ο ο ο ΟΙ μυ ὃ 
Ἰπξορ] πνς Ἱτα {8 τεορεϊϊδίε ἀῑσαί. Ῥατεῖ 14 εχ ορϊπὶοΠο Έρ]οι δεῖαπι 1 681Π ἰοἆ. .- εῖ οκ Ίος 

αδΗηοσαἴα ΤΕΙΙΙΕΤΕ. 4 
.Ῥρίαν, παροισδήσε.  ᾗ ΜΜ. Ῥεῖ, αὐτὴν. ᾳ Μ. Ἐε. ἑξατμίζει. 
ὄψαμο. ΙΓ ΝΙδ. Ῥει, ᾖ θέρος. 

τν Τ.οος ο ωμά ος, ρα 

παλμγα Ῥατήτ αὐτὸν α. ἆ, Ευηγπιεηεπὰ {επβςίε, 

ο ΜΙ5. Ῥεϊι, ἀιμῶνι 

ἄρδεεξ 5 

ο 

Ῥει, ὑσ 

όόσ 

έ Μο. : 
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ον λ / {έν / 2 «08 αυτην την Ὑθεση., ποίηση λέγει τής ἀναπλη- 

798 ΕΣ ΙΝΟΕΕς.Ττόο Ἁανς νο 

ἔοικεν ὦλλ' ἡ κρόψιν ὕδωτος κα) ὠφανισμὸν οἰνίττεσθωι, διὸ μηνὸς  Αθὺρ ὠφανισθῆναι τὸν "Όσιριν λέγονση» ὅτε τῶν 
ἐτησίων απολειπόντων παντώπασιν ὁ μὲν Πεῖλος ὑπονοσεῖ» γυμνοῦχαι δὲ ἡ χώρα. κ. τ.λ. {Ιω αδεΤΗ Γυρετίς 
εοἰ, 10, (ιοςάατη π1γ/έοο ρε ΟΛΙΡΙάτη ἐπίε]]]σογε ΝΙμη. πατε ρε Ἠββοπεπ. ΊΆωπο Ρατοῦί Πλ 1π6, 

αὲ ἰπιεγργοίαίως γω Αγἰωπάστ, αὐῆοῖίο: Ἑερῖπα νετο ΑΕεμίορυπα αι ΤΥρΙΠοπεια αλἰανετ]ξ, ἢατας 
αι]τίπος εκ ΑΕιμιορία ποῖατ: απῖ Π νίησμπι εἴεβας α οπῖρις νοτ[ις ΑΕιμιορίαπι παρεθ ρεΙάπτας» 
Ῥτοβήδεαηίαια ἵπιῦτες ἀθεῖάοτε απἱρης ας απσειητ: έμπι ραναἶεης Τγρίον οι με, ας ρ]απε 
ορίίπεῃς, Ν1ηπα 1 ἀϊνειίαπα ρατῖεπι ο) Ππρες]]Ηταῖατα Ππεπῖεπι, «νο αἶνεο εἰ μπα 1α Ίπατε εκ- 

Ρε]Πτ, Οσο επῖτα Ἱπο]η{ας 1Ώ ατσαπι ἀῑείται ΟΗτίδ, «ο πΙΠΙ] αἰῑπά Πρπιῃσατητ απαπι α4ας οσε](ᾶ- 
τἷο ετ ἀε[εξζα», Ἱταφιο πιεπ{ε ΑΙΠΥΤ ροτῖδίε ΟβΙάεπα ἀῑσμπε, ααπάο εἴεβῖ οπιπ]πο ἀεβοιεπεῖρα5 

Ίν]ας τεσεαῖτ εἲ Γο]άπα πιάαἴασ. 

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΤΟΥ ΝΕΙΛΟΥ ΑΝΑΠΛΗ- ΡΕ ΝΙΙΙΙΝΟΕΕΜΕΝΤΟ΄ 

ΡΩΣ ΕΩΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΑΟΛΈΞΑΙ, γεια [ομιοηῦα». 

ης  Ε, ΑΝΩΝΥΜΟΤ, ΙΝΟΕΕΚΤΟ ΑΝΥΟΤΟΝΒΕ 
/ ο ς ο» : “ ἷ ο 

-ΝΑΛΗΣ ὁ Μιλήσιος εἷε τῶνέπτὰ σοφῶ Φησὶ ΙΤ πλιες ΜΙεβας ππις α Περίει /4ΡιεΠ 
διὰ τες ἐτησί ψέσαι τὴν ἆ : Πῦ ἵτ οιοά α. ειε[ῖς Παϊ Π]σά 1π- 2 οι τες ετησιθ γύεσλαι την ἀγαπλήρωση. 10915. αιῖ αµοα ἃ ' Πνίο αἀνεῖ- 

νε Ὑὰς αυτοὺς οἸαντίους τῷ ποταμφῷ » χαὶ τὸ πμ : ιο" ΕΠΙΠΙ ης οι 

φόματα. χεῖσλαι κατα τὸν πηὴν αὐτῶν, τὸν μὲν τρὸ (μαι μα, τς αἀνετίο νεππα 
Σ 3 3 3 / ' ο ρ . οὐν ἄνεμο εξ ολαντίας πιέωτα κωλύω τὴν ἔκβασιν Πους: Παηίεπ Ἱααµς ἵο, πο ἵπ πάτε 
ο ο μαή ος αο, ο. Ῥτομίρετο εΠ]υχιη Παπαπιδ. άν 9 μου πα εἰς τὴν «Φάλασσαν, τὸ δὲ ἀε]αρὶ Ῥορβι:. Πιδαθ. νέο 1 οπως 5 

χύμα «προσ ό / νο λ : . ΘϱΏΕΙΕΙΕ 1” νο β σα ο ο υα τοι πο και ομ 0» τα, «ἴπιαΙε ναπίο [ετεπίθ» ΤΕΡ ας 

ααχοπτευ Το ποταµο), Καὶ ἀναπ'λήρωση οὕτως Ῥδιπι Βαν]ππι: ΄ Πεαυε ον 1 ος 
} / ὼ 

9 
σ ο] ς ; αποωρ . ! ΤΟ ΠαΣαΡ Φησι Ὑίνεσθαι τοῦ ποταμοῦ. Αναξαγόρας δὲ ὁ Φυ-, Πε αάβηπας, Τμγῆους ο μπι απξναπα 
/ ον / » . - . 5 

σικὀς Φησι τῆς «χιόνος τηκοµέη τὸν γα λήρωσυ νά πῖνα, Παπε[ζεπῖε ας εί ᾱ- 
του Νάλε γίνσθαι, ὡσαύτως δὲ καὶ Εὐριπίδης καὶ τα νο. ο περ πὐάίοτε» Π 

ο 9 5 / υ 2 10” 
ἕτερι τες τραγῳθιῶν ποηταί, ἀλλ᾽ ᾿Αιαξαγόρας αποὰ λπραοροας απίάεπι 15813 αλ 

ία. ααρπιεπα» 
το οσο ΡΙ8” 

βαυυία Αεΐῑό: 

ποπ, εΠεξοπεπι νοςαῖ 
) ) 0 ἴ « 1 “ 3 - .᾿ - 9 

ο ο αμτισηηκφ' Ἐὐθριπίδηε δε καὶ τὸν τεὶ Ίρθε ἀῑχίε: Εατίρίάθ νε 
: / 

: ἳ . - . αφ 

Ττοπον ἀφορίζη, λέγων οὕτως ον δράµατι 3 Αρχε- ἵετεα ἀεβηίε, Ίἴα ἀῑοεη5 1Π 
λάφ» , 14ο: ὅ 

μὰ ”σως / ωμά . ..) τν 3 Δαναὸς ὁ πεγτήκωτα Ὀυγατέρω πα, «Παπά [ΟΥΟΠΗΗ μπημίες ἀΩΗΙΗ Ρο Ἰρ π 
δίεέλη λιπων χκάλλις-ου ἐκ 4 γαίας ὕδως» Ρι]οθεγγΙπ] ΔΙ οπίκισε ο ο Λς τως τν 

ος δη ος ν- ἱ αμσηηοηία [ης εΝΓΙΩΠΕ/ (ΕΠΣ. μον 
ο, Ἐκ. µελαμβροτοιο πεληβουται ῥοὰς ντα, αν ο : η ]ό τος με 

5 Αἰθοπίδος γης, ἡήκ ἂν τακῇ χιὼν ἐετοο α κκσοοκκι σσ 
ερ, κος ας ΄ Ῥετ «ἰβετα αιγ]ϱαπ{ό /0ἱε ΗπηρίάμηΙ. 
εὐρίπ'πε ὄντος ηλίβ κατ αἰθέρα. ο κ | 

ο ας . 

κάῑον Ελέη, Έτ ἵη Ἠε]επα: 

ΜΗ Γιεηία εὔη/ρ]εῖς ιωπΙε[ηα 
Άτο τοτε ἀἷο φἱ ρε «4Πργβεώη ΤΗεΠς 

τΕμμεβαί αγυσ, πίω ἠφιοί οιήη εαπάΙάᾳ. 

ὃ ος Δ 

τα κ. με αἴδε καλλιπάρθωοι ῥοαίν 
σοι Ὁς ἂν δια, Ὑπκάδος Αἰγύπτε πέδο ᾿ ο. 

ἔνχηρ Τακείσηρ χιόνος ὑγραίνει γύας, 
οσο. ΑΕΙΕμΦΙας: 

καὶ Αἰσχύλος, 
αι ο  Ἅ λα ΕΦ ας Ὅον ει τ Ἐν ο ο) 

| 1 εγου ο ανν μαθων ἐπίσίαμαι : «4Ειβίορίῳ Καμιά πουρηίμηη ἵεηγα δέ 
Αἰθιοπίδος γής, έγθα Μειλο Τ ἐπάρρες 1αιάατε πουὶ Λή]ως υηάε ἀε ας ο η. 
Γαιαν χυλίγδων πγευμάτων ἐπομβρίαις εν ΠωπΙΠη οο]μίσης μη [αύγα ἁπῤμη 

Ἰαμί ο 
0] ἱρηρά ιοί Ηἱραῃς οἷς ώς 

τι. Ἱσωιηα Τ6[ο]οίὲ πἰπρίζα: ανα 4Ε61- 

Ἑν ᾗ πυρωτὸν μηιὸς ἐκλάμψαν Φλόγα, 
Αίγυπτος ἁγιοῦ γάματος πληρβμέη, 

: . . . ς - ε κ ὁ ͵ πο Ἡ τα / 

ομως θεα Ἱ. τν δθὶ, ἵα 1 Αναάωγόρως ὃ' ὁ Φνειμὸς ἀπιφήνωτο σ]ς ἀμαβάσεως αἰτίον «νι Ὀηραι νοῖ. 
Τη αά[οτέης, Ριοῖος Ρεῖτη καὶ ὃ πομμὴς Ἐώριπίδης µαβητὴς ὢν ἠκολούθηκε. λέγει φοῦν, Νείλου, ὃς, ο τὰ πῶ 
οσὲ, Ἐλοδοήας Λ; ν απι εἳ παπι, σι Ἱής Ἱεριπιας Ῥίεπίμς, ἸΜεάϊος εός ἵω Τδὶ ΨεΓΠί κῶτὶ ῥ πο 
Ρῖ. τν ΠΕΙΙΠΦΜΕΗΣς η Θ1ή10 Λι οργγ Ιαν ἔπ «4 εδθίορ σα] ΓήεηΣ 16163 η τεῦ 

Μά1έΓΟν Φέμ01 Μέσος Πἱφμο[αδώ οµ.. ο, Ημης ΕΙ δι] ἹπεΠΗο, οἱ αριά ο ως μι Ὕτους, 
. - . (ργίας, τερμαπυπα 1 Αἷ : 110. Ι{τ] 9 

μοναρχίας Ρ ΑΙδψ, εἳ Φααροη. Π0. 5, αιιοᾷ ἀἰάἰσίπιις οκ σα ρ]ορο: Εηρία!ν ο. 1. 5. 
(ον η σοι ον ον : οσα εάτο, 3. Ῥπιας νοτ[ας οχίαῖ εὔαπι αρ πι 34611 6ἵ 

ας ολ] ἰ Σο, 4 γαΐής εξ ἵῃ Ἰ)ιοᾷ, ἅτο Ὁμοταμα Ἠμπο νεηυα Ας Ἡν- 
πι Τη Αἰθοψ.. 6. Ἠππεπάα μια ος ες 5. άσμπ απο ως Πῄοπε 

Ξιερμαπι]5 Ψ “Ὥάα εκ Ἴρεο ἨΒηπ]ρ]άς: ὃς ὧντὶ δίας Ψ. Ιεβίεας οεἶσηι φεκάδος ἹἩ οδιά «από 
τἱριάϊς. γοτίας {1Πὲ 1 1ρ9ο Ιπ]Πο ἀπαπιατῖς Πΐο ποπήπας, []ηᾷς ει αριά Απῤιόοιι Ίπ ΑΕΡΥΡΕΙαΕ82 
ορίπίοπεπι τεβΙ4Ε» ΄ΠΙΟΠΕΟ ιο ναί5 τεςοποϊπηληἁος οἳ ὁιῥπηκας αρίς, οοιτο ἀῑπορ ρο(ΜεΠΙΟΙΕ5» ἔτερ 
αἷε, δ) ἐξετωσέον ἄνδρω τὲ καὶ λόγον, ὃς φησι, Νείλου µ. ἅ. κ. ο. ὃς ἂν Ὦ τς κάδο, Αἰγύπτευ πόλου ον 

τακείσης γόνος, ἀρδεύει Νεῖλος Αἰγύπτου νυίας. Ίτῃ οΠίπῃ πηοῃάϊς οἳ αΊοκῇς σοπβι Πδί Ιεβυμεας, ομἱ ἔ ο. 

πὭοῃ. νἱάσαϊ ἵ]]α Νεῖλος Αἰγύπτου ΠΠερίάπι Θ8ί. ρ]ος[ομια {οἶῆσοι, Ίτα ος ὠρδεύει {ωῖε αἀάίεαπι αὖ «εο 93 ο 
νει Ννο]εραῖ 6Χροπετε ρεῖ νετδιπι Ππης, Ἔπιοηάα Ίτηοις σομπι ης, πμήρί θεια αυτοι οἳ ἰτασίοον ) 
1ρί ΑπβΙάσπα » ραΐος οκ {6 αι Ιπίεπις ΠΗΡΕ: κο) τ] νάνοι ὃν τούτου τρωρικώτερο ψεῦσμω» ντ) πό : 

τς ντος ̓Αἰσχύλος αὐτὸς συνόῃ: εἲ πμ, αρ]άσπι, Φοᾷ πε οπζαπιας ᾱ. Οαμπιε νειΠοπεΠι ἁμα ή 
ος η ν Ἰσπογαρ{ε ΥΕΤΑΠΙ Ιεδίοπεπι: ΝΗ Παρηία μήοα 1 2οο οῤηρύμο: Ομ] /ογε ῥή0 το οε0 ο. 

» ᾗ δΡΗΟ ΓΩ έως /Ιζμε/{ε ΡΟ 11641. ο μας ας {, 

- Ὃ Ἠρῥογ]. Ψ]άε αἆ ΠἱράογΗ Ἡ. τὸ 90. Μ' 48. Ἠ Ἑπτάρως 1 ῥουβως τά Ροηῤ. ν 

πα 95 «4Β/00γ/! ο {πρειίοτες {γρίζής νειίας αχρ]ειΗξ. 



ΌΕ ΝΙΙΠΙΙΝΕΟΚΕΜΕΝΤΟ. 
«4Εσγρµις οηπ]ς {μι Λεαία, ηήπε 
ὑαστο Πμηέης, /ερείειιο Ἰώίας πΙπεἰὄϊν 

Ὀα]ΗβΠεποε απῖείη {οπρῖοτ ΠΠ ογίατάπῃ «ο» 
τταᾷίσεγε νο]αῖτ ΑπακαροτΏ ει Εωπίρίάϊ5 {εΠ- 
επί], απαπι ρα]ο απῖε τοια]πιας: {πααπε 

Ίρδε ορϊπίοηθ πι, αἴτ, αηιῖς ρετ ΑΙΕΛο- 
Ρίαπι Ἱποτε[σεπίῖδρις αὖ εχοτία σαπισι] α 
ατδευτὶ δαις οΓΕΙΙΠ, 4ο ΤΕΠΙΡΟΓΕ εὔῖαπῃ εἴθ- 
Π5 {ρίτεπτ: Ποίσα «ιἱρρε νεπῖος αἀβτηιαί, 
4ηαπάο {ρίταπε, πιρεθ 1π ρτίπής αἆ ΑΕΛΠΙΟ- 

Ρίαπ οοβετε: απἴρας πἰπίταπι Ἱπρυ]ῇς α 
Ίηοητος, εβαπάΙ ππαχϊπιαϊη Υπ αθΠαΤάΠΗ » 
ππᾷο ΜΙ]απι Ρ]επο ΙήτμπείσεΓα αἶνεο «οπΏῖη- 
ρα, ΤΏεπιοσβτας απταπιαῖ, οἶτοα ΏΤΗΠΙαΙΠΗ 1ῃ 
ἰοεῖς α {εριεππϊτίοηείη Ῥοβῖς πῖνες σαάετε: 

..εἶτσα {ο/ήήαη νετο ὤίῆναπι απμπα {οἱ Τεςθ” 
ἀατ, ηῖνα {οἰπία εἳ ναροτίοις 1Πάᾳ εχῃαΙαη” 
Ὥδις, αὐ εα Ιἱαπε[αξίοπο οπτί πήρες, αιᾶς 
Εἴε[ί αττερῖας γετ[ας πιοτίαἰεπῃ Γεταπῦ, απ] 
[ο Ίτοαπε Ἰηνίσεπι ρτοιγαἁαηε σοαδιῶ πυΡες 
Ίπστα ΑΕιμιορίαπι εἲ ΑΠίςαπα, 1Π1ΙΡΤΕΠΙ ΕΧΙ- 

ἴτοιε ἸΏσθηίοπι, οι]ὰς ἀείαρδα 1Ν1ἱαπα Πππρ]ε- 

τ. Ἐπίβγπιοπες ΙΜαδβΙεπ[ς νετο, 4πΙ 186 

παν]ραιϊοηοπι [ισερίε, τεξετῖ πατε ΕΧΙΕΤΙΟ- 
Τὰ νετίας ρτοΏπετε πδαπε Ιπ ΑΠίσαπ, εἲ 

«οπνεγῖ αά Ῥοτεαπι ας {ερτειηϊτίοπςς.. 181ι 

τε]ίφιιο οι άεπι τεπηροτθ τηᾶζε εδίε Υασυπι: 
60 αὐτοπῃ «1ο ειεβ Γρίταας, Παυσ νεηῖο- 

τάη τερι](άπι σοπιρ]ε!, εἴ αἆ Ἱπτείοτα Π16- 

το, Ί]]μά νατο ἔμπα ἀμίσε εδίε, ἴαπι «εῖε ΊΝΙ- 

Ίασὶφ «τοσοά(]ίς εἳ Μρροροϊαπιῖς Επη]ία αἱε- 

το, Οεπορίάεο ΟµΙᾳ9 αι, ἵεηροτε ΠΙΡΕΓΠΟ 

Λινίοτυπι [οηῖος οχῃεσατί, αἱ «αϊε ςαἰο- 
το το[οιῖ ΡΙοΒΙΑΠΕ, «πο Ίταφιε τερ]εαιΤ΄ Ἱ]- 
Ία, αι ασσ]α1ξ, {Ποοῖτας, 1Π σαδία ο5[ε ᾱ- 

Όυας «ω]ε[ίες Ἠίεπια ἀεεῖάεηῖες, αἲ αυτή ἵΠ 
δ]απι ποη π]]ῶ τππς σαἀαπῖ Ρἱυνίῶ 15 ἀθ- 
{Πτμτης Ἱαπάα πα παπα Ἱππρ]ε Ροῖςοε, εἴ παπς 
είς ολησίάπα» ου Ἠίεπις πήπος 15 εχἰ[ταῖ, 
Ῥ]επις νετο {τ είαιο, ΠἨειοάοιας απἴεΠι 
εεῖοτὶ φπἰάθπι εοπινατία Ρτοβετε» οπι Ό6- 
ηορίᾷᾳ νετο Ρρατία, Ώυκαπα επίπι Ν1Ι αι ϐϱ86- 

18 ταἱεπι, οιὶ {ΈπιροΥ ἵπρ]εαι αἰνειπα» «εἓε- 

ΤΗ Γοἶσπι Ηϊεπια] ἔθπροίς {πρτα ΑΠΙσαπα 
ο/η. Γαοἰεπέεπα ἀεβοσατε Νάπα: αά Τοἱ(]- 

Όυπι νεπο ο πῄναπι τειτοσεάεπίετα αδῖτε αἆ 

{εριεπιίοπεΆ, 

ΈἜχ ΤΗΒΟΡΗΥΙΕΑΟΤΟ 

ΘΙΠΙΟςΒΙΛ. 

1). νι. 407. οπρη! Χνῃ. 
Ὅἶπο, ΡοβίάΠο [16ΓρΓΕΙ6. 

λος οπιπῖυπ Πν]οίαπα οτδίς ἔεττῶ ]- 
Ι.Ν θβανας,  πππ]τοζυησε ρετ Π4ΌγαΙΠ 

ΔΕιΙορίαπι, [παῖαπι τέρΊοηες {66ᾷΠ5, 1ρ5ΗΠΗ” 

| α1θ 

αι απο ορἰπίοποπα το[α(αῖ εὔἶαῃ ΑπβίΙας ργο]ίχε η ΑΕσγρᾶασαν Ίϊσαί εἶιις 
Ὁ ἐπὶ τὴν τῶν πολλῶν δόξαν, καὶ τοὺς χαριέντως πεποιηκτὰς αὐτὴν Ἰέναι 
Ώμ]]ηο ἀωδίτο αὐίπ τεροπεπάμπα Πε ὄμβρον. ν. Ὀεπιοστίά {επτεπΏαπη α Γ]Π{ατομο εξ ΤΠΕΟΡΗΥΙΑ6ἲΟ» νε 

αν Βτ ο ποῦ ἁμοίτο επιοπάατε Ἐθυμένης, τ απτεα Ῥ]ητατο]ο : Πα Ρι(Ε1. Ἰοη]ο ροΏις τεἰαίαπη. 
Ῥλ]ο[ορῃ! {οπιοπήσπα τεααῖ εἴ Απί(ΙάεΒ η ΔΕργρι. 

ἐτησίας. καὶ ταύτης καὶ κροκοδείλοις. καὶ μύόοις 
Ἐὐθύμενες κ. τ. λ. 

συμβαίνειν. 

"ρύης ἐπέκεμω εἴσω ῥεούσῃ διὼ τοὺς 
ο τμΡν, εἰ ὰρ μὴ συνίµε ὦ χαβιέατε 
νὰ! τήν φινοµένην ἔήρωσίων, Τὸ αἴτ. Χ. Τ. λι 

πληροῦν τὸν πυταμὀν. 6. 119. 9ο. 68Ρ. 385. 

Ἀνλάομι) εγαπς(οτἱρβςίο Ίδη ταῖς ῃ;; «ΠΡΗΙ5 πο. ἵο Ἠησ[ς Ῥμομυς αἶε) ποῖατα Ἰθοε; ποπ οπιπίας πες ναςα: οπίπι εξ 

Τήκει πετρά(ήν χιόνὰ. πᾶσά δ' εὐθαλὴς 
Φερέσβιο Δήμήτρο, ἀγγέλλει ςάχω, 

Καλλισθόής δὲ ὃ ἱσοριογράφος ππθὺς τὰ μἰκρῷ σεό- 
τΤερον εἰρημένα ὑπὸ ᾽Αιαξαγόρε τε καὶ Εὐριπίδο αὖ» 
τάπυ. αὐτὸς δὲ τῇ ἑαυτοῦ γνωμή χρώμένος», Φἠ- 
σψ, ὑδάτών γὐομέιων κατὰ τὴν Αἰλιοπίαν, κατὰ 
τὸν χυιὸς ἀγατολὴν έως ἐπιτολῆς ἀρχτέρη» κα» ὃς 
χερόνης καὶ ὃι ἐτήσιοι πγέεσι' 1 τέτες γάρ Φησι τεδ 
ἀνέμες µάλισὰ τὰ νέφη πγέωτας πρὸς τὴ Αἱβιο- 
πίαν ἄγευ' ὧν δ καὶ προσπιπτόγτων πθὸς τὰ ὄρη» 
καταβῥήγγυσ-αι πολὺ πλ]θος ὕδατορ' αφ ὦ τὸ 
Νεῖλον πληρόμενο ἀναββαίνευ συμβαίνει, Δημόκριτος 
δε λέγει, περι μυ χειμερυὰς Τροπ τᾶς περὶ τὰ» 
ἄρκταν χιοήζισδαι τόπτς, πθῦο τβοπα δὲ 9)έρι- 
γαρ µεταφάντορ του λίθν τήκοµένής τὴς χιόνορ καὶ 
ἀτμιζομθής, ἀπὺ της τήξεως νέφη Ὑίνσθαι» διὰ 
τὸ τες ἐτησίις ὑπολαμβάνωτας Φερεῳ πρὸς µέδηµ» 
Εµίαν συνωΗμόθων δὲ τῶν νεφῶι ἐπὶ τὴν Αἰθιοπίαὶ 
καὶ τὸν Λιβύην» ὅμηρυν 2 γίνεσθαι πολὺν, ὂν κατάρ» 
ῥέωτα πλήρουν Τό Νείλο. 3 Εὐμοωίδης δὲ ὁ Μαδὸ 
σαλιώτης, αὐτὸς πεπλευχὼς», Φησὶν εἰσ τὸν έξω θ- 

λάσσαν ἐπιῤῥέων ἕως ἐς τὸν Λιβύη, ἐφραμμέήν τὲ 
εἶναι “πρὸς [βορέαν τε καὶ ἄρκτες. καὶ τὸν μὲν ἄλ- 
λο χρόνου κεὺν εἶναι τὸν «άλασσαν, τοῖς δὲ ἐτή- 
σίος ἀνωθεμέην ὑπο τῶ πνευμάτων. σπληροῦσβαι ο 
καὶ ῥέῳ ἔσω ταὶς Ἠμέραις Ταύταις' παυσαμένων δὲ 
τῶν ἐτησίων» ἀναχωρῶῃ, εἶναι δὲ αὐτὶν καὶ γλυχέιαν» 
καὶ ΚΊτη παραπλήσια τοις ον τῷ ἹΝείλῳ κροχοδείλοις 
καὶ ἱπποποτάμοι έχεω. Οὐοπίδης δὲ ὁ Χῖος λέγε, 
τοῦ χειμῶοςν τῶ ποταμῶν αναξηραίνεσθαι τὰς πη- 
γας, ο) δὲ τῷ 3)έρει ερμαμομένας ῥεη, τοῦ μὲν οὖν 
4 ἀναπιληρουσθαι ; τὴν γνομέημ ξηρασία» τὸ αἴτιο τῶν 
ερανίων ὑδάτων ἐπιγεοµένων τοῖς χειμῶσι συμβαίνει, 
τὸν δὲ Νόλοω ϐχ, ὑόμοο τότε, οὐδε γνόμυον μὴ 
συναναπ’ληροῦ ὅ καὶ δια τοῦτο, τοῦ χειμῶνος ἥσσοναι 
αὐτὸν γήέσθαι, τοῦ δὲ «έρες πλήρη, Ἡρόδοτος 6 δὲ 
τοῖς μὲν λοιποῖς ὑποατία λέγει παραπλησίω; δὲ 
Οὐοπίδῃ, τὴν μὲ γαὶς ῥύση τοῦ Νείλε Φησὶ τοιαύτήν 
ὧὥγε αἲεὶ αληροῦν τὸν ποταμόν᾿ τὸν δὲ ἥλιον τοῦ χειμῶ- 
νὸσ κατα τὸν Ὃ ος, τν πορεία, οναζηραί» 
νε τὸν Μέλλον ἐπὶ δέ τας }εριας τροπας μέβις-ά 
/0ύ πθὸς τὴν ἄρκτου ἰέναι, ος Ενα. 

ΕΚ ΤΩΝ ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΥ 
τοῦ Σιµοκάτου, 

ἱσοριῶν λίγ. ἕ. κεφαλ. τὸ ιὅ. 

] 9 

ΥΥΤΟΣ δὲ ὁ Νῆλος 7 µέγισος ἁπώντω τῷ 
ὃ περὶ τν οἰκθμέρη χαθεσως πύαμῶν, καὶ πολ- 

λῶ, της Λιβύης, καὶ τη Αἰθοπίας, τὴς τε Ἡδκό 
το 

-- 
Ν 

αυέχοίες Ποι Ποπήπεί, 428 
ο, 151 εβἰάἰε Η. διερ. θεά 

ναι Ρϊος- 
{ οὓς 

ουα Ίαο Ἱτηβυπου]α οτ{15: ἤσόην δὲ θωλάττῃ 2λυκείᾳ 

μα ης ὤντὶ τῶν Συ- 

4. Απ ἁ{μησαεπάιπα εἰ {ο1θεπαμΠΙ» «ναπληρου- 

6.ΑΠ ἀθορί τὸν ποταμὸν ΥΕ] ἴρ]Ε 5 μὲ ΡΕΙΗΙο ροςὲ 

αἲτ. 

Βργρίυπι Ὥυπς ΤΠοοριγαδμη ο Φἱου]ί Ὠἱοάσή Βϊροίιεσα 15 ἨΝίῆαςα (αμάϊοτο {1ο πα Ποππίμαιο 

ἀάαπι θε  Οὐσάαπι μ0Ι νατῖατ φράσιν νοἶμίε Ίδια ὦπὸ ἐπάρχων (αα ἀἱρῃ]- 
ομί Ῥοπο ὁ Αἱἲ νετο «αρ, Ρριοεάεηῖς 

. - ν » ι { 4 ν ῷ / / , 

«ωρὴ Ἱδορμγ]αότις » αμοπίαα 6ΕΠΗ5 Ἰπάς «παλαϊ» ΠΙΕΠΙΤΟ σοῖς περ) τοῦ Νείλου δ/ήμασιν ϱνΝ απροσφόρως Φιλο- 

ῥήσει. Φίσηιιο Βπίς ὄαριτ χνι» οἳ ἀῑσιοςῄοπεπι ΠΡ ραϊαε: ἡμεῖς δέ τι μακβὸν την συνΙΜΝΤΝ ὑποκλέφαντερ, περὶ αῶν 
ξ ῷ 2 / ν ν 

ν ων ἄναβάσεων τοῦ Νείλου διέξιµεν, τὸ 
ὃ λλόμενοι, 
εν, κ. τ. αν 

ἐπισήμότερω τῶν ἱσοριῶν δι/γή μασ Αδιολόγῳ µνήμῃ τινὶ τοῖς ἀκροάμασι προ 
7. Ὠϊοβοτης Φίση]ς Ηδ. 1. Ρδἱ, ἆθ ὀοάεπα: µέγισος ὃ ὧν τῶν ὅπαντων πυταμῶν καὶ πλείσ 2 

4ρρες 3 

όδ8 



Ζοο ΕΣ ΤΗΕΟΡΗΝΥΙΔΟΤΟ ΡδΙΜΟΟΑΤΑ 

αὐτῆς γην παραμέίβων, τοῦ τε Γάγγε, κα) Ινδοῦ «πε ὄπηρεπι, εἰ Ἱπάππα πιαρπίταάϊΐπε Ίαρε- 
προτερύων κατὰ τὸ μέγεθος, ἀπὸ τῶν ὀφθαλμῶν τῶν 1415» οευ]ῖ Ἠαπιαηίφ Γοηῖές 1108 Ίγε η” ] 

ἀνθρώπων τὰς πηγὰς ἀποκρύπτει. θέρῶς τοίνυν ἀκμά- ο ον. δουν τν ο Αῑξ κ λ 
5 / ’ / ον ας / 

αμ ρωσ κο. Ὁ- ῶν κατα ΤΟΝ 9ΙΧµέΥΜ ἅπγασαν πυταµγ. τας ος αἱ» ες ρτ][ο] [εΠριοτῖρυς πια, Εαΐς ΠΗΠΟΠΑ 
Τίαο τὰς παρὰ τοῖ πολλοῖς εἰρημένας τοι ἀρχαίοι, βε]τετ Ιπ[οτειηις, Ἠει]απίσας ἰβίτατ, (3ά- 
προτεβειμένας ἐπὶ λέξεως, τῇ παρέση ὑποβάλλομεω πις, εἳ Ηεοπιῶις αἱ {πρι]α εοπίριαπῖ, 
ἐσ-ορίαι. ὃι μὲν οὗν περὶ τὸν Ἑλλανικον καὶ Κάδµο, Ἠειοάοι!δ, τ αεῖ οποία, εἴ {Π α1δ: 
ἔτι δὲ Ἑκαταϊον, εἰς τὰς µυθώδει ἁποφάσεις ἵ χατέ- πα α]αςν ΠτοπΙαίατη ΡΗάΤΗ5. ο ο 

ς , ο. / 3 ᾿ ΄ ΘΗΠ] Π1” 

Φυγο. Ἱηρόδοτος δὲ ο πολυπράγµων» εἰ καί τις ἄλ- ΤΠΟΠΕΠΙ αἴειτε «οπαΤης Ε5:. σα (εομηπι 
λος 2 πολλή ὡς ἔμιπείρος ἱσ-ορίας. ὁ .ό [ρίσίοπες ΡΌΏι5 Ιπίει {ε οοΏΙΓαΓΙΑ5 ' 

ο 3 πολλής γεγωῶς έμπειρος ισορίας, ἐπικεχείρηκε σ ᾗ : ἘμισγΦάες, αι 
: πει ασλὸς ο μοώ ος ἡ) ἃ αβρρατεῖ, ΕΠΟΡΠΟΠ, ε ο η Ἅ 

πέρι τδ των απο η μι, 0Ύ0Υ Ἱχολν Ἰχως οὲ α’- α ΤΘΤΙΠΙ οχρ[ισαἵατυτι νεµταϊο Ἰηασίς ϱοἵη» 

| - λ «τος ων. 
πια ο πι ο εως δὲ Ἐωοφῶν, καὶ πηοπάαπτάς» πΙμΙ] Παῖα[σεπιοάί ΒαΡεηῖ. 
Θεκυδίδης επαυθµθοι κατὰ Τ)ν ἀλήθειαν μᾶλλον τῶν ρβοτιδ, εἳ ΤΠεοροπριδ, παπαα 0” 

ον / ος ς ϱἱ ὅ ς Ἡ α-- ἷ 5. 
ἐγοριων τβτῶ) απέσχοντο. οἱ δε περὶ τὸν Έφορο, χα! ΤΠΠΙΗΠΠ ΠΠΑΧΙΠΙΣ 1Π Παης ςΟΡΠΙΠΟΠΕΠΙ 1ΠΤΕΠ 

Θεόπομπον µάλισα πάντων ἐπιταθέντες εἰς 4 αὐτὰ, ᾖἵὶ Ποῦ Ροϊιετιπῖ ἴάΠΠεΠ Ε8ΠΙ ο, ος 
ο ο” ο» 3 . μον . . εν 5 εδαμιῶς τῆς ἀληβείας ἐγένωτο γνώριµοι εἰ δὶ ἀμέ- 1ρΙ{6Ι.  1ρποται]οηῖ ΕΟΤΗΠΙ αν τι η, 

ος ἑώσνο ια .ν / 3 3 ΤΩΏ] 161 ᾿ λειαν δὲ » ἀλλὰ δι Την τη» χωρας Ιδιότητα Τόν λό- Ελροοις . η να ης Ὁ πφᾳις ἃ 
α . 2, γου ιήσαι απο Ύαρ τω 6 Έχαθεν χρόνων ἄχρι Πτο- Ῥιο]επῶιυπι σο ών, Ῥμι]αάεΙρη η» Ρἱε- 

ων αά πο, ο υθύτον, 7 ξύα ὡς Τταςἳ16 ἱοεοβι ας το η ἱρποῖα ΟΠΠΠΙΠΟ2. ε 
690 επίπαν τὰ περὶ τές τόπης τέτες παντελώς 3ν, καὶ Ἱπεκρίοτατα,  αἴθμο ἀάνοπίς. εἴἶαπι Ρει]ει- 

ω. 5 / 2 / ο. ϱὶ ἆθ 6ο τό ἐπιβαίγησυ ἐπικίίδυγα, τοῦ δὲ στροίρηµέ σι- Ώι νετο Τε» ἄε 4 ροειρημέ» βασι- Ἰο[α Ειειιπῖ, Ῥοριαι]ᾶ ΕιμΙσρίαπι 
λέως, μεθ Ἑλληνικῆς δυνάμεως ἐς Αἰθιοπίαν φρατεύ- ἀἰχίπιις, οἶπι Οτῶςι8 οοΡΗβ ε ραιεῖς ἆ- 
σατος ἐγνώσθη τα, κατα ταύτην τὴν χώραν λίαν, ὧν Εδῖ Ἱηρτες[ας, τερίο 8ου μά ρεηεἑιις 
ἐπ εἰπέῦ ἀκριβέσερῳ, Οἱ μὲν οὖν κατ Αἴγυπτο «ο Ππ]το επρἰοταΏς ον ἱρίτας 
Μέρες ο ἀπὸ τοῦ περιθῥέωτος τὸν οἰκβμιένην Ὠκεωνοῦ ο Ες αν Ορραηο οὐψοπα ἰποιπιδδιεε ΝΙ- 
φασι Τον Νείλο λαµβάνευ Τὴ σὐγασι, λέγωτεε μυ Ἰήπι οἨΠ αΠππιαητεο», ΗΒ ἀῑσιηῖ » ς 
εἶδεν ὃ ἀληθές, ἁπορίῳ δὲ λύωτες τὴν ἁπορίαν, καὶ ὀυρίηπι αιοὰ 65, Ῥετ ἀπΡΙΙη ἀθονς 

λόγο. Φέρωτες εἰς πίφη, πολλής προσδεόµωον πί- τατοπεπιᾷαε αά Πάει οοποϊμαπά κ ο Ίο 

στωῶςσ, ὀρφανὶν τὸν δήγησι καταλιμ-πάνοτες βεβαιω- «εΠῖε, αιῶ 1ρ5ᾶ ψεμαππεπῖα. ας ἀο[ῖ- 
σιως, Τῶν δὲ Τρογλοδυτῶν ὃν µέταναςάντες ὁκ τῶ δεῖ». αποά ΠαΙταπΕ» ενα 6 [ῇ" 

ἄνωθω τόπων, δικα] 9 Βόλγιοι προσαγορευόµθοι, λέ- ταταπι τεὔηβυμης, 1 οΕἰράγ ο Ροὶρί 40: 
|γμσυ 19 ἐμφάσειο εἶναί τινας περὶ τες τόπο ἐκείγοθ» Ῥ αρνί : ον Ἰδοῖς, ή σὔγιῖα- 

εξ ὧν ἄν κ συλλογίσοιτο διότι ππολλῶ πηγῶν εἰ όν ορ[ ο, Ὅπαε η μἹερίατα τατ]οςΙπείμΣ ή 
ἵνα τόπον ἀθροιζομέγῶγ» Τὸ ῥευμα του Νείλη συγςαἷαι. εἴν Εοπεῖρας ἵπ πΏμπα εοπῃεηΗθΙδ» ο. 
12 ἀμέλει καὶ πολυγοὠτατο 13 αὐτοιὑπερ ἅπαί]αφ Ώπεπεαπα Ἰπτιππείεετα. Φαπᾶ οπιπίωι νι 

λ πι κΕ. ) : / πιαπάϊ ΕοοιπάϊκΠππιπι Ἠσης εδ 
τες χατα τη οἰκθµέεη ποταμᾶ» πεφυκεα| Φασυ. αὐς : | η . { 

ν ον Ομ νετο ἱπ[αίαα ΝΙΙ, Μετοῦπ ἀῑδαΏ Ν 3} / 

Οἱ δὲ ες ος ὄνομα ζομ ο Ἱπεοίυπι, Εινίαπι ΑΠαραπι ποπήβββερ 
ρόη (αὕτη δὲ επ το 15 Νείλ8 ἵδρυται ῥειθρον) τον πο. ματ νοσοπι προς ἰχαπθῖοιας ἐν τοῦ 2 ά 

ταμὺν κεκλήκαση 16 Αφαποῦ. ὅπερ εσὶ μεθερμηκυό- ον ὁ ωρ, 6 Ιεπὺρίν αγμα βΓΟΒΙΟΗΝ. Να” 

Γμειον 17 εἰς τὴν τῶν Ἑλλήνων διάλεκτο, ἐκ τοῦ σκό- τηταπι εΠίη Ἠηῖας Παπαπίς ἱποοπιρτε 

Ἴστης ὕδως. 13 ἀκαταληψία, γας οὗτοι ἀγατιθέασι τοῦ ερ[ο Ι9ὶ Παιπμπι. Τμαἱε5 πημς 4ε 

μεπ{αΠι 
{ αρΙεΠ 

ποταμοῦ τύτα την Φύσι. Θαλης μὲν οὖν εἷς τῶ επ] τἶνις ἀοσει, ἀ[εεάεηε ΝΙιο Ετεβαδ ο 1- 

σοφῶν ὀγομαζόμενος» Φησὶ τες ἐτησίας ἀντιπνέοτας {ἴετε, εἲ επί εἴΙ5 ΕΟΤΗΤΗ ος τα 

ταῖς ἐκβολαῖς τοῦ ποταμοῦ., κωλύευ εἶς τνθάλασσαν «οπῖτα ο[ῆα πια Ππ{ΠπεΙ: πας ἐς, 

προχεῖσθαι 13 τὸ ῥεῖθρο΄ 29 καὶ δια τοῦτο αὐτὸν πλη- Ίππι εχυρεαπίεπι ρε τοιαπὶ Α ωε ορ 

απῶ ἀεριεία» εἲ εαπιρεία18 Πε, οἷς Ρτο- / Ν α” λ { ΔΝ ρµοον ἐπικλύζευ, Τταπευλν οὖσαν καὶ πεδιάδα τὴν ος εν. αυᾶ ΄ πο, / στον αὰ ῥ {ραπίατ. θεά Πιῖας ταΠοηίδ» ἆ νς βιβτα- 
Αίγυπτο. τοῦ δὲλόγε τύτη., χα Ἡς ο β]οίίε ει 1 γ : ο καΐπερ εἶναι Φοκου/]ος ρα! ν]ἀεαῖατ, Ποι ἀἱ η Ὃοήιαἶς μα- 
πιθαγοῦ, ῥάδιο ἐξελέγξαι τὸ ψεῖδος. εἰ γαρ Ἰν ἀλη- ΐ ο ισιρᾶ, ολο 5. εἰ ας Ἠ αλή- επι ο[ιεηάστε. ΊΝαπι { από πΠῇ οοπίτᾶ- 
θε τὸ λεγόμενο, ἅπαντες 0ἱ ποταμοί, ὃν Το ἐτη- Ἠετεῖ αιοάὰ αἷτ, οἱηπθς ΠΗΥΗ2 ὥς Ππιῖ- 
σίας 33 οραυτίας κέχτηµένοι τας ἔκβολας, ὧν ἐποι- Παπῆρις Ετεβῖς πιατὶ ΤΡ Ἐ ο σας ᾽Απαχα- 
ουντο τὴν ὁµοίαν ἀἰάβασῳ,. Αἰαξαγόρας δὲ ὁ προσ- τει παρηῖς αι ξλίδιις εκεί ΑΕ” 
᾽αγοβυόµθος Φυσικὸς» τὴν τηκοµέήν κατα τὴν Αἰ- δοΙ85 εοβηοπιεηῖο ργήευδς ἡ τίς” 

))0- 

τ. ὠπέκλιναν Ὠϊοά. ο. καὶ πολλῆς Ὠϊοά. αν : πας Ῥίοά 
: ν' ἳ πολλήᾳ Ὠιοά. εἰ πε ἁπρίο {6 εχ{οτίροεταξ ΔΙπιοσαία. 9” μὲν ΤΕί 7. ἀξοά 

τεήις. 4» ταῦτα Ὠἷοά. ῥ- ἴπισα τῇο ἀληθείως ἐπέτυχον ὅτο. Ὠϊοα, 6, ἁρμαίων χῥ. Ὀϊοάν ον, θἳ 88 
πάντα ἦν τὸ π. Ὠϊοά. ὃ. ὑγιὲς Ὠϊος. 9. Μόλφιοι: Ὠϊοα, οἳ να]ηης οἷιις {εόβο Ῥόλγιοι οκ 2 τη ΠΙΟ” 

Ἠόλποι. Ἐοίεπι {πάε παταπι πον ἀμρίτο, οὐΊα 1π πιοπιθτηηῖς ναιι(ης ϱ {οηρίτατ {στο α µ 1 οηίπι 

4ο ἀερεπάπ]α Μπο, γεὶ ΡΙο{[Η5 ηέ ἸαΠπιΠι ΤΟ. ΠηίοΓρ. ατυζ/αίεν. ΠΟΠ ΤεἔΕ ο πἱ Ω11ος» Ἡ Πβ πο”. 
οοπβα: απ οανίταῖϊες Πιε]ηΐ Ιδία αυ ἸπάΙσίηπι ριαΌεῦαπε οἵτης ΊΜΗΙ οκ Ίσής Ἰοσῖς, τεξβ8 ΕΙοάοπς : 

Έετ ὁ µακαρίτης αρυά ΠΙοάοσΗΠ1: ἠμάλεία φµαίαη, ϱε/ο αἱωηέ, Πη]ο ϱὴς γαμδοἰπειώΓ» ἄῑἲ ορῖπι 1ος 

σετε, Ιπάε 4ΡραΤετα Ροδῇε 1Ρὶ {οηιος ΤΝ θείο, ᾖς ραµ]ο ΙΠβα χειμῶνος ἔμφασις Αριιᾶ Τμοορηγ!: ος τὸν 

ΣΤ. συλλεγίσαιτο Ὁϊοά. Πεαμε εἰ ΤΠεορ]γ]αᾶο το[ομεῃᾶιπι Ραίο, το, δὺ καὶ δρα 15. «ον η | 

{οεῖῦ, Ἡε οδι αριά Ὠίοάονιη. 14. περιοικοῦντεο Ὠἷοά. 15. Ἐάϊπιις Νείλου. 1] ΕΠΙΠΙ νυ]σαιί οί 

Ἰητογρχες οπηῖῃς Ί]α: ὡ ία υεγο εί {944 /1ῤεγ ἆδιο ΛΙ); μομίο. Ὠϊοβοτιιθ Ἠτρο νετρα ποπ ἨΠαδεῖ; μ νοινα 

Ῥιαπ]ης ας ρἱεπίᾳς Ίος οσο. απεπι νἱάε 16. τν Ὠϊ ας αι δ. Πιδᾶ. άν Ἅ 
ον. νσρσα :᾽Ασαποῦν Ὠ]οά. 17. εἷς τὴν ἕλ. 9. να]σα 

ἴειο, Ππρετήμοις νο]υπε ἰοὶ νι ἀοζῆ. Ιπιοζαῖαπι Έπππεῃ Ἱπάς «ἀε[οτρβείε οτεάο., 18. Πίο τι 

ὠκαταλειψείᾳ. 10, τὸ ῥεῦμα. Ὠἱοἆοῦ. οο. δὶο το!εμίπιης εκ Ὠϊοάοτ. ΥΗἱΡΟ» τοῦτον αὐτόν, 28. 

ΌΏιοά, ἔνάΥΤ: ὃν αἴοαιιε Ώϊοάοιης. αμαπινίς 1ά ποῖτο νἰάεαπτατ ως (μρείβμπι, 1. 
.. « 2 



Ἔοος (απταπι ἀῑςεπιμς. 

ΏΕε ΝΙΙΙ ΙΝΟΚΒΕΜΕΝΤΟ }οι 
Ἠλορία. ηἰνίρας πι αττο][ῖ εδὲ ορ]πα(ας: 
ευὶ α5{εηιῖεης ἱπαρίσυς Ροδτα Ειριάςς» 1 

Ίρευπῃ Ίη Ροῦπιατῖ {16 Ρο[α ΄ Ἠαπο 1βῖ: 

της ορροῄ(ίοπεπι Ποη Πππ]ία οΡΡοΠΕΙοΠΕ «ο» 

Ρι5 Ἠαῦοτο ἁἀῑείπα, αιαπἀοαμἶάεπ γα: 
ΠαΠη εσ[α οἶατου. ΊΝαπι Ρτορίετ {ετύοτες 1η- 
οπεφθ]]εο ἵπ Αξιμιορία, ἀαπᾶπι ΙΠ. πῖνεπι 

ἀεπίατὶ ποτ. εδ πῖ ΡοδΗς Πει]. Ῥτοτί/ας ε- 

πἶπι Ἱπ ]οοῖ Ί]ῖς πες β]ασίε, πες {π” 

μι, πες π]ία Άγεπι, αἳ {ο/Πτίο εετ- 

Ψο Ροϊκαπιαπα, 6ΕεΤΠΙΤΙ5. Φιοά {1 εἴ]απι 

σοπσθάαπιας. 1Π ΔΕΙΠΙορία ΠΊνεπῃ αἰίαπι 

θ1ήεις., ἵαπΙΕΠ αιοὰ απῖε ἂε εα Παπαϊα 
Δφ[οτοῦατατ,  τητ[απι τς ναπυπι ας ΠΠνοίαπι 

ῬτουαΡ{ἡκίπιε τε(ε] τας. Οπιπῖς αιἲρρε Πι- 

Ψἷιφ αιῖς πϊνίαια {οἰαίατατη 4οοΓΕ[ΟΕΠΕ 2 

εοηΏνοΠΙεΠίοΓ ατα Ύποήπε Πῄρίάας εχρὶ- 

τας. απίπ αἳ «]απι οτᾶδίαπι τεάάΙτ. . Αἲ- 

απἱ εἴτομπι ἸἈΝαπι πεαιε περα]: αἰσμ]ίας. 
εοποατίοπεπι, Πεαιε αῑαδ. ρε]άας, Πε” 

Ύὐ6 αὔποπι οπαδ[ιπι τερετία..  Ἠετοδοῖας 

Ῥοτπο μπι ἵαπταπα εδίε {επδίε, : 4παητας 

ευπῃ Ῥ]εηῃς οί αρρατει. Ἠγεπιε απτετῃ {0- 
εκ πά15 

Ίεπι ἵαρτα 1ήῦγαπι νο]νεπίῖετη 
1οιῖοῖ Ππιοπῖς {αρ[απΠς εορίαπι ατττᾶ- 

6ΓΕ, αἴηπο Ἱπάε Ῥετ ΗΥΡευπα Ἠππιεῃ Ῥαΐ- 
εἷις νο, ΄ Αβῃαϊς τεἀευπίε, οἳ Ατέϊος 

{οἱ τενειίο, Οτθεία Πηπιίηα Ποσατ. εἲ 

αηπημΙ, (ΟπαρίορίεΓ ΑΕργριϊ Βυπ]Π]5 

αοζισιίοΏ6πι ὤ[ῆνο Γοἰβήεο αἀπταδί]επι ν]- 

ἀεεῖ ποΏ ἀθθετο. Ὑετιπι ποδ αἴποτεπα Τ1- 

ἀἴμπιαμο Ῥεινε[βραπά! 1π Ἠος νιο τενετῖ- 

Ώ. 6ιτοτοπι εἶπδ υβεάς ΠΟΠ σαΠ1ΡαΡΙΩΠ5. 
91 Ίδία «ὐΙῃ νεττᾶ- 

ο ςοπ{οπχεπι, οπΙΠΙπο {οἱ 1άεΙα σεῖετῖ5 

Ἰάυγα Βιποϊπίδας, ααοά. Νο {αςετεῖ, Δι: 

απά πἰμ] ταίε ἴπ 1 ορίετνατι. Ίο 1ρ]- 

ἵωτ Ποτίοιις 1ε {ας οοπ/ἀεταῖε Ἰοεμταδ 

8, ΄Ώεπιοσγῖτας, αἰίοαιῖ παν {εοτεῖο- 

τη] ρεπκβππυς, 1π δερτεπηϊτιοΏξ ΡΕΙ Πγέ- 

ΤΏεΠι Ίπιργες Πἶνα]ες ἀροίάετε αδ{ενεταῖ: Ρεῖ 

εῄαϊοπι «Πα πίνεπι Ἰ]απι ποετσι «ο]/ηε- 
Παπ, αο ἀἱδβρατ. Ιἀεῖτοο 1π Ἰοεῖς {β]- 

πηϊοτί μις τημίτας πιδες ἀεπῇῄοτες. ΡΕΠΕΙΑΠΙ, 

Ίαίσα οχ[ρίταοπυτη νἱ εο {πρ]αῖα νιἀε]ςετ. 

Ἠσίος πιυδος αὖ Ἐτεβῖς ἱππρε]!, ἆοπες ΠΠΟΠ- 

Έἶδης οπιπῖαπι αἰεσᾳπαῖς Πμάκηϊης: εο5 αμ- 

Τεπῃ πποπῖος εδί[α ἵπ ΑΕιλμιορία. ἘῬοδίῖ» εο- 

τη οχσε]Ώτατε νἰοίεητετ ἀῑτηρίαδ» αΓϱ18- 

Ώιπος Ίπιρίες εβιπάετε, αιρας Νας (Β- 

οῄαταπα Ρυῖα ἀῑερις) τερ]εαίΙσ. ο6ά Πιῖς 

Ἠαδοπάα Βάες ποπ 65. Νας επῖπι (τπτ 

“πο ύειρο. ἀῑσαΠι). οτείσετε εἶτεα {οἱ{ΠΠα 
εῆνιπι Ἱπαὶρίε,  Ἐτεβί ποπάυπα Γρίζαπι- 
δις: ἀεβηῖι Φαιήποξο ααθηπα» α4παη- 

4ο Π νοητί Ῥηάεπι Ρο[αεταητ. Ἰαπάαπάα» 
Ώμ]ιο απἴεπῃ πιοὰο οτεάεηπάα εδ πῶς 196- 

Ἱηοστ]τθα σοπηπποπίαϊο.  Εριοτις ἴπογεδϊο]- 

Ίεπι Ῥίαπα ταιῖοπεπι αἁάποι,  ΑΕΡΥΡΙΑΠΙ 
ἴοταπι Παππῖρας {Παοτετταπεῖς τεξετίαπα» ἃς 

"Εηριάαπα, παϊιταφιε ρυπησοίαπω {5 Π[ζά- 
Ἰοίαπι οδία:  τἶπια 1ἴ6Ιι πιαρηΏας ας Ῥε[ρθ- 
ἴμας Παρείθ» Ρε αὖας ἵπ {ε εορίαπι Πί]- 
πηοτῖς τοοῖρ]αῖ, ἄὐάπ Ώγβειπο ΤΕΠΙΡΟΓΕ 
οπίηθαι, «ίΠνο απῖεπι {ο/ΗΠο Ίπευπτςε , 

νε]- 

1. ὃ 
; 

»ύμου αχροβΒοπο, 
4. πίπτει Το. 
ΟΡΟ Ππημ] οάΊππμς, επι αὐα Ώσοο οοΠ{εΓα5 Ἰσεῖ, 

κο 8, ΝΜεπάοία. {οηρεπά πα ατήπΙΟ τοῖς {εἰοεῖ ἔρεσι. 

την οἸκουμένην. Ιἴαα1ε εἴ {οτῖο αΠαμῖς πια] τῶν περὶ τ. οἳ. Εὶς (αρεπάυπ. 
πρὸς πο . : : 
τρ 6 τούτοις. οι Πς απιοπάατοπι ΑΙπποζαϊαπι 4ἱοθμε» Ἡτ ετ ρορῖ ΠΗΠΙ ὄμβρους ΕΣ. 

ττ. Ἐπίοιαν Τἱοά. ααὶ Ῥιητίους εἴΙατη τεβαταΠοπὶ Ώθπιο- 

"]δΟ Έωπισῃ ος: διεξοδικῆς. 

οπτς 
Ἠπι, 
Ἡ]ο Ψυχράν. 

«ῶλίω κατὼ τὴν τῶν ἐτήσίων ὥραν. Ὠϊοά. 
ορ]πῖοπίς Ἱππαωτοι. 

15. χειμεριὴν Ὠἷοά. 

ὦ καὶ ὁ ποιητὴς Εὐρ. μαθητὴς ὢν ἠκολούύηκε. Ὠ]οά. απῖ εἳ νοτίις Ἱπαρίοί ταβττ: α 
ο, ἀπόφαση, οὗ πολλῆς ὠντιῤῥήσεως προσδεῖσθαι συµβέβηκε. 1 

δ. περὶ τὴν ἀνώβασιν τοῦ Νείλου. Ὀ]οά. 

' Τ9. καμοτότήν Ῥιοά. 

ϱΥΡίΗΠι οΠΊΙΠ ποταμοῦ δῶρον 6ἳ Ηετοβοῖις ἵπομ]σαϊ Ἐύτερπο: 

ιοπίαν χιόνα» τηε τοῦ πποταμοῦ σληρώσεὼς ὑπάρ- 

χευ αἰτίαν ἐδόξασε, 1 ὃ καὶ ὃ τραγώδοποιὺς Εὖ- 
ριπίδης πειόµεος, ον τοῖς ἑαυτοῦ ποήµασι τοῦτο 
συγτέταχε, ταύτην μὲ οὖν τὸν : αντί.)εσυ οὐ πολλης 
ἀγτιθέσεως δὲσθαί Φαµε, Φαερου χαθεςῶτος τοῦ ψεύ- 
ὃς. διὰ γὰρ τὸν 3 ὑπερλχὴν τῶν καυµάτων ἀδύ- 
νατον χιόνα περὶ τὸν Αἰθιοπίαν 3 συγίς-ασθαμ. καθόλα 
γὰς περὶ τες τόπως ἐκείνῶ εἰ πάγοθο 8 ψύχος» 
ετε ὅλως χειμῶνε ἔμφασιο πέφυχε χα µάλισα 
5 τροπαις εριαὶς, εἰ δὲ καί τις εἴποι τῷ Της συγχωα” 
ῥήσεως τρόπῳ εἶναι πλήθη χιόνων κατὰ τὸν Αἰθιοπίαν» 

κώς αὖθι ελέγχεται τᾶ προλεχθότος δοκιμωτάτως 
το ἐξίτηλον. ἅπας γὰς ποταμὸς ἀπιὸ χιόνο τὸν πε» 
ριωσίαν λαχών, ὁμολογεμέιως αὔρας ψυχβὰς ἀλαδί» 
ὃωσυ, ἀλλὰ καὶ τὸν ἀέρα παχύνεν πέφυκε, περὶ δὲ 

τὸν Κῶλο τὺν ποταμὺν ἔτενέφες ὑπόσασίν ἔφην εὖ- 

ρεῦ, τε αὔρα, ψυχρὰς, ὅτε παχνομένη τὸ ἄέροφ 

τὸν Φύσι, ᾿Ηρόδοτος 6 δὲ τὸν Νείλο εἶναι μὲ τηλικᾶ» 

τόν Φησυ., ὁποῖός τις καὶ Φαίνεται κατὰ τὸν πλάρω» 
συ’ χειμῶος δὲ ώρα τὸν ἥλιον κατὰ τὸν Λιβύη Φερό- 
µοον ἔπισπᾶσθαι πρὸς ἑαυτὸν ὑγρας ἐἰσίας συσηµατα, 
ἐκ τῶν Νειλάων ὑδάτων, κἀντεῦθε χειμῶνο ώρα ἥτ- 
τοια Ὑέλεσθαι τὸν ποταμό, τὰ δε «έρες ἐπισάντος, 
καὶ πρὸς τὰς ἄρχτης ποιβµένε τὸν βάδισυ, ἀναξηραί” 

Ἰ -ω Ν οκ 

νέν» καὶ ταπευεν τες περὶ τὴν Ἑλλάδα πο]αμες πε» 
/ λ ο» ) 

φυκότας, διὰ τᾶτο μὴ παράδοξο καθεςάναι τὸν περὶ 
Δ Ν κ ο. .] 

τὰς «ερνὰς τροπὰς τ Αἰγυπτίο πλάρωσυ ποταμᾶ, 
3 ου ος ον Ὅ η τ πσα { 2 ωω 
ἀλλ᾽ αἰδοι τής Φιλομαθείαε τὸ ἀγδρὸς» 8 7 διεξοδριῶς 

ου ζω / ον 

κατηγορᾶμε τὸ σφάλματος. ἐ{ γὰρ ταύτα σύμφωνα, 
ο ὁ / 3 ο 

τοῖς ἀληθβέσι καθίςατον πάντως ἂν καὶ ἀπὸ τῶν ἄλ- 
κ ανν / ο” . . 

λών κα] τὸν Αιθύην πόαμῶν ὁ ἥλιος αγελάμβανε καὶ 

όιο. 

9 η ω 4 2 ρω 3 πο 

ἄθελφα τῶν παθηµάτων τᾶ Μείλε. ἀλλὰ μὴν τοιβτου 

εδὲν περὶ τες Λίβυας ποταμὲς ἔσι φεάσασθαι. ἐκδν 
ὁ συγγραφεὺς ἀποσχελιάζα τὸν λόγω. Δημόκρίος δὲ 
ὁ τῆς Φύσεως ἀδελφὸς, περὶ τὰς ἄρκτες ώρα χειμῶ- 
νὸς καταφέρεσθαι πολλὸν διαβεβαιξτα χιόα, »)έρδό 

δὲ ὑπόντος ὑπὺ τὴς αἰθάλης δαλύεσθαι ταύτην. 6θο 

Φησὶ γίνεσθαι τηκεδόα πολλή. καὶ διὰ τῦτο τίκτε» 

σθαι πολλαὶ νέφη παχύτερα περὶ τε µετεωρόέρες τῶν 

τόπων, δαψιλᾶς τῆς αγαθυμιάσεως αἱρομέής πρὸς ὕ- 
ᾗο6. ταῦτα δὲ ὑπὸ τῶν ἐτησίων ἐλαύγέσθαι, μέχρις ἂν 
προσπέση τοῖς μεγίσ-οι ὄρεσι ὃ της περὶ τὸν οἰκβμέηρ. 
εἶναι δὲ ταῦτα περὶ τὸν Αἰθοπίαν. 9 ἐπειτά πως τοιό- 
τοις εἶσω ὑψηλοῖον βιαίως 9ραυόμωα, παμμεγέθειό 
ὄγκες γονῷν, εἕ ὧν πληρεσθαι τὸν πόαμὸ κά]σχυρί- 
ἕται, 1ο περὶ τὰς τῶν ἐτήσίων αγέμῶν πγοάς. ἀλλ. ε 
πισεύ]έω αὐτῷ. ὁ γαρ Νέιλος ἄρχεται μὺ πληρᾶσθαι 
κα]οὶ ταῖς τροπαἲς, ὡς ἐπος εἰπεῦ, τὰ» θερυαὶς πω τῶν 
ἐτησίων ππνεύτων' λήγει δὲ ὕσερω ἰσημερίας Φθηοπορι- 

ης, πάλαι προπεπαυμένω τῶν εἰρημέιων ανέμων. τὸν 
μὲν τα συεπίνοιαν τὸ Δημοκρίτε ὠποδεκτεο», τόιε δὲ 
λόγοι αὐτᾶ ἐδαμῶς πισευτέο, Έφορος δὲ 12 ξένη 
αἰτίαν τινα περίσησι. Φησὶ δὴ τὴν Αἴγυπτο ἅπασαν 

14 ποταμόχωσω εἶναι, ἄλλα μὸν καὶ 1 ψυχράν. ἔτι 
δὲ χα) χισσήρώδη τν Φύση, ῥαγάδας τε μεγάλα καὶ 
δηγεκεῖς ἔχει. καὶ διὰ τότων εἰς ἑαυτήν ὠναλαμβάνεν 
πλῆθος ὑγρότητος, καὶ καὶὰ μὲν τὴν 15 χειμερία) ὠραν 

τδς 

μος {αρτα Ἠαδες 11 Ανω” 
ἰοά. 8. ὑπερβολὴν Ώ]οά. 

6, Ἠειοβοίσα {επιεηῦςε οοΏίταΙοηέπη 6 Ρἱο- 
Πζαιηυς 1ΠΙΕΙΡ. αβπον]δίε 
Αριά ΏΙοάοτήτη δε, τῶν 

9. 1Ιοάοσως» ἔπειτα 
εχ Ὠἱοάοτο., Ῥίο ὄγκους. 

7. Φὶς αβϊπιμς: πες -αΠτετ Ῥ 

1ο. Ἰ]μηιίπε ε0ΗΡέ// 413 τεάᾷετε οπι ΙΟάσπΙΑΠο νθ- 
14, χαύνην» 024 ὨἱολρταΣ, Ρτθ 

όττ 



όιο 

7ος 
ϱ» / 2 ε ο» ” ὰ / ΤΏΤο συέχειυ οὐ ἑαυτήῇ», ν)ερνῶν δὲ ἐπερχοµέγων τρο- 
δ. “/ ο / 3 πῶ ὠσπες Ιδρῶτάς τνας εξ χ αὐτῆς πανταχόθω 

ὑπέναρ και διὰ τᾶτο πληρᾶν τὸν ποταμὀόν. ὁ μὲν ὃν 
Έφορος δηλός ἐσι μὴ µόνο εἰ τεβεαμένος τὸν Αἴγυπ]ο, 
ἀλλὰ µήδε παρὰ τῶ 3 ἰδόγτων τὰ κατὰ τὴν χζώραν 
ταύτην ἐπιμελὼῶς πεπυσµένοο, πρῶτω μὲν γὰρ, εἴπερ 
εξ αὐτης τῆς Αἰγύπτε ὁ Νέῖλος τὸν αὔξησιν 3 ἀπε- 
λάμβανο», εκ. ἂν ο τοῖς ἀνωτέρω µέρισν ἐπληρετο, 
4 διὰ πετρώδες καὶ σερ χώρας Φερόμεο». νῦν δὲ 
πλείω τῶν ἐξακισχιλίων φ-αδίων δια τῆς Αἰδιοπίας 
διαβῥέωγ» 5 έχει τὸν αὔξήσιν πρὺ ὃ ψαύση τῆς Αἴγυ- 
πτει έπειτα εἰ μὲν τὸ ῥεύμα τῇ Νέίλε ταπενότερο 
Ὢν τῶν κατα τὸ ἳ ποταµόχωφ-ν Ύ3ν ἀραιωµάτων. 
ἐπειπολαία, ἂγ εψα τας βαγάδας συέβαψε, καθ ἃς 
ἀθύγατο Ἡν 7 δαβαίνυ τοσῶτω πλῆθος ὑδάτων. εἰ δὲ 
ὑψηλότερῳ τόπο ἐπειχο ὁ ποταμὸς τῶν ἀραιωμά- 
Των» ἀθύγατον Ἡν ἐκ, τῶν ταπεμοτέρων κοιλωμάτων εἰς 
τὴν ὑψηλοτέραν επιφάνειαν τὸν τῶ ὃ ὑδάτων σύβῥευσυ 
Φνεσθαι, καθόλη δὲ, τίς ἂν δυνατὸν 9 ἡγήσοιτο τοὺς 
πο {χ, τῶν κατα τὴν Υ}ν ἀραιωμάτων ἱδρῶτας τοσαύ- 
τη αὔξησι " τῷ ποταμῷ εἰσποιεὴν, ὥστε ὑπ αὐτὸ 
σχεδὸν πάσαν Τὴν Αἴγυπτο ἐπρολύζεσθαι, ἀφίημι 
Ύας καὶ Τὸ ψεῶδος τη Τε 13 ποταµοχώσε Ὑῆς, καὶ 
ΤῶΥ 9) Το αραιὠώμασι 13 τηκοµόνων ὑδάτων, 14 ἐσι- 
φαγῶν ὄντων 15 τῶν οὗ τέτοι ἐλέγχων, ὃ μὲν γαρ 
Μαίαγδρος ποταμὸς καταὶ τν ᾿Ασίαν πολλὸν χώραν 
16 πεποίηκε ποταµόχωσο κα) περὶ τῶν συμβαμόν- 
των περὶ τὴν ἀνασλήρωση τᾶ Νέίλε τὸ σύνολο εἰδὲν 
νεωρέ γυόμθῳ, ἀλλα καὶ περὶ τὴν ᾿Ακαριανίαν ὁ 
καλώμφος ᾽Αχελῶοε ποταμὸς, περί τε τὴν Βοιωτίαν 
ὁ Κηφισός ἐκ. τῶν Φωκέων 17 εκ. ὀλίγην χώρα» προσ- 
ἐχωσω. εφ ὧν ἀμφοτέρω ἐλέγχεται Φαγερῶς τοῦ 
Εφόρω τὸ ψεῦδος. καὶ ταῦτα μὲν πρὸς τὸν Έφορο. 
Τῶν δὲ ο, 15 Μέμφιδι Φιλοσόφων τυὲς ἐπεχείρησαν αἰ- 
τίαν Φέρευ της πλήρώσεως ταύτην Θασὶ διαιρείσθαι εἰς 
τρία τὴν Ύν. κα ἐν μὺ 1ρυσεύαι τὸ κατα τὸν ημε- 
τέρων οἰκθμεημ (9ο γαρ μτως εσευ) ἕτερον 9ὲ τὸ 
τέτοις τοῖς τόσοι αντιπεποθὸς Ταίς ὡραις' τὸ δὲ τρί- 
το «ο μεταξὺ κῶσθαι τάτων,ὑπάρχειυ δὲ 21 δία χαῦ» 
µα λίαν αοίχήτο». εἰ μὲν εν ὃ Νειλος ἐπαεῖτο τας ανα- 
βάσεις κατα τὸν τὸ χειμῶνο καὶρὸν, ἄμλον ὑπρχο, ὦ» "3 ετεὶ της καθ ἥμας ζώνης λαμβάνει τὶν σύῤῥευσι, 
δω τὸ περί τθτυς τάς χαιρὴς µάλισα γίγνεσθαι παρ’ 
μη τας εποµβρία». 33 ἐπεὶ τεναντίον περὶ τὸ »)έρος 
πληρβται, πιθανὺν εἶναι, κατα τες αντικειμένως τό- 
πες Ὑομᾶσθαι τες χειμῶνας, καὶ 44 τὸ πλεοάζο 
τῶ κατ’ ἐκείγης τες τόπος ὑδάτων, εἰς τὶν καθ ημιᾶς 
3 γύνσθαι οἰκθμθην, δὸ καὶ πρὸς τας πηγαε τ ἵνεί- 
λμ µηδένα δύνασθαι παρελθεή, ως ἂν ἐκ. τῆς οαντίας 
ζώνη διώ της ἀοικήτι Φερομόν τῦ ποταμΏ. μαρ]υρεν 
δε τετοις 3ὁ και τὴν ὑπερβολὴν τὴς γλυκύτητος τοῦ 
κατα, τον Νέιλον ὕδατος, δια γαρ τῆς 17 κεκαυµέγης αὐτον ῥέοτώ Φασι λίαν χα.έψεσαι καὶ δια τῦτο / ας ’ ο ὃς γλύκυτατο εἶαι πάντων τῶν ποταμῶ » ἃτε δὴ Φύσει 

ω ῴδε ϱ ὧκος λ 8 , ος) Τ8 Πυβὼόθρ ἅπαν Τὸ νγρὸν 35 κα]αγλυκαίνοί]ος. ἡμεῖς- 
ΔΑ 

δὲ 

1. αὐτῆς παντα. ὠνιέναι» καὶ διὼ τούτων. Ώϊοὰ, 
πετρ., 1411. 

ἄοτι] τοῦ πυταμοῦ. 139 οδι 
{προγίοτς διαµένεω. 14. ἐμφανῶν Ὠϊοάοτας, 
οσΙο(ηπι ρυ{αηῖ, 
ηοίοπι. 1. 18. Μέμφει ΏἱοάοΓΙ8. 

σαυμς. 99. ἐκ τῆς κ. τ. λ. τὴν ἐπίῤῥυσιν. Γοάοτις. 

τακεκδυµένης Ὠϊοβρτις,.  οἳ. Ιάθίη ὦπογλνκ. 

9. εἰδότων Ὀϊος, 5. τὴν πλήρωσιν ἔφει πριν ψαῦσαι τῆς. Τϊος, 
Ῥ διαµένειν τοσοῦτο πλ. ἨὈΙ Ώεηε ΠΟΔΟΠΙ, Π]ιά τοσοῦτο ππίπιο σἱ]οϊσπάνμα σθπ/(ῶε, 8, ὑγρῶν σύῤῥ μον Ρ!ο- 9. ἠνήσαιτο εΧ Ὠϊοάοτο ΡΙβρίασσαϊ, 1ο, δίο εκ Ποβοτο τοβ]άπυς, νι]πο πιεπάοβκβπιε ἑαυτῶν. τι 

4 4ΡΡΕΓΑΙΙΟΠΕ /0/ἱ Ἐ Ποάοπι, 
τ 

: 19. ὑπάρχειν Ὠϊοβοτις. 
Ιποσα{α 6111 ρατησμ]απα οπιϊδ/απῃ οτεάο, {ζαεἴπα τερο[Ιϊ εκ Ὠϊοάοίο διὸ καὔμα. νὰ 

αν. 98. ἐπεὶ δὲ τ. Ὠϊοάοτως, 6ἳ Πο {1ρρ!ε, Ὠἱοάσσυδ, 
Ἠωο νῖα ἘΠοβοπιαπο Ιδέῆο Τἱοάοτί, απ ο ΘΙπιοσαίμΠι αρπον]εία σοπ[α:. : 
96, 5Ιο εκ Ώϊοβοχο σοπγεχίπ]η. ΠΙΟΠάΟ(8 απίεα κατὰ τὴν» ΕΙΙοῖε εχ «οπιρεπᾷϊοία {οπριμσα Πίο. 

ΕΒΧ ΤΗΕΟΡΗΥΙΑΟΤΟ ΣΙΜΟΟΑΤΑ 

ψε]αῖῖ {ιάοτες αιιοδάαπῃ οκ οπιπί ρατίε ε- 

πητιαϊ : αἴαπε Ίια Νήαπι Ώαπιεη εχοίε» 
{ςε/6. 

Ώυποιαη οσους οΡίδία Ερμοτιπη», {6ὰ 

πεαιε αὐ 1 απ εαπι νἱἀϊδεπι, {Τε ε- 
ἵπ5 Ῥτοῦε «οσπονϊδία οετιαπι εδ, ΤΠ” 

ΤΠΗΤΠ οπῖπ ,  οχ Ίρδα ΑΕΡ'ΡΙΟ Ίποτε» 

πιεπίππι {παπι Ίι]ας ασοϊἰρετεῖ, ποι ᾱ- 
Πσια 1Ιπ ρατῆδας {Ππρετίοπριας ααᾶδ Ἐτὶ- 
Ῥϊϊογες νο]νετεῖ, «αδῖ Ρατ Ῥεϊτοίατ ἃς [ο- 
[άαπι τερίοπεπι ἔεπωτ. Ίαπο Ρίμ {εΧ 
τηῖ]]οις Παάϊοταπη Ῥρει ΑΕΙΠΙΟΡΙΙΙ |” 
ρεηδ, αὐρπιπα {απήιτ, Ρα (μα αἱ 
6υριαπῃ αἰθηραι. Αά ας, Ἡ α]ά επι 
Πμεπια ΝΙΗ, τει Ειπήπ]ρας Ρεν Τ8” 
πἱταΏδιις Ώνε τἰπηῖς Πυπη]οτα Γοτεηῖ, «9Η: 
Ἡηρεται τπ]ας Ί]]ας [αρεγβοίατία» εσίε, ΡΕ 
απᾶς ταηταπι υπ ααπαταπι εαπῃτε ἐδί 14 
Ῥοδβμί]ε.  θἵπ απϊθπι ηπιῖς {ρᾳ8 ΙΕοΙᾶ» 
τυτ[απῃ οκ Ἱπ[ετοηρις οανἰαίρις 1η αηπῖ- 
πηυπι Ώππιεῃ 4415 εοπΏιετε πππιή ος 
{επ Αά ΓΠπηπ]απι, απίδ ΠΕΠ ες ο 
ἀαξ, τς ρτογυπιρεπίες εχ Τετ 1ἵ1 ον] 

{1άοτες (αητα Πιπηηϊ ἱποτεπιεηϊά αμ. τν 
τεπῖ, ιτ ιπῖνετία Ρᾶπε ΛΕΡΥΡΙΟ πᾷ 
τες αν πΙμΙ] ἀϊςαπι ἆε πιεηιβρίολ ἷπ 
τετ]αὈϊ {οἶῆσει ΔΕΡΥΡΙο Ώυσιπᾶ 2 ον ρ 
σἈνὶς ἵειτῶ Ἰᾳμεπεος ἄφμας οχἰϊεσο» λα 
ἵροα άτυπα ας/οτοπιπα {αἰβαΒ πιαΏΙ τς 

ας Ναπι ἹΜααπάει ΑΠ Πανίαβ ρε τα 
ἴα {ρατία {0 ἵεττα ππαπαῖ » πες Τδῖης ας 
{Η6ἱριεπάϊς απδῆρις αιἰάᾳαπ1 ο] 
ταἰε, απαϊα Νίο, ανεπίτε εΓΠΙΤΣ. ν 
ειἶαπι Ασαιπαπί Πανίας Ασμείοιδ, εἴ ὧν 
εσ ΟερΗϊ[α, ο Ῥμοσίάε οπμπά!δ», σα 
πιοάίσιπα τεσταταπι Γ[αρεοταΡυηεατ. ον 
ῦο ΕρΜοτυπ αρετιᾳ ναπ]ταϊϊς σος 

ιτ πῶς αιΙάειι αἀνετ[ας ΕΡρΠοτΙΠ]. ο. ας 
Ριητοί ααἰάαπι ΡΙΙ]ο(ορΗῖ ΙποτδιπεπΏ | 
ἴως Ίθιαή σαμφίαπ «Ποιο απΠ μπει τε 
Ίατεπα 1π ἴτες ρατίᾳς ἁῑν]αϊ, παπι» είς 
ποίΐταπι οἴθεπι (Πο επίπῃ αΡρρείίατε 0ΡΟΙ” 
τοι.) ΑΙίεταπι αι Πῖς ]οεῖς τεπιρε[αΠδῦς 
4ΠΠΙ ηΟΠ τε[ροπαεῖ. Τετήαπ, 1πτεῖ 
]οσαϊαπι, εἰ οϱ Ππηππεπίο σαοτες ΡΟ. 
Ἱπμαρίταδί]επι. Θπατε {4 Νας Ἠγεπε η) 
βείσετει, οθτΙπΙ Θδίει επι ΙΏ ΠΟΠ . 
πα οοπβυκιπ αφπᾶτηπι τεοῖρειε» επ Τ 
μος Τεπηριις τπαχίπε αριά πος ΡίανΙς ο 
ἀπ. (μοπίαπι α τει σοηῖτα Π5» η : 
{τε α[οεπάε, Ῥτοβαδίο αρρατείέ» ο πο 
εἶν ποθῖς α τερῖοπο οβροΠς ΕγεΠέΣ 
{6ἱ, ει τεἀμπάαπί]απα Πίς ααπαΓΗΙΠ 1 ΝΙ- 
Ῥεπι ποῄτηπι ἀο[οιῃ, Αιαιε 1469 ώ αῖα 
ΙΙ ἔοπιος Παπήπεπη Ρροδίο ΡνεΙΣό ος Ἱη- 
α Ζοπα νε[ρ]] ποβτία εοπῖτατΙ8 πα 1» 
Ἰαρίταιαπη {οι εοττίἆαπι αππδΗΙΑΙ. ἀι]σααϊ- 
Ῥουπι τοβαή. πηήβσαπι Πας αμ ο, µ. 
Πεπῃ, Όππι επίπ Ῥετ ]οςᾶ {ους Ἡ 
ραϊτασ, νεΠεπιςῃῖοτ 1ρ5υΠῃ ἀ ο ο Ἡ 
μας ἂε οαησία οπιπίµπι Πανίοτᾶπι 69 ο (ο” 
αΙδβππτη, απαπάοφυϊάετα παϊυτᾶ Ἰ ο. ΠΟ8 
ταπι γῖπι Πηπιουῖς ἀμίσεπι τεάάαί, Ὁ μας 

” 

: ιὼ πε 

4, ἐλάμβανεν Ιάε1τ. λος 

{.6, αρρεβω {ογγῳ ΝΙοάοπ]. : ἴοά. 

οι 
18. τηροὐμένων Ὠἱοάοτωβ» αὐοά οοπνε ο” τοαᾷ 

: 15. Πο δε Ὠϊράογις; ηδὶ ταπιο Ἠυπο αἲποΙΙΗΠΙ υή ς ο 
τό, ᾖππο οῤῥευή ΙΠΟᾷοπΙ πρι ῬΏἱσα. 1 5 ΠΟ Ταπι (ᾷε 

Γη αεομα 
ἃ Ἡ Ω]ο , 

ῬΏιοᾶοταβ ος διά 
17. ἐεγγῷ 0” ἐΙρΙΗ4 

90Ο. μεταξὺ μὲν κ. 
ον Ισο πιαἰε΄ "πα νο 

ϱ/- 

26. Φέρεσόαι 27. ΛΑ’ 

Οεἴεταπι Πο πιοὰο ΛΕΡΥΡΙΙΠΙ 

Πιν. 



τς Ντι ΙΝΟοΕΕΜΕΝΤ 0Ο 

Ίδης 4ποφιε {επτεπΏῖαπι εοπΕαταίπιας, δία- 
Τη]πημς επί, πεααῃ Ῥοδίο Ώμππεη ᾱ- 
Ίᾳποὰ αυ Απεροάσις ἵπ ποῄίταπι απο οἵ» 
Ῥεπι α{οεηάετο ας {παπι Εειτῖ: Ριῶεῖραε 
{4 ηπῖς Ῥοπαἳ. ἴετταιι Ρ]οδο(απι 65{6, ϐΟ6- 

Ο, αἳο ραξο ας Ἰαπιππιοάο εκ 1]- 
10 οἵρε Ίπ ποῄαφ μαίσα ΤερίοΏες Ρτοβιῖ 
δι επῖπι νετιβπη]ο αἳ αἰία Ιρίάεπ, Πειῖ 

ἁριὰ πος, εχίατε Πιπι]παι ἶατ νεο 815- 
{8 4ποαις ἀπὶσεάϊπίς Παῖας Παν οπιπίπιο” 
4ἱ ταιίοπε σατεῖ, Ίες αἶαμα ΡΙοΡαΓΙοΏΘ 
παπί Ῥοῦεο, οἱ Ώθππαιε ατάοτίρις 15 

ἀεοοξτις ἀπ]σε[οετεῖ» Ππηαιαπι 34εο {6- 
ευπάης ασίοει, πει νατα Ρρἰοῖαπι ετ Ρε]- 
Ίπαταπα ρεπετα Ἠάρετει. Ὁπιπίς επία ἄπα 
δει παιιταπι Ίρπεαπι ἁππιμταῖα, απἰπιαπ{- 
Όῆ5 ρτοάισεπαῖς Ἱπερῖα 65. Οποεῖτσα Επι 
πατητα ΜΗ Ιπιποάαξίῳ ἀεσεοξίοπί Ρεη]{Π5 
Ἀάνετίειας, αδίετῖαν Ιποτεπιεπῃ ϱάμδία5 α 
Ψεῖο αὐ]οιτοτε Ῥηιαπάαπα 5. Οεπορ]άεδ 
815. αῄίαιο αφυας τετ Πιρίάας, , Ἀγεπιε 
εριάας εφία: ἹΙὰ αιοά εκ Ῥτο[απαϊς ῥρα- 
τεῖ απ]ππαάνογητατ,  Ναπι Άγεπιε {πππππα 

εκ Ῥιιεῖς αἰεσβπιῖς ερίάᾶ», ἄῑαίε δεἰῖ- 
8 Παυτίαπτας,  Ηϊπο ες ἸΝῆαπι πιεΠτο ρεῖ 

Ἡγδιηοπι ἀδοτείσετο» εἳ εοπιτα{: αὐοά 

«αἱο: τει Παπιοτῖς σορῖαα αθ[απιας:  1πη- 
Ῥηήδας αὐτοπι ΑΕΡΥΡΙΙΠΙ που Πήρα: ᾱ- 
αἴθ σηπι Ἱεία αδ[ωπιρείο Ίπ τετ νήσει- 

Ρις ηυίία {τ, αρ Ἰπ5 ]οοῖς παιµτα]επι ε- 

ἾἩς Άκη ετοίοεπ δις απαῖθ Πμ]]ο Ἱππρεά]- 

Τηθηίο αυρετ. ές Ίδσας ΠΟΠ τεξεΙεπά πα 

μι, Οοπηρίυτα 140γ Παπιίηα Πιο οἰἰζ- 
τοπία, εἰ υπάας [ια Ῥετ οἴμα 1π΄ πατε 

΄«αμο ενοπιεπῖα, ποπ Παρεηῖ αΠοτεηζηϊᾶ 
Ἠπϊασπιοαϊ:  αιπίπιο »' μπι γεπιε Ρ]επῖς- 

Λωιὶς {πι αἰνεῖ, Δίίατο Ῥ]απαπα [αρῇ- 
ἀαπι. Οεπορίάεπι ππεπώτ ἀθπιοπ[ταη. 
Ἀπαγσμίάος Οπίάϊ15 Ρις οἴππῖρας νεα] 
ουαῇ Ἰαοἰπίαπι αρρτεμεπαϊ, Ώοσαι επΙΏ» 
1 4ηπος Πηρι]ος «οπήπαος 1π1Ότες ἃ Γο]- 
ΊΠπο α[]νο ΊἼξαας αἆ εᾳαἰποξσπι αατΠῃ- 
δια π ΑΕιµορία εω]ο εορἰοί ἀπ 

οη (πε ταοπα 1βίτας ]απι ρες Πγειπεπα 
ἨΠαϊυγα σοπιταέῆης» εἰ α Εοπίίρις {5 ἁπῃ- 

τασαι, ῥρετ ὤΠατεπι νετο Ρτορῖεσ ᾿ΡΓῶεΙρ]- 

τηϊος ϊπ. Ίρειπα Ίππριεο αραπάαησας Ώπετε, 

Έ]ις ἀῑδῆς Βάεπι αἰτιῖε, ΄ αιοά 1 ΑΠΩ 

1οςῖς ααϊράδάαπῃ ασσϊἀετα Γετίατ. απ ᾱ- 

Ἰσηυί ἵπ Φογιία αἲ αμσα[απι αππϊνετ[ᾶ- 
το. οαπι 14 ἴεπρις ΡοΠυ]αῖ ἀεπ[Ιῇ1- 

πο» Ίάαιο ἀῑερας ραππίς ππρετε: εἴ 

Ἱη τορϊοπίρις Ιπάίω ἂ Λαπιοπεσι»  6εΙ- 
Ὡς τοπιροήδης ριαπάϊπεπα, ππαρηϊτιώπε εἲ 
σορῖα Ἱπρεπίεπι ΤΠΕΓΕ. δεά ἐξ αὐοά α Ώι- 

Ψϊογυπι Ιποτεπιοπία ατπεῦ» ΙπεμηίΕ αία- 

Ἱς ςοπΙἰπεηίςΙ Ῥ]αστο (1π ΑΕΙΠΙορΙα αάῑεπι 

Ἰηϊργνα]]ο ἀϊεταπῃι 1 «οπΏηρίς) εἲ παπό Ἠά- 

Ἱηϊάαπι Τεπιρε[ίαίεπι {οπ]ρετ 1 οἵρεπι ἄ- 

δίαπι, «σομᾶτεπια Ίοσα Ἠγεπιε Ιπ[ε[ίαίς, 
ἣδοι ΙίᾶαιΕ Πού απἰάάθπῃ, οαἳ Ιπορίπᾶ- 

ΤΗΠλ 

α. ὑπόβωτο Εκ Ὀἱοάοίο {οἡρβωας, νυ]σο, ὑπόδει 
Ιοάργυς, Δ. ἀλλοτβιώτατον Ῥιοάοτις. 

Ὀιοάσυης: ο]8 
υγρασίας. 8. ῥύσω Ώϊοάοίῦς. 
οκ Ὀ]οβοχο ταροΠοΓᾶ ΠΟΠ 

. . 

ΠΙΤΟΣ Ἰπίσγργοίοῃ πο 1ά ΥΙάΙδίε» 

Ἀἀρο[η]ε; αὔσπι οὗ οαυδίαπι ψυχροληγίαε ΠΟΠ πη]]α πιαΡπο. 11 Πυτοτηπι οεΠ{ΟΣΙ 
Ν 

Φησὶ γὰρ κατ’ ἐνιαυτὸν ἐν τοῖς κατὰ τὴν Αἰθιοπίαν ὄρεσι. : 
τῇ. τῆς μµετοπωρινῆς Ἰσήμερίας Ὠἱοάος. ες τς ον ον «2 ΝΑΙΟ Ἱργατή οπηίς{απῃ, 

πες τα 
ῳπτουσι 
19, Τα 

Ἰωυτὸ σ 
Ὅμ 

υμβαίνειν, πεο Ἰδία ῬρατεπίμεΙ Ίπο 

τό. 

5. τοὐναντίον Ὠιοάοτις, το 

Ἰοόῆο Ἠϊπο οοπβιπιατῖ ροίσ»τ, Ῥίπεει επίπι νὶτῖς ογαΚ1εῖς πιαρῖς αἶία 10ί ΠπιρΗΕΙΟΓ» 

9. ῥητέον δὲ καὶ πρὸς τοῦτον Ὠϊοάοτις. 
ἁμοι(αν πας μὲν κείµενοι. 

δαἴῬαχς]]άσο ποίπσπ (αιήμς οχοειρία {1 Ῥεν οροἵας εξ ἵσπαιρις Πσσδίτ, Ἱπέτα αἀπηρεπιΗ» 
ἳ ἴαπι οἶατί Πβοτῖοὶ Ποππςῃ. Α | 

Ίο οἵ (πηρῃσ]τοί Ίτα: ἔγγισα δὲ τῇ ἀληθείᾳ προσελήλυθεν ᾿Αγαθαρχίδη» ὃ Ινίδος 

ἵᾳ ΤΠαορηγ]αᾶο' ἀππησιεπά μπι ψιάεἴατ. 

» παρεληλυθότος ἤδη τοῦ χειμῶνος Πιοάστα. 

αμααάᾶετ τερο(1, αμπ νο» τῶν πυταµων των ὃ 

ὥς, καὶ περ μὲν τὸν Ὕδασπιν ποταμὸν ὠρχομένου. 54 οἶτερ : ο. 

ποιος πα πησας ἵῃ οἷις εἀἰποπε. αὐδ εΏαπι τεζΙοία Υ]άεπιως » ος αρμὰ 

ἑορηψ]αάχηπι αὓ. οχίοῄριοτο {ποῖῖε Ῥοΐπετε σοι Ηπηρί, 

| σοῦ 
δὲ κα) πρὸς τοῦτο λέξυμό, ἀθύιατο) Ὑάν εἶναί Φὰ 
ποταμὀν ἐκ τής αγτικειµένής οἰκεμένης εἰς τὸν ἡμετέ» 
ραν ἀναφέρεσθαι γ3ν, καὶ µάλισα, εἶ τι 1 ὑπόθοιτο 
σφαιροιδὴ τὸν γὴν 2 πεφυκέναι, πῶς γὰρ μόνος ὁ ἴΜεῖ» 
λος ἐξ ἐκείης Φέρεται τή οἰκΏμένής πιθὸς τες τόπεέ 
τεὶ χαθ ἡμας ,εἰκὸς γὰρ εἴναιχαι ἑτέρες ἐκεῖ πό]αμεὶς, 
καβάπερ καὶ παρ ἡμῦ. ἀλλὰ και ἡ περὶτης τῷ πό]αμε 
τύτε γλυκύτή]ος αἰτία., παντελῶς ἄλογος, καὶ ἀνα- 
πέδεικτος πάντή κα.)έσηκο. εἰ γὰρ κα.)εψνόµθος ὑπτὸ 
τῶν καυμά]ων ὁ πό]αμὸς ἐγλυκαίνέ]ο, πολύγονος 5κ. ὢν 
ὑπ]ρχέ ποτε, εἰ δὲ ποικίλα» ἰχθύων καὶ ")ηρίων ἰδέας 
ἐκέκτητο, πᾶν γὰρ ὕδωρ 3 ἀπὸ τῆς πυρώδεε οὐσίαφ 
ἄλλοιωθέν, 4 ἀλλότριόνέσι ζωογοίας, διόπερ τῇ παρεισ- 
αγοµέη καθεψήσει της Φύσεως τὸ Νείλε παι]άπασιν 
οαντιβμέγήσ,Ψευδεις τὰς εἰρημόνας αἰτίας της πληρώ- 

σεως ἡγητέο. Οὐνοπίδης δὲ ταῦτά Φησι" καάὶὰ μὲν τὸν 

θερνὺν ὧραν, τὰ ὕδατα τὰ κατα τὸν γῦν εἶναι Ψυχρα» 
τοῦ δὲ χειμῶνος Σ οἸα/]ίως, θερμά. καὶ τοῦτο δηλο ἐν. 
τῆς τῶν βαθέων Φρεάτων κατωήσεω». 6 χα]α Ὑαρ τὴν 
τοῦ χειμῶνος ἀκιμὴν, «)ερμα τα ο) τόις βαθυτάτοις 
Φρέαση ὑρίσκεται ὕδατα θέρες δὲ ὑπόντος, τεναντίο. 
δι κα) τὸν Νέελον εὐλόγων κάτα Αν τὸν χειμῶνα µι» 
κρὺν εἶναι, καὶ συσἑλλεσθαι, διὰ Τὸ τὴν μὲν καταὶ ην 
θερµασίαν τὸ πολὺ της 7 ὑγρᾶς εσίας ἀγαλίσκειυ' ὂμ-- 
βρες δὲ κατα τὸν Αἴγυπτο μὴ γίεσθαι. κατα δὲ τὸ 
θέρος, µηκέτι τῆς κατα) τὴν γῆν ἁπαναλώσεως γψομέ- 
νής, οὗ τοῖς κατα βάθος τόποις πληροῦυσθαι τὴν κατὰ 
Φύσῳ αὐτοῦ ὃ ρύμην ἀδεμποδίφως. 3 ἀλλὰ καὶ πρὸς 
τουτο ῥητέω. πολλοὶ ποταμοὶ τῷ κατα τὸν Λιβύην 
ὁμοίως 19 μὲν κείµθοι τοῖς ᾳόμασι, ΤΙ παραπλήσίως δὲ 
ταῖς ῥύσει ποιόµθοι, 5Χ. ἔχεσι τὴν ανάβαση τῷ Μείλῳ 
ἀλάλογο. τεναντίο Ύαρο οὗ μὲ τῷ χεμῶι πληρή-- 
μάγοι, δὲ τῷ θέρει λήγωτες, ἐλέγχεσι του Οὐοπίδε 
τὸ ψέῦδος, 12 ᾿Αναρχίδης δὲ ὁ Κηίδιος µόγος Τοῦ κρασ- 
πέδω τῆς αληθείας κεκράτηκη. 13 ἔφησε γὰρ, αν ἔ]ο 
ὕκασον ον τοῖς κατὰ τὴ Αἰθοπίαυ μεγάλε» καὶ συ)» 
εχει Ὑίνεσθαι ὄμρεν να πὸ θερνῶν τροπῶν μέχρι της 

ἰσημιερίαρ της ο µετοπ ώρῳ γνομένηξ ος. ἐὐλο- 

γω ο) τὸν Νάλον ο) μὲν τῷ χημῶ 5 συσέλλεσμαι 
κατα φύσῶ» ἔχοντα ῥύσν απὸ µόων τῶ πηγῶν τῶν 
ἑαυτὸ" κατὰ δὲ τὸ θέρος, δια τες ἐκχεομένες ὄμβρης 
λαμβάνευ τὶν αὔζησυ. µαρ]ύριο δὲ τοις ὑπ᾿ αὖὐ]ῆ λεγο- 
µέγοις καὶ τὸ Ὑμόμειο περί τας τοπες τῆς Ασίας 
προφέρεται, πρὸς μὺ γαρ τοῖς 1ό τόπος τοῖς Σκυθίας, 
τῆς πρὸς τὸν Καύκασο, παρἀχεχωρηκότος χρᾶΒ, καθ. 
ε/ ”/ / .. ΄ ἒ ν ο 
ὄχασ-ον έτος γίγέσθαι γιφέ]ὰς εξαισίες, καὶ τᾶτο συγεχῶς 

 Ἅ / ς 3 ο. λ δν» Ν σε 3 ς 

ἐπὶ πλείσας ημέρας" ο) δὲ Τοις πρὸς [βοβρώ απεσραμ.» 
/ ον ν ἑ απο 

µένις μέρισιτΏς Ἰδικῆς, ὡρισμένοις καὶρόῖ καὶ χάλαζαν 
/ ἱ ο” / το 4 / 2 } 

17 κα]αφέρεσθαιτῷ μεγέθεικαὶ τῷ πλόθει µε;άλη. άλλα. 
{/ 3 ξ 2} 

καὶ ἑτερὶ 1" τὸν ποταμὸν τὸν Ὑδασπυιάρχομθε θέρ8ςὄμ- 
3 , ἦ ον } 3 ο ο κ 
βρες γίγνεσθαι συνεχέϊε(κατα ὃ ἐτὸν Αἰθιοπίαν μεῦ ημέρας 
τυας τοὺτοσυμβαίνε) καὶ ταύτην τὴν ὑπόσ ασ χυχλε- 

/ ανν λ Ῥω / ΄ αν 3 

µένῃ ἄεὶ) τὰς συεχέιτόπθςχειµάζω. εδευ ἐγείναι πα” 
΄ μ ασ 

ο. 

ϱ Φ / ὑπὸ τῆς πυρ. Φύσεως 
ας ή. Πο εἴ 

πεπιρθ 
ἷ ὁ Πο5 

τὸ, νυίπο ἱπερίε ἐγκείμενο, 

ἳ Ῥϊοάοσας. . 19. Α- 
τε(ΠτηΙ ο. ο 

ἷ το πὐλλὼ χαιρέτω 18 Ρο ΤΗ 

περα ςΙπποσαῖα ΙοουΠοΠ! Ππιριᾶας 

᾿ Ῥμοβο ποϊαεατ. . 19. 11οᾷ, 

εἳ 1]]ά ἔρεσι Όπε ἀμδίο αρμά οἱπιοσαίαπα {αρρίεπάυπι 

ο, Ὠϊοάστας ὑπάρφείν, 
6. κατὼ μὲν 

ὃδ. 
τς ὃν 

Υὰρ 14ΕΙΗ. 

ΤΠ. παρωπλησίας δὲ τὼς ῥεύσεις 

ΔΝ 

15. συσέλλεσόα!» την. κατὸ φύσ ν ἔχοντ ὤν 

16. ὅροις τῶν Σκυθίας τοῖς πβὸς τὸ Καυκώσιον ὄρος συν- 
17, ἄπικον τὸ µέγεδοε καὶ τὸ πλῆθοο καταρώττειν Ίάεπι, 

δώτων πιοπἀοβςβπιε ερ{ε, αὐθαζϊο αποά Ίτα Ὠ]ο- 
Πγλα/ρίη Πωυη. Ἰάεπι Ωιοάστις πιοχ 

ΠΠ] 

ο) 



σα ου στ. 

615 

794 Ἑ λἽουιουσοιυο 

ράδοζο καὶ κατὰ τὴν Αἰθιοπίαν τὸν 1 οἴκμέημ ὑπὲρ 
Αἰγύπτου» συγεχεῖ ον τοῖς ὄρεσι καταβῥάττοτας 
ὄμβρους 2 ο) τῷ «)έρει, ππληρουν τὸν ποταµόν" ἆλ- 
λως τὲ καὶ της οὐεργείας αὐτης 3 µαβ]υρούσης ὑπὸ τῶν 
περὶ τοὺς τόπους οἰκούγτων [βαρβάρων. εἰ δὲ τοῖς παρ 
ἡμὺ γμοµένοις οἸαυτίαν ἔχει τὰ λεγόμεα Φύσυ, οὐ 
διὰ τοῦτο 4 ἀπισητέω, καὶ γὰρ τὸν νότο παρ ἡμὺ 
μὲν εἶναι χειµέριο, περὶ δὲ τὸν Αἰθιοπίαν αἴθριω ὑπ- 
άρχεµ. καὶ τὰς [βορείου πγοὰς περὶ μὲν τὸν Εὐρωπην 
εὐτόνους εἶναι, κατ᾽ ἐκείην δὲ τὸν χώρα βληχρὰς, 
καὶ ἀτόνους, ἵ χαὶ παντελῶς ἄσ.ψειο, καὶ τοῦ ἡλίε 
πρὸς τὸν βόρειο ἄπποκλίγογτος πόλον, συμβαίνει τοὺς 
όμβρους τῷ παρ ἡμη φέρει τῇ Αἰθιοπίᾳ προσγίνε- 

Δ ν ος 
σαι χαὶ «2τευ0 λαμβάνει τὸν Μέιλον τὴν αὐξησι" 
χαὶ ἔμπαλιν πιθὺς. τὸν νότιοι ἀγαζεύξαντος πόλο», πρὸς 
συς-ολὴν τὸν ΊΝειλον ὁρῷν. περὶ μέν οὖν της π’ληρώσεως 
τοῦ ποταμου, ἐπὶ τοσουτο» ἵνα μὴ Τὸν σχοπὸν τῆς 
ἑφορίας νου εύσθμς. 

οκ Ἑ ον. αιοοςρο, 

του Σικελιώτου. 

9 -ἆ. βΙβλ. ἴφορ. παρὰ τῷ τέλει τν 
πθώτης µερίδο». 

ν κκ ΡΟΔΟΤΟΣ δὲ Φησι τὸν Νειλο εἶναι μιὲν Φύ- 
σει τηλικοῦτο ηλίκος γίνεται κατὰ τὸν πλή- 

Ρωσι. ο, δὲ τῷ χειμώνπ, τὸν ἥλιο κατὰ τὸν Λιβύη 
Φερόμιον, ἐπισπᾶσθαι πθὸς ἑαυτὸν πολλὺν ό ὑγρα- 
δίαν Εκ, τοῦ Νείλου’ καὶ διὰ τοῦτο περὶ τοὺς καιροὺς 
πούτους παρὰ Φύσυ ἐλάττονα γίνεσαι τὸν στοταµόν. 
τοῦ δὲ «)έρους ἐπιᾳ-άντοσ» αποχωροῦντα τῇ Ρορᾷ τὸν 
ἥλιον πθὺς τὰς ἄρκτουε, ἀναξηραίψειν καὶ ταπεμοῦν 

Ν λ 

τούς τε περὶ τν Ἑλλάδα ποταμοὺο καὶ τοὺς κατὰ 
τὴν ἀλλην χὠραν τὸν ὁμοίως ἐκείνὴ κειµθηγ, οὐκέτ' οὓν 
εἶναι παράδ.ζο τὸ γυόμοον περὶ τὸν Νειλο, οὐ γὰρ 
7 ο) τοῖς καύμασύ αὔὐξεσ.αι» κατὰ τὸν χειμώνα δὲ 
ταπειοῦσθαι, διὰ τήν πςοεηµέην αἰτίαν. ῥητέον οὖν 
καὶ πιθὸς τοῦτο, ὅτι καθήκον ην ώσπερ ἀπὸ του ΊΝεί- 
λου τήν ὑγρασίαν ὁ ἥλιος ἐφ᾽ ἑαυτὸν ἐπισπάται κατὰ 
τοὺς τοῦ χειμῶο» καιροὺς, οὕτω καὶ ἀπιὸ τῶν ἄλλων 
τῶι) κατὰ τήν Λιβύην ὄντων ποταμῶν ἀναλαμβάνευ τὶ 
τῶν ὑγρῶν, καὶ τα πεμοῦ) τὰ Φερόμεια ῥεύµατα. ἐπεὶ 
ὃ) ἐδαμου τη Λιβύης 9δὲν τοιοῦτον γωόμθον θεωρῖταμ 
περιφαγῶς ὃ συγγραφεὺς σχεδιάζων εὑρίσχεται. καὶ 
γὰρ οἱ περὶ τὴ Ἑλλάδα ποταμοὶ τήν αὔξησιν οὗ. 
τῷ χεμῶμ λαμβώνουση, οὐ διὰ τὸ µακρότερο ἀφί- 
ᾳασ-αι τὸν ἥλιο, ἀλλα δια τὸ πληθος τῶῷ γθομέ- 
γω ὃ ὄμβδρων, 

ΕΚ ΤΩΝ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ. 

οὐ τῷ Αἰγυπτίῳ, 

ἃ Ν { ’ 
ν 

ΝΑ. δὲ καὶ τή Ηροδότου γνώμη 9 χαὶ πωτό. 
3 / ς 

; 

πασυ ἀτιμάσωμη, ὦ» δή] Τοπαράπαν οὐδ) ἆγ-. 

“Ὥανα Ρρεγ Ἠγεπιεπι ΙΠ6ΓΕΠΊΕΗ 

ΓΠΠα δ{ο, οἴίαπι ἵπ ΑΛΕιμίορία Παρα ΑΕ: 
ΕγρίΙη αφΠάιο Ριφοϊριταπίε Φ[ίνο τέπ- 
Ῥοΐε Ίππρτεδ, Ἠσνίαπι ΝΗΗΠΗ ςΟΙΠΡΙΕΙΕ 2 

Ῥτω{ετείπη οἴπι ει υαΐρα εἰτείπ Ίοεα ἡ-- 

Ία. Πα διίαηῖες» Ἱά ονιἀεηίει ΕΧΡΕΠΙΑΠΙΗΤ» 

τεβεπττς.  Ωποᾶ { αριά πο ἀἴτε 6” 
νοπίαε» ́  ποι Ἰἀεῖτοο ἀῑξς ἀειταλεπάβ {- 

ἀεπ,  Ἰάπι Διβταπι αριᾶ  Πο5 εδίε 1Υ- 

Ῥετηαπι., αριά ΑΕιμίορας {ετεπυῖη. Ει 
{ριταπιίπα Ῥοχεαῇα ἵπ Έπτορα εδίε νο]ίάα ον 

τορυβαΣ ΙΠ Ίῑα τερίοπε ἀεδῖμα εἴ 1πΙβΕεςΝ: 

ία, ει Ιαηρυϊάα Ῥεπίτι, Έτ 1οἱε πἆ Ῥο- 
Ίαπι Ῥογρα]επι τεσεἀεπίε», «ΕοπΗΠΕΙΕ ππῦΣΕ 
ποίτα ἅῄχαια ἵπ ΔΕΙΠΙορία «πάει» 1Πᾷ6- 

αµε ἨΝί]απι εκοτείοεῖε,  Βα[8 εοάεπι ἃ 

ααΠτηαπι τεπιεαπίε», ΕΠΠάΕΠΙ ἀθετείσεζε, 

Ώε Ἱηπςτεπιεηίο βία : ἡξᾶρν 
πο α Ρτοροῇίο ΗΠτοτία {5οΡΟ ΠΙΠΗΙΗΗ 
ξταπι18. | 

ΕΧ ΡΙΟΡΟΕΒΟ 

«ἶομο, 

ᾖ). τ, ῥ2/ἱοδ. ῥήου. εκἰγοα (1010 
βγήΠ4. 

{μογρ. Ίσωγ. ΛΡοΙΟΑΠ6» 

πι δδίε ἀν 
ΕΚΟΡΟοΤν5 Παίυτα ΔΠΤΗΠΗ ἸσπεΙ- 

οἷς Νίαπι, «μαπιΙς ρε 1ΠΡ 
τΗπ1. οχογε[αῖτ.  Ῥετ Ἠγεπεπ τς 
α, αι Ππρτα ΑΠΙςΡ τΗΠῃ γετμοξ : 
ουπιβετίας, ππ]ειπὰ Ἠαπιοής ΔΙΑ 
Νο, απ οὐ ἷὰ εοπῖα πααπι -- 
οτείσαε:΄ Ῥετ ε[αιεπι σοπίτα, 906 
{16 Ατξϊος ἀἹρτεδίο, απωπες ΟταςΙβ» ο 
Παταπιαιε τερΙοΠπΗπα νετ[ας οιιπάεΠὶ Ὅν 
ἀίπεπι Πταταπι» ἀε[ςσατὶ αἲ Ἱπιπιήπ. 4 
οαμκίαπι 1βίτας Ίαπι εχροῇταπι, Πο 
ο ΊΠ[οίεπ θδί, αὐοά Νίο οοβΗΡ΄ 
ριιν, τσι {Πορ εαἰοίεα. «[άνιπα ν 
{σαι, {Πρ Ἀγεππεπι «οπῖΓα ἀερτεςῇοί μας 
Αι τεβροπἀεπάιπι εἴἶαπι ης εδ να 
Φοἱ ο Νίο Παπήθίαιεα αά 1 
Ῥειπο  {6προτθ αἰἰσετει, εκ 18. ᾳ Ξ 
αυς 141ργα΄ Βινς αρρίαπι ΠΗΠΙΟΙΙ 

: : , {Παεί6 αἱρετα, απιπίππιαπε ουσ[άπι ἀεπηηᾶ 

6 

| ερ]. Ρες 
λα. οροτιετεῖ, ΘΟποά  οιπι ΠΙΟ] 3 

ο ς μτ]εΠι ΑΠσαπι ἈΒετὶ οῬίοτνοιας, 1 οἱ ΕΠΙΠΙ 
ἑγοτῖς ταἴἱοΏεπι εδ[α απεῦ, ος εαρίαΠῖ, 

κ λεα τς εοδβρ[απι 5 
ποι οὐ. Ἰοηβίπαιίοεπ 96 πα οτεριῖς 
{εὰ ἀεσἰἀεηΏῖαπι ταης : ΡΙΙ6 
ταϊοπι. 

ΕΧ ΑπΙςΤΙΘΕ; 
{4 ο /{ο”ε 4Εωῤ/εά. 

{1161ῤΥ. (αμᾖ, (110 

πιο ήσ» 

πο νἱάεππιας εαπι ΡΙΟΓΙΗ52 
1 4ποσαυε - | Δ σξ νετο, Ἠετοάοί 41ος αυαῇ τοῖς 

. Ὁ τει- 
» 

έν 
Ὀι Μειμένν Ῥϊοάοτι». ο. Ἐκ Ἠἱοάοτο οε[εε ἀἰβήπρμεπάιπι ἔμβρως. ὦν τῷ θέρει πλ. δν μαρτυρ ο 

Ἰοᾷρτης, Δ. Ὦτ Ἰος εχ Ὠϊοάοίο επιεπἀανίπιις, γμ]σο αη]πι ερι ὠπισέν. ο. Ἠαο ΙἴθηυΕ Ἡ ορ] 
Ότία πο. {1πς αἰϊομίας [ωτοἰπατοτίς ΠΟΝΙΙ5 «ΕΠΙ ἵη Τίοὰ ἱ νἱπί ἀοόε 1δὶ οεη{εηῖ: εὐπῃ. 6ἵ , ζηῖς ο{ο» πα νιτί ἀοδί 1ο οεπιεπῖ: ; σει 
ει ο ἃξ.. Ῥοψε σα Ὠϊοάοτις {παπι ἄς ΤΝΠΟ. ἀῑκ[εγωτίοποπι εἰαμάϊε.: 6, Ἐοίχε πες ΡεπΗΙΠα ἂν. ὃ ο πιαπιις «οόθίςί, Ῥωτει ἱά εκ ΤΠΕοΡΙΥΙΑ6Ιο ατίαπι, αιί εχίζΠρῃτ ἴδια, Ἱτα Πίο Πηκιήαηόο” όν)’ 
ὐσιῶς συςήµωτα ἐκ τῶν Νειλώων ὑδότων. 7. ἐν μὲν τοῖς τεροπῖε ΙΕΡΗ. αἀρτοδαία με 1. Επομ πρι” 
ὑδώτων. Ἡ0ὶ Ἰλμοβοπι, Ίνα: Φοδρ]ῥο βίος, ὃν πατανης ὑδάτων αβροπεη”». εὔλαηι Ίριε οχεδιάζη» εἰ. Αα Φ01ή1  9. Ἡ μὴ οβτία 1 νἰἀείι ΙΠἴ6ίρί, ἠερίςίς, 

βινῖ] αΐας Παέερδν 

γεῖο α νο. 



, 

ΙΤΕΠ 5. 

"Περαϊ πεππο, 

Ίπυπῃ. 

Ὥες ΙΠΙμΤΙά. 

Όξ ΝΙιΙ ΙΝΟΠΕΜΕΝΤΟ, 
ἴαιοης ΙπάΙρΠαΠη ν ςοΠἴΘΠΙΠ6ΙΕ6», «οοπ/ά- 

Ρο]επι 15 αἰῖ α ποβτίς Ὀτηπηϊς αὓ- 
αξίαπι,  Πηρτα 1άῦγαπι. {πρετίογεπι ἆἀεει- 
τες». εἰ ααπι «οΠ{Ηπηετε»  αἴημε Ίτα ἵΝΙ- 
Ίππῃ Ώγοπια πηίποτεπ » απαπι ε5ε ε[αῖε» 
τεάάετθ, Δι ος ποη εδ, «ιοπιοάο «Γ6- 
{σαι ΊΝΙμΦ,. «ΧΡοΠετΟ, ΥΕΤΙΠΠ 4ΠοΙΠΟΔΟ 
ἀεβεῖαι, οοπιπαϊπσ.  Ετεπίπι οὐπι Ἠγε- 
τη ρυγΙκΠπιΙπη εδ{ε Γαϊθαπῖιί οἱΏΠες, ΡΙΟΙ- 
{6 ὤβαιο, οἱ εδῖ ΠιαΙοί ασ τπαςῖς Ιπιο- 
{ς, οτε[οῖτ. Οπαρτορῖε αάμας ππαπεῖ 
αὐΦίήο, ἁἆοπος ΙπεΓεπιεηίΙ σαμδίαπι π]ας 
ο[ζεμάϊε, απαπάοαιΙάεία [αέ εἶις εσίε Ῥτῖ- 
πια ρτοριίαηιε Πυχίο,  απαπι Άγεπιε οεΓηΙ- 
πμ, νΙἀεῖιτ. Ίατη Π ταΠταπῃ Έασετει 9ο” 
6 μγεπια]ἰς πηδαϊις ἀἰ[οπππεπ΄, , π Πο -ᾱ-- 
Ίμας οσίοι, επ μεῖς ει Ίγεπις» ες τά: 
ἵης γειης», οπι μεῖο ὤῄας: αἰααιά Εος- 
Τασία ἀΙσετεηῖ, πΏο απίεπι Πῖ Ί]α Ίθοα πο: 
11] οε[ο ποπ. γαμίο Ρετ ΗΥειηεπη σαμάϊοτᾶ » 

Ίτα πΙΠΙ]. εἴἶαπι {Γεσιιπάαπη 1: 
5ος νοῖαι, αηίπας Παδετε Φοιεπι ΒγεΙς» 
θὔαπι αῄαιο, νίπιπῃ. οι επΊη {Π ία» 

τε οἶτσα Ῥοτεαπι οἳ Ἠμίς Γαρίεξία Ίοσα νε- 
Ἡεπιεης 65, αὐ ΑΕΡΥΡΙο αἴηιε Αἰσα τε" 
εεάῖτ: γνεναπι Πίο οσῖ ειἶαπι σπΠάίοτ, ας 
πηακίπ]θ αμ]άσια 1π. {αρτεπηΙθ ἰοεῖς» ἀειπάς 

Ῥίο Ροτίῖοπα ἵπ οεῖετί ἵαπι εἴ 1Π Θεγ» 

-τηία αἴηιε Ῥοηϊῖο ΠΙΗ] ΡίοβΙδεξ εδίε ΠΙΡί- 
Οἴοίοπι ποῄτα αῃαϊοπι» ας πιπ]το απ]άεπῃ : 
ουαιηνῖς Βοτοαία νοτ[ας Φοἱ Ίεετ 1πΙτιαξ 

ποσά { λῖς 1 Ιοεῖς απηϊ Τεπιροτα 
Ίς εκ ορροβτα Ρατίε τε[ροπἀετεπε, Ππ- 

Ίτοι ο πά Μετίάίεπι ἀῃεεάεητε Φοιε», αἲ- 

Ύµς Ἠγεπιεπι ἠείς Εαεϊεηῖε, ΊἈήας ατᾳπε 
ΑΕργριπό α[ῄατεα Παρετεπὲ, ετ αἆ Βο- 
τραπι τεδσιπίθ, σα]άίος εείει Ἠπίς {άρΡο- 
Πια τερίο: αιοά απἰάεπ {εεις σοπΏηρ!ε: 

Θπαπαυαπι επ]πι γεια Βο- 
Τ6βΙΏ ἴθπαϊτ, ΠΟΠ ἴαπιεπ αἆ εεπι Ῥε[νθ- 
πε, Οποείτσα αμαπἀοφαἰάεπι αίατε Ναπη 
Άρρατει αὐροτί, ππαπ][ε[βαπι Πε, Ίγεπιε 
εοη/[ηπιϊ Ππθη Ῥοδίε. Ἐτεπῖπι Π εδεῖ εἶθ 
ΤεΙ ο] αὐἴο;, «ΌῄΠαίε πιαρίς εἴἶαται, ΟΙΠΙ 
Ε5ί νοµεπιθπτίοί», αἴηπε 1ο πππ]το αι]- 
ἄσπι, Ιποτειπεπῖιη Ριοµἰρετει. ος 1βί- 

ἵητ ρετ {6 ἀϊρ[οἰνίτατ, Ίναπι Π; ατα οχ{ς- 

οατοι, ππίπης εεῖαπι πυπο Ῥειπηττετεῖ «16- 
{σοτς, {π Ίγειπε που εχβσοσατ, ΠΟΏ ΡΙΟ- 

ἴργση. οτε[εῖτ ὤΠαῖε. Ας πι {ετε ΗΠπη- 

ἵτου ἀῑςῖ νίάειας, δο]εῖ α ὑταπς αδΙϱΙ, 
ἑὲ Ἰ]άπη α 9οἱε σοπ{απῇ.  ΘΟΜπίπιο πες 
Ῥχηπις Φοίεπι αρίριπε, {εΠριοι Ρτς]ατῖδ- 
πε, αιαπἀοααιάεπι αἆ δοῇς τερίοπεπ 

Ὅπου ῬετΏπριπε, γεια 9οἱ Ρίο ταῖοπά 
Ἱηοιης «ἀἰ[εεάεη, Ὑεητός Ρετπτητ ΕβΙ- 
ἴοχες αἴάαο α[ρετίοτες Πε: πες 1ης α 

οι, νείαι α- Ψπἱσαπο Χαπιμάς, εχῇς: 

εαῑίς, Άιπιεῃ εοπιταΙε,. Οπίά αποά 1Π 

ας επῖαιι ν]άεῖαςτ, αιΦ 4ε ΑΠΕΡ΄ΡΙο αἴ- 
Ύπε Πο ἀῑσίε ρταε]ατῄπιο, Ῥαΐϊσα Ψετε 
ἴταφιάϊδία ΠοΏ απαῇ οπιπῖα τπαῖοτα Γασῖα, 
θυαπάοαΙάεπι εἴἶαπι πιαῖοτα αισάαπι τε]]- 
ος. ἆε απο πηιπς Πο ἀῑσαπη, ΄ΥΕΤΙΠΑ 
ους αἶτογ, αὐαπι {ε Παδεραπε, -ταάίαιε, 
ψε]ας «υπ αἷτ. απαιπάαΙ Παρία Ἠε[οροίϊπι 

1 πει χητίιπι ἁλαϊαί ΑΕσγρίαπι, ΎἩαξ {α- 
Ὦς α4εο ἀεἴποερα ἵπ απρυ απ απρι]απι ἀεεῖ- 

ανν πε ἵῃ οαπι Νας ρετ πιοπῖεπι ΠΙΤάΠῃ- 

ππο Ίαπι οοὔμητεπι Ιποίάαι: αὐοά ος 
1 

ζου 
ὁ ος νν. / . ͵ / . ὁ ο / 3 ώ / ον 4: 

τειπέν ἀξιο, Οίρε σκεψωμεθὰ, ἀπελαυιόμυώ Τὸύ 
. ς ὃ] 3 ολ 2' ην ς 

ἡλιο ὑπὸ τῶ οὗταυθόι χεμώνων, ἔρχεσθαι τς Λἰ- 
ν 3/ αν 4 Ἄ ΄ ς 

θύηε ἵ τὰ ἄνω, καὶ τήκευ τὸ ὕδωρ' τήκοία δὲ, ἐλάτ. 
ου. ολ ο ο ο Ἂ . ᾿ 

τω ποιν Τόν ἸΜειλον τοῦ χειμῶνος, Ἄ του έρς, ἔσι 
λ ων 3 ου ο» οω |) 

δὲ τοῦτο, οὐχ, εἶπεν πῶς ὃ Νέιλος αὔζεται, ἀλλὰ 
πῶε μεοῦται συμπλάσαι. ὅτι μὲν γὰς του χειμῶνος 
καθαρώτατός ἐσί, ὁμολογέῖται παρὰ πάντων, τετ 
δὲ οὕτως ἔχοτος, αὐξοιτ᾽ ἂν τοῦ «έρβςο ὁτ ἔσι µεί» 

ων ἅμα καὶ «ολέρώτερος, ἔτι οὗ μένει τὸ ἔητούμε- 
νο έως ἄν τις μὴ δίξη τοῦτο πο ὀ ρους ὑψοῦταμ 
τὸ γαρ χύριο καὶ πρῶτον αυτου ρευμα», το χειμερνον 

Φαίνεται. ἄνευ δὲ τούτων. εἰ μὲ τοσοῦτο Ἡν τὸ δἱα- 
φέρω παρὰ τὸν χειμεριὴν ποὺ ἡλίου πορίαν, ὡσε 
αποιέῷ «)έρος περὶ τὸν ἐκέι γΊν, ὅταν ο) αυτα χει- 

ο ἃ / ” ν ς / χ . 
-μω ἵσηται, καὶ πάλι αὖ χειμώνα, ὑπόταν θέροξ | | 
ἵσηται παρ ἡμῦ, ἴσως ἄν ἣν παραδύζασθα|’ νῦν ὃὶ ὅτι 
μὺν οὐκ. ὀλίγω «Φέρμη προφέρι τα κει τῶν παρ 
ἡμῖν τοῦ χιμῶνος, οὐδὲ ἀντιλέγει. οὐδὲν μὲν κὼ- 
λύευ χαὶ κατ αὐτοὺς ἐκείνους 5 ἐλάττω τὸν ἥλιο 
τοῦ χειμῶνος Ἰ τοῦ θέρις έχευ τὴν ἰσχύν. οὐδὲ γὰρ 

ο / λ Δ Ἱ ας ν πποῦ φέρεις δήπε περὶ μὲν τὴν άρχτον καὶ τὴν ταύ- 
τη γην ἰσχύει αὐτὴν Φήσομε, Δἰγύπτε δὲ καὶ Λι- 
[Αύηᾳ ἀποχωρίη, αλλ’ ἐχεῖ καὶ μάλλο χαει, µάλισά 
μὲν οὐ τοῖς ἀνωτάτω», ἔπειτα ἑξης χα]ὰ λόγο, ἐ- 
πεὶ καὶ περὶ τήν Σκυθικὴν γῆν καὶ τὸν Πόντο, ε-- 
δὲν κωλύει τὸ «ὑέρος ψυχρότερο τοῦ «έρους τοῦ παρ’ 
ἡμν εἶναι πολλῷ γε" καίτοι τοῦ Ἠλίου τὰ [βόρεια 
ἐλαύνοντος τοῦ παντὸς οὐρανοῦ, καίΐτοι εἶ ἀντεςρί- 
Φωτο αἱ ὧρα| τοῦ έτους οἩ τοῖς τόποι, τούτοις, ομοίως 
μὲν ὧν πρὸς µεσήμβρίαν ἀπιόγτος Τοῦ ἡλίου καὶ χει- 
μῶνα ποιοῦτος ταύτή, θέρο Ίν κατ Αἴγυπτω καὶ 
τήν Τοῦ ἸΜείλου ταάζῳ’ ὁμοίως οἱ ἂν απρὸς ἄρχ τον 
ἐπαγιόντος, ἐπλεωέκτει τῇ «)έρμῃ τὰ πρὸς βορῶῷ, 
λ ον Ὃυ ῃ |! 

Ὁ σπολλου δὲν οὕτως ἔχευ Φαίνεται εἰκότως. χιῖ- 
Δ Δ 9» Δ πο ή 2 { 

ται με Ὑας οἱµαι Τὰ προς αβκτον» οὐ µην πλη- 
3 . ων ον Ἱ 

ροι Ύε εἰς αὐτῆ. οὐχοῦν ὅτι του «ὑέρους αὐξανόμενος 
Θανερός ἐφιω ὁ Ἠέῖλος» ὅηλω ὅτι τοῦγε χειμῶνον 
ἀδυνάτως ἔχει τήκεσθα. εἰ γὰρ Ἰν ὁ ἥλιος αἴτιοον 
εργο ἂν τοῦ μέρους ἔτι μᾶλλω τήν ἀνάβασι» ἰσχυ- 

ρότερόε Υ' ὦν αὐτὸς αὐὑτου, 3 τότε κάχει πολλῷ. 
ὠὡσ' αυτο ο) αὐτῷ λύεται. εἰ μεν Ύε τήικαυτα 

9 εξέσηκε εθ ἧττον ἂν εἴα π’ληρουσθαι ὺν' εἰ δὲ μὴ 
τήχει τοῦ χειμῶιος, οὐ διὰ τοῦτο ὃ Νεῖλος μείζων τοῦ 
«έρως. ὅμοιον ὃ' εἶναί µοι δοχέῖ, τό, τε ἀπελαύνεσθαι 
Φάσκεω τὸν ἡλιο ὑπὸ τῶν χειμώνων καὶ τὸ τὸν ΚΝει- 
λον τῷ ἡλίῳ τήχεσθαι. ἀλλ’ οὔθ οἱ χεμῶες τὸν ἥλιον 
ἀπελαύγησυ, ὦ κάλλίσε λογοποιῶ οὐδὲ γὰρ ἔφι- 
χγῶνται τῆς τ ἡλίὰ χώρας" ἀλλ᾽ ὁ ἥλιο, ἀποχωρῶν 
κατα τήν αὐτᾶ πορείαν καὶ Φύσιν, τοῖς ἀγέμοιο παρέ- 
χει ψυχρόῖς καὶ βιαίοις ἔτι µάλλο γίγνεσθαι, τε ὁ 
Νέῖλος τηκόµθος, ὥσπερ ὃ Ἐάνθος ὑπὸ τᾶ Ἡφαίσε, 
τῷ ἡλίθ, συσέλλει τὸ ῥμα. ἀλλὰ γὰρ εὐφημότατα 
καὶ κάλλιςα εἱρηκὼς Ἡρόδοτος περὶ Αἰγύπτε καὶ 
Νείλε, ὀλίγα τῶν αληθῶν εἰρηκέναι κινδυνεύει". εἰχ ὧρ 
ἐπὶ τὸ μέζοω αἴροτος αὐτὸ λέγω πάντα" ἐπεί Το 
τυά Υ ἐσθ ἃ καὶ µείζω παρέλιπη, ὢ εἶπεν αἲ ῦν, 
εδὲν ἐπείγει λέγιω. ἄλλ' ἄγε τῶν ὄντων εἴριριον ἑτέρως» 
ο εστιν « / ες έίαν 

οἱον Ἡ ὧρ υπερ 3 ἩΗλιβπολυ τεττάρων Ἠμερῶν ορε, 
αὖθις εὑρέια Αἴγυπτος, ἥγε ἅτωρ εἰς σ:φὸν αἰεί Ἀλέίε- 

ται, καὶ «πρὸς γωνία», ὧσεό Νέιλος εἰ αυτην υπερ. 
βάλλα δἱ ἀμφοῃ τῶν ὁρῶ) ἤδη συμπεπτώχότώΥ" και 

τετ 
4 

| 
: : ες ὅ- 9 γα φ / 

οι Ὦη ἐς τὰ ὄνω, δἱο οπίπι Ἠετοάοίας Ἡ, 34. τὸν Ψειμερνὴν ὥρην ἀπελόυνόμενο, ὃ λος ἐκ τῆς ἁρχαίης διεξ- 
ο ὑπ. 9 ὸ , 3! ω { 9 Αα τ 1. { ο 

χειμώνων, ἔργεται τῆς Λιβύης ἐς τὸ ἄνω. 41 Ατίῤηἒας τα[ρεᾶ!ῖ, σα 
Φίδρῄαπι Ὁ Μώνῶν, ΕΡΧ ας τότε. κὠκεῖ πολλῷ ὥς, ἀπμπαιοπεπι ΠΟΒΤΑΠΙ βατ ἀοζςέ, ἱπίθτρτεςς ΣΤΡ Ἀ ααπη {εοιί {ης δρί: 

1. «αρ. 7. ἐνθεῦτεν καὶ µέχρι Ἠλιρυπόλίοε, ἐς τν µεσόναιαν, ἔ5ι 90/ 
5 φρ) ἐξέτηκεν, 

πο ἁμησι, ἵῃ εἀΙι, Ῥαμ]ὰ 

ὁρέα Αἴνυπτος» ὃςς. 

Π]Ἡ ἃ 

ότό 



νο ο πα ποσα νενηοσνθ φον ντι 

ο που μμ ην ουν ο ματς νυν νο στ Ὁ'ααώφιιρύφης-ν. 

ο ο -ναυμα : 

Ὅτ------ 

΄ 

706 Ἑ σφι Αα πα το ϱΤΡ 
ος δι 43. ιε ὀς) ς Ν ω”. δω ω» ως τετ εἰσῷ οἱ καταβράκτα| η διὰ τῶν ὀρῶ τὸ ποταμᾶ 

/ ο ν. - 1 / “ 2 κατάβασι, Αἰγύπτου πάσης ὡσπερεὶ κορυφή, ὤσ' 
2 / ο» 2 3 / ἔτι πβοσπλέων τῷ κατ Ελεφωτίνῃ ὅρμω» εικάσει 

2 ο. ειν ρω χ. 23/ 3 Χεκλεισθαι Τὸ βέυµα τᾶ Νείλε. 3 «-τγὸν Ίδη Φαίη, ἂν 
4ο. ο κακή / ολ λ ἡ υποβρε ὑπὸ της πέτρας αὐτόν, ἰδοις ὃ ὧν καὶ πθὶν 

9.5 ορ / ο σα Φφῳ ς / οί 
εἰ Ελεφαντίην τελέσαι, ππθὸ οὐκ, οἱδ οπτόσων τιυῶν 

/ ” ς δν αν 

σχοίνων συιότα οὕτω τὰ ὄρή, ὢς μέσον εὔαι µή- 
Ν Ν ω ἐ ἐ ρω λ ω 3 ω ο» δεν, πλὺν τὰ ῥεύματος αὐτᾶ. καὶ τᾶτο ο7ταῦθα εὖ- 

3 / ο. ” Ἀ 3 ῥο Αιγύπτου ὅπερ τοῦ ποταμοῦ, Ἰ τάλλα ἄν τις 
κ ορέ ος. : , ὦ ων 

ἐλέγχη τῶν ἐκείγά» “πόσον έργον ἐπεζελθεή; ὄσγε Φη- 
/ αρι- λ . λά / ο σί, καὶ περὶ τῶ πηγῶ πε 1 τῇ Νέλη πυ,)έ- 

ον ων ον « ε ” 

σθαι παρὰ τοῦ γραμματισοῦ τοῦ Σαΐτη' ὡς ἄρ εἴη 
”/ δύ Ἀ 9 ” Ν 2 / / όρη Φύον μεταξυ 5 Συΐγρ καὶ Ελεφαντίνηρ' τούτων 

Ἶ ὉνὉ ο» ου ᾗἹ ον νο 

«δὲ τῶν ὁρῶν ἐχ, τοῦ µέσε, ῥέοι αἱ πηγαί: καὶ τὸ μὲν 
ε! ν ες) 2 3 / λ / β . Ἠμίσυ του ϱεύµατος, ἐπ᾽ Αἰθοπίας καὶ γότε ἀνέμε 
ῥέοι τό) ἕτερο μισυ, ἐπ᾽ Αἰγύπτε 3 τὰ βόρεια, 
χαΐίτοι Ἡγ Ἐλεφαντίνη µέχρι Ἡς ἀναπλεῦσαι Φήσὺ, 
4 ὑπ αὐτοις σχεδὸν του ἸΝείλΏ τοῖς καταβράκταις 
ἐσίν' Απέχεσα µάλιγα ἑπτὰ σαὐίες. ανέπλευσα 
ας οὖν ἔγωγε καὶ αὐτὸς, καὶ εἶδον ἀκριβέσερο, 

617 έδι Φασίγ. ει δὲ δὲ καὶ χατ᾽ αὐτὸν Ἡρόδοτο καὶ 
παρεζελθων ψυχαγωγίας Έεχα, καὶ μηδὺ έξω τοῦ 
πθοκεμένου τὸν λόγον ἐξάγωτα., οὕτω συνέβη. ὧς 
αγγ επι τοὺς βωμοὺς ο τοῖς Αἰθίοψι ἐν ἡ ΘΦρε- 
ῥρά, πολὺ τής ὄχ.ηρ ἄποσπάσας τοῦ ποταμοῦ, 
ὑπερβὰς ἐπ] τὸν ὅρμον ὅς ἐσι πρῶτος ὑπὲρ 7 καταδυύ- 
πων, εἰς Φίλας Φιέβαλον. ἔσι ὃ αὕτη νήσος µεθό- 
ρι Αἰγύπτε καὶ Αἰθοπίας᾽ τοσαύτη τὸ µέγεβος» 
6 ὅσηπτες η ο) αὐτῇ ̓πόλι. περιῤῥϊ δ' αὐτμ ὃ Νε 
λος, ἀκριβῶς µέσην ἑαυτοῦ ποιῶν, ἐπεὶ ὁ επανευ, 
εχώρουν µε πάλι τὴν αὐτὴν απὸ τῶν Φίλων, καὶ 
πθοσεδόκων νυν Ὑέ που τοὺς καταράκτας ὄψεσιαι 
καὶ τοῦς ἄγογτας αγηρώτων" 7 αἴδ᾽ ηγνόουν. οὕτω δὴ 
γωόμενορ πάλη ον τῇ Συΐνῃ Ἡν απὸ της Ἐλεφαντίνης 
ὃ Νείλος διαιρεί, δέοµαι τοῦ Φρουράρχου, καί τοι Φαύ- 
λως ὑπ) αἀβρωσίας διαχείμοος, πέµψαι µε ὀπίσω 
πιλοϊώ τι κούφο όντα, τῆς «έας ἐὔεκα τῶν κα 
παρακτῶ,' συμπέμψαι δὲ καὶ τοὺς ἀναγκάσφτας 
τοὺς ον τῇ )ἠσῳ τῶ καταρακτῶν (εισὶ σἳ, οὗτοι 
ναυται σωήθει τοῦ ῥεύματος) ἐπιδέιξαι Ἠμι αὐτού» 
τε καὶ τὸ Ῥέαμα 9) τὸ ὃ ναυτικὺν», ὅν τι εἴ. 
ἐπυνλανόµην γὰς τῶν αὐτόθι, ο οὲ, µάλα μὲν 6ρ- 
γᾶδες ον τα ἐλαύμαζε τὸν γνώμην. οὔκουν 
αὐτός Ύε μµέχβι τούτου θαβῥησαι, Ἰρή δε, οὐ τό- 
γε παντελε». αλλ ἐπειδη πειρώμενος α ποτρέστευ εἰκ. 
ἐπεβθο, οὕτω πέµπει, καὶ τἆλλα ἔγων ὀἰκείως, καὶ 
βουλόμοος χαρίζεσθαι, αγέπλευσα δὴ, καχείνες τὸ 
ώταρ υπες τῶ σκοπέλων ὥσπερ ἔώθεσαν, εἶδου οἱ τ΄ 
ἄχρας Τη Ἰήσου, Ἡ ἀγέχουσα ἔκ μέσου περιφανες 

λ / ἆ παντα χἨ τους καταράκτας, χαὶ προσέτι αὐτὸς επέ- . 
/ 3 ἃ / 1 Ν ω ων α. όμησα, ες τον λέμξω ἐµβαὰς, περαθηναι τοῦ πλοῦ: 

οὐ μόνο δὰ τῶν αὐτῶν» δἵ ὦπερ ἐκείνους εἶδον χατενη- 
γμθου»". ταύτα ὃ ην τὰ πρὸς ἕω της γήσου" αλλ 

Τ. 90Ο, τοῦ Νείλου. Ἠστοά 
"4 Τη πιεᾷῖο, δριιά ΑτΠάεπι σος ἡπς αν τά νι ὧν Συήνης οδ αριιά ποσο οφ με Ἡ 

απαπι ποη τεβάϊτ 8. 4η Το τοζΗής καὶ τὸ ος Εοισάση ο ὈΙ γε. Ίπίετργες ἵαππεη ού” 
ἕ 1 / αλ ο 

πτου ῥέεν, καὶ πρὸς βορέην ἄνεμον' τὸ δ᾽ ἕτερον ἥμισυ » ἐπ᾽ 
ταδούπων εααγρᾶ ας νετεῖτ. {ο]]σσί ετ ορ/αζμβα νοσρη Ἰ : {ρ, αρ ἡ 
ποίαητ. Ίαδες εἴ ἵπ ΜαοτοῬίο αἆ 1. ρα μην ως, ν : πας ης ο μιαρί ΡΟΡ 
«αταχαόχατιπα. ΠασοσΙπΙ αοσο]ῶ Ἡὲ ες αριά Ηε]ίοβοχυπι ο. ΑΕε]]ο ες δὴ καὶ εἰς τὸν σὺν οι, 
καὶ Καωταδούπους αὐτοὺς, καθ’ ἱεορίαν τῶν καταῤῥακτῶν τοῦ Νείλου, απο ον ο Απίῤάος ποοερία!ε ροῖε , 

6. ΜΕΠΕςΑ 1. 4. πατητα], αὐσῇ, ο. ο. ΡΟ ἑμ]ίμα εἰ α/ρετα εἲ ή ζμέ } ο µ 
Λία: ἆωοζμς {ὴ ΠΜ οργή αηπἰζης ορ, σι Λο η 11). ο οἶς ΠΟΙΕΙΝ 214. τα ρᾷ 

 ἆΏπ (Ἴππδῃ Πΐο τοαί[εταῖ. 

εοπιρ]εβέκην. ὅτο, 7. απ ροῦμς {οἱ οἱ δ᾽ ἠννῷυν, Τηοπάοί η Ίοσυπῃ νίαπι ατδίοΥ, οτε πποχ αἵ ἴδια ἐπυνθανόμην γὰρ τῶν αὐτόθι. 

ΙΙΙ Ίπιοτ Ἠιοπίος ἀεβανιπα σπαταένας 1: 
οἷςι, ΔΕρυρᾶ ἴοῦμς απαβ νεγῖσεπι,΄ Φ10” 
οἴτσα εἰἴππι Ίπέε πανίραπἀιπα Ρτῶτεῖ Ες 
ΡμαπΏπεπι, ΤΝ Βπππεπ «οπο]{απι ἀἰχθ- 

6, ας Ρτορεπούυπ εαπι Ίηδτετ τΠρεῃ 
οΓεά]ἀετῖς Ώπετο, υἰπειῖαπα, Πείείο απαη» 
το απτε Ἐ]εριαπίπεπι {ραίο Πο ΥΙάΕῦΙ8 οοἱ” 

το πιοπίος, τα ΠΜ], Ῥτατες Ώσπιειπ 1” 
τοτίοἔχαπι σεππας» ἄἴάιο εδάεπι Πε ΑΕ” 

"ρα, αµώ ΝΙΙ, Ἰαηιάο. Απ νεο ας 

α[ος Ίρβας {οτπιοηος τεβατατο ἀῑβιείε, απ 
ἀᾳ (οπείρας θιίαπι ΝΙΙ {6 α- 4ποθαπι 1οπ1 

ὑα. Φαΐτα ἀῑσεῖτ αοσθρῖε, 4105 εσίο ΙΠίεί 

ὀγεπεπι ος ΤΈ]ερμαπιίπεπι ΤΠΟΠΙΕΣ» { ο 

ΤΠ ΤΠεΙο {οης ετιππραῖ»  ΕΗ5 τοι 

Ρατ ἵπ ΑΕιμορίαπ δἳ Απ ας 
ἵη ΑΕσγρίιπι αἴαια Ῥοτεαπι θΗμιαῖ, ο. 
αὐϊ Ἐ]ερμαπήπε, αἁ αμαῃ {ε ἀἱΕΙῖ ας 

ρίο Ρρεινεπῖεε, {4 1ρῇ5 ἔεε ο 
Ἱαςεῖ, Ώες αὖ 1 Πἱιτᾶ {ερῖοπι ἁμίας ὃν 
ἀἷα. Ἐτεπίπι αρο 4ποφνε {0 πμ ο νο 
τε Ῥεγ[ρεχί ἀΠρεπώις, Ἡϊ Ἐν δν. 
{ῖτ ποσεςσίε,  Αιαπε Π εΙΏ δη Ἶ αμ. 
ἆαπι Ισεῖ τί ἀἱρτεδβοΠε :4ε]ε πό αμα. 
{, πεις {ΕΓΠΙΟΠΕΠΙ 4 ατβαπης πρήεὰ 
σεΠάο: Πο ἔετ πι ΕοπΒΙΜ. ε ΑΕιμίο- 
ατα α[εεπάϊδ[ίεπι 5 Ἱπ 441915 . ἀ]αας | 
ραπ ῬγαΠάῖαπι,  οπβε ἃ νο. 
εοπ/σεπίο Ροτιι, απ ΡΙΙΠΙΗΣ Ον ος Ίπιος 
ταταξίας, ἵπ ΡΗΙ]άς τταιεα», τς ιαπίς 
ΑΕβυγριαπι οἳ ΑΠιμιορίατι 1918 ὀρρίάαπι, 
πιαρη]ταάἰπῖς, απππῖω εδ ΕἰΔδ Ρε ε]απι 
οἴτουπι 611 ντο Βατ ΝΙΙάδν 3ἴπΗ τει 
[ Ῥτοτ[ας πηεάίαπι [αοῖι. 1π τες σ 
θαάεπι νῖα {ππι α ΡΙ] τενεήαδ, ὃν 
{π]ίεπι «αταταξίας τηε νΠατΗΠι ρυθς μπι 
Τιπῃ ουπι ἆε νεξοσίρις αετεΓεπῖ» πι 
Ισποταθαηῖ,. Όυατε ΘγεΠεΙη τε]ατ» ἡ Ὀνα- 

αὐ ΕΙορμαπᾶπε {εραται Νας, ΡΙΦΗ σἡ πμ. 
ἔοέαι οὐίοστο, «παπαυαπα  ΙΠΤΔΕἵ απ 
Ῥτεπιερας, πῖ πε 1 αξτααΤΙΟΙΟ αι πν 
τεπητίαι αἲ ΙΠ[ρΙεΙεπάο5 σαἴαταζαδ} ος 
πητ] Ποπηπ]ρας (απο, αἱ οοβετεΠί ο 
αἱ Ἔμπε ἵπ Ἱπβια σαιαταξίαταπι (ἱ μπί τς 

8 . Ν ΄ 08939 

ἴ, Πυπηπίς ρε) ἔμπι ςαἴαταξίά5 1ρὲ 0- 
τππι { α]ά εδ[εῖ απιὰ να ἀϊρπιση ὃν οείό 
δὶς οΠεπάετα, Αι ἴ]ε απαπινΙθ Τε τα" 

ορετο/[απῃ ἀἰσετεῖ, αἴσιε οοπΠΠαπα οὰ ανν 

τετΗΣ, φπαπαοφμἶάεπ 1ρ8ε ΠΗπα ΠΑΤΕ ορ ρο” 
{ης τεπίατα Εμεταῖ, Περατα ΤαΠΙΕΒ ο 
ταῖε οιΙΠ Ροδί(ιαπι ἃ Γεπιεπῖα στ οαμή 
γα]αῖτ ἀράποετο, {ο τεπἠζετεῖ οτορῖεῖ 
ποΡΙς [απηϊΠατς ας Ῥεπενο]ί». ος ή 
αἴσεπάϊ, εἴ οππι Ίος {1ρεῖ ΓοΟΡ (παπα 
{ο]εραῃς, «ἀε[ετῃ α [ηπιτηα ΥΙΘΙ τ οπιαταξῖᾶδ 
πσο ϱ πιεᾷῖο επῄποης Παπιϊπέ ο προς του 
ἨπάΙαπε «οη{ρίσμο5 Ρισὺεῖ). τε π{ΗΤ1Ε” 
11. Ίεπιρο «οη/σεΠ{ο πανἰραμο οί, Ρ8 
τε» πες Ῥει εα ἵαπτμα ο ο µας, 1 
υ0 ἴ]]ος ἀε]αδί νῖάεταπι (41435 αρῃι εχ α 8 ἀῑάεπ 
{1 {πητ αἲ οτἰεηίεπι) ΥΕΙΗΠΛ ρα; 

τ Ρὲῖ 

- ἐπ ΑΟ ἀοἨ νοιδα; καὶ τὸ μὲν ημισυ τοῦ ὕδωποο 6. ΚΑ “Λίθιοπίῃς τε καὶ νότου. 4. δρ. Ἡ. Ε8Ρ. 4 (ἈεαϊοΏξ ῄ 

σε, πε 
8. Οᾳπίΐθτς νοσεπι Ώαππο ΠΟΠ ΕΧΡΙΕΣ 10 με Πο 

Ππιειρτεϊα Πο τς
 το, 

4 {οτις Παρρ]σστητ: ἐμηι {ρεᾶσει/Η1η 14ΗΗ{04Η1 ο Φοάςμη σε {μα εί. Ἅ«ιίεβαηι ϱΠΗΗ ὄε ὖαε Τά ὄν σκοπέ’ Φροάαο]ιῃτῃ αμἴεπι Πα ϊτίούπα ἠπιεΗΙρίε» ηἱ 19110 ἆς ᾳμο πιο {εηίεΗς:. κῴκείνους τε ἵένταν ὑπ' λῶν κ. ς. λ. 

ϱ 2) σχεδὸν ἤδη, 

ρ τ 
/ 

Ι. 



} 

«τες π]οπιθς Ῥοῦας εἰ 9ΥΕΠ8 

Ἶσςο αἲτ, 

Όγ16, οἴἴοιπι συηξία, απ {οτεπὲ. 1 «οπ’ 
Φεᾶα, πανίσαε, εἲ {εουπάπι αἰτογαπῃ 
Ἰη[α] Ίατας αἴηπε {εευπάο α υ10ες ἆενθ- 

ΕΠ, Ἠος Ιβῖτας ἀἱσο, αιοά ΠΟΠ αιαϊνί 

{εά ππαπί[ε[ο νά, Βιεριαπίπεπα {1Ρ 1ρΠ8 
Ίασςο σλιηγαδῖ, Ίες ΠΠπῖει ΒΥΕΠΕπΙ αἴφαθ 
Ἐ]ερμαπήπεπι απίσηαπι ΄ Ῥτατες Πππιεῃ, 
οφίὸ Ιπιογίεδίαπι, πα ας πτρε Πρ αάῑᾶ- 
εεηίς, Ίαπι { ΠἨΠετοάοῖις ἀπαΠΑΠΙ ΕἹερΠαῇ- 

ὕπεπι, τε αἷε, νεπὶδει, παπα εἰ ες 
ἀπθῇτῃ Παττατει σα. απ νἰάετας,  εἲ {α]- 

ταν Ποιι ει ἂε απϊηα]5 ΝΠΙ Εοπιριςδ 1Π” 

4ήῑρης, ας ποπάππι {5 νετταῖεπι «ΟΒΠΟ- 
Ψἱε[ο σοπ{δσῄῃις, Ἰος 4ε Γοήρα {8 αι ἰνῖδ- 

{6 [οΏροτοι. Ἰάαιο ἵπ βαϊάε ΡΦεένατα 

46 Ίο ιις αἁ Ειερμαπείπεπι οοΠ/ρίςμῖ5: ΏΕς; 

{Π ΠΠ], οποά αιάϊνειαϊ, Ροΐεταί ἴαςθ» 

Ἰ, φάει, απίρας Πο, ἀτραππεπς 
6ὐπΙ {ογπιοπαπι΄ τεζαϊατεῖ: πππο απῖοπι ηὲ 

Ἠάϊου]απι ΠΡἱ. νἰἀεϊ {οπραπι τείατισ, Ίτα 

4ΐρις 6Ηπι ἀεδοραι τείείετε» Ριτς 
Πέ Ῥήπιαπα οπῖπ ααπαπι ἀμηϊασας {οη- 

μπα Ρατίοπι αχρἰἰσαδαῖ: . Παπἱάεπι πιμ]το” 

ταπα οἵαπι πιοηβυπα {πρτα Ἀάπο Ίου 111’ 

πεῖα, ποιης οί ας. Ὠείπαε Πετί ΠΟΠ 

Ῥοϊεθὲ, πε, αρὶ Πανίας πεφιῖξ. {1ο ΠΟΤΕ 

Φε]αδί (παπι ἀᾳ ταρίδις νΙοἱΕηΤΕΓ ἀε[σεπατ) 

αὶ Πηπήη]ς ρατς. Δἰίετα πο Γώ, 

Ἡὲ νοἰπητ νο. Ίοπ επί Ἠοο Εδε». 

αυ οά ἀῑσίταγ, αἀνετίο Βαπῖπε Ρτοσεάετε» 

Ύθιηπῃ αἀνθτίο πιοηῖε ΒπΠΙΠΗΙ Σοηίες αιὶ- 

ἀῑτε ρτοσεάετε. ορ - πες 1 ερμαππεΠα 

Ριοίεξις, πες σα απἱςβπαπα εκρ](σα» 

ἴνς, πως τειηίε, Ἡς ἐγεωῖ5 ΒΓαΤὰ, Ίἴα 

ἄριά αἰίος αἲ αμτοπίαξεπι τεεχεπάα. Τοδί 

{ Ί]α νοτα Ππτν νοτῖοεβ 4ος5-. 

ἁμπι οἱ τεῃιας Πιχίοπες Ἠείε ΠΡὶ εσίε ν]- 

ἀεῃ,. Ουά απῖεπι μῶο ορι5 ἐδί ἀϊσειθε, 

ου πος Ἱπάς δα οΠαίας ΥετΠ] μ]ῆς 

Ἱηασία Ίοσις {αρεπίοῦ, απ ΠΑΟ» ᾱἷ- 

ες, πος πίτα οπίαταξίας ααια Ῥοξς αά» 

Ίσεπάεια, πίᾷ ουπι ΑΕ/{ΟΠΥΙο [εταῖαῖ ες 

«ίηειο ἀοιιτραῖα, ΊΏθς 1Πῖεί Όγεπεπι εἴ 
Ἐ]ερμαπείπεπι πποῦς {τ αἶ]ας, νετήπι 1ῃ- 

ίαςεαι εἳ Ἐ- 

Ἱερηηπήπς ὃ  Ψεπαπίαπεα , Παμά οἴππΙπο 

Ελ] ἀῑκίε, ἴππε οπίπι σθνετα Τοηῖες 

ἸΠίε; Θγεπεα αἴαῖς Ειεραπίπεα, «ε8Δ- 

ῖ6ς ν]ὰσ]σεῖ Τπαδης ἀμβδν απ εξ πιε- 

ἀἵο απήποπῖ Υ8άο» απαταηαας ΠΠΕΚΙΗΠΙ 

ἀἴσιπτ ΑΒΡΥΡΗΙ ἔοηῖες «οπΏΠετε, Αι Πϊ 

ποσα ητ απιααϊΙ, πες αἲ Βαγίαπι ἴο: 

ἵππι ροήπεπε, Ψείηπ 34 Ἰπ{εγίοτες ΑΕ 

πγρή ραπ. Οπίη ει αἰατιάϊπεπη 1]: 

στι αἱθθαπτ {15 πιθηβασαη Ποῦ αεί» 

Ὥεαμς. θα ἀπιαῖτ εχρείτθ. ααοά αι- 

ΕΠ πε», οΟΙΠΙ ιἁ Ίαπι αΡΕΙΕΙΙ ἀθῖεί- 

τοῖς, απαπἀοφίάετη [αΠἴΙΠΙ ἀ{οτπιεΏ. ΠΟΠ 

εἵα:. Άίαις Πἱ ἔοητε {εουπάπηι παϊα” 

ται. Πιυπῖ: 8οδᾳ1ς 1δί εδίε, Ποῃ ΥΕ" 

δὶς πιοὰο Ῥεγίααάθος, {εὰ αἴῖαπι Τε 1ρ53: 
πηαίοί Πίπο Πε, εἴ Ιαῖοι Ππνίαφ, ας πι - 

ἵο {Ώηε πιαΙοίε Ροίτο Τετί Ώανε, Όσο” 

παπα αμῖεπι Παν] ασοἰἀῖς αὐἵ Ῥρίορτεδ- 

{1 ππῖποτος Παπῖ» ΠΙΠ αἰία {αοσυτταϊ αθ.α. 

Όισά ᾖ οαπι πἱεεας ἀϊστεάιεπάαπα ε-ε, 

Ραποῖς Πρ, αιά εκ ΛΕΙορε αποάαπι, 
απ Ἶ]ίς Ἰπάνεναι Ἱπιρεήίππα, «ὐσπογετίπι» 

τεσβη[ῶνο,  Ίαπι επ ῬιΦ[εέις αρεσίει 

6ο ἵεπροτο, «πο πο Ιοεῦπι εοη[ζἐπάθ” 

ἃπις, Ἠηΐς Ποπιίπὶ τεὶ οὐσαία σοπηηίσ6: 

». οἱ αιἰάσπι Ρε Ιπῖειργεζεα πιεζαῃ 
Έτ πἳ 6, απῶ ἂά επ . ς νο 

1. 140. π. αρ. οῦι ς ϱ, 2606 γομῷο 
6 ρ ἔτι, 

Ός ΝΙΙΙΙΝΟΠΕΜΕΝΤΟ. 
αρξάµεοε αὐτόν περ λεῦσαι χὐχλῷ πα) Τὸ ὁ- 

! 1 δν ρόλο - : 

ρώμεογ, καὶ κατὰ τὸν ἑτέραν τη νήσου πελευρὰ» 
4 μὰ κ τρ ώ ο ολ Ν σ : α- 

ἀφέῆαι κατὰ Ροῦν ἐτσὶ τὰς πόλεο, ὅσερ οὗν λέγω 
5 / 3 ΄ σον ) ο Φι 3 

οὐκ ἀπούσας, ἀλλ ἰδῶν ἄκριβῶς οἰδα” ὅτι ᾖτ᾽ Ἐ- 
: 2 ο μα Ἡ αν : 

λεφωτίνη ὑσ' αὗτοις ἐεσἰ Το χαταράκταί, µε- 
/ 4 2 / ο αρ 3 

ταξύ. τε δυΐνης καὶ Ἐλεφαιτμην οὐδέν ἐσιν ἀλλ. 
Ἀ ϊ ζο ο ω λ ον Ν “/ κ 

ή το ῥέιλ2ρον του ποταµου" χοιί «ροσομαεί τν οχ- 

ή ἑκατέρα τῶ πόλεων τούτω), ει τοίνυν Ἡρόδο» 

τος εἰς Ἐλεφωτίνην πόθ Ίκεοι ὥσσερ εἴρηκο" έσθ 

ὅπως πρῶτο μὲν ἀκονν διηγάτο περὶ ὧν εδω, ἐπειθ 

οὕτω ψΨευδῇ. ὧγε πρῶτο μὲ πεὶ τῶ ἀρχαίων 

πηγῶ τοῦ ΝΜέλου ὅπτῶ , καὶ Φήσας οὐδωός πω 

ἀλήθὲς ἀκούόαι, 1 ἀλλὰ τόδε μὲν ἤκουσα Τοῦ 

γγράμµατισοῦ γράψαι καὶ ταῦτα του οὐ τῷ Σαϊς 

τικῷ 2 γόµῳ, πέρὶ τῶν ον Ελεφαντίνή» } µνησθείσο 

ἔι μηδὲ ὧν ἤκουσυ, εἶχε σιωσΊσαι, ἄλλοι ὃν, 

τούτοις οἳ, ἐγὼ νῶν εἴσο ἐλέγχοι ἔωὶ τὸν λόγω 

χρήσασ-α; οὺν δὲ Φησὶ μὲν ὡς παίζιν αὐτῷ 90- 

κοίη ὁ γραμματισής' δἱ ὧν ὃ' ἐικός Ἡν ἐλέγχενο καὶ 

ἀπέλιωο. ὅτι πρώτο μὲν, ἀπὸ πολλοσου µέρου 
ἤρξατο Φράδεν αὐτῷ τὰς πηγά», πολλών γὰρ μὴ: 

νῶν ἀνάσολουν ὑπὲρ τὸν τόσον τοῦτον, 3 ὅτι ὃ ἸΝεια 
λος γιγνιώσκεται, ἔπει)) ὅτι μὴ ἁμήχανο» οὗ μὴ 
ἔσι ρὲν τῷ ποταμῶ κατὰ συήφειὀ» αλλὰ ὑπὲά 

τῶι πετρῶν καταῤῥήγνυσι βιαζόμωος τὴν κατά[ἑασι» 

οὐταῦθα ἄνω Φέρισθαι τὸ ἥμισυ τοῦ ῥεύματος» ὧσ-. 

σερ ὃν πὺς τὸ ὑψηλὰ ὄριῶε. τὸ γὰς δη λεγόε 
µθο, οὐχὶ ἄνω ποταμῶν τουτ ἂν εη χωρεῦ» ὤλλ.. 

ὁρῶ ἄνω χωρῶν τὰς τῶν ποταμῶν ακούευ πηγάςι 

ἀλλ) οὔτ ἐλθὼν εἰς Ἐλεφατίνν, οὔτε σαφες περὶ 

τούτων ἐιδῶς οὐδὲν» κέχρηται τῷ λόγῳ' πεθοµέ- 

οι μὲν χεχαρισµέῳ, ἀπιφοῦσι δ᾽ χοτι ανα φοράν. 

ἔσειτα ἐωὶ τούτοις τὸῖρ «πθοερημένοι Φησὺ» ει ἄραά 
ταῦτ ἀληθη, δυκῶν αὐτῷ 3 δίιαρ οὐταῦδα εἶναι 
καὶ παλἰῤοίας τοῦ ποταμοῦ. καὶ τί δᾷ παλιῤῥοίας 

1 λ γ / 

καὶ δίνας λέγω, ἁμελήσωτα ὅτι οὔτ αὐτόδω ὃ 

Μέλος ὁρμάται» ἀλλὰ πολὺ σλέων ῦ. ἄνω πόσον 
ος αρ 

αὐτόθω, ἤσερ ὃ σθὸς «άλατταν; οὐ) ύσες τους 
Ἀ 

- 5 ο» 3 

χαταράκτας δυνατὸν τὸ ὕδως ὑπερβαλει, 8ἰ μῆ κα] 
, ” ω. 5 5 3 ας 

Αἰσχύλον ὡς ἀληθῶς εξ αἰθέρος τὶς αὐτὸ κατά αλ» 
Ν / / 3ο) Λο 2 Η.Λ Ν. Φε, 

τὸν Φέρισθαι Φείη. οὔτ ὄρος οὐδον ἐσὶ μεταξὺ Σνὶ- 
.) ι) κ ο 5 ον 

γής καὶ Ελεφαντίνης' ἀλλὰ µάλλο οὐ τῷ μεταξὺ 
ωΌ. σσ ω 1 . ὃς» λ 

τῶν ὁρῶῷ ἥτε Σνύη καὶ ἡ Ελεφωντίγ, οὐ μὸν ἄσαν 
ρω τσ 5 2 1 σοκ τ ο” 

φψεῦδορ τὸ ἐιημέο. αλλ ἐισὶ μὲν αἱ πηγαὶ ο) τῷ 
8 ή. ας / ε Ἔκὸ ω ας 

μεταζὺ Συΐης καὶ Ελεφωτίνης ὢ» ἆλη»ῶς' πε- 
/ ω- 

Τραι µεγάλαι Φύο οὐ µέσῳ τῷ πόρῳ ἀνέχεσι' καὶ τὸ 
/ ν ν΄ 9 

μέσον αὐτῶν Αἰγύπτιοι Φησυ εἶναι πηγά». εισὶ ὃ οὔ 

παντὺς αὗται τοῦ ποταμοῦ ἀλλὰ τῶν πθὸς Αἰγύ- 
ον 3 κου ς 

πτε χάτω συντελεῖς, οὐκ, ἀρχαιαι, χαὶ μὴν χαὶ τὸ 
3 π» / Ἴ ως 

βάθος Ύε, οὐχ, ἔφικτὸν ἔφασκοι εἶναι πειρωµένῳ, “περα” 
ον α { ν 

σθαι δὲ οὗ συµφέρω. τουτό µε καὶ ἀσέτρεψο Ότα 
ον ν ον ὴ 

πεὺς αὐτῷ καὶ δή. οὐ γάρ Ἰν τοσουτο) Τὸ διάφορο. αὖ- 
, ς ι Ν ς/ 

ται οὖν αἱ πηγαὶ κατὰ Φύση πε ῥέασι. καὶ οὗ μόνον 
.» / (θ ϱ/ αν 3 4θ Αν 9 λ 4 

τῷ λόγῳ πείνοµαι οΤΙ ειση αυτονι πήγαν αλλά χα 
ον ο / Ν 

αὐτῷ τῷ πράγματι, πολὺ πλέίων ἀπὸ τούτω ὃ πο” 
3 ἲ τ ορ» Ἰ ον 

ταµός ἔσι καὶ τὸ εὗρος, καὶ πας ὡς ἔσος εἰσσέν' καὶ 
δν .. { ῑ 4 3 

πλόῖα µείζω δέχέ]αι προϊων' καὶ οὐ μείζω μόνο, ἄλλα 
. ὃν ς Νο . 

καὶ πολλῷ' καίτοι τοὐναντίου οἱ ποταμο! ος 
.. / ο : 

απροϊόντες ἐλώτ]εο γίγιοτοι» όταν μἩ ἄλλο ν ες ο 

βοηθῇ. εἰ δὲ δὲ καὶ περαιτέρω δια ηναίν ο ως 
2 κ Κεν : 

γων ὢ ἤκησα ἀγδρὸς Αἰθίοπος τῶν ἐκόι οραν, ὉΕ 
Χ κ. 3 

- 

γὰρ ὕσαρχος, ἄπῶὼν ἐτύγχαιο ΜΕ ΡΗ ο λδκὰ έβρη» 
ο αν ὃν δέ τις ἔχων Ἡν Ὁ6 ἐμοι δι 

µο τοῦ χωρίι. ἐπιτροσον ας 5 
. ᾽ 

}ο . 
ν 

ἑρμηγέων εἰς λόγας κα, χα όσα μο ζω του πάβὸν- 

σού 
ὴ 

4, εθἆ, 15, π, ς. αὅ, 

: Πα Ἡ 4 

ότβ 

όι9 



Ἅσμσ . 

τοσο νο νι 

"ννν 4 

πμ σωμα οµοµο-ἳ ΌὭἴ.ου-- 

----ᾱ--Ὡ-- 

ο... 

πππηνηνπητνπητπηππη οπηηπντνα των, 

πι --υππηνηνπαππκσ--ο- 

6οο 
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του ἐπὶ λόγε» παραλείψω. ἔφη δ εἷε Μερόη ἵσέρ 
ἔσι-πόλι µεγίση τῶν οὗ Αἰθοσίᾳ, καὶ οὗ τὸ βα- 
σίλεα τῶ Αἰθόσων, τεττάρων, οἶμαι δὲ καὶ ἓξ εἷ- 
πὲ μηιῶ, αὐτόθῳ εἶναι π᾿λουν. καταράκτας δὲ ἐκδέ- 
χεσθαι πολλοὺς ἄλλης ἐσ᾽ ἄλλας, σχεδὸν εἰς ἓξ 
χα τριάκοιτα τοὺς σύµσωτας ὑπὲρ Ψέλχι µέχρι 
Μερόηρ. καὶ τοῦτο πῶ εἶναι τὸ γιγνωσκὀμθον δὺ ῥευ- 
µα Του ποταμοῦ. Μερόης δὲ ἐσέκενα,, οὐ μέμνημα 
μεθ) ὁπγοσον τι ἔφη οὐκ. εἶναι τὸ ρεῦμα καθ ἓν » ἆλ- 
λὰ οὐ εἶναι Ρεύματα ὧν τὸ μὲν ἕτερο», γήνον τὸν 
χρόαγ τὸ ὃδ᾽ ἕτερο, ἀέρος ἐγγύς' ταῦτα δὺ συνό)- 
Τα καὶ μιγνύµθα» γίγνεσθαι τὸν Νέῖλω τοῦτο. τὰ 
δὲ ἄνω, οὔτ αὐτὸς έφη ἔτι γιγνωσκευ, οὔτ᾽ ἄλλο 

/ / / λ ας  Ἱ Αἰθιότσοων οὐδένα εἴσγε τὸ παντελέ, ἀλλ᾽ εἶναι μὲν 
ἀὐθρώπεις µέλανας, µελαντέρες ἑαυτῶν τε καὶ τῶ 
ὅμόρων τοὺς ὑπὲρ αὐτῶν αἰεί: εἰς ἄκρον δὲ, οὐκ έχε 
ἀωεγκεν, ὅθω καὶ δὲ ὧν Φέρεται τὰ πθὺς πηγὼν 
ὃ ποταμός. καί τοι πῶς οὐκ ἄτοπο, καὶ ὑπερφυὲς, 
Αἰθίοπας μὲν ὁμολογέῦ κ ἔχει εἶπεν τοῦ Νείλε τὰς 
πηγάς' ἡμᾶς δὲ αἰεὶ τούτη μεν ζητημένη, εὑρημέα 
δὲ οὐδέπω καὶ ον, τίς ἡ τῆς ἀαβάσεως αὐτία Φρο)- 
τίζεω, καὶ τὸ πρῶτον φασὶν οὐχ. ἐιδτας, τὸ δεύτα- 
βον ζητέν; καὶ ταυτ οὐχ ἵν' Ἡροδότῳ πθὸςρ ἀηδίαν 
ἐπιτιμήσω 9ιεξηλθο’ οὔτε γὰρ ἄλλωρ τῶι ἠσκηκότων 
έγωγὲ Το τορυτο, ἀλλ οὐδὲ τοῖς ποιοῦσι συγχα(- 
ϱῷ᾽. Ἡροδότῳ τὲ καὶ αὐτοῦ τοῦ ἔρωτος χάρις, ὃν 
ἡμν πρώτο, «έβαλυ Αἰγύπτη: χαὶ τἆλλα φα- 
σὶν οἱ παβῥησιαζόµθοι» Φίλος ἀνήρ, ἀλλ᾽ οὕπω περὶ 
τούτων τἀληθὲς εἴρηται. “πρύαμι δὲ ποῤῥωτέρω τῶν 
ελέγχων, ἵνα ὥσπερ κεφαλαίῳ καταχλεισθεὶς ὁ λέ- 
Ύοο, βεβαιω»ῇ. άρχεται μὲν γὰρ ἡ ἀνάβασις τρο- 
παὶς «εριαὶς ἡ ὀλίγῳ Εραδύτερο. τὀτε .δ Αἰγύπτη 
τῶν πθὸς Αἰθιοπίαν, καὶ Λιβύης τῶν πρὺς Αἴγυ- 
που» ὑπές κεφαλῆς ὃ ἥλιος ἵσαται, ὁ Φηλον 2, Φυόῦν ΤώΥ μεγίσων σημείων» ὧν οὐδέτερο περὶ τὸν ἄλλην 
συμβαίνει γἨ» ὅσην ἡμετο ὀικοῦμιν. δυόῦ γὰρ ὄντοι 
πολισµάτου ὧν ἁρτίως ἐμήσθην ἐπ᾽ ἄκροις της Αἱ- 
γύπτε, (Φίλας γὰρ τας ὑπὲρ τῶν καταρακτῶν, 
μεθόριο Αἰγύπτο λέγω καὶ Αἰθιοπίας) ον μὺ Ἐ- 
λεραντίνι, λάμπεται πάντα, καὶ γεὼ, καὶ ἄνθρω- 
ποι, καὶ ςηλαι, καὶ οὐδὲν ἔχει σκιαν τῆς μεσημβρίας, 
ἐπεειδαν τὸν μεγίσην ὁ Ἅλιος πληροί οὗ δὲ Συῦηῃ, Της αὐτῆς ἡμέρας τε καὶ ώρας, µέσος οὗ µέσῳ τῷ |ε- Ρῷ Φρέατι ὃ κύκλος τοῦ λλίε Φαίνεται, ὥσπερ ἐπί- 
Ὕημα ». ἴσον παταχό»ω πρὸς τὸ χθλος ἑλλάμπων. καὶ τοι τοῦτ αμφοτερων επι σημειο τοῦ το μὴ τοῦ χάμωορ εγγυτέρω τής Λιβύης γίγνεσθαι τὸν ἥλιο } τοῦ )έρ8ο" εἴγε δὴ δυο ὄντου τῆς Αἰγύπτε μερῶν, 
ἐπὶ της Λιβύη Ἡ ̓ Ελεφωτί πεπόλισαι, πάντα 
γαθ» οταῦθα Πδη συμπέπτωκῳ., Αϊγυπτος, Ἂρα- βία, Αιβύη, Αἰθοπία" τα μὺ, ὦθω., τα δὲ, Όθων 65 ΤαυτοΥ ἥχοιτα, ἔπθτα ἔιταµάλιςά τις αὐτῷ δοίη τὸ τον Ἅλιο τῇ Λιβύη πλησιάζωτα τήκεν τὸ ὕδως, σοι τπτ ο. αυτοῦ φίγνεται: ἐι γαρ ἐξέτηκε τοῦ χειμώνας τον ποταμον δια τὸ προσχωρέµ, δηλον ὅτι τοῦγε θεριν οπίκα ἐση κατ’ αὐτοῦ, παντελῶς ἄναρ- π'ασας» φχέ] -ᾱγιου γαρ ἄλλο γε πη τεόττον ἔγγυ- οι α ος 77υ τέρω τῆς γής ἐν γίγιεσθαι Φῆσαι τὸν ἥλιο;, ἡὶ ὅταν ἒις κάθετο ὑψωθῇ. ἐπεὶ, ὅτι γε ὅτε τῇ Λιβύη πλησιάζει 
ποτὲ ὃ ἥλιος νετ ἄλλῳ μέρει ος γης εδοὶ » ῥᾳδίως ἄν 
τις ἔχοι μαθεῦ. εαν ἐπερχόαι δη πε, 
αα μον θερωρ) τα δὲ, κα ῶρας, πι μαλλον ο) 
μέρει της ἐχείγω πθερας ασ αλλ ππέχει μὲν τὸ 

ἐσου πάσης αἰεὶ τής γ3»' οἱς ὃ᾽ ὧν υπερ θρυρην ἵσηται Τὰ µεσαμβρνα, τά]οι, πλείσην Φέρει τὴ Φλόγα, φα(- δι τοίνυν οὐχ, ἐπέχων» εδὲ ἰσας, εδ ) Ἶ αγαρπάζων } / 3 αμ 29 ποταμὸν τότε » εδ ἐλάττω ποιῶν ἔκ μείζονος, 
αλλ’ 

Πσμαπα Τετ ραϊτεπι 

{αεϊιηι οπηίίαπι:  ἀῑσεμαξ, Ιπάέ Μειόδα. 
δαιε» αβ ει ΑΕιιορίς απο πιααίπᾶ 
αἴαιο εἴαπι Ῥερία, απαϊπος απῖ ειαπι [ες 
ππεπβΙπα Ίτατ ος[ε παναἰε, αιοά σαἴααζδ 
Ῥ]ατϊπη ἀείπεερς Ιπιετοϊρετεπῖ» ἃς Εετε {Εξ 
ει τΠρίηῖα ἸΜετοῦπ πφααα {πρτα  Ρ[ΕΙΕΒΙΠΙ. . 
αἴαπε Ίος Γοἴπι θ5ίε, αὐοά ἆε ΊΝΙ Ππ- 

πΗΙΠεΕ οορπίτπη δ[εῖ, απ πἰίΓα Μετοξα 
Ῥορῖ πείοἰο απαπίαπα Γρασίαπα αἰεραῖ ΠΟΠ 65 

{6 ΏιχκΙοποίῃ ΠΠΑΠΙ, ΥεΙπΙ ἀῑαδ, αἰτείαῖα. 
αυ μπι ΤΕΓΙΞΣ. ΄ αἰίθεταπι αδτῖς ςοἱοίε τν 

εοΙΙδ[εΠῖ, Ἠαπο ἈΝαπι εΠιοετεπῖ. ο. 
νετο πες {6[6 Ίαπι, πες ο]ίαπι ΑΕΙΠΙΟΡ 
απηααπῃ σορηΏοίσοτα, ΠΠ ασά 1η 15 57. 
{επι Ποπιῖπες πῖρη, εἰ Ίπῖετ {8 πο. 
αἰας Παρίίατεητ , ΄ΠΙρτίογε. ἀεπίαπε : ν 
υπάε ρήπηππι οπστατ Ππνίας, αβτίηατε ὂ 
Ῥοδίε. (Οοπιοᾶο. νετο Πε Ροϊζεδί, ες ὃν 
Πιτ αμειτόππη οἳ αποραΏ9, οὐ ΑΕΙ ος 
περέπῖ {ο ΙΙ Γοηῦεφ Ιπάῖσατο Ῥοδί8» η ς 
ουΠῃ εα τες ποπάαπι Πτ Περειία» 685 : : ποα 8” ΟΓΘΠΙ οἳ ΡΙΗΠΙΟ» π 1ΠΟΓΕΠΙΕΠΙΙ αιῶτεῖε, εἰἴ Ρ πνε[ρατε 
Ἰππῖς ρποταιο, {εουπάΙΠΗ 
Αίιε ᾖαο «5ο ποι αἆ Ηε 
Ραπάυπι ταιυ]ῖ (παπΙ πες ἐδο 
αἵε αἱος,. αι {αειυηῖ» ον ηοτεΙή:; 
τοάοῖι «πα Ρτορί6ί ΑΡΘΡΑ ἂν ο ο [ρά 
αἩειη πορίς ρείπς ΙΠ]εοΙξ» δη ρα 
ασ, ἴηπα ΤΠ οεῖείδ» Πῖ ἵωετες νι τος 
απηῖοιις) {εά αμία πι] αάβας .. το 
Παβεπιῖς «οπηρετωη.  πης 88 πχ ριο- 
Πᾳμας πο οοη{ετο ΤΙΙΟΠΕ»» Ἡί τ Έτδ. 
αἴριο οοηε]η/α οοπβπιειΙΙ ΟΙ8 Ἱπαῖρίαξ 
ππι οππι αἶτσα {οἰήιπα {άν μπι | 
ΊΝΙΙ5 οτείσετε: ἴμπι ῥτοίε ΑΓ μιορίαϊη » 
ϱυρι Ρατε, αμ. δι αἲ Α ὃδα | 
εἲ ΑΠίοΦ, αἱ ει αἲ ΑΕΡΥΡΙΗ οὐ ἠρηίς 
πιοναί!τ, ΄ Άιαιε 14 ε ἀἆπορμβ μες οιρῖς 
ππαχ]πηϊ5, «Μοταπι πεπίτυπα. 1 Π ο, 16: 
ΤΕΣΤΑΤΗΠΩ Ῥατίε, ἍΑΟἴαΙη πο ἱπεομπς πα 
Ρετία». Ίναπι 4ε ἆμαδις ΑΕργρη. [ ριή- 
τὶς υΓΡΙΡΗ6 . αματηπῃ πιοᾶο ππεπΠ! 1η: 
Ίας επίπι, ας Γαπῖ πἶτα σπίαγαζἰδδ» Εἱ6 
τε ΑΕργρίυπι ετ ΛΕΙΠΙορίατα ΡοΠΟ [πη- 
ΡἰαπΙη αάεπι «οΙμίταπτΣ ος σοι 
Ρία» Ποπήπες»  εοἰηπιπῶ: πες η ᾷῑεσι 
{ΓρΙεΙἴυτ ΙΠ πιετίάἰε ππιρτα. ΟΠΠ . αι ἄε 
[8οῖτ Ἰοηρίκβπιαπι: Όγεπο απτεπι ἐβΟΟ το 
αἴηπε Ἠοτα πιεάῖ 1Π πιεάίο {460 ὁ 
9ο] οτρίς 4Ρρατοῖ, πα ορετευᾷ νο Υε- 
ηηάαπε Ίαρταπι πε οο]]αβγεῖ, «) παπι Πες 
ΤΟ πιηδᾳαε ασ ταί τε[Ππιοπαα τοι ᾱ- 
Ἠγεπιε ρτορίη9 αἆ Αβΐσαπι 96] . ἁπαβις 
{ωτε, αςσεκῖτ, «απαπάοφιἰάε, απίπε 00” 
ΑΕρβγρΗ ρατῖρις Αβίσαπι Ἠε οποτηηῦ 
οπραι: Ἡ απἶάεπι Πεῖε οπή ᾽αΏημορία : 
ΑΕργριις, Αταρία, ΑΠΕ» πι ἵεπάεηϊεδ, 
ΡαΤΙΠ1 Εῖπο ρατεῖπι Ί]]ηο ἐοθς 
ἀείπάα τε πιακίπιο Θο]επα ἀΕΠΙΗΣ ος Ίρειπι 

Πο {οἱεο., Πε” 

Ριπαυυπι. αΗαπι σοπ{αΠεΙΕ» ο Παν1ΠΠ] 
ευπι ορριρπαρῖε,  Ίναπι ηαιε Ρτοίέ- 
Ῥετ αςςεεῄοπεπι εχῃοσαἴεῖ» Το μπα το, εἰ {πρτα Ί]]απα ἑοανο πιοῦο αμήρετει, ΊΝαπιο επίπι αἷο εν . αυαπα 
Ῥτοριης αἆ τειταπ ἀῑαῖ 9οἱ αθος με αἱἱο” 
«ΤΠ αἆ Ρεγρεπαϊσυ]απι Εαεηῖτ {19 ο αἲ ἃ- 
αἱ ηες αἆ ΑΠείσαπι ππαμαπιν Τ µ- 
ἴᾳπι τοιτα Ρατίοπι ασεθάετο 99ἱΕΙ1} ο α- 5 Ί ΏΙΙΠ {4 16 ἆ τὶ Ροτεδι, Λου ΕΠΙ 6 επΙοπ/ἱτατί Ρ Ἰαβχας πσπα. ΠγεΠά; 

αἴ- 
παπα 1115 εοπγετῇοΠΙ5 Ρ 

Ώυης αἴἶαια, ει πες, τει α(ηαπι οσσαραῖ ΕΕΤΤ. τα αμοι 1 {εππρε ἅαιε ἁ[ει α Τειτᾶ» 14Ρ αά[ετι 1187 ππετιά]ε «οπ[Πτετίε, 15 σβΙοΓεΠι μίρετε Ἡ- 
ΧΗΠΙΙΙ. Ίαπι δο ΤΕΠΙΡΟΙΕ ΠΟΠ ο πέ- 
Ίμπα, Ώες Πῇετε, πες αὐπίρετε Πο αμε 

τοάστιη 1Π6ίΕ”. 

Ἰαιάο:. εἴ Ἠθ- 

{Παρτα. ΔΕ: 

αἱ πρ 

πιο βεορνς τν 



) 

Ῥρ Νιλ  ΙΝΟΚΕΝΜΕΝ Ἐο: ροῦ 
πε ἁπιιήπείε αρρατεῖ» Ψετήπι Ρετρεῖηῖθ 
«ογείσεΏτεπι Ιποτεππεπῖίς απα πιὶταδυπἀάπτη 

ἀε[ρίσετε, Δι αιαπάο ταπάεπι ἀσεπιις 1ΝΙ- 
Ίήπι. σαἰοίς «οπ/απηὶ, 4 Ρετ ἵαπιαπαι θαπι 
Ἀ[εεπάετε οοπ/[ριοίτατ ὁ. Ίαπι τενετ[ας α 1ο]. 
Πο δοἱ αἆ ΑΕΙΠΙοΡες ἀῑ[εεάϊε, . ξ οΠΠ 
Ἠετοάοιο Ιοαᾳμαξ. αμοοίτοὰ {αρετίοπῖριδ΄ ευ” 

«ἀεπι {επηρετ {5 Ῥίῶδει, Πίο αὐῖεπι 65 Πι- 
.ΝΗ ουτ(ης. Θπαἵα ποπ εχίρήαπα ας Ραῖ- 
Τεπι {οπιροτ αμ [ειτεῖ, ετ ραυΙαίπι εΙπ εχ- 
Πσσατει, αοά πον [αοῖι: πΙΠ ροῦας 1ά 
Ίης νο] ποΏ {αοετθ νε] ποη Ρατὶ ἀῑεεπάις εδῖ. 
Ἄαπι ουπι ρα]θΙη ἀερετει αἆ πιοτΙπι 9ο- 
Ἰς ἀεοτείεετε, ροσῖ Ἱπ]είμπῃ ΙΠεγειπεπιῖ ἀείη- 
-σερ9 1π εοἀεπι ῥτορτεάτας, αἴηαο 1άεπῃ ΕΕπη 

"ἀπίῆσπα ταπα εχίτοπημπι ΙΕ Εεινοτίς» Πε Π- 
-ΧΙοΠΙ εκλδεῖ; 

αλλ᾽ αὐξάνόμενώ καὶ πιρσθήκὴν αἴεὶ τῷ ύμωτι λάά- 
[ῥάγωτα,, ἐφορῶν 3 οὓς θαυμάζει, καὶ τοι πότι λοισπδύ 
τήκεσθαι Φήσομω τῇ «)έρμη τον Νέλο, ἐιύπό γε τὴν 
οιαύτηι ἀκμὸν, ἀνγιων ὁράται; ὑποςρέψας τοίνυν ὁ Ἱ- 
λιο ὧκ τροπῶν, ἐπ Αἰθίοπας ωρέ. λέγω δέ ππιώδ 
καθὶ Ἡρόδοτον τῷ ῥήµατι, ὡσ᾽ ἄῑεί τοῖς ἀνωτέρω ταυ- 
τὸν τουτ᾽ ἔχων σχημα πορεύεται. ταῦτα ὃ ἐσν, ἡ 
Του ποτάμου πορεία. ὧσ᾽ ἀῑεὶ παρηρέῖτ ἂν οὐκ, ὀλί- 
ΎΗ) µοιραν τοῦ ὕδατος, καὶ κατὰ μικρὸν εξήραινον ἄῑ' 
οὗ τοὐνατίον Φαίνεται ποιῶν. ἐι τοὺτ ἄρα ἐιπεῦ δὲ: 
μαλλον ὃ οὐχ ὁ ἥλιου οἶμιαι Φαίνεται ποιῶ, ἀλλ᾽ ὁ 
Ἰειλος τοὐναντίον" εἴτ᾽ οὖν ποιῶν». εἶτε πάσχὠν δὲ λέ- 
γέυ. δέο γὰρ αὖ]ὸν λήγγειν κα] μιιρὸν πρὺς τν τὸ ἡλίά 
κῄηήσι» ἀβξάμοος αὐξάνεσθαιν αὖδξει κα]α μικρὸν αὐτὴν 
την ἐπίδοσυ» καὶ ΤΗΥ αὐτὴν ἀρχ3ν, καὶ τὴναὐτν ἀχμὸν 
ὃ μὲ, τοῦ παύμἀτος, ὁ δὲ, τὴς ἐπιβῥοῆς παρέχεται 

Αῄοτύπι [οπιοήῆας Πε οτάϊπο τοτε Ατιμάσς ἴδια οἵαίΙοπ8. {αρία ]εέτονί Ὀτένιτεϊ ἱπάϊσάνίπιης, 
θπ]ά νοτο Παει]ε 1ρ5ε3. αιθτῖς. δαριεπῖςς ας Ῥτον]άεπιίῷ ἀῑν]πα τεπι τοῖατη Ρίε αἰτπου]ε, Ἱτα ραυ]]ο 
ἈΠῖοφιαπῃ ογαείοποπι Πηϊαξ, Ιπαπϊεῃς: ὅπως δ' εἰς τοῦτο ἥπει κα) ὃ εν ἠρξωτο τῆς ἄναβάσεως, ἐκπέφευγε τὴν 
Ἱσορίαν. τὸ δὲ δὴ καὶ µόνην ταύτην ἁπασῶν χώρὼν ᾠσπέρ τι ζῶον καθεφοίνοι πρὸς ἀμφότερα ὑπὸ τοῦ ποταμοῦ » τότε 

μὲν χερσαίων εἶναι κα) ἐφ αὐτῆς ἐπὶ τον ξηβοῦ ̓ αὖθι ὃ- ἐν τῷ ὑδωτι διαιτᾶσθωι » τῷ χρῆ ταῦτῳ προσθεῖναι, πλὴν 

5 τῇ µεγάλη σοφίᾳ καὶ προνοίῷ τοῦ «εοῦ» ὅδις εἰ µη μην ἔμελλεν νειψ» τον Νεῖλον ἐπήγαγε µιµητήν τινώ ἑαύς 

τοῦ, καὶ ὧντ] ὄμββρων εἶναι τοῖς ταύτης Ὁ τῆς δωρεᾶς αν τηγικαῦτα ἐπήγαγεν 5 ἡνίκα τοῖς τε ἀνγρώποις ἔμελλε µάί- 

λισω Ἐν καιρῷ ἴσεσφάι, καὶ τῇ χώρα τὴν Φορῶν οὐ µόνον οὐκ ἐλάττω τῆς ἱκανῆς, ἄλλα καὶ Φαυμαςὴν πλήθει 

-36Υ οορίο[ι ΡΥουΕΠΠΙΗΗ ϱὐΠ616ὲ 

Ῥαρέζεσθ-αι, ταύτην έγω μόνήν αἰτίαν ἐπινοῶς οἱ Ἡν. Νεῖλος δὲ Αἰγύπτου καὶ τῶν ἐκείνῃ ῥεῖ, καὶ ος δή τον 

Ἄθους, 14 6-τ, (6. «απτετο ΙΠΙΕΓΡΓ. 

πει εί 0Η. 
Λαξ, ας πώπο ἐεγγεζγίς εδ εἳ βεέᾶ» 

πάς αι{είη ἑαπίη [ηπαί ΙΠογεΙΠΕΠΙΙΗΗ, 1 επτά πο[ἔγαιῃ εοσηΙή0- 
απ φμοά /οἷα θώο τεσίο, σε απηπαί φμιοβύαια, πήγΑΤΊΠΜὲ πα Βαηη Ρ6Υ ωυήω ῥαΗἱεῖ- 

ΠΗπο ἴπ ἄφιια ἀερῖή: 1ά ο Γγῤμαπι επ ΠΙῇ Ἱπασπω Πεῖ [αρίοπῖς 

Ότο ταο Ργουἱάεηώ, ϱἱ μοτη ΤΗ. Ισ πη]ίαι ογαΐ ρἰωυίαηη ἀεηηίς {γης ἵπ εη ΝΗΠΗΗ, (ας ὉςΙΜΗΗ [µη 
-ἁπα κο, φὶ β]ωυίς οἱσετι ΒΣ ΤΕΡΙΟΠΙ Ἱποο]ίς ϱγά/ζατεί: αἴθμα ε0 ΤΕΊΠΡΟΤΕ 4ΟΠΙΗΗ βος {η βοηηίπεῦ 60η ε- 
αι, φμο ἐη {ρῃν οροΡτη ιὲ πιανίπο, ή ΤΕΡΙΟΠΙ ΠΠ ΤΗΙΠΟΥΕΊΏ 4ά11 ργο πεειίαῖε, Ότι 1η/Μσηί- 

[λαο 0 πια, 

ο Εσπκ 5 ΤΕΑΡΟΝΕ, 

Πγο Χνι. 2’ ϱεοσγώρβΙζΩΓΜΗ4. 

{1112/. ση. ΑγαΡάγο, 

Ἐτχνντκο απΠαυί εοπ]εξειτα, Μεσεητο- 

Ἑ του θιίαπα νΊ{α 1ροο εοσπονεταπέ, Ἀ]απι 

Ἱροτί απαηάο {1ρείπε αάπτα ΑΕΙΗΙΟΡΙα 1πῃ- 

Ὀτίρυς «/Ηνίς ῥτοιαίτατ ππααµΏΕ 1η ΕΣΧΙΤΕΙΠΙΒ 

ΤηοΠΠΙΡΗ5, |" 

Ἰαῦπι Ἱπαπάαείοπεπα ἀεῄπετε. (Παπ τει 1 

Ῥοτϊσβπιαπι ἀεριεπεπάετιπῖ» 4] 1η Αταθί- 

πι Ππαῖη πανΙραταπῖ ἴδαιε αά ́ εΙηπαπιοπηῖ» 

ἴσταπι 1θρίοπεπι, εἴ Ἡ απ αά εἰερηαπτσ- 

τησ νοπαΏίοπεπι πὶδῇ {πεταπῖ, αατ {1 απ ᾱ- 
Πϊ {ις Ριοἱεππσος ΑΕργριϊ τερες Ἱπιρυίε- 

τππες αϊ Ποιηίπες αἰἴαμσδ εο απιαΠάαΓεΠΕ 

ναπα Εὶ τα]ία «πταδαπι: 15 Ῥιῶείριε απ! 60” 
δποπιεητο Εις Ῥηήαάειρηαδ, «οΡΠΙΠΟΠΙ5 τε" 
πηπῃ αρρτίηπε Πιά]ο[ας: «ππη ΡΤορῖεϊ «01Ο: 
αφ Ἱπιδος]]ΠΠτατεπι {επιρετ πονα αἱἰομίης ορίε- 
"αι]οπίς πιαϊετίαπη εχρείετει. Απιϊηϊ αἰι- 
ἴεπι Τερες ρετεχίριαπι Παταπι τετάπα οΙΙΤαΠΠ 
Ἠαδισταπις ἴαππειία «απ 1ρΠ {αρίεπιῖς Πηάϊο 
ἀοά]τῖ οε[εητ, ἴμπι {ασετάοίεδ, οὔπῃ αιἠρι5 
Ῥ]υτίπαπα υ]νεραΏϊ. 1άάπε εο πιαρῖς εδι αά- 

χη]- 

ο Ἡν Ῥμπημς φὶδσίως. Αρλθιατομίᾶας Οπίάῑμς Ίαπο 

Ίπιυτίρας αμίαπι ΠπιεπΏρας, ῥραιι- 

[απο ερο ιπἰφιη οἶάεο εασ/ατι, οι. Νις ρε «4Εσγρίη (μαι, αἰφιὸ 

ΕΚΤΩΝ ΣΤΡΑΡΩΝΟΣ, 

τῶ γιωγραφικῶ ον. 

τῷ ιδ, 

κ μὲν οὖν ἀρχαῖοι συχασμῷ τὸ σλέό» οἱ 
οἱ, ὕφερῳ αὐτόπται γθηθέτες, ἠσθο]ο υπὸ 

ὄμβρων ερυῶν ππλήρούμωον τόν Μελο, τῆς Αἰδιρ- 
πίας της ἄνω χλυζοµόήε, καὶ µάλισα οὗ τοῖς ἐὰ 
σχάτοι ὄρεσι παυσαµέγων δὲ τῶι ὄμβρων, παυο- 
µέρη κατ΄ ὀλίγο τὴν πλημμυρίδα. τοῦτ᾽ δ' ὑπ]ρ- 
ἔε µάλισα ὀηλο τοι πλέουσι τὸ .᾿Αράβιο χόλ- 
πο). μέχρι Τη κυιαμώμοφόρωυ, χαὶ Τόι ἐκπεμπο- 

ὁοἱ 

/ αλ, ν / ζω : κ, 
µέγοις ἐπὶ τὴν τω ελεφάντων «ρα, καὶ εἴ τηες 
ἄλλαι χρέαι ππαρώξυνν ἐκεσε ἄνδρα προχειρίζε- 
σθαιτες τῆς Αἰγύπτε βασιλέας τες Πτολεμαίκές, 
οὗτοι γὰρ ἐφρώτισω τῷ τούτων" διαφερύγτως «σὶ 
2 ὃ Φιλάδελφος ἐπρεληθείε, Φιλισορῶ, καὶ διὼ 
τὴν ἀσθέειαν τοῦ σώματος, διαγωγὰς ἂέί τὺαά 
καὶ τέρψει ἕζητῶ κανοτέρά,. οἱ πάλαι δὲ βασι- 
λε οὐ πάώνυ ἐφρώτισαν τῶ τοιούτω" καὶ περ ὂν 
Χέῑοι σοφίας γέγοότες χαὶ αὐτοὶ, καὶ οἱ ἱερῖό» µε 
ὦ, Ἡν αὐτοιο ὃ πλέίων βίου, ὡσε καὶ ος ᾱ- 

ο 

οπβῇιπΙ ΝΙΗ ἁναβάσεως οοπηπϊοπεής, Ἐ]οάοσις »Ι6μ]μθς 
ἔγγισα δὲ τῇ ὅτο, [ζω ἰα αῤῥο[ι αἡθις.]. Ῥπὰ «οπβαξ, {105 φαιἠποόβα» εε υοἰευπανό δν ποσο θ]α Ἴσο σος 5ο] Πε ροτρομά/σμἱας, ἴπητος {πιστός {Οἱἱ:ο6 «οπεηροτο» η Ίος Πε 5 Ίοσο ΠΚοΠΙΣ. ο. 
Ου]άσπι: 

Ί]ο ᾖ 

Γ]ωο ᾖ[ι Ο1[αμδι ΟΟ/ηήη. οἱ (αῇήρ ἵπ »έταῦ» 

ρη Θν/ωμὸ, ἡΙά, 
ϱ Υβ ὧς θαυμάζων. 

αυ οπηπία νεα ἁηνίο αποάαῖη παϊεηῖ, Πας ΤάπιΕΠ ος{ς οδιι5/α 
ἃη «οΠοσᾷσγο ἀεύσαπιας. Οὐσ είπα Νίο ρτορήμτη εδ[εῖ Ίος πάθοςξ Ἱέιαμς οος. 

ἵν α [ητοτταπαία ροΏμς ολδῇς ἸΝΙΗπη΄ Ἱπμπιείέστε: Ἰάαις ο ατρμπἹεηῖΟ πα] 

ποη ως οι 1Ποβυς Ποπίῃο απἱ Νο ὁμοιωπαθεῖ, ἐπ 
Ὦ Ῥοΐεςι ιι]]ος ποιες αὐἱ ἴμπο πυ]Ι {ππῖς αηῖ δι οει{ο πιασηΙ 1Π Ρεἷο» 

17, 

πι οας Νας Ἱπεππείοαί πείοῖο 
ἀοόής ποβτα τας. ν]τῖο ρ]α- 

πι ρτοραϊςτ» αὐοά οἳ ἵπ 
α "αιάρικάαπι ἀῑεής Αιηιῇ ἀἷοῖ 

"Ίπ σαμςίὰ εείε ουσ Ἰπῄείης Ιπο- 
ο, Ῥιο]επίους {εουπάν», Μάο ΡΗΠι ες Οἱοᾷος, 

Ἰάεοφμς ἵΝΙΗ ᾠπόῤῥωξ 

{ 

ὁ τοῖς ταύτῃ καὶ ἓὸ ταύτήθε 



ύοο 

ύο8 

θοο ο αλ οτΤἩἹΕ ΑΡο Ὁ, οι ον Ἡ 

ἔιο, καὶ διὰ τοῦτο, καὶ διότι Σέσωσρις τὴ Αἱ- 
σοπία! ἐπηλνο ἅπασαν µέχρι της κιναμωμοφόρ8» 
καὶ ὑπομήματα τὰ της αρατέίας αὐτοῦ» καὶ νῦν 
έτι 3 δεωυται «λα καὶ ἐπιγραφαί. Καμβύσης 
τε τὴν Αἴγυπτω χατασχώ» «ποηλ»έὲ καὶ µέχει 
τής Μερόη μετὰ τῶ  Αἰγυπτίω" καὶ δ) καὶ τοῦ- 

ο» / ἲ ο ου . 
νοµα τῇ τε νήσῳ, καὶ τῇ πόλει τοῦτο “παρ ἐκείνου 
τέθηναι Φασὶν, ἐκέ της ἀθελφῆς ἀποςανούσης αὐτῷ 
Μερόης. οἱ δὲ, Ύυναµια Φασί' τὴν ἐπωνυμίαν οὗν 
ἐχαρίσατο αὐτὴ τιμῶν τὴν ἄγλρωπῳ. "αυμασἍν οὖν 
πῶο ἐκ, τῶν τοιἰούτων ἀφορμῶν οὐ τελέως οαργὴς Ίν 
ἡ περὶ ὄμβρων ἱς-ορία τοῖς τότε καὶ ταῦτα τῶν [έ- 
ῥέων Φιλοπραγμοέστρο ἀναφερότων εἰς τὰ ἱερὰ 
γράμματα . χαὶ : ἀποτιλεμένων ὕσα µάκησιῳ πε» 
ριττὴν ἐπιφαΐγι, ἐἰ γὰρ ρα τουτ ἐχρη ἕζητέν ὅ- 
περ καὶ ον έτι ἕητεται, τί δή ποτε δέρβε, χει- 
μῶνος δὲ οὗ: καὶ ο, τοις νοτιωτάτοί, ο δὲ τῇ 
Θηβηαΐδι, καὶ τῇ περὶ Συήνην οὗ συµπίπτεσι ὂμ- 
βρον τὸ ὃ' ὅτι εξ ὄμβρων αἱ ἀϊαβάσεις, μὴ ὅπτή, 
μηδὲ τοιρύτων 9ῆσ.λαι μαρτύρων», οἵους Ποσειδώγιος εἷ- 
Ρήκ, Φησὶ γαρ Καλλισι)έη λέγεν τὸν ἐν τῶ ὁμ- 
βρων αιτία τῶν φ)έρηῶν» παρὰ ᾿Αριςοτέλους λαβό,- 
τα” ἐκέµον δὲ παρὰ Θρασυάλκου του Θασίου" (τῶι 
αρχαίων δὲ Φυσικῶ, εἷς οὗτος") εκενο δὲ παρ ἆλ- 
λου" τὸν δὲ παρ Ὁμήρου δήπετέα Φάσχωτος τὸ 
Νέιλο" 

3) 2 ο ος 

ς᾿Αψ ὃ ἐις Αἰγύπτοιο δή πετέο ποταμοϊο. 

ἄλλ. ἐῶ ταῦτα πολλῶν ἐιρηχότων, ὦ ἀρκέσει δύο µη- 
νύσαι τοὺς ποιήσατας καθ ἡμᾶς τὸ περὶ του Νείλου 
Ειβλίω, Εὔδωρόν τε χα) Αρίσωνα ἃ τὸν ἐκ, τῶ περι- 
πάτων πλὴν γὰρ της τάξεως τά τε άλλα καὶ τῇ 
Φράσει, καὶ τῇ επιχειρήσει ταυτά ἐσι κείµεια παρ 
ἀμφοτέροί Χ. Τ. λ. 

ΕΚ ΤΩΝ ΤΟΥ ΑΙΘΝΟΣ: 

ἐκ τῆς ἐπιτομῆς Ῥωμαϊκὴς ὑγορίαν Ἡν συέτεμο 

᾿Ἱωάνγης ο Ἐιφιλύο». 

Θ ΓΩ δὲ τὰ μὲν ἄλλα τῆς Αἰγύπτε οὐδὲν δέο- 
µαι γράφεμ’ Ὁ δὲ δὴ περὶ τοῦ Νείλου πολλαχό- 

0 ἀκριβώσας έχω, δικαιότατος ἐιμὶ ἐιπέῶ. ἐκ. γὰρ 
γοῦ Ατλάντος τοῦ Όρους σαφῶς ἀγαδίδοται τοῦτο δέ 
εσυ ο) τῇ Μαχεήτιδι παρ αὐτῷ τῷ Ὠκεανῷ πρὸς 
ἑσπέρω, καὶ ὑπεραίρι πολὺ πλεσο ἁπάντων ὁ- 
ρῷ: ὅφεν οἱ πωῄταὶ κίωα αὐτὸν τοῦ οὐρανοῦ εἶναι 
ἔφησαν. οὔτε γὰρ ἀνέβη ποτέ τις ἐπ᾽ ἆ ὐτοῦ φήσαν. οὔτε γὰρ ἀνέβη 6 ἐπ ἄχκρο αὐτοῦ, 
οὔτε τὰς χορυφὰς αὐτοῦ εἶδε χιόνος τε οὖν ἀεὶ διὰ 
ταῦτα πεπλήρωται;, καὶ τὸ ὕδωρ ἐξ αὐτῆς παµ. 
πληλες υπὸ Τὸ λος ἀφίησυ. ἔσι μὲν καὶ ἀλλως 
ἐλώδη πάντα τὰ περὶ τοὺς πρόποδας αὐτοῦ. τότε 
δὲ ἐπὶ μᾶλλο πληδύνται, καὶ ἐκ. τούτου τὸν Κὼ. 
λω τὴν ὡραίαν ἐπαύξει, πἩγἡ Ὑάς ἐσυ αὐτοῦ, ὡσ- 
πέρ που κα τοι κροχοδείλοι κα ὦλλοις ἑχατέρω- 
Ὁ, ὁμοίως γενωµένοι τεκμηριοῦται, κα) «αυμάση µη- 
δείς, ἐν τα το ἀρχαίως Ἕλληση ἄγνωσα ἐξερή- 
καµω. ππλήσίο γας οἱ Μακθήίται τῇ Μαυριτανία, 
τῇ κάτω ὀικοῦσι, καὶ πολλοι τῶν ἐκεῖ σρατευομένων 
κομ πρὸς τὸν Ατλαντα ἀφιμοῦται, Τοῦτο μὲν οὕτως 
χει. 

α Μα]ῖπι δεύφυτα, ΤΠΠΙΩΕΑ ἀΗπξίοπα 15. (α{α1ῦ. ὂ Ἱια 15, 619. νυ]ρο ὠποτειομέναν. 
6 ΛΙά, 09, τῷ ες {ῃ ναι, 18, τῶν περιπατητικῶν 19, Έ. 

φις. ΡΗΥΠ6ἱς.) Τιιτα[γαἰεεπι 3Ηἵ 

τηαῖοηα ἀϊσπιπι, αποὰ Φε[οῇεῖς τοίαι ΑΙ. 
Ἠλορίαπῃ ρεππιεανίε, απο αά αἰππαπιοπή[θ- 
ταΊΏ τεβίοπεπα εἲ αάπας ϱυάαπῃ εἴι5 πιοηᾶ- 

ππεηῖα εχῖαπῖ, εἲ σοἰαπιπ εἰ ΙΠΙεΠΡΙΙΟΠέ5. 

Οαπιῤγ{ες αἴοαπε ΑΕργρῖο ΡοΏιμ5» επι 
ΔΕΡγΡΙΙἰ µδᾳπο αἆ Μετοδη Ρτοβῖεδ/ά6 Ε5ε, 
οἳ πόπεπ οί, ΙΠ{ι]Φαιε ἄν 1ἱο Γαξτηπι α” 
- ο. { 

Ίηπῖν ἸΜετοῦ ᾖνα {οτοτὲ, νε "χοτε ΕΠΣ 

(παπα οἳ Ίος παάτιτ). 1δί ποια, μας 

Ἡοποιαπάς σλισία {επιῖπῶ Ίοσο 1ὰ ΠΟΠΙΠΙΦ 

Ἱπρο[αϊΙι, ΜΙΤΗΠΙ απηε εδ, ΕΠΣ ΤαΏ 5 οΡ]ᾶ” 

ες Ίηνε[Πραπαϊ οοςαΠοπΙβιδ, ΠΟΠ Ῥτοτ/[α5 11” 

ποτιοπῖτ ἠπηβείαπι Πβοτία εἶας σἴαης Ποπηί- 

πίρις: ῥτ/[ετιπι ουπα {ασεΓάοίες ΕΠΤΙΟ 

Άστον Ἠτου τα[οττοπε 6ἳ σοπΏιπατέηξ απ 

{αρ μοτῖς αἰαιίὰ Παρετεπὲ «οΡΠΙΕΙΟΠΙΣ, ΄ Ευ 

επί, { ἀἴρηυπι ἀῑαΙΠεΙοπε νΗατα ο. 

ααοά αἀμαο αμα {οἱες: ουχ ῑαί6; εἴ 
Ἠγεπιε ρατῖρις αι[αΙδΗΠΙΙ8 1 9 

ἵπ Τιοραϊάο νετο αἳ εἶκα ΘΥΕΠΕΏ ΠΟΠ 3 

ἴοπα: οἳς ΠΟΠ. ἆθ Ίου ΕΠΑΠΙ Φ[ριιασετασ» 

Ὀ θατατὸ πε 
ιοπιοάο εκ Ππιῤηήρης ΝΗ5 41δ ας. 
ἰα]ρις τε[ήρις Ώ σοβετεηΙ”», 41.9 Ἡ ον 

οἷι Ῥο/άοπίας. «ΑΙ ΕΠΙΤΗ ο μβεη. ὡ) 

ἀετο «[ῆνου ἵπημτες σβΗΦΙΑΠΙ ο οῃ Ὃ οι 

Άωπο αἳ Ατἰβοτείο βιπωρῄσίε» Απ ὃς τς 
νετο α ΤΗτα[γαὶεε ΤΠαΠο (116 πηης εκ ἃϊ 

αἴαιε Ι]απι αὐ Ἡοπιείο 401 Νήαπι οΦμτας 

ἀε]αρεαπι αὐτο Πε: 

Άμα «4Βργρη εαἰο ἀεαβος ία 

αμα]ής Απε παν 
Πειε, 401 ὃ7 

μάοτιτα εξ 

Ἡγετηπι Ιδίως π]ίῖτο, αὐΠΤη ἃ 
ἕίαια: ἆά αυῖδας {ατῖς Πε ἆποδ ἃ 
ταῖε ηοῄτα ἂε Νο {επὶρδετηηῖ ; Ε το Γεια 
Απίβοπετη Ρεπραϊειίσο. ΕΙ | 

: η εΠί15 
οτάϊίπαε, οείετα οπιπῖα εἲ Πγ]ο εἴ 4ΤδΗΠΗ 

φάσπα {ετε ἄτεταπε Ῥο[αετΏἩ, οἵς" 

πω ο Ἡν δι 

ἕνο εροο θήῤογ ο κο. «44/1 ορ 
1ο. ΧΙρΡΙΙΠΜΟ. 

(Ομ, Ῥίαηεο 11έ1). 

λά15 [νεο] ποπ εσέ πεοβδίε ο έμοι 
6 ἵετα απ αἆ ΑΕΒΡΥΡΙυΠΙ Ρ µεο 18” 

4παπαµαπῃ 6 αμ ἂε ΝΠΟ πι] ασε 
νο, : το 

τ1οπίρας Ροτ/[ρεξϊία αἴαιε εορη1ζᾶ; - σετίο 
{πι τείειταο, 16 εκ πποπίε Απ5 πο 0” 
Παῖτ, αϊ ΠΊοΠς εςὲ 1π Μαεεππις τν οσσα/απι 
δς αὐ Όςεαπο, «πα ρατίε ε πι αἰΠΗπά5 

Οἱ, πιοηπ5 εδῖ Ίοπρε ο σοἰαπαπαϊα ο” 
αν η 

4επι Ροδι ΟΡ 63Πι σλιιδ{ᾶ οἶιιο Υεῖ- 

Ἡ ε5[ο ἀῑχετιηῖ, παπι αἆ ΠΙΠΙΠΙΗΠ ο 
: ς ο ου” 

τἴσεπι Ώεπιο α{σθπάϊε ΙΠ4ΜΔΙΠ ο α οεῖ Ρε” 
ηα ν]ἀετε ροτιῇζ, απβποΡΙΕΙΩ Ρ ο “΄ αρ ος ος μν 3 Πᾶ Ρεῖι]5 πηΊν]δις, εκ αι1ρι5 ας ο τας16έ5 
Ρίατη ασ επαϊτξ, ΙΙΙ α)1οαΏ1 ἂν. παπί 
υπαῖηας Ῥαϊπάςο Ἠάρεας, ἀπ 
Ώυπι πιαῖοτες, αἡφεϊήταπε νΜΗ5 β οιετῖδ- 
αιοά {οης εἴτς εδῖ; τῖ εΧ οτοσοαἡ([δ; πτ, δε” 
αἴε 4αυς πιτορίαε πα[επΏτΗΓ» εοπΠο 

πρ ῃ 
64ἡς νετο ΠΙΙΤΑΤΙ 415413 4εβεῖ, ο {σποῖᾶ” 

ἀκίπιις αμα βπητ α νετεΠθς στας1ς ] 

τα. ἵΝαπι Μασεππϊιμ ΡΓΟΡΙΕΤ Μαυήαρν 

ΙΠΕεΓίοτοπα Παδίταητ, πμ] Πας Ες Ἠ5 η 46 

ρε]]α σετιπῖ, αἀ ΑΙΙΏΤΕΠΙ ΡενεΏιηΠ
ῖ. 

5 Παξτεπας. 

ο Όδυσσ. ὃ” μάς 

Πις 1 

πυτες οαἀαπίν ! 

(οείρετε εν; 

ΕΣ 

/ 



Όξ ΝΙ1 1 ΙΝΟΡΒΕΜΕΝΤΟΙ 

ΕχΧ ΗΕΙΙΟΡΟΡΒΟ, 
.Ἴρπο Π. «4Ε1Ρ1οβΙεΟΓΗ/4. 

ζΗγρ. ιἹερῥάἼο 172 ευἱοο ή. 

ο ος αυ1 αποπιοάο 08 ΔΕουγριϊ ἀεῦδ 

- 6οἰετεπιΠς, 4πῶίεΓεηΣ: αή5, αμαπιοῦζεπα 

αἷα αριιά αἰίος απ]πηαΙα {πετα εἴ ἄῑνίπα Παῦε- 

ἵεῃτης, εἰ ᾳπῶ οδ[εῖ 4ε ᾳπο]ϊρεῖ πατταιΙο, Ῥεῖ- 

εοὕταρατασ, Οπἱάαπι γγαπη]ά η: ΕΟΓΠΙΑΠΗ εἴ 

εοπῇτιάίοπεπη, ποππυ]ί βαἰαταπα ἀπξτής εἴ 

πηβαδλης [οἱ [οιταυαπτατ. Ο]ά πηα]ταῦ ΛΕ- 

δγριαταπι τεταπι ΠΠ] ΠΟΠ Ἰπου]βτάπι Τε” 

Ἓΐσραης, Ττεπῖπι οπιπὶς ΑΕΡγρΠαζα ἨδίΓᾶ- 

ο, ππῖγηπα 1η. πιοάπη στῶσας ἀε]εξῖαί 1465. 

ιά εχιγοπι!η ρπάσπι ετ 4ε Νο, «αἱ εδ[επῖ 
Εις [οητος, ἐτ αι ῥιῖετ αἶϊος Βιν]ος ϱ6- 

εὐ[ῖατὶς παίτα, οτ παπάς Φ[ήνο ἵεπιροτε {οἱ15 

Ἰπίαι οπηπος στε[σαϊ αααῖς, ααα[ξίοπεπι πμ 
φὐἱάαπι οκ υχραπ]οβίρής ρχοροήεµαῖ. Με ᾱἷ- 

«επῖς εα αῑς [εἰερατη, εἰ απ 4ὲ Ίος βανῖο 
Ταοτῖς Ἠρτῖς ροτ/οηρτα, {οἱἱς απϊ(ἠπδις «οΡΠΟ” 
{σετ ας ἱεσετε Ίσεῖ: εἲ παταπίς» αποά ἴπ {1- 

Ῥτεπη]ς ΑΕιµιορίς, υἱπηῖς απίεπῃ 110738 ραῖ- 

Όδις οτίατυτ, απ Ῥατίε οπἱεηία]ε επηᾶ ἀεί]- 

Ώεης, Ιπίαπη πιεγ]α]αεί ΡΙΦΡ6Ι: ογθ/{οΙῖ νεΙο 

Ἀ[ῆνο ἵοπιροτα, ΠποΠ (ης α]άρπι Ρυταταπτ) 

ἴδῄαταπι ἀάνει[ο Βατα τεἰεξξας, {εὰ Ἡς 1ρῇ5 

γεηεῖς οἶγοα {οι Πάαπι σα άναπι, ἃ Γερτεηιτίο” 

ηαᾗριις ραγΗρα5 νοΓ{15 πιθγίάΙθία, ΟΠΠΠΕς ΠΙ- 

Ῥος ρεΙιεηήρις ας τιάεπΏρα, ἆοπες 1Π ΖοηΏᾳ 

ου) εοτταῖα; αγάοτέ {οί εο]ἱσαπτατ , 1Π αιᾶ 

ἴϊοταπι πιοῖας τεἴπηάΙατ ΡΤΟΡΙΕΙ Ἰποτες1ρ]- 

Ίδηι οἴτοιππ[απεῖς [ας νεμεπιεπΏαπῃ» ἴοῖο 

αι απτθα Εαεταῖ ραιαἰηπῃ «οπβτερατα5 οἵ 6ΟΠ- 

ἀεπβῶτις, Ἀάπιοτε Ιαπε[σεηῖε» εἲ ἵπάε «ορίο- 

ᾗς Ἱπιυτίρις οαἀεπι δις. Φαρειρίίααε 8Η, 
πος {6 Πυνίηπὶ εσ{[ο ραϊτας, {εὰ εβαπάϊτατ εᾱ- 

Ίτα τῖρας, εἰ εἰάνίοπε ἴ8η παπι πηατ] αοβα(. 

Ἐργριιπῃ ορετίεηδ, αἀάνεπῖα {1ο Γεουπάαῦ 

Άρτος Όπατε αἆ ϊδεπάσπι ἀπ]οΙκήπιας Ῥτον” 

Ῥεξ ααιας, πε αμ ΙΙ εκ σα]εβΊδιις Ιπσπίριι5 

Ἡρροάιτοπε: εἴ ο5ι ἴαξα Ῥ]αείάης ας Ιεηῖ5., 

Ώοῃ απηρίῖας σαἰίάας, Πυξ αβί ἰπαῖρίε:. γεταῃ” 

ἴαιππσῃ αάµας εερίἀις» Ἠῖ 1Π εἴαςπιοα1 Ἰοεῖς Οἵ- 

ἴμδ.. Ωσαπι οὗ σαι/απι {οἶας εκ Παν], νᾶ- 

΄Ῥοτος ποΏ εκλαίαι: οπιπίπι ΕΠΙΠΙ σοπ/{επίᾶ- 

Ώδηπι οσἵοτ, { οχμα]ατεῖ, ευπι εκ πῖνε Ι418- 

ἔπέτα, αιοά απίάαπι ἀοδθί αριὰ Οτῶοο5 νομθ- 

ταης, ΙΠ6ΓΕΠΙΕΠΙΗΙΗ ΔΡΕΙΕ. 

ΕΧ τΗΕΟοΡΟΕΒΕΤΟ 

Έρίίσορο ΟγΠ, 

Τι Ορ κογωή α[ εἰ ΟΓΗΟΠ5 
/ἐγήΠΟΠε 1ν» (μή {η/οηἱθΗηγ ἄε 

1ο] εἰ Ἱμωμιο. 

Ζεμοῦ. «4εεἰώοῖο ἱμίεηρ. 

Ν ΕΟΥΕ Υεῖο πΗΠς ἀῑς[εγεπάαπᾳ ρΗῖο, πῃ. 

ΑΝ ἃς 1ηρὶς Βανίοῖαπῃ ΕΟΡΙΑ ἀενο]ναῖις : 

αποβαΡ]]ῖς οη]πι πια ρεπΙταδαυς αρβτιία πας 

3ποφιιε ταιῖο ει: απο 41ἴεπα Ραέϊτο {οἱ αρτΏς 
Πᾶ- 

΄ 

τ ΤΠῃ : νὴς. 1. 4. 4ᾳ 1,επεῖρ. εἴ 
υδἱ ο] ῆπωσ αµατμος νοσμ]εε ἀε[αηί 1η 

. 

.-ςἱ ἲ ἷ οι : κ Ὢ 
Ἰΐδει, οτ αἶία πον Ἱπ]μευπάα οετῖε ἀᾳ Ἱπομπάο Ίδίο α.υς ἱείις Ῥοί 

4, ἴἷτ Απαχαροτας οἳ ἱταρὶαί, τα[αίαῖ εαπάεπι ορἰΠίοπεπΙ ΠΟΠΕΤ 

2 λαμβάνει. Ελὶαῖ, εἰ Ψαΐςβη. 
6ᾳ5. 

ως 9Α) τῶν ἄλλων ῬαἱαΠπ. ΔΝ». 
ὄξωσι, 

ος Οιος ος τεβαε Ἡστοάοῖας 5. π. «δρ. 50. Εοτήπα, Ες Τμαἱες. 5 

Οµτορ. ΑΝΙΗ ροία 4.13 φλυκὺ», αῑεν δὲ πινόµενον ἵν 

νυ]ραάς, πο (ηρρίενίπιας ες ΜΑΡ. 

δος 

ΕΚ τον ΗΑΙΟΔΩΡΟΤ 

ο τῷ β Αἰθιπμιῶῦ. 

Κ ὁ μὲ τις ὑπωξ τοὺς ἐγχωρίες οἱ Αἰγύπτιὸ 
/ κα 5 / ς «πλ 5 ὰ 4 /- 

σέβομω «εοὺς ἀγηρωτα" ὁ δὲν δι Ἡν αἰτία) ἅλ- 
ή ο. / 3 ; 1 ΄. ὁ 

λα παρ ἄλλας τῶν ζώων ἐκθεάζεται» κα Τίς 9 
τς 3 τ 2 .  ὣ : 

περὶ ἐκάσ-ω λόγος ἔπυνἀγετό' ἄλλος πυραμίδων κά- 
: λ Ξ ἳ πώ 

τασκευὴν, ἕτέρο συρίγγων πλάνμ’ καὶ συνλόντι τῶ 
2 ᾿ ε ἔ , λό 

χατ᾽ Αἰγύπτιο ὃν οὐδὲν ἆ πιελίμπτανον ἰσ0ρου)Το5. Αἰ- 
Ν } ο ε ον. 

γύπτιω γὰρ ἄχῶσμα καὶ δήγηµα πω, ΕλλήΙΗς 

ἀκοῆς ἐπαγωγότατω. Τέλος δέ ποτέ καὶ περὶ τοῦ 
λ λ ου ὶ «ς : 

Μέίλω, καὶ τίνς μὲν αὐτῷ πηγαί: τίς δὲ ή παρὰ 
κι ος οκ: ο σα 4 /τια. χαὶ οπόζσεν 

τοὺς ἀλλόυς ποταμοὺς ἰδιάζωσα Φυσι' χα οπύ» 
λ / ου 9. τη κ. 

τὸν Οεριὴν ὥραν μόνου Ἡ τῶν πάντων πλήμμυβιν 
ο» ο” 

ο» Ν σ ὠ 

σίν τις ἐμοὶ προσήγε τῶν ἀπ εοτέρων. ἐμοὺ δε ἅπις 
3 / 5 

ον ον 

ἐγίγνώσκον εἰπόντος, κα) ὅσα περὶ τοῦ ποταµου τού» 
ν ς ω 32 

ου 

του βίβλοις εεραις ἀναγεγραμµένα, μόνοι τοἰς “προ- 
ο ι 1 

Φητικοῖϊς καὶ γωώσκευ», καὶ ἀναγιώσκευ Έξεσι, καὶ 
/ « Ἆ λ ς πο ρω ον 

διελθόντος ὧρ τὰς µε ἀρχὰς ἐκ. τῶν ἄκρων της Αἴθιο- 
’ 3 ον 

πίας ἐσχάτων δὲ της Λιβύης Ὁ ἀναλαμββάνει, καθ 
Ν . 3 

ον 

ὁ µέρος τὸ κλίµα τὸ ἀνατολικὸν ἀπολ]γον, ἀρχὴ 
-” 

ϱ/ . 6 5 Τ θ ἃ ο” 5 / 2 

: Φρα οὐχ. ὡς τηε η σαν προς τῶν ετησιῶν αὖτί” 

κρὺ ππιεόντων ἀνακοήντόµενος: ἀλλ᾽ αὐτῶν δὴ τούτων 

τῶι, ἀνέμων κατὰ τροπὸν τὸν «)ερυὴν ἀπὸ τῶν Αρκ” 

τώων ἐπὶ τὸν µεσημβρίω πᾶν νέφος ἐλαυνότων τε 

κ ὠούγτω, ἕως ἐπὶ ΤΑ διακεκαυµένην ἕωνην 

ο συγάζωσι, καθ Ἡν Της πρόσω Φορᾶς ἀῑακόπτο» 

ται δὲ ὑπερβολὸν τοῦ περὶ τὰ µέρη Ἀρώδους πάσης 

τῖῖς πρότερυ καὶ κατὰ μικῤὸ ἀθροισθείσήρ καὶ πα” 

χυγθείσης νοτίδος ἐζατμιζοµέηής, κοῦκ τούτου λά- 

βρων ὑετῶν ῥηγνυμένων, ὀργᾶται ὃ Νέῖλος» καὶ που 

ταμὸς εἶναι οὐκ. ὠέχεται» ἀλλὰ κατεξαωῄσαται τη 

όχθης, καὶ Φαλασσώσας τὴν Αἴγυπτου» τῇ παρό- 

δῳ γεωργᾶ τὰς ἀρούρα». δι} πιεν τέ ἔσι 2 γλυκύ- 

τατος, ἅτε ἐξ ὄμβρων οὐρωνίων χορηγούμθος» καὶ 

Θ/γειν προσηγέσατος» οὐκ. ἔτι μὲν φερμὸς ὥς ὅνεν Ἡρ- 
./ ς . »δυ 

ἕατο, ἔτι δὲ χλιαβὸς ὧς ἐκεῖθεν ἀρξάμενος, δι ὃν αἰ- 
/ / ρω 

τίαν καὶ µόνο ποταμῶν αὔρας οὐχ, ὠλαδίδωσι πάν- 
Δ ς ο. δ.λ . Ν 3 / 9 

τως ἂγ, ς Τὸ εικθς; αγαδοὺς, εἰ κα»)ώς τες εβου- 
ς 7 ω 36 

λήθησαν, ὧς πυθάνοµαι τῶι παρ Ἕλλησῳ 3 εὖδο- 

κίµων, χιόνο τηκοµένης τὸ πλήρωμα ἐλάμβανε. 

ΕΚΤΩΝΘΕΟΔΘΡΗΤΟΧ 

ἐπισκόπου Κύρουν 

Ἐν τς Ἑλληικῶ πα θηµάτω »εραχευτικήρ 
ον 5 / ϱ 

λόγω τῷ ὃ, ἐπιγραφῶτι περὶ ὕλης 
καὶ χύσμου. 

ο : 

ΑΙ οὔτι λέγω, πύθω δι ἄρα τῶν ποταμό» 

τὰ ῥύματα Φέρετα)' ἀῤῥητο
υ γὰρ δύ µοι πάμ- 
χς ϱ μή . 

παν καὶ οὗτος ὁ λόγος" ὅπως δὲ καὶ ὁ Ἠλιοό τη ὑγεὰν 
οὐ- 

ο, 8ίς οἳ ΟΠΙΟΡΠΟΠ αραιά Αολιϊ]. 

καὶ ψυχρὸν ἐν έτρῳ τῆς ἡδο- 

Ἱ. Δ. ΤπήαπΠΙ. Ποάεπι ]0- 
Ἡ» πιοάοφμε Ροταπά πταὈΗ γ]- 

Ἠειοάοιας 5. Ἡ. 64Ρ. 90, 

ΜΦ5. ο Δΐς Οοπιεὶ. εθῖτ, Υυ]ρο συν- 

Εμ Η11 

τῇ µεσηµβρία δίδωση' αὔξεται δὲ κατὰ τὸν «Μέρι 
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τν ον ο πο ο πα 

τσ ο 

8ος ΕΧ ΤΗΕΟΡΟΕΕΤΟ ΡΕ ΝΙΗΙΙΝΟΕΒΕΜΕΝΤΟ. 
οὐσία) πέφυκε αλαλίσκευ, εὐπετὲε µάλα τῷ βουλο- 
µθῳ καΤαμαθόη, κἀὶ γὰς ο) ξηραίγι τὰ τέλματα, 
καὶ τα τῶι ὑδάτων αναλίσκει ἕυςήματα, χαὶ τα 
ἡμέτερα σώματα 3 διαυαίνε" καὶ µέν τοι τοὺς ποτα- 
μοὺς ὃ σμικρυγοµένους ἔσυ ἰδιῆ. ὅταν οὗτος ἀφεὶς τα 
νότια µέρη, ἐπὶ τα βόρεια τρέχη, καὶ τὸ «έρος ερ- 
Ὑάζηται. διά τοι τοῦτο καὶ τὸν Νᾶλο Φασὶν, οὐ 
χατα τὸν αὐτὸν τοῖς ἀλλοίς ποταμοῖς πλημμυρώ 
Ἀαιρὸγ αλλα μεσοῦντος τοῦ «έρους ἐπικλύζεν τὴν 
Αἴγυπτο" ὡς τοῦ Ύε ἡλίου τὴν [βορειοτέραν δια«) έοί- 
Το ζωήν, καὶ τοῖς ἀλλοις μὲν ποταμοῖς οἸοχλοῦ- 
τος, Τούτου δέ γὲ πλᾶσω απέχωτο», εἰ δὲ καὶ 
ἆλλας αἰτίας τῆς Τούτου Ύε πλημμυρίας εἶναι Φασί 
τρές, αλλ οὐχ 5 [ ἔμοιγε] ἁρμόττεν τόδε νῶ τὸν 
λόγο ὑπείληφα, καὶ γάρ τοις ἄλλοις παρεγγυῶ της 
μ Φείας οἰκονομίας μὴ πολυπραγμοκῦ τας αἰτίας, 
αυμάζων ὁὲ τα γυόμθα, καὶ τὸ ποτ ὤυ- 
μιημ. 

4 φρ) δικυρήων.  ὁ σµικροτέρυ. ο αἀἀϊιπι οχ 95. 

παῖας {τ Παπιϊἆαπα α4πθ ντι οοπιπα]η εί, 
ΡΙοΏυπι εδῖ ειπέτίς νο]επεῖρα» εάοςσε, : 
{ματια ερῖπι ρα]αάεσααε οχῃεςαὲ» ἀθιατυπᾶ 
ΡΙΦίετεα ςοἱεξίῖοπες ας Παρπα εοπ{απ]τ: ϱοἵ” 
Ῥοτα 4 οφις Ποπηῖπαπι Ποσίοτα εἰβαίυ. Οἱ" 
εαπι Πινῖος νἱάθιπις ἀεοτε[εεπάο {αραμεί, 
επι {οἱ τε]ἰδῖς αι{{τα]ρας οοίς 34. Ροζεα|έ6 

(ταξλης οοπσεά!τ, ἁΠαϊειπαιΕ. ΠΟΡΙ8 εΠισΙν᾽ 

Έαπιαπε οὐ τεπι, ἈΝαπι αἰπηῖ ΠΟΠ εοάεπι 
ἴεπηροτε 4ο «σετετῖ {οἰεπι Πινή, εχιᾶ ἃ-: 
ειπα Ἱπιπάατε, {εὰ πιεάῖα πατε 44018 εΧή; 
Ρεταπήδριας ΑΕργριαπι Ρετ[απάετε, {οἱε τάΠς 
4 Ῥογεαίεπι επομ]απι αρεεἀεηῖε, ἃξ᾽ εεισή 
αι]άεπι Παν] ταὰ]]ς αγά επΙοΙΡΙΙ8 πηρα. 
α 1ρ8ο απίεπῃ ΊΝΙ]ο πιαρηῖ» {απε {ραΠ15 3θίοξ. 
ἀεηίε, «οἱ νετο εἲ αἰ]α5 ΝΗΙαςί ἀποιοισς 
αι/ὰ5 αυ]όαπι εδ{ε εοητεπἀάμηϊ, ἐβο οι 
µος (επιροτς πιατοτίαη Ἠαης ΕΟΠΥΕΠΗΕ π 
ΏΟΠ αΤΡΙΙΤΟΙ: αυἱρρε ου] α]]ο σοΠοΓῖεῖ» ης 

εαιδ{α5 ἀἰνίηα ρυβετπαΙοη 
δεηῖ,, {εὰ αἀπηϊγοητατ ΡοΙᾶ5 8 
Ίρευπυ(με ορἰβσεπι ΗΥΠΙΠΙ5 181 
πτοπ - 

ἶς σιτΙοΠα5. 1Π4ᾶ8” 
αμ [αξία {υηῇ, 
ἑππάο εοΏςείθ; 

! 



ΚΤΗΣΙΟΥ ΤΟΥ ΚΝΙΔΙΟΥ 
ΠΕΡΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΝΔΙΚΩΝ 

στ λοια ο 
Επ κοι 

σΤΕΘΙΑΕ ΟΝΙΡΟΙΙ 

“ΡΕΕςΙΟΙς ΕΤ ο ος 
ΕΧΟΕΚΡΤΑ Αα ΡΗΟΤΙΟ. 

᾿συπι ΙπεεηρτδίαείοΠθ Η, ΘΤΕΡΗΑΝΙ; οἳ Ιπάίσοταπι αν αά ἀιρίίεί}. 
απαταπι οἶτετα 1.. 1 Ἡ ὄ ΡΟΜΑΝΙ. 

ιν Η ΑΕες 

ο ο ο ας μα. τς 5ΤΕΡΗΑΝΙ. 
1. ΗΟΕςΟΗΕΙΠΙ, Α.»ΟΠΟΤΤΙ. 

Α Ὁ Μ 4 6 

" Αἰία οἰπάοπι 6ΤΕ.ΦΙΑΕ, ες Ἰκάεπι εἰ αἰῑς {ρᾶµς Η0τίς δεις 
-αμέτα ἰαπ1 εἰ Ιοομρ]είαία, 

πια ο Ἡ Ὦ Ν Βαν 



όού 

ο Σ18 νιάεαπηις: ἀεϊπάε 4ᾳς 6ο, αἩ νο]αὶδ[ε νετιππι]ε {τ, ἁἀι[ραιαδίπις. 

6ο 

Ῥαςδ, 8ΟΑ, 

πενι ΕτΕενΠπαΝ͵ 
Ὁ Ε, 

ΟΤΕΘΙΑ ΗΙΟΤΟΕΙΕΟ 
ΑΝΤΙΟΝΥΙΘΣΦΙΜΟ ΡΙΡΟΝΥΊΡΗΤΙΟ 

ντ πηε]ῖας, απᾶ οεγεῖας ἆθ τερις Ῥεῃεῖς Γοῖρετ ΡοΏεΏε 4πῑΠΙ σε» 

[ας ατβΙτΓο Εϊφ[ε πΠεπηίπεπ, Όσοὰ αισο ππαρίς πιβί Ρετ[αλάεο 16ΠΠ: 

Ῥεταιε Ρετ[ιαῇ;- εο Ὄεγτο πιαρῖς (με Ἀοπιο Ῥεγῃσα Μοτίῶ Παὀϊοβς” 

βπιας) αἰίφμαπη. εἶωδ. {επΠρεοτατη Ραττεη ἵπ. πορίαπα. υἱδΠοιμες απ: 

Ιο τερετῖτε Ροδίε ἀε[άετο ας Πεπιρει ἀε[μαεταγ!, Ναπι {ει ἐχ ΕΙΙ5 

[οτιρῆς ἐκλογα) τάπταπι αθεςέ τς ἀθ[άξτίο πιθο- Γιάς[αεἰαπὲ, Ἱἱα ἂ 

Πποη α[ίτετ αΙαΙΏ εκ Ίοηρο οοπῖταξίαπι Ππι Ρραυευ] αα με βυίτῶ ας 

το νεμεπιεηιῖις ασσεπάσηῖ. ιτ απίεπῃ ΟιεΠΒ ἴαπίυπη υήβιαπι ομήι ᾱ- 

μα πιυ]τα ΕαοΙΏῖ,, ωπη Ψ6το αιιοά Ι]]απι α Χεπορβοπίε τής 

αὐίμογα Ἰαμθατὶ ν]άραπη.  Εαπι επίπι ο]ής μπΠΙά5 ΕΧ οπιπίρις ἃ τρ. 

οἴτειιΙΓ τε[ΠπΙοΏΙῦπη» αῑ Ιοευρ]ειϊσβπππῃ , Ιππάατῖ σεΓῖθυ οἵ ΠΠΔΡΗΙ 

: ο εαπ[ϊσῄπιε αιίάεπι, Ιπιθερταῖοι, Όπάε Πιτ ειἶαπ, εί Ῥ]μιαεπο, Πιο” 

ἀε[ικῄπιο αἰοφαϊ εἰ ρτιάεπεϊῄπιο [εΠριοτί, Γἠσοεπ[εαπι: αἱ Ίτα Ἠμίαφ Ε]Πουἱαἶ ΠΠοῖεδ ΕΧάΒΙ- 

τα, πι οπιπ]ρης πιοά1θ {α[ρεξίαπι πορίς εἶης τεάἀετε νε]]ε νἰἀεαιιτ βάεπι. οεἡ απαπῃ ἀῑΟ ν 

Πϊβοτίσο τεπταπίατ, εἲ Ρροδίε ετ γε] ἆε τεθις-νετο [εήδοτε:  ΡΓημΠι» 4η ἷά ρα βαν 
1 ΄ ]]μὰ νε] Αι λα Ἐομορ]οη. 

ὶς νεῖ» τα1εῃᾳ5 Ποῦίς τε[αρίτατ: εἲ τε[ίατις εΓαι απἲε ΕΠΙ Ιααάαιϊσῄπιας, αι ἀῑκί, Γεπρίοί 
Ἀε[ροπάεαπι Ιβίτμτ Ρτο -πιε Προ: Χεπορμοη αἰίάεπῃ ἵη Ιργο. Κύμον ἀνωβάσεως ΡΠΙΩΟΣ ο) 
Ρι5, αβὶ ΠατΓας νυ]ηεταίηπι α- Όγτο Ατιακεγκείι ΠεβεΙη, εἶπθ βαιέεΠι, καὶ παίε κατὼ τὸ ην ν 

τιτρώσκει Δι τοῦ Θ ώρας, ὧς Φήσι Κτησίας ὁ ἰατρό καὶ ἰῶσθαι αὐτὸς τὸ τραύµά Φήσ 6 Ρας ρα 

Ἱητεγ]εξξ]ς ΥΕΓΡΙ5, ὁπόσοι μὲν τῶν ὀμφὶ βασιλέα ἀπέθανον, Κτησίαυ λέγει" παρ ἐκείω γαρ ἦν. ν 
εἨις αατεπῃ 1Π]Εο ᾿Δρτοξέρξον (ἶτα επ]πα 1ίς ποπηίπατας, οοη/[επεητίδας επἶαπι ντε» εσερᾶ” 
τρις). Ό ας Ίσπίρεης., αλλο τὸν Κτησίαν οὐκ εἰκός ἐδιν ὠὴνεεῖν . τοὔνομα τοῦ βασιλέως παρ ᾠ δήτριθέ 

Ῥεραπεύων να κα) γνναῖκα καὶ μητέρα καὶ παῖδα. Βτ Ρ8ΡΙΠΑ Ί]ας Ἠοτί {εοιηόα, Κτησία δὲ 
οὔτε αγνοεῖν τὸν χρόνον εἰκός ἐδι, Παρόντω τάς πράξεσι», οὔτε ἑκὼν αἰπίαν εἶχεν ἐκ τοῦ χρόνον ν οι 

ἴθ ο. ΕΤΗ κ Αν, 
τὸ ἔργον ὧν ἐπράχδη δμηγούμενς, κ 6 ΙΡ]. αμπ1 Τε8 ΟΠΠΠΕΒ ΕΟΠΙΡΕΓΙΑ8 ΕΧΡΙΟΓαΙαδ4Π8. ο 
Ἡαρετε ροτυἱδίε, (ρτα/εγεῖπι ααάπι ππεάϊσοζιπη ἁριιὰ Ίεβες ΠΠΗΙτο ΠΙαΙΟΓ τώΠς ἔεπιροσί αμ4ΠΙ ο 

μ9: Ἡ αιιιοίτας εε[οι) ει πε ἆε οοππρεγῆς αἴθιε εκροταιῖδ νετε [οΓίρετε Ρροτυ]δίε ΙΠἳε]Ιραπι κ. 

4Ώ εὐπι (Ἡἳ Φιλαλήθη», 14 εδε, νεπία(]θ απατοτεπι). 14 ειἶαπι νοιισ[ε ρτοραδί]ε Πε, εοπβδότ 

ῃ αμ ίτώσν ει ἀε πος ὠπλοῦς ὁ λογος. ΊΝαΠι { πιεπτί νοἰεραῖ. Οτεῇα5, πεππρε Αδ αµ- 
π πάνατη Τη «ας β]ς[Ε ἀἹσαππας πηεσος[θ΄ε5ι.  9ἱ α5[εΠίατο εαν θτιὸ ππεπΏεπάσ» ΕΠΣ -- 

αν μι . ερ ο σοπηπιοάΐ εκρεδίαδαι., αηπίά ἀατε, εἰάκα ᾽απιθιτϊοπί {α01εΓνΙΓΕ βε ΡΕ 
α. ρε αθθραι. Α απο αμἴεπῃ Ρ]υτα 4µαπα α τερε Πιο αιι α τορῖς τπαις [ρετατε επΙΠ [ 

η ο. βίας πε Οιεβαπι, ἀαπι Ατιακειαί ει Ῥατγ[αάϊ Παταῖτ αάπἱα, Εα][απι 15. ἡἱ ρι8- 

ἡβοτία Για Ῥ]ετπηφυε αβηηκίς[ο εχἰ/ήτωσπωις. Αἰαυὶ ταηίµΠῃ αΡεσι πὲ 5, ας ΡαΓΥΑΗ πας. 
{ετεῖπα, ΓΑ]{άπΙ Ἰάπάσπι αβιηχοτίε. αϊ νδταπι ροτὶ κ ιν ο αΙβΧ. σσααε 

2 Πῃ Ἰαμαεπι αβηχετίε, απ νεταπ ροτίᾳς ἀειίαχ]κίε, ΕΧ ῃ ας το 
τηοταῖ, οΙηΠῖρις ν]ὰεγῖ ἶ ο] αθε Εκδ" ΡαδΙΗΗ απο ο Πασπαα 

παρ μανῃ ο ν]ἀετῖ ΡοεΏτ. Έτ 4ε ης α]άεΠι ΊταΊοφμος, αα[ απίς Ι]Ιογαπι οδἱΗΙδο . «(ο οΓθ” 

σης σον ος εοπίες, ΊΝαπι Ἡ Ῥοδι εοτηπι ορίτΏπι ἵη Ιάσεπι αὓ «ο ΡτοἰαϊαῖΏ ο οδίηυς Ἡ 

Φιοά ἀπίοπη αὰ ο ο ομἱρ6ϱ, Ίπιο νεἰ Πηῖις ΓΠΗρίςϊοπῖς ἀῑσετε αΏΏεπι μύρο Ειεῖ]ε {π- 
ια Ε κ πο - Ίσαφ αἴῖπετ, Ρτο[εξῖο ππεπάαεΙί απ πια]εῖς ἵη ]οεῖς πεπο ο (πε[ροπάξ- 

δι αΠἱερίατῃ) σα αποτηςαιίσαιε ἐδὲ αἩἱ σοηνΊησετε Ύµεαῖ ει «οαγρετεξ 1ο σ δρ πανί- 

παπι. Απ τρ ον ἴεπρογε Ροτηετῖε: αἲ πηπο Ροδ[απῖ ππεΓσαϊοΓες πο[ αἲ Ίιμς ε ωἹ ν 

ης 5 αξ πἆε 1], ατ, 4 απ Πῃτ ὠναλφάβητοι, Ἰάδοφιο Ιμάϊσίο εΟ αισά ΙΟ 5 
ο αΦΠΙΤΙΓ, οπιπΊπο σατθηῖ: ο: ᾖ α ηις ελἀεῖα 4 

τη ἀσξας ην : ουίετνατε εἰ οὐ/{ειναῖα αἡῖς Ροδῖθα ΟΟΙΠΙΠΙΕΠΙΟΓΑΙ  αρήβον 

ποσα ος ΙΩΕ { γε Ίοηρε 8Ρεαπηις, υπἀε Ποπηπὶ οπηπίαπῃ Πτεοταταπι ταάἰ, Ὠζ ση σ ωρα 

: " [ρω . αν ανον ετ αη]πιαάνετ[απα ἴτα 4πθαῖ ἀε[οιίδετε η Ίχου 1Π ἵρε]ο Ἡ "μι 
ῄα ἀε[οηρτίαπι Παβρεπιαςξ πε οπηίτταπη Ί]αά απο ρτο αγ [ (οι). ΓοἱεΗήη 

Ρ 6 [10 (απάπα πεάίσιις εδιΘῖι ο νεί τα" 

οΡ/εΓνΑν12 αν οΡ/εγνα»{ε ἀερι]ε: πἰπίταπα Π[ιὰ ΠρηιΙπι διδοσθαι τοῖς κοιλιακοῖς [βοή2ΗΡ"' 15 
Ιε αἱά αυίε αἷίο φποἆαπη Ίοςο πασιατΙΓἘ Ποπηρε αἩῖ Πηίταπι σιι]ῃ ας πια πι ς 

παίαπι Ἰαέῖς υ/απι νπτμτεη: απτ, αποά 46 αΏποταπι { ία πσλαα απ « Ῥοομής 

εοσιπῃ «οππ «οπ[εζῆς ΡΙΡΘΠΙΠΙ, Ώθαμό ἤρασπιο οος, πσαμε ση] πποίδο σοπηρί: {9ά ο 
ἀωπιπιοάο απε νίπαπη απῖ 8ηὕαπα απς ροσυἱεητηπι α]ηι]ὰ αἰιὰ ες Ἠιήασπιοάϊ Ροσυ[ῖς Ρὶ νο 

Ἠαυ[ο αηξ απίθ αὐῖ Ροθς πηπίπιε ΙΠἳεΓΙΓΕ νεπεπο» Νεαιαφπαπα ρτο[εξὲο αὓ ἱπιρετίτ]ς 15Η5 ς 

τοίδυς εχρεδίαπἀα Ίο παττατίο Βιετίτ. αιὰ 1ρίτατ 1] το λραμοεη ία τς νιάσε [νεα ᾿ 

σον «οτι 1η [τοητε ρείἔλητεδ» ασά ι8 ςο]οτῖᾳ ϱδ[εῖ ἀἰ[σεγποτο ποπ ΡΟΙΠΕΠΙΗΙ/ [ε τν Πθ” 
ζοῇ αν πιααπΙτπάἴπειῃ σοπ/ἀετανετίηῖ. ΄ Ἠαπς απτεπι ν]πι Ἠαΐο οο{ΠΙΙ ε5[ς ΙπΠίαΠα, Ε8ΙΠ μα ΙΕ 
δα. ες νι πυπ( απ πε ΙΠάΟΓΗΙΗ απιάεπι ποπιεηαμάϊνεταητ. Εως αιτεπ α πε ροσα 

λα πο” αξ αμοΏῖες 1Π αιοδάαα Ποππῖηες ἰποίάεδ» αὐϊ Ρ]ας Εεί ἆε 1] τερί5; τν σιθ” 

(αγαπη Ιπιρετῖεῖς, απαΙ νε] ἀοξσβποί αητϊααί5 [οπριοήδις αἀρίρεπάσπα ο τορες, 
ἀμπερ 1η Ρτοπηρεα εἶρὶ αμοά ἰλίς πιρατοτίις τε[ροπάςας, Ε5ΙΕ Ροδῄς, Όωοά { αμίς αν "αμ 

ρἱραΏῖ ᾿ 
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ΡΕ 6ΤβςαΑΙΡΙΣΞΟΝΣΡΤΙΟ δὲ 
3Ώ Ώος ΟιεΠῶ, πες ας νειας αιῃοτίδας τετάπι Ἠϊήασπιοάϊ Πξοτάπι ἀε[εϊρεπεῖδαξ ἀειοβαὴ» 
ἆαπι απρίττοι οδ[ε βάοπι, Ἱίε α πι Ηος τε[ροπ/{άπα ἔετει: πιε ἀοπ εἰ 1Π ραιτία Ίπεα τος τάπίαηαέ 
τετυπι ν]άεχο ρασβιη ταϊτασα]α, αϊ α μπι 1ἱο5 αι 4ε Ρετεβπίπατπι ΤεβΙΟΠΙΠΙ πήταςυ[15 {σΠρεεγαπὲ 

Ἱερο: ἴππα ἀεπηππα νε]πα, Ῥεερισαπι υ{ασραῃς ἐποχήν, «ἰ6εΤε οὐ μᾶλλον, 1ὰ εδῖ οὐ μῶλλόν αιδεύώ, 

ἡ οὐ πισεύω, Ώ ἵαπῖμπα Ί]]α εχαῖρίας ο Ίἴα α ΤαἴΊοπε ἀΡΠΟΙτεΠΕ, Ἡῖ Πε 1ρ5ε α]άεπῃ {ΕΠ{18΄5οπι- 

πημηίς ϱᾳ 4πεπαυαπ ρααασ αἀπίττετε. (Θπ]ά Π νεο» 4μο πιαρς τα]ες {ωπῖ τες αααῶς εο εἰ; 
181Ώ πιαρῖς Ίπῖες πιίτασυ]α, Γεὰ ποι 1ΠῖεΓ Ιποτεβ]θῖ]α Ταππεπ. τεζετομάς {1πιὸ Ίναπι Νε] Ιειάά αἷια: 

Ίς {ι οοηῃάστα. Έπεταπτ ποππι]Π Ρτϊ[ςο {68σι]ο Ποπιίπος, αι αοά 4ε απαάάπι Ιπάϊςἃ ανε παῖ- 
ταρατητ, εαπι νἰάε]ίσει ἵπ Ππάϊα, Ιπάϊοια, Πίπο 1 Οταεῖαπι τζαπδροτιαίαπα, ΟτΦοιπι [επιοπεπὶ 
ἀἰ[σοια, 6τ Ποπήπαπι ππογε αγϊεη]αϊας ἀπέχασαμε νοσες (απάεπι ΡΙοΓείτε: Ίου τἲ Ῥ]απε αρῄατ” 
ἀηπι ες Ἱπεριαπι «οπηπιεπέυσι, εχβριαπάαπῃ εχριοἀεπάππιαιιε εσ{[ε ἀῑκετίητ. (ΟΙπαπηὸ πεπηρε ποι 
θα] απαπα αίδας΄ Πααδπιοά] ανεπι εκ ΙπάϊῑαΙ ος αἀνεξίαπι νἰάετε παπα παπι εοπΗρίδίετ, Ναπι 
Ον]ότας οἳ ΦταΠμ5, Εοττασία εἰ 1Ρ4, Ποππεπι 1 οοπηπιετποΓαΏῖετα» ης αρεῖτε πιεπαςεπα, αἰ- 

4παπάο τἶ[α εχεερεταπῖ: αἲ Ροδίαπαπῃ ἵρδαπι 1] ἁαϊπτη Εαῑξ ανεπι «ετηετᾶ εἰ απάϊτε, αμαπῃ εᾶ ἀὲ 
Το ΕΠΙ οἳ αἰοταπι {εΓπιοΏί αἀ]ήρετε Ἠάεπι πο]αεταΏξ ν θαϊα {15 ἱρεοταπαι οσυς αἀμίρετε «οαξ)ὰ 
{πετηητ. Έτ, τπτ 1]ος ἵασεαϊπας, Ποφάίεαπε ν]ρατίς εδι αἀεο 1]ία ανῖς, πῖ Εχτατε ααπεπι αηΙ. ᾱἷ- 
σαι Ἱποιαδϊρῖ]ε εδ[ε αποά 4 Ἱία πατταϊωτ, 14 ἀεππαπι ποθῖς Ρίαπε Πτ Ιποτεάϊδηε,  Ομεπι επίπα» 
ῬΏττασυπη (4161 βίττακον Οτεβας Πίο αρρειίας) ρίστες απ Ὑεγοπεπ[επι (ΙαιάϊαπΙ Τεπεπι, ααῖ α” 

ἴφαοπι 1 Απ]επι, παπα παπα νἰάϊσ[α ρυταδίπιας 2 Εἶηρε ἴαππεπ τερεηϊτί {επεπι αἰίαπεπι (6ἳ Τερθ- 
Πππτας Εοτῇταπ αΜαιοι εκ 1] ειἶαπι απ 1Π τρίρας ἀεριπε) αἱ πιπα απ εαπι Υο]ΙςΤεΙΠ ν]ὰθ- 

τε, απεν { ν]ἀεητ, Ἰοᾳπεπίεπι σεττε πΙπα Πατ απάϊετίε: απ εαπι ααἱ ματς 1 ανί Ιπάῑταπι ες- 
{6 παίµταπι αβϊταιαδῖτ, Πάεπι αραιά ΠιαςπιοάΙ Ποπιῖπεπι Ἱπιρείταίιζαπα τοτὶδ ος σετιε Π «{6- 
αἱ, Ίοησε {[α]]ετί. ἩἨ]ς 1βίτασ ταΏάετη Ἠμπο {ΕΓπΠοΠεπι «ἰαπάαπιας νετρῖ Οπεπιαάπιοάαπῃ Π 

Ῥττασι παπα ιαπ. εκ Ίπά]α αἀγεξϊις αἆ πο Πἱ5ίεε, ανεπι αριά Ιπάος ε5[ Ἠμπιαπας νοςες [ο- 
Ἠβηῖ6πι Ώοπιο οτεἀετεῖ: ΠΠΏς Υεῖον 4ΠοΠ1άΙΏ νι]ρατί» εοῖ Ί]α, νικ αὐΙδαπαπι Πος ππταςυ]Ι Ἱος 

«ο ᾖαῦαῖ: Ιμάέπα εἴἶαπι πωπ]ία ἀς αἰῖς [πα]αίς απ ]ππα δις τεξεττῖ, εἰ ἂε Ρ]απτῖς αἴαιε ατροτὶρε5, 
ποπηϊηα πι ειἶαπι 4ά αιραδάαπι ταδ]οῖρεδ’, ΙΤΕΠ ἆξ αη5, ἆε ππεια]]δ, ἆε αμ ἀεπίαπε πευ]εῖς 
1] τερ]οπὶ Ρεει]ΙαΠ Ρας τους εοπαππεπιοτατί, 416 πιπ]εοτατη Πάετι {αρεταΏῖ: αἲ Π ἔαπι Γας]]ίς 1]- 
Ἱαταπι τοτηπα» αυαπι ΡΠιταςϊ, Α{ροτΙΩΠΙΟ ερίει, ταπι Εποῖε Άτπια αΌ οπιπίρας ρετ[ιαΠοπε τεςῖρε- 

τοπτατ, 4η εω 4µδ 4ε ΡΗιῖαςο {οήρτα {ππε, τεαϊρίπητατ. ΄Επρο απο Εαζατεηις ΟτεΠ Έεγὰ 

Ποῖς ιτὶριε ἱμυθώδες (αριὰ εαπι εοτταρίθ Ἱεβίτατ θυμῶδες) εΡο 1ά 1π εμπι, πε 1η πάῑςΙ ααἲ” 

4επι. πδάαπι 1Π Ῥετβςῖς, σαἀετε εχΙηπιο, «Ατ εἴαι Φιλολάκων. Επεῃς νετο Φιλαςηναῖος {ας: 

τε Φιλοθήβαιος. απὶᾷ ἴαπι} Ἠος «είτε αϊ αἱ]αιο 1Π Ίοςο Ἰ,αεεάβπιοπΙοταπ αμπρις απτ Διπεπίε- 

Ώυπα ααὶ ΓΠεΡαποτάπι Ρος απαπι νετταϊ {εν1Τεῖ » {ασετε Ῥουμ]δίε ἀἰκοτίπι: αἲ εχ Ίπα ΠΙΠο- 

τα ρατεῖου]α τοίαπι 1]αΠι πιεπάας! α’ριεΓε, Ίος. ερο ἀπιααδβπαΙ 1πά1οῖς εδ[ε οεη/{αεΓῖπῃ, ο6ά Ρα- 

Ταίσήαπι, αἰίαπο, ργα]αϊσίο Γοτίαδ[ε Ῥγωοσςυραϊαπι, αυΙσαυ]ά Πρες, Ίπριπε {οθετε Ππαπημς, 

ει ἀᾳ ΟἵεΠΦ Ῥατ[εῖς, Ῥεπθς Ίρδος Ῥετίαδ: ἆε ΙηάϊεΙ5,΄ Ῥεπες Ἰπάος Ε5ῖο Πάθ, ίς σετίε - 

Ῥε]]ας, αμα] α ας εδε, { αἰῑπά απο εοπηπηεπάα{εῖζ, Ποη Ἠαβείει, νε] πος ππιπῃ αὈιπάε αἆ 

θἷης «οππππεπἀαἴίοπεΠα Υαἶσίε Ροδεῖ, αὐοά αάποι επι αὐ ας, ἴιπῃι νετο α Ῥ]ϊπίο οἶταὮ 1π εο 

τερειίαπτυτ Ἰοεί. Φυπῖ νετο εἴ παχίπιε ππεπιοταθί]ες ἵπ 6ο εἰ ππίπιε ἔαππεη γἱβατες Εστία, 

αὔατπ παπι, εέοι, 1/αἴϊπο {6τπιο Ιπτειργεϊαΐαπι», Ρτοίείαπι: διήγημα «ετιε Πἱαρπιοάί αιιοά 

τηθιονῖ οπἱρίαπι χρείας Ρυ]επετπης ατριπιεηῖαπι, Ῥοξίῶ» Ἱοσοίο αι]άεπι Σασεῖοταπα ερ]βταπηπηᾶ- 

ἴηπως {ονοτο απῖετη, ρτανΙκβπες ἱπαρωάία απιρΙςΗτηαπα {παρρεαϊτατε ῬοδΗϊτ πιατετίαπη, Μοτιιο;, 

 Ἰπαιῖτ, ΙΜεραΡΥζο», Ώχος εἶας' Απογιίς ΗΡΙάῑποία ππαῖτε Ε]ια ΠρΙΦΙΠοβος {ήπιπιε ΥΙΟΓΗΠΙ 6- 

» Ταϊ αΡρείεπς» εἳ {παπι απάἶᾳπε εχριεραι ΗρΙάΙπεπι, Έοττε αεα]άτ αϊ ρτοϊατεί, Ποη Ρτανῖ 

») ΤΠΟΙΡΟ Πα ααίάετα: {εὰ αἱ ἴαππεν πιοάϊςὶ ἀε[άειατεῖ ορεπ1. -Έαπι Ιβίτατ 1ηνΙεῃς Αροιοπῖ- 

» 469 πιθάίσις 6οι5», απΗΠΙ Ἰαπηργίάεπι εἶαδ ερίει απιοτε Οοιερίής, σοηγαΠΠταπι 1]απι (πίρο- 

το απ Ἠγ[ετίσα εσίει) {4 ευπῃ νΙτο εοπηρΡίεἀετεῖα:, αητπιανΊε. Πας ατι Πὲ νου «οπηρού 

9) ΑΡοἰιοηΙάεδ» ει αιπαία ΡοΏτας Απιγιιάς, ΄Ύετηπι ταρείσεπῖεΙη εαΠα Ῥαπ]αζιπι απ] οετηθό 

τει, α οοηρτεδία αρ[µπετε εωρῖ. ΄ Πα απἴεπι ταπάεπι ααἴπι πια [18 τεπῃ ἴοῖᾶπι αβετιῇδ- 
(οι, θαπι, πο Ίαηπς οὐαπα αρ Αροιοπιάθ αεεερεταῖ» Ἰπηίταπι Ἱπριπίταππααε ἀῑπιιττετει 1η]1» 

ὁ τίαπα, Τορανί ἡΜαιετ, απ αμἀἰνεται, αἆ Ατίιάχειχεῃ ἀείετε; πατταϊαιε πε οοπβτεδία εἶπς 
» υ{ις εδ[εῖ, πες, ΠΙΠ 6α Ιπαἰρπῖο ρα αλα πιοᾶῖς» 1ο αριπιϊκίε. ἎΈεα πιαιτι ἆε Πἱ6 ᾱ- 

») δεπάϊ τί γε]ες, Ροϊε[αίεπι Ρεππη]εεῖξ, Ώ]α 1ρίτις οοπιρτεεΏ/{ΤΏ ει ἵπ ν]ηεπ]α οοπϊεξατη Α- 

Ῥο]ἱοπ]άεπι ἆῑῑοδ ηθη{ας ἵπ τογπιθηῖῖς δἳ στασῖαιῖδας Μαριῖς »᾿ ταπάσπι Υετο νῖναπα εεῖαιη ἀείο- 
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αἷν'. Ηὶς ἴαπι πηβῖ ]εδοι (α.οά ἵπ Ἱερεπάϊς ΗΙΠοτίεοτιπα {οπΠρεῖς Ίοηβε εἰ ἹπευπάϊκΠπααπα εξ 
3) 2 ος ον αναη 
υΏ]εβπιαπι ος) Πα[οτίαη επι ΠἰΠοτία «οπ{ες» Ῥετῃσαπι πΙπήτατη οαπῃ Άοπιαπᾶα, ΑπιγιἩ οὔπι 

Μεε[αίίπα., τορῖ Ῥετίάατιπι Βαπι υπ Ἱπιρεταϊοηῖ Ῥοππαπ] σοπίηρα παπί «οπιρᾶτα: εἰ πι]ιαρτθ 
Ἠττορ]αιε, ααίΙ 1Ώ {ρεςμ]ο αποάαπι, οοπίεπηΡρΙαΓε 1ΠΡΕΠΙΗΠΙ. 

ο ως (ἰιζήις αιιῆὶ 
Ομ τμ]ογίτ, ἀογπιῖο υγ φι [έπ[εγαί 19015 
μία Ῥαἰπιίπο ὅςς, 

{αΏς οπ]πι εδ ποῖο5 θ5[5 Ραῖο ναπίαθ. Αρεςῄπιο απίεπα » Πιεο απϊάειη 1141εῖο, ηος ραί ΠΠπα[ἱ6: 

τω ςορυ]ανεηπιᾶς: απ 415 Ρείοπᾶν’ εἲ Ίοηρα τεπιροταπῃ Ἰπτετεαρεάο ει Ιοπβῦα ο 1η: 

Τογνα]]μπῃ οἳ πρι Ἱπαρπα ἁλ[οτεραπτία ἀῑς[οσίανετιπε, Ρεπετῖ πουΙΗτᾶς (1ΐσει ἵπ 3ἱτεᾶ ν ο 
Εἴ π]οµπῃ Εωάίτας ας τηΓρ]εαάο ππίπιε ΠοΡΙῇ νΙηεμ]ο πορῖς σοπ/[οσίεπῖ ἀτααν εοπιαηδαΏίς ος 
ε Μεςβ]ίπα απίἀεπι αῖ αιμάϊῖας ΙδίάΙπε, ΠΡΙ Ίοπρε αὐευπάιπι ποπ Ε1επῖ. ΑπιγΏῃ ααίεία Ρι- 

ἵε[α παπι Οτο, ειἶαπι Ὠϊποπίς ρτανϊαπ απϊΠοσίς πος Ἱπαππαίαπα ερ εἰορίο» η : παλλί- 

ση τῶν ἐν τῇ ᾿Ασίᾳ γυναικών καὶ ὠκολαδοτώτη. 14 εδὶ, «4πηγῆίς οπηη{μήη [ία Γεπήπαπηα Ἡϊ Ρή σαν ΤΗΠᾶ: 

πα Πρι ίηο Τε ήπια. Ηϊβοβαπι οἵτη Ποτία σοητη]Ι{Η1, Ἱεξοτ: πάπες 4ΠτΟΙΠ αν 4ἡοπιοάο. επι 
Πἱοτῖσϊς σοπ[εττὶ ἀευοαπῖ, ει ατ «μπα Π]οτάπῃ {εητεπΏῖς Ποσαπι ρυ]εῆτε Μμμλστια ζοπίσπεπε » 

ζοηῄάθτα, ΝΙπίταπι αιιοά α Ῥοξτα 1αὔποταπι οπιηίαπα ἸπαεπίοββΏτηο ΡΤΟΠΗΠΕΙΓΗΠΙ ει, 113 

ἔσπη ΠΙαρΏαπι ρααἱο]ί εαπι Γοτπια θείο, ΠοΏ πΙῖημς νετε 4ΗαΠα εἰερβητετ εείε ἀῑέξαπι, ἴσπι απ» 

τεα ΕΡὶ, αι ορίπος, Ρετ[α[ετας: {6ά Ίτῶ Ύετιτῃ τάπηεΠ ος εδε, Ἠῖ ΠΟὮ 1Ώ ΟΙΏΠΕΦ Άφης σἀά6- 
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βδ6δ  9θΕΟστΕεςτα ΡΙΣΟΥΙςίττο 
τε {ρἱεἰοπέ(η εχϊ(ιπιατε ἀερετεπιή. ΄ Αἲ ηυπς 9 τε ἀοσεπὶ Πἰ[οτίβ, Πο οὐ[ουίας τλπίαΗ 
ποΏὮ ΡΓΙναιᾶς (αηίηπι αἴῆπες Ἠαῖς «αἱρ εδί[ε Ῥετίοπας, νεταπῃ εἴἶατη ΙΠπρεταϊγίσες» ΕΟΓΗΠΙ εἴ]αϊἩ 
αὐῖ Τεσες τεσυπι νοσαβαπιτιτ (εξ ππετῖτο απ]άεπι νοσαραπτιτ) Βία. Θεά οι ερο ἴαπι ΠΠΕΠΙΟΙΑ" 
Ρή]επι ππάϊααο Ἠαης Πδὶ τεὰἀετθ «οπο πατταιοηεπα ὁ πἰπητηπα αιιοά Ί]]α νεὶ σετηκβπιιπῃ (τ6 
{80 Φιλαληθείας ἁαϊυτα Πε τε[πποπ]ππη. ΘΌπεπι επἶπα πηῖς[απΙ ππς Γαζετε νε]]ε ΠππΙανεταπα» πμης 
οαυα[Π εκ πάς τερείετε Ιοει {ΕΙΠΙΟΠΕΙΙ. Έσαμῖ υπίσιΙαΙε ετρα {παπι ατίεπι εἲ ΕἴΡᾶ εἴιδάεπι 

ατεῖ [οσῖειαῖε {πέος (αιιοὰ εἴισάεπι νε]αε {ασπὶ Πηε ουἰτοτες) πατηΓα[τετ ααοδάαπι αΠοβί ἐΧΕΙ- 
τατὶ πείαῖε Ιρπ]συ]οςῇ. ΙΝΙΠ Ιρίτατ Οτε[ απιῖσα απἶάεπι ας {πα απη]οις νετο Δρο]οπίάξδ» [εά ἃ- 
τηίσα πιαρίς Πἰ[οτίς γετίτας Ραΐσ[ει» Ιοσῖπο σπα ΤαΠῖΟ. αιγίπδηαθ Παγταρίει ἀεάεεοτεξ Αϊ ἐ69 
(4ϊσει {οτιας[α Ῥ]ητατεβις). Ιδιιὰ Εαδαπι Ίοηρο αἰίτετ ΙΠίατρτετοτ. Ίαπι πῖ κεραμεὺς κεραμεῖ ποτε» 
{1ς εἴἰαπι ἰωτρὸς ἰατρῷ. Πίπο Ί]]α ἀϊῃαππατίο. Ιταηπς ταπάσεπι πῶς θἶας ἀαπιαπαϊ {Παᾶίο 6οπΏΕΙΟ” 

τεῖ, οπεπι α]αμοῖ 1Ώ ]οεῖ ΠΟΠ πημ]ιο απῖε {ροπῖε ΙαμάανετΙεξ Όιο τε Ίαπι φετίες Ριαιατομεξ Ν1: 
ἀεο νΙἀεο 4πο ενβάετε νε]. Ῥαθβπι αὐ Ἡετοάοίο ἀῑδ[οηιι.  Ῥαϊεπι Εαδι]αταπα τί ΠΙΤΑΣ» 
ταηάετη τε ΤπΠο «οπ{οά/Η ρ]αάο. ἸΝΙπαίταπι νεταακ Οτεβας πιεπάαςσϊ Ἠετοάοῖο τεραρηῖ. πιά τα 
απτετη πἆ μας, Ἰεξῖοτ ποΏπ ἶαπι τρὶ τεπετὶ Ρ]ατατοίας νάετυτῥ Ἠος { τρὶ ρεη[παβ, ΟτεΠΑ τε 
Φιλάληθεε αἀπηίτατε πιεουπι Ρροῦ15, αῑάπι ουπΏ ΒΙΙΙΑΤΕΜΟ τὸ Φιλοψευδὲς τερτεμεπάε.  Απἲ, Ἰ ΠΡΙ 
Ρατία 1Ώ πιταπηπο Ρατίεπη ταιϊοΏυπι νΙάθητισ 68[6 ΠΠΟΙΠεΏΤα, {α]τοπι το πδπῖτητη {εενᾶ» εἲ π8 4ἷ- 
Χὶ, 4ε ΟτεΠΦ Ρειβεῖδ, Ρεηες Ῥετίας, ἆε ΙΠπάϊςίδ, Ρεπες Ιηὰο Ώάες εδῖο, ἩαἱΕ. 

κ ο 
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 ΙΟΝΟΚΥΝΡΑΜ ΝΟΜΙΝΥΝΜ.. 
ΤΝ 6ΤΏΘΙΑ ΡΕΑΕΘΕΕΤΙΜΙ 

ΕΤ ΡΕ ΕΧΟΕΕΡΤΙς ΊροΙς Α6 ΥΝΟΟΕ ΕΚΛΟΓΩΝ. 
“- 

Ἐκ οί Ἡ. ΔΤΕΡΗΑΝΙ (αβΙσαΜοπέδης αἆ «4ρρίαπὶ Ιδεγίεα εὖ 
«{ῤαλίζα, (ε/άζωε -«4σαζσγεῤίαος, εἳ ε7/πομές εχοεγρία» ἵρ πε, 

αἆ ποπαίπα πίτα, Ἱπ ΟτεΠ ρτα/[ετῆπι ἐχεππρ]ατίρας, διττογραφονµενα". 

γρἀφίας Ῥοπαπι ος πι]εῖ6 ΙΠΗΠΙ, Πετίσας «1Ρ. 38. ἵπ Ιπο εοἀϊῖσε οτι ὁ 
(οπρταΠι, «παπα 1π αἶεετο {οπΠρατας επι ἡ. ΌΟετῖε Ἠι]ας ποπαϊπ]ε εἰ ἆ- 
Ποταπι ΠιϊαςπιοάΙ 4πῶτετε {εΠρίιταπι, Πεί[εῖο ΕΙΠΙ5 ΙαΏοσίδ, πιο νετο 

«πο[σίο ου]μ5 ευγ]οβτατίς εδίει. ΊΝαπι Π ἱαπάεπι τερεΓΙΓεΤΙΣ (ᾳαος ἵαπιθή 
πι]]ο Βαγί ΠΙΟΔΟ: ρο»/8 ετεάο) α μιά ταἱε τερεγτΙΠι- εοπιηος{ ποῦῖς «Ποια 
Ῥοίεε, ποπ νῖἀεο. Ὀπιπι ἵάπιεη ορίαδΙ]ε Έοτεῖ, πῖ 4πο πιοάο αρα 
υπαπ ΠΙΠογίσιπι ΠΟΠΠΕΠ αααοὰ Ῥτορτίαπι {επβίτας, εοᾶεπι αριά αἰ]οΒ 
4ἵοαπε Γορτατη εδίει: πε εττοτῖς (ηὲ {ππρε αεεϊἀἆετε γϊάεπις) ἀϊνετία 

ιτ ος {επριατα ποΡῖ6 οζσᾶΠοπεπι ρτῶρετεῖ: ἀππι ᾳποά ἆε πα εαἀεπιαιε βεζ- 
(οπα ἀῑσίεαά, ἂε ἀϊνετίς ἀῑσι εχΗππιατηας. ῥεὰ Ἱ]αά αιἲ Βετὶ Ρος: οἱ ἵαπιεη εἲ Πῖς σοπ]θέιτα ]ο- 
ουπῃ αβετε ἀεθεῖ, «Γεάο, 4ο ΙοΏρίοία {1πτ, εο Τηὰβί5 Ῥετῃςς Ππρις «ἰαταξίετεπι {γνατα ποπ]: 
πα, {οπιμς εηΊπι Ῥείας, 1η {αῖς ἀεποπιϊπαπαϊδ, Πε(ΙασΠαπι 14 αοά ᾳπἱάαπι ἀῑχΙε, ομγαδία, πάντό 

νο Γαηῖ ΡΓΦίετεᾶ, Ιεξίοί, αε αι]ρης τε αἀπιοπίξατῃ νοῖο: ππαπι, αποά 

αἰἴετπῃ απἴεπι, οά αἆ νοςεΠη ἐκλογαὶ αἴπίποι, Ἐκεπαρίαπα Ἠίας ὄιττο 

δοῦλον εἶναι τῷ Φεσπότή μονοσύλλαβον, Ιπιο Ροῖῖις καὶ δοῦλον καὶ δεσπότην εἶναι πολνσύλλαβον καὶ µακροῖ 
σύλλαβον. Όυαιη τεπι νετ» Ἡἲ ἔασετε Ῥ]αυτας εἴἶαπι ποῖεῖ. Πας Ιρῖτητ ταῖο νιάείητ Ιάοπεᾶ 
Δά Ῥτοραπά η πιας]ς Υεταῖη ϱ»{ε {οΠἱριπταπι (ἀπρίες επῖτη 1Π Ίος ποπαῖπε τερεΓΙεΙ) Σφενδαδώτης 4πατα 
Σφενδάτης, µτροῖς Ιοηβίοτεπα; ϱαπἀεπιαπ 1π 1ά 5εηις αἰῑῖς ο5{5 ἀεδετε ταΓΙοπειη. 1Πάεπι 1π πο- 
η] ποππ]δας, 1Π αὐίρας ἀϊνετ[α [οήριατα, πϊπαίτατη εἲ ρε ζ εἲ ρετ ἔ, 18 ἐδί Ῥετ ἕ πιεῖς απχ]- 

Ῥης πε[σ]ο αιἱὰ Ῥετβειπι ππαρῖς {οπαῖ, Ιάέοφαε πιαρ]5 τη ΡΓΟΡΑΤΗΤ. Όι Ἰξαβάτης 4παπα Ιζαβώτής, 
Ώς ̓ Αρτιβαρξάνης αππι ᾿Αρτιθαρζώνηε. παπα εὔαπι "Αρξάνης ποὮ "Αρζάνης ἀῑείειτ. ́  Τη ΠΟΠΠΙ]]]6 ΠΙΕΙΙο- 
15 εχοπιρ]ατῖ Πάετη Ἐν Γεευτας {1π1. πξ Σκυνώρκης πβ]αΠε Ώσῃ Σκνβάρχης. ΤΕΠΙ "Αμύτις ποτ 
Άμυντις, οπαΠη "Άνοντιν α Ώίποπε αρρε[Ἰαταπι τερετίο, { αὐ]άεπι ΠΟΠ πιεπὰο/ πα εδῖ εΧεπιρ]αγ, Ὦ6 
ἀ αρ]! οἳ αὐϊοτα {επρευτα ᾽Αρτοξέρξης εἴ Αρταξέρξης ΠΟΠ Ἠαβρεο αποά ἀῑσαη. Οπή εἲ ἐθνικῶν ἵπ ἆπ- . 
Ὀ]άπι νοσατῖ {οπρίητα Ῥοδῇι. ΊΝαπι 4ος Δέρβικας «οπ{εη[α ππίάσααε εχεπιρ]ατῖ αρρε]]αίος Ες 
ἥαδες, Φτερίαπιι αἲτ ρειπι (ἰεῄατι αρρε]]ας[ε Δερβίους, ἤ Τερβισσοό, δεᾷ εἲ πια]ε Πο Δελβίκαι 
ἱερίτατ το Δερβίκαι ρεῖ ῥ'εῖ υπαπι κ, Ῥῆμδ. Αἰοιδὶ οετῖε εχετηρ]ατί α]τετί Ἠάεπι απάαέτει ἀ4ε- 
“ποραν]. πῖ 1η Ἡδ Ἰοςίς αἱ {απί σαρ. 17. εἲ 91. αρεραῖ επῖπι Καρχηδονίων εἰ Καρχήδονίος Ῥτο Χαλ- 
πηδογίων 6ἵ Χαλκηδονίοιο. (6Πἱπεπησαϊ πιεπάμπα 1Π Ίος 1ρ5ο ΠοπιΙπε 1Π αἰογάπῃ απἴΠοταπῃ απΏσταρΗ1ς, 
πυἳ θταδοπῖ5, ΠΠ οσσιΠτ} αποὰ εκετηρΙα: εἴαπῃ ππα]ε εἳ ρτανΙ μπι εΙΤΟΓΕ Ῥειπιπταϊαδ ΠΟῃ- 
υπ υαπι Παδεραι ποπιίπαπι αποτιπάαπι {εάεδ. Π «1Ρ. 29. [10ἱ, καὶ παραγίνεται Δαρειαῖος οἰγόμενος 

:Σπὸ ἹΑρταωπώνον εἰς τὴν οἰκίαν ᾿Αρτοξέρξον | 1π εο {οπΠρίιπα εδι ᾿Αρτοξέρξης ΠΡΙ Παβεςδ. Δαρειαῖος. εἰ Δοά- 
εωίο οί Ίαρες ᾽Αρτοξέρέον, Νες ἵπ Ρτορτ!ς ποππίπ]θις ΤαΠΤάΠΙ», {οᾷ υδίαιε α Ρρατοις πιε]οτῖς 
(υε ποῖμῖ ααἰάσπι νΙάερατις) εκεπρ]ατῖ πατε νο]αῖ: ἵπ Ιποετής, αἰτετασηπῃ Ππο ἀε]εξεα , Γεααατας 
Ίηπι: {εὰ Ίτα ας αἰτεῖης 4οφπε Ιεξιοπεπα Πδί αἀποϊαϊατα 1Π ππε Πρι ἀεάετίπα, Ποπ 1Π ΟἶθΠα {οἶυπῃ, 
164 εἰ ἵπ Αραϊματσβίἁς, οἳ ΜΕΠΙΠΟΠΟ. ΊΜαπι αιοᾷ αἆ Αρρίαπαπα αἴιΠηΏεε» εἶας απίσμπῃ εχεπιρ]ας 
πηφησ]{οἱ Ροτμὶ, 8δεᾷ Ίιος αἀάετε οὔ]ίτις 6ΓαΠ1, ΠΟΠ εδ5[ε αποά ἵπ ποπηπ]]ῖ8 εί ρτορ{ῇς ετ αρρειαείνΙς 
ποιη]πίρης», 1οη]ςῖ Ι41οτηατῖς τεγπήπατίοπες 1Π 5 εκ Οτεβῶ Πβγ]6 ἐκλογαῖς τερεΓίτε τητεγῖς, «πάπα 1ο- 
Ίσα ἀῑα]εξτο 1]]ος οοη/{εΠρῃς{ε ἀῑσαια. απαΠΩΙΗΠΗ, υπ ΠοΓύΤη ἐκλογών τε[ΐαειτ αὐἴῃπος. ἐν τοῦ, ᾿Ἰνδικσν 

Μῶλλον ἰωνίζει ἡ ἐν τοῖς Περσικοῖς. ο ος ον Ἡ 
Αἰιατήτη αμῖεπα απο τε Γεἴτε επα Ιπίείες{6 οχϊ( ίππο, Ἠοῦ 65, σα ΟτεΠΦ {οπρεῖς πε 1ζα {Πετιπί 

ἔχεετρτα, μι: 15 αἰ εχοετρῄϊ, ααπαπάο νετρα 1ρῃις {οἷα Ῥο[ιετίες Ιπίετά σπα αΤΕΠΗ, ει {πο ΡΙΙΤΙ- 

χ 
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ΠΕΠ; Για 1 αἀπιήίχτα πουίς ἀεάσπῖς, ππια] ετῖααι ἵη ραισα ετ νε]αε 1η ατέταπα εα αμ 11ε ΙαΠας ας 

ΠΗΗ5 εχρο[ιεταῖ, οοπἳΓαΠεΠΦ. Ὁτιο ΙΡΙΤΙΣ ΡοΓ]Π5 8Ώ ἐκλογῶν 4Ώ ἐπιτομῆς αβρε]απάα Ππε ἑὰ ποπ]ης, 
νΙάεαπηῃς, 'Ἐπιτομῆς αρρε]ατίοπεπι ἆατο [ο[τος 6χῶσος εκϊ(ήπηο 1ς αιῶ ες {επἱρτοτά αμαπο Ίτα ἀε[οτ]- 
πητης, Ἡτ ρηπιαΝα οτὰο Ιάεπι ααἱ αριὰ εμπῃ εδῖ, Τετνειωτ: ἀε]πάς νετο 153 ΕΠΤΑ ο. (απαπτηπι 
τὰ Ῥοτςςτ) {οὰ ος πιμ]εῖ Ραυσα, απῖ εκ ραιςῖς ραιοΙκῄπηα, τεϊπεαπίτ. ο τα ὃπ 

.ἴημο αυιῃοτίς ]ρτο Ἠίπο Ιπάεν Ῥτουι υΙ{απι εδῖ, Γεὰ αὐτολεξεὶ ἀε[εηδαπίας, ἐκλογῶς αὐ 15 νος]ταηῖ 

Ο1108 Εηῖς[ὸ ατμήττοτ.. Νες νέτο Αἴμεπαυπι εὐπι αἰἰδῖ, τα νεο Πδί ἐκλογας ὁραματων ποιἠσώμεγορ 

ΙΕΙΕ, 'Ἠ]πά ος ποπιίπε βρῃίβσατο νοἰιϊδίε ετεάϊἀθῖπῃ, ΘΟὐο ΠΕ ΕΠΑΠΗ αν ια» πον]ςήπιε ἵῃ (σε- 

Ώαπ]α Εᾷ]τῷ βαοτηῖ Ρο[εγίοσυτη Ρο]γἱ Πδτοζατη ρατιϊσυ5, πεφμααὐστὴ ὀλλτομης Γεᾷ ἐκλογῶν Ίπαρο- 
Ἀδηάμπη βμδ[ ποπιεῃ Ῥαϊεπι, εἳ Ίτα Ραίεπα, πὲ α[Πππηατε θαάςαΙη, Ἴναπη 41η Πίο ο 

| ον 1ρσᾳ 



ι 

| | 

νο ντ ντ νο μ ον... ορ. 

9οῦ Επ ο ο τν Ν 

ἵρσα Ρο]γδῇ νειδα, πημί, απὶ Ίοσος α]αποῖ εκ 15 
ον πηεπηίη!) απα]ες Ἱ]]ς [απῖ, εκ ΡοΙγΡΙο εἶϊατον Ἱθρετετῖπι: τη]πὶ 

εἆ αποά αά Ίνῶς εκ Οτεβ Πορτ εκοετρτα αἴ]πεῖ, απυπα, τς ἀῑπΙ, ποπΏυπαυ 
μα ετ εαπη 1ρθιπι γε]αῖ Ιοᾳπεπίεπῃ α ποδῖς αιιάϊτῖ Εαοῖαῖ (ατ Ιπάϊς. ζαΡ. 25. τὸν 

ὧν ἐγὼ ἑώρακα, οἷον περ βοὺς καὶ τὸ εἶδος καὶ τὸ μέγεθος) Ίπῖε 
ἀεῖΏ, ΠΟΠ μιμητικῶς, πε Ίτα ἀἱσαπῃ, Ιά εδι, ποῦ Ίρδιπῃ Γοήριοτειη ΙοᾳπεΠΙΕΠΙ Ἰπάασεπά 

οπαῇ εκ εἶης οτθ οχοἱρἰεπάα ποβῖς τεηαιεπάο, [εὰ διηγηµατικῶε, 1ὰ ε8 
ἐξ οὗ [σιδήρον ] κὠὶ ἆνο ξίφη Κτησίας Φησὶν ᾖαπι Ἱερετῖτ, πατταης (ατ Ιπαῖς, ς. 4.» αααπι ἀῑσίς, 

όαι 

6 ὀ κ ο ο 

κέναι, ὃν παρὰ βασιλέως» καὶ ἓν παρὰ τῆς τοῦ [βασιλέως 
Ἰηάϊς. Ίτεπι «αρ. 98., καί Φήσι ἰδεῖν αὐτὸ [τὸ δένδρου] 

. οτ η { Ἀ 9 

πεῖν ἦν, οὖτε εἰκάσαι) Όαυπ., ἵπαιαπι, ης τα Ππῖ, 
Ἡε 4 Ἠππη αὐὶἁ Ῥτορτίε Ίας Ίπ τε ΠρηΙβσεῖ, πο ΙΡΠΟΓΕΠΙΗ8, αἆ τεςερῖιπα 
Πσηἱβσατίοηεπ εἶης Εῖς ποΏ εσ{α τε[ήησεπάαπι, Γεὰ ραι]ο αμ εκίεηἀεπάαπι [ε1αΤῃ 
4ε ἐκλογαῖε ἐκ τῶν Κτησίον. ἀῑΧΙ, Ιάεπῃ εἰ 4 ἐκλγαῖς ἐκ τῶν ᾿Αγαθαρχίδον ἀἰξγαπι ο 

Μεπηποπε ραυο αἰία ταῖ]ο ϱ5ε. αὐ]α 15 ααἱ εχ εἶμς {επ]ριῖς ης ἐξελέξατο, 
ἆο μιμητικῶς, ΤΠΟΔΟ διηγηματικῶς εἶὰς πορὶδ οΙ8ΙΙΟΠΕ 
της, Ίπμ]τα νετρα ἵπ Ρᾶισα σοπηϊῖταµαι: {6ά Ροτῖαδ εἶπς πατατίοηες, ηῖ ΟΡΙΠΟΓ» 

ς αιἴοπι υῖ οἴθάαπι» 6ο 4άάΠΕΟΙ» αιμο 
απέπάΒΙΑ ΠΟΠ πρίααε, Ρ]ατ]πιὶς σετίε ἵπ Ἰοεῖ ρτοίεται. Το 

πυείκβτηα αυσαις ΡΙείΙπιαπε Ίπ 5 παττατ]οπίρις ῬεΓ[εαι] εὐπ ν]άεαπα, εἴ σετιαπ 

ο τ Ὁ 9 51ΛΕ, 

α αποάατη Ο1Φςο απί]οτε (40 ΑΠιεπΦο» ῇ 
πε ἀηρίαπι αππρΙΙΗ 

τάμπῃ νετο, ει τπη]ῖο {ΤεαΙε 

9 65/5 ροδῇξ. 

απι Ίρα απθλοΓῖ5 ΥεΙ” 

δὲ ὡσράγαλον 4ΦλλΙΦΟΣ ᾿ 

Πτίας 14 αι” 
ο, εἳ γειρᾶ 

ο τα ᾱἷς- 
ν ἐσχα: 

μητρὸς Παρυσόίτιδος. Φησὶ δὲ περ) αὐτοῦ ὅτι Οὔ5. 

ΠΟΠΙΕΠ ἐκλογὼς αἀππΙΙΕΓΕ ΏΟ5 

πῃ Ῥτοροπϊϊ, {εὰ Ίτα ηϊ Γϊς ΠΟΠ 

πιοΏίς ᾖαταξδίετεπι πο εοάθππαμθ αΙα[Π ἴεποία σοΏΓΙΠΙΒΙΗΠΙ ε5[ε απιπιαάν εἴτατη. 

ὁ Κτησίας, καὶ οσφθαν»ἤνον ὀσμῆς, 

ἵαπιεπ αριιἀ ἃ 

μὶς αποσαε, 

οἵαε οὔτε εἴ- 
μῖς Ἱία οροΠίεί 

π5. Οποά 
1 εσίε Ρυϊᾶ. 

{α16οΓ» 110: 
Ίτα υ 1η ερΙΤΟ: 

αἔ]οτες Π{1Π1 
αΏΤΕΠΙ 
ΑΔίΙα 

Ἱπιορτᾶς ΠοΡΙ5» | 
δ ἆ πα» 

{εί« 

1 

οτΤΕεςΤτΑΡοΝνΤτΟι. 
Εκ ΒΑΕΝΑΒΑ ΒΕΙΦΣΟΝΙΟ, ἆ τ. ἆὲ γερίο Ῥογ/ῶγωη ϱΥβά 

μι Ῥεηβοά: 
Τ' Ρεηβεογι «4γοβιαϊτοτπη ογάΙπεν ϱἳ ΠΙΗΠΕΥΟ, Πο" πβΙΗῃ Ἰοσώῃ (1ο 

ΤΗ ΤΕΤΙΗΑ ῥΟΠΙΗ1 αμδογεη ἴπ ῥγΜπίς, ΙπάιδΙΗΗ Ταν γΙότίγε πΟἩ Ρῦ5/11. ἆ Πέ 616 

Ίεγεῖ, φιιοά αἱ Ίμβεης, ΊΠΕΥΙΙΟ ἆο ἀἰεοηιο. Ἠωπο 4γίανεγαῖς Μπεπιοπίς αγεὔἰαΡΓΙΗΗ σε 
ἔετ αν ὁ εἰ Οντωηι [γαἴγεῖα ορηηηΩΙς/ 1 ετέν ἴπίοΓής/ε, 
«οὐπ/ἑαί ϱν ΧἈεπορβοπίε, Ιδ. 1. ᾿Αναξάσ. εἳ Ρἱµαγοῤο ἵῃ 

αἴθμιε αάεο εμγαΦ/ε υμίπις Τ6Ρί ὤ 

τα Δε «ΑπἰάΠεΥΑΟ. «Χεπορθοπης Όοιλα μῶ 
ἠπδηηι αηβρῖεν 18, ποίει (ωἰάε ες; ΟΥγς ΥΗΊΠΟΥ «4ΙάΝΡΥ ΕΤΗ Ῥαἴτεηι) κατὼ τὸ σέρνον, παὶ τη, 

τοῦ Ῥώρακος, ὡς Φησὶ Κτησίαο ὁ ἰατρός" καὶ ἰῶσθαι αὐτος τὸ τραῦµα ΦΗσί. ΤΕ} ΠΟ, ὁπόσοι µ ὦ 

πιλέα οἰπέθωνον, Κτησίας λέγει παρ ἐκείνῳ γὼρ ἡν. -4 ομῖδως Πἰοᾶ. ο]ομ]μν ἀῑφ[εηήεης, 1η ώπ 

ας Ομίάις ἐεπεῖ, 4έ 

ϱ ἶε δ0ῦ φ 
[0 16 “ 

γα]! (1: ΑΒ 
μέ 11 

ΐ 

14. 

μνημόσννον 
{45 

Γ[(οή- 
ΡαγΗδας, Οία 9/0, εὐἠμε Ργα]ῖο εαβΗώα, ἴη «4γΙαπεΓΦΗ Ροἱε/βαΐεια οοπί/ε, εἳ ῥγορίεγ αγ ῇ 

[επδίεν Κτησίας δὲ ὁ Κγίδιος, κ. τ. λ. [αι [ΠαΗ(3 
Ί]σηι α τερε αἆ ογαΠΙ εοΓροτς αὐ[ιιπιρήυη Ιδ. 1. 1 

Ἠαῦες ἵπτει ε]ορία ε γετεΠρι Ριοππρια ] οἵγαὖο ἆε Οπἱάο Ἰθήμεης | 

τρεύσας μὲν ̓ Αρταξέρξην» συγγράψας δὲ τὸ Σνριακὰν καὶ τὸ Πεσικά. 

σι δι τποᾶΙ, Κτησίας, Κτησιαρχου» κ. τ. λ. Γει πας [αιῖπι Παῦες 

Φόρων, 10ος [οηἱρ/ε/ε επι, «4ἱβεπισις ΙΙ. Χ. ἀθερί: ΦΙΟΤΗΤΗ Μεη 1, Πδ. Ἱ. ἠπιια!. 

Φμοφμε, επ. πον ΙΙ. εἰικάεπι 4 Μοπῖδης 196) χ. οἰταίάή. 
αμχογεη ἵη «45 γγίογιση Μἱβογία ο0η/ογἱῥεπάα» /6[ο Γεριῖη 608, 
διά ΟπΙάΗ (Ἴρβα ΡΙΙῃ. Ιδ. Ἡ. σαβ. οὐ]. Ὅὖπις ἵη λωίως τες Μἱβοτία, [άεηι ἄε[άργαϊ 

ἐπ «4γίοπεΥΚε Γαγιῶ εἶ ΊΟη ῥᾳτοῖὲ δὶς υειδίς, Κτησίας, ὡς ἔοικε, Φιλότιμος ὧν, κά ἥ 
ἂ , 

{ »/ 2 . / ». Λ/ » 

Φιλοκλέαρχος, Φεί τινας, ἐν τῇ διηγήσει, χώρας ἔαυτῷ δίδωσιν, ἐν αἷς γενόμενος, πολλὰ καὶ 

Κλεώρχου καὶ τῆς Λακεδαίμονος «ες Όετο ση οἱ }μίς]ο 
«ία ἀεε]αγαηί, ἀλλά τοι Κτησίαν, 6ἱ οΕἱ6Γα, 

ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ 

νΕΤΕΙΝΥΜΟΝΟΚΥΝΡΑΜ 

Ρ]μαγοζίη, ὃς {π]ο υἷέώ -4ἱ 

ο ος τ.µ ο κ. Ά 
ΠεςΤΓΤΕΡΘΙΑ εωζιε [ογέῤης, οἱ «επ εΠογΕ. 

Διόδωρος ὁ Σικελιώτης 

βιβλιοθήκης ἱσορικὴς ο τῷ δωτέρῳ, 

ΤΗΣ ΙΑ Σ οδὶ ὃ Κνίδιο τοι καθ Ἡρόδοτον 
μεν χρόνοι ὑπηρξε κατὰ τὴν Κύρι σρατεί 

9 7 . ς Ἴ ίαν 

ἐπὶ Αρταξεέρξην τὸν ἀθελφόν' γυόµθο» δὲ αἰχμάλω. 

πο 

ἴημο Οία Ῥήπε Ρο ΟΗΗΗ 
Πἱούογις οδἱεκ]μς ΡΓοῇΤεΓΗΤ. 

ΚΧΧΧΧΧΧ 

λ 

έτους 

[ὐ. Χϊῑν. ἐντεῦθεν δὲ καὶ Κτησίας ὁ 

ο) Ένα εἳ αριᾷ οιάατι ἄε (τε 

| Βγώίετεα περὶ τῶν κατα τὴν 

ά 

εἶν- 
λίαν 

ἁριᾶ ια 

) ον χ, ἥττον Φιλολά 

καλο μή, 

απο. 14 

Ώίοογ ος 

ῥ)]ίοι δει ἠήβον. ἄὔγο Ἡ. 

,. Ἀοβο/μάΠο 16Η. 
| ο φβσεα” 

Ἀ Ἑ ΟιεΠας ΟπΙάΙπ5, Ἠετοάοίο ος. 

Κων 
ήσκετᾶι 

20 εὐ Ρῦ” 

ἀἁμεεηι ον 
οπή 

Ῥ]ωατοδίν κά / κά! 

ΧΧΧΧΧ 

εοτ, {18 εκρεαἰΙοπετη 3 τν επίπλ 

Ατίαχείχεπι {αϊεπι ΥΙΧΙΕ. 
όν . 

- μας, 

κ 



| 
ΐ 
| 

των πασσαωσκαα «κκ «κασλιαωοναασα ρα ασκα σκας-πο ος θα 

ποσο σι πι Ἑ Μο ΟΤΤΟ τα ΛΑ: 

τος, χαὶ διὸ τὴν ἰατρικὸν ἐπέιζ-ημην ἀναληφθε]ε ὑπὸ 
τὸ βασιλέως, ἑπ'τακαίδεκα ἔτη διετέλεσε τιμώμεος 
ὑπ᾿ αὐτᾶ. ὧτος ὧν Φησὺ ἐκ τῶν βασιλικῶ τ διοθερῶ 
(ον αὖς δι Πέρσαι τὰς πἀλαιὰς πράξεις κατά Τνα υό- 
μοι εἴχο συτεταγµένας) πολυπραγμοήῆσαι τὰ καθ 

) ξάμωον τὸν ἑστρίαν εἰς τες Ἕλληνας 

τάης, δι οὗ ατίῖς τηεάϊῖσα {οἰεπβίαιη α Τερς Τη 
ΡΤαἴΊαΠῃ τεςερῖις, Χν1ΙΙ. 4ΠΠο5 επι Ποποτε 
αριά Ἰ]απι εκαρίτ. ίς ο τερῖῖς πιεπιῦταπ]ς 
(η απῖρης τος απτίαιιας Ρετ[ῶρ, Ἱηδ[α Ἱερίς σἰ- 
Ἰηφάαπι, οτάῖπε ἀε[εηῖρτας παδεβαπε) Πά1οίε 
Ἱπάαρανῖι βηραία, ἵπααε ΠΙ[ογίσπα οΓάΙΏετα 
Τεἠαξία αἲ Ο1ῶςο5 ἱταπ{τυ[1. 

}αὐὺ 
ο ΨΕΡΗΛΗ σεοσγαββἑζώ ΜΗ ᾖ), ΧΙΥο 

το α. ἁλαπχο ἱήήΕΥΥ. 

το Ὁπ]δΗ νΙτὶ Ππεπιοτία ἀἱσηῖ ἔπετυπῖ ὅτο, Οµ]- 
ἀἷπς Εμῖτ εεῖατα Οἴεβας Ατιαχειχίς πιθάΙσΟΓΙΠι 
Ῥήησερς, αἱ θγΠίασα {οΠρΠι εἳ Ῥειῆςα. 

ο] ἷά5. 

Π. 770/ῇο {1Ε2β). 

Οἰείπε, Οιοβατοεμὶ ἄνε ΘτεβοεΒί ΠΠπ9, 
η]αϊμς, ἵη Ῥετ[α. ππεάῖεις ΠΠ Ατιαχειχίδ, 

ορποπιεπτο Ἰήπειποπί, Βαπραι είς Ἰ]- 
Ἡς Σχ ο πο 

Ίοαήπευ Τσείδεῦ 

Πρ, ῥήβον. -Ἴρλά ἀῑδλο, οὔδά. τ υὲη3) 89. 

ο μα 

Ομο[ῖας αιλεπι πιεῖδις, ᾖήμς ΟἱςβοοΡί, 
τοις εν µτρε Οηἶάο Οργιώ, 
Οι αμ 4μανεικά οἶδις, Ὀε]μὲ /οεῖήν Οτο, 

ο ἷπ Ῥογβς οοηηοταΐς ο αππῖς |/ερίει εἴ ἆθ- 
6, 

-Σ1νης δις εἰ υἱρίμ Ῥεηεας τες ἄε[οτίδεης. 

Ώρας Παρα πκ/εως 

ορ Αμ μγα νο] θοἠοοᾷέήο6 βία ὉΕΓΖΟΓΗΗ. 

Ὦί6]ο νεο ΤΗισγαἰάΐς, Ἠμαπηπυβίαπε ΑΛΠ- 
Ἡρ]ιοητῖς» ΄ 4ποά αά εοπιροβΏΙοΏεπα ατῃεῖ , 

Ῥτοὺα πιεμετείε, Π πο αφ: ποἩ αδαπς απ: 

Ἡς εαπεπ {αανῖ. Αἲ ΟπΙά μας πΗλογίοί 
τεῇ οἳ Χεπορμοπίῖ {πανὶ5 εδὶ αααπιπιασ]- 

Ἰης, ΠΟΠ ἴαππεη αυαΏΤΗπῃ οροτῖεραϊ ΡΓΟΡΑ. ΡΙ- 
ἴσο απί6πι Ίος 1Π ΕΟΠΙΠΙΠΠΕΣ. ΠΟΠ αιοὰ Ρτοσ/α8 

Ἶτα Ἠαδεαϊ. ΠαΙη εἰ αριά Ίος απθάαπ ἀῑΠροί- 
τα [ωπι {αανίτετ, εἰ «οπῖτα αριιά Πο ποπημ]ίᾷ 

Ρτορε ἀῑσμητΗ5. 

Ώεμογίμς Ῥῤα]εγος. 

εε ο 11104, ΠΡ.ἲέ Ρε ῥΙσμήλά1ο ο α)ῤοϱή5, 

Οισά νείο Οιεβῶ ουΠείαπε, ]οᾳμαςΙοτεῖη 
{οἳ]]σει ος[ο οὗ Υοτροτήπα τερειϊίοπες, 14 απ]- 
ᾖδτη ἔοτις τεξτε Ελο]υπῖ {σρ]μς: {6ρί459 Ταπ]εῃ 
Ἠασάὰ οη]πιαάἀνοτιυπί υ]πὶ 1Π ἀἰσεπάο Ρετ{ριςιῖ- 
ταἵσπι, ταροη]: ΕΠΙΤΙ Ιάεπι, υἳ Ιπάε Πρηιαςσατ]ο 
εἰῆεῖαιως εκρτεςῇος. ὅτς, {η {ππαπια, Ροξ:α 15ε, 

Ίτα 

Τέ8. Ῥργς. ο, Πα ἱερεπάώῃ ἱ «1 οοἶεν θαδεί» 

ή η πι οὐ ο σµαη {ἡ 
1 6 ζ Ἡ τ. ϱἷὲ ερ. Ῥεής. Υπο. φίς αηίε αΓΗ/ΠΗΣ: 
Απιοχ . . ν , 4 

ἸΧοιχο οαρίας ωτ ΟΥτ ἵη ριρπα {οσίμς» {π Εετῇα ἔθοι 1αμί{ο μη ο. | 
ομδΙΟ ἕνα απ, αοί, οίκο, φωαηνοὶς ζωοά αἱ ΕΠ ἐρραηι ααήήπεάν 1Π447 2Ιοά0ΓΗ2 εἲ αρ φἰζερίηγ οίρίόη- 

3 [ο εἰ Βγ/οηίμς «ἰδο ερ αποίαν [δε 

έχασα χα) συτα 
3 ) έζυεγκευ, 

ο 
μοια χληθίταν κ ὧν 
κ. χο Τρισί, 

Ἱ, Ἰ/οιῤγαμίς µ/[ος Ῥεγ/ας, ῥῤΥΗἰ οεγο εἰ εὐαγαγΗσ [η ἱβηογαν/ὲ ἐ 
ε) ᾿Ασσυρικὰ μὲ εοὲ { 

Συριακὸ πηρ]μίτ[ὸς μί υο] εν ἱπὴίο [λουγρίογμ!η ο Πλην Οι ῥαιέα» 0ΛΕΣ 
1. Βγ/οπίμς ἱέσφμε πο γεῦλε εωμάεη 

Ὁ Στράβων 

γεωγραφικῶι βιβλ. ιδ, 

Άνδρες ὃ' ἀξιόλογοι Κύίδοι κ, τ. λ. Εήώθο δὲ καὶ 
Κτησίας ὁ ἰατριύσας μὺ Αρταξέρξη, συγγράα; δὲ 
α τὰ Ασσυραχκὰ καὶ τα Περσικά, Πα 

Ῥουίδας, | 

Κτήσίάς, Ἰζτησιάρχε, ἃ Κτησίόχη, Ἰζηήδιὸς ἷα-- 
τρός' ὃς ἰάτρωσε ο Πέρσαις ᾽Αρταξέρζην τὸν Μνή: 

αἱ συνέγραψε Περσικά ον βιβλίδι 

Ἰωάνης ὁ Τζέτζη, 

βιβλ. ἴσορ, τῷ Άλφα, χιλ. ἅι 

ςΊχ. πβ. 

Ὁ δὲ Κτησίας ἰατρὸς, ὑιὸ τὸ Κτησιόχή, 
3 Ἐξωρμημέος πόλεως εκ, Κνίδε της Κυπρίας, 
"Ος Αρταξέρξη κρατηβεὶς, ὧς συμμαχῶ, τῷ Κύρῳῷ, 

ε 1 Ἐν Πέρσαις διετέλεσε χρόνες ἑπτα καὶ δέκα, 
3, Ἱ . δξ. ἱ 

Βίβλας τρισὶ καὶ εἶκοσί τα Περσικὼ συγγράψαὀ, 

«ας 
Διονύσιο ὃ Αλίκαριασσευ» 

9 λος εντ ηή 5 ο 
ο» τῷ περὶ συθέσεαο ὀιομάτό), 

Ἡ δὲ το Θευχυδίδά λέξις, καὶ ἡ ̓Αντιφώτος τῷ 
Ῥαμνκμοίε, καλῶς μὲν σύγχειται ὴὴ Δία, εἶπερ τι 
γὲς καὶ ἀλλαι» εἰ μὴν ἠδέως γε πάώνυ' ἡ δέ γετᾶ Κι. 
δία συγγραφέως Κτησί, κια ἡ τὸ Σωκρατικῦ Έθο- 
φῶντος, Ἰδέως μὲν ὡς ἔι µάλισα» ὁ μὴν καλῶε γό 
ἐΦ᾽ ὅσον ἔδει, λέγω δὲ κουότερο», ἀλλ ἐχὶ καθάπαζ- 
ἐπεὶ καὶ παρ ἐκείοίρ Ἰρμοσαί τινα Ἠδέως, καὶ παρα) 
τέτοι καλῶς, 

: "Δημήτριος ὃ Φαληρὼς, 

ντε 5 ' 
περι ρωείας» χέφ. περὶ οναργείας, 

Ὅπερ δὲ τῷ Κτηοίῳ ἐγκαλδσί ὡς ἀδολεσχότέρῷ 
διὰ ταέ διλογίας, πολλαχῇ μὺ ἴσως ἐγκαλξση ὁβ- 
Φῶς πολλαχὴ δὲ εἰ αἰσθάνοται της οῬαργας Τ8 ᾿ 
ἀνδρός, Τίθεται γας ταυτὸ» - ον νο ρ 
ἔμφασμ πλείωα, κ. τ. λ. καὶ ὅλω δὲ ο σοήτης 9Τορ, 

κα σοι» 

ο, }γήε ῥ0Γ14335 

κκ 

θοῦ 

τλα 

693 

δια τὸ πολλάκισ ποιέ 

ϱ ζμὸ εὐἡρίε Βλ ομέμς 12. ο, ο 
ναί. ἠἱδ. πες γεῖῖε {έαφμε Αγ αηάγμπη 

[. (/πδοπΗς α ο γαῤομίς {ρα 
ΙεΏίοπεη [ Συριακὸ } [εσιμως υἱῤε. 

Ῥτοί, εχ µτρε «πΙάο (Ογρεῖα αμ α 
ἰᾷ ε ῥγίογίλης 1ἰοάογ, ε φιλης πε 



ο» 

51ο ΡΒΟΤΕΡΙΕΑ ΑΔΕΙΕΣ Μ, 
Ν Ἡ : Φ)λ 9 : 5 . . . 9 ιδ 

ποιητὺν γαρ αὐτὸν καλοί τιο εἰκότως, οἸαργείας δη- τα επῖπι ααὶς΄ πο Ἱπερίε αἀρεΙανεΠε» Ρεηρὶν 
οιτα:ῖ5 ἵη τοῖα {οΠριῖοηε εδε ΑΤΠ{ΕΣ. μιθργός ἐσω ο) τῇ γραφῇ συµπτάση. 

{π/ῥεγρπέ φδὰ βαγήη Ἰαιάσίμν ΟΙ ε[ίας, ραγίπι ποαίιτ οἳ φιἱ δε |αρίης. 

ου ών ο ρα Ἡ Ἑ 

Ἄλαοθεοι γβαφαὶ ἴπ (γωοί εθητεπίµς (ες οτα [η ον εὐἰβοπο ΕΛΟΜή, ΦΔϊμι 
ΠΟΕΦΟΗΕΙ1Ν 9 απἲε αἰϊιο αΠπος, ριῤἠεαυϊς, ιέδης πηγη Ελα επἰπια Θ4ἱΠ0 4 διερβαπΙαΠᾶ» 

Ἕµαπ πο[έγα ας {εηΗζΠΙΗΥ Ὁατίαξς φμ0ά /ΕΙ1ΡΕΥ ἱπαίσαβιῃ ας Π11εγ5 
ἔεγα πο {15 αάάήτο , η εἰ ἱπία ΙάΊΠΕΠ ον εἰμάρηι ἀοδίς ΓΙ εἰ απίεἰςηὶ υἱηί εώΗίΟΠ 
ἔρφο 1ὶ ἴπ οταῃ βαρΙμαγιΙη οο[ἰοεαίώ, 11 δίο ῥρατΙοΥ τεργα/εΠίαΙ.. «ΟΙ ΌΕΤὸ σ1ζ11 
ὑωάαη Δ455. Γοτε, μἱ ῥγ/ετΗπη ἵπ ἱπάλείς εοπΗρ]ὲ, εα οοπ[ευμιὶ ο/γτο /ετε {η/[εΤΗΙ1Η 
Ίπεη εἰμαπποαϊ | ] ἱποίμία, 1 φιοᾷ εἳ ἵπ {πεετργείαβίοπε Γεεἰηις, (ματι ΤΗ α Εἰ7. ᾱ. 
7416 αππίς εἳ θπευο[ο ως ἸπωιαΒ, Φε ἀἴνεγ/[αιι ΙπετργείαΒοπεηι ἵπ Μ]/οε σενα 
ἁῑείς ααθίδιῖε[ο ο {μ[έγαε[ε αὖ εα (ἳ ἔρτε [ης προλεγομένοις ἵπ Ῥλοβίμηι ἠπεαε) 41 18 

Έπεπιρία ἠηίις ἐναγγείας φι οπιοἰγ]ς αὖλογε, πια [μδΗἱεἱειπις οι Οιοαπίς Γ)αρπεηί μδί εἲ αἰῑᾶ 

Μ. 

η εἶπγ, οἱ ὉΑΥΙΣ 

Ῥ. Η. (μιες δη δά Πε. 
ο εα (ΕΙ. 4ἱ 

ρα ἵπ Ίρις 4 
45 ποὐμιμίς 1” 

εῤοίτο οἱγο Ρα". 
Ῥευβοίς εἰ -ἴπ' 

ΤαββΟΤΗΤΗ 

5εφανον ορετα οἴγομηΓεγ, 1 πμ επ Ίρις Γιζίπο Ῥθοῆο ποῃ ἰε Ροΐενε Γ1βέτ. Ι 
Ότι Ίἴαφμε επ!γεπια 4µοφμε ῥαρίπα Γπῇ αἀῑεδία Ρη]όγα ου /πεπί ἱπίογργεβαίοποι ἀϊνει/α» ἵπ Ρε εἰ {Ἡ 

ἀῑοίς εποετρῖς εἰμδά, Α. ΞΟΒΟΤΤΙ, (48 εμέ ὀβογα ἵπ ῥος αδῖογε σοἱἰρεώία 11Η 
ἔίπα ᾖβο εζΠίοηο 6, 
Λῥασί εὐ]αῖα, 

ποσο γαρ (πο φις πος αἀρεπή]ε[ο Ρἱεἳ) ἐρβων οεΓβοπε (φίαπα αμ ο. 
ᾖκηπιις) ια εἩ εἶω --ᾱ- 

οΐ 6 

πο 
εν ΣΤΕΤΗΑΝΙ» 44η Ρ. ἩΟΕΦΟΗ ΕΤ. {πας 1 οὐ δῖν (ἱ[οογποτος,, ἠἰεεετίς ῥη περ 

ανέημμς ἱπίογάιση {41ΠΕΗ εἰ αἰέεγαν δὲ Ῥ. Ἡ. πο εἶ]α αἱ Γαεἰ]ο ουε(/0 ἀιλῤναη 
εοηΤεΦίΗ [1ηριεὴν πρι) ἠπαίρες, Οισά αμίεπι Η. διερβαπις «αἰἰαιῃ 5. ΙεδΙΟΠΕΤΙ 

ὦἱ [0τἱ. πιο 110 ή
 

ᾖ :ς (έθῆμε ΛΤΟΡΟΠΕ 
{η Νοιίς ἀίοιέ τα 

20/6 ζεῤες θἰη ΙΙ ΜΟΝ ΡΦΗ : [ω Πι0 
Ἰ ηῖγμτη εἵ ἰέετο ΛΙΦ. η, τῇ 1ρεο ἱπαίσαϊ {π ἀῑς/εγ/α μπει] [18ρεΤ διττογβαφίά ιό Οσα 

σήμα η (ἴε ῥγς/ογήα εε]ορίς, Φαὖι απἲο ῥαιμ]]ο ϱ0/βαπα ἠαδιή, Ίπ υετο Πὸ 
ὍΦ ΕΓΠΕΟΤΙΗΗ εἴ απο αὖὐ ΑΔ. Δ6ΠΟΤΤΟ [εγίεηι γερίαηη. | 

ΕΒΟΥΜ ΡΕΕΣΙΟΟΕΚΥΜ ΦΕΕΙΕΣ ΕΧ 

το Κος ζκου 118] 
. ΟΥλνς Απιγιῖς (απρῤγίες, εἰ Τ4ΠΥ: 

οχαϊςες 
Π. «ΛΜΒΥςΕς Ὦοχαπθ | 

ΠΠ. «ΡΗΕΝΡΑΡΛΤΕΕ / 
114510 Ας ΑΜΕΠΌΕς 

ο ες ΡΑΚΙΥ5 γαρ ειχε 

Ῥ. χεχχὲς Απζηις  ὈΤατίσας, ΗΥΠαίρες, 
| ΑτίασθΙΣ65, ΑεΠΕ- 

πιθη]άες, ΑΤίαΓΙά5. 
"Απιγείς, εἰ Βμοάο- 

τερηαν]ε 
4ΠΠΟ5 ΧαΧ 

 4Ππος ΧΥΙΙΙ 

 ππεπ{ες ν1Ι1 

ΓΦΠΠΟΕ Χαχι - 

απΠΟς ΧΧΙ1 αν 
αιιδογδ8. 

{ ργὸ Ηπήη 

στβδίΑ. 

Ὁ πο Η ον 

εχ ... Ρισ]ιο 

ος το (ποπιεῖ εὐ]- 

8 ντι οὐπλιναών 
ο | 

λε ο ος ἁῑοτα τὴ πιο” 

αρ δρ ει 94’ 
πιττε Ρετεπ

ιό. 

α 

νο. 6ιπο, ο ᾿ 
Ατίαραηις «εκο Ρεγει/ο αὖ αλ δὶο ἵπ[ είδα εἰ ἀῑοίΠι) ΤΕΡΠΙΗΗ ἐεπιίς/ε πιεηίες ΥΠ αν Ατιαχεί” 

. 

ΨΠ. ΑΠΤΛΣΕΑΣΕς, 
| οαβπααπής αβεῖ]α- 

5. 

} 

ΤΠ. σΕβσΣς αἶνεγ 

Ῥαπια[ρία . Χειχες/οἶμ Ἱερήπιοι, 
πο ρωηέ κντι 1π1εγ (ος. 

ΤΠ. «ΕοΥΝΡΙαννς, 
αἰᾗς ΞΟ6ΡΙΑΝΥ5. 

1Χ. ος” ν5, ᾷ εἲ ὉΔ- 

Άιβν5, ΡΑΕΙΥ5 Ίο- 

“της ο. 

ΦΕΟΥΝΡΙΑΝΥ69 6ὐ 
οσςηνς ῥορίεᾷ ἴπ Ίέ- 
ΡΠΙΗΗ [0ς6ς/ ΕΥΠ Τ. 

Ῥατγίαιῖς Λίβισος, Οντας, ΔΙ- 

Χ. κασλοῖσς, ἱημιε δίαῖετα 
-ΠΠίο ΠΟΙΙΠΕ ΔΕΤΑ- 
ΧΕΚΧΕς, αῖς 
“Ππεπιοη οοσποππᾶ(ι». ᾱ 

{Ιωητοῦ, ἴπ «4ΟΝΕΤΚΕ, 
ὀοέτ[ ὅμπο Ὃγηις 

το[ίε», Όκεπαάτας, 
εἰ αῆ ΧΙΙ, ἱ οἷῖο 

ον οἶα αλ]εγιηί, Απ. 
Πτὶς ᾖβ]ἱᾳ. 

4ΠΠΟΡ ΧΙΙ 

΄ 

ἀῑος χιν 

ΙΠ8ῃ{686 γι ἀῑος 
ΧΧΥ 

4Ώπος Χκχν 

{αἱ ϱΟη/ζεης ὑπ βγα]ίο οεεμζή» 

βαργίοης εκ πιοῖδό, 

Λεῖφια ζής κά 

Εξ 



ο ον Ἕσμευν 

ο δ 
ο Όσταπι ὃ 1ρῇ σεπατῖς Ρτορίηααἰτατε Επ]ς{6 Ίπη- 

ας. ἃττ 

εκ το ἉἈ 

κ δ.] ἂν] ο. ΠΕΡΣΙΚΩΝ 
ο πλ οσο σκαοῦς 

οτεςτΙλΕ 

Ὦ Χ 

ςοβ ΙΡ Ττ1 8 

| εχεογραο α ΡΗΟΤΙΟ ΠΜβοιίαα, | 

Τωῤώλώε ἁπαίπε αὖ ΗΒΕΝΕ. ΔΤΕΡΗΑΝΟ. - 

Ὀλ τΈςτὰς 1 Ὁπίδ Ῥεγοα 1: 
δείς οἱρίηὶ Γγ]ύας οΟΠΗΠΕΠΕΗΤ: 

} [ια ἵπ [εν ϱογύ 1ος 40/γ- 
κ[ῷ ζογήῃ εἰ θἱιώζἩπήμο τες Ρετῇ- 

ϐ εαν Ργσεεῖ/ετε» Παδαι: ᾱ ]έ- 
' Ριήπο αίτια 1ῤηο ἄε Γεη[οῖς 

τεῦης αρ]: αἲ ἵπ |ερΠο» 

οΏπυο, ΠοΠο, ἀθεῖπὸ, 1Πάξοῖ- 

από, ἀμιοῤείγιο εἰ ἀεείπιο Μεγ». φις αἆ (ΓΗ 

εἰ Οηῤγ/η, οἳ 2 Πάρι Παν ΠαΤΜΗΠΙΕ εἳ 

ἄεγχεηι Γβεδαηί Ε0ΠΗΕΙΠΟΤΑΙ 1 /ετο ἵπ οπιπἰῦι 

ΤεριρπαπΗα 3 Εετοδοίο ΠΙΤΑΣ ο 11μηφιε ἴῃ 

Ἠπιι]εῖς πιοπάπεετι εἳ 4 [οἱρίοτόι Γαδιίαγιη αβ- 
Φε]]αης. ο επῖηι ϱ0/1εγίοΥ εἰ. δὲ αμίΕΙΣ ΕΟΤΗΗ 

φιο πηγα! Ἱήασπα οὐ ῥαγίε οοµαώη 1ε[ζεηὴ 

ι μἰσ[ε, αιί οὐγ{Ε» 48 οἰζεγε ποῦ Πιν, ἆξ 

α Ῥετ[ς μιὶ οἰάεγαπ, εὔοζμώι, ὄγα 4ΕΙΠΙΗΗ ε 

Ίηρπιογίς ῥγοοἱάϊ[ο ἀἱο. Άΐέο 90γο {αΠΤ1Η1Η10610 

αὖ Πεγουῖ, [ο οἰίαιη ἵπ αφιαάδιω Χεποββοή- 

εἰς ΟΙ ΠΙΗ Μήλογία τοπ. Ποτέ ΤεΙΠβΟ- 

κ. 
ῷ 

ό 

οπίδης Ογηὶ 5 Ώαγίο εἳ Ῥαγ/αεἰάε ρε: φι Τα” 

ο Γι 6 οποαίν αἆ (1601 ΤΕΡΗΙΗΗ Ρετ/οΠΗ 

ἀξυσηίέ. 
᾿ΦοΗΡΙε Ίίαφας Παιϊπι ἆε 7. ΔΠγαρε, πι]]α 

παπα, απιααε εἴἶαῃ ΑΠΙγίδαπ νοσαι. Επ” 

οἷς[ο απτεπι Α/γίραα α εοπρεξει Ουτί Ίπ 

Ἐσυαίαπα, αὲ ἵπ επ/εταπῖς τερίαταπι «Ράῑππα 

3ὺ Απιγιί Ε]α [ια εἰ εἶάδ ΨΙΤο ὁριίαπια ος- 

ου]αταπι Εαϊδ[ο ἀῑεῖε, ατ {αρετνεπ]επῖεια ΟΥ- 

τυπι, ποἨ. {οἶππι δρίταπιαη εἳ Απιγις, {εά 

Ἔοτυτη. ετῖαπι ἤβαιος δρίίασεπι ας Μεραρεί: 
ποπι ἀε ΑΠγίρα Ρατ τοϊπιεηῖα ΙΠΤΕΓΓΟΡΑΙΙ 

«νο]υϊδίε: ΑΠΥΙΡαΠ νετο {εἴρεστα ρατε[εοϊδίε, 
το Ρτορίετ {ε ριεΠῖ τοἵαπετεητας, «αρτατηαπε 

᾿εὲ σοπιρεάίρας βῖανίδις αὐ Οερατα οπετατΙπῃ 
ε5(ε: Πες πππ]ῖο Ροδῖ αῦ 1ρ5ο Ογτο βείατυπῃ, 

6ἳ πο {ροί ας Ραϊτεπι ΠοποίαϊΗπη ορίεγνα- 

τητηαιι Εἱφ[ε: ΠΙαππα1Ε Απιγεῖη ΡΕΙπΙΙπα ααἲ- 

επι τωπαυαπα ππᾶίτεπι 1 ΠοΠοτΕ Παδίταπα 
ῬΡοδίεα 

1. Το6ή Ο1σβα Οπάἡ Ῥογβσα» ἵπ Ἠρτος ἀῑβείδατα ενος (ωρα, νἰρίηη, ἕνα 
λλν ο, το, {δ τα. 6 15. Πεγοάο/. 9ΠΙΕΙΔΕΠ. 

α[ἷος ϱ1ἱήφμε αώῑεοῖή. 
ΠΜΕΏΣΗΥ Όρορί ὁ, 48. 7 6. Ώε ζμο ἡπ]γα ο, 56. 

4 Αγεγνώσθη βιβλίον ἹΚτησίου τοῦ Κνίδου τὸ ἐν 

ολλ Φοράῳρ. Ἠ. 9. ο αἱ. ἐλέγχων. ο οὕτω. 

Αμύντως. Ὦ. Π. ὁ"Αμυτη. Ὁ. Η. 

Λ. [αυυ]α Γι] οοπΠᾷοτεπι. σ. Ὀασυπι Ζμηο, 0 

/"Αμυντιν δὲ Πο ΡΑΡΗΙΠ. Ῥ. Π. 

ΞΟΟΕΡΩΘΦΟΤΗΣΙΟΊΤ 5 τὸ Κηδίε τὰ ΓΠερὸ 
σικὰ οὐ βιβλίοις ἐσι ΚΥ. ἀλλ᾽ ον 
μὲν τοῖς πρώτοις ἓξ τά τε Ασσύρια 
δαλαμβάνει καὶ ὅσα πρὸ τῶν Περ» 

οκ τν ο ἵ σικῶν ἀπὸ µύτοι τὰ ἕ τὰ Περσικὰ 
εν δοοε δξέρχεται, καὶ ο) μεντῷ καὶ ἡ 
βρανκκδλες πρ κανά Ιβ καὶ ΙΥ διέξασι 

τὰ περὶ Κύρη καὶ Καμβύσε καὶ τὸ µάγε , Δαρίίε το 
καὶ τὸ Ξέρζε' σχεδὸν ο, ἅπασυ ἀγτικείμενα Ἡροδό» 
τῳ ἱσορῶ, ἀλλὰ καὶ ψεύσην αὐτὸν ὃ ἀποχαλῶν ο» 
πολλοιο, καὶ λογο ποιόν ο ἀποχαλῶ, καὶ γὰρ νεώτο» 

ῥος μέν ἔφυ αὐτῦ" Φησὶ δὲ αὐτόν, τῶν π.λειόνων ἃ Ισ» 
ρᾷ, αὐτόπτην γθόμειο» παρ αὐτῶν Περσῶν (ἔνθαι 

τὸ ὁρῶν μὴ ονεχώρει) αὐτήκουν καταςώντα, ἃ ἔτως 
τὸν ἱφορίαν συγγράψαι. Μχ. Ἡροδότῳ δὲ µόγῳ τάναν» 

τία ἱσορῖν ἀλλὰ καὶ πρὸς Ἐθοφῶντα τὸν Τρύλλέ 
ἐπ᾽ οῬίων διαφωνέ, ἤκμασε δὲ ο) τοῖς χρόνοι Κύρε 
τᾶ έΧ, Δαρία καὶ Παρυσάτιδος » ὂ ἀδελφὸς Αρτο 
ξέρξε (εἰς ὃν ἡ Περσικὴ βασιλεία κατήλθϱ) ἐτύγχα» 
γέ 

Φησὶν οὖν αὐτίια περὶ τὸ ᾽Ασυάγες, ὡς δὲν αὖ» 
τῷ ἸΚύρορ πρὸς Ύθος ἐχρημάτιζω" εἶτος δὲ αὐτὸν καὶ 
Ασυιγαν καλει, Φυγειν δὲ ἀπὸ προσώωπ Κύρ8 ε ΑΛ. 
ον δια νο ος ον 

συϊγω ο) Εκβατάοίς, καὶ κρυφθήαι ον Τοι» Ε κριὸ 

σκράνοις τῶν ββαθιλείων οἰκημάτων, κρυγ/άγτων αὖ» 
τὸν τῆς τε Ὀυγατβὸς 6 ̓ Αμύτιο καὶ τὸ ἀδρὸς αὖ- 
τὴς Ἄπιταμα. ἐπισάντα δὲ Κύρο, ἐπιτάξαι ἄϊνα- 
αρίνειν δια φρεβλώσεων Σπιταμαν τε καὶ Ἀ Άμυτη, 
ἀλλά καὶ τες παῖϊδας αὐτῶι Σπιτάχη, τε καὶ Μέ- 
γαβέρην, περὶ Ασυϊγα. τὸν δὲν ἑαυτὸν πἱροσαγγέ” 
λαιο ὕα μὴ δί αὐτὸν φρεβλωθείησαν ὂι παἴδεε λή” 

/ ΑΔ / / ες, ᾿ το να, 
Φέτα δὲ, πίέδαιε παχείαις ὑπὸ Οἰβαρᾶ, δὲ, 

λυθήναι δὲ ὑπ' ἀὐτᾶ Κύρε μετ’ ε) πολὺ, καὶ ὧὁ πα- 
ὡ . ον, : κ - 7/ , λα 

πέρα τιωηθναι, καὶ τὴ θυγατέρα ἳ Αμυτι προς 
ρω ον αν ’ Ν ὴ 2 

του μὲν μητρικής ἀ πολαυσαι τιμή» έπειτα δε και εἰό 

γυ- 

ν 9, δρ]ιεμάαἁαἴεπ ἰηβΣ, .α- 

3. Ομ] ος φιαίμθη Λο οηέαναξ ΓΜρβΕ: ἶεβας σεγο 
ἡ Ὢ Ὦατίαπα ὁ η 14 σι {ο- 

7. δε «4γαΡε» Οεύργε» δν Ρείε[αρα (ἱ ἠδί [οη]ῤί- 

αν οὐ ᾷρ ος ΟΙ ε[ία σι ὑγουίγεγ εκοεΤΡ(! {0αΗ. Τερίσον ᾗη ΟΙαάϊδ. δἱ4- το 1 ᾖπε. 8ι ὤτμς δίς αΙρν, 

Αλ «ν΄. Ὦ. Ἡ. ὁ ΣΙ ζρεν δώ ὅος ῥαγΗἱολρίωνῃ εἰ(ξ 
Ἡ,  ε κ. ᾖ4ᾳ6: οοάε» ᾽Απνων. {1 αἰά κριοκρώνοας 

ΚΚκκΚκο 

64 

6δδ 

- 



ό9ό 

Ὦ / / Φ νι ο) 3 : 
, προδιδόγτες λύεσθαι Ἐροισο. καὶ ὅτε- αγαληφκεὶ Οπῶ/[ας εδ[ε ρηταΓειατ. ἸΝατταῖ ειἶαπῖ» 

μ. .». ων 3 ; ο ἓ / . 3 ο 2 αὖτης αγγρήµέου, ὅτι εψεύσατο, ἀγγοίη εἶπω έρευ» 
3 

. ] } λ ν ” : ρέ.2θή: ῆτις και μετο Την ἅλωσιν του ανδρὸς, σςδα-- 

δις ΕΧ ΟΣΕδΘΙΑΕ ΕΕΕΑΡΙσΤΙΣ 
γυναικα ἀγχθαι τῷ Κύρῳ, Σφπιταμᾶ τοῦ ἀνδρς Ῥοδίθα νεῖοΟΥΤοηαΡβΕ[δ, αυτη 9ΡΙΙάΠΙΑΑ εἶπΒ 

ν η. ον κκ ας αμα μμ ος. - 

ίσα Ό ἶσα» 1 {6 Πμηι πιεπΏτα εκ[εῖ Ἰωμωο Ασυΐγαν, Ταυτα λέγει ία ὶ (ύ. Σετς ΑΙγίρας Ι6ποτατε πι 
σ ο ὼ ται πα σα Ὁ 46 απο Ιπιεττορᾶραίαχ. θο ο) (ιοίαι ε Οτο ῥ8, χαὶ οὐχ οἷα Ἡρόδοτος. καὶ ὅτι ποὺς Βαχτοίε τη. 3 χ πα δ05 Φις {σφι αὐ Πεγοζυξο γεΓ οτί αἷς]ία. Πτειπα με / ο...» / ς / 2, αλ ζ ἐτολέμησεν καὶ αγχώμαλος η μάχη ἐγεετο. ἐπεί Π]]ύπι αἀνον[ις Βαξϊτίος Ῥυρπαν]»ίε,εἴ εαπΠ ρᾶ- 

9ὲ Βάκτεοι ᾿Ασνϊγαν μὲν, πατέρα Κύρω γεγενη- ρπαπῃ ὤφιο ΜΠαττε ρε[απι {αἱς[α.[εὰ ΒαΕΙΠΙΑΠΟ8, ᾿ 
/ / , ς 7 ᾿ . µθο, Αμυτυ δὲ μητέρα καὶ γυαῖχκα, ἔμαβον, Ῥοείημαῖῃ ΑΠγίσαι ΟΥτραϊτεπι Εαδαπιεςίθ, 

ἑαυτοὺς ἐκόντες "Αμυτι καὶ Κύρῳ παρέδυσω. Καὶ ΙηγΕΙΏαπἴεπιτπαῖτεπι ετ πχοεα ας 
9 . ος 9 
ὅτι (προς Σάχας ἐπολέμησε Κύρος, καὶ συγέλαβω 1ΡοΏῖε {εΊρ5ο5 Απιγτῖετ Ογτο ἀεάιάϊδίε, 
5 / -- αω λ , ”/’ Ν - Αμόργην τῶ, Σακώῶν µεν [βασιλέα ἄνδρα δὲ Σπα- οραθοπος ] δρατουμιωπιπήεαπι ες. 

τὸν συλλέζασα, ἐπολέμησε Κύρῳ, ἀγδρῶν μὲ ἔινῬιςοατα αι αρ ο οπης ης μι : ο ο ο μα βία, Ρε]]ήπιαιε ΟΥτο Ιπεμ][δ[ς, εἲ ΥΙτόσαπη 3 η 
Τευµα, Τβιάκοτα μυριάδας ἐπαγομέη, γυναικών ἆσπιίτεσεητα πη]]α, ΠΙΝΜΕΤΙΙΑ ΨΕΤΟ ἀοεητᾶ ή 
δε είχοσι, καὶ γα, Κύρο, καὶ συλλαμβάνει ζω- ασἶεπι εἀυχὶκ[ε: εἲ Ογταπῃ ρε το Υ6ίΩ, µετα καὶ ἀλλων πλείσων Παρμίσην τε τὸν αἱ. επι σππῃ πηυ]ής αἰῑ 6εΡ ο ος (6Γ ᾽Αμύτιος ἀδελφὸν, καὶ Τβέιό αὐτοῦ παϊδας. δἱ οὓς Ἱπετη Απιγῖς β-αιτοπι 6ε1Γ6 Εἶ5 Β1105: ΡΓΟΡ 

3 ) 3 » Ὁω 2 ΕΙὶς/8. πος εί ὕσερο καὶ Αμόργης αφείθη, ἐπεὶ καχένοι ἀφείδη- 4095 Ροδίεα Απποιρεπι Πθέταϊ πι ν 1 η ν ἴρῇ ἱ Γή {εεΓΙαΠά σα. Καὶ ὅτι σρατεύι Κύρος ἐπὶ Κροσω καὶ πή- 1ΡΠ Πδεται1 Παἱς[επε, Τ{αὰ η, 
- . Ίαπι Ιπία- ᾿ ο ο ΡΙδορεαά] τω[ο ει ΦαΓάΙΡΠ8ΡΕἱ ϊ 

Ἀυ Σάρδοα, συνεργὸν ἔχων ᾽Αμόργην, ὅπως τε τῇ ς τον μμ, 4ποπιοάο Οεβατᾶ οοπ/ίο 
ο» » ο » ” / . ον 

ς : 

Εουλῦ Οιβαρᾶ 3 Πῳσών εἴδωλα ἔύλυα ανα τὸ τῆ- , διεα Ρετίαταπα βπιυ]ας{α 1 ΠΠΙΤΟ ἑοπ/ρεξίᾶ 
: : ζ λ / ἡ Ὦ ω ν : οσα , σζσαῦδ» 

Χος Φαγταν εἰς Φέο μὲν κατέσησε τοὺς οὐοικοῦ.- ἁπιοτειαἠποο[ςἠηἱοσεπαιμεερτορίο απο να, 
ς/ λ Ἆ ολ ὶ ς ο 3 ο. 

τας, ἤλω δὲ διὰ Ταυτα Χαὶ αὐτὴ ἡ πόλιο. ὅπως {μη ἵρσα πΓροσαρτα Παοής: τα ος Ἴριμε βἰσηής, 
Τε ππθῦ Της ἁλώσεως δίδοται ὃ παρ Κροίσου ον ὁ- . Ρίατι πἴρεπι, ΟΓωῇ β]]ς ος οεριυ 
µήρου λὀγῷ, δαιμοωίου Φαγτάσματος ἁπατήσαντος ' 401π1 Οτω[ας ἀνίπο 4ποβᾶΠ] ἡ οἱοοποξϊεπια 

ο. / ον 
. ς ώ οἆο 

Κροσο, ὅπως τε δολοῤαφοῦντος Κροίσου. ὁ παῖ {υ]5[ει. ἸΝατταῖ ειῖαπι 4Ποἱα ο ιοίας 
. σ . . . 1ε1Πῖεϊ 

ο / : Οτω/[ο, ΒΙΗΒ1Π εἶις οοπ/ρεξξα ΓαϱΠ ΠΤΙ 3. 3 λ 3 ον κ Ἰ ο) ς / λ ͵ . λατ ὀφθαλμοὺς αγαιρείται' καὶ ὅπως ἡ µήτηρ τὸ ἓρ ααϊει λαμο ομαλό ο μες 
3 ο ς ον , 3 μαἩ 9 ' πάθο ἰδουσα, ἑαυτὶν τοῦ Τ6ιχουΦ αποκρημνίζει » ππυτο ρτῶοἱρίϊτατίς, ηθς ἵαππθή πποτίμα 1 ΕΤ 

! / ς ὰα αλ ο εἴ8ὶ χαὶ οὗ ῆσκει, όπως σερ ἄλούσης τῆς πόλεως, πηοᾷο, σαρίᾶ αερο, αἆ Αροϊμμισσάρπον Ἡἳπράο 
προς τὸ ο) τῇ πόλει ἱερὸο τοῦ Απόλλωνος Ὁ χα 1Π11)6, 4 εου[ωβεήτ,αοπιοττυα Πτι ης τ6Γ- / , ό κ. . . : ελ ταφεύγει, καὶ «νήσχει. καὶ ὡς τρὶς ο) τῷ ἱερῷ πε- ἴεΤΙΗΠΙ 1Π Γρ ο πασά ο σὲ, ἀμαηνῖς 
δβεὶ ὑπὸ Κύρου, λύεται τρίτο ἀοράτως" χαΐτα Ὁντη ατίο οου]ο Τα]]εηίε 1ο πππαυε οὐ” ; κο. / κ τὴ κ αρ ἴεπιρ]ο Πρί]]α οἰγοιππρο[τα ε5{εηῖ,ΕΟΓΗ! πει σφθαγίδων τῷ ερ επικέιμενώγν Χα τούτων την Φυ- : ἵςῃ ος[ος” ποπιοάο 1ῑέ ν ος ο ή . ΄..  Ποαάῖα Οερατα οοπιπ]δία ε5[εῖ. 4 Ἂμια- 
λακήην Οι βαρα ἔμπεπισευµενου. ὅπως τε οἱ συγδού- Ἰ]ής αἱ υπα οιῖη Ογ/[ο νἰηξῖ βαε ιαπ ὃς νις 

, / ε νι δη µενοι Κρυίσω, τὰς χεφαλας απετέμωοτο, ὢς κα]α-- τα Εμετῖπτ σαΡῖτα » αἳ 41οΓ1Π1 ριοφ[οδε τι πι 

ον τω . : 115 
οὐ τοῖς [βασιλείοι, καὶ οξφεὶς ἀσφαλέστερον, (ρω- Ἱπ τερίας εάες αἀἀπέξιπι νπόλωπιαμε πο 
τῶ καὶ σχηπτὠν ἐποεχ»θτων, λύεται πάλυ" {πἱδ[ε:Γεὰ απμπῃ τοπία ἑαἰπήπα μας 21” ην 
καὶ τότε μόλις ὑπὸ Κύρου ἀφίεται, ἐξ οὗ καὶ πε- τυτ{ηπῃ {186 {ο]υῖαπ1: τππαπ6 ΟΥΤΗΠΙ Οταν 

δη . , , 7 / 4ετη επ] π]]δ[ατη {εςΙς/6. α ααοτεροϊς 
ον ο ἔδωχε ο, ά ο ο ολ ορμή επι ας ΠΗππαπ]ϊαΓ]5 οβῖσιΐς ΕΠΙ ριο[ρν 
Βαρήνη, ο Εκβατάνων: ο ἡ ἅσαν πει µε Πε ίπῃ νετο αβεπι πηᾶρηαπιΠοπηίπε με, 
πωτακισχίλιοι . πελτασαι δὲ καὶ ἀκοτισαὶ καὶ Ῥτορε Βεβαϊαπα εἰ ἀοπανετῖε: 1Π αααοαι ος, 
τοβόται, µύριι, Ἔτι ο δὲ δαλαμβάνει ὧς ἀπτοφέλλει 46 πη]]ία εφ ή ειπα, Ρε]εαίοσιπη απϊεπη 1 6 { 3 / / Δ ς 5 ( : 9 ΄ τν ν Κυρος ον Π]ερσίδι ἆ Πετισάκαν τὸν 5 ἡμιάβίωα, μέγα ΤΙΙΠΙΕ αἳ {αρ]ετατίοσηπα ἀεσεπα ΠΙΑ ειῃα” 

ΟυταΠῃ ΑπιοζΆ 

επίαπι, ΟγΤΗΤΗ οππη 1 θαςἶς Ρε ΕΠΙ σεββδίε, εἴ αλ. 

5 » / / ας . ; σαι. ᾖ παρ αὐτῳ δυνά μενου» ᾿ογέγκαι ἅπιὸ Βαρκανίων Α- πιεπιοταῖ 1ζεπι (Ποπισάο Ουτις Ρεῦή πατε να 
φυϊγαν, ἐπόθει γὰς αὗτόρ τε καὶ ἡ θυγάτης Α. εὐιπα, αμ] αριὰΊρουτη Ρἰωτίσιαπ) 1 βαγσαί ἡ 
μυτι Τὸ πατέρα ἰδῶν, καὶ ὡς Οίβαρας βουλείι 108ὲ»1η Ῥεγίας πη/[ετῖῖ ο ο «δεῄα ραιτοσινΣ- 
{ Πτισάκᾳ οὗ ἐρήμῳ τόπῳ καταλιπόντα ᾿Ασυί- ὂ ο ἰσα το ο απ αραπαοορ(υμν 
γῶν 2  λιμῷ καὶ δίΨΗ ἀπολέσαι" καὶ γέγοε, δὶ μη ον πο. Ισεο ΑΟ ρι. 
ο υπγίων δὲ Τοῦ μιάσματος μνυβέντος, Πετισά-- Ππαιεταῖ, εἰ βιπιε Πεἷαμε σΟΠ μα: 4ο Ῥού[- 

ας πολλάκις αἰτησαμέης ᾽Αμύτιοε εἰ τιμωρίαν ὅναπαεος. Δε]η Γοπιη]ς [οε]οτο ρβίςιγζοπι γμά 
παρα. Ἓυρου ἐχδίδοται, ἡ δὲ τοὺς ὀφθαλμοὺς ἐξο- «ἂς ριπίοπάἡς ἱταβῖευτ Αππᾶς απ οᾶϊτ, Ρο]]επ- 
ῥύζασα, καὶ τὸ δέρµα περιδήρασα, ἀγεσαύρω- «Χροίιεεηῆ, []ανειο οσπ]οδεἰσῖ- Οεὗατα» 48- 
σο Οβαμα, δὲ διδιὼς μὴ τὰ δμδίωτ πίσείαις - τυς ἀείταχ]τ, εἲ οταςῖ ἀείπάε αΣ1”" η ματ αμδν. επ], ΏπΙεΠΕ ΠΕ εαἆεπι αι1ςΒ Πἱοραίεο ο πατε 

/ λ τω 
χαίτοί Κὐὺρου μηδὲν τοιοῦτον ἰσ ; ο τει με) : οι δώ ιν ον χυριζομόνου πρκχα-  νὶςΟΥταςπη]]τα]ε(ς ρευπιίς(αἳ η 3 βυἱ πιοῖ- ο ρ ο ον ας 9) ἡμερῶν δέκα», . Ἠλ]οπηίηις «θοσπῃ ἀἴετωτα 1ποάῖα ας οβριοπάς ἑαυτὸ ἐξηγαγο, Αφυϊγᾶς μαγαλοτεθεπώρ ἐ- τοπισοπίαϊνίε. Α[γίσα» νετοτιαρη ο σαὰᾶ”. ; π 3 αρ 2 -ὰ 

. τάφη, καὶ ο) τῇ ερβμῳ ὃὲ ἄβρωτος αὐτοῦ. Φιέµει- ἆεηιε Γερυ]τις εσε, 4ιήρρα ἵπ ἀείεσίὸ Γης α [ος 
αν 6ῦ νε Νε εἶηδ Ιπιαξέαπι ρετπιαπῇς,πεαΒέ πι 

/ 

2 ν΄ 9 ΄ ' : ο αί 

1. Ώε δαοῖς εἰ ῥος ΟΥγὶ 2ο] αγία {ΟΥΡβΕ Φλά2ο τι. ο. Ἠόλινα λέγει πράσωπα Σάβδεσιν έσαν ον 
ὑπερμήκεσι κοντοῖς, Νυκτὸς ἐνδεδυμένα. ἴοαμ. Τπρίσρι δή. τ. 8 Οτα(ᾳ5 σοπΕαροτίτ, ρεπΠεττα ας». ιά. 
(πο ῥαγΜε μίαν 1 ῥΥΦοεΕΡ{ΕΥ1 ῥαμ// σΠΜευΕΥΓ η ῥεΥρεγΑή: Ενμάέση (Βί οὐ θνήσκει) ῥίαπε 24 Ρο νηγ 8] οσα] οορ ΟΤβ ζω αά εἶμο 900 γέ[εγωηη, 4. Είηο ο/η «ορῦ. Δγποη/. Ῥαρήνή» ολ Αγ” δίας, ἐγγὺς ᾽Αγβωτάνων. ϱ1ἱ οί 4 έως υοοῖς ΓοΙρήα: Κτησίας πανταχοῦ τῶν Περσικῶν τὸ παρὼ Μήὸν - 

Αάτανα διὸ τοῦ α γράφει παρὼ δὲ τοῖς ἁρχαίοι διὰ τοῦ ε. 4, ἱδ β]ωγα, ο ο. 
Κάνες Ἐν τν τηε |. ὅρι τὴν τῶν εἰδώλων ἐμφάνισι. ῦ καταφεύγει ὃ Κροῖσος, κ. ϐ. Ὁ. Ἠ. Ἅ ϱ τν 1 σμ:. 
2μες ἡ μι έῤῥενος 2 κος Ἴᾳηρ. Πετ/σακῶν Ρ β΄ εὐνοῦχον μεγόλως {40 εε {η εστι πρ ή 
είς Ἀθά. Ἡν 5, {; Πετισάκαν Ὁ. Ἡ. οἱ σά ο) Πετισακῶν. :Πετισάκα ον. 

ορια τμ 

ο δα 

πρ αλα. 



| 
| 
| 
' 
| ; 

ΗΙΘΤΟΕΒΤΑΕ ΕΧΟΕΕΡΤΑΕ. 
6οΠΠΕ[ΙΠΠ. Ιεοίες επΊπα «λάἆανετ αἵής, ἆοπες Ρε- 

6ιΙ[ασας τενετ/ας αςαϊρετεῖ, {ειναδαπῖ, ΟγΤή5 
ἄυἴετη πάνετ[ας 1 Ώειρίσες εχρεΙΕΙοΠΕΠΙ {15- 
αἳρῖτ, αποτάπιτεα εταῖ Απιοζοους: αἲ Ώετθιες 
εχ Ιηῇά119 ῥτοάύσυπῖ εΙερμαπίες, ας ΟΠ] εφπ]- 
τε {ηραητ. πδί Ίρ5ε ΟΥΤΙΦ εκ εαῖο εεοα]α!τ εἰ 
ουἶάαπι Τπάή5., (παπι 1παῖ Ώειρίεῖρας 1η Ῥε]]ο 
οροπι Εετεραπῖ; α απδις εε]απ αοεερῖος εἰε: 
Ῥήσητες ἵη Ῥο]]άπα ἀποεραπτ.) Μας 1ρίτατ Ιπάις, 
αυμπι Ογτις ἵαπι «εοἰἀ!ς[εξ, ευη Ιασμ]ο νι]Π6- 

ταν]τ {10 ςοκαΙπ{επιοΓ6ε: εΧαἲΠο γυ]πεΓεροδί6α 
ΠΙΟΓ{Ι15 θ6ἳ. τάπα Ύετο ἵρδαπι αάμας νίναπι, 

Ὁ. ουππα ζαπαίματες {11 ογαχῖς{εηῖ», αἆ σα[ἶτα ΡΙο- 

{οξη (μπε. Οκεμθαεταηῖ αιἴείη ἵπ Ῥηρπα Ί]α 
πια] Ῥετ[ῶ, εἰ εΡᾳμαἱες Πηπιετο 12611668. παπι 

Ζ1οταπῃ 4άοάπε Χ. πη]α σεεῖἀετο. ΑΠΙΟΙΡΕ5 
γετο απάτη ααάϊνίσ[εῖ αποά ΟΥΤο εοπΏρεταῖ, 
Γεβῃπαπτετ νεπῖτ, Φασαταπη εαΙπ νΙβΙΏ πη]- 
ἴα ἀποσῃς. εἰ α παπα Ῥοσ[ῶ ας Πετρίςες Ίπῖετ {Ε 
εοηβ]χ]σίεπε, ἴαπι τεπαε ῬετίΦ ας ας Ρῖ- 
δπατυπε, πὲ ρεῃες 6ος Υἱξεοσία {αεσίτ: 1ΠῖεΓ{6- 
ἐνο Ώειβίοιπι τεβε ΑΠΙΟΓΦΟ», εΗΠ ἀπορις εἶΙ5 
Π]]. οσσυύιετιτῖ αεί Ώετρίουα τπ]σ]ηῖα 

πη]]]ία, ῬοτΏταπι πονοαπι πα]]ία: εἲ τεΡΙΟ 1Π ᾱ]- 

ὃ οΏεπῃ Ογτὶ «οπεερῇτ, 6ΥΤΠ8 ΨεΤΟ {40 πιοτῖ]5 

ἵεπιρι» ΟαπιῦΥ{εΠ ΡΤΙΠΙΗΙΗ ΠΠαπῃ τερεΠα ογεᾶ- 

ψἱε: Ἱηπίοταπι ΨεΙο Ποπιῖπε 2 ΤαΠΥΟΣαΙΟΕΙΗ; 

ἀοπιίπηπι 3 Βαδιγίοχαπα εὉ 1ρῇ8 ΤερΙοπ15,Πες- 
ΏΟῃ Ομογαππίοταπα» Ῥατιμίοτάτηα με εἰ Οαππηᾶ” 

πἱοτυμα: οἴατ {αα5 τερίοπες α Γτ]ρατο {ο]νεπάο 

Ίϊρεαα Ναβέτος, Παϊιῖ. Ἡσκ δρίίαιπς απἴεπα Π- 

:.Ῥετῖς, 4 βρίιαάεῖα 4μ]άεπι Γειρῖςίρυς Ρ{{ε- 

εἷε, Μεσαδεσπεπι απζεπῃ ΒαΓςαΠ115: 6054116 πια” 

Ὁ τὶ {π οπιπΙρς οΡΙΕΠΠΡΕΙΑΤΕ Ἰηδᾳτ. ΟαΙπεΙαπι 

α]]ος οἳ τηµειιο εἲ εὔπη Απιοϊςε ἀεσίείαδίη απι]» 

οἶίαὃ εα[ΗπιοπΊαΠη Ίππρετε γο]α]ε: αἳ 115 αι» 

ἀαπί αἱ 1π πππταα Ῥεπεγο[επεία Ρεπιαπετεηῖ; 

οιωπία, ἔαυ[ία Ρτεσαραίασ: αἲ 1195 απ ΡΠΙΟΓΕΒ 
ἠπῖησίαπα ἀ]ατυτί ο5(οπῖ, ἀενονοαραι, ΗΙς ἀῑξ]5 

ἀἶεπι [παπι οδή1ε, Γετιῖο α να]πετε αεοερῖο ἆῑς, 
αυ πα απΏος Πρίπῖα τερπαν]κ{εῖς, «άΐμιε δές ᾖ- 
πει ῥαδοί πείς (Με (ΟπΔΙ1 [ἱβεγ. 

ϱ ιοεείπιις 9έτο α Τέρπο (απῦγς ἱπαῖρί 
Ἠ]ς τερηυπι αἀερίις Ρραιτίς ΠΙΟΣ 6ΟΓρΗ5ΡΕΙ βᾷ- 

5αραϊεπη επηαςΗΠ1ΙΠ Ῥετβαπι Γερε]ιεπά σπα παῖ- 

Πε. ει αἰἷα απεπιαάπποάυπι α Ραΐτε σοη/Ώτμῖα ϱ- 

της, αἀππϊηταν1τ. ΡΙΗΤΗΠΗΤΗ νΕΓΟ αριά Ίρδυπι 

αι]οσ]εαῖς να]εῬατ Απιαγτας Ηγτεαπ]!ς: ες 

ευπισ]ής ααίεπ1 Ιχαδαῖες εἰ Δ{ραάαῖες εἰ ΒαΡᾶ- 

ὕαιο», αμἱ ειϊατ! αριἀ Ραΐτειη ππααίτημ {πετας. 
Ῥοςι Ῥετ{ασθ επῖπα πποσίεΠᾳ »μίς αἀνετ[ας ΑΕ- 

σγριαπι εἰ Απιγιίιῶυπι ΑΕΡΥΡΕοτυπι Τερεπι 
εχοτοϊτήπῃ ἀπςῖε, 4πππι ΟοΠΙΡαΡΠΕΙς εηισμα5, 

ουἱ ΡΙαππαπι 4ρυά ΔΕΡΥΡΠΟΤΗΠΙ τερεπῃ Ροῖς- 

ἴας, ροηΐθς εὲ αἰία5 ΔΕΡγΡρίΙοτήπῃ Τες ΡΓοά1]5- 

ἴοι, πε Ίροο ΑΕργρᾶ ρτῶ/εδλήταπι εοπ{ΘάΠεΓθ- 
ἔωχ, 14 αιιοά {αξζατη εδε. Ιῖα ΕΠΙΠ1 ΠΠ 60 απι- 

Ὦγ/ες ραξτις {Εαεται/ρτίπιατη Ρετ Γχαθαϊεπι 0οπι- 
Ῥαρμαί ραϊτιε]ειη, εἰ {αἱ 1ρδε νειρῖς Ῥοδίεα, 

: Ὅσααπι απεπι Απιγτιυπι νίναπα οερὶσ{εῖ, Πμ]- 
Ίο αἱίο 1ρδυΠΏ ἀεισίτηεπίο αΏεσῖε, πίᾷ ααοά 1]- 
Ίυπι 1π ῥυία εἶπι {εκ πι] ρας ΑΕργριίοτΙπὶ 
αυος ἴρεε ἀε]ερίε, τε]ερανίτ. δεὰ ες ππ!ναι/απι 
ΑΕργριαπι {αδερῖς: οριεταπίῖᾳπε 1Π εα Ρηρηα 
ΔΕργριοτιπι απἰπαυαρίηία τηί]ία,. εἳ Ῥου[ᾶ- 

ἵοτηπῃ νἱρίπῆ, Οπἱάαπα απἴεπι ππαβης 6η] ποίπεα 
| εταῖ 

γο 0) 

πώ. 6ἱ γαζο. 4. Φρίαοεῃ [ί 

ἒἷυυμς. 8 

: Ῥαρηκανίων, 
Ἰδμλβάτης, { µε. ἦν. Ὁ. Ἡ. 
Ζ Ίζαβατ. τοῦ Ἱοομφαρβ. 1). Ἡ. 

ος Ὦ. Η, αά Ῥ8ς. 41. Ῥμοῖ, {π. 118 

ο συνεμώχου 1). Ἡ. 

ο ἰ εὲ ζῶντα. 

ἆ Δὲ ὅ. Ὁ 

ΤΠεορΗ, Φηοερά Υετρᾶ ζωγρίαν ἔλαβον. 

61 
ἵ ὁ ἠεκβόρ, λέωτε, γὰς ἃ αὐτοῦ (Φασὶ) μεχξί 
Ρ Πετισάχα πάλη έλθει καὶ ἀναλαβεῖν » ἐφύλαττοῦ 
ΤΟΝ εκρόν. Κύρος δὲ σρατεύει ἐω Δέρβικας» Αμ. 
ραίε βασιλιώογτος αὐτῶ" καὶ ἐξ οὐέδρας οι Δέρβικεέ 
ἵσῶσῳ ἐλέφαντας, καὶ τοὺς ἱωσει Κύρου τρέφου- 
σι καὶ πίστει καὶ αὐτὸς Κύρο» ἐκ, τοῦ ἵσωου, καὶ 
Ινδὸς ἀνήρ' 9 (συγεμάχοτο γὰρ καὶ δοὶ τοῖς Δερ- 
βίκεση, ἐξ ὦ καὶ τοὺς ἐλέφαντας ἔφερο)) οὗτος οὖό 
ὁ νους πεω"τωκύτα Κύρο βάλλει ἀχοτίῳ ὑπὸ τὸ 
ἰσχίο, εἰς τὸν μηρό» ἐξ οὗ καὶ τελευτοᾷ. τότε δὲ 
ζῶτα ἀγελόμεοι αὐτὸν ὃι οἰκεῖοι, ἐπὶ τὸ σρατόωε- 
δον ἠέσαν, ἀπέθαιω δὲ ο) τῇ μάχη καὶ Περσῶ πολ- 
λοὶ καὶ Δερβίκων ἶσοι. μύρια γὰρ καὶ αὐτο. Αγ 
µόργηε δὲ περὶ Κύρου ἀχούσας, σωουδῇ παβαγίη» 
τα έχω Σακῶν δισµυρίους ἰπσέας, καὶ πολέμου 
συῤῥαγέτος Περσῶι καὶ Δερβίκων, Ἠκῷ κατακρά- 
τος ὁ Περσικὸς καὶ Σακῶν σρατό, ἀγαιρίται ἃ δὲ 
καὶ ὁ τῶν Δερβίχων βασιλεὺ;α ᾿Αμοραϊος, καὶ αὐτὸὲ 
καὶ ὁἱ δύο παιδες αὐτοῦ. ἀπέθαο δὲ Δερβίκων μὲν 
τβισμύριοι» Ἠερσῶν δὲ ονιαχισχίλιοι, καὶ ππροσεχώ- 
ῥήσω ή χώρα Κύρῳ. ἉἈἹύρός δὲ µέλλων τελέυτῶν; 
Καμ[ύσην μὲν τον πρῶτον ὑῶν, βασιλέα καθίς-ή, 
Τανυοξάρκην δὲ τὸν νεώτερο» » 6 ἐπέφησε δεσπότη 
Βακτείων καὶ της χώρας, καὶ Χοραμγίων, καὶ Παρ- 
σίωνς καὶ Καρμωίων, ἀτελέι ἔχει τὰς χώραξ δὶο- 
ρισάµεο». τῶν δὲ Σσιταμὰ παίδω, Σωιτάδην μὲ 
Δερβίκων ἀσέδειξε σα]ράσσην, Μεγαβέρνην δὲ, Ἡ Βαρ- 
κανω), τῇ μητεὶ δὲ πάντα πείθεσθαι προσέζαττε. 
καὶ ᾽Αμόργην Φίλο τούτοις, τῶν διξιῶ ἐμβαλλομέ- 
νο ἐποίτο, καὶ αλλήλοις' καὶ τοῖς μὲν εμµένουσι 
Ταὶς “πρὸς αλλήλους εὐνοίαις αγαθὰ ἠὔχετο, ἐῶηρα- 
το δὲ τοῖς χειρῶ ἄρξουση αδίκωι, τάῦτα εἴσῶ , ἐτὸν 
λεύτησε τείτη ὕσερω α-σὸ τοῦ τραύματος ἡμέρῳ,, βα- 
δα ἔτη λ.. ο) οἵς ὁ ιά Κτήσίου λόγος τοῦ Εέγι» 

ου, 

Άρχεται δὲ ὁ Ιβ) ὧπὸ τῆς Καμβύσυ βασι- 
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λείας. οὗτος βασιλεύσας ασέσαλε τὸν τοῦ ἰ πα» 
τεὺς διὰ Βαγασάτου τοῦ ἡμιάῤρωος εἰς Πέρσάρ Τα» 
φήναι νεκρό καὶ τἆλλα ὢς ὃ πατὴρ ὠρίσατο , 
δωκήσατο. µέγιςω δὲ παρ αὐτῷ Ἠδύατο ᾽Αρτα» 
σύρας Ὑμρκώις' τῶι δὲ ἡμιαβῥένων Κ ̓ Ιξαβάτης τε 
καὶ ᾿Ασσαδάτης καὶ Βαγαφάτης», ὃς καὶ πἀρὼ 
τῷ πατεὶ 1 µέγισος, καὶ μετὰ τὸν Πετισάκά θά. 

- { 3 θα ναΤο9 οὗτος Φρατεύει ἐπ᾽ Αἴγυστο, καὶ πι «τὸν 
Αἰγυστίω βασιλία ᾽Αμυρταιο ὦ Κομβαφέωέ πο 
Ἠμιάβρωο, 6 Ίν µέγα δυνάµωοο παρὰ τῷ Αἰγύ- 
ατίων βασιλᾶ», κα]απτροδόντος τάς τε γεφύρας καὶ 
τάλλα τῷ Αἰγυωτίων πράγματα» ἐφ ὁ γθέ- 
σθα ὕσαρχος Αἰγύωτωυ, καὶ γέγωε, ταυτά γὰβ 
αὐτῷ Καμβύσης διὰ Ἡ Ἰξαβάτου του Κομβαφέω» 
ανεψιᾶ συγέθέο, καὶ αὐτὸς οἰχειοφώνως ὕστρο, ο ἕω" 
γθίων δὲ λαβών, Τὸν ́ Αμυρταϊο » οὐδὲν ἄλλο κακό 
εἰργάσατο Ἰ ὅτι εἰς Σοῦσα ανάσωαςο) σὺν ἐξαλισχ!: 
λίοις Αἰγυπ]ίοις, ἓς αὐτὸς ἡρετίσατο, ἐσοήσα]ο. καὶ 

τὸν Αἴγυσ]ου δὲ πάσαν ὑσέταξο, ἀσέθαων δὲ οὐ τῇ 

µάχ, Αἰγυα]ίων μὲν μυριάδες πό]ερ ΓΠερσῶν .. ο. 

1. Ὀογδίες (ἡπζής εδ. 3511.) ῥύῤ]ηΣ εἲἰ Εγοσηίς οἱοίμας. 4ρο]]οπίης ἀμρήοα εἰ δή. Οίας 0ὲ- 

εγδίος υ0οα!» αμί Τεγλίεον. ο. ΦΠΕΙΔΕΒ ΟΤΙ ῥετρείο Γ[ογρζοές ΠΟΗΠΑΜ: α. }14εμάμς σε ῥὲς δὴ0- 

Ἱκωήίσησε. Α ἐπέση. ὮΤ, Η, 
ᾖ Ἰζαβότη». Ό, Η. αν. Ίο, 

Βασ. ᾽Αμυρταῖον" κὶ νκᾷ ᾿Δμυρτοηι Κομφαβέωςι Ὁ. Ἡ, 

2 Ἐπτονισαίληι δύ8 

ΚΚ 9 

698 

Ἴρρη. | ς  Ἕδα ο μ., 
.ΥΡ αὐτοῦ, Φησὶ µ. Πετισᾶκα. ρ. Π, εἰ αὖ ογση Πετιωκὰ, ο ᾗ Ρο 1βΟΜΑΜΗ Πετισάκαν» 4 [) θεα. . 

Π. ο αλ] ᾽Αμοῤῥαϊος» 

ὃ π. νεκρὸν δ. Ὦ. τ. ή. ε. Π. ταφή (νεκρὸν) καὶ τ. Ὦ. Η, 
3 τῶν ΑἴΥ. τὸν ω Νμῃ, οἱ, ο. 35. Ώεµ/έΓ. Ώι Ὁ. 94έ ΗεβεΖ. /εά ζωφρίᾳ ἑλεν 



οὐ πμίρικτττες το. τΞ καιρο παμαατοι |. κος ο ο δωρο ναδοςμδιας ος Ἱνπβηκτ-το ο ς 

ποσο ασ πρρας ατα ρα τε 

Ελ πώ καλώ κο υρ-ᾱ--ᾖ 

65ο 

ὃτά ΕΣΧ ΕΤΕΦΡΙΑΣ ΡΕΕΣΙΟΙ8 

α Μάγος δέ τι Ὁ Σφεδαδάτης ὄνομα, ἁμαβτήσας 
καὶ µασιγωθεὶ ὑπὸ Ταυοξάρκε, ἀφικεῖται πρὸς 
Καμβύση, οὐδιαβάλλων τὸν αδελφὸν Τανυοξάρκη! 
ὡς ἐπιβηλεύοντα αὐτῷ καὶ σηµέο ἐδίδη τηε ἆπο- 
ᾳάσεως, ὣς εἰ κληθεη ἐλθεν, εκ, ἂν ἔλθοι. δηλαι 
τοίνυν ὁ Καμβύσης ἐλθέω τον ἀθελφόν ὃ δὲ, χρείας 
ἄλλης ἀπαιτύσης µέευ» αγεβάλετο, παῤῥσιάζι- 
ται 5 ται διαβολαϊ πλέω ὁ μάγος, ἆ μυτις ὃὶ 
ἡ µήτηρ τὰ του µάγε ὡς Ἡν ὑπωοβσα, οὐεθέτει 
Καμβύσην τὸν ὑιὸν μὴ πείθεσθαι ὁ δὲ ὑπεκρίπετο μὲ 
πείθισθαι, ἐπείθετο δὲ µάλισα, διαπεμψαμέΏ δὲ 
τβίτον Καμβύση πθὸς τὸν ἀδελφὸν» παραγίγέται. 
καὶ ασπάζεται µεν αυτον ὁ ἀδελφος, 9 δὲν δὲ ητ- 
τον αἀγελεῦ ἐμελέτα, κρύφα δὲ ᾽Αμύτιος εἰς πεᾶ- 
ἕμ αγαγέη τν µελέτη έσπευδε. καὶ λαμβάνει πέ- 
ῥας ἡ πβραξιο. ὃ Ὑάβ τοι µάγοσ βΗλῆ, τῷ βασιλὲ 
χονώνῶν, βελεύει τοιβτο ὅμοιο Ἂν αὐτὸς ὃ μάγος 
χάρτα τῷ Ταγνυοξάρχη. [βαλεύε τοιγαροὺν αὐτὸν μὲν 
ον, τῷ Φαιερῷ» ὡς δήθεν ἀθελφοῦ βασιλέως κατει- 
πόντα τὴν χεφαλὴν προγάξαι ἕ αποτµηθ ναι, ο) 
δὲ τῷ χβυπτῳ ἀναιρωήναι Τωυοξάρων, καὶ τὸν 
ἐκενε «ολήν ἀμφιασθηναι τὸν μάγο ὥσε καὶ τῷ 
αμφιάσματι νομίζεσθαι Τανυοξάρκην, καὶ γίνεται 
ταῦτα. αἵματι γὰρ ταύρε .. ἐξέπιο, αναιρῖται 
Τανυοζάρχη». ἀμφιάζεται δὲ ὁ μάγος, καὶ νομίζε- 
ται Ταγυοξάρκη». καὶ λαθάνι πώντας ἐπὶ πολὺ 
χρόνον, πλὴν Αρτασύρα καὶ 6 Βαγαπάτου καὶ 
 Ἰξαβάτεη, τέτοις γὰθ μόνοι Καμιβύσης ἐθάῤῥησε 
τὸν πεαξυ. ἵ Λάβυζο δὲ ἵ ἡμιαῤῥένων τὸν πρώτο 
ἃ Ίσαν Γανυοζάρχέων “προσκἀλεσάμενο ὃ Καμβύσης, 
καὶ τὴς ἄλλες 1 ὑποδείξας τὸν µάγον ὡς ἐσχημά]ιοο 
καθεζόμεον, », Ττον (ἔφη) νομίζετε Τανυοξάρκην; 
ον ὁ δὲ Λάβυζος Ὑαυμάσις » Καὶ τίνα ἄλλο, ἔφη, 
22 )ομιθμεγ; τοσῦτου ἐλάνθανε τῇ ὁμοιότητι ὁ μάγος, 
ο ἐκπέμπεται 5ν εἰς Βακτρίθεν καὶ πράττει πάν- 
τα ὡς Ταγυοζάρχης. πέντε δὲ οἸιαυτῶν διελθόντων, 
μηύεται ἡ Άμντις τὸ δράμα διὰ Τιβέθιως τοῦ ἡμιάρ. 

ῥωοσ, ὃν ὁ μάγος τυπτήσας ἐτύγχανε καὶ αἰτῆ 
τὸν Ὢ. Σφωδαδα την παρα Καμβύσε, ὁ δὲ εἰ ὀιδωσυ, 
ἡ δὲ ἐπαράται, καὶ πιῖσα Φαρμακο, τελιυτῷ. 
Θύει ὁ Καμβύση:, καὶ τῶι ἱερίων σφαζοµένων αἷμα 
εἰ ἀποῤῥι' κα) ἀθυμει καὶ τίκτει αὐτῷ ἡ Ῥωξάνη 
παιδίον ακέφαλω΄ καὶ πλέο ἀθυμε. καὶ ὃν μάγοι 

. / 3 Ν ον ὦ "σα 

λέγουσι αὐτῷ τὴν τῶ τεράτων δήλωσῳ, ὅτι Ὁ οὐ 

ο 
καταλείψει τη ἀρχης διάδοχο καὶ ἐφίᾳ'αται αὐτῷ 
ὅ µήτηρ οὗ γυκτὶ, ἀπειλᾶσα τὴς µιαιφοίας" καὶ 
πλέω ἀθυμέι, ἀφικόμεο δὲ εἰς Βαβυλώνα, καὶ ξέων 
ξυλαριο µαχαίρῳ», διατριβής χἀάρή, παει τὸν μηρὸν 
εἰς τὸ μῶ, καὶ ἐδεκαταῖος τἐλευτῷ, βασιλιύσας 
Φυσῦ Φέογτα εἴκοσι, ο 

Βαγαπάτης δὲ καὶ ̓ Αρτασύρας, ποὺ ἢ Καμβύ- 
σής 9 τελευτήσει, Εελεύσαντο βασιλεῦσαι τὸν μα- 

(γω, καὶ εβασίλευσων, ἐκείμε τελευτήσαντος, λαβὼν 
τῷ Καμβύσεο σῶμα Ρ Ἰξαβαάτης Ίγεν εἰς Πέρσας, 

ο μάγο δὲ βασιλεύσαντον ἐπ ὀοματι τὸ Τανυοξαρ- 
κάν ἦκε Ἰξαβάτης ελ, Περσίδος, καὶ κατειπὼ τῇ 
2” ο φρα- 

απ. Θπισχάσιη ΠΠΑσΙΠ1 εθη//αΠ{6Υ Πεγομῖοέ. Όοσ//. 

2 Σφωδ. Ὀ. Η. ο δὲ ταῖρ, . Ἡ. Ῥ Ἡ αςε ος 
εν. Ἅᾳλ9. Ίήαγο. ἐπεὶ οὐδὲν ἀνελῶν ἐμελέτω. Ἱ ὠνατμηθῆναι. ὧθ δὲ. 

εταῖ 1 θρεπάαάαεϊ, απππι {α]{6ι οὐ ἀεμέμαπι 
νεϊρετῖρας α Ταηγοχατσε στ[!ς, αζσεάῖξ 84 
Οαπιῤγ/επι, εἰ αραιά εἶπι Παιτεῃ 1 απγΟΧ8Ι- 
σεπι ἄοσιιαξ, 6ΗΠη 1Ρᾷ ΙπῃάΙηβ πποΗ τί 4ΙΕΕΠΣ: 
αἴβαπιεπίαπ οῖατη τερε]]οπ]ς αἀάΕΠ5, απσά, . 
Ώ νοςβταιυχ, Ποῦ ναηίτεῖ, (4ΠΙΡΥΙ65 1619 τ. 
[παιτοπη αἲ {6 νεπῖτε Ἰαῤετ, Ί]]ε νεῖο ἀἰΙ4μο Π6- | 
σοςϊο ἀειοπτυς, Ῥτο[οξοπεπι ἀἰβαμτ. Τ ης 
νετο πιαρςς ειπα απάαοἶιις οΓΙπΙΠαΙ. Αίπια- 

τετ Απιγτίς 14 αιοά εται ἄε ΠΙαΡΟ {Ηρισαἴᾶ» . 

Οαπιῤγ/επι ΒΠαπα πε Πάεπα Παβετεῖ Π8ΡΟ» αά- ἃ 

ΠΙΟΠΕΡαΤ. αἲ Τεχ {6 πο οτεάετε Πηβεθαῖ: 41ΗΠῃ | 

ΤΕΠΙΘΠ ΠΙάΚΙΙΠΟΡΕΤΕ οτε στεῦ, ΟΠ αΠε(η ἴσΤ 
ὕἴσπη α ΟαΠΙΡΥ{Ε βίαἲεσ εδίξε αεσεΠτδ» νι 
ἱρευπηαιε Εταϊςί απιρ]εκατας εδ» 414πῃ η] 0- 

Πηίπιις ας 1]]ο Ιπεεγβσίεπὰο σοβίτατεε- {54 ΠάΠ6 

εορἰταιϊοπεπι αά οχίτυπα Ιπ/οῖα ΑπιγΠάς ΡΕῖ: 
ἀάσετε «οπαΡα{ΠΙΤ. 14 αυοά Ρετ(εστΙπ] οί. Π4ΠΙ | 
πηᾶρι «οΠβΙΙΗΤΗ οΠΙΤΕΡΕ ΟΟΠΙΠΙΙΠΙΟΞΗ5/ μπης π 
ἀο]ηπι πιαςµίπατητ: ΟΠ μπα 1ρδς ο 
εδίει αππι]πις, «οΠπΠΜΗΙΗ ΤΕΒΙ ἀαῖ ἴτ 1Ρ ο μ 
αὑαπη {α]{ο [Γαιχὶς τΕΡΙ8 ασσι[αϊοσί, 6αΡ8 Τα, 

(πάϊ «οἵαπἩ οπηπ [θες 1δεβῖ: 6Ι8Ιη η 
ηγοχατσεπι Ἱπτετβοί Ἡπρεζεῖ» να ὅ 
νείεπι Πο ΙπόυΙ πιαρυ5 Ρο[μ]αῖ» Ἠί ος μν αν 

νε[ῆτα Ί πηγοχατςες εδ[ε 1πά1Εείατ. ας μς, 
Πιηῖ, 32 παπι Παι/το Γπηρυήπε Γ4ΠΠΙΠΟ 1η{έ ἡἡρ 

τὰς ΤαΏγοχατσες; αἲ ΠΠ8ΡΗ5 115 νείε η αν 
τσ, οἳ Έαπγοχαϊςςς εχι[Ηπιατ» μας ος 

τοι ΟΠΊΠΕΟ Ρζᾶίες Απιοῇῄταῦ, ΡΡΑΡΑΙ αμ. 
Γχαραϊειη, Πὶ5 επΊπι {0]186 ΤΕΠΙ ΟππιρηίΕξ ἀρο 

νυν 

κ σα 

ισθον ώς. λος τν 

Γεω οκ 

Αο ο πῤρως  μο 

1 1« ν 

1407709 αι] ΡΙΙ το αι εδῖ. (απιῦγ{ες αΏἴεΙη ον οἱ 4115 
της εταῖ ἴπτει ΄Ταηγοχσαϊςίς ειπα ολ ος. 
αἁ {6 νοσαϊιῖσ, ΠπαριπΙ Π]ία νεί[ιε παπα ο ν 
τεπαῖς {οάεητεπι, ἀϊχίτφαε, Ηυπο δη, 
οχαἵσεη οχ(ἠπιαεῖςΏ Πα ῦγ2119 Υείο ή 
Θπεπι ααπι, ἀῑχίε, οδ[ε ριτειηδζ Λάθο ω 
Ρῖετ ΠπιΗταάίπεια πηαβΏς Ιατεραῖ. Μια 
Ρο αἆ Βαδιτίος, εἲ οπιη]α ποῃ {ες5 3ζ : το- 
ΏΥΟΧαΤςΕ5 εδ[ει, αὐπηηιτται, Ρορι 4ΠΠΟΣ τν 
τὸ ἀπἱπαιε, τες ἴοτα ἀεοίατατις Απιγη ρὲ. ο, 
υείμεπι εΠΠΙΕΠΗΠΙ, 4ἳεπι πΙᾶρι5 νειθεῖαν Ἡ 
ται, Ῥετϊτηιε 9ρμεπάσαάατεπη α ΟαπιβήΙΕ: αν 
ἆατε πο]ε: απαπιοῦζεπη Η]]α εἰ ἀῑτας Πππρί πό 
τσ ες Ιαι[ίο ΨεΠεπο ΠΙΟΤΙΓΗΓ. θε «οΠΏί κ 
βιοτὶβσαπιο Οαπιργ{6, απαπι γ]ξεπας ο 
τεΏτΗΣ» {πηρυῖς ποῦ Πιετεῖ. 3 48 Ἱρ ος 
πιαρὶ» εείαιη ἀθϊοξέο απίπιο εταῖ, Φεᾷ Εἴ ἷθμό 
πο ΡΙετιπ σαρῖτε οατεηίεπι ρερετζ:. ης, 
ἴρῃ ἀϊσεψαπε, Ἠαπο ρτοαἱρίοσιπι ΠΡΠΙ 206” - 
πεπι εδ[Ε, Πη]]απι τερηῖ [αοσεδ[οτοα το πρίς 
ἠόξαπι ΠΠ, Ματετ επἶαπι ποξτα 1 1 ματ: 
ΔΡΡΔΤΕΠς, οὐ «ὔάεπι ΡετρειταῖαἩ ΄οαπι αἩ- 
Ἰάεοφιέ ππαρῖς ειἶαπι αηβεβαΕΙ.. νι 
[επι ΒαΡΥΙΟΠΕΙΙ ας ςεςβ5{εῖ, οἳ ος βἱετεῖ» {ε- 
6πυπῃ ου]ίτο Ρρο[εῃς, τεππρυὸ ς πάεςΙπιΟο άϊε 
πιοςῖς πι[οπίαπι Ρρετοιςῇρίεί. ά αηΏῖς 16” 
τηοζίοπα οΡή1Ε, Ύυπι ἀμοθεν1δ' ο 
σηαν]1»/εῖ. 

Βαραραίες απίεπη ος ΑΠΙΑΙΥΤΑ5) πι Τεβῖῖ 
6απιῦγ{ες πιοτεϊας, «οπ/Π 1η 1ΠΙΕΤΗ τοσηυπ 
πηαρο (αάεπάΙ, ετ Ῥοδῖ εἶΙδ κος 9 σοἵ” 
ἀειπ]ετα, Ατ [κανατος {Παπρίυπη «8. ον μ . 
Ῥυ ἵη Ῥεγ[ίάεπη ροτιανῖτ. Ἠπάέ οσα πμ. 
πηᾶρις {ηῦ ΄Ταπγοχατοῖς ποππίμε σέ" ο 1πάϊ” 

. μη ο. ἴισ, 46 6ο αριιά πὶνετ/αη εχειαθ μπι 

ο ο. 7ΩΠ6ΠΟ/ η εὐἠη ϱε[ὸ εἶθορμέ πεί: 6ὲ ὔ οι 86 
Πο εκδ ίόαι » Τδμή(οε/ές ο αλ]. υἱάν Ῥ]οίεηι. Πορ []ομίς ελορηρία ὦ Ῥρωέωημ. ΄ 3" ῤ 

εκ τα αππιο «οποἰἆετο εαὐρΙξ, 3ο Π14ΡΙ8 ΕΠΙΔΠΙ Ροδίρα, αμαπάο αἱ ΊΚοχ. σατ. οἩρ. Ρι. ΡεΡ. ει 
ο ώ τν 22) ὃ, 

ἆ Πο εἰ Ὦ. Ἡ. υἱ εἲ Ῥοί. έ [έπε]] ο 

ο). Β4- κ. Ἰξαβάὄτου. -- Σφανδ 

ο {ε]ίμς τελευτήσῃ εἰ ο. /εζ4. 

146. Ἰζαβότου, Ὁ. Τ.  ὁ Ἴζαβ. Ὁ. Ἡ. ᾖ{ αἱ Λώβυξο. ᾖἆ τῶν ἡμ. Ὁ. Η. } καὶ ὑποὸ. 12. ο ἐβασίλέν- 

βάνης Πίο Ὦ. Π, ες Ἀέεχηπι ας ΟΓ4Π1. 

τρ ᾗ οὖκ ἐνκαταλ, |). Ἡ. ὸ 
σαν ΙΕΦΕΠάΙΜΩ ΩΙ ἐβασίλευσεν. Π{γΗ/Η ὃ μάγο. 1άή2 {ος μου ΤέΡΑΣ{ε» {11/η ϱο/ΗΡΕΓΙΕΕΗΤ: 1" 



| 

«κωδ. 

ταιωαλεωνκωμαακααναμακϊακαι κα Ὀος ααιαιαπθκοιανα.«-τ» ος 

κώμα... 

---- --------------ο----------ο 

ΗΙΣΤΟΚΙΛΕ ΕΒΧΟΕΕΑΡΤΑΕ. θιᾷ 
εἶσπα Ργοξες[ὰς ασε, ειτηαμέ Ιπέαιηανίε, Ουοά 
απ [οοῖσίοι, 1π τεπρ]υπῃ «οπΕηςῖτ: Ιπάεαυε 
14 σοπιργε]οη/α5 66ἵ, ετ εἰ «αριῖ αδ/οἰκίαπι. Όη- 

ἆε {βρίεπη Ίπεετ Ῥετ[ας 1]α{έτες νὶτί απα αἀγεῖ- 
6 πιαραπι σοη{ρΙ{αγεῖε, Οπορβαδ, 1Ιάεἵ- 

πες, ἸΜοτοπάαμαῖες, Μαϊάοπίας, ΒαΠἱ5ίε5, 
Απιαρῄετηος ει Τατίας Ηγ/α{ρὶς Εμμ. Η1, 

αὐ πα Ίητοτ {5 Πάει ἀεάϊδίεπε, αδ[απα]τατ εἴ- 
Ί1πι Απιογτας, ΡΙῶΙεΓεἅαΙε Ῥαβαραϊες, αι] 
εἶανας οπιπες τεβίαταπι 6941111 μαρεῦαι. Π1 

Ίρίτητ {ορίοπι υπ Βαραραἶς ορεία 1η τερίας 58- 
ἀςς Ἱπρτεδῇ, ταριτΏ 1ην ερίαητ συπη ρε[]ίος Βα- 
Ῥγ]οπία «οπηεηῖεπι, Οἱ 4 παπα 11ο ν]α!κίεῖ, 
Ῥϊοβ[ίτ, εἰ πυ]ο Ιπῄταππεπῖο Ρε]]ςο τερετῖο» 
ο μς οπηπία Ῥαραρατες εἶαπι {1οιγαχετατ) 
Ἐά1]ς αὐτεπι «οπ/{τεςίξ, εἴάδαιε Ρεὰε αἹτερῖο, 
Ύύπι Ῥήρηατεῖ, ἰαπάσπι ἃ Περίεη 15 γ]τ] 
νυ]ηεατης., πιοζεΙη οβΗζ, 4Η ΠΠ {ερίεπα ΤΠΕΠ” 
{65 τεσηαν]»{εῖ, 

15 Ἐερπαι νετο εΧ {ετεῖα ἀ]ί5 νὶτῖ Ώαπας, 
μπι εἶμς (15 (ἵαχτα 14 αμοά 1πῖεΙ ε95 ϱ0Π” 
νεμεγας) αἲτε ααάαπη αἁΠΙβίτα ΡπΏΗ5 Ρορε {ο- 
115 οσεῦτῃ ΠΙπηΙ5{Εῦ. 
ἀαάαῖος παρ» ἱπτε[εξέας 68ί, {ειπα { πια” 
βορῃοπ]α ἀἰδέαπι, αριὰ Ρετίαβ σεἰερταιατ. Πις 

1)αΠἱ15 Γερι]ογαη (01 εκιτη] 1η 2 ΕἱαΙρῖα πΙο!” 

το Ίαδας, αταιε 1ά εκίτατης: {εὰ απ άπῃ 14 ν]” 
4ετε οἩρετεῖ, ἃ ΟΠα]άσῖς εἰ α ρατεηεῖρις Ῥτο” 

Ἠΐρετας, Ὃπυτη αμζεπῃ Ῥατεπτες αἶνῖς α[εεπάετς 
νο]ιήσ[επτ, «εοἰἀετιΠῖ αταπεΙπτετ]εταπΏς αμτη 

{αορτάοτε» φΙ1 11ος {1 ησ[απα τταπεραηί »1]]αά σοπ- 

{ρίσαεϊ εἲ Ἱπάς Ηπιοτε ΟΟΙΤΕΡΗ, [απεε]αχα»ίεηζ. 

Θ58 τες {ΠρεΠίΕΙΗ Ώατίο πιῶτοτεπῃ αἰυ]ε: εἲ 

ἴ]ι ααἱ 905 ἱΤαιεραηξ, ΠΗπΙετΟ αυαάταρ]πῖα, 

16ατπραϊαῖα εαρίτα {πεταπτ. Ωατίης ρΓῶτετεα Λ- 

τἱαζαπιποπη Οαρραἀοσἰῶ (β!Ταραπι αἀνετ[ας Θ6Υ- 

τ]ας ρτοβςί{ς1, εξ Υ1Τ08 Γεπιίπαδαιε σαρί1νος αὓ» 

ἀπςσετα Ἰ1ψαῖ, Πε απἴεία ευη ΓΠρίπῖα παν]ρης 

ααϊπαιαβ επι ΤεπιοΓΙσα ἐΓαΙσΙεῃς, 1ά εχε(π1- 
της οδε, Οοπιρτεμεμάϊϊ αμίεπα εἲ {αἴτεπι τερῖς 

δογιματαπι Ματ/ασεῖεπα, Φ Παπ ευη α Γ10 πα: 
5 τς οῦ πηα]α 1ίαια 1π. νΙποιι]α οοπ]εξξατη 1Πνθ- 
17η]α[οι, Αι 3 5ογίματσες ΒΟΥΙΜάΤΗΠΙ ΤΕΣ; ΊΤα» 

εμς,, Ίτοιας Ὠατίο {οηρῃς οοπεωππε]Ιοίας: ετ 

Ππηϊ]ίτες 1ρῇᾷ τε[ροπ{ητῃ εοῖ. Ώατῖας ταπάδτη Ο- 

ΒΠησεπτοζυτη πα Ἱαπα εχετοῖτα οοβξῖο, 6{οδ- . 

Ῥοτο Πῄποααε ροητξ πό], αάνει[ηθ Θογί]ια5 

Ῥτοξεξϊας εδ, ααἰπάεοίπι ἀῑεταπα 1ΠπΠετε ΡΓΟ: 

στεσ[ις: Πδίφυε 4 τηΏζιιο ἄτοιι5 πή{ετηπζ. θεά 

αυ υπ Δ6ΥΓΠΙ6Ι γα[άϊοτες εε[εητ, Ὀατίας {π» 

ἴοπα Ῥοηϊος (ταηβψ]ε, αϊαμε Εε[ήπαπτετ ἀἱδ- 

οἰνὶτ απίεα παπα Τοῖι (ταπῇΙγεῖ εχετοΙτθ: 4ᾳ3- 

το 9ογιματοςς οξεορίηῖα Ίῑα μοπηῖπαπη πη]]1α {η 
Έιτορα τεῄδεα, ἱπιετξεςίε, Ώατ]ης νετο, 4πιιπι 

Ῥοπτεπι ρειιταπῇ{εε, ἀοπιμ τεπιρίαφσε ΟΠ8]- 

᾿ςεἠοπεπΏαπι σοπιριδῇε: αποπίαπῃ Ροπίες 4 

πριά ἴρθος εΓδΏτ, ἀἰδ[ο]νείε ΤεπίανεταηΕ» εἴ 

αἴαπα, 4παπι Τατίας τταπῇεης, ΤΠ ΠΟΠΟΓΕΠΙ 10” 

1δνὶς ς ἀαυατετϊ Παεμεται, ονετιειααῖ. 1αἴἱ5 
απτείη εΧ Ῥοηίο τθάῖεης εἰ ἸΠεάίσμπι εχετοῖ» 

ταπι ἀάσθῃς», Ἱπήυ]ας Οταεἴαππαιε ρορυ]αδαϊατ: 

ευὶ αραιά 6 Ματαϊμοηοπι ΜΗαάες οσσιτεῖς, 
γ]- 

πι Π]εγοίδες ᾖ. 3. 4σαιδίας ᾖ, ον 
ΒΙλ]Ιοιὸ, μ)] βωσιλικὸν ὄρος Φμηο ΙθεμήΦ Όθ0ῦΣ. 

ΣΤΗΣ [ογἱργογΗΗ 16 βΗΠοπία 4θ0θΗΜ. 
7ερε [ο α) Οµηιγ/ς πηΙς/ὸ Ίερε ΠεΓοάΟΜ. Μαν ο κας ἳ 

ὀμρύγαι αμγµη οί 
αἲᾗς οοδογμῃ ἠμοςήίήτο «4: αἱ 
οεΜίμὴ εἰ. Ἡ. ὅ 2 Νο. Ὦ. Η. 

ὃν νρ Τοά0). Τρα[ΐα, οἳ Τρ» 0γα1. Τα. ἐπανήκεις δὲ αὐτοκρώτωρ, οὐχ πππον 

Ὦ. με Ιερεμάμ {η εΙ1ή5ο 1 ο)» περκεφαλά δη, ή 

161 ᾖ12γο Ίηγεγ εἶδον οἱ οἱ η] 2γίν ενα [ηβεγπε ὄδειο, /ε Ίου δὴς Ἡ 
Ἡ. 7 Μασαν- Ὁ. 

/α αν /αογήβεαγε, «δίο 14001. αρμά Ρήμ. 
οεἱεύγαίμῃ πηρσ]εν 600. αά 6419 οε[ογ{δεμαηη αν, 

ΐ γω «μὶ αιοπά μή τὴν κεφολὺν, σμὲ [αμ αἰγή 

7 ἐπεὶ δν ἂν. ”. Η. Ἐ ζω ετ Ῥ. 

ο ἴρρηη ῥβογία ῥοἱεὲ. Ἡ. ὃ. ο. ἆ Δριάόμμη. 3" 

οθάρχης :6ἳ {ή 14ΥΡ. Σκυθάρβης. αχ. 4516. 
6 οἳ 1Π οἵας αἱ. Σκυθαρβέων. Ισ. Σκυθῶν. 

Οεἴεταπα 41ο ἀῑε 8ΡΠεΠ- 

01 κυνὶ ] σπείσας» έν Ψαμμίτιχος. 19. 

ῥ ΚαβχΗδ. Ὁ. 

οῥατιᾷ πάδην καὶ άμβεύσας τὸν μάγῶρ κατέ» 
ΦύγεΝ εἰς τὸ Περόν ἐκέιθέν τε συλληφ»εὶς ἀπετμήθη, 
4 Ἐγτεῦθῳ ἑπτὰ τῶν Περσῶν ἐπίσημοι συέθωτο ἀλλή- 
λοις κατὰ τὸ µάγεα, Ὀνόφας, Ιδέρης, ὃ Ίδοροδα» 
βάτης, Μαρδόνοε, 5 Βαρίσσηρν ᾿Αρταφέρης καὶ Δα- 
ρῶος Ὕπφάσπιω, τούτων ἀλλήλοι πίσεις δόντων ο 
πθοσλαμβάνεται καὶ ὁ Αρτασύρας, εἶτα χα ὁ Βαγα- 

πάτης, ὃς τᾶς χλέῖρ πάσας τῶ βασιλείω εἶχε. καὶ 
εἰσελθόντες διὰ τῇ Βαγαπάτε ὃι ἑπτὰ εἰς τὰ βα- 
σίλεια, ἐὑρίσκουσι ΤΟ µάγο παλλακῇ Βαβυλωίφ 

συγκαβεύδωτα. ὡς δὲ εἶδεγ, ἀγεπήδησε' καὶ μήδὲν εὖ-. 

ρῶ, τῶν πολεμικῶν ὀργάνων, (πάντα γὰρ ὁ Βαγαπά: 
της λάβρα ὑπεξήγαγε) δίφρον χρύσεον συγτρίψας; καὶ 
λαβὼν τὸν πόδα. ἐμάχετο. καὶ τέλος, κατακθτη- 

βὲε ὑπὸ τῶι ἑπτὰ, ἀπέφανε βασιλιύσας μήναν 
ς / ἑπτά. | 

Βασιλιύι δὲ τῶ ἑπτὰ ὁ Δαρίος, ἆ του ἵππουν ο ο ο 
(καθὰ σωέκειτο ἀλλήλοιε, 5 πθώτην μήχωηή τὴ! όμο 

Ἆ ὶ ο. κος 2 2 
χα τέχνη,  ἐπειδη ὃ ἥλιος προς ἄνατολας ἐγθς” 

” 3 ο. ον . Ν .. 

ση “χρμοτισώτοε. γατα της Πέρσας εορτή Τη6 
µαγοφοίας, καθ Ἂν 5 Σφευδαδάτης ὁ μάγος ὠή- 

ο / ή ὰν ς ο» ' 

ήτα. Δαρίος πεοσᾶσσει τάφο ἑαυτῷ κά]ασκευ" 
ασἈηναι ον τ δισσῷ ὄρε' καὶ κατασκευάζεται, 
ἐπιδυμήσας δὲ ἰδὲ αὐτὸ, ὑπό τε τῷ ἅαλ- 
δαίων καὶ τῶν γοέων κωλύεται. ὃν δὲ γωεό, «ρελ" 
9 ή βονληθέντες», ἃ ἐπειδὶ ὃν ἱερῖς ἶ εἶδον ὃν ἀνέλ» 

. 9 » 

χογτε αὐτοῦ χα) ἐφοβήρλησαν » κα Φφοβηδέντεο 
αν ών - . ; ν 4 

ἀφῆκαν τὰ σχοµία» «ἔπεσο κα) ἐτελεύτησαν. καὶ 
ἐλυπήλη Δαρέιος λίαν καὶ ἀπετμὴ-ησαν ἄἱ χε- 

φαλα]» τεσσαράκοντα ὄντών τῷ ὠελκόγτω. Ὅ- 
9 ’ . ο” 

τι ἐπιτάσσει Δαρέος Κ ᾽Αμαράμη τῷ σατράπη 
3 λ ου . 

Καππαδοκίας , ἐπὶ Ὑχύθας διαβῖναιν καὶ ἄνδρας 
κα) γυιαῖκας αἰχμαλωτίσαι, ὃ δὲ, διαβὰς πω» 

/ » / η 

τήκοντόροις λ ἡχμαλώτισεν συνέλαβε δὲ κα) τοῦ 
. ο ο οω ς : Α : 

ἀδελφὸν του βασιλέως. τῶῷ Σκυ»ὼν 1 Ἱάαρσαγέτη» 

ἐ οἱ ἐκ σλωώ ὰ τοῦ οἰκείου ἀδελφοῦ δὲ» ̓ 
ἐπί χαχῶώσε ἐνρω παρά του θικειου αν ἔλφου ο 

δεµέο. ἳ Σκυδάρλης δὲ ὁ Σκυδῶν βασιλεὺ, ϱῥ- 
γισ,δεὶς ἔγραγψο ὑβρίζων. Ααρέιν" καὶ αγτεγραφή 
αὐτῷ ὁμοίως. σράτευµα δὲ ἀγείραφ Δαρέος» ὀγ- 

{ 

δήκουτα, µυράδας, καὶ ζεύξζας τὸν Βόσπορο καὶ 
3 / ο... ς 

τὸν Τσ δάβη ἐπὶ Σχύθας, ὁδὸὺ ἐλάσας ημε» 
ο,” 3 3 

ρῶν ιἐ. καὶ ἀντέπεμπω ἀλλήλοις τύξα. Ἡ ἔπιο 
, » Ν ο. ον ϱ) λ΄ / 

κρατέσερα ο], ὃν τὰ τῷ Σκυνῶ, δὸ καὶ Φεύ- 
γῶν Δαρίος δέβη τὰς γεφυρώσες' καὶ ἔλυσε ὅπιύ» 
δων ποὺ Ἡ τὸ ὅλον διαβ]ναι σράτευµα λαὶ ἀπί- 
Θωο ὑπὺ ο Σκυθάρχου δι καταλεφούτε, ο τῇ 
»/ ο Ὁ / - ο» Αα Ας ωρα 

Ευρωπή μυριάδες οχτώ. Δαρέιο δὲ τὴν γέφυ- 
Ἆ ο 1 Ἡ δη, 2} 

ρα δαβὰςν Ρ Χαλκηδοίων οἰκίαρ χαὶ ἱερά ολέ« 
δολ Ἀ ο» 3 

πθήσο» επο τας πθὺς αὗτορ γεφύρας ἐμελέτη- 
σώ λῖσαι. καὶ ὅτι τὸν βωμὸν ὃν περῶ Δαρίου 

ν 3 3 7 : 

κάτέθετο ἐπ᾽ ὑνόματι διαβατηρίου Διὸς, ἠφώισα, 
/ 5 λα. / ϊ ο ο. 

Δάτις οἱ) ἐπανιων ἐκ. Πόντου, καὶ του 4 Μηδικου 
« 3 

σ-ύλου ἡγούμοοε ». ἐπόρθει νήσους καὶ τὸν Ἑλλάδα, 
3 ο ΄ / « ἡ : ἳ 

οὗ Μαραθῶν δὲ Μιλτιάδη ὑπωτιάζε, καὶ υκφ όᾳϊ 
ο Ἁρ ον ον ποπουφ 

ο, Ἴιορο ῬεΓ[έβο]εος αγεῖς ἆἷε/[ογἱβαίοπεηι αρμά Λ/ο. οσμή, ᾖἱδ, 17ο 

οἱεη{{θγος αµίει ἡπ ΙΠΟΙήδς τε /ΓΕρεΙΤί 
ο, Ι4ΠΕΥΤΗΠΙ Ποη11αέ {ωβίη. Πδ. 9. Αε 4 

ολο» ΙΙ Ὅδ- 

: ο αδ ο ης 

: ρα σεηέέδας Γη {741115 ζῶμδ- 

ος μπε ϱμιλονήα ῥηρμα Πἰδἠ εοΏζαηι 
6/16. ὦ 

«ὁ Βαῤίσηρ, Ὁ. Ἡ. 

χρεμετίσαντο», ὣόσπερ Δαρεῖος. οὐδὲ 

αν ὁ πρῶτον 'µ. 
εἶδον [ ὄφειο | οἳ α. . ἩΗ. 1η φε- 

μα εππεΠάα{ ΠέΦΗε Ιμε]]ρί ΜΗ εν 

βία, .. ρα όν , εἰ Σωτάρῃ- 
ϱ ἐπικβωτέσερο ὃ ἦν τὸ τῶν Σ. 19. ΣΑ, «ο Σκυθάρων. 1« 

ΜΗ. ῄ Ποντικοῦ. Ὁ. Η. τς 

ο 

ὀ ἐπεὶ. ῬΌ, Π; 



64ο 

ιό ΕΧ ΟΤΕΡΘΙΑΕ ΡΕΕςΤΟΙἘς 
νά... / Φα τοὺς βαρβαρους, καὶ πίστει καὶ αὐτὸς Δατιο, καὶ 
3 1 .”. ’ 3 . ου οὐδὲ Τὸ σώμα ΠΠέρσαιο αἰτήσαμέγοι ἐθύθη, . Δαρᾶον 

ι 3 / ς δὲ ἔπαελθων εἰσ Πέρσας, χαὶ ύσας» καὶ ημέρας }ο- 
.. ’ ν ”/ ου σησας Αλ» τελέυτα.' ἕησας µε ετη 3 (β’ ππθὺ της 
/ βασιλείας, [βασιλεύσας δὲ ἔτη.λά. ἀπίέθανε δὲ καὶ 

3 / τε Ἶν Μ ο» « ΆΑρτασυρας, χαὶ 9 Βαγαπάτης δὲ τὸ σηµα Δαρείου 
’ ”/ 3 

παρακαθίσας ἔτη ὅ, ἐτελεύτησε, 

Βασιλεύει Ἐρξην ὁ ὑμὸν αὐτοῦ, καὶ Ὁ Αρτάπα- 
ορ ὁ ̓ Αρτασύρα παὶς γίνεται δυνατὸς παρ αὐτῷ, 
ὧς ο πατ]ς παρὰ τῷ πατβὶ, καὶ Μαρδύγος ὁ πα- 
λαό». ἡμιαβρέων δὲ µέγισον Ἰδύγατο 5 Νατάκας. 
γαμει δὲ Ξέρξης Ὀνόφα 2υγατέρα ἆ Ἄμισρη» καὶ 
γύεται αὐτῳ παὶς Δαρμαῖος" καὶ Ἑτεροο μετὰ δύο 
έτη, Υφάσπη», καὶ ἔτι Αρταξέρἕης' καὶ «υγα- 
Τέρι 9ύο, ὦ Ἡ μέ, ἸΑμυτις, κατὰ τὶν ὀομασίαν 
της µάμμης' Ἡ δὲ, Ῥοδογούη. Ὁ δὲ δὺ Ξέρξης 
σρατεύει ἐπ] τοὺς Ἕλληνας, ὅτι τε ἓ Χαλκηδόιοι 
λῦσαι τν γέφυρα ( ὧν ἤδη εἴρηται) ἐπειρα.ήσαν" 
Ἆαὶ ὃτι Το Ἔωμω Ὁν Έσησε Δαρος, καθήλο" καὶ 
οτι Δάτη Α.)ηναῖοι ἀγέλον, καὶ οὐδὺ τὸν γεκρὺν ἕ- 
οσα. πρότερον δὲ εἰς Βαβυλῶνα ἀφίκετο. χαὶ ἰδεν 
επελύµησε τὸν Βελίτανα τάφο, χαὶ εἶδε διὰ Μαρ- 
δοήου" χαὶ τὴν πύελο ἐλαίου οὐχ, ἴσχυσω, ὥσπερ 
καὶ εγέγραπτον πληρῶσα-. ᾿Εξελαύει Ἐέρξης εἰς 
Ἐκβάτανα, χα ἀγγέλλεται αὐτῷ ἀπύόςασις Βα- 
Ευλώνίων, καὶ Ζωπύρου τοῦ «΄ρατηγοῦ αὐτῶν ὑπὸ 
σφῶν ἀλαίρεσι. οὕτως καὶ περὶ τούτων Φησὶ Κτη- 

λα κ Αν αν ωξα ν ὰ ο ' / σίας, καὶ οὐχ. ὢς Ἡρόδοτος" ἃ δὲ περὶ Ζωπύρου 
εκεινο λέγει, πλὴν ὅτι ἡμίωος αὐτῷ ἔτεκῳ. ἐπεὶ 
πά Ύε ἄλλα ᾿Μεγάβυζω οὗτος λέγει διαπράξα- 
σοι» Ὁξ Ἰν γαμβεὺς ἐπὶ τῇ υγατεὶ "Αμυτι, τοῦ 
Έέρξου. 6 οὕτως μὲ ἥλω διὰ τοῦ Μεγαβύζου Βα- 
Ευλών. δίδωσι δὲ αὐτῷ Ἐέρξης ἀλλά τε πολλὰ, 
καὶ μύλην) χβυσή, ἓξ ἕλκουσαν τάλαντα" Ὁ τι- 
μιωτατον τῶ βασιλικών δώρων παρὰ Πέρσαις ἐσί, 

Ξέρξης δὲ συναγείρας ἃ σρατ ιὼν Περσικὴν» ἄγευ τῶν 
ἁρμάτων», ὀγδοήκοτα µυράδας, καὶ τήρις χι- 
λίας, ἤλαυνω ἐπὶ τὴ Ἑλλάδα, ζωγνὺς τν "Α- 
βυδω. Δημάρατος δὲ ὁ Λακεδαιμόγοο παρεγέγετο 
ἤδη πῶτο, καὶ συν αὐτῷ ον τῇ διαβάσει, καὶ 
ἄπειργε την εἰς Λακεδαίμοα εφόδου. :Ἐέρξης δὲ 

μ / 2 ος 4 ὰ ὧν 

προσβάλλει ο Θερμοπύλαίς Λιωνίδᾳ τῷ «ρατη- 

Ύῷ τῶν Δακεδαιμοίωι, δὲ ἸΑρταπάνυ, ἔχοντος 
µυρίου. καὶ κατεκόπη τὸ Περσικὸν πλΊδος, τῶ 
Λακεδαιμονίων δύο Ἡ τριῶ, ἀναιρεθέντων, εἶτα «Ίροσ- 
Ῥαλιν αθλεύει μετὰ δισμυρίω" καὶ Ίττα γίνεται 
κοχείνωγ. εἶτα μασιγοῦται ἐπὶ τῷ πολιμῶ' καὶ 
μασιγούμωοι, ἔτι ττῶντο, τῇ δὲ ὑφτραίᾳ κελιύε 
μάχισδαι, μετὰ. πωτακισµυρίω" καὶ ἐπεὶ οὐδὲν 
Φ/ύΕ δλυσε τότε τὸν πόλεμω. ἵ Θώραξ δὶ ὁ 
. Θεσσαλὸς». καὶ Ἱραχυίων οι δυγατοὶ, Καλλιάδης 
καὶ Τιμµαφερης, ΄πταρήσαν 1 σρατιὰν ἔχοτες, κα- 

Απ ἄ Δ ἆ ο πώ ασ λέσας δε Ἐερέης Τούτουρ τε καὶ τὸν Δημάρατον καὶ 
Ἂ . ς ”/ 3 ) ς 

«σὺν Ἠγίαν τὸν Εφέσιο» ἔµαθοω ὡς οὐκ, ἂν ἡτ. 
υ / ο. ν . ' 5 

τηθζω Λακεδαιμόνιοι εἰ μὴ κυκλωθείησαν, ἡγουμέ- 
’ ο " : / : Ἂν , » 

νῶν δὲ τῶν δυο Ὦ ΤραχίΩΥ᾿ δα Φυσβάτου φρατὺς 
3 / ν . .ν 1 

Ἠερσικὸς διελήλυ»ε, μύριάδε, τέσσαρε' καὶ χατὰ 
/ 

γώ-- 

τ, Π]α ρΏΙ{οΙ15. ὃ παλσιὸς» «46/4 ΝΤαΙοίσπα Θέση ο χορς, 
Εβδετευν ἱμγογῤγείαίγ, σεοά ο ΦεΓαγ5 6η]. 
{ας ίπειη Όαλον αρμά Ρο αΙµ 4. ο. 60Η. 5. 

-ελίαηη. η μη εε[ο ο μὴν ΙΙ ῥΗΙ πα», 

5 Τραήνίων, διὰ ὃ. Ὦ. Η. 
Ἡ 

7141Φ. Θάραξ. ᾗ Θέσσαλος καὶ Τραχηνίαν, οἱ ὃ Ὦ. Η. 

νὶαῖταιε Ῥατρατος: 6ἳ Ίρ8ε αὐἀοσαε Τα: ο” 
Ῥαῖε, εἴαδᾳπε σαἀανεῖ ρεῖοπτῖρις Ῥειῇς ἀεήβ) 
σατπῃ 65. Ὠαπῖς αὐτοπι αἱ Ῥετ[ας τεεήη”. 
ε5ι, τυρί οεἰερτατῖς {αστ]βοῖῖδ, α πα Πρι" 
τα ἀῑες πιοῖρο Ιαβοχαρίεε, πιοττας ερῖ: 4001. 
4ΠΠΟΦ ΧΙΙ. αΏῖε ΤβΡΠΗΠΙ. γἱΧἰδίει, εἴ 4ΠΠ05 πι 
ΏΗπη εἰ τπὶρίπτα τορπαν]δ[ει. ΟΡΗΓ εΠΑΠι ἀῑεπι 
{παπι Ατιαίγτας. Βαραρατες απἴεπ, 4ΗπΗ] {8- 
Ρϊεπά απΏΏο» {ερι]οτο [αἱ αφ[εαἰρίες, πιοιτας» 
ερ, αμ 

Βερπαῖ Χειχες μας αἶμδ, αριά απεπῃ ΑΠ:30 
ἵαραπης Αγά για βίας ππακήπατα οδΠεῖ 30: 
τοσίταϊεπα, απεπιαάπιοάυτη εἶπς Ραΐει ἀρπς Ρά: 
ἵεπι ταρῖς ορπαεταῖ, ἵεοπιφμε ΜατάοπιαΣ 
; αηΏφμςς. Εκ ουπας[]ς 4ητεπι Ῥωα 
Ῥιά εὔπι Ροϊρίαῖ ΙΝαϊασαδ, ἈεΙχεδ 7 ος - 
ἀισΙι Όπορης Εἰίαπι Απμιςς εἅ απα 
{η[αἱρῖε ΓαπΠωαπη: εἴ ροδῖ ΡΙΕΠΠΙΗΠΗ» μς 

Ηγ/{α[ρεπι ποπηῖπε: εἲ ΡΙΦΙΕΤΕᾷ 3 μας ἓῇ 
χεπῃ: ἀαξαΙο Π]ας, 61ΓΗΤΑ πα ο ώΡΙ ο. 

ΙΙΠ6 ανα. νοσαϊησς αἶτεία, 3 ἈΠο π πο 

Ἄθτχες αἀνετ[ας ({Φς05 Αι ο 

Ρῖϊ, αιοά Οµαἰσεάοπεπ[ε ΡΟΠΙΕΙΗ ἴδα πι εστ) 
παιὰ εείοητ, (αμοπιαάπιοάμσι ἀάπὲ Ἡν οᾷσμε 
ει αταπῃ α Ώαἴίο ετοδέαπι ἀἰπιϊς[εηί: ος 
ΏαιῖΏ Απἰποπίαη/[ος ἱπεεγ[εςἰδιεπῖ, πο ον. 
νετ εἶμς 4ατε νο]αῖς[οηῖ, Ῥηήπουπι Ίβο τα Ίσα 
Ίοπεπι Ρτο[εδὲις ει: ετ { Ρεμιαπᾶ τα τοπ, 
Ρυ]οτωη εχοριανίες νἰάϊεαιο ορ οραά- 
αάῑητης: δἳ ἵππαπη οἱεί ΠΟΏ Ρο» 3  μαια- 2 

πιοάη [εΠριαπῃ εται, ἴπιρ]ετε. 1πάο ς ορΥ- 
πα Ρτοεξίο, ἀε[εδδίο ΒΑΡΥΙΟΠΙΟ52 ε ο Σ 
τυΏ {αμπα ἀπσεπῃ ἱπιεγ[εςίς{ε, παπα ο. 
ὀηπο τομή ἂε ῥὲς ούτω (ο αςν ποἩ τη ον ο) 
πο ιΗη Πεγοζοίις. πατι ισομπφίε δε 4ΐ φ ς 
(η φιοὰ Ίμ]α {ρῇ ρεροτί{) Πε α Μεαμος οἷ 
/ογιδίς, φμἱ Αετλς βΕΠΕΥ εαν ΦΠΠ 1Η τα εδι 

ο πιγείῃ πογεΙΗ ἀμκ]σ/εἰ. Ίτα ΒαΡγἰος ἡὰ ην 
Ῥετ Μεραῦγζυη: ει] Κετχερ, ρισίε Άν ο. 
ἴα» Πιο]απῃ αΠΓΕΑΠΙ {ΕΧ Γβἱ]επίοΓΙΠΙ. Ροπάο πώ 
πανΙτ, 4ο αριιἀ Ρετ[ᾶ5 οπηπ]ηπῃ τοριοτιης, - 99 
πετΙτῃ εί ΡΤΕΙΙοΠ6ΠΠΙΗΤΗ. ειχες ατεηλ ο 
{οο εχετεῖζα «οβξϊο, απἱ ες πι]]ίρας οὐ ιοᾶ 
ες σοπ/ΐαραῖ, ΡΙΦΙεΙ υττας, Ἱπῃταξες επ. 
π]] επἱτεπδις, Ίπ Οτεοίαπ εορία ον 
απυπ Αὐγάππι Ροητε Ἰαηαϊδίες Αά επ ο 
ΠηαΓατης Τ,αςεάπιοπῖης ἵαπη ΡΠΙΠΙΗΠΙ ον ον 
ει ετῃ 1ο τταῖθςῖξ, 6ΙΠΠ4Ε αΌ ΙηναάεΠ τν ώ 
οεάσιποηε ρτοἡΙριήτ.  Χετχες ΡοΙΟ Τι ο 
ταραΏπη ἀεσεπη πη]]ία ἀμσεπῖεπα» ΑΡ ος ἁι- 
ΙΠΟΡΥΙΗ5 επι Τ,εοπ]άα Ὃ σᾶ- 
σε ΡτΦΗ η 1ΠΠΕ, 1Π απο πιαρπα ο ὁτριαπι- 
{α εδι πηη]ειάο, οκ 1μασεάσπιο θά. το ν- 
πηοὰο ἀποῦας αι ἱτῖρις ἱπιετ[εἑμδ, υἱ οι 1ρᾷ 
ΡΙπη τοἰ]ήα ἵη αοΐοπι εάμαῖ 1ος Ἠρας. ειίατα 
[αρεταπίιτ.  Οαπι αμτοσι ἡν ρε, π{αί- 
ο5βῇ τπτ αστίοτες αἆ ριρπαίη Τ ὰ: ἴα πη]]]ία. Ρο: 
]οπῖΏμ5 ν1εΙ Εαἱίεῃς, αΜπαυλξ ή» τοβςετεῖ» 
βηάῑε ἵωδει εἀμοῖ; οἳ θαΠΠΙ ΠἷΒὰ ἡΤ]μος(α]α5 24 
Ρε]ἱαπάϊ Βπεπι [εοῖτ. 9εά ΤΠΟΙΑΣ ο μ 
ες ἘτασΠιπ]εηβμπι Ρτ]πεῖρεδ α]μααςδ "ποι- 
ΤΙΔΡΗΕΙΠΕΦ «υπ εχετοῖτα 4άεταΏί: 
Χες 6ὐυυΠΙ νοσαδίει, υπαφε Ρετα πυ]ία 18” 
Ηερίαπ Έρμεβωπι, 1,ασεπποπΙΣ Ππιε]- 
ποπε ν]ηοῖ Ῥο5{ο, ΠΙΠ οἰγουπιάα{εῦ τν η]ία, 
Ἰεχῖτ, Ῥετίατήπι Ἱίααπε απαάταβιηῖᾶ ει 1πν]ᾶ 
ἀποῦις ἰἰς τας μϊπἰέπβώτα ἀπ6ΙΡΗΣ ΒΤ μη. 

κ 

ον 

εν Α μη ἴ. 
ο. «Ἅεγκειῃ εἰ «ή. ΑΕ). ή 4 

ᾱ, ΑπΑχειΧ. 4. Ιῥοάςυμε μή" 
τσ | 5. 4ήη. Ιδ. 18. ποικίλης {4ῤ. ὃν /εβεμά. ο μή 

ο 1 α)γεγΟ ἐκοηρ]αγή, 0Η [16 ΑΡΠ0 Ε2ΤΟΥ69 {01ρές εί {π[ίαίο ο Ίο ΗΗΠΕΓΗΣ οώ. ῥ79 {10 ”"ΑμάΓ 
᾿Αρταπάνος. Υ, Η. 

ν οὔ 
ϱ ᾽Ατακᾶς εἴ ἹΝατακα». ο 05. 

τω. Ὁ. Ἡ. ὃ σρατείαν. . 13. ο ΟΥΙΑΡ. 

. { ερατείαν. Ὦ. ἩΗ. πι {ή1λ. {416 

ν 



ον, 

κ 

ΠΗΙςτοξδβΙΑξ ΕΧΟ6ΕΕΡΤΑΕ. 

ὑδπερτςςίϊς, 1,αεεἀσπιοπῖος α ἵείρο αάοπ]αῃ- 
τησ: ααά οἰγουηιάαξί, ΟΠ1Πες αά ΠΙΠΙ ΓοΓΕΙ{Ετ 

9δρισησητες οσσμπεταπῖ, Ἑστία Χειχες αἲ- 
Ψετία Ῥ]αυοεη/ες εκετείτπι εεηίαπᾳ εί νιρίη- 
ΕΙ πα] ή υπι πητΏε, εἰ Ματάσηίαπι εἷμς ἀπσεπι 

εου/Ἡεής,. Ομἱ απίεπῃ Χειχεπῃ ἵῃ Ρ]αϊεη]ες 
εοπαϊταῦαπτ, εταπῖ ΤΠεραΠΙ, ΜατάοπΙο ος” 
ουπής Ῥαπ/αη]ας 1,αεεάσπιοπ]ήθ, ἴτεςεπῖοϐ 

ραγίαηος οἳ πη]]ε αξοοίαδ, εκ αἰίσααε υτρίοι8 

{εκ πη]]]ᾳ Γεουπῃ ἀποεπο:  1Ρί {αρεταῖο οΧΕΓΕΙ: 

το δα Ῥεηαταπις ἹΜατάοπίας νυ]πεγαῖας αα[αΡῖῖ. 

-.. Ἠϊς Ματάοπ]ας αὐσπα α Χειχε αἲ ἀῑΠρΙεηάαη 
Δρο]]πις σάεῖα πιὶσ[ας εδ{εῖ»ΙπβτΙεηΤε ΙΠΡεη- 

Ἡιρταπάῖπε οΡΡΓεδ{Η5 πποσίτατ: ασ Τε5 Χειχὶ 

πιαΣΙΠΙΤΏ πιῶτοεπι αττυ]θ.. Χ ειχες οπῃ {1119 

εορής Λιμεπας ΡτοβοΙ{εἶτατ: {εά 41 0πα ΑιΙε- 
Πἱεῃ[ος απηαϊς οεπίΙπα 6ἳ ἀθσσπῃ. ἱπΙτεπηθι5 

Γ 8 δα]απηίπεπι Εασὶε[επε, πΤθεπι ΥαεΙαΤῃ σαρίο 

41.πι Ἱποπάϊς, Ρτῶῖε αἴσεπι. ἵπ ο θΠΙΠΏ εὔ- 

18η αἰ]αμὶ τε]ἰδΗῖ ΡασηαΡαης: (πάεπιααε αὐ απ] 
εἴ ΠΠ ποδία {αρὶς[εηξ, 1]απα οιίαπῃ οχΙδ{εΓΗΠ{: 

Κεικες αιϊθτη 4401 Ίπάε α απδ{ΠςΠπιαπα Αίῖ- 

Ώςα Ίοσυπα, ἨΠογασ]ειΙπα αρρε]]ατηπα, νεπ]ς{εῖρ 

αβδοΓεπη Φα]απιίποπι γογ[ας ἀπσετε ερίτ, Ρ6: 
ἀα[τῖ Ίποις αἁ μπι (ταπῇτε «οβίτα!͵5. δε 

εοπ[]ἱο Έ μοπι]{[οε]ής Αιμεπίοπῇς ει ΑπΙάΙ5, 

{ασ]ιταγῇϊ οκ Οτεῖα αςσοετ[απίυΣ, ἃς νεπίαης;: 

ἀείπὰς Ρε]]απι πανα]α Ῥετίατιπῃ εἴ (6ταεοίιπι 

δοττητ, Ῥοτ[ο πανε» αδεδαηίε Ρ]ΗδᾳαΠῃ πη]- 

16, ἁπςσπιαπε ΟπορΗΒΗ: Οταῶς] νετο Περ” 

δεητας,  Οτῶσὶ πιο. νδοτε εναάπηι: εἴ 

απἱηροπί πᾶνες Ῥεσ[ατατα Ρτοβίραπίατ: εἴ 

{ηρὶε Χοιχες «οπῇ]1ο τητία ει ατῖε ΑτΙάΙ8 

αἴηιο Τμεπή[οςμς, Τη τε]]αμίς Υετο οπιπίρας 

- Ῥιω]ής οοσϊἀεταπῖ Ρετίατηπι οεΠΤΗΤΗ εἵ νΙΡΙΠ 

Ὀπη[ία.. Αι Χειχες, αυ η 1 ΑΠαπι ἰταιεςιδ" 

ἴες, εἲ θατὰῖς ρτοβςΙ{οξετεΓᾶ{» πε Μεραῦγ- 

Ζυπῃ πῖ Τεπηρίηπη Ώεἱρβῖοιπι ἀιΠρετεῖ: 1ἱοα1ε 

ᾷ {μ{αίρετε τεοι/αηζε, ΜΑἴας35 εμπης]ιᾶς 1Π- 

Ἰυπίαπι Αροϊιπί Π]ατατας οπηπίααπε ἁτερίυσι5 

πηϊτήτης, . 6 οοπ{εξείς ἵτα τερἠς αἆ Χειχείῃ 

5βτονοι[ης ου, Χειχες εκ ΒαῦΥΙοπε αά Ρετίᾶς 

Ῥτοβςϊ[σίτητ. Δι ἸΜεραβγσης Γ14ΠΙ ὨΧΟτΕΙΠ 

ΑΠΙΥΠη (αι ΕΙ Χειχὶς οταῖ » αΙεπιαάπιο: 

ἆυπῃ ἴαπι ἀἰδέαπα εδε) αἀα]εετῖ Ιπβπιπ]αῦ, 4 παπα 

οὗ τεπι Απιγιῖ5 4 Ραῖτε αοτῖτετ τερτεµεπἀιτα:: 

39 αἲ Ί]]α {ροπάει {8΄ αβ{ἴ8Ιη θµ{ε, . ΝΓετάπη Ατίᾶ- 

Ῥαπυς, αὐΙ ΡΙυΠπΙΗπΙ αριὰ Χεικειῃ απτοπ]τα- 

ἰς ναίσμαῖ, οἶπι ραπήττε εμπις]ο (αῖ εἴἲ 

Ἶρας ρἱαήππη αριά ἐπι Ροΐεταῖ) ἀε Χειχε 

ἠπεετβαϊοπάο «οπβ[ππῃ αρ]ταῖ: 14ᾳ1ε ΡεΓρξ- 
ἰηπῖ, οἳ Αττοχογσί Πο ρεΓ/ιαάεπῖ αὐ αἰτετο 

Πᾗο ΏατίΦο Ραϊτεπη {αηπι πεσαῖαπῃ εδίε; α- 

ἀμσῖτυταιε Ταπίσς αὖ Ατιβρᾶπο 4οπιήπῃ Α΄ 

Ἰοχογχίς, σππι Ἰηβεπιί εΙαπιοζε ΓΕ ΡαΤτ]εΙά Τη 

-Εψ[ο περαΏς. 5 ἴπΙΠΕΠ σαΡίξ6 ΡΙεξταγ. 

ο α Ατίοχειχες ἱρίας Απιαραπί οΡρεῖᾶ ΤεβΏΟ 

Ροήτωτ. {εὰ άειῃ ΑιἴαραΠΙ9. εἶῑν νίια Ἱπῇ- 

Εἶαης, σοπ/ Πτα {παπα εἶπι ΜΕΡαΌΥ7Ο (αι 
ἴχπι οϐ {α{ρεξίαπι αἀπ]τεγ]] πχοΓΕΙη {1απῃ » ΠΡ” 
τοτο απεξίας εταῖ) «οπημη]σαϊ, Βάεπιαῦε 

πηητιο ἀαίαπι Ιπτεϊηταπἀο ΠΓπΙαηϊ. δεᾶὰ τε το- 
τὰ ἹΜεραῦγ11 Ιπάϊεῖο Ρτοάτα, Ατιαραπις 
Ίῃοττε αὖα ΑΙΙΟΣΕΙΣΧΕΣ εται αΠιςειεπά5δ, α{ςῖ- 

ἵησ: αἴαπε αἀθο ααφευπαις ΙῃΠ Κειχεπι Τα- 

τρηηᾳυο Ρετρεῖταῖα {πεταΏῖ, ραϊεβιητ. 2 Α- 

Ῥαπηίττες ἆποαπς, απί εώς Χετχ]ς ας ΡατίΦ1 
εοη/[σἶη Ειοταῖ, 3 αοετρἰεῄτηο βΕπετε πο : 

αα- 

οτο οηρίπιαπας οὐϱ/ΟΠΕΗΣΟ. ο. Ῥᾳμίο απίε δραπΙάες δη». 

δι 

νώτα γίνύται, τών Λακεδαιμοίωγ, καὶ κυχλωθότες 

ἀπέθανον µαχόμθοι ἀνδρείως ἅπαντεέ, Ξέρξης δὲ πα- 
Ἂιν σράτευµα πέμπει κατὰ Πλαταιέῶν» μυριάδά2 

(6. ἠγούμωο 3 αὐτοῖς Μαρδόιον ἐπισήσας. Θη- 

ῥαΐοι δ΄ Ίσαν ὃι κατὰ Πλαταιέω τὸν Ἐέρζήν κινουντεό 

ἀντισρατεύει δὲ Παυσωίας ὁ Λακεδαιμιόνιοςν τβιακο- 

σίις μὲν ἔχων παρτήτας» χιλίες δὲ τῶν περιοίχωγὸ 

ἐκ δὶ τῷ ἄλλων πόλεων χιλιάδας ἐξ. Ἆαὶ χα Του 

κα{ακράτος.ἡ Περσικὴ ὃ φρατιὰ καὶ Φεύγει τραῦ” 

ματισθεὶς καὶ Μαρδύνος, οὗτος ὃ Μαρδόνιος πέμπέ]αι 
ο λ ω 2 ς ς / ; 

συλῆσαι τὸ τοῦ Απόλλωνος ἱερ παρὰ Ἐερξρ' κα» ' 

καὶ, Φησὶ, θνήσκει, χαλαάζη; ἐπιπεσούσηρ πα χείας' 

εφ᾽ ᾧ λίαν Ἐέρξης ελυπήθη. Ἐέρξης δὲ επ’ αὐτὰς Α: 

βύνας ἐλαύει. καὶ ᾿Αθηναῖοι, πλήρώσαντες ἐχατὸν δὲ: 

κα τρήρείο, Φιύγεση εἰ Σαλαμνα. καὶ Ἐέρέης τὸν 

πόλυ κὠὺν ο αἱρὶ, καὶ ἃ ἐμπίμπεησι» πλὴν τηὸ 

ἀκροπόλεωξ, ον αὐτῇ γὰρ ἔτι τηὲρ ὑπολαφβέντεό 

ἐμαάχωτο, τέλος κοκείνων γυκτὶ Φυγόντων, κακέίνη! 

6 συγέφλεξζαν. ο δὲ Ἑέρξης αὐτέθω ἐλθὼν ἐπὶ ἔ σεό- 

τατον τῆς Αττικῆς; ὁ Ἡρακλεω καλεῖται, ἐχώπυέ 

χῶμα ἐπὶ Σαλαμύὰ» πεζῃ ἐπ) αὐτὸν διαβγιαι δια” 

νοούμεγος, βελῆ δὲ Θεμισοκλέης ᾿Αθηναίη καὶ Αριστί- 

δὲ, τοξόται μὲν ἀπὸ Κρήτης προσκαλοῦύται καὶ πα- 

ρα γίγουται εἶτα ἰαυμαχία Περσῶ καὶ Ελλήνων γίνε 

τα] Περσῶ, μὲν ναῦς ἔχόντων ὑπὲρ τὰς χιλίας σρα- 

τηγοῦντος αὐτοις Ὀνόφα:. Ελλήνων δὲ, ἑπτακοσίαςύ 

καὶ γικῶσιν Ἕλληνες, καὶ διαφθέρονται Περσικαὶ πεν- 

τακόσιαι Πε. καὶ Φεύγει Ξέρξης, βΕλή πάλι χαὶ 

τέχνη Αριστείδη χαὶ Θεμισοχλέες. οὗ δὲ ταῖᾳ λοιπαις 

ἁπάσαις µάχαιᾳ ἄπέβανον Περσᾶν β μυριάδες. έρ- 

ἕης δὲ περάσας εἰς τὴ ᾿Ασίανν καὶ ἀπελαύνων εἰς 

Σάρδεις, ἔπιμπε Μεγάβυζω τὸ οὗ Δελφοῖρ ἱερὸν συ” 

λῆσαι, ἐπεὶ δὲ ἐκεῖνος παρητεῖτο, ἂποσέλλεται ὃ Μα» 

6498 
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ταχᾶς ὃ ἐὐνῦχος, ὕβρις τε Φέρω τῷ Απόλλων, 
καὶ πάντα συλήσων. καὶ δὺι Ὦ οὕτως ποήσαςν πθοῦ 

Βέρξην ὑπέφρεφε. Ξέρξη, δὲ ἀπὸ Βαβυλώνος εἰς Πέρ- 

σας παραγίγεται, καὶ Μεγάβυδος κα]ὰ της γυναικὸς 

τδε ἰδίαρ᾽Αμύτιος, (Ἠ θυγάτης» ὡς προάρήται» ἐρ- 

ἕω ἐτόγχαιο) ὧν μεμοιχευμένηε λόγες ἐκίνι. καὶ 

ἐπιτιμάται Αμυτιο λόγοι ὑπὸ τοῦ πατθὸς, καὶ ὑπι- 

σχχέῖται σωφρώέν. : ̓Αρτάπανου δὲ, μέγα παρὰ. 

Ἐερξὴ δυνάμοος» μετα Ἀπαμίτρι του Ἡμιάβρθος καὶ 

αὐτοῦ μέγα δυναµένη», ββλεύοται ἀγελέν Ξέρξη’ καὶ 

ἀναιροῦσ, καὶ πείθησν κ ̓ Αρτοξέρξη τὸν ὑών ὡς Δα- 

ρᾳαῖος αὐτὸν ὁ ἕτέρο παὶρ ἀγειλε, καὶ παραγίετά] 

Ἱ. Δαριαῖος ἀγόμοος ὑπὸ π.᾿Αρταπάνη εἰς τὸν οἰκίαν 
η Αρτοξέρξε, πολλὰ βοῶν καὶ 9 ἀπαριούμωος ὡς ελ 

εἴη Φωτὺς τοῦ πατθός καὶ ἀποθήσκει, 

Καὶ βασιλεύει Ρ ᾽Αρτοξέρξης, σπεδῃ Αρταπάνο' 

καὶ ἐπιβηλεύεται πάλι ὑπ' αὐτοῦ, καὶ λαμβάνει 

κουωνὸν τηε βαλῆς ᾽Αῄ]άπανος Μεγαβυζο, ἤδη λελυ- 
πηµόω ἐπὶ τῇ ἰδίᾳ γυναικὶ Αμυτιν διὰ τὴν τῆς μοι" 

χείας ὑπόληψω" καὶ ὄρχοι, ἀλλήλες ἀσφαλίζοται. 

ἀλλὰ μηύεπαύ]α Μεγάβεζος , καὶ ἀναιρῖται ΑῄΙά πια” 

ιο ὦ τρόπῳ ἔμελλυ ἀναιρόν ᾿Αρτοξέρξη καὶ Ὑήεται 
παάία ὅπλα τὰ εἰργασμένα ἐπὶ Ξέρξὴ καὶ 3 Δαρεαίῳ» 

καὶ ἀπόλλύ]αι πικρῷ καὶ κακίσῳ θωατῳ ἊΑσ παμίτρη» 
ὃς ὧν χοινωνὸς ἔπεὶ τοῖς φόνοις Ξέρζε καὶ Δαρειαίμ"σ --- έται 

α, 466ΙΡΟ 1 Ρηπιῖς 3ο ἆμτο. Παύεν 

ο τν Γ]μ1. ἄε[ογ ρω { υ{{ 4γΙΟΧΑΥΧΟ» 10 α βγΙΠΟΙβίο. ος ) 

Ὄ μὲ) αὖτ. Ὦ. Ἡ.  ὐ ερωτεία. Ὁ. Ἡ. ο ἀναεῖ, Ὦ. Ἡ.  ἆ αχ. ᾖπηρ. ἐμπίπρησι 6 συνεφλεξεν. 

Ῥ. Η' σέωτ'. Ὦ. Ἡ. (ωάεα Βαυργίους ὲ ή4ᾳπ. ἸΜανρυπ! εἰἰαή σενότατο.  . δ. ΜΑΤ ο 2 οὕτω. 

πμδῃ ης ἸΑρτάβας Ὁ. Ἡ. ας. 'Ηατρ. Αρτάβανος. ἆ ᾽Αρταξ- Ὁ. { "Αρταξέρξης. 1). Ἡ. πι Πο 

οἳ Ὀ. Η. αι εἲ ροςῖ. {4 Δαρειαίου. ΑΟ). 

Ἰαξ. 6ὲ ᾖς {επιροτ Ρατ α 1 Ἀπίθρεῃι 4 
Η. Λας. αρ. Δαριαίυ. παραμούµενο. Ὁ. Ἡ. ϱῥ Ἂρ' 

140». ᾖᾳτρ. Δαριαίφ. ρςξ, 
1113 



όλ 

9 

όᾳ5 

διδ 
έται Ἀν. ο ῶ., 9 ορ / Ν / «46, Χα οὕτωρ ἀλαιειται μάχη δὲ γίνεται 
μιτὰ Του άγα Τον Αρταπώνυ» τῶν τε συωμοτῶν 
αυτου καὶ τῶν ἄλλων Γἴερσω», καὶ πίφτουσυ ο) τῇ 
μάχη ὃι τεει τοῦ ᾿Αρταπάνου ὑμί. τραυµατίζε- 
Ται δε καὶ Μεγάβυζος ἰσχυρῶς' καὶ «)θηγέ ᾿Αρτο- 
ξέρζης καὶ Ἡ Αμυτιρ καὶ ἡ Ῥοδογούη, καὶ ἡ µή- 
τήρ αὐτῶν 4 Αμισεις, καὶ μόλις πολλῆ ἐπιμελέίᾳ 
περισώζεται ὃ ᾿Απολλωνίδου ἰατροῦ τοῦ Κωο. ᾿Α»: 
φίᾳςαται ᾿Αρτοξέρξου Βάκτθα, καὶ ὁ σατράπης ἄλ» 
λος ὃ Αρτάπανορ' καὶ γίνεται µάχη ἰσοπαλής' 
καί γίηται πάλω ἐκ  δευτέρυ καὶ ἀγέμου κατὰ 
πθύσωπο Βακτξίων πγεύσατος, γκο ᾿Αρτοξέρξης, 
χαὶ προσχῶρι αυτῷ πάσα Βακτρία, ᾿Αφίςαται 
Αίγυπτος, Ἰνάρου Λυδίου ἄγδρος καὶ ἑτέρυ Αἴγυ- 
πτίου τὸν ἁπόσασυ µελετήσαντος. καὶ εὐτρεπίζε- 
Ται τὰ πρὸς πόλεμο. πέµπουσι καὶ ᾿Αθηναῖοι, αἷ- 
τησαμένου αὐτοῦ, ᾿τεσσαράκωτα γα. ἆ χαὶ µελε- 
το αὐτὸς Αρτοξέρξην ἐκσρατεῦσαι. καὶ τῶν Φί. 
λών οὐ συμβουλευώτων, πέµπε ᾽Αχαιμοίδην τὺν κο λ 4 λ 3 ἀδελῷφόν, τεσσαράκοτα μὲν μµυριάδας ἐπαγόμεο / σράτευµα πεζικὀν, ν]ας δὲ σα. συμβάλλει πόλε- 
µου Ἴαρος πθὸς ᾽Αχαιμυίδῃ' καὶ ηκᾶῶσυ Αἰγύ- πιο, καὶ βάλλεται ᾿Αχαιμαίδης ὑπὸ Ἰνάρου. καὶ πήσκει: χαὶ ἀποπέμπεται ὃ νεκβὸς αὐτοῦ εἶσ' Αρ. 
τοξέρξην, ο)ίκησω Ἴναρος καὶ κατὰ Οάλασσαν ν 
ὁ αριτιμίδου εὐθοχιμήσαντος, ὃς τῷ εξ ᾿Α9ηνῶ 
Τεσσαράχωτα νηῶν ἔ ἐχρηµατιζε ναύαρχος" καὶ 
Περσων πες ὧι μὲν εἴκοσν αὐτοῖς ἀγδράσιν ἐλήφθη- 
σαν, ἂι δὲ λ διεφάρησαν. Εἶτα πέµπεται χα- 
τὰ Ἰνάρου Μέγάβυζος ᾽ ἐπαγόµενος ἄλλο φράτευ- 
µα πθος τῷ υπολειρῦτι » µυριάδας εἴκοσι, καὶ 
"αρ τ᾽ καὶ ἐπισώτην αὐτάς ἔ Ὀρίσκοω, ὡς εἶναι 
Χωρις τῶ γῶ, τὸ ἄλλο σληοςν ν΄ µυριάδας. 
Αχαιμυίθης Ύὰς ὅτε επεσε { μυριάδες αὐτῷ, ἐξ 
ὦ Ίγε µ συγδιεφ»]αρήσαν. γύεται ον μαχη χρα- 
τερὰ» καὶ πίπτουσν ἀμφοτέρωθο πολλοί, πλείουὲ 
δὲ Αἰγύπτυι, καὶ βάλλι Μεγαβυζον εἰ τὸν µη- 
ῥὸ; Ἴναρο, καὶ Τέπεται" καὶ γικῶσι Πέρσαι κα- 
Τακράτος' Φιύγει δὲ ἃ πρὸς τὴν Βύβλον Ἴναρος 
(πόλις | ἰσχυρὰ ο) Αἰγύπτῳ αὕτη) καὶ ὃι Ῥλ. 
λές δὲ µετ᾽ αὐτοῦ, ὅσοι μὴ οὗ τῇ μάχη καὶ µε- τα, αβιτιμίδυ ἀπέθανν, Προσχωρὶ δὲ Αἴγυ- «Το πιλην Ῥύβλου πρὸς Μεγάβυζον, ἐπεὶ δὲ ναί »] αγάλωτορ ἐδόκει, σπέγδεται πρὸς Ἴναρον καὶ τ ν ἵ"λληαρ εζαχισχιλίους ὄντας, καὶ ὅτι πρὸ ο Μεγαβυζος, εφ) ὢ μηδὲ καχὺν παρὰ καλές ο) 
εν καὶ τοὺς Ἓλληνας, ότε βούλουτο, πθὸς τὰ 

θίχεια ἐπανελ.)έψ, καλίσησι δὲ τῆς Αἰγύπτου σα. 
πράπην Κ Σαρσαμαν καὶ λαβὼν "αρω χαὶ τοὺς 
Έλληνας, παραγήκται απεὺ, έξη» καὶ εὐρίσχεει 
λία) ατα, Ίναρου τλυμωμένω, ὅτι τὸν. ἀδελφὸν Αχαιμείδην ἀπεκτονὼς εἴη, δηγῶται τὸ «γε οό παντα Μεγαβυζος χαὶ ὡς πί νο «γΤ. «06» καὶ ὡς πίσειο δοὺς Ἱνάρῳ καὶ 
τοι ο. Βύβλον εἴληφε, χαὶ ἐξαιτῶται λιπα- 
ω6 |ῥασιλέα, περὶ της 1 αὐτῶν σωτηρίας» ολ 
ών, χαὶ Ἰ γῆν ος ος ο οκ ον μςο ο σδώτις ὡς Ἴνα- 
ῥος καὶ δι Έλλην οὐδεν κακὸν πείσοται,. ΄λμυ 
τις δὲ ὑπ'ἐθ τοῦ παιδὸς ᾿Αχαιμοίδου δενὰ ἐποῦ. / 2 τον εἰ μὴ 3 Τιμωρήσαιτο ᾿Ίναρο καὶ τοὺς Ἕλληναις: 

ο)δίδω- 
σι 

ὃς ων / 
καὶ αἰτῶται ταῦτα 9 βασιλέα, ὃ δὲ οὐκ Ρ 

τ. 5. «4ηῤῤγής, ἐ]λα Οποβόα [)ᾳ . 14ἱ2Υ. 
-ᾱ 14η "βμυσρις. ες σ1ιἳ {ο ντ στ. τη εἴαπι εΙο Ἡ. ΦίαρµαΠί η Ἡ ὃ ὨὩρίσκ. Τ). Ἡ. 

(καὶ) μελ. ρηΙπ]α. 
{ δὲ ἶσψ. Ὦ). ἩΗ. . . ὁ εἷς. 

Τήμωβήσαι τὸν ]. Ὁ. Ἡ. 

Ξ4π4ς ΠΟΠΊεΠ σοπ{εηιιῖο, 401 
«νίαπι ΑιΠοπὶς πηὶς/ατΗπ Παναϊς 

2 ᾽Απολλωνίω. Ῥ. Η. {η 11γοφμε εκεηηβ]αγέ Περί δὶο ᾽Απολλωνίου. 
“/γηζμέ ᾽Απολλωνίδης εξ ᾿Απολλωνίδην ]2γήρ/ηήῃ ῥαδο), Η. 9. 

Ῥ, Π. 

ᾖ Σαρτώμαν. Ὁ. Ἡ. 
ϱ βασιλεῖ, 1). Η. 2 Όγο ἐνδίδωσιν 7έβοΠΕΠάΜΗ2 Ρ10 ἐκ 

ΕΧ ΟΤΕςΙΑΣ ΡΕἘΣΙΟΙΤΕ 

αἁμϊρ]ας νἰἀε]ίσει Ρε: {σαριατη ζοπΙπεΠΙΙ6» Ρίε: 
έΠτμτ, Δι Ροςῖ Ατιαραπὶ πιοστεΠ, ΕΟΤΙΠΙ 401 
συπι 1ἱο σοπυταταπε» 6ἳ Ῥεπίαταπι ἰοΓΠ 

Ῥυρπα οσίέατ, {π «ια σαἀμπῖ ἴτες ΑπίβΡΑΠΙ 3” 
Πϊ, οτ ρτανῖτετ Μέραθγχας νυἰπετατασ, (ποπ 
σα/απι Ατίοχειχαες Ἱτεπιαιε ΑΠΙΥΗ5 εἴ Ἡ ο 

Ρᾳπε ας ἵρεοταπι ππαίετ Απηιμῖς ΙΗβεπᾶ να. 
Ῥτοίεαααεί {απε: ταπά επι τάππε » εἴ ΦΡ18 ἄν” 
πιοάιῖη» Αροϊἱοπίέα παεδἰαῖ 09ἱ Ιπββηὶ Ὃ 

πῖ 4ῦ ΑτιοχεΙχέ 

ας Απαραηϊ8: 
αιίεπι «0Π1: 
οπι βαξεΠᾶ- 

οι 1η 6” 

δεπῖ]α {εἴνατις εδ, Ώε([εΙ{ειι 
Ῥαδίτα, αασαιε Ίτεπι ρίῶ{ε 
6ἳ «ιο Ματιε ρπρηατατ. ΟΠΗΠΗ: 
πηϊσ(α ἱτοτυτῃ ριρπᾶ, νεητιο 1η {85ἱ 
ΏοτΗΠ {ριατει, ν]παῖὲ ΑΤΙΟΧΕΙΧΕΣ» 
Ίπς ἀἰπίοπεπι απῖνεηα Ραδιτία οοποξά1τ» η 

οἴε επἶατα ΔΕΡΥΡΙΗ5, 1πατο 1ΥάΙο εἴ αν 
ΛΕΡΥΡΙΙο ααοάαπι ἀε[εξοηΙδ ἃ 
πιπίαηις αἲ Ρε]ίαπι Ρετηπεπεῖα Ρ3ΤαΠεΣ α 

τπεπῖεη[ες αμοαίε 1Παΐο ΡεῖεηΗ πα ἀτθβιηῖά 
Πᾶγες πεί: αν 
ἴαπι εἀμςετο σορῖταῖ: 16άν Που” 
δις απηϊοῖς, ιαϊ! ΑεμαπιεπάέΠι ο. οι 

αἰαἀπηρεπεῖς πηρα Ρεδιίατη, εἰ οὔἳο8 ι48 . κ ς ο πι ΑεἰιβπιεΠΙ! 
πανΊρις.  Οοπβϊριι Ἱπατα : Αωπιεβίά6θ 

Εργρααιε νΙποιπε: ἀἴᾳα 
: 

ς.. 
α 6» 

ο ππῃ αὖ Ἱπατο νυ]ης ασερἰδ[εῖ» ο ; 

ἴπφαπς «αἀανας αἲ Απιοχειχείι παλια
. 

1πατηδτηατῖ νιδὲοτ εναάῖτ ομαάπἀεπιαβην 

 απὶ αυαάναβίαῖὰ ηθ 
μα9 εἴαῖ. 

οἩ 1έα «οπ/{α]εΏ" 

Πο 
ΡαΠετΠΙ, 

τ Μεραδγ» 
οΓαἳ , δ1ΗΤΏ 

απο Παρίπτα Ῥετίατηπι Παν 
1ρΠ5 Ποππῖδας «αρτῶ, εΠρ]ηῖᾶ 
Ίπάε αἀνει[ης Ἱπαταπῃ πητητᾶ 
Ρτῶτεχ εχογοῖταπι αυϊτε]ίᾳπα {ὰ 
εεης, 1 αχ ἀμσεπιῖς ΠοπηίπΗΤη Πλ 
ματ, πανίδας ααέεπα ἱΓεσεηίῖ6, 40] 
Ρίθθεταί: αἀθο ι ρτῶίει Πανθς ΤΕΙ (ος Παπ 
3ο αἰπβεπεοσυπὴ Ποπαίηαπι τη) ωη ΕΣ) πι 
παπι οβο]ά]ε Αεωπιεπῖάες, σεπΜμἩ” ης, 

αν τισ] εὔ- 

Ατιοχειχ6ε εχεῖα’. 

Ώεβ-ὁ 

μίοπριδ: 0” 

τσ]πῖ] ΟΠ] νι ὅ 4 

ον Πα” . 
ἠ] Ρις οομ. ή 
τρης ΟΗευ5 

τηῖµα εκ αππἀπηρεπς αμ ἀακεῖαῖ Ἡ η- 
υπ ο/η βαοταπῖ. Ῥαρπατις ασε ο μη 
οτε ππυ], {εά ρίητες εκ ΑΕσυραΐδ, - νυΐρο 
Ταπάεπι Μεραβγζιις Ἱπαταπι ἵπ ΓΕΠΙΟΙ . Ῥρής 
τα, {αραϊ(πε: εἲ ν]ηῖδις Εοτείοζες 1 
ν]ησυηΐξ, 1πατῃς νετο ΠΙρίεης ΒΥΡΙαΠ1 
ΡΙῖ, (Ἴσθο εί πιηπῖῖα τς 1π ΑΕΕΥΡΙΟ, τιιί- 
εο ΟΓῶεἱ απἱευηαμε 1η Ρτῶ]ίο εἲ επ μγ- 
τη]άᾳ «ΦῇΠ ποη Γπεταπῖ. ΑΕΡΥΡΙΙΣ ρς Β]- 
Ρ]απῃ ραττες ΜΠεραργ21 Γεοῖτα: εἲ αμοπ ο 
Ρ]6 εχρισπατὶ ποῦ Ροδίε υἱάεραισήν οι τες 
Ργζις ουτη Ιπατο εἳ (τῶσῖδ, 4ΠΟΙ8 ἐπ ίαπι 
π]]ία εἲ απηρ]ᾳς, Βὰε ἁαῖα Ῥαα (αμ ́στῶςοῦ 
«ον α τορο Ἰη]ητίαπι αεοθρῖατοδ» Όμμπι ἡβῖ- 
ἀοπππῃ απ απη ρογει τενε/ατοδ σοπβα 1” 
επτ ναπαπιεη ΑΕεγρά ρια[εέτμ Ας  οκοιχεπν 
{δε πα ουπῃ Ἱπατο ϱὲ ΟΣ30153 Ἱταῖάπι 11310 
Ῥτοβεϊ{οίτατ: εππηαπΕ ορ ΑεμώππεΠί 
γεµεπιεπτες, αιιοπίαΤη 15 ἳ 
ἀεπι ΙΠῖεΓίεσδτας, 
δείῖα Γπεταπτ πατται, εἴ 430 : 
ΤΟ (τοῖδαιε ἀαΐα Βγο]απῃ 15, ἐς 
Ῥωπαπι Π]ουαπ ρετάπᾶςῖτετ ἔρτεον να οιοῖ 
Βείτητ νοιῖ «οπήροδ, ταπάεπιααξ 
ἔωπα ἁβετητ, Ἱπαταπῃ εἴ Ο18698 
Ππιοπῃ ραδ[ιτορ, ετσι επίπανέ Ἱ ἀο]εΏδ» 
τἶ6 γῖοεπι ἱπτετεπηρεῖ ΒΙ1 Αομῶπιθρίος β 
ἰπάίρηατη τοπι ἔοτε αποϊταραίατ» 1ὴ 
εἰ ΟτΦοῖ ρωπας ΠΡί ἀατεηῖ αταπό τ 
1ο α τερε εχρο/οῖε: {εά 18 αάεό ἷ 

ο ος 
αἱ εὐΠΗΓΑ 13 ο] : 

ανοθ. μάτισε' ο ᾽Αρτά 
{ ἔχρ  ατείᾳ, ε Χαροτιμίδου μμ». πάατᾷ: 

7 αὐπῦ Ὁ. ώ 
δ δωσι ΗΒ 

οὐ 



Ρεϊπάε Μεραῦγ7ΖΗΠι αὐ 6ο ΕΧΡΟΙΕΕΠΒ, τερι]- 
πι ἸάσΠι Ραϊϊτατ. Ταπάεπῃ ἵαπιεη 14 αὐάπα 

:ἄπβαπάο πιο]ε[α εδ[ει, Ἱπιρειτανίε: ες απίη- 

αυε Ῥορε απηῖς, Ἱπατάπι ραΠΐες εἰ 6τῶςος α 

τερε ασσερῖτ. ΄ Αἴαιε πυπς αμίάεπι ἆ τοις 

οπηοῖριις {Ηησ]ε, 4ᾳ Ογῶςίς αατεπι ααϊπασᾶ- 

-.Βιπῖα (Παπ τοῦ «αρείε ρουῖτ) εαρίτα απρηίᾶ- 

37τὶ ουτανῖτ. ΄ Αι ΜεραῦΥζι5 1παβΠο 4οἱοτε εἴ 

Ίμδία αΏοξεις 65ε, Ρεμϊίαας ατ Εδί ἵπ θγπίαπι 

Τεσίοηοπι {αα1 ρτοβει{εἰ Πεετετ. Τἴαο Θἴ]απα 

τ ο]απα Ρτσιη]ῇς 618505 αἰίος, εἴ Ρτο[εξξης ερ» 

αιηπο ατόρε ἀε[αἰνίτ: πιαχΙπιᾶδαπε σορίᾶ» ςοὔᾶ- 

5ίε, α οεπῖαη εἴ ααἰηαιαρίητα πη]]ία Γεο{απι 

εαήευτη Ῥεάαπιαυς. Αἀνετίιδ επι ΟΗτί5 

πτείεας ση ἀσξηεῖς πηρες: Ραρπα σοΠ{6- 

τας, {εάπς πηίμο νμἱπεταης ΜεραΡγσι5 εἴ 

-Οβιῖς, ης αἰάεῃ 1αοπἱο Μεραδγζαπῃ ΤΠ. ξε- 

πποτε Ῥεγευδῇς, εἴ νη]ηας ἆπος ἀἱρίτος αἰτατα 

Ἰπβϊρ]ε: 16 νετο. βπµτε Ἰασι]ο ΟΗτῖη 1η {ε- 

πποτα, ἀρίπάε εἰ 1Π ΏΝΠΠΕΓΟ νι]πεταν]ὲε, ππάε 

Ὅβηῃ εκ εηπο σἈθετε οοπεἰρῖε,{εὰ ευπῃ 6ΟΠΙ: 

Ῥϊεχις Μεραρύσας {πρ]αιηπα {ενα 1ρεῖ. 

ο Μαϊα απίοπα Ῥετ/ῷ σεεϊἀεταΏΕ
, Ζοργτο ΑτΙΥ- 

τα. Ῥπίοφας ΜΕΡΑΥ71 Βή9 Εοτήτετ ραρπαπΏΡης; 

Ὅἄτλαυε ταπἀεπι νηΠδυς Ίοηρε ΠΠΡΕΓΙΟΓ ενααϊτ 

Μδραυγτιις, εἲ νὶσοτία Ροῦἱεῖδ, πιαδπᾶπι Ο- 

Πεῖ ουζαῖα ρειῖτ, εὐπ]αιις αά ΑτίοχεΓχοτη
 πας” 

3δ ιτ 1ὰ ροτεηῖεΠ]» εμας αμτεῖη εχετοῖτας αᾱ- 

Ὑδτ[ις έυπι πηττασρ΄ εἴ Μεποίαπες Ατιατ 

μις, (Ατιατίάς απῖειη ΕΓαί Ώππταρα Βαθγ]οπῖς, 

ο θε Απιόσογκίς Εατετ) οοπβίραπῖ 1ΩζΕΓ {: {οά 

Ῥδερνατα Βαρατας εκετοῖτῖς, εἴ ΠΜεποΠ
αῖες ἵπ 

Ίμπετο΄α ΜεβαὈΥ7Ο. ΡετομΗτασ: ΡΤΦΙΕΓΕ
Β η] 

αρίίε {αρΙα». {εὰ ποη Ιειμα]ί ναπετε, Γετ- 

τά» πα ἴαππεη οὔπι οἵληί σης {119 Πηρατη  ᾷ- 

ἵε, ει Μεραργ 188 {ρ]επαϊάα ΡοΏτα ν]εζοσία, 

πο Ατιατιάς Μεραῦγζ1πῃ Ῥετ Ἱεραίο πιοπεῖ αϊ 

ουπι ΤεΡ6 ῥαςἰ{εαῖτης, 1]]α {ε ΡαςΙ{οὶ αυἰάεπι 

η ςυππτερς, ηοΠ ἔλπιεῃ ά ΕΝ Ρτοβεί{αΙ, {εὰ 

| Ίπ [μα τερῖοπα πηαπετα ψε]ἰε 1πάΙςαϊ, Ἠας τε- 

Ῥὶ πυποϊαπτας, οί ΑπίΙΟΧΩΙΕ8 Ῥαρμ]αροι εἰ» 

« παςμας ει Απιηηης Ππά1οίε οοπβαπι ἀαπῖ ὲ 

τφασϊβαταςς Τσλαπε 1ρδε Απταβίας ετ Απιγιῖς 

Ὅχος, ει ΑτΙΟΣΔΤέΒ Ίαπα γΙρῖηΙ 4ΠΠΟΡ Ώατις, 

| ει Ῥεί[ας Οὔσιος Π5 εἴ ρΙίαπης ρα
ΐετ, πηῖ- 

ἔπηεμα, Μι] ἀρίεας {εγπιοπῖρις ετ ἱπταπ]θη- 

Ὡς αἆ Αάέιπ. ΓαεΙεπάαπι αφΙΡ]εῖο, νΙΧ΄ Ταππεη 

Μεραῦγζο Ἡτ 44 Τάδε. ΡτοβοΙίσαταχ Ρετ[ηᾶ- 

| σας, Οαἱ εππάςπι τενέηο ΤΕΣ Ρεῖ ΠμΠΕΙΟ5 
νε; 

παπι {6 11. εοταπή απ αἀπιβο{ ες, ἆατε Πρη]- 

ἁοβεανϊτ. 9εὰ αππι ερτεδίο ἄά νεηαϊίοΏεπι Γ6- 

δε εἴ εἴπα β4οττο Ίεοπε, Μεραῦγ205 Ρε]ίααπι 

απο ἵπ Ρεᾷες {6 εΠΙΡΕΠΙΕΙΗ Ἰασμ]ο. ρετοῦΙεΏΒ 

ἄπιοι[οςϊδ[εί, ΠιςςσπίεΠ» εἶ σεχ αποά ΕΑΠ Ρε” 

ομκβδ[αι απίσφιαπι Ίρθε εαπ1 Ἠἱο Ιόδα ατΗρίδ- 

Ίει, εαρυῖ αὐ[αιπάϊ Ππρετανίτ. δεὰ Απηἒἒις 

τοτ Απυγῖς αἰἴοτύπηαε ρτες]ο8 ταπη]δ
[α εἰ ΠΙΟΓ- 

:.ς ρωμα, αᾱ ἠδεσι απαπάαπῃ ποπιΙπε Ογιτ8 

Ὅ οἶτσα πιατε ταῦτάπῃ τε]εραῖᾶτ. Α1ΤοΣαΤΕ5 410” 

ασε ευπἠσῄῃις 1π Διπιεπίαπι τε]εραῖατ, 410 

Ἴπρρα' Ρίο ΜεΡαῦΥΖο Ἡδει]ας αριιὰ ΤΟΡΕΠΗ Ίο- 

4 του Π{5 ορίοε,  ΄Φεά Μεραδγζις, απάτη 1η εχῖ- 

Πο αμίπαιε 4ΠΠΟ5 ερίει «οιηπιοταϊς, αι{ηδ1ῖ 

{6 ρΙαραῃ εδ[α Ππιπ]απάο: (ρΗαρας απἴεπι ἃ 

Ῥοτίις ἀῑσίτατ ἱερτοίας, αἆ απ επα πεπη]ηί ας 6: 

αετό Ιισετ) εἰ αά ΑΠΙΥ ΠΠ 4οΙΠΙΠΊ4ΗΕ ῥτοβςί- 

{σῖεας, εἲ να αρΏιτηδ, Ρα Απησιι εἰ Απιγ- 

Ώπ «μπι τεδε τεσοποϊΠαϊωσ: α1 «πα: "φαν 
! 

αὰ- 

-ασαλκκπακκκκ-κωκκ--.- 

µισριε» σπ9δῇ σπεί 

ο αν μα Ῥ]μ. ἵη «4γΙΟΕΤΝΕ ΤΕ[ΕΤΙ Πε[αὐσία ἔοηβης {γβηυοη/νηι ἱ2Η5' τας 

α Αγεςαύρισε ΙΜ. ΊΜατρ. ὃ Δ. 5. [ο ἱερίή ἐπὶ }Υ φάυβοῖς πεντήκοντῶ τῶν 

ΗιςτόβΙΛΕ ΕΧΟΕΑΡ ΤΑ. μι 
συ εἶτα Μεγάβυζον, ὁ δὲ ἀποπέμπετᾶι, εἶτάν 

επει διώχλει ον υιο), κατεγάσατο . καὶ πέντέ 

παρελθώτων ἐτῶν, λαμβώει τὸν Ἴναρο παρὰ βα- 
σιλέως καὶ τοὺς Ἕλληνας. καὶ 3 ἀγεφαύρωσε μὲ 

ὃ ἐπὶ τεισὶ «-αυρᾶς' ποτήκωτα δὲ Ἑλλήνων, ὅσεξ 

λαβέν ἴσχυσε, τούτων έτεμε τὰς κεφαλάε, Καὶ 

ἐλυπήθη λύπη σφοδρὰν Μεγάβυζος, καὶ ἐπέν)η- 

σε᾽ καὶ ἠτήσατο ἐπὶ Συρία Τὴν ἑαυτοῦ χώραί 

ἀπιέαῃ. οηταῦθα λάθρα καὶ τοὺς ἄλλες τῶν Ἑλ- 
Ἀήνων προέπεμπε, καὶ ἀπήε" καὶ ἀπέση βασι- 
λέως. καὶ ἀθροίζα μεγάλην δύναμυ» ἄχθι πυτε- 

καΐδεκα µυριάδώ, χωρὶο τῶν ἱππέων καὶ τὼν πε- 
ζῶμ, καὶ πέµπεται 5 Οὔσιιε κατ αὐτοῦ σὺν εἴκο- 
οἱ µυριάσι, καὶ συγάπτεται πόλεμος, καὶ βάλλου- 

σὺ ἀλλήλες Μεγάβυζος καὶ Οὔσιρι' ὁ μὲν, ἄκον- 

τίῳ, καὶ τυγχάνει Μεγαβύζα εἰς τον µηρὸν, καὶ 

τιτρὠσκαι ἄχρι δαχτύλων δύο" 0 δὲ ὡᾠσαύτως ἀκο 

τίῳ τὸν τοῦ Οὐσίρως µηβόν. εἶτα βάλλα εἰς τὸν ὦ- 
μο κακέρος πίστει ἐκ. τοῦ ἵππ. καὶ πέρσχω 

2 3 ον . 

«Μεγάβυζος «προσάσσει ἀλαλαβιω καὶ περισῶσαῇ 
ἔπιπτο δὲ πολλοὶ τῶ Περσῶν' καὶ ἐμάχωτο αν» 
δρείως ὃν τοῦ Μεγαβύζῳ παϊθε Ζώπυρος καὶ 4 Αρ. 
τύφιος, καὶ γίκη γψεται Μεγαβύζῳ. κραταιά. περι- 
ποῖται Οὔσιυ ἐπιμελῶςν καὶ ἀποπέμπει 3 τοῦτον 
αἰτησάμοο - πθὺς ᾽Αρτοξέρζη. . Πέμπεται δὲ κατ' 
αὐτοῦ ἑτέρα σφατιὰ, καὶ ἔ Μθοσάνης ὁ τοῦ ΄Αρτα- 
ῥία παϊρ, ὁ δὲ Αρτάριος, σατράπης μὲν ὦν Βαβυλῶ- 
ο, ᾿Αρτοξέρξε δὲ ἀδελφός. καὶ συμβάλλεσιν αλλή- 
λοις, καὶ Φεύγει Ἡ Περσιὴ σρατιά. καὶ Ε Μοοσά- 
της βάλλεται εἰς τὸν ὦμω ὑπὸ Μεγαβύζε" εἶτα εἰξ 
τὴν κεφαλὴν τοξεύεται οὐ καιρίαν. Φεύγει δὲ ὅμως αὐ- 
τὺς καὶ οἱ μετ αὐτοῦ. καὶγίκή λαμπρὰ γίνεται Με- 

/ 3 / Ν / λ γαβύζῳ. ᾽Αρτάρις δὲ πέµπει πρὸ Μεγάβυζοι, καὶ 
παρανέι σπείσασθαι βασιλᾶ. ὃ δὲ δηλ σσείσασθαι 

λ / λ οφ η / μὲν βούλεσθαι καὶ Ἡ αὑτὸν, οὗ μῶτοι παραγφέσραι 
͵ / 2 .] , ως» ον 

πθὸς βασιλέα, ἀλλ ἐφ ᾧ µένευ ο) τῇ ἶ ἑαυτου. ἄπ- 
’ ον ο» : 

αγγέλλέ]αι ταυτα. βασιλει, καὶ συμβελεύησυ Κ Αρ: 
ος 3 ων, - ἡ ν ο” η κ κ 2 

τοξάρης τε ὁ Παφλαγὼ 1 εὐοῦχος, ἀλλὰ καὶ ἡ 'Α- ίσασθαι, πέμπεται οὖν Αρτάριός 
ο ολ Υ, ον ς λ 1 / 3 ον 59: 
αφ .... κα Αμυτις η γυνή, Χα Δρτοξάρης, ἐτῶν Ίδη 
Ἀ ο ς 5. αμ ο 

ὢν εἴκοσι, καὶ [έ]ίσας ὁ Ἱ Οὐσίριο καὶ Σπί]αμα πα- 
ον ον ο : τρ. πολλοι ὧν π λόγοι καὶ ὄρχοις πληροφορήσαντεέ 

/ / ἆ Μεγάβυζο λμόλιο ὅμως πείθεοι πό βασιλέα παρα- 
ἀ : ” 

γωέσθαι. καὶ βασιλεὺς Τέλος ἔπέμπε παρα γυομένῳ 
9 τω ς ο ᾿ ο. 

συγγνάµιν ἔχεν τῶ ο ἡμαβτημθών, ᾿Εξέρχέ]αι βασι- 
να μάς | 3 ον 

λεὺ, επι βήραν, καὶ λέων ἐπέρχεταιαὐτῷ' μετεώρΏ 
θα) ” ᾿ ; 

Φερομέθ τὸ θηρία, βάλλει ἀκωτίῳ Μεγάβυζος, καὶ 
ας. κ νι ο ω 3 7 

ἀναιρεῖ' καὶ ὀργίζεται ᾽Αρτοξέρξης ὅτι πεὺν ὃ αὐτὸς τύ- 
/ “1 Ω- ς ἃ /{ Δ κ. 

χή» Μεγάβυζος έβαλε’ καὶ προσάσσει ΤΗΝ χεφαλην 
λ. ΄ «4 τς. 2 Αι 9 

το Μεγάβυζο ἀποτμηθηναι, Ρ Αμίσριος δὲ καὶ Δ- 
γονό : κ ο 3 ω ο. - 

μύτιος καὶ τώ ἄλλων τῇ παραίτήσε» τὸ μὲ θαάτη ο αξ, τή Τ5 µε 
ῥύεται, ἁνάσπασος δὲ γίνεται εἰς τὴν ἐρυθρὰν» ἔν τηε 

./ / 3 Ἶ ᾿ 

πόλει ὀγόματι Κύρται. ἐξορίζεται δὲ καὶ Αρτοξάρης 
.] 3 5 / « ο 

4 9 ευγΒχο; εἰς Αρμθίαν» ὅτι πολλάκις ὑπὲρ Μεγα- 
- 3 »ς / ε λ / / 

βύζη βασιλΏ ἐπαῤῥησιάσα]ο. Ὁ δὲ Μεγάβυζος πέᾗε 
3 . -ὁ η ος κ. 

διατρίψαν : ο, τὴ εξορία, ἔτην ἄποδιδράσλει, υποκρι- 
θες 5 Τὸ) πισαγαν. (πισάγας δὲ λέγέλαι παρὰ Πέρσαιό 
ὁ λεπβὺε, καὶ ἔσι πάση ἀπεόσηο».) ἄποδρα» ἓν παρα” θὐσι τς 
γίνεται «͵εὺς Άμυτι καὶ τὸν ὀἰκοῦρ καὶ ῥόλή «ΥΝΗ" 

: οτο ν σετα! 

οιίεὸ Γη οὐ μοίδης., 
/ 

ον Ἑλλήνων, ὅσους. Ὁ. Ἡ. ε"ο- 

σιριο, Ὁ. Ἡ. οἳ Πς {επιρεῖ ρο5ῖ ᾖπου. ἆ ᾽Αρτίφυοφ. Ὦ. Ἡ. κε τοῦτο. 1. Η: { Μενσώτηρ. Ῥ. Ἡ. 6 [σε 

ἹΜενοςάνης. αέ», 14 δίς» ἡνα εἰίαη ΑΠ{έ ο νε] αὐθίπο ΦΗΑΤΙ0 Μενοσάτης. 

ῤ Αὐτὺν. Ὁ. Ἡ. {ἰ αὐτοῦ. Ὦ. Η. ᾖ{ ΛΑρταξάρήν. 

Ῥ.Ἡ, ΄[ὸ] Ὁ. Ἡ. 

ή «ωῤεΝ ἐ9 /εηἱρήγα, Ἡ. ὃς 

{ Γεὐνοῦχοο] Ὁ. Ἠ. 

Ε 1111 3 : 

14 Ὀσιίρ. ΘῬ, Η. μι δρχ. φαὶ λόγὁ 

Ἡ, ο ἡμαβτηκότων. ᾽Αμύςρ. 1). Η. ̓ Αμίαρ. είαην 140». 016. μαι πω σα [ὁ εὐνοῦφος.] 

5 ῳ τὸν σισ. Ὦ. Ἡ. εἳ η οἵα: σισαγῶν. Αμύσρ. καὶ [.ὸδἱ] Αμ. Ὁ, Η. 
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πο. οποὰ 

πο συν μα-»»... 

ο μμμ 

όἡ7 

βσό ὍΈχΧ ΟτΕςΦςΙΛΕ ΡΕΈΏςΙΟΙ8 
6 . 1 ο» ϊ ε ϊ 

σεται ο βασιλεὺς, καὶ πο αὐτόν, ὧν τὸ πρύσ»» 
ο / / ἃ με / η] 

ὀµοτραπεζω. ἕῆσας δὲ εξ καὶ ἑβδομήκοτα ἔτη» 
3 / 4 Ἱ { 3 ͵ / / απεθανε' καὶ κάρτα Ἠχ.έσςη βασιλεύς, Τελευτή- 

Δ 1. ! / α- 3 ος 
σαντος δε Μεγαβύζα, καρτα Ἰν Αμυτις ἀγδράσυ ὁμι- 

ρα 3 . χς ῃ ' [ ͵ . - 

λουσα" καὶ πρό γι ταύτης, καὶή μήτης 3 Αμισρις 
ς η , 3 Ν ς ο 5 ὴ 

ὁμοίως, ὁ δὲ ̓ Απολλωιίθης ο ἰάτρὸς. ὁ Κῶνρ, ἐπεὶ 
. οω ιο / . ” Ἁ ο. 

ασ.)εῶς εἰχω  Αμυτις, εἰ καὶ ὃ βληχεὼς καὶ οὐχ 
ο Σι» εδ. δ. -ω». ον 2] 3 Ν 

ἰσχυρῶς, ἐχέῆος δὲ ἠράσθη αὐτῆς» ἔφη εἰς τὴ ὑγείαν 
ο» ολ 3 ς / εν 

αὐτὸν ἐπαγελθέῳ ἐὰν ἀὐδράσυ ὁμιλήση, της γὰς ὑ- 
αν” ἃ 3 . δω ἐν 

σέρης εἶναι τὸ γόσήµα, ἐπεὶ δὲ αὐτῷ ἐξεγέετο «τὸ 
2 / 4 ς κ» ες.» 

επιτήδευµα, Χαλ ὠμίλει αὐτὴ » 3 δὲ ἄγθρωποεέμα- 

ῥαίγετο, ἀπέση της συγουσίας, τελευτῶσα δὴ οὖν 
5 / ο. ἃ 3 3 ! ς επήγγειλε τῇ μητείι, ἀμύιασβαι Απολλωνίδην, ἡ 
λΛ 2 / / .) ο οω δὲ ἀπάγγειλε, πάντα ᾽Αρτοζέρξη τῷ βασιλέι, ὔ- 

ς ϱ 3 ς πως τε ὠμίλει; κα ὅπως απέςφη ὑβρίσας' καὶ ὅ- 
ς ’ ών 2 

πως 3 Φυγάτηρ ἐπῆγγελο ᾿Απολλωίδην ἀμύνα- 
Ωω 3 ον λ » λ ἡ ᾿ ο” σαι. ἐκεμος δὲ “τῇ μητεὶ τὸ παρισάµοωω αὐτὴ 

πθάττευ ἐπιτρέπε. Ἡ δὲ, λαβοῦσα ἔδησε τὸν ᾿Λ- 
χ λ ρω πολλωνίδη» δυσὶ μησὶ κολάζωυσα. ἔπετα ζῶντα 

, ϱ ν” / / χατώρυξη, ὅτε κα) Άμυτις ἀπίθωε, Ζώπυρος δὲ 
ς / ὦ 2 / ων ο» 9 Μεγαβύζων καὶ Αμύτιο παι, ἐπεὶ αὐτῷ ὁ 

λ ῇ 3 τε πατής κα η μΊτης ετελεύτησῳ, ἀπέφη βασι- 
. 3 / ϱ] Α ς ον 

εως χα] ΑΔ Αθήνας ἀφίκετο, κατὰ, τὴν της µη” 
3 α ον : ου ἜθοΨ εἰ6 αυτους ευεργέσίαν, εἰς Καῦνο δὲ ἅμα "τοῖς ς / 3.) κ. / : ; / λ ἐπομένοί» εἰσέπγλευσε, χα] ἐκέλευσε παραδιδόαι τὸν 

όλ , Ὁ .. ὦὼ νο . Ν / πὀλµ, Καύιι δε αὐτῷ μεν παραδιδόναι τὸν πό- 
3 λ ων ἴ λῳ ἔφασκον, Αθηναίοι δὲ τοῖς συνεποµένοις, 5 οὐχ- 

λα, 1 ρω έτι. ἐἰσιότι δὲ Ζωπύρῳ εἰς τὸ τῶχος λίθο ᾽Αλκί- 
/ 3 / 3 ὃν Καῦνος εμβάλλει εἰς τὸν κεφαλήν" χα ἆ οὕτως 

᾽ / 2/ ς ς ζωπυρος ἀποθήσκε. Άμισρι δὲ µάμμη τὸν Καύ- 
ς . / 2 / ς {ον α)ασαύρωσω. αἀπποθήσκει δὲ καὶ ὁ η Ἅμισρι, κάρ- 
τα, γθαυς γῶοµένη, καὶ Αρτοξέρξηε δὲ ἀποθήσκει,.µ 

᾿ η ον ακτ- μα ὁ ο πα 

χαὶ β ἔτεα ᾖῥασιλεύσαςι ἔ [τέλος της εἕ' ἱσορίας; 
- λ δὲ ον /’ αυ : αμ σα : ων 

ορχη ετηή,] ὅ αμΝ Ἠ πο μμ 
νέο ολ κκ νν 

5 

-ἆπ Ζοργτ! βίας παητηπα πιρουπώς ορ νο. 

αἄπιοάσπη αΏτεα», {159 ππεπ/ῶ ρατιϊαῖρεια {αο]ῖν 

ετ αααπι {ες ετ {εριπαρίητα νΙαὶρ[ει 4πποδ 
πποζτηῖς εςῖ:. Ῥτορῖει αιιοά πιᾶΡρΠο Τες Εδί 

Φτοίς αΠεξεις. 
ν ουπι πημ]άς «οπ/αειμάίπειη ἰαδεραῖ» Εξ 

απῖς Παπς Ππι]]τθς πηαῖεῖ Απιῤηηιςς «ΑΡΟΙΙΟΠΙ: 

ἀθ9 γετο Οοιβ. πιεάίσμς, α πάπα ΑΠΑΥΠ5 όν 

εεγ αρτοιατεῖ,. 6ἳ 1ρ8ε εἶμς απ1οίε αρα .. 
{οι, {οτα ἀῑπίι αἲ εἩ ἴπ ρτήἩπαπι Υαἱεῖης ΙΕΡΗ 

το[πιπετοίατ { ουπῃ. νὶτῖς τεπ: μαρετεῦ, 8 ον 

οπ]πῃ. εδ[ πποτδαπῃ,.  9εά απὐπ1 μας ΔΠί6 Ἡς 
εἰ «οππρος.{αξλας -ουη ε8 οοπουπηθετεῖ, {9 

᾿ πα 
αΏἴεπι ἴαμς Ιαροτατθ. οαρἰδ{εῖ, ἃ οοποιῦ 
αὐθήηωε, , Ταπόοσι Ἰρίσας ἐ]α πνοή, ποσα 
τηαϊσὶ 1 παηἆα!16 ἀθάῑε-με Αροϊοηίςς πο, 
εἰίσετοιυτ, . Ηδς 1ρβ τερὶ ΑΤΙΟΧΕΓΣΙ Ἰ 
ἵατη εχρο[Ης, εἰ 4Μοπιοάο ουΠὰ Π]α ο 
Ῥετε {οεις, ποη Ρπᾳς. ἀε[ής{εῖ μήν ἐν 
ΤΙ] αΠἴοί {]5{εί:. οἳ αμοπιοάο. Περρ ο πιᾶ- 
Αρο]]οπ]άε {απιί ἴ]]α 4Ρ1. πιαπββρίος οισ[ία- 
ττ1. φαση ἱὰ 1ρῇ ναι {πες αβεΏή ο ραῖ- 
ἴοπι {αθῖτ. . ας, απυπ ΜΠΕΗ  . νί : : : μα αΠορ]ς[εῖν 1. 
ἀεπι Ρἰπιεβί {ρατῖο οτηςΙαδ15 2Ώ οι» ον 
νηπα Ροδίεᾳ. ἀε[οάΙξ, «41ο Πλ τς» Με- 
ΑΠΩΥΙΙ5 ἀ1ειη {Πυπ1 ορΗΐ». Ρεᾷ Ἄορευον εἲ 
Ραῦγ21 εἰ Απιγιίς Β]Η5. μη, Άύλε- 
παῖτοπι απηΙΕ, -ατερε βίον ζὰ ληιοπίοη- 5 
πας ΡτόΓεξίµς ος, Ρίορίετεα 4ὖοα αιππα 
Γε6 πηαϊεΙ εδ. Ῥεπεβεί]θ βἩοορεαη. Ομωπίον | 
ππα «ΙΙΠ1 ας[εσ]ῖς παν Ίρις ἀεἰαμδ, ο ᾷ αἱ» 
οἰν]ταϊαπη (αάθτε 1αδΗτ: αἲ Πυρ] ας 
ἀεπι ἱαάῖτμτος {ε τε[ροπἀεβραηῖ, Ι341ΑΠΙ» 
Ρ9 νεο αἱ επ. {οηεραπευσ» ΠΟΗ 

ο 

Μογπιο ΜεραῦΥζο Απιγ.Η” 

"χηπι 1εοῖ Αἰεϊάες ϱαιπίας. εχ αἩ μον 

Ῥγτας πιοτίεπα ουίε. .. Απο νετο Ας ρα. 

πάαπι ἠἱαπη-οτασί αβιχῖτ,. Ῥορτεα 3Η: πμ .- 

πποχίτας» ἵαπι Οεαῖο να]άᾳ σοπ{θόἵα. ή. τι το’ 
πες Ιἴετη οδίς, «υπ1 ἆμο οἲ αμλότάδ ή 9 

ο 

Ἅλν ρηαβίοι απΏποῦ.. [.4μμμε δίρ βπῖς να. 
τσ σπ ρήῥομίαΗΗ Πῤγὴ,- ἐποζοαίημε οὗ αὓ 

ος Ἀρτοζέρξε «δὲ τελευτήσαντος, Ξέρξης ὁ ὑῶς βασι» 
λεύει, ὃς µύνος ἣν γνήσμς ἐκ. Δαμασπίας' Ἡ ο) αὐτῇ 
ή Ύμερᾳ, ο» ; καὶ Ξέρξης ἐτελεύτηση, ἀπεβίω. Ρα: 
Ὑδραζος δὲ τὸν γεκξὸν τοῦ πατοὺς καὶ τὴ μήτεὺς «Άγ γο εἰς Πέρσα», ἑπτακαίδεκα δὲ νόθους. ὑιοὺς' «αχ. Αρτοξερξης» ἐξ ὧν ἐπὶ καὶ Σεκυιανὸς, ὁ ἐξ “Αλογούνή, της Βαβυλωήίας, καὶ Ὥχος, καὶ Αρ. 
στη» ο ἐκ 8 Κοσμαρτιδήνης, . καὶ αὐτῆς Βαβυλώ» 
γίας. ο δὲ Ὥχο ὕφερο καὶ ἃ βασιλεύει" ἔτι δὶ πα. - τν : 9 / 1 ου ' δες Αυτού) ους Τοις εἰρημένοι, καὶ Βαγαπαιος χαὶ / »- 2 / ἡ ο Παρυσατι, ἐξ Αιδίας, καὶ αὐτῆς Ῥαξυλωνίας, αὕτη 

σόι 

ὃ Παρύσατιρ Ἀρτοξέρξυ καὶ Κύρα µήτηρ ἐγένετο, τὸν 
ὃς Ὥχο, ζῶ, ο πατγρ Ὑρχωίων σατράπη» ἐποίησε, 
9οῦς αὐτῷ καὶ γυναικα Παρύσατη ὄνομα, ἥτις Ἡν Ἐέρ. 
ξε συ Νυγάτης, ἀδελφὴ δὲ οἰχεία, Ὁ δὲ Σεχυ- 
θιανὸς πεισποησάμειο | Φαριαχύαν ἵ τὸν εὐνου χο, ὃς 
Ἰ µετα Ῥαγόραζο καὶ Μυυςάνη καὶ ἑτέρις τυὰς, 
μεθύογτού ο» εορτῇ τηι τοῦ Ἐέρξω καὶ καβεύδωτος οὗ 
Τοιό βασιλέοίς, εἰσελθόντες ἀπποχ,τείνησυ αὐτὸν » Τεσ- 
σαβαχοσης καὶ πέμπτη ἡμέρας ο αδ κω 

του ““αΤϱὸς τέλευτης. συγέβη οὗ) ἀμφοτέρης ἅμα εἰς 
Πέρσας α ποχοµισθήνα|. ἆι γὰρ ἄγουσ α] τὴν ἁρμάμα-. 
ζαν ἡμίοοι, ὥσπερ αἸαμώεσα| καὶ τὸν τοῦ παιδὸς ηε- 
κβὸν, οὐκ. ἤθελο πορεύέσθα, ὅτε δὲ κατέλαβε, σὺν 
πθοθυμίῃ α πῄεσα), 

2 Ῥα- τ 

Ἔν αργα ̓Μεποῄαίος, 
ο Αμύςρ. λλ. ιν 

εζίς. Ὁ, ῥ ἀβλησχρῶς. Ὦ. 1 
εν, Ὦ. Ἡ. 6 γυναμὼὸς Μαρτιδηνῆς. Ὦ. Ἡ. 2 βασιλεύει, ἔτι, 1)» Ἡ. 

: ο οὖν ἔτι, Ὦ. Ἡ. ο οὕτω. Ὁ. Η. - [] Ὅ, ον { 

(49. ] ο αὰ 

ει 153. 3 

-- ππ ΤΕΠΡΟΙΕ. ο ΠΙΠΠΗ 3 ὁ-ό- -49 ' 

ΑΤΙΟΧΕΙΣΕ πιοτίπο τερηαῦ Χθισες ΕΙ μα 
η(σθ 

ααὶ {οἶμ εταῖ Ιερίείπιις εκ Γαπια[ρίᾶ μα 

Ῥτμ8, αι εοάεπι 1ρ6ο ἀῑε 41ο Χεισεδ”... 
τήµ8 6δῖ, ο υΙία ἀἰ[εεεῃι;  Βαροταζις τες 
ἀανατ ραιτῖς εἳ πιδιτῖς {η Ῥεπίαπι εμας. η, 

τηηΏῖ αὐἴθῃῃ ̓ Ατιοχειχὶ {εριεπιάεςεμη ΠΗ1 ο 

ἵῃ αμίδας Εμῖε θοσγπάίηπυς ες Ἀἰοβηπή ᾱς 
Ἱοπ]α {α[σερτάς, ει ΟεµΗ5, εἴ ΑΤΗΙΕ η 

᾿Οο[ηατήάσης, αι εἶαια εἴαε ΡΕΡ 
η απἴεΠῃ Ῥοδίεα τερπᾶϊ» Ἑεριαίες νο ς 
ἐῑος Πρετί εἶης {πετιπε, εἳ Ῥαραρῶς ργ]ο 
{α:6, εχ Απάϊα, αυ εΙαΠΗ οτθτο ζαὶϊ. 
Ἠας Ῥατγ/αΠς, Απιοχειχίς εἴ Σρηπι ρταίθ» 
. ΟεἩιπῃ ραῖετ νῖνεης γιο επι 4 εάετας 

: . .. 2) ΄ 6 απι οοη/Ἡτπεταῖ, εἴιε {Π μραιας, ΧειΣί 

σα 
ΕΣ. 

ο» 

πηηΠετοτα 4158 Ῥατγ/[αιίς αβΡέ σοοὑπάΙαηυδάὁ 
Π]ίαπι,. εἰ 1ρῃις τερῖ {οτοζεΠΙ: 
βηίετη, Ῥοδίαιαπι ΠΡί ῬμαιΠᾶ 
οοποἰΗανΙτ, (αι αιξοτιαϊε, .δς 1ο εἴαί). 
; Μεποβῖαπε, εἰ φμἱρικάαπι 45 1Π 9 (ει αἴ- 
απ ππῃ Χεγχες {η φαοἆαπι Γε[ίο ΡΠΙ5 τα {πίεῖ” 
4πε {ῃ τερῖα {1ᾳ ἀριπηίτευ, ΙπβΙεδά ο μαάσα: 
Πα]ιηῖ, ἀῑς α ραιτῖς πιοττο 4μΠίΟ 6 οί θά 
δεῄπιο, Ἐνεπίτ εἴρο πῖ απροταὴ π8 ουσ” 
Ῥει[α» σογροτα. ΓΕΤΕΠΙΗΣ, Παπῃ ΠΙΑ 

.. ο σς μά ; 

ΤΗΠ} ἵταμεραηῖν ἴαπαμαΠῃ Εμ ας Ροδίἑᾶ” 
εχβεξίαητες ρτορτεάΙ πο]εραπε: ἡος ερ {ε- 
αμ ατα αἀνεηῖξ, πιᾶρΏα «ΗΠΙ α]αστιιαϊε 1ῑέ 

οετιηῦ. 
Τεριθ' 

{5 
1τ 

ἑ Αακ. 46, Φαρναβ” ' 

αιμα μαμα Και. μμ ας 

/ 
" 



ΗΙςτοδβΙΑΕ Εχκόσταδτ αλβ: 
46 . Ἔεσπο απίαπι ροῦτιή θεσγπάἰαπας, αῑ -Δ- 

Ζ30ητίτεπι ΜΜ επο[απεπι ΠΡΙ οἴθαξ. ΄ Αϊ ΒαΡο- 
1470 αἆ θοσγπάίαπιπα τενεΓ{ο» θεογπάΙαπιιθ 

'παπηρηάεπα πι 6ο Ππιυ]ταίεπα ΕΧείσεης, ΕΙΠὰ 
«οΠπηίματης αιιοά αὔδᾳιο εἶπδ 6οπβ[ο σαἀανετ 
Ρα(π]ς Τρί τεἰαα]ς[ες, Ιαρίάϊδις οῦταΙ Ίππρεσα: 
γε, Οαοά {αθαπί οσειπιο εχεισίέης πε: 
(αἱ απαπιν]ς αὖ 9ο πιμπετῖθης ἀοπατείατ, ΕΙΠΙ 
πἰμΙ]οπα]πις οὗ Βαροταξί εἰ [ταϊτὶς Χειχίς ἳὲ- 

-474επι οἆἱο ρτο[δαπερατίσ.. : Ῥοδίεα απτεπα Ο- 
«εὐμς α- Φεογπάίαπο ποσετβτᾶς, :νεηζυσπα {8 
ῬτοπιίΏε:. {εὰ παὶπῖπιε νεηῖς:; εἴ Ίος αὓ.εο 
Ἱσρ]ας: Άϊ, ταηάεπι Όσβης Πημ]το {6 πηπηῖξ εχ- 
εισῖτα, εἰ τέρηυπα οἑεαραϊώτης {ρετατα. Αἴ- 

“Ῥηπίας. οφ αϊταϊη 9εογηαΙαπί: ρτα{εξίς αὖ εο 
4 Οσμμπα ἀεβοῖι: ἀείπὰε Άτκαπες ΑΒΡΥ: 
Ρε {πίχαρα:  απειίαπι ΑπΤοχαΓες εχ Άππιε- 
Πα γοπίς. αά Όσ]απι:  εἳ 1ρΗ 1. οἰατίη Ιην]ῖο 

Ἡπροιεγαη Άν. ἰρώεά. ἰά0- ας «οἲ ποξα 
4 Έερπαι Οσμς, εἴ  ποπηίπε πηπίαῖο 2 Ώα» 

Πῶης αρρε]]αίιυτ., αι ἀοίό 1Ταπιεπ είδα πε» ΠΠΟ- 
Π]ίμ Ῥατγ[αμάϊς, βεσγπαίαπεπι τεπαϊ, αἲ ΜΜ" 
ηοίῖαπες θοογπαίαπιτα. ἀῄρεητε Ποτιαρατας 

πο οΓοἆετοι οἷης Ἱηζαπιεπίής» πέ(ας οὔῖπι {α]]α- 
Εἴθι Ποπηπίρις ραςί[εεζεξυτ: Γεά π{Πἡ]οπαΙπας 

δεογηἁιαηὴς ροι[απάστις εἰ εαρίευσ» εἲ Ιῃ εἳ- 
ΏΘΙΘΠΙ οοη]οέίας πποσΙτασ, 3 ἝυΠΠΙ ΥΙ Π]θη/{ες 

496ἳ ἀῑος κκ τορπαν]κίεῖ, Έερπαι 1βίειΣ {οἶας Ο- 
[Ἴομις, αι ειἶαπα Ώα ίσος ποπηῄπαραίατ: αριά 

ευπι αμίοπι ααιοτίταϊε να]εραπῖ ἴτες;εππΒςΠΙ» 

πιαχίτηό αωἰάεπι Αγίοχατεςς ἔυπι Αγῆραϊ χαηςς 
εἰ Αίµοος. Ὁ χοτεΠι ααἴετα ΡοῦΙσβπααπι 1η σοΏ- 

βΗυπι αἀήρέραι, εκ αμα. αηϊε(ααπι τερΏαπα 

αἱρι[εετοξάτ, 4105 {{σερειαῦ Ἠρετος, Απ 

ΠΒτῖη Εοπήπαπα, εἰ Ατίάσαπ πωατεπα, απ! ροσῖεᾶ 

πππζατο ποπηϊπε ἀῑδίας εεῖ 4 Ατίιοχειχεδ.  Ἐχ 

θαὀεη απτοπη εἴῖαπι τορηβΏτε αἰεετατη  {α{σερῖε 

ΤΙΒΓ6Π1, 6ἳ εἶ Ποπιεῃ 5 ΟγΠ α [οἱε ερῖ Ἱπιροβ» 

ἴαπι: ἀείπάο Ατιο[ζεη: αἱἴοδαπε ἀείποερς ἄδαπα 

αἆ (τοάσσίτη. αἴμιο ἱεία ῥή/λογί σι ον Ε]ία Ίρθα Τα- 
Σγ/αΗᾷο [ο αιάϊς/ὁ ἑγαάϊ. θεά τεαιὰ Β)Η σε]ετ]- 
«θα γΊτα πήρτανετήπτ: {αρειξαεταπτατε 11 41ο» 

ο, Σπ Εεσϊπιάς ταεπΘΙοΏεπα, εἴ αἰΙαττας πια», αι] 
δ0Οχομάτας εσι αρρεΙατῖ». 

' ἑρᾷεπιαο ραϊτε δεηίτας: ετ ο 

Ῥψσὶ β]ίας. Τη 6ος πητεῖευς Ατια[γταδ» εἴ Ατιγ» 

Ῥηΐυπι, Ρε]ιο Ἱπναάϊε: αἴαιο ἵπ ἁπαρας ραρηί» 
Απιοζγτας νἰπαϊτατ: ἀεϊπάς τατ[ας εοπρτεε[ᾳ5 

Δτυγριήσάπι Παρεταῖ, 6τ. «ος αἱ «πΤῃ 1ο εταπῖ 

Όχῴσος πιαπετίδας αά {ε αἰμαῖε, αἀθο αἲ 1ἱε 

ουπα ττῖρις ταπιυπηπιοάο ΜΙΙΕΠΙ5 τε]ιέτς Επε- 

τὶς, ταπάσπι (παπι Ἰφ]αταπάυτη Πάεπιαπε αῦ Ἁτ. 

ταβγτα αεσερϊς[δε» αποπίαπα ΑτῃτΟς ποῃ σοπηρᾶ-. 
ὄἹτοβας, τορί [ο ἀεάϊαϊε, . Ῥατγ[αιίς νεγο τερὶ αά 

Ατιγρμιαηι ἱπιετβειεπά η απΙπαϊο, οοπβαπι 

ἀθαῑς ης πε εωΠς ἵεππρος Ίαπι 1Πτεγβοείες: 

(Ίιος εππη τωοάο. ΑτῃίΕπι ἀεοεριιπη εί {ε ἀεά]- 
ἔπγαπη). {εὰ Ροδίααπῃ ἀῑ]ε ἀεεερίῖς εαρίαδᾳσε 
Εε[οτς΄ τάῃς Πἴτυπιᾳπε ηεσατει. 1ά αιἷοά ἵνα Γπ᾽ 
δαπι δι, σοηβ(ο εχῖταπι «οη(εΓαυτο, ΑΤΙΥ- 
Ῥίμας οηΊπι εί Ατῃίες 1Π 6 «ἴπετεπι σοπΊεἴμῃ- 
ασ, Ατῄιοπί Ταππεῃ τΕς πιοτῖε ππμ]ξίατα πο]θ- 
Ρατ, {οά Ῥαϊγ/α είς ρατῖπη Ῥτθείρας, ρατΏπι νὶ 
1ᾷ ε[ζοςῖτ, Ῥ]ιατηασγας Ίεπι, απϊ ππα «Ηπῃ 96- 

ο δὴ 
οτη- 

τε ο οἰιωτὶ [ορ οἰδαη δέ ζοδηις[. Ὀγἡ[οπη {η Ῥεηβοίς ᾖἱ2. τ. σ, 
ο: Φε μὸΥ 9ΕΓ/ΟΠΕΝΙ εὔἰίῶ1» σι Ίσα ὄμπο ες δὲ 

ς. Ογως δἱς πΙΠό εδ ” 

μο ΓΠιῤῥηΙοί ΘΕΠεΕ ΡεΥΙΕΓΙΗΣ2 φΗἱ δίο ἐμβέλλεσθαι εἰς τὴ 

«αι Οοἱα. η Πδίῃ Αμ ὑπιοῤίοαέ: Ὀαμς ποσαῖοτιπι Ώαγή Παμάε {δευπάϊς δις Τη 
ιν απο ἔριαη Λζγα[ή ο. ἀἰεγΗ5 ήρυλαββρηΡ Μη] (αρ. Το: 

ας 6. {ορ]ε]ὸ, Φη ἆξ [αογ]ερο {ο Ἠεμείαο εοάηε ζοο [Προ «ομέΤε Π66βΗ04 ἡμκεα ἐμο υεη[ο Γε[εγήο 

ζειῃ νεο «4. ο. αφιε ἄ 
Έ εΟΕΠΟΙΠΟΗΙΟ ἹΜνήμων. ἈΣέΓΊΟΥΗΗΙ ϱἱῤογί [ἐχίά . 

. το Οκ ςῃίς, Τικογι οἱ ἢ. ΠΙογὸηγημηι Ο/ῇ 
μη 

 1π «Ἰπογοπι ἀαλοί 1η5ῇε {πετερυπι. 

κ ὃ δρ, Όι Ἡ.. ὁ μὲ Ὀσάνυς Ὁ. Ἡ. 
"εὐνοῦχοι ὅτο, Ὁ. Ἡ,  ἆ Αρτοξόνης. Ὁ. Ἡ. 
Ἀρτυβίυ. Ὁ. Ἡ.  ἑ ̓ Αρτύβιος. Ὦ, Η. 

-- 

ὍΏε[οίσππτ ατέδε, ὈΟξένδρ 
Δτβιες ϱατοτ εἶας ρειπιαπαδ, εκ εαάετη π]αϊτα 

{ ἀπολέσθαι, 

ο δοἱ 

.. Βασιλεύει δὲ Σἐκυνδιανὸς 9 καὶ γίνεται Αξαβαρίης 

αὐτῷ ἵΜθος-άνήςε, ἁπιὼν δὲ Βαγόραζοςν καὶ ὑποσρέ- 
ψας σπὸς Σεκυδιανὸν, ἐπεὶ παλαιὰ αὐτοῖ ἐχλεὰ 
ὑπετύφετο, ὡς δηθ ἄνίω τῆς ἑάυτοῦ "γνώμης, τοῦ 
πατρὺς λιπὼν τὸν γεκθὺν αὐτοῦ, πξοςάξει βασιλέως 
λιθόλευσ-ος ἐγεγόνει. ἐφ 3 ᾧ ἡ φράτια, εἰε λύπη Κατη- 

νέχθη, ὁ δὲ δῶρα αὐτῇ ἐδίδε, οἱ δὲ ἐμίσεν αὐτὸν, ὅτι τε 
τὸν ἀδελφὸν Ἐέρξην ἀπεκτόνι, καὶ ὅτι Βαγόραζο. 
Διαπέμπεται Σεχυγδιανὸς πθοσκαλούµθος Ὥχω. ὁ 
δὲ ὑπισχηῖται. μὲν, οὐ παραγίνκται δέ. καὶ Ὑίνετα] 
τοῦτο πολλάλιςι Τέλος περβάλλέτα| ΏὭχος πολλὸή 
σρατιὼν, κά ἐπίδοξοςἩν βασιλεύεω.. ἀφίσαται ΄Δρ- 
βάρος ὁ τῶν ἱππέων Σεκυγδιωοῦ ἄρχων πες Ὠχο 
εἶτα ᾽Αρξάνηε ὁ Αἰγύπ'τε σατεάπης" καὶ Αρτοξάρη: 
δὲ ἐξ ̓Αρμοίας Ίκε πεὺς Ώ χω. καὶ ἐπέθυτο αὐτῳ τό 

/ ΑΝ 
χιταρή» ουτἰ εχό)ΤΙ. 

-. Ῥασιλεύι Ὥχος, καὶ µἐτουμάζιται Δαρείαιού, 
καὶ µετέρχεται ἀπάτη καὶ ὄρχοιεν υποθήκη Παρυ- 

σάτιδος, τὸν Σοινιδιανό' πολλὰ ὃ Μεοσώννς πα- 
ῥαμοῦντος εκωνδιανὸν μὴ. πια εύω τοῖς ὄρχοίς, μή” 
δὲ σπένδεσθαι το ἐξαπατώσι, πείδεται σἱ οἳν ὁ- 
μωςν χο ἁλίσχεται, καὶ εἶς ΤΙ σποδὸ ἐμβάλ- 

λεται καὶ ἀπεόλλυται, εβασιλέύσας μἶνας ἓξ, ἡ; 
μέρας πωτεκαίδεκα. . Βασιλεύει οὔ, µόνο λαο, 
ο. χα] Δαβείαιος” ευγουχοι δὲ τρές Ἰδύναντο παρ. 

αὐτῶν µέγισοι μὲν ἆ Αρτοξάρῃ, δάώτερς δὲ: Αρ. 
τιβαρξάνης, καὶ τείτος, “Αθῶν. ἐχ6Ίτο δε μάλισα᾽ 
τῇ Ὕνιαικὶ συμβέλῳ. ἐξ η πὸ τής βασιλείας δύθ 

ἔσχε Τέκνα» Αμισρυ 3υγατέρα ή Λρσάκαν υἱο: 
ὃς υπερ µετωνομάσθη Αρτοξέρῶ,, τίκτη, 9ε αὐτῷ 
ἕτερο) ΨιὸΥ βασιλεύησα» χα οτίδεται Τὸ. όνομα αὖς 
τὸ απο ΤΕ ηλίδ' Κυρ. εἶτα ἓ τίκτει ᾿Δρτόσην, 

καὶ εφεξηο. µέχει παίδων δεκατειῶ, καὶ Φηση ὁ 
συγγραφὺς» αὐτόό παρ αὐτής εκείηε τής Παρυ- 

σάτιδος ταῦτα ἀχᾶσαι, ἀλλὰ- τὰ μὲν ἄλλα τῶν 

τέκνω; ταχὺ ἀπεβίω. οἱ δὲ, περιγεγοιότεε», οἵ τε 

ποβῥηδώτες πυγχάνωσι» καὶ ἔτι τέταρτος ὑέόρν 
ο ὠιομασμίος, ᾽Αφίςαται βασιλέως, Αρσί- 

της 6 οἶκεῖος ἀθελφὸς ὁμοπάτβιοε καὶ ὁμομήτβιος» 
καὶ ᾿Αρτύφις ὁ Μεγαβύζη, πέµπεται Αρτασύρας 
κατ' αὐτῶι, καὶ πολεμέ Αρτύφιν, καὶ δυσὶ µάχαις 

64ο 

2 .ῇ ς 4 ώ ι ων Αρτασύρας Ἠτταται, εἶτα πάλη συμβαλὼ», νκῷ 
5 / . χ ε . 5 ͵ 5 θα ο 2 ὗ 

Αρτυφιη’ καὶ ὑπάγεται τοὺς σὺν αὐτῷ Ἕλληνας 
ο - πλ. ιν σας, ον εά 
δώρο, κα καταλιμπάνοται αὐτῷ Μιλήσιοι μόνοι 
5 ου ο -- . ςν - ε» ον η « ν 

τρᾶς, τέλος ὄρχης κα] πίσει λαβων παρὰ Άρτα” 
νι μα Ν κο ὸ 

σύρα. ἐπεὶ ὁ Αρσίτης οὐκ. ἐφαίνετο 9 προσεχώρησε 
ω ρω . / » ο ἲ - κ τν 

βασιλε, Παρύσατις δὲ [βμλεύεται βασιλεὶ ὁρμῶτι 
κ σον ης θό ΝΑ λρνα Α αοννα. 

πβὸς τὸ. ΑρτυφίΏ θάνατο, μὴ αγέλεμ τέώθο {ὲ- 
να Δ νω -ᾱ : κ 3 . όν ν 

σέσθαι γὰρ τῶτο ἁπάτην, καὶ, εἷς τὴ ποοσχάρησυ 
ον ο σ αν ον ΕΝΥ 

τὸ Αρσίτε) ἐπειδὰν δε κάκέμος ἁπατηδείς αλῶν 
δὲν τότε ἄμφω διαχςἸσασθαι, καὶ γέγοςυ οὕτως» 
3 κ λος .. 2 3 ἰ 

εὐοδωθείσης τής συμβελΊς, καὶ ἐμβάλλεται εἰς τὴν 
΄ δὺ Ι Ἆ {  ν” ο ου 5 ο τάς 

σοδον Ρτυφιος και Αρσιτής, χαὶ τοι Αρσίτη ο 
ἃ . μήκος 3 πάς 2 ης / 

βασιλεὺς εκ. ἔβαλετο ἔ ἀπολέσαι, ἀλλ. ἡ Παρυ- 
Ν λ 4 ρινὰς κ αμ 3 { 

σᾶτιν τα µω φείθησα τα δὲ βιαζοµενή, απῶλέ” 
/ ολ ς α. 

σε. κατελεύσθη δὲ καὶ Ἱ. Φαριακύας» ὁ συνανελώ σνο ον ενω σδας νὰ Σε- 

ες Ὅα μας Νουας Οδώς. 5, Έα: 
ορέο οήοπε ΥΕ(Σ 11. 

τρ, ῥεν. ακΗπης ἠἱ0. ο. οᾳδ. ος 

ἡσα σαν  σποδὸν ἀἱομ{ ϱ408 

ἰο τπα {μεσεπίας ἀσνο- 

6. αγ] 

6 βασ/λεύει οὖν µόνο Ωχύ5. ὁ καὶ Δαρειαῖος μήνας ς’, ἡμέρας 
6 πῤάης, Ό. εο Ετίκτει] . Π. 6 ὁ οκ. Ὁ, Η: 

/ αχ. ᾖαγβ. Φαρνοκίώς. ο 
Π 9 

. . 



πλ ρετφρτεε -ς πλ 

80δ Εκ οσο δα κι  οσς 

Σεκυδανῷ Ξέρξη. ἀγρέδη δὲ καὶ ΝΆθοςάνήε ὑφ 
« αρ “/ ἳ 3 

έαυτεᾶ;, Ίδη πρὸς άνατο συλλαμ[βαγόμενος, ΑφΦιΞ 

σαται Πισούὐθγης καὶ ἀπεγέλλέται κατ αὐτοῦ 
ἃ 3 Τισσαφέρηε, καὶ ὃ Σπιθραδάτης, καὶ Παρμίση». 

3 / 1 / 2) ϊ / γ.. ' 
ὠτεπεξήει δε Πισέθνης, ἔχῶν καὶ Λύκωνα τὸ Αθη- 

ον “/ ο» ο» α- λ ς 

γαι ἅμα Ἑλλήησυ ὧν ἐκένος ρχε, λαμβάνεσι δὲ οἱ 
ο : . ; ] } ας 

τὰ βασιλέως φρατηγοὶ 5 χρῆμασι Λύκωνα καὶ τς 
/ 5 ο» / 3» / » ω 
Ελληνας, χαὶ ἀφιφῶσι ΠισβθνΗ, εἶτα δύντες αὐτῷ 

/ ήν. ; π ν / ος 
πίστει κα) λαιθόντες, ἄγεσι παρὰ βασιλέα, ο δὲ εἰς 

3 } 
τὸν σποδὸν οἸέβαλου» ἆ Τισσαφέρη δες τὸν Πισε θε 

/ ”’ Δ / } ρ. / 
σατραπείω, ἔλαβε δὲ Λύκω καὶ πόλει καὶ χω- 

ς ἃ ον ᾿ 

ῥας ὑπερ τῆς προδοσία». ᾿Αρτοξάρηε δὲ, ὃς μέγα 
2 ϱ/ Ν ο» 5 ; / / 
Ἰδύγατο παρὰ, βασιλει, ἐπιβελεύει [βασιλία, Οέ- 

πο. τν ς Ἱ 
λῶν αὐτὸς βασιλεῦσαι» ἐκτομίας ὑπάρχων. πωγώ- 

ς 35 ο» έ 

γα γὰρ και ὑπόῤρνα προσέταξεν αὐτῷ γνναικὶ κα- 
/ α ”ν ο 3 ) Τασχευάσαι, ἵνα ὡς ἀὴρ Φαΐνοιτο, δἱ Ἡς κα χατα- 

μηύεται, καὶ συλλαμβάνεται" καὶ παραδίουται 
/ κσω » ον 

Παρυσάτιδι, καὶ ἄλαιειτα. ᾿Αρσάκής δὲ ὃ τοῦ 
ον ς π 659 βασιλέως παὶς, ὁ καὶ ὕσερν µετωομασθεὶς Αρτυ- 

. 

έρξης, γαμέῖ τὸν Ἰδέρεω "υγατέρα Στάτερα) τὴ 
δὲ τοῦ βασιλέως «)υγατέρα, ὁ τοῦ Ἰδέριω ὑίὸε, ᾿Α- 
μισβιε ην ἡ υγάτηρ, τῷ δὲ ταύτης νυμφίῳ 6 ὤο. 
μα Τεριτεχμηής ὃς καὶ τοῦ πατβὺς τελευτήσωντοε, 
ἄγΤ αὐτοῦ σατράπης κατέςη. Ἡν δὲ ὁμοπατεία αὖ- 

αυ. 3 λό 5 / λ οσα ν 3) : Ν 4 τῷ ἄδελφη Ῥωξάνη, καλὴ τῷ εἶθει, καὶ τοξέύευ 
καὶ αχοτίζων ἐμπεροτάτη, ἐρῶ δὲ ταύτης ὁ Τερι- 
τόχµηό καὶ συγγυόµθος, ἐμίσει Άμισρυ' καὶ τέ- 
λος ἐμβαλὲν αὐτὴν εἰς σάχκκογ, χαὶ κατακυτηθγοὴ 
ὑπὸ τβιακοσίων ἀὐδρῶ, μεθ ὦν καὶ τν ἁπόφαση 
{ ἐµελέτησε, ἐβθλεύσατο, 5 ἀλλὰ τὶς Οὐδιάςης 
ὄνομα, ἰσχὺν έχων παρὰ Τεριτόχμµη, καὶ γράμμα». 
τα παρὰ βασιλέως, πολλὰς ὑποσχέσει ἔχοτα εἰ 
περισώθέίη αὐτῷ ἡ Ουγάτηρ, διξάµενος, ἐπιτίθεται 
καὶ ἀναιρῖ Τεριτχμή» γύναίως ο» τῇ ἐπαναςᾱ- 
σει ἀνδρισάμεον, καὶ πολλες ἃ ἀποχτείαωτα, µέ- 

χθι Ύὰ6 λ. καὶ ἕ Φασὶν αὐτὸν ἀποκπένα. Ὁ 
δὲ ὑίε του Οὐδιάφου ἶ Μιτραδάτης, ὑπασπισὴς 
ὢ Κ Τερτόχμε» καὶ μὴ πἀαρὼ ἐπεὶ ἔμαθε, πολ- 
λὰ, τῷ πατθὶ χατήράσατο, καὶ πόλη Ζάρῦ κατα» 
λαβων, ἐφύλασσε ταύτην τῷ παιδὶ τοῦ Τερτό- 
χμεω. ἡ δὲ Παρύσατις τήν τε μητέρα τοῦ Τεριτέ- 
Χμεω, καὶ τιν ἄδελφες Μητεώσην καὶ Ἡλικο, 
καὶ τὰς αθελφὰς δύο οὔσας, χωρις της Στατεί- 
ῥᾳ6, ἕωσας ἐχέλευσε καταχῶσαι τὴν δὲ Ρωξάνη, 

ζάσαν κατατεµέψ. καὶ ἐγέετο, Ὁ δὲ βασιλεὺς 
σα τῇ γυναμεὶ Παρυσάτιδι, ποίῆσαι ὁμοίως καὶ 

ΖΤάΤειρα ΤΗ Αρσάχε γυναικα τὰ παιδός. ἀλλ᾽ ὅ 
Ύὲ Αρσάκης ] πολλὰ τὸν μητέρα καὶ τὸν πατέρα δά- χρυσι χαὶ χοπετοῖς 1 ἐξιλεωσάμοος, ἔπεὶ Ἡ Ἰ Παρύ- 

σατι επεκάµφθη συγεχώρησε” χαὶ Ώχος ὃ Δαρέι- 

κ εἶπ'ῶν Παρυσάτιδι, πολλὰ µεταμελήσεν Ὁ αὐ- 
τήν, [τέλος τῆς ή ἱφορία».] Ἐν δὲ τῇ ιθ ἱσορίᾳ δια- 

λαµβανει ως Ώχος ὁ Δαριαῖος απέβανη, ἀσθεήσας 
ο) Βαβυλῶ; ἐτηβασιλεώσαςλι ο 

. ος ο. ) ον. 

ρ Βασιλέύει δὲ ᾿Αρσάκηρς ὁ μετωομασθεὶς Άρτο. 
/ 

ξερξηε' 

τ, ζἼβαιο αριά Ῥεγ[αν ΓΗῤῥΙΙοο 8 εν Ποτο, πο µη 

οἳ οὔπῃ 68 τεπα Ἠαρεπς, οὐεῖαῖ 

ταῖς αμϊδης τηπ]τα εἶ Ρο] Ποερπευς Ἡ- 
48 1]ο ρετῖςμ]ο Πρετατετας, Τεπτας 
᾿τεδῇ]5 Ιπιεγίεςῖε: αὐηπι Ίρρε Τε 

«πἶταπῃ αῇσετει Απαςϊς 4 1Ρ 

ο / 
0 οοο «είς. ο. Οµο ΡΕΗ5 ο, ῥ4: 4ἱ 

᾽ 

εὔηδίαπο Χετκετη οσοϊάσται, Ιαρίάΐδι εδὶ 00’ 
τήτης: οἳ ἸΜδπο[ίαπες ΠΡΙ 1ρ96 πιογίεΠῃ 6οΠ/ΕΙ- 
νίε, 4πασῃ {απι-αἆ ρῶπαπι {πρειπάαπι «οπΙΡΙ6” 
Ἱεπάστειωτ, Ώείαϊ[αῖι Ῥήαμπες, εἳ 1η 6Η 
Τ1ς[αρίιετηες πηἰεείευτ, αἴφτε 9ΡΙΕΗΤΑΔΔἴ652 Εἴ 
Ῥατπ]ίες. Ῥήπαιῆπες νετο αἀν ετ[! 05 τεπά(ξν 
{οσιπι Ἠαῦεπς 1 /σοπεπι ΛιΠεπΙεπίεπι ΕΠ 
Οτοοῖς, αποταπι 1ε ἄας ετατ. 9εὰ Τ8Ι5 ο 
σε Ροουη(]ς 1,γ6οπεπι Οτῶςοσᾳπς΄ οδΡί3 λυ 
οἳ ξ α Ῥϊπίμῃς ἀε[οι[σαπε ρεπ[ααάεπί, στ 

Ἰπὰε Ῥϊ[αιπί βά9 ἀαῖα, εἴ 40 εΟ ας 
εαπι αἆ τερεπι ἀπουηξ, αὐἲ εὔπι 1η ος ο 
εοπ]]αῖε, ειδα. [αϊταρίαπι ΤΙΦ(αρΠΕΙΠΗ ἵ ολΑ 
ἀἲξ, 1μγσοι Ψετο εἰ Όχρος εἲ ΣέΡΙΟΠΣ ο 
σεἀεπι Ῥτοάϊτϊοπϊς ααοϊρῖζ. Απωσα ος εἰ 
τεπι, αἱ Ρἰασίίωαπα αριά΄ ΤεΡΕΙΠ πολη 
πηοΠτΏς Ἱπ[άῖας, ἆἀθ ΤεΡΠΟ παρκ 
ἴ3Ώδ, ΠΤΙ, 4Ππα ες[εῖ ουπασμςν προ ο 

Ὁχοιί {10 Ἡτ ΠΡΙ Ραΐραπι εἴ υγ [ἱας35 οἱ 19, 

εεῖθῖ; ἴάσμε Ἡξ ν]τ εοίο εκἰἡπιατεεανν ο, 
Ῥετ. εαπῃ ραϊε[αξίο: πος ἀο]ο.- ο ία 
της» 6 Ῥατγ[αια]ς. 1π- Ροϊε[ζῖε' νι ο. 

απα ἀπιοτβείτως,' Απίασες απιοη κ Α μπο- 
ἀπᾶ Ροθίσα οδι Ποπῄπατιθ΄ Απο τι - ΄ , τν - 18” 

τετ ἀπῖῖ Τάειπῖς παπα πας Αι 145τ- 
ος Π]απι ΠπαΙ]τος ο ρα, :ομίη5 {ροπίο: ὦ 

ΏΌΠΙΕΠ εταῖ Τεηιπεϊοσί Ῥόο ο, Ἠα-σέ 
ἴηο,. ρτο 1ρ8ο {αιταρᾶ Ον παϊαπι, 
Ῥεραϊ απτεπῃ: {οτοἵείη ΕΣ μις 
ᾳἳ8 Έοχαπε νοεαραϊα.. το Ιαπάϊαπε ρεή- 
6ἵαῖ, ἴηππ νοτο {ΑρἱταπάΙ: ο Τομιμείππον» 
Ἡςσ{ αν 1 ποΙθ σα ας ΤαΠο: Ώδμπῃα, Ἠυμαςδ αΠΠΟΤΕ (ΔΡ ΛΑ πὐθαίατ ης 

. ᾿ . .. ᾿ 119 - 

ἀεππηπθ οαπα: 1. {άοσυπα σοηµεέτς. ή αμα {ΠΟ” 
8 τγοσθηηῖς ν]πῖς, σπα αίρας ἀε[εζμοπό 

1 ο ρονν 

΄Ἠτμς 65ε, :οοηΕόάετειυτ, . θεά αμίάαπι μιά 

πΏεῃ εἴαι Ψάαῃες, -Ουἱ απτοπϊταῖε 28 
1 
Τε” 

ως οκ βαν ο αμε” 
τιυπεμτηεπα να]εραῖ, εἰ Πετετας α πο ς 

ος ἆκα 
αμεσα 28” 
ιασ]ΠέΣ. 

Ἀάνει[α5: εοδ- ο ἵη Ίρβυπα 11Η αραβ ο οο | 

ημς ΡησπαΏάο» πιμ]{οβ 1ΠΏεΓ{εςΙδ/εῦ, ΠΔΠΛ ἡμαῖ, 
Πἱρίητα {εριεπι Ποπαίπες οοςί(ος Εηἱδίε πδ". ο σον 
Φα Β]μς ὙάῑαίΙς ἸΜ1ιταἀαίεΒ ποπμό .. 

Τετίιμεμπιή αππίβετ εταῖ» Πες αλ [ιο ον : 
απ τεπη ἀῑφΙείε, ραϊπῖ 485 ἱππρτεαϊον ρ]ο 
οἳ ουσ Ώτρεπα Ζ4ΤΙΠ οοσυραδίζε» οί πιᾶ- 
Τ ετας]π]]ς «οπ{ετναν!1Ώ. ΄ Ακης να 
τει Τετιηςμπιίδν {ταϊτεδαε - τν ἐς μαίσασα 

΄Ἠε]ίοαπι, θἳ {ο1οΓε5» αἱ: ΡΙΦΐ: οχαΏεΙἩ 
ἀπ εταηῖ, 1 νῖνης τεπτα οὗεῶ ο] βιδαπι δό 
αμἴεπι 2 γῖναπα {εσατὶ 1αδῇΐ. {ή ραπα 8ί- 
ερ. Βεκ νεο υχοτί ης οβυρ ἠκοτεν μπι, 

οι Ρα(Τεπι ΤΟΙΗ5 
Ῥετανίτ, θεά αὐυπι ιν οι Ῥατγ/αἲ]: 
Ώειρας εἰ Ρρ]αηδριις. ο τεπήβτ». δέ 

. ας . 0 .α ζῇν ὶ 

ἆἱς απΊπ]ας Πεχις ος{οἳ ν Ῥ βιήά] ἀἰσίι [ογέ πἲ 
αἳ Ίρ5ο Οείις Ώαήσας ΤΑ Αη ὔμανα. 
(να]άε ΙρδαΠῃ αἰαιππάο ρα ΙἴεΤεΙ. 1 Οσλι 

Α: 1η Πργο ἁθοίπιοποπο πατΤΑΙ ΑΟ ο αρτοῖϐ»΄ 
Ώαπ1Φς πιοτίηµς Πἲ απάπῃ ΒΑΟΥ:Ο ρ ον 
Πες, ἳ 4ΏΏος υπ]ρίηία αιΙΠ4ΠΕ 1ο ϱἳ 1 ΑΙ: 67 
΄Ἕερπο 1ρίτας Απαςερ Ρος» 3 οχείΧεδ 

ο ην 
Πο ἱού- 

” ; . -- 1σν . - θα ος [αμ αβιιᾷ εὔ ΕΕΠΣΕΙΗ ΓΗ αΗη). μὴ Φμαμάο [κερίμα», Γον γερή 40 τετεωᾷὰ μή ο 
ἔμγ { εκοζηρεἰς δομή ος ΊεορόγαΏ ηλου, ῥήῥογίαγμηι Ιγό τν. 
ἑαὴ αεζωγσ/ὁ ε[ἐγ/ρία ὑαδοπης αρµά 11. 

α Τισαφ. Ὦ. Ἡ. 2 Σπιῤαραδ. Ὦ. Ἡ. ο Χρήματα, Ὦ. Ἡ.  ἆ Τισσαθερνίδής τὸν Π. η. ο ρα 
μελετήσασα. Ὦ. Ἡ. ΄ 6 ἀλλά τις Οὐδιασης. η ῥ0Η , 
16 1η γε ελεηβλάτ]« εἰ η 44006 7 {5 ν σὺν 

Τερ. Ὁ, Ἡ. ει αἆ οἵσπι οὐ Περιτούχμήθ. 
κτείνοντα. Ὦ. Ἡ. { Μιθριδάτης. Ὁ. δα 

9. ΜΠΕΠΙΟΠ οὐ ηθΙΡΗΠΑΜΗΣ 1 

] 6 ος 

πα 

βιτούχµεω. {μα ἠἱηριο ο ήτο ος {οπΐες {εγηιήμαχίοηε ῥαδεΙ. Ἡ. Ὁ.  ὁ πα. /45η6. πλ ο) αὐτ, 

τερα καὶ τὴν κας «η ἐξιλεούμενος. Ὁ. Ἡ. Ἡ [δὲ] ἡ. Ὦ. Η. ο εκ εζῖς, Ρ, Η. εδ (ΐδά ή 

ἡε 2 βασιλεύει δὲ καὶ ᾿Αρσάκήςι 1). Ἡν {η οἱ. 



ΗΤΕΤΟΚΤΑΕ ΕχΧοξΕρτΑ8. 
ἴοχειχας πιπίαϊο πότηῖπε ἀῑδίας εδ, Ίος Τ- 
δηιπι αἀερίο, Ὁδια[α Ἡπραα εχ/εσατΣ, αἲ- 
αὖς εχιταξξα τεῖτο ανεΙΠεατ: αἴθπε Ίτα ταΠάεπι 
Ἡ]ε πιοήτατ, ετ βἰίας εἷας Μιιταἀαῖες ΡΙΟ Ρ8- 
ἴχε {αιταρα σοπ/Ηταἰεήτ, ΄ Έαξία αατεπὶ προ 
Πιετα ἱπιρα][ι θεαὔτα: απἀε΄ ΡατΥ/4019 ἀΘ]οΓ6΄ 
αΠιειευαίατ. Οππήπαεατ Τ15{αΡΜεΙΠες ΟΥΤΗΠΙ 
ἄριὰ Ατιοχείκεη Παϊτεπι: 15 αἆ ΠΙαΙΤεΠΙ Τα- 
τγ[αΏπ εοπ{αρίτ, εἰ α οππη]πε ομΙεξὲο αθ/{ο]- 
γίμτ.. Ἐενετάτατ Ογτης αἆ {παπα [αἴταρίαπα, 
Ισποπηπῖα α Παιτε αβεξεας, Ίάεοφαε αε 4ε[ε- 

ἴοπα οορίται. ΦαΏβατΖ8ηες Οτοπίεπι οππι]- 
πατατ» οὐτη Ῥατγ{ατάς οοπ/{αετιάΊπεπι επι 
αροτε ἀΐσεπς, ααππ αἰοφαὶ «α[τε ἴ]α ν1νε- 
το, Μοττε Ιδίτασ πιυ]έτατα Οτοπῖες: εἴ πιᾶ” 
τες Ἱτα[οιτητ 1ρᾷ τερῖ, αποά Ρατγ/ατῖ γεπεπο 
Τοτίταςμπηῖς Βἰίηπα πεσανεΠῖ, Έτ ἀε εο απί 

- Ῥαϊΐτεπι τ Ρετ Ίρπεπι «οπῖτα Ίεβεπι {ερεΙν1ζ, 
5801 ΙεπΗο. ππὰε ποιες ει Ἠετοάοῖις πἹεΠ- 
ἀασ αγραμητας, Λε[οτίων εἴἶᾶι ΟΥτῖ 3 3 {α- 
ἴτα ἀθ[δαξ]ο: εἴ ααοπιοάο Οτῶεπι ρατῖτετ εἲ 
Ῥατβατίσυπα οχετοίταπι οοὔσετίε» αἳ 6]εατεβῖ5 

πΦβσΟτυΤῃ οχοτοῖτας ἀάς {πες ζοπηπειογᾶ- 
Τμ ζθ]ῃρ απο Ραξῖο ογεΠΠεβς ΟΠΙσίπα τεχ αἴπ- 

Ῥος, Ογτάπῃ ν]ἀε]ῖεεῖ εἴ ΑΤΙΟΧΕΙΧΕΠΙ, {ῃ δε] 

Ἰο ρειεπἀο αἀἰπνετῖτ» 6ἳ 4πο πποὰο ΟΥΣΗ5 

{πμπι οχετοίταπα, ες .ΑΤίΟΧετχες ν]εἰδῄπι [ηππα 

εχἠοτίατις Ρατ, ΄ 9εά ΟΙεατε]ας 1/αοεάΘτΙΟ- 

πας (ὀχαοσταιι ἆπα, ει Μεποη ΤΠεδία]αδ, 

ππηρο Ογτιπῃ {εάπεηεες, {εἴηρες 1ΠΕεΓ {6 ἀῑδ[]- 

ἀεραπτ, αμσά Ογτας Ο]εατεβ] σοπ[]ίο 1 οπαΏ]- 

σας αὐθτοίας, Μέποπ απεεπι {π πι]]ο αραιά εαπα 

Ίοςο δ5[οι. ΄ Έτ αἲ Ογτάπι αὐϊάετι 3Ώ Άτιο- 

χογκο ππι]εῖ τταπςΗρίεραπτ, {εᾶ πή]]ᾳ5 α Όγτο 
πἆ Ατιοκείχεπι. αἶαπι οὐ σαιιδίατη εἰίαπα Ῥατ- 

Ῥαχα5 4αυπι αά ΟΥταπι ἀε[εί[σετε τεπίαδ{ες, εἴ 

ασσοι{αϊις 6 ἀθ το Επϊς{ἳ, 1Π ΕΙΠέΤΕΠΙ εδῖ «0ΟΠ- 

Ίεδς. ΔΝατγαγ εσα ατ Ογτας: ἵπ τερῖς εχ- 
ετοῖταπι {ππρτερΠοπεπα ΓεσεΠξ, εἰ ν]ξτοτῖα ρο- 

ἅτας Πε: ἀθιπάς.αε οσσυραδτῖε, ἆσπι Ο1θατεΠο 

ΤΠοτεπα ηοῦ θε. Ότι ΑτΙΟΧεΙΧες εοπῖατηέ” 
Εοῇς πιοάῖς ἴη ἔπαϊτίς εαἀανετ [θν]ετίε; φπ1ρρθ 
οὐ ποπ {οἰαπι «αραῖ {εὰ εἲἴ πιαπαπι αυα Ρεῖ- 
ὐδ[ς αὓ ἑο Επεταῖ, αρ[εῖἀετῖε, εἰ νε]αῖ ἂξ εα 

Ὀπυπηρ]αης, οἰταυπητα]εηῖτ, δολ εἲ Ἡτ Οιε- 

αἴσ]ις 1,ασεάοπιοπίας πα {1ἱ6 Οτῶςῖσ ποξτα 

τουθα[οῖτ, -οἳ ἵπαπι εκ Ῥασγ/αεῖά!ς ατοῖρις οο- 

οαρανεήτ: ετ ατ τεα οὔπι Όταςῖδ {ωάμς 1Π16- 

σος, ιτ Ῥαιγίαεῖς ΒαΡΥΙΟΠΕΠΙ ρτοζεξία Πτ ΟΥ- 

τήπῃ Ίήρεης, εἲ υἷα ταπάετα «αραῖ εἶὰδ πΙαΏΙη- 
«πε ταερετανετῖε, απ θ(α πηή[εήε, Ιδίααθ 
{ερε]ίνεηι,  Ώε Ῥαραραϊε απῑ Ιαδία τερῖ ϱἳ- 
Ῥᾶτ α σαἀανετε ΟΥΤΙ ανυ]ῇτ:. εἲ αποπιοάο 16” 
βὶ πιαῖατ ρί 1Π ἴαἱοτυη Ίπ[α εἶπι ν]οῖς, ἐκ 
Ῥαξιο : Βαραραϊεπι οδΗπιῖε. εἰ 4ποπιοάα {ρίΙ 

--4 Ρε]]]ς ἀειταξτα Γαετῖ: ἃ Ῥατγ/αΠάε, εἰ στις! 

ἀειπὰε Εαετῖε ἀῆχις αὖ εαἀεπι. 449 ΤΕΠΙΡΟΓΕ 
Ίρεα Ρτορῖες ππ]ταπι Απιοχεγχίς οὐ[εοΓαίῖο: 
ηεπι Ώετο ΟγτΙπι σρς{ανῖς, ποπιοάο΄ Αἴτο- 

χειχερ ἆοπα ομᾶάαπα ἀεάστῖε απϊ ΟΥΠΙ ΠαίαΠι 
αἴτυ]ξ, οἳ Οατετῃ ααϊ Οσταπα α {86 νι]πεταῖαπι 

«ατριιταραϊυσ, Ποποπίβςε εχοερετῖε: Ῥατγ/αιῖθ 
ππτεπι 1αΠλ οαῖ Ποποτίβςσε εχεερις ΓΠεταῖ, 
στιςσ]οτίδις αὐΠΙρῖτίς 1πτετ{εσετῖ. Τε Άτιο- 
χειχος ρειοῃΏ Ῥατγ/αΏάι ΜΠιταάαίεπι εαά]- 

8εής, αιἱρρε αἱ ἵη ππεπίὰ {6 ΟΥΓυπῃ Ἱηζενέα: 
οἰδίε σ]οτίατις ος{εῖ: εἲ Ὁῖ Π81 τταάΙτιπι αςετ- 

ἃ ποστς πιπ]έανετίτ. ας ἵπ Μὐγίς ΙΧ. 
ΣΧ. ϱΟΗΗΠΕΗΓΗΙ. 

ὰ Εογο(οι, Τλα/1 εἰ 91420 ᾖἱδ. 15. 
ν «έπορῥοη., {ἱῥ. 1. 6 11. ἀναβώσεωσν 

. Ρειί[αομς ο. 5. 

ος Οὐδιασὴρ. Ό, ο. 

ας δη. ε Συνένεσιοι 
αν. Ὦ. Η. 1 ᾿Αρβάριος. ὁ αἰκισμὸς. Ὁ. Ἡν 

ος 5 αὕτη Ὦ. Ἡ. πανε όν η (εαΗ». 

αλλ Ην βκλεῖν Κύρο ᾿Αρ. Ὦ. Ἡ. ο κάρα 
4 τὸν Ώ, Ἡ. ή [ν] ὀνεῖλε. Ώε Ἠ. 

[η 
εξ. 

2 ας ει Ὁ. Η. εἰ αἆ ΟΙ4ΠΆ Μιθριδάτης. 
Ώ. Ἡ. Συέννεσις οεἶαπι ῥα1ΐο, εἰ ας. 

{ ἄνεςαυρώθη. 
} ὧρ τὸν δοκέοντᾷ 
Ῥ, ΠΠ. β 

----ν---.-. 
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ξέρξης καὶ ἐκτέωεται ἃ 3 Οὐδιάσης τὴ γλὠτταν, 
: 3 5 δε ' 

καὶ ἐξελκύεται ταύτην ἐξόπισθο, καὶ «}ήσκεὶ, ὃ δὲ 
ο] «. / ” κ 

παὶς αὐτὸ υ Μιτεαδάτης οὐντὶ τὸ πατθὸς καθίσα- . .. 
ται σατράπηᾳ. ἔσράχθη δὲ ταῦτα σωεδῇ Στατεί- 
ρας, καὶ ἡγιᾶτο Παρύσατι». διαβάλλεται Κύρος ὑωὸ 
ο Τισσαφέρες πεὺς ᾿Αρτοξέρξην τὸν αἀθελφὸν ν καὶ 

καταφιύγα Παρυσάτιδι τῇ μητβὶ, καὶ ἀσολύεται 
τῆς διαβολῇς. α σελαύνει Κύρος ἠτιμωμθο» παρὰ τὸ 
αδελφᾶ πθὸς τὸν οἰκείαν σατρασέίαν», χάὶ μελετῷ 

ἐσανάςασν, διαβάλλε Σατιθαρζάνη, ἆ Ορόντη», 
ὦρ Παρυσάτιδι µίγνυται;, καίτοι λίαν αὐτῆς σώφρο- 
γνώσης: καὶ αιαιρῖται Ὀρώτης. καὶ ὀργίζεται ἡ μήτηξ 
τῷ βασιλῆ, ὅτι Παρύσατις Φαρμάκῷ διαφθείρι τον 

Τερτύχμιω ὑόν, καὶ περὶ τὸ «άψαντού τὸν πατέρα, 

διὰ τῷ πυρὸς, παρὰ τὸν νόµο, ἐξ εἲ καὶ έλεγχος 

Ἑλλανίκε καὶ Ἡροδότες, ὡς ψεύδοται. ᾿Ασόσα- 

σι Κύρε ἀσὺ τὸ ἀδιλφξ, καὶ συαγωγὴ Ἑλληικδ 
φρατεύματος καὶ βαρβαρικᾶ, καὶ «θατηγῶν Κλέαρ- 

χος Ἑλλήνων, ὅπως τε 5 Συέηεσις ὁ Κιλίκων βασι» 
λεὺς ἄμφω συεµάχει Κύρῳ τε καὶ Αρτοξέρξη. ὅσως 
τε Κύρος τῇ ἰδίᾳ ἕ σρατιῷ καὶ ᾽Αρτοξέρξης πάλι 
τῇ οἰκείᾳ παρήνισω. Ἐλέαρχος δὲ ὃ Λακεδαιμόγοον 
ὃς Ίρχε τῶν Ἑλλήνων, καὶ Μένων ὃ Θετταλὸς» ἃ 
μετὰ Κύρη ἦσαν, αεὶ διάφοροι ἀλλήλοιο ἐτύγχανον' 
διότι τῷ μὲν Κλεάρχῳ ἅσαντα ὁ Κύρος συνεβέλευε, 
τῷ δὺ Δένωνος λόγος εἰδεὶς Ἡν. ηὐτομόλεν δὲ ασὸ μὲν 
᾽Αρτοξέρξε απθὸς Κύρω πολλοὶ, πθὸς δὲ ̓ Αρτοξέρξν 
ἀσὸ Κύρω εἰδεῖς, διὸ καὶ 5 ὃ βάρβαρος προσχωρησαι 
Κύρῳ µελετήσας, καὶ διαβληθεὶς» εἰς τὴν στσοδὸν οὖε- 
λήθη. προσβολὴ ἹΚύρ πθὸς τν βασιλέως σρατιὰν, 

καὶ νίκη Κύρη. ἀλλὰ καὶ «)άνατος Κύρε, ασεθᾶῖ- 
τος Κλιάρχῳ καὶ ὃ αἰκισμοὶ τὸ σώματος Κύρο ὑπὸ 
τὸ ἀδελφᾶ ᾿Αρτοξέρξη, τήν τε γὰς κεφαλὺν καὶ 

4 ον . {5 / ” 9 

τὴν χέῖρα,. μεθ Ἡς τὸν ᾿Αρτοξέρξή) έβαλω, αυτὸό 
ὠσέτεμε καὶ ἐιάμβεωσω. ἀναχώρήσιε Κλεάρχε τὰ 
Λακεδαιμοίν, ἅμα τᾶς σὺν αὐτῷ Ἕλλησι , της 

νυχτὸε, καὶ τῶν τὴς Παρυσάτιδος πόλεων μιας χα- 

τάληψις. εἶτα σωοδαὶ βασιλέως πθὺς τες Ἑλληνας. 

Ὡς Παρύσατις εἰς Βαβυλῶνα ἀφίκετο» πυθᾶσα Κύ- 

Ρο)» καὶ μόλις ἐκομίσατο τὴν κεφαλὺν αὐτῷ καὶ τὸν 

χάρα, καὶ ἔθαψο, καὶ ὡσέσηλε εἰς Ἄδσα, τὰ περὶ 
Ῥαγασάτε τῷ ἀποτεμόντος, πθοσάζει βασιλέως, 
τὸν κεφαλὴν ἀπὸ τὸ σώματος Κύρ8. ὅπως Ἰ μήτης 

μετὰ βασιλέως κύβοιε ἐπὶ συθήκαιε παίξασα, λαὶ 
μκήσασα, ἔλαβε Βαγαπάτην. καὶ ὃν τεύσο τὸ δέρ- 

µα περιαιρεθεὶε ἰ ἀγεσαυρίσθη ὑπὸ Παρυσάτιδος" ὅτε 

καὶ τὸ πολὺ ἐωὶ Κύρῳ πόθος Κ αὐτῇ ἐωαύσατο, 

διὰ τὸν πολλὸν τὰ ̓ Αρτοξέρξη δέησυ, ὡς ̓ Αρτοξέρξης 

δῶρα ἔδωκε τῷ οὐέγκαντι τον Κύρθ π]λο» καὶ ὶ ὡς 

τὸν πι Κάρα τὸν δυκέωτα 3 Κύρο βαλε ᾿Αρτοξέρξην 

ἐτίμήσε, καὶ ὧς Παρύσατις τὸν τιµηβέγτα 9 Καρα αἰ- 
κισαµέή» ἀπέκτωο, ὧς ᾿Αρτοξέρξης παρίδωχεν αἰ- 
τησαµέη! Ρ Μιτραδάτην Παρυσάτιδι, ἐσὶ τρασίζη 
μεγαλαυχήσαιτα ἀποκτόναι Ἱ τὸν Κύρο. κφκείη 

λαβᾶσα, πικρῶ, : ἀγῶλέ, ταῦτα καὶ ἡ ιϐ καὶ η. 

ἱσορία. 

Ἐν 

α. ΟΥΓἱ ὃᾳης πάθε)/ ης βγεί νε)ε ΙΙΙ εΙν βετ/ζομ{
ς ἐν οσο Ηὴ//- 

Ω. ΡΙΕι {1 «4γΙΟΧΕΥ. ὑοσαὲ Μα(αὐαίεῃ., 4. Ραγὶ /ΗβΙΙοἰο α[[εῶης 

ς Τισαφ. ο . Πι 
ἆ ὈΟρόνδην ῬΌ, Ἡ,

 66 ΠΙιΟΧ 

Πήαγραπήή. Γ αβατείῷ. Ὦ, Ἡ, 6 ᾽Αρταβά- 

Ὦ. Ἡ. ἀνεσαυρίσθη ΕΏαΠΙ [ήης. |ματρ. εἰ (οὐ 

βαλεῖν κάρα ἸΚύρον. {ήμλ, Ἰατρ. πι Κάρὸ 

Μμρίδ. Ὦ. Ηι [άμαι ᾖ4ᾳγβ. εἴναπι Μιτραδάτην, 

όδτ 

όςα 
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8ο. 

Ἐν δὲ τῇ κά καὶ β καὶ Υ., ἥτι καὶ τής ὅλην 
πέρας ἐσΊγίφορίας, τάδε 3 περέληπτα, ὡς ὃ Τισ- 
σαφέριης ἐωιβηλεύει τοις Ἕλλησι, καὶ πβοσεταιρισά- 
μοοο Μθωνα τὸν Θισσαλὸν, δἱ αὐτῷ Κλέαρχο καὶ 
τοὺς ἄλλους φρατηγοὺς ἀπάτη καὶ ὄρχοι, ἐχειρώσα- 
το, τοῦ Κλεάρχου καὶ προειδοµέου καὶ ἀποχρουο- 
µένου τὴν ἐπιβουλήν, αλλὰ τό, τε πλῖθος διὰ Μέ- 
γωγ0ς ασατηθὲν, κατηνάγκασε καὶ ἄκωτα Κλέαρ- 
χον πρὸς 6 Τισσαφέρην παραγωέσθαι, καὶ Πρόξε- 
πο ὃ Βοιώτιος, αὐτὸς ἤδη προαλοὺς απάτη, συµ- 
παρήγι, ὡς εἰς Βαβυλῶνα πθὸς ᾽Αρτοξέρξην Κλέαρ- 
χο καὶ τοὺς ἄλλου» απέφιλε οὗ πέδαις καὶ ὧν 
ἐσὶ Φέαν Κλεάρχου ἅσωτες συεῤῥύησα᾽ ὧς Έτη- 
σίάρ αὐτὸς, ἰατβὸς ὢν Παρυσατιδος, πολλὰ Κλεαρ: 
χῳ οὗ τῷ δισμωτηρίῳ ὄντι πρὺς Πδοὴν καὶ «ερα- 
πείαν δί αὐτῆς ἔπραξε᾽ καὶ τῶν δισμῶν ἂν Παρύ- 
σατιρ ἃ ἔλυσυ καὶ αφηχω, εἰ μὴ Στάτειρα τὸν ἄν- 
δρα ᾿Αρτοξέρζην ὠγέωεισε τοῦτο! αὐαιρέθηναι, καὶ ὤνη- 
ῥέθη Κλέαρχος" καὶ τέρας εωὶ τῷ σώματι συνέση. 
9 αὐτόματος γαρ ἐσ᾽ αὐτῷ τάφος, µεγίσφου πιεύ- 
δε ἀγέμου, ἐπὶ μέγα ἠρμέος, ἐσσισωνέση. αγηρέ- 
σαν 9ὲ καὶ οἱ σὺν αὐτῷ ἀγατσεμφθεγτες Έλληνες, 
πλ Μθωνο, Λοιδορία ΓΠαρυσάτιδο πρὸς Στα- 
Τερο), χα] ἀναίρεσιε διὰ Φαρμακου, τοῦτον διασκευ- 
ασθόντος Τὸ Τρόσον" (ἐφυλάττετο γὰρ Φταάτερα 
λίαν μὴ παθίν Ὁ πέποθε μαχαιρίου τὸ Ἑν µέρος 
ἐπαλείφεται τῷ Φαρμάκῳ " τὸ δὲ λοισνὸν οὐ µετέ- 
χε. τούτῳ τέμνεται ὀργίθιον µικρὸνν μέγεθος ἕ ὅσον 
ὠσυ' (ρυγδάκην Πέρσαι τὸ ὀρίθιυ καλοῦσι) τέµνεται 
δὲ δίχα., καὶ τὸ μὲν καθαρεῦον τοῦ ἰοῦ ἥμισυ 5 αὐτὴ 
λαβουσα Παρύσατις ἐσθίε, τὸ δὲ σροσομιλῆσαν τῷ 
Φαρμάκῳ, ὀρέγει Στατείρῳ, Ἡ δὲ, ἐπεὶ ἐσθίουσαν τὸν 
ἐωιδοῦσαν ἑώρα Τὸ Ἅμισυ, μηδεν συνιδἐῳ δυνηθεῖισα» 
καὶ αὐτὴ συγσθίε τοῦ Φαγάτου τὸ Φάρµακο, ὃρ- 
γ} διὼ ταῦτα τοῦ βασιλέως πθὺς τὸν μητέρα, καὶ 

σύλλήψιε τῶν Ἡ εὐούχων αὐτῆς, χα] -αἰκισμὸς κο 
3 , ἁ 

ἀναίρέσια. καὶ ἔτι σύλληψις ΓίΥγηΕἩ Φκείωτο Παρυ-- 
/ 1 / ».ν ρε / υ 

σάτιδι, καὶ ἶ κίσε ἔσ᾽ αὐτῇ" καὶ ἀθθωσι µεν 
παρὰ τῶν κρτῶ, καταδίκη δὲ “παρὰ βασιλέως’ 
καὶ αἰκισμὸς ΤίγγήΕ, καὶ ἀλαίρισι καὶ ὀργὴ διὰ 
τοῦτο Παρυσάτιδος πὸς τὸν ὑὸν, καἰχείνου πρὸς τὸν 
μητέρα. Καὶ τὸ χᾶμα δὲ τοῦ Ἐλεάρχου οἱ ἐτῶν 
χτω µεσον ἔφαγη -Φομίκων» οὓς ἣν χρύφα Παρύσα- 
τιό, καθ Ὁγ καὶρν ἐκέῖος ἐτελεύτησε, διὰ Κ τῶν εὐνού- 
χων χαταχώσασα. Αἰτίαι δί ἃς Εὐαγόρα [βασιλᾶ 
Σαλαμνος βασιλεὺς ᾿Αρτοξέρζης διηγέχθη, καὶ ἄγ- 
γελοι Εὐαγόρα πθὺς Κτησίαν ὑωὲρ του λαβεη πα- 
ρὰ 1 ᾽Αβουλίτου τὰς ἐσισολάς, καὶ Ἑτησίου, πθὺς 
αὐτὸν ἐωιςολὴ, περὶ τοῦ δαλλαγήγαι αὐτὸν Ανα” 
ξαγόρᾳ τῷ Κυωείων βασιλε, τῶν παρὰ Εὐαγόρα . 
ἀγγόλων εἰ Κύπρο ἄφίξι, κα) τῶν παρὰ Κτη- 
σίου Ὑθαμμάτων ἄπ'όδοσις Εὐαγόρῳ, καὶ Κόνωνος 

πθὸς Ἐναγόραν λόγος ὑωὲρ τοῦ πρὸς βασιλέα ἀγα- 
βνοι, κο) Εὐαγόρα ἐπισολὴ περὶ ὦ ἠξιώθη ὑπ 
αύτου, κά Κόνωνος προς Ἐτησίαν ἐπιφολή, καὶ 
βασιλέι παρα Ευαγόρα Φόρος, κα) τῶ έπιςολῶν 
Κτησίᾳ ἀπόδοσις, Κτησίου λόγος πθὸς [βασιλέα, 
περὶ Κόνωνοε, καὶ ἐπιςολὴ προς αὐτόι, τῶν παρὰ 
Ἐὐαγόρου δώρων ἀπόδοσις Ἀατιβαρζάνῃ, καὶ τῶν 

ἀγγέλων τῶν ες Κύπρω ἄφιξι. λα Κόγωνος ἔπι- 
φολὴ πὺς βασιλέα καὶ Κτησία. ὦς ἐτηρήθησαν 

π κ ς 

οἱ 

132. : {11 
4 διείληπται. Ῥ Η. οἳ αἆ ολ: δ περιείληπτᾶ!. 

(οὐ, δαυ. εἰ 04ᾳ9. ᾖήατρ. ἔλαβε. 6 αὐτομάτώς. Ώ, Η. 

αὐτῇν Ὦ. Η. κρίσεις, Ὦ. Ἡ, 

΄Ό]εατσμας πιοτῖε πμ]έαία5 εδ: 

}αιάς απϊτηβάνεττετε Ῥοτϊσίει, 1053 αυοῦῦ 
Ίπα ΠΙΟΓΕΙΓΕΓΙΠΙ «ΟΠΙΕάΙΓ ΨΕΠΕΠΙΙΤΗ. π 

τα. Οπ](ΦΗΙ οἱίστηπι Ἰαΐις νεποπο 1 πΙΗ1, ου ἴριο οἱγομηυεη ή Γής/ὸ ζο]ο ἆ ο οπεν 0 

{2Η εΡΗΜΣ σιιζο η γε[σγὲ «4μγε], 1907 1η ΦΥ. {μρμβα, {πμ -Ἠ10η. ΡΖΙ0/0βῥο. 
ὐ Τισωφ. Ὁ. Ἡ. 

7 αἰδ ἴσον. 
{ διὰ [εὐνούχων] τῶν ὑπηρετούντων αὐτῇ καταλ. Ὦ. Ἠ. 

ΕΙΧ/ΟΤΕΘΙΤΑΕΣ ΡΕ ΑΡαΕείιν 

{η [ἱε]ε αιίθηῃ πχι. δἱ ΧΧΙΙ. εἰ ΧΧΙΠΙι (410 69 

ἰοία ῥαο βηίνιν ῥήῥοτία) ἔσο (οπΗἰποπίω. (10 
Ραξϊιο Γἱε[αρΙειπες Οθ6ἱς 1ΠΠΙΦΙ88 πιοβτιης Πν 
σα υπ] {οσίαπι ΠΡἱ αδιαπχϊς[ει Μεποπεπι ΤΗε8: 
{α]απι, εἲ Ῥαι οἵπι ἆο]ο ΙπταπιεπΏδᾳῦέ (ἴεα- 

εἨυπι ἀποσσαιε οείετος Ίπ Ροζε[ταῖεπι [ματι 
τεὰερετῖτ, αὐαπινίς Ο]εβτοβ5 Ρταν]ἀετεῖ» 11: 

{Πάϊαδη1ε απιοσετατ. Θεά ἴμπι πηυ]ήτμάο ρε 

λάεποπεπη ἀεσερία, (ἱεατεβυτη ΕΠΙ) ΙπτΙτυΠλ 

αἆ ΄ΤΙ6ΑΡΙΕΙΠΕΠΙ εοδρῖι αςσεΦετε» ΕΗΙη δΙαῖη 

Ῥχοχεηις Βωοιίμς απτε ἀοὶο εἰγουπην επί» Ἡέ 
Ἰὰ [ασετει Ποτιαρατατ. Οποπιοᾶο (Π6ατεῦ πα 

εἳ «είετος «οπιρεάίρις γ]ηξῖον Βαυγ]οπεσ. 
Απιοχειχοπι πι] οτῖε: εἳ αοπιοάο αἆ κα μ 

εἰεπάατη Οἱ6αγομΠη ΟΠΠΠΕΦ εοπΏΙΣΕΠΗΣ” ο ὄ 

4ποπιοάο Οτε[ῖας Ίροε, αππι 1ηθάΙεῖ ας νι 

Ῥατγ[ατ]άϊς, ΟΙεατσ]ο, ἀῑΏ ἵπ εαΓΟέΤό τε τα 
πηυίτα Παπιαη]ταιϊς οβιε]α Ρεῖ ΕΛΤΠ. ενα 
Έτ τς 1]απι Ῥατγ/αιῖ α- υΙΠουΙ5 Πρεταρίεί 8 

ἀἰπη[βα[αι, ΠΙᾷ τα Ώῖτα ΥΙΓΗΤΙ ΑΤΙΟΣΕΙΣΕΠΗ { 
: : Ι6{ετ, Πτα 

61η ἱπίεγῇς Ποτιαπἀο σοπηρη]διεῖ. ΙθΠάπι  οἶνσα εἶα5 

απ 
οαἆανει ο[δηῖιπι ος εχΗηΠξ» αμοά ἢ 
γεπῖο νε]επιεπεϊσβπιο» {ερυίεῖ ον Αμα ος | 
ση αἰετηδἰηῖς {ροπεο {1 {1ΡεΙ 141 ο ης» 
Ἱητογξεξί1 ειἶαπι Γπετυηῖ στθεί 8 ς Ῥατγ-ό: 
Ῥταίετ ΊΜεποποπη, ΝαγγαπΗη’ ἀρίπεεβ ο 6ἱΔ- 
{ατ]ά15 1Ώ ΘτΕἶγαπι ςοΠΥΙ613» Εἴ ήρπ πιο- 
ἤτα, Εαοτὶτ νεπεπο πεσᾶῖα, 499 η ρὶ οιαιἰτᾶ 
ἀάπῃ ραταϊυπα οτας: (6ὰΥ εραῖ ο ν σοΏί]» 
ἀἱΙσεητετ αὐ πος ππαἰο» ᾳἀοά ϐἱ προ (ἠαίαν 
δῖτ.) 1. Ὅπα ραῖς ομ]τε]ὶ νεπεΠπο 18Ρ (οσαίασ ᾱ” 
ε]ᾳς τε]ίααα Ιπταξία τεπΙαΏ!». ου 1: αν]- 
ν]ομ]α ραϊνα, ογΙ ΠαΡεΠ6 ππαροϊιμάίρο ο ὁηρ ς 
σιι]απι ΠαποῬετ/[ερτγπάασεῃ αβρεΙαπι) ης αι η, 

αι ἵη ἀμας Ρατίος, οἳ Ίρθα Ρα1Υ 405 ο ορ. 
Ῥατίοπι φδρ.νεπεπο σατεραῖ, 8οοξΡ ες ομεχίς 
ἀἴταιε: αἲ. ῬἵῖεΠΙ ΥΕεΠεΠο ΠΏ ἓ εἀθ- 
θιατίτο,  Πία πάπα εἄτη 419 ΡοΙέΣΩΟ αι 
το ἁἰπηίάίαπα Ῥατίετα νἰάϊσ[οε, πθο ΕΜΙ54 

΄ 

τῖ τος ἱτα[οἴτασν εἰ εἶας εΙΠΙΙςΗ1 σοπηριομδή 

τοταπεΏτης οἳ πποτῖε τημ[ἐζαητη. ρα 
αιε 61ηρε «οππρτεπεπά(τΗς, απ Ρατγ{αΏ ς ο 
Πηή]ατὶς εταῖ, αἴαιμο ἆς 1ρδᾶ ΠάΙ6ΙΗΠ εχε ο. 

εἩσ:. αᾱ {πάϊοῖοις απ]άεπι αδ{ο]ν1τς;, 8 ερ ᾿ 

ἴοπι. οοπάδιηπαϊΙΣ:  ἰαπάεπι Υετο οτεςῖᾶ 
αΏῃςῖτατ εἰ πεσαῖατ:; εοαῖε ΠποπΠέ 
βἱο, Πὶς νἱοϊσ[πη πιαϊτί {μαςεη{εῖ. 
οἷά τππια]ο ααἱ οδξο ροδῖ αΏΠΙ8 Ραἱ 
Ώμς αρραταῖϊ:, αὐας Ῥατγ/αιῖ οἶβῃ Ρ 
σχοδ, «1ιο ἵεπιροτε 1ἱς πιοτίαας εδ 
ἵεττα ουτασγαϊ, Οαπ5/8 Ρτορῖεῖ απΟΟ..ς {ο ἀῑδ- 
χεχε» εἰ Εασογα» Φαἱαπιπί Σ65 ραπ αῖ ας- 
Πάετεπι, εἲ Επασοτᾶ πιποΙ 36 ιοῃ ἆ 
εἴρετεπι ερϊβοίαν αυ Αριςς | 
Ίρουπι ερι(ζοία ἂς τεοοπαϊΜαΏομ”. πποῖοΓυπ1 
δοτα ΟΥΡΙΙΟΙΗΠΙ τερο, 18 ας 
1η ΟΥΡΙύυΠΠ αἀνεπίμς, εἰ 3. 
Εμαροταπῃ Πττετα, ας εἰ {ΠΕΤΙΠ 
6οποπ]8 αἆ Ἑπαροταπῃ οΓ8{105 
ΤΕΡΕΠΙ α[οαπἀετεῖ. Εἱ, ΕΠΔΡΟΙ 
ποτῖρι ααΐδης αὖ εο α[[εξεας Σετ» τι τ 
ποπς α Οτεῇατα ερἰ(Ἰοία. Εν, ας τοφαῖ. 
ἀατυπη αὐ Έμασοτα. Ἐτ, ερἰ[οίῶ τοΑ ος ες 
16, Έε, Οτε[ΠΕ αἆ τερεΠῃ ΟΓΑΗΙΟ ἀε ας πας] 
ερί[ο]α αἆ ἵρουπι. ΊΜαπετα 30 πωάδης υπ 
Φα1ρατζαηϊ ἱπαάσητατ, ἐς Ἠ! { γεραπι ε 
Ῥετνεπῖαπῖ. Ἑτ ΟοΠΟΠΙ8 ΕΡΙ ο νηο, τπιοπᾶ 
Οτε[απι. (Οποπιοάο αἀ Πϊρίτα ου/ἴοα ΠΠ 

1.0 

ο Τισαφ. Ὁ. 
ὁ αὕτη. Ὦ. Ἡ 



οι 

ἩΙΞΣΤΟΈΙΑΕ ΕΣΧΟ6ΕΠ ΑΡΤ ΑΕ. 
ο Ππε ππποϊϊ α 1,αοθλφιηοπ]ϊς αἆ τθσαπῃ πη]εῇ. 

Βρί[ο]α τερῖς αἲ Οοποπετη 6ὲ αἲ 1,αοεάσπιο- 
Ώ1Ο8, αὐαπι Ίρ86 Οτέβας ταΠτ. ει αοπιοάο ἃ 
ατηαθαζο ΟοποΏ. οοΠ(Ητατας Πε πανατεβ!ς. 

6 Οἱεβααιιο ἵπ Οπίάυπα Ραϊτίαπη {πατη αάν επῖιΒ 
εἰ Γασεάσπποπεπι, εἴ ἀμεερῖατίο αἀνετίας 1:α- 
εεάσρπιοΠίοΓΙπ Ἱεραίο αραιά ἈΠοάαπι: εἰ Ἐ- 
τΙ6Πο 4» Ἐρ[είο ἴδαιε αἆ Βαξίτα, εἰ Ιπάϊςα 
τερ]οηῖς., ἀῑεγίπα, Ρατα[αΠρατιΠη επαπεταϊΙο, 
6αἴα]οσα» τερυπᾳ α Άίπο εἲ θεπηταπη]ἀε εδ 
Δὰ Ατίοχοιχεπι: 1 ἀὐΙρας εἲ Ίος οριῖ5 αρίο]- 
γΙτηΓ, | 

[5σκΙιρτοκ15 ῥήμς ΟΠ ταπώόμς εἰ αἲ 
οα]άε [πρίε /2Υ710, 110 εἰἶαιη ᾖὲ, ιἱ ποη ἱπίῃ- 
ἐωπάμς αεοἰάῖ. [αν Ότο ἀἰα]εῖο επί Ιοπίσα, 
8 ποὺ ρεγ ου» ιἲ Πεγοοίης, [εὰά ἵπ φῖῥιις- 
ἆαιη ΙαηΠΙΗΗΠΟ(0 υοοἱδι. ποιο εΓΙαίη ἴπ ἀἰοεγῃῖ- 
ομἷα φιαη, Ἡἱ ἐ]ίε, ἱΠβΟΤΙΗΠΕ /ΕΥΊΠΟΠΕΙΗ αΌετ- 
ΕΙ, φηαη(ιαῖη ᾱ Γαζμ]ὶς φας 1] ῥΥοῤγο/ε οδιρέγε 
αιιβεῖ, πε 1ρτε 11η αὐ[Ιπεῖ, ἴπ εὐ ῥγς/ΕΥΗΙ 
1βτο, ῥμοή ΙΝΌΙΟΛ {π/εΙρΙ). «πομπάίίας Ὁέτο 
Ῥ]ογίς πασπαϊη 1 ῥαΥ1εΙ π πΩΥΓΑΠΟΗΗΗ 0/18 
εσί αβραγαίµ, φἱ Ι ῥαδεί εἳ υεβεπεηΗ] 
εἳ ἵπεν/ρεΏαΗ. φιάηφιαπο Πα οὔάΠη γεῦηΣ βῶπο 

δι αὐιμ]ο/ὴς πιάΡΠα 610 υαγ]εία{ε ἐλΟγΠΑΠΗΤ. Ογα- 
«10 Η] ρ]μ ειο ὤσ)ο]μία, μἲ εἳ ἵπ Λο ΣΗΠΗ 
«γἱοἱα]ρηπφιο /οΥΤΠΟΠΕΊΗ ἠποϊάαν. Ἠεγούοε αιβεηη 
γίως ᾖαο ἔρτα εἳ η] ογαμοπὲς Ὀἱγμιδε οἴφι ἄγ- 
Μᾖοίο, Ιομίος ἀἰα]εΏ] πογλά εοὲ πε γερη]α.]. 

” 

ενα, 4 ΛΙπο 1 εἰ ήν σηλὁ {οδοσειήή αι 1151 Η ή 

βοδ 
Ν . δ/ - ως. 

οἱ παρὰ Λακεδαιμοίων ἄγγελοι πεμφθέντερ πρὸς βα» 
. να η, 3 τα Αν λΦΑ ῥ ο λλ. ἡ .. διλέα. βασιλεώς επΓολη προς Κόνωια καὶ Ἴρος Λά: 
κεδα]μογίουο» ἣν Κτησίας αὐτὸς ἐκόμισε" ὧδ ὑπὸ Φαρ- 
ναβάζου ναύαρχος Κόνων ἐγένετο, Ἐτησίου εἰς Κνίδον 

ο ο 3 ὦ ος τὸν πατρίδα ἄφιξις, καὶ εἶς Λακεδαίμονα" καὶ χΡίσις 
απθὸσ τοὺς Λαχεδαιμοίω ἀγγέλουε, οὗ 3 Ῥόδω. καὶ 
3 ών λ.ν2 / / Β / σα. ἔν ἄφεσις ἀπὸ Ἐφίσου µέχει ὃ Βάκτεων. καὶ Ἴδικὴς 
ἀρθμὸς σαθμῶ, ἡμερῶ, παβασαγγῶι, κατάλογος 

ο , ώος ᾽ (βασιλέων ἀπὸ Νίνου καὶ Σεμιράμεῶξδ µέχει Αρτό- 
/ 3 3 9 ξέρξου, οὗ οἳρ καὶ τὸ τέλο». 
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: - ; εώς. 
[Ἔσι δὲ οὗτος ὃ συγγραφεὺᾳ σαφής τε χαὶ ἀφελλό 

λ ον ο αν.» ; 2 ' ᾿ λίαν, διὸ χαὶ Ἠδυῇ αὐτῷ σύγκρατός ἔφιν ὁ λόγος, κά- 
” 3 ο. 

χθίται δὲ τῇ Ιωνκῇ διαλέκτῳ» εἶ καὶ ) δί ὅλου, 
/ ς / 3 Δ με άν Ν / καθαπερ Ηρόδοτος, ἄλλὰ κατ οδίας τυὰς λέξεις. 

οὐδὲ πρὸς ἐκτροπὰς δὲ Ίμας ἀκαίρουον ὡσπτερ ἐκένορ;, 
9. Ὁυ λ ὦ ω ή εν ἁπάγει τὸν λόγο. τῶν µέντοιγε μύθων, οὐ οἷς ἐκείγῷ 

δι ο» ὰ αν. 2}. Ἱ / 3. 
λοιοορειτα| οὐὸ οὗτος αφισατα]ν χα µάλισα οὐ 

”ν 3 ον ς ην ς 

τοῖς ἔπιγβαφομθνοις αὐτῷ Ἴνδικά. ἡ δὲ ἠδο τῆς ἰσο- 
/ 2. ο» ον . . . ὦ 3 0 βίας αὐτοῦ τὸ πλεῖσον ο» τῇ τῶν διηγημάτων αὐτοῦ 

γίνεται Φασκευῇ, τὸ παθητικὸν καὶ αἁπροσδόκήτόῦ 
3 2 ον 

ἐχούση πολὺ » Χαί Τὸ ἐγγὺς τοῦ µυθώδους αὐτὶν διά- 
ν τος / λα ᾿ : ’ σοιχ{λλεή. καὶ διαλελυμέγος δέ ἐσἹ π͵λέο τι τὸ δέοι]οό ο 4 οὢν ς ο ο πως 3 ο - .. αὐτῷ ὁ λόγος» ὡς καὶ εἰς ἰδιωτισμὸν ἐκπ/στὲν, ὁ δὲ 

ὃν ς μ : . πω κ .. ΄ ΄ 

τοῦ Ἡροδότου λόγος ταύτῃ τε καὶ τῇ ἄλλη τοῦ ἔπεό 
. . { .. 9 - 9 “ ’ 3 ΐ ρ» . . κ . 

δυνάμει καὶ ΤέΧΥΗ, καγών ἐσι͵ 1ωικής διαλέκτου. ] 
κο. . 

αοζωε ζόγοῖίς ἐᾷ ἐν ΟἠµΗΡ. Χονι ση. 3 οέήηλί ο 
/ὲε Οἱ, αι ῶογ εί Οἱοά. ἠδ. 14. ῥαΡ. 491. εζ{. 4ο. 

ἆ λύγφ. 1, » 
ἡ 

"2 Δ. 5. Μ. Μ. µάκτρων. μα (βάκτρ.) 6. 8. ο. εἰ Π, 5). 

| 

ΙΙ 

Εκ ππιπι ΠΠ 



Ύπον  -- υ-ᾱ---- -ᾱ- δις σπς - πο 

ἡ 

: 

παρ σποτ ο τμ 

οσο ουσ οσο ο μο ουδ ο ο... 
πηγη πα πποον ολο Ὕ---- 

ος σβσοιτθαειρ εναν νι μα ον το 

Ῥα5, 9.6 ανα ᾿ 
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ΚΤΗΣΙΟΥ ΙΝΔΙΚΩΝ 
ΕΚΛΟΤΑΙ, ΕΚ ΤΩΝ ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΦΩΤΙΟΥ. 

μπα ρτν- - ; 
ΤΕ ΞΤΑΡ ΟΡΟ ΝΤΡ... 

 ΓΟΝΥΔΕ ΙΝΡΙΟΑ ΝΟΜΙΝΑΤΑ ΘΥΝΤ, - 
-ὰ Ἐπωῤνω κό ος οἰδερι ΡΗΟΤΙΟ Ἰήβοηια, ον 

: 9 ἡ . 

ρω σα 
«Ὁ δἱ ιβλίῳ» οὗ οἷς μᾶλλω ἰωήζει, 

λέγει περὶ τοῦ '1δοῦ ποταμοῦ, τὸ 
ἡ -μεν «ΟΥ αὐτοῦ εὗρος τεσσαράλον- 

) Ν ν ὄ τα «αδίων ἐνα]᾿ 'Τὸ δὲ ο πλατύ- 
πε Τατο» χα) διακοσίω. λέγει περὶ - ο. 

εὐτῶν τῶν Ἰγδῶ. ὁ / ο :  ΤεἴΕ ΗΠΙΨΕΤ : : αυτων των Τά ὅτι πλείις σχε- ὦ ταάῖηε σδῖεΙΟ ο]εδει ἰ 
ον συμπώτων. ἄν λρώπων. περὶ τοῦ σκώληκος τοῦ 109 τποτία]ε {Ἡρετατε ἀῑεῖε. η οἳ {0- ο» ον ε 1 . ό ᾿ 3 ν ἑ ὶ . - Ἱ / ώ 

5 τῷ πυταμφ' Ὁ καὶ μόνη τῶν ἄλλων ηρίον ο ορ πα 8 πα[οίαι, Οδ). 
ντο γίνεται περὶ του. μὸ οἰκεῦ ἐπέκενα αὐτῶν ἂν- ὸ ΕΣ ΟΠΙΠΙΟΗ5 ος ο μ μοιπίπεθ Παδῖ» 

ὁσοος τικ αχ λος ον οἳξ οσα υ]ιτα Ἱπάος ΠΟΠ α1Ι05 . 
ᾗ ς κ πο ὑπὸ του ποταµου ΠΟ. τῃτε, Ἱπ ]πάϊσα τερῖοηε ποπ Ρ]πεῖε» 1 

τίζεται η Ινδική, Περὶ ἆ  ρᾷ η ο ικα ἴ]]αιί σεπι:2 ον πι η ο  πανταρρᾶς τη σφθαγι" α βιπηπο τὶατὶ, Ίδεα ραηταϊρα ΠΡ μιας 
ο καὶ ὦς ος σφραγίδα ἀποῤῥιφείσας καὶ Τιμίου τηα: ετ ᾳποπιοάο {ερτιαρίηια {ερίςπ [6 τοἶθ” 

λίρουρ ἓι Τον ποταµο» ἄτμα ην 3 του Βακτείω κα- µβεπηπιας εἴ ]αρίάες Ρτειοίος 1π βιππεῃ Ρ ὦ1π- 
ο ἤλου, ἔ αὐτ) αγείλκυσεν εχομένας ἀλλήλον, πε-. Ἔ1ο5, (4199 οπιηῖα εταπῖ ομ]Ηςάατη Βασ παν 
ρι τὼ 8 ̓ τχοκαταλυτων ἐλεφώντων. περὶ τῶν µι-' .ΓΠτοςίς) ο. αν ες σα {8 ν ν τφ]ρ9 

ω Αα.» ο ιν - ὡ ον να ὁ αδα Ἰ 

κεῶν πιθήκων τῶ ἐχόντων οὖρὰς. τετραπήχειϱ. περ ἴες. ε εἰεριαπηίοις 3 πημπιίταρ]ς, Τα 
τῷ ἁλοιτουέιων τῶν µελίςωμ”. Ἠνρ κο ὀγοῃ πρῶ Πας «αΙθᾷς 4Ἠαιπος. οπρίίοταπη Παρεβις ο 
 ϱ ὦ ευ τῶν µεγίςων Ηερι τον Μα ἀ. του. Ὄρ ας πιαχίπιῖα ρα][1φ σα]]]παςεἶς. Ροσνερις . .. η η ο . ν ' : . ἤ . 5 

τι ο ον ότι γλάάσας ἀγλρωπίην ἔχει η Φω- εισο,α ματ ἱίπρυα Ηππαπα 6 νοςξ ρωσ 
ο μΕγῶο μεν» ὅσον ἱεραξν ἶ ροκ δὲ πόσω» ΄ ἀῑς]εν 5 αεοῖρ]τεῖ πιαρηϊεωάίπε, εἴ βοπίος 

νο πῶγωνα Φερ µβλανα, αὐτὸ δὲ κυάγεόν ἐς Ῥητεᾶ» Ῥατβαπηπε βε[ῖατε πίρταπ., ο. οἶαν 
κά το Τε χΊλον ωσπες Κ κιμάβαρι, Φδιαλέγεσθαι, «οἰπι χι]εί σοἱοῖς εδε» απειπαάπ]ο .. ρα.” 
ἔ αυτο ὥσπερ ὤθρωπο 1 Ἴνδιςί" ἂν δὲ Ἑλληιεὶ παρα ς]οᾳαἱᾳπείροατη Ιπάϊσε, αἲ μις 

πι  Ν πάν { ὃς 
΄ ας / ο. : ων αν όδό6 μάθην καὶ Ελλησί, Περὶ της κθύνηᾳ τη πληρο σα αεί : μας 

Ότο. μέης ἀνὰ ἴτο ὀγρόὸ χεισίου. ἃξ Ίν ἐιατὸν πεωλρα] -Ὃς ὁ Ἰουεοαμϊφμοιαιαῖ αιτολαπἠἠολν αλ κ ο ο '-, ᾿ Ἡ ο : {: ο πό Ιος ΠΠΡ ] ὀσβαχηοι αγ ἔτος ἀρύοται, ὀφρακίνους δὲ δὲι εἶναι. μα πο ος π ροτίοει ἄν ων « ο ος αν λος ο 1 -Παιτίαπίατ, 1άδοσιε Πόά]ες εδ{ε ο . ἐπί πγηνται ὁ χρυσο ἁπαρυόμμος καὶ ἀνάγκη. Πίλπι ΑΙΙΤΗΠΙ ή ίση ας 201 πο το αγγέιο »)λῶ, καὶ οὕτως ἐξάγευ.πὶ αὐτό, Ἡ ἡ- οχι: ο θκδν (οµε. Μοδ... τν οὰ σας «θαγεη αυτο, Ὁ η εκιταπεπάππι {ταηρετε να» πε ἀεεῖτη ουδ!” 
εξ ΧΘΙΡ Τετράγωιός εσς ἐκχαίδεια µου πηχω απβάταῖις εδ, οπ]ις απηΡ1έΗ5 εδὲ [αυτοι Τσε 

3 ος ' τ ὃν . . 4 ασ Ἡ περίµετρος» Τὸ δὲ βάθος, ὀργυιά" ἑκάση δὲ πο. ἴοτιπι, αἰεῖειάο υη]ιφ υπ]: βπρα 4πς εκ” 
Χρη Τάλαντον Έλκει, καὶ περὶ τοῦ οὗ τῷ πυδµάό ἀἱἱ απο ρ]εί ῥαισίµήνω Ας μίας Γοηίΐ5 

| Ὅπὸς Ἅμαπε, ο {εο ηποά [η ΠΙΠ4Θ εχη 

ΟΣΟΟΕΕΥΤΗΣΙΟΥ «τὰ 
. . β 15 ο» ἵπ αιϊρης 145 ΠπεπίΙσ ο ] Ἶς με [η- 

1οπίσε 1ο 01581. ώς 

κ ἁππι Εανίυπι 405 «1! ον 

«ζ] βπιις εδε, ὐΔάΓΑΒΙΟ ης. 

ἀἴοτωπι ϱδ[α:. 408 18Η5 ον 

ἀωσεπιοσαπι, ΄ 19405 πι 

νο ὁ 

' ν 

| ΑΦ Ἡρτο οοΠ-Σ 
ας Θ ον τολ ΟἱεΠΘ ἩΠΟ 91ο ΕΟΠ 

) 

ρου. Ώ9η ΌσΦ6ς, ΠΟΠ ουπι [ΕΠΠΙΟΠΕΠΙ ο Ἱαριοιωά 

ο ον τα αρα» . κα 

τι τῇ ο αν ἐεοιίως αὐ «ἄγγίσπο ᾖἶδ. 5. εἷς επρεάἠε. «4εκαπώζγ], Λο Οἴαβας αμίἀε ΑΦΙΟΣ ουα 
4 Ῥ : ροή Χ]ο ΤαάΙογ1πι ΙαΗτμάΊπο τῖρας πιο {ο ἆϊ[ωτα: ας. νοτο, ΙατἱεβΙΙ9» ααίἩ. η. 

ο μωβ, ΟΤΑ ΤΑ ο 9. {16/1 εἰίαηη ολβ]μα ερ }ο[εγὲ ο )/ράΓΗ5 {7  ΤέΣ 

αν . αι ἷ ο Α Ἡ 0 
Πηίογαα {δεί ἐς {Ποιμηῥεμαο. ερο ος ορ Ἡ ΜΕ μαρ ος ο Ε ο οΕ Ἴ ο πρ 

οδείμγο ζμώ οἲε {ήάρηι Τ6(ΕΥΗ «4βαπ. ο αήηλα))). Π2, 16, οῆδι ο. ο ὰ πο μκο σε Ῥ/Ισομή) φοο ο) 
Π{ιήμ]! ζωοζμε ΟΑ/ΗΡΙΔάΟΥΗΣ 11 οπεεγρεὲς αβιιά Ῥδο) η οἱ ολο μα ὃ πα ος ες αὖ 

βγαξ. ᾖἱ. 9. ὧε υἱέα «4β0//οΗή4, . ο 

α ὠνεγγώσθη δὲ αὐτοῦ καὶ τὼ Ἰνδικὼ ἐν ἑνὶ β. Ὦ. Ἡ. {η αἱ {χο //. Βσυσγίτο, Διηγήματα Κτησήν Κηδ ῆ, 
τῶν ὃν τῇ οἰκουμένῃ θαυμάτων. ὁ ο 711. ὃν βιβλῳ, ο αλαβι ας Ἡς Ἡν ης μον. ο μι Ρ)Η0 ος 

3- ἆς «4ρο]]οηίο. καὶ Ἠλόδωρος οὕτω Φηήσὶ περὶ τῆς παντώρβης παράδοξα. αν. Πω. ο ἠΜαίη του μ τν, 

«ΡΜΗ» ργο τινόρ. Ἡ. 5. ᾗ αὕτη, Ὢ. Ἡν 8 τειχοκαταλυτῶν. Ὁ. Ἡ. ὁ ἔ]ος Ῥμτόκη εν ΕΙΠΙ0» ο, ε, 
ΤΟ. 600. ᾗ9, εἶρεεί ο σοευ ἠπηῤγαγί ῥ0Υ/Η4 /ΕΥ7ΙΟΠΕΥΝ μιαηιη., αἱ εἰ δμἰς], η υοοαῤ]ο Ῥ/ήέάοης. ΝΑΣ. Ρ7 

” Ρ’. 

σα 72 ἕ κ κ νὰ το, ς ῤ : 4 - ρΑ 
{6 υ. 694. Καὶ κέρωκερ χλέπτουσι ὁμῶς ὅπα" ὣρ δ' ἐρωτόχρως Ἠιττοκὸς ὦγκυλόχειλος ἔσω ασ ιῶ, ὑπο 

δρόμεον Φώνήσε, καὶ ἤπαφεν ὠνδρὸς ἀκουήν. υἷάε ΟΛ ηηρήοογ] οποία αρµά ΡῥοΙ. ϱ. 115. Ὦ. Ἡ» μα δα, οας/ῶνη υαγ{οἑαχς. οὐ/Ο ΜΗ {αν 1 ῥ//ήαΕἷοο ση α]λὴς ΠΟΜΗΗΛΙς ουἶδηςν 4421 Ω/σ/. ώ ρΗΗ52 
αν ο λάτ [ο ο λοὸ ΡΕ ο Ὁ, Α. 5, ὄμαα ε ἀμηρίαχ νν, ο Λαυσγίομς ἠήλέΓ.νέ ο. ο. ο φεῦδορ 
' τταν ἔκοιδακθη. Ὦ. Ἡ. αὐτὸν. 1). Ἠν 3 Φι ἐν τῷ. εἷς τὸν ᾿Απολλωνίου [0. 9-1 
αὐτὸ Φήσι. αν. ᾖχανρ. ας ο - 

/ 



εχίατ: εκ συο ἆπος ρ]αάϊος {ε Παδιϊς[α ἀῑσ]έ 
Ίρ5ε Οιε/ας: υπ] α 1 τέρθ, αἰίετήπ] α ΤερΙ5 
πηαϊτο Ῥατγ{αιΙάε ἁοπαταπῃ. 1 Γεαπα Π 1π 
ἔειταπι ἀεβραιιτ, πευπ]ας εἰ ϱἵαπάίπερ τατρ]- 
Ώεσηυς ανετῖετε: εἲ {εἱρσαπ1 μεο νιάϊείθ, τε- 

589 Ρὶς Ρογϊσπ]απι {ααϊεπῖε, «οπππιεποτας. Τε 

2 ϱηπ]δις Ιπά]αῖς, απὶ πιαχϊποϊ {ππῖ, αἀεο τπτ 
ετ]απι «ΙΙΙ Ίεοπα Ῥήσπεπῖ. Ώε πιαρηϊς πποπί]- 

της οβοάυπιατ.  Ώς ασεττῖπιο απ 191 εδ σᾱ- 
Ίοτα: οἳ Ἡτ {οἱ ἀεειρίο πιαίος 4παπι ἵπ ας τε» 
ρϊοπίρης εδίε νιάεατυσ, παυ]ίφαε ατα 11 {Η{- 
{οσαπτυτ. 3 Τταςῖς εῖαπι παΤΕ 151 ΠΟΠ ΠΙΠΙΙ6 
{ραιοίαπῃ Οτασο εδ[ε: αἴαπε 14 1π {ππιπιο αῖ- 
ἀσπι, ἀοπες αιἱ5 αἆ αΠαϊιος ἀΙβΙζοΓΙπι αἰΠζ- 
ἄἴπειη Ῥετνεπίας, Γεγν]άυπι εδ{ε: αἆεο π Ρί- 
{6ἱ5 Ίαχτα σαἱοτεπη Ἰ]απι νΊνετε ποΏ Ρροδῇΐ» {εὰ 
6ἵπ Ειυπάο ἀθραῖ. Ἱπάυπι ΏμνΙατη ἀε]αταπα ες 
«ὔπιρος εἲ πιοηίες Ἱπτετ]αρί {γαάϊσν Ίπ απἴθις 
πα[σαταχ οί 4 σαἱαπιας ΙΠάϊσις αΡρε]Ιατυ: εἰς 

τοσα, αηαπία εδῖ πια]1 παν]ς οπετατΙῶ ρτΏβταη- 
ἴφ,, Τνο[α αι αποδάαπη πηαίοσες» 4ποβάαπι 15811 

πηίποτας, πτροῖο ἵπ {ραο[ο πιοπῖο. Ἐδίε αἩ- 

τοπι Ίπτοτ Ίος οαἱαπιος εἳ παΓεπα εἰ {επήπαπι: 

ΤΠΑΤΕΠΙ αίάεπα πιεάμ]]απι ΠΟΠ ΠαβεΓε», εἲ εδ[ε 

απίτια]ϊ Ιηάϊσο 5 πιαγσβοτα ἀδίο, αιοά {αςῖε 

Ζὑατὶς τιῦοίοπι άδεης. Τηριεκ εσι 11 4επ- 

εἶππῃ οχάο: απτες Παπηαπῖς Ππη]ες, οσμ]ος δίαι- 

«ος Ὠπϊες Ποπηπί:- σαιάαπι Ἁπἴεπι φπαίεπι 

[οοτρῖα8 τοτταβσῖς Παρεῖ» 1 απα εἳ αεἰ]εις εςῖ 

ΙΩΝ 6 ἐντεριόνην. Ὦ« Η. 

3 μὴν, Ὁ. ” βόλλῃ. Ὁ. Π. 

ΠΙςΤΟΕΒΕΙΑΕΣ ΕΣΕΟςΣΤΙΕ ΡΤΙΑΕ. 

Ρις οκ αιίρᾳς {ατὰο εἰ οΠγςΠες αμθαπε επι». 

αι]άσπι οταφβειάἰπίς απαπι Ποπππι «πογαπα 
Ἰππξε αἶπα; ςοπιΡ]εδῖ Ροδ/ης: αἰταά]πίς απ- 

αἀπιοάαπι ΒπΙΗΠηΣ Εεπηίπαπα αὐῖεπα µαῦετα. 6. 

Ἱοπιίποπα τείετε» ἱεοπὶς πιαρηϊεαάίπε, οἰπηα- 

ὖ καὶ τοῦτο ψεῦδος ὁ Φιλόσρατός Φησι. 
ἆ μείζων σα Δ. 9, Ο. Β. Μ. Μ. οἳ Ἡ. 5. µείζω ὑπάρχρυσα». 

ν ο Λ. ἠἱδ. Μαρτιχόρας. 
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της κθήνης σιδήρου, ἐξ οὗ καὶ δύο ξίφη τησία6 
Φησίν εσχηλέναι’ Ἑν παρὰ βασιλέως, καὶ ἓν παρὰ 
τη τοῦ βασιλέως μµητρὺς Παρυσάτιδος, Φησὶ δὲ πε- 
ρὶ αὐτοῦ» ὅτι πηγιύμωος ον τῇ γῇ, νέφους καὶ 
χαλάζης καὶ πρησήρων ἔφιω 3 ἀποτρόπαιος. καὶ 
ἰδέν Ὁ αὐτὸν ταυτά Φήσι, βασιλέως δὲ ποήσαν- 
το. Περ τῶ κυῶν τῶν Ιδικῶ, ὅτι µέγισοί εἰ- 
συ» ὡς καὶ λέωτι µάχεσθαι, περὶ τῶν 5 ὁρῶν τῶν 
μεγάλων, εξ ὦν ἥ τε σαρδὼ ὑρύσσεται, καὶ οἱ ὄνυ- 
χε καὶ ᾱ ἄλλαι σφραγίδες. ὅτι ἀλέα πολλη » 
καὶ ὅτι ὁ ἥλιο θεκαπλασίων τὸ μέγεθος ἢ ο, ταις 
ἄλλαιό χώραιο αὐτὸ ἑαυτοῦ Φαίνεται, καὶ πτολλοὶ 
ουταῦα τῷ πιίγει ΦΑείρωται. καὶ )άλασσάν Φή- 
σὺ αὐτόθι ἆ οὐδὲν ἔλαττον της Ελληνικής, τὸ δὲ 
ἄγω αὐτῆς ἕως τεσσάρω δακτύλωνν θερμὸν εἶναι. ὧσε 
μὲ ἰχθὺν ἕᾖν προσπελάσαντα τῷ »ερμῷν ἀλλὰ 
κάτωυ διαιτασθαι,. Ότι ὁ Ἰνδὺό ποταμὸς βέῶν 
διὰ πεδίων, καὶ δἱ ὀρέων Ρὲ οἨ οἷς καὶ ὁ λεγόμοος 
2 λ / ν Ιδικὸς κάλαμος Φύεται, πάχος μὲν ὅσον δύο 5 ἄν- 
δρε περιωργυιωµόοι { Γαόλις] περλάβοιο" τὸ δὲ ὕ-- 
06 ὅσον µυριοφόρυ γεως ἰᾳόρ, εἰσὶ καὶ ἔτι µείζους 

καὶ ἐλαττουε, οἵουε εἰκὸς ον ὄρε µεγαάλῳ, εἶναι δὲ 
τῶι καλαμῶν καὶ ἄβριαρ καὶ «λείας. ὁ μὲν οὗν 
ἄβῥην ἓ οὗτεριώνην οὐκ. ἔχει, καὶ ἔσι κάρτα ἠσλευρός- 

λ / ”! : .δλ ὐκενὶ- ως κους Ἅν ω. 
η δὲ θλλεια έχε. Καὶ Ἀ πεε τοῦ µαρτιχόρα τοῦ 
ο) αὐτοῖρ ὄντου «ηρίου" ὡς τὸ πρόσωπο ἑομιὸς ἂν- 
πρώπῳ» μέγεδος μέν ἔσν ὡσπες λέω, καὶ χρόαν 
ἐρυ2θὸρ ὡς κυνάβαρι" τείσιχοι δὲ ὀδόγτες" ὅτα δὲ 
ὥσπερ ἀγλρώπου, καὶ ὀφοαλμοὺς γλαυκοὺς, ὁµοίες 
ἀνθρώπῳ' τὸν δὲ κέρκον ἔχει οἵαγπερ σκὸρπίος ὃ 

ἵτα]Ι πιαΙοΓ. ο τταπδνοί{απ] αςιι- / 1 Ά 
ευβίταΙ ΠΙΙΟΙ θεά εἴ Ρ αΏδν εΓ{απῃ ἠπερώτης, ον ἡ ἶ τὸ κέντώ ἔχει, Β ζώνης. 

Ιαἷς πιιπίτα θσῖ σαυάα.  Αουευπι ἠτέπι 1η Ψεϊ- ο νουσαν πως ὀγει δὲ καὶ ἐκ κλαηγίον τς γί 

τἶσα,- νο]αῖ {σουρίαδ» Ρετῖε: απο αοσεἀεπίεν β αχ κο. ο πλώγτυ Της χὲρ- 

Ῥυηρίε: πες πποΓίεπι «16ΙΠ(Πε οπαδ ας αο-ι ον τον ρα 98 καὶ ἐπ αχρῳ, ὡσπες σχοβ- 

τε, εβαρείε Ροῖεοῖ, (πο Ππαπῖς επι αᾱ- Πίος οτε τούτῳ ον μεν εὰν. προσέλθη τις, 

νοι[ις ἱρουπη Ῥηρπεῖ, εἲ αὺ απιεΠοῖ ρᾶίο ΧθΤέι τῷ κάΤτϱῳ, καὶ παντως ὁ κοτηθεὶς ἀποθή- 
σα απα ργσίσπάςης αοπ]εῖ5 ροηε, Ταπβ παπα αὖ σκε' ἐὰν 9ὲ τι πόῤῥωθη µάχηται πρὸς αὐτὸν, χαὶ 

η ς. 2 ΄ τσ 

ς ν - ων / ' 2- ΦεἰοΦ. 1 4 

.ν κο πο. ολο πώ νονς λει τοῖς κέντροί, καὶ ὄπτισθω ἔπ᾽ εὐθείας ἀποτείνων 
Μαιν “ο Ἰᾳ06 10 βαάλλει δὲ ὅσον π.λέθρο εἰ μηκος" κὶ πα ΑΦ. 

τε, ΟΠΊΠες αά ππαπα Ἰπτετβεῖε», ΡΤΦΙΕΤ 6]6- ολη Μο ὑ θς 5 μηροό «αι πατας ους ἂν 

“Ῥβαηταπα, Επ5 απΤΕΠΙ ασπ]αῖ ΙοΏβΙτιάΙπεπα Ρε- δα αλ νηρ ποτε πληΥ΄ελέφαντος. τα 

ἀαἱοπι» Εαπῖς τεπιήδβπηὶ Ιαήταάπεπι παρε. ἔ κάγτθα αυτου εφ1 τὸ μεν μήκος, ἔσον ποδιαια, τὸ 

ἸΜατιςμοτα αΠΤΕΠΙ (ταοῖς ἀνθρωποφάγος {οπαῖ» δὲ πλάτος . - ουν λέπ'τότατος, Ό µαρτιχόρα 

{4 οί. οίνος, αιιοά ππι]ῖο5 Υοζεῖ 41108 δὶ Ἑλληισὶ ἀὐθρωποφάγο" ὅτι πλεῖσα ἐσθίει ὁ 

ταρχβοσθεῖε, 96 οι αΏϊτηα]Ια. σεἴετα ποῖαῖ,  ρῶἀνθρώ ο ώμο -ν 
1Πτετ{εςετ15. ο ρῶν ἀθρώττου». ἐσθίει δὲ καὶ τὰ ἄλλα ζδα. μάχεται 
Ῥαρπαιαπε εἴ πηρμίδης εἰ αου]εῖ5, Αει]εοςα-  δὶ καὶ τοῖς ναός η Χρη 

παπι. πρί εἴαοι]αίηπι {ποτ τεπα([οἱ {οτΙβ1ε. ών Ἂ ο - θα πάλι 

Αὐυπάαξ απἲοπι ης απἰτηαΙδας Ίπάῖα: αυ αν νι ο δ΄ το έκτοξου ρ αλαφύεσθαι, ἔσι δὲ πολλα, 
. “ . . . . ν ν . «δω τος 

Ἱοπηϊπῖρας ἱπιετβοίιπτατ, αἱ εἰερπαπτῖς πνοή ἐν ο αποκταίνουσι δὲ αὐτὰ τοις ἐλέφαση 

δάσπιος, τε]ῖς εα Ῥειμηῖ. Τε {αηπηα Ππάοσιπα ἐποχουμο ὤθθρωποι, κοκέιθευ Ῥ βάλλοτε, Περὶ 
ῳ κό . .- ο. ο / ͵ ρα ον 

ηημα, εἳ ἆς πιοτΙθΏς ας τιάρας 6οτΗπᾳ. Ώ6α τῶν Ἰνδῶ, στι Φικαιότατοι καὶ περι τῶῷ ἐ9ῶν 
ελα ν πα. 

6 Ἴοσο {ε{ο απὶ εδ 11’ υταξία. Ιπαρίταβίἡ 16-΄ καὶ γοµίµων αὐτῶ, περὶ τοῦ ἱεροῦ χωρίου τοῦ ον 

ρὶοπίς, 4ποπι {10 ποπηίπα {οἱ5 εἰ ΙΠ3 Ψεπο- τῇ ἀοικήπῳ. ὁ ἐπὶ ὀνόματι τιμῶση ἡλίου καὶ σι- 
πα - ο ώς. ο ρόλων ς ο κο ρυς 
ταπτυτ: θ4 4Πεπι α πποπῖε Φατάας αὐἰπάεείπι λήνης" ον ὃ διὼ δικαπέτε ἡ δν ν ο γωρὰ 

εσε ἀῑετυπι Ἱτετ.  Ότ {οἱ 161 Ππρυ19 αΡΏΙΦ ΡΕ ος Σ αβδούξ τις παραγίνετ ος  α 

ἀἱςς τε]σίΏτα αυῖπαυε αἰίᾳπ]ὰ τεβτρεταοΠίς ]- «ς ολ φύ ο ο ο η ος λέ Ἠμέρα» 

]ϊς εοποσὰαῖ, Ρτορῖετ 1ά ζεβραπι, ας πο ἀπ οπές ον ομαμου διὰ τὴν ερ 

ἵρουπι σοἰευταηε οἳ ἀάπι τενεσεµπεας, ἀἀππαη- ΤΗΣ ὕα μὴ ἄθλεκτοι αὐτὴν τελέσωσι» καὶ ὑπο- 
ος : ϱ/ : τε. 

των. Τοπίσυα οἳ Επἱρυτα εἴ ρἰανίῶ ποι {πης «ρέψωση, ὅτι βροτα] χα ἄςσθαπα] κα) ὑετοὶ οὐκ, 
- ω . 3 .. 2 ω Ὡ η λ ο. 

ἵη Ἱπάα, {εὰ {τεαπεπῖε Ὑεπτο οἳ Ὃν ο. εἰσὶν ον τῇ ἸΙδιὴ, ἄνεμοι δὲ πολλοί» καὶ ποήςη- 
ᾱ- ρὲς 

Τ. «4γίακογλο τῷ Πήπειμοπο. ο, {ΕΠΗ ἵερε ἠδ. 4. αηηβ], ερ. το. φἱ /ᾳ δύπο Δείῥολε οἱάρίμγ. 

9, Ματς 1δί πίπ]]ο ππ5 ΠΠ] Ο1ευπι Πατ ΤΗΠΠΕΤΕ: Φυσῷν Ίερο, ῥγο φησι. 34" Ηατυπά(π] 1πάῖσα 8100- 

Ἕσα απιρΗιμάο. ὑπζι η. 1δ. 16. ο. 96. 4149 162 /εῶογ. γεΙηή110. 5. Γ ῥος ε./έ “πεμάσε ὍΜ/{ Ρδή0//. 
4Ε]ἱπη, 11. 4. ος απήηλα). ον 91. ῥοςέφα εν 4ὲ Ηαηιίοβογα ορ» ΛεΠέΣ Οἱ611) [άεη ο) εθ/ε υμῇῃ, 

ΙΗΙ ϱ Ῥαη[αη. θμμε ΟΙ εβαπα Πα} οί ᾗπ Δῶοἱήο. ΒΛ Ιῃ., {1η 12. 5. ὃ, 31" αρμά σος ΝΙαπᾶςποτα ερ. 

ἡή]ο φμἱᾷ ῥαλεί ΛΝοηποΓίη ελοσηβέ. Ῥδοί. 
α ἀποτρύπαιν. ὐ αὐτὸν ταῦτα. Ὁ. Ἡ. ο ὄρεων. ο αλ] οὐκ. 6.5. Α. 5. Μ. Μ. ἄνδρεο. βεοιή, 

/. 2. μεῖζο πήχεωφ. 
ῥ αἰίῥιβάλλουσι. 

ΝΠΠΙΠΙΠΙΠΙ 3 

/ ὑπάρχουσα, Ὦ. Ἡ. 
1409. ᾖήαηρ. { καὶ τὸ Ὁ. Ἡ. 
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ρς πολλοί. καὶ ἁρπάζωσω ὅ, τι ἂν λάβωση, ὁ δὲ 
ἥλιο ἀίσχων τὸ Ίμισυ τῆς ἡμέρας ψύχος πο 
τὸ ὅ] ἄλλον λίαν ἀλεινὸν ον τοῖ πλείαοιο τῶν 

τἩς δικῆς τόπων. Ότι Ἰνδοὶ οὐχ ὑπὸ τοῦ ἡλίε 
εἰσὶ µίλανε, ἀλλὰ Φύσε. εἶναι 3 γάρ Φησν οὐ 

αὐτᾶς κα) ἄνδρας καὶ Ὑυιαϊκας λιυχοτάτες πάν» 

των ὃ εἶ καὶ ἐπ᾽ ἔλαττον ἰδῶν δὲ καὶ 5 αὑτὸν 
/ 2 Δ / ο) λ / ” 

τοιαύτας ᾿Ιδὰς Φύο γυναῖκας, καὶ ἃ πέντε ἄνδρας. 
Ὅτι πιςῶσαι τὸ περὶ τοῦ ἡλίε [βὐλόμεος, ὧν ο) 
λέ ἡμέρις ον ᾿Ἠδίῳ ψύχθ, λέγε ὅτι καὶ τὸ πὶς 
ἐκ. τῆς Αἴτνης 9 ῥέον τὸν µέσο χδρο» ἅτε δικαίων 
ἀνδρῶν Ε ὄντα, οὐ Φθέρα, «Φθέρο τὰ ἄλλα. καὶ 
ον Ζακύνῳ κθηίδας ἰχ»υοφόρες εἶναι ἐξ ὧν αἴρε- 
Τα| πίσσα, καὶ ο) Νάξῳ κρίνην ̓  ἐξ Ἡν οἶγος οδίο- 
τε Ρέι καὶ µάλα Ιδύς,. ἔ [ αλλα χα) του Φάσιδος 
ποταμοῦ τὸ ὕδως ο ἀγγείῳ διαμέναν γυχθήµερο, 
οἶνος ᾖδισ-ος γίνεται] καὶ ὅτι πρ έσω ἐγγὺς Φα» 
σήλιδος ον Λυκίᾳ ἀθάατο, κα) ὅτι ἀεὶ καίεται 
ἐπὶ πέτρας χα) γύχτα καὶ ἡμέρω' καὶ ὕδατι μὲν 
οὐ σβέωυται ἀλλὰ ἀναφλέγει, Φορυτῷ δὲ σβένυ- 
ται. Ἡ [ὁμοίως καὶ ο) Αἴτνῃ καὶ Πρέση διηεκῶς ἀγά- 
γεται πυρ,] Ὅτι ἱ µέσῃ τῇ Ἰνδρωῇ ἄνθρωποί εἶσι µέ- 
λανες, καὶ καλούται Πυγμαῖοι, τοῖς ἄλλοιο ὁμό- 
Ύλωσσοι Ἴμδοις, μικροὶ δέ εἰσι λίαν οἱ µακρότατοι 
αὐτῶν πήχεων δύο οἱ δε πλᾶσοι, ἔνὸς ἡμίσεος πη- 
χω», κόμην δὲ έχβοι µακροτάτη», µέχρι καὶ ἐπὶ 
τὰ γόνατα, καὶ ἔτι κατώτερο, καὶ πώγωια µέ- 
γισο πάντων ἀλλρώπων, ἐπειδὰν οὖν τὸν πώγωια 
ῑς Ας / η, » / αλ ασε 

µέγαν Φύσωσψ» οὐχέτι ἀμφιέμννται οὐδεν ἰμά: 
3 Α κ 9 ων 

τιν ἀλλὰ τὰς Τβίχας, τὰς μὲν ἐκ τὴ κεφα- 
λης» ὄπισμλει καθίθται πολὺ κάτω τῶν γοάτων" 
τὰς δὲ ἔχ, τοῦ πώγωνος» ἐμπςυσθο µέχρι ποδῶν ἐλκο» 
μένα», Έπειτα περιπυκασάµενοι τὰς τρίχας περὶ ἅ- 
παν τὸ σῶμα, ζώμυνται, χρώμθοι αὐταις ἀντὶ ἵμα- 

/ [δ ον Ν / ” ιά / ω ο 

τίη. αἰδοιο δὲ μέγα ἔχεση, ὧφε ψαύειν τῶν σφυρῶν 
αὐτῶν, καὶ παχύ, 1 ἀὐτοὶ δὲ σἰµοί τε καὶ αἰσχροί. 
τὸ δὲ πεόβατα αὐτῶ, ὡς ἄρις' καὶ ἂι βύες καὶ 
οἱ ὅνιν σχεδὸν σον χριοί" καὶ οἱ ἵπποι αὐτῶν καὶ 
οἱ ἡμίωοι καὶ τὰ ἄλλα Ὁ κτήνη πάντα οὐδε µεί- 
ζω κριῶν. Ἐπουται δὲ τῷ βασιλει τῶν Ινδῶν, τούτων 
τῶν ΠΗυγμαίων ἄνδρες τεισχίλιο. σφόδρα γάρ εἰσι 
τοξόται, δικαιότατοι δέ εἶσι, καὶ Ἡ γόµοις χεῶνται 
ὥσπερ καὶ οἱ Ἰηδο. Ὁ λαγωοὺς δὲ καὶ ἀλώπεκας 

"ηρεύουσυ» οὗ τόν χυσῦ, ἀλλὰ χόραζι καὶ ἰκτῖσι 
καὶ κορῶαις καὶ αξτοῖο, ὅτι λίμνη ἐσὶν οὗ αὐτοῖς, 
σαθίων ὀχτακοσίων ή πέρίµετρος, ο) ᾗ ἀγέμου μὶ 
Ρ πνέωτος ἐπάνω τὴς λίμνης, ἔλαιο 3 [ῶς τὸ ἡμέ- 
τερο ] εφίσαται. Ἡ καὶ πλοαρίος πλέωτες δἱ αὖ- 
Της, ἐκ µέσης αὐτῆς σκαφίοιο τοῦ ἐλαίου ἀπιαρύο- 
ται χα χρωνται. χρῶται δὲ καὶ 5 σησάµῳ. ἔχει δὲ 

λί ν Ν. ον ον “ ο 
2 Αἰμ)ή καὶ ἰχθύας, καὶ τῷ καρυΐνω δὲ χεωται. χρεία- 
σον δε λ ο» ”/ λ .λ . ο. ῶ λιμναιο.. ἔσι οὲ Ἡ αὐτόθι άργυρος πολὺς» 

4 3 . καὶ ἄργυρεα, μέταλλα, οὐ βαθέα, αλλὰ βαθύτερα 
Σεψαί Φήοι τὰ ο) Ράκπρος. σι δὲ καὶ χρυσὸς ο) 
τή Ἰδιιῃ Χχῶβς ουκ. ον τοι ποταμοῖς εὑρισχόμενος 

χα 

τ, ΛΟΗΠΟ/Ης {η ελζεΥΡΙ. αβρμά Ὠῥοί. ἱ1εῃ Πεγε Π74/. 
Το. ἀἰοοοδή (0πομ ναγγαζ. ΧΙΙΠ. αρηά Ρῥοβίμηη, 

6. 106. 

{ηργαί{ὴ [0γε ῥΗ/αυ/. 
ας [μυεμῶῤ. 
7. Όμο σ1ε/Ἡ 100 ῥα/ϱε πυες 6/1 ἀοεραηὲ {παν ες Οἱολα ενα «4ΑΙρη, ), ἠ. ὃν 96. 46 Παΐ” 
πηζη1ὲ ῥμίμς οἱ «4Πἱσο5 ηΙΓαὐ. Π4ΥΤ41. 165. 

κανά 9ὰρ, Φησὶν, ο. Η. ὀ Ἶ καὶ. Ώ. Π. 

7 αλὲ τω. 6 Ίας Β. δει πάάῑς 
ας τν Ὦ. Ἡ. η πώντω ἕδα, οὗδ. Ὁ. Π. 
τρ 1. Ἡ. 4ο Ῥαν. Π0, 

0116. σσαµένῳ, 
ομῦ]το φήη 

Φασίο 1). Παρα { σησαµίνφ. Ἡ» κ, 

. Ἰ]ασται ἵπ Ῥ]α(ε]άς πιοας ΟΠΙΠΙΦΤ2 μή! 

6. ίση. {. 16. ο 37. 4 απἱηια]. Ρ απ σα βεερΓῦ ἐκοωη Ἡ 

ο αὐτὸν, Ὦ. Ἡ. κ ώνδρ. πέντε. Ὦ. Η. 
ὂ εἴ πας Β, Ἱ. 

Πἲ. Ἡ νόμοισι. Ὁ. Π. 
” 0. 17. καὶ διὰ πλοιαρίων τοῦτο ὠπαρύοται, καὶ 5 

7 7ο ως ὀέγζα» ἔγει δὲ καὶ λίμνη καὶ χθ. 10 110 ᾖοεο ἐ9/ Λοβμα: εἰ 210 σή 

8, 2, αὐτόθι καὶ ὠἀργύριον πολὺ, καὶ μέταλλῦ ϱ8 

Εχ αΤΕςΘΙΑΕΡ ΙΝΌΙΟΙς5 
Άαδει, ααἱ οπππία ΠΡῖ ορνία αὐπριαηῖ, δοἱ 

απίσπα οτίεπ» 1Ππηα]οτὶ 1πάῖαρατίε» 1 ΙΤΕΠ εί 

αγιὶ {Τίρυς., αἰτετῖ νειιεπιεητεῖα σβΙοΤΕΠΙ αἴτειο 
Ίπάϊ ποπ α {οἱς {οἆ α παϊιτα {απ πἰρτϊ, 19 
Ῥήδάαπι οπῖπα ψ]γῖς ϱἳ παπα ΠΠεΓρ5 ἴηῖςΙ ΕΟΦ {ΠΠΙ- 

τηπ ο4Π4ΟΓΕΠι «οΠ/ρΙ6ἱ τΤαά1Ε: 1Π ΡαυεἰοΠρι!5 

ἴαιηση. οἳ [6 ἴαὶας Ίπάας μας εἳ Γπάοδ 4ΙΠβς 

νὶαϊς[ο αἀάῖε.. Οοπβσπιατο γο]εΏ 4ὐοὰ 4ε {οἱεῖο 

ἀἰχοται , ευπι Γηαἶ τε]ίπτα απήπατις 4ΙΕΙΗΠΗ τ6- 

Πἱρεταϊίοπεπι οοποεάστε, {6ΠΡ1: εἴ Παπηπλάπη 
απ εκ ΑΈιπα οτωπηρίτ, 2 πιεδίυπι ΤΕΡΙΟΠΙΦ πα 
ἔχπα, πτροτς αι α 1η{ῇ19 ΜοπηπίρηςἸποσ]α 

αν 

ΠΟΠ Ἰαδε[αξίατε, απαπι οεἵετα Ιαρείαξῖοι. «ἳ , 

Ῥιὰ Ζαογπίμαπη Εοπίθς εδ[ε ΡΙοΙΠΙῃ μας 

ααίδιας Ρίκ εἁπςσαειτ. οἳ αριὰ Ναχιη «ώς 

ορ/εα «ιο νΙπιπι, οἳ απ]άεπι Εικ αποῦ ̓ τς 
μμ νά οό 
παπι, { Ἱπβαπῃ ρα ἀῑετῃ 1Π να[ο αίᾳπο εοΏ”. 

{οίνειατ, ἵπ. {πανἰκβπιαπα γήπαπι ΕΟΠΙΤΟ ος 
Έτ ἵδηοπη Ίαχτα 3 Ῥμα{εΙ ἀείΏ 14 ος 
Ῥεταυπι, αυἱ {πρεγ Ρειταπι {ΕΠΠΡΕΙ πὺ ας, {οά 
αὐε αἴάεαῖ: εἰ αὐ1 αηυᾶ ΠΟΠ εκΙηρυα Ἠος 

τεζατἀε/[ζαι: αἲ Ἀπιο εχΗΠΡΙΙ Ροή. 3. ον 

ἵτοπη πιοάο ασῄάπο {π ΑΕιπᾶ αἰαπεξ με [1 
α[ζεπἀετα.] Μεάϊῖα Ιπάῖα ΠΙΒΙΟΣ . εριειῖ 
ααἲ Ῥγρπιδὶ αρρε[ίαπτιτ, ελάεῖη 405 «Ἡ 
Ππρια πτεπῖες, {αΠῖ απτετῃ να]άε ΡᾶῖΥ 
χἰπηὶ ἀποζυπῃ ουθί(οταπα, εἳ Ρ]εήαμέ ον 

μῖτ ἀππίακαι σπα ἀἰπιίά]ο αἱ . παν 

εεδαηῖ, Οοπιαπα απτοπι 1 ΠΠΕ Ιορβ σα 

αις αά σέπια εἲ Ἱπέτα οεἶαπα ἀεπηίςι πο. 
4ποαε απΙρςν 15 αἰ[]ς Ποπηϊπ{ρι5 ΡΙΟ 

δεῃαητ. ΄ Άιαπε αἀεο ροδίᾳαπὰ 15. μϊτνίε 

Ῥατδα εχοτῖα 65ε, πι][ο Ίαπι νε(ὔτα ποσο 
οαρί]]ο5 αμῖάεπι α Έετρο τπι]{ο 1Π1Τά ηδάμθ 

πήτευπε, Ῥαϊδατα απζοπι απῖο αἆ Ρεάςδ Ὅᾗς 
Ῥτοιταβιπε: ἀείπάςε, 4η Εοῦπα Ον ομμΙο- 
οβάιχετιπε, Γεἴρφος εἰπριηῖ , 1119 ΥΕ {ε σἴ1δ” 
σο εἴεπῖες, 9εὰ οἳ ναΓαίῖτατῃ 1115 αρινᾶ] πιαὶ» 

{υτα, αἀεοαιε ταση Ιπῃ πῖ αἆ ΡεάιΠ] πραν ἀείος” 
Ίεοίος Ῥετιηραϊ. θυπῖ Ῥοστο Ππιί αἴθθε ρη- 
πες. ΟνεςαπτεπιεοΓΙΠΩ{ΗΠΤ ό αρηϊς αρ  ο 
το5:ψονος αἳ α[Π] αἲ Π0ΓΖΤΟΥΗΊΗ απίετωι οο 
τάίπαπι αοσοἀαπῖ, εηή Ίτεπῃ 6οταπῃ εἲ 19 
ἴεγαφτθ {ππιεητα απίεῖες πιαρπ]πάἰπέΣ 
ταπῖ. Ἠοτυπῃ Ργσπησοζπη ἵσία πη]ήα τν μῆὶ 
τυτῃ 1π {11ο οοπητατα Παδεῖι {απῖ ΕΠΗ ο ααΐ-- 
Ρετὶεἰςβπηῖ,. Πα(ηςβπιί απεεπι Γαηῦ, ΕΕΣ τος θἳ 

Ρας τε]ῖαυί Ιπὰἱ Ἱερῖρις αππίΗσε κ. οοιπῖ» 
νυ]ρες ποη σαηϊριδ, {εὰ ΕΟΣΝΙ5» να 608 
οἶδιις οἳ αη]]ῖς 7 νεπαπτατ. 1/αεαδ ον Ἠαβεης 3 
οἑηρεπτοτυπι ΠαάΙοΓαπι απ πι [Πο- 
ὃ οι], άποῖῖες ΠΠ]]Η5 νοπεις αρ. η εκ εἶη5 
Ώτο πια] Ππιρειπαϊαῖ: 480: ος ᾗερογ αυτη πᾶ- 
τηες1ο [εαρΗ]ῖ5 ΠαπΠαπέ, ΠΑΝ.  πτάτ απτεπι εἴ 
γ]ραπτςς. αἴααε εο απ” [ος ριθαπΏῦ 
οἶεο ε: [εβηπιο, ος εκ ΠΗαΙοῦΣ ορνετο εἶαπὶ 
ερι αποά ε Ίάει 1ο μαατιτν τΦῖετεᾶ α’ρεΠῖο 
ρήσες Π]ς Ίας1. Αρυπάατε Ῥ (6 αιδεπΏ [ο” 
Ἠαηο τεβίοπεπι [οηΡίτ, εἳ 1 8 Ὃ ο) ες/6 εΆ5 
ἀ1ῃαδ» Πο ΡτοξΙπᾶα5; [εἆ ΡτοίπΏ : μαδεῖ 11.12 

απ [άΏϊς 1η Βαδιτῖς. ΑΠ ος εεαἰαί- 
ἀἶα, {6ά ααοά ποΠ τερεπ(α 18 Πανας τμ, 

σεπυᾶ αφ 

ο ο 
ο. {μη [00 ζ6Η εὐσεβῶν χώρθν η, δή 

1073 

. 1οί "4. 15 Βουαγίρο οο(]έοο ἠεία ελοὺς ἡπο]α[ὰ {η/γ] ῥῇο» α{μ2 μη. 
5. μία ΝοἨησ με {η ολέεγρῃς 2ο. 4 ας Βρηισὴς ΡΙΗ. οἱώρμώι ρνή) 

Με 
445” 

| , Ὦ, Π. 
ο ῥέο» τὸ οί 

ᾖ μέγα. Ὁ. 
Ῥ. ΗΠ 
ος σισόμῷ ο 

Ἴ 4 εἶναό 

{ ἐν μέσ. Ὦ. Π. : 2 πνέρνσόόη 

ϱ λανωους τε κά. .ζ 
ὥντοαι. 

΄ 

γνρ/Ι. 

1 



ΗΙςΤΟΕΙΑΕ ΕΧΟΕΕΡΤ ΑΕ. 
ἔασν αὲ 4: ἵη Ώαπήπε Ῥαξιο]ο: [εὰ ππα]Ώ εξ {ρᾶ- 
Πο[πιοηῖες 1ά {πρσετυπί: 1ος ΙΠςοΙΙΠΤ ΣΙ ϱΤΥ- 
Ῥε5,αγες αιαἀταρεᾶες, Ἱαρίπιαβη]ταάΙπε, ογα- 
πριν ες ππσιίδας Ιεοπ]πίς: απὶ ρεηπας {η Ρεξ[ο- 
τθ τη ργας, 1π τε]ίααο «οἴροτε πῖρίας Παβεηῖ. ᾿ 
Ῥτορίος Ἠας 1]ιὰ ααοά 1Ώ ποπ εδῖ σορίο” 

19 {ηπῃ αΠΤήπΙΏοῇ Εαοῖ]ς ορ Ηποαϊιτε Όνες Γπάοτιτι 

: ει σαρτο Ιπαῖογες {ππῖ αβπῖς, εἰ αἴ Ρ]αΙππαπῃ αυα- 
ἵΘζηος αἴάε αἀθο {επος ραΠαπῖ. Οαπάς απἴεπι 
Ἰκαάεο {ιπῖ 2 πιασΏ αταππρυταπά απε {αη], 
Ἠξ α πιατε Ῥοδῇηϊ ΠπίτΙ. ΔΑ 3 Ῥοτειπα Ππάϊαπες 
Ἱπαπ/[ΙδίΙΠα πες Γ]νεΠτεππυ]απιμαῦαῖ, Ῥαἱπιο 
Τηάἶσα. εατιππα ο {ταδτη» τρίο ΒαὈγ]οπ]ΐς{απῖ 
παίοτες. Τγδι 1δἱ εἰ απ]άαπι ΗανΊας (αἳ 1]ε {σ]- 

14 018) οἳ Ρεῖτα τηε] {απάεπς. θεά τησίτα ἂς Π]ογαπα 
Ἰη(Είτῖα ει ἂε Ῥεπονο]οπιία αια Τεβείη {Π1πῃ ΡΓΟ- 
{εηπαπτΗς, εἰ ἆς Ἰ]]ογπ] σοπῖεπηρῖα ΠΙΟΓΙ5 ΟΟΠΙ- 
ΤΠΘΊΙΟΤΑΙ. ΊΜαπῖπε οἳ Εοπτῖς ομἱηδάαῖα, οὐ15 
αφὔαπα, Ππημ]αϊαπε Παπ[ία ΕπεΓῖτ, 11 π]οτεπη «- 
{εἰ «οαρἱαῖ ἀῑςίε: Πη]ας απἴεπι «οαρα]αῖῖ {16 
3 τχες ορο]ος εοπῖτἰνετῖς, αἴφάθῖη νη]ρατ!αφτα 
Ῥίδεπάος ἀθάεείς, αασιπαπε αἀπη][Εσ{ερατεία- 
1ξ. εο επῖπῃ ἀῑς ππεπῖε αΠεπαϊτατ. Έο αξετῃ 
ἨΏΤΗΣ τοχ εἴσα «05 αἲῃ] 4Ώ οὐ]θξδξίς οτιπΙπΙθ 8. 

Πηϊ αβῄπος, «ογεο νπ]ε οορποίσετθ. ηαπη Πᾳπ15 
{ᾷ οἷε (ιο αεει/ανων εβατῖν ετῖε, πποΓέεπα ΠΡΙ «οβΊ- 
ἓήχ σοπ{οἱ[σοια: Απ ὑπάϊλοῖο [ιο πυ]α5 οπἰπηηῖς 

15 σοπν]ησατας, αὐ[οἰνίτατ. Νααπι εκ Ίπάϊς ς3- 

Ρίτῖς αὖξ οσπἱοτυπα απῖ ἀεπεῖαπι ἀο]οτεΙαθοίατα 

Ὅ τταδῖε, πα]ῇααε εἶτσα ον Ρα[εη]α9 ο]σῖ: 5 ΘΟΓΗΠΙ- 

αὐ6 ντ {ραΏἴαπῃ εδ{ε οεΏῖηπι ν]σ]πιῖ, εἰ Γτῖ- 

Ρίπια εταα/παιαρ]ηῖα αΏποῬ: αἴφπε αἀάεο ἀπσοξῃ- 

16108, αποτυπα Πε]οπσίρβτηα, δι αραιά 805/ε{ΡεΠ6 

17 ψὶκ Ίπιτα απηῖ Γραίαπα ρεµπητ. ΜεπΙη]τ ετό ᾱ-. 

Ἶ 

{ρ]υναπις πιαρηϊτααίπε, α[ρεξτι Πο] ρυ]ςΠεί- 

τίπια Ῥωτρυτῶ: εαριξ σαπάιαἱβππτη Παρεπ, 

ἀεπῖριις ΟΠΗΠΙΠΟ «αΓ6Π5.4ΠΕΙΠ ΨΕΠΗΤΟΓΕΦΙΠ {εζ- 

᾿νοπιϊρ μπας πποπδας παποΜευπέας, εχ απἱρις 
Γιχάο ϱόηηπα εβοδϊτατ. Ἠῖς ποΠ πποτάεῖς Τεὰ 
απεπισυπαίς Ιοσµπη νοπητα {1ο εοΠ/ρε {ΕΠΕ 1Π 
6ο ριιτεάίπεπη οἱτΙπεσες{εερῦ, ΦΙαπῖεπῃ ε 68Η” 
ὁ4α Παρεπάατης, νεπεπαπι ἀπρίες επητεῖς, εἰε- 
δη {ρεσίε Ρείας., εἳ αἰτετάπα πίρταπα, Παὰ νΙνο 
εβ]α]ε, Ίιος πποτίπο. Έτ τής ααἰἀεπι ΡΓΙοσ]5 
οαισά αὖ «ο νίνοπια ργοβικοσῖε, Π ταηίαπα ἆ4θ- 

τας απαπέπι εδ {ε(απιυπα, εοπ{εβΊτα επεσαῖ; 

Ὄσεγερτο εἶτας απ  {ρ5απ1 ΡΙρεΓΙε, ΡΕΙ Π8ΤΕΕ ε/Πιεπ- 

ἴα: αἱίοταπι απτεπα Π ἀετας, ταθεπι Ιπνεβίε, εἴ 

νὶς δικαίρου 6ΟΡΠΟΠΗΙΩ3Ε692 (εδ{Ε αἰπἴΕΠΩ δίκαιρον 

ἀάσπι φποὰ Οῶ5ἷς δίκαιον, τά ϱδί ή) αιθς ον 

Ῥεταϊςῖς πιαρπϊτπάἴπεπι ΠΟΠ εχκεεᾷαξ. μαπα [ίει- 

σας {πάπα ἀε[οάστα ἱΤαά1ε, πε Ιπνεπίαίασ: 4ποά 

{ 4ς Ἱπνοπῖο απαΏτπι {ε[απηῖ ϱταΏυπι εδί Ὀ1Ρ8- 
τα, πἼαπε {οπΗΠΙ15 επι απ! ΡΙρεΠΕ σογΏρ!ξ, εἰ 
ἵτα ἀοτηπῖε ας πή] {εππας: νειρεητε ατεη οἆ 

18 οοσα{ηπῃ {οἱς, εχρίται, Έςι 1δἱ ει Πρηιπι 7 πά- 

ῥήβον ἀϊδέωπι, οἱες πιαρηϊεπά]ηε», αῑοά Ιῃ 16” 

δῖῖ ἀαπίακαϊ Ιπνεπῖτας Πογς:-πες Ώοτεπι πες 
{τιξταπι Ρτοάισεπς: {6ά ααϊπάθεῖπα ἀἁπηίακαί 
{105 (εττα {απῖ εἵ ταῖσες Ίτα οΓαθ{., 4Η 
“ππασαφαιιε ΡγασβΙ1 εγαρβταάϊπεπι παρει. Πα119 
{ 8 ἀοάταπίεπι ααἱς {πηρδεπίε, οπιπία αΠΡ15 

1]]α 

τ, Ε1γρί1ες. Ώε ση Λίδης θάς εἰ αμγὶ εο]γρεμά] πιοάο, Ίερε 6. 9 ο 4. απ] ἂε αμήν. 

ος ή εἱ ΔίΠο ο ηρ εαες τὸν  ομἡναἰθ, α ο ο εαν ον 

Ίος Ἴορος δα ἠ])] σοπογῖν 1/1 [ος ἀείοατὶν ϱἱ ἔάΗίοῤεγε αὖ ϱ0 υ0/ζεμίο, ϱ"α0 αὖ ΦΗ/ΙΑΡΙΗ ο 4, Ἴ 

: «Ίπ θης Γογ1ε [ιο ροή ας ημήραζ. ,δᾶ, Οία {0 δέγέν 1 4ΠεΡίο- Πέπε. ῃ. πΠοπαηπα ΙπαπΙσο. 
Λία ΤΟηόῃ ασια Ὀαύογε παν εἰπαδαγίς ΓΗΦΕΠΦΕΙΊ Φμά ῥοία υερογάρε γεάα{ 5 τος 

: [Τε τς πα αἷτ» εἰ οεἰεα» ρα 6 σα ος ὃς ο, , εδ] έΓΗ ος ης Τε[έγε» 

(ὤεμί {Ποίρίέ λέγονται οἱ Σ1ρε6. 

7. ριά «4ρο/οπΙμτη» οὐ διµς ἠοοί ΠΙΕΠΙ{01 6) [οἱ (74. πηήγαύ. 1; 

: Ῥατίοπι αἱα παπα να] (ρίπαπαπι ΙΟΠΡΑΠΗ, (4. Βαυρτ]ο. ὅσον δάκτυλος. 
19. ἀλλ᾽ ἐν µεγάλοις ὀρεινοῖς κοὶ τραχέσι». ἐκεῖ εἶσι καὶ οἳ φρύπες. 

Ν νο 2 2 Ν . ν 

: . πι ᾠ σπἩσυτᾶΙ ὤσ. ς ο 
πηνὴ’ ᾗς τὸ ὕδωρ ἐν ὤγγείῳ βληύὲν, ΤΗΥ νο μ ὃν δι η αγών ΠαγῥαΜοπΗ α Ὃ ημας 

{06ῇ6 π]οις ραιί. 
715 116 γαρ71Η/4. 
σε αηήμῃ]. 

ὤ . 

ἆ δ. 1) 
ω. 3 Ἂν 9ο ϱ . μ 

τῶν ἸΙνδῶν, Τ). Η. 41Η ἕλκος. { αἲϊ ἔχει. 
δος: λέγονται οἱ Σῆρες ὃτο. πο τὰ Ἰπῖετ {αβιπεπῖα εο]]οσανΊπιας 11ΟΧ» 

Ἡ, 4 σισάµου. 1οσι]ς Εητ, τς] οὐδόλως ἐχ. Ὦ. Π. {4 σίσαµο. 
ὅσον δάχτυλος λαμβανοµένη» οὗ ἂν ζ5ο Β. Πἱζν 

89ο 
1 ’ 4 3 ο : ον . 

καί πλυόμθος» ὠσπερ ο) τῷ Πακτωλῷ ποτα- 
μῷ» 4 ἀλλ᾽ ὄρη πολλὰ χο) μεγάλα , ον οἳς οἷ- 
κοῦσι γεύπος, ὄργέα τετράποδα» μέγεδος ὅσο λύ- 
κο σκέλη χα) Ὄυχες, οἱ, περ λέων. τὰ ο) τῷ 
ἄλλῳ σώματι πτερὰ, µέλανα», ἐρυβρὸ δὲ τὰ ο, 
τῷ σΊθει δἱ αὐτοὺ δὲ ὃ οὗ τοῖ ὄρέσι χρυσὸς 
πολὺς ὢν, Ὑίνται δυσπόρσο. Ὅτι τὰ πρύβα- 
τα τῶν Ἰνδῶν κα) αι αἴγες, µείζους ὄνων εἰσὶ, κιάλ 
Τίκτουσι ἀνὰ Τέσσαρα καὶ ἓξ, ὧν ἐπὶ τὸ πολύ. 
Ὁ Έχουσι οὐρὰς µεγάλας' δὺ τῶ τοχάδων ἀποτή- 
μνουσι» ἵνα δύνωνται ὀχεύεσ-)α, ὃς δὲ οὔτε ἥμερος 
οὔτε ἄγριό ἔπιω ο) τῇ Ἰηδιώῇ, οἱ δὲ Φοίνικες οἱ οῷ 
Ἰνδοῖς καὶ οἱ τούτῶν βάλανοι, τθιπλάσιι τῶ ον 
Βαβυλῶι. καὶ ποταµόν Φησι ἔκ πέτρα ῥέωτα 
μέλι ο Γὼς τὸ κα» ἡμᾶς. Πολλὰ οὲ λέγε περὶ 
τὴς δικαιοσύνης αὐτῶν καὶ της περὶ τὸ σφών βα- 
σιλέα εὐίαρ, καὶ τπε το «ανάτου καταφεοή- 
σεωο. λέγει δὲ ὅτι ἆ πηγή ἔσι, καὶ ἐπαδάν τι 
ἀρύση τὸ ὕδωρ αὐτηςε, πγγύ]αι ὥσπερ τυρός, τού- 
του ουν του πηκτου ὅσον α τες ὀβολοὺς ἐὰν τοί- 
ψας δῷς οὗ ὕθατι πιό, ἐξαγγέλλει πάντα ὅσα 
ἔπραξε, ππαραφξοεϊ γὰς καὶ μαίνεται ταύτην τὴν 
Ἠμέρω, χραται 9ὲ αὐτῷ ὁ βασιλεὺ» ἐφ ὧν κατη- 
γορουµένων τἀληθὲς εὑρῶν ἓ ἐθελήση. καν μὲν ἐξεί- 
πῄ» προς άσσεται ἀποκαρτερῆσα ἂν δὲ μηδὲ ἐλ- 
εγχ»ῇ, ἀφίετα. Ὅτι 6 Φησὶν ὡς Ἰηδῶ οὐδεὶσ 
χεφαλαλγό, οὐδὲ ὀφφαλμιοῦ, οὐδὲ ὀδονταλγέι» οὐκ 
δὲ. Ἀ ἑλκοῦται τὸ σύµα» οὐδὲ σήττεδόνα οὐδεμίαν 
ἰ Ίσχε, η δὲ ζωὴ αὐτῶν, ρε καὶ λ καὶ, καὶ 
σ, οἱ τὰ πλέσα βιοῦντε, Ἔσιυ ὄφις σπιθαµιαιος 
οὗ αὐτοῖς, τὸ δὲ εἶδος αὐτοῦ ὧρ Ἰ καλλίση πορφύ- 
ρα” 1 δὲ κεφαλὴ ο λευχοτάτη. ὀδόντας δὲ ἶ οὐσ] 
όλως ἔχει. φηρεύεται ἐκ, τῶν καυµαδεςάτων θρέῶ) 5 
ὅῶ ἡ σαρδω ὀρύσσεται. οὗτος δάλει μὲν οὖν του 
ο ἂν κατεµέση, τοῦτο τὸ χωρίο πάντως σήπε- 
ται, ποιῖ δὲ Φάρμακω διττὸν, ἀπὸ τρ οὐρᾶ» κρε" 

µάµενος, ἠλεκτεοιδὲς καὶ μέλαν. καὶ τὸ μὲν, ζῶν 

τοῦ ἀποβῥα, τὸ δὲ μέλαν, ")ανόντος. χαὶ τὸ μὲν, 
ἔσον πι σήσαμον διδόµειο» Ὁ ζῶντος ἔβρευσο, ἀὐτίκα, 
Φθείρει, τοῦ ἐγκεφάλου τοῦ πιόγτου, διὼ τῶ Ρνῶι 
ἀποῤῥύσαντο,, τὸ δὲ ἄλλο διδόµεο» εἰ Φκίσιν 
3 / ὴ ο ον ἀπάγει, καὶ δἱ οἸιαυτοῦ μόλις διλλυσι, Καὶ ὅρ- 

λ / 4/ κο Φησύ, ἐπικαλούμενο δίκαιο ὅπερ Ἑλληις) 
δίκαιον σημαίνε το μέγθθος» 0σον πέρδικορ ὠόν. τοῦ-. 
το τὸν ἁπόπιατον κατορύσσε, ἵνα μὸι εὑρενΠ. εὗρι- 

κ. ίω 5 ή 
σκόµειο δὲ, ἂν ποῦῇ αὐτοῦ οσον Ὦ σησάµου» ἑωθεί 
ὕπγος ἐπιλαμβάνε καὶ κα»εύδειν μηδὲν αἰσκ)ανόμε: ο ἐπιλαμβάνα" καὶ κα»εύδε, μηδὶν αἶσε)α)όμε- 

ω ς / ο, . : 

γ06” χαὶ δύνοντος τοῦ ἡλίου τελευτῷ. Καὶ ξύλο 
5 / / ἡ / ./ 2 [ο 5 
ἐσὶ πάρηβον κχαλούμµέογ, Το μέγεθος οσο ελαία”. οὗ 

-» ς 3 

τὰς βασιλείας µόνο εὑρίσκεται κήποι, οὔτε ἄν- 
] / 

ος Φέρι, οὔτε καρπό’ δεκαπῶτε δὲ µόνας βίζας 
“”! } / Ἆ αν 5 έχε, καὶ ταύτας παχέίας κατὰ γρ. ἔφι δὲ τὸ 

.» νυν 5 

πάχος αυτής ὁσον βραχίων, τὸ λεπτότατο, 9 αὔ- 
εν οκ ε Ν Ν 

τη ἡ ῥζα, ὅσο σπιαμὴ, λαμβαομέη», οὗ ἂν 
3 -Τθοζς 

ο, Ομδῤέηη 
ᾱ. ά «4η. 12. τό. ϱάῤ. 97. μα 

5. θυὲ Ῥεμίτιδ υαπι ρΗ16- 

: νὰ οἱομ]ᾳ -4ἰση. ᾖ. 4 6 41. 
6 β]μνα εκεογρ(! 4ὲ ὅᾳο ϱ ) πάρυβον δοαἱε εοί(ήγ. 

ὗ ἐν. δὲ οὐρ. Ὦ. Ἡ. ο Βαν. 11, 

ο Βὲ ἱδ. τρεῖς κυτύλὀ. Τ ἐθελήσει. Ὦ. . ϱ φῃσὲ 

ποπία(η Πής πο ἵτα εοπηπιοᾶο 1Π[οτοπά{ 
.Ἡ. ο µίω γὰρ ἐκ τῶν ῥζῶν τούτο» 

ο ΝΤΠΙΠΙΠΙΠΙ 3 

6όο 



όόι 

Β9ο 
ο ο νο : ἡ ς Ν πθοσαχ»ῇν 3 ἅπαιτα Έλκει πθὸὺς ἑαυτὸν, χθυ- 

ἡ “/ λ σῶ» ἄργυρο, χαλκόν, λίφους, χαὶ τἆλλα πάι- 
νο τν. 1 / ε τα» πλην Ἠλέκτρου. εἰ δὲ ὅσον πῄχεως ἡ βίζα λη- 

ο / » κ... Ν λ Φ2}, ἕλκει καὶ ἄριας Ὁ χαὶ ὄρια, ταύτη γαρ καὶ 
Χ ον ο» . τὰ πλέφα τῶ ὀρέων «ηρεύουσι. καὶ ἐὰν [βούλη 

ς - λ ὔδ ο” / / ον ς/ 3 λ καὶ ὕδωρ πηζαι ὁσω χα» τῆς ῥίζης ἐμβαλων 
οσο ὀβολὸν, πήξει αὐτύ' καὶ ἐὰν οἳο), ὠσαύ- 

ϱ ο» } λ 4 πι] τω». καὶ εξεις τῇ χερι ἆ αὐτόν, ὥσπερ κηρώ' τῇ 
τας / - / Δ ος / 

δὲ ὑφεραίᾳ διαχειται. δίδοται δὲ κοιλιακοῖ [βοὔ9η- 
ο / ὴ Ν ον μα. Ἔφι δὶ καὶ ποταμὸς διαβῥέω διὰ της δι- 

ου 3 / λ 2 οκ ο η / / ὶ 5, οὐ µέγας μεν ἀλλ ὡς ἐπὶ δύο «αδίους τὸ 
α- / λ .ω ος αυ 
ευρο’ Όνομα δὲ τῷ ποταμῷ, ἸΊΙδιςσὶ µεν Ὑπαρ« 

ς ἡ λ / 
χοόν Ἑλληιςσ] δὲ. Φέρων πώνγτα 9 τὰ ἀγα-ά, 
4 ων 3 .. ς / ο» ουτοο του «Ἠαυτου λ Ἠμέρας Ἠλεκτρο χαταβρι, 

κ εν Α) ”- ον Φασί Ύας ο τοῖς ὄρεσι δένδρα εἶναι ὑπερέχοτα, Τοῦ 
εο Ας. ο 5 9 «/ ὕδατος. (ὔδατι γὰρ ῥειται τὰ ὄρη) εἶτα ὡρα ἐσ]ν 
ε 3 ου “ Ὀ 

οτε δάκρυα Φέρει ὥσπερ ἄμυγδαλη», } ἔ πίτυς, 
3, πο 3 ς ο» 

ἄλλό τι δδρω" µάλισα δὲ εἰς λ ἡμέρας τοῦ ο)ι- 
ον ον 32 ο ΄ αυτοῦ, εἶτα ἀποπίπτει τα δάκρυα ταῦτα εἰς τὸν 

} 1 / .ν 
ποταµο, καὶ πγνυται, τῷ δεδρέῳ δὲ τούτῳ ὄνο- 
µά ἐφη δις] ἕ σιπταχόµα. Ἑλληισὶ σηµαβει, 
γλυκὺ, ἠδύ, κὠκεῖνεν ὁι Ιηδοὶ συλλέγουσι τὸ ἦλε- 
λΤθΟ. Φέρωυ δε καὶ καρπὺν τα δένδρα βότρυς, 
ὥσπερ ἄμπελος, ἔχευ δὲ τας ῥῶγας ὥσπιρ κά- 
ρυα, τα Ποτικά. Ἡν τὰσδε τὸ ὀρέσί Φησυ. ἂν- 
Ὀρώπους βιοτεύεν χυνὸς ἔχοτας κεφαλήν. ἐσφῆτας 
δε Φοροῦσυ ἐκ. τῶν ἀγρίων «ηρίω, Φωὴν δὲ διαλέ- 
γωται οὐδεμίαν, ἀλλ ὠρύωται ὡσπερ κύνε, καὶ 
οὕτως συµασι αὐτῶν τὴν Φωνήγ, ὀδόντας δὲ µέί- 
ζρυς ἔχουσι κυνὸς, καὶ τοὺς ὄνυχας ὁμοίῶς κυῶν, 
µακβοτέρου» δὲ καὶ Ἡ σρογγυλωτέρους. οἰκοῦσι δὲ ο) 
τοῖς ὄρέσι µέχρι τοῦ Ἰωδοῦ ποταμοῦ. μέλαν δέ 
εἰσι καὶ δίκαια πάνυ, ὥσπερ καὶ δι ἆλλοι ηδοὶ 
ἕ οἳς Κ ἐπιμίγνυνται, καὶ συμάσι μὲν τὰ παρ ἐκεῖ- 
νῶν λεγόμεα» αὐτοὶ δὲ οὐ δύνανται διαλέγεσθαι, 
ἀλλὰ τῇ 1 ὠρυγῇ καὶ ταῖς χερσὶ καὶ τοῖ δαχτύ» 
λος σηµαίγουσµ, ὠσπερ ὃι χωφοὶ καὶ πι ἄλαλοι, 

κ ο ο κνι ἂν ) υ οι καλούται δὲ ὑπο τῶν Ἰδῶ Καλύσριω, ὅπερ ἐν 
Ἑλληνσί Ἡ Κυοκέφαλοι ο Γέσθησις αὐτῶν κρέη ὦ- 
μά.] τὸ δὲ θ 2ο ἐφΊν ἕως δώδιχα µυριάδων, Πα- 
ρὰ δὲ τὰς πηγὰς τούτου του ποταμοὺ ἔσι πεφυ- 
κὸς ἄφιλος πορφυρουν' εξ οὃ ποθφύρα βάπτεται οὐ- 
δεν ἥττων τη Ἐλλήκή, ἀλλὰ καὶ πολὺ εὖαν. 
«εσέρα. ὅτι αὐτόθι ἐσὶ Ὑνόμωα 2ήρία τὸ µέγε- 
σος ὅσον κάγλαρος ερυ)ρὰ ὠσπερ χιλάβαρι, από- 
δα» δὲ ἔχει μακροὺ, σφόδρα. μµαλακὸν δέ ἐσν ὥσπερ 
σκώληξ. και Ὑψεται ταῦτα ἐπὶ τῶν δένδρων τῶν 
τὸ λεκτρω «έρόντω" καὶ τὸν χαρπὀν χατεσθήει 
αὐτῶν καὶ διαφβείε, ὥσπερ οὗ το Ἕλλησω ὃι 
Φ,)ᾶρις τὰς ἀμπέλουο, ταῦτα οὖν τὰ »ηρία τεί- 
(βοτες οι ̓ Ἴνδοι, βά ὶ ίι | τοὺ οἱ [ῥάπίτουσι Ῥ τας Φοψιχίδας καὶ τοὺς. ζω αν ϱ/ Ἀ 3 χιτῶας, και ἄλλο ὃν τι ἂν βούλωνται’ 4 χαί εἰἷ- σι βελτίω τῶι παρα ΓΠέρσαις Δαμμάτω. Ὅτι ὃι 
Κυνοκέφαλοι οἰκοῦτες ο, τοῖς; ὃ εσυ» οὐκ, ἐργά ο άρεσυ» οὐκ. ἐργάζω- 
ται» ἀπὸ 24ρα 9ὲ ζῶσμ: 1 ὅταν δὲ ἆ ποχτερῶσιν } 3 ο” λ ἶ 
αὐτα» οπτώσι πβορ τὸν ἥλιο, τρέφουσι δὲ καὶ πεό- 

βατα 

ἷ ἓ Ῥονθς, ας ο8 πιο τς ἳ ή -.. ; αι 1. Ίαπι αρηο5 εἴίαπι [α 52 3ο οοἴόγα αππ]α]ία ] ἴρεηςα]ο 4ᾷσο αι.  σοῤίορς ε Ομ, βαν. ἡπ]γα 5 ορ 

«πατὶ, αιοά 6Τα6ἱ ἀῑοεγεηϊ κυνοκεφώλ 

-ἀμας απἴεπα Βηπι]η]ς Γοηίες ρυσρυτέ 

-. ρτΦαητῖοτες, 

Εχ ΤΕςΙΑΕ ΤἵΝΡραςτὸ 

ἵ]α αἀπιονειατ αἆ {ε (ταΏῖτ, α ΕΠΗ, ΠΘΕΠΙΕΠΙ7 
5 ,]αρίάες, εἰ αἰία αισ]ρεῖ, ΡΓΦΕΕΙ εἰεέῖι ἀπλι 

{η αὐῑς ταπταη εἶπς ααηία εσί οαοίεῖ πεΡ)Η: 
τα, αεσορετῖε, 1 οἳ 4ρπος 6ἳ ἄνε 4 {5 8. ΄ 
Μἱε, παπι εἳ µας ΠΙαΙοΓΕΠΙ αν Τη ΡᾶΤΤΕΙΠΨΕΠΑΠ:᾿ 
ἴμτ, Οµπἱπείίαπι, { αφ «οαρι]αΤε πο ο 
βἶππη ἰπτερεαπι νεῇς, ταάϊαί Ὠηίμθ. ο0ΟΙΗΠΙ 
Ἰπ]]οίεπα, σοποτε[σογθ [ασίεν. Ιἀεπιαπε 1η 4 
πο εβῄσετε Ροτατῖς: ππαπιααα, Υεἰας ορ 
τεπερῖς: {εὰ Ρρο[τΙαϊε {ο]νΙτΓ. Ααδμνο, 19 
οω]ίαςῖ. Ἐρι Ριαίετοα Ώυν1μ5 Γη ά18Π1 δρ 
αρεπο, ποΏ ππᾶρηι5 απίάσπι, {εά ἀμοϊη ος 
ἀϊοταπι 1π ΙαΠτιάΙπεπι: αἱ αὓ 1ηά:5 2 αν 
αρρε]Ιατασ, αποά Οτῶσε {οπαῖ, Φ4Υ . 
τὸ ογαθά, { οτί, Γέγεπς οΗπίᾶ δ0π6. ΕΣ ας 
ρε επἱρίητα οπ]ησηι αππ ἀἱεθ ΠΠ6σΙπΙΙΗ ς η 

το ἀῑεῖτ. Ἐδ[ε οπίπα ἵη πιοπις ος αὖα εχιαηῖεθ, (πποηῖες οπίσι αἰυμπιος ας 
αι «ετῖο αΏπΙ ΤΕΠΙΡΟΓΕ 186ΙΥΠΙΔΝ η ο 
γε]αῖ απιγράα]ας, απ Ρίπαδ» Εξ ο ο. 
Ῥίαπη α1Ρος: (αἴαιε Ίος Ρεῖ ο υή σοι Υ- 
πΙπῃ απηῖ ἀῑες «οπιίηρετε) Ἠ85 38 οοτὶ- 
τηα5 1Π Πην]υπ1 «αάεΠίΕ8 οοποτείζρίο: ον. 
16 Ίαπς α1ΡΟΓΕΙΏ ]ηάΐσα ΠΠβ3» ο ., ζμ]- 

αιιοὰ Οτοςῖς Πρηϊβσεῖ, 4 ΥΛΗ” Ἶ το[Ιρετθ. 
ο» /μαυθ, αἴηιε Ππάος {16σΙπΙΠΑ 18 ο 4190” 
δε ετ Ετιδτάπι απ α απἱριδὰΒΠΙ μι: ασεΠ106 
ήτα, νε]αῖ α νΙεῖρας ργοάμσᾶΏῦΣ» αμ 8- 
αποσυ1η ααϊπ] πησες Ροη{16ᾶ8 πας μοπή- 20 
ααςηῖ, Ἠ]ῖς 5 1η πιοηΏῖρας ἀερεῖε ος αΠΏὶ- 
ηες οαπίπιπη σαρηῖ Ιαρεπῖεδ» αὐἱ ΑΡΓΑ ο 
τα]ίαπη εχιινῖς απηςἴαπτας: εἲ ροκ 
πίαπτησ» {6ἆ Ιαἰταϊαπι ἀππταχαῦ ΠΟΤΕ πιο 
ἆππῖ, 6 ουῖᾳς Πρπιβεαϊίο Ρεππἀε ἄσ]- ρπα- 
Ἰητε]ήρατατ, Ἠἰ ἀεητες αυαπι σαηρεδεὲ {ου-ί 
Ίοτος: πησιιος ομη]ηίο οδ[ο Ππη]]ες, ΠΙ[Ι4π9 σας 
δίοιθς Πηϊ 6ἲ τοϊηΠά{οΓες. Ιπεο[ετε ας ὸ 
ἴε6 πδηις αἲ Παν]απιποπαίπε Ιπά πα 1 
αἴτο «οἱοσ6.. Ἠος. [ει εξ «ΘΙΕΓΟ5 μας οι 
αὐῖριας σοπππεγεῖηπη Παθεηῖ, εδ{ε ἱαβΙι ανά 
Ἠορ αάεπι αι αὐ Πίς ἀἴσαπτυς ἠπιοὴδ 
απ αὐζεπη 1ΡΠ ]οᾳμῖ ποηΏ Ροδβπε, 14ΐ γή: 
τπαπ]ρι5 αἴαιιε ἀἱρ]εῖς, γε]αῖ ος αι {1Γ ἀίας ομοί» 
Ππε, Πρπα ἆαἴθ. 7 Ἠος αὖ Ιπὰ15 ΙγΠΠΟδΗ 

002) ἄ 

εαρίτα επιΩη ἠαδεηίες. [ εαϊπῖρι8 ϱολνο 
στις], ] ΛάάῑΕ, Ώαπο ΠαΙΟΠΕΙΗ ο ” μπα, Λά 3 

: . . . - 9 ο . ΄ - 

εδ[ε (παπα σἙΏΜΗΠΗ νἱρῖπιί πα Παπῃ 10 πι βοἵ ον 

στασα 
ηα{οΙ, εχ απο ΡΙΥΡρΙΤα ΠηβαϊΗΤ μην 1οἱ εἲ 
ΙΠΓΕΤΙΟΣ, αιΠΠ ΡοΏΙ5 ΠΙΠΙΤΟ εἈ Αρα 
ὃ απΙπια[ία [σαταῦοαὶ ππαρπἰιπάϊπο Ἡτ ος απἴζε 
[ταν οἴηπαρατ]ς ταρεπίία ». 19Π619 τας νΕΙΠ1ΕΡ., 
Ρεάες Παδεπιία: αςθ πιο]Ια 1Η πα [ασεῖ- 
πα{ο ΤΗΣ αιἴεπι πῶς ἶπ απνοης ορπιω εὔ 
πῦπη Γοτηηῖ, 6ατήπ]αυε ΠποζΟ τωςῖα νίτες εοῖ» 
οοΤΠΠΙΡΙΠΕ, ατ ΡΗΜΗΙΕΣΙΠ - εοτοπῖες 1πα]» 
ΤΗΊηρετε {οἱεπῖ. Ἠσε απίπηα ια αἱά αὐιιά νο” 
Ῥυπίσρα (αρα οἳ τπ]σᾶς» εἴ Ε9154 
Ίππτ, Ἰπβοίπης: {πιααε 8 πμ. 

ΗΙ Ογποοερμαὴ μα ο 
Παδίίαητες, πυ]]απι απήΠείαη ἐδ. της οσαῖ- 
εγεπατα ΠΡΙ νἱέέαπα οοπιραἳαΏζ” εἴ 
ἀετ]ηϊ αππια[ῖα, αἆ {οἱειη τοιτεΏῖ» ο 

ν. 

Ῥοῦατις οί; αρμά Ιίη. |. 97. ο, ο. ΕΝΑ. μδ] ϱ/ ΙΠΊΝΟΤΡΙ [ογς Ῥομα ὅ φορ (ε[ω ἠ00ο μα 5 τη (μέ 
Τη, α], Σιπτωχόρα, εἴ Σιπταχώρῶ, «1η. ᾖ. 37. ο, ὁ, 
1 4ἱ 6ο μ/ὴ σα αν Λήεασμε) -σηων |. 
7. Ότο πιομ(ποίο ῥς Ζαδε; Ρ2Ι0/ΓΑ{Η5. 
1108 ζ110ᾷ 16 /. 4. ο 46. 48 αΠΙΗ1. 

α πάντα, ΤὮ. Ἡ. 2 καὶ βόας καὶ τὸ λοιπά. δ. ᾖ2. 
{ πίστη.  ϱ σιπαχόρα. Ὦ). Ἡ. σα] σιπταχώρα. 
καὶ αίννυται, 
’ρῥηῆμο, Τόρου, Ἰῤγή, ο, Ὦ. Ἡ. Ρο) 17. 

ΑΝ ας ο ΜΜ. ΜΜ, ος Β, 7 οτ { εἶσὶ δὲ καὶ β. 1, Π, 

ΔΡΗΥΠζΟΤΗ Περ, 

ῤ Φρ0ΥΦυλοτ. ο, Η. 

/ ὠρυγ)] Β/{αγεῥο εί 1461 {10ά ὑλακὴ ΙΓ μοἱσΠο. ο 
ο. «6 3 ψεῦδος αὐτὸ Φησιν ὃ Φιλόσρώτος» 143) 

Άὔμ]ον 26) απἰηια] μογας [ος ο. 7. ϱ, οήα {η 4) 

4. Φ/λο νε] ᾖδ. 3 πια] εἴο, 

ϱ 46. δή. αμ{ηα/, 6. αιαίςα τα ΠΙΠΤΗΟ {ε[ε η πα 
άΕΤΙ εα ρε ος Οσᾳ Ρ/η. 7. ο, ων ϐ. {σου ῥώς αθηή Ἴ 

ν Ώ, Π. 

ο [καὶ.] Ὦ. Ἡ. ο αὐτὸ. Ὦ. Η-.. ἐ [μὴ 5 
ἐ οἷς [καὶ] ἐσ. Ὁ. Η. αν {μοσηο» 

ο. - - «4 ὠρύομαι , 4 ΦΗ04 ὑλαατ ὃν Φ)2οοὲ 

Φτὸ τσ 
Φρέο», ζμοίσημς, ο ὁ Βαν. 0, 

σὺ [δέ ὤπ. οι ηι 



| 
' 

Ἱ 

α, 

σοκ αῶρωμαμιαρτ κκ. τεμ σθικακσας-αρτ..««ἰ καστ θε 

ΗΙ5ΤΟΕΊΙΑΕ ΕΣΧΕΟ6ΕΑΝΕΡΤΑΕ. 

ἵετεα ονος, απρίας εἲ αΏπος αἰαπῖ. ]ας ααζεπι 
ονίαπι ει οχγραία (ᾳ. {. Ίας αἱ) 115 εδε Ρο” 
ἴω9.͵ ἸΤε[ευητήσ ααἴεπι ει {ταδξα Πρῖβσβοτα αγ” 
Ρογίς [γα ΙΠΕΙΠΟΤΕΙ9 , 6 αὐα ρτονεπίεΠασοΙπΗπῃ. 
εςῖ εΠίπη ἀπ]αῖς.. Ηυης Ίτεπι Π]ος Εγαέζαπα αἴθ- 
Ἐδησι Ίη οοἵθες σοπ/ήραἵἴα, αὰ εππη πιοάιτα 
400 ανας Ραδίας Οτῶς]. 1οδάετη 1ος ΟΥΠΟςΘ: 
Ῥμα[ος τατοιᾳ 4ποα1ε εχτεπιροχατίαπα αοΏΗΓ18- 
τα, σπα Ἱππροβτωπι Πυ]ας {ταέτας οηςδ, Ἡτ εἴ 
Ῥυτρυγῶ ({ζὰ ρπχραϊτο ρβῖας εἴης Ώοτε) 1τεπαπε 
ε]εδέτῖ ἀισοπεις {εκαρ]Ίητα τα]εητῖς, εἳ τοεῖάεπι 
Ἠ]ης ρἰριπεπί αιοαὰ ρυπ]ςεἰ εο]οσῖ5 εἴπότιΤαΤΗ 
ὕππητασςα οἳ αᾗλίς 3” εΙεδετὶ πι]]ε τα]εηής, ΙΠάο- 

Τηπῃ τορὶ αμ οταηπ» αἀνεμαπτ. δ8ά εξ αἰἷα Π» 
Ἰηθηοςί αάν6μεητε» 1πάἱ5 νεπάυπτ, αὐ 15 γ]- 
οἶσβπι Ῥαπες εἳ Γατίπαπα εἳ Ισηεος απηίέτης ας” 
εἱρίεητος. 9εὰ εἰ σ]αάϊος ααἱρις αἆ ΓεΓαΤΙΠΙ Ψ6- 
ὨαἴΠ]Ώ ΠΤΙΏ ΕΕΣ αἴοασαπε οἱ Ιασυ]α 115 νεπάπηξ. 
{πης οηῖπι ες {αρίττατϊ ει Ιασπἱαϊοτας ρεΏἰδβπηῖ. 
δυπι απεοπι Ιπεχριρπαδί]ες, αποὰ τποΏῖες 4ἱἴο5 
εἴΙπαςςε»[ο5 μαδίτεπῦ, Μαπετα απτεπῃ Π]1βα 1η” 

ἵο 4Π οφ 4ππο τεα ἀοπαῖ, ἵτεσεπῖα αΤΕΜΗΠΙ ΕΕ 

' Γο]ά επ Ἱασπ]οταπα πη]]]ία, Ρε]ζαγιπα οεπτυπα ν]” 

23 αἰπῖ πη]]]α,, σἱαάϊοτατη ααἰηα μαρίη τα πα] [[σα. Ε118 

 σορία οι τε]ίᾳυῶ ορ» [5 Γυπτ βπη]]ες. Οαπάαπι 

Ογποσερ]α[1ς πα]]α {απὲ ἀοππας, {εὰ 1η {ρε]Ιῃ- 

οἱ μα ήέπης, Έόγας απίαίη ἵπτετ νοπαπά πα {8ρ1ΐ- 
τὰ να] Ἰασπ]ο Ῥετιπῖ, εἲ εὰδ ρετ[ειεητες α5ί6- 

ϱΠμΠ{Ης, νείοσας επῖπι {απῖ αά οὐτ{[πη. Έοταπι 

Άχογος {οπης] ἀμπταχαϊ 1 πεπ/{ε/{ε]αναπῖ, αΗπα 

πηοηῄτμα αὐνοπεγιπ, αἰίας πιπαυαπα. Αἲ νΙπ 

{6 ποῃ Ἰαναπί, {εά πιαπθ ἀππίιαχκατ αρ]ααΏῖ, 

δεά τος 1η. πιοηίς οἶεο {6 ππΠσιητ απο ε Ἰαέτε 

σοηβείτης,, οἳ {6 ρε] ρης αὐτετριηῖ. γείτεπι 

ασια ποΏ νη]οίαπι σε[ζαηε» Γεὰ ο ρ]αρτῖς πιᾶ- 

᾿σοταεῖσαιε Ῥε]ήδιις αμαπητεῃ ΕΙ δβΙΠΙ6 1ρ6ο8 Ρραἵ]- 

ἴογ ος 6οταπῃ πχοτος Ιπάπυπτ, Ατ απἱ {αΠτ1ΠτεΓ 

οος ἀῑας[αϊ, 1ἴπεο απίξεα ατυπτάτ. 1 αηἴεπι 

Γυπε ραμσῖ. 1μεξτοταπα π]]Ης εοῖ αρυά εο5 1[µ, 
{ο τοτῖς οχιεπηΡοΓαπεῖς ΙΤΗΠΙΗΣ. 15 Υετο 1ηϊες 
εο5 ἀϊεῖεβποιις αροτας οπῖ πιαχίῖπια β1εΠτ ον] επι 

3 απῖοπη Παῦέπι οπιΏες νὶτὶ δἳ ΠπΙεΓες» ΓΠ1ρτα 
Ώαϊθς, σαΏΙΠα Πιοτς; {54 πιαίοζεπῃ πιαρίδαιε Ρ]- 

Ἰοίστη. Οοὔσπε ευη Γεπηϊπῖς απαἀταρεάες, σἩ» 

ΠΟΠΗ. πἶτης, αἰίσαυα Ἱηοάο σοῖτε εατρε εεπ{εΠΕ. 
υΏτ αὐῖσπι 1η, ο νίιᾶ, ρίῶ ααϊραςν]ς ηο- 

πηηήμης,, Ἱοπρίσβπια. εηζυτη επ]πῃ ος Γερευῇ- 
Σ4βΐπια, ποππα] ες ἁπσεπτος νῖνιπῖ 4ΠΠο8, Ὁ]- 

ἴγλ Ίμος απτεπι αἰίος παρίτατε ἀῑσίτ Παρία βηνΗ 

{οπτος: ααἱ πἰστὶ πε, Πιτ ας σετετῖ Ιπά1: ο- 
οἴοβημε ἀαραητ, αο πειτε Πππιεπτπῃ 64 η; 
πρηπε αηάαπη θίραπε:. Γ6ὰ πιαρηαπη Ῥοῦπα εαν 

“Ῥτάταπις ονίππι εορίαπι αἰαηῖ, εοίήπ] πε Ίας 

Ῥοισητ, ας πμ] αἶπά, Αριά 1ος 4ααπι Τη Ἰα- 

θεπῃ ργοάσυηῖ {π[απίες, Γεάεπῃ Ρετ[οζαἴα[α ΠΟΠ 

Ἠαδοῃε, Ώεαιε σασαηῖ: {24 παϊεδ'4π]άέπῃ μα- 

6ης, απΏιι5 ἵπππεπ {ροε σοα[ι]ῖ: '4:ο Βῖ πὲ ΠΟΠ 

Έπσεπε, {εά: σα[εοίαπι απ]άάαία Ππε]απῖ, ΠΟΠ 
να]ᾷς οτας{ατΏ ἴαιπεη, {εά [πεπ]επταπι. Ο 0 μπα 
ἀυΤθΙῃ π]αΠε Ίας Ὀἱρεταης, θετησγ]ά]ς αά εἶὰς Ρο” 
ἴππα τεγετιαπτυς, ἀπζσπι απαπάαπῃ αριιὰ ε08 
ταβίοξίη εδ[6 αἰμπῖ 4Ἡ5 Ίας 1Π 6οτύπα νεηῖτεςο- 
αρι]αΓῖ ποη Ππαῦ. ΠΗσίης Ιβίτασ ε[α νοπαϊταπα 
γε[ρεπΙ ρτονοσαηῖ, οπηπίασιε {ασῖ1ε ενοπωυηξ, 

353 Άβπος Π]νείτες παει Ιπάϊα εμ]ς Ῥατες; 
4μ οσα οἱ τηαίοτες: απίρης «αρΏε ρυτρύτειπῃ, 

οσυ]ἱ σαργι]εῖ, τεἰία τη εοζρς εδί 2/ΡΗΠ.. (οτ- 

ΠΏ 1] 1η ῄγοηις οιδίτα]ῖς πιαρη ά]η18| οι 

αν ο ἆεοῦς 

2411 

ΙΑ 
4 δἷς, Ὦ. η 4ου. ἓρ ἐσι, 1). 11) ΜἩ. ὃ σιπαχόρου. Ὅ, ΕΤ. ο) σιπτα χάβου ϱ γάρ ἐσι Ώ τι ο Ῥ. 

ο ἑσπέραν ϱτφδα, Ὦ. Ἡ, ο όγαὸν Ε τω. Ἡ. 
Σρωί κοὶ 

ο Β]οβγί Ργοίοτεα πη]]ς τα. -α- (μάπέογΙΗΗ ΖουηπΗτη ΙΠΕΗΗΜΗΕ (0 

4Ἠς ΠΟΡΟΙ ο1ο ΠμΙΕἶς εἶμηίακ[έ αφ μοί υοραδω/ίδν γε. «4 

3 ο) παχὺ, ἀλλὼὸ θολερῶς. 3 Ηα]βη περ βίο με! βοπεγεβῦ 
. / εν Ὁ ) αι ὁ 9 ᾿ κ εἰ 

εἶς μέσον ἡμέρως πίνουσι τοῦ }άλοκτος»ν {14 54 ἑσπέραν ΠρΑ2ουσε-ΤΗΣ β' 

βατα πόλλαν κά ἀϊγὰς, και". ὄνους, «ίνουσι δὲ 

8βη 

γάλα καὶ ὀξύγαλα τῷ προβάτων, ἔσθίουσι δὲ καὶ 
| ' ] 3 σος 

τὸν καρπὸν τοῦ Ὁ σιπταχόρου», ἀφ᾿ οὗ τὸ ἠλέκτβον' 
«γλυκὺς ο γάρ καὶ ζήραίνουτες ἃ αἀὐτοὺε, σπυρίδας 

ερ / 3 ο ε/ Ἆ 3 

συῤῥάπτουσυ, ὡσπερ οὐ τοις. Έλλησι την 3 ἀσαφί- 
ε 

- 
Ἱ 2 

δα. ὃι δὲ Κυνοχέφαλοι σχεδίαν παησάμεοί, αν ἐπὶ» 
/ 

η. ον . τι 

Θέντες, ἀπάγουσι Φόρτο τούτου’ καὶ ΤήΣ πορφυ- 

ῥας τὸ ἄνβορ ξ «καν)αρὸ 
λ / λ ἵνα 

ν ποιησαντές, χαὶ του λε» 

««Τρου ἕ καὶ, σ. τάλαντα τοῦ Οιαυτοῦ' καὶ ὃ ὅτφ 

τὸ Φωίκιω βάπτεται τοῦ Φαρμάκου, ἕτερα Το" 

σαῦτα, καὶ Ἠλέκτρου. χίλια. τάλαντα, ἂπάγουσι 

κατ οαυτὸν τῷ Ἰνδῶν βασιλέ, καὶ ἕτερα δὲ κα- 
/ ͵ ν ου » ο» 

τάγοτες πώλουσι τοῖς Ἴνδοιςν πο 
ταν, 

ὃς άρτους και ἆλ- 
͵ ο δ) ; 

ῥιτα καὶ ξύλινα ἱμάτία. πωλοῦσι δὲ καὶ ξίφη, 
τι ῶν 1 α ο ν  ν., 

οἱ χρωώται που τὸν τῶν )ηρίων «ὤγραν, Χαὶ τόξα 
κ 2 ϊ . ὃ ’ 3 ων / ι 

καὶ ακόντια. πὠν γαρ καὶ δωοί εἶσν ἀκοντίζαν 
κά 

, 5 8 ο ο ο” » 

καὶ .τοξεύεψ. ἀπολέμητοι ὃ᾽ εἰσί» δια τὸ οἰκεν αὖ- 
Χα / λ 

τοὺς ὄρα ἅβατα καὶ ὑψηλά. 
ο ] οω 9 χ 

πέμπτου ἔτως ὅῶρα ο βασιλεύς, 
ἃ 

«δίδωσι δὲ αὐτόι διὰ 
λ' μὲν µυμάδας 

/ . 

τόξων, καὶ ἀκωτίων τοσαύτας» πελτ 
κα καὶ ξίφη δὲ πωτακισμύρα. Τούτοι τοῖς Κὺ- 
νοκεφάλαις οὔκ, εἶσω οἰκίαιν αλλ’ 9) σπηλαίοις διαι- 
τῶνται, «ηρεύοσι δὲ τὸ «ηρία» Τοξεύοτες καὶ ἀκον- 
τίδουτες, καὶ διώκουτες καταλαμβώνυσν ταχὺ γὰς 
τρέχουσι. λόωταϊι δὲ ἂν γυναικες αὐτῶν ἅπαζ του 

λ µηνὸς. ὅταν τὰ. καταμήνα αὐταιρ έλη» . 

δ) οὔ, ὃι δὲ ἄνδρες οὐ. λούο 
άλλοτε 

λ Ν λ δν 
γται μὲν» τὰς δὲ χειρας 

ἀποίζοται ἐλαίῳ-δὲ- Ἀ΄ χῄωται τεὶς του μηνὸόν : ω .. ων 5 ͵ . λ 
τῷ ἀπὸ τοῦ γάλακτος γνομφ» κα ἐχτείβοται 

/ λ ὰ 1 ”/) 3 ο οω ο. ὰ 

δέρµασι, τὸν δὲ ἐσθητα Έχουσυ. εὐ δασέιω- ἀλλ 
ο” ο. ι « : ν 3 

Ψιλῶν τῶν µασθληµάτων, ὧς λεπτοτάτω», καὶ αὖ- 
] ὶ ον ο ε ν 3 ὪὋρ 

τοὶ καὶ ἂϊ γυναῖκες αὐτῶν. ὃι δὲ πᾳλησιώτατοι αὐτῶ 
: ο» ν ΄” .] 3 λ 3 ο. 

ἵ Άι Φορᾶσιη» εἶτοι ὃὶ εἰσὶν ὀλίγοι. κλίναι δὲ αυτοι» 
] λ Ελ εἰσω, ἀλλὰ σιβάδαςε ποι 

ὶ ο) ον 

π'λεσιώτατος νομίζεται εἶναι» 
2 

τα ᾗ" ἡ δὲ ἄλλη Μσία, παραπλησία. ερὰν 

σι πάντες, καὶ ἄνδρες κα] γυνα νη 

ὅἷαν περ κύω’ μείζονα δὲ ια) δασυτέρα»., 

ται ταις γυναιξὶ τετρα 
ος 3 

λ ο» λ 

ιχέόν ὑπὲρ τῶν τχιά 

ο μνητ 

ποδισΊν ὥσπερ δὲ κύνο. ἆλ- 

ω 2- πλω 
ται. ὧτος σι αὐτοῦ 
ᾧ ὢὼ πλῶςα πρόβα» 

δὲ έχν- 
' ἰσχίων, 

κό ων ῥι 

λως δὲ μιγῖναι, αὐτοῖο ἐσ αἰσχρόν, δίκαιοι δὲ εἶσι 

καὶ µακροβιώτατοι πάντων ἀθρώ πων, ζῶσι γὰρ ἔτη 
ϱ -καὶ ὁ, ἔμόι δὲ αὐτῶν καὶ σ. Ὑπὲρ δὲ Κ τάτες» 
ἑτέρας Φασὶ [βιοτεύε ἄνω' τῶ, πηγῶ τὸ ποταμᾶ 
εἶτοι δὲ ὁι ἀέθρωποι, µέλανες µέν εἶσιν» ὥσπερ κα) διάλ» 
λοι Ινδοί: ἐργάζωται δὲ εἰδὲν ». εἰδὲ εσθίεσι σιτο», εδὲ 
πίνησι ὕδωρ, πξέβατα, δὲ πολλα τβέφασι, καὶ αἶγαρ 

] 
καὶ ὄια' πνησι δὲ τὸ γάλα, ἆλλο δὲ εἰδέγ. ὅταν γέρη- 

Π » ο" γ΄ Ύ 3 /Ι ον κ Α ᾿ Ἁ ον 

ταί τὺι αὐτῶν παἰδίονν 8 τέτεηται Τὸ) σπυγὴν» 6 
τν νε ΝΔ. 5 ”/ ον. 

ἀποπατᾶ' ἄλλα τα μὲ ἰσχία ἔχειν τὸ δὲ τρηµα 
Ἱ ο 3 Τνι . 

συµπέφυκε, δὸ ἀποπατῆσι μεν ὃν ερεή δὲ ὠσπερ τν». 
” / 

ῥὺν αὐτήρ Φαση εν πάνυ 
’ ο. 

1 πα γὺ). ἀλλὰ θολερόν, ἐπαν χο ρ 

δὲ πρωὴ πίωσι τῷ γάλακτος», καὶ εἰς μέσονἡμέρας αὓ- 
/ ε/ ι τω 9- 

Θις:πιόντες, ῥίζαν Φασὶ παρ αὐτοῖρ εἶναι γλυκεια» 
« » σω λ ω. {) 

ἥτις εν ἐῷ τὸ γάλα πήγνυσθαι οὗ τῇ κοιλίῳ, ταύ- 
4. / ς ῤ ὰ . 

τη ὧν τν τρώγωτες, εἶ ἑσπέρω ἔμετω ποιθνταιρ 
5 ο ϱ/ 3 

καὶ ἐξεμοῦσιω ἅπαντα ευχόλως, - 
ον α» ο 

γιοι οὗ τς ᾿Ινδοιεν ἴσοι ἴπ' 
 ϱ) ὁ 4 9 

κοὶ δέ εἰσι τὸ σώμα, τὸν κεφ 
3 

ὀφ.)αλμοὺ, ἔχουσι κυανέου. 
ας / λ / 

τῷ µετώωπῳ, ἐν πἩ 

αρῶνται. Ὁ. Ἡ. 

ζὰψν 

λ 

χεω» Το 

ποιό 

μέγε»ον. τά 

ο Ῥ]μη. ᾖ- 7. ον 3 π πει 

μη. ἐπ ο 53 4 

ᾗ τούτων. 

Ὅτι. εἰσὶν ὅνοι ᾱ- 

καὶ µείζους. λέν. 

αλὸὴν πορφυροι» Χαν. 

ένας δὲ 3 ἔχουσιυ ο κέρας δὲ Χ 
τὸ τοι» 
ούτου 

ο, Το- 
μα Γμ δη} ὄε α- 

ἆ αἰἠ] αὐτὸν ἐμ σπυβίδαις συγάγουσι. 
{ αὐτὸ. 

ζ1141Η ῥο5έ τρώγοντερ, Παιι 1 
Ἠ. 5. ο ἔχει Ὁ. Η. 

όδὸ 

όδα 



ο. 

τι ΕΕ ΞΕΕΕΕΈΕς 
Ἔπ 

πααμμν'. - ο ο αὔρωρο ους ---------κο- ανν ------- 

«ες τε τι σσ πε τας πα ποτ ον. 

στα Ἔρ 

το --.ἜἜ 

πο ων - δα 
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558 ΕΧ ΕΤΕΣΦΙΑΕ ΙΝΡΊΟΙ8Β 
ούτου κέρατο» τὸ ῥήιόμα δίδοται ο» ποτῷ' καὶ ἔσι 
Φυλακτήρι »)αἰασίμων Φαρμάκων,] καὶ ἔσι τὸ μὲν 
κάτω του κέρατο ὁσον ἐπὶ δύο 3 παλαισὰς πθὸς 
τὸ µέτωπον, πάνυ λευκό τὸ δὲ επάνω ὀξύ ἔφι 
του κέρατος᾽ τοῦτο δὲ Φομικοὺν ἐσ» ἐρυβὸν πά- 
νυ᾿ τὸ δὲ ἄλλο τὸ οὗ τῷ µέσω, µέλω. ἕκ τού- 
Των ὃν Ὁ πιώτε (κατασκευάζᾳσι γὰρ ἐκπώματα) 
σπασμῷ» Φαση, οὐ λαμ[βάνώται, οὔτε τῇ ἱερῷ 
γόσῳ, ἀλλ) οὐδὲ Φαρμάκοις ἁλίσκοτα., οὖτ ἂν 
προπίωσυ» οὔτ ἂν 5 τῷ Φαρμάκῳ ἐπιπίωσιν Ἰ αἳ- 
9 } ὕδως, Ἰ ἀλλό τι ἔκ τῶ ἐκπωμάτων. ὃι 
μὲν οὖν ὦλλοι ὅνοι καὶ ἥμέροι καὶ ὠγριοι», καὶ ἆ τὰ 
ἄλλα µώυχα «ηρία πάντα Ὁ ἀφραγάλους οὖκ, 
ἐχουσυν οὐδὲ χολὴν ἐπὶ τοῦ ἥπατος: οὗτοι δὲ καὶ 
ασράγαλο καὶ χολὺν ἐπὶ του ἥπατος ὄχουσι, τὸν 
δὲ ἀφράγαλο, κάλλισο Ε ὦ ἔγω ἑώραχκα, οἶόν- 
περ βοὺς καὶ τὸ εἶδης καὶ τὸ μέγεθος βαρὺς ὃ ὡς 
µόλιβδος" τὸν δὲ χρόαΥ, ὡσπερ κινάβαρι, καὶ διὸ 
βάφουφ, ταχύτατον δέ ἐσι τὸ ζῶω τοῦτο καὶ ἀλ- 
πιμώτατο᾿ οὐδὲν δὲ οὔτε ἵππος, οὔτε ἆλλο τι διω- 

Ἴ 2) 5 ο / ν Χόμθο; καταλαμβάνει, άρχεται 5 δὲ, τρέχω βρα- 
Φύτερο" ὅσο δ᾽ ἂν Ἡ πλέοα χρόνω τρέχη» οὐτείνε- 
ται δαιμοίως, χαὶ μαλλον καὶ .)άσσον τρέχει, Αλ- 
λωρ με οῦν ἀλλήρατόν ἐφι τὸ ζῶο τοῦτο" ὅταν δὲ 
νο τέκνα, μικρὰ ὅτα περάγωσν΄ ἐπί τὸν ῥοτάνη» 
Χα υπὸ (ππείας πολλῆς περιληφθῶσμι οὐ (βούλο- 
Ται Φεύγεν καταλιπόντες τοὺς πώλους, ἀλλὰ µά- 

Α ἡ / ὴ (χοτα| καὶ 1 χέρασι καὶ λαχτίσµασι χαὶ δήγµασι» 
ὶ Ν 3 χαι πολλοὺς καὶ ἵππους καὶ ἄὖδρας ἀπολλύουσυ" 

τε λ αλίσχοται δὲ καὶ αὐτοὶ, τοξευόµειοι καὶ ἀκοντιζό- 
λ μθοι ξ ζώντας γὰρ οὐχ ἂν λάβοι. τὰ δὲ κρέα» 

θὰ. τ) ο. ον σος αν “Νεα, την πικρότητα», αβρωτά ἐφι' ηρύεται δὲ τῶν 
περάτων καὶ τῶν ἄςσραγάλων Ένεκω. "Ότι οὗ τῷ 
ἔ ͵ τον . 3 ο» / 

ποταμῷ τῶν Ἰνδῶν σχωληξ γίνεται, τὸ μὲν εἶδος, 
3) 3 ο» ὀ ο ἓ) κ ον 

οἱόν περ οῦ ταις συχαϊς εἴω.)ε γίνεσαι, τὸ δὲ µη- 
/ ς / 3 40.ν ὶ πῄχεω ἑπτά, καὶ µείζους δὲ καὶ ἐλάττους, 

λ νἩ / ; ον 1 φν «Τὸ δὲ πάχος» δεκαετέα παϊδα μόλις Φασὶ ται χερ- 
. Ν / λ / / 2/ οἱ Περιλαβεή, ἄχουσι δὲ ὀδόντας δύο, ἔγα ανω, καὶ 

ϱ/-- ’ ας ἃ / ν 50.» τα κάτω" 'χαὶ ὃς "τι ἂν λάβωσι τοις ὀδουσι, κα- 
α ” Ἱ ὰ λ ο .9 (ν Ἰπεσθίουσι" καὶ. τὴν μὶν ἡμέρω οὗ τῇ ἰλύί τοῦ πι- 

ταµου δαιτῶνται, τῇ δὲ νυχτὶ ἐξέρχοται. καὶ τού- 
των ὃς τε Ἀ κορκὴ -Ἡ ο» Α΄ αν οντύχνη τιυὶ ο, τῇ γῇ βοὶ ἡ καµή- 
λφν χαὶ δάκη, συλλαβων ἕλκει εἰς τὸν ποταμὸν, 
καὶ πώτα κατεσθίεν πλὴν τής κοιλίας, ἀγρεύεται δὲ ἀγκίσρφ' μεγάλφς ἔριφο Ἡ ἀρια οἸδησάντων τῷ 
αγκισβῷ» και αλύσεσι-σιδηραις οὐαρμοσώντων, Ὁ ᾱ- ρὸὈ Ὑρώσαντες δὲ , τριάκοντα ἡμέραρ 5 κριμᾶ 
και ἀγγεια Ρ ὑποτιδέασι καὶ ῥὲῖ ἐξ αὐτοῦ ὁσον δέκα 
ποτύλαρ Αττικὰς τὸ πλῆβος, ὅταν δὲ παρέλθωσι 

:ἀμ τριάκοντα ἡμέραι, ἀποβίπτουσι τὸν σχώλήκα, καὶ 
έλαιω ἀσφαλισάµηοι, ἀγουσι τῷ βασιλᾶ μόνῳ 

λ 

ο» 31 
ση αυτο, 

ου ο» συ 2. λ 3 / 3 η ον σω τῶν δώ ἄλλῳ δὲ οὐκ. ἔξεσι ἐξ αὐτοῦ ἔχεν, τοῦ- 
πο Τὸ ελαιω 4 [ως πυρ] τ ερ ᾧ ὧν ἐ η, -ἀνά- ὡς πυς]. εφ ᾧ ὤν επιχυθῇ, ἀνά- 
π τρ: καὶ Ναταφλεγει ξύλα καὶ ζῶα' καὶ ἄλλως οὐ 
σβένυτα| εἰ μὴ πηλῷ πολλῷ τε καὶ παχέι. Ὅτι 

- . αν ε 

ἐφὶ δένδρα ο) Ἰμδοῖς ὑψηλὰ ὥσπερ κέδρος ὃ 9 χυπά- 
ν΄. ϱἱ / / . 2 ῥιττού τὰ 9ὲ Φύλλα ὥσπερ Φοίηξ, ολίγον πλατύ. 

τέρα. καὶ μασχαλίδας οὖκ. ἔχει, ἀνέῖ δὲ ὥσπερ η ̓ 

ἆρσν δάφηή, καρπὸν ὃ οὖκ ἔχει, ὀνομάζεται δὲ Ἱν. 

1. {1ο ἔρεα αἰζμέ αἷία ος Ζ0ς ὉέΗ0 ΛΙΗ7άν ολες 
εο εἰ ΟΙ] εΓ2γ/. 

γεβοθ’ . 
9 ; Φ 4 4 

: 1 ὄν : : 
τα ὁ παλαιςὴς ο. Εηρ. ΤΧΧ. {πέεηῤγείδηςς ΡΟἡ]οη], Τιηζγ/ο, οἱ αἰλίν «οίμ τὸ παλαιςιαῖὸ ματ ἐν πίνοντες. Ὦ. Ἡ. ο αὐί τοῦ Φαρμάκου. 4 τἆλλα µ. Ὦ. Ἡ. ο ἀσραγάλους οὐδὲ κ’ ον αὐτο δὲ κ. Ὦ. Ἡ. Γαλ δν  6 δὲ τρέχον, βµ. Ὁ. Ἡ- 
: η - ζῶντα. Ὁ. Ἡ. } αἠ πήχεις. πε ξόν τοι ἐντύχη.  Ἡ. οὕτω Φησ) περ 
ρισσος. Ὦ). Π. 

δισ 

18 εν Οία 4βαη. ή, 5. ερ. 3. 4ὲ αήάή, 

{σοῦ» ἴη Ροῖα ἁατης, τπείήχᾳυ6 α ποτε» Ψέ" 
πεηῖς] οἰ]ς Ιη{ετῖος Ψει[ς Ποηῖεπι Ρα19 400” 
τΗΠΙ Ραἰπιοσατη Γρατῖο Πε οαπαἰαἰςβππα: ἲ Πρ” 
ΓΙΟ: απ) 1η ασπέάπι τεπάῖε, Ῥιπίσεα Πε, [μπι 
τπυπα τά θογοπι αἀΠπαξταπι ΠαΌΕΠΒ:΄ Ρᾶϊ5 βπιζΠὶ 
απεάϊία, Π πῖρτα. κ Πῖ5 ροευ]α ος 
ε αιἱρής απ Ρίραπτ, πες ως δη αλ 
ΠΙΟΤΡΟ σοτΠρΙαΏτησ: {εὰ πες νεπεπᾶ ΠΙΕΙ. ᾗ 
εος νῖπι Παβεηῖ» { πποάυ νεἰ απτεΒᾶΙΡ 
Παιτίαπῖ, ψεἰ, ῬοδίφἹαπι μαι εΠΠί ος 
απῖ νίπατα αὖτ αμαά οαιἱρρίδΠ εΧ 115 αι 

ὑ]μαπῖ. . Ας «ειτε απϊάεπι αΠΏΙ εἴ ο ΜΗ 

εἵ {]νε[τες εεϊετααε αμΐρις [ο(α υπ 
αη]ππαπτία οἳ τα]ς, ετ Εε]]ε 1Η ἵεΈΟΤΕ 631: ς 

αἲ ΠΙ οἳ τοἱμπι, ετ {εἰ Ιπ 1εεοτᾶ ο ο. 
αιάεπι Τα] οπιηΙ Επι 91105 Μο . 

τἱδ]ς Ῥυ]έΠο πάπα, Ρονἰς ἴα]ο ει Ίρες ο 
πιβρηΙτηάίηε βπήεπι, Ρεηίπάε ΡΤΑΥΕΠΙ νι 
Ρυπα παϊηϊ σοἰοτε αἲ Ιππιᾶ ηδαυς ο μς: 
Έσι ἐπ οἳ νεἰοεϊκμπις εἴ τορα(ἡσἡροςς 

1 . πίπια]. οτ{ΕΠΠΕΠΣ εΠπηαµε πες 6ης πες θά 3 ἀ πι τοπήςβ1ό 
α5[οᾳιί Ῥοτεςί, Έτ ΙπΙΠο ΙΟ: τε, ΠΙΟ ’ 
οιῆῖ: «ιο αιίεπι ἀπ Ὃ οι πς πια” 
αποἆαπι πιοὰο οοηςϊτατἰο: {εἵ ων ον ἰβ]τῖς 
δίδ εἰ πιαρῖ νεος εδ ουδ.) ορίδε; υἱ 
ηυπηιΙᾶπη Ῥες νεπαίοπεπι οδΡὶ Ῥ μσειο σα” 
νετο [1ο ρι]]ος αἆ ραΐειια ΟΙΕΗΠΙ πίπτ, πο: 
Ῥετυπι, α ππ]το οαταῖα οἰτοπποο ο ος 
Ίεπιες αὐϊεπι τεἰἰδες εαιπς 1163. πρπαπῖν 
οοτπ]ρς σαἰαῖριασαίιε εἴ πιοπβρυς τε, {ε 
τηυ]ίοδαιιε ετ 6ᾳ1ος εἰ Υίζο5 1ΠἵΕ πίοδῇ ἀὓ 
ταπάεπῃ εἳ 1ρᾷ ηριτῖς ετ Ιαεμής ο 
1119 οαρίαητατ. νῖνος επίπι ορεῖέ μη Πίο. 

Ύεαδ, Έοητη νετο «3ΓΠες ΡΙοΡῖΕΙ δν τορία 
ε[οι]επῖΏ ποἩ {ΠΠῖ. αἴιε α4εο πο ὃν) αἶ» 
αμιιά φυαπι ρτορῖετ «οτηιᾶ εἴ τΑ)ο8 οπής 
πα] νομαπιυτ. 1π Πιπαῖπε πάς | 
πα[είτις [ρεςῖε αωϊάεπι επ ) ουπι - 
οι {οἱεῖ τείείεηςδ, {ερῖεπι αἴεΙΗ (ΠοἵεΠΙ 
Ἰοηβιτιάίπεπι, ας πιαίοζεπα, 92 ου 
Ἱαθεης: οταδτμάΙπεπι νετο μα] ο οοἰρβί 
Ῥιετ 4ηποςθ ἀθοεπι παϊις γα ΠΠ η αἰ» 
Ρορῄϊι, Ώιο {απε ΙΙ ἀεπτες, υπως Έλλης, 
τετ πίτα, 5 ἀεπεῖρις αιϊσᾳαίά Ρίς. βι- 
ἀερίαΏι. : ΕΕ Ιπιετάῖα αιίάεπη 1. Φως: 
πι]ηϊ6 οοπΠΠΠΟΙΑΤΩΣ, αἲ ποδνα εριος ον 
ρτεδ[ας αμἴεί 4 πεπιουπαπε αμα παν 
απῖ οαπιε]ηπΙ ΠΙΟΠΙΟΓάΕΠΙΕ ο” ἃ αν ῦ. 
Με, τουππαµε, Ῥτῶτες ΥεΠΙΟΠΗΣ ς Αρη 
6αρίτα σταπάἱ Παπιο, ει] μ τς εερετυΏῶ» 
{ευτεῖς. «ατεπίς αἱρανει]ηῦ. μες, {ηρρο” 
2 Ῥετ τησίητα ἀε ΠΗρεπίαπΙς μα ἐκ ἐο 
Ώπ5, τεπφααπες. πίτα 41Ο σα ἱπιρ]ε' 
ἁΠΠί]απτ αἱ ἀεσεπι σοῦγΙᾶ5 τρις, 1ρευπ 
τε Ροδβπε. . Ε]αρβς αἰβιηᾶ μι, Ῥτοῦε ἃς 
ΨΕΙΤΠεΤΩ αδιἰο]ηη : οἰειισα ο Ίστυι τεραῦ 
εωῖο οοπάτμπι, αά. {0ἱ8 πο Ἰσεῖ. 
πτεσητ. αἰῆ οπῖπι ἱά μάθεις βιοτίε ασε 
Ίουπι Ίος 14 ομἱ Γαρεβαίαα 1ο οοπιρί” 
ἀῑξ, ει ΙἼρπα ραΠτετ αΠΠ8 ιό ετ 60 ο 
πηε(ε α]ῑτες αμµαπι πιμΙΤΟ ώς οτε 1πάϊ 
επ οταδ/ο, εκι]ηραί Ροϊεδς οεοσίταϊε 3” 
4ἴρογθς οθάτο απῖ ομρίεδίΟ ΡΙ Ῥαυίο 1Η” 
τος, απατηπ1. Γοία ραἰπηβ {ολ δις οατεηῖ. 
τα» αἰίοαιῖ {απ Επιιᾶ ν ων τς εὰ τι” 
Έ]οτοπ αιμαίεπι ΙαήχΙ9 Πη85 επηἰμΏ : 11άϊ 

[5 
ἔξιπι πι]]απι Γεταπς». ΛΟΙΠΕΩ Αη οππ 

- 

ο, {47 6 

τ. πα ε. Τ. ο δ λ 
9 ; ή / - { κέρῶτε Ἡ ῥιλέσρα ὃ πλέον. Ὁ ) τούτω κ υπ 

ὤρ. 0 κρεμῶσι αὐτὸν. Ὦ. Π. 5 α)ἠ ̓ ὑποτίθενται. ο Ἀαο. 7 ἐφ ο, 1ο 

{ 



ΗΙΦΤΟΕΙΑΕ ΕΣΧΟΕΕΕΡΤΑΕ, 08 
ουίπ, ςατρίοπ: ΟΓῶσυΠῃ Πηγτοήιοάα, δΗηί αἩ- ὃς μὲν, κάρπιν, Ἑλληισὶ δὲ µυρόρόδα. ἐσι δὲ 

ος ἵ8, Ἑκ Π]]ή οἱεί ρυτῖ ἀῑ[ῃ]]αηε, απαδ ΄ σπάνια, ῥέχσι δὲ ἐξ 3 αὐτῶ ὃ ἐλαίε σαγόνες, ἓς ἐρίφ 

να ο οκ ν πα νος ο ἀναψῶτες ἀπὸ τῇ δάδρα, ἀποπιέζωσν εἰρ ἀλαβά- 
σρᾶς λιθήε». έσι δὲ τὸ μὲν χρῶμα, ἀτρέμας ὑπέρυ" 

ει οτακβα/{σμ]άπ],αἀεοαμε {ταρτανς ας αἆ απΙΠ- 
9 η τς ”/ λ / ς/ ./ 

4πά [αάϊα εἶας οἆοι ρετνεπ]αῖ. 9ο] απἴειῃ θρο καὶ ὑπόπαχυ» ὄζα δὲ πάντων ἤδισο, ὄξων δὲ 

τερὶ εἰμσαις ρτορίπαπὶς 1ά ροββἆειο «οΏςεᾷ]- φασὶν αὐτὸ καὶ ἐπ] πωτε σαθίΗς. μόνῷ δὲ βασιλε! 
τήτ, Έχ οο τος Ἱπαίω αἱ Ῥεγ/ατηπι Τθρεπι πηῖ- κΧτητό ἐσι ττο και τοῖ ουγγθέσυ αὐτᾶ. ἐπεμψε δε 

Πε: Ίοηπε Οτεῇας 1 νἱαϊδίε, αἳ οἀοτεη αἱ ἐξ αὐτᾶ ὁ ̓Ιηδῶι τῷ Περσῶν βασιλᾶ, καὶ ἃ Φηση [δεί 

ο ο ο ας ος μησαραα Μωβ ἁθιρῖις ὄπι ών 
ως. ἴ]]ος Ἡαύοτο, [5 εχρετίΙπ] {εἶτε να κ σα σι μα οπή τοώ 

᾽ :. Φησί γλυκύτατο, ὡς αὐτὸς (Φησὶ) Φαγω, διὰ πεί- 665 
λο(ααρρο αἱ {ας {ε) σοπιΠΠΕΙΠΟΓΑΤ. ΤΟΠ εδι " ἐν δν 21ο ήν ὁ / 

ἃριὰ Ιπάο», αιαἀταια {οὔπηςς, αἰτουίτα οἰτοί- [5 ἔμαθω. Ότι κρήνη ον δεις (Φησιγ) ὅσο πῶτε 
τε αιήπαε π]πας Παδεηῖα, αθϊια απῖεπη εοῖ 1Π- ὀργυιῶ ηέα ερίµετρος» τετράγωνο δὲ' ἔσι δὲ τὸ ὕδωρ 

ἵτα {αχυτῃ, οἱ, απῖσ(ααπα αἱ Ίρδατη β4πάπΙ ϱἨ πέτρα, [βάθος ὃὲ εἶναι µέχρι τ8 ὕδατος» τρ πη- 
Ῥοινοπίατυς, Ὀαπη οὐδἰτοτηπι, [10 αη πα τα χῶ τὸ δὲ καθ ὕδατο, τριῶ ὀργυῶ, λέοτα| 
πἱπαχηπη αἰώταάίπεπα Ῥαύεαι. ΤΠ 6α Γομπῃ ρα- 5 [πρὸς κάθαρσν, καὶ παντοίῶν νοσημάτων ἄποτρο- 
ο βρης νι τν ή ποσο λος σον] δὲ οὗ αὐτῷ ὃι ἐπισηµότατοι τῶν 1δῶγ, καὶ ἅγ. 

ο κα οὗ δρες καὶ παιδες κα γυναϊκες, κολυμβῶσι δὲν επ] πόδας 4οσαπι ουπῃ Πρετῖς ο αχοτίρις {6 Ιαναπῖ ετ πᾶ- ο κ το ο ον κβάλλω αὐτὰ 

ὦ ν ς : ὃ δι ΄/ ο ἀνθῳ δ / η Ἴς/ 1 λ 

επι Ἱηβῆαπς, οος {ατ/απα εἰασπ]ατατααια. Ἄεο Τὸ ορ νο, Βλ. ανρώτεης ος ῥιό) ο το Ἕνλο 
Ψετο {ο]ος ᾖλοπιίπος 1Π {αθ]πις Ἰαεῖτ, {εὰ ἆποά- χα ἄλλο ὅ, τι ὧν οι ζῶον , ἐκρίσγτει εἰς Τὸ ζηρ0Ρ ολ 
ν]ς απ]τηα!, ᾖνο νίνιτα Ώνα πποτπμτῃ, ἵη ἴετ- ζῶ καὶ τεθηκός, καὶ ἁπλῶς, πάντα τὰ ἐμβαλλόμε- 

- - λ - . ο ρω 

Τ4Ίῃ οχρε]ῆτ; αἴαμε αἆεο 1 4πουπαπς 1Π 641 γα πλὴν σιδήρΏ και ἱ ἀργύρε καὶ χρυσὲ καὶ χαλκᾶ" 
ο αμ Ὃ νο ζδς τος ταῦτα δὲ δέχέΊαι κάτω. ἔσι δὲ τὸ ὕδωρππάνυ ψυκβρὸν, 

πιο ει 5. Ώοθς ΕΠΙΠΙ αι τάς ο κα θα καὶ ἠδὺ πιεν' ψόφον δὲ παρέχει µέγαν, ὥσπερ ὕδωρ 
τῃ 61ης αᾳπα ΡετβΙσΗ ει Ῥ ζ :. ζέω ἐκ λέβητος. καθαίρει δὲ τὸ ὕδωρ τᾶτο ἀλφὲς καὶ 

ἀβ παπα Πιορμμι κο κ. ας ὥντας, καλέῖται δὲ Ιγδισὶ βαλλάδη, Ἑλληνισ] δὲ 
40: {π Ιερειε {εγνεβτ α4πα. θεά ετ ν]ΠΡί- ὕνωρι . ἡλ ο ο μμ 
η ϱἳ [ζαμίεί πηεάειατ. Πας Ιπάϊςο {εΙπο- ὠφελίμη, Εισιν ο) τοι ορέσιτοι, 1ηδικοῖς» ὅπμ ὁ κα» 

’ 7 . .1. ο ων 2/ῃ. τρ » 

Ὢς βαλλάδη» Οσο ὠφελίμη, ἰά εὲ, 11 λαμος αυτων Φύεται, ἀγθρωποι» τὸ πληθος αὐτῶν ἄχρι 
τ. ς : : » / ς τω 

ὀἹνοσατατ. {π 119 ΙπάΙω πιοπΏρις 2 εχ αἱρις καὶ τριῶν μυριάδων. τότων ἂι γυναῖκες ἅπας τίκτεσιν 

εοσαπι σα] παης Ρονεπ]ζ» παδίζαε αν οὗ τῷ βίῳ' καὶ τὰ τικτόµθα ὀδύήας ἔχει καὶ τὰ ἀνω 
: Ν { / {/ ποίπαπι 6οπης ποη ραισίοσιση εΠρίηία πο λῄους, 1 καὶ τὰ κάτω πάν καλές. Ἡ καὶ τὰς τχας τας 

4ποτΗπ1 ΠχοΓες {εππε] ἁππιαχαϊ 1ῃ υΊτα ρατιαΏῖ: ο σα, ο ης νο όν  ὁ ' 
τες τῇ κεφαλῃ καὶ ταῖς ὀφρύσι,Ἡ πολιὰς ἔχει παή]α, Ἡαρεηιαια αατυπῃ Εεῖις ἀεηῖος ΠάΡετΠε ραΠἴεί » κα ο ο πας 

εἳ Ίπβετπο να]ὰε Ῥρπ]εμτος: ΠεοποΠ ππίνειῇς ἐΧ γθέτήόνκαι τα θήλεα καὶ Τὰ ἄβρθα. μέχβί μεν ἂν 
ἴαπι Γοπηπίς αυαπι ππατῖρας εἳ σαρῖῖς εἰ {αρεῖ» τριάκωτα ἐτῶν λευκὰ» ἔχει ἔχασος τῶ ὠθρώπων ἐκεί- 
αἰ]ίοταπῃ ΡΙ]1 Ίαπι 1πάο α παν]ταϊα {ππε σαΠὶ, ων τὰς τρίχας δἱ ὅλε τά σώματος ἄρχοται δὲ ἐκέν» 
Πηφαμίσάμς «ετῖο 6οταπι Ἡδαιε αἆ ἴπ]ρεί- θε µελαίεσθαι ἐξήκοί]α δὲ ἐτῶν 9 γεοµένων, ἐση ἰδέν 

Τηηπῃ οριατῖς αηΠΙΠΙ αἶδος Ρετ τοῖυπι οοτρ5 Πᾶ- αὐτῆς πάσας ἔχοτας Ρ μελαίνας. ἔχεσι δὲ εἶτοι δι 
εἳ Ρ]]ο»: Ιπάο πὶρτείεετα Ιπαίρίαπε, αἀθο ἄνθρωποι ἀνὰ ὀκτω δακτύλε» ἐφ᾽ 3 ἑκατέρᾳ χειὶ, 
0 1πι {οχαρεβπιυπι αιείρεταης, πυΗ 5 ρῖ ἁσαύτως ἀνὸ ὀκτὼ καὶ ἐπὶ τοῖς πυσὶ, καὶ ὧν δρ καὶ 

πἰῃη]στὶ σοη /ρὶοϊαπτατ. βυπῖ Πςάειη εἲ νε νο  ς μας ο 
πο Ἰομρας οι ἵη πίταπο τπαπα ετ πἴχοααε Ύύπικέ ΩσπυΤώΣ, εσ! δὲ σφόδρα πολεμισαἰ , καὶ βα» 

ὃ 9 τὼ Ὥδον / / ἳ 

Ρεᾷε ἁὶρῖηῖ. θαπῖ αὐἴεπι ΡεΙΠεοβκΗτη], εἴ 1Πά9” ο { αν ποται τοβόται τα των πωτακισχ{λιοι 
τυΤῃ τθρετη {εαυαπίατ εχ ΠΙς {ασ τιατοτυτηα!ῃ-  Χαι αχοτισαἰ. τὰ δε ὥτα Φησί τήλικαυτα έχευ ὡς 
4:ς π]ία, πεσηον Ἱπσμ]αίογες, Απτεςαμτεπ)]]- τες βραχίονας αὐτῶν ὑπ αὐτῶν καλύπτεσθαι µέχρι 
| ταπτῶ τηαρηΙταά]ηῖς εδ[ε ἀῑείε αἳ εοἵΤΏ Ῥτα- πῶν ἀγκώνων, καὶ ὄπισθεν τὸν νῶτο ἅπωτα συγκα- 

ο)ία αἲ οπρίτος µ5ᾳμε 6ἳ ΡοΠΕΤΟΙΟΣ ΠΠΠΠΕΙΟΣΟ- λύητεῳ, τὸ δὲ ὃς τὸ ἕτερω τὸ ἑτέρε θιγγάνει, τ [Ἔσι 
Ῥετίαπι {6 1ην]σόπῃ ἴαηρεηῖες. 3 [ Ε5ί αΠΤΕΠΗΙΠ κο εν / ; κα 

ὃ2 ΑΕιμιορία Παροπά! Ῥτοτ[ιο τοροή απ]τηαὶ ὃ ον Αἰθιοπίᾳ ἕζῶοι λεγόμθον Εροχόττας» 5 κουῶς δὲ 
/ 1” ολ ω / κα, ο. 

9 | ' ” 

4ποφάαπη 4 Οτοσοϊτας αρρε]αίιπα, νυ]δο ΟΥ: ον έσι 9ὲ τὴ δυνάµε ος ττο δέ .- όό6 
πο]γοι. Εετυπτ 14 μυππαπαπαπιταἵυπινοσεῃ, δν αγ ο τμσνα Φωνή ποιο γυχτὸος κα λεν 

εχ ποπήπα ποέξα Ποπιίπθφδνοσατε, εἴ αεςεἀεΠ- εξ ὀγόµωτος τες ὤθρωπες, και προσιώτας χατεσθίει. 
- ο ορη ] 

ἔες 4ενοζατα » Ιπαθετο Ιάεπα]οοπῖς πιασπαπ]πητα- ἔχειν δὲ τὸ θηρίο ἀλκὴν λέωτος» Ταχύτητα ἵππε, 
ἃ ζ π » 5 ς ο» 3 πώ 

ορ εααι γε]οσίἴατεπι, οἳ ταυγΙ το πεαιε ῥώμην ταύρ : σιδήρῳ ὃ ἐχ ὑπέκο, ο) Εὐβοίᾳ δὺτ ἤ 

ο εκριβπαΓΙ. 1π Έαρωα 4ποαπε Οµαἰείάισα Χαλαιδικῇ τὰ πρόβατα τᾶ ἐκῆσε τόπε ἐκ Ὄχει χο- 
εἰε οα{εΓε 115 ]οεῖ ονες, ςα{Ώεδα 16 ΠάΤΙΠΙ χή" λα πο νο ο το ήῷ νο) 

φπιοβιπα οσ[ς αΠηατας, Εξ πο σΆπθς απ]άσπι 1ο η» ἡ ης ἡ αὐτῶν πάν εἰσὶ πικρὰ» ὧς 

ναίο] φαθαηῦ, Αἴάπι εξ π]ττα ἹΜαιτυῄας ἔαισες 3Ἀὐνέ 55: ο. ᾱ, Φασι πα πο Των Μανρεσιῶν 
ποιο ςοπιρ]α] Τ6ΡΙΟΠΕΠΙ» Ηγεπιε τοτε, Ίπ πυλώ ὕεσθαι μεν τὰ θέρως ὃ ἐκεῖσε τόπος χμῶνο δὲ, 

. » / ο, { 

γοπίοταῃ ρτῶετεατεβίοΏε {οπῖεπι εδίθαπεΠ- «Φλέγισθαι. ο, τῇ Κυωνίων χώρᾳ κρήην εὐαί Φήσυ ε- 
άαπι, λαίθ, 

Ξ 4 3 μ. 

.Ἱ. «βΐροημς )ήῇ. ήγαῦ. οὔ5. ὅσπο ΠαγγαΓ0ΊΕΤΙ α{ΗΕ16 αήῤέσμε ἄν τι ἐμπέσῃ σπλώγιον, ὁρδὸν ἐπβαλεῖν. 
1/10 σ]οηη 1) Ἱερί, τὼ εἰς αὐτὴν ὠφιέμενα κωταδέχεσθαι» οὐιές[ᾳ Περαίοπε» Λο μὴ καταδέχεσθαι, ἐν ῥος 

140 (Ίος Ἱοορ ἱγείίροω. ο. 146 [ηγα ο. 6. 6ὲ ΕΠ. {, γιο, ο Ἡ. ἄν πε ο βρης { 
Ὅπ1ο ὄμο ῥογ μα. Δι. Πέμ ίση Οἱοάογης δἱοµΙης πεηίμε 2. ΒΗοίύ. 8" 6 ὁ' εβεάη «4Β ση] οα. 

30, ᾖ) : 
7. ἷσ αίμα αμἱη]α]». βοο κ. 

ή, αὐτοῦ. Ὦ. Ἡ. ὐ οὕτω ασ] περὶ τοῦ ἐλαίου τούτου καὶ ὁ. Φιλόσρατος αν ος ο ο σα. 
ον ο, ο ὠνάψαντες. Ὦ. Ἡ. ἆ Φασὶν. Ὦ. 4. ε αἰ] ὠκοῦσαι. -ᾱ : π ῥ0/ ; Ἐβἐμόµ εο/ο τὴν 
ἂν Ὅ μή αἱ αηέεα ἵγα ουμμής Γής[εί. Ἡ. ος”  ραυς δν ῤ μά] η «κρυι κά Χαλ. καὶ 

ο Εν ᾖ αἰ. Ἔσι ἓν τοῖς η. τ. λ. ἀνθρώπων. { καὶ κάτω. Ὁ. Ἡ: καὶ τρἰκ. ἓν τε τῇ. |). Ἡ. 
Ώ ) ου υς ας : 
ὃν η ώμένας ἔ. Ὁ. Π. ο ΦΙνοµένους. Ὁ, Π. 0 µελ. τρίχας. ἔχ. Ῥ, Ἡ: ᾖ ἐκασή 7 εζιέμ 

ῶ. Άπυ. ος Ὠοίργμς οἱ), δι 9. 
Άπππτ 



υ4. 
λαία, ἐχ ὕδατος ῥῦμα ἔχεσαν, καὶ δια τῶτο ὃν 
ἔποικοι τὴν χρείω ἀναπληρᾶση εἰς τροφά» παντοίας, 
οὗ τῇ λεγοµόη Μετάδριδα ἐσὶ κρίνη» εκ. ὀλίγον 9ιε- 
σηχύια τῆς Φαλάσσής» καὶ ποκι ἄμπωτυ διὰ μέσης 
γυχτὸς πάνυ σφοδροὺν, καὶ ἀποῤῥίπτει ἰχθύαρ πολ- 
λες οὗ τῇ χέρσῳ, ὧσε μὴ δύγασθω δι ἐκέῖσε οἰκᾶντες 
᾽ουλλέγεῳ αὔτες, ἀλλ ἐῶ τα πλέσα καὶ ὄὂζω ἐπὶ 
Της ζηρας, | ψὶ | 

Ταυτα α [δὲ] γράφων χαὶ μυθολογῶ Κτησίαςν 
λέγει τἀληθές ατα Ύραφευ ἐπάγων ὡς τα μὲν αὐτὸς 
ἰδὼν γράφει, τα δὲ παρ αὐτῶ μαθω τῶν εἰδότων, 
πολλα δὲ τήτων καὶ ἄλλα «)αυμασιώτερα παραλι» 
πο δια τὸ μὴ δόξαι τος μὴ ταῦτα "ιασαμέοι 
ἄπισα ὃ συγγράφευ. 

1, (ομέγα 7ε[2γέ Τηείσπ. {ἱδ. τ. νεα ῥήῤογ. Οία οἷε μας [ἱρα/ε, ἃ 
πύντος Ἴκουσε. 

ο 12, αυ. ᾖ συγγράφειν, ἐν οἷς καὶ ταῦτα. Ὁ. Ἡ. 

νν ή 
Π 

κ πι .. 

μον 
( 

| 

ΕΧ ΟΤΕΡΙΑΕ ΙΝΕΟΙςΙ5, ὅσα, 

ἆαπι, ααὶ Ρίο ἄαπα οἰευπι Γζβ(ηΠαϊ, 490 

Ἱποο]ω α αἶρος οπηπί5 ΡεΠΕΓΙ5 ΠΙαηΤΗΣ., 1116: 

οἶοπς αάῇσθςα, Οἱ] ΜειαἀτΙἁΦ ΠΟΠΙΕΩ» ΠΟΠ ο 

Ῥορε 1ηατε, εδ[ε {οπῖεη» επί πιθάῖα Πο”.” 

νε]ιεπιοπϊσῄπις οκιπάαπς, ΠΙᾶΡΠΑΠΙ ΕΠΟΙΑΙ . 

{οἴαπι οοΡρῖαϊη ἵπ ΓΕΙΤΑΤΏ» Ὁί Πές σο]Ιβεη : 

Ἡς Ἱποσίώ ΓΠβείεπτες, Ππαχίπηβπα ΡΑΠΙΕΠΙ 1 

Πεςο {ωτετο ΠΠαΠΙ. ] 

αεῖαία - 

Ἠας απ Βραᾗς Απηῄα {1Π8, αεί | τον 25 ν 

Ῥεπς. {5 νετίσβπια {εΓίρετε 8180 εἴ ας ημας ων 

1 Ίρος τες Πτ οσυ]αϊδ» νε] ος ο παμος 

οσι]αῖς ασσερετῖε. ΊΜαίτα απῖοη μὲ πε 

Ἱοτα {ο ργῶιθγπήβ»{ε, Πε» αἱ ϱἳ πο ο δ 

{οητ, {εήδετο Ίροιπι 419 Πάεπα που νο 

τας» αχΙ(Ητπατεηῖ. 

; κ, λλου ὁν 
μήτε αὐτὸς εἶδεν μήτε ὦ ο οἩ : 

πή 
ἡ 

πρ : τὸ 

' ! 
| ή 



σον πασακσασκενκ-ωσκο- 

ο ο ον ο  Ὅτ-.- 

ο. 

λα. 

τος 1]α οχιταχεΓΙῖ. 

Ῥαςσ. 995 

ος ΗΙΦΤΟΕΙΟΙ ΑΝΤΙΟΥΙ55. ΕΤ ΟΡΤΙΜΙ 

ΓΝΑΚΚΑΤΙΟΝΕς ΑΒΒΚΕΥΙΑΤΑΕ 
τε δε γεν εἰ απηπαμήδης ὑπ. ]παῖα γαγὶς εἰ αὐηήγρπήΐς» 

πο πε (γήεο πι Γι σοπυεγ/αο 

Α ΡΠΑΥΝΕΕΝΤΙΟ 

ΤΕΦΙΛΕ ΠπᾶΙταϊΊοΠες ΤΠάΙεΘ πο 
οοπϊπεηῖας Πρτο: 1η α1ρΗ5 π]ᾶ- 
σὶς Ἰοηίσα ὨΙα]εξίο πίτας. 6 
Ἱπόάο Βανίο οοπιπιεπιοῖαῖ» αἴῑα 

αγζκβππας εἰ αἶνεις, χε. 18: 
ἀϊοτιπῃ ἸαΗ(μάϊπεπι παρετε: απ 
(απααῖπιε ἁπα[ας, ἀαςεπίοτυπ]. 

.1πάος ρετήρει Ρ]άτες {εΓε εδίε, αμᾶπι υπίνετα 
Πῃτ πιοτια[6. Ως νειπιῖ ειἶαιη ἵπ Πος ἨΠανίο 

ἃδιε, αὐα {οἷα ΡεβΙαταπα 1 εὁ πα[σατατ. Όσοά 

ὕἶετα. πάος πα] αβίτος πποζιαµνπη,  Οποὰ 
[πάϊ πος Ρ]ανῆς, {εὰ Πάνίο Παππεξεεητατ, 1ος 
Ῥαητατρί Ἱαρίάε ΠρΙΙαΠΙ: -ει αὐοά Ίαχνι. Πρι] 

ες Ἱαρί]ιο» Ρτειϊο[ον 1π Παν]απι ἀεῖεξίος, (αι 
Βαδθετίοτυπι πεβοςϊαϊοτί5 {πετε)΄ 1ΠῖεΓ΄ {ε «οη/{εῖ-. 

Ώε εἹερῃαπῆς, απ1δ5 πιι-. 
Ώςε ραινὶς Ππηῖς, αρας αν. 

Ῥο αἱ] Ίοπρε Πιασχ]- 
τί ἀεβτπαητατ. 
ου Ιέογαπι {απὲ σαμάσ». 

-πηῖ.  Ὠς ανῖ ῬΠιτασςο, Ππραα εἳ νοςε Ποπι]πί8 
Ῥτωδίτα: ου πιαρηϊτιάο αεεἰρίιτῖς» Ῥήτρυγεα {4- 
οἷες ϱτ πῖρτα Ῥαΐμα.. Ίρ5α απίεπι οὔή]εα εδ, 
4 σοαπα 116αμε, αἳ ἴωπς εἰππαρατί αδΗπι15. 
{εγπιοσϊπαξατ τ Ποπιο: {εά Ππάϊςε,. (στᾶςε εἴ" 

αποταππς5 Παμἀο αυτο τερ]είήτ: απάε ο. Πτα] 

ααοτηηπὶς τε[ασεα Μαυπίαπτυτ. εκ τείία ε5[ε ο- 

Ῥοστθε: αωῖα Ίπτετ Μαπσεπάαπι σοηρε]ατ: αἱ- 
τυπα» δε να[ου]απι Παηβὶ πεσερίε ερε, πἱ αη- 

τήπῃ εἀωσαίατ. Έοης ααἴεπι αὐαάταπρι]ατΙ εοῖ; 

απηβίτα χνι. ουδίίοταπι, εἰ οἵργίαπι ρτοαπάας: 

εἳ παφυῶαμε σπα ταἰεηΠ Ἠαρεῖ Ροπἀο.  Λά: 
ας ἀά ἔεττο Ίπ Γοπῖῖς Ίππο: Ώπάε ἆμος {ε β]ᾶ» 

ἀἱος Παρις[ς Οτε[ῇας τε[ετῖ, αἰίετπι α τερε, 
αἸτθτιπῃ α ππαίτε τεσὶ Ῥατγ/αιάε, 4ε ει] 6ε- 

πογῖς ρ]αάϊο ερηῄπιας, αὐοά 1η τει 4εῆχι 

α πμυες εἴ ϱαπάϊπε εἴ νεητος Ὁτεπίςς ανετ- 
τηπσου: {οαιε Ἀοο ἱραῖπι Υἱάῑδ[ε αἲξ» δἱ5 α τ6- 
δα ΕαέΗταϊππι. Ώε σαπῖοις Ιπάῑεῖσ, αασά τηᾶ- 
φη]ταάϊηε εκεε]Ίαπτ, εἲ επι Ίθοπε ΕΠΙαΠΙ «ο0Π- 

δτεάϊαπτατ, Ώς πηαρηίς πιοπίδης επάς {ητάα εἴ- 
Εοάτατ εἴ οηγχ» εἲ αἰῖ Πρηατογῇϊ Ἱαρίάςε». Οποά 
Ίηρεης ΙΡ Πσείῖτας: εἴ {οἱ ἀεεπρίο πιαίοτ Υ1άεα- 
τας, αὔαπη αἱ 1Π εεγῆς, πα]ῖαπε Πα 181 [αί- 
Έοσσπτιτ. ΄ Βῖ τπατε Ιδίάεπι Π]μ]ο ππῖπας οοίε 
Ότῶσο: {αρετβείε εἶις πδαπε αά τν. ἀῑρίτος Γεῖ- 
νΊάα, Ιάεοσιε Ρί[εεπι πάπα αὐϊ αᾱ Τσγνογεπι 

Ῥτορίαςφ ασσθαῖε, νίνετε Ῥορίε: [εὰ 1ηξετῖης α- 

Ίαπι, ῇ Ότασε Ιοηυ] ἀῑάίσεηε, Ώε {οπιε. πα 

“Ἱερμαπιο,  δρϊοιία ρεᾶῖς Ιοηρῖτπάίπειῃ Ἠαρεπε 
Ματςμοτα 

ΕΠΟΡΟΜΑΝΟ.. 

δετα. . Ουοά Ἱπάας Πυν]ας Ῥετ «3ἵΠρΟΣ. ἆθειῖ- 

ΤΕΏΦ», ΙΠΟΠΙΘ εἴῖαη Ῥετιηεῦς, ἵπ απἱθι5 σα]α- 
της πα[ε]τητ αὐαπι Ιπάῖσππι νοσαῖ: εταδΗΠε, 
απαηταπη. ΡΙΠὶ νι, εχιεπῃς πιτίπαιο ῬαςβΙΙ5» 
σοπιρ]εξίαπτατ: αἰητιάϊπε επαπα πια] ἵπ πανὶ 
απς ἀθοῖες πα Ἱοπιίπες νείαι,  διΏῖ ΤαπιεΠ 
ειῖαπι αι πιασηϊταάϊπε {Παρειεηῖ εἰ ἀεβεῖαπὶ 5 
τς Ῥτοραδ]]ο εδε Ίπ {ρας]ο[ο πιοπίε: Ρεχῃή απο- 

απε ἀπμπηδτος ε8{ε, Ίτα ας πιας ποη Παβεαί τ1ς: 
“ἀπ]ίαπα, Πἴαιε ναμἀΙεβπιάς, [εὰ Γεπηῖπα Παβεαῦ. 
Ώε ἸΜατεσποτα απαάατα 1πῖες 1ρος Ρε[α, αι 
Εαοῖε οπήπεπα τεξετε, εἲ τπαρηϊταάϊπε Ιέοπεπι 
απατ, αἳ «οἶοτο 2 ΤΙβΙο εἴππαραιί ΙΠΙΤΑΡΗΣ. 
3 Ώυρ]εκ εἴ ἀεπτεπι οτάο, απτα εἰ οσοι Πο- 
πηηῖς, σο]οτε σῶ[Πο: σαιάαπι παρει, ἄναίεπι 
{σοτρ]ις 1π Έρίτο, «πὐ]το ΡτοΙκίοτεπι, 1Π απα 
θιίατη αοι]εις 1Παςῖ. ἱταΏςνε/ος εἴῖατη 1η σαπὰα 
ΠΠππυ]ος παδοι [πο εἲ 1ίπο. αθμσο Ἱπ {απΙΙΠΟ 
Εετι Γρισπ]ηπι ΠΟΠ {εοις ας {σογρίο. (μα { απἲς 
αρρτοριπαιαΠς {Ππια]ο ραηςῖε, εἰἴοαπε ΡΙΦ{ΕΠ- 
τ1ῄπ]α πποῦς 6ρῖ. Οποά {1 αιῖθ επ]]ηας «οπία 

Ῥερπας, εξ απῖο σαπάαπι εήσεπδ, Ἡςξ ἐκ το» 

αἆ ΡΙειμτί Ἱοπρ]τιάίπειη Ῥετεϊηρῖε: εἴ αποθςΏῃ- 
ασ χν ίσο κας τα «Ἡ . , ν 

σας Εοτίε, Πΐ5 εετιαπῃ Ἱπέετε πεζεπι» εχεερῖο ϐ- 

ει Ἰαηταόίπεπι Ἱππαί ἵεπαϊκμπα, 
6τωςσῖς Τοπαῖ Απιμτορορμασαπι, αποά τί 4 Ρ]- 
ΠπΙΙπα ᾖοπηίηος πεσαῖ ει αἴραπι Γασῖε. ΑΙ5 ἴα- 
ποπ Ρε[ηῖς αποφπε νε[ειτατ, ραβηαίϊαῦε ἔαπι πΠ- 
ραΐδας απαπι ασυ]εῖδ, ααἱ Ιας]απᾶο εβαΠ ἆε- 
πιο τεπαίσππτυτ. Έτεφπεις 1ὰ σεπας Ῥε]αᾷ εδῖ 
ἶπ ]πά]α.. Ιπτεγβοίπητ -εα5 Ποπίπες, Π εΙερμαι- 
ἄδις νεξίαι Ιπά6 {ααϊοεῖς ἱπιρειμηῖ, 6 1πάΐ5 
πωτται» αιοά πε Ππ{ΠΠποί οἳ τηπ]ία Παδετ 4 
πποίδας ἵρεοτιπι ϐὲ Πατηεῖς.  Έσι 1ΡῖΙ 4ε {αστο 
αἀσαάαπϊ Τειπτοτῖο 1Π ΤερΙο!6 ππαριταδΙα, αοά 

ΠΟΙΠΙΠΟ 9ο] 6ἳ 1μμπᾶ νοπετεηίατ. : Δά αποά 
αν. ἀῑετάπα {ραςίο α Ματάο πιοηΏῖε α[ῑςυ] Ίτετ ρᾶ- 
τοι, Πδί ρε Χχχν. ἀῑε 4πο]δει 4Ππο {οἱ 18- 
Πἱρετατ, 1άᾳιπο ρτορίει Γείεαπι, ηῖ ᾿οἴτγα αἀμ[ῇο- 
πεπι Ἱ]]αὰ ρετασαπῖ αἳ τενετίαπτατ. Τοπττιᾶ 
ει Εωἱρυτα εἳ Ῥ]ηνίΦ πο {ηπῖ 1η Ἱπάία, {εά 
νεπῖὶ εἳ ρτε[τοτος πη]εῖ: απ απἱσφῖὰ εοσήρας” 
τήπε», τομ.  9οἱ επαπι ροδῖ εποσίμπι Ιπη]- 
ἀϊππι ἀῑεί {ήρις α[βείε: τεαύα Π1ρτᾶ πιοάιπα 
οι ἑοτήάυπι ἵπ. ρ]αήπής Ιπαία ]οςῖ5. ο 

ΜΙβε Ίππο 1, Ἐμοᾶοιααπί νοτβοποπι αἆ Πος νὶ; πουϊ]ς 6ε ἀοότις Με]. Ηαϊπιοςο]άῑας- οἰάαίες: απαπι Π 
» ΟΠΗ (η1ᾷἱοβς ιήαςαυε Ππρυα Ῥυο]ΐος οοπιπιυπ/ζαΤεπλς Γαέεμπη ποβσπα 18 Ειοῖ]ο πάρσοδατώσα ἴπί οοπβα (πλην, 

μνας επίπα ἹπεοιρτεϊαΠοπες ἵπίε {5 οοπ{αΓέ ἀοξτοιαπι ΥΙΤοτπ1, α αμ δους 1απα απἱρ[ίσετα 18 

Γαη]{ἴοῃοπι Ἠαῦθιπις, πες θα τες Πέτα σαἴεῖ, 4ΗΗΠ1 Ώπης τατο ν]άεαῖ οπιπίᾶ» Νε 

ποτιπὶ Ιπάϊοο πα 
| {οπιρετ οεἷοίε Ἠος αρα! 

αλλλης πα Ἡ, ΦιορΏαππα Πἰς[ο τΓαηςιηϊδία!η Ώδης οοπνοτῇοπεπι, Ιπάϊσίο ΠοῬί5 αἰδάεπι πιαης5 ΡΗΠΙΙ άμαρις 

ΡὰΡε]]ῖς αἰίαιιοιῖος ἴπ' οτα πἀροῄτα. 
Ἰν Περι]ας αά ο/η αάρο[ιὴς Η. Φέεβῦ. 

ο ἑμεημς Ῥ]ηπαυπιι 

ω ο, ΤΙΌΤΟ ἐρυθρός, α[γ/βεεγάέ Π. ο/6ρῦ. 1 ! 
τες, //οηεύας ᾖίο Ε]. ιεῤῥαπ{ μήν. . 4. 1 εδέπΙΡΙο πιεπάοβως αε[υγίριο οσον ο πο ον ο... 

ο. Γηρ]αεκ τρίσιχοι ὁδόν- 

ππππηΏ 3 
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η ΟΤΕΗςΦΙΑΕ ΤΝΡΙΟΟΕΥΜ ΕΣΧΟΕΕΒΡΤΑ 

πηῖρτείο ποῦ α {οἱε ε5ι, {εά πατητα. υπ επίπι 
1ΠΤΕΙ 1ρδος ετ γἱτί οἳ τηυ]ετες σαπάΙάΙσαπ, ει 
ΏΒΠΙΕΤΟ Ῥαϊιςίοσεδ.. Έτ ν]άϊδ[ε {ε ἴα]ες εκ Τη- 
ἷα {επι]ηπας ἀιας εἰ ν. ντο αιέϊοι τε[ίαῖις. 
Ἐϊάσπα παττατ]οηῖ ἆς Γοἱε αάῄτπετε νο]εης αιιοά 
ΧχΧν. ες Ἱπ Ἱπάα {τοτε αξτειι Τεπρετεῖ, 
αἀά]τ, Ἰρηῖ εκ ΑΕιῃα Ῥτοππαπαπϊε επ αἱΙα 6- 
να[ϊεπτυτ, Ίοευπα απεπάαπα 1Π πιεάίο, αί ΤΠ 
ὀεραητ Ποπιίπες, ΠΟΠ ενα[ατ. Ἐταπι ἵη 74- 
«ΥΠΙΠΟ {σατητίδίπες εδίε Ῥήείτετας, υηπᾶε Ρὶχ 
Παπτίατατ: Ίπηπε Ίναχο Τοηπίεπι, ππάς ΠΙΘΓΗΠΙ 
αἀπιοάυπι ἀπῑσε απαπἀοφιε ρτοΏιμαϊ. ΄ Έτ αποά 
1ρηῖς Πε Ιηκία Ῥμα[εμάειη Ιπιπιοιτας, 1εΠΠρεΓ 
αἴάεης ΙΠ ρεῖτα ἀῑες αἴαιε, ποξζες πες υπάα 6κ- 
ΠΠηρυαϊτατ, {εὰ πιασῖς ΙπΠαπππιειατ: {εὰ Ποτεα 
ἴαπάεπ1 ἀοππειΗτ. ἶπ πιεᾷῖα Ἱηάία Ποπ]πες ᾱ- 
δυπῖ πρ, εἰ ποπήπαπιυτ Ῥγρπιδί, Ἱίπσια α 
εεῖετῖ {Πάίς ποπ ἁῑ[ετεραπίες: [εὰ Πατυτα Ρε» 
παπι Ρηῃ]]α. ΊΝαπι οηρδβπιϊ εοτηπι ΡΙΠΟ8 ςἱῖ- 
Ῥ]τος Ρ]ετίαιε {εαπΙσΠρίταπΙ αηριπτ, . Οαρί]- 
1μ5 εἰς ρτοιχ]εβπαις ἀεπητίτατ εἴῖατι αἆ Ρεπι]α 
Ἠδαμε εἰ ΙΠ{ετΙΗδ, ΆΒατρας Ιπίετ πιοτία]θς Ἠα- 
Ῥεπί πιαχίπια. Όματε πδὶ α Ἱπ[απι εΧσΓενθ- 
το πιαρηΙμαΊηεπι, νείῖε απιρ]ης ποπ Ιπάμυπε, 
{εᾷ «πρ]]]ο Ῥοπε ἀεππιταπι αὐ. οσοιρἰΠο π[-α 
ΡορΗτες ετ Ῥαϊρ «τῖπες Ρεάῖδις ἵεηης απίς 
Ῥτοϊεπάιπτ. ἨΠ]πς ἀεπ[ο «φΙ]οτΗπῃ απηί δι {οἴ πι 
οἴτευπι[ερεῖ «οἵρι Ζοη8 605 «οπ/ηριηῖ», οἳ 
Ῥτο γνείµτα Ἠαδεπι. Ιπραεπ ΡΓΦΕετηῖ οΓα5[ΗΠι 
ει ριο]Ίκυπι, πε εἰ αἆ ταος Ίροος ρετηραϊ, 
«οπιρτεςῇ {ηπῖ παπῖρις εἲ ἀείοίππε, Ῥοσοτα 
Ἡοτήτη, ονε5, Ῥονθς, α[πῖ, τπαρπ]ταάἶηπο ατῖς- 
ἴεδ πο πιη]έμῃ εκεεάιπῖ: οα1 οιἰαπῃ εἴ πι] 
ετ οεἴεία Ἱαππεπία ατίεῖε ΠΠ] Ππρεταπτ. ῥ6- 
ἔαπτητ Ιπάοταπῃ Τθρεπι ΡΥΡΠΙΒΟΓΙΜΗ σἴτα][ε 111 
τημα, Φαριτατ επ]πι ΠΠΕ ερτορ, 11(ςΠπηὶ 
πῖεσῖπαι, εἰ αἆ Ππάοταπα Ἱερες {6 οοΠΓΟΓΠΙΔΠΕ. 
Ίμεροτες εἳ νι]ρες ποῦ ορηίρι5δ, {οᾷ σοτνὶ οἵ 
πη]νης ες ςοτηϊεῖρας ααι]]ίδαμε νεπαπίατ, δίᾳ- 
Επυπι εοι αριὰ Ἠ]ος 196σο. 1 Παβία 1η οἴτομίτα 
οοἵπρ]εχαη, 1Π απο, Π νεηῖας Παρετβείεπι ποη 
ςοπηπιονεῖ, οἶεμπα {ηρεΓπαϊαῖ: Ῥετ ασ ]επιρῖς 
νε], εκ πιεᾷο Ιπ α[ηπι {αυπι Γσαρμ Ἠαιι- 
παπι. ῥε[απιο ἴαπιθῃ ΙΠΙΘΓΙΠΙ 4υοαιθ’ ΙΓ ΙΠΤΙΣ 
εἰ ο Ιαρ]απάῖους εχρτοδ[ο: [θά Ιαουίΐτε εί ρτᾷ- 
Ώαρηας, Ῥίσες ετἶαπι Ίασμς Πῆς αἩετ, Μαρια 
1ριάθπα ροή εορία, ει ατρεπΙ[οάΊη(Ώ ΠοΠ Ρτο- 
{ηπάδ, Ῥτοξαπάίογος οΏΊπῃ ο5Γο ΡετΏΙδεητ ἴπ Βα- 
ἐῑῖδ. Ῥτοδιεῖι Ππιι] ατυπα ]ηάῖα » αιιοά ἴα- 
ΊΠΕΏ ΠΟΠ 1π. Παν] τερεπίυπε, εἰαμηῖηυε, τϊ Πε 
1Ώ 2 Ῥαξίοιο Πμνίο. θεά οτουτὶ οἳ να[] Πιῃί 
ΙΏΟΠΙΕς, Ύ1ος ΟΤΥΡΠΕς {ΓοπιεπῖαΠῖ, ανες αα- 
ἀτυρεάςς, αἩ πιαρπ]τμάϊπα Ἱπραπι, οτατίρης οἳ 
πηρυϊρης Ίεοπεπι Ἱεριω[εηῖαηι, ΝΙρτῶ σοίςΓο 
1Ώ «οἴροίε ρεπΏς, {εὰ ἵῃ ρτασοτά τύτ. 
Ῥει ας Πϊτ, υἱ απτάπι Ί]]αά 1η πιοπεῖρις εοΡΙο- 
{απι ἀϊβιου]τες ασι]τί Ῥοεῇτ. Όγες [πάοτατη 
εἴ «αρεῖϊῷ πιαῖοτες α[ηῖς; οἳ αμαϊείηος Ρατῖμης, 
{εποφφι1ε πἳ ΡΙαηπ.  Οαπἆω ἡὶς Ρτο]ῖχα, αμα τηαϊτιρης απηρυταητ, υτ αἀπι]βοπί πι ἃ- ΡΙΙΟΙΕ8. διΗ5 απῖεπι ηος οἶσιγ ηος αρτε[ῃς Ία- 
ΡεῖιΓ 1Ώ 1παά]α.. Ραἰπια αριά ]πάος, Πατάπηαυο 
σ]αηάες Ττριο ρταηᾷ]οτες Βαῦγ]οπ].  Απιηϊς 
αμΙάαπη εΣ Ρεττᾶ τηεὶ Ῥτοξαπᾶῖς Μι]τα ἁμίῃς 
οοππεπιοταῖ ἆθ᾽ Ια{Ητία Ἱποοίατατα, ετ Ππδῖο 
ειδα τέρεπι» ΠιοΓΠδᾳΝ8. εοηῖεπιρτα, 1οης 1Ρῖ 
ει, οιήις απαπιρήπι μι Παμε αφπαπι, ΙΠ ση- 

Ὅ46ἱ πποτεπι σοαρυἱατητ. . Ὦε «οαβυ]αῖο Ίος σ0Π- 
ττῖτηπι {4 αἆ ττίαπι ομο]άπι Ῥροπάιδ ἀθφογῖς α]ῖ. 
ευ ευπι ἆηυα Ρίδεπάυτα, «1 Φευπαμε Ῥετερεγί: 
επαποῖαι, Ὑττατ 6ο τεχ { φῶί]οπε ἆᾳ γεὶς 
Ἱαρεπάα νετυπι εχρΙοτατε {αϊαρί. εοπ[ερ[ας, 

΄ 
. ζ 4 ἳ ; - . 

Τ. [ία [ρρ]ροί ουές[ νο [γή 9. δέ δίο αιρημοη(ὴς (1//εή! /ογ1ῤρεγαί Ὦ 
σος {Ηπ1ρία ᾱ [ογ1ῤο περ]ἠρεη/έᾳ., α Ποδί αφ ἠηήε[ά: «ο {εο ΜΗ6ΙΕΓΠΗΜΗΣ) 

τποτῖοπι Πδἱ οοπ{ς{εετε Ἰαρεῖας, Πο ορ 

[1ο {ριας τεβΠπιοπῖο, ἀῑπητεῖτατ. ο | 
ΠΟ 4οἱοΓ6 αρῖτῖ, απῖ οσυ]οίυ αβῖι τν 
αιῖ οτμσίατα ἀεπίίαπῃ Ιαροταῖ: Πες 08 ο. η 
ταϊμτ, Πες ΡηϊτοΦϊηί οὐποχίμς εδ. να 
Ίοταπῃ {αρτα «επῖαπι αἆ χχκ εἰ ΧΧΧ ος σον 
ααὶ ἀἰπησβπιε νίνιπε, αηπος {8 εΧτέΠ τν ο 

Ρέῃς αριὰ εος {ρΙΤαΠΙΦΡ Ιοηριταάης, απ πμ 
οἷος Ρυχριταπα τείετῖ Ῥα]εεΙμαΏς ς πως 
οαπάΙἀΙσ παπι εξ πι]. Ρίαπε ἀεπίεδ. ελ ίν 

ο πποπῖρις αΠμαοβοβιηϊς» απἀε ΠΤά8 αι 
Νο πιοτάει απίάεπι: {[οἆ αι ν πα 
πηηοπίε, αἳ πιοποῦταπα Ί]αά οπιπῖπο ολ 
[ας Οαιᾶα [μρεη[ις ἀπρίες εάῑς άμμο 
εἰοδίη ἔοιππα οἳ πίρτιπα: Ἰῑπά Ὃνμό βλ. 
ἀε[ῆ]]ατ, ος ε πιοπιο.  Οποά έ ἓρεοβίπι 
Χίο, Π Γε[αππὶ ππεη[ατα Ῥίοριπεια» ος ρε πᾶ- 
επεσαῖ. Οετεῦταπι επῖπι Π15 481 εν ῃ | 
τες ἀεμαπε[αι. Αἰεταπι νεο Ὃ πιο 
ΡΗΙΠίβα Ῥετάπαῖε, ει Ρε αππαπι νὰ παπι ί- 
ππαϊυταῖ, Ώε αν]ου]α εἴἶαπΙ Νε :. ΠΟΠ 
«ΤΟΠ (αιοά Ἱα[απι Πρπϊβεαϊ) 
πια]οσ] υαπι Ρρετά]αῖ οὔπι Εδί- ἴαπτατ,  1π- 
ππεητα αἰνὶ ἀε[οαϊε, ιἲ πο πύπά πως, 
γεητα απῖεπι { α [ε[απιί ροσε ο  ρίίς σα 
Τπαπε {οροί Ποπιίπεπι «ΟΙΓΠΙΡΙ52 : ῄιιπι {οἷίς. υΙ- 
{α Ίπάς ἀοιπιῖτ: ἴαπάεπι {0 οεζᾷ ν 
τν οχίταπι {οττυτ. ΤαΡΠη ΤΡΙ Γοῤοπάσινί 
τεραπι ἀἴεππι, ον πιιρηϊτυατης ἰς: π6ο Ώ9: 
[οὰ ἵη τερῖϊ ταπταπι. Ἰπνεπίεας ΠοΙ ζο]ας Ιαβεῖ, 
τεπι ἔτι, πες Πδηπι: αν ΠΕΙ 
τηά]σθς, 6πδπθ οταδ[α5 {ΗΡίΕΙ ας απ, Ησεο 
εἷης πρὶ ΠυΠκβπια εδε απαπῖα ΡΙ8 ος 
ταᾶῖκ πἆ Γρίιμαπιῶ ππούυπι ΓαπηρΙᾶ ο απ 
αρρ]ιοῖτα {πετίερ οπηπῖα αἆ {8 ρς ριθίεῖ ς 

αἴρεπίηπι, ὤ5, Ιαρίάες, εἴ ηΙΠΙ] Ἡ ἂν βιοήο 

Ιοέξταπα.  9ἱ αἲ ουρία πιοάμπι 3 μις πιαχί- 
ατιταΒῖτ θεαπῃ ον ετ ανε. Ἠδε ο ᾖ ες 
ππαϊῃ νο]Ιοτήπι ῬατίεπΙ ΥεΠαΠΙΙΓ, α 4ο 1 

Ώσετε νε]ῖ, πι ετἰαΠη 3φια οοΏςτέ αι ἐπί, 
ἀῑςα αμαηϊαπι ορο]ας αρρεπάτι, 1 Ὃ οράπροῦ 
εἵτο: εἲ ςοηρε]α[σεῖ. “1άεπῃ οἳ νίπο ρὰ 2ΙΤΘΙΟ 
παπί πε ἱροπα τταξίαθ]ς ματ σεταἩ: ος τοις: 
ἀϊ Πηπε[οῖς ἀεπιο. οα[ίαςῖ [ο ὀλ ρεῃς 
ἀἴμπ.  Εἰανῖις ειἶαπ εδῖ Ρεί ἡ τισ μν 
ποῦ. ΠΠβρηις» Ἡ Παάῖα Ίβο ΕΠΙ οροής, ἄἱ 
Ευα Ηγρατο]ο ποπιεη» ἀμοά ΠΕ. ρεί 
οπηπία Ὄοπα αἀξοτι. ιο απο, στι ατθο: 
αἱες εἰεξίταπα ἀε[ετι. 1π πιοβανος ΠαϊΏ μμ 
τε α5[ο αἴπης ααιὶς Ἱππηπεηίςν” ἁορμα 2010 
ΙῃΠ πιοπΏῖρις αυ ἁσπιαπαῃῖ) ὃν ομιπε, πν1 
ἵεπιρις εδῖ, «ο ΙαςΓΥΠΙ85 κα μα, αἆ 11” 
ΠιγράαΙω απ Ρίπης, ααῖ τά Επ η ο 
ΠΤΏΙΠΙ Χχα ἀἱος Ίη απΠΟ: 40 τς νοσαπι δλρίὰ 
ἀεείάιππε Ἱπάπταπειτ, Ἁοος 6, ἴπᾶε {ιςςἳ» 

οᾖοἵαπι, αιοάἀ ἁμίοε εδῖ έἴ απι 4ΤΡΟΓΕ5 ς 
πα ]πά οοἱῄραπυ. εξ ΤΗ ρε απ ποιο 
τᾶσεππος υὲ νίπς» εἰ ἀεἰπΙ 18 οπαί 
Ῥοηιιοῖς. Ίπ πιοπΏ δις [λ]ς : ματ εἴ 31 Ἡ- 
ριητ, αιἱρας σαπίπιπα εδ - : Ίαπι ατΠεῦ 
δεβαπτ ε εταταπι ρε]βδιδ» Ώξ σαπαπα 1200 
ΤΠ ΨΟΟΕΠΙ ΡΓΟΓΕΤΙΗΤ», {9ά ΤΕΗ 
ετ Ἀ]π]απ, ΄ Αιαας τα αν 4 
ρυητ, Ῥεπιες Πιί [απῖ τν δι | 
πηδηός νατο βπηί]ες, Ἰἶσετ ΡΙΟΧ:  Ἔηάμπι 9 
τωρίπαί,  ἹΜοπιεραιε Ιπεο]αηί Ὁ, Ρειαπαί 
Ύπε Βανῖαπι.  8απι εἰ Ώ] Ὃ οδῆι αμίρυς ον 
Ἱπ{ή, πε ει Ἱπάοταπι εετ» - «δει αὐδ 

ςοπ/{πειαάο Ιπτετοθα[ς. Τατε[Ιρ η ον πο Ρο5’ 

αὐ Ί]]ς ἀϊεαπευς: νεταπι 1ρι ας [ες ἤ ηἰδ- 
{πε {ρά Ίαιτατι οἳ πιαπίρας ες αρ 5 ΠΟΙΠΙ΄ Ἰπάί ΟαΙγίον η οπῖ υἲ {τά οἳ πιαῖ1. πί 

: σος ομή]ὅ 
εέϊο ---9εᾷ εἴ, ὥιρῖα υό 
{1 64 Μο ρΤ 

αἰμά ἐπρ μ/ήρηρας/ὸ ροή.  ἡ. ΡΙά ΑραϊματοΏίά, ο1ρ. 38. 

πε εχεις 



! 

στο Ώγὶο αά Ππάοταπι τεβεπ ΡεετΗΠΙ. 

παβε, ααοὰ. Ὁταςίς εσι ΟγποσερΏσί]. Οετθ 

Ώμπισγης αἆ ἅιτ πιγτ]αὰες {Ε εκτεπα!τ. Λά {ος 

τος Ἠμίης βινή πα(οἹεας 8ο Ρυτρυτεῦδ, 41Ο ΡΙΙΣ: 

Ῥυτα΄ Πηρίτατ Ποῦ. ἀετεπας, 41.πῃ 6ταῶσαςν 1π1ο 

1 ΠπΠιο Βοτίά]οτ εδι. . (τεαητυσ Ιῖ ΡεβΙο]ᾶ, 

ουαΠίΗς σι {σαγαῦεοας, 11βοΓΕ οἰππαῦατί5: αὐ]- 

δης Ριπ]οΏρί [απ Ρεάςς, ππο]ἱεεαμε {απτ αἲ νετ» 

η, Ἠατυπι οτία5 εδί ἵῃ ατροπθας εἰεξτ[ε- 

το, απατά Γυξτς αττοὰυηῖ αοἳ εοττηπηρυΏῖ » 

Ἡτ αριά Οτῶσος ΡΗΙΙΗΤΕΒ (νο]αςι) νΙηάπῃ Ρε- 

Πς, Ἠ] Ἰπ[εξς Ιπάὶ οοπιµ{ῖ Ῥιπίεςας νε: 

Λος οἱ τωπίσαο» 6τ απἰσαίὰ δει, Ππιπριπῖ» 

οι ἠπᾶωνα Ἰῶς πη]ίος θ5ε Ῥειβσα. «ΌγΎποςς: 

Ῥμα]ϊ πιοπιαπα Ιποοἰεηίεδ ποη οΡΙ5 εχκειςσεηῖ, 

[ρά εκ νομαιῖοπθ νἰδιταπε: απ οσεσἰἀετηηῖ, 

αὰ {ο]ὶκ ἔατνοτεπι αδίαπε,  Τϊ ππυ]ής Ῥεσοι]- 

Ῥως αἰεπάϊο ἆαπῖ ορείαπα, αἳ Ἰπῖε Ίο σᾶ» 

Ῥτῖς ο αῄηῖς: Ὀἱρυπίαπε Ίας ππεαπα εἰ ἂθοτο 

(επιρεταιυίῃ, εχ ον]θῦθ. Ἐτυθίδις επαῖι οἱ- 

Ῥίασμοτα υπἀε {αςςΙΠΙΠα οχΏ(Ηξ, νείευπΙΣ, 

ευτη {ες ριωάυἱαίς.  Η15 τοττεαδε]ς {ροττας 6οη- 

{πτοῖπαπες Ἡτ αρηά ΟΤῶςο Πτ μνίς Ρας. ΊΝαπι 

ταῖες ΟγποσερΒα Γεχυηῖ» απίρια8 Ἱππροῄτᾶς 1]]ο- 

τήτη {ατοῖηας αγεμαης: ἀεαε βιέία εἶμδ α1ρο- 

τς εἲ ρυτριτΏ Ώοτε αὖ 1ρᾳφ εχρυτραῖο εἴ ἆς 

εἰεῆτο σοἷς ταἰεπτα ΠΠβι]Ι5 αΠΠΙ5 α[ροτίαπῖ. εἴ 

τοῦάεπι ἆθ ΡΙαΤΠΙᾶΟΟ» απο ΡαΠῖοξο ΡάΠΠΟΒ ζ0- 

Ίοτα Ἰηβοῖε, ΊΜΙΙε εῖαπι εἰεξὴί ταἱεητᾶ απηϊνεϊ- 
Οεἴετα 1η- 

ἀῑς τταη/ροτιαϊα υεπάπηῖ αἆ Ρᾶπες, {ατ]ηᾶς εἰ 

κγ]ηας. νείῖες οοπηραταΠάΙΠΗ. 
πΓεπάυμηῖ εἴΙατα 

εὐ[σς, αιήρας αἆ Εετας εαρἰεπάα5 παητασ, ΕΙ 3Γ- 

οὓς οἳ ἱαευία. ἴασμ]απα] επΙῃ εἴ ατει ΕεΓ]επά!1 {ο” 

Ίετώα εχεεΙωπὲ: {εὰ ΡεΙογαΠη ἱπρεητ», αὐοά 

τμοπίος Ἰηγ]ο» ει εχσε]{ος Ιπεο]ηῖ. Μπεία εἶς 

απϊπιο 4ἴοφπε 3ΠΠΟ ΤΕΣ ετορᾶί ΧΧΧ πΙΥΤΙΛ4Θ68 

ατοῦυπας οἳ ἱΓβυἱασαπ ΤΟΠΦΕΠ» Ρε]ταγατηαπ6 

ἀιοάθοίπα» εἰ β]χάος. πἰππββΙεΒ πήε, Ἆες 

Φάος Παδεπε,. {εά ἰπ Γρεαηεῖς γεηαηατ, Έεταν 

ποι ἰωπίωπι {αρ]τείς οἳ (ζαρυ]ί5 1η νεΠαῖα ἄο- 

πωαῃις [τὰ οιίαίη Ιπ[εξχαπάο α5εφαυπία εἰ Ῥτό- 

Ἠεπαμπε,  Ίαπι ροπαίτιο ουΠας να]εητ, ἵ- 

«Χοτος Ἱ]οτυτη ἵπ Πορυἱος ππεπ{ες Ιαναηῖ {επιε] , 

ουπι ππεπβτια εἶ Ρτοβαυηξ» σετετοφῖ πεμῖ- 

τητί α ]αναστὶς αυ{Ηπεηῖ: τΠΦΠΙΣ ἵατπετ: 

αὐίυμηε, οἳ ἴες Ρεί ππεπῇς {ράΕΙΗΤΩ οὔνο μπβυΠ- 

τας. Ψε[ῖος πος Παδεηῖ ἀεη[ας, {εὰ αυαῖη 16: 

πιη]σβπιαδ» ε ΠπιρΗςΙρ8 σος, απ νΙΠΙ ταπῃ 

τημ]ίοθς,, Ὠϊπκβταϊ απΐδεπι 1η6ᾶθ ρείίαης, {9ά 

Ἱοχωπι [πε Ρετραιεῖ. 1μεξε 1ρῇ5 ποπ {ηΠῖ, {εὰ 

του εἰ ΓΠπαρα]α τα/σα, Ορι]επσβπιις 1πῖει 

ϱο5 σαπ/ιας σαἱ Ρ]ασπιάπι εδ Ῥεσοσί5. ΘεΙεΓᾶ 

Ῥοποτυπῃ Ρεήπἀε ας Υηἱβατ] Φ/Ππιαίατ.  ζαι- 

ἁαπι οπιπ65 ρεβαπι {ωρτα οἶμηος 1ηχίᾶ τΏμ]ΊεΓε5 

ας νὶτὶ, ΠοΏ τε 4ὐαΙΏ 3Π6δ» {ζὰ ΡΓΟΙΙΣΙΟ- 

τοπ 6ἳ πηαρίς Πήπ[αίαπη, ΟυΠῃ {επηϊπ]ς πα][σεη- 

τησ ἵη αμαἴεΓηο ΡοπεξΗ Ῥεάεδ, ϱᾶΠΗΠΙ ΤπΟτον 

Ἱδαπι αἴτετ 1ρο» σοΐτα (1πρθ. Ὀταιε Ἱπ {απ 

Ίτα Ιοηβ] πι 1ΠῖΕΙ ΟΙΠΏΕΒ πιοτῖαἰες 1, 1: 

(νυπῖ επίπι 4ηπος τχκ οἳ ο, ποππυ]ί εἴἶατῃ 60. 

Τζ]πα ος νΙταπι Ρτοάµσετε αἶος ΡετΏ]θεηῖ αἆ 

βιν]ῖ ἔοπτθ. Ίος 6επας Ποπ]πίπι Π]ρτο ἐδί 

σοἶοτε, υῖ εἴ οαῖατΙ Ιπαῖ, ΠΙΠΙΙαΙε ορετί ἴΓᾶ- 

ἔπατ: πες Πιρίοις νιταπῖ, πες αφπῖς παπι 

τοβήηρυυπε: {εὰ πωπιετοβς Ρθζοταπῃ ρτερῖρις ᾱ- 

Ίεηάϊς Πμάαπῖ, υί Γ{μπῖ Ῥονεδ, ζαΡρε]ἰᾷ, ονε5. 

Ίλς ειρο Ρίρυπε, εἴ Ρίστετ ος ηΙΠΙΙ.  1ηέαης 

ἵῃ Ἱηςειω εαἶτις Παϊθς ΠοΏ Παρεῖ ΡεΓ[οταῖᾶς» πες 

{ερες σογροσί5 6 Ρο[εΠοΠΡΙ5 εχεριπῖτ: [εά «ο- 

Χαδ ου]άεπι Ἠαδεῖ, {οΙ4ΙΠΕΠ νετο 7 οοσ]α]τ. 1- 

4εο ΠοΏ «ασατο {ο πΏδετε 95 Ρετθεπί α]ά- 

Ὁ ᾶν Ίπιο 
11 Ὁογ/βομο σοα]ηῖτ» {η ελεηΡ/ο θΗΙΗ5 

αἳ πες εαςῇς, 

Ίπ5 ατάοτεπῃ εἴ νε]οσϊεαίαπι οἶας ΙΠῖεΠαΙτ, 

τς απεπηόβαίη 1Π Τειταν 

ολ 

ΙΝΤΕΠπΡΗ ΛΑΥΗΒ  ΒΗΟΡΟΜΑΝΟ: 880 
ἁάπι επ[οὸ αἀβπιί6, ποῦ οἴππίπο Γρἰοίατι; {τά 
τητρίάμη, - Ῥοδταυαπῃ 1ᾳίτατ τπαπε 4ε Ἰαζμε Ρἱ5 

μετίπε, δὲ ἀῑεὶ πιεᾷῖο Ίτετιπι Παμίεήπε» ταάϊ: 

οεπι αριὰ «ο ἀάίσαπι εδ[ε τΓαάπηϊ» αμςβ Ίας 1 

νεπιχίσυ]ο σοπ[οἰάατῖ πον Επί ας εοπιεβἁ 
οἶτσα νε/ρετατη Π0ἱ νοπΙτατη σοποῖµαπτ, ει Πη6 

Πποἰσ[ῖα Ῥετ νοπτα αιπέτα τεςίαης: δυπὲ 

Ῥταίείεα Ίπάϊς 8ΠΠΙ {γ]νεβτεν εημῖς. Ρα165 εἲ 

αμαπάοαε ΠΠαΙοΓΕδ, «ΟΓρύ5 αἰθί, σαραῖ ρὗτρια- 

το, οὔτιυ]εῖ Ρτῶάϊ οξ]18, αίοις Ηπηπι εδε 

σοτπι ἵπ βοπίο ουδίταίς,  ΌΏμοά ΙΠ[είας Ίῃ εΟ 

οσἳ, αἆ {ΤοΠίεΙ νεΙρεΠς Ρἶπος ΙοΏβΤΗ Ῥαίπιος, 

οπυπίπο αἰθαπα: ααοά [ασ[απι τεπάϊε, ΔεΠζασῃ 65ἳ, 

Ίάᾳμε ρηπ]ςθο τάροτΕ οχσα]τ.  Ἐεασυπι 1Π πε 

ἀίο ΠρτΗϊη εδ. Ἐκ 6ο Ροευία σοπΏς]μΠῖ, Ἠπγ 

4ς αιἱ Βἱμαμας, {ρα[πο (ας πατταης) ΠΟΠ εοῖ(ῖς 

ρίσπίυσ, ηες ΠΙΟΤΡΟ 3610: αἀάε, αασά πες νε” 

Ώσθπο {αζοιπιρήπε, να απῖε, Πνα Ροδῖ ϱἆ ιἆ 

6εῃις Ρροεμ]ς νεἰ ψΙπμπι, ν6ὶ απατά απ απά 

αωϊάνί μἱδείῖηι. ΑΙ αῑάεπι α[ιπὶ ταπι οἰσα- 

τος τω Γἱνε[ες, ες αιἰσα]ὰ εδί {ο]ιάύηβι]ο- 

τηπι απἰηαπΒαπη, Πες ταίο5, πες Τεἱ μαῦεπι; {εά 

Η] [ο] ες τοχί]]ος αἳ Ῥί]επι ἵπ ερατε βαδεηῖ. Τα- 

Ίμς οετεε Ρυἱσειείπιης εθὲ οπιπ]ᾶτη απο πια νι» 
ἄετε εοπΏρῖε, Ππιῃς ϱἳ σοππρατ Ῥονίπο: [εὰ 
ταν] Ἱπ[ατ Ρ]πηδί, «οἰοτε Ρεπῖτης εἰππαῦείῖ- 
πο, Ἠεἰοςίτατε Ίος απηπιαὶ εἳ τοροίε Ρο]εί / 

πες αἰῑπά απἱρρίαπι Ρετ[εφπεηάσ 
Ρεηαῖρίο τατάϊας επτήξ» 

εο πηϊταΡ]- 
Αα 

{άπα ΤαϊΊοπε σαρὶ Ώῶς Ῥε]αα ΠοἩ Ροῖερι { {εά 

αυαπάο ἴεπεταπι αάμαςε {οροίεπι αἆ Ρρα[ευα {6: 

ευπι οἰτοηπιάπσαπε, α- πηπιετο[ο εαπίτατα οἶτέ 

οµπινερά, Έρετε ἀε[ετῖς ΡΗἱ15 ποἰαπῖ, {εὰ 

οοτπαυπῃ Ίδι ει οαἰεῖαπι ἹπρεϊἩ εἲ ἀεπιμπι 

πποτ[α Ρυβησηῦ, πιμ]τοδαας ειο» ϱἳ Υἱ:05 ΙΠῖεξ» 

ΙΠΗΠΤ. 1 

1]]αά ας[εφαΙ ναιεῖ. 
{εὰ απο ἀϊπιας ουπ/απι Ῥει[εαβίτας, 

Ορρίαπιωτ ταίπεη 6ς 1ρῇ {[αρίτς ε 185 

ου]ῖ σοπΕεδΗ:; πατη {αἶνα 905. Υἱἴα ΠΟΠ οερετῖθ. 

Αι σΆγηθς Ῥτορῖςτ απηατμάίπεπι Πἰπηαη αὐ εία 

{υπῖ αἴεπῶ: Ῥιορία α[ταραίοθ εἲ «οηπα ἴβΠ” 

εάτη εχροίπητατ. [π Βυνῖο ΠπάοΓαπη γειπιῖς πα" 

οἶτας ἔοτπια, αμα] ἵπ Βεαραδ αφ[οίεε, να εαθῖ» 

ἵοταπι, Ίπτετάαπι Ρίας πΙπΙΣ» Ρτο]ΙαΙέαζε; 6Γ3δ- 

"Πιμάίπαε» απαπτα νίκ 43 ανπ βπποτησα αἀο]εςε 

:οεπιῖς ππαπίρας οοπιρτεμεπά! αεαί. 

'Ῥοπε ἀθηῖες, αἰτετάτη Γαρίᾶν 
ΒϊποῬ Πᾶ- 

αἰτεταῖη Ιπίᾶ εξ 
αμ]σαμ]ἁ εοπεϊρετ]πε ἀεπερας, ἀεγνοταης. 1η. 
ἐοτάτι Ίη Βαν] «ῶπο σοπηπιοταπίας, ποξτα εκ- 

{ρααητατ. «Έτ απἰσππαπε 1ίοταπα Γοτῖε οβεπάε- 
να] Ῥονεπι, νεὶ σαπιε» 

ἰαπι, ππογ/απιααθ ΙΠταἰεητ, εοττερίαπι ετἙ]1ὲ 1ᾳ 

απππεπι, 6ἳ (οσῃ νοταῖ, Ρίῶῖετ αἰνυπα. θαρῖ- 

ἴαἵ απτεπ Παπιο Ριῶρταπάϊ, επί πωάπς αὐῖ 8- 

ρηµ5 Πτ αἱήραιας» εἰ «αἴεΠ ΕΧ {εττο ἄςςοΙΠΙΠΟ- 

ἀαισδ.  Οαρταη ὧῑες χαχ [Πρεπάπηϊ ναμς {π0- 

Ἰοάῖς. Ἔαπο Ρ]ηραίς εΧ ἑο Ιάπος ἀείη]]αι αἆ 

Ποπιίῃας ἀθσεπι Αιίσα5. Εαρῇς Σαχ ἀῑερῆς» 0. 

ἴοέ]ο ναιπιῖ, οἶευπι Ῥεπε «οπά1ἔΗΠῃ {ο Ππάοσιπα 

τορὶ τταπ/ροίταητ, Αἰτεῖ επίπῃ α]ιαυ]ά Ίπάε νεη: 

ἀἴξαή πο ἠσει. Ίσο οἰεππῃ οπϊουπηιε τεί αἴ- 

Ευπάϊτσ εαπι Ἱποσπάϊτ, εοππρηπταυε ρπα εἴ ᾱ- 

πἰπια]ία, πας αἰία ππατετία εκ[ἠηρυϊτάς απαπῃ 14” 

ρο αἳ {ΡΙ5ίΟο Ίμτο. δΠῖ αΓΡΟΓΕΣ ἵῃ Ιηάΐα εχςεῖ- 

{ς, τπτ σεἀτις εἰ οπρτεςίας: Εο]ία ραιιατασο, {ε 

Ραυ]ο Ιαοτα, Ἀχί]ῆδαπε εαγεπῖ ” Ώοτειῃ ον 

οπήτευπε πε αυτα πια[ευ]αν {εά ἀρεασὸ {ταζζα» 

1πάϊ Οατρίυπη, Οταεῖ Μγτοτοάαπα σα. 

Ἱαρπα εἶης τασίτας. Ε1οβυμης ἰπάε οἱεῖ βατ, 

αὖας Ίαπα ατοοπ δες αΡρεπ{α ΕΧΕΙΡ "ρε 
ο αν 

Ἰαυαβίτα Ιαρίάεα εαΡΠΙΡΙΗΑΣ 6οἱος εἴ εδῖ να. 

ο αλα 6 

ο, ήρῥΙευη 16Η εκ. α[ίο» 

οςε [πήγε ἑη ελοιη]ο, 404 ἠ{ά {Γῤῥηευήηημς 14 εΙΗ1 οἱ. -- ο αν 

{ 100 4 Ὀεονῤγείαμίοπὲν ο/η. Ὀπα 0βΗΠο ἐὲ ο /ΠΟ απηίεο (με ῆμε 

οήνετε ᾖ]ομίε/οί, εἰ Γιά ῥώο ΤΕΟΕΗ/έΓέ {ρβ, 9εά ἆεο αΗεγ υἱ/ η). 3. Ογώσ 241474 ζε ῥμέγο ἀροεή ΔΑῥεΡΕ; 

ἐκαετέα παῖδω, Πες ασε «4Η. ἐν Νὸ ἆε αΙμα/ε ο 1. 
ΝΠΠΏΠ 3 

ο” 

όσα 



που 

ο π-- 

Μ 

ή 

ΞΞΕΕΕΞΞ: 

οι 
τν 

αν πα με 

9398 ΟΤΕΡΙΑΕ ΙΝΡΙΟΟΒΥΜ ΕΧΟΕΒΡΤΑ ΠΝΤΕΕΡΕ. Ἡ: ἘΠοΡΟΜ. 

Γπάοτηπι, αδὶ σπἰαπιας ογε[οίε, Ποπίπες 4 ΧΧΧ. ᾿ 4ε (αρτηδείσεῃς, αἳ ἱενῖτο [ρὶδ[α9: οοί αΙῖοΠΙ 
οπππΊΊπι {πανϊκμπιιας, πετ αἲ ν΄ Παάϊα οἶετε αΠΓ» 
τπεΠτ. 9ο] ῃος τερῖ ρο5ῇῄάετα ]]σεῖ εἰασαιιε Ρίο» 
ΡίπαΠ]δ, ΄ Ιπάε Ῥετίαταπι τερί Γπάις ἵχαηδιηῖῇς, 
ν]ά]ς[ο τε[αῖατ Οτεῇας, «ἳ οάοτατΙη εδ{ο ΙΠοΓθ- 
ἀϊρι]ε΄ ἀῑξία εἰ ορϊηῖοπε τησῖαδ: αἲ α[6Ιπῃ θτ]αΠι 
ει νῖπηπι οπιπίαπα ἀμ]οίσβπαυπα εχρεΠιεητία πια- 
δ]]τα [ο εοσπογ]ς{ε αι. . Έοπς εδῖ αρυά: [πάος 
ν΄ υπῖς ἵῃ οἵρεπα ἀπξίαςδ, συτα απαάταϊα», «ι]Π6 
ααυα ἵπία τρεπα: τίάππσααε «ΠοΙΤοΓάπα ΡτοίαἩ- 
ἶτας πδααθ αά {πρετβεῖεπι αηης: 1πάε αἆ ΓαΠ- 
ἁατα τες πο. αναπτατ 1ΠΙΟΙ ποδΙΗκαπαῖ. Τη- 
ἁοτυπι, ντι, Ραετῖ, εἰ ΤΠΗ]ΙεΓες, Το Ιπ'ρεάες 
{ε ρτοϊεῖαπῖ εξ υΠπαητάῦ. ΘΟπαπάο ἵβιτατ ἱπί- 
Ππητ ααπα {ητ[απα 905 εχιτιαῖτ. Νεό νοτο Ποπιῖ- 
ηες ἵαπίΙπη τεῖτο Ἰαδζαι, {ο εἴῖαπι ααἰἀν]ς αἰιιά 
εκευῖ ἵπ Πσσμπι, νιναπῃ {Πε απ εχαηίπηε, εἲ 
απ]ά ππή]τα 9 ευπξία αιισθ Ἱπῃείαηεις τερε]Ητ, ρτα»- 
τεΓ΄ Γεττάπα, ατρεητΙα, αὐτάτα εἰ ὤ5, ας {ππ- 
4ο τεεῖρῖ,  ΤΠπρῃ8: σε]άα εδ εἰ Ροῖι {παν]ς: 
πιάαςΠΏπη νετο {οπίταπα εα]τ, ας { αηπα ΙΠ. αἴε- 
πο Γετνεπς Ρι]]αι.  δαπαῖ αὐἴεπι Πο ασια νῖ- 
Ἡριπες εἰ Γσαβίετη, Ιπαάῖσα Ππσια ἀῑσῖτατ Βα]- 
Ίαάα: αιιοὰ {αΙαῦτεπι νετίᾳς. θαπῖ 1ῃ πιοπῖαΠἰς 

Μ ΟποσΗΠι πχογες {εππε] Ρε νίταπι ραΠυπῖ ο 
αἱ πα{συπ{τ. ἆεητες {ΕοΙΠΙ αΠεταηΏῖ {αρα εἲ ητ. 

{τα εχἰπήε Ῥυἱστος. ΡΙ]Ι αμτετῃ Τηπα ἵπ. εδΡΙΞΕ ΤΠ 
.1.. - ος . ζό σλο : 1 

"Παρετς]]ῖς α Ῥτίπιο εἰ οτί {απς ομΠ1» (οπηε][ῖς 
1 

ή . ας” ᾿ , κ 2 ο: 

Ρατίτοτ ας πωα[ζπ]φ, . Έτ αἆ ποεβαηπι Θ{4Π8 

αΠΠΙΠΩ φυἰδᾳε Ποπήπαπα 11ογΗΤῃ αἶρος ΤΕΗΠΟν 

οΓ]πες ἴοῖο σοτροτε: ἀεμίης ηἱατείεετε Ἱποιρίόν» 
Ὀδί τικ αΏπος ατΏῖςαΠΙΏξ, ΟΙΠΠΕΒ ΕΟΓΗΙΗ ΡΙΙοῦ 1 

πίστιπῃ «οπνογ/ος ος Ὑἱάετο, Ο6ἴοποβ σα, ος 

πιααΠα πάπια ἀἱρ]τον ΠαΡεῃῖ». δἳ τοι 18 

ρυ]ίς Ρεάἴριι5, εοπαπιαπίτος υἱτὶ εἳ ΓεπΙρ, να 

απε Ἱπῃρπίτοι Ῥε]]σοί.  14εο Ππάοταπι Τέ6 
ααἰπαπίες πη]]ε {ασιετατῇ εἴ ΕαπάΙΤΟΓΕΒ οππμμη μα 
΄Γαπεμ]ῖς (ῇ. οτεετε {ᾳ9 εσι) ααπρα5 οιμκν 
ὑτασλία αἆ Πεχυτη οαρ]εί πφᾳπε εοπ[εβαῖ» ο. 
ἴμπα Τ6ΙΤο ἔετρηπι «οορετίαηῖ», εἲ λος 
ζοπηραι, Εως ἆππι {ο1οΙῖ εἲ ΙΦΗ Ἐν, 
Πα8, {6 νετῖδῃπια [ετοσῖ σοπιπεμάΒτό, 38 1) . 
Ρατήπι α {6 νι πηοπιοΠ Ριοᾶ, Ράτα ηα ομ]ατῖς τε[ρις αασερῖα ἴπααι Αείοσα Αρα. . 
γετο Ι119 πιαρῖς αἀπιταπὰς 18 ἑιμνν τε[οίθ. 
α]ϊεηα α Βάε Πὶς αἱ τα ΏΟὮ Ἡ ἀ τή θ» ο 
τἀἀθαετ,. ο ο μ 



ο ου 

Ῥαρ. 999 

νὰ ΕΚ ΤΩΝ. ΑΥΤΩΝΙΤΟΥΑΥΤΟΤ.: τσ 

ΚΤΗΣΙΟΥ ΠΕΡΣΙΚΩΝ, 
ΚΑΙ ΙΝΑΙΚΩΝ, 

Εχ ΠΤΙΞΡΕΜ ΕΙΥ5ΞΡΕΜ 

οτΕεςστΑΕ ΡΕΚΕΡΙΟΤΙ8. 
ιά ακομα ο ο τν 

-αραμασοσῃ ο  οκλς σος της ῥά ων 

ΕΚΑσΜΈΝΤΑ, 
{4 ποίπε εί Ἰωμήαία. / ποη ἐρρης περεΥ εἴ ενα οὐη{ήποΠΗ, 

| ες. οοῖϊεθα ο οοΏβε/ία 6 νατῖς αιδϊοείρις. | 

ΕΧ ΕΙΝΦΡΕΜ ΕΚΤΘΝΤΟΧ ΑΤΤΟΥ 

οΤΕδΙΑΕ ΡΕΚΡΙΟΙΕ ΠΚΤΗΣΙΟΥ ΠΕΡΣΙΚΩΝ. 

ηκ ΣΙΡΚΟ νπικο ΙἘκτοΥΠΡΩΤΟΥ ΛΟΓΟΥ. 

ρι σὔογο) ο Πο πΙλΗς θε δηον Παρα τῷ τὰ ἐθγικα συγγράψαντι, ἤγουν 

ου πε] δ)ερῥώΠώη 9) αμΗΗ 00. - Στεφώιῳ τῷ Βυζωτίῳ» εἰ γε οὗτορ 

{ς ομῶ0). ὃ γράψα, 

ΒΠΑΝΥΟΝ, τοσῖο :Ίη "Μεάϊα. 

ΟιεΠας ἤδτο Ρτῖπιο Ῥετῇςσο- 

ὥς τησ: 1Πάς Ψετο Ῥτορτεά]- 

ᾱέ 
κ 

ΈαΕνεον / ω ΕΦ ΑΥΩΝ, χωρα τής Μηδίας, Κτῃ- 
’ 3 ο 

ὁ σίας ο) πρωτῳ Περσικώ” 3 Ἡ 
δὲ Σ / 3 9 3 / 

. ον δὲ Σεμίραμι Οτῦδο ἐξελαύ- 
ς ο» ιο αὐτή τε, καὶ ἡ σρατιὼ, 

Ἶ ἡ Α. Σ8 (ν 3 / -. 

Ομαποπεπι τορίοηε Με ἵ ϐ καὶ αφρωειται εἰς Χαύοα της 

εδώ ἀπ. σκροοἑᾠς ο» Μηδίας”. 

της Θεπηταπηϊς Ίρδα εἴ εΧ- 
ετοῖτήδ.». Ῥεϊνεπιίαις 1Π 

ο Παιαη ὑωπε Ιδτιῃ ἱπυρπίο οἳ αρ] «4γποδίηηι 1. Ἱ. ἄἀοεης. σεπῖ. ἔγετλα οτε]. αμδοτίς 1: 

Άρα πιης νοπίαϊ, απἱ ΠἩρες 1βηθαπι ζοΠ8Π1» ππαρις ΙΠῖστίοτο 4µ οτος Ζοτοαίΐες, ἨειπΙρρο υϊ ἂδ- 

Γοπήαπυυς αὐι]ιοηῖ, ΄ Βαάτίαπις οἳ Ί]]ε οοηνεβίατ. ομίης Οτεβας τος ρε[ῖας ΠΙ{τοΠίατηπι εχροπίε 1Π Ρτ]- 

πο, Αππιεπίις Ἠο[Πιαπῖς περος αἳ βιπή]]ατ] ΡατηρΗγ]ας Ογτῖ, ΑΡροιιοπῖας δα. αὐὲ Οποἳ ἑαπ1ρη ῇ0” 

αἷο ἵνα ἡπιογριπρεπάμη. αἴωπί:. /οτοπ/χες (Πειπιίρρο Ἡῖ α»[εητίαπιυτ αιξτοτι) Βαξττιαπις. Επ Ι]]ε οο- 

γεπίας, ους ἔδο, δε φῄσπαπι 1ο ΠΜΣ ΠΟΠΙΕΠ οπᾖβε/ε -γΠΟΡΙΗΗ υετὸ [πη]ε ΠΟΠ ϱ51. ἆξ (10 [θμᾶο 

εοπ/ατοῖ» ο Οε/ίαπα οπ/αγεηῇ. δεί ἱπίεΤίη /αἶνοπι εοπ]εῖαΤε ἱρυίετ., [ [οτε ἵνα αἰἱπριεπάιμη: Ἑτ Ι]ς 

«οην. νο. Ρτίπιο, Ατπιεπίαο Ἡο[μαπίς περος, ὃς. 

ΟΕχ ΓΙΡΒΚΟΞΦΕσΝΝΡοΟ ὝΕΚΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΤΩΝ 

ΡΕΒβςΙΟΟΕΝΜ. π Ερσίικ Ν. 

ρα ε/Ε7 ν]ερῥα ΜΜΑ. πο Παρα. τῷ αὐτῷ Στεφώνω. 

τος 2 : : χ 

Τιπσα, Ῥαρμ]ασοπίῶ 105. βεηΏ]ε ΠΟΠΙΕΠ Τίρζα, πόλις Παφλαγοίας, Τὸ 2Ηκό/» Τίριζοι, σσ 

νι ὍΌτεβας Γἱησίρμαπος «ο Υοςαί, 1ρτο Ἱζτησίας Τρι δρωνὺ ς αὐτούς Φήσυ, οὗ τῷ δευτέρῳ' 

νοκ ΟΓ 6το αἁ Τ1Πἱζίραπος Ιπςο]ε- ᾽ ον τος Ἡ ος : 
τες] Ῥη, κ ΥΠ5 νετο ἃ . - Ἐκ δὲ τῶν Ὀδρυσσῶι εἰ: Τ ριζιβανοὺς οΙκουτας ον 

3 πα, Ἡ 
«ὄρμά Παρά 

να. υῤῥ]ρη η αγλγ}οΥ Παθλα ἳ ία. η ῥγίογίνς οεγίμς Τιρζιφανοὶ 
: κα. φονἰᾳ. ἵπ Ῥαρλίαροηία,, Ὀεγωνε φεγο 14 2η βιζΦανὺσο αν Τι 

ζβονοὺς, ζιμθά {η {ρᾖς Οίας υετδὴς αά[εγε, ἠάίρατε αἰέος ανν. 



81ο - ΕΧ ΟΤΕςΘΙΑΕ ΡΕΠπςΤΊΟΙς 

Παρὰ τῷ Διοδώρῳ τῷ Σικελιώτή, οὗ τῷ «9 ριά ΠοβογΩ) δω μη δι Ἡ., 
2121. 21ῤοή. φ 

Οωΐας (δαγάσπαρα]) τεππροτε ο, 2 / Ἆ « ο. 9 Επὶ τήτε ( Σαρδαιαπάλε) γὰρ Ἡ τῶν Άσου- Ου ο ον α 
ς 9 / ο . ρίων ἡγεμοία μετέπεσο εἰς ἸΜήδας, ἔτη διαµείνασα ΠΠρΕΠΗπΙ, ΕΙ ΔΠΠΟΡ 61Ο. Δμανίείοι, 14. κα ω Ὁ ο ο σι β «Οπ]άϊῑιΦ Ίρτο {εσιπάο ἴταςιι) 48 πλείω τῶν χιλίων καὶ τριακοσίων, ἔτι δ) ἐζήκογταυ 
” } / ε / 9 ο» / ) Ἰήεάος ἀαγοίαίπῃι ερῖ. κα.)άπεερ Φησὶ Κτησίας ὁ Κγίδιος ο τῇ δευτέρα, βί-. 

βλω, 

.5 αν τμ ον Ἰ 1) (ὖρ {ροίο εἰ 7. ρε, Παρὰ τῷ Αγαθίᾳ ο τῷ β' τέµ, πει πῃ, -. 4 ον ον 
ουςηιαιοῦ βασιλ. α ; 

Γμεργ. δω 
ες. ο α ο. τν (απΐς, πε ἡί (δίο Εως ἐς Σαρδανάπαλο, ὧς ἐκίῦοι φασὶ, τῆς ᾱρ . Ὅοπες δατάαπαρα]ο ΤεβηβΗζ ἓ, αμΗπ] ἱΠ ο θεί ορ Χο νρύ αἱ «4ἰρπαπάεγ Ῥοϊγμί[ζογ). {ο]ρηπῖ, Άο- ΧΥ: ἀπομαραβείσης. Αββάκης ὁ Μήδος καὶ Βέλεσ- δα ομ. 2, η. Αἴνασες Μεάμο 6{} ο νο θελόντεὲ τὸν βασιλέα καὶ ἐς τὸ Μηδικὸν µετέςησαν ιο/εᾶὶ 7 τορε, εἳ ά Μεάος ληας, νθος. τ ὅ λ  ὴ λα ᾿ «ετεΙΤεΟΙΟ 1ρδοτύπι τέεΡε -- (Ἴρτα π]ε ε - . η εξ ἐν Χα] τριαχοσίων Ίδη Πρ Τοιό χΙλίοισ χα Ίεταπτ, {εκ ει (τεςεΠί15 1411 ον τιππαπα 

ολιγῷ πλεόνων ἐτῶν παρωχηκότων, ἀφ᾿ ἑ τὰ πρῶ- γαι]ο απηρ]ῖιο αηπί εἰαρῇδ» ο ος Ίτα 6” τα ὁ Νου τῶν ἐκείγ/κατέσχε πραγμάτων. ὕτω γὰρ Άπια ἠδὶ {ππηπιαπ 1εΤΗΠΙ ον πολιήδεπά ΡΙ0" Κτησίᾳ τῷ Κιδίῳ τες χρόθς ἀαγραψαμέῳ» καὶ Πίτα Οιεβς ΟηΙᾷΙο ἴοπιροῖᾶ τς 
. . τα, Διόδωρος ξύμφηση ὁ Σικελιώτης, ἀοτις δΕαπι δίομ]ας ἀδ[ρΏῦ 1 

Ἐκ τῶν τῷ Αθμαίω, ο τῷω  ἔν οσο Πλ. κιν. η 
ΑέΙπγοσοφ. ορ. Π. ιό, 

ών δ. 1. ἆε” : Ῥηρωσὸρ ο] ον πρώτῳ Βαβυλωιακῶ, τῷ Λώῳ Βειο[ῖς απῖεπι Ῥαὐγ]οπίαοοτιση ἐν πε 
Φησὶ μηὶ ἐκκαιδεκάτη ἄγεσθοι ἑοβ]ὴν 3 Σαχέας προσ- ο. αῑς ος ο] ῥς ο ο ν 

| αγορευομένην ον Ῥαβυλῶν ἐπὶ ημέρας πότε" ο αἷς ἁῆς ο ή μι {ο]ετε μα 
ενος ἄρχεσθαι τὴς ῥεσπότας ὑπὸ τῶν ΦΧΕΤΩΥἸ αφή" πμ] Ῥατετα: Ἱπιπηηιε εκ Πἰς ον αν,” 
γεισθαί τε της οἰχίας ενα αὐτῶν οδεδυχότα φολην {ε, νείε ας τερία ΠπηϊΠεαάἴπεπι τες ἁμή- 
οµοίαν τῇ βασιλικῇ», Ὁν χα) καλέισθαι 3 Ζωγάημ, ἁπιυτη. απεπι ετ Ζοραπεπῃ αΡΡρε]/α11’ ῥεοτυπι 
μινημοεύει τῆς έορτης κου Κτησίας οὐ δευτέρῳ Περ- η]ῖ Ἠμ115 Γε[1 Οτεῄ[ας αμσοσιε 11ο μοι 
σιχῷ, {εςΙπάο. 

Ὑ 

ΕΧ ΡΓΙΡΑΟ ΤΕ ως 
δε. μ.ο 
Φά πδεηαμην Πάρη θβό. ΑΣ ) 

| μργρν, Η. Οδ. | τν ΟΠ1ΠΕ8 
674 ΄ Κτησίας ο τρίτη Πῳσικῶ καὶ πάντας μὲν Φησ] Οτε[ας 1θτο Ῥογβεοτιπιτενίο ή οω εἴνο- 

τοὺρ [βασιλιύσωντας τὴς ᾿Ασίας περὶ τρυφὶν σπηδά- Ιάεπιφποίπος 1η Ας Γρτα Ὃ ος βῖά κ μ πωνα ορ μα. υιός 3 καὶ οὗτος οὗγ» έγΦον µθων καὶ τρυφῶν, υπ΄ οὐ- ἀπόφπα νοἰυριαήρης ἀοπή Ιπάυ]6ε : π- 
ὅρος ἑωράτος εἰ μὲ ὑπὸ τῶν εὐούχων καὶ τῶν ἰδίων Πεπήπε σοπ/ρἰσετοτυΣ, ριαιεα μα ος διβαῖ” 
γυναικῶν, τοιῦτος ὃν καὶ Σαρδανάπαλος, Ἐν ὁι μεν ́  α]ὶς οἳ {115 πχοτῖρης, - Τ 115 ο μόνς αἰά Απᾶ- 
: Ανακυδαράξεω λέγεσιν Ψιόν, ὁι δὲ, ᾽Αναβαξάρη. ἀαπαρα]ας, απεπι αἰἠ Ἀπασηοα σαα πι ΑΡΑ: ὅτε δὴ οὖν ᾽Αρβάκης, εἷς τῶν ὑπ᾿ αὐτὸν σρατηγῶν Ῥαχατί Βἰζυτη Εαϊς (ο πιεπιοτα σέ. ος φα) ή ΠἱΡΕ7 
Μ1δος γένος ̓  δεπράξατο διὰ τιυὸς τῶν εὐούχων Πα- «65,βέπετε Μεάας, ππΙδέ ρα 1ᾳ6. τά 
ῥαµέίζα "κάσασθαι Σαρδωνάπαλον, καὶ μόλις αὐτὸ νεα θα ἳ τ- 
ἐπετράπη εκείνη ἐθελήσωτος" ὡς οὖν εἰσελθῶν εἶδεν μάς Ἡς βοποτ: μοστεχ ευ ευ αὐτὺν ὁ Μήδος» ἐψιμμυθωμέω καὶ κεκοσμημένω γνυ- πι ασ σακία «ία, αἀπηίο[α» εἠηδἩ 

ναι 

.Εκ-τοντ. τροττοχ 

τῷ κ ΠπΕΡρΣΙκΩΝ, 

᾿Παρὰ τῷ ̓ Αθγαίῳ, Δεμπιοσοφ. !β. 

ἷ ' λ να ἱ . “ἩΠ. { απ. Νο ἁαῤήληυί ευη» εμη, «{σαιδίσηη γε(ῥεκ/ε/ὸ, ζει) εἰ Ὀλοίογης, Ἱέσφηο [ήηΙεΥ αά πρ ἕξ τε 404 
2111 ηιίΣ ἱοογς [μα ἠσηκσέ» γΕΙΜΗ. Αθ υ6γὸ ο Πρη οκ Γἠοογο {4 ἑξήκοντά τε {0ζ1έ ο ο 2εΑΙη, 
«θαιδίαυ ἱερεμάμ. ο. δε ῶσεα νε) Φαεογ μην Ίο {ερο, εἰμεζε ογἱρίμο Ο/2ΗΡΟΡΗ» ὁ πάν ο, νεβείι 1 Γρ το. οἷᾷς ος γγαβοηοη ἡ. χι. 9. ΣΙ ἔλαρωρ Πα]κολαηηρίως φιω δ υεβο οαρὰν» ἵνα νε/ομΣὸ "μή. οὐ 
ΤΗ9 τερῖα βπιί]εια» αναπα Ζοραπαπι Νοςβηῖ. ϱὁ {δε αζμοίαί Γ0γ1ε 1Γαῶμην Φοταπα {42/07 απ οὕτως οὖν ζ]μο /41δοηιμς οὗ/2γυρ/ ϱ0(ἱοήη ᾖ00ῦ Φου. 715. Ζογώνην Ρεν ο [ΟΥλεεβαγοµ. 4. Βαίο (οπΗΕΗ. ποπ επῇ µις Ἀ..τ. Α 36) η γοῶε, οπή οἱ ΟαγΙ/. (4/αιδ. το. «41)οη. 7. 2ὲς υεγλέε: ΜεΙΗ5» κἂὶ ον ε/ξο σελ] 
Ἰήηγαθ: {5ᾷ οἳ α]ῃί Ῥ]εσίαιια ΟΙΠΠ85 Μ6βοΒ Ας γτΠΙ σα[ατὴϊ {πετιηε» εἲ ἀοππὶ Ίτμεσμης, Ηρήν εγο | 
118416. σε βήή11εγ, 5. ᾽Ανακυνδαράξεω. εδ (214118), 

... 
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πι οκ τα ΝΕ τὸ ΕΝ το ο, 93 

α[ροσ]ι οετιδία ορΗ πα, πππΠερτῖτετ νεήίαπι, ναικισὶ, καὶ μετὰ τῶν παλλαχίδων ξαΐνοτα πὀρφύ: 
ον. ρα νο σατππαηίεπα ρτριταπα» ᾱς ρα, ἀναβάδην τέ µέτ᾽ αὐτῶ καθήμῶο 1 τὰς ὀφρῦςι 

η Ὃ πομαας | { 
τν προς ἅ ο κν πο γυναικεία» δὲ «ολὶν έχοτα, καὶ κατεξυρηµένο τὸν 

«ταπιαυς Πἱρ]αῖς, ΕΠπέβς ο. πώγωια Χαὶ κατακεκισσηρισµένω" Ίν δὲ καὶ γά- 
Περ Ποία Ἱπάσταπα, ταία Ῥαΐρα, Ιενὶβαῖα ) ας ων 

Ῥιπηςὶ αειτίτα Γααῖς, «οἱοτε αὔαπι ]αξ1ἱ5 «λακτος λευχότερος» καὶ ὑπεγέγραπτο τοὺς ὀφδαλ- 
Ἰ ς ” 1» «αἱ . . . . η 3 1 δὲ } 1 Ν ολ 2 2 λ ν 

| απαΙάϊοτε, Ῥϊξδπταιϊ οσμ]ῖδ, πια], εἲ 1Πτετ κ ζεπεί ο ος ο ο ο τὰ λεω» : 

6ος Ώυῖς, {οήῖριπτ, Ἱπάϊρπατατη Ίαπα αιοά κά 2 επαναλαβων τοι ὀφθαλμοῖς) οἱ μὲν πολλοίν 

τερῖ ταπι ε[επιίπαϊο Ῥατετεηϊ, [πο {ε σ]αάο ὦ ἐσι καὶ Δοῦριο, {σοροῦσι ὑπὸ τούτου ἀγαναχτή- 

ο... 8ο οοσΙἀ]δ[ς, οι η ον ὅαγτος εἰ τοιοῦτος αὐτῶ) βασιλεύει, συγκωτη»τα 

τείας απϊαπι παπταῖ» 1ρδιπι αά Ῥεαπι ἀθ. αποθωῶη, Κτησίας δὲ λέγει εἰς πόλεμο αὐτὸ κατα» 
νεπ]ρίο, 6τ αππαι σο]εξζο ΠΗπΙεΤΟΙΟ εκετοῖ» σεν καὶ ἆθρο ν ν 

σηνα) καὶ ἀθριίσαντα πολλ)ν σρατιαν, χαὶ κατα- 
ἵη αὖ Άτυασε τερπο εἰεξίας εδίεῖ, ππογῖεΠι ρ οκ ε ο ρα. ανα κος” 

το ορδίε, απαα {εἱρεαπι οτεπιαρίει» εχιταξξο λυθέγτα ὑπὸ του Αρβάκι τελευτησα]» ἑαυτὸν ἐµ- 

“06ο αἱ απαϊπος Ίαρετιπῃ αώτάίπεπα : "Ει πρήσαγτα ον τοῖς βασιλείας, πυραν ήδώτα ὕψος 

Ὅς ἀπιρο[αεταῦ Ἰθέίο απτεον 6.» «ο τοιϊάεπι Τεσσάρων 3 πλέθρων, ἐφ Ἡς ἐπιέθηκε χρυσᾶς κλίνας 

πηεῃ/ας, αἳ απἰάσπι ἄμγααδ. ΘΙΤΙχεταῖ ἄπϊεπΙ ἐἑκατὸν καὶ πωτήκοτα, καὶ ἴσας τραπέζας, καὶ 

Ἰη Ίρσα Ῥύτα εωΠασυ]απῃ Ῥεάππι οΕΠΙΗΠΙ, εΧ ταύτα χρυσᾶς, ἐποίησε δὲ ον τῇ πυρῷ καὶ οἴκημα, 

ο οι αμ ον ας ολ άδος «κκ καπ” 
Ἶπ ας. Ἠίος πίτα [τε θ ἀῑπας Πας, ον κατοχλίθη ονταῦθα ανα ατα τήν” 

| ο ουπα πιο]απι τοτάσι {παταπι [ Παιαπι ] νά ος Οτο καν ) π αλλακίδες ο) τα να λλα 

τοι, απτθα τηϊ[εται ἵΏ υτρεπι παπι, -3ᾱ εὐπα Ἀλίναιφ. τοῦ Ύς Τ6ει υιοῦε» καὶ δύο Ουγατέράς, 

| αἱ 1δί τορπαραϊ» ἀεάεταῖαμε Π]] επἶα ταἰεπ- θρῶ τα πράγµατα κακούµθαν Ππθοπεπόμφει εἰς 

| Τοτμπη αἩῃ πη]]α.  ΄Τεκεται απτεπι 1]μὰ ᾱ- ἸΜίνον “πρὸς τὸν ἐκέῖ βασιλέα» ὁοὺς αὐτοῖιο τεισχίλια. 

ἀἰβείαι ιταῖδις ππαρηίς ες οτασῇ5: ᾽αΙπεῖ- , χρυσίη τάλωτα, ἐπεσέγασε δὲ τὸ οἴκημα Φοκοῖς µε- 

ἴαπι πηπ]τα ἥρπα, 6 εᾱ αμ]άεπι οαδία» Οἱ: γάλαιςτε καὶ παχέαις' ἔπειτα οὗ κύχλῳ περιέθη- 
εππρο/αεταῖ, 18 αἱ πα]]ας Ραΐετες εχίες: ας, πολλὰ ξύλα καὶ παχέα, ὧγε μὸ εἶναι ἔξοδον. 

αΙπειίαπι ταἱεηῖοζΗπα 8ΗΤ1 Ἱππρο/πετας 11 τηῖ]- αρδη αλ θκ ριάδαν λίαν 3 

Ίς πυγτίαάεο, ατβεπῆ ἀεεῖεο πε: ΠέΕΠΟΠ ο ὃ ον. ας 6 μυρι. Χὴλιάς» αρ- 

νο[ῖος -οι ρυχρῖασ» εξ οἵηΠΕ δΕΠΙΙ5 ΘοΗία γυρε βρομυρλαύβααας ταλώτω» καὶ μάτια 

ους αα οὐ]εΙία  «ΟΙΡΟΣΙ5 ΡετΙΠΕΗΙ. ους δα πρΜρυμών ί νο πωτοδαπά». έπειτα υφά» 

απ Εεεῖς[εῖ, αςοεΠάετε ΡΥΤΑΙΙ 15ῇ5, αι αι ἐκέλευε την πυρα)» χαὶ ἐχαίέτο πώτεκαίδεχα, 

Ῥος ααἰπάεείπι ἀῑες ατάερας. Αἲ απἲ {απππα Ἠμέραις, οἱ δὲ ἐθαύμαζο ὁρῶντες τὸν καπ]ὸν, καὶ ἐδό- 

νι μμ ο ο Ἡ αι ο κθν αὐτὸ 5 9ὐσίας ἐπιτελίῦ. ταῦτα δὲ μόνοι ᾖδεσαν 
οιἱβσατο: 10]. νετο εμΠΙςΙΙ ΤΕΠΙ ΠογεΤαΠΏϊ, δι εὐνοῦ ον σος / ιτ 

σατάαπαραίας 1ρίειτ, απ ριοάἱρίοίε νο]ηρια- ὃν ο ος ον πρ αν ἔκτόπως Ίδυπα: 

Ὥρις ἀθάϊεις [πθίατ, αμα Ροταῖς σεπετοβ- ο ος 5 ο) γθιιώΣ ἐτέλευτησε, 

Άπια. νἱίαπι ΠΠ ζ. 

ἐπονας μα ανω πκασκααρακ κα. -πακσθικαλρακλθιπιαπκωσια«παα-αδνο-ων-«κ«αμάνκκ-νυ ον κου ο 

ο ο ο ο. 

, ' ο Ἡ .ω. ὡς μ γὰ, ν΄ ὧ.. ς 

ριά Ροήμορη ᾖδ. π. ΟΠΟΗΙΗ/Δ. Παρα τῷ. Πολυδεύκει ο τῷ 

λν) Ὃ ρα τν ο πο ο σσ ον ο... 
1 ἠ1ε1βΥ. 1. (4 . τος λα κο, . 

: ἵ { αλ γ Ββ ὲ ᾿ ἐς ον νο . | { δι 

Ο(εβας νετο ἀῑσῖι Φατάαπαραίαπι ορνείΓίετε Κτησίας δέ Φησυ 6 ἄναβάλλευ τα λεικά, Τῶ) οφ» 

| α]ριπῃ οσμ]οταπην ο σα πο ος θαλμῶν τὸν Σαρδαιώπαλο. τι 

| {η ἠεπίσο ΠΙηῤοσγΟΗ οί Ἐν τῷ ̓ Αρποχρατίωνοά λεξικῷ. 

ι, Ἠγροσγᾶες βρηίβσαε αθπο[απι [1ος] ] πε Ὑποχύθης ἐσ'νν ὁ διύγρος, ὡς ἐκ. τὴς τρίτης Ἐτησίο 

| οχ ἤρτο τοτιῖο Οτε(ς πιαπἰξε[ταπῃ ε,ῖ. Σ΄. Φανερό 7. | 1 

| «4ρμά οΙερβά(Ηὴ 1 ΓΙΑ ος τον Παρα τῷ Στεφάνῳ οὗ ἐθηκοῖς, ως αέ 

Ογτῶρα, πτὸς οἴτοα πατε τηῦσιπα, 4ο τε” Κυρταῖα, πόλι ο τή ἐρυθρῷ, Φαλάσσή ες ν 

Ἱερανίε Απιαχοικος Μεραῦγαμπη. Ο16βΑ5 Ἱ- ὑπερώρσο Αρταξέρξης Μεγάβαζῳω, Ἰτησίαρ τρίτῳ 
Ότο τετεῖο Ρεπίςοχιπῃ. Περσιῶδ, ο. 

λΙὰ , ας ος 

1. (α[σηδόη. ἀῑδῖο Ίοεο ἕα: Πο οβὲ οῦ{οΡΗΠΙ ἀθδσία ραταἰρίαπι ἔμπα Πῆς Παησοπάπὶ τὰς ὀφρῶς. | 
Ίσπιυς ἵπ αΠΠΠΑἸοσήπι σας νοσες ἱτήπδίειτα, εἰ {ο19εΓ6 ΠΙΟΧ» καὶ ὑπεγέγρωπτο τοὺς ὀφθαλμοὺς καὶ τς ὀφρὶ 

πι) υἰε εἰ ἐς ῥθο Ί1οΥΟ ΠοΙ) η ὉείογΗ, Ῥήμρεπά! /ρογο ία εἰ ηρεμεί ἠΙηεπά, ΟΟΠΗΜΗΟ αμέο 280 
«4εειωί 1ο 1ἱ εἰ {8 [αμ ΓββΙΕΙΠΕΗΙΗ1 ο Πλα]εθαηβί Ὄεη/ομε 11Η1ήσΗά0. ϱμοά η 5 ΟεβαπΗ” φΗΙά- 

ἆση [ρα ζογαές Ειὲν ὲ [αμ ἠλάίοο.. 9. Εγαγία [οἱ]λοοὲ ΠΙάρΊο (4/ΠΗΡοπο φἱ ὁ πιεγαμή ὁδε ΠΟΙΑ - 
7εµέῥε[όρς ἠπο]μ[ ε[ὁχἱρΙΙ αἱ επρτοβὲ (οππρίήημς, Φμηὲ ε1) ΙάΗΗΗΗ ΜοἩ Οεβα υεδά 1α ηοάο 6ΠΛΕΗ 
ζ6μ{Ηγ. ζοῦ 00 ὕ]εΠἱοΙίε {ο1ε πος ἀοοεαί Ροΐΐμα Βρε, ομίας. [ασ ποπ [αλη. σαἰζοίΗΗΗΣ ῇ: /ἐᾳ. μάς 

{ογέδο ὃ)ο ἐπαναβαλών. 3. Πλέθβων" αλῖς 441 «δρεαπα, α]ίς πη]]ε ροάςς. /02/εεὔαηιρ- αό 4λοποώ, 4. Νε» 

ο οὸ οι(ηής » αἷοᾷ αβίΓΤΟΓ» Νε] Ιατιαἰπῖς, αΙεοβώηρ. ἐδίά, 5. θυσίαις εὔ/- Οηπε[ίη. [2 τεβῥαπιες εὐἰ- 
οἰς]ο οἱ ορ οζγίμο. Αίας ἷε Ὁείεγήι ἐκοηηρἠὶς σἱ υὐυἱροηιζ μη ο έδεες ποΥ1ήν ςεΠέΥΛΖΗ5 ΑΓΓ ΗΠέν Αὐοη- 
Ζᾳ46ϱ αησιμίγ; Ο1/αμύ. τοὶ ἄ1δεη.τ. 6. «44 Η). τ. (ε[ οο ῥοΓΙ΄εγον ῥαίεὲ ἐ3 βγσοδάσ ΜΗ! ο αριά 

«ΔΕΗ. μὲ] ὀίηο ειπεπάαπώ μη οί ἐπαναβρλὼνν σῤήλοΙΣ 11η Ώρή ος ἑσία [αἱ 245 φιιώ ῥγοςΜΗῇ8 4ο σοι Λα” 

ἐραέῤμε οἱ ο/ῥογΗὲς ζιμα]ε ε[Γεηηρέογώ1) {11 εἰ οἱπΦάργΗή1» βλέμµω» αὖξν ὑγβὸν» θΗλυπβΕπΣ” κ ο. κ μῷ 
ζτετραμμένον, καὶ τὼ ὅμοια.. Κτησίας κ.τ.λ» 7 Φεζιμ {ην 1 Παγβοογ. ἐφορίων., οἱ Τ. Ὃ ος, έεσ. {2. 

«26 ἨΟΏ Ἴῶῃ εΟΡΥΗΡΕΗ αδογἱς αὐ]ομίμε Π0ΛΕΗ ῥή6έ5 ση Ο) είς υεγβά. φπεπάο[α. -ἄρνά Ηεείμην υεγο δὲ 

ο » ὑποφρύδιον, {0Υ1ε Ιερεμάμη ὑποβρύχιον. δ. βαβαμε ῥᾳὲ αριά πο βήυηι Ὃ ο /μφγα 1 

ος σαρ. 4ο. μὴ] ἔαλεν μήν Ποιση Κύρται. εἰ Οἱ14 /6/ΗΡΟΥ Μεγώβυξος. 1Πάὲ εἴίαη {οἱ/μν οο/ήβας ος [όησ 
ἐς ΟΜΕΓΗ0 Άεη/ γη ὅας ἀεργοπηρία» Φ14) ἐ3 ΓγΕἱ0. εί ον Ζμὐ{ο 100 680 Π0Ώ ορη/εἴγεηι θεγοίει ος 1εγΗἱ9 
01Π6Η φιρ ο ῤνίαεα ἐπ αἰίος [ος ῥγίογες οοη({Πεί» 309 15/2 ογείΑ!Ν. 

0οοος 
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θήο Εχ οΤτ5Έ561ΙβΕ 

ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΕΞΒΙΒΛΙΩΝΤΟΩΟΝ 
Περσικῶν, ο) οἷς τὰ ᾿Ασσύρια διέλαβεὃ τη- 

σίαθςᾳ ἄλλα τὺα, ἃ οὐ σαφώς οἴδαμο 
ἐχ. πόφε βιβλίε. 

Κλύμης ὁ ̓ Αλεξανδριὺς ο” τῷ ἆ σ/ρωμάτ, μ ῇ ρῶμο 

Εἰ δὲ τὰ ᾿Ασσυρίῶν πολλοῖς ἔτεσι 1 πρεσβύτερα 
τῶ  Ελληικῶ, ἀφ ὧν Κτήσίας λέγει, κ.τ.λ, 

Παρ ἸἸωάνη τῷ Τζετζῃ χιλ, Υ» 
σΊχ. ςΎ. 

Ὁ ᾿Ασουρίων βασιλεὺς ὁ Σέσωςγριο ἐκέῖνος» 
Κατὰ δὲ τὸν Διόδωρο 2 Σεσόωσις τὸν κλησιν 
Τῶν ᾿Ασσυρίων μοιαρχῶ, Ίρχε τῆς γης ἁπά- 

σης .. 
Ζευγνύων ο τῷ ἅρματι τούτου τοὺς βασιλέας» 
Καὶ ὑπ αὐτῶν συρόµθοσ» ὡσπερ ὑφ ἵππων ἆλ» 

λθίν ια ] 

Καὶ κοσμοκράτως καὶ Ο)εὺς ἐκέκλητο τοῖς τότε. 
Τούτου ποτέ τις βασιλεὺς κατέσΏιλε τὸν τῦφο» 
της τύχης τὸ ἀσύς-ατον δἱ αὐιγμῶ) προδείζας. 
Ελκων τὸ ἅρμα γὰρ αὐτὸς, τὰς τροχιὰς ἑώρας 
Βραθέιαν δὲ τὸν [άδισιν οὕτως ὁρῶν, ἐπιοίει, 
«Ὡς δὲ πρὸς τοῦτον ἔλεξεω ὁ Σέσωσ τρις ἐκέῖνος, 
Τί καταργῆς πρὸς τὸν ὁδὸν ἄγθρωπει τάχει λέ- 

γε. 
3 Ὁ δὲ, τροχῶ τὰς συσροφὰς βλέπω», Φήση» 

ον βρω σνοε ώμρρής βαν ον 
Τγοὺ» τοιγαροῦ: ὃ Σέσώσ-ριε, ὅπερ αὐτὸς ἐδήλους. 
Συσέλλει τὸ ἀγέρωχο, ἀποζευγνύει τούτους, 
Καὶ το 

σώφρῶν, 
Ἐτησίας, καὶ Ἡρόδοτος, Διόδωρος, καί Δίων, 
Καὶ Καλλισθέηρ σὺ αὐτοῖο, Σιμόκατος 4 καὶ 

ἄλλοι, | 

Τη, ἱφορίας µέμνήτα| ςυῶς, οἱ δὲ πλατέως, 

Παρὰ τῷ Διδώρῳ ο) τῷ β'. 

Καὶ τὰς μὲν καθ᾽ ἔχασ-α μάχας, ἃ τὸν ἀριθμὸν 
.ε /” ο” ον 

απώτων τῶ καταπολεµηθύτων [ τῷ Νίνῳ Ἱ οὖδε]ε 
2 : ; τῶν συγγραφέων ἀνέγραψε" τα δ) ἐπισημότατα τῶν 

εθιῶν ἀκολούθως Κτησίᾳ τῷ Κιιδίῳ πειρασόµεθα συι- 
τόµως ἐπιδραμέν. κατεσρέψατο μὲν γάρ της παρα- 
ῥαλαττίε καὶ τῆς συνεχούς χώρας τήν τε Αἴγυπτω 
ααὶ Φουίκην, ἔτι καὶ κοίλην Συρίαν, καὶ Κιλικίαν καὶ 

Παμφυλία καὶ Άικίω- πθς ὁὲ ταύτα, τν τ 
πα δρυγίαν καὶ Μυσίαν καὶ Λυδίαν, προσηγά- 
γέ δὲ τήν τε Τρωάδα καὶ τὴν ἐφ᾽ Ἑλλησπόντῳ ὥρυ- 
γίω, καὶ Προποτίδα καὶ Βιθυγίαν καὶ Κατττγαδοχία ν 

ολ 4 ϊ α.. ῤ 1 ας ες νε τν 

χαὶ τα κατα τὸ Πότο Έλνη βάρβαρα χατοικοῦντα : . πα ομως 
μέχρι Ταναϊθδὸς. ἐκυρίενσε δε της τε Καδεσίων χώρας 2ς ) ι 

καὶ Ταπύρων, ἔτι ὁ) Ὑρκωίων καὶ 5 α Δράγκων' πρὸς 

.. δὲ 

-α. Ἐευ. ΗΌ. χ. ρίαραῖ. Ευαπρ. σοπι ας: πβεσβύτε ϱὰ τῶν Ἑλληνικῶν Κτησίδε λέγει 

Ὁ λοιπου τοι σύμπασω Ίν πρός τε καὶ. 

ΤΗΤΗ Ὃ οι πδαυμε μεηά ει 

ΡΕΕΒΣΡΙΟΙΟ 

ΑΙΙΑ ΟΝΔΕΡΑΜ Ε;, ΡΕΙΜΙ5 δΕΧ 

Ἠυτίς Ῥοτβοστάπα, απ ΑδΏπα σος 

πεῦαπτ, υδἱ πο εετίο {οπιας απ 

το οκ. οαὐοῖο΄ Πρτο ἀερτοπιβη(ηῇ, 

ΟΙές 4ο ως ᾖδ. 1. 9)ΓΟΠ615. 

Φἵ νοτο τες ΑΦτιοτωπή τηυ] 8 αΏπῖθ . 

απϊοτα {πητ ΟΦεότηπι τέρας, ἀμοῖ 41ΐ 

Πᾳ5, εἰς, να 

«ρω Ίοσπεν Τδε/σεη! ἐ). 11. Υ' δρ, 

[)ῤΥ. Ρ. ζωή | 

το νγίογωηι τες ε[Ο εν 
Ἰμπία Πού Όττο δε[οῇς ος τά 
49 ΡΙΟΓΗΗ Ίποπαγεδᾶ ο πα 

οΙΗ1. η | 
{μησεπς ἵπ ο ΥΗΗ- ΜΗ Τ68492 5 - αἳ είς 
Ε αὐ 1ρβς αδς, μμεπιαήποἁμν αἳ 

αἰη: ας αλα 6 
8 πωπαϊ ἠπηρεταίοτ» εἴ ἆτις 9Ὀζᾷ / | 

«οἰαΩς ΔουηπΙθις. 6)» 
. Εμίμς αἰἰγιαπάο φατη 69. μον . 

]άηη 0. 
ο ο. κος αμα 

{ΟΥΗΙΦ ἱπεοη απ Ηαπι Ρε απϊδηιαίο 
(επά]ς εί, ία ονειρα 

Τγαδεῃς επί ομΓΤΙΗΑ {ρε 
ο αμα 
Ταγάηι αεί Ὁὲ 

Ἱ οἰεζαῦ. Αν 
[δὲ αιίρίι αὖ Όμπο ἀἱλίί δουν νι 
(µ οκἱαγίς αά υἶσι ῥοπιοξ αι. ιράρ 
Πε αμίεπ. Κοζατωσι υΕΤ/ΙΟΠΕΣ υἱάας | ο 

ΠΟΠ Ο1Τ0 | { 
: Οὐρπο/εεης ἱρίπι δε[ο(γῖς 4 φμοά 

1αδαἱ, 
(ὐπιγααίε Γαθ, ἀἰφωπαίέφιε 08) πρίν 
Έτ ἀείπεεβο ιπίοετ[ς εγαϊ ηΙΜδ} τα 

πρίεην.. . -- (Πο 
, οἳ Πεγοκοίι, ὨἱράΟΓ5) αἱ ὦ πι 

Γι (αἱδεπει ο {ρρς, δρα μία, 
οί ππεπιύπεγιπὲ ραµοῖος Ἠβ ος 

| μμ. 
Ιοπεσ, ε ωπίοαβίονο) 

ερ ἀε]ώ» 

ο μάρμά «ΠΙθΟΓΗήΗ
 {07. Ἡ. νά 

1/421ῤ/. {.. |.
 14 εἰ αμ ἐ Ρ

ο’ ή 

Ἰ Φπρι]ας απτεπ ΡΙΡΠΑΣ» ο ίας ο” 
αὓ 1ρ6ο ἀανίξὲοΓιιπη Πμπιοτῶ Γερριας η 
Ρϊοτήπα -Εεσεη/(αίτ.. 14Ο ο αι {επ 
ἴηπι ρεητες, ΟτεβαΗ τρ οί ΠΠ: 
Ῥτενίτετ ρετοιτεπΒδ.κορά - σοππεηίς 
πας εἰ τε]ααα. - ἀεπς Ἡ τος θαναπιφας 
ΔΕργριιπι εἰ ΡΙΦΠ τν ηρινηἷα ας 
Ὀγτίαπ επ ΟΠἱεἷ Ε ορ π ᾖ 
οἷα 7 εἲ Ῥτῶιε Ἠᾶδ α]μπι 
επ .  Ἡπγπαπ  εἴ 19 ια ὰ 8 .ΗεΓ 

Τοᾶάεπι αποαίο εἴ ΕΜΕΟ ΒΙΨ: 
Ἱε[ροπτα , . ου Ῥιοροπής  μά Το 
πία, (αρραδοςεῖα , τς)” Αμ 

“ . 

χι, αὐα[οταπα ΄ ἐεΙατα ἵὴ 
ο λκώὅνν 8, ο 

Ῥόύτοταπι, ΄ ηὲές ΠΟΠ ΗΥΤΕΡΡΗ ΑΣ 
ασ αμ ο 

«ας Ἰάεπ1 1αϊ - 

-Ε]ας ἐν ᾖγ 
ὅσα ἀα[εδυπη ἵτα 1Ηρρ]εῖ» Φανήσεται τῷ δευτέρῳ καὶ σοτρωκοσιοσῷ ἔτει πε ΄Ασσυρ ως ὑρ Ἅπμωρ Ιοσβιπα νοσαῖ Ευ{εδί οἩτοπίσοῃ ) τοῦ ὀγδόου δυναςείας τῷ δευτέρῳ κοὶ πριρκὸσῷ. - λ 
αα ΟΙ. 4ἱες, ιδ ζω/[εδίμε ο απ Ιός: α)ίάν {η {ρβι [αρηιρητής {Μ1ΕΡΡΟΓΙΝ/ΕΗΙ» να μίῃ, ΤΠΕΟΡΗΣ 

14Ἠ Ἠβης ο. 6, αρ. 11. φὖα παρε 1η ΡαδΗουπη εαεο, ο. ενγᾶν Ἰσιαμς {ο ρεπό μαι» -ᾱ-. ού. οὔήη Ίνόλαν ἡν η 0 Ψλη: « Έμτοβατι εγαηβίς/ὸ, 

6 9ρ. Δακῶν. 

ρΐες ποη αΙ/ήπάτε εερίε: ηοΒ ἹπιεγρυπόΠυπου]α υπίπια]ιο πάἰηνανΙπαας (θηήβήα, αν άαν Φιαροπί ερ η 

ς νὴ ες αὃ όν 
ϱ- Δρᾶννοι ΟΕΠ5 ον 

- αν 



ο ο τν 

ποιο κασπικαν 

ο 

ο ο ο ο 
Ῥαιδίδίδαδ ΟαηαηΙΐ5 Ὁμοταπιηδίς, Βοῖ- 
σοπη]ς οἳ Ῥατιμίς, εδι ροβτις. ΛάμΦς Τετ- 
Ώαπι οἳ οΠῄαπαπιΣ ες αι Οα{ρίαπα ποπ]πᾶ-. 
τας ἵη αμαπι {αποίΐρις Ῥεταηρις, ααά»' 3- 
{ρία8 Πῖπα ροτίας γοςαπε, 1τες ραΐεῖ. 

ὴ 

4ριιή ερ] {η ἐθάΕ/Ι ᾖ0γο 

Οοαδϊο Ἰσίτατ υπάῖαε εχετεῖία, τεσεηβία 

ἀοεῖες Γεριῖες οεπτεπα Ρρεάϊεάπι, εἲ «ποθητα 

ας ἀεσεπῃ οαπ]έαπα, ἀεσεπι(με οὕστιπα Γα]ζα- 

τοτηπι πη]μα, σπα ραμίο πηης {εχζεπί]ς, 

'Οιο[ας ἵπ Πϊ[ξοτῖῖς ταῖς. [ες ΝΙΠί ἵπ βαῶτία- 
πος επροώΜίοπε.]. 9 | 

Ἐοάεη Πῶγὸ. 

Ἠυίς [Λήπο]. Φεπιταπαϊς 1η. τερῖα Ἱερυ]το 
ἵηρθητοπη εοττῷ αρβετεπα αἰεεαΚίπε ας». ες 14” 
Ὠταάς κ Παάϊοτηπι» αὲ Οιεβας αὐξίος εδ, 

οοη[/υχῖε. Οωππαις ατρς [1ν/Πα5] Ίηχτα Εα- 

Ῥήτατεπῃ ἵπ. Ρ]απίσίε 146ΕΏΏ2 πηο]ε 1ία αγεῖς 

{6 Ρο πιη]τα Ἱπάε {141 εοπ/ρἰςΙεπάαπι ο/6- 

ολ ντο τς υΡώ τωκώ 

Ὅρμά εωμάεη, ὧδι αν 

ος πε. Ειρῖε, ἀῑνατία ἆς ἀπβίδς. Ίδεῖς 
ΓΒαυγίοπε ετ τοῖα 1ῃ :ΑΕΡΥΡΙο εοπα[εί]. α 

Οιο[α Οπ]άϊο τεξειτῖ» ἁπτα αἲν αποδάαίῃ εκ 

Ἰ]οταπά ΠΙπιετο, αι ΕΠΙ Αρππίταπα]Ιάε αἩοῃ- 

ὅσα ἵπ ΑΒΡΥΡΙαΠι ἱταπΠεταης, μ10ες ᾱ {ε 

οοπᾶϊτᾶς ραϊσᾖς  ποπιπίρις: ΙπάΙβίταςίε, 

Δριι οωοην ἱοΓ ΜΗ ἠδ. Ἡ. 

Τυπι σσσια {Ππάϊοτπι ΠΠΤΟ, ετεβτῖ 1η” 

ἱεισερίο τωτηίρας,  πἴρεπ [ ΒαῦγΙοπεπι ]. Ίνα 
οἰτοιπιάεά[ε, [Φεπταπαίς, ]. πα πτθάΙαπι ΑΠΠΠΙ5 

Ἰπέόγβμετοι, 6ἵαταπε ἐπηϊα ορειῖς πιαρπΙΒοξη- 

τα εξ ππωπίαπη Ιαταᾶο {ες ἵπχτα ουΠΙρΙς νε; 

Ἠομάϊς {αβίσετοι.: Αἰηταάο νεο ΟΠΙΠΙΗΠΙ 401 

αιάίτοπι Πάεπι (ατ Οτε[ας {οηρίε) εχεεἀετεῖ. 

σε νετο ΟΠτατεμας, εί αϊ εὐτη Αἰεχαπάτο 1Π 

Αῄαπα Ρορῖεα ἴταιεσετιπῖ» Πετεεῖς Ρργος]άε- 

τυπῖ, απποΙεας σσσιαν Παάϊοταπις αιοά αΠΏϊ 

᾿Δῖες Παάϊοταπι ΠΗπΙετο «ποτε {ἐαάμϊς[ετ. 

ήυταπι Ἰαϊοίρας Ρἰταπηίπε «οηβ]Ώ]πατίς «ο” 

ασπιοπίαν1ς 1, οἵργία, ἴεβε (ιε[α, αἰεαπι: 

νε], τπτ αἲ τε[εταΠῖ, ουρίτος ταπίηπι; πῖ 

Ἰαητὰο αἱαπαπτο Ρί15, 4παπΠ 4πορις ομτη- 

δᾳς [αφ εδίει, {ραΠ1 οβιΙΠΕΓεῖ. 

ενα ς 

ἵ 

Βοβρν 2ο [2ο µ/Ι0. 

16 Γαἶίετ Ἱηπη{εσιας Ιπ οτρετῃ ἀμδέας απι- 

Ῥίτας Βαυγ]οπίς] αιέζοιε Οτεία» κι, Γαία 
Ίσηρις, Ιατειο ἵτεσεπίον Ια:15, εξ 1, ουβγΙα- 

| | τΗπα 

σα ρα 1 
δὲ «τούτοις Δερβίκω, καὶ Καρμωίων, Χα Ῥόμνω" 
”/ λ / ἡ { . ν λ λ , 
ἔτι δὲ Βορχανίω.καὶ Παρθυαίωγ. ἐπηλθε δὲ τὸν ΠΠερ- 

- λ λ ο πα 
σίδα, καὶ Σεσιαὴγ, καὶ Την χαλθµθην Κασπιανὴν' 

κα ἃ λ ω λ : 

εἶς ἣν εἰσὶν εἰσβολαὶ σειαὶ παντελώς, Φιὸ καὶ «ροσα-- 
Ἱτγορύωται Κάσπια| πύλαμ, πολλα δὲ καὶ ἄλλα τῶν 

.” 2 ω. αν ος. 4 ”/ 

ἐλαιττόνων ἐθιῶν πεοσηγάγετο, περὶ ὦ µακρὸν ἂν εἴη. 
λέγεψ. 
ας : 

Παρα τῷ αὐτῷ οὗ τῷ αὐτῷ βιβλίφ. 

- ’ Ν ο» ο ου 3 3 / 

Συναχθείσης δε της φρατιας πανταχόθο ᾿, ἡριθμί- 

θήσαν, ὢς Ἐτήησίας ο» ταις ιςοβίας αγαγεγθαφέ» 
Μο ον ΄ / ο λ / κα ον 

πεζω μὲ ρό μυριάδες, ἑπτέων δὲ μιᾷ πλείθ, τῶν εἰ- 

κοδί μυβίάδων, 3 ἅρματα δὲ δρεπανηθόρα μικβὸν ἄ πο 
λείποτα τῶ) μυρίαν ἐζακοσίων. 

Φο ω ο ὦν 

Ἐν τῷ αὐτῷ. 

᾿Τὸν δὲ Νου η Σεμέραμις ἔθα γω οὐ τοῖς βασιλείοι, 
Κὰὶ κἀτεσκέύασε ἐπ᾽ αὐτῷ χῶμα παμµέγίθιο, οὗ 
τὸ μὲν ὕψος οὐγέα Ἡν σαδίω' ὃ τὸ δ εὗροο, ὧς Φησι 
Ἐτησίας, δέκα. δὸ καὶ τῆς πόλεως παρὰ τῷ Εὐ- 
Φράτη ο, πεδίῳ κειµένης, ἀπὸ πολλῶ σ-αδίων ἐφαί- 
νετο τὸ χῶμα καθαπερά τι ἀκβόπίολί, 

Οὐκ ἀγιδῷ οἱ ὅτι περὶ τῶ εἰρημένων πόλεων 
[Βαβυλῶνος καὶ Τροίης τῶν παρὰ τὸ Νέλο] Κτη- 
σίαρ ὁ Κγίδιοῦ Φιαφόρως ἰφόρησε, Φήσὰς τῶν μετα 
Σεμιράμιδος. παραβαλύντων εἰς Αἴγυπτο ͵τιὰρ ἐ- 

νέες, αρ νε ολ ὦ ο) ὶ ἵπ } ; 

χτικέϊαι ταύτας, ἀπὸ τῶι ἰδίων πατοίδωι θέμένων τὸν 
᾿ππροσηγορία». 

1ο εν ον οἱ) ωω Παρα τῷ αὐτῷ Διδώρῷ ο τὠβ. 

Απολαβοῦσα [Σεμίραμιέ] δὲ τὸν Ἑὐφράτην πο 

ταμὸν εἶς µέσο, περεβάλετο τείχος 3 τῇ πόλει [Βα- 

᾿βυλῶι] «αδίων τειακοσίων ἑξήκοτα» δλημμένον 
ων 4 

ᾳπυργοι πυκγοι και μεγάλοι, τήλικουτον σι .Ἡν τὸ 

βάρος τῶν ἔργων» ὥστε τὸ μὲ πλάτος εἶναι τῶν τει- 
χών ἓξ ἅρμασυ ὑππάσιμο, τὸ ὃ) ὕψος ἄπισω τοῖς 
ἀκούουσω, ὧρ Φησι Κτησίας ὁ Κνίδιος ὡς δὲ Κλέίταρ- 
χορ καὶ τῶν ὕσερου μετ ᾿Αλεξάνδρο δαβώτων εἰς 
τὴν ᾿Ασίω τιυὲο ἀνέγραψαν, τριακοσίων ἐξήκοιτα καὶ 

849. 

62 

ἑ λ θέ ϱ/ ὢω 5) ς ο» ᾿ 4 

4 πῶτε, καὶ προςἸῬέασυ οτι τῶν ισῶν ημερω ει του 
1 ω. 32 / "σαν 4 

ογιαυτὺν οὐσῶν» ἐφιλοτιμήθη Τον ἴσον ἀριθμον των σ΄α- 
δίων ὑποςσασθαι. τὰς δὲ πλίθες εἰς ἄσφαλτον ἐν» 
δησαµέη, τᾶχοε κατεσκεύασε, τὸ μὲν ὕψου, ὢς 

μὲν Κτησίας Φήσὶ, πωτήκοτω 7 ὀργυῶν ὅ ὦς δ 
ἔμοι τῶν νεωτέρων ἔγραψαν» πηχῶν ποτήκοτα' τὸ 
δὲ πλάτος, πλέο Ἡ δυσὶν ἁρμασυἱππάσιμη, 

Ἐν τῷ αὐτῷ δευτέρῳ βιβλ., 

Οὗτος δ) ὁ περίβολο [ὁ «τερος Βαβυλῶνος ὁ ἔντὸς 
ι) ὁ ο. 

πρώτο] Ἡν τὸ μέν μηκοςν σ΄᾽αδίων τεσσαράκοτα Τό 

δὲ πλάτος, ἐπὶ τθιακοσίας πλίνθερ' τὸ ὃ ολες 

.. 
πω " ! ος, τή» 

3 

απ. Μμή]αευπι οδί 6 Χωραμναίων Ἠῖ Φιορίαπις ο Οισῇα αηποϊαί, 7, 2ο. 3, Ἠσπο 1ου μπῖ» ουσια υπι {ᾳ]- 

ΟΑΙΟΣΗΠΙ Ἰπναπίμπι» αὐοά 46 τας. Ῥεης, αμεπι νἱάε. 
Εδ. αν ορ ήν. 1. ΟαρεΙίμη | ; 
{δι . ο γε. ῥεγε. υ. εἰ ο ΙάΙδ/, ἴ- (άλεΗΗ. 1ῇ αροωγαΜέε[. ΕγαδίαχΗ. 0Η | 

ο ὐγίοηίο.. «ναό επτη ἐδί ῥγς[εΓέ Πα Ιοάογ οε] (ες θάὲν 6 οηπεμί]αί» {44 ῥπάάεο. 
μὲ βεε 
πεντε {προγΏυα ει» αἱ (αρε]]ην, Φ4έΙΗ Ὁί 

5» Ἐσιβρας ὀργυιὼς Ἰπιε]]ίσο, (άρει. 

9 

Ες ἱζ]οηῃ Ορεης. 

4 νρ. Χορωναίων.  ὦ τὸ δὲ πλάτος. 

4ο ὄκεο Πέ ΕΛΛΡΙΙραΠ{ΕΙΗ ῥΕΓΓΗ793 
6. Ἱερε τὸ δὲ 

κατι λ. Μήτοτυπ Ῥαυγ]οηίς ΙαΗτιάο. ετας Ραργ]οπίοσυπι. ουτοσσῃ -453 

Όγιο Χοεπορμοη αἀθταετο νἱάσατατ, Απγτης τορίρυς νἰπάΙσατε» αἰε ΒΗΙΡίΟΠ. Ἱ. 3. 

α, {δε ο ἀἰν/ε/[ν αι ογμη ἵπ ηΗγὴ ΒαδγΙοΜΙΟ ιο {επών Ὁ. ἀρδί[. Εγή5/ρη. 
νεη/ωγὴς δν τ. 0Η Ἴθηβα αὖ {μΙήο 

4. ΝΟΧ 
Ῥαήε, εέ ανα «Ὠἰοάογο ἐγοβῆα. 

δὲ πλώτος, ὡς ἔνιοι τῶν }εωτέρων ἔγραψαν» πηλῶν πεντήκοντα 06, ὣς ἓν Ῥετβοριτυπῃ 5Ο, ΑἴΠΕΘΙΗΠ όο, 

} 

ὢὣοοοο 3 
ἁ 

σγδ 



6ο 

844 

ὑπΊρχε τὸ ὕψος ὀργυιῶ εβδομήκωτα. 

ΕΧ ΟΤΕΦΙΔΕ ΡΕΕΦΙΟΙΡ 
Κτησίας Φησὶν, ὀργυῶ ποτήκοτα. τῶι δὲ πύργων ταπα αἶις εἴαι.  Τυπτες αἆ Ίχχ οἵβ γἱὰ5 {15- 

δεραπῖ. | ο | 

Ε{ [εζιρηηία Γογίε φμοημε ὁ ΟἼεΛία ὔοπαί Ῥαγίοη ν ὲ οἳ ἐπ Ῥηογίδης }γαρπιοπὴς αριά ΟἱοδυγΗβΗ ο, 
(εαν ἵπ Μήῥογ]α 49 ηΙοΤΗΠΗ ΓεμΗαη εν {ρ[ίις ἐπά]οίο εοπ/ζας, 
Άγορο/ίο αἰεπισ Γη. 

Ἐκ, τῶν Τζέτζω χιλ. 
ϐ' σιχ. Φζή. 

5 ο» ἃ ς ον 

Ἡ πᾶσα δὲ περίμετρο ὑπΊρχε Βαβυλώος, ὧν 
᾿τάδιοι τριακόσιοι εξήκοτα, Ἐτησίῳ. 

Ὁ. Κατὰ δὲ Κλείταρχω αὐτὸν, κα] τοὺς μετ ̓ Αλε- 
Ἑάνδρου » 

Καὶ κατὰ τὸν Διόδωρο αὐτὸν τὸν Σικελόνδε 
Τριακοσιεξήκοτα καὶ πέντε δὲ σ-αδίων. 
Κοχκειανὸς δὲ Κάσιος Δίων, Ύραφαῖς Λατίνων, 
Τετρακοσίων ἔγραψε ταύτην φ΄αδίων εἶνοι. 
«ος. »Σ ς ο ͵ ο» Ἡρόδοτορ ὃ ὁ συγγραφεὺς ο) Μούσαις ταις οὗ. 

γέα ο 
Καὶ ὁ Φιλόςσρατος αὐτὸς οὗ βίῳ Τυαέως, 
Σταδίων ὀγθοήκοτα σὺν τρ τετρακοσίοιέ, 
Ὕψο ποτηκωτόργυιο τεχῶν, κατὰ Κτησίαν, 
Άλλοις πυτηκωτάπηχυ. Φαίνεται δὲ Κτησίας 
Τῷ Τζετζῃ ἀληθέγερα συγγράφει τῶν ἑτέρω)» 
Τέως εἰς ἅπερ ἔγραύ)ε περὶ τῆς Βαβυλῶνος, 
Τριακοσίων γὰς αὐτὸς ἐξήχογτα φ-αδίων, 
Πασαν αὐτής περίμετρο ὑπάρχεν δαγράφα" 
Οἱ ὃ) ἄλλοι παρανζώουσι πλέω καὶ πλέον ταύ- 

τη, αντ πα | 
Ὁ περὶ τὴν περίμετρο γοῦν ἐλαττῶῷ τὸ μι | μήκος, 
Ουκ ὢ) µακρὸν τοῦ δεόγτος παρηύξανε τὰ ὕψη. 
ΑἉλλ) ὅτε ταῦτα ἴσως μὲ κατειδεν ὃ Κτησίας» 
΄Ἠσω εξηκοτόργυια τὰ ύψη τὰ τῶν πύργων, 
Καὶ δ) πωτηκογτόργυια τότε τειχῶν τὸ ύψη" 

΄Ὑπο πολέμω καὶ σεσμῶν σ]᾽ ἴσως καταπτω- 
ο ταν 
ΎὝσερον ἂν ο Κλέίταρχος, καὶ πᾶέ μετ ᾽Αλι- 
ο ξώδρου» . 

««Κατέδοα, οὕτω ταπενὰ τῶ ὀργυιῶ τὰ ύψη, 
ρε τὼς πηχῶν ἑλάττωσω μόλις ποσὸν λαβόν» ο πι τε προ, νο. ... Πλατει της Βαβυλδνος δ' Ἡν κατά τινας τὸ τῇ. 
χο ας 

ο Εξ ἅρμασυ ἱππά σὶ δὲ καθ’ ἑτέρ Εξ ἄρ σπάσιμο, τριαὶ δὲ καθ ἑτέρις, 

Τ]αρὰ τῷ Διοδώρῳ, βιβλ. ἴσ, ἀιυτέρῳ βΙβ. 
νὰ ) ,. Ταφὰς δὲ τῶν τελευτησώντων ἰδίως δι κατὰ τὶν ) 3 ’ . κ ην Αιθιοπίαν ποιῦνται. ταριχεύσαντες γὰς τὰ σώματα, καὶ περιχεύσαντες αὐτόιρ πολλὺν Ἰ ύλη, {φᾷσυ ἐπὶ ΦἨΛΊ ὥπε τοις παριοῦσι Φαίγέσθαι διὰ τῆς ὑέλε τ) Του τετελευτηκότος σῶμα . χα 

Ἐτησίας ὃ' ὁ Κνίδιος ἀποφαψόμεος τοῦ διά 
αὐτὸς Φησὶ τὸ μὲν σῶμα, άν ο ον . ἀύτορ Φησι τὸ Γαβιχούέσθαι, τὴν µέντοιγε 
σόλο μη περιχεισθαι νο Τοῖς σώμασι καταχαυ- Φήσεσθαι Ύαβ ταυταν χα λυμαγθέντα τελείως τὸν ὁμοιότητα μὸ δυγήσεσθαι διατηρῦ, διὸ καὶ χρυσνν εἰ- 
Χόνα κατασχευάζεσθα| κοίλήν» εἰς Ἡν οὐτεβέγτος τοῦ γε. 
χροῦρ περὶ τὴν εἰκόνα χέῖσθαι τὸν ὕελον, τοῦ δὲ κατα. 
σκευάσματος τεθέτος ἐπὶ τὸν τόπο, διά τῆς ὑέλε 
Φωήγαι τὸν χρυσὸ ἀφωμαωμέω τῷ τετελευτηκότι, 
τοὺς μὲν οὖν πλησίως αὐτῶν οὕτω άπτέσθαι Φησ!: ν΄ - 

Αα ιβ. ον τοὺς ο] ελάττοας καταλιπόντας οὐσίας, ἀργυρᾶς ο το 9 
ΤυγΧάγευ εἰκόνος' τοὺς δὲ πένητας, Χεραμίνης, τὴν 

αι σα δν 

τα παγηηι. Ἐδελν. 

{ατυπῃ 

χαθάπερ Ἡρόδοτου εἴρηκε, 

ΙΟ μα κμά 

Εκ Ἰσείσε ε)Ι], ΙΧ. Υ. 568. 

{16/ῤΥ. Ῥ. { | 

Οπηπὲς αμίεηι οἰγομίγις Γη ΒαδγΙο5 

Φιαάἴογη 1γοερΠίογΗΗ [επαρύμία» 014. αν 
δεσµπάῃ Ὅεγο Οαγεδιωη {ροή εἰ 63) 4 

Ροσί «ἱεπαπάτιμη, λα 
- Τε ἱορωπδωνι Γἱοάλιη ἐς νο ον 
Τγεσσπίογήι [9αρίπίᾶ εἰ ΗΠΔΗέ ία ο) 1 
(ορίαπις αμίο βίο Οσα, ΗΡΗ - 

Μήπ]ς ς 
ΟΙµά]ηςεπίογιη [10 ὅσπε α αοϊσων ο) 
Ἡλογούοίις αμίοηι Ρογ]αι 1η, ΑΛ πΗΗ 
Εν ῬΗρβγαις Ίβο ἵη οἴνα ΤΙ ο 

'δισάΙογη οδιαρ]ηία» ΟΠ Πας μοι 
ἰήνιζο φμἱπφιαρήία πο, η 

επί (σα, ή (ΕΙ 
ἀς αμ ου. υἰδε ων) 

Οεῄας τα 
Τπείσ οεγίογα ἐἶε[ογίῥεγέ» 41413 οι 
δα[έεηι {η ἐς φις [ΗΡΙ αλλη 
Τγοσεπίογήη επι 1ρεε παρά. ο νι 
ΟΠΙΠΕΙΗ ]]μς ρετ{ηιείΓΗΤΗ ./ε ο μι ΣΠΗΗ 
4] αμίεηι αἱρεπί Ρως εἴ αππρΏις ορ τά 

: Ομὶ ἠρίων οἰγουέμήη παπα! Ι0ΗΦ13 νι ο ημᾶ- 
οι ἴοηρε αὖ εὐ (ιοά ἀροεαίν αν 

ο πεηη, νι ΟΙ 
δεᾷ (ιζηζο ᾗῶσ «μέ φΙΗἱάεΊη εοηβοσά Ον | 
Έγαπε [οπαρίηία ὐπαγη ανιμέ Πα 
ΤΕ [πε φιήπφιαρ]πία ἰπατι ΠΗΟΤΥ: 

που. - ερ ἀείι” 
4 δες αἴφμε ο ήΜΟΠΙΟΜΙ δις α/ΕΙΗ / π . ώς, 

., , 
Ῥοψίθα οἰδε]οοὶ Οἱ αγοδις, αἰθπε 8 ἶ 

επαπάγμη μήν 
. μή 

ο ΠΟ ΓΣ μ.. 
πες» οἷα φιαμήίά- 

Ζ2εἱμί αἷἱ οι οΥΙΗ ἀπ ΓοΠ ΕΠΣ 
16 αεορ]εηΤεΣ. 

1ιηιιάίπο α/εΊΗ 
41105, 11 

ὈΤΩΥΠΙΥΤΗΙΗ 
ο μμ αίος. 

ὀιπία αὖ 

ον 
Βαὐγ οπής ετά!»' 

ο. μπίδ αμ 

τι ῥή 0. 
«ρα ὨἱοβοΗ/ 0. 1" ᾖ αν μή | 

ροεωίαή ΑΓ: 
: ἵπ. 

εἳ πημ]ο ΥΠΟ σα ια 
αἴρρο {αϊιπηι, αι ΡΕ ρου 
σοτρις γυ]άετῖ απεαῖ Ολες 
{οηρίυτη τε]αῖε, η 
πηρα εἴπι «οπΠττηαϊ » αἴεσ ον ο 
αὐῑάεπῃ σαἀανετ, {εά πο ων 
ψϊηπα  πεπαφπαπι αἰτουπ σος τρις Γ- 
Πο Έπτηταπα, Ἡς απδιάῖα 

Ρερυ]ίμτα ποσο 
ἴΠ]ορες τα Ἱπ[μεαμηῖ. 

ἆαῖα ΠπηΠτιάίπεπι τειπετε Ἠς βαήἱ » 
ἆεο οἈναπι εκ αὐτο ΓΠατπατη ο φιαυπι 

τεἶτσα οὐαπι «αάανετε ἱπο]ηίο » οΏια. 10” 
ἵαπάεπα Παιειας, εἴ μας εώτο Α νισυ 
οο, {ρεοίεπι πποτίπο Πππεπι . οτααι {4- 
εχλθεσ,  Δίαιε εο πποάο αν ἴοπι Τοἵ” 
πετα ουταχὶ ταάϊτ. ΄ Τεπαοής 84 Παιιᾶδ} 
ταπ Ποπιηῖρης  ατβεπῖεᾶ Ρο] ῥι ναί 
Ῥαμρεβρις ΒΕΗΙε. Έτ αρωπάο 13 οπές 



ε κ Αα 6 
ουηξ]ς ορίες αιιοά . ρατίπωαπα εἶπς. δ]ρηᾶ- 
τα ἵπ ΑΕιλορία»,  ετ ρᾶδβπι Ἰπςο]ί Πτ οὗ- 
ἶμπι, δε 

«ρω εἰ. {άεῆρ 

Ῥεόπηπι πιπιετις» τα Οιεῇας τεςεεῃ- 

ες, ΄ τπσῖο. σρπιεπῖα΄ πη]]α,. εαταπ» 
πη]]α ααἱηρεητα 5 οὕττής, ἃά πα 6ῃ- 
ἴωπ,  Γουάεπι αιοηίε υΙπὶ «ατιε]ς νε[θ- 
Ῥαπιατ, . σἰαάῖον απαϊτιοτ ουβίτοσαα ΠΓΙη- 
δεητος. Νανίαπι τε[ο]αΩ Παπ πυπἹετας ε{αῖ 

ιο πα]ῖα εἰσ. [.Ὀε δεπἰγαπίά εὐΡΣ ο0ή- 

πα Ππαίαη, ] 

.. 

{ΙήΙΕ/η. 

Τοπιρογο αϊᾳπαπῖο Ροδῖ, ΙπβάΙς ΝΙΠΥΘ ΗΗ 
Ρ6ς απεπάαπῃ εππας μπι αρρεεῖτα [5επήταπιίς, ] 
Ρη(ἤπαπι Ἡατηπιοπ]5 τε[ροη/άπα 1Π ΠΙΕΠΙΟΓΙΑΠΙ 

Ἓθνοσας. Ἰᾷοο π]βῖ] ασοτὺὶ ἵῃ ΙπβΙΔΕΟΓεη {24- 
ταῖς, 9ο τθρπο Ιρῃ Ἰταάτο, οππίρησᾳπθ, 

'αἳ Ἱερίτῖπιο τερὶ ῥᾶτεΓα 11δῇᾳ5 σοη{εβῖπι ες 
ΙΟΠΙΏΙΠΙ σοπ/{ρεξέα» πῖ αἆ Όσο» Ιαχία οἵαςι- 

Ἡ βάεπι πιὶρταϊυτα» {8 {αυάυχῖε.  δυπίέ αι! 1Π 
οοἰμπιδαπι σοπνετ/άπι Εαραἱαητατ.  Οοπιρ]ασ]- 

δις οηίπῃ αγίρας ἵπ ρά]ατίαπι εἶας ἀειαρμς, τ- 

πα σΗη Ί]]ίς ανοἰασίε ετεάίεαγ. Τε Πίης 18- 

δυπι, ας ΑΦΩΤΗ ἀἆππ] Φοιηϊταιπ]άεπα 115 1πι- 

ππογια]ίρας αεξεη{εηῖ, «ο]πηραῖα Ρτο 128 Πο- 

ποχομε, Ἠίακπιοάϊ, Ρτοιί ἶαπι ἀῑδίαπι «δε; 

(δεπιχαπή τοῦῖας ΑΟ, ρτῶτετ Ιπάῖαπι, τε: 
δῖπα, νι εχίταπι Παρυϊτς ουπῃ ν]αϊσ[ει αἩ- 

(Πο ΊΧΙ1, τερηαβ/εἴαις χῃ. Βτ πες α]άεπα 

Οιεας 1]ιε Οπίάῑις 4ε Θεπητατη]ἁε ΠετεΓΙ5 

ταςια]ῦ. 

Ἰηεηπὴ οἱ «{1ὐεπασογας -4ἱεπίεη[ς 
ἱεβαβίοπε ᾖγο (2γ] ΜΗ ΔΟΤΙΗΗ 

(εί ΓγάΑΙΡΟΓΗ1. 

[67 . 6. 6ε5. 

Έτ Ρτορῖαϊ δαπάεπι Ώετεθιμπα» «οἶπηρας 
πι πι ον ολ ο 

Σεμίραμυ σέβεσι ύροι (τὸ γὰρ ἀδύνατο, εἰς περι». 
οἱ δεπήταπίη Ποποταπῖ 8ΥΣΙ (1η ςο]ύπ]δατη Ε- 

πἷη, πηπίαϊα οσε ππίίετ, Ἡξ παραϊας Οτε[ας.) 

«4ριά «Πἱοίογω Λὐγο Ἡ. 

Ῥοσε  ἀείθξιου ἱππρετο 1 [οιε[ας Ἱ 
Ανγτίο, Μεάος ΔΠΦ Ριαισίε τγαά1ς, 

ἵπροιαιοία Ατδασε, αἱ ΦαΓάΠΔΡΕΙΗΠΙ 

«πταής Ππρεαγίε, Ἡὶ «δαπ ἐδί {α- 

Ῥτα, Έτ Ῥοδίᾳιαπ ἀποάενίριπα τεβπᾶ- 

γὶτ αηΠοςθ, αι εἶμς ἹΜαπάαισεπι {1ς- 

οβεβ5ίε, Ἱ, ἄππος ΑΠΡ Ἱπρεπιαηζεπι, 
Ῥρσι Ώμπς 4Ππον ΧΧΧ. Ἱερηᾶθία 9ο[αῖ- 

πυπις Ίων ΑΠΙΑΠΙΣ ΧΧΗΠ., ΑΠΡΙΑΠΕΠ5 
χι.» ΑΙβΙΠ,  Ἠσίας ἵεπροτε 1Πρεῃ5 
ὑεϊαπι  Μεάϊ εὐπ ΟαάμΠ  εοπῇα- 
ἴππ  τηθπιοταϊΙσ  1άᾳμε Ίαν 

ως. Ῥατίοάος πάπα Ρεία ἵπ αἀπιῖτα- 

ἴοπο οταῖ, οὗ {οτήτιάπεπ ετ ΡΙιάθΠ- 

ατα αίασαια νίτωτε, εἴ τερι ΡΕΙ53- 

τὴ ας ϱί αἷῖς ἵπ τερΡίο {επαῖα ΠΙΑΧΙ’ 

ε Ρο]ίεραι, 19 ἵπ 1μάῑεῖο αμοάαπι ἃ 18" 
βε 

1. Ἱερο ἴσοι, 1. λζοῇ. 

ΗΕΠΕΙ0. 

οὗ σαϊις- 

ο, Ώε ζμο Ὀἱοήργς ἐοβεη ᾖδτο ῥαμ]ίο απίε" 

ή ες ν Ἡτ Α 845 
/ ο ο» : - 

δὲ ὑελο πάσι ἐξαρκέν, διὼ τὸ πλείςην γυνάσθαι 
ἳ ΔΝ λ ου 5 

κατὰ τὸν Αἰθιοπίαν καὶ τελέως παρα τοῖς ἐγ'χωρίως 
ἐπιπολάζω. 

3 ον ; ο» ν .. 

Παρὰ τῷ αὐτῷ ο) τῷ αὐτῷ. 

4 ην ου. 35 ο 

Τὸ δὲ πλήθοστης ἀθροισθείσης σ΄ρα]ιας ὃν ,ὠρ Κτησίας 
ας / ο» ὃ Κνίδιο συνεγράψατο, πεζῶν μὲν τβακόσιαι μυριά- 
δες, ἱππέων δὲ 3 πωτήκωτα μυράδεε, ἁρμάτων δὲ 
δέκα μνριάδε, ὑπῆρχον δὲ καὶ ἄνδρεο ἐπὶ καμήλων 
ὀχόμθοι, µαχαίρας τετραπήχει ἐχωτές» τὸν ἀρι- 
θμὸν 1. ἶσον τοῖς ἅρμασι, ναῦς δὲ ποταµίας κατεσκεύ- 
ασὲ διαιρετὰ» δισχιλίας, αἷς παρεσκευάσατο καμΆλθς 
τὰς πεζῇ παραχομιζήσας τὰ σκάφη, 

3 ο» ου. 

Βν τῷ αὐτῳ. 

να ΝΕ / κ / πο) ον ο ή 

Μετὰ δὲ τία χρόνο υπο Ἀυύθ του ὑρυ δί εὐόχε 
λ 2 ου 

τυὸς ἐπιβηλευβῆσα [ Σεμίραμιο.] καὶ τὸ παρ Αμ 
ῥ 9 3 µων λόγιο 3 ἀνανωσαμέγη » τὸν ἐπιβηλεύσωτα κα- 

κὸν εἰδὲν εἰργάσατο". τεγαντίον δὲ τὴ βασιλείαν αὐτῷ 
᾽παραδουσα, Χαὶ τοις: ὑπάρχοις ἀκέίευ ἐκείνει προςἀ- 
ἔασα., ταχέως ἠφώνισεν ἑαυτὸν» ὣς εἰ εοὺς κατὰ 

1) } ἑώῤολόυς Λ ν )/) 
τὸν χρησμὸν µετασησοµέηη, Όιοι δὲ μυθολογοϊντές Φα» 
ση αὐτὴν γωέσθαι περισερῶ, καὶ πολλῶν ὀρνέων εἰς 
τὸν οἰκίαν καταπετασθέντων, µετ ἐκείνων ἐκπετα- 
σθήναι δὸ καὶ τοὺς ᾿Ασσυρίουό τὴν περισερὰν τιμῶν 
ὡς Φιν, ἁπαθανατίζοτας τὸν Σεμίραμη, αὕτη μὲν 
οὖν βασιλεύσασα τῆς Ασίας ἁπάση, πλ Ἰδῶ, 
ἐτελεύτησε τὸν απροειρηµένον τρόπον» βιώσασα μὲν ἔτή 
ἐξήκωτα καὶ δύο, βασιλεύσασαι δὲ δύο πρὸς τεσσαρά» 
χωτα. Κτησίας μὶν οὗν ὁ Κνίδιος περὶ Σεμιράμιδος 
τοιαῦθ Ιςόρηκεν 3, 

Μνημοεύει καὶ ᾽Α.)ήναγόρας ὃ ᾿Α.ήναῖος οὗ 
πρισβείου περὶ Χρισιανῶγ, τούτω 

τοῦ Κτησωυ.  . 
κος 

καὶ διὼ τὶν Δερχετω, καὶ τὰς περσερᾶς καὶ τὸν 

/ ο 

φερὰν μετέβαλε Ἡ γυνή’ ὁ μῦθος παρὰ Κτησίᾳ.) 

᾿Παρὰ τῷ Διδώρῳ ὦ τῷ β. 

Φησὺ 4 οὗ [ Κτησίας] μετὰ τν κατάλυσν τὴς 
᾽Ασσυρίων ἡγεμωίας Μήδης προς΄Ἴναι τῆς ᾽Ασίας, Αρ. 

βάκε βασιλέύωτος, τοῦ Σαρδωάπαλον καταπολεὀ 
µήσαντος, καθότι προέρητα, τότε δ- ἄρξαντος έτη 
δυσὶ λείπωτα τῶν τράκοτα, δαδέζασθαι τὸν βασι- 
λείαν τὸν ὑν ὃ Μαδαύχην, Ὁν ἄρξαι τῆς Ασίας ἔτη 
πωτήκωτα, μετὰ δὲ τουτο τριάκοτα μὲν έτη βασι» 
λέῦσαι Σώσαρμο, πυτήκοτα δὲ 5 ᾿Αρτίαν, δύο δὲ 

όξδο 

λ νυν ο λ 

πῥὸς τοῖό εἴχοσι Τόν πβοσα γορευόµενο Αρβιάνν, Τεσσα” 
λ ω ὴ 

ῥάκοντα δὲ Αρσαΐο, ἐπὶ δὲ τότε συςΊναι μέγα. 
3 

ο» . 3 / ᾳ 

λέμον τόσΜλδοις πρὸς Καδασίας διὰ ποιαύταραιτία».» 

Παρσώδην τὸν Πέρση», Φαυμαζόμθον επ΄ ὠθρείᾳ ωκὰ 
- - ΄ ια 

συνέσει χαὶ ταις ἄλλαιο ἄρεταιό, Φίλω τὸ ὑπάρδαι - 
βασιλᾶ, καὶ µέγιςον ἰσχύσαι τῶ µετεχότον τη κα: 

λοις ἐν ἅῃν δε σὸ τῷ βασιλέως; ἕν Τι αρίσει σιλικᾶ συνδρίη τᾶτοι ὃ ὑπὸ τΏ βασιλέως ” 
Σ ἂν ως. λν- 

4. Όμε ἵασμε Ὠἰοῶογήη! 10- 
 ελέέΤρΙ εί Οέ[ς ποπημα γι τα ρία / . ν . 5 . . 

αρέζόπε ο δεηιέγαπιίάε δι. ο. [2Η Ὁεγ{βηΙΙς εεἰ. 6β0 ΙΑΜΗ τρ) ᾷ 6 Ἰ ὄ Ὀἱροργέ αε σμβα, {μοά θαζμίί {- 

ὅτα βαρ. ό1τ. 
«γρ. εἴκοσι μυ, ὃ μανδαύνην.. ο Ἀρτύκαν. 

4. Φεζώπίών Όο [ή Ρος Φοπογήβενη Ημ ΣΕΡΙΡΙΟΡΗΗΊΗ 

Όοοσοο 3 αν 

/ 



8Η Εχ"Ὁ τε ςἲΙ ΛΕ 
Ἀυπβετα, Φυγέν μετὰ πιζῶν μὲν τρσχιλίωνν ἵπ- 
πέων δὲ χιλίων εἰς Καδεσίις' παρ οἷς Ἡν 1 4 ἐκδεδο- 
μένος τὸν ἰδίαν ἀδελφὺν τῷ µάλισα δυναστύοτι κατὰ 
τότε τες τόπες, γθόµενο δὲ ἀποσάτην, καὶ πεί- 
σαγτα τὸ σύμπα» έθνος ἀντέχεσθω τῇ ἐλιυβερίας,, αἱ- 
ῥέθήνα; σρατηγὸν διὰ τὴν ἀνδρείαν. ἔπειτα πιυνθαγόµενον 

681 «ἀθροιζομένῳ ἐπε᾽ αὐτὸν. µογάλην δύναμή, καθοπλίσαι 
τις Καδουσίους παγδημεὶν καὶ καταςρατοπεδεῦσα/ῃ 
πθὺς ταῖς εἰς τὴν χώραν ἐκβολαϊο, ἔχωτα τς σύμ- 
ππαντας οὐχ, ἐλάττουο εἴκοσι μυριάδω, τοῦ δὲ βασι- 
λέως ᾿Αρταίου συφρατεύσαντος ἔπ' αὐτον μµυριάσι 
ὀγδοήκωτα,, κρατΊσαι, καὶ πλείους μὲν τῶν πυτα- 
Ἀϊσμυρίων ἀλένν τὸν ὃ ἄλλην δύναμιν ἐκβαλέν ἔκ, 
τῇ, Καδοσίω χώρας. δὺ καὶ παρὰ τος ἐγχωρίοις 
Φαυμαζόµθο, αἱρθήναι βασιλέα» καὶ τὸν ἸΜηδίαν 
συεχώς λεηλατῶώ, καὶ πάντα τόσο καταφ»)έρευ, 
μεγάλης δὲ δόξης τυχώτα, καὶ Ύήρα, µέλλοτα 
κατασρέψειν τὸν βίων, ἀρὰν έσθαι παραιτησάµιωον 
τὸν δαδεχόμφο τὸν, αρχη » ὅπως µηδέποτε διαλύσω:- 
ται τὸν ἔχθραν Καδούσιοι πρὸς Μήδους" εἰ δὲ συθεῦτο 
ὀμολογίας, εξωλεις Ὑθέσθαι τούς τε ἀπὸ τοῦ. γένους 
αὐτοῦ καὶ ἸΚαδουσίους ἅπαντας, «διὰ δὲ ταύτας τὰς 
αιτίας ἀθί πολεμικῶς ἐσχηκέναι Καδουσίους πρὸς ΜΗ: 
9ους, καὶ μηθέποτε τοι τούτῶν. βασιλεῦση ὑπεηκόους 
εγοέναι» µέχρι ὅτου Ίκῦρος εἰς Πέρσας «Ἐεριέςησε τὸν 
Ἀγεμοαν. τῶν. δὲ Μήδων βασιλεῦσαι μετὰ τὸν ᾿Αρ: 
Ταίου τέλευτὸν ᾽Αρτύνη μὲν ἔτη δύο πρὸς τοῖς εἴκοσι, 
“Αρτιβάριαν δὲ µ.. ἐπὶ δὲ τούτου Πάρθους ἄποςάντας 
Μήδων, Σάκαις τόν τε χώρω καὶ τὸν πόλυ ἐγχερί- 
σαὶ, δἰύπερ συφ΄άντος πολέμου τοῖς Σάκαιο ποὺς Μή- 
9ου, επ’ ὃ. έτη πλείω, γωέσθαι τὲ µάχας οὐκ, ὀλίγας; 
καὶ συχγῶν παρ ἀμφοτέρων ἀμαιρεθέγτων, τὸ τελευ- 

-παῖον εἰρήνην αὐτοὺς ἐπεὶ τοῖσδε συγθέσθαι. ΓΠάρθους μὺν 
ὑπὸ Μήδους τετάχθαι, τῶν δὲ προύπαρχόντων έχα- 
τέρους κυριεύσαντας». Φίλους εἶναι χαὶ συμμάχους ἆλ- 
λήλοις εἰς τὸν ἅπωτα χρόϊο. βασιλεῦσαι δὲ τότε τῶ 
Σακών γύαϊκα τὰ κατὰ πόλεμο ἐζηλωκυϊαν, καὶ 
τόλμη τε καὶ πράξει πολὺ διαφέρουσαν τῶι ἄλλων. 
γυναικῶν τῶν ο) Σάχαις, ὄγομα Ζαρίαν, καθόλου μὲν 
οὖν Τὸ ἔθιοο τοῦτο γυναῖκας ἀλκίμους ἔχει, καὶ και- 
νωνούσας Τόιο ἀνδράσι 'τῶν ο, τοῖς ππολέμοιο κυθδύγων" 
᾿ταυτή δὲ λέγεται τῷ τὲ κάλλει γωέσθαι π᾿ασῶν εὖ- 
πβεπεγατην: Χαί Ταις επιβολαις καὶ τοῖς κατὰ µέ- 
βο6 ἐγχειβήμασι «αυμασόν. τῶν μὲν γὰς πλησιοχώ- 
ρων βαρβάρω) τοὺς ἐπηρμέιους τῷ Φράσει καὶ καταδου- 
λουμνους τὸ έγος τῶν Σαχῶν χαταπολεµῆσαι, τῆς 
δε χαρα» πολλὸν ἐξημερᾶσαι, καὶ «πόλεις οὐκ. ὀλίγας 
ίσα» κχάῑ. Το. σύγολου εὐδαιμογέσερον τὸν βίο τῶι 
ομοιθ/ῶ ποίῆσαι,- διὸ καὶ τοὺε ἐγχωρίους μετα τὸν 
πελευτὴν αὐτῆς χάρυ ἀποδιδότας τῷ εὐθργεσιῶν» χαὶ 
Τη ἀβετῆς μνημοεύωτας,, «πάφον οἰκοδομῆσαι πολὺ 
Σ4 Φτάν παρ. αὐτοις ὑπερέχοτα, ὑποσησαμένου 

68ο Ὑας πυραμίδα. τρίγωνον, τριῶν μὲν φαδίων ἐχάσην 
σ ρα αύτη κατασκευάσαι τὸ μήκος, τὸ ὃ' ὕψορ 
«Γαδιά!ου». εἰ οξὺ συμηγµένης τῆς κορυφής.. ἔπιςἼσαι 
δὲ τῷ ταρῷ καὶ χθυσην εἰκόγα κολοσσικὺν, καὶ τι- 

. μας ἠραϊχας ἀπωῆμαι» καὶ τάλλα πάντα µεγαλο- 
πρεπέσερα -ποιε τῶ τοι πβογεγοόσυ αὐτῆς συγχω- 
ηθέντων, 2 ᾿Ασβάρα δὲ του βασιλέως τών Μ/δων γή- 
ρᾳ τελευτήσώτος οὗ) Εκβατώοϊ, τὴν ἀρχὴ ο Α: 
σπάδαν τὸν ὑιὸν διαδέζασθαι» τὸν ὑπὸ τῶν Ἑλλήνων 
Γ“Αφυάγην καλούμθο. τούτου ὃ ὑπὸ Κύρου τοῦ Περ. 

σου 

αν Πα Ἰ ος {με δι Ιέδοο , /σᾳεί ἐκδεγόωενος. ο, «4 ρτιβαβή ́  πο {εζΙΟΤΕΙΗ ΕΡΟΓΙΗΗΗ14. {ΗΕ θ40//ΑΠ0. ας; υμ/ραΓᾗ ἐκδεχόμενος : ελ 
4 Ηργα ὄωπο γέρενη αεί]. 

6 78. 9έχο Ἰαδουσίρυς. ἦν δὲ ἐκδεδομένος τὴν.  ὃ ἔτη δύο. 
/ 

οταν» ο». Πέτοϊς ᾿ 
δῖε {άρει Ραβαπι «ετεξῖα, ος Ἴσπσε Π1ᾶ 

ΡΕΠπςσιοις 
δε οβεπίας, απ ππη, Ρεάασι. ἐξ ὃν 
εαπϊίδις , αἲ Οαἀμβος. Ῥτοβαρίϊ! νο 
αἳος {οτοτεία οιΙ]άαπι παρίυπι. ος ο. 

ουίας πιαρπα 1]ς 1π ]οαῖς Ροῖεβᾶν. ο 
Ίροα ταπίπι ἀεξεεῖε». {εὰ αἰίς επα η 

ἵπ Ἱμαιταϊδπι {ὸ νἱηάϊσσπε, Ῥειμαάεε « 

Πατῖπι ἀπ Βε]Ι οὗ {οτηταάΙπεΠι ον 
Αιάϊσηπς νετο΄ ΙΩΡεΠΙεΠΙ ἀάνει[α» 1ε νά ο | 
ἔππι σος, "πας ετ 1ρ5θ εκ τοῖᾶ η 
ποτ σοΡίαθ. Πο πήπηδ ἀΜΕΕΠΗΣ Ἡ 
μιας απ» ετ α ἐχίτῖς ρτονΙποΙς « τῷ 
Ῥοπιι, ΄ ΕΠ ἁπτεμι εἰς ΑΡΕΕΙν Αρ δν ται 
τΠΙΠΗΙΗ τη]]]α ἵπ ει ἀπεετει, νο ήαὲ 
Ῥατίοάςς, ος {4ρτα 1Μ. σεαἰθΙσ» ο νη 
Μο[ή]]ς οχατεῖτις ο Ππίρυ εχερῖ. τν 
μπα αἁπιγατ]οηῖς οἳ οοπ/{αἰνίξ» Πϊ ας ον 
τοχ ογδατοῖατ.  Ἐχκιπάε ρδτρετα!ς ο ος οσα 
ουτῃοπίδις -νεχατας εἳ ΟΠΠ ΡΗ5 

ἆμ ο δη, 
να[ίατε, ἹΜαρσπατι 1ΡΙΤΗΙ ειν ων Α 

ευπι νὶτῶ' ἶαπ Απίς Ιπῃαεῖς Ρο πε Πῃ- 
ή πσσεδ[οτεΠ1 3 Ῥτθσαίίοηες ουεε[ίατατ, {166ΕδΙς Ίος ἀεροβαΒε: 

Ύηαπα ΙπΙπ]]ς]τ]ᾶ8 αἀνετ[α». Με ολες ἰθιλ 
οἳ. {Π. ραςσῖς. οοπΙςεΙοΠέΒ η ζαδμῖς 
ἱροοτιπη,, Ρτοβεπίε». οιῖπι, ΑΙ ορ ᾖο-. 
ταςΙοΙτμς πα]ε Ῥετεβῖ.. Ἔαπιι ῃ ταπὲ Ρε:Ρ6-. 
ΕΛΠ ἵη Μεῄον Απΐπιο, (αάμβί πο ο τμ, 
11ο» Ώες  ΠΠΦΙΩΠΙ τερῖδι. 1οΙ η5 επαλυχ!τ, ) 
ἆοπος. Εγτας. Ιπρεήυπι ἃ ος θδον Άτιωπε 
Μεάϊ αἴεπι ροδι ΑτιδυΠ ΡΙ3) αππας. 4” 

πᾷ 4ἨΠοΦ. ΧΣΙΙ., 4ΏΠΟΡ: ΡΟ5ἵ ολο ᾗ. Μεάς 
ἀταρίπια, «µο. τορυβπῖε». «ο εἰ νο 
Ῥατετα τεου/απῖες». εἴ, τον]. ἷμς, ον 
δαοῖς. ἵπ. Ροϊεῄατεπι͵ ἱταάμηϊν 4 ορ” 
Ίητετ 9ᾳσᾳς Μεάοραε Ρείίο ᾖ[εοριαις» 
166 4ΏΠΟΦ. ΡΙΦΙ5 Ποῦ Ῥα16Ι5. ας, ΑΣ 
εἳ τπαρηῖ5 πτπαᾶε Πταρίρις ος αἱ Γ 
ταΠάσΙη Ες ραξὲῖ8 ἠπίευτ ». αἲ ΣΤ πο. 
Ποῖυπι ταάέξ]ς, αίΠαπε αὐᾶ ες ο ἆε 
ἴθα. ἴεποτεπι; εἰ Ῥετρειμο 16 απο. 
σερ». απα]αί«Γοε]ίαπε {οτεπῦ, 34 πει τέ 
τερηυπι αἀπιπιαραι ΖαΤ1Πᾶ ος 
τηπα. Ῥε]Ισαταπα Παά]οία: «εἰ 6Ἡ τν 
τΗπῃ Γεποίπας απάαεῖα ος αὰ 165 Ρὲ- µας 18 
ἀπ βτία Ίοηρε ΠΗρείαΠ5,  (ΕΠ5. εν ααπη ν]- 

Ῥτϊπηϊο πιη]ίεγες Ηαρεί Εοτίεδ» αι αναητε. 
ής ορεταπα ἵη Ῥε]]οσαπι ἁἰ[οΙρ ης επ 
Τ]απι ρυ]οτιμάίπε αΏαΠη. μια ον αξμο’. ᾿ 
πιϊσία., . σοπΠΠοτιπιαε «10: η; τ αἀπαβί΄ 
πια απατηπόαπι Πτεπιϊταϊε ας βηἰήπηοδ” 
Ίεπι, Ῥιααϊσαπϊε, : Έερες Επ οβασας Ρις 
αἱ αττοραπι]α εἶαῖ] [ετν]ταῦς ιδ απι ΤΕΡΙΘ΄ | 
ππεραπε, Ῥε]]ο Γαρερίε; εἴ 1 πε ου]. 
πὶς Ρατίεπη αά ποστ Εαν σρῃεῖ ἀξ- 
ἩΏεδαΙε Ποῃ Ραμςᾶ5 ια εἴι εἰπεῖν 
ἡίαιε {1 νῖταπι πιο Όσο, ατ δταΠαα 
14εοηᾶε εἴνες ροδῖ ορ’ μαπιαιο Ἱπσν 
το Βεπεβαῖϊ τε{ξειτεΏῖ, ορυ]σαπῃ 
πιοτίᾶτι «οπ/{ετνατεΏῖ. πβτύχεϊο, τή 
τα Ίομρε {αρεγειπίπεΏς 6 εκ Εαπάαηέ 
τη]άεπι επί τπααε{βΙΏ αά δα [ιά ἴη, 
ἀάκετηπε:  οπ]ας Ιατεία | νοτίεα 1π δ- 
Ιοηρ]τιάϊπεπι ριοτεπὰετεΠΙΕΣ 2, ᾗμἡ ΟΙ: 
ουτΗπα ΠπΙΙΟΓΟΠεΙΏ ἀεΠΠΕΠΣ νι αμοσυό 
πη]ταϊείη αφ[ιχρετοι. . 095163. ος Πή 

. ῇ 14. Ὁ 

τε ςοπ/εοτατιηῖ ». τε[αιᾶ "οσης τν Ἱππρεπάξη- 
σπὶΠέσηας, ααΠα πιαἰοπρις Ὅ το ρεῖ {20Η 
το. Ἠίπς Α/Ἡρατα Μεάοτηπῃ ο βμας 6’ - 

- .. να) 1ν4 τν 
Ἱπβτιπίταϊεπι οχ/[Ηπέτο ἵπ ΕευαίαΏ Ὁ η γασεῖβ 
Ί16 Α/ραᾶαη Γυε] ΑραΠάσΗ] ώς Λ ή ὧπ, 

Οπωσὶ νοσαητ) τερηῦπι αεεέρ Ρεμ 

οἱ 
ὰ 

- 

ς ᾽Απάνδανι - . 



ο Ἁτλ τσ Μα ον σε β) 

Ῥει[ω απ οβτεδίο, αά Ῥετας ἱπιρεΠαπῃ σου καταπὀλεμίβέντοξ, µεταπεσέῦ τὸν βασιλεία εξ 

ἀενο]αίαπι ερῖ. ον Πέρσας. 

Ἅριά εεΙ Ρύρίεγεωὴ, ᾖπ ᾖδγο Παρὰ Δημητείῳ τῷ Φαληρᾶ, ο τῷ πἳρὶ 

ον. -ζἡ περὶ ἐρωνεία» οὐζ0/4/ 24Ρ: σε βεΥ-. ἑρμηείας, κεφ. περὶ οναργείας, εἶ 

.. ῥίομή]αίο: [ῇ 1ομῖο εἶως οὐ 40 1ὔεν. γε αὐτοῦ τοῦτο τὸ βιβλίω επί, . 

Ι ο. Ὃυα ἆᾳ 16 νετο Οιοβαπι ἀσοπ[απῖ, αι. Ὅπερ δὲ τῷ Ἐτησίά ἐγλαλοῦσυ ὡς ἀδδλεσ χο: 

! Όπορτες Ἱπεπίσατα ἀξηιο νειυα Πε Ἰοφιαςίο, τέρῳ διὰ τὰς διλογίας, πολλαχΏ. μὸ ἴσωε ργλὰ. 

Ὦν 6ο Γοπτε Γεριας 1ρῃ πυ]]απῃ Εασἰαηῖ ΙαΤΙΑΠΗ 
λοῦσιν ὀριλώσ᾽ πολλα χἢ δὲ οὔκ, αἰσε)άνοται Τη 7. 

{αρίής Τ8ΙΠΕΠ 41ος ΥΠ Ροτ[ρἰσμίτατεπη η ρρίας τοῦ ἀνδρόε, τί : να 

ἀϊσεπάο ποη αἰτεπάμπτ. 1άεπι παπιάπε Ῥοῦ1" Ρα» του ανθρός; τιμετα 38 στο ων 

"της ἀθπίο, αὐοά Ίτα Γρία5 οκρτεςῇοτ Παϊ Π- πολ σνῳ έμφασμ πλάφα᾽. δια τα τ οιάδε : 

οηβσαιίο. Οπα]ία οἳ Ίδῖα πῶς (ει Πιερ. 1. 2) Ἀιτρυαγλιός Τί» αὖήθ. Μήδος,. γύναικα Σακί- 

διορῦ.) γαρ] απἰάαι, Μεάυ5, απαπι ες 2 δα χαταβαλὼν ἀπὸ τοῦ ἵππου, «{ µάχοταὶ 

| 6αο Ῥασϊάσπι ΠΙΙΙΕΓΕΠΙ ἀεὶεοϊείει (αριά ὃᾶ- γὰρ δὴ αἱ γυναικες ο Σάκαις, ὡσπιρ αἱ Α: 

(45 επίπι πη[ίετες εοάσπι 41Ο ΑΠΙΑΖΟΠΕΡ ΤΏΟ- ϱᾳ, µαζόης ) «εασάµθον δὴ) τὶν Σαχίδα εὐπρέπῃ 

ο Δς Ρτααπτις) εαππαίε εἴ Γουπποί αλ εἳ είαῖε «αἱ ὡραίαν μιθῆκω ἀπυσώζισθαι" μετὰ δὶ 

Βοτοπίσπα νἰὰϊσίοι, {αἰναο πια, Αἲ ρετ- ον ο ) Ὃ αι 

οπδ[ο Ῥοδῖεα ΕΦάετε πάπα 1ία 4ΠΑΤΏ ης ο αμο ες ὑσνκκοξο εραφιερώαο. 

ἀεροτῖραι, Ρουπὶ ποῦΏ Ῥοδίεῖ, βατάετας αῖ- 52 ἆρ ασιπυγκωυ. β ἐθεδοκτο μαι αμτά, εαν 

επι Ιπεάία νΙτατη βηίτε: [οηρίε ταϊπεα Ῥπας ερτάρρην γθάφει δὲ πεότερο επισολ, τὴ Ὑν” 

| ΠΠ Παης ερΠοἰαπῃ, αμα εχρο[υίαξ, Έβο αμἰ- , Ναικ µεμφόμόοςν τριώδε, Εγὼ μέ σὲ έσω» 

Ἀτἀεπι τς {ονανί: ο τὰ αἰῑάεπι Ρετ πιο {ετναῖα ο σα, καὶ σὺ μὲν δι ἐμὲ εσώθής, ἐγὼ δὲ διά 

6, ερο απτεπὶ ρεῖ το Ροή, Πο ν]τριία ο, σε ἀπωλέωμ. οταῦνδα ἐπιτιμήσειω - τας 

σεη[οσία αττερτα ἀἴφιδ» 481 {ε Ότενειη ἵη ᾱἵ- τι βραχυλόγόο δἱόμεος εἶναι, ὅτι δὲ ἐτέθη πο 

σενόο ῥωθῶς τομ Αννα μώ τε, πμ ἐμὰ ἐεώθην'. παυτὼ. Ύὰς 
της {ογναῖα. 65. Ἰάεπα επίπι μάς Πρπίῄσατε αΠ1- πμ τὸ μαι ἀφέλοι άτερον ὁ 

Ῥο.. Ψετώπι {4 αἰτετα τα {αβ]ετῖς, Πτι] εἴ συαραµσαα ασε τήν ΡΙΨΗ ολα ΣΡΙ κ Τη 

| ρετ/ ρε ΙταζέΠα {π]ειῖδ εἴ εχ Ί]α νἰτιύτε αἱ οὔαργεις» πά»ος. καὶ Το Ἐπιφεόμωο δε τὸ Α- 

| ηα[σίτυτ, αβεξαη. («11η εἳ αιοά αἆ Ἰ]ατεά- πωλόμη, ὠπί τω Απόλλυμαι , οἸαργέσερο 

| | ἁἴτως Ῥετίραπι {εἰῑσει, ΡΙο ε{6ο, ενίάει- αὐτῇ τῇ συτελείᾳ, ἐφί. τὸ γὰρ δὴ γὰγωὸσ, δει- 

-αΐμς. ο5ῖ Ῥτορί6ϊ εἰαι/α]απῃ: Φιοὰ επίπι 3ς- γότερω τοῦ. µέλλοτες ἡ γιοµου ἔτι, ο οὲ 

| οἷάῖε, 1ά πιαῖογεπα νΙΏ εἴ ε[ιεαεῖαπι Παρεῖεο }. λτ. | αφ. ε  ᾗ 

ααοά Εεάζηπα 65Ε, νεἰ αάμις Πιτ. Έτ οπηί ο 

πο ξόε. [4 επ [ΗΡΗΙαγΕΤΗ Ρετ[ρἰοιΗαῖς αἲ- 

Ἠβεσπι εἰ[εὶ ιά ἱπ[τα οὐ θα ΠΑΥΤΑΠΟΠΕ β0165 

| μοι] | 
ως. 

| Εν Τεείσε τή, ΧΙΙ. τη 894. Ἐκ τῷ Τζέτζω ΧίΔ. ιά σίχν οὅν. 

| {πἱ6ΥΡΡ. δε ἴν | : ο πσέες 

| 
- μασ ο ων νο ον ην ο ο» ἆ ο δλς 

-ὅαρας ΕΠΕ 10110 ΦΟΤΗΗ ὑπυοπίμηα /ζ- Τοὺς Σάκας ἐθνου γἰνῶσκον ὧν εὑρέμά το σάλο» 

| Όνομα ν ο π οί Καὶ ἂι γυναῖκες τούτω» δὲ συμµάχοται ἀγδράσις
 

| - νο ΑΜΗΗ βμβνα! επι οὐ, Ὦς καὶ Κτησίας εἴρηκε, καὶ ἕτερο μύριοι”. 

' Οιο[ίας πέν αἴφμε αἰῆ εορΗμέ5: ο σι” ο αλ να ον ς: 

δρραΤΗΗ οπή ασε Λάρπαπ! να ἐπ 6» ον ον 24Η γυιαικΕ” δὲ, μάχοιται 
δι ἀφ ἵπ- 

ἵ μΐ8. 
᾿ 

: 9 
| 

| δι νο υὔτο: ας, οὐ φἱάαηι Λ46- Καὶ πάλη δε. . Στρυάλιο» ἄήρ τις ἐν τῶ Μής 

ὧμςν ος δν κά δων, 
μις ο. 

ἠωΐργοη εσεαπι φάει ει ζαπε αὖ εῆμ0. τυαῖκα τῶ Σακίδων μὺν καταβαλώ» ἐξ ἵπ' πουν 

ΡΕἩἈςΦΙςΟΑ Υ Μ. 

-Αριά Τδοοποη ἐν ῥΥδεκογἰλαιοΗς 19: Παρὰ τῷ Θέων ο, πργυμιάσμαοι, ἡ τῇ, 
ογ]οῖς [ίοε λα ρίως {4 συῶοη, ἱ 4} “Αιβαήῳ κατ ἄλλουρ, κέφι περὶ 

οο]μέ, ερ. ἄε αε[οροηο. τι ἐκφράσεω, | 

κ. “με. 1. ο ο 

πΕρΡρΣΙκρ Ν 
ολ. εν 

Ὁ Μέρες ο Αρ ώς Κτησία». οἵόν, Τὰ εἴδολά 
ΑΡ ταπι {1ρ6ς 10ΠΡΙ5 ΡΕΤΗΕΙΣ 2 τη ο τὸ, Ἐλλοις ὀρῶ τες νὸ 

κοᾱ Ῥετ 4 Ῥ δ 8 ο. ον ο. τῶν Περσων ἐπὶ τοῖς µακροιό ζυλοι Ἄμητω δν 

͵ | 
| 

ο ῷ | 4 του 

αν οἳς 4, οὐίμίο. [14 [ωἱψεπάμή βίο: ὀἡμοίνεύν ου οὐ λερνε ῥο/ὁ Λίο οοώιή οδράμεγε ία δε δη. 

Ε)ο ἐπέεΥ Ῥαρηπεπία ρηιαυζ. Ἰλ οπή επ {3 {510 εοάεηι ῥε]]ο, ὧὲ σμ0 ῥ7 ορβεΡΗΙΑ ζυά ἐ ος 1 ΦΙ:᾿ 

οι μας αορἰάΐεο. ΟΕ αγοδίρνε υἶδος ἷρ Ιαοἱάσγμηη οἱγ]]ῤλα1ο οπάει ΠΑΥ7ΑΥΛ μοᾷ ἰσίά ἐὲ ἐν ογΗς αἰεᾳ νί’ 

15 49 ϱ: αεβίμα [οεω. 9. Στρυάνλιοο ε Ληἱο/1δης βῥα]εγῶὶ αρμά ΤΣεΙπεη Τά οΛεμάψην υἱ(ε βοµή5. 3, «α 

πό ὁ μοκαρίσής αυμς αὖἰ ογα ΥΕ ΙΣΗΙ15 ἐξ 13 ΦΕΥ/Οπε [μα ἐΡΥΟΟΑΗ5. μη Φλας ος Ἱερετεμήν κεῆέι. ὧν 

ἐγὸ εἶέεραης ῥος ΑΡΗΙΟΠΓΗΗ ομΙΗΣ ΥΠΕΠΗ10 εἰίαηι ῥήλοτίς ἡπ πογβήΣ δομή αργα Ρεηβς. ο» Α» 

α Εθγ/ς/ο /Ο9ἱρβΕ καὶ ἐδέδοντες Ἡ. 58. 



ντ νι 

ον 

ποτ. ο”... που μα ποτ 

681. 

848 Ο ΕἘΧ ΟΤΕΦΘΙΑΕ ΡΕΠΦΙςΙ5 
3 ο αἩ λ 2» Τὸ ὄρθρον πρὸς τὰφ ἀχροπόλεις π:όῤῥωθο δι Λυδο» 

3 λ 3 3 

ο εἰ Φνγ}ν ἐτράπωτο, νομίσαντες τὸν ἀκρόπολη 
/ ο» ” 3, αν» πιά 

9» πληρη έψαι Περσῶ» χαὶ Ίδη ἑαλωχέναι. 

/ ο / Παρὰ Ἰωάνῃ τῷ Τζόι» χιλ. ᾱ. 

| είχ. πζ. 

Τόν ᾽Ασυάγη. μὲν Φησὶ [Κτησίας] καταβληβέτα 
Κύρῳ, 

Τῶ) Βαρκαίων ἄρχοίτα Ὑθέσθαι παρὰ τούτου» 
Οἱβάρην δὲ τὸν σ΄ρατηγὸν τὸν μέγαν τὸν τοῦ Κύρου; 
Ἐύλυα, λέγε πρόσωπα Σάρδιση ἐπις-ησαι, 
Εν υπερμήκεσι κοτοῖο, γυχτὸς οδεδυμένα, 
Οὕτω Λυδοὺς ταράζαι δὲ, καὶ κατασχεῦ τὸν πό- 

λή., | 
Μετα τὸν αἰχμαλώτισυ, «Φάσκει δὲ τὴν τοῦ 
Ὅ Ἱξροίσου, 
Πρὸς ̓ Αγυάγη πέπομφο ὁ Εῦρος Πετήσακω, 
Ὅπως έλθων ΤΗ Άμυτη ἴδῃ σὺν ᾿Αςυάγει, 
Π Άμυτις υπαρχουσα δὲ παὶς τοῦ Ασυάγους, 
Τουτον ΤΟΥ πρωτοευνουχον, ἅθλιο Πετήσακανν 
Επίβουλον γοήσασα τούτου του Ασυάγους, 
Τουρ ὀφθαλμοὺ, ἐξώρυξῳ, ἐκδείρασά τε ζῶτα,, 
Αγεσκολόπησε φάυρῳ, «}εῖσα ββορα) ὀρνέοι 3. 

ΕΚ ΤΟΥ ΔΕΚΑΤΟΥ ΤΩΝ ΠΕΡΣΙΚΩΝ:.’ 

ντ | Παρα τῷ ἐθηκογξάφῳ. 

.Δυρβαῖοι, ἔθιος κατήκον εἰς Βάχτρους, καὶ Ἰμδι- 
/ κ . ὰ / : αἨν. Κτησίας ο) Περσικῶν δυιάτῃ" », Χώρα δὲ πρὸς 

3 ο β ο” ' ο 2» ΄ αυτον πθόσκειται Δυρβαιοι, εὐδαίμονς ἄνδρες» 
λ / ᾽ Χ ΙΑ οι ο» «9» καὶ πελούσιο, καὶ δίκαιο, οὐτ ἀδιιοῦντες, οὔτ 

3 / ν ; Ἡ » 3 ω, ο» 2» αποκτενύοτες ἄνθρωπτον. εαν} ὃ εὕρωσυ οὐ τῇ ὁδῷ 
ἊἎ Ἱ Ἀ ᾿ - Ἡ χ6υσό, Ἡ ἄλλο τι”. 

45 αρμά «4ρο)/οη γή οἷρ πιοπ/ς Δεν εν {Πεγαολίδε, αιἰ ΕΜΙΗ /οοίμΏ ἦκεο εἷε οαη/ἠς 101 βεΤΕΓΠΕΥ 

ΐ πα 

: Παρα τῷ αὐτῷ, 

η ο τα ΗΝ”. : λα » ἔννος Περσικόν ἀγρίων ἄγλρώπων. 
Τησίας. 1 η ο ./ ϱ/ ΝΑ ο ς . ϱ» Περσικῶν δικα τῳ τν Οὕτω 9ὲ ταχύ» 

» έσι 9 ἄγθιο ἄννρωπος, 3 καὶ διώχων τας ἐλάφους 
» καταλαμβωω”. καὶ ἄλλα πλῆσα περὶ αὐτῷ 
Φησι, 4 ὁ 2. 

- -- « κά . Αν ον 

9 ν΄. » ον | νὰ. Ἐκ τῶν Απολλωνίου ἱσοριῶν λαυμασίων, ἱσορ, μα σι 

Ἶ ο π κε κ - Δ μας ο) τῇ 4 χωρα Ὑίγνεσθαι» ἂς έχευ τρίχας πθὺν 
5 Μιλήσια ἔρια τή μαλακότή]:' ἐκ. δὲ τούτων τοὺς ἱεροὺς 

χαὴ Τοῦς ἄλλους δυ]αφ-ας τὰς ἐσθήτας Φέρευ. 

Ρον 5 ωφ. | νο | ὃ Κτησίας δὲ ο) τῇ δεκάτῃ Περσικῶγ, χαμήλους τι- 

» 

ΕΙ 
υ. 

ουπι ν]άδτεπε ππαπε ἀῑ]ασπ]ο Ἱωχία 316ΕΙΠ 
1γάϊ ε Ἰοηρίπαιο, τα Ρ]επᾶπῃ Ῥεπαιυπ, 
ας Ίαπι οσςΙραταπα εδ[ε Τε» 1 1βΑΠ 
«οπγετῇά ΠΙετΙΠϊ, αἱ 

«ρα [ομ. Ἰ είδε] ) 1. 0019. 87. 

΄ήορη. Ῥ. [σοίβο, 

4[ἔγαρεπι φάροι ας [ (ιοί Ἱ. ἀεἰρηι ϐ 
6ο ' ο ο, 

Λατοαηῖς ἆμροηι ιβ β/ε αὐ {10 λα 

Οεῥαγείι αἲοί ἰρεγαῖογεια ΠΙΑΡΗΗΗ Τ" 
Ον λα. ολη 

1ἱρπεας αι Ἴαγυας ιο προς 2 
ὄπρεγ. Ιοπρίςβιπὶς επ, ποθέ ΤΠ 
δίζµε [ωάος λαο, ἐἴ ἀθήιίν Ἱ 

δε. πώ : 
Ρος εαρην]ια!ρή! ος αἩε σος 

--ά 4γαρε πήβι ΟΥ. ο. ρα. 
Ον τυεᾶως  «ἄππΙΠΗ υἱάρα η 

6ο. να ο | 
«πγΗῖς αιιεΊη οίεης λΐα 408! τη .. 

ἶμπο Γη ει υς[ο 
(61Η 9 : ) ἐς 

Ιη/ΙΑἰαίογεΊῃ ο μα , Α) 
Οσιἷος ο[Γοάἱς, επεογά μέ Ὃ ώς άς 
δα/ῥεπάΙ εγιςὶ, ροποπς [κα Απ, 

. - 

κ 

ΕΧ ΡΕΕΡΙΟΟΚΥΜ ΡΕΟΙΜΟ.. 
ρω ΡΜ 

ΡΑΡΗΟΣ 
Ώγιοαί, Ῥοριία ΡετΠηΡέηΣ αν οτι 

ει Ιηάϊσαα τερίοπεπι. ΟΤΕ Αη ργν 
ἀεοῖπιο: Αά εππῃ νετο Πτα εδῖ Ἱο νο ἡμη, 
Ῥαϊ, νὶτὶ Ῥεαιῖ ετ ορι]επτῖ, ΠΕΙ τιέίι ο”. 
απῖ πες Ππίυτίαπι πίεταπε, πες ΠΟ 4- 
τηϊπ{, αιε Ιπνεπ]απῖ ἴΏ γἷα αυτον ἰ 
Πιὰ αρρίαα ν αν) 

. 

αρ εν. ἳ 
ᾱ ο ας 

Οποταιππε!, 6εῃς Ῥετβσα Ποπήπυπη ο όο 
{μπι. ΄ Οιείας Ῥετβσοίαπι ἀεεπης αν Ἡ 
νετο νε]οσας [απῖ 1 αρτείίες νι το[οῖ 
εὐτ[ι «ετνος α5[εαιαΠζΙσν το αι 
4ε 115 αἶα. ανν | 

κ 

ο. ν ί 3 ζ 1 ΄ τν με Ὃ | ΣΧ. 

{ν 4βο[ΙομΗ Λήου 1 ἡη]γαδἠλΗῦ ὧν ο. 

ο (ογ. 6 ἀ : 
ατα 

Οἶα6ῇας «στο τογΙΠ] 8 επ ο οῖε », απατάα 
σαπηέ]ος θεία θα ἵη ΤΕΡΙΟΠΕ τν - 1 
Ρί πιο]]σῖε Ίαπας Μη ε[ίας 93 Πες εκ 18 
ἀοϊεσαπε. εἴ αἶος ῥτοθ» ο 
εοπ{εξίας σεβατα., : αι 

Φ-ὡὰ ἳ 

η» γρεοή- 
- ' . ἳ -. ο» 9 ει . , : Ἰ υπ τετ να ὰή 

1. αργα {0 ΕἈεΟΡΕ Ρεηβού η ΕΖοο ο0ρ. 5... ο, δη/ρεῶᾳ ὅιρο ΠΟ ἡπίμλία αὐίοο 1760 α- μη εΙΙδ12 
εί γε ήοηής εἰ ΤΑ7ή9/. {6211 1Η0εμέ (0). ῤηα[ο, ζιι πο] βο/2ΜΕ εν ἐς ζω β45έν η τὰς ἐν 
οὐ, { Δαβεγεμ{μγ. 3. Ο), Φα/αβης Π0β6Υ ουιοηαή ὡς καὶ διώκοντα ἐλόφους καταλ. 705 {8 πε ο ο Λ . Ἂ . 3” , 

ἠηῤγοδει. υεέμ/)Ιη. ΕΠΙ (Ογάεος υ002/ ἔλαφφος [υρ ἆρ [ο], [βυε ἷε Γοηρ]ήα /οέΓεΠΗΓ. αρ] 
{η/οὐγ]αφμο ἀσημιαπάος ϱγαα({οῦ» {1 11ἱΡΑΜΗΗΥ αρμο] ροξ/αν οργυ]ς Γεηλὴηής ο/η 11 12η1. 
μβήιμηη 1 εαν ομως οαγεγο. δεά ῥάο Ίβεε αά μμ διερῥώμΗην ῥλμς [ὁπορηλὴς οί 3 

ς ὄρὲ ο 2) Πο 
αρὴ : ὦ ν ε δι Φµεή ῥαγαίµήι αἱ εὐληοηε) ῥαθείο ή 05 ρμδ]έορ φμαπιρ)ήηµὴ ῥαύοπημης, ἰά οβλαπιώς μα άργμμέν 

«θομ αηγὸ ῥγες ος {η [μὲν αἱ (α)]ηιαοδη Πεθίοηίθμο, σι ἱρεώ ΦΜοφμο ορ ῥῤήΙοσή1 103 
410. «4αν ἆο ὅρο τέ οἱ αἱ Ῥο]/μορη ΠΟ ἐμ Νους σεῤς ᾖγευ]» σὺν θεῷο ἀαθίηΗ5» 6Υ {) -ἰἱοεπά! / ο. 

μι η 
επάν Ἴέῶ» φάω «χειμηλ]ών Ἴοοῦ /άγοο» ηηδὲ 011 [έγυρλα νο], -. -. δεά μώμαῃα ία γεςΙοῦ Το, 

{σῴμε θἷς ΠΠεΠΊμήη, 
ὁ ΑΓΟί 

κ 



' 
ἱ 

ιν 

4 

εἕε τ Αα ᾱ- 

ο Κ. ΏΙΝΦΡΕ Μ.Ο 

οΤΏςΦςΙΔΕ ΡΕΠΡΦΙΟΙΕ, 

πήπιστο Πρτοτήπι ποια ἁάάῑ(ο αὖν 
“ ΔιότοιΙβ18. 

“ρμά Τπεσε δή], τῃ. ο 641. 

{  ὔεηργ. Ῥ. Πε 

Του εηηπιίς φισήαηι Ῥοτ/ίσα επί οὐπίγα {1- 

δτάί059 νο τι 
Οηπες εὐς ιὶ Ρος/πὲ ΕΤαϊας ϱηΡΙ6Τε, 

δε εχλίλεπ, υαίζρ εα[ἰραης, αἴμέ ριι 
πἴεη». ος 

Ἰηργαίος αγλγάπ η επί ἵηπ ΡαίγᾶΠ1» 

οί ας ῥαγεπίες, οἱ ἵπ Ώεωη ,. ἱπρφηος 
εσ[ε. | | 

Παπο φήμη ΟΥ)» «Χεπορῥοη:. απο αθεηὶ 
Ῥετ/ες Ἱεβῖς, | πα λοτς 

Ορος αἴφμο «Εογορίς [ηδη η Μοσ]ατηι 

«4ρμα ΙΡοιάμήν /ΡΗ
0 0ῤ0. 1ν, 

ων σωρό ον 
ΜΗΧ, αν 

«Ἔσκ αμεσα Ῥουβίσαα (αξ {σΐρπε ΟτεΑ6 
οἳ Ώϊποι ἵπ Ῥετβςαῖθ). «ΕΤΗ νίτοταπα πΙΗραθ 

ααϊπάεσῖπι εΦπαραῖ, εἴ 11 σὔπαῖπ ταἱεΏία αμα” 

ἁταριΏῖϊα ἱπ[απιεραπί ζω ος ο τς τος 

το 4ριά εωπεή 10ο Ἱ. 

-"Ἔες Ῥοματαπι, πε (οΠΡίε Ηρτο ρήπιο Ἡς» 

τοβοτας., ααυαῖα 1π Ῥουάπι {παπα Γεοιπα Ὑελής 
ἃ Οµοα[ρί ανίο, απῖ θΗ/4 ργατετβυ!:, αἴιε 

εκ Πος 10ἱο ΒἱΡΙ5. Επ]ας απίεπα 4008 ἀεςο- 

ἔνα Ῥ]επα. να[ι αἴβεπιεα Ῥοτιαπίες Ῥ]πσίτηϊ 
ευστῃς» τοζαταπα ᾳηαΙος, ος τησ] (ταΠαηξ, 

Ἱρευπα {εαπυπίτ. Αϊ Οιτε[ας΄ ΟπΙάῑα5 ηατταϊ 

ἐτίαπι αιοπιοάο τερία πο ΟΠοα{ρί5 Βαν] ἃ- 

Ύυα σοάυατΙ: εξ αποπιοάο γαβς Ἱπροῄτα, Ροτ
” 

ἵθιηγ αά τθρεπι. αἀάϊτααε, 1]απα εἴ 1ενΙδ[ῄπιατα 

ες {ιανἰσβπιαῖα εδία. ον 

Τ0γο χι, 

Ὑετυπῃ τεραάϊαπάα {απῖ πορῖς ΒέΕ]α Ρος!1- 
Ἰ. Δριά Ῥετ[ας επῖπι, Ἡτ τεβατατ ΟεΠας, 

απαιησιπαᾶθ τες ΙπΠοποίαίπ εσίε νο]ααηῖς, 

Πδιίρας ροευ[ῖς αΠτυς. | ον 

Ἐκ 4Ε]αρὶ ας Παίωγα ΟΠΙΜΑΛ, 
ο 12. νι, οϱβ. 1. 

Γή. Ρ. 6ο ο] 6, 62ήρ/Ο. 

ςμ[άας Ῥονες Πιπιέταπάϊ {σἱεηεῖαπι ἴ6- 
Ώειο Οιε[ας {οηθῖι, απ θηῇς τερὶ Π- 
ρα] αποάίο οεπίαπι οβάο5. ἵπ Ποτος 
Πςσοῖοτος οἳ παἰπῃς τἱριος Παυηηηῖ, ΘΟπεπι 
αι]άθιι Ίαβοιεπι-, νε αποά Πτι εἰδ ΄οετ- 
ἴπ ϱτ. σοπ/ταῖμς, {νε εἴῖαπι αιῖα αῑα 
πηΏ]ίπηαμς ἵπ. εο {ε εχετοπεηπῖ, ΡΙΟΠΙ: 
Ῥήεβππο οὔευπτ: ππ]ίαπι επί εατηπι αἆ 

Όρις τεπιο]είσοτα γΥἰἀειε.  «Δά αἰτεαπῃ 
γετο 

1, «ἄπιο ος μένω Τσείσες ημίέα ο Ογο ἱπορεῖ ε Χεποβῥομέε οἷε[1ρί6: 

Μ' Ἑ Ντα 

Εκ τον τοΥς ἀχτον 

ΚΤΗΣΙΟΥ ΠΕΡΣΙΚΩΝ. 

, αν ώ | τς '. 

βιβλίων ἀριθμου οὗ προςεθύτος», ὑπὸ τῶν 
συγγθαφέω. 

Παρα τῷ Τδέτζη χιλ. γ. σΊγ. 

| : κκ ες 

Ίδόμος «Χουες τις ΠἹερσικός ἐσι κατ΄ ἀχαρίσων, 
νὰ / : ; Ί Τοῦς δυναμέγους σύμπαντας χαρν ἀποθιδόναι. -- 

Καὶ μὴ διδώτας, ἰσχυρῶς εὐθύνωνν καὶ κολαζων. 
3 3 ι 

Τοὺς ἀχαρίσους οἴωται καὶ γαρ πθὺς τὸν πά- 
τρίδα, ο. | 
ϊ ἃ ο» ἃ 4 χ Καὶ πθς γοῦς;' καὶ πρὸς 'εὐνν᾽ ἄσεβεσάτους 
εὔα|. Ρ η. 
Ἀ λ ο» ς ω ν 

. τν μεν του Κύρου ο Ξθοφων' τὸν δὲ του Πέρσου 
"Ὑόμου ο εαν λος 

εν νο , Σεγχ / .. , ι 

κος Κτησίας και ῥόδοτος γθάφουσιν ἱσορίαν, | 

Ἆ οι ἱ κ , ον .. ο κο τν ΄Παρὰ τῷ ᾿Αθηαίῳ, Δειποσοφ. δὲ 
, : . 3 4 κ οκ κ 

ζ μα δν ἀ τν δρ κ αές Ἡ 
τν μα ν σα - μα κ σος φον σα τς 

Γ΄ - 4Φ 

» πλ ροκ ο πα νοος ϱἳ ο κΙΑΕΑ 
«ο Ὁ δὲ Πῳσῶ. βασιλεὺς, (ας φησί Κτησίας καὶ 
Δίνων ο» τοῖς Περσικοις) ἐδείπνει μετὰ ἀγθρῶν µυβίων 
πυτακισχιλίων’ καὶ ἀλαλίσχετο εἶς τὸ δεπΊο τάλαἰ« 
τα τετρακόσια 2, νι μον μοντ ο 

᾿ 

ον αρ ας : 
Παρὰ τῷ αὐτῷ ο) τῷ δωτέρῳ βιβλίῳ, 

ν ος αφ δες 
 Ὁ Πῳοῶν ἱβασιλεὺς, ὡς Φησὺ ο, τῇ πεώτη Ἡ- 
ῥόδοτος» ύδως 3 ἀπὸ τοῦ Χοάσπεος πιέν ἄγέτοι τοῦ 
περὶ Σοῦσα ῥέωτος" τοῦ δὲ µόνώ πίνει ὃ βαδιλέὺδ 
τοῦ δὲ τοιούτου ὕδατος ἀπεψημένυ πολλα] κάρτα 
ἅμαξαι τετράκυχλοὶ Ἠμίόνειαι κομίδουσαί οὗ ἀγγείοις 
ἀργυρέοισν Ἐπονταί δι, Κτησίας δὲ ὁ Κνίδιος κα] ἐς ορ 
ὅπως ἔπεται τὸβασιλοιὸν τοῦτό ὖθως, καὶ ὅπως ο) 

Ξ ο . τον ον ἵὰ ν ο. ' ον ον. 

αποτιθέµενο τοῖς ἀγγείοις, Φέρεται τῷ βασιλέ’ λέ- 
; 2 } γων αὐτὸ καὶ ἐλαφρύτατο καὶ δις εἶναι. 

θε Ἐν τῷ ιά αρ ρες ος 

ον ο εαν κο στο ος ΓΠαβαιτητέο δ ἡμῦ τὰ κεράµεια ποτήρα. χα] γὰθ 
ὅ Αντί ». : ον Κτησίας, παρὰ Πέρσαι, Φησὶν, ὃν ἂν (βασιλεὺς ετι» 

μασ χερἀμειοἰ χθηται. ο ο ων 

Ἐκ τῶ Αἰλιωοῦ περὶ ἕωων ἰδιότ, [βΙβλ, 
ὦ χε ϕ. ᾱ, 

/ ον Ἡ ῥ πό ο ο ον σὰ 

Πέπυσµαι δὲ καὶ ἀρθμητικής τὼς βοῦς οὐκ ἄμοί» 

ῥους εἶγαι τας Σονσίδα», καὶ ὡς οὐκ. ἐς Ἡ ἄλλώς κόμ- 
3 

Εντ αι 

πο τὸ εἰρημέω, μάρτυς ὃ λόγος ὃ λέγων, 9) Σοὐ. 
ο ω ον 

ή ᾿ κ Απ” 

σοι τῷ βασιλᾶ βοῦς ἐς τοὺς παραθείσους πολλ κο τν 
ον ν : Αα οΣΣ να. ον 

το ἧττο ἐπί βρυτα ἄντλ
εν ἑκάσφ κάδου έχα]ο). ῦυκα 

οῦν ἡ τὸν ἐπυησθήτα αὐταῖε, Ὦ Τὸ) συτραφωτα, εκ, 

πολλοὺ 4 μόχθο προθυµότατα ἐκτελοῦσι καὶ οὐχ 
ΑΔ ν .«Μ..,. : Αα 3 ἆ τν : « 

ἂν Ελαχεύουσώ τα Ὀκάσαιο, εἰ δε πέρα τής “πθοίρη-. ἳ ο της [ 

η μες 
ο, ᾗ]ας εἴἜρεγε αἲξ «4ζεμοης Ίτα- 

Ἀθῆ νομίσματος ἐν μυριάσι διωκοσίας τεσσαρώκοντῶ» ἀήσεηεας ει αμα σαβΙΠΙ8 ΠΙΥΤ ἰλάα8 ἀεπατ]οζΗΤῃ Πα]Ισοτήπι 

» 44γεργμ {οκαρ μία 1Η /αν 144 αι ει. {263 {λαοοδαηβίς», 4 ει ἠδ. 3. ος 4ο ἱμη οσοι οἱ» 

ταώεα 6λβο/Ηή/6 αὖ. 9, 
.4µ γερ, Βε.  4. ία [οἱῤῄι υήρο μόχθου. 

Ώο αφ θα Ρο» ζθ ὠιεῥαμέΗγ 04 ΤΑΦΟ) Ρεγ/αγΗΊη, ο. εὐβίο[ε γή ἡ, 

ΡΡΡΡΡ 
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οσο πο Ἑ κ θβδα δε Ἡ μωβ 

Ἕπθερεα Ἔτατεςς. τα τά ώμο ο 

ο κο ος αμ αλλ κο λωσοο ον 

κ ο πι ο αμ ών μμ μμῆβ 

κωρήςς 

νά 
ων ών ςἈ 

686 

- 

687 

θεο 
μέν ἑκατογτάδοε, Ένα Ὑοῦν ππθοσλιπαρήσαις λάδον 

σα / ζ νο 8 ν ] ἀημήσασθαι, οὗ πεσεις, οὐδὲ ἀγαγκάσεο, οὔτε παΐων 
οὐδὲ χολαχεύων» λέγει Κτησίας, 

κ 

Παρά τῷ ̓ Αῃαίῳ, Δεπηοσοφ, ΙΒ. 

Κτησίας ὃ᾽ ἱςορῦ ᾿ΑΡαρο Τόν βασιλέως ὑπαρχον» 
χαὶ Της Βαθυλωγίας δυναστύσωτα, «ολῆ χθησ.αἱ 
γυναικείᾳ καὶ κόσμῳ' καὶ ὅτι βασιλέως δούλῳ ὄντι 
αὐτῷ», εἰς τὸ δέπγο εἰσήεσαν πυτήκοτα καὶ ἐκατὸν 
: ψάλλουσαι χαὶ ὧδυνσαι γυναικες, ἔψαλλω δὲ αὔ- 

ο” 

ται καὶ Ἰδω ἐκείγον δειπἸοῦγτος, - 

Παρα τῷ Στεφαῳ» κ ΄ | ο 

Ὅ Βαρήνη, ο Μηδίας, γὺς Αγβατάινων 5. 

μσΕ Παρὰ τῷ αὔτῳ ο Αγβάτανα, 

Κτησίας δὲ παταχοῦ τῶν Πῳσικῶν, τὰ παρὼ ΝΛή- 
νι Αγβάτωα δώ τοῦ α γράφει 3. 

Ἐν τῷ αὐτῷ, 

Ἀερβίκαι «ν ἔθος πλησίῳ τῶ  Ὑρκαῶι, Απολ- 
λῶνιος δὲ δὶς τὸ κκ γράφω,: Ἐτησία» δὲ Δέρβίους οὐ- 
τούς Φησυ, Τερβισσού», τη νο πρέαα 

) 

Παρα τῷ ᾽Αθηαίῳ, Δαπιοσοφ. «γ.. 

Ἱτκαὶ Ἡ ἐπ Αἴγυπτο δὲ Καμβύσου «ρατεία, ὧς 

Φησι. Ἐτησίας, διὰ γυαϊκα, ἐγένετο. 9 γὰρ 
Καμβύ. 

σὲ πυβωόμηορ τὰς Αἰγυπτίας γωαῖκας ο), ταῖς 
συουσίαιό διαφέρω τῶν ἄλλων, ἔπεμψε πρὺς Άμα- 

σύ, τὸν Αἰγυπτίων βασιλέα» µία αἰτῶ ποὺς γά- 
ᾷο τῶν 9υγατέρων' ο δὲ τῶν μὲν ἑαυτοῦ οὐχ, ἔδωκθ» 

(ὑπωσήσας. μὴ «γυαμὸς ξεν αὐτν τιμὶν, ἀλλὰ 

παλλακίδος) ἔπεμψε δὲ τὸν Απείου θυγατέρα Νε: τήτη, ὁ δὲ Απείης ἐκπεπτώκει τὴς Αἰγυπτίων βα- 
σιλείαθ» δα, τὴν γεομένην Ίτταν πρὸς Κυριναίους : 

χαὶ ἀὐγρητο ὑπὸ ᾽Αμάσιδος. ἠσθεὶς οὖν ὁ Καμβύσης τῇ 

Νατήτιδι, καὶ σφόδρα ἐρεθισθεὶς, ἐκμανθανει παρ τς ων οκ λοὶ ο .ν Τη πωτα" καὶ δεηθείσης ἐκδικήσαι τοῦ ᾿Απείου τὸν 
Ὁόο; πείθει πολεμῆσαι Αἰγυπτίοις. 

π .ν ρω ” : 

ο Παρα τῷ Αἱλιαῷ ο, τῷ ισ- πρ ἕα, αλ 
κ ἰδότ. κεφ. µβ.. 
ο ᾿ 

σ 

ησίας Ὑε μὲν ὃ Κήδι 5 περὶ τὸν Περσρὼν Σιτ- 
υτάκην ποταμὀν εἶναι ᾿Αργάδην ὄνομα" ὄφει δὲ έτι ον 
αὐτῷ γίποθαι πολλοὺς, µέλανας τὸ σῶμα, πλήνγε 
τῆς κεφαλΊβ. εὔαι δὲ αὐτῶς λευχὸν ταύτην. πεοϊέναι 
δὲ εἷς ὀργυιὼ τὸ μήκορ τοὺς ὄφεις τούσδε, τοὺς οὗν ὑπὸ 

/ σε Ών τέτων δηχθέτας ἁποθιήσχεω, μεθ ἡμέρα) μὲν μὲ ορᾶ-- 

σθα ὑφύδραρ δὲ ήχεσθαι΄ γύκτως ὃ' Ἠ τε ὑδρευομέ- 
ὅκξ | 185) 

ρ- 

εἐρία Ῥεγ/βεογΗή [ηβγα ο, 4. 

0ο. {Τε 
ο) μίές/[ε 

-αἳξ 4ρο)οπ]μή ῥεΥ οἰμρίες κκ ΓΟγἱδέγέο φμοά α 
υἰσείμ ιερῥαμις. 

ομᾷοτε αρµά εωη, Ἴεσρν. 1 ἡλάσμς ῥος ΠΟΒ έρος ἵα δίς Γερωέ ΗἱδΜέ ΑΠΕΜΗΗ ΠΟ ΡΥΡΤΟ» 
ο Βοοα ὄκο Φος ο γε]]ε/ὸ οἰ(εέμγ. 

τ, υ, Τὸ, Πήαγοῦ]. ἐπέεγβΥ, ά 5Ε{οΗ11 Τά μη {η αρ. 9. πά ἑήας Ὁτ οὐ1 σπητατεῖ 
ηῖς ο; δὶς μουσουργοῖς ΙηΗἱογῖδως ἀ0ῶ/. Ἀη]οπίμηι 12. τ. ἆἲξ τερ. Ρεγ/. 
ὙΠΕΜΙΙΟη6η) ο ῥας ώ 2ο. κ ἐὐ 16Η 043 «4. Φοδοίίο ρµίο. οἱ -ερΙοΙαίοΥ φαν ΠΟΙΦΕΗ 36 δηΐμς Ῥοπηηής διττοΥραφίῳ.ῥίυγα 154 ἐθνικῶν [οάρέ0.., μη 1 
πια] υμ]σὸ Δελβίκκαι, φμοά ποϊαυ]ε ϱἱ Ἠ. ὑιερῥσμης /ωβγα Ρας, 68ο. /σδε 14 εἰ [η] Πο η { 

6. Ῥομµέ ῥος εἳ εν {παίοίς ΟΙ ἐπεεγρ/Α/ὲ «4/άΡΗΡ 6 4Η 

αυἱ Ῥαργ]οπί5 τερῖοπ]5 ΠΠΡΕΣΙΗ 

Ὅτεπι Ὀετρὶος «ος ἀῑσῖε, Πνε΄ ολ 

{πεπαβετ, Ναπι αμυπι ΑΕΡΥΡΗΑ 

ΕΧ οΤΕ«ΙΑΕ ΡΕΕΦΙΟΙΦ 
νετο {πρτα απαπι ἀῑσίπιας ολάαπι εχΏαυΠε” 

ἀάπαν πες νειρετίριδ Πες. ῬἱαΏάΙΠΙ5 Ιπάμςετε 

ο5/ε5, κα, 
Ρί . Ψ ἴ το ΄ κ 

μή «4δειάμη Ώρηοθρδ. κ. 

| 16). 8 5). 

Οιε[ας νειο Απάτη τερῖς Ρις {εξέαπι, Εἲ 
τν οτῖωπι οὐυπιετᾶ, 

νοίτε ετ οπατι τηα]ευτί -αἴαπι ενίε τν ς 

αἲ ευπι σωηαπίεπη, αυαῖη τερίς {εενυ5 τν νι 

ασςθἀστς {ο]ϊας 6εΠΤΙΤΙ αἰηηπαβίπια Ρίὰ δν 
τες 6ὲ σαπεπῖες τη ῦ]ετε. Ρ/ΑΙΕΡΑΠΕ θμώς 
εἴ «απεῦαπὶ 1ο οΦηβπίε, ο τς 

ο Δι δισ. 
| Έατεπο, υτοφ Μεδία, υῖείαα ΑΕΡΑΗ

ΡΙΣ 

αρα εἰιάεήα» οοδὲ «βύαίοπά" . 

'Οτε[ας γετο υδίαπε ἵπ Τ είσαε ην 
Λβύαϊαπα Ρε Α. {ζΠΡ1. 

ο άρα, 
ο ος κ ΠΑροῦο: 

Ώειδίσα, Ρεῃς ν]εἶπα Ηγνοασί,, ρίς αν. 
π]ή νετο οἵπι ἀὐρ]οί κκ αν, {3 

ἳ } 3 

ορ «4δεοωη ΤΙρΠΟῦ 

ο πορν. Π. δν 
. ε. » ν 1 Ἅ ή αν Ερ7: 

Οιύποατι Οαπήργᾶ Εμ άρίενὰς μμ 
Ῥιυπῃ εκροά(ε]οπίς (ης {οπρίε ΟΕΕ ζει | 

ας 16[οἳ. ας 
Ίπ οοΏΡτες[ή ριΦ/ίατε σεἴΕΓΙ5 πμ ία 
Αππαζη ΑΕΡΥΡΗ τερεπι πε, Μπ Πή αμί- 
βΠαδις ἵω µΧοτετι Ρο[σεης, Αἱ Πες Πορ 
ἄεπι "παπι ἠαμά τοῖΠῦ, Γα[ρΙςβΙΗΣ) αἰἰᾶ- 
Ῥϊταπι 1γὶ Π1οποΓεπη Ιιχοτῖ ἀερίται» ΄"Ἔχείάε: 
ος: νευπῃ Αρτίβ μάπα, ο ομο λάσπη {ν 

ταῖ ἀΠΤΕΠΙ ΤΕΡΏΟ ΑΡΠΙΕΣ» ΡΙοΡίΕ ο ει 10 

7, ΧΙ 

: η αο 
µσπα πάνοτ[α ΟΥτεπεπ/{ες Δεκ Ναἰεειϊ- 
ο Έιοται ἰπιαϊ[εδες. ΟΔΟΥΣ 
ἀῑ5 «οπ/{πεἴιάϊπε ἀεἰεξαίις αμ αΐε: ει 

« . . - ] ο . ΤΕΤΗ εἶας 1]]εξξας, οπιπία ἐΧ 13Ο ες μ]οσετέ 
οχαδ/οι 6υπι ας σφάετα ΑΡ 

Ρα». ει. 

τας, Ῥετίασάεῖ ρε[υπι ΑΕΒΥΡΗ’ ο να 

«4ρμή ο 
μα αν 

αμή1Α), (4Η 

Επ ἠίοηρν, ΟΙ ος 
ος 1Ώ 

Ῥοσο. Οιε[ας ΟπΙαΙν5. τοῖσι -αᾱ Τετ” 
πηῖπς οὐΙ ΤΟΠΙΕΠ ΑισὰάΕ5 Ἰχος. αραπαξ. ας 
Πσαπι ῥιῖασεπ εδῖ {ερεπίέ ροτε 1ἱ ή 
δηῖ, σαρίτε αἶμας, τε]αἩο. η μαδετέ . 
Ὁπατιος ομυίξογεπα ΙομβίτΙα πό ερτάία οἳν 
αιος Ῥετοις[ετίηε ΙπεεΠπιετς αμα παϊασ” 
ΠαιάφΙαομαπα υἱὰετῖ {οἱετε» 18 γει ἥρτεα 14: 
Ίες: ποδία νετο νεἰ αφπαπίες τ1η” 

ο μα 

| τος | ο τα 

εε ρβΙοτεῖ, οὐ ο 
το ΝΟ 11018 μα ο. δ3: 

ο ορμή ια [Οή 
. ορ, 

/ ή ζ 

Δερβίκαι, ο ρμό τα (ώ 

εἰογέᾳ/. 4» Ημ) 



Ίοηρα αὐΠη]ε : 

Ετιο β πα 

ναπΏρις ζαυοά. ποη Ραιοί Γαεϊαπε νεὶ ρτο- 
Ρῖετ αφ: ἀαβεῖεητῖς ποσθεΠιαῖεπα, νε] αιοἀ 
ἱππραδϊτί ποροςῖῖς Ἰπτετάία Υείῖε Ποη Αὐ6- 

ππη) Ῥεπηϊσίεπι ΙΠ{εσΤΕ. 

ΜΕ. ΝΤ Ας: 8δτ 
Ἀ χ Ν 19 ο ᾿ 

96 Ἡ τρ ΤΗ ἐσθητα Φαιδρύίοτας διαφθέίρεψ. πολ- 
ο αν αν το ο. 

λες δὲ ἄρα πάσχευ τᾶτο, Ἰ χεείᾳ ὕδατος ἐπιλείπον- 
Ἀ ' ατα 3 θέ 4 αν ο» ᾿ ᾿ 

τος» Ἡ μεθ ημέραν ασχοληνετας, χα! ἀποπλυναι τη 

᾿ἐσθητα μὲ δεδυγηµένους. 
5 

Ομς ΓΗρμητων Ίαηι ἆε {γΙοποΕ οἳ Ὄγτο, Ὀγτίφιο αἆοοτ[ις παίτοιη. επρεάίΗοπε οι ῥαῖαί ο Γροτῖο- 

Πές, 4 Ῥλομίας ενεεΗΡΙΣ» θ4β. δ. 50: Ῥοης. βίε ε ἠῶγο Ῥεγ[βοορωη Οἶε ο Χιπ. εἳ Ρο ἱωήε» τῇ 

Γον, εἩ αχ. εἰ ρο(εηογίδις ελα αμα. 

ρω Ρ]ωία εδώ, ἐπ «4γΙοκεΓΛΗ οἶα. 

7µ1ῤ. 14 Γα10/ «Ἡ. τετίο. 

Δες Ογτι5 α Ούτο Ῥτ]ήσο ΠΟΠΠεΠ πια ξας 

κι: ΙΙ α [οἷε αἴππε ΙπάΙΕΗπη. Οντάπι επΊπα 

γοσατο Ῥει[ὰς Γοἶθπι. ΔΙΙΟΧΕΙΧΕς απἴε ΑΙ- 

σας ἀῑδίας ΕΕ, απαπινῖς ΟαΠ{εη Τεταὶ παΠ- 

εὕραιαπι Ώΐποῦ. Ὑεταπι Οτείαπῃ, ου ᾱ- 
Ἰοφπῖα αὐ[ατάαταπι ετ {π[αΙαταΤη Ιπ Ηρτος 

Γιος νατῖλαι΄ Εαυα]ατήσα σοἰανίεπι Ἱπ[ατ{εξ 

Ἠαπά ρτοδαθί]α Πε ἵαπιεν αΡΡε]ΙαξΙοΏεΠΙ {ι- 

Ρἱσία. ἵη εμίμς «οητιΡειΠίο ἄδεραι τεβίδ, 
τηςάῖσμς αἷμς, αχοτῖδ, ΙΠ8ϊΠί5 εἴ Πρετοτύπῃ. 

ριά λεποββομζε 1γο 1. ἄρ 

επρεώίοπε (ή. 

Οπσπι Ογης ππα «ΙΠΙ μΐ5 εδίεῖ, τεβεῖΏ ες 

Ρ]οδαπι αι Π]απι, εἰτομπι/τασαζ εοπ/ρ]σατατ. 

Ἄς Παπῖπι «οπΏΠείε {8΄ ποῦ Ροϊτυίε: {εὰ Ὠσς 

Ἰοαματής, Ν14εο μοιηίπεπι, 1π. επι’ πγα 1» 

οἳ Ἱηέε[ία Ἱαία Ῥετ ]οτῖςατα Ρεξξις νειρεταῖ: 

πέτοβετε Οἴεβας πιεάῖσις, απ εἲ να]πας 1]αά 

{ο ουπα»/ε ἀῑσΙι.  Ώυπι αὐἴεπι Τ46Ε7Ι Γετῖτ, Ίπ 

σπα πα[σο απῖς ἱταρα]απῃ πιἹᾶρπο 1ππρεῖα ἷαςῇ” 

Ἰατυς, εἴ {ΠΡ οεμ]ο γη]πείας, 16 ρυρησητ]- 

᾿Ῥὰς τορο 6ἳ Οτο, [ίδαπε απὶ εἶτεα 10505 5- 

της, - παπα πημ]εί 4πἱάεΙι οαοἰἀοῖπῖ εοτΗπα 

ααῖ τορεπι οἰγουπη[βαραπε, ΟΤείῖας ΟΟΠΙΠΠΕΙΙΟ: 

ται, (αραιά Ἡ]απα επ/πι εταί.) ΟΥΤη5 απἴετη, εἴ 

1ρ86 οσευβηῖε, εί οξῖο, Γοτής[παϊ 6ο{Επῃ 61 

Ίθεις εἶμς οἰπρεραπε, {1ρετ:11ο ΙαεερᾶΠῖ. 

Πο μη ον Ισ γεῥο {ή «4γΙΟΛΕΓ 15 οἡ0. 

1). Ἡ: Ομ... 14 πὔοη, εαν 

το οἱ αἷία εν ΡΗ. δίο 

«ΟΠ πααΠο, Ἠῖ ῥτενίδας πη]ίᾳ Ρε» 

ΠΠπραπι, Ὠμ]άκοεπιοκί οί: Ογτας. (τηςί- 

ἀαιο Απιῤσετίε, εααιπι ἵπ τεβεπι Ῥευπιί- 

ατ. ει ο Ἱπ 1λαην Πἱεπτίο  Πἴεί(!θν 

Οεειραι ΟγΠ απιίσις. ΑΠΦΙ8 {ετῖτο Τ6ΡεΠῃ, 

πες [ωιςίανίτ θύπι: το Πηἰδία Ίαπεεα α ΟΥ: 

το αὐαιτανίε, ΤΙ[αρΠείπεπι α0ἴεπῃ πει 

Οτο. εξ {οτίεπι  ΥΙτηΠι Ῥετευδίε αἴπε 1η: 

τεγοπή, ΄ Οντης Ἰητοτίο Ρεῖ ΙοιίσαΠι τερί5 

Ἰποι]ο, νυ]ηής ρεξοτὶ ἀις Ιηρεσῇτ ἆῑος 

4ΙΡΙΤο8 αἰιατῃ. πάς 1ἱς. ιδίας νί ἀεβιχις 

εχ «αο. αά ἔεαπι. Έδρα 6ς. τπιυ]τα. «0: 

Ἱουῖς τερῖᾶ εἀ]το, τες α5ίιχρεΠς εΙη Ρραῖ]- 

οἵς (Ίπιες 4.98 Γη: Οτεβας)} ταπηυ]απι γἱς]- 

μπι σερί, υδί ἴεπυῖς {6 αείαπι, Ογ- 

τι. ΙΠίΘ; Πο[ος νοἰταπιεπ εαιῖς Τετος 
πος ἴεπερτῖς 1ατΏ εορποίσα- 

ῥατς αν Ποβΐρις, εἲ αὖ απιϊσί 4ῶΤδ- 

ῥαΐατ, . Ἐτεξς αιῖεω νιέοσία » αΙ4ΟΓΙ5- 
απε 

δν 
ὀ. 

Μη] ζς ποιον ή ΟΗήΗ ΠΟΠΗ εἰγ/Ο. 
Ἰμέ, ορ. ης | ν : α/μοίαίμγ ἱ ΛΙ0. 6 

πρώττοντα ο ο Α 
ο 

τα Δ. Φασὶν ὀ  Αρσης οοε }Τεοδ. νο 

Παρὰ τῷ Πλουτάρχῳν ο) τῷ ̓ Αρτοξέρ- 
θἩ ἔου βίῳ. 

Ἆ ο ο» ο» 

ο Ὁ µε οὖν Κῦρος ἀπὸ Κύρη τὰ παλαιξ τένομα 
ο εωρ κ. .- ς : τι τον 

έσχο», ἐκείνῷ δὲ ἀπὸ τᾶ 1 ηλίβ γθέσθαι Φασί. Κυ- 
Ἂ ον ὧν λ ς/ ς Αλ { 

ϱο γὰδ καλώ Πέρσας τὸν ἥλιῳ, ὁ δὲ Ἀρτοζέρξης» 
΄ 

. ου 

α ᾿Λρσίκας πρότερω ἐκαλέῖτο, καΐτοι Ἡ Δείνων Φησὶν 
ο κ 5 Χ.1 νο μὰ ωμά 

ὅτι Ὀάρτης, ἀλλὰ τὸ Κτησίανν εἰ καὶ τᾶλλα μύ» 
3 / 1 ς λ 

ων ἀπιθάνων καὶ παραφόρων ἐμβέβληκο εἰς τὰ βὶ; 
ων 1”{ 

« 

’ / . ο Ν ᾿ ϱ 

βλία παὐοδαπὺν 3 πυλαίαὺ εκ. εἰκός 2ᾳυ ἀγιοιυ τὸ” 
ο. / ᾽ ” 

ῤ 

οµα τὸ βασιλέως 2 παρ ᾧ δέτειθε, «εραπεύων αὖ- 
τὸν καὶ γυναϊῖκα καὶ µήτέρα καὶ παϊδας. 

ον τν πα 
Παρα τῷ Ἐόφῶντι, ο) τῷ ἆ της Κύρου 

αν . δ- ων : δαα ς 

᾿Σὺν τύτοις δὲ ὢν [ὸ Κῦρος] καβορῷ βασιλέα καὶ 
ο 3 λ. . λ Ν 

τὸ ἀμφ᾽ ἐκένοω σΊφος καὶ εὐθὺς εκ νέσχετο» 

ἀλλ) εἰπω,,, Ορῶ τὸν ἄνδρα”. ἴετο επ αὐτόν, καὶ 

παίει κατὰ τὸ «ρου, καὶ τιτθώσκει διὰ τῷ «)ώρα- 

κο, ὢσ Φησὶ Κτησίας ὃ ἰατρός" καὶ ἰᾶσθαι αὐτὸς τὸ 

τραῦμα Φησί, παΐοντα δ᾽ αὐτὸν ἀκοτίζει τὶε παλτῷ 
αλ 15 ἃ / Ἱ ων 

ὑπὸ τὸν ὀφθαλμὸν βιαίως" καὶ οταῦθα µαχόμοοι καὶ - 
ρ ΔΝ ων νο ο Λες τς / 

ασιλεῦ» καὶ Κυρος, χα] θἱαμῷφ αυτ8ς»υπ'εθ εκατέρ8 
/ ο ὸ } ἳ ὁπόσοι μὺ τῶν ἀμφὶ βασιλέα ἀπέθωφν, Κτησίας λέ- 
5 340 / ος νι δὲ δα 3 ο 

γε (παρ ἐκείνω γὰρ Ίν) Κυρος δὲ, αὐτὸς.τε ἅπε- 
ο 3 

λ αΦὶ τε 3’ οΔ. ο 

9αὐέ καὶ ὀκτω ὃι ἄρισοι τῶ περὶ αὐτὸν ἔχεωτο ἔπει 
3 ο» 

αυτ. ] οῶνα φωτ ον : οτι ον 

αν κα .« ΤΗ 

Θο ΡΡΝΑ ον Ἡ ο άν ΑΜΣ 

ο 

ς Πάλυ ἔκ τοῦ Πλουτάρχου, τὸ 

Αρτοξέξωβί 

Ἡ ὃδὶ Κτησί! δήγήσιο» ὡς ἐπιτεμόντι πολλὰν. 

συτόµως ἀπαγγειλα ο ων τι ἐσήν Κυρος ἃ ἀπο- 

απείναφ Αμταγέρσην, Ἀλανγ «6 αὐτὸν βασιλέα τὸ 
ἵππο, καὶ αὐτὸς εἰς ἐΧΕΙΜΟΥ. ἀμφότεροισιωπῇ., Φθά- 

γι δὲ βάλλων ̓ Αριαιος ὃ Κύρι Φίλος βασιλέα, καὶ εκ. 

ἔτρωσε, [βασιλεὺς δὲ, ἀφείς τὸ δόρυ» Κύρθ. μὲν κ, 

ἔτυχε, Τισσαφέρην δὲ, πισὸν ἄνδρα Κζύρῳ καὶ γε- 

γαϊον». ἔβαλε καὶ κατέκτενε, ἆΊυρος οἱ) ἐπ αὐτὸν 

ἐξακωτίσας διὰ τὸ «λώρακος» ἔτρωσε τὸ φἼθορ, ὅσον 

οδυνα] δύο δαχτύλες τὸ ἀχόντιω, πεσεῳ δὲ αὐτὸν 

ὑπὸ τής πληγή, ἀπὺ τὸ ἵππε. Φυγῆς δὲ καὶ Ταρᾶ-. 

κἩς τῶ περὶ αὐτὸ) Ὑθομέης, ὁ μὲ, ὠνασὰς μετ 
ὀλίγων (οὗ οἷς καὶ Κτησία» Ἡν) λόφο τηβ πλησίον 

λ ε 
: Ἶ εν η ἐν 

5 τει Ἰ 6 4 χαταλαβὼ, ἠσυχαζε" Κῦρω δὲ τοῖς πολέμνο οφε. 
/ ᾿ ον ο , 

λβμεον ὃ ἵπ'πὸς εξέφερο ὑπὸ θυμᾶ µακθ
» Ξ ᾱ 

” 2 τν ; η. ὗ 

της ὄντος» ἀγνούμενο ὑπὸ τῶ πολεµίω,
 Χαὶ ζητ- 

ς .. 
ί νι ο” 

. 

µθον ὑπὸ τῶν Φίλω). ἐπαιρόµεον δὲ τῇ νἴκὴ καὶ 

3 2 

ο, νάῤνα ἵη εκθεγβ). Ῥεη]. οαῤ. 48. Ὁ. ἠοβΗ/. ΒγΙ. Π). ο, ἂὲ γε. ελα η ές ια νο σος 
ο, ᾿Αρσάκης /Ὄργσ εποηβῇ. ο ο ος ο λν 

ῥ0/ἱοη: πυλαιωσὰς» τοὺς ψεύσως 'Ῥόδιοι» τοὺς δὲν υγ ΕΗτε λέγΟτῶΡ» μήτε 
. . νο οὁ ο κ 

48. εἰ 56. 3. {η φῤμο, γι 

ΡΡΡΡΡ 3 

» 9 ο - 
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ρο ΑΧ οΤΕΣΝΙΤΑΙ Επ ο τς. 

μεσὸς ὢ ὁρμῆς καὶ βράσεε, δεξήλαυνε βοῶν,ον Εξί- απςε ει Βἀισίω Ριεπιῖς Ρετ ο. ον. 
2» «ασθε πεμχροί τοῦτο δὲ Περσίισὶ πολλάκις αὖ- Ὃ ο. ος νο ορ ρατν γοπε- 
τοῦ βοῶτος, δι µθ θξίσαντον προσκυνοῦντες" ἀπο- πι ἀἀσκεδληη ον ο] ασμη εατᾶ ἲ- 

τα δὲ Ἐπάλβαλης η τανκς καθ ΡΙΠῖ εἶας ἀεβαχ]είεε, Ῥτάτετουσίεθ Δ4οἱΕ{ϱΕΗ5 
ΤθέχΩ) υέαγίας ΓΠερσής, ὄνομα Μιθριδάτης, αοχωτιῷ ἨῬειίες (ΜΙιΠ ἀαιῖ ΠΟΊΠΕΠ οΓ4ἱ) (επρις 5 ΤΠ 

βάλλει τὸν κρόταφον αὐτοῦ παρὰ τὸν ὀφθαλμόν. ᾱ- Ἱασυ]ο Ποευβάιτη οου]ΗΠι Γεῖε, 1ΠΙΠ5 ο 
Ὑνοῶι ὅσις 3 ἐφίγ, πολὺ δὲ αἷμα τοῦ τραύματος ἐκ- Ἐπιξίπηϊό νῖτη Ππηρυϊηῖς ν]πστε, κα ας 
βαλόντος, ἰλιγγιάσας καὶ καρωθεὶο ὁ Ίῦρος ἔπεσει 115 νετηρίηε εἲ {οροτε οθκ η κι 

: 3.) ὁ μὲν ἵππος ὑπεκφυγῶν ἐπλάζετο" τὸν ὃ᾽ Ὁ ἐ- δἱεη5 ορειαραῖ; Πτατηπι πω Ώηρώίπε 
φίππειο πλου ἀποβῥυύτα λαμβάνει τοῦ τὸν ζζυρο Ἐν ἃ "μας ών. η Ρ δα ὥρτο 13Η επι 

νάνος ἀκόλαθος, ὃν ε ος Εάβ ἐπ α, τὸ ς ως οοΙΠ λα ο [ο, Απ βοπτες οιβΙσΗί πο 

μ ὃν τῆς πληγᾶς ἀλαβίρωτα χαλετῶς καὶ μέλι» εφμο Ἱηροβιαία, ἆμο εΠρειεθὲ ουσ. Ομῦ ευνουχοι τυές παρώτερ ολίγοι επεχείρουν επ᾿ ἄλλον η μἰταπάί Ἱπροτεπτεπι» Ρε ριδααε α 
ἵππο ἀγαθέσθαι, καὶ σώζω ἀδυάτως σι) ἔχοτα» τεπῖεπι Ίο {π/Ηποητε ἀῑσεραηί : οκ 
καὶ δί αὑτοῦ πεουμούμοον βαδίζων, ὑπολαβόντες απ]άσπι οὐ να]πις ἵπ ο ο, υπ 
γω τῷ μὲν σώματι χαρηβαρούτα χα σφαλλόμθο» νε οε[ρ]ταπϊεπιᾳ ε, εὰ ος Οσταπῃ 16» 
οἱόμευον δὲ γικῷν, ἀκούοτα τῶν Φευγόντων ἀνακαλου- ἵειτι {ε, ασά Πρι ηλ πε ρατζ6” 
µένων Κὺρο βασιλέα» καὶ Φείδισθαι διοµένων, οὗ δὶ δεῖ Ἀἰτα νοςε αΡΡ ιο Οαππ αμίάαπι 
τούτω, Καύνοι τε ἄνθρωποι κακόβιοι χαὶ ἅπίοροι, 1, ερ οτβηρε” Ππορεααθ» απ παπημ επι 

:680 καὶ ταπεμῶ ὑπουργήμάτων Ένεχα τῇ τοῦ βασιλέως ολη ενας ο τερῖς οα[ιτα ο 
. σρατιᾷ παραχολουλοῦτερ, ἔτυχω ἆ ἀναμιχ»ῶτεε, τητ, σοπβιΏ {ο1τ8 πῖ πο ροδω ρυπί- 
ως Φίλοι, τοι περ τον Κῦρο, ὡς δὲ μόλις συνῖδο αιϊ οἴτεα Όγταπι εταπῖ, Π Ἡ (ο η τορῖ 
τὰ πέρθωραχίδια Φουικᾶ, (λευκοῖς χρωμέιων τῶ βα- θα /Αρυ]α ΘΟΤΗΠΙ ης 10” 
σιλικῶν ἁπάντω)) ἔγιωσαν πολεμίουε ὄντας, εἷε οὖν Ἀαβετεηϊ ΟΠΊΠΕς οαμάίάο), ο α[ν οεῖ, 1518: 
ἐχείων ἐτόλμησο ἀγγοῷ ἐξόπισθω βαλόῦ τὸν Κῦρου Τε ε5ίε. ο μα. Α 1αρο Ιὸ 
ἀκοντίῳ. τῆς δὲ περὶ τὸν ἰγνύαν Φλεβὸς ἀγαῤῥαγείσης, λα, πανό νοπα. ρτοίαρρης 
πεσω ὁ Κυρο, ἅμα παίε πᾳόε τυι λίθῳ τὸν τετρω- ἵοπιρις Εππυἱ Γιοΐαπα αά οι ρω νετ: 
μένουν κρόταφω, καὶ ἀπποθήσχει. τοιοῦτος μὲν ὁ ἵτη- πάς απίπιαπι εχμα]ανίε, ᾽ο]μάϊο. υὶς 
σίου λόγος, ᾧ, χαβάπερ αμβλᾶ ἔιφιδίῳ, μόλις ὧῑαι- ἵα [ωπε, απίρις αιαῇ Ῥαπροῦ δη μίε, 
ῥῶν τὸν ἄγθρωπου, αγήρηκο, ! : ἑαπάεπι Ἱπιετβείεης ΠοπΙπεα Ον. 

3 ὴ Ἶ ο μυ, ο μκή ο πι 

"Παρὰ τῷ αὐτῷ Πλουτάρχῳ, ὀλίγῳ Αρ επάση ΡΙΜαΗΗΣΙ σν Ὄφιρο, οσο προς» ν 8 ρωσ 
κ Νο τος. ο σας Εξεληλάκει δὲ [ὸΑρτοξέρξης] (ὡς ὃ Κτησίας Φη  Ἐάιχειαι αὐζετα οπΩΛΟ {ἱ πα: Ὁς 

σὶν) ἐπὶ τὴν μάχήνν τεσσαράκοτα μυριάσμ" ὃι ὃὸ ἴοι εν) ΙΠ ας]επ] αμάάμρ ας ῥείε αἱ 

περὶ Δείνωνα καὶ Ἐεοφῶντα, πολὺ πλείοας γθέοθα οι εἲ Χεπορῃοπ πηι]ῖο ΡΕ γω. Πά: µ : Ἡ. σοπβίχετε πιεποαητ,. πο ες τέαϊὰ λ 3 λ ω ες ' : λέγουσι τὰρ μέμαχημένας, αρθμό δε εχρῶ ὁ ην ποιο ας πο α παἰ[ία, εδρα οἱ πο 
ανκόο οαχισχιλίους αγωεχθηναι Φησι πο» ΤΟΝ ΑΡΤΟ- «Ῥε]ρεῖ αἆ ΑΙΙΟΣΕΙΧΕΠΙ : 11 Ἰ οαθες δε 

ξέρῶη" α αὐτῷ δὲ δσμυρίων οὖν ἐλάττους Φαῤναι ππήηας απ, πηἰ]ία υίος φμὶ οεείδε [4 νε. 
του κειµένου, ταῦτα µε οὐ ἔσχε διαμφισβήτήσυ, τΏΙῃ Ἀῶο ἵη οοπΙτοΥεΙΑ σα, ο ον 
εκέµο δὲ τοῦ Κτήσίου λαμπεὺν ἤδη ψεῦσμα, τὸ πιµ- το ἴαπι ΟΙ6ΠΦ πορί]ε εδι ΙΠΕΠΗ ρικάαπι 3” 
Φλ]ναι Φάναι πρὸς τοὺς Ἕλληνας αὐτὸν μετὰ {ο ευπι Ζα0γηιλίο Ῥμαγ]]ο εἴ ος ἄερο 

3 Φαῦλλου τοῦ Ζαχυβίου καὶ τυῶ ἄλλων. ὁ γὰρ ε- 15 πφ[απα τείετε αἆ οκ ἵς. οσμή 
σοφῶν ἠπίφατο συγδατρίβυτα βασιλᾶ Κτησίω. µέ- Ῥιοπῖοπι πο Ἰαῖς αδετο Ὁ ποππίε νο 
ρα «άν αὐμοτ αα) π αιβλς ῤσκμώ κ. Ὀεταίο.Οιεβαπι, «θά ο. Ομ ἩγήΤαι Ύὰς αὐτου, καὶ τοῖς βιβλίο τούτοις οὐτε- ος εοπίίπε Ἠο[ος Ίἶμτορ εωσι ΥΟΜς πιο. 

τνχως δηλό» εστ, οὐκ ἂν οἳν ἐλθόντα, καὶ λόγων το. τς. η αρ ἁνατο πια Ἱεραὸ ο Ῥ]αγ]- 
ο σὐύτων ἑρμφέα γθόμένο, παρηκυ ἀνώυμὸ, Φαὺλ- ΡτεϊεΠι ΠΟΠ ριστεήρίος Ομ) 9οὰ πητό 

. Χου δὲ τὸ Ζακύιν ἀγόμαζη, ἀλλὰ δαιµωίω, ὁ Ἶὶ Ζαογπιϊ πιεπΙοπε , τες Γεοῖή 1” 
Κτησίας, ὧν ἔοιχέν Θιλότιμος ὢν καὶ οὐχ ἵττο {ἱοεῦ απισηηζοβις, ο ορ, Ῥαβπη 18 τα 

ο Ὀιλολόκων καὶ Φιλοχλέαρχος , οξεὶ τηὰς ο) τῇ πρ τά ο εαξοαν . αρα ξ ρολ δηγήσει χάρας ἑαυτῷ δίδωσυ, οὗ αἲξ γθόμεος, πολ- να, κο . πιυ]ία εἲ ϱ λωπιοσ. 
ΛΑ καὶ χαλα ὁ μιμήσκεται Γζλέάρχου καὶ της Λα- (]ολτομο οπιπισιρ αμ αρ τος παπα 
κεδαίµοορ. μετὰ δὲ τὸν μάχη δῶρα κάλλισα μὲν Φεσιπάιτη Ῥεα]ίυπα. εχΙπΙᾶ ἀοθή οιαρ» Ἆ 

πει ἳ. ο ξ ... κ ἳ Ππτετέη 6” 
ἐξέπεμψι αν. μέγισα τῷ ᾽Αρταγέρσου παιδὶ, τοῦ Ατιασετῖς», αμ α Οσο ἕνα οιοβααι κα 
πεσώτοσυπο Κύρου" καλῶς δὲ καὶ Κτησίαν καὶ τοὺς ο πήβι, Μαρπίβεο ϱ1β.. ρα ὃν 
ἄλλους ἐπετίμηση, Γτο τος τς ἆφσᾳπε Λοποτανίε. μα ακΗ μμ 

| 115 οσἳ α1η- 

φ.. : 
ῥΑφε 

ν 

λῤώης, ᾿Παρὰ 
έ 

- , ͵ ν ς “ ' ” «δν 
” ͵ ο χᾶ ο κ , 

τν α. Ἁγ], οεγΗΗ, 1ρῇ οιάανοτα νΙ[α Ἠαιᾶ ραισίοτα αχ. πέν ορίο αἲε, οἱ σηποίας ασ ιῃ ης πιο κα 
Ὀΐσιις οι οδίουας. ΄ Ναπι πεηιε {415 Ηαμει ἆο ΟΥΙΙΠα 4η τερῖε εχετοῖ ρεήεπητ ας αιΙάεπι Ρ το” "στ 9ο Ἰ]]μά αὐτῷ Ῥετίποαί., πο. σοπ{ῖαῖ. «Ρο αἆ Οτεβαπι ροςς τοιμ]είπα. 3 Π1ΠΊ. Ἱυς ἀε τοβῖς έ 
επείος » οὐί αἱέετηπῃ ππηετάπι αἱ ΟΥΠΙΑΠΟΒ» αἰτογμπι πά τοσίο τετ]. οδόν θα δή βΙο Σά . 
μον σοὃ ἂν. τη] θης, ἂς ΟΥτῖ αὐτεπι αἰσοῖτετ ετῖα πα οεοἰάϊείε ην ας αν ας φάλνν 
ῥεῖῖαι ος αποραδη Φαλλήνω, Φαλλήλω ὁ 2Η οοδὴ! εραἑοε. “άρμά «Ὠ/ούογ, ον η Ην 

ἳ : α Ι : αχ ζ α Ψι]σοῦ. σοᾷ. ο’ τα : ,, Νις 4 ο. 
4 µεμνήσεται. ος | ὁ {ς ει Ψμ]σοῦ, οοἆ, μα ἐφίσπιν. ο περίσλεν, | 

[ 

- 



. 

! 

ε. Ἠπηυτας/6.. 

δια ο: 

«4 εωμά Ῥήμάγοδμη, {8 
εαάεη οὐ6. 

Ῥοψίφμαπι απτοπὴ ΟΙεαγεβατη αἱοθαιο ἆπ- 
(ες ΙπιαΓροβίο Ιητείταπάο οταυπιν επῖῖ ΄Τ18- 

(αρµετηςς, εοπρτεμεπ/{οδαπε εξ υ]παυ]ῖ αἴττῖ- 
οὐ αά τάροπι πηῖβε: Τοβαῖιπα τε[ετῖ {ε α 

«Οἰεατομο Οτεβας πὲ Ρεδεπῖς σορίαπι ΠΡί {α- 
«τει. Ότο αοζερῖο» ᾿οὐταδία εαΠι εαρς 

οῬἱεξιατππιαπο. Ῥεέμπί ία, ετ αππαΙαπι 

διεπα απϊσϊώςο ππατας αἲ πεσεδβτίο ες {8- 

πη]ίατες Τμισεάῶπιοπε {195 Ιπβρπε ΠΡΙ -ἀε- 

ἀῑδίε, Τη[οπἱρτας Ίπ Ῥαϊα Εαϊίε 0α1γατ]άας 

{α]ιαηϊτος. ΄ Οἶδατία ααδ ΟΙεαίεμο πηττερα!- 

ἔΙς, -α- οοπεαρΏνίς πηῶδης Ἱπτεσνετία εξ 
σοη[παρία»΄ Ῥάυσα νετο εκ 1] τε]δτα 61ε- 
ατο]ο. Οἱ ταὶ οἴατα τεβετε {8 Τεπιεάαπι 

Οιείας αἀμίσαϊςίε, εΠεοϊσίεαπε τπτ σορίο[δ- 
τὰ πητιοτοηῖηχ ΟΙθατο]ο, ας πη]δως Γερᾶ- 

ταῖπι Ῥταυέτεηϊας αἶῑα:. αἴαπο πῶς {ηρπηῖ- 

πἰχας(α ος {αρρεάταρ[ε εκ. Ῥεπεβεῖο εἳ {η- 
ἵεπτία Ῥατγ/[απά[ς. Φα η] πττετειατ (4ἱ10- 

άϊς ΟἸδατο]ιο ἵπιετ εἰραπα Ρετῃᾶ» οτας{Ε 

ἵρουπι ΟἸεατεβυπι ας {πρεοίδίε, πποθίσυπι 

Ῥιρίοποπι τα: Ίπ οΆτπεπι οοπάτηπῃ οἶθπῃ αρῖ 

πητίθτι, Ίθαπε Ππετει πῖ ἴαια [1 τερΙ5 

Ραΐστεπι αἰτοσίίαιϊι: «οεἴεΓΗΠΙ αὐπι]δ[ε τηθ- 

ἓμ {ο, Έθσεπι ἀερτεραπίί τησ Ρρτο (1εατ- 

οὐῖ ἠποο]υπητατε {πτευταπάο αηηυϊδίε: νε: 

ΤΗΤῃ πρι] πάς διαΏτα αιμπέῖος {αἱ[ε αὉ 

εο ῥτῶΙείΓ ΊΠεποπεῖα ἱτηςίάαϊο». Ἠπῃης δ14- 

ἴἶγα τοιεπάϊσ[α Ρατγ{ατίάστι ἸπβάΙα, ΥΠ: 

αἩς εἴ. οοπεἱηπασία, γετυπη Ραΐυπα ΡΙΟΡᾶ- 

Ῥηία αΏστι, εἴ εοπἰαπέζα επι αὈδητάα «α:1ς- 

{, Ταεῖπις αἀπὶβδίε αάθο πε[αταα, αἲ- 

αιε ἵπ Ρεπσυ]ίπῃ Ίείε τα]ρίταδίε Ρατγ/α» 

τἶάσπι ΟΙεατοι οταΏα, ΓαίΠπεητεπ, Ἱπ[ίατα 

τορῖ. «οπήβείη Πρείοταπιαια οοΏ/{οσῖεπι αά 

Ἱερηυπα εἀμσαῖοτΙπῃ η6ζαΤΕ. 
οὐίευια εχαρρειαῖ ἠῶς αά ΟΙεατεβῖ ϱοπ- 

πηθπζαπάαπα τπεπιοτίαϊη,  Ἐτεπίπι-ατεα]ὲ πος 

41οαπε, ἆπσες οβῖτιησαϊοδ σείεῖος. Γἱ8{8 

α οληϊδης οἳ αείρας Ιαπίατος: ΟΙεατοβῖ σ- 

ἀαγοῃῖ νεπιῖ Ρτοσε]ίαπι εμπηπίατη τοστῶ επ” 

οἶτας[α αἴαμε ΙΠΙΕαΙδίΕ ΟΟΤΡΟΠΙ» Ἰάᾳαε οοἩ” 

Τοχ]ς[ς. αἱο Ίοςο ἐπαίο Ῥαΐπιειο Ῥτεν ΕΣΙ: 

πηῖυΏι. ΠΘΙΗ5 ἐχετεν]σίε ας Ἰοσίία ευ 1Π- 

Ίιλααε πηρα ἀπέζυΠι ρωπίτεῃ- 

τα τερεπι, αιοά νΙΗΠ ἀῑῑδ εἰπαταπα ΡεΓΕ- 

πηϊς[οι Οἱεατεβηπι. Ῥατγ/αΙδ. εἴδο. αὐάπῃ 

οἵυπι Ίαπι Ίπνετετατυπι αἴαμε πιπΙαΙοπεΙΙ 
σοπερρῖοίει ἵπ. Φίαζαπι, οΕΙΠΕΠ5 Ροϊεη- 

“ἴαπι {σαπι ἃ τερ {6 τενετεηῖα εἰ ΠΟΠΟΓΑΗ: 

τς Ῥτοβοί[οῖ, 1Η ΨεΤΟ Άπποτς ει Πάε Πα- 

Ῥή]σπα Ασππαππαας,  ἠπῃαασὶίε εἰ ΙπμαΙας οἷς 

Άμηπια» παπί αρίααρατυςν Ἀἰεαπι Ι5ΙΠ5. 

Αποαπι Ἠαρεραι Πάαπ, «ιβ. ῬλΠΙΗΤΙ 
πριά ἵρεαπῃ Ροΐεται» Οἱρίπι ἀῑξίαπι, 4πάτα 
αἀπιιπ]παπα νεπεπὶ ΤΏΙποη. ταῖς Εαδί6ν 

οοη/είαπι Ἱηοάο Ιπνίταπι Οτε[ας. Π]απι 4ὐ 
ναηοΏίπ ἀθάΙε, «Πο Βε]μίαταπι αρρείίαι, {]- 

Ι ἸΜε]απίαπι.  1π/Ηιπεηῖες απῖεπι εκ {1ρο- 

τιοήρης Πηρισϊοπίρις ας Ππιταϊε οοΏβτας] 

«ἀδηπο οἳ πα ώπαῖθ» ειπα: ππεῖα [αππεῃ 
6: «αμιίοπα ἠσάσπι ερ] αἴαπε αὓ Ιδάθπα 

πτόραπιας  ραταῦς.  Να[άτας αρμά οίας 

εχῖρια ανῖ, αυ οπιπὶ οαεῖ ΕΧΟΓΕΙΙΡΗΣ᾽ 

ἵο, Ἡαβεταπε Ἱπιεβίπα οπηπ]ᾶ αἱρο ἀΗξει- 

ἴα: πάς νεπιο ατδίίταπῖωτ εἳ τοτε ος ἃ- 

πἶτηα] ψῖνειε: Ἐσπιασες ἀῑείειτ, Ἠήαης ἃὴ- 
τηπιαῦ 

1. «ο δὲν ο) [2ᾷᾳ. εποετρία Ῥ ϱη], ερ. οι . δε {2]άοηῃ. 

4 γλυφίδας Ἠμὶο, ὁ Ἰάσασθαι Νυἱς, 

ΟετεταπΠ πο. 

ὁ ὑπουργῆσαν ιο, 
Ώρ 

ο ἩΝ απο αν. θς9 

Παρὰ τῷ αὐτῷ Πλωτάρχῳ, ὦ τῷ 

Ἐπι) δὲ ζλέαρχω καὶ τοὺς ἄλλουο «ρατηγδὺς 
Τισσαφέρης ἐξηπάτήσῳ καὶ “παρεσπόνδησεν ὄρκων Ύὲ- 

νομένων» κα] συλλαβών ἀνέπιμψυ οὗ πέδαις δεδεµέ- 
νους, δεηθηνα| Φησὶν αὐτοῦ τὸν Κλέαρχο ὁ Κτησίας 

ὅπως κτειος, εὐπτορήσει, τυχόντα δὲ, καὶ τημελή- 
σαγτα Τὶν κεφαλὴνρ ἠσθηναί τε τῇ χθεῖῳ, καὶ τὸν 
δακτύλιο αὐτῷ δοῦνα ᾿ σύμβολο Φιλίας πθος τοὺς 
οὐ Λακεδαίμοι συγγοέῖς καὶ οἰκείους. εἶναι δὲ 3 γλυ- 

φν ον τὴ σφθαγιδι Καρυατίδας ὀρχουμέναθ, τὰ 

δὲ πεμπύµθα σιτία τῷ Κλιάρχῳ τοὺς συδεδεµέ- 

νους σρατιώτας ἀφαιρίσθαι καὶ καταναλίσχευ» ὂ- 

λίγα τῷ Κλεάρχῳ ὀιδότας ἀπ᾿ αὐτῶ. ὃ ἰασθαι 

δε και] τοῦτο Φησὶν ο Γτησίαθ» πλέίονὰ τῷ Κλε- 

άρχῳ πέµπεσ-αι δαπραξάµθος, ἰδίᾳ δὲ Ἑτερα, 

τοις σφρατιώταις Φίδυσθαι. καὶ ταῦτα μὲν ὑπουρ- 

Ύήσαι καὶ παρασχῶ, χάρτι καὶ γιώμή της Πά- 
ρυσάτιδος. πεμποµένου δὲ καθ ἡμέραυ τῷ. Κλεάρ- 
χω κωληνος ἐπὶ. τόῖρ σιτίοιο, «παρακαλέὴ αὐτὸν καὶ 

όρο 

δδά ως Ἆ λος ο Ἀλαρς κεβώιο, 3, / ἱδάσχευ ὦ5 Χ6ή μµΙΚΘΟΙ εἰ τὸ Χρέας εμβαλόντα - 
’ ὦ 

µαχαίρο» ἀποκρύψαντα πίµψαι» καὶ μὴ περί- 

δν οὐ τῇ βασιλέως ὠμότητι τὸ τέλος αὐτοῦ γε- 
νόμενοι. αὖτον δὲ Φοβούμοον 5 μὴ «ἐλέλῆσαι, βασίν 

λέα, δὲ τή μεν μητεὶ παραιτουµένη 'μὴ κτέναι τὸν 
Κλέαρχο» ὀμολογησαι χα ὀμόσαι. : πεισθύτα δὲ 
αὖθις ὑπὸ της Στατέίρας ἀποκτέναι πάντας πλὴν 
ἸΜένωγορ. ἐκ δὲ τούτου τὸν, Παρύσατυ ἐπιβουλευ» 

σαι τῇ Στατέρα» καὶ. συσχευάσασθαι τν. Φαρ- 

µαχέίαν κατ αὐτῆς. οὐκ εἰχότα λέγω, ἀλλὰ 
πολλὺν ἀλογίαν ἔχωτα τῆς αἰτίας» εἱ Φενὸν Ερ- 
Ύο οὕτως Έδρασε καὶ παρεκιδύκυσο ἡ Παρύσατιςν 
διὰ Ἰλέαρχο ἀγελίή τολμήσασα τν γγσίαι βα” 

/ ων Ἡ / : σιλέως γυιαικάν καὶ τέκλὼν κὀνωνὸν ἐπὶ βασιλεία 
τιφομόωγ, ἀλλὰ ταῦτα μὲ οὐχ ἄδιλο ὧς ἔπι- 

ὃν - 
5 ΜΑ 5 

τραγῳδόται τῇ Κλεάρχου µήμη. καὶ ὰς ἄλαιρες 
«Φύτων Φησὶ τῶν 

ὁ νι 

ο ώΝ ορ 
ρατηγῶν τοὺς μὶν ἄλλους ὑπὸ 

κυνῶν σπαράττεσ.αι καὶ ὀρέων τῷ δὲ Κλεάρχου 

ηεχρῷ Φύελλαν ἀγέμου ΎΠ να πολλὴν Φέρυσαν 

ἐπιχῶσαι, καὶ ἐπικρύψαι τὸ σῶμα, Φουίκων δέ τι- 

νῶν διασπαρέγτωνν ὀλίγῷ χξόνω "αυμασόν ἄλσος 
νο ενος βῷς , ν ον ͵ . 

ἀναφυναι, καὶ «κατασχιάσαι Τὸ τόπο. ὡσε καὶ 
βασιλᾶ σφόδρα µεταµέλει» ὡς ἄνδρα Φεοῖις Φίλο 

ἀγήρηκότι τὺν Κλέαρχο. ἡ σἳ, οὗς Παρύσατις» μί- 
σου τε πθὸρ τὴν Ἀτάτειρω ἐξ ἀρχης ὑποκειμένου 
καὶ ζηλοτυπίαςι 9ρᾶσα τὴν μεν αὑτῃς δύαμω, αἷ- 
δουμένου βασιλέως καὶ τιμῶντος. οὖσαν, τὸν ὃ' ἐχε[- 

ηῥ, ἔρωτι καὶ πίφα βέβαιο καὶ ἰσχυρὼ ἐπεβιή- 
: ες ο άν 2 εί -ὃ 

λιυσο» ὑπὶρ τῶι, μεγίσω)» ὣς Φετο, παραβαλλο» . 
Ἂ η 

µέη, θεράπαινω εἶχε ίση) καὶ δυναµένήν παρ αὖ« 
τῇ μέγισο » ὄνομα 3 Γίγυ, ] μὲν Δεύων 5 ὑπ- 

οὐργέίσμ]αι τῇ Φαρμαλείᾳ, Φησὶ » συγγνῶναι δὲ μό- 
"ο ἄχουσαν ο τησίάρ, τὰ δε δότα τὸ Φάρμακο 

οὗτος μὺ ὀομάζει Βελιτάραν, ὁ δὲ Δείων,' Με άν], 
ἐκ, δὲ τής πεύσθη ὑποψίας καὶ διαφορᾶς ἀρξάμυαι 
πάλι εἶς τὸ αὐτὸ Φοιτῶῷ καὶ συιδειπηῦ ἀλλήλναινν 
ὅμως τῷ δεδιέναι καὶ Φυλάττεσθαι , τόν αὖτοιό σαν 

καὶ ἀπτὸ τῶν αὐτῶ ἐχρῶντο, γνετοί δὲ ή: 
σαις ὀρίθιΥ, ᾧ πέριττὠµατο» οὐδέν Εσ12 ον 6λον 

διάσλεων πιµελῆς τὰ οὐ 5 καὶ νοµίζασι αγέμῳ καὶ 

όοα 

δρύσῳ τρέφισθαι τὸ ζάψ. ὀομάζεται δὲ 3 ῥωτάκης, 
τουτρ 

- 

ο, Ῥήγη [ρα {δ ἐπθηΡΙ αρ. 6ο, 3. ἡδάκην ᾖφ. 

Ρὸ 
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δα Εκ οτε 1 ΛΕΒ ΡΕΕςί6Ι6 
τουτο Φησὶν ὁ Κτησίας μιιρῷ μαχαιρίδι χεχεισµέῃ 
τῷ Θαρμάκῳ κατὰ Ῥάτερα τὸν Παρύσατιν διαιροῦ- 
σα ἐχμάξαι τῷ ετέρῳ μέρα τὸ Φάρμακο». καὶ τὸ 
μῶ ἄχθαντο καὶ καθαρὸν εἰς τὸ σόµα βαλοῦσαν αὖ- 
τὸν ἐσθίεν, δούυνα| δὲ τή | Ἀτατείρῳ τὸ πεφαρμαγμέ» 
νογ, ο δὲ Δεῤων, οῦ τὴν Παρύσατιη» ἀλλὰ τὸν Με- 
λάνταν, τέμνοτα τῷ μαχαιρίφ τὰ Φαρμασσόμθα 
τῶν κεεῶ τιθέναι κατὰ τὸν Σιτάτερα», ἀπτοθήσκου- 
σαι γουν ἡ γυνὴ μετὰ πόνων μεγάλων χο σπαραγμῶ, 
αὐτή τε συγσθάγετο του κακοῦ». χο) βασιλει παρέ- 
σχο, ὑποψίαν κατα, της μητθὸς» εἰδότι τὸ “ηριῶθες 
αὐτη κα) ὀυσμείλικτο. όθε εὐθὺς ἐπὶ τὸν ζήτησυ ἑ 9” 
μήσας» τοὺς μὲν ὑπηβέτας κα] τραπεζοκόµου» της 
μητθὸς συέλαβε χαὶ κατεγρέβλωσε" τὴν δὲ Τίγν ἤ 
Παρύσατις πολὺν χθύνου εἶχαν οἴχοι μετ αὐτῆς; καὶ 
βασιλέως εξαιτοῦντος » οὐχ. έθωχυ' ἀλλ᾽ ὕσερο αὐ- 
την δυρλείσην εἰς τὸν οἶκον ἀφεθηναι. νυκτός» αἰσθό- 
µοος καὶ με ὑφεῖρ, κας καὶ κατέγνω )ά: 
νατον 1. 

Περὶ τοῦ αὐτοῦ, ὡς ἡ Στάτηρα εξ. ἐπιβουλής 
της Παρυσάτιθον ὁ ἀπώλετο » ὁ αὐτὸς Πλού- 
Ταρχος πθὸ τούτων οὐ τῷ αὐτῷ βίφ, 

Ἐπεὶ δὲ Δεύων μὸν ο) τῷ )πολέμφ συντελεσθῆαι 
τὴν ἐπηβουλὸν εἶ εἴρηκεν Κτησίας δὲ | οὕσερο, (ὃν οὔτε 
ἀγιοεν τὸν χθόνον εἰκός ἐπ παβόγτα ταιό πράξεσν, 
οὔτε ἑκῶ αἰτίαν εἶχεν ἐκ του χεύνου μετασησαι Τὸ 
έργον ὡς 3 ἐπράχθη διηγούμενος' οἷα πάσχει πολλά- 
Χρ ὃ λόγος αὐτοῦ» πρὸς τὸ μυθᾶδες χα δραματικὸν 
ἐπιτρεπόµωος της κο τοῦτο μὲν Ἡν ἐκείος ἁπί- 
κ  χάρο ἔξα ο 

παρὰ. Δημητείρ τῷ , αλιρᾶ, - οὖ. τῷ περὶ 
ἑρμηείας, κεφ. περὶ ολαργέίαν. 

"Καὶ ὅλωρ δὲ ὁ ὃ' ποητὴς οὔτου [τησία,] ποι- 
ην γὰς αὐτὸν ̓καλοίή τιό εἰκότως, ολαῤγέίας δη- 
µιουργός ἐπὺ ο τῇ γθαφή συμπάση" οἷον καὶ οὐ: 
τος τοῖσδε. δὲ τὰ Ῥ γνόµοθα οὐκ εὐθὺς λέγον ὅτι 
ἐγθετο, ἀλλὰ κατὰ. μικθὸνν κθεμῶντα τὸν ὠκροα- 
τν » χαὶ ὠαγκάζωτα. αυναγωνιῷῦ. τοῦτο ὃ τη. 
σίας ο) τῇ ἀγγελίῳ τη περὶ Κύρου τενεῶτου 
ποιῖ. ἐλ9ῶ γὰρ. ὁ ἄγγελος οὐκ. εὐνὺς λέγει ὅτι 
ἀπόθωνε Κύρο παρὰ τὸν Παρύσατη, : τοῦτο. γὰς 
λ λεγομέη, ἀπὸ Σχυ)ῶ ησίς ἔφη) ἀλλὰ, πὸ- 
Το) μὲν ἴγγαλο ὅτι ικα" λ δὲ ἤσφη . χαὶ Ἴγω- 
ἠίασε ᾿ μετὰ δὲ τοῦτο ἐερωτῷ , Βασιλεὺς δὲ πῶς 
πράττει; ὁ δὲ, Πέφευγε, φησί, χαὶ ν ὕπολα- 
βοῦσα, . ΓΤισσαφέρης Ύὰρ᾽ ̓αὐτῷ τούτων αἴτιος, καὶ 

κ 

κ ας ο. ἐμβαλὼν κ καὶ ο. Δκούυτα, ας. 

πάλη ἔπαπρωτῷ » Κυρος δὲ που "5 ὃ οὲ ἆ ἄγ- 
έλος ἀμείβεται ᾿ Ἔλλα χο τοὺς ἰγαθοὺ ἄν” 
δρα, αὐλίζισθαι. κατὰ μικθὸν καὶ κατὰ εαχὸ 
απςσϊῶν μόλι τὸ δὲ λεγόμωον απέβηξω αὐτὸ, μάς 
λα ἡικῶρ καὶ οαργῶν" τώ τε ἄγγελὸν ἐμφή- 
ας ἀκουσίως. ἀγγελοντα τὸν συμφορᾶ» 2 καὶ τὸν 

πα ὁ 

΄ 
.. « στο : κ ων βγω ης ο. κ. ι ανά ὃ, η ο ἃ ἡκώ ἂν. .»νὸ ο αλ υ ᾧ ο 

2 

3, 

κ «4 Ῥ], ρρ]νίων σἱηρες. ζ4401 έλη οηοβο Μα 1εγ/α9 [ζεί ν να ών ο ή αὐτῶν» ἑτέρῳ. - παίυσιν πρὸ πιέζουσι » ὥχρις οὗ συν 

α 2ρ. προοτάχθη, νο. 

ς 

τυπ]αϊ Οτεῄας ου]ιε]]ο,, αυθίη αἱιοτο Ιαίσῖς 
]ενοσαι τοχίςο, ἀῑς[οσιής[ο Ῥατγ[αμἀεπι 4” 
αις Ιη[εςίδίε αἰτείαπι Ῥατίεπι Ψεπεπο, Ρὲ5’ 
ἔθπι {ΎΠσείαΙη εἴ Ῥηταῖη οτί 1ηβε[ίαπι 1ρ98ΤΠ 
πηαηϊσ[α, ΦΙ4Πγ νετο ἀεά]δ[ο Υἱπα]εηῖΒΠι, 
Ὠΐποι, ποι Ῥατγ/αϊἀεπα, {εά 
πθά]σαϊας οαἵπες {εςμὶδ[ε εμ]ίτο εἴ 3 
αΡΡΟ[αΙ5ί6,  ΌΟυαπι απίηαπι ἰαῖτα ΠΙΑΡΗΙ5 
ου στιςσϊατ]ρις εἳ ἆοἱοπρΏδ ην πιυμεῖ, 

ει έρδα οἰξεοῖτ πια]εβείηπῃ » εἲ Τὰ Ἐν ον 
τερὶ αἀνει[ις πιαίΓειι ο τηε, Γἀοτίτατεπι 1]! 
εἴ απΙππΙΠΙ Ἱπρ]αςαβ]]επι σοβπο[εεπιᾶ, κα 
αυ α[]οπῖ εχτεπιρἰο {πεεηῖηδ, ΠΛ: ος 
της εἰ Πτιέτοτες «οτΗριῖτ ας τοσΠΠεΡΩ5. 8 
ταν]: αἲ Οἱρῖπ αι Ρατγ{αείς 1η αρα 
{1ο τεπυῖς, ἀερο[εεπεααε, ἄεπεραν ο ης 
νετπα Ροεῖ οταηῖθ Ί]α αἲ ἀοπιυπ]. πο .. 
πηῄττετοίηΣ, οοτεῖος βιδέα5 Ιοσαεή Ἰπῇ ον να. 
Ῥτεβεπ αι Ορίπι, εἄπιφμε τεὶ ἵ εαρίία . 

δα ὃν πανϊτ, ἔδο, οι σα 
7 « . 

ηλ 7 

2 ο”. ., πμ ορ ... νι ο 

ο ανγ/αμαἰς ρολ, ΡΙµΩΤΕΡΗ 
1407) /ργα 1 ο ον 

σον Ψοτο Ῥες νο ωία πο ν Ἄσε ως 
Ῥτοαίάῖε ραίτατυτη, ΟτεΠαδ. νετ ια : ζειᾶ 
πηε(υε ρτατετίτε Γεπιρας, αυ: Τε 
Ἱπιετίαετίε, οοη/[πίαπευΠη ἐεδῖ: αΤΙΠάΟ 
{πα Παμεραῖ οι 641ὰ Τ6Π1 ΠΙΙΤΟ ἵη ο υ. 
πε {πεταῖ Ρείτα, εκ Τ1ο 1οσο ἰαἱἱ6ΕΙ . (αίθ 
επεῦτο αἱ 1Π {οτίρεπάο αοαἰάϊτ, πῖ ἓ πεμι 1 θ 
εχειταῖ αἆ ναπα εἰ {αου]ο[α) | μον οφ ὁ ην 
τπρη]ς, Παρερῖε Ίοσπ. 

μαΜΗΙ Ώεινο)ηίη ρλαΙργομθ. 2 - 
περὶ ἑρμηνείας ἡη( ολη» { ὤ αλά 
η, Ρε/ΡΙζΗ1116. ω 

τι ΟΙΠΠΊΠΟ ]ς Ροδ(α [οικβαεν], αν ή, 
επῖπι ποπ ΙΠΙΠΙΕΠίο Πϊαπι αὐῑδ Ἡ του. ως 
ἀθητία ος: απιῖ[οχ ἵη οπηπῖ ΓεΠΡΒΟ ον αι 
εἳ ἵπ Ηὶς (1π1ετργ. 1. ὅτε), αν εο[ο, οὰ 
{αξία πε, Ποπ ΠαΙπα βιτοτί ́ Ε5ϊ δω -- εἳ 
ραιαῖπῃ, "πι ρομβίπι τεπεπάο αἩ σιεβας ἆ {π 
ΠΟΡΙΦΕΙΠΙ αΠρςὶ εοβεπάο" . ος ει 
α]αίο ἆε ΟΥΕΙ πιοτῖε πηΠεῖο τον ας πε, Ἱ ο ε 
πηηοῖας Ππππ]αϊαἁε αἆ Ῥαμ -οπίπι εοί 
Οὐτάπι ππογευΏπη εδ[ε ἀῑείτ σα μμ 
αὐσ Ῥεγιμίσα οἵα:1ο: αρα αμα 
απἶάεπι, νἰδεοτία Ρο υσ. ΕΕ ταπα΄ αταίς” 
ψειρα ΠΠ ραπάῖηπι απίρά Ἡ "Λε τες 4µ0- 
Γ1Πε) Ῥοδτεα νοτο πιεο πο λ1ἱς; Εαρς 1ε 
πησᾷο {6 πιης ρςς . ο 
ἀεάῖτ, Ιπαπῖε, μΐς 1]α Ίειπιο μπι εοί αΠΤΠΟΙ. 
Π/αρµειπες Ποτιπι εἰ τη σαν ση το. 
Ἰηᾳ1τ, Βαγβιππαπε- ο ή αν, ορ 
υβΙ ππῃς 65: Ἐε[ροπαέ Ἂ αι Ἐν ὦ η ει δίς 
τε6 νῖγος ἀἰνεν[ατὶ 4εζεῖ. ον Πϊᾳ π ζ 
γῖεετ Ριοστεάϊοηᾶο διὰ ΕΙ. ο. “ρα πα ; 
Ρδυπα ἀ4ᾳσᾶ ἀῑσεπάαια ΕΙ. πυποῖ Έτ πο 
Γααἷε πποατο δὲ 1Παί: τα ως τσα σι . 
{οπιαπὰο Ππνίεαω αππαπεϊατέ οσοι σοπῇ- 
ΤΗΠ1 ππαϊτοΠα ἵπ Επποτείι εἴ μι 
οἴεμάο, Ἡ πειι εἲ απάΙοσοπιν : 

ο μρῇ 
1, 

ας 9 

ελ”. λε ἐὶ . τήν 

ῥλάσωσι τὸ προ ο ώ . 

κ 
. 

ν 



ΣΑ α 

ά η [ελ]οὸ Εβοδὴ. ς 

Φαταρίο, ἑωπῖσς Ῥειοῦ Ρεπῖς αἲθο ἁιπαη- 
ἔτιπι, πε Οιο[ας: Έτ ἀῑ[εϊπάεις Γαταρίη» «0: 

ππαησιε ἀετηίετεῃο » ΄νεΙεραξ εἶπες εἰ εἰα- 

τηαβαῖ. 

«ια ῬΡΙαγεδώη η υ]α 4ΠΙΟΟΓΛΙ8ν. 

ο. Παοθάφπιοηίος ΕΓΙ8ΠΙ τπατὶ {πηβιονίε (4/- 

οπεγπες) Οοποπίφ ΑιλεΏίεπῇς επι Ῥματπαρᾶ- 

ο ἁπέία, ΒΙᾳπΊάεπι Οοποῦ ἵπ ΟΥΡτο Ροδῖ 

Ῥτωβίυπα Ώανα]ε αἆ ΑΕος Ώμπιξῃ ερῖτ, ποῦ 

Γοςυτ]τοῖοπι {εδΐαας, Γεὰ τεταπι «οπνεΓῇοπείι 

Ώου ἶπ πια αίτας οΡρετῖεη». τεεϊρχοςβ]ο- 

Ὥεπι, ΄ Οι] αὐοὰ νἰάετει {18 οοπ/ία υτ]- 
«Ῥας, ος τερίς νίτες νίτο ρταάεπῖε 6ΡείΕ» -αᾱ 

Τσο πηΠτ ἆς ταΏοπίδιδ΄ Γαἶ9 εριβοαπα , 

αὔαπι (αρε]]αγίο {1545 ΡοΏδβπιπι Ζεποπε 1Π- 

ἔβερτοιο Οχειεπῇ .νεἰ Ῥοἱγοτίιο Μεπάσο τεά- 

4ετε: (οταν Εαῑξ «Ζεπο. 14ἱταίοτ» ππεά]ς 5 
Ῥο]γοπτας) αι { αβες[εηῖ » Οιεβα΄ ππεβ]οο. 

Έαιια ϱσῖ Ἠηπο Ἀσεερῖα. ερί[ίοια ΓοποβΙ5» 

{επρις οἶις αἀϊεοϊδίαο αἲ ΟτεΠαῖη 4ποφιε αἆ 

{6 πῄτίετοε, αἆ τε πααΠπιᾶς οοπάπςΙδ1ΙΕΠΙ. 

Ὀἱεβας νεο τερετ -αἲε πα {ροπῖς πος. 4 

πηυηότϊς Ιπαηχίς{ο. 
ώς ον 3 

τς δρωᾶ Ὠίοάογων ἱομίών ἠδ. Κιν: 

6 Ομπι Ίου 4ΠΠΟ [ οἱγπρ. Χον» 9: ατςΠοή- 

ἓο Ττιγείε] Οτείίας Π/τοΓίαίη {παπι Ῥεγῇήσατα 

ςοπο]ιάέ, α Νϊπο ες Βεπήταπιἰάθ "ραις ᾖ6- 
θυξϊαπη. ο 

. 

ΝΕ ΤΑ δτῆ 

Ἐν τῷ Ἡσυχίου λεξοιῷ. 

Νάραπιε, Ἱ Πεσικὸ, χιτὼ µεσόλευκο ὧς 
με 

«Ἐτησίας, ο Καὶ διαῤῥηζαμέη τὸν σάραπυ, καὶ 
Ν [ο τὰς τείχα» καθειµέη», ἐτέλετο 3 τε καὶ β᾽ 

2» ἐποία ο 

«Παρ τῷ Πλουτάῤχῳ, οὗ τῷ ̓Αρτοξέρξου βίφ,. | 

᾿Εξέβαλε δὲ καὶ της αλάσσης Λακεδαιμόίουξ 
Κόωι τῷ Αθηαίῳ μετὰ Φαριαβάζη «ρατηγῷ χέη- 
σάμοοᾳ' ὁ Ύάς Κόνων διέτειθε μὲν ον Κύπεῳ μετὰ 
τὴν οὗ Αἰγὸς πὐταμοϊς γαυμαχίαν» ε) τὸν ἀσφάλειαν 
ἂγαπῶ ἀλλὰ τν τῶ πθαγµάτων µεταβολν», 608 
ὥσπερ οὗ σελάγει Τροπ) περιμθών. 9ρῶ) δε καὶ τρ 
ἑαυτοῦ λογισμοῦς; δυγάµέως, καὶ τὴν βασιλέως δύ. 

ναμιν» ἀγδρὸς ἔμφροιος διοµέην,. ἔπεμψω ἐπιςολὸν 
βασιλέι περὶ ὧν διωοετο" καὶ ταύτην ἐκέλεύσε Τὸν κ: 
μίζοτα : µάλισα μὸν ἀποδοῦναι διὰ Ζήνωνος τοῦ 
Ἐρητὸς» Ἠ Πολυκείτου τοῦ “Μυωδαίου" (τούτων οι, 
ν ὁ μὲν Ζύνων ὀρχηΓΗΡ, ὁ δὲ Πολύκριτος, ἰατρὺς) 
ἂν δὲ οὗτοι μὴ παρῶσι, διὰ Κτησίου τοῦ ἰατροῦ, λέ- 
Ύεται δὲ ὁ Κτησίας, τὸν ἔπισολὴν λαβὼ,, παριγ- 
γεάγαι -ποιρ ὑπὸ τοῦ Κόνωγος ἐπεφαλµένοις» ὅσιωρ 
καὶ Κτησίαν ἀποφείλη π.θὸς αὐτὸν» ὧρ ὠφέλιμοὶ ὄν- 
τα ταῖο ἐπέ παλάσση απράζεσιυ. ὁ δὲ Κτησίας αὐτὸν 
ὑφ ἑαυτοῦ βασιλία Φησὶ προσθεναι τὸν λετουργία! 
αὐτῷ ταύτην, | | 

κκ πο νο εν 
Παρα Διωδώρῳ τῷ Σιχελιώτη ο, τῶίσι, 

[δν .; ηλ ς Ν ω ἐ 
τηδίας οἱ ὃ συγγβαφευ; τὸν τῶι Περσικῶν ἰς9- 

ῥίαν εἰς τοῦτον τὸν οἈιαντὸν [ ἄρχοντορΑθήνησι Ἴθυο 
ω /. 5 / κλοῦς ] κατέγρφω, αρξάμθος απὸ Ἠίνου καὶ Σε. 

μάµιωρ. ο. τ 
Ἑ .- α- 

Ῥεγ/ββεαπ. Όεγὸ Μ]/70Υἱα1η ΟΕ πο οὔ/ειγε ποίατε ὉἱάρίΗτ Τζἱσπας ἠδ. πῶς δεῖ ἱρορίαν συγγραφεν, δη 
; 4 

φογὸίς: τοῦ δὴ συγγραφέως ἕργον ὃν ας ἐπράχθη» εἰπεῖν, οὗτος ὁ' οὐκ ἂν 
ον ὃν η Φοβμται Ἁγγα- 

ἕέξην, ἰατρος αὐτοῦ ὠν, Ἰ ἐλπίζει κοίνδυν πορφνροῦν » καὶ σρεπτὸν χρυσοῦν » παὶ ἵππον τῶν Νισαίών λήψεσθαι, 

μισθὸν τῶν ἐν τῇ γραφῇ ἐπαίνων. Ἰ εσε, ΟΠΙςΙηπι Ηἰ{τοτὶαϊ πΏαπα εδε, Τεπι ΠαΙτάΤΕ, Ἠῖ αἴα {ῖτ. Ἰ]α 

νεο Ίος ρι/ατε πειιίᾳπαπα Ροδῇϊ» απαπιόα τεξοίπηἁαὶί Ατίαπεικεπι, εὐ]μ5 εεὶ τηθάίσις {6ἰ]εῖ 

πε ἁάπα {ρεταῖ {401 ρατρυΠεαπι σαἀγη, εἴ τοίᾳ «επι αὐτεΙΠῃ, ἸνΗβυππαις εαάἁπα, πιετςθάθιη Π]πηϊ: 

τηπη ρτο ]ααά]διι6 ᾳπας ΜΗ ΊοΓ1Ρ Ἱπ[ετάστῖτ, Ομ ἔεαφιο αἀμ]αΗοπεηι ποἰαυετίε, βή/Τογἱὰ Ιαδετι [απε Γααηι. 

Ὁ ανα] ιαίειη Ταπ1οή ΠάΜΙΗΕ 1η 1ο αποὐίαίγο αεοιµ/ατιπὲ, Ἰά φιιοᾷ ἆε [πάϊοῖε Ρεγυᾶβαίιήι ἐὔΐ. ΟΠ πεΠΊΟ ἰ- 
πει ἱοιι φμοφμο. ἵἩ Ρεηβεῖς, αῖδης εἰ γτία οοπρτεβεπάο» φιιρὰ α απίηιας βεπῖῖς ογἱβίπες ῥγά/ετήη 
αἰηπεῖ, Ποἰαυ εἰ, {πίέβΟΥ 0  Πἱρίογως εκ/ἑαγεῖ, οὐβπο/(έΤΠΙΗΣ αὐμπᾶε ἄε Όπο τε. Νο {οι ἐάή1Αη 

εἰ ο α)ο ή {, ΧΙ. Ίνα: ἀλλ᾽ οὔτε περὶ τούτων (αε Μα»[αροι]ς εἴ 9851) ον δεὶς ἠκρίβωτε ( ο εἰς της, εηεπάαοἰέ 

ἴε, (1... οὐδὲν πρὸς ἡλήθέιαν, οὔτε τὰ παλαιὼ τῶν Περσικῶν, οὔτε τῶν Μηδικῶν , ἡ Συμακῶνν ἐς πίσιν ὧφι- 
.) ΄ { 

ἁγεῖτο μεγάλην διὸ τὴν τῶν σνγγρωφέ ων ἁπλότητα, καὶ τὴν Φιλομνθίαν. ὀρῶντες γὰρ τοὺς Φανερῶς μνβογρά» 
ὁ 

ὴ δοκιμοῦ. ὦήθησαν καὶ αὐτοὶ παρέξεσβαι τὴν γ αφὴν ἡδεῖαν. ἐν ἐν ἱσορίαο σχήµατι λέγωσι 
Φουε εὐδοκιμοῦντας, Φή2ήσ6Υ , β οι ὰ β ο ο ο μη» 

ῄ η τα ν 9 ᾿ : δο υ] , αν νὰ 

δέποτε εἶδον μήτε ἠκουσών» Ἡ ον παρώ γὲ ΕΟΟΤΑΥ σκοποῦντερ' δι αὐτὸ 
Ὁμήρω πισεύσειεν ἡμωολογοῦσι, καὶ τοῖς ἐραγικοῖς ποιηταῖε, ἡ Κτή- 
λλοις τοιούτοις, ᾖὰ εί, «ἆγΙαπάτο Ππιετβτεῖε: θεά ηεαπε ἆθ Πἱ8 

΄ 

καὶ Φανμαήν. ῥάδιο ἃ’ ὧν τις Ἡσιόδῳν πα 
ες { ς 

σίῳ τε, καὶ Ἡροδότῳ, καὶ Ἑλλανίκῳ » καὶ ὦ 

ν , τὸ » έ 
δὲ µόνον τοῦτον ὅτι ὠκβόασιν ἠδεῖαν ἔχειν 

πἱδαατη Υεαζεη εκαξτε Ῥετη]ου]τ, ηεαπε ἀθ Ρπ(σἶς Ῥετ/αταην Μεάοίαπι, ΘΥΤοταπι τερας, βάεπα 

αἀπιοάστα πωβσπαπη Ίπνεποταπε [οἩρίοτας: 1άᾳµ8 οῦ ροοτάπι Ππιριοϊτατεπι, εἲ βρυ]αο εἀεπάὰ Π- 
ἄϊσπι. ΄ Οσπι οπϊπι νϊάετεηῖ 1π οποτε ΕΡίε εοδ 1 6 Ῥτο[εκί[ο {αῦυ]ας {ορετεηϊ: οχϊ(Ηπιανεταπὲ 

παπα ᾳποαίε {οπρΏοπεπι Ιεξεοτίρας Ιποιπάατη Εοίς, {4 {10 πατταϊ]οπίς νεα [ρεσῖε εα ἀῑσετεη » 

αυςο πσηπό υἰὰἰ{οπε πεφμε απἰν]κίεης, Π]τεπι οκ 9 ααἶρης οορηῖτα ἶθία εείεητ. 1 παπι 1Ρε- 

ἔἴαηιος, τς αὐάΙΠο ΑππώΠᾶ βετοῖ αἴηπε αἀπιϊταβ]]]. Εαϊάεπι Εαεϊ]]αφ Ἠεβοάο εἴ ΗΠοππετο παπί 

Βάσπι αάδίριεηε «μπι 4ε Πετοῖδις νετρα Εαοΐαης, Ίτεππαιε τταρὶαῖς Ροδηδ» 44ΠΙ ΟἱεΙΒ, Ηετο- 

ἀοιο, Ἡει]απίσο, εἴ 6ΟΤΗΠΙ βππὶ]]ρις. Οὐ ψευδογραφίαν ἵναημε ῥο/ςε Μή/ζογίεῦΣ εξ Πμρίσπης ολήθ. Ἰφοβο. 

Δ 

ας ο. ο μεἰε[. Άγιο πμ 1]. α. ἐς γ29. Ρε. ἆξ ὅπο Ό6/βε, μδή ᾖό [6 οσµέ[ὰ //ῥίζαίήν Ὃ ον Ρο ἱήμορην 

Ῥαπο Όορηι ΠΙοΜ(Ιο/1ή1 εὐ[ο2 οµίμς υ/βαΕί. 1η] σαρώγης ῥαὐρη. ἀοδί]. οἱ, Ὢ/ρἱοίομέΙ2 «ο//2ΥήΙΑ{ ΕΡγΕΡΙΣ 

, Φέγοειβ με 5. Ρα μον -ϱμἱ οἱ[ετηε ΠΗΗΗ 0/)μΟΝ ρω (δι σν Οποιαβές. αρ. 19. {5 η.) ία [ο 

τες ὃ δὲ σάραπίς» Μήδων τὸ Φέρημα πορφυροῦν» Ιέσόλευκος «χιτὼν {04 εἰ {3 Νες λες αἱ Ροἱμοε]ῃ Ἰηὐμεα 

4. (Οποᾶ μαι [ἐζμοΥ σα) 1Η ή εμὴ/. ») ασρἡ σ[ογέρία” {ποεμέ Ηεβεδίο ΄ /244406ὲ Γερεπάμη ἐτ]λλετό 

Τε. «4ρο[ιιὶ ον δοό ο] ἐρεμά ο τηηιωήν μοά αἰ]ομὶ ποη ἔγα Όεγ0 οὖ/ημ]ε σοἱάργέ Φμεβή» {49 4ᾳ Ρα) 

εἷς δν οὗ ἡπεγβρθη ωην α Όλε[ία [ογήρεα {11/2 6 4μο Έλεε1ῥή: 2602. ὃν 58. 2 



Εαν ας ον 

Ἕωνεκ σε 

ι 
{ 
' 
Πν 

«956 ΕΧΟΤΕΦΘΙΑΕ ἴΊνΝοτισις 
3 σ , 9 « . : . ο 

βο ὃν ον εο]]οεα!: καὶ µεγίσωε αῑϊρ ἁπασῶν τιμωρίας ὑπέμενον οἱ ψένσάµενοί τι παρὼ τὸν βίον, καὶ οἱ 
έ ἷς . ./ ος . 9 .. ; ιά ο να. . η) ἐν οἷς καὶ Κτησίας ὁ Κνίδιος ἦν κ, τε λ. «δες ας ἠλίμπι «{μΙζμΠ μυκτή- 

0 ο αφιοί επ πας 4 10ῆις οποσπασμώ . νά μι ἳ 
ος  αῤῤοίσημς. 410416 ἁποσπασμώτια, εί ο πάς {ο ᾖαι/ῇο/ο αιᾶογος 1ε[ζαπί ας μι 

ιο ΕΚΤΩΝ νο ΝΑ 

«ΤΟΥ ΑΥΤτοΟοΥγ .ο ειν ς Ὁ Ἔ Μ.. ᾖδν, 

κ ο απ σα ὁ Υ | ο τ. Βο κ - ΔΕ. 

Παρὰ τῷ Στεάβωιολτφιέγωγ,  . Ἅ«ρὰ ῥοποη ᾖ). ΧΥ. θεος ΓΑΛΑ. 
» 5 ω 9) ο 5 β. | ; σαξ ος 3) τς 

ο ου μὲν οὐκ ἐλάττω τῆς ἄλληρ Ασίας τὸν Ἡ. ΄ Οτε[ας ἀῑοῖς Ππάϊαπι ΠΟΠ Ε5ἱ6 ΙΠΙΠΟΓΕΠΗ σεις 
δικὴν λέγοτος Σ, | ο σπα Αῄα. μας αλ] ος ΠΠΡΕΡ 

ος ο νὰ " | αν 3 : ᾱ, σνακ. 3 μήν, 
Παρα τῷ Αβῥοῷ οὐ Ἰμδκος, νο άρμα «4ΙΖΜΗ { [λα ωά 

ο συ . Μάρ ος νο ΠΙδλ.2 ο μήν. 
Κτησίας δὲ ὁ Ἰνίδιος τὴν Ἰνδῶν γ)ν Ίση τῇ ἄλλι -΄ Οιεβᾶς Οπ]άΐας Ταάΐσαπι τε]θμα Αῆα νεο] 

ες) » 0) ο Ασί λέγω, οὐδὲν λέγων, Φ Ίεπι εσία τπαρηϊταάίπε α ΗΠΑ: ατα πε 

Παρὰ τῷ Τζέτόῃ Χιλν ἦν σίχ. Ὁπζ. ον 4ρμα Ἰδείσεί οὐίή ντα. 9613" 967. ν 
ἑ 

21210). 1. 1. 
λος ον. να. ο. πα ο... ἨἩρόδοτος . Διόδάρος » Κτησίας» σάντες ἄλλο, -«ἀμοδοίας, Οἱδάγως, Οεάς, ης ο Ἡ ΄. ' 3 ν 5 . ας ν Ἀέγουσι τον εὐδαίμοα τυγχάνεν Αραβία», | Οομπί [εἷ]εει οτε ταβάνι» πα 

:. ἆλσττες καὶ ΎΥ τὸν Ἰνδμὼν» εὖωδεςάτην ἄγαν, ος Ομρπαάοάμη οἱ Τεγάηι παμπ 
-.Αρώμαση εκπγέουσαν, ὡς καὶ τὸν γἩν ἐκείνη Ἡ υπ]αε τν] τα μή, ͵ 

μάγοπαλίδ [ρίγαπίείη: αἲ εἰ 114: ήν Καὶ λίφουφ χοπτοµύους δὲ ταύ » ο ταύτης ας αν ΠΙ6ΠΗ: | ! 
. ἕω, ρω ο ος κα ο κ η, 
᾿ Ζ»ῃ./ κ νώ ΑΦ Ὁπιίπες αμ[οηι ἐ]ίο [ο]ωίος ῥοπίς ο η. Τούς δὲ ἀφθρώστους τοὺς ἐχεῖ λυθώτας εὐωδίαις» Ο0/ᾳ φισίωα, εἲ ὤγπμα, οἳ ΠΜ. οἱ. 

/ 3 ; μον ος " 

κα Ὡς πι ας χέρατα, κα Φύσειο τὰς οζωδεις. {6 ν ον ας 
Τοτε χαπη(ζέσ.λαι λοιπὰ, «καὶ ἀναχτάσθαι πάν. -Τωπε ωηἱρανί ἁήποερε, αἰμιετά ο 

ος ἄταρα Αθηαίφ ο) τῷ { βιβλίῳ. παω 

1227. 1 οφ 
μό ος να ωρς ο κα το ορ η | 
ών δὲ παρ Ἴνδοις Οησὶν οὐκ εἶναι τῷ βασιλῆ  Όϊεβας αμτεπι αριά 1πάο5 τέΒΙ Ῥρτῃς τό- 
οσο δὲ Πέρσαις τῷ βασιλἠ ἐφίεται µι- Τε περα ττακῖτ, Δε νεο μή ́4μο 13” θύσκεσθαι μιᾷ Ἡμέρο ο) ᾗ φύουσι τῷ Μίθρη το ϱὶ οοποεαίτατ Ἱπερηαπί ῑε Βλ ο 
ο. λ τς «Π]βσαπι ΜΙιῃτα. ο 

Ἰ . 

- τ . . .ς ων νά : | ' νο. να ΄ τι ᾖ μνλαή ή 

υ-- ους ᾽Αῤῥανῷ » Ι20ρ. ἀἰαβάσ, 4 4 ζήᾖ0107" αν: να. 

Καὶ Κτησίας (,) δύο ελ { «ασ ομὶ εἶπ θμἱοο - ία (ὁ δη ιτῷ ἱκαγὸς καὶ Κτησίαρ ἔφ τε- :. Ας Οἴεβας αυἶάοπι ( ο. να ο αμα θβή᾽ 
“Ἴρωσν) Ψα μυ σφθώτατος αὗτος αὐτοῦ ὃ Ἰγδός ἔσι, Ῥϊοραπάππι {41 οἶατ) ος ΤΗΠΗ [αήταάίπε π 

6ο πα σαδίες ὅτι δέχεσηυ αὐτῷ ἂι ὄχθωι ἵνα ΙδΗπη1ς 16 ε5ι, ΣΙ. Παα1ο τν Ιπή μπι» ή 
ὃ δὲ πλατύτατος. 2 χαὶ εκατ τὸ ολλ ὣα  αὐκοῦ- ρᾶ πες Τε ἁπατε, αμα νρξα (αμ 1 

εν. . μα αυτου υπι ΠαάιοτΗα ο 
Το µέσο τούτου. | ή Ίατῃ οεπίαπα {Πππππαπι Π4άΙοΓΗΕΗ, 

| τεπιεάίαπι εδία. λ 

πο . 

ιά 
τ. δέ ε) αὖ7 ; να «ιο (ἱ/ζγοββΗ” 
ο πω ΑΠΟΥΩηΑ [οη4οηα]σν» κό ΟΜΟΛΟΥΗΗ 2 ΙΨεαγοδὶ, Ἰήεσαβ2εμές, εἰ Ώείγισοδά [2η/1εη/ήα5 φμασήνε ὁ η ο 
ορ, κ 1/41 ῥΥοὐΑ/. 9. 6 4γ7απαην { {η1/οἷς, ο. «η [όγιε δίς Ίορως ἀείζῶμς. ος {πάν 4 
4Ρομή ορ ο, ολα η, 5 δεγε /{14/210ἱ 0161 ΕΑΗΗ {πάλόαγε ᾖἱορ. «ΠἨαδες επι ο/η {μί]ο ΕπΟΕΡΗΟ7΄ ή πιά ωά 
ὀλαφωρ» Ίρις, αν ” ϱο ἠαλἡήπε τοῦ σενοῦ αὐτοῦ" [ο ας ορ εί ἠπεῤνπως [, καὶ διακοσίων ολο ὖνε - 
{ση β]οηίμς ϱ) ὦ 44 ἐδοἰάργο {η 4γγμ] Πδγίς ιηηγὶ ζμορμωγὴ/ Πο]α σ΄, φώ ορομὶ ἀεδεαί- ή μή 
Ἰαέόβνως, οὐ οἅ /εΗΕΛΗἰσ; ονῥο/β41) {2] Δαλείηνας. ἰπέρίη δή ηίως αὖ μα ῤ όρη: 
α)] οὐ ίορηη μδἡ (η έμο {ᾳ εο, πες αΗρΗ ΑΙ. πες ζαέ]/: ῥ/εγΗΠ(Ηε Ο, ο) εί. ές 664 { κά 

Παρὰ 



το ο το ο. 

μή 4Ελαῦμ Πὺ. ἄν. ἄξ 4). τς Παρὰ τῷ Αἰλιωῷ, ο» τῷ εν πλ δν, 

ὤπίγια/. εὔ4ῤ. 99. αν ες οφ κο εκ 

Ὅτ ἀπάοϊαπα τέρατα Ποίησης. Ρε]]απὶ ΙΠΙΕΓΕΗ" οὗ Ἰηδῶν βασιλέώ» ἐλαύνω τος ἐπὶ τες πολεμίαό, 

νο ναι σεπίεΠᾶ. .. πι ν δέκα μυριάδες ελεφάντων προηγοῦτα| µαχίμω». ἐτέ- 

/ Ίοταπαι πιασ]- σι | νι ἲς 

απτεσθάπητ{ επ ψετο ο : ες δὲ ἀκούω τεισχιλίθε τοὺς µεγίσ-ουε Τε χαὶ ἰσχύ» 

πηΟΥΗΠη  δἳ- ζοπϊκβπιοταπα΄ Ἱτία τα δν ης, ιο ὰς κ λρν ον οτας εχει 

απαπασ,, πἆ Ἰο[ί]ες πηητος 1ρθο πώτῄτος - ράτς ἐπεσθαι» οἱ πεέρου) εἰσὶ πεπαιδέµένοι τὰ τεί- 

νοιτρῃάος Ἱπ[μτατοτήπας οπι επ]πι Τε ἵα- ΧΙ τῶν πολεμίων ἀγατρέπεν, } ἐμπεσόντες ὅταν κά- 

Ψετ, ενετιωΏε»' ἶάφαε Ρεδζοζιπι Τ4οΓυπ πλεύση βασιλεύς ἀπατθέπευ δὲ τοῖ σήβεσι, καὶ λέγει 

ος πρατα. Ἠος {5 αιιά]ν]δίε Οιο[ας {σηδίε: μὲν ταῦτα καὶ Κτησίας, ἀκουσαι γθάφων, ἰδέν σἳ, 

Ἰάεπιααο Βαμγ]οπε {ο νιάϊρίε ἀῑοῖι Ραΐπιας οὐ Βαβυλών ὁ αὐτὸς λέγει τοὺς Φοίηχας αὐτοβῥίζου6 

αρ. Ἠ]5 αἆ τιοάεαϊοτ]5 {ω1 Ἱαδίαπι ν1ο]εηεΙςῇ" ἀνατεεπομέσυς ὑπὸ τῶν ἐλεφάντων τὸ! η τρόπον, 

Ρο πρ οκ αρβη ἐμπιπτόντων αὐτοῖς 9ηρίῶν βιαιότατα. ὁρῶσι ὃ', ἂν 

ἄρα ὁ ̓Ιηδὸς ὃ πωλεύων 3 αὐτοῖς» κελεύση δρᾶσαι τὸῦ- 

το αὐτοις. ση αν 
” 

ρμά «4ο)εἷευ αἲε δΕΠΕΓΟΣ. Ωμ], | Παρὰ τῷ ̓ Αμϕυτέλη ὦ τὸ β περὶ ζώων 

ᾖ2. Τν ζᾷβφ. 9. γθέσ. κεφ. β. 

“Ομ οπΊπῃ Οτείας Οπίάϊμε ἆα {επίπο εἷε  ἸΙζτησίας γὰρ ὁ Γνίδιρο ὃ περὶ τοῦ σπέ
ρματος κών 

Ἑ παρα, πατταν1ο μα αν ἐλεφάντων εἴρηκε, Φανερός ἔσιν ἐψευσμένος. Φησὶ γὰ6 

ατεῖ. ΑΙ οηίπι Ιδιά ΕΙ τ οὕτω σκληρύνσθα με σε γίνεσθαι ηλέ ͵ ι Ζηραμόμεονν ὢ 

ἠυτατὶς- πε βατ. εΙεζῖτο. πι]. Ἠοῃ γείο κ ο ἕρ ο... Ὑηφδβαιἡλλκτοη 
ὅμοιῳ, τοῦτο ὃ οὐ γίμται, 

ἵτα Πιτ. 

«Ίρμά εωαει” Πὔγο 16110 ΕΧΙΥΕΩΟ οἷε Παρὰ τῷ αὐτῷ ο) τῷ ἄκρῳ βιβι Υ, 

ῥήῤογ. απλα. ο λα τη. ζώων ἱσορ. 

ος μον ος κο . κ ων ο ᾠὅ ἲ τὰς ιά ασ τν ο ὃς δω ον 

Τα]ήναι νετο εσῖ εἶαπι απο Οτε[α5 {αῖρῇε Ψευδὲ δ) ἐσὶ καὶ ὅπερ Κτησίας γέγβαφε πόρὶ τς 

ἂς εἰερμαπτοτάτη βΕΠΙΤΗΓΑ» γγοής τῶ ἐλεφάντων. 

0 ᾖαδεδαιι η απΠΙΠΙΟ θμ]ζ(ιαηι {πο Γ6. εί Οε[ιάό ποῃ [1εγέῖ ποπηπαΏίηι ΠΙΡΠΙ1Ο. Ομάηι δπίπι η] 

γα]ῤα ε 4 ΕΙίαπο αἶίας ἀε[εθεπάα, Ἡΐ ἐ]]σ εετίε ε (1ο βία ΡΙετοσᾷε 1είος «ΓπάΙεῦς ορος ε[ογεετξ. Που ΤΠΕ ᾿ 

ἄε σας βα]Ηπανεῖς, 6 ἡ]]ιά ἵπβια ἆρ αυἰοιία ἀἰσισγο ο6] 1άευ Ἱμ[ογενε οἱπι Γι, φιοά μἰτπιφιο -ᾱ- ΓΩ 

ἡπ [μῖς Νοε αἆ ια Ιπαϊεα Ιαιάεῖν εἴ 6 ε[ία επεεβίίηι ΊΠΟΠεαΙ βίεπῖης ἄς Ἰαις, μαι Ῥῤοίως | οΠεε 

Το, Όε ρα]ῖς [απε ἐν Ρβοβίο /αβγα ἔαβ. 9) Ίπάϊέ. [αἰίριι Ἰαδες, Με μἐγίσουε Γηήςε )εἱα5. ἄιμάϊ αφδ 

ἀπ Πὺ. ἁνι. 4ὲ απἰπια]. σαβ. 9. Ίνα )εΠδεηϊεηῖ ο στ 
τω ας 

Ἱνα[οαπίατ εἲ (α]πασαἵ πιακἰαὶ Γαριά Ἱη- ΛΑλεκτευόνεε δὲ ίνουται μεγέθη μέγισοι [ο Ἱρ 

ἆος:] πες ταῦταπι Ἠαρεηί οπή ταπι πε Ποβπῖς | δοῖςε] καὶ ἔχουσι λόφο οὐκ. ἐρυθρὸ) κατά Ύε τοὺς 

{6 Ίτα ναίατα εἴ βονϊάατα., απεπἰαάοάτα ἡμεδαποὺε , ἀλλὰ ποικίλο κατὰ τοὺς 
ὠφθοὺ, φεφά- 

οοτοΏαπι οκ Ποτῖρις οοπτεκταη. Ρεππᾶς βο- να αν λ λ Ην λα» ολ 50) 

οπαπῃ Ἐχ ἠοσοιὸ ο ροπε, πσφμς ἵπ οτ- Βε, τὰ δὲ τερὸ τα πυγαια ἔχεσυ ὃ λνρτουν έδε 

Πειοτοο πο ἵωῃεχας Πάρος, Πσαπο ἴα κῦ ες Έλικα ἐπικαμφθωτα ἀλλὼ πλατία, καὶ ἐπι» 

Ῥοαπι τενο]τας, {εὰ κος εἶπι ΠΟΠ 6- Ἂ ο πρ Λη Ν ολώκννή πως, 

τίσαπε» Πὲ Ράνοπες καμάπε” “θὔτάτῃ ῬεπΏβ σύρθσιῳ αυτα» στπερον ο μΓὨο“λ--- ὀρθώσωσί 
ν ! . . . . 

3 / 1, ν ᾿ 

Ὅεῖπι ααπῖ, ρατίπι οὔτυ]εῖ νεὶ Ππαταραάϊ «ο- Τὲ καὶ ἆγασἨσωσή αυτα, χφυ δὲ έχει τὰ στερα τῶ 

" ' 2 , ο δι ὃν 5 . τί ν . . κος ολ ο μα 

Ίοτεπι βέταΏῖν κ ία. Ἰνδώι ἀλθετρυόων 3 χθυσωσό» τό καὶ κυαναυγέῖρ κα” 

σα τὺν σμάραγδο λίθοι 

ο οσα... Παιὰ τῷ αὐτῷ Αἱλιαῷ, ὃν τὸ Υ πφὶ ἐν.
 

ώήή]ά/, 41. (4β. 9 ἵ. 
τς ἠθβτ, ο κεφ λάν ο 

Τη Πΐ5 Πρτῖς, 4ὖος Οµ]άϊὰς Οιεῄας ἆε τε- λέγει δὲ ἄρα Ἱζτησίάς ὅν λόγαις δι
κο» γοὺς 

δις Τηά1εῖς σοπ[ετΙρΠ:, ΟΥΠΑΠΙΟΙΒΟΤΗΠΙ «θή- -μαλουμῶους Κυναμολγοὺς τβέφον χύγας πολλοὺς» 

τσι ἐπ μμ νν ππασπτιάῖπε ΗγΙ- κατὰ τοῦ "Ὑρκανοὺς τὸ µέγε»ος᾽ καὶ εἶαί Ύε 

δι αρίος μπα , με Ὅωα. ὄωως κωνήρων, καὶ τν αθω ὁ Κόλα νὰ 
{, ολής[απή Ι4επι. αΏετί, Όσπι αὖ οβίνο αλ ν ο το ων 

[οἱ μμο αά ππεάῖαπα Ἠγεπιεπα, ἵαπαπαπι 
ᾱ- χειμᾶνα επιφοίτωση αντοις αγέλαι [βοῶ95 οιογ μ:Τ 

ππῃ οχαπιίπα, αἲῖ σοπεϊταϊα γείραταπι νίς, Ἀιττῶν σµῇνος Ἂ σφηκία κεχωηµέη, πλἹο όν 

ἵς αχπηθΏῖα ΏΙΠΠΕΤΟ αΠπριοϊα Ῥουπῃ {εζοτιπα μοῦ κρείττους οι βύεε. εἰσὶ δὲ ἄγειοι καὶ ὑβεισαι: 

αν νο ο ει ο ο μι 
Ἱεητες ολ μών πο πιασπα στα αἰμεταπε, 1π. Τοὺς ἄναςέλλευ ἑτέρω», οἵδεν "του ποιό κ. 

αλ αν . 4 9 8 «αν ἃ των ιύγας ἐπ αὐτοὺς ἀφιασή » έ6 τοντο αι το» 

Ίροος Ἱπηπίτταπῖ, αἱ Γααῖ]ε Ῥογεν ἀερε]]αηῖ, Ὅ ος μένταί τε καὶ δαφδή.. 

ει Ἱπτοίπιυπτ. . Ὀεϊπάε απῖε εοπηπηεπιοϊαὰ ους) οιπεροῦ καταγν' 

Ἡοπήπος, φμαθ ε[ουοηῖας. 6ΏΓΠέ5 οχἰ[ήπιαπῖ» ῥθύσι αυτους ϱ ” 

ο. βρες δὴ ο τᾶ, 

1. Ίσα Ίππμμηί [οὔ ει ο μμ. 9, ή περὶ τῶν τειχοκαταλυτῶν (5 είπε ον Ε[εδε]έρ ἡο” 

7Ο Πα]ἡη)) ἐλεφάντων. 5. ἴσ. αὐτοῦ. 9 ας πα τη 3 

6 χρυσωπόν τε καὶ κναναυγΠν 
ὅᾳααά 

ος . ῶ] ο ο) κι Ἐχὰι ὁ σος. 

ας λέγε απο τω ωερῃων Τςυπων Ἔειρ µεσουντά 

όοῦ 

. . ᾿ ο. λ ο» ἃ 

ἁκείς όσα. εἶτα τόμο αί τα δοκοῦγν 



6ο; 

ἓν νόνυ τι κοιλάναντες {)] ἐ) ϱᾳἡ | ' πῶλη ἐῶσι Φύειν- ον ο 1/0 11Η 0/0/0142 έ 411 κόψαντες» πάλιν ἐῶσι Φυειν 
ο... 1. Γωργα ε1δ. 

85ὃ 9 ἙἝἒαχ ΕΤΕ ΤΝ οισ» 
ὖχ . 9 . . α . , τά σφιση εἰ ἐδωδν ἐπιτήδμα, ἐξαιρῦσι τα δὲ Εδὶ απβεηε, τε]ίημας οαβίρι πορεπίυα, ἵ 

. ων λα 2 . να] ϕ ο ον λοίπ'α Τοι κυσῷ α ποχρίνουσι, χαὶ μάλαγε αἀσμέως σας πα - 
κοηωγοῦγτες αὐτοῖς, ὡσπεροῦν εὐεργέταις απερχόμυωοι,  δΡίΟ ές πω ον ἕνα ο βὰ νε- 1 Ν . λ .ν αν ῃ ” ς , ουτῃ ἡ ἴ Χατα ΤΗ) ωρα) δὲ κα») Ἰν οὐκ, ἔτι Φοιτῶσυ : ΙΓοσθϊ ϕ ο ο ο ἂν κν νο βδες» παΏάας αἰῖας ἔετας Γεσάπι ἀπουηῖ, 146ἱΓοσΒς 
συ)όήρους αὐτοὺς ἔπειὶ τοι ζώοι τοι ἄλλοι ἔχουσμ' Ογπαπιοἰρὶ αρρείίαητας, ἀποά ἃ οἈβίρι5 Ίαε 
χω αν. 2 τας Χα τῶ) )ηλειών αμέλΎγουσι τὸ γάλα, καὶ ἐκ, τούτου οκρηίπιαηε τημ]έίτα, επι Ύετο Πο 14ἱβδΗΠιν 

” 3 εξ ο . : - 

Χέχληνται. πύουσι γαρ αὐτὸ» ὠσππερου ἡμέῖ τὸ τῶν απεπιαἁπιοάμπα Π0. Υε] ον]; γεὶ «αρ 

θἷω τε χαὶ τῶν αἱ γῶν. πυπα, ΡἱβιΠῖ, π 
| ρ ο 

ιῷ ρε μα. ο ο μμ. κ] 

Παρὰ τῷ Πολυδεύκει ο τῷ ὀομαγικῷ ἐ, ρμά Ῥοΐμορη ΟΡΟΙΑΑΛδ ολα 

ΧΕΦ. 6, (4. Ε , οδό ΟΙ 

οἱ δὲ νο λε ας ὁ λ : βιπτ οἶγσα πιεή- , ος χυιαμολγοί», Ἰ χυνε εἰσί περὶ τὰ ελη τὰ 6γπαϊπο]ϱῖ νεο» «απο» Ιμπν ος νῖ. απῖ Ίαΐΐε Ῥου1η Ἆ / ο ο» 
. 

ή ' 

µεσημ[βρυὰ, γάλα δὲ βοῶν ποιουγται τὸν τροφή. καὶ ἀἰοπᾶ]ες ρα]αἀεθ [Ιπάϊσ,] αι Ἰ8 ιο. 
ταπε, 6ε Ἱπουτίαητες Ρεηῖεπι 18 ἃν , ον 5) ον / κ νή Τους εππιόγτας τῷ εθνει τοῦ «Φέρους βοῦ» Ιηδικοὺς κατα. ἰ {οΠρίε , να ε. ἁ β : νες ]πάῖσος ἀερε]]απῖ, 1 {οἨΡίε ΟεΙΙα5. 

γωζωται, ὡς ιςορέι Κτησία». . 

3 ων Δ ».ε .. : ν σά- 

Βἰ 3αυμα δὲ νοµίζοι τις 3 ᾿Αῤάβων τοὺς χαλά- δὲ Ὅθγο πγασμ μή βΗεί εμή[ῥίαη αμα 
ο ων πο ιτ ωρα 
τω Τζξτζη: λέγει, τοὺς Ιηδῶ καλάμους τῷ Κτην Τεείσος τεερη[ο ΠΟΤΩΝ. απο ἓρ 

σίᾳ, αν  ... μάϊπό: 
ε. ο, ή Ἰρεπε Ὡς δοργυίου» 3 γξάφωτι τὸ πλάτος, τί πιςεύ- ων... | ας 

ο δν. ο νεα ἤ δν 9 ἠς πιῃ ἱπγογποβο]κη ἀμβΣ { ο ; 
Και τοις το εν γοάτιον δύο π.οιέν ὀλκάδας, 115. πι γ 

ὰ ΄ α « κ ὔ « ή Παρὰ τῷ Αριγοτέλε, περὶ σορ, ζά, ο τῷ ρω «41/οἱεἷ ἄν Πἡ. πρι 
ώρα σε. | Ὁμοο ἳ- 

| ο μπα 
εν Διγοίχου» δὲ ὀδόγτας οὐδὲν ἔχει τούτων τῶι γωῶ,  Ὀυριοεπι νετο ἀεπιπι Ὃ Φ ππο εοῖ 
τσι δέ τί» εἰ δὲ πια εῦσαι Κτησία, ἐχένος γὰρ ο) παπδις απίπια] πα]ηπι αν τ Πε" 
στ αν. ο « ᾿ ολο οὗ η) ζ πα ο. Ίνδοις τὸ θηρίο, ᾧ ὄνομα εἶναι 4 μαντιχώραν, τᾶτ' έχε αποἆαπι, Π Οτε[Φ ετεᾶςῖ πο Πε 03 
ἐπ᾽ ἀμφότερά Φήσι τειοίχου, τοὺς ὀδόντως, εναιαν Ἠἷπι απλπαὶ αρμά Ίπάος οἩ πμ π νο ια της κ} ο σέ, οποία, Ἠαῦατε πετίπαπε {56ι15 ἄέ το σαμαῖε μέγεθος μὲν ἠλίκον λέωτα, χαὶ δασὺ ὁμοὶ ' ντα ν , φοτο 6085 

σας | 1 5 “ση οµοιΩ2» Χα οεπι οτάίπεπι αἲ: ππαρηϊτιαίπε το πες υ .) Ἑ Σε ΝΑ 3 νι. ον. - 

πόθα» ο. ον σ’ζοσώπ’ο) 9ε χοιὶ ωτα ἄνθρω-- Ίεοπεπι, οἳ Ππ]τσί Ρ]]ῖ5 ἀδ πι ια 
: 1 λ ρω ᾿ , κ, πιο) κά να. .”- ποειδές. τὸ ὃ ὄμμα γλαυκὸ» τὸ δὲ χρῶμα κύαβά. Ῥεάες αρῃπηί]ος μάθετε, Εαοῖε Πέ ος, «ο- 

ῥύο. ΤΗ δὲ κέρκο, ὁμοίαν τῇ τοῦ σχορπίου τοῦ χερ δα Παπιαπῖς Πποΐιεη: οει]δπά δις [σος 
/ 3 ᾽ 1 Ἱ ( ο 4. . σαΐου, ο) ᾗ κώτρο ἔχευ, καὶ τὰς ἀποφυάδας ἁπα- 19ἵ8 11θετε αἳ ΕΙΠΠΑΡΑΓΙ, σαμάασ μα 808 

Ἡ ἰθιγε[είς..σχἀα ρατεπι ερ[εν , α η Ρ πν 
κοή](ζει. Φθέγγεσθαι ὃ᾽ όμοιου Φωνὴ σύριγγος καὶ σάλ- 6 | ο 
πι ο Ἰ δὲ θε ος ζ το τς  Ίειπισεταῖ, εἰ αρπαϊα εἴααμ]εΙΣ ρα οὐ: 

ματ ῇ «ΦΥ ΗΤτΟ Τῶἳ ελΑβΩΗ, καεί. σερ ΠΠ] ταἶοπι εο[ο απα]ῖ8 βαν ας οί 
ναι ἄγριο καὶ ἄνθρω κό αἰοπι, ο ίος ας εετ 
η . {, κο ο ονοις ο μα ς πο τατ, οε]ετιτεῖ νετο «ὐΙΤΕΤΕ ποῦ οπήπες, 
: | 3 | κ πο ον ἕως ες . νεο ων : μη. ". Υ05. ες ΕΘΤΙΙΠΙ ερίε, ἀενοτατέα η ο. ρ - 

Ἠερι του αὗτου θήρίου εκ, τῶν Κτησίου καὶ ὁ Παυσωίας Το οζείῃ ὑολ]μα εἰ Ρ/ζμ1όΣ θά 

ο ο ος το λαοῤρίς ν Ο 
{εργείε ”, ρ ; . 

, 

: 
θ., ον 

τρ : . 

τετ 
: 

απ 
αμα απαπι ΟΕ] 

ος . 
Θηρίο δὲ οὗ τῷ Κτησία λόγω τῷ ἐς Ἴνδες, Μαρ- 1Π1 νατό 641 ρε] ἴν α8 15 ος 

| 
Ί. - πιόρα ὑπὸ τῶν Ινδῶ, ὑπὸ δὲ Ἑλλήνων σφίσῳ 7 ἄγδρο. «[ἴοτα ἂε Ιπάϊς Μπες σοϊριατη ἵν οπήλέ κας 

Ῥρά ο αἴαπι α 1ρμη φάγῶ λελέχθαί ὁι πείθοµαι τὸν Τίγριυ, ὀδότας δὶ δεἰατί, α Οταςῖ5 (ο αἲὶ 
ΔΕ, / 9 ο δκ Δ / Ἡ . ον ανα Ά αυτο Ττθισοίχες κα]ὰ 6 ἑτέραν τὺν γόυν καὶ κέί]δα ἐπὶ - ΗΕ Η ΤΗ 11 Ἐν - ἡνος δ . λ85 καὶ όρμο ΙΟ πας Ἶς ΓΕ θείο οτεδϊἀοσίῃ.  ΏεπΏνϊἩ οππα πΙςᾷ αι «θρκε της Βρα», τύτοι δὲ τοῖρ χάτροι 7 ἐγγύδι τοις ἱπρ]εχ οτάο: εἴ 1Ώ ος της τας» τς Ξ 3 ’ 3 : ἡ ο κ , ) ο ς αν ωΤ τὴ . 

ο ὑισύαής κ Ἀποπέμπευ εν τες ποῤῥωτέρω Το- Ἴεος μαδετ, απἴθι» εἴ 15 τοπ ο ρεῖα σ ζύτε ἄγδρορ ὀἱριῶήαόμ- ν νε λες ος ασ οώκ γεπαϊῖρτες εππῃ ταπαΠὶ μβ] νο Ἡ ἤ 

ο. ” Ρε αά 

Ὅα. ες Ροἶ]μερ ο βχο σι Οζοαση» ΙΠΕΘΕΥΕΙΕ /(ο0. «41]αημ ορ) τεβλως ἠμ/ῤελης, ο πκὼ ηπι Ἶμα 
ΕΓΙΑΥΗ εργ{ο ση ὣλογος ῥος γπσυιοσος ῥοβ/ος Σγζ(ΗΗ/ εθεζής ο [ἐηηίπαγανη ᾖαῦε ο δρ ο µαζαέ ή 

οι Ὀ  6λοΡΡΙ 9. πο , ρηῇ αλα ῥαῤες ο ΟΜεαΜής ΕΙΡ ο) υογ0 ο προ η Ἴ0ήεης {η {)]ὲς εἰ Ομ μες ἄσαίαγοδίάθε, αρµά ῤ 
ταμες ο) ϱεΗ1Ε Για. οαηέηα ᾖἱοοί οἳ 1βᾳά» ϱοπ/μλάαξ., οσς/ 1 0 εοπ1Η1/ζο. 9 1017 - 08 1 
412, τῃ, ᾽Αραβικῶν {πείσουν οἷρ οαἠαηὴς {21 {8 φμέλης 1ΗΟΥΗΜΟς ΕςΕΓ» εἰ εὐΓΩΠΙ 1Λ07έ5» 1α1γεν ἄξ πα 27 
ϕ ν » ώς ώς : ον 4 Τέ5 2 : 2 σεβαμα ' : ος 

2ἱᾳ [ο)]1οεε 1ᾳ { ; , : . :{]. σ ό. ΄ / ο 

ς ψευδεπινούσερω. ϱ 1ης ἀρ]εδααί {Εγἱῤέογρς υα1ή. . οσα ᾖ,λοεγβΕ. ο 

ώς αἱεγβίς /ογέρέωγῳ {1 ης Ρε]μα υοεαδµίο. Πακ ὧὰ. /ῶβγα ορ. 7. ΦαδεηΗ ας . ΡΗΗΗ 

ελα Ἴδτο µαρτιχόρας. ωἱ εἰίαι «ΠΙαμης εἰ ΡΟΙοβγαης ῥαῤεί. -«ἀτίβοίείο μµαντιχώβΏ» 90: αρ ή ο. 

2εΥ σομ ος [εως ος αμ] υαγία Ιεδίο. ποιαυὴε 6, Βγούώας ἔ- Μιή[ζε/. 94” ολα ο 7 

με Αγδµέης. 5. ὠνθρωποφαγον ῥαῤεηέ Επυργρία. 6. Ἑκοτέραν παν; 10, ὦ)/ΗΕ 1452 μα 

270Α/4Η2 Ἠεταης τπαπᾶϊρη]ᾳ Πηρί, 7. ἐνγύθεν ἀμύνεσθαι, νε] ἀμύνεται ανν 1η 9/2: 



Ῥμπβ ατα 
- 

ΜιτΕ Ν  Ἡς νλ. β59 

Ῥ]πίις ᾖδ. ντι. εαρ. Ἆχι. Αριά εοδάεπι [Ππάο5] πα[εΙ. 6ιείῖας. {ατϊρίε, αιίατη Ππιαπσβοταίη αρ” 

Ῥε]]αε, τπΠρ]οί ἀοπηυπι οτάϊπο. ρεξήπαϊπι εοξἠηείαπι, Γασίε εἳ αμπου]ς Ποπηπ5, οευ]ς βία: 
οἵς, οοἶοτε {πΠρπίπεο», «οἴροζε Ιεοπίδ, 
τηῄ(οεαϊητ ΠΠιϊΦ εἰ ἴιρ «οΏςσεΏίδ: 
Τεηῖεπη, 

ο. εοή ομά «4Ε πω; ἠῦ. 1ψ. 

{ο Ο/Η. ἐῤ. 21. 

.Λραά Τπάοδ πα[οϊτήγ νιο]επίο τορΌΓε Ρ18” 

ἀἰταπι απίπια], οι Ἱπάοταπι Πηρίια ΜαπΏς]ιο- 
τς ΠΟΠΙΕΠ Εδῖ, Ἱαρηϊταάϊπε τηααΙπ] Ίεο- 

η, «οἱοτο τΙΘ{ΓΗΠΙ α4εο η οἰππαβασίη {έ- 

ἔεται: σαηῖς πιοάο νΠ]οίαπα: {[ασῖε επἀεπι 

Ῥτορο αυ Ποπηϊηϊς: «ἀεπηπι Πρσί αἰτίη- 

αιιο οτάἰπε ΤΠΙΟΤΟΠΕ αοΠΠΙσΗΠΙΟΓΗΠΙ σαη]” 

πὶς ταϊοτυπα:. αμΠρις Ποπι]ηῖς πήρης., 
πΙᾷ .αιοά πό εἲ σταπἀἰοτεδ, αἳ γΙ]οογεν 
{υπι:  οου]ῖς ἁφ[ῇ. αἲ Πῖς ποη ἀἰδβπιί]” 
δᾳς Ποπηϊπίς: Ῥεάῖρας αἳ μηρυίρας. εἶδάεπι 
απ] ]εοπίς. {ππιτηα. σαιάα 1 {εοτρίοπ]5 ΠΟ” 

4ο, ασμίεο Ρ]ασαμαπι ουρία αὐπιαῖα, 419 
Ἱεια]τος ραηβίεν { απεπ ατεδετίτ- το]ία παπα 
εἴἶαπι σαιὀἀῶ, Ἀϊτιπααε αει]]εῖς ευ/{ρ]άαταπα 

εδ, αἱος ἴαπαμαπι τεία, απ]8 Ἱπ{ε(Πᾶ- 

τὸ. οπήης Ι4ΕΠΙΓΙΓ 5 Ἰθίαμτετ  Ριηρῖ. 

Ουπι 1ῃ απίδιοτεπι Ῥατίεπι νεΓ{5 αςπ]εος 

Ἰαου]ατης,  ομαάαπα. ἱπίοτάπες: π τΕΙΤΟ- 
γοιῄις οασαΓΙπῃ ΠΊΟΓΕ αου]εος επτης» ἴππα 

εχιοητϊσῄπιο ςαπάαπα ΡοΙΠΙΡΙΕ, 

Ἱποι]αΗς,  Ρεάα πιαρηάίπε εἴ {6ἱ0- 

πἱ ({ωποί νο] πἱς). εταδβτιάῖηο {ππε: αιῖ- 
ῥες Ἰδία οιηπία» .Ῥτῶϊει {οἶαπι εἰεριιαΏῖμπι 

Ῥετειπτ, Οτέβα 1ηά95 ΟΙ αβιτπιαδ[ε αἴε 

Ἰοσῖς επιὶ[οταπι 4ΕΜΙΕΟΤΗΠΑ αἰΙο5 {ιςζτε[ζε- 

τε, πι Πε Πηῖας ρε[Ης Ρετρεῖια {ιοςεβ[ίο. 

Ἠνύπιαπίς, αἳ ἴάεπη αΏστι, σατηϊρᾶς Πιᾶ- 

πῖππο ἀειεξίαιτωτ. αποεϊτόα σοπιρ]ητεῖς Ποπηῖ- 

πο Ἰπιοιβαῖτ: πες ἀμπίαχαϊ 1π Ππρι]ος 
Ἠοπαίηεά Ἰπναάϊε, {εὰ Ρ]ατεῖ «οἰεξίο, γε] 
Ἶρος {ο]ης Ἰπιοηπής, Ἰα]ίαια Ίἴεπι απτια- 
ἵϊα νίπσοτα Ῥοϊεοῖ,  εκοβρίο Ιεοιπθ. (Ομοά 
αὐῖοπι Πηπιλπίς, σατηῖδις {είς οοπρ]ετδ. εἰ 
Τιανο Πτ, εἶις ποπιεή ο[μεπά1τ. Ιπάϊςε ε- 

πῖπι {6ο ἹΜαπεϊομοίας αρρεἰαιάσ», αὐῑσά 

Ῥεῄ]α Ποπιίπαπα νοτασϊσπα Πιν εκ τε: 

δις, αὐαδ αρῖε Ποπιεα παᾖςΠ». Έαάεπι εδι 

αιια ΡειπίαἰσβπηΙ «ΕΙΝν1 «ΟΤΡΟΤΙ5 ψε]οσ]τατε. 

Ίθας Ῥα]ος αει]εαῖ5 ποπά τη σαἰιάῑς αἴπ]ᾶ- 

τος ναπαπίασ, «αιάαςααε ΕΟΓΙΠΙ αἆ {ΑΧΙΠΙ 

εἰάαπτ, αἴαπε στερεί 1ήρις εοπ/ηρυΠῖ , 

μῖ αομίεος πθ Ῥοδίεα Ρτοάµσετε αεβηῖ. 

Ὅγοσσπι οἀμπῖ παχίπιε ασσεἀεπῖεπι πά {10- 

Ώυπα τπμεο, ΟτεΠας αριἀ Ῥεταν Πος απ- 

πια] {5 νὶ]άϊς[ο τε[τατάσ» εκ Ἱπαῖα τερὶ Εετ- 

{ατήΤη πημπαΙΙ ΤΠΠΙΦ{ΗΠΙ. 
Ῥῖος ΟπΙά1ᾳ8. ῬέΠες 4ἴεπῃ 
Ώάες εριο. 

οξμπι οπιπΙαπα 

.αριά πῤροπι» /ήγαῦ, ΛΟΓΩ). οὐήβ. 
μή αι ὃς αλ 

(. Αη. ΗΕ). 

Οιεβαπι.ιτλάστε, εἁ Αππιεπς Ρεϊτ]ς θαἶαπι 

εχςϊάστα, αρ Ππιαἱ Ρίήσες πἰρτο» εἠεῖαῖ, 6” 

Πρϊαφας Ιπῖετβεῖαϊ, 

ΠΙΕΙ, ΟΙΧΧΧΠ. 

αριἀ Ῥ]μαίε- ο ἶσηο Οτεαπι αἲε παττατε, 
| μας 

ο ο ΩΙ Κο ο ΟΥγεηὶ ἐκλογῇ τῶν παραδέων α[ον ; 4ΠΗΒΟΡΗΑ» 
4 α)ῖ μαντικώρα.  ὦ ὁμοίουφ 

Αει]εῖ 408. 

Ἠαως Οιεβας {οτ]- . 

οπἀα [σορίοηΏίδ Πποάο {ρίσυ]ά 1Πῃρεπτεπι: γΥοςῖδ, ηὲ { 

νε]οςϊτατίξ τιασΏς», ἨὩαπιάπϊ ζοτβοτίς Νε] Ρῶειραε αΡρε- 

{τσ κ. ο ο. ω 9. ο 
Περὶ τοῦ αὐτοῦ Ζαρὰ τῷ Αἰλιαιῷ ο, τῷ ὃ 

᾿ κ / /- 

περὶ ζω, κεφ. κά, | 

Θηρίω ηδημὸν, βίαιο τὴ ἀλκλη μέγεθος κατὰ 
ήὸν λέοτα τὸν µέγισο, τὸν δν χθόαν ἐρυθρὸν, ὧς κε: : : 
να/βαριν εἶναι δυκεν, δασὺ δὲ ὧς κύνε, Φωνῇ τῇ Ἴν- 
δώ) 3 µαρτιχόβας ὠόμασ-αι, τὸ πρόσωτό δὲ κέκτη” 
ται τοῶτον 9 ος δοκειν “ φηρίω τετόγε, ἀλλ) ἄνθρω- 
πικὸν ὁρῷή. ὀδόντες τείσοιχοι μὲ ἔμπεπήγαση οι ἄνω 

ἀὐτῷ, τρίςοιχοι δὲ ὃι κάτω, τὴ οἰκμὸν ὀξύζατοι, 
τῶι κυνείων ἐκένοι µέζμο. τὰ δὲ ὦτα ἔοικεν ἀηθρωπτῷ 
καὶ ταῦτα τήν γε ἑαυτῶ πλάσή, μέίζω δὲ καὶ δα” 

σία. τε δὲ ὀφθαλμὴς γλαῦλός ἐσι, καὶ ἔοίκασν αν 

θρωπίνοις καὶ ἶτοι, πόδας δέ μοι κοει καὶ ὄνυχας Ὁ οἷαό 
εἶναι λέούτο». τῇ ὃὲ ορᾷ ἄκρὰ, προσγρτηται σχορπιΒ 

κέντρο» χα εἴη ἂν ὑπὲς πΎχυν τῶτο" καὶ παρ ἐκά- 
τέρα αὐτῷ Ἡ εἶῤα κέγτβοι διίληπται, τὸ δὲ εραῖον τὸ 
ἄκρον εἰς Θάνατο ἐκέγτησε τὸν περτυχώτα., καὶ διέ- 
Φθειρε παραχεῆμα. ἐὰν δὲ τις αὐτὸν διῶκη» ὅδ᾽ ἀφίησι 
τὰ κέντρα πλάγια ὡς βέλη. καὶ ἔφι τὸ ἕῶοί ἐκηβό- 
λο. καὶ εἰς τάμπεοσθο μὲν ὅταν ἀπολύῃ τὰ κέντρα» 
ἀνακλο τὸν εράν' ἐὰν δὲ εἰς τεπίσω, κατὰ της ὰά- 
κας», ὅδε ἀποτάδην αὐτὸν ἐξαρτῷ. ὅτε δ ἂν τὸ βλήἜ 
βὲν τύχη, ἀποκτείει. ἐλέφαντα δὲ εἰχ. ἀγαιρέι µόγονο 
τὼ δὲ ἀκοτιζόμωα κέγτα ποδιάϊα τὸ μηκόρ ἔσιό 
σχοίνθ δὲ τὸ πάχος. λέγει δὲ ἄρα Κτησίάς», καί Φή» 
σιν ὁμολογέῶ αὐτῷ τες Ἰηδές, ο, ταῖς χάώραις τῶν 
ἀπολυομθνων ἐχείγων κέντρων ὑπαναφύεσθαι ἄλλα» ὧξ 
εἶναι τὸ κακᾶ τᾶδε ἐπιγοήη. Φιλέῖ δὲ, ὡς ὁ αὐτὸς λε» 
γά» µάλισα ἀνθρώπος ἐσθίω, καὶ ἀγαιρέι δὲ ἀγθρω- 
πες πολλές καὶ εἰ καθ ἕνα ἐλλοχῦ» καὶ δύο δ᾽ ἂν 

ἐπιβῶτο χαὶ τεισὶ, καὶ κρατᾶ τῶν τοσάτων µόνο. 
καταγωήδεται δὲ καὶ τῶν ζώων τὰ λοιπὰ, λέωτα, 

δὲ εἰκ. ἂν καθέλη ποτέ. ὅτι δὲ κρεῶν ἀνθρωπείων ἐμπι- 
πλάμωο τόδι τὸ ζῶω ὑπερήδεταυ κατηγορι καὶ τὸ 
ὄνομα. γοέται γὰρ τῇ Ἑλλήνων Φωνῇ ἡ Ιδῶν, ἄνθρω- 
ποφάγω αὐτὸ εἶναι". ἐκ. δὲ τὸ ἔργε καὶ κέκληται, πί- 
φυκε δὲ πατὰ τὴν ἔλαφω ὤκισ-οο. Τὰ [βρέφη δὲ τῶνδέ. 

ον. θνος 1 πο 5 . ᾿ 
τῶν ἕώων ὃν Ἴηδοὶ 'ηρῶσιν ἀκέντοες τὰς ερὰρ ἔχωτας. 
καὶ λίθῳ Ύε ἔτι διαθλῶσυ αὐτὰς, ὕα ἀδυατῶσι τὰ 
κέντρα ἀναφύευ. Φωνὺν δὲ σάλπιγγος ὡς ὅτι ἐγγυτά- 

τω προϊτται. λέγει δὲ καὶ ἑωρακέγαι τόδε τὸ ζῶον οἩ 
Πέρσαις Κτησίας, εξ Ιδῶν κομισθε δῶρο τῷ βασι» 

λέι Περσῶν, εἰ δὲ τῷ ἱκανὸς τεκμηριῶσαι ὑπὲρ τῶν 

τοι6των Κτησίαε,. ἀχήσας Ύὲ μήν τις τὰ ἴδια τοῦδε 

τοῦ ζώου, εἶτα μέντοι τῷ συγγβαφεῖ τῷ Εγιδίῳ προσ» 

εχέτω, Ξ 

Παρ ᾽Αντιγόῳ ον τῇ ἰσοριῶ παραδόζων 
συαγωγῇ, ἱσορρπάι  -- 

ψ 

. ο. - : ὁ όμι ! μα 

Τὸ ὃ) ἐκ τῆς πέτρας ᾽Αρμοίων ἐκπίπτον Γὔδὰς] 

όο 

τον 

τὸν ἁπογευσάμοω τελευτά!. 
ος δη 

Ἐν τῇ αὐτῇ ἴσορ. μπβ. 

τὴ 
το 

τε να 
Περὶ δὲ πυρὸς Κτησίω Φησύ 9ΡΙ ὅτι περὶ 

αἱ εί σος [ει ήμγι 

Φααφαα 3 3 

8 



”- 

ο 

ζοο 

8δο ΝΕ ΟΤΕΡΘΙΑΕ ΙΝσΤοΙ5 
τῶν Φάσηλιτῶ χώρα) μμ λιεθέια ώς δρ ἐς Ἰῑίας 1π ΟΙ Ιπιερτα πιοπίθ Ἰσπεῖη Ὡς 

1 { / ο Ἡ νρ Σὸ χαλούμθω ἀθάνατον πῦς' τοῦτο δὲ ἐὰν μὲν εἰς ὕδωρ 
ἐμβάλγε, καίεσθαι βέλτιω" ἔὰν δὲ ἵ Φορτίω ἐπιβα- 
λ λ τὰ / ὢν πἩξῃ τι», σβένυσθαι. 

ΓΙ πμ Π0, ἄκχι. οαῤ. ο. Οἴείας ἵη Αππηθηία {οΗΡΙϊ ο»[6 ΕοπίεΙη, οΧ αιιο πῖρτος Ρί{ζες 1]ήεο τν 

Ὅπῖς ποπΙπείιτ: αϊ 1ρηῖ 1π α4άαπῖ εοπΙεζήδ; 
ππε[ίας' αιάθαῖ: Πποηυς α]ϊχααίς 1πΗ 18, εχ" 
ΓΠΠηρι, μμ μα 

ο. 
α 

ο τοι 
αἴειτε Ίπ οἴρίς, σα αἳ εἴτοα Ώαπαδῖϊ εχοσίπι αμάϊνὶ, ἆοπες νεπίαξαγ αἁ {οηῦεπι 4ἱγθο αβρομεασε» 

181 ΠπΊτυτ 1ά σεηιΙς ῬΙοίππῃ. ]άεοαπε 1Ρῖ σαραῖ εις απηπἰς Ἱπῖε]Πρίτατ {ατπα. μμ 

Ἱπιπποτίαἡ ἀῑεριδ « άμα δι π. ϱᾳρ. τοῦ. Ἐϊαρται ἵπ Ῥμα{ε]ᾶε πποης. ΟµΙπιῶτα ,. εἳ απΙάπη 1πι 
ποζῖρης Παπητηᾶ.. Ίδπεπι εἶαο αοοεπαϊ ααμα, εχιησιἰ γετο ἵειτα 1Πῖ {ῶπο, Οπ]άῑμς Οτεβας Ἡ 

9 ον. 3 οω ν 

Παρα τῷ Αἰλιανὼ ο) τῶις περὶ ζω, 
χεφ. λζ. 

ε ' τν Παράγε τοι 2 Ψύλλοι, καλουµένοιο τῶν ̓ Ἰηδῶν εἰσ] 
γὰς χα Λιβύων ἕτεροι, ἕπ'ποι γίνοται τῶν κριῶν οὐ µεῖ- 
ἕως, καὶ τὰ “πρόβατα ἴδειν μικρὰ χατὰ τοὺς ἄρνας, 
καὶ ὁι ὅνοι δὲ τοσουτοι γίγωται τὸ μέγεθος: καὶ δι Ἡ- 
μίσοί και οι βου. Χα παν Της Ἕτερον ὁτιοῦ, Ύν 
ὃε ο) Ἰδόις οὗ Φαδι γίνσθαι, οὔτε ῆμερο, οὔτε ᾱ- 
γ Μν. µυσάττωται δὲ καὶ ἐσθίων τοῦδε τοῦ ζώου Ἰν- 
δοῖ Χα οὐκ ὦν γεύσαυτό ποτε ὑείων, ὡσππεροῦν οὐδὲ 
ἀθθρωπείων οι αὐτο. | 

ο α πω ΠβώΡΟΦ.. Π]αρά τῷ αὐτῷ, ο) τῷ οἱ)» κεφ. κς. 

τς ́λαγὰς καὶ τὰς ἁλώπεχας οληρῶση οἱ 3 Ἴγδοὶ 
Τον τθύπον τουτογ. κυνῶν εἰς τὰς ἶγραρ οὐ δέοται 
ἄλλα υοττοὺ συλλαβότες ἀετῶῷ καὶ τῶν κοράκων 
καὶ ἱκτίνων προσέτι, Τθέφουσι, καὶ ἐκ παιδεύουσι τὸν 
Ἴρω, χα ἔπι τὸ µάθηµα πρᾷῳ λαγῷ καὶ ἁλω- 

πεχι τβασσῷ κφέαρ προσαρτῶσι, καὶ µεβιασι θέύ' καὶ 
νΝ Ἂν ο δ Αν τη ν 3 ι 

τοῦς ὄργιθαςὶ αὐτοιρ χατα πόδας ἐπιισέμψαντερ, τὸ 
χρέας ἀφελέσθαι συγχωροῦσυ, ὃν δὲ ἀνα κράτος διώ- 
Χουσι» χαὶ λα[βόγτες Ἡ τὸν ἡ τὴν, ἔχουσυ ὑπὲρ τοῦ 
χαταλαβέν ἆθλον τὸ χρέα», καὶ τοῦτο μὲν αὗτοις δί- 
λεάς ἐσι καὶ µάλα ἐφολκόγ, οὐκοῦν ὅταν ἀκριθώσωσι 
Τὸ» σοφίαν ο. Φήρατικὴν», ἐπὶ τοὺς ὀρείους λαγὰς µε- 
θλάση αὐτοῦς καὶ ἐπὶ τὰς ἀλώπεκας τας αγίας, 
6 δὲ, ἐλπίδι τοῦ Φείπνου τοῦ ὀυήήβους, ὅταν τι τού- 
των Φανῇ, µεταθεουσι καὶ αἱροῦσιν ὤδμισαν καὶ τοῖς 
δεσσεόταις. απποφέρουση, ὡς λέγει Κτησίας, καὶ ὅτι 
υπερ Του τέως πιροσηρτηµένου αξέως, αὐτῶρ τα 
σπλάγχνα τῶ Ἰρημένων τὸ δέιπνόν ἐση, ἐχέθε καὶ 
τοσο, ων ενος ροκ ορ 

! 
- 

ο ος ο 
ον ος ο Παρα τῷ Στεφόνῳ οῦ ἐθηκοῖο, 

«- κκ Ε 

/ ον ανα ᾿ ' ον ᾿ θίαρ 0 ή λέγεσι λίμνψ ἰχθύων ἔχθσαν πλήθος, αφ᾽ / 5 ν ον ὡ εὐδίας. Ὑθομέης, έλαιο ἐπιπολάζει τοσοῦτο, ὕσ- 
9 ς 3 Ἱ λ πω } ] ο. σο αρύεσθαι αὐτὸ ταῖς χερσὺν εἰς σκάφος» καὶ χθῆσθαι 

αὐτῷ 3, | ο 
δω 

κ ονλς  μς πκος Παρα τά Αἰλιαιῷ ον τῷ. σι σπιρὶ φ. 

ἰθιότ. κεφ. κζ'. 
ἳ ) , νι ἳ : : 

ές 1 νὰ φα- ουν Φάιν 4 Ἂ, 

ο». χβύπα ἀκούω τὸ ζῶον τὸ Ἰηδριὸμ 5 σετράπτουν ι ό ᾿ - Ὃ ον ών 2) 

ὥαι κατα τοὺς λέωτας, καὶ ἐχεν ὄνυχας καρτεροὺς 
/ ο πα 0» ον ὡς ὅτι µάλισα, καὶ τότης μέντοι τῶν λεόντων παρα- 3 φ Ἄρα- 

πλησίες' χατάπ΄τερο δὲ Τα γῶτα, καὶ τάτων τῶ 
ππτερῶν τὸ / / ες ο) . Το) δὲ / “στερῶν τὴν χεύαν µέλαναν εψαι ᾧ9εσι' Τὰ δὲ πρόσθια 

-ᾱ έρυ- νο 
κ ά 

3 . νε ᾽ ν ο ΄ ἂν νι τ ' ὶ 

ι. Τεως, ἐφι καὶ ἑτέρα «όλίς ο, Διρβαῖς τῆς Σχυ- µ η ἡππι 
ριά Ώΐτρας 1ῃ δοσεις ἔρις. ᾱ ἠὔίρηδ; 3 . 

εο(Πε πἴαπτιτ. 

δ. «7Πεμάο Φορυτὸν., ΒΠΙΗΠΙ,, υο) αὐἱςαμ 15, ζ6 αἶίαι {μγα/ή {15 α){ΙΡΗΣ/ΗΗ 

πε ο 

Αριζ «{Πήσήω ἠδ, ανι ν 
ὠπήιαή, θαρ. 37. 

Αρυά Γπάος Ρῃ/]]ος (παἴη νο ον 
ΑΕΠΙΕΙ) ατὶοεῖρια ποπ ΠΙΑΙΟΓΕς «081 δΙδ 
Ἱτεπα!ε ονθς ποΏ πιβρηΙΕΗ αρ Ἡ ο. να το εἰ 
{αρεταπῖ, ΑΠΠΙ αάοαμε μας» ο πόθο 
Αππήητος ππμ]ῖ, Ῥόψεθν εξ αμ ο αριὰ Ἰή- 
Ρε[ήατύπι, Ρρετρατν τη εδ ο ιζς αάβ 
4ος πα Ππεπι ποῄπε ΕΕΤΗΠΙ η βεΠ6: 
{6ί πα[οί Ο1εβας΄ ΟπῖάΙ5 αἲξ; . πιορεῖς 49 
τὶς παπα Ίπάορ α {5 ἀείε[ατί, εἳ αν η, αἲ- 
εο γε[σοπἀο, αιαπι αρ ΠΗΠΙΑΠΙΣ ΑΗ λος 
Ποιτετε. μυ ᾿ ή 

«4ριι ε/ίε Πῦ. τν. ζ4ρ. η ἤ ή η 
: ναι στηοθὸ, Ἡς 

Ίιεροτες οἳ ναἱρε Ίπά πα) ο 
ΠηλητΗξ,  Οαπῖρις αἆ νεπαιοὮ να 
επι, {εᾷ οαρῖος αθπἱατΗΤΠ; αρα φεπᾶ», 
Ἱπ[αρετ πη]νοίαπα ρη]ἱος αἰαηῖρ ἐν. ΠπαΠΔ6- 
απ ἹπΠαπΠςς Ἡεπερο Ἱερο οσομᾷ 4ἆ 
ἴαπι ετ ναίρεπι οἴσπτειι 4ΙΠς τς Ἱέ ΑΕ 
ουσία ἁἰππεταπε: εἲ πποα ΠΠΙΡ Ί]: μηἳ 6 

πριασαδ., ιο 
«αΊπεπι εἷς αμαπα αρρείαηῖ α4εΡ τς η: 

ο... 1 ς ἱ 

Ὅ1 Ιρίτας αὐαπῖα Ροδ[ιπε οε]έπῖν ο α- 
Ῥεῖα νε] Ἱαπς νε] απ οομ[ε(μν ἀεβάσ- 
Ώεπι {4 Ἰαδοτῖς ΡτΦΠΙΙΙΠΙ ετ εἰξὰ -αἆ ΡΙΦ: 
ταϊῖαπα Πδὶ ααίετππι.  δίς ἐπ ατα εῖ 
ἆαπι 3νες, ἀείποθρς 1Ώ πιοΠϊαΠΟΣ «ἶάοπι 16 
νπ]ρες ἔετας επηἑτιπε: απο» 18 ἡ. οπρῖον 
{ομία είσα ρετ[εφαμπίήτ, Εἴ ορ, Ίο 
ἀοπη]ηϊς΄ αἀ[εταπε» τπτ Ῥτοᾶίς ον απρίο” 
απτοπα σατηῖς ρηνς αρρεπίῶ» Ὑὰ ας 

τεδῃ εἷς η εἴραπα Ρουμ ο ος 
΄ { ΄ ν 

΄ αν) 

- 
Αα. 

ιά διφλαλων {δν 
ϱ) αἰνίιας 8- 

κ», μὸς ΠοΒΙΠΕ) ας Πα. 
Τους. εκτ οἳ αἶία (1ος πό. α παπαπῖ 113 

δηπῃ Ρ]εηάπῃ οδ[ε Ρής (αρειπαῖᾶ "παπτα το 
ἱταπα ]]απα ε5ε, ΟΙΕΦΙΠ ἐν οι η {εαρηαη» 
Ρία, πε ππαπῖρας {λὶμά αυ τας 

ΓΑ 

4ριζ 4 ΠΕΠ! ἡ Νανα ος 
1407. ερ. 27" ην . ς 

ο νο να ο οα 

. ! 1 ο αμάΙο ͵ ο, 

 σγρµεπα . πάει ον 6ρ[θ. 1 

ΤΩΙΠΙΤΕΥ - αμαἀταρεδεπα ο. η μἱρι8. 1 Ες] 

τορυΠήςβπη]ς 1εΙΠ ενας πμ ΡεΒ 
πηπι Απήβραςς εμπ ἀοτί Ὁ οοΡοΓ1 

πο {πάιῖ Πῖρί» 3ΠΙΕΠΟΓ ραῖ” 

6{ {οη1ε. ῥ41έ{ μας ο, 11. 

. Ρηρηιαί {μ
 ποιο ἴ 

. . 

.39 - θα 

16 έχεεγ ἐὲς [μα αῄ : μα ον - 
: /Γργα ο, το. . Ῥηγσηαίς ὀσυ μη ΓΓκρργρίό [αργα ο. 11. 3 - 

ο ος : ζς οΐρος Ίᾳο 1 ΠΟΛ 4. 2) δὲο Οἱοβω Ἠνρηρίο ρῇςρ. Άπέεοη, θεά Ίερε /βΓΑ εκοεγρέ, {παίο, ᾖμε οι ΧΙ. 68 5. υἷάε ΕΛΟΡΥΡΣ. [με ς, τη. 
κ. 

4 

ἀἴπε 4ΡΠΟ5 Πό[ΠΟ5 ͵ 

κ» 



᾿ ΏΠΤη, 

Ἑναμρ πα σ 

Ῥαΐτεπι τΗΡΗ5, ἄἶαδ νετο οβπά]άῑς, Όιε[ας 
608 αἲε οθτνῖοῖ Ῥεπῃᾶ ὔι]εας εἲ Ποσ]άα5 

Ἡαδετε: αηπἰΠπο οἵε εδίε, εἴ οαρίτε ου]ᾳ- 

τηος] ρἰέϊίοτες Πηρυηῖ: οσ 115 αατειη ἸρηΏεῖς. 

πῖάοδαυς Ιπ τποηΏρης Ίασεζε: πας «οῖατ]5 

Ῥτοσεε[α ρταπἆθς Ποῦ ορί, Ιἴᾶ ΕΑΤΗΤΩ ρα]- 

Ίος σοπηρτεμεπά! Ροδίε.. Βαδίτί αμτοπ [παῖς 
Πηϊηπιή 6ος. Πίο αππῖ ει[τοάες ασε, απγηπη” 

αµς «Ποάετε αἴπηι, αἲ Ππιιὶ εο 1Ρ50 πίάος 

σοπῇῃτιεῖε:. 4ποά γετο αππί 1Π εειταπι ἀεεί- 

ἀθτῖτ, Τπάος Ποιηῖπες αὐΐσιτθ,. Οοπίτα [πάῖ 

εος ααπῖ, αοά νετ αμἰάεπι Ππιϊ]α νΙάεΙτ, 

ου{μοάθς εδ[ο περβαπτῖ. ΏεαΙε εΠΙΠΙ ΤΥΡΙΕ 

απτῖ. 6σετε: Γεὰ «πτα αἆ ςοἱ]σεπάμπα αὐτάΠα 

Ἱοπαίπες αεσεε[εἴπΏῖ, 08 ἆε ρυ]]ῖς {116 τηᾶ- 

Ίοτοπῃ ἵπ πιοάστη Επεηῖες, Ρίο εἰ Ρυρηᾶ- 

τθ, αἴηια ομπὶ ας εἴατῃ απϊπια ρα «οἨ” 

σετίατα, εααε {αεἴμπιε νΊποείε: οοπίτα 811: 

ἵαπι. Ίθοπες οἳ εἱεραπῖο πο ἴατς, -{παί- 

επ, αοά αἲ Παἱασπιοάί αΠΙΠΙΒΙΗπα ΤοΡΟ- 

το τἴπιοππτ, Ποπ ἰπτεταία, {τὰ αἆ σο]]εξτίο- 

πθιι αὐγὶ ποδὲα ῥτοβεομπτυτ, ααοά {Ε τητα 

τηθ]ῖης Ἰαϊεια΄ ατβτεπτίτ,  1οσιδ αδι Ο6ΤΥ7- 

Ῥμες νετίαπτατ», ας. Πβ1 απσαπα εβοάϊτης, ἀ4θ- 

{θγε]ῄτηις ασῖ.. Οσο εἶτεα απταπι ΥΕΠΑΤΙ {- 

ἀεπίος, πη]]ε, απῖ Ρἱ5 της αὐπηαϊί, 6Ο Ῥεῖ- 

νοπίαπε, ππυ]αμε Προπας ες {α0ς05 απεταπῖ, 

Ώἱεπιοπι ]μπαίι οΡ{ειναΏἴέδ. Φισά {4 617- 

Ῥίες ΕαΙΙαπε, ἀπρμσεπι «οπιπιοΦΙταῖεπι Ἀδίθ- 

απητασς αποά εἰ ΕΟΓΙΠ ψῖτα αἲ Π]οττη ἃ- 

ἴτοσῖεαϊτε Πετναϊατ», εἴ Ππιαὶ απταπα ἀΟπΙΠΙΗ 

ανεµιπε: υβί αατο ΡΗΤΡΕΙΟ αὉ 15 αιῖ Παηπς 

απῖοπι σἰἰεπῖ» ΊΏβεπτεο ΠΡΙ ΡΙΟ Ρετίει]ῖ5 ο- 

Ῥες εοπιραζαητ. δίΠ 1ῃ {υτιο ἀερτεβεπάαῃ- 

τωτ, Ῥεπίεταπῖ. Ομπι {εππε] 90 Ρτο[εξΗ {1η5, 

ἁοπιαπα πο ΠΙΠ ἱτιεπα, απῖ αυαἀπ]επΏ]Ι 1η” 

τεινα]ίο τεγετιπΏτατ. 

ορμή 4γήβοιείοηι ἂε ΜήβοΥ. αηΙΑΑ, 
. δι ΠΠ, ο4ῤ, 258. 

υ.1π Ιπάῖσα απζεπα τθρίοπθ» Ἱῖ αἲς Οτεβας, 

ῥαταπα ἱε Βάε ἀἱρπις, πες ιο ησς Γετις 

{1 Ἱηνεπίτατν 3 εν 

το ρμά 4Ἠλορών ἴδ. 1π. πα. 
αι, οφ. 9. 

ο ομ6πῃ αριὰ Ιπάος πεααθ Γεγιίη πεαπε πιαη- 

(πθιπῃ πα[οἱ Ουεβας ρτοά]α!ε: εἰ οὖες ϱΟΓΗΠΙ 

αἰϊσιδί οαιάας ευδίεάπῃ ]ατᾶς παβετε. 

1ο ΠΠοίρη ία Π]]α μῶ {Πἱ8Υ οοετβίᾶ ὤ Ρλοίο 

ἔᾳ Ραρ. υ. Ρεμ], αἆ Νοίαν Ὦ. Πα [εβοἱ] ΠΙΟΠΙΗ» 

ζηοίργ. «4. δεβο{{οι 

Ώο δοτῖς Εεττί αἴε, Ἱέεπιαπε ἆς π]εεγοτο18 

Ἰπάϊς, ἱπιππαηῖα ΡΙΟΣ/15. 1]ορ Ώαρετε «οτροτᾶ; 

πτ όἀδοίπι 1Ρί αὐδίτος αἱ. νὶπῖ τερεΠαπίς, 

αἩστήτη ας {ἴα ἀαερπιεβπιαπι εκοθάαῖ αΏ- 

Ώ, ος εἲ 1ῃ σαἶτα Εαπιϊπίς αὐαάαπι 

Ῥατίο Εετῖπος ΠοπΠΙΠΕΡ» Μρροροιϊαπα Τεγε οἱ» 

ζε, 4πάπι πε τεία ααϊάεπι 1ρ5ᾶ Ῥει[οάετεηῖ, 

Τη Ί]ία Ίρεα Ἱπάῖα (ατ Εεταπ) αά Ἰπιπιας πια: 

Τ1Π Ιπ[ῆ]ς Ῥαττες» ΡΙΦΙοηβᾶ5 ρε[ατε ο 

Ἀν. 
το 488 

ν 

᾽ μέου Ταΐτου» ἄνλρωποι. 2 

ὃν Οο, Άσυσηίοο Ἱεριιήη ρα. ῥᾳᾳ. 66τ. ϱ4β. Χγ. μὲ 

ΜΜ. ο σος δβ. 96 
Φα / νο Ζω χε» αν ώσός ολα] 5 . . 

ἐρύθρά Φασι' Τάξ γὲ μὴν πτέρυγας αὐτοὺς, εκ, ἔτι του 
/ 5 λ ον λ / ο πώ ο» 

αύτας, ἀλλὰ λευκάς, Τὴν δερην δὲ αὐτῶν κυαθνοις ου. 

ῥίσθαι τῶς πτερῶς Κτησίας ἱσορι" σ-όμά δὲ εχεή αἶε- 
ω ας η μᾷ «Υ νο ; ' 

τῶδις:' καὶ τὴν κεφάλὺν, ὁποίαν ὃν χειρβργουντερ Ὑρά- 
/ λ , ἤ / . 

φωσί τε καὶ πλάττεσι. Φλόγώθεις δὲ τοὺς ὀφθαλ- 
/ ή ην) Ἅ Χ ο ο” ωκώςς ουν 

µούς Φασι αὐτοῦ. νοττιὰς δὲ ἐπὶ τῶν ὁρῶν πποιειται, 
Αν λ ο» ϱ/ ιό . οι ο αὐσον 

χαὶ τέλειο μὲν λαβει ἀθύγατ όν ἐσ,νεοτ]οὺ5 δὲ αἱρου- 
/ κα λ ον ου Ν 

σι, Βάκτειδι μὲν γειτιῶτες Ινδοῖον λέγουσν αὐτοὺς 
) 9 κο ὦ σ 3 

Φύλακας εἶναι τοῦ χευσοῦ αὐτόθι, καὶ ὀρύττεν τε αὐ- 
ή Ἄρως Ἆ ͵ . Ας: ως, 

Τόν Φασυ αὐτοὺροχαὶ ἐκ. τούτθ τὰς καλιὰς ὑποπλέ- 
νο ο. ος »- 9 ἳ λ 

χίώ, τὸ δὲ ἀπιοῤῥέον Ιηδοὺε λαμβάνευ, Ιψδοὶ δὲ οὔ Φα- 
3 Ν 3 α- ο. 

ο» ο 

σὺ αὐτοὺς Φρεροὺ» εἶναι τοῦ ππεοειρημώα’ δὲ γὰρ δέῖ- ο Εοειρήµ 
«ο. / κά νο 1 / : π 

σθαι χευσίο γευπας (καὶ ταῦτα εἰ λέγοσι, πισα 

ἔμοιγε Φοκοῦσι λέγει) ἀλλ᾽ αὐτοὺς µεν επ ΤΗ Του 
3 ον αι λ ς ο” ο 

χθυσίω ἄθροισυ αἀφικνέῖσθαι" Τοῦν 9ὲ ὑπὲρ τῶν σφετέρω» 
οφ /. Δ οσο ο Ξ : λα σα. 

βρεφῶν δεδιέναι, καὶ τοις έπΊουσι µάχεσθαι, καὶ δάγά- 
. , ο» λ ων ρω 

ἠζισθαι μὲν πθὺς τὰ ἄλλα ἆδα καὶ κρατευ ᾷσαν 

λέοτι δὲ μὺ ἀλῤίφασθαι, μηδὲ ἐλέφαντι, δεδότες δὲ 

ἄρα τὸν τῶνδε τῶν ζώων ἀλκὴν ὃι ἐπιχώριι, μεθ ἡμέ- 

ραν ἐπὶ τὸν χθυσὸν οὐ «λλονται; νύχτως δὲ έρχωται, 

ἐοίκασι γα τηνκάδε τοῦ καιροῦ λανθάνειν μαλλον. ο δὲ 
χῶρος οὗτος ὤθα οἵ τε γρυπες δαιτῶνται, καὶ τὰ χω” 

ῥία τα χευσθῖά ἐφινν ἔρήμορ πέφυκε δεμῶς. ἀφυψου. 

ται δὲ ὂι τῆς ὕλης τῆς πεορημένης Ὀηραταὶ, κατὰ 

χιλίως τε καὶ δὶς τοσούτος ὦ πλισμένοι, καὶ ἅμας κο» 

μίζμσι σάκκες τε, καὶ ὀρύττύσυ ἀσέλυνοι νύκτα ἔτι- 

τηροῦντες. ἐὰν μὲν γὰρ λάθωσι τοὺς γθύπας» ὠμῥτό 

διλην τὴν ὄήσυ. καὶ γας σώζωται» καὶ μέντοι καὶ 

οἴκαδε τὸν Φόρτω κομίζµσι. καὶ ἐκκαθαραντες ὃν µα- 

βόντες 3 χθυσώρυχέή σοφί 
πλοῦτον ὑπὲρ τῶν κινδύνων Έχουσι τῶν απθοειρήμένω». 

ἐὰν δὲ κατάφωροι Ὑένωνταιν ἁπολώλασυ. ἐπιωέρχω» 

ται δὲ εἰς τὰ οἰκδα, ὧρ πυθάνοµαι» δὲ ἔτου, τεῖτου 
} / 

Χα ΤέΤαΡΤΟΝε 

νι τῷ ο, κεφ. ερ 
σης : 

μ. .. 

”» 

ο ω 5 ας, 6 ας. Ὃν . 

ν δὲ τῇ νδῷ, ὧρ φησι Κτησίας; οὐκ, ὢν ἀξιό» 
ο» . : ; 2 - νὰ, ή 

. 

[ο0ρ, οὕτε μερος οὔτ ἄγθιασυι. 

Παρα τῷ Αἰλιανῷ οὗ τῷ περὶ ζά, ἰδιότ. Υ. 
| / 9 ΦΑΝ να 

ο οι πε ν νοπαφττσ 

᾿Ὅγγ οὔτε ἄγβιν οὔτε ἥμερο οῦ Ἴνδεις γωέσθαι λέγα 
3 

Κτησίας, πρόβατα ” δὲ τα ἐκείνων οὐρῶς πήχεως ἔχεν 
ο 

ον ὀωῥρΑς ον ΣΑ. νν 
Ιδάκὸν- τὸ πλάτοῦ πού Φήσν, 

σωπί αίεῖι αοι ο οὸ . 

ὁ τυὶ σφετέρα» πάμπολυ . 

201 

Λέγωται ὃν Σε καὶ ὃν ἄνω Ἰμδοὶ μέγισο 
η { 

σφόδρα εἶναι τὰ σώματα», ὢς εὑρίσκεσαι ἄνδρα 

γ' πηχῶν τὸ μήκος βιουτες . δὲ ὑπὲρτα σσ- 

τὴ 34. εἶσὶ δὲ καὶ οὗ µέρι τυὶ ποταροή. Ἀάγοι 
(γε, καὶ τὸ δέρμα ἡριώδε / 

ππαραπλήσιο ἱπποποτάμο
ι» ὦ5. 

πελαγίας νήσου, Φασὶ τοὺς οοικοῦντας καῤκε! ου. 

: ο σα ὖς ος) βαν 

«νι, ορ. αὖ. αμίνη δὲ ἂε εαἆεην 

1, Ὦ 4 ο απ ή 2. 
«ο6ΥΡΙ. ηαΐο, ο. 19. ααε εἰ }74ΕΡΕΗΣΗΗ Δι τε εν 4Εἱσηι Η Ἂντσρις μὺ ἱεορῦσι μέχρι τριακοσίων 

γε ς : 
ἐκ ως ῤκοεγρε. {παΐο, ᾖ-ε1β.1α. , 3. 
ὃν ἐρλν, δν όο /ωργα εβρ. 1ο." 

Ῥετήηρετς, -.- 

4 χρυσοχρεῖν. 

οἰαί Ώ. Εα[εδε], εν 1ωμοίᾳ 

ιν 4, δοοιρώς: ες Ῥετῖς Πμέίμη, 4Μομρ ριοβίεωση τε ἃ μά ἱτασεπίεβπιμπ 609 Υἱζ ΑπΠΗΠΑ 

ρσᾳ8 3 

πτεσδαι 
3 τω ον ν) ς ' ο ᾿ 

«βέλεσυ. ον δὲ τῇ. αὐτὴ Ἰνδιὴ, εἰ το μυχο πης 



ή 

ο 

ἕ 
μυ 

ν 

ΤΗ ΟΝΕ ΤΕ σ πν πσ σ ο 

7οο 

β65 ΕΣχ Το 5δΙ ΛΕ 
ο «κά κό νως ρα. χω μεγίσαξν ὁποίας διαγράφουσι τῶν σατύ- 

ρῶν 1, μή 

ἃ ω ο” ου 

Παρὰ τῷ Αἰλιαῷ, οὗ τῷ ὃ περὶ ζω, ἰδ. 
Κεῴῷ. μά, 1 

2 

Έθνος ὀρφίθων Ἰνδικῶν βραχυτάτων καὶ τᾶτο εἴη ἄν' 
9), δὶ τοῖς πάγας τοῖς ὑψηλοῖο γεοττεύει, κα) ταις 
πέτβαι, ταῖς χαλεµέναι Λιτταϊρ. καὶ ἔσι τὸ µέγε- 
θος τα ὀρήφιαν ὕσουσερ ὠὸν πέρδικο. σαγδαράκην δέ 
μοι νόµ τὴν χθόαν αὐτῶν, καὶ Ἴγδοὶ μὲν αὐτὸ Φωνῇ τῇ 
σφετέρῳ δίκαιρω Φιλᾶσυ ὄομάζεν' 3 Ἕλληνες δὲ, ὡς 
ἀκέω, δίκαιον, ΤΗΤε Τὸ ἀποπάτημα εἴ τις λάβοι 
ὅσον κέγχθΕ μέγεθος, λυθὲν ο) τῷ πόµατι; εἶτα εἰς 
ἑσπέραν ἀπεέθαγη, ἔοικε δὲ ὁ βάνατος ὕπιῳ, καὶ µά- 
λαγε ἠδεῖι καὶ ἀγωδύγῳ κ. Τ. λ. νι 

ο” - . ς Παρὰ τῷ ᾽Απολλωνίῳ ο) ἱφορίαις «)αυμασίαις 
{σορ. κζ. ' 

/ 97 ο” | : ο παρ Ἴνδουις ζύλο γευέσβαί Φήσυ., ὃ καλέ- 
αἱ 3 πάρυβο, τῶτο ἐφ᾽ ἑαυτὸ ἕλκει πᾶν τὸ προσκο- 

µισθέν αὐτῷ , οἷον χρυσὸν, ἆ ί : ο ο. χρυσον, «ργυρο κασσίτερο, χαλ» 
; καὶ Τάλλα μεταλλικὰ πάντα, Έλκει δὲ καὶ τὰ 

σ ία. ἐα ι Ψέγγυ, ΙΓάµεα σρθθία. ἐὰν δὲ μέῖζον κᾗὶ τὸ ξύλο» 
{ Χαὶ αἰγας, καὶ πρόβατα, καὶ τὰ ὑμήλικα ζδα, 

Παρα τῷ Τζετζῃ χιλ. ὅ, σ{χ. ψιδ.. 
ας Γ σχας ” 5. ο» 

Καιο Κτησίας ο) Ἰνδοῖ εἶγοι τοιαῦτα λέγει, 
5 ) Ἠλεκτροφόρα 4 δένδρα τε, χαὶ τοὺς χυγοκεφά- 

λους 5. κ 
/ / ὴ) λ 32 ον Δικαίες πάγυ δὲ Φησὶ, ζην δ᾽ ἐκ, τῶν ἀγμευμάτων, 

Παρα τῷ Αἰλιωῷν περὶ ζώ, ἴδ, βιβλ. ὃ.. 
κεφ, µσ. 

Τήογται δὲ ουταῖθα τὴς ηδικῆς ὄνλα δι χαγ.)αβοί» 
καὶ ὁι καλέµφοι Κυνοκέφαλοι 6, οἳς ἔδωκε τὸ ὄνομα Ἡ 
τᾶ σώματος ὄψιε τε καὶ φύσι" τα δὲ ἄλλα ὠνδρώ- 
πων ἔχυσι, χαὶ ἠμφιεσμένοι βαδίζεσι δορας «ηρίων 
καὶ εἰσὶ δίκαιοι καὶ ἀνιλρώττων λυπῇᾶσι εἰδένα » καὶ 
Φ»έγγοται μὲ Μεν ωρύοται δε τῆς γε μὺν Ἰνδῶν 

-ω 3 ο , κ, ο» ι φωνής ἐπαίεσι, τροφὴ δὲ αὐτὸς τῶν ζώων τα ἄγεια ςὁ λ φἱ» γενν ἡάμά ; 

αἱρᾶσι δὲ αὐτὰ ῥᾷσα, καὶ γάς εἰσμ ὤχισ-οι, καὶ ἄπτο- 
ατέίνασι καταλαβότες» καὶ ὀπτᾶσν ὁ πυρὶ, ἀλ 

Ν ος ) τη 

λα πὸν τὴν εἶλην τὸν τᾶ ἡλία εἰ6 μοίρας διαξήναντες 
Ὁ ν 2/1. ον : α.. τρέφησι δὲ καὶ ο. δἱς, καὶ σιτο μὲν ποιῦνται 

τα αἴγρια" πίγησι δὲ τὸ ἐκ τῶι ὀριμμάτων γά : ὤ, εριμμάτω) γάλα 
/ 

πθεφξσι, νο . : 

Τοῦ 3 ρω. ς - ο αδ- 

υ αυτου κεφαλαίου τὸ πεῶτὼ μέρος: 

, 9 - . Ἱ - αα έ . 

ο λής ας ο» θηρία τὸ μέγεθος ὅσον ἂν Ὑένουτο οι 
Ἄ χαί ἐσι έρυθρα, κηγαβάρει δὲ εἰκάσαις ἂν 3 εἰ . ο , 9 / δν 

δν ξώωτο θεάσαιο αὐτά, πόδας έχει ταυτα μηχίςες, 

αἱ περοσαψάσθαι μαλακά ἐσι, Φύεται δὲ ρα ἐπὶ τῷ 
ἑ) ο” / ι. ω 

Ένδρων τῶ, Φερόντων τὸ ἤλεκτρο). καὶ σἰτεῖται τὸν τῶν - 
Ουτῶ : νο αρ ιώθνκ οι οὖν 

καρττὸν τῶνδε. θηβῶσι δὲ αὐτα δι Ἴηδοὶ κια) ἀπιογ 
ὦ θλί ο. ώ 

ίθσι;, καὶ ἐξ αὐτῶ βάπτηεσι τάσε Φούικίδας, χαὶ 
Ἶ 

τυς 

ο. ο δἷς | | Α | 
Ἐτ Ῥ]ρηα η ος ο Οία επογβία σάς «{ΙΙαπην 2. Χνι, ἷρ 4ἱ. ση ήια]. ο, 91. {4 

:νΠ.ο.ο. 3ΙΠ οἳ θαϊγΏ {Η0{ο]απίς Ἱπάοταπι πιοπτίρας εἰο. ή οἱ 

ΙΝΌΙΟΙΟ΄ 

ἀᾳς ἱπεοίᾶς» απαίε 
ΤΕΠΙ. 

Ῥατνυ]ατπι αὐατηπάαπα ΑΝΙΗΠΙ 

πατο ἵπ εχοε] ες ΙΠαεςεςῇς Σ 

Ώσαι, απατίπα πιαρηϊτιἁο «οσεθς ἂς 

Γιπάατασῖπο «οἱοτε:. Ίπάί 1Η: 
ἓ ποπιίπατε: 1861 Ἡο 

εις ετοις Π αὐΙδ ΠΠ] 

ἵτ ἵπ ῬοΏοπει ἀἰρ[οῖι», 
Γτ ΊΠΟΙ6 {14Υ1 
οπιπίπο {ΕΠΓΗΠΔ. 

Ρετα]αῖς, 
ρια ΤΙςστιπι 1ο]εΠ 
ηῖ αὐάϊο, Ὠϊςσιπ. 
τηασηϊτααἶΏε {4ΠΙΡΡΕΙ 
ἴππαν αἆ νείρεταπι πΙΟΠΕΙΗ 

ΓΟΠΙΠΟ {Ππι]]ς ασε, εἲ πυ]απι 

φ 

ζ/1ώ/. 

ἀο]οτῖς Παδεί. εἰδ. 

9 γεὶ Φαιγτῖς αἀρίηρί {9ἱ6" 
' ως μα δη 3 

«ἁριά «4ο ᾖ0, 1ν. ἐἷε ΠΑά Ὅ τ 
σι 41. “δι ο 

ΤηδἰκαΤΗΙΒ 
πρίρης. πΙΙ- 

ἆ ου 
[μα 1π" 

«4ριά «4ρουπίωή. ἠ/ῆο). άρα
, 

Οἵε[ας Γοήρίαπι τε] αμἶο» 
ἀος πα[ςσί, αἶ]οὰ αρρειειηζ 
τηπία ορἰαία αά {6 ἰταιετεν | 
μπι, ευρίίπι, ὤδ 
απΠείῖαπη Ρᾷ5/ετςβ]θ5 1 
Θιοά {1 πιαῖας ΙΠοξεπεΠῖΗπ! 
μετα εἴἶαπα αἆ {6 «αρΙᾶ5» ΟΥ 65 
τια]α. 

Ά πείαι η πάν εν) 
Π]οβγΙΓεγας αἲὐΟΥΕΡ2 αἴῆέ 

μου υα]ζε αιίεηι ἀῑοὲν υἱθέ 

24ου. ΚΥΠ. 

{121ῤΥ. 6. Χή, 

παιρπιδη». 

ετ οιηπΙᾶ. 
ἵπ Ρτορίῃ 

Ρατ}! 

ος 

6 

ση 4ρυά 1π' 
ς ραπι. 1 ο” 
απἴηπ 3ΠΦΕΠ: 

α]ία ΠΠεΙαΙ[α / 
41ο ]οςᾷϊοδ» 

ὃν παμε” 

“ρι Τοείσοη ελἠ. νι. σοη», 114’ Ἴ 

: άν 

Ομαι 
ο 

ὔ- 

ορ 

4ριά «4ο ση ἐἷε ΛΑ], απἰμας 
2. ΙΥ. εᾳρ. 46, τε ρ 

Ίη εοἀεπι Ιπάια τ 
ἀῑξΙ (ου. [εη. Γαρ.) 6 
Ροπυπιατ: απἱρας α [ος εἴ 
οἷς ΠοΙΠΘΠ ΙΠαΙτητῃ. Γη 
οείρτα Τετο ΒΙπιαπα Παρορί, η 

Ποις {ετατπῃ 1ΠΡ 
ππΗπ πεπηϊπΙ ππο]εά 4 
ΠιοΠε» {εὰ πἶπ]ατι {οΠ4Πΐ- παοπε απ 
ππεπ. Ἱπριαπα Ἱπτε]Ιρμηῖ οφ η 
πια [απ Γετοτυπῃ ΥΙΥΗΠΕ 2. τπῃ 
σε]ειτπηῖ, {ασῖιε εοπεεή ορ 
ΕΠαιίπι ἀῑνήα α . 19” ση 
ει]ατῃ εἰ οὖες αἰμΠί» 
9ΠΙΙΗΤ. 

στ] ζρ δή. ο4β] 

Ἱναίευπτας  1πάἱ8 
πε ΄ᾳµα οππμα 
παῦατΙ ΄ ῬτοαΙπΙο. Ῥ 
ταότα πιο]. Έα ἵπ 4τ 
πο ππαπαπο,  βήρπαπαν,ό 

αἰμπτυτ, πα ́ 49 
1ς .νΕ Ριερῄδααε, ΡΙΠΙΕΕαΦ: υελν: ομῖοθμί 

σοτηοΙΌιΙς 

τετιοτέδαι Πηριηῖ 

βγοήβί4. ο. 
0. Άποεγρή. ο. 17. 9. πάᾶρήβον ενὲ [εργα {η ᾖχερηρε. {αΐρι ο, 15. 4 9" 

ὄΧΟΕΓΦΕ, ϱ, αο, 

ἒνε 

6. υ. ΓπεργβΙ ο, ο. 7. Αδ06βέε ον 3. 

τοπ. 1813, 
ε ΙΠΙΗΓΗ 

ὲς ῥΥΜά 4 

αηϊπιαϊΐα. πό 
σοἱοτε 
οάϊνις. θά 
ὑοσίβηΣ» ΄ αγυπὰεῖὴ 

εἲ 

ΗΡΙΟ2 

Ἱρηρ ση 

ο αοημαή 1113 αόχα υδὶ οπής ος ο μα] εΏᾶ γποεερμα! ο ἦν {ρε 
σοἵἳρ”' ηωη Ἱ 

Ἡ 

ισα : τ ομΠΙ: - 

πας ο] 

-. 

- 

ή. 
: / να 

ο σε δετε 0 ρε - 
ον πιο ο ους φι ο ο α11 

Ελοετρέ. 6 19’ 

/ 

, 

εν ον 
ος Φηιαϊα 911: ; 



Ε αο ΤΑ ος 

εοάεπι ΄ σοἶοτο  Ἱπβσετο Ἰρπεί,  ΠΗπίαν- 
πιο ΄ νε[] οτῖαπι Ῥεπαταπι τεἘί πα: 
Πτας,  Μίταπιυ οπίπι εαπι Ῥετίς, εἴἲ [15 
γετηασμ]ς Ῥα]ομτίτπάίπε Ρτεοφιε 8Πτερο- 
πυης, αμἴμοτ ΟτεΠα. παπι νε οε]ερτ]- 
Ῥης 1 θατάααῖ Ποπ]άϊοι ας. {ρ]επά]ά]ος 

Ἡ ιά (ο εοή. Ἰδγου ο. 50. 

-. ογ]νείπεν αΏπος επῖς πιαρηϊιά]πε πο 
Ἱηξεγῖοτος αραιά Ἱπάος πα[εῖ αεεερὶ, εοδτε 
Τε]4Πο «ΟΙΡΟΤΕ αἱθοδ «εαρίτε νετο Ρρυτρῖ- 
τεο, οσυ]δᾳιθ ογαπεῖς εδίε: «οἴπίατε Ιῃ 
ἵτοητα ϱετετε {εσαπἱουδῖῖ Ἱοπρ]τπάίπε: οι» 
1ᾳς {Πρετίας Ρρυηίσειπι, Ἱπζετας αὐἴεπι α]- 
πι, πιθάϊμπι νετο Ρίαπο πίρτυπι Πε: αἲ- 
4ης ποη ΟΠ1Πες απἰάεπι Ιπάο5, {εὰά Ῥοϊεη- 
ἴοτος, μπι ταπαπατα  αππής αι]ραδάατα 

Ὀτασβῖα .. Πς οοτπᾶ. απο οἴπαταπς, ἐξ 

[5 {ρῇς Ῥίρετα {οἱετα. Ἐκ ος ΟΘΓΠΙ ΡΙ- 

Ῥεπτσπι αἳ Ἱπ(απαρί!ρις πιοτοῖς ἔαταπα Πεμ, 
πεις 6ηπι ἱρεήπῃ  εοπνι]Ποπίραθ σοτΠΙΡΙ, 
ηεςΙς Γιογο. ΠΙΟΙΡΟ Τεηπίατ , ΊΠεαπε γεΠε- 

Οµἱπισίαπι { απ]ά ΡΠΗΒ 
Ῥε[Ἡ]εης Ῥϊροσίε, ἴπν 14 ενοίπείε». ΤΠΠι- 

ας αἆ Γιῃίίατεπι τεάίτα.. Οππι απτεπι σεῖε- 
Ἡ [ο ααἱραδεµπαιε 1π τετῖ Επι, Τα 
ἀοιπεβιοί, αΠα {γ]νείτες, ἵαπι εεῖείᾶ 

[οἨρεάα απϊπιαα, ἴδἱο ΠοΏ Ἠαρεαηξ, Πθ- 
ους {εἰ Ἱπ. ἵθοοτε, Ἡξ {εας: α[πον Γπά]- 
05 σοιπίρειον Οἴε[[ας Ἱπαπῖε, ταᾖς ΡΠπΙΗΠῃ, 
ἴἴδαπο ηῖρης, Ρτάιῖος εδ: ερδάεπιαμε 
{4 απΐ σοπίτερεΠε», Ἰπῖετοϊα 4ποφπε πΙρῖα 
ἄερτεμεπ/πταπι εδ[ε: πεαιε Τε εο5 ζαῑθ" 
το: Π6ίθ πιοάο σοΙΡοΓί5 νε]οσίταῖε Ίοηβε 
ΠΠ]ΕΗΠΙΩΠΕ 6Εἴ6ΙΟ5 8Ππος {πρετατε, Τεά -εἲ 
γε]οσϊταϊο οπἀεπι πιπἰίο εηυὶ εἲ εΙεραπεῖ 
Ῥιφῇατο, «Οὐπ απτεπι. 1Π νίαπι {6 ἀθάθ- 
τυης, ΄τατάῖας ῃεῖπιο Ιπστοάππίιτ, ἀείπάς 
Ῥαυ]απι ἴαπϊῖαπι σοηπΠτπιαπῖατ αἆ «οπῖεῃ- 
ἀεπάμπι Ίτοτ, ϱο5 αὐῑάεπι Ἡῖ αδ[ε(αΙ Ἠ6- 
πιο Ρορῄι. Ῥοδτεα΄απτεπι 4π.πῃ ΕεπΙπΘ Ρὲ- 

Ῥετετιπὲε, ΡαΐΤέεδ εΙΕἴπῃ Ῥυ]ο α Ρατίια {ς" 

η] τ]]]ς Εοτηπῖ. 

οθηίος Πιπιπια ου[οάία υετίαπῖµτ, εοτΙη- . 

ᾳπς σοπιπιοταῖοπες Ἰοεῖ ΙΠάΙῶ ἀε[ετῖςῇ- 
ης {πι  Οὐπι ἆ νεπαιοήδας Τηά5 1ηΥα- 

ἁυπτάτ»  Ῥη]ος 11ο5 αάμις ὥταῖε 1ΠΠΓΠΙος 

α τετρο 11ο ρα{εεπῖες Ἠαρεπῖ, 3ἴπε Ρίο 
εἰς ΡιοριρΏαπε: εοπῖτα εηη]έε απάεπῖ να; 
πό, θ0δ416 σοτπίρας εήτε. Ταπίο {[8- 
Ὡς Μἱ τοβοία ασίίαπε», ΠΙβ]] εἴ ατ 'ουΠ/18- 

το αιεαῖ, απίπ Πατῖπι νε] εοπσεεᾶα:: νε, 

4 ποσα σεφ[επῖτ, {ταπραίασ, ἀπί αἰτετ αἲ- 
τεάτήτ ει εναάαι Ἱπαβίε, εἲ Ρειάαῖατ. 6” 
αυ οσίπι οεῖαπι Ἱπουτ[α Ίατετα ἀπσειρυπιν ἃς 
Ἰασεταπῖ», τπῖ ν]{σεία εβιπάαπτιτ: ες 4Ἡο 

Πε,  υ αἲ «ο ε]τες αρρτορίπα!ατε να]- 

ἀᾳ πιειπαηέ, αΡρτοριπαιαξίο επί ςαρίϊαΙεπα 
Ἱρᾷο ραΠτες εἴ εφι]5 ππμ]όταπα  παΙ{εταΡΙΗΤθΓ 

ἴπξοις. Ῥετρτανίτει «αἰεῖοις Ῥηρπαπί, Έο- 
ΤΗ. ΠΠΟΓ{Ης εβίεηί5 ασετρΙοτες εχ][απῖ, αξ 

᾿αμ]σηυ]ά σοπιρτεπεπάετίηϊ , ζαπάϊεας ἀῑπ- 

Ῥίαης, Ἐκ Πὶ5 αἱ {απὲ οοπΏζπιαϊα οίαῖε ν]- 
05 που «δρετῖδ, ἰαει]ῖς εἰ {αρ]ττῖ ΡεπηαΠ- 

Τήσ, ζατῃος ϱοτήπι αποά αππατισαπιο πῖ» 

ἂπά(πααμαπι είσα]επίθ. | 

λ ” 
; 

Αμμά 
1. ζεί β]έγαφµε ἴ ἐἈοΥΦέ. /ῶρτα 6. 95. 
6 α)ἠ] ἐκτρέφαι. 

νο ο ο Το τΑ.. 968 
« ε σν ον ο πα ο» ο ΑΔ 2 

τες ὑπ' αὗταιρ χιτῶναε» καὶ πω ὃς τι ἂν ἐέλωσι 
” . 2 Δ ο ' ζ ο 

ἄλλο ἐᾳ τήνδε τὴν χρόαν 3 ἐκτρίψαι τε καὶ χρῶσαι" 
΄ Ν .] ς ἃ ο» ο ω 

κομίζεται δὲ ἄρα η. τοἰάδε ἐσθης κα) τῷ Πεβσῶν βασι- 
ο» ἡ 1 ον ν δω οω ” 

λέ. καὶ τόγε εὐειδὶς της ἔσθητος 9οχει αυμασόνν καὶ 
» η ον τω ρω 

ἀντικριομένη Ύε τοῖς Περσῶ ἐπιχωρίοι», χρατέι κατα 
Δ Ν / / ζ πολὺ καὶ ἐκπιλήττει, ὧςο Φησι Κτησίας. ἐπεὶ καὶ 

. 3 ; ρω τω ὁὸς / γ λ 
γῶν αδομέιων τῶν Σαρδιαικῶ ὀζυτερα τέ έσι καὶ τη» 
λαυγεσέρα. 

λ ου» ο» ον ο 

Παρὸ τῷ αὐτῷιο» τῷ αὐτῷ βιβ. κεφ. 1β. 

3 9 

Όνους ἀγρίουε οὐχ, ἐλάττονας ἵππ'ων τὸ µέγτθος ο 
3 Ἱ. κ 3 : 2{ Ἰνδοῖς «γίνεσθα! πέπυσµα]. καὶ λευχοὺς μὲν τὸ ἄλλο 
ων οω / Ν . 

εἶναι σῶμα», τήν µε μὲν κεφαλ)ν ἔχειν πορφύρα, παρα» 
} κ» / 3 9 ον ο 

πλησίαν' τες δὲ ὀφθαλμούε ἀποσέλλευ κυανῶ χρόαν: 
/ ος νὰ ο / / ας. λλώχ. 

χέρας δὲ έχω ἐπὶ τοῦ μετώπου, ὁσον πες Το μέ- 
ς / λ ἡ ὰ 7 α. 

γέβος καὶ ἡμίσεως πθοσέτι, καὶ τὸ μεν κάτω µέρος Του 
/ 9 / νοκ» / ο ον 

Χέρατος εἶναι λευκό’ τὸ δὲ ανωτέρω, Φοικου’ Τὸ Ὑ6 
λ / / εν 3 λ οω ο» ’ 

μὴν µέσο, μέλαν δενῶ». ἐκ, δη τῶνδε τῶν ποικλῶν 
; . Δ 3 ν ο» 

κεράτων πίνευ Ινδοὺ, ἀκούων καὶ ταῦτα οὐ πάντας» 
2 Δ Ν ο .ν ἀλλὰ τοὺς τῶν Ινδών κρατίσουε ἐκ. διασηµάτων αὐ- 

ωά λ : ολλ «γ. τοῖς χρυσὸν περιχέοτας, οἱοεὶ Ψελλίοις τισὶ χοσμή: 
ς . / να 

᾿ σαγτας [βραχίοία ὡραιο ἀγάλματο». Χαΐ ΘΡασι γόσων 
3 / 2 «Λο ο, / λ » / ἀφύκτων ἀμαθη καὶ ἀ προ γωέσθαι τὸν απ'ογευσά- 
µεον ἐκ, τοῦδε. τοῦ κέρατος᾽ μήτε ὙὰςῬ σπασµῷ λυ- 
ο» Δ ου Ἅ / ρω / κ, Ἕλον ανν, / 

θηναι ὧν αὐτοι, μήτε τῇ καλουµένῃ ιέρᾳ Ιόσῳ» μὴ” 
ΑΝ δν ον τς» "Αμμμ Δι λεω, 2) 1 

τέ μὴν δαφθαρηνα Φαρµιάκοίϱ, ἐγ' δὲ τι Καὶ προ 
- | : ον . 

ών ο - : ον ον ὰ 
τερο ᾗ πεπωκὼς κακόν, ἀγεμεν τοῦτο, καὶ ὑγια 

σοῦ 

; ια ] 

γωέσθαι αὐτόν πεπίφωται δὲ τοὺ; ἄλλουε τοὺς 
Δ 

ἀνὰ πᾶσαν τὸν ΥΊν ὄνους καὶ Ἠμέρους καὶ ἀγρίου» 
χαὶ τὰ ἄλλα Τὰ μώυγα «)ηία ἀφραγάλους οὐκ, ἔ" 
χε, οὐδὲ μὲν ἐπὶ τῷ ἥπατι χολή. ὄνους δὲ τοὺς 
μδωὺς λέγει Κτησίας 1 τοὺς ἔχωτας τὸ χέρας ἄσρα-- 
γάλουρ Φορέῦ, χαὶ ἀχόλους μὴ εἶναι. λέγωται δὲ 

/ π» / ς 8 

µέλανες εὔῆαι ὃι ἀςράγαλοι, καὶ εἰ τίς αὐτοὺς συν» 
τρίψα, εἶναι τοιοῦτοι τὰ ἔνδον. εἰσὶ δὲ καὶ ὤκισοι οἵδε 

οὗ µόνο τῶν ὄνων, ἀλλὰ καὶ ἵππων, καὶ ἐλεφώντων, 

χαὶ ὑπάρχονται μὲν Ἠσυχή τοῦ δρόμου» κατὰ μικρὰ 

δὲ ἐπιῤρώνυται. καὶ θιώκευ ἐκέΜο, Τουτο τὸ 
ο νο τω. ον 1 4 μοι , λ 

ποιητικό µεταθέν τὰ ακίχητά ἐφνι ὅταν γε μὸν 

ὁ θῆλυς τέκοι, καὶ περάγήται τὰ ἄρτιγυὴ, σύνο- 

µοι αὐτοῖς δι πατέρες αὐτῶν γύοται, Φυλάττωτες 

τὰ βρέφη, διατοιβα, δὲ τοῖ ὄνοις τῶν ᾿Ιηδικῶν πεδίων 
τα) ἐρημότατα. ἔπιόγτων δὲ τῶν Ἰδῶν ἐπὶ τὴν ἄγραν 
αὐτῶ, τὰ μὶν ἁπαλα χαὶ ἔτι παρὼ, ἑαυτῶν γέµε- 
σθαι κατόπυ ἐῶσν, αὐτοὶ δὲ ὑπερμαχοῦσι, καὶ ἐπί- 
ασι τοῖς ἰππεῦσυ ὀμόσε, καὶ Τοῖς Κέρασι παΐουσι, Το- 

η ὃν οὐ Ἅν ω 1 Φν : 
σαύτη δὲ ἄρα Ἠ ἰσχὺς Π' τῶνδέ ἐσι, οὐδε ἀντέχει 

ων ' ο ορ ”/ 3 οί», 

αὐτῶς παιόµεω, ἀλλ’ εἶκει καὶ διακόπτεται, καὶ 
ολ. ο ρα δη «νσο-δς Ἀωα. ην 4 
εαν τυχή χατέθλασαι » Χαὶ αχρέιν ἐφθ, Ίδ δὲ χα) 

ο : αν / 

ἵππων πλερα ἐμπεσώτές διέσχισαν, καὶ τῷ 
4 χ ς ον ο» 

σπλάγχνα ἐζέχεαν. λω τοι καὶ ὀβῥωδουση αὐτοῖο 
ς ο» λ / ο 

πλησιάζε οι ἱππέις. τὸ Ὑαβ Τοι τίμημα του Ύγε- 
/ ᾿ / ου 

γέσθαι α'λησίο, «9άνατός ἐσι οἴκτισος αὐτοις, καὶ 
ἃ 1 λ να ἆ Ὃ 

ἀπόλλυται καὶ αὐτοί καὶ ἵπποι, δεμοὶ δέ εἰσι καὶ 
/ ; λ ο» ο 

λακτίσαι, δήγµατα δὲ ἄρα ε6 τοσοῦτον κανλεί- 
τος δι λος, ο ο βώνο, 

ται αὐτῶ, ὧᾳ ἀποσπῶν τὸ περιληφθεν πῶ, ζῶτα 
λ ο” 3 Ἀ . ως ο : 

μὲν οὖν τέλειω οὐχ ὢ) λάβοι, βάλλοτα! δὲ ἀκο-. 

τίοις καὶ ὀΐφοῖς, καὶ τὰ κέρατα οὕτως τα εξ αὐτῶν 
Ἴνδοὶ νεκρῶν σκυλεύσαντες » 
δὲ Ἴνδων ἄβρωτόν ἐσι χρέα’ τ ῷ 
εἶναι πικρότατω. εν 

δὲ αἰτιο» πέφυχα 

Παρὰ 

ως εἶπον περέπουση, ὄνῳ 



--ᾱ, 

7οή 
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Παρὰ τῷ Δἰλιαιῷ περὶ ζώων ἰδίότ. οὐ 
τῷ ἐ. κεφ. Υ. 

Ὁ ποταμὸς ο Ἴνδὸς ἀθηρός ε σι, μόνος δὲ ς 9” αὖ- 
τῷ πίκτεται σκώλαξ Φασί, καὶ τὸ μυ. εἶδου αὐτῷ, 
ὁ ποιον δήτου χα] τοις ἐκ τῶ. ̓ξύλων Ὕθνωμθοι τε κα] 
τρφομθοῖ, ἐπτὰ 9ὲ πηχῶ Τὸ μήκος πρήκουσυ Ἡ 

5. εὑρεβειεν σι ἂν χα] ' µείζου» ἐ έτι χο] ἐλάττου». 
υπὸ. πάχος δὲ αὐτῶν» δεκαέτης παὶς γεγοὼς μόλι 
ταις χέρσι περιβάλλευ ὁ ἀρκέσειε, τούτοις ο) ἆ ἅνω μῶν 
εἷν ὁδοὺς προσπέφυκε, κάτω δὲ ἆλλορο τετράγωνοι δὲ 
ἄμφω, πυγόνος. τὸ μήκος, Τοσουτον δη ἆ ἄρα, τῶν ὁδόγ- 
Των αὖτοις τὸ κράτος ἐς παω ο τι ὑπ αὖτοις λά- 
βωσι, συγτρίβουσι { ῥάφαν ἑάν τε ἆμερο ζδω ὃ Ἰ ἄγριο, 
καὶ μεθ ἡ ἡμέραν, μὲν κάτω» καὶ ο) οῦ (’υθώ τοῦ ποταμοῦ 

διατρίβουσι, τῷ πεηλῷ. χα] τή ἰλύέ Φιληδοῦντες, κα] 
οὐτέώθο οὐκ. εἰ εἰσίν ἔκδηλοι" ύκτως δὲ προΐασυ ἐς τὴν 
9, καὶ ὅτῳ ἂν ποιτύχωση ὴ ἵππῳ, Ἰ βον ὃ ὄνω, 
συγτρίβουση αὐτόν εἶτα σύρουσι αὖρ τὰ ἑαυτῶν ν ήν 
καὶ ἐσθίουση οἱ ο τῷ ποταμῳ' καὶ πάντα βρυκᾶσι τὰ 
μέλη, πλὴν της τοῦ ζάυ Χοιλίας. εἰ δὲ αὐτοὺς χα) 
ο) ἡμέρᾳ πιέζοι λιμός , εἶτε κάμηλορ πύοι ἐπὶ της 
ὄχθης, εἴ τε βοῦο ὑπανερπύσουτες καὶ λαβόμυαι ᾱ- 
χρων τῶν χειλέων μάλα ἐὐλαβῶς, η βιαοτάτη : καὶ 
ελέει ἐ ἐγχρατεῖ ἐ6 τὸ ὕδωρ ἆ αἴγουσιν κα | δένπνον ἴς ἴσχου- 
σι. δυρὰ δὲ ἑ έχασον περαμπέχει Τὸ. πάχο καὶ δύο 
δακτύλων, ἄγρα δὴ ᾳ ποτ αὐτῶν χα] 3)ήρα τρόπον 
τόνδε τετέχνασ-α’ ἀγχισρου παχὺ καὶ ἰσχυρὸν ἁλύ- 
σει σιδηρᾷς «εροδηρτημενο καθιᾶῖσι» προσδήσαντες αὐτῷ 

«Ἀευχολίνου πλατέος ὅπλον, ερίῳ χατειλήσαντες καὶ 
τὸ ἀγκισρον. χαὶ τὸ ὅπλο» Ἱ ἵνα μὴ Φιατράγι ὁ 0 σκώληξ 
αὐτά. ἀναπελέξαντες δὲ ἐς τὸ -«γκΙΦΡοΥ ἄρνα ἡ έριφο, 
εἶτα μάτοι εἰς τὸ τοῦ ποταμοῦ ) ὕδως μεθάση. έ χοται 
δὲ άφθῥωποι. τοῦ ὅστλου καὶ τριάκωτα καὶ Ἕχασος τν 
κόγτιόν τε οηγκύλωται : καὶ μάχαιραν παρήρτηται, 
Χαὶ παράκέίται ξύλα εὐτρεπη, παίων εἰ ἰ δέοι, χρανείας 
δὲ ε ἔσι ταυτάν ἰόχυρὰ ἀἄγαν, εἶτα περισχεθέντα τῷ 
ἁγκίσρῳ ; καὶ Τὸ δέλεας καταπιότα . τὸν σκώλήηκα 

; Ἕλκουσι, Ἀηραβέιτα 9ὲ ἆ ἀποτείνουσι» καὶ πζὸό τὸν εἰ” 
«λην κρεμᾶσι τριάκογτα ἡμερῶν, λάβεται δὲ εξ αὐτου 
Ἔλαιον παχὺ εἰς ἀγγέια κεράµου, ἀφίησι δὲ ἕ ἔκα σον 
ζδο εἰς χοτύλας δέκα, τουτο ο) τὸ ἅλαιον βασιλε τὰν 
Ἰπδᾶν )κοµίζουσι,. σημέια ἐπιβάλλωτες, ἕ ἔχου γὰς αὖ- 
του νοχ οὐδ᾽ ὅσον βανίθα ἐ ἐφείται, ἀχρέιο δὲ ἐ έσι τὸ 

. λοιπόν του ζώου [σκήνος, ἕ ἔχει δὲ ἄρα τὸ ἔλαιον ἰσχὺν 
ἐκείνην" ὄτυα ἂν ξύλων σωβὸν καταπβησαί, τέ καὶ εἰς 
ἀνθραχιὰν σορέσαι Ἀελήσεις, κοτύλην ἐπιχέαν τοῦδε, : 

υξάφεις» μὴ πρότερον ὑποχέαν πυρός σπέρμα᾽ εἰ δε 
καταπρήσαι ὔθρωττω } Ἡ ζω, σὺ με ἐπιχαῖς. τὸ δὲ 
παραχβηµα οέπρήσθη. τούτῳ Φασὶ τον Περσῶν βασι- 

υλέα καὶ τὰς πόλει αἱρέν, τας εἰς ἔχθραν προσελθού- δ- δαν οἱ, καὶ μήτε κριόνν μῆτε χελώνας, μήτε τὰς 
| ἄλλας ἐλεπόλεις ἀναμέγεν ἐπεὶ χαταπιμπῃς. µρη 

ζο5 

χθ, ἀγγέα γὰς κεραµεα, ὅσου κοτύλην ἔκας ον χωροῦ- 
τα Β ἐμπλήσας 4 αὐτὰ χαὶ Αποφράξας» ὤωδο εἰς 
τὰ» πύλας σφεδοκᾷ" ὅ ὅταν τε τύχη Ἀυρίδω, οι τὰ με. 
ἀγγέα προσαράττεται καὶ ἀπεβράγη», χαι τὸ ἔλαιον 

κατώλισθε' καὶ τῶν 9υρῶ πῦ κατεχύθη, καὶ ὶ ἄσβε- ν 
πό ἔσι, χαὶ | ὕσ λα δὲ καΐει χαὶ ἄλθρε ιν μαχομέρους, 
καὶ ἁπλησόν ἐ έσι τὴν Ισχύ». κοιμίς εται δὲ λα! ἀφαί- 
ζεται πολλφ Φορυτῷ καταχνθώτι» λέγει ὁ Κήδος 
Κτησίας ταῦτα 2, 

α΄ αὐ) αὖτοῃ, 

Ὅπὶ οτι {ες πας ἆθεπδ ΙΠεδῦ » 

Ὅ 160 ἀείπὰς Ἠαπο σαρτΙΠΙ ᾶ 
-τταξξυητη 

ψε]ῖς ναι αἰῑιά απίπια! 

Ηκο Οτείίς ΟµάΙπνν 

Νοισι»” : 

«4ριᾷ «4εΙοημη 0. ν. - πω 
αΗ4/, ο. 8. 

"1πάμ5 Αγία Ῥα[ατυπι αιαπᾶ .. 
δδι, {οἰμπα 1Π. 6ο πα[αί νείπεπι υπὲν ἓ 

«ἴεππαπε εοτΗπ αἱ εκ Ιβπο Ἑἰευι ιά: 

αἰπίυς, Ββετεῖθ., αἆ  Περίεπ ον 
Ἰουαίεαάίπεπη ετ 6ο απιρία5 Ρτοσεάεῖξ. : 
οταςΏτιάίπθίη ἀθσσπι αΠπος ΠαϊΦ ΡΕ, κ : 
πίρις. ν]κ εοπιρ]εξὲῖ απεαῖ. ΝΑ την. 

τὶ αἰτοτ, απιῦο αυαάταπρυ ουδίά [ασε ο 

Εἰειάίπεπι μαΡοηῖ : ισα ναᾖάϊν ολο αι ας 
εὔπαιιε΄ απ]π]α] 15 οοπηρεεΠπὲ Ἠψ' ο ο. ος. 
Πνε ἔεταπ,  Γαοϊπιε αοπῖεταΏ ώς 

ἁἷα πια Ἱπ [οὰε Ευπ]Π]ς. νεο ὁ ια 
δαιάεης εἰ Ἰαίταης: Ἡ ο ης πει 
Ρτοσεᾶῖξ, αἳ ΙΠ αιο ο αβηυπ ᾿ σ0Ἡ- 
εφπαπῃ, γε] Ῥουεπα, νο] αἰήε το ἶπ 
Πεῖτ, αἴᾳιπε 1π {15 [ὰος ααήε» εχεε” 

πιοτᾶ οππία, ος πις Ῥο ἂῑς εἶαπι ῄ [- 
βνε, Ρος 1Π. τί» 

πα ο ρμβο κο 

Ώιπιεῃ αρῄταίας, 
Ρίο νεπῖίτα, εχεάΙ. 
Ίπε Ῥτεπήτας, ᾖνε εαπιε]αθ. 
ρα Ὀϊρίε, νΙο]επεδβπιο ο [ο 
Ότα. πιοτάίσιμς «οπρτεμεβαΙΕ ο 
ἵταξτα ἵπ αθπαπι αὈτερίπη εαϊ ο” 
1 ἆποτήπι ἀἱρίεοταπα οτισβιμδῖηε ον, Πα: 
Ἰπαπιος] απίεπῃ πιπολἰπαιοπε εβρ. α αἱ 
ππηπι τορι{ήπῃι αἆ επ ο Ἴαιο- 
δαπε, αἰππξο εΠαπι ΤπΠε ορ τοι {7 
ααε Ιπο, ].απῖς απτεπι Εἰ 8, ο]. 
Ώεπῃ Ἱηγο]νιπὶ» πε 4 Νοε ΗιΕ 
ἄεαίατ. Τιπι αρηάπη ο 
εερτατη 11 ΠαππυΤη ἱπρισαπε | Ε τη Παρα 
ψίιπ ἀεπηιιιηῖ. Τηρπα Ἡ ο 

Επι Ἱασμ]ο, 1Ο0Γο πέος μα να αμ 
δί αἆ ἔππεπι αἁῃαπι. 
Γαάςς. Ῥεηα τοραῇ. { ρείεᾶν. 

τν κ. να 
εἠ[απι α Τοἶεπι Ππαπεν Αλ 
δεν ναία οαδ[1πι οἰεώπι, λα δν 
Π νειπιες 4ιῄπαΠε ο]εῖ ο ια 4βΡο.. 
ἀπσά απἰάεπι ἱρθαπῃ τεβὶ Ἴ οπίαι 0 
ται» ναῇς οὐῃ επί. ναοί Ἆ 
επίαπαπι νε] βτταπα σα 'ς Ηήι 

σεῖ, Οοτρίς πομααυπα ιο 
6α οσί. νὶ οἷοίν ἴϊ Ππε Ἡ αρ 

Ἱπ[ιία Ἠειηῖπα αμα ει 
ων ο] ] σα . ἡ 

σετνήπα «εοπιδηταῖ, όσο. ΤΗΠῃΙ 
ο τ . :ε” 

να
 π. « 

πε ος Ιπεαάεδ, η ο : 
Παριαγεήι. Ἐοάεπι ο πι ἵ 
6επι αἰππῖ πα ο ΙΤ προιόν 

στ τε ορ ο ος δα αὐε απεῖες» τω πα αν ος μΠ 
Ρε]ίσα  τοιπιεΠῖᾶ. Ῥας εσία, παπι τὰ Ἱ μίεα 
ΠεπΙην σαρασία παίατ 
ἕτα ἵπ Ροιας 18611 πιρυσιν 
4 Ῥοτίας ́ αῑία ηβαπάϊ 

. κ ρωςς ἀε]αρδιπα. Ίρπεπι ος ΑΠ 
{Ππσιϊ ποι ῬοδΠῖ” 

τάδῆϊς μας “Ῥοπήποι πα ή 
τετ οτι ἀπ. νο ῄς 
τηπίτα πι ος νο, ασιβ εὔ 
ΤΠ εε νῖσου σοπνειπαέ» 

πα ᾽ πλ «ΦΡ . κ Ὢῷ 

οσο | Παρὰ ας λλη “. κε 
μας , ᾿ ολ 9 : δν ἄμες ο) . 

ον Έπος, ελ ε ὡς πρβ. ο απο. 21. ο ο, 1. 6 «ε[ζγ{ρΗή είς ο. οἩ. 4. Άκαγβί, {πας ο. 11. ο ορ" 



| 

Ἡδ. {μὲ 1 ΑΙ ιά 

ρω «{Ηἱσομηι /ήαὔ. ΠάγΑΝ. 

θε ραπ ρις Οέεβαπι, παϊταῖε, 6ε[ο 1π.Τη- 

αἷα Ραϊιάες, παπι αὐ Ιπίιεξία οπππῖα 46’ 

πίτας: σαι 6ἳ απ ἵπ θεα ει Μεάία, 

ἀεππτὸ αὐτὸ» ἀτέ ἐε Εετοι εἲ Π απῑά οΡι- 

Ύπμπι Ιποῖάαι, τεξαπι εἰῑαί: ππεετΙ απζεπι 

γιηΠρῖῃϊ αἰδῶ. ααπίς 1π αὖα [889 ἀϊεραβο- 
η ο ο... - 

Τ Ιδοήοε εν ἐς φις ας ος υήδ» 
Ἰοσως εἰ ἰομῦής ΗαΡΗΙῶ 

σε[ογΠΜΗ". 

Έοπέ οδἰ αριά Ἰπάος, αἲὶ παϊαπέθο 1η Εεζ- 
ἕατη οἸασυ]ατατ απαῇ αἲ ἹπΠτήπιεηϊο: εξ παῖ- 

ταὶ Οτε[ία. Φα ο. 

«άρηά ο1ῥοπ/ ᾖἱδ. 
βεοβγαρῦ» 

ὃς τὸ ών η ΗΙλμής Φα η. 

Οιεῄαπι νετο ΟπίάΙαπα ορ/ετναδίε, {οΏῖεπα 

ιν ΕΣ ο ο 

ία 

απεπάαπι εδί[ο»- αμἱ α4μασα. τηβίεμπάαπε, 46 
τηϊη]ο Ῥ]εηαῖα 1π πιάτα Επ ας ας 

«4ρμά 4 πο Μι ΙΓ αὔ. αγ γΩΙ. ο. 
ας εν κ νο. ο ὁ ολλ 

Οιοβαπα (εῄοτο, ἵπ ΑΕελορία Εοπίοπι ᾱ- 

αμαπα Πάδετα πίίαΤ εἴππαρατίς τµδεητ
ετΏ, απθρ 

Ροῖα γῶσοτάες τοάᾱατ. 

δα εἰ δη 

Οτε[ας. πατταῖ Ίπ. ΑΕ ορία Γοπῦεια 658, 

εοἶοτο οἰπηαδατί Ππι]επι, Ῥϊρεπίες νεο εξ 8ο 

τηθητς αἰίεπατί, ἀάεο Πῖ εξ ϱυ οἶατῃ Ῥετρθ». 
Ότατίηῖ εἰοαααΏΡΙΣ. κ δν 

ς κε Ἡ καρεος μδος. 
μμ. ; ο λα, νο ὃν ο. τν . ὃς ο 4δ .. 

- τ : - κ : ο ο -. 3 νο. -- . . ο. . ὠ κο. «κ ν ιά ς ορ 

το ος ήπίων ἀδι ἄχχι, ὃς δι 

! 

ΝΕ Ν ΤΑ - 666 

Παρα τῷ Ἁντιγόνῳ» ἱσ-ορ. παραδ. υγ. 
εδ. / 

ἱσορι ρζέ. : 

Περι δὲ Ἀϊμνών Ἐτησίαν μὸν ἐς ορ λέγετάι τ τῶν 

ο) Ίνδοιο λιμνών, τν μὲ τὰ εἰς αὐτὴν ἀφιέμοα 
4 καταδέχεσθα|, καβάπερ τὴν οὗ Σικελίᾳ, καὶ Μή- 
ὃυι, πλὴν χρυσίω καὶ σίδηρω καὶ χαλκόν' καὶ ἄν τὶ 
ἐμπέσῃ πλάγιο» ὀρθὸν ἐχβάλλευ" ιάσθαι δὲ τὸν κα- 
λουμέρῇ λεύκην, τῇ δ]᾽ ἑτέρῳ κατὰ τὰς ἰδαζούσάς 
ἡμέρας ἐπιπολάζεῳ ἔλαιον 3. 

δε) ο - / ο ή 4 : νο 

Ἐκ τῶν Σωτίωνος τῶ σποράδῳ περὶ ποταμῶ 
καὶ κρηῶ κάὶ λὶμνῶ) «αράδοξολόγούμένω». 

Ερήνή ο) Ἰνδοιεν τοὺς κολὐμβῶταξ ἐπὶ τὸν 3. 

εκβάλλει ὡς ἀπ ὀργάνου, ὡς ἐσορε Κτησίας. 

ο : τν ας δν ἡ ' ου 

ος παρὰ τοῦ Στεάβωνος οὗ τῷ ια’ 
| αν γέωγβαφ. 4 : 

ον ο σσ, κ ὦ  ϱϱὁ ., 
ο Κτησίαν δὲ τὸν Γηίδιον πηγἲν ἱςσὸρέν ἐκδιδοῦσαν εἶό 

νν / 3 λ 1 κ πώ : - 

Ὦμ Οάλαττω ἔρευθες, χαὶ μιλτῶδες ὕδωρ 4. 

. κκ, τα . ς 

 ταρὰ τῷ ̓ Αγτιγόρ ἡ-ορ, ἀάραδ. ῥξ- 

ἘΚτησία δὲ (λέγειν) τὸν οὗ Αἰθοπίᾳ τὸ μὲν ὕδωα 
ὄχι ρυθρὸ, ὡσανεὶ κυνάβαρυ τοὺς ὅι ἂπ' αὔτηά 
απιότας, π'αράφροϊα» γίγνεσθαι δν 

Πάλι δὲ τῶ Σωτίῶνὸς, 

Κτησίας δὲ ὁ, Αἰθωπίῳ κρήνη ἱσορ τῷ χεὼματὶ 

χιγάβαρι παραπλησίαν τοὺς δὲ πίνοντας ἀπ' αὐτῆρό 

παραλλάττευ τὸν διάνοίαι» ὥγε καὶ τὰ χρυ
φίώ» εξ 

πραγμέαὁμολωόθ, 
μμ . δι τω ον λα. μάνέ 

4 
3 
3. 

ο ποσθς[αήας πιοάμς, πο Ιγπυρβαϊος. ασατ, αφ {π ΔΕἠΠορία αοσϊάετε 1 αι 

ἔοητθ τυΡΙο Ρίσεπίπε Θιείας {οΠριε, 

5.3 
ή 

᾿Οἶεβας εαᾶϊε Βίάεν οσα] [ασηατη 1η 1πάϊς, 

ον ος Πες 12. ψΠ. ζᾳῥ. ὃν ο. πο 

η {δ'μίε]υ 

Ίῃ απο πἰβ]! Ἰππαέεξ, οπιηῖα πιεγραπεᾶῖ 

οί 

ση πια] απ τείη πιοβΏ δις (πάς) Εεπαό Ποποιηυία σαρίᾶθις οπη]ηῖς, Γετατάπ! Ρε]]ρις νε]ατῖ, Ὅτο 

νοσς Ἰαταιαπι εάετςα, ππρϊδας ατπιαϊαπι νέπαῖα εἴ απςαρίο νείαϊ,  Ἠοτατῃ Ἱπρτα οεπῖαπι ν]α]πι] 

πη]ία 6 Εαϊφ[ε ρτοδεηίο {8, ΟτεῇαΒ {οΠρίε: εε 

τα, Ρεπῄτοδαιε εοπ{εβῖπι «απείσετε Τ9 Τέδίη 
ἵπ απαἆατα σεηίε Γπάια, Εεπιῖπας {εππεὶ η νῖτα Ῥατε» 

οπίπαπα σεπᾶς, αωῖ Μοποίσε] νοεατεπίας, Πηρι]ῖς 

ετατίρις, πίτα ρετη]ς]ταιῖς αά {αἰταπ1: θοδάεπιαιε ὃ 5εἰοροᾷας νοσατῖ» αποὰ 1π πιαϊοτὶ οίτα Παπ 

Ἰασαπτος τεβαρίπῖ», υπαθία [6 Ρεάαπι Ροῖ
εραηΐ: ΠΟΠ Ίοησε εος α Ττορ]οᾶ]τῖ αρεδίε. Ἀωπίαεαπε αὖ 

μὶς οεεἰἀσπίσπι γετβι αιιοδάαπι Ππς εετνῖος, οσυ]ος ἵπ ἠαπηετῖς Πάβεητο». 
ο ο ψ 

ο αίάεση, 

-.Όιεβας ϱεΠίεΙη εΧ μ9 απφ αρρε[αῖατ Ῥαπάστα, 1Π εοπνα]ηδίφ Πταπι, απΠο8. ἀπεεβον ν]νείε, 1ὰ 

Ἰάψοπια σαπάΊάο εαρῖ]ο, απ ἵη [επεέτατε π]ρτείσαι ». . Όοπιτα 31105 απαάταροΠο8 ποπ εκρεάετε αΠ- 
Ώσς, Ἰηηέχος Μαοτοδίϊς, 4αοσαῖα {επίπΘ {επιεἰ ραπῖαπες Ίάφπε εἲ Αραϊματομίἀε» εΓαά]τ, Ριαίετεὰ 

Ἰουυ(ῆς ϱο» αἶί, εἴ εσ[ε ΡεΓηϊ6θδ. 

τ. Ίο ἡ αδἡ {ει (ασισοζης Οννομδάτο Πέ Γα]]ογ. εομέε παβᾶδό 

ο, «1. ος Νους 4 Βλωτρε, /Πά. ο. 9ο. ή Ὅας Φμομε ῥαδες» ειεπάα: {με δἱς 

Λ. ἐκ «4γιεπηίάογο Ἡρ ἠλα}ή μύγο ἐγσάὴς ἦσε φέγαζο, η «4μ1ἱρομις ἄεοετρ/!. 
μὴ κατα. ἆ- [ήῤγας βίο, κο Ιπά. 6» ΤΕ. 
ἐγΜέπεγο αἱ οἳ 14. ηάΐΐο, εποζ/ρᾷ. ἐοπ]εβία {δή 4. ούοηο.. οἱ 

ὃ, Οἱ Γαρηιεπίώι ελΑὲ 4ῤΜά Πρηρουγαμίοπε 10 σκιάποδες, Φοά 110 αῤεη)ης. 
π το ο. 9]. 

εστρί, ς 8]. 

{ήεη; 

ων ἑκλονῇ εἰ Ίπος /εὔμεης ΓΓαβηιεή- 

: δὲ ογ1ε 

6, Ἐχοετρι. 1πάΐς, Πάρτα ς. 90.. Ἅ Ες 

9. εν. 

Έττιτ 

ῥού 



’ ο 

δ66 ΕΧ ΟΕΕΒΙΑΕ Όνα16µ.8Η 

ὁ 4. νο να ταδε 4ὔ, Αχχνιι. ἐᾷλι..., ἅ ον ἂς ο ω. 
δα. Άλοις ἃ σιεῖ Ίας Τη ὰϊς μαδή εσ[ε Ἠγροβαταπα, 4:ο νασαρί]ο βσπίβοεία: ὑπα΄να[α [οκὸ Αι ωὶ αν 

{ερτεπιτῖρπε ἵπ. εκοτῖνιη Όςεδῃυπι 1ηΧτᾶ πποηΏῖεπι (Ινε[τεπι ατροπίρις εἰ Ην ρΝι ο. 
δοσεν ξ5 μας αν. ον Ἄρρε]αήομε, 4 ο Ῥιμ]ος, Πιαν]αν, αδΗβ ση νο δα. 

« : . τας ύ η, 

λωκιθὸς - 9 τῷ ά ἀλῶς. ἑποβας. λόγῳ.᾿ - Ἐ μοίσηω υἃ - ος ὅν μ 
Ὑ ιοί δ ον Εοη Ἂ μον οβοπί ος 2 ν 

κ κφηράάς ή 9 ἠΚηισύχεω, ὁ 0 Κήλος ο συέχοινε π ως Οἱοβοσἰή ρύης, ον . 
της ̓Ἰνδῶν χάραςς λαὶ τῶν παρ’ αὗτοις, ἃ μήτε αὖ» ρᾶς α αν πε, αᾱ Ὠία ος Ίβθς Υὰ να. 

ο ὃ . ' ΡΗ μιος ι 3 ε. ν ο ΗΝΒ ) µ ν ν 
τὸς εἶδει, μήτε ἄλλου εἰπόντος ἤκουσο, | ποῄος ο οπς απανίε,  ο . 

νε δα κ κα ος) Ἡ το Ἀνεέβωι ος τῷ γω Γκαρ, δν ας Ε1άβἠ η 
Θες δὲ εξομολογέϊται φήσας», ὅτι καὶ μύ- Ἔμόοροτυρ π επι 4 είς . 

σους ο) ταις φορίαις. σα κράττο } 9) Ἡρόδοτος, 1. ο οι μ]ας, ; Οικ . ΡΗΩΑ 
χαὶ Κτησίας, πα Ἑλλαήκος, καὶ ὃ οι τὰ ας συγ: [εοβηῖηϊ τς -- ης άγωτε, | τν Ιπάϊσαταπι Ὃ ο Ηρτοι! ο πό . 

. ο... 

Ἰωάνης ὁ Τάαζν χίλ. ὅ, φίχ. λλῳ ος πηος ! ἳ 

Ὁ Σκύλαξ οὗτος γράφει δὲ χαὶ ἐὅτερα µυρία, - ον η (αγανάα , Ες, 
Ἠφί γε μοοφθάλµων τε, καὶ τῶν ον. ο ολ. Αμ ος 
Καὶ ἐ ἐκτβαπέλων ἄλλων δὲ. μυρίων. φέαμάτων. - ο Ἅ4υπυ ημόν ας εν 
Ταυτά Φησι δὡ ὦρ ἀληθη . μηδὲ τῶν ον. ...) Ὃ να Ἡ 
Ἔγὼ τῇ Απορία δὲ, ταῦτα Ῥευδη. λομίζων ἴσο αἩ]οη ῥ6Υ Ιπεβεῖρηὶ . ζο7 Ὅτι ὃ' εἰσὶ τῶν λαθών, . άλλοι Φασι μυρίιν " ου 4111 2/ πε ας. 
Τοιαῦτα,, καὶ καμνότερα ἑάσασθαι τα ιτ. ο Ίσα, αἴμις αὖ/ εδ 

| Κτησίας, καὶ ̓ Ἱάμβ λι ο» Ἡσί / Ύ ο Οείας, εἲ Ἰαάῤμίω, 4 ν) 
ο τ. ο. σα πε ας 

ο. ναπίεαεὶς. ἀππϊεαιον... . ῷ 
εταπῖ {αρίεητες, Εαθε]ίας Ἡ νο ὸν τοχοι οἱ μον 
β[ίᾳμαπάο Ππϊδίεηι, Ῥεπε [απο ΠηανΙἴετ αἱ 605 τε[ἒ. 
Ἴρδε πιεπἆάας οηνΙποῖτατ; ἹΝαπι Ππ6αΙΘ. στθ ἴαθ. - 

4µαπῃ μας {αθη]ας Ππιεχῖε, πεφαε΄ ΑπΕίαΠας, αἱ - ια σμαη: οΠ. α παπι. 1 
οτε, ἶ]απι Παῖας ἀοσπιαεῖ ΙΠΕΠΤΙΟΠΕΙΗ ος ο ειπη τας ἈπηαΡασα 6ῖ καν ς 
βοπίοτ εχκεφιατήτ ο. ο ρα ΕΙ μεν 

οπτικά ο βλ α 

πω ος ο λθκο ο μι Ἅ υδ. 

σαπι 6 μα 1Ώ. ο Ἑοθϊεπημς, ο αι ο ἱγεπηας: μἥ. παν! 1 ος τω 1]ο Ἱπε]ατο {ραιίατεπηις, 41ετη ϱ. Εππίας τεπ]οβῖοτε Ραυ]απι. {εὰ αἀπιοάιμΏ 11ο Ρείειι αρρε]]ατίε: Εαΐζες Πβεοτυπι ΝΨεΠαΙίηπη εχροῇτος νἱαιπηις. αἲ εφβο Όσον. Έταπε απτεῖη Ίδῆ οπηηςς Πρη Οταςἱ πας] Ευυ]ατα παμε Ρ]επί ἀπ]; {εΠρίοτες νεῖετεν ποΏ ρατνΏ αμέζοηταςῖς. ΑπΠΐΕης Ῥιοσόρπό μις εἳ 
Οτείας ει ΟπεῄοΓῖτης ει Ῥο]γ[εριαπίς. ει Ηεσε[α, ών απτεπι μνμα 
Ίεραπε, εἰ παβίτα. αἀ[ρεξέπαυε ἴιτο ετάΠ:. «οοεβαάς 184116 
ἔξις πητα αἴφυς Ἱπ[ρεταῖα νι]ταις, [ρτος, Ξ 
ποδβδιις. ευσῇ1πι ἔχαηςεο: αἴφι. Ἰη Ἱεροπάο 
σα ποβτὶς Ἰπέρητατα” 12 δει μια οὖν αν. ή 

᾽ ἷα οσοι, : 

εἴ Γετατήτη νεηαῖρις:. ος θ5{6 15εΙΏ. ανα αρ. αἱ 
ποςοῦ αρρε]Ίαπεις, Ππρι1 ογιτίρις ΓΑ μα τἶσο, ςὐπτθηῖες 
5 εεΓν]οῖθης, οσπ]ος 1Π. Πηπιοτῖς μαβεπιςς. Ίαπα γετο Ἠος ερτεάίτις ΟΙ 
αιοὰ Πάεπι Π1 {οπῖρτοτες πεπτεπι ε5[ο αἴππε, ἄριά εκιτεπια Ίπάϊεο, οοσροεΐρις Βὶ 
Ῥ]υπιαπήρης, πη]]ο εἴρατα νε[σεηῖεπι,. {οὰ Γρίήσα Άοχητη παίρυς Ἠαμ[ίο. ν ο η κ μαιά Ίοῦρε αὖ Πἱ6 πα[οἳ» ἁποσαπα απἱ Ἰοηρ]φβπηϊ Πης, ΏΟΠ Ἰοπρί 4. ἴεπι. Ηῶς αἴημο αἶία Ι6ηρπισάἱ Ῥ]ητα Ἱερίπηας. {εά, οτι εἩ 1ς 
πες {οπρτυτα ΓζράΤηπι πμ] ο ουπβηάιτη Ἱαναπάυπιααε μαι ν]ῖςθ ΡετίΙ 

Φ: ος ο ον | | λα ο ηρεκς τος ο ΤΟΥ 
: Ἅ « ἁ Ν 2 ρ κε { ἐν ας . 1 ό 

νδο δι ν . πο Ἡ --.. ν Μώμν . νο ο . . : κ μον ς « να μεν σα Φε” ὃς αν ας Ὥολι ν τα. ' μα : κ ” της παν 

ο ντ 
δις α ζομύρ 204 ΥΟ/2 {. 1112. ο ΜΕ; αἱ ἐπ με ῶσδης πόμάα- ο. 136 ο 

ς λος : κ 2ο) .. ο. πι οοΓβΟό. ήγαδο ]. ΧΗΙ. ἐνωτοκοίτας. δὲ ποδήρη. ή ο . ο, 
21. ολα. Τ αμ] Αα εηη ο. ο αβεαρή σα ο πάς αε[ί ϱ μη Ιβέο ελ. 4δηεα ο 

΄ 



Έτ ΛΑ πο ΜΙΑΣ. ΕΙ πο ϱ) ἄἃ ο 

τω π.δ Ἡ δν λα. οἱ λα ο τιτοθα 

ο ο ο αμ λο μ.ο Κ ώς σώμα 

ΛΙία αρρᾶαπι Γοήρία» αἰοζπα 8ε Άλλα τυὰ συγγράμματα» ὦ μήμηῳ 

πιεΠῖίΟ. - | οσο πορτα πα 

νε κ το σεἩ «ΙΝΕ ρου ἳ 

ΐρωά ΦΡοάβεη “4ροζομὴ {η Πδ. Ἡ. Παρὸ τῷ σχολιασῷ τοῦ ᾽Απολλωίου εἷς τὸ ᾷ 

«4/σόπάμ). τῶ ᾿Αργοιαυτ, 

-Μεπήπῖε εἶας ΓπποΏςῦς. Βασ ] ει Οιεῇας Μέμνητοι αὐτοῦ [ Ἱεροῦ ὄρους] καὶ Ἐτησίας οὗ τῷ 

οσο Ρήπιο Ρεποάωη, 
ανα. να τν 

ο ο ΓΙ μα. Καὶ ὦ τῶς πείθο ὁ αὐτό, 

΄Οιοά νετο Απιαταπῖα ΠΙΟΠΙΕΣ πι 0οἱεῖιο: Ὅτι δὲ ᾽Αμάραντα ὄρη ἐσὶ Κόλχων, ἱσορῖ Έτη, 

Τσι, εχροπῖε Οτεβαδ ἵπ Ἠμτο {εευπάο. σίας οὐ 1 β’. 

ΡΕΒΙΡΙ1, ΥΕΙ. ΡΕΕΙΡΙΝΟ ΑΡΙΑΕ. ΠΕΡΙΠΛΟΙ, Η ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ ΑΣΙΑΣ. 
τω . ο ορ ρω 

Παρὰ τῷ Στεφάνῳ ον ἐθικοῖ». 
4ρμά ο, η Ειῤηίοο 

; | ἳ | | 

ίσης» Π05 ΑΕρυριοταπι, τπτ Οἴεας /΄ Σίγυος, πόλι Αἰγυπτίων, ὦς Κτησίας οὗ πρῶ» 

ΡΙΙΠΙΟ Ρεῖρ]ωπ Ηρτο, . 3 ξ ο τῷ σπερίσλων. ἳ ο, ἃ ι ο : ; 

- Παρα τῷ Αρποκρατίω
ι οὗ λεζικῷ' οῦ 

ο ο ο ο - 4ριά Πᾳηῤουγώ(1ο/Ε/” {7 είρο» θε 

Οτεβα 1π ο μι ρα τς τς Ἐτησίας οὐ περπλῳ ᾿Ασίΐας Φήσυ, Ὑπέρ δὲ τού» 

μ]ας ποπίπε ῥεϊαροάε. εἴ ΕΠΙ ΡΕΚΕΦἨΟΝ λα Ρος μκᾷ ντ ῳ κ 

τοι ας 4π[οτες αἀπιοάσπι Ιαΐ95, απαπάοαΠθ ὄᾷ, 
ος ια ος ο. ον 5) χηκό 

ολἱεῖ. 1 Γαρῖηι Ρτοσίάσπε, εἲ Γαο]α8ῖς οπα» ο τσ ο ο Ἰδπτι θγα» 

ψας, ππωυταπι Πἱ Ρεάθεν ε[Πειαπῖ, ο πεσύγτεο, ἄραγτεό Τὰ σχέλη, σχιάζωται τοις πὸσι. 

ϱΕ ΜΟΝΤΙΗΝΕ, ΦΙΤΙΤΝΙΝ ΠΕΡΙ ΟΡΩΝ, «ΕΙΜΗΒΗ 

 ᾷοῦ 

ἁ ν δα. : ὁ ν Ἡ : 1 
ον Ὁ ὥρίος Ρε, 

Στοβαίῳ, λόγῳ περὶ νόσου. 
μάρυ θ)οζῦεΜήΣ /ὀγήΊοπο οἷε Μομῥα. . . Ὄ Πας . 

ο πε κο - ο τν ον ο 

Έσι ἵπ Μγία ΠΠο5, αβρε]ατις Τειιμίας, ο 
ἐσὶ της Μυσίας Τεύθρας καλοό

µθο, ΥΦΙδΧ 

ἵη φπο παείευς Ἱαρίς Απ ἄραιίες οοβποπήπᾶ- ΄ αι ὃ’ ο, αὐτῷ λίθος ἀντιπαθὴρ πθοσονομαζόµοος, ὃς 

πας, ἁμὶ εβήοαεϊσμπηυς «δὲ αάνετ[ας ΥΠΗΡ: άλλιγα παει πθὺς ἀλφοὺς καὶ λέπθας, δἱ ον 

ποτά οἳ Ἱορταπι, Π νίπο οοπτοταῖατ» ος βΙόὲ τρβόμους, καὶ τοῖ, πάσχουση ἐπιτίέ 
τὶς Ίνα ΙΠΠπροπαξαῖν 

1 | Ψεμωος. 

Ῥε ΑΦΙΑΤΙΟΙΦ ΤΕΙΡΥΤΙΦ. ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΤΗΝ ΑΣΙΑΝ ΦΟΡΩΝ, 

᾿4ρμάᾶ «41/βεΏθΗήΗ {ὐ. ΠΠ. ΡΦηο(0ῤζ. ο. Παρὰ τῷ Αὐμαίῳ. Δαπιοσοφ. β. 

Οἶεβας απίεπι ΟαἨπαπίαίη ο]ειπι ασαπῖ- Ἐτησίας δὲ οὗ Καρμανίᾳῳ Φησὶ γίνέσθαι ἔλαιο 3 ᾱ- 

πυπα ρτοάισετθ, εἲ εΟ τεβΟΗ υπ 81τ. Ο61  κάνθνο, ᾧ χθῖσθαι βασιλέα, ο 
αλλο ῷ 

οιῖαπα ἵπ. Ιρτο 4πετη ἆς Λ{Ι8ΕΙ6Ι8 τἡρωῦς {περὶ τῷ κατὰ τὴν Ασία Φ ζω τείτῳ βιβλίῳ ο 

αι, εὌπῶ τερίῶ αβρᾶταΤΩΠΙ ἀε[οηρεν, Ώ6: τὰ τῷ βασιλᾶ παρασκεναζόµωα ἐπὶ τὸ δέπιο, ἔτι 
απο Ρἱρεσί5 πεφπς ασεῖῖ πιεπΠΙῖ, αιοά ἵπαπι οσβ ο ο οι ἴσρ ος τὰ 

ἵπτεί «οπἀϊπιεΏτα ο5ῖ ορίυπι. Ας πο ΏΙπο πλαν σ όν αριᾳ΄ο εσι τῶν. 

πἰάσπα 1π. Ῥετβεῖς {οΠριῖς: αμῖ πιεπιοταῖ αἰίο- ἠθυσμάτω. ἄλλα μη ἕφε Δείνων ο) τή Περσικ
ή πα" 

αι οἱ {41ΕΙῃ Απιπιοπίᾶσιπαι αἳ 4απατω ΜΗ αά ο. ὅσγε Φησί καὶ ἅλας Αμμωμακθς ἀπ Αἱ- 

τθρεπα πα ζῖ]. ο. ὀττος ογύπ]η ἀναπέμπεσθαι βασιλ, καὶ ὕδως ἐκ τὸ Νεέίλ8, 

μιά εωμάρ ἀδδ. Παρὰ τῷ αὐτῷ Δωπιου. {. 

Ἀπιγηϊας αποαςς, ἵΠ 01ο αι] σαθμο) ἴπ[οσ]- ὃ Αμύντας ἐν τοῖς σαθµοιε, 

“πμ τα. 
Φη- 

σαι λος αγ οκ περιδοι ο ἵπ ἐς [02ο]: 1πάρ 141ΛΟΗ 5 μάΡ εὲ ο ὰς, μι 

3, Όριο [ρε αγαθό 1/05 ἱμάίεος αμδογΗ11 11 φ/0ὖάο αώ ογαηΙ ελ/αγε: εἰ 0Η Ἠ6ΙΠ02 ΕΤέ { ο ον 115. ᾖ.ῇ- 

εἶπεις [1ο δὶο εκβαεν ΟΤΕ ΟπίαΠ, 10. ο. ὰε ΜοπΏρας σεν πε ο ος αι ς 11145. 9. ὖ, 

οἰαγί[. Οµ/ωμῥοη. ο. «4ἱδε. 329" μὴ] ἐπέεν αἶἷα» Οἱευπι» αἲξ» ασληζήηυσι αν βς 8 ο νε εοπῇσετεης 

απηαη], ταπι Ίποδττηπα ΠΙΙΗ1» 4µ4ΠΙ Ἱ]αά οςι οετία» [αἱ «05 αὐὶ επιεπάκηϊ σι ης ὁ "πο, 6τ {στί- 

ης οἰνώνθινον» ο/επά με εΟΕΠΑ Ὁηθίο ὖωε «4ιλεπαί αὐ Εη/]αίῥίο γη 4. 143 Φιλομίαν ει «4δ- 

ἠἱαιμες ϱΟ/ηΕΠΙΟΟέ νε ἱαίοαι (4/42. 1ο. ἄδεή. 19. ο ; 
ΌΈστχ{ 3 

γου 
εννν / 

τὸ τῶ Ταπύρω 3 ἔθνορ 



965 Εκ ΤΕΙ ΔΕ ΥΑΒΙΙςΣ ΕΒΑΣσΜΕΝ ΤΑ. ον 
Φϕ ἃ ε ῃ ον δις ιο» η ”/ 9 ) νι 1 ἆ ἀῑαία. ἥση οὕτω Φιλονον ἐψαι» ὢς καὶ αλείμματι ἆλλῳ Όπατ, Ταργτοτηπι ΡεΏτεπι ΙΤ ΥΙΠΟ ἀΕΟῑΙΑΝ 
μηδοί χβῆσθαι } τῷ οἴνω. τὰ δ᾽ αὐτα ἱσορὲ καὶ Κτη- Ε5ίΕ ιπαάϊέ, πτπε αἆ υηβεπάμπι αμἱάεπη ας 

{ 2. ωω λ ϱ» ὰ η ἂν ο Ἱ ν κ. ᾿ σίας ο) τῷ περὶ τῶι χατα τὴν Ασίαν Φέρων, οὗτος δὲ π]]α 4απι γίπο μταιασ. Εαάέπι απζέπη . ή 
καὶ δικαωτάτουραὐτοὐολέγιώα, ο τμας. οδήππειρίαε τὰ Ιτο' φαρία ὁξ Ἱ 9 : πο α.͵ ο τπραας {εΠρβι: αὐὶ ετ {μ[κῃπιο». εσίε 110: 

να να πώς : τά πρ ει μαμα ο 

δεά Γετε δις [αἱ Ἰοοἱ αὖδιιο αβιιά «4πὶροπιήη ἓν ἱεοιῶν παραδόξων σννογωγῇ δὴ Ιά11έΗ Ἡφι αλ 
Ροετῖ (1ς[1ας {πά]σαγα Πέ ΠΟ Ρ0ςΓ1. Ῥοίφιατῃ οπίη Παγγαυ]έ (ΥαπΟΠΟ δε 1 δευ/αἰἰῶ ως 41η μή 
ο0Γ004 πες ωπμμαηι Ρ]ώγον ἱδί οἱ[δος φιῖως ἐπιογὴοὶ ος ἰποοΙαγιμη «Υδο εω/τη /οτὸ» θιο Ρηαἲο ϱἳ Επ) 
ΤτευαΗ ἱπρριγαη! β]ωνίαηι: 111 εἩ ΤἌεοβοπιρο αἀῖ[, ἐου εὐγοῦς ἰαηᾶῖν (7αποπέ πηοτατὲ ἄιση ΡΜ. , 
ΤΠ ἀηΐδιις μη τες {β αὐεαηῖ [ῶῖη. Ῥουί ια ἵνα αἰέ, Μβογία, ή παν νι 

δή / φλ 1 κ ο κ. 1. τα η] ΓΙ αἱ Ιπ] Και Ἐχβατανοι δὲ καὶ οὗ Πέρσαις Κτησίαείσο-  Ναιται Οτε[ίας αἰ]φπῖά πα ς, πο σοι. 
. . / : ο σπτι , ῤ ὁ « μασ αἱ. ων Ἱ 

βι παραπλήσιὀ τι τούτοις: δια δὲ τὸ αὐτὸν πολλὰ |, αιοά Εοραιαηῖς εἲ {π ἐονς μη ΠαΙΤά 
ψεύδεσθαι, παρελήποµην τὴν εκλι πάν. καὶ γας ἐφαίνε- υπηη]τὰ 18 18η ον θε, ἀε 

ΙΦΡΙΝΗ ν άς  αέμνοα ο αγ. ο ο η 

ο ον ο τος Σ. ΤΟ ΘΕΟ Δοσ ο 

Γ- 
; 
Ἀἃ 
ο ΄ 

ἓ 
| 

, ο κα. . -- τ η 
τ ᾱ κ ΐ μη Ἡ δν ; { ᾷ δω ο. αμα δν ἲ σα 

- . : ΩΣ τς ο εν 

᾿ . κ. ὦν., . κ ἡβ ἆ ὃν ᾿ ἄ όν 3) ΑΟ ς ος | ΤΑ Τ. 



ΑΡΡΕΝΡΙΧ ΡΟΣΤΚΕΜΑ. 
. ο, 

ο πετκεονοτ α Μ, 
η ΕΧΟΕΚΡΤΑ ΟΟΝΡΙΕΟΤΕΝΦ 

ο ον 

ο σα ΜΕΛ άΚΙΠω Η ΤΕΡΗ 4 ΝΙ νο ωμοάδης» 
4{ποίίοπος 7. (ἡ, τηολκας σ-«Ι.Ε1. 

7ασοΡΒΤ. σπολΝδορΙ 

το τ 

Αα μα ον 
ο πρ ο τα. 

ΗΡΟΔΟΤΟΣ ΛΕΞΕΩΝ. 



ο ου... 
ο αν ονάφω. 

. --ᾱ 
ο ρω τω αμ ς τος 
ο «λωή 
μαρια 

κ ο να ο 
πα . ο σοι 

αν 
πρ μ,, ἃ 
πλ εκνθ τς ον 

ο. 
ο ϱΌὍωνθυυ ο.) 

ο ο, 

κ λ--., 
αρ 

πν ο ο 

πμ 

μα ο αμ 

κο. 
ορ οἡ. λος 

ο 
οι 

ο ο η μ ο ας ών. . μμ ΑΜΣ Ὃν ο ρα οκ κ κκ πο ανω ω οι ιο. 

μον «ὀωνέ 
νο ομὰν 

ο 
νο νμη 

πο. 

πο λβονο ἠβαριήρινώς 
ν. ο. 

ο νά 
ο τοεςς 

ος δν’ 
αλ... 

ο ως 
ο ο... 

αα 

ο ο ” 1 νε μας 

ως οπή 
ο αν ον, -μω ρ 

ς σνακ τομ αρνοη-ὰ 
"Δον μγβλόνραν 

«γρ νε αν” 
αν κ. ὦ 

ιο. δώ ρω ο) 

ο μ. 
ο ο... 

Ἔρην οκ Β.Α. μήν 



μαμα ας. -Ἡν πωρωανιμακσαιασααικακαικωαςιωααριον-ωσιωνε--ο--νερος προ. «νο... τας νεο πκκας μας-ε κω-ρττοα,-Ὁ μκιωνο ος 

βὲᾳ. ἃ 

ΣΙ ΟΑΘΗΙΜΙ ΑΜΕΑ ΕΤΗ 
Ρο ο δ «μ- τ ὢ 

4 

ο πο ολη» ΗΒΚΟΡΟΤΙ 
πηυ υντ Ἐ]σατάις Οτοσι5, Ῥπιαππας», αἱ Τάρβαα ἀάνεπεται, Παταϊς(αὶ ἆοπή {16 αι: 

ἆαπι Ῥηϊγαϊα ορεία Ἠετοάοιί ΠΙοΓ]αό εκρ[ίσατε», πος επἰαία επ] αά Ἠνίπο αμίοτεΙΙ οοΡήΟ- 
{ερπάα α πιασίβτο {μπας πηςα, ΕΤ αυτεΠι Οτοεςς νίκ ρεινεπίε 4 Γεομπάυπα. 111α6 
απτοτίς ΠΌτυπα επατταϊοπο {1ᾳ» εϱο ἵαπιεη ζαρτἩς ἀπ]σεάίπε εἰ εἰεραπίία αἴαε εἴίατα {ᾳ-. 
οἶ]ιτατο {οἩρίοσάπα, αώμα σδΙοβτετ. ἀῑνειβτατεια ααπάαπα {ΕτΠΠοπῖδ», ααπι διάλεκτον Υο- 
σαπτ, ραιἑερίκίεπι, Ία Ῥοδίσα {Επ1ρε ἵπ Π]ο Ἱερεπάο Ώσῇ αἴθμε ρετενετανί» υἱ αμα]επι- 
ουπαυ6 ({επΠο οπίπι απαπι εχίσυα πας {18) πευμαϊεπι σας Πήρα εοπ{εαυΙᾷ {ης 

7 611 ππάΡΠα οχ ρατιο Ἡετοάοι Ιεδίοβί αοοερίαπι τείεῖτε ἀεθεαπ]ης. Ιτάαμε εἲ πυῃε εἶπι» 
αἱιο μπι ή 115 Η. (αοσδρΏΙπι α τπασί(αο) ΗειοάοὮ «οά1οεῖ, ατα ζυπ! νεαμπηφάε 8 ππο Ῥ]ωήπίυπι, οπιη]- 
Ῥις ἵη ραρε]]]ς ποϊαμησι]ής. 6ε {ο Ἡριάτα ποῄτα ἱπῄρπεπη, Ίπτεί αἱίος οἵήπες ετ ἀΙρο πιαχίπιε, ἐξ αοτῖες {οτ- 
τε α{ρεχὶ, ποπ υπαάαπι ἔετο ΓίΠρεταΓε τΠΙΠ1 Ῥοσ/απα» απίπ αρετίαπα» εξ 1η εο ααὐΙά Ἱεραη, Ἔυπι τεάΙε 11.116: 
πιοτίαπι ριδη]1ς. {4411 Ιάσυπάἰβππα εορίταΠο: εἴ Π]ηπα Ιαροτεπ1 ταεάίοσΓεπι» ΠΟΠ Ταπ1ΕΠ ΠΗΦ[ε οΠΙΠΙΠΟ ὤλιορο 
οὖδ) ὠτέλεςον ἱδρῶό' ὃν ἵδρωσω» Ἰτοι:. Αιτοτέπι ΦΗ{ΕΠΙ ἵίαπα τα {πείο αΠΙπΙο πιεο, ἰτ πι]]πα οπιπῖυπα αήοταπα 
Ἠιής πηριίτο αηζεροπί Ῥοδίο οεΠ{σα!πε ο ης Ὁ ο αν 

ο ἆαμ]ο ῥ008.. 

Ἡδθαιια πια {ηβῖε, ΡόΡ[ε Ποξ εάβΙΠοπίυτα ἆς Ἠετσάοίο πέτΏ νἱάεΏί πλαρὶς απἱοτίς οαία ετσα Π]]άπι ἔρῖη Ίοι- 
-.Ρο ἴαπιροτα  οοηβΙΤΙΒΕ » α μαι) Πμάϊσα, ναἱ εἴαπι Ι]ο Ίος ἐδίε εοττηρίµπι. Ἱοίαπι επῖπι αιιοᾷ ο ατο]οσί 
Ἠ[τραπε, τὸν Φιλίαν καὶ τὸ αἴσος ἐλωττοῦν τὼ μέγα, καὶ μεγαλύνει τὸ σµικρότατα. ΟιαρίορῖεΙ Ίος Ίοσο ρ]α- 
ειτε σηής[ις αχροπετθ» ου ταητί Ίαεετεπι Π]υτης εἴ νε]ηί τατίοΏεΒ τείεττε {εητεπεῖ ποίἔζαε, αἴαμε ετίαπι τε- 
{ροπάοτα 8, αυ τείαἰν]κίεπις αἀνει[ας {ρδύπα ἀῑςί {οετε: με 1Πτε]]16Ι Ροβίεῖ» πες πε Πο5 ἴβπιείε αὐῖ 4ο ρα: 
τῇ] ροτ{μαίίοπα απαάθιη Π]απι οεΙεβιατα, εἲ Ιπίεέαϊουες ἱρδίης αά πιαρηϊτας οὔππεη αΠαπάααι εἴαπι Ἱπρτι» 
ἀσπήσα Ισποπμίαπι 8ἱ αοσει(Θ!8. Λο ποβτα {επῖεπεία Ῥαμοῖ5 1]α αμ]άεπι ξοπβιπαδίτησ, τείροήΠο επτ Ίοή- 
οσίου» μὲ πεσξςίο ε5ε: 4ε αὖα ἵαπιεῃ εἰ Ίρδα» Ἱπάιζίο απΙπηί πιεί εί ταοπαπι Εσπε]Ηῇο πηασίς αἴαι]ο εειτῖυς 

Ῥοτεπίι ρεΗρίας Θέση 1Ρίεας 1η ᾳποευπαΝε αὐἴοΓΕ 11 ρηϊη]]ς6 14 ηιοᾶ 4δ 1110 {μή σερέαάᾳ εδέ αἆ ΕΧρΡΟΠεΠάµΠΙ 

εἰ Ίρρα εχροβίο» εοηβάετατί {οἱεαῖ: ἵπ Ῥτίοτε Ἠος {οτε Γραζταπάα πἀ πάεπι εχΙ(ηπίο, {4 εξ τες {πρι ἆε- 

Ἰδάίσαυε πε, απατΗπ1 οορπίποπε αἨ! αάπανατ!» αμςαιιε 1ρ8ς {μαρίο Ῥοπ]έαία ρ]ασξτε ροδία νἰάθαπτας: η Ῥο- 
Πεπίοτε» Ώ εχβοῃτίο Πε νατοίς {εητοπεἴδαπε αρῖΆ αιαᾶε εοπ{εηίαπεα. (μ8 Ῥτενίτες ἀῑδτα Ίατε ραίεῃι αἆ ΙΠῖο]- 
Ἡροπάυπα, Φεᾷ ἴπ Ἱποηιε αιῑά Ἠετοβοῖις περ]εχίε, νεὶ ποῦ Ῥτα(Ώῆε Ροῦ 5: αμοπηίπης ρτῶς]ατ]βπηιις ετ 
οαἱαρειτίπιής αὐτοτ Ἠαρειί ἀεὈεαεξ ἴΝαπι αυὐξ; ασσεάΊε απΏαιταΏ αΠ{οΙτς, αὐαπἩ εξ Ίρδα Πί ρυϊαηάα, αυ λή- 
Ώπππαυ6 ροπάενῖ5 Ἠαροσί, αμ πσα νιάοι Ομἱδνε Ίρποταῖ, οπιπίσπι 6οπ{ΕΠ{Η πιαχίπιαπι Ἠπία Ἰαμάσπε, αἀπηῖή 
παΠοΠδΠι» τονετοπιίαπι ἀεῦειί ἳ Οὐπι αὐτεπ] ρτίοτΗΠι ΤΕΠΥΡΟΤΗΠΙ Πηοιας, ναατυπα αμ]άσπι ρεπΗ μπι, {εἆ 
ρομςβπιήπῃ Ῥεπατια. ες ΟΥΦσΟΓΙΠΠ» ΟΟΠΙΡΟΠΕΠάΑ5 6ε πατταΏοπα {ια εχεηυεβάας {ΠΗεερίείοε, Ποππο Ρρομμδ 
Ῥτοροίριας 6ἳ ΡΙ0]4145 105 οοΠΠρ]εχής δι εχροβΏῖοπε {1α. ααπι ΠΠ αἴφμα ΓΗ]εςΣ με {εῴστο, {οτιαοίε ες 
είστε αυ». ετῖα ρο[ϊοΓΙοΓΙπι εκ 11ο Ψεπετε {ορή(ῆσο πια] ασ] ΠΠ] ηΙΠ ΙπαΠί αμαθαΠι ορ]εέχαιίοπε απῖ- 
πιος. Ἰονίυπη αμοτιπάατη αβϊσστε βπάπετυητ: Ποιτ Π]ε ΑΕιΙορίεοταπὶ ει Ώεας Ῥγήα αυτο: ἆᾳὲ αὐἱρΗς {π6]]θ 
οχἰ(πιαπ] Ροΐξοςτ ἀς ΠπηίΗ δις οροτί δες αΠοτιμα.. Έχσο πΙή] ἴαῑε Ίπ Ἡος ἐδίε αμτοσᾶ αΠιπιο Ἑ ἨΝΠπίπιε εαάεπι: 
{εὰ Ίιου οαριε εδίο Πἰβοτία περο, αηπι Πε ΡοΏ5 εχροµΏο εἴ εκαρρεταΏο αιδάαπα Πυρ. Αιρυπιεηέάπά αι ά 

ἴοπι ος οαρΗῖ αοάθ ΕΙπάαΕίΟΠΕδ, ενεΓΠΟΠΕΒ» ΠΠΗΤΩΤΙΟΠΕΦ ΤΕΡΠΟΤΗΠΙ ΠΙΑΧΙΠΙΟΤΗΠΙ» ορυ]επΒἙβπιατηπι υτθίαπι 

αχριαπαΠοπξε» {πεςεςβοπες ροξεπΒσΗπιοτιῃ τεβυπι» οεΙερετγππαταπι ονΙτααπα της. ες ἱπρατῖα. Οταο 

νοτο ΠοΠΠΕ ρ]ασἰάΙῄπιε ἀεσιμτεπδ» οπιηῖρυς ογπαπιεηΏδ οοπ{ρίοια εςί εἲ ΠΠητίς τ΄ Βο]α εοπηροβῖοπε (πε Ο- 
οσγοπῖ Ρἰασεῖ) ἀἰδ[ο]ητίος, 1ά 65. πηπιετΙ5 σαἴεΏΡ: 411 πατυταΠυΏ αυάαπα 1 Π]α Γαππεη ΠΙΠΠΕΓΟΤΗΠΙ πο» 
Ἰαμο 1ΠΠΕ, α΄αιο 1ρ6ο εἴίαια ρηβ(ἑαηία αἡσάαπι Ποα αὖςοι. ἸναταΏοπες {μπί ἀπ[ειτα: Ιπᾶϊσαείοηες εχρτος/ς 
οἳ {ρεείοία: ἐκρΙσαῖοπες αεουπαϊᾶ ετ ενίἀεητες: εο]εζοπε εειτα: αἴηπε Ρ]επαδ 1Π' Ἠ]6 ΤΕΓΙΠΗ ρΘ/[αΓΗΠΙ. 
Ἠοπιίπιμα» Τοπιροίηπῃ Πάε5: ασέμταῖα οοπαρειτοτΗπα τε]αξῖο, ἀποίοτμπι οοπ]εέίητα {αρακ. ΕιοιΠοίοτηπι νειθ- 
ευπάα σοπιπεπποταίο: πηγα Εδίαμε Ππηρμοίας, αἳ εχΙπήμς αμ]άάπι 64Π8ΟΙ. Ο8 οπιπῖα ΠΙΠοτία ροτϊκβπιηπα 
Επαπι» ἀϊρηίταίεπι, νΙπατεπι σοβ{Π(ΗΙΠΕ εἳ ρετβςΙ μπε. ον να τι 

Ηἰς Ῥηενίτοτ οἳ ἠτίδήπα εοπηπηεπιοτατίς», αά εα» αιί Ἱπ ος απτοσα ΠερίεΗεπά!, αποϊιίπ]αΙα Ποπιίῃα νίεαρο: 
τα α αιἠθυδάαπα Π]ε {οἱεῖ, αοοεάμηι». Όσπια αὐᾷ απυπι ἀῑσεπιάς, εὔῖαπι εοτεπι ρ]εταφία,, αμα Ρο[αππθ 
Ῥου]ο απ:θ, πεαδυπίυσ εορἰοΠης εἰ εποάαΒη5. Δε Ῥππιυπι ἆς Π]α αι ετ {Πε νεϊετί αοσ{βΗοΠΕ πἹθῃ- 
ἀποίοτήπι Ραµς9. ἀῑδ[εαπι]ς: ΠΟΠ επίπι οεττο τες Ίρδα πιπ]ξ ἀεμάειας, Αἱάμς επἰαϊῃ ΜαπιΠης ἶαπι Ἆος απῖθ 
πος οἵπιεῃ. ἀἰ]ηΙε, 8εᾷ αὐσφπαπι {απε 1]α οῬίεοτο ππεπάαοῖαΣξ Ο14απι Ίηπε ροβῖεπτΙς, εα {8 αηποϊῃςία ος 

οοπβι(αε{ο: ασ είπαπα ρογνοπἰδίεηε {π ππαπης ποβσάδ, Ίξα επίπᾳ Γητησα Ε56Ε τείροπῇο εορἰοΠοΐ. ΊΝεφυς ἆς- 
{μπε, αὐά Ηείοᾶοιί ροςβτηυη {οπρία ΗΝ αγία (Ἴμ0εη. [41. το.) Ιπ[εζεαξϊοπί ο663ΠΟΠΕΠΙ ιτ ομ]ς[ο ρειμίρεκητς 
Ἡξ απασίαπα ππεπϊοπά! {π Πήβοία Ο1ποοσύπι εχαρίταγες. ΊναπΙ ος 1] Ἰοᾳιήτητ) γαµβσατης,, ἀθη]άς- 

τμχ, ετ «οπιρεάες Ἠε]]αβροπεί, εροϊπαιε Βυπήπα ΝΤεάο. ἸΝοππα]1 Γαρη]οίας αβδάαπα πα ζβΠμποι]ας {πῇοτιης 
αθᾳπι Μήβοτία» με πμ οτανίεατα ΙΠάΙσηαδ» τεΠεϊαηῖ» εἰ Ῥτορίες ἴ]8ς 4Π{ογεΠΙ πιεπάας]] ἀἆβίπηλῃτ, 9ο ἆθ 

ᾖδ, αμ ΠΙΕΠΙΟΤΑΠΙΗΓ αρ ἨΗεχοᾶοῖο ρτορίεΓ πιαρηίταάίπειῃ ποῦίς ΙΠπετεάΙοΙία, ρεηπίααηπι {αδῖε 1πάῑσίμπι, 
ποῦ ΝΕΥὰ θ8ί5 Ἰάᾳο Πλίμοπιης, αμοὰ ποεῖς ομἠαμε τοδής, πποηίδης, «ἲ[οἰρηπα πο ή, πθ(μς ταεἰοπίριας 
ποβτῖς οοπατηεηΏα εδίε νΙάεαητατ» Παμε πο πχ 5, απ Εαεῖ]ε Ἱπτε]Ησετε εἲ απ]πιο οοἵπρ]εξΗ ροςῄπιμς. Πάεπχ 
Ὠαρεπάσα οδίε ἀμοεπις. Οµαπη πιαίτα ΠΗ 1ρς1. απἱ Ἠδο αηᾶαπΙοἕὰ ΕΙά βΕααυε αςίε αἰῆτπιατο αιάεηῖ, {ε νἱ-. 
αἰκία τε[ετωπί εἴ Ρίο ορτῆς οοπππιεΙποσσητ, α αιήρης α5[εηβο Ἱεσαητίαπή τα[ησ]έὁ ΕϊφΠί ρο[εοτῖς Πος πο[τῖ5 ας- 
οἶάει, Ὁἳ πι] » αμ: πυπς ηἰπής νετα Ώηπῖ ἀἴαμε Ροτυπτυχ, εχροβΠοΏό Ίπβατα εἲ αἴπρηβοατα Ε5ί6 {1{ρίοεῃ-. 
αχ. θυπτ {απε φἡδάαπα ἸΠαπίοἵα (Πομ οπίπι Περο) ΤΠ τΗ δη, τς ἵἩ ρειερηπατοτι» αἱ αάΐετε Η]α 1ος» 4 µ:ε, 
ἴο]]ῃς οχίγοπια τοβήο ΓΠπΙπΙονΕϊ Όσξαπος Σεππιοπίρας, Οπίας Ἱπβυπιοήτας εαπιετ Εεῖς» μπῖνει[απι σεπις 
παταίοπυπα Πατυπι {επιε] αὐίίοστε Ἡξ ΠΙΠ]ε ἐς ναπυπις Ομος ᾖ πε, ὀπεπί Μβοιἵα ΤαΠἱοΠΕπΙ ορηβαπά1, μας: 
ἵαπηφιια ρεγνογή πθσεδίε Πτ. ΄ Οµ1ά 4ε Ῥαργ]οπε ΡτοᾶΙβετίτ Ἠείοάσέμς, πο εδε Ιρηοτυπη, Ηφα ποίς {οἰ]ῖ-- 

σοι ριοδαβιΠεως ἀς {οπ/ί ο οορπἰεῖοπε ορρίἀπ]οζαπα ποβποτηπι. Οιίά οπία πά Η]α {ρασα, νε] πιαχίπαρ ηγ- 
Οἱ οπιπίηπι, αὐας πονίπιδ» απηδί(ιςἳ Ίταφμε ετ ΑτΗῑοῖε]ες (Ρο). 5.) ΡΕΠΙΕΙΙ ΤεβΙοπέτηνο αρρε]]απάαπί ροΏις 
αὈγ]οπα, οἳ παυα αἰία αφ υαῖς {πετ αμ απῃ νΙΤΑἴεπΙ ας υτοείῃ, οξη{εῖ, Ομά, 4 {εγείτατα {ο Απψις 

Ἡσὸ Πατγας, απ πος ειθάθτε ροϊετίπιης 4 ΠΟΙΗΙ8 τν] Ο0 «απιεπ ]οζο 1ρ56. {ρποταπή! ποτε] ἴτατοπι τδ- 
Ἠανῖε, {ο οπίπι αἲε (4 Οἱο, ος 199:). Πέ ῥεπε]εγέ εα ἔεγία ᾖμρός» ή ΠΗΠζΜΑσ1 Π0Η 1 ἐάΜ44 ὀμοεπα : [3 αμγεηέ 

"1473 ῥο/ες/ ορεήηο ἐεγ1 γε 1γεεέΗΑ. {ος ἐγΙε{οἱ οἱ ᾖργαεί ἠᾳίὰ μα[ἐζμαή αἱ ήν εὔσμηοδίς φεσιήο, «4 

ΤΗ] οἱ [Γη] Φα) ῥγουεγώ αγῥογες ἐκεαηὲ ο {1 /0ἱεΠΕέα οε} 2 ΠΟἨ εογαδο. ηγειέρο επί, ϱ0ς η] {η τερίο- 
6 Δαζγ/οηήοΥ µη 10η Πεγε, ΗΙΠΙΕ ΕΓΕ(1405 οε/ ἐᾳ9 ζμα «ἷε Γυρίδεο 0410 Ο{λΙῆσε οἱ) π{ς αΏ[είη Ώρος εὈρῖα 

ΠἨηρήσπάα,. Αα επῖπι αά Ητατεπα αἰία τν μα γε εχρΗσαἴΙΠΕΠΙ επ], ὰε αὐ]δας πατγαίο πο 
3 κο» 

ζιὸ 

σαι 



Ρ1ὸ 

Ζ1ὁ 

: ἀσίε, οχϊπιίαπα στα ἁποηιί αὖ οπηηίρι πηεήτας ὁδ(ς νἰάσατης,. Ομίᾷ αμοὰ. Πάεπι {μάπα 14 λα τν 

σα ΕΣΧ ΙΤΟΑΟΗΙΜΙ ΟΑΜΕΕΒΑΚΊΙΤΙ 

τε[ετηητήτ ἀῑαια ρετῆπεπε: πε Βαυγ]οπίς ἀεί[οηριο (6ο, ο, 178. εἰ [:.} εἲ εορίατΕτη Σοιχὶς 6ΠΙπιεταΕό 

(Ροβηηία. ο, 61. ϱἳ [0) ἆδ αποτυπι αἰίοτο {ᾳαἷ]ε ρει(ρίσεζειΙ» ΠΠΕΓΙΤΟ Λδ[α {δουτος οἶνες 1 Τα]ἱ εἲ ἵνα ο οι . 

πίτα υτοα: αἰἴοταπῃ εἴ ροιεπίίατη τερπί Δβασϊ, οἳ 1η αυοά εηπα ρεΓίου]ήπῃ 619614 νοπεγῖε, ἀεπιοηβταῦ, Ὁ» 

πιππυε Φυέεπι ἆφοιππομταπι αμοβζἅπι Φαξ, πη]]ας, αμαπιν]ς πιαρηᾶς» Ἠάτεδ, Ἰπβαδτας, Ἠεαμε Ὅροῦ ΠΠνΙΕΡ 

ορίε, [π α]ῖς πα! αιήκυσ, ΠΙΠ ναι ἀθιεξαπο» νεΙ ἃτ αιάεπΟΏπι απίπηϊ ππονδµπιυτ Πονα πΠθαδΙΜαμε πάς, 

ΤΑΤΙΟΠΕ: Ἡτ ἆς οιγρΗίοιις (μέοηρε, 73.) Εοπαϊσϊς Ιπά1οῖς (Ἴδα/ία. ο, 103. εἰ 1169) ΕΠΙ6Ε (ήεροη. 6 10. 

ες Πὶς πιίους. Ποτυπ» Ἡὲ ῑα ομιΏί εαπἶάστα μιεπάροιἱ οἨπηίπε ρ]απθ-Ίροσο»΄ 1τα Πα, Ελεῖ]ς σοποςκ[είο» 

ἴβηγ' οοπηρετία ερ[ὰ οκΙ(Ἡπιεητητ: αΠνπιηιε πον ππης 1δεί6 α νεηταῖε αὐ]οτιοπεία τημ]τα πα(ονετεπιυζ αὖ Η92 

οπή ποη αμα ἰνίς[ο ἀς αἰῖς., {οὰ {οἴρίος α[ροχὶς[ο ἀῑέθίοπτ: τε πμ] ἕαπι Πε αὐδυτά μπα» απίη Πάεπι τερεησ Ῥορίο 

Οὓ Αιρη]οβίς αἀῑάεπι πα γα Ππου]ας ταπζηπι αὓεςε, Ἡτ Φπ1ᾷ πιοπάασσηι Ἰποεδῇ νῖ ἴ 0 
να Ῥυτεπι» ης εἶαπη, αἨαπα αἵ αριςβπια ἴηας Ἱπίετηεπίε, εἰ Ῥε]]]δβπιε ορποϊππατίε, οἳ ναηυ(δβπ]ε «ΟΠ1” 

ροβιεήτ, αἀπήταπά ας: αΠΩππαΙε ΙΠΙΤΜόΠΙΟΠΕΙΗ ἵπ Πηρυ]ς αααπα υίτα»' οοπβ[ίοτπα, θεβοπυπι ΕΟΠΙΡΕΕ τ ον 

τάς» Έπνετουξ., πε απῖς Ππιρ]ισίοτ΄ ἀεο[ρίατατς αἲε (οπιροτ μι] πι ομιάδηῃ. ος βλ αμ”. 
: ΕΙ οι) ἳ ἁτατ, απ απι αἀάῖε {οπιρετ Ἠμμ5πιοβί ααϊάἀαπ» σε εγΗΜέ9. 
ο. μρό Όογ] “η1δὲ ση]άεη /ηή)ε ΠΟΠ 11. 1 Βτεῖρε Νέτο (α, τα.) ΡΙ5ΠΕ. Ην 

Ἔ τ κ ατάπι παπϊρῃς, [ας ϱαγγ]οΜή) γα αγγατε 2] φἱήε υἰάρμωη. . 1ἳΕΙ 1Ώ61 ο ζα 1ζο. α ἳ 
υ]αμι ε γής Ῥιαπιππῖε, ἑα΄ οπίπι α΄ ΔίΠΙ ροτμήεαΠε, {8 πιδπιοτάτο αἲξ, - Θυίά αἴοπα. ο ως 

776 «εδεο οηΜία: οΥε(ΙΘΥΕ αΙΗ/2Ι1 νε Όέτα ΟηΙΠΙ49 10Η «Ἰερεο, 1π οοπιεξευτῖς αμίάσπι {Ε 016» 4Π11 ο 

αμ ὸ ο] | 
| οσμί οδί8οίο ΟΙ1ΠΠΙΗ1 Ἠοσ πο 

αοσϊάττε Ίεαιε αἲΠ τα]ο αΠφαοά εττατήπι 1Π' {ορᾶς ναι Ἡ εν αΏί Ἰάσο Ρἷᾶ 
οὖν 1 αι 811 ΕΙΤΑΓΗΤΗ 1Π Έτηπι αηἰηαάνετξ, 91 19Ε0 Ρις Ὁ ορρῖ, 

τοπηηστό Άσδες, απός- Εετο ΠΠονιά(ίοσος Ίςά {Ἴσστο οη[ενοτα,, αι οχυ]ιαηῖ πά 1105 ποαρημα ιό 
“ ἱ 1 ο νὰ « ΄ { Ώ μπι να ) - 

Ῥαπα} 1 «αΤΡΟΠΕς ἐναᾶβαῖ, 9ο ῃ 6Ἡ πο ος οῬίοστ 
ν νώ ρα] μα ατίαπι αἆ Γαδιι]ς : ηὐῶ. οδΙΕε(Ο» : 

ὅτι « ι]ᾳ5 1]]α5 τενεγαπιατ» η ξο ή μησγθάσπα 

«οΠΕΙΟΠΕΒ» (αι]ᾶ5 οεγῖᾶ πεπιο» εξ ορίποτ» ον «οπῇόχᾳ5» Πθη6 πον αμἰά πλ ΠΙ]]Η5 οὰ ΠΟΠ Τα]εΡ . η ἁ ος 

ποβτὶ., Ε10οα]]: : λα 15. ἃ μρῃες, αδ Πἰ-- 

ἶ Ὁ νο]ηριαῖσπι αδεης. . Δε ερτεσβοπες, ος πμ] αά ταπῃ ΡοτήπεπΏυπι αυθῇ ἡ ὃν, πιο 

Ἠσεπβέίαπι ΙἠΑΤ1 θα] ἶ τν 4 ἡμ15, 15. 

πό νο], κ ἵῃ αΠριέήπῃ οὀρεπάατα, ηξ ποἩ Ίσεαξ οναρατὶ εἰ εκουστετε» { Πρβτς Ἠσραπι 1ου 

16 Πης{ς εοι Ίπρεπά ετ Ἱπαυ(ία ΠάΙοτΗΠή, ηε γο]ηεῖ οΏιοπιαξίοπο Ἰέωπιήααμο (ὃν ον(ὃ ή 

{ᾷ Ἡοσιπι ε]]ο πιοβάποἲἱ πιαπή(οβὰ αμίοτεπι τεζαταιεπὰμα 68/5, αυτη τος ἀθιῆα αιοπάκαι εξ εχιδαίλ» ράμπα, 

γ]άεαἴΙτ, Ῥεᾷ 4, Ἠ]ς τεσεάβπηΣς, -- ια αἃ 

{εις ΄ ο 4 

πι η 
«46 ΡΙῶ; 

ο ζ6 170.) ἢχ 

(ο τσο.) φἰιοὰ πιεπηπϊσίε {π τοῖα Π{τοτία να]τ Ιεέίοτεια Ἡ. ἤρο Ἱπουῖτν ση πα ο καν 

ρατεπιδιις (α: ἴρεε αἲε Βοτρεν ο 35.) Ὀρίευτα σρ]µίρετε πιά η] {μς ο οΜΐυσα Το 0 ἃ «ρ]1δετα Πμάετετ, {1 ας ερι πορτα ος Π]υπι οοἳ-. 

Ποπιπη {μοσεδ[ς. ποἩ {εσεις αεῇ τπο(αατάπα Ἰπνοπί 1 απτηπι Ἱπνεπίς[επε; ἷ η ({εςο ος 
μπα ητ: Αυτη Πίο ντα μπι μεις ς πας οβομάυπε 

ΔΠΗΠπΗπΙ ουΙΗΣ(ΠαΠ ΟπΙΠΗ νετρα εἳ ἹπιρρηταἩ Πο πηπηίπις οβισῖαητ 2 θεά πε Ιπ{ετί ΡΕ: 

δις αυ ση ἵτς ος{ς νὶ οι αλλο. : τησ Μαδίτα» ες(ὃ νἱάστ) 1] ππιοη ης η ρταν]ταῖα Ἠηίης αμτοσής», άπιταΠοπεΙῖ» Ίτὰ Ἡ τς 

Ἰ4 4Πεηα ΤπΠε,΄ Ώε αὐο εαμ]ᾶεπί αΠτοι {σηΐο πεφις {η πος, Ποφις ο {π βεΏαῖς οσά] 

ἀεππα πε ρείαί. Απίεγας Ἱπ Ἠῖς πμὶ ας ης ἶδία: ἱποοιτηρίαπ », Τ οί οἑο” 
νέώ ο ο Ιδία. ία | ΨΙΡΙΠΕΠΙ Ὅσι 

Πόμαπι. ΄ Ἄοη εοιτηπηρπε επίπι, δα ἹλοΙμήι μας πλ, ο ος ο ρα πουν βὶ 41 ης 
ας ̓ 6Ο7ροἵα» Ῥυήκβππα ἴ]α απίάεπι, Ναι Ἡτ πιο] εἳ ΡΙΟΠΙ αἩ Ῥιάουίς {οπιίπ ἱπβρρίοτα τς 

μην Γπαπιι Ίτα, απαπιν]ς νατ]ᾳ εορἰο(βαε Πἱ απαῇ επηρ]επιαῖ αα{ δράστη» 13 ᾿ πο Η΄ 
ώμος ΕΠ Ὃ ας, ἴπ Πμα τος Ἰπβηιία αμα[ {Πρατοα πιρτοῦειωχ,  Ίταης που ἠποτηβιμ ρίον 

ας οηίτα απ], {εά Γρ]επάιάαπι» ψε(Πταπα, εκρῃσαίατα (ΑΗπιπποβο ΠΙίΕΡΙΣΗ1» εἰ» εί 18 ο ήπωα 
ο. ο ο ὁ ἄεθετ εοίε Πἱβοσίαπῃ, ΄ «πίης θά επι οπΊπεπι ποῦΠΕ 1η ΤοππροτΙπη πα οφ ομθ» 18ος 

πα η δεδη λα μα Τά Ῥε]]ο» 4μαπΠ ραςα α αἰήθηδαυε Πζεριτάπα αταμε ον 6ΕΙ ᾷ ποβτπΙ 

ΜΗ Ὃ σπα να αας, Ρτμάεπᾶ ρε[{εσιίοπε οπηπός Ροβίαπι εσίε {επΏυηςΣ. Θυς υιός] ουβ 

να οομβαΙ Ὁ πω μα μιο ῥια(Ηά»ίᾳ ριῶσἶατα, Ο1ς επἰπῃ ΤΕΠΙΡΟΤΑ ἸπάΙσαΜΕ ο ος οπι” 

ὈἸβεῆς «ΗΕ ἠ ΗΟμά:ὁ ο ια ΊοξοτημΊνα Ποπήπα Ροῇῖς ρετρεταπιἩ ες αυζεπῃ αὐ 8 σα» ος νετᾶ 

λα Ἠρο ορ ο. ασςητατα Ίῑ]ας απ]άεπα τεζμ]]ςία, ποτ ἀμρίξασίπι αφ{ενετατα: οξσῖΟ αμί οοπβΙήθ 

Ἰμθαςε, Ἡρεπίες εφ ίάεπι οιεβΙΦετη» απο μαι 3 αφή δις. α5(ρΠβο αιιοάαπηπιοᾶο τεβιααῖ, τι 16 οί 
η εξ σοσαΠοπῖδις τεζεμ/οπά!ς, ἀἱ οἰχοιπηήροδίοπεπη εε Ρεμάσπείρπι τορμήηῖε ππαίοσοπ]» Π (ο σὃ ῥ η 

οπή ορ[ς {ή Φ1οίς τηΒΙ ν]άστη, Δ4 μας» Π» η: ἵη ταρυ]ᾳ πιασαί ος πηοπιοταρ]]ής απσυπιθπΏ» ἃ ον 8. 
νειια πάρεγο», αφή ρης Ὁπάίαμε Π]α Ἱπῃρηϊς εἰ οοπ(ρίσμα τοἠφαιητ, «μίας αυ σίο νε] ταοπίς γε] ΡΙΑΗ Ἴμο-. 
θἱόμπη, ἱποορίαασα ετ {ΠΕΙ ΕμεΠετερτεπεπάετεξ ΘΟΗµπα αὐίεΠι Ἠήποτίᾳ ποπ {οἶαπι ἀθ]οδλήοπε ιν μης: ὔ 
. 5 {94 πβΤΙέΠοπεπι εἴαπι αηΠποτήπι «οπΏπετε ἀερεαξ, τῖ εἲ νο]αρταίεπι εἰ μΕΠίατεπι αῄοται Ἱεροῦ ο. ' 

ή 1ρεῖς, αιἱῦ τς [αρη]οία ποιαπως» εὔίάπι πποπίτα πΕ Πα αταίιε {α]ητατία πιο] {πίυπς, απίς ἵωη εοῦ Ποῦ ὦ 71) 

ιν Αν {εά απ Ἰαμάεπτ, ἱπ]ημῖμς ἴεηγο οπηπίπο ΡροδΠεΣ Ἐπίε Οαπάσι]ες τοχ ΤΩ4ΟΙΗΠΙ: (102 Τι: 

, ο ως ᾗ αν. ΩιανΕ Ἠσε τέπιροτο Ίπ α[απι ΕπήΠαπι αηφ]αξηπα Πέ τόρπυπι 12101 παπιῖ ωυά 

ο ονος ιών ρα ΑΣ ὰς Ἰρίέυς Ί]α ἵωπι ομ]ραπε ἂς (το][ίτο σοαέϊο α[ρίοστο ΠΑΠΑ Το, Ἴ]μπι Ῥεῖ- 
Ὃ ο δθνι ιδσ απ ποῦ Ππέ, «οηβέϊα εδίοπε» φυση τημ]ῆς ἆς σαιςῇς Πε πιεπετοπίασ: ΝοΡΗΣ  ρμν απί: 

παν Βις ο ῥαετνο, ππαρίητες, Ὁε ἀῑν]πίτης εβ]οῖ νΙάσατατ. {50ρο π’ρεπρυ5 Ειδη ε]μ ιν]όξ 

Ροίείαπι; ρῃο π]]ο οἴαμηνάσης δω, αβαιαςτο,, ή ο κανα ο. ρίμίομεῖα θανάῖς 

οροτιωήε. θἱτ ἵαπι ἡ]πά ἄς ρήειο ηαίο ζαάν ος ια πα σας ΟΙΠΠΙΗΙΗ Π1ΕΤΗΙΗ ονᾶς ο πΠΙπηΕ 

αὔσπι ρυ]εἨτηπι ηος  αιισά πο ϱἶσοπῃ 1] Ἠμμοσι τού [η Ἠπιο (Οἱ0» ο, 849) (αασὰ τν, ορὶ ἀθουπόη 

τε(ροπΠΗπ νίποτίπα ηή0ς ΠοΠ Ῥροβίετ. πι {πο Ἱ]]α πο ρα πῆτ; αμοά Π αέτωπι Γάρ η ασ) αμ οο 
. Ενω ΑΟ ἳν 911 ατα : ρ. ο η ῃ ο, 

ὀθηηποἹζάΗς ταππστ Παροι. νε] αμ]ᾷ Ροβη ρμἱσ μη] δ(αῖς οἳ ο ρθοί ος πα 
εηεῖο. εἶεραῃς. Ἰε[ΐνα, ασὐῖα τ θεᾷ ατα ερο Ῥτανίαίε αβάαπι πα], ποπ. ν6Υα 658 Ῥοήμο» 1 Ποῥάοπυπι» 
ἅία᾽ ἑορηΙταᾳ με απτοι, Ῥητεπις Ῥπάσπι εἲ ἆε Χεταῖς {οπιΠίΟ, (Ῥρηηηία ο. 11.) ἂὲ περῖριὃ τος αιὔπες» 
εν, ο τ97.) 4εηπε αμ Απιδης ἀῑεῖ ροβητ.  Οµαρτοριος αιισά αά απ πθή Ίθς: νο 6 ρο»ῇϊ 

νο ποσα απτοτο τησρίσιάΊπεπα 1]απα αἳ πηεπάαεῖοτηπη τηπουίας ἀείονίας σείο, εοπβό: ομίς 
ΝΑ σης οσο αερα τα. βιάηπι ορίο αχήἩπισίη, Ἡέ α νοιοήθυς 4ποαπε Πμθ, 1 πιο) αἱπΠΙ ὔσ: 
τν η ας εν Ῥ]υχος ἵη ειτοίόπι ἠπάηχῖε, αὖξ Ἱην]άῖα οάμπωνα,, να] (ωὲ ΙΠΟΙΛΗΣ ο ο οκημίτοι 
πλαν ἃφμε Ιπάμάο 4μορόμπι λὰ Ἠηήμ[εεπιοάῖ ολ]ωηπία» παρυ]ε, 88 ΜΗΝΑΣ ὦ 

ν μον μοντ μίεςὸ .) ο άρι μεν ὁρῦς πα . ο οἳ ἂν. ο. Το 

ο νε ια πρ, ον μας ος ας ο, [πόζα ο ο ος η 

ασαιρὶθβπιε ρο(]ανΊὲ εε οοΠνΊΠσςτο. Ὀσπατς εςύ τν ε 
εἶατής» Ῥιίατοµης (Πατοπεπάς» αν ὴ σε Ἡρ ας 

ο τ οοπψίποστο ϱΟΠ8Της οσε ππα]ἰραϊταείς» οαΐτο Πρε]]ο:, οιή Ῥηρο(οΠ ρα 220 μή οροξῖκ! 
πάκοφβεία. Ὁοπίτα αμ, οἵΏ Πηραίλῆς ονὲ νἱἩ αμίοπ]κίς οἱ ος]εὺτὶς οτιάϊζο, «ρησθάή ΕΠΙ ΠΟΡΟ πἠφμίο” 
Ῥωτο., ἠςρσο Ἠέιοᾶοιο ἄἴεετε ἥσσπε; ῃ ΠΠ ρεππηἰείτως, Εοβεα τομ ς οεμθίο» εἰς καρτ η, 140 

τν ος ρβός ἡδε α πολλα Ἡωο νο λὀμμ κ δν νσεμων, Ἴρε αρ 
ῥᾳίο Ἡ]νπι, ρυρή 4εδει. Ομἱ5 εεῖ νΕΤΟ» απά Πο ρμάθαραη τν σρν μμάδας ο. μι Ὁ νἰάεδαΣ τὰ πο 

Ζοἵος ας {1ο5 παρπεηῖτ ΠοπιεΓ!ς» Οµ]ᾷ αυτόπη ρα ζομα η τόνε ετ Ἐν πηρειολάος δο 

ἱπβπᾶ πεοιε ουτμίο ἀῑβ]εΙ]ε Έτ ἀῑαῑξ πος ἐρτερῖς ΔΈ ους αἆ ομή[εαι, τα | ἥ | 

ουσ 
Όμα Περμε οομ{επὶς τετ {ήμδα οαγίηα 

Ρε/γαξ, ἔβεα εΙΕΠΗΗ Γαοἰ]ίς υεγ)ζωε εάµηάη»  ν μμ, 

Μι  ώννλὰ. ὉΦΕΥΠΙΟΜΕΣ ὉαγΙ ῥἷμο αιμα γουο]οί/ εἰ ἠλίμει ο ας ος 

νο ος ο μσμει 10/19 α)Η Φος κο. αμαοῖ έρυε. 

Ὃ μμ ο ο ολων 
ο νδΓ Ίσα 248 αμϊςαμό ἠπαιρζοῦεῖ, ἀῑσξγε Μετα ροῇΕ. 151 4ΙοπΠοᾷΟ ἀϊσχι ἀἱΙροπτες οηὲ “ποτά 

ο Υ6ἱ Ἰπ{σΙες νε] επ]ατη πια ήρης Ἱππρτοῦατο γἱάεατωτ, ναι μπα μίτηπαςυπα με ἀθρτε]ιε{ η ον τοῦ” 

υροιασίαμε  αποτέπι Ἠυπο 

| 

μ.ο υ-υ-υ..-.υ υἳ κος 

μπορω ο Ὅ ο "ο µμ-.. 



ΡβΟΟΕΜΙΟ ΙΝ ΗΕΚΟΡΟΤτῦΝΜ, 8 
οοπέγαάἰθΙοποπή: οἴηποίι {πβειπαξ:. Ἱά  απϊἀεπή. {αρεπηπετο» πεπιο΄ ΗΕ  Με[ροπ/οπε ΙΠαρήορετε: ἀϊρηαπι ατδ]ιτε- 
ἴµγ,; Ὄθ αμο δὲ εΙεσαπήςβιηής νατβθις εἰ ]μου]επτο {εη{α εοπιροβίη ερὶᾳτάπίπα ΟτεμΙα ΕΜεπῖ νατετ]ς ροῦ- 
με {ΤΗΣ αοᾶ 98 αἱοπάαπι Ἱμαππίπη {εοίσιυς» ας {δη μίτυ» | ἓνὁ ροκ ο | 

ΓΠ θ]θάτωΒ) ο: ης ῥαγΙ{ε 1408  ο/ηΗἠ (ἱσολε οὐ 
ατα τε Πό εἰ [ης οέρεγε γεδα ζαῤο . 

ος. [ας ες υεγῥιη Ίμε οὐΠΗΜΕΙΠΟΥάΝ/Ε υεΓή µη 5 
Ίωο δέ σι. ῥεραμ ει 1 {1εἳ ἐλία 2γοβεΣ. 

ο Ῥ]ηαγόμῃς απέσία ππήπ]ς “οανίε, πο Ιπβπια]απᾶο ππδρηήελτῖς «Ιειαπις πιαΠση]τάτεπι Ίρθε αμαπάαπι βπρα]ατείὰ 
{παίη ρτοάστετς: Ίαπι αυπι εο]]ερίσίεί αυαᾷ Ἱπιπιος {ΕΠΠ15 ετ τεσοπάΙζατη νο]ηηζατόπι ρτανιταής πα Πρποτπή ὁ 
πὰ Ί]]α α;{ο Ῥτοροβτα Ρροδίεα», αῖ ρηε α ππαρί(ετῖς {εομπάσα. σαρῖτα φἡδΦφαία τγαφΐτας τπαϊστίας ἀεάιισετε ἵμρεη- 
τας, Πο ἀσομ/αΒοποιη {παπα πρριϊσανίε, ἵπ 3μέοσοπα υπο (ωῖ ορο αι ῑά σπα 114ἱσο) 1]]α εοπ{ετεπε «επ πα Πρη]- 
Ὠεῖς «οπἰπαίπα,. Ας πο ἀἰκμπιυ]ανίεΊρδα ααἰάεπι» πεαιε τεχίὲ σλµβίαπῃ {ας οὔἩ {111 παπι {παπα οἰνίτατθια» 1ά 

έρε Ῥαοΐος» Ἰρποπιίπία αῇΏεξεος. οξ Ιπίαππατος (αἲ αἶτ) Ἱπμπειτο» στανίτει Ίετί ετ 4ο]επίατ. Ὁ. Ἠϊης 1βΙεΗς 110 14: 
αγπς», Ίο Πἶ]α ἹπαΙρπα το... Ξταβίπὶ 1ρίτυσ αμ] αμιοτεαεῖς ἴπ {211 επἰπαϊπαοπε {5 αὔαπα ποη νεηῖτατϊς {εά Ἡ]- 

Ἀοπίς οηρίάῑ(ας εχρτοβ/{οσίε, αρρατετ, τε Πας ααΙ. Εἶαπι {εαπεπῖο» τείεµεΓε αι εοπρεςΠέ βηβυ]ά πμ] Πέ 

Ἡδορςίοα., 964 α.αυσάαπι ΤΠΙΕΠ ααιά ἀϊσαπιας. μα «Ἡμμ ο κα πλ ο ος: ος 

υ:Ομοά: νετο Ἠηῖα ἱπαίρίεης, Πιανείετι οταίοπί» αὐά Ιπσπηᾶε «ΟΠΙΙΠΟΝΕΤΕΠΙΗΣ Ἱέρεπίες, εχρτοῦ{αξ, ἃᾷ ]ά 
η] -αἰῑμά το[ροπἀσπά μπι σεΠ/5ο» 4Παπι αποά Αἰαχαπάεις Ἠεέτοιϊ ἐα]2 αἱ 51 Ίπ τησ Ίο Το(πιοβίαϊοπι: οὐ]θ- 

υοἰδίος,  Οὔ τοι ἀπόβλητ᾽ ἐσὶ θεῶν ἐρικνδέω οῶρα. δεὰ ππαβηϊτατειη ΟΠΙΠΕΙΠΙ: υπαίαια ἵ σοΓΙρῖει Ῥήπιυπι εξ εμ . 
ποπηηυτη α{ροτίοτα, ἆοαιε νοτυῖς ἁἀμοπίοις» 1π σορῖᾶ πιο]Ιοσυπή ἐς Ἰεηίουπι. Ῥεϊπά6, { ἑχιτα ΜΗ ποτίςς {6- { 

τίσπι α]ϊσουίης νἰεία» νεῖ { 1π΄Ἴας Ἰαμάςς ἰαμπής οοπήπιπιοτοπευ.΄ Ῥήείετεα» αὔ σπα ρἱατίηπη {οσέε {ΕΠΠΟΠΕΦ 

το[ογαη(η να οηητί ἀοτετίοιίθιις ο-οἴπηίπο επίπὶ εοπἰσέτατας΄ {εου] πά Ῥείοίας αρ(ς πια ΙΙοβ δε Ἱπίεπα απ]παῖς 

Ῥοβποπιο», Ι4μάϊς αβἰεζΗοΏε να]αῖ΄ οοπάΐτε ναραταίοπεπα» αρίξ επίπι Ππιρμοϊταμς Πάπα Π]αΠοπέπή. ρεςβ- 
Ὥ]πης Ουίᾷ πὰ Ίο οἴβο ἀἰσειπας 3 Ῥτοίσέϊτο Πο ταροτῖτ ἵῃ Ηετοάοϊο διὰ Ῥ]μιατεμής; {εᾷ απἰπιο:{1ο οοπα- 

Πιά Ίπ. ἀ]σπι Ἱπαι]]ο Οπάτα είπα αμα ποπήπηπι νετοοταπιαΏε 1π΄Ἠος  απτοτο Ποη Ῥτοβατ: ουΙ αὐ]άεπι (Ἡε 
εκππιο }),υ/ις. 6ςε ἀῑ[ειτα ετ ποοιιαῖα οἵαΏοηΏς ΦΤΑΗΡ {5ο, Φµ41π α ροβεγ]οτ]ς {εοου] {οπππα ἀῃετιο ποῬ 4Ἡ0- 

αυς ἱπεο[ίσετο Ρόκβίπις. Θπἱᾷ απἴοπι σαὐσβο Τηοής» ουχ: ποι Ῥοῦυ 1]α νους ος ΒπαρΗσ](ας» αμαπὶ πιοηάαε]ἴος 
οἳ {ηνίάς,, ἀῑσῖ. {επιίαπι Ὃ η οι ντ οοπαετεηΏ 14 πεπίς Π6Η1οπ ο (4 Ποστ {εε]είε ρτοάῖτα {μετας 

ΟΙψπΙνΙς): σοπιπε]ἰοίς α Ἡ αοθἀοπίδη. {6 πεβαῖος. ρτσάΊεοτες αρρθβαι1» τε[ροπά!ϊε Ῥμήήρρυπι τερεπ1 4ὀσθ- 

ρα» ζασοσμας ον ἠήοδίαηι αή]οπείΑ 4ο ἠπεζοδενΗ [0]έγε(Ηέ (ευ ὀέματε [μη εἰ βοπει ᾖἱρομεη: 
Οιά -απῖσΠι οΏεπά]ε (ου/εοιο) Ρἰτατοβυση» αποά Ἠειοάοτυς ρτουμΗε α(ρετῖας αι αΠπ0 ας πο πιο] ν]ε ἂ. 

6 ρο]Ιαοπίρης Ντιν επί {ά]1σοι 11 ΒΗε 14 ἀϊσεια αὐοά εδίθε,΄ Ίναπα ἀ4θ εοπεέεω1ς {εαεπάϊ5 ἄεαιε Ίαιι 

εί νιμρεταΠσοΠθ Ἠπίψοιβι πος ϊσεδίε απάπ. Πεετοπ -αἴο ας Πτετια τε[ροπάετε: ἆε {19 1μυπα 1μάΙδ1ο Ἠοτιαπή 

{ι/εορίαηι ιοχροἑαἰκς :πεαςε Τοςἴ6 Ἔσεια ειπα, απά Ἰπσεπίϊ {1 νῖτες΄Ίη αΠεπο ορετε εκρῃσατε νδξ, ρτα/(εεᾶπα 
ἀά. Ἰμῤπίαα αμίοτίς, Ώβου μῖ αΙεφε᾽ ταίη]ε» {6 {6πβείε» αιάΠείε.) οοπιρογ/5{ο εκΙηππο: 1 εωχ ηοΕ ἴπ 

μας ροείμς Ῥεήπαῄοπε Ῥρεήενοτεπα, απαπλ 1]ηπα Ἰπάμσαπι πι ιενο]επῆςς, Ῥενειβιαάς, νπιηεπάς Ὦ Οία επῖπ 
οοπειοῖία αΏῃοῖς ἁῑνίπα εὖ ἨΠηπιαπα» Ίπετα εἴ Ῥτοΐαπα. οἱ νεο {πες ο ε6ι οοη(ΗΙπε]Ια ἳ (πεέτε εΠίΏ 116 1ά 

οοπιάία΄περατ {6 πια]εάίεετε» 41π1. αἲιοβ ναια απε, ἄῑεα) Ώπ πα, οεπάατυΣ Εαἱήτας, δεᾷ ᾳμοπιοᾶσ ο» 

βοηά{εῦ ταὔδπει]ίς αι ρηκάαπι αἳ εοπο]άαπαι]]ς ]εν]ρβπήδι Φηοά Ὁμα[ Ίρεε {δηΕἱγεῖ, ηδ Ώου ομάθπα αρετε 
{6 αἴε, υξ πιοπάαεΙ» {εὰ τς πιαΠρηϊταξίς τευπι΄Ῥεταραϊ ἨΠετοᾶσιυπα.  Ἠσαας Ἱρίας ἀαίεπάσπιμς Ἡ ροδ{απιθό 

Ας ΙαάθηΜοπίρας Π]ῖς ππυΒδ εἲ τεμιῖσας (πὲ να] Ῥ[αιανσῃ.) απο Ῥορίμητ ορροπί ρμοσ]ατες εἰ ρ]επο ὅτε (ως. 

ἀἰσίαιι) επιποίαεα ἓ΄ Ο1α]6 επίπι πος Ἡ (Επαΐος ο 1το.) ΟΠΗ {405 Γο]ής δοφπιμη ῥγΙη] «41δεπίεη/εὰ 

ομγ[ῶ ἡλαὲ ἡπ ος [η1 1 ο: η ΠηΙ Γ4/Ιηυεγε ος 1Η εά]οί εἰ ος ογΠαίογ/Η αβεθίµη: αὖὐ ἠ]ή αμ: 

ἔεηι {56112 ΓΗΗῤΗΣ ΟΠΕ: (1041 εστι εγδε Γμεγαιι  Δάθαπτατ Ἠΐ5 αμα 46 ΟΥηαρίτο {σρεῖε (δή. 

ο: ατήή) Λο: πεαπίς Αιμεπίοη(ες Θπί Ἰαμάτος Ῥοπίσπϊης εγεαῖ; (1 4ο πείοῖο" απαπι ΠΗΓΡΙΕΙοπέΗΙ εοσ” 
τηρια {πταϊήόπίδιις νο]μηταάς πποναί Ῥ]υ1σμυθ» ἵόπιείε απ]άεπι» Ὁς ν]άθεεσ» ησι Ὃ τση εχρ]α: 

πας) απἰὰ 3. ρατοσπε 1 οεΦιρποπίο5 Ἰαμθανίε Πἱς νερίςὲ (Ροή. ὂν Τοῇ.) µη ᾳοδαμλομΗ, ή. οεΓ1ηηή{Η{» 

δις βηραΙαγίλως ῥαμά είν ο) ίε {Η/ογ]οζεος ἴπ αοἷε ὉΕΓΟ οΗΗΙΗΗ 'ποΥ μή ῥΓώ/ΛαΜΗ Μι Οι] Ἡ. οτί οἶ- 

να οροιμίαπι εἲ ῬιΗπ ῬατΗΠΠς΄ Ῥταα]σαίοπε {ια οπανίεξ («Σοῇρη. 6, 194. εἰ 140 8εά Ίο ἱππυπιαιρρί]α 

Έμπιτ θαὖπα Ῥοβεέο 6085. απ νε]ηξ ορίβσεο ἀμάλΗΙ ερ[οηῖ {πρίοηΏς» - εξ Ἀτίεπα αμαπάαπι Γα6εγεπῖ ἨΠήςς 
(ορμίμας, τς Οειαήῆας ος ρίαπηπαΏβης» νοςαϊίθθ» εξ Ῥοδίεα ΨΙΠΟ Ἱοπήπιπαν (ας ἵη 19 ρ]ησίρας ἐνεπις) 

ΏΟΠΙ6 «ΙΙο(ΗΘ 1ηαΐε αιθΗΙΦ15΄ εοπίῖοῖ; Ναπι αμοά εχαρίτας ρα εἰασαπῃ {επίεπαπι ἄξ ΙπαΡΙ1 ας Ἱποστία [οἳ- 
ἵσπα τοσα. Ώμπιαπατυπη  απαπι ἨΗοτοάοτιιβ Φο]οπί αεεήριοΠε (ΟΗ6, ο. 55.) (ευ] ου]άσπι ᾖπι]θς εἰ ο] 1ε- 
υπ» ηἠπία Γπρεπᾶα εἲ ΡἰεῖαΠ Ἠοπίπ]5 ὀοπεθάκέυς:. αἱ νεπῖτις Πτ, πα» {1 4ς Ώεο Ἱοᾳαβής ηε 
τις (πις][οθϊης αιμα ἀϊκμπεισ Ρετείρετο Ῥ08ῇΕ» Ράτηπι Ρή, εδ[α νάσαπηισι ΌἩσ 6Γρο ερ Οεµ]ος πια: πης, ῥόῇος, αυτες αἰησυἡπης ὸ εὐ ἀἰείμιης Ώεηπι ΊΩΕΙΣ ους υ]οἡσΙ, εὔίαπι Ψετειῖ ρτοίεζζου τεπΏτε» ρα. 

πἰτοίο» Ίσα» ἀοΐοτο» πόῤῥω γὼρ λύπη καὶ χαρῶς ἵδρυται τὸ θεῖο' πο απῖους Π]α πὰ Ιπιο]Ηϱὶ απίάσπι Ῥοῦ- 
{ηπε, ΟπΙά Ἄκεπορμοπ 5 (6ο ποπιο {ΗΕ πώπηῃ]ς εο]εβείοΓ» ΕΠΟ ΟΡ{ΕΤΝΑΠΒΟΣ Ἡςπῃο ΙπιρίείαΠς ε’ρὰ Ώευπά 

αοτἷοί Ἠο[ής). ποππᾶ ἑαπάεπι ΄{επίεπεΙαπ ῬΟΠΕΤΕ ΠΟΠ ἀιοίεαν]ε 1π. ΡΙΡΟΙΑΙΟ 11ο ορετε {πο Πήοτια τετηπα 

Ὁτσουτυπη ὃς οπἶπι αἲτ (Πο]]επίοω {. δὲ) καὶ ὃ θὲὸρ δὲ, ὧς ἔθικε, πολλώνις χαίρει τοὺς μὲν μικροὺρ μἐγάλους 
ποιῶν, τοὺς δὲ μεγάλους μικρούς. πο 1βίτάΣ {ποσί]όρα εοῖ ἵπ' Ἠετοβοῖο. {εητεητία  αὐ]α {εουπάυπι Ποπήπαπα 
πεο[]ήσοπαπι Φήονερὸν ἀῑκίε επΕ τὸ θεῖω. Βεά Ἠδο ΠΝαπι Απε {αίμα αμίς ποη νίάστΣ Οπηκίαπὶ αμίοπα Π]αια 
τοις ᾖ]απι οτ Ῥιταςϊ ΡΙσΏαΙΠ {οταῖ ΦΟΠΟ Πο Ῥ]ηταομάς {εᾳμο Ἠος σοπ/{ο]είάς», αὐοὰ» Ὁζ αἶε» ἐοι ᾱ- 

ἵπς οχρό[ιετίε πο πιπαῖ ρτοίοξιο Ρυ]ο[38. Φοὰ ῥγατειειάα {0Πε. οετῖε -αίαηα» 1πάΐρης» αρ τε ητοπίασο 

Οχαῇᾷ ομίάσπῃ αΏποῃ ως οἶατο ΙΠΕΠΙΟΣΑΕ επιά{ίοπεπι» εξ ἀοζίπαπι οχεαπας πάνε» (Οἱ, ο; 5οζ.) Ου! τὰ παθήματα µαθήµατα ἐνεγόεε. Ίδεαιο Χαπορμον ΠρίεπΕκβπαις ντ ἀποίεαν]ε Ππιμέετ Ῥο5ε απαίθ[ίη τεσηιπὰ 
τυθοπεογοπ Οτα{ύπῃ Ῥτοάμσοτα, . ΛΔά αὖας αβυΙΦΗΓΑΠΟΠΕΣ Ίμας ἂς ΕρΠεβίδ, «οἰορποπή5, ΟΠΗ: Ἡά 
Ίπαπι Ίενὶ εθευς ταΏοπό», αὔδπι Ταπιρ[ιοεπΗς. ΟΡαΤοΠ 5 ΠΠΟΝΙΟΣ π]α αὐϊάεπι Ἠειοάοίο ς αιιαἁαπά Πο 
οήροσηίτ.  Οὔαῇ πλ] οροτζιοήτ παγχαχο ἨειοάοῦΙΠι» πὶ[. αιιοά 1π. Ηείθγας Ίαπι ἐδ[ες τεσπα, -Ομοά ἀῑδα 
ασε ροτααπᾳ πάϊομ]Η ος αυπα {ρ5α Ρίοβίεαίάσ» εοτπῃ αυ α ποτ «οπΙρΓομεΠάΘΗΙΠΕΣ ΠΙΕΩΠΟ” 
ποπι πόστα ἀοοτονίσίο. 8εᾷ οἵπι ἆς 18, τη ἆς αἱ» Οοσἰηή(ς, Τοδάσπιοπής, 4 Παροτα, ΑΠΟ: 

αἴεπο» ΑΕιοπίοηβυας» Ῥ]αϊφεπβσας» αἱ ἁἱερυταῖ, ραῦαιπς Τωπο Π]πὸ νίηοσγε. ᾿Ομῖς επίπι; αμί πάνεν» 
ἴογα αΩππυπι. Ῥαυ]άπα πποάο νο]ηομῖτ, ποπ Ρετρεάωτς Ειεῖ]ε εδι ψΙέτοία Ἰῆας ρηῶο]οτάπα Πισοεδίαπα 

(μας, Αιομο ήπ. ΠΟΠΙΕΠ {ορΗΙ{ῷ (ος μοπήπό ΗῇΗς ἐ5ὲ ο ἀο.) εὔαπα ἸηνεβήταΓ φΠαΠ ΡΓΟΡΥΟ: 

ο Ψοπίο ἰοίεατ αά Ῥ]επατα Ίήαπι: 4ξ αἴῑα  Ίηρεπης {πίδοί πο Ἱπιε]ίσεια π18, αρ 4 Ῥ]ΗτΑΙΟΠΟ. αρμαπεής 
. αν, 

εισοδο Πποι]επάσβπια παναίο αθαπι πεπήρί πο βτ δν]άσης.. Ὠἰοῖε ια (γαι, ο χοόέ ϱὲ 10.) ΠέβαΝ- 

{ο οοοαιμοβίοςν ῥοἳ/ὲ ε0ΏΗγα ΕΡΕ” 44ο Ρ/ΕΠΑΠ Πάπα; 14 ἐκρεἠ)Ηόμοὴ [ε[ε ῥγοβείε1», ϱἱ ΤΟΖΗ δο 1 ῥαέγίῶ» 

η Ίάηῳ οε)ὴν οβΙΡΥΕΙΗ: 4ὐ ῥ051έ4 ῥο[εῶ σος ἐδα σορε]εγῶν/ὸ 14 ΡΟ ος η «4116212 24εεύΦΜΟΠ6 Ρ6ΓΟέΣ: 
γη. Ἡαοσίπο παιτατίο 1ίαιη ππεγεδαταΣ Παρίσαπι ᾽ασε]αππατίοποπα, Ἠμης απτοτεπα οα]μπτ 1ρβΗΠ1» ἄῑετηπι τὰ 

Ώσποα, οπηῃ5 165 αοπβΙπάετεΣ. ΊναηΥ 4 Ίερε., ἀεαῖε Ῥτα]ή ἀῑε, (ια βά6 2Ηπππητς πποφυς» ον. ο 

ποι) ἀαδίευτ οἱ, αἱ βάεπι Ηετοβοῦ Ρ]υσ] Αρί {αείεπβαϊπ, ασια Ῥϊυτατεμ» ἐς 111 ροής» παπι ππης. 1ος 

είς {δαυσμάυπι Ῥυιανεητ. 9ε ῥμΠρρίάε είσαι οῬίουτα ες ἱπίεδμο : ϱἳ εἴαί μή6 1οσ5 1Π' ποβτο Ἠυτο 

εοτηρεῖος, | Νο απρμμμΙ ος αμ αρ ομα ον μέν 
3 πμ Άπηε σρ]απιπς πιββϊέοβής τείσήα, εἳ αρίαιε εοηίρετία πἰρτο 116, εἴ Ὃ ο αμ] σπα 116; {6 
Ἰηβγηνίς ομπη]ηίδας τοβοτία. 9416 ΄ΕΠεῦαπος» Ὁς λνταϊσηγ' (παπι. ς ΠοΤΗΤῃ οβίπῃ» Εμὴ8 . Ώμης «οπατοπεβίοπι 

Ῥαομη ϱ) οχαιίβτα, ος Ρετασεισαῖα ἀε[οπβοπα Ῥϊοριαπανίε, ος {η ας Ρος ο ο μι ανα πο. 
{χηπι, ἶη ᾳὐο αμἶάεπι Ιρπο[οεπάυπι εδί ἀο]οτί 1ρδίή5, Ἱεὰ τερτεµεπάεπάα ΡΤΟΙΕΟΙΟ ἹπραΠεπία ες Ίταυ 

μάπα ο πιοὶ δν {οτι ο ἱπάΐσηε 16{ο5 οταΠοΏΕ η {1ο53 Ἠος {βίζας (μὲ βρρατεῦ) μἶσας νὰ 
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-1ποπηρτο 1ρεῖῃς, Ἠοποσίς εί Ιαιάἱ5 ΡΙΣ{ΛΤΙΟΠΕΠΙ {Επηρου τ{/γραδίε τερεΠ πετ, Ο89 ο 1 

5 ΤΕΙΧ ΠΟ ΑΟΗΙΜΙΙΟΑΜΕΕΛΕΙΙ 3 Φ 
ς 

πο]ηῖε» ποφίθ: ροτιήε ἔοττα, 86ᾷ πιεπάαοίί οτἰπιίπο Ἡοτοάστήπι (πε ορίπος) Εααῖε ἥδετας ΠΟΠ: Πἱοάο 4 
Ἠς. τεπιροτίρις Ἴοησο ἸαϊέαΙς ναραῖτα» {εᾷ. οοπ{ετναῖα αἴἶαπι αἆ ροβαεταίεπι» ῬτοάΙΠοπίς. Τμεβαποπίπι: 48 
πα ετ Ώεπιοίμεπες (ΡΗΗρῥίος ο.) αἴπιπιοπτιπι ἀμχίε Ἱενίας εἰ ΙπΠθεΙτάτίς Ἠλμας οἰνίαμς εἰ ἡαά 14 

εποπίρης Ποπηπαπι Τεπιρεῖ ρεΠπαηβε» ἀεείπιαπι α Τπεραπίς ΑΡοΙΗΠΙ Ρομηοϊνί οροτίοΓθ, «Ο5 πηρΠΕΙΟ: 
πεπι 4 Ἀοπορμοπτο {αππις {οπις] αἴαις. Ἱτογαπα Που]. (16), 5.) Ουπά επί σοἰππιηπί ἀεεγεῖο Πατμ]κ[εηῖ 
Οταεἷ οἰνίταιος, απ αάνετ[απι Ῥαῦητος «οπ{οπ/{οταπῖ» «8 1ἱ5. οαυἡ πα]]α πεζσδβτατε οοαζεί Ρετία {Ε {ΗβίεςΙΑ- 

{οπε» Ὠεἱρηίςο Αρο]Ηπῖ Όοῖ]ο εοπ{εο ἀεοίππαπα εχἰρί.ἀεροτο» -Ί περαπὶ απΙάεπα ροῖε 
το: {εᾷ αιοά 1ο τεπετεητυσ», {πια ππεπιοτίααμ6 Ποπήπαπι σοπ(ἑαπήςβτηε ρενάυτανΙε. 
{η Βοημία, ο. 199.) σ΄ ο, ο... 

Ῥτατείεα αμαπανίς ππαΠαο(µπῃ ες ρατνπι Ῥ]άίτομς {ασῖατ' Πέτοάοτάπι, ΠΟΠ βυἱαπι ἔαπιο ἡδίε» πεσις 
πεδετεπι εοπῄταξα... ΟΙ αμίοπ ἱποορίταπάνς Πατ ροτμὶδίθτ, εε ἵπ {ΠΤΙ αιιάασῖα απαοηις» ασ εἡ αἲ» 
Ίππιατε «αἴαμα Παάετε» ασ, { {αι οδίοπῖ» -ποῦ πιοᾷο -ραμίο. απτο ἀεβιέζοτηπι ἀῑ6Ηῖς :αἴαμα  τε]αΒοπ{ ου 3 
{εὰ πιεπποτία» νίνοτηπα Ργορεπιοά μπι» εσ[Ηπιοπίο πε[ητατί/αἴαιιε τεζατριή Ροδίεπεξ «9 Π]α οί πα Ἱπριάεη- 
ἵο Πιεπάασίο» ΗΠ1 τωπη Ἱποοπ[επίαηθα εχροβΒοπε:, οσα παντλΏσπς ταῖα ἀἰδβάεήϊα» Ίπ οδἱευοτ παπα ΓέφΗΕΠ- 
ἩΠββηἩπιᾳΠε τοῖης Οτωσἶαᾳ οοπνεπΙΙη] «15 επίπι αοσορίπιης)ὶ νεπίτθ., οτ. Ί]α νηπίκαπια αἴαια. 1ενἰσβπια 16]: 
Ρϊᾳ » Ῥ]επα  πιαενο]επς. εἰ οδιγεζτατὶοπίς», τος]αππαπί δις ἀῑνίποτπι οἳ Ἠυπιαποσιηπι πποπιππεπτοτη(α ἡπίοσ]- 
Ῥτοπίδις» τεζτατο πο ἀμδίτανει ὁ Νπιής. Ίπαρτιμῃ οἳ {πὶνοίηπα Ειοίς αἴοἵεπα, ΟΠΕ πιατη Ππο( πο Επ ΕΠΗ’ 
ΏΟΠΕΙΠ. ΊΝΟΠ αιά]νΙς[επξ ας ροῦις οχΙοί]αίεπτ, να] 1παία απῖαπι πι]εατάπα΄ 11ο Όπηῖο Ἡπαπαο οἱεεϊρ[επε εὐπιά 
αμῖ Ρίαπε απ Π]άρπάμπι οἳ εἰιάσπάμπι αιάἰτονος, αμίηιια ἵπ. οοππυπί ἀτΦεία {οἱεππίαης σοι  πά ποπιος 
Ογαοπη ρτο(οἰπάεπάηπα Ιποσγαπάμπηιις αἀ θείος, ’ Ώς «οπβΠο, αμίοπα οἳ βέτο Τιοοπίάρ τεηπεμάϊ ΤΜΕὉΑΠΟΣ 
επι αίτατο ἀῑς[αίτ (ΡοΔΗ. οι. οος. 65: α9ο-)). πθπιἰπ ΠΙΕΙ Πόπ. Ῥ]ητίππα 11. ΠΙΘΠΤΕΙΗ νοπίτο ατδίετοτ» ααίους. 
Ἄος. εἴἶαπι Ίοσο- ἀε[επαϊ, ροδῇτ παντα ϊ ας 1ην] : ο ος: ὀγσο ποια ΠΙΟΔΟ 

λέαις αΟΙΩΙαΙ., ο, Δάάμχεται Ίηπν 3: «ἀε]οξίος: 618 τμ. Ῥοδηί αἳ 1ΠνίτοἙ, {εά Ίο τἳ -ᾱ- οἰν]ταϊε ο ο οπή 

(0ρογεί 6η Γεάγς εκ λαή 

ο απας., {οὰ. Πποτυπα αΜοσίς: πιοτις Ίος οοππήε, πι ώς ἕως ἀαστός 1. 4Ρ6Ι 1εά 1 μοαμς πιεις’ οπηημίε, Ἠϊπήβε α[οθ, 4ος πΙΠΏς. 4Ιαζτές 1. ἂν πιπάτἰυβοπέος τό: 
πε νΙάεραξ» 1] απῖπι ρατοεπάμπι ἀθοτενείατ. ΟιοΙπο 1 ηΙΕ  οπιΠῖηο 4ΠαάΤΙ 9 
Ώπετε» «πα Ίτοσεητος {ο]Ηπι Ἠαρετεῖ 1ρ86 {6ο α Ὃ οως εις οι αιροιάσῖε 1ος ΄ΓΠΕΡΩΠΟΣ» άῑχε- 
τας: πθηπΕ πον Ῥ]ητες 4.1 πεσζηἩ. Έπι 1ο 1οτθ,. Ίδαπι Ῥιβίος ΄ΤΜΕΡίεΠ/65» εἴβ πο ἀῑαιτας ου πμ 

εοπΏς ππιοῃ ρατιαπίς {6ᾳ {ος αἷίος ρ] τος ἀῑτίολίς 1ρ6ογΗΠ1 ἱπιο]]ίσοτο ἀεῦοιπιις.- 1 ΕΠίπι Πε: κε. 
ηδ, Ἡε δρατίοηί περ αφ παπι νε]υῖ {οἨἱταρῆς {δά φποᾶαπι {πιο]Ηήο {ποσυπι ΠἱραΠί 1η οκρεώπήοπειι Ρτοβεί σε 

τοητήσ», 4 Ἠ1πι ΠΠρΗΙ1 ἰπεθτά πα η {βρίοπος «ἁἁιμοθτεΠΕ ΘΟΓΗΠΙ, οἶιος. εἷλ νοσητηπΕ (ή ρβρέο ζ. ο8.) μὴ 

ἃ η]. ἸὰςςγοΠΕΣ αἩξ ἵπ ἀῑ]ᾖς αηρμ[Ηῖς, ααἱά οχροτίτοπεης μήν» ἆμαπι αμρά τε] Ἠοιοάσμ» Νοθμε Ηῑί 
Ὃν μμ Ψάετα Βία νε] ἀε[εδῆοπῖς., νο] Πιρα... νε] ζληβεοπίς», αυαπι αἰιοά. μον .. 

λος 995.) 9ε. ἵη ωπτο ΕΙπη]1 «ιο ραόχο. εκαμά]τὶ ροτίε ἱππρ]ογαίο ἳ 8 1 νογοβϊος, | 

β 8» εε γε] 4ε βεβα Ιπτε]]εότυη ϱΗτ, Βρρ]ίσες ος. οδ[ο. ἹΝοιας αμίάσπι «εΙ ΠΠΡΗΙ: εΏ ο ο πι 
ἹΠρετο Υο]πεπῖξ» οαι]ίαπι εηιἱάσπι ΠΙ] 1η Ἱορόγίο, Αεομίης: ῥχυ]ο:Ρορε αὔρομεαῖοπι νοσαδίἡ1» 4110 λα 

ρα οοπβ]α ἀϊχεηῖτ ΟΓοος.: Ἰ]πηὶς οςἳ {ενος ποῖῖο, Ατίῤαιομυς,  Αἴσπο οείαπα Π]ιά ΠΟΠ. ΕΙ οι 

4ο» αμοᾷ τεχ τόρµπι οοπίδε ααβιρἰοπά πι «ἷσ. Τχοία πο επίπι (15 ορίπος) πιο]ηης οςῖ Φεύχαβ ο ωπά 

βαα βουλεύεσόω. ()ἱά. νετο ἂε ἸΝαχής ας Γμεππϊβοε]ε ἀϊσειπιςὁ (Ὀγοπία» ο- 4-) ο. ον, τοβού(αἆ 
μμ κ ἱεπιρείταϊο Ῥατραπίσω εἰαρῇς πρτυσπίο» ἱποιοάϊρί]α {αονίε, ἱπ[ά]απος. Ποπήπες ποη Δά ᾱ κότυα 1ἲε 

Ψο]μ]είε, φις πεπιο ποῃ ἱπιοίαπι αμ {ογν]τηέοπι Ππροπάστο οχΙ(Ἡππατετ.. ΄ΤΠεπη(ζοσμ ΥΙΟ ἡπάροσσα  πρῃ 

ράσα πάήητηπα ἱρευπῃ αἰτετίης. οοπβ]ίο, ποπ {τη οπιπία οοπιποπτωπα αἱ δίε: αἲ Α απιοιησῦς ής 
μον ααξ αἰζεγηπι» {εὰ ἀἆεοσπι συμφράδµονας ορίατε Πο Ράιτ. Άαπι ἵπ. Αγιοπήία 4110 σομδες τν ο 

τς ος μμ Ἐήμέν Εαίδίς ψ]άείιι ΙποορΙαηΠά8., το ο αν Πειοάο- 

ἐ ο λρδτο, ΠΤΗΥ»Σ αἰοά ΠΟΠ 1 ιά 4 ΗΡ{ΟΗ Ὃνμ ΤΠ μή 
ελα έατς πο αλα ος ος αμ. Ῥετρεταπῃ {οηἱρίθηε, {εά αι {οσετε επ. ς η 

1: δν ας το οἳ πησι]ηγ]ς {πριοπήεο Ῥ]τατο]ή, : Οειοτα πνο]ηῖὰ 
ες «Ποπ ΙΙΗΏ ΤΕΤΗΠΗ ππεηοπίθῖ5. οοἩ πα εως οχἰοπίδιις τος οἳ απχἰαιαῖς ΕΜ δΑς μι {πε 
ποοιηαξίοπὶς {ε[ο Ίρεα, Ἰπβσηιαπεία, νε] 1οἩπαΠαπιης {άπα, νε] 4 Ῥήογα τοπαπη. Αά οπμα ὁπορήα, 
τε[ροπᾶεή ἀῑσίαις Ἰάεῖι, νἰάστας Ροδίε; ἱπίαπίαπα ος[ο θε βΙχοχοπι» πο ρουνατβ(αίοπα » πεατέ ο μο αν-- 

ϱα ΕΟΠΙΠΙΟΠΙΟΙΑΤΟΑ απ αμυπι Ρήππυσι σορηῖτα Γἱςίεητ. Πουπίηηπα {οἰθητία τερτοβατεΠίΣ» 8 Ῥοβέποδος αἷδ- 
ΤΟΠΙ ΙΠίετ { ἀἱδβάετε οἳ ορπϊταρία θείο Ειεῖ]ε ρεΠρίσετσπως. . Ε1β αιίοπι Ποπήίπος ἆοέδὶ 3ς Ἰπβεμίοῦ Πο, 
ου](ετ τερετῖαπὲ ᾳΙοπιοάο ααιιιά ἀῑσεπάο ενετίεΓς οἀϊοίίμπαμε τεάάστα αι {Πραδηπα Ροσβηςν ὄρρηε παμε 

Ε ϱῃ 1» 11) 

ΠΕΠ γἱς γεπτατὶς.; ῖ πείαῖο «41ο ραέο. αμαπινῖ ορρτεςία. οἳ ου/(σηναῖα » Ἱ]α ρ]έγιπαιε ΤΑΠΕΣ οιμομΙ5” 
πάσα οοΠίτᾳ. ἀοίος εἰ νομμείαση, ως ος ορπαιΗΠετΙῖ αά {π[ο ο ο, ΠΠειο αν Ἡ 
ζρος οοπνΙζῖα ασ. ΠΠ {λοῖε πἰπις οπρίἀς, πεηυθ ΠμάΊα εχαρίτπϐἱ αὐτοτόπι απΠςΙΗΦΗΠΙΗΠΙ2. σάς Ἡ 
Ῥεοϊαρίπωη», . {ρθί αζεμα Ῥ]ήταίςμο Ίος, ἀἰσίπιης, (ρό, η) ο 

ος ο πο ωσ πι σὺ μὲν οὗ καλὰ παῦτ' ἀγορεύεις. ] 
: ποτ ισα καὶ ἄλλον μῦθον ἀμείνονο τοῦδε νοῆσαι. νὰ ο μι 

ΡΕ ἂ ἐτεὸν δὴ τοῦτον ὦπὸ σπουδῆς ὠγορεύεις π. ης 

᾿Ἔδ ἄρο δή τοι ἔπειτω θεοὶ Φρένας ὤλεσαν αὐτοί.. νὰ 

ο μα δω. | μπα 3 
ΙΙ ο ο πο ιο ας πὰ 
π : ος ΄Ῥοβίεξ» οΠεπᾶετε νο]ιήκίε, Οιοά {4 ἂε αππί 111 Πλ πο αμα τς 

ή ας λα Ἠας Ῥαγίό τασθςῇε α {5 τα ον αμίπι αἰτες ανα. τουτατιῶ 
1 ΝΗ ΥΠΟΙΓΗΠΙ εἰ {αρ]εηίεπα», {οἆ οτἶαπι Ῥοῦιὴ] ΕΙΠΙΩΙΗ Ἐοῃι]ς. ο. ς αν. 3 ς : .. 1 οΏΙΠ1» αμαπα {ΠΙΙΣ ΕπῃΙς. ἳ 

Ἡς ΤΠΕΤΕΤΗΣ5 ΠΗΙΠΙΙ5: ουχαδ{α ]ηπι αρρατεῖ 1π 'Ῥτοροβτο. αοσι/ατ]οήϊς ας. Φεά πεπΙ η Ίπσια ποη Ρο. 
α α μας νά ο οοηϊσπίο εἳ κα οι Τημίο ήτο» αἴῑαπι Τπιοῃ. τις πασοκ ο ης ὁχοσ]]επ πα 

ἀριο ο τν οσο με ταά Πιν) ομβοδία , ος ἵπ Πμάίο ποπιαὶ ὑοπταιφαο Ἅν ο ο μας 
ΟΡΗΟΙΕ1τ αἱίαπι « τν ἡ αμα ανα | ο ΕΡΕ ἷ, 

ος ο ον ο ο ο ο 
αραχρήμα Σὐν; : παΙτοτήπα νο]ηρίαϊοπι (Τ2μοά. ᾖ. α. κτημά τε ἐσαε 42) ο 

ο μμαω κε (14 1111) ο σημ, αναγκη τον (7. ῥ)[2ΠΗ6 μἰ(ν αμα 

ά 24Η1Η ΤΗ 0 θαῥογοη!. Έσο νο ἵς 1η Ἡε : : ροςίο Ρυ ο ο ης απᾶν 
πονιη]ρεῖ ῥτίοτηπι ἆς {οτρτογίθηις, 6ο νετο ποἩ πιαρῖς ἵη Ἠετοάοτυπα Ίσο «οπίε1 Ρ ΠΠάοΠθΣ ὃ 

πεβιματα Ἔδτιπι οσα, Έε (πξ νετιπι [ίσα ) Ί]]ας Ῥίαπα Ρηντ, εοΡς 
ο στη ν : Ετ νοτο] «4 νεπιτατεΙη, ος {πουπάτατα απαάαπα απίπιο8 Ρε ερηα ΣΙ 

| αν μις Ῥοψκήπιυπι Ἑμοτοσγά!ς θγεής Πἠκίς ασσορίπιις) αι νἱκβπιμτη πζοσοτι οχἠ/ήπιο νοπίθαςς  μήμεάι 
Ἀτυπα ΠΟ ΟΡ να 1: ον «εθ{]κία: -ᾱς Πϊ]ανίταίενα, Ἠ]ζογία οοάστα {δνοτ]ί, Πε ια 

Ἱεηίταίεπι » «οπίταηας» εἰ αιβηιταΕ παιταΒοῃ]ς απιεροπ] νο]ηϊς[ο,  ὅρᾷ ἆς Ίος αἰήθη πε» Ἠϊ σηεΠέα μις η 

Ἀῑθι {επι 1ΝΟΡ αμίοπι Ίος τοπθαπαµς: Πομ Ἱποβο Ῥσορίοτ [Ὀγπιοπίς οἱοραπείδπα» ο ἨΙαηι οδ. Ἡῃ παπονή 
6ἴσοτοπα Ιαπάαίαα ἀμισξάιπεια» εἲ αμα αππαηϊταῖθπι αὐαπάαπι, σερ μαι Ῥωπο αΗΗΕΟΤΕΠ12 μαι (οητεή- 

{ετηρει Ἠαδεπάυπη εδίε: {4 ΡτορἔαΣ τότιπὶ οορη/Ποῃσπι Πιαχγηατήπι» ῥίορτατ ππαχίπηο πα ναι Ὁ ο] 1ῃ {1ο Ρ0: 
ΏαΤΗπῃ ΟΟΡΙΑΠΙ». οῦ ρἱυπια εετίο» 4ςςΗΤαΙ6. ΡΕΓΙάΕΠΤΕΙ, οποίο ἀἰέΑ. πιαρηΠαςἰεπά πι ποῦίδ» Λι τβπια πι: 

Ώμ8 σεπετε αΠἴεΡοΠΕΠάΗΠΙ υπὶνεγῇ8., Νοῖα (μπητ εκ Τ ηεπὶς Οἱσστοπῖς οἳ ΟὔπήΠαπί εἰοαῖα Ρο μία 

αὐτουῖς.. (γΦοσσυπι αὐίοπι αὐ ορίπ]ο 46 Πἱ6 Πτής {ηδείτ, {ας Ἰπάῖσαε Ιπζοτιρίο ποιπίπυτη 149 Ἰσυπαυθ 
οηπεα {πριεηβίαπι ει ἀοζπίπαπα εἲ ΙηβεπΗ ρια[απῦαπι, απηαμίταῖοπι. Πρπήβσαδίε ποτ. ερῖ» οι ορ στο 

Ὁ τ6ς ῃ 0 τις 
ἄῑο βηβυ]αδὶ μι -. ορεγα ροβΏς 1η Ίος απίοτα ἀεῦετο ΡΙϊο» Θα ΠΟΠ. Ἠοτιηηά! πϊμή. νἱάθπειτ οπιπεθ» Ἡτ {1η 

ο νετίατ], 6ἳ 1]1πι 
ΟΥ ἸαπΏτε , αἳ αἰἰ1ς ἵτεμῃ ΒΙΑ ορ{ο οομάο., Ὑαηι αµίοπι, ὅτο, | 

πια {ια Τα[τετε ἀεοίε-. 

τ Ηετοάο” 

. | ο Π1δυ]οῇ/8 «η ή 

Ῥιαςἴριο 4ΠΙΟΙ6 οοπηρ]εέϊί νο]ίπε, ΊΝαπι εἰ τηἰμὰ {ζτιοίαπα Αμέίε 1εζΙσἩ τη αν 



ΡβΟΟΕΜΙΟ ΙΝ ΗΕπΟΡΟΤΟύΜ, 3 

ΡΕ ΗΒΚΟΡΟΤΟ, ΒΧ ΕΟΡΕΜ 
10ΟΑςΗΙΜΟ ΟΑΜΕΕΑΚΕΙΟ. 

Ετλο Ῥο 1 ραΐτεπι Πηδίο Τ χει ει ΏΙγο πιαίεπΙ ρετήρεπε,. ραϊτία ἨαΙσαιπας(ση(οπι: αμοά βίος 
τπτ πμπο αἴίαπι ἵπ Πήβοτία ας Ἱεσίτητ, : Ῥατεπτες ἵπ {πα οἰνίταῖο Ώοπο οσο παῖος ταάαπῖ, ἱρδιπι- 

Ωὐε {αίτοπι Παδικίο Τπεοάοτηπα ΠοΠΙΠΕ, Οὔ1Π1 αμταία τεποτείις ἨΠαΠσατηαεῇ15 α Ἱγράαπαϊάς ΤΥΤΑΠΠΟ» πθ- 
ροίΐε Απγιοπιία τερίπα Οατί, {εσθςΠί Πετοᾶοτας ἵπ ΡαπΙΙΙη Ἱη/]απι: αἴηιο 1δῖ πρυα Ιοπίσα ΠΙΠοιίαπα π1ῃ- 
5η8 ουπα οητα οοπιρο[ήξ» Τ6ἰαταπα ἴπ ἩρτοῬ πονεπα: (1,μοίσηι Πεγοάοέο, ο) εΓἱοπε.) απατά α μάπα {π ποαΙοπᾶ 
τας] «οπνεηία Ο]γπαρίογπι τεοϊαν]είετ, {ο ρ]ασηῖϊ υπῖνεγίϊς» 0 ἵτ αιιάίτοητ οὐα Μιας Ιοᾳι16εηίθς: 1ά6ο- 

ος Πθτίς, αἱ πονετ] (ης ἀῑκίπιας) α{εητ, ιήαταπι πονεπι Ἰηάἱάείο ποπιίπα. ΟὐΗπι τονοτ{]ς ἵπ ραῖαπα αἱ: 
ἴοι {]ς{ει οἰνίοις {15 ψταππῖ εχρο]οπα1, {μεσεςῃε αιάεπα τας. {εά Ἱπν]ά]α ππαχίπια Ἡθτοάοτιπι οχεθρίτε Ἶτα 
οπῖπι Πο {οἷεῖ πε ρεγίοµ]οτπα Ιπείηπα ραττα {εευτίζτε οριτεδταίοπες {ετο {εαιαπεάτ. Οεάεπάιπα 1β5Η5. 16- 
Ἠπαιεμάος ἱπρταίος εἶνερ τίς» αὐππι Απεπιεπβμπ μπι σο]οπία ἵπ ΄Ἐπυσίος Πα]ία ρορυἱος ἀεάισξτοτατ 
{μα {ροπίε 1115 {6 οο]οπίς {οσίηπι αἀάϊάϊτ: εἲ 1δἱ Βηϊνίε νίταπι {παπι: {ερυ]εήδαυο {θεα 1Π {οτο. εὔϊ αὐἱάαπι 
Ῥε]]ᾳ, πιοτεαπα ΏηΙςίο εγαάἰάσγο, Ίμδε Βιοῖς ππεΠΏοποπα (0/0. ο. 1οο.) λόγων ᾿Ασσυρίων αἳ λόγων Λιβυκῶν, (01η- 
2έγῥε. ο, 161.) αὖος εοπήστίρεες: 6 απϊ σας {αΠιοΏ Ίο πιοητο {ομππιοάο τοβαιτ, ἩἨετοάοιμια {σίριητ, 
ου μη τοσἰτατεῖ ἵπ Οἰγπιρῃς (αἳ {Παρέα τετ Ἡπις) Ἠητοτίας πας, αιαϊν]είε ᾿ΓΠιιογά]άσια, αἱ αάις οεαῖο ριες 
οδίεε, αὐύππαε Τπασγά]άσς Επι αὐπῃ ἀῑνιπίεης οπιπιοτας Ίαστγίπας ρτοβαάϊκίεε, απἰπιαάναττςκ[α Ώος Ἠστο- 
αοἴιπα» ει οτατη]θμπη Πα] δίο ρα] ἱρδῖης ΟΙοτο: ΠοτταξήπιαΙ6, Ἡε εγιάἰεπάιπι ευχαταε Ηππι ἀἰήρεητεν: αἰῖ- 
{σειε εηίπι 1Π απήπιο Ἠ]]ας ομρίἀταῖοπι Ῥοπατηπι αγΠΙπι αἴαια ἁοϊρΗπανιμη, Όε ἨΠειοάοϊο (86υπα ερίρταπῃ- 
τηὮ {ετς,, «0 ππεπιοταῖης εξ ]α Ιπνίαϊα Ώαρα εξ ἀῑοσε[ο ἵπ ΤμΗ1ί08, 

ο. Ἡρόδοτον Δυξέω κρύπτει κὀνιὸ Ἡδε θωνότω. ΄πή48 αρµά ερ μήη 3 
-τ Ἰάδος ὠρχαίήο Ιφορίής πρύτονιν», /εά 'παρὶς {μήεργΗ {η [ε0ο" 
Δωριέων πώτρης βλαςόντ' ὤπο' τῷ νὰρ -ἄπλητον αἱ Νερμ]αγμή) «λοβό, 
Μῶμον ὑπεκπροφυγὼν» Θούριο ἔσχε πάτρην.. « 

οοᾷ πος ἵέα αἰαμηπάο «οπνεγΗπης» 9 | Γον 5 ος 

Τεγγα. [ά11) Γελούοίμ γε» 1εςί ἡπα [έρως 
τος ο ϱή{ε [ομίος Ἰαμάεῦ ὄαδει ῥἱβογίω 

ογίεα η Ἰεζης ὄμπο: Ἠηπάε [ηρσαίης 
η {ηοἱάΐα ὅπο ῥαμγία Ἰδαγ]άε [εΙΕ θΗΠΟ. | 

Έχ οο μπι 6δε» αἱ α11ουή ριΦ/{εἩρείοπεπι {Ιαραγπαι{2η/ς ππυτατεπί ἵπ Τη) φὖοά εἰ Ῥ]ηταίέμης απποϊα- 
Ψἱε Ἱω Πρε]]ο ο αχἠ]ο. Ἱκερετίο τε]ατηπα Ίππο Ίπ οἰγπιρίαάει Έχχνη» ας ΤκχχΙΠ. οµτη 44ο πο αἰκ[οπηῖς, 
ασ τιλάίεως» Ποτη]κ(α Τημογα]άεπα οἰγπιρίαφε 1χαχν» εἲ ο]γπαρίαάε Ἠάκανπτ, ιποζευπα Ῥοτϊείοπι Χαπτμιρρί 
Αθαω, οιήας Πετοάοτις πιεπηπῖε (Πγσίο, ο. 191.) ῬΗπΙα5 π0Ι ὰε ερεπο ἀῑδίεηε, Ηείοάστιπι {οηδῖτ ΤΓατς 
σοπά1άϊδίε ΠήΠοτίαϊη Ππο αἲ. ν, ο. πεσεπίεβπιο ἀεεΙπίο. Οοὰ εξ ἵρριπι οιιπ] ΠΗπΙΕΓΟ τχχχνῃ. οἰγπίρίαᾶος 
οοπ{επΏξ» «α1ῑο θλαπή Ποτη]ςίε Ηενοάσυμπι ΓπαάΙάείς: αἨμπι αασορεΠΠἹῃς, Ἱκοπῖαπι εοπά(ξαπι οςίο οἴγοῖταγ οἰγπι- 
Ῥρίπάα νι δαΠ8 υπ Ηεἰ]απίσο γιχὶείε ΠΗκίεαια αρυά ΑΤοΠεΙαια, άΠΕΙΠ ασε: αὐοά τειπρης αι Ἑηρίάὶς 
Ῥοδίς ΠΗς, 4ΗΕΠ1 ια ασσερίητας εο ἀῑε ο Ρε Π1είς 4 (1 Φοίς ΒΙΠ. Ῥ]εγεσγάες οἳ εσας ἁῑὰ απτθ 
Ἠ]απι Ἠἱβοπίας εἰ Γη οη]α5 «οπΙροΠεΤΕ ρ]πῖ οΓαΠοΠε {οἶήτα 6ῶρετα,  Ἐπίε ει Χαπιμας αιἠάαπι (οἡρείοι Τ415. 
ο υεπι 1π.]γάοτη ΠΙ[οτία {εφ πμ. Ηειοφοίαπι ΡιίαΠΙ.  Βυῖε εἰ ΟΠαΤοΠ ο. ραυ]ο πος {Πραίος» 

ομῖ εξ 1ρ6ο Ῥε]]απι Ῥειειπα ἀε[οπρεῖε, θε εἲ Ε{ε]]απίσις {ας Πήοβίας απο ἨΠειοᾶοτάπα εαἰάΙε. -α1αβ. 1ρ88 
ς Ἱερίδίε Πρηίβσαί,. Ἐμίτ Ίος ποπήπε Οἰορηγχίης Τμίαχ. αἱ ἆε πυπαρ]ας εἰ {παπί {αηρείε, εἴ α1Π5. παρ. 

ς 

, 

ὦ, ΦΕΒ ΡΙΑΈΕΟΤΟ ΙΟΝΙΟΑ, ἘΧ ΒΟΡΕΜ. 
π.ΑΤ1Ο Ἠστοάος εἶεσαπς ο-ε, 6 1οπο Ἡποι Ῥτορηία ααάαπι Γποϊβσιίο, Ώπα οπηπίδς νε]αεῖ απβαέ- 

ο δες, ἀεῄιαεῃς. ὨὈία]εᾶας απτεπα (14 εεε ρεσμ]ίατε οἵατίοπῖ 5εηις) Ίοπάπ ουπι Ατῆσα Ππσια ΠΠαΡΠΩΠΙ 
Ἀαθος σοπηπηηίξαξεπι. απ εἳ ησο αμοάαπι {ΕΠΠροΤε αρρε[αΠο Αἰπεπίεπβυπι, αἳ Τοπία οππηος σο]οπί5 Δ- 

' αΠοπίεῃβη {πθυο. ἵπ αιίδις ασεἰἀῖτ, η {οπας νοςσῖς 6ἳ {οτπια {εγιποπῖς ἵπ αἱϊεπο {οἷ]]σείι {οἱο ΑΠΕ αἴσιις {Π- 
{π]ατυπα ππωατεῖατ. Ἔτασθίεαπι απτεπι εδῖ» αρρεΙατος ρΙπΙΙΠι ΟΤαπαος Ἱποοίας Αιῆσα, απ Ῥε]ηςσῖ αάπιις 
(γφαΐαπα τεπετεηΏῖ: τερπαπίε ἀείπάε Όεσίορε. Οεοτορίάα», ΘΟ1 αὐπι {ιοσθεβςίοι Ώτοσμίῃειις» ἔαπι 1]ϊς βιὶς- 
{6 Ἱπάίταπι ποπιεπ Αιπεπιεπβιπ]: ας ΠΙΟΣ αὖ Ίοπε ἀμάοτα, 1οππ, Ἠίο Πε Χιτμῖ, νοὶ Αροϊπίς (0: ροᾶ- 
το) ΠΗμ9, {Ηοσρίης εχ. Οτευία Ἐτεσβιμεί βµα: εἳ ΛΕρὶαΙ ας Ἠε]ῖσες ταρππῃ τεημής, Ομ σεῃς ῥοδίθα α 
Ὀοτιεπβδις ρΗ]4, αὖ Αππεπιεπβθις 1ῃ οἰνίταῖεπι τεεερΏ {1ευθ. (Ῥαμ/η. «ἄοραίοίςι) 

- Ναπίειαῖες Ἱπ {οπίοα Πηρια Ἠσο Τετε αηποϊαπίμς, Α ἵπ ὴ πηίαίασ, τά Ώοτίομπι Πιετίε α. αι πηιαξας ἵπ μι 
Ἡτατυτ εἰ ε ἶπ η, ἁῑνια ἀἹρῃίποπρο», Ἱζεπαια 1π σαπ]ηνίς ποπΙπΗπ] ενς. ὦν ΠΙΗΙΑΤΙΠΙ εδὲ εχ οὖν. Οτας[0» πιι]- 

ΏπΕΗΥ ἵη ἴοπιαςς, Αἴῆοα ππΙτα ο εδτ ο πε. Ὁ[ατραπί Ίοπες εἲ ε ο Πο. Τπ σεπ]νῖς ποππσα ας» ηοί Δείςϊ 
ῳ ροπυηὲ: ϱΗ μη ος 4οσίε οοπιπημηίς {τ εἴ ]οηίσα Πεχίο, Ψετπεπ Ίῃ κ. επι αυ ἵ ων. Ἱαπ!ε ας ἀἱρῃ- 
ἴποησης, Ἰοπίσα νοσαΐιχ. Ότο ω αοζΜ{αΏνο {π6ΙΠΠΕ ουν. πο σσ η ἕ παπίαης. ΜεϊαρΙαςιπης οἱ, ἵπ ερ» Ἰοηῖοις 
ες, Ππήμτοτ ος αἰίτο αὐρράαπι {ια Ἠαῖας ἀῑα]εδα {οιπι {ππς. Ἔσι ετ ππηίαΠο η ἵπω. ΜυΙαΠΙ ου ἵπ ευ, Ἰἴεπί ε 
η α. Δάάππι Ίοπες Ππα]ἱσ, Πτιοταπι ῃ», 6ἳ ἵπ Υεϊρῖδ» σι. ῬνΠαραπι ὃ εἰτομπι]εχαπα» εω [αοῖπης, Ππίετάυπι ος 
ΠΟΠ. οτομππβακΗτη ου Ῥρτῖπια ἀθο[ιηατϊοπί8, εω {αοϊμπι, ΝΨοσαρα]1ς ΠπΙΠα ους τρταροπιηξ, ο εἲ ε ρτοάμοιΠῖ, 
«ία υ 6. Γετάς ἀεολπαποπῖς ροπἰτίνπῃ 1 ο» ἂε οὐ. Ῥτοίεταπῖ, ϱ Γοἰππῖ ωἲ. (απίπαπε οΟΠ{ΟΠΑΠΙΘΒ» 
ηέ σσ, ττ, απ. Πη{ετηπὲ ε», ἴἴαι σ. Ώαπ θᾳ Ῥήπια ῬειοΠᾶ Ρ]ηα]1ς. σύ» αἳ ϐον ἆνια]]ς., σθον βιοῖηπῖν  Ππίδ- 
τηηε ο ἷπ ρα ποπγπςίδ. Ίοπες Ἱπιερις ες Ἱποοπιιαδής νετοίς ποππίρησαιο οἳ ραιΠοῖρηίς αἀνοιρίίδαιια, οπιΠῖ- 
Όμς ἀρπίαῖια οταΏοπίς ρατΏδης υυπτας, Ἱμίαπε ην ἵπ εκ. Ααρπιοπία ρτπιαγτοτήπι ετ αἰίατιπα ἀῑείοπαπα 
Ἰηϊπῃ αὐλοϊηπε,  ποπιίπΕπη 1η ας ἵπ ἀεε]ίπαΏοπε εἰάωπι, Ὀταπιας τεάιαρ]σαᾶσοπο, Ίευπεατ εἲ ερπροβείοπΕ 
ἵαπι Πποατήπι απαπα {γΠαρατήπ, ΔΟΠΟΙΙΠΙ ι 4θ ἀἱρ]ίποησο ει, Πηϊαίες Πτίοτας αρηοϊηπί, Εκ ιε {αεϊυηῖ κ 
οηρηπ],. Όμας Παῦεήε τεγῆας Ῥεήοπαο Ρ]υχα]ες Ῥγωτοτίή ροτίεόή ρασΏνϊ, Ροβίῃ Πειοτα α απῖε ται ΠπαΙε» Ἡτετ 
τς ἵῃ ας, Ιηβηϊήνα ρε {αραιά µε Ριοάσοιαι, ΘιΠε εἲ σοπία6ίοπες οἳ (/πβΙΦρΗ 1οπἩ : {υπῖ εἲ ᾱ- 
οζορα., : ον εν : ο ο αγ ος 
δω εκοπιρ]α ρίοπή{σηε {υυποιανίπιις » αἳ αῑῖς αιήρηδάρπα ρτορτίεταΏ ος 4ἱπ]εξᾶ 1οπίσς {πά]οαᾶς, Ἡρο- 

θύτου “Αλικαρνασσ]ος ἱσορίής ἀπόδεξιο ἥδε» ΡΙΟ “Αλιμαρνωσσέως Ἱεορίας ὠπόδειξς. Θαυμῶσβ» Ρο ος Ὃ ον Ἰνάχου, Ῥτο Ιώ. Πλεῦνως, ΡΙΟ πλέοαο. Απ ἦς, ΡτΟ ὦφ' ἦρ. ᾿Απελόμενοι, ΡΟ ἀκρελόμενοι», ΕΞ Απιώπηγητύτω» 
τω» ῬτΟ Φξιωφηνητότατω. Διωπρήξαμένους καὶ τᾶλλω τῶν εἵνεκεν, το διωπραξαµένους καὶ τῷ ἄλλὸ ὢν ἔγεκφ. .Ἓγα- 

Φ0νεΕ, Ῥτο ἐφεόνει. Ἠϊδεε, το ἤδε. Δεσπότεα» ΡΙΟ δεσπότη». Μίδής» ΙΟ δρ μον τας δις 
φιλε. Ἑσόμεναι,, ῬΙο ἑδόναι, Ἐπεκράτεν» ΡΟ ἐπεκράτουν. Πυρίην τῶν ἡμερέων» ΡΙΟ πυραν τῶν ἡμε- 

βων. Κιῤῶνμς, Ῥιο φιτῶνας. Ἐπὶ νόον ποιέουσι» ΡΟ ἐπὶ γοῦν ποιοῦσι. Περέσπε» ΡτΟ ΠέρΕΙΠΕ ερὸν, Ῥτο Γεβὸν, 
Ορτὴ, ῬΙΟ ἑρρτή. Κεῖνος, Ρῖο ἐκεῖνος. Ἐδν., ἐῦσα, ρτο ὢν, οὖσα. Κεχωρίδωτῶι» ΡτΟ ος δἰσί, Έτες 

Σάχωτο, ῬΥο τεταγµένοι ἦσαν. Τώρχαῖον, ὤνθρωπε», ὤναξ, ὧνὴρ, ἕτερορ» τώνθρώπου» . τν «ρκαιον, ὢ ἄνθρωπε, ὢ 
αναξ, ὁ ὦνὴρ, ὁ ἕτερος, τοῦ ἀγθρώωπου" αὐξ Ατπῑςα {γπα]ωρ]α ατ 1η αηῖς τερετησ: Ὠἳ ὁωτέρου, τοῦ ἑτέρου. μμ 
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3 ΈΧΙΟΑΟΗ. σΑΜΕΕ. ΡΠΟΟΕΜ.ΙΝ ΗΕΕΟΡΟΤΟΜ.. 
πόλίος» Ῥ{ο ὕβρεως, πόλεως. Ἐγκχειρίδίοίσι, Ῥιο ἐγχειρίδίοι 

μοῦνος. ξεῖνος, ϱΙΟ τὸ ὄνομω, μόνος, ξένο. Ποιεῦσι, ΙΟ ποιο 
θᾳᾳ, τέωνει. ᾿Οπέωνες, το ὁπάονεα. “Ορέων, το ὁρῶν σαθμιεώμενοι., ΡΤΟ σαθμούμενο! χρεωμένων» Ρ1Ο χρωμένωγ. η 

ΙΟ κυνῆ. ὦνθρωπηῖῃ, Ῥτο ἀνθρωπῆ. Ἱυφὼ, ἄθων Ῥϊο τυφὼν» ἄθων' .ἆμοἆ ρίαπε ΑτζυΠΙ εδ, Πλευν» Ρἱ0 π. ν 

Προσδέκεο, Ῥτο προσδέχου. "Ωρα, ΡΙΟ ἑώρω. Διξὰ, τριξὼ» ΡΙΟ δσσὀ» τρισσῶ. ᾽Αγτόστεὼ» ΡΙο αὐτόπτου. ο 

τῇσι ἁμάξῃσι. Ότο ἐν ταῖς ὠμάξαις' ἃς οοπσυ{ πα οιηπίπο νοσα]υτα 1οπες αππαηῖ., Άδρηρα, Ῥτο πες 

πο” [οἱργοπί σΗ/1βεγε. Ἐπιβωτέων, ΡΙΟ ἐπιβωτῶν. Ὁκόσον» ὅωυ, κὀτε, Ῥϊτο ὁπόσον, ὅπου» πότ6. Ῥουβάλιε» . 
/ 

ς 
σ/ - 

6 
- : 

9 

το βουβώλεις ἴ ὄφειο. Ἑσσωθέντεο, ΡΙΟ ἠσσωθέντες εἳ ἔσσονες, ΡΙΟ Ἰσσονες. ο στ πρ, οι 

ἐσαλμένοι ᾖσαν. ᾿Κατεςρᾶ 
ἐρίκασι. Κέ : ἐρῳ αἳ Ψέραῳ. οοπίταᾶο ἀε κέ ο]{ο φ. Ἐςελάδατο : μι - 
ἑρίκασι. Κέρεα εἴ γέρεδ, Ῥϊο κέρῳ εἴ ερ. 6 κέραα.» ε]ήο τ. Ἔς ον ων αμοὰ τρόεν 

Φώτο, κατετραμµένοι ἦσαν. ρῶμα» ῬΙο τραῦμα » Οπιής{ο συ. πῖα πιαρὶς εῖ α ΝεΙΌΟ Ὃ 

11 ἀϊσυμπε, 1ὰ Ε9τ, τιτρώσκειν. Αριιά ἨΠοπιεζηπι Ἐρίρες, ΡΟ. ἐρίήροι Ῥοβτατα νο]μητ; Ἐρυσάρματεν ἴπ Ὄψεαι, ) ͵ , 

τοᾶοτις ᾽ΑὙτοκέλεεο, Ῥϊο αὐτοκέλευτοι. ΟΟΠΙΤα μἄρτυροι εἴ Φύλακοι, 10385 ΡτΟ μάρθυρες εἴ νὰ ο) 

Ότο ἔψγ' αμοᾷ Απεοϊς ει ὄψει ᾽Απικοίατο, ΡΙΟ ἀφίκοωτο,. Ὀρμέατο, ΡΙΟ ὤρμηντο, Μανασέω»» Ε ολῶν λῶρνο 

Αάΐις, το λῆξι. ΟΥ ἵπ οιο {οητῖο» εἰ σθω» 3ο σθον, ποϊήτικώτερον ΝΙάεῖατ. Ὕπερωμν, λώμν, Ρ10 ” ὁ της 

Κραδίη», Ῥτο καρδίω κρατερὸς, Ῥτο κωρτερός' Ἠῖ ἨΟΠΙΕΙΟ ἸΚρώπαθος, Ρο Ιζάρπαθος. Ἱεἀιρ]σαήόπθς 19Η5 1. 
Ἐγήεῦσεν, Ῥ10 ἐντεῦθεν, ο 13, Απο 

τίσῶ. Τετύκοντο, ἐκλέλώθον, τεταγὼν. ΙΠετόἁοῖας ᾿Αραιρήμένοι ἀῑκίτ ΡΙΟ ἠρημένοι : Ἱς {οά {ηπῖ 

θανεύμενοι» Ῥτο ἀποθανούμενοι- Ῥιρ]σατίοπςς οοπ/οπαπείμπα Ιοπίσς Πα αὐάεπι θείο Ρε ΡεμτΗ!. τ 

Ῥοδιίσα, Ἡξ Ὅσσον Φέρτερός εἷμι. "Ὅττι τοι ἐν µεχάροισι. Ὁππότ' ὤνὴρ ἐθέλει. 
- 

σι βιοασο Ἡ 
| ἔρι δὲ- Ία απϊδυΣ' 

οντοσῦς ασε οἳ αιΏου]] ΡΙεοΠαΣΠΊς Εξ, Τοὺς μὲν ἀναςήθειεν, ὁ δ ᾿Ατρείδην ἐναρίδο» ισα τῷ ῥάρθάρρ» 
ὁ Ροποπεπ εδ[ε νο]ιπε, εἲ Πρπίβσατε αὐτὸς» Ἰοπίςε. Ροϊγπιπία, εἰ μέν τι ἐνέ σφάλμᾶ ο ή η) 1ο /Λό- 

τῶν μὲν ἔλεγεν οὐδὲν» ὃ δὲ τὸ εὐτυχέςωτω ἐκλεγόμενος» [ζ0μἱ4 ἠπεγαί» 404 [}αιάἡ οὐ/οί ζαγ 20/0 ἐ0ΓΗ 
σζῤαξ. [4 εἰσεης ΠΙζκΙηε Ἰσαβᾳ. ΄ ἐπευας ἀνάξε» 

Έσι ἁπτοπι «ς α[ίοσυπῃ ΡχΟΠοΙπήπιτη Ἠΐς 19. εἰ δὲ ταῦτω ὑποδύνειν οὖκ ἐθελήσει;» σὺ ὃὲ πώ ντ 
Α / Ρἵο ὦλλὼ πόντως ὠνάξει. ντ τι επα» ἡ σέφε» Ῥϊο ἤ φε. Ιά. ϱ. η 

- 

“Ὅς) ἐπεὶ ἄρκε κάµησι κύνας τ' ἄνδρως τ᾿ ἐρείζων, 
“ΟΙ τέ µιν οὖκ εἰῶσι [βοῶν ἐκ πῖαρ ἑλέσθαι » 
Πάννυφοι ἐγρήσσοντες» ὃ δὲ κρειῶν ἐρωτίζων  ήἸθύει ης 

ἀ : ο] φ ἔτι, το ἐφ φ 

ἵοηπιπι ΠΠπὲ αηαῄτορ], Ἠξ» ὄρνιβες ὤς. Πα. β. ------ οὔ σε ἔομιε κακὸν ὣς Σειδσσεσθαι, ερ 

Έτ, βιοτῆς νῦν μὲν ἀνθρωπηϊηῃς πέρι. Πϊ8ά. β. τότε δ ἤδη ἔχεν κατὸ ναἴω µέλαινα. Ἱ. κωτε]χδ να γε καὶ ἄλλα 
-.Φηπε οἳ ἀπουπαὶ Ιοπίσε νετοὶ (αυβαπαᾶνί, ες, ἕνι το ἔνεσι, µέτω Ῥτο µέτει. Ἠοιη. πή αν γωὰ 
1ὰ ε5ῖ, πάρεισι ἐμοί- . «ή, περὶ τῷ πάβεᾶ ἐλίσσα 
σπα αΠτετ, Έυπα Ιπιετροβίο ὧν ἀἰτίπιπε οοπ]ησεπάα» µέχρι μὲν ὧν τούτων" Εἴ βύβλῳ περ σι ἐμὲ εἰ ή 

ἱὰ 6ςί, περιελίσσων᾽ αἳ κὠτ' ὧν ἐκάλυψε» Ῥ{Ο κατεκάλυψε' εἲ κατά µε ἐφάρμαξας» Ῥτο καταφαβσσῇ κ. ο 
τῶν τις Ῥαβυλωνίων» ΙΟ τῶν Ῥαβυλωνίων τι. 9ο ὧς δὲ οὕτως» Ώϊο ὥσφύτως 6 Πας. βε ση ἐκδ ἕλο Α7ΑΗ Ἡ' 
1αά. ρ, ------ ἀπὸ δὲ µελιγδέω θυμὸν ἔλωμαι» ΡΙΟ κατὰ δὲ εὐχωλὴδ» εἲ ὠφέλωμαι θυμῦγ. πα αν τά ώὴ 

1. ἐξεῖλον δέ. δὶο ὑπὸ ὃ ἥρεον, Ῥϊο ὑφήρουν. ΡοΙΥΠΊΠ. ἀπὸ πάντα τὸ χρήματα ἄγων» 1. ἄπαγ Ανν ήρδέ» ον 
-. Ῥιαροβᾶοπες αρ{ο]ατο. οαυσά αἀνετρία]Ιτες» {πρε ροπιΠί» μετὼ δὲ» τῇο σρατή]ς ἄπ. ὑρμο ὃς µε ο. ὦ Ῥο- 
Ψεγο. 411 ἐνογΕΙΗ5 Φα} .ς υεηής/εὲ- οἷο, καὶ πρὸς ὠνεπισήμονέά ἔσαν» βγώ{εΤέα 18Ο» 2 ροφ -- Ἠετοι . 

Στι Φρονέοντ ἐλέαιρε. ΛΗΟΙ. ἐν δ αὐτὸς ἐδύσσωτο νώροπα χαλκόν. 1ἴεπι» διὼ πρὸ δὲ εἴσατο κ 
Ἵγπηαπία» ἐν δὲ ᾽Αρτέμιδος ἱερὸν» {η {10 ᾖ40γε εδ! Ια74 ὈὨἰσμα. ὅτι 0 
5 αοπίσιπι ες οπίαπῃ πἀ ῥταροβΠοπεπι τα[ειῆ ασ σπα ΥετΡΟ αά{απᾶο οοππροβἴα Εδί, ο, ν 
εί ὅ, τι ὁρῶτο ἐν αὐτῷ. σι] ἵπ [ε αΠἰΙαάυσγ{ΕΓΕΦ. Πιαά, β. -----τέο δ' αὖ ἐπιμέμφεαι» 19 ΕΕ γτοραν ς νο 

δι ὤμοισιν ἐπείη. Ἱ, εἴη ἐπὶ τοῖς ὤμοιο. Ιτεια Ἠϊαά. ν» θρασὺν Ἕκτορα εἶπε παρασάς. 1. σὰᾳ παρᾶ Τ ὁ 4) ή Αα 
Ίο τρία γὰρ ἔτεα ἐπανεβάλλετο τὴν Σαβδίων ὤλωση» 14 εδ» ἐπ᾽ ἔτεν τρία» ἵπ Μέέζη ΜΗ Πο ο 

9 
: 9 -- / πμ νι ) πα 

εχρηρηρἑ[οήεῃ. | πό ᾗς γώ ᾗς 1ἆ 65τ. ὄζει ὠπὸ τῇς «ώρη». ο ο μα 
ἐκρμβ ἀ επι, ὠπόξει τῆς χώρης τῆς ᾿Αραβίήευ 2 ὄξι χὠρ π ποσά Ἠρῤό λα 
Φἰηρυ]ατίς [ης ἱπβηιεϊνί εἶναι» {οπΐσιι ο8ῖ, Ἠος Πποάο» καὶ τοὺς Ἴωνας ἐν οὔδενὶ ἡ τἼρ 9 

ο Ζ . ο οΝ ; κ. {| υοεέδς 44 ο ο 4 ὤφο ῥγίηα φΗἱΠε εώγα εἲ/Ε/. Ἠτο οὐδὲ ὁμολογήσομεν ΕΜΟΥΤΕΟ εἶναι» 4104 ον 
3. τὸ δὲ σύμπαν εἶναι» {η.φμο Το οοίεγοί, 8Ηῖ {νε {ραα. ο 

οπ1ς- 

9 ο ρώ1 

ο. Ἐπεὼν, ἀδελφεὸς, ῬΙο ἐπὰν, ἀδελφό Των 
ὕσι" ἐδικαίευ το ἐδικαίου. Μέγαθοο, τάµδειν, ΡΟ μΩ 

"οἴωσι, ΡΟ 

. 

αλ ο ο αλ. 

----ὐὐ)ὐᾧὐᾧ”ᾧὔὗ”ϱ.... 

...᾿».»Νὼ --- 

ἣἲΝὺὂὼὂ -- 

ή) 



τς το ο. Βλ 

ο ο 

ας μονο τ} 

. ΝΟςΟΑΡΟΙ ΑΔ ΙΟΝΙΟΑ., 

| ο εαν 

ΠΟ ΒΡΑΜΤΟΟΕΒΝΡΙ σ6ΒΝΕΚΑ., ΠΤΙ 

οῦΜΗΟΜΕΚΟΜΑΟΝΑ ΒΣΧΡΑΚΤΗΕ. 

ΞΟΜΜΗΟΙΝΙΑ: ΝΕΟΝΟΝ ΑΗΕΙΑ. κ. το 

-'υ-κ-ο... ο µ----..----- ο... ο..ο..'.ὋΩΜω 

- 

το ρήμα ϐὐ Γιύμε εί, ῥαγή ἄδ. οσοδίο Ο2/ΛεΥΑΡΟ, ῥᾳγη αὐ Ποηγίοῦ 

ο ορῥάμό: μέγα Ο ης ποε”, Ἡ ῥηἱμς ΠΟΠΕΣ 1σαμ/ε; ὦ ζμο δν ο ά 

ππς πωπὸ [1εγμηῇ ἀἰλῆωίρης (αεγαγ ἠ]εργειαιοη] δις ἐπεπηρία. σος 

΄ 

-- -υὐώἥΜΜΙἾ--.ὪΎΎ00µμμο ιν  ΠΕΝΚΙΟῦ5 ΑΤΕΡΗΑΝΟΣ ΓΕΟΣΙΟΝΙΦ. 

εν ολιδλα ἙἝεε θιρο Ι ΑτυβΡΙοθτ8 να 

Αν 

1 υμ]ρο ΤΕΟΟΡΓΙΗ 1Π0ΥΕ09 α/41ράΥΕ, σ4610 (πομίη Μεήόγο, α]μή ο/η) Ἰοαεῦ. (αΠεγαΥΙΗ ΠΟ/ΕΝ 

[εητίο ῥγώεγ(Μ/εή1: ας ΗΕ ΡΗ10 οβΗ/ζίο ῥγά Μο ϱμο απο ΠΕΟΣΗ[ΡΟΠΕΩΙ βαν) 

οἱ ἐπιοήργειαΙοπεί υοεαΡΗΙΟΥΗ1 φώ Φή1Η Πεγοοίης [0 άῤεγε Ρε αγία ὉἱάεοΓΗ/ ᾖα- 

26 Γα1ΠοΗ ο! ορἱεγ] Ιοπίῤής ο ἐἲ Ποπιμα μή 011 Ίβο εἰία ΠΟΠΙΟΥΟ { αὖ ῥ/εύαΖΗε Φ408 

αἱ1ήοί ) εὐηημµπίσ» 1οἱα1η [ή] οερ]ν/[ε οἱ ἵπ 1ηε γεροβίτ/είῃ. ος ἐαί1εῦ ΛΑΡΙ 01449 Ζη- 

πιεί Μας ἡῤο[ἱς[ῦ} φάς εηΗΦ Ομέρ] ορ ἐς ροζ μία [ΟἱρέεΓσΣο εἰ 

| Α9ὸ |ἱ Ιηιγεἰςπώο  ἐαφε ῥγο ΤΕΙ ϱ/1εΠ{αΠάΐο» 114ΡΗ11 οτί ἠευβ/ΜΕΗ 1Η ἐ ῥγρηιῤέω 115 ογὸ 

| απο ο μα ζοε) ελα. Ὦγα[ἐλεΙην Ὅεγο φι1Η 7Η10 ῥΗγεν 6 1ε Φε αὖ {ο ύοζεν ΤΕΡΕΜ/ΕΥΕΠ: 

11 6 ΕΧΡΟΦΕΓΕΙΣΗ/ » /Γῤ. Πέ. μες «ο Η. 4 2/5 φήσσθ. οὔιή]έΗ{114ΗΕΙΛΑ1Η [- 

ῥαγο. ές Γή σι ΠΗΙΕΟΓΗΗ οκετηρἠἠν «ἰε[εμα] ( περ] ο οκ οὔ9 [1 σε) ῥοἑμίς[ε. 

οι ερο 03 {014102 α)1εμὲς 1214/00 βημή. 2. Όεβίγε» οογΜεμίά {η ΟΤΕ}. /εά 
εἰση υεί πιᾖ/ογς [8 

αᾖρηαν ο ἄῑζιο 14 ο] ηκ]αγεν υἱν ΠΡΕΡΗ/ εα[ε Δομή» [211ῤέ) ολἠλαυ]. «4/46 ος εἳ Ίεμι Τε[ααγμὰ 

γα] αζωμάε ῥ01Ε91. ’ Ομἰποιία ΓαγΦΗΡΟΠΕΜΕ 161110) {ή μΗομής Τα ΗΠαΕ]οεν (αέ αεΙ ΕΟΓΗΗ ῥαγ1εΠι) 

/Γγήῤογο Μα] Φ 4412 11670 ἐηβήΗ{0ΕΙΗ 6 γα ΗΠάΠΙ065 ασ ἐ1 ας αὐίογ μη αεπάσ» {η αἱεπα ϱ/Η γα 114- 

μα ΙΡ ΙΤ Ιω εηῥε ἐοΐες }εβεΙΙία οοοἱεγο. εφέ απο {11η Πε[εἷ » γορεγΗγὲ 

ο {μοβἱλε 1Η 1111/40 ΠΙΟ ο 117 ἱμάζίπο Λ]αρἰαγἡ; [πὲ: {ά ΕΙ 10 ἡηηρίης εξ ΛΑΡΙ Λε” ῥ]αρ Ημ 

| οπή» «ή αᾖ]εβᾶν 6ὲ ϱ1Η146/ ἓ ΠΠΗΡΟΓΗΤΑ ΠΟΠΗ ζΗα Π2η] ϱὐπ/άγεΙΠαΙάν ᾖοε 0η σμὲ (ῇ ο 

(γαζα σος αρ ῥ]σεε)) ο; (σεξ εογΜΗΗ ΠΟΜΗ1 µε ογ1ΕΊΗ Ζει ἐα]ά εο/[αγοἱμαΠά{ν [οε ε0η- 

ο Γμεμά[» [υε τοῦ συῤῥώπτειν» οὔ//εαηέ } {βΙ 12/10 Πουῇ 11114011 Πἱ11. αί πουΐ πμ ΠΩ 

πεῖο. ῥ70 μὴ οὐ γιζεμίος., εἱ οδέγΗ/α υεμαρη6ί» Τομ [πομη{: εἰ Πλ [ήμγα [ σα υε) φρῦ Γ1ῆ 

Ἱημ]εής αἰῤεμίς οἴνωθεν (14 εεὲ ὲ {10} {η με/ε αεί Ῥ Ην ντι σ. ο 

ο. ζμαποΐς ῥαµεα ἡα Πηά Οὔπεγαγὴ] [ηές ἕία πο {/εγμεγη ( αβῥοβίο εἱλήσιο εἶν ΠΟΗΙΠΕ) ΐ 

(μωβ {η ἐς ο/η] γο]ΙφΕΓΗΗ Γή 1ΠΕΡ 1] εἶμο ὑμγεγργείαι]ομί ΠΟΠΗ) Ὄδεμη ασ] σλίοξγ 

αμὲ {η ἑα 0Η [16 α)Ιζ0 Ῥοτέσε[ε εδ0γήν δη ὃν Λο μεγΩῦ 0//εηζσ/ή α]ας (ευ 7αοεμ{ε) η ]ς Φ1- 

ζως Πεγοοε] ᾖεβογες, ῥΓς[ἐΗΠΙζΗε εΙΗ5 ὑα]ή ᾖμζο[ος» απηρ]μς ἐμυαδο. δε 14Η ΕπΕΙΗΡΟΥΗηΗ ασ δΙ αἲ 

{εΏίοπα, αἲί εεπηρἠἠ» δή ΟηέΓ. ΠΗΗΙΗΗ 1144 εγαξ, Ο0Η{6ΗΓ145 δε. Νε ὅος ἱρήὴ Ίαοέῦο. πε 1η σφζησάσην 

ὠοεαδωλίς εκεηβρ]α Ποιοί {ἰπ σμἱδσάσηι ΠΗιρροογβ{ἡ (άμα γόπη[ν εἲ (επί ἠεκ]ο ο φίµμη ες ελ] ο 

«ο Ιπαυεταη ) ή ΠΟΜΠΗ] ε{γ]η 462 1/6. 

- 



ᾷοι γο ουν πιώώμι οσα αἩ 

: ΛΑ. | βαγα θε οξεἱζἡ). 1π», 78. ὦνά τε ἔδραμον πάλι ἀμφότε: 
νε καὶ Φέρεν, Ιοπίσυπι εδι ἆθ Ἡο- Όροι, καὶ ὡς ἔμαθον τὸ ποιεύμενὸν πρὸς ἀλιὴν ἐτράποντς 
{ΠΠ ας ἁἱτερβοπίδυς. Ἠσιοάος. 15. Ομΐρας ναιοὶς. (ρίηπρίε,: ὁ μὲν δ) υὐτέων Φθάνει τὰ 
τ. ο. 88. φέρουσ! τε Μο) ὤφουσι τὼ σά. ΤόξΦ κατελόµενος, ὁ δὲ πρὸς τὸν οἶκμὴν ἐτράπετο᾽ (μα. 
Έτ τυαπ τ. 6δ. καὶ ὤνον γὰρ ἤδη οὐίεινα Απία] δμπάεπι ο επι νετ! σρέπεσθαι ΕΗΙΠ 8116 
κοὶ ἔφερον τοὺς περιοίκους ἅπιωτας. Ἀσειήαήνο.) Εδίφμε πρὸς ἆλιὴν τρέπεσθαι πα μπα ΒΕ: 
Η]αί. ε. Οἷόν κ’ δε Φέροιεν Αχαιοὶ ἤκεν Ἠϊ5. αἲ πρὸς αἰχμὴν τρέπεσθαι, νε]ηῖ {ρεςς». Ζαμ]ο 
-ὤροιε. Ίεημε πε ἐασίε, εἴ αριἀ,, ροδῖ τῇ κερὶ. χρῇσθαι Ὠδο 1 Ποπῖῇ, η πτραῖ: ὀρέων. 
Χεπόρβοπίσπι ος αἱίος Αιιΐζος αι. . ἀργὸν ἑσεῶτω ὁ Τοβρύης εἴρετο ὅτι οὐ αβῆταὶ Ἡ ΚΑ. 

ο ο τον. ἆρχθ Ἠαπο Βρισαπι Γερατίγ, παπι Ἰοημή περ χρῆσθαι τοθᾶ] θΜίαπι ροῖςδι "άσμα ος δο 
δε αἷα, οἶιο ττ Ιοπίσα αηποϊανίσαης, ΠΠ μ{ητρατήητ, γε. Ῥοταδῇ ταπΊεὮ πρὸς ἀλκὴν ἔτρώποντο Ε0 1Π ον 

-- υ]ήσηιιε επίπι Πησιας επάεπι, µε {αρτα ἀἰκίπιις, οτἶ- τεάάσπάιπι Ῥροῦις {πεης» 7 αρετε οάεγωπέν ΥΕ» 
ρο βΗ:. Ο, ϱ1πη ο) [όμη, αι Τον οὐγίδης οὐ/βάετε ἂν ος ᾽Αγψέεῳ νἱάε ἵπ ᾿Απαγινέειν. Ῥα5{. ᾿Αγνεόμενος αδἠ- Ίναπι ἡιὰ 7 ῥαγάγε» ππίπυς εδε 1 απιούδς ο 

ζωή νο]αά ααώπα ἵπ ΡΗΠΟΊΡ γα Βρπ/βο, «άμεεης, ΥΠ. 33. ὦγινεύμενος γυναῖκοις. Ἡ. 4 πι πρὸς ὤλκὴν τρέπεσ η τς 

: ος ορᾶομωι, ὤμαι, (ΟποίΦΠΟΥ, (0Πεἱοποηη Ζαῤεο. Όν- Ἡν 45. ἀῑσῖεαχ 4ο Ἠσιοι]ε» ἐρ ἀλκὴν τραμ πι 
ἠφορόωγτο ας τα. έρ ρ 9 .«. ; ; 3 / ὦ ὁ : Ἆ φορ να: (γοντο ὦγοραί κο δή κούὐ σφι καὶ ὀσφέας καταφονεῦσαι. Ε- ἶσο, (0Η” 

ἄλλοι -ἠχοβέωντο» υ]ο Ἠοπι, Π, ὃ. γε τ. Ο):δὲ ὀο - Αλρμέω,. Νο). ΟΜΕΤΙ αλ ήΗΣ.Υ η υδ α- 
σης Ζηνὶ καθήµενοι ἠγορέωντο. «26 Ἠϊο 65ῖ ροῦ «ὁη- «1έπο. Ὀπὰς ὦλονήσας, 11» 134" Ρἱ6-εἴ ΕΟΠΙΡΟΙ. 

 οωη ῥαδεῥαηη) (ή/αδαηέ. Αι αυππα ἀῑςίτ, ὦγο- τΗλογέω" Ἰπᾶς κατηλογέωτα, ΠΠ 191. ο 6 ῥ- 
βήσωτο καὶ µετέειπε, εδῖ (ΩΠοίρηεηι θα. “Νετουπι Αμαρτὰς Ρίο ἁμαρτία, Ρεεζα {1Η .. 12 167. 
Ἡδαι Αφοράξω αριὰ Ἠμπο, σουτ αριἀ ΄ΤΠΗΕΥά. εἲ σασθαι τὴν ὠμορτάδω, Ἡ. : ͵ το ἔτι 

| ΗΤορΙ!, ει» {η Ί0γο νεκ/ου. 1, | πο Ἰλμβώσας, ὠναβοήσας. ος ία Ἐπιβώνασθαι Ρ δὴ 
| : ΑΥΚΙΡΟΦΩ. {πω οομΗΓΑΓΙΗ ηΗ/αία» (οηγαγ]α. ὢν- βοήσασθαι, 1. 67. Ἱπίπο. Ἡ. Σ βέὰ ο 

αίδροφα ουλεύομαι. νΗ» Τ3. Ῥτορτία αΗΤεπι 2 Αγ ηήσρο- : Αμείνρνες αὐτοὶ ἑωώτῶν» είς ος ο οοΓΗΜΗ. : 

Φον πας (Ωηυεγ/οΜε”). 14 ερῖ» πιηϊαΠοπεΠΙ, Λγορίη- μφίασο, η {ορια μίο. να] ΜΗΛΟ. .. νμ 

φυαπι ῥαδεμε» Ένα ΠΗμλαμ]ουί ῥγορίηρη. Ἡ. ος Αναμινώσκω» μασ» εκ (Ομ ε το ΡΟ ἡρωγισμᾶνοι εἰσ), {εά ραεῄνα ΠρηϊΠ- πείδω ἩΙππηιο: ή υπαι Π4Ρεξ) Ἡ: Ες εοῖ ο ΤΟ εζεγ]ῶΗ! {νι ὃ 1Ν 96, 9, πολλοὶ μὲν γὠρ τε -οἵρυς ὤνδρως ἄνρμώσκεις βασιία ορατός, ο. 
ο Ὃ αι. πρὸς ὑμέας Ἰμῖν ἄγδρες Σπαρτῶται, ἄγῶνες "Ρος Γσεες θυαπ 2έ2/αάέ: πΙΝΙ5 ὃς ́ ο μαι 
. «ς «αν πι εεγἑαέμα ἀροεγίαία /η1. 9θᾶ ροτ- {μα[ετῖς . Αι τν» 108. ἀνένωσῶν ἀκλισεῖν”, 107, 

σρηα ὃς αι ες (σετ, θέ, ὦγῶνας Ῥιο ὠγῶνεο /Γιῶ]έγωηέ, [δὰ σαι ῥε/Ιά/ὲ ο Αν μη κάτασῆ- 
ον ἓ να σπά « τίς σε ονθρώπων ὠνέγνωσε» 1 ΜΕΠΙ ͵ 164: 
Αδαέες, {σηαγέ, Γηβεγὴ, ἴκ, 45. ἡμείς δὲ ὤπειροίτε ναι. Πίάεπι Ῥαδί. ᾽Αναγνωσθεὶο» Ρεη[ αν 

νο οσον ο να 

1ῃ ΤΝ” 
ολ 9. ο. εκ.» ἆ ὤτ εναν τουτέῳν ζῶν ὤγδρῶν. Π. ὁ δὲ ὦναγνωσθεὶς ὑπὸ τῆς ϱυψᾶικὸς» ἔργω οὐ Ὃοᾖν τν ο 

λα Οά5Π1 ΡΓΟ ᾿Αδαὴς ἀῑείειτ ᾽Αδαήμων, υένπα, 65. νῶτο ἐπὶ τῇ ὀυγατρ), {5 αµ4Ε2 ἀὖ ΟΕ ΡΑΑ. Ἰπιρρτος 

ών ο ο ΟμΗπείίαπι νειουπῃ Δεδόηκε, οἱί- ποζαγίσηι αώ νεο Πα) ΜΟΗΓΙ ερ πηομιμο 1 

Αλεὴ νο πηαΙΕ ὦναγνωσθεῖς τοάἁἰαϊτ «εεερήμ»" μοά Ρίοαίπιό 
Αθεῖν εἴ "Αδόνειν, Ὢήποργει ᾽Αλλ' οὖκ ᾿Ατρείδῃ Ἂγα- εκειήατίοπεπι ρτοηρίς ΨεΙΡΙΠΙ πε, ᾱ λεν οὐτα. 

ΓοΕ(ὀΥΟΝΙ Ἴνδανε ύ ῶ Β . 3, / ας ος ο ὦς . / 3 δ ο ταυτὸ ἔχει οκ 

Ἠονὲ Ἠνοῶνε ὕυμῳ. Ἠἱ. Ὡς ὄφελεν θάνωτός µοι ὧδεῖν ῬΡιΦεεάΙτ, 4ε επἀεπι, πείθει τὸν ἄγορα τοι ως αἰαπα 
κακός. Ὁ, γἱάε ᾽Απάδεν εἰ Ἔαδε, Ομἱποιῖαπι Πο. πα, ο. ότ. πένα νο να τν ἅν- 
ορ ελνν δέρέα. Φοά αάάῖε ἩἨσιοά. ἵπ Ρήπιο, ς. Ππριϊτ Πρπὶβοπίοποπι 1άεπι ΙΠἱΕΙΓΡΣΕ5", ο ώτα ὃ 
ἀδο. αἱμωση] πλιθέων ὁπτέων. Όάγδί.σ. αἱμασιάς τελέ- δρα ὀναγγώσας ὃ μάγος Πατιξείδης ὤ5 ο. ἷλ ᾖποί 

ο ο ον πρήξει, εἶσε ἄγων ἐς βασιλήίον θρόνο’ 18 Όνο ϱ ή: 
ον Τά 

γώ, νερίᾳ ῥγμεμν, Ο. 
ο Αἶν Εκ ηρ Ό το ας, 2ἆμμο οὐρως πάση, Ῥμελ/δον ή μ :.Αἰχμη κακῶς ἑςηένοι ἀῑςῖτατ πρὸς τινὼ, 3 Ἡειοάο- απο ἔρτε ἐ ου)ηέσ ῥεγζῦη» ο, Ημ : τ ἴξλ ον : τα το » Τ4ΤΙςΠΠΙΟ {6ᾷ. εἸεσαπιϊςήπιο Ἰοᾳποπά1 σοηεἵα. 1δ. [μη ῥειζμοἩ. Ου ΗΠΙ ἀαδιὶςίε ς ο η 
ΥΠ, 6. 199. 4 Αταϊνίς., ἐπειδή σφι πρὸς Λακεδαιμονίους οἶγο Φ2 ῥΕΗ/11Α//2Ε αρης Τ ολ Ἴηηιος 

αν Χακᾶς καὶ αἶχμὴ ἑήκεε, Ίου {δΠί1 Ἐν άα ΙΕ ο αν Έται οπ]π] ατ ή α Ἡχ- 
ν «μην ἐς σα υεγ[ὸς Γοορομοηίος ῥ ο] η ἡ/ο). Όυαπι Θπιετάϊ οπππία εοΠ[εζΙτις εΓαξ» ΠΟΠ σοπΏ τουῤτεῖ 6, 

ἸπζοιρτοιατίοΏοπι ατβ αροτίο ρισοοάσηεα οἳ [εαμοπεῖα πΠοῃ Ρο ης τα {5 {οιτα νἱάετητ αἰτετᾶ Ὃχριά Ηε- 
εν πλης, Ροεῇτ ΤαΊΠΕΠ 68 ες ΕΑΠ τοβήπιοπίο.  Ὁξ απίεπι ᾽Αναρωώσκω, Πο ΕΠἶαΠΛ ΣΥ νά θές ο. : αυ] Ῥορίηίταπι ἀἰχ]Ιε δόρυ ποππΙπααΠι Π- τοάοτη α να]σαῇ π{ὰ ἀήσεατν, θεά, . υά ΗΙΡΡΟ. 
πω λεμον, Ἰὰ ε9Ε. Ζε//μ. νε]ιΒ φπυπῃ αφής εἲ Ἐποίβηο ἀῑσεπιιδ, νεθυπι ὤναγ ιόν ποῦ πετά» 

ν λα μθνὰ κλητὸς» ἵΠ λέπια: νοσεπι αἰχὴ μπι  οἵαἴεη» 1οπίςα ἀῑα]εζτο ΗΤΕΠΙΕΠΙ εἵ 1ρ5 ' δεῖ, ΡΗ/ά 

ο ο ο ο ο μμ πα. 
Ἠρόδοτος περὶ τῶν, ὁ τν. ο ρλμηρὶς 2 λέγει δέπου καὶ. ἄεγε» νε]-Ώς ΓΕμΕΜΗΙά μήμερίεν 9 ν νε ἠδοάων{ στ. τοὺς ὀεω να τοῖς αν ακῶς αὐτοῖς  αἰχρὴὴ ἴσμιε πρὸς «ΠΕΟΠΟΗ µεταδιδάξει εχροπεπΗρυΣ” αῦ ο ριῶνα» η 
πο ες μα ο Μα ὁ πόλεμο». ΑἀάῑταΠε, αὐῑτ Ἑήρροςτ. Π9. Ώε απτῖς.) αὐτοῦ» πμ εχ αι 

ἐν μάχη δυςυχοῦσι., μις ὃν παρακολουθεῖ γὰρ τοῖς μόλίς» ὅτι τόδ’ ἔσι τοιόνδε' Φηήρ ον βε) 1εάο» ον 
τετηπ 1. «οπιροβΈῖοῃο 6 αὐτοῖς ἐκάναι τὴν αἰχμήν. Ο6- {Ππαρδ]δίε» απ Ίοσο Ῥιᾶρτορεῖ. πε Ψειροσωο ο απο ον ος ραυς ΏΟΠΊΕΠ Ίος Ῥτο Δε Όεπε ππεπιοσΙ πιαπαῖο» ΠΟΣΙΠΗ Εθὲ σµ ποτυπ ος 
της 5 ΐ ον οἴεπάιπι εδ» οὐ ν]άα]ι-  οοτάαῖης Πῖ, αὐτοὺς ὤναννῶναι (ο. πυ]αμέ 

Ῥο ν αν εώς απ οά αἰῆῖ συμµαχίον' υὲ νπτ, απ ΠαρίηρισΙς, ὅτι τόδ ἐξ ν ευπ! 
140) Ἀν μή συγέέµενο. ΛΌ επἀσπῃ νοςαθδέµε- ῬοβΏοπίς ὀνὼ νειθο γγῶναι 131 αχ τι νετρίδ» ος Ἠος 

ο006) τοιόὸ. ἴπη απ] 1 

ταίχµιος Ππός μετα ον : κ δι αν, - υγ | 

µεταίχµιον τὴν ει ΣΑΟ: ΠΠ, 149. 3. 118 Πταυεπα παῦαι τη ας α ο  Ηστοά: ο 
αχ ο ες 1. παῦίπα {η ᾽Αναδιδάσχομαι, 4ΡΙά | πι ὤά- 

ᾖ]αί {ου Ὄσησλο ων. ο μ ἃο Συναλίζεσθωι, Ο0/- «εἴαπι αάᾶο, Ῥείρεταπι (β]εΠΙΠ {Ἠ]ρρος 
φαμΡὶ Αλίέδα, ας αἱ Αλί, σαίμς, Ὁ. Εχεπρίαπι ονῶναι, ΠΟὮ ὦναννῶσαι Ἱορῖς ε αμα η ΠΠ ο 

τμ2 79, ὠλίζεσθαι τὴν τῶν Λυδῶν δύνα- ἀΜοδάαπη παπ]ο Ἰεζῆοπαιι απο 13 113 σε, εἲ Ἡ 
Ίαρες νεο ος ὄνέννώ- μυ. Ὀτιατ οἳ Ἠϊρροότ, ο. : : ώ 

σαι. ο ολλ σα Ἀλίδεσθαι. 1ηνα- {μἱκίε, Ίαπι αἳ Πΐς εκ τ, 87: ποᾶο καλε ο] 
6σποι. σοπιροῇτ . Αλίςεν αριἀ Ἠετοά, νπ., το. οἵτατ Πῖάεπα ντ, 75. Ἐοάεπιαὴς Στον ογώσαν" 

Ἠ ΠΡΟΗΤΙΙΗ Συναλίζεν, 1. 126. Α το Ὃς, ἄλλθν ο οὐ 
: αιτοπῃ ἀλέες αιοά αἴίπας, [αἹοραμην νο ο 4 Πόπη σαν 1. 199, οί πμῖςη εἲ 12 ο, ή 

αριά Ηἱρρ. οχίατα : αἴα]]ς αἩσα ο » λες ΠΠοημε τΤΕΡΟΠΟ ὤλλογνώσας. . τ, μή μν 42. 

Ρι]ατί | ντος πα ο Ῥτο ὦνάγκη” Ἡς 1 12 13’ , φά{οΙρὃὲ 
ν . ο ᾳ - τ ἐν εἷν. 5 ὁ ἡ 4 

Ἰωο λεν κόρον (ωλάᾳ τερίο, Ἐν λέω, Οµ]οη, εῖα ᾿Αναδρώσκεσθαι νίὰο ναι, 63- ἠπἱδο» 3ἳ αμα 
ἱ αρτίεἶς. Ο. : ππατρ]π], Ἡ ο. ᾽Αλεωρὴ α Ψαἷ]α τεάδίτατ Κειε(Πη» κ. 6. ᾧο κὶ ἍῥἸΑνορχίη γὶὰς Ιπ” ορ ο 

κ τος «φαν ο : να! νὶᾷς ἵπ Ἐπαναιρεσέβ κ ραι ὤνδρ 

αὐταί τν ὠλεωρὸν εἱρήσονται.. Ῥτορηῆς ἀπϊείη {ομηεὮ. Ανωρημοοῤαι, ἂξ ας ζ3, ἦπο πώπε ἡρηηρομόω- 
υ]ῶή{ο» λευ]]μαίο, Αηρίμμ. Λο τεάαῖταχ οἶηπῃ μοῦνται Ὀμίησας οἷες {η πωπέαή» ν νὰ. 
Ζευαπιοῃ , αἳ Ἰαχσποήίή, ΠΕΟΠΟΠ οᾖσ{ίηη Ηϊρ- τω», Η. ͵ ἔχκν, να 

Φροντίζειν» {ει ἐπιμελάβ Ῥ0ΟΣ. ἐν παρα»γελίαις ΕΒΠΤΙΣ. "Άνεσις γὠργύσουτιλο κ- Ἅ᾿ἸΑνμκῶς ἔχει, 
{ / 3 ο ἔὔοντΙ παρέχει µεχάλην ζλεωρήν.. ο 100. ΒΠ6. σπόρο ὠνακῶς ἐχέτω: - 

ας ο θὶ Ὁτ ορ ἩἨοπιετο» τα εΙατῃ αἳ Ηειοά. αρ Αναπλῶσαι ρτο ὀγαωπλεῦσαι. ς- Ρ/ ην 
οηιοπά1 σοµοηίδις αἀμήροιισ: αοτήπι νε] Πδ- -ἸΑνώπυσο, Όμρά {ηοεμή» Σμακ ώνάπυσα 

Τό{ Χβ αυεπᾶς 1ΤΠΤῃ Θοζ πα : : 3 κ... ς ΄ κ : {,, πΙΠ πιο πιεπιοτία ΕΕ, ἐς ὀλκὴν δη, νι, 66. ΕΧΙΤΕΠΙΟ, ὑσέρῳ μὲν οά/ς» δη 
ο νι ἂν κάς Πρπϊβσατί αιοά νι]βο ἀῑαΙπς, φένετο ταῦτα. 3εὰ τηβ]ο 1Π Αἱά. εἲ επ ρό να” , 

ἐεπ/ε. Ἐοο αμίαπι οχΙ{ΗπιαίΙΙ ἀῑοί α πειςρ" οοπῖτᾶ ΝΕΤο τεξξε 1Π Ἡφάςπι, Ρ2Ν τμ, 
11ν]ο, 77 βαύατε: νε] αυμπα {ο ΙΕ, «4ἱἱορ οἱ πυσα φενόµενα ταῦτα. Η. 

Ἶ 



οι... 

- σπππ---------- 

.ϱωὧκκῑἲκῆ.αααα...Ἡ.---. -ν 

ἐ, 

ο 1λη 
Γ καὶ ξεμίων ἤντησε μεγάλων 4ΠΗΠΙ ΡτῶσεάεπΏ σαρ. 116. 

--..............-.............-- 

μι ἶὓἲ.ο. το ὕμὔδἐἓμϱ-ϱρἛϱ.ϱ..ϱ..μώαα. 

τος λΑπαγηέεν Αρπϊβοκῖ Παρογίαγε Ώνε " 

Ὄψέεν, «Ίῤρογίατε: οἳ Ππιρηείτει ὤγει. Ὁι ΕΙΘΦΜΕΠ 

μ ΠπΕΟΕΝΒΙΟ Ε 
ἸΑνεθέληπον, αποά αὖ οί ἀῑσίτιι «ἀβούλητον» εξ εὐ 

σμοῦ 1ο ποδὲς αεοἰἡε. ΥΠ» 193. ὅ, τι δὲ τοῖσι ᾿Αθή- 
φαΐοισι ταῦτα ποιήσωσι τοὺς κήρυκας συνήνεικε ἀνεθέλητον 

γενέσήαι» οὖν ἔχω εἶπαι, πλὴν ὅτι σφέων καὶ χώρη καὶ ἡ πό- 

λιο ἐδγώόη, φαΐ αάνετῇβ ἠὴ οομαἱρετῦ. Βϊ ὠνεβέλητος 
συμφερὴ αρυᾷ ευπάσια ({1οιιὲ ἀ1αΙτι ἀβούλητος συμφο- 

ρῷ) αἰιδὶ ἄφαρις συμφῳή.. Ο4ΡΗ5 11 Ιοοῖς νοσαρυ]ηπα 

δυμφορὸ Ῥοπίτι (9πΩΙαΠ1 μέσον» ποτε ΠΠΦΠΟ. ος 

᾽Αγειμένος. 1» 167. τοὺς εἰς πόλεμον ὤνειμενουν' η 
9 

ἀἰθ]οι. δὶς ραυ]ο απίς» ὠἀνέωνται ἔς τὸ µάχιμον.. 9εά 

-1δὶ, βοιτ οἳ {ῃ Αἱά, εξ, πα]ε ὠνέονται- Ἡ. 

᾽Ανελεῖν, εδι 1ς6[ῥοπάεγεν 5 ἄε οταςυ]18 Τοπ] ἀῑκα- 

16, 1. 18. ἣν μὲν δὴ τὸ χρηςήριον ἀνέλη 9 ασιλέω εἷ- 

γαι τῶν Λυδῶν. οἱ ογσ0ἱµ/Η11 Το έν 19413 γέΕεΠΑ 
5 

ράογωήι οσ/ὀ.. Ἐπίετρο» 6, 199. ἀνεῖλε ὧρ δέοι αὐτὸν 

Αἰφύπτου βασιλεῦσαι ἔτεν πεντήκοντα. Όν 

:δνέωνται, Νἱάε ἵπ ᾿Ανειμένος. | π. 

ἸΑντάω, ὥ» οκ 4Ο ἤντησε ΡΙΟ ἔτυχε Ἡ» 110. 1ΠΙΠΟ» 

ἀἰκίδίαι, ξεωίων τυχών. ία Ποππετής ΜΙαά. α. ὠντιάσοις 

ἀῑχὶτ Ῥτο τυχὼν. 1νο ὠπολαύσας, θυἵ µετασχών' Μἱ (ᾱ- 

πῖτ λΊκεν πως ἀρνῶν κνίσσης αἰγῶν τε τελείων Ῥούλετωι 

ἀντιάσας, ἡμῖν ἀπὸ λοινὸν ἀμῦναι. Εασῖτ αὐζ6ίῃ Π]μά 

ὀντῶν ιτ πήπας πίτα ἀεδεσππις. ΡασειεΙρίΙπῃ ὠπαντή- 

σαντες ορη1 νο Ιήάαπι Ππέευπα» Ίου 1Π γεηα» ΣΑ δει” 

λοὶ νεὐτήτος ὠπαντήσαντες ἐκείνης Πρωτοπόρου» δἱ ὅσης ἤλ- 

θετε πυρκαϊης' Ναἱ πρωτοβόλους» ης αἱ. Ἱεριίατ» Ρο 

αἴιο ἴμππσῃ ΤΠΦΙήΠ. πρωτόβολοι- ΦΗΗΡΙΟΣ αμοπι ΡΠΙΟΤΕΠΙ 
Ἠλυπα ντα πππίατυπα θἱίε αἲ. 118 αή δη 1π{ο]εῃς 

νἱάσρατης 1] τής ρατηεΙρη ἁπαντήσάντες. Ῥτο 11ὸ 

«οηίπ. Ἠαβστας Ἠΐς, ΑπἲΠΟΙ. ΕΡΙΡΕ. Π5δ. πτ, ϱ8Ρ. 932. 

τος οἀ]θοπίδ, "Ἡν νέον ἠβήσασαν ὠποδρέψαντες ἐρα- 

σρ/. Π. Ξ 

ἸΑντίέρος, «4ζνει[αγίης» Ποβίς, ἐναντίος πολέμιος. 1Π 

«αρ. 918. Π9. νΠιν ἐλπόμενοι φὰρ οὐδένω σφι Φανήσεσθαι 

ἀντίξοον, ἐνεκήρυσαν αρᾶτῷ. τ αἀϊοξίνα» γνώμη ἀντί- 

ἔροο, δοηέεμέία οδηγών ΦεπίεΠέία ΓέραρΗσης» ΥΠ. 

119. Ε, α 
᾽Αντιούμενοι βιης Ιομῖοις αἲϊ αῑίς ἐναντιούμενει» να 

ο ἀναντίος ὲ Ἱπίπο 1ΥΠΕΙΡΟΠΙΕΠΕΡ» καὶ νικήσαντες μάχμ τοὺς. 

ὠντιουμένους. ΒΙΟ Ροδίῖ» εὗρον γὰρ ὠντιουμένήν σφι σρὀ- 

“πὸν οὐκ ὀλίνήν. «ΑΔ νετο αλοί να. ο. οἶπι ασομ{. Ῥος- 

[σπα {εαμεπῖο εἴῖαπι ΡΓΦΡΟΠΙΠΟΠΕ ἐᾳν Ἠαῦοηπία {ΗΠ1 

ποσα Πνιπῃ Ρἱο ΟΕ ήήγετε {Ευ οὐυ]σηι υεηίγέ 201 ἡ1- 

Σε. Ἡι | 

ἈΑντιπόλεμοιο ρου, «44εγ[αγὴὲ » πολέμίον ΝΗ0 

996. Ππα. Η. 
“ἸΑνωσάμένοι, ΥΠ. 199ὲ ἵπ Ππε, καὶ βασιλῆα μετά 9 

θεὺς ἀνωσάμενο, Οἱ Τε ΙεγΗΗΕ» νο ὠπωσώμενο" ΠΠ 

{οτῖα Ίος 1ρευπῃ τοροπεπά υπ Πἱ, Η. 
᾽Αξιεύμεναι» Ἀέμνα Πρηϊ{, το. ἀξιῦσαιν 1» 109. 

Ῥηποιρίο. πολλαὶ δὲ καὶ οὐκ ὤξιεύμεναι ὠνριμίσγεσθαι 

τῆσι ἄλλησι. Όμα ποῃ ἀἱσπαμίγ, Ομ Φεάςμαμζητ. 

Ίτσπι νπ. 16. Πίο ἀξιεύμενος αέθνα 1Πάξπι Πρπίβσα- 

ἴσης. ήπια εὖκ ἀξιεύμενος 1δἱ ΠΟΠ εσι /}εὔβήαμΣ» 

{οᾷ Πἱσμῃ που ἠμαίοσης /ἐάέ}εν ΥΕ τη {5 ἀἱρμαίη» 

ας, {0ἡσήη [ὁ {ά]εαης ϱ141 /εάεγεί. Ἐοὰ., σαΡ. 16.Π9. 

ο. ΙηΤΠΟΠ νοσς πέῆνα ἀῑκίτ ἀξιώσει, «Οἱρπαδήμν. Ἡ. 
οῥογ1άγε. ᾽ΑγΙ- 

υβις Ποσυπα νεροταπ εδ 119 ὅ9» 930 9531 940 

ο λεῖν, Λ//ρΙωτει ηϊ αδεῖν, Ῥ]ασεγει Ἡι 

ἸΑπεματάϊσε Πρηϊήσαϊ αρυὰ Ηετοάοτυπα  (εβρἡὴ 

εηᾖὲ» Ἡ» 169. ὁ δὲ” Αμασὶς (ἔτυχε γὰρ ἐπ᾽ ἵππου κα" 

τήρενος) ἐπάρως ἀπεματάϊσε- (ον ὁ Ὁ 
ο λΑπετὼ, «ἄλ[ζηίσο (υτ ΏεπιοςΙίο εὐεσὼ, Ώοηα ο0η- 

πω Ίκ» Βή. ἐποισχυνομένωυο τῇ ὠπεο τῇ μα” 

- ̓απὸ μὲν ἔθωνε Ρτο ὠπέθανε μὲν, ΝΠΙ. 89. 1Π1ΠΟ. οί 

Ώιη]α οοπιροίίτα ἀἰνίάϊε, πίστα ρα οώἶα ὦν' Ἡτ ἀπ' 
ὧν ἔδωκαν Ρίο ἀπέδωκαν δἳ κατ ὧν ἐκάλυψε; ΒΙΟ κάτε- 

κάλυψε. Ἡ.  ῶ 

Ὅλρδιον εηης ἐε]ὲν αἳ (ηἳ νοῖωπε) Ρήπτείτα: {εὰ 
ο ομεεὶ αριά Πετοδοίητα Πε (ης ορίποτ) [αβ/ή- 
Ιώ. Ες. 

"λρύμιος», (0100155 Λοποθυο/ής, «{πΙσ5. ΝΕ. 191. 1Π 

Ῥπϊποίρίο» μὴ ἐόντες ἄρόμιοι, Εί τε. 9. ᾽Αθήναίων ἡμῖν 
ἐόντων μὸι ἀρθμίων. Αἲ ΝΕΤΟ ἄρύμια {αυ απνΙ νίος {πῃ- 
ρῖεις, νι. 83. τέως μὲν δή σφι ἦν ἄρθμια ἐ ἄλλήλους. 
οοηεογα]]α {πίογ εος εγ!. πι ἀρόμίη. 6ΟπΟΟΤΣ5 «ἀππί- 
ει ΙΧ. 86, ορ. « Ἱ 3 { 

«ρθρα ἀά πατηζα εαυ:ς Ροβήε Ἠετοβοίας, ο πεμδν 
ση» «οΙεβία. Ἐτ, ᾿Αόᾶσθαι, {οἱεβία εἰ «οἶογε αἲ» 

λα. Ο. 1. ος ΟΧΤΟΠΙΟ» µήδεµίων ἄσην ὠμδῇ τῷ π ὠτβὶ 

προσβάλλη’ υδὶ νἰάαιί ροδῇε πεσθεία πἰπίπηα {μ]ρίε πά- 
Ύεπε ὠῥῆ. Δὺ Ἠήρροστ, ὥση ἆθ ϱοιίο αοάαΠι Π1οἱ6» 
{Πα σεµετε ἀῑοίτηςς πήμηίτιπι ἀε (οπιβΠί ΓΑ Ι419 » 
ΏΘΟΠΟΠ ἆς ΕήΠάο οἵροσιῃ. Ομἱπειίαπι ἀθ Ιπαυ1εῖὰ 

«οουροήφ Ἰόχαίοπο 49 αριοΏς οοπβηµίε, Όπθε ες 

τ ΤΝ ΤΕΕ Ρ Βύ΄ ο δν 

ΣΑσώδεις Π1 νοσαΏἔµτ» Ρτο απο εἰ ᾿Αδσώθείρ ΦΕπΙΙΠΟ σδ.. 
{οἱρίμτ. ρῖο ΝΕΙΟ εἴ ᾽Ασσᾶσόαι αραιά εµπάεΙη » ΠΟΠ 
{οἶήπι ᾽Ασῶσθαι. Νἱάε Ἠΐρρους, Ιεχίουπαι, 

᾽Ασηὴς» Πεν Γπευ]μηίςο ΙΧ» 9. ἀπέπέμψαν ὧσι" 
γέω, Ῥαδίνα Ποπί, Αριά Ἠάρροστ, αξίνα εἴαπι, ης 
ὠσινέες ῥήξιες, {ηολίώ. Μίε ετ αἀνειο. ᾿Ασμέως πριᾷ 
ευπάςη]» {ηηο0λἱθ. : 

ἸΑτὰρ» Ώσυι αἳ αριά Ἡοπιετιπα (ευῖ Αὐτὰρ εὔαπι 
ἵῃ {ή εδι) ρτο «ει, νεὶ οέά. Πο. νἱ. «4Ρ. 1933 

τε[ροπάεε ραττίου]α μὲν» οί ραδΏπι δέ: ας Ἱπτετάμπι 
αρῦά Άμπο ᾳΜσαμε: οτ1α, 110. 9 

Ατάσθαλα., ΔΝε[αγία» Νε[αμάα» Φοε]εβα», ΙΚ, 77. 

οἵ αἰ]ίς Ρρἰθιίδαυε Ἰοοῖ. Ἰεσπον αἰαὶς ἀῑείευς ὅταν 
Λη. με 1Χὸ 115. Ιπίῆο, Ἐτεηύεις εδὶ εἰ Εσπιε- 

το. ῆ. 
᾽Ατέοντες, ΛΙΠΗ] ογαμίο, Ἐπι οἳ Ποππετής Επαϊ]]» 

τετ μ{18. Ον 
᾽Ατρεκέως» ᾖ7γο» νε] Εεγίο» Πῖ 19 67. οὖκ ἔχω ἄτρε" 

κέως εἰπεῖν. οἱ Ἱ» 167. οὖκ ἔχω ὠτρεκέως κρῖναι. ἔλος 
αἀνοτοίυπα πεαιεΠς οδί αρ Εοππετυπι αΏαπι εἴ ΗΙρ- 
Ῥοοταίΐθιη: αριά ΗοπιοτΗπα ρτο γε, πριὰ ΗΙρροςτα- 
ἴσπι ος ρτο 610, Ἠαβίογαίο: εἳ Ῥ]εταπιαιε ΡΓο ὥκρι” 
βῶς. ἔλαδε. µε ἵπ Ετορποίἳ. οὗ δύναται ἀριῤμεῖσύαι ἂν 

τρεχέως. δίς αἳ Ατρειὴς Ρίο Πλαθ». Ἐκται εἶαῃ ΄Α: 

τρεκηῷῃ Αριιά Ἠετοάοιιπα» αῑο βρηίΏσαίητ εναν. ΑΔ 
Ῥυὰ Ἠϊρροοτ. ὠτρεκείῃ {οποίες Ἡξ ὠτρεκείῃ κρῖναι αρ 
6υπι Ἱερίτης ρτο 6ο αιιοά αἴτη]] οκ Ἡετοάοϊο ὠτρεκέως 
κρῖνδι. Ἡ ζ ; 
Ατρυτον πόνον, {πιοίγαδί]μ, ΙΧ, 51. Ἱπίίο» ἔχο 

πύον ἄτρυτον. Ο. η 
. Ατδαάζεν, ο εέ{εγε, {εὰ ζ,οφηί, Ος | 

Β. 

Ἐ) αὐυτότή αὐτὴ ἑωύτῆς, Ὀδί ῥγομώ η εἴε. Πεῖη 
46 Ιῆτο 1ν» 49. ἴσος αὐτὸς ἑαυτῷ ῥέει. 1ὰ ἐ5ι «4ὔ- 

θαδή] [ηήπε Γεγέηγ. Ὁν ο νο Ἅ 
Βάρις, η Ἐλίετρε, ο. 41. ἹΝανίρίαπι ΔΕργρΏς» 

ουσ]. ο. 
Ῥαρυσυμφορώτωτος ἀνθρώπων» 1» 45. ἰά ἐδῖ» βαβείας 

συμφορὰς ἀνθρώπων µάλισα παθών Νεἱ βαρεῖαν συµφο- 
ρών. Ομί ο1η Δομή πίμη ΙΑ ΛΙΗΕ ϱ740ες ο/η )α1 εν 
εδ ῥετροι{ς»΄ νε βγανείη οσα καίοη., Νεἱ ππα νοσε» 
ΙΗ{{ε/ήΗς. Ἡ. 

Ῥασίλεια, 19 11. ὅκως ἡ βασίλεια καλέ. Αἲ νετὸ 
βασιλεία» οὔπι αρζεπία 1η Ῥεημ]τ, 1 Ππσυα «οπιπΠᾶ 
ἀῑσίεη ΓεβΗΗ 1 πραὰ Ἠετοδοίυπι βασιληη' Ἡἳ Ιριάεπλ 
{δα τυχ Ῥτοχίπιε βασιληζν. Ἡ. ὁ 

Βεβωμέα. 14 65τ, περβότα» (εἱεῤγία. Ο. Νις 
Ῥῶσαι. «μὴ | ο, 

Ῥωθεῖν ρτο βομεῖνο (1 επι «{μκήῤῥαγε } αραιά Ίπης 

{οἩρτοτεπι» τείε Εὐ[αιμίο: αβετιιταΙς εἴ αὓ ἨΠείη- 
ομίο. 1εβίπις ΤαηεΠ εἲ ΕΙΗΏ ο βοηῤήσάντων 1. 1505. 
1Π πιεάίο, ΠΗ. ς 

Ῥῶσαι Ῥτο βοῆσαι (τπτ ρτοχίπιε ριασεΚ1ῖ βωθεῖν ΙΟ 
θοηθεῖν) αργε. Δἲ ἵη Ππε ς. τοι 1, ν ορι δη 
ματι βῶσαι τὸν ἑωῦτῆς ἄνδρα, ΠΟΠ 1136. 60 Με ΠΟΙΠε 
Γορηβε/]αγο [11 114ΓΙΗΗ1Η. δὶς ᾿Αναβῶσαι το ὠφαβοῆ- 
σα Ὠηάθ ὠνέβωσεν 1» 1Ο. εχοἠααυΙ. βίο αλδί τ. ὃς 
ἀμβώσας το ὠναβοήσας, 6ἵ ἐπιβώσασθαι 1. 87. Ρϊα΄ 
ἐπιβοήσασθαι». Ῥακβνυιη αὐἴαπα ραγΏςίρ. βεβκομένω Ῥτο 
βεβομένα Παρ] ραμἱο απο, 

Τε 

πως Ῥγορεμίέοῦ » 1. Ὀναπία, ἕ, 197: ΑΙιοσαϊ 
αἱ να]σο τεορρία Ποπὶβςατίοπε εθί ρ01ε7. Η. 

"τόεα ΑΕΦυγρΏοίιπι ορίε αἲε {ερίετα» Ἡ» 164. εἲ α- 
Πορ, {Ἀοσιᾶοῖε», αἷῑος, ΡΗρπαίοσες,, αἱΐο5. Ῥυδη]σον 
νοσατὶ» έδοι Ὀδί Ψα]ία ἱπίιετρτ, εβ/Ε ΡεπεΤα ῥοηη» 
΄1η. Φθὰ Ποπ ππηας ρἱασετες ΠΗΠΙ. δεβίοη ΟΥ ά/Η6ς 
νοὶ «ρέει εἶαε/ὸς. δίε αΏοὶ τ, 126. αλαμοι φένεῶ 
Ῥετίατιπη οδίε {οηδίε, ΔΙ νετο 1» σόι Ἱερίπιης ῦ 
Δωρυωῦ φένεος, Εἵ τοῦ Ἰωνικοῦ. Η. ο 

Τνωσίμωκχέειν ἸπίθεργειαπἴΗς. Ῥεγρεπάεγο [14 152 
µο ἱπ]ογίογοι 31 αάυεγ/ αγγ υἱγίρην. 8485 ΡΟΣ: 
ὃτ αοοἰρί ΤηαΠα, 6. 95. εἶ μὲν νυν μαθὼν τουτώ ὦ Καμ” 

βύσης ἐγνωσιμώχεε. ἱρηίβοατε νάετυς Επιρμοίοτ, τῇ 
φνώσει μάχεσθαι' Ίος εδ, Ἰζωατο /2Η1ΠΕίΑΗ» Εἴ ΡέΡ- 
ῥεμάεγο. [Ὀναπία, 6, 90. φνωσιμαχέετε (03 εἶναι ὁμοῖοι 
ἡμῖν. Αι Ρο]γπιπῖα» 6. 130: φνὠσιμῶκέοντε ΜΦἱ ΤΟλΛλΑ 9 

καὶ ὅτι χώρην ἄρα εἶχον εὐμίρετον. ἵ-' 

κ ΑΔ. 

εἔφνώ απήοἰατίπ: αὖ Ἰοπίσης αρβε]ἰατί σάς εΠρίά- 
ΑΔ Ποπήπυπι απὶ Επιυ] εἴουπι οΔΡρείΘΠΙ, Ώοπ]ετο 

ἴππιοῃ λεῖπνον Απιριιείτετ οἴδυπα Πρπίῄσαϊ» αἴθμε εὔαπι 
θ(ΟΣΗΠΗ ραβυ]ηπα ἱ Ἰνών δ΄ ἔρχεσθ ἐπὶ δείπνο" εἰ Εὔ 

δέ τις Ἱπποισι 9εῖπγο ών ; 
Αόν: 
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Δέννος» «{εθοκεν Οβργούγίωη, Ὁπάς οἳ νοαιρυπα 
Δεννάζω. 

Δηλήσασθαι Ρίο βλόψαι, αριά Ίσπς {οτἴρίοτεΠη » 
{πουτ αριά Ἡοπιοτυπα: Ἡς Εήζαεμίης αοαΙΙς αηποταῦ 
1η Ἠηπο 1ῑας ροδτα Ιοσιπι» Ἡ. α. Οὐδέ ποτ ἐν Φθίῃ 
ἐριβώλακι βωτιανείρῃ Καρπὸν ἐδηλήσαντ” ἐπει], ἔδο.. Δ- 
ρυά πηπε1ν. τοῦ. Ἱερίτιτ οἵ δεδήληται, Ῥαδίνα Αρηῖ- 
Πς. Ἠίης εἰ Δήλησις αριά ἙΠρροσίατειη: Ίζεπι ΔΗλη- 
φήρια Φάρμακα» Ῥειπὶσϊοί[α αἴαμε αἆεο Ιειμί[ετα, Ἡ. 

Διὼ οτι οεπ]ήνο» ή μπι Παρεπς ἀϊῃαρεπίοι ποϊλη- 
ὅπι, Ίος 1Η Ίοοῦ. 1. 98. θες ἄξιον διὰ πάντων τῶν ἐν 
Δελφοῖσι ὀναθημάτων. {ἱπίέν οὐηηία ση [η εἰρῥης 
Φοπαγία. Ἡ 

Διαβάλλειν» (αωμίαγή εἲ {η[εδαγί, οἳ Ἰῤίογο» 
εἳ /ετζα ἆαγε, Ο.. ι 

Δίάιταν ποιέεσθαι, «Ο/σεγ/[άγΣ, Εαζήσγο, Ο0ήΗ/ΠΟΓΑ- 
27. ος ΤΠ, 51. ᾗ ὁ ἐξελαθεὶς ὑπ αὐτοῦ παῖς δίαιταν 
«ἐποιέετο» ἐς τούτους πέµπων ἄνφελον (1τπ οΠίπι ΙΠτεί- 
Ῥυηφεπάμπι 6δὲ, ΠΟΠ 1Πῖεί παῖς οἳ δίριτον, Ἡἳ ἵ ΑΙ. 
εἰ (αοήἩ, εἀΙίοπε) 1 65ε, 2) οίνεν/αζαίμγ. {ει -ᾱ- 
Λεά φμος ορ] ῥαζεζαι. Αἴνετο κ. 81. οἴνσι 
{ΙΠΕΠΙ» δίρµταν Ἰπίετρτες τεζἁ]άῑς υἱέση; ἂξ τοσα Ῥει- 
{ΠΤΙΠΙ ὃς σοιήνδε δίαιταν ἔχων, ἦλθε ἐς ἡμέας οὕτω δίζυ- 
ϱἡν ἔχρυτως ὠπαιρησόμενο,, 9εᾶᾷ τηα]ίπι, Οἱ ϱ 1.1) {- 
οἷς [4 γαἰἰο υἱδης, Ώνθυ Ομ φ 411 1) οἱ ή/{1γ. 
Ουπι ος απτεπῃ 1 ποπι]ηϊς δίαιτα, ΠΟΠ οἴμη 1ο, 
εοπνεηίε 11ε αἱ Ῥακβπι αριὰ Ἠρροσταίεπι οσοσΗ1Ε, 
4011 παπι αρυά πιοάίοος εἶης Ῥοΐϊετος, αἰΠ εκ ϱ0 
{ηπε πητααᾶ: πίῃ αμοά πΙΙΠ{οΓΗΠΙ ΦστοίοτΗπῃ δίαιτα» 
οτι 1] τερῖς Ῥεγίατηπι σοιπραϊαία» Ρίαπε εδ ὀϊζυρὴ 
(αι ΑΣ μο Ραιήαπίας) ρτα/{ονίπα Π νετΗπι οςί 1]- Τά. ϱ) πηρίορ υἱυή!. 111/{έγε υ{υἱ1. 
Διωσφὰξ, Οερζο γαρ, Ο. 
Διαφέρειν τὸν αἰῶνα., ΠΙ, 4ο. Ρο 1 ζη/ῄσεγε, {ει 
οι αρα. Ρείπᾶς ας { ἀἰσοτοτυς, ος 

{π υἡσ. Αρμά Ἠίρροστ. διαφέρουσι ΕΧΡΟΠΙΕΗΣ θΗἶαΠΙ 
1. μή ῥεγΓεγµἨ/. Αίμα Ἰάοπι ος νοςς ῥρα»ί. Δια- 

Φέρεσόαι ΠΠΙΤΗΙ Ῥτο Ὀμγαγε: { πιεπάο οπτοηῖ 6χΧθπι- 
Ρἰατία. 

Διαχρῆσόαι Ῥτο Πππρ]οϊ φρῇσθαι' πενι, 11. εἶ δὲ µα- 
λακή τε καὶ ὠταξήῃ διαχρήσεσθε. ἵπ ριςεεάεη αΠϊΘια 
(αρ. Το, ἀΙχειαϊ, ὢγνωμοσύνῃ τε διεχρέωντο. ἱο Πο 
{3. οτε ψευδόµενοι καὶ οἱ τῇ ὠληθηϊῃ διαχρεώµενο. Αἲ 
Ὑετο ΝΠ» 101. 6Ηπῃ εοᾷεπι ἀαιίνο ἨΠτΗΣ ο σοπιρο(ῖ- 
ἵο 11ο εἰ Οπιρ]ίοί νειρο., ὦ βασιλεῦ κὀτερὼ ἀληθηῦῃ χρή- 
σοµῶι πρὀς σε, ἢὶ ἡδονῃ. Ἠτ {δηιήττ» ὁ δέ µιν ἀληθηίη 
αβήσίαι ἐκέλευε, Ῥαμ]ο ροδε 6. 109. ἀληθηϊη διαχρήσα- 

σθαι Είπιοχ. τῇ (νἰάε]ίοει ἀρετῇ) διαχρεωμένη ἡ Ἔλτ 
λάς. ΄ 

- Ψεταπι αλομΌϊ ρτο 1116//εέγε» υε τ. 94. {εἆ 1δί 
ὀοχρσύαι» Ῥτο διωχρῇσθω.  ΟιΙπεβαπι σοπιροβ επι 
Κατακρῆσθαι ή πι Ἠμπο αρεά. Ι]ηπι Ἠαραῖ, {1 Ῥεπα 
αν αρυά ροῇβστος αιἰάεπι εατῖε ει Παθετε ο0Π- 

Διδόναι λόγον ἑωύτῷ. νἱὰο ἵπ Λόγος. 
"Αίκάιοι ὀργυιαὶ, Ίο 149. Όμω [μέ {μ/ /ασΠ{{-. 
ἁἷπὲς τας ΄αμτεπα ος Πηρμα Ομ]. Ἰ]α νοσς Ίνα, ας 1η Πρη]βο,. Αρυά ἘΠρροςταἴοπα δίκαιον οχροΠΙτι. 
ἐνλέγον: αποά πο {οἶ πι σι]ομ] 0 /ὀμ/άμεμ,, {ο Λτοβοτή1οη{ οοη/εμέαπεµγ» α]ομοὶ Ιπεουργοαπά πι θ9[ς γάείαν,  ΑΠοςι ἴσον εἴἶαπι οχροπἰτγ. ΕχοΏηηις οἱ: Ὃ μι κανα ον αῑετί ϱὐς πΙΗ] νίο]εητα. 

Δικαιοῦν {αφρθ το ἀξιοῦν., {δημεπίς Ἱπβπίῆνο, Ῥτο- Ρε αὐἴεπι {ΟΠΕ Ρετίπάε αο ῇ ουίς ἀῑσαε, δίκαιον κρί” γεν, 14 658. ἐμαζοαγε γε ου(ὁ {/λαηη., τα, 148. ὃς λὰ- βεῖν μὲν διδόµενω οὐκ. ἐδμιμίευ" υὈὶ γα]]α. γεοἱρίεπώᾳ Πο" κοή 5 Τεὰ πιαπα, γεοίρεγε {η εν/ὸ 10η Ρααυήε. εἰ ΡΟΕΙΗ5. ῥα7 εἰ/ε Πο” ῥμαυη. Ἡ. τν Διάσιον. (αεημη; {διι /αρΙοία. Ο. . ή, Ίτεπ] Ῥ]ητα], Διφάσια, Ὀμρήίοία, να] Αίμα. ϱἳ Όμο. ὉΈ ὀκῥάσια τρώµωτα» 1» 18. Όμο μενα. Ἑϊ διφάσιαι- αἶτιαι 11» 199. Έτ διφάσιαι εἰκόνες. 1. 18ο, Λίο {πάΡΙΠέ» {ει θηρία. ηβρίςος αμίοπῃ οκ ος διφά- σιος Γ8πος ΠΙΗΤΗΑΤΟΡ εδ[α {αηπι /αγίης. ΙΠάεπ]η]ο 
Ἰ]αγίμο εΧ Τριφασιο. Ομοᾷ Π Ίτα Δε, τοξηιις {σε 
Ῥοπτήτ ροτ ϱρῦ. Ἡ. μ κας αχ Δοξοῦσόαι, Ῥτο 4ο ἀἰάαπι Ῥορίες Πιτ δοξάζεσθαι,, 
ΙΧ, 47. ἐπεί τε δεδόξωσύε εἶναι ἄρίσοιο οοή//πιαγ] ο]. Έτ νπι, 194. ὅμως Θεμισοκλέης ἐβώσόη τε κο ἐδοξώθη εἷ- 
ναι ἀνὴρ πολλὸν Ἑλλήνων σρφώτωτος ὧνὸ πᾶσων τὴν Ἑλ- λάδα. Ὀυί {οτιαςίο αἰίαιὴ]ς ἐδοξώσόη Ἡῖ ἐβώσύῃ (οὔνοι- ἆππα ρητες. θες «απ]ά Π ἐβώσθη πια]ε Ῥτο ἐβώθη {οτῖ- Ῥτηπι οςς3 εε {οηρεπάιπι ορῖ ἐβώθη, Εάαπι εχ ἐβούθῃ, (ωξ αηέεα βῶσωι Ῥτο [βοῆσαι» βεβωμένα ΡΙΟ βεβοημένω, Ἀζηις αᾳ Ἠυήυς Ἱρδίας Επῇεο ΠαδιΙππας) π]απεπῖο α]- ο ο ᾖπε σ, ϊ ἐχρυσώθη αΏδαμε ΗΕίετα 1]]α {οτ]- 

Δουλότερος ο: 
0 να» 7. Ἡ. ἁήαρίς /γυµ». Έτ Δρυλοτέρη» 116Ε{5 {η 

: πο 
-αππι, ΠεσποἨ αριιὰ ΓΠρροςταἴεΙῃ» . 

σωο {ή 011. {εὰ ὡαεμόμη { 11044411”. 

᾿44 βµῥογο “σφμο πιαΗξ ἀἱθετΕ. Πο. 

« 

Έ οι ο. -οα δι. - 
Δωτίναιο δὗρα» Ίει δύσεις» «Ἴμμέγαν αι 

Έτ ἔδωκε δωτίνην» ἆρπο «θα. Π. ι», Οἵ κά ἓ δωτήσι «ον 

ὣς τιμήόουσι. Οῖ Δωτηάζει Ώοπα ο ΓΤάΡΟΓΕ Π1Τ2: 11’ 

Ε, 

να ο 
Ε Ίάοέγεν Ῥτο 2101 6525 1Ν3 145. Δαμηιμηόος 
δὲ ἔωδε δέκεσθαι τοὺς Μινύας ἐπ᾽ οἷσι θέλουσι αὐτοί νε 
αἲδί, ἐς ὅ σφι ἕωδε ὁμολορήᾳ Χρήσασθωι, ΙΕ ἑνθκον 
οἶτοα Ρτϊποϊρίαπι Οαἱορες» 6. ᾱ- Ππε ο. ο 
οἱ καὶ ταῦτα ἑάνδανε» οἱσε ᾖαο ἡ] ρ/πεοδαπή» δν η 
ομε1εὐαί, ο πο ος, 
ϱ Ἔφκοτον ἵπ ἁπουις Ἠειοάοῖι ]οεῖ ορ 
Ριίογθα οσσστετε εμρίο ἵπ αμίθυς Ἠθς 4 {ήρίοος. 
Ίοσαττ, απίσοΙαπα ἆς 6ο ἀῑσετε αι αμθό ο 
γι οπίπα ἵη ἀοῦις 1119 ἔγκοτον ΡΙ πότο ο ης 

(πϊμὶ ρετ/ααάστε ροδίαα. Η. 
Ἐνκυρεῖν» νΙάε ἵπ Κυρεῖν. ΜΑ μέν πο οἳ 
Ἐθέλει» Ῥτο εἴωδε, οἱ. ΦΥ ον ο, ρο» 

Φιλέει ἀῑςϊτμν, Ὁαυππαιιε εοάεπι Ίοεο ἵ ὂν η ος 
1. ΟΠ αμίοπ] νἱάεάπιης Ηειούσω ο παὸ ἐέ- 
ἀσπι πηεπιῦγο ἀῑσετο Φιλέε» 1η Ρο ρρος αμίη τα Πε 
λε» πηἰπίπια ἀμοίππη εδίο «πα θΊη ο ς ῬΠρροσταίοπα 
ασοϊρἰεπάυπῃ,  1άεοφιε (6α1επιΣ ο Ἡ ο δύνώται. Π- 
ἴτᾷ ΡοΏί1 αχροπατε ἀεοηίτ 44Η Ί. π[απι, 4ΜΟΙΔΑΙΛ 

Ἐκ. Ῥηοροβῆο Ώπο αρμά ο η Ἠμῖς 1οςο. 40” 
παρει, αι πο αππαάνειή 5 ή αὐρῦσα δὲ πομόὲν 
ο ο ο μμ α 
ἐκ. τοῦ ὠνδρός, Να ΕΠΙΠΗ ἱηίρ]]ο: λα αὰ δεῖ, ὁ 

ὁκ τοῦ. ὠνδρὸς, ῬΙΟ τὸ ποιμθὲν ἐν ος μο αἷία ΠιήΗ5 υήης 
τοῦ ὠνδρός' ιτ 4ΗΡΙ ἀοσερο» πμ ος 
εχεπιρ]α Ρτοίείαπι. Ε1. ἓ ες μλοΙΗΑ 
Ἑκωσέρῳ (ΡΙο φμο πε ια ανοιδὴ ῥμοήμ ο 

Ῥοβαίνυπι {1 ο ρα κεμ ο 
Ἑκωασάτω» {01 1/16. ς ή 
ὉἘμφίνασθαι, 1 ΐοργε» να ἨπομΙι εών ον, οὖν 
ἱπῖάο, τῷ, δμιαιοτάτῳ ὠὤνδρῶν βλ Ἰὴ Φώμν 
ἐξεένετο.. Νου ᾖἱρωί» Ίπομ]ίας ϱἱ Πλ ος . 
0 6πέν νθς οὐποέΣ/ µη. Ἡ. ο ους λε αη- 

Ἐκπαφλεόμενοι, «μα μέέδ» 6ι Ρ Τίς ἐπαγλὲ : 

γαΠ46Ε» εἰ αά /1Ηβογε! ΜοζΜέ. 152 οήναω ας 
μένων ὧς οὔτε Φεύγετε ἐκ πολέμου. 4 Ἠο ο) 

οἴιετ ον , Πα ” λώδα 3Ρ8 παφ λος. υπάςε εἰ αάνετοΙμπι μπας αρ 

:Ἐκπλῶσαι τῶν φρενῶν» -Όε [α{8 ΜΙΣΑ ἀπ ες 
πα, 150. πῶς οὖκ ἐξέπλωσας τῶν η ή, οἱο αὐϊς 

Ρίο ΠρΠϊ{, ἐκπλώσας» 1ο 39. ἂς 9010 τι ος | 

ετ ᾽Ανοπλώουσιο Ἡ» 93. ΗΡΙ ΡΤΟΧΙΠΙΕ μη γενο» 

πλώωτες. ἱπνοπῖὴς (πει αΠομθΙ 11 να ο ιμή 

αρυά Πάπα, ἀἱρΠίΠοπβΙ5 ευ» που Ππρυλ τα. Ἰοοοῦ ΜΗ 

ΠΟΠ ὦ» {εά εχ ΕΙΤΟΤΕ» ῖ ΟΡΙΠΟΙ: . πι. : 

ππιις οςῖ 1. «170. πρὸς ὠνέμους μιά Ἠοηει» ππ 
Ἐκτῆσθαι, ῬΙο κεκτῇσθαι» Ἠϊ οἷσα ἕ Που. Η, πι 

ἐκτημένων» ΝΙΠ» 149. ΕΧΙΤΕΠΙΟ. ορ. ο πτολίίρν. ή, 

οὐδ' ὅσα Φωσὶν Ἴλιον ἐκτῆσθαι εὐναιομειῶ οο[ο αΗΠΙ ομΙ- 

ΤαΊΠες Εαα μίας ποῦ ππηιις Αα (μεσο 
ευ. Ομαπινίς απίεπι πος ΕΣ αν ταως {Π βά6Ρ Ἠν 

ϱ5ε) σιαπιπιαξίσοτι αμοη(ατς ἀι6 Πορ 
Ῥεπθα πο ασε» Ας ΕκοπιρΙασΟὰ 1ο 
παπά. Ίοπ Ίρποτο ασημί ΑΙΠΟΡ , 
αυ σάαπα ο ΗἩ. ο ος ο 
"Ἐληνύειν -4εσυἱς[ζεγε, ον ιο μετ ο τα Ομ. 

ας ὔ το ἑλλήψεσίς, ατα τα, ἱ 
καὶ ἐπεῖχε ἑλλάμψεσθαι αὐτόρ ο) υεη η 
( παπι) εἰ {ρεο Όργις οΡβγΟΗΝ ο καταλ φθείς 

ἸΜε]ροπι. {[ν» 91.] καταλᾶ ο 14 οδῖ» 466 
ΝΕΤΡΟ λάμπτεσόαι» αιοά ὠπιδεκδ η ώρα 

11116 αρπϊβσαϊ. Ο“. νο Οιήποᾶαπι 66 αι 

-Πανοπίτας εἰ λάμψεαι, ΥΠ ο. πια ορ 

{Πιπα Φριβόλαμπτος Ῥϊο ΦοιβόλήΠΤ. έ αυοά εί εὐ Αρ 
Άος α επι {ή πας νετοί οΠΝΕΗ ν καὶ τὸν ὑμέτ' Μά 
Ἰν» 6, 79. Ἱερῖτιτ, νῦν οὗτοῦ τα ο ᾷὰ 

[βασιλέω λελάβηκε» καὶ βακκευέ!. πι ο ή ομή ο ιο, 

'"Ἔμβολον, ΔοβγΗ ἡ Παυῖν ἐξ ἔ ρλ κα 
... Έτ 4ὲ Ῥοιής», χαλκόδετ 

ὴ γη. αήθ 
Ἐνανίζεν, νΙὰε Ίπ Καταρ/ξειν Εν ος 8ο Μίει ον. 
Ἐνόριε», Ἀελγία ενίταυι εἲ Υ8 } ἀἴρων ὑδα ο 

τη] εἴ Ηρροσταῖες πησπαηῖτ ἐν τῷ τς οιτυπῖ ὀαβ 

τόπων" {54 1Ρί ὠνανδριεῖς νοσατ. ΑΗ Απ ο τν 

ορί[ο ῥε]α/0γες ο τος ο- 
Ἐγείκω» Ε9ῖ ἐγέγκωι .. ς 

ως. 14 εςῖ ἐννρήσας» ΟΜΗΗ 1Η ον 
ο. 68. νε 1δί. ο. 77. ἐνένωτο» τὸν σε ὀνώαση. 

τῷ Ἶρι σρωτεύει)» { αρ Φαεζρ. ασ . σ 

ια υ6Γ1ε}ΗΠέ ΤΠ. 6. ἴ. «οῃ6 ΜΣ0 ο, 
"ο Ἔξεσις ἆε ἀἰπιββομε». {ει αππαπάαΏοἩ 4 

ε 

σι, Οἱ) 
ἡεί} 
ώς εν ἆμή 4 

ἀνδος γού 



ιμαωμπωμιμωανυο»ς-- ωκιμιωκνκτα 

νμµ-- 

ῃῆὺῆἃ-. λ” 

πΒΕΟοΕΝςΙοΟο Ἐ 

ο. Ψιάς Εαιλίυπα» απ ο Πο ΨεΙΡο διαζύγιον ΕΧ- 
ροπίε Η. ᾗὉ | ο ὰ ας 

Ἐπάϊσος, Όε Φ10 αι εν αφ» αἲ τν 110’ 

ὡς ἐπάϊδος ἐγένετο τοῦτο ἐργασμένο. «Σοδέφμα αμάΙ- 

ὀ ΤΗ εἰ ῥου εοίν[ο ΝΕὶ {ΗΠΟΣΗΙΕ» (οηΡΕΓΗΗΗ 

ΓΗ11. Άνα (ηρεγίης εί. ΙΕ Η1» 1989. ἐπάίσος ἐγένετὸ 

προδιδούς. Ἡ. | | δι 

Ἐπεί τε, ρτο ἐπεὶ νασαηῖε ρατΏου]α σὲ» ο νῃ 

Ἐπὶ ξυροῦ τῆς ὠπωῆς» ΝΙάε 1η Ἐυρόν. ο 

Ἐπὶ, επι ϱοπθνο «ος «44 ββηϊβεας, Ἡὲ ὤπο” 

πλέοταος ἐπ᾽ Αἰγύπτου Το Τ. ΕΧΓΠΙΟ. Θυοά εἰ {ρειιπι 

ρίαπα Αεῄσιπι οδὲ, ες ἀπῆλθον ἐπὶ φυλῆν. 
Οα]1ορε 6, 

Τι. ᾠπαλλώσσεσθαι ἐπὶ τῃς ἑωύτοῦ ἕκώσος. «Ἠδδο Ἴρ58. 

ῬιαροῄΠο ἐπὶ ουπι ἀαῑνο Ἱπιετάυτη μυί ροῦμ5 πιοτ]ς 

εςῖ τμ! ρυΦροΏΒοΠθ ὤπὸ ΕΠ] {1ο ρεπ]εῖνο» ηἴ 1» 15. 

καλέεται Τυγόδως ἐπὶ τοῦ ὠναθέντος ἐπωνυμίή, ΠΗΠΙ Ρο- 

ἥμς ἀϊσσπάωπι νἰάδιατυσ», {5ο Ιεπᾷο. νι]βατεπι (ΕΓΠΊΟ- 

Πὶς {ΟΥΠΠΑΠ1, ἀπὸ τῆς τοῦ ἄναθέντος ἐπωυμίηο. 1πτα τί 

αιίσπι Ππητ Ἠσπς Ρυσροβοπίς (ας {μπι απ]άαπα εκ. 

ροβοσίς: αΙΙογπῃ 140. 1οοἱ Ἠχεπαί {α{ρεόί Επετυῖ. 

δίς αριιά Αππαμμι ὀνομασθεῖσαν ἐπὶ μιᾷ τῶν ὁπαδῶν τῆς 

Κυβέλης νυμφῶν.. Α1νειο ηδὶ Ώεο Ῥυῶροβ{ῖο βεπΙΏνο 

Ἰηηόα Ώνής τοὶ ἠσπίβοαπάα αἀπίοετησ» 19ῖ εΘΓΕΗΠΗ.Ε5Ε 

πιεπάο[απι ερία μεις 0 ικα ταν 

Ἐπιπλα» Φμβεεν. ο. ο ο ρα 

Ἐπίσασέαι ο (οἶηπι Ρίο «δογεο ᾖνου[ε {. {ἐά αἩειδί 

εε Ῥτο Εκήῤηαγε, ἵπ ααἰρισάαπα αὐτοπι ἨοπιοτΙ -Εἱ 

Πιρροσιαᾶς ]οσίς εκροπΙτΗῖ δύνασθαι», ηὈί ΤΑΠΙΕΩ ΠΟΠ 

11άεο αιΙά ου{εξ αὐοπήίπυς Πρηιβσαποηεπι {ατα τείῖ- 
ηεαῖ. Ἡ. αν ιορᾶς, ης ην 
λίρα, ἐφέσμει- Έτ Ἱαρίτος ἐπίσιο 1244. 

πιρεβένο, «θοωναιο ος /ῥειμεπέεγι τει ΟΡή- 

σε. Ο. να ο” ος πο 

Ἐπίγεξ, }πείμα βαρΗήο 1239 Όν ν  τμ 
Αζωμ πο ο λάς. Ἠρροσιαῖεπι μϊς 1οζ118 Πε- 

τοῄση: αυυπι οὔοεπάαϊ Ιεβί. ΡεΓΡΕΤΑΠΙ ριά εὔη ἐπί. 

τέξῃ, οἳ 3 αἰῆς ἐπιτεύξῃ, Ρἱο-ἐπίες ή» 1π που Περὶ 

ἑ 

Ίσσο, Φημ) δὲ γυναῖκα, ἣν ἐπίτεξ ᾖ. Ἡ. 

να ιοράζεόίαν, Ὡπορς λαο οΣεή/ῤΙρογ6 0
 «ήηαάυεν- 

Ύδρο: ἵῃ Άπο Ῥοϊγιαππίν εἴ 1 Ε8ρ. Τοι Ἔετβου: 

Καταφρασθεὶς αὐτὸν ταῦτα ποιεῦντα 19» 76. Ομ
. α” 

αώυογ {9/2 ἡ]/ θο Γαεέτε. ο) εώς 

:Έρχομαι Φράσων» "Έρχομαι ἐρέων, Έραομοι λέξων, εἴ 

ἵπ ργῶτθΓίτο» ἠνρ λέξων» {ηβγεβίας 6ΡΟΠΕΤΟ. νο 

οο Άγρα ἐν! 1ήϱγό9/ή έπη». Ὁν 

-.Ἔς τὸ, ἕως οὗ «Όυπεο. ο. αμ, αλ ΕΝ 

Ἐθεσὼ, 6, {οῖπια αὖα αΏΌΙ ὤπεοῳ. άστυ. αὐτεπά 

ἁαίνιις ἀ]ς ποπι]ηϊς εὐεσὼ» νιθε]εεῖ εὐεςοῖ» αὐοά 

πηατρϊπϊ α4{οπΠριηπι οςῖ 1» Ὁδ. γεια ερ[ε ΙεόἴΙο: Εἴ εὖ- 

ὄγνίᾳ αὐῑοᾶ ἵη 1ρβο ἴοχει εδῖ» 8 Η115΄ εχροβίοπεπι ρο- 
ἄτατης “8ο ἠτερδ]βίθί ει ο ὃς ώς ακομη. 
Ἐὐμορί» 16ΓΕΗΦ. ο. α Ὕ θος ες σε σεος 

Ἐῦτ) ὢν ΡῖΟ ἐπειδ' ἂν. Ο, ατα ης 

Ἑὐφρόνη» νου, Ηῖ ο νο 1Ηάετ- 

θἱὖς Ἑὐφρόαι, Νοδεν. ών τσ 

ὐχαρίεως» 14Ε31 αὐοά πεχαρισµένωθ» Τ» 95. πο 
κ ὰ. 

. 

27 Ἔφησε λέγων Ῥϊο (ἔφη, νο 197. Μία ἔφασαν λέ- 

οντως Ῥ1ο ἔφασων» οἶχοα ως αἱήορες» 6. ο 

Ἔπειν οΕΙ ρυρο(- ἐπί" ΗΙ ἔχοντως. ἐπὶ σφίσιο 60 1οἵ- 

εως[ὅ πιοάο αὐο ἀἰσίπιας» {5 ἐπ οµέ ἃ η)ὴν Ίτεπα» 4 

ζμἱ επ αυεε-υουςὲ ΝΙὰε ΙΠΕΕΙ Θ81116ΙΡΠΙΟΡ 1Ο160Δ. Ἠ. 

2 

δη. ἰά ον, βίς, γα. Ἐν Ζωὺς σοι Ἡί οἱ 

ΟάγΜ. μλν - ἑών. Τε Ζωάνριών Ο4γΔί ὐ. εἴ 

Ζωφρεῖῦν, Πϊαά. ζ. Ὁ. 
ν ; παρ 

Οιμαπιν]ς ιο ζό εδίε 1οπυπι ἀἰεαΙσ» αὉ. ἴρ8ο 

«οὐ σι Εηαμίο, «ΙΠε ο ζωὴ αἰἰευδί {οὔρταπη ε»τ: Ἡί 

1. 98. θεηίᾶνις ζω. Η. 
Αρ 

“Ζώνη, εδε Ἠεχοβοτο πορφυροῦν Ἰμάτιο, Τείο Ῥηἱάα. 

Π. 

ζει» ὨὈοηο]]σ» Ἰὰ εσῖ, Έα Ίοσα ἵπ αθᾳς νε] 

Ἠοπηίμας να] απἱπηαηῖος αἱίσ ἀάρετε {οἱεπῖ, 6«. 

Ἠμειτεῖν, /μάίρπανί, Ο[επάϊν 6,’ µ) 

Ψ]άςο Περη]μεκτεῖν. 

ϱ. 

Θἡ ὐηυῤοί μη Ἰζήήή εἰ ὀρήῥαγ μη ἱ ἃ άλλα 
ἀειίνατως, {οπαδίτ αυαῇ ααῑς ἀῑζαῖ (οπυ{υ ΓΗ) 7ο 

γεης, Ἡς ἵπ Τμα[αμτο {οἨρεί: {εὰ αΙάΙ ΝΟΟΕΙΗ - 

ἔωπ. ΟὈϊχὶ απῖπι ρος/ο ν]άση τείροπάέτε Πϊς ἀμοβιαδ. 

δα) τεθαλυῖω Ῥετίπὰς ας { ἀϊοετετας Οοηυζυ {ή {01Η 

εἰ ζιια[ ογεο.  Νετάπι αρμά Ἠειοάοϊιπι (1{ οτ Ρμά. 

{οἡρις) ποι τοπέήπα οί ῤμ] Γεὰ εὔαπα 9448 Τεδως, 
δὶς αιτεια ἵπ. Ιδίο {οηρτοις μῖς Ίοσο 1Π ρηηα Ρίο 

πια Να παν - - 4 
Ο1Ρε 97. μαὶ ᾖσαῳ ἓν θάλίμσι, Ναἰ]α {14 δι Ίο Ιπίον» 
ΡτεταἩθΠΘ.,. ε{ οεἰεῥγαμάο. {ο οβετα ἀαδα. Ἰνοή 
νἰάεο Ώπιθη ους αἶτεία ΕσπιΠεατίο: 1οεῦπι.Ἡαβετε Ἠϊς 
Ώση Ῥο5Η1, Ἡ. ες ο ήν, 
«Θομίζεμ. Οἶδο, Ῥα[εο. Ἐαέχαπι εχ θοίνή, τα τα {οπες 
αυλῇ ουἱς ἀῑσατ, Θοΐνην παρέχω» Νε] Ἐ]ς θρίνην παβέχω" 
ὁοάθπα πιοᾷο «ο οκ. δεῖπνον Εῖ δειπνίζωι 11 61ο: ζαρ. 
τοο. «πα αοει{ατ. Ῥεηίοπα εἰ ἀατῖνο Τεῖ, πρὸς τὸ ἑωῦ- 
ποῦ δεῖπνον τό µιν ἐκεῖνου σαρξ) τοῦ παὶδὸ ἐθοίνησε. Ὠδὶ 

{ογιασία τεδΗ 5 τῷ ᾳΙαηι τὸ Ρος δεῖπνον {επρειετητι 
Ἀμοααϊ {αραμάΙεπά ΙΙ ΕαεΠίϊ κατὸ. Εν 

Θορὸς, τὸ σπέρµὰ. Ὁ. | ον σας 
Θορτ) ΠΟΠ. Θορὸς Ἴαυει εἀϊο ΒαβμΙεπῆς εινα» 

ππάς {ππιρια σος Οαπιετατή Επενπητς {εά Ἠυης ἵπ1εΠ 
θορὸς {οτἱρεϊκ[ε- πημῖ ρεμαάρο.. Ἰναπι Π]ὰ θορὶ Ώε 
{ρεσῖοπι αμίάεπι νοσαὈυ]ῖ Οτασἱ ρα {8 {οτε αἲ θορὸ 
ἠρηίβσβης σπέρωα» 14 εδῖ» [εποὪ ({εὰ Ἰπίεμίρα [2127 
θερ σε) ΙεβίεΗτ πριά Ἠσηο ποβσυπα {οἩρίοΓεπα» 16- 
οἵτησ αριιᾶ Ηϊρροσταίείη, Αριά Ἠσπς» αξ τς 903. ῬΙΠ- 
εἴρίο», ἀποῤῥαίνουτες ποῦ θοροῦ: αριᾶ- Ἑρροσιαϊειη: Ἡξ 
αὐνπι {οπίρίς Η0το Ὢε πιορίς {ΕοΗπάΟ» περιέρχεταί οἱ 
θορὸς πολὺς καὶ ὑφρόο.. Φ6ἱο αΙοαυὰ ΕΠ] αιϊ αμα Παπ». 
τη]ὔπα ἀἡ σπηπ]ς. ΊΠίΕΥ θορὸν οἳ ὁπέρμα Ῥοπεπάμπι εχἰ- 
{Ππιατίπε, Οὐ(ουναπάυπι εδι αὐίεσι» πο Ππιρ]είτες 
πέρμα, {5ὰ σπέρμα πἀἰδοποίὸν» 39 ἨΗετοδοῖο ἀῑοΙ» ναό 

Θυμαλνὴς; «{μήμο ὀο]όγε α[εγεμς, ῖ θυμαλὺέά ἕ- 
πέὀ, Το 90. 1Π110. }εγζα «οογεπ οΜήΠο α[[εγεπλα ο 
νεὶ ἀβογήκάίπεη αι α[εγεμεία» Ὡς οᾳμίευς Τε- 
τοηΏμ». Ροβῇς οἳ Ίτα τοάάετες ΄εγδα μα αμ; ὤρ}έ 
12 Οποπίατη αμίεπι Ἠοπιεσίς ᾳμοαιε Ίδιτο «οπιρο- 
Πτο πατάς, (νεα α παπι θυμαλγὲς ἔπος εἲ θυμαλγέά 
μύθου ἀῑοίε) Ρό545. πΠιαρίς ῬοξΗεε 1οᾳ1εΗ5» χεἀάετε» 
Ρόζα απ Μον ζεμηήα. ΕΙ. 
ἵ. Θυμὸς» νοσαρη]απα ναίάε αΠοφυ εί αρμᾶ. οείεΓοᾶ 
υβατάπα» αυεπάαπα {ηπι Ἠαδεῖ αή αρυἀ σείετος Ψα 
σσσυσταῖ» η{ εκ εἶάς Ιπήταᾶοπα- 1μηβίε 6ΠΊΠΙ σεηῖτ]- 
νο: υ απ πα 10. 1. «αρ. 1. ἀῑεῖες ὠνέεσθαί τῶν Φορτίωῦ 
τῶν σφι ἦν θυμὸς µώλισω" 1ὰ 5» ΦογΗΑ Ί1αΛἴπε (νεΙ 
βο(ή/ημη) εγαέ 1] οµρίάο. ος ο, μαννν 

Θύσρνοι» Ἰὰ-65ί, κρωσσὸ» Β]α σι ηῤγίς η 0)» 
Ρεῖς εἰ είς, Ὁν νομος Ἔσαλ ιμς 

Θύσσανοι σεπήηατο ὅ αριά δισι αήτες {οπρίμπι Εαἲς 
{οὰ πε Ρεπηίπετυσ σ οδίται φπαπετας {ψαδίεα, αὐτὰ 
πι Ὀγενίς' Πτ αριιά΄ ροδίᾶς: εὔαπαβ» Πσοσπᾶα πτει» 
τ68. ΊΠ θυσανέεις Εἴ θὐσωνόεσσα ριοᾶυζαπε, ππδαυπὰ 

ῥοδῇε Ἱηρτεάί. Ἔαπι απἴεπι ο ἀηρίίσλτης Ί]λα Πετογὰ 
ἵ αὐριβάαΠι εχοπιρ]ατίραθι Ην ο ο ἳ 

φν 

Ἱ τ { 4 21 ΦΕΗΝΕ1 

- ο . 

ὁΤόωνενὲςο ο/ηιαο Να ( ο ο π, {ρι οδὴ ἵθαρ) ο” 
1 νέω σόµατά ἐςι, ἀλλὼ ὀρκτῶ, ΝΟ /ωηέ ο(δία αι» 

σας /εά ]οήα. Ὁ. 
Ὅΐμς ΄εςῖ Ίος. ψοσαὈυ]ο ποπ {οἰμπῃ Ἠοπιθί!δο, {6ᾷ 

ἨἩϊρροσιαϊες αποαύε: {εά ητείαμε ραυ]ο αἰία Πρηϊιζᾶ- 
Ποπο αὔαπα ἵΠ 1οσ0 απ πποᾷο εχ ποβτο {οήρτοτε αἲλαό 
τας Πήτ, Γιορίπιας επίπα 05. δ. νε" 

----λλό µε ἶσον Ἰθαγενέεσσιν ἐτίμα. 
η Ἰαγενέεσσιν {οπαῖ γνησίοις πρι ΕρροσταῖεΙή φειο 

ἴθγενὲς πύημω- Ῥοϊεδί αὐἰάεπα᾿ {οχταςίε εχροπί 1 άειή 

φνήσιον, {54 αἷία ἴ8ππεπ ΤαΏοπς, δὲ εβΊπι εοποερῖαθ 
στις, οἳ αἱ α Πο. 1ά εδ, α πιοία». ἀμπρυιατὸ 
ἁΠάοπάππι απ νοσαδύ]α, σεμμίπης ει ἀεγήσηης ετ Ἠὶς 

οἳ ἴ]]ο παρετε Ίοεμπι Ῥροβήηί, Ην. ο ας οφῷ 
Ἰθὺς οἳ ᾿Ἰὺ Ῥτό εὐθὺε οἵ εὐθὺ, Ἰάεπιαπε δεῖ Ρίο 

εὐθεῖα, Άσυτ ἄριά Ἡοπιενυπα 6ε ἨἩϊρροσίαίε[η, ΄ Ο]αῖ 
αὔτοπι αὖ. Ἠειοάοϊο ἐκ τῇ Ιθείας εκροπήΐ ἐν τοῦ προφᾶ” 

φοῦς οἳ παρευθύ’ Ἠμπο εἰς ]ουυΠ αεΓζηδ» το 197 

ὃε μὲν δὴ τῇς ἰθείως σβατὸν ἐπ᾽ αὐτὸν οὐκ ἐδόκεε πέρπειν 
ὥτε οἰδέύντων ἔτι τῶν πρηγµάτων. Ἐδε επΊΠ1 τεροπεπᾶα 

πριά Βυϊόσπι Ίσδο {ορίήτας οἰδεύντων Ὁπᾶ Υοςθ» 1Ο 

Ί]]α αὖα αριᾷ ευπα ἆῑαξ νοσες παῦεε; οἳ δεύντων. Ἰάε 

Ῥ]ωτα {πρευ Άος Ίοσο {η Ἠΐ6 νειρίς»’ Οἰδέυτα σρήγµα” 
ΩΙ ο ο Ἕαα πας 

ωεομξνως» Ὁπάς Οὖκ Ἱκνεόμένως εἴ Οὐν. ἡλεύμένώς» 

Λου ἀεδε. αἳ μᾶλλον τοῦ ἱκδεομένου» 240ρ' σμαην .- 

υρηἱγει. το Ομπιες, Εκεπιρ]α ατα. μαρες Υη. δὲ 
ν μμ / . ιλεύὐεώ τῶν Ὑπαρτ/ήτέωνα 

φας αὐτὸν οὖκ Ἱκνευμένως 'βΗσΙλΕύΕΝ λος ντα Ἅπά 
απἱο Ῥορί εοἁ, εαρ. οὔτε ὑρευμόνω» βασικός όρη, 

τής. φιοά αἰιέοπα οἳ ας 1η Ἰοοίς τν ο να. 
ες αἰῑοζιπι αμί Οα]Ποί Εεπποπίς (εμάιοῦ ἄσπο Ελα 
Πὶς απ οαμε βισῖαπα, αὲ 4131 Ῥεμε η: 16 θά 

νουδῇ! Ἠθυς εῑῆς οὐώπ 6ο αὖσά Ο21Η5ς ἀῑσεανν οὗαης 
4ατα, Οπή οΠίΠῃ ΔΔΝΕΣΟ. ενευμένῶο» ο μς 
ἀνως» Έλις επί Ἰθθίοπεαι ρε εις) ἃ Ὕοτοο Ἰνέός 
μαι οπ]ρίπεπα Ἠλυέαε» “4μοά εεὶ φώήσό. ο εσας απίπιλάνοτιοπάνσα ἀδῖ 15ἱ3 ΨεΌ89 οὖκ Ἱκνερμένως βάσι» 
λεύει», Ῥο5/8 15ὰ ποῄο 11ἱο {ειπιοπε εαραἰπ, {πε 1 

οἱρῃῖ ῥᾳ: 66 ΤΕΡΠέΓο Έσι αὐῖθπα οἱεπί α ΓαΏπο επ 
Β 9 ο. 
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'4αγοι. Αἱ ζη]εγίας [ᾳ 

“απ]άεπι επιεπθαία 

Ιοπῖςο., 

4 ντωο σι ΤτΕ 
«ετα 1 εχ πε αά ρτηοϊρίαπι ε{αηςευπίε) Ἰοηΐσα, 
οὐκ Ἱκνέεταρ Ῥετίπὰε ας βαι5. ἀῑοειοι, οὐκ ἱπνέετοι εἰς 
αὐτὸν τὸ βασιλεύειν, Ῥτο 11116. οὐκ ἱκνεομένως βασιλεύει. 
ΔΠοοι! ετ 5 νατοίς που εχρτίπιετος {6Γππο ποίϊατ, {/ 
πο 4} 2ονύδε βας ο γερπετν Αἰτεζίας αὐτεια σεπετ]ς 
1οᾳ1εΠά1., Μῶλλον τοῦ Ἱκνεομένου» εχεπιρ]άπι Εδὶ {18ρ- 
ρθάἴταε ντ, 4. ὁμιλέωταω μᾶλλον τοῦ ἱκνεομένου' ου ηπι 
αΠῖεα Ρο μᾶλλον τοῦ ἱκνευμένου ἀῑΧΙςίεῖ µεζόνως' Ἰτεῃς 
15 νετβῖδ, ὁμιλέει σφι µεζόνως. Ίναπι ο! αηυ]ά {- 
Εξ μᾶλλον τοῦ Ικνευμένου» 14 ον» πιαρίς Ώηαπι «0ΠΝ6- 
πε» Άνε τηαρῖς απ ραῖ εδ»; 15 ἀῑεί Ῥοΐεςι 1]ιά 
ποιέειν µεζόνως» αὐοά Ιοπίουπα ἐδί ΡΟ µειδόνως" αμα 
ἀΐσας» «παίογεη; {η 11041: μα οβογ/εαί. θεά Ναἷ]α 
πια]ε Άυης Ιοσῦ1α ουπι νετΏῖ, ΠΟΠ {εσεις παπι {1 νει- 
δα 1] μᾶλλον τοῦ ἱωγεομένου ΠΟΏ αά ὁμιλέεν {εὰ αᾱ ἆ- 
κρητοποτεῖν, Ώνε αἁ Ὀκρητοποσίην ( πϊ 1Ρἱ Ἱερίπιιις ) τ- 
ο 3 ΔΛάάαπι εἰ Ίος. Ἠϊρροςίαἴειη 4Ἡ1οα16 11ο 

«άνετρῖο ιΗΠΠ1 εδία. ας ουἱάεπι αλσμδΙ αρπιβσατε α- 
ρυά Ἱ]μπι Οπή αγ εἰ» Οµαβίμηι {11ς 691 
αμυπι ἀῑσῖξ, γάλα σίειν Ἱκνεομένως. Αριᾶ εωπάεια ἐν 
σῷ ἱκνερμένῳ χρόνω, «ΙΦεζίέο ΜεβΟγε, (οποεμίεμε{ {11 
ῥ0Γε» Φο 1Ε71ῤ0γ6. ΝΠτοι απτεπι αΠειτῖ εχ 1]ο Ίοσο 
{επίριήταπ: Ἱκνενομένῳ" 6 ]οσο Ποπ Ώςο {Ταέε, ἐν τῷ ἵχνευ- 
οένῳ χρόνων εἲ ἀῑαί., Ἱκνευόμενον χρόνον ΠΟΠ ΠΙΙΠΙ5 411αΠ1 
ἱπνεόμενον» πι υ{α εδίε» αιιαῇ νετο ἴ]]απι φποφιε {οτ]- 
Ῥίυταπι Ο{Φ6ς Ἡπσια Ῥοδῇτ αἀππίτίστα, ας πο. {1θητ 
ΠΟΒ ΝΕ] ἱκνευμένῳ Νε] ἱχνευρμένῳ ἀϊςετα. Οδ616γΗΠι Ἠιῖιις 
Εεπετῖς Ἰοᾳυεπάί αρτυπι ΠαῦειιΙς Ίος 4ἰῑοηΙε Θχθπι- 
ΡΙΗΠΙ, προγήράσκειν τοῦ «ρόνου τοῦ ὑψευμένου, «εΏε/ὂεγε 
{ο «οί {εηῤν.. Ἑτ αιιαί ααὶς ἀῑσατ, {πιο /ερί- 
217141 ερ. ΑΠοηὶ εἰ Ππιρ]σίτες, «πε εηρας. 
ἀ6Ι ροῖεςῖ, Ῥοδμρ αμίοπι ἀἰσετεητ αἴαπι ( υ: ορῖπο ) 
«γε [η έρως, . Ἐκ οοᾷσπι αΠοττιχ 6ἳ Ίος, Φρον- 
τίδες οὐχ. ἱκνούμεναι (1εά πια]ο ἱκνεόμεναι) Ρίο ομγὴς ἡη: 
{εηρεβζυᾖοο πἳ νεῖο 1]]μὰ, ἐν τῷ ἱπνερμένῳ χρόῳ» αριιἀ 
ἨΠειοάοτιπα οίαπα εχῃατ, νι. 86. η} 
-ἳ Ἱφορέεμ εἲ Ἱσορέεσόρμ [πορο αριᾷ Ἠιπς {οΠρίοτεπι ος- 
ουΙτηπῖ» ρτά{ετπη τε 1]]α νοχ ανα. Εδι αμἴδπι 
Ἱδορέερ «{ηήέγγοραγε» δοἰ(εὐλαγίν . Βεγουπέαρὴ, {ηφμήγο- 
76: εἴ Ἱσορέεσθαι, {η1εγγοραγί, [πι], Ἡ. 19Θ., Ἱσρ- 
ρέων αὐτοὺς ἵντινα δύναμιν ἔχει ὁ Νεῖλος τὸ ἔμπαλιν πε- 
Φυκέναι τῶν ἄλλων ποταμῶγ. Επ ραμ]ο ροδῖ, ταῦτά τε 
δ) τὸ λεγόμένω βουλόμενοξ εἰδένοαι ἱσόρεον. ὣἱς 1. ότ. 
μετὰ δὲ» εἴτε ἱσορεύσῃ. εἴτε καὶ οὔ, Φράζει τῇ ἑωύτῆς µὴ- 
σρί. ΟΙ ξ παιγὲ {υε ῥεγεομ/αμε{ [ίυο Ποη. 9εὰά Να] 
Ίοηβο ἱσορέεω Ἠϊς εδίε ριιαν]ῖ ΜΗποίαγε, Ιἀ6οΦ 18 η- 
µεηιπι αὉ Τος Ίοσο {επ{απι οοπηπδητς 65: ης Ηδὶ 
Ρατεδίξ εχ οο]]ατίοπε γετροτιπι θἷτις οἶιπι 1ἱ5 οἰ1οο πιην- 
δίΠῖ αά[οτίρτα {ηπ. Αἲ νετο Ῥαδί, νοχ ἱσρρέεσθαι τ., 
9ἡ. Ἱερίευτ, {εά ἵτα ς αξίναπι Ροῦμς βσπὶΠορτίοηθπι 
Ώαρετε Υάρατης, Π. 

ος ουλέν 

9 δὴ ἐγεᾷιιεης οςῖ αριιὰ Ώπης, {1 ΠάτιαΠοπ]ς νο]υτ κ ΙΠΟΤΕΠΙΕΗΤΟΣ Ἠ ες ΗΗ Τα πε ἀῑσίευχ «εσεις ειση, Νο] Τμ. νε Έα εμίανι, οἳ Οπη]Ιτου. Ος. 
Κάρτα πῶνυν «4οούσηι, κ. πα ΤΙ ἤ ΔΠΦΠαΠάΟ (τ» 71.) ει ρα βχο ατῆσι]ο ἀῑσὶε τὸ κάρ- τῷ» Ώνε τοκάρτα. . Ευ αΤ]]1ς ΤΠΙΕΗ Ίπ ΗΡγπα ἴωτα Γη- ἀῑδ.: πο Ιοηυπῃ {εὰ Ώοχυτη ος{ς ἀῑσίτ αν οι]], ΡΙεο- ΏβΡΠΙΗΠΙ απίε αἀνοιρία, Η. ο ο 

«τιΚαταγίζειν» Ἡξ Καταγίζειν πυ ὴ {ση εο/20 46. Πίῃι, 1ηθ/αγε. 6έ /ο1/ήοαγε» Οο ώ α8, ος ιβ . 36. ΕΒὶ Ἐνανίζεν» {η{εγίας ήέργο. Εμίετρε, ϱ. ή. 1η 41Ώε. ὡς ρωι ὀωγίζοωσι. Ο. ες 411 ααϊθπι πήζων αἀζεπάιπι οςῖ Καταριάζεμ’ 4 
ΙΕΠΡΙΗΠΙ Εδί καταγιαζοµέωυ. τἹ. .θαις Θεά (νετιπι Ἡ: π τση) Γημίοίοης . τις (οτ]. πάσα ας ΠΟΠ ζπτες; Ῥτα/ επ] αυαπι ος Βτουαηις,, πο «να : Ῥερθ αιεῃῃ Ιεχίσο., Ἐναγίζειμ» ΤΟς Ἐνανιά- ζειν», {εη]ὶ Ἆτ. ΕΧΡΟΠΕΗς. τοῖς κατοζχομένοις }ὶ τοῖς κατρ-- αάθονίοις θύειν επσυς Ἠο[γο]ις, χοὺς ἐπιφέρειν. νε] θύειμ σοῖο κωτοιχοιµέτοις. . ες πιαρίς΄ Ῥτίοτσπι Ῥτοῦο εχροῇ- Ποπεπῃ αἴαπι Ρο[ίεΠοτεπι: οἳ Ίῃ ροῄομοχς Ρ]ασοξ 

«ημος κατοικοµένοιο ΤαΏΤΗΠΙ ἀῑχοτίς, ΠΟῃ. αἰῑζοπα οτι. Ἐ 
τοήαπο» ᾗ τοῖς κατακθονίοι ΩΝοΠΊαπ1 Πος ἆς ἁῑς Ἰμῇο- 
τὶς ἀῑςί {οἱεῖ. «Ἠΐοη {ο]άπι αμζοπι ζ{ηογλας ηήγ]ενο αἱ: 
χετυπε 1αΜπῖ» {εά εἴίαπι {η[εγίαν έχε, ει {ηῤγίρς 

ο6γε (11 είατη εχροπΙ(Ιτ) της ]ς. 
6ετα Ἱαιιά πιεππ], ἨἩν ον τς 
«εΚαταδέξαι ή υτραί υἱ α11 κατα» νῶναι, Ἡ. 
-Καταπρᾶξεσόαι Ἱπεγρτεταπίμτ» γαΐε θαζήμγος ο) 
πριπε ζωή γος ϱὐ/ὲ, ὧπὸ τῆς προικὸ ἀεάμεῖο νοςηρι]ο, 
ευ μαμα, ς, 96. οΧίΤΕΠΙΟ» οὐ καταπροῖξεσθαι, ἆθ Ἶὶς 
θμ1 Οτοε(απι οοἩ{ειναδίοπί. Εξ ποι. ΠιίπΙς. ἶπ βῃο 
εἴησᾶσπι Ηοτ], ς, 1ᾳό. οἳ Ῥο]ψσπι.ς. 17. δεὰ Τἐτρβς], 
ε. 105. Ροδίε ἵτα αεεὶρὶ νἰάετιτ. υἳ Πὲ α νετΏο ἱκέσθοι 

«τε Πρπιβοει, Βγοργοβί ομηρία απὶ ε{νρεγο, Ππη]ενε α]]αμίά, ο 

(λελάβηκε. 

 αβΙιο ρα πι 

Καταφρόζοµαι, νΝΙάε ἵπ Ἐπιφράξομή]. 
Ιζωτέδησαν Φῶρα εἶναι, 1 174. 

ἀεπτα εἰ ααπὶ Ἀῦει ὠπέλυσαν. Η. να 
ο Κωτηλογέοντον ΝΙ4ε 1Π) Αλογήσασ, μα η 

- κείρε αριὰ Ηετοάοταπα, αβαγε, βοβηλαγή» γαι : 
αυ μπα ἀῑοΙε νΙΠ, 92. πάντα ἐπέφλεγον μι ἔκωρνις ς 
ΙΧ» 19. ἔκείρε τοὺς χώρους’ Ιπάεπιαιε μα, τε 
ἐκείρετο ἡ ᾽Αττική. Όμεπῃ νετοὶ Ἠμίή8 ΜΗΗΠΙ νεα 
Ἠενοάοτις οκ ΗΟΠΙΕΤΟ» Πτεπῖε ΠΟΠ αμ ἡ 
{64 εἲ οοπαρόβ(ο Κατακείρεν' η Ο04γ5ί. 4 αι ́ 
κὠτεκείρετε οἶκον» «{εργωύαδαναίη{ ο. μα, 
ἀρμωη. ΠΗειοάοῖ ῥΕὴ εχεππρ]ο υ{πσρατυπὲ ΟΗΔΙΗ 
᾿ΓΠογά. αἳ ΕΡἱαΐο. ΕΙ. ο οι 
Κεραίζν, ΟΙγίῥετε, ὠέεγμέζόν Ἡ 110" ἀλλὰ ο 

ία τοῦ ξείνου κεραίσως ο ΕτΗοπει πο 
Τρῶας κερο]ζε κοὶ ἄλλους. Ὁν μα 
πο, ων ων Ἱτδπῃ Κὴ πο αεοεΠΕ». ο τοι 

οι]ὰ παρωπληρωματηὼν 1 ει εχρ]ειϊνᾶ, ὰ γρὴ σωντὸς 
Ἠμις ακ[αι 1, 93, ΕΧΙΤΕΠΙΘ» σκΟΤΕΕΙΝ ο μα πι 

Χρήματος τὴν τελευτὴν κῇ ἀποβήσεται. Οἱ ῃ μ]ο, τν 
Ῥίηπι οὔπα αἰ ρἰετίαιε Ρρρεηῖ 1061 ΗΗ 

Π. 

194 σᾳδίους ὦς ἑξήκοντα μάλισά κ. δὲ 
| Ιηῤὰν ο Ἱωρ ον, ΛΗΗ0Γ2 . ροών ο ο 
Κλεήδώε Ο4γ5{. υ. Ο, ο ος ος. Πρηῖς. 

Γζνυζημάτων,- ΕμίεΥρε, 6: 3’ 8 ος να 
{ΠοαΓἱΟ πεποήµένως. υ νΙάΕΙΗΤ ν μέο πες. απ 
τα Ἱερατης ἵπ οαἷε, 1] Βαβεπβ Ῥ , αμὲ ἴἴαο, σεπος 
{οΗρβ]ς(6 πεποι/µένη» ΠΟΠ πεποήµ αμ ζωής οθεαῦήθ 
πας ὧν αν (δα. νεὶ Ρο λα 
αἱ. αἱ τα] αιἷά. .. 1, 90. κόσμον 
Κόσμὸς» έξι οἰὰ δεῖ, Ομ Ῥαλίοο ἡ πο τα. 

τύνδε ὁ Δηϊόκης πρῶτόρ ἐσι. κατῶσησᾶμ νο αἱ οτζμαυ/» 
έν ῥγής {ηήμὴ. νε» ία 8 ο ὄ πα βιρα. 1η- 
Πτα] 1. 18. ἔφευγον οὐδενὶ κύσµφ» : ὑτώρ ἀτεὶ κά μηόεν 
ᾳ6 ἨΠοιπετίσα, κοσµήτορξ λαῶν' εν Α, ο Ἡ 
ὤμ ἡγεμιόνεσσιν ἔκασοι, ΟὉ. Ἠρπιείο απίε 11” 
 οβδρς α, Ἠειοάοῖο (Πεμ εἴ αὖ ο ημο εσίει, 
1ὔπι). ἀῑότα ΕΕ πχος» αὐαπι ἀμχίξ πεμίαν Ώνα μή” 
κόρη, Ἰά ος οὐηξο, οἳ αμίάετι ἠμυμάι ο) ορ, 136. 
Ἠή]ευι «ἰί0Η1 0 ἐποδδ. 36 ο υρδίως ον 
Ταμέουσι ὃ ἔκωπος αὐτῶν πολλα η υρδί άαϊ 
καὶ. 398ᾷ αὓ Ηοπιετο. ἴεπΙΠδΠΟΗΕ ον κ) ατα 
τι, βίς 1Η, ν, Οἳ μεῦ κουρδήν απ 
πολλὼ Μὼψ οἴχεσύ' ὦνάγοντες' δίς 18 . πα εἰ Κά 
λῆες θείοιο Ἱκούριδίην ὤλοχον θήσει. Ἡ "Ηοιπετ ' 
πόσι (ά οδι γης) ΥἱεἰδΗΠΙ ο να, 

«Κυρεῖν» οιμ σεηἰς. τυγΜάνειν, νο ορ δήμωΦ 
Ιρῆσαρ υῖ 1» 5ο. οἶνεα ΠπεΙη» ἐδέετό μίαν 
κᾗς ιο πβὸς αὐτοῦ κυρῆσαι". α)ήσΗΑΗΛ. ίσα» Ρ:9 τή 
εοµ/ἐζἱ» Νεὶ οὐ/εγε. ἨΗίης εἳ Κυρήό η 

Αγιά ΗΙρροσγαίεπα ραΤΠΕΙΡΙΟ 1ΠΠΡΙΜ άσπι 
ην νε] τυγχάνει ΡΙεΓΗπΙΩΗΕ " 100! τὸ σὤμα Π 

αοἶπας οπίπ αριά απ καὶ μηπο Ὃ αν βιοηήν 

ὄνεὸς, 1ὰ εδῖ, Ίεζμο ἐἶιη οοηρυ» ΙΟ ών 

αἱοηι τύχη ἀῑσΙ ροταϊδ{εῖ. ο με 1, πα ο18, ὅε- 
9 

ή έν, 2 εἲ : σα ε νεῖο ) 
Ἐφκυρεῖν 1ήάεπι ΙΟ Ὃ η το ίλὴ.. οκ ίσοι 

ών ατῶ» ἑμοζεγα ή {1 6 ών Β ύὐρησᾶν σρᾷτῷ» ἅ Ἠϊ ροσπαἴειἩ ν ζσε ῥγῶ Ἶ 
ες αὐπά οοπιροβτηπα αρΏ ο χυρήδε ον 
Συν κυρεῖν, ῖ ἵῃπ Πρτο 1 πιος Ἡ αν τν 14 05η, ἐθέ | 

σαι μεθύοντα" [54 λοῦ 69ΕΡΣΟ Ην αγρού 
1164, σνφὶ : ον. .- 

ζώμῳ χρῶσθαι, (016ς/ῶ/016/ ΧΠΕΙΠΟ». ότε ποιρτες. 
οο65/Π110ήες ἵπ 010, ορ ο ο πρ μμ κ 
πάντως καὶ κώμῳ χρῆσθαι ἐ η κά ολ 
νετ, {μεν /6 οολέν/(γι Ψετο κῶμβ» 
λος ποπήπα εδι Κωμάζον. ος αμαπηνίς εΟπνΟ 
απεπ εδί αριιά Ηἱρροσταϊεὶ ὃς ρετυπαυε ο αμα 
τῶν κωμαζόντων οοἹπροϊαΠθΏξ» Ε΄, ἕν ρήυ8 6» η 
ΠΠΙΥΗΤΗ ΓΑΠΠΕΠ 51 ς ωαίσυυν μονο | 

κῶμα, αι Ίος εκ ἴ]]ο ἀεάμαὶ ας οοπ{[εΠΙΒΠΕΗΠΗ 
Ώοπί οἳ ατεὶς σταπηπηατίςΘ8 1ΕΒΙ : Ίο 
Ρἱδ Ρυτο κῶμα ουαπι κὤμο η μά αὔθα 0” 

692 ποπ ππίηης Ῥηεροβετε ᾗ ο ήσο» 
ΠετΙ. ο εεσαε νά ρο” 

:.Κδεν εἴ Κως επε]εῖσε» Ρτο τὸ ήπιαμε  πώντε 139 
Ῥαδβπῃ αριιά μης {οηἱριοτεῖα» ΡΕ εαῦτα πο 
Πες : ως 10, Ἱπς ϱ, 150. 4 | 

ἐλάνθανον. «5 

Λ. . 
μ. Έτ Λελάβη 

ΟΛ αβέεν» ὑπάς Διαλαβέεν 12 11 ν ἡμίτερον βρώ, 
Λ Ίν, 7ο. νῦν οὗτος ὁ δωίµων κά) τὸν βλ 5 

αμ] 4Ώϊς, καὶ ἡμέας ὁ θε 220 
τ1σ αἳ θες, ουπα αἲδί, ο Ἡ ας « αν. 

Λαισήία, Ῥαγηια» Ἀμῖ Σε. ος ο αρ, 
Λαυρᾶ» «Ππρίρολέω)ο τί εἴ ο ση αε, αν ο 

λέσχη» ΦέΥΟ. ο). Ὁ νὰ 14 ῆσἷε 

ἀπικέσθαι ἐν λάρχην περὶ τοῦ Ἠε/λο» ης 

ον. 

ΠΙΕΙΑΡΗΟΙΑ τεβροῖ» 

/ 



ο. σ.σ. συ - 

ἀῑῑε ΔΙ, ΄ Ἐν Οᾳ]ορο, , 7ο. φενομένήο λέσια ο 

Ὀεγὸα σιΗΗΗ ογοηί. Ἐτ Ἕλλεσχα" ξ 1. 159. οὗ τὰ 
Ἰώνων πάθεω ἔσαι ἕλλεσχα, ἀλλὰ τὸ οἰκήίω, 03 46 {ο- 
1/31 λήήν [εί εἷε [ες αζηαδαΜ{Η/. Έτ Περιλεσχήνευ- 

σόου, Τε 135. Ούὴ. Ἐκ πριἀ Ἠεβοά. λέσχη» 19” 
ους ρηρ]ςςς., ἆς Θρυ]ς οἳ «ο]]οαιίο νυ]βί» Ὁϊ 4ΡΡᾶ- 

τεξ, ἀἰάιις. Οάγεί. σ, Οὖκ ἐθέλεις εὔδειν καλκήΐον ἐς δὲ”. 

μον ή -- που ἐς λάόμ. (ο 
“αλῄδεσθαι, καβετε, Ὁ. νο 
Διπαρίῃ τε νε ἀρετῇ, ΙΧ» 91. (ομ/αμα {( {ει 40- 

Ἰεαμεία ) οἱ [γη )υάΠε, Λιπαρέετε µέοντερ» ἀιμγαέε» 

(ᾳἱΠορο» 6, 44. Έτ Ἐπιειρο, 6. 432. ἐπεί τε λιπᾶ- 

ῥέειν τὸν Ἡρακλέα, ση Εέγομ]ες ῥεΓ/ευεγα}εὲ 13 α- 
βαρμαο, Ανα μον οισό πο ον 

Λόνος. εἴαπι [120ἱή1, 1ά Εδῖ, μῦθον, Ποπῖβσαϊ. Ἡς 

01ο, σρ. 141. ἔλεξέ σφι λόγον. Ἐῑν Αἴσωποςρ λοΦο- 
ποιὸςο 6ἵ» Ἑκωταῖοο λογοποιὸς» ΕΜτεΙρΕ» αρ. 194: εἲ 

143. Ο“. | 
Ἀόνον ἑωῦτῷ δίδόναι, Ἰεῴιίατε αἡφυ]άν Ίεα 9έεΗΗΗ 

ΦεΡεπάετο. Ὁ. ο. ὼ 

Ὁλωβδσθαι» Ιπείαγε, εΟ πιοᾷο 4Ἡο ἀῑσίευς α Ψπτβί: 

1ο. [εζσυὴ οι, 4ο {ασίε πιμα]αϊα. δίο ΕΠΗΠ -ᾱ- 

Ῥυά ποβππη {οἩρτοχεπα Ζοργτιῖ {Εἱρδύπῃ λωβαται» 

πῃ, 154. Αἴαιοα πὲ Πίο Ἱερίτηις ἑωῦτὸν. λωβτοι (94- 
ἀῑᾷς Ἑὔρπι Πὶς ἀμοῦις νοιδῖς, λώβην ὀνήκεον)- Πα ᾿ 

Ραμ1ο. ρος:, ἑωῦτὸν λωβᾶτοι. Ας Ραῖνο Ιπτδινα]]ο. {8- 

ΗΙΓΗΣ οαΡ. 156. λελωβημένων Πρπιβς, Ραεῄνα, Αριά 
οΠπδτήπῃ Π1πά. β., Ἡ γὰρ ἂν ᾿Ατρείδην νῦν ὑρωτῷ λω: 

[ήσαιο, Δζωηο ῥ0[(}επ 7316 111714 α[[εοῖςζς, Νε» 

Ὅ ορηῥμήμε]ίσ. Λλωβεῖσθωι 6ΗΙ8ΤΠ ἱπνοπίμτ» εἰ αιῄάεπι 

αρμή Ἡϊρροσταίσπι. Ας ἠρπϊβοαΒίοπεια Ῥβδβναπι Ἠὰ- 
υει λωβέονται 1ῃ Ίος εἶμδ ]οςο ὠτὰρ πολλὰ μὲν δὴ καὶ 

ἄλλα λωβέονται" υδὈί τεάΚίτιχ» Β7οῦγο εἰ ἀεάεεοτε α]-. 

Μάο 

ελεδωνὸς»΄ Ομ ο. νε] Οµγαλγίκν Οἱ οὔγα τεὶ 

ο αῤεμίως «εηηαμάαία εο Εγά[εῶμς αἰίομί Τε» 

δω αἰίομί ποροδίο Ἱ. -Ἡ. ο. 65. μελεδωνοὶ ὠποδεδέχα» 

ται τῆς τροφῇς χώρὶς ἑκάσων » καὶ ἔρσενεο θήλεβί« 

τῶν Αἰγυπτίων. ' Ραυ]ο ρο»ῖ» τῇ μελεδωνῷ θήρίωγ. {τεπα» 

τῶν οἱμων μελεδωνὸν» 11, ότι αὐοά τερετασ εἳ 6, 68. 

ἴσα.. Φ6ά ο ἱρδυπι νεοαπι Μελεδαίρειν μαρες νπτ 

115. Μελεδαίνειν τε καὶ τρέφει» Νάε]Ισεί» τοὺς γοσεον” 

τὰς. Ἠ, ν ἰ . , 

Μέμονα, {εαιεπες Ἰηβηϊνο» Ἔνγε αμήμης Φου Ἰποο- 
7» -4ηήπιάζης μη αὐ ῥου Γπεἱεπάμη. . 1Π Βταῖο» 6, 4: 

μετὸ ταῦτω µεμονέναι µιν τίσασθαι. δἱο ΠοἴπετΗς Ἠμμά, 

σ, ------- µάλισω δὲ Φαδιμοο Ἕ νπωρ Ἑλκέμενωι µέμονεν. 

Φἱς αητοπι ἀῑσίεαν μεμαὼς ουπι αοᾷεπι Ιπμηίμνο» ες πά 
επηάσιπ τοπ βρηϊΠσαπάσπα, ῬαιΗο απἲς» Ἑλκέμεναι µε- 
μαώς. δε οθη] 3 3 Ἆ 

ὍΜεταδόξαι ἁῑεῖεατν Ομή μ/αυή μπα ο 

«146 ῥαμ/16. ---ᾱ λών ς. 

Μεταίγμίος ΥΠ» Υἱ χ/ῆ» 
Μοτο έρεροι αι 65:, τινές, Ἡ» 36. Ζεὰς μετεξέτερει 

χαλέουσι. Γ. : : 

ς Ἰμῆνις, κότος οἳ ἔγκοτοφ» 7ὔοµεης ἵγα. ο, ἳ 

Μηχ ο Ρϊο μηχανή" πί Ἡ. 191. τούτό γρ οἱ πακοῦ 

εἴνοι μῆχος. Ἠφίαιο τεροπεπάµπῃ Ώος Ίρδυπι νείριπι, 

οι Πὴ, 1ν. σαρ. 151. ΠΟΠ Ίοηρε α ῬήΠο. ΡΙΟ μήκος. 

Ὀσιατ ος Ἡοπιορής: τὲ Π]λά. β. τ-τ- οὐδέ τι μῆλος 
Ἐδρέμεναι δυνάµεσθω. ' ὈὉι αυΤΕΙΠ μήκος Ῥτο μηΩΥΗ 
Ἡ Ίος {άΠρίοτο ἀῑοίεμτ ο ἵτα Νἱεϊδῆπι πάθη το πά: 
ορ. 
ην ἀϊσυμηξ οὐτόν. Ὁ. 
ἸΜύδρος» ΟΕΜάΗ5 Ίλαπ[α, Ἠῖ µύδρον σἰδήρεον. 1» 1όρ. 

νο] λίλος διάπυροο» Ἡξ Π]ο Ῥ]]οίορης ἀῑχίε: {οἶεπι 
θ6{6 µύδρον, Απαχαβοτας Οἱαζοπιαπίής, 1οΠ. Θ, 
Μυςίλλεῳ» Ώἡρ/εαγε, Ἠοπι. μἰσυλλόν τ' ὥρω τᾶλ- 

λα. ἵῃ ΟΠο. 6. 132. διαμυξίλῶς κωτὼ µέρεω τὸ Ἱερήον» 
δα {η ῥαγίο υἱῶήμαι Ὁ. 

η 

Ἁθῴ, Ίουσγε, 14 εδ» νεωτερίζει. ος 

Ἱδόμος, 6ἳ οοπΠΙΗΠΙΤΕΓ» ΕΡΕ Πρπ]βσαϊ: αὲ. 

-ᾱς 90. Σόλων ὦνὴρ ᾿Αθηναῖος» ὃς ̓ Αδηναίοι κελεύσασι νό- 

µους ᾽ποίήσως,  Ἐτ, ᾖογοι 30 ἱηβίμμα: 9 εἴ νό- 

µοαια Ὁτ Τηθ]ία, «αρ. 38. οὕτω νοµίζυσι πολὺ τί κΩλ" 

λίσους τοὺς ἑωύτῶν νόμους ἔκωσοι εἶνω. ἵπ Μείροτη, 6» 
76. ξεωικοῖσι δὲ νοµαίοισι καὶ οὗτοι αἰνῶς χβᾶσθαι Φεύγου- 

σι. Ε ο0/ με πει ας ΤΗ. Ἐἱ ἐξαπατῶν τοὺς Σὺ 
ποιεῦντας νόμος ἐσίν οἳ, ἵπ 0ο, οπρ. 9ο. δἱρπήιεαϊ εἲ 

{α[ομα: πῖ αρπά ἩἨοπιςγ. φἡοφίΕ ἐπεί κε ομῷ μιγεΩ” 
δ κ γοβίο: Ὠῖ νομὸς Θγβαῖος, Μενδήσιός. Έτ οἶσι- 
ος Ἡξ νομοὶ Φόρων» ἵπ ΤΠα]ία» «αρ. 99. ὅτο,. ΑἴαΠΟ 
« Ῥοβειίοτες ἀμω Πρπὶβοαθίοπας {πε ασ ΠΟΠΗ: 

Ἠϊδ, Ἔπι ο Ιοήογμη πρρε]]αίο: “ης ἀθ ΑποπΕ. Τ2 

ὦ , ὲ 

οή. νόµον τὸν ὅρθιού διεξελθεῖν, 41199 αρρατεῖ αομίος Εής- 
{8 εἴ σοποῖπί {οἩτος νουε αἱτοίε. Ἐν «ειρῶν νόμῳ » 
αρπ]ῆσας, {η οοη//]δ18 οὐ/ογΗς 'α12ής. Ὁ. 

Ίυν. ραττίσμ]α παρωπλήρωμωτ/ὼ» 14 65ἱ. Σχριείῖνα». 
ραρβπι αριά Ἠμηο {οπρτοζεΙα» ΡΟ μέν... Ας Πα πη 1π]» 
Ώο ρτῖπις ΜΗ{, Περσέων μέν νυν οἳ λόγοι Φοίνικάς φα- 
σι φενέσθαι τῆς διαφορῆς οἰτίους. 38ρ8 αὐἴεη Ἠ]5 ραττί- 
ομ]ΐ6 μέν νυν το[ροπἀοτ δὲ ἵΠ αΊτετο 1Πεπαθτο» ες Π). τὰ 
οἶτοα Ππεπῃ, Ἡ. 

τα 9 
/ 

β--“ενίην οἳ Φιλί οἳ Ὁμαιχμίήν συνέσθαι εἲ διαλύσα 
α--- σόι. Ποίρία{ αποϊίσα με ες ὈεΙ1 οοπΙποξΙοπεπὰ 
ει ἀἰςίο]ατίοπεπί βρπίβσαι, Ο. 

Βυρὸν, Λουσομία. ΛαΠίδετυς αιίαπ1 Ώος ΠΟΙΠΕΠ οὐ]- 
ἆαπι ]οᾳ6ΠάΙ σεπετὶ, απο απτας νι. 11. ἐπὶ ξυροῦ 
γὰρ τῆς ἀκμῆς ἔχεται ἡμῖν τὸ πρἠγμάτῶ » ὤγδρες "1ω- 
νες, Ἡ εἶναι ἐλευθέροισι ἡ δούλοισι. Εικίται Ιάεπῃ 1ος 6η”. 
ᾱἵ σεπας (αὐσά ρτονειοία]ε θἠδίς: νίάειας) αρμά 
ἩἨοιπστυπι: ΠΠ αποά ἵσαται εδι αριἀ εὔπα» ΏΟ ἔχε- 
ταιε Εβὰ. κ. μα ον 

Ίνῦ» γὰρ δὴ πάντεσσιν ἐπὶ ξυροῦ ἵσαται ἀκιμῆς 
Η μµάλα λυγρὸς ὄλεθρορ ᾽Απαιοῖς» ἠὲ βιῶναί. 

Τη αὐο Ῥτογοιδία] σεποτο Ιοημεπάϊ εχροποηάἆο 115- 
ρα {οἱες νοκ Ο/0γμεη: ο ἵαπεη ἰπίαια ρα 
σοηνεηίτε ποῦ Ῥοΐεςτ» πεαῦε απίπι ἀῑςειτ αἰαις [ὲ 
«4ήΗΗΙΠεγε «/2γῆμεμ ἆὲ ἐμεμάα ία» Ἡτ ἀϊῑσει [ο] 
πε ἆὲ απ επάα: ΏεΩΙε ὤ)/0ήμεπ ας Πδεγίαίε {0 
εμπώᾳ., ἳ [ον πεμ οἷε [οωμάα [εγο]ε. ος οο- 
βατ. 905 ἀῑσί ἐπὶ ξυροῦ τπο ὄκμῆς ἴδασθαι, Υεὶ. ἐπὶ ξὺ- 
ροῦ τῆς ὠκρῆς ἔχεσθαι ἀῑαῖ τὸ πράγµστα εοταπι ααὶ αὖ 

“ρφο ἴεπιροσί5 ατησμ]ο νε]ητ ορρπαάπῖας» απο νει 
Ῥτοίρεταπι νε] αάνεπίαπα {οιππαπι εχρετίεπεασ. ΊΝες 
αΠυπάς νΙάετασ ρεΏταπι πος ΙοᾳεπάΙ ρεπί1 (ααπί- 

ο νὶδ αηί {εοις {οπτίαπε) αμαπι αὖ 15 αυ ααἶεῖ ομ]ττὶ 
{ει ο]πάᾗ αἀπιοῖα» 1ενί Ππ8ης5 ἱππρημία απιριτασί Ροδ- 
μπι, Αταάο ἵτα ρετήπεδῖτ αὰ 1ὰ αοᾷ ρτονετοία]τες 
Ἰάεπι ἀἰσί(αῖν ή ομ/γο ἐε/ε. πάς αρυιςᾶ ΗΠοτα- 
Ώσπαν {1ης {1ὸ ὀμ]εγο Ι]φμήε. Ἡ. 

οι 

ο πρήγµατα. Νε] οἴδωίνοντα 3ά νοίνηπι, 68 
{111εβίέ:» 46 5 αὖδ αάμις {11 τωοιΠεπίς» 

Ώνε αἱ ποπά μπι {ηπὲ «οπιροβίς: αιαῇ αὐῑς ἀῑεαῖ» 
Ἵσμαγωνι {1Ο Ποπάμηι γε[ε. ἴαπ Ἐπαμα» 6, 1.7. 

ὧτε οἱ οἰδεντων ἔτι τῶν πργμάτων' αιιοά ππαῖε τοάάτς 

Ἱπίριρτες» Ὀσίζωε γελια ΜΟΠάΜΗΣ. [πες Ππάσεἶε, δίο 

αυτοι εἴ οσά, Π5. 6, 76. υδἱ Αἱά. ει επι. αά1τῖο- 

πες οἱ δεόντων ἨἩαΌεπε το οἰδεύντων αὐὶ εττοί ει αριιὰ 
οιἁαπι 4µοαΐε. θεά 1ο ἵπ Ίοςο ΙΠΤΕΓΡ{εΡ εα νετοα 
Ῥπεοιοπε: οσο 1π πιατρίπε αά{οΠρτα 16ἱ 1ητευρτεζαίοπό 
τοβᾶ]ά1» γεῦως Γαργαμέ]ζη». 

Οἰψώκεε, ῬΙΟ ᾧχετο. Εί Πϊαά, β: ἐπὶ ςῆθο συνοχωά 
κότε. ο. 

"Ὅκως Ρο ὅπως" φμοπσάο, Ἠϊ ΤΠ, 116. ὅκως μὲν γι; 
νόµενος" 6 ραμΙο 3ΠῖΕ» ὅκως θάλωσσά ἔθι τὸ ἐπέκεια: 
σοά απ αἴἶαπα {μπι Ἠλθετ ἴδμά νοσαυυ]απα. αι 
ποη ἀαταν 11 ὅπως. μἱ ἵη 61ο, 6. 11. ἑῴθεε Αρ καὶ 
πρὀσύεν, ὅκως ἡ βασίλεια καλέο» Φοιτᾶν" υδὶ τεδάΙ- 

741 

εαν σμάήι νεὶ σμοεέες νοσεί. δἱο ὅκως ὕοι, ση, νε] 
ας ῥ]μεγεῖ.  Αἴαια Ίτα ρἱαπιῖς 1 1ος] υίεασς 

Ὁλοίτροφος, {14 ΜάΙτο ΠοπηῖΠε πέτρος, δαχῖ αυοά- 
ἆαιπ σεπἠς 65ε. ἵπ Ἱοίες {ος νεὶ Ῥροβ5 ἀενο]νά 

{ο]ἱα: αιοᾶ α τουπάϊαίε ΠΟΠΙΕΠ Ἰίμά Ἠαρετα αἰ- 

ἆαπι ογδβϊάετωπι, Χεπορ]οι αά ὁλοπρόχους 3άάΙάΙΕ 

τέτρους. ἩἨοπιετής αὐίεπ Παά. ν, αὐαάσΗγ]αρεν ὁ- 

λορίτροχος ὡς ἀπὸ πἐτρής» Οἱ {ωραάΙτΗΣ πέτρο. Οµ]- 
ἆαπι τεπαῖ Ερίτίτα Ἰαής νοσεπι {ο δυπίεν πα παπα 
ἵτα ἀῑσαιυν αλβ ὁλοὺς ἐν τῷ τρέχευ. ΄ Ειβας ἀε Ίας 

ος ἀἰςίοτίτως 1η 1πεΟ. 1 πεβιχο Ο9οῦ  Ηπβιθβ, 

Ὄνομαι, 7Ἴήμβετο, Νεὶ (16/0 Ζγ0 σἡ) ο. 

πε π. 167. ἥκισω δὲ Κορίνθιοι ὄνοντωι Τ093. κ κών ας 

υδί {Πτατρτος οοπιγαξῖο {ομία ἁἰσίεν ο η γ 
 πᾶ ο. ορίβεε. ἱο Ὃ Ἠοπα, ὄνοιτο» 9 

Σν ετ ο ο, Σ, ο ς ο : κε 

οτι βλ δι σί' Ἡὲ Ἡτὸ 78. εἴρετο ὅτι οὔ 

αρῆται τῇ ψερ. Όἱς Ἡν το. οἶτεα Ππεια; κο) ὅτι αὔ- 

ρως ἀποπνεούσαο μοῦνοο πΑνΤΩΥ ποτακῶν οὗ παρέχε- 

ται. ΕΠ. ος | 

"Ὅτιτάκος» ῬΙ0 ὅτε τάχισῶ» Ο μα» οε]εγγήπε, Οµαπί 

εἰείφε. Νε], Ἅ,ὴπο Φμοζ με 7ΕΊΡΟΓΕ» ΤΚ: 7. 1 β- 

ηθ. Η. : : 5 

Ὅτι μὴ Πσπίβεαί εἶ μὴ ΝΕ, Ρ/άΙΕΤΟΜηΙ » ο Οππὶά 

λος μον . σ ς 

Οὐδαμοὶ» 14 εξῖ, οὐδένες. - 
τ, 

μλοκάιάριμὰς μμ δετ,αον. 

ο πο μον οσον» 



σ93 

“ΤΕΙ , ἀῑείτ, νι ς 09. 

16 νο ο ὐυΜ:Ἡ 

π. 

Πω {Ημ Ὃυ ο να 
Παρομέμνημαι αἱλουιοῖ ροπῖ νίᾶετας το Εππρίί- 

οἳ µέκνηµαι. Παιξ ρτο ποε ροπίτυς αὐϊρηςά απ] 1η ]ο- 
οἷε οὐπΙροβτΗτη ἐπιμέμνημαι, ΥΕ] ἐπεμνήσθην. Ἡ. 

Πορὲξ, Βγαίεγφαμ. ον. 
Πωρέψει μοι, {ξαιεπῖο Ἱπβπ]νο ΡΟ ἔξεσί μοι» 1 

οϱὲ η], έπος {Πέ δὲν ἴἨ 11ε [411 659 Πο 149. 

"Τοριδὼν, Τν 379 οὔτε τιὸ δειλίήν µοι παρίδών. Ε 
Ῥαμ]ο Ρρο»τ. 6, 38. οὔτε ἄλλο οὐδὲν ἄχορι ποβιδών "τοι. 
ὈποὈίαμε Ῥτο ἐνιδὼν ροβίυπα απἰόάααι εχήππατυηῖ, 

-Ποχέες, Ὀίυή{ες, ΟΡΙΗΙΕΠΗΙν Αἰγινητέων δὲ οἳ παρέες, ΠὈἱ 
"απτετρτ. νετείς ῥγοσργες. ΊΝαιπ {προ Ἠἱ {πε οκ Ἡ]οτιπα 
Ὥμπιθτο. Η. 

Ὅ τερημεκτέω, ὢ, 4εί οιἶπι ΕπιρΗςὶ Ἡμεκτέω Πρηϊβ» 
ατα νἰάειάτ: νἰάε]ίσει 4 βρτε Ίεητε, γαυϊέεΥ [ε- 
70 /Πάἱσμαγ]: αἲθίιε α4εο πιαρπαῦι ΙπάΙρΡΠαΤΙΟΠΕΠΙ 
το {6 {εττε: αὐοά Πτ απετεπάο, (να οιἱταπάο: 
Ὅπὰςα Γαᾶυπι οδῖ πῖ ΤΠ. 64. περ]μεκτήσας τῇ ἁπάόσῃ 
συεφορῇ. τεάάιἀετίπα» 1ε ἰοία εαἠαγη{αΐε σΗείζμι. θε 
νι, του. ΙΠ]Πο, αὉδαιιε π]]ο σαίΙ ροπίτΙΓ περιημέ- 
κτέον. ' Αριά θυ]άαπι Εἴ περιεμεκγήσας (ΠΟΏ περηµεκτή-- 
σος) Εἳ περιημάκτέον» ΠΟἨ περιηµέκτεον. ΛἲνΕτο ο Ἱ]- 
Ἠμς περημεκτεῖν Ρίτα Πδί αχεπυρία Τηείαγής πισι]θ 
ΠιρρεαΙταδῖτ, ο Ν 

Περιλεσχήνευτος, Υἱά8 ΊΠ Λέσφη. 
Ὅ Πέριξς Οὗγοβς- ατ 4γρογίδιν οἶσμῇ εἰγομΗ, Νε] Οὐγ- 
ε: Ὁτ (Ὄλρογα Μα υἱγΗ εἶγεα. Ὁ. 

Πεσσόμενω σιτία, 14 οδῖ, ὁπτώμενο" πέσσειν 6ΠΊΤα (0- 
61έγέ εἲ (0ηῇοέγε» πτ Ἡοπιετο 4ποφμε. ππεζαρμοσίσα 
γέρᾳ πεσσέµεν. Ὁ. 
"Ἠΐσυγος, 1ά οδῖ, πεποιθὼς, Πγείης: πι εἴ Ηοπῃ. ]νορέῃ 

πίσυνοι καὶ κάρτεῖ πειρῶν. 9εὰ εἴ Εμρ. ΟΤΕίΙΕ, θορύβῳ 
τε πίσυνος Κάμιαθεῖ παῤῥησία. Ο.' μις 

Πολέμια, α[σιθί Ῥτο πολεμικά. Ἡ. 
""Ἠρόκῶ, ο. ΗΒ. υπ, ο, 65. καὶ πρύκα τε Φω- 
ή ἀκούει. Ἔ. ον μας 

ντ 2 δὲ κ. 

Ἂ : : : ση 

πς 4Ηρείό δέοΗΕΣ αμ Ἀήρεμηθς, σι αἲ 

εξε 11 Ῥαμμεπ εἀϊαοπὶ: ας ποπ ροτία5 οτεᾷεπά πι οςε 
Ἠ]άπι σα» άρεις {ε]ρεὶςία. Η. . ον σος 

Σδρκάζεν, Ί9μάεγε Πρπίβοαϊ (ει 77εγέ, Ἡτ Ἰνε]- 
οπι. «4ρ. 64 «Σαρκάσας. βοὸᾳ πλευρῇ. . ΔίαΠε 1ά εἲ 
ἱρροστατ Πσηϊβοας νοιρίπι, ἓν τῷ περ ὄἄρόρων» ὤ- 

Σομκέω» ᾖΑτοῦο, ἵπ ΜεΙροπι. ο. 93. σοῦτο ἐπεὼν φέ- 
νήτα! πέπον. σἀκκέουσι Ἱμωτίοίσι". ΙΟΙ- ΤλππεΠ. ΤΠΤΕΙΡΕ. 
νΕΙο ἐπρΓΙΗΠΕ ΠΟΠ ΝΕΤΌΟ εχορ]απέ, ΙΙ ο5τ.. 96ἆ 
Ἑηβαιμίης., νε] Ῥοῦμ5 Ὀϊοπγβις αριά Ευβαήαπι, 
ες Ίος ποβτο Ποτῖσο Ἡσοίοάοιο α[οτε οτἵαπι αρή-. 
-μαθ' ὑποσακιζόμενοι. ΟΗποξίαπι ὑποσακίζειν τῆς ὁδοῦ 65- 
{6 αἲτ τὸ προκόπτειν καὶ ὑφαιρεῖσίρι . {αραιάϊεπά πι αἲι- 
ταπῃ Ρηίο σῆς ὁδοῦ Επι Πος νεῖρο ὑφαιρεῖσθαι) αἴηΙα 
αἀάϊε, Ἱη πας ΒοπίβεαΠοπε τα[ριοῖ {ογζας{Ε αἲ {ποσυη 
αὐΙ ραἱαίπχ ενασμαίατ. ΑΠοθυΙ σακίζειν. ἀἰσιητιτ. 
εὔαπι {αοσμ]ατή βατες, νο {ποσυ]οσιπι Έατοδ: αμ απι 
Πε[γε]ήης σαχίζεω. 6χροπαῖ», τὸ ἐπκειῶσαι διὼ κλοπὴν 
τοὺς σώκους. Φος αριιὰ Π]ηπα αἳ ἵΠ νετοο αξ ἵπ ποπιίΠα 
Ἠτίεία σ σεπαπατΏ (Ποιῖ εἲ ΙΠ σακκέουσι αριά Ἠστο- 
ἀοἵαπι) ο μπι ΑΕΗΠς Ώϊοπγβις σάκος 6ΗαΠι ΠΟΠ σώκ- 
αν ο σι ΠΠε[ς τεποα οσα 
Σπέρχειυ, «4ῑυ ; ν ὶς εγ- ως ο ο. εἰ Ο/εμώ, Ππ Σπεργθεὶς Ρε 

ο Συγγινώσκω (τε αάπποπιή 1π ᾽Αναγιωώσκω) α νυ]βατί 
Ἠ{α εξ ἴρευπι «ἰ[οράτε αριά Ηοτοάοτιπη: αμ ἆποῦις 
ηιος1ς (ο ΠΠ. να. 13. ὃν μέν τοι συφνοὺς» χρήσο- 
μαι τῇ ἐκείνου γνώµη; υὈΙ συν γνοὺς εδῖν οἱ αι Π)ό- 
{η γερμ αυ! ὄσπο γεγ. Νε], εοη/ήεγαυΐ, {6 ῥεΓρεή- 
4. ΄ Θὶς ἵπ βπο σαρ. 9: ΗὈ. ν. µαθόντεο ὥς εἶσι ἡμέτε- 
βοι δ0ῦλοι» καὶ συν γνέντες τοῦτο. δἱς εἴ «αρ. ν. ἵπ Ππει 
ςΤαἱεπι απἴεπα {μπι εδίε νετοί συμφρονεῖν, ἵπ ΤΊΕΟ 
Ίπσυας ἄτασα ΤΠεΩΙτο ἀοοιί.). Ατοτ ἵπ Ππα οπρ. 
43. Πο. τν, υὈἳ ἱπβπΙῆνο ἹμηρίτμΓ, Ξέρξης δέ οἱ οὐ συν- 
γΙνώσκων λέγει ὠληθέω' α. ἆ. Δοῦ ατ/επαεην {ροί Όε- 
τα εργο, ἵρευπα νἱἀε]ίσετ, α. ᾱ. 1νοη 0η οἷμς {ρε 
Ὄεγ]αξᾖε.  ΙΠ Ίος ἴΠΙΕΠ Ίοσο ΗΌτί ν» 6, 91. συνφι-. 
ων αὐτοῖσι ἡμῖν οὗ ποιήσασι ὀρθῶς» ΠΙ8ΡΙ5 Ρτορτίε 
οἳ μας » (ομ/ο)) ποίς [1Η5. “ΟιΠΠεΏαΙῃ. νο- 
ἴσσωε, να Ὁσσις αἡομοί πας {π Πρπίῃς, ης ν» 86. 

γρ υγ Φινωσκόμενοι εἶνοι, κατὼ τοῦτο εἶδαν., Ὅσι 
οὔτε συνεγμνώσκοντὸ» ἠσών τε 
ο αρῃο/οεθα! εΜίῥόή, 

σα ’ 

αὐθαδέσερι», "Πσιήβσης, 

| μιά Ζαβλρρι, 
-ᾱ-, οἳ 1ε/{ βεμής, Ιὰ Γαπιετ. ΠαιΙάεπι Πάςς ΠαὈεπάα 

πονροτἹ 
«Συμφήσως ἸπιειρταϊαητΙσ συντρίφα» 0πο ο ο | 

οἰρπίβσαί αὐῖοπι σοιτερΏοΠΘΠη, Ὁ.. πο 
Ῥυναλίζω, ΝΙάεΙη ᾽Αλέερ." : ἐν ώρά 

-Συναμωρέει, {ααγε, Ρετάεγε. Έτ Συμβολή 
χ]μς. ο. Φε {οπισίτατ οτἶαπι Σιναμωῤν. ἡ π ο. 
-“Συννοίῃ ἐχόμενος» 1 98: (ΩρΠαβυμάμν. ὴ ἱ Αμ ἡ 

ἡ αέοηία ορ] αίοηε υγ/αγείών. Ἡ. ρα, ο ας 
᾿Συρμαΐζειν, Ῥαγραγετῇ συρµαίῃ 4ὐ 31η 8 μίλι [κ΄ 

αΏϊ Ἠπεραια αἲξ «αάΙσεια» 1 {πεοππνα ος -ν 
{ε ρυώνετάίπς ος τα ο πα 

Συσπεύδω τη), {εφιεπτε ΙπΠπΙΙνο» Το. μα, Με, 
μεο εἰ οβεγά αἰίφηο; αάίποο πά αἰφα]ά αίό ὡτ. τὸ Ἐπί 

Μμἐμήη 1161 α)ίεμέ αἱ αἰἰφμά 7410.” ἐμ. σο τα” 
σπεύδω οἳ ᾽Αποσπεύδω αΟἰ Τα 19618 Ὑσμήν οξ ΜΑ 

ή ροπήπτως. Ην ο ο πανκ 

«ΣΡὶ Ῥτο σφίσι ροπιηῖ, Έ. ας 
Σχομοτενὲς» Κεῶωιμν νο σ, 

ολ. 

αν ουσ 

ρα δις 
κα. νο. {» 

η, 

ών /ι κ. 1, 

ας ν νι ν. μα 3 9 

τεοίας αγήέά » /1βέΙ νο, ο] τωρσῶ 
ΣΕΗ{. 9οηηῖ Εἴ γαρσοὶ ποδῶν. ια. ρσ: ὃ ἵπ. νο]αστί: 
αρρο]]ατίοποπι. ἹΜοπαπαπευς ΕΠΑΕ Πα ο. ΗΡ 
Ῥμε, ο υἱήρητ οἱ ὄψιν ο δίως. : ν ε οό 14015 ιο 

Τέλειον» εγ]σδΗΗΗ» Οηβη ΙΙ ἐν σμβότων » 
ὀνείρου οὐ τελείην’ 1. 191. Βἱ) τό, πα ος 
1, 193. ϱ2αΜάΐος ουεν. ο «πα 
«Τέλη, ηβοη/ο» ϱὲ ΟΥΡΑ ο εὺν παῖδα κατ 
; Τέῳ ΙΠίεΙτορ. ας 1, 117. ο] νο οι πποῦο τεβῖσε 
εχρήσδο; Όμα “πογίε {με ο, Ἡ- 

ὄμμοσι» 10 απωπ ως. ῶ- 

οτετρύσθαι, «4ιδαη 65/6: 1 ταἰκήνισν τος ο) 
Τὸ, Ραςβπι ῥτο ὃ» 4 εδ σ0Φ ο απιε, τῷ ἔπιρᾶ 

ή / ης πι Ραυ]ο ΠΕ Σ [οἱ]. 51. εἴδωλον τὸ λέγουσι εἶναι». ον (μυ 
µενος τὸ οὔνομα Ῥίο οὗ, 61445 ο. Φ]υοῖς πο] ὃν 
οἷς αΠδί ἐν τῷ Ρίο ὃν ᾧ» ἡμ ζ40. παροβάνιθ» 19ή σ 
Πἰῆνιις τῶν, αι θοι αγήευΙη5 η ἵπιοι ποπέὴ οἩ : 
ἅπι νοσυ]απι τὶς Ἰπτοπϊεξταπι Παῦῖ αφῶνρο το 

ἱ ἁρσὺς καλάµων, Οο, μι ρε ατε[α- 

«Ρ’ 
-- 

ΓΑ ΟΜ ον 
ο { . 4 { δα νώῖ νά 
τν ΜΗ ον 

ο δε Αμα . 81ο 12. ος , 

απο. {ππάτιι εσῖ, Η81 51. τῶν Ιαν ασ 
τῶν Δελφῶν' νε] ροτίη» τῶν ΔελΦῶ” β ρα, ας 
: Τριφάσιον» Τηήβίέκ1 Ὁὲ δκβασιν» ος. Εο ό 

ο Τῷ ἔτι χρησάµενος» {ΕΥΙ1416 ο ο μμ 
Ἱ δα Εετῷ ὄντι γε Δέυεγα. Βι ρε . ”. 
αμ υεγἠσίει. ο. ο πρρρίά σνὲ. αβι 

Τῶν Ίδμεν, Ῥτο ὧν ἴσμεν, Οµά ο ο μ 
- σοι ν ἁοιτο.κ- που ὅπ αι” 

τΑμπὲ υΠελτα ρατοπιμεῇς ΗεΓοάοἴον πιει θθθὰ ο. 

«άν ὰ εσας αὐτὰ, Ππιμιιῤμα μη ον 
τεπι ος οοπϊαπέΠοπεπα, αρη]βσαϊ. κατά οί ρηό ο ὸ 
λήνερ λέγουσιο 1» Τ.: 146/Η ἠρο μον ή 1 

Χ]οι μέν νυν καὶ Ἐρυθραῖοι κατὸ τωῦτξ”. ροή 
επάε ἵπρμα υ1ήΗ1Η1. ο οῤμώ Απ, Βί 

οοπ{εΠῇοΠΕ οἳ οὐποσταάία, ἵπ 610. 9 η΄ 

ΊγΠπη, ο. 145. συλλεγοµένων ἐρ ταντήλ το ος, 
/η1. ας αρα κ αν ω ο ' 

/ ον 
αν αἱ ή ος ών Ες τς δα ο ας μου 

δ ! ; ω/α: πε ὰε εφ; φ 
ρι, Ρεμ]αμηᾳ εἲ Γαένῆ ο 

«το 89. ἂς τιμής ΜεΙροπι, ἐς ὸν 
Ὕνρρος, ὑγιεμὸς» α45" 6, ό6, ὑπερῤρώσνε"ορμά 
Ὑπερθρώσκειν, Φάρο /Η{ε 21: Δ ει κά 

ὠνθρώπου:. Αριιά ουπάεΙα ες, οι Ἐπι 
ὀΠεΓηπα οὐίοπι εξ Αποώηηώηης . 

πιης. μη: 
Ὑπερτίθεμαι μία αμοπάα ἴτημι δι απ 

δες ππμ]τογαπι ααγίοις, να] 1 αρρί ο, 3 
ἴ18 οπ]πι Ῥτο ΟΙ σ ἱ 
οοπππι ποβτάπι ας { 

σατο. (Πηήμβαιις επῖπι ΕΧΕΙ το 
Ο,σατο ἀῑσῖτ, Όε /οοἱεἰαξέ ή ο 
γεΠέ. 15. ν. ς. 94. οτεα Ππο ἁπινέο 
πρήγµατῶ µεγάλω κωτεργῶσοτις Ἰσέμτ Μο 
ἵνω τοι αὐτὰ ὑπερύέωμαι ο. 
ϱἼα5 αρργο) {η «ΠΟ, Ερρέε, ή τθάά! 
αορίας» 14 167 -4ε {7 0 ολ δν νέλεξα) 
νοτῦιπι πι]το 4ρΗς πμ νο ως ἐγὸ εήηπι 
αι ροζ. δίο Υς δ) Τε δι ών ο λά 
ζω πὸ νοέω πρήσσειν ὑπερέωμῶς ο . τῶν πρήςε 

ϐ, πούτῳ τῷ Γύγη καὶ τῶ ο ορ) οσο ὑπερί η, 

ὑπερετίβετο. Ὀτης νετο εἴ ἃ η ενος 

ἄσια Ίπ Πριάβς, ες νἰάείς 12 ἄ 

δς 
ιδ. πα , 

δα” : ορ ν. 

οτα. Ον μενα 

οΊιο, ο. 98. σµῃς φορμα 
φόρμακα» (ο/0γέΣ. 3 ᾽ Ὀ δώ,  ν | 

θισµένοι εἰσὶ Φαρμάκοισε» /11έΠέ εθ ος 

κεύειν» 1118έ)6.. 6, 
πμ δι 

Φάρσρδο α 0/1/0. νο 
ήν 

Φνθς ». ΟιΠΑπεΠΙα εΙΙ 

Να. 

οπδΠ | 

ο. μ 
ο) 

ἀπέθηρεωπας ᾱ- 
ν Ἠαῦειεῇοὸ, 

ο. ει. 

 λύ 

οΕποσισισαιοαάκασαιαια 

άκωσλανααιαααι 



βΒΕΟΕΝ5ΙΟ Ε 

Φιερέννυος», δυνάµενος» η οίεης. Ὁ. 
Φρενήρης» εμείς εοηρος. Ὁ. 
Φάρ, ἆ. Έ. 

ον 

ερ) χρῆσθαι» {ειι τῇ χερὶ» Υἱὰς ἵπ Αλκή. 
κ Χρᾷν» Πές ο άργο» 14 ορῖ. Οιταου]μπι τοάᾷειᾶ,, 

} δὲ Πυθίη οἱ χρῷ τάδε» 1955: εν Λγ Δία ὅοο 

φεὀἰ. Ἑτ. αβήσαντος τοῦ θεοῦ » Πο, ς. όο. Ό μι 

ου οήωηη γε (δέ 1. Ἰπάς εἰ Χρησήρων {εἆ Ἠου 
ἑοπιπιυηϊ ας. Ὁ. | 

ἀχρῆμα» Πε, συὸς μέγα χρημα 1» 36. Ἐτο τυραννὶρ 

| 
ᾗ 
.
 ͵ |

 

η 

ο ΄ ν (ον η 

, 
κ. 

τ ιντΕςςσα. 12 

χρήμα σφαλερόν» ΤΠ» 53. Έτ, χρημα πολλὸν νεῶν ὙἩ 
49. Εν αρῇμα χειμῶνου ὠφόρητον» ΥΠ, 198. Οἱ 

ο. ο ση 

ο θ6 ἵπ εαρτϊΠείς ῬείΗοΙς πα[ομηζΗτι 6 
γω 

Ω. 

ς ) η ἔχειν» 19 3. Γέβρεδη ᾖαδεγεο 3Ηῖ ϱΗ ΓΑΛΑ. 
{Ότο οὐδεμίη ὥρη ἔσάι» Πῖ» 159. ΝΕ] σπρηεμή 

αεί, νε], ΔΙ γεμ]εγὴ. Όν 

πι 

ΠΠΠΠΠΙΡΕ αρα. 

2. 
ως 
σ 

ο 



- 

τη. «ἘΧ ΒΙΌΘΡΕΜ Η. ΔΤΕΡΗΑΝΙ ΡΕΕΟΓΕΕΦΟΜΕΝΙΡ, 

4Ν 858 οαὔυΝΡΑ ΕΡΙΤΙΟΝΕ ΠΕΚΟΡΟΤΙ ες 

: οι ἴῃα σρῃία (αἲ 6επετα ἵπ (α]Ποιπι {ΕΙΠΙΟΠΕΠΗ 1η νετ Ῥοξβης, πέ ετριπα νερο τεάατατ» (4Η Ηπι ολα ο ήν ἷώ 
ΠΟ πιοάο τε[ροπ4εαπτ) απτε πηη]τος 4ηπος ἆοσιῖς ἵπ (ᾳ]σο Ίντο σιῇ Ετα]ιι οδε. 2ε ᾖᾳ 

τό ΙΟΝΙΡΝΗΠ αΔΙΗΙΙΟΙ ΤΙΝ ΗΠΕΒΟΡ, ΕΧ ΤΕΡΗΑΝΙ ΡΑΟΙ.ΕΦΟΜ, 

πας {Πε νατῆς 1η τεὈης Οα11σο Πησιον οὔπι Οτάσα σοηναησπβα, δἳ αταπα πα]τα ΟΓοτΠΠΙ 10( μή 

λων 
ο δμ: 

ον 

ἀλλά, ΄ 

Φ . τ ἷ - Ἱ : : ώς 1ρ] Ἠπι (1ΦΕο: ἃ σμσαρε "γαηοοῖς συες ᾖε (γεος 1ὰ εδι, Ώο οοπ{οιπίταϊτς ({ ἵτα ]οᾳυ 1σες) (α1Πεἱ ων Ππρρεάίατο 
ο μπῃ ρΥππαπα Ηετοάοῦ εἀΙίοπετῃ ἀεζῖ., νε Ἠιπο ΙΙ ΗΠα ΑΙΦΗΠΠΕΠΙΟ 1Π6Ο ποπ ῬρατΗπῃ εΧεπΙρ 
απιππαάνενᾶ. Οσα αὐέοπι «α 11 εαἰεῖοΠΙ ρα Βχἰδίοιι, 
α1ο αιόνατῖο εχἠἰορεηάα «ΕΏ/{Μ11, 

: . οξίη5 επι 81 πα 11 ηαο ααάεπα ρτστεπήτιοπάα» 19ὰ Ροῦυς επι η 

ΙΟΝΙΡΜΙ 6ΔΙ.ΙΙΙΟΙ, 5ΙΝΥΕ ΙΟΝΙ6Ι σδΙΙ1ΙΙΟΙΞΜΙ. 

οὕι ΑΡΌΟὌΡ ΗΕΓΛΟΤΌ 

. Αλόη τὴν κεφαλὶν» Τμ ῥεγώναε ᾗᾳ 10ο, νι, 

Καμβύσεα ἔτυψε καὶ ὦληθιήῃ τῶν λόγων» (ε]α 1} ἰομεδα ᾖὲ 

Αταξίν Ώειογγα, 
:Οὖκ ὠπέδοσῶν τὴν ὁμοίην» 

ο. ὁ 
3 νά νὰ : τμ ο νά Ἰὰ μὲν ὄνω, κάτω θήσω, τὰ δὲ κάτω» ἄνω» ι}ο ΤΟΙ{Α} 

ε6 σε οες[ίμ «είομς, 14 εδι, ὁ)ε Τέπυεγ/2γάΣ {ο μέ Γογγε φη{ }ὶ ευ οί), ἑις ἳμν 8 Οὐκ ὀρθῶς σεωῦτοῦ πρρέςηκας, 7ομ “6 Ὁφμ ϱΟΜυΕΥΠΕΣ Λατ δἱϱη. Α ο 13 Γόσμον τώδε ΔΗἰόης πρῶτός ἐσι ὁ κατασησάµενος, ᾖ) Πέ 12ο φέ ϱ[λα2/1 εοί ογά/ο. ΜΜ ο) Ἱήωρίη πολλὴ λέγειν, (εει πο 6ΤαΠάς Πο) οἷε οίγε οε/ᾳ. 

Ἔρχομαι φράσων, 3}ε υἱρη ὃ γε. Ταεηγ αὐίοπι 1]ο ἔσπετε Ἰοαιεπάϊ Ποφμεπήςβπηα : {εὰ ππΠΏτο Ίπέει- ἀπ ρατείο, Φράσων ΤΠ λέξων, αιιξ ἐρέων. ο ας το Συνέχεσθαι,  αέέρεδεν, ᾗς εοπ{ετεπΏ δι παπι, 1, 

Ἵνω ἴδω τί κοτε καὶ λέξει» Ῥουγ νο ϱι1) οίγῃ. Ἡ, 

οφ ΐ - 

"Τρίτῳ ἔτεί τουτέων» 1 } α 1015 ϱη9 ϱἷξ (62 Ρ νΙ, 40 

τὸ ι ,ᾗ Ρεμ ο 
Κα) τοῦτο οὐκ ἔσι ἄλλων εἰπεῖν» 00 πε μὲ Λι, 

οτύυΜ τεαυνΝτῦΒ 
κ ο ο σἱδ εἳὶ 
οἷό τ{ρημα ἐποβῄσας». Ομαυ” - ο ) Πο “ ΙΡαΠΟΠΕ, : ο βυή [19. ́ 2 

Ἐκνέης, Όε Πο ΜυεαΨο ΡΙ0» 0ο Ἰπεερίο» η ν ορ 

δε α]οέ ῥᾳ” 720 ος 
Ψε]» [πε γεπΟ (εμέ ῥαδ. 18 

ρα πο 479 ζερμ]ς αν {η ϱἡ αυές υοή 
Ἐπ) σφίσι ἔχοντας" ηξ ἀῑσητ; 4 αν ᾱ τν { 

Ρίο «σι εῃ υομ/εσ-υομ τον 4 {4 
Ἔς τὸν Ἰκνέεταί ἔχεν, -ᾱ σἱ οἱοηέν ἂν ἠάνοι ο 

{) αρραγίοη. Ἠια ρετάπεπί ον 
ἱκνερμένως ἀῑκὶ ἵπ τεοεηοπε Υοςα: ἡ 

3 : 
9-7 

με” 
124 

Τῶτο ὠπέῤῥψε τὸ ἔπος, 17 {είήα οὲ ῥΤΗΡύ ο νε 

6” 14 68, Οµ 6 ᾖ ο 40, ῳ [ο ο” 
ς ο “ν “4 υΟὐκ ἦλθον ἐᾳ τοῦτον τὸν λόγον ὥσε µάκειδ” Ἡ μ 

Ἱπτη ονεπί ας ὢ ο6ς {0Υ7165. Ἔλαβε τὸν μισζὸν, {7 ὁ γεοε ον /Γζῤᾳίγεν Νε] (0η ῥα}ο- 
1{ ΡΤΟ πιεήΠδ: {εμ. ρα» 11614 ἀ4Ε εο ο ΙΙ ριπ]]ς {1 

πα ἴῑαιῃ πιετητ αβαότιις ΠΗΕ, πι, 15 
Ὡς δὲ ἐς τὸν οἶνον ὠπίκετο. Ο μαμά {/ υἱηέ σι υἱη, Ρίο» 
μαμά 1) οἱ ὃ ῥαγ/ογ ὦ υἱη. ΤΠ, 90 

Ἐὸν ταῦτῳ ἐπιθέμενον εἰπεῖν, Οἱ α ὀοηπό εὔαγ6ε ος οἷγε ϱθεῖ. : ΊΠ» 69 ᾽Απήνεικε Καμβύσεω, ᾖ7 εηρογία (ή10γ/ετ, ξ αίτια, (4/ε Μλαλαάίο )εηβορίᾳ. ΗΡΙ, λοιμὸς ἀπολαβὼν ὦπ- ἤνεικε. ο 1Π, 66 Ἐπεί τε δὲ καὶ ἐᾳ Δαρεῖον ὦπίκετο ογώμην ἀποφωίνεσαι. 
Ομαπά ἡ) οἰπέ ὃ αγίης οἷς οίγο / /2Πέέπος. 1Π. | σ 

᾽Απῆκε ἑωῦτὸν ἐπὶ κεφαλὴν Φέρεσθαι ὦπὸ τοῦ πύργου κάτω, τ ́ [α]ε/α 2ο11Φέγ, εἴῖαπι 46 «ο οι] ΡιΦεἱρίίοπι {8 
σας, 

11. 75 Θυμὸν ἔχε ὦγαδὸν, «ΐγες ᾖο0η 042466. Ἱπ, ὃς 
Προσέφερε Δαρείῳ λόγον τοιόδε, Βογ14 ος/ε Λαγο/ε ἃ η- τής. πῃ, 194. Ἔσαν ἐν φυλακῇσι, δε «οεέ [ον ευη σαγ. ἩΠΙ, 

- 169 
Τγῶναι τὸ θέλει τὸ δῶρα λέγει’ ιτ ἀῑσίπιμς, (Ομ υει γε οε]ᾳ ἓ Ρτο» Ο1ά ος ΠΡΙ νυ]εφ 1ν, 1341 ν {) ΄ ω 9 .“. ή Έδυσαν σφέας αὐτέους Απρίῃ τῷ Αἰφύπτου βασιλεί, ιἴ ἁ- 
ἴπης, 15 {5 άοηηεγοη} ὢ μη 1] ῥγύμο.  Ἰν, 159 

Ε{ ὑμῖν Φίλον ἐς), 11] νοως αἱ αυτα τοραπι1ς η η] βας, ν. 90 

 Νηρείο 
ον ρί0» 

Τὸὰς πρὸ τοῦ ἡμέράς, (5 {ή Λο) δ, ο 
ο με ο. οι έμο 

Νομίζων Ῥέρξεα ὠποδέξειν λέγοντα οὐδεν' κ ταν 1 
712” δὲ. ΙΙ Ἐκ πο ρω, ο 

Πρῦγμο ἂν εἴη μοῦνον, {εαιοπίο {πβΙΙΠΝΟΣ ψη, 1οο 
ο αμ1γ6 εὐο/ε ὰ Γαΐγε σε, ὅδο. τν. ὦοίο. ος 

Πρῶτον χρημάτων πάντων, «ευη 17" | 

ο μοβίς ἀἱσοιτα 
Εὐρίσκω συµβαλλόµενος, ἨΠῖ ἃ Πορ αι νΠ» 
Λαγ 10Η ζ0/1ῤ15, 2 µΗΥΣ ο. αι 94. Διέξιδοι βουλευμάτων, τε ἀῑειπιαν» ο 7 

. ο : οίαπο ὀΔριῤμὸν ποιέεσθαι», ήγο ἴε ο)ήΡΙ6" νπ]ε ερ 1η ο 
” , ο . : ; ο. . 

περ δὴ ἔφερε τὴν ἀληθηην πῄσθτο, ᾗ σεγήέ ο, 6. 
{ε/πΊοπε, ΟἨ 4} αβῥογα 108 νὰ ή θ 

{1 οορογό Ὅπ, ς 

] αν ολ μ ῃ γε ο α ᾖ κ» 1 Ἐξέμαθον πῶν τὸ ἐὸν, {5 14 ει, δέ 
| με 2 

Ἑκατὸν ὀργυιοὶ δίκαια» ξ η ὕ Ι. Δἰσΐπινς 
ωβε 1ε/ γε. Πίτα πιεΠ πα τορεπ1/ 1 ἠναο 4 

Δἐσποτα» ἈΠαιιοι ἵπ ]οείς ἃ ϱἱατεῖ ἄε τα βής 
«ύγε: Ῥτο οἱο {οηρί ΟΤέ0 ἡονιοα 4ερίαΥ3 
νος κύριε (14 ει. ομήπε) ασ 
1η κύρε. 

Φέρει καὶ ἐς πῶσαν τὴν Ἑλλάδδ, 
σγεςε. 

. ΑΙΙΑ 

3 

πι 1616: 
ν, 93 

Ῥ Ἠειοβοί η
 

ο 6 006 

να ο τὸ7 



η” : ᾿ 

ΕΧ Η «τΕΡΗΑΝΙ ΡΕΟΙΕσΟ ΛΜ. 1 

ΑΕΙΑ ΡΕ ΗΕΚΟΡΟΤΙ ΥοςΙβῦ8, ΕΤ ΥΑΚΙΑ. 
ΙΝ ΟΙΒΟΞΡΑΜ Μ5. ΘΟΕΙΓΕΤΟΡΑ, δε 

Έπ εἰμφάθη ῥγοἱεσοπιεπίς ἵπ εβρ /εζηπάρ /ΛΗ{0ἨΕν 

1 

ος ἁμίσπι σοπ/{επταπθια πημὰ νιάειατ Ὁ{ αι ραδάαπα 11 115 τέσεπΠοπί8 [βγεοε(ρη {ή οί Εεγό» 

«1 ] Ιοοῖς παπι {ΗΠΙΑΠΗ: {1ρετ ααίρα5 Ἠαρεο αὐῑοά εε πποπεαπα. ήπιας επτ αὈί νοσαου]ήπι ὠτέοντεξ 

(νῃ, 998, ἵῃ Ππο) Οαπιετας {ΠίεΓΡΓΕΤΑΤΗΣ ΛΙ] εση{ετ, ἀάάεηδ., Ἡοπιετιπι ΠΠΗΠΤΕΓ εδ[6 ήπια. ναι 

ἀτέοντα οπίάετα ἱορίπιις αριὰ Ηοπιςὶ. [ήμά. υ. {δά ρτο βεβλαμμένον, (νἰἀε]ίαεῖ εἰς τὰς Φρένας» Πνο τὴν Φρένα» 

υπάς ἀῑσίεας ααπής νοσς οοπιροβῖα θλαψίφρων) 3Ὁ ἄτη. 81ο Ί]ο 1ᾳίτι ὠτέοντω, Ρο νεΙ ὠτίοντα ({μῖτ αμτεία 

Πεὶ]ίς Ίαρδις οκ ὤτίοντα ἵπ ὠτέοντα) νεὶ Οὄτίζοντα τοροπεπά πι οεπ{εο.  Π]μά ΤάπεΠ παπί πι] Ἱεχίσπα {εά 

πιοπιογία ἅἷα. {οἰήἛτατα (αρρεδιτανίε, Ἑεεοτάατης {1πι δπίπι πε Ιεσὶςία (αριὰ ΤΠεορηίη πὶ 11ος) πυης 

γει/{απι » 
Πᾶὲ τις πλούσιο ἄνδρα τίει» ὠτίει δὲ ΠΤενιχῤόν' 

Λι νοτο ὠτίζων, Ῥτο καταφροῶν αριὰ Ἠοπιεταπι εχταί Ἰίαά. υ.. Οὐοά { εεαπὶ Ιπαίάϊείεε 6αάείαήας 11 αἱ” 

αμεπι Ἡοτοάοᾶ 1οουπι ΟΙ νοα ὠτέοντες υπ ἀαπα Παρετεῖ» ΕΔΙΠ Ρίο Πσπάοίὰ Παυοπάαπα εδίε» εκ 15 αὐσξ 

ΙΙ «οπβία:. λαόν ον 

| ο. Έμετπητ αΠοφμί νοσαυυ]α ουσ ἆαπα ἵπτει 1]α αν Ἰάεπι Τασρπ{η1ξ. 1η 4ΠΟΤΗΠΙ (οΗρτυνα αἳ εάϊήοπε ΒαβΠεπῇ 4ἱδ- 

(σσᾷσγο ποῃ ἀπδίεανϊ, αμ απ παπα είυ5 οµ{5 ειτοῖ νΙάετείης,  Ῥεά «ΠΠΕΠ», ης π]θο Άμα 1μάϊσΙο πεσες{ξ Παρεᾶδ» 

Ώσο {μπε αἰφωέειν» πππταταπα Ίῃ ὄφιεειν' εἲ εὐμαρέή» 1Π εὐμαρίή' ΏΕςΠΟΠ θορτ), (αιιοά Ὀατοαταπι ῥοῦμ5 αΗ απ] 

(ΊΦευπα νιάοτ ροτετας) πια ὔη ἵπ. θορός. . Ίτεπῃ «ῆνες 1Π ψῆνες», 4 Ρεβ]ο]ῖ5 αιι {π σαρε]βοῖ5 ηβ{ουπτΗ. ΜΙο- 

5οὰ Ἠϊπς 4ᾷ αἷία ναπῖο» ανα {σταρυ1Ηπα 1ΩΗΟΕΤΕ ΕΜΙΡΙΑΤΗ Ῥορβπῖ εἶτοὮ ἱπτετρτοίαΏίοπείι. Εκ Ἠ]ς ερί εὐμαρίήὸ 

ᾳποά 1]]α Ιπιετρτείατας εδί Αεγοωε: αφ μπα Ροῦ!β υ6ΠΕΥΙ έπΟΜΕΓΑΠΟ Πρηίβεετας: Που εξ ὠπόπάτος (α1ο μμά 

εχροπ/η} Ίος {οπαῖ. . ον. | ο μον πο σας ο νά 

ο ἷπ νοσασα]ί Ἐπισρεφέως Ἱπτειρισϊαποπε ἀυδίτατ Ροτεεῖ 46 1]]α νοσε Ἱαίπα Ο2Ηᾳ4ε, Ροβῖά πίτες Ἠβίεε ἄμαδ 

εμας 6τ ΓοδΟΠοε”: οἳ {Ηρίσατας {απι ΡΠππο α{ροδξα , Ο2µΙαΣ 6 {οπἱρειρίε: (δά αὔἴνπα ροδίεα εορίξανΙ» 

Φη]άαπι ταν, Ἡστοάοίατη εδίς υ{ηπ1 ρτο ἁπατητικῶς» 14 εδῖ, Πη]]σοίεγ» λευερ]οτίε (8 εἲ λᾶς απ νοςς Πζεῖ). 

{να µ/οήεγ., Παά ΟΜᾳ4έ τεῄπεπάιπα, εἲ ἴΠΕΙΠΙ {εάεπῃ 6ἱ ὑπ πε υπ... 

ΊΏ νοσς αρῆμα 19605 αμα Ποῖ» ταπα σπα εἰμδάεπα τεῖ οχεπιρία» αἴετι» ϱ1ηπι Γαππεῦ ΠΟΠ εωπἆσαι 1π οππῖρης 

1]]ς ]οοῖς {1 παδεαϊ ΝΟΣ Ε3 4ᾳε αἱα αρίειτ. ΟΠ 4{1οΓ ΕΠΗ εκειπρ]οτη1» αὖ ρτοροπίτ, ῥηπιηία εἰ εοτ Ὠῖο 

χρῆμα χειμῶνος ἀφόρητον" 3ΤΦΗ1 11 Πο {εοιπάο Ίοσο ηδί ἀῑοΙξιΙ» τυρῶννίς» χρήμα σφαλέρὸν» ΠΟΠ Ίάεπι ε5ί ΜΗΗ5 

νοσαὈύ[ί χρήμα» απὶ 1 σοιοτῖς Ἡ]δις: αἆεο Ἡτ Πίο αρῆμα 11 πρῇγμὸ ππηταΠάο., ἀῑσΙ ααεατ ἐοάεπι {εΠ{1 τυραν- 

γὶςο πρᾶνμῶ σφωλερόν᾿ αἲ 1Ώ εείετῖθ 1115 Ίοοῖς υ0ἱ επί ης {απρ]της 11 πο
πιΙπΙ χρήμά» Ώσς ππµταΠο 1οζπι πος 

Ἠαῦοατ. «Οοπίαἵα αΠΤΕΠΙ πι]μς Ίοᾳμεπά1 ΘΕΠΕΙΙ5 πυ]]απι 111ε εχροβτίοπεπι αάάΐς, Ιάεοαιε ]αέτοί 6απι {6 4 πίξ 

οχροόϊαζθ ΠοΏ ΙΠΠΙΕΗΤΟ «στΙτΗ5 ε9ί, ΟΥΟ υὲ ππουπι Πε[αΗΤΗΙΠ οοπ{μίετε» εξ ἵτα ν]εατῖαπ] ορείαπι Π]απη πηαᾶ 

ρισῇαϊε τηστ: Απιμ]ααε «ἰμρεπίες εμπι αι ἴρί Ῥτοροπο. ΡΙ461 Ίουυῦπι αχρεπᾶε{6» ΑΠΠΟΠ. 1ῃ εο Ἰοπίσαηα 

παπι ῬηταίἩ τερΓα/{είαΤε αἲτ (οσα αά 6α1ῃ αμάετξ» νο]ηεῖε Ῥπυ] αὐίεπῃ Ίπάε ἀϊσας, ποπ π]ης Απ 

οἳς ααπα 1οπί ους ατυπι ιά Ἰοᾳεπά! βεηιῖς ΓΗ15{5: «ΕΠ εἰ ΑπΠΟΡΊΗΕ» εο ἱτατασ. Δε {υπῖ οεετε εξ αἰἴα 

Ῥ]υσίπια ασ Αιῆσϊ αὉ ἱοπῖοις π]μτυαΠ1 ΠΟΠ ἀυριταταης, νο 

Ίη 16 οὐ ρᾳ1νο Ππίειναίο {εαΠΗΠΕΗΣ (ραπεα επίπα Ἱαπίυπη Ψεισα ἱπτεήεῦα αΐπε, αὐϊρας νοας ψῆνές εχροβῖ- 

{πτ. Ῥτο απ Ῥοῦραίαπα {ΟΗΡΙΗΠΙ Εδ{ε φἤνες ἵῃ εάΙΠΟΠΕ ΡαβΙοπβ, Ῥαμ]ο απτα ἀῑχί) Ροδία απ] ὥρην ἔχευ» Ἰπίετ- 

Ῥτεϊαϊιις 68ε ε[ῥεδ ῥαδεγε 0Η ΟΗΓΑΤΗ: ἠσηηρίε, ΓΕ. οὔδεμίῃ ὥρη ἔσαι» ΔΝ ΠΗΟΡΙΕΠΕΙ ο1 μετ. (13 ΤΑΠΙΕΠ 

Ἰπτοιρτείαο οΟπνεπΙΤε Ίοςο ΠοἩ Ῥοΐθοτ. ΄ Βηηί αμίπι νοιοα Πία οκ Ίος 15. ΠΠ, 165. 90ο. τῇ σεωῦτοῦ σρωτήῖς 

τῆς οὐδεμίὴ ὥρη ἔσαι ἀπολλυμάνης. Ῥοπβπί αΠτοτΗ µας, Οήμς απἰΣ/ΟΠΕΙ 46120 εμγδέ{, νε], ΌΏε εμάς αἰΙΦΟΗΕ 

11101] ῥεπ/ί ομέφκαη εγ1- λάς ς πα ο ος ποσο οκ τος αν ; 

ςοά πός αά νοιδῖ γνωσιμαχέει ΙΠἱεΓρΙΕΙΑΙΙΟΠΟΙΙ ΠΟΗ {αεῖς αΤζεΠΠΟΠ
Ι8 απεη]ις(α υιάετως: αἰπαε 1ά νε] 8χ 15 Ἱῆ- 

ἐε]ῆσογα ροϊετής αμ 1Π ΠΟ ΤΠαβιατο ἆε νερο Ἠ]ο ἀἰεπεν ο, : 

τ)ερίο πυπς αἆ αΠιά» οιήμς πιεπΈΙοΠΕΠΙ οδίεες εαπζάπα {6ο ΤΠ 1]]α Ίρ5α τασεπβοπε» πε { ἰοτία ἁϊπασό ἆ- 

ἔσγαπα. ουν σαϊ, 14 ααἴθπα εδῖ 4 νοσαρι]ο Ἔγκοτος. ὉϊΧὶ επῖπι 1ης ΝΙΧ Ῥεσ[ιαάείε πΒἰ Ῥροδίξε» ἔγκοτον ἵπ 

ἀἴοδις 4ὖορ Ἱερίδίοπι ΗετοάοὮ 06/8» Ῥτο κότον Ῥοβτήπη σε. Ἰά5ο απίσπα ἃ πιο ἀἰσζηπα Ίος ὁδῖ» ιιοά νοςςΠί 

Ἠαηο Ρτο αἀῑεέάνο (πητη ἨΟπηλης Ἠαῦααπα» εξ τή η]οπ]αρ]ς {αρβαπινυπι 66/8 ποπιεΏ Ρος εχΙ(Ἡππσπι αἨαιη 

ἔγκυκλον» 3πῖ ἔγγονον» 38ΐ ἔμπονον. Οοπβπαπῖ αὐτεπα πἩΠή Ἠαπο ΟΡΙΠΙΟΠΕΠΙ αΠΑίΠΟΣ ποβτί {σηρτοσίς 1ο6ῖ: απο” 

τπτ ΡπηΙς {4 Π1ς» ΝΙ 79: δεινόν τινά σφι ἔγκοτου διὼ τὸν προπλακισμὸν ἔχων. δεσυπαις αητΕΙ Ἠΐο, ἩἩς 199. 

: ὠτόρτινὰ ἔγκοτον εἶχε. Τεσηὴς βτ Ίδίε, ΥΠ. 90. ἔγκοτόν σφι ὀμφοτέρων ἔχουτε. Δά απαττΙπα αΠτεπι απίΘα παπα 

νομίαπι» οοπβάετατε τς Ι1Όερο 1π ἂμοδις Ιοοῖς {εαιή ρατΏοἰρίατη ἔχων» 11 ἩΠΟ ἱρειμ νειρίπῃ εἶφε. Ο1ά τη 

ἄϊσας. Οιοπίαι 4ῑσο {οἨρίαιῃ ϱΏ Ἡοιγοᾶοτο Πηἱκίς ριπροβίοπειῃ ἐν {εοήίαπι αὓ Ἠῇ5 ἀμαῦιις Παδίς, ας ΠίΠε 

{οσημᾶα οἵ τοτᾶα ἵη νους ἔγκοτὸν» εἲ 1111Π1 ΡιΦροβΒοπεπι Ῥετ Τπιεδίη ἃ Ῥαγαςἰρίο αἳ α]ἰδί α νεζθο {εραταδίε» πο 

Ἱησησπίο Ίπ. πισάϊο νοσο κὀτον' ὰἲ Ῥεήπάε Εί αςἩ (οηρτηία εδίΕῖ, δειόν τινώ σφι ἐν κὀτον ἔφῶν» Ῥτο δεινόν τινά ὁφί 

κότον ἐνέχων. ΙἴΟΠΙ» ὠτάρ τνα κότον ἐνεῖκε: ΄ῬΏοάσπι Πποᾷο Ίπ 1ἱο ἴεγΏο Ίοςο κότο σφι: ὠμφοτέρων ἐνέχοντέο. δε 

αιίά. πιό ἵπ Ἠαης ΠΗΡίαίοπεπα» νε] ΡοΏδ {οπτεπΏαπι (οπιπῖπο απάπα Ηιιά πηΙΗὶ Ρεπαάεο) ααάιιοῖτ ν Ίνοσυς 11ε 

οι {πρατεςί οχ. Ἡς, αμο5 πια α)14ΓΗΤΗΠΙ Ῥτοπή{εταπῃ, 15 Ἱερίσ 1η 619, 6, 118. ᾿Απυάγηε δὲ) κρύπτων τὸν οἳ 

ἐνεῖνε χόλον. Ἐσίο επίπα {ο βεπά μπι ἐνεῖχε» Εί παδοτ ροβετῖος Ίας εαἰίο» ΠΟΠ ἐνείχεε» Ὁῖ 1Π Ῥέιοτα Ιερερατυτ. 

(Δάἰήαπι ος Ῥαβ[επίοπι Ῥεσρεγαην {εαεπίς) 11ος οπής δι. ΟΠοπιοάο. επίπι αὖ ἐνέχω ΕδίΕ ἐνείχεε Ῥοδῇτ 5 

Ίαπι νοτο εἴ αΏδαιε αἀϊεέίοπε ῑσῖ ἐνέχειν τιν)» Ποῤήνας Ίπεής ἀοσεὈίε. Ας πιεπήπίτ οετίε Ἠι]ης τής νετοῖ 

796 

ἐνέχεν Εαιμ]ή5΄αμοαιε: ΓοΠΌΙς απ» ἐπέχείν αριά ΗοππετΗπ] 1Π Ογ5ίεὰ εδία κοτὸ τὸ ἔχεω' αἴαπε Ἠοα 

ἀἰά οὔσπα ἐέχευ. ΄ Εἱε απτετα Οάγείειε Ίοσις εδ Πο» εὰ Ηρτο τ» 
! 

 Δαιμοσίῃ, τί µοί ὧδ ἐπέχείς κεκ»εἠόἓι θυμῷ; ραες 

«νι ρορίαπαπα ἀῑχίε 1άσπι {ολο[ίαίῖες» ἐπέχειο (Ίπιο]]ρο ἵπτηση ἐπέχεις μοι) Ι4εήϊ 66/5 ἄηοά ἑωή ἐμοῦ ἔχεις, εἰ 

Ῥγεροβίοῃο Ίδο Ιπάσατή {ηεεγά πι ἐναντιότήτω» εχεπιρῃς απἴραδάαπι ἀοσιῖε, επάσπι {αρίμηρίο» Ππηῖ]ε νετοο 

ἐνέχειν αδία Ώσς ἐχέχειν. []ος ταπευπα {προταςτ υπο ας νἱάδαπιας απ Ηοτοάοτας Ἠρεητας εΑΙί τ1ςς. ΗΤΑΤΗΤ {ει 

ἀῑάϊγα {δι ἀἰσνοί αμαϊεπι Ἠδβετεῖ 1] α1αΠ1 αριιᾷ αἴῄπ τοροπο 
{οπίριωτα. 96 ΡΓΕΤΟΤ ΠΙΠΗ αποά παρεις π. 

εοάσπι {σμομαβα Ίοσο Ἠηίμ πρωτα εχεπΙρΙΗΠι εΧ Ποτίσο, νι, 49. ἐπὶ σφίσιν ἔχοντας τοὺς Αἰγμήτας ΡΤΟ σφί- 

σι ἐπέχοντας {παπι Ίος 65[ε ἀῑέτΗΙ διαλελυμένως {επ [αίε: ετ αἱίσιδΙ δηιρηµένως ΕΞΟΞΠΑ 46 τ
ὰ ἀἱςΙΞ) λα Ῥαδίπα, 

αρυά ευπι οσσυτήπε» ἱ να τ᾽ ἐδρωμον, Ῥϊο ὠνέδρωμον εἴ ἀπὸ μὲν ἔθωνε, Ρτο ὠπέθανέ' εἴ κατὰ, μὲν ἔμτέιεν, 1ο 

κατέκτείε. Ας (ητ ὰε α]α ἀϊα]γῇ 1ο αὐδ ΠΗ νε] ροᾶιις ἀῑα]εάο ΠλΠ5 εδῖ ρεσι](ας) ἠητετηςἶεατ εε νοσῦ]α 

ὦν' ιτ ὅπ' ὧν ἔδωκων' αἳ κατ’ ὢν κάλυψε» ΡΙΟ κατεκάλυψε. Ἠαι απτεπι απιμη ἵέα. Ππες ΠΟΠ ΙΠΙΙΠΕΓΙΤΟ (ατ ορί- 

που) νοσαρυ]απα Πα ἔγκοτὸς, αὐαϊεπυς αμΙάΕΠ1 {ΠιοβαπάνΙ, ποπ αἀῑεξαν{ αΠΙΗΤη 2 {εάειη ορήπέρατ, 6 Ο- 

οἩς {ησια Πηϊδις ῥχοσυή αππαπάατητ. Νες πίσω ΕΔΕ ΤΑΓΊΕΗ ἴαπι πη]εῖ ἀοθᾶς νιης ετ ἵη Οἵαζα ἥηβμα εχει 

αἰταῖς, ας Ποπαϊπα ίσα, Ἰοαε]ήπιο ΟπιεΓαο φίτο ἀοέβκβπιο οἳ πωίας Πηριια βεπΏκππο, ({οΗΡ]τ οπίπι Νήνι 

Κότος, Ἔγκυτου, }7εΦεήιεης {γα) πο πμί ταπΗΠα Υοῦσπι ἡλαπι ἔπουτῃ {ζεἰίΕ; 4ΜΗΙΏ ὁἵ 19015 ἐπ οι 

αν 

ει 



-α 2 Γ΄ 
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ο ΡΕ ΗΕΚΟοῦ νοςσςεττο,ςξνΝ. 
{εσετῖ: ας ροτκΠπιήπι ομἱᾳ 2 ᾿ . - λος π: 41 Ε0 ΕἴΙ4ΠΙ π]ασ!ς εδῖ ταρτεπεπάεπάμ5 αιιοά εκ που αρἰθταπιπιαϊ5 1060 "τς 
Φθώος σἷὲν ΘἨδείδως ἄγαθῶν ἔγκοτος αἰὸνο ἔγει»' οοἱ]έραε» 'Ἔγκδτός ὁδν ἡ ἐπ]μονος ὀρὴ; εεποὮ απἰπαάνετῶς, ἔγκορον 
Ἡς ααἰεέθνυπι, ἴππσι ομήι [ΗρβαΒνο φίόνος. ο ΦΑΝ τς. σ, Σάδεῖ οπτεπι επάσπαι ορετα: οἴ-4ᾳ αἱ Ριιάαπι αἨ]ς νοσαΡι[1ς {ο σοΠΙΠΙΟΠΘβΙΟΟΙΕ, ας ππα αχ Ἠετοᾶοίο ἄῇε- 
14ΠζΗή5 Ὡς {ορτὰ {ηπε 1 τγρορταρβ1σίς εφ Ποπίδας, Ηρίαοπό ἔαπιση Ἠηι]ά οατοήε, Ῥι[ετήπα νατοτῖ Π0Υί αἲ- 
τοπίζατε (αἆ ποηπιΠ]α αιιοά ατίπες) 6απι αἡσοηία. κ Ἠὶ5 ος: ναιΌιπι διωΦθορέειλ ἵπ πος 0. 1 «3Ρ. 
πόλιν τε τὴν σὴν διαρπάζει» κο) χρήµωτα τῷ σὼ διαφθορέει. ΘΜ2Ώινί5 επίπα ΡΗπ1ο α{ρεξζα γιάατῖ Ῥο 

98, Ιθ009 : : 
σµϊτ νοδιΠι 

Ἱδτιά διαφόορέει πάπήῖ Ῥόδίς (ὓε εκ ποηῖπε διαΦθορὸ ΕλάαΠα) ἵπ1ος. Πετοάοτὶ {οι]ο ἵπ ια ΕΕ» ΜΙΝ να 
ἀϊδ]]α ε5ε, ας «ποπ ποσεᾶῖτ αιιοά ἵπ Νας, οχοπιρ], ΠΟΠ διθθορέει [εὰ διωφορέει Ἱερίαιτ. Οιοὰ Πᾳ8ἱ5 ολ ' 
εχεπιρ]ηπα αοταί εοᾷσπι ε {οΠρίοίε, ν]άε]ίσει νῃ» το, ΕΧΙΓΕΙΠΟ»  διαφβορεύμενος ὑπὸ κωνῶν' ἵ8 εκ Ίπς ΑνΑί-2 
191 ΡαΤΙΘΙ Ιπ νετ, οχεπιρ]. ΠΟΠ διαφῥορεύμενος» {οᾷ διαφορεύμενος ]εσὶ.. Ἠνις αμτοπι νετοὶ 1πυς πα οὔρτι” 
πἹετα ν]άείησ νο]]δίο Ἡοταβις Γαπο ΠΠ οπιπίπο τε[ροπάσηῖο, ΟΗ1πι ἀῑχίε, «Ρο ἑπ[έρυίία Ιοηῦά ο, 7εΠὲ 11. 

/ Μο Α Πε] 41Ηπ1 ὑποθέμενος αριά Ώαπό Γοτίρίοτοπι Ἠαβοαπιις 1. το7. υδί {οτῖρεπι δε, ὑποθέμεο. κ ο 
µάρῶν τοῖσι ὀνειροπόλοισι τὸ ἐνύπνων, ποι ἀμδίτο αμῖπ ναι, οχεπιρ]. {εοιΙ οροττεαξ» οκ απΙρη5 οπμοίρπΠι ὄδε 

ὑποθεμθθν' 
ε ν 9 ἦ 3 . 9 ΄ ᾿ 9 ν αγ } ὑπερύέμενος ΡΙΟ ὑποδέμενος» Ίπ εο απ Ἠηπο ποη πιβσπο {πιοτνα]]ο-ο, τοῦ. Γη ΕΗΣ» δὸν δὲ τοῦτο, καὶ οὰ θά, 

ενα) τοῖσι ὀγειροπόλοισι. ΊΝαΠι ἵῃ 
ϊς εκ νοε, εχεπρ]. αά{σήρταπι πηατρ]η] Ιπνοπίταπι ὑπερθέμενος» πια]αί Ἠμίς Ίουμπα ΗήΗ5 ἆαἴε. πο 
Γιάηπα Ἠϊς Εξ ποη ἁτιὈίτο 
ροπὀλοίσι. Ἠπιιὰ εΠΙΤη ἀποῖτο απ παπά αΠαμάο αα1Ώ εκ Ἱπουγίη εοπΏρετῖε ιἱ 11 εὔῖαΠι ΡΙΕΟέάΕΠΗ ! δυαῖ Πτα οκ Ἡκάεπι νειεήοις Ηεῖ Π]α Ἰεδηοπίς ἀῑνοσβιαν πρῃ εδ[οε, 8ο ἵῃ χο ({οΏρεις απἴεη ἐτ 1θδο το η πππης νετι(αίεπι τα {5 {εταῃς) αεπὰ Ρο[οΓΙΟΙ {Π πιαϊρΊπε {0 αρροῄτιίπι παῦευαι. Α 
το ϱΙΙάεπ1 Ιος0 ὑποθέμενος » 
(ταπι Εχοπηρ]ατ2 αποά ν]αΙκβπι Ῥτο Τ]ο ὑπερθέμενος Ἱαθοτοι Ἰᾷσπι Π]]ιά ὑποθέμενος» 40 

ο ομα οπο, ΗΛ [ρευτη θΓαἳ: ΡΠΙΟΠΙ ΕΟΠΠΟΠΕ ΄πΊεα πο πηῖπης Ἠϊς ααπι Π]ίςο ὑπερθέμενος {οἙρΕΗΤΗ 4 αυτεῖἩ 
: " : - ντο ι ι μα ᾗ τσι ὀεί” απΙΠ εἴ ΡΠΙοΤε Τασίεπά πα Ίοσο Βιστίε, {οηρεπάο», ὑπερθέμενος δὲ τῶν μόνον ταν ΐ 

εσάήο Αἰάΐπα 1η ΡΟ”,
 

. : ο / . . ὠδ ον - ηί , βΗςίε τερεῖ- αἴ 11 ΡοΠεΓΙΟΓ6 ὑπερθέμενος ποὺίς αχ] Ὀοτ, Ηδιηε εἰ Ίος ΕΙ Ἴδμμο πιοιναϊο. 
λα. ο τρ νοθας Ῥταςερίετας. ΟΠοΓ/ΗΠΙ ταπι πι] τε οβοηόσπι, α 11 νεγππη]α {Πτ ασ ἆαπα νοσβθμ]ᾶ» ΜΗΝ. 

ὁαεῖος΄ εγαξ) πίτα ἵΏ α]ίῃ 
ου Πρπ]ΠοαΏοπεπι αὖα ρ]ετίφαιια Ιοέοτίδίις ἵπ[ο]σῃς γΙάερατή., αῦ ΕΟΤΙΠΙ αμα (πἰπΙ ΠΕ η 

ν. . ο «ο αν . 
- . . . . ι 

αμθπι τὴς εδε τ΄ πἰπηχῦπι ἠσπίβοατο νοίσπς, σοιηπμηίσλτς αιΙἁρίαπα α[σιί: 60 πιοᾶο 410. τπἩμΙσατα αφ] αἳ, ἀιιοὰ 
ἀοτις (πᾳὕ απ) ἵτα ορί 4ΠΌΓ (15, πο Πο {ῃ ἱοσο.. Ἡ ἀπορας (αῑτεπι επιις αϊάαπι εχ(ζαῖ» 

{ οεἴετίβ α΄ 

με) ναινο ὑπερτίῤεοθαι 1 μμ. ἱζε8) «μας Π08 τά 
ἵτα ΕΧΡΟΠΙΠΙΗ η Ππιμ] εἶης Πιρετ εὁ οοπβΠηπι αμάίτο οιρίπυ». 1ρρὸ μα. | αξ, ἐπεί τε δὲ ὑμυ ον 

ΠΗβία, Ἠηπό οΗαπῃ αριιά {οΠρίοταπι, Φεᾷ αιῖς ( 

Φ - 25 / 2 ς , , ο ἵ ᾿ ιο δή ἐρ πλεύγας ἐδύκεε, καὶ ἐμοὶ ὑπερέβεσθε, ἢ ποιέωμεν σήμερον, ὅτο. ὈΡί ἱπιατρῖεδ ΠΟΠ ος Ίηπς Ιοευπι εά Φειοηίσηη [01 μι αἆ ῥ]ωγες γεΓἐγοη ή. οἱ πο σ)οἐῥο)λι ή. Ὦϊσεῃμς αἴ6Π1, ΠΟΠ οπιπίΠΟ. ΠΙὰ 3ῦ ἐο αρία τε(α μπα, ος 
οἱσηίῇῄόατα οΠΙΠ νο]α(ε : τοι ον Ἑληητὰν ας μή Ὀ5 ἵ «16 αώμιθε] οί 

Θ ο]Η1 5. οἱ πε αἰθίῥεμ ζωη 1 οὐΗ//1ήη ΑΠοπιί πο ἀπδίαπι εδε αὐίπ ΡοΠμδ» νι ' . . ιό ΕΝ 4 : άν . : Ἴ ν - ΄ 1 ο Ἂ κ. ος Ν : λλύΡ ἐν 

{64/41 ἀῑσετα ἀθριμεῖς, ΑΙτοι αμἳεΠ] Ίοσμς εδ Ἠϊς, εκ Π5. τῃ, ς, ιτ. εἰ μέν τοι ὑπερσία ο ἐς αμοά αΗδ1 

να -σρ θα ῥομάμ. ΏΙΟΘΗΝ ημίεπὶς ΠΟΠ. Ίππο] ἡρληεαῖν αάάο» ἀππηπιοάο νοιῦα {ο απῖοιι π]ες, οἱ -1ο ἁἰδεμάη» τες Ὃῖ ο να 
ο πο” 

΄ σεῦ» οὐκ ὤν µε περιεῖδες᾽ νῦν ὃ ἐπ᾽ ἐμεωύτοῦ βαλλόμενοῦ» ἔπρηξα. ὈὈί ἱπίειρτος αΠάΕΠΙ απΙπΙ4ΑΝΙ ια πμ λα ΣΠ]πιαάνεΓίστε ΠΟΠ ροίΙεταξ: ΥιάεΙ]σεῖ ὑπερτιῤέναι (ΠΛΠ] 4ατε {οἶεατ) αςίὮ 

, 

Ἱ]ς νους αέῆῖνα υείτατ» α πάπα Ροῦ8 Ρᾶδ μν μα ο ος εκ τν ς 3 8 ἳ ο ασ Ἡ αν ΜΗ ρς 
αμοά 1. 1Η1ΠΙ ή έζαγε ἀῑουηϊ, [δε αιτδπι ππῖηις παίτοί Πξιαπα νετθὶ ὑπερτίλεσθα ομδά νεῖ- ΓαΠ{ΗΠΥ πονΠὴ 6 πΙτΗτα νίβιπῃ ΠΗΡίε, {εᾷ εἴίαπι παεπά! {ΠΠρθόταπι {οτίριηταπα παιδία» 106. τσ ο ῇ Ὄνηο ΥεΙ-. 

εθηι πποθμς ἀμασίῤεμαι ἄμυπι ἁριιᾷ φἄςπάμτα Ἰήβοηίομπι ΠρηΠομείοπουι Ίβαπι. Ῥάδοτοε, ἠπΙςηβ τη ὠναθὲ πε; (πεπιπάπιοάιμῃ εξ ὑπερτίθεσθαι ης νη]δο ή πι Ἠαρει, Ίαπι νεο ες αμιήπι αριιά ΔΡΡΙΑΙ Ἐν ποσα, ορ Χεκελευσμέγο,» {οπατει 7έευ0ς076. 
10 περ λνὰ ης αἆ πιεηοΠσπη «ἰνεγβταής Ἰοέοπυπι Τοᾶσηπι, {οἱόπάυπη 6δε, Ποιι {η ριεοεάεηίε ΙΕ αρ μα ͵ ΠΡΕΗΠΙ Τη ϱΜΙδιΙκάθηι βκ [ο ἀῑκῖ ὑποίέμενος, Ἱω ἴ]ωη ἵα 6ο Ἠθγοάοῖί ἆό 41ο Πμπο 4ρἱΕΗΣ αἱ 

ο οθήιτὸ 
{ει γεἰγαᾶαγε, ἱπίοιρτες 4{/ργγε το ἁ]άϊε, Πῖ ἵῃ Αηποιηηοηιοι. Ν. 

Ἀπ1 Εκ ἸΠΟ ππαπμ{οτῖρέο σοάἶος αΡεπηις, εξ 611 α]ά έπη να]άο παίταπα, νἰάε]ίσεῖ ὑπεραίρεσθε απ μ, ἀεζοπιπιοβατε Ἱεέτου νε]ξ, να]άὁ ΠΠ Ἱπρεπίαπα» εξ αιΙᾶσπι βηβτα, Εροι. ΠΙΝΕΙ Ο ἴ(φα :ΝΗΠΕ νετο:ες [ος] 1η ααἴρις οοπΗσϊδ[ε 1ᾷοπι νἱάεπιια, ΊΝες ἀιοίτο αιήΠ. οοτηπι Πε 6 σας δα . ς : . η, 214 ῤήτι νι ἳ κ ν ὁ » ͵ 7 . . να, Υ. πρ. 05. 5. καὶ διωπλεύσοντος τὸν βἶον εὖ. δηήρίοος οπίπι 6 1εξτοτῖρις αεπιρίαπα, εἰ 1 πιεί 
[πηταδίε, Ατο εορΊταπᾶ πα 

άν α ξήσῶητος Του. ΙΟ). ΟΠΠ 6 τς ιο. : 159, δι2ΛΑΣ ιό 4ρποτα Ιεέτοτί, ΝΙάεραιας, νοσεπὶ ΠΙαπῃ διαπλεύσαντος ἵῃ Ἠππς αιαπι πιητρίη{ αά{οτῖρίαπι ΥΙάδ ς ΕΠ] {οΠρίΟ- 
εἴαῖ» Ἡείοάοίηπι Παῦογο Ποπηῦ]α εἰκποᾶ1», εἲ απ απάτη 1η 8 ντα ίαση «ἐπ; ποις νετβό, πητη εξ Ρ]αδᾳαπῃ πίτα νΙάεῖ φὐθαπε, θδ[5 ταπΊεΗ [ιήροέξα ποῃ ἀεβθλαι.. Δά Π0ς- ηοη πυς- μμ ος. ν σα λος ι 2.9 άν ον ον ης ηοὰ σερ, τα]επι εἴτς η{απῃ αριἆ Ἠηπο 1ρδίη αππιαάνεττϊς{ε πΙΗ! ν]άσος: 8 ρε 

ο ας. δι [μα ο σπάσει μίμς τας εκειηρ]ηπα» {Αἱζοπι ποῃ παῖπις ααπιίτα ρα ας ο τό ορ Ἱεριιν, νιάε]ίσει ΠΠ, 125. πῶς οὖκ ἐξέπλωσας τῶν Φρενῶν», σεωύτον διαφος 
ποδιά αἩ Π]μα, ἂς Ἰητοτργειατίοπα νοσυπα Πειοᾷοι]) ἐκπλῶσαι τῶν Φρενῶν Εδί 0ε [α 13 

ὴ ὢο ες Ἆνο επλωσως τε[ρ]ςἵαπας, ΑΠοοιῖ, ρια/{εητίς Πρηϊβσατίο αΠοιδί ΏαπΠο 309 ρ εατ 96 [σε Πες αε]ίοί, 

Να (ος ο τρ 

ὡς δ
η, - ο

: | 

ὃν τ
ν επ 

« 2 Εεί νε] Ῥτον]ας, Ώε ΥΊΟΗΙΟ οκζγο. νε]; ο 71οΗ/, Λυτ οΙεραπΠδ» 2: ἐχ[γ6. ( ' Ρατ μμκ κ νὰ αριφ 3 : - ἴμς μί ἱ Θποά Π γέιρηπι νεινο τεάάστας»  ιοίε επαὈ]θαγέ» ἨΒΙΠΙ ἐκπλῶσαι τῶν Φρενῶν» 49 πει (οήρεες 3ΗΤΕΠΙ ἐκπλῶσρι Ὦτο ἐκμλεῦσωι Πος΄ ἀμοῖτο απ Ῥτο 1]]ο διωπλεύσαντος Ἐετοάοιις διωπλώσώντο ῷᾳᾷ 4ᾳ Ώαο αριιά 1]ηπι {οπρίητα ἱποοπβαπα ἂϊ ος Ὃ ος αμα ΙΟΠΙΡΙΗΤΩ Ἰηζοη[ηπίῖα ἀἰσοπάιπα Ίη {οΙσῃΗ δις αρίς ο « μαρμλώ ας ΦυΠΕ αμέεῃ] 4μσάηπι ]οηεπάϊ αὔποτα αμ1ρης νετρα αλ ήῥόηι ης να]άς ο (ργα(ετάπι αὰ (ο βοπο οχι. 41μπετ) εξ Ίτα αῑς 
ΡίαΠηπι, Ποτηπ] ΠΠΗΠΙ οςε 

επι ΠΕ 1 ' νο : 3 6 ἀἱδιεππηπι εξ ποάο Ἠος πποάο Ἰ]μά νοτῦιπῃ 16 οκ[ᾷ πα] ἵτωπα νἱάσαπι», πο ΠΗ τι 
ὤεικῇῃ περισπεῖν 6ΙΙπι αοςι/ηΠνο Ῥο[ίοπα., οἳ ἰπτογά πι. τρώς Ζ ὦρ ὠρή αΩΙΗ κκ Ρεπετῖ αάΙδείατ, Ας Πὸ, 12. 115, Ἱερίπιης αιμάεπι» τὸν Το απο περισπεῖν» Ίπα Παπ εῴΙῆοπε: {εὰ ρ8Π]ο απτα, 6, ριωζσᾷ, ἠδί παδας ή άεπι, τρως ο μτής, πέρεδι ε Αἰάΐπα Ἱερίτησ περίεπε" πἲ πε ῥέσπε 6 Νε. οΧεπηρΙ, θ8ί {μπήρευπι,  96ά ἵηπιοη ΙΠίτο ιο μαρεπιυρ ὅτε τας πρὀτέρον καὶ ὑπὸ Παιόνων τρ/φέως. αιιοά οί 4 περιέποµαι. ()Ηἱῃος] ΘΑ ΜΟΝΗ ων 

περιέψεσθαι. μι ασμα, κ να πριν μμ η μὲ «Λο {πτ 6 ἀῑνογίῖς ]οξΗοῃῖδιις ΠΟΠΠΠ]]2 ας» Ταά πο ΤΠ Ίοσο αμποϊαπΗ» τε νοµαίοι να ο ισν ο οἳ 3 πὸς Πο. τα, 6. « 

. δαπε ἀθπίφμς 

: 99. Ίο6ο. νόµοισι δὲ τοιρῖρδε λέγονται γρᾶσθαι, Ἠπῦες οκ νος. οὖᾷ, νομοίασι Ρο 
πας ἀῑνοιία αρ νὰ Ποπὶς {6 οῇστι, ́  αν ος - ς πι 
μον ΕΙ Ἰεζζῖοπες ποππι]]ω πιατοῖπὶ αἁ{οείρία., αἩσ ϱείππσηαο ος(ο νἰάεπα 
ἴοχια {1ης νἱάεαπεης οε[ νοσηδι]α αὖσο πιαγοηῖ ἐχροβτίοπίδ Ίοςο αά[επρις 4 : 

ση 

πορίαήι ΜεΙο νο αάΙση : ΑΙ 
ἷ . ως τες 3ῇ. νε οἵ, 

Ρίυπῃ ποῦίς Γιρροη] 1 ὅδ, υ0ἱ το εὐθηνίᾳ' πιαϊρῖπ{ αά{οτιρέαπι εδ εὐεσο, παπα Πιά ο τρ νοηβαό τυίν Ρίυπα πιατρ]Πϊ, πά εχροπεπάιιπι | ΦυΠῖ Ν6ΙΟ εἰ ποπημ]]ᾳ Ιεξῖοπες., αρ αιἰαπινίς 1ΠΕΙΙ{ο {ΠΗρεέμα α.τα ψιάεαητῦσΓ» ΤΕΕ ο μα Ώρῃ 11Πο ΙΠ ἶοσο Ιεσμπτης, 
οθηπ ἀεπίιιςο οτ αμα ἆαπα εκ 15 ΙοδΗοπίρης αξ, «η μπι Ρατ {6 πιΠΙο πάπήτά πιοάο 46 
πάϊπνεπτµτ (Ίος απίοπῃ Πτ αυ] ἴῃ Πο οπιοπάαμ(ο) ο 
11 ἴεχίῃ Γη: τεαΙρίαητατ. θεά Που 11 πιεῖ ΑηποιιΠοηίρης αἰμαπάο (ἀ9ο Ενεπτε) ΕΧΕΙ" . 

6ΙάΠΙ 
ςὉτ αμτοπ] ἰπίστίπῃ ἱπτο]]ίρας Ιοάϊοι ααπίο πσσυταΠι]ς 1ῃ Ίας οάϊποπε ΠιεΓί{ 3 ΠΠ ΕΠΙΕΠ 

μά εὐεσο, εἴ εκ πιαταίπε (με Πε) ἵπ οοΠΙοΧΤΙΠΙ ἱπερασια 1] 

Έκ Π]ς εσι νετριπα προςΊναι ΡΙΟ παρωςῆναι. απεν Ἡ Αθ 
α τι ν τρ . { 15 ἃη Ίρης {υπὲ αὐα- πιαρῖς ας {11ζεπ1 ΠΟΠ τος ρ]απυΠι [ 

ο ριρᾷς 
η ΠπιθΡΙς ἀπ Να πάἰεἶμηὶ 

κκ ως θεα : ος 2 Ιοῦ15 1 |» 
Πο. Πα 1η Ρεῖοσα, Ύυᾷ 11 τγρορταρΗίδ Ρῖο εχοπιρ]ατ Βΐτ: ππᾶσπυτα πιαϊοτς 18 βεευσνς οί { η 

31 ἵς μα Ῥήσηα τοῦς ΗΌτι ροτ]οᾷο Ἠαρας. ΜΑΡΙ ἴάπιοῃ Ίηβαπε οχοπηρ]ηπῃ οσσὕσιος, Ην. 1” ατα, [οὰ Αρη ῥρι ο ΡτεταΠοπεπι {οημοτίς, ας {οτπα Ιοσυπὰ αξτθητς οπή αιαδίς, Ἠετοάοτιπι ΠΌἱ που ο00ὲ 5 Τὸ πιο ος. «Ῥαβηατε, ἄϊσετο σοροις. Έως απΊ νετδα, ἵῃ Π]η ωπι οε]ευτί Ἠ]Ποτία ἆά 6απάαμία πιβ)” Δέε” 
ηχο : ; 1 . 8 . αι 3 κω Ν. δ 3 ον, . ο λ 4 ο ΙΒ 1138 Ῥυ]ομττηάίπε; μαθοῦσω δὲ τὸ ποιηθὲν ἐκ τοῦ ὠνδρὸὺς., οὔτε ὠνέβωσεν αἰσχυνέεῖσα οὔτε ἔδοξε 6 ε υήᾖα 

1 ο) 

1εΏΙ18 γαῖ]α Ἱτα νο λος : “ / Πέ, ἡ 1: : ΨετΏτ, Εχρο  αἰ ία α Όἱγο φ]ά αδιὴι οτ/ο{, ΠεζΗό γα ρΗάοτέ ἐποΠΗΡΗ{2. ' 7 : 2 νι μα ο μα λατ τν ἐκ το, ΚΠπρε. Οπῖὰ (τορόῃάσυυπε Ἠ]ς Ρ]επαπε } Ρεοσαίυπι 4 αἡ ἀῑσί ῥοιεότὸ ΝοπΏε μαβοῦσβὄνε ον ον 
ἡρπίβοητ 14 ἀμοά Ἀρμα ο Ἱερίεις  ά οἷαίο α υίγο, Ίνα, ϱ αἱ ΕΝ νήγο, (εΕἴΕ» μαρυση 3Ν. ποῦ 
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ΈΣΧ Ἡ δΤΕΡΗΑΝΙΤΚπΟΙΕΟ6ΟΜ. οἳ 
ΠΟΠ ανά βρπίῄεατε Ρροῖεςί: {εὰ ἀἶσοο τερΏςπατε Ἠος Ῥτοηίς ΠΗ πι Ῥε]]ῶ ἀἰαπιυ]αποπῇ ἀρεῖας, αυ. ῖς οατὰ 
ναιοίς ἀα[οπδίτηχς οὔτε ἔδοξε µοφέειν, εἴ αμαπά αὔηπα {π εά ρειαηββίει» εαπυτς ος ἵς αῑεπι εχ ἑᾳ {ρογηρας 

«οχίτίς, Φεᾷ αι ἴαπλοπ αλα ]ουί 1α5 εχεορίτατί Ἱπτεπρτεϊαξίο ροτεδῖς ΑΠαπι πΙΠΙ]οπΙης εχοορίεηπάαπι ο-{ς 
αἷο: Ίθο ΠΕΠ αίαπι (πιεο αήἁαπι 1άϊείο) εκοορ]ατ Ῥοδίε αὔαπι πο» αἩσε α τπε πηατρὶπῖ Ε5τ πά{οτίρτα 
{ευ 15 απήιαζυεγεή; φμοά-α υἱγο [α8μήρ εγαϊι «θεά τὰ (ἀῑσες [οταδ{ε) 19 Ἱπτετργειαπάο, ῥρταροβΗοπείη ἐκ ουπὰ 
ποιηθὲν Ἱμηρῖς, ῥεηπᾶς αο[ ἀἰδιπι ε5[εῖ πομιθὲν ὑπὸ τοῦ ὠνδρός. «ΔίαΠε Ρ]αΠε ΠονΙΙΑ 1η α’ασὰ Ππρυα Ίος οδίε 
ατθίαος,. Ατ εσο, αμἰάφίὰ εί ετ ρ]πιίς {ογίαςίο ας ἵπ εα. πονμπα εί» ΠΙΠΙ πονίπη εδ[ε περο: αἴημε 
α4εο τα]ΐ5 Ηϊ1 ρυπροβιοπ]ς Ἠαίμς εχεπρία ΠΡί Ίαπι πυπο ἆπο, 4πορις 6 Ἰουῖδ» εεᾷο. πι εεε, εχ ερᾷ, 
Πο. 1, ο. 97. εἴ τί οἳ κεχαρισµένον ἐξ αὐτοῦ ἐδωρήόη. Α]ἴετ αὐτεπι ἱεβίτατ εοᾷ. Π5. απ» 6, 114. Πο Ρτοςἱ αὓ 
1Π]Εῖο. οὐ φὰρ δὴ ἐποίήσε τὸ προςωχθὲν ἐκ τοῦ Ἱκύρου. Απιπαάνοτη αυίοπα ος Ώοπεια, Πετοᾶοῖί ΠπΙταΠοΠε», ᾱ- 
Ιαιιοείος Ίας Ριροβήοποα Ίτα οδ{α υ{άπι. Ίαπα οοπβάετα Ἰεξτου απΠαΏτιήπΙ ασζοῦεΠῃ Ἱπάπσαε Ππτεγά πα {ρΠογαἴς 
ἴπ ρατνα ραµίσ]α οχιγαοτάμασίας (ας 1τα «σαπι) Ηᾳς, Ῥεά Ηρεῖ οὔίτε εἴ αῑιά ἆᾳ 115 αδο ἵη εοάστη (1 
τοι) {οουΙΠΕΗΥ Ίοσο αἀάετο. Οὐπα ἀβίτατ Ίσο ΓΠΠρυΠραΠΤΗΣ» οὔτε ἄνέβωσεν αἰσχυνθεῖσω, εἲ Ίος ἵτα ΝεΤΩΗ- 
ανα Μαϊα, πεζμε ῥγά ῥήάογο οκο]ααυἰ{, αὐαί ραάοι ε[ῄσετε ἀερυεηήτ ατ εκοΙαπατεῖ: ερου αι] απ αἲ- 
αὐς φάθο οοπτγασΊαπ1, 68ο ν]άεο ΠιΕΠΙΕΙΠΙ ἨειοβοὮ» Ιἴα ΕΠΙ οχρτεςῇ πέζηε ἐπεἰασυ]Σο ἱροί6 ῥμάογε ΤείεΗ: 
ἑω. Ουποῦαπι, τε ]εδτοτί Ἠαηο αξία πποητεπι Ἠετοβοιί Πα ΙηΦΙζητέΠι» 1Πτετ ὄνέβωσεν εἴ αἰσχυνθεῖσων ἸΠζετρι- 
ποπεΙη Ρο[Η. Π]α απἴοπι νειρα» οὔτε ἔδεξε µαθέεν» αι εξ, πεζιε ο] εὲ ῥεγεερ/ε, Ππα]ΗΙδίεΠΙ οἱ Υετ- 
Ώρίος, πεζεε υἱ[ῶ ετί ασ (υεγαή/ὲ: Δε πέήμε γα | ΣΩ αμηαάυεΡΡΗ/ε: Ἠϊ μό πηατρ]ηί α Πε οι ρι 
εεάεπεῖδιις αά{εΠρίυπη. ο : το 

Αἴία οχοπηρ]α πηαϊοης 1π Ίας Ροβοτίοη εάϊῆοπα ποζηταποπῖς (εξ αιήάεπα ποππα]]α Ἠαιιά πήπις Εοτίας{ὲ 1Πῇ- 
σα). ἴτοα οπιοπάατίοπθς ἹπτοτρισιαΠοπίδ Ναἰ]ὰ. ἵρδεπισε εἀϊάοπεπι σης ομπι αἰτεζα ζοΠ{6ΓΕηδ» οί αηποῖα: 

-1ἶοπος Ίπους Ίσρεῃς, Ἰπνοπῖας: αἴαμο ἵπ ἠδάείι ρἱαΠπΙαταπι εἶις επιεπάα Ποπ πιατρ]πί αά{οΠρίατηπα (αὐα- 
τΗΠ] ρ]στηδηυο εί ργ]οτ οἀϊξῖο Ἠαριῖς) ασ αμοφί ἀπρίταΠοπεια ΠὈὶ πιονεΓο Ῥοδίεπε, ΤεάάΕΠΗΣ. ο] νεζο 
εἳ ας αὐδιιδάαπα ασ 1η ἔρρα Ἠετοάσεῖ ἀῑέῆοπε (νυ]σο τοχέευπ νοσαπιυς) να] επιεπάαία {μητ. ναι νιἀεπιί ἐ- 
πιοπζσηάα» ἰπ 1]]]ς ἀῑσίετοτωτ. Ώς οπιεπάαΠοπῖρυ5 αὔτεπι ἸοᾳμοΥ (να 15, αὖας Ίαπι ΡΠΙΟ εάΙο οχλήοηήτ {νδ 
6 αὐας Ίδία πύπο εχμ]ροῖ,  Επεπάαϊα Ροϊτο {μετηπτ εκ νετετίς αιϊάεπι οχεπιρ]ατίς αμτοπίαῖς ῥ]ΙΠ]α » νο] 
Ῥοβίς ψαίστιπι οχοπιρ]ατίή (παπα τατο αΌδαμε ἁποτυπῃ {α]τεπι οοπ/εΠ{Ἡ 14 βιοετε μα πι 118) ΝΕΤΗΠΙ ας ἨΠΙ8 
ΙΠΙΟΙΦΗΠΙ Ίοσμς εχ. οοΠαΠοπε ΠΠ. α1δ. ο 6ΠΙΠΙ Πο. πο εαρ. 46. ἐς "Αβας Ῥτο ἐς Σάβως» 3ο 6 Ίοσο: 6 

Π0, Ἡ, οπρ. 4ο. Ρίο τσι τεροβταπα τῇ Ἴσι Ώήτ, 31ο Ιῆάεπι ο Ίοσο. ΙΙοῖτητ αΗτεπῃ Ἴσι ρτο ᾿Ισίο, Νοτπι 
εί ουεθάαπι (ας ποῃ ραζῦ {οΓἱα5ΙΕ) επποπάατίοπες οοπ]εέτιτα]ες 1Η 1116 απποϊαΙοπΙρης ῬτοροπέπτΙς: 6 αιΙάείὰ 
ποπημ]]α. αὖπ πονα ΕΠάΠΙ νοσθδι]α Ἠετοάοίο ἀαδιπε: (πονα νοςο οὐ αηῖεα αριά Ἠ]ηπι ηοῃ εοπιραΓεβαηέ 1Π 

ο 1λς οὐ δάπατη οοπιρατεῦαπῖ εχεπηρ]α] ος) εχ. αὐδις {Πέ ὤλλογγώσας εἴ δεσποσυνόµενού’ Γεὰ ἂᾳ 11ο αὐ- 
ἆθπι ὠλλογνώσας νὶχ υ]]α ἀπριαπο τεμπα ίση. αἵ 46 Ίος δεσπὀσυνόμενον το]παι ποῖαί ἀπρίταξίοπεπι Ώε6οτ. 

Ἐαροπαιης αὐίοπι Ίος δεσποσυόµενον το διεσπασµένο, αισά Ἱερίτηχ Πρ. 1» 6, 59, Ιπίίο, ααἰαπότυτα ρατΏοῖ; 

Ρίο κωτεχόμενον ΙπιετροΠίο ρατήσμ] κα) νἰπευ]ο. 11η νέετο ΕΧ. Ῥ]ηίαίσΠο αἴφιε αἰῆδ» αμ Ίοσο8 Ἠυ]ης {οχ]- 

εοτῖς οἵσπτ» επιεπάαΏοπες 4ΕρΙΟΠΙΕΗΤΗΣ. Ηοτίῃ αΗζεπῃ 1π Π“ΊΠΕΤΟ εί Ἐαβαιπίης {118 τηπ1 1η Ηοιπεση » έωπι 

Ἱπ Ὠϊοπνῇί ἆς Ατά οἵρῖς ροδηιαΏιπη εοπιπιεητασ]1δ. ΟλΗπεῖαπι ΕΧ 1ρ50 Ιπίετρτετε Νάμα ποπΠμ]Ι εἰποπάαΠο- 

πος Πμπεπευς: αιτία ἔα]ος Γαπῖ ποπ] ης αποά ἵπ ποβτα Ἰεζῆοπε αΗππιατασ, 1ά Ιεᾶίο εἶ5 ηερει» ΔΕ νἰ- 

γα νοτία. να. Ὃ ο νι σκοςς μον 

πιοὰ νονο πἁ ααπι {οΠριυτα ἱποοπβαπτίαπι αἴήπες, ἄε αὖα πι νετυα {αεἴητηπι Ῥγοπηῇ» (υπάξ πἰπίτυπα Πέ 

ης ἁπάσπι νοσαδι]α ποὮ πρίαια οαπι Πτίοτ αὖξ Πττετατυπα ππμΤατίοΠεπα ΠαΡεαπε, αὐαπι αἴθ]εστς Ἰοηπίεα ῬοίοΙε 

αμξ Ῥοΐσετο νΙάστισ} εαπι ἹποοπαΠΠαπ] ΠΟΠ Πειοᾶοτο {εὰ ΠργαΠής. ἀΙαΙεεΕ αια Τ1ε αὔσητ, {ρε ουΗνΗσει- 

ἴραδ, Ἱπιρυταπάσπα Ό5/5 αἱο: απὲ οετία ποππιη]15 απί αἱουδί νοσυπα» ας Ἰοπίες {αΠρΏς εἴρητ, {εΠρευζαπι ἃ ΠΠ: 
συα οοπηπιηπή τεσερίαη ΠΠΑΤΡΙΠΙ αρρο[μήδίεπω Ὁς επίπι ἃ ἹΠεπΏσΠε νεΙΡΙ ἐκπλῶσαι (αμοά {ειπιοπῖς Ἠη]μ8 

οζσαβοπαπα παϊμί τα με) ἱπί μπα {πππαπα, αὐῑς οτεᾶαε Πεγοβοτηπι ἵξα Ιποσπίαπίεπι ΠήδίΕ» Πὲ π]οᾷο πλῶσαί» 3ξ 
ἐκπλῶσαι, πι ἀποπλῶσαι», ἨΟΔΟ πλεῦσαι, Νε ἐκπλεῦσαι, Νε] ἀποπλεῦσαι ἀῑσατεῖ ξ Δίαιε, ως 4ε ας ἴρεα 15 
ἴσα ῳ Ἰοηπί Ροίραπα» {π. εἴμδάεπῃ {ο νοςαρη]δ» αμ εἴἶαπι Πδάεπι, πποᾷῦ Πείεαπῃ Ἠ]απι ὦ πποᾷο ὁ Ἠα0ε- 

ππμς, Ἠάϊά οηἱ1 γρέωνται ππῖυπι» {εὰ χρέοντοι εἴαπι Ἱερίεατ: ΙΗάεππαμε δὀρέωντες Εξ ὀρέοντες" αμα 1π» 127. ος, 

τν, 195, Λο {πια (ΠΙΕΙ ἃ- ΟοπΙΠίπο {οηρί» 10Π86 ὁρέω Ῥτο ὁράω» Ιήάεππᾳθ ἐχρέοντο Ρο ἐχβώοντο ἀῑςετεν 

(ἠποβαπα πιοάο Ίσο Πτίοτα α. Πιοάο ή» ἵπ πο εοδεΠιαΙα νετρο οσσυσίε, πᾶπι εἳ χρῶσθοι οἳ πρῆσθαι Ἱεβίτιχ. 

φ]ο ἐωρῶτο εἳ ἐχρῆτο. Ας ο ΙΔΠΙΝΙ6 θεήσασθαι εἴ θεήσεωι ΙΟ ῥεάσασθαι οἳ θεάσεαι Τοπρεμία Πε» ουπι αἨρὶ
 ουπη τ. 

Ὁ, Ἰεάσπιαῖε θεήσώμμείοε, ΠΟΠ θεάσωμενος, 1» 539- 1ΕΕΙΗ αΗΡ1 Αξιοθέητον Ῥτο. ἀξιοέωτον. απΗππααε 1η Ἠΐ5 ποη αἲα 

Πε πιπταΠο αΏαπι Ποιο ὁ ἵπ ή, ἵπΠΕΗ ἐθηῆτο, ΠΟΠ ἐθεῆτο» αΠουδί ποίῖς {9 οσμᾗ5 ο Ἐγε, πηηταΙο εὔίαπη ε1π γη. 
ΆΑιαιο. τξ η ππεπίοπα πιμταθοπίς Ἡπετα α ΤΠ Παπ ππαΗζαΠ] Ὃ η μέγαύος ρτο μἐγεύοο τος ]οεΙ πορίς εκ- 

ήρόσπε, εοάεπιᾳήε πποάο αομοί ὑπερμεγάθεας Ρτο ὑπερμεγέθεως εραπ]ηθ: ΤάπΊεῃ εἰ μέγεθος 1οσἱ5 αἨαος {οσῖ- 

Ῥίυπα εδε: πτ 1. όο. δίο εἴαπι τῶμνω ἀῑσϊτ, Ρίο τέµνω, Νοσα]ί ὦ Ιοεῦπι νοςα]ῖς ε ΠΠΌμεπς: {84 Ώε Ίνῶς αΙῑ: 

ἀσπι πιπταίο ηοίαμε 1. 
μεσα ολ. Ἔρς 

α νοσα]ἱ σ.τε νεμίαιη αἆ ε, αυμπα πας Ιοηίοο πΠοΓς [οπή α Ῥηποίρίο αμοτηπάαπα νοζαῬυ]οσαπι «είς» 

ος ὀχεῖνος Ἱπτοί Πα ΡΟΠΑΤΗΥ» ΤωΠΩ σπα κεῖνος ΠοὮ ἐκεῖνος, 1οΏΊεΗπη Πτι ΤΑΙΠΕΠ ἐκεῖνος ος υπο αριά {Εετίρῖο- 

τοπ προ οσσιπῖε, Φΐς ΠΟΠ ΤΟΙΜΠ ὥρων Ῥτο ἑώρων, {εά εείαπι Ἠσο ἵβθυπ] ἑώρων αριὰ ουῖι Ἱερίπμς. Ας πε ὁρτὴ 
απάτη {ο ἑορτὴ εοπ{αΗΤΕΥ {οἩριαπι εδι, Ὀταιε Ίοᾳὐα1 ἂξ Ἡ5δ 4ὐοφμε 1ο6ίς ΠΌΙ σοπίτα Ἱπ{επτυξ πῶς νοςα[δ., 

Ῥγστοί ΤΠΟΤΕΙΙ Πηρυςο οοπιπιαπ]ς» {οἰσπάηπα Ε5ε, ΠΟΠ μήκανεώμενος ΤαηΤΗΤη {εᾷ μηχανώµενος εἴαπι» 1Εάεπιας 

ὥνται Ἰ6ρι. 
αλ πμα 

πας κ πἆ ληβοῃς, πιυίατῖ αὐ]άσπι ος απ νοσβίεπι η 4ῑςο Ἱπ αΠαπι: ]οπίοο πποτε: {εᾷ πε Ἠ]ο απάεπα 

οοπβαπθαπι {ινα παπι αυ ΠΠ ΝΟΧ νὸς ]οηῖσα ἀΙπ]εζτο αςΗρπαϊα Πε. “ΠΟΠ ΠἠΠΗς Πππεῃ νέδο» νε] νέα του 

νέας" αἴαπι νζα, Ίου νίας πριά εὖπι ἐδίε {οἩρεμπι νἰάεπιὴς. ΄Αό τὸ ἥσσων εἳ ἠσσωθῆναι 16ΡΙΠΙΗ5 εσσῶν Εἴ ἔσ- 

σωῆναι πηι]εῖς απϊάεπα 1π. Ιοείδ» (11 Ποια ἨΠο 1 εετ  αἰ]ησίπαϊης Ψα]ία Ἱπτειρτες» ας να» 19, εχ ρεπῖ- 

νο ρ]ατα]ί ἑσσύνων, ἀῑξχο το ἠσσόνων, ΤεοξΠῖ επῖτεῃ αμςς Εἴοι[0µες ἀἰσστεῖιτ) {εὰ Πο. ἵαπηςη 1η οπ]ηῖ- 

Όμς.. Ου ρτο οἶκεῖο {οηϊρί ἀερεαῖ οἴκήίος, ΤΑΊπεπ εἴ Π]μά Πητεά μπι οσευσ]ε, μία εΠΑΙΠ μαντεῖον Ῥτο 

μουτήϊ’ πος: {ο]ππι ὄτρεκηϊη, {εά εἰ ὠτρεκίη. Λίαυε αάθο 1ν, 33: ἀσφαλείήρ, ΏοἨ ὠσφαλήθῃς, Ἰασ]της, 

Δά νοσα]σπι ς αἰοά ατήῃαί, αΠοηδῖ πος 1Π 1ρδα Ίεα 1οπίσ ἀἰα]εδξ Γεγνατης. ναι Ἠσμά ὤΠτηπῃ εἶμὲν [6ὰ ἐσμὲν 
οσο αρηά εΗΠῃ Ἠαδεππις, Ἆο Ιπ]ήο Τοερβομοσές προκλήσεοον ΡΟ προκλήσιος» Ὠϊ αἰΙΟΙ κατωςάσίοο. Δον 4ΗΠὰ 

{ Ώερο 3δ Ιομίδυς Ἰη[εατης» νο]ηεῖ αμπή ξεῖνος ΡΤΟ ξένος ἀἰΟΙΗΤ. 1η οπιπῖοῦς ΤΩΠΙΕΠ. οἱηαπιοά νοσαδας 1 {1 
Ἁπῃ ποπ νΙάεπι!ς,  ΟυΠπιαπο νἱοϊσµπι 1ῃ πιυ]ής ἀσταπαζυτ εν νε]υᾶ 1ῃ ἐπιτήδεος (1ζειι ἵη ἔων, {π ἐώεσανν 

αἴηήο ας Ί4Π1ΕΠ εἲ ἐπιτήδειο Ἱερίτιν, Έτ αουδί ἄνίει, αἰσυδί ὠνίεε Ἱορίεων. Νοῦα]ειη ο Ρ]εγίαμα Ἰοοῖ πο 

Ῥοπε 1η ριοποημίρη5 ἐμέο 6ἳ σέο, 1εὰ Ἰ]απι (ταπια ει {ο ρτυγᾳ ΙΠπεοπΠΠΙα) ἐάάςΙ ΡΕΟΠΟΠΗΠΑ 0Η πήπις να 
αμ επίοί οοσΠ{υς τεΗπαεἵε» Εἶῃ5 1οσπι Αμ σις ἐμεὈ εἴ σεῦ. Ἐράεππαπε ππθάο ρατΠαἶρΙ μι ῃ 

ων [ωρα Ὢ ποιεύμείος οεευρα1 14επιαΕ 1Ώ ας Ἠιήμδιποάί ραγΠςῖρίίδ» αἰπετίαπι 1 {ραῖς νεγοίδν ἨΕτ]. 

Ψοσλ]ίς ν ποῃ παίπᾳς Ἠαδεῖ εξ Ίρδα αὐοά απεταξήσ. Οάπι απίπῃ «ιοφαπι {1ο 1856 ἀεῦοαῖ οὔπι ρα 0, πά 

ε[Παίοπάμπι ἀϊρωθιούρυπι» οοπ]ε{εςτΕ» 1Π ρ]οῄνάπο νοσυρις, ο αμοτύπι Πιπήστο 65: οὔνομὰ ΡΙΟ ὄνμα» (άμοά 

θεπι ἀμηῖς «Ἠπῃ ὀνομαίνω οἳ ὀνομάζω εοπηπυπῖζατ:) ΕΠ ΠΟ πή]Ι]οπήπην ὀυομάξων, ΏΟΠ οὐγομάζων» ας ἀάν νε 

σα πιεΠόχ οί νοςαᾗδ ων ος οι ο 60π οχ Ψοιρο πλώὼ» 1ΡΕΙΝΕΡΙΟΗΣΣ 8 εκρε]]ατ., 

υὲ ἀῑέξηπι ὁςε: ήος ζωὴ {οπιρεί» {εᾷ Ῥ]είαπιαυε ζόἡ, 1ετιοα ενος ον ρης Ψιρίομῃ ὃν 

Τη ώς σ ος ἆα΄ Ρεπετε Ἱπςοπρης, αὖα ἱερες ο ον ος (.1]ο πι 

ΞΠΙΠΙ» αΟ Ῥρίυχα ἆς Ἱ]]α 4ΐσο» εο ΡΙΗΤὰ {πρετερίε ἀῑεεπᾷα νιᾷεο) ἀοπες ΠΟΒ {οἱ απ Ἠα5 1εαίοπος διφασίας (ὓτ 

εγοᾷοῃ νοςαβι]ο Μ111) ιοί» {εᾷ ἀς 9 1μά]εῖωσι {ειτε ναεεῖ., | 

΄ ΄ . ολο νυῖ : . ” 

π γα κ 
.. με, ΗΕ ἷ ὃς ν ΕΧ 

239. 
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ΕΒΧ ΕΙΠΓςΡΕ | | 
ΕΜ Η. ΞΤΕΡΗΑΝΙ ΡΚΟΙΡΟΟΜΕΝ

ΙΦ. 

9 ὤ8 ομρ6 6 ὦ /ό ϱ/ 7 
ρ / 2 Ε[ 11 1 δε ο ία ε (1114/14 | ΄ 

{7 0 
νο. 

Α ο Ῥήπππ]  αὐ
ϊάσπι 4 

σα Γεμμη { 
5. 

» . 
ως 

- : 
ΔΑ 

ον 

αἁ 65ε, οι Ἱπίατ ὃς | εος ἀποά αάπεί αα]θιῖς { ι 
' | ων 

τες 1ῃ Ηετοάσιο 6: τη ετῖ5 ΟΡΕΓΑΠΙ: ΤΑΠΩΙΙΠΙ 15 ΗΠς 6οτᾷσο πηίαία Ιὰ ατα 
ςν 

αἀπηπίσμ]ς οδία Ἡογά]άε, αῑαπι α1Ι αέιραγωγοῦ οἰΠιςδάαΗ1, ἤ μα ἱριοσησα 1 

αρρεβαπε) μας ΡΟΡ{ΗΠΕ: ΠΟΠ δή ὰ απι ποα τεριήτετό να ᾖλας Πο (τά μι
ς 

5 

Ί : ν 
6 ς 

ς 
ολ ν 

απιαπάατεπι» {εά ον ΏΙΠΙΟΤΙΙΠΙ 64 ΤΙ ο ηπι αὖας απίθα ἀἴνειμᾶς τη | ον 
ο 

πι Ἡς Ίοςο {10 πιοῖῖς α], εε οεΠ{ΗΓα αἀΠΙδίέα, 4 ο. έπε σταοἳ ὀ
μφέρου» γραΦὰ 

Ί1πι 1ΠΙΠΙ5 ο πώ δα., μμ, πο ΓαΐποΗ ἴὰν ας 
. Ἐκ 1ο απῖπι ΤΕΧΙΗ (πι ποάῖς 

ἱάέεοφπε 635 
πτ ο ἷ5 9 ἴ 

Μΐπς Ἱ] ΠΙπο Ἠ]υο τταπβυ]1. 1: 
αυϊάεπι Ἠαιιά . 14Π1 ν6το 6ἳ ρ]6τ ο. 1 

Ρ8ΤΗΠΠ περοίῃ Ποησ!; Ἱ Ὅμο 
Ιοσος επιἑπάανί, αι ΠΡΙ {ποξρίοτε αἲἲ 

{μπα 1Π πμῖπετο εξῖ Πῖό αι] Ἶς βῃα απο πκα Ε Πτοιρο οπρ. 49. Πεβίτητ ἐπὴν προ” 
. 40. 5 ἐπ 7βὺ 

θης» οἱ οτΙΕΕΠΙ ; ση 
γηξευσώσι πδι κο έν κὰ ξ ευς ων ὼ/ θύ πὸ απ π ἄ Τ τ ην βὅν. Θµ6Π1 επίπα Ί]]α νοσμ]α πο 4 άισεν 
ΏΟὮ Ποατ» 5 

δαῖς ροά εδίο ΠΠ] 
» ΝΕΤΗΙΠΙΙΙΕΏΙ ἷ Ῥοδία νἱάστὶ Ίάπο ιπεπάατίοπεπι, ιά » Ὠπάς ΤΑΠΙΕΠ. ἴαΠΙΗΠΙ «0Η 

ἱς2 Ομοπίαϊα ΗΕ: πε εα5 νοςι] α5 τῇ τη 

τοᾷοίΙΠΙ 
ἥ 1σι ΠΙΤΒΙΠΙ ΏΟη καν η 

ἐπῖπι 1]]ε ς ο η πιο Ὃ παλλμ μμ {6 1ρ8ῖ9 Ηοτοᾷοτ 
νατοὶς 1 

Φουσι Τῇ "Ἴσι τὴν ην ον εμάσπι Ἱπ
 ΜΗ, ος 

ΠΗειοᾶοῖιηπι ορία μὴ Ἰπίετοσε 
ας ΕΙΟΗ 5 

ει αἲ ]οοί ααϊδιις τι εἴρητ
αι πρότερον νο. Ῥαμ

οατΗΠη Ραρίπασυπα 
Ίπτει ἡ ΑΣ Ομιοπάαίοτοπα», ΥάΕΌΛΠΙ., 1 

ο ντας «σα Ἱορίια σε 
ε]γοδος, τα τάμ δή μενὰ Ὃν ἴνκι

ο, αρ ο μδ Ὀρωῶρι σόνι ὧν μάς 

πα: {παπι 1Η ή εχ!ρεσῖεηε, μπι η ππσΚἰοίπαιη αάλίομί,, ὃεά Ίωρς κα
ὶ πᾶσμ» ή. δυητ νετ 

μπι. απο ΠΠ] 
οετε αἰίοτα αὈβΗήε, αὐίΠ οἳ αμ οἆ Πρείοδ[ε Τ41ΕΟΙ αὐ] εππάεπι 

41ης 

» εἲ πµ]ίοτηπα αὐπίριις μμ η ΠεπάαΠ] οπιοπάατε 
Πὴ ροπΗ{ξ; 

: εὔαπι ἵπ ΟΓ968 Πηρυὰ ὑπ]άο οχετοΙταἴο: 

ο ὀπιεπάαιοΠέ τσι, 1πίο]εης Ε πταγη 
ἴαπα μα] αυζήταπι» τείητ 

Ί 

ο ορ μας ος αμίσση εί ἀλλισνώ 3 
σι , ” 1. 

κ 

» ἀδοιίατιις. ΕΠ δίοπι, ιν ὃν ρα ο. ο ή (σορίείί 
α΄ ραπ οοἰπίμα Ηε Ψομί η σορ]ίεν» 

- ορεία νΙδΗΠλ δεά (τε ορί 

σε ο Ὃ ρα. 10η. αΗπι πια {ο 

πι 3 6ο, αἱ :. ΡΦ[εγεπα αιἱ οΠρίοτΙ 10Π] 

» 6Ι 
ηπή 

ὰ 1 ἰοπ1 ορατ 
ο αα 

αὖς αὖ Π]ο, Ἠῤῥ
όασια Ἡσγοδσειῆα Ὃ 

δν εἴ 1ρ8ε νοςαβι
]ο ὀρεειν

 νιάἰδίεί» ο 

νοσαδη]μπι αμοάἁα αἴο 14 .πῃ. ἀαξπι αρ δι
ς ἆππς αἱ η, Ὁ πχ» Ραμ]ο αμ]άπὶ α

ν» [ο «πο πο 

η]ρης (ἀθο {ανα πἹ ΠΟΠ πήπης Ἠίρρο 1 υβηπα ΠΗκία, Έρι τὰ ἴ {α0ΈαΠ1» ΠΟΠ αυβπιί]α ΝΕΙΟ εκ[α, ΠΟΠ: 

(αυς Πα υ]ά ο ἀεο]ασαρο. Ἡ τὰς οι (Το Ἡσήέτό υηβναι 
ο ιάις φίὰ ποβπή 

Πάβοηεί Ίοοῦο αι 

μα ταν 
ιν αν. ιτ οι πο ον 

5) τερία/{[έπτομὶ : Φοΐ
το η ντα οι μοτί 1115 

η τ 

| ἆᾳ Ἰοἑ 1060». πσπι Παθες Λ 
ὴ 

η ΑΗ 
σύ», αμὰ 

ζς1ρ ην. ϱ 8 61Ρ. 47. οἳ δὲ πένητές δὐ ἀὐτῶν., ὑπ ὦ / ὑπ ὠσθενείης [βίου σαιτ/νάς πλάσ6ό ὗ ντε } ὀπτιι 4 ς ὓς, καὶ ὑπτήσαντες τούτα, 
1ῃ Α]άῑπα 1 ] Ιδία ΡαΤΙΕΥ οἱ ἱ εἰ ΒαΠΠοεΠί οαἶα 1 εἀΙθίοπε Πα εσας, ὑπ ὠσθενείχς βιού | ιούς τέ τινας πλώσώντεν 35 αζἡτί ροτοσῖ» ο | 

ος Ἱ τηῖηης αις ν ρτο σος 
4 4 

οὐ ποἩ ἵπο βιοὺς {οεἴρεπά μπα 
βαιοὺς {11 

μον 
{εη[ηπῃ ο 

ον ήν Φα]τοπι ο {5 

ο ας αι ος μα οι αμ ο ασ ηι λαο τμ Πρπϊβονή 

το ὠπειποῦ ε πο]. Αἴηιε Πὶ Ίοσια αἆ ΦοτΙΠάλΠΙ Ις ητίοπο, Ταἶσπι α{εΠΙ Π] 

ἦ σι (αίροτς ᾧ {αμα Ἠίπο {16ἴ]Η 
αΠ1. 1960 

η μαι πε ος 

{ερτ]άςος ἐξιποῦν. ο 
ιῤσμδή ΠΟΠ ἄι ο ερῖ» μέ {1 μάς 

προ επιεπΦαΏοπεΠη νἰάσ
τεη» Ρίο πὲ ο) 

εχ αἰία πιαπαΏς, α) ος ἵα, 4ΙΤΘΠΙ Ἡ οι, 
ΗΡ. 1, «πρ. 94. ῇ εἀΙίοπα (ος 

οχεπιρ]ο 60 επίν» Ρίο: 

Ῥτοπηποίαξίο 
πα μι Πττοτ]ς 

άρια, {σά- Ὃ ος 
ντ ειοῦδι . 

ΗΗΠΙ ΠΙΦΗΠΠΕΠΗΠΗ 
(1 ὠπιποῦν σε αποῦ 1 

ποῦσι) ΠΟΠ 1ο πποςο, Ἰς) Ἡαρεητος ας ος π
μ ο ρόκα ΠΛ] Ῥοτεςε Πρπί μα 

Ποή, 

ος νοτο 6ἳ οομημοάν όμος 
Τοά Ίος». Ὃ ο ο

 γετριυ1ή Ἂηῤοῦσι (ο
 ο μμ Μπιν η 

εἴ αῦοτε Π]ο» ] ΄ ἀπογαπᾶ στη Ἰσζοχηπη Ἰπέσγόιι ο αιιοᾷ ερ[ε οἴδιαί οχροβΒο τ-' 

αν ο . οσο ή 
ον ροῖετα ροµΒν τν) 

ἱπιοτρυπάίοπεπι ονε ΕΧ ΊἨρβα Πα ηομὰς μι Ἰητογρα
πόοπο πιασίς ο | ανα 

πι ΒλΕηΗτεπο]ς 
αμ πιαγρ/ῃί ἃ ον ΑΤο ΠΕ Πεμ Παια (παπι απίσα Ιοαοτϊρῦ 8 οοΠΙΠΙΟ απ 

αΜείσμεις, Ας Ἠη]ᾶς ασ, πρία {
σης εδ[οπι εοτήπῃ ἀΙρεπιίϐ Ἠος τ

ο αυ» το 

τα ΤΕΙ ΕΧΕΠΙΡΙΗΠΗ 
πρ ξι ΠἩ 1η ἀρεῖφ Ηειοδοῦ νετδίδ κ. 

1ρρα, οι οροβᾶ 11 2 ο σι 
» 41:0 πιοᾷο ΡΗ ρου 

ἵ 

πα. ΄ [ποπ ἱ ας επι ΕΠΙΗ» Ἡ » ο. τ. ς. 95. ]ασί 
. . 0ο’ . Ν 

05. ερ, σὴν δὲ νύκτα αὐτῷ χρῶται ἐν τῇ ὦ 
ἐν τῇ ὀνωπαύεται κοίτη 

ὴ, Ἡ 
« διμή” { 

τὸ ὤμφίβ λ , Ἡςρον' {εὰ τὰ 

κοίτη, ἵαπίμτῃ παν {εηιιεΠάο 
6 κ 

δν τὰ οσμή. ΕαἴεΟΙ δημ ος πιοτρΊΠῖ αΦ{ετ]ρ» 
ο. 

: πε ΠΠΙΗ] εΠαΙΙ ο ο αήμες, 
ροπεπάα δί ελείό 

εΠ{οί αὐτῷ ἵπ οὕτω. , 

ο Λορὲν 
δι ον 

οβΐομε οξὲ Μοή, Αά ο05 νώτα. 
᾿ 

νι. απ]{σηι 1{ ν6ΠΙ 
ι 

σος αἱ πο Τμαίς ζεπίαπα, αῖόις οο: | 

{ 
1 ηλ αὐ]οη]ςς

 
ο 

Τμα Ῥοπεία ας 6 ππηᾶς α
ς ορ ατα η ράσέρη 

ν 
ην 

ασ: ε[Ηρ]α ποοβδία ἨαΡ οτε στου ος ῃ τα 6οτιήἩ {εΗ |  πορνο 

: (πΙΠ1 Π1ς 1ῃ δροπτ: ἠλΠ ιο ρίυς ες ρα
 µη Ῥορίπε, 60 η {6ΠΡΙΟΣΗΠΙ ο ση 

[ΠΗΛΟ 

Ἰὰ οΡΙΟΠΦΑΠΟ
ΠΟ δα Ρ]υή ης ]οε

ίς. ο πο αι 1ραῖ Ἠ]ὁ μας αυ ἀῑῑσα Π1ο” με {η α1α Ρο Ιον 
μηζ 

166Ι6. Ἠ)ἱ 1η0ς. αἴτπεί απαιμσϊνίςί ῬτείαΠοπεπι ν ο δν ΡΠΙΟΙΙ 
| 

ΡΙ ολοπίὰ ποπ
 τις ΠΟΠ ως ν

α Ὁαμνομς
 Ἡ ὁπιηαμσῖοο

 1η αι θυράαΠ μις
 

Ειοια ση Ὃ εθα ο 1065
 ἴαΠΙΕΠ. 119 πα. πρ

ος 4ο αι οηδάαΠι 1ουῖς ροδς τή 

1416 {ο]6 
αΏ1οπᾶς ο ΠΙΠΙΙ 141ῃΠ 10010 : ..α πιο ηΙΠο» {Ευ πᾷο οἑ- 

Εαποΐς Ἐπλής ορ
 πιοπιοξρλιο[ε

ὰ, ος πι {υπί ευ
η ε ὃοην εαηϊ οοπ]πη]θᾷ

 ἀπτοτδ» ἄἱ αἰς» 1 

ἴ,Αίαιε Ποτηή 6 ος αμἰάειη ε8δ» 1Π ο ῥηκά ή Ίό ορφω
τὰς Πλ ας εταμαρή οί ἵπ 

Ώπις εδί Οἱ ΠΟΠΙΕΠ ης μ Ὃ η ος ως το ορ να μην 

» αὐοά {οπαῖ {ή 201651, .. αιξ 

{ π Πας Ἰποορλη αν γματά υσεμέες., ». ἨΗΤΑΓΗΠΙ ΠΗ{ αὉ 1 αὉ Ιπίαιρτοϊϐ 1ῃ ν 6 11 ΠΟΙΠΕΠ: 
: 

6Π ρορι]1 οιππῖῦ : 
νὰ. Ἡ5 τεορτα Πϊ . 

5 
κ ΡΗ150 οπιπΙρβ κ. τεσότὰ ρή 

9) ΡΙΟΠΟ: : 

Ἰ 4ὓ ον 
Ὃ ο πρ 

η δες Πές, 
. 

ο κ ταν ο ο 
Γρ σης Ἅλνη ον πρ ος ο πλὴν 

Ν σα “ν « ὤ 

; 

ὁ ὰ 
ο 

9 το κα 

ον νι αι δωλντο 
1 φήέπες» 

ή ὁ ο μμ. 
ο ροριω) 

η 

ΤΕΗΣΗΥ5 οἰδαγ ει). οἱ το, εἴρηται, ΦΟΠΔΠΕ ν 5 οαυΠΗ. νετρα Πειοάοᾶ 
το το πως ΠΠΐν οὗτο 

Ἱης ποπιἰπαξῖν 
1 ος Πὸ- 

/ οπαΠς νείτο πσο ; σεν ος (άα. ηΤΙΡΙ5 Ἰοαπεμήδ) 
δν 12) ο” 

ης Πῃ 11] .19 6. τ7ό υ]ζι . 4 ο. 7 41614 
1Η 

νγωζὁλ νκμν .. πολ] ρ 
τ 

ή πο ή μα, 
«ν]άσς, οκ ἱσιέων, 11Ο » Φήμαη (ἱᾷ ορῖ» απ ποστ, 

(οἱ 

Ώδις,, 1) βατὶ, ου] ΠοπΙθῃ. ο ας πΙβσαεΙτ 
ο) 4 Ιοπίζα ἀῑαιεξῖο 

ἀἰσίεα Ρίο ἡσιῶν» ο 
ΛΙ: 

αμ αρ [ρίωι.  Άϊαμο Ἰήν πάλοίόπι ο ο β μιος γβοία 

πόῃ πρίαπα ν]άς. 
ΒΙΤΗΓΣ φ, ἐ ΙΤ εδῖ ΏΙΟΠΡ Εως. ρε δαπάεΙἩ πο 111 

1 σεάεης., αὐῑή 
ολο Οὐοά { αἆ 

αι 66η 1ε {11ο 11Ηγής Οἱ μέ ηλ λ, : μπουν 
: 

τό: ἴπο {επ{ηπι 
πιο η Ἱερορως, ἂς 

πι]ο ροές ος 
Πητευρτειῖς τ ας 

ο οἱ αόοπθ Πον 
ΠΠ 

πό, Ίπο ο) ς᾿αμκοσίς. ἀπι ΙΠΙοΓΡΙ 
οὔτις Ἠου  ἁϊσί 

Ἠ οπιεπάατοτύ.. 
Ὅτοος 0” 

ο {δὴ] Ὅρωὰ ο 
1ςἵὰ Πσοδοὰ πο 

ο Εμα αιιοά μας πιοὸ πε 
νο μή 

εσπο, Ἄσος Ὃ προς ο τοι ορήβοο: 
θα ίσα ἱΚόρβθιοι ὄνοντόαι 

ος Θημιβο Πορ 

: 1ηῖ ο μωΝ Ἠδν 6 ΜΗ} 1: ος ο μή ιν 
ατα. ] 0211 

μα  πωας αρ 
ἰδί ρα] υ ημας Ἠαδοτα, ο 

η ο ΠΕΠΙ5 Το 
Σ» Ε0: Ας σι 

ΏβΠΙ Ίας ψνορρς ] 10. οι] στο ππροί Μο ὃν] οὗ οοπείρ!ε ταπα 
Ππᾶς 1196 

, 

Ὡ 
τμ ΤΗ 

ΤΌ 

) : 

επι ἲς Αα μίλι πιατρ]ηί σης, πες ος Τολορμις προς ὍλΣ 
Λι ΑΙ νρνηη αμάν 

να 
ΠΙΠΙ ρο6γ 

Ἱρία 1πες {6ά 
ο αἡμι η αμο Ὅ” ᾳοπίβοῆις 

Α{γΕΠΙ5 νο ώμο 
Ἠος οΟἵ1 ὁῃ λαο. ο. αΠ θα 

ΕΠΗ Ίσέ μις πας 
νευρί ὄνοντα!, πριν 

η]ο 

κα 
επήμπα (1εεῖοτες 

εδε» υ{Η νεπ]κίΕ, Οι ἱρίτας ος | ἵό [εηηάμη ος 
Ιάσιο εδ 

οπἷπι 19ἱ {μ{ρεπίος το] τα Π]οτυπα νεΤΟΟΓΙΜΗ (ομ(ις ᾧ Πιοιύζ ος 

ἰαιῇ) ε5(ὸ Ώμης απρίττοῦ» ΝΕ ΜΗ οοντεΜΝς” γλ” 

«ον 

, 
δα. 

οθίοπο ἀπας, 
πμ]Το αὐοίο- 

αἆ Πάπα Ιεέβοπε
Πα 

« 

1 / 



νο. --ω------κκωκ κορν κμααρνιμα-- ο... μονο 

σι ΗΕλοΌ νοξς τος, δᾷ 
ΓΑΡΙΌΡΙς ΡυπΑΜΙΡΙμΟς. ε], Ίο πιο α{ρειπετῖς, Οδτεγίή» αἆ ρήοσεπι {μαπή αιῑσά ατϊπαῖ Ίοσυπα, απειή γαι- 
α Ίτα νογις, Οργή] σορό ὐπέ] Γοηέ ορήβοος» {ι1απα εἰ Ἱπτειρτείαίοπεια νε] Ίος τεάάετο ΠΗρεέχαπι ἀθ- 
Ῥόρατ, αιιοά μία νὶκ αγΏβεῖα πιαρῖς οξἱευτατεητι:» αἴαπα 413 Κορινθιούργή (6ο π]οάο 4ο ᾿Αττικουργή, ει ΜΙλη- 
σιουργῆ., οἳ Ναξιουρο]) ποπάπαῬαπταχ. Ηαιά {εἷο απίεπι απ ἐχ π]1ο πορῖς εἰαίήδ ετ οεΓΠΙ οδ[ε 1ὰ ρορῇτ Ίοσο» 
οὐ σΠ1 αχ Αάοίηπι αβο[εοΙίσοξια εαρίεε χικ. {δί επίπι αιήάαιη ΠΟΠΙΙΠΕ Ώεπιεεή5 νε] εχ πο ατηβοῖο ρτοςς- 
ὀεηῷ {οιηρία Ὠίαπα» αγσεηῖσα (Άνε Τηοςα5 τεπιρῃ εβῖριε, αὐί {οτ]πίο]α, {νε ΠΗΠΙΙΠΟΡ οε]ερειπΗ ΠΗ5 Ἔεππρ]ῃ 
{ὔτπαπι τεργω[οπεαπῖοο» ααϊ αϊας εις παρίπες» Ιπτεί[!ρετε οροιίεαξ) πιβρΏυτη ατηΠοῖρας ριαρυ]είε απατά 
ἀῑσίωτ. ἵπ ἀπδίαπι Ιστ νοσατί πο Ροΐῖεδί, απίπ ππεα αὐαπι Ύετα εί, Τ41ῃ [πα {τε Ί]α Πιαα οοπίτατία 1π: 

«τενρτοιήο.  Ουοά {4 μυτηπα Ἠωπο ανο]νετα Ίδεαξ, αἰῖος Ρ]είοδαµε Ίοσος Ἱπνεπίες οί π]εαπή 1Πάεπί ΙΠίου- 

Ῥιδίαήοποπα» ο ααϊάσπι αἰτετῖ οπιπήπο ΤερηβηαΠ{εΙΙ» Ῥίοροπο. ασεο 4ε ]οσίς η0] 1 ατῖπα εἶας νετρα περαπῖ 

αιιοά Ἡετοάοιας αἶτ, αὐξ νίοε ναοί: {64 Ίτα πἳ 14 ε Ἰεέξίοπε οοπίτατία πο οοπΏρετίε» εἴαμε ἱπρητατὶ 4έ- 
Ῥθης, Ας βοος Ῥορ[ς αΠουδί» πε ροΏυ5 ]εέῖοπί ασαιΠείοσπάιπι Πε. ἀποίατϊ: αἴαμε σος» Ὁὲ ορίΠος» Ιποί- 

ἀσιο ἁπυίειήο Ροϊοτίτ ποα Ῥτουι] αΌ 1ΠΙΠΟ ΟΗµε. «αρ. 54. ποὶ ἆε Ατίοπε Ἱορίπηι]ς», κα) ᾿Άρίοός ἑσι ἀλάθημά 

πώλκεον., οὗ µένο» ἐπὶ Τωωάρῳ" «οπίτα επῖπις Κάλκεου» µέγῶ» Ἱερὶία Ψα]ίαπι νιάεπιας, Ας εοἀ, ΠΡ. οαρ. 
ϱ7. νὶοϊσήπαι περαΒοπεπι 11ε παρει» Ἡδί πη]ίαπα Ἠαῦεπιμ5» ΠαπΙ Ῥτο ἁποχρεωμένων Ιεέτηπι αἩ 11ο ΓΗ] οὖκ ὦπο- 

ο ρεωμένων. : ο ελὸ - ς ο ρλνας | . 

ποτυπι, Ἡτ ἆς ]οεῖς ἵπ 4οῦιπὶ ἸπεετργείατιοΠα ρεσσανῖε» γετρα ρέϊραπι Έσετε, ἑοτηπή. ἵπ πιμήεΓο ποππι]Η 

{1Πε, ηδί Ίος Ίπάς σοπΒρῖε, αποά πο απἰπαάνοιτετεῖ νετρυη αμοάρίαπι τή ηπι αοπάαπι Ηετοάσιο, ας σεντς 
οἵιις ἀα]θέτο. Ῥεοι]ίατεπι Παρέτο» Πέ 12 4. σὐγΥγωσκόμενος. Ίναπ] ετ αἐτΙναΠΙ νΟΟΕΠΙ συγγ]νώσκειν ΊοΏσς απᾶ 

{οματο Ῥαδβπα αριιά Ώηης {οΠρίοταπι» απ ἐ6η0/Ε6έ» 1Π τεοεπῇοημα εἴ εχροΏΏοπε αΠοταηάαπι εἶης νοσαρι]ο- 
Τη α πις οφ υοῖ οχειηρ]5 οἑεη[απη {1ε, Μπ αὐτεπι 401ς ΠΙΤΕΡΗΣ {ογίας{ε 11111 ἐπισολὴν τεάςΙάδ[ε ερἠβοξ 

ἰσ. Π0. νι. ϱ. 5ο. αὐάπι ροΏις (παπα Πρηϊβοατε νιάεατ..- Λο {αυ Βμα(βίης 1π εο αιιοά οἴεάϊε» 
νοςσπῃ, ἐπισολὴν» αὐδ αριά 4 εγ]υπ 1ά {οπαξ» ΡΟ ἐπιτολὴν Ῥοβέαπι εδίε., αἀϊαέτίοπε Πέτετα. σ, αὐβά νετο 

ΨΕΙΌΟ ζπιτέλλομαι» αιιοά ἨἩοπίετο Ἠταβπιηπι Έδε» ἀεάιοΙ εαπι. ποθεδίο {οἵεῖ» 4ο ΠΟΠ ἐπισέλλεμ 4Ποαυε, εἲ 
ουἰάσπι Τη {οἶπα αηπι ογαΐοπα» ουσι τή πη Παρενεξ, Ομα ἆε τε { αμῑ5 επι Βμαείο ἀπδίεαε, οπιπόπα ἠτίφυε 
Ίποις ΤΠείαυτις ατα Πησυς ἀποΙτΠΟΠΕΙΙ αι σι η πι μμ ον τς ἳ 

Τπεος 1]]α αυίσπι» ἆθ αι ρα5 πμπς ἀεππι 1π ηας Ῥο[ειίοτε ἐάΙΠοπε μήοΠυϊ» ἐςε α]άαπα {ας ρταροβΙοπ]ς ἐκ; 

φιἠ πο απἠπαἀ ούτος ἠαῖ με Ἡ ασπια πααρτε ή σµς. ας Ωμαηγίο ος οψας μπουν, τὸ το αμ Πζ 
«αὐσιχάϊ: εκ ο0 ᾳὐοᾶ» οί ἀῑείτατ» μαθοῦσα δὲ τὸ πομθὲν ἔν τοῦ ἄφδρος» Ίπτετρτος ποι νΙάεε, Ιπίε]]ρί ἀεῦετα. 
ΟΠ μιωθοῦσα ἐκ τοῦ ὤνδρὸς» {6ἆ τὸ ποιηθὲν ἐκ τοῦ ἀνδρός'. Ἡῖ οίζεμά! 1π 18. απ τεσεπΠοπί εἰ εκροβ Ποπ] νοςαυα]οτιπί 

Ἠυίις Γοπἱριοσίς ΠΟΙΠΧΙ ον ο ας ος πο ο ο ών νπ 

Αί 6ογΙπ 6 ΠΙΠΠΟΤΟ ἆς α μίσους 11 απποιαΙοη]ρις ἀσείιμέ, Εςε αὐσά ἀἰοιης 4ε Ῥετῇς ον ανα: ἀέθυσό μη ῷ 

ἑώθωσι βουλεύεσθαι τὰ σπουδριότωτω τῶν πρηγμάτων.  Ίνθς εΠῖπα ε05 ταΠεμπι. Εισεγα ἠπϊιζίαπὰ Ἡότοβοτα αερ]ετος, 

-ουὰ ἰδία εχ εο απεταπῖ» αἳ αμ Διρήηποῖε τποσηε: {εὰ. εο5 οξίαπῃ ΕΙ]. µεύυσκόμενοι Ἱπίευργοταπευ εὐγὸή: ες Ἱπτο[ῖς 

θᾳπις» Ῥεπίας» απ Ίαπι ΓηΠὲ εηῖ» ἀετεῦιης πιαχίπιε {ετῖς οοµήέαταε, ΟυΓ ΕΠΙΠΗ μευσόμενοί ΙΟ µεθυσθέντές 
πποοἰρίαπηᾶς» φοῦυς αμαπ! 145 αποά Ρίορεία. {οπαϊ» ΙπῖοΙΗραπχης ἳ 14 νετο ποῃ αιιά εδ, α παπι ζωη, [ὁ ἐμεργέαμες 

«Ουαπτπα αὐίοπι {ε ἁ[εηπήπ]ς 1πτετ εΠπΙ» αυ αά οὐηίσιαίοπα Ίτοτ Ειοῖε, ουπιηιιο αἱ ἴμπι Ίεου Π]μά σοπ{θεῖε, 

ἁτηίο αἆ ε.1Π. ρεινεηῖξ» ομϊμ δεῖ ἱπάΙοαπᾷ ὕπη ΤΕΠΠΦΙΙΟ. Ταπίππι εετία ἁ[
οτπ]ηῖς εδ» ΠαΠΙΗΠΗ 1ΠΤεΥ επ] αδἰ αχ- 

Έσπι αμαηρίαϊα ορρήρπαξ, εἳ επι αυ] 12Η] εχριρπανί Ου σοπραταξίο οί 60 αρῖίος, αὐῑοά 19 οἴἵαπι αιῖ {5 

Γἀποῦνίαεν ππεπίοιη {παπα νείατ ορρηρπαῖ, εἴ ἀέ {ατη {1ο ἀευτρατε «οπαταΣ: -ᾱἳ ροδίᾳμαπα Που εβεοῖε, Ίαπι ἀῑοϊ 

ροῖεδῖ ΕΠΙ οκχριρπα»ίς. Ομαπιοῦ{εΠΙ ΠΟΠ νἱάεο αιΙά ορίτες» αυΙΠ ραγεαἰρίηπι Ἠ]αἆ μεθυσκόμενοι Ἱπιδτργείεπιης 

«1 νοτουπα νείρο τεΦάετε ΠΟΙΠΙΗΒ) {416 ῥοσία» αὐτείη {αΙτεπη {ή16Υ Ίάγβ6 ῥοοµ/1. ο μοό ποιητικώτεροῦ οδία Ε- 

εθοσ: αωαπηνίς ΤΑνίας Ἰατοίας. νίπιπη εεῖαπι ἀσαῖ, αγβίοτε υπο (Ιπαιήε) α/ως.' Ύες νετο νἰὰετι οοπιτά πὶ6 

Ὥσοιε αμοά {δᾳπήεις» 4ὲ 6ο απ ἀοπαιή η αμὰ {ΠΠέρηβοςε, Ῥτοροποπϊο ΡοβΗ4(6 αιοά ἡβοῖς ἵη εα σοπ[η]αῆοπα 
Ῥροιαίοία νΗμΠ] Ες. Ῥποροπίξ τή. Πα ΙΣΠ 18:41 ο πιεη/ὰ (4 ταπ1θῇ θα (πα πο ραπει) Ὡωπᾶσπι ποπηίςὶ οὐτᾶ 

Πμγοκοηπε, 1άεοσιια Ποσυπα, ας α {6 Πατυία Γμεππε, τεςοτάατὶ Ἠαιά θὐεαπί, Δε πΙπΙ] ουβαε Ιπιεγίπι (πίεσ 
απἰάσπι Πιάἱσίο). ααίπ 1πεε[Ιβαπης 15 Ίητε Ίαΐ6α ροςμ]α» αἳ ἴαππεη απίοααπι ερίεπῖ ερτῖ, «οπή α] μπεί» 6: 

Ῥτϊσιαίοπι {οἨταΙη {πρεινεπίτα, δεά Υἱάεε αἩμς αιΠδρίαπῃ αιιοά Ρο Ῥετῇς αΠετηῖ Ρορῇε» {Ἡρεχ εο εἴαπι αιοά 

Οι οἱυποῖτησ, ος αποπιοᾷο ]ιά αμοαίε Γλέυπι οὔαπά{ παίπυς αὐδυχάυπι αμεαῖ, α παπι ρπια {τοπία νἱάεατσ: τῷ 

ὧν νήθοντες προβουλεύσαντῶ!, μεθυσκόμενοι ἐπιδιανινώσκουσι. ος μα ο ο ο νε, 

Ἐχ[ήρερήητ ροστο Η]]α απποταξίοΠεςΠεΞ» 4εο Ίηνεπίε» εἴ αποσαπάαπι Ιοσοζαπᾳ απ]οπάαΏοπες εχ σοπἱεξετᾶ: 

οὐ απάσαιΙάεπι νείεις οχοπιρ]ατί (αυί5 οεῖαπα ακ[ρεάχαήο {6οΙε ηζ εἀϊείοπεια Πιήμς {οπρίοτίς ἀῑβειτεπ) ν]άεο 

της αΠ:ς Ῥε[ίοτιπι ποβτοτιὰ παπα ροῦσί παιιά ο η. ΑίαΙε υὲ πηίας αρα ορετΏ αΠᾳηοά Πδί νε]αῖ φεῦμα 

Ἰπιστίπα ρΙΦΡΕΦΠΙ» αμαπάαπα 1οσί 4ΠεΠι μαδεε Παία ο. 19Ο. ΡΙΟΡΟΠΑΙΗ, Ίναπ] 101 ρτο ὑποτύπτούσα {61100 ὑπο- 

κύπτουσω, Ίενὶ οὐπα ππταίοπε» {5ά εἴηαπποάί {απ1εη Ἡξ αὐπῃ εχ 11Ο ὑποτύπτουσο ΠΙΙ] πὶβ Ἱπεριιπ] ε]ίοί ροᾷ- 

πι, να { αι Ναἶ]α Ιπτευρίοιαοπεια {εα Παζ) οπίῖα {Π ὑποκύπτουδα ποπ ἀποίτασα ααίπ Ἠειοάομ πε” 
θαπ1Η5. ο) αμ 

ἐς ἵπ ορετᾶ» Εαάσπια!ε ορεία, ἂε ]α αὔοφιε {οἩρίηται ἀῑνειβιαῖϊα αρα!α, ας Πε υξ οἸηκά επί ψοσαδι] 

{οΠριωτα ΠΙΟΘΟ ἀϊθ]εόί Ἠετοδοῦ » 14 εδῖ» ]οηἱο.» ἱερεπι {εγνατα» πίοᾷο 3Ώ εα ἀσεάετε νἰάατιτ: ει 6 ἅμαδιις 
τή ρίιδνο (τος οπίπι {απε Ἱπιεγά η) αὐαπι Ῥοβς τεοϊιρ]επάαια αρΙεΥ» ἀεο]αιαρο. Ππιοτίπ σοτίο αἆθο ἴπ ας 

αττο πΙμ]]. πατάτα {1π1 αιήτ15» τὲ 1Π 150 εἴἶαπι ῥΓΙΠΕΙΡΙΟ ᾽Αλμεαρνασσῇος τεΏπΙΕΙΙΠΙ» αἲ ἵῃ Αλικαρνησσῆος Πηπτατό 

πο]μστῖπα: 4ΜΑΠΙΝ15 ΕΤ Αλικαρνησσεὺθ 1. 14. εἴ “Αλικαρνησσοῦ ΝΠΙ, 194: 1π εο αυΙάεπι πησπα εδ οοηβαπᾶα» 

ααπι να]άε αὐΙδ ΠΗΤΑΠΙ Ῥοδήε» αποά πάκα σπα (1 πιεπιοτ]α ΠΟΠ ΤΕ 119) δεπΙτῖνο Ιοπίσο» 14 αφε, {ποιο ἀεί- 
πεηίο, εταίητ: {εὰ απεπιαάπιοάιπα ΡΗΙπΙα Τοῦς ορει]ς Νοὰ εδί Ἡροδότου, ΠΟΠ Ἡροδότοίο» Πο αΠθί αἷία νΙτοτυπί 

Ποιηίμα 1ίο, ποπ Που {οΏρία ΠἹοΔΟ» Εῦ Νείλου» ΠΟΠ ἨΝείλοΙϱΟ ποτωμοῦ ΠΕΠάΕΠ1» ΠΟΠ ποταµοῖο. 3ἴηιθ πάθο λόγου 

6ἴἶαπι, ΠΟΠ λόγοι, Παρεαπιης. : ακρη : Ὃ ο ο 

Φοά αιαπηνίς ἆο πιμ]έ το πποπιεσίπα» ποπ ἁποϊ(ο ΙΙΠ αἱίαυηα αὐᾶ 1ῃ εοτ{Ἡ εδίε Πμππετο ἀεσεῦαπις πΗΠί 6χ- 

εἰδοιίπε: αιοᾶ 4 {τα 6ρε, {115 11115 εοάείῃ 1η ορεΓε Ίοευς εξ, να. 

Ίαπα νετο» αΙοπίαπι» { εἰδότι λέγειν πο" οροττεῖ» πυ]{ο τηίηη5» ὁρῶντι λέγευ, οπ]ἆ αἴάπεε, ο Ίβο Έριτια 
ΡΟΣΤΕΒΙΟΝ ααἰιηέζα Ρρεῖοτί Ἠαῦεαί ἀΐσετε Ὦ θεά Ε8 αὐίάεπα απ Πως Ἠετοάοτ Π0το ριαῄχα {ηπε, ροτάπη τηδας 
ατίπι Ιοᾷσμίπαί 6αππετατῖϊ, Βιεταπὲ ΕαπίΙΙη Ιοουρ]είαία» Εἴ απ]άεῃ εα ἴη Ρατίε ασ πηθα ο-ε: αἲ οὐ αοίμπᾶα, 

ρ, τεοιπύς ΕΤ ΙνδτΙΓυΤΙ5 ΤΑ Ῥεποιοις ΟύΑΜ ΔαΥΡτΙΑΟΙ5, εκ νατς {οΗριοηῖ δις Απρία. ημης ρτϊπιαπά 
αθϊοάϊα ἀῑπι, Αἲ Ῥροίειαπε ΌΏππεῃ (Ἰπαιίας) οκ αἰῖῖς αι αῑα αθάαπι Εαπᾶ,  Ῥοΐοταης, {ἔπτεος: {σά Ἡς αμσξ 
Ῥτασίρια νάεραπίω ερ{ε οοπῖεηί{µ5 νοΙθΏα αι, ο 

ΕΧ ΕΙΙΦΡΕΜ Η. ΦΤΕΡΗΑΝΙ ΡΚΑΦΕΑΤΙΟΝΕ 
| ΙΝ ΡΕΗΙΜΑΜ ΕΡΙΤΙΟΝΕΜ. 

:Τοιοᾷοισιο αίσπι Ἠϊβοιια υἰτιίές ποη εκ οΓε Ππεο» {εὰ Ιοασ]λήπή Οαπιεγασ» οπή ΡΕΠΕΤΟ ἀοδήπαβ ἐε]ερον- 

ππή» αοοἱρίε, Όιεπι ερο Μτυπι ου απηίςὰ Ρἱυήπιυπη ἀῑ]οχί, (ατ υἱοἰδπι α, εο Ῥ]ηήπαυπι ππε ἀῑΠρί 

απίπιφ4 νοσεί) {Ηπῃ νοτο οκ 41Ο Ίρδυπῃ αμοφίε νεΠεΙΙΕΠΗ απποτε Ἠετοάοζιμα σοππρ]εέἩ εορπονΙ;, Ἡ]α «στίς απΠο- 

τὶς ἰπ Ἠετοάσίπα ποβτιη {οοἱθίαδ, ῥτ(ΠΠαπη 1απα απηοϊεαπα, ο υβηἴΙπα 41 ΡΕΤΙ Ροτυῖε» τληζυπα αμχίς Ουοά 

{ σάς 1] Οαπισιατή ἂᾳ Ἡοτοάοῖο Γοηρᾶς ασια Εδὶ οαΙ Πιρεηβιείε, ΠΕΡ ΕΏΣΤΗ εαΙῆοπί Ταΐπα Ἰπίθτργο- 

ἰαΕοπίς ρισήχα αιμα άαπῃ α πχς οἰιδάσπι αἲσηπιεΠᾶ ἸΠνεπίες: ἵπ αὐρυς {18 Ῥτο]χα Π]]5 τείροπἆεο» αιὶ πιοπάα», 

σεπι αρ{ε Πεοδοίυπι πποπΏπζυσ: αἀθο Ἡξ ΡΙ/{ΠοΏΕΙΠ 1]]απι, 4ΡΟΙΟΡΙΔΙΗ Ἠείοάοῖϊ 14εο Ἰπ{ετίσεπάαπα σδη{1θ 

πι,  Ίητος αἲῖα πη]τα 1δῖ. πιίταπη 1]απι Ἠἰοίατη εἴ αμ ρτᾳ οετοίς οπιπίρυ» Πάϊσατ Γαυ]οία ρος/οε, ἂς 86γ- 

Ερ]ς {ογνίς., αμά ἀοπηὶρίς αὈ{επί δις {π ΠΧοσυΠ 11ΟΣΗΠΙ ΡοβίεβΠομεπα ἱπνο]αταπεγ ὉπάεΙαΘ αυ πλ ἀμίζο ρτα 1ο 

: 
χς- 
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μα... -- 

το οετίε εδε, αἰΙί : 
υπῃ ]6 

ηίας δις οί ᾳ δῖε αριά Ἡετοβοίυπα Ίαπς ΠΠ οπριίοπεπι, «40ο Ῥο]γογοή 116 

| , απά ααυπα Ηογοβοτιίη (η Ιέ οτά(δηίεπι {απ Ἠϊβοτίαπα αιιάΙτ. «Πεγοοί{ Παζ” 4 

«Ζεγζα «4ππος. 
ο ἶαπι νετο αὐοά ΕΦ ΕΝΟΤΟΕ αἆ ἩἨοιηετιῃ αἴήπαϊ ες. 

«σε» αἲ 6111 Ῥτοίεξϊο πι αἴῆποι (5 α {πουῖς αἆ ῥτοβιπα νεπίαπιθ) α1ήδαιή8 Ιε ν 
υπο αμΟΣ” ος Ἰοπίσα 

8 

ΕΧ Ἡ ΔΤΕΡΗΑΝΙ2ΡΕΟΊΙΕΟΟΜ. αππαΠΌΙ5 Ρ0: τερε]1 αἩ αγπιαἩ ὦ 
5 ἁοπιῖπϊ : : ὦ 

ετσι (1π Πἱ5 επίπῃ μις οκ αμας, {οἱἱ Πασε]]ῖς τερι
]ᾷ Βπεταπε: 1Παπι ἵπαιαπι Ἠἱ{οπίαπα 

ον τος ον ο αν ο ον 
ο 5 ο υΙΏ πιατῖᾶ ἳ ο. τα» αὐοὰ ἆε Τητεςί αγ] Ἰράδηις, 

εν πποπια π  σποι μον σος 
ν νΙΏ {ε Ρτο(Ώταετα περες{Ε ο μος σα α ἃε πια]ετί

ρις Βαυγ]οπ]εῖς Ἠήονῖα», αἩξ ΥΙ18 οχιι2ηείθ {οπιθ 

ος προς. Παβοτίας αἴθπεῖ, ἄπ ο πδος ο 
τε[Ππιοπῖο οοπβπια ασ ὃ Οιοά αμτεπι αά αμα πι 

5» αἀάϊτο ποτ οἱ : ἳ ΠΕΠ ΏΟΠ ππῖηις { : 
ας, 

π αἷις {εά αἱἱοταπα Τε(Ππιοπίο»
 το[ετῖ απο πάρα ος να ἡς Απαβών ον 

ταςς αρμά Ἠυπο
 πο 

ος 
τάπα ΠΗ{Ποτ1 - 

' 
ουπι Ἱερίπιδ» ο 1]]ο επῖπι ρτοάἴηπι οδῖ», υπαπΠαμαπΙ(

Πς οἰις ἁρπεδό)» αυ σπῖ- 

Αι ΡΙΗπΙΗς παπ
ι 

εράς. Νἱ5 4ος] ἐοῦσ ν 
αν λεπτὴν», ΠαὈιϊδίε ἵπ {ε ὅ 

ἶ "ο 1η [5 ἁρπεδόνας τρι/κοσίας καὶ ἑξήκοντα, πάσα: Φαν 
{γεν ζο5. ΙΡΗΟΓΑΥ: Ἠετοάοῦ πιεπ!ί ἀλ6Τ. επΏοπεπι {π6Ιεῃ5» 6 

1ος ἐπ 4Βρηρι] ο ΕΕΙΤΑΙ ἴΑΤΠΕΠ πυῖς ταὶ {ά ͵ 9 

ζοηίση γαρ (η αι αΠσττ, αὐπι Ίτα {οΠΙ: 

τ ας ή, 5 [ηρμία ἑα τά 
να. υοραμέ) ἔβογαοε» 1 Ἆ οἱογ μη πα ο βεά {η {2ΙΗΡ/0 Πήήπετυά 

Σεἱέζμίας οἶως [Ηβετες/ὲ» ὅαυ ο λβογοηΗ] ὀκρεγΣΗ/Η ΠΗῤεΥ Ἰκοιά ῥγοβίάἰς Μήίσηης 
16Η η: ὠγυσοφνὲ {008 

ὠἁρπεδόνας ποὮ ᾗίᾳ {οὰ υεηαείοπός Ἱπῖο η ἠηήμγ]α. (Γασεο Ἱπβρπεπι εγτοῖοπι» 4ΗΕπ1 1ΠΙΕΓ σος ] ξ τιν 

οσο αν νοσατῖ Ἠετοάοτμπι ὃς ας ερο α[ααιε Ῥηήασπιοςἳ ρεοίαι τομ, 
ος ΠΠΡάΔΟΘΠΗ 

05 11» ταπᾳμαπι {ρθηπι Ἡετοάσειπη συ πηα ἵπῖος {οπἱροπάαπι ἀ]απι αροΙοβία(η» ἵπ οα]υπα]” 

” Α α δ / ο ὦρ ροσν ψεύσην σε καλεξ, ὅτι πεύθείαι ἄλλουν 
αι μον εἰ ψεύσην ψεύδεται ὃς σε καλεῖς 

νο οιὼ λέγει δεδαηκέναι αὐτὸς ὤμειον 
ΑΦρων καὶ ψεύσης εὐθὺς ὤλωκεν ἐών. : 

πε ποπάβ6ἶ5 8 
Ἠωῆς οδσίς ροίθὶ « | 

ο 

: οατῖς ροεεΏπιηπα ({οἱρτοσί 1ά αοοἰάϊε. 
| 

Ῥεου 1ά ασοϊάϊε, αιοά Ρσα οηονῖς α1ϊο ππετηήα(ὸ νἱάσπιίς» ηἰπήτυπι 
τοπήᾳ πο[εα Υε] {οπίι 

Ώ0- 
Πατῖς ΠοΊΊεΏΠ αςοἱ 

. { Ανν φοἳ αρετεῖ. ο 
9 

πο Ώνε ηρεπίϊ σαρῖι πιεήπιΙτ) | με Ἰποεδϊδηία νἰάεπτας (άμπι 6 εκραΠεηΒᾶ 
1 ΙΠ/ΠΠΙΙαΠᾷς ε5{εΏξ, αὐπα πημ]ξ 1ῃ οης πίβομΐ5» αἲ ταπι εετς 

ἡάδοππης» (8 ἀμο τος ΑΜν Ώιπε Πάαὶ» τὰ μα » ΙπεπάφοΙί ἱπβπιι] 9 

πΙΆΡΠΩ «ΟΠΙΠΠΕΠΙΟΤΕΠ{ΙΣ 9 1 Ἀτοπίησ τε μεπι αί ἷ 
πες Ὦ ἵπ 4ο (0ύεπι αιιίεα Ίρταπι ροδτ {ποτοίί ἷ | 

Ὀποαταν Ἡ ἠν πα να ανν µία, πμ ἠπα κ ω.. 
: : 6 ροπίς) 1 

| οτι α1οαι11 
«τα Γ]ρθΡίαπι 26 ΝΕ ΑΠΙ4Π1 3 

οἩτοποΙὀρα ὅμπιτ ην κος πἆθο Ἰουτοπά απ ζαμοτυπι ας ἴροο Πάρορίαπι ὃς οργής {1ο 

{οπἱρίοτοπι ἆ Ριο[απῖς ΠΙοτῖϊ σοποῖΠατ! 1 τοπάα ονοτβόπος παττοπίιςἃ Οΐς ασ εξ 4. οεταιδ 

εδει) αι ταΙρὶοῇ οἴΠατὶ ρο5ῇτΏ Αάάο εἰί ' ποὺίς πμπς 

1 : 15 «1449 ΕΠΑ 
1άα16 Πηοῦ» 

ο ον αι Οκμήν ὃς μα πας ὑπ αμδκαλόν νο πιαλίσνο νς 
ἠηφτάναι ειζατι {ἱ9- 

5 εοἆεπι ποὈῖς πιοάο αιτοίαι]ε ο. ο. Ποϊταίειη» αἳ Ἠμπή]α (ἴπ απ υβάαΠι μαι τορϊρυθ) νν δς, 

: . 1ΠΙ 

ως. ὦ ο10115 

{το εἴ 1ος. πα ]ηπα πβαμαπι εχατέ αρυᾶ 
618605 2 Η{οίΟδ Νε 

Ὀεπάϊ ρεηι]ς » αὐοά (ας Ίῃ οτηπ] : : 
ς πηπίπο ἀῑναι/α Πηρια) πά Ηευταῖοί Ὀτονίεατοπι ΕπιρΠεἰτατειπας { 

ΤΕ ος ο 

215 ὄο οἱ ο): ΠΟΠ ρο : -Ροςβϊ ἨΠιαίαπι. ρτορ]είί ορμεῦς ρια/{ετπι γ]Ηπα α ο] 
α1 

οίσείς μμ προ, 

ος αὖα Ιπτετρτείαοπε αΏδί ἀἰσεπάμπι ετί ἷ τς ἐς μον ά δν λαο μή 

'ηοο. ες ποπ 1βιιὰ Ἱετεπηίαο, 7) πω Απιή]ε ορ[ο ηος Ε{ίαο οχοτά(πα» αδιση5 ποῦ πε, 21ο ββς .. 

» εδ [εγεία [η] Πε]. Οἱ Απι]ε οοῖ οπιπίπο αρμά Ρτορπεῇ ο 

οβοέϊο ΠοαιΕ πιαρίς οοπηροΠάἰαεί 
ιοπίς Πως ἠΜΔί 

Ἰηάο» Ππετπετε ΠΌὶ Ῥοτεςί ιο ον πηαρῖς εχρδάἴταπα ΥΙαΙα» ο πο 4 ο 

ω ἴ6 ας αριά Ἡοπιετιῃ Τοπίς ει αὐθὲ Π πομπι 
ο 1ο1 ροξτίσα» οορηοίσετε» στο» λάθο Ὡς αμ ατ Φιλ. ο. 2 3490 µς αν Ώι Φιλόμηρος, θα 69/6 εἰἶλπι Φφιληρόδοτον, ΤΑΠΟΠΗ 

κ.ά ώο οιάπι 

ο ο 



αι 
τ 

απνιτιυΜ ΗΙΣΤΟΚ1Ι4 
ο κ Ἡ πλ ωθίνυα ο”. τι 

ΝλλοἹ  ΗΕΚΟΡΟΤΟ 6λΙάέ» 4 ὄνας Γωάογως Ίοσο, εοφμέ
ὲ 

}ΑΑλ ων] αὐ ΟΥ Εμ ἐροίως αὔπεροίοῖη 4 ὤγο Ρεν/αγω Έεσε οαριώη. 

πο Ἐςι ο; ἀύποέρε ὄμήηε αἲ «Χεγαίς οἱ Σεγ/αΗΗ ει 67420 μας 

| «σσ τσ]Ώ ἐος ομο λμιώ 3346. ἀρῤνεερς ορηβό
μα {210 αΏπογη 249. 

οφ Ἡ 

ος 

». 

ον : {μα 1 αΠΙΗ 14ὰ 3436. ἐπείάζ. σον 

ο Ἔνε αο ΟΓαβς α Ωτο εαρέη αἨπο Ίλμπῇ 3416. ΑΠΟ ΠόΠο Απ{
ε ο γὲ 

4 ὡὧσο ἑαρίο, ἄν με αά {πμ 6τατθ, εἰ {16 Γεέδω ΟΠά4ΙΗ/ήε» 

βο/βνεμη ει Ηεγαολάέν [άογ 2 νερού, ΠΗΗΠΕΥΙ Πεγοάοίης αΏπος 1ΤΟ. 

{η υι]σαγ]ζής ΌΕγο (ὐγοπο]ορ Ην {η 15Ο. ΡΟΗ’. 

(αρ ἐσην γεΓΊανε αΥ αξ 5, «πο Λ{ιμᾶς 1246. φμέ οί 22Η αἩ» 

ήν {πας Γκεσῖς Ἰωάα: ο απο 34. 409 αγός ους ΥΣ οὐ. 

«4ὖ εὐ ο. ολ ῥπια «4ποή δεγίες 1 ΠἨεγοάοίο, 541με αἱ 1Ο. 

πι Χογκές, εκ, Όμαπι [ἐζ1οηέ 1 αδείας, {ει Οργομο]οσία [ρεέίαη: 

έαη ῥγοβοηε/Ηής. | | ας, μι κοὶ 

΄ 



045 «πο ΕΕΟΕΣ Ι00Α. ΙΥΡΙΑ.. 

75ο 

ό ΟΠΚΟΝΟΙΟσΙΑ ΗΡΚΟΡΟ ΤΙ. 
.ποπσοπς κακο α τοσα ον πτοποσοοττοττονσστττα-σιασακσο “τοσ-α-τωσαστο-τποασττοσασα σπα φανηκεσανοκοκακαναθνκ ανν, Ώρεασκονοκκσντπνντφθσνντο-ο-νηρντν-ο, ἀποαιωρασονρσωνκανονυνο---πανα-απανομακκορονο το -Α τοσο φιφαραικφενῃκρ-"ποκοοονκακκθ νο φαννεναωρεκκοωκερακασ»σο--νν---ο. Ὕν.' 

μπι πο ὦ 
| «Εζεσβίας, 

Ῥοη] Ὁαπάαα]ες ῥο/βγεΗ5. 
αι με Πεγαςὴς εκ 1./- 

Ἱήαπαδίες Κέα ίᾳ ΠΗΜΙΑ 40/4 1ο 111έΓ]εῶο, 
ο5. Λ. ερ. 31. ο 47. 99. Ιδέες {ρω ΟΥΡεΒ ια 

το ήμς δει επ κοακνι. | 
00). 10. 1. ῥᾷ5. ὃν 3. μμ | 
αρ ει Τεΐοόες οὐ ΓΙ 

ο) Λσ σο ἠίο- ως, ἸἩεογνη 0 Απ" 

40) ο Προ, {ἱ2. 1. ῥ4β. 31. 744 οβῥµα/( Οἱ}. ῥάρ.|5 δν Ἡ ΠΕ ρυαύαμα. ῥ. ἃ 

99Λό 

9956 

9977 | 
ὔ 

. Ως. καὶ }” 

ς Αιάνς, (ὀρωμωε ες) «Πο επ παω ει 
9984 Ψ5,/Γἐεμπίμε ελ! «Πίο σος ας, 

{4042 ας 9. ῥῥαναά, ορ. 
Τζορο ροές 2. τ. ῥάᾳ. Ι1ΟΡΠΕΙΠΕΣ. 4 αμα ο. 
8. (ερ ΡΙΕΜΕΣ. με το. 

΄Απιοἢ ἆος θα ὠ, αηής, 9909 | ὃ 4γζγο {ε/1βογε Οἶπι- | 
-αιόὰ 4. Ἰέρ. 9. "μπετῃ ὦ οδὶς ρ/ή, ο μας. 
934091 | ο ο ων Ἰμά4α ῥεγυασαΗ/ [1, Ῥμπιοῖιες ου, 3 ο 
9308 | «1οῇας, 91. μή, ἡι λερ.]εί- δα ΐον -εερεγω. ο(οῇ, δι 1 βββ 
οσοι 15 άρλνθΑΙ 95. τι ει]ῥάρ, Αν ὁ σπα ο ο 

916 |. ον κά 'Ἱναδησμοδοποίοε ο ο ο. 
ων μα. ΙΤΑΛ το 

ον ον. 4 ς πα / 9 

9431 τς Ἴρπαι ο. αηπί, πο-  ΟΥΑΧΑΤΕ ΜΗ’ Ὢ 
9333 | «ολεμα” 1129 ΕΙ). ἰρί εν }οᾳ. ζμηί ΛΟις ο 

]ομοβίπι Λεχ μα, τι. οη-]. Φαάγαϊίος 9. δε 1)] Τοσ 4) ο ϱ- 
π6, 4. Κερ.ο3, 9). 9 Ῥῳγ, 96, |ζ0 μη 19. ζμής,ράᾳ.|Γα0η ᾖ. 5 ο Ῥιθρρεία 
δα ως 3, ος Δῤπίοεν 14 ρα 
ο ΜΗ 3}. Ἂ ῥ)ε! κλικ 

πειη αξάμῶως ο. αμ, α. | - 

9958 | Ἱετοπιίας ρ/εάϊοὲ οαρἠο]-| -Ναδισμοάοποίος] | 
11641 ο. ζ1Π0ΥΗΗ19 ϱ4ῤ. 95.| σσ ΟΛαρογωγ] να. 

ον ὉμΒΕάῶσΣ οοὔμηεη εοηήπα εν σημ 4 εγοι] ΑΗ 
«σον. Μπ Ε0ῤι 96,45... οδ ὃς ο 
9945 | ]εειοπίας Λεχ. πε] Αγιος 4. 1,0: ου μμ 

Γω[ω εγείες, ει ]) {2.561 [κεχ, ος 57. σογίια ο οι πω. 
«γίο1115, ὤμπο 8. Λίαζηρ. . 
Τ. ἐδ. Ὁλ. ορ να οι -- 

ως 1ο πα αὐάμδης ερ Μαι ο ἀσοπεις. Ε/Α. 1. «Ε{εο ΟΙ ο]ος 
Ῥεάεςλίας ή ήσιως Κεν δη. | ος «4ᾳ, 

ασ, οπής 11. 4. {κάρ. 95. 
βα}ᾳή 36. 

ΕζεεΠεΙ Ῥγορρεία {η }α- 
12/07 εοποἱομαγ) ἐπορη, | ΟΙ Πε. 

Ἱετοίοίγπια εσενα α Να-|εωῖνς Βγίμοορς εγα 
ῥηεβοώυ/ο/ογε. 4. Ίνερ. σή.95.| 1 Ἠτα[γου]ας, ση Αε- 

16γος. ῥ4µ. 5. 3 5. ο . 

9950 (μή ΠΡΙ, 

ο, }γήῤ. 36. ΓΙΟ εοἨ//ω/ οί τν {λοοεΗ(έὲ 
: ζει ροἰς ἂν αλον, αμ μμ ρηο 1} : 

ο ες, ΓΕγο οἱ. ᾖ10. 21. 2Η ΗΡΑ ρω 
9956 [οἱ μή, Οαράν]ταης Βαβγ- 

Ιοηίσεε, σε οωγσυὴ 6Ἠμος 
δ, δ. 168. 12. 1.2ᾳρ./.. 

Ζο. έγ. 35. 50. 41. 9. ο 

σορ Λε]; ο 
9971 1Ο λαγε Μεβογμή, Δέ- , τη 

| ο Ἴδο Προ, ῥᾳᾳ. 15. μμ 35. Ηογοάν. ΑΕ 
9955 |. Ἱεομοπίας ἠογσίω επ οσγ.| ο µε [μή /0γοΗΣ }4 ανν 

(6, ὤηπο 37. ΠΡ Υά” 12ο» (228. τη 0. 1’ 
ομίο, . Κερωήιοσ. τν « 

να {ή ή Ρεγίσα» (ας. 39" αλ. μη {/- 
απο ο μια κ Ι. - . σιό 
η Μο πσαα σ 
24β. 99. {2ηήµη» ῥᾳ8. "5 

ρ 



ο ωδ ζμο εήμαεβεγΙύ ΤΕΝ «ἄ4{[γίογ/η]ῥάς. 5. «Μπο οὗ 10ΓΑΕ16:1 

}αδ]σω/ή, ῥ4Ρ. 70. 132. 

οπα ο υ ο, ο ιβ. τἨ 
ο. -------.----------------ίθηππ 

“ρΙΡονΥρτι !Ἡ ο σοβοιᾶ» τν ἘΕΟΜΑΣ. 

{ᾖβυγριϊ είν {ρήοεὔ/ οσα)» | | [70 Ίος α Κύ- 749 

οἳ υπρά/” «νεσμη ἀἰαγριασογη /8- ΑτοΏίίος μις αγ Ροξΐα | 1710 οὐ 116 19 94. 

16/1» ζμ 1/16/2 ΤΕΤΗΡΟΓΗ/3 ζ)Η1Ω10-| [αηδ]ος» ὄμέε (πάση 1} 0- 

πρ οώγεῖ, Πεγοβοίης 140γο 207410 | 11 «1Ε1ΗΡΟΥΕ πομῇ, (Οἱ- γώ Ίνερε α 786’ 

ϱο/1ΡΙΕΗ9 εδ. - κος ϱοΡο Τομ]. 1.) ἳ 6)βί 19- εγω. 

ς«α/Ί1ο οζροζος, εἳ ΕΝ «1βΗ ε] ο Η/Η γερἰ, «Πεγο (οί. 10. 1. τν ο, 

Ἱδαπια. Ῥοπιρίήας 
ρεβΊάγε {Πρ{1- 410 
4. οί, ζμί εοὲ Πήη 
2 95ο... | 

οὐέοης Ρε] ευρέως 1.47 1Ε7Η: {αρεκιο εν «ηῦε 

σον. ΕΙ ΛΟ «μέ Πεγοώοέμή| εἰεζεγ μέ. | 

υο]ωίε/ὸ ἠεγαίοπεη «}ΕΓο(ὀ(/ηκό» εἰ λα, 

Ἠοευῤίο οὐ/ 25 α δεημαεβεγίῦ ἠπαίεα: 

ο, δε οεγα Φήβογίώ 103 ἠΠ/εργε 1β9] 

ποῦς 11. 

-"Ὀιοάσσίπι ἀῑῑσες Ἀλαγρᾶ ῥορὲ δὲ 
1βο/16/1 «Πργοαο1. {0 3. ῥ48. ζ5.. 

Ῥαμας βαν Ῥο])πε[}, εἰ 

ο ῬβπηπηοσΏής απ ἓν 15. αο). Ῥλγορίιος ες Ἰω]ο Ίδεγαι. Τιϊα Ποιήμα», 

δή, /ομς Γερ/άΐ οπής 54. «Πεγοβοή. οἱοπί οκ) ἐ 102] 1 92. 

ἡ2. ο, ῥ6ᾳ. 77. 78. 45) 6. 50, 51. | 6 1ΓΡ6ΙΗ ΟΥτεπεΠ εολάἰά| 

ον ρος ὀ2γίά [2ἱες ΩΗΟΥΗΗ εἰ 748 ἱμα]α [οη1εη «4ρομ, Πε] 

γη ἰὴ «σγρίο σε γή» αριά Εε-ιγοάοἳ. δ. 4- βά8. 1412 143: Ἐρρος 

| Ὃ ο 1οἶγεα απ Ἱήμμαί 99οο. 
“Τ Ονρίεῖας Οδ Ίγγαη: 

19, ρα1ε’ εγώ μάγ, Π1εγο 
Π ς μα τόἩ ενα ΟΕ . 

«Ῥμα]ας «{ργήρεή Ἰἡγαῦ-| 

ανά 

ἹἱώἩὐῑρωωιώσ 

Νεοιο ες «1, ἆμμίς 17. 

Πήργοάοἱ. 12. 9. ῥά5. 8. | 
ο . 

[ωρ]ροίε ος Κεβε οάα ἐπὶ Ζαϊειοιίς Γιου - ᾖε- 

Πησεκάο. ο. Εαγαδρ. 95. 4" Κερ. 93. ϱἰείαίογ. 111 ΡΗΠέ 44 Ρ}’ 

| ο Ὁ ος αἰ]φωὶ γε[ε- 

να! [00η ον. ΝΟ 1Η μη -4- ΓΗ]. ο. 

νε Αἰοπήαη 1 Ῥοέία 19: 

θε) οἰγουηιάυἰραν) «4/10» ΜΗ). Ἁϊϊσα {πεις Πω 
ο ο ο δι 

Τενγιρ αηΡΙΣΗΗ1 ἐ3 1 πἡζἱεης ΕΝ ο5 Ώεἱῤῥίπο ελ «Ποβᾷ ία 
οί | 

ῥόμῤΚοἳ, «Ἠεγοά. Προ 
βαρν 1ος. | ση ορήην. Π1εΓο/, ρσν

οςΣ ΗΝ 

 Άπεις ἸΜατηςς, 

Ὃ ον εκ Βίος τμχ. ς 
Ὁ. ιεΠεΠοτΒ Ἱθλζμ]ής Ῥοᾶαι ο ο δι τς 

11/1Ε/5. κυκὰ 1. Τατ Ρ1: 
1 ο ο ο ο 4 Οή11β. 

ο} Περάσ]πομά ἸἐβερΗε συ]! / ο άν 

οὐ οαρὲ Γή). Πε), ῥ4β. 19.1. 

| ΕΡΙΕΗ Φ4ΡΙΕΝΤΗΣ.Ι 
Ἐμαίες Ιον ρα ἰκὴ 

ΕΕΠρΙΗ ο 0 Οαλατο 

Ῥπανς δα αμηής. η ορ 

νεο]ωνα σέ» ῥάβ.74 

Αρτίες “ ρυῦμε, 35. ΗΗή9. Πο 

ηοΩΗΟΠΕΙΣ [οὐ «)εγεΗ 5 4. 4. 

4β.. 15.900 
Ῥ]αρ Ρ/ΙεΕΙ5 ῥᾳ8. 5. ὃ5' 

τ1. Ῥίπασις ΠΗ}ΙεΗσΗ5.ῥάΡ. 5. ε. 

]ρ]εουαῖας 1010. Οποπ] δεο Τ5η5) ο” 

κο πο ος στο 1αρε(κ/ΠΟΠΙ48 βᾷΡ. 11. ροές σεΗή15 419 

Αρτὶες ο 111320: ορίζης, εἰβοίει ἴ-- νο 

μα [ογμ1ε/2) 10/46 υἰβμε ο) σγά- 
ο 

εἷς α ΟΥΥΕΠΕΙ 1). 4. 48. 145" δι 9. 

ῥάᾳ. 7ο. Ἰάρο [)0]ες αὖ εὐ αἷε]εόέ- 

τω, ἐήμε [/αΗβΗΙΩΓΗΗΜ. 

' ο) ε 

] 

ο εἰ (0. 
ο) οσα». ρᾳς. 4- 99:91’ 
168 ως 
“Βό]οα. 4{Ρεε/βΗ αι. 

Ἰρὴαίοῦ» ομως ρεγβγΗΙΑΗΟ- ᾿ 

πιρη η ορ» ΩΡΤΗΑ: 
| “ση αἲ ο) )μήη ΛΑΗ9 δν 

-Απιαῦς Ἐωρηά Κεν αηπὶς 44: 411048.. ὃν. γαι ὅ, ἔι 1δ. 
1)σὴ ἠηῤήὴα γερηῖ αγ. ὍἹρηπομίά Οεἱοήήν. 

. ΓΕοάε» ΜΕ/ΗΡΟΓέ ΑῃΑσμαΓῇς 
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γκο πο]  ἨΝΡΙΑ, ΜΕΤΡΙΑΕ, Άουρτι [ ακᾶςδ. 
πας ο ὔΜὕυυ ο ο... 

ρυμω πα πό ! ἱ 

| 
αν Οία 

ἠρεγερτήμαίω. Πε 
ροζοἱ, 0. 4 ῥ48. 
ιαθιαβνο., Ἱ Ἠατραρο ῥγοροπή 

ῥγοργίωηι {ρο]μς ή ήμ/η | 
εο//εάεΠω/ ῥᾳρ.96. 

ΟτωΠις 7ο 9400 
Κεν Ο/Η 11. Απισίς, 

Πως ο 
ΛΠγαρες ΗεμΙόγ/112/ΗΡΟΥΕ σήρμην , 

{61 οί [0γου 04 βογοΜ/ μι ο ο ο 
ε . τν) . 
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ΕἘρζείωη. εἰ οί” 
πῶς Ώγ2ες 01ος {20 
ΤΕΡΠΟ ζα6εῖ, ΠΠεγοβι] γγεπίς βία [ήν 
ῥάΡ. 5. (ας. 15.) ερ ἆ 

Φῴ/το Άερε Ῥετ[ογΗη. 
.ΟοἩοαιίαπα δοἱο-ι(2ᾳς. 98.) Εῆπε 

Πΐς, εἰ Οτα{ οἷε οί 1Η {11 90. 47. 
δεα]ζ. «Πεγομι 0. 1.ΙΠογω ΟΠ ογερίι 
ῥᾳ5. 6, 7. 18. ΠΕ, ϱ0 ΜΗ) 

μι Φώ0{ οί. εἳ 110268 
Δἁτα[ας ως (07 |ε(ογ 2Η {1Η ᾳᾳ. 9ο. 
1, Ἴ6βος 1 ρ [κα | Π2γοΙοΗ], δν ταφᾷ 

ος 2Η ρο]ωέης ο ω. 
εεάς [γαίεγήαν εχρἰᾳ- 
ν ὤ (α[ὸ, ῥᾳ6. 7, 
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ο. 

πα αμ... 

ο μμ 
.. 

τος Ἱρὲ αδω Ὦνασηὴ 
ο α 

ας μμ. 
ς ἰρηικυμΙν

 

ο 
ο μα 
ἠοά, δὲν 1.218: 
11 15. ας ή 

᾿ ΟΦΠΙΕ, οἰῶο «4- το βαρβ 3 ἷ 
/γώσε /[ογοΡί0, εκρᾖο- ον , οφ αρ ν 
01 12/1 ο ζε//0-| ΡΕΒΣΑΒΟΜ. | Ἡ ν, 
Γή. {εγοβοίως ρᾳρ.Ι. ο, ΦΙΦΑ 

τον τ, ΝΑ ΜΗ ΛΑ, 

ο, ' μὰ Άνοδος στα ς άν. τν εν 

Ώεροίς αεοἱρίγοραἱ Ον  Ἱπαγερ] ομάι  ο 
ε/Η. Ἐρόδος -ἅλυ| Με ίωή... εἰ Ἡατρα- γαμς ΟγΩ/, Ρβ.Ι κ 9 

; οι 16, Εμ εαν ια. θαβὰς µεγάλη ἀρχὺν] δα ήν τί Ὕν- 
᾿ καταλύσει, 11 (αγίώ, εἰ αμ, 

οἱ ορεμβαγεΠ! » ἡ κα ο 
48. νο. ορ ποναα νς ορμοξδ- 

| πο ος «ΠΟ Ῥοἱν- ο. ο 

9416 | «Ώεύμῖρ ιοίοσζοερ.]... Ἑμοσεπίος  οὔ/έῇ | οἴδίῖΒ από Ὃ ονορή η 
ο εομς Θγωη; δεζο υὐη-|2ὔ Πά/ράρο ο ο0Ἠ- Το ΙΙ οο, 4 ΕΙ ἄ 

ομοίων ἐν σρραοεία]ἠσίδως, εἰ δε] 110-111 Αὐ. 8. 248: ρα αρ’ 
( αρ. - 16.) οἱ η} ρα. 2 (2460). 01. 02. ώς ζν., 

ροζ Φαν αζζως οὔ/ος- {μ4ε Ἱλερίωη, εἲ 70: τι ᾖ 
[ῶς α Ο)γο βρω ,| δη ρῶσ. 84. «4ὐ δι  ΑπΠΑΠ, 
{γης εἳ ενὲ {2ή10, ϱ1ἱ Εῥοεηῥηυ Ὅ1σιᾖ” | . 
“πο ΟΓῶ/  εγζι | ῥοβίες εομάΙλάή; Αίοσις 2020 

ῥᾳᾳ. 17, 18. Πεγο-] δ/2» 1ὔμργαλάες (01: ο μία ο 
ο, ο ο πώ ο. ο οβο τοπο 

Ἡ. Τε, ελῶα ρα]. «Ὀμαὴ ΙοΡΟΡ η» β . 
θνρου  «ἄλάρα ἐπ] σοίεο ΠΔ, Λος ος 

Λα) Κερί {| 
Πῶ1. «Πεγά0:| 
146246. 95. 141 

11 2ηῤοἱά. εοπάεγηέ, 
Ἴραρ. 35. 

ο Κκαπιμα ὁ 1Γοἱς 
«οδ/2, [5 εοΜ{μσες, 
Ίο ἄδεγος {η ἄγερ {η-] 
οἷη/0ς {ρα ο/η, 

ἡμαοι Όσιο ισα αν” 

ἳ ΟλΌ5ΡαυγΙοπεπι 
οερίὲ (ῥᾳᾳ. 37. 49.) εἰ 

ῇ1ο11ως- ο δὴ 16Ο) 
{ΜοάγΕΡΙΑΜΗ ᾿ ορ όρη” 

' 
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σαΗκ 
πποί Π00. | 
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ὀνοιοσ[α Ἡ ΒπΟοὈοΟ τί ο 
"ΡΕΒΦΑΚΟΜ.  «ΟΔΟΥΡΤΙΙΟΕΛΈΕΙΕ.ΚΟΜΑΕΕ, 

ο οσῃ 
-- μα, 

θἡρς | Ἱαάσι]  Οψτής ζηπο ῥΥ]ήλο 0ος 
Τπεορπίς] : δέγνίως 

ενος Ίφρβευμέ 1 γεοϱ οι. ῥηῥήεο ΕάΙῆο οοεβ( Μεραγερί [Τι] 1μ). 

τος ο]σαι ος μάκίς ῥολεβαίεῦ 1ήζμμάμΙ Ἰε7- ο ομή. 

ὀγήορε, 111: εἰ Ρο 1/2. 9. 07. 36. ἴ[.1, ΑΠαχΙΠΙΒΗ- 

12108 Λοἰ]ωη οὐ Ἱναπαρείῖας: ομως] - πο ρρσα 

“12ο”. 07107. Ως ἆ Το γή Ἱκερῖμα ε4ῤ.]. Ζοπο ᾖ. 

ο μδαζεν 

Γ0110- 

11ο. εἰ 

ο 

ορώμο] 
οἳ Ζᾳ: 

τς ΒΑΜΠΙΔ. ΑΟΗΑΙΜΕΝΙΡΑΚΟύΜ. 

ἂν 

σοδίγας η Ώ4ΚΙΌ5 Κεν. 
πω κο... νι 

ο βῥᾳρ. 
«19Ο, 1900, 900, ' 

Λ.ι-------- 

Νπατάοπ]ας ην 
σσ ἀγΦε05, 
5. 6. ῥ. 189, ὤθ- 
Ρῥο/ή{ωγ 18ο. [π 
127ΗΛ62.ΧΕΥΧΕΙΙ 
σὲ {ήήαυγεὶ 2ε]- 

{ήήή. ῥ. 199.930, 

μάς οἳ {ηγεηῤζης εστ, Πεγοι. {δι 1] ᾿ 
ῥᾳρ᾽ 49. ανα 
[6117 ζ/192 ῥᾳβ. 07. 

8. ῥάᾳ. 83, 84» ὃδ. 

61) Ρο: ρίη, ἠμίωβε ἐψαλεσ/ό Ε(ΟΙυεγαΜ, 
Ρο]ίαπι. ἀθιιαῖ 1ης: εὔήρφμε {η {1 : 

ωμά) εχραμά. Πγομ. 0. 5. ῥ. 154: 

ΠιῤΙορία. 42. 8. ῥάβ. ὃσ, 88. 
ο] δευογής «4 ἑπίεγ]εοῖ, 6 ]7ᾳ- 

ο 111 {ΟγΟΓΕΙΙ εοϱ/ 
σε» εΙζΗε οἰε[λεμ/ε1 Γγώήγὴ ερεη» 
οεέεα {16/01 ενω βᾳµ. 89, 9Ο... 

ἐς εσείς ῇ/εγαδΙΙε οεροώ/εἰ 

Ρηἡποἰρίδως εἰἰσΙΗή, 12. 9.2. 190) 1Ο1. 

ελγίας. κεσμζο]έ /Π05 96, 1. σ. ρᾳρ. 199. 

{εί ΙαΙ6-ι 
ζ1ο/Φ. ίσο 

Ρατπιεπίι . ζ.. 
44. Ὃ 0 

Οαππυγίες 11. Ιήοαγεβᾷ Ρε] 

«ἄποηβίωη 66/0 βεήο σαΐο ο), Πδ. 

η απ1ηῖ [1 12/2 Λεε//1 64 ϱ0/- ἴμη, 0. 9. 
ῥᾳ6. 94. ας 
σα θγπιοπίάθ8 
«66 Πέμ] Γοείόν {4 
Ρ/αεμΙ- | 99... «05 
5 ζω) οἱ Ὁλ,  - 
(ῴ0ήε |. Ἅπαετεοπ 
οἶδων, εἰ] ᾖοξῖα :ογ 
1412 {η-] οσα ή 

3 4» ὧο β48. Ἰοηρδως γή. τοσο 

Τμ) οίά /24οπο α Ἰμωσίς 1ο), 47. ο.) Ἐο]γεῖαῖες 

δρ {η/εάεεθ «Ἔκηρεαλήίομεη» 1 

σος Ἡρο/α ῥῥορεγαθς». /ἐὔρεωη οα/ηῤγα- ρα. 85, 8ό.] δαὲ Ίγγα ν- | 

ἡ, «Έχ ζμο ο πεγε, ΕΠ) αέώπσι μή οὐ Ογαωέι 
«αγά | - 

0/15 ε)ὲ, ῥάρ. 96,07. ῥγκ[εῶο. 
Ώοαήυις κα Ρεμ α [ρε ραμρω]α- 

14 Λ46. 
| 107, 108, 

Πω εβηµΗ {η 9ο. που | 

Ἰάῤννβή σα 19µς λφθών ολ ον τε, «οοίλάς ἁΜιπαήκ αν 

Ἀσ]απιέπεῬ | 
Οαπισγίες 
θν 

ο. Τε]ρες 
ὁ Απαηημιώιώς ον 

Ὅο ΑτβπΙεΏεΒ, εάν ΕΗΜΟ δη " 
ΤΕ 2. 1, ῥᾳρι 49. Δ4. 

Ἠγ[αίρες, τ 

| 

ΑίάΠ6ς,  ΑΠΩΠΡΠΕΙΩΕΑ, Απηῤομησε τς 
δν ος ο βρδοσι ὃν ΡΑΙΡΑ ΔΑ νὐναβαδ 19ο 
ο. νο ος κοκ ορ ον 

ο ος αρα ῥαρίηι τράν 311: ο α 

«{γιοζζσάπο,  Ἀθιχε, Ἅ«4ελαιεπ 1] 

ΛΙορεΠΙή44 ὀθεΙέ [- «4Ε5γρ10 2. 314. 
1/3 αεερηῦ» ῥᾳΡ. 1990. 20. 

Λ- 

ο {γ]οσύγε 

ρθω, 355, 

. ῥας. 2002. 156. 

ο ο ας 

Ό 8 ΦΕΒ; 



ο νυν να 

6 οΗα!ονοιοαμας Επ σσ οππν Ὁ 
πο 
«η! Ἱ------------τ--------- 

755 9442 
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9λσο 

9456 

Ἴ5ά 9459. 
η [4/βρσυγά 
:4γ]αρῥέγπε αγ αἱμη ο Ε/ΩΓΕΜΗ «4ἱβεηίρη/ός, 

αεεκν τοπλμη ενα 9 

τες, εἰ Εγείγ]ε/ός {ή 

ο μγεβαφ/εΣ [11 ηῇ1ε- 
γω ἵ Ο7ηεεσο, ἄν 
ο ΡρΡμἒ,  ῆδι 5. ϱ.] 
τους ρα 

α19, 1ης αὖ | 

: 4γυ{2. 

----'Ὁ.οον ο ο ον -----.-- 

σβᾶ οἱ, ΡΕΒΣ5ΑΒΕΟΜ. 

9 ΡΙα]εεή/ὲς αἆ Τρεζαμ ἄε- 
εἰεμ]ες αηεγμηή {ὲ «4- 

ζβεμ{εήβ2ης, Ί) παν 2δν 8ν 
ρ68. σσ. 

Πργίως Βαῦγ]οπΠαΠ] 
πάω] εἲ 4, Ζο-|οιας, οὐ πῤοροπε, εἰ 
Ρὺτί γεεῖρἠ, 1δ. 9. ῥ.|-4172040, ομως ρα ό 
119, 11. {ή ἱαήμ [οί ,εζα]ς εῇ, 

ο Πεγοά. 1.5. ῥᾳΡ. 159. 1 Ρη- 
}ζ. ἠδ. 6. ῥαρ. 1509.. 6770 
ζ4210 421ε εἰεῶ ή ΠΙβρΙώ/). 

'Ὠοπίεις [γ61εη 6ὐεοσιεμίς 
θογίμας. ὦ Ὀωρίο ἐπ. ζουμί οί η δι ση, 
οτε [οἱρη ο) αὖ. Εσολαμίν πας 
0. 4. ῥᾷ6- 115. ύσηε 61) ᾷδ. 5, ιο λαο 
οὐ 196. εΜ{ ἐλρεΙΙήο- 
24 εἰ]ζή ΠΜ ήσίο «4- 
1βεμ]ε/ν {1ΕΓΓΗή δι 
198, 1δο, 

Βοίΐατη ρζοῦ]ην 

/ορίε; Ἰ}γαπμίάε, «44βεμ]ς 

Ῥε[πίῃι]ς ν) Το. 

ΓΡΗΟμΜΙΩΝ ας Ηερσ 
δᾳδο:.Ώ αγ] εαρΠώγεο, 
42. ο ας 190. 

ς ή 

/ 

µ κών ἶ 
- αν - 

{ ἓ 

μια ΗΗ1 τας 
705 σα «4/1γ/// Δε- 
δε” ἨΜαρεποπίο, 
ο {η α- 

μέαος, «Ῥεγίολίς ϱυμς 1416/- 
9, ο //ὥρογα ἄε πεί 
ῥαᾳίω «ἄβεβαγμ/η οομ16ΩΙ1 ὁ 
εἰ Ώεζερῃ 11ο π[11μ11) ο 
1 Ἴδαι 

κ, 

κ "ΑΜ - 4. «ω 

Ῥγ2απΐσπι, Ολα] 
ερζο”. [1710 0 δευ- 

 οὔβΙΜΙΗΗ. 
δδίον 2. ο. αδήη ας 

ο 

ο Ῥαοβ]μούρ η 
Τμ γα η ας οὐ 

Ανκας 154. μι 
λος ών νε Φκώμμίρ δοσ εκ οφ Μη ὃς» κο αν Μήνκ εν), ᾿ . . 

υΑάβικόμ Μία: - 

βίωο αεοῦ α ες, 
εἰ Ἱομάς. εἰ «41βεμ/εί- 

οεἱείώίεΙ” ῥε]ὶ σσ” 156, 179, τού, 

241, (ιο {28 605 

Ῥιββτοά οι τδρας. 

ο δω {ή αμα ες σ 

μἱρρος ο. ο ας 

ΕΙ. (70 9Ο. ὤμήε ῥγ- 
ζω Ιαγαιῤομίμ71) ο Ρὶ- - 
γαλ 36. 4ρπος «1βεμ 

ού, Ῥιομὶα Ρε ΕΡΦ/2/. 6ερεα/2 ή ο. 
{613 1410 1 δεμη, ο ο. 

Ῥμή ο ον ο προς; 
1 δετώηε μα ῥᾳρ. -- η ιόό. ο, αν τς 

Νάνος Γον ἡ λρηήορβ η μη, ᾿ β 

Τ]οσαίθης δήῥοία /ΟγΙΡΑΟΥ «λωνε 

ἴν . 
-----------------Ἵω. 

” ἡἳ ” 

 Ῥειήσο αδα Λος η 

1 [η αγής, ο ᾖήἱρή) 

ἠΗἱ]ομὴς οἰθ]ριο, Πἱ0. ὁ. 45" 

1οῦ, 100, πο, 111. 

᾿ τΦΡΙΟίοἩ βαν 9ἱΡΑΠΒ 

{ες Ροῤγεγά εί ὅ 

{ή Φα. 6” Οροι οά’ 

ολη ῥάρ.. 145) ΡΜ. 

ατα, ασ, -15σ. 

ΓΟΙοοπΠθΠος λα. 
ροζ 

| 3 ης ΙΙ ο) 4ο 

ο//ορήό προς, ᾖῥ.. δ.ῥΗ8: 

σα πό 

Ρικ 
Αη αΠάος --ι 

αν βάγε 

νο » ῥ48. 
148. 4 ή 

οαβί 1, εἰ 

1448. η 

᾿σομβιίος Κοημά. -- 

αῑδίν ο ή. α
αμή 

Γ Θἱεοππο πες ι 

το οσα εκατο ή ο 

ος ο αμός Ὃμάὸ: . Οὔβῥεηοη 1: η 0 (0 
ταρ/ἐπ/υπε ο ο αάον η ο αν 

ὄ ον 
μ ας 

! σα μις ας 
κ ; η 

Βκοη, 2 ο
ι 

σεν, ο 

Εαδοα αμό ον προς Ερρία» ᾱ, αμ σαν κα 
εἰ γε μαΜ{, ῥᾳᾳ. 166. δε φβηοη 

ΓΑἷμη ν ρικβδνή, . η βρίαν ἠλαῤίιο Ὃα 7 ῤλορνον δό ρ α ρῥάη 
Ἴ[ε[ο εἴ ο]. ἵν «{12εμε/ύμῖ 1/42 , 7 η Τά ώς ν ρ 

ο} 4ήἡ 

ορια, -ἅ 

νι 

ολ Ά 4 

937’ 
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σἩΠκπονοτοσία ΗππΚοΡοτΙ. 
4πηο ΙΡΕΕΒΣΑΕΚΟΜ. η αξώ οτι 

η1ωη/ῇ ποσα πο παπι π -ὐ-σι-τ--τοτπστν στά στττττν-ᾱ . 

" Αὐγεπίεπ[ες 4γἱῤασύγα 90 Παυεὲ 
«11ο 1Η 111ή.. ἀὗται δὲ α) νέεε ἄρχα 
κακῶν ἐγέοντο Ἑλλησί τε καὶ, [βαρβάροι- 
σι, ῥᾳρ. 16ο. | 

Φαπηἱ ῥοο 12//βύγε (οἱομία {9 
ὑωμ ΡΙΜΑ ης 

Ἱ.. «ητάος ἐπεόη[α οὗ «4/ήβασυγα, εἰ -«4ἱΡε- 

Πέ ζδ οοη/άσγαγΗΜὲ» ῥ48. 169. : 

Ῥοίεα Φομίδης ο Ερδε[ώηε οκ/ςν «4ἱδε- 
Ἠήεγ/[ζ5 εος (Ε/Γ. ο | 

Τομ ΐεῃ Ῥεη]ρε οβζς, ζωεε, εἰ Ορος 

οἱεργωμές εἰ «4γαρογάς Ἰσίεπο η 1ῤγα-]. 

οἰώή2 1165 ἐπ, ζδ. 5. ῥ46. 179. σος | | 

ο ο σσ Ιω. ἹΜμαάεν Ο2εγ/ὀμεῇ Τὸγσέῑα βρά- 

οκ ζεις 1, ἱ ΜΠίείο εαρία» εἰ γερά, [11- [εδω εω Ρε ορ Μαίου 

[ους ο μοὶ ο[μσέγοιων, 12: 6.ΡάΡ. 176, 178. Τργαείσ ἠποσάργεμ]» -έῥεμην [ὴ- 
οὗ, ῥᾳρ. 179. μὐἱ ῥᾳμ/0 ῥ058 Ρε, 

ο ᾖαῦ ἠήβογα ἵνιαι ἁοπ]α5 6εΖέΥ Ώα- ια Ἰαγαίῥοπει! ῥγοΙβαυϊέν ῥ. 199: 

μῇ] χο ο/η {η (οἱ ομείδν εἰ ΤΗ 

12/1 εἴ ΙΗορώοἰώή2 οεζβά2., δε]. 

ή «41Ρο” 10/11 ΔίσμΙ γα /Γεεἶς/ε), εἰ 

ρε α Ῥηγση Τοραείῥης υΗ/ΠεΓΟΙΗ5. εὖ/εῖν 

ῤηα]ογίως 14. {αγ ῥᾳµ. 189, 181 

Ῥαήας ἠῶράίας ὃν ΟΓαδσην ΙΙ, ῥοίοή:|  Ἠεείποῖε οµη Ῥονίο 1ο) 2όη,, ο) 
1ος [0ἱ {εηγῶ/ή 6ἱ θ416104 ὧεά, ῥᾳρι 1Όιι εἰ αμήν ἀροήαἐπέ, ἆ (/εοβ]έηε ἴΓια- 

Ώαής ΑπαρµοΠΙες, εἰ ΗἩϊρρίας Ρήγα ὀεΔοΗΙΟΜΙΟΓΩ γεβε δεῦο ΡβμΗΡΗη 

864 

-. μαι ὁ Ώομίο ἠμλοη! μον 
Μος ράσο λος ο ο ο 

9467 

εὐ Ἰ ας ο ματ, 

Πρες ΗΗΥ ῥά6. 19ο, 19 ατ να, η Αν ιθ 

ο ο {ή εώ/ήβΗ2 )ή7γα{ῥορίω «41Ρε-ὶ απ 
ον 

μὐν οἱοίρω Ῥεν[α αε[οεπαίηεπὲ, ο ο Ώεπιαταϊας Κεχ δβαρ]σμΑ9 ῶ Οἶεο 

Ἱμώὶς αὖ «4ῥεπίοης ῥγοβίραὴ [7 |1έπέ «ο ΗΙ0 ῥή[ς 129] ρΙ! αά [λα 

1410 {110 ζΗ16 11071414 Ῥωμνι 

9472 

| ΓΙωΗ ΓεσέΗ Εε[ώ γης 

Ἡ.. ἴιο Ιω) σηπὸ 9ο. ῥ08ἱ ο ες... Ἐπηροάοείεο 4εἡἱρεπήπης ΡΣ9 

12εμ Πρρία, εἳ ΡΙ/γαάαν [29 ος /ορθης: ορ . 

[ο δὴ Τόν ο)αἱ άρον ῥᾳµ. 169. οἳ ροή οπηήν | 
σμίε ῥ/ΦΗΩ; «ασαίε ο ο ίο ο 

ως] 
κο ος 

κο) 

᾽ 

ο) 

2. 9. ας ἠρρ/ζη» λα ο -- 
ην 

ο. Απακασοῖας Ὀἱσεσερίαν β/ΦεοβΙο» 
ο ο ο σμύμιο ο” σά | ΑΝΔΡΕΑΣ ο 4 Ρε 

ἐς Ἐμῥοπε /οΓ1ς εδέ». 0. 7. ῥά8: 199: Δορίος, δθυγαΗςν Τθμῷ Αἰάής. 

93428 1. Χεικεν Τρίο [ετεή!, δι Ζ. ῥᾷ68. Ἴοο. 
75) 

ο το, Χργχες ᾖΙΡγρίο, (ο αμίε γλΗΙΗΗ4 

ἀο[οεργαξ, οἱ ΓερεΓαΙ» Λ//ΙΟΙΕ «4εὐισ/ήέ- 

πε [αΙγεή, φἱ ϱ058 4ηΠοῦ 30. ὤὖ ΙΠΩγὂ ν 

γορε Γήδ]α, εἲ «44βεμ]εη/ῦης ἠη1εγ[εδ ως εἰ]. 
ν 

7. 7. ῥάµ. 990. Εἶ 10. 3. ῥᾳ5. ὃ5. Πεγοήι 
Ἶ 

α. -ᾱ- δαρεπιβια Πε ἠδεΓαο ᾗη [ΜΑΙ 1νέ- 

Ἱαμὲ Ρε] γω Λαδά. ε θείο σγώεῖς ἴπ[ε- 

περ ο μα οἶε[ γι Περί, 2. 7... 390) 

901, 903, 508. 204. αν ση 

ὌΏευγείο δε] ἑμίορω (2η μή {ή πας οὐ προ οσον 1 

αῥραγαίν δε], εἰ ΡεΓΙοζἱέμβο ΠΟΠ 41ο. ελ) εἰζᾷ ασ. 

Ὁηππσ μμ ώ ο -υ- τος ος ράκανςἩ 

Ἡ 6 εχει εἰ επεγΟΗ ῥεζεβγὶ εκ (αρρα-].. . -υ- ταν 

σος χάους /1ουεΊΦ» 04 ΡΟ ΡΙΗ Ρ/γγµίώ Κάσο] . αν. ο πορο Ὁις 

493 Ἰορω]οηί) Μη ΙυεΓΗ{» εἰ ΡΕ” (οἱος/ας 1] ] Ο1:εσἳ αώνέα (ῶηλά ἡ)ΙΠΗΙΣ δεῇ 

ο μερο θο, οεὴ άγά55 αὐί Ρε" ὀ)ευλεη | δν ο///έ ῥ/26405 [ρα αίεν οὐοίο: 

ζο/Η/ΟγΩΙ4/, ῥάβ. 205) 307. με ἀε]εμέ, ἐἱ συΥΧΡΤΟΗ2 1480, Π41- 

μτ Ἡ πτοι ο εις ἃ αι. Τιοσαέος οΡείεηίεο θΗΑΗΗΜηΣ 4 (6: 

-1ήογερ ΜΗ ]εραίος {η σΥΖΕΙΦ7Η ΡΕ16Η: ο ὄγαεμ[άμή Κερε 4 (γε1εη/έ- 

[1ε Πεγγα εἰ (14/1 ῥ66. οού, εἰ 399. δ» ἐἱ Ὅογογαί» ῥ4Ρ. 3229. 

154 ΠΕΙ]Γῥοπίη ο έρης 41813 6 άρια ο νι πα 
οοθαῖ], εἲ ἠάγ] οὐ/ήρείεο ἡμή]οί δεῖ» ῥ αοό.] 

Ζ. «ἄν. 



μμ. μας ο νο σας πας ο πα 

πο Ες ηαρς βθι 

στην 

758 9484 

κ ομπκνονσςσσ κ αςσσσστυ 
πω ρα - - 

᾿ ο. ------------------- ----.....οωω 

0 ΡΕΒΡΑΠΙΜΙ, 
η 

οἱ 7. Δεγπε ῥγήπο οεγε εν αρ δην 0οεέ, 
τος Ίβαᾳς. ον εἰ «40 οἱ ΕΧΕΤΕ. 4 υά- 

{212 εἰ {ΕΕ ΥΕ ελ [0)ὁ ε/ῤΙοἷοης ζῶ- 
εΡΥΥ 1 40 βο8έ ϱΕ/{// ος Π6/1ο ελ 
2040 1410 1Η1ΕΓΟ [10ρεγ/7ες Γή μγης ε[]Ε1, ῥ. 908. 

1οσΐες ΠΕΙΙΕ(ΡοΡ/Η/ ἐγάμ/[ (βα5. 51ο.) 
ο) ἵρ Ι}ογ1/οο Ἰ ῥγαεῖας 11012. σἱ ο/Λωή Πξ- 
η], 1Ηἱωεη/ΓΩ11 εεγε 1 ΑΓΙ, {4141ε 
ζά ῥᾳρ. 217. ΙΜεγαηί ζ/6/2 0 Ι//ΡΟΥΕ {η 
ΕπεγοΗ Χεγας Πο )Ηήπες 8317090, 

1γ6ή/επς σε Ρε; Τόγαοίοη, Ἰαορο- 
Πἱά, 1ρες(αή (βάβι 917, 919, 039.) 
1Μ46// οὐ ΄ΤΠειπιοργ]ας5, 2γεζε/ίος 106- 
«εεΙΟ705 4 ο/ὴ γεσέ 1.,θοη]άς 1ο) /41, 
Ρας. 996, 937. ΊΣήρογο δοᾖῥ1Η1 /ῥοή, ζιο 
Οβᾷ7ρΙς 75. /16Η/Ε Ἱηαίο, σι «ο ρε]ε- 
ὑγαδάίωγ, ῥᾳµ. 934, 944. | 
τ1πβε ῥγοργεΡ/ ΡεΥ/ ο ῥεν Ῥῥοςαίοήη α Τε. 

Ρ/0 Πδερῥέρο Τη έρεΙΠ//, ἠ2. 8. 

σξδαοι 

Τρευήβοςες {ηήεηργείαίωή 0 τὰ 
{η ε 11 εί ῥᾳ6- 2533, 335" 

Ώεργευργωμὶ αμ ϱ6 ας 

βίας εἰᾖ]ο λε μή, εἲ εἰάΜ/20) 4 ο 

ἠεηή η ]ομάσ/ὴ ἐίε (ρα 

949.) μὲ γε[ο{ε1ηή οἱ δε, 
η 

α ήαρμεβα ή αΕίο: ΑΝ” 

νο 
, 

(εἶοα ὁγ/άΕΙ ο ᾖν. 

9454 

76 Ηίοτοπίς (σα σε 

1ῥᾳρἱηέε/ 21) ερ αὐ ΜΙΛΑΝΟ 

4οοοο 1Ηἱ41 ἐ4ΕΙ3 σέ ̓  ων 

12εγ/ποργίας (ωὲ ΡΙΓΑ. ΙΑΝ. 

ἠδ. τα. 10) οίσαρ ο : ῥᾳᾷ ο η η ἐν 1 στ - δὲ 

ο ώς μρεο οθι ν 
πω ο ον ο νο αν ο ΜΑΣ. 
᾿ΚΕΕΧΙ5 ΡΕΕΣΑΚΟΝ ΕΕο. νι ϕ 

νρ 
ἆέγχες 4/76// 4ἱῥεπαν σῶεο/) ζαρή, ε) (εοί αά ο Α ΟΕ ΣΕ 1ο 1ΠΕΠ/ὀ, ῥορίζμσή οὗ [ρα οἱμο, ἠ. 8. 245 ΠΕΙΕ(ΡοΡΟ αγεει/έγῶ), ῥάρ. 9/7. τ ο ορια ια Φ/α16 εἰγορσμώ)Η Μη οἱασ[ῖο Χοτ-] ορίοα εν ηηή /2 44 ο τὰ Χὶς αά α]βη]ίπεπα ῥΡο ίσα’, 2. 953, 955.|οε]ε οσον Ρεη/οά ρε ο, -6ΓΔες{Ησίρης αἲε ᾖ5 {1ΕΙΙΕ(Ρο”/ω) ἡκοῦ ο. Λᾷ6. 3249. δρ ο θη ο κ} (24. 557, 9509.) εᾖᾶο { Ογιεε]ή Ἰ{η-ἰ ΟΥ έῥως οὖ 4αδΑΡΑ ζην [ή "]σοπίο, {μ) 1//ΗΙΠΡΠΙΕ Άγείλε, ϱή) Δὀθσοο|ϱ/αίηγ: δε 6 ῥοήεα οὖᾗ ο 
αν 1 Τδευ/αω ὀγῥεγμαν, ΛάΡ. ο5ο, 1109 ερήμην αρ. 

ση Ῥεβω Πιίρης, αἱ Ομ ήιας ζ{Γυ- εν ῥγῥεγησυὴ/, ῥᾳᾳ, 961. 

| η 4. 
ισοί ΥΙΟ υέγέ Οἱ ιο. 

αρα) εο]σωπὴ» εἰ 1 ορρά/έ 
ον ἁ Λα η σας |. ὃ. Ο{αγοίης «εχόμάγμὴῃ Ίο ομά έρε ραγ]ζ 70» ἐὖ η Τλείηὶ ας 

1ή1ε δε 1. εβᾶΔΗ/η ο «4/ῥεβ]εη/2ς ἆε 0 1)1]-| Βαν ον λε /εήῇ { κ ο έΙΟΠΗΣ 
Οδ 11. άη 7 (ΠΙΕΙΣ ες Υ/ῶή1, ῥᾳρ. 963, οἶεε, ῥγοβίογέά {4046 1” ια β 
ο πο ο ομώι ͵ ζἷο/ῶ αοοερίο/ὲ [γελαίΗ το ορ 1’ 27 κα ΙΡ ο ο Ἂοοήσρηη Ὅ 1745 ή) α «41δεμίοη/ὸν Γβαί Ἰήωί[11. γερία) αά θείων πο εβ]άΕή7. (11 ζ)ε/ή 1οἰάαν (ή 1ᾳ, ορ εἰμτ]οό1, οὔο.. . ιοίοήέ ) ο να ελα κκ ση/(1/ 14 να 

ροῇ 4) 5 σά ῥορηίω) [ογοημίω7ὴ εὲ [ει με σ ια η Τε Ιάρ]άΐδως οὐγωίς ες, ᾖ2. ο. ῥαρ. 965. 41) πζυἱραπή βρ 
Πετοι), 

Ηαγζοπίης 2)” {1ο {ηεεμὴ, 6) {070 «οὔ/ά1. ῥᾳ5. 967. ῶν 
4 οίεώ εοη/ἰσεῃς ο” {ερ σηρομήήν, οἱ 1-41εμίοηβ)ις ὦ/ Ῥ]πϊωης 11Η 11, ῥᾳ6. σσ, πσὃ. 4η 4μσι) αρ ο. {οί ὤ- .δ. αιΐει οἷς ασ Ἰνηγσλίοη /μέορέε 4βεὶ ΌῬου ρω 6 ἓ ύορϱ1’ ση]ή΄ Ρο” Ρίωμε, (οἱ 1ε/γῶ εἲ 01 εΧε/ο{- (ωω, ϱἳ Πο [0 1 ον αν σ ο ΤΑ (αμ. 584. 985.) |, εὔεης ῥ47ε : μμ Η ο ΗἱάΕ Ἰώια οἱῶογο σι Ῥήαίοῃς εώ-|εο; ἀποχεὰ με Ἔπο τρ δὲ καὶ λΥ/" 462 αἲε εχ σγοές η {1η {Πε σοΑς/21,|µοω» ὅσια μὲν πο» "' 46. 354. ἆογνεν {πήεγεα δαγἶδμς σ/ογ{, |ῥασ. 989. ος εν δν 3 ὃν) ή Πρ ορεγά/” οί, εἳ [ο γ]ν /4µ/ήε| ΄ [οπία 1016 6 Βρηή ν ο μοο / Η4 1ογε”Σ εξ ομΙείο 0/1}, μζρ ο. Αα ῴ ος ρμαλθή σα ο αβααῖα ϱὐ οσμή έας ως Γηή ιο ελ] ζε[ομ)ω πσυᾖσοέ » ᾗ ᾧρ [1η αρ ορ α ο δβο, ΜὼΦΟ» σι ἡγονή «4ο ο) οίο εἷο Άρης αά ήγεσ-] 1, ῥᾳρ. 3288: εἰ 8 αν. 1η οἰδἠς 1η Φε ή. ος Τραμ» δ. τ. ρα. ον 

ΕΙΝΙ5 οἩΏκσονοίισ
αιδ νε 

Αν ορ ΕΥΟΑΔ 

σα Ῥϊαισας ο ο67, αόδ. 
οἶ(οω, ῥ46: 966, ζ ῥην αν ο 
ἠαγζοίὸ ἡ)ο 20 ο ἰεσοϊς να ́  
[29 ελ οί γα] 0 μα 

385 

ο 
----- ͵ ; 

Ο, ο ίρρρρη ν 
ασ Οϱ επ οήή.) τος 

ον ος 

ο ου”. μμ : 
Ῥα1{1ΠΙα5 δαν ορωηβόο Ρ) . 

οπθβηη, ἁμοιά- 

-- ο ο  υμαημν χα... 



| 
| 

ο. 

μι. ασ. ο ὁακαθκκκωκαολββννν- Εν. 

. 

κ νι ο “δίκ . 

οφ οκ ὃα πο ον 
ΙΕΟΤΙΟΝΕΕΘ ετ ΝΟΤ Ας. 

5 ε Ὦ ν Ἐ 5 

- ἨΕΚΟΡΟΤΙ ΗΙΡΤΟΚΙΑΝ: 
Όρεια εἳ Όυτα Τ ΗΟΜΑ 6ΑΙ.Ε ἠσὴ 

ο ΣΙ. ΓῥεζΙαγΙΙ ο εοὔ]οαῦ μμ οηίρΗ; Φον] οἱ) αν ῶ.ἐ 
ᾖ βίδες . Ῥ. ἱ πάγο «γε. (αΗ1. ὃ)ο. σὔνεν εἰ (0 

{ Ῥοδότου ἱσορ]ῶν πρώτη») 05965115 ΟΠ116- 

ᾖς Ίτ οπιπίήπα Ηδτοτιπι Ώτμ]ον 

οοπαἱρἰε οοᾶεα Ατολιερί[σορί. Τ- 

οἵπαις 1η Τά0το ἆς {οηδεπάα Π1{16- 

τα Ἱπηπίε, Μυ(ᾶ5 αὖ 15, πο 0 
ἵρ5ο Πετοβρίο» Ίος 110995 Βηςίε 

ψοσαῖο».. 9ᾳπ6 1ρδο Ἠείοα. 1ρτο 

οἶταπῖ Ὃ αι 4» ἅ ορ ε 
«οδό Αλμιαρν] Ἐχοτα απ] Ίος ργαπίατ ΤΊΕΠΙΤΠΟΙΡ» 

ο Ἡ Ὅυα {εαπυπε! Ροςί ὤλλήλοίσινν 

ψετρα ἨδτοάοΏν ο 
; 

ἃ μη η τ ἡμ. ό Τὰ μὲν Ἕλλησι] Ἐτοπεῃ, ΜΡ. Ἱεριῖ 

ἓν ἐν. Παἱ6. 
ος 

9 ο ον νυν οἱ λόγιοι.] Ε]αα{σ ας 1Π ᾖ)
. ἀε Πε- 

γα. Ι/αήση. Ἱερῖς λόγους, Όσες 1953 νεβρα αάάι- 

ὅσμς: Ῥτοίοπς Η6ρΙ. ΥΙάΙΕ λογίους παης 1οσυπα 

ναι ρα ἶπῃ ο ει ώς Ώσς ο ῬΡο(οί 1εάΙΙ6, 

Αργος]. Ἱπτο]]οῖτ, Ῥε]οροπηεΙα Επ]. 

ον βρω, ο Ψιόο αὖα ἀῑχί αἆ Γεουπάνηι ΑΓ 

οἰϊοάοτι. Ν1άε εἲ Ῥημβεπίάπα ο, 1. δεᾷ 148 Π- 

πι Ασία νειῖ ει (πμ. ν. ΦΙΙ20οΠΘΙΠ. 1. 14. 

οἳἵ 10.3 
Ῥ. ο |, 6 Οὐψ ὡς Ἕλληνες], Ὑεἴ8 εδί Ιεζήο: εἲ εοπΠζ- 

1ηηὲ Ῥαμ[αηϊας 1. ο. Ψ. ΙΠΕαΠΙ 6. ρ.ὅ-νι ” Ἀλοϊν ν 

ϱ Τῆς Φομίκης] σε οπαίβε 

τιήπ {10 ΙπΙΠο πα, 

ὁρ “Ὑποκρίνασθαι]. νετα 8. 1οδήο. 
ας Ι Ποπιετ. ο νφὸ 
ἴτα [πηρᾶς ἰο ην Ναρής Ῥίπσος, Ιεξίο πιαρίπα[5» 

ὃν παν θα συεις ο5ι Ὦα
πα μίας αά Τ. ]1Ηαάος. 

Λ9 Ἐ ουλέατο] οιοᾷσ]οτιῖ5» 0 αἡφυ νο]υηε» 4ε ηας 

Ἠσίομα. {ορβε, αοά, Ἑλένὴη ἑκοῦσω ἀπῇρέν 

αὐσά ΓΑΠΙΟΠΙΠΠΙ {οΜρεπα οσμ1ος απ{ετ. 

Λ4. Πέρσαι] Μ5. Ἐτοή. πέρσας. ο... 

Ῥ, ο /.6 Φρίνικες Ἱ. Ἰάσπι Ἐρυθραῖοι: ΠΟΠΙΑΠΙ ππατς τή” 

Ὅταπι αοσο]εὈαΠζ» η Ίυτο {εράπιο {οηθίε ΗεΓοάο- 

αμ, ν. Ἠε [γα λλυπα 11 Σύρου Ρήνος αἲτ που 1η 

Ίοσο Ἠστοάοταπι πηαία Πάε μα. ορία, 1π οἴταπάο 

Ῥ]ισπίο] τα[ἠπιοπίο» 

τί Ἐθελοτήν | Ὁι Εὐποίήτος» 

Νοιαε Ἐμαίας 

εὐποιήτη  πρώθήβος, πβω- 

θ4βή Εξ ἐθελοντὸς» ἐθελωτή. [βαιῦ. Νε] Ἡϊ πῶτρο- 

ΓΦόντου μρὸέ αραιά Πγήρίάρηι» {ς ὁ Λα) ἡ ἐθελντής. 

Ἐν λος να τα αἲ ρατΏοἱρ]α]ε, εἴ ποπηπ]]α 

αἩα.. ΝΜΙ4ε Ρ. 995. 
. 

ο5 Κροσος | Ώπης Ίσσυπι ὨἱουψΏᾶς Ἠετοάοῦ Ρορυ]α- 

τὶς οῦ σύνθεσιν Ρ1Η11η]9 Ἰάμάας. ξ ε 

οῦ Σύρων καὶ Παφλαγ } Το» 1εμεο[γτος α Φ4ΡοΠΕ» 

Ώίοπγῇο Πας, ΕΠΙαΠΗ Ἡετοάοῖο ἀῑεί σοπβατ, ν. Οο- 

Πημιπυπα 1 ΤΗεΠΙ. 1. 1. Ῥ. 14: Λάϊ ρᾳς, ο7, εἴ 

(πού. 1πβ' 
45 Κζαλέουσι 

ὀνομαἑρυσι. 

448 κ 0οἆἆ. Μ55. Αγ ρΩ
Ν. τοᾶο. αν σα 

: 41.9 Ῥυναιός ] Ουα1ὸ πΟΙηςΠ ΠΟΠ ρο[ήτᾷ Ἠστο- 

ἆοᾶ σαιδικὰ, Ῥ]εμτπους πάαπασαί Ἀγεβαπι» ΗαΙ- 

Ορ1Παδ(Θη1Π 66ΠΘΙ62 τδρυ{απι ρα5/ᾳ8. {ήρεπάῖο Υ]- 

{πα Πηϊνϊε, Ενήτ τεσίΏ πυής ποίππεη γα» αὐῑοά 

1άσο Πἱεπᾶο οῬίοιχαις νο]αίτ Ἠοτοάοίιδ. ΑΙ νο- 

οππι Τιάμη, αἰῆ Ονάασι, αἲά ἀοπίαιε ΑΌτοπεή, 

19 Σποδωέσεα] Οοᾶὰ, Μ95. σπουδεέςέρα. ογπ]ῇ- 

Ἠο οςτ ΑΠΕ Εξ Ἰοπήσα» τς Μενέλεως εἲ Χαριλεωόν 3ν 

ἨααΙθ, 
ο 

ν Ῥαρίης Ἱπαϊσαπέας Ελ άϊάοπῖς Ο{απουαηςς » αρ ἵπ η 

ν. οἳ Απάαιίοτες οΠρίοτες {ες 

τ 47 3 Αρδύοὸ Ἱ 7 ΑΡ ἐς 

: Οοάοκ Βτοπ. μπα Πιαγρ]πα Ἱεέήομο 

. ΕΙΟΠΕΠ/. 

18 τύνῃ] Πυής Ιουῦπι οὗ, εἰεραείαί συνθέσεως, 84: 
Ππίτατατ ΏΙοπγΠ8 Ηα]ἱσαίπαρίοίις. 

8ο Δέεσθαι] Ὀϊοπγβις Ἱερῖε, νεῖ Ιπτε]]ἐχῖε φρήζει. 
99 μβσαι ΤΙΟΠΥ». ἀμείβετο. ο 
34, Πειρώμένώ ] Ι.εζΠο ασ Ῥοπίεις ἵη πὶατρῖπε, Ρρία- 

οιήτ ὨΙοπγ{ο Πα]. ει ἠπ]ᾳἱ6 οοἁἵσί ΜΤριο, 
Λο Κοίτην] ἵτα Μ5ς. 0οἆᾱ. ει Ὀϊοηγβας. | 
43 Παρέξει] Έοττο παρέαι, η αριᾶ Ὠίουγβηπα πεβ 

ὀύνθέσεὼς, ο ικα ών οι : 
Ῥ, 5]. ς Ὅρα μίν ἑξιόντ ] Ἐϊπρυπε αδι]δίε Ἱαρίάεπι 

Ότασοπίτεπα» α1 αἴσπῖ ΕΗἱ5{Ε δίκορΟΥ. μες 
90 ᾽Αποπτεϊναι] Ίπατρο εἰ 6οάεαχ Εἰρῃπ. ἀπολλύναί. 

Ῥιίου νοχ εσι ρ]οδία. 
49 Τοῦ δὲ καὶ] Ἀτόπ]οσμας Οὐβής πιἐπηϊπῖε: πιεπῖθῖε 

ας Ερ]ιοσίοπ 1Π ο2ή/. Ἡς τεβαΏτως νετεγες (Γαπηπιατ]- 
εἰ. Νἱάε εἰ Ταήσβιπι, αἱ 4ὲ ΑτοβίοςΠο Π]ς Η6- 
τοάοτυπῃ {εαιήατ. Δοηρις Ῥοστο ΑτοβήιοσἩις αἲία 

:ῬτΦίαί Ἰαπιδίσα, Τε[βε ΑίπεπΠΦΟ. 
Ῥ, 6 . 30 Δυῶν ἔτεα Ἱ δι]άας Ἠιπς Ἰοσπα οπ(οήρβε» 

αἵ Ἱαρῖς δυρῖν. αι ΟΙγπιρίαάε κκ. μί νυ]έ Ο1. 
Ἀ]εκαπατίπας οχ Ἐιρλοτίοπα» Οἰγπιρίαᾶς ἄσπι, εξ 

ο Ον μυς ει Ταβαπας, ς "αμ ν 
θι]άαὸ αλάϊτ τὴν ὠρωήν' αιισά εδε Πΐς Ίπεῖ 

ἐπ, Ί,ερα τποχ δώδεκώ: 4 επῖπι ερ Ἰωνικώτεροη: 

ἴπαιιε ρετρετιο {οηϊδίε οοάεα Ατ6ἰ, αιιοά {επιε] Π]Ο- 

πιήκίε ΑΙεχ. {μβ1οΙαῖν ον τὸ ς - 
Ρ. 7 7 4 Σμύρηνἒε ] Φυ]ᾷας ετ Μ9. ΑτοῃΠ. Ἠϊο ποὮ 

ὑπὸ {εᾷ ἀπὸ Ἱερωπε. Νε Ιρίτης ὧπὸ Κολοφῶνος, Ροδε 
ο η νο] ὑπὸ Κολοφῶνος, η. αὐαήι ΟΟ]ορ]ιο” 
ΠΠ, ῥπιγτησίς ορίτμ]αηϊες» σοπάΙάειαπε: Ὁς 1πτε]]]- 
αξ ποη Ψοϊσίεπι ΜΠΙΥΙΠΑΠΙ, {εἆ ροβείοτεπ, Ὑάς 

ΦΙΤΑΌΟΠΕΠΙ 1. 14. ΝΕ] κολοφὼν εδ ὠκροτήριο 4μοά- 
ἆαπι,  θι]άας πΙοχ ἐξεῖλεν Ἱερῖι. ία 

το Ἐπολιόρκησε]Ἰ Βιϊᾶας τεξΗμς» ἐπολίόρκεε πο να» 
Ἠατίο {εχοεπᾶες οσοσσ]ξ, 

Τ9 ταν, ΔΗΤΕΙ ἐδέβαλει . 
τὸ Ῥυναικείου[ Ἰοπὶςοϊείως, νυνάιήίου. καὶ ἀνδρηϊου. 
1ό Κατα Ματρο εἰ Φμ]άα9 ὠπέσπα, υπ ει Ε{ο- 

ποπβς Μ5. ᾿ ες 
9ο Ἐπ᾽ ἕδρηε] Ἱιορῖι θυ]άας ἐπέδρης. 
ο6 Ἐσβόλλων] ΝΙ5. Α. ἐσβαλών. ος ρε μν μ. 
45 ᾽Ασσηόίης]. ΔιερΏαπις ᾿Ασσησὸς πόλις Μιλησίως γῆοι 

1ζᾳ) ᾽Ασήσία Αθηνῶ, παρ Ἡροδύτῳ. Αριὰ Ῥο]γθηυπὶ 
{οχτο «γγαίερ. πια]ε ᾿Ασσισία 4ΙοΙ{ΗΣ. | 

Ῥ. 8 /, οο Σιτός | Ῥο]γαπίς Τεχίο πάτται ος ταῖς» 
είπα Τμταγ ου], τα νο 

Ρ. τὸ {, ὁ “Ὑποκρητηβίδιο]. Ῥ]ήταίοπο Ἐπικρτηρίδιόν:: 
Ώο/οΗδι μέ αροά Αἰπεπαυπι 1. ν. ο. χπι. ρε ΟΛΗ: 
τὸν. νἰάστατ Πσμίβσατο τὼ συνθήματα. Ν. Πε (γεΒίαπιν 
οι Ῥ]ηίανο παπα ἆς Ώεί ΟΥ. ο. ; 

4 Θέης ὄξιν]. 9εἶνεπια ορ Ἰομίουπι. Ψεϊεον νοσαπς 
διάλυσιν, ΝΕΙ µετατύπωσῳ. θἱς ἀῑσίειτ Κάνη ὃν 
κενόδοξία: αριὰ Τεοστίταπι δρυὸς ὄκρα ΡΟ ΑΟ 
Ἡτ Νοῄοτ αἩρί νεκρὸ ἦν Θό ἄδρε, 1. ού ἀξιρύκα- 
προ ν εξ : ο, ον ο οσΒ 

9 Πρόι ] Ἱη Τα Ηπὶς ππα[Ε» βήήπμδι ]. 4ο. Ἠσδὲ πὰτ- 

τὰ χο αρ ο ςἩ. 
4ο λεν» Ἰ Μαἴ]επι /ωῤετ Ἴρ ο ο Πας ἴπεα 

ἀῤόμυ ἔτο ἀρβοθαι ἴδει «οδός Ἠκολσκαἡ οι - Ἡὲ 
1 ιο ο ο αι ξ, ο κ 9 

Ρ. ο Ἑλλάδος πάς, Ῥ]ηπατομης νοσεπι ηκης, 
Οτοσοσήπα {αρίεπηςηπηῖς 1πάΙρηατης αι σα, Νιάς 
ευπάσπα ἀς Ἐ! αριὰ ΏΕΙΡΏΟΡ. 

ο πιαιρϊπῖρης να 

76ο 

τς Αάτ 



φομ πι το ο οῤυὂς χὺς, ως 5 

νο 

--.- 
μο -α--ο, σι σα ᾷεκολ 

- -- ϱ..,υ-ς πω ον πμ 

ον σπα νο αμ μμ  ὅὔὅσ προ σσιακυψομ κυψμμων. 

Τ7ότ 

Φ4. Ννωθ τς 

1 Αὐτοῦ] Τοξο ἵπ πιατοῖπα οοπβτπιαϊήτ Μ59, 
91 Μετὰ δὲ ἡμέρῃ] Ἱ.ερε εἶπι Μς. ΛΑ. ἡμέρῳν. 
94 Ἐπιδείκννον| (οἆά. Μ5. ἐπιδείκνυσαν. . 
{-. Το ᾖ, Ι Θεῖον πῶν ἐὺν Φθονερόν] Ἠαιβί απο ορί- 

πΙοηεπι Ηετοάοῖις εχ ΗΟΠΙεΤΟ» 1.Γ.Ν. 164. Ὑἱάα. 
Ρ. Ὁρύ, να 

2, τῃ ᾖ το Καὶ πλωτέων] 0ο, Δ. οἳ Ἐι. ου1Ώ πατοίῃο. 
πλουτέει. Ααἱ Ο]. ΔΙεχαπά. ᾽ 

17 Εἰ μὴ τύχη] Οοάεα Α. Ε. αἲ 11α1ς. Ἐ] μή οἱ τύχη. 
19 Ἔχουτι τελευτῆσαι] (οἆεα Α. εἲ Εἴρῃ. εὖ τελευτῇ- 

σαι 'αιοὰ ροβι]αί {επίεπῆα. 
5, τή { ο Ὁρῶν ἐκέλενε] Οοἆοα Ατο, Ἱερῖτ ἐκέλευεν 

Έτ ρετρεῖιο αζάῑῖ ν ἐφελκυσικὸν ἀεμπεπιδις 1π ι νεὶ 
ε5 αὐοά {επιε] Πϊο πιοπι]δία εοπἴεΠ{Η5 610, 

19] Ἀγδὼρεν] Ὀϊείταχ ᾽Ανδρὼν ο ὠνδρεὼν, Ὁτ πιορβδρεὼν. 
α. χυκεὼν Δριά ροίετίοτες ὠνδρόδομος αἳ τρίκλινος. Ἠδὶ 
"πως Γοχτπα- ]οπίεη ες Ααΐσα, Ίαπι Αεῆσᾳ αὖ ἱοπῖσα 

Ῥτοβηχίξ ἀῑα]εέτις. Ψἱάα ἨΠετοὰ. Ρ. 467. 
95 Κατὼ νόμους] Ῥελο]α .ἵπ ἩἨοπιετυηπι νίᾷε αἆ νει- 2 μας ἡρ 

Ἱωή έιον ἄγος, 8 αασᾶ ΑΙοπΙΦό Ὅμς ἨἩοτοᾶοτιη Π3- π τ. Ποπ Μ. αἆ ν. τά. ἱ. Π. αἆ ν. 48ο. 1. Ω. 1α- 
08, 

91 Ἐπίιος] 1οη86 ψιλωτµοῦ ἐφέειο ΑιΠσα. Μοα αρυᾶ. - 
Ἱνοβσύπα Ζεὺς παωθάρσιος καὶ ἐπίσιως. 

35 ᾿Αδελϕεόν] Ἐιήτ αἱ ΠοίπιεΠ Αραϊμοπ..ΘΓΙΑΠΊΕΗ οΤας 
ἆε εοτγπ]ζ6. 

25.15 ᾖ}.6 Ἐδελῶμεν] Γοἆεχ Έτοῃ, ἐξελῶσι. 
41 ἈΑιεφαρμένον τὴν ἀκοήν] Οοάοχ Αιςι, ἱερίι ὁκοῇ. 
Θμοἆ Ἆ]ς Ρτοῦο» παπι νἱάσο ο ουδ πΙήτατε ροιμ]ς 
ὦκοῃ ΙΠ ἀκοὴν; Ποῃ 6ὀΠΕ4. 

1 τό |. 5 Μετόιω] Οοᾶςς ΑΤΕΙ, ΡτορΙΗ5 µέτημι, Αἱ- 
6 Ἴνοβετ, µετήσασύαι ἐπὶ θάλασσαν. φὰ πο οἰκοσι] Ἠϊς οἳ αἡδί {ππρε 6ο. Αα. Παδεῖ ΤΠ {ου- 
πια {0ΠΙΙΗ, οἰκήίση,, ον μιρον 17 ᾽Απολαμπρύνεαι] 0ο, 55, εἰ Π12:σΟ ὠπολομπρύ- 
νεται. (μοὰ τε[Πτμεπάυπα ρυῖο ἵη {1απι ρος/ΕΡῇο- 
Ἡθτῃ. ᾿ : τς ν : 3 ρ 

47 “Ὅτι δὲ οἰκίοισι] Οοάεχ Αγ, διότι δή οἰκίησιν' τε ἴοις 
ΙΠ ΠΙαΙΡΙήΕ, ο σσ στ 

δν τα {1 Εὐρίσκο] Οοἆεχ ΑΔιςῇῃ. ης 
13 ος αἴτιοο] ΑΔ. κακοῦ τούτου. ΕΗΟΠΙΕΤΗΠΙ σγηµα- 
ωδές νι αμ | 

τά. Ἑρράσία ΑΙ ο ράσα ο μις 16 Ἐ]κὸς ὧν τὸν ἐ. «οχεχ Αί6Π. αάάῑί εἰκὸς ἦν θόψαι. 
91. ΑύτΗ εἶδε] ο ᾖδεε. Ύ ενα Ἰδάχίο οδί οοὐἶςίς ΔΑ. 

δισ πμ ρ ης ο πα οσο 95 ̓ Αυάγεος] Ὁοάεκ ΑτοΙ. Ρετρετιο ᾽᾿Ασυώγεω. τοῦς, 35 ΚΑ) τοῦ ἐν Λιβύη] Οοάεχ Δ. ἐν Δελφίσι 
{ϱ. 18: 7 οἶδα]. Οταομ]ωπι Που οἴίηι Ἑπίορίης ν. 
:Ῥταρ. ΟΠΙγΙοβοπΙΠς» ΟεάτεπΙς,, θΗϊάμς {η πρωτ 
ο σρρν  ᾖο ᾿ ϱ Ἱζρωταιρή] 1.εβε κρωταιρίνοιο, οΠΠΙΠΙΔΕ ΊΠΔΙ6Ο οαἲ 
πφμ]άης 1η Κρῶσο Ναηι- οό Ἴερο φαλκὸς ὃ ἐτίκ- 
απ τς κας τη να 
94. Πάντα τρισχίλιο] Ιπίετργες ΤαΠηυς πο. ΙΠίο]]οχίε 
-“Ἴαης Ἱοουποπαιή:, νετίο, {γεοσηα οηηηία. Βίπρο, 
ο ρποορμήπα. ος βαννουίως η Εχοιίς]ς οοπ(α]οπ- «4, ρᾶμο Ἑμβαήις Τη εχρΗσαῖοῃΕ νοςί5 Ἑκατόμβη Ώομ ν{άεεητ Ἠαπς Ρῄταβη τεξῖο εκρἠσμνίο, Νἱάς ασ 

««πος αἆ Ῥατμεπίυπι. τς στο 
Ῥ. το 9ο Θεῶν]ησί] Ῥημανσ]ὴς,, Ῥο]]ακ., ΥΠοΠΙς, 
ὮεΙρ1 εε]εῦταραπτ Αρο]ηπίς ΤΠεορ]απία., Ταηρί: 
ΨΠρίΗς, τν ΑΕπεϊᾶος, προ ο 

91’ Θερδώρου τοῦ Σαμίου] ΔΙΠεΠαιΙ6 Ίό,σς,ο. 
30 ᾿Ἐπισάμενος τοὔνομα, ὃτς,] Ἠωμίο ποπιοῃ ΠΕ ΛΑ 
ἴπης, οἱ νο]απῖ ΟΤαηηπαΒςϊ Ψείθτεδ. «το ἐπιμνήσο- 
μοι απ Ἱεσιπτ ἐπιμνησύήσομαι. ο 

ΦειΑσυύσω]. Ῥ]μτατέλας 1. ἆὲ Ργεζίω Οσοι, 
{πο ἡ 37 Οὐδαμᾷ] Κεδίις οὐδαμῆ, Όοα. ΑποἩ. 
3ὃ Ῥασιλεύεῦ] Οοᾷεχ Αι6Ἡ. ρτω(οτί βᾳσιλεύσεν. Ἐέ 
ο ΤΑΤΙΤΏ πρρακτῆσαν ΡτΟ προσκτήσαιτο, ον, ᾿ 
47 Πολυπλάνητο] Νιᾷς ἨβητΠίυπι αά 2/19. Ν. 947. 
«νε 91. ].7 Πελοπόννησον] Οοπίοτ Αροοάοη 1: τ. Ο0Πο- ο πεπα Ναγγαλίοηᾳ 96 οἳ ο7. Ἰμοσυπι ἴδηπι πάάμοῖε 
«ΦΕΕΡΗΑΠΗΣ Ίπ Ἱπαρπιεπιο αιιοᾷ εἀϊαϊε νί; ἀοέχις Α- 
σιαῃ. ΒεϊκεΠας. πα ο - 

) Ἡντρα γλῶσσαν] ΊΝεπηρο 4Ναπι α Ῥαΐτο Ίαναπε αοσο- 
κ μα νο Τρ μη - . τ ὃν 
1ο Τῶγ. ὑπὲρ Τυρσηνῶν] Ὠϊοπγ{ις ἨΠαλσατηβκίες Ίτα- 
ενας Ῥο]πορος να. ρα Ἱπεάϊρίε. . ελο]ηίτος 
Ἀρο]οπί Άτροῃ: τ. {οηοίτ Ἡϊς οοΠ{ΟΠΗ. . Πελασγο), 

(εἛόνος βαρβαρικόν' εἳ Ῥαμ1ο. Ρος» «καὶ. οἱ Ἔουρσηνο) δὲ, 
Ἠελασγνοί. ΄ Ναστορίης οτησυ]Ηπῃ οοπ{εινανίτ, «ιο 

«Ῥε]αςρί ΠπομτωΓ αὐστετο {οάθς ποναΒ δι Ῥ]οἳ στη 
εἴ 1ωῇαπι, Ἡ. 6, ἵῃ ππᾶσηα Οτασία. Θε]αςρὶ νἰάε- 

| ρα Αῑ6Ε αρ Αεῆοΐς Ρε; ορρτοῦΕίΗΠ1. Ώοάοπαος ετ 
| Όσλο «Παισαιπ. ὨΏουγ[ίης «ορμαίος εδίε νι. 
Ὅος 9η οι Ώοβση(πη α Ίαναῃα. απϊ εἴ 1ο1. Δάῑ Μειις. βισανι τὰ . ον ἐγένοντο ᾿Αθηνοίοισι] Ἠειασ]εοιος ἸΜατοία- 

ΡαᾗΕνες 

99 Γρησωνιῆται]. Αι Πἰ Ίοπσε αΏδί σεπΏ η. 

5 Ἐπαλλανλὴ Ἐπιπλοκήν, Πεοῦ" 
νι 

ὥς νά 
ἅ ο. Σα Ὀροίτωο, μήσ. 

4) τς {, 18 Ἕλλος
] Ῥταίετο Ἕλλος ΕΠΗ 

. 

. 

4.9 ο μίς ' Ἑξῆς ᾽Αθήνας Φασὶν οἰκητῶς λάβεν ο 
. Ἰ Ότων. ----- Μάρ Πστοά, Μ 

Τὸ μὲν Πελασφοὺς πρῶτα Ίβο η: 

τωνῆται.  Νἱάε Ὠϊοπγυπι Παμοαπα σοι. ας 
Ότο 1. ἴἵπ πα. εοάεακ Ατοβ. παρει Κροτῶνα” µὲ 

απ Πιψιώμ τρ ο 
2. ο5 ᾗ 4 Παρρλίων]. Κείριῦ. ΑΕιεμίοαϊς αμα 

ἁπνιάεδαττ, επι ασς βοτοτεητ, Έλις ᾷ ον 
Πεδιαρι,. οἳ Διάκριο» (αυ εἴ Ἐπάκρον τν ς- 

ι πριοι ἆν Παράκριοι ἀἰοεραπτατ.) Ψἱάε Ῥ]ματε ΕΠΙ 
70396. : ν τν υή8 

19 Δορυφόροι] ἨΗαίᾶς αππα ποπάιπι οαπ ρο 
«ζσ]ανῖς. Όε πήπιετο πο οοπ{επΒμηῖ Δι Ὅχο υ Λο 

ἀεπτης αιέί α φέι μετ Ἡ ο 
α οιἠπαΠασίπία -αὰ απαάτΙΠΡΕΠΙΟΡΕ ον ον, ' 

44 Φύγ] αμ πίπς Ῥοϊψῶπις Ἡπ Εν Πως Αἰς’ 
ΑΒ. ον Ἰ. 1ό ᾽Αλκμοιώθδέων] Μαρς το ΠΙΑ” 

πιῶοπί. ΟΥΊοποπα εξ {06ἱ05 34 Ἡοο τει Γωλό- 
-. οτΙπῃ,οσσἰά!{ξ Μεραε]ες. . Ρ. ο ρουοπας μαγεῖο 

πησγαίάος, οι θηἱά9. ΡΙΤΑΤΕΠΗΑ 1 ΕΝ ος ρτοι 
- Πρηϊτας ἆπηπας, αμοά Αἰανσομίας νο ο μι 
-Ῥτούϊαοπὶς Ἱπβπιπ]ει. Ώε τοῖα Τοντ. 

ε1π ομε. 9ζΠο], ΑΠ. Παν ο 
ο7 Ἱππέω δὲ ψνώμην] Ώε οοἀᾱ. γώμΗ" 

υ51 εἴ ΠΙΟΧ χρόῳ Ρίο χώρφ.. πι. β 
ο ο 

θεύσΗν ο ον ο ο μμ ατα 
19 Νυκτός] Ο]. ΔΙεχ. θ1οπ1ι 1. ποία 

ρι5 ἱπναφεπα{ Πο[ίος Πραϊβσᾶ: δα 
1/4. Συλλαβών] Προ συββαλὼν Τὸ. Ἡας Δμο: 
-.Ποηρίος ἱαραπτ, ορε Ροή! νΙθΕΠΙΙΡΕ  τ1 
ὉὈνίοδ, Ταἱε ὅρῖ συμβᾶλλεν υπό 

Ῥ. 97. ]. ο, ϱ. 38. ]. 93, 84. εἲ ΑΟϊ: 
7. Πιθομένων τῶν Αθηναίων] ΡΟΙΥΣΠΗ ον 

' Ῥαυ1ο (ος Ρτοίεῖ. «γἰσυπῃ Ὦθῦ» ὅδ ἀνὲ 
Ὅ. ορ ]. α8 ᾽Ανώτε ἕδρμμον «Πο ορβοπον .να 
:.δραμεν ἔρνεί ἶσος. ἱοηπεβ ἀῑνιάμΠϊ Ρ απ ως 

Ῥο,. Ἡοπιθτμβ ὦνὰ δὲ Χρυσ. Κῶλ' : μα π  ρ 
35. Βαλανηφάγοι ἄνδρες. ἔωσιν] Ηοπις κών 1 Βο- 

Ἐγκέσπαλοι ὤγδρες ἔλσι». ας πει ῥατοβία 14) 
Ώε]πὰε Ἠ]αά, οἷσ᾽ ἀποκωλύσουση, πο ο, 

Ὅ ΠΙΕΙ ------οἵ µε μέγα πλάζουσι τς 12 
Τ. ο 7, οο Εν ἄνεμοι πγέίυσι οὐς ". 
υἁε[οηδίτ ο[]οίπαπι {οταν ΕΙ] 

Ὄἀθπι,, ως ἆμο. οἵασυ]α παρει 
οφ ο αάη- 

. ὤ. . 
ο, ων Ῥημ μία)

 

κο ΝΙύΕ] Οοάςεκ Έτοπ, Δι/δής' πο πο 
1Π 

΄ ἂ ἁπ τν ὔ- 

πο ος ο ο αυ 
46 Ἑπτοπήφεί ] ῥομπας, ο, 8. οἱ 03 ο 
μας 111 {ΕΙ Ο2Ι1ΟΓΗ. Ἂ ο μρί .. 

Φ. ο ᾗ οἱ Δῶρά τε φ.] ζοῦ, ΑΕ ᾗ {οὰ 
ΤΑΤΙΙΠΗ. ον ρω ἄσα 6 ο, ΑΕ : 

Ῥ. ὁ8 Ἰ, ὁ ᾽Απεληίόαντο] 1 αν ο, 
Έτομ, Βιεῖε ουΠῃ ππαϊρίπΕν ία 

15 Ἡραον] Ὃ οι] ἱ ος  οἩι 00, ας 
14 Κοτὰ μέν νυν κρ.] 12ΕΕ5ῖ Νο Ίσείρ. ο  αρΗΙπΙ 
90 ᾽Απαιρήσεαι] Οοἆεχ ΑΔί σἩ, ἀπαίρντίορ, Ἠετο η 
47 Καππαδόκαι] ἵτα αι ΤἱοΠΥΗΗΣ παρόντων, «64, 

{ετε {εηΙσης»5 ΦΗ900 αΠῖσπι ο ωτορὺς ομβρα- 
49 ἹΜατινούς] ἸΜαπαΠϊ. ποσα νὶάς ᾱ τα 
ΞΑΤΕΠ. ΠΟΠ Ἱορατίπι, ο (πρός /βΜήης ρερμῖα- 

ο πΗΠι Τδεσ/ϱ ττ, αἳ ΕΙΑΒΙ. Ισ 
46 Συρίυς καππ.] Ο04εᾶ η ο μμ 
-ροηῖρις νιάο (οπί. 1Π Ί) ́ αἰε σος. Απο γρηριες: 
1. 5ο |. 4 Κως ως δη [εαμυως ο, ου 
ο μῶν ἥμερον. Έλι ες ντες τρέχει ο. Δπ. 1. 
όλ μοι, Θμρτα όρο), τὴ. πα ἀ' 

Ὅ τοπα πα 9. ἀοθαίο σάς οἱ {47 
19. -, ιο μα 

τή Κυαξάρηε] Ὀτιβις, 49 η. 

᾿Ομοά που, 
μι 

ον 

: ΑΠΕ: νι 
ζνακαγε, ΙΚΥ {ρΗ/εαή 143 ο μπας ο εἳ 

τ7 Παῖδα] Ἱπτεγρτες τεᾶς» πα[δαν ο ρΗ : 
1 Κενῇσι] Κοξς εξ Ἰωνικωτέρωρ η μα 
. ορ, ΕποΠ. Γ νο μας” 

[ ήν Με 49 Ἡμέρν] Νἱάε ἵπβα ϱ. 3 ᾿Ναροπποβς 
90 /, 4 Λαβύνητος) ο(ε 1102 ον) ος 15 

: ο ρόμμάάσ σι: μην -- 
ος. 

ἰάεπι 
. . : ᾗ 

: ο Τερς Πα 

Ἱτ ᾿Ομοχρούν] Αα Ἱεριῖ περ η ο ης 

μίην, Νει ὁμοαφροίην». τὸ αμ ή | 

Υ. Ρ. ο43- Νεὶ ὁμοχοήν. Νε ας ἴρυς ο, 500 

ετΙπ Αχρίην.  Υεἰ σμα η Μία, α 

πιο ος οττα) Λον οσα μυ 
αΏόίοτες» 2ἱτ Οτα(μπι Πε 3 ο 

μ)Ἠρη- Ι 



- -υ-υ-υ- ου μυ - ολ υ-------υ------ᾱ--ᾱ--- 

ο Ἡ Β βοροτι! ειλκπυν Ἱ 

ϱ7 "Ἔβησε] 9μἷάας Ἱορίεν ΠΕ 1 13» ὠνέβησε. Οοάεχ 
.ΑΤοῇ, ἔβήσεν» Ῥτο ὤνεβρίβασεν. 

οὗ Ἐἶεκε] ἵπ εοᾱ. ΑΤΕΙ. εἶνεκεν ΡεΤΡΕΤΑΟ. ος 

159 Ἐπεῖχε ἑλλαμ.] Ῥοϊγαπις εκρ]σαϊ» μένω ἐπὶ του- 

"τοι ἐφρόνει ροῖσος. νο αι ο κε 

44 ρσρώση, οιταίοσοπια 1ος ραΗ]ο αΏζες Πατταῖ Ῥο- 

Ίγωπις, αἲ ει Ἐτοππας, 
, -ᾱ ᾖ. 18. Κύθηρα) ΟΤΗΠΕΡ {οτῖρεί κυθηρίή. 9ἵερπαπας 

κυθήριοι, οἳ κυθηρίω» εἴ κυύηροίΩ αρπο(οἰῖ ἀεήνατα, 

Ῥ. α /.:το Πειρησόμενος] ΔΙΠΌΟ {εΠρτί Πειρησωμένης» 

αὐος δἳ {πιειρτες ἱερῖῖ» ος ος ον ος 

οἵ Μάρδος] Οοάεὰ Δ. Μάρδης. Ἐπίπινεϊο Μάρδος εἴ 

Ἄλμαρδος Ίπῖαι ΗΥΙΕΔΠΟΒ» εἲ Ῥείαβ ασπο(αἰτ Ετμη- 

Ὁ. οορταρΏΙ5» ΠΠάοτης εἳ Απιπηώμηἒης ον η 

Δ4. Ῥύθηνία} ἵα πατσίπο Τζος εὐεσοῖ, ΕΗ115 εὐθηνίω εδῖ 

᾿ οκρ]σα[ίο. εὐεσὼ ἀλόΠο οδι οηίζα εχ ΏεπποςΓίτο ἃ- 

΄Ἠϊδαιε ποῖα. ὦ 

7 Χρσάμειοε] (94. Α. κρησῶμένους. 
Ῥ ας {, 7 "Ηϊε νάρ τις] {-οά. Δ. φὰρ τῶν τίς. , 

-ϐ Ἅλλλον φνώσας] Ηείγεβῖας ὦἀλλοννώσος. ὦφνοήσῶς. 

τὰ "Ανθρωπε] ἸνοΙης "Ωνθρωπε., Ἠυπο ρηετήπα ΔΙΨΗ 
νοσαε Φοἵπης» Ηετοάοτης απι, ἷαπαι πποτταυη Πο 

: ποπηπανΙε {1ρί1 | 

ο5 ᾽Ακροδίια] ας αἱ 1λ. ψ» ποῖρῖ 11 ποσο (ᾳα]- 

Ἡς βία αἰίαηρπι εκ αρνί {αεπήελτε πα ματι 

ὐπαρλήνε νε. της 
98 Παρα νήνμ] 0οᾶ, Δ. προςῇ Ἱερῖτ. 

94 ᾽Λγενεικάμενον : . ῥλαμδαν /6 γευε/ 1 Τ6(ῥΙΓαΠ{ΕΤΗ ης πέρα Ρ. 

48. ἱ. ας. Ίαἱε εδι Ἡοππείευπι Ἠ]μά μνησάμενος 

ὃ ὠνενείκωτο Φώνησέν τε» Ίος Ε5ῖ, ὤνεπνευσε. 

αὃ Τέως] 094. Ατοιι, ἕως. (µοά Ροπίσατ αμίάεῃ Ῥτο 

οπέως. Ὁτ πραᾶ ΗοίπετΙπ» ἕως ὁ ταῦθ' ὥρμαινε κατὰ 

Φρένα. . 1 4ποφΕ ες Ιεαίί Ευβαιήμς: Ἔως μὲν σι" 

ὃν ἔψει, Ἱ. Ε. πρὸς τὸ πρὸ. ος 

ρ” σό κας ο δα) πο τοέε ΠηΣΙ{ Αροί- 

ποπι {σπιρίαπι Παῦι]δ[ε αρ 1Ψάο5. ο 

οο, Κωτασβεσθῆναι) Ῥιοϊεπισὴς Ηερμα[ήο Ίαπο ἴείρε- 

ται ΗΙΠοΤΙΑΠ15 τες Ῥμοτίο.. 6ο4εα Α1ς, ]οσίς καὶ 

σβρεσύήναι. πο αὐτει Οτεβας. Νιάο Ο]. ΔΙεΧαΠ- 

ἁπιπαπη 4ο ΥΙΟ. πα ο ἳ κ 

8 Ὢ, βασιλεῦ] Ἠσο Ρασπα {είτε αὓ Ἠετοάοίο διά 

Οἵα{0 σοπιοπαϊτ Ῥ]ήταοἨης: ποφι ΠΡΙ ΟΥΤΗΗΗ {1- 

1 πιοπίτοτα οριῖ5 αδικία; εἲ Ἡϊ ασμείτ, Οτο 

-.Ίριας Ῥαπίες ποι ἀαηάας Πίο, Οὐίεινα αὐτεπι Το- 

Ὅ Έππι πμης Ίοσιμη ἆσ[ΗππρεΗΠι Εμἰδίε εχ Ηοπιε. 111- 

ἆος β. νε, ΗΠ. ”Ἡ 

Ζεύς µε µέγο κροίδής ἄτῃ ἐνέδήσε βαρεί' 
ΊἼδα16 αά ἃ 

Οὕτω που ΔΙ} µέλλον ὑπερμενέὶ Φίλου. εἰναιν 

Ότοβας π]]ογυπα {ΕΓΠΙΟΠΗΤΗ ΠΗΟΠΗΙΠΗΕ. 
2, αγ {. 6. Ποιευομένοισι] Ορᾷοκ Απο. ποβευοµένοισι». 

(συ Οοάεκ ΑποΠ, Θάῤῥησον, ῬτοῬο: Ὁς Πὲ ἐπι- 

σαν το {]τοΠ1 θώσσεσον» αιοᾷ Ηε[γαλίβ ΕΧΡΟ- 

πῖτ ροῖ κάθισον. (Ληοξίὰι {προ εκ ΟΙ 3 11 νετροτήπα
 «ος- 

ακτΙπι ΨΕΠΙΕ. το κ 

Ἐν] Τοπίσα {οσα ρο(η]αῖ βούλες. τα παρεῖ 

σοἆες Αιομιερί(σορὶ. ν. εψπι. Μ. ἵῃ ήδη: 

49 ᾿Ονειδίσαι] ΔΥΟΠ. Οοάςα ὀνειδίσειν» 
Ἡ, αϐ {. τι Οἷόν τε] «ο. Α. οἷέο τε. 

768 18 Ορῶς µέμφετω] Υἱάε ΟΙ, ΔΙεχ. σοπία Ίος οσι- 

ο] 1η, 
α. πῖπε τὸ εἶπε Λοξ.] Ὀείιπί τὸ εἶπε οοςἰοί ΔτΟ], 

ο7 Τοῦτο συνέλαβε] «λὰά Ρ. 24: 1. 14. ἀῑχί συνέβαλε Πίο 

-"πομαή ορογτοτα. 14, ηοο 1η Ἴοσο αΌοι ὁοάεχ ΑΙςΠ. 

ο Μησρὸς ἀμείνονοο] Ο0οἆεκ ΔΙΕΙ» 34 ἀἰκ]εόχυμπι. [ομ]- 

᾿ σαἵῃ) ὠμίνους. ' . Ν 2 

Ὅ, οο 1. το ἸΚαείρης ] ἩΠοπιειής γυνή Μηονίς Ηε 

λος Προ κεροςς ο καςς. 
πα. Τὴν δὲ οὐσίην] Ῥ]ηίατομας Ἱπιροίεηίαι Πίο 1η Πετο- 

ἀοίππι ἀπβρῃ, Ἐ εᾶτα οἳ Ίο εχ. πποτο 1ΠΤΗΙΗ 61 

ἄνπις ἴθλας Ποπιϊπῖς Ῥοπα Ῥοεαῖε ΟΥα(15 1 ὀναθήμα: 
τα (πολίος ον κ ο -ᾱ 

9ο, Πορνεύόνται πᾶσωι] Οοπίος ΔίΠΕΗ. 1, 19. 6. ΠΠ, 

44. Πρῶτοι κάπήλοι] οποῦ]5 ἵπ Λάασ. Λυδὸς καπι ε 

45 Αὐτὸ Ανδό] Ἀαπινυς Ὦογάνς ἀοά1ὲ Ἠετοᾷοτο ἄφερ- 

:.μὸς αὰ ο ἱπαυήτ ΑἴΠεπαΙ5: εΧ 6ο νίᾷς- 

“σαιτ Πσο Παμµ1δ16. με, αμ πο 

μον ο ντι] Τη8οσωηι Μβοηίοός {θθμίτας 
Ἡοβςτ, οἳ ετίαῖ οΙΠ1 εταπΏ ας. Ίναπι μά ᾿Ἐποίαπι 

Ἱ πἶσαπι», ος απηραοδ» εἲ τά ΡεΠ5 Ἰη{1ς Ιηνεπίς ᾖα- 

ο Ἰπηθάθρ, ος εν νεα. να 
το Πρὸς λιµόν] Αῑοι εκ πο[αο ΏίοπγΠΗ5 Ἠα]ίς, 1ν τ. 

οἵ ΔιπλεπΦφής, Ἓ ον 

τε 40 ᾖ. 48 Ἔδηια[ευ] Ῥ]υταίο]ῖ5 ΠΠ8 Τ4ΠΟΠΕ αΠΕΠΙΟΗΥ 
Πετοάοτιπα τγαβχίίο Ὠείοσεπι 

{οἱεῖ Ίσα! Πετοάοτις, 
ὃ ᾽Απεχρᾶτο] Ατο. Οοἆ, Ἰωνίζων Ἱερῖε ὠπεχρῆτο» 

14 ᾽Ασσύρίων τούτους] (94. ᾽᾿Ασσυρίους τούτ. 

Ῥ. 49 ᾖ. 1 Συνέςρεψε] Οοάαα Ατο. συνεσρέψατο. Ἡα. 

«489. Ἐπαηδιοτάτας | Οοάεχ ΑγζΠ. ἐπιτηδιότώταο 

Άομ τοέϊα ΙΠῖοιρισς. ΨΜετίες Τε 

ΔΡ. 4: ᾖ. 97 Χωρὶς δέ] Ἠξε εκ τερεεϊίοπο» ΏΟῃ. α010- 
{61τ Ίπίθίρτας,. 

4ο μιδάνήη 
Παπο πο Πάας οιΗ ἀῑείταν Μανδόλη. Ν δἳ Α Ιπ Εὶς ]- 

-τετὶς {αρε ρετοίαπά 
Ρ. ᾗς /. ο Τρόπου δέ] Ἱερῖι (οἀ, ΑτοΠ. ἠσύχιον. 
ϐ Ὑπερέμενος) Οοἀεα Ατοᾗ. επι πια ΓρίΠε ὑποθέμενος 

οὐ οά ρίᾳςεξ. ο ρο 
17 Τοιάδε] Οοάεα Α1ς], Ἱερῖι τάδε, εἴ αμ]άεπι Ῥετρε: 
«110, ἘΤο προύέω, ΠαὈεῖ προσθέω, Ἠϊ 1 πιατρίηε. 
Το Παραβόλη| Εηλίαι ἀπατήση, Ἠείγεβίας. 
9ο Τὸὴν ἐπὶ θανάτῳ] «οάεχ. ΑΙΕΠ. θάνατον. 

Τα 
Ιάεπι Ιεσῖε συνδούλῳ. | ῳ 

δ. Λό ᾖ,  Σπακώ] τομ Έδε τουπη]ηαξο. Πη(Ἠπο 8ρα- 
08, Ἰνοίίαι αἲξ ἵπ 6.πά Πταγαπα ΤΕΓΠΗΙΠΑΤΙ ΠΟΜΗΙΠΑ. Ῥ. 
οψο, το αι Ὁ 

7 Ἐκβοτόνων] εοάεα Ατοᾗ. ᾽Αγβατ. 1α εἲ Οἴείας ῥας- 
{Ππι. Πετοάίαπιις συαπηπιατίσυς ρτοραβρατ Ἔκβατ. Ἠο- 
ΤΙΠΙ τε(ῃ5 ποὈὶς θίΕρΡΗΦΠΗΡ. 

ϱ Σαππείρων] νυῤρΙα Σάσπειρες ἴπῃα Ῥ. 198. Σάρπαρυ:. 
ΦιαρΏαπο Σάπειρε. Οοα1αί ΔΕΠ. ᾽Απείρων. Γάτα 
σ 1 πρὸς πης αἀθὶ ἀεῦει; Ἡξ Πε πρὸ Σαπέίρων' {1ο πβὸ 
γεῶν, αΠίε Π4065. κά 

ΟΙ Πᾶσων ἡμέραν, τὸ τέκος] 0οά. ΑΤΕΙ. ου111 οἱ ῥᾳ7- 
. 1} υἱοίμᾶ, βΕβΕΓΗ/. ΙΠΟΧ µετεπέμψαιτο. 
2. 47 44 Οφόμλμὸν βασιλῆος] Ωἱοη. ΟΠΙγ{οΠ. ΟαΓ. 
απ. Ὁ. μὲν Ἐαιεδνά πιὰ ἔσχεν, ὀφθωλμὸν βασιλέού 
λεγόµενον. Ίτα εἵ ἨείγεμίΗ». Ῥαπεαα] ρ]ητας {δε 
ΙΠΠΟΜΠΕ. ο ος ο οώ» 

45 Τὰς ᾽Αὐϕελίας ἐσφέρεν] Ὀϊσπτε[δ Ίπο οδι Ἰοβίσα, 
Αγ ελιωφέρους ἀπ, Ῥ.οι. ον. 

Ῥ. 48. /. ο Περίεσπε] Οο4εκ ΔΙΟΠ. περίεπε. Ἔτο ἔμε- 
τείύη Ιάἆοπι ΠαβὈεῖ ἐμωσίχόθη, τάχισα. ὥσφε. 

4 Περιημέκτεε] 6οᾶεχ. Ετοι, Ρ]οδίεπια Πίο ροβαῖτ, τπτ 
:ΤἼορο. ἐδυσφέραϊψευ χι ρα 
6 Ἠντησεν] Πετοάθίιο ἀντῷν εδε ἵπ τει οαπηνϊς 1πεῖ- 

ἀετα» να] ἵπ Όοπο, νεὶ ἵπ ΠΠβΙο {επίΠ, Απρ]ϊσε. 
πυὐῷ τυῤαί 6 /6/. κ λς 

Λ6 ᾽Ανάγκας] Οοάςεκ Ατοζι ὦνκάλαςι 
Β. 49 /. ο0 Κρύπτων] νοδιπα Ηοιπετὶ Π]πά. ὄ. ν. 8ου 
ῥ. 5ο /.7 Τράπεζα] θηϊάας Ὠϊς σράπεζαν ἐπιπλέαν παν- 
.,ποίων ὦφαθῶν παραθέντεο. Μεᾶ Ῥρϊορίας Οοά. Αἴσ]ο 

τράπεζα! μηλειῶν κρεῶν. 
Ρ. 51 /. 15 Πρωπτέο] 609. ΑΙΕΠ. προπτέο, εἴ ρ8Η[ο 

ἵπετα παρακελευόμεία. ΕΝΑ ον ο λω. 
94 Τῇ σεαυτοῦ] «οάεα Απελ ζῇς ἑαυτοῦ δὲ µοίρς πε- 

ριεῖφ. . ρα δα ας 
33 Περιεγένετο] (τεῖετα Πε σοὰ, ΑΙΕΗ. ὁ δέ σφιν ἔλενέ 

ιδθερηπ δα, ο άγονα ασ ν 
απ τε] Οοάεα ΑτεΠ. εἰ Ἐίοη, Εὖη τε ταύτην ἔπαι- 
Ἰγέων ὃ. : ος : ας 

Ῥ. σα {ᾖ, 9 Ἔθι δέ] Οοὖεα ΔτέΙι ἔςι δὲ τάδε ἕξ, ὧν ὧν 
ολοι πάντες. 1.ερο».ἐξ ὧν ὤλλοι πάντεδ. 
4. Αρτεάται] Ἐδι ᾿Αρτοῖο Ῥηϊπηάνυπι, Ῥαιίς Ατίσος 

νοσαηί απΏαιιος Ποπήπες. Ἠετοάίαηιις Ηετοᾶσοτ πο- 
ΠΙΕΠΟ]αἴΓΑΙΗ {εα ΠΕΡΑ ΡΙΗ5 1 ἁρταίους ἀῑκοτιπί, ι91εὰ 
ῥῥαβΗς. μονών 
Ιάευι. Πωσαργάδαι) Ίπίογρτος οἴπι Φίορ]]απο», Τερσῶν, | 
δρωτόπεδον. Εοε Ογτυς πιμπϊνῖες Πΐπε π Αβγαρεα 

ο πιονῖες νά νὰ ο ἳ 

8 

{τὰ εαπα οἳ Ὑ/αἶτῖιό αρρε]]αῖ, Ὃσοῖο ᾷ: 

121411. Μεράφιο ] οίορἹαπης, δὲ Οοάοκ Αποηι Μα: - 
ράφια. μα δα ἁοδς ος τι εὴ 

5, Μάσιοι| Φίορλαπης Ἱερῖε Μάσπιοι, πἳ ἵπ ππατρίπε. «0- 
ἀ4εκ Αἴςαᾖ. Ιεσίε Κάσιοα. ΒίερΠαΠΗΦ αρηοίαΙῖ Κασίουρ 

«άπεδε Ρε β Ην ο τή πο πω” 

ϱ ΤΠοψέλαιοι] τερ]ιαπας Πείθιάδαι Ἱερίι. Ιάεπι Ακρυ- 
σαῖος, θἳ Καρμώια. 

πο Σαγάρτιι] ἵπ ΟΠειίοπείο ρτορε τηατο Οα{ρίάπα Ἰδε 
-. εοπΠάερεΠῖ. .. ώιώεα 
τό Ἐξημερῶσαι] Ῥο]γαΠῃς νοσεπ τεΠπιῇς. Εσς σοΠ- 
πα ΙεῴβΙοπεπι πιαΙΡΙΠΔΙΕΊΗ, αν Ὅνε ὸ 

9ο Ἠρυλομένοισι δὲ, εἰσι Οοἆᾷ. Δ. αἳ Ἑ. τερεῖαηὲ ἐμέρ 
πε[θεσθαι. μι πς 

409. Στρώτηγὸν αὐτέων] Οοᾶεα ΑπΟΠ. αὐτόν νο 
Ρ. σε /, ἡ Ὅσοι μή] Ἡοπιετως» ὅσοι ϱὴ βουλής ἔπακον- 

σού. ώρα 

τὰ Ἑσσόθη Ῥοΐγαπ. νπ, πάτταὲ Εγσαπι α ΜΙΕάΙ5 1η Ἠοῦ 
-. Ῥε]ίο {οπ1ε] νιόπι βαήδίε. 

Ε. 55 /.7 ᾽Αγάλμοτα, δηρ 

καν ὥς ος σὐρωνὸν ἠνούμενοι Δία, ν. 19 Τὸν γύ ια ΄ . ο 
ώς , Ώε Ίρπε εἴ α4.α 6ὐ. «εν. ΕΧ Ὠίπονς, 

Ίτδπι Ταότήας ἵπ ΡγοῶΗΛΙΟ ης ας ας 
το Μύλητα] Ηεβγοήας Μύληττα, γιάε Ρε]άεπιπῃι ἆς 

Ατίαχόιχε ΑππμΙάσσυῃ Χ6- 

ΏΌῆς, Ψοσβις ρήταξ νοσεπι ερίε ΗευιααπαΜΠοαά εί], - 
συμίμς ππεπᾶο (ἀεη« 45. 6. 

οο "Αλιτα] Ψἱάς Ἱπίτα πὰ Ραρ. 169. Ψἱάειαχ θείξ ε- 
Ἰμδάεπα οΠρΙπῖ5 εὐΠΑ ΡΠΙΟΙΙΣ εἴ Ἠϊς τεξης, αὐαπα 
191. {σδὰ: ο 
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765 ῃ Καρία, 

δό 

1Ιάεη. Μίπρ] Ῥτο Ὑεηοτα {πι τἍτιµ οι. Ὀείῃ- 
4ε Μίτρω Ες εἰ αλοί αραᾷ Νοβταπι {οὐ οίεητ, ΠΟΠ 
Ἰνόρα.. ο Νοσε ετ. Νο». 1. π. 10], βεα]αετ, ἃ- 
Ἠ1ᾳ 6, 

35 Θεγονίη)] Οἆσπ πολυώνυµον εἲ πολυχρόνιον.. “ΑΤοπΏη 
Ρε] Φαος.: --- 

56 "Αγευ Μάνου] ἸΜήατοε]Ιπας πχηιι Όγα ῥ]αεη]ψηι 
ὤγας αάἡγεν Ὅεί ζο/ίση ϱομ{γεῶαγο, απἰεζ Ἰα- 
δες εοποερ{ήε ῥγευα{{οηἱ δν ἠἰῥαμεμία {μη εγο! γά- 
οκ/οχίᾳ, ον . 

Σ. σό {. 7 Σπινδρύτωτα] Αἴπεπαςς ἴοίηπι Ἠος φωρίον 
{αυπι {εοῖτ.. ἱαρίταια Πο αὐτῶν πρηγµάτων, 

ο Αἰγυπτίους θώραμχε] Εἰεραπῖ ο Ιΐπο Βιπίοη]ϊ οο-- - 
τοσευρ]Ησα[ΐς. , Ψ]άε ραρ. 176. λινοθώρηξ. Παπά. ϱ. Τ- 
Όγες σετεβαηΕ σπολάδας, δερμωτιοὺς, βυρσινοὺς θώρω- 
κως Εε[γεβῖως. 

30 ΤΠυνθωνόμενοι] 
αΠαπαπι Ῥες! νο]ηρίαίεπι εχοορίτοι, 
αι. ΑΡεβΙαο: Βερ/[αγα κερί απίυε/η 16Ο ΡΗΙΗ 
οΥΡΕΙΗ οἶγοιμηειη Ρεμ ἱγεηέος ση] {)] ος νομη- 
μη ἃς, Ὁ ροών 
40 Απ΄ Ἑλλήνων] Ίεραι Ῥϊαιαγοπας, ο οι, 
δ. 5. 6 Άσην | Οοἀϊσες ποβτί: Πΐο αἀΠΠΙ{δΡΙΗ1Ε ἵῃ οτάΊπεπα βλάβη», απο νοκ επι αἰτογίης Ἱπιαιρίοτα- 
«Αμα μις κο σο. οποτ. 
ϱ Μύτε τῶν ἄλλων | δηρϊσοτὶς ἀθεσία Πΐς, τῳά. Δάάῑε σσοὰ. Άτοῃ. 
35 Ἔς ποταμό] ἸΝεῖα σοἶεραηε Γππυα11 πηπηίπα,, Βη- «Ν108.: τιάατες Ρ]ασαπάο ΕυρΗϊβΗ εᾳυαπι πιαᾶατ, Ταοῖέας νι. «{ππρ], Ηοτοᾶ. νι. ορτ 
96 Τῶν πώντων] ]ά 65, β2ά οώδεγς ῥομηρίδης, 
49 Μόρως ] Οπεετο τ. Του]. Ἰζαρογωη ος εαέ, 107 ῥΗηΙΤε οηβροὔς 1) α [ης εε/2Πέ ϱμέο ᾖα" 

2 ἠωίη. | 
δυο 4 Ἐριοπίυ ᾽Απολλ. | Ρελομα[ος ΓΠδοστίη μά «ἷδ. 16. Ετ Ηε[γαίήης, Αῦας σοπυῖτ Ἐποριπας Ἱς 
“εομάιά!ς Γπιορίωπι ΟπΙά1- ὁροτήριον”. 1Ρί Δώρις ὦνὼν Ἀρεραίωτ Ἱερτυπο οἳ Ἀσγπιρῃ!ς. 
{. 6ο ᾖ. ᾗ5 Ἐν ΜΙλήτῳ]. Ίὺκ Ἰής εοπ]ηρ]]ς ἸγΠ]εβος ος- τον Ἱππής, Ἠος αρτο ἔρτί ΡΙΗατςΠῃ5, 
Τ. ότ{, τό Γράμμα] Όι Πανιώνιω, Ώο Διρύσιῳ, Ἱκάρ- γω» Γακήθια, Θαλύσω ο ος 
Θ. 65. {, ο8:"λεσχα] Ίπίογρτος αμε [ιά Ἱεριε, αιιε νοσεπα Ἠαπο πο Ιπιθ]]εχίς, Ὁτδςο {σοπἱρβςίς. Ηστο- : ἀοτηπι ἔλλεσχο.. Λέσψαι.{απτ Φλυαρίαν οι ο τσ ον 37 ροῖσον ἅμα | Οτεας αἲτ οοἱ]οσαξιτη Ἠ]θίο Ίῃ Ῥητο. ““πΘΡσορο Εσραιαῆα,, Ταδα]ης ἶς εν(ὃ γψιάετισ: ααἰ Ἡς- ἀτα ἀῑσίεις Ταυεε]. ο ΜΗ 
98 Τὸν πρώτν εἶναι] ῶόοιι Ἠϊο Πιεπάδ[]ε 6ὔε: Ίος αᾶ: 

1μναπέ οοάΐοες: ποἩ νΙάεπευΕ τα]. ἀεβάσιαη, Ῥος- 
-ὶ ο {αβο ῥ λα γήε/ς: ἴθημο [ογυύ μέ, ν. Ρ. 67, . 40. ον ᾿ 2. 69 Α οο ᾽Αγῤμάξως] Ὠοβηπῇί οκ Οἀγεί.. Ἔσ- αζησίας» 11, (σοι) [ο Για) οαρ) τα οπιεπόλη- 549 ζοπλἱσμδ. οχ αμπάαπι Οἰσοτοπίς εριτο]α. ἱπερις . Ἱερίτας, /μά1ς το τς σώος 1Η. ΗΑΕ 
49 Πακτύης ] Οματο ΤΑπιρβιοσπας Ἠειῤάοιο ΒΏΕΙΙΠΙΟΥ. ος πραά ΡΙΗτατοἨήπι Ἠαπςο Τ6Ιῃ Πο παττας. Πακτύης δὲ οτῶφ ἔπύθετο προσελαύγοντα τὸν σρᾳτὸν τὸν Περσικὸν., ῴχε- Έ πο, φεύγων ------τ Μάςθ.εαάεπι νειδα, ον {, 68 7 Τό] Βιβαμίας ποῖπε Ποιοάος Ίἴρτος ς. -«πιεπβαιοτος 10] Ίσης νοσείῃ {οΠνετα. ο, 
Φ. 65 ἐν 8 Ἐπὶ μισίῷ Ἱ Ῥ]ητολμικ Ππημυπ: Οὐοῖς 
«σλῖς ο] θπ](αε εδία Ἡειοάοίμη. ο ο. 
47. Ὁγδώκοντα |. Ἔσείχεν Ίτα Πὶο Ἱαρίε, Οἱσσίο, ΄ραη- ζῥομέμν 6σ0ήσηυι οΏορ]ηλα γερησυ; αηρ]ος ΄ ΟΕΗΙΗ11 ποιςἡμήή οἰκὴ, . Ψη]εΠίς. Μαχίπιις αχ ΑβΠΙΟ Ρο[[ο: πο» ετ Ὁἡ1η Ιτα]ίομς οεπέυπι ος Πἱσίητα οἱ αηπος επ]. ορυυπῖς ΘέηΡο: οκ. Απαστοοπίο "αυΙπηαρίητα 1 γα 

«ΡΗΤΗΤΙ, Αἰροπιμοπίης, τπτ Ῥοπο ῬοσΠαίίμς. σοήἶα- Φαν ὈΕαϊάσας ρήβανιων. κο ελ ο . . 15 Κατιῶσαι Ἱ Ἠι ἴμς» Θεῷ ὦ ᾗ Τρτρερεος αἰ(ας, πλ ο σα ο Ὃ ἐς {, όσ Α 1 κύρω] Έετοα ἨΠετοι]ής βΗμπ, 49 "Άβδηρα ]΄ Οοπάϊάϊε Ἡστοί]ες ἵπ πιοπιορίααι ΑΝ. .. ο ση Ξ κυρ αρα. “ΦΙΟΡΗαΠΗΠΙ; εἴ Αροϊίοᾶο- τής 1. ο, ο πώκκνκακκησνηα, 
Φ. 68 ᾖ ο6 Νῆσον μενίσην] ΔΙεχίς εοπιίσς πριιά οἵο- 
Ῥήαππῃ 4ο Ὀχρίδιις δαν Ιηίαπὰ, ἱπέος {εριεπι {π[η]ης 

εποτεςι εσυπάσαντασας οὐ πρ ποσο τ 91 Θαλέω] Ῥ]πτατομιις ἴπ Ἠετοᾶοταπι ΠΠΝαβίεασ, αποᾷ 
Ῥα]ετοπι πά Ῥπωπίσος τείοτατ, βηπο Ώδπιοστίτητη 

τος Ὀυτίη Ἰρδταυς, Τοππάτυπα ΟΙ]: ΑΙεκαπά πι 
τὰ επι ρχοβ]ά]ε[ο τοβαπτας, - τμ. 

πω νῳ κωτήκοοι] Οοπέο Ρατιποπίυτα ο. τ. οἳ χι. ΛΠ- 
Ἡ θα πξεμβσο τον, ος να : ο αλογιμώτατον ] Ὀτερηαημς Ἱαρ]ξ δοκικώτώτον. ο ανα: 
το Ἠμλασαρία, Ἡ. Δερς Μυλασσεῦσι. Τε ΄ ΦεορΏβΗιΙ 

Αο]ς, Ῥήγρμας, (ἱαισίδ, ΟΠ1Υ- 

Ῥτευπῃ εἰ ΡγοροπεραξΗς, αὐά ποναπι 
Χοεπορβοῃ. 

ο ἀετιπε, 

πα Αραιρημένα] 

ον ΦΕ οὐμαο ο κμ]χ: υπ τόν] Τήουϊ]ας. Ονγέ ἀρπομμα ρε ᾿ 

48 Κωτειλήφθησαν] 

οϐ “Ορρήν] Βάστα (νο Εοείπι ἀῑετηπι αήη το 

δια τα υφαπσευναρι ας αΑ . 
ιο, Μγ]αίος». αι Ίππο επί οοπαϊάϊ ον 

ο Ἰζωληδικῶν] 9ετῖρο Καλυνδικῶν Ἱ. ὔ. μ 
νίων: αμοά ταξης. 11 ΥΗ1, Γζαλυνδέων! πο, 
λύνδω Οατίῦ ΙΤΌν νο ἳ οσο 

Σ. 7ο ᾖ 15 Αγαμνέεται ] ΦΗ1435 ὤνανεμετοι δν 
“Ἱεσίς[ε» ομοά εξ πο ην . ων ή 
47 Ζεὺς γάρ] Εερίης ν. 4 ΕάβαγαμΟΠέ ορ. 
Ἑ, στ 1 7 Μέναν] Ἱπιετριες νΙάῑτ ἱβὸν, αποὰ βίο” | 

ΤΟΙ ΤΠ μέναν να, ο ο το ορ ας 
4 Ῥαβυλών] Αάῑ Εἰοπιοπία ἵπ Βπε» Ῥ. 678.. 
ἢ. 7ο ᾖ. 8 Ἑληύδρντες | Ηε[γαβὰα πωρασύβοτα. ο 

ν } Ἠ] {0” 11. Πλήθου] Οοάες ΑΤΕΙ. πλίνόοι. ΝΕΙΕΙΕΣ Ὃαῖ ή 
ΕΠΙ ῄςο ακροβ]είε: Πλίνθους ὠσφάλτῳ δήσΑντε ότ 
ἀοτις εε Ιο[ερμης, 

12]άμη, Ταρσοὺς καλάμων] ΟτεροΠᾶ5 (ινε 0εοσθίύ) 
Ῥατόις, αμ επι ΟοΗΠΕΠΙΗΠΙ {Ε)Ε ΥΟΕΔΗΤ2 ἂν, 
ΟοτίητμΙ Μαειτορο]/{εβ) τάρσοὺς ΕΧΡΗΟΗΣ ο άλώ ί 
οὗ ξήρα/νουσι πλίνθους. 'ΗεΙγεΠΙΠὸ2 πλ. ςηρ]απίς πια. ) 
µων, φμοά ης φμλάταε. βα]πιαβς 11 Σ11Π Ἰσδόμων 
Ἰηΐτ, σρασιώ. Ἐε Ίοσυπα ΤΟΤΕΠΙ. Ἱερίτ, διὸ το ΝΟΕ 
πλίνθων», πο {1ΗΤ4ΡΊ8 εσάίευπα Υετέτ μιά δόμήν 

-1τε 6ρᾷεΧ Ἱερίε διὰ εριήκοτα δομών η η) ἐθ/ΗΜ᾽ 
τεῖχοο ΝΠΙΝΙΗ5 αεί Ταεπέ ναι πμαΤε» 
αᾖογηὴς οβορ/ὰ αρθρα. 5. 431 ο πηθοπή 
ΙΠΑΊΙΕΠΙ τριήκοντο δώρων Ὁξ Ππϊ [η/έλέ πωθυλώι Ἠς 
ΑΙΠορΏαπες µεγάλοις πλίνθοι» Δεπες ο Πγηπιση» «1γολΗΗ5 νἱάεαϊητ 1π Δρ. ΟΙ ορ {ο εμσ.. 
τὰ αὰ Ίατοτες Ποἱρίθπάος» ΕΙΕΜάΟΡ4Η. ο αοισπες 

- 

λ 

- 1 ο ενενὰ {- 

1ογεπῖ, ετ {8 πιητΠο 14 ἀμηθο «ή μαι μίαν. 
παπα] ες αἲ εοπ/(ρΙδβιπάυη εἲ ϱΟΗ Ρος, 
ΤΊΟῃ. ας μμ ΡΟ 

ν ... . | 3 η ος 15 ἸΜονόκωλώ ] Απ΄ Ἠϊπς δια μονόκρλοι 9Ρη οχι, 

τή. Ἐγεᾶσι ]. Οοάεχ Α16Ἡ, ἔφᾶσα το ο 

δν 

σαν. | ο αλως ἴης αά Ὀ!ο". 
16 “Ὑπέρθυρα] 1,οειπῃ Ἠπης αδδυεῖε Ῥμήθος Αιρ. Ιε 
πγβυΠα, τα πῖ Πὶς {ο οἱ. αι βουγΊοπε Ιον 

"ΡΕ ὑπέρθυρον. Οοπ/{ετ ἨἱοάοτμΗν - μη η Ῥαβυλ 
ορ μμ πμ , Επί 

οἳ Χαλδαῖοι θε, αἆ ευπάεπι Π]ηταπονη ον 
πἆ ΙΙοηγΠΙ ων. τοοδ. ον ο πμά Εβδ 

17. ] ῬΗγίας αἰἰάαπι ΜΗΠΠοΠΙΕΙ αρμά αν. 
Ἠῖς πιεπηηϊξ ο αμ ιἃ 

οῦ Ἐρυθρὴν θάλασσαν |. ΡΙΠΗΠΙ Ῥατβσυᾶ 196 Νί 
σίδα""ειΙὴδ ασοσο]α Ῥετίος.. ΏΙοΠ ας 

Ὅ οπηπία ἵη  νογῇι σοπο]ΗΠίν 
μας 

ας 4 τ 
οὐ, Αθ. βίο πὰ Ἱν ϐ ᾽Αγούσας ] οξίὰ 65; παπι 6ο. 

: συηῖ όλος -"Ἡπθεπα- εδῖ ραρίπό 77’ 
πώ ςν «σος αμα. 

44 ᾽Ασθενέσερον } Νιάσιατ ἵπ 8 Ἠε πε αρ 
ταῤῥυθμίζειν ἨῬείοῇ νειρα, ους ο 
ΡΗΙΗ Ηῦγο ΡΠΠΙΟ οοπα -ἄρ]οποή η η. 

ΑΌγάσΛΗΣ, 
ο Ίπ. 4ε05 46 Δὼς ἨῬήλου] Ἐειιῖε Βε]Ηῃ 1 ον 

Ῥε]ας ρτίπιης Βαυγ]οπεπι θά Πο, ο πα Νή 
ρυά Εεδίμήι, οξ ΟµΠΗΔ.ραιαπι πε 

..9 ο ἡ 1δτι πΙπᾶ Αν - 1. 74 ἠ. ο ᾿Ασσυρίασι] Ου 195. ο μα Ιο[ορβύ 

9 Τείχεα ἐκόσμησον] λάε νοῖδα Βειοῦ 38 ο 
6οπίγα «{βίοπομοι ἡ ο άμΤΟΑἩὶ | δι 10 1 

ὅ Τενεῖσι πέντε |. ΦεπαΙταηΙ8 ον ήν μι 
"οχεὰ τερατανῖες εί αμχίε Ῥαυνλος δε, 

. 

ας, ὁό- 

ς ποοδα- 
ες σιμήδ ΠΙΤαΠΗΙ5 Ίπας ΄Ίοηρε ἡ ια ϱ σάς 

τησ)) Νιδοης {πίε μχοῖ Ἵνοι ο Ες 
-Ὡαπϊς] πιεπηηίε, εἲ εΧ. 1ο(5ῇ 'Ππίος Π4ἵ 

6: ΧΙ], ουπα 1ρ1εΙ: η "ο41εξ 
τἈπΙἁεπῃ ἱπτογοσς[ετ]πέ» η ο ος ο) 

ταἶπας {58 ΠΙΠΙΘΓΙΠΙ αππρηί ας, Ἱ 
{« ή 1, νο ρω» -. ο 8 ν 

ν . : 

η, 6οᾶσα ΑτοἩ. ὠπρημς πα κος ν. 4 

ο α νο νὰ 

ο Όω γ-ά τὸ 

Ἰδρησι οι νο μάς. Ἠλνω. " 
30 Παραθβείνούσο] Οσάεα ο, μονο ο Ἡ 
ο ρα, “βομρᾶ μ ο ν 

75 7. 19 Φοπέοντες] ΕΠΕ; ΑοἩ, 
Ῥ. τὸ-ι 4 Λαβυντον Ἱ. Οο46Χ Απςῇι 

Ώλατίαπη Μοδ ια Ἱπτε]Ηβίο Οτο] 

πο ας πποπείρης ἹΜαΠσηῖν (τα 11 τ4ς. 
(που Ώατάαπεμ{ο») 1Π κ ιρυπς η νο: 

περ. 169. εἳ ηαῖς εεῖ νΕΙ3 εν οοδἁ, Α.τ Ἴ 
Ῥ, 77 ᾖ 15 Γενομένυ δὲ τοῦ το πέν 

-'ΠΕώρος, τούτου, Οσο οί ἸεέΠο Ἡἳ νο, ο ρω. ο/. Μεγάδεος] Οοπ[ετ Πεγεηιος Ον ο πμα ας. 

Ῥοτο αέτιπι βΗΜίε 6ϱε ναϊπή]εν τάς . 

47 Πολεμισηρίων] Οοἆεχ ΑΙΕΙ. Ὃ ο 
δα Κηλωνίεισι] «4 463 απ, οὔρμ 

νο, λες 
απο ᾽ , 

17 Οἰκέωται] Οοᾶεκ Αταἰ- οἰκώκητο" Ἡ- . τρ 

οὗ κ ύ μέγαθος] 0ο8ες Α1Ε1. δένδρο” 45 φ 

ῃ 

υμίο 

ν δ. Ἄθμης Αν. 

ο οι 



-----. 

ου. --- 

Ἁξ ο ἩσρσασοΕϱ 
53 Φοίνικες] ἨΠυπο ]οσυι απο οπρβε Δίπεησς 1. τά» 

αρυά οὐΠῃ νοκ Ἕλληνες ἀθεδῖ» αμδ {εφυίζας. ΡᾶΡίηα 
Ῥτοαίππα. | | 

Ρ. 7ο ]. ος Ἐπὶ τούτῳ] Ο9οᾷ. ΔΑ. Τοῦ. Μος γλάμύδιος’ 

εἰ το ἔχουσι, εἶχον. ο - | 

οὓ Τῆσι Βοιωτῆσι] Οοάες Ατοὴ. τοῖσι Βοιώτοισ]. 

45 Πραθείη] Οοά. ΑΙΟΠ. πριῤοής ν ας η 

«48 Ἠαβυλωνίων] πίσοίαυς Ὦαπιαίσσηιι» 1η Οαἴλοίῖση Π1- 
Ποτία Ἠΐπο 1ά6πα 6οΠΙΠΙΕΠΙΟΓΔΌΗ6. νὰ 

766 Ρ. 8ο ᾖ. ς. ᾽Αμορϕοτώτην]. Ῥοβα]α Ία5 Ίπρυα ὦμορφε- 

σότην. Διαιε Ἱα οο. Α. οἱρπίβεαί Ροτ{ο ἔμπηβος » 

οἵπῃ αιἠ αδὲ ἐνεχυραζόμενου» ἅτα αΜεπο οΡρτεδία5» 

ορρίσποταξι5.. ἰπίειριςς ΠΟΠ νίάϊε, αμα νΙάετε ο: 

Ῥονταίε, ΊΜο[ε ρομ]ο 1Πία εχρ]σαῖ {6 1ρ5ε ------- 401 

βίου σπανίξων, Ίάεπι {οππ , Ὃ ως 

ὁ, 6τ /. 7 Σκομοτενέες ] ειπα 1η Ἱριβοία Ίπαας 

πποτῖς πιθιπήπῖτ, αἱ φυναῖκες περιτιθέµεναι σχοινί ἐν ταῖς 

ὁδοῖς ἐγκάθηνται. ον ασ. 3 

οἱ Λάμψεσι] ἨΠΙπο Φοιβόλωμπτος" εἴ 1 ΡϊοΗ1ς (ταῖς, 

(αμα Αἰοχαπάτία» 1π ΔΗΡΗΑΠΙ νεπεταπε) ἀντιλήμ- 

πτωρ, οἳ ἀντομίμψει» 3 θαπάεπι ΑΠαπαπι ΙοαμεΠ- 

4] {οΙππαπῃ. 
ολα 

δ. 8ο {, Το Μοντινῶν | Οοάεα ΔΑ. Μοτιωῶν. Οποά 

εχ πιαϊσίπε {αηαΡί5 Μάτηηνῶν» αασπαἁπιοά μη! Ρ. 7ό: 

Ρας επἰδπθόνίς ο κών ο θος 

ο Γὼν ὁρ.] Οοά, Α. πε 1η ΙΠΑΙΡΙΛ6. Ίάεπι ία νς 

Καυκῶσιος. κα αμ εοα]η 

45 Ἡ ών Έ]πδε οχ Ἠμία», ο. 45: Πλβγαῦ1β. Ραϊατ 

οίορα Ογτυη νἰάΙδί5 ΡΕΏΕΒ 1ήάθδος εαρείνος Ἠ{ο- 

αύρα αμ: 

ο βα ᾖ, 4 Οὐπ αὐτήν] 0σ4, ΔΙ]. οὗ κατ] αὐτήν. Μοχ 

τελεόμενό 3Ἡ τελεύμενῶ» Ὄνα λεγόμ
ενα» 3Ηῖ τελευόμς- 

γω οχ{ετ]ριί τεροπαθ» 1ΠοΕΙΤΗΗΝ λαο, 

19 Πόντως] Οοὰ. ΑτεΠ. ετ τεβα! πανρα.ς στο δ 

Ῥ, 8. 1. ο ᾿Αρσάμευς] (οἆ, Απο. Αρσάμενός, ΑΠΕ: 

πηρς οἳ ὉοαππὈγίε5 {ταϊτες β16Τ6 Οντις ει Ηγαῇ ε8 

Ῥαΐγηείες.  ΔΕΠΦΙΠΕΠΕΒ {ιτ ραΐοτ Ατίοπιίς,. ΑΔ Α- 

οἸαποπε σεις ρατείπάπι ἀχΙϊ Οτμθς η 

πώ σα Ημ αν ον 
κο-τνκνος-κάνκας- ο πό 

ΑοΠσΙΠεΠΘΡ, - 

ΟµΙπΡγίΕ8, 

Οντις, 

, 
ιν θε - - Ἶ 

ο σαπιΟγΙΕΡ, Τπεήρευς. 

οτι. Δεήμππες,, ωός 

ς ον αν το ο ε : Ἠγβνίρος, 

πει Όσο Ῥαας, 

Π στ 2 η --- : Χοικος. 

{0 Κωτολέλειστο] ἄλλη πε {η Ψ. Ἡ. {αοῑς Οπτὶ 

κ ΦρΕΤρΟ ΟρΟἩε᾽ - κος ήν αμήν » ί ο πβἝτφ. 

ΓΑΙΑ Ἶ ον Λειφήέντας). δηϊάας Ἱερῖς ἐπιλειφθέντος. 

43 Ἀρλώσας |. Οοἀεα ἨποπεΠβς δηλώσως” αΏ "δηλήσοιῃ : 

πιο πιοάο ἀῑςΙτα ο τν ορ Δολῶσως Ἠε- 

«ομίο ἁπατήσας' 1Πία ἑλὼν δόλῳ... βειι 
δ. νρό /. ος Ἑνὸς δέωτα λ.] Ο19β88» (1. Αἰεχαπάπηις 

]μαμε ταυης οἱ 4Ππος. ΠΠρΙΛί Ψιάσατας Ο1εετΟ 

«Ίνα ἆς Ὠϊνίη, οί Ῥϊουγέυπα ἵπ Ῥειβοίς 1344 1» 

ρ6π αΠΙ είποπαια νοσαη ο 
ο8 Σὺ μὲν ἐμεῦ] Οοᾶεχ ΄ΑΙςΠ, σε Δαμπάυπεπϊ» ἐμὲ 

ζῶσαν καὶ οικῶσανςι. ολο Μοντ τς. | 

9ο Πιθανώτωτου Ἱ. Ώιοάστας {ση ρε 6απι της]. αμα: 

'ᾖ ολἀανετ. οίερις ή οῬίειχο τεἠπαυίε εχΙ(υ] 
Οψτ, ο, ντος 

2. ἂν {τά Θεῶν] 6οὖεα Ἐίοη. θεύν. Ῥιο ἵππους Ο0- 

« Ῥοτ{ᾳ αἴισαιε 99Η εαΠητη 4ος Λιο]. ἱαρίῖ ἴπποισι. 
πηαᾶαηῖ, Ονιάϊδν το 4 

ως Λίο λεω οε]ογ] υἱθηα ἑαγάα Ὠεος ο 

:Νε[οῖο τωπ1ο. 4 πος οχ Ἠειοάοίο εοπ! πια] Ῥοβ. 

{τ, Ομαπαπαπι οπἰπι Χ6Πορβον ος ΡΠΙΙοβΙαίης 14 
Αθίεταής., οἳ Ώι πας ο Ηοππείαπη {οτῖρας Ἠετο- 

άοϊυπη Ίος ἆς Ρονῇς τπάἰάΙδίΕ». Υἱάεο ΤαπΠΙΕΠ οσο 

Εήυπη μνημονικῷ ἁμαρτήμωτι Ῥο[μἱδίε Ῥατία5 Ρτο ΜΙα8- 

ᾠροῦς. Ίδαμο Φο]ί {ασταῖοβ ποπ ππαέτατος ΕΗἱδίε οχ 
Ἡοτοάοίο οοπίαςς : | 

{ 

ο τ. τ οιτεσ πι δφ' 

ΑΌ Ἰππκύν «εουνοῦν 
μ Εσα ο θε ιτ - 

Ρε; 96 ᾖ. τή Ψόάμμίτιχο]. Οοᾶαχ Άτεμ. ρειρειιό 
ψομμήήτιγο αρρε]]ατ.. Εανεῖ πιής 1εέΙοπΙ Ηβες 

Ἱπρτόρίης Ρίᾷ πιαπίδης» Τανεῖ ει ΡΗΠΙΗς» εἲ ΓΗΕεΓΟ- 
Ώγπιάς αιή αρπά Ἑληεδίήπι Ἱερῖε Β[απιεσμής. Ε]- 
δῆο οοπήροβτα εδι:. Ίαπι ψάμμις εδῖ τεβί5 {Ἀρυρίία- 
61 α1ῑΠ5 ΠΟΠΙΕΗ. ο ο 

δ. 96 {, 7 Ἐἰσιώτι] Αα ἐπιώτι εὐπι εοἀῖσε Ατο, δὲ 
ἐσιόντι Ιἐ5ε8: 

8 Ῥέρως | Δελο]αίος Ίσο Ἠετοάοά αάάμεῖε αἆ τν. 
ΔΡρομοπΗ» Ἱερ]ε {απιοῃ Βὲν, αὐοά ρύτο τεξζυτη» παπά 
ος ἴθιππ]ηαξίο ἄτασα 6δῖ: εαάσπι επι θεποµαΤε Α- 
ο]]οπή Ίαδει Θελο]αίῖες Απβορμαπίς αἲ Νωδες. 
Πε[/α]ίο Βέκο, Ἠϊ εε (αἱεπο π. Πρτο ἂε Ο/Η. διῖ” 
ἆπς Ὥπιεῃ {σαιΙτας Πεέμοποια οταν 

19 Πρεσβυτέρους] Οοάΐσες Ἐ, εε ΔΙΕΠ. πβώτούς», 4 παπα 
ΥοταπΙ Ῥριῖο οδίε Ἱείοποπι, αοπίαπα οἳ 1π Ῥυ]άα 
οοπιραταῖ, | 

οι Μόταιω πολλά] Ἆοπ {οἶας ἀά (αἱ ΐεοτήη ναπ]ταῖε 
Ὁ απετίταν Ἡοιοάοίας. Ἠεσαίφιας ΝΗΙεβις αἱ ρυ]ν]ε 

αριᾶ Ὀεπιεσίαπι Ῥμα]ετευπα. Οὐεήτας εε ΡουραΥ- 
τ118. Ὁξ αΗδ1 ο ποθῖς ἁπότυτα. σα ο γμλνλνα 

αὓ Αὐτέων (εἴνεκεν 1 Οοᾶεκ - Αἱο: αάάῖε αὐτέων τού- 
Φρήν ον ρενκά κ δν δν δο, νλνν ών ον 

Ρ. ϱο ᾖ, 15 Δῶρω ποταμοῦ | σε α Ἠεσαίαδο {ηπιῇς- 
{6 Ηετοάοίιαπα οο]]]ρας οκ Αππαιιινι 

α7. Σερβωνίδος ] Οοάϊσες {εηρᾶ, Σελβωνίδος" πε Τηΐευ-. 
γος.. φερε Ίπ Ηρεῖς.σα]απιο εχαταιῖς λ εἲ ῥ απι]ες 
νο» ο να 

Ἱπερευπτυτ. - 
ΛΙ Άνω Ἰόντι]. Οοἀεα ΔΙεΠ. ἀνιώτι : 
Λ9 Ἠίσσαν] Όοάεκ Ατοζ. Πίσαν καὶ ἐπὶ τὸν θωώμὸν τοῦ 
«ΑΔ. 6 ΠΙΟΣ ΡΓΟ οὐδῶν, ὁδῶν. μις ολ 
Ῥ. οἱ ᾖ- 15 Τέρματα] 6οᾶεχ ΑτοἩ. τέλµατο. Ο5 4- 

πήΠιμθῖπεπα λ 6τρίῃ Μ9. ας ασί Ἱπίτα ἀισαπι. 
4ο Μενάθεες |. Ἱπερια εδί Ἠσο Ἰεέίο» πες αΗΡί τερετῖ- 

τά. Οοάεακ ΑΙΞΠ. μεγόθε, Ουποὰ ρατῖδις σοµβί: 
1παΤΙ ροΐεςῖ εχΕΠΙΡΗΡ. 

Ῥ. ο» ᾖ, 14 Μύχου] Οοάεχ .ΑΙΟΠ. μάχου. Ἱπίτα ἸάεΠα 
:Αἰθοπίην, οἳ Συρίην τεξῖε Παρεε. 3 | 
Ῥ. 93 /. τό Πυνθωνόμενοι ] Όπιπες Ιεζίοιες πἹατρίηι- 
ρα πας ραρῖπα αρποίουπες Μ55, σοἁἱαῖρι5 πο” 

ο. Αὐξανομένῇ Οσᾶςκ ΑτοἩ. αὐξομένη, Ομ εεε Ίο- 
ΠισεοιθΙθ  σο πος ος 

Αι ᾿Ἐσβόλλει ἐς αὐτὴν ὅς] ναιτο» σέ6ε 1/ΕΠΕΟΥΙΗ 
Σπαδο.. Ῥιητατεβς ΘΥΠΙΡΟΣ. τν. τῶς ὃς κατέβαλονι 
π/ιάστµτ Ῥ]ατατο]ις {πΗ1ς{Ε 4ρ Ἠειοάσοῖο, Ἐαιῖ- 

-.3απι νεμειποπτει νογεοτ» υξ τοέτε ἹΝοβτυπ ἀπτε]]α- 
ποτ οἳ απὶ της εἰ ταπαι ππμ]ίασαο {πες ]εςίο- 
πίθ» Ροεῖξ ποηπα]]ᾳ (ᾳποά εξ α]ή σχοπιρῃς ρτοάς- 
«ης ο[σπάε{ε) ΠΙΠΗ5 σαπίε αἳ ρεπβταϊς {οτίσοται 
Ῥουτο» /16- ἠηηήε[α { [εποπίει Ώαιά ἁμδία οτηπ6 
ΠμπιεΠέα 1π νεπιες, Ροβῖ8 αὐαπι 1Π΄ Ππιμητ τ6- 
εοπάδαε, Δάμας, αὐῑς ἀοσιῖς {Πες ὠποδιεῖν (αϊ Ἱῆ- 
1) Παππεπμας Αμα ἹπιευρτειαΠοπίς νῖα Ἱπευπάς 
65, Πε(γο]ήις “Ὑς, ἄλειφαρ. βοῦς' βρπϊβσαϊ Ισίτας 
Ίος 1π 1οςο νασσαδ» ΥεΙ Ἰανεπσαδ» αμ ρεᾶϊρις Πς 

τπτ 3ο1ος πη]δ[οο Ῥπίπιο {επ16Π. πιο] Ἠμπιο {πομ]ομΠῖ 
οἳ οὕτημπες ἀεϊπάε {ερετεπι αάμ]εαπι {115 1Πά61π ρθ- 
ἄϊρις ο (ρίαῖς εχοηΒπε, ο Ίος πιοῖε {ΕτεπάΙ ϐέ 
υὐτωταπάί (οΗδίε Ματτο 1. τ. ἘΒ., ο. τα, Έτ αρεττα 
βΆπτ να(Ηρία ἵῃ Δασ{α ρβρίπα Ε{αϊας, οὓ. Ποίες το, 
11, Ἐπάοπι ἀῑάῑο αριὰἀ ΗΠερυφος Πρηϊῆσαϊ εἰ δάμ- 

ετλω οἳ τροφὸν ἁμάξης. ΟµμΙά 4ε {ους {επ[οπῖπι ἄν. 
ουρΗϊ, ἀοσεῖ Ηειοᾶοίης 1πῆα ο, 47. Έετίε Ἡρεπιος 
ΤΟΠ τταξαραηῖς ανα 

45 Τοῖς ὑσί] Ιπππιο σῇσι. Μαϊου Όουπη {ορπήπατιπα 8- 
Ῥρυά Αἱργρβος το]σίο, αιιαπι πια[ομ]οσηπις 

48 Ταβιχείων] Οοᾶ. ΑτοἩ. Ταριρίων τε ον 
{ο Ἔαρικήίων]. Εηταὶ αἆ πιοπια ουταπάα: 1ἴοπὰ 

Ίπ[ήτα, ν.. Φάβοποπι, δὲ ΦεερΙαΠΗΙΗ. 
Ῥ. ο6 |. 38 Φεύγουσαι Ἱ 

ο ἀπϊεῖο. 
ορ... 

767 ᾿ 

Ἠοπιοί νετδα Τ. 11ράοβ, 

Ρ. οὗ, Ἡτ Ἠέρος τοῦ. κατ.] Οοᾶ- Απε1. τὸ κι πλοα 

τα μα πατεῖπα, ο ο κος  Αράσεκη, 
πεσό ο βκν 

44 Διοθόντω] Οσᾷ: Απεὴ. δξιὼν' ὃν ἡμῖν ὃ, πο νἲ» 
ἀἷε-Ἱσορες ών όν ο πώς εν λος 
ρωθὶ καὶ Μωφ. ο πο 

Ντ πα ο 
ῥο  ς πλίω δυσμέων] Οσᾷἱοί ΑΙ61. πο αθθθε 

ἡλίον, πθς ραβίπα τε. 1. 96. Παδείιχ. 
α ό 



ρα εκ 

να νεο. ς.λ.τ 

ας 

κ ν 

ου 

ος 

58 Ν.ουτος. οπανοε σράς ταν 
δ, τοι ᾖ 1ο Πυῤῥώης } 0ο. Δτολ. Πυρήνης. ὙΝἱάδ 11 ζυλλήσις] Ἱει οοἆεα ΑΤΕΙ, Π14ἴ6ο. κθλλήδ. ά 

Φεερῃαπί ΕαΡΠΙΘΗΤΗΠΙ, περὶ Ἰβηρίας. πουν {η 1. Π0πο Κυλλάςις,  1τα εἲ Ηε/γοης αν 
4Ὁ Ἱεράται] (οἀεα Α1ο]. ἑρᾷ τε. ΊΜΙΟΧ  κοµόουσι, αἳ {ηεπῶις Χ. Κυλλησίας. "ΡΟΠΗΣ » Καλλικεῖος ΗεοΙ- 

ὅερῶντων αἲ εἲ {εαεπτί ραρίπα. ἴῶΗ9, Κωλλησίας. Ίάεπι Ἠεεαιρς υυἱ ἆε ᾗή ερε" 
2. 1οο ᾖ. 3ο Χαλκέων | Αλτί ἵπ Ραστὶς υ{ις οε]εῦτα- ται ΠαΠπι αἁῑάίτ, απ εἰ Πίο {εσας πὸς δὲ ον ο Ν 

τἱςαπχας ο . τα ἐᾳ ποτὸν καταλεαίνοντας. το ποῬῖς {πβπμαξ ἴι το 

37 Ἐννγίητοιῇ 6οἆεα Ατζ. Ἱεριί ἐγφίνηταί σφι, Θερα- ησις, σι ο ο Εν. 
πεύοντες τοὺς θεούς. 15 Τεταριγευκότες] ΙΠίοΓρΕς νιά6ίητ οὖπι Νο . 

49 «λαβεν] Οοἀεα ΑτοᾗΠ. βαλέειν. Ψε(Ππιεπῖα Ἰησα οἳ ο]δία, Τεταριχευμένους. νι 44 ον 
οπἱοεαπιεηῖα ΡαΡγτασεα {οἶα ρἰαοιοτα, αἰοΠίαπι ῇΠ8 ο Τεύωντω(] (οάσκ ΑἴΟΜ. γένωνται. 9818 18180 1ἰς νο 
οι δα παπα απ]πια]ἰς ποσο σοπηρατοητΙ1, παπα ᾖπο, Ῥεϊτοπίας, ει ΕἱΙΑΤΕΠΗ5 Ρ. 45. 957, | 

45 Πεσσόμενα ] 6οἀεαά ΑΤΕΙ, Πρσσόμενα, {ογζ/ μη. μι αΗρυ- ο” 
4. 1ο ᾖ. 6 ᾽Αντικαθίσώται] ΑΙΠΕΠΗΘΟΙΩ5. Ρι 31. 93 Μεμιγμένον] 6οἆεχ ΑτοΠ, μεμιμημέο. ΔάΠρυ: ας 
94. Δείρουσι] 6οἆεχκ ΑΤεΙΙ. δέρουσι. εΙΣ. οείαπα οοήεκ Ἡτοπεπῆς. ο το πρίν 
7 Ἔμπορος] Έαυ]Ης τ{οΤ. Χ. νεῖς, 8. εἰδωλόθυτον νοΟ- 3990 Ἰνόμοισι] Νο ταέτε ΙΠῖοτρτεθ. Ναπι Ἠγηποδϊ 

ο σαι, Ῥαυ]ας ἵαπιεῃ {επρ[οταί ΏοΟῃ εἰδωλόθυτον {64 }ε- Ησ]τ Ηετοάοίιδ, {1ο ἀῑσείπιιις Τοαυραπά5 μ 
Ὅερέθυτον, Πρίοτηπα νεπάεπΏιπα νοςς µ{19.. Αιοις ἴτα 4ς Ῥνοσ]ηα, Ο7γείουι. εἳ Ρο άσεπι 1» 4... 7" δν ο υ 

Ἱεσίτ οἰἵπι Εα[εδίης, 31 Κα) δὴ) καί] Οοάϊσες {ει ρε πες» Καὶ δἡ ο τα 
84 Ἐπίσπεισι)] 6οἆεα Ατει, ἐπίπασιν. Πε[γεΒίι5 πασ- σµώ ἕν ἐσι, ὥσπερ ἔρ τε Φοινίκη ῥοίδιμό τιν η τά ν. φλ, 

σᾷτω, ῥᾳνάτω. ώ ο πρῳ καὶ ἄλλη. 1οερι 6ἴΡο νοΧ Λο" ο μα ' 
45 Τῃ Ἴσ] (οεα Δ. τῇσι, καί. ππα]ς, | το τοπι Ἡσποδοξις ᾽Αδωνιωσμοὺς, 4ΗΟ5 οεΙεΡΙΔΟΛΗΕ τι, 
15. 1ο. {. 7 Τοὺς µέν νυν καθαρούς] Οοάεκ ΑΙζΠ. καθα- πσος, ΟΥρτ, Ὀγριή, Αἰοχαπαηπή» οἳ αν. λΐ ια 
ος βοῦς τοὺς ἕρσενας. καὶτ. Ἠνπς ΕΙδίε οἰῖπι νει- Φιαρμαησα {π ᾽Αμαθοῦς' οἳ Ῥε]άεηηπι 9. η το Ὅ 
ο ο άπεσιο εο1Ηρο εκ Δίπεπαροτα, αἱ Πς α- 1. ον 11. Ῥο]ϊασεπι 1. 4- ή 7.8.5. Ῥου σα 
Ηστ» 1οςο οἶταῖο. το ή δρ η Αν ο ράν ον ο ή και | ῄ 

Σ. τοῦ ᾗ. τ1 ᾽Απικόμενος] Οοἡεκ Ατοῇ. ᾽Απικόμην δὲ ἐς 37 Ἔλαβεν ια αὐΐάσιι Ἡ μα ιας ο ος το Θάσου, ἐν τή εὗρωυ. ος Ππίετρτες νἱά[ε, Ὅοο ἀῑσος [οἨρεί πιοῆς, Ἐν δὲ δὴ κδὶ τὸν Αν ην 
5. 1ου {. οτ Της ὃρβε] 0οὖοχ Απο ὁρτῆο τῆς τηδο- ἔλάβον τοὔνομω.' Ψἱάο ΗεβγεΜύπα 1Ἡ Μανόν πίης. ία οξ Έτομ, ], 6, ἱπτο]]ίρο {οβ1Ηπη Ῥαπιγ]Ιᾶο» ο {πίαπα ἵπ )ος, ο νε! Μη. 

συπ], Γ]ηατο]ης ᾖραο, 80 Ἱνανέρως | Ὀϊάποπὶς ρτῖπια Ρ4ϊ5 θες Νά ὀνπροίς 
- 40. Μελάμπους] Ψἱὰε Ῥ]ητατε]άα ἆς Ηειοά, Ῥ. 867. νε] Μό πϊ Μανείὼς. νε] Μενείώς, ον - "Ἠμις ο, ἆ 1 οξῖοπες πιατρῖπα]ες οοπΏΙπηαη ΕΕ Ρα5ΗΠΙ 1Π Πας Ῥη- γής, Οι ρίπιας Πε ἄ1ργρΠοτΗΠ Ὃ οι πιθιῖο - 

ρίπα αχ οοἆἆ. Α. οἳ , 
{. 108 /. ο Οὐδ' ἥρωσι οὐδόν] Οοάεχ Δ. οἳ Ἑ, οὗ δ) Ροσῇῖε, αἆθοφια Ἰπσεηε ]μέξα 3 

ὁρῶσιν οὐδέν.. | 9 Ἑ : 

μπα νο] Πίς[α Μαπετοίεπα» 481 ΄ ή ρα {5οι’ 
κ ζ 119. πο σν 

4ΡΝΡΑΔΟΜΙάΙ νο 
Ίᾳ ἀεβεῦαεμν, . Τ]αο οπιπῖα οοηΝΕΙΡΟ ΣΑ ής σοἰπεῖ- 

ς κ λλες ὃ Δωδωναίων] Εβαιμίας αἆ Ὦ Οἀγεί, Ἠπο Τήαήπη2, Ἐτ ΟΚ (παπι εἲ τὰ σα Ιοεπι εχρεπά!τ: νἱάσατατ ος Φιερμαπ] ΠασΠ1, ἆς Ώο- ἀῑε) αμεπι Πϊρροροίαπι!ς ταρά. μή 
άρης, : 4ε ὰ Ρ. 457. ριημς "Δωρο, 1άεπΙ. 

44. Ἐδόκεε] 6οἆεκ ΑΤο. ἐδόκεον. 4Ι "Ανωρον | 6οάαχ ΔΙςΙ, εί Ειβαἠής σφίσι γε 
ψχαὶ μονή νο 76 ϱ. 111 /. 5 Προσαγωγάς] ΔΙ προσεγγίσει νοσαη!, Ἱζω- αὐῑς π]οχ ἱερίῃτ, οἀοιδήν τε αὗτην κ ἀενετε 

μµασήριω». Εἴ κωμασικὴ τᾶξις πριιὰ θγρηον ως νέσθι, Ἠφο οοπβ/παηε {πρτα 1εοὶ Ἡι ὁωλοέε 
οπηπ]ᾳ ἀθποῖαξ» ἆᾳ αμήδιις γποβις εκ Ὁ]. Αἰοχαή- Ρ. 118 { 8 Ὁμολονέουσι] Οοἀεχ Απο. [πιο]ἡρίε ΜΗ: 
ἀίποια ο] 16 Τῶν Ἑλλήνων] Ιπίοηρτεν ππα]ε οπΗς. ος. 

1 αν 
ἀΐ 

19 Κομίζονται| Μα]]επι κωµάδωνται; σομίος Οἱ, Λίο. ο {ωυπι οι Ο1ρµςα, Αι ΠΜΣ. 
ρ.δόσ. , μα ο. ἁἩ 44 Ἐπιζωσμένοι] Οοἆεα Ατεῇ. ὑπεζωόμον προς ος 

44 Ἐῷ δὲ σύπτοται Ἱ ΑἴἩλοπαροχας» τὸν δὲ σύπτονται ἐπιζωόμενοι, ερ έῥης οὐομδίν, εἰ οβέ” ο 
Ὃ ος / . .ν οι 45 Κατέαται] (οἆεα ΑίΟΠ. κοτατεῖτέ πι ΜΑΣ. 

ἆ. 11ο {. τά Πάπρημι] Οοᾷεχ Ατοᾖ. ραρίπα ρτ]ο αι ᾖ το ᾖ. το Μυξωτήρων] δοηρν μνμος μον παρ 
πας εἰ Ἱπίτα» οὐπ] Πιαϊαῖπε Ἱερίτ Πάτρημι. Ῥιταπί 1ο Παρασχίσαντες] πε ἀῑέα αρυά δι ο. ητρειῃ Ἠαπο α Ῥειῇς ΒΗδίε ἀε]οίαπι, Ψ. ]. 9.6, 19, σχισαί. ο 3 

. {. τ1ᾷ |. 4 Ὀρίθων γένεσ] Οοθεκ ΑποΏ.σέλεμ, εἴτε- 3 19ο ᾖ οἱ Χέμμις] Ὀίοβοιις ΙΙ ο. “ 
(άενεσι' ΠΙΟΧ χωρὶς ἑκώςου. ΠΤόλΙΣ. αν δέφωσι βΙσ769 

Δ. Τι ]. ο Θήκησι] Οοὖεκ Ατοὶι. Θήβησι. Ἐκος. ο, «Ὁ, το {, τι Δρέψωνται] Μαρί5 Ρος γε ον 
Ψετς. 3. Ροιτο Ἰχνευτα) ΓηΠί Ἰχγεύμονες. Ο0οάεαχ Α1οᾖ, Έτοῃ. 6ξ Βυβαμήυς αά Ίερε πτί- 

58 Χαυλιῤοντας] Οιαῇ ἀῑσας. προό τΕ ο) | Ἡ. πτύσαντεξ, γε ΄ τόση ον”. προόδοντας. Εδί αΙΤΕΠΙ 19 Ὀπτήσαντες] Οοάεχ ΑΤέΣ. π α[ο. παπι | 
ζδν ν Ὃ οι απάς ̓ Αμϕόδων οἳ Χαλκόδων. ΒἱΠίις σαντες {ο τος Ῥμπίας ν{άειΗΣ πο, ε14ε το 
οδας ὁμος ῥεζχῥησλίηι {ο ///ραμίο. Χφυλιόδντας. Εε [οραία ἐπ. ΄ΤΠΟΟΡΗΣΗΤΗΝ κ: Ρἰμοο ων : 
οὔεκ ΑΙεΠ. Πο. Χκυλιῶοντον" Φαῖνον οὐρήν. Φεά ᾽ .ροῃς, Ἱερῖι ὀπτήσωντες. θεά ρήμς.. Ρο ολο 

δεῖ στι αν . 
ἀΠηβοῖε]ες οοπ]μηβΙξ Χαυλιῶοντως ὑποφαινομέρυ. Ίος Ῥῆπον, ΤΟΠ ΕΧΕΙ 

. Ἡοπιετις 4ᾳ Ππςπιοάϊ απίπια διις Ἰοβ ες ἀῑχίε, τις, αἱ αἆ Οάγεί 1. 4 
λευκὸν ὀδύντω. 5ΟΠΠΟ, Ὀεηίει αῤ οί, Ῥ]πίο. ος Ἱ ταν ρα πο Ἱμρος 
210. Νηπὲε οἴοςρά1Ι ἁθπίος ο υπ]ας [οσα ος 1 Οοάοα Αναΐν, ὀγγὸς ο δσωκν σῷ, 
παρες ΦΠΗΤΠΟΣ 1η αηίοποπ οσίς ρατίς Ἰοηρίη[σμίοο: ιαυαίό γβαμ. Φοῦ ση οἰοπίπε 

Ὁ-ππ πιθάΊα αφπος οΓαεβι{σ]ος» α]ίος ρ]ετοβης [μέρα κώτὰ μῶλο, Ίπιο]ήβ ο τς -. δίτα οιὔρίάΙ βη]ες, α Ιαετίδιις {ογταῖος, υπάίᾳπε το “Ῥίζε] Οοἆεκ Ατο, εέ ο μάς πρι ΜΗ» ἃ 
ς αἆ 46ΗΠΙΕΗ {οαῦτοβ» Ποτηπι αλφιοε ἆμπι ηως {οἨ- ΟΕ του 1Ο Σιλλικύπρον | εδ τη σέσελι κύριο ο 

Ῥου πιαπι ἴδποο, Έαισός Πίπαδηις ἵπ οοπιοάσπάο .Πϊς οςί (Εἷο[, Αρυ Ῥιοίεοσ [αι Ππιορσεδ» ! 
ο ονοξ ΓτοςσβΗ», Ὁμο] Οοάῖσον πο[μή ἁμομτάτηη μή 
45 Μοίρρς] «οάςκ Α. Μύρις, οἳ Πς αριά Ὀϊοάοταπι, ο σσ Ίδο ΤτΕ οἵΠΠΙά ρα 
ρθρο 6, ΑΔ. Π1ΟΧ λιῤωτὼ ἸἸαδεῖ ΠΟΠ λιθνά. Λ. τοὮ ᾖ. ο Αρμονίας] ψειρα το ἓν Ἱεβίῖ εὖ» πώ 
σοι α το Κροκοδείλοισι] Ἠοο εδί σαυροῖο. ος Ἡς- οχ 1ὲ, ΟΦγδίθα, πιοκ 604ΕΧ μή διωδύνετω!. 
ΥςΠΙΗΦ) 6 Ατίβοϊο]ες Χερσαίους κροκοδείλους Νὰει-  Ἰάεπι Ρίο διαβανεται Ἠαθεῖ ας λος πότβε δή τα Ιητε]]οχ]ςίς, ο. Ῥίπει] Οοὖεκ ΑτςΠ. ῥίσινᾶλ Ἂ μι Ππιορος 

ας τὸ Νῶτον συές] Οοάςκ Αχ]. νῶτος ὑόρ Ἔσᾶϊα, Ναι 90 Αἰγαίῳ κόλπω] Φοηῖρε οΠΠΟΘ ΟΝΗ : 2 ανν ᾿ .. 1/γαίς ς Πρι ο μα. 
εἰ ΑπΠ[ζοῖε]ες 1ὲᾳ Το ες κο. Ἡ Ώϊοάοτιις ως μπαἰσιραν σα ης φομ ὅν 

31 Ἐφύδριε] Φοµπις, {ωηῤηήγμς, σετ ἠοῤοιμο- 35 Ἔς ὑποδήματα]. ΔΙΠΕΠΦΗΣ ω αυ. ρα 
"ως ϱοποθκίαπη 1οποίε, 'Ἡν ΡΕΕΡ ; 4470 5 6Π1Η9 ΡΕΜΕΙΥΑΙ εγοςρΘ{]Η1Η ἐγο[αφΗΕ ΧΙΙ α)νο. οτε ῬβΑδ ο ος Εαδ- 

3 Ἐν τῇ γραφή] Οοάϊσος Ατεμ. δἳ Ἐ. οἳ τά. Ἱπῖοι- ἆ Ἐξδσυ] Οοάεκ Ατο. ἐξ ὅτου" 1 τν. 

Ῥτος Ἱεριτ εἴ- πιοχ ποΏ πτερῶν {εὰ πτερύγων. Έτγ- 37 ἸΑρχανδρου πόλις] Ῥιοίοπησο {οσίε Αγά νο 

[Ἠργρίαερδ, ο ορίει ππαρπ] απέϊτοι αἲε Μαπείμοπεπι ϱΠοπάφιη Ατοβοπάες 1Π{εΓ 16Ρ6Ρ {9 | ον Ἱε[ο αἆ ἩΗετοάοιιπα ἆς Ῥμαπίζα: ν]άς ουπι {η 7 Ψάμμων] Οοᾷοχ αμ. Ἂοπε περ, ο ος ων | Μα” β σσῳᾗς αᾱς ΝΤΩΚΡΙΣΑ ΕΙΝ ρα ἂν, πιό /. 19 Ἐπὶ τούτων] Οοάΐσες {οΠρῖ» ἔτι τούτω πενυα 71ῶμὴν. 1Νεὶό ΒΙΠΙΟΠΙ Μπο λέσασ ὁ 
ἁμά 

ο 

ρα παϊςο. ος λαο, ας 90 ράναονὶ «αμ ιρν να ο 
ο ρηνέν 5 Τριέσατοι] Οοάεχ ΆτοΠ. ὑγιέεεροι. 9ο- ς ο. ΙΟ4ςΧ. Ατοι. σσονδΊο, όρος 

π Έπος Ἅρμά Ἐτγιπο]ορίσμην ΤΠΑΡΠΙΗ Π{Η6 οδί: πος ο. ἹΜοίριε] (οἆεχ Ατεῃ. εἴ ΠΙοάοΓΙ5» Μι νο, 
3 ὃ Μεταβ τον κο Ἑρία Βατμας, {εά ετ [οπίοιπι. 19 Περίμετρς] Γοάεκ ο μκώ, ΑΠΙςΛΠΟ η ρύθ 

νοκ ἴσι] Ἠος 1Ηρροστητο» Ραμ]ο ΑΗΙΤΟΥ εβατις 49 Σέσωςριο 1. ἹΜαπετΠοΠΙ» "Ο1«Ρ σης Θοήρι το, 

αέ 

να] Ῥέθωσις. Ὠϊοάοτο Σεσέωσις. 



ο 

7ο ὁπ᾽ ἐκείνῷ. εἲ ἀλλὼ καὶ Ἕντωρ. Ῥεϊηάε 3ο. 

Α Ὁ ΕΠ ε κο Ὁ 
Θες, δε Θ/ασῖπι, ΑΠΙΠΟΙΕΗ» αΠϊδαιιο πηυ]]ς ΕΠΙ 

(νεοσίς επι 1μαηπίς, Φο[οβιῖς.: Βαμομαίε ΑΡοΙο- 

υπ, οκ Ὀϊσκατσμο, Φείοποϊοβη αρρε]αῖ. : 
Φ, τος {4 Περ τήν] Οοάεα Αί6Η, εἴ ΊΠ41Ρο παρᾶ. 

18 Προσωνέγραφε] ΚεάίΙ5» προσενέγραφε. 

99 Αἰγύπτίος σρατός] «οάςεα Α{ςΠ. Σέσώφρίς. 

94 Κόλφοι] 0σοάεχ Ατοῇ. τῇ χβοίή» Ιάε ]. 490 

4ο Ανήκει] τσ. (οὰι ἀφήκει. ζ 

45 Κόλνοι] Οιοά Οο]εΠί ΑἰγρΒοτηπι ἄποικοι πηε, ἴ6- 
Πατυτ. ὠοψτππις αριά θεπομαίτεπα Αροῄμοπ» 1, 4. 

Ῥιοπγάμς Ίπ Ῥεπίερ. ᾖ 
5 Κο) αὐτοί] Ιο[ερά5 οοπα ΑΡΙΟΒΕΠΙ ερῖῖ οὗτοι. 
46 σύριο] Ιηῖε ος πάπηετα 1 Ἠπας]σαια ΡΕΠΙΟΠΙ Ο4ο- 

ππᾶητας» 4ος Ππάσος αἷς εδ[α Θο]χομα[ϊνερ ΑΠΠΟΡΙΣ- 

υπῖς αὖ ἄοὐαγμεμ[ό. ο μι 

Ῥ. τοό ᾖ τί Αἴνον ἐργόξοτοι) Ειπαθίας αἆ ΤΙοηγ- 

Ώυπι αἲτ ἀμπέχεσθαι 1εὰ Ἠετοάοτας {απυη περὶ ὑφῆς 
Ἰοαυήταν, .. 

ας ᾽Απιϕεύμενο] Ἰ.οευπι απο οοᾶϊσος {οἡρᾶ {5 Ίε- 
Ἰσηηε, ὠπικνεόμενο, κ. Λ. Τὰς δὲ σήλας τὰς ἵζα κἀτὸ 

«υπὰς χώρας ------ οὓκ ἔτι ἐπιφαίνοντωι περ. Ἠπυες αριιά 
-Τασίταπ Ἱ. ο. μή. 6ο. ον 
10 Συρίη] Ιοίερλας οπρίτς 4, 1. 1. πδὶ ἂε θετη σο]πι- 

τὶς Ἰοαμ/εατ, ποπ. ἁοναπι α[ΠΠμαί Φείπο Ῥοήβτας 

εάη] ία» Ώπππαπα {δαμῖεα» '1ατεΙαπι οο]µππήσι αἁ 

{πα δαμ6 (επιροτα ρειπιαπῃδ{ε αἲι πατὼ τὴν Σὺ- 
« ριᾶδοις  - Ἡ λλες» ᾿ αλ κα .. 

67 τόξο] Ο68ες Ατοβ.. τόξα πά ϱἲ Ἱπιευρε 
30 Ἐγὼ φήνδε] Ἠαπε Ἱπ[επρΏοπεια ἨΗΙΓΕΡΙΟΤΕΙΗ "εχ]- 

-Ῥας Πιοάσιαςι  Τήνδε τὴν χῶράν ὅπλοισι κρτεςρεφατὸ 

ποῖς ἐφυτοῦ ον βασιλέων καὶ δεσπότης δεσποτῶν 

«δνεσθωσις,- τὸ μάς εογήσαδ» Ἠσεε, ἨΗετοάοιί Ἰμιιά 

ἅμοισι. θποά ΕΑ68ΗΠΙ οκ ὅπλοίσι. 91πε ἵη εοβῖσε τοι, , 

:ΗδρΊεμῖ νόµοίσι. | | 

Ῥ. τοῦ ᾖ. τ Λόγο 
14: Τὸ ἐρὸν 'Ελένηξ] 
ἐδ ώῤηοις ς 

. 

δ. κ το Ἐπιβόληταί) Οοάες Αλ. Ἡὲ Πηίετρίες» 
"Βαβαήις Τπεη ἐπιβάληταω. [πίτα Ἱ. 

- ἐπιλάβηται. | ; Πίτα] 

θα. ἐργωσώμενου 1, 90. πρωτ. λέγων᾿ 1. 91. ἄπαγά- 

μάλισα ἄξιο] 6οἆεα ΛΤΟΗ. λόδου. 

Οσᾶοκ Ατοβ. εἶναι Ἑλέρης' 11ΟΚ ὦρ. 

λογο τος ὃν [5 
ο Ὄρι] συπῖ Ἰλογρήασα Θὰς οἵ Θῶν.' Ἠδῦες 1π Μα- 

Ὀψεὼς, θἱ Μανεθών. Μυῖτα ας Ῥρεέαπᾶα σοΠερῖε Ε” 
Παμίας αἆ 04γ5/.Δ. | ο 

98 Τοὺρ ἱκέτως] Οοάεχ ΑιοἩ, οἰκέτας' ὦνκομισθέντων 

"δὲ πᾶντων, εἰρώτα. πίτα Ίπθα 6. οἳ λεγόμενοι οἳ- 

Κέται. . 9 
Ρ. 10ο], ς Κο μάλα] Οοάεκ Απαῖν πο Ἀρποίοῖε 

μόλῶ. πα | 
15 Μετορμίζεσθαι] Οοάεκ Αι. φῆν ἄλλη» τβὼ µετέω- 

κ φθωλΑ νι ς ο ὅδνά «ιρζεάθόμὰ- ος νὰ 
5ο Μενέλαος] Οοᾶεα ΑΤ6Π. Μενέλεως' Ρ. 191: 

Τευκρίδω ση. ο. ος 
Ρ. ὃν ιςὰ Τό Μθέλεων ] Ἠθο αριά Ἠοιετητῃ "Η14- 

τν ἃς. 

ΟΡ 5 
. 

47 οκώ ἐτρώπετο] Οοᾶεκ Α1ο1. εοπβπιαξ ΙεέΗοΠοπι 

πιαιρϊηϊθ. ο ο τ : 

Ό. τοῦ ᾖ. ὅ Φρενοβλαβής Ἰ Οοπίετ ΕαΙΤη αἆ Ο- 

ἀγδί. Δ. Ρ. 174: Ῥαῇ]. Ιηῇα 9ο, Οοάεχ ΑΕΠ. Ἱερῖτ, 
ΤΗ 

παΤΡΊΠε. 
3 Ῥομψίντο] Οοάεκ; ΑπεἩ. Ῥοψίνητο. ΛΠΠΙΗΠΟ 

Ῥωψόκης, Ει{εΡΙο Ῥόμφες, Ὁ]ϊοάοιο Ῥέμψης» ᾱἷ- 

οτι. 
Λο Κολέωυσι Θέρε] Ῥτορία Ἱερεύξίοπεπι Τηΐμς νοςῖς 

ποι ἀμδίτο, αὐίπ 6α ας 11 ΠΠαΤΡΙΠΕ Ώαπε, οπὶςίᾳ 

Βιετῖπε: π]]ᾳ αθε τατίο εί αΜρίαπι εὰ αἀάετεῖ» Π 

ποἩ αὓ ἀπιτο Πΐς οσσυσεΓαΏῖ, 

48 Οἰκοδομέεσθαί] Οοἆεκ Ατοῖι. οἰκονομέεσθαι οἴκημαι λί- 
(θηον. ποῦ, πῶς ο να. 

Ῥ. το ᾖ, ο Στήσαι] Οοᾶεκ Απ, προ ας {δη 01Η 
τας. Ἰαυεῖς 1. οὔναι 5. ἐσδῦντος" 3. Ἰθέως τῇ πΑΥΗ 

ἔχεσθαι 4- ἔχον, διωνοούμενον' πορευόµενον» αιιοά Εδί 
αδΙ/ὲ αρυά Πητευρτεϊείη, σα 

43 Κωτοσήσωτα] Γοάςχ ΑΙ6ῑ. καταρῆσαι, ἐντε[λασθαί 
τέ σφι. Ἱππα μηκονήσαι», ἀείπάε κοµίσῃ ετ ἀπειλεῖν 

αὐτὴν, ΠΙΟΧ Φυλώσσοντως ἦν Ἰδον τὸν κρεμ, ο ο 

Ῥ. τομ ]. ὁ Πρδεῶνας] Οοὐ]α» οογυίεο. Αριά Αροῄιο- 

; ἀοἵυπι ᾱ- ᾿Ασκοῦ τὴν προὔχοντα ποδαυνα μὴ λύσης. 
κο Ἡροσαγαγέσθαι ] Οοάεκ τεμ, προσαγαγεῖν' ΝΕ Ππ- 

θα 1ρΐθς. - νο «ἲὴ ” 

3ὺ κάςςς ἐπὶ οἰκήμωτιο] Ψειίεν 1 1ογπήσέο {μα 
ΜαΤ]ν 

δ. 135 ᾖ οῇ ἸΑίδ ας ἀἰσσδαξας Απιθηϊες. 
μια η ρε 

Ρ. 196 {. 5 Ἑλλήνων] Ἱπεο]ήρῖε Οήῤῥεςν Τ241{ΕΠ)» 
ΠΗΟΠΕΓΗΗ1» Ῥγεῥαρογαμ. 

τή. Ἐργάζεσθαι ἑαυτρ] Οοᾷεχ Α{ΟΠ. ἑαυτοῦ» πα ἐν- 
Φενέσθαι τριβ. οοᾶεχ Α., ἐπιγινέσθαι. | 

ο Ἑ εἰδκυμ Ἡι.. 3 
ο Πυραμίδος] Ψἱάα Ῥψταπιϊάορταρμίαπι ]οαηπῖς στα” 

να, Ὅπεορς Πε Ὀιοάοτο εδι Οπεπιρες. 
ΘῬ, χι /, οό Μνημέσυνο] Όπιπες {ετ1ρΏί μνημήον. ΝΙος 

τῆς ἐςι τὸ κῶλοῦ. 
84 Ὃ 6οάεχκ Λιο. ἔλεγον". ἀεϊπᾶε Χεβρηΐϊνα Ῥτο 

Ἀεφρηνά. νο 
Ῥ. 19ος /. 6 Φιλιτίωνος] ςοᾱ. ΑΙΕἩ. Φιλίτιος. 
ΙΙ Λαὸν τετρυµένο] 6οἆεχα «ΑΙςΟΠ. λεὼν ττρύγ μένον. 
1. 199 ᾖ. 9ἵ Εὐσεβης ὢν] Οοἀεχ Άτοᾗ. Ἐὐσεβέων. ΜΟΧ 

τὸ χρεὼν Ίν, .. ὄ 
409 Λιπόντων] Ὁοᾶεα Απο λειπομένων εοἀεα Έτσι. Ἡν 

λειπομένη. 
Ἀ. 14ο {- { Ἰαδμονος) θ]ᾷας η Αἴσωπος, εἰ “Ῥοδωπὶς' 

ει Ῥ]άτατο]ης ἵπ Ηρτο ὦἷεέ [ετα ἠηΗ1ς μα] δα. 
17 Πυρόμίδα] Ἠσς Ιεότο {οἱἱςἴτατὶ ποπ ἀεβρεῖ, ΄ Αρε]- 
Ί6 Ροπᾶσης αριά Θιήάαπι οτοδ]άῑτ Ῥψταιπίάεπι αῦ 
πας οοπ(τιέξαπα Π5/6. 

ού Ῥουπόρους ] θυ]άας ἵπ Ροδώπις. βοτσίτατ 6ὲ Ῥουτό- 
Ὄρους.. ΝΙάΕ ΕΗΠάΕΠΙ ΤΠ Ῥουτόρος. 
96 "Ἠσσον Ἱ Οοᾷεκ Ατοζι, κρῇσσον δὲ τῆς ἑτέρης περἰλέ- 

σχήν’ οὗτος παρ. δὲ. ΑΠτετ Ἱερῖς Πητειρτες. 
40 ἹΚατεκερτόμησέ μι] Ὠχείεῖο απ Παϊτετα» οετῖε ΕΠΟ- 
ἀορία Ιη(εόταδαίατ, νοσαραίαμο Δωρίχαν, τεῖε Ῥμ]άα. 

45 Ἐὖ φενλυμµένωυς] Οοάεκ Ατοζι, ἐγνεγλυμμένους. 
Ῥ. ται Ἱςδ Μή µε κατονούῆς] Οοἆεκ. ΑΙΕἩ. κατοοκᾶ- 

σθῇρ. . ΝΙΟΧ προσέχοιτο. Ὠείπᾶε Αἰθίοπάτε καὶ Σάβα- 
Κον: Ῥοἵτο οἰκεύτων ῬΤο ἁδικεύντων. Ὀεπίαμε ῬΙο 
Κάρτα ὑψηλαὶ, ΠαὈεῖ καὶ κάρτα, τς ἵῃ ΠιατρίπΕ. 

439 Βούβαςις) Κεάαϊταχ οἳ αὔλουρος. έρῥαη, - 
. Ίο ᾖ. 1ο Ἔσι δ ἔσυδεν] Οοἆεκ ΑτοΠ. ἔσωθεν μὲν 
᾿ἄλσος ὃ ᾠ. πεφυτευμενον. Ὠειπᾶε]. 17. ἄρχοντο Αγ. 
ἐκχωρήσειν. τολρόςς 

47 Νήσῳ Ἐλβά] 5ο]ᾶς Έτσι. Ἑλκά. μα τς Ἐν 
ΒῬ, Ἱᾷς {. 5 ̓Ἐξαιρέτους] Οοἀεκ ΑποΠ. ἐξαιρέτως, Ἱπ- 
Ππ. τούτοισι δή μίν, πῖ εἲ 1πάτ6ο. 

37 Γενεαὶ γὰρ] Ηοππείας ἵπ Νείτοιῖς απηῖθ ραἩοἰοτεβ 
αλα ΙΙάΠ{Ο πΙπιεταῖ, θώώρο - 

49 Καταβῇναί] 6οάεχ ΔΙΕΜ. καταδῦναι. 
Τά 0. 4 Ἑκαταίῳ) Ηλτοτίσας Εαῑε, ποτ (αοα]αίοι, 
ταπιθτΙ Ὦ]οάοτο Ίπτεν οος τεσεη{εβῖαί αιΙ αά {αδιι- 
145 ἀεσμίπατε {οἱεαπτ. θοτίριε αΠίστα Ητοδ οοπρ]]- 
τες φενεαλογιῶν, ἵη αιΐρις {ααπι αοαιιε Ιπεχιῖξ {ᾳ- 
παπι. Νοκ πε 1Π πηατρῖπε, οσἀεα ΔΙΕΠ. ΄ Οὐ γε: 
νεχλογήσοντι. Βἱατατεπης Πρτο ἆε Ἠιάςα, αθάααι ες 
Ἡοσαταο αά{ετι ἀς Ῥ{απππειίεμο. ππάε εἰ Πἰοι]ας 
Ἀπργραα» ειιπι αερἰς(α οοἱ]σας. Πως αΗ{ετη νεῖρα» 
ἑαυτὸν, καὶ ὠναδήσαντίτε, ἀείμπι «οᾷ1ςί ΑΤΟΠ. πδηι 
αππα. ουσυισηπτ. Οἶε ΗεσαιαΗπα Ηετοβοῖῦδ» Ῥ. 

ο Ἱεό ντώρ] Οο8εὰ Απο. Ἔς ἑωυτῶς. Ῥτο ἀπθλεξων, 
Ἴαᾷεπι Ῥοπῖε ἀπηρίθωήσων αυτοὺς» Ἠΐρωμιν κ Πιρώμιος 

(φενόμενον.. - ος τς | 
ο7 Ῥφέως πάντας] Ο9ᾷεχ ΑτοΏ. σφ. αὐτοὺς. Ἠμπς 1ο- 

ουπῃ οἶται ΑΙΠΕΠΗΡΟΙΑ5 {ερσβίοπε» Ὦ. 93ἵ. εἲ Ἱερῖε 
"ου σοᾷ, ΑΙΟΠ. τα ο. 

ΛΙ Δεγομένων] Θεῶν αἀάά]ῑί «οᾷεα Ἐοπεπῃς. ΑπαπυΦ 
ο. 11, ια Άυπο Ἰοσμπ]. ῤ 

. 145 ᾖ, 49 Χαλκέῃ Φιάλη] Νἱάε Ῥαςδ. 14. 
48 Μοίρως] Οοἀεχ ο: Ἐν ] 
Ρ. 147 {4 Ἑξαπθω] 0οάεχ Ατοβ, ἐξωπέδου, Ώξ 1ά 

ππασῖηθ, ο . ο 
17 Μεσόγαιαν] 6οᾶεακ ΑτοἩ. εσόγερν, εἲ 1ἡα ὕπο- 

φείοισιη’ οἳ αυΙάεπι ρἐτρείυο. νο αι 
40 Φιάλας χρυσέμς] Αἴπεπαι5 νι. ϱ. 1Ν. πἠχ]ς 1Ποά6 

ρεινετες Ώαης ή ογίαπα. ο ως ὲ 

Ῥ, 118 ᾖ: 9 Χάλκῷ] Ρυϊαι Ευ αήας εκ Ηοιήειίσο» 
“Ἔρκεϊ χαλκείῳ, 11ου οΓαο]ΗΤΠ ΒΗεί6 ἁδ[απαῆῦπι, Ὁ]ο- 
ἄοτις αἰτ πίτες Ρ/απιπιεβςμο εοπάμόάός Γαἱ5{8 ἐκ 
Οατ]ᾳ. ἱοπία» αἳ Αταρία, εώς, πνν 

30 Μαθὼν τὸ χρησήριν] Ῥϊριες αι ἀοοπῖε Ῥηπιεί» 
σπα» {1106 ἶνες Ῥήππσς σα]εῖς οτ/(λᾶς {ος εδίε, 
Ῥοΐγαηι 1. 7.6. 9. Νἱάε ΦελοΙ. ΑΠΠορΗ, 1π «4- 
δη Ῥ. 555: ο ες 

Λ5 Φανῆ ὁΑπιο] Εείπαπι ἀῑσϊεΙσ Θευφάνεια. νι 

47 Ἔποφος ] ΔαπγΙας δµρρ]. Καὶ Ζεὺς ἐφάπτωρ 
χει. Φυτεύει γόον' εἲ Ῥγος.. Ἐπαφῶν ώταρβεῖ. καὶ θί- 
ων μόνόν. ο οσον ον 

ρ” πας {ι σ Πρὸς ὀλίνο ] 094Ε« ΑτοἩ. πρὸς θαλάσσης 

ο θωήμωσύτεον| 6οάεκ ΑτοἩ. Θωύμωσοτῶτον. ο) 

λος τν δα Ἱπίμ]α Ομοπιπς» πο τεζτο Πο 
ἀἰαϊτως, απ Οποπηπής εξ 11099 ει Ππ[υ]α αἰῑὶ ρο- 

πίτωχ αὖ ἔροο Ἠειοβοτο: “ΑθάΕ αιοὰ ζοάεκ Ατοῖν 
Ίεροι Ἓχεμις, θώη αμίάεπι Ιεέβοπόπι {ξομίης ὁεε 
Ἑμηημιίας αά Κ. Οάγίεαα. 94Πε διερμαηΙς 1η Χέμ: 

ας [οηδίτ Ῥωλης ἱπ[μ]α Ποπιεη Ῥει β. ΙταΓΠέ αριᾶ 
έμπα τερετίδ[ε {5 ΤΕΙΑΤΗΣ. γείρα Σ]εσαίδι αχ 

ττορωηήσεί Αἰρύστου Ίος ἵμηδι Ἐν Ῥρύτοις, (πηα]ῖοαι 
ἓν Εεύτοι) περὶ τὸ Ἱερόν τῇ Δητους, ἐςί νῇσος Κέμ .. 

ν 

7τα 



Ἆο | Ν ο ἳτ 
ὄνομα, ἱρὴ τοῦ ᾿Απόλλωνος" ἔςι δὲ καὶ νῆσος µεταρσίή» καὶ 
περιπλεῖ, ἐπὶ τοῦ ὕδωτος. κο) κινεῖται ἐπὶ τοῦ ὕδατος. 
Ὑιάες υξ αλοῖ, ἴτ φὔοαιιε Ἡΐς, Ἠετοάοειπι Ίρδα 
Ἠεεαίαὶ νετὺα Ρο[ς[ο. αι”. 
.1δο /. 9 Ἐμπεφύκοσι Ῥοβα]αι Ιοηϊδίπς ἐμπεφύα- 
σι, ηῖ ει ἵπ «ο. ΑΤεΠ. εἲ αριἀ ΗοπίείΗπα: πιοχ 
συχναὶ, ο, ΑΤΕΙ. 1. 11. ὅτε δὴ) πῶν, οοἀεχ Αις]ι 
1άεπι ᾿Οσίριος αἳ Λητώ αῦεῖ, πλ, Ψ 

Τό "Ωρος] Οὐᾷες ΑτοΠ. Ὥρας. ]. 9ο. Ἰάδτη ἱαρῖς ποι- 
ἠτέων λεγομένων. ονς, 

9ο Δύήμητρος) Πίαπα, Τλιπα εἰ Ῥτοί[ετρίπα επάεπι {1Ε, 
4 {οΏγ]ς ἵη {ερίοπι ἀά Ίδεζαι νοσαϊ Ὀίσπαιης Λη- 
τοφένειαν κοῦραν. τν 

36 "Αζωτος] (οκ Αἴε]Π. Ἔξωτος. ἵπβα Ἰάεια τῆς μῆ- 
:« 206 μέψ. 

151 4. Ὁ Ὀρύσσωτος] 6οεα ΑΙςΠ. Ὀρύσσοντες. [η- 
Έα Ῥτο ἐπίδηλοι, εἰσ) δῇλοι. 

14 Μαρδόλῳ] ΔΙΠ οὐΠΙ  ἵπ ροπ]ῆπια. Ελιάς πιαπΏῖο 
ἵπ Ἐχοάο. Ἠζεελίε]ε οἳ Ιοτοπιία, Επ[οδίις αἲε βμ]9- 
{6 πρὸ τῆς ἐρυθρῶς θμλάσσης. Ἑ2οοΠϊς]. ἆπὸ Μαφδώλου 
καὶ Συήνής. Αίμα ΙΜαρεᾷᾷο υ1058 εταί πιεάἰἴετὴ- 
ηξα» Ῥτορε ϱμαπι Ίος ρτα μπα ΕΙδία οοπιπϊς[ί]ηι 
ῥαξτα Φοπρίυσα {οβαξυΣ. οί σαρ. 17. ἸΜασοὰ {ο 
ὉΙΟΊτΗΓ Όμα]άΦο ΜΙσάο» αποά ρατηπῃ οὓθοί 4 ΜΙς- 
οἱ» αποσ πιοᾷο Ῥαρπίπις Ἱεσῖς Ίϊχοάί τή. υ0ὶ γμ]βο Μαράοϊαπι. ) 

15 Κάδυτι] Φιερµαπις Ἱορίι Κὔλυριν. Ἱηῖα μασ. τό. Κάγουτις ΦΙεΙεΙχ εοᾶϊσί Άγοῃ. ἵπ Μαρρὶς γ]σατῖριις., (σάμ[α. Α Μαρᾶο]ο τοξή τομάίε Νοσμο πά Οης: οπεπηϊδῃπι: τέ ο (τοι, 35. ΥεΙ5. 91. Ἱερίταν. Πιι- πᾳς αἆ Επρηταίσπι Πιιις αἲρι]ξ 6411 αξία µ1ροπι, οπαιπ Απιπηησις νοσηί Οετεϊβασι, Ζοπηπιις Κιρκή- σι. Ψἱὰάε ΟτιοΗ πι ἵπ Οἱγο/[μη. οἳ μ/Η, ΟΡΙ- 
ΠΟΥ Ἰάδυντιν Ῥτίπο Νοζαίαπι Ἠαπο 
{εγοΠεπιίκηπι, α οἰαάς» νο 6ΠΙ1ῃ Ποπίβοαξ 1ε(ὴ «ελα. Έαπι Ῥοδι τη] {εομ]α Πἱοσ]αάαπις πι πὶνῖς, - Ψϊὰς ρ. 1ό1, 

Σ. τςο ᾖ. ο) Ἑλών] Οοἆςχκ Ατο. ἐλών. 
4. 154 ᾖ τό Διαραίρητωι] Οοάοχ Αι. διήρήται. ΝΙΟΣ 

Πωτρημίτής, υὲ {Ἡρτα, 
54. Σεβένίτης] Οοᾶεχ Α1ςΠ. Σεβεννύτης. (οἆεχ Ετοη.. 

Εγεγνίτης. 
35 ᾿Ονουφίτης] (οὔεχ Αγολ. Κουφίσης: {δὰ Ῥτοεπιπις 

εε Ώ]ο Ῥγαίεπβς ρπ]οτεπι Ιεέτίοποπη σοΠΒΙΊΗΗΓ, Οο- 
4εχ ΔΙΕΠ. πιοχ» ᾽Ανύσσιος, Μιεκφερίτης. 

32 Ἐκδεκόμενοι) «οἆεα ΑτοΠ. τεοῖρίε οπηπος Ιεδίοπες, 
αἴῑας πια!Ρο Ἠι]ας ὔνοις Παδεῖ, ορ. 

"49 Χαλασιρων χιλ.) «οἆεκ ΑΙςΠ. -------- ρίων δὲ κ. ---- . Ἴδη 7 Ἐπικούρους] 6οὖεα ΑΗ. χζάρας. 
96 Τοῦνομα, ἐν Σά1] «ΔΙΠεΠΗΡοτες α[ίοτ, Τοὔνομα, Ἐν 
Σα. ΄Γοτήπ Ίουυπι αΠξες Ἱερίε οοάεχ Ατο. οἵ Πι6- 
Ἠης ὐαπ] οάῑεας; ἐγόμεναι τοίχου. δὶο 4ποφμε Δ- τποπαβοχα» Ίπίοτρτος Ἱερῖς, Μο Ρτο ἐργασμένη, ος. : ΟἩ. ἐρμοσμένη. 

36 Ἐδθσομα κείσθω] ΟΊτας Ῥ]μιατομιις 1. ἂς ἀείεά Οτα- ος Ἰάποα 89. οπῃ ππαγρῖηο ὤγνωμοσύνῃ «ΟΔΕΧ 

1. 156 . 1 Ὅτε ὃν Ἰδιώτης] ΨΜατσο ταξῆι]ς κο ὅτε ἦν ἰδιώτης. Ίτὰ 44οφίε «οᾷεχ ΑτοἩ. Ἑππάσπη ΙςόβοΠΕΙῃ 
«παρει ΑίΠεπας ]. ντ. ς, χνῃ. 

15 ᾽Άλγόέων] Οοἆεκ  ΑΙΟΠ, ου Πι γα]]α, ὦὀλμθῶς θεῶν 
ἐδντων.. 

96 ᾿Ατὸρ ἔσωθεν ] Οοάδσχ΄ Ατοµ. ὃ γὰρ ἔσωθεν τὸ μὴκός 3 

έσω. 
33 Πολλοῦ, καταχθόμενον] Οοἆοχ ΑΤςΠ. Ἡπο οπιπία Πς 

Ἱενίτετ {εά ἵπ πιθ]ς ΊπΙΑΕ, ὦγῤόμενον, οἱ δὲ τφες» 
διὼ φοῦτο" ἓν δὲ καὶ ἐν Μ. ο 

Ἔ. 152 7. ὃ Ἑςασι] 0οάεχ ΑΙΟΠ. ἑσᾷσι Αἰθιοικοῦ ἐέν- τος λίθου. 
ὃ Τῇ ἴσι τε] 6οάεχ Αἴο1. Λέγουσί τετὀ. 
1 158 ) τς αδη] (οἀεχ ΑτοΠ, ΔΑδίήῃ, ΡήρΕίιο, . ΠνΝιάε ρ. 107. Ἱ. 49. 
93 Τετραμμένον] ζοἆεκ Αίςῃ, Ἱδρυμέον,  ἸΜατοδ]Ηπιις 1ῃ 7 ᾳ ΄Γμιογα]ᾶὶς πο ψετο ρτοπιποϊανϊς, {ού {4 4 οοάοε δεν γΙρηχ γω ῥγροίῥεβα, ως 

ΑΡ τιρκυν τεκττυµ. 
απ τι ο ο ε 1 

Ῥ.ς 150 ᾖ, 7 Ῥουλῆς ] Οοἆςχ ΑἴςῃΠ. συμββουλίής, : 
δν “Μοα Τ9ΠιεΠ συμβουλῇ. ρ 
Ἠποον 9 Διαβεβλημέος] Ώεγί/τ. παραλογιζόµενος. «ἴγο]ήμε, ος β6]ο]. «ΓΙορῥωμός, άν. τν 

772 95 Νπῆτῃ 0οᾷοχ ΑΕΠ. Νίκηήτι ΠΠΙΟΧ πρεσβύτωτον. 

ο οὄνομα δὲ ἦν οἱ ᾧ. ο. 45 ΄Άμασῳ δμδμάσκεῇ Ἴδομι, 

Ὅ πμούρων"Αμάσιος] Οοάσς ΛΙςΠ.----ρων τῶν ἸΑμι 
ο . . 2 

Ἡτβρο Εσνσους 4 

ιαπ. ἀσίπας | 

φ ν ) 2 μλὰ καν Ἡ “λ ἄ «ν, 47. Οἷα δὲ ἐόντα] «οᾶεσα ΑΙΕΠ. ὅ δε, ας, 
ὄ 161 /. 14 Καδύτως] Οοἀεκ ΔιςΗ. Καδύτης, ο 

Ἰκνύσου. ὠτερΏαπας Ἴνυσσος. ἱπβᾳ τῆς ο. να. 
εοάεκ Ατεῖι. τοῦ "Αραβ. ρτουῖ Ἱππα, Αάἱ ον. 
Ἰκνύσου πόλιος Συρίων. ο ο 

33 Κείμενν] Οοάοχ Ατοὴ κενὸν, ἀμοὰ, Νάῑε πίτ᾿ 
Ρτ6, η, ο. ο 

41 Ἐπὶ τῶν παλαιῶν] 6οἆεκ ΛΙςζῇ. ἐπὶ ον 3 
Λ4 Ἕλαντες ὕδωτι] 6οἆ. Α16Π. Σάδαντες ν δν νά 

αασά' ητ ρασῖπα Ιόο. 1. 91. Κεζῖε. πορῖε Πε 
47 ᾽Δράβιν] Ὁοφεακ ΑτεἩ. οι Πητερτεῖε» ιό 

βασιλέα. ώ 

ν 
( 

Λ. 16ο /. 7 Ἱζρκύην] Οοάεα Αἱοᾖ. κροχίδα» λα. ας 

Ξ 
1ό 'Υποτρύφαλα] (οὐ4εαχ Α. πε Ιτρόχαλα.. : : ϱ ες 10- ' 

ομης. -- νι Ίοςο.. Κεουρὰν ΠαΠς σκόν (ως ὄ ης, 
πε Ἠερταα) νοςαηῖ ζο. 1εενιῖ. 6» 19. Ἡν Ί. {, ε0π- | 
τα οεἷε, Γότι, Ολων]]ις πριιὰ Ιο[Ερημη νο 
Ώα ΑΡΙΟΠΕΠΙ. ------' κορυφὰς τροχοκούρι Ἰλλάεπι εοῖ πε, | 

17 Οὐροτάλτ.] Οοάεκ ΑΤΕΙ» Ὀρατάλ. τπηι]ς Δούήρῇ- 
ο εοἀϊαίς Οχοπίεπβς, 81 ποῖαῖ οῬ δούν αν ορε- 
ΠΠΗΝ4ΗΕ γἱτ, Εάοστάις ὁαορο ων ο. 
εὔμεῃ «4γαῦ. Ῥ. 1ο7. ΩΙΙΕΠΙ απ ας θεα μα.. 

90 Ῥαψάμενο] ας, ΑτεἨ. Ἀψαμαήήν τ Ὃ αῶς 
τούτων, τοῦτον" εἴ ἱπίγα Ρίο σώζώσι, ος πια 
40 Τέσσαρα καὶ τεσσαράκοτα) -Ὁ παρά σα ολ 

τεσσαράκοντα, ἃἲ Ι)ΙοάοίΓΗΒ Εἰ αντ μα παρ σε. 
41 Οὐδέν οἳ ἀναρσιον] Οοάεα ΛΙ6]ν ἃ Θὔβαι, οὐδάμη 
46 Ὕσθησαν] μ]άης ὕσθήσαν γάρ ο λώρμά 

ο ος ος η” ο, 
πρότερον ὑσθεῖσοι. . μεοήμς τὸ ΦΑΡή)' 

1 ο 7 Τῷ Φάνη 6οἆεᾶ Λτοῖιν μή μα με 
«1ΠΟΣΧ ἐπ᾽ Αἰφύπτου. πι . μένω. Ἱπαα ἕν 
19 Περικεχυμένων] (Οοάεχ Α1ς]. ΚΕΧΝΙ βαν ἐ 

- ν 
. : κ δα ο Τα 6 ! ῥρώντᾶδι τᾶς κεφ. 1ο ’ ον ας μεφαλᾶς 

99 ὀνίυση Αάάῑε Όοάσχ Διοῖ, τὰς κ! ο 

Ρ. 16 ἠ 18 Πάρησαν] Οοᾶεχ ο οα ο 
᾿ παρὼ τοὺς πατ. 6ἳ ὤλλοι πατέρεξ ν. Ἶ , ψαμμαετος 
91 Ψαμμήντες ] Οοάεα Α16µ. ΡΕΙΡ ώς ο ἠγοτοο ] κο, 

Ἰάεπι ΠΙΌΧ προσιδὼν, αἲ μον. ινών ο ωΕ 
Μαπαε ο πιοὰ. ἵπ ΠΙΦΡΙΠΕν ο ε ἐν ὃ- 

43 Αμ ον” Οσάεα Λτολν νο , μὴ” 
ἑκάσης ἐξόδου. ΙΝΙΟΚ. ἐπειρώτα. κοθτρία ΟΗΔ' 
«165 /. 48 Κατακαῦσαι ] νιάε εΧς” άμα, : 

:. όδα. ἵῃπ Ππ6, « Ἠειοάοίο . 
τό (6 ταπαμαία. ΜΒ. τόδ /. 3 Δολερὰ καὶ αὐτέων] Πες ον ης 
ερῖ ἀεάϊρπατας ΠΙΗΤΙΑΤΙ παπα ας 
{115 υ{15 αρί; {επιεί Ἠειοάοτο να 

17 η κόπρον] 1μαπιις αμθθ ὐμαβ 
χόπριω Ἱερῖτ, ας 

10 ᾽Αγέφυρον] 6οὖεακ ΑιςΠ. ὠναφέρων. (0: (πεβα» ον ᾿ 
ον αν Ὅέε 

-/ 

{3 Ἔξ ῥέλου] Ίδ Ιίς Ἡοτοδοίο οοπΕ36 
57ο. 1 Οοὔεκ Αιοΐν ση 

Ῥ. 16ο ᾖ. Ἱό Στρατευόμενος] ϱοβςᾶ οήίε : ᾧ ἀ Έτο, ΡΙί αι ἧ 
υτἱ ος ΙΠίεΓρτεδ; Μοχ εοἡ. 3 ο 

97 Θἡβέων δέ] Οπίεια αἆ ος βέων άεΙ ηλ ο 
ΑΙςΗ. περι ΙΠίετρίες. Ρο ἳ ια, οιίαπι ω Ἱερίτ Θηβαίων. ο μα]ἱμαϊπαποπέσν  οἲ 

41 Ἐπορεύοντο] Ηας εχ {108 ην ο. κ {6 θαπΗΙΙ ΄ Ρα Ῥοποῦαπζης» Ίοσο ΠΟΝ 1 ορομι, ΡΗΗ Ἴαπο | 
43 "ομσν] βρυρή» νεὶ ΜΥ ιοῖο η 
Γ«Ποµο µακάρων Νήσων ος Οσὰ: Αιος ἱπὴ- 
-.Αύασις νίᾶε ευπάεπι 1π. Τά ηι επί Ῥο να Ἱερίο 
μὠκάρων νῆσοι, αοᾷ ΡΙΟΡΟ2 6 ο ο Ιω: Ίππο Ἐαβαθήις ΟΥ ωτες .α- 

ο πως ΑΤΟΙ. ἐσδΙο) 5 ανν εοά, Απο. ΓΟο46ὰ ΑΙΕΙ - Ῥιματοης 
«1σο ἃ 5 Ἐπαϊοντεε] ίσως Ρ. ον 

15 Ἐπιφανέο] Ὠϊοβοσης Ἡ ος αἱμλεὰ {46 ρ. 9ό7. τι ρε ο) ο ορρουΐ”. 
36 Σέλας] Με] Ἱ. 1. ος η 2 {ω5. κατι µῃο β” 
- οἰωηίές εἰ οΦ/ϱ/ ἐρηέ ορ νο, Ὁππμ τν - 
ΙΙ τῷ ὠνίσφεν, ΝεΓΤΕ» ἀε[οε Μεπία μις ο {ἰ- 

᾿εἹεπᾶα νἰάε αραιά ΡΙΡΠΟΡΙΗΠΑ Λο, Με ορίων». 
89 Μέγας] Οοἆ. ΑτεΠ. εἰ Ε:οΠ, η ο α 

Ῥτα» 0ο ΜἱςεΓ» (45 αεμν ορ. η β,ο δή). έν 
-φὸ μέλαν τοῦ σώματος. 7 ος Ατοῖ. εῦντο ἳ 

2. τττ } κ ο) κο 
53 "Αρχη] Όι ἵπ πιαίρ]ης. εομόον ο 
49 Πασιλήῥως δικ.]. Ο04- Ατ ον κο, Πόσο’ 
4. Τοσι] Δάάῑτ μῖς τοςῖὰ «0 ον Ατολ. ύσα δι ὃς τρα ᾖ ο8 Εἶμ ἀμείνων] «σὰ, Απ ντο | 
λίων' ΠΠΟΧ δάσεῖαν, υτ 11 ΠιΑΙΒΙΠΟ2 “ λίων᾽ ᾿ Α]ἱ όα 

αν ψ Ια. 
ς τα, 

ρα. ᾖ{, τ Φιλονεικίμ 1 Οοάεχ ΑΕ] 
: μα 

λονή, οι σε 0οά. ΑπΕΝ’ 1 σ | 

4 Φασὶ Ἠέρσαι οἴνω προσκεισα μὲ 
αν. 

αμ ατα εάίται. 

14 Τῇ ομΕΥΗ Ἠβίσει 

Ρτερίο. 

΄ 

"ε 

19 1 σοᾷ- Ατεδ. πιω ο 

εαρ]α πό». 
ΤΡ β ρα ν 



Αν ο ασ ο 

19: Σύ νυν μάθε, εἰ] 0οἆ. Αίοῑι μάθε αὐτός' ΠΙΟΧ.λέ-. 

το φούσι ταῦτα παραφρονέοντες' ἣν έν. 

40 Ὁμοίως]. 0οἆ. ΑΙοΠ. ἁμοίους» . 
36 ᾽Αγαθῶν τε πρω.] 0οἆ. ΔΙΕΠ. ὦγαθόν τε: 

718 8. 17 ᾖ, το Οὗτοι χαΐρω] 094. ΑΤΕΙ. οὔ 

ΠΙΟΣ τὸ σεξο» πι ο κο αντ ὁ δω εώτς ὁ 

44 Τιωτοικήσι] 9ολἩρετ α Ῥαιαο]». αιοά ἵπ ΡΙΕἱ ΠβηΙ- 

: σαι ἐη/ομ]ρν, Ον» ἀῑλ] Λἱ8 ος νεγβεχαέ 

απάᾳ ἄεον. Ῥοσματιας α. Βαλ» εουγη ἐσγε ἀθ-: 

ἀμοῖε,  Ἐετοάοτις Ἰοσαῖ 1 ΡΙΟΙΗ5 Ηεβγε]ῖας ΤΠ. 

ρυρρί» αιοά ες νοτί απΠας. ΄ νιάε Πε(γεμήαπι τα. 

Τιννῶν εἴ Ἐὐφράδης. Ίνοπι Ξο]άσπιπι ἆθ {2Η ὦλεῖς. 

ἡ/{άοπεωε Ῥαϊταί «Σαἱ5[ε ἀῑ. εα{ε]αΓεδ» 4105 αά παι]-. 

{αρία νίωπᾶα Ἰπνοσαραηῖ, Πάσα ΟαδΙΠ. {μη εξ 

Οοτψυαπίος, Ἱναρπί Οἱ, 1. ε. ΡΟΙΕΠΙΕΡ. δάε οπαη]- 

ηο Ἠοσματεώπα 1.1. ς. Χα. ἵπ Φαπποϊμτας]α αηἲς Ροῦ- 

-τππι ἀπο Απι]αστα» απ{ΌιΙ Οαῇοἵ ει Ῥο]ακ ἀεΠο” 

εραπεασο Παῦαπς.  Πΐ5 παυβασίο Ποειαε νοῖα {ο]- 

νοῦαπι. Ῥαμ] ΑροΏοΙ Παν15 608 ΠαὈεῦαϊ παράσημο). 

ΊΜοχ περιάγουσι» ῥΙ1ΕΗΠ1. - 

Δι Πωντακη1 694. Ατοιι, πυλλαχιῶ, οοᾷ. Ε{οΠ. πολ” 

λοχΠ. 

Δ0”Άλλον] Τέα οο, ΑΔΙ6Π, 

τι φαίρώ 

αθ- 

Β. τς 1ο Καλλοτίας] σιερίαηις οκ Ἡοσαίσο οπή, 

ππίσο λ {οἡοίς, Εαάεπι οςί {οΠρίο οοᾷ]σίς τε, 

16 Πίνδαρος] Ῥαυ]ο Ῥ]επΙής Ῥ]αίομής αά. /ΠΕΙΡεΗ 

ποια» Ίιοπι ΟΙ ΔΙεχ« ΦΙΓΟΜΗ. 3. νόμος ὃ πάᾶν- 

σων βασιλεὺς» θνητῶν κρὶ ἀθρνάτω. ν 

40 ᾿Ιῤύσειε] ος εδῖ ὀρμήσειε' εἴ 10ὺς, ᾗ ὁρμή. ΔΙΡΙ Ώο- 

“Πες παθητικῶς», Ιθύοντο σρώτεύεσθδι» Ίος «ο. Αιο 

Ῥ{ο ἔκτήτο' παρει κἐκτήτο. 

45 Πολλῷ δέ τοι] Οοἆ.
 Ατοῖν 

νήρ. τωμι νο Ἱ τ ο οσνά τη 

λέψει] μή 435 να αίρει Ώλης {οπππ]απ Υ6- 

πολλῷ δὲ ἔτι ----" ΥΕ: 

48 ὌΩδε λε 
τβρομαθΗΙκβειπονν.ς τς ολλ ολο ο ο ας 

Ῥ. 176 ]. ο Θεῖον ο ον ΕαΠαλΙς Φθενεροὺς τοὺς 

θεὺς ἐξ Ομήρου οἶ δεν Ἡρ
οουτος. 

τς Το τὠπὸ τοῦδε] 09
4. ΑΙζ}. τὸ 

Ἴποχ 146ἵπ καὶ ἓν νόῳ λαβών. ο, ς ο 

οο ν οἱ σφρηνίς] Ορᾶ. ΑποΠ. ἦν ἡ σφ. «Νος Θεοδώροῦ 

το Τιμόκλεο. 1 ος. ῶποοάοτο αρπά ΔίΠεΠΦΗΠΙ» 

Ῥαμίαπίαπι» οἳ {ρτα ρας. 19. Ἐνής ος ας ο ΗΠα 

/ 

ὠπὸ τούτου ταῖς πάθωιο" 

“Ἔσπιροσυπ] ΠΟὈΙ15 δᾳμτυλογλύθφοε; ΕΝ Ε1αΡοΤ ραῖοῖν 

ἸΜποβνολης. Μάε απ Φμ]άλ6 ἴΠ Σμάραγδος- ον 

ος Τάδε] 6οὰ. ΔΙΕΙ μίο εἴ ἨίαΗε Ῥτο Μάδε Ἱερῖε 

πἰάδο 
ο Ῥτήθ ο Ῥ]γε ἑτοίμως]. 9 ἆλβ ἥπς νοιόα ἰαύδαι 1ή 

 πκεώσοιὀι.  Τεερῖί αυτεῖη. ραμ]ο τεζΗς5» εἶχεν ἑτοίμως 

΄ΨΜοχ σοᾷ, Α1οΙ. ἐξελαθέντᾶς.. | ρώΚΑΤ. 

11 "Εφάσᾶὰν τὸν ὀλφ.] .6οὰ. ΑιοἩ. οὔπι πΙΦΙΡΙ1ςο Τον 

-θύλακο ἀλφ. ΠΟΧ. περιεργάσασθαϊν. ο τοι 

16 Οὕχω τί Όσα, ΔτέΠ., οὖκ οὕτω 
πι. δεόµενο. 1-οσυπι 

΄μπο αοπίτες να]]ίσατ Ῥμάτατεμ5 
μρτο οοπία Ηετο- 

ἀοιαία ον πο «ρα τρωει. ὃς 

ο] Ἐ]ρίοισι ἀπὸ ξύλου ] Οοᾶεκ ΑΙςΠ. 
Ἱερίι ζώων ας 

σαένων χρύσῷ Κολ). ἐβίοισί» ὠπὸ ξύλου. ΈμεορΏταί 18 

πονῖε ἐριοφόρα, δένδρα 1.6βο εΏατη ἔριον ὠπὸ ξύλου ἀῑοῖ 

ὁρτάριον πρι ΊΠειοσεπα Ἱποάίτηπι,  Ἠδο {της αριά 

Ἰμᾶος Αεαμεπάςβπ]αν ος οι ας ον αι 

ἡ. Κερκυραίων γὰρ] Ῥ]ιατομας. 1. όοπίτα Πο δήο{1Ηή 9 

Ὁ Ῥπο οχαπηπαϊ. Τατά» ἵπ Ρε μάγο «θαἀεπι επι 

Πτοάοῖο ἴααἰί |  ασίΑς. 

Ῥ. 179. 9: Ἔ, τοῦτο] Ἠπε ορᾷ, ΑΙ6µ. {16 οΓ
ζΙπαῖ, ἐρ 

ποτό δὲ τόδε-ἐψινετο ἔτι ὃς τωῦτὸν» ἐς ὃ οἱ Κ. 

6 Περιώνδρυ] Γείαντη» Ἡι Ῥατορ. 0. ἀά 9 

ο αν ος αλ! δὰ ν ρος 

19 Μέλισσον | Τὄνάμς, Ρεγἱαπάτο Τ44εΠ νοσαῖ. Το” 

Ὁ οἷος εοβϊαῖ ΑΙ6ἲ. εδι Ῥαϊος]ερ.. 
Ῥεήμάς εδ. 

Ῥ. τθο 7. Λ4 ᾽Ανακρίσεὼς] Γοά. ΑΙΟΝ. ὦποκβίσεωρ. 

Ῥ. τὸο -]. 59. Εὐθὺς, ύτε] σα. Αιοήι, όὺς, μτ οἳ 1” 

τρ, τ9ς 14 Κωπι ους]. ο. ΑτοΠ. Κυπρίους. | 

ταμᾗ Προσερέωτα]. 04. ΑΤΟΠ, σροελθόντες Τοτῖε 

πας. ΝΙΟΣ» ἐς μέσον... χι ος. 

2. τ8δη 1 9 πει Ἡρήξασπες] 0οᾶ. ΑτοἩ. Πρήξασπες, 

“Ἴφη, οὕτω μοι δέπρήξας τ. τ. προσε. πρῆγμα. ΕΛΙΑ ο{. 

ο μα ος λκ Ἑ πωδθς ον Ντ; 

4 μια Οοά: ΑτοΏν ἑἐμενθε ο γοννωι: 

δ αἲς ].5 Μύκης] δεπομαίτος Νσαπάσί “ων. τὸ ἄκρον 

τοῦ ἔίφους, τὸ καωτακλεῖον τήν θήην. 
| 

ο). Κατσλελάβηκε] 09. Ατοζις κατέλαβε. 

πρυπτον, 146Πι ἐπρησσο. κας. 

8. τδς Ἱ, τό ΜήΣ ὀνόσωσαμένοισι ἀρωήν] 0οᾷ. ΔΙΕΠ. 

τὸν ἀρ. ας ποῦ νετης ΙΠίοΙρΙΟΣ, 
24 Κωτείρεικο] Αρυά Περ βΙΟΠΕΤΙ 

ρύκεσθε χιτῶνας. 
ον) 

Ῥ, τὸ /. 1 Κατάδηλος πρόπῳ] Οοά,. Δον ὁᾳ ήν. πτα 

-ει ΙΠίεσρίςθ.. 
ολο. 

1ο΄ ο... (0οἆ, Ατοζι, Μὶς εἰ {εαιιεπά ΡὰβίΠᾶ Φα!δί: 

μή. 
| τον 

-.. 

ο κα Αν 

Ὀήπα Σε1- 

προελθόν- 

"Μος Ρο 

4ο Με» κὠτε; 

ο” 

ο ἙΈ Ἱ Ἱτνγκυν Π. 

Ρ. 198 /. 4 Μέρος ἐγίνετο] Νἱάε 1. δεν». σαρ. 3. 
το ᾽Ασπαίίην] Οοά. Ατο. {επαρεί Ασπαθόνην. 

2. 189 {. 5 Πάριμεν] 0οἆ. ΑΙοΠ. τῇ, πάρει, φώς τέ 

κει ο νὰ οςά 

Ό. 1ο ᾖ, 6 Ἐν αἴνῃ µεγίση] ΑΠΟΙ ἐν αἴνη, αὐα[ ἕν τι- 

μὴ. Πίο απῖεπι ἐν αἰτίῃ ἱεβῖτ γ/α]]α» οτ τεδτο ναττς: 
αᾖται [ϊσοί {οπήαε αὐότος 1εοχίσί 1οη]εῖ. ΑΙΕΠ. εοᾶες 

Ίεριε αἰτίῃ ματ Ηρτο όν ο πλ ο . 

19 Ὑποσχομένυ | Οοἆ. ΑΙΕΔ. Ἡϊ ]α]]α. ὑποδεκομόνου" 

οοπ{επΏε Εοπεπῇς. να ρ 

κά 

ο7 Ὡς ἐς τοῦτο] Εεδήις τοῦτο. Τα οοἆ. Ατοι. 1 

γα]]α, 
47 οἴδεύντων] Ναἶία Πο πλῖ] ν]ά1ε, ϱ. 218. εθάεπι Ώρος. 

Ιοσμείο τοσυττῖί. πίτα τεθρρσήκότες. πα 
Ρ. τοι 46 Συνεσπίπτουσι |. Μπ6ἱ5 Ρρίασεῖ ἐοάϊσῖς 

Αιάι. {οἨρίατα συνεμπίπτ. ΙΤ ἔτι ἐφεώς. ΑΤΕΙ. 
οἵ Έτοη. 6 πΠιοχ. ἑσεῶτα,. πι ἔξω ἔθεν, 

γα]]α. ον ο -ᾱ 

Γ. 192 7, τό Ἐντὸς πέντε ἡμ.] 064. ΑΊΕΟΠ. ἐπτὸς π. ᾖ. 
ἐφενοντο. ον κ οκ οι 

οο Μούναρχο] Οοᾷ. τομ. οἴπι πεατρῖπά Μούναρχον ή” 
υπέτι γενέσθαι: | ο 

Β. τοή {. 11 Μωνάργου] Όοᾶ, ΑτεΝ. Ἠ]ε εἰ ΊΠ[α μοῦ- 

γαρφίης. Ἐν τα 

ο ᾿Ἠπεροῇ Οοἆ. Ατοι. ΔαὈΙΗξ 1εζΙοπειΙ παρ]Πῖς. 
94 Καὶ ἄρχεται] (94. Αι. κο) οὔτε ἄρχεταὶ πλὴν τᾶ- 
«ὑσαυπᾶνι ώς . ή 

40 'Ἑκάςου ἔτους] ΟοΠἴΕΓ Ῥαρίπαπ 901. - 

ος . η Ἔχειυ τὴν βοσιλ.] Οοἆ, Α16Π. αἀά1ι Καμ- 
"ρὐσξῶν. ᾿ σε 

44 Δαρεῖος ὃ Ἱσάσπευς -ᾱ πισῖγε ΕλῤοβΡΗς, εσώ ὖε- 
ο Λ1δς ασε εσὲν 6ὐ ε(οΥύ ή] οψγαΐογε αῥαγραρίδα, 
Ἰάρ ῥῤηηίση ει] Τεν ἀεοσγαίηγ. Τίο]. ας 

Ῥ. 196 /. 98 Τὰ ἑκαςέρῳ] ὅ 
λοιση ἄλλα ἑκατέρω ἔϊ 
ου ος δι - 

Δ4 ᾽Αλυσονίων] Όσα. ΑποἩ. ασοίων. ΊΜΟΧ Ρίο Ὕφεν- 

νέων οοὰ. Βτοῃ. Αὐφεννέων" σοά. Αἴ6Π. Αὐτενέων. 1 ᾱ- 

"Ἱεπίοταπι Πμππια Πτετὶς πηπ{ετα]δης 14 παΤρίΠε 
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Όσα. ΑΤοΠ. προσεχέας». ὅλ- 
λλα ἑκατέρω ἔθνεα νέμων, ἀρχὰς καὶ φόρων πρόσ - 

σοᾷ. ΑτοᾗἩ. Ροπίεας» ἵπ 1ρ5ο τεχίῃ ἀἰέΙοπίδυς {ῃ- 
τεστῖς. παν ας 

48 Συρίων] Οοᾷ. Ατοᾖ. Ασσυρίων» ἑξηκόσια καὶ ΤβΙ/Κό- 
σια. {ΓΑ ΡΙΟ Φρουρέουσαν, 14611 Ἠαρεῖ Φορέουσαν, εἲ 
ἀναισιμοῦτο. ο 

Σ. 107 /. 33 ᾿Ορύοκορυβαντίαν] οοά. Ατσπ. ο πιαζ- 
ϱΊΠΕ2 ΠΙΟΧ Παντιμαθεῖται. : 

36 ᾽Απὸ Ῥαμτ.] 094. ΑΙζΠ. 
ο ἡκόσιω καὶ τριήκοντῶ. 

ῬἙώκτρων δὲ µ. Λίγδων, ἐξ- 
ἵΜοα Παωντοικίής. ια σ 

«δε 1οῦ {. 5 Μαντιηνοῖσι] Ματρο ετ εοά. Ατεϊι- οὔπ[οι 

ἠμήε, ἆς ηΐς Ῥπῖας. ΨἱάΕ. {β ἁαής πο ον 

μμ ο 
19 Καλαντία] 5µρτα Ρ. 17ο... τν άν 

49 Ἔταξον] Οο8. Αποβ ἐτά 
Καυκάσοιο. ος νο. 

Ρ. σοΙ /. 49 Εὐπετέως] 094. ΑΙΕΠ. δυσπετέως. σοα- 
{116 ΡαβίηαΠι ῥτοχίπαην. ο 

Ῥ. 905 ᾖ. 6 ̓ Ανιηρά ] Όοὰ. Αται. ἄνητάό. Ἠίπς υίπ. 
ἄσιωτ ΑπβοιεΙες Ἠπήβείε.» τὰ ἁρπαμτικὸ οὐκ ὦγε- 
λαϊδ. 

7 Δαγωός 
᾿ νώ 6» Ι μάς ος μα. μας ή ' 

το ᾽Αναιρέεαι]. Ελαία. Ἱερίε ἐπαναιρέεταί, Όσο εδ 
ἐπαναλαμβάνετα., νι ωρς να, 

189 Αὐξωνόμενος] Όσο. Ατολ. αὐξόμενοό' Υ. Ῥ. 011. ---ἳ 
ἐσικνέετοι καταγνάφω. εν 

1 608, Ατομ. Ἠδίαας λαγός. Μαϊέπα λα: 

43 Ὀφίων] 0οὰ. Άτοῃ. Ετση. πε εε πιαΙσο τέκνων. ναι. 

Ία ἱΠάσπι, Όυοά παπά ἀυδίε τεξτηπι εδἱ, 

Ῥ. 909 ᾖ, 6 Πεπλασμένας] Οοά. ΑΙΟΠ. προσπεπλάσμξ- 
γας ἐκπηλοῦ. 

το ἹΝεοσσιέων] Ἐογίθ νεοσσιῶν' ΠΠΟΧ ΑΙςΠ. εοὰ. κατάπτᾶ» 

μένας. οἳ ἨπεὮ 19. ἔτιπούτων Θύμα.  - 

ο Τριπηχέων] Μ8ιρο αἳ οοᾷὲς ΑΤΕΙ. τριῶν πηχέωὀν 
αιοᾷ αὐῑάεπα Ἰωνμώτερον. 

ας. 

49 ο. Φοτῖρο Ἐσχωτίαι  Ἠἱάς οτερλιαπάσα 1 

Διβύη. | ο σος 

Ῥ. οσο. ᾖ. 3 Ἑαρβαρικό] 004. Α{ΟΠ. οἳ γαῖια Βάρβαρον" 

ΠΟΧ., τοῦτο δὲ οδός, ΠΙΟΧ ροὴ: τομ. μοι λέγοντοῦ 

ΤΟ μελέτῷῶν' σοὰ. ΑτεΏ. με λέγΕΡΣ νε 
Ίο 

ό ο α ο] σοά, Ατοῃ. 
ὦ νου. ΑΗ ἐσκτωνι 

Έοττρ 

ο ωμῶν ος ο λωα σύα, Ατομί σε 
95 Θωμανίων] Οοἆ..Ε1ΟΠ. Θαμναίῶν". ΑΙςΠ. 6α- 

µνα]ω).. Μο» Άλι νο 

39 Μελίνην]. Οοᾱ. Αοὴς μι 
40 Χρήματα] α1Η5 οὗ πος 

648 

νο Μάσα Ερίριαπηπα 19015. 
ο αν ο μα ετών 

τς ο 

σἱ; οἴβε-πᾶ 2 ζὐμαη υέπεα πιη]δ. 
| 

Ρ. οὐς ], 99 Οὐ συ
γκειµένοισῃ Ὁοά, Ατοΐι, δὺν 

η 

σι, ΝοΧ κλλίεσκε καὶ ὠδυβεσμει - 

Ἐ {τ Πε 

δαύτο. 1 Να], Μος 

΄ 

Ν 

ἐπαβο πετ ἀἰσευλεαλ 
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42. πιο τ{ ἃ, 
Αι περιεῖναί τοι] Οσα. Απο. εἰεραπήις εἲ ἨἩετοάοῖες 
Ρα ΨαἴπΊης, περιεῖναι, τὸ, καὶ ἀλλοτριώτωτον ----" 
κεχαρισµένον, 

5. αοό ᾖ 17 ᾽᾿Ανδρὸς λόνῳ] σοἆ. ΑιζΠ. ἄνδρων λόνῳ. 
ϱ2 Αὐτῆς] Οοἀ. ΑτοΙ. αὐτὸς, Πποχ δύ ὄν τη. 
8ο ̓ Δνακρέωτα] Έται θο]ἱγοταῖῖς ρισερῖοτ. ΄ Ψἱάθ ζ- 
Παπυήι ια Ψ. Ἡ. 

36 Ὑποκρίνεσόρι]. Ἠϊπο ὑποκριτὴς ὈταπιατίσοΓΠη. 
49 Θμλασσοκρατέειν] Οα[οτ εἰ Αρομοάοτας 1 ομτοΠῖ» 
-αἷς ἀσεπτετ ΠοῖἝΓαΠΕ θαλασσοκρατοῦντας. Νε βΗΡῖα 
"ν]ιὰες πριᾶ Ει{ερίαπα, Ίος ρτο μοῦνος, ορ, ο. 
ἐς) πβῶτα έλα 

2. πα. 2 19 λα/ανδρον ] Οσο. Αγ. Μαιόνδριον "αεί 

ο4 Προσδόκιμον] 0οἆ, Ατοζ. δόκιιον ἐπ. τοιάδε» 
αἹ Ἐςέλλετο αὐτὸς ἀπιέναι] Ὀοπ αἰΤΘΙη αὐτόσε. 
Ῥ. 968 1. οἱ ᾽Αποραιρημένους] 0ο. ΑΙΟΙ. παραιρουµέ- 
νους. . Οιοἆ πες. Τίς σὼς πάβήειρε Φρένας, Ατεβί- 
Ἴοεμας. οκ Ρίο τῇ ἆρχὴ ------ ἴάεπι ο, Ἀ. τἍρωλὴ ν 
γιᾷς Ρ. 917. ]. 4 

ο5 ρανάπην ] Ορᾷ, | ΑτοἩ. Κρανώτους» 
ο7 ᾽Αγγελιήφέρο]- «ο. Ατςῃ, ᾽Αγγαρήϊον, ΤΙΙΠ{Ο νο- 

τ1118. 
5ο Ὑπείς] τι εἰ 1Π41Ρο. 
96 Οἰδαινόντων] Όοά. Α1οΠ. (αιοά Ρρτῖης ἀἴθυὸ Πμΐς 
41ος ΙΕ οἰδεόντων. 
9 ο Ο1µ5 οι ἱπιουριεῆο δοκιμωτᾶ- 

Ρ: 2ο0 σα Θηρῶν] σος. Αις]. Θνρίων. 
44 ᾽Αγρυπγήσι εἴχετο ] Ηυπο Ίοουπῃ βίας 1ΠΗ](ο 6- 
ππεπάαι]5 εχίοΠρῃτ, ὦγρυπγίήσιν συνείφψετο. 

1}. ατο {, 9 Ὁ δὲ ἐνθαῦτα δι ὧν] Φι]α5 δὴ ἐν ἑαυτῷ 
ὧν. 

12 Ἠπιάμηπα] Όοάεςκ Ατε]ᾗ. πια μετὼ τὸ ἴσψυρα ---- 
ὕπνου µεταλωχάνειν, Ῥυ]άα8. Ίπία δύο ζεύνεσι. 

ΤΡ. 911 ᾖ, 33 Αὐξανομένῳ] Οοά. Αι, αὐξομένῳ, 8 
"ρτίις ρ. 9ο. Οπ]ὰ φὐοά Εα ας Ἠπῆς, ἴοοιπι 
.αἀάμσαι, Ἱεσαταιε, Ἡῖ ἀῑΧί. 1 39. Οοάεα Α1ς], 
Ιεξοπεπι 1Π ππατσίης ασποίσΊε. 

Ῥ. 61ο /. ο5 πάντώς]. ϱοἆεχ Αἴςζᾖ. πάντα. 
οό Καταλείπειν] ΜΙοα ᾿Απέσελλεν. 
35 Φοίκης] Ἐκ Φοινίκης, ἅμα δὲ αὐτῇσι. 
39 Ἰρησώνηε] Οσα. Άτο]. ἀῑ[οτις Ἰαῦετ ἹΚρότωνος,. ος 

Ῥαξϊο {Ἡρτα Ἱερὶ οροχίετο ποανΊτημς Ρ. 91. 
ὃ, οτα ᾖ. ο Ἐμπίπτουσί] Οοά. ΑΕΠ. ἡμίστσς μη 
παυ]ύης εἰς ἀσ[εγωη{γ. 

95 ΔΙ αὐτοῦ] Τα Να]]α. 
Ἡ 0ο. ΑτεΠ. εἴ Ἐ.. ἐσάθη] ἨΠωυς νιάεεήτ ἵθομπα ος- 

επρα»ίε ἐπρήφύη. 
48 Οἶδε σρατ.] ἵναπι 14 Πο ἀέορι. 
Ρ. 914 Ἱ Συλοσῶν Αἰάκεος] Ίτα οπιπῖπο, Ψἱάε ραᾳ: 

175. 
1ο Πρὸό ἑαυτὸν ] ζοα. ΑΥςΠ. αὐτό, 1 ος γα]. Ίήοχ 
ᾧ ἐγώ. πίτα εἰρώτων. 

δ. τς - δρ Κακῶς, προσεµ.] 0οἆ, Αγῃ. πάρος , ΕΙΙΠ1 

Ρ. 017 ᾖ, ος Ἐξερυξαν] Οοᾶ, Ατεΐς ἀπέπεμπον' σος. 
Ἔτοη, ἐβῤῥησαν. Ἠσς αὐίοπα οἱοδίοπίατα {μπε, 

Ῥ. 919. /..1ὸ Ἰδοῦσι] Ο0οά. ΑΙςΗΠ. δούλοισι. 
ὃι Οοά. ΑτοΠ. ἄλλῳ μὲν νυν, εἲ ΠΠΟΧ ὑποχειρίην. 
Ὁ, 919 ᾖ. 3 Ἐξέπλωσας] Οοχἱσος {οΠρεί ἑάσμβλωσας, 

γιάε Π6[γεῦ. ἵπ ἐξήμβλωσαν, 
41 ο Όσα, ο. ἐπεπόθεε, 

ΑΡ ΤΙΡΒΕύΜ ο λακτυν 

.. το Β΄ ο Ὁ) Ὁ αρ 1. 

48. 509 ᾖ, τς Πρόσερν] ο. δ. 8. 7. ἃρο, Ειι- 
ρ' Παιμίης. ΤοῬ Ῥεσυλ]αήτοτ Ἔρηραν νοσαὲ, γά6ιΙ- 
-ἆμδ 6εορταρῃις. 

οσους ήσ Γονέρο] 0ο. Ας]. ος ππάΤρο τοπέως' 1. 4. 
ὰ Ἱάεπι πι. (ανὰ- Ῥτο πισάἄ. - 

44 Δειπόξαν ] Οοὰ, Ατεῖ. Νιτέξαϊν. οι η υης. ρτ]- 
παυπῃ ἴδιορ άμα τε αρ εκίοήριοῖρις εοπ{ηπά(η- 
τιῦ, 

Ῥ. (9οἡ. ], 4 Απῤῤωσθωι]' Οσα. 159. ἁπαλλάσσασθαι. 
41 τόση Ῥτο Τράσπιες. 
κ. Χόρῳ] 6οσά. Ἅτε]. κρώφ. Ῥτοῦαϊ απσαυε Ἐτσ- 

εη{15. 
το 9 Μικθρ]. 1 σοὰ. ΑτοΏ. π/α]]α Πϊό τηᾳ]ο 
ς τόνος ο ; ο 

ράφιες 1 Αριά Ἠοπιετήπα τρὀφι κὔμα. ὉΡΡ ἴαΏι]8 
ο προ ον το, ΏΟΠ. ο πας ἄῑχίι Ρουί 
9 το τρόφιµον. Τρόφιες Ώιηϊ τέλειο. 

ϱ) πηρύσρυτα] Γμορηί 2η. «Ἰητετρτ6ς πια], 
5, σοό /.τ Ἰλαμίεις ύ τά πολλοῦ]. ΛΙ ἔσφᾳ. πλ πολλοὺς, ο. 

36 Πόοτα] Οοά, Ατοβ. τωρατά. 

έν. 
4 8 ἸΟρδισσός] 0ο, 

το.  Ἑ 

49 Τρωφόόντες] 004. Α{ΟΊ1, σραφέντε;. Μος Ἀεγόμον 
το φενόμενος. 

1’ ς σα) ), το Τεύνηκώς 094, Ατοῇ. τόν, Μο 

᾽Αρτάκίήο πε. Ναΐῑα, Μος ἐώτι, Ἠΐ, ηβΙΑν᾿ ... 

“1όντι. 

93 Μεταπωτίῳ] Ψαἴ]α Ἱερῖε, Ἡξ ἵῃ ππααίηθι 1 αμο- 
-4ἡς σοἆ. Α16Ι. Ίάδμι 1 ΠΙΟΧ ττοί πόλιν Ἰαθεῖ ο. 

πε ραμ]ο Ιπίτα, | 4 ῄ 

6. Στῇσαί] Ιῷ οοάεα Ατοι ον το) 

Ίο Εἰπάντα] [τα εοάεα Α16Ἠ. τεμ». ἡ ως κ 

46 Ποιῆῄσαι ο ίός Ἡ Οᾳἆ, Ατος. ταῦτα ἀπ. : 

ἔσηκε"' αὐῑοά τεόΒ]ς. ία 

49 Περὶ πῃ Οπιπίπο. πέριξ. Ῥαμ]ο ήηβα δικά, ε 
οπιπίαπα {οπἱρτοτήπη 1εζο. 
οο8 ᾖ, ό Τοῦπερ] Οοἆ. ΑΙΟΣ. τοῦ σε 

Το Ααή] Νο αρποίαῖτ Ψα]α, πες (οὔ. 

25 "Ἔρημον] Ατοµ. οοᾱ. ἔρήμος», πε ΠΙΟΣ. 

“Ἕσπανις]. Οοᾷ. ΑΤοΠ. εἴ αἰΙάΕΠΙ. 
Ῥ. ο90 /. 7 Μαμητίδος ] πας 

μαῦεί οσο, ΑΤζῃΠ. 
10 Τούτοισι] 094. Ατο. τούτω 
ο Ἰθρκαί| ΝΊε]α Ἱερῖι Τύρκαι' 
94 Τετραμµένον ] Οοἆ. ΑτσΠ. ὠποκλίμαντε» 

{α1τ Π]αϊρο» Πες ΓΑΠΊΕΠ νετ να. 

1. 990 { 3 "Ασχυ] Οοἆεᾶ ΑτοΠ. μας 

14 Ὃὸς ἂν καταρ.| Ὁοά, Α16]. Φεύγων κά αφύν ζω | 
16. ᾽Αργιπποῖοι} 004. ΑτοἨ. ο ρνε μον 4η- 

Ὄργεμ. Ῥμπίης {ορτυ. ΛΙΡΕΙΙΡ πο" 

Λα. ἡ ων 
95 ᾽Ατρεκέως] 0οἆ. Ατοι. ὠτρεές ας 

40 ᾽Αποχρυσοῦσί] Οοά. ΑΙο. αι αν αάδι ε Όεπε 

οφ ὀλύρο’ Ἡ 
ΑΤΟΙ ΑΝ. 

6 ο μ νρ σα 

: 

ης {ο οι αν αά απο: 

ὃν 93τ /. 1 Λέγοντεθ μονοφθ.] πα 7 7. Οὕτω 
| νο τοὺς -- ει τοὺς χρυσοφ.. πό 

ἤ τι. {. 11. Επι ΤάΦρη». πι 
5 μα ἨΠσο ραπ]ο αΙτοχ Βιμσα αὰ Ρο 

{Ε{ΕἨγΙοΟ µόνωψ σρατό». / Αν 
εὖ Οὐδὲ ὄνοι] 004. ΑΙΟ1. οὲς καὶ ώς : 

Φφύει] ή ες ν πο ομα 6ο ομως 
τν Προσύήκοις ΙΠοΙ ἐπεισόδιᾶ να 

Ίημ]τα, Τεὰ εἲ δα, πιο. ἓἴ : Αα μα! | 
Π0ἱ νοσαξ παρενθήκαο. 35 1 μα Λε 
ο. δε 

δ. 959 ᾖ. οἵ Ἐγδεδυμένα] σοὰ, ντ η μαὶ πι ἃ 
Αιήσΐδ» ΡΟΗ Πὶς Ίεσα Ῥαιμήαπίαπη 1π αι να μμ» πήρΤό 

«ΑΡΗ. 5. 18.. 
30 Περιθιρίις] 0οἆ. Αγο]. Περφέρο, ο ο ͵ ίῃ 

Φερες, θεωροί. ο” {λ. Εν 

2, 993 ᾖ{ 1ο "Αργι] νΙά. θα πιρς -- 
Ώείυπι, οἳ Ῥαι[αΠΐαπι, βίο ορ {πι ὄ κ 

36 ἸΑγείροντάς] Έουτε ἐφείρο μα , Ώ -ν ὑιάδε ος 
Ῥτοριία.  ΡηαγοπΗς 4ᾳ ο μή 4, 4 “μιωρα ἐγέρή 
σι τὸ Λιῤγίτην  εἴ Ππιετροειός Ἡ ν 

ον οντότϊ σοἆ. το, ὦ «δι Γοᾶς. . 
9. ανά 2, 90ο Τὴν παρὸ τήν] . Αι ορ οὖν 

παρὼ τήν. Ῥμμ]ο ἱπίτα ἔρημος» 3 
πε(Ετηευατυς. 

1, 995 /. 1ο Περιπλώσαντες]] οωά, Εν ο ος ο πώ 

Λιβύην. Ὑαϊ]α ἔοτῖε παρΑπλ’ ωτε 
υπερ Λιβύην. ο μον βλ 

15 ο ή γιάε Ῥ. λτο. β43” 
όπι ος ) Ἡμος η 1ό - 

8ο Παρὰ Ἡρακλ.] σοά, Αρτ -- βοσν 146 ὄ 
| ας υ{ Ετοί, εἲ πΙἍΙΡΟ: Ρ τς η 

ἐς βωσ φον. ανάσα, ο ο | 

ὅσ ας η 0ο, Ατοΐν, ώ ψη ἵν λε ΤΜΟΣ 
ση 

19 Ῥροτα]. Οοά, Ατοῖι, ρήβα 
ρολο ο Ὃ 10 4, Ἆτ σι, ἀρθήρ ν μὶ κ. ο 

ο9ό /. 4 Ἐπιλήθομα! ώς τερίσ κημνο, 1 
1ο Σκύλακα] δὶ 5ο αχ Μο Ἂ ἠθος μην 
-αἷως ποπίτο ο. ας ὁ ομίάαη, ᾱ 
Ίπ' αἲῃς {ο]αι οτοάοτυ 
οπή ΏαΠ0 οριΙθ. ἀἰοάρμα, ΑΡ μά βορίου 

... Κασπωτύρου δρ». 901. Ρ. κ 

να πα ήν 15. π Ασία) ο. ο. 
τν 

37 ̓Ασίεω] 5ΤερΠαΠ ) οκ 

]ερ]ςία ώση 'Οοά- ΑΊΟΠ. Ἡ ο. οι 9. Μ 

» υτ 1ῃ ΠΙΒΙΡΙΠΕ” μο 

.. ιῤαλσίαν ετ άμμο, ση μον Ῥαι 

Ῥ. ο37 ]. τό ᾽Αρότρου]. ο ποτε” 

1ΠίΓα ἔνυδρος. 

Ὅ τας {οιπιαν1έ. 

41 Πρὸς ἑσπέρηρ] { οσᾶ. Ατο
Ἡ. ἐσσέρη 

Ατοι, Ὄρδησος,, τα 
Οοἆ. ΑΤ6Π. Λύρας 4 ΤΙ 

νι ος Νοίως καὶ αμ 
ὁδθ ᾗ1 "Αόρι|. 

Ατο. 



τσ 

ος Ὢρ 
ὃ Δέχεται] 0ο, Ατοῦι ααοά ριαίταξ, 
ϱ Κάρμις) Οοᾶά. αππρο. | 

19 Ἔν Κελτῶγ]. Ψἱάε Ἐνβασι. αἆ ὈϊοπγΠαπα Ρ8Ρ. 41. 

49. | 
19 Μετὸ ζύνητας] 
οοιΠή αττυ]5ί8. 

-α8 Πολλῶν] 004. ΔτΟΠ. 
9ο Οἱ] Ὀττορίασε οπηίτης οος. 
95 Ὀλίνον] Τὼ πάντα χρέεται 

ἵη ΙΠΑΤΡΙΠΕ. | μον νε, 

36 Τύρης] Ίνῖεία, Ἐγτα. θυϊάα ἵη Σκύθω, Ἔύρρς. 
41 Ὕπανις] 0οἆ. ΑΤοΠ. Τοπιρετ Ὕσπανις' πιαίς. 

Δ4 Μήτρ) Μεία. 11/61 εἶψε αεζοΘ αβρε]αη/{. 

49 Κρήνη πικρή] Φίερμαηις ἵῃ Ὕπονις ΙάΠΙ ΕΧ Μείτο- 

ἀοτο ἄοσεῖ. Ῥ{ο δερῶς αὐτεπῃ τας Ίπ Ίπεα πιαρίς εχ 

Ίοπίσα {οῦπια Ώαῦει Οοἆ, ΑΤΕΙ. αἰνῶς. 

Ῥ. ο90 {. 5 Ἑξαμπαῖος ] Με]α» οἱ εὐΡΗΟ71έΗ 8 Ελ- 
σ1ΠΛε0. 

13 

οἱ Κήτεά τε] Οοἆ. ΑΙολ. κάτμάτε. Ώε ΔΠΙςΦΙ5 πῃθ- 

Ὅυπαϊπίε ἩοβγολΙῖς, ᾽Αντάκεοι. Ειαής αἆ 1ΙΟΠΥ- 
ϱυπὶ ἱοσυπι εχ{αΠρΠ. | 

ο) Τεῤῥέου] Ίπιο Τέῤῥου, Πῖ Ἱπίτα 1. 49. Ει εἰ τας «ο- 
ἀῑσῖς ΑΤ6Π. Ιαέῇο. 

46 Ἱππόλεων] Οοἆ, ΔΙοἩ. Ἱππολέω. ΔοΠῦε», Ἱππόλεῳ, 
Ναπι ΓἱοΠί οῖ Ἱππόλάου, π 0748. 3ο. 

ΔΙ Ῥέει μὲν γάρ] Όοὰ, ΔΙΕΙ. ῥέεί δὲ καὶ οὗτος. 

47 «πάκαριε] Όοᾷ. Ατΐ, εΗΠ1 ππατβίηε {16ἷ52 
11 ππητο. ν ᾿ 

Ῥ. ο/ο ᾖ, 9 Ὄγδως Τάναίς] τε πας Ἠησα» οιξαί Αί- 

τίαημς ή τῇ. Ευβαἳμ. αἆ Εἱοηγβπαν ἃ 

90 Παπαῖοε] ΑτίΔΠΗΦ 1η ΔΒ11ῤγη. Βιθυνὸὶ τὲν Δία καλοῦ- 

σω Πάπαν. Πα ίής αἲ Ἡ« Ἰλιάδος. 

5ο ΤΗ δὲ ᾽Απία] 004, ΔιοΠ. ᾿Απί. 

ΔΙ Θαμιμασάδης] Οοά. ΔΙ6Ι. Θαγ1μασά. 
19 Καταρξόµενος | ΟπΊπες {οἩρᾶ Ἡι 1] Ματευξάμε- 

νο.  Όμου 14εο ουίοτναι Ηετοάοτήξ» αμοπίαπι αΗμ5 

Ολαοὶςπιος. ᾽Αάαρχὰς Ῥοδί Ώσο {ποιευαπῖ» πἲ πιοα 

πα. σ 
Ρ. ο /, 19 Καὶ ταῦτα τῶν κτ.] 0οά. ΛιςζΠ. 

τῶν. Μος Αρχαίων, εἴ συνγέωται» ν 

17 "Απεδο] Οο4, Ατςῇ. εἲ Έποῃ. ἐπίπεδον. : 

οὉ Ὑπονοσέει] 0οᾱ. Ναἰιῶ νιάεια οὗεμΠς{α ὑπονέσει. -. 

30 Ἰνομίζουσί, οὐδέ 0οά. ΑΕΠ. νοµίζουσι Σρέεσθαι. ΔΗ- 

δὶ Ίεα ἰοᾳμίταξ Ηετοάσίι. 

1ο Ἐμπίει| Όοά. ΑΤΟΠ. ἐκπίσει. 

44 ᾽Αποϕέρεί] Ότο ἄποδείρει. Μεί]α» γε. ον 
48 Ἔξίει] Οσο, ΑΙΕ. Ἐκσείει,  ΟΙΕΤΗΠΙ αἴἱα Π]ς Ἱεριῖ 

ο Ἱπιετρτες, : ον 
Ῥ. ο) ᾖ, 1 Ὀρίσας] 0οἆ. ΔΙΟΙ. ὀργήσως. 1180 ὁρ- 

φάσας. Ἠειεπίο µαλάξας., ἀναδεύσως. ο 

9ο, Περιχρυσώσας] 0ο. ΔΙΕΠ. εἰ Ε{οΠ, κατα χρυσώσᾶς. 

(3ο ᾿Ονομάῤχή οἩ Οὐνομάραὴς. τό 

ν ρώθδοοι ο δες νομπά η Τ]πεχ. Ἠππο Ιο- 

συπι τοβρεχί,  Ἰαδάοιαη αν ση 

48 οἱ δὲ ᾿Ενάριες ] σκς . Ἠθτο ΡΕΙΠΙΟ ἐναρέε. Όοα: 

1. ϱἳ δὲ Νάριες οἱ ὦνδρόγυνοι. δα 

βοας {4ο ντος) Ηυπο Ιοσῦπι αχρδµά(ε Ν08- 

αμ πὰ ΊΜε]απι ϱ. 1192. | ο 

Ῥ. ο)4. |. 938 Θερωπεύωτες] (9. Απο οὗτοι 9] Ὄερα- 

πεύούσι. 
ασ Καλλισεύοτας] 094. ΑΤΕΠ. ΠΟΠ καλλίσους, 
19 Ἐπ᾽ ἵππων] (ο. ΑτοΠ. πες ἐπ᾽ ἵππο. 

Ὅ, οᾗς ]. 3 Ἐπισήσωτερ] 6οἆ. Δί6ΙΙ, σπείσαντες' {. 90. 

λέω. κ. 

Ὁτ Τούτή δὲ πολ.] Μαἷε Ππίειρίες, 0οἆ, ΑΕΠ. Ἱερῖτ 

τρύπα, Νας, δὴ υεγὸ Ί0ήβε [ῤεί εωημαδὴ, Ἠθ- 

«Ώομῖις 11 Καναμὶς (Κάνοβις) νιάεαιατ. κ) Ὡς 

94 ᾿Ωρύοταί] Οοά. ΔΙςΗ. Ὠρύετα, ΧΟΧ ποῖαί ἐξικμᾶ- 

σθαι ἢ πυριασθῆναι. ΝΙάε ΗείγεΏΙηη 1Π Καναβισθῆναι 
ϱἳ "Ὄβῥος. Εοτῖε Ἱδρόονται. 

98 Λιβάνου ξύλου] σοἆ. ΑΤΕΙ. Αιβανωτοῦ. 

πλάσσονται« ση 

46 Διέδεξαν ᾿Ανάχαρσις] Γοά. ᾽Ανρχάρσι τε καὶ ὃ. αὖ. 
σχύλη. ὨὈϊκίι ει ΠοπίεΓης, καὶ εἴρετο δεύτερόν αὖθιο 

408 Ἐκομίζετο ἐς ἤθεω τὸ Σχυύ.] οσά. Ατοῇ. ἐκομίζετο ἐς 
θεα τῶν. ο. πλέων δ, Ἑλλησπόντῳ. Ῥαπίο πα 

μεναλοπρεπῶς» εἴ κατῷ εωῤὼ. 
Ῥ. οΛό-:]. το ᾿Εδ/δάμενος ὠγάλματα | Νετῖε, ὀβρεη- 

ς οὐ] ματς» πεσ]ρίτ» ο/ῥα]η εἰ ἠδίαη» 

ἃτς. Μιὰα ΟΙ. ΑἰεχαπάΠπΙτη εξ Απασματβ. θμΠί 

αριιά Ἡστοδοίπι ᾽Αγόλμαία, {επι ΠΠ επ 0- 

πηπία, αιήδιις αιίς οδ]εόταξατ» ἀθοτάπι ἀθύρματα: 

οἱ Ἐπιτρόπου] Ωοἆ. Ατε. Ἐπίτροπῳ εἶναι, ὅτο, ν14ε 

Ἠαὄτά πι ας θμήἁαπα ἵπ ΑπασματΠ, Η. δε, ΥάΕΤΗΣ 
ΞΝΕΤΗΠ1 Ἠ]ς τεηυ]ς{ς, ΄ : 
35 "Αλλως πέπλασαι] Οοὰ. ΛΙΕΠ. ἄλλωρ πἐπαμα!. Ροί- 

ἴξ ὅλως πέπαιςσαι ὑπὸ αὐτῶν Ἑλλ. 
ον ινα Ἱ 0ρ4, Αταῖι, {εππρες ΄Αριπαῦ. πα 

ην νο . 

ΦιορΏαπις 1π Ἰβηρίαι νἰάετατ μπε 

ποτομκῶγ. 
ΑΙςΗ. 

{ο πι- 

ν 
σῶ ἄλλώ 

ἸΜοχ κατα- 

/. ο7. Οοά. ΑίεΠ. Πε 

Πξαοῦρο τί τινπυµ. Ιψ. 

9ἳ. Πολλάκις] 0ο. ΛΤΕΠ. πλεονάκις. 

0/4. Μυψαοῇ 004, Απεῃ, 

δ. οσι ᾖ. 1ο Καωτὸ 

» 

48 
Ρ. αἡ7 ᾖ, 15 Οὔτε ἄλλου] 098. ΑΙ6Π, εὲ Ἠίοι. λροῦ; 

Ίτα εἰ }α]ᾳ. 

37 Διεπρήσευσε] Ἐοιτα διεπρέσβευσε. Οοά: ΑΤΕΙ. διετοί” 
σευσε. ον 

Ρ. ο 8 {. 3 Τήρεω] δἱε οοάεα Αιοι. 
ϱ Σιτόλκης] 0ο. Ας. Σιδόλκης, Ῥειρεῖμο,  Μαίει 
νο ος. 

19 Μήτρωα] Οοᾶ. ΑἴΕΠ, αήτρω Σιδάλκῃ. 
45 Πολλῶν] Οοἆ. Ατοζ πολλώ. 1 να. α 
{. 949 ᾖ 90 Πρότερο] Απο Ατροπαυιισμσι Τεππροταὸ 

Ἱηίτα Θωύμασιότατον. 
45 Ῥτο διηκόσιοι Οοἆ. Ατοζ, τρω/κόσιᾳ, αμοᾶ Υετυπα 
ο, αἳ οχ {οαποπτῖοις σοπΏτπατΗτ Ῥαβ. {6ᾳ. 

44 Στενότητι] Ο0οά. Άτα]. σενότωτον, υῖ {11ρία εὐρύτα- 
“προ . 45. ῬΗῖο ἐσδιδο τεροπεπά πα» ως ἀὶς εἲ αἰ1β1 
Ἠαῦεῖ 0ο. Ατεῃ. 
. 98Ο /. 35 ᾿Εδωρήσατο ποισὶ δέκα] 0οἆ. ΑΙςΠ. πᾶσα 
«δέκα. Ν]αϊδΟ. πῶσι. Η. ϊερμαπας ρυίαδαί {εχίπα 

{- 

(ωΓπΦοµπι εδία πιεπάοίαπ]. 1ο πᾶσι δέ κεν. Πείγ- . 

οἩίμς, περ) πάντων δὲ, «ή οηηή βεπεγῖς, ΥΕ] εκί- 
{ἡ5. | ολ 

9ό Ζωαγραφάμενος] 0οἆ. Αιοι. ζδα γραψάμενος» αλ 
ου ῥΙΗΡεΠς. αᾷ μ 

σχεδιήν] Ρε ῥο/1ε/Η. 
109 Τέαρος] Ἰν]επιπϊϊ 1 ν. Ίτεπ ΡΗΠΙΗς. 

οᾱ Χ. Ι]αά. Ίοσυπα Ἠτπς ἵῃ Ώαο Υοτρα αἀάυοῖι, εκ- 
«δρῖο αιοά δυεῖν παῦεαῖ Ρτο δυᾷν. 

41 Κολωνούς] Ἐναϊμῖης λόφος, βουνό. Ἰηεα: 
47 Ἱυρμιάναι ] Οοά. ΔΙΕΠ. Σκυρμιάδα.. αὐοά 4606- 

αἷι αἆ ῬιερΠαπὶ Σκυμνιάδας. Ῥηπε αρυά αιηάστι 
Σκύρμιοί. 

ας τεζϊςῄπιο, 96: 
ετοάΙαπυπι ἵπ 1ν. Ῥτο πας Ἠίφα εε Νιφαῖοι. πε 

Οιτ6ΙΗς ἵπ ας νοσο επιαηάα- ετοάοῖο Ιαμάας. 
ἆπδ ε»ί, ο σος 

Ρ. ο5ο ᾖ. 1 ᾿Αγδρτατοι καὶ δ.] Οοἆ. Αα. καὶ φεννα(-- 
τάΤοι πο) δΙΝ.. 

9 Ζζάμολξιυ] Οοάεακ Ζάλμολξι δαίµενα. Εαπάεπι Ι6- 
ἀσπεπι τε” ππαῖρο» Ιἴεπι Ηε/γελία8. Ψ]άε Ῥοτ- 
Ργηυπι ν. Βγέῥαροα. Ηείγεβῖππις εἰ θυ]άαπι ἵπ 
Ζώλμοξι. Ἰηἴαπις {επρῃε, «ος Ἠβεπτῖις πιοτίθπι 
ααπα τει οβίτε» ἵλπῖα ἵπ Ζᾳπιο]χε βἀμεῖα. ἶ 

ϱ Πεντετηρίδοο] 0ο. ΑιςΠ. εἲ Ἠ)αἱἱᾳ πεντηρίδος. Ί]α]ς, 
9ο Ἑλλήνων] Ηε]απίεις αριά οιἱάαπα Ίο: ἀῑῑεγάφ 

Ν 

ναοί πατταῖ, Επἰτ 15 Ηετοφοῖο σύγαρονος. αἲ Ῥαμ]ο 
{ΕΠΙΟ1. 
ος . 0. 4 Δαρείου ] Ὥεεςι «σᾶϊοί ΑτοἩ, πεο νιάῑς 

α]]α. ο Ημ αι 
11 Ἐρξάνδρυ] Οοᾷ. ΑΠ. Ῥεξάνδρυ. ο. - 
Ῥ. οσό /. 18 Οὐδὲ δίαιτα καὶ αὐτή] ΗΒ. πάάῑξ εοά. Λ16]ι, 

ἐπὶ τοῖς Τελωνοῖσι κο Βουδωοῖσι. 
96 Ἴδησι] Οοᾶ. Αἴςῃ. ἴδη δὲ 
ησια [οηῖσα δρυμῶν ὄρος, Ἠείγεβίο. Ώϊάγπιο ὄρος. 
Ίπίατρτες πο νετ, ὙΝἱάε 977. 

ο Ἐν δὲ τῶύτη]. ϱ. ΔΑ, ἐν δὲ ταύτης. Ὁ]ἃ οἱ Ὑα]]α. 
ος /. 6 Μάχης] Οοά. ΑτςΠ. οοπ{επεῖς οἵῃ πια» 

Λ9 ᾿Ἐκτιλώσωντο] ή ΗἱραΖαμε. Επαλίς, Γζτίλος, χέμ 
ῥοήθης. Ίμερος, συνηθής. ας 

Ρ. οδὺ {. 96 Σολοµίζωτες] 0οἆ. ΔΕΠ. αὐτὸ ἆ. τοῦ ὁρ. 
ΟΤΙ. Ἱ 

Ῥ. οσο /. 97 Καὶ ἐκεῖνοι] «οἆ. Διοῖι. ἐκείνοισι. 
40 Οὖκ οἰσόμεα]. Ίτα Ἱερίε Να]]α αυτα σοᾷ, Ατοις 
Ρ. ο6ο ᾖ, 4 Ῥκώπασις] Όοά. ΑΙΟΠ. Κώπασις. κα 
ττ Ἰνδάνύυρσος| Όσα. Άτολ. Ἰδάνθυρσος ΡεΓρείΙο. Ἠιᾶς 

Ὅ ΦΙΦΌΟΠΕΠΙ» 14. μι, 
13 Προσγενομένων, ἡμέρης ] 004. Απο. προσγενομένγο 

µοίρης' ηἳ (παρε Ἱπίτα, 
Ῥ. αότ ], 7 Λύκος] «οπίει ΑΠΑΠΗΠΙ τπτ, 
96 Ἐμβαλεϊν] Οοᾶ. ΑτοΠ. συμβαλεῖν, αῑοά Ίαδεε Ἠῖς 
0Ο, 

Ῥ. ο6ο {, 6 Σὺ δὲ σῆ(ι] Οσά, Λισΐι, εξ πιαίϱο εοπ{εΙ» 
πυπε. 

31 Σκυβέων ῥᾳδιο] Όε Ίος ρτονειρίο ομἱάαδ» 
σταρ]ή» εἴ Ώσπειήιις, Υηἱρο» Ῥμαἰεγῶήδ. 

Ῥ. οδό {45 Δἰακίδης] 004. Α16Η. Αἰώνής» με Παρτα. 

ΑάβΡΙΟ- 

Ῥ, ο66 ᾖ, 30 Πρότερον ἑαυτὸν 

ον οι ο νά οά1τίς 
Οἷ9δε 6 ὠπίκωτο] 1νε . ν 

ης Ἀφελευβέρρυς μας, ἵτα ες ναι εοάσχ» ς 

Ὦ, ο7 {, Ἡτ δι] Εβας» Β. Ἰλιάδος, Δά Τορῷ» 
τοι δέκα µοι συμφράδμονξς 5'ΕΥ» αάάμοῖτ Άυπς 1οουπι, 

48 Μετέχωτέε] Ο04. ΑΕΠ. μετέχονέας. 
' 

Ῥ. 968 { 17 Λόγο] Εοττε δόλον. 

97 Μεμβλάρεω τ. Ἡ- ὤνδρες Φοίνικες] Ῥτερμαπιις 17η, 

Ἱερίε Μεμβλιάρου. Ψιάε Αροιιοάοταπι, 
Ρ. 260 {19 Μάγικον] 6οά. Α1ΟΙ. Μάνιον οοπβτ- 

πια Φιερηαηυ».. 

το. ἤισαν. 

Ευβα σάς 

μα μϊς Ἱερῖε ἑαυτῶν" 

Ίάεπι ΑΙ6Π. 6, Θρίζας Ἠαδευ ρτο 
Ῥ 3 ὴ ἵ Φρί 

παωτοίη. Έπι αιῖοπι Ίδη 



δ.. ο ίοα τς 
Φρίξαν, τι ΦιαρηαήιςΣ ἀείπάς Ἔπεων, οἳ Ἱούδειν. 

ού Εὐόυμήδες] δίς ϱιΙάεπι Ψαῑῑα,. 0οᾷ, ΑΙςΠ. Εὐφη- 
μή δη». 

Β. 97ο {. 6. Συμμίσγουσί] Οοἆ. Α1ΟΠ, σνμμίσθουσι 1 
αλα. ος Κωράβιος. 

οό ρω α 0ο. ΑΤΟΠ. ὀπείρωτου.. 
. ο7ο {. 47 Τέτρηταε] ἰᾳπίβσαε 1οοἳ Ιἰοί ίση, εἳ 
πρετίατεπη, 

2. ο79 ᾖ, 6 Συνοµίξωτας} Οοά. Ατόῃ. σώμα γαδ 
Ἐεέτα, 

5. τή. . οό Ἔδέετο «ρατιδε] Εαβα(Πῖας αἆ Ζ. Ἰλιάδος. 
Έ ουτε πε[ροχε Ηετοάοτις ρτασερεΙπα Ποπιεήευπα» 
ο, α᾿ ἠλακάτην τε, ------ αποά Ἱπία {εα(Πεαν, 
Φ. 975 { 69 ᾽Αλαζήρ] 0ο. Απο Αλοζείρ. 
90 φόρους] Οοὰ. ΑΤΕΙ. Φέρν, μι Να]]α. 
30 ᾽Αρυάνδεω] Ῥοϊναπις ]. νΗΙ, Ρ. όσ5. οσα, ΑςΠῃ. 

᾿Αριῶνδεω. 
49 Δαρεῖοε] Ηείγε]ῖας» Δαρεικὸὶ, οἳ αρόνοι σατῆρες. 1:6- 
:8Ε Ἄρυσοί δώτ]ρες. 
Ρ. 376 {, οὗ Τοὺς ἑωυτούς] Ο9ᾱ. Ατοι. ἑωῦτῆς. 
35 ᾽Αδυρμαχίδαι ] Δριά Ρτο]επιΦυπί ᾿Αδυρμαχίται, Ὁῖ 

: Ἐὐεσπερίται πριιὰ ΦτορΗαΠΙΤΗ, αμ αΙάστα ΤεγΠ/πη- 
«ΠΟ ης ος Αἱργρεί5 αβταΠοτ. 
Φιαρµαπο ᾽Αδορχίδαι, Τηπί6. 

33 Πλεῦνος] «οὰ. ΑΕΠ. Ἠλυνός. δὶς 1 γοορ]ιτοι ᾳο- 
ουθ. 

45 , Τεήραποβότωι | Ψ. Πε[γοΠίιπι ἵπ Βρρμαίοις ἔχοις, 
ΛίΠΕΠ. 9. 1, 91. ο 

49 Αὐσχίσαι] (ο. ΑΤοᾗ. Αὐχίτοι. Ῥιαρβαπας» Αὐσχί- 
σαι, ἔύνος Λιβύης ὑπερβακης, 1,6ρε ὑπὲρ Ῥόάρκης. σα- 
τετηπι αιΙ 1ο Γωόμωι, εοᾶ, ΔΙς]. Ῥήνάμαι» Φί6- 
Ῥήαπο Τιλιόμβαι. 
37 ὁ 11 ᾿᾽Αστελέθους ] Πεῄονη», ὠκρίδως ΕΧΡΟ: 
Πη]ς, 

19 Ἔπειτα ράλι] Γοδῆηις σος, Λτοῖιι ἔ ἔπειτω ἐπὶ όλα 
έπιπ. Ίαν ]α6ῖ Ππ{ροισεῦαπε, 

3. Ῥαράμαντερ Μεῖα» ῬΗπΐας, Οαρεία» Γομφάσαν- 

ρ, 5. {1 Ἐν ρα] Ποίγολίην ἐ ἐν φροὶ κουρώ᾿ πρὸᾳ τῷ 
χρωτί. 

17 Τλυκύτητα ] Λα γλυκύτωτος» Ῥυβαημας ομῖπι Πο 
Ες Ἱερῖτ, 

» 3709 { Ἱ Λὐσῆς] 0ο4. ΔΙΟ1. Αὐσεῖς. 
ερμαπης, Μεία, 4μη/ος. 

47 Μεσοαμβρίή τε]. Οοά, ΑΤςΠ, µεσαμβρίης. κάρτα. ας 
δ, 389: 1. 3 Θερμὸν ἐς µεσ.] Όσα. ΔιςΗ. Θερμὸν μέσαρ 

γύχτας πελάζει. 
το Αἴγιλα | 004. Ἀτον, Αὔγιλα. : 9ἱς δὲ οίαρῃαπιις. 
ο6ό Ἐρωγλοδύται | Ευαηής 34 ΓΙΟΗΥΠΙῃ Ρ. 98. Νΐοα 
Ἔρωγλοδ.. Αἰθίοπες, εἲ τετρίγασι Ἰαροί οοάδκ Απο], 
οὐ Γη βατΗίο. - 

Ῥ, 98» ᾖ, 5 Λἰγίδας ] 1.οσυπι ἱ6ίΗΠα ἀήρεβιον εχευῖϊ 
“Επβαδήας αἆ Β. Παπά, - 
ζ Πλὸὺν φὼρ ον ως ος. Ατοῇ. πλὴν 2ὰρ ἡ ὅτι. 

ΑΕηρυ]αίας 

ρα Χρέώνται ση σοᾷ, ΑΟΝ. απο ης ἀ. αἱ Δίβυσ- 
σᾶεν καὶ φρέωγτρι κοιλῶς. 

Πείγ- Φ. οὔδ ἡ 4 Ζορκάδες ]. Ὁδάϊοος Μ55, δορχέες. 
εις ἵπ Ζ6ρ. ετ Οᾳ]Ηπιασ]ς Πγηήηο π ΕἱαΠάΊη 
ὅ Σήκοος]ναο {με Ί οἵέματα ρατίος ημας ἀγκῶνας νο- 

σαηΐ5, 
18 Ζεγέρες] Ἠε[γομῖο πήπής τεύχ ζθγδρίαν οοᾷ, Αἱαῑι, 
Διβύςον. 

36 Ζαύηκες] 094, ΔΙΕΠ. Ζάβηκες’ αιοά 6ρε ασ. 
ο7 Ζύφαντες]. Βοσμαπτις Φµ{Ἡπριήξ ΠίοΥ Ζύγρντας., οἳ 

ως: Γύζαντας. Ίμεβε Ἶι 99. ωραννή. ος ΑίςΠ. 
απιιδι. ν, 

461 πρ, 94, Αι], κο ὃ Εεᾶςο» Ἠείγομις, 
πευκινὸν δάκρυ,” πίσσα». Μοκ ὠνιφέρετωι Ποῃ ἀσρρή- ψεζομ. ᾿ 

9 984 ᾗ 43 Ἔτλ ἐκωτροά] (.οᾶ. Α1ςῃ. ἑκρτόν, 

77ο 3 

Φ. ας τὰ: μέσα] Ώείυπι οοᾷϊοί Απο, ο Ῥουνοὺς χαλέουσι Ἱ. ΡΙάΠο εκ: 1, υ]ο κολωνὸρ, λό ν, σ γε]]ης εἰ Ῥοσμαης. - τον ος ὃ ν πρίάλκῳ ὥσπίδι Ευβάήας ας ΜΜ. τν, | 
17 Ῥάρης | ΒΗρΤΑ Ρ. 976. Ῥάδρης, εἰ Μόρ- ε. εοᾷ, Ατςῇ. μἱς' Νώνδρη, αμ ρόδο Υ. Ρ8Ρ. 

ΑΡ ΕΤΕΚΟΜ. οσιΝτύντ 

πΕΚΟΡΟ ΣΙ 

ος 87 16 Δα εἴου] Οσα. Λτο], Δαρείρ. τὸ - ος ας] Ηε[γεβίις' ἐκδέψετοι ακροπῖξ ρες 
Γρισπενή ὥσητρν. ΗΡΙ νατίαης οοάἴσες; αΠαΙΛΠΠΟ πε- 

τΑπὸ τοῦ ἔπεσθαμ, ἰς, ντα 1Π΄ ἕφεται, πρ οἷτ, 

Ρεν Ἑ 

Φ]]]ο «άγγμαεῤίο. 

96 Ἐσιγμένο] /πομς 1 π Ῥο[ίοτος' 

. ως Τερμενέὰ 

ού” Ἐποωωύσας 

""Μιῤῥάδα σαθμὸς, βωσιζὸς» 

: "᾿βασιλικοῦθ ῃΗε(ὸ οροτ
ίύπι ε 

8 Οἱ γὰρ ὧν] Ο0οἆ. Ατο, Ὡς ὰρ ὧν. Ἡ, εοᾶ. δν 
ὀντικωτιζομέ ἐγώ. - ως άὰ 

99 Τολλόντε ἐκράχησαν] 094. Ανο]ι, πόλλῶν. ἡμήι 
α οϐθ |, 5 Δορεῳ] Ὁσᾶϊα Ατοιι. ετ Να]]α αμα 
Ῥ. 989 /. 90 ΣιγύνωςἹ Δροϊίοπίο Ἐ]οάίο Σΐγύννο. 
12/40). Σ 0σά. ΑτοἩ. Ηε[γοβίμδ»΄ Σο. 

τὰ ἕ Ἂ ον Ώμπάειη νἱάς ἴπ Ζήβήνο, ο. να τὼ ξυσα δόρωτα. 
Σ]βύνη. ΑΠ[τοτε]επι Ῥοδι, ος. 3, Φεβοῖς 
Ρ. 75. 

95 Εἰκύτα ] Τοπ]κηιας Ῥοβ]αῖ οἶκότᾶ» μα : Αω | 
4 Ἠδωνίδα] Οοἆ. ΑΙΕΠ.᾽ βίο Να, νο : 

ον ἱρηῇ. 

4. 90ο ᾖ. 5 Πίγρής] 6σά. ΑΊΕΠ. ΤΗ ΚΑ! ή 
41ο. Έτ αἲ Ῥΐριος Αιτεπήα ο αλοε 

ΒΑ (διά οοπί να Ἠειοάστυη» ν]άεες ορ” 
Ῥατρρχομυομαχίωγ. 

15 Ἐπιμελὲς τῷ] δη]άας Ἠς Μβετας 1ορίο. ἔπμδον 
1ό Λυδικά] Οοᾶ. Αταὶι. 
10 Φυλάξωι ] ομ]ζας Ἱερῖε ο ῶναι. 
90 Ποταποὶ εἶεν] 6οἆ. Ατο 

"386 Παρνή] Ββαιμίη» πἂ ὃς μον εἳ μάς, ν | 

. 901 /, 91 Ὀδυμάντους ] 0ο. ΔΝ κε 

ρι115 ασπο{οΊ{ λασγἀῑβος᾿ π. Ν]άε. νο Ιμσ, 

γΗϊορ]απίς αἱ «{εζαγεπ/ζ. μή 
48 ος Ηῖπο "οτε η πάσα αξ Βογοδίίς, ε 

Τλτον΄ Ε5ῖ εἶδος ταριου. 1Ο 
{. 909 /, ού μή Απ, ὠντία. ες οἱ 

ὦλγηδόνας ὀφῥωλμῶν τεβροσῖϊ αι σθμς, 7ο πς 
οεὲ, Ὀ ιτρανίτ αποβμε ΡΙΗΙΟΗΜΣ2 { ά 
αμάτοτθ, 

49 ᾽Ανακαιομένυ] οσα ο α]ἱλπι να ἄν 
νου, Ὁς Παδει σοάεχ Ατς ον) 

2. 903 ᾖ, ο8 Μακεδών]. ος Αιοὴ, ο. 
Ιάδια Ὑα]]α, 08. , 

41 Τννοη] Υἱάε Ἱ. νππ. ς. τα αό. 1. 1. α δ 
Φ. 394 {. 1 Ἑλληνοδίκαι] (ῶς. Ατοῦ ο, ο. 

Ἐιόπ. Οοάαεχ. ας ατα Ὑα]ῑα. 1 
΄βΗαπις 71, 

15 Μύρκωος] Ίι ρημ]ο ρήα5. ς Γρ]ϊ, 
ρριησα εχ ῥητενεμίο σμπι μρΙία : νοκ απ α 

3ο Ἵνω ἴδι] Οσα. πα, ναυπ.. ἐπ 1 μίμμν η 
μεγόλα ἀργύρεα" τα γάλα. ἃ 6 

ο) να ΜεΙιις ορ. Ας], σὺ μάν τν | ἀις 
900. 1. 9 ἡ ία ον σος 

Σ. 905 τν ν Ανεως η λΜοη αεί : 
Ίοείδ. Έδι οπῖπι ἄνεως, ἠσυχθο 

«πρόσλημω Πρηβσαϊ ῥγορα, νο ὃς οὺ σος, ια αὖ- 
. 9ο Κρὶ τὸν βασ. | δυΙὰ ως ὥ 

τὸν 9. Ὁῖ ΤΠΟΧ. . Τη ᾱ 
96 Διοσίας τρώς Ἠίης ϱμΙ ο : Ἠοο 

αιΙέΠΙ ἑβδομήκοντα 6ρῖς, 
2, 508 ᾖ 6 Ἐσπέρψετο ο, Από να πισσήν 

γα]]α νίάετωτ {εφ , ΈΟΙ 16έ πλ 
"κεσθαι». ερὶ πος ἴπ οσο ἀπ ανν, 

τ. 146π1 ἵταΦΗΗ:. ά αμδίθ, 
}. 3090 ], ο6 Ἐν τῷ πρὸ. έρω] Βου υὗαε 
πω. 19ἱ δν] 1616 αδῖε. δα Λ1ο εἡ. οὐ θα τσ[ο” 
ρΆαπιις ος ας Ατοῦ. Ἔωμε μα νοζας ΝΙαΤρο οἳ ορᾶδε 1 Ἱ.. , 
Ρηαπς ΙΕ άδτῃ., τεράς ο ο κ. κ ετ Τρ ΠΟΙΙΕΓ Τερμίλας 4108 μία ας πο μι . «7ο. Ῥηίο ΠτομτηΠ ρ εί ον ος 

'"10πο αβηπϊταῖοπι αριᾶ απάςΟ5 
Μερµαπιπι {π. Τόρμερα» Εἳ νο οι Το ο ήμ νο, 

Ὅ. εἲ Έρέμιλος Ῥτοπιήζς. ας ο "φας εἳ ή ώς 
'"ἢας 6ἳ ᾿Αρύβος. ὌΌλορος, εἴ οδόν ή, ας αἱωτο, 
96 Μετείᾳ. {41ης μετές ο ιο υπο’ ἔμσεμ 
49 0σά, Άτομ. Ἐνότες ο ο Ν 
Ἑ. 9σο 7, 54 Εξέσιος Ἱ. 8ος ο δν 

6. διρξύγιον. 
Ῥμηρα 1 Κράςιη] 6ἡ. 
.Ῥμαπις, 
ασ Εἴχετο] 0σά, Άτοῖ, οἳς 
Ἔ. 9803 ἡ. 90 νι 
1. ομαδα, ο γεν 3 οὐθ, δο 

ο8 Ἰωτάκείνταί] 0οᾶ. να -. αο” 
Ίας ραρ]σα, ο, σ]ι 760 

μή, Από 

αν ομαίον οὐ) 
Ίεη- Ἱ. 5. Α λα. η. 

Ῥ. 4ο /. οἱ Εὐεπέα] { 
| οᾖπή αἀ εἰ; ν.. 

οορν Παπα ντα “λαος ς Αλ α οι ο αμωιορος ον 
“ΠΟπΙΡΗΕ σαθωοὺς Παρθικοὺν.. ΟρίποσἩ μαμἰο 3 π 
-4ε. Ἰπ 6ο Ίορης σαύμὸν οσο ος 

ἆθπι Ῥοττο {αΏ/πάς. σαύμυ ο Ἔς Ὃ πλ ο ος 

ομ]μς παοβίπίε ο Ην. ας ΑΠΙΥΠΙΑ8 ο 2 

ΙΜὲ -- - 

11ῇ.1ς. ο. ας Αι οἷν Μάο] ἠίύμιι 

ὅ ᾱ ο | 



. αι, ’ 
6. λα) σος 

λβάν ας. άν ἂν 

Αα Ὁ ῃη Εποςρ ο Τ Γ πδκυμ Ἡ 
-Ἠιήυξηλοᾶϊ εδ: Ἠϊεοπγπιὶ ορύς. ἆε {ᾖήσηβοπιδής ᾗ- 
Πορ [ςγαξ]. Ἠείγεμίις εκροπῖϊτ σρατωτιὴν κωτᾶ- 

«λύσῳ.' Ταις ΕΗτ Ναζίαππυπα, ῥη]άας Τη Γρηγόριος». 
Ἑ, 905 {. οἡ Εσβόλλωτος) 094. ΔΙΕΙ, ἐσβάλλοντε» ΠΏ 

ΤΠΟΧ µεταβαίνοτι. Εεττ ροῖεξί ΡΕΙΟΙ Ιεέο. Διαβον- 
σων τὸν Εὐφράτην πόλις ἐδὶ ᾽Απόμεια. 
ταςσηας.. -- ο 

33 Ὁ δὲ παρασάνγηςε] Νιὰε Ἠτδίοπ] ἆς γέςΠο Ῥετ/. 
ἵτοπι Οαμαδοπύπι π χι. βῤδοπίς, {10 Ππεπι. 

Φ.:οὔ ᾖ, 7 Κτεόυσῃ Ἡἱάο ΜατεσΙπυπα 1π ν. 12ρ0)- 
ολα, Εις Πάες ἵπ ης ἀείιάετα τά. σσ σᾱ 

48 Φομίκω υράμματα] ν1ὰς Βοαίβειὶ ἀἰστεβΠοπεπα αἆ 
.απη[εδΗ (0γοη. κος Ἡ ας 

ὃ, 907 ᾖ, 35 ᾽Ακαύηε] Ηείγεμιήδ, ἀπὸ τοῦ περ τὴν 
πόρην ὤφους. . 

δν .οθ Ἡ ἡ ωρίνοῦῇ ασπίδα οὐπί οοᾶΐσα ΑΙ6Σ. Πωρί- 

νου. πιοπήπίε Ραιήαπίας», ει Ῥομαχ. εἰ δΗ]άᾳ5. : 

Ῥ. 990 ᾖ. 3 Πἐλασνικῷ τείχει]. Νπυτυπι Ώυης Ῥε]αςρῖ 
Απλόηίσπβδις σοπάΙάστήπι. Ν. Ρ. 376. ώς 

4. Ἐξελω] ΝΊαρπα οςι ἀἰδίοπ[ῃο ἆε ἀπταίοπε (ψταμπ]α]ς 
Ῥιμα, . Ψ.{6 ΑΠΠοΟΡΗ. ρ. 464. 
40 ΤΠελέωτος] 09. Ατο. Γελέοντὸς , (αοἱεοπς. 

5. 4ἳ1 /. 7 Τὸν δ.) 094, ΑΙΟΠ. {ῷ δήρῳ. 
ὃ Τιάντων πρὸε τή 

το, τῷ δύµω' ἔδιο ῥοβίο {ὲ σα] Σ ή. 

ο Ἐκόμησε] Εεγέζαίαγ. ἐπήρφη. 
Ὅπαπες τας {εμιρηας πα ο ο 

ὃ. 91ο ᾖ τή Ἔργα χδιρῶ] Ρογεὲς Ἴωδα» ο{ ορ οἱ). 

λῆμο. δι βούλευμα, Φροήμῶ. ο ο ο ο τας. 

5. στα /, ος ο ος] Οοά: Ατοἢ, Ῥοηῤοῦν- 

ασ δν κ ο]. αὖ 
90. Ἱππόβοτέων] ΝΙὰ9 Ρβρ. δό3. 
13 Ἐν πέδοια] Οοὰ. Αιοι ΠΟ ἐρπέδαρ.ς τς, 
Ἀό Περπεφλευσμένων]. Αεηζορια ωΙΡΗΣ φεβθλύει» 
αππδγὲ ήηο. Φθιπῖ ο αἱ αΠΙΙΙΠΑΠΤ 1ΡΗ18 πω] 

νε[βρία αἁλιῖς στη 11 ΠΙΩΙΠΟΣΟΙΣ ρατίεΠΌις οιμδ- 

Ὁᾶππα τεπιρί Ῥα]αάϊδ, αιιοά Αίπεπίς εχιβίν ο 

Ρ. οἱ ᾖ. 1ο Ἰσηφορίή] Ες {6 {με Ῥειπιήεεί Ἠοσίο, 

Ὁ μνησικακεῖ, εἴ οῦΠα ο αΠΗΠΗΠΙ πα αρεήε. 

40 Ἐθύσης πρόρ]. 69. Α16]. οΗπῃ ΠΙΑΤΡΙΠΕ»Σ ἐχούσης 
ὢ. ος / 9 ᾽Απεδίδου] 094, ΔΕΠ. ὠνεδίδου. 

πι Δαμίης] ΜΜεπηῖτ Ρααπίας, 

τῷ Ἐλαῖαι] Ίπιο Ίοτιε ἵπ ]4οο ήγσεμΦο. Ψἱάς. Αροί- 
Ίοάογηπι, 6 αυ Πδὶ αυ] ϱ. 7ο. ϱἳ 390, 1ὔεπι Ε1Ε- 

:.ΣΟΔοΙΗΠΙ ρ. 477. {μα ὃς 
41 μὴ σλή ἵπ ΠαΓΗΠ ΤΠΕΠΙΟΙΊΩΠΙ ἀἰεσραἕΣ 

- Λλιθοβολία” αιοά {πταραΓΙΙ ἐπεσβολία. 

"45 Ἐ]σὶ δὲ σῶι κα) Αῤῥητοι ἱρουργίαι] (Εἰεγαμέ εἰ [ποτά 
- σαν σγοσµα». Ώ6προ» Ῥϊδίετ {εβαπα {αι ἀῑτιπι, 

Ρ. οτό ᾖ, το ᾽Απῶν τούτους |. 0ο. ΑΙΕΗ, τουτέων», οἳ 

πα ο ο πα 
13 Κομίσωντο/]. [ξ. εος: Αγοβςἡῥμβὲ; Ωμ βεες 

17 ᾽Αλλεϕροῆσαβ Ειουήμς:. π.αροφρονήσα, μωνήναι, 

Ῥ. οἱ7 /. 5 Τὸν ἔνῶ πουτέων] «-ά, ΑτοΠ. τοῦτον Ἡϊ ΠΙΟΣ. 

6 Αθηνα δέ] νεττο, «4λοπίρη/ζο σω{εη η ὄμπο φΗΐ 
τοι Ἱπία οσα /μβεγυῤκὴ/ον ὅζς» | όλ 

οι Δωρίδο] Πεγολῖας 1η Δωρίζεῦ. ο οβας ὉἩ 

4 Ἐπ' Αἰγώήτας] Ναἰ]α Ἱερῖτ Αἰγήής' “σου{επΗξ οοἆοα 
τα 4λ1: Ἰ 

9, 

έφο 

«ΦΥ ώς, 

Ην ον εκον ολο ον 
41ο ᾖ. 38 Ὀλοίτροχον] Ίνεπιρε πέτρο. Δριὰ Πο- 

Ὃ Ν. Ἰπραρας ος Ἠετοάοῖις. Πίτα 

ὀλοιτρόχους ὠπίήσων, ος, 1010785 ἀευο/υεβαμέν 
Φ. 95ο ᾖ 47 Κυψέλη] Γυ{2ο 118 ἵῃ ὀνηβο(ο πας ΕΧ- 

. {ορβῖ. εμας ροκ, νοσαῖ λάρνακα. Αριιά 
«Πα[γοπάαπι  ναίο Πρπιαζοθῖν τς 

η ο. |, 19 Διωπλεύσαντος] Οοὰ. ΔΙΕΙ: εἴ Κο. διω- 
πλέξαντός. ἨΝαἰ]ε διμπλήσαντος, Ώμοά εί διωπληρώ- 

ουΙπλδο νι σον ια, οσα δν ον 

19. Μμσαβς] ἨΠοππδζΙδ., αρ ὡς ἤσισς εἰπν - γπὰε Ρ. 

19ος λος ο ος 

οι Ἱαζὸ τήν] ο. Απο καὶ οὴν ὦπόι ὦ 
ο, Ἡδη ση μα ο να σος 
14, Ἑοὺς ὑπερέχοντώς τῶν ἄςαφνων] Πας νεῖσα Απο” 
«ερ]ας αάΐειτ Πρτο τα. Ῥο].σιος  -- : 
9ο Συνόμρμν) 094. ΑΙ6Π. σµόµωρῳ. Ηείγομίο μωκύ- 
 σχρλω. ' Νιάς ἴον. Εάν δα λνωω 
δ. 905 19 Ὄρυγμα] ἩΠοπιετις όθρον νοσαῖ» ο] Ιςία 

5 ποτ {Ππομίπε Πίο Περαηι. ικανός ὀσθσλιν 
1ό Τορῦτον ἔργον] 0οά. ΑΔ. οἴπι Ψπΐ]α» τοιούτων ἔργών. 
α5 Συνέοτας | Ῥήτο ναἱίαπι εα Ἱἐρίδίε» αμ {π.τοχτα.. 
90 Ἡμέροί αἳ κύριοι] Οοἆ. ΔΙΟΙ. ἠραιαί' αιοά ποῃ ζ8- 

Ρίο» ὤνιᾶσθωι νεχοή» οχρ]σαδῖν πάς εχ νετοῖς ρβρῖ- 

Αα σος ος μα πάν 
Ῥ, ασ ο ποῖσιν] Τ οσα {οΗπ] {πο εοπεῖρίξ ε0- 
ο Άτο], μέ ον τῆς Ἰλ. Χω. ἢ οὐ καὶ σφι καὶ τοῖσι 

:᾿Ψλλοισινὰ ὅσθι Ἑλλήνων συγετὰ» Ἑ. Πα μάς 
49. Ταῦτα δὲ ̓ Αλκαῖος] 8οΙρβί σοσιώτικὸ ἄε {εάποπ]- 
τους ΝΗΙΨΙεπεεπβῦυς, Ἠου ἵπ ορετε ππμ]τα ΡΙΟ Ῥαΐτία 

ἀχίε, υπᾶς ας σώτεηη ρ]εβῶγη ποτε» ΤΝΙΡΑ Ῥτο 
(6, ἩΠρτα άν, { νλ : ο 

Ἠπόάοτας Ο4-- 

[ὗῆις ασε οἳ ΑτΗΤο-. 

πρὸς τήν] Οοἆ. ΑΕΠ. Ἱερῖτ. τούτα πάντα ετ 1, 

λ 

τα Θυἱ {ηβάϊας Ετυκίςς εται Νγ]ας{επβς, 

. ρό. οσα 

αὉ Αὐτέων δέ] 
αἳ πε Νααν 

45 
70 16 [οπαμ{2ίῃ ῥ/εη]ῶ ϱἩγεο 

Όμεον Ἱάΐσσε ῥ/ῦγο, ο. 
ἆς {αρα εἶμς. α απ {αήΡίτ Ἠειοάοίς, Ίδία σπρίο; 

-----Ίλυγα Μσυΐδ | ) 
Ίληγα Πώριο μα], ἆμγα λεδ. ο 

Ῥ]αατο]ας Ποτο οοπίτα ἨἩειοάοιμία ϱ. 9558. οΎανεπο 
Ππρϊηριτ Πή{οτ]ςο ποαο εα]ραα, οὗ ΡΙαςί τες ρθ-- 
{τας π]α]ς Πίο β]επῖο ου(ευσαίας. 

Ῥ. 935 ᾖ, 38ο Κυβήβης] ο. ΑτοΠ. Κυβίβλης.  Ἑσ[- 
-ἴμο Γζυβέλης. Νους 1π. Ῥητγρία Κύβελλον. Ννρί1Φ. 
Ὀγυείοῃ., τας ἼπδΙάο, 

ΤΙμο Ια{εν ο γὴκ Ο2εᾖ, 
Ίπιο Ιάεπι, ΟΨΡεΙε ΟνΙάῑο, Εα. τν, [πε αἲἲ, οἱ” 
Σάεια (Ὃ2ε]εή. Πιο οὐἶτα, εἲ Ἠ]πο ἁῑέία ΟΥΡε]αε. εξ 
ΟΥδεΠε. ΟΙαμάίαπας. 

Ἰ2γα[ος [ρεᾶα; ορ Ίπογε ΟΥ2ε]]ε. πως 
31 Σιμµωνίδεω ] Ώε 6ο θίερμαπῖς 1Π ᾽Αμορρὸς αἲ Ἰοὺλὶς, 

Ἱπεοπίίαητετ, Ἰνοβετ Ἱπία Πτα Ι,εορτορῖς {αεῖτο 
Ρ. 45ο. ΡΕΟΠΟΜΑίΙε5 Βιπάατί, ΟαΠππασπυπα Ιαάση» 
Ίσο Ἠαδεί, ο ρον 

Ὡς ὃ ΙζΕῖ05 Ὑλλίχου νέπους, ο ο το σος 
Ἀπάς ἆθ σοµετο αἶμς αΠαυίά απιρΏας «οἰΗρίτας. Α- 
ΤΗΊοτε]ες ΝΠείοτῖοοῦ. 3. ἴαχαι Πιοππίθ ΕΠΗ ΤΠΟΙΕΒ 
μπι ἀἰέΠοπεπα, Ἡῖ αά ἆε αβπασας ἀῑχειΙε» 

Χάίρετ Φελλυπόδων θύγωτρες ἵππων. 
.Ῥ]υτα ἀᾳ:εο θεπο[αίες ΑΠΙΠΟΡΗ, Ρρ.5.8ο. 
ὁ, 9261. ο ο... Ητςο, εοᾷεχ Ατεῃ. εί Εἴσῃ. 18- 

ΕΙ: ἐθελοντί.. ΜΙάε αὖα  Ρ. οι]. ττ.. ῇ 
τ4 να (0οά. ΑΕΠ. παρηφορἐετό. 
19 Στρωτίώτῃσι }. ἴτὰ εοἀεχ. πολνο εν 
86 Τ/σασθα| ΝΙὰάε Ρας. πζοι ο. ο 
47 ᾽Ανωγνώσας Ἱ. Βειομαίϊού αἂ Ὠίουγβυή Τηταξοιί 

ποῖας Ἠαπο 68{6 Ιοσμείοποπι Ιοπίσαπι. ΄ Αριᾶ Ἡστο- 
««οἵμτη ΕΓεαιεῃς ε5ε. ως «προ ον κο νο 
49 Τοιοῦτόν τι] Οοάϊοες {τρ τπτ οἵ 11ᾳ16ο. τούτων 

τι δν. ο ο αν. ’ 

ΒΡ. 907 1..7 Ὅσα περσο[] Οοᾶ. Α4ςἩι ὅσα Πέρσησι. 
τ7 ος οι] 6οἆ. νο η. 14 τετ. ος 
91 Καταρτήσω] Ραμ1ο {πρτα καταρτιςηρες αἲ εοά. Ατς1α, 

116 καπαρτίσῶ.. 
90 Διέβαλε] ερή. ΑΕΙ 

ερέβέως. Ν. Ῥ. 559, ], 34. 
Ρ. 99 ].:ὃ Ἐμβοαίνει ] δειῖ]ρε οπΊπες ἐσβοίνειν. Νοκ 

εοάεα Α1οῑι, 1 Ἱπεµµς τα((]ς ------- ἔπεμψεν ἡμᾶς 
υπᾶ κονὀ Πῶν ών. Φυλάξούτοίςι επ ον 
94. Σολίων] ῴοᾶ, ΑτεΠ. τεξήμ5, Σολέων ἀποδέξώντες, 
ο ̓ Αντίσασθαι] 0ο. Απο]. ἵδασθαι ὀρθόνι Μοχ το κάρὶ 

διαβεβλημένό βαδιλεὺς, 

το Ιάεπῃ Παρεῖ πολέμίω ἔργα. ιό γι πρ 
39 Ἱσόμενον ὁρύόν] Ηαο εοπΏτηαΠΕ ᾿εοᾶ]εῖν ΑΙΕΗ. 8. 

Οπή πο. πε οοᾷθκ ΑτοΗ.. καὶ πάντως" οἱ 

46 Προσφερέξερον] Ές σοᾶοκ Αἴσμ. αἳ πασο, ος : 
Ρ. 359 ᾖ. το “Ὁ Κάρ δρ.] 0οά. ΑτεΠ. ποῃ ασποίοῖε: (268 

ΡΙΟ ὃὁ Ἱὰρ Παρεῖ» ὁ ὁπόων, Ἠϊ ραρῖπα ριοσἀεηεῖ. 
σα Συνοίσασθαι] 0ο. Ατοϊ.. ἠσεσθαί. 
47 Ὑμέης ] 0ο. Ατεῃ. Ὕμοίης. πλ σοκ πμ ες 
Ε. 3380 {, 6 Περώπην] (οά. ΑΙΟΠ. Οπι αμἱάσπι τή- 

ααῖτ Θιερμαπς Περκώπη. ἀῑοερατις αὐβθ πἼπς Περκώ- 

18 Κμδυέςξ] Πασο αιἠάσπα ορ Ιοάήο εοδ]αῖς ΑίοΠ. Έι 
αριά ΦΙΓΑΡΟΠΕΠΙ 1. 14. Μίνδυα., αριὰ Βέγ]ασεα Μύν- 

Ὅδος 1 Οατία» ΙΕΠΠΦΜΕ Ἠῖς πλ] πΊπέΙΟΣ Πάπα αριά 
Ῥο]γΌῖαπα Κωδιὼς "Αρτεμις Ἱεριτιχ. Ὀγεππεβς πἹεπίο 
δι τα ος Ας. ς Σ 

οἵ ζωτὼ γώτου] 6οἆ. ΑΔΙςΗ. 
σχότε, - «αλλα αἲ. «ών. 

αὉ Στρατίῳ] Ἐδί ΕΠΙ ἶδ ταμίής πλέµοίο. ο ο 
ϱ, 991 {9 Δάσῳ] Ματρο δάϊσοπεπι α]απΙ ῥτοίοτὲ ΠΕ 

κατὰ νῶτο" πἹΟΧ ὄυμβ. 6ἳ 

δάύ6ῳ. «οᾷεαχ ΔΕΠ. Λασοῖσιε" 1Πτεερτος ολα, 
Οα1Ἡ {οτίε  ἀῑέΠοπεπι νο]αῖτ Ἰπάῖσατο εοἆεχ Ατοῦ 

6 ᾽Αμόωης] Οοᾷ, Αποΐις Αρμόνης καὶ Συσαµάγιος 
ο καὶ Μύρσος. Οπίετυιη Απποίμεη πονίε Οτεµαρ. 

το Ἰλιάδα] Όοά. Ατοῖ Ἐλιάδα, “Μεσα 1ε01ο Εδῖ ΑΙρ- 
λίδω.. δυπῖ 1π' ο]ιᾶς οι ων κών ις το 

τό ᾽Απολειϕόέτας} Οοᾶ. Ατον ο ο ος ος αρ ρος 

απ Μίλητο] Νῆσαπι οµς Ἠερν, ΦιερηΡΙΝΣ ο ο 
ο Ναἰΐαπι, ας {4 ΡΥΙΠαΡΟΙΞ ος ποπιοη «θα1 τλαποά 

Αυ ἡΗπύΝ ΦΕΧΤΟΝ 
ο πο η ο τς 

| δε - ο, ο ΠοιεύμενοςἹ να]]α ραρίπα ρτοχίτια ναυ- 
2 ο ση ο ἐβεγίο α)εμ, 

Ῥ, 994 {. τ ̓ Αλλ’ ἐν τείχεος ] ο, Ατοὶι, Ἰανατ Τπτετ: 

τει» Ἰαέβοποπα» ἀλλὰ τε]χέά ῥύεση ο 

8 3 ὃ οἱ 

ἴ8ε 



δο 

4ο 

ϐ Οἱ Δέζβον νεμ.] 69ο. ΑΙΟΠ. εἰ Είοή. 
ΤΙ Δώδεκα νηυσί] Ἐεβαια {Πο ρετιεχίί οράεκ ΑΙςῃ. 

ΠΠριηγέων δὲ εἴγοντο Τήΐϊοι εἴκοσι νηυσί. Των, ὅτο, ἵτα 
ως πυ]]ᾳ Πὶς Πτ πιεητίο Νγαβοναπα. ἨΝιμπετί αἴοια 
{υπιππα ᾖπο ἰςάς οοπβατ.. Ρατο πΙμΙοπήπας γιος 
Ἱητετβαϊςίε οὐ ν]αϊπίτατοπι. ΝΜἱάε Ρ. 59. 1. 5. 

35 Τῶν ᾽Αρϕαίων] 0ο. Ατεᾖ. Τῶν ἀρχέων. δΙς εἲ Ὑαἱ]α. 
3σ Ἐυγκαλέσαντες] (οἆ, Ατςῃ. πιε]5 συγκαλ. ἱοπρῖης 

αὈίε «οάςχ 1ο. συλλεξάμενοι. 
46 Κατάξει] 6οἆ. ΑτεΠ. | 
β. ο-ς ᾖ. τί Ἐπὶ Συροῦ] ἩΠοιπιέτῖς ος υ[15 εεί Ρίο- 

νετρίο» Ἐπὶ ξυροῦ ἵσάται ἀκμῆς. ΝΙὰε εἲ Ῥ]ητατοΏαπα 
οοπίτα Ηετος.Ρ. ὃ7ο. 1 οπρίπις πε Ίοσμπα ]αμάας, 

ο5 Ἑκάσοτε] Οο0ἀ. ΑΙΕΠ. Ἕκως τε. 
Ρ. 936 /. τι Οὖ βουλομένους] 6οά, ΑτεοΠ. ρτορῖης αἆ 

γαἰ]απα ὦρνευμένους. ο 
σρ "Ἔνδεκα] 0ο. ΔΙΕΠ. δέκα. π ναἰ]α. 

5. 937 ᾖ. 7 Ῥοσί Χίων εοὐεα ΑτοΠ. αάάῑξ οὐδέν' τοξο, 
τό Καταδύσας] 0ο. ΑΔΙςΠ. κωταλύσας. 
93 Κατ᾽ ἄκρης] Ποπιετῖσα 65ῖ Ιοοιτο. 
οῦ Συμπεσέεν] Ἀεᾶε. 0οά. ΑιςῃΠ. 
Δ. 938 /, 1 "Αμπι] Οο9ά. ΑΙΕΗ, "Αμπηή. τα εί οίο- 
Ῥλαπς Πῖς Ἱερίὶ. - | 

15 Μιλήτου ὅλωσις] Ὁταπης, ευ]1ς ρ8ιιεῖ αι ἆε Ῥητγπὶ- 
οἶπο αβιπῖ, ππεπήπετηΏῖ, Οα1Ηπειῃες αριιὰ βίταῦο- 
πεπι χτν. εαάεπι {οηρίτ. Ψιάα Τοηρίηαπι 966, 91, 

8. 399 {. 14 Της Ἴνυκος| 0οἆ, Δτο]ι. Ἰγύκου. 9ἱς 9:9- 
Ώαπις Τη Κάώμικος. Ἰάθτι ἴΠΠΕΙ ΠΠ Ἴνρυντεν 9ου, 
Ιᾷ {οτιε Ίοςις Πτ πιοπάοίιις. 

Σ. 841 {. {7 Τὴν ἀρχὴν τῆς Χ.] Ναἶ]α εἰ οοᾱ. Ατςῃ. 
υἳ 1Π τηατσίπο, 

{, 9448 } 1 Δαρεος] Ματοε]βπιις ἵπ νίτα Τμασγαἰάῑς 
4έ μας τα ἀμδρίται. 

2. 45 /. 18 "Αίων ] 0ἨατοἨ Ταπιρίασεπις {οΠΡΠε, 
«οἶμπιρας αἷρδας ρ]ητίπια Ἆος ἴαππροτε νήᾶς. ϱΛ9Ιῑα- 
πης Ψ. Η. Ἱ. 1.6.1. ΥΨἱ4εΡ. 9όο. 

Ρ. 7-1 απ ᾽Αργείν] (ο. ΔτοΠ. ᾽Αργίνην. Να]. Αἰ- 
γίνην. νΙάε Αρομοάστατη Ἡ, δ12/, 101 Αρνεία ἀῑσίτατ, 

90 Εἴκως] 0ο. Ατο. εἶἰκός. ἴτα Να]α. 
Σ. 44ὁ /. 49 Λογάδας] 094. ΔιΙςΙ. λονφάδας.. Νἱάο 
.Ῥομομαεη Ατιζορμιις α «4εδαγπεη/ος Ρ. 400. 
2. 949 ᾖ ο Ἔς ᾽Απόλλωνος] 004. Απο Απόλλωνα. 
17 Ἔκειυ, ἣν µήπερ] Γοἆ. ΒΤοῦ, μπι Ψαϊ]α βιοῖε ὃν 
.κήτηρ ἢ ὁ πατήρ. κ Μα Ἡς 
33 Δύω ψήφονε] Επαςγᾶϊάερ Ἱ. τ. τείο]1τ νι]σαίαπι ἆςθ 

τε {επτεπΏαπι, ' ΊΝείοῖο απ Ηετοάοτιπα ἀθίρπεί, 
2, 95 {, 93 Ἐπ) δρμτύλῳ] 0οᾷ, Αιοζ δακτύλων’ ν- 
τι γα]]α. ᾿ 

4χ "Ανιος] Ψἱάο Ρ.5ο9, 
. 3959 ἡ, ϱ Κατωμυσ/ην] 
αμρρσίήν. - 

3. 455 ]. ο Ὅκως γάρ] θυἱάας Ίσο αἁάμοῖε ρα]: 
α11{οτ., ἐνέπχραυε τὸ πρύσωπον τῷ σκήπτρῳ. (:ο4ἱςί ΑΙΕΠ. 

'ος Εὐατίο ἀθοδί σκῶπτρον. 
. ὧν ξύλῳ] τς ας ο εδΗν 
47 Ἐν ἆλονίπ] Οοᾷ- ΑτςἩ. ἐν ὦποοί ὀν, 
4. 956 {. τό Σίπειαὶ σοά, πας 
5ο Ἐπίπονα] Νἱὰε ῥᾳρ. 937. πι ϕ | 
Α. ορ /. 1 Φιασεύς] ΙΝοῦ Ριῖο αΗδί Ώος ΠΟΠΙΕΠ τορο- 

τί. Οοάϊσερ Α. εἲ 1, Φιλαγεὺς Ἠαῦοηπι, ΠΗίπο ν6το 
ΊεέΠο ἐπιιεαῖ» Φιγολεὺς, παπα θιερμαπί]ς ἵπ ὄινα- 
λέα ἈρηοίαΙε, 

{, 950 /. 48 Ληΐσσασθμι] 008, ΑΙ6Ἡ. ληήσασθαι, ΟυΑΙ- 
ο ζωπα αὐἴεπα νετ[ {ς Ιασῖε, 

᾽Αλλ ὅρκου παῖς ἔσιν ἀνώμαλος, οὐδ ἐπὶ φεῖρως 
ο Οὐδὲ πόδας, κραιανῶς δὲ µετέρχεται ------ 

Ίήππας νειίης, { τούτο πιοπ]πΙ, οσι Ηεβοά[. 
ὧν 96ο ᾖ. ᾱτ Κνοίου] 004. Ατοζς Κνούθου. 
Α8. Δωρεήν] Οοὰ. Ατοὴ. δωτίνην. Ἐεάτο, παπι 3ΗΡὶ ὄγει- 

ΑΙ τοσεπῖογας (ῑσι]πε διω-, 

Φίς [πίστρτος, 

ο τ ««ΡὀΝ θωτίνας ἐκ πολίων. 
Ῥ . 961  ὃ Ἔ ερόν τε καὶ νου] ὨΏεῤγκ αλα μη, 
10 Ἐπισπωσήρων]. Αἴῑιοι ἐπίσπαςρον. ῥόπτρον. κορώνή. 
{. 965 - 30 ἨἩολεμούντων]. 0οά. Αἴεᾗ. πολεμιζόντων. 
36 μρόροὶ ΗΠε[α]ίο, Φρόνιμος ὑπὸ ἩΠερσῶν' ὑπὸ Φρυγῶν 
τα Ἕπωρ' 1ΟΥ{6 εἴρχτωρ. Ὁϊε[ας Δαριαῖον {οποίες 
44 Ἱπποβοτέων] 694, ΑτεΠ. Ώο αιῑδυς (Ἡρτα Ίαπι πιο- 

ΠΙΠΙΕ, Ῥ. ο19. ΝΙΠΙ] Πῖς πηµίο, ο νε, 
49 Τὴν Ὃ, λασῖε οοἆοκ Α{ολ. καὶ ἐλθεῖν ἐρ τὼ ἄκρα. 
ο ςοπίσπατ ἡ/α]]α. - ει 
.364 ᾖ ο5 ᾽Αποτιγύμενοι] Οοπίατ Ρ. 326.]. 6. 1Ιδὶ 
ΠΠ1Η5 ΤαητΗπη {ροῦ πιοπηπ]ξ σοπι (1 5 Ἠ1ς ἱρῶν, 

ο Ἰζωτέργοντες] 6ο, Αις1. κατεργάζοντες. .. 

45 Ὁμομήπορ] Οιοᾷ τοξήμο, Οοὰ. ΑΙΟΗ. 
Ῥ πάν αὐτῇσιν ἵπποισμ] []α ει ραυ]ο 1Π8Γ4. {ευη 
νὰ α΄ Τέθωπτοι] Ἶπ Ἠϊς Οἰπιοπίής {εριμοτίς {ρ6α 

9 ν “ως {ερομοδατυς, Ματοσ]Ηπις νε. Τμυσγά, 

τὴ Ἔκα ην] Ψιὰς ΜΙατοε]Ηππη ας Τό ἰάὴο. 
«Ε πεφευγών 6σ4. ΑΙςζΠ. ἐκπεφευγώς. ἳ 

ἨποιαηΙς Ώρος τἰάει,. 1Πῇ: Φειδιππίδη», 96 Φιλιππίδην] 
οὐ, Ατεί, ος ῆῖς, ος 19ἱ Φιλιππίδη»... τα εἰ ΕΙΙΓΑΓ- 

- 

νιθετς οσσ νε 

ο δ. 97ο {. 96 Δεινὸν χολό] 

δ, 979 ᾗ 15 Ἐξενεῖκαι] οσο, 

οἨηό» σοπα Πεγοκοίωπάν εἳ 1Π40ΓΗ5 Ῥε]μει 1, 
ΡρίΠ. όο. : 

Ρ. 368 ᾗ η. Ἱδαμένου ] 
Ῥ]ηίαίο]ιις 1. εοπ!α 
{ετ ες ΠήΙπυπΙ. 

οἡ Ψάμμο] 0οὰ. Ατοι. ον. 1 
[ες οοπβιπιαῖ» π αὐῖδις ὁδὼ μπαμ αΏἴαας, νο 

ο Ἑκατέρω] 0ο. ΔΙΕΙ. ἑκαςέρών ΡΟ ΒΑΦΑ 
Ῥ 467 αι Ταῦτω ννόντες] Οοᾷ. Απε. ια, 
Ὅ. 368 1. ο7 Θυσίας] Μοπήπίε Θα]ομαίίον ας. 

π]α. Ἐϊρραπε ως Ίάοτα Β{αΙΙοΠα» Ρο ]Ηα Υ ο 
. ΧΧΨΙ. 3 ο ΜΗ 

Ρὸ 46ο /. ο8 Αἰτίή, δὲ ἔσχε] Ῥ]ηξατσμά»» οἰτήν ἔνοον 
Πΐς αρίε. ες τς Αίαιε ἰαν 

80ο ᾽Αγαδέξασύαι] Ῥαρϊπα ΡΙΟΧΙΠΙΑ. ώναδεδαι, ας. 3071: 
Ῥ]υτατοβις Πΐς Ἱερίτ, εἲ ο οι ο. 
ὃς ϊ 1ΠΙΟΠΙΗ ο βι μς οοµτΙπ {10]4{Η1η εΓηζ ρν σι ν μία πμ 

κο, νο ι 

Αί6ἰ. ἐξενείκασύαι ἐσσλο 
4, ΑτοἨ. Δάμασος Ανύριός πι 

γής ἑπ/ αμήν αμό 

Ηετοάοίιπι Ρ. 961. αάἴετι, εοΏ” 

Ιάσπα Ιοείσπος πιατβίπᾶ: 
ν Ἰοπίσυπι εδ) εἴ ας

 

Σω σοεγδ/σΗή9. 

5. 373. ό Δάμας] 6ο 
Ύοτα αδι Ιαέτίο Ἰναόμσὴ 
'τηπῖ ραταπορταρΗ!. ο οί, 

τΤ αἱ ρλίδος] Οος, ον. Αἰτωλίδος.. ων ή ρ0. 
ΔΡ. 37η |. Τα Σχήματα] 0οᾶ. Δ' ος ργογμ μες 
Ρ. 375, 3 Χθονίων θεῶν] ευγμη ἠπδΑ σας Ποπ. 
δ. 378 /. τό Κατανύσας] Οοάες Εε μα, ην ή 

ἴαιριες. Οοά, Λτο]. κάταφήσα. ο ο 
θα σ.. ΡΤΙΜΌὉΜ 
ΑΡ ΤΙΡΒΕύΜ.ΦΕΤΙ 3 

Π Εξ Ἐ ο Ῥ ο Τ 
ο ς ος ανν ορ) 

Ρε 370 ᾖ, 7 Ἔς Σάρδεις] ψΨ]άε Ρ28. .. πο ολ 
οἳ 56, πολλῷ πλέω ------πᾶβΕΙΚΟΥ”, ἐβασίλευσεν. ος 

Ρ. 38ο /. 94. Ἠασιλεῦσαι] Οοά» λος ποπ νά 
ο7 Ἐέρξεω] Οοἆ, Ατοι. πιεµς. νἩ. ον ὧν, σαν 
Ρ. 981 /, οἵ ᾽Αναβεβήκεσαν] 0οἆν ΑΝ ρμία ῥ 

τὴν ἔχθρην προκαταλνσάμενο. 14 εδ, ή ον 

ώεβοπεΠ{ε». να ῇ Ηοτοάσ. { 

ο Πεισίσρατίδεω] Ῥμτο ᾖο {εἠρβίε τν, 5 
-Ί8πο ορ. Δτοῃ, ρρᾷ ποβος εδ νὰ ώς 
ο Λώσου Ἑρμηνέος] Ο9ά. Ατοἳ. ἠθό πμ, εἲ Ίος 
ο. Ἡστηήοποπ[ς αχ τος]! ο με [οι .- αμαη δὲ να 

αἆ Τ//οορποποπα, Ῥαμίαπία, 41977 ο. 
ϱο Πο ἀπδίατί ροδῇΐ, ο εὰ 

νι Αιοῖ. οσα η α7 Ἐκ τῇο Θώλάσσης.] 094. η τοι 
τῆς ζαλ. ΑΘ τς [ήρθε ος 

98 Ἠέρξης] Ὠανϊ οἲ Χευχίς Ρε]ΐα Ἡ τε, Τεν να] 
1ωπιρίασεηις Ηοτοᾶοίο ραμΙο {ΕΠΑ αν ο 
ἆσφ,- δμίαί οἱ Γανη]Παπς Ἡ ο πρτὸ 

ο τοπς, 6ἳ Ῥαμ[απίας ος ἀοεξ Ύες υπὰ σι, 
Ῥ, 48ο ᾖ. 1 Σύλλονον ἐπίκλητον] ο βίου α 

σύγκλήτον' α1ἱαΙΙ8Π4οΟ σύγκλήτθ» βω ἄ 4 πο” 
ἆαΠ1.λέσχην σύ κλητον 4ΙχΙτ. πάς 3 πό 

90 Ὑπερθέωμαι | ΟπιπΙΠΟ ὑποθέωμβ τος "οι 
οσο ήρν τη ἵο ὡ ο τοι α ὑπερέμθό 

-Ὁ λοισι τὸ ἐνύπγιον.. Φυαπαἲ1Ἡ 8 νὰ 
ο Πς πα.  ΊΠίΘΙΡΟ: 
οοᾷεχ Ατοῃ. ὑπετίδεε. οᾷος Έτος. πάν λος Ρι 983 ᾖ. 4 ἸΑναίτιι ὑμεε] Όον ρω, ὑμεα ο) ου 
ηὶῖ, ἡμεῖς μὲν τοσαῦτα ὦγαβὰ οὉ 3 
204 ῥοµα γερο}/αδΙά5. Ας 5 Εετο 
παρεῖναι. ο μΡί Ίο 1ο ον 

ϱ/ Ὑπάρξαντας ἀδίηο] 910 Ἱπ οοα!ες Α τρ 
ἔππα, οἳ αἶῑος, Ηίς αὐίεπ μα { 1ρε» 
ὠλλθεῖς. Ῥμτο 1ρίειτ Ἠςῖ 

Ἠοπιοτας εΠαἩ Λεερα{ογ6». (ο 
Ρ. 387 1. 5 Μετὰ δὴ βουλενεῶ ο οοί. 
"ὼ. Π. σρ. μὴ ἄγει, αοᾶ 1” Πτα Ρ. 
Θέός ἐδι] 094. ΔΙςΠ. Θεός τή 

5 908 {19 Φρονέεμ τε εὖ] Ἐο 

υ41οάα έτους ο νονσε ομω ΜΑΡ 

8 πο Ο0οἆ. Δτοῖι ΦΑΕΙ οσα ο 

Ἡος ροβ. Ἰθακ ος ο α Ατοῖ οι Ῥσος 
49 Οὐδὲ ἐπιφοιτήσει] 69. ΑτοΠ. ομήαν 

Ἰδβετσε, κ δὲ ἐπιφ.. Ῥο[μ]αῖ τἆ Ὃ των 18 [ 

ἐφᾖ», ποῖο αν 
μμ 

βοηρ{εταῖ ἐλπι Ρ. αΏο {. 8 Νομίζω] ο 
κ. τν οφ Αι . τς : 482, 1. κ ἔ. 

: ος. . αν ο οωμισιωμς. 

δ ο, 7 ̓Ανομόνῳ] οά. ΔΙΟ]» ο ή 
ο ἡὑδιταδ]]1ς Ιεέπο., | ο ποιο 

οἱ Σχύῤαι] Νἱάο ραοίπααι 3, εδ 1ο δν 
- ... καὶ Τευκρῶν] ψλς ἓ μις ριοδίάοσ 

πἁάἰκὶςίο, Ἠίπο τοι ρεβῖες ΠΟΠ ΤΩΤΩ« ω 
{ροήα, εοπΏωκετα,. Εο]ΨΠΗΑ Υν ον 

36 “Ὑδωρ πινόμενον] ἹανομαΙν / 

ος 

3 

με 
Ίτα οπιπίπο. νἱάε απίε αμ 

αι 

ὧν 

9 

ἳ 

μμ, 



ἳ τις ν]άεαίη αν 19. 6-8 ο 

Αα Ὁ Ἡ Επ ο σ:ο Ἐ Γ ΕΙΣκύΜ ΥΠ. 1. 
δ, 41ο ᾖ. 94 ᾽Απαιμένης] 0ο. ΑΙΕΠ, -----'»ὴο ὃ Δα- --- ος Ἰμπίπα ερ 

. 1 ῥαΠΜΗ{ϱ ----- 
Ἱπίςς Ίος {πθταο ΟποσςΠοΠ, να Οποόλμοπίίς, 1ο» 
Ὡζαπιαπάοτ, Ἠπείας, Τάςί15, Ἐσμιάοτας» ν. Ρ. 446. 

«391 ᾖ, 1 Ἠυβάρις] Φρα Βουβάρης, ῖ Οἱβάρης' 11: 
]ήἨπας, Ἔτεισες {αΙο νοσαῖ Βουρβώνηγ. 

14 Κλεώναι] Έταπτ οἳ ία ΟΊεοπα Ίπτετ Ατβος εἰ (ᾳ- 
τΙΠΙΗΠΟΠΙ, 

Φ. 905 ᾖ, 14 Πόνυ] Ῥυτο τδέῖε {Ε Ἠαῦετε. γαα ἴα- 
τηδΏ σπα σοάῖσε ΔισΠ. Ἱερῖε πόρο. ΔΙ «ὥρον. 

α8 Καταῤῥήκτης] ἹΜα]τα 4ε που ἀῆρηται βαμπα [ης αἆ 
Ρμἡμη. πο. | μ 

94 Πύθιο ὁ "Απυος] Οπιπ]ήο /6οπἵεππεπᾶα εδῖ 1εζτο 

πηατο]ηα]]ς. 1,οέηπ Ίνς αἀδηοῖι Βυ[αμς αά Ἡ. 

Ἰλιάδος, ΏοὮ ἔπιεη {πε 
Ρ. 503 ᾖ. 9 Τεωπέδων] Οοά. ΑΤΕΙ. Φεωπεδίων (ΥΕ γεω- 

πέδων) ὠρκέων ἐφὶ ος. - 
Λ4 Καλλὠτηβον] 0ο. ΑΕΠ. Καλλάτινπ. Ῥοτίε Κολ" 

λατίαν. Ίναπι ῥίερ]ιαπης ἴπ Κόλλατις ΠαὈεῖ καλατίο. 

Ίάσπι «ππιοπ ίς Ἱερίς[ο νΙάείΙσ Καᾳλλάτηβος. 
48 Χρυσέῳ] Τζεῖζεν πά Ἱωεορβτοπεπι υἱάεῖησ Πΐς Ι6- 

Ρὶςίε ἐχρύσωσεν. ο ΝΑ 

Ῥ. 504 1. ο τὴν καὶ ὕδωρ] Νἱάε Ῥεϊδ[οπῇ εομεζλπεα 
46 γε Ίο Βεγῇβεο» 1. 1Η. ον 

Ἴδψτα Μούτω] Οσο. Α.᾽Αβύδου. Ψἱάο Επιεπ. 559:1.96. 
Τ σεινέως] Οοᾶ. Ατοᾗ. Τεξίις διγέας. 

, ο "Ονυξη 6ο. ΑΕΠ. ὄνοισι- Ἠος ταόταπ, 

Ῥ, 906 /. ο7 Τῇ ψυχῇ-] 5ο Ιεβῖε οοᾶεκ ΑΙΕΊἩ. ΏοὮ 

οὐ Να] οὐ) Ατ6Ἡ. εἴ ῬίερΠαπης Νησ. «Αππαηις 

δ]απι Νησαῖώι ἵπποι 5εΠΕΤΕ ππμζαἴΟ. ου]άας Λεσάτος, 

«νυ]σατος Ἠθσος {εαµεΠς {οηοίς Νισαῖοι, γιάε {πρία 
3201. - : 

2) 408 147 Ον συ.] 0ο. ΛΙ61. οἵρνπερ, 

9 Μεμνεώμεβα | Όοά. Αγεὶν 
9 | 

' ὡς. οα. 9 ον ο 

Ῥ ὥ μα απο ΑΕΠ. δεῖ κοµίζεσθαι. ους 

ἱοζ το γαἷ] ρ]ασιΙε» 1 αἳ Ίσοο οὕκων δή τοι λι. εἴ 

1, σο. ὅδον ἂν προβαίνης ἕκατέρὼ. αλ 

ΑΔ. θά (2 4ο Μεταβάλλωσι τῶν] 0οἆἀ, ΔΙΟΗ. -----"λωσι 

φνώμας ἔχουσι, τῶν σύ τε. γαἰ]α νιάεττ Ἱαρίρίε αΠ]- 

; Ῥῆις εράτευμα μέγΙςον. ας 

λὶ 4οἳ Ἱ τα Ἐντετωμένως] 0ος. ΔΙοΙι. ἐντετασμενῶς. 

ς Η1εΗΐ6. - 
-Ἱ Διοχρῆναί| 0οἆ. ΔΙΕΠ. διρῖνα, τα Να] 

Ἆο Πέλαγος] Ὀτεταιε Ἱερῖε, πε πῖσαπι ἨΌίαυ΄ΤΠΙΟΣ 
Ὅ Να]α σοάίσεπι ες μπο ποβτηπι οὐίεινεβ 6οηςοῖ” 
-"ὀδημαπι, - α 

2. 409 ᾖ, τς Πλήθος, ἐβ».] 0οὰ, Αιοῑιι ἐφώνη ἐβὸ. δα 
πυπιοτο πἰππίαπα αυπαπεάπα.ναῖαπε Απάζοτεςι «Π8114- 

ον ο σος δα 
. Ἱορος ἵπ να Τ2πἱσεᾖς ΠΗΠΠΙΙ5. 1οσται 

Ῥηαλβρμαίδοι Ώο Ίπας εκρεαἰτίοπε {οηρ[ετυπῖ Ἠο- 

ο απι Γοππροσα σε]εῦὈτες απάχογες ουπη 11 Τηπη 
σπα- 

πο Τπιρίασθηςς» ΡΠΨΠΙςΠΗΒ. ασισης» αισπι {6- 

οαπερατασ» Αογ]ας ἵπ Ῥετῇς, Οπής ΡαΠΑΙΗ5: 

απ οἵηπποῦ βεηίοδ» Τε[ε Ιο[ερ]ιο» τεζεπ{[α(ί, . 

Ῥ. Λο. /. 9 η 0οἆ, ΑιςἨ. εἰ αἰ]αΑναφάνης. 

ό Ἀσεσάκαπο] Οοά. Απο. ἐτετάχωτο.. ΝΙάε ρ. 495. Ἱ. 

οῦ. 4ο6. να 1.4. δν 

38 ᾽Αξζόνης] 6οἆ. Α16]. ᾽Αρτάνης ὃ "Δργαίω. Μαρπα οδε 
{π Ἠϊς ἀποίσις Ποια ΨαΠΙΕίᾷΡ. υσφάαπαι Βηχῖε 

ο {ο ηγ]ας. πες {αά αρίε » 4 τεηπίπαΠοπεπα {ρεέϊτςς. 

Φ. ᾗο5 ᾖ, 6 Πολίτοα] Βιθαλίας αά Ἄωπο Ίοσυμη το 

{ροχῖτ, πι τόξον παλίντονον ΕΧΡΟΠΕΤΕΙ πυκλοτερὲρ» Τὸ 

ἐπὶ θώτερο µέρή κλινόµενον. .. 

κ πρ) σσ. Ατεῃ. ἴσαν, υϊ γα]]α.. ο 

.. Λοό 1. 6 Φρύγας] Όοποῦ" ΔΝαγαΠίοπε Ἱν 

1ο Νεβρῶν] 09ο. Ατολ. ΠΟΠ νευρῶν' [ποῖας ἱαρεῦς. 

οὔ. Λυκοεργέας] Δίπεπαιδ, ἐν Λυκίῳ εἰργασμένους' οἡ 
ον ἃτ. 

91 Καβηλέερ Οοἆ. ΔΙΟἩ. Καμηλέες ----- Λασιο. 
4} Μιλύω] Όε Πἱ5 1η τ. ἀῑκίες εοβάδῃα ετ ΒΟΙΥΠΙΟ5 [α- 

οἵε, Ἠϊπο Ιο{ερμΗς οἶνες {105 εδίε νυ]τ, α1ῑος ΟΠ 
α]ας οπωηεταΓαἲ {η Ίος εχει, αἳ αϊοιης 11 ρίο 
σα]εῖς ἵππων δαρτὼ πρόσωπα, Ἠετοάοτι διφόέρας. Ν. 

-Ῥ. 4ο5.1. 90. Οοᾷ. ΑΙΕΠ. Ἠΐο ἸΜωύδω ο 
. Ῥλοί ). ο Τρωτατα/χμής] 0σά, ΑτεΠ. αῖ ππαγρο. οἳ 

/ 

Ῥν αιμα Τριτανταἰχ ήν. : 
58, Ἄλδυμέωρ ὁοᾶ. ΔΙΟἨ., Μωσσίσής, εἲ Τέργης. Ν. Ῥ. 

ΔΙ8. Ἱ 
94. Θανώτι Ἰασθείς 0οά. Ατε]. ιωθείς. Ῥ]ασεῖ μιωθείς. 

ο. αοῦ ἡ ὄ τη Ῥοήμ5 Ζειρῆσι Μαβιμίς. Ηί {"ργα 

48 Ἑπτὸ καὶ διακ.] Νυπιστυπα πανίυπι νατίαπε ΤαΠηῦ», 
:. 12οΐ26ς» Ἠαιοάστιπι {οφ μίεις Ὠϊοάοσιδ.., | 
Φ. 499 /. 6 Αἰγύπτου πῶν] Ιοίερμᾶς αάάμεῖς ΡΠΠΙΟ 6911” 

πα ΑΡΙΟΠΘΙΗ, 
οό ο Ἠπαιλμήας ηϊς Ἱερὶτ ὀμοβαῖοι». 
1 Ποαμφύλιοι]. οσο, Αιζ, | 

ρείου ἐὼν ἀπ ὦμφ. ἀδελφεών. | 
Λ4. Πόπην ] 09ἆ. ΔΙΟΠ, Μόπην, εἲ Μέρβαλος, 6αἳ 'Ωρύ- 

μέδωτος, Εἳ Τόργος. εἳ Τιμωνᾶς. ΊΝΙα]]επι Ἠϊς ρτο 
᾽Αρίδιος, ἱερατε ᾿Αράδιος' εθῖ ΕΠΙΠΙ” Δραδος Ἱπίη]α Ῥμα- 
η]οΙα. | 

48. πύφρης] 0σοά. ΑτοἩ. Πιρῃσσὸς ὁ Σελ». Ἐπῖε Ῥϊριθα 
αἩμς 4 Ἀοο.  ἨΜίάε ἐτ ρ. 98ο. θοπρίης Τρτειαςο 
εἰ Π/γρητὺς. Ν. Ψος{. ὰε Ῥοΐτ. «ὖ. ο τμ 

Ῥ. τί ᾖ. 9 Δυγδάμιος] Ώε Ὥαε νἱάε Ῥιοιεπιαάπι Πε- 
Ῥ]αίΠοπεπι 1. ΥΠ, 

19 Καλυδνίων] ετίδε Καλυνδέων, Τῖ Ῥαβ, 41ο. 14 εἴ 
Φτερηαπής. «Μος Ὁτ ἵῃ τηατρίπε», εοᾷεκ Ατο. Εὖ- 

ε δοξοτώταθ.: 
δ. 410 {. 13 Σύντροφος] δο πο τεᾶε νατήε Ψαῖ]α. 

Μα]εια. Βσυβεγ]αν φαἱζεηι (γαεῖς [21ῤεΥ 1101 {μαί- 
6έΠά9 ὉΙγ1Η5 21671 Αα εὐ μία: Παμο [αρζητία εἰ {ὲ- 
ϱ 12ης β]ής επεθ)η 2. τά, δν 

ο. Δουλοσύνην] Ῥαθίηο 304. Ἱ. ο. Ψῇν καὶ ὕδωρ ρεϊεῦαῖ. 
ΑπζοιεΙες αἲτ 1ά {ετνίτατεπι ἀεποίατα, Πππεταβ 
νοσαϊῖ σύμβολα δουλείας. 1ρ58 ἈείΧχεδ. δούλιον ζόγου. ᾿ 
Ἠοπ]6τι]ς δούλιον ἥμαρ. 

41 Ἐ]πέ µοι, σύ] πιο οὐ Φῇς. . 1τα εἲ Ψαῑα, εἰ {επίση- 
πα Ῥροβμ]αῖ, 

50 Δίόιμαί] Ρο/7ο, οο{6ἱο, Ῥτο ἀντάξιον οοᾶεχ Ατοζις 
δίκαιον ετ Ῥυτο Πο {οπρβείε. Ποτοάοτήτα, αφ ηοπίαπα 
εξ αΏβί Πο {οπρβε: τς δίκοιός ἐσι Φέρεσύαι τοὔνορα' εἲ 
ὑμεῖς δ/κοιοί ἐσε ὠμυνέοντες Ἰένοι. «Ίτσημπη εκ! Ό0ς {γι 
Ἡήρροσταϊ! δίκαιος, ὅμοιοο, εὔλογος, ἴδοο. «ΕΗε[οδίης. 
 Νάς Ρ. 455. Ἱ. 91. πι πρ οως ἕσ, 

δΡ. το ᾖ. 1 ΕἙότων πόντε] 6οἆ. ΑιίσΠ. ἐδντων" ἐκείνων. 
Ίνα Ψαἴία. ν μα ρα 

Ῥ. {14 ᾖ. ο, Μεγαδέσεω] 0ο. ΔΙΕΠ, Μεγαλόσεω. 
409 Μεγαβύζου] 6οᾶς ΑίΙ6Π. νο} | 
Β. 415 /. 37 Ἑ]ρημήνην, δεύτερα] 0ο. ΔΙΕΠ. φώρην ὃ. 
5. 416 |. 9 Ἐννέα ὃδο] Απιρηϊρο[ῖς. | 
90 Ξέρξηε] Ρίο Πέρσης. Οοᾶ, Ατοζι. ον 
38 ᾽Ακούὼν δη φενόμενο] Δάάῑι 0ο. ΑίΕΠ. 
409 ἘἜς πῶν κακοῦ] Δίπεησις Πῖς Ἱερίε πᾶν καοῦ, 
Ε. 417 ᾖ. 15 Σιτεύεσκον] Ο9οἆ. ΑΙΟΠ. Οιυοᾷ εδι 1οπῖ- 

6Η1Η, 
Ῥ. 418 /. 9 Τρωταταίχμηε] Ειβαϊήας ρτῖής Ρ. 8ο. 1. 
«8. Ἱεριε Τριτονταίχμης. : ΝΙάΕ εἲ ραρίπαπι 407. Ῥτο 
Σέργιο «οᾷεαχ ΔΕΠ. Ἠϊο Ἠαδεῖ, Τέρτις, 1Οὶ Έέρρης. 
Ίοχ Σµερδοµένεα. 

16 Πίδωρος] 094. Ατο. Πέλωρος. τα στ ιερ]απίίθι 
Ἐπιεπάα Οτιε]μπαν τι κ ο ικς ο μᾶ 

Ῥ, 10. ]. ο Χείδωρον] ῬίοΙεπαθθο ᾿Εφείδωρος. Τα {α1Ρῖ» 
«αιπαρυΦ Αροζοσηώ οσα μμ -ὴ- 
Ῥ. 491 {. 44 Σπερίης] θηϊάας, Σσέρχις Ὁς εἲ εοἶες 
:. Έτοηι. Ρρ8ρ. ροκ]. ο ιο 
Ῥ. 492 {. 48 "ως εἶλεν] 0ο. ΑτοΠ. ὃρ εἶχεν ὠλίκαςι 
-1οσςς εει ἀεριαναϊκαπας, ο 
ΜΒ. 423 ᾖ. { Σιτάλκεω] Ώε Βίίαϊοε ᾿Γημογάϊάες νΙάείι. 

ἀὐδ. Έτο Τύρεω {οτίρο Τήρεω. Ὑἱᾶς Ῥ. 9/7. 
ὃ ᾿Αρισέας] ΤΠΗΟΨΦΙ4Ι ᾿Αρισεὺ. Ὑἱάε απο τε αριιᾶ 

εἶπα, Ἠ0το ο, | 
95 Οἱ ᾽Αθηνατι] 6οἆ. ΑΙΕΙ. εὐπι Ψα]ῑα, ἔ. 
93 Προδόντες]| «ο. Ατοζ προδοθέντεο. 
46 Σωτῆρας | Ηετοβοιιίς, αυπῇ ερίει ΑποπίοήΠαπα ἨΤ 

{οτίους, Ἡρεπιει «ος Ιαήάατ.. Ὠϊψ]]ας αριά Ῥϊηται- 
ευη {οηδίε, οῦ εαπαταπα, παμ]το αὐτο ἀοπαξπα αΏ 
Απιοπίσπβδις. νο ο ως 

5. 494 ᾖ. 39 Συριηφενές] 0ο. ΑΤΕΙ, ᾿Ασηινενὲς» ααοά 
«Ρύτο εδίε σ]οίεπια. ΟτασυΊαπα Ίος εκιαί αρυἀ ΕΒ1{6- 

ο μπι Ργάλ. Ν. Ῥιμάατή 1π᾿ Αγεῖλεν, ΕζείζεΠι οδίᾖι τς. 
98 Ἱκετηρίην] Οοἆ. ΑΙοΠ. ἱκετηρίωο. ὉὈἳ Ψαἰῑα, 
47 .Οὐ δύναται Παλλάς] ασε» αριά Απίβοι, 268, 0, 

τ. ΟΙ, Αἰεχαπάτίπαπη, Ειμοδίυα, αἳ θι]άαπα. 
Έ, ώς 2. 19 ̓ Απήισαν] Εϊο ἁπαλλάσσωτο, Ο09ᾷ. Αιςΐιι 

εἴ Έτοη. ον. 
43 Ἔπος] Οοἀ. ΑΙζΠ. εἰΕ{οπ. ος Ψαἱαπκω. 
Ε. 497 |. τό Ἔς ὄψι] Ναιται Ῥοΐϊψαπις να. - - 
43 ᾿Αδικέουσί] Ναιται Ῥοϊγαπιβνη.- ο 
Β. 496 ᾖ. 17 Σαώσει] 004. ΑτοἩ. φυλάξεί- Εχίαί Ο: 

τασυ]ήπ1 αρυά Ε{ερίαπι Ργάρ. νο ρα, 
Φ. 9ο /. τι Ἡμέας εἰκός] 094. ΄Άτο]. οἶκές' τεεῖε» ΠΙΟΣ 

ἔξω, υἱ ἵπ οτα. . ιών να | 
' Ἔ / 1 ο ΑτοΠ. Ἔπ εν ο. ἴ πο 

15 Αριώμσή ἵς Ἱς οκροµάοιάή» πημ]αις οὓς Ῥ]μια. 
6Π15. : ὃν ον ας / 

Ῥ. λατ / ο” Απαρεότωτον] Φοηϊρη οΠ]πεςώχαρπώτατον, 
41 Αμ] Ὄεεοε καὶ ̓ Αθηναῖο; Ὡτ τε[τατηχ οοὖες 

. Έτο. Ἐν κ . 4 φ΄ 

ον το ̓Αρέσκεσθὰι] 004. ο. ἀρχκέεσύαι. 
46 Διρκοσμῆσαι) Πητε]Η1ρῖι Μεπείεα 1Ώ {οηιεγί Οµ4: 

ρ. ο { τ 0ο. Αγοΐι, Ἔπιέντες” ο νο 
Ῥ, 35 1. 3 ᾽Αμίλκαν] Ὠϊοβοσίς ᾽Αμίλκωνα, Ῥο]γαπιας 

Ὁ πμιλκῶνα Ννοσαὲ, πΠβίε, εταῖ Πε Ηἰηι]οα 1μηίος. 

| 93 Εὶ 

785 - 

Φ 



786 

ο5 Ἔφεβμάσσοτο ] Ίτ οἳ Βτατοβς ο Ιορς, 

ἄ8 Νο τ' 

93 Εἰκόν κρεωμένων] Απ {οἵτε εἰκότι. ΝἱᾷΕ Ρ.54190- 1. 9. 
9)” Ἐν τῇ Σικελία] Ὠείυπτ οοἀϊσῖ Ατεᾖ. ᾿ 
34- Φούικες λέγουσι] Ιπτε]Ηρῖε Ρμαπῖσιιπι ΑΠΠΑΙΕΡ2 41109. 

ουπι αθῖ, τηπῃ ραρῖπα ο εἵ 9. ]αυάαῖ. 
Ἠ. 496 7 ο Ξέρξην] Νοη Πέρσην οοᾶεκ ΑΙΟΜ. πε ρημς, 

Ώςο Απηόησις οχίτα νὶάς {)ΙοᾷοτΗπῃ. 
35 Μηνύων] 0ο. «ΑΕΠ. µηγίων. ΟΤετεπ{ες ΠΟΠ {1Πἳ τη 

ἸΜΙποίς πιοτίαπα» {εὰ Μεπε]αί Ιπ]ητίας υ] εἰ {1πΐ, 
ΕΣ. 497 Ἱ. ση Αντ. τούτου] Οοά. ΑτεἩ,. 
35 Ἐλ Κρήτης] Οπιπίπο Ἡτ Ναἰ]α εἴ οοἀεχ ΑτΝ. Τροαίής. 
96 Φρονεουσέων] Οοἆ. Α1ςΠ. 
49 Ἐσ] Ὀεεςι. τεέϊς. 
ὁ. 44ο ᾱ 4 ᾽Αγέμοισε] Νιὰε Πε[γομίηπι { ἴπ. ο ρμᾶ, 

ε{ Πετοδοίπι Ρ. 443. ; 
90 ᾽Ασωνίδης] 6ο. Ατεζι ᾽Ασωνίδήςι : 
44. Φόρμος] ο. Ατομ. 
441 ο Διὼ πυρσῶν] Οοἆ. Ατοᾗ. 

7 "Ἐπέλωσων] ςοἆ. ΑτςΠ. εἰ Έτοη. ἐπεσάλησαν. 
19 Ἐκποδών] ΝΙοΧ ἐπέπλεύν. Ώτο παρόντες νίαετυς γα]- 
1 Ἱερ]ςίε σπαρέντες. 

ᾱ, 449 /. 1ο Δισμύροι] σοά. ΔΙΕΊ. σρισμύριοι» 
10 Καὶ τέσσαρες] (οὰ. ΑτοΠ. πέντε. Νο ταύτήσι 4” 
. λὰς “καὶ ἑκατοντᾶδες Ἂ. καὶ δέκα. 
909 Οὕτω πεντηκοσίας] δια οοᾷοχ ΔΙΟΠ. ὡς συμβαίνευ φ{- 
“νεσθρι πεάντα τὸν «ραωτὸν µυρ. πεντηκ. καὶ τριάκοντα καὶ 
{.------ ο’γορῶν τὸν ήναγεν, ἁο. 

448 4. 7 Αἱ μὲν δὴ πρ.] 694. Δτοῖι εἳ Ειβαίη», 
πῤὸς τὴν ον. 

11 Ἔς Π.] Ἱκρε ἑ ἐε πώτον. Ίνα θυΐζας. Πα βαιμίας ει 
.6σἆ. Ατοζ, καὶ ἐπὶ ὀμτὼ σέας. Φι]ᾳᾳ5 οοΠ ΟΠΊΠΕΡ 
«ΝΠΘΕὉΠΙΠΙΕΤΗΠΙ 3 πεντήκοντό. ο] 

- ο 9 

ΤΟΠ. ἐξεράσσοντο" πια]ς. 
ας Εὐρώπης] Οοἆ. Ατοι. αἲ Ψαἱία. η 

4λ4. ὁ 1 ρτήεω] Ρἱατατο]Ης Κρησίνεω. 
9 Ταροντώος] Ῥ]ητατεβας οοπῖτα ἨΠειοά. σο οχρ]ίσαξ, 
15 Ἔντομα] ΞεμοΙαβες Αροϊιοπϊ 1. τ. εχροπήϊ τὰ σφά- 

για. Ἱκεσηττε αἆ Ῥ. 416. πβ] σφάζοντες Ἱ; ἵππους λευ- 
κοὺς Μάγοι. ΊΝΙΠ τῷ ἔντομα Ἱπτε]σαι τὸ ὤορκα. 1δία 
ΕΠΊπῃ τοῖς ψερτέροια Ἱπαόζαδαμε, - ᾿ 

91 Πηλῆος, εἴη τε] 094. ΑΙςΠ. καὶ ὡς εἴη. 
ού Πρῶτος] 6οά. Ατο. μ 
86 πρωτο κὔμαι] φησιν: ἐθόρκσον δα μεγακήτεα. 

πόντονε Ι 

Ῥ. 445 / 9ο ο ωλις] ορᾳ, Ατοῖν, ἝΆβδωλις η 
97 ̓ Ονόχωνος] Ν. ϱ. 999. 1.7. Ττειζεν ᾿Ονόχων {οηρῖε, 
α-. 446 ἡ 5 Ἐσελύώτες] 0οἆ. ΔΙΟΝ. ΡίΟ ἐσέλλοντο. 
δις 448 4 1 Θ/βαίών ] Ώε Ίος Ἴοσο πια ἁπριταί 

Ῥ]υτατο]]ς Ι. εοπίτα Ηετοάοίηπι, 1. οι 0σά, Ατε],. 
-"Δορύσσου: Εξ εἴ πΙαΙρο. 
δ, 45ο ᾖ. 18 Ἡραχυτέροισι Ἱ 0οά. Έτσι, μάκροτ. 18 
γαία, (οἆ. Α{οζι μἰκροτέροισι, 
. 459 - 6 Κλέος Θα Αλ ιο να Ῥ]υαομς, 

ἸΚολῶνόν 1 Ἐ]ηταγέμο Ῥτο ποπαίπα ρχορτῖο 
. {ηπαὶ, Ἱ. επ ή, ς "ν ων 

ϱ4Λλϕεός] Ἑλαπίις Ἱερῖε λάφεςς χα 
97 Θαφθεῖσι] Ρίο ταφεῖσι. δι αμίάεπα. ελ (ρά 
ο ρἰασιΙὲ ἨΗΟΠεΤΟ, "Βηηριάϊν ἐτ αμ15, Νἱάε Ἠ- 
ατβΊηπῃ αἆ Ἑ., Ικάος. 44 πρώτῳ μὲν σρεφόέντι» 

56 Πειθόμένοι νομίωοις] ραηρο, . Οἶσοτο, Σ 
1ο» Εἱοίῥες αγές, Π68 {6 δὶς οἱ] [ο αοβη]έςο 
:4 11 ομῶ ἐς ῥαμχίω [ερίδι οὐ ήν. 

"Ῥίοδοτης αΠπά θἰπιοπῖζ]ς ερίρταπηπα εαι, 
ἆ. δό ᾖ, 4ο Λἐοντιάδης] Ἱνεραξ. ΡΙΗΩΤΕΠΗ8 ευπα {ς- 

{ε ἀήσεπι, {εᾷ Αποχαπάτιι . 
αμ 457 ᾖ. 99 ασ Οσάς: Απεῇ, Λακθαίμονι 
ἴω ει Ειαμήας Ἱορῖς, 

91 Ῥάδιλεὺς γενόμε] Οοὰ. ΔΙςΠ. βασιλεὺς τούτων 26. 
35 ακομα φ.].Οοά. ΑίοἩ. 
8. ᾖδὃ | ο7 ΄Ἐπιλέγεσόωι] Οοἆ, Αιο]ι. ὀπλῤημσίαι, 
Τ. 459 { 99 "Εδυζε] 09. ΑτοῃΠ. ἐδόκεε. Ἰ 
3ο Ἐπίτηξε τὸν κηρόν]. Ψιάε Ψοσβιπι αά ΤΠ. 
33 ᾿Ἐτὶ δὲ καὶ ἀπίκετο] Οοἆ, Ατοζιι 
37 ΤΟΡΦ] γιᾷε Ρ. 993, 305. Μεπαϊηῖς Ῥλιανολιο 9 

ωμή ον. ἳ 
πα, Ὑπέθετο] 094, ΑτοἩ. : 
49 ἝΑλλοισε]. Όεεςι 0904, Ατομ. σας ος νωα . 

ΑΌ ΗΙΕΚύΜ οοτΑνυΜ 

οἩ Ε.Ε. ου ο 8 

γη 3 
οτι] ρορῇς, Λ' 165 1. το Πόρο ν ρφόρον] Ίπτοιρτος Πής Ῥίαπε Πα]1α οἶμα- 

μι αν ἨΠυρφόρος {ποστὰος εντ; Δασειάοιρις {ο]ει 
Ῥ παν ας Ουπι νο]αηε Πσηϊβσμτε οἰαάεπι 
ΒΙΑΙΗΑΙΠΣ 8ΙΗΠΕ μηδὲ. πυρφόρον, . ὅξο, ἀθίπάς λόφ 

46ο 1. ο8 Ἐβδυμήκοντα] Ίαρος οες. Ἄοι. 
:461.. το Περὶ τῇ] Ἱιερε νῆς. Θωμά μπι δι 

ΕΑΑΖδ 3ὃ Μυςμὸν Ἴακκο 

ο0 Στωσιῶτωί| 09οᾶ. Ατοιι. . 

Όπλενας 

ψαῑῑα ψογῆε η λόχφ. Ὠϊοάστας ΦΙζμΗδ σε Πε ν 
τις, μηδὲ ἄγφελον., τὸ δὴ λεγόμενο, διώσωβνα ο ο, 

30 ᾽Αλλ' οὐ γάρ.] Οοάεχ Ετου. ὦλλ' οὕπω καιβὸς πάβ: 

«σψε. Πτα Ν αἱ]α. ο 

Ρ. τό 35 Παρακελευσάμενο] 094, Άτα, μα. 

ασάμενοι, Πῖ Να], ; 

Ῥ. 466 /. 50, Ὥσε ὠφίσασθαι] 09. Ας απι αν 

ἀπίςασθαι. Οιιοά Ρτοβυτῃ. 
45 Φομ1ρ6 Ἱσιιεὺς ΕΠΙ ε0ἀ. 

ρλαπο. ο ἡ- η, 
ος]. Ῥο]γαπις μας ϱ) οι ὃ 14. Ὀρυξάμενρ ο]. Ο1Υ η 

Απο]. Ριματο» ε α
 8: . 

. με ον 

48 Τωράνης] Ο0οἆ. Αα, ο ες ο η. 

{αργα 
ων, 

πν ατι 9 Πρωσία | Ἐ ΠεΙΟἩ οἱ ον Ἱμιμεισαν δη. 

πωΐώ, Ραιήππίαδν 19ἱ64ΟΤΙΡ. 

Ρ. 474 ἡ. 7 Τωμαομῆ ης ον 
το καὶ τριγκέσιρµι. Ν. Ρ8Ρ. 4 ολίυπι. αμ ὅ- | Ἅλάο Ἠο[γοδίωι 

, Πομα[ενα ΔΠ ρα, 

“4 Ἄυρςς, Ρ. 142. 
Ρ. 48 ο 45 Ἑπτά]. νά π

ο ος ως 

ασποίοστα; ' ΝΙάΕ εἶμς σσσώβΗ πι ο 
{. θρ . 47 Ἐὐεργέτοι] Ταἱἱ8 νὰ [ωρα ει . 

Νιατάοε]σιις. Βηκσήμεε.ν 
0. 496 1. τι Θεάσωσύαι] 9εᾷ τε) ον 

ο τπος αἀετα. εἰ Ώταςο Πρωί. οπιμία απ) 
κκ. ῥιοίρίσοτα ,να]αῖε» 15 Ἅνο, 
10). Ηερθαβ]ο, 

4ὃ Ἐπίόημον τῆς νηός] θυσά ετας Ἡν 
τα ΟΥρηυ8” αυτης» 

ΠΑΝΙ, παράσηµον 1Ώ ΡΗΡΡΙ. 
αν οὐ ἡ 

ἴ 4ὺ 7 1. 37 Πᾶν αἰτιώμνρο]. 6 δα Ἡ 
τιώ απ υτ Ψαἶ]α. 1 σε { 

/ ᾽Αδείμαντον 
Ἠσοδοιώ να σε] ήπης θὰ 
εἰ Οἱ” Ο2γ/0/0Η5. ζκ. 

Ῥ. 406 /. ο5 Γ ρώσους ο ν Ἡ.] Ο0ά ή 
τρίους". η Ὃ μα ο Νάάθ Βλ αν 
ρα Σιρίφιος ἀῑείτμϊ, 
9. δοο ᾖ. 4. Αφ ς σας ώμος 
άσπι κατωµαργέων.. 4ε ἂς Ῥλήαχς αλ 

17 Στρατοῦ ὄν.] (οἆ, Αρ, ος 
{1671 [2 εἰωσογαέ» ὄτος 

Ῥ. οι ᾖ, 37 Προς] Γοά. 
ο ρας τῇ τη Ἡνησίλεώ] Ὁ 

4 Ῥαμἱαηίαπα 40η. 
-:{6ὰ Ίπ Πὶ6 τεσσπ{επά1δ ῥαιιςί σΟΠΝΕ ον 
Ὅπα νο οτάΊπεπι ᾖρεότες. ΄Ἡ. - 

ἀντὸ η] τοπία 

λαδε μυςα) εἳ μίας! αἳ. ος 

2. 5ο /. 3 Παντακῇ μή χρήσόμειον , 
αὐήφηε 1ΕΥΡΑΥΗΗ οσο εὐΗ/ 8’ πλ | 

τά Ἔς ᾽Λμϕιάρεω] Ότι πε μαο τν 

απ Απιρηιαταϊ σάς. 18 11. Ἰ ο νι 

πό, Β]μµιατεμς οεοπια Πεῖ ο 

Τ. 5οἡ {, 3ο Ὡς δὲ ἤκουσε] Ορ419 

ο οἵα αρποίουηῖ. 

47 Σὺν νόφμ] ώρας οὂς .» 

ο ον ὄ ο 

Τι, 56ο5 ). 18. ᾿Αραϊὸς 
τσπωὰ ΑΡ τς τος ος 

σεν 

35 Παρεοῦσων] 6ο σον 

τν . Ε1οΠ. ΜΟΧ. αφρό νς ρν 

ρ. ορ |, 97 Αμα] ϐ 
Φ Τοῖσμ ἐργαζομένοιση), 
αν / 5 Ἐονσαν] 

Α Ῥ. Ἡ τ Ί 8. σλ η ο ο 

Ἡ. Ε. .. ο. ρ. .. ας 
μα 

ο, οοά. ᾱ της { Ἠο- Ῥρο ͵  « Στασι ο μις η σ 

ή οἵδ2 69. 
αρ λος ἩρίπιοΠο» βνο αρ  δδ η | 
Ὅπιοσης απίεας» "Τωδ) ἔν μὲν ΦΙΛ ελ ” μή 

απ ϱ νὰ ο7 Καὶ τὸ μὸὺν ἡμέτ ερ] Ο0ά. 
οὕτως ὠκίβδηλον νέµεται». λ 

38 Μηνύουσε] Οσά. Ατοἲι 

Ἆι Ἐκδεκώμεία] Οσα. Ατοᾗ. ν ο. 

{ο Ἐπιτηδέκατον] Οοἡ. ΑΙ οᾖ. αἱ σα εμέ ο ̓ 

8. ιο 19. Χίλευς] ΡιυλτοΏὰ . ο οσά. 

αᾱ ἹἙπτὼ περὶ ὅκαςον] Ώείαπι η η ο 

οι Έτοῃ. πες Πὶο ΙοζμΠα ον να μὲ "ηΐς 1 οι . 

τεουτυήε. Ῥ]μζατομης ΤΑΠΙςΗ κ νο. την ρα 

δε 519 9 Ἐείνοῦς] οποιο ή η ἠυτο Ἡν 

Ῥ. σ1ῇ { 94 ᾽Ατταγῖνο ὁ 19 

- 

Ὠιοάοτις Ιπάϊσσπα πμης ο νο 

μα πω ος. μασ ο ως 

κα 

.. 



' ρηαραΏῦῖ, 

δρ Ἡν ορ 
Ὁμ[αυδοπις ποῖαε 1π ΝΤΕ. ορ(αΑτταμνος. Ν1άε Ἱπίτα 
541. Ρ]Η1ΑΙΟΠΟ ᾽Απανῖνος, Π8Ι6. μδο. 

Ῥ. διό Ἰ, ο Μακίσιν] 0ο. ΔπεΙ, Μακίσιοω. τα εἰ 
ππαϊσο, Ρτοραδί]ος οδί Ἠσο Ιεζίο» αρίε Έπείζεν, 
οὐ] ἀῑσίταν ἹΜασίσριος. : 

Φ, ϱ17 ᾖ, οο Ὀφθαλμόν] Οοἆ. Αταἰ. ὄμφαλον, {1Ρί- 
μη. Ἐοᾶο. Γποτακ τεροπεβαίαχ Ατπεπίς» ἴπ ΜΙ- 
πεινα Ῥο]αάῖς τεππρ]ο.. βαη[αμίας. 

90 ᾽λλλὸ πάντας] Ώθεςι ἅμα ἱαρρ]ει οοὐεα Ατεή. 
43 Κείροντες] ἹΜοτεπι πα]εῖ5 τε(Ππιοπ]15 11 ἴτας Βτὶς- 

{οπῖμς, Ἰξαπο Ίσα {10ε5ίε νἰἀειιτ» ἄψυχοα ὀψύχοις. 
γ]άς Πεβγοβῖυτα ἵπ αἱμωκουρίαι. 

Φ, 518 /. 19 Ταργαφίην] Οοά. ΔΤΟΠ. Ταρσαρίην. 
99 Πολλές ὠθισμός | (ο. Ατοῦ. : ο. 
41 Ἐπὶ διακειµένοισ] Ππτειρτες ποἩ σερί {εητεπΏσῖη. 

γ/εττθ, 6 2ο. ἐν οοη/έη/η. Τὼ διακείµέενω ΤαΠτ 
ὡρισμέναι συμφωνία!» συνθεσίαι, ὁμολογίαι» Ἡῖ Ὠ]οάο- 
της Ἰοαιτατ. Π]αά ποῖα» Πειοδοῖυπη ἑκατὸν ἔτεν» 
ὮῬ]οάοτΗπα πεντήκοντὰ ΡΟΠΕΙΘ. 

0. 519 ᾖ, 49 Τὰς ὠποθήκας) πο ἀε]ε; πεαθ ΕΠΙΠΙ 
ασπο/οΙε οοάεχ Δτε]. πες Να]]α. πες Π]αΓσο. 

44 Τρωικοῖσι πὀοισι] ΝΙΡΙΗΗ5, Ίγοἰαζηε Ιαῇογεν..0οἳ. 
ΑΙςΠ. Πἱο ἠρωικοῖσι. 

Ῥ. σο6 /. οό ᾽Αλλὸ τὸ μέν] 0οἆ. ΔΙΕΙ. τά δε μέν. 
«41 Πρελήλατο] 0ο. ΛΙΟΠ. προσελήλατο. 
Ῥ, 597 ᾖ. 1ο Ἐθέλοιμι] Ῥυτο Ίτα ΤοΗρβΒα  Ηετοάο- 

τὖπις ἨαΡεῖ ΓΙπση οοάεχ ΑτοΠ. παμά πια] ἕλοιμοι. 

16 ωταῤῥώδηκε]. Εεέηας, "14 ποπιαπὶ ΠοηΠἱςτη]» κά- 

υφαῤῥωδήκεε,  ΊΙοχ ΡΙΟ συνάχύητε 1ά61ῃ ζος. ΑΤΟΠ. 

συλλένητε. Έδι αμἴΕΠΙ λιπαρεῖν αποά {εημῖεαχ λίαν 

παρεῖνᾶ{ τίσι», 
4 ᾽Αθηνα[ούς] Νιάς ήε οπΊπες {ομρίοτες ἵπ Αιπεπίεϊ-. 

αυτη. Ἰαμά6ς σου(ρίτεπε. ''Ῥ]αατεβς ἀπηυίξ Ηείοάο- 

πα ργεβίο αἆ ησο Βηρεπᾶα αἀάπέχαπι ΕμΙδί6, ὃν 
Ὅ. 508 Ἱ. 19 Ἐκπαγλευμένων] Όοὰ, ΑΙΕΗ, ἐκπλαγεομέ- 
ογῶν. απο {ορᾶοπεπι ρτῶ[ετο» αμοπίαΤη πυ]Π9 ἢ- 

ἵν 119 1η ]οσίν ας οι Ισ εαν ο Πν μή 
ο ΄Δρχομεν]. «οά. ΑΕΠ. ἄρξομεν» «β1έή49. 

«θ ος τα, ΑΤΕΙ. ὥπορο. τα Ναα. εἰ τε Ῥο- 

“οαπσίαςς παπι Ῥεηὸ οοπήη8, πε ρατίαπί, Πο Ρι- 

2,050 ᾖ. 9 Παρὸ τὸ δεξιό] Ο9ᾷ- ΑΙ61, εἳ Έξοι.. εἳ 
Ν)οΙ]α, παρὸ ΤΠανσονῃῃ ἐπὶ τὸ δεξιὸν κέρω. εζηδί]- 

Π]ς. λ. | ᾿ : πο . | 9 : « 

Ἱς Συμβολὴν ποιεύµενοί]. Διαυὶ Ἴοσμ5. Ροβη]ας ρατΏς!]- 
Ὅτ]απι περαπίεπα μή. υρρίεί εοᾷεχ. ΑΤΕΙ. εξ Υ4115.᾽ 

:Δ4 Ἡροον] Οοἆ. ΑΙΕΠ. εἲ Ψα1]α ἱρό. Ἠσο οπιπία 11- 
-'αρτομις 1η «441Ιᾷε {Ηρ]εσῖε, . νάνων 
Φ. 696. ή. 6 Πιτανητέων λόχου] Ἐπαι Πιτόνη αὐ]ἀαΠι δή- 

µος ουῖμς ππεππετυπῖ αιήαπίας, Ηε(γεβΙής». Τπι-. 
ἐγάϊῑάες, Ἡετοάοιις {πρτα» Ῥ. 191. Ἱ. 4Ο. Έχ Ίος 
Ῥορυ]ο τασπια ΑΠΠΟΠΙΡΜΕΤΕΙΗΠΙ {δη πσῦα τας» αι απ]- . 

ο άμα ης. ἠπα. Πιο οχ τὐνπιῖς πα ραθ. αρατία-- 

ποτίμή, Τάψππας πας. {εὰ τάγματα, 4ΗΞΤΙΟΣ ααυά 
. 

7858 Ειαυπε» υῖ Ιεσοτο οδί αρΏά ΡΕΠΟΠαΠΕΠΙ ΑΠΙΠΟΡΠα- 

ηὶς ἵπ «εβαγη. παρὰ Λακεδαιμονίοις ὑπῆρχον τέσσαρες 

λέχοι.. «ΑΠΙΠΟΡΠΩΠΕΡ 1ρ8ε 1Π 1/γα/α. τέσσαρες λό- 

«οι ὠνδρῶν μοίμων. ΑΙ ἵαππεπ 4 Ιπα με Ει1ς{ε νο- 

Ίππε, Ηε[γοβίας εί Ἡατροσταίοι οἴἴαπε ΑπΠοίε]επι 
-πῃπ ὃ. Ρ. αοαιοπίογωη. Ίαν επΙπιεΙαῖ» ΟΡΙΠΟΣ 
οχ Απποιοία, ῥοΠο]αίίος Ιπεάϊτας ἵπ γββταίαπι 

ἌἜδωλος, Σής, ᾽Αῤίμας, Πλόως, ἸΜεσσοάγης, Νε 18- 

Ας ἹΜεσσοάτηξ, ηῖ αριιά ΘιερΠαΠΗΤΠ.. ᾿Εδώλου Π]Ε- 

πηϊπῖε Ἠσ[γοβίης. α΄ τήρις τεβαμ]ς ΠΟΠ οοπίταῖ, 

Τ1πιογά1άςς αἰΠνπηαϊ {ερίσπι ΠΗΜίε: Ἰνοίαῖ ος Ίάεπι 

Θε]ιο]ϊλῆος αά [ωΓαἱάΗΗ ο ρίοάμέής ΄Τηογά1άΙ8 

ψοτοίς. Ν]άσο-α]ος α[απι πυππεταπ] ΡΟΠΕΙ6. ΊΝ6- 
σατ Ἰπίσίπι ΤΠησγα1άσς τ]απι Γηἱείε αρυά 1αοεάτς- 
ΠιοΠΙος Πιτανητῶν λόγον, ετ Ἠειοδοτιπι ου] ΝΕ ἴη- 
ρήτ. Έππα Γεαμήτατ Ηε[γελίας, αι ἴπΠεΠ ΕΏΔΠΙ Ἡ- 
Ῥμά. αΠαμετη ροδίαπι τεροτῖδίε νἱάείισ Πιτανήτηφ 
σρωτός. - αν 

δι 831 αι 19 Οπλῶ ᾖγε] Οσοι Α1ςΠ. λόχον ἦγε, τς- 

όἡςΣ οἵαῖ οΠΙΠΙ λοχαγός. σα. 

Ῥ, 699 ᾖ. 3 Τωρμένων, ἀποβλ.] «94, Ατε]ιι Ἱπτετροπίς 

αιρησῶνο 

δ. 549 /. 8ο ο ΕΙ Ορσαι: Ατεῇ. συνέχύρησε, ους. 

ο τί ιἱνκυή ΙΧ... 39 
40 ᾿Αειμνήσου] (οἆ. ΑτεΠ. Πῖς ορείπια ᾿Αριμνήσυυ. -ᾱ- 
πε αἀ(Πρυ]αίοτες Ἠαδρεῖι ῬἱΗτατεπηπα ος Ῥαυ/αηϊαπῃ, 

Φβ. 5956 ᾖ, 91 Τεῖχος, καὶ τὴν σκηνήν ] Νἱάε αὐῖά Πὶς 
Ἴροταραϊι {6 ἱπνεπτωταπι Ῥοΐψειατος Αιπεπίεπῇς, α. 
ριά Φε]οι. ΑΠΙΠΟΡΗαΠΙ6 Ρ. 933. 

2, σ9ό Ἰ. 96 ᾿Αείμνησον] Ιτα εἲ οοἀεα Ατεᾖ. πΆπα Ἠϊς 
ο ως αἰ]μς α.ῖ αὉ Ατπιπείιο ΒρατίάΠο. 4ε αιιὸ 
ᾳ Ρ. 595: 

5. 537 {. 93 Ἐκβόρεὲ ἄγκυραν ] ΡΙπίας εοᾷεακ ΑιςἨ, 
ἐπίσημον ὤγκυραν. 

οό Ἐύρυβώτην] Οοἆ, Ατοζ Εὐρυβιῶδην. 
96 Φαραφδάτης] Ρίο Ῥαμ{απίαδ» α]ΙτεΙ Φερενδᾷτης. Μιάξ 

ϱ. 405. εἲ 4ο7. Ηῖο αριά 34επγ]απι 1 Ῥετῇς «Οἵ- 
αηρῖε ἀῑεΙταΙ Φαραγδόκης. 

46 Λῦσα:] Ῥϊασεῖ εὔπι εοάῖςα ΑτοΠ. Ἱερετε ῥῦσατ. 
Ἑ. 53990 /. 41 Ταυσανίη} 11 οἶὰς ἨοΠΟΙεΙΙ Παυσῶνεια 

{εβυπι 1, Ραμ/αμίᾳς. | 
Ῥ. 549 {. 16 Μήδων] ΑίΠεΠσις Ἠμπς Ίοσῦη απ{στῖ» 

ράτ. Ἱιμεσιε αὐἴεπῃ μὲ οοᾷεχ ΑτεΠ. εἲ Ίπαίσο οἳ Να: 
Ια ἡφεμόνος. | 

41 "ΈἜθωπτον] 6οἆ. Δ. ἔθωφθεν. 1 εἰ Νας 
Ῥ, ση ᾖ. 3 Τῶν δὲ ἄλλων] σε νειρα οπΠε «οάεχ 
ΑΕΠ. {οά πο οιπί{τ Ῥ]ητατς 5. ἴπιο αξεῖὈε ἆθ 118 
αρθῖε οἵἶπι Ηετοάοῖο, 

6 Κοινά] Ἱ.ερε κεινὼ, Ὁάσμῶ, κευτάφια.. Τὰ Πὶς Ἱερῖτ. 
«ρΗΑΤΟΜΗΡ Τος 

μ18. δε σαι Ὅς 
Ρ..549 {, ΤΙ Ἡγησισράτου] 0ο. Ατοζι ἡόησίσρωτον.. 
96 Ποταμὸν ὃς] Όσο {απι: οροῦτῖε ποπαῖπε ἁμηχ]ςίθι 

Ψϊάο ιερΠαππα ἹΠ Λάκμω. Το 
Ῥ. 64, 49 Καλαμίσοισι] 0ο. ΔΕΠ. Λαμίσοισι. Ν. 1. 
Ώυ115. ἐν ὅροις Σαμίων Ἠϊο ποδῖς Ηάέοε,  -- ᾖ 

ας 645 ᾖ. 15 Ἱτισήν] ΡοΠΡΕΠΦΙΠΗ κτισύν᾿ Ε3 εδί {οΠ18 
οΠ1ςᾳ. ἳ 

2. 646 ᾖ. ὁ Οἱ Ξέρξεω] ΟπιπΙπο τς εοᾶεχ Δτο]ι, ὑπὸ 
Ξέρξεῳ. / σος 

λα Μηνός] Ὀουίει ἘΠαπαπι {π Υ. ΗΙΙ, Ἱ. ο. ζ4Ρ. δι 
Ῥ]υτατομήπα, (αμμίο Ῥ. 188. λὼ 

Ἑ τας ᾧ ον] 6οἆ. ΑτεΙ. Ἰθωμίτρης. Ν1ὰΕ 
Ῥ. 498. 1. 1. ο. ον 

94. Περίλεσς] Βετῖρε Περίλεως: 
5. 549 /. 9ο ᾽Αϕείαι] Ἱεερε ἀπεῖναι. 
95 Πελοποννησίων | ναἱ]α νἰάετισ νετάςίς Λοκεδαιμονίαν. 
46 Φβάς] Όπιπες {οριῖ φρασθείς, βεγείῥίεῃς. 
2. 55ο ᾖ. 14 Τυκτά] Ῥ]δαό 65: Ῥογῇσα. Χεπορ]οπ, 

Γενέθλια. . ΔίΠ6ηΦ5 Ἱ. ΧΠΙ, Ώρες αάιςῖε. ο ὴ 
α8 Χρήξεῇ Ηαὺετ Πίο οοᾶεχ Ατοῇ, δέετας Ῥηιο οκ ἵπ: 

τδγρΓείΙΠΕΠΤΟ. τ : 
97 Εἰσ) τρεῖς] Ίνες Ψα]]α πες οοᾶες ΑΤΕἩ. αρπο/οῖς, 
Ίο Μεύένα:] Έεροπε οὔπῃ εοάϊσὲ ΑΤΕΙ. µετέντα. 
᾿41 Μεγάλα ποιεῦμαι] 0ο. ΑΙΕΠ. μέγα. ΑΠΡΙ μέγα 

{ ποιεύμενος ταῦτω, Εἴ μέγα ὑπερφέρουσοεν 
45 πω 901106 -ἤσσωγ. 
49 Τῆμαι] 0ο. Ατομα, 
Φ. 651 /. 96 Δισβάντες) (ο. Ατοᾖ. διαβαλόντες. Ττ 

ΡΙ115, διέβαλον ἓν τῆς Χίω ἐς Νάξον. 
41 Οἰόβαζος) 6οἆ. ΑτοΠ. Οἰάβαζος, Ναἷα. Οεζασής. 
Λό ἸΔρταύκτης] Ρίτα Ῥαμ[απίας, 
49 Ὑθελόμενος| Ναἰ]α ῥεε ή. Οο0ἆ. ΑἲοΠ, αἰτήσας, 
Ρ. ο5ο /. 6 Διεβώλετο] «ΓΕΓΕΙΙΗ}. πμ ἵῃ Ῥρήος 

φέροντα διαβαλοῦμωι τήµερο. ΑτιορΏαπες «{υΐῤης ο 
διαβάλλεταί σε ὃ θεῖο. ἴπιο παραβάλλεταί σε πριᾶ 
ΑΙΟΦΗΠΙ», θἳ παραβλήδην ἀγορεύεν αριἀ ΠΗοπεγμηε . 
Φς]οί. Ατιπορμαπίς Ποτπι αὐάτοτ. Υ. ϱ. 937. 1. 90έ 

ο ᾽Αϕύπτως] Οοἆ. ΑΙεΠ. ὠφυλάκτων, 
Ῥ, σ53 ᾖ. 9 Νεάλωτοι] Ῥμτο Πίο ἨἙπβαβήυπα Ἱερίκίά 

ἔσπερον. τα {Ἴπε αρίιά ευΠΙ ΥΙάεο Ἠαδεή Ἠσα]ε 1Π 
Οἀγείεαπι, 

17 Τίνεσόαι] 0ο. ΔΕΠ, σίεσθαι, πες ἀπδίέος απ τα 
αἳ Ψα]]α οσευιτεραῖ. Εωθαήας οκροΏή: ρες βλά- 
ψαι. ο σος 

96 Αρτεμβάρης] Οοά. ΑτοἩ. ᾽Αρτεβάρης, εἲ ααϊάεπι 1 
1. τ. ας {επιε] ρῖηχίε: {8ᾷ πιρία. 

δ. σσ. Ι. 5 Μαλακοὺς φενέσθαι ] 698, Ατοῖν Ππρρίθξ. 
ὤνδρας, οοπ{επᾶε ας. | 



νο, 
σα ερ] ας ο οομβλάο, (12. Όερε κατ ἐπ]δρομὸν ϐ ΠΗμοάο)ο 140 μή 1 1! ἡν αρ, θέμο εαἠ]ομ]ε; ροζ αδα ἑα, εἰ οάδά 48 πάν {μα 4 βᾳηο. ΗΡΥΕΗΟΠΕΣ οποία [ρε 

1” 

μα (2ἱεμο ἠπ]άδία γε], αὖ οὐίὶς οεοµῤα]α 0Η ροή. ἴν 19 ος 
{/εα/ «εωμο Ὁογ {ή γρος {Μζ1ρζΓΗΠΑ ε)ΛεάΟ{. Νες ιὅ 7 
21005 α 116 οἷοὶ φηήζζήο οκ ε.. ία εομίευγς ἡπαἰς δή ιός 

σα ες προ τα /6[Εγο (ον {ήής ἐπεηρλαγίδςς 40714 {μήν {Η4ἱ ον 
κ. ο εν «ἀγοδίή/ζορως ο ο μα ή 
το Πεοὴ. Νες ρε {όν ζην οἱ αὐερ εοάρ; 9. 845 ΑΗ 
111 11 ροής.  Π υεγε Οδ οἱῶερ. ο [014 4 τ ο. Πσγοβοία [ωπρηζων, ή ερρτε οο]μέ, δὲ 1) ο η σιογε” ο. Περι μάς 61ο {αγζο Ἰοπίσητια ἀἰδήοπαπη Τ,οχίοο ζ/χὲ οὐ Ἰοεωρήοισυέ, 11η αι ην ΗΤΟ ν 

ες {ο ίοπθς 1 /0έμήῤγσου/ οῥ/ος Ἰλορευεί » 21 ΙΡ, οἱ ΙΡ 24 ! ο πω. 

{41Η 6εμ/ΕΥ ο 1 ο «4ΐῤέπαο, {/ῶΙῥίο, ηλ. ὤᾖλοσμε {271701 ον ώς ή Ὃ πολι αεγαμ ηλ], ΄1μβμ Ἰοηήως ο” Γή οἱ Πο ο. ή οἱ ν/σαΗν 419 108 οΕΟΗΥΥΗΗ ϱ/ου/ὀήλά]ό » 1 οὐ εω «λῶ/εο οἱ ολοι δε» ο ἄ μμ οἱ 2410/1411 6 /ρεγευ/ό ο], 1 [1 ζμά ο ώ ᾖ 5 ; ορ απ Ισ ο ΙΗ πογίαδη ον 0" νά ὉρΕλΕῦν θέε Ο/Η [4 ηῥεγόμς ϱἳ ἑησεμίωσ,. σ ῥεγρ σσ) Προ οΙΗΗ ο θε .αἰ οὔ {γή ϱὲ βήμα ο) εἰεροίίο [ού ἠυείεί: [ο κε αίηρ /2ήογε» 4 σµ. ὴ ἠῤΗὲ Πθ’ 

η εζΙομε, ή 
ος ΕΙ} ορ/έηλε 716ΓΕΦΙΗ/’ ο. Οσα ὃς. 

«1 (η ΡΗΙΟΗ ή; {αάᾖ ΠΕΓΟΑΙΟ/Ο 7ηῤηήηιε οσα, ῥίήμε (ᾖραμρά). ρα 
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ΠΠλαοΒΙ 6ΚΟΝΟΥ1Ι 
ΝΟΤΑ ει ΟΒΞΕΚΥΑΤΙΟΝΕΕΘ 

Τα. ἠονείι Ἰρτος. 

ο. αι. πι μὂ 
ΡΟΔΟΤΟΊΥΊ Ηεβοτροτι.] ΑΠ τεξε 
ᾗς οἁαιατ Ἰά ποίπεη. απιρίραυπι 
Ελοῖε αιάτοτίτας ετιάΙἴοτάπα , Ἰπ 
αμίοις. Ηεην. Ψα]εβις αά Απιπηο- 
πὶ ἹΜατες]απῖ Ἠσταπι πχ, ζαβ. όν 
ΠμΗπιήτ ρα ποίρτε Τ481Πο08 
 Όνασα ποπήΠα {τα αἀ/ρίζατε {ο- 

/ », Ίσα, Ἡς επι Ἠετοάοῖημ ετ 
” Ἠειοριή]ει εε Ἠετοάίειπι 1οτ]- 

ο) Όηπε, Ειήη Ἑποάοτας εἴ Ἐκορ]ήϊε δἳ Ετοάίσῦ εππε- 

Ἅᾷαις ἸσΗΡ ἄοροαπε, Ἐτοᾶοευσι αμίάαπι ῥαδήπη Ἡ 
ᾗ Ουκεῖς εἀϊλήοπίδυς αά[ρίσα. Ἠοάίε νίάεαδ» 4{εὰ 14 

” πποπάππι οδ[ξ που ἀυδίέρο» ΊΝονήπις Ίαπο εαὐ(αη 

ἵπ Απημρας νοσῖρδ» Ἡτ Ἠαπηϊραί, ἩἨοπιεσης, ερε 

ππαδχκτωία Πής[Ε» αναπι τεήπαμήπας, παπι Ἠμοίας 
Ώμπς οχρτοιπεύε ΤΑΤΙΟΠΟΙΗ Μδάίσεα ΒΙρΗοίμεσς » εἴ 

οἷης Ίοπρανί οοᾶ]6ῖς»ὸ ΑΕΠΙ απτετηΗ. απ ο οκ. 
Παπ νατῖα ακαπιρ]ασ1α, ΠΙΗ15 ΥΟΙΗΠΠΙ5 εἰ ΠάβουΊας, 01 

ΠοπΊεΠ. Ίσηιά ΠΠ ἀπρίο αάβρίαίας., ΟαίενΗπι 1η πος 

ποβτο Ἱδρίεατ Κλειώ Α΄ Ἡροδότου ἄλικαρνήσσποο. ΕΑΓΗΠΙ 
ντ Ῥηπαήίς νοσαους πυης 1π- 

2 

η μυ 

ΓΠΥ6ΠΙΑΤΗΤΗ ἃ | ἂν ο 
ο 65 νο αἳ ποτ αὐτες τερεΏΏοπΙ ΠΟΠΙ18’ 

οδύωυ πα Έπο Ποή ρήπή» ἩὈἱ νΊάεης ΗΡΟΑΟΤΟΣΥ: Ἡροδότου 18 ΜΠΙ ο {οσοιπάϊ. ΠΟἩ ΤΕΤΠΙ» ΠΟΠ 40 ΑΓ. ΠΟΠ 
πιο 1 ΡΗΠΙΡΙ , 
ουὐίπᾶ» {εὰ {οκ ρηπεῖρἰο αρροπίεητ οπῖτασίο ἀπζτι 

α΄ (απουαπ νετς Π]μά Ἡ ῬτάΡΟπι {οµεαπι {οήρα Ἠ]ς 

ρηήας ἀῑνίάετες: 4ε Ώας αΤΕΠΙ ῬΗ]ε εἰ 4 Ῥοιε 

πΐρετα πποπυῖε Φα πιαβις 4 Οσπ[εσαΠοπεπι Ἑερί]]τε 

Ῥ. 44: οἳ 5ο. ἨΡἱ ΡΙΗΤ3 πας ραπαποπιῖα») Ἡξ ΊΕΠ] ΠΕ 

{ριήτας» απμπι {ερῦπιο ΠΠΡΟΠΑΙΗΣ απης ρήπ]ο. τε 

εἴποπο» πι οξανιις 106 ΕΜΠ ἱσποταί, ῥεᾷ εἲ αἰ- 

τοι οοάθπι ποπκίπο (ας αριά. αὐάζοτεπι ποσα δν 

τ9ο, ΠΠ πιοᾷο αά [ΡΙΓΑ 11 Μ5.. Ἠίο νετο Εριή- 

{ᾷ Ἠὔης 4πτοο πΗΠο τάῦτο 6οἱοτς Ἰπάμέχης εδε, 

ουίρας αηία οπιπία ρτεἰατήτα εἲ Ῥοπα Πάε οἆοι]ς νε- 

τὶςβηϊ Ρ]εηίπι ραϊοῖ Ίδιιά σλικαρίωσσηος, 1τα "επΙηχ΄ 

τρίτες Ίαιά αρρεµαΏνυπι νεπΏ]αξα: νατής νε]ως Γοἱ-- 

Ίδας, ος ΟαπιεΓα 5 Ίπ. ἀἰα]αζὰ Ἰοηίστο Γρεο
ππίου» 

ραρ. Ἠή 8 οβιάοπῖδ 718. απποτανεταῖ "Αλικαρνασσήοό 

ρτο «Αλικαρνασσέωδ» εἲ ΤΑΠΤΗΙΤΗ Παξτεπθ» ΦἴΕΡΠαΠΗΡ 

ἵη Ῥτο]εροπιεπίς Ρας. 745: [Ππεετῖπα σετῖε α4εο 1Π πας 

ρατῖε πΙἙἩ] πηπίατο 1ΗΤΠ απ{ῆς» υὲ 1 1ρ9ο εὔαπ Ῥπῃ- 

αἱρίο Αλιιαρνωσσήος ΤΕΏΠΠΗΕΣΙΠΙ5 6 11 Αλικαρνησσέως 

πημταζα ποϊμεήπα: 41ΑΠΙΝΙ9 Π{ "Αλικαρνησσεὺς 3» 4. εἴ 

Αλικάῤόσόῦ ὃν 10/.]. ὸαπαμαπι Άσς {μπαπια ΗεεΙ(α- 

εοπὶς {οτεῖ» 6υµπ1 Αλικαρνησσὸς ΕΠΙ εχίεῖ ο, 178. 

οἳ Αλιιαρνήσσεὺς 15 144 ΜΗ 1η εοάεπι Ότο τ. (αρ. 

τής. εκΏσθατυΕ “Αλικαρασσον. Ἠοε πιασπυπ Ίπσετ. 

πμ νίᾶεσαε ΦιερΏσΠΗ5» 01 ποῖαῦ ἀεδεῖ 1Ππά΄ Ηδτί 

τ, οπρ. 144. “Αλικαρησσεὺ» υπ, οδίε οὓ 1ρ5ο 9:68” 

Ῥήαπο, ἴλπτο ΠπάθεεηΏμ»» αασᾶ Τρί Πιοχ 40 1ρ50 80: 

ἴσπι ἠοαάκαεας εὔαπι “Αλικαρησόν, μη Αιάῑς οἱ 
Οαπιετατίας οάϊάετίης "Αλικαρνησὺς» πε Πὶς Φι6ρα- 

πής εἶαπι ἁρουπα Οτα]πα πππηνήτ» εἴῖ Ἰὰ περεῖ» ετ 

ουσπα Αἰάμς5 ες (απποτασίς εβαΠί ἑλλικαρωσσέως (πευε 

Πωπηαϊ» αυἱ Ἠοβῖο {προηΗτος σὲ Ἡῃ πούθίαπι ρτοάυ
ζῇ 

αμης, Έστε σαι {10 Ο/Πρυς» Ἡαρεηί Αλιιαρνϕσσέων) 

ἄρας Γροἷὲ ᾽Αλιιαρνῤσσῆος: αλλοὰ Ῥ]αεπῖε εὔθη Ταμβαι 

αὗτο ἵὰ Ερί ους ΟηΒςῖς ραµ; 5ο. Ἠίαπο 1ρίν ρΠ- 

«Αρίο Ίος πά Ψείετεπι εἰ ΒεπιΟναπὴ {οσπιαπη 6οΠΠΤΙΠΔ- 
τὸ οκ ριί[σα Πάθος εἴαπι ΦΕΠΊΙΠΟ Σ; 1ΠζΕΡάἨΗ πο 

οοποςς/(ο, υπ 1 Ίπ Πρή 1. Ε8Ρ. 175. Αλικαρνασ- 

σοῦ ΏΟΠ. Ῥτο εΧΓΕΙΣΙΟΠΙΟ παρει, 4ερει, {εὰ Ἰπ αἲο 

οοππϊνότηπε οσυ]ῖ ἸΠ/ρίοἰεπεί μα Ἠρήος ππειαὐ09” θὐοᾷ 

πιεῖθ ΓοἨ3Π ᾳήοαίς οοπΏρ]ῖ, σρᾷ αὖ ΦίορΏαπο ἄείετ- 

τ1ς-ες 1ρ86 ΑΗ. αὔαπι {ΙΠΕΗ ΠΙΕΤΗΊΑ ΕΒππρι( Ἠπ]ης 
εσίε ναρίξαισπα Ίο ἀεο]ατατ 6Ο8ΕΧ Μεάϊσεις, εἰ 0- 

τηρήο Ῥοδίμας ἴτῃ τηυίατί ἀερεῖ 5 ΤΗ ΕΧ τε[α ας. οο]- 

ἥρας Ἠπ]ς 1ρεῖ. νο]υπήπί, αὐ πι ῬήΙΠο {οπρετεῖησ 

αΩΓρ]ταήσΠΟΠΗ ποι. βη]ς(ς ἀπίαπι» Γ5ὰ ροδίεὰ προ - 

ἴαπη σπα Ἠήηο Ῥατος ᾖπου]οζαπι ἀεῖα ΗΤοτση Τι: 
τη]ος αὖ Ίδιο Βιερμαπο ρτο Ιαδίτα [1ο αμζἴο5 ἀεπ[αϊο- 
ας, Πεπῖρα Ὡς οπηΠος πά Όήαπι ΓογπΊαπα εάπαπε Τις 
ψειροίαη τεβἰρετεπίη» αυμαι πες Αἰάμ5 πες α1πθ- 

Ἱαηας, πες Ἡδρει σετίε ἸΜεβϊσεις, υπάε «οἶΠρο α]α τὰ 
ἆς αἰής, Ἡαρεαπε 1]]ηπι αἀῑεδβίοπειηα ᾽Αλικαρνᾶσσξέως Ἱ 

οαἳσ απ ποἨ αΠ5 εσι» { {επιεὶ 1π ρήίπιο οοπ{ρεξτα εἲ 
τοηῖς αχβειτΏ΄ Ότι Ίος αἀάαπι, δη]άβ8 1ΠΝ. Λέσχη οἳ- 

τα ορίρταπιπα Οα]ΗπιαςΗί. ααοά ποτανίε οἹήτορταρ]ο 
βιο Ἠαἅτ. Τσπίας αχβΐατε ἵῃ Δηζπο]ορία ΒΕΡΙΡΓ. 3.300. Ε5{Ε 
αὐιτομι Οπ]ΗπιασΠῖ» Ίπ 4ο ἀῑσίεατ Βεῖν' "Αλικαρνασεῦ», 
ηε Ἱεσίαις 1η αἀ]είοπα Ῥπβ]εσπα, Ῥτουί εὔαπι εκηῖρεῖ 
ΝΙ5. εοᾶεκ 1 αιβάυπεπβς, {εᾷ Ῥετρετηπι (επενε εἲ 
απορίες πιπτανετυπε 1 ᾽Αλικδρνασσεῦ σεπη]πα{ο 

βρπια εκ νι]ρατί πΙπήσαπα Ρχομυπε]αΒοπε, Ο1υπ1 αἳῖ- 
τοπ Εετοᾶοίας νε Οτασία. ττ ἔετε Ἱππιῖτ 1εἴαηας» 
πϊβοτῖας τας ρυσ]σο ἹΜυατάπι ποππο Ἰπβρηϊῆς αὐἰ- 
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Ῥπεαυς ρατρας αῖαπι Πππετο πονεηατίο ἀθβηϊειϊς » : 
οταάἸάετΊπι αὖ (ε]]]ο Ιππυᾶ Ηετοάστυπα. ααπι {οῖρίε 
1 ρια(αῄοπα σα] ἵμμ[αγωπι {Η/ΟΤΙΡΕΕΓΗΜΕΟ Ώσμε πο. 
μπα αποαυε τεβἁ]ά1ς Ῥμείοπῖης με ΟρΙΗ βιδευπις 
η] νοἰωπήπα ποῦεπι υπίαφ οοὐροῄς ναί οτπα{εοπ]θ 
οἩρβεεκ πιππετο Ῥΐνατυπι αἲ αρρε]]αείοπεΣ ν]άε]ίοες 
πε οὐίετναταπα εδε αδ αἰῖς πηπιετήπα πονεπαηπι 1 
ἀῑνίβοπε {ερ οἳ ἵη {ες τεγύτη ρεί ρατίος «μενει. 
ἅλ Ώερο ρ]αοι]είε; εἶαπι ἄε Οερμα]εροπε πιοπιήτ αά 
ἄτασα ἘΙΜεΡ ὀσα[ῖρει οἳ «11.  Ἠϊς αἀάε, αὐῑά 1π 
Ίος ριϊποϊρίο εορίανεπίε Ὁαπίει Ἠεϊπβις αἆ Ποταπαπα 
ραρ. Τοτ. Ναπῃ ομ] Ῥοπο επῖε Ιπ[ρίσετο ἸΝερ(οΗ μπι ρασὲ 
143. ἂε Ἠετοβοῖο Ψιεππεπᾶ Ίοᾳμεπῖεπι ἳ ἳ 

Ἱ, 4. Τῷ κρόνῳ ἐξίτλλαι] Ἠθες τεξτε ἀϊσμπιμέ, αάθο- 
αὖς νιάεητς-ρ]ασιήςίε Ῥμ]οπί εἲ απεροσίο ΊΝα2Ι4Π76» 
πο» υὲ είπα γο]μείηε Ἱπήταπ, Ῥτουί Ῥατεῖ εκ νετοῖς 
αἱἱοραεῖς Ἠεπτ. Φιερμαπο ἵπ ΤΠείαυτο, Ἱταπς α[αιῖπι 
ταάσηϊοτ Ίσςο Ἠειοάοῖως σοπήμηχίε, {εά αυΡΙΗ5 ποπ 
μοραπε αροἸαήπανί ρΏροεάεπεα ἐξ ἀνθρώπων, αποᾶ 

π]ςη ππαπήσβήςβπης. νΙάεει {εεῖδ[ε πο οσα. 
οῖαια Ί]]ς 1ρθα «ιά σοπΏπιής τεοοσηϊΏοπΙῦηςό υἱ νο- 
εαῖ, πέσεργειαΒοποπι οἶης ΤπβτανΊε, Ἠεητι Ῥτορμα: 

. 

πες, (παπι ὁσσββοπε Ιοεῖ 12 16. μαβεῦσα δὲ ποιηθὲν ἐν 
τοῦ ἀνδρὸς «Ποπ: πεβ]ς τες 4ε Ίδια ρτΦροβΏοπε {5ῇ5ε- 
το, ῬΠπιο Τπ τεσεπῄοπε εἲ ἸπτευργειηΠοπε νοσυπι Ἠδ- 
τοᾷοῦ Ρ. 705., Τεζυπάο ἵπ Ῥτο]εροπηεπίβ ϱ. 798.» ἴετ- 
πο ἵπ απτειῖς Ῥτο]ες, ρασ. 749. 6 1πιοή τεάἆσευας 
εχ ΦοσΗΙΗΗ εΙΛογίᾳ Τεπρογ]ς [οηρἡμφηίέαίε ἀε]εσημ., 
Οπιπίπο ρετροίαία» ηπάε ασσϊαϊτ» αἳ ευ ΠΠ] οπὰ 
δ/αῑῑα ααστεἀσϊετας Ἱπ Έρίβο]ϊς αἰσάεπι Ίοσο- οἴταῖα 
Ἔαπαα, Έαροτ, αα υἴετηπε εχΙ(Ἡπιανεεῖε ρορίς «ῑςῖ 
Οναοῦ ἔρρα γενόµενω ἐξίτηλω γίνεται ἐν τῶν ἀνθρώπων. 
Ίναπι {π6 1η ερ» 5 1οαῖς Ῥιεραηης {ασεγηῖξ {5 αἳ 
α]]α. α͵ῑοᾷ ἀεριήτ Έαδει αρποίζετε. «μετα Ώερε Τετ- 

νου πϊπήης απτοίτ. Όδαμε εἸατίπῃ ε6τ 1π νοςρ ἐξίτηή- 

λος ΠΟΠ {1ρροπί 31105 αἴ]απι Ἠοπίπες, εἲ {οἶαπα ΠΊΘΠΙΟ- 

τίαπι Ποπαϊπήπ 1ΠτεταΙε εος Ἠ{ηπι ΝΟΧ. Ίσα ταβρῖοῖς., 

πε {Ποιήπα Ἱησπαο. Ἰδις Πειῖ πο ἀερεαῖ , ρτβίεγήπι 
αυπα "ασατατ; 4ε Ἠλοτία.  Ίαπι 15ία ΙοᾳμΠο ρες ρι- 

ΡοβΒοπᾶπι ἐκ τα ΏτεφΙεῃς εδε Ἱπ ἨΗετοάοῖο, πἲ ααῖ 
{αρροιήας εὔπα ενοἰνΙείε, ἀοοετ 4ε εα ΠΟΠ ἀερεαῖς 
αυάπα οσευτέπε αἳ ερημένῳ ἐξ Ὀτάνεος, Εἲ τούτων ἐξ 

ἐμοῦ ἐπιτελευμένων» Εἴ λεγοµέγου ἐκ τοῦ ᾿Αρισαγόρεω» 3ς 
πίτες επι φ119 ψετοίς», αξ Ἡτ πωπο Γμητ γενόμε να 

ἐξ ὠνθρώπων, Τὰ ποιούµενω Εἳ ποιηθέντο, {απίαδοε ασ” 

τοάσα εδε, ητ πεαΠΕ ]α ας ενεπετµας νε] βιοῖα πε 

αῦ Ἱοπιπίοης, ἔάππροτε αχο]είζμηε,  Εης 11 αρ 

τος αμάπτο Ῥεῖης 45, αμσά ἀποπάστη εχ Πάρήα αάρτα 
ας Ἐηάθιίοας» εἰ πέρηε ῥΓάΙέά 765 ϱ ΦοπιΙῃ 

πεΥΙΟΥΙΑ., Μοπηῤογί Ιο1Ρ{ΗζΜ11416: εποε[ζαμγ. Ίνες 6- 
η » λεηρογὶς Ι0ΗΡΗΦΗΗΑΗζ ο οᾷοι η 
πίτα αττομᾶ!ε να] μά. ΙοᾳάμοηεπΙ Ἠετοαοῖεαπι φενό: 

μενα ἐξ ὠνθρώπων, Ὑεὶ -αᾱ {ΕπεητιαΏὶ ος Ῥεπείῖαπι 

Τη ὡς τῷ αρόνῳ ἐξίτήλα Σένήτάν. Ησς Π ΠΟῃ
 αποβιοῖαης,, 

Ῥίαπο {αι οὐπβοίς 16ἱαΠΗΣ» 13 {εΗρίο ἆ4ε εοπῇεῖεῃ- 

ἃα Ἠϊβομα: Ἐοούτοις προῤμίοιο οἱ ἄρισοι τῶν συγγραφέων 

ἐφρήσαντο. Ἡμόδοτος μὲν ὃς μὴ τὰ γενόµενώ ἐξίτηλω τῷ 
ὥρόνω γόητα!, μεγάλα καὶ θαυμαςὸ ὄντω ὅτα, "δίε αἩ]- 

τοπι ]οσμ5 ἴαηῖο 3ΕΤΙΗ5 ἀεσιυῖτ Ῥεπείτατ» 4μοπΙαπα 1π 

66 νσιὰ οαυ(α ἀεβρπατασ» ας Ἠετοάοι απηαπι οοπι- 
πιονῖε αᾶ τοπροτίς {11 Ῥαττεπι τα {οπἴριο Ἱππρεπάεῃ- 

ἅπτα. πο {ετνατοπευς βεία αὉ ᾿Ὡοπήπ]οηςς πος τοσα” 
6 8 ροτθ 



σρο 

φ4. 
ροτε οὈΠίοτατεπα, Ἠαπο νετο σαηήαπι α πάπα Ρ]ε- 
ΠΙΡΗΠΙΟ οτε 1ρ56. Ρτοβίεατυς» «ιά «δε. αὐοά Ίνα χ- 
δεῖ Ίσιε ΤΠπεορΠ]ή5 πἆ Ἀλτοϊγοηπι 1Π πι θαΡίο Ποπ 
11, τηΙΓΗΠΙ 1π ΠΙΟΔΗΠ οοπ[υ{ε νατία φπείς εἰ {ορια 
νετετιπ] αἆ Φλυαρίον τεάῖδεης ρειρῖς:; Τί ὠφέλησεν Ἡ- 
ῥᾷδρτον καὶ Θουκυδίδην αἱ ἱςορίωι αὐτῶν» Ιπάΐρπε ρτοίε- 
το, αυτά. πι] ποπ. {ποἴι]α ταίίατα “Πετῖπῖ εος Επ 
/σορο. αμεπι ρεΠεταπῖ, αϊ ποή ἀερεῖ αλ {πρροπί 
αμαπι ᾳπεπι 1ρ8ί εἀἰάεταηῖ, ταὲ σοπ{εσε]ηῖ αΠηιΙά νε! 
Ρτατήτα νε] υΠ]ε ροῇστῖς. - ὃν ώς 

1» Ὁ, Ἐπολέμήσαν ἀλλήλοισι. [ Π,ερίάμπι 65, αμοά 
4ε Πῖς ετ απιοτιοτίρις νετοῖς ποιτατ Τποπίας (Θᾳαἱο, 
Απογάΐμην ῥοο ῥγα ή ΡΙῥΕΡοµε» Πεγοοη{ αη]αβη». 
Ό μα Γεζ μέ β05ὲ ὠλλήλδισιν, {114 Όργδα Πεγοβο{. 
Ἱτααιε ϱαηίαπι Ώαπο {παπα {ποἷςς ετ εκ {1 ρετίοπε αἲ- 
αὐε αμέζοπίτατο Πο ἀοοοῖ Ἱεέζοτεπι, α πα Γη αμεπι- 
ευπαις Ἐλεβιτιουπη νιάῑκίετ Ίαπο ΡΓΦβΙΠΟΠΕΙΗ. Δηίο- 

ες .. Ὡροτιεῖ υΠύπι Ίου {Γρεοίπεῃ ἀατί, απῖα Εππῖ- 
Ίτετ οοΠ{ΗΗ 1π αΏῖδ, αὐῑ ροσυ]ατία Πΐς Π[ίς οσσι]- 
ἴαῖα απο Ἴαπῃ {1 ῥρτοίοττ. Ρεά Όοπις. ντα] θυύμα- 
τα 30 Ἠετοάοίο ἀεθεραι αὈίρετα., ατ [αεετῖ αἰἴσπι εδίε 
{υπό μπῃ Ἠη 119 παϊταξϊοηίς» «ἩιΙπα 1ρδο αΗΙόΤΟΙ ο5{ο Ποη 

Ῥοβΐετ, πεπηρε Ῥτοἱεπισια, ΠερΠείΠοπεΙα 5 εκ. Ίο 
επῖπι τείετι βρουν ὧς Πλησίῤῥοος ὁ Θεσσαλὸς ὁ ὑὕμνο- 
ρώφος, ἐρώμενος γεγονὼς Ἡροδότου, καὶ πληροόμος τῶν 
αὐτοῦ , οὗτος ποιήσειε τὸ πρροίμιον τῆς πρώτης ἱσορίο Ἡρο- 
δότου "Ἀλικαρνασσέως, ΠΟΠ αἀθίίο, υἴταπι ριορανογίέ 
εἴ οτοᾷ]ἀετῖτ 1ρ8ε Ῥιο]επιαις, πο θἴἶαπι 3Ἡ. Ἠππιανο- 
ΤΙΕ 1ά 19ίε Ῥ]εβιτηοις,. Οετῖς αὐἱάᾳιΙά. Π]μά ο5ε, εἴ 
απα]Μσμπαιε Ιδίο Ῥ]εβγι]οις., οὐίίατς Π1 νἰάσιων Ώϊο 
ππγ{οίτοπηιις 1 Οἵα:Γ, 69. ἆθ Ηοππετο. ΄ Ιζαἱ τοι τῶν 

ἄλλων ἁπάντων, ὁπόσοι τιὼ ἔδοξαν ἔχειν δύναμιν, ἢ περὶ 
ποίήσιν ἢ καταλονώδην συγγράφοντες, καὶ πρῶτον, καὶ 
Τελευτοῖον, τὸ ἑαυτῶν ὄνομω συγγραφόντων., πολλῶν δὲ καὶ 3 

«ἐν αὐτοῖρ τοῖς λόγοι τε καὶ πομήµασι {οἱἱτογιπι {οτίροιο 
{ΗΗΠΙ ΠΟΠΙΕΠ ὥσπερ Ἑκωτωτός τε κο) Ἡρόδοτος καὶ Θου- 
Κυδίδής. Ἠιῆις {πε βάε5 ππε]Ίοτ. οἳ νἰοϊβπι 6η. 1μί]α 
11 πΙριϊτ, Έτ ρατὶ πιοᾷο πποχ 1πάϊσατ ἆομοι ἆς 
ΠοΙηΙπε η χοτίς Οαπάσα]α. Ιίοπι τερΊΏα οοη/(ρἰσΙεῃ- 
ἴε ἄΥΡεῃ εστοάἸεηῖεπη εχ οιοίσμ]ο ΙΠ ο1Ρ, 19, 4ο ἀτα- 
εοπΏῖε Ιαρίάς. ρα.» 
"15 10. Διωτίῤεσθαι τὸν φόρτο. Οοπ{επ{α ππἰταΡ]] ἵη- 

ἴο]]εχετηπί Ιπτευρτοίος 17ο ἱπιομέα εκρο/19/ε. ρτουί 
14 {8ης οταξ υπ οκ πηηεπῖριις ΘΟΤΗΠΗ» ο] 1ραπῖ ἵπ 
ςοππ]είοῖα. 9εᾷ 1Π Οταςῖ ποη ο5ἳ- ΡιστεΙ η Ῥει- {εδυπα,, Ὠε]πᾶε πο αρίεως Ῥες Ί]]απι Ἰοσμίοπειι ἃς 
α]σετεπάϊς οετίο Ίοςο -α γεπα]ίθις Ῥει {ετῖοπι ἆς- 
οοἵα11 ἃά ΙηνΙτρηάο» αἆ {ρεξιασμ]α ετ Ἠ]ης οπΙρΒοΠσΠι 
Ῥατςτεμηίες» αμοςὶ εδί ΙΠ νειδο Τ 3810 6κῥοπέγε., {εὰ 
4ε ἁῑλτα]ιεπάϊίς ἀἰ[ροπεπάίδηιιε αοζερῖο ΡίεΓίο, αιιοά 
ςοηγεπῖτ ρε 1195. αἰῖ επιετιηῖ, Ἑ οότα Ιπτε]]οχί: ος 
«Επημής Ροτιης ἵπ Τμοχίσο Ἰοπίσο, οἳ αἀϊμηχίε Ἠμίς 
Ἰοσμπᾳ «αρίΠς 194, οχ. Ίος ἶρο [ῦτο. υδί νατιεῦαηῖ 
ΠΠ τετ οπᾷ ο επρο/ιεγίμη.  Ἠϊπο πιιτανἰ ν]οί[ὸ, 
-ᾱ 94. Τωῦτο ὃ καὶ Ἕλληνες] Φὶο αμπῃ. οχ[τατοῖ ΊῃΠ 
ΟΡπΙΟ οοάἶσα» πο τεῦας Ιοηίδιαπα ἰπίοτρε]]ατα, αἰῑο 
ΤΠΙΠΗΦ ΤεζΊρετεπι Ρο νη]σαίο τωῦτὸ τὸ καὶ Ἕλλ. Νες 
επῖπῃ Πο ΤΙ, αἀματοῖ ποβοτ αηέοῦ» ητ πο. αΠομαπάο 
ἀε[οταῖ» ἄγε Ἰπιετάυπα 1π εἰς α{ι α[α]ά οπεπάειῖς, 
Ἠνε α[α σαµία οοπηρµ]6Π]ξ, Ἰητοτίπι Ώσιτ πης εχἰρ]- 
ττ αὖ «οά]ος Ίδίο, {ο ἴαπι εεΊτητ 63Ρ. 916. Ὁ 9 ὼρ 
Σκύθς Φασὶ Ἕλληνες ποιέεψ.. Ίπία οαπι Πο ΜΕ. ο, 
106. Ἐν ᾧ ἐπίμπλωτο τοῦτο, ΕΠππι 6, 909. Ανθρώπους, 
ο σιτέονται. δἱο αν 61. οἳ 75. οἳ 191. ἱάθμι ἀδρτε]εῃ- 
ες. Εῆαπι Μ0το. δ. ορ. 198. ἆκρην, αἳ καλένται 
Κληΐδες ἀῑςΙΕ, πΟἩ τα). . ΊΝοΙΙ. Ἱτα[οί, απάπι πης νίάος 
Ἰη τεηι] αποηι]ε αηι]ὰ πιοβεπίοπι; Ρίις οπίπι Ίμ[ο 
ο η έμρι Π)ἱ αἆ ἀοπήπαπάυπι ἵπ εἶς ρατΗσμ]ἱς. Ναπι 
εἴ ο. ᾱ, «αρ. 48. εβἰάετυπῖ Τὰ περιφορέρυσι κατὸ κώ- 
µας ταὶ σωναῖκε.. Φατς οοη[ρίουης Π]ς ατησυ]ης τα), 
01 πυΗς αρρατος Ίη οοᾷῖσο ἸΜεάίοεο» ος Ἠήπς  α 
πε ἆοη ΑΑπήρΙΗς; 14 αἰιοά 1η απίεοἙδίΗπι Πιης ΊΠο- 

ἐΦΙά, Ἰοῦν τὴν Ἰψάχου.]. Ώϊβιοῖ]ο ριοῦαξι. οεῖε αριά Πετοάοέυπι Ἱερῖδ[ε ν]ῤοτὶ Ῥαιμήαπίαιι. πο 1ία., {6ᾷ τὴν 
Ἰάσευ, υτ αβιπιαι ἁοέηςβτηι]ς Νιπάποῖας 1π Πε]]επο, 
1 Ώπο τε οοποίηεῃς ΤΗ. Οᾳἱεο. αϊ οἳ ἴρδο εκ ΒΙΟιι- ἸβΕοχῖρις ος αἰῆς μὲ ΦΙΡοπο ἶροο {ομρίε Ιαβ βΠαπι 
η] ς{ο γοτ] ος[ο ΠπηΠς., ας πιοχ Ῥαιμαπῖο Όχη 1, 
ΠΟΩΠϱ αάνοσατ,. Οροτῖοῖ Πίο «νεα. ΊΝαιῃ ἂς 1ο, 
ἵμοτα Ρασοπι ΠαὈιοτίε» πμ] Ρρτοίετὶ εκ. ἨἩετοάοιο 
Ἀμ{απίας, {εά ουπι, ππάϊε οχ. {1 {εητεπεία» τε πμ] 

Ίδια ποπηπῖ ρτορτῖ] αρρε]αΏο {αίας α 1ετοάρίηπῃ. 
εν ας αμίοῃ] Νετῖος ορπίο Πτ» 14 ναῖο δη οοπ/ῇ]- 
Ἰάνο αονοσβαμι, Ῥαμ[απίσς νευρα {1Πε:. Ἰὼ. μὲν οὖν 

ον νυν ώτηρ, εἴτε ὢς Ἡρόδοτος ἔγραψεν, εἴτε καό' ὃ λέ- 
η ο "Ἕλληνες, ἐς Αἴγυπτον ἐφικνεῖτω. τν 
ση πο Πιο μες λάος ὀυγατέρω Ἑὐρώπην.] Ἠυίις παττατῖο- 
Ώυπῃ χο, Ἑρμα α 1η Ίέᾳ τεπονανίρ[οτ Εμ/είας αἆ αἰἰ- 
Ὅο ΈΡΤΗ ᾿Αγήνορος ὑπὸ Κρητῶν ἡρπάγη ἐμπόρανι 

εν - ες . 

ροποπᾶο ν, απά ἀερετεί αρ[ε ὠπίκά 

ἔχειν τὸν βίΩν. ροκ 

1δΔςοΈθι ςΒΟΝΟΝΙΙ. πο αᾶἘ 
ον . 

ὥς Φησιν Ἡρόδοτος. τοῦ δὲ πλοίου παράσημον ν μμ ας 

Ταεἱπὶς αὐέοπι τεῖα ἰδίῃ νετρα ὥς Φήσα Ἡρόδοτος ο 
οοὔηϊδία αὉ ΗΙΕΤΟΠΥΠΙΟ» ΠΠβρΠΗΒ. ο μρε 18ἱ Ἡ ην 
Ο/01Η υεγο ΕἱργοηΗΣ 6γάεᾷ» ὧν Πρύδοτος ια 

ο οέ αἲξ: φ04 α ΕΜΙΡΗ: Τ4ΡΙά ο. : ο 

έεγεα (γώσος θαηο ἠηΙ Ισ 1ΙΓΗΓ09 Βη0Ρά! δν ο 

{ο ΝΠ πποχίπιης ποπ. εορίτατ Ηετοβοίαπι Ὑολα ιο 
ἨΓΓΩΠΙΟΠΕ Ῥοτίίσα», 6ἳ Ῥετίας οδίε» απά Πο παπι 
1ο, Ίτοπι Ῥεηας ερίε, απ Πε πασπ ος 

ρᾷ: πεο -ἵαπιεῃ εἴἶαπι ΟΤΦςΟΡ. Πηκ τρ 

ἑΠσοπάας σαι εαπα ταρυ]κίε ἀῑεΙε, ο νὰ . 

ἶραος Ῥοτίὰς ἵτ εοπηρει/{αν]δ[ε ΠΠ Ὃ ο Δήρς 

τογί το Τά Οχασῖ, φὖος Ἠετοάοίμδ Ὃ Ομοά 
Οπειθηίες», {οτί πε οπίἀεπι -οοβλινεπ ο Π 
αυ {τρ Πεν Τογαςῇς Ἠΐπο Πο πα, 

ία Οταωσα νοτοᾶ. αι ΠΠΕΙΠΟΤΑΠΙ η ο... 
{οἴεβατ αἰῖα {ο1Ώοίον κ νεπη 

ση ἴσω πρὸς ἴση σῷι ο ἡ 
«ῶ9 10 Ταῦύτα δ7 ο 

ἆο νοσιπι εεῖ {π Π0το εαίἠραρησοι ς νν αἱ οτι 
ἀθπίες ἴσᾳ σφι πρὸς ἴσα, απιπ1 Πο νιθξαηΕὶ οι οπόή 
οἳ νε!. Ἡειοᾷοιμδ οοποσςβ(ο» μέ 1δίΩΠΙ Τε. ο. 
ἴσα πρὸς ἴσα ἵπιεττμππρετοι αἰᾳπ]ά 41η μα 
ΓΗ οοηβΦεταβοπε νἰάσεατ ναπἰδίε ἀλλπρόσω ος προ 
ἵαπα Π0. 7. 6, τοο, ἐξ ἐσχάτων ἐε ἔσνατᾶ Ἡ ο) ἀλλ ἐς 
πημπέυς. πε α[ίο Ἱπιετρόῇτο» εἴ 6 τικ] Ώσπιεπίο. 
ἄλλο οἳ ἴσον ἴσῳ προσφἑρειν ο5ὲ, 1η ΝΙΠΕΙΙ αἰς. ΝΙβΡΗ52. 
Οπιεταπι ἵπ ΜΕ. Ἱερίυς εὔοπι ας νο. ον 
ταῦτα μὲν δὴ, αὐἲα' νοσι]α πίεΠ ας ον οςὲ οχ νεΠΒ. 

ο, 16. Τῶν εἶνεκεν ὠπ]κοντο, ] οί. ος τα Ρί: 
]οπἱσες {οτἱρβοπίδ» υπὰς γα τετ ΑΠ) Τι 
ΠΠοπε Ίας Ίρβας νοςες», ριοιῖ 01502 ο 
χἰσοη Ιοπίοίπῃ Ηονοάοῖῖ, Ιπιρει νε ον 
ραταΏπα (ταξίαῖ, απηπα {1ηε 14 1411 μη ο 1οἱέ 
ρία5 {εαυμτήσαπα Πατ, Ἱνουὶνί. κό, εραϊ 
πεηἰν{ οτεᾶετο αὖ Ἡετοάοῖο 1ά 34 ̓  ορίπιο οοὰ 
{85 ταπί ροπάετίς εδ Τε/ΗπιοπΙΗΠΙ ἂν ης ϱ 
4] πο ἴωπευπι οκ αηίᾳιΟ «ΝΟ οὐ ῃ πρ 
ὠπίκατο, {εὰ οτίαϊη ἱπάΙςαῦαῖ ς ας ΛΙΘΙΟ. 
σεηίεπα» αὐ 2 1ης τας βαν οοπαδαῖὶ 
πιοάο σή{ανογῃτ, ος ἵτα νἰοἱεηία δις ον 

. 

ολ, 

τες επίβπια νεπῖε ππαπης Νευλία οοπάμ. 
πα {ἱρερίε, αοπῖαπα νετοιπι 154 ο μής 8 οτί εἰ 
η Πἱβοχία» ποὺίς ροτ {ια Ίοσα Ριοιοὸ ος, οι ΗεῖΟ 
πες, αιοά ῥτορηε Ες ΑΠΕ τῃ, Ἡτ ὅς 
ἐμς {εβλέυτ ναπίσϊαείη παρ Ρος 
Ἠοπάςς., ο ο ών ὅ 

9. 3Ο. Τοὺς δὲ προσχοµένων το η επι Π6 
ος ἵνα Πτ εΘ ταπι {η ἨεΓοάοί απ. ΠπαἳΡΗ Ἱι 

αεής., ΕὈί πιαρὶς ο ος Ιεέοῦ-ῃῃ 
αὑαπ. {εηΗίής ο5ι Πμ[ατμίης ἃ 
ορίπο: οορίταν]Ιε Ῥίερμαπες» 3 410 τις, 5 τ 
1ο ριίπιπι εκτ, ποπιρα προϊν ο ΠΠ/ΡεΧΙ 
{οἶσε πες οοαΐσες 1ο ἀμο απο ὑπ 
Μοάἴσειμη αδίτο αὖ να]ρατο ρε Αη ΜΙοίο, 
Ρίυπα πομί πον ἀερεῖ Παπά ικοϊριδο Πμν 
(αηίορείο απιοξ ἰτιπι ϱεπΙΠν Ημ Ἡ ἆ ομίαι Απς. ς 
ο ο άσασα μμ ᾱ) δα 
μοά ακ[ζας 3» 31. Ἑόρομεου Ὅππρησί 
αντ ω δι ομήπι φουοας πο 
ομὲν αὐτῷ ὑπεκραντο . ο Πρες μα. 
αν ο. οσους εὔαπ. ἡπ  ορο ς 0 

πιο εξ αριιά 1/41Πο8» Εξ 8Ε ] ΜΑ. ούτου) 
39 34. Μέχρι μὲν ὧν τούτῶι" ερεΠΒΟ 

{μπ. ἨΠετοάοτιπι οίεπά!ς 18 ο 
τηετί ΤΠΟΧ {εαΠεῃς, τὸ δὲας 1 τούτου Ἡ ο 
τα[ροπὀδηῖ, Αοσεάϊξ»ι μρή τας ἀπομηθα Ἡ 15 1 ὁ ' ή { 1Ἡ νο ς 
ταἱεΓΙῖ νεοοΙς αά 685 ΕΠΙ ταῃι πειτε  μδί νυ]- 
ο μπι ρταπΠς(ει ὦν, 14 εδ ημπι οχ Μ». ΡΕ ΜΥΗ 
Μοχ ἀσάὶ νοσῖοιις οτά(πεῖα Εν μὴ 1ο ο αβήα]α π]α- : 
Ρο εταῖ ὠνδρῶν ἀδίχων ἔργν ον 1 δμπί γε[βρι ΗΡαδ 
«9,544. ᾿Αρπαζομένων τῶν 
ης 411εΠςΡ» ᾳµ5θ ΒίερΠαΠΟ Ε τἼοο πι 

Ποη. ἀεριεταπί {τα ρΙασεῖς» σι ο μη η πλ ο 

ἀείετθῃτ., εἰ τοπήπα ποπ δη» ταν μμίο ϱοµ οηῦ 

αν 9 318 
κ 

εχεπιρ]1 Π{ετατίοπε σος ιο 18. 
πο Ίάεπα Ιπά]σετεηῖ. η σημεία τω (αῖί οἡρί-. 
εἀἰάεταπε, Ίτ παρει ΤΝ». ἂρ; ὃ οιοτυ τοι πα ΐς 
οοπιτατία οσσοιτεῖ Ηρίο Ἡ. ος πηΒοῦ Ας 4 

πο νίάετης οχ(άς(ὰ 1εχ. πριά ΡΥή ο βνίμῳ 
Δοἰήιιες Ταῦιις Πο. Ἡ. Ἰνόμου με ο μον 

τις ἁρπάσαι παρθένου» Φθάσαι πο τς τν πό 

9 6. Πέρσησι οὕτω. Φοίνκες:] Μᾷ αδνοὺ ον εἰ ον 

Φοίν». οἳ {ο [ατίπα λέγουσι ἀγό2Εἶην τν Ίρμον | 
{η Φοίψικες λέγουσι ἐγὼ θε ον 
ἁἴσπι νοσα]ες εοοομεκαὴ ] σἷς 

τα 98. Λυδὸς μὲν τὸ 905.13 πι θα, 

ων Ἐοσμτα ημης, Μ5. ἀεῖοι ο νε ης ο) κ / Ἱ {τς λα : 

Ἠετοάοα εδ{ε Λυδός ον ον τσ. 

ος αἲΗ ες Ῥα5Σε γή: 
ω 

ζ ́ 

ο. δούκα κιλα αμα. 
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κα-- ος σισασακασφσοικοιρσιώνακωστκαακκσνακωωα κκοωπασηκα--ωσεαιοριας ζαιρισωρε πω. 

ο ο - 

ατα ραναπααιααντακωκανσαικκ ικα 

ΕΤ ΟΒ6ΕΑΨΑΤΙΟΝΕΡ ΙΝ ΗΕΚΟΡΟΤΙ 114 { 
Τούτοισι γὼρ ἐοῦσι γένος ᾿Αργείοίσι ὃτς. 63Ρ. 169. "Αρπα- 
ος γένος καὶ αὐτὸς ἑὼν Μῇδος. Ὁν 114. Ἐεῖνοο γένος ϱὲν 

Τεῦκρος. 4» 6. Τεγονέναι τούτους τῶν Σκυθέων, ὁἳ Αὐφχά- 
τᾶι γένος κωλέονται. Ίππο 15. ο. ο. 75. Ῥα]ίασα Ρ1ε- 
τεηάφι]ς ἀῑςῖε Ε]μὶ δὲ Φένος μὲν Κῶα. Ἠίοα εἴῖαπι Μς. 
η ἴαπι οχ αλ αμοφυα Πες ργοάιιέαπη ΒΗΕ» ἹΜυρσῖ- 
λον ὀνομάξουσιι ἨοὮ καλέουσι», Πε Υηἱδο» αυμπι {α- 
Εείατ Ὀἱς 1ιιὰ νειουπι απιεσοθβςία {π Ώας παϊγηΠοΠΙ5 
Ῥατίς. ͵ κ. 2 

3» ἠλ.”Αγρων μὲν φὰρ ὁ Ἠίνοὐ, Σοῦ Βήλου ὅτο.] Οὔαη- 
ο αυτα ωτοατάτη αρμά. οτηἁ]ίος σαι{α εἰ ἴοης {1 Πὶο 

Ίοσιιςὸ σλΗρετ 15. τα. Οαποπ. 1ὴρ. ϱ. 9327. οῦ(ΠῃΠα- 
τω ἵ τοΗπεπάο”Αργων, τοδαῖ» [αμῖς πο πΙπείατ ΝΙ- 
πωπῃ Βο]ἳ ΕΠππα ππυπη εκ ροβετίς Ηετου]ῖς ΠΗΜ{6. αυ 
ππηΐς τπ]]]α 5 παἰπήπααπα ΝΙπο Βε]ί ΒΙο ροβετίος ΒΗ15: 
Άυτ 65 Ἠειοάο» αυτ ΙὈταπίοταπα οιτος.] Ἐί πιοχ 
Όπιρμα]ει οο]Ηρῖε Π]ς{ο ]ατό καί απ6π]]ασα,  δίο αυυπ1 
πιαχίπιας Π]6 νί ρα]απι οῄεῖτο ποπ ἀμοίτατεῖ {εταρι- 
Ίπι {ίπιν πἠταδίητει ουσα Ίρδυπῃ {μρεῖο σοπα {Ηπε, 

οἱ παχίπιο αρρτορίπα πατε αμ {μπε Ίναπι ΝΤαΓΠα- 
πας ἵη Ώρου]ο ΧνΝΠ. οπιπες Ἠ]ής πανταΠοπίς ρατίες 
οτουπιτοςΙε», ἸΜειπιπαᾶας αποφιμε ποϊηΙπα πα 1οςεη: 
{εῃς, {οὰ απο Ῥραιίοπι Περ]ρεῃς. . ΝΙοχ αοσος{ετΙηε 
ει Ῥη]πιοτίις α (ατοπίσπιαςηή]. αἳ Γλπαα. Έλθετ 1π ΕΡί- 
Ποἷα αἆ Ῥετανίάπαυ ο {ρεσυ]αί ππα]πετυπε {απγή]απι 
ατᾷσηί, αὔλιη 1] ακιυ]οεταία 2 4ὐ μπα {ρεταν]δίεπι τα 
εκοεριυτήπα οπηπ]α αὉ Π]5 ορπρ]απαία.. ῬτουξιεΙηη 
εδι» 1 τεροτί ἵη 9, Μεάϊσθο», εαπι 1η {5 619; 
Ίτηιο {συε {1ος Ἠήμος εἲ Βε]ορ Ιαόἵαν1ί Αῇάα Μαϊοι » 
ἵτ νἱάστηχ οἳ {1ος παιτανἰρία 14ΐα, 4ος οχι] 1111 
αὺ ποὺίς πο οροτίοῖ, Νε] Ίος πο Ίοσο τείε, αιῖ 

ους Άστοπέιη Ῥυρ]ίσο εἲ Αορουπα σοπ{ρίεμΗπ ρἱ28- 
ναε, ἀθτις 1145 4ποαιε πο Υεπία» ξ 1η 1γάῑα ᾳπιοη- 
ἅλτι ποῖος πο οἶατος ἹΝήπ εἰ Βε]υπι ροίἴειῖς εκ]λῖς 

Ὄραης παπα, Ἠετοβοῦ, Νεαμε τπμΙ η πηγαὈετ]ς 3 

Ἰπισ]]εχετίς οὐ ἀεμίης {στῖρει Π]ς 1ρ5Ε Βμέτοχ 1ῃ ΕΛ; 

ἵετρε σαρ. 709. ΄Αγρων 39ἴςπῃ οοπβύπιαταΣ αὐ Μ5. Ἡς 

εὔσαι Αλκαίος, Ῥτο 4ο ΟπιεγαΙαπα εζ1Εῖο 1Π ρο[6- 

τίοτο Ίοςο εἀεπς ᾽Αλκμαίου πιη]ίος ἀεσερίς, ΤΠαιι ἂς 

Ἰωγόρπα  ἱΠίεΓΡΤεΤΙΠά Πμρ6Γ. ΠΙΟΠΕΙΕ. 18 

Ἠο]βοπίας αἆ οτορμαπί Ἴρρδωνος. ΙΠΤΕΗΠΙ ΡΙΗ5 ΩΜΟ 

ᾷς οοπἰθέμτα {18 εχίη]ται ΟΙ. Έαρει» αιήρρε οὐ 
"Ῥετοδσοτπμα πο τοβηειήε. αἳ νετήπι αυ{εῖ, Όπιρµα- 

Ίσα ἱπια]Ηρῖ απῖε εὐπι νιάειηπῖ Όεπε πιμ]α» τε ραῖεῖ 

Φο7εχ Ἱπιοιροιαήοπα Επίάσιςί. Ου ἔμεΠὲ Ποεί ἨΧΟΓ 

κ Ἰπτάσηί», απ ἰὰσίτοο ἵπ ἵδτο ἱππιρεπο ΑβαΠςΙς {Ππ]1 ης 

πῖε γοσατ] δούλη } Ίνοι σοβίτανε Έβρος» ΜΗΠ1 ΓΠΙΘΗ 
Ότι, Ῥταταί {οἱος τερας οἵημίᾳ {ίς ΠΗςίε εινα. [ος- 
ἁληῖ Π]ίαπι ἀἰκοναι Ῥο]αρ]αίωδ», {εά Τομ». τε[ῇ- 
ἐν Ἰωρδάνου, Λάάε Ῥεϊπο[αίπηα ρα. 445. υδἱ οἳ Ὑα- 

ΜΗ : λυα, αἰῶα ο σε το Εὸ 

» 8ἱ Παρὸ τούτων δὲ Ἡρακλεῖδοι]. Δάνεηανα αροεε 4 ερ τούτα Φλε/ 9 
α Ίν9. απάπι Πε σξττ πυ]Π ΌοΠο» εἴ ᾖπε εἩ Ιεπίοτ 1η- 

οσα ῖς {οἴπιοπίς πεχὺς. 4ο ἀείπάς 30 εοἀξπι γοσυ]α μὲν 
./ 

Ἰπτεγροπίτας: ἄρξαντερ μὲν ἐπὶ δύο τε καὶ εἴκισι, αοὰ 

Ίρδιπῃ Ρτοτ{ας εεῖ Ηειοάο,,.ς οι 

1ο, Ὥπα ἀπισότερω ἐφίόλμῶν.] Ἠδο τείρίεῖεης 

| {οπ1ρβτ 1 αιοἶθης ἵῃ ΦαΙαἤοπο: Ἡροδότῳ μὲν οὖν τὼ οἱ 

ἅτων Φαινόμενά, πισότερα εἶναι τῶν ὥτων δοκεῖ. 
ἁ ή : μα δὲ μέγα ὠμβώσας»] ΙΝΙΜΗ ε5ε, αμοά 1η ἆι]- 
στα νοςθς» αμ {16ο τορείαῖ 4» 3ὓ. Οἱ δὲ ὀμβώ- 
δοντέε μένα" εἴ 7. 18. Καὶ ὃς ἀμβώσαο μέγα ὠνμθρώ- 
σκει. Ομ εχετηρ]α απΠοϊανΙ: ΕΕ ΟΙΤΗ». Θ1δ 115 α- 
4ἳ ροϊεδί ϱχ 9: 191. τὴν κεφαλήν μιν κέστεσόαι µεγώτ 
λα βοῶντα. 64 ΠΙΗΙΗ μα μηῖ ρ8 οοάΐοε Μεάίοεο» 
αιή παρα Ίοσυπι νοσαυ]ο μέγα» εἲ πάθει ταηῃ ὁ δ' 
ἀμβύσας: Έτ τος», αὐιμη αδ. Ν6ιρο 1δίο {ο]ο Πιῖς 
οχριπιατΗς Ἱπρείμς ος οσο αάΙΟΙΓά5, {8η8 θΙνετ[ας 
πΏ Ιςάς το]]αιβ. Ἠνπς οἸαπιοίεπῃ αμάϊν1ξ ΠεπιΟο ΡΙ87 
τες Ορηάαμ]εῃΣ μάς Ίω {δαμητις θαῖς Ἑίαπι Ραῦ]ο 
αηῖς ἨαὈεί πο. ποίει, ΠΟΏ ποίεε, οἳ Ἰπίνα Πουῖ εάΙά1» 
ΠΟΠ τὰ σκοπεύείν, Ἠῖ ρηςβπι» αἳ Πΐπς Επιιμιες, 
4 94. Πειρώμενον λέγω λόγον.] δἱο Ἱπίερτε ΜΒ. Ρίουέ 

ΘιαΡΏΙΠΗς ποτανίτ αἆ ππατρίπεπι, αὔππῃ Ππα πιεάίο 
Ψαιοο οπιπῖα Επε τηα]ο Ίπτεστα. Πειρώμεγος, αιιοὰ αἷ- 
ἵαπι ροπήταχ 1ίς αὖ οιερμαπο, εἲ (αἱ ν]άστυΣ «οπῇ{- 
Ίηατό οκ ρεπιίπο ΙΜΡ. εδῖ «οὐτεζοσσα» Πευϊ ἵη Ώος οἵ- 
Ίαπι οοάῖσς πιο. αἰίαια. Ρο[εσίος πιΦΏΗΣ ἤποετς γο]μῖς 
1ο0 α ου. εἶαπι νἰάετιΣ θ5ίε Πγαά τοιάδε ροδῖ ΝεΓρίπα 
ὠμείβετο, ου υ1ῃ 1π. ΜΑ. τος ΠΠΔΠΗ5 Ἠαδεῖ ποῖςδε. Π]ο 
α]τετο {Ἡρτα {οΠριο Ροδίθα. ὴ 
4 36. Οὕτῳς ὥσει| 5. οβίερίε οὕτω ὥσε' Ἡἳ «3Ρ: πι, 

Ἠῖης εἳ Ρας, {εη, οὐ]άϊ εκ οὐάεπι οὕτω ὠποθνήσκεψ» Νδἱ 
εάμηί ουτως: Ίσρὶης τοοί Ἰά οοχΏρίμΗ, ο νο νο, 
4 44 τείχη ἐπὶ τὴν εὐνήν.] δἱε 3 76. ἔν τὲ δὴ 1 
ἑδῷ μέση σείκοντες ἐίνοντο: Φ6ά ΜΦ. οἶπτο σίχή». Ἠῖ Π 
ἃ σιχω. ' Α9ΕΙΠά8 τερεΏεῖο ρατήσυ] τΗ1ΡΑΙ ὁ σοί» σέ» 
ϱ αι 168 ον ἡ κρακατ αἵ Ίοησε τηϊΏιΙς ιο” υπα 

«ἡ σε ὂψεται ἱερῖτ Ν8. κ ἐ ἰότα διὰ θὐρέω ἆοα δώ τῶν ἁρίωι διῖ ΝΙ5. μὴ ἐσέψεται κα δι θυρεανν 

«1Η ομρ. 66, ἐθηεῖτο σίδηρον ἐξελαυνόμενον. 

Ιεέίοτες Υοιμῖ! 

| 8 
Άν Ἠ]ε. Ἐδύκεεν ὥρη.] ΙΜ5. Ἱεατιπι αὈταία ὁοη{οβαπιό 

ν ΏΗΒΙ1» ἐδόκεε' εἲ Ἐθηεῖτο Ῥτο ἐθηῆτο. Ἰ]εοιμε {ο οᾱῖς 
ες ἀἱςβηι]» 

16 {οφμετητ ΙΙΟΧ ϱ3Ρ. 11. ἐπειρωτᾶ Ῥτο ἐπηρώτω, να 
93. ἐπειρωτᾷς, ο η 
5.5. Ἐῳ νόῳ ἔχρύσ τίζωσθα].] Ορ. 79. Πο οὔσιτῖε 

Τίσασθαι θέλων, {εὰ 1Οἱ {πευταπι εδ Ίαπι ρτορίᾳς. 1η Ίος 
Ίος Μ5. τίσεσόα:, ηῖ ο. 96.. ἐν νόῳ ἔχων ὠκροθίνιαο κα: 
τὸγιεῖν; εἴαΠ Ῥια{εης αᾳἩοαίο αή{µτρείς. Επαιι 5, 
ΠΟΠ Ἠαδεῖ µαθέεῳ., {εὰ μαθεῖν. σοΠβσπιαΏς. οτίαπι ἐπο- 
ᾷ, αυοά εκ αἰῖς «ο εῖρις απ Ποιαξα ΕμΙε αἳ 9ἱ8- 
ῬμαΠο: | ιδ 

δ» Ίο. Ἔς οἰσχύνην µεν. Φέρει.] Ἠος Εδι Ἠειοάο- 
ΕΙ εί Ιάοο α Μ5. ρτοῦατάης απ ριαροβᾶο 
Υ]ρο αρήτ, πες πΙῇ πιατρϊπ] ετεάατατ. 1ηβ:4 «αρ. 199: 
Καὶ νῦν ἐᾳ τί ὑμῖν ταῦτα Φαίνεται Φέρει» 9» 31. Ὁὖκ ἐς 
}υμνικοῦς, ἆλλ' ἐς ὠρηίους ὦρῶνως Φέρον τὸ ῥαντήϊον. 
5 96. Τὸν ταῦτ ρα Ἐκ πµατρίηθ Ώπης 

ῬαγΠεΙρΗ ΤΟΥπΙΠι εο]]εσὶ ρτο νυ]ραῖο βούλευσάμειον αἆ 
ΠΠ Πετοάσα ταροπεπάαπα, απ]α {Πς αμ οσο Ἠαρετ 
Μρ. ἸΜεάϊοευς, εἰ Πεφιεπεϊδμτηα οδὲ Ίπ Ώας Βήβοτίας 
Ὅπάο οἰἶατῃ αἁπιβ ϱ]Ηίοπεπι ἵπ ναιρο ἀποθωύμαζε, 
αοά εξ ἱρουπῃ 1τ4 {ρε πονὶ οσευσΤετε» {ωηάΐοτε {6]- 
πεί οράἱες εἶῃς τηδηα» αµαππ οπιπίηπα αἱἰοτάτα, ας 
τητ[ής αρ. 3ο. Τα] {ιΠὲ εἐτρώμοτα «αρ. 18.. Ἠϊς 
γέτο ορίετναδβὶς ετ Ίπ. Ίτεια Ω, οἳ ἵπ νοσς ερῶμά ἁῑ]ῖ- 
Βεητετ αηποϊατή αρ Απ], Ῥοττο Ίπ Τ,οκίσο Ἰοηίοο Ρίο 
νη]βαΠ τραῦμῳ, Ώοῃ ἀῑαί Έαηέηπα σρώύρο, {τὰ οἳ τρῶς 
αατ ΝΟΤΗΠΙ 11 ΨΕΙΡΟ θᾳύμάξω αυαπη αι πταρίΠτος 
Ισαΐσαϊ εχοαπιρ]δ» ἴαππεπ ποἩ πΙΠ Ίαῃς πια οποπή 
ΠεΓ] ασπο{οἵε, τε ἀῑσαίμτ θωύμαάξω αἀάῑτα υ. οπἆσπι Ἱ]- 
ἵετα ἀεπιρία θωμζζῳ ἀῑεί αἩξ ἱρποταί αιξ ρισεδιπιῖῃε 
φὐασμπαιίς ἀο οαη{α, 1 {πτααπη Β: 
β0]8 ραµ. 56. ος 
ο 89 39. Ῥὸν δεσπότεω ἀπολλῦναι.] Φὶο τὰπᾶςπι Τε]ηία 

τε Π91 οοπιροπητΗς» αποά ο µιας οί εε ψ]α εεῖ γδτρυπι ὠποκτεῖναι, αμοᾷ Ἡετοβοῖής πο 
{οπἱρῃτ, {6ὰ οαρίανίε ναπείαῖεπα, 11ά6 πποχ ταΏτήπα 
παρε «τείνει. Ιτβημα {ο Πατιο ἴεβε ορήπιο οσᾷΊσο, 
αυεπα {Πεπῖμί 311. ἵπ ππαϊσῖῃα ιερμαπΙ», αἴηια [τοπ] 
ΦΡΟΙβ αρυά (ρε, ἸΝοϊαης Ἡου νειριπ αυ δυ]- 

65 41. Οὐ γὰρ µετίετο ὁ Τύγής.] Δησίς ηος Ίῃ νεινο 
{ρεςμ]απάο γεῄατας {Η1τ πι. αι ἶῃ ο Τ 
πιςο ΙΠΙΘΙΡΤΕίΑΠς Ἴδει περα µη [εβρ Π0η οἷ- 
(111 οδαί νε αβ]ζ που ἀερομεαξ» εἷξ ϱϱ εοηβεἱεη]ό 
ποΠ γΗΙΗ1εὖσε, Τετε αἆ πιεηῖεπι Ναἱ]α Ιπέετρτειαιί ηἰ- 
ΛΙ] ομηδαέως οί. ὨΩμοά Ἡὲ {ῃ Ίου ροϊςςῖ {ο]ετατὶ» ο 
1η Ῥοψίο., απ 5 Ίρθε ποτΙῃα Παρμστίτ εκ εαρίϊο Τ14. 
ἐπεί σε ἐωετείόη τάχιςα, οἳ Νοπιετῖο, οὐννές[ίν ονεῇ Ῥεουε ηπο απο ιο αν γοίνς ο αμ Ῥίερµαπίδ. ζὐ] ρα- τι], Ἐθαπι πέθναπι εοάεπι {ΕΠΗ ἵη Ίος {οΠρίο ῥα- 
το, δεά 6τ Η]ιά Ίρειπι απἰπηιὲ (]]αὈίσυπὶ Ρρίαπε 
"ης αὔοαυε αάμίρηῖτ Ηετοδοτιῖς εκ Π46 ορεπηί ο0- 

6, 5. Ἐν ὅπλοισι ἠσαν.] οι ἀεὈιήε ἥος {πβαϊ {ρι- 
Π εχρεΙ1 αἆ πιατρίπεπα, Ἡε ραῖις ταἰρετοιας΄ 1 
εοπίεχίήπ» ρτα/εγήπι αὐήπῃ ῬρίῶίεΓ οοᾷΐσας Φιερ]ια: 
πὶ 1ἆ Ρτοῦατείησ αὐ Μεάϊσεο. ητο, 75. Εἶναι ἐν Φο- 
δη, ΑΞαΏΗ9 ἀῑεΙε ἐν Μούσαις εἶναι, αἳ Ἱπταί {πε 

6, 6. Οἵ τε τοῦ Τύγεω ρατιῶται.] Ἱντατὶς ἰΠπᾶξ Ἡ. 
εχίθαπε» απ. πονίτας τερΠῖ ποπάυπα Ῥραδμ΄ Πιοτῖς 
εος οο]{β], Ἠπάε πες Ὑα]] πῄχος αρπονίς, {5ά Ελ: 
ἀίοπεπα (γρίαΠΠΙ» Ίος 66, σασιῶτας, 9198 16ο 
Τομ, Ελδει ΓΠπερῖτη παίοτθ., αἴπατα ρατ ετας, ταάι]οῖς ὁ 
εχεπιρ]α νοςσίς εἴιδ Ηετοάοίσα {ας πι] πιοπβταϊ 
αεχίεοπ Ῥοτή Ἰοπίσμπι, {εὰ εἰ ροβεί]μς Ίος ρετ[ρί- 
ομε Ίαροαί 9. υπάε τπεπῖτο τεί(Πῃ, ως. 
--6ό, 7. Ην μὺ δὴ τὸ,] Φο]αδ νοσος ὖν μὴν ϱὸ Ίαδεί 
Ν5. πες αμ]άᾳ μαι εοπ{ετῖ ρατείομ]α δή: Ἠΐῃς ἀθ]όνϊς 
Έτ πιοχ βασιλέα εἶναι Λυδῶν, Πο τῶν Λυδῶνν ο πο 

6, 18. ᾽Αλλ’ ὅσα ὅτς,] Νοο Να] Ῥεπα νείΗε, εξ 
ῬίερΏαπ πια]α Ιπίετροπίξ οµι σἰία. Ίνευτετ πιο αχς 
{εραταίας Υοσες ὅσα Εξ πλεῖςα ἱῃ οοπ/(Πεπάο 9ΡοτἴεΕ 
Ἰηηρί, ὦλλ ἴσα πλεῖσα μὲν ὅτο, θεά ϱ//ΗΗΗΑ 4ΗΕΗΣ 
ζμἱζε)η εεὲ εἶμα (ο ΓἱΟΥΙΗΗ αμ κκ. 
6, α6. Οὕτω δὴ ὁ Τόνης.] δΙευξ 1π οἵα Ποϊαξατῇ Θεέ 

αὖ ῥτορβαπο, οὗτου δὲ ὁ Τύγγ». ἵτα Ἱερίται 1η ΝΙΡ, εἲ 
Τε]ΙΠς οκ νι]ραίο» Ἡϊ .. θηἴΕ δημοσίου, ΠΟΠ: δή- 
µου. Ἠα]ίαπι αὐἰάεπι ύάςο: ἱπιατρτοίατϊ 69 ΛΗΗΦΙ ῥο- 

Λιὲν αποᾶ {δα πίις Αραπιεπη ας αἆ «51παζΠ. Ρι 68. 
Ἡέ ταίηςα: δήμου, {9ὰ 14 Άπε τεΓρεύτι εἶμβ» αιοά να. 
τητη Θ5:, Πο Γομἱρορασις, Οπίά Π ἵοπαης Ροῇής(οε, 
ΠΟΠ {οΥοῖ δημόσιο, Ῥηθβαΐξ Ίου εκ Μ9.τεπετα, θὔ πα 
πας {ο ὀσρμμίώς εἰ Παβπι τὸν Τοβδίεω Φρυγίήᾳ βωσ. 
ιν τν ως αμ ώμο 

ἀδν 4- Ιζαλέεαι : σα Ἱ τοῦ ναθέντος ἐπωνυμήιΊ 
ος ἵρευπι' εχεπιρ]πῃ εσί; ου0 Ἠὔίτητ ραρ, Ζοό. 1 

{εςςΠΊΘΠΕΘ γοσυπα Πετοδφοά 16Π}. Θ ομιμιοδ Ἡ ρέο- 

ῬαΠά μπα 

Λάά. θα]πιαβης αὰ (ατιβη Ἐά- 
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παω μμ 

σ29 

-- ἹπἀΑΟΟΒΙ αΚΟΝΟΝΙΙΝΟΤΑΕ 
Ἠ σπα ποπ ππθγδατΙΣ, Οὐἱά ροῖ 
αττι]ίε «Έλα, Ῥογεις [ἐπέδρη 19η 
πποτα ας 4 αἩαιιο (ταβΙτατ» 
Ώμεπῃ Ίουυμα. νε] ρειοπαπι {εάεῖ 

Ῥαπά1πὴ ΡΟΗ ΟΠΕΙΗ ἐπὶ οι ζή]ύο {112Υ η Λομέ9 
15 βομ ης λογής ετ} Ηἱ ῥγάβΟ/Η{ΟΠε ὦπὸ ο {1ο σεπἰ- 
ε/ωο, αἱ ϱἱ 1ο βοίέμς οἱορΠάη υἱ(σγεί/ » [2670 
ωι/σαγε; [2γηη015 [01Ρ4/19 ὠπὸ τῆς τοῦ ἀνώθέντος ἔπω- 
γυµίής: Δάάῑτ αΠαιϊά οταν]. «σε αεί [11η 
Ζμμο ῥγάροβμομὲς ὑμῖν [1 Φα εἰ βοβεγή : 
ζΜ0γΗ71 1416 ᾖ2οἱ ΠεΠΙΙ {1/ῤεδί μετα. νίς αρμά «4γ- 
7ΊπΗΗ ὀνρμασύεῖσαν ἐπὶ μιῷ τῶν ὁπαδῶν τῇς Ἰζυβέλης νυµ- 
Φῶν. : «44 υεγὸ εδ] ζώο ΦΓάβο/ΗΙο ἠμηᾶα θΗἱσ γεὶ [ηί- 
Φα σδέῥείγο {δὲ οΘΓ{ΗΗΗ οί ΠΕΜ ϱἳ/ὁ /001111. 
Έτ Ίπο ρτο ΙαπάαβρΙΗ σας τεσοχίε΄ΡΗ, ααἱε, πε ραϊία 
1ρβας {οται οχίοτς τπτ ἀρθτίηςα, οΙπ]τει Ῥοτιις 
η Τ,οχίςο Ἰοπίσο: Ἐμπὶ τοῦ ἀναθέντος ἐπωνυμίῃ 1η ἐπὶ εχ- 
ρΗσαῖ, ῥγοβέεγ ε0ΡΏΟ/ΠΕΠ» Ὅυε] ῥο{ 5 ΠΟΥΕΗ {μς 1 
ῥ0ο αἰραυ]ε: {εὰ 11 ν. Ἐπωνυμίη οὗ ΠΟΙΠΕΠΟ {] εε}. «ο 
011116 ἠ)]]μς» ϱἩἱ ῥος ἀἰεσυ. τ πονίπια5 εἶτσα (οπι- 
ρὰς (αἱαεῖ Ιαάος ἆε 5 οἵτος ἴπίετ αἱϊος. Αἲ Π]6 ἴ- 
Ίπεῦ ἵπ νοςε ἐπὶ επι σεπΙήνο ρτοίατε εκ Ἡατοάοῖο 
ομαἴποί Ίοσα ἆε αρρε]απάο αδεπία» υδὶ ποπ ἵαγῖις 
οσ{ς αἀἁάϊτητ., {εᾷ {εομπάΙ5, Ῥίαπε ἵπ οπιπίδις. Ττ- 
οὖε {. οχβαπίε 1]α νετρα Αιπίαπί, να]εσπῖ», Ῥτουι{ Ίαπα 
1Π Ώας ρατῖε οίζεπάϊ Αιτίάπια τη ἩΙ ποια εδίε Ίῃ Π]ι- 

-"ατατοπῖρας» αμας εἰ αττυ]1 Πο. ν. ΟΡ. 1. ῬΦεᾷ «στο 
Ομ οΗατὶ πεαιΗτ ἆε εἶας οοπ/τέτίοπα οηπα ϱεπ]1νο 1π 
Ἰδία ΠσπιβοαΠοπε. οοσποπΙπαπᾶ1» ο Η  ραΐεαῖ αριά 
οπΊπες (Ταςος {οΠρτοίες αἷίος ργωῖοτ Ηειθάοίιπι Πο- 
ποια αὐΙ ἵπ ΠΌτο ο, 68Ρ, 49. ἀπὺ {ο τή πτραι, επη- 

«Ίεπι εοπβπηαῖ, 4ο {ρεδαπῖ νεα 5. 65. Ἐπὶ τοῦ 
έφορος Πεισιςράτου ποιεύµενος τὺν ἐπωνυμίην υδί Πσιί 
επι ΤΕΠΙΟΥΕΙΗΣ οσο αὉ νοςε ἐπωνυμίην, ἵτα οροτίαῖ εἰ- 
ἀατα 1Π οοπγΙδΠοπα ΠΠπΠοΤΟ 4Ὁ 6ο Τ6ΠΙοίΩΠΗ: δξ αρ. σὸν, 4μοᾷ εχεπιρ]ήπ αδ ΠΗΛΟ ἔ 

τοπ/{ρίσυυπι, πε {ας ἵπ νασυη 11 
2τετῖας Ίαπι Ρτορτεά{ οβοτῖτεί» 

«δ. Ἐπὶ γὰρ ὑές τε καὶ ἔνου τὼς ἐπωνυμίως µετατιθε[ς. 
Ῥοιτο αςε αΠαι]ά (ηρι]ατε ἵη Ίος Ίσοο. αισἀ εχοσἀο- 
Ῥας «αρεάπα {αήρατύπα απῖθις Ἠειοᾶοῦ αχαπιρ]ατία 
ἄπσενε οὐπιπΗϊςβηπχ΄ ΕΕ οξ ρτορτῖηπι αδε ἀῑλίρεπιία 
επάδ 1 εκατανΊτ οοςίσεπι ΙΝΤεάἰσδια »αΙ ρ]απε οχΗ]- 
Ὀει ἐπωνυμίην, 1 τϊ Ίσως νοχ νἰάρατατ αΡ{ο]ητο οἳ εκ 
ῥτορπείαίτε Οτααἴκπι ροβῖα., ας εοπβτιεπἆο καλεῖται 
ἐπωνυμίην Τυγάδας ἐπὶ τοῦ ὠνοθέντος, Ἡτ ἀθποῖαῖ, ϱοά 
αά εΟΡΠΟΙΠΕΜΙΗΠ19 υουσίγ (γραίας οὐ εὐ φ/ εη/έογό- 
«4. Επουὶ εδι Ώσο σιητα {γΙ ποία αἲ Ρ]τα[5 Ῥεπα 
ἀεπία ἴπ Ηετοάοίο», επ 1 ππαϊτῖα ποΏτα 4. 199. 
'Ἐπίκλησιν δὲ αὕτη } κρήνη καλέεται ἡλίου , ΤηπηΊη α[ῑα αλ - 
«ηπαμΕ» πί τ. 166. Πλοία Εόντα ἀριθμὸν ἑξήκοντα. 7. 
ἆ98.- Νεῶν ἀριθμὸν ἀξιμάχῶν. Το 1709, Τροσκεχωρήκα- 
σι γλῶσσαν μὲν πρὸς τὸ Καρικὸν ἔθνος. 1» 6ο. . Πρῶτοι σο- 
Φίήγ, 3 90. Ἐπισήμος σοφίήν. 9» 61. Ὁμοῖοι σον. 

39.0 ἅπαντας τοῖσι ἄφουσι τὸ μέγεθος ἴσους ὅτο. Ἆας 
επῖπι ρ]αειΗξ Ορ πι Ταιίπα. ἱπιετρτεῖατί νο]αῖε 
ὠτερμαπις, ΝαΙ Πσεῖ ἰςιά αἀῑεόπνυπι οσσυτταί αριΙὰ 
Ἔτορετῆυπι», πας εσο 1]]πά ἀειταέίατα αΙΙΠΙΣ ΓΩΠΙΟΠ 

..εἳ υπίνετα νεπηίτας αρρε]]ατῖοπ5  ρετῖε» 4Η. οπηῖα 
3Ὁ ὖγρα ρτο[εέα Πε αρρε]]αΏῖ ΡοδΗητ, πας τοσογά ας 
νιάετασ νῖτ ἀοέξας ἴαπι ἄητεα ἀῑάταπα {πέΠοποπι Ογρίη- 
19Π1. Βεά αρυσὸς Ἠϊό Ἰαβαϊε Ῥεση]ῖατο απ]ά 11 αρρε]- 
1α1οπε» 1ά4ᾳ11ε απποϊαπά παπα οεη(αῖτ Πετοάοτις», οἳ ρτο- 
ρτίε αἀάἹταπι αὉ Ὠε]ρ]ής. αμ ρδι | 
-: 6ο 90. Τεσσαράκωτα.] ἵΝ9. τεσσεράωντω. δἱ6 ϱ1Ιο- 
4µ6 Ῥεϊνετίε εΦΠΙΠ εταε ϱ. 91. οἳ οο6ό., αιιοά 1τπο- 
ον. εκ 15. οοἵτεΣί, α ΠΠ ποῦ αΠτεῖ νο]ιστῖτ Ἠο- 
τοᾷοῖις ]οα. δν ος 

75 4. Σμύρην τε τὴν ὑπὸ ἱζολόφῶνος κέιόύ.] Οιἱοά ροςί 
το ρτῖ{σᾳ οχεπιρ]ατία αἁλΙδίτα νὶκ οχ/ρεξτατῖ Ρροιεταῖ, 
{61το Ἱερί ἵπ ορΒππο 19. ὠπὸ Κολ. Οιά ππτΙΠΟΠ6 σ6ς- 
Ώ]ς ερτεριο ἀΠρε]]ι ἀποίιάοπεπα (τεπιεπιεςπΙ1, {νε 
απιπιαάνετῄοπεπι :νοσατε Ρἰασεῖ. ΡΙΦΡΟΠΗΟΠΕΠΙ ὑπὸ 
«οπΠάεταπεῖς πἰπηῖσπῃ ατότο, ταπαΙαπα πιγίηα βεα {10 
νε ἀϊοείετασ, ἆππι ἀαιτεξτας αρηοίζστα ΥΨεΙ[ΙΟ- 

Ῥεπῃ γαμα; οπΙ τούτα: ἱπιε]]οχίς,. Ιεα πήμὶ νιάδια 4- 
ῥεπάυπη, Βἰπ]ς εκ 5, (οβατη ΤΗ. Οαἷο, {οά σ- 
ἵοτα ΠΟΠ ΙΠίε]Ισο.  ----- 9 
7 19. Ἐπελαύνων γὰρ ἐπολιόρκησε.] ΝΙ5. Ιάθια ἔπο- 

λιόρκεε» εἳ τεζῖα» αφ ππα Ίθτιά Ππροτίεόεαπι τεπιρις ἵπ 
ο πθδυς εχαέτο {οινατυπα ἴαπα πιης, εδίοῖ πομοαη- 

7ο 17. Ἔω δὲ κωτὼ χώρην ἑςάμεναι-] ΟΡΙπΟϊ Ίιος δείς 
εκεπρ]Ηπ], αιοᾷ απίε οοι]ος Εξ Οαπιείατίο» ἀπι 
Υατ]ειαῖςο Ἰοηίος Ἡπριαο ἵπ Πετοφβοῖο «απποῖαί αρ. 
215. 0ποπον. οατίοπῖς:.{εά-εχ σοττηρῖο εχεπιρ]ατί ἃ 
Α]ά0 εβῖτπι ος αΠθί πο. ια ησραΙ] {1δεῖ Ὥοτα τπη- 
Ὅσπι ἀείείσοτα, οπαπι σἶατο εχμἰοεαϊ ορππς Μς. 
εάναι αιισᾷ εδε Ρετρείμυπῃ {η Ηετοάοῖο- 1π Ῥταος- 
πα εἰεθηπῃ Ὢ πηε ε5τ νετοιπι ἀπέσπα, 4Πἱρρε αιιοᾷ 
να . ἰάεπι «οί εκ εἳ οκ {9 ας Ῥμ]όα οοπβτπηα-- 
ος ο ιδ 6, σ τι «’ Εν , 

άρπα. , Ῥαιτέδρης μὸ εἶναι ἔργον.] 9ἱ ΓΗ εαΙς {πρεπίυπα 

αίτεπᾷο., ἄανιμμ ο ρε ἀθάῑειπη ΤοΠροιάΟ» ΠΟ Ἰη- ὄδτις ἷὰ ὠλῆσμας α ετανῖης, Ηετοδοί αττεπῖη» ]εύῖος 
Βαπο5 «πα τομ» Ίδια ερίτοἰῶ απομ]ις 

έ 

.Ῥτο ΟΠΠ, ἐφεδβὰ, 

ἀμπι αἡσυυί αχ οἡς 

᾽ πιησξ» ΠΛΟΓΕΓΗΓ 

εἲξ αἶαῖης ΠΕΠ» ος | 

5 68. Π0. α. ο. 17. ΥΙο[α {οΠΡΙΙΤΗ γἱάεῖιι ἐσ᾽ ἔδρῃ 
ο -ουμπ] Εἶταν- οί : ἳ ο θρον Ἡ 

Ῥτο ἐπέδρης υπίσα νουε] Ίτεπι 11 ν. Ἔδρη θά ο 

ες πι : αάάῑχ [5οᾷ Ἰοσεπάμπι αῑδίΠΟΙ {64 - {δε μας ἱοουπα» πάάῑε [5 σεΠά! ο μίόλς οὔνπι 

Ψοςε ἐπέδρης πῖ 5 
6ᾳαἱεο ποτας 1ρί 
σαττε ἀεριῖτ {5 «οξ{6ΟΕΙ6, 

7, ο7. Ἔν τε ΛΙμενήίῳ 
16] ἀεθεαξ, Πῖο ΕΠοάιδ, 
ἸποΙοίυπα ρτοβαηΗςς ας επ νλβίς. Ηαδοι οὔήπ 

15 ποπ τὴ Ί ο ανα) 

14 αὐοά σαν ρετεγι(ταίῃ ος 
ἆ νοσαδυτη 

11 Ἠετοβοιί ἀε]ιαῖ 
ἔντε ἐν λιμεν/ίώ. 
Ἡροδοτεῖον» ΠΟΠ αἲ 10 

ό5.] Ουυπ1 νεο εἴ 
οβδιιαι απο «οπΙροΗί 

1 Ἠυς εππάσήλ Υεπίπιήδ, 
Πίο {α]ας. 14 Εδί ιν 
ἰ6 Μεᾶ]σαί {ρε οπιήρρ ντος 

μΐπο ρτοσμάαπ]ὴ5» αρρεΠεπΙδαΏς 
Ῥτῶείατα ρταροβΠοΠῖς. 
τα Πα γοππας, Θοσεῖ πο 
Ρρταροβῖοπες αὐίο]αῖα οὐ 
εἳ 1Ώ Ἰής ἐν δἐ. Ίτεπι ΡοτΏ5δ Πο 

(πι νοζεπ 

Ἰσοῖ αμα νἱραο 
Ἐπηπιοποϊμην 1 

σμιΒοπο οἀσεπάα ΗεΙούΟ: 
τανὶε Οαπιθταίμς Ῥ. ζ1ν

 

Π αἀνετοία τετ Πδρε ΕΙ . 
Ἑωνίε ποπ ΡδρομΡό” 

ἅτο, εΧ ο 74’ 
Π6ΠΙ ῄΠα 1ο ομ(α ψεινής εχρτεο Ρουι ος ο, ει 102, 
Ἐν δὲ κο) νυκτομµωχίην τὰ ἐποήσωτο ντ Ὁ αιονίς 

ηθις» ΡΙουῖ ἃ «ο | ος 1οΠΔΗ Έτ {ωπε 14 αμ είη αδῖ- ρεεᾷ 
Ιεότοτα ροΐεςε ορηρεν!: {1Ώ]ε, 
ἀπβα οοσιπτεῖ αοαίε πουίδ 4ΙΟΕΠΑΝΗ Ἡ οχό οςῖ ΡΙΜῆ 
πα] οοπεῖηραϊ ΡΙΦΡΟΠΠΟΠΕΠΙ Ι5ίάη 1 Νηπο 1 
ΙσΠοίιπη», 6 πιο Βιπιαδίπς. έχε 
την {οπρεπάιπα ἀἰηπόαας { 

Ἅπθο πρι, Νήπο μ- 

απίπι Ροῖε»ῖ» ἕ 
θεά υἱ ρωπῖς

 

τε ὃν Λιμορ' Ἡ ν . 4 

πριν ἐν ον Κείμενο κρλός: 
9» 176, Ἐν δὲ καὶ ἐν ας τὸν ΣΤ οί πιαχηπέ 

τοςἰαίΗ1», πῃ ριᾷ- 

οἳφμοᾷ ὀνπνις Ἠριοόο 
Ῥετητ αὖ ΝΙ5. ορείπιο», {6 ἀεπμο Ἐνὼ γρ ὃ 
τα εκ ο ἵπ Πιϊας Πο «πρ. 07. . η ποΠς ὃν γυ]- 
θέλων ἑντῃ αὐλή Φρέαρ ποµσασύα!, 
5ο -αῬθρε, 6αρτερῖε {ήρεμα « 
πρποϊ(σατατ Ῥ]επΙτΙΦΙΠεΙΙ» ΠΟΠ Τ. 
εἸεσαπίία ρτογ{1 Ἠετοάοίεα» 88Η 
{Ηρίσατί 14 σεΠις 

σαᾳσθαι, ἔν δὲ δὴ) καὶ τῷο' 
αμ] εκεπιρ]ατίρς αἲΠ 
Ῥτογίς νἱάσαταχ {οπἱρβς[ε» ἐν δὲ δή του] 
Έα Ἠππς ἱπιαάηπι νε]]επε εδ[ε πι οΊα 

εαρίας 12. Ποτί εἴιδάεπι Γετῖι 
ππαππι ἨἩειοφοῦῖ ει εχειηρ]ατί 

59 στ. Ὁμοῖοι εἶδρο. 57. Ὁδοὺς ἴσας κο. Ἡϊ ο. ἄεδ ρταίεσᾳπε ορ. δεᾷ 4Ἡ 

ας, ος(ο 1η 
Ιοᾳμοπάϊ σοἩ ΡΜ ο σαῤµό- 

1 βοηυ Ίοη: σι: ζ4Ρ. ο”, πολλοῖσι τε καὶ ἄλλοισι σεκρηρόν, ΠΕ ορή }τῷδε, θἷς νμίαο αθϊδι ήμαν [ο 

σ 

οιμΠο 
πο 

τι ἴπ {οπι
επβᾶ» 3 

ελ ρα 8 

ια εδί» πες ο ολα ολο Πρ, 

μαΠι ποια ο. λω Ἶ πι. 

ἀᾳ 18Η κ) νσβνς πο ύα 

ξ 
αν 

με Ίω τερες 

μον ο 

οὗ (ή τσ
 αιρίαοἳ 

0 ον απίία {Ρε: ομί Ππηίχις τα ἆς {οἨριοιί δι τα 
Ῥοΐσται σδτία 14: {οἱ υπὰ {αίασείέ Ἰ” ρῇ νεμ» 
οἰπιίπα ΙπιπιοΠ/[Πα. 11 τοῦ 3ά: αι ὐσίσ 
ΡήϊΦο- το αποπάα 6, Ομίά 1 
Ἠμπς Ίοσουπι οταν 
οἴε {αῑνίτ Κυ ετς» 
Ίε {οἱεξ, αὐ νεητατε: πε 
Όμ5 αι]άααπι αάΐειτ. 
Τ αράιποπῇ αΌσαιι 

δ -ᾱξ / ͵ 4 

τρώματα μεγάλα διφασια. 
εοά Ίαπ: {8 5 ο 

(επι ς ο 
ἔν τε ἐν Λιμενήῳ. 

βὶ τὰ μωταν
 η. 

οἴίαπι ῥηίαας 11 Ὑν πε ραββία α΄ 
{εὰ πια]επῃ 1νονη  ῥαήμονῇ, 

μΙάεΙα ΕΝ. επ Νο 
της ἱρὶ σοῖσε 

α. Μιλησίῶν 

θοῖις Ἰαΐεης ομήροη Ἐν 
ο ία Ητυσὸ ἐγένετο (αν πωπήθι8 

Παπ Ρος ρο, 
τ 6τρο Π.9. ὁ π.) 

ἐχβαπί, ααπι 6ςε Ἠΐο οοθ(επὸ μπει, οβοίς» 
ΤἘΓΙΙῃ αυοά αἆ Ῥοπία δι όαπι ἃ 
Ἠπο {ρδήπι Ιοσυπι ἵαπι 8 
Ιπ νοςε Γύνης, υδὶ ἨαΠς 
σΟΙΠΠΙΟΠάΑ6 ΠΟΠ Ροδ(ΙΠΙ» ος 
σπ]ο Ἱερίεις Ῥοδενετα σσ ε[οίο α 43 ο ροτή- 

τ6ς. ͵ νὰ 

«τς 81. Σαδυώττης οὗτος ος 
ἵπ. ορΕΙΠΊο οοᾶ1ζα., Πο 
Ίνο ἁιδῖζα 1ὰ ναπῖς 

οπιπίδιις Ρρ]ασιΗξ» 
ἀοάτις τα πιταν]ξ 
µέλλοιεν ἀκούσεσθα! 
σαι δεὰ πα]θ. 

8.:9. Πρὶν ἢ τὸν 
Που αντ 1ΐς Ἰ ουσ τα 'Β, νἠσοση 
υείπῃα πος 0. ο. 

Φ 

’ 

5 Ιζαὶ τοὺς {. 
τοῦ ώρίσου 

ὸν ὠνορθάσουσι μπἩ 

το 11191 

ὖ ῥρώπῶν η ο: . 

πι 11 

196, εἴ 

τω, ΑΠοηυ Ἱαπρίς Πιν μη, 

ϐ, 11. Πρὸς τὸ πιαρὸν] 
Ἀμν σὺ παρεὸν ὑπεκδράμιωσί" 

σης, εἳ ορ. 33. Τὰ παρε 

τας οἱ Ἑλλήνων. Ἠ 
μτ αὐίαπε 14 ΤΕΠΗ 

ο. ” 

9» 14. ΑΤΙΚ2 ἕ 

, όᾳ αὓ ἐοἳ ας {Ρίο Ύν» 
Γι ρα νο αττι- 

Παι ἵπ Μ5 Τλιαάυπεμά» «δε ασια 0” ο. | ορίε 
τππηι. παϊοέεηπι ο5{5 ραῖςϊ ἵος Ίπι ευ1ΗΣ : 
ηοί αᾷ Ύρεῃ, Μα μα τα φοσυ 

αν πμ Πα ον 
Πε νυ]ρο ΣλνάτΠ ἡζρηί ορ. 

[ὸ 8 Ηειοδοίο» ο ᾳ 
119. Σῶςρα τοῦ πῶιδὸς ΑΡ ο. 
ὠμφότερα ἐπιλεγόμεοι 24 3 ο τ 
94. Ἰα) τοῖσι ἐσελθεῖν ΑΡ οπής εκεμρ ο, 

η Ρ05 ὧν (οῶ ὃς ον ο 

(δᾳτῦ. ᾗ η4εο ΠΟἱ ρέσκενὰ ῇ [ρου 140 ώς 

1 ο μεν, πεΙσ 
ον νυπ - 

υαέρή 
πο ο. 166 | ον. 9ἱο ΡΙΑΠΕ ορού: 

Αρ ας Πρός ων οἳ μό- 
ότα ἀγαβα ον ώς νο νο 

παρ ών” 
 εὼν 1 9 ο). ἐπεὼν' Ε8Ρ. ο ρα” 

αυαητο Ρίτα 8ριΙά΄ δν ον μα. 

εαῖ, 
πεωπε κΗρυΜΑΜ" 1 

ν 

. 

ν 

«ΔΙ 

ο - λε, 



Ἠειοάοίις ποπαϊπαξ ὠπόσολον. 0] γαἷ]α. Ἱπτογρτείαρᾶ- 

τὰς Ώιωη επ μεραίον {Μο υεμίέ αὰ ΠηβΗ]αΤεπι τς» 

ἆπβο (Όππιοπα, Τά νίάσης Ἠειτ. εερμαηΗς Πα ΠΟ- 

τον ἦν {δημεπάο ρτασεάεπῆα» «μή σα οραίογες Η1/έ- 

ἔμη υεπίωμε Τργαν. 9οὰ ἀπαίο απ οοπποάίς Ίος 

Ίοσο {οῄβοτα «ήρυκώ, απαπι ἹπεΠας Ταητορεις 01 08- 

τοῦ 9ππο Ἠβει ΜΑ. Ρ]άπο κήρυκα» {4 αλα 1ΑΠΙΙ5 ἀο- 

πάς {ηρειρο[Πξ 6, εοάεπι οχοπὶρ]ο» 4ο 1411 ΠΟΙΑΝ1 

{προβις, πὲ τοπ ΡΙοοΠΡΠΠΙΗΤΙ {οἷα5 1η πηα]α ΠΊαΠΗ 

βηκίο, Φε οἳ Ταρίια ο 1ο. ΕΠΙάΕΠΙΕΟ κΜρυκ εστι 

νίάϊ, ἴἶπάς βπσή]αταπι τοπ!» εἲ Ψος] ὠπόσολος» «- 

ἵς νίπι οἳ εβϊσποῖαπι Πο. Ιπίεμεκετηπί Ππτετρτείςς 

(ααῖς επίπι ἀῑχε ὥπόςολον εἶναι ἐ; τινὼ πόλιν ῬΙο οέπ{τέ 

η ασια υγ219) {μ.πι νετοπιαας ΑσπίΠεαΒΠοΠεπι 

ἀθάῖ., ἆε αἴπα {οἳ [η αΏἲὈ. Πεϊπάε ΜΡ. προπεπυσµέγοον 

ΠΟΠ προπεπευσµένος, Εἴ τὸ ᾽Αλυάττης µέλλοι, ΠΟΠ µελ" 

χει. 9αᾷ οἳ αἰία, αὐ αἆ ΤΙΠΙΡΙΠΕΠΙ εχρυ]ειαΠῖ Υυ]- 

5ο, Ίοηβα νετασῖοτα οαυαπι ο Πετοβοίο ἁα ραπ”, 

ταρο/(ι ΜΡτο ου/{εααΗζης. Ηαῦες εἴ κήρκα «3Ρ. 76. 

0, 5. Τὸν πολλὸν τοῦ φρόνου διωτρίβοντα παρῶ Ἡεριαν- 

δρῳ.] ἵνα πε απίευπα εἶης απ]αζΙπαης {ορετα Ρροῖμθ- 

πι Οο]ῆμς 16, 1ο. Οιιοᾷ Ώππεῃ Ποπποᾶο συ] οΠ]- 

ροχῖς ποϊαιίοπα οί Οἰγπιραάμπι οοπυρΏῖο οοπνεη]αῖ» 

Ίηπι ποτανίε Φομᾗσετ 1π Αππιαάνει». Ρᾶς, 84. ΝΙάε 

οήσπι 1ο, Μουμιτα Πρ. 1. 46 Ἀτοποπή ους Αιης]β 

61Ρ. 1ο, εἳ απ΄ ἵπ ῬΗπίθηϊ6 Βχεις, Ρας. 198. 

0, 91. Ἐν τοῖσι ἐδώλοισι-]. δε αΗΠι άπορης Ῥ]απε 

Ἰοάς οκῄατοτ ἵπ ορείπα πιαΡταπᾶ
 ΡΤΟ ος, ἑδωλίοι- 

σι, οι ρεπίτυδ ποία. ΓΠιετηπί ομίάα » ίαρμαπο, σ 

ςςἩο[ΐστο οἰταπεί 0. 1. ΜΠ. ἵναν. ο, 41.» ΠΕΩΙΝΙ1
 

ριο π]1]ο. ρτὠτοιπή{ετο νε] Ῥρορίει ΠηςεΠΙΓαἴΕπι αΙης 

πηυίαμο {ειναίαα. {απι ΥΙΟ 4Η 410 νΙάείεΠα ο 

αμα τσβαΗ Νο ἀοάχος Ἱερί Ρ38. 745: πι Οο]άαά 

Ταχῖσο, νοευιη. ΗΠειοάοίεαη]» ἐδώλοισι, ὑποσρώμασι 

γὸς, υδί Ὀομῦς 11ΠΡΕΙΠΙΑΠΛΗΣ (ευίης ως, πο 

πα Ριτε πΙΠῖ Τμ. σαἱ6) Ε8ΠΙ νοσεπα ΥΕ ο. μα 

ηε(ΨΗαΡΙ6ΔΙΗ οιππίπο Ρίο ΝΕΙΑ Ιεῆομε. ο] ν ον 

ἀοοτονῖ» αητα Ηοτοάοί8 ρ]υ ος 11 10615 αροαῖ 

ο, αιοά Νά]ΡΟ τοτοναατ» πίτα με 1άεπι πηπςο εοπβς- 

τίς» 4 ποά ορΏπις σρᾷεΧ τοατΗ ΒΙάΗ ο σσ. ἵῃ η]5 

Ἱκρὰ τῶν ὀρνιθίων. Ώ ΡοτΤΟ Ἠηῖς ορίπ{οπί ΤΕΙΠΗΠΟΠΙΗΠΙ 

Ίποροτιτ να] αὖ νοσε ὤνάμτορον» Ἠΐ 9» 64. παῦεί Μ». 

το. ὠνακπόριὼ» ΝΕὶ αὉ νοςε ἐπωνύμιο, αιοά οσσυταῖ 
Ὁ, 11ο.» Υεὶ ἐπιδήμιοι 3 90: Οι]ὰ { εἵ ἄγολβον αός 

Ἰραΐνο ἀϊχειε, Ῥτουϊ 018 ΠΟοΙαΝ1 1Η Μ.. 1εβί ορ. 9343 

ιο εἴνωλος εἰνώλιος ποιατυτη Ξεβ]ΡεΙΟ ΔΠΙΠΙ, Ὀ
. Ρ16ΤΗΠΙ 

ἐπιθάνατος., ΤΠ ἐπιθανώτιος. Αεσεα]τ, αὐοᾷ πὴ 108 

νοσσδι!ς Πειοβοῖις παδιειξ, {αμα ἁαμαυ]ά ρεσυ]18- 

το, οιοά Ριοάµζο σαρ. 190. 11. ουν νυ]ραΙ. εΠαΠῃ 

πήηλωνίοισι. Ἰοσο[Ηή εδ ἀἶιοά νἱάες αάπῖτει ὥ ζαρ. 

πο.» οί αὔππι Ἠετοάοτι5 Ρατ ἵαιο Δι ας 

παπι αρρέ]]ες Παράλους, Οἱ 1ἱς ΟΗΙΗ οπηπίρας δν ος ἵ 

Ἱῃ βια ἑάἱῆοιε ΤΠ. 6516: 18 ἴηπΙοΠ 1Η ον εττοέζα 

2 Πτι 1195. Ψοσατξ ΠΤΙ Παρωλίου»» η Ἱς ας πς 

τα νο]ατ εκ. Πειοάοίο ΟΙ4Η5. Θυ]ς Ίαπο ον ον 

ΠρτἙΠΙοΠΕΙΗ. Π]1 Ἰην]άεὈῖ 5 Ίνες ἱσποίο Ρο
ΐοςε ΜΙειτῇο 

πορΗρεπΙαΙη ΠΙΠΑΙΗ αάλήρεηη, ες οἰτληα Π
αραλίων 1Π 

Ῥιμβταϊο ο το. Ῥεέῖε πα οάαξ εθης Ματδαπαή5 

ασ, όοι. ΟΠΤΟΠΙΕΙ ο. 

λα, ν. ̓Αποπλέεὺ ἐς Κδρινόον.] Ἐκ ἴοι απία εξ ροβί 

εχειηρ]ῖ αρρατεῖ νοσυ]αίι τὸν ΡτοϊἙδταπα αὈ. ππα]Ε οΠ10- 

αι αἴαπι ΝΕή5. 90. Σῶς πεβὶ Ἰπαλίην» οη]κ[α ΕΛάΕΙΗ 

» Ῥουήσυία. Ὀείπαε Ρΐ0 ἐξενεῖκαι ἐᾳ Ταΐναρον, Μ5. 14 Επι 

ο ρυπ/οτί ἐξενεῖκαι ἐπὶ ο η ος επαπι ρισος- 

ἄεης {ουπιο απάϊομί ποβτο ΥΙΠάΙΕΑΙν νοκ. 

| ος ο που τοῦ Χίω.] ΝΟΠΙΕΗ ΤΕΙ πας 

το σο]εὈχαίαπι οῦ ρουϊτίαπη Πηΐς (ε
πρεαατ ον Ἡ- 

Ἠπίσα» {9ά τε ἁ[οοτάσπε ἵπ ραήα» οἳ 48 Φηπηίο (α1α!]- 

ζο αἰή ΙοᾳύσηΗΣ. Όε απ. απιυὶσιτατα οιεάἰἀει]πι 

ορᾶπια {οἨρβία Μζερμαπιήη Ῥγαπήπια» ΠΠ αὉ 

Ἡσππο]αό Ψε] αὖ ταπιροτα {6 ΕΗδίδητ εοπτερία» ας 

Πὶό Ἰαάας οχαε» ο απ η[οσίς ππο(Ις 0Π- 

ἵταβα ά πο νοπίβ[οπῖ, Ίμοζα ποῖα {ππι» απῶ νΗΙ 

ἀοάὰ να οχ απΏάαἱ5 εοπάυχετπῖ» να ἴπ ααίρης {ρῇ 

αλα πιά Ώπς ροτίπεηΒ ο[ἴειτε νοΙαετηῖ, Δάά1 Ῥοτερί 

Ἅτπι, Ῥοψΐις ἵπ Ψ. ποόιρητηρίδιο. Φοᾷ αἱ ΟΙαπουήι 

Οπήαπι νεποίατὶ ἆμοσυε οὗ Ἠαπς 
ατίοπι Νοἰε» εει ᾱ- 

| 
| 
| 

| 

ἁλιος Τωήης Πδι. ο. Ῥαρ. 69. 0ἱ ἀῑςΙξ κρωτήρω μὲ 
τὸ ἙΤλούκου ποῦ Χίου δεύτερώ» Όπυς Ῥ]ήτομς Ε6ε, 

Πθπι ν]άλο τς Ἠλσῖ]ο 4ε πο υ]οσι ἀε[εέχη ΠΟΠ ΠΙΟ: 

ο οἵξητα ποππσα ἨἩοιοάοῦ» {58 εὔαπι 1ΕΠΙ πηπημίαϊα 

ἵπ Ἐπικβητηρίδιον, αιιοά Ρο(ΤΕΠΙΗΙΗ ῥίερμαπης ΡΟΠΙΐ 1Π 

Ἰπάϊέε "μδβιαη, Ίτα τς ἰσποτεῖ ὑποκρητηβίδιο» αη0' 

{ηπο οχίριαπι Ἱπείστησ Ἰαμάσπι. Επατο μας ἀεριαναίς 

αΠΙΠ1Ο πια]υῖτ 40 ορετοι]ο εἴ ὑψόθέν ἱπ[α]τατα ΗειοᾶοἩ 

ος αμα1π α΄ ἱπ[οίοτα ρατίΕ» Ἐπάε πατε αμιά 

Εἰσαῖ, 

το, 19. Ἔςι δὲ µεταξὺ τῆς παλαῇς πόλιν] Μι τῆς 

- 

Ώε {ο νεντενο Ί]α νειοα ὁ μὲν δὴ ὠπόσολος ἐν τὴν Μίλη- 

ὦ ἵπαπα, απ εἰ ορῦπηςΒ ΝΙ5. 6απι ποπ. αρποίσαῖ. 

-. -ᾱ 

πἸ ΟΡΦΕΔΝΑΤΙΟΝΕΡΘ ΙΝ ΗΕΚΟΡΟΤΙ Ε1ο. Ἰ. τ7. 
τε παλαῖς.. Οιοὰ Π {αἰνὶκίει Ταπ. Έλδες, οκοίαπια» 
ν]ςίαι αἆ ταπι Τε νιπι ἕρμαιον, αμἱρρε ἱπνεπτί αμα 
ἁμαυις Πέοηϊς, εἴῇ Ίοσο {ο επιοῦς εἲ ἵΠ σε παμτα τίς» 
Ἡσο ΓΠιεγαπῖ το. 15 επῖτὰ αἱρυάίαης ἵπ Ερηϊος Οτ]- 

Ποὶς ραµ. 1ο5. τοραί Ῥετανίαπα» [Ναππαιμά ἀμοῖτας, 
Χγ Μαχιππο, αιΙΠ Ἱερεπάμιῃ Πὲ ἔςι δὲ τὸ μεταξὺ τῇ 
πόλιοο καὶ νοῦ. ἑπτὼ σάδιοι.] βιοηαίατα με ρετ Ἠαπα 
νοσι]απι τὸ ο α{{οηής υἨήν ζμοά α ΠΕΙΜΙΠε αμα” 
ο/η Πέ, 1011. δεὰ. εαῖ Εάρετ» 4ο πιτ ἀερεῃί 

(65 αἴεῃα ἀοπί[αάοπας. Ίναιι ρήπιο ποη {Πε πας 
Ππιάυταπι οΠοτε Ἡετοάοτως ροτ Πησυ]ατει ἐ5ὶ, {εά 
βατ Ρ]ηταίεπ εἰσ), οἳ αο νοευπι οἵάΐπε» Ὁξ «5. 03. 
Ἡ μὲν δὴ περίοδος τοῦ σήμωτός εἶσι φάδιοι ἓξ καὶ δύο πλέ- 
θρω. [ῖ αρ. 16ο. Καὶ γὰρ καὶ ἡ περίοδος τοῦ τείχεος οὐκ 
ὀλίσοι σάδιοί εἷσι. Ῥιατειοα Ἱΐς ΠΙΠΙ1 ἀεερί» {1 ἑπταςά- 
δν {οήραδ. Ίμα νοςε, αὐω {οπΠρεπάϊ νΙΠο ἀἰθταξτα 
κι ἵπ ἆμας ἑπτὼ σάδια. ἵΝίοκ ορπιας εοάεὰχ περαῖ 
Ἡοιτοάοιυπί εθίαια {ετναρία ιά αὐτέων, {εὰ Παυεξ 
σοῖσι δὲ αὐτῶν. ἳ 6ἴἶαπι ζ4Ρ. 90. Έκαῶσος αὐτῶν. ἂν 

1Ο οό. Ἐ]ρμένου δὲ Ἱκροίσου.] Ννοει]α δὲ τητ/απι Πῖς 
ποια οι ἵπ ΜΑ, σὲ ἀάθδοτ οί» οιαΏοαάε 6οΠπεχα 
Ἱερί. Αν αστών 

Ίο, αὔ. Εἰκότο ἐλπίζων.] Μπ. ἐοικότα, αποά ποφι]ό 
ἩΗειτοάοίο περα]. αμ αο 

1Ο. 39. Λαβεῖ ὠρώμενοι Λυδὺς ὅτο.] Νοχ ἠιεάϊα εδ 
ρει οοπρίσιιαπα πἠπΠεταῖεπ οΠιΏΙΠΟ {Ηρείναεια. Πιπς 
ἵ]α Ιαξτατας 6ε 1ῃ Τοσπιατη ἀἰνεν[ωπα εοἶ]ατα» πΠῑαΝο αὉ 
εάϊβοπίρις, ΒιαρΠαπ]» πεπχρε ἵπ ἀρῶσύωι, Ρτουί Βία 
Ἰπβπίανυς Ί1πε εκ νη]ραῖα εοηβχμέξίοπε οοπναπίε αἩ» 
τοεράεπΠθιι6 σή δοκέεις εὔχεσθαι ὤλλο ἢ) ἀρῶσόοι. , 3εὰ 
οοπίτα Μήδδίος πως Ἱά ο5τ. οἳ Ιάσἵτσο αυόακ., ππάς 
οιαρηαπις εἴᾷ ριαροπεπς ἱπῃμπιήνεπι, ρεηίεής {ρπιθη 
{ραίηθτΕ ΠΟΠ αἰή115 Ρατ ἰρίαπα ἵπ πιατρίπε Πρπανῖςς 
ἀιοά ρίαπα Ἱεσίεη 11 ορΏπιο Πρτο, {ευνατπφε Ρε 
ΔΙάο ος Οαπιετατίο, Έτ αι ραγΠοϊρίοτιπα π{ιπρα- 
Ποπίδ» αὐαπι Ἡστοάοϊις ἵπ ἀε]ας Ἠαδετ, νίκ «οἱ1- 
πιοάαπι αῑῑιις αἀϊάστῖε ταΏοΠεΠι» ας 1] ρομαᾶῖ Ώι]]ο 
Ἱηπίχα ναιροι οι υπίπα νίάς εΧ 9, 107. ἆθ (16- 
Ῥίτεπο: σον περιῤῥέεν, ἔν τή αὐτὸν λέγουσι κεῖσθαε 
Χόπα ὑποδείμας δὲ τὸν πρῶτον δόµον λίθου Αἰθιοπικοῦ ποι- 
πλου, τεσσερώκοντα πέδας ὑποβὰς, τῇς ἑτέρης ταὐτὸ μέ- 
φαὐος, ἐχομένην τῇς μεγόλης οἰκοδομῆς' ἐεᾶσι δὲ ἐπὶ λζ- 
Φου, δες, αὖξ Ῥοβεποτα ΠΒ]. ρεναπαπῖτ αἆ ρατις]- 
Ῥία ριαπηϊκία. 1 Π]ς (αππεῃ απίεσεΡΠῖ ἐπύθοντο. | 

11» 19. Ἵνα δὴ μή τύα.] Ὀρίπος ἶοῃρα {ανΙοτεΠα 
ασσϊάετα υπ]σμίαιᾶ {απίεπι νοειπι Ίία εχ ΜΡ. ἀἱρε- 
Άη, αυαπι Ιπνοτίο νυ]αῖ πιοάο ὕω μὴ δή τηα., ... ἑ 
ο πτο 16. Τοὺς ἄν σθισι Σόλων θῆται.] Ἱπερῖο ρηΠάς5 
ΠΗ1τ ορἱαπΠΠ5. τν {Πο αὐυπάανίε, αὔυπι Ηειοάοτης ηπα 

ΟΑ]αῦα πιπυς Τοπἱρίοσίε, τοὺς ἄν σφι Σόλων. Βὶς ζΠἶπι 
Μ8. Ἰάαμς οσα ρ]ητ]πα]ς α]6 «οκεπιρ](ς αρρτοΡεἔησ» 
απτμτ» οἵο., ρηδ]σα υ]ΐμις Ίος 1οςο, εοπάΒοΙ͵ Ώρ- 

Εαδή]ία, αασε δα η οκοιπρΙᾶ, απο {εραταΠπι Ἱπάῖσατε εδε 
πο]σ(Ημς.; Ίναπι ΑπΗτει εοιτηρετιηί Ἠθεπι ϱβ. 169. 
Ὁ δὲ αὖτις τὸν αὐτόν σφισι αρήσμὸν ἔφαινε,. 149. 9, «3Ρ. 
ο, Ἱαὶ τὴν ὥρην ἐπαγινέεμ σφίσι αἶγας' εἴ ς3Ρ. 19. Ὡς 
εἰ μὴ ἐθελήσεὶ σφίσι ὕει. Ομῖους οπιπίρας ]οείς ΜΙ5. 
οοπ(ζαπίατ {γ11αΌαπη "παπα ἀεηρίε τείηεΠς {01η σῷι» 
{οὰ οἳ ἵπ ΡΟ(ΠΘΙΠΟ», εἶ μή σι θέλοι ὕεν. Οιος τεΠοῖ 
πα υ1ε ρτορίας: βεππίπα Ρίαπα ἵπ 0. 9. εαρ. 117. Τὸν 
ἐὰν φὰῤ χειμῶνω ὕει σφι ὁ Θεὸς, ος Ώπιεη οοπίταΓΙά 
ἰάεπι Ίος Προ ΡΙ1ΠιΟ ορ. 145. Κατὼὸ ταὐτὰ διωλεγό” 
µεναί σφισι, ΠΟΏ σφι, Ὁῖ εδ Ίπ νη]ρα5. 110. ο, ϱΝΡ. 

37. Ἐνγβηταί σῷι. Νδ. σφίσι εἲ «αρ. 99. "Ἑλληνές 

σφισι ἐῶσι εἲ 63ρ. 121. ρατίε (θττῖα ἐντείλασόρί σφισιε 

“τὸν ὢν ἴδωσι «3Ρ..158. Τοὺς μή σφισι ὁμογλώσσους" 0. 

α, ΟΡ. 71. Ἐδίδοσάν σφισι πίσει. να λεν 
9 ω κ ώ / ο πφ / ς Α 

ΤΤ» 90. Της πολλής θεωρίής εἰνεκε ἐπελήλυθας.] Απο 

ηποὸ νεῖρα ν]άεας 1η εαἰἰοηῖριι8 ΠΠΑΡΠΔΙΙ Ῥομα ΙέΠο- 

πῖς οορίαπι δἰεέζαπι ἵπ πιατρίηεθ» ααπι αυήπ] εἴπαπι 
οοπβππιατες ΜεάίσειΙς εοᾷεαχ., υ σεπιῖπα Πετοάοᾶ 

τοσἱρίεπᾶα 1μάϊσανϊ, πεπχρε Αὐτῶν δὴ ὧν τούτων ------ 
εὔνεκεν; δι ἐπεδείκννσαν. Ἰτοπι θεισάμείο δέ µιν τὸ 

βοῦ 

πάντα καὶ σκεψάμενοω ὃο. Ῥεὰ φὐοά ππαχἰπαῖ πιοπιεΏτ 
Ἡ ο-ε, οἳ πἠπίπιο Ρισίοημ οροτίηήξ» {οάσε {η νεχρ]θ» 
οὐ ρήπια Ροή. Ίδεφμε επίπι ΠΗΤΟΣ Ππταυρτεῖε» 1ῃ 

Ίος Ίοσο αρῖᾶ νατιοπάο αὖ {5 1ΠνΙεεπα κ με 
Ἰαέο Ἠα]α αὉ Ὃ ρε Ἐν δν. 

21. {ἱ1ροΐο. ϱ01/ο/ορῥαγὲ Ὁ0ιέ5 ο ο 

Ὃ ο τρώβΙ λα αδ ἵπ 61618 Π]αά σα ὔ μίνρ 
ΠΠ ριαοἴρίτες {οτυπίάς» ΕΙ εοταρί!5 ως απο 

απἲ Ῥοβίης Όσπο αἰποπάαϊα, δρίο, αἲῖ 1 η Πσα 
ἑοπεῖπης γα[ρομάςταΣ ΟΥοΦΙΕΤΗΠΙ πας ει” 
ἀοτυπι αὖ {5 Ἱερί» Ῥτου, ΟπεάΙΑΙ: ΑΠΗΗΣ Ιε(ΙοτΠῃ πῃ- 
ππόσιις. οτί οΕΔΙι αὖ {6 Ιπιε]16! » ας Ἱερειθηξ. 8εᾷ 

Ἠϊς ἀϊδς βάσίι Εοῖεῖ ἹπερΏ εφ[α οπηπία Νε]]ε Ἰπίείρτς- 

ἑατὶ, ος τεθής 1η ΎπΠο νενοίς {οΠρίοτιπα [επίοηβαπα 
{ηαπι οχΡΗπιΕΓΕ. Οπιπίπο ἡλμά ἐπελήλυθας ΠΠ] ϱοἳ, 

Πἱῃ ασειαήνωα {υπ Υ]άεαῖς Ἰβίιν Ἠὲ ποη Έληίμχ 

ἸητεΠ]ίρατισ» {εά ἐἲ ἱήας (οάοτςά Ίπβηας αρρῖ; 
| τεαῖς 



δου 

58 1ΑςοβΙ απβοΝον]Ιί ΝοΤΑἍ 
τεᾶζ» 6ουΣΙσε ρη]εμειτίπιε οχ Ἠδιο Ὡς Φιλοσοφέων τὴν 
πολλὴν θεωρύης εἴνεκεν ἐπελήλυθας. δγίο θμἴεπι» Οµεη- 
αώρλοάη ῥὐ1/0/0ρῥαγ{ ομρῖσης Λ/Ηγ Ισ η) ῥαγΙ6ΙΗ 
οἱάεμαί [{άίο αλεγ], Ἱτα ρετ[ρίσομε Ίδίο οοἆθχ. οἳ 
ΠΙΟΣ Ἠΐςο ἴπσετα (ᾳαἶοίπι. Ἑτ υπίνοτία Ιοᾳμίο αςι 
1Π Η]ς ο, 157. "Ὅτε τὸ πῶν διζήµενος ὁ Τύφων ἐπῇλθε. 
φο]εὲ επἰπι Πο ασοτο ἨΠετοάοτις, Ἡτ νοσι]απι ην εἳ 
χώρων [προ τεβῖσσας, Ἱπτογάυπι ταῄπεατ αἳ αχρι]πιαῖ., 
υ{ 4. 76. Ἐπεί τε γῆν πολλὴν θεωρήσας, καὶ ἀποδεξάμε- 
νο κατ αὐτὴν σοφίήν πολλὴν. Βῖ ομρ. 171. Μήω κατ- 
εεραµµένου νἩν πολλὴν. δεὰ αὐοά ἀἰχί {πρριπετο, 
ηαδες 5. 109. Καρίης τὸν πολλὴν, τ πἽπς αυοαι1ε 
{10 τὴν πολλὴν θλάεπι Ἱπτε[Ηραίυτ, πες ἀμβίτο. οαΙῃ 
σα οὐ{ετναΠο περ]εέχα Παιάῑς Ἰ]ας Βιοπίε ογῖσο. ΄Φἷς 
Πρτί ρηπἩ «αρ. 96, Ἐν τῃ ἑωύτοῦ ἐὼν καὶ πρότερον δ6- 
πάμο» ἨὈΙ επαπι α ἴπγραπάο αὈῃειτοι {άοπι σοᾷοχ. 
41μπ1 Πο 4ποφυε ΊοηΠατΗΙ Π0. ο, σαρ. τ1α, ΊΝαπι τοὶ 
1ριής εχεπαρ]ήπα ε5ε 1ρδ6 πο[ίοτ Ηογοάοῖις ΦΟΙοΠεπι 
μηίαΓΗς, Ἡτ ραῖεῖ εχ παιτατίοης 15. ο, αρ. τοή., εἴ ἀμοῦυς {εᾳπεπΏδις. Ίπιπιο νοιΏα Ἡστοδοα Ώεπιοστί- 
της α4 {5 τγαης/ετί αριιά ΟΙεπησηίσπ τ. Φοπιατ, ᾿Ἐγὼ 
ἀνθρώπων ὃν πλείςσήν ἐπεπλανησώμην ,  ἱφορέων τὸ ή- 
χισΦ. 

11 49. Ἔς τοῦτο δὲ τοῦ βίου εὖ ᾖκοντι.] Ἱαϊας ατα- 
οἴσπιις αὉ Ὑαῑῑα {ρεξτατις., τε ἱπτευργαϊατεΓΕ» 1111 0ο οἱ: ΦΗώΜΗΗ {) δὲν [11η σὲ 2εηο {ζήμλὴς- 161. Ίνες επίπι ἶ6 σοηεῖνις αηπάο ἀεῦοί Ρεπάετα αὔα1ῃ αΌ νεΓρο ἥκεῳ. Ίέαπο Ῥοτιας ἵη Τοχίσο [οηίσσ γειας (Οἱ εὔαπι Ώαῦας α{βγήπη εχοπιρ]οτιπι 4ᾳ 1ςίο ΒΕΠΙΠΝΟ νετθηπῃ ἥκειν σοπηταγί {οἨτο) Όμηη αἱ ὃος φμό Γέηρης αι Πεᾖοεν γα μκ]ς[2η. 96ὰ ποῖρῖο τ]]α. τεπιροΓίς {πρείνασια. Ί4ουο Ἡτ ΕΠΡί Ῥειίμαφεας, Πρες νετις Ἐ]ογεπῆσα Ίρπογαι Ίσιιά ἓρ. Βἶπο ἵαπῃ τη]; πΙεβε ραίεῖ, Ἡοτοάοτιπή {οη1ρβ5{ε Τούτῳ δὲ (ου εὖ ἥκου- τι» Ῥα]πατία {πε σοιγεξζίοῃο, 
12 7. Τούτοισι φὰρ ὅτο,Ἱ Οι οχτυ]εγίπε απτϊς ή τῃείογες 14 φιιοᾶᾷ {η ιΙ ΤΗΣ; ης ΙαπΙ σαράδεινµο δµή- σέωθ, εἲ οἰΠάέπι ρεΠΙπι ἐν τῶν πραγµατικῶν, Ῥαϊτεῖ εχ ποίαποπε ΄Γμεοπῖς θορβίπᾳ Ίῃ ΡΤΟΡΥΠΙΠΗΡΙΙ, Ραβ, πα. --- 

οσο 1Ο, Λέγεται ὧδε λόγος.] Ῥεέῆις ἵη ΝΙ8. λένεται ὅδε ὁ λόγος. δεᾷ εἲ ραμ]ο ρος: Μ5. ἐκκλη]όμενοι, ΠΟΠ ἐκκληιζόμενοι. ἵπ 41ο υπίος ΒτπιηΕ Ἱπτερτ]ηῖεπι {1ηπι «3Πς Ἰαῦο τεπιροσπη Ιπ[οέής, αυ μπι 1ἆ Ῥτοι/ης Ἠειο- ἆοι Πε. ζαρ. 182. Τότε ὧν συγκατακλήἴεται. Ίἴπηις τεζτε Μ5. Η0. 9. σαρ. 101. Ίο) τοῦ οἱκήμωτος κεκλειµέ- νου Ῥτο ν]ραϊο κατακεκλεισµένυ. Ἐπϊ π]μ]! ηοϊαγατίπι 'αᾱ Π]ηά 9 117. Περικεκλεισµένον, οαιιοᾷ οχι ἵῃ πιο. ἀῑο νοσυπ] περικλήίουσαι οἳ περικλήΐοντος εἴ ἀποκεκληὶ- μένου. 
19. 18, ᾽Απίκοτο ἐπὶ τὸ {ρὸν.] ΝΙΡ. ᾽Απίκοντο ἐς τὸ ἱρὸν. {οπίτα φὔαπι {πρτα νἰάίπτις ασσἰάϊκίο, 9οᾷ ἐπὶ που {Παίξε απ Ίαπα τοημήβτωπα βης[ο ἀἰκοι]ε κομι- σόήναι ἐς τὸ ἱρό. Ο1πίπιο ρηρε]ατο ἆς Ἡστοάοίο πύῃςο πποτον] εοάίςεπα [εάΙσεμπῃ οβοπά1ε ΡΙΗΩΤΟΠΗς Ιῃ ζΟΠ- {ο]αίοπο αἲ Αροϊιοπίηπι, Οἱ τοίοίσῃς Ίρς Ίρδα ῑςῖε ΏΟΠ πιοᾷο Τῇς εἷς τὸν νεὼν ἄνοβώσεως ἦχεν ὃ καὶρὸς, {64. ΕΠαΠΙ Ζγαγεῖν εἰς τὸ Ἱεὸν, μδὶ απ ἵῃ Παττατίομα {ο- απ εΏτῖ τείτετητ εχ Ῥϊπάστο {5 παβοειο Π]απα, Ίῃ Ίης {1ρ- Ρηπς αέτοτίς», (επι {οηιΗτσ, ποππςη, ηθο Ἡστοςς, τηπι αρπο{οἵε, οτἷοία 111 Ιπίοβης, Όσαιε «αρ. 35. ἴτο- τήπ1 Ἠαθες ὦπικνέετοι ἐς τὼς Σάρδις. | 199 94. Ἐμακάριζον τῶν τεχγίων τὴν φνώμην.] Ἐοᾶμ ΨΙάεπίΙτ Πας εξ ἰά6ο πο νἱΠ] {ΠΗρ]είοπε Ίτα Ἱερί Ῥία- ει]ε; Ρεηπάε ιξ Ειοῖίε Παπις ἂς (Οοἷοπο 1 9, ΝαΥ. ἨΙΠ, 47. Καὶ ἐθμύμασαν αὐτοῦ τὸν φνώμην οἳ Συρακού- ση, ΑΤΙΑΠΙΕΗ πες Ίρδε ης αἶίς ορίΠο αΗΙδη!Ιαπι «{6- ἄες ἵτω Ἠειοάοιηπι πβ]ες[ο τε εοβζσῃι ραμ]ο αη{ε ΥοζατΕξ νεγνίως, ΠΙΠο τεκνίω, νατβοι]ο Πο ρορί τέ- ανα: εἴ {1 1ά {αάτππι οςς, υΠε Π]ιά σένα νἰκ Όσποα ΕΟΠΝΕΠΙΕ, Ῥταίστοα απἰπιαἀνέγιοπόυπι ος αὖ Ηειοᾷο- ἴο ποη πιοᾷο ποῃ {αΕἴπι απία» {εᾷ πο ἀείποερς αυ] επι αἴοετε εε]εῦταίαπη ος[α φνώμην Ποτηα αἀο]α{οσΏ ΕΠΗ ΕΙ1Ώ ΕΤΙΗΠΙ πε { Παδιῃςίοῃί αἆθο Ρίαπι φνώµην, ιτ ἵπ Ιος11ῃ Ιηπ]σῃίοτιπα {Ποσσᾷστο ος πηαϊγ]ς ου ΓΗΠΙ ΤΓ2Π6- το νε]]επε; Ιά Βιοστο ροιμίεπε, πίβ Ρατες νίτες 1ρβς ἝἁΓμἱκίεπε, Ἰζηάς οξ]ηπι οζσαΊοπε πατταιῖοπῖς νἰτγῖτα Ἱπ. 1ρῇς αἆ αἰτοταῃ Ἠϊῃομίαπι Ώπης νοπῖτ. Ἠσγοάοίις, Ἴπαηιε {ῇ πο ἵῃ μπίνοτβι, οετῖο ἵπ «ΡΙΙΟΤΕ ἨαΤΗΤΠ. νο- «ηπα Ῥατίὸ πιεβς ας τεδεῖις οχἰ(Ηπῖοπι ]ερί ἵπ ορΒπιο εοάϊοε ἐμωκάριζον τῶν νεηνέων τὺν ῥώμην, εἴ π(γΗπιηΙα Ῥτοῦαν!, . 
το 44. Πολλὸ μὲν ἐσι ἴδέεν.] Πα Γππῖ οαρίαεῖοηος ο: Ίμμοπίο ἱηροπίοσιτη, αυ μπι Ηενοάοτις τε[ῖα ππσπι- ο μΙες ος εσα εάΙάετῖτ ἐπ)ν δεῖν, πῖ ἀεῖπᾶς παθεῖν, ος να ΙΠΤΕΤΡΟΓΙΗΕ η{η]{ο σε Πο] ζζ(ῥ]α) 10- Ἡσιοβοκιςς ος προς Ππο[{πῃ πηρ]ηπα» 1460 οπη]τῖε ον ἰδεῖν εδ απιῬίσιΙπῃ ο οΟΙΗΠΙΠΠΑ, 

η 125 47. Ἡ ) ς : 2 

«ἁαπιπα Έτης ἁώονται ἡμέρας.] Ἠου οοπιρήταπα αμοι]- 
Ρεμς πυπηριμ]ατίος, πε α αίμα {ιράιςα- 

τοπε {ια ἵῃ Αματαπι Ἱποτα εκ ππηεμῖ5 {18 μα ῃ 

πι» ΠΟΠ ἴπ 4ΠΏος 6ᾳ αιιξ πιοπίες ῥΓΦΗΡΗΔΤΕΠΩ ῥνς 
ας ἵηπ ἀῑθς,ΙππΙπο 6 1η ποτας 

μη» 
{8 

ω ον . . 9 ο 

τα. υἳ ΠΙΕΙΣ αν 1ΠΠΠΙΤᾶ ἰ ἀᾳμθ 

ἷ οπ6Π1» Ἠετοάοιο {ο Ιπιιοάμοί Ιοᾳμοπίει ΦοἱοΠε!» . 

Ἡ τοσι]Ποπίοι!. 19ΟΓΗΙΠΙΟΔ, ἵπτετ Τγάο5. ἴδιο ἴεπιροτε 
νη]οπίπις τούτο νεπῖε 4ποαιε αἆ ἀῑεδ» πος {9011 

ὃν Ποβιιρ- ες . τ 
ετάυτατ ἀῑκὶδίε απποτάπῃ ΠΙΠΙΕΤΗΠΙ αι ο... Πίοπι» 
πο Μεπιήο ειπα πιβρι5 ο .. ῄοίε 

ἷ ἷ ἱσιταῖεΠα ΠΠ ο [6 απαπα ορείηε {εἷαῖ εχἰβι]ταϊ ρ ανν ρτορίε 
ετ οο]οίίτετ οἰτομπινο]νί ροΐεςε: {ε 
{πε ἱπτετνα]]α, αὐἴοις αέᾷοπες ΠΗΤΙΔΠΣΕ 11 σοι” 
μὲ νίία ρει ἀῑςς ασί ἀῑσατιγ», ποια ΠΠΘ5» ναι (ο Ἠ- 

{Πατ οκ {α1ρεῖς αΠπςιβΗπ]ή5» αῑθε 11Ο 
πιαΠῷ τογπηπαηῖος αἰξ πηήεταπῖες γοςς ο . 
τησ, Ἐπίαπα ἵπ απαθ]γρΗίς», μδὶ πιουτα ή» Ρς 
οΤ{6Πα 6τ Πῖπς {οἱεηπία οσα ΠΙΟΣΙ ερ 
την» βερε {οἶεπι οἳ 111.11 απο Ὀμος Ἱπηάοτ γί 
της ἀῑεπα Ππατυτα]επ Ῥεταρεπίς». κμος 
{ης νο]η]κ[ς αμέζου εν ἷῃ τν 
πα, {μα Ηπι τΗτίπαϊΙ6 {611εΠΙ 1ΠΩΙ ὦ «1 η 
4ε αν δίρο 5ο], ον Ποσίπ ΥἱαἰνβτιΦἴπεν ΜΒ 
πἱριδημο Ποπήπιπη ρτονο]νεμᾶρα». ή 
Μοπίαισοι ἵπ Ὀϊαίο Πα]ίσο Ρ4β. 3132 
1105, 

13» 4. Τριάχοντα.] Ν9. τριήκοντα' 
τριηκόδως: 6ἵ πιοχ Ιάεπι ΝΤ». 
καὶ δυσµυριέωφ. 

13. 5. Μῆνες τριήκοντα πέντε" 

ἀΙῃ 

ο) πιοτίεπίετα ΕΧΡ 

μη θιῖ5 ἱπιαρ]ηί 

υὲ οπρ, 66. 
τουτέώ»' 

Ίιιάϊε Πάπο 198 

ἀίσταπι ΕΤ 
α[ιουιαὸ 
πυΗ” 

μην μὴ: 
Π82 17 

0: 
πο 

κ) σαν 
ποϊμηϊ 

ἔτοπα ἐξακρλ/λη” 

. : «δν Εντ α 
Πτης πά Ίσως ποῖαε πο εμίσ ῥΙΗΤΟΣ οι» ΠοἩ 
Τοτεπι Εἱεγοβοῖο Ἱπιρίπρίε, 41ΕΙΠ ερ 
{μη. θεά» ο{εᾷο, Ρεβτιις ἀο]μ1{» α ηις {οπή 82 
(πα ει Φο]οπί ποπ. βιοτίς ἀπ 
πΙπιίε 15 ης οπιπ]ᾳ τορί Ρ{ΟΡΟ 
{Πε ἀῑνετίς (πάΠοπες, ΟΦΙΕΓΗΠΙ μι πι 369 

ερο. ρά οο]ίοφ (επι 
ο μαπι 

ον σἷς Ποπήπυτα 
(ος δἱς Ποπ. 

π] 

δεῖ, αιοὰ Ηετοάοτι αππΗπι ο] οἱ τρήκωτημὲ 
ηΙε[ϊα 0, 9. σαΡρ. 9ο., Ποιιξ {αγρί : ή Μη 

ρους ΕΡΙΡ{Ε τοὺς δυώδεκοι μήνας 5 1”.  Νομ ἀμδΙΩΝ 

135 11. Πῶν ἐσι, ἄνθρωπος συμάφή 
τ6ροΠ6Γ6 γαίστοπι αχ ΠάεΙΙδΗΠΙΟ αἱ Τη εὐΐἄ 
Ριο[ετίίπι αυ Ηπι νΙάστεια ΑΠΗΜΙΕΙ ο 
ο ΔΙ ος Οαπιονα], πίᾷ 400 

ι ή ος Ιοδά 
ἷο 

. 

αν τ. υ ώς 

μάνας αμμής 

οπεΆ» 
ομίρυς 

1 : θΩΤ]. ρε») 

1 θερίεη ἡε αν ος 

ο 
.- 

η Π1 Ἡ . 
6Η, Φίοραπις 65ε, απἰ η1Τ8 Ιπομς πίφμε 4 

{ια Ἰεδίοπε Ἡετοάσιηπι, οὐτεπΙρας συμ ; ρ τό 
ΡΟΙΙΠΙ4ΠΠΟ» τὲ π εο Ἱερατη Πῶν σα το ο [ο)- 
εκίᾳεῃς οἴίαπι Ἡ: νειτετοΗῖ» {34 ὧν πο ρατίς. ον Ἡρ 
Την ῥ01ΗΟ ϱ98 ἦδορ οπαηέας, ΡΙΟῦ πμπι 6ϱο Ἡ Ῥρήν 
{εουπάανῖε ᾳἩοαιε Ἐπάετίουβ» οποβοἵι νο ου 
οιάίπεπα νετοογήπα, ή επι ἀεάῑε Ἐλ η ὁ Ῥπο[εοῖο. Τὰ 

ο ο ὃ- . . 9 πῃ νο η αι 1Ρ ͵ εἰ 0Ι 1Π 11116 δε ἔρερ ῥ Ίπιπιο αὔ10 : 
Πνῖτ Θιαρῃαπης απιρΠβςαεἰοΠεΠΙ 18 
ΠΟΠ οαρ]ηΠί πες οοπΠπεπῖ, 
ἀῑςς ἀἰνοι[ῖις 66: αὖ ατοτο {π τερῦ5» ν . 

“πι 1ΠΗ ε ἀἱαί 198. 146ο οτι] ΠΟΠΙΟ Ῥοτεδὲ ἀῑί ὃς δ ρέμα ην 0 
ο . 

. . 

9 ἴρίις αἰσίε ἩεγοᾶοτιςΣ. ΊΝΕΠΙ αν 
Ισεπίεπι Οπά1ο ἕα {σΙΗΤΣ η ὤρππο εαν. ΠΙΗΠΕΠΟΙ 

Ίοσὴς, Ίνοππε επίπι ρεΠΙΣΗ5 

αθηνα 

γορίον τοι πηρ οία 
λες πὲ Ἄλθυουί 

ν8 
3 

η 
μιά 

σαν οάμοῖξ 

ἱεαίηᾶ 
Ππιϊε εδ» 

ανα ωτος το ατοι ὅ 
«ρωπος Έὐριποό λογία ΡίΣ- αριιά Ογῶσο5 οοδάεΠι ἄν ματ στο, Ββ. λή ώπων 

πομφέλυξ νο δα. αἱ νετς τυμφορᾶὶ ος σοτά- ! αἱ σὺ Ύ ομ]ξ, 41πΙ εχρἰαηαί {9 9. λέων, επι ἃ 
ὤρχουσι καὶ οὐκὶ ὤνόρωποι τῶν συμφθβε τοή 
Ρίε]α: ΠΙΟΠΙΕΠΕΗΠΙ ασςθδΗ 

. . 
ο) { 6 η πας ορίπίοῄες ππεθἰωποπος Ἡντῃς {ή μφοὴ .ρ οεΠίες», τὲ ΟΙδπιοῃς ΔΙΕΧί ςς ἐσι σὺ 

υμι Ἠετοσος 
πι αυ ή, αι ρ[ρωπιαὺ 

 ὄνήρωσο τ”. 
ΜΙΤΟΠΙΑΐ, ρ. 435. οἵἵατε Πζε ἄν 16 1512 {εὰ 

όν 

ορχςι | «ΑΠΕ. - πηχίο ἴαιι Ογ6σοσυπι οἳἩ εα] ος ος Ρα πιο 
Τ90 10, Πλουτέων μέ ᾷ 

ἀεριετιπί ρείσετε, εἰ 1ξ 
4ο. καὶ βασιλεύων πολ ει μι Ἡ αὐήπι νετριπι αποφμέε ορίου νπ]σο 
ΡατΏαΙρῃς» αιιοὰ 11 πε 
σιλεὺς εἶνδι, Ώε {ορίτ 1η 1ζ 

η ΠΙΟΧ καὶ βασιλεὺς εἶναι, 18 
οἱ Μεάίσθο οιἶπι οοὐ{οθῦ» ὰ 

/ 2 ίσί 14 το, 18. Εἱ μὴ ἡ τύχη ἐπίσποιτὸ Ἅτηρπι 109 
ο αά ἀμοεά ης (προς ρμον- Ἠος ᾳποαμα αά Ηετοάοῖ οἆ Ἡ Όπιπι (πηση εκ Πάο εάίτοτέθ» Αγ Πε 

ρἰατίριας ἱπνεπίεπίες ἔχοτα» 

ο” ᾳ ο / ΄ να) ὺδ ών αεπη; . αηί βασιλὲν 

λῶν ὠθροπαὶ οιη». οἳ 

Πρ 

0 οπι 4 

η Ῥ 
εβΠ1 ρυπη ἐ 

απ οάοπτε ΡατΙΕ 510, ροάς 
ο  ρω η ασ" 

η πάντα Ἀλλληπι 

πίοσὴς 

- Πτα” { ΄ 

τηπὲ, οἵῇ ΩΠΕΙΠΙ {η Ιποϊρίπε, ὐΣ 0 μή ς- 
το ἴοτιο οπ{α {1ο ΠαμάατΙ 

πιαπάασππς εχ ορίίπιο 1 
/ . λέ 

ἐπίσποιτο πάντα καλὼ ἔχοντ ΤέΛ. 
οπίπι Γηΐτ Ἠετοάοῖο {μβίρετο» Μα ή 
{11ο {υηρετειΗΓ» αἶτεί ΙΠΙΠΙΠΥΙΑ Ἐν ν. ον θά 

ν γ, τῷ ἔδοζε πι Φίς σαρ. 19. Εἶτε καὶ ο οοα ἅοπι εὔῖε 
εσθαι περὶ τῆς νούσου, 
6, Ρίαπε Ἠαρει πέμφαντῶ» 

Πιρενπ(οτρΏ: τι εἴ ΤΑΠ4ΗΑΠΙ 

ἵ πεαυμΙεῖ 

υτῆσωι τὸ βί. 

οαἱ {δ6πάα οὐ
 

οἱεραα» ΡΟΙΗὴ 

οπιθάΙ0 
σος οἱ ὩτογεηταΣ. Νο ΤΗΤΗ ες αν Ίαῦεῖ» εἰ, μή 

η νο 

ῇ νοιρυι εντος οµείέ, 



| 

ε./ 
| 

ο... ο υµμμμωω 

. Φποπεπι, {εά 

9 3’ » 

:. βασιλεὺς εἶναι πολλῶν ἀνθρώπων. 

ΕΤ ΟΒΕΕΠΝΑΤΙΟΝΕΣΦΙΝΗΕΒΟΡΟΤΙ ΙΙ «δ 
βεπιήπο, αὐοά πιπο τε(ἠτα(πις, δἱς αἴἴαπῃ «αρ. 50. 

Τοὺς δὲ Ἑλλήνων δυνατωτώτους συνεβούὐλευόν οἳ ἐξευρόντω 

Φίλους προσύέσθαι. «Απ. Ροῦτᾶδ» «ΜΗ αδεζαῖ απἲε 

οσυ]ος νεα εκ 7, το. Εῇ οἳ ἡ τύλ ἐπίσποιτο, 1 Π0- 

Ώτο ἴππιδῃ ]οσὸ οἴζηπάο επι ἀαάν ατα {ρποταῖ,  {ΠοςΥ- 

ἴοβ-πος τα παυίὲ (αἱεδο αμ ροςδῖ ΟΙΓΑΓ8 νεΙρα ἔχον- 

σι τελευτῆσαι ἀῑσῖτ ΠΜΣ». {145 Ἱερί εὖ τελευτήσῶ», 1λ- 

ους ροβ]ατο {εηίεηαπη. Ὅπαπα εἴδο ΡΟ Ρ4ΤΠΙ6ΙΡΙΟ 

οαῖ Ίῃ Π]]ίς εὖ, αΏ ἔφοτι εὖ τελευτῆσωιξ Ορετεπι 14 

{.1τ6. Ῥτανα υπαιε 1μάιοίαπι εχεῖσξῖν Εἴ» αΠΙΤΗ {ου]- 

δίε ψοσυ]απι εὖ, Ῥοβυ]ατί ϱὺ. {επιεπᾶα» Ἰαδίττο αΗΡ: 

ο ομίς νἱς οδῖ 1π ἨΗς πώντῶ καλὼ ἔχωτα. ΙΠῖετΙῃ 

ῥτῷσ]ατο 1411 οοπβτιπας νοσιαη1 οἱ ) 

19, 91. Εὐτυχέερ.] Ηασο ρα Πυ]ᾳς Ψοεῖ5 ΠΠΕΠΤΠΟ 

{π ηας Πήβοτῖα» ας αια Πς ποῖαῖ ΟΑππετα 115. 1η ΠΙ{1ο- 

τία τοὶ ΠΗΤΩΠΙΦΤΙ59 ΠΟΠ Ῥϊοσυ] αΌ ΡΗΠΟΙΡΙΟ ΓΑριά Ἠε- 

τοβοῖμπι ἆοσαε Φοἶἱοπ Οτα {μπα αιῖὰ 1ΠίεΥ ὄλβιν εἵ 

εὐτυχῆ ἱπτοτβε: ὄλβιον επίπι ῑεΙ ποπηίπεπη οΡοσίοτο 8- 

το {ζσοπι νίτο Άπεπι» {εὰ τους {εουπάϊς εἲ {οτίαπα 

Ῥτοίρεία εὐτυκῆ.  Ἠοε ποὮ ϱπρίεηῖοτ πποηΗ]ςίς ΒοΙΟ- 

πσιη αἶσε Οατο {π τοτιίο Επίαπι] Ιά πον Ραῦτητ Π]ς 

Ἶροο Ηετοάοῦ οσυ5» α0ί ὤαῑε εὐτυχέες ἀἰευπτιὲ» 411 

᾿ππράϊοστία Ώαρεπε Ρα ΠπΙοΠΙΗ. 
9, 90, "Απειρς ὃ ἐ5ὶ, (ὤνουσος» ἁπαθὴς ποκῶν, | 

Οι]ά ἆο Ίος οσο ππαρίπαξί ΙΠΓΟΣ {5 ππι ΟΙ. νῖ» 101. 

ὅσοια, Ονωνίας οἳ Τππααυ ]α5 Έπρει» ΊρΠοτο. δε 

Πΐς 1π. ΒρίΠο]Ις ΟµΠσῖς ρᾳρ- 5ο6. 4 ἐ0 το[ατυς α 

οσα Εση, {αἱ Έσο νειρα αάοηϊρβρίε, [Περί ροῖ- 

θε ὤπειρος ὃ ἐδὶ ἠδύσων, ἁπαθὴς κῶκον. ἴωαμε» ηϊ 

3» ΝΙάςς 1 ταΠτο 1οςοΓΗΠΙ ΙΠΙΕΓΥΕ1Ο συμφωνοῦμεν :ΏΗΙΏ 

-, ἀπία μα ποβσυπα 1άσπῃ 1Π ΠΙΘΠΙΕΠΙ νεπεταε]. δι] πως 

Ίτα {ο Παρεπῖ» Ῥοϊμεταττ ᾖπο ἀἆθΙΠΠΟ Ῥαῦ]εο οοπΏπετί 

Ίπιτα ρτίναϊος ῥασίετο». .ναπι εἲ [ωπάχό 1969 εζϊξα {ωπέ 

αχ οοᾷισϊρις απάα]δ» εἴ {οπίς εὐπα ({Φείδπιο ερῖ 

Ριοπήσβπηας», αὐιήτ ρτοσεααϊ αὖ οαπετα]ὶ αἆ {ρεο
ίαµα, 

Ῥιήπιο Φῑσεπδ ΕΗΠΙ ὀρ[ο ὤπειρον, ποῦ. ἵεπίατο ηλη]ία εἲ 

Ἠΐϊπο οὔαια πο. ἀῑσειτε ααητὰ ναΠεῖας Πϊ ἀπιει]{α- 

τωα» οτίατα εδί ὤνουσος» ΕΠΒΠΙ ἁπα(ὴς κακῶν ὅο, Ου]ά 

αηίσπα. νοίηπε 1113 αἩ ὄλβιος εδ ὤπειροῦ νούσων Οτο 

ΡἱρποΕε» 40 οχεπιρἰο Ἰὰ ρτοῦαπΕς απ 15 ΠΟΠ ΟΙΤΟΜΠΙ- 

{εντ οοἵρΗ μπαπυπι ἳ «εττε Ποπ. Εδῖ ὤπειρος νούσων» 

{ξά αςι ὤνουσος, Ποπ .Ηῖ ἀῑνεξ Ἱηκιπίο[ης ας σΟΓΓΗΡΙο 

οοἵροἵς. ΡεΓρεῖμή5 πιοῦο]ς αὶ 1ρ.ῖ βτανίδ, Άπειρος» 

ὦμ Ἰδὼν οὐδὲ παἰὼν ὃ πολλὰ παθεῖν δεῖ ἄλλουει ΄Απει- 

ος οἳ ᾽Απαθὴς πο Πιπρυπίασ «Ἡρ. οο7., οτι 11 αἰῑα 

ολυΐανς ες, ες ο ή 

Τὸ. 39, Ἐπισχέει μηδὲ καλέει.] 916 ΝΗΙ ἀοόᾳ να]- 

36 θηχ Άππε ἀθ Ἰοηίδπο.. θεά ες ποῦ εἴιαπι 

το.) Ἐν δὲ τῷ ἐπισχεῖν ἔνεςι ἀνοίά. Δαποίαῖς σα1{4- 

τοπ οχοπηρ]ατῖς Πτα]ιαί» ππάς, Ώαπο 1ΡΣΗΠΙ {οΠριμταπα 

ης Ίοσο τοᾶά]άϊ, οχ αιιο Ῥγωίετεν ΠΟΠ οὐδεμίῃ 1ΛΟΧ 

ο Επ τς ας λα 

ο ρα αθ. “Αν τὸ πλεῖσα ἔχοι.] Μ5. ἔχη. νι ο 

αμ ΟΡ. 198. ο ἂν λευκής ἐνχ. Μ5. αδί νι]ρο {- 

πη τει ἔχα, εἴ Ώορε αιοά εκ Μ», ἀοσθτηςπι]5 » 

{δᾷ οἳ παοχ αὐτῶν πλεῖσα» Πο οὐτέων» αὐοά εί Π1ο- 

ο (ο. Ὢς δὲ καὶ ὠνθρώπευ σῶμα ἓν οὐδὲν οὐταρκὲς.] 

Ἠμῆς. ἴσουπι Πίτα ραΓυΣ 0αδΗ5 ρορμή(τα» αΗῃ {οτ]» 

ὕογαες ο Ιμ ἐ]ία }εἰ]ολίας {ΗΡΕΠΗ 13 ογαΜ{οµέ /0)ἡ- 

7α Τε](ζΗ11 Οἱ66ΓΟΠΕΙΗ ἐἰοῇμΕΡ10 [άμα ἴη ο πΙμΙΡΗΣ 6- 

ΕΙ 1» ΟΥ 0110169 «μὴ ἵπ ῥοΠοτο Δἱβογίαγη {4 

ομΜέο Η{οΠήν ογαζο ῥγο δογαέε [ἐγήρΙα Πες βΗ: 

Ίγοπο πες 70 ἄἱρμα. ς 117. /ἐ Ίος Πο”. {ΗΡΕΠΗ ἐς 

εογρογίλώς οἰάεηιάν αοζλάοο. ί Πεθο Πμαμάο ῥαΥ 
1 ορ ώλ. ρα. - 

ο οεξς ἡ]]ο σα 10/Ιεπάαη αΡΠ{ Ρ0366) ᾗς [γοἱΠα1 ῥγΦυά 

/6ἱ ὅτο, : αμ. 

πα, 44. Τὸ οὔνομα τοῦτο», ὡς βασιλεὺς» δἱΝάίός . 

Φέρεσθαι»] ἘεΏηπυΙ εΙἴαΠη απῖε]ιας ΠΗΙΤ8 οοπΏπεπιᾶ 16- 

αἰῑδ2 ἀοόϊος Ίοέτοτες {ρα εμάς» Ἡί 
νὶχ οισάαπι «(μἱδίο αποπᾳ παπι νε] οχσίρµα ροΠΏῖα ΕΠΙ 

ποι σουεχειῖε ὦ βασιλεῦ. Ομοᾶ αἴῃ ρτου]επίῖ ΡΕΙΠΗ5 

ΦιοραπΠς» Ἠαρεο Ώπ]εη εἰ ΔΙάίπαπι» ομΙ ἀοέζα 18- 

Ὅιις αά[οπρβε, Ώνα ία {τ ῬαάοΙρΗΙ 11ης!» αὐμσά 

ποπιο. ρήπηίς. 1 Ρ8ΡΙΠΙ5 Πσπατπι ἑδῖ» Ώνθ αἰίεή5. 

1ᾷ ποῦίς ποαυαα σπα ΡΙοΡατΗΣ» ΕΙ αἀπῶτοπας οπῖῖ- 

ααῖς Πτ]ς. 4:ος ογεζϊρί]α ποὮ δ6ί, { Ίος Ίοςο Οοι- 

ορια ΕΞ ταἷ1ς αἱ]οαῦ ΗΕΙΟΠΙΑ Γοπυ]α» ΠοὮ παρ] τωπο 

σαι οοἵτρίτος» αὐαΙΠ «ΟΙΣΗΡΟΤΗΩΠΤ 1 ΡΕΙΠΕΙΡΙο» 

αὐοά οδί 1Π ορ. 3ο. 1 αυμΙΕ Πο ο Πηήταπά ντα 

ὀλβίοω, ἄθοιις Ἱήτορτηπι ατοεσίετει Επήλαιάπηόπη τορίο; 

ασ ΟτΦῇ15 ορπια πονοτας: Ηὶο εδῖ» 901 ψε]ηῖ ο- 

πηπήα ἱππρίας [οΠσίταης {15 »απὶ Ῥετροϊηο 4 ροβ{εδ/α1ι 

δο5(οπιε] οδήπος {ο]]σίτητοπι οπιπί δις. απιπήταξυπ] ἀει]- 

οἷι ας νο ππιπ]αταα» αὐά ους ερι {1ρετ ΠΙΑ: 

{ο Όσπα πποτίπς ος ος πα, αιἱ {10 ρεάϊρε5 {10- 

ἴοόα Ἠαδοῖ οπηηία πιογια[γχής ἁἰ[οτἰππίπα, 1ΜοΠΗς ἀῑχιί 
ἴαπι ΠΠργα3 Ἐμοὶ δὲ σὺ καὶ πλουτέων μέγα Φαίνεῶι» ΜΑ! 

Ταὶαε αριά Ρα]αρ1ᾶ- 

ἴπηα η. οχρίία ἆς Αρης Οφάπιίν Κάδμος ἀφίκετο ἐν 

᾿τετῖς Ἱπιραΐει Ἐσεσμ. 5 απΠΕΠΙ15 

2» 

Θήβας πρὸς τὸν ὡδελφὸν Φοίνικὸ ὠμιλληθησόμενος πε) τῆς 

βασιλείας, ἔχων ἄλλω τε πολλὼ, ὅσα βασιλεὺς ἀλλὼ-δ) 
καὶ ὀδόντος ἐλεφάντων. ΝΟΠΠΕ τοῖς ἐν τέλει Αριιὰ Φο- 
Ῥ]οσ]απα {απ Απροπο εχρ]σαηῖ {οΠο]Ια το βασιλεῦσι Ἐ 
Ὁξ βασίλειω Πῖ τέλος. ο 

Τ4., 4. Ἐν θεῶν νέµεσις.]. Νς. ἐν θεῦ. υϊ {οππρες 
ἨΠετοάοίυς ο, 134. Εἶ μὴ ἐθελήσει σφι ὕειν ὃ θεό. Ες 
αρ. 64. Ἐἶ ὦν ἦν τῷ θεῷ τοῦτο μὴ Φίλο. α μπι ϱΓ- 
ππίττητ ἀο ἁθοτιῃα Τεπιρ]ῇ5. 8, 13. Ἐποιέετό τε πᾶν ὑπὸ 
(κ0ῦ., ὅπως ὧν ὅτο, ἴτ ποταδί]ε ας Ποπ «αρ. τοῦ. ὦ 
Λό. Επ. ὃ, όο. κ ροιι π 

πλ 17. Τομῦτον πρῆγμα.] δίς [αρῖας εἰ ο, ῥρεά 
οἳ ποβτο. Ηοιοάοτο 1ά ἱπιρ]πβίτατ τήτ[16 ο, 6. ὙΝθ- 
τιη 1Π Ἠος Ίοσο Ἠαραῖ ορτίπιης Μ5. τοῦτο. ὉὨϊ εαρ. 
03. Ἴοῶτο μὲν δὴ τοιοῦτό ἐςι' 8Ρ. 180. Τοῦτο μὲν ο 
σοιοῦτο ἐποίήσε 3 1109. Ἐπειδὴ δὲ τοῦτο ἐπὶ πολλὸν τοι» 
οὕτο ἦν εἴ 4, 99. 

14 96. Ιζαθαρσίου ἐδέετο ἐπικυρῆσαι. ] ΟπππΙπο εξ 
Ίου αἱεμα Πρεγα ταις {ρεσίπει αµτ. Πί αμίά 5 απ 
που. ηἰταί οΡοττει «πι. «Ῥοτίιπι ΠΠΟΙΑΤΕ πο]ι]β- 
{5 Άου «οπιροῇΗ εχειπρ]απι, αααπι Ππιρ]μςίς νετ- 

Ῥί. κυρεῖ νε] Ίεκ Ίοσα οοπαεσ(εηεξ πο αππρης εοῖ » 

Ἠοπν, Φιερμαπας οκ Ηετοβοϊο «οπΗτιηαϊ Που ΕΟΠΠΡΟ- 
άτυπα» ΠΟΠ ἀθο]αταὮς. ΕΠ εΧ. Ίας ρατῖε» 8Ώ αΠη- 

4ς: οξατη πήτατο ομπάσπα εκ Ἠε[οάο 1ὰ εοππροβευπι 
ἹπππιΙσεπίεῦι πςο {επιοπί. Φαίαδ, Ῥοπε Ἰεᾷοτ, 1 
Μεάίσεο 1ΝΙ8. ἀείετα ριαροβεῖοπθ αχ]{Ώατί. ἐδέετο -κυ- 
ρῆσαι. εαμε 6ο πεοερίε 1η Ώου ΙαχητίαΠί εχειηρ]δ» 
αυμπα 111 πάἰσανειπι Ἡδ αὈυπάατε Τεχίςονι πι]. 
Ροτᾶ», αμάπι Ιπτετῖπι ΓΠαρετῇῖ 9. 7. ἄντιλοίής κυρή- 
σευ. Ὀεϊπάο Ἠίβ. ὤνθρωπε Ῥτο ἄνόρωπε, αἰοιποᾶο εἲ 
βαπι Οτῇ ἵπβα οκε]ατηα»{ὸ τε[αταχ Νς. 1άσπι ὤνθρω- 
πε μὀὸ] κτεῖνε Ιροῖσον. πα ο 

14, 91. Ἐπίσιο ἐμοὶ ἐγένεο.] Ἱπτειρτεϊα!ο 19ὔπα, 
οηπε[]ομς {2 [πῶ ως εν. 9απε8 αἲ Ἠος ἵπεςι,. θεά ο” 
οτιοῦαί εχρηηί ααμ]ά πιαρίς ϱρεεϊπειπι εἳ αέταπι; 
ἴπαυε Ρετ οιαάις οοϊπρίατες α{σεπάϊε πι. Ῥοτίις, 
οι Πε[οῖο αἩ αἆ ρτορηώπι Ἠπ]ας ]οοί Υεπεῖτ ὤο/Πε[ ἐ- 
οκ, ση) αριιά αἰἶφιεηι οἴυεγὴ[ο νε] {Ηἱ αἱ αᾖζμεην 
πεσει Γ[ωρρ]εν. Ὁμί ο αἰίομίως Ἰαγε [μῤῥήεν ες 
σοᾷ Ρριορίοι νοηῖξ 12ε5. Ηεια]άής Πδ. 1. Οβτεςίο- 
ΏΙΠ «αρ. 56. ας ζμ0φμε ἀκμ ῥαγίες (ΠάΠάοφΗε 
οεομραβαΠ{» (μας εκ] ςΗλαὐα μέ {ωηζΗογέξο νεα] 7ος 

ἐσίαν. εί εἰίαι ὨὈ( ῥεπαίο. Ὀδὶί ρ]ήτα.. Ύ]8ε εἲ δἆ 

16» 47. | 
14. 33. Τορδίεω μὲν τοῦ Μίδεω παῖο.] να]απι, 4 Ηπα 

ἱπιοιρτοίμτης ἠ4ἱὰᾳ (ογάΐο ῥγορμαε! [ήΐης Ἱεβίδο Μί- 
δεω μὲν τοῦ Τορδίεω, αμοά Ποῖαῖ Φιερπαπυς» νε] Ῥμετ 

γἰάσατ, ης Ίδια ποῖα που. (αηαπι Πε {πρείναζαα» [εά 

οἶαπι Ἱπηπ]ϊς. Ίθς επι Ἱπάς αβεΓτΙ αυἱάφ 181 Π16- 

Της, Απ ηῤῥοχῖς Ιοζαπι Ῥτο]θπιαϊ Ἡερμεβίοπίς 1η- 
τος εκοετρία Ῥπου!» οί {ζΌίτασ Ὅτι παρ Ἡροδότῳ, 

ὃν τή πρώτῃ τῶν ἱσοριῶν» ὑπὸ ᾿Αδράςου τοῦ Γορδίου ὦνηρη- 
μένος Όι εὐπι Ῥρηῖοί οπεπάεπάμπι εοπίτα αἰ]απι, 

αὶ {Πας τεβιαπάς ΗΗ ππυιαΠοπ{  ΟιΗά ἵπ πιεητς 

Αήτ ΟΙ. Τπουάἆ. Ώεζα αἆ Πράξεις ᾽᾿Αποςόλ. 7. 16. {ετ]- 
Ῥοπα Π[εά {αραμάΙπῖ εἴαπα Ἱπιενά μπι ρατεΠίΗΠΙ ΠΟΙΠΕΠ 
ἵῃ Ίος ἀῑσσπάϊ ϱοποἵα Παιει εκ. Ἠἱ5 Ηετοάοῖϊ νετρῖς 
ἵπ ΟΙο» "Αδρωσος ὁ Τορδίεω» τοῦ Μίδεω, 1ά εδ» «ήγα- 

ιτ -περος ογά]ν φί σσ ας μα »] Ίρος ἀῑκειτ, 
ΝΗΙ 1π Πής αςι {εταρυ]. 
14 35. Φονεύσας δὲ Αδελφεύν.] (αμᾶοι Ρτοίζεζχο 1π 

Ίπο ρατῖα Οτεπίοπιερηἡής» ἐαάϊτησης ας οἴτουτῃ- 

Παπίας, απο ἨαΌοιί ροῖείαΠε» εἲ ΠΟΊΙΕΠ {Τ1ΙΙ5» ΡΙ.Ε- 

πήτίονς ΓΠ Πας Ῥϊο]επιφο Ηερμα/ΠοΠΙ αραιά Ρμοπια] 

αὐαπι Ο.ἱεΗς, αὐϊ ἵπ ος Ἰπάίσῖο Βία 1πηβί Ἠη]α 

ἠπιθοθς{ομί νο]ηῖε οι τἰάίση]α αά{οπ]Ρίε ΓΕ 1: εἰ ΠΟΠΊΕΠ 

ΑραϊμοΠ. ΟΕΓΙΑΊΠΕΠ ε’αῖ 4ε εοιητπίσε] αὐβά {άα πάε 

Ἱῃ 6ο πίᾶ Ἰθάοτοπὶ νε]ίαι, ἸΜοχ εδ]άϊ ἐν ἡμετέρου, 

ο ἐν Ἱρεσου», αιοὰ υπιαε {ο εχίτα ἵη ορΏπιο 

5, Ίἴοπι πιρίςΙξες ὁρμώμενος δὲ οὗτος ἐκ τοῦ ὄρεος. 
τή» 44. Σνὺς χρῆμω γίνεται μέγα. ] Ὀε Ἆος ]οςο 

Ίαπι. οἵπι ἵτα ποῶνίτ δΐπι. Ῥους ἵη Ἰμοχίσο Τοπίςο. 
[χρήμα ΊΝοπιεη πος {ρε ΠΟΠ Τ6Π1 » {εά γεἰ πΙαΡηΙΕΗάΙ” 

παπα ααπᾶαπι ἸΠΠἴαπι ας ἀαπήταπά αι Πραϊβεαῖ, μέ- 

νώ συὸς χρῆμα 3ρει οχἰπιῖα ππβαρϊειάπίν ρα. δν ὖ4 
Ἆτ Φιοραπς 1Π Βεσεπῄοπε Ραβ. σ25 ο νο ο νο, ο Ίήᾳ Ἱσίωατ Ῥοτα, ΠΙα 
οοΏροτεις., πἰμΙ{ Γαμπι ἀἴσεῃς., πια 1βιστ τα Ἱ 

ρόμ αι, Ομίά οἴπο παρε» αὐῑοά Π- Ει]]οτ», αῇαἄπι {πε οἶαία ᾳ ἐος Ἴρεα Ἠοτοάοᾶ 

νετρα ττ' το ΟπΙπιασΝῇ, ἐλάφους» μέγα τί αῤέος 

Ρας. να αλλο] Ἱπβρποπι πβρήσααίποπι 1η: 

Ἡ]σλης πΗ]]! {σπογαταΠ. Ἐ Ῥτωίετήπι απ πῃ 1
211 αχ Βν-, 

ἀ πο τοβδ]ά σε Βιερμαπ5» αλ! ἀντὶ τοῦ μεγεούυς καὶ 

θαύματος ὀῑεμηϊ Ρ6Σ σοπἰήνυπα, ξ χρῆμη
 μοῦ δες, υδῖ 

οὔαπι Ἠαδοί εκ. Χεπορμοπία Καταβᾶλλει τὴν ἔλαφον 

καλόν τι χρῆμα κδὶ μέγα. Ἐσι αυτοπι 14 ας άσυπι οἳ 

αριιά Ειου]ατοτες 405 λογοποιὺς νοςσθηξ» εἲ Ἠἱβοιῄσοῦ, 
ἵῃ αιήδης. οεῖ Απίοπίπης Τ4ρεια[ί» {εὰ τπαρη]τμάἰπί Φοό 

εἷμς ποϊαίο ΠΟΠ {εᾷ6ς 1Η νοσφΌμ]ο χρῆμα, Υο τη 1 

| Ἡ 3 4Δο 
» 



τ.δας Οἠσῦπες Ποη Ώος πηΠτατῖς «είς, {δά {οσα νὶπ 

Ἠμή  Ἡ 

Ὃ ορ ἀπονοςήσειν, 

όο 

πο1εζῖνο αιἰοά αζάυπε 
ΠΠΠΦΤετοῖ νοςί φρῆωῳ. 
14 45. Τοῦ οὔρερει] 9. ὄρευς. «ΕΕ 

35. Τεεστηπί τὸν οὔλνμπον τὸ οὖρος. {εᾷ 
ρος . | σης άνπε ος 

14» 47. Ἐπ] αὐτὸν ἐλθόντες.] Ντς. ἐπ᾽ αὐτὸν. ἐξελθόν- 
τες. 14 σετῖο αἆ ρτοριεῖαῖετ» Ίοᾳμεπά1 πι ]το αρΏῖμς. 
Ἰνοξυπι 6ος ὡς ἐπὶ λμθὺν ἐξεληλύθοτε. να 
15. 19. ᾽Αποχρεομένων δὲ τούτοισι τῶν Ἰυσῶν.] ἹΝνιπηϊ 

{ήα ἔπετηπε νά ἀοέῆ, Άαπα αι α[α {η Ππμ]ς[οτ 
νενίετεο Ομως οργδὲς (41Η εοΗ{εΜἐ 0 εν/εέ 1Η, 
εο]]ερῖε πάς Φιορπαπας θΕΊπ ποῆς οἳ ἵῃ ρμα[ατ, ραρ, 
7435. Ιεέτηπι αἳ 11ο: ΒΠς{ο οὖκ ὠποχρεομένων, 61ΠΙΩ16 
1Π ποῖα αἲς ν]άστί νοταπα Πεδήοπεπι΄εβ{[5: φΙοπιοάο οἲ 
311 ει ἁβ]ίαπις 6, 9. Ναι. Τῷ δὲ Ῥῶῷ οὐκ ὀπέχρήσε 
πὸ ὠποκτεῖναι τὸν Ω φον. ἱτααπα Ἱι]ς οὐίοσπτης 1ο. Ετῖ- 

301 αζ αυ, 8 πατυταΠτετ 

ους Ποῦ ϱ8Ρ. 
τεβπυετηπί - 

ἀετίσιι νοςμ]απη ΗΤΤΑΙΠΩΙΕ ἵπ. οοπίθχΕυπι οἳ ρε οτα- 
ζα εἲ Ῥεν Ἱαιπα οοπΗε, θθᾷ Ἱπρεήτα, Ρι(ογείπι 
ΕΠΗ 1άπ1 αητα; 1]ηπα πιοπις[οι {πι Ῥοτίας 1η 1 οχί- 
605 εἴταπα Ἠμηο Ίοσιπα, ος Ἱπτεγρτσιαπς [Ὁμαωηι δής 
τομ{εμΕ} ειπε ΠΜ, Ἰμάπας Ἱπίδυρέες ναι Ομ 
εοΏ/1εμΕἱ 6Η ετ/εµ{ ΙΗνΗ. θεά ππα]α. νογιαπά τι ΕΠΙΠΙ, 
πε Ἠΐς νεγπς, αμοά αῑς εχοπιρ]ς Πα βααπι σοἩ- 
ἠπαοϊεατ. ! Οποὰ {ῇ πι]άεμάο τΗηχραΏοπῖς νἱήσοστα 
σέεςε» οπιπίπο Ῥτανα]ετ Ίπας (Επιοπία οἳ οχρ]ἰσμ[ῖο 
οσ» αὐΙ Ῥ]ηίπια εἴῃ εχοπιρ]α σο]]ασῖε ταπα 11 αάτ- να» ΠΩΠΙ πΊε(Ια Γοήππα» αἴῇ ποπ ἱπίαμθ Ιπεοβίπα εὐρῖ- εωνετίς, οπ]ά Πε Ππιεινεπίτο βΊπα, ατα σοηῖοπΏ 66- 

{επι ΜΥΠ 3 υβΙ πας ]]ηπῃ γε[ησΊηπι {1 αΠΙπΗ πιο]ς- 
{αι Πϊ Μγῃ ΡίαΡεΗς, όμε πες «ο ΡΠΙΗΠΙ ΕΡἱ ο- 
Γεεπάυήτ να]θε ρ]ασοτό τοῦροπῇΗἩ ΟΤῇ :πΙβ ῇ οχνογ- 
Ὀἱς {ΐς 14 απέζοτ να]ε σο]αί, Δπ ποπ. Ῥοδίδέ 6ς[ς 
εοπιροῄέηπι το Ππιρ]ίς Ἑ πε ποίατος» αμοά {δη(15 τ6- 
πο ΜΙς ο 7Ε(ΡΟ”/ήι οηῥαξαγ, Ν6ὶ ΦίΗΗ) 
4 ες µία Τε[ῥοή/ίω ἀσγείμγ. Αἴαπιοή αςσαῖ 
θρεμα σς μας ο πό 
ον 41. Διεφόσρμένεν τὴν ὅκοήν.] Οπ]εις Ἠειτοᾶοῖο 
ζοηΐετί α]σι]ά ἁἰπιίατατίίπα, οἳ οχ ΝΙ8, ρτοίεγε ὦκομ", 
Τε ατᾶςπ]ηπα πο αρ], οί αΠοπιοᾶο Ἱαρατις ἴπ 
19. οεγίᾷ Ίπίογετας {ατο. ΄ Ομοά οτβ Ἱ]ς Ῥτοῦοξ, οσο 
ΠΙΠΙ Πημτο, ΄δαπι [ο οἰσχρὸς τὸ σῶμοι αριά Λη. το, 
6. ο ωρα ΤΟ] ΙΧ κατεαγῆς τὸ σκάφιον πλη- 

ος στ. 4. Τιτρώσκεσθαι τάτε ἄλλα τοῦ σι καὶ µάλίσα τὼ περὶ τοὺς ὀφθαλμούς' 9» 
ὰ1τ. ἹΚαμόντα τοὺς ὀφθωλμούς' 199. Κωταδεδεμένον τοὺς 
ὀφύωλμούς. νο ο ώς ο ον 

υτός ο. Αμείβετοι Ἰροῖσος τοῖσδε.] Ψοα Ροβτεπ]ᾳ ποπ 
εχ[ται ἵπ Μ5. απ απίσα ριοαν (δε, ο το 

πό, 6. Ἐνώ σε ο αβσ πεπληγ μένον ὤφαρί τί τὸι 
οὐκ ὀνειδίζων ἐκάθηρ. 1 Ἠαο Ίπιρτορα: Εσυτία Πίπε, ος 
ππο 6οάειπαΙε αΠΠΕΠἴ 

σώματος» 

( ππεΗτα η]ηής πια] απ] ε[]αι, : Βὲ 
αἶπά ερε, αἶῑοά Ψα]]α ποη τοιῖποϊ ρατήαἰρίηπα, [εὰ ρᾳ- 
τεπίΠεῇ αἀπτϊδ(ᾳ νετᾶε ο μογαίο 1/01 ζας ΕΚΡΥΟΡΓΟ 3 
πες αΠτοτ Ὀτορμαπις αἴῃ οοτ]σοπ οἳ γΙΗΙ νοσίς ὄχρρι 

ΜοχΙασα τπαῖνοης, (σα που οἳοό ο η όριισηη ἠη) ΜΗ 
1161 εκβγοδγο κο μας οὖγεη Ἱταπα επε, πΙῇ ρτίοι Ἰοσίε Ίη {1ο 
ἐχεπιρίατί ὄνειδίζω. Οᾷσα ος ΗΕ αμ ιο ϱ0- 
ἀϊ6εΣ΄ εἴισαπε νετρί α΄ Ῥοείο ἀετοΠέτί ῥτορτ]δίας ἵπ 
Ἠετοάοι εχει ιρ]ίς Πως ὅ.ι, Ἠπιιις Π0τὶ 631Ρ. 99. Παρ- 
ἀιτεύμεγος ἐπεῖναί οἳ τῷ θεῷ τούτων ὀνείδίσαι, 4.70. Σκύ- 
θᾳι τοῦ βακχεύει πέρι Ἕλλησι ὄγειδέυσῇ 8. 95. Ἐς τῶν 
Αἰγητέων τὸν μηδισμὸν ὄγειδίζων. ει τού. 
τῷ ὠείδιζε, τά. Ὡς τε οὐδὲν δέῃ τοῦτὸ γε ἐνειδίζειν. 
Ύυὐς να[ίαπι οίξοπάιππῖ οἶι]ς υ{ΠπραΠοπεία» Πποϊηπίσπε, 
πε πας νη]σατα {οταἷάᾳ εἰ οομ/μμαϊα πια]ς οχϊ(ῄππσπη, 
Ώαπῃ Ώ6Γ τε ἀῑσιίητ αριά Όταεος νεαρή ὄνεδίζειν 1- 
«η «πορις αεζ ην) ῥτα 115, απ 11 ΜΙ6. Ί6- 
ΞΟΠΤΗΣ, Πεπαρε: ὀναρίτην τοι οὖκ ὀνειδίζω. οἳ Ιπο]αάεΠ- 
ἆᾳ Ῥατεηίμεῇ, απ νοοῖς Ἠαίής ὀφαρίτης ἱπσοπίήτας ΠΟΠ Τπαβ]ς τί ΠΗροέῃ νοπίε, ουαπι αῑα» ᾽Αχάριθος ἵπ 
ὨΙΗ ἴοσῖ «πρ. οο. νε] ὀχώριτω «αρ. 9ο7. ΡΙοΙῖ Ίος: 
ἵρσιίη χάρτου «παπι Πιοᾶο εκ πο οΧοΠηρΙΟ ΠΙΕΠΙΟ- 1η: πεπρο Ῥ]ηζατομΙ Βοίοης ο ο ο. 
"16. τα, Ἠριδός σετοὐμοῦ.] ἵΝς. τοῦ ἐμ 
. 16.399, Οἰκός ἔςιι] δίς οσεΙπ:ΜΦ. Ἡ 
τη] αηζεξ(1εῖς., 
1011 αηποεαεηπῃ {ε ο Ῥοτο. νοςῖς εἰκὸς 6 ΠΙεΠΙΙΟ- Ὥσπη Πἠ]άσμ] {ασ]ατ» σετῖο οἰκότω Τε τεροτυπτητ ἵη 119. ὃ. «3ρ. 6ο. ́  Ἐτίαπι {πρτα αριθ] «πρ, 57., ας βδρίης 

πποπετε οροτίοὈ, Μος νοσεπι ζπήμόνο αθηεχιῃ 
ν, ἃ ο1ο: ῥετ σοτππια 11 οπήριι ο]- 

Ψα]]α 1π Τα Πῖς 14 Ίηπι 

Φνὰ 

ο ρω ο. 
'"εἶκὸς, πι ερ 

ὕδις {ο]ερατ ἀῑνε]] » 41Η 

βσς αι: Δογάσι τε γεήήσΙ τε καὶ κυσἰ.] Ηὰς αυ επι 
ἃς οπσἰώ τος εάίτογες» οείαπι νατίῖιο Πππίς. Ῥτοσι[ι 

παλιο, ος εδς ἠυρηίῥεφησ εἰ οωμδ. Οσο ΠΙΗΙΙ 
ἱπτο[ησ] « ΤΑΠΟΙΙΑΠ1 ΄λογάδεε ποπ πίΠ ἀς 5 ἀε]εξίς 

φ. 

µευετοης, ετζ υπ. μμογδϊάος οἨ]ᾳ (ο λονά- 
ἀςοἱριεπά! εδίοπε, πηρα ρίοσίμ», Τιέρο εκ ορβπιο 

1Α6ο8βισπονονΙιΝοτα - 

ταὈί νυ]ε Ιπις]Η1ρ] ὅσοι Ἔροες αὐήνε 

Ὅταχ ἀπιρειίτε ΙεΓΛί 61 ϱχ οἩρ δι ος α 

"Ὡς δὲ οἱ τοῦ-. 

4 

«ἀεπᾶα ρετῄποξ, "Ψειίε 16 

απο ἵα Πο ιοβτατΙχ ἨΠειοάοίο» ης {ο-. 

ὴ εδ, ο Ἅλλῃ” ν 

Μ5. ἀε]εία πα {πρέινασυα εχ οορυαήνίς» λόνόςι 

νεήνήήσι καὶ κυσί. «9ὲ θε] ΠυεβΙδης ς . νο τν ἳ 

αἶῑσά πε ρεΠετιπῖ αμίάΕΠΙ Ῥ]υσα ΔΊΥ . μμ Ὁ 
απῖο Προσδεύμεθω σεῦ τὸν παῖδα κ αι ον Αν 
πύνρς συµπέμψαι ἡμη, Ρίουί ετεΡΤΙΗ5 ο ος οπή! 

{ρα Ίπ Ίας, Πήβοπία ἀθσεῖ ΤΕΣΙΕΟΗ ΑΝ. 
ετ σεττε Ἠϊς Ίου5 ΕΡῖ» αἲς ο ἡμό οδήτι 
νο, οἴταῃς ἐξηρτυμένοι λογάσι" νεήνίαί» Ὅν αης 
Βαἰήμηής ας η δν Ρ. ο Οµοη 
α.41ΟΙΕ λονάδασ σρὀτιώτας» ε.α ασ 
Ῥ6ε, αμοά΄ χογῴδες εχ {5 Πτ ΤΦΠΗΠΙΠΗ δώς πῶς εἲ 
Ιάεπι αἆ Θίπιπῖα ΟνυπΙ Ραβρ. 173. κ, ῃ ώς 
Ρίτα. Ὀϊοάοτας μἱου]. 140 στι μας ο 
αμεσα οαωσ εν 
-αδ. 4. Ὁ Ερής αὐτὸς δὴ, 1 ἱ6 πε’ 
ὦν ο] “Ὑβροιάδης αὐτὸς ὃ Μαροθς. λα [ 
ὃ Έθνος οὗτος δὲ, Ἑτ νιάστατ οραιαιον ην ων 
Δεπιοπ/ἁπάο Λάταβο», Πε επαῃ νο ὃν, ησος δὲ 
ουσ Φοῄσπας: πε {6 τοραίεης ϱ3ρ. 45. ο ὃν 
σσ. οὗπορ, δὴ ὁ Φονεὺς. τρ ον τος ὁ δα 
σὺ: οπεῖς. Ὁτ πρ. 85. Ὁ ο, ον οὗ 
Βε οἩρ. ΟΙ. Ὁ Κύρος οὗτος. «Εϊ ιἡ 
θυκόλος. Ίνο]ο ἴασετε 1 ΜΜ. ΕΙ μό 
πον. Πο" Οὕλυμπον ΕΗΙς ει ο... ... 
νο, ών μής ) 

16ο αξ. Ανγελέων τῷ Κρώσφ] ΜΑ. 
Ίρεα Ἰεέῆο ο]πτίοτ 1ά οοιηππεηάας 
Ποῃ ἐσήμόφε: αισά Ἠεπιο Ποπ ΟΝΕ ο. 
Ώπι {οφ αέατ΄ προεσήµαμε. 
“16. 47. Ἐπίσων.) 91670 
Ἕσίῃ, εἴ Ἱσμιόρων Ρτο ἔσιωτ 
εἶς Απ, Ροχεής ἵπ Γεχίσο. ος. 
γα Πτετας» Ίδια Ίρρα ὑ]α ποαΊεαν- 
Πεπήης απ. ΟαΠΠπασμπα Αα 
αριιὰ Ἡογοάοξωπι Γοποίε ἀῑςΙ Ἱειμτοβ, 
οτος: {54 ῇ ἆαᾳ νους Ίδο αἱ ο) 

Ῥοχραγτή Ουπβίοπε Ἡοποπος 
ἃς ἀρηΐρης } νοῖαπ]ς {π Ῥοδε αΠθμοῦ 

η 

ασ 
3 

οπρ. 4 
Μ6, ππιος Ίου Ίος : 

ἔσίαν ἔχωτες, ὧς ἐν ἄλλοις περὶ τῶν 395. 
λέξασθαι ἐφέσιρι ὅσσοι ἔᾳσι κ 
ἔχρυσιν' ὧς καὶ ἐν ἄλλοιςν  Ηλῆε, σεντ 
ἦτοι ἐς τὴν ἔκίων ἑσία δὲ ὁ ο, ο 
ἐφέσιος' ὃ δὲ ἄπολις καὶ Φυγῶς, ὤ γιο ΗμΗΗΣ Ε 
σιος ὅτο, 9ἱ ι]]5 αἰς, ειτε 145) πῃοςῖ: 
{οἡΡίε Ηετοβοιυς 8» ότ. ἵπει πο 
τΙβΗΤΗΠΙ Αθαν τι οι: 1 Νί 
17: τ. φύλακα συμπέµψας ὤπΙῃ, ᾳ 

πε πηπο ἵ Ἱοᾳμεπάο ἴαηραί 11 Λη 
ποχάνΊε, ηνίοία οπεαπθᾳ ϱΡΕΙΠ ο Πήμά ο 
ορΏπιήα ΜΙ9, Ἱομεπῖο ἁὐτὸν, θυὶ Ω| 

ΓΕ 

ἴαπι αζ τη εὑρήκοι, αοά 41Η σὲ 
Ρο(Η]ε{απὲ, εἰ ΡοδίεΏ Κροσορ οἳ ντ Φῇ 
κούσας. . ον μμ ο μάτ ο 
ο κλ Καῤῥρωντα:] Μδ κο ο ο 

πὸ πίτα µαθήραντος. γι ἁμάεα ον 
αφ τό. ς εἰκνρ.]. Να Ἠίς ην το]οῖα Εμ 

ου ας {ατραίαπι νοςςπ. α ὃν ὡς ἁμμά νε οΐο ΠΙΗ 
Μ». {ε{ τε οονταρίααὶ ην οι 
απίᾳ εἵ 64, 197. οὗ ἂρ δή ΦΩΤί Ωρι Ἠαῦες Μ5, ρτο εἴως. (1β) 192 η δε θν ε: ο . μα α ο Ἡ ἀεπα ΝΙ5, ϱΙΟ εἴκασι. ΟΡ ο 
εἶκότω ῬΙο εἶκότα. ΕΠΦΠ. ἡ οριμπέ 

Τζο 5ο, Παρδτὸσῆμο.] η 
συ]]α αὖ απτοσεβεπΏδς μμ 
αὖα., ἱεία Ιοημο; 66 ρου 
121432: απ εκ αἰτεῖ ὁραε τη. 
Ίπεπο Ηειοάο 3 Ροή ον πό ή 
ἀἰσίτης {αρες Ῥ μπα Εεδ ον Ἠειοβοῦ ος 
ἰοίευσ ορθππαπι ΜΑ. θά Πως ία Ἱπαἰεδίη 
τος {εενανίε, αο ναιβτα ζεί, εὰ 
περὶ τὸ σῆμα, Ιάφμε πο ας. ημαρή 

ορμής, 
ολα δομών ή) ατα δι ρε λε 
2η {γσηεΓο(/. Ὠείμᾶε Ας Ἰα εί ο Ἡ 

οι ἴδεες ος Ίππα ποτανίε ΟΙ ς α ψοπμαῖ επ Ἠποι | ο ᾳ ας . ο ο οι 

. ος της ο  Αβ ΓΣ 9 ὁὉ- μέσ μα οσεμρ” 

ῥοτοπμῶρν Ῥογβιῶὴ ϱΥ/ ΜΑ Μορ ποβοςς} ο 14 
Άόγε.. ΑΕ ἵπ Ότασο Ρ]Ης εδ» οφειείο, ίσο: 8 . Τά ἕ ϱὃ- οἳ 

η» ἀεβρπας, {εᾷ Ῥγοτίμ5 τοβε Ἰπσίως Μι ον ΩγΦοια απ ποσα πἰπη μπα να ος [ορ ΠΕ ο ή/γ ντ ο θα Ρομπ. Ἱοραππς ος ορ ορ ή πώ ο ο ο. ΠΟΠ: οἴε[οορίσπα ροτεηᾶαῖα Ῥοπι ο ο, Νεος Ειοῖ]ε πεηυΊνΊτ οπαίις πὲ βἸλομαπός Ἰήν: ηἰ τε[ρεχοηῖ Ππίείριος, θεά ος πε, μή η Ὁ λαβεν, Ἰάημο αά νετβρησιῖ οι υβοη θοπΒπέτα εἰ τερηπιοτθ ἀοπηίπα ο 
ἳ 

τ6ρᾷ πο - η 

 Ι 

. 

ο 

μάς Μπο 

: τς ολο. ψ. μέ. ἃ ή 

μοα Ἰπηηέ μα ο ο 
πάτο 

3. 

πλ λς 
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ΕΤ οῦςΕΗΝΥΑΤΙΟΝΕΣΙΝἨἩΕΚΟΡΟΤΙ 11η. Ἱ. ι δὲ 

87. Πάντα μὲν ὤνδρω σβενύντω τὸ πῦρ, δυναµένους δὲ 
Ίοσο αὔθυχάε {5 τπονεί πα, 

Ῥουτῃς. μα κοκ 

17. 90. ᾽Απέειλε.] ΝΤ9. ὠπέσελλε, ΟΠΊΠΙΠΟ τεέζος 
πος οηἡή 1ὰ πυπς «ομωτοι οὔπα Ρτοχίπια απεσεάεπί 

ἀπέπεμψε, {εᾷ τα[ρὶεῖε τεπιοΏης ἐπέμποωτο., ὠπεπειρᾶ: 

το, οτ Ἠϊπο {ε(πεης οθί διέπεµπε. ΊΝες Τεπιετο ἃ πιε {- 

ἄάπι 16ΟΥ αὐ μην ραμ]ο απῖο εκ Μ5. τεροία1 "βαν 

τὸς Φωμέων Ρ1Ο- τῶν, Εξ ἨΠόΧ πειρώµενο» ΕΧ εοάεπι ρίο 

πειρεώμενοδ. ν . σα Ὃ 
δσ 47. Ἡμερολονέστος τὸν λοιπὸν «Χρόνου ἔκωσον τῇ 

ἡμέρῃ χρῆσθσι.] δίε αὐῑάεπι εῴϊτοτον ἱοᾳατητος Ῥεί- 

ᾖιαᾶρός: απ Ψετο Ἡειοάοτης ἵτα {οἩρδεε ν]άεατητί, 

Νας νότο απι]σεπαάϊ αατι σαιήαπα ἨΠαῦεο», αΠαπι {0- 

Ίαπι οοάϊσσπα 9. ΕΙοτεπΏήπα» αἩσπι Ίρθε ἸΠ{ρεχί; 

αἩῖς αιῑᾶ νιάετίπτ οε]αηΏρες», εἲ «εττε ]εέτοτεπι πο 

ἠπβφισπΗ δες: ἵπ 6ο απτειη εχ/ατ εἶαΏε ἕκασος. Εἲ ΡΙΟ- 

Ῥο πο νίάθο νε] Ριοτα να] ροβεῖοτα, ' Ἠαῦεο 41ο- 

αἷις αἰίαύαπα ποβπαπι νυ]ραία «/πταχερ». Ῥεά 60ΡοΙ 

πάι]σεία ταπιεΠ εοᾷ]είς δα Ίεζήσοπ], οὔ1 νὶκ ταΏο- 

πσπι ὅατο απθαπι. θεά {πρες οηπία ΠΗἩοετε οροιῖεῖ, 

4 αροβα: {8 Ἠενοβοῖις. [μάς επίπι αΓρίσατα» {1 ρα- 

τοφὲ οἶαιῖς οχεπιρ]ἰς. {αιο οροτίεῖ. ΄ 15.{οΠΡΙς 15.9. 

ο, 74. Τῆς σµύρνης ὢδν πλάσσειν ὅσον τε δυνωτὸς εἶναι Φέ 

ρεω᾽ μετὸ δὲ πειρῶσθαι αὐτὸ Φφορεόντω δες, Ἔτ 
εαρ. 141. 

Ὀλοφυρόμενον δ' ὄρω µιν ἐπελθεῖν ὕπγον»ι κ οἱ δόξα! ἐν τῇ 

ἔψει ἐπισάντω τὸν θεὸν ἠαρσύνει» ὧς οὐδὲν πείσεται ὤλιαρι 
2 ή ᾿ 9 Ας ή ης ΑΥΤΟΣ ΡΑΡ οἵ ΠΕΜ. 

ὄντιάζων τὸν ᾽Αρθβίων αρωτόν. ΑΤΤΟΣ. ΤΗ 

ΜΕ ΗΝ τιμωρούς : πούτοισι μὲν δη πίσυνον τοῖσι ἐνυπγοισι 

δες, Οµπβϊπό αήσήπάμ6 {σἩρίος ἀῑκΙδίει αὐτὸν γὰρ οἳ 

πέμψει/ ὅτε. Ἠτ[ις εοᾷσΠΙ {εεμπάο Ἡθτο «αρ. 169, 

«παρέσεσθαι φὼρ καὶ αὐτὸς κό) ἄλλους ἄξειν. ΙΝεΙΠΟ 1η Ἠ]5 

νοτμήαίος Ηετοάσίωπι {οροιε αὐτὸν, Ῥτουϊ Ίου σαΙ 

εἶηπι ΗΠτΗτ» 1. 68. "Έλενο τὼ ἐντεταλμένῶ ὑπὸ Πει- 

σιςράτου» θαρσέεν τε φελἐύόντες, κ ἁἅπιέναί ἐκῶσου 

ἐπὶ τὸ ἑωυποῦ. Ίος Ῥ]ασεῖ οι ουδ» ο ΠΟΠ Ρ]ασεί 

Νής,. Μεβίσεο» π' απο 1εβιαί εκώφος. 140: 3 69. 

Φῇς γὰρ ὕκεμ ἄγγελορ" εἳ τάἠ.. Έφασον εἶναι ἔτοῖμοι" 

Μδ. 4. αρ. 1. Κομισύήναί τε δ) αρῆμω πολλῶν ἁρδίων» 

καί οἳ δέξὼι ἐξ αὐτέων μγἠμόσυνον ποΙσΑΥΤΙ λιπέσύαι» Όσι 

λάς. Ἰάεπι ποήσως. Πο. 6, σα. ότ. Τὴν δὲ πάντως κε" 

λεύειν οἳ ἐπιδεῖξαι. ὁρῶσω δὲ τὴν ΥυνΕΊΚΑ9 περὶ πολλοῦ ποι" 

ευµένην Ἰδέσθωι, οὕτω δὴ) τὴν Ἱροφὸν δεῖξοι τὸ παιδίον" Ἠϊ 

Ἰπαϊσανί οκίίατς ἵπ Μ9.δἱ ν]ρο ὁρῶσου. Φεϊ]οξε 4141 

βοςι πππ]τα 1π: ασου/η νο ῥτο]άτ ΤΕΕΙΡΤΟΕΑΠΒ 8η ε]ι- 

Ὅμπ, οιίοπόΠι Ρεξ αὓ 1Πίερίο». εἲ Π.ΏΠι ο {- 

ἄυτη τοπηπ]{σοης ρΠΙοτΙΠ 1εεγαῖ ΟΑΤΤΗΠΙ ΟΔΙΗ1Π» αμσά 

ῥταπηπιηῖοἳ ναῄῖο αρρε[απῖ. Ης νοκ μμ. 

Ὅτασς, 49, 'Ἐπηβωτέοντάς.] ΜΑ, ἐπειρωτῶντας., π]ουέ εί 

ἨΊΟΧ ἐπειρώτῶν Ρο. ον ον Ὃ ος ς σοιέων τυνκά- 

3ο. ΠΟΠ τυγαάνει, εἲἐθέσπισεΡΙΟ ῥεσπισοα ο ῃς. 

ης τό, ἁρωτοὴ οἷω αελώνη».] Ουυπι Αἰάμ5΄εε:α
- 

τηογαῆίας οάΙα1δίοηέ κρωοιρήνοιο, Π6[οἱο αυ]ά ΤΕΩΝΕΗΑ 

βιοΏς ὀιορΠαπ5» Ἡξ Ἠας νοςς 1η πηβΙσίπες οχρι{α Τα 

“ἀπαυΙΠασεἘ ἐοεοκεη, Ἡὲ «άθο ἱπερίμπι αθπ]ά ταρ- 

χο ἤλυθε αρατ. 

"Ίδο {Πές 

οὔσται» αὐπή πΙή]. Ἠετοάοϊο ποςθτεῖ» πα εοΠΠΗ19 

ἵεοταίιπι ή οἳ ε, αμαή {αἶεραί αὉ ῬίοπυπΠσΠοης ϱΧ- 

Ώρα, ΜεάϊΙσοεής ΜΑΣ. Ῥ]απε εχτή δες κρωταιρίνοιο. θα 

νοχ Ίΐσοι {ρῃοῖα Τιακἰοοσταρμ]θ Οταςίς, 14 Ρίοδᾶ5 

ος Π6 Ἱορίδί[α ράτίεπι πΙεΗΠΙ νΊάςο» 41 ΕΠ ΨΟΕΕΠΙ 1Π 

Τ,οίσο Βοαριμο, βοιτπσς Φιδρμαμῦς Τη ἘΠοίαυτο αη: 

ποϊιανῖε, πδά τη αἶάς οπαρ]]αἴοτ». αρρο[ιήε, 14 πήτος, 

υπάς θίορμαπας ατοσρίοτε Ροίεῖ οβΠίΟΠοΠΙ αἆςο 11” 

βἠβς ναιρῖς οσα, αυάπι παροισῖ απίο οση]ος Ίο” 

ἄϊοπεπι Φιίάρς, Τα απο εἀεραί ᾿Οσμὴ δ΄ ἐᾳ Φρένας ἤλυ- 

θέ µευ εκρατερίνοΙο χελώνής» ἱπβρηϊ αὐϊάσπα {οδογά]α 11. 

ππδΏσῃᾶϊδ ρεα]ριίς, {εὰ Όεπε {πια]]εότο {οπία ααῦπα 

ῥρ]ς Ῥουτας 1οί Ἱπτατρτοίαγοϊατ ΛεΙ]έη! τοδήβ η ὅᾳ- 
Ῥεμὴ]ο. Ἱᾶ 31ο εοᾶσπι θμίὰτο Ίοσο ἴσπι Ἠπά, 1ηπίης 

πάΠι 14: ὀογεσχῖε Ρότ/ρίσμς κρωτοιρίνοιο» οἳ ἵπ Ν5. 
Τλιράυπ. 19 1β6ο ναι Ίτα οχΠήβοξΙ Οσμὸὴ μὲ ἐς Φρε: 

Ρτορήις αἆ νεταπα ΙεβΙοπαΊῃ. ΄ Φεᾷ ΡτΗ 

πας ρυῦ]16ε 46 Ἠετοδοῖ πος Ίοεο Ῥεπο ππειήτης ΠΗ{ 

Ἡγ, Ψάροηίας αἆ Βιήερή ΡταβαταΓΙοπεΙη» αμ]ς νεα 
έα ἨἩειοάοᾶ εΦίο ἱσεο-τατ. Ἠεην, 

» Φιορμαπίς αἱ ε τερίοπα ας νείθ, απΠοῖαες {π 

ὃν ΠΙΛΠΙΟΥ. Ἱαρί πραταιρήνοιο Ῥ{Ο Ἡρῶτειρη οἱ. απο νο- 
 ΤΘΟΕ. Πέ κρώτειρὸς Ν4Ι4Ε ας 1η μία Ρο πρατὰ ὸ6 σε 

ἡ, ποβες Πὶς Οεποπιας αα]ά τοῦ κρωτοιρήνοιο Ἡπη η ης 

ο Ῥτουακίο νίβις οξτ. Ιά {ογίαςς ἐταῖ κράταιρίγοιο (ΠΠ 

 οἳ θμίάης ηπροι κρωτερίνοιο). πε επίπι Φῑευηϊ κροτα!” 

ϱ, ΥύΦλος» κρώταίπους οἳ Ππ]. Ώς κραταίρινος ἀῑοΙ απ ξαῖ, 
) Ίος 685, Ίδ[ία ἆμγῖογίς, σκληβοτέρου καὶ 5εῤῥοτερου δὲρ- 

” μῶτος. Ὠδῖ αΠίΠι ῥφὸρ, δέρµα» βύῤσα. ΙπΙπΟ εἰ ὅ' 

ὁ σπὶς, ἨΕΠΟΕΙΗΗ 6ε, ουή ποΆ-α οπής Ί]α τεβυά(Πίς 

ϱ 4ΟΠΠΗΠΕΙΙΑ σύμφυτο. Δυάϊ Ἠοπιετυπ Ὦγπιπο 
ὁ ΝΕΟΙ. ν. 48: πδὶ 4 τβΙάἶπε Ί]α ποναπι 11 οἴμα- 
” ΤΠ ἃ Μεγευπίο ζοπ{ογπιαία Πειρήνας διὰ 1ῶτὰ διὸ ῥί- 
2) Νο χέλώνής. ' Ῥϊορο οκ, ης Ἱέρεπάνπι ρυίεῃ ρα: 
 τοιρίοιοί 156 ΕΛΠ, απε οα{αεπιοᾶ] οι Ι5ί4 ΕΟΠΙΜΗ” 

ν - 

ἄ 

ο) 66 διὰ νῶτω, διὰ ῥηοῖο» Ἠῶςε ρυεε]ατα”. Οστετυπά 
πεπε Ώπρεας ἵῃ Τεκίεο Ἐπιμί Ροτά ποἩ οεσµττετᾶ 

«νοσςσπα κρατρρινος, απυπι οσουτταῖ τΗΠά νος ὅα, τηΠχ 
φἑλώνη, ὑπορίαυε Ίος 1ρ5ο Ίοσο 1πεπιοταῖο» {εά ἄπε 
πιεηΠσΠθ νουῖδ κρατρίρινος» Τά πος πίτας Πάρε αἆ 
αὈ(ταἹταίοια Ἰζυητατί ταπο ΟαπιαὐσίριεΠῇ5» που ερε, 
οοπιρἰ{αΠοπαπι ριασεάεπΕίύπα 11 νους Κρσος Πεὰ ρα” 
τεία ροῦα5 {ο {οηἱρεπάυπη Εδ{ε: ᾿Οσμὴ δ' ἐς Φρένως ἦλθε 
κβοορίνοιο γελώνηο. Ίναπι κρωτερώοο αμοά Ῥι]άας Ία- 
Ῥεε πιαίτο νειίις τεράσπαξ, δῖ αΗΤΕΠΙ κρωταίρινος Κε" 
λώνη, τεβαάο ἀυπο νοί ἤτπιο σοτῖο ἴοξτα: ἃ πραταιὸς 
Πππιμς, 6ξ ῥωὸς εοτίηπῃ.]. ΟΠ απο ΧΧΧ. 4ΠΠΟΡ 1] 
ρτασράσηθία Παδιετίπι ἵπ ρἱοπιρί!» 1δὶ παπο Ίτα οΟἵΠ]- 
πιοΠταΠτµτ, Ῥοδε οθΠΗΙΩ ἆππος νεπίοῖ αἩας νά τας» 
αι Αάρτυπι Μας Ἱπίεναι, Ίππο ἶαπι 4Ώτεα {ο11ρ8Ε- 
τας (αηταυπίρίο ΤΠ. Οα]ε [Τεσο κρωτοιρίνοι.. ΟΟΠΗΤ- 
ππαξ 1Π4ΤΡΟ ες θη]άας 1Π Ἱζροσος] Νεπιρέ 1δΙ πιαβίας 
τες αριπῖ τος Πποᾷο {οτίρεπτες. αι 
"1, το. Ἐμημανότο ] Τ.οηςο ἀοςεπεῖης Ίιος ερὶ ριςὲ 
νυ]σαίο ἐμηχονήσαώτο 

18. 44. Ἡ ὅτι καὶ τοῦτο ἐνόμισε μ. α. ἐκτῆσθοι Ο/ΙΑΗΣ 
ο οἱ ῥος ονω/ς Ὄεγας πο μία [ο πάση ἐ/Ε ἐν- 
ους] σος ΨοπυΠτ. Φεᾷ {οᾷες, αἩ 14 ἀϊειητ στα 

σαξ Απ θὐ]ὰ ρεγερης εχρ]οίαΏς ῬτοβανΙτ, 140 Ροῖ- 
εδὲ ἀῑοῖ ἐκτῆσθαι αὐ {αηία, αιιο [παρῖδβπιε αἀλασετι ας 
Ἠετοᾶοίο ἀοσθηϊ οχεπιρ]α ἵπ Αὐπι. Ρον Τμεχίςο ζο]16- 
έταὃ Ὀμί {πδ εξ Ηῖς Ίοσς5 εἰτατατ, Οπιπίπο Οτα{α8 
ΏοΠ ῬοξῇΠάεῖ» ποη Ἠαβεῖ ος οιαεμίήτα, ἱ Ιμς νει- 
Ἠτωε, Γο]εταῬιμας ει γα παποί[οἡ, Οσίδτηπι ΜΗ. 
ποῦτο νεγόµισε Εἳ κεκτῇσθω. Ετ Ῥύήτο {οτρεπά μπα } ὅτι 
καὶ τοῦτον ἑνόμίσε µ. α. κεκτᾳσύρι: Ίου εδ» σα) σθά 
εἰ {1 (πεπιρε ΑπιρηιαταΙπι) οεγαν ογαςµἠµη ΤΕΠΕΥΕ 
αγλίέγαίς {4, Α α παπι {οπεητίαπι εχἰπ]ε Ίαρες 9, 
17ο. Ὡς οὐδενὸς ἐρῦσι ἀξίοισι, πειαρε θεοῖσι. ψεύδεᾷ τε 
ος κεκτηµένοίσι.  Λάάε πἆ εαραῖ 95. εἰάδάεια Ἱ]- 

8. αό. Ἱἐτήγεώ τε ὰρ τὼ θύσιμο πάντο τβισχ]λίῶ ἔθυ- 
σε] Ου αα Ιπτογρτειαέας εδίεῖ ηηοαυ! Ίεῦα 
Λεξογα 1ή1ογσ 16 αῤᾖ]ο, Π]αΏταίε Ῥρειτεχίτ πι]. Ῥου- 
τς 1ῃ Τ.οχίσο: Γθύσιμα κτήνεα 1οΠ. ΡΙΟ 6ΟΠΊΠΙ, Ἱερεῖῳ 
λεκτὸ, ὢὃ θύειν νόμος καὶ θέμιε. Ῥεοπάες νιειπισαμὲ 
Ιοέᾳ » ας Ἱπιοίατα σας, {15 εδῖ, εἰ πιο ρειπτηξ 
νο] Παρίταε,]. Δίαπε τα παδεημς. Ῥεὰ Ῥοιτο Ἱπ νοςθ 
Πάντα οοπιπιοπίατητ τα [Πάντα 19. εἲ Ῥοξὲ. τεάυ- 
ἆαΠθ, κτήνε τῷ θὐσιμο πάντω τρισχίλιω ἔθυου. ΙΓεδας 
βεεμάεν. ἠεῶαι υἱΏίπας ΗΗΠΕΥΟ 1εΥ η] ἡηημο]συ. 
Ίντα {πα ἀοάπήπα, απ ηπι (1ΗΠ] ΤΠ Ίδίο Τεχίσο {εΓυβ- 
ΕΥ 6χ 9. 8ο. Παυσανίμ δὲ πάντα δέκα ἐξαιρέθη. «Γαμί[α- 
ἡ]ς [ή εν ομηέῥης ἶεηα ὅτο. Ίεααπε πιο ἀῑπίτ ϱἩ, 
6ᾳἱ6. ΨαΠαπι Ἠας πο. ΙπιοΠαχϊςία.  Φεᾶ Οα{αΗροπι1θ 
ποῦ πιοᾶο αἆ Αιποπαιπι σος ΠΠιβτανίε, {εά εῖαπι αἆ 
ΦιήαΡοπεπι ραρ. 7ο.» ΗΡΙ πάντα ΤΠΟΠΕΙ Ππτε]1ρ] ἐκάσου 
φένους. Ο10 1ρ5ο πποάο αρίε 1π ΜΙοίε αά Ἐκοάυπι ο: 
6, οαβαΠο. Νε οπἶπα Ονώ{υπα Ίτα Ἱππαυταν]ς[α {αο]- 
Ποΐυπα, τε οκ οπιπ] σεπατὸ απιπιαυπι, αοά Ίερο {1” 
οτοτά Πσσραί Ὀιίς οῄέττα. Ππιπποϊατεπίς τα τη]]τα, 
Ίναπι (αἱεμπι {Ε[ΕΗ1Ε ομἱαπής, ἀάῑα Ίπ εἴμς ποῖᾳ οᾱῖ- 
τὔπααπάδὸ ]δσά; λεέεμό οπη]ίαν. ος ο ος, 
{18 4ο. ΜΟλλὺν τοι τούτοισι ἄνομπήσόσθαι] ΜΑΡ. μᾶλ-. 
λέν τι πούτοισι ὀνωκπήσεσθαι. Οὐοὰ αά ΡΙΠΙΗ5 μῶλλόν τί» 
ο οοπάήµυπα Ηετοάο. ΟαΡ. 74. Ἰζ) μᾶλλέν τι ἔσπευ- 
σᾷν εἰρήνην φενέσθαν εἴ ερ. 90. Τὸ δὲ καὶ μᾶλλον τι ἔπε- 
φδεύθη. Ῥοβοτίας ϐήτπι πεαιήξ 11. αι[οττὶ» οὐ σπα 

ῥατήσΙρίο ἐλπίξων αυ Ἰὰ αἲε ρΓΦ/εηΦ υίαπε αἀπεζται, 
Οαρ. 54. Πάνχν τε ἐλπίσας κάταλύσει τὴν Κύρου βασι- 
ληῤν. ας 144. Ἐλπίζων δὲ μι. ἀποθονέεσθαι. ΥΠ 
ἀείπάς ἐξωπόλασα, τριπόλαξα» πάλάςιβ]α. 110 "ἀο- 
ἄποτα (Π1ε, οὔαπι ας ροταεηξ πορία αἀἹίοτθς.. Ἡα- 
Ῥμεπίε τεβαῦα Οτασία ἀἱρμίποηραπα, σαυῖε νεΙ Ἠετο: 
ἀοτης ας ἀοθνήπα νε] αχ πΊοτς ραἴ]σο αί αἩῑα σοπ{µε”- 
ἴΠάΐπα Ρροίαςς Π]απι νἱτανὶςί[α. 1ά ἆοσει ΙπαΗπαΡΗΙ8 
Ῥοπίτας ορᾷ1σῖς Μεαϊοεῖ. Ἡμιπλίνθιω νίᾷεο τεᾶα1 14: 
πο (2ηηέ]πίογες» {οὰ ππανίης ααποίαῖτ /2παεεά» 
αωῑς θείαπα αχρο]ε Φαἱπιαβς. {η ῬΗπ]αηίς ΕΧετεῖξ. Ρῇ8. 

αδς οἷε, Ἔρία ἡμιτόλοντα.] Ῥοπανί ναῖς ο 
(εΤρτείΑΠΟΠΕΙΗ» ΕΠΙ Ἠπυά ἁπδίε η ο ον ρ 

Φαΐρρε ραῖος επι Ριο ορού σα πουν το ερορών ἆμο- 
Τσο ἡμιτάλλντως ο σπαπί ἁσθιλίοτ ἑσἱρηη 6 ᾖο- 1Η οἱ ο] 1α]επέή ΑΡΗΠΙ ον - ας 

{ηήκς, ιτ {οπ]ατετα. ρυΠρβηΙ 8151. παραεσίης πήπυς 
ροπάμς. υὲ {σππρος Πε 10]εΈ) αΠλΤΗ αδίὰ Άκυκου χρυ: 
σύ, ἀπὸ οάης διάλαντώ. ος ας 
Οχῤυύοπης αὰ ΤμοορΗσα ή «ανα έ(ετοΠ] ἀπονοίαςτΏοη 
Ελήλο Ἰαΐς ῥτονίάώπα εἰ σπμεάπας Ὁἱ Ράΐος οκ (αρ. ἂκ 
ΠΕ, τ, ορἙΒς ραϊοση] 4ο Ῥεσυπία Ψετείς, : 

το» 3. Λέοντος εἰκόνω φρυσοῦ.] 00 απήπιο Ἠιπο 16οΆ- 
10» 9 4 . : 4 : 

ἢδπί ἀέάισανοῖτ» αυ συ115 ΤοΙ Γψπιδο]απι θρ{ας {1ει- 
ο απά Ηειοᾷουθ Ῥίαπε εασεαῖ. {απ Ηπα]ε {οΠδρετε 

Ῥϊσποτίυ αά εάουλαΠή ος Ρα. 23, {ευη ΡΗΗΣ. 
3 το 
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δα 1Α4Ασοδι 6απονονιιΝοτά 
{η Ζοποῦ «πσγδεὴ] οοηίο ήρεμη [οὐές αρρεπυεγαηὲ» εἰ 
ζάεο Ο/Η {λεῤῥος ἱπίεγ α]ία «4παιβεηια(α ᾖθομεί αἲἰ- 
61) 14. Ἠετοὰ. Η0. τ.] Οµοὰ { οι ρίαςσεῖ, εσο 
ΏΟΠ Ιην]άρο, ος ὃ 

19: 6. Κατεκαίετο ὁ ἐν Δελφσῖσι ναὸς.] Πηοσπάϊο ρε 
Ῥ]πήταήἁας εχοϊταῖτο., ρτουῖ εκ ΡΕΠοΙΗς Επάατὶ 1]1- 
ᾗτας Ῥοα]ΐσετ ἵπ ΑππιαάνοεγΠοπίδης Ρ. 904. : 
«19 11. Μεγάθεϊ µεγάλως.] Εαεῖε Πο Ππρυα ταρί- 
τα αἆ εππἆεπῃ ρτοπµποῖαίοπεπι, { πιοᾷο η ρτος]ῖνα 
Ταα {ε βνοττ Ἠετοάοτας. ΊΝαπι ορΒπις ος ΠαὈεῖ 
µεγέθε. 013 Ίρδα τατίο {οΠοεπα! ἵπ εο {ετναττ οτίαι 
(αρ, 7ο., ἨΡΙ τερειεραητ εζΠίοπες ]υάα, απ] «αρ. 
6ο. τεπεαπϊ μέγεθος. δὶς εετίε επριο πι. Ῥοτιο 
Ἠσο ἆπο Ίοσα ες Πρτο 1.» απ] δής αρ εκ «αρ. 98.. 
(6ι{ Πο αοιιονῖπι ατ τεῖαΠετίπι) 1Π ΟΙ Όις 1ρδε νΙά1 
εἰ ποῖανΙ εκ ΜΙΟΡ. Ηἴεταπα ε, αἴῑοά ἵπ το]ῖα] πο {8- 
οἱ, {οὰ εἴεάο ἵαπιοῃ οχῄατο. ιτ {στθ ηἩδςΠαπι ἨΕΓ0- 
4οτης {οπἱρεστίε µένοθο. Ῥηοιθι Ῥοιίυπῃ {οἷας Ίος 
εΠαπα «αππετατίής, οἱ ἵπ ρτορτς ἨΏϊα]οδά Ιοπί- 
ο ΡΡίΠα Ππΐμς οἀΙεοπῖς ΖΤο. Ίος µέγαθος 16οςῃ- 
μ]{, - 
195 19. Ἐπὶ τοῦ προηῖου τῆς γωνίης.] Απιίραίτας {6- 

ἀει ἵπ Ἠϊ6 νοσοῖοις. Ἡτ ναΐῑα αιἰάσιη Ιπίούρτοτα ΓΙ 
{05 ΗΠά απρι ἠεπιρ]] οΏβοπᾶϊτ, αοπιοάο σοΠ- 
Πτηκειῖτ, Ἱάπρε[ςο ἐπὶ τοῦ προνηῖου. 96ᾷ Ἡοτοᾶοίις 
46εΠθ σπρονήϊον, Ἱπάῖσαϊ {προτιηάαπα Π[αΙη αμ απιςῇ- Ως ΠΟΠ Ρορίε {ερατατί αὐ νους τεπηρ]1: υμηάς ψΙιμρεταί Ψαἶ]απι πα, Ῥοτεις, {οἼδεης. Γπρονήίον τὸ ΊοἩ. οἳ Ῥοετ. Ῥ{ο 6ΟΠ1, σρόναον,, ἵεπρ]ϊ νε(Πρι]απῃ, 48. Ἱητοι- Ρτες {Παρτηπάαπῃ νοσαε, 9εὰ πο νὶάσίης Ίτρο ΙΠΤΕΙ- ΡΓεἴαΠο Πμ]ς Ίοοο {ες αρίο εοπνΕΠΊΕ.] Ιπίαϊο Ρίοτ- 115. ϱἨμπῃ πο {Πρρτυπάαπι, {οᾷ {ησστυπάαίη (οΠπρ]ή {6πἱρεεητ ὙάΠα. πῇ Ῥογεις ᾳὔιοαμε νεΒῖ σεηἰῖνιπι 276141 αὉ απτεσςζᾷσητί {10 {ογπιοῃς Ἠ]ς 19ΘΓΙΠῃ Ιπίε]]1ρ], Ὑ]άεις Ὑπί]α αμα πρρεξέδρην Αειχὶς εκ Πὸ. 7. Πις ωΠεΓε αχρ]σρπάο. Ἰπηῖο απ πι Γαήπ]ς θείαι επ]ία «οπ]ροβἴα {π υ{. ΠΗς[ο. οοπ/ΐατος, τς {πε απίοβχα,, ΤΠΙΓΩΠΑΤΕς μύςαξ, {προγα]]η ἐπεγδύτης; νε(ΠὈι]πι Γο- τηαΏ]ς. σάῖοιις Ἱη Πήζομία ἄγαση τοΗπφυεῃς. {ατρανὶ εχ Ρἱο5βς Ῥτωεμηϊο ΦιερΗηπο νοζσῃι α1ε{ΕΙΦΗ : σημ ορίπαη» 111 ναῷ Ρο»/6 αρροΠί νανῖὰ προγήίω, {εὰ Ώπυπῃ πιοᾷο μπ]σιήας, ορη/{ἱ Ππῖς]1σεά πα ἐπὶ τῆς γωγήής τοῦ προνῄῖου {η αἨβιμ]ο αη{{εηβ/ὴε : Ὁ Πφιια απσι- ίΠ5 ων πείς Πιρροπί Παδιής[ς Ῥεσςμ]ατό σρονήίον, {θά οΤπΙ προνηίου Ῥοτεδῖ Πο ΒΗρ[ε εοποερίᾳ, ιξ {οτος ηρυ]οίηπι. ΝΙπήτιπι ορᾶςς [άστα νασΓΠΠῃ Ώαρεραπε προνάους καὶ ὀπισθοδόμους τῶν ἱερῶν, Ἠῖ :εἶατο πος ἆοσσε Ώιοᾶοτης ἱεΠ], κιν, 4ο. ἵπ Πήβομα, Φἰοϊ]α Πιν Ῥ10. ηγΠο» υρί τοάἁιπε υε(2]α εἰ ῥο/]σα, ϱὐῆπι Ίσπο- ΤηΓ» αἨαίες πρόαοι ΕεΠηε, ος νἰκ απἰἀαυαπι Ππή]θ γε(ηρμο, 

| 92 3ο. Θεκβανήσι ] 5ἱ Ἠσγριὴ ἱπαδατοπιης, Ρο- ΤἜΤαΠΙ θεοθανίην Πίο ἴοἱδιατο Ἡῖ ο 69. Λυχνοκαῖην ἵπ Μαϊ, Φεᾷ νογίης- ορίπος 1η ΜΜ». Ἱερὶ Θεοφανίοσι, οἵ ταπι νετε, Ἡξ Ῥεῖοτε αχρι]{ο Ῥο[ίεγ]ης τεροροτίπι. Έτ {ατἱς Άτπιάπα βάσὶ Ρίρηιις ος Μ5. Μδάϊσσιις. {δᾷ Ίο Εδι ἀἡρίαπι, οί τα 4ποηιιο οχ[ητοτῖε ἵῃ εχεπιρ]ατ1, 41ο Ημ ΠΕ Ψα]α, Ἱπάς νετίσῃς 1ῥεορῥαμίογμη , αἰιοᾷ ποΠ «οοηγεῃ]ὲ τᾷσι θεοφανῄσι. Ὠε]πάς αἆσοτ Ἴρρα Ῥτοραϊείας ἵη {ε[βοτηπῃ ψρίς, Ρος εκ Ῥο]]ήσε οἵ Ὦγ- ΏΕΠΟ Μειυτβης Ἠλδοτ Θεοφάνια, αὐὶ οαἀμπι οπι] [οτε Ἠετοάοίππ, Ῥοε, (α[ε]]απυς Ο1Φσα δὲ 1 1Πηα οχ πο. οἷταῖ» Ῥτοιε ἵῃ οὔ[Ποβίδις Παβοπ{ιΝ, 94ης ΡΕΙΡΕΙΑΠΙ: ο ει ΠΗΝΙΕ ΤπΊεῃ. Ῥοσίυπῃ 4µοαϊ1ε 11 Ἠΐς Ἱπέστο., (οά ῬΤοσ{5 αὈκητάς: οἳ αιΙσ[ο (πα {Πρετ/Βοίς, ἀἰσαπιρ Σπ αἴτεητο ἵπ ΤΠε[αιχο διδρηρηιΙς  Νς αὐΙά οπ]τί6- τε» ῬτΩΠΗ(Τεῃς Θειφόνέιη τὸ. Ώνα Θεοφωνίοι αἱ, {ε- {πι (ο]ορπα, Γη θ]ηῃοῖς ποηπίῇ Ἠπης Ιοσήπι Ἠειοβο- 
... Ομ] αἨτεπῃ αῇοτι ΤΗ. 61169 πειηρε Θεοφθανήῃσι Ῥ]αωτορις» Ἐοβηκ, Όγπεβις, Ώο]ρμί «εἱὈταῦαῃι Α- Ρο]1πῖς ΄Τμεορμαη]η, “Ταπρῖς ΨΠπρι]ης τν. πεϊάο»] πι]Ιο πε]ῖου αηομΙοτίδις, Φαπο ος Θεοφόνια αὉ. αἰῑ]ς ΤΠΕΠΙΟΤΦΠΤΗΣ εκ ΡΗ]οίπατο, Ἰσείαπι 9» 171. {ΗΠῖ Θεσ- κοοριᾳ. ν. ο ο 
1ο, 90, Ῥρυλόμενος ααρίσασθαι.] Μ.. παρίζεσθαι. 

«9243. Ὁμοίως καὶ αἰωμὴν φερεὴν πᾷσων χρυσέην καὶ τὸ ξυσὸν.] Ππηρότευπϊς πιος1ς ἵπ Ίος Ίος9 1141 {μα ετ]- ΡΙΤΗΥ Ἠετοᾶοιις, αὐοά εΠΠ εοπηϊνεπίες Ρτῶτοιπίεταπε ματ] 4οξΗ, ο/οπάμῃτ {5 ἵῃ ρατνῖς αομτον» 1 πια]οι]- Όμς «πομῶτο, ει τερής ρτορεηῖ Ἠσο οπιπία΄ αβατῖπη 30 οἷς χαπήηα [η Πκίε, Ου]ά επ Πε εχ Πὰς Ίπιοι- Έτετυπι ὃ Ποπρο οτοβίεητ Πατιητὶ “Οπαίαπι ἁοπαν]είο τν ορμίαταο εΊγρειπι εκ αὐτο ΤΟΠ» ξοϊαππαε εκ α- ὄας μα ο Ἠαίήας οἳ ΧγΠΗΠΙ 6η (μ18 ἸασΗ]15 (ρτο αιῖ- ο μας τος νοσῖρης {πρροβεω [μπε αὖ Φορμαπο, δᾳ- ως) μὲν /ρ]ζμΛήε, Ῥτοιιε 4Ποαμε τεςξρῖτ 11 {πηπι {ρεσίπιοα Πτι ετῖσις })΄ Ῥοτιο αἀιπιτεοηίο ὀαβήίε. Ἱ αἰκμαῖς Ἰου, πολ, ως Όιτο ααπτῖεηῖε Φ6/11έ 1 Πάει «ἰβίομ]ως. , χι σ” πο[ζσητο, ΟΦΙΕΤΗΠΗ ππΦΙος ἵη- το απ Πρ δν ἴΝαΠΙ ΩΗ1Φᾳ:Η15 «5, αι Ἱερίς, τε Το- 59 5η µ14 οὐ ἈΠΏΗΠΠΕΤΑΝΙ, ΏΟῃ ρε ρίσµο αἲ Πἷα χ 
. 

{υπῖ απί ρτο απατειηϊς αρεπάα 5 αἲ {πιεῃ. θα 
τοάοἵμ5 πιοάο τὰ ὠμφότερα, εἲ ΝΕΙΤΗΠΙ 1Ρ8Ι μα 
Θ03 αΠοπιοᾷο Ππιριεἰταιί {ετίρῖοι] Ἠμ1ης 60 ης 
Ὠδὶ 6οἵτο ποἩ αἴῑτος Αρίε» αμαπι Ῥαμῖο Ῥοσ Ἡ αθι, 
{εᾳ επ!» απία ΠΠς ΠΠΕΠΙΟΤΑΠΙΗΣ μον 8 4 
ΡηΙευπ1 ο Απιρηήαταϊ» αἆ αὐ πς Οτα ή ος ΤΠ 
11ο τησ[ς Ῥοηίε τῶν δὲ µαντήίων ακτέρν Ἁπιβα, 
στο ο, ο, 164. απ] ποπηΠανΙδ{εῖ ΔΡΠΙΕΡ Ἴοσι Ηοίο- 
ἐγένοντο ὠμφότερι, ΊΝεηΙε επίπι ΡΓΟΌΑΠΙ ε (οἶωῃ νεῖ 
ἀοἵΙπ1 α νοσα ὠμφότερω εχεερἰδ[ε δα ο[ο πὰ Ρο- 
εΊγρειπι οπι Παία, αἳ {αΠΤΗΠΑ΄ 63Η1 ον η οἱ αο 
πειπα» Πα(Η] αι {ρίοπ]α, απἲ αά Πα ἃ τη τμηο α[- 
οὔπι {ρίοιδ, ταπᾳ1απ1 αμα ιοῦ {ρ]ευ]α Ὃ αβΙἶ εἲ 
Ἡ τεβημα πιαπ{οτῖπτ ΄ΓΠεδίς» αμῖ μα[ζὰ ς Ὃ ρ]αιό 1ο 
{Πρίει]5, Πίο πείς, αῖπ αρρατεαῖ ἱ μμ 1πβε- μπι Ἠμης ας{ο {ας {οταἰάμπα» Πες η! 1θΕΝ-. 
πίμπι Ῥο[τα ουτανίτ, πεάυπα Ὁῖ αρρίε5 Ἐν νοπευ» 11ο 
(ατα. Ὁτ ἴρςε {αοίαια, ῬοβίαΙαΠι ΡΓΗΊ4 οὔτοτ μπίοῦ 
ἵῃ Ίου Ίοσο Ἠαῇτ, ταίετας αοοερίΠι τις σος αἱ τΕΙΣ 
ποιο Μεάίσοο, αἰῑο ατοίσο ἀε]επάα πο ομαμ ὁς- 
εοπ]ηπέβο» επ ροτίς πο ἴαπῃ ἀε]επάᾶ. τς οἳ οοποΙ!- 
πηττεπζα αά Ιη{οίοτεπα νετίηπι» Ε0ἱ ο οῄοῄπια, . 
π]ης Ίοσπι Γαμπι εποτηχ. 1ά επα Ρος ο. λύγχήσι 
Καὶ οἶφὴν σερεήν πᾷσαν. Χρυσεήγ» τὸ ἕως τν } ἦν κείμενά 
ἐὸν ὁμοίως αρύσεον' τὼ ἔτι καὶ ἀμφότερα ἕξ : " ΙΕ 1Η 
ἅο, ῥοοσμσιε βλ] ση εΗυέΤ/6 ταρώ εἱἱση 
ΙΙΙ ο ζμίο γε σέ5412 004 ή’ τορτίε ἔνσὸρ 

αά 1Π6ΦΗ ὅτο, Ῥιπε οπίπι ραίο αἰχμής αἱ οιοί 1ο]εηῖ 
ει άμα α ]σάεπάυπι λόγχαι, 408 πλ, πτρἰΗΠα η 
σωυβωτὴρ Εἴ ἐπιδορωτίς. ΒΑ {π Τα] ορήπιο 1ης ἐν Ἠετοάστις ι/τραι ραγομ]απη καὶν Ὁτ οάεχορώ, 
ἀείοεπᾶετε ἵπ Ἠήπς {11π1 σου ος ὰ ᾗν περεύτα» 
Εί τμ (4Ρ. 09, Ταῦτα μὲν κα) ἔτι τς τσ ζ πα : .. ετ {Πριςῄπια. .. {πο οι μίε εἰ Ἡ 
γ οον Ἱ, ας Φιλ. ΜΕ. προσθροσ᾿ ον η εΠης αὐιοά ρα βπμπαν ος ο - σιαρ]ιαηά5» 

Ώ0. μι ωρ ση Νας, ἆλα Ἰννοβιν 
αᾳ οεβγὴς ἱπυσ]ίήν ο0/υρ{6Η114. ς πο[οίο 4ΜΟΙ η 
Ιαξταῖ 1η Τιεχίσο Ῥοχτής,  Ομοάἆ πο τοαιτὲ ΠΠΙ5. 
4ο πηπι αρίηπα» οί {Ε1Π10 ας δι ώς | 
Ῥ]εδείυπα; Πσφιιε οὐ Πα ο1ρ. 48. οομέτε υΗΙΡΑΙ2 0 
τὰ αὐτὸς ἐποίμσε, Ναἰ]α νετρυπι ει Ἰριο]ήρίτ. αρ 
{10 οοηβογήν [21 ο {ρε Γε0έΤά μμ ἒν 
ομα «ρα εί 0Η αγζάΡΟΥΗΗ. ΜΜ9. ἐπηβώτας μ, 

900 1Ο. Οἱ μὲν ταῦτα ἐπειρῶτ «ση βιώτυπι 1 Ρ ον 
ΠΙΟΧ κωταλῆσαι ΡτΟ καταλύσευ,αμΟΟ ἐν η 
πο {θα η επ δης Παδετί οροσίεῖ. Φα δωρέες 7 ( ὕτιο ἐς Πυὸ Δελά ΛΑ" νο]μι υπί 90» 10. Πέμψας αὖτιο ἐς Πνω φὰ Υε ην η | ἴταφ Πνίὼ ΑελΑΦ οῇο τα! Μιππήσα οφ επά1 {οἰοπηίτας Πυ τοπία Υεή . 1οςΙ ΠΟπΊΕ”. Μασίς απάαχ εἰ νείεαη (ο ἀθπάνα 
Η{11έγ6Ι )εῤῥου αὖ ΡΥΙΛΙαηι 0Η: Ότι ας Πν 
ες, εἴ {ο οοπιροΠεπάιΙ5: πέμφαθ εἶρρο 

{ . ͵ οὓς δωρέεται ὅζο, Δελφοὺς ΕΠΙΠΙ .ς ΜΜΑ ος ϱ0” ολ. 1ο» ἀοπαί 1115 πυποηουν ο εο ΠΑΝ ο0».50. ᾽Αγφελεώμ.] Ώντ [άδίοτ Ίη Ίππο, Ἠθες ϱπῖτΗ, αιά νι ἀοά Γβοοορ οἶτσα μα 11- αππάαπι αΠρε]ία, Ῥνουαδί]ε αν ναήα ἃά εν ποτ) οἵαεμ]α {περτάοῖας εχοοβιιανΙ ως πο η Οἱ αἰΙ δις οοπ[]τοτος εχεῖρεῖ παμε ΡΙΕΙΟ να] Ὀοποβοίοσυπα τε[ρεζπο ]αή αμα οιοβαῖε πι], Ῥοττο Ρρίασοῖ 1η 1μεΧΙΕΟ πιο ριεαρυη. {Οσο 4ο αριά Ἠοτοάοτηπι {ππΕΗΙ ἡιάϊνίεἳ Προ | ΤοπηηΏαης{ οἵαση]]. μοά α ΔΙΣ μρτοααὔνᾶ Βί απιεῖ ἀεάετηπὲ ἵπ ογλου]ο τεμ ΒΙΠάί πιστα τη ἴοέηπι Γεἴ]]σοι οςς ἠπιλαίμαπ μις ἨειοάοὮ σπ. Ἡ ππα εχεοβῖταγ]ε Ἡσης, ΦτερΗΑΠΕΣ η {π νε Ἴ 
Τ6741ἱαΠ(0 ογ 6110 4Η ος ποῖες ὃς ον 14 ος ει ος ρ 8 
ἄτελίήν, αιιοᾶ πείείο ΗΠΟς Ἐ ορνοπίαϊ, 90 ο 1ο- 
κ ως απϊ]ς ἵπ ΤΠΠ18 ας, γελία Ρὲ ) 

{απταπα ἵτα του] 1ρίά επι ες 4 Ηετοδοῦ ο ήε {η- 
Ἰατΐοπε» {εουπά πα φΙοβδάθΠ]» ) ὠγγελί” ο οβνον- 
πδί αιιοά 1] ἀῑσῖε προμαντή!ή) Ὃ ο, οΥσομ/0 ἐ 
Τ6ίρτες» ϱ1]ας 1. {4 οοη/µέ ι οορίοβοξ  πιυαϊαν 
δα) ὋΟμαπιο ααίδῖος σος ποπ) ϱ 
πα [τα]σα Ἱπιοιρνειαξίο» εὔαΠΙ λα η 40 -{ ἀε]ία 
Ἆὲ πρρεδρίαν Ῥημαίη Ῥόπατ: ορ) ο ορέμν ῥο “μι 
/άάρο ορ] ἱεηρίο Ρο”. μα /εάἱ4- Ίμᾳ εἳ ἔ η Πο οβοἴοἳ. 
ϱο1/1Ε/1/01ε αὐ ϱαο]α»  μόή  ]ρηι, Ἡ Ἡί ἴν 1σ]- 
απἴεπι Ρ]ετήππη τε {ο]ες {641 νο λος Πἱ5 πο ιοί 
Οτασα, πας 1βίεαΥ ποοεριειδα ο ορ εοθ ο 
εωσ ταπά σπα επρίαπησ» Ῥεπεβοιηη Οἱ Ππ]ροπῦΣ θες 
ἵῃ Φ1ιο οἶωτο ἐΧάΣαΤΙ ος ὠτελείας ον ος ἁππίσε ασζθ” παίτας [οἱεπηίς, αμα [5 Ἰηνίεσπι νιοϊροις οτορτεῖ ! ση 
ΠοποίαΡαΠῖ» ος ος μον αρ ν ς ροών ο ΤΑ 

λοΠοΠεία. δε αἆ 1. ο τέρας Ἰρθέαϊα τωϊ 
Ἐν μαῖετὸ εἲ Βροπίο ΤαἴΠ ἐαμοίνος {ο Ῥτλολο 
ΔΕλΦΟ--- ΑΝ ΠΑΤΡΩΝΑ ΤΟ ΡρΑΣ ΑΣΤΕ.Ε. 
--- ΤΑΡΧΟΥ ΕΟΙΩΤΟΙΣ --- ΤΑ ΝΤΕΙΑ ΙΑΝ. 
ΕΤΓΟΝΟΙΣ. ΠΡΟΞΕΝΕΙΑΝ. ΠΡΟ} 

0Π42 ο] . 

»ὶ ' 

6η 

ααπιακκαωρικώιω πα 



Ρ οΒΕεΡΑΝΑΤΙΟΝΕς ΙΝ ΗΕΚΟΒΟΤΙ τ1ὸ, {, 6ρ 
ΛΕΙΑΝ. ΑΣΥΛΙΑΝ. ΠΡΟΕΔΡΙΑΝ. ΠΡΟΔΠΚΙΑΝ. ΕΠΙ 

ΤΙΜΑΝ ὅο, πε αδὶ Ίπίε ἵΜΙΙΤΠΟΤΕ Οχοπίεη[α 

Ῥ. 901, Εζναι δὲ καὶ αὐτὸν πρόξενον κρὶ εὐεργέτην τοῦ Ἱεροῦ 

καὶ Δηλίων καὶ αὐτὸν, καὶ ἐγγένους᾽ εἶναι δὲ αὐτοῖο ἄτέλειων 

ἐν Δήλῳ, καὶ --- αν καὶ Υῇς καὶ οἶκίας ἔγκτησιν κο πρόσ- 

0ὓον πρὸς τὴν [βουλὴν., καὶ τὸν δἼμμον πρώτοις μετὰ τὰ Ἱερὰ 

καὶ προεδρίων ἐν τοῖς ἆγῶσι καὶ αὐτῷ καὶ ἔγγὄνοις πο τὸ 
ὄλλα ὅσα καὶ τοῖς ὤἄλλοιο προξένοις καὶ εὐεργέταις δέδοταιν 
Φη]]ϊς οσα προπομπεία πΡιιὰ αἱῑο». Ὠίο Οπηγ{οίοπιε 
αὰ Ἱ]οοπιεάΙεη{εξ ρας. 479. Εἰ μή τι νῦν δοκεῖτε οὐτοὺς 

ὑπὲρ τῇς προπομπείώς καλῶς ὀγωνίζεσθαι» καθώπερ ἐν µυ- 

σηρίῳ τι}, παίζοντας ὑπὲρ ἀλλοτρίου πρᾶχμῶτος. Ίφαυε 

εἤοπι ΠΜ. 9. 79. Ὀεοσδ]επβῦι!ς Ίπ Ρε δρατία {ο δια 

ορηςθ8Ε{3 ζτελείη τε καὶ προξδρίή. ας άμ. 

οο» 48. Ῥασιλεύειν Μήδων.| Μ9. βασιλεύσεμ. . Ου1ρ: 
ρε ετ {εφ μῖζης παύσεσθωι» εἴ απῖζα 181 Πηπιαν{πιθ. 

01. ο. Ὅσσην τε καὶ τὸν Οὕλυμπω.] Ὁι 7. 178. Με- 

σαξὺ δὲ Οὐλύμπου τοῦ οὕρεος ἐόντω καὶ τῆς Ὄσσης. 1η16- 

τῖπι Ίος Ίοσο πτανί σετῖο οροιτεῖ» αὐῑς Π9ἱ (ητηι 

αιτοραναιήε» Ὁί αυυπα Αἱάμς ει Οαπιεταήης εαάετῖηί 

Ὄσσαν. ἵπ ππεα]ίς οἀϊποπί δες δαιια πά απο 2ΙαἴΕπι 
14 {Πο ππωτοί, ρισ{επι τί 14 Πετος εοπίτα Δδ5. 
βοιε οἳ ἸΜοάϊσεις οοἀαχ. εἶατο Ἠαρεί ὌὌσσαν. ἈοἨ 
οπῖπι αἆ Ίος αποᾷ νοῖο τοῦοταπά μπα {Η/ΗΠεο αἀμίρετε 
οἰίοπεπι. Βιερ]απὶ Βγζαπάπϊ εκ. ΠαΡΠΙΕΠΙΟ Ῥερι]ο- 

απο ἴπ ν.. Δόρων, υδὶ οιαῃ αη]άεπι νοσαῖ Όσσα, 

δΙ9 (54 Ί]ο ἵεα οἴτπε, τπξ οηπία ἄρπα Ιομ]πιὶ οΧ Ίου Ώος 

ἀείενοι; οπσά αιιο 1ητα αὐξ Ώούο {οσατῖτ θἱερΠαΠ 8. 

Ώθηααήαπα αά{εαοἳ 2. ΠΙ1 ο Πα ΙδαΕ ἵπ Ἠς- 

1 ποτε Αιάίαπι {παπι εχκετςετε» Ἡῖ «ὰ ἴος 

Ὃ αν ον Φε 6ἵ Ώιοπγῆας Ηαμοβτη. 1ο 17. 

οεσα[ίοπα. Ρε]αδσοσηπι 1 οσα, Ὁπαμε ο οπεσιν 

αµαπι ταερο(Η1» ρετ ΝΟςΕΠΙ ΄Οσσαν Ρτοῦαϊ ἨΠετο οι 

7, το7., 9 αΠοπίαπα ηυης εἀ ηῖ Ὄλυμπος, τν ο 

Οὕλυμποων, ἀεῦεο ΠπάΙεαΤε Ῥτοι(ης ἵπ ορΏπιο εκίίασς 

το ροβετίοίε "Όλυμπο. αμοᾷ ουΗνΙοεδα ΠΊΟΠΕΙΕ5 

1ου Αλάβ. 1Νἡὸν τοῦ Αθεπ μώτν πε ἵπ Ίοσο ςἰ- 
15, 7. ΟΠΙΙΦΕΤΙΠΙ 416. ὁ 

κ τν 9. . δὲ χρεών ἐσι ὅτο,]. 1.οεῦ5 ΟΠΠ! Προβεᾶ- 

ρ]ίω τόπροταν ἀῑοά πο {0π18» ΠαὈίευς εξ ΙΠἴέ]]6- 

ἔτι ραββππε» οὐ] ππο]ε(Ώεο ΡΙΠΑΠΙ ΟΡΙΠΟΓ οεσαβοπεπι 

παίαπι αὉ νογίοπα Ίων. Μας, αὐᾶ πεφιε οτε» 

ποσο Π]υά «οπο]μάϊε, αιιοά αέᾳς ΛΗΕ Ίρδε Ὑα]]α αάῑ]- 
σοτς {π ῥηποίρίο οαπάστα Ἡπριατη αρ{ε» αμα ἵεππροις 

Ἠοτοάοά ογοπίωτ Ῥο]αςρῖ ΟΤο[ιοπεηίςς, θεά πεμε 

αχ ΟχΦοῖ Ίος εοπβοί ναί Πειοάοῖ!5» αι {4ΠΤΗΠῃ 

Ἰπάαρατ, υπ ιπα Όαρατα Πε: ίηρμα πες π6. Μασπιπη | 
Ἰρῖεης α[αμ]ά ας τοπιοτατίαπα αμάεπά επι εδ[α 141 οαΝ1{ 

6η, ΦιβρΗαΠΗς», ποπη]]α αυίἀεπι Ῥο]εῃς ας πΗ- 
Φ4Ἠ8. {6ᾷ πιίτς Γ4Π{ΡΟΠΕΠ6» αιοά ἴαΙπεΠ αἱ ρίασεῖα 

τοβαηέυσ οάτοτος {δαµσπίεςΣ ἴπιο Φωρυπῖ» Ὁξ 14 ουπή 
Ίπμάο οΏοπίοπέ ας ῥτοςἱαιπεπί ἵπ 1Φςο οκετρ]α 

Ίυπς Ίοσῦπι να]άς Εη]ςίο ρε ραίυτα. 1ά νετρύτα Πς 

τοἰαίμπι θδῖ αὈ. ΦίερΏαπο» 11ηρευπιαηπί!ς Ργοραβαν1ῖ 

Ίρρα τερεν]ε Ἐπίάστίεις» ἴπ Δηρ]ία ΤΠοιηπας (σας; 

Ῥμῃ, Οωνειίης απζεη ἴπ. τα]. ΑηΕΙα. ραβ. 74. ΠΟΠ 

αδίιας Ἠμπο Ίοσμπι εκ {επίρητία ντερμαη] ΠΓοη{ρο[- 

τππῃ οἶτατε, εἴ οπιἱςβς 1Π]ί5 νενρ]ς αἱ ὅσα ἄλλα Πελ. ε. 
π. τι ου. μετέβαλε, 1ΤεΏι Η]ο «οπ]π]αίε αμοά. Ιπαίρίς αὉ 

Ἡ] ποίνυν ἦν κοὶ πᾶν ὅτο. ΠΟΠ ατοι ας {4 εκ Η0πῖς ΜΡ». 
ας οχβατοαῖ 1η οἁἰοπίΌιιδ, Ῥρα]απι νἰΠο[ οπ1η6ς» εἴ ν]- 

Ώοῄοτες ααπα ἡ/α]]α Ίπ εο αῑοᾷ απ οἴκεον νετς[εηῖ 
ΕΙ. ἠπερ]ογον ΠΛΟΧ. οἰκησάντων Ιητο]1]ραΠὲ οοπ/ἰάοΓΗ ΗΕ» 
αοὰ ποΏ {ο ἀῑτεέχο αάΠηπανίε Ηενοάσιυς, εἲ νά 
οτίαπι Ῥοϊς»ῖ {π Ἰμοχίεο Ρο. Οανεηής ρΓΦίεγεα 1Π- 
τοἱσγαπάνις» ἀμῑπι οἴταξ, οοπίϊα οΠηηες εοά1σες Κὰ) τοῖσι 
τὴν Πλοκίην. ἵππιο εἰ {Φ41ΟΙ εδ Ἱαἱ]αοίπαῖο Επάετ]- 

οἳἵ, αἱ αὔωπι οκ Φιερμαπο αἀορίαρίετ ὁο)/αοόη ορΠ(1- 

«εγὲ» πἀπαδᾶτ οἴη ραΓοπῖ]ο[ (ζαήαπέει σό Ηἰε]]ου-. 
Ρομέωπ) αιοᾷ ἀείοτίεηχ 3 Φίαρῃαπο ρομίτα5» 3ὓ Ο1η- 
Νετίο τε{[ΕΤΕΙΣ ογ/αςε!ὴ εοµΟἰάεγΗΠ αριά ΠεΙε[ΡομΗμή. 
ἵπ Α]άί οί Οαπιετατῇ εάϊΠοπίριις αΌδυπε Π]α Ῥήίπ]α εἶ 
δὲ, ης ΙΠάΙςαίΗΓ» πάς Επειπε αἀάῑτ ἵπ. εἀϊποπί δις 
οιαρ]ιαπῖ» {εᾷ πορ]εέτα 1η νενῄοπο οἵη». ὃαά ἀερεῃί 

«αάά1 εἳ (ππί ἵπ Μο5. Αισυπιεπίαίο ἱπιεήπα Ἠετοάοῖθα 
τῖτο ρτοσοά(τ» Πευί 1π στῶςίς οοἁΙεῖρις ἀἰρειίτητ, πες 
επ] απάοι νυ]ε αἰία τε πΙ» ἶαπι οοπ]εέζατα {μπαρία 
οκ οοτῆς οξ τπς Ἠαμάἀμδίε αρπ]ής ρτο Ψετο το]ῖαιμ]]ς 
Ῥε]αβσογιπα», πηαχίπιο Οπής» ἴάπι αὖ {Ἡρες Ἔγτηλο- 
πος ογαηί ἵῃ [ε]ία, Επι αὐ ἵπ Ηε]είροπῖο εἶσοα Ρ]8- 
οἴατη ος Θογ]ασεπ, δεᾷ {ο αθάῖε ηποο Ὀἶπα οοπΠάεσαη- 
-π Ἡς σοπ(Ητεῃτ ρ]ητα Εήδ[ε Ῥε]αβσοτήπα αὔοφΒε οΡ- 
Ῥρ]άα, ασ) Ἱπιρτίπι πιμτανετῖηϊ ΠΟΠΙΕΠ 5 α͵ιοά Ησεξ 60Π- 
ΏρεΠΙΕ» Τπ]ςῃ {οσο θοτΙ1Ώ 1]]ος {15 ρτος(ς εἴαπι 40 
εἰαθρῖς αλα π]ά Ἠ]ίο ππαπετα. [σαμε θα ποι ἀεις- 

αηπί αὉ Ῥίορ]απο Ἱγαπίροπ, απαπι ραΐαπι Επι Πε 
αἱίαρ οἰν]εαίες Ῥε]αφσῖσας,: αὐσ) Ποπιε! ππηϊαταηῖ» Π1ὴ- 
ἴαϊας Πα]ςία Ιῃ Ἠε]]επας ου: {παπι Ἡπσυαπι ἀεάίά]ε]δίε, 
ποὰ ΠΟΠ πιααῖς σοπΏῖσίς ο] ΐς, αάπι ἐροίς Αἰποζίς, 
ΑΠΙΟΠΠΙ εἵ 1η Ἠή5 υαήδαμο ες {η ας Ι5 πιμμλῖο πο: 

Ἰπίπο β: ἁπίπιαάνετία ρεσι]]ασῖς ααφθάαπα Ἰοᾳμεἷα. πες 
Ῥίαπα (ῶσα: υηάε σοἱΗβίτ ΕΗςίο ρετεστίπαπα., ος, υτ 
1ρ56 γοσαί» Ῥατραϊαπι εἲ ρεΓερτίπαηι (τοῖς. Αἴῃε- 
π]εμ{ες νετο., Ιεαί Ῥε]αςο]σῖ οεπετῖς οδίεπῖ, ἄσατ οἶίπα 
πια] νἰχετυήῖ, ἀεί[ετι]ςίο αἲξ οβΠάςΠι ΠΙαΙΟΤΗΠΙ {10-- 
τυπα Ἡποιατη τπμίρίοπα αὐ οοηερῖι ρε ἁΠσεκίαπι 
Ῥε]αςροτΙπ» εἲ πιοχ νΙοϊπῖα ΠεΙεπαπι εος ΠΠείεπίε, 
πε ἴπ Ποταπῃ {θιπιοπε ἀερτεπεπάετεπί αἰαυΙά νεπι- 
Πῖης ας Ὀ]αηάϊμς ας ΠυπιαηϊΗς, Ἱζρησῶία ΝεΤο εἴ Κρη- 
σωνῆτοι ἀαίεηάυητητ αὖ Νς. ορΒπἹο» εὔϊ Ὠοπγ{μ8 
Πα]ῖς. αθίετίε αὉ Ἱας αρρε]αΠοιε απΏαια Ηετοάοίῖ» 
ΠΟΠ Ἰάθο Ἰδία νεηία αι ίερῃαπο απξ Οἱανοτίο πιηῖαη» 
αϊ 1π Οτοῖοπεπ αὐῖ Οτοίοημπι,. Δάάε Πεμεηπα Ὀοξ]β- 
Επι Εν, Ψπαιηρῆ εἶτοα ρηπαΙρίαν ο 

015 90. Τῇ αὐτῇ αρέετα.] Μ95. τῇ αὐτῇ διαχρᾶτα]. 
Θµμοά αὐΙάεπη {αῑῑς ποταρ]]θ, αμία Αῑπι. Ῥοτίής 8ρΏο- 
{6ἷε εχ Εετοάοίο διαχρᾶσύαι, διαχρῆναι εἲ διαχρῆδύαι » 
{εά αὲ ἵπ νετδί ρπια ΠσπιβοαΠοπο νιο]απίμπῃ αλα ιά 
αἆ πεζΕεΠ1 ἠδαις ασποίσοταί ας ΠΙα] αλά» 1π {εσμηάο 
νιτηρεταῖ πείαῖο αος ροςδῖ οοπΠάεταίαπι ΙεζΙοπείη 1ο: 
οἱ 7, 54. ἵπ τετΠο πιοχ νε]ς ρ]επίς οἴαίοπίμη Γετας 
αἆ Ῥτοραπάαπι υτεήάϊ ΠσπίβοαΠοπεπα» ἵπ οὐ ΑΓΙ Τα- 
πιοη εορία οἶται εκ εἀϊᾶοπα Ῥιορ]απίσα 97. 7. Τῷ 
αὐτῷ τρόπῳ διαχρᾶσθαι {ούεῃ 10ο [μη εδ[ο. δεὰ εἲ 
ηυπιετη 1]ε ῥτανις σι, αὐάπι 88. 7. Ἰπε]άαϊ ἵπ Η0τ1 
{εουπάϊ «αρυῖ 197. υδὶ ἴδτα νετρα οχίσαηξ» ει Ἰπβη]ςΙ- 
νυπη Ίδιιά Ἰητεπιρεβίνε οἴταῖητ, αυ ροτείπεαϊ αἁ 
ἀα]εσαπι» α απ ἴπ Ώος Ίοσο το(Ηταο., αια οἴἶαπι υ{]- 
τηχ ἨἩετοάοϊις ο. 14. Αὐχμῷ δωιχρῶσθαι, αὐοά νεὶ 
1ρποτανΙ{ Ῥο{Ης., νε] περ]εχίι, ρς--ς 

91. 31. ᾽Απὸ σµικροῦ τέως τὴν ὧρα. ὃρμ.] Ουὐ1ά 1Π Πΐς 
]ο6ί Π{ νοςαὈι]ο τέως, πι]]5 ορίπος πε ἀοσερίε, πθς 
ἴρεε βειαρῖο 1ππ1ο Ώδς αΙΙθαΜα1α ἵπ νοττεμἆο {.1ἱρ-. 
ΏΕΠΙ Παδις. θοπδίε πι]. ῬΡοττης [Τέως 1οπ]οε ; Ῥοδτ. 
εἴ οοπι. ΑΠοιαπάϊ. Δά ααποά Τεππρίς 14. 4. 15 
ερι Ἠ]ο ἴρ8ε Ίοσμ5. 1π αὖα Ιβίταχ νετβοπε Ἰά εχίται, τἰ- 
αυπι να, 3η Ῥιερλαπί, οι]ς νετᾷοπεπα ε]ερῖτ Ετί- 
ἀετῖομςδὲ Οετίε 1Π πειίτα, αμοπίαπα ΠΠ] 6α ΝΟοχ 1δὶ 
Ίοσυπα Ίαύῦετε ροϊεςί, 1ἱσαι υπ ἁοάα πιαηηπῃ Ηετοάο- 
Ἡ οσασαπη ἵα Ῥαδῇ {Εαονίπε «οπ(ρυασατῖ» Ἡτ 1]]1ο εχίτα- 
τει, Ὀπάε 115 πιετῖτο εκρτοῦσατΙΣ ἸεέΠο ἄπε Ιπίε]]ε- 
ἅι» ΠΙΗΙΤο π]αρῖς ἁερι][ο Ιπ[απάα αὉ ποβῖῖα ἀπ]σθάᾖ- 
πὶς Πετοάοίες. Ἠσδε επῖπι Ἡἱ {οἵτειῃ αἴαιιο εχ{εστατα, 
{άΙδβπιαπη πεί[αῖο οιής Ἱπιροίοσίς πΙαΠυπη Πήο στη5- 
{αΐαπα ε{ε., Ιπᾷ]σανῖε πιά 9. πάς ρτοἱοβκβπα εξ 
αἆ αἴλπι πα]Ημ5 αοἷες ἠπαΙαΙ ρεΙνεητυτα αδ[εε. τε; 
{ΠΤΗΤΙΟΠΟ «οΤΙβΟ ὦπὸ σμικροῦ τέῳ τὴν ὅτο, Ομίά5 εκ- 
Ῥοβτίο εεἶαπα 1Π ππαιρίηο εδετιὸς.. Ἠπίης νοου] Πε- 
αηεπίαπι 11 αηάογε πο[το ποϊανίῖ Ῥοττδ» 0 αμ]ς- 
οµε ὧν ορε Ιπ/ρίσστε» {εὰ ρσίεσ Ίδία {6ίο εχ[ατα 10, 
ο, 49. Ἐν πολλῷ τέῳ ἔλασσον ἐὸν του ἄλλου σώματος. 
67. Δύκρυς οὗ πολλῷ τέῳ ἐόντως ἁλωπέκων µέζονωο. Ὁτ 
«πρ. 194. Έργου ἐὸν οὗ πολλῷ τέῳ ἔλασσον. 4. 47. Το- 
ταμοὶ οὗ πολλῷ τέῳ ἀριθμὸν ἐλώσσονες. ΕΙ ς8Ρ. 96. οὗ 
πολλῷ τέῳ ἑλάσσω ἑωυτοῦ. ἱδίτατ εαάσπα πιεπιΌταπα {4- 
πας Ηετοάοπα Π0. 5. 6ρ. 65. Εἴ τε καὶ σένεῖ τέῳ κα- 
τεργασάµενοι, ηδἱ {αοτίρίμητ ΕΒΠενοάοτο ΠΤΘΓΑΠΙ ε, ὀάθπ; 
τ65 σθἐνεῖ τῷ. | 

01. 35. Ὡς δὴ ὧν ἐμοί τε δοκέει.] Ιπιε[]εχῖς Ἰνα]]α σα 
εσι[α 110 υἰάείωγ Γή/ε ὃς, Ομ8 οβιή αΠπι ποτ 
{ατ19 ραϊετεί ίερμαπο » πια]ηῖε Ιςίς Ιπτεγργεῖασί» οἱ [ο 
Φ0ζμε 0 υἱάεμ. Ιάαιε Ῥτοραίαπι Γάρβα, θεά 
υγηπανίς Φε οΡροΓΠΙΠΗ.. απ οετίε α]οᾷ Πεῖ]ο. 
π]σα σεῃς πμΙαη ἱποτονατίε, οαμ{α ποπ Ῥοΐερί εδίς 
Ἱπβιπηταής Ῥε]αςσοτιπι: παπι αἳ Ἠϊ ροίμεταπί Ἱπονεγίς-' 
{6 αεοθΕΠοΠε αἰίαταπι ϱεπΏμπα. θεά πεαυε ἀῑςῖ ροῖεεῖ, 
αμεπιαἁπιοάυη ἨΠε]απίσα σεης π]π]τμπα Ιποτεν]έ» Πο 
ν]άετῖ ρο5{6 Ῥε]αφρίσαπι, επι ΡαϊΡαΤα εδίεῖ, ΠΟΠ {η3- 
σπορείε οτον]είαε. Πος επίπι πΙΠ!] εδί πΙ Ιηβριάα αυς- 
ἀαπι εκ πείαίο αὖα ΠπΠΗάϊπε «οεέΠο: ετ Όατρατα 
ᾳποφμε 6εῃς Ροϊμῖτ πιασπορετε οὔενίςία, Οπιπίπο Ες 
αἱο]ά ρεσι1α{Ε ποῖαξ, αὐοά ποπ ρεπἀεί εχ ῥί08- 
ἀεπάδιιδ» αἲξ Ίπάε ολη/απα ρε, Οεγάβπια εοττθέτίο 
ορῖ, 4αΠ1 ῥτοίοτο εκ 19. Πρὸς δὴ ὧν ἐμοί τε δοκέει ὅσα, 
Ἠου 68, ῥ/ 61ος ζμοᾷη γη ἰδ υἱάρέμγ. θμξ επίπᾳ ἆμςε 
Ἠειοάοί ορϊπίοπος ἆς ἆμαδις ραπ δα» ἀῑνεΓ/ῷ ρος 
{5,ποἨ αιιοᾷ αἰίετα αἰτεήῖας {5 ολυ{ὰ. ας επΊπῃ ραῖ- 
Ώσι]ᾳ ἴδω αἀνοιὈ]ί 1η πιοάμπα μμπρὰ ος δα 
ει αριιά αἷίος οἳ αριιά Ηειοάοίαπι. '«8ρ' ἁ «Πρὸς δὲ οὖκ οἴνῳ διωχρέωντ. ΤΟΙΣ Ίπ οαρίίε Χνι. ΡΗρρΙεπΊε- 

εν Ἱπτέργανί. Ώίοπει Οᾳεήυπι» αί Ἠπίς ρατΏομ]; 
μανι τρ.» ο ος, ο. ο δὲ] ΜΙ. Ίρετ, απὶ παρί εἴλέ οὓο- 

ἀἰσπόνπη, 4μαπα οπυπίρυ» οά(Ποπίδι5» Ἴαρες τεζτε Χί- 
λών, Ῥεήπᾶο Ἡί 7) ο45. ἵῃ πια] ρρ]ασμ]ς οὕαηι 
., υδί τοαιήτεὈατΗς εἰ» πουληϊς α]πτας. αά είαῖ, Έ.6- 
οἳ]]. ϱ. 64. Ῥεϊπάε αμμπι ν]βο Ἱεραπί συνεβούλευεν 
Ἱππωκράτεϊ ΠΟΏ πιαίε» 4ΙΙΟΡΙΑΤΠ Ίτα 7, 935. Εἰ μὲν δή 

συμβουλεύεαί, μοι πρθύµωε: ΑΤΩΠΙΕΗ ο, συνεβούλεεο 
αμοᾷ τείετε 1οπίρπιὶ 1θΗΙ{ΑΙΕΙΒ. ενω 

αφ 
- 

τά 

νο νο υσνμα συ μ-- 
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5ον Ὁ. Τοῦ ᾽Αλκμαίωνοσ.] ΙΜ5. οοπ/απίαί αἲ Ίος 1ο- 

50 ]ερῖτ ᾽Αλκμέωνος εἲ αρ. ὅτ. ᾽Αλκμεωνίδέων, 6ἳ Ο3Ρ. 
4 ᾽Αλκμεωίδεω. (οτίο Πήπο 6, μὲ ες φαιά ἵΏ Ἰ6ῖο ΠΟ- 
πήπε «ἱρῃίμοηριΙπι 1π {ετίρεπάο {εινατήπε, 6ήπι 6Οἵ- 
τίρετε νο]ηστῖπε, ξ ποια οἰάσια ΦαἩπα[Ιο αά ΦΠ- 
περ Όνηπῃ ρᾳρ.;1ό7. Ἡὲ ἀείπάε "Ἔδωκέ οἳ, Πο". ἔδω- 

/ 9 ο 4 Κεν 0). 

99 ϱ. Τῶν Ὑπερβκρίων προςὰς.] Νεττεραῖ γα]ῑα Ι0ή- 
7105. Ίνες {οτίαἩ να]άε ετταῖ, { πιοάυπα τερ]οηἰς {ρε- 
έτος. ΊΝατη παπα Ίος Εγρεταςι]ος ἱπτο]]ραηε υπ ἀθάτῖ 
εοκάεπα επι Γἱασγ1ῇ5, ρτοῖΙΕ ο ΓοἩρίούες νοσαηὲ; Ρ818 
τερ]οηίς οὐασπι οἶπῃ παρετε ἀε[οποίεαγ εξἰαπιηπα αὐ 
Ἰπῃρη Ἠ)μείετο ρᾳρ. 987. Ιλ: επέγε ες ΠΙΟΠΙαρ ος 
{γπες εἰ ΔγάαμγοἨ» 6 α ἀἶγο ερηῖς ο 10) Ρε//ε- 
ιο ᾳ ῥλπε ἆρ Μαγαίδοη οἱ ο οηίσρηεν Δηγ]ο- 
{155 ΙΓ ῥε(έΗ5. εἰ ΡαγΜές μαρια Όλορως. οὐ ζ111 6) - 
Λεἰοῦξ αωέγέζοῖς ἱσογία. δεά α Πτα πιοπΏο Ἠοτι]πι 
ἀποῖααξ ἵῃ Ἠήποτίαπι Ριβπαά, ποῬ]Ιςβπιαπη Π]απι, 6 
Ππορῖᾶς αρ ετιά{Πς Ἱηροπίϊς Ὠοζαπάσπι», οδοί Ίαΐα {- 
ἑποα ποῃ οταπῖ οχίτα ΙπΏεπι, {δά ἵπεα 6411, ΟΠΙΠΙΠΟ 
τεέΏης νεγηκίοι Γ]γρετσογίος., φἩοπιοᾶο οκ Ἡσιοάοίο 
Ί9π1 οἰτανίτ Μαιμβ ἵπ Ῥϊβῃταϊο σαρ, 3. οἳ οοιῖο Ῥτο 
Γ]ασπς ροπί ον]οῖς, . πάς ραῖοε να]δε {στο Οτση(ς-. 
ιοςη]πα ναπῖςίο αἲ αΠατοπάυπα, αι ἄπι 1] Ηγρει- 
ασ» αἳ Ῥδτροταπη. Ν΄ αἰ]απι Ἱπιευρταίαἴπι δρ{α, Ἱτη υἱ 
1» απι ΠΠΕ Παβίίαηεες ὑπὲρ τὴν ὤκρων. Ῥοψι, 94ης γαμα {εσυσίας νεντϊκίοι Ἠγροταστίος, τε [ντο 4 36. 
Ὑπερνοτίυς νετ [ᾖγογηογίος, Ὑπερακρίους νοσηί α11ο- απε: Ἠϊουγψς. Ἠα]ίς. τ. 1. ᾽Αρχο]κὸν γὰρ ΦιΙλοχω- ρεῖν τοῖ ἔρεσι, ὧρ Ὑπερόκροι καὶ Παράλιοι ἐν ̓ Αή- 
706 

330 35. Ἐπί τε τοῖσι κὠτεσεῶσι ἔμενε, τὴν {πόλιν Αὺ- σµέων.] Ομοπίαπι (να ἵπ Ἠίς εδε [γηταχίς, ΏΘΠΙΟ Ρο- ταῖς {Προάοτατῖ νΙάσπη, . Δε {απο -Πς Ἰοᾳμοτοξτ {οΓΙΛΗ 
αμα, ηεφιια Ἱποοπνοπίθηῖεε»ς { ἴμπιθὴ τοᾶο {τα ροξ- Πτ Πητε]]1ρῖ, Ἰνπής οπίπι {5 οκίοηάΊε οἱ νευρῇ αἆ ἆ6- {εΠρΠοπεπι Όοπί ας αιἰατί οἶνίς Ιοᾳ!ίο 1]]α μένει ἐπὶ τοῖσι κωτεφεῶσι, αὐαπι τε 4ο Ῥίβ[ατο ἵγταπηϊἁἰς 4Πότογε ες ΕιόΠοβςβπιο οπρὶ πιογσλίΗγ, Ἄος νογο Τ]α- τοβοῖις Ρροιιτ δείς, 
η ε]αΠ] {ο ΙπαιΙΠαΥοε: αιῖρρο αἴεπι ποῃ 1α {οἨἱρῇς- 18 τοσα Μν. αι Παῦοι ἔνεμε. Ἠαις Ἠετοξβοιί πιη- ΏΗΠῃ  οε[ο ορίποτ ἀοάθίοτεπι, αῑαή τε ππίπης Ἰπσπις οάἹέριες βεπῖαπι Ίπηῖμς {οΗριοτίς αἀνοτιοῃίες ου(6υ- νατεηι, Ῥομίος 1ρίτας οπαίκία ἀἰ/Ηηάίοπο Ἐπί τε τοῦ. σι κωτεσεῶσι ἔνεμε τὴν πόλιν κοσµέων κολῶς κο) εὖ. Έρι οἰΙάεπι Ψετροτηπῃ εἲ γέµειν οἳ κοσμεῖν εαάθίῃ {8Υπ]ο 11ος Ίοεο Πρπὶβσαεῖο» αιἷτο ππίγηπι αἆ τεξίοτες τ1.- Ὀίπ εί τερίοπΙπι ΡετΗΠοῖ "401 ΡβΦΗΙη 6ἳ νέµειν ᾱἷ- ΟΒΗΓΗΣ (35 εἴ κοσμεη. νεὰ εα ριδείρυα νεα Ιεο. πὶ5 Πἀες, φι]ρρα {οἶ6ί αμόχοτ ᾖς «οΠρτΠα εἰ ρίο/1ς εαάσπι 11ηροτε τ, 85, Συγέβησαν ἐς λόγους συνελύόν- τει Μια αὈυπααξ 10. Ζ. απρ. ὃ. Πρώτα μὲν ἐς Σ4βδις ἐλόόντες. ἅμα ᾿Αρισαγόρῃ τῷ Μιλησίω, δούλῳ δὲ ἡμετέρῳ, ἀπικόμενοι «ἐνέπρησαν τὼ ἄλσεμ. 9οἆ ΠΟΙΤΙΠΙ νέµεμ. 3 Ὅρ' Καὶ τὰ μὲν πρῶτα τριχῇ δασάµενος τὴν πόλιν τοῖσι ᾠδελφοῖσι ΦγειµΕ. 5 39. ᾿Απέδεξαν πούτους μὲν τὴν πὀ- 19 γέμες, τῶν εὗρον τοὺς ὠφροὺς εὖ ἐξερασμένους. Λά- 4ε Ῥοσίήπι. Ταηχίε Ίοτα Ίης νοσος ἵῃ Ὃνο οΙπ]π]]ας να μα γέµοντι ῥυῤμῷ , 46 πο Φαἱπιλβις ραρ. 
ο) 99) Απεκρίόη ἐν παλοιέρου τὸ βάρβαρον ἔήνος τοῦ Ἕλληνιοῦ.] ΝΊεπο Ισίτι οροιτῖε ΡΗΠΙΗΠΙ εεία, αι πο] σαἴυπΙ Ηετοάοίο Ῥεγ ἴγρορ ἱππρταρίο αΌ νὶτὶς ἆο- επς ἱοᾳπεπάϊ σεπ5 ΓΙ πιο[]ίτου ΡΙοσξάεΠδ. ἴαπι {γη- ταχΙ σοηγεηῖθῃς τήΤ[]ς εχρεί]απι, . οἳ ]εέῆοπαπι {οτ]- Ῥϊαπι αὖ Ἡεῃτ, Φίορ]απο. ρτοιιόζηπι αἰΙάεπι, {εὰ 1η Ότας τε]εραίαπι., εξ αμα «ΙΓ ρατΗΥ {απίας», αι β1οτῖπι τοβεῖοτο αποοσίταις Ἰπάμάχης. οοᾶἰσῖς Ν]εδϊοσϊ  Αξ. αυὶ Ἠπηδα Ίδια ν]άας Ί]]α {εηιεπεῖα τὸν κο) δεξιώτε- ρον ὅσα, το[ετε 34 ΟταζυΠι ροπις, ΠΟΠ αἆ τὸ βάρβω- βον ἔῴνορ, 419 πεσεεβωγία 1ᾷ αενοσας οοηβσηάιο, Ἱ- εασησς ποπηπα μι μα μσεις δεοη ποος ΟΡΟΙ τεῖ ποπ εδίε Ἱπουπίαπι Ἡσγοβοςϊ οπγσα ριᾷσαᾷσοῃῖα εἴ {εᾳπεπίία» {εὰ Παπι εταάῖταπι αἳ ΠΟΠ μ]ραπᾶαπι Ώες νΠοίαπι» Παπ ΕΧΕΠΙΡΙΗ Ραϊε[ασῖοηε πες, δίς 
4) 5ο. ᾿Αντιτιέμειω δὲ ταῦτα ἀντισήκωσις ο ἵνεται, Ἠ)ῖ. 
αῑής ἀῑχιδίει ὠντιτιθεμένων δὲ τούτων. Ὁ. αν οπής δι 
δέφαιε, καὶ οἳ σύλλογον τῶν ἐπιβατέων ποιησάμενο; π .Ἔ 
ἠγόρευε εὖ ἔχοντω μὲν ἐκ πάντων Θεμικοκλέης. ο: 27. . Ιζο) ὑμῖν μὲν ἐοῦσι Περσέων ἀπείροισι πολλὴ ἔκ νε ἐμεῦ ἐγίγετο συγνώμη ἐπωμεύντων τούτους. Ὁ Ὀἱ οπιπῖπο «ἱ. τι αερηῖτ ἐπαμέυσι" υἳ Ῥρ]ωίοις ἶαπι ποιανίε οπή], 
«τής Ἰη Τοχίςο ἵῃ νοςς Συνγδέαται. ὃ» 87. Καὶ κα 

Ίδη ἔχρυσω διαφυγέευ ------ ἔδοξέ οἱ τόδε ποῖσαι, ο ι- 
Όις Ἡ αβάατις 1ὰ αἰιοά «ο]]αρί ἵπ Αιτίαπί Πδτο τ.ς, 
ὧν 2 19πῃ ορχερ ΠΟἩ οςε, αποᾷ ημίς ηφῄίοε 1η Ἠΐς τοῦ 
Ἑλληρικοῦ, ἓὸν «κ δεξιώτερον καὶ εὐγόίῃς ἠλιόίυ ἆπηλ- 
ΑΙ ΕΒλλον. Ομίῃ οὔηπι ριφεῖρης ἵῃ 15 Ι{0ἱ- Μ απας» ἆμπι Ψη]ς (οη]ῦοτὸ Ποῃ αἰῑτετ ἂς { πᾶς- 

1ΑςοςθΙ σἑονονῖτ Νοτα 
οσυήι οΡΙ ολ 

αἱ Ιδίαπι αἆςεο ΙαιάαὈ]]σπ Ίο-- 

ταοῖ» οἱαπάο {5δρε αοσἰᾶ1τ οἱ Ρ11 
οἳ ἵτα {πούχαπια5 αΠεπα αὖ ΕγπίαΧ 
ες Ἰην]ότυ αδε» 4ο {5 ρτοῦαῖ Π 
Π0οτί σαρίτο 9. Κάτηλόγήσε τούτου» ὧς ἐν. 
καὶ ἀπότομον, αι Ροβ{Εῖ ἐόντος κ | 
πό οὐ. τν χ Ἡ ΑΗ ορ 

αν 45. ᾿Απὸ πηχέων τεσσάρων. ] Μν, ο πως 
πηχέων. Όεττε εἰ 1π αἰτεΓο 1960. 4ΝΕΠΙ ΤΙ ο; 

7ο 117. ἨΟἱ εδ εβά6ΠΙ {οητεπία» ας ο Ῥιι 
μοαίε οτάϊπαϊ ὦπὸ πέντε πηχέων. ο ο 

: ση » 9. Πυῤόμενοι.] 1νεαὰΕ ΕΠΙΤΗ γε] πι, 

ροή μα(ος ορίο, ατ Ιπιετρτείαητας Ώμης Ἰοζήμ 

ογοάοτας»΄ 1π ή 9. 

χαὶ ὦπο- 

1. Οπιπίπο υπΙουπ 

ὧς ὢν ὄμανό Τε 

: ο δι αυς επίαπα ΡΙΟῦΛ- ἄταπτα Μευχῇο Ίπ Ῥιπῃίαϊο {1ο» πεηυε ο ο αν ο 
Ρ]6 {Πα τεπηστο οτεβἰαἰδίε» αἱ νοιμηῖ» ο Γπάο ἆο-. 

δες οοΠ/σἴοδ). 
/ τμ ήά ας {5 ᾳ 

θόμενοι, οοπίτα Πάεπι οοἀ]εῖδ ορΏ η». 
οααί Ῥ]βήτοτυπι Ἠαδιμς{ς τπ]{ος. 1Η οἶνί 

ο α : μ ομίά αὉ ΡΙῶ(ο-. 
αἲ αος το]αζμτ! εΓλῆῖ» αἱ] ο (ο Ἰαδε 
πῖριις οἰαπιατοτήτ» ο τορατεΠξ». ον 
τει,  1ά αχριπιοτο να] ΠεΤοάοβ5. 

: μ..ς ο} πίτα Ὅ 

ον ἔρῳ αὐτοῦ.] Ομοὰ τησ 935 14. Ταμέει τὴν θυγατερᾶ αμ) τὸν θυρατέρᾶ. 
Εερῖ, Παῦει Ν15, φαμέει τοῦ Ίεγά νπιώς ανοηαὑαηῖυΣ 3 
14 ππίατύπε, οί τερεβτίοπεῖι ΠΟΠΗΡΙ5 Αη Ε 4ΠΠΟ- 
ἴαπίορετε Πἱοθοις ου. - ος ΡΟΙΟΔ ᾿ | 
ἴασε, Νοχ Ἱεταπῃ παρει 1]ε ορΏ Πο αρα [οἶτα ἀε- 
μεεδέων: αὐοά ἱπάίσατο ρΥτευπΙΠ» Εἴ να Γε ο 
υ1{ 166105, νὰ ο 
99, 10. Κατὼ τὸν νόμω.] Ὦ [ατα β πδπι 4ὲ ΕΙΗ5 

γετρα Ηετοάοτ εοπΙΓεξζαΗ5. 1Π Πρε]]ο» | |οημοπίείην 
πηαρηίταις {οήρῆς, ἠπάμεῖ Ῥαο]ίαη ντονος ᾖάομ ἵη- 
οὗ μίννυτοί µε κατὰ νόµον ΠεΙσΙςρΩΤΟΦ: ον. 
νἰέλπτη Μ9. ΜοβΙσεί σωμα εκ]ίρεί» μα τὸ ο βλ. 
ΗΠετοάοίειμπ 6, 50. Ἠουλεῦσοι ος βίο. οίς εἴ 
ποιήσασύαι. 19 35. Κατὰ νόμουν τοὺς ον τς Ρο 
ο 111. Κατὸ λόγον Εἴ κατὰ κάρὸν πο πο. 
ος 1. 4ο. ο πα 
ὅμ6 δν Προειδέωτό κου τι» 1] ΡΙβΙΕΙΙ «ον ποηηἰδ ά-. 

πο πη λιθίου ἱπτεΠεχετ[» μή ρταῦοῖ, 4η αῇ 
ευο]ό εταμέ», εί {οπίμπι Υ 48 1 ποά αάβησί | 
{δίδης αήεα [10ἱ 1ομΗΦΗ6 008 111415 ἀ ομους, οἳ 1π: 
Φιερµαπς, οἳ Τρία αἀπηαι ΕΠ ο δν θμὶ 
υχθο Μοισβις Ῥήπβταιυπι οοἱμαεη5 «θδι ο ΕΙορα- 
ΠΕΠ ἴδιο ριφίοχιης ναιετα 1π ΓαπτυΠ1 ἆσπι νειδ ο υμάς 
Πἴδβιηο ργοσ{ιις ΊΙ5. προήδέωτο, 3Ὀ ιο τεβροχ, ος ο. 
οοἵ ὥδοιωι 9» 78.. ἰάᾳιιε ἵπ νεΙΙοπέ {ή Γρεόηι ολ Ί απ {οπίοπα γἱάσ(μ Ίσα πος ἀεροιό ο τα ο. 
Ὀο συνηδέαται ἵΏ 9. 57., 4ε 4110 Ἡἱ βεσίαι, ΑίΦΗ τς 
Ῥοσίμς. υὲ τοίσταί αἆ συνείδε ΝΕ] συνέ συνείδὼν. Τη ση 
46 Ἠαρεπιὴς Ρ]αῃε ἵπ Ἡετοάοίο 5 γιο το μὺ ος 
ασ {εα μπέης ε]ερὶ εκ ορπιο Αη ο τος 
ρεύεσόρι. αρ ον ο 

94» 7. ᾽Αμϕίλυτος ὃ ̓Ακαρνὰν. | 
Ἠά δα ίας ην ἀι[οεάετει αἳ. Γεπιοντιεν, αΕη σπὲ 
4μς Ασατηαηίω αἲ πιατο Ιοπίμπα «πο φοσιε Οἰοπάς 
{οῇδιης βΗκ[ο Αἰλοπίεπ[εην» πὲ βοσμο, αμὶ εὔσ 
ἵη 1, ΤοΙΠαΐοο, Ἠπιςά αμυίε εκ. πομνήας {8 ορ 
Εἴξ ἠμεδαπόν, αὖος Όεπε ΠμΠχΙί 4 Πίο ἱεριωτ οι 
πρι 4ε ΡΙπβταιο, κ ος ὅσα 6 Ρᾶ 
Οδ{εῖ αοεῖρί εχ σεῃῖο 10Π15Η112 
σοι σης τοιέι δέκεσθὰ! μτο ΜΕ οἱ οὰ ϐ 

εὔῖαπι ποταρίευ, οἱ ἱπβπία Ὠπηλός γος Ίοεο 
Πε, «ειτε κα Ίεοο ἀποτα μεση ο 
τα εἴἴαπῃ βς[ο αητϊαιῖς ἵΠ ἆ ᾿ λος 
ἀπῖ αηέζοτίως εσας Ηἰρρο!γ υπ ορ 
αυ επίεπι Ἱπ ρηπαϊρίο εἴαδ μον ο 
 Όηγιν «{εῤαγήση με Ἕῃ 
Ῥπς, τιέ 1ά πο ἆαρααῖ {επί ο 
940 14. Συλλαβὼν τὸ ΧβΊΡΊΙ Ἱ 

απς τοις ῃ ΜΕΘΙΟΡΕ” ηη π1ε 1η Σε 
νο]αετῖτ πππτατὶ Ἠατπς Ιο Πο ο νὰ ριρο 

πι ης 

τος ΠΟ 
ος πεα ας ΝΟ Πο ημηή, Ἠ- 

οχίε,  ρρρα 
του {8 Ίεσετοα αῑσῖτ, αυ πο ΕΡΕ. ον μμ ΠΟΙΟ” ενας Ππππηπι, Ῥοπαπίμς. ἐΏ Γοήρύς, ος ἀχοῆς Η οτί το {5 Ἱπνίσοπι ἵῃ οοάϊοιρυβ μα πας -ᾱἷ- 
4οἳΗ56 συμβόλλειν ἐνύπνια; 1 Ῥυπό ους ήν ΠΙΠΟΠΙΠΑΠΙ Ἰηαπι αἆ νεκαπα πα ερ ἐνύ ρίως σαι Ἠετοβοιήπι ποτ ἀῑοστε σ ον “ρτοσὶ ή ο. Ἱ» 
συμβἀλλεσύρι. Φ6ά πηϊ{ειΠπιΕ μα ον δὴ Ῥμὸι 16- Ἰῃ εἰταποπίρις ας Ρο/βαἵξ 185 (ρα απραϊ 6 ος 
13. 15.) αμσς ποϊά μπε 1 ΠΗ5. τν ας Σ ᾿ 21 λος,  τ ἵ ο υἲ ΡΙΞΕΙ συγεβάλλετο οἳ συµβαλλεομδθ” συνέλαρο βήε[ο, παν, ἃ ολ - “0 

ἱερίίε συλλαβὼν τὸ ῥηδὲν, εἲ οὐδὲ σουτή ο οιοής 1 υπῖ 
Ίαπ. ραΐθατ οκ ἴ]α ναγεαῖε ἀεσεριυΠ]. 1ο, 1019 11 τς 
θεά πε αιίά νἰάσαπιητ 1π 1ος 1969 ο οι εποβιό ο 

τν ὼ ος Ἡ. Ιλ 

Ίοσπα εδίε εκ ορ. 9ἱ1., υΒί Ίάεπι ον τσι όσα 

αι]ά νο]αίε, ΠπΙΠ εὖπι νρί ος σοι ἆ ς 

οάἵτης, . Τοῦτο συνέλαβε. Δά λος ω Ἰοσὸ, 
ο τομ οροτίαίε» | ο νὰ» πο 

οι] Ψοϊυήτ οπίπα ντ ἀοζτης Πμε 
ας ἳ 

βαλε, αὐοὰ {11ΕΟΥ εἴἶαπα Ιοσί 1π εοα1εε μοι 
ος. 1 

{11ο Ίοσο τεαῦοι εἲ ρτο νετο͵ ών 

ϐ1 (οητεπία, αὐαπι ρυΏῖ 6216 4 

ὕδει ρίαπε Αλή 

ος. 

η αἱ 

αμιαμοῖρα 

ροκ 

ο 

ή ἱπδυ]ροῖς ος 

ἵν. πμ! 07 ς 

Ύν 

ο ο 

ο ρω 

κ ωκπνοσπακκν «νι οκω. “ει. 



ς 

ἘΈ ΟΡΕΕΛΝΑΤΙόΝΕΦ ΙΝ ΗΕΕΟΡΟΤΙ 1Η, Ἱ. ὅς 
Ἠν] μπα {τη Πα διὶς(ο Τμοχίοί Απ]. Ῥουά» αοᾶ 6ε{- 
τε Ίπ Ἰεόῆοπα Ἠετοάο. μες αΠα επι Ίοσπι εἴ τ- 
{σης υδὶ πι] εκεπηρ]α νετδὶ συλλαμβάνεσλαὶ πος 
{ΕΠΗ {εὰ πύ]απι αξΗνί συμβάλλεω. δε Ίπ νέτοο 
δυλλαμβάνειν Ίαθες οκ 3. 64. συλλωβὼν δὲ τὸ θεοπρὸ- 
πν, 410 οδτήκβιηε σοηῄτπιατΣ νετῃς Ιεέήο. ΄ Αοεξ- 
4τ, αῑοᾷ Ἠιήης τοίροπΠ. οἰατῖτας εαπιη εδ, Ὁϊ ]{Το 
Ῥαΐοατ {εη16, πες αΠαυα Σξυμβολῆς Ἰαξατο τεφυαΗΣ. 
οι Τε/ῥο”/ὸ ἀῑσῖε βεινῖας αἲ ο. πείά. εξ Ἱπ]]]α 

311. ἡ 
η, 96. Ι) ὠπιέναι ἔκαςον ἐπὶ τὰ ἑωῦτοῦ.] Ῥετααπι 

16η πασδς [η Ίπι 6ςξ, επαπι Ἠμης αΠατεΗΠ 11 ορΏπ]α 
ποπιῦταπα εβοιτῖ ἵῃ σα{ῖι ρ/πιο ἔκασος.  Ίνες ἀπΌΙταΝ1 
Ώὔοφιιο 11 πιαπα ἆαἳο τήπα οὗ ποταία 191 4 17, 
47.. ΤΠ αοά 11ο Ἱπβπϊανιις σοπΠάετατΗ παθενε ε{- 
Πσαοίαπι Ἱπιρετατίνί» ετ Ψετρα 1]]η Φαᾳρσέεν κελεύοντες» 
καὶ ὠπιέναι ἐκάσο; ἵπ οοπβγέοΏε ΕΗετοδοίεα οεχ]{- 
ΤποΏΤΟΙ ραΤ6Ιά Ίαρετε ε[σασῖαπι, ας {4 ἀῑχ]δ[εῖ θαρσέε- 
πε, κελεύοντες, καὶ ἄπιτε ἔκαςος, Ὁῖ αρ. 69. λέγοντες 
ποιάδε, "Ω, ᾽Αύηναῖοι, δέκεσθε. λίθο οΠΊπῃ πθσοςί6 οδι 
Ἠης οἴζατε, αι οο]]ερί απἁ Διπίαπί ᾽Ανάβασηω. Ίνες 
ἀπ] {μπτ 6, 97. Νῦν ὧν κδὶ ἄπιτε ἐπὶ τὸ ὑμέτέρα 
αὐτέων, κοὶ τὴν νῇσον νέμεσθε. . 
91, 36. Καθήράς.] Οἱ. Μετά οκ Ίος 1050 Ἠοτο- 

ἀοἩ Ίοῦο αἲ νοτρο ἀῑσίε Ῥϊββταταπα Πα βταν]είε Ώοα]απα. Τε» ἝπΗπή Ῥτουα Πε Ἱπίο]]οότο νοσαι]ο ὁδόν. Ώαῦες 
πσπαρε εἳ Πεγοάσεις {μας ε]Ηρίος. ας αὖ Ποτατῖς αά- Ὀιδήτο απ τεᾶς, Ἀαστα {οίπη αμσάαπι αά ατα Εαϊδίε 

νίἁετι νοτβπι]ο.. 9σεᾶ Ἠετοάοεις υΠαϊίε πο ἀῑείε» 
ες οκ. {ερι]σις απηρίοιτο «αάανετα πο εδε Πή/Πα1ς. 
ἴτηιια Ίος {οΠῇ1 καθαρὸς τόπος εΠαΙα ἀΙοϊτής Ιη{οπρΏο- 
πε Τηψαήτεπα αρυά ἨΝΠΕΙΕΤΗΤΗ εε Μροπίμπα Σορὸν ἔθε- 
το ἐπὶ τόπου καθαροῦ ὄντος πρὸ τῆς πόλεως πρὸς τῷ Σάμβῳ 

θείῳ ἐν τῷ Χαλδσίου περιβόλῳ, Ὠὲ ΠΙΠΡΗΕΙΙΕΙ Ιπτε]]1ο] ἆ6- 
δατ Ιπ[οηρεο ἴππι εχοε]{ε αὖ ας ροέταῖα. Φαπρας 
οπΊπι ποίήσῃ. 6ε 11ο ἴόιπροτε {ας υΠταἴαπι Τη ΊποΠι- 
πποπεῖς απεαι5» αι βαπ1δας Επετας αναποι]ης εἶης» 
6ἳ ποη ῥτοζυ] Ἱπάε Π{5 εταῖ, Βο1ΤΟ ΠΗΙΓΑΤΕ 1Η ΡΙΠΡΙΗ6- 
Ππιῖς 111 Ο/οιναΠοπῖριις πά 0αἱΗπιασβΙ Ώε]ηπα επι 
η ν. τ. Ρᾶς. 990. ἴηπῃ ν. 277. Ρ38. 495. ἨἩοετοᾶο- 
ἔὔπας 41 ῬΕπης Ίπ Ώπο Ῥαπίο εδ» οπηπίπο Τηρρή]- 

94» 49. Τῇῆς οἰκίηο.] ἵν]ς. τῆς οἰκηήηε' ΕΙ ερωτηῖην ΕΑΡ. 
στες 3ΠΟΙ ὤνδρηίην. 

Φυ5 ἵπ εοπποᾶεπάα {ετίε Ἱαηίτας ἨἩστοᾶοίοά 2 Νπηῖς 
Ῥρίαζοχ ἔωε {π Ὠας ρατια. εαας ἐπππ βάαες ]]ᾳ Ποτὶ 
Ροΐεςί Ἠΐο αΠαι]ά αγερδίς{6 ἵπ οοπίδχτυπι, αἀθπι τος 
Πάα πιοπππεητα Ρῦτπη {είνανετυπῖ,  ΟΦίετάπι αυ μπα 
οἶτοα Ί1ος νει{]ς τ6ρ]εῖτα αξίες ρασίηα 11 εκεπιρ]ατί΄Ν{ε- 

᾿4ἱσεο» ἵπ Ίπια οἵα 6ταῖ αά{στίριαπα παπα Ίαπα εείαπι 
νε Ἡκβπια Που ἱρδιή :. Χρησμὸς ἐν τοῖς Θήσέως ἱοιφ 
ἀναφερόμενος. μα 

."Ὅλβιορ εὖτος ἄνὃρ» ὃς νῦν κατὸ λόϊνον οὐδδν 
«Φοίβου ᾿Απόλλωνος Χρηςήριον εἰσαναβαίνει. 
"Ἠλύθεν εὐνομίήν διζ/μενός αὐτὰρ ἐγώ σοι 
Δώσω, ἣν οὐκ ἄλλη ἐπιχθοίων πόλις ἔξει. 

95) 90. Οὗκέτι ἀπέχρη.] Νς. ὀπέγρω.. -ἵ -- 
95. 40. Ὅδοι αὐτέων.] ΜΡ. αὐτῶν. Ἑτ νετε, Ἡτ ϐ 

46... Ὁ) δὲ αὐτῶν. ος ος ας 
26. 3. ᾽Αλόβε.] Μ5. Ἀλέης. Ὀπαιε {ο νοσανίε 

᾿4ποαφμε ΙΡ. 9. «πρ. 6ο. Εὲ 6δι εαᾷσπι το τῶν ἸΑἉλκ- 
µεωνιδέων, 46 αιΙΟΗ5 αητο βΗτ αιμα. Ετ πιοχ 14Εῃ1 
σρᾷέχΧ. ΠοΠ. ἑσσῶντο, {54 ἑσσοῦντο, ὕτ 3, 196. Οὗτοι 
γὰρ ἑσσοῦνται. τν 
96: 16. Ἔπευπο αὖτις ἐδ τὸν θεὺν.] Μπ. ἔπεμπον 

αυτῖς τὴν ἐς δεν. Νες Ῥ]άσεῖ Εαῑι {οετιριήταπι περ]ρε- 

αµ6 οιππίρις Ἱπτε]εέτα ποι {μητ,: δὶς {ρα {πηϊ]ι 
Ῥουεμς τὴν πρώτην αῑεῖ αρηο(οΙε Ίο. ατ ΔΙ, κωτ᾽ ἕλλει- 
Ψ τοῦ ὁδόν' ΡΥΙΠΗΗΠΙΟ {μ]δὲο. 127Ηποίοίο, νε] ΡΙΙΠΙΟ 000- 
απε τεππροίε» οοπ{[ε[ήπι, μἱ τ, 159. Τοὺς "ώνας ἓν 
οὐδει) λόνῳ ποιησάµενος τὴν πρώτην εἶναι" δὶ ὉΌαπιθτα- 
της νεττεδαῖ μὲ Ζας για σμἱζεη ομγα ἐ5/εἰ. 96ὰ α- 
ΠΟΥ εδὲ Ροτις αἆ {6 ἀε[επάεπά μπι Ἱπ νοςξ Λόγος, αοἳ. 
Ππιι] τεβατας Ἰζαμαια Ἱπεουργείαπέσαι εί Ῥγήαμηλ 
αάογήεμά; Π/2ή1» οἳ Φιορμαπί {αβρίοϊοπεπι ἆς πιεπ- 
ἀο{Ο 16ο Ἴοοο. 5, 184. Ἐπὶ Σκύθας μὲν τὴν πρώτην 
Ἰέναί ἔασον. 14 ἀοέάςβπηις Μετεετάς αά ΑπΠΕΠΕΕΗΠ 
19 16. Ποῖας: τὴν πρώτην βεο]ρῖο Ἠΐξ {ο]6ί τὴν ταχίσην, 
ἐπιῤῥηματικῶς, Δοορετε Ἱτα ροῖθδίε, τξ ΤππΙΟΠ ΠΟΠ πιᾶ- 
1 εἴαιη {ρεζζανατίε Ῥοπις, Φεᾷ α΄ ποβταπι 1Π Ίος 
ἨετοάοὮ Ίοσο Ῥπενίωτεπι οἳ ρτῶσί(απι αττῖσι]1 ροβ- 
Ποπε[ῃ ποη ἀεβαπτις οὐ Ην]{οΙ, αἳο υπ]σο ορείπιε ἀ6- 

αμ ἁι.... ἐκ κο» πμ ος ελλΜΜ α  ΜΜάΜιλελω κακών ώάω 

ο ων σσ 

οδ, 8. πεις ὦ Λυκέεργε.] 8ἱ6 οἳ ἵη Άπα Ποτά νει- 1οπάϊτητ, 1]ά νετής, Τὸὴν κατὸ σαυτὸν ἔλα. ΟΡίπος 
βιβιμηι αρρε]ϊατυ, θοά ορᾶππις Μ8. υτουίαᾶς Ἠαβει Ίος ιπεκ/ρεέζατηπᾳ ἔρμαιον τεβϊΙΒοπής Ἡετοάοίῖας ἵκη- 

Λυκόργε, αποά 6ρο. ἄεοιριεπάμπ ρᾳῖο. ναπι α νυ]- Ἡ εδ, πὲ πήπητᾳ Ί]α, αἩς εἴ απίσα ος ροδίεὮ ΗΠΟΙΟ. 
Φαΐα Ἰαάίο νετο ἀθο]αταταί ργοπυΠσΙαΒΙοΠΕΙΗ ποπιπ]ς πε εχ εοάεπι οοᾶἶσα πηιίανίκία., Ειαῖ]ε Ρτο γεταβπιίς 
τα[ο]υτί 1π αυαίάος {γ]αῦαδ»  αὐοά οσηιγαξτε τη γ]]α:  ΓταΏαξ ας ρει/ήαᾶεας, αείαπι ἵῃ σουτέων 6ἳ ὁρέων εχρε]- 
ἨίσμΠη Λυκοῦρος θά Ῥιο[δέϊο αΌ αίς ροραᾗ5 ροδ- Ἰεπά16. Ὠείπάε ἐγίρντο Ῥτο ἐγωέατὸ, πε Βπηας πΙπημπα 
{εί ποπηπατί Λυκοῦργος., Ίο Ίίοπι αρμά 1 αοεάσπιοΠίοθ, οὐΠοΠ., 9εὰ οἳ πιοκ ΜΙΦ. Ἠαδοι ποι ἐπεβήσομένους, {εὰ 
Οπή {ο ποη Βιετς νοσα]ς οε οοΏΏΓαΏογα ἵῃ ου» {58 Ἱέα  ἐπειρησομένούς: αιοπιοάο νοκ Ἠᾶς Ίρδα οεευττίςό» 96. 
τοῖπετα» πε ραῖαι ππαπ]Γε[ῖε εχ Ίος ἴρ5ο ΠΡ. «αρ. 67. εἰ 7, 148. ον λον ον ον. 
Τῶν ὦφαθοεργῶν καλεομένων Ὑπαρτιητέων. ΕΤουϊ. 4πδιο το 969 399. Κα) τύπός ὠντίσυπος.] Οσππι γα]]α 1ΠΤΕΓΡΤ6- 817 
οπίπι 1 Ἰηπιήε Ἠετοάοτας Πε 1ρ805 6ραττς ποπήπη- Ταἴις {ιΗβίει Πόγγια ῥο/)ής Ἰοήπα» οπιῖδία εορυ]ανα 
τος β]ς[ο, ΠΟΠ ὦγαθουργᾶν, αποπιοάο Ῥοτιήείει επῃ-  (πιργιάεπίατ ΟΠΙΠΙΠΟΣΠΕΩΙΙΕ απίπα 1Π Π]6 αΗαι]ά αιιοά 
Όαγο: ει Ῥγωίετεα αΌ «ογασι]ο ειπα αρρεΗαΠ Ππηςν Ποίῖει! ο1θαξ» πες ἀντὶ {επιρετ Ποίίσπι εχρτπ1ϐ) δἱ6- 
Ῥτουις 1ιουπίσο π1οίε {ο]ευαῖ εχιεπᾶ{ ἀἱρμίποηρις οὐ. ΡΠαΠς ζομήηέ γεια Πίο ἔγρως απ{γβης, πθς αὐῖς- 
απο ἁήτοιί ποἩ Ροδ[ήπι εοπααάϊοπεπι 1π Οσα {6Ι ο απι βοδίσα 1Η οι ος Ίοσο Εάτ, τα ατ πο]ιστης ἵπ 
νουδί εοπήἡσατίοις » {5 ποπηπίς ἀεσλπαξίοπε νοσαΠαπι ᾿Γπείαητο αὐπάσια να] οἴζις., πεᾶπη ασομγαῖα 1η{ρ]- 
ἔο ἵπ ου, μὲ οιηπῖρης (ή 9οεἷς (απήΠατεπ]» βο ᾳοαΠε οετες ΠπίΠ αιιοά εξ ργοπήτήε., ἀαϊπᾶς. εχρο[τ ἔγρυπι 
Τ ποοπίρις Ε]δίε υ{πραίαπιΣ {εὰ Ἱτα 4ποφε αξταπ - νοσα τπα]]εήπι 1όεμπι Ἱποιάϊ Ἱππρίπρεπίοπι αυεπ. 
Ἰη Ροβοπο σοηΏατῖα εὐνηηάεπ νοςσΠυπα 14 νίάεις αὐάπι νἰοΙ[ιπ τερεῖ]αε Ίποις  αηΏεγρυς νοσατητ ια. 
Ἀδοατο Ἠϊς οοᾷδα 1 ἵαπη Τρ]εηᾶϊάο ποπἩπο. Ὁπάςετποι νΙοϊΠΠι {επίεΠθ,  ΑταιΗ πες Ἱπτεγρίβιαξίο Ίας εςε, πες. 
πι οοπίεζΙσα» αὐαπι οοπε]η/ο εν]άεῃς {οᾳπίεηςς εχρ]σαξίο, Οὔοπιοάο ΕΠΙΠΙ (γρις ες απΠεγρις Π]α εκ- 
Ὥσπηρα αἴἶαπι Λυκόθργος ἀἰθΗπΙ ΕΦ Ἠηπο Ἱερίκίαίο- ΄ ρήπιεπε, απ βπε Ίπάς τεπιοΏςβπια: νοσεςτ Ἐκ αιή-. 
Τ6Ιῃ. ΠΟΠ Λυκοῦργος, Ὁῖ {εοετήΏί εἴ οπιπίρης {εγα Π]- ἆο πηα]]ε]ς Ἱπιρ]ηρίς Ιέζιμη Ἰηομάϊ {αἱετη 3 γειίοπεπα 
{{οτῖσῖς Ίαπο αρρεΙ]αίοπεπι Ὀ{ενίοΓεπ αῖ αὔρπετιπε» ΄ νετο Φίερηαπ! ρτοραξ Επάετίεις, ἆοπες ΠΗρεί {η θ]- 
α0ε αίμρατα ῥροπ/{εταπε, πεππρο ΠΕ 1η ἀεοίεῖο Ίμάσο- ἀπ ππβ]αία υ]ἴτα πιοβηπῃ 6: [ᾳ5 εάϊίοπε Ίείς ἵῃ Δηρ]ία 
π]σο, έοπετα 1 Ἡποίλουπα η βείπη μῶαν ἀῑοιιητ ῶάοο- ἰεπερησοίής» Ίπ' (αα]]ία Ιηείάμς Κοβειὴς ποδιά]: 
πςς, δὶ ατοςὶ 41 Νοῦσαν. Ἠμήις οοιτερτοπί5 εΧεπι- 8ης {] εο/γαγΙΗ5. 41ο ΠΙΠΙ] Ἱπππηήβης ροῖθςς αμξ 
Ῥ]υπα αοφιε ει αρά Ογαπηπιαάσος, ὑπουργὸς ὕπουρ- ' ἀπτίας {αρεγαἁάΙ. ΄ Οοὰ απώπη «οἰ]ίρατ οχ ταοσῖπα- 
νὸς» αιιοά εσί 1π Εανοσίπο, ὉΡί Φιαρµαπις τοραῖ, απ. Ώοπε ἱερ]αΠΙ» Πεπιρε αχ νΙπο[α νποίυπις ους τοιῖ- 
Ῥτο ὑπόερὸς ενας ος ο. πεῖ αυῖ ΠΟΠ 11 ν. Διώμετρος, υ0ἱ εκ Ἐμπαρίο Ἠῶο εἷ- 

95 39. Τοὺρ ἐφόρους καὶ γέροτῶς ἔσήσε Λυοῦρος.] ἴπηαϊ, Ὃς κωτώ τιαο διαμέτρους χερωίας κεχιῶσθαι τὴν. 
Ίουυς οὐπ/ρίδιμς ετ Ιάεο ποϊαεμς αὖ ν]πς ἀοξείς. αι γλῶττον ταῖς ὠντιτύποις συμβολαῖς τῶν ὠχίδων. να 
ϐε Ἐρ]ουίς ο6ετηπΕ, ρΓα/[εγίπα ειἶαπι ετηθ!το Π]ο ΟΥη- 
ἓλο σαρ. Λ. ΠΠ α, 4ε Τερ. 1αεσᾷ. {8116 απιρ]ε ἀσπιοη- 

ταητο ἀΙς[εηβπη , αὐ{ 4ε Ίας τε εδῖ ἵπῖει Ἠειοάοτιπι, 
Ἀ9ιο ῄηε οἱ Χεπορ]οί» ας Απποτε]επι εἰ ΒΙΗταΥο ήπια 
Ἀλοσατια, οὐ αά ΤπεοροππρΙπᾳ Ίος ἀείείηπε, Ῥτουι΄ 
ἵῃ Ῥ]ηπίους βοτί σοπΗηρίε, Νε ἀῑσαια 4ε Νεα σε Α- 
ηηηαάνετβοπῖοις αἱ Ειήορῖαπι Ρτοροπεηίς ΟΠΗΙοΠεπι 
εκ Ἰαδτῆο Ἡ ρεῖπιυπῃ ἘρΠοτυπι. θεά αιοά Ιάσπι αἲϊ 
ον. ΠΗΠΦΑΝΕΥΙοῃς, αὐϊ εχ Οπαρίο τερετεῃς 10. 
1αΤς/αΠΊης ἴπ ΟἨτοπίσο Ο9ποπ6 αρ. σο9.., 1μά1ε» ο- 

ΙΟΣ» εἳ 11 ΤΗ [ρογας ]οβομηθις Ιππροήσσθ», ἵὰ Ῥᾶ- 
Μν ως. εδί» οἳ απίς οπηπία ΠΟΠ ἀθδηῖε 60 ΡΟἱ8- 
ον Ῥυρ]]σατεῖ ΠΌι {υήρΙοΐοπεπι αδία νοσεπι ἐφόρευς 

ΕΧΤΗΙΗ Ἰγερρ]βίε, Ῥτουε ἵαηγ αητς {η ηΗἰτ στοά ετε 

πρι {εηήμηι ϱαπάαή! «ἰσημείγος, ἄάσεγ/ 6ἱ ΕΕΙΜΗ- 
δι [ομΙογ όν ἠθέδμς ἆρομε[αία εν. Ἰ5ᾶς οῬΗνιο 
αιξ πθρ]ρεηεῖᾳ αυξ Ἀεςοιο οὔο Ῥλοτο εἠρηῖε ΗΝ 1η... 
ἵΟρΊαΊΠ νΟσσΠῃ κεραίως. Αἲ ἵπ Υοςε Ἠχὼ» Μ9ἱ ρτο- 

υρεία {οᾷος ὁςι τοῦ ὠνταύπω», ἵπ ηθο Ύοςς πῇ πΠ ἁπ- 

3 

τη ασποίας, Ερίσταππα ταξϊατις αὓ Φαἱπια[ο ον 
Ἐχετοῖτ. Ῥ. 646, ᾿Αργύρεος πόλος οὗτος» ὅπη Φκέθούτο 
σελήνη Δερχετω., ἀντίτυπον πιρπλαμέν φαέων. Ὑ1άεπτυτ 
ἀεαῖρὶ Ῥοπί νΙη Ίσα εχρ]σατίοπα αμάϊοτί5 ποβαί 4 
ΙΙΞΏΠΟΠ6 Ἱπομάίς εἴ 1Πα]1 Πάπα ἀΤΤΙΡΗΙΕ 01ος 
Θι]ᾷᾳς. Ποτιπη ππθηείο 509: 1ΓαΠῖτ α νιο]επῆαπι ος 
ἀπ οἳ {αοσπάυπη, Αταιή 1]α ἀμο αἂδιπί αὐ]άσπα- 
{εᾷ ἵῃ Ἡϊς ποπ οκ](ῆε τΥρυ5 ατ απΠγρις: τη] Πια]]οιις 
Πο τηπάϊξ Ιπεμάσπι», [εά ετυπι Ιφπίσιπα, οαυοά ασ Ἑερτοπιεσηή]ης, {εὰ ᾖᾷς τοπιδνητία. 96ᾷ 1ά ἵαπι ἵτα Ἰδα πηα]]εῖ {πρειπε τύπο, 6ἳ 3Ὁ «Ἱτετο Ἰπΐστα αὺ οτ- 

1 5 
ἵν αἩ- Ἡριοάοτο 1εΗηαηαί τοὺς καὶ γέροντας ἔσήσε 9 τὰς {ηομάῖς ατοἰρῖς Ὅ- {οππιαπα, {οσετ οὔνετή 

αι 
/ 



818 πια]ηῖς, 

σ6 1Δ6οξΒΙ απο 
{απι αἱτοτί Τγρο.  Ἠίπς αριά ἹΜαπασίαπι Εε]ίσεπι σαρ. 
95. 118 ἡηρ/εἰςν ἠπομαίδης [ρμγα{ήγ. ΒΡΗΑΝΙςΠΠΕ 
αριά Μαοτοίαπι ΗὈ. ο, ΜΟΙΠΠ. θοΙρῖοΠϊ5 σαρ. 1. ὮΥ- 
{πασοτας «αῇΙ ρταοτίτ η ρωῤήεο ]αύῤγου {ρηατι ΠεΥ- 
71 ἠδέριες ο//1εμ/ες, Ὁς 1]ο οπηπίπο αἀδις τύπος ον- 
πίτυπος, οὐ σπα ἵαπιει πυ]]α πιεπ]ο 1δί {τς Ἰπειαϊς, 
αὕαπι πἹεπιογατ ἸαπηΌΗσμς τ. Ν1, Ῥγτααρ. ς, 56. ἐπή- 
κουσε ῥᾳΐσρων σ/δηρον ἐπ᾽ ἄκμονι ῥοόντων, {εὰ ΠὈὶ ὄκμων 
πη]]απι οὐῖε τερετοΙςΠῇοπεΠῃ,  [οιπα Νας οπαπίπο 
τεςϊρ]επᾶα. ε5ε, ιτ αὐσς εοηρτη]ῖ 6{ςο νοσαρη]ο» εἴ 
Ἰπεετρτεϊοπά τή» {01 ΓοΗ7Ιά οΗΗ αάσεγ/α ογή]α. {εὰ 14 
απ Τ1ἶπο πΙΠΙς 65ε, αιοά 616ᾳ νοχ τύπος νεη]αϊ αὉ 

| πύπτω, αἳ ππο.παδεατ αλαυ]ά Ἱπο]ή πι ορειαΏΠοπὶς {ᾳ- 
οπΗδ, απο ἀσαήτης ΤΕ ατίπα, 

ο6, αθ. Ἑλθὼν ἐς γαλκήην.] Ἐοιίαπ πο Ππιρμσίτοτ, 
ως ἀετιάρτειατ απ ταρε]1 ροδίεε», Τε εχ «τῶςς ϱ0- 

"ππ]ταξῖς πότε, οδἱα[ιοῖεπάϊ οπή, ει πας λέσχης. 
-- αἆ Άλης τεΠι {αμα Ίοσα Ἰμῖο ρουίτα Πη]ςίε σοπίταῖ, 

οκ 59. Μεάϊεει5 Πο ΠαὈεῖ ποιεόµενος, {ὰ ποιεύ-- 
Κενος. ο Ν ζοβοι 
1:97 ον Ὁ μὲν δ) ἔλεγει] ΜΠ5. Ρ]εΏίος, Ὁ μὲν δή οἳ 
Ἓλενε, : | 
ασ. 4. Συμβαλλόμενος 6ἳ ΤΟ. Συμβολόμενος.] Δοςι- 

τατα. ἀἴδλασάς «ο δλοῖς δα ης αν αο- 
τηπι ρτῖης εδι ρτα/{επίῖς αμί Πππραίεξτί {αιπροσίῖς, πάς 
Ἡ εο εδῖ ΡΕΠΗΠΗΙΙ λλ, {εευπάπα εδ αοτ]ςᾶ {εομπάί 
εἴ ὁ6 ΡτατεΠτο αρίο δίο 1σίεωτ εἲ ἵπ Ιπιειριειαῆοπα 
ἁ(ΠπχΙ, αὐοά νπ]σο ποπ Πτ. 

97517. Ιζ4) τὸ ἔπεω συλλέξοας.] Οιιοά εοπΗρ]ε Ενχί- 
ἀῑάε Αιπεπὶς Ατε]οπῖς. ο ος οάζανα ο απ]ῃ- 
οὐασεβπια, Ἡί εκ ἀϊνοιίς οο]ΗΙσΊτατ αὉ Μευχῇο 0. 1. 
4 Ατομοηηρης σαρ. 11. Ου ποτῖο Ειαῖτ τει ρτοῦα- 
Ῥῆεπι. βεᾷ εἴ ροςῖ 14 ἵαπιρις {αιναϊα., τ ἀθπίαιια ἀο- 
εεαῖ Ρεγνίης Ὀήληαπα 1αΙπ΄Γαυγίσαπι αά Τ,αςοΏα5 ΕΓΛης- 
Ἰαϊαπι Εω]κία, Οτε(ῇς νοτο ομῇι αὖ Απίοῖα Ἐοπ]απι, οἳ 
εοπάϊξα απῖε τοππρ]ηπα Φατσηϊ» Ίμκία Οοπσονά(α (οπι- 
Ῥ]ηπι αἆ ο. Ἀῑπείά, 116. πο ροιηίε, οότια ἀαὈιῖς 
συοαυε {οίτε (61115, α πι {οΊρετει οαρΏτ ἁθοίπι]α 
ρα τττ. Ἠϊβοτία νετο Άαο (πιῖ]ς εκτ αἰτοτ] 4 Ῥ]α- 
Ἰαητὴ1 οἰπετίοις ἵῃ {οτο Ταπεπήπο {ρατῇς αριὰ Πμ(ή- 
Ἠνπι 0. 9. «αρ. 4. Ὃ έλος ο 

270 38 Τωτέων τε ὧν εἶνεκα. Ἱ. θε τούτων τε ὦν 
εἴνεκεν. Ὁτ Άο Ίεπηρει, Θεά αὐσά Ἰπε ῥργαιαίε, {ς- 
ο νες αὐοαι16. ΜΒ. Ἡ 

:9ὓ5 6. ᾽Απελοίατο αὐτὸν.] ος οπῖπι οκ ΦιαρμαΠί πιαχ- 

ν 

άν 

Σίπῖρις τεσερὶ» αι οᾷ Ί]ε νΙάεναϊ 1η εοβ]οῖρης απΠφιῖς, 
αἆ 41ος αοσεά(ξ ορΗπι!ς ΙΜεάϊεσί5, πο ὠπεληΐσαντο, 

Ἠειοάοιας, {εὰ Επιρ]ίεί λήζεσθαι, αποὰ πὶσμίαια ρα- 
τεγα Ῥοΐερῖ {Π/ρίεἰεπ οοµεέίαπας Ροτ 1π [,οχῖσο, 60- 

κα πας. εν 
8. 15. Οὕτως ἔσχε.] Ο[ἴετο Ιεξτου, αιιοά αδί 1Π ΡΙΟ- 

παλυλς Ίλαμο απαπηνῖο 1 Ἰασσας. Πετοάοιο »Ώμης ΤΊπεπ ορίπες Πο νο]ι]ςία. 
ναπη Εἴ «αρ. 76. ᾿Οὕτως ἠγωνίσαωτο.  Γ8ρ. 176. Ἐάνθον 
οὕτως ἔσχεὸ Αρπαγο. 

και εἳ σάφυλαι ἴυπε ορΏππα τε[ία 1μοἶαῃ. Η0, ο, νου» 
118, Ίσαιμε ὶς εξ Ίοσιδ, αἲσπι ποτανΙε Πμ]απας ἴῃ 

κατὸν, υβ! {οηΡῖτ Ἡροδύτῳ ἄρα τῷ σνγγραφεῖ πρὸς ἐπι- 
δειξῳ ἐρήμίως ὦληθοὺς ὠρκέσαι, εἰπόντι, παρ οἷς οὔτε σῦ- 

; Εκ ροτεβαίθ Ὅ]πα σοπεῖτΗΙ {ΤαΏσί6 νοτρα 

ἔρημοι, ηλ αμοᾷ ροβτεπια νερο 1ὰ Εαάαπε, Ποη 

πυς εχίτατε 1η Μ95, ος ωχ αιήῆροι 1 {οἶτος, ἵπ Ίπης- 
οἶπο Ρο{αϊε, φηοᾷ Ῥτο ως ος 

ες οα(άῑς Α]άῑς εἴπιοκ ΟπΠεΓαΠ 15. αἲῑο πο {οἷθί εμ 

:.αμ6 6πἶαπι υὔτης ἵῃ μδ. 3. 6, 47.» Πδἱ τερεᾶτητ Ίπος Π]- 

“Ῥαβκῄπιο οοάίσε; ΠΟΠ οὕτω ἔσχε, υὲ νη]σο, ο αλδὶ 
ΟἨΑΙΠΝΙΑ Ῥετεεραήπα, ιά ἱπτατά1Ώα 

905.98. Οὐ σῦκα, οὖν ἄλλα ὤγαθὸν οὐδὲν.] Ίνεπιρε σύ- 

Ερήτο]α -αἆ ῬαταρίοεΠι ΠΠ, ο}. ου] πηξεῖε Ἰσχάδας ἕ- 

κά ἔσιν, οὔτε ὤλλὸ ὦγωβὸν οὐδέν. ὈὉδι Ἰστεο. 4Ἡ Ἡοῃ 

αμα Ἠειοάοτης νο]η]τ, αὐαπι Ῥοτς ποη {ης 

..β-- 3ο. Ἔρϊσι ος ή ἔτι μοδὴν] Έε]ιος πογῖς Φιορίια-. 

Μεάϊεσιις 19εἵ. τς Σοάοιεο Ῥλθεπά μπα το[ίατις 
981 40, Ὁ γὰρ οὗροε. ] ΜΒ, ορεῖπ]ι ὄρος, 3σοιτη- 

το. {εὰ απιρμοῖεεϊ οἴνσα [ριήαμα, ἂς ασ 4ΠάΠΕΟ- 
-ρετο νεχοῖησ Ηετοάοϊτς» υἱάε αριά Ῥοσεμῃ Τη Τ,ο- 
χίσοο. ο οκ η, να 
Ὅτρᾶς ἡτ. Ὁ ἝΆλυς πεταμὸς ὃτς,] Ἐκεπιρ]ο Πο Ίσσις 

-.εδι, ου σπα {ποοπάΐτε {ετίρρει1ς {]α {πα ρίησαῖα αἆ Ομ]. 
Ἠπιασπυπι Ῥυτεο]άπας νεότος» 4 ρα. Τ6/. αιάοι 
πείοιτο ΓἩαἱγς ατε1 Βυν]ή5» 41 1γάΙΦΠΙ Ἐοπήπῃς, 

τπτ ἆς «ο Ουτᾶής 1.1ν. ο, ν. εἴ ΡΠάΕΠ 8Π:ς Εαίοᾷο- 
τας 15, τ. οπρ. καχπ.]. Ταπαυαα ΙΙ] ΠΙΠ νίήο {. 
-ἁμπι ροείοε (οΠροτα, εξ πυππετις {915 δὲ; εἲ ἴπ Ηο. 
τοᾶοτο [οάςς ηδί πιοπείο ᾖδεῖις Τί Ηα]ψς ΓΦάΐαπι - Τλισίαπης πιηα η αῖ ἀἰριτοῦμΠι ο ΙπιοΙἠρὶ 

Ὅπο Οπ]άσπῃ ταπαῖε, Ίπππιο ροι φὖας σεητες Η]ε Ἅμας, 
ἁΜετιο τοσσπίος Ἠειοάσες, πος ἵπ. Πἱ5 υἱ119 1γάίρ 
10685. Άταία τες αι, {4 Ἠηνίης ἀῑσλτΗΣ ΙΠΙΡΕΤΙΗΠΠΙ 16- 
βίοπίς αεμ]ης τειμαίματα, πε Ώμπς 1ἰσυπα αἲ 1[ε(]- 

ἄδει μεγέθεῖ, ΠΟὮ µε-. 

νΝονΙΙ ΝοτΑΈ 

οΙΠ. Ί ρτοίεάο ἴαπι ἀοσεδίτ αποαίς Φρα ὰ 
Ἠαίγα βανῖωπι τομαίσατα Μεάῖανα, Ουἱά ροϊρεε (αἲὸ 
πιπαῖς τἰάἰση]πα οἳ ογωθε[σεμά μη τ. αν μέ 
τοῦ. 48. Ποτωμὸς ὠποτέμνει-] 19. απιαρ Ἡ ος 

Ίως ζαὐταήο αἀπήεταξασ» ἵέπηρυς εδι, . δίς Πε 
ο1ρ. 85. εχίταῖ ΠΟ" ΤΑΠΤΗΠΙ ἀποταμνομενή» {µ ἐο]μτε 
ού μπι ἰδείς Ῥαμ]ο απἴο ε(αηῖ. ἀπτεμέμηα | ἔσχονν 
πιοπαι ΊΜ5. σοἀεχ. τοβῖτηί ἀερετε ὠποταμεροσ, ρ. 

δὶς «3Ρ. 186. ἐτώμνοτο λίθους. 5 9)" Ὃλν, ας 

0». ᾠποτάμνοντες. 4 7ο. Τὰ ὄρχια ταν» σαι τυσ” 

ο» 3 Πέντε ἡμέραι ὠναισιμοῦντω. ος ΟΛΗ ο0)’ 
{15 Λάβηπαι 10. ο, «πρι 94. Ο1Ιοὰ εσεις η. 
νοπίσραϊ ουπι Φοψ]αοίς Ρατ ΠΗΠΙΕΙΟ ο ᾽ 
Ἡς αΌ 15. οςβο οαῦασν 401 Φα ο 
ΕΕ, αἄσο ιτ Ἠετοδοίο» εΙ 84{ἱ αμ α ποῖπο Ίος 
πι αἀοπάαπι πά{σπθεῖαε ΠΟΠ αμα ν ριοβἰιοή 
Ίοσο [ὲ; πέντε μοὶ δέκα.] Φποά πο 1 Ον τη πιοπιοῦ) 
Ἡε νοπάστοτυν.. Οπτετάπι νΙάεο Ῥααι ο οι οὔ- 
αΠφιαπάο νεπὶδίε» οἱ Ἱερετεῖ» 1409 ΙΡ Η ος ̓Ασής τὰ 
πω ὁ Άλυς ποταμὸς ἁποτέμονει ή ος . ὖ ͵ νά 

Γ κάτω ἐν θαλάσσης τῆς ἀντίον Κνπρου ον νι) μῖκ 
τον (ἔοι δὲ αὐχὴν οὗτορ τῆς έ9βήΡ ταση ἀπάσε) τ 
ῥδοῦ εὐζώνῳ ὦνδρὶ πέντε να Φακό σίο ει ἃ 
{99 7ι Τήσασθαι ἐθέλων.] Ν 5. πο 
ἀιὰΙ οκ «ο εἴνεκω αἳ µαίραν» αμ πΏ ο ουτῆι αρ. 
πο. εἶνεκε, ΠΟΠ μοῖρην αὐῑοά 1β9ΗΠ1 Ἡι πένα εἰλαδὸν 

90» 11, Νομάδων Ἰλη. ]. Νὸ. εἰ, αν ος 
επι 1ΜΦ. ἰτ ροςι ἐμάθέειν» οι μς Οἱ οἷς 1 

Ὅ90. 17. Πρῖδὰ σφι παρέδώκε:), Ίαιὶ 
Πηχί, ουσ πμ] α ίσες σπα 1 
πει ροιµοιίς, υξ ἵπ Πο ΡΗΠΙΗΗΙ Ἔἶιοο οἳ. ε3δάΙ 
ἀθίπάο ρειπιίςατΙ αλοτπη, ᾳμοαύθ ναᾗ μα 119, 
οπας 1]]ας ία. αἲς απιμ] Ἱηοήκα ὅρι ἵὁ ῥίοῦῬε ]έ 
αὉ Ιπίεῖο τορίηπα βΗαπι, ΑΟ πάσι ΡτοῦΣ 
Να] παῖδας, αὐοά ετ διερμμνδ.ς 
Ἐτιάριίσις {απο {αΗπηίε αά 151 3 
Ιπ(Ητμστα. Ίνες ΙΓΗΤΗ» 4Η ἨΘΗ το. Ὁ 
ασατ Ὠΐοῃ. Ῥοτανίας π οἴλΠάο μοιο μπι παρ: 

της ῬήοιοἙ ἀρεῖ5 Ῥογιμίσα Μηριᾶ οι εν 61 το. 
-ἀπ[Ππιοπᾶος πάσα, ΄ΤΠΟΠΙΑΦ Ἐν Ἡ ος 
πούχο Ἱπεοηρτοίεπι {ο ορἱς[ε» Πε ΙεβοΙ ο ροιν ας | 

0” 
ει 

πάς Π- 

. 

- 

οἵπΠςς 1πίσΟ πηρε αξζον» αἱ ταῖς ος [ο ο.) 
αά νίάσιυτ {μοστεν]δίε ΕΧ ΜΕ λσ 
154. κ ο τς 

.. » 36. ᾽Ανάξιω σφέων ἑωύτέων.α ο ᾳἱ 
υὶο επίπι εχη/ρεῃ οροστη]ες Αη ο σωμεν) πιο 
νεϊοτὶ Ηῦτο. πιει ας «αΡ’ ο μμ. πιεπςς 
τῶν. βασιλέω. Δάάε Βπεπι ερΙΣ ο 
Ίῃ 1116 Τοῦτα καὶ δὲ ἐγένετο νοςς ρυσάν. « 
{οἷτ Ίάεπι εοᾷθχ. κ (αήπι ἐβηηη ποσής αρ 
σῶντὸ. ως πας Ὡς 
0, 96. Κυαξαρε.] ΟΙ. ποιο Ἰοανοήν, ᾗ 

ἴμτορ Ἠστοάοί, ηόπιο Ῥοημάς οὰ πε[ζῖο ομάς- 
1παρΏυς ]ς ος ἀῑνίπις 105. 2ε8 Ἠιθάοᾶ, τερῖς 
ἶ5 1η Ίος Ἴοσο. τί παΓΑΠΟΠΕΙΗ ορ 
τος, 14 βιοῖς ἵπ ΑΠΙΠΑάΝΕΤΠΟΡΙ 
{οἱ Ἱπαπιπα οἱ Ιπιρίηραϊν, ης 
ΤἍν6ς 6ΟΤΙΠΙ ρώπας ἀεάςεαξ» ας. 

Ὡριανίο 1ῃ Ιοτο κ. ἀε ἀπ σα 1 
ορ ἸΜαις]αιηιις αρυά δωπίομο 

ο Ὄ 
αν ιο ν 

μι 

ση Λυδῖο! 
1ά4ςςῖ μπι Νε εἴ τα ο, Μι. κοπηρΙα 

1900 37. Τοῖσι Λυδοῖσι οἳ εεῖε Ἡ Τ λυδοῖσι 

καὶ τοῖσι Μήδοισι, 14 Ἠειος ς 
ονΊποιηξ, -ἶαπι (ρτα Πα δΗΙπὴ 
καὶ ποῖσι Ἕλλησι. Έτ ἱπβη 
᾿Αἰολεύσι. Ίνες ἀἰςαμ λε Ε92. 
δρί τε καὶ οἱ νήδοι. ν 

900 11, Ἐν τὴν ὁμομ' ὧν 
αἱμοῤῥοίην ἰά εχοϊθαῖ 

Ὅφμο «ων {αησμὴς ϱΤΗ2 
ομτῃ Ῥιοοεάςηεῖ ἐπιτόμωτα” ῃ 
πο]ιής Ίυπο Ἠστοδος 963. 
αροίαν ἵταζαδατ, πες αὔ) ας 
µε νο]αῖε θιορμαπς» 18. ος 
εἰ οοτηρεπάωπα αχε]απααῖ 
/Γεομεγίη ῥγαζρία 1 Ηέ αἱ {118 ΤΡ 
ἑε {οτι Ἠος. τεζβ. ο Ιηποῦ 
αυ υπα ἠπτεήπι {η Γαήπῖς εξης ψα]α 

7 ήν ο ΗρΗΙΟΕΠΗΣ ρα. η 
νε, σαι ἀεβασατες Ἰοευπι» Βόππρίο 105, δε ψίε» απαῇ1 ἀεβρυατεῖ ᾖα Μορ ο πῄη 

Ἰητε]]οχοτῖε οωχνα στα. Όσλο ο ος αραμ]ηῃ 
Ῥαστος ἆπων ἠπιοτίοιες Ὀνασλήτ» οὖν ρρωίς 
ΑεΊρεο Ύ/οδβις ΓιεςεμίΕΗΡ ΟΜΑΟοσίης 
Ἱπερίε τεροπῖ» εἲ απ] 

αλ] 
ποιο: μη 

Ωοίτιιδ» ΝΑ πομα Πέ ΄Τασ11ι χΗεροἱ μιά 

ποπῃ βιοῖπητ, οταᾶἰς τεξΏς ὁμοχρς  οοπΏδς Ποπῃ Γαοίνηε, ογθᾶἰςτεζμ» ὀμρχῤῥη ο εοπΏ ῶοῃ 
ουτῖς εοπταέτυπι» ΠεΙΊΡΕ. ἡ τοι ες 

ἀθχιο Ἰηνίσοα Ἠπριεκες ες οο κ μελος 
τωπά ἀμοῖς Ηετοάσιωη ορ», 3) 

αι ὃν. ορ ἡίς 

τή 2ὁοήν 
αἱμαλομο - 

ο ο ο ου μου 

--------αοακαακαρασισαιααηιο παοφοοωθιωσηθ τας» αωῤς νε ονες 



ΕΤ ΟΒ6ΕΒΝΑΤΙΟΝΕΦΙΝ ΗΕΚΟΡΟΤΙ 1Η, {. ον 
πο, αιοὰ ἁϊίετις {ου δαί Ἠετοάοῖις τοὺς βραρίοας. ἐπι- 

(παµέσθαι. Ἰαια πο Ἠήπο  σο]Ιβίπηις ναπαπα εδίς 1Η- 

ταϊριοιαιίοηοπι Μος[ή ἆς ἀοχαίς» οἳ πίτα] 16 ἀἴςο; 
ουχ 6ἳ ἶδίο {ογιις Ἱ{αασιίς οἳ αί νἰπί ἀοζα νεΠηῖ 1ξα Π6- 
τοάστηπι τχαάχατο, «Ῥουπο απ. Ὀγασβία, ροδ[μπε «ῑ6Ι Ἡη- 

οἵάι, ὧτ {αποιῖς πο ριοβυαῖ» Νε ουΠρΏο αὐῖ ΡΤΟΙΗ- ὃς εἰ! ο η 
ἳ δ 4 « εχρεμεπάυπι νἰάετάτ νετουπα {αοβαπᾶναπι εἶναι, ας 

ΠΙμΠ. Ροξεςι Ἠΐς  εδίε απιρίσυυπι Ῥεπε «οπ{μἱεΠά» 
'αιῖς πιοᾷο {οϊνεῆί εκ Ίος Ίοσο 14 εκρε]ή 1Ό Μ5. Γ10- 

γίηπη {πσυἱπ]ς που Εαεῖ Απ αιί ἀῑεῖτ τοὺς βραχίονα» 
ἐπιτομέσθαι, ἀερει πἁΏιιο πιαπΏοΠεΠΙ {6ΕΓΕ αἱμοβῥοίης, 

Ίὰηιο εκ. οοτεῦτο ΠπουιΠή ΠοπήμπεΙοΏΙπ]» ΠΟ 13119 
΄Ἠοτοᾶοτί 3 Ουα]α πιοπβτωπα 1 εει ΜΜΗΙΙ ἰταμΕ Πῖο 
ψ]άσο ποάοβηπ. . Ὠϊεῖε αότου» ααπάο. Ῥϊασλία 1ης; 
'ἀθηῖπε φαο πποάο», πε {πι οοπεοΙοΊΊα» πες «ἀυρίταΙ 
Ῥοτοςε, αμίς οοἷος ΙητεΠραίατ. ΄ ἆπωπ]ο ης αρ Ηειοάοϊο 

Ἰπθίσατί {εία5. Ῥετρῖτ ἀῑέείε τὸ αἷμο ὤναλ. ἄλλ ΊΝο- 

Ὅσπς Ἠαδες {ς οπιπία Ρετ[οέαὃ άπα ΤΗ. 6α]ς Ιπ[ῖατ {6- 
ὧοο ἀπο]η Πας οσσΦσατι», ηῖ οπιμία τοἱετεῖ» ετ απαοῖρυ(- 

᾿ταᾶς ΙΠῃτυποπία 4προατ πλ] Ῥεπῇ παρεις» ἁπιη νὰ” 

τα νοσηῦυ]α αἆ Άαπο Απάμιμαποια εχ εορῖα» {εά 18- 

ἀμηίςήτης, {σἱ]ΐσει «οἵπιΙ. Ἰαοῖαξ» 4ΗΗΙΠ 1η Ιπᾷῖος Ὦλ- 

Ὅραι Ίπτοι ἀϊάήοπες Ιομίσᾳθ» ας ΤαΠάεΙά Ψοδηπα 1η- 

ριςῖ νοῄεσά Μείαπα.. Οπίά Ππβμ(ας Ἐ ο. 
μπα. Ἱό Ἔς τε τὸ «ρήσ. ἔπεμπε, εἰ σρωτευήται ἐπ) 

Πέρσας εἱρωτέων.] Ἠαυε εκ Μο, Μεάιεσο πια] ριβηυ5 

Λ4εἱ {μα ας ριώβαπ ίσο» α ατα Τεπιροτ] Πο[ο 11ε ρᾶ- 

Ἔοες Απ] {ρεείπιοα {μανίας Ηοτοάοϊςεα, Ίναπι 14 

"υηοᾷ Ἱερῖς Ώτα Ιδαε οτιό(της οτβῖς ἵπ Ίος 1960» ΠΟΠ 

οι ΗετοάσΏ., {εά παραϊοτΗα» ααῖ εαρίἀς {μα αάπμητ 

ὍυφΗθηῖς,  Ἐτοπίπι ἰδιμά. ρατΏςΙρίΗπ. ΠΟΏ οχ[τας 1π Π]ο 

(8 

ΝΙς. οἱ ἱπία](ς αὈαπάατ, Ουῖ5 οπῖπη Ίρποτοῖ αἲ οἵαζμ]α 

οππίπσβτοπι Π]είοτο οοπ{α]επά1 εαήα . Ιτααυε εεί Ίιοο 

:οἹοραηήσ» ος ροὔτυτα (19ος αι (α0ἱπίς)Ηβαπὲ» Ποη 
«εκρήπιαπε αὐίά αραπῖ Ἴρδο͵ ποίῖει ὃν 19. Ἰήρυκα 

᾿πέμπει βουλόμενος. αὐτὸς μὲν ἐς Κέρκυραν ἥκεω (ωάμορα- 

2076) ΩΙ. θπί ἀῑσαῖ / (Ηἱάεη {π Οσο) γα υε]]ε 

οοηοείεγο» Ὁτ νειπι αὐθεῖαε Ψα]ια. δίς ης 6τ 

“Ῥιϊοάοτις, 9οπ]ας 14. 119. Π0ἱ Ῥϊοπγβυθ. ἰἨοβίο 

-σαρτο: οτἠεἶἷαι ΕΗΥΤΟΠΕΠΙ κήρυκας. συνώκολουθοῦντος, ὅτι 

υπὸν ὤνδρα Διρνύσιο τιμωβεῖτῶι» υἱ Ίπτοίρτεβ» ῥγοοΑ- 

π0Η{6 {16Η ῥγώτοπέρ ΠΕΦΗΑΠΑΠΙ ϱΧ νέτο... Παρεπε 

Ἄητοπι οπιπος 30 ἔοπτς εγωαἰοῖς Οἵωςε. Βίε 6ΠΙΠ 

Ἡοπιετας Πἶαά. Ὦ. 116. οι ΟΕ ο 

Ὁ.Ἔχπωρ δὲ προτὶ ἄσυ δύω κήρυκως ἔπεμπέ 
; τν. δή 

Ὁ. Ἱαρπαλίμως, ἄρνως τε Φέρει» Πρίαμόν τε κὀλἐσσαι . 

Ἱπεοργοίπιας» Τη Πεδον. αὖ 12) ἆωος ῥΥΦζΟΠΕΣ 
«πα1ᾖὲ οΙεγΙ1ΕΥ ϱἱ 4ΡΠ05 αὔ[εγγεπέ»  ΓαΠΗΡΗΦΗς Ό0- 

οπγομ, Αἴημί 1ά ποΏ οδι ορ ΡιΦοσηῦπι, {εὰ 1πα- 
οπτο ξ Ἱηρθτο αρπος ἁμοεπάος εἰ Ῥήαπῃ νοσβπάμπ]. 
Ἔιπς ετρο οί Τάνῖμς 5ο, 5ο.  ΙΝΜΟΙΗΗ, σὲ 1 1α- 
4ος οα)γής εναπέ, 11111μΠέ, η ῥτά/]ο αἱραίος 
σος ποβ αγ πα ῥοες ῥΤεΙΙΟΤΕΙ ο τὴ σὲ ἐγαημγεμέ» 0- 

᾿απὶκ[ο νογρο ἀμς Πτα να] ἱπάϊσατησ πα νε] πιοπεήτπη.. 
Ἰμηάσιι σαρ. 54. Δαούση ελ{οΊΛΡΙΟ ΥΗΜΣΣΗ118 Γ4ΑΠΡΦ 
τβοηη ρε ε{Η{ήΙΖΗΕ σοβρίά. [επ Σ /οἱ(οἱἑσέηζΗ6 

Αμ], ή ὅταο, Π0Ι ΡοεΠος Ρατ5 τητο Ἱπιρ]ειας» 

Ῥτίοι. ἀε[αταΙεατ.. “Λταυε τα ρατεῖ απιμ] Εγπήζας εἶης, 
Ὠποά απῖα, ΠΗ]{Ο5 4ΠΠΟΡ {εΠρ81 α εἰμκάεπι ΤΛνΗ. 1ο- 
ο ΙΙΙ 4 90. 

ο» 93. Θαλῆς ο) ὁ Μιλήσιος διεβίβασε.] 1.οηβε π1ο]- 
Ἠοἳ ασσοϊᾶῖε Ίο {ετῖος νουυπῃ. ἰδίατήπα» Ῥρτουῖ. εχ{ταί 
η Μ5. ἹΜεαίεσο» αἴαπι Υηἱ602 Θαλῆς ὃ Μιλήσιος διε- 

"βἰβωσέ οἳ αἵβ Ρτοῦε ποπ ραγάευ]απα Ιδίαα αὖ ΗεΓο” 
σᾷοιο Ἱπιοτάῦπι 1π ἤπο αρροβίαπι οδίε» πὲ σαρ. 96. εί 

1. ' . α Ἡ ἳ κος ες 

σα α6, ᾽Αρχαῖον ῥεῖθρο.] 5ἱο Παπ]άς ἱερίτι ΜΑ, 
-πες Ρο] τερήρηα{ε» επι πιοᾷο απῖς {οΠρδετίς ἄργαίων 

ῥεέδρων.. | 
Ὅ στα, Πέμψας κήρυκας ἐς τοὺς Ἴωνας. ]. Ὠδι επάςπι 

ΓΝ 

οαἶ[α, αμα οσστεδαε 8, 11. Ίναπι οὐ]οφιή ας Ε01 

Ἡοτοάοτώςδ, αυπι σαρ. 141, αἷτ.. Ὅτι δὲ] οἱ Ίωνες πρό- 
Ἱνπερον αὐτοῦ. Ἰζύρου δεµθέντος δἱ ὦγφέλου ἀπίσασθαι σθέας 

ὠπὸ Κροίσου. ὉὈἱ πππα πιοᾷο πυησία αὖ ΟγΤο ἀῑσῖε 
ππϊς(ηπα, απηπα που Ίοσο Ρ]άτες, ΄ ΝΨοίπι ποῃ ἵτα ἵπι- 

«ΠΟΠΙΟΥ Γή Ἡετοάοτας. Ίπππιο ο 15, οἶατα ργοίοτί 1Π 
"Ίος Ίοσο κήρυκα, αιοά οβρροΗπΙη αξί ορτορία, οἳ 
"Ἱᾷοίγοο τοροβεπη 1π αἰεεπῖας νίσαια. θεά πὰ αὐ]ά ϱ6- 
ειν, Ίάση ΊΙ5. ἵπ αἀνοσαῖς νεγρῖ ἐχ ορ. τάτ. Ίη- 
οι 5 ὦφφέλων, Ὁτ ΠΙΠ ρ]ηήρυς νισῖδις ΙΠΙΗΙΗ πη]φὶκ(ς 

: ουδᾷστατ., πϊπ ὀπρ)ξ ἀεβαίτε Ἠσεαί. ον 

ο 5τ, 9ο, ᾿Αλίσως δὲ δἡ.] «ΝΙ9. ἁλίσας τε δὴ, αοᾷ Ίος 
-Ἱῃ Ίοσο Ἱπῃβίε σοποἰηηῖα5» αὐαπι νιήραϊα 1εᾷ0 Ῥει 
"πάνειίαίναπι. αν 

ο Ῥ' ̓Φρονέων ἀπίπετο ἐς τὰς Σάρδις, ἔπεμπέ τε κή- 

ο ᾱ) -οΏρο Ἰποογα ποχιι ΠαΙταΗς 1η Μο. Φρόεων, 
ὧρ ὥπίκετο ἐς τὰς Σάβδις, ἔπεμπε κήρυκας, Ὠπαε ΠΟΠ Ρ0- 

ο το] αιηδῖσετε 4ε ο]σαμὰο, 
41, 4ο, Ἐλπίσς τω, ἑλάσει ΝΙΑ. ἑλάση. αυ 

. ν ος ΓΗ. ποτε ἑλάσει. ». ἑλώσή» Πἱ 
Ῥευρείηα ε6τ ΒΗοτοάος ο ή 

ο 81, 95. Φοπέωτες. ] ΜΘ, φοτῶντες, εἳ Ραμὶό 2ηΐς 

ται, πε 61. 11Ο. 4ε Ἠεάϊα Ῥραίίε. Ταυτη Η προς 
πε ο 

Φανέντων δὲ αὐτῶν, ΠΟὮ αὐτέων. -5εὰ εξ πιοχ Ίοηρε τη]- 
Πις Ἰδόντι δὲ τοῦτο Ἰροίσῳ, ΠΟΠ Ἰδόντι δὲ τῷ Κροίσῳ τοῦτο. 
Ίναπι εχ νατία Ιεάίοπε ποα Ῥοϊμήε ἀποίζατί», αὐῑπ εἰῖ” 
ΦΕΤΕΠΙ ἔπεωπε θεοπρόπευς ἐς τῶν ἐξήγΗτέων, απὐα Πς 1ε- 
οετείητ 1η Μ.. ος 

αἳ, 46. Πολέμιό τε εἶναι.) Λιῖ Ἠίπο Ληε ραῦ]ο απτθ 

τεµΏπο.  1Π Ρήοτε αφιιοίοε πἰαηιό ταα]ε [εγίατα», Ίναπι 
αμΙ ησς ἱπβπΙάνυπη Ἱα ἀηρ]ισαντί, εδῖ 1ρ8ε Φτερῃαπῦς, 
αὐιοά Ίπάς ραῖςξ, αιία οἀ1πο ἴλπι ΔΙάἱ ο παπι (1ππετα- 
τῇ οχμῖρεὶ ὅφμ Ἡς παῖδα, ΠΟΠ ὄφίν εἶναι γῆς παῖδα. 
Οµίά τηπι2 αἩ Ιίτατ τερμαπᾶς το αἲ βίο Πς νο]μῖ: 
αὈιτῖ Ἱδίο νερο, πε Ἱπομ]σατει ηδὶ νε]]εῖτ, απαπινίδ 
ΏΟΠ {οταῖ πορεία Ὦ Ἰππήιο αἀερε 1] {πα ααδάαπι εχοι]- 
{αΐ1ο. α μάπα ραΐοαε εκ ἀῑξείς ἰδιιά. νειδιπι αὖ αῑς 
ΜΜ βρείς ]]]ς ροπί. αὓ α]ίς νεο 1δέίς, μέ υιάεαίατ :6- 
Ῥ]απιις ἱπροχϊδία νατίος αμΏαμος οοάΊσες, ήάε 1μά]- 
θανῖτ ριαίζατα», Π αρηπόατει ροῖίμ5 αὐαπή εχ αἰτεγηίτο 
ἀε]ανεῖ,  Οαταίαπι Ἰαμάδτυτ ας {άρείοι {ππέπτας οὐ αγ 
οἱς Μεάϊσαι, αὐαῖα πιοᾶο τΗτία5 εχρεΠεπαας, ο 

-- πο; : πα τν δ ́  Φς π ς Α ο» Λυδῶν Σι : 
93 86. Οχὼς πριν Ἡ Τὸ 9ευτερον αλ. τήν τῶν λυοῶν 9υψν 

οὐτὸς ἐπικατολόβοι.] 1 αμίάεπ ἵπ Ἠΐ5 πο αΙασεμπε, 
ΒΗος νιάε]οςε 6 Ηετοάοίιπι Νε] εἄετε νε] Ίερείθε. 

«Ὅϊσες νεο πΙ]ή] 1 Πἱ5 οσεουτΓείς ππο]εα » α πάπα 
Να]ία εεῖσπι οοπηπιοςΙθίπιο {επ{ Πε ΙΠτευρΓΕΙΑΤΙΒ. Ίνθ- 
ἅε. Φεᾷ πδὶ 14 Ἠετοάοιο ἀαρτεμεπάες ἔα]επι ὉΓΗΠΗ 
νετοί Ἱδιμς ἀεσοπιροβ ἐπμωταλαρεῖν Σ Οὔυπι Ιδίξ 
{αἩρτοτ Ότεν]ης Ιδιμὰ καταλαβεῖν τοιῖες {υχραῖ. {εά 
φεςυΠΗα {116 1ποᾷο» πε εο]ερῖτ Ἰαπά ἵη Τεχίζο 3, 
Ῥοτιής, φμοίποᾶο ετοἀεταχ ἀεσοιπροῇεο {15 τωτη νιι]- 
6αγεπι ά πιο πι Ὦ Ἴπιπιο 4Η! α4εο ἀ]ρεπς Πτ Ῥος- 
τ15. 1π απΠΟΙαηάΙ5 ἀεεοπιρο[ής ο, ἨΗετοάοῖο ήμσρατίς, 
ρτοιῖε δεῖ ἐπικρτωκλύσαι» Πο(ΗΗΠΙ Ἠος ἐπικαταλαβεῖν 
που ἀϊρπαίις Εωῑτ αηποϊαία νε] εΧ ος ποβτο νεὶ εα ΄ 
41ο, απ Πεπαρα πι]ς δι, Ίουσς Νο ιερµαπης 

"ἄρδο ἀϊρπατυτ Ίπ ́Τμε[αμ{ο αρποίσετε ἨΗετοάοτητα πυῖης 
νετοί αρρίοΡαἴοἵετη, Ἐκ πο Ίδια οιπηῖα ξ. Νεπιρε Ὡς 
Ῥεπε ριβρατατης (ετά ἔοτεπῖ απἰπιαάνειτεπάα Ῥίπτα. 
αυὖς. ἱπβρίά σπα Επεϊαπϊτ Ἠαπο ἀεπίαΠοπεπι) ἀῑσετε 1ης]- 
ρίας 11 15. ορΒπἹο Πες ὅκως πες τὴν ηεο αὐτὸς ἐπικρ" 
ταλάβοι οοπ{ρίσΙ, εἲ (πε Ἱπίητία Ἠη]]α΄ αΌεςίε αἴαιῃς, 
ὙὝστα ἀεριειαί, Α/0/1ΟΕ/έ ἐπογεΙΠΗ φαγάεε, ῥγἡ- 
ση «επίμο επ Γαδεγοη{ ού η οὐβίώ. ῬαἩ5 Έἶ8τς 
οχροβΙτησ 1σορίς ΥΠ, ο ομ Η 
8ο Τ4. Ἡ δὲ μάχη σφέων ἦν ἀπ᾽ ἵππων.]. Ὀναής πιῖέ 

ος {ο εαὶ, Πε Ἱεοί ἵη Ίος Ίοςο» αὐ τη νίχ αΗτει {εί 
το Ι41οἵα (αιδεῖς Ἰοᾳ1, . μου: εει ΑΙθμίάς ἁμο 
αποτατὶ Ῥοςβΐ Ἱεροπίεπι, ναι εὖσ 1ξα Ώμπο {απ ΙΕ» αὐὶ 
πιοχ. ἀῑδοι ὠποθορώτες ἀπὸ τῶν ἵππωνἳ Ίνες 1αης πονα 
4οότου» {οὰ αυκίῖα αὖα; Ρο ππυς Ἠλοοτο νοτεττίπια» 
Ῥυρ]ίσατα ες Πάνο σ0βοτ. ἴπ Πἱ9 νε] ρΏπηἛτ]α ε5ε 
ππσππῦταπα Νδάίσοα, αι ἱπιλάαπα 3Ὁ ΠσεηΏα {ετναν{ὲ 
Ἡοτοάσοτυπα» ἴπ αυα Ῥρίαπε Ἱερίτυ ὀφίππων Πα νΟς6, 
Ἵνος {6ππςτε» οἵ{Ι οηῖπι {οἴαπι» ομοιποάο 1ά αἀϊαένιαπα 
σεΙεῦτοπε 1εχισορταρΠ1.» πον]πιας ἔαππεΠ 1]]1ὰ ὦπὸ πο 
οξεία {οπιρετ ρήνα να, ει 1ὰ {οἱ μπι 15εῖ 1π Ἠαξ νοσᾶ. 
{ρεᾶεπε, αιά ἁποίο πίπαῖς ἀτότο ἐοξτοσηϊίος. Έχεπι- 
Ρίο εδε, αὐσά ἵπ ῥαδοπε ποτανΙε πιαχπας 6α{480ρ0- 

επυς ἀφιππάζεσθαι εἴ η Ιἱοᾷοἵο ΦΙ6υ]ο ἀφιππεύειν, ΏΟὮ 
ἀεβμτο αὉ εαί]ο. εί επι ΤΕΠΠΦΜΕΙΕ. {εά οὈεαιΙίαί6, 
πε {Πο ἀῑσαπιο δὲ 1ῃ εαο {πρειίε, υῖ {ε εΠρίᾶς. ἱ6 
αάπα 1Π Ιβίο. σοπιροβίο Ἰάαεας», αιίάπὶ ́ απιρΗςίεει 
μάχὴ σφέων ὀφίππων ἀἰεοιαχ Ῥηβπα οοπίαηρ]απίοπε οἷ- 
τσοπάϊ 1άτις ἀεπιήετεπᾶ πι Ῥίασαπι αὖ εηὈῖς, εοζηπάεπ] 
{οσοι αϊ εοπτεπιρ]ατίοπε {εἀεπά1 αἱ] ἀΙεΠΠΤΗΣ ἔ 5 
Ίπποι ἵτα αὐ]άσπι πηΠῖ νιάετιτ, 

κ 5 Ν 90 17. Ἐὸν μέγα τε καὶ ὑψηλὸν.] Όοπίτα ΟπΊΠΕΠΙ τα” 
Εοπίᾳ {ρεσῖεπι ναίτας ρτήσ {οΠρίΩΤΑ 1η που «0πΙ- 
τπεπί]ῃ αδῖῖτ, Οµ1ά ἱπερΏμδ» αμαπ Τάος θατάΙαηοδ 
ἀϊσετε Ῥοπος εφιήἴας» ετ εοσάεπῃ αρετε ἵῃ οὔπ1ρο πο. 
{οἰαπι ΠαρΗπΗ. {εὰ εἴίαπι Παν Ιπτετς Πο, υπίς] εαιΗ- 
ταπάϊ ἹπρεάΙπεηᾶςἩ Ετ αΙᾷ εδ, αΦίο, πεδίο. 
λὸν : παπ]ρο πποπΏρης οοἰΠοιδααε Ἱπασαα]ε εἰ 1ονα”. 

μμ σολ Τούτη Δρ πρὸς 
κ χ 

Σαππείρων ὀρειή ἐςι κάρτα καὶ ὑψηλή. 
Φής. Ιάσπι ἀῑσῖε βίταρο ἀά οπιπ] Λε: Πα νετ{η5 Ῥοτεα 

ο ον ο ελ ο ΡΑΕ 

Ῥαϊοπίο Ἡδ, 1τ.- Ἡ πολλή, μὲν οὖν ὑψηλή ἐθὶ καὶ ψυχρᾶ- 
1111 «ας ΙπεοπιποβΗΗΙ. θᾳμῖς αρἰταπά!δ» απαπι η 

Ἴρεσσιπη ἀε[σηριοπος», Όε 4λϊςαμ6 Ροΐεςι ςοπΠΡΓΟΊςη- ο κ δη ῥ | δις λδ ΥΚ στ 

ἀείε, Ίπιο πονῖτ εκ 1 Πεδία 1η. ἼὍματο απιεπάαήβαις 

ριοτί]ς πηοιαῦσαμα, ΕΙόσ. καὶ ψιλὸν, Ίος εδῖ, Πάπα, 

αἴα]ωτας, αροεϊδις ετ Ψερεϊσις ου] μπά
 ΕΩΠΟΓΙΠΙ ΠΟΠ 

ες Ἐστεσίς ριοήυ5 {5 εκρῄσα: απῖ
ος Ἡστο- 

ἀοεμς 4, 175. Ὁ. δὲ λόφος οὗτος ὁ Χαρίσω
ν δασὺς Ἰδμαί ῥσι. ἐρύσης τῆς ἄλλης τῇ» πρικαταλεχβείσηε Διβύων ψι- 

Γλῷς, Εοάσπι 0. 91. Πζσαν ἐρῦόων ψιλὴν καὶ ἀγρίών 

5521 

οπ 

ος. μον δενδρέω., Ἰπῖαρει σεευτῃς ο, 76. ψμ 
τὸν κεφαλήν. ΠπΙμεΠτο ο. Ίδιιά ρεηῖτμς ος 
ών ως. "3 ο .. ' -ᾳ ἃ κ ο Γεή4 

μεν δν 

ο αλκαλική 
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ό8 1ΑσοβΙ ακο 
πτ Ἐπη], Ῥογάι, οκ οχ 6, ἀθδῖ ἼΎλλος οἳ ὄ- 
ρευς. 

93 31. Φωκίην πόλιν.]. 5ἱ Ρ]ασεῖ πᾷετα», εἩ οπΊρα σε 
Ἔσπας. Ἐαῦτί, τε ἆς Υη]ραῖα ἵπ εἀΙΠοπίρης {ορᾶοπε 
Ἠι]ς αγρίς ἀδρ]οταῃς 1Π ερήτο]α αά Ῥεϊανίαπι, αΕἴαπι 
πε[οΙο αμ]ά ἆς δγ]ριτρῖο 4Πεγεῃς. αἨα[ α 41ο Φωκαίη 
ἀνετία Παδεαταί ασος αἲ Πας Φωχίή., σοτῖε Π{ΗΠ1 1ή8- 
της ὉΠῶπαπι Ίδια οτας/αῄο, αμα Ίδια ΠΠ απε[ῆο 
Ἓπρειεςε, ου πι ἶαπα αι Φα/πιαβης ἵπ ἘχοτοϊταΠοπῖοιις 
ραρ. δ68. {οπῖθαί Φωκρίήν, αΏρε]]αῖ Ἐλοεπα, Τε[ῖε- 
τητ π]α]ο ος] Φωκήν. Ἠαδ πΏαια Ῥοϊανίης Ῥεπο 1εξῖας 
Ἠασαϊτ Ἐπ φµαπῖο τι ἀθριπε Ιερίκίο Άαπς ορίΠοἷα 
Ἰδίής χτ, ρατίοπιὉ Τ]παιια ἶαπι Ο]ΙΠΙ: Πτα]ῖσα νετ[ο αρ- 
Ζ7ές/ο α)]ᾳ Ίογγα οἱ Ῥῥουα. Ἐμο τοπηίτίοτο {1ης 1ςο, 
οηοᾷ 1 πηοᾷο ρταοσἀεπΏρις εκ εοπηπιαπΙ ἀα]εέτο τ- 
Ώηπετηπῖ οἶκίης, σρωτίήν:΄ Παῖο πα μα αιιῑς Ἱπάμ]{εῖς 
ποη 1Πίο]Ηρο. τἩξ τα]επι Ἠτθεπι σοπἀσΓδπε, 41 1 
5. Ἐ]. αΡεττε εε νοιϊςῄπια Ἱεραίαί Φωκοίην ἳ 96ς Ἱτα 
εἴἶαππι 4, Τ4. ἐς Πτωχίν {εσετίητ, απ μπα ἵπ Μς. {ι 
Ἠτωχῖην. Ίε5 εσι {ιτ]ς Ιοσοία. {ππΙ, Ῥουτης 1 1ιοχῖ- 
«ο εἶτατ Γτία Ίοσα., 1π ααῖ δεις εάἶται Ἐεμίῃ, πος ἴρεο ἄς εο αΠπιά φπϊά ποϊανἰ, Ἆτ Π0. α. ζαρ. 99. τηΤ{15 οοςΗΙ- 
ητ 6ᾳ νοχ», πες ευπι Ίοσ"πι πονῖὲ Ῥοσίας ({ου/απ νο- 
1ης. απία Ἰπο]άϊε ἵπ απηὈίριΙαταπη) ἃτ Πς οχ ΜΙΑ. τ6- 
Ῥοήαπῃ ξεινηήην. ο να 
93 35. Συλλαμβανόμενος ἀμύνηται.] Να ΌΠΙ Ππι- 

ης Ῥετποῖηπῃ, Ἵγες Ρηοσίς {Πατυπ] Πιοναο» {84 Ίπ Ρο- 
επΙοτε» αὐσά εκ ν]σατ] π]οᾷο εκεπηρ]ἰς α1απι ρ]ητί- πηῖς Ἡτπηαῖ ἵΠ Ώος {οπρίοτο Ῥογίης, ππστοτΗς ποίητ] η- ΕΠΠΠΕΠ αἩφποᾷ Ἡετοάοίσιπι, οιἠμς Πο ῖηιι ριαρεί εοάεχ ορεπιις, ἆμπι οχηῖυει ὀμύητοι, 4ὔ απ] Η{ο- 15 ν ΕΠΠΟΠΕΠΙ {ρειπετο ποημνὶΣ ος ἀσῖη πῶνδε εἶε- Κεν. 
93 49. Τῷ δή τοι καὶ ἐπεῖκε.] Νας αιΠε Ίος οι]- 

Ρατ, Εί Γππιεῃ 14 {πείς ΜΦ, ἸΜεάϊσειις, ἆππι Ίεσοτο 
Ίπρει τῷ δή τι καὶ, οΠΙΠΙΠΟ πιοτίεις αμοτυπινίς οὐ(6- 

"ο π]α εὔαπι {Π Που οχίριο. Ἡτ αηοά νοτα ορ Ἡσγοᾶο- 
ἵζηπι. 3» 19. Οὕτ δή τι σχυραὶ κεφαλαί. 4» 89. Κρήνη 
οὕτω δή τι ἐοῦσω πικρή. 

935 49. Ἐνθαῦτω ὥσφρωντο τάφισα τῶν καµ. οἱ ἵπποι 
καὶ Ἰδόντες αὐτὼς ὅτο.] Επι βαᾶς οἱ οἰυπιδὶς {8μπο 6ἳ 
ΠΠΡΟΡΙΗΠΕ νατίσρατιις. ΊΝΗΗ1 σαπά1άϊμς πΠαπιΌαΠ ἸΙς- 
ἀἰεζβ», ἐνθαῦτω ὡς ὥσφρωντο τόχισα τῶν καµ. οἳ ἵπποι. 
κοὶ εἶδον οὐτὼς, ὀπίσω ὅτο. ΊΜΟΧ οκ πιαιρίηα τεσξρί Ίπ να Χρόνου ἐπὶ μακβὸν θπεπα πιπιΌταπα ρτο- 

330 11. Τοῖσι δὲ καὶ αὐτοῖσι τοῖσι Σπαρτιήτγσι.] ία οχ ΜΡ. Πιρρ]ενὶ Ίοσμπι αἀάῑτο ατοτο τοῖσι, Ου οἆ {νεα 
Φ4Ι{ΗΠ1 Ἱερας, νε ροπας αΌεςίε, αρραχοῖ ϱο5 αἰ] Ἡο. 
ἸοάοτιΙη εαΙάεΓΗΠΕ» 1π ας ρατιε ΠΟΠ Ιπιε]εχίςίδ, ας- 
μΠε[οσηίες τα νειβοπί οἱ 1βοίς αγ λαεὴν ο Ε 
πεαπε επίπι ΟγΦοἱδπιης ραξἴταγ Ε2ΙΕΠ1 νειΏογίπι {ογίαῃι 
τοῖσι δὲ καὶ αὐτοῖσι παρτιήτησι, ἨθοιΙΕ Ιδία 1Π 60 {5η/ἱ1 
Ἱερεβίτητ αριά Ἠετοάοτυπῃ, 9θά οχίπιίς {σσιμτ]ε ορί]- 
Ίπα Ππεμ]ῦταμα αά Ῥ]εηαπῃ τε[Πτιοπς τηΣΏΙΠΙ οἳ {οῃίδη- Ώαπα Ἠετοβουῦ, αιή Πσηίβσαι Τ,ηοσᾷαοπιοπῇϊς αὐῑοπι οἳ 1ρ5ῖ5 ράσα ς τα]ο αλά οοπεΙρῖΦίε, Τοῖσι δὲ ποπΊρα οὖσι ἐκ Λακεδαίμονος, καὶ αὐτοῖσι τοῖσι Σπαρτιήτήσι» ΠΟΤΙ- Ρε εχ. ἀμπεῖοπε Ἠετοβοῦ, αμα (ση οε 5. 7. «αρ. 994. Ἔςσι ἐν Λακεδαίμονι Σπάρτη. Ἱνοππα πά Ίο πηο:. ἆμπῃ {οηρεῖτ Ίππ {πρχα σαρ. 65.9 Φράσαι τὸν νῦν κωτε- εεῶτω κόσμον Σπαρτμίτήσιῳ. Ὡς δὲ αὖὐτο) Λακεδαιμόνιοι 
λέγουσι ὃς, Ἡτ ορ. 68. Κο) ὀπελθὼν ἐς Σπάρτην ἔφρα- 
ζς Λοκεδαιμονίοισι ΠΟΠ ἵαπευη οἰνίθις οἳ Ἰποο]]ς φροτίς, 
εἆ οὐΙ {οτεπί 1ῃ οπηπ] Τηοοπίςᾳ 1ασίοπο, Ττ 1811 απίο 

ο3ρ. 65. οΏεπάες Ρρ]απο Ππηϊμα, Ατῆσι]ης αίθία Ιδίς 
εἴαπῃ 11 ἀθῖνο οπ]κ[ις οσσιταξ {πα α]αιοΏος» {εᾷ 

Ὥς 4. 395. Αὐτοῖσι τοῖσι θεσῖσι. 
95 16. Κύθηρα.] Ἐφιίάεπι {ο θίῖαπι νοσατην ἵπ Ἱ]- Ῥτο να, {εᾷ 1Ρί ατα Ιοᾳ 1 5ΗΥ, πθπηρε ἔςι νῆσος ἑπι- κειμένη, τῇ οὕνομά ἐσι Κύθηρα ηηης Ἱπηρῖτ 1 Οἱυπάῖνο Π1ο εοηνεπΊεπ αάϊεέήνιπῃ. οἳ {οτῖρεῖε ἸΚυθηρίῃ νῆσος. υἱ εδὲ 1η 15, πο ππεωπα Ἐ]οιόηήμο, {οᾷ 6ἳ υέοφυα Ἐτιιαηπίςο αρπά ΤΗ, (ᾳα]ς, ον 3 
33» 34. ΜΗδὲ περιαένεν.] Ουσᾷ ποπιο ροτηῖε σορίελ- τας 1ῃ {αι ο{εαιΠΟΙΟ ΠεΠεῖο αἨοτηπα, επιις Ἠυ]ς ναι- 

«Ρο εοπααά]οῖς ορίπιης Μ5. 1π εἴης [οείππι τόροῃοῃς 
“παρωμένεψ. 1ὰ σετ Ε0 ὨΙ4ΡΙ6 πηϊγοηῖς οροσίος, θα 
1. Ῥοψ.5 απ ήπιαε νετρυπι πυ]Ημς ρεπῇ Ἠαδι]ε πο- 
ους ἵπ Τοχίσο. εὰ σετίε Ἠετοάοι Ἰοέιοι ἀᾳ. 
ηῖτ οορπίέαπι Ίαβοτε ἀῑΠετεπΏαπι 418 περιμένει Ἱἰ- 

ΤΗΗρατΗΣ 1ῃ εκ(ρεξπἆο» ηῖ 4 δο. Εγθρῦτω αὐτὸν πε- βιμένειν ζευγνῦντας τὸν ποταμό. 7» δὺ. Ἐς τὴν αὐτῷ 
πρρείρητο ὠπικομένῳ περιµένειν, οὐἱ {εη{Π5 Ἠ]ης Ἀοηιις 
τει. υδί ποτατιγ ρεΓίενετατο οἳ ΠΠΗΠΕΤΕ» ὨΙοᾷ θ6ὲ η 
νειρο παρωµένευ., υϊ πμης τε(Ητήο., εἲ ΤΗΕΤΗΥ 1ρ5α Πε- ἁσάοτας. μπα πποχ Ἱτοταπάο», τΗΠΙ Ροτρεῖις εχαπρ]ίς, 

εδ ο5ρ. 5ο, 'Καί σῷι εἶδε ὤπωσι τέκνο ἔκφενόμεναω καὶ σᾷπκα παρωμείναντα. 3 57. Εἰ αὐτοῖσι τὼ παρεύντο ὤ- 2σόα 0/9 Ττὲ ἐσι πολὺν αρόνον παραμένει». 7ο 170. Οὐ δὺ- 

πάϊοεῃίθ. Έχπσο πες πκοτο ροῦὰ ἡομβο | εὐετὼ ος 

| . 

αϊ αΐια, {ᾷο {εαμήτη οἳ μη αν ποπ 
υυέκίδμε, εἴαπι Άθπι, ΡΟΣΗΣ2 ος ς σρν ΡΟΗ ὃν 

ποβήτήαπι, Δίας {οἱοι οπ τετ ριαρο 

ν αν 46. Ἐπεπόμφεε κρησόµενος.] 

κονιινοτᾶ 
γαμένους οὔτε ἑλεῖν οὔτε παρωµένειν. Ῥ ο. τα, 
εοὔεπι Ορήπιο ΜΑ. Συνέμενι ταῦτα πΟΣΙΝΕ ρα 
Ιαόῆοπε ὦν. Ας {πο πἰπηήπα Ὀτεν]ς ο5ε ησοε ϱἱ λα 
ααπ1 Ἡς Μοἰείοῖ εαπα ρανήσυ]απι. Έηπι να. ολ 
νους, ἨΟΠ ἑσσωμένους, αἳ εἶμ {οηρίμ ος εν σο]]ερῖῖ Ῥου{μς. ν μα ον 

ἀ τὴν 9ο. ᾽Αλκωρ.] Μο. Αλκήνωρ, 1 Οοᾷο ἵπ Ἠΐ5 
8995 49. Πρν ὃν Θυρέως ἀνρσόσωωτωι  υπα οαἴεῖε 

νοῦμ[απι΄ὂν [αΕς Περο οοοῦσιοτο» Ἡὲ Ιεζο κος 
Ῥορής. Αά οιής {οἰαᾶμπι ππ]οα μας ντο, 
τὶκ πιοπιῦταπα {εομπάαπι νοσμΙαΠΙ ο. οδδῆ ση 
ρετίφ[ο ἵπ. οοάἱαῖδης Ρτοκίπια αταϊεΠΙ . ο ο, Ὅθ- 
Ριΐς, ἴάεοαιε Ἠΐπε οππαξ» εἴ εΡο ΕΧΡΗΗΙ ᾿νοιδίδ, ΠΟΠ 
Ἰπὰε επἀεπ τὸ ἑνοντία {ο]αΠ5 εἴ ος αέτο η 
τώνοωτία, αιοᾶ νιίσατε: Πειῖ οι οπίεόα, 
το {η{εερί» «ια αὰ οἵη5 ΕΙΩΠΙ αὖ ερ αμ. 

.ἐνεςεώτων οἳ ἤλωσαν. ἵω . Τις Ποσικα αι 
94 19. Πειρησάμενος τῆς ερῶτ ος ια 

οοηρτι]τ Ἱπτευρτείαίίο να]ῶ» Ην κά ΟΠΗ, ἐἲ 
εχοτοῖτηπι», αὔ σπα πες Ο1ά6α τε πο, ου ῥτα[αηή. 
αἰΠάσπι Ῥτανε, Ὁῖ {610 εΧ οΡΏΠΙΟ ας Ποηδεῆ- 
οοιγεᾶίοπα 14 {ππας, Πειρησθμένηε», 49 ΙσέοπεΠε Ππεῖ- 4μπι Έεττο οδὲ, που νίθεξυς 1η αι ο Ἠήμη- 
ἀῑδίε Ψαΐ]α, αἲσπι ἀα[οπάυπῖ 4ος ποδατί ἀθμεῖ προς 
πἰςὶ αρμά Τι. Ο.ἱ6, Ίειαμο εἴαπι ΡΟ πο παῖο 
Χώρεε, απο ἵπ εο Ἱεβίτάϊ» ΏΟΠ πρρσεοθρδἒ Ἕμο {1ο πηϊβέήπα ος, ο ο να 

340 35. Ὁ πρότερος ο... Τ]ουοπΕ ΠΡ ὁ πρότερ, 
, ἀοίηπΙταεχ, Ώσπε 655, μμ ο 

βρσιλεύς, ηὲ Ῥ]απα εχρτεδήε εααπε ἵποι β6 ]οᾳσἵ- 
843 38. Καὶ μετ' αὐτὸν ἄλλα] ον, υτοδτά οἳ τησ νε] Ἱπερείσβπνας, Ίν5. Καὶ κατ Αν Σάρδέο τε» εἳ 

Ιπιετρτοίατς {μπ. Έτ ἀεϊπάε οὕτω ἴρ τωπο οπτεῖΕ Πο” 
ν]άεῖωχ Ηαγοάοτης Ίδία {εουπάα Υοςῦ δή τι λέγεται. 92 
Ἱα]ρίε, μέ 4» 164. ἽὝψηλὸν δὲ ο μη ος όδ. Οὕτω δὴ οὐμέτι τὸν αὐτὸν κόσμον η ἴοι πίτος 6” 

94» 43. Ἐν τῇ ὧν παρελθούσή ὁ έοσᾶετε αὓ η 
ἴτοτος ατα ἨαΠοτίαταπι πευΙνΙδίζς ὺής Ἠιοάθ» 18 
οο ἴππι Ῥοπίρπα Ιαμάσίααπε ποἩ ἵπ {ορ Ὑῃοιοίμυ». 
19Π1 ᾳΠοφιια 1Π πυπηπηϊδ» ές ποσο οηπασίε (οι 
ΘΟἷα ταπῖση αΌθε[ο αὖ 1 Μαβς ἀεὺ αμίά, ΠΠΥΕΡΟ 
Μο]επίία, ΠΗΗπυΙε ΔιερΠαΠΙΙ5 [ο ήριον παρ 
ἵπ Ηοτῖς {σ1ρεῖδ,, υπο νε| αἰτεῖο Ἐν οε κά Νοε 
εὐεσοτ, εἴ {α1ἶπι ΠΙΕΠΤΕΠΙ αἀνοσϊ ρίμς μη : 
Ἐὐθηνία Γοιῖροην [ιδί Ργο εὐθηνίᾳ {ολ της γάτο ρ 
εὐεσοῖ,] αμαβ πο υπιβαυίδητε 16 σαι η πλος” 

Ίπα Παϊ εὐεσοῖ, οἰ1115 εὐθηνίο εδί 63 ο ος 
ἶο 65ε Ἰομίσα αχ Ώοιποσιίτο εἰ α15 Ἡ, ος ών ηάς 

απαπἴυΠ] νυ]ε, ποῦ οαπεηπη Ροϊεοό το, αἱ τἐμᾷ 
αι {8119 πάΐρειρετε εχ ἵροο ΗΕΙΟΟ ή 
ϱ, δ4. Ἔπρισχυνομένους τῇ περί τής γ Ίος 

ΏΠοπε ΡεΓ΄ΏΗΠΙΕΙΟΡ σατεξ, σι]ή 1αοΟ ο μπε 4ε 
υώ ια πηρα ἑαῶν τἐβηην Ριμποβὸ πι ροῦαῖέ «ος 
ρηἱταῖα ποβσΙ {οπἱρτοτίς ρα. νο τυπη ἠάς Όομ 
ααιά ἆς Ιεδίοπο ἀιποίαπι Μ5 ριοαίοπο η. ο 
πος μτῖαία Ιπᾷῖσερατ Ηειοάοιαδ ο σοι Ἠε ; 
πίτοτ» οί νι Ῥοπί Πο ἀείΕ(πετ δί Ἱερίας ϱ ρ 
τΘάχΗΤῃ νοσυπη οκ οοάΐσο Ο9]43ἱ ἠ τρία) ἡ 
Εθεση' ἡ εὐημερίο, εὐετερίῷ (ρίο ε ο 2ρά έω Απ νν 
ἐτῶν διαγωγή. Διργενωνὸς ἄγευ Το) 4 ποε. 
«νι ποπιεητί αριά ἶδτος εδῖ» Εἴ τα Οπαᾶσο Νεα υ1” Ώποετε ροτιτ πιοπῖο Ιαμάσᾶ ο Αρηαπίε το ςο]ίῃ, νο (ΕΙ. Η9Ι ελ ΡΟΗ τεπα ποιαὈ]]1ς Ίπ οχἰπιοπό ν τν ἀπχοιαί Ἡ ὑετὼ εἴ γετυπέ τον» τα, οµαΠ1 δὲ ας εὐετηρμιῶ κ Ίρδο-., Ῥ. 95Ο. ΠΟΠ πΠΟίΟΘΠς 43 ται : αμ σα 1. 
ἴηπα εὐεσίω, Βοϊ]οςι ΕρΙΕύΟ οπῄςστο εῦ ππέής μπας 
τν {οπιθηβα τήμῖ] Ρο αμ ]η τεβἰραϊ 

ως Ιδίτης οπππίᾳ η αλΡΑΝ Ίαπι, Όἱουἳ 6 
εοάεκ; εἰ αταοί {ουπιοΏ]» ο ῃ οσ8 εὐετοί 2 εκ Το". νεπῖε»,. 81σεαπ]ς ρΗΙΟΠΕΙΤΗΗ μι ΕΠ... Ἠειοάοϊο Ἱεπεπάωπα ερίε ΡίοΡη ρε πε απϊεσο- 
τεητία. ον εεττ πΠά0 19 

ο οκι κ ον να ο κεξ: 1] ο  σῃ: ή» ἠ4. Τὸ πᾶν ἐς ἑωύτὸν ἐπεπι πιεεροῶς ο Ὠ δοον 219 τι 

| { ἵα φύά ου]α. ἐς αἴτατ Άμπις 1οσιπι Η0ἱ ον ἡ ος : « νβ” 
ἐν ἑαυτῷ, σέλα {4 ορ (έ το. δόσης, Πί 
τή, ῥγό οὐρίδως [εού.. Απ εἲ ης ο Φάσο ης, 
λέγων ποηιαημάπι. Νείσίο ὶ δι οοαρὲ- ην 
αὐὰοά πμπὲ Παποϊσιης. Ε5ί απ μήρεμάο ἐν Ίο 
ουα1Ἡ 4οσοῖ νετμ(ΗρβπηΙς εοάςΣ. ος, ο ρὸ, 
{ωΗσει Επι» ιτ εἶπεν ἐρ πώντάς ἠποποπς ολῖε 

Ὃ νο ἐν, 
907. Τρεῖς δὲ µυριάδως ᾿Αθηναίῶών ἐπ ο. ρα ος ς ῤ 
4ιιοαυε ῬοττΗδ, θεά πµης 11 3ΠΙΗ ρήση ἆ 

αὐσά «πτεσςθβῖ «αρ. 41. Ἐμοῦ τή νο, 

ο ο 

πα... 

οπκιαμαννοσιασα σώµα 

πκαικ- ος--ὃ ω«κκσνα-ναν-τ 

νι- 



᾿ 

ἁ 

δρ. 

5 ΟΡΞΕΑΝΥΑΤΙΟΝΕΣΙΝΗΕΚΟΡΟΤΙ ΛΙ όν 
ο μά ασε πασσρ[ατίωπα. Ίπ ἶρθο αμίεπι οΓηο]ο Μο, 
Ἠδες Ἰπαροῖ οὐλού, ΠοὮ βούλευ. 

8989 7. Ἠϊε φώρ τις Περσέων.] πε πειηρε εταῖ ατα- 
οα Ππρια, εχογοῖΙζαία ἵπτει 19221105 4 ἀαίοτιρεπάο 

εἰ πΊαηι οφ σβαπι Γιοϊεραπε, παἱ ας οοιτηπηρεΠά πι» 

αἳ {ο[Ηπατο π]πηϊς {οπῖρίμ Ιπιρ]εηέας {6Η1επ] πιοπαῦΤαΠΝ- 
πια πο ου/]οᾷἵα οἶμς, απο {δᾳπεραπίης» ΠΟΠ ΗΕΤΟ- 

ἀοεί, πο εἰαραπΠοτΙπι, ποὮ επά(τουυπι» απἰ Η01 1ρ5ί 
ὑϊρ]ίοίχεσας ἀαίσήρεροπτ. Έτρο εε Γιανιρβπιε Μ5. 

ἴιε φὸρ τῶν τις Περσέων. 1ά εδῖ ΙΠΘΕΠΗΗΙΗ αμέτοχίς Πο- 

{πὶ, δὶς Ίπβα σαρ. 190. Δεῖ μέν τοι τῶν τι Απυώ- 

Φος. ΕΒῖ 61Ώ. 194. "Ἠντε τῶν τις δοκίμων ὤλλος Μήδων. 

9, 170. Ἐς τῶν τι ἄλλο σοµάτων τοῦ Νείλου. 4 111. 

τῶν τίνος οἰμετέων εἶναι. 7. τν, Τῶν τις Αθηναίων» Έτ 

146. Τῶν τος δορυφόρων. }ἳ αἱίο πιοᾷο 8, οο. Τῶν 

τες Φοίμκεο. Δἱς ΟΡ. 114. Ἰάεπι ΝΙ5. μαεραί σῶν δέ 

κου τιὼ αὐτῶν, ΠοἩ τὸν δὲ, ἱάαιε Ῥ]αεαδβπαπι ο, 

ΊπΙπιο ποι αἰῑτοι ραι]ο απἴε» ἰδὼν τῇ προτερΩή τῶν τι- 

νω Λυδῶν: ααππο αι Πο Μ5. τὸ τό Δυδῶν, αιοά 

ποὮ οςί οοΠϊαιηπΕΠά παν Ἡέ «αρ. 9Ο.’ Αἴτεο δόση) τήν τι” 

ναι βούλεσι τοι γένεσύαι.. Ἴληπι {ς 44ος ΙΕ ΜΙ. ΠΟΠ. τὴν 

δόση τήντινα, Ἱτ νη]ρο. ΊΜοχ Πα]ὰς ἵπ ἈΊ5. εοάειι 

Ἠαδοτηί ὠλλοννώσως.. Ναἱσθηῖ ἱρίταν ἀερταναά εἲ Ἠ0- 
τεαπέ ἵῃ {10 ὤλλον γνώσα» 

35, 19. Ανύρωπε, (ὴ ατεῖνε.] δἱς δ5ῖ. ΦΟΠΙΕΗΠΙ Νο-. 

οἷς, ἀπσῇι ἷαῖε Πο ΟΤωῇ ΒΗη5, πεπιο αμ 11119 [ε0- 
εμ]1, απο νἰκίε Ῥιεριαπας» 3Η{ ποίυ απάϊναςν υπάο 

εἰάσπι Φίαρ]απο ΠΠαίοί Ηρειίας Ππρεπά1 απε ενα, 

οαιιοᾷ ρυπρἰασεταῖ. ΗΕ εΠίΠΙ Ε5ἱ2 ΕΠΙ Πο νεχανΙζ 116- 

τοάσμμα Ίπ οἀσπάο, αππα εἰ Α]άυς οἳ (απιοασ1ς 

Ῥτοὺα {εαυιά Ῥη[σα εκεπιρ]α]α ἀεάϊςίεητ "Ωρθρωπε. 

Ἆπ {ζσυπίμς απῖ Ρο]ίημς ασε εκ. 6ε]]ο (αμ οτι ησο 

Πδ, 6. οπρ. 9. Ἠῖ ΠΟΙΗΠα 656) τεΠηβεῖε Πειοβοίμπι» 

οµµαπ οχ απία1ῖ5 1ρρ]ι]5 ΠειοάοΏ εχεππρ]α 16: Φυαί 

Ποη αΧΡΟΙΤΟΠΙΙΗ Πα ἄτωσα ἵπ 1 αΠΠΙ5 15815 Ηυι]ς Ῥει- 

ἀϊαςβπιο {οΏρία αρίε» η ἀἰ[μοϊ]ίπια {ατ ἀῑνιηαμᾶο» εἰ 

ρις(εγεῖπι ο (βΙοπεν Ί]ας οκ Ἠετοάοίο ἵτα πηηία(α5» Τα 

πο ςοπηπιΠΠοῖα ταἩοπεπη Ιοαήεπάί τεβαξῖας» Ἠἱ ΟΠΙΠΕ 

Ἡοιοάοισιπι 1π εἰς Πε αο]ίέμπι. πιο ΤΕ[ΙΟΣ Ίπ οΡΏπΙΟ 

ο Χ8, οκητο ὤνθρωπε, ει ΤΠ. Εᾳἱο, απαῇ οδοί {ς 

νοσατήπι Ἱπιαρίπατας», ἆωπι {ος [Με] "Ωνόρωπε] 

ορίπος {πάσαξ {π οοδϊσῖοης {415 1η Ἱερῖ, μῖ 14 4ϊ ρι- 

τήπα ρυτάη ΠεΓοάοϊευπι, Ἶ 
35 10. Πολιορηθέντα κατὼ τὸ αρήσήριόν τε» κὶ κα: 

. παπαύσόντα.] 61 εχλάυεπί ἃο ἁππηραμηϊ ΟΠΙΠΕΡ ΟΠ1ΠΙ- 

πο δἀβίοπεβ αὓ ΔΙάο αἁ Ίαης Ἠδαμ6. 11 αυ] ος Ίαΐπεα 

νοχιομάΐς, οἴ[ Πρειίοίαίι {6 ρεδίοτῖε αμα» ἴΑΠΊΕΏ ϱ- 

Ὥ]πες ραίτει οὐ {εαυ πε» εἲ πυ]]υς εδε» 01 Ἡί 11 

Ἠϊς Ογῶσίς {ηπραπί Π]α ΡΠΟΓα Ίδαε αά οοριΙαΙΝαΙἩ 
καὶ, 1 Ἰάσα ἵπ Τωάπίς πο. [αοἰεπάυπι οεη(πεΠῖ, 
Ίνοηπο {πίπιῖσα Ῥοπίς αιότοῖοις βΙάΙαΣ Ίπιπιο πείε]- 
νεγυπί {6 οχρεάῖτα, εἰ {σα μαμα ππτε]Ηβεπάο 

πομ, {ης οκ. απίρης ος ποῖα ἀμπέβοπϊς ροπί ἄθρεε 

οσῖ ΡαγιἰαΙρίΗΠι πολιορθέντα» ες νοσμ]α κρὶ ηεςξδ- 

πο οἷ]οί» απι Ποπ. ΟΓΔΟΜΙΗΠΙ ἀῑκειε ᾳε ΧΙΝ, ἀϊε- 

τι οὑΠαΙοπε» {εὰ ταπίαπι ἀε ενειῄοπο πιαβη1 1Πιρθ- 

τῇ, αιοά Ῥεπε αάνογᾶ Ίπίαρτος, 1ε8ηµΕ γο]επῖε εἴ 

Ἰπάϊσαπια 19. πος Ἠῶς Ἱξα τερηΓραΥ πάς, 
6, 93. Μήδόνω εἶναι τῶν ζώντων ὄλβιω.]. ΑΌει αὉ 

μᾶ ΨὸΧ εἶνωι, αιιοὰ εχρυί  (αρευνασομΗΠΙ Ρομά» 
-οἳ ραπ]ο απίο εἰάεια ου{εα {ης εά1ά1 εἴγεκεν, Ῥΐο τυ]- 
βαϊο εἶνεκα. αν πο νο ών 

1υἱάσΙα, "Αρα μὶν παρωσηναι τοῦτο.] ΙνεβοΒ η εδί Ρ6- 
οι]ίατος εἲ νῖκ οσους {πας παγαίο» υπάς οχἠβί- 
πΊσΙη πηηρίς {οποπάιπῃ Ε5ί8. αμοά οὔετί ορΏπηης εοά]- 

ουπι ΝΤΦ. προςῆνοι. Ἰὰ πίπι Τεῖο {εβ{ηπα αποφιε ν6τ- 
Ὀϊ αἰεογῖας οοπΏπαί αατ ΓΠαρρ]εῖ, Ἡῖ 63Ρ. 119. Αρπα- 

ο Φον ἐκέλευον προςάντες ὠποκρλύπτειν. Η1 {μπι αά[απτες. 
Ὁ» 174. Οὖκ ὁρθῶ σεωῦτοῦ προέσηκως. τ 1εβὶ πιετο- 
τησ ἀαίεπῇο Ἰηίως νανδ, αυ απι οχατανῖς ΒουίΗδ «οἩ- 
πα ος Ίῃ νοιρο Προς"νωι, οἳ ΡΙΗ14 4ε Ίος 
Ίοσο α[ζειε ἵῃ νουμ]α “Ως. Ἰδίαπι ν6ΙΟ Ρ:ΦΡΟΠΠΟ- 
ἨδΠι 1Π 6ο Υειρο Ριοῦαῖ «ήοαυα αρυά ΤΗ, (ααιε Ο. 
Α. υὲ νοσαϊ» {εά εχ αὐο ἁπιόίαπι πποάο οἶίαε προ- 

35” 35. Ὀνομάσοι τὸ Σόλων. ΑιΠουΙΗ5. 10 ἩΠ5. πο 
«ποπο[οἵταχ, αι εἴἶαπι ρτορας ΠΟΠ. λειποψυχί], αιιοὰ 
πσπιέτο βποϊιητ, {εὰ ἠσυχίήε, {αρα οεἰεῦτηΏ: αῦ Ἠο- 
(ποᾷοιο» οἴίαπι Ηε ροδὲ 61 ΝΟΧ εἶαοι {οπεῖς τε ἵῃ 
μάς. ΏαιτοΏοπο Πε, ρτῶ(ετήπι 5 93. 41611 Ιοςῦη 
ν]ᾷο. " | 

(35. 49. Ἐπειρώτευν.] ἸνΙ9. ἐπειρώτων» Ἠϊ εἴ ΠΙΟΣ ἐρω- 
τῶμᾶνον, ΏΟΠ ἐρωτεώμενο. Ἰαπι ἀεϊπὰς τῇ αὐτῳ πῶν- 
τῷ ἄποβεβήκεε ϱἳ τῇ περ, ΙΠἵτειροβία νοςμ]α οἱ, ας 
νη]ρο οπήτήτης, αὐία ΠΟΠ {ας πτα]]ρίεας  Ἠετοάο- 
ἴοσς Γμαν]ταᾶς Ἰπάθ]ος, τῇ οπίπι ἁλάνης. ερ[εῖ τερίθ- 
Τη8 Ρο Ρ/ᾷζΕᾷΕΠΙΡΠΗ νορσΊα αὐτῷ, αἳ ρυταν]κ[ε νΙάεη- 
Τσ 14 ΠΟΠ Ραντ Ἡοιοάοίμ». Ἠίης 3» 72. Ὃς ἂν 
μὲν νυν των πυλωρῶν ἑκὼν παρείη, οὐτῷ οἳ ἄμεμο ἐφ λΝβό- 

« 86, 

σι οἳ ἐξεποίήσε. 39.56. Κο) οἳ τῷ πωτβὶ ἔφη Σάμιον τὸῦ» 
νοκ τεθῆναι. 6, 68. ᾽Απικομένῃ δὲ μητβὶ ἐσθεὶς ἐς τὼς 
«εῖρως οἱ τῶν σπλάγχνων. 7, 198. Πορευομένῳ ταύτῃ λέον- 
σές οἱ ἐπεθήπαντο 1ῇσι σιτοφόροισι κοήλοισ, 

86» 9. Καίεσθωι τὸ περὶ ἔσχωτο.| δΗεομΡΙΗ αρα 
η οὀρείεῖ {εαυ1» αιοά ρίῖοτες ἀεάεταπῖ, ο {οτίαΏ 
ἱπασ]τευ αἳ ἴηποαμίθ, Ίναπι οἵΊῃες εζΙῖοπες, «ας νἰ- 
ϊ, Ώς εκ]ίρεπτε, αι πα ἵαπιει πο οροττεΓεῖ Πϊς  α]- 
ΤΕΙ ασὶ., αὐαπ] Πτ Πρ. 6. «αρ. 1Οἵ., η0ἱ νίάες εΙ»; Α- 
πολωμφήέντες πάντοθεν, ὥςε τὼ περιέσχατο νεµομένου τοῦ 
πυρό. 964 αοςῖρο νειρα Φτερ]οπί εχ Γπείαυτο [Περι- 
έσφωτα» Ῥτο [λέγεμα αΠετιμῖ εΠΙΠ ος εκεπιρ]ο αά6- 
Ῥοϊο», Περιέσχατοι νεμθµένου τοῦ «πυβὸς, ΕκΙΕεπΙα Ίαπι 
Υβίαηιο Ἰποθπάϊο, ος νἰάεηπί.] ἨΗεὰ αὔαία 1Π1ρ6- 
τ]τς | , 

96» 6. Πυρῇ διδοίη.] Δαοσῖις αιά τεαυ ας. τά 
επῖπι ΠΙΠΙ1 εδε, εἰ Ιοης6 ππο]μς Ιεσῖτην 1Π ΝΙ5. πυρὶ 
διδοί/. Ὁι 7, 149. Νηοὺς ολερῷ πυβὶ δώσει. Νε Υεῖ- 
{4 ΗὈ. 4. ζἩρ. 145.» Ἠδί εἀϊείοπες Ἱαδεηί σῦρ ὠνέκαιον. 
Μ5. ταμίας 1Π πυρὴν ἔκαιν, οί {εαυσει πῦρ οἴθοιεν. 
Πομι οοπίω{ε. ασῖτιτ αὔοφιμε Ίπ Π0. 8. «αρ. 1ο. Τα- 
ρῶΐνεέ τε προειπεῖν τοῖσι ἑαυτῶν ἑκόσους πυρὴν ὦνοκαίειν, 
αὐυπι Πιςίαϊ πῦρ, Ἡτ Ώαδει {οἱμπι ΝΙΡ. 11ε ορΏ- 
η], , 
“96, ο. Κελεύεῳ σβενύναι ὃτο.] Ὑαϊάε ραταα Ία- 
δις Ηεην. ῥιερμαπΏς ομ]απιμη ἵπ εοτηθεπάο οἶαια εἲ 
ΙαἵεΠίεΙ» αμοά. Αἰάι5 αἳ Οαπιετα]ς αἀππίδοταπι», Υἱ» 
Ποία {οἶΠσει. Ίταηιο απῖα νοἰε Ίαΐειε, αὔλια 061. 
ΤΠ 41 ροςὶ αοζεδίετε αἆ Ποτοάοίιπι θἀσπάπαο 
ταοζυπι Ῥττοιπητηπές ἁοπίπι εἶμθ αοοἱρίεηϊες», {6ά 
{οτίαη πείο.. Έστῖε ποπ Ἐπγίάετίοιϊδ» ΠΟΠ Ῥγ]υυσρίς, 
ηοὮ Π1Πρ6ίΠΙΛΠΠΙ5 αῖ τατίας ασυηῖ ῥίορ]αΠο ἆς Ἡαο 
σοιιδᾶῖοης», αιί {εῖτε {8 πιοπβταηῖ οαπ1 αΌ ἴτο νεη]- 
16» ἴπιπιο πε αὐΙάεπι ἀε[οοειαν!ςίε οἴεάο; 5Ἡ το]ετβτί 
ἀεδετες; εἴἶαια πες θίερηαπς ρητἱ ΠαβιΗξ, μέ 1η πιητ- 
δπο Ῥοπετεί ουπι πιη]ς α]ῑς: 1Π 1ρ5ο οοπίεχίυ σας. 
{ατα Πε, εἰ ΠΠ Ἱα Πω οπε {οΠρίϊ κελεύειν, Ῥτο 41ο 
ἆμο ΡΠΙΟΙΕ5, ΠαθεΠί κελεύει, αμοά εκ 1μάϊεῖο θεερμαιή 
ται ταῖς {άμπι οἳ πιασυ]οίαπα. οἱ Ἠτετα ν σα] ἵπι- 
πηϊδία {9παγεῖ {οῖαπη Ἠυ]ς Ἰοςί οοπΠεΣίοΠεΠι, Ου1ρρε 
απιεσαἀιπῖ ἴος αοοιΜαξῖνῖ» τί ατεί Πετὶ πεαµεαῖ. Ἐς- 
έχε ριοίεζο» πΙΠ ααάατεπι Πειοάσοτυπα, αι ΠΙταξ 
{Πο ρεπίο, πες παμπ οὐταῖ, αὐῖά απτοσρς{ειῖς, Ῥτο 
τε(Ππιοπίο ΠΠῖ νετρα ες Π0. 8. «αρ. 97. 4δ πανα ΑΙΠ- 
ο: καὶ Ἡ οὖν ἔχουσω διαφυγέευ», ------ ἔδοξέ οἱ τόδε ποι- 
ἴσο. Νἱάε αἰίειπΥ Ίοεῦπῃ 9. 57., 4πεπι νειίαϊ Ῥοι- 
τ15 ἵη ν. Συνδέωτοι, οί ἱρίτας α Ί]ος οοάἶσες, 
αὖος ταζανετηπε Α]άμς ας (απιειαῖής» εκ αἰάδις 
εκμριετηΠί κελεύει, 4οσεἀεῖα οοάίσεπι Ρτερ{ἑαπειςῇ- 
ο » ολη {μπι αμἱ Οχοπή α πιο. εδ Ίπΐρο: 

9ό, 5ο. Συνδρωμεῖν ἐξωπίνης νέφεα.] ἴτα 1 Ποιο ο- 
Ῥήπιο Ἱερεραπα ριπαυτη νετριμα πε οαρίαΠοηςε ἀῑθ]α- 
τ Ππριυ]ατῖς» Ἡῖ νυ]θΟ συνδραµέεμ. 14 εο [ποῖ]]ς εἰι- 
μα ροτα!» αὐ]α νιάεραπα {Παπ {ο νοϊμ]ςίε Ιοφιῇ1 
ἀε[οτῖρεπίεπι ἄπε ἀμρίο Ίβο ἴρεα Ἠετοάοῖεα 6 τείρὶ- 
6ἰεπτεια αἆ απο Πήοτῖαπι, εἴᾷ {πο Ίωτα νο]μανῖς 
ἵπ ΠοΠΠΙ]Η6 νααης!. Οµοά αμοπίαπα ἹσποιπίΓ αὓ 
115, αι {λαΠί ᾖαρπιεητα εχ θι]άα οοἱβσοτιηῖε, 6ς 
Ῥει]πάε πονίς 18. αἱ θυ]άαπα εζ1άΙς, νειρα {ΠΙαπὶ Πῖς 
ΆΡΡΟΠΟ εΧ νοοε Βαύύτωτω. Αἰθρίας γὰρ οὔσης καὶ πονη- 
λίῳ ἡμέρᾳ ἄφνω καὶ ἁδοκήτως νέφη συνδραμεῖν οἷό δὴ που 
βαθύτατα, καὶ καταῤῥηξαι πάμπολυν ὑέτόν. φίομι της 
{ροᾶατα εἴῖαπι ραϊτος ΠΓαρπιεητοη ΙΠάσια εκ απο 
αρυἀ οἱάδια 1Π νν. ἝἜριος, Προήκουσι ο υράγνοις Υἱάδ- 
τς Πα οοάοσατις Βςία Μυηπίυς, ἀππι 6α {π υηυή1 {εἰ- 
οἵτοι Ἰηπβίε, οἴΠ αὖ Ἐ Παπο νοπίαπε 11η καὶ τοῖς ἐπὶ µέ- 
92 πλθύτου πβοήκουσι. νεα. : ὡ ην. 

96 37. Κωτεῖσέ τε ἐνγὺς ἑωύτοῦ.] Ουοἆ Ἐ]ίαημς ἵη 
Σ]ατία Ηιοτία Το 1. Φ1εΙῖ ἐκέλευσε πλησίον αὐτοῦ τὼς 
ὠνθρώπους καθίσωι. δεᾶ ρίουε οἶθανὶ, τα {ορια ἴα 
Μ5. Ἠθτο, ΠΟΠ κώτισε, ΕΠ πιοχ ς, 89. {ευατήχ κἄ- 
τισον: {εὰ αἰῖο {εηί. Ἐ παπι ρομ]ο αηἴ6 ἐκ αοάεπα ε]- 
4ἱ δᾳίµοσί κου, ΠΟὮ δαίµονι, Άουι Ογτυπι {ο ρθείαί 3µ- 
ἐχοι 11 σαρ. 96, νοἰιυ]ςίε εἰδένωι εἴ τις ή. δαιμόνων ϱὺ” 
σεταιν Ίνα ἀε'Ννοσυ]α κου πεφυήε α1 εχιτετὸ ἀπο]- 
επθῖο., στ ἵπ οάίοπιπι. πιαταϊηίρας οΓεΠΙΕΤΗΣ πο. 
Ὅμρά { ναπῖτ αὖ Φιερμαπο» αὈειταν1ξ ΘΠΛΩΙΟ 6ΙΗΑ σᾷ- 
απ. μες Αροωκες πλ ΕΕ ον ο 
46. 4. Κότερω λέχευ.Ἱ.Μ5. Κότερν. μπα οἴρηι 
απ μ]α τσ, ο 2 .. . ο μις 
περιτετ : θρίδαξ ἢ δασεῖω εἰ ὤμ δι ρα] 
ορίων άρον Ἐν : ει Ηετοάστις {πεηιοηεία. Ίλ- 
Ώδατ. 1ςί ρἱυτα]ία » εἰ Ίος ἱρδυπῃ γότερα Ίος σαρ]ςς 

1. ώ .. ν. ἰ . . 

. 96. 4. Ἐν τῷ πιρεύντι «ρόνφ.) 1τὰ Ῥ]επ]εβπιε εχβαί 
{οὔρταπι {ῃ Μεάίοξο» ος ἱπαίσατε ἀεριά, αυ οπῖααι 
αυ πι ρήίοσες οπιδΙδίθηῖ {ωοβαπάνιπα, Ῥιερμαπυς ἵμ- 
«οἶᾷσῃς ἵπ εχεπηρἰατία αυ 14 οοπΏπιαΌαπες ἵξα απηβί- 

Ἄρροίαίς πηβτρἰπὶ, μαῇ το ραϊΠςἱρίο παρεύντι {18 



ζὸ 1ΛΑσοβίι σπβονονιι Νότα 
{τά ζαΠῃ 6/1ι οσεπι νε]]ει. Πας επίπα οί ταβῖο ποῖι- ΗβεγΙΗΜΙ ευεγ/Η γώ, οὐ τες ναιιῖ Πιο 6ε- 
ΣΗΤΑ Ε115 ρεΙ πιαΤβΙπες, ος ἰὰ ἱρδήπι οἶατε εχρίΠιθτε Ὦ ΟπιπΙπο τε μΊΗΤ µε 

δρ 96, 49, Τὰ σῷ διμφθσρέει.] Ου] Ῥοψίής Ἱμπς Ίοσιπι. ἆρχὴν αὐτὸν κωταλύσειν, η οξε 1π. ορΏπιο Μο. 0109 
Ίπ Τεχῖσο {1ο Ρὶδργοβιιοῖε, Ἱποστεις πετήπι ρταβατεῖ εἴἶαπι εΓεάο Ἱππηί αΌ. πιατρίπα] ποτα οτερ]απί, 15ἆ 
ἱερετὲ διωφθορέει, αοά νι]ρο οὐτίπαε, 3Π διαφορέει, ϱὐαπι απππαάνοττο 1Π οπαπίριις οαἰείοπίσης Ῥεανέ Ἴ6βι 
αν. εχ Μ5. ΡιερΏαπης πο. 1Ποᾶο Ῥο{ήε ἵπ πιαγρΊης., . ἀρχὴν αὐτὸν µελλ. Ομίὰ νι]ε ἰδία Ῥοβτεπια εἴ ἀεοητιαϊα 
εά εἴῖαπι {π Ῥτο]εροπιοπίς ρασίπα 7 α7. Ἠμίας εἀἰτῖοπῖς νοχ ο Άοπ ἀαδισταί εαπι το]είατὰ ΠηΠ5εΠΑΡΗΗΑ; πι] 

εε]εῦταης οβίεητατ» τε[ῖος 1π ορείπιο ορά]σε Ἱθρὶ διΦο- ἵο πηις ΤΗ. Οπς, αν, τρις 
ρέει, αποά εἰ εγερτίᾶς ἴτα οἑοιγΗΕ ἵπ Ἠειοάοίο, οἵ : "38; οα. 'Ἡ τὸν Κύρου λέγει ἀργὺν.] Μ. ο ο) Ίταπῃ Ἠο[Ε]επῃ ἵπ επ ραπάἰς οπηπίρης οχρηπιίε αοἠἶμς, : 38, ο7. Οὐδὲ τοῦτο συνέβαλε: ]. Άσεμπαϊε ΕΧΡΓΗΠΟΡ 
τε 14 πἹετεαξη ποῃ {ροιπ], οτῇ 1η ἵρβο οοπίοχει ἴβομο-  αποὰ ἵπ οριπιο οχοπηρ]αή εχίατε νίά1, Ὁὲ [1ος τὰ 
αμα, Ἠαὺες δεἶαπῃ ἐμφορέειν ο 159. Ώμῃς ἹοροίοίηΣ, ΠΟΠ συνέλαβε, αποᾷ να]βο 1η Βὰς Ραῦ. 

3751. Χρήματα τώμὰ.] Πυ]ῖο εΠ{ΙοπΙ πι]]α αἀεδινα- το Ἱερερατιτ.. Όιο ἴδια νατοα {ΟἱεΓΠ8 ΕΧ νετο ἆ αν. 
πυζας,, ος Ἰσαῖε ορήπιας ΙΜΟ, τὸ ἐμὰ, 41ΑΠΙ νοταπι Ἰς- . βΗυΠ(ΗΣ ἵω Ίας Ἰοξήοπα, αι ΡΗµς 46 1ο]νεπάῦ 18Ι: 
έΠοπεπι εΡ{ ραΐσξ τηπι ἵπάς., α.οά οχαξῖο νἱάστατ νο- Ῥετῖο εχρτοῦνατ ΟΙΦῇµΗ πος ουπυριεμεπα(δίς πες ο 
ΠΗἱ6{ε, πε]αως σοηνεπίτοηε ΡΠογΙΟης τὴν ἐμὴν, (εὰ νε] ΠΟ 1οραγε νο]αίδίε; αιοά Ἡττήπιαμε εεττ ἵτ οοπί1 

ΤΠάΧΗΏΕ εκ.εο» οὐοά Ίπος ἀῑσαϊ οὐδὲν φὰρ ἐμαὶ, ποἩ νε- Φῖε: αἲ Ῥρο[ίεπμς ἆά ππμ]ο πε αὐλάεπι ας μας 
επἀδ 61802 -. 

ανν μοι. άεπῃ οεομιτεῖ Ἰη Ἠθτο ο. Ίπιπιο ες Ἠε να] ποπ αὐΠίρετοι ναηταυς {παΙτε [μς ὖ οιπᾶᾷςθ Ιαζερίης ἔδωκαν., , . ᾽ ΄ {μ{ρίσαπάο {αἱτεπα να]]εῖ αφ{εα1» 4µ18 {μα ἂν η 14- 
ος 9σν 1. Τσῦτον προσδέχεσθοί τοι.]- Νεο Ῥοψτις Ίος ογάσΗἱο τηπῃ σοτῖο ἀϊσετειων. 14 εἴἰαη {πρία Πο ΠαλΗ νετουπα Ίτα {οΠἱρεῦπη ἀἱρηατις ΕΗῖε Γεβειτα ἵπ Τμοχίσοση, ΝΙε αμδϊος, η Ρομ(ης αοσἰάεα]ε, Ἰαμὲ ο. ον. «ετ απιετασίτις 7109. ποῖαῖ προσδέκεο ΏΙΟ προσδέχου. Πιαςι]οία. ο ρά Με- 
Ἄεπο 1ρίτμτ Ἱερῖε Πο Ίοσο ΜΜ. προσδέκεσθαι.. Ἐκ θο- 35» 93. Δεσποίνῃ τῇ ἑωυτοῦ ουνοίκεε.] οἱ Μ5. Ἡ. 
ἀεπι πιοχ εζ1ά1 αἰτέο δόσιν ὃτο, αὐοᾷ ἱερο πιοᾷο, οἳ ἆῑς, Ποῖι συνώκεε' Πτ ὃ 140. Νῆσο χώσας σἴκεε, , 
Ἑχρετιετῖς πιοΙΙΗ5» α παπι ης ν]ρο, οἶτέο τὴν δύσω. ΘΗ]4Τἱ οπῖπι οί Ηασάοα Ἱῃ' αὐβίιζηῖο ἴπφο Γ τ 
τοπ χαρεν Ἱεπάο, ρα η 4σΠΟ: 
97» 490. Τοιαῦτῶ τε ἐπειρωτῶν.] Μ9. Τοῦτά τε. Οµοά - 38 35. ᾽Απήγγειλαν τῷ Κροίσῳ:] Ατήζημης πα 25) 

σκ. Ηἰο Ἰοεύθ ο οο ο. » μπι νη]ραίηπι Ἰησταῖα το- {οἵυτα ΝΙς. ή 
: ο ΠΠ Ρίο αΠίε που ρηίανί ταἱΙσΙδΠΚΙΙΠΙ ὃ, 44. Ἐν δὲ Ὅμς οῖσι ἐν Δελφοῖσι.! Ἠλο ορ. 
Ὃ ο... ρτα 16{0 γμ]ρα ος τενὶ ἥκουε ροῖ- ο ὰ να η οσεί 1/οχίςΟἩ 1 ς οι 
ο π πα ΠΟ 1ΗΤΕΙΡΤΕΦ ημ]άεπι {ήΗπεαι  ἵππρει- Ῥου ης ΠΙΠΠΕΓΙΠΙ 96 14. 15 επῃ ν κ ἓ) υἱάς 

αἩ  ανῄκδδός ΜΜΕ Ην ) ρη Ῥμαπή ἴἩ ραρίπαπι Άρης ναγιπ]αυε Ἰποσ ος ἱπμίσκ- ο μι, οῖσι μπα δὴ ἐντέταλμ.] Οπαπις -αΡρᾶνες επι Π]ο Ἱφείσία. Έτ [απο ἡπ]ρίής μία νε’ 
αν αν ο .. τα «αμα. 1επῖς΄ες βταἴα βπι- της οἳ ΙπεχρΗσαΡί]1ς, ΊΝαπι { ΕπετηΠί ψ, ν το λς 
ο ο εππρ]αή Μ5, Ἡ Λυδοῖσι καὶ λέγωσι τὸ ἔντε- 1Ηρυ]α (ρτοιε ππο Ἰπεογρισιασαταῖ ἡμ Ἡίς οἱγροιν 3 
ρε .θ. πε ο ΜΑΝΟΣ. ος ο 1η) αρμά ερῥος) ει ὕπις ΤΑΠΤΗΠΙ ο ζμ πρ 

κ κ ο, γένεος ἁμαρτάδῳ ἐξέπλησε.] ἹνΗΙ ἵα Ὁταίο ηρεμίας Πε; νεὶ εγρε οροτῖοῖ, Υεὶ 
αρίαπι αν . ναι εὐχαρισεῖν «πι, Ῥουζο. Ίτα π- ΄ Ῥατζες Ῥτο νε[Ηδ]οσΗπι ΠΗΠΙΕΟ «ἱ τ νο]πε Ροβτο ον 
μηνες πίυτε να Νοςσπι Ἡπαπι οδίο, ους 8εςς- 1 Ἠπο ἔρητυπι εκ Π]]ς. ΕΗΜ{6, ῥιιτα πο μαοιαἳ Το” 

ησὰ; "ιό λα ΠΟΠ ἁμαρτὰς, ΠΟΠ φένοο, ΠΟὮ ἑξέ- Πηρυ]ατ, Οµοὰ β ΑΕ, οεᾷο» ἴπ 4ὖθι τ ομΙΠι οχί- 
ον ος νο Ρ τον αυ] εοπαειις Πιειῖε, αρρατεῖ» ΠεΠ]- 1εξῖο {μπι Φα πυισοο πυραεἰδμπια, ον ος ὃ Δελ- 

δα ., . - ἃ ἀά]ρίει (Ηἱμγα γείγο «)αεἷν ολες Ἰπίο ππεπιογήπα ἸΜεβίσθα! Ἐν δὲ ο 
-- δν ο. ος »Ρο:Ώος ροβπεπιο ο[εται τανυπι, φοῖσι Ίος 6: 1Π πο Ῥτοπας ΥΕ] ώση Γε[ίαταΣ ἀθ- 
ποικάσας,. ος ο Ἐομσαά 5 ΔΤΙΩΠΊΕΗ ΕΧ 3Π- «419 εορποπαίπε ΝΗΠΕΙΝΑΠΙ Ώε]ρῃ!ς «νὰ ο τός Παδειηζ 

Ι8Τ1ς ΠΟΝΊΣ αμαρτάδᾳ Ίπ ΤΠείαμτο. Όπις ηιο {ρα Ηετοάοτης 189. 8. σαρ. 97: ποοοώε νο ο 
νοάε 1π1υι η. 

μμ ἙἙἕΚἙἘἘἙἘἘ  Ἐμ ἘΓμἘ.,᾿α 

{ε {οι σίεαπι πιοηβτανίε Ἔπιάετίσυς, αὐὶ απ Ίπίον- οἷι ἷ Ιπτα Πε ορ | να ον ο τ 16 Ώ]Ε πια ος | ΡΟΠΠΟΠΕΠΙ {οἨωπι (πος-ε5τ, (γοῖς ον ή) πος Ιο- αμα ὁ δοος Ἶό ος ο ῇ ον -αἳ μον {8ευΗ | «ο αὐπη]ρ]κίος, 4 ἃ ο μας ο ο ο μμ ου : » ἃᾳ εαρηίῖ τα. αἀποίανίῖ ΓΑΌπερος (γ- «ἀείτ εχίπηίας Μαουτάας α μη {ωρετε τς α πιοᾷὐ Ι 

Μἱ5. Ἐτ ἆᾳ ος ἀῑοίς Ίπβα, απσᾶ, απριής α Ογτὸ, Απσπεώπι μοδείοπιπα σαρεε χνά:» ν ΑΣ απ ϊ | 
Ἠπιπιρ τείο ατα, 14 ες, Ογοῖς αὐανί βιοῖπυς {οσα ἆμο Ἠετοάοιί Ίόσᾳ Ρτοίοτι. πο. σ ος [ο[ος μα | 
οι αρ] Πε ΠΗ.. Οιῖά 101513. ΑΠ ένο νε ὙΝαἱαπι ρα Ηεητ, ΦιορΠαμό, Λεπυμς η ο ἰία 

ας .. ΣΑ αςς νε] αἩπ «ας ἀῑαΙ ροίῇε εμ]ήβαε Ῥίαπε Ἱερί προναίής ἵπ 1ο ορΏπιο. Π010 με ]μη ναάσς | 
“Ῥοηϊρης ΑπιΙ ο]ς να αὐοά αμάπα ἀῑνειίς {επι- Ἴσοα,. οί ρύασ]αία Ἱπάϊσαϊ σοποῖπεϊς, Ηίς αὐίεπ Ρὲ . | 
31ο. Πῖβ χι, ὀρῃ ς μι ὧν Τγ4οΓΗΠΗ ταρῖρυς εαα. Πμπι αἆ τε(ζαΠοπεπι ἩατροσταΏίομ!»’ ὅμωα ἀῑειες Ἱ 
ππδπ σπα 1 1 ο. τας «ος πύον τ Ύγοηυο τα- Παπδβπιις αάϊπτου (1 96Ι {ΕΥΠΙΟΠΙΣ ης ρα Ἡς 
ετ πάρεύς ὀριῄδκ σερ, ο ὰ Ψλάκατωχ νοὰ πιο]εβα, ᾿Ἠειοβο Ἠργο οέξανο ΠΠεΠΕΟΠΕΠΙ Απ ςΠαῃο εχ Πρτο | 
οπή εχειηρ]ατ]ς. ορ εδνο ο ὃς ἸΠατρίηα ΑΙ- {8 πον]κ[ε εκ θΠπΟ(αΠΟΠ6 ο[εεμάαῖ» πηνίο ἱρποαώσὸ | 
τηπα βοηοἹαοπόνη.]. γιος αλα ζει ο τὰ 1η θμήη- Ῥήπιο νοτίςβπης α ποὺίο ταευξασι οἳ ὕρρηροτε οοἵηίς η] Ώταεο. 14 σείτπι ὄνε ποῇ ὃ ἁπηπ]ά Ῥχορίας τῷ (γένει Ἡξ ἄρρατος, οειτο ἱπάϊοίο» ἱροίμς 18ΠΛ. {8 ἵπ ΠοὐΗΙἡ ο θαωσίς, πο ο θακα μμ ο ὰ ἸοῦμΓαάίογες Πίῇ ραπ ος οβυπόσλευπι Ἠμήο Ἰοουη δρ, δεά | 
«ετρτος 1 Τηδρίς «πΤΘΕΕίς» αμοᾷ Ἠ]ο Πε, οἳ ἰᾷεο ἵη- ᾿Ἐχοπιρ]ατίρις ος ᾖἱφ οοἵτς, αμί ους 1βδὰ σα πονοπα αοπήπίηο. Πο Ἱορίων, ανα ο ο πεοοςε οοµποίζοτε, «μάτι εήη| μή βοήσε, ον 
ΦΤΟΙΕΙΠΙΕΗΣ Ἱπορία Ρον ἰεῖςβπ]α Ἰοβίσην φ 1 19616. Ἴαπο Νπαίναπη, οἳ αὐαπὶ ΥΑΠΕ 1 Α μῃι οτε ο 
η : ο 116 νυ]ρατα 1β:6- απ πι Ἠουγβις Πιο ρνώτεί Πείοα ος ἆμον Ρ η πο ο ο οπής πο ο οπα Ξ ἳ ΠιοΓοᾷσοΏ ππαπ 6» ἔπι οΠρ]πις΄ ταοῬ ἱέσεῃς Βειν. Ψαἱοβυν εά(ζΗρ ημομί, 11 

- 

3Π ΥΦΠΙςΠΤΙΟ 6ΊΤοτα τονε]ητο: ) : 41ο: Ἠπάςε ΟΠΙΠΙΠΟ Ίδοςο πέω- πιβτοὶ . 1 ἂν ος : ς 1 ΟΠΗΊΠΟ Ἱερε πέµ- "ππατρ]Πϊ ουπι ργῷσ]ατο 1οςο αν ἀμυς ο 
0 ΥονεΟΡ αμαρτάδα., Ἱος εί, (1121 βγορεμΙ/ογἱς εγ{- «{στσίεμν ΤΙ ρ δι -Α ζηνῶς - ουἱ 1η 6ο ἃ π]ς αιρη]θΙήδ 

«ρτίε ραῖετ ερί, ἴεά απ] οπρῖεςα Ἠπῖις Ἠ εί τ1ό ἁλως. ς Το εις 
σης αρ 5 ΠοπΙ τό. ἀῑοίε όσο. οἑϊορὶ ο1]γ1μπα αΏΠ18 Τνν λομο, εἴ- 

πα ο. ΡΕΥΤαποΟ Ίπ Ἰοπίαπα ππποργος- “πα” ο 3 νι κ σης εε! αἱ ππο οῦ 

πο ος νο ο πο τν ο τα β Αλή, νο ὄωμε : » ἩΙ φονεὺς ΠοὮ ρτ: Οσραπ οπομταςξ θεα Εἴ πο ο μμ ἐὔ 1 -Ἅπαιε τείαιτ] ἀεὈεαῖ αά ρτπαπα εξ πον]κβπιαπΙ ροῃς- ια ω. ΠεἰρβΙζα) ᾖνσαο Μ{ 
ΤΑΠΙΟΠΕΠΙ, ᾽ (ποπ πιπο φονέω ἀῑεῖτ» επι ὃ. τό, νο. η ο νΗµ ἐγεῶυος», ἀἴθπι. {6- ο οἱρθο λος ποῦ Ῥ6΄ 

{ 

'παῖ 2ενέτορα. : Τοῦ δὲ Αλεξάνδρου τούτου Ἔβδόμου εγέτωρ ἡργωις λεν :επιρ/ο ευ /Π06//ο 6820 αρίς σον 3 

μεμ» ο ΠΗς {( ΝΔ. ός 1 ο ερ σος Γονέω οὐ]άσπι νατῇ. ]οοῖς οοἷο- [ανα Προνοίας:; «111 Ἰπιθείπι εως « μήδς 
νεῖετα, ης {ῃ ως εἵ 4. 5. οἵ ΗΡΙ πποπµπισήτα Α(οἨγΊαπι ἠαβχαης Ίπ Πίο Επί ἳ η18 ς 
1ω]ΐσο΄ Ρας, ο7ε τα .. σι, ἸΜοπίαμσση {π Ώ]ατίο Οα]Ηπ]ασΊιο 1ά ἁσπποπί το ΥΟΙί Ἐν ος | 
-δος ἔχοντα Αἰνοτόκων ως βισσῶν πανεπήρατον εἷ- Ἐ]οσϊαῖς, αθπι 1ά6ο οπιεπάαϊ δι ριοσλς δν | 
Α]ζκώα κ): θεᾷ ἹεΠπρρίοῃ ανν, Ἴρπασεν, ἨὈἱ εθίτατ -αὓ  Ἡαιροίαίοπε ἹπάΙρειατΙτα. ο» υ01 Ῥτο | 

χι ἆθδος, Τονεὺς ἱσίτιτρτο- Ίῑα ἁοπ[α ΟΝ{οτναΏομος αά Ο.ΛΙΠ ως δρ μ. | 

“ερδίρρης ἐσί. ὈΏεπίαιε νοιιῖε Πἱ6 νετοῖς Ἠοι σ 1 ας μια θα 0 
να. ιν ο οβοίμς πα πος[ς αιΠά Π]ίς ουάηείε νπεϊν νο οιρί ΏεΠλ :Φλλμάσδτα, οτι. καν ποδ{ε αωΠά 1ο ορΠπεΗῖ ΗΛ νετ - 
Ἠμάετε -αὐ νειρα οτασι], Ρρτουῖ αὖ ἴρδο Έπστιπε ς- αι, ΊΙά Εα]]ου, 1ὰ Όεπο οοηνεπίεῖ να ο ο 
ᾳ  1ρ. Τὰ. Ὡς Ἡρακλείδησι τίσιο Ίξει ἐρ τὸν πέ : } Α/νῶς ὡς µθ ο | ιν ᾿ Αν ἳ 3 πέμ- ΠλεΠῖς: Ἰζαὶ Ἱροναίας ᾿ΑΛηνῶς ὢδ ΕΟΤ ος 1 
ο ονρὸ Τύγεω. Πυῖς ὦπον ὄῳ δεῖ ορροβίμς γρ Θµοῦ. λα) παρὰ ο. Απόλλων ὃν Δελφας μας ας 

: δν το «οά αὶ . ο ας ον να : ο «ΝΕ: Ἠ ή 
πιμαθσι, ο οήν τς ος Ἵφσρς γεὼς εὐθὺς εἶσιόντι εἷσισὸ ἱερον. 1) τής Προής 
“δι, πρὸς παῖδως τοῦ Κροίσου.] Μ5. τοὺς παῖδως τοὺς σοηῄτιπατίοπείη οπη(τατΩΣ ο ρα ση ον δν 

οποτε ερνὶποίε ποπ  αἠαμᾶς {6 πὶδί αὖ Ἠειοάσίος, ο μὰ 
Ἔκροίσου" να. 

-λην ἀρχὴν καταλύσει] Ου.πι Ταἴπα οἨρ. 35. Ὁ. μὲν δίαιτον εἶχε ἐν Κροίσος ΟΡ Στά- 

{ 

μεν κ ί ωά ωτι 

86 αι απο απππιοᾷθ θταν]
ης. Εν 

ο αγου 198 -αίςς Ορέ οίνος, να: δν Ὃ αα, 
ος δε "ης Ά]να,, πίῃ ἀἰσμεη, -εώῃ «ἐ/ὲ ΑΡΗ ἸΚλαυῤμὸν κατεσεῶτα ἐμφανέω ἐν ΑΗ 

κ 

''ἹἀἹ ο --υ-τ πρ”... ----. 



ΕΤ ΟΠΕΕΕΝΑΤΙΟΝΕΗΦΙΝ ΗΕΒΟΡΟΤΙ ὰ. 1: Φί 

Στέγαρχρο, ὦν οὗ ἂν ἐώτες θαυλεύωντα!. Τα πιο 1Π 

Ώος 1ρ50 οαΡρίτθ ἐς τοῦ ᾽Αωϕιάρεω» 4 4Π1 ἱσσηΒΠοπεΠΙ 

Ώπε αγομ]ο εκ. εοάεπι Μ9. τοβήτµαπι αμάοτ 1π 1ρτο 
. 

8. ο1ρ. 194... απίρρο αδῖ αΌθυτὰε σοτηρειυΠΏ, ἐς ̓ Αμ- 

βαλε όν ον 

«39 7. Εν Βραὐχίδησι σῇσι Μιληδίων.] υ]ας δά{ε- 

-ομου.. αιαπιαβπιοᾶυπα τος εΦτίοπες Ἠετοάοτί Ροῖι6- 

τίηε ἔποῖσς {ῃ ἴωπι ψτίοίο 1οσο {5 ορ]οξϊασε: Πᾶπ. 1ἱροι 

{οτι 1 6ο ἀοριομεπάετοπε νά ἀοζᾶ οοἩΡΙΟΣ ᾗ- 

Ὄχος, ππῖαι ταππος. Ιηεγειαϊ νεΙρο ΠΠοΠεΕ» ες {µ]- 

Ἴτοπι σοπΏ]ητοῖ 1ρδος Ῥεπο ποδίο παπο Ίαρεπι. {εὰ πο 

η Ηπιςίς ππμίατες αὐήη αμεξοτίτας ψετιήχαῖ5 11{6Γς6- 

ἄοτοι. Οσμε ερο πΙΙἰ ποιον οκ ΝΤΟ. εἳ ΤΗΤΠΕΗ οπει- 

δο7άοτ πας Ἰοάήοπ6., {εὰ πες Ίτα πιμίατΕ. {η Ηπυῖ. αυ απι-- 

ψὶς οπρ. 158. αρεῖτο Ἱεραταί ἐς τοὺς Βραγκίδας, πο 

Ῥτοοοεάῖε ἐν Βραραίδησι, υε απιάεπι ἆαᾳ Ἠετοᾶοί πια- 

πα να] {οπιοητία ἀπιρίσογα Πας φπεατ. θεᾷ Ίοσμ5 Ἠ]ς 

οσι Ππρι]ατής εἲ Ίαπι οἷπι πήτε αβιταα5 αὐοά ἀἆοσσπέ 

“ῬουρΏγηϊ. Ἠοπιετίος Ο/ΠΟΠΕΣ» υοά ῥραςδ. 5ο. 00 3-- 

Ώϊοπς οξανα οχΏαπτ ο νοτδα, ασ. τοίετί αὖ  οἵΗΠΙ- 

Ῥις Ιπβρίοί Ῥή]επιοπ]ς ογπηπ]έα ππεπιοΓαπήδ΄:΄ φησι 

φὰρ ὅτι ἐν τή πρώτη Ἡροδότος τῶν ἱςοριῶν περὶ Ιζροίσου τοῦ 

λυδοῦ πολλώ τε ἄλλα διήλενται’ καὶ μὲν ὅτι θεοσεβέκώτος 

φένοιτο. καὶ διαπρεπῶς τιμήσοι τὸ Ἑλληνικὼ μαντεία» τὸ 

ἐν Δελφοῖς, τὸ ἐν Θήβαις», τὸ τοῦ” ΑμΩΥΟ039 Τὸ τοῦ Αμ 

Φικράιυ. Τούτων μὲν δὴ ἄλλοιο ἄλλα πέµψαι δώρα" ὀνέθη- 

κε δέ τωω καὶ ἐν Βρωπῖσι (ΡΙΗΝε Ῥτο. ρω χίδησι) σῇσε 

Μιλησίων., “Καὶ νέγραπται ἤδη κατῶ ποντῶ ὦπλῶς τὸ ὄν- 

τίγραφα τὸ σῆς ὄρθρον σὺν τῷ Ἰῶτω Ισοδυνοιμοῦν τῷ τοῖς. 

Οὐδένο γε μὴν Ἑλλήνων ὑπομῆναι θηλυκῶς τὰς ρα χίδὰς 
-' ιτ θε. 

ἂν εἰπεῖν Ἡρόδυτο δὲ μᾶλλον ὃν ἑτέρων Φυλάξασθωι ὥκρι- 

Εῆ τε ὄτα περὶ τὸ ὀνόμωτο, καὶ πάνυ ἐπιειμῶς Φροντι!” 

κόν. 'Τοῦτο δὴ θερωπεύων τις οὐλό Ἡροδότου Φήσιν ὠμάρτη- 

μα γεγοέναι, "μᾶλλον δὲ τὸν συγγραφέα Φησὶ διαμαρτεῖν. 

παρεµβαλόντα τὸ σι’ πολλὸ δὲ Φέρεσθαι µέχρι νῦν μμ 

µατῶ κατὼ τὴν Ἡροδότου συγγραφή. Όπ
άε οοβηοί(οπηβ 

Ὥτοπι νο] ου (ευ ϊταίεπα 1οζοίαΠ1 ΔΗΤΙ(ΙΗΤΑΓΙ5 
{αᾷ Ἱπά]- 

σηαπι αἳ ρεΓήπασεΙη» 4Η1 ϱπαπι Ἠ0ιο οι (πρ. 160: 

«οκ[οῖ ἐς Άρα χίδας τὸς Μιλησίων. Φεᾷ ταπα ΤτΕεἴΤΗΠΙ Ώδ- 

νυσα ΠΟΠ Φ{ΠΠπανΕΓΙΠ΄ εΡο πηα]οτίς. ΠΠοπιεπΏ ο 4Ιαπι 

παπα ο» 16. εδἴτα γγώμγσι τοῖσι ᾿Ἰώνων, 4ΗΗπΠι 61Ης" 

ἀεπι Ποπ «Ἡρ. 18. εὐαπε τῇσι ἐμεωῦτοῦ υνομήσι {6 

εοᾷ. Π9. ορ. 8. ἐν τοῖσι ὁδοῖσ., ΑΝ 

Ὅα0ς 6, ᾽Αντισασιώτας κατεσήπεε, |. οὐ 0π1 ΥΟΧ ΣΠΑ 

1π Λίά1 οἀϊάσοπα Ἱασεται ιἱπιαπι Ώ/ΗαΌστη ποῖα νε] 

οοπιρεπάϊο εκρτοςίαπι τα τὸν θίι (ΑπιεγαΠ5 εχρ]]- 

-οανίερει σας, αὐσΠ {οτεῖ ασοιήαΏνις Ρ]ΗΤ 4115. 4Η 

Ταιιά ἀμρίς Ψα]ῑα εκ οοδἱαἴ δες» 4ἲος 1η ἠπιουριειαπάο 
Τ αάπο απίς οσι]ος ΠαὈιήξ, ἴαὶα αἲῑἁ πο νειτεήξ, {εά 

«14 Ίρουπι, αποά οτ οσο τοροή εἶαῖο ἵη Μεάίσεο ΜΑ. 
ὀντισρσιώτης έρµρηση». . Ὁπάε πιεΙτο σοπ{εῬίπιΗς Ώος 
αὔοφιθ τεορίεμάμπα, εαμα 14 Ἱπιρεάϊε μίας νενρῖ ς 
κοτεσήκεε, αμοά εξ πο πόρο {ΕΠΠ1 αξμνο' Πμπηῖ Ῥοβ- 

{ο ἵτα ρτο ΠεμίΙο αἁ μασ δία Ἠειοβοίαπα αποαιθ 

ρᾳίεῖ εκ αρ. τα, Θυσίή δὲ τοῖσι Ἠξερσησι δε κατέ- 

σήκεε" αρ. Τὸ. "Ενω ἴπὸ βοσιλήίω κωτεσήκεε ΟΡ. 

πο7. Δεύτερο δὲ σοφή! ὅδε ἄλλόρ σθι νόμος κὠτεσή- 

ία ασ. Θάύμα δὲ νῆ.] Μαβπορετε Π0ογαπι σοπβτ]- 
ἀῑοπίς Πορηταπι αετῖρΙετηπε Ηειοάοῖο», αΠ {16 ΕΗ1Η 

στπηφίς[ο βαἴπάπε, πε {εημαξας οἶσ τε, εἴ ΠΟΠ οἷον τε. 

σρά Όοπο ἸΜεάίσειις ΝΊ9. ῥωύματο. 9 

9, 35, Τοῦ γὰρ Λυδῶν δήµου αἳ θυγ. ---τ--' αὐτα) ἑωῦ- 

πὸς 1 Που ΙΠΙΕΡΤΗΠΙ πιαπΙΟΓΗΠΙ Ώεβίά. Ηετα]άο» Ἡί 

{οὐ δίε Πδ. τ. Δάνεια, 61ρ. 1ο. ΨΙάΕΙΗΥ πᾷθο; ΠΟΠ 

Ατηπι πατηταΠέες» τς Πετοάρίης ΙΙ Πε ρτο ΠΙοΠβτο» 

Ώσπιροθ αιῖα σεη{εξ 1δία ΟΙΠΠΙ9 ΡΟΠ1 ἀεδετα ρορί νεῖ- 

Ῥυπα. κωτοαποργεύονται, ηῖ Ἰδία οοπηρτε]α Τλάῑασα 16- 

Ἰωᾶο Πε σοπΕῖΠεῃε σο ἀἰάμοπίαν. Νταδαῖ εαμήάεπι 

απεοσργθιαίῖοπθπη Ψο]]α [οἨεαία οτας/αή ἸπΤα ος Π9ηδ- 
Ῥοββοπίρης Ἠμῃς Ίοσυπι ΠΠ γοβάνυπη [δορία, Δε {α- 
πο { {οἶππα οοπίειηρἰοτίς, Άομε {οἶαπῃ 1ο αἰϊεσαῖ Πε- 
γαἰάμ5., {αεῖς οοποίηπα {οτεῖ Ίδτα ας οοἶιωτοῃς οοπΏπεΠ- 
πα. 96ἆ ο] εδ ΕΠειοάοΒ ΊΠΕΠΒ. ο σάς ρεΠο- 

ἁυπῃ ρω πησίε, Πο Ὁς 4οσεαί {σάσπα 1άῑα ἀοιρΗ- 

πια» {ο ἸΠάΐσοε, υπάε ρε]15 Τ/4οσΗπα πρ ορε5» 
υὲ ροῦηεείπέ ταση ρἵαπάε ορυ» Γμ/αίρετε» ες φ]ᾷσπῃ Ίτα 
νε οἱ ᾳυοημε {ΠΗἱεοο]ηε, 14 πασθε[ατίο Πα πα Ἰοάχος 
{σπα ἀθριῖε, αΠοαπίπ. ρτο Ε]ίο ναρετατυτής» ο ππη 
ην{ρίαπα ο) ρεοΙΠΙαΓΜΠΙ 6οΡΙᾶ {ερεπες ριε]]ας. ος 

λε Αα ὔἲπι αὐ(οῖνεης Ἱπιεγροβίτ», ἃο Ῥαμ]ο ροξδζοεςα- ὁ τ : 
οπς Ίθρίπι οεοία τοροίε, Ῥτους Πειίε, ΝΙΗ ευρο 

Ῥοπί εβΕΊη Ώας Τ]ογα]α]πα {οἱευα, - 

892 35. Ἡ μὲν δ) περίοδος τοῦ σήματος εἰσὶ «διοί ἐξ, 
-αρὶ δύο πλέθρα" τὸ δὲ εὗρος.] Ώιιοιποβο Ίσα πιεΤὰ 1Π- 
ἵε]ήρατυς αὖ ψ]είς ἀοότίς,, αι τοσα σι] εαπῃ ΊΕΡΕΓΗΠΕ, 

ΠΟΠ ΔΦ{ΕΠΠΙΟΣ, Ὀάφιιο π.λέθρω π μὴ] Ειοῖυπεσά οιτειΗΗΠῃ, 
{εᾷ απ ]οπρΏπι απ Ίαμῃ απιρΙαπάυπα, Ῥτουϊ νεἰ 1η 

που να] 1 Ίδίο Ίβεοτο Ππηι ροβΏ: 9οὰ ποσμέ αι σαἰ- 
ου]μς 1οσῖ οἰτουπι(ορῃ ἱπεορίτ ροπί,αμοᾷ πα οἰχουίωτα 

(οτι Ποτοάοι Ίδητο ος 

ρειάπος, ῥρετ (14ΐα. πείαῖο Ρροβίε ΤΠ ϊβία ρατία {ρα πλ 

τοΗπα 1» ααοά Ρεί πλέύρα αὐῖ ἀεβεαί αυ {οἱεας π]εΠ- 
{ατ].. ες νίάεο εακίτητι» {4 περαες αΗαμΙὰ αχο]αἰςίε: 
Ίνααιε Ετ {πΠς πιε Ιποπμἱρ{ε» ἀοζτε Ιεέτος» εὲ οοη{είας, 
ῇ αιίά ἴπ ρτοπηρία Εδί 4τ ππε]ως, Ο1οά πια αἴήπαι, 
ΊΠίετεα Ίερετε {ο]ἵτας {απα: Ἡ μὲν δὴ περίοδος τοῦ σήµα- ᾿ 
ορ εἰσ) δάδιοι ἕξ' καὶ δύο πλέθρά τὸ μῇκοο τὸ δ᾽ εὗρος ἐσὶ 

ος Λ4. Απουησοι.] Έσι εἴΡο Ίπο Πάπας εἲ 1ρ6- 
πίαπι Ἠευτ. Διερααπί» αὐατῃ Αἰάάς εε ΟαπιεταΠμς 6- 
ἄοτοπι ὠπονικῆσαι, ἵπ αἲιο πἰπίς {5 εχοτουῖε ΡΟσίΗδ» 
4απιπαπς Ίος ρο[παπιήα  Ῥτεριαπαπα Γοσυίαης ΠΟ- 
τηίπατα,. Ίρ56 ἵαπιοῃ ας: εἶμς ῥτοῦαμς. σογτεέΏοΠειᾶ. 
αὐαπι οἰτανί, αἩς εκ {ε οΏετεῃς ὠποικῖδαι, αἩρά ρο- 
μα Ἱερίεαν ἵπ εοάίεε Μ5. αἴαμε Ἰάεο ε- 
ορ, ΟΕ ΝΗΗ Ολα ν | 
λα ς ο. Τὴν εὔρεσι.] Μ9. τὸν ἐξεύρεσί, αυοά 60Π1- 

ροήταπι σοπίπαο υ{α απτεσεςῃτ. Ῥαμ]ο αηίε ους εάαπῖ 
[ζα) ἄλλων ποσέων» ΠΟΠ  ΤαΠΤΙΠΑ οπηϊδίο ατΠσμ]ο τῶν, 
{σᾷ ουσ πιεδῖα νοκ ποπ ἹπετεβατΗΓ εαπάειη τατπήπαΠο- 
πεπῃ, αὔαπα ροβτεπια» Ἡς ραῖεγεῖ εε[ε (απαϊπίπαπι ἆλ- 
λέων, Εάαπι Ἡπ 9. ποῃ Ἰηνεπί ροίπάπ σ, {εᾷ 
Ώπυπι Ίπ νοο πεσᾶν, εοἀεπί 141, αἱ εδ 1Π ὅσσον 
εἲ ὅσου. ν τ 
4ο, 44. Ὑπὸ Πέρσήσι δεδούλωντο] Ν15. ἐδέδούλωντο, 

ο λος 40, Ἑωύτὸ Μήδοισι.] ἨΗαῦες που Ίοσο ππιπι {ρ8- 
οἴπιει οπῇϊ ατεεμ ρταροβνί ἵπ τεγήο οα{α ρἱυτα- 
Η» Παιά ἁμρίο αν ποπ. {πτο]Πσεῦαπε Ιεη]τα- 

έεπι ριοσεάεητέπι. Ίναπι εἶα- 
τὰ αἳ ρτοτ/ς (πανίτει Μεάϊοεις 5. Τωῦτὸ τοῖσι Μή- 
δοισι. δε εἲ {π ρίοκῖπιε απτεσεΔεπΏθας φὰ ἄλλα. οι 
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τῶλλα. | ο μὃ, 
41ο 1. ᾽Ανὴρ ἐν τοῖσι Μήδοισι ἐγένετο. Ώεπε σοπΏαε 

Ίπος Ἰσᾳμηξῖο. μὲ ο 65. ἁρησηρίων ο περ σορτς ἐν Ἕλ- 
Άήσι κοὺ τοῦ ἐν Λιβύη. νε Ρίεπα παπα εβιάῖε απλα 1π 

εαρίτα 92. ΑΠΑπΙΕΠ ρατῆσι]α ἐν ποη αἀπτιτατ Ίαπὶ 
40 ορΏπιο 5, απ ἑππευπα ΏαΡεξ᾽ Ανὺρ τοῖσι Μήδ. Οποᾶ 
-πος ἵρεμπι ἵππρτορο πιοπεῖΏ. Ίπιπιο αι ρος(απί τοπί- 
Ῥεατε 1Η, ἀερτεμεπάεῃς αὖ Ίος Πα ΕΙπιαΟ111 π]ο- 
πυππεπίο {ς Ἠετοάστμα ἁατὶ αβἴμίοτεια 115. αὖά αἆ 
Φιερ]απιπι ΤΠ. νοςς "Αβαι, ἴαπε εἴαπι εχ ΝΙ5. Ῥτοςι]- 
χείαπι, ο Πἀείαβιοπε Ὀιοάοτί ΡομἩ, ιταῬοπίδ»Ίαπι- 
Ῥ]{ο]ί οοπβτπιανεταπη Ὦ αὐίοις {οεῖαπι {6 Ἱππρῖς πμης 
Φορ]οσ]ες Οεάΐρο Ἴψτ, 910. Τὸν "Αβαισι ναό. Ίπι- 
ΊπΟ οἳ {παρππσπίύπι ποδί]ο οκ Ἑαιπεβαπα οοἶμπιπα θᾷ]- 
τη αἲ ΟΙ, θροπίο ἵπ ΝΠ{σε]ἱαπεῖς ρᾳρ. 49.» πὈί Ἰπῖος 
Ἠετου]ὶς θεία τείειτΗΓ ΚΑΙ ΠΟΛΙΝ ΤΗΝ ΣΙΒΑΙΣ Οἵ- 
ΚΙΖΕΙ, αποά Όοπις Πε νὶ Ιπτετργείατασ" οί 41ΡΕΙ ωί» 
δαΐς ῥᾳήσυ. Αἲ Σίβαι ἀῑεμπτάτ ρορα]ᾶς ΙπάΙ» Ἡι 

4ο ΡορΏ]ο πχθεπι οοπάἰαῑε, υδὶ Ιπιε]Ηρίτας Ῥατάευ]α 
ὃν, ους νυ][ε ἀαϊνες Ἠϊς Πσπίβσατα 1 εοτήπα βταξίαπα ος 
εοπιπιοᾷπα αὓ Ηείειμ]ε 1 ΕΠ. ον των, 
αι, 6. Κα) μᾶλλόν τε καὶ.) Ἰνπία οορυ]αΠνα τερείί- 

ἄο. πθς πεοδρίατία. 1ππιὸ οχἰρ]ε ή, Ιζοἳ μᾶλλον τι 
κο). 1ὰ ρτοια5 Ἠετοάοϊεια, Ὁς ρατηῖ: 18, 4ο. ἵαπι 
αὐοά ῥρΓΦ6ξςβΕ ἐν γή ἑωῦτοῦ, ἀεὈυϊ ππαίητε, {δομπάαπᾳ 
νοσοσπιΙη τῇ, ῖ Ίαια ἵπ οτα βίαρηαπα5» οί αά{επάτυτ 
Μ5, Πασις,  1ρδα ος τεηυΙΠε,  Ἑαάεπη Ίδια πιεπιστα- 
πα ΏΙΟΧ α1ἱτε Ἱεσῖῖ Φ84Π1 µνώμενος, ΠΟΠ φεώμενος, πες 
ὀθοίτέωνν κ Εφόσων τμ μη νω 
419 16. ἩΠρὸς τῶν πολιτέων.] Ἐπαρῖε Ι6ΙΙΗΣ Ίος {ρε- 

οἴπιοῃ ἀῑΙροπιίαπι πι. Ῥοτά, αἱ οπ]ηίᾳ Ίοσα 6ΠΙΠΊΕ- 
τας, αὈί πΠεΠΠο ΠΕ πολιητέων. Ἠολιτέων ΟΙΠΠΙΠΟ ον] 
{σἱα1:, πα απν οὐ] πα]Η θπε 1 Ἠετοάοῖοι Ἐπιήάεπα 
πος ἴρδα πιθπη]πί 1ο ἵπ Ίοςο «ος οοπ/ρῖεί» η πιῃϊ 
Ἱπηασίπατ, {4 Ηετοάοῖας 15 βΙεε νοςαδυ]ο οὔχο Ἱ- 
τεταταπα» Ῥτουίς επι {ορβίδίΕ ωμητέω. ο 

41. 46. Ποιέουσι δὴ ταῦτος)|. 15. ποιεῦσε, Τα]ῖα ρει- 
{προ ἵπ απιεσεἀεπᾶδρις ΠαὈιΗπ]Η5. κ 

40, 8. Ἐνεσῶτα.] Ἐεᾶε εοᾶεχ ΜΡ. Ἐνέσεῶτα, εν 
αἴἴαπι οχ]ήρεῖ ᾽Αγβάτωνς. | οφ 
«1014. Οὕτω τὸ τεῖχος. ] ΝΤΡ. {αανΙσμπιο ρτοσξάξΠάΣ 
Παότα» οὕτω τοῦτο τὸ τεῖχος. ο αμα: 
4, 11. Τὸ μέν κου τι] Ὥσς οξε {διῖες» απ ἵπ Πΐ5 

νοσαδυ]ῖς ρ]ασυήτ Ἠειοᾶοτο, πε σαρ.ότ. Αἴτηές σφι 
προηδέατό κοὺ τι 00 13. Καὶ εἴ κου τι ὀᾳ0ὸν ἦν. ἵς Ίτλαυε 
ματς {οτίσπι ριοῦαι ὀρίπιις οκ 19Η ΕΟ4ΕΧ2 ΠΟΠ τὸ 
μὲν τι κου. αρ αρποοον ος  αενίςη.. 
49 19. Ἰζύκλων ἐόντων τῶν συνωστόντών ἑπτὰ.] Ὑ]άεο 

οη μα άοπι αὖ Ἱπτεσρτοθρες ΠΠΗΣΟΡ Ἠ05» Πλ Ἠπιιμα αἰ- 
τότί νο] οοπβῃος ἀῑσῖ» Ώμης Ίδτος απηθίτης ἀῑσὶ οοπ- 
ὤσμον» απυσι Αὐππῖϊ, Ῥοτάῖς Ἠυπο Ίσουπα ἠππιαοης {στ]- 
ματ, εὐηζαηδ οἳ/22 εὐπΗ6 ΜΗ10 ἔε.. Τά {16 8η νο- 
τήπη ᾖτ, ετ αμοιιοάο πηυτ Π] {εί εοπΏηβετε ροίμεῄης, 

πος Ίρκα σοπήίσεις εἴ Ἰπιε]ήρετε» πες εκ γετοῖς Ἠειο- 

ἀοή ἐο]ήΐσοτε 4µσο. Ὁπίης πιοάο Ἠηίης ]οοί νεινα τα]ε 
απίά νἰάοπεως Ίηπμοτα» 1εά αμἱ Ἴαιιά ἁποίο γγήο[ας 
ὄκι,  ΈπΙ μία οἳ συνάπἔοντες κύκλοι α]15 ΓοΥτας(6 αμέχο” 
πας {π ποδια πευττυπι ἁ{ητρατί Ροτμήσ(ᾳ ν]άραπτς» 
ατ ποβοί αὐέχοτ εα εοπθσυέᾶοπε ποὮ υάτως, πίά νο 
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ο. 4ΔΛΟ6ΟΒΙΟσΚΟΝΟΝΙΙΝΟΤΑ 
1αει] Ὥπιο ἴπαπετα οππἆσπι ημάΙταζεπα» οα υὔτης 4 τᾳςδ. Δτ βσα]ίρος {π Απήπιπάνονιοπίθις ρα. 89, Ρἱ0ἵ5 ὁ. Μελλώτων δὲ αὐτῶν συνώπτει: οί Ίάεπι πι. Ίις (οτίθίε Ἱποθηάϊς[ο, οκ Όοπο [μανίτος ΝΙ. Φοίνικές ο ο. ποῖατ. εβίε ἔλλειψιν «ἨΟΙΙΊΠΙ8 τὰς χεῖρας. 9εὰ εἶσι οἳ Ἱδρυσώμενοι ἐκ ταύτης τῆς Συρίηο ἑόντες, ΏΘῃ ὄντερ ΓΑΗ5 εδε οἸατίσβπ]α εορῖταπεῖ ποῃΏ οδ[ο Ίαπό οὐςΠοποίη υξ 3» 40. Ἐῇσὶ ἀλλήλοίσι διάφοροι. ἐόντερ.  Βτ ἀείπάς νο” ΕΠΑΤΙΑΠΟΙ, ὖο ουσ{ι ας ἀιιότι ῬοΠα βπι Ἠὶ εἰτομ], σέεν ριό γη]ραῖο. νοσεῖν. | νο εξ υπηπι {6 οοπΠηραπέπος πε, οσα ταπεητη να]ῖε σοἱ: 44 19. Ἐγέσκηψε ὃ θεὸς θήλειων νοῦδον.] [οιαπι εοἩ:. Ἠροτε ππιοτΗπ], ος η] αἨῑιά, Τ/αιόαἩκβιια ΕΙΡΟ οδὲ {ραέτις Πίο Ίοσιι απ ταα βιοτῖε, αρρατεῖ ἐκ Ρί05 Ἀμόϊοπίτας Μ5. Μεβϊοεϊ, ππάο ρισ]ατο το[ῆειο Ιξύ- Ὦγ{{ 1οηρ]π! περὶ ὕψους «αρ. 58. δἱ 4ε ρο[τεπια ΡΗΙ. Σλων ἔόντων τῶν συναπάντων ἑπτα. Ι0λ οἳ {πιθηῖα οςε. τό Ῥιησίπιμπι (Πάανογάπε ἀοόξί΄ οάίτογοῦ » Ἡξ, θήλειαν ροηεζηεβπια ες νοχ Ἠειοάοισα, Φὶς οπρ. 194. Ίρχε νοῦσον Ρτοᾷιισσίεπε, ετίαπι αἀνοτίεπτος, αὐοὰ {2ΗΠΑΠ5 τὸ ἔύνεα Φλλήλών, συναπάντων μὲν Μῇδοι οαρ. 178. οὗ- οἳ ΠΙπΗΗΠΙ είθήεπς πιοπιοτῖ ΏἱοηγΠΗ5 {οΠρδεΠε ει τοι φάδιοι της περιόδου τῇ πόλιος /γονται συνάπωντες ὀγ- βαλε Ῥτο ΝΕΤΡΟ ἐνέσκηψε, αιιοᾷ 11ρε ἱπ 1ΠΟΙΡΟ5 8 τὸ δώκοντα καὶ τετρακόσιο; 9, 30. Αἰγύπτῳ τή συνωπάση. (οἱ αφ Πίροτιγ. [ᾷ τεΗποητ, φμθά ΒΡΙΟΗΥΠΗΣ ΠΟ Αρ. 119, Ὁ χῶρος οὗτος ὁ συνάπως. Θµᾳ οοἱσο- ἁπδίτοι οἴττο ἡ θεὸς, αμοά Ώοῃ εχίταϊ ἵπ Μ5. {04 ρου τε [ᾳ5 Πῆς, τπγΟ μ]α Βοτίης νὶκ οκ ὑπο Ἴοσο αξ Πο- ἀΧί, Ῥίαπε ὁ θεός. 1 ἆὐπι, Ῥοττας αὐίάΕΠΙ 1η ασίο ας αμ νο]ηῖς ργοάµσσγεΣ τα μία επιοπά αεί ἆ4ο- Ἠίπε σο]ἱερῖε εχεπηρ]α» αδί απ Ῥτοπήβοίος Ίο εἳ Ηετοάοτας ζο 107. μμ οἁἴτμχ σοῦ σύμπαντος [Θεὺς ἡ Ίο. ο Ῥοδτ, ἳ σΟΊηπΗ. το 6εὰ αὐἰοά Ίοηρε Ἡ9- πρὄτενματορν “παπι Ἠφμίάὲ οχβει ἵπ ΜΙΘ, συγάπαν- «ποπήις] ο[ομαῖε Ῥουτο Πο ἀθο]ηανίεία Ηενούοξπι πα τῆς θεοῦ, τῇ θεῷ, τὴν θεὸν, αθἀάν ΙοεοχΗΠΙ εεραρΙ ο { «19 σον. Μήτε ἐσιέναι παρ βασιλέα µδένα συνχω- 1Α Πηπηστίς, εθὶ πιο ποτατί ἀεῦεῖ, 14 ὐοά οι ο ν ᾿ Ἴ : νο - να. «ώς. ιο ΑΝΙΙ υΓ ρέεψ.] Ψειοιπι Ρο Τοπ] Τη ΠΟὮ ΠΡΡΑΙΕΞΊΠ ερτερίο Μ5. ΤΗ ΠΙπΙετο 8. τό., 1 ἱποάστε ἵπ 1 πα αφ ἐτ ρυῖο ἀεθετο αὐοία, Ττῇ οπίπι σοπιπηοάα αἴαυα Ίπ- 4ς Ίήποπε Αιρνα, ος ἴαπι ὁ εὸς οοου ίσο» 4Η8Π ψ [οιρχείαῆοπο αάῑπνατί Ῥοξβτ Ώπῃοῃ Ποῦ πιαρίς 616- θεό, ΒΟςΗΠΟΙΙΠΗ τῆς θερῦ εντ Ίος Ίσοο» δί οπηκᾶε. ο επ ης ες Ἠειοάοτιι Εη]ς οσο ΔΡΡΟΓΗΙΦ{Ε; ααπι 6, ΠΙΟΓΑΟ ὁ θεὸρ. Κε]ίαια εοπνεπαΠῖ εἶ5 Ρτοροβῖο, ἡν ῶδ' “Απεῖπε μέν σφι πέµψας. ὅπλο ἁρήϊω μὴ ἐκτῆσθαι, ας αΗππα ραΐσας Πηρι]ατο αἡημίά ἴπ ποίξο Ἴορο ο, «θε αν. Ἱζωε τον ἱρέω ἀπέκτεινε ὠπαγορεύοντα μὴ κωέεν Ιδίῃ ὁ θεὸς ΏοΠ ορίποι τονοςαπάα εδίε 34 ὕαης Ψη: ̓ ζ ν τα ποὺ ο ρε Ἑησμον κωτασήσοι μηδέν ἐσίεναι, Τθπι. {5ᾷ ρτοιῖ (τας {οἱεπί οχρήπιατό ΡΟΡΟ. η . τα μα τν ας το ντΗ γε] ὧπειπεῖν µηδένω ἐσιένοι. Πρηε, Πευξ 1Η ἀῑσιπι τὸ θεῖον, ητ βρπήλοος ο λγφλο ποσο, ο ο εΕεν εοπ{ΙΠΕ 1η νείαπάο., ετ Ρεμς ανν, ο 18. ών τς τν η 

τα ος. .- {σωθείή τό Ἠνικῷ τὸ Περσικὸν, . ωηίήε ᾖε- ζδο τι ὦ4- Περὶ ἑωῦτὸν ποιέονται. ] Οᾳ Ἠϊο αἆ πιανρὶ-  π]]ς ον ποπηίηατις {με Ἐεδίηςν μή ης ον μας ΙΠ εζΙΠοπίδιις αὐ τερῃαπο ρτοσυγητίς δε αι. ον ΟΟΠΙΡΟ- 
Εν ο ορ ας ν δι οι. «44 45. Ἕκασα ἐκμοθὼν,] ΜΡ. μαδὼν. ολαι δέν ὖ ἡ 2 ω ος λα 
ἀσδεκπε, ᾿Ταηιαηι Ἐν μις ιο εἴιοπε Ἠαθετί το τα  τητῆμ ζ4Ρ. 194. Τσε πο Ὃ πι 

μας / 

/ .” ο’ / 9 « / . : πῬ αμάν ο ς αν δι ἔμνυνε τῶνδε εἶνεκεν, πάντα ἐκμεμαθηκέναι, ἴππιοι πἰπαῖς Πορε 1Π1 να ο εἩ ὀρωντες" ετ τε] αμα τους οχ]ήυι]: οἳ ἀαίπ- ὃς αὔυτ ΕπηρΗοί νουδο, αάπι ακὰῖ Ἡ  πμανί ο ομᾷ πα ος ΠΟΠ Φρυλοτέρης, Ιά φἼοημο Ἠσιοάο- πι ἀθβοχὶαίο πά οοπιροβτµπῃ., ἵπ ΠρεποΏ ή τὰς {υπ θείο ρτοδαξ, ἆππῃ «αρ. δό. αἷξ, Δεησάµενο οκ οριῖπιο Ά[ς, {54 ασ. Ιονία (μΠῖ. -ομ νοευία. 
Ὠοπάε Μὸ. 

πάντα τὸν ἑωῦτοῦ ἔλβον ἀποφλωυρίσειέ οἱ. 96Δ τοι ραρί- 49. 6. Ἐδόκε οἳ.] ΝΙ5. ἐδύκεε δέ οἳ Εμάς μες οάοτο ἠηήροΙκο λος νοσαθη]ο, ης Πεοβο[ασίηπ] Ὃ αι Ἡ. Ίοσο παπαίπ, ος φιέτοβα 
Βιήοῖς Ἠ]α τοροηί, (ο πμ ος ἀθῦοληι οἴταηί. ἐπίσοκα, Εποὰ πονῖε Ποπιο, Πόῃ ἐπίτεκὰ» 4Ο ρημή- ορεπη οοὔἷσίς ες εα πι ρίαπι οροτίεί απρίήπι ἀαπιὶςίαπι η ΡΙΊΠΙο α{ ἐπίτεξ, αὐθ νο | εν ὰς ος Πο αδία αἀ1εέίνα τοῖ]ε], υπάς πες ΤΟΥ 6, Τ1., ποΤΙΠΙ ΟΊΗΠ6ς, 96ά ΠαὈιυῖε ΗΕΙ π. τών να 19Ο. ΩΗΗπη Ἱεραητις Ίδεα, αΠηΗά, ο Π{ΘΓΑΙΠ ο ἵπ τηυ]άς ρισ{οτΕ». οσα κά ας μμ. ου ες Φλαῦρον». 101 οοπίσασία νϊ- οπαπάο, Ἀοπῃς ῃς γυ]σο οτεάΙτα εί "ψις ποι οἱ δη ο μα, Βὶ Φαῦλον, αιιοᾷ -αἳ τοσερὶ {οσἱγ9. μόθεν αὉ χαμαί, υἳ 4, 171. ῥοά πο 1416 νεταπα αρίο ΕΠΙΕΠΙΙΩΠΙ Ίπ 118, ος απ ατα. Ώλη]α ρατόρίπης, ος κά 1] ρηαηῖϊς Ρο[αῖξ τεπατῖος ἴΠ πιαιρίηα,, Αμ; ερ" Ἡτπιαίας . Αθ ταν ο) ἐκ νάρ. οἱ ] Ρυμάα εεί Μος 1900 ΟΡ. η ΤΠΑΙΟΤΕ 1Η]ςτο ᾗη «οπίοχεα, Ραϊέῖ εχ 60» αιιοά {Μα Ππι τοξο Μ5. ού νι ἁσπο[σαι ναι Ρὰ. οᾷοῦ, ὅν οπιηία» Π 4ς Μεβϊς, αμξ ΕΟΓΙΙΠΙ τοαῖοιις ουηέῇῖ5 6η ης. τή δι» ἀεῦοι οξ[ο νοχ ἰογήα, Ἠπε Ίες Ἡ αθάον ὁ - ο ντο ο  λο «6671. τε 106ΕΠ1 εί εἰς ταρπ]ηίς . Ἐν δέ «χβόνῳ ἑλάσσονι ------- τίκτει. ΕΙ ω. ΠΟΝ 
ΤΘΊῃ 

« .. δει : ΤΙΝΤΕΙ, αλ. πε». 
τι ες οσο ΤΑΠΙΗΠΙ πογΙτρῖδιη Ίο το[ρίαῖμηε, ιο λε. Σμιη ΙΠίερτα {οπριυσο» Αντι κα. 

ω 5 ες ε . ’ κά ' νν «98. Αλλ΄ ἑτερρῖονι] ΊΝε[οἰο 1 ΗΠῃ {ρηιε]]ρίνο- 5. οσον» η νιάετασ νο]υ]ς(ο να]]η, αη Παρεκηϊ ρτο το 11ο πα πονο. θεὰ Ἡαιπιομπους ποῃ ὃσε πια]]νν Ἡλς αὐοά Ἱερίτης Ίπ Ἠ]εάῖσςο Μὰ 1 ο 

. ; :Τής ΒΗέἳ Μο 

19. Μηδαμῆ παραχρήση»] ΜΙΤΗΗ οὔ μα μῇ .. οάοξυπα ἵῃ. ο... να μοά. αν 
σι ο α δν ΩΗΗΠΙ νειΗης µέτοφα Πε μ/Ἕμῶξ «ἡμῶ1. 9ε- το]Πῃ, ".2λλ. ἕτεροῖο. 88ης Ίος εχίτατ ἵπ ορᾶπιο Ἠβγο, η ὸ Μμ 11 -, ἀεπποπσα 

νεα μὲν Μ/λων ἐς] χὠΧ. ] ρω μως, μ Ἴπάς εχ Πΐ5 νουδ]ς ἐξ ῥσέρης σεωῦτῷ περι ττριοάοΏι αλ ιο οιά κ Μήδων ἐς τόδε.] ἣοι ροΐσταε Ο]. νο]πῖ Έπι. Ῥοσευς Ἱῃ Ἱ,ολίοο {ς ἀἴοειο Ποστ ο ο ο στ το το . ς “ΩΘΤΠΕΩ επ ΠςΙμπ], Ἡ.  Ρρίᾳ Ἰηάσσς ος ἀεοεῖλὲ ἔρ μοι 10ἵ- 918, ΟΠ Η1ή ΠΟΠ ΠΙβ οχ οάἱήσηίμηις ο } Ρα Π]αεσσεηίετ, α παπι Ηειοάοίυς ο-ος οεἰμρεῖ 10 9 κ ε(Ιίοπίοιις Ίτα τοροίργα:: ο πὰ .. σας Ἠ]οτοπᾶῦ» εἳ 1 ορς- Ί]ε ἴμης Ιπάο]επι {ιην]ερής σι ἡ μμ μς ἐφῦτῷ, Ῥχους {οηήρευπη οκίαε ΕΙοτοπ» Ελόνη αὖ. με εγοᾷοῖοα τείρεχἰς, 9ο Ἡν [γο.. ΡΓαΕΓΕΒ τόν "μοά {εααῖ- 7 ο ᾿ ς τμς 46 {5 1 ο, ΡιΦίεῖεα το ᾿Ωιιοᾶ {Εᾷ 
Ἐν ας ν]οάΊοεο Τόνεω μὲν δὺ Μήδων ἐς) «μα νοσι]α ἐν αμοὰ ος ρα νεα, νπο[ων οσό οἶας απο μμ Ὅ ἆ πιοτε Ῥετρείμο επδάσπι Ύοςςς» | μα Φέρε δὲ ἐς ἑωῦτοῦ, πια μἷά πάσα 1060 νο ' } ορ. να τε -περαιτ Αα ππῃ. Ῥοταις, εχ 1ος ΤΟ σεκυτόν». ος ο ῤίος ναί ὁ ο στων η. [Ῥωῦτές οι Ῥια οοπι. μυ ος εαν Πιήης επι ο] 

ἳ ο Σ πο 1 ΟΡΏΠΙΟ ΜΡ. δύο καὶ εἴ- Γη Ἱρεὶ Ὅ πα σοπίαῦὶ τορῖ {ή ποσι. ον ΡδΙΗ9 5ο. 18.] Ὀπάε επ. -ο ΠΟΠ ϱ0 : ο ν ν ἱ : : ν ΄ 5 ὰ ΐ ποῖαϊ : η] ψ 
ι» οῦ. 3) ο εμ αοπῖς Ἰπνεπί Ποπ] ὁ Ίπιπιο 1, ς ὰε 60 Ιοᾳ 81” | μυών μοι σος ονἒ. Ἡ ἠμκέρᾳ ἐγένετο ὅτοι] ενα. «οηπιμ {θὰ τρητηπι { ΤΕΤΠΗΣ αι ροεΠυ 

ου]ης οαρῖτα Ῥτοτίις «ἅῑ, ΕΛΙΟΠΗ 6Γ ΝΕΤΩΠΙ ϱήάοπι, {οᾷ ἴητο οι]ά ἆς {5 αμξ 4ο Ρτορσῖα ΕΙΔΣ Ὁ ος οῇ σἶτο καὶ 
ΤΙΘΓΙ ΟἩτοποἱοσοτιπαι ον ἄοτατα ας {οσργηὶ Νο]ιηΏὲ πι-  σαρ. 91. ἆς Ἐμτα(γρι]ο. "Ὅσου ᾗν ὃν τῷ εις ποσα δις να Ῥίασεε ἶαπα απο- ἑωῦτου καὶ Ἰδιωτικός. Ἐν Ῥτουε ΤΠΟΧ, Οραπιο νς το ἵ 

μα ν ν . ας ο β ας, ος κος ον Πατ ΑΟΊΊΠ μν ον μα αρ κ: κά τς Η 
ὴ ' πο τσ Ά « σ ὅτου }υΨ. ; ο ΗΡΙ ατίρω, Ἱᾷ Φἴούμς τε ρορίιν Ἡοιοάρα” πα σζσν»-. Ἰαο Ῥαστο Ἱερις μπω] 8: ὃ ο ο να : | ο, ὉἩτ πηυ]εΊς νῃ. » : Ί Ἠαπς ποῦ Ὅ ορ, {8 τ1 πατυΤ νοσῖρις Ἠα5 ης ἤνετας νεῖ Ροῖ]ης αγτ]οιι- ιο α. τη πάίομΗν ο) 

Ίππῃ Ἠμπο ργῶβσας, η τοπάλαι, τοάνέκαθεν, τοενθεῦτεν, ο οκ ο. ριθρονήσειτέ» ο εις αἳ 
Σ2λρ/ΓΟΥ» τομέχρι, τοπβὶν, τοπβότερω» τοδεύτερον 7, δι 5, όν θα ἴνως ἀὐτ]κα ὃς Μαιος τοίατῖ τοπρόσῳ, 4ΗΟΓΙΠΗ πηπ]τα πιοηίέταϊ 1οκίσοη «πι, ρουμ. Αα κ τν ο ον, αἰῖουια οπήῄε. μι τα, «4 Ποτοάοι οοπ{ιετιάίποπα οοποΙπΏ ; ρου” 

΄ ἐερῷ» Ὠπι 'ΠΩΠΙ 2 ἶ . Η106Υ ΟΡ 19 εραι τόνε κόλ ; ον. ο . ον δν, Οσδιτε ᾽ μμ. 
Τοπαλαιὸν, εἴ ΗΌτο 9. 6πρ. 143. Θ4τΠΙ ἐνέμετο πρό-- δες ο μι ἅς εδί Ραδυ]α {σάς τικ - σω αυ ἀμδίε νε] Ρίο ἔνεμε τοπρόσω γε] Ρίο. ἐνέμε- ΤΘΤΙΙΠΗ αοτίτες 1η ας νἱοϊῃ]α τας{ατί {ιητ1Ώ ΟΠΕΙΕΣ 
τὸ Ἱοπρόσῳ ΟΜύπ] {ΟΓΠΙΑΠ1 ΠιοᾷΊηπι ἵπ ος ΝΕΙΡΟ:ς0. να νο] ππιέρπἆο εἴάδ δρ: ας 4ο Ἠ λος : τὰ ο 1ο Ῥιαιετ {9 Ἱππήττοῃὰο νε] Ίατο Ὁ 2”. αμα Ιετοβοῖημς, Ὠεϊπάς οἶαπι, Μ5. ᾿ἸΑσκά- ας ομηπία τεραταν] αά νετυβεβπιυπι εκερ ή η ς λῶνι πόλι, ΏΟῃ τό ος μὴ, ος : «πως 
ος ον ο πολει, ΟΕτίο παπι Ηετοάοῖεα π Ῥασος {η Ιππής οοΠίθάτης οι». ια μαὸ αο: 
44 19. Ἐσύλησων τὸ {ρὸ ολο ᾿ 46, 18. Αιωτέτανμὰι ἐγὼ. 1. ἱπο]ενι ο {3 ὃς πθλήσρν τὸ ἱρὸν.]. Ηαᾶεπι ἱρίωιτ Ἠετοάο- 1 οχὶοὶ ΟΙ. ἁλτοῖ]. Ῥοτα ο Ενυπα, 9υοὰ οπ1 τΗΤΑ 



ΕΤ ΟΒΕΕΠΝΥΛΤΙΟΝΕςΙΝ ΠΕΚΟΡΟΤΙ τ{, Ἱ. 
! . 

τις οπ]ρα1η. ταῖ]οί ἀεδραξ, αἱ Ίσα ρα νετρα Ἰμαίπε 

εχρίίσατ ο ἵπρετο. Ἰποήπι περασὶ ποπυῖτ νεΓρΗπι 
διατάττεσθωι τηβρίς οοπνοαπίτε ΡΙαΠ 5» ναι ἨΠ2 ες 

7ο 178. οἱ μὲν δὶ Ἕλληνες κατὰ τάρος ἐβοήθεον δια- 

τᾶχθέωτες. 8, 94. Τὰς δὲ πόλις αὐτῶν ὤνδρες Μακεδόνες 

διώτετογμένοι ἐσωζον.. ΔάῑνΙ αἩοαιε εχεπιρ]α Παῦοῖ 
Ῥογιις. Ἠϊπε αρρατεῖ, ααπι [ωάε εοιταρεΠηί πυπο 

Ίοειπι» ἵπ 4μο {οήρθετατ Ηειοάοίης Τέσαγμαι ἐγὼ, 
Ῥτους Ἱερῖεατ 1π υπ1σα 1δία πιοΙΌταπα ΕΙοΓΕΠΠΠΗ. 

-.46, οἳ, ΄Άρπάγος μετεπέμφατο.] Φιο]άα εἳ «ξΟΣ 
Ἱτστα]ο οἷμς αιοά ριΦοεδίτ» 181 { ε8 το]ατατί ροῦερῖ» 

βουτ ἵαητα Ἱεροπείπι σορία Ἰπβοεία ἴοἰείαν1ῖ» εοτῖς 

ππη]εο οροτευπίας δε, αμοά Ηετοάοίια» {οπρ»ῖξε» εἴ 

οχ]ήροτυς ἵπ ορΏπιο Μί5. µεταπέμψαιτο. Ετ ΠΙΟΣ 146Π] 

Ἠαῦεε. ἐς δεσπότας τοὺς ἡμετέρους» ΏΟΠ Ρίουί 1ῃ εάἰ- 

Ποπίρης Ἱερίτησο δεσπότεας ἡμετ. 4159 ΙεζΙ1Ο Όηάς ΕΧ- 

οτία Πε, Ίσποτο» οαπσπι εὔαπι «αρ. 119. εάκηϊ, Αδι- 

πέων τοὺς δεσπότεκε, ἨὈὶ οοπ(πίετ 9. τεπες δὲ- 

σπότας, Ρτουξ ορ. 190. Ηπιλίτος 1αϊη εάἰἀετηηξ» Ἀόν 

Φενέσθαὶ δεσπότας, αὐοά εοπβιπηαξ ἄμοφιιε οοᾷεα ΊΝΙε- 

ἰσοις. Οᾳιοτήπι αὖοά ρισέεᾶ(ξ τὸ μήτε Ἰδεῖν ὄφελον» 
Ῥοψιις ρτο(οηδίε απαβ ροξΏίσυπ Ροῦς αμαΤῃ. οἶυα 

οταίοπίς γοίρηπι. θεά ποϊανίε Ίμπο Ίοουα 1Ποπ1α5 

Ἠιαρ]/ΊοΥ. ᾽Απαρεμϕάτῳ δὲ (ἔφελον συντάσσεται) ὅτε ντ 

τοῦ εἴύε ἔμελλον τίθεται. Ἡρόδοτος ἐν τῇ πρὠτῃ τὰ ἴδεῖν 

ὄφελον. 5ἱ6 6ἵ6ο εἴΙαΙ 30 65. Ἐἶδον ὄψιν ἐν τῷ ὑπγῳ» 

τὴν μήδαμᾶ ὄφελον ἰδεῖν, 3ἷτ 6ἈπιδγΙε5, Οτοτυηι μὶς 

Ίρο Τμοιηας 66. υπάε Ίῃ ΡΙΓ4ΠοΠε {ια ΤαΠρεΓπ]αΠ- 

Ώμς ϱὰ τ» 117. ποϊανίε Ἐθαφάμην, αποά πείαο ους 

Ί]]ο νὶτ Ιπβρηαίς πος πα]ηεξ 9615 Ῥρτο/στίδεε Ἡτ ρίαπε 

{αρροβήσίώπα»: αμα. {ανοταή τος Ῥτοάμοστε ». Πα 

ἔοχτο αᾖἰσηϊ ποπ. ἀϊ[ρῃιοσαϊ Ἱδία Ιεάίο.. Ἐδί επί σεῖ- 

το αἰϊοπήσβπαίπη αὖ Ἠετοάοίο» αἱ ΠΟΠ ΗΕΙΕΗΣ 1510 π10- 

- ἀἱο, {εὰ οἳ 0. 9. 63Ρ. 65. ἀῑε]ί ἔθωψώ µην» εἴ 6: 8ο. 

δ91ᾷε Ἠμίαο τὸν κεφαλὴν ἐνετείλωτο θάψαι» οἳ 7. 117. 

Βέρδεα συμφορὴν ποιἠσώµενον 46 ἄλην ἐξενεῖκαι τε αὐτὸν 

- τὸν τοαῦτω ἐπιέμ.] Μ5. τὸν ταῦτα ἐπιέμ. 

Όδτιό ἀό οπἀσπι πε τε ἀῑεΙῖ «αρ. 115. Ίαι αὐτίκα 

ἐποίεε ταῦτα. ΝΙΟΧ εΙερ» αιος ΦτερΗαηΗς 1Π ΠΠΑΙΡΙΠΕ 

ρυ]σανΊε» 8 ηΗ{ αρραΓΗΕ 1Π ΝΕΓΕΙΤΙΠΙΟ εσά]σε ΠΟΠ 

ἔνθεν νενεὴν, {εὰ ἔνθεν εν» αρετιξβτηα ΙαεηΏς σα]α- 

πα Παμάθ, Ὃ 
Δό: 45. Κοὶ δὴ κατ’ ὁδὸν πυνήάνομοα.] Ἠὶς νετο Ιοη- 

σο αἰἰτοῦ Μ9. Ισ) πρὸ κατεδὴ πατοδὸν. Φυοά απήα 

ψἱάδατατ ΠΙΘΙΗΙΠ πιρίς σοπ[α1ο» ΗΤεαΤΟΠΙ ΓΤΠΗ {6- 

γΐς, οΗϊ οοπ{ι/{ε ἀῑνηα» πιοπβταραῖ αρετίαπῃ ΝΔΗΙ αἆ 

Ἠοιοδοι! παπΙΠ1» αὔαπα {Π4ε {ας νετε αο ρεπῖτε εὔἡ- 

οσπίας αρία πα {οπϊοπίίαΙη Πο αὐ[ο]ν]δίε» Καὶ πρὸ- 

χο τε δ) κατ᾽ ὁδὸν πυνθάνοµαι., Ίος αδῖ» εἰ οἱ {η υἱᾷ 

{1010 ὅτο. {εἰΠεετ, Απιη]αία τε εκ αάϊδης ΕΗατραρί 
Ξομτες(ας {ή ρεπβο ει ουσίο[ο οὐ ἔτι ΙΠοΡΙΠΑΙΗ οῦς 

" ροᾶυπι πασά ϱεοβιοίο ες {οἱοἵτοτ ας οοπηΓζ» Ῥ αηΘ 

τε βομ {οἱεί, Έκεπιρία ΥοςΙ5 ΟΠΙΠΙΠΟ το τμεπᾶ τε πρό- 

κα εχ. Ἠετοάβοῖο Ρταῦεῖ Τ,εχίσοα Επ]. Ῥοτα. 

συ ο 8ἰιουης Ίαπι πονυπι Ίος αάάΙ Ροτοο » ἰτᾷ 

Ὅ σηοά 1ῑ]α οπηΠΐ. {εἶ85 εἴἴαΠι υ(σρα αὓ ος ποβτο 

ὃν π9ᾖ., Καὶ πρόκα τε ΦρΙκης αὐτὸν ὑπελθούσης: Ἠῖ ταπῖο 

πιαβῖ5 ΠΡΙ οοη{εῖ ατα, η µ 

Λό. 48. Της ᾿Αευάγεὼω θυγατρὸς.] ΝΙΣ. ορΒπιΗς ποπ 

αἰῑζος πιπο ἀεσβίπας, «ναπα {πβα ΠΕΙΠΡΕ ᾿Ασυάγεος» 

1άᾳμε τεςερ]» αὐῑα ΠΊΟΣ 13. {επιροτ Ίη Ίος ΠοπΗΠε» εἴ 
. 

Ίππα σαρ: 114. Ππίε[Ιρες Εί]α1ῃ Αρτεμβάρεο. 
ο 47. 11: Πᾶσα γε ὠνάνκη.] ἱρποταί πιεάῖαπα ρατΏςι]- 

Ίαπι Νο, πᾷσω ὠνάγκη.. Ἐ αμᾶ Πάςς εαπι ἀεάμοεί αὓ 
Ἠειοάοιο 3 αἱ {ο {οΗδίε ο» 99. Τούτος πᾶσω ἀνανκή 

ἐς) ταριχεύσανταο θάψαι: Ἠῖ πρ. 35" εώσή ση ο 

πᾶσο ὠνάνκη ἐ5ὶ ὕσαι. Ῥαυ]ο απΏῖο εχ ΠΙΦΙΒΙΠΟ 6ἵ 13160 

ΜΕ. τεοερί ἐποψομένουο, ΠΟΏ κατοφοµἔνους. ο ος 
47. 18. Οὖκ ἀπολέσει.] Μς. ὦκ. ἀπολέει. ἀε]εαῖῖδ- 

Άπια ἵεππροτ]ς πιμίαοπε, ν ο 
Α7.9 35. Τὸ, μὲν ἐθάπτετο.] Ίνς. ἐτέθωπτο, Ὠῖ 118818 

«φείονετοε ἵτα {αάμπι εδίε» απϊ «οάαχ οτίαπι απΤε Ρο”. 
Ῥαδραῖ ροἱατΗπῃ αὉ Φιορβαπο Φύλακον. ο ν μρόὼς 
7. 35. Καὶ ὅτε δὺ ἠν.] 5. Καὶ ὅτε ἦν, πος 1οειβ 

πυης ρα άσυ]εθ 1811. ορ ο ον 

47. 44. Τὰς ἀγφελίαο ἐσφέρει.] ΠΙ {πηε 11Η 1ρ61, α11ο- 

τάπι πποπήπίς ἵΠ Ἱσωρίίοπα {ερίοπι Ῥοτίαταπῃ Ηρχο α, 

σαρ. 77. πῖ 46 εἶς ἀῑσαί Ἐνέκυρσᾶν τοῖσι τῶς ὦφγελίας 

ἐσφέρουσι εὐνούχοισι. Ὁἳ ΤΠΙΤΕΤΙ5 ηες 1η Τπείαυτο Ἠεῃτ. 

Θιερμαπίπη, Πες 1Π 1,εχίσο ΈουίΗπῃ νο]υ]κία 14 «οπι- 

Ῥοβίῦπι ναιριπι 9ο. τοίρεέα αηποϊαίε» μτροῖς αποά 
Ῥίαπα αάσφαμας νοιΌυπι. εἰσχομίζειν,. ααοὰ {ητραϊ 1π 
ας ολυ(ι λαηις 110. τ. Ναπία Ἠ. ορ. 91. 4ε Μϊ- 

τηταιτα,  ἱπεσήπη {το οροπίεῖ Ἠπίς μή οχἰπ Ἠππο 

Ίοομπη ἀεθείε, αρα {η αιιο Ίθαίε ορήπιης Μ. ἴδη- 
ἴωπα Φέρειν. Ἰ4ᾳ 116 ῬτοριοτοὮ οπηπίπο τε(τπεπά η αἲ- 
αὐε επαπι» αυ] Ίος Επιρίοχ πο ἀὐρίται ΡΑΓΕΣ 1Π 
Ἆος μποτ μ/ηΕρατς, ῃ α 94. Τὸν ἐτίμα τε μάλίσα, 

καὶ οἳ τὰς ἀγγελίωο ἑφόρεε οὗτος, αἰῑεπι Ίοσυπα. ἈπηλΙς 

ᾳποαμε Βη[οπίμς Ίᾳ τερπο Ῥετίατιπα: {εά απεπι ποῦ 
αἴτυ]1ε, οαυ]ὰ ήοη αρῖί ἄε Ρετῇς, Ἠαῦες πρ. 53. Οὐδὲ 
ὠνῶκρίσιορ ἠξίωσε πὸν Φέροντω τὴν ἀγγελίή. . 1811 νετό 
Ιειμά Πππρ]εχ Πυῆς ΊοσονΙιάεεμτ οοπηπιοάίας ἨΠετοάρ- 
το νήαπι {Ερί6. Ὁς ἴαπι ἆς (οτοπάίς πύποδ αἆ τε- 
Θεπ1. αὕαπι ἆε τε[ετεπάϊς τΤε[ροπῇς αὓ τερε 4 ας 
ρίσες ἹπτοΠίρατας» Ἆος α5ε» ἱπίερτο. Ιητετη πο οὐΙ- 
αἱο. Ίπάε εὔσο: εἴῖαπι ὦγγελιηφόροὺυς ἵπ Ώου 1Ρ89 οα{Ἡ 
αρρε]]αξ σαρ. 1.9. Ἠιήας Ππῖ εἲ 9».118. εἴ 4ο σ1ν 

48. 91. Προσφέρεσθαι ἐδύκεξ ὡς ἑωῦτὸν.] ἹΝοϊαπάα απ” 
ρΗεμάο Ππεετργεϊαξῖοπὶς αριιά Ψαἰ]απι, Ηἳ ραϊεαῖ εαΠῃ 4 
1ρ5ο ποπ ]ενίτετ εΠιίαπι: σ{/ασιο εί ρμγα ογς γε[ΕΥΤΕ 
40 πρ {ρμη. Απ Ίιος ἀῑσείηΤ πρσφέρεσθαι ὧδ᾽ 
ἑωύτὸν: Ίπιπιο αἲῖ Ῥουτας νετοιπι Ισιαά [αρυά Πετοάο- 
τοπ Ἱπτετάσπι αοοϊρίτητ ρτο Ππή]σπα εδίε, τείειτε 
τερίια{επίατε ααιΙά ------ 1 απι]ίς, νεὶ, Π0Όἱ ΠπΗ]15 
ερίε γιάερατήτι 151 αρῖεμτ ἆε να]τας βρατα]. Έτρο νο- 
Ίηπτ ΗΠετοάοιιΙη ἀϊσοτε περοῖεπι 4νο Εήδία απῑεΠι, 
Θµοά {1 ΠΗρίος, ποια {1Τεσϊδίει Ἔτορο (εα αἩο Ίσα 
Ίρδα νοτρα ακ{οτρας Ια1πιδ) «4ΐφιε γα ΟΙ οἳ υμ]- 
ἐς [1/1 ε{ εῤο/Η{οη1ς {εΊηβοτα εὐυεΜἰγοΗ1. ΟΕ 
οπίπα Ιδία {πητιιἆο αἁ αν πι παμε τε[ετείΗΣ» εἰ ποή 
ροεί5 αἆ πιαϊτεπι, αιξ αἆ {ρεύπῃ αάπμς τεσεπίεΠ] 4. 
ποτ, τε Ἱδία Ππεαπιεπα ρήπις υ ια Ἱππσίεήπι Α- 
{γαρ νο» αὐὶ {μπο νἰάεταξ» υινίά(ας εἰ αοπςτ 
Οάα μιά {1ε, αἰἴαπα ϊς νετοῖς {επίηπι αἀεςίαο ορίπα- 
τας Πς Έτορις, εἴίαπα Ίοηρε αΠτετ Ώπο ἱορυπτί 1 
ΠάεΙςβπιο ΜΑ. ΠεΠΊρα ἐδόκεε ἐς αὐτοὺς, αἨοᾶ ρτᾶ- 
1, Αἲ πυ]Η ρίορε ριαπήήπεησς» απ] 168 αὐτοὶ Ἱπ- 
τε] ρορ/μπε. . πιπιο πυ]]υ5 Ἱερῖε προ βία ΟΥΤί ρµ6- 
τὶς άΙΙΠ ῥτοαίπιε «οΠπΏπΙο Ίπ ππεητο Ἠαρεαι Ἰαπάα- 
πεΏ εί Οαπογίες, Ίος εἴἶαΠῃ ἐκθέσιο, Ὦϊο ἐμθέσεως. 

48, 38. Ὡς τε καὶ παῖδα τὸν σὺ ὅτο, ] Ππάϊΐρηυπι 
ρτοτ{ς ταπιά(α. Ἠΐ6 Ιπάάστε ροτμὶςία πιαηΙεβαΜη ἆε- 
Γοᾶωπι. Ἱπάϊρηπϊσβπιάπι πι νΙΠοίς οπ]ατηῖς ετ Ηρτῖς 
εοπηπη]δία ερίο Ἠετοάοῖσεα. Όυα, ο{0..Υ5 αξε ἵηῃ Ἱπ- 
τετρτεῖατίοπο νοςῖς ζμοφμε Απ νετο Π]μ5 ρτανίοτα 
αστεία ἀερ]οιαραῖ Ρῥίασας. {μας Ίπππιο {πε Ρραΐεί ν|- 
ἀετης (ΕΠΕΤΙΟΙ Ίοησε ΒΗΙς[ε Ίπ πηἠεταπάα Ίδία οπέι]- 
πε]]α, αἴαιε 1άεο {6 ροςβπιάπι Αγαρὶ αιετε]απι ἆςδ- 
τωΠε, ποῦ ΠΗμς. Ῥοτίας Τη ν. Ἐπιμέμφεσθαι ποή αἷία 
ταηΗξ, 4 .Π1 ὥςε τὸς σὺν παῖδα μὴ ἐπιμέμφεσθαι. 9δᾶ 
ἀοσυππεηῖο εῖαπι Ἠϊς Ίοσιμς επῖε» απαπί!πι Πάᾳ εκ- 
{αρετεῖ οΠΊΠ6ς αἱίο5 οοάεκ Μεάϊσει5» Ίη αἳο Ἱερ- 
ΤΗΣ ὥςε σε καὶ παῖδα τὸν σὺν αἱ εἰ ἐν εἰ [με ἔής. 
ομίά Ῥοΐεδί αὐῖ ππο]ήας ριοίειί αί σοιππιοΚ(μς ΟΡ- 
τα 3 ον εμας. 

48. Λο. Μευνωθέντα τάδε αὐτὸν εἴρετο.] Έαο οπιπῖς 
Ῥις πυππατῖς εοπβαΠε, αἳ {ετα αΠαιΙά {εταρυ ππονε- 
τἰτ Πὶς Ίοσας 4ς οχΙΗπιαάοπα ορΏπή εοάἶαῖς. Ἰγεφπῖ- 
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γὶ ἵππιοῃ πο ημπς αμἰάσπι ορίπατί 1π εο εδίε αΠπίά», 
αιοά ἀθεεάστα. ἀερεαῖ ας. 84Πε νοτουπι Ἠος ερία 
ει ρτοριυιη αἳ ἨΗετοάσίἙμΙη ΠΕΠΙΟ απαὈ]σαϊ, εἴ Ίοεα 6ς- 
Ίαπῃ αὉ Ῥοντο ἀίσεπτει ποϊατα 1ὰ {αἱ5 α[πππανετίηι, 
Ρίο 40 ζαρ. 900. ΕΙ ἀπολαβὼν μοῦνον Ὑπάσπεν. 
1απ1 νεο ἴτα ΙπιεπιρεβΙναπα πμης εδ ρατΏαἴΙρίαπη διά, 
υτ Ίοευπι ΠάΡείε ποῦ ἀεθεαξ. απυπα ἴαππ πιοάο ρτοχῖ- 
ηῖς νειοῖς τη(]εμ5 ἀῑάις (αθς ὑπολειφθεὶς. µούος, Π- 
46 {εαΙσμία νείρα πο {1πτ Γεραταῖα, Ἡτ Ἰάεπι ἀϊσεῃ- 
4ο εἰ ἱτεταπάο Ψε]υε ρεί οιαάμπι αἰσεπάαϊ,. αυοά Πί 
Ἱπιετάμ]πι Που ἴαὶε ποἩ εδ, αἲ ΤοαιΙτίς ααι]ά ἆθ 
ΑγαΡο. ουΙ αὈίτε οππες {1ος Ἰηςῇτ. Έτ 1ά νυ]τ ἨΠε- 
τοάοῖις, Οπιπίπο ὁοάεχ Εἰοτεπείπας ρτοίστὶρίε ος 
ρανηαἰρίαπι», Ἴσπιεία Ώμς Ἡδαμε ῬροιΓεδίς {γ]]αδί5 
αιας αἱ νοοῖ Ηετοάοῖις πιοᾷο ετες ἀεάεταξ, π{π σπα 
μουνόθεν τάδε. Οιιοᾷ Π νετιπι 66, Πειτ ερο αἰΙάεπι 
ποη Ίαςαο ]απι σαµ/{αΠ {6ος ἄε εο Παϊμεπάϊ, πα 
τη ἹΠνιάῖα ατ. 4 ἁπευττεπα » ον οἳ {οάμ]ο 
Ἰαροίαπᾶ αλα οσοιιομττοῖε 11 {Ε/π1οπς αποπάαπι 
(96ο µδαμε αἆ Ίαπο αταίεπι ποβίσαπ Ισηοἵατπα, εἴ- 
Ίαπι 116. αὐϊ πηρεῖ ἱαάαπεκβπιε εο πῇ Ίπετηπτ;, Δι- 
σοο αηίπῃ ΠΟΠΠΙΑΠΙ εἶης τεραταΏΠοπε Πη]μς Ἱποορηία αᾱ- 
Άμος νοσαδυΠ. ΄ Έτ αα]άπὶ ως νοσαρι]!  αὐμπι πες 
ἵπ ἀεπναίοπε αιήάᾳμαπῃ αρρατσας νῇ» εε Μ5. ηΐς 
Πρει αχ το ρετίράιςΗπιῖς ΙπάΙοΙς ἀερεαί εδίε πας 
οπιπίΗπῃ. δε απιαῖ {αία αἀνοτοῖα Πΐς, ο ο ας 

Ῥαπτ να] ἀρχῆθεν Υεὶ µητρόθεν νεὶ πέρνεν ο 

Ίαπι οἶπι Ἠ]ο Παοβιααπη Εα]δ[ε πως Ἐν νι 
υπᾶς εχΏρηανί µουνωθέντα δὲ τᾶδα ντ είν τος 
τοροείξα οπᾷσιῃ νοσα» αμμπι Πτετα ω ΤΡ 8 
γουνόθεν Ἀ{ρίσειο, ο ον. ος ον 
να Ω, ο συγνώμη» ἑωῦτῷ κελέύειν ἔπεμιὸ] Ἐχ ΟΊ1Π

1 

Ρατίο πισ]ίμς οκΏατ 11 Μ5. πελεύων» Ἠϊ Παήπι κατέ- 

βανε λέγών δν ας Ἡν ος ς 
49 αν ιλήσῳ κἀτὸ νδώ ὅτο, ποιέω δὴ ὧδε.] 14 {5- 

πα ὅσι ος ψστο ἰπίαίσατο πἰέογεπῃ ἥηρυς Ηετοάσιες, 

οἵ ἀμίοσάίπσπι υπάνεν πα» αιήρρε Πταξζῆς οπιηῖους, 
εχρε]]οτα. Οιυοά {ας ρατεῖ εχ τε([Ητυτο ρ6ί οοάίσεπα 

(ορια παοβμο ΝΕΡΟ» Τη εοπίταξζος μπι ἵπ θο- 
ἆθιῃ τοππροῖς» αμ αδμάμυς ο Ῥοτάμί]σεπα οπι/πό οοπ” 

ΏπΠΕΡΘ 
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ν. 

24 μα 6 6 ΒμΘίΒς0 
Ώπεῃς τερΕΠΙΕΙΟΠΕΠΗ Ίπος οςὲ Πιη]ι]ς {οπἱρτοτῖς 11 πα ΛΗ- ἆο» Ὡῖ ΟρΗ5 ΠΟΠ βε Ρε οχεπιρ]α {η{ε αάβτηστς,, απ Ηπη ο μενΙ6 ραρίπα 14 ἀεπιοπΏχες, Ώδίπάς ἄχρι οὗ, Πο 
ὄχρις. 3 

40» 39. Τὸν οἱ ἐεῖχε.] ἸΜ9. ἐνείψεε. Ο1158 ορ: ἱπίᾳ- 
Π]]8 ποῖα, νιο]επΏςς οἱορΏαΠ], ξ 1ῃ εἶιις Ῥοβετίοτῖρης 
εώ(Ποπίρης {τ εχμίρετειωτ» αὐμπι ΔΙάις οἳ Ομπιοί- τας εἴ {ρδίης ριίπια ο]εῖο Ίαπι ἀεάετίης ρτοῦιΙπῃ ἔνεί- «ίεε πΙΠ αοὰ εἰ Γαηρεπιαηπὶ εμ]ρα εσῖ, αὐοά Ίο 
υρςυΕ εα Ἱπερία Ῥτοραβαϊα Εμεηίτ; πσφιε οπίπι ΤΗ, 
σοα]ε απίπιάπι Ἠαδιήε επιεπάαπαἰ Ἠοτοάοτῖ, Οὐ1ή ἵπῃ- 1109 ΠΟΠ αῑζεν απα1π ηηπς τεροβ1, εἶεαι Ῥοτιις Ίῃ Τ:6- :ΧΙ60» ετῖ Πιῃτα Ἠὶς ορειοίς, Όδά πο ἀμοίτος, ἱ6- 
Ρήαπ15 οείαπι ἵπ Ρπο]εροπισπὶς Ῥ. 796. νιρετας, αιιοά {50 ημης ΤΠΕΟΣ» [μπι ΑΙάϊπαπι πηῖιο ας Ῥαβϊοεπίοπι: εἴ πΙ]!] ρτοίεττ» πῖβ φΙοιποάο αὐ ἐνέχω ε5ίο ἐνείφεε Ῥοσῇτ 5 Άορει ετσο Ἡετοάσίμπι, υηάςα ἡπαϊλίίοί Ἠηῦσας ἀποβεβήκεε νε] κεχωρήκεε. Λο ΤΙΗΙΠΙ κατάπερ ἤκουσε αὐτὸς πρὸς ἆτο, ου νυ]ρο αΌῃε αὐτὸς. 
«492.40. Πάριό{ µοι.] ΙΡ. πόρισθί μα. ἹΝαπι οι Πη- ΠΠ ἀῑΟΙξ φαρῆσαγ τερεῖτα, Ἡῖ 4οἱοί Παν] » εἴπδάεπι γετοῖ αἨθια ἀετ]ναοπε, εἰ σπρ. τού. παρεῖναι ΙΠ Πθ- Ροῦο ΠΠ, ͵ ον 
50. 4. Ἔπειαω δὲ σἩς ὥρης.] Ἱνεσαε[ιτῖο {ο/βΏθῃ- ἆμπι εχ ΜΙ8. ἐπείτε δὲ τῆς ὅτο, πος Ῥο5ί νοσεπι “Αρ- . παγος Ῥοπεμάα εδί Ππα]ὶς ποῖᾳ, {δᾷ πισβϊα οαμφάαπι. ΠΕ 4ΡΡΩΤΕΑΕ οπηη]α Ἠσοο ϱοἩστοτα, πας ἀῑς[σύμηδα 6ς- {8 ον Ῥοπε Αε ἵπ ]μηπῖ, Ίδομι ψΙΗμπΙ οσσττος 9 50, 
50. {7 Παρετιέατο εράπεζα ἐπίπλερ.] Δὺ Α]άο οἱ ΛΠΙΟΙΩΤΙΟ Πο εΙτηπ ἐπίπλειῳ, Μυτανίε Φιερ]απι]ς εἴ αὉ εο Πο εάτη, 4ΠΗΤΗ ἴαππεῃ ἵΠ απΠαιῇς Ἠδιῖς β0ἱ [είπα οβίοτΙς τρώπεξαν ἐπιπλέαν » η Ρτοραπί οἶης ἱΠΑΤΡΙΠΕΡ: Ωμαῇ νε]]ετ Ππάῖσορτο Ἰϊθιατίος ἁρίεανίς[ο 46 νετρο. ττηπι 14 4εβετεί Ῥτο αξῖνο ΊπαὈογ!, 4Ἡ Ῥας- Πνο, αιισά αἆ {οπ[ηπι οἱ {γπταχίη.) Ῥοτίμς ἱπιογῖπι, Επι π]αρηα οµα ΠΕ 16 το[ο]ιτῖο ρεῖ νοσα]ες εα, ὃν ος ΥΟζΕΠΙ παρετιθέωτο Ῥτο παρετίθεντο αββο/γή/. Ὁτ αέναπι, εἳ ἵΑΠΙΕΠ Ίῃ ν. ἐπίπλεος πο]ηῖε αμα α- βποίεετα (ΜαπΠ1 σράπεζω ἐπίπλεα μἨλίων κρεῶν, ιτ ηὶ- «ΠΗ αἳ εο αάἴμνοτητ Ἠϊς Ιου, αἳ ππ]το τεόξίς ἵῃ Ἱ- τεΓργεϊαπάο {5 σος{οτίτ γα]ῑα. ἁππι εχροπίξ, 16/4 αβρο/ί {η. ΡΤοᾷΕΠς πείαῖο αᾳΠοπιοάο ΠΩ ΙΙάΠ1 πο- Ταπα ο πα{Ι ΙποΙά]ςίδε ἵη σοάΊσεπι νεϊσοτοπι, ιβῖ 1ερο- Ῥατητ παρετιθέωτο τρώπεζαι ἐπίπλειμ. Έτ Ὠής 14 Γρευπι {οτναίισ 1ῃ ΟΡΙΙΠΟ Πρτο, εἲ ρτοριότοα 1ῃ ]οσυπι Τ6ρο- {15 Ρτα(οτῆπι αηπ1 Ἠης φποαΙε Ο0οᾷ, Ατοῇ, ἀἰπίραι, 164 ΓΗ. (16 ἀππίά]ηπι ἁπηῖε» πεπχρο σράπεξαι, εά- αοξτῖνιπι οπαἱετεηίς, ΊΝε[οῖο αὐάεπι αὐῑά νε]ῖε, αυ πι Φμ]όαπι Ἠΐς οἶτοι οχ αἩο Ίοθο τράπεζαν ἐπιπλέαν παν- τοίων ὦγαθῶν παραθέντες, Ίνος πΗρεΓις θά οβΐτου {οἶνίε Ίσα εσίο Ηετοάοῦ γείρα, πες (16, πίῇ αιιοά Φη]άμς Ῥηοροπαϊ ποίησης {σά Ἰηπι ἴπ. Πα νειοα εχ οι οτί {εχα ης ΠΠ] {ποῖυπε, πἩί αποά πι Ρατ α]- 

5ο, 8, Τοῦ ἑωῦτοῦ παϊδὸς πλὺν σῆ εφ. Ἐ εἳ ἀησηπη, ΑΕ 4Ἠαπι {ηανο κας τμ . ο, τού ἑωυτου πλὴν κεφαλῇῆς τε. ο 60. 29. Ὅτευ θηρίωυ πρέω βεβρώκει.] Τ.οηρο πι] 5. βεβρώκοι. Ἰάεπι ἁδίῃ ον επί : ία (δη) ΠΊΠΑΠΟΠΕς «τερτο Επετυπί σοΠβΗ». δεά εχ Πηηγρίῃο 30. Ῥτερμαπο ρτοἁμᾶῖπῃι {ηπηρῇ ταύτην οκ οἱμκάσῃῃ . Ρ) αότοτίτρες, 
50» 95. Ἐἶ ἐπέξησε.] ΜΙς. ἐπέζωσε, ἄιοά {ες ρίο- Ῥαῦίς ΙΠ[ρίείεῃς εο]]εέίαποα Ῥομά ν. δν : ἠᾖροὸ 4» Τῶν λογίων ἡμῶν ἔνιω κεχώρηκε. 1. δὶο {πε Λἱιεραί ας Πποφπε 1π Ἰμεχίεο Ῥοτίς, οἳ ΠαιΠάτοτα οΏβτΗΣ. τοάφενα Μηοτρτείαπάο [Νουπω]ία ο οβ/]ς 110 10111διης {η κ ο ο ῥα7µ1 [γηῃ ΜέΣΣΗΦΗΟ Δαδομι. Ἰᾷ ηἨἰάσπι οιθάῖ- ἀθηῖπι» {54 ποῃ. νιάσρ 3] η ' ἁῑοὶ | 
νο ο ΒΗΩυ1ά ππεΠ5 4ῦ 6ο ἀῑς, απαπι 30 Να]]α. Ίππο πος {ας ν]άσο 1ὰ ἷ 19 ο] : "πες, 1460 1 αἨ Ἠ]5 πιαρῖς ἀῑς], Οπππίπο οπῃ οροχιµ]ε μετέρων Πο ασ], Ὀδπατη ο; αμέ μις 2 1 Ι8ΠΑΤΗΑ ἱπιε]ρογος. νατεπατίοῃος Πποβοτήπι» «ἴααπς παμπ νοκ Μαι τοις οροσειής, ἡ- κιν» αΠΗΠΙ ΟΠΙΠΙΠΟ λογια πε ναςϊπ]α νο] οτασ]α. Εκ 18 φυςάαπι οεςβ»/Ε ἵπ Ίοσυπῃ θε νηπιῃ σἳ πηϊνη]- εὔπηΣ ποη ἷά φποά νἰάεβαπτηχ Πρηϊβσατα, ΓΗ ος ππεζ]σιοίίππι, παττρηῖ τορῖ» μὲ πῄπης ΠΙΤΗΠΙ Πε, σᾳ αςξ 1η {οπιπίο πιοπβτατα {1πε, αἲ Ἱπάίσριπι αίγο ν αυ ήπῃ εἴίαπι ἁαία αὐ Ώ]]ς οτασ]α ἀεργεβεπάθεῖπε ϱγ]΄ Πτες, αυήπι εχ{ροέξατεηῖ πιαχίπια», ΤΠ ΕΧΙΒΗΙΙΠΗ αιῑϊ 1ο- εο[ηπῃ Ἱτοπῄς{ς, αν. 5Όν 47. Ταύτῃ πλεῖσος τῇ. ννώμῃ εἶμί- ] Ῥερυ] Πῃ8- ΠΙΜΠ ἆατα πιργαίηῖους Ατορ]απή, πι 1ο ποῖαῖ οπη]ς.. Ὁ ἁπεςυ]ο σλεῖσος νώμην Ἱπνοπιυπι ΠΡΙ 1Π ΠΟΡΠΙ]]Ις δη” αηοά Ῥ]απο ΤΠοΤΗΣ. οοἆεχ ἘΙοτεπΏπις, οἳ ος: αυ. ἀποῖο οπιήπιπι Οταοἰσπη, ηϊ ρατετΕ Ρροΐςεῖ οχ υ 95 Α1.::6Τᾷ 1η Ἠργο 7. πρ. σοο, εχίζεῖ επἀεπι Ίοοι]- Πο» Όεπε απποιητῃ ηᾷ, Ῥοτίο» {5 Ίπ αὐλ τεριαῖ ᾱ- 

πι ἐοῦσαω πικρή. 

Νονιτι Νοτ 
| [η τη ἡπ]ι ἵνας» εἰ]: Ἡ. οχοπιρ]αή υπ ΜΦδίοί Ώνις, απ οχ οοπ{εΠ{ δἱ λος 

15 9. Ὅμως μέν τοι.) Εἰα Ρο(αΠοτΕΒ " 
{16ο Πηπέτα απτθα οσο6τΕ» {τά αμρετΙ ο ο. 
Φε το» θιιοά εζ(άἰ. Ἠείπάα Ιάεπι σέ Μ1 τή σ! 

: / σρ : ο ου. οἱ, 0Η 1πΠ1 νυ]ϱο σέο τε καὶ τῆς. ο 3: Νοῄ δν -ᾱ » 18. Καὶ σοι ἕτερα τοιαῦτα δν ας Ἡς 
Φίορμαπις ος νετοιπα ἵπ Τπείαυσο 11Η : τς α νο]ειαΠῖ. τοᾷοῖο » Ποπ Ῥοτιῖς ἵπ 1,εχίσο 3ΠΠΟΙΑΤ 6- 
Ἠοάϊα α͵ιοᾷ αά Ἴπς Ιοσιπα» π0ί ΠΟΠ ο δη 
ἀϊσαιις, {6ᾷ οἶαπι Οοἆ, Ατςἰ. αραιά ΤΗ. τομ θεδες 
παρακελευόμεία, αιιοἆ ΡΙΟΡΙΕΤΕΒ Ρτο ΝΕΟ ὅα Διοχε- 
ΙΠίΦΓΙΠΙ ἴωπιση οἳ 1ῃΠ ἨἩετοάοίο εχίῖται ο χε, θὲ Ιζ- 
λεύω, ΝΙοχ φΜοφιιε», ἔλεγέ οἳ τάδε, ΠΟὮ ας σμο πι- 
{115 µεγάλως ἀσπάξοντο, περ]εέῖο ΒΗΡΙΛ6Π να 
τα ποβτο Ῥρ]ασοτ. ώς άν 

600 3, τὰ πάθας ποῦ Κύρου τή ἑωδνος ὁμααύμανν 
ος 685 ΏΠΙΠ πιοάο να]πης εἲ ας µε 
Ἠατραρί πονιπις, Φοά αἨαητας 14 ΕΙ 6Ἠ μηπέας, εί 
αίμα σοπίιησ]]ας. αττι]θήε», αἳ αμἱάει 1 πο[οῖ- 
νε]ητ πονα πάθα; αιοΏάίε Ροβ/εΠί ο ρπο” 
πας» ης ος το[ρεόξα Παπ] 1ποάΟ 1η. η π ιοΠΙΟ4ο 
{σας νι]ρατα Ηοτοάοεί πατταο» ο] 16 ον βιυβαπᾶν» 

«Ῥπεπ]]5 1η τερεβοπο ατεϊσμ αά ΒΕΠ από σπα Ν 
νοςῖ5 οοπιπιταΙ. Ἠίης οροσζωπαοέπι να αρ, 46 1η εο τῇσι, αιιοὰ ἴπ πιατρίπε ρα οποάσιῆς» 3ἳ- {εᾷ Ἱπίερτο ρΓε]αταπι ΟΡΕΠΙ Ασε νις αμί ρεηἡίθεῖ 
εμας ρηρ]ες πο {1118 Ὃ κ μὰ απηΙΡβΙπα εἴ Π- 
Τὸς πάθας τὰς Κύρου φῇσι ἑωῦτοῦν εν οποτε οοπ{οἵ- 
Ποτία {πτερταΠοπο οτ ατϊου] ἵπ εΟ ες {εηιεπ» 
ΝαἴἱοΠ6, ὣεὰ πιαῖοτ οοττηρῖε]α Ια{6Ε 1 ο οἵυπα 115 
τις, πρὸς δ ἔτι τούτῳ τάδε οἱ κΑΤεβγ ν ́ δα εΓση{, 
τεγρυείαείο οδὲ ». ῥγά/εγέα υεγο Ζ40 οαύ ματ» 2ἱἱ5 
Ἐκ αὐἱριις Ιπιε]ίρας ριατεί Ἠτεο αὐδ μιή]α ΠΙο(ο2 40- 
14Πιο οἴταια βΗςίε αὐ Ηατραρο» αὐξ (οπῄι 14 {16ΕΥΕΙ/ 
πα π]Πε Ογτο, {εᾷ ποῃ αρετή(τ» ή ἵπ απίπιο ΟΟΧίΕ 
ποαμο επίπ] αμές Ες, Οππία Ρο ος ἆ 
ας τεηιξ, ΠΙΠ αιιοά Ογταπι νΕεΠΕΓΑΤΗ ο π ῥπάίεγεό 
ης, Νυης ΟγΤο αἀμ]το ραταῖ ος ϱ απἲο {ο ο μα 
1 {εσετίε, {εὰ ρπιαπα» αυ μπι Με  µ πππμῖο» {ε 
{σι ας ρε][εχίδίετ, Ίτλαιιε οἳ ἵπ ρη [οής» 5: 
Ῥεπι]ζας παριίας {εουίπ ἱταΠεηίΕ ος γοιι(ήσήπή έΧ 
έτοτ» νἱάς αιᾶπι νοποταθἰἠφ Πε Πάςὰ Νοε ο) κατά: 
επιρ]ατίδ», επάς οοτΠΙ6Ο5 Ίρο δέ τι ημας Ιά Ογτο 
γά5ο, Ίος Ε8ῖ, αἰἴᾳιιο ΓΕΠΙΡΟΣΕ απο 49. αμίς Πιδε 
ἀϊσατεῖ, Ἠας αὖ εο λέα {ΠΠ νὰ τας. ο 
ηαίυ αἆ ε[ῃοϊεπάμπι αΠουίά, Πα Ίανί αἱ άειη 1 (ο 
αἶται, αὕσπα ιά ε[Ποῖτητ. 1Π ο. . αμπιμος 26, 
Ρον Ῥππιηπα νοσσπῃ {ηπε οασάεπι ΗΕ οηίρις. 
Ἰηνίσεπι {εφΠεῃίες, ρτοις εχίαπί 1. β ί 
αμα Πο {δραγεπίη δ' ἔτι, ἵπ Η01Ο 1ου πεαῦ 

μοά ἀσαιβ μιάαί 884 3ἱίαπι [εραταΏίοηεπι, πεπηρο δέτι 8 ΤΘ 
{ρείπετε» αὐἱ ἀῑάϊῑεί, ααπι ῥανίοι Ες Ῥιεοπαδπυσα 
1η Ίδία νουι]α τι, η εἴἶηπι ρεῖ ιβ αι, αμυπη ω. 
ΠΠίετροπα:, υ0ἱ νὶκ Ίοσυπι ΠαῬετε τν δὲ τῶν ην 
πος οσο παθερί αἰίφ παπα νίπη. 9» ἆ ο. Κρήνη Οτο“) 
πτίων κεφαλοὴ οὕτω δή τι Ἰσχυρί" δη, ριώδ σ’ 

| κο 1 Ψαἰζο «ο οτργοα- 50, 15. Καὶ οὐδὲν ὠποτείλῶς" Ἱ 1, ναἰ] 1151 0 /έ- Ροτίεῖ Πε διερµαπίη» 41 ο µ ἰδή ἐν, Ἡ 
ΠοΠεΙΠ ΠΟΠ ΠΠαΡΠΟΡΕΤΕ ΨΕΠΕΤΑΠΟ Λε) πω: τν Γοὐμαεγείμγ, Ἰάεοομα ΠΕΙ: ἆᾳ Ίειο ΡατΙ Ες πι. Ῥίαπα νο]αῖε ρατείπσετε, θὐίά απ Ε9 ΥΟ πο Τε- «ο ωΐηοτες. Ἐο ΙαπΗυς 1η μής θιερΗΗ 
Ῥοψέις, Ἡτ πο πιοάο ΙΠεΙΡΤΕΕΕ  Ίαρου ο. ατα Τοἵμς  ονα [ αιΗτθτος αιέζοτεπι, {εὰ ΕΑΠ πο νεΡΗ 1 Ῥυπι ὠποτίλλειν, ο αμάΕΠΙ Ῥο ) σροε 
λεω Ηετοβοῖευπα νεουσιο, αΠαυ0 . ο τίλας τοῦ 
λε ἀπυσπῷν, ἐκσπῷν» ατα» οὐοὲ 1115 Ρο δνε]ίστα,, νε]]σαταο» 4ΕΡ ο 6 Ιηδίοί . 

ι νιάουσ: Ἡ λάνοῦ. οτι πη]]απι 1ΕρΟΙΙ5 μπα Ἱορίσιτ» Από 
οὐἱα δι 16 ναούπα πηάακίοι, δίς οπίπι 1δί σα : 

τεια, πί 1ῃ νμ]σαΠς Ηεῖο οδιοϊως» ας μ[οπΐρδε, 'τείλας» Οποᾷ αὖ ὠποτέλλω ο" οκίοι ναήα «ο ο ομί” 
ΠΟΠ ἹερετΊτΗΥ αριιά 965» 48 ῥτιυπῖ (οπιοπής ποσιήᾶ- τυπε] Ἀοηπο. Ἠσοο ᾖηρυ]α 4ε ος, 2 2 1 κ, : νου {σραι ἨΠενοάοτις ὦποτ η, τὰς τε ὄ η 1ά . . 9 ͵ 1 ων” πα, | 

ΝΟ. ται υᾳ εχΙπΗΤΗΤ. 33. ΩΠΕΤΕΠ όσα 
σίλλειν. Όμε αὐίεπι πο ΡΙ η ἵπ ΠοβαΠάΟ 
{οΐεηπι οςε βοτὶο ΊἸΝε[εῖο αἱ ἶστ, σαι α 
{ααἱς{δ., αιιοᾷ Βειί ο μμως ἁμια οδίὲ” 
Πο. αιιοᾷ τεοί ΠΙΠΩ ΙΙ 18 [ερογί αγίέ 
Ἐγίάενίους Ιπιδυρτειαραξ ο ροής ο 

; ν. γε[ο 61 1ο οὔ6 πο ο ιώ τος παπα Πο « ο ῤή, 
74. αιιοὰ εδὶ ρΙεΠιιΠα 10615 41Η1Η : δὲ Φύλι 1) 

{ αρηά Απιοπίῦ, 14ρει, ορ. 15. ὁ οἱ ρλήσας Ἴ 
νόλω ολ κ. κά ορ ή σος ἑφυτὂν σσ ἀείεία 
ἕως τὸν λα) ὠὸν, καὶ τοῦ ΦΙΑΦΤΟΦ : ην ιά ανα. ος οΠ8” τῆς ’ῇ6 ἔκειτοὶ ΏΟΠ εἴΙαΠΙ γε]]η5 η π {Πρ νοῃ-. . σα 
ν]πὶ ἀοάᾳ{ Ηετοάοτηπα» ἐετῖς πυήπα ερ, δω 1 48 

ταηε, ΝΗΠί απ πα πα αρρατ ος ος 

αἱ 1η ΜΜ. εί {Ιοστενῖ Ιπάε Πάθδ Ν 

μη] Με, ῥό 

οπῖς 1εἰ- 

ο 

αμα 

Ἄγλκονο--  ------Ἕλρνωι νο -ᾱ ων 



ώμο... Ῥῶἒ συ. 

"Όντο, γράψας ἐς βιβλίο τὼ ἐβούλετο. 

ΑΟ. ἐπορῶσι. 

ο) ὀρχαῖον. Ἐ τοο. τ΄ ὠπὸ τούτου. ΠΡ. ο. «αΡ. 36. Καὶ 

ΕἜ ΟΡςΕΠΨΑΤΙΟΝΕΗΣΙΝ ΗΕΚΟΡΟΤΙ 1,1, 1. δέ 

αρ αὐ]εοπῖς» πε πθς εχ {προτνασΙο αριπάατε αἰ- 
μία ἵπ «ο νερο νάσαεωσ» πες ἀεβοί νε] Πίετα αἰἰ- 
αυα: αἳ οὐ υπ ἵπ ὤΓωσο {ΕΓΠΙΟΠΕ ὠτειλὴ πος ΡΟΝΗΠΙ 
ΠΠ] ἠπιαρ]παη νεπίς[ο αὓ οὐτάω» Ἡτ νο]υηῖ, (πες Ἱ- 
ο6τ ἩἨοπιετις {οτίθαϊ οὐταμένας ὠτειλὰς, ἰάεῖνεο διά 
Ἠείαια 1Ππι]) {εὰ αἁβρῖοῖ 4σροτε τπε,νοσαρ]άπι αἱ Π: 
πη]α ἀπειλὴ, υπάεσειπαε ῥΠΠΠΙΠΙ ὦ νεπετῖ» εετῖς ΤΕ- 

Πα υπα σοτρΏς νίάετυσ νεηϊδίε α Ίος Υετοο» επ]ό 
Ἠπίσυτη {οιπρις ποδίς ρισὺειητ αὓ Ηετοάοῖο» Πνε Τη 
"Ππιρ]σί βαεῖτ ὠτέλλω, ους ΡΠΠΙΩΗ νοεαίσπι Ίεπεπὶ 
{οσρτῖτ πποτα {1ο Ηετοᾶοῖης» νε αίά αμμά Ππεπε 
ῬεΓ πιπις ο. ο 

6ο, 16. Ἐπέθηκε βιβλίον τά οἳ ἐδόκεε ἐγγρόψας.] Γαι- 

αὔῖαπι πάπςο εαάεπ νετρα αάβΙρει οροτῖετεῖ» 49 Ἡ- 

{υτρανίε 3» 49. Τράφει ἐς βιβλίο πάντω τῷ ποµσαντώ 
µη οἷα καταωλελάβηκε γράψας δὲ ἐς Αἴγυπτον ἐπέθηκε. 

Ἐταπι ἐγγβάφειν Ἠπθεί 4» 91. δεὰ ημπο ρτοῦε Μ5. 

ἐσέθηκε βιβλίον γρώψας τά οἳ ἐδόκεε. 316 {4π6 πιοκ ἆδ 
(οἆ αὐζαπι 

Ίππο Ἀταρμαπυς ἵπ Πατρίπα ο[εηῖταξ αὐτοχειρή», 14 
ουύπι νἱάετείη αἱοαμε 1ῃ Μ5. Μεάισεο, Ρτοῦατε 4δ- 
Ῥυϊ. αυάπι οὔἶαπι 61. 149. {ο αί μόνοι πάντα αὐτο- 

εΙρίή κτέ[νούσι. 
ο 96. Θέοὶ ἑπορέωσι. ] Να]εις εςε η Ἠπο ΡαΤαΙΥ{Π 

εω. ορ]οῦταπάα Ῥοτεις ἵτπ 1οχίσο» Ῥτούμείταηᾶ Ταπι 

ὀρέων.», τή ἑώρω" Ίου ἱρθυπι Πο οπηἰςπη αΠεΡε 1ῃ 
πορᾶν, εἲ ρῖανε εὐταν]ῖ {οτιρὶ ἐπωβέωσι. δεᾷ αι]ά- 

τα αε. ροτεται ἴποστα, Ίναπι 1 αά(οιασίαπα εδ 

Ἶσε ὰ Ἡι Ἠετοάοίιπι {επρβδίε (ε[αίης ορΏπιης 
Έτ Ρτο ὠπίκνεὸ 1ἴαΏπι ἀπίκευ» οπιδίο ν, 

Ἡτ Γιρτα ἀμύηπαὶ, εἵ (αρ. 123: ὀμοῦντερ. 'ΓετπΙπαο- 

παπα αὔοαιία Πῖ Ἰοπίσί Τ4ροτί5 πιοπῇταν]ί Ῥοττμς να- 

ῖς ἵη ρεοἰμηπίρης», Γεὰ Ίος 1ρδύπι αὉ «ο περ]σ]- 

ας οἙ, Ῥὸν ἑωῦτοῦ Φοέὰ.]. Ποέ πος Ρροῖεδί αἩίεζ 
. 

Ἰπιο]ἡοί, «μαι ἃε ο» απ Τε Ίρρο Ἰπτετβαίς: αὐσά 
ο πυ]]α. ταϊοις Ώις οοπναΠίξ» 6. 129. τὸ ἑωῦτοῦ δεῖ- 

ὕτνον. . 96ᾷ ἶαπι Ππη]ς ρΓανΊτας ἵῃ σοπΠἀεταπᾶα πας Μο- 

σε Ερανίε Π05 αηίσα. Ίτπαια επιεπάαπάμια εδ τὸν 

σεωύτοῦ Φονέῶ» αμοά ρεῖημαΠῃ τεπιρε(ηνε ποῦῖς {1ρρε- 

αἴται οκ ἠπία πιοπήρταπα Μεάίσεα» εἰ {46 ΙπζεΗΙΡΙπΗς, 
71 Πόε αμδογεη. . αν 

5ο, 38. Ἔσαι τοι τὸ σὺ βούλεαι.] Ῥοτωῖε Πο ἀῑχ]δίε 
4ε Άπητο Ηάτραρυς. 6αιετίπι Μς, Παῦεῖ ἐ] τὰ σὺ 

Ὀυύλεαι. Οποά τε οξε ἵπ Ῥιπ{εης ἵξα {1π6 ε[]οασία 
Ὁἶμς οδε γεΠοιπέπΕῖοτ» αἳ Ῥοτής {ς εὔαπι ρτοπηβσίε 
Ἡατραρις, ὉἩτ οὐί οπιπία αά νο]απίαϊεπι ἀεβοίεπίῖβ Τα 
Ῥταρατανειαϊ, 4πο πο ταπι ἀεβάείατε αΙάφαπι, εί 
Ῥτο {πάτο οσττε Πδί ρο]1σειῖ, {εὰ ροῦυ5 νείυτ ρις- 
Ίεπιρις μη ροβίεε. Τε εδι ερτερίαπι ἵπ 19 Τεπιροτ]” 

Όις οκεπιρἰιήη ΑΡ. 196. Ῥουλομένοισι μὲν ἔμέο πείθε- 
σαι. ἔσαι τᾶδε τε καὶ ος ἂν ας πρ 

ἐῷ ἔφουσι μὴ (ουλομένοίσι δὲ, εἰσι υμῖν. ᾷ 

Ἐν ος ἀναρίθμητοι, ΐο ΩΙάΕΙΏ ης νε] 6- 

ἰτοβίδας νε]: απιε εο5 αᾗῖς Ηρταπϊς Πρι εχῆαίε 

ταπς ατα Τοπιο(η Ες[αῖ Ίσο τοπιροτῖ5 ναπαίο; αυ πι 

| Βαςἴροα ορβοβΒοπίς ταίο υπήαιις εὐπάεπι αρα α- 
πμπ» εξ ἴαπι νοιεμΏδης τερε]]ατε Πες ραἵαίης απῖο {ο- 
τος οποτυπῃ οὐππη]ης. αρίή ἀεΠάεη δις εοπΏπεηῖα 
Ἠο[ετπί Ἰαροτῖς. Έτος Ωἱ]]α 1π΄ Ἠΐς ροϊαςι τεροπί 
υατ]θίας» υπάθ εχ Ιαιάατίσβπιο Η01ο Πίο τεροπέπάΠ!, 

ο) τᾷδὲ τε καὶ ἄλλα», αι Ρσ{επΏα εείεηε; ΡαταΓῃ- 
α,ς, Ίποᾷο ἄρεηῖτεπῖ ΠπυπαΣ ηϊ Πίπας πτυπα 4: ἵπ η: 

είς 1οι]ς 1άεπι π{ησροτ]. ο πα ρος 
5ο, 45. Εὐρισμὲ ταῦτα.] Μ5. εὑρίσκεται ταῦτα. Φοὰ 

οἳ ἀείηάς, υε Ῥ]επο πΗπΊετο Ρτοσεάαϊ αοθερία ΗΠε- 

Υοᾷσοτο Ννοξῖς τερεήαο, Χίς. ἐποεέ δὴ ταῦτα. ὨΟὮ 

τοὸ Φ. να. 
. 

ὰ. 5 αν 5. Εξ ὧν ἄλλὸι πὀντὸς.] 5. ἐξ ὧν ὦλλοι πάντες. 
Ἵε ἁμδίτα, ὉυΙη {τε ἱρειιπι Πετοάοῦ. {απ Γαρτα Πέ 
τα[Η(μ]πῇ5. βεά εἲ πιοχ αρ. 169. Οὗτος ὦνὺρ. Ὠῖ 179. 

πριθέων ὤλλοϊ, ΊΝαπι εξ Π0ἱ ΜΡ. αοσεητη εἰγουππβοχο υῖ- 
Ἅπη, πες Πονῖτ ΠΠ ππυπῃ {ρΙέΗπα Ίεησπα, Οιοά ορίτετ 
ηυπς απποϊαπάιπ οεΠ/{1 ρτοβίεί Π]α, αὖδ 4ο Ίπα 
ζοπσογουαί ἴπ 1 οχίσο {ππιῆς Ροστής» Νετρα πεπηρο: οἱ 
πΙμΙ] αμαά, ο κο ο σα 

535 91. Εθυε ἄω) παρεσκεύάζε ὡς δεξιωσόμενός-] Μ5. 
ἔθύσε οἳ δεξόµενος, ΠοὮ Ί]λαὰ αμ οά εὔϊτητ αμζής {ψ]]α- 
Μΐ5. Όστιο ἴαπι ΠαυμΙπημς 6. 199: δεξώµενοι Ρητεητες 
ΟΎτΗΠ,  Τεσπι ἐς λειῤῶνο, ΠΟΠ λείβθνας,. Ώπ ΤοἩρταπα 
Ἱεεοπεία νὶάστωτ ασπονΊς[ε Ἱπίεσρτες, Τετε αὐίάσπι, 
αοπῖηπῃ Π]ίς Ῥταςῃ εἲ αἴνα ἱπππεπῇ Γραπῇ, πῖ ποπ σοπ” 

ΏἩρετί Εἶ6 Ροί Ῥ]ητη Γεράήαῖν ος ο νο, 
599 35. Μὴ βουλομένοισι δὲ.]. ΛΑ που Ίοσο εΠΗΡΠΗ 

ΑΤΠΩΝΟΠΙΤ θΗ6ἴοΕ» Ίεα απηοἰριἡπ εδε, ες οάΙάοπες Ππε 
ἨσεβιαΏοηΏε ἐλπ1 Ώρευσῃς, 9εᾷ 1ή5 οπωπίρης, εοπίγα(ἰ- 
Όση» ορτήπυς Ν19. εχ Ίαι ργωπήκβς {ρεοἰπΙπυΠι εκ- 
ἐπιρής ΡΙΡΠΟΓΑΓΗΣ ΠΕΙ οογήοτεπι ΒάάΠι . αμα πα 
ΘΊΗΠΕΒ: Ἠπάα εΠαΠΙ ππης οτρἆας Ησος Ηετοάσῖασι 4ά- 

1ηχΧΙς[5 ἐμέο πείθεσθοι. ΊΝεαιε επῖπι {4 αὖ {αοϊ]ταῖς εἲ 
Απιρ]σϊαϊτο Ἠετοάοιί αΠεπιπι, Ὀυδίτατας εεῖαια Ὦ. Ηα- 
ρες Ιρῖτμ 4» 107. Ἱκαὶ γγώσεσθε τότε, εἴτε ὑμῖν µη 
σόμεύᾳ περὶ τῶν τάφων, εἴτε κοὴ οὗ μοφησὔμεύα. Ιτό 
τητ{]ς Ίπ που Ἱτεταπάϊ νοζαρα σεπετε αἀμναίπυὃ 
ἨἩστοάοιμπι 9. 19. 

540 1. ᾽Απέδειξδς Απαργον.].ΝΙΡ. ἀπέδεξε : 
54. 3. Αὐτομόλεον παρὼ τοὺς Πέρσὰς.] Ῥεητεπα αιῖ- 

ἄειη πΙ 1 Ίπτεταςτ, αωίπ Ίος Ῥίο Ιειοάοῖεο εδάατὶ 
9ά4εο τημ]ίᾳ οχεπιρ]α μας ρτβρο/βΠοΠ]5 παρὰ «οΏβες: 
Πτ Ῥοτίας, δε ἵπ 15 αποαῦε Ώμπο Ίρρυαπι Ιοσ πι. υτ 
οπιπία Παυῖάα ν]άεαπτητ.  «ΑάππεΙ ορίήηυς ΝΤ. πρὸς 
ποὺς Πέρσας. Ομος τεῖϊςὶ πο ἀαδιῖτ. Ρεῖας ε5τ. αιοᾶ 
ἵπ εἀϊποπῖ δις ὥτερμαπί εοπΗρῖϊ ο, 39. Ἠδὶ εάἴτατ φά- 
γαι ἐλθεῖν πέτε παρ αὐτῶν Νασαμῶνας ὄνδρας, ΙΙ9Ι Λιάς 
ει (αππεταπίης τεέτε ἀεάεταπτ παρ αὐτὸν, Πες α]Ιἴετ 18- 
ρε Ψαῑα. εἴ Ιήπς Ῥτονίάετα πιεµς ἀεδιείητ Ππηρετ- 
ΠΙΦΠΠΗ5. Αμ. 

64. ΤΙ. ᾽Ανέγνωσαν μετεῖνάι τὸν Ἰζῦρν.] Ὀνα ατα εςι 
Ίος Ίοσο ΠΙΟΠΙΕΠΤΕΠΙ Ποπ] Μαρί, αΜσπι ορίετνα- 
ντ Πηπρεπαππ!ς ἵπ οΙἴηπᾶο. 6ο πιπταδίς. ποπΠ[η]]ν 
ποπΊρο πῖ Ῥτο {εεμπάο νετρο ροπαῖ µε ατεῖνοι, ππαξ 
Ίρρε {οἶ]εςι Ῥτο νιήρατο Ἱεῖο εοπῇςΙε {οττο Ἱερεπάμπα 
μὴ κτεῖναι. Νεῖα ΕΠΙΠΙ {1{εΓαΠἳ ὀποχέμφαι. Ατετυπὰ 
{Ποξγτιπῃ εἴ 1ρΠοίΙπ1 6ετ, θαπ6 ποπ ἀορηῖτ νίγ ἀοάτις 
πα ταΠοςίπατΙ» αποπΙαπι ἵτα οἶται Ἔποπιας. Ιά6ο νετε- 
τες εοά]σες Ίτα ΠαὈηϊςίε: πες απίπι Ιηπι]ῖ ἰσίὸ ΤΠΟ: 
πας» {9 Ρας απο εχεπιρ]ατίδιις {πι αξία, οἳ ι{]ό 
ας {υΠεεῖε΄ ΠΠ Ππιρεπίας {εοἶβ[ε ἵπ υήαίι δχοπιρίατ: 
σετίο νειεΓες εοάἶσες ρ]αΤες Ιπ[ρεξεί αποηίε οταηῖ αὖ 
ΔΙάο εἳ θίερμαπο.. Ἡτ πίες 1] Ἱοτάπα δε, ΤΠοπιβ6 
αἨ 1ΗΠρ6ΙπΙαΏΠΙ5» ος Τη αιμήρας ρετ/ίοπαραξ οαππος 
ΠΠ ΟταΠ, 1γάΊασο ετήιοπε ΠΠ. {εᾷ απετη Ἠετοβο» 
515 πιοτὸ νεῖενί (ταςα εχρτίπιεῃς ἵπ Ππε εαρῖῖς ασ. 
Ρτοτι1ξ μὴ) κτεῖνε Γζροῖσον Ἑ ο ο κό κκ 
540 924. Καὶ τὸ πρῆγμα δὴ ὃτςο.]. 6ορι]ᾳ Ιςία ΤΠ ρητή: 

αἴριο τσοαξ. ἲ νιάετασ, ἀετίναῖα εκ ροβτεπια (γ]αδα 
Ριφεεάεηβς νετοί γράέψαι, πῖ τοτε ποη αρρα1θαῖ ἵπ 
ορΏπιο Νί5. εἰ ἀεδεατ ἴο]], δε πος ρατῆσιι]α δὴ) 1Η 
εοάεπι σοπ{ριοίτητ. εἰ νὶάες Ἠ]5 οπιῖςβς {πιαρατηϊπιαπὶ 
αρίε {ετπιοπει, Οιοά { ταπιέη αΠαιά Ιπβι[ςίγθ: ρ]8- 
εεῖ», ἀεσεπίῖεβππε οοπνεπῖεῖ ἵπ 115 {Ματῖπι {δα μεΠΠ ιδ 
εχΗῖρειε, δἱ ἑωῦτοῦ. γὲ ἐπρήχθη,  οςι ἵπ ΝΙΦ, αυ πα 
ρατΏσιι]α τετία νη]ρο αὈῆτ, | 
54 9Ο. Ε) νὰρ δὴ δεη.] Εεᾶε Μι δε. 
540 44. ΟὈπίσω κατεσράφησων. ] 9. κατεξράφθη- 

σαν. τς τος, πι ο άν σνὰ 

549 4Ό. Κακὸν οὐδὲν ἄλλο ποσας εἷφε πορ ἑωῦτῷ. Ἱ 
Ίο. νἰάεπεησ ας {τὶς οἶατα, 4 οτεάΊπιας εατοτὶ 1” 
Παπ, ουΙ ἵπ ηος Ίοσςο οἵσαεμχ ἵπ ποΏξ ραρ. 313. ἨΗΕΙΟ- 
ἀοτιδ» Ίος αἀάῑτο Ιπάϊσίο [πο Ππάίσαης, ἃπ ἵῃΠ Πος- 
ταἰἱ (απτηα οποία, {εουητηᾶς 6160, η ΑΝΙΤΗΠΙ 16” 
ϱπυπ] τερεῖετεῖ» επι τεΠηΠεπξ» απ νετο, αιιοά αἲε 
{Ππιδ, ΠΟΠ αι α {6 νέα, αὐθΠή. ας ανίπι, ΠΠ: 
βυ]ατ] 1π Ὥοποσε αἆ ΙΠογίσπ1 ἠδα1ὲ οο]ποτίτι] σι ο’ρο 
Ῥομείσυπι Ίος αἴσαπηπι ατ οοπΡΓ πα ἵπ Ῥτοσο]ς Ρὰ- 
τεο]απῖς ΠαρῖεπΏ αἆ νοτα οκ Δηίπο]ορία (πασᾳα. Ίμοσα. 
θα ως αάΠοπηταΣ, {σορε νΙά! αὖ αἲῑς απτο ἵρδυπα 
εοπάιάϊαι  Ἠος πήτοσν οῦ πυ]]ο ἵῃ ηας ροτίθ αΠΠερατῖ 
Ποσσαϊεπι, αὐί 1 Έπαροτα Ρας; 429. {ομδίε: Κῦρος δὲ 
τὸν πατέρα τῆς ῥητρὸς ἀπέκτεινεν. δ6ᾷ ποϊαπὶ ἀεῦεῖ εδίς 
οταοῖς εἰ ΕαΠπίς 1 ῥτοπτὰ βριταπι οχιοπιαΠοπί5» 
αππι ξα Τοτπ]α ἀῑσεπά{ αἀΠΙδεεΣ, Ἡτ πῖπας ἀἰσατιτ» 
πρ! ρ]υ5 Ίη Ἱπτε]]εέτα τεΗπα/εας, ἂξ αὖά ἱπίδρτιπι σ- 
ιτ οοπιρο{η1ξ 1 Λάνετ/ατής βῆς ἀοζηςβπιις Οα1κς: 
15 1. 7. εἴ ϱΗ 111 λιτότητα, αὖῑσε {αρροπῖτ., αι ἁῑ- 
οἵτης πΙΠ] πια] εΠεσίκ[α, Ἱπτε]Ηρῖ ρατίπια Όσπα σοἩ- 
τω]ίει ει Ῥ{αππιεπίτο {οηδῖε αὐ6χος ο 15. Ἔνθα 
οῦ λοιποῦ διατῶτο, ἔχων οὐδὲν βίον, 1πσιο {ης Ίῃ- 
οαἴταχ ΟαππΌγίεῃ αοφιε Ὀεπίσπιπᾳ 6ς Ποτα]σπι οἵτ: 
σα ευπῃ ΠΗςίε, ΤαήΗπιις {οηίε πο]ας[α Ίρουπι τενατιῖ 
η ΝΙεάος» ρυάιτ Ἱ]ογηπι οσμ]ος {ρ]τα: 61Ρο ῥτα” 
Ῥοβτηπι Πηδία Ἡγιοαπήαο, Ὁαιπηαιιο Ῥοτθςε 1 εδίθ» 
Πππηπιοῦε ροῖοςε Ταβήπιις να] πιαρίς Έτορις ες ρτοῦα” 
ὦς {οΠριοίρυς Ῥενίεί[ει Φΐναο ΓΩνετ Ηετοβοῖαδ 
Ώνο ἱρποτανειήτ, ποηυίεα ποδίς αάΠαπιατις ζετῖς το- 
(άπη Ίος τα σσς, 96ᾷ αμίά οοππµπ/5 απαΠι αάῃβηατῖ 
Ευ οειπαπάαπι ρτον]ποίαπ ΡΕΠΛΑΤΙ ο. αμεπι ἵαπιεη 
τοχ Ίποει αριά {5 πιαπετε Ῥτα{επίεΠΙ απ 1µ- 
βπο πο ἀἰσῖειμς σπα ἵπ 1βεαπα Ρτον/ποἶαπι 1ν]6ί6, θεά 
τΗγΠΙ5 αὐ]ά οε]ορταθίας ἵπ Ρααπῖς Βερυπα 4 παπα 4ἱε- 
τηπι οε {Όγιμι ἀἰνογατας Ἡ ὉΌσαυε αι {ο σίεατ πο]ηῖς. - 
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{6 τονωή Ἱπ Νσάοδ», Ἠλῦεπί τποππαταΣ 11 Ὥοποτε ος 
ορ]αϊα Ας[ὸ 15 πο {λα αρία. ος ο ο ον. σσ, 1ο. Οὐκ ὠγόρωποφυέρά ἐνόμίσαν τοὺς θεοὺς.] Ἐιαιά 
ποηαϊνίε, αὐίπ Ώσο, Ἠετοάοῦ εαρίτα]α ααυ]ά Ῥεγῇ- 
ου αὐπαμεπάα ασείεπῖ εγθΙΠεΗππΙπα νίτιη ΤΗ. 
Θιρη]είηπι», Ότ 1η ποῦς αὰ ἄΞΙοΠΥΙΙ Ῥεμας ἀευιετίε αἲἲ- 
αιϊά Ἡετοφοτεια ἀἴσετε, ΄ΡΙ6 111 1ῃ Ίπος Ίοσο ἀῑδ- 
Ῥ]σενει 111 Ὃ ο ος επ ῥοιη]μίῤμτ ογλ0ς 

3 (ανοᾶ 



δρ 

: αῤῥεμέε Ιεήα, 

76 1Λςσςοδι αξκο 
(αοά Ἰη{αἷτο αἴτοιητοάϊε Ῥοττας) Ἱπίε]εχῖ ροΏις 2η- 
44 Ίσγηα ῥγωά {1ος οσ/ε. | ἳ 

56. 11. Δῆ, Οὐρωνίην, ᾿ΑΦϕροδίτην ὅςο.] Νιάεπάιμς, 
επ ἀῑχί» οταπ]εῖης Ρ. 765. ετ 76ο. «πίεταπι ἆε- 
Ὄετ Ίος Ίοσο ρεινι]σατί, αΠαπτμπα ποπάφεΙαπα Πήης 
εοηίπετε ροίµετ Ιοῇαηπες Ο]οτῖοις ἵπ Ατάς Οσα 
Ῥ. 11. Ὁ, 1. 6, ΧΠΙ, ἵ {ο ἳρεης [Ομ] αρμά πῶςος, 
{)εοτυπι {ΠπΙΠΙΗς Ζεὺς νοσαβαϊτατ. 1ά6ο (ατσοτΠι Ηι- 
Ποπ]εΙ, αὈί Ιοᾳητυς ἆᾳ Ἱνάπήπα, αὐοά αριά αἰαπι 
σεπῖεπι {ππππιάπι Παρερατατ» τά εῖαπι «Δία νοσαηϊν. 
τα Ἠετοάοτις ροδίᾳαπα ἀῑχῖί α Ρετῇς πει Πατμας, 
πε ΠΕ Τεπηρ]α. πεφε ατα 115 ορπ{εργατῖ» αὐοά ποῃ 
οτεάστεπί εος ὠνθρωποφυέως, υἩ (οταοἱ, {ηδΗ6ἴε: [ουί 
9/16 Γάογα /ποεγο ἐπ αμα ΟΠΗΣ α/[ερηοεη{ου » 
11211111) ϱΊΗΕΠΙ «9/1 {ουείῃ υουσηόν, «ΊΝΘΠΙΟ ΠΟΠ ϱ016- 
οΙάετίξ,. Ἡϊς Ιεάς, Ῥοτίας εράεια ποπιίήα {ηπΙάπι 
ΤΝΗΙΠΕΠ αρρε]]ακίο, αἩο (τα σοί υτεῦαητ» πΙα αΠι- 
ος ποτυπῃ εδίετ 1 ηπρασια Ῥοτβσαπι πΙΠ1] Παδι]ς{Ε οοπι- 
ΏΙΗΠΕ ΟΙ ἴῶοα ο] Ουά πας ἴ]α Ῥατίατυτα 
{απηπὶ Νηπηπὶς αρρε]]αΏοπε 6] Θιαπ]αΙ ποια; 1ὰ ν]- 
τηρεΓατ]Πὲ, {6 επί ἵπ ροβτεπια οἰταζίοπα πο πιοάο 
πηοῖας, ΓΦ/Η)η 11 ΠεγοάΟΙ0 ῥ]αεέέ» [μὖ ΠΟΠΗΙΠε Διὸς ῥά- 
ῥμή/ε Ῥεγ/ας, Γ[εὰ πιοχ Ἰτετήτα: ήαλίήπο υέγο Βοή/ς 
οοπυεΜΙέ ὄιες Ιοῦμεμά! [0171/19 1105 ο/όὴ ῥ20 {101110 
«Ὠεο ῥᾳύμίν/ε Πεχοκοές 7. 1. οἳ 1 γαι. Ιλ 
οσο Ίοσο πιοπείαῖ Εοιίοος, («οορταρ]ος π]Ιος- 
ατα Γλεοίιπη ΟΥ 6οΓΙΠΙ ποπίπα Ώἱἱς. Ῥοτῃςϊς 4οζοπι- 
πηοάαδίε» εἲ Δίς αὖ Ηειοάοιο ος ΦΕΓ4ΡΟΠΘ ἀῑςῖ, Επι 
Αραϊβῖα τε[ῖε ἀἰχοπίηϊ Ῥήλ. ΦΠ]εῖης ουβο ονΙποῖετπεη- 
ἀαοῇ επ ἵπ πας ραπῖο, Ρτουὲ οπιπία Πς οοπ[ρητσσία 
{ππε, αι Τη Ίδίᾳς ραρίηας σΟΠσοςῇ:, 

66» 15. Θύουσι δὲ Ἡλίῳ καὶ Σελήνη καὶ ΤΗ καὶ Πυρὶ 
καὶ Ὕδωτι καὶ ᾿Ανέμοισι] ΝΗΙ παρεις 4α[ε καὶ ᾿Ασρῶσι 
ΠΑΤΗ νΙάετιχ αατ. εχ Ίος Ίοςο απς οχ Ῥομ[ϊς οθττο Ἱα- 
Ῥμ]είε Ερίομαγπιής, αμοά οχ- ο ἱπιασρτειαθατηχ Μο- 
ἨΦΠάΕΙ Ίος ἀΙΠσ]ο: 

Ὁ μὲν Ἐπίχαρμος τοὺς Θεοὺς εἶναι λέει 
᾽Ανέμους, Ἡλιν, Τῆν, δωρ, Πὂρ, ᾿Ασέρας. 

550 18, Καλέωσι δὲ ̓ Ασσύριοι τὴν ᾽Αϕρρδίτην Μύλιττα.] 
Ὄε Ίπα ἀῑχειίίπε οπηπία αμ {οἰνοτίι ΤΗ. Οᾳἱς, αἩ 
οὐ νο]αετῖζ, ποῦ Εαοῖ]ο αθίοαατ. ΟοΦτετπα (1ητ να]- 
46 εχίριια 4ε οπιπῖρυς Ἠΐ5 αἴδις, εκ Φο]άεπο {οἶ]ϊσαι 
ο Νοδῇο. Ἡτ Ρε]άεπας αὐ]άεπι ρτίππα ραρίπα 90. 
ὦγπζαρπιαξῖ5 {οουπα! Ἱζα {ετίρβε: }οοαζαμέ τὴ] )ήή- 
ή «4γαδεν «4αὲ, Ῥετ[α γα, εἱ [ΟΙ Ἔἷς 
7ο οέμ5, «11611 υἱ ες η ῥΥΗΟ εἰ Πεγαίο,. Δἲ βΐ. ω5 9. 
οἶται νετδα Πετοαοιί, εἲ ΠΡΙ οδ]]εῖε ο5ία ἵπ Πετοβοίο 
᾽Αλίτα: αἀάΙταμε, σΗ16 ϱ0ΥΥΗΦΗ{ οθάέρεν δες ΕΙεγοοΗ], 
εἰ «ας [0Η πεπάμ» Ἡδι {4Π6 Πιαρῃᾶ πολυπραγ(κο- 
σύνη. δεὰ οὐ]ά Ίπάς Ιαοί {εοῖε ρυΦοἶατις 1]]6 ν1γ. ΠΙΠ 
αὐιοᾷ {ε οβεπἀατῖ: Ιπεγ]σατηπΙ, πες οκρεάΊτα ροτι]ςία, 
ουαΠίαοππαο εξῖαπι αὐ{Πετίε ρετίία Αβατίσατια Πη- 
δυατήσ], Οµσ Πς Ἱενίτο: οοπίσπιΠῖε απ Ἡρτατίος {οτ]- 
ας ΗετοφοὮ» αἩς Ίρευπι Ἠετοβοτυα, Ἡὲ πΠαις οκ- 
ρτοπιῖ ἀεριεηίτ ΠΗΡρΙεἰο Ῥτοτ/ις Ἱαρίαρηπᾶα ὁ Ίος να- 
το γα νοσατ Πετοᾶρτμε, {εὰ 4ο: 4 ηπι Ρο: 
{τεπίοτεπι Ἠτοιαπι πο ππις Πο {ουνατί ἀεροτε ορί- 
ποτ» 41 α ἵπ Ῥποηδης αρρε]]αΠοπίρης, ιεροί 1ῃ 
ἵπρυα Ῥετῆσα ρετ]πάε βπαϊεπι Πτογαπι ποιο Ίπ Ίας 
νοςε» ας αριὰ Ακ[γτίος οἳ Αταῦας Ἱτοτα ᾱ.. δὶς 6ηἶπι 
ῬΤΟΓ{19 [παἴπο Ἠϊο αρεπάνπι» με Ηειοάοίθα Μίτραν, 
ΙΙ] ΠαρηεΠε «οπιπιήπο οµΠ ΙΙ] αρρε]αίίοθ α παπα 
ετεάυητυς ΡΟ] αἰηδιΠςίε ΠΡ ποπ]πο οἳ εἶτ]ο Μήθρας, 
Ἡτ ΤΠ Ρ]ετίδημε Ιοεῖς {οΗδί νίἆεο, πες ερο τειρῖνει- 
(ου. Αἴαπιεῃ 14 αἀεο τηίταπι αρρατη]ε ΙΠτατρταί1., Ἱπῃ- 
ΠΟ οπηΗΡΗς, ο] οζανετυῃί ες 1 αείπαπι πιοτρτοϊατίο- 
ποπι αἀθΙάετηπ: (ες αιῖς ποΠ. Ίτα {αεῖτϱ) 1 Τ αΗπὶς 
ἀἰχεητ 0 Ηήαηὴ εἴ «ήήρηη: αἰιοᾷ αΙάσπι ΙΠίαγρτος 
{αοῖτ εοάεπι Ἰωχε,, «ιο Π0. 4. 64, 5ο. Φοψίμίσος 0ος, 
οπηπες 4 Ηετοβοτο ροῄτος Ιή ποπηπαΏνο. ἵῃ 1 απίς 
ποἰείτ ΨάετΙ ΠΙΠ 1ῃ αματτο σαι, Ιά απ σά ρεταῖς βισο- 

το ετἶοπα Π0. ο. 6. Τ90:9 ΠὈί Έχασα Γηπε Ἐπικαλέῳ τοι 
τὴν Θεὸν Μύλιτα» Εἵ Ἀτόληστα δὲ καλέρυσι πὴν ̓ Αϕροδί- σηῳ Ασσύριοι, «ΤΙπΙοπήπΙς επ Ἠαν]άα {τε ΠΙοΠΕΙΟ τῆς 
᾽ΑΦροδίτης, Φᾠ. ΡΡΟΠΙΗ5 σης ᾖες εεθεγεδες Ογ]ρή/ος 

 ωηίρυή)ὁ πηπα, 28. ποῦ. νεγεῖησ Ργοάµοετα ορή1ο]απι 
απηίς], ἵπ αἲα {οποίτασ αυθο οε/μ)’ «ὁ {Πο ρε {0 
(τίοης αῤρε]ίέε εαν εἲ αἰτετάπι ΕΙΙΦάΕΙΗ: 1η ια 
ταρεήτησ», ζμε ο «49/γίρης 6ργε/οηεσίρη! ΓέΥ ωή0ῃ 

Φις 1ά 111 αρετη!ῖ: 1 1αῖειν ρτο 
αρῄητάο ταοϊεπάμπα, Μαἱος ππο]εβία Ιπεο, αὐοά ΝΙ- 
εοἱ, Ώαπια[ζοπις Τη Εχοετρᾶς Ῥεϊτεία. Ρᾶς. 439. {οεῖ- 
Ὀ]ει 12) ἐπώμοσε τόντε Βῆλον καὶ τὴν Μόλη" οὕτως γὰρ 
πὴν ̓ Αϕροδίτην χαλοῦσι Ὀρνλώνιος, ηΟἱ ϐ]. ΗεΠτ. να- 
Ίεῃα5 που ΦεβΊ: φἰνογβτατίς {ροέϊαπάτο οπυ(α ἨΗείοᾷο- 
ΤΕΣΠΙ Δρρε]]αΏοποπι: αζάισοίο: ΙΠΠΑΣΙ ααἰεεῖδ[εῖ Ῥο- 
τρία Ῥαυγ]οπίος αίαυαπι ἀἰΠοτοπΏῖαπι ἵπ. Ίδο αρρε]- 
Ἰωήοπέ Παῦετα αὖ τε]]αμ]ς Αοβγτ]ΐς, ἀθ αμίους αρεῦλὲ 

Νονῖι Νο τα : 

ἸΠοτοάοτις! Ίαπι Ἠειοβοῦ 1εέΒΗΟΠΕΠΙ Τοε αν 
{υπάαωπα ἵοπίατε ΠΟ Εετῖ απήπιΙΘ» αν αν. 
{ροσϊο(ηπῃ ετ ρτοραδί]α Ροδίαε ΥΙάετ] α[οιϊ, ΐ 

Ίηπι {ή Επιῖι Φο]άσηιις ἵπ Αα, Ἱ. 6ΟΠΑΙΗΣ 
η πι8 65ε, απία. {ρεσῖειι ο η αι 
“ρτσῦοτε αμότοτ Πιποτί Ηε]επ ίσος Ἡηθηᾶ ο ομο 

τς ῃ 41ο 109 {ΕΠΠΟΠΙ. 
Ῥαπς {οἱρίοτος {ρε αοσοπΙπΙοᾷαΤε {10 ρ; 309. 

: . { ολ 1 ] Ιΐ 
Ἠευπέάτ, ποπιίΏα ρεγερτίΠα» 1Πἱ6ἳ αἱ1α η Το- 
[δίς ἈΝσοῖαο Ώαπιαίοσπο. ΜοΟλΙο ας ἄοτεο τἡ- 
ποι ῬΗγΠαρπα» αποὰ οί ριτμ]εΠ5 Ὃ ομααίεη 
{γ1Ιαῦο» πα αιισά νοχ Ί]α {επλπεί π «ὂ ινα 
αυαπι ἀῑάῑεῖε ϱὲ 18ο εἰ α1 ΕΧ 149] Βλ ΗΠΑ. 
τοτηϊπαν]ς{α 1605 Ροβ  αρ]ο 
αμε Αγαίσαι "Αλις, να]άε οι ολο αά Α- 
αιιοᾷ Πασιεναης Αταρες ποιαητς ο δή Αίας, αὐδὲ 
Ῥιματαίαπα» εἲ ἵπ {οπριήτα ΝΙΟΡΗ Ἠρίοις Ροκ ήσαν 
0 ΗΙΕΤΟΠΥΠΙΟ {ο θίτατ ἵη ΕΧΙΤΕΠΙΙΦ Εωῦτ ο. Ιποήπι 
ωπόξα πιοτάίαηας {ομεαἰπΙ εί ΠΙΑΙ ανὴ ὑρους ὃν 

ΠΟΠ ἀ4αθοτ Ἠΐς οπιϊξεῖν αῑοά ποσαίως οὐ νο 9ϱῦ. 
Ἐτοϊηςμοπιῖο» αἳ 11ο αὐίάεπι α τν ο έρωο άἡΗ 
[Ομοῦ ο) [πο /]ορηέ» εἰ Πε οάθή ος ἡ]ίεν ζμί ος 
Φ 04 /0ήΕΙ1 υουεμὲ ή ῤγαηή» ο ον εἰ όρν ας 
ΠΕΤΕΗ α Ρεγ[ε υοεαγέ [οἱ 0Η: Π1 να ο δαν ΜΙΤΗΕΕΝ 
Ίρητε ῥι/ε{] αὖ Ἠος ἵ Ιπάΐσο «9ΓΗΙ ο) 7 Ῥοη/ας η 
[ΠΗεγούσέμς το 191. 41εγ]ὲ Μ/τραν τμ ή {2 ο) αΙ(μέ 
ῥ2ΠΕΤΕΙΗ. ΙΙ εν Τδεο/ορία ΡΟΥβΟΟΓ ή σοἶμι αμίδαας 
΄εης οι: εὔμ/ά εἳ ]οης οπεγαμομήη) ς 
Ίπο ᾖίσαι: πμ] Ἱπάς ΑΙΡΠΕΤΗΤΙ 4. η οἰιιδάετὰ 
ἐχοτῖ αἷις. Οµῖοις οπιπῖοις απποζς  ομά ο [απ με 
Φε]άεπῖ νετρα 1π ποτῖς αά. οι (μα πυίανειὰ 
ραΐσαί» αΙαηῖορετα πηβρηίπευ5 η η Γη 
{οτίθεῃς 1]]ο ρας, 194. {ἱ οέτο η) Βολόννο 
λιστα, [όν Μύλητα δαν εὖ/ὲ 16 9 α τείρν» ή η 
“Οἱ οἱ Πο οδίως. Μύλιστα ο) Τὲ μι ην 
16 ζ611 οἰεμοίαί ο 44 Αλητα [” οδοί ο ρό 
γαδίόης οἰἰαιη, αριά Πογοάοή 0 ή ο ειάν 
Τα, να’ η ς 

σσ, 94. Τῶνδε ὡς ἑκάσῳ θύειν δέ λον μ Ἡοιρόὸ 
πατάει οηήα ἵπ. Ῥμα]ἱ» Ὁς πω τῃ βπαυ ση 
το ]οηίτις τ΄ ΤαΠΗΤΕ Τ8Πα ο τις ἐκάρῷ ώι 
αἴινπι νἱάθαίαχ Ῥίεπε ἀεάϊρίαε Τῶν ἱνεμάίω πρ 

. ο: πα” ει θέλει. Απ εχοΙάΙτ ἕκασο ΕΝ ος ας ᾖσ, 

9 / . ππς ]οεήἩ, υῦοΠΙ: 

ὅδ. 96. Τὴν τιάρω.] Οἰαπῖ Ἡ ., αν οι : 6. 
μὲ ΟΠΊΠΕς Ἱερεγιπῖ» 1Π{ΕΙ α1ίος νι” ρπο Ρε 
αἆ ΦΙ14ΌοΠαΙή Ρ. 955. Βηκ[οπί!» αν ἠναή ΠΟΠ ή 
11. ρᾶς. 174.» αἴεπι 1 μας ἀοι]ς Ἡ δες πα 
αὐήπι θε, Ίδίο Ῥ]επις τερῖ [ρΙρΕ. να ος 
τιάρᾳ ὁρό/. Οτο] ρΗσΙπΙΠ η ΠρΙενΙ3 ο το ἃ 
οι]άαπι ΡΠΙαΙΟΠΟ» Ἰαζαῖα, πο ἀρμάος πης κ 
ρπςτθ, Ῥτίοι ροτῖξ πΠαπαητο ἆ σα ος ο 
ἀετα, αι ρτοσυ1 ἁμρίο {ΕἱνεΠί πίλους ὠπλΤ η 
το οὕαπι 7, 61, Τιάρας καλεομῶά μηρεῖ» αὐοινο- 
υὈί τπα(ο]ῖπα ταΏο ΤΟΠΤΗΠΙ ποπ 5 τεί οἳ  Ῥ ην. 
{ωπ]πεα. [απ ΝεΙο Μία» ος τρ τιάραν ηήο 
τΗ(ο 11ο Μοάίσσο οχοπιρ]ατί 16 ἀρήνα νο. προ Πίο 

πι Νγοη]Ίμη. μα ΗετοάοὮ 3 εδ, τ» 
“σοπιρα]ενίε ἀῑσετε [αρογΦΗέ ν, ας « ῥ πα Α- 
ΡΕΙΝΙΗΠΙ {οῖα ογΙΚΙΠΟΠΕ» 4Π0 Ρα φὰ Ες πμ ορΗῖ 
ἴμπε ρ]ηπίοις οχοπιρ]Η5 οοΠΗΤΗ {η 19ο οσο {οτναῖέ» 
Ῥοϊπεοβῃ ν. τής. ΊΝΙς, Εν αἱ θες αμ 
ἨΠΗΠΙ πιοᾷο: τθρεπεΏς Ῥμτεβης ρι8 τεΠᾶ ο 
αὐιοᾷ α π]απ. αιέχοι]ς ΥΕΠΙΤ2 ο ἴηΠι ρεΗρίς ρεβῖτ» 
Ι46Π1 «εντ Τη Ἡοτοάρτο ΠΠ οχίσο αθεῖο τγῃι οτ- 
τα, Ίδεφιια ϱΠή1 Ροσίὰς να Φρα, τος δὲ ἐν αὐαπη Ὁε Ἰούος ἄῑσαε επ ο γοις, Ἡροο η) 
ἀῑτο ἵπ Ηε[γε]ίο οοπἰοόθ ος απιριιςὃ ομὶ αὐτὸ φί- αν αν . . { ὦ ρσσΙ- 1 

Ὁ δι ο, εν νὰ δὴ τν ἁσίσιοο ολα τν νεται. ] ρρανεί 1ρίες» Μπο μις ἱπτευραε ο οσή: 
Μεηεσα» Ῥ]απο ΤαΗπί15 12 μας μή. 3 Ἡ οραν 
Ὦ Η0, 6. ἀὲ Βεπεβείς «1ρ.. τν λυεῶ, «ἲ 4 πο 22 
οἱ Ρ/η0έῤς (σ)/ἐς ο/π{Η5 21 : πο ελλ 

κ ος : 6 ο ΑγοάεΜ/εΣ ο} οη (αμ. 6 { 

ο μρ]επή! 
νίάετε 

Λ12/ἷεα
 ἰ11ΕΗ Οἱ εο/ΗῤΤ αρα

, οουδρίι
σημε Λἱ δῑς ααθ

 

0550 49. Ὑπσπάσας πο] νο χαρα, Ἐν μει- 
ας μιας αυ ΠΟΠ 14 προς πημθ» ας, 

ἱπορρίς, εχσορείε «απιετατίμδ ομιο εὶ «ιν 10- 
οὐδ, Πηπρειπιαηπδ» 64115. το» ντο Ἡ ορηπι 
νοτῄαπι τοίοττ ἱπτετρτεϊαΠοΠΙ Υ3 Ῥοτιις μου Ἰπαναώ 

νοπτ πο τεήπεης, 46ο αΙάεΠΙ» Ἡ τὸ νρετος σσ 

πς οαμίάεπι ἀϊρπαίας ΒΠεΓΙΕ1Ώ 11οχ ο ομήαπι Όσο ρα 

αμοΗταϊο, αΏῖ τηπθίς αυ(υσάα» γη όν Τὰ ο ομ. 
σπώσας ηοῦ ταίροηά!ς Ταήπυπι μμ” 

Ωδινοδες. Δρποίος, μὴ ο ο ο η] αι ὦ 

τηπι οἱμδ. α 61ο ορΙπιΗΠα - μα 

ηλ οομ{οΓΙρίΗΠι ορ, Ηπάε ριο δη Ἱπτεερὶ ο οι 

ὑποπάσας, Έοο Ἀαμεραῖ {10 οσα! ως ΠΠΕΠΠΟΠΙΑ2 ή οἕ- 
ή οπίπι Δε πμης νε]ητ 2ο τυπῃ μπι πιο» ο 

{αππρη. 4ο νβεῖ 1η τὰ οοπ{ρίσμο ΠΙΟΠΗ 

οἆ ταπῖο ΓΡΙΠΗ. 

ο ΩΗΡΑ, 
π]οςὃ Φἱς οεττο αιῖς ΥέΜί 9 

ογοἀοίο 28: σα 

οι 16εῖ» 

΄ ο”... -......µΙί --κωω. 

κ... κ το ο ο ----ᾱ- ο μπὐΗὐΜμβμ μμ”. ας 

πμ ὐ υπο οό, 



ΏΤ ΟΒΕΕΒΥΑΤΙΟΝΕς ΙΝ ΗΕΒΟΡΟΤΙ τῆς, ἵν ρᾷφ 
ἴαπα αἱασα αρρτορίπααε Π]αά Απίορμαμι Ἱη Ἱππεῦσι 
90. Πάντο ταυτὶ κατωπόσω Ῥουλευμάτων. Ε ΠαρπΕΗ; 
ἴύπι οοπιαάΐσ απΏα ια αρμά Οτοῦυπι ρᾳς. 917. ΑΔ: 
Ψμύίῳ κωτέπασας ᾽Αττικὸν μέλε  ΟοΠΤΑΤΙΗΤΗ αυἰά ἆε- 

᾿{σηδῖε Ῥα]αρματας ἆς (ἱαισο ἸΜποῖς, ὃς Ιδὼν ὁράμοντα 

ἑτέρῳ δρώκοντι πόων ἐπιθέντα τεθνεῶτι, καὶ ἀναςήσαντᾶ αὖ- 

τόν. ὣθὰ οοπΙροβΕΙΙΏ κωτώπάσωι Ποῖυπι ἐ5ι. Ὢδ Πο: 

ΤΟ ὑποπάσαι Ύὐαπι ρησι]]τος» αὐπα υἶττο βάεπι Ἠπι- 
Ρεηίς {οπροοηϊε Ἡ. Φιερμαπής» τείετε η Πίο «οΡΠΟ- 
Ίσα [Ὑποπάσσω, {αὈἱπήρεισο. Ὁιάε ὑπόπασον {α0ίη- 
(ροηπι. Ἐκ δίωτ. αΠετις Ῥτοι ας εἴαπι Πρηϊῆς, 
νσγιπα οκ Ίοσο οί {ή ρεδτας εσι,] ΊΝεαμε Ίῶς 1]ε ρο- 
ΠΗὲε Ίοσο Ἰᾷο οἳ {οἰεππί Ίπτοι. οοπιροβία αρ. Ψετρο 

πώσσω Ῥορε Ίειμά Συμπάσσω, Τεὰ τε]εραν]ῖ εκ Ρραῖ]ᾶ» 
οἳ {ορο[ιής ἵπ Ιπάϊσδ, Να απι ἀποίηπι εοῖ, αἰῑπ Πέις 
4, 17ο. Ῥοϊμίϊ ἀΐσετα ἐμπώσόοντες γάλα, Ίτα πΏ1α ᾱ]- 

Χετῖῖ ὑποπάσος ποίην. τν ᾿ 

σ5.46. Δεπτὼ τῶν πρὀβάτων.] Εἶαπε 1 Ίρευπι» αμσά 
οχρτπιίτΣ {π Παρπιεητο ΙΜεπαπά1, αμοά {μρετέςί εχ 
ορπιαρά1α ΙΜέθη. 

Εἶτ᾽ οὖκ ὠτοπώτατα πρώττοµεν πκὶ θύομεν» 
Ὅπου γε τοῖᾳ Θεοῖ μὲν ἠγορασμένον 
Δραχμῶν ἄγω προβώτιον ὦγαπητὸν δέκῶ» 

δοὰ ἆς Ίειο Ῥεσοτα {ο Ίίειαπι ἨΗετοάοίις ὃ» 137. Ὁ 
μὲν ἵππους νέµων» ὃ δὲ βοῦς. ὁ δὲ γεῴτωτος αὐτέων Περδίκ- 

ας τὼ λεπτὰ τῶν προβότὠν. ἐ χε μι 

Ὅρδ 48. Καὶ οὗ καλοῖσι.ι] Μ5. καλέσι.. Ἐτ οὐαπινῖς 

εχεπιρίπα απά νοο1ς Ἠῖας ποι εχίταξ, οειίε 3ΠΠΟΙΑ- 

ἔηπι ποῦ 65τ, ποπ 3άεο πε τοοςτε» εἰ νε (αττε- 

'οἷοπι Ὠπο αποβάίαμα νοσεί πούα ἀεσΙπαΠοπε» νε] 

ΤἩοτοβοξια πιαπς {156 ναηϊταίε. Τεραϊαία Παυάατε 

Ῥτα/οτήπι αυ πι αάνεπας ῬάΥΌΑΓΩΙΠ «ΟΠΤΗΠΙΑΕΙΑΠΙ». Ἡξ 
{ρετο., ονἰοετίπα 3ς ΑΤΤΙΑΠΟ ΤΕΠΗΞΙΕΓΙΠΙ προνὸς εξ πρα- 

νὴς: Ὠἷς εὑρύχωρος 6 εὐρυχωρὴς» ἄέννωος εἴ αενναής, εἰ 
[σα πάµης 1ᾳποτπι {εηεευΣ Ἱπίτα ὑγιηρὸς εἲ ὑγιηρής. 

ὡσᾷ Ἱαάτεπις» οἳ γἱὰς αἩ ΠΟΠ Πέ καὶ οὐκ ὠλέσι; Ἡτ 6” 

Τ8/. ὀλέσι μὲν γάρ σφί ἔσιΑτλάντες οὔνομα. - 

δό, τ. Πευῶντας παὐεσύαι.]. ΔηποίανΊε Ἠμης 1οσπι 
Οἱ ΟαΚοτις {η Λάνει(ωίς ΜΙΗς, ΠΡ. ο. 6, 6.» 4ὐεπι 

ῥατύπῃ τῖτε οτε Ὑα]ία. νετίεῃς (αώεος ῥα[ζος στη 

«ε1 Π0Η ο μῤηο αρ]ας» αυτα εοπίταΙΙη Ώμς 

Ῥίαπθ νο]ιεσίηί Η1. γάοος δὲ εεγε «εβεγ η» σάῤηο 

έΙΓΙ6. : αι. ὴ 

ας 7. Μευσκόμενοι δὲ ἐώφασι.] Ἐωίε Πΐο Ἱπίχατ 1οςἱ 

᾿σοπηπιηπὶς., ο Ρ]αου]ε ναἰάε ΟτΦευς» η πρίαμαε 
'ταη(οήριας οχίηται» Ῥτουέ αρρατεῖ εκ. {οοΗ5 αά Δ- 
Ἠορλαπ]ς ἱππέας Υ. 91. επάε ργοραραίας {Η1έ Ὀἱ5 1π 
Βυ]όα Τ,οχίοση» Επι η ν. Οἴνου πιεῖνο ἴμπι α1δ1. 96 

Ῥηο]ατο Ἠίπο ραϊσε» αἴνθπι {98 τΓαΏ/οΠἱρίογε΄ΗεΤοςο- 
ἵο αριῇ Πιοτπξ, σοηττα αμαπ ἀεσεραί. εἲ Ῥεπε ἀθ Ἆος 

Ίοσο πιοίτας ΕΗτ ΦιορμαπΗς ἵπ Ῥτο]εροιπεπίς, 

τοπ, Τὸ σπουδαιότατω.] Ἐτουί ογΘάΙΤΗΣ {οπρβς[ἑ εἴ- 

Ίαπι ο, 97. Τὸν μὲν σπουδαιοτάτην αὐτέων. Ἰάαιιε τ]- 

Ῥῆ πποτοτ. 9εά Ίος Ίόςο Ρυσ5 Πε Μ9. τὰ σπούῦδαι- 

Γέσατα. Ασποίοῖς οἰβσάεπι ῥεπή ἀε[οίθ» αὐαά αρ 
Ἡειοβοίο πυπο ππαρ]ς Εμἰκίεητ οὐνετ/ισς ας Ῥ]αείτο» 
τῇ απο υ/{μτρασίε Τα (πρτα 6. ὃ. υῖ απποζανΙξ Ῥος- 
τμ, τῷ τύνῃ τὸ σπουδαιέσερα τῶν πρήγμότων ὑπερετίθε- 

το. Οὐῖοις αππεΒί ἀεῦεῖ Ππρεπαπναπι» αὐῑοά {εηι]- 
τη 6. 196. ἀμορφεσάτην» Ἠῖ Ρίηπε εἴίαπι Ἱερίτητ 1η 
λπς. ἸΜσάϊσεο, δε επίπι ἆμο αἀϊεξνα {απὲ, αὖσι 

-.Ἴαης τομπήπα οποία Οτασία «οπ/ἀείαπς Εαϊμίης αά 

Ὦ Οδυσσείως αΏαίι οοπ]μηρ!ξ» ΠΟΙΑΠΒ ὠμορφέςωτος γυνὴι 

παρ Ἡρόδότῳ, ἐν ὠκριβεσέροις ὠντιγραφοί» 11 ΠΟΤΗΠΙ. 14- 

οἴτσο πΜΙΠΘΕΗΠΗ γα] ρισαίρεο ήτα πεγετΗς εοάεα 11ε, 
οπίᾳς ἁῑνίπα πιάπετα εὔπι ππαχίπε ρυρΗζο» 6Η Ρ1ο- 
Ῥίετοα ηεβας ει ορβτερείει 

δ6, 38. Αἰγυπτίους θώρακας.] Ν5. θώρηκῶν 
56, 41. Κουρίδίους γυναῖκως.] βίουτ ἵη Πῦτο 5. 6. 18. 

ἀῑςῖε αμάχοῦ φυναῖκας κουρίδίας» τα πημης 41οφυο {εΠρΗϊ 
κουρίδίας», Ῥϊουε εκβα: 1 ΜΙδ. Μεάϊεσο» ου Πά6ς Ἰδία 
πεηυῖτ Περαπ], Ῥίαπε {ο ΙπίοΠρΏο Αιῆσα αριά ρο- 
πΊηΊη ΤΗΠΕΓ, Π., δι 949. Μνήμ ἄλόχῳ Φιλί θήκωτο κου- 
οδή!, αὐαπι εοπβπιάίοπεπι πειοξ» 1Η Ρείωπι αὖ ρή- 
Ἱηῶνο αμέτοια ΗΟΠΙ6ΤΟ, πχ 

τος 67 όν Μηδεμίην ἄσην δη. Ωπππι Πειέ Ίος Ἴοσο 
ααδαηᾶνυτη, Ίσα 3» 41. ναιδιπι ὠσηθεί Ἠετοάοτις 
αβμήραας, Ίτα ασυπε ΦιερΏαηις εἰ Ῥοπεας» Ἡξ Ἠϊς ἴπ 
Τ,εχίσο Ιοπίσο πΙ] νο]µδήε αρποίζοτε Ῥιστετ ΡΟ[(Τ68- 

ππιΠῃ. Θιορῃαπις ἵη Τ.6οβηῇοΠε νουῦπι Πετοάοςί Ἠ58- 
τεαί ἴοτηβ Ίῃ Ἠ]ο (Ιρβαπᾶνο» Υε]ηε {α/Π41ο {ατιο αὖα- 
Ἠεπα», {ΠΠ θοὰ Ῥοτάς ποΆ Ἠαθεταῖ» αἲο εοξτος» 
τες ιερίαπηπι αμ {αήπεδατ Ἰλίο ρτοίΐσετες οί οὐ- 
ογὲ Φ05/ Πθοον/[ὲ ήηίηηε Γι έν[ὲ αάετε ἁηδῆ, απυπι τα- 

«ΕΠ Ἱερε Ἰοᾳὐμεϊοπῖρις αλα Ρονοἱρίαπ]ης νοσαδη- 

Ἰα, (9 πεσεε[Ε Ποή Ώπογα:, 9οά Ἱπ Φι6ρµαπΠο Ἡξ 4βΠο- 
ἴσας ααμ]ά νε]ηῖ εχ οτασμ]ο ργασδρίηπα», Ειοῖτ βάε]ίς- 
Ώπιης οοάεκ οκ Πελία, υηάς Ῥτοσίης 2ῦεεῖ ἱπτυιά αάΐς- 

ἄΙναπι, πες υἱ]ά ΕΕ οαμ{α ιτ ρτο Ἡετοάᾶσοίςσο Παῦετε- 
τας ους υἱτοτίης Παροστατ. Ιη(αρετ Ιάεπι ΜΡ. μηδ- 
αίαν, Ώοι ἁήδεμίην, Ῥτουϊ είαΙη ραμΊο απἴα ἀμχί νο- 
ολΏιι]ο τοῦτο οὕτω ποιέετὀι» Οἱ νω]σο τπεάῖα ΝΟΧ ΠΟΠ 
αρπο{οἵτατ., η]ᾷ Φι6ρμαπο αά πιατρίπεΒι, αυ μπα Πε νου 
τα αμέτοιίς ποί, αν 

ο7. 1ο, Μέζω τὸ ἀδικήματῳ ἐόντω τῶν ὁπουρημότωνι] 
Ἠλύετ 1ρίταί Ώας ἱεχ Ἠμπο ΠΕΙ σα{απα» μὲ σανε]ζο 
πό οὗ υπμπι ἀεΙόταπι ακἰτέπια ρῶπα ρυπίτεϊητ Ἠοιπο» 
{εά ταπτητα ο Ρρίυτα, οἳ πὲ εὔἶπο ταπτήπι, ῃ ραΐετεῖ 
οπἰπήπα πιαίοτα εδίδ, παπα οἵαης πηἰηϊετία νε] οῬ{ο- 
αία ο]ῖπι αῦ «ο ριββίία., Πσεατ ἵτα Ιπάμρετε. Ουιά 
ἰρίτητ ο-τ, αὐοά εκ Ἠΐς νετοῖς Ἠείοάοιϊ οο]Ησίε ΓΕ: 
Ἰ4, Ηοτα]άιις 15. τ. Δάνοτ/ατ. σαρ. 9, ο[εινα»ίε Ῥετ- 
(15, πε Ἱοπήπαπι Ίασα πι]ταπά πα»  Π Ρίατα Όεπε {6- 
οἰδίει απΏῖεα., α«ὔαπι 1Πα]ε ρορίεα» νεἰ οοπτία» Γα[ταρίῖς 
οπιπίοιις. Προτατεητ Ὦο ρἱωτίδής απῖοα Ὀεπεβιέίς π]- 
Π]. Ἠαβαι Ἠέτοάοιμδ» τς ἔοτπι 14 {ε αΠεπυπι. Δά- 
ἀισῖε ετ Άωπο Ίοσυπι Βτὶκ(οπίας 18. 1. τερηῖ Ῥετίατ. Ρὲ 
97. {πα Ἱπιρετίεο, {οτίοεπς: «4 πεο οὗ απ αἰῑ 
ζ110ἆ αώθλίς[ ἵη τες Ποσεμίόσορ ]αοὐποτὴν οοπυ(ᾶ]οςδ 
αηηαζυογ1ὲ ΠΙΟΣ εγαῖ: [ἐά ἵλα «ευη β εὔηβαγαΓί5 
εὐΗ {ηήεΥ [ὲ ᾖεμε υε] πια]ο [ηδὲὴς» Γα]α ῥγώυα/εγε βγά- 
Φομάεγάγεσμο ᾖζμεγε. Οπτετήπα Ίο 1εχ ααῑάεπι. {ας 
{εὰ απαπάο ορίεινατα 2 αος οχειηρ]ἰς αὖ Η{τοσ]α Ώᾶτ» 
τατὶς ϱ4 σοπου]οσία Ετ | 

570 19. Πώτέρα } ῥητέρω.] 5. πατέρα οὐδὲ ῥήτ. 
Θµοά ναἰάε ρτοῦο, Ὁυῖ ρεί θημα]ες σιλάις αἲ µττυπῃ” 
αὐὖα ῥρατεηίεπι ρτοσεᾶαῖ απποί ας τενετεηεῖα Π11. ποι 
αἱτετ αἰτοτί αζΠατεαῖ. 

ϱ7. 19. Έ]κος εἶναι.] Ἠαοες εἴρο ρτίππάπα οχειπρ]Πὰ 
νο ΓΙς1πος πηηίατἰοΠῖ6 οεχ ορΏππο ΝΤ. ἠπάο εἀ1ά1 οἶκὸς, 
μμὰ {αρτα Ποῖανϊ αΠαμοπεῦ 1 Ηετοᾶβοῖο οοι{ρΙΙἩ 

ορ]. ν 
αν, Τόν νε ὠληθῶς τοκέω.] Ὁπαε Ίος. δὲ σεῖ- 

ἴο αὖ οιιπι]ο Ρον οἰταΠοπιπι νΨουῖς ὠληθέως Ἱΐς Ιο- 
ος οχη]αῖ. Ιπιππετίεο ρτοτίμς, Ίναπι ρίαπε Μ5. ᾱ- 
λήθέως Ἰάαιμε τοείος η Ἠετοάοίο», ἃτ {ετε Πτ αξ[- 
αμπ. 

ϱ7. 9ο. "Ασοὸ δὲ σφι ποιεῖν οὖκ ἔξεσι.] Ῥιε]ατά νθ- 
τεγῖς Ἠετοάοῖεί σαἱαιπί τεΗ Πο, απαπι εκρυ]ετα {4115 
{υράο]ε εκρμσαΏο αἶμς όσα, αποά αΗΗΠΙ πποάο απ» 
τεοες{ετῖε, οτεβ!Ρί]ε ει πο ρ]ασμίςίε ααάτοσ» ου] ἆσ- 
σα εἴῖαπι ρταία {πετηπί σαρ. 179. {αἡοεῖ ες ἩἨοπιετο 
ταρεΏίοιε {πάᾳ5 τε πίτες ρίσταΙ νοιηὶδίε Ῥιερια- 
ΏμΙη» οαμμπι ναταπι Παρετεῖ 1π πιαπ]δις. δίς αμοαθ 
ΠΠΟΧ. τεοερῖ οὐδὲ ἄλλον οὐδένα περιορῶσι, Ῥίουτ Ἱερῖ- 
ασ η Ν]ὸι πος» Ὁὲ ρτοάῖς ΦερΠαΠΙθο περιορέουσι 
απ αποά νι]ᾳο Πιρροβιυπι Ἱερίεισο Ίτα ναριη Πε 
ος Ἱπβηῖταπι» τε τειπήππα Ιθποτεῖ» αιἰοά εδῖ τιάϊσι- 

57. 35. Σέβώται ποταμοὺς τῶν πᾶνίων μάλίςο.] Ἱη- 
πιερίάο Ιρίτησ ει Ὑα]]α., νετυτα αυτα: /[εά [ιηίηα {η- 
17 ου) γε)ἱρ]ο[/ηε οο/ηηή. Ίνεαε επῖπι τῶν πάν- 
των μάλισα Ποῖαϊ {14εΥ οπημ]α. 1άᾳιε 186 ορΏπηΕ ΠΟΥΕ- 
τας» 1 Π1Ό. ο, σα. 37. θερσεβέεο δὲ περισσῶς ἐόντές μά- 
λισῶ πάντων ἀνθρώπων Ιπιειρτείατατ {η Όεος [ῶβργα Πλ0: 
εἶμπῃ [ργαφμε ο1Η125 ῥογ111ς γε]ρίο[ί {11. Ὀδί αὐαπι 

᾿Πειοάοιης ρταρυετ νοσεπι απαπι ααῑεέχαπι νε] νο- 
οἳ πάντων, Ἠἰπήταπι ἀνθρώπων, εὖν Ὑα]ία πυης τεξι.» 
{αϊ {ηοιπίε]άρετε ». {εἆ πάντων νη]ῖ Ἡββετε Ρίο Πει- 
πο 3 Ἱπερᾶτ Ψα]ῑα: {εά Ῥοπιις νίν ρεπειτατᾶ πε” 
υε, αἰΠά ποχα {ηρερίεῖ. Ῥαίτο ἰβιατ ἆμας 1]]ας νο 
65 τῶν πάντων 3Ρεςίε αὉ ΊΝΤ5. αι Πάεμσβππα εδ αᾱ- 
πιοπίΠο, | ο οτε ρς 

ϱ7. 37. Ἡμέας δὲ οὐ. Ἰ δαεἱ5 ταίήσε εἲ αὈταρίε » 
;αὐοά ποΠ ος Ἡετοάοτ, [σαιε Μεάίεεις ΝΤ. ἡμέας 
μέντοι οὐ. Οιοὰ {ας ροµτιπι εἰ αά ρεπῖυπι αμάτοσίς: 
πε αρ, 58. ᾿᾽Αποσχισθὲν μέν τοι ἀπὸ τοῦ Πἐλασγιήθῦς 
6αρ. Ίσο: Ὅμως μέν γε το συμβουλεύσατέ μοι Εὰ 
πἹοα {64ΙΗΤΗΣ, | το 

ϱ72 30. Τελευτῶσι ἐς τωῦτὸ ράῤμα.] Ιά πο {1Π1- 
π]έ αἀπιστετε Επιρ]οῖτου πιαχίπιυς ὀζα1ἱσες, Ιάεοφπε 
οράιιεεραι αἰινάαπι ποπιίπα οίαπι {οττοπι Παρεπεία :{6ά 
ος ο ἀοθήδβπηυς Φιωπ]οίμς αἆ Αεμγ]ηπι Ρβ! 
756. οοηπατΗς ε5τ. ο μα μις. 

δ7, 48. Πῤν ἂν ὑπ ὄρνιθος ἑλκύσθβι] ο ο 
ἴοσατ πο ραγίοᾶιἰς α. εωτοῖαπι 1οσί» ΕΠΙ ΓΓΑ ζΛΑΝΧ 1η 
Πηπ]ΕΤ5 35, 40. ΑΠο ὤπιεΠ ππσάο 1η μας αβὶ ΟΡΟΓ- 

τος εχὶσοηίς οβήπιο ορἀΐσε», ΕΡΙΑΠΙ γ/αἱα, αυ υ1ή νετ- 
τετ Σγαδαίμγ» ἱταπδευηῖς 11 αϊπά ΟΤῶεο (επρής: 

Φε αἴτς νίπ αρετΏάς Ῥτοῦαί οοάεα ΜΙ5. ἀμπα ρατίίετ 
οΏσπά1ε νατοα ἴπ ἄπε αυποαυπι ερίε, ἹπβηΙάνεπι 
Π[ιτραης ἑλκυσθῆναι. Έα εςι εαυε β:εαιεπὸ Ἡρτοάᾶοτὶ 
Ῥήχαβς., {5ά Ίαπι υἱέεπίας 1πά]σαί εΓλάυπα θε, 
8. 90. Κύρου δεἠδέντος οἱ ἀνγέλού.] Ἡκιοπι ἨΦέ Ἱῃ- 

ἐοῦ ἵρειπα αὐέτοζεπα εξ ΙητετρΓείεΙῃ» ΟΙ πο Ἱεραίο 
ποπ. ως Ἠοποναίμς τεάάΙά]τ ῥεν Ἱεραίος: αυαπή Πσεη- 
εἶαπι οροστεραῖ ΓερυεβεΠά1» 14ῇ 15 Ῥτοςι1 ἀπδίο αὖ εκ” 
επηρ]ατί ΣΠΏα1ο. Πηνίτατης Εήε{ες αἆ Ώλῃς {οπιεσῦαπι» 

Να αμ μπι 
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δ4ο 

σ8 4ΛΟΟΡΒΙΟΕΚΟΝΟΥΙΙΝΟοΤ ἂς 
αυυίη Ίπο 4ποηπα νοτσαι Πάει Μεᾷϊσοϊ «οά]σῖς : απαπι ρτοῦατο ἀθδι, 

50. 34. Ἴωνες δὲ ὧς Ἰκρυσων τούτων, ὤνενειφθέντες ἐς τὸς πόλίας, τείχεί τε περιεβάλλοντο.| δὶς 4οσταΤό Ίαπα ἁΙ(Ηηχῖτ ἔρρα Αἰάμς, τς ἱδί πισβ]α Ώς Πμίτατοπε Ίητου 
αηίεοεᾷεης εἴ οοΠ{ε(Πεῃς, Ίνεαια {ωπα {619. ἆ6 αι]- 
Ῥως Ιοπίδιις Ιοαματῖ. ΙΙΗ 46 Ἱεραξίδ, απ νειο ἆς 
παρπα ππη]Ητιάίπε αΗπάαπι, αὖτο Ἠϊιο οχομοιτο εξ ας 
ηονύπα Ἐγαῖα' τεσεπι βρεδατπι 1νοτίς: ΠΠΙ ο Πιοχ. 
ὑτααάϊσαϊ ἆε υτρ]πι πιαήδι]ς Παπιατῖς» εαττε 14 ποπ 
ῬετΏπείῖ αἆ Ἱεσατος, {εὰ αἆ ρορι]ηι Ιοπίσιμ, Πη{- 
ΡΕ αυ ηπα ποπ ἀῑετια πΙΠΙοΤΗΠΙ Ἱαραίογητη αΌ 1ομίοις 
τηϊσίοτυπῃ οχρεβίαι Πετοάοτης., {ο ΕΠ ΕΗπα ἀιχοτίϊ |0- Ώα5 αἴαιιο οἰεπίὲς πι]βς{ο ὤγφγέλους παρὰ κύρον, σος 
Ροτηετηπῖ πππα Ππρι]1 πα]βς{6 αυαπ1 ρίμχας,  Φ6ᾷ Ίος 
πηίτο, Ῥοεΐμς νίάεπάμπι, αἩ ΟΓΟΙςΠΙΙΙ8 Ραἴϊατισ ρ- νεο ἄνενειχθέντες Ῥϊο γευογῇ. Αρποίατ Ἠυῆς ΙΠυΠΙ Ἰο- επ Ῥουτις. Θεά πες 4ε {λοἰέπβῦιις εη]ς αυ] ἀῑεῖς, α «ππιεῃ εείατη τογετῇ {υπ Γουυπα ο5ε Ιου ας πια]α «ἨβΙς[ηπ, οἳ ἴωητο πια]οτ]ς ΡτεΏ, ας Ίοπρο πια- Ες πμ αττάες, αμοά οχίῖατ ἵη πίσο Ί]]ο ΜΟ, Ὡς 
ἤκουσαν τούτων ὠνενειωθέντων ἐς τς πόλιος. 14 νετο Ἠςε- τορίευπι» εἴ {ο ρατΏεὶρίο Ἰδά νετα {[οᾷὸς τοβαίτιηκ Ἠοίαιε ή ησραϊο 4ε 1ροῖς τυπιοτῖθιις αυ: τα[ροΠ/{18, ημας. τεημποΙαΠ{Ηχ, οδἱο «πρ. 158. Ταῦτα ὡς ἄπενειχθέντα ἤκουσαν οἳ Κυμρῖα. Όια τοιίἁεπι αρίοῖρι]ς ἹερεΏῖ σϱρ. 16ο. Θἱς 110, ο, (1Ρ. 191. Ὡς δὲ καὶ ταῦτῳ ἓς τὸν βα- σιλέω ὠνενείχθη. 40. δ. 6, 8ο. Ταῦτα ὡς ὠπενειχθέντο ἤκουσων οἱ Αηνρῖοι. 1410. 7. 6, 160. Ταῦτα οἱ Κρῦτες ὡς ὤπενειχθέντα ἤκυσρν. 

5ὓ. 42. Τοῦ μὲν οὐρωνοῦ κο) τῶν οὐρέων.] 5υΠὲ 6λάετῃ, Ρε οὐ Ὥοταπι Ῥατιβίσαπι σε]εῦται Ιήβήῃιις 41. δ. «έως /οςἱ εα οομἡήο 2ο/ς έφι16 ηΗ{111ς ση (μα εὐ[ὲ» Ἠέριε ΑΥωΠζης ῥος/. []α ή ϱἱ Λ4ΤΗΡΕΙς 10Η - Σἱδως απάίφμε οἱηρ/}ήγ, εὸ {ο]α οἱ ἠμη]ὲς «ε[εη/ογ]- ες εβεαΗ, εἰ [01 εὐγομιῤασεμε]ς αμα Πῤόρλως εφέ» 14 Ζτοβρήή ορίῥης ἐκραίηγ, ΑΠοηιί ταΏία νἰο]μίᾳ οςί νο. «ἨΠ1 ὡρέων, οὐρέων εἲ οὑρέων, υὲ ρορ/δε {αρροπί οοπΕιι- Πο, Ότο νη]ραῖο αιζοπι οὐρέων Ἰερίτατ «πρ. 7ο, οὔρων, εἴ οὕρέω ι]άεπι ΡΟ ὄρεμ ποιαν]ξ οτ Ιοπίςπο η]π]α- Ώυ5 αἆ εοπ{εσγαῖ, Βερί]]ᾳ ρασ. 386. Θεά {ρεοίπιεῃ Ἠετοάοίαυπι ἵῃ δρος, ὁ, θ5ι {10 ΠμΠΙΕΓΙ5 οῦ, ᾖοι 58. 45. Τῴῦτὸ ἐποιέετο Ἰωνίψ.] Ῥεἶ]σει οὐ] Ίπς6ρθ- ταῖ ΡεΓ Ἱππρετίεέυτη ἐτύγοιανον Ἱδρυσάμενοι, ἵπ 6ο ἀθθιι]ε Ῥτορτεά!., απωπῃ Ίοπρα αἹτογίις δεπετῖς Πε Ρρτῖογ ρτο- πυηεΙαΠο» οαπι Ἠσο, οὐ απιρ]βσηε Ῥιαοεάεηεία, εἲ πποπβταί, πάς Ί]]α ποίοὶ αμεαΠί» εἰ Ππ 4ο σοη/[- Ώαϊ ΠΠ]ατίπα υοίαπα Ῥεαεϊτμάο. {έαιιε {αγ ΙςβΤαΠη θδέ; αυοά Ἱερίτατ ἵπ ορΏππο Ν9, τὠῦτὸ ποιέει τῇ Ἰωνήμ. δὶς Ρε πάς νεποτιῖ Ιβίιὰ ρτωπἆς ἐποιέετο. εαε επῖπι Ἡς Ἱπιρετίεάηπη τοἰετατί ροϊοςτ, Ώεπε γνδπία[η τοῖ |6- ἄἴοτες, 
«5935 1. Ὑπὸ τοῦ θερμοῦ καὶ] Μ5. ὑπὸ τοῦ θερμοῦ τε κα), Πο 4Ἴαπη ργς]ατα {6ΥΠ1Ο. τε[ροπε]αἳ απιθοδἀσπεῖδι]ς ψυ- Χροῦ τε καὶ ὑγροῦ. Φοὰ οἳ ἀθϊῃᾗς τέσσερος. ΟἱΟ ΘΕΙΠΙ 1ΕΠ. Ρᾳς. τέσσερες. Ἰππβο οΓἴαηι 1» 166. {εοὶ τεσσερά- κοντὰ» Οἵ{ι ΠΟΠ ποϊατῖπι οκ Ἆ[ς, ης δις {905 ὃ. Αἴδε ἐν }ῇ Λυδήῃ" Ἔφεσος«] 1 ρτοῦατο απ. πίχυς Πε Ψἱτ ἀοάβκῃπιιις Ἱ. Ἀιτσοτβης, πάς. Ἠῖπς {πομοανίε «αρα ρΗπιμΠῃ. Ποτὶ {βομῃά: γατίατιμ ιο- ΠΟΠΙΗΗ.. | «505 10. Ὅρεχια ποσώμενοι.] Ἱναρηα οὐ]ινίο Ρτᾶζ6- ἀεπΏΙῃ,  Ίέηιις αππι {ο πηα]ς οοΠ{ρίτεης αἲῆ, επις Ἡ[ε ορΏπις οἳ οοπίπεπ[ίος 5, Τε[εγγαῖ Ὅραιον' αὐοά οιηπίπο νιπάϊσπηάιπῃ ας τεζιοσπάπι Ίπ {δάσῃι {1απι εσί, Ίναπι ο βο ραυ]ο απτο ἀῑχίε Πρὸς τούτους ὅρκιον ζῦ- ῥος ἐποιήσωτο. Ἱπίτα ττ{ῖ]ς (4Ρ, 169. Μιλήσιοι δὲ αὐτῷ Κύρῳ ὅρχιον ποιησάµενοι.. Ῥαμ]ο θπίς όεαπι αχ Μς, οαίάι σῴίσι δὲ ὁμοφωνέουσι, ηὈὶ νη]βο, σφ) δὲ, 46 αἰῑο οοπ- {ετ απποτατα {μ0 πηπηεεῖς 11, τό. 500 934. Ἐπίτεσθέων αὐτέων.] ῬΗΙπιο Μ5, ἐπὶ σφέων Ππα εορι]α. Οπίστυτη Ίσοις αςτ οοπε]αη]αευς ῥος ἴνο. οἰοίαπι ππεβΙοίπαπι Ἡσητ. Θεορ]μηρί, αμ: 

νάστητ αδίΤετβς{ε ζοίσηα πιος αι αι ον ο 
Στασας 111 ασαΏῖς ΦΠΙΗ πίσίπι ππίνογΏηι Ηδτοάοα 
πιεηίεπι Ἠ]πο εχρι]εήο, Ίαπι Αἶάις ος Ο Απο σΊης 
εΙάετιηῖ ἐπεί τε σφέων. αὐτέων σοὔνομῳ" ηηᾷθ ος 
ῥτερμαπης τοβηχίτ ἐπέτε, 9Π6 πιο]]τος, οτοβῖεητ Ἠς. 
τοβοἴι]ς, πΙμ]] αΏιιά πΙΠ Ιπάίσατε ΠΙΠΗΠΙ 4 ποηι]ς ες 
Ώοπηπε οοηβγηκ]ς(Ε. ε05 ΡαπιοΏΙμπα» (αἳ Πηοπ]ίῃεγαε 
ῥίερμαπις Ιοεμεῖοπίς ἐπὶ σφέων οὔνομα θέσθαι) πιιότα Ίῃ 
ἀπηπιεη/ήπι Ττῖπα ΙΠΙΕΓΡΓΕΙΔΙοΠε ρεῖ Νοςθς Οτασῖς Ίβπο εις ει β]/α5, ἴωπηι]απῃ Ῥαπίοπὴς ΠΟΙΠΕΠ Πὺἱ Ίπάι- 
πΕΠΙΩΕ, ΄ Α: Ίοηρς αἷ]α ηυπς σ]ογίατιτ Πειοάοτης ἂς ῃς Ἰοπίδης, πεπηρε α {ος Πς(6 {ρογποτα τεβη18 εἳ ἴη {γης τθθιις Ίερεος ερὶςίο., οαιιοά Ῥοπεβοσπεία {ιανίκβπηα πηὶἩῖ. Παβἱβοαίηῃ απ. 1]. πηπο οοπηπ]Ιηίςο ΕΠΙ ο- πιπῖοις, ἆ μπι Ἱερῖτ ἀῑ[οτίς οὶ {ρὸν ἱδρύσαντο ἐπὶ σφέων αὐτέων», τῷ οὔνομρ, ἔθεγτο ο) 12111 εοη/η νε ΜΕ [ὐ1ρε- ϱΜ/{ργέ (318 Γραγαείη ορίῥς) εἰ ΠΟΠΗ «έεΤή 

οὐ 
᾿ ολ ο μεν 1 αη]ομ]α, οἷς 64Ρ. 149. "Ανεσκον ὁρτὴν, τῇ ἔδευτο τοῦ” 

ο Πανιώνια. ωὰ πο νο ο 502. 49. Τριοπικὸν Ἰρὸν.]. 9ἱε {ΕΠΡΠΕ, ο κε 
ΤΊΟΧ {0 ΙΑΤΙΣ Τριπίου ᾿Ἀπόλλωνος. 18 ἂν ονς- 
Πετοβοτη ἵπ ἀΙΗπριεπᾶο εεηίσο ἀετΙναϊο ο μβς 
Πνο, αμ οὰ ρτοίπᾶε εχ εοάσῃι παιδι ο] 
4ς Ὀτρίδυς {π ν. Τριόπιον. Εποίτ εἴαπι. πακης Ἡ 
ἀαδίΗτεν Φα]πιαβιι 44 σοπ/6οΓαΕΙΟΠΕΠΙ το ον ο 
ε(Π Ιπ{οΠρΠο ἴδτα ποππίῇ ρεπΏ]ε Αρη αι ο 
Ύ1ε 1ο, Επάειίσιας, ΊΝου 1αεἷε Ψα]]α Ἱπτεηρτέ η, ποΠ 
Δ1ΗΗ [47Η πο ΦίερΗαΠΗς ΤΥΙοβίηι ΜΕ τ Γοζεπό ἠΜαυκΠαηχας ἴπ Ομτοπ]σῖς Ηετοᾶοίπι ΕΙ6αΗ8 ον 
ιερμαπυπι ρας. 341. Ἡε Τεβάαϊ σά Τ. ὖς διορμάηυς 
Λήω715 εἳ ῥοτεετ Πε, τς Ῥεπα πάνε ἃ αηῄσμος 
νοσέπι /εηρ]ων. 9οὰ θμά Βεημοπήή» αρ πμ άξ οἑομσεῖε, 4απ1 {ετπιο 4ε ΟΟΠΗΠΗΠΙΟΠΕ 1461: ασ, Πδ Ἰοφμίτις Ἠο]βεπίας αά διορβαπΙι ἵᾳ Υ. "Ακν τά αρ Ώομσα 1π ΕΤαοἷα εε αἰέοτα Ὠουίεα 1η ας ο παικρς, 
Ῥπγος» αμιοᾷ νίτιε ἀερίιεχαε εὔΙτοτ) ετ Ἰορίοαοο 
αθ α1ῑος αποξαητ, αἱίος αἆ ε1πι αἀπητηϊ ο. 
οε]εριαΒο Ιπτο]]1σίταχ α,δαιε ον μπα Εηρίο οπἶαπῃ ολήκβπιο ραϊθι ϱχ της δη Ἠμήνς 10- ορῖ ἵπ αρ. 171. Οατουπι αἆ Πα! οι πο ὃ μ- Που] πιοχίς 4ε εΠροάιπα {π ]ουῖδ 1ΕΕΐ5 ἵπ Δίρι ΕΣ Πος Ίου (αΊαιροπις αἆ ΒΗεἴοΠΗΠΙ 1 ο δ ο σα, ος ο δισ 6ο, 91. [Καὶ Δύμη.] 86 οὐἶὰϊ» ΠΟΠ ας ρ. 1 όσε Ῥείαῃς (α{αμθοπο τίτε πιοπεπτί α Αν 3 400 αὐηπα 1ᾳπ1 αητοϊν]ε[δε τεέτο Ὑ/αἷ]α ΙΠΙΟΙΡΕΙ 53ο. εἀεπε σας ἀῑ[οοσίοτῖε 1ο, Ἐπάσμίους, εἲ βὲξ ολη ροῖοσε 4οθίεα 2ηγια εἰ ΤΕ ή /σε/ες ν]άετῖε τς βής[ό αΡρειΙᾶ” οἩσΙ ΠΗρίσῖο 1 Ώεπα ἰδίαπι Ίτα αι ππποταν]δίες Τ4Π1» Ι1ρρε αιιοά ἵπ Ίατσα {πα ἐκφρασε ο ΦίερΠαπι5 ῥοριστίαηι]ς, ος ἄἰοἰύαιις πξ 6ο, 96. Ὃς φε τό! ο τ Εοί πια, ρτοιί ἀξ᾽ πΙμ1] ρτορτῖα αῄθτατ. αμαπι ἆεῦσαί 1 Ίο ἆς Ρυρ[επά2 οἴασας οὐᾷοχ ΜΑ. ὥς γε τι μῶλλονν ΙΕ Ἴοροι καεί ΤΙΟΧ {6ημΙΤΗΣ ἆς ρτατειήτο, οἳ παοΡΙ4Ι ο μ 1 Ότι τί, ΠΟΏ τοι. | Μον "6ο, -οι Μρμύμι δὲ Ὀργομενίρισι να οπή , {πάς 8Η {π {118. Ίτα Ίρβα ταροτί 1π οράΐεε 11 οάυπι [επίυπι» 

πορας Ογεπτεπιεση(Η15. 6ΠΙείροτε Οἵ Ὃ μεμίνρταια 1ο” 
ΠΠ] Ἱεραί Ὀργομένωι, ηϊ τΕ(ΕΤΩΓΗΙ ὤ ϱ οἳ πι νε. 
Παδ.’ Βκρμσατ {5 ραπ]ο ουουθε 9 
µεμίχαται Ῥἱς ροπί εοἆ επι» εξ ΙππΙΕΙΕ 
εοππεπ]ος τπίχτος βΙΙ[ε Ιοπίρις» Επ ο) [οπίδη5» 467 ; ορᾶ5» εἰ Ῥποσεπίες π]χιος Εωήκία ἠκα κο γοτροτηη». Ῥι]ε «ορίἴατε τωης {ο]6γα Πθυὶ αρα ο πρβλ η{ «πρ. 169. ΄ Ἐδίδου σφι ὠρήμωτα τες  ὤνδρε 1ὔΤ. τὴν πόλιν ἐδίδου δὲ ὠφειδέως ο, 8ἱ Ὅ ΜΖλλ ὁ ην ος οἴκουο ἔόντες ὑφαίνουσι’ ὑφαδούσι δὲ οἳ 9. ῇ ΜΙΗΥ ἆεπι α1Η. Οσίου {10 αρῖί Ηειοάοτιδ. Ἱ ᾗπ 1οΡΙαἩ Γιαε]ηξ ἴαπι ρᾳμοῖ, η ΤΟ ΠΙΠΠΕΙΟ Γπχροθίήοπο Βίε (α]εζξί ποηυίτεητ Παβεσί, Πες ον Οτεμοπλέπί, αρ πηγα Ππρυ]αήπι β]ογίπε ποππα{: {6 Ἰμπο ποπίπας 9, ΠΤΙ {Η15[ο ποπΙΕΠ ΗΗΗ ραρυ1» ες σοπίεε {μήσίς 1η: 8. π ααηῄτα Χοιχῖς, αρ ης νο ομπηάτυτᾶ Ρο τεπ]χίος ηγας, πε Πιεγυπε 11 τες 3 τε μον 4. Ποιί εἴἶαπι οκ Τ,οι1πο. γα» 4 αν εν Μι Οετίε Μίηγας πες ΦΟΥ]ΑΧ ποπ ει ΄ νύευ Οτασῖς ροδέίς οξἱοῦταὔσήσα ΡεγΗπεΠ η ἰδίαπι ν]άεεης Ἠαβοτο οτἱρίπεπ, Πας. {195 ἐἲ 11ή οἱ Εμωπις πα αριόλ ας - ἨΗε]]οῃο οο]]ερῖτ Οἱ, Εταςπηῖς Υ 4 ρα, Τὸ Ποϊανίς (α[αμδοπις α4 ΦΗ4ΡΟΠΕΙΗ ὃς ἠάδέήν 4 ορῖ- 6ο, 91. Φωκέες ᾠποδάσμια..]. χηθος ἄελδ, Ἡ ἴ ἵπ ϱο "ΦατΗγΠα]α Ιαβο(ο Ίο ης. επτ 1 Ἡ (πάο τοζση{σας, ]τ γα] Ρή: πας αὐἰάφ υπ. Ἰαήπα, Θιερµαπι]ς {ᾷ Πθι νε λµς τρ έε- ἁάφΊάοπε: πι Ἔπιοβιυσο, τοάαἰ δη Ῥόνμις ηοής ταςο. ἴαπιοΏ οἴξαης Ἠμης Ίοουπι: 40113’ ᾗὴς πο] εξ 8µ: με ἴοπι Φιερμαπιπι, ος ἡ]ιά ῥο)//ΟΗΑ 0 Τμ νΗ ο | 

πα Μίηναν Οἱ’ 

τ6 ΠΠ 1Π ζάρια, πχοχ ὠποδάσι 
τὸν δᾳσμόν τω ἀποθέρων, νεὶ ὁ ἆη ὃ 
πληία Ππίτατης βιεγῖς 1ο, Επίάεησδο1 ας 
ἀείροπάετίης, Μακ νείο εἲ ο μς [Ῥ]οο 
(ατεπίεπηεεπ/Ηις,, ἵπ Ίσως νετρα ΡΙΟ:8 αν ἳ Ἠετοᾷοτις ᾽Απωασμίωυς νοσατ» -4Ρ04οήοάο εἠξ οα{α ἀθίπα, ος ἁῑ[ιεῖ]ε αςξ. ἀορτας ο, ς ΠρρΙεΥ' ον 
ρεηάα {ε οα΄νοχ,  Μἱάς Ιοεύπι] { ο υεβήραίο. 
ποϊατίοπεπι Φτερ]λαπί οἶππι Ππαπησίό ος ὸ σμιφόρους» ών 
Ἡον αμάπι νι]ε (πιστα αμάϊοτ, ασ] «βιηρας 40: 
9» 96. 94πε ρᾳαταΙρίαηι ὠποδασά μεν” τπὶ Ἱερίκίε ο. 
αμεαὖ Ἡετοβοίο ϱή. τος “αι πιο ρε εκοῖ ή 
δασμον ἃε τατοα Ποπαίημαι εχ Ραττή5 τεβ Ἰοσαά, αὖοα 
τυπι π απ Ίοσιπι τγαηβ]ατα. ΕΙΡ οι Ῥβουρα, 
Ίππι να]άε Ρτορίπα πια. ερ. ΟιήΠ μία! ας Γορβτ-, 
σετίο {απε, 4 οσυπ] ρατΏδι5 εοητίρῖῖ ρα {δια το. 
τί, ατ Ώεἱρῃος 1ρεος αθ νἱαἰΠῖς, ο. Αρης 
νἱοίηα {μπῖ, {οἰυπέϊα νοτο αΌ ρπορησο ος σΙ 
Πἱς, Φάπ1 ΡΟΠΟ 1π Πρητο,  0ἱρρε1ΕΠ)Ρ 

Ν 

αν ιοῦς 1-8 



 πηα]ο ᾷς ϱ 

ΕΤ ΟΡΞΕΒΝΑΤΙΟΝΕΡΙΝ ΗΕΚΟΡΟΤΙ 18, 1 
ἀεβρηατῖ ρατίεπι Ῥ]οσίάος, ομ]μς ἵποο]ω ο τηρες εἰ 
α/ρατα ἴοιΤαΓΙΗΗ. ΠΙΠΙ] Ρροΐθιαπε οοπίετ{ζε» πέ 11οσυι 
γΊτα εδίαί Ίπορς. αἳ Ιάείτοο Ηρεπῖεί ροϊμεπιηῖ εΧ παῖα]1 
{0]ο ἀῑρτεαϊ, αποά 11 {εσετιπε. ΄ Ὦνοία εδί ἐκ Ῥαυ/απία 
ἡᾗ ὠσθένειώ τε καὶ ἐξ ἀρωῇς καὶ καὶ τῶν χρημάτων ἔνδει»» Ποῖᾶ 
Ίῃ ]ς σπάνιο ὕδατος θέρους ὥρα, Ὠϊ ποΏ ΠΙΠ1 αΌ αὐἴΠΟΙ 
αΗδί αὖ τή δις (αά1ΐ5 αφ απῃ Ρετέζε ροδ[επῖ» αμαπι Ῥατ- 
Τη ψυχρὼν καὶ ἀνεμώδη, ΕἴἱαΠΙ Λεδοντίους ὑπὸ ὠσύενείως 

ἐκλιπόντως τὸν πέλω. Ἠοτιπι ρατίεπι ορίπο 1ΠΏμΗ αΏ 
Ἠετοάοτο, «παπι πι]]α ρα Π]εσεῦια ἀετοττεραντ 
αὐ Τοπίο οα]εὈιαία ἀε]ίαῖίς (εέχαπα]ς αὈίΠπετε: Ἠετο: 
ἀοίτις αυἴεπι οομαροβεί5 {παπι αὐαπάαπι {εΠτεΠΏΑΙΗ {ᾳ.- 

ρε πρ ν 
όο, 45. Αὐτοῖσι δυνόκευν.] Ἐτουϊ Ίαιπ «αρ. 97. 4ΗΕ- 

«ης βαὶτ Οταῇ ΠΗμ5, κοίῳ δὲ ἐκείνή δόδει ἄνδρὶ συνοικέειν’ 
9οᾷ πιαπ[ευ]ίπυπι Ἱδτάά Ίου οσο Ιπτο]εταρ]]ε αδε» αποά 
ϱε νίάῑε Ψα]ία. αι πίπῃς Ίοηβο εἰτομίτιι ἀῑσῖες [201114 
ον: αἱ οοο2{{ 11 υἱο]έη]6γ γαρι]ε/[εμέ: αοά πον ᾱ- 
οἷι Ηετοάοῖις.. ΔΦΠΙΕΠ {οπίου αὐτῇσι συνδΐκεον. Ὠϊ ]ὰ- 

το οχῇῃαϊ ἵπ ερτερ]ο Μς. 
ότ., 8. Τῆς Μυκάλης χῶβος ἑρὸς πῤὸς ἄρκτον τετ.] Ἠἶπο 

ἵτα ἀοάτίπαπι Ῥιρ]σαπι εοπὰεσοταί εἰ Πηΐται ΒΖεεῃ. 
Μραπᾖαπηίς -αά Οα]Ηπιασῃαπι ραρ. 5ο6. [Ῥἱ6 Ῥαπιοπία 
Ῥιήπιυπι οε]εῦταῖα ἵπ᾽ [σογο ηζο Ῥίορε Ιγεσ]εΠ 1ηχία 
Ἠενοάοίμπα Π9. τι σχΡ. οχΙΝΗΙ.] ΑΠ πος οροττα]ξ Η1Η1Η 

π]ῑος το]ίηιῖς Ποπηπίρης Πα ρι]ε[ε οσμ]ο53 1Π οτασῖς 
ἔσγις Ίιοιις ]ε πυ]]ὰ5 οκβατ. Ώεδιῖς εἴρο Ἠπης Ρραῖ- 
ἵ6Ιή Ἡοτοάοε 1 2Ππο Ἱερῖκία, πέ ρο οσο [γα ὈΙσατεῖ 

Ίο. Απ΄ ποι ορτερῖωπι Ίο ΕΠΙΠ Ρροῖςεί εδίε ἁι- 

Ῥίψπα, ααπα 1Ης αραξ «ε ]μίς. ΊΝαπι Ἱερὸς χὥρος Ροῦ- 
θ6τ ορίο αἀπιοάπι ναπα5», εί αΙάεπΙ εχίτα Τάμπι: 

Ἰάσπι τππιοπ. π Πδάεπι οοπιπιεΠ{Τί6 Ρ8µ. 494. αἩίετ εἲ 
τοόηις ορῖε, {δά τηα]ε {οήρεπς [Ηΐπο 1ηχία Ἠετοᾶο- 

τει Ἱ, τν ο, ΟΧΙΝΠΙ, Ποσειδεῶνι Ἑλικονίῷ ΙΝΡΕΗΜΟ ΗεΙί- 
εομέο {1σογ Ί]ὶα αἁ Ἰήγοαίεπ 1ος Ῥαπίοπίμπι ἀῑσάδ, 
Ὁρί ποπρο {οἱετηπίς 1οΠΗΙΠ ΡαΠΕΡΥΣΙ5 εἵ Νεριυπί ει]]- 

ἴπς, σο π6πιρο ἀθ]ατας εχ Ίας Πίος] Ο0αΠ Ἠαπο αη- 

ἵοργοκβιπα {οΠΡΒοπεπι νο]αήδίετ επιεπάατε Ρες Ρο[εΓΙ0- 

16Π1.. Οστιςα πο ΠΗΙτ θοῦ 3 ΠΠΕΙΠΟΙΙΩΣ. 

ότ. 1. Οὔτι µόαι αἳ Ἱώνων | Ὁνὶ Ιοπίςκςὃ αἲ 

θΗπ1 οἶατο αΏό: ορΏπις ΝΊ5., μοῦναι. 9 αὉ που α]- 

ᾖσπι πωνο πι] {πε ΠππιυΠςες, Ῥεά σαρ, 108. παρε 

Δ]άμς οἳ ΟΑΠΙΘΙΑΣ, τοῦ μούνου πίνει, μδἱ ΦίερμαΠης 60Υ- 

τηρί: {αηίαπα Ψροεπι Τη μόνου, 1άᾳµ6 τεπεΠί Ρο[6τ16- 

το, 150116 αἆ Ίαπο 1ρ58Π12 4118 οτσδατ αμαπΗπῃ 11- 
4 υπερ Ίνίοχ ἰάεπι ἁῑάιέα ἐς τὸ αὐτο γράμμα τελευτῶ- 
σι, ΠΟΠ ἐς τωὺτὸ γράμµω τελευτῶσαι, Ἠ9ἱ εΠαΙη ΤΠ Ρ18- 
οδἀαπεῖ δις σοπβιπηανΊέ, αιιοά ΜίερμαπΗς αἆ ΠαΙΡΙΠΕΠΙ 

ὃμο ΡοπεΡαῖ Ἑλλήνων πάντων» Ὁῖ οπηπία πμηΏς Πηῖ 6ΟΠΙΡΙΗ- 
Παία. | 

ότ, 9ο. Τῆνος, ] Ψἱείπα ρτοτ/ᾳ5 αρρε[αίοπες Γαπε 
Ἔοιππις, αυ Ίο μτος εδι, Τεπης ες Τε]ης» 1π{ι]- 

ἵα, οὔαιι Ἔσις, οκ ο» 178.» Ἡς ποη ἀεριοσίηί 60Π- 
ΕμΠά1, οἳ οπιπες ἴπ Πήτοσίαπι Ἠλ αμέτοτίς «οΏνα: 

πῖμπε, Ἱπαια Ηοϊ(επίις αά ῬερπαπΗπῃ ρτοπΙποΙαῖ 

Ἆ ἵπ Ἠετοάοῖο. ἵαπης Ἡ 

πος α]ά ΜΙ55. αϊάη παπα ππυεαπὲ» ει Έεπιπις Τή- 

μνος {αἩς οοπβαπᾶ αρρεμαῖοπε Πρπείιιγ ες ποια ί 
οπιπίδής υπ ρας Πήοτία5», εἰ (Ε6ΟΡΙΑΡΙΟΘ. ΓΗΠΙ Ρ6Ι 

Ώπππος ναϊστος. Ίτααπε τε]]ααί νοσαρη]ηπι Ίδειιά ες” 
ποτῖ ρτοδαθἰοπί εἰ ΗοΙ{επῖο » Ἡῖ Ίρδε «οΥΠΡε{ΕΓ» ΠΕᾶδ- 

αἱ Παπ αρίήπαΙ» 41 {οἱ9. 4ο εξ 1ρ8ε εορίτατε 
ἀαδοῦαί, Ιειηπί{σος 4Ὁ 1αήπῖς ἀῑσϊ», αἲΠ Πηϊ α ληνίσ- 
κὀᾳ, θἳ πίπληµι ΡΙΟ πίµπλήµε, εἴ λαμφόῆναι » 6Παπ1 Ο0- 

οὔπΊοτο πυπΟ Πόπρημις, Ώυπο Παμπρημις» Παπρίημις 

3 τν ἳ ε 5 ρω 

εαν 90. Πόλιες ἀρχαῖαι.] Μ5. πόλιες αἱ ἁρχαῖαι» Ἠ16- 
8ο Ἱπτογροβία ρατησυ]α, αυαπι εἴ ομίᾶ δις ἄΡΡο- 
ΗΕ: ος {πατε (αἄπι δυώδεκω αἱ ἐν τῇ ἠπείρῳ, υδί 

νυ]ρο 1ρηοταπί αγΠου]απι ο. αν 

ότ, 395: Αἱ ἠπειρώτίδες, Α]ολίδες πόλιες.] Ου μπα 1Π 6- 
ἀϊποπε απηί 1592. πιαΙε οεβῄδ{εί ΘιερΏαπο, ας ΟΡΕΙ 28 
Ἱγρορταρμσςς ΠΟΙΩΠΙ ΦέερΗΠΙ» 4ἱΙ8 1Π ππατρίπα αΡροΠΙ 
νο]οῦραί Φρ. Αἰολίδεο πόλιε» αάπεχιϊκίεηῖ νετοῖς 4Π- 
τοοοβοπι δις αἳ ἔνδεκα πόλιε, Ιαπρειπιαηπης ἆρ[ο- 
ᾶμς οορία οθάίεµπι Μ55, Ἠιής ΥΙΠΟ πιεᾷεῃ πεφι- 
νίε, οἳ εοάσπι Ῥεᾶε Ρτορτεβϊ εἀΙάοπεπι {παπι Ραδίης 
65, οο {ποϊμοτα νεπία ἁἱρπιδ, αυοὰ πε Ἰπ Δηρ]ῖσα 
εἶάεπι 14 οοῄσοτε οοπαῖυς Πιες ΤΗ. σᾳαἱα, αππι 
Ώρροπαπι εκ αἶς εοφΙοῖρδ» αὐῑορ Ἠ]6 αἆ παπα Ία- 

Ὀμήε, «οτι 14 ροιµσίο «αναΠ. υπο 1ΡΊΕΗΣ ΠΠΟΠΕΟ 
Ἰπεπίεπα Βιορμαῃί οὐπι {η15{Ε, τς τε[βατετη 1η ΝΤΡΣ.1Ε- 
5 ἠπειρώτίδες Αἰολίδες πόλιεο. Ἐκ απῖους οεπ{εο Νοςεη 
ΔΙολίδεο ΟΠΙΠΙΠΟ εί Ἠειοφοῖεαπι, ἴάᾳμε Π4ε ορΗπηι 
οοάϊσῖδ» εἲ ἀεβετο 6ηπι εοπ/ρἰοί Ίος Τη Ίοσο, πδΙ ηδα 
οζ1τῖίο 6απι οεπ{ᾳ ο5ε. 
-ότο 49. ᾿Αῄίσβαων ἠνδραπόδισρῳ.] Όεπα ηορκη μα. 
Ἠοᾷ Ἠῆης ναγβοπαπι αρ Ὑα]]α ἀπίαπι Ε1αρπιας ΝΙΠ- 
«ηρίηις Ίη Ἠε]]επο ἀε Τιοςυή]ς, οἱ {ο οοπιοχ!ε: ε/α/Ἡ 
7 «.οῤ0 οἰυΗαίέ ευέγίεγ μη Ηειῤγηπαῖ, οἴσεάμε 1 

Ας Ίαπποη πες Ἰ/αάίσαιυς: 

ο 
/ουέω/ε αὐγαχογ1 ο) {πε ἑβεὐγάῃ εοη/η- 
δεὐπεί ἐν/εΠ{. 
69, 13, Ὡς ἐμοὶ δοκέει.] ΕάῑάΙ οκ ΜΒ. ὦς μὲν ἐμοὸ - 

δοκέει. 
όο, 18. Πόλιν συναμωρέει.] 1οαε]ι. Οαπιοτατίής Ἠλπο 

νοσεπι Ίτα {οΗρίαπα Ῥτορας, εχροπΙτηµε ναΐζατε, Ῥεῖ- 
ἀετο: ουῖ {αὐποιανίε Η. ῥιερῃαπας {οπδί εὔαπι σιᾶ- 
µωρέεν. Ῥοτται Ῥοβίααβίῃ ΥΕΙΡΟ σιαμωρεῖν ἀεαϊδίες 
{ατα Πατίοπετι. ΤΠΟΧ ]οσαῖ Συνάμορος Νε] συνάµωρος» 
υὈἱ αος αρπο{οΙε ρετ 1 ετ ο {ο ρεπά πι σεπ{ετε» 1ά 
πέ πιοχ τεάσαῖϊ αἆ ΡΠΗ5 συναµωρέειν» εἴΏαπι 18ἱ ποῖαης 
εδίε,, αἰΗ σψαμωρεῦ Ρρετ ι{οτρεπάυπα ρητεπί, θε ερῖ 
ῬυτόΠ ρυέήπι ν{απι ρείπιο {ο ρατΠα» πιοχ ἴγροῖῃθ- 
ΤΑΙΙΗΗ.. ΝΙ5, ορΏπτ!ς αἱ πος τταπςπήτῆξ ΕἶαΓς σίναμο- 
ρέειν ΠΟΠ ΠΠΟΔΟ Ῥας 1, {εὰ εἲ ρεῖ μικρὸν ο. Ίτααμε τ8- 
ἑπις ἀεοτενίε οταρλαπς ἵπ ΤΠείαυτον, Η01 ρετρεΓαπὶ 
{6ΠΙΟΙ αῑξ συναµ. Οποά ἀεσιεται ἵπ ας ρτοτίας εᾱ]- 
Ώοπε ορίεγνατητα ΕΠΙ ς[Ε, {οά α1ιο τηῖπιις Γαάυπι θες 
να]ῷ ΙπίεΙπη οαιή οραετυήτ. Ἐπας αὐτεῃα εδ ϱ0- 
ἀεκ 1Π ἴμεπάο μηδεμίων» ΠΟΠ μήδεμήῃ. ολλ 

69, 98. Οὐ τὼ ἸἸώνων πόθεα ἔσαι ἕλλέσχα ] ἴζοι Ἱπ- 
τε]]σο, αι ἵπ ος Ίοσο ερετίπί νι ἀοέᾳ. Αἱάας εἰ 
(απιειατίμς εἀ{άεταηε ἔλεσχα. (Ομοᾶ αυυπι νΙάετείας 
πΙμΙ]1, ΒίερΗαΠΙς. Ιδί νοςθ ἵπ οἵα5 εχρη]ία ταρο(ιήε 
ἄλεσχα» ο οᾷ {ας ρτο Ππρετίο. ΕΙ Ίαπιει Ίπ' ΤΠΕ 
{πυτ1 ΙΠάΐσεπα 16 ἴρδο οοπευε [ Ἔλλεσγα ἀϊουηητ τὸ 
ἔν λέσαμ ὄντα, 4:95 οἴππίπη ἵπ οτα {ιπί οἳ ἵηῃ οπιπίαπι 
{εππ]οῦε νετίαησιτ» νι]ραία Ηετοάοί. ΠΜ, τ.] Ου να- 
τΊείας ἀεάεσεῖ. Ῥοΐεμς πεμίτιπι νο]ηῖε ασποίσοτα. 96ᾷ 
εκ Μίερμαπο 1ο. Επάετίους εάετο {{Ηπι]τ ἕλλεσχα» 
οἳπῃ Ἰας ΠοΙΦΠοΠε [ἔλλεόχα τὼ ἐν λέσαῃ καὶ λόρῳ ὄντα. 
αὖα (πε ἵη οπιπίπα οτθ 6τ {6ΙΠΙΟΠΕ. ἸΜαΙα ἵῃ οµΠ- 
ἐᾳς ρεπε «οἁἱείο. Ἱερίτατ ἄλέσχα αοιδῖ εἴἶαπα ἔλεσ- 
χαὶ δηυΗπιία αμαΐδ» {εά ]μτοία, εῆϊ αρποίζας Ριερµα- 
ΏμΠ. Ῥοβχόπιας αεσεάῖι Τα. (αἶε, εχ Ἱπορίπαίϊο οἵ-. 
ἴαη5 ὤλεσχωα [πτετρτες αιιί αΠιιά Ἱερῖε, αἲξ νοσεπι Ώαης 
πο Ιπτεμεχίε, Οπεᾷο {οπρββίε Ηετοάοῖηπῃ ἔλλεσγαι 
Λέσχαι {1Πί Φλυαρίαι«] Λάεο πΙμ1] ἀθ 116 ἁμοῦιις οο- 
ἀῑείοις Μ553 ΊοἩ εκ {ρβις Πάε ρεπἀδι Ηετοάοίι]ς. 
Ίταφυιε ας οπηπῖα Ῥορίμας Πηῖ {ετέεπας {εἶτος τηὶ Ιοέτοτ. 
1π νετιήἩςβπιο εοάἶεε Ἱερί Ῥτοτ/ας ἔλλεσχα., Ιπᾶθ ΠΠθ- - 
π1το Πἶπο οπηπία αἰῑᾳ αὈερῖε Ψος εδι οἰατίσῄπια., οἳ λέσ- 
«αι πϊπαϊς {ωρε Πλ ήτατα, 
68, 9. Ὡς εἴ τι πωτέρο ἀποχτείνας ὅτο,] Ἐκ Ίος 

ἱρίτηχ Ίοςο. Παιίτα, τα ἀοδττίπα 65ε. οἳια ρο[ιιϊοτοθ 
Ὅγταπη] σα]άε ΓΠεΤΙΗΤ μή, αἀθο τ Ῥμίρρις Ῥετ- 
{6ἱ ραΐετ αΜοφίε πάς νετίαπι εοπροβέυπι ἵπ οἵς Ίπα- 
Ῥι]κία ἀἰσατις Νήπιος, ὃς πωτέρω κτείνας ὑιοὺς ὠπολεί- 
. αριιά Ρο]γοίμπι ἵπ Εχοστρις Ρεϊτείεῖαπῖς ραρίηα 
115: : ο άκες. 
ὀβλαι καὶ ο πλαν ἀπ ως 1 και 

αιιοά εται νετίσαπιαπι» περοῖε ἴαπι αὐ Ῥίερμαπο ΙπΜο». 
Ιεάέταπα εε 1άεο ΤΠ πιατρίπε ποϊαίαπι» αῑοά αεῖαπι οχ- 
{αΐε σειπεραπα ἵπ οοάίσε ορΏπιο, ϱὶ οὐ οχ]ίὈιθ- 
τηηῖ καὶ ἐμ] κεφαλή. ὅτο. αἀη]τεταίαπα Ἡοπιο ( ᾱἷ- 
οεπΏς ἵτα σῄ κεφαλῃ ) Ἱπαϊταίοπεπι Ηειοάοιο Ἱπνῖτο 
Ίπρετηπ{. Ἡ{ αποτῖες Ιίιά οχρήε αριά 1.4Ἠπος, αξ 
αρυἀ ΟΤᾷ605 κεφαλή, εἲ απϊάεπι {ς {οἷα, ἴπ Ίεσεῃ- 
ἀῑ5 απ]αιιῖς οσους Ορροιίµπε Πήν]ας 3. 5ο. Όμο 
2η1)]]α. «εγᾗν «ἰα)ΗΩΙΟ 1η] ζ]σηι εἰ ἰεγΗ ή «Ἠα {η οαρηὲ 
οεγΗ{5. Ίπ ῬπΦάτο ποβκιπιηπα. «4 εηήώργ[ς οαρή1ὁ οεὲ 
βγοίγα/ς ογας. Ὀίαπι ὃν, 35. Ἐπὶ τῶν κεφαλέων 

943 

Φορέουσε, 3Ώδαιε αὐτῶν. 'Δάάε, αὐὖξ ῥτοίετοπευσ αἲ - 
30 99. 

69. 95. Μήτε δειοί τε ἕωσι.] Τησταία Ρ]απέ τοροβεῖο 
ρατήσυ]α τε εἴ οπιπίπο Ιπαπῖδ» αἠαπι ρτασἶατα ορ8 
αἀάϊῑσᾶα ἀεσ]αταί ορίπ]ής ΝΜ95. Ὁπάς ρτοσεείοτίε, Ἰ6- 
'ρεπάο: μήτε δειιοί τοι ἕωσι ὐοὰ νίὰες ερτερίἰο Πτ- 
ππατὶ. 1η {εαμεπῦις Πῖ5, ὥςε οὐδὲν δεινοί τοι ἔσοτοι 
ὺ ὠποσέωσι. Ῥεὰ εἴ ΝΙ9, κἐκτῆσθαι, ΠΟΠ ἐκτῆσθαι , 
αθπιοάο τησ] αρ. 17ο, ἓν βουλευτήριον Ἵωνας κε- 
κτῆσθαι. 

63, 34. Ταῦτω οἱ ὑπετίῤετο.] ]εραπίετ Μ9, ταῦτα 
τε οἱ ὑπετίθετο, Ώεπαρε ρστετοσπι αμοά ἵταπα εἶμ5 αὉ 
19 4ἱ5 εοπαρατατ ανειτοίς ἵπ {6 ἵροιπι (αυοά {εεεταξ 1 
ρη]ογί ραττα Ἠμίμς σοἱ]οσμοπίς} δρα οείαπα εἰ πιοηιία 

ον λές ώρα 

3» 3δ. Αἱρεώτερα, Ἰ ὠνδρωποδισόεντῶς ΠρΗνΗνριν 

ας Ῥιουίης ἴ]]α Ίρδα (μπε, αμ Ῥοπιῶ 1 αΌαῖ Γα- 

πϊοῖης Ταη{Ἴπης., ατ αχ. Οἶσετοπῖς Ηδτο 11. 48 Οτα:ο- 
τό ες (ε]ῇο 4. 8. ἁμαπιας: ΔΡ) εοέ» ζω πηῤγειπί- 

πι [ πιζ]ωὶ οοηρ]σγή ση υεμάχε, ο 
65. Ἱ. «ο ἐπὶ τὸ χρης.] Μς, ἔλθητε 
όδ» τὸ, Ἐξ ἱρῦ ̓ Αθηναης Πολιούχου.] Ἠθο ἴῃ ΟΠίο, 

Ρτοῦτ Ῥαορ]ίαιης {ο δίς Αργείους Πολιοῦχον αὐτοῖρ τὴν 

Ἔραν ἡφεῖσθαι. 1 νοσαρυ]υπα Ίδιμά ΠαπΙς ρετ οἶνί- 
πίτες ετΏθα, όδ. 7. Ὀνδώκωτα,] Μ5. ὀγδοήκοντο. Οιιοά ρτο- 
Ρίσϊθα πµπο Προπήυ5 ποῖο» Πέ νετηίῖα» ε{ νετίως θἶμς. 
νοοῖς ας πυπιετὶ ρετίπάε ας {εαμεηᾶυπι εἴνοισι καὶ ἑκα- 

σὺν 



: ἐπὶ σῇο Θρῇ 
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βο 1Λσοδί απο 
τὸν οοῦΗπΙΕΓΗΙ αἴῖαπα. εκ Πάα 1]1ς οοβῖοῖς οοπίγα. α- 
ππαταπα {Η{ΡΙΟΙΟΠΕΙΠ, (στεμίοπιεκη]Η{, αὐῑα νἰαο(απι Π1θ- 
πιοτ]ςς 11οἶαπί αροιταίοπείη αυάσι ρια[οιτο ΠαὈΙ1{ αἱἱ- 
ἑτοτῖς 1ρεΐις ]εζηοπί5 απαπὶ νε] εκ Ἱραϊ[]ς ποῖα», αὐαπι 
ηαθεῖ αἆ εαριί 57. ἆε Οτοβοπε, οοηβατε ΠΠ Ῥοδίαε 
ψπΙο[α ταῦο. απμοτηπ η αἱ]εραπάα α]αιια ρατίο οχ 
Ίος Ηετοάοϊο, τείαητα Πίο Ὠϊουγίο Ἠασατηα»ίδο, 
ουαῇ ρορυ]ατίς εἶμς αρρε]]ας[οε ἵποο]ας Γροτωνιώτας. 

“Ππρτίπηϊς νοτο αρ ατά ατα πϊηΙ νΙάετα ἵῃ Ίας το οἴτητο 
οποφί1ε ΦίπαῬοήσπι, πθς (ΙΠΕΠ οοη/(μ]ετο Οα/αΗὈοππ, 
ο αἆ Ἠλυπι ἵρδυπι ῬαὈοπίς Ιοσῦπα Ἰενίτηίοπι Ἰδίαπι 
1 πε]απῖ Ίητε ρετ/Ιηχεταξ» Ύἴεπι Ἡς ημΠς αποφίς ν]- 
ἀθᾷς. πιοΏΘο. Ἱ : | 

66, 39. Ἐβούλευντο,) Νο. Ππιρ]οἰτ6τ, ἐθούλοντοι 
67. ο. Ιζὴ ἄγον φὰρ ἤδη-] Ἱτα {μπα αΠδί Ηετοάοτιις 

αβιπεπΏ ποίαπα περ]ρῖς, ης ἴαΠςΠ Ἡέ ΟΡΙΠΟΓ ΠΟΠ, 
{ριεν]κίε, αγ]ποῖε Πδες οο]αῖς ορΏπηί, Ριβ/οΥΗΠι { 
σοπ{Ιάσγετήί οοπηππο τας, α παπι πια] Ἠηῖς ρατ αἲ. 
Τετ, υδί πη]]ης Ίοσᾳ5, πυ]]α νἱς νοςἳ ὔδη, Ίίααιιε Ία- 
Ῥεε Μ9.- Καὶ ἦγον γὰρ δή: αἳ τω «αρ. 169. ΝΠιλή- 
σιο! δὲ ἠσυχίαν ἦγον. 

67» 99. Διάσροφα καὶ ἔμπυρα καὶ ἀπόπλημτα.] Κε]- 
οἴιη απο ρειαῖρίο: {εά ας Επί πρόβατα Νε] ὑποξύνια 
ἔμπυρω νε]. αϊ Ἱπιεγργεῖεδ, αΠΙπια]α Ίσπο {στο ζοἵ- 
τερῖα», ποπάμπα {45 ροτμῖ ἀῑίσοτα, Όσιο απ 1 

ο νϊάεατας πΙμΙ ο»{ε, Ίοπρο αριά πια απιοςς]]]ί {οΠρίι- 
Τ νεῖεσῖ ΠΙΕΠΙΌΓΑΠΕΣ, καὶ ἔμπήρα., 6ΑΤΠΩΝΕ ριίο ορία ετοᾷοἳϊ ππαπηπι; Ίου 65, ἀαδί]ία οἳ Πηρίόα, αιῖ ο Ρατίε αἰίηια οοτροτῖς οαρἰεραΠίι αιξ πι] ηι- {οεῬαΠΗΣ, 1ηῃ ζαρ. 196. ᾽Αγίση ἂν τὴν ἀμορφυτάτην, ή εἰ τις αὐτέων ἔμπηρος ᾗε, υδὶ Ναἰία Ιέρεῃς ἔμπορος ἃ- Πεπίςβπια Τθήπα οβἰάσταις {οά αι1δας {Πεσυτγετπε ῥιέρβαπις εἲ Πάσα». ἸνΠταδίΠ (ιανίταις ναιεῖε Τ1- 
γης 7 ΛΑ ημας φμἱάεηι ῥεβίας ης αὐργο ας 7ο0έγε, { ζω] εν 220ΡΕΠΙΕ ῥαγΗΗ ῥΥΟ/ΡΕΓΗ1Η {. 

ζ. 4ο. τις νῦν Ὑέλη η, τατί οροτίει 
ῥίερµαπΙπα Ί]ηπι ΒγΖζαΠΕΗΠΙ, (απ ἀοόττίμα αἳ Ἰοά]ο- 
ης Ππτηέξηπι». ροϊμὶς{ο Πο ἀθοῖρί αὐ ομίτορταρίο » 4Μ0 16 ΕχδτατΗπῃ Ηετοάο αχοπρίατ Ἠαδι]ε. Ἡὲ {πάς 
ῥτοάιεξίετυχ αὉ οὐ Θὐέλλα Πο». Ῥ]απε αἴταῖο Ίος 1ο- «ο» Ῥτοιί Ίη ργα/[αίοπε ου{ετναν]ε Ο]. ΠπήρεπίηππιΙς», αποά 5εηις οττοσῖς εκ ποβτῖ οχοπηρ]αήΌις ποφιήε ο ΤΙΠ. Φ1ουξ απτεπῃ οἴτανί, Ῥ]αῃο οχίῖαῖ 4υοαμα ἵπ Ἠ/6- ἀϊσεο» ηὲ εἰ ἵη αἱ, Οαίοτιπ Τη 6ο. απο. Εμἱτ υ{ἱ1ς ἵ]ε ῥιερΏαπας, νἰάσιας {οἩριηπι ΠΗς(ς τις νῦν Θνέ- Τλή καλέεται, Νε] σοππο λ, ΡΤοΟ 41ο {ο]ει ἀϊσσιο ας καὶ νῦν Ὑέλη, Ῥϊοιίας ΨΙΠΟ{ΙΕ Ῥτο πιοτο Ἠ]ειο- 
οί, 

» 

67.» 49. Κύρο, ἥρων ἐώτα, ἆλλ᾽ οὗ τὴν νήσον. | 14 
επ]πι γε] αὖ ταίοπε [αοη]απάϊ ρτοπηαπαν]ε ἵῃ ΟΥ ῶσρπῃ 
Ἡπσυαπι, νε] ἱπάμβτία παττῶ ας ρτορτοίαίς Ιπβεα 
«οπ]ραταίηπ] εδί, Ἡί εβάεπῃ ΠΟΙΠΙΠΑ ΤδρΙΟΠΙΠΙ δἳ 11- Ὀΐμπι τταάσηεασ 4π1οημο βΗς(ς 1ρ6οΓηπ1 ΠοΠΙΠΙΠΙ, ἆςᾳ ατα το Πηρη]ατοπι Ίοσυπῃ οαρεανΙτ ΜτερΗαηιις ΒΥγΖαΠΠ5 ών Δίμοία» 4ΠεΠι παπι Ίρδυήῃ Π]ίο ῬοβίέπιΗ5 ]6- 

«οσο 47. Πλέοντες ἐπὶ τῆς Θρῤχίης. | Ἱι ἷ ἷ- Ποπίρας, πες {010 πο αμ κα ῥα]πιαβας Ίωό οἶτπα ἵῃ Ῥ]πίηηϊς ῬθβίΠ, 161. Ροπίς 
κής» τί Ἡοτοάοτιις ϱ» 90, Ἐλῶν ἐς Θρη- 

4Η. ν 

66» 1. Ὑπὸ Θρῄκων ἐξελαβεὶς, ] ἵτα Ῥτοτίις σοηίμ- δαν 9» 46. 4, 3. ἐξελαθέντες. 6ἳ Ρ]υΠ 5 Ἰοοίς, τε ποϊανῖτ Ῥοπτις. Θαᾷ Ῥτοιιε 1π Ἠής σοποσαἰτ [106 ορίῖ- 115» 1ἴ4 1Π Ίος Ίοςο ρεινίσαχ ος: Ί]]α 1ρ56, τί οπηπῖ- πο ποπ να]ς ΕΡΙΠΙ » ΙοΠρεπάο ἐξελωσθεί. Ίος 1 ἵῃπ πος ΏἨῖυπΙ Ίροο. {εά οἴἴαπι Ἱπίοπιις οαρίτο τα κος ἩΠαγδίονος ἐξελασίεὶ καὶ οὗτο. Ὦθϊπάς΄ 9 ο. ὑπὸ Ἑηίων τῶν ἐν ᾿ΑΡΣ, αδὶ νυ]ρο ατςυ]πι ο- πϊ η ξ, 
όδ, πο ος, ἄ ο 

οα ναγνς ένον κατὰ χώρην ἔκωςος, ] ΝΙΦ. ἕχμςοι αὐσά νετυπῃ, ΠΠΗΠΙ αραῖ ὰε ρορη]]ς., ποπ ἆς βησιι- Ἡς Ποπηηϊοις, Θῖς ο ἠτ. Τοὺς δὲ ἔρσενας κατορύσ' ος .. ω 
' ς σουσε ἐκαςοι ἓν τοῖσι προασείισι, Ἡτ ϱηΡ. ας. ο ἐπιτελέοντες πλεῦνες «ιλίων ἀνδρῶν, ἔκασοι ἔχοντες ξῦλω 

ς, ” . ἲ 

68. 9ο. Ἱζογῷ σύλῳ. "Ίωνας ἄερθέντας.] Φὶς βῃς οη). 
165., εἲ αΠΠΙΙ αἀάΙε 1ο πι Ἕοσας, Ἠμπιαὸ, 
πυης ἱερῖτις 1π ορίίπιο Μ9. αἱρεθέντας» οαἳ οςτ Δἱῇο- 
τΟΠΠα, : 

"68, 9ο. Ανέκαίεν γένος:] Ἑεραϊαίίο Ρβε]ητα οκ Ἆς, 
εάϊσεο, αιῖ Ώαδετ τὸ ἄνέκοθεν, 4ο αι {Ἴργα νίβι. 
Ώηης Ῥ]ασετε Ἡστοάοτο απε]π1 Πς αἀάετε αἀνοιδή]ς; 
αὐΙ πηπς οεσαῄοπε ριοεἀεπς ΝΨετβί ἐγένετο εΊπρειις 
εο, Επαπι Ἠΐς Ίοειί5 αρροπεπᾶ 5 εδῖ 1116. απο ποιῃ- 

ο ΝΠΠΗΡ α. ος, 
«οὓ» 37. Οὕτω μὲν δή σφι] Αρρατεῖ Ὑα]]απι Ἱεσίς[ο 
πα 1άᾳ1ε εοπιπποάµτῃ {οτες, αΗί6Γ ΤΊπεα 1π Ῥτ](ς]ς 

18. αάς 

6δ; 45. τὸ γὰρ παλαιὸν ἐόντες Μίνω κατήκοοι καὶ καλ.] 

«νετθυπι ᾿Ανανέμειν νεπεῖ 'Ἠοιοάοῦ, ή Ἄ | 

ΝονιΙ ΝοτΤ αΑ 
Ταπη μπι υδί Ἡετοάοτι οἱ τὸ αἳ τε Ἱπιειροίυίε» μ]ιό- 
τυπι ἀσ]επάμπι (πιιήςίοπε ποππα]Η. εὐοβ 

εἴῖαπι εἀιάετυηπῖ, α ΕΠ Περατυ εχίπιίε [η ορµπιο 5, 

τὸ φὰρ παλαιὸν ἐόντερ ἹΜίνω τε κατήκοοι δαῑ κάλ’ 

6ο, ο, Κο) μακρῷ μάλισα.] Οορπῖα καὶ. ΠΟΠ οδί 1π 

Μ5. ορίπιο, υπάο {ογεπάαπι ΠοἩ ῬυανΗ Όι επί 
Ῥοΐεςι Ίοσυ1α αεπάαπα Π]ς {μετ εἲ  4µ 
Ἰαπι Ἠειοᾶοιας 6ὐΠι Ρο{Η1ΐ ο, σρ. 41. Όρυς 
βονται προβάτων πώντων μάλισω µακβφ' 
μην ἀνθρώπων πάντων ἐπωσκέοντες μάλισᾶ 
μακρῷ ὅτο, 2 

αδί, αμἰά Ἐ ο εἴ-. 
ῥήλέαε σέ: 

Έτσι σ7. Μνή- 
λογιώτατοι εἰσὶ 

μμ ΑΙ. | τα αλη. Απ Ρἰαευῖε 
69, 30, Ἱλοδὸν συγγνεσίαι.] ΝΙ5. να ίο, ας - 

(οπἱρίς Ώαπο ἀἱρῃιποπρυπα ἀερίππατε μας -- 
αδί οοπία Πριτ, οβεπταϊα, αἴθμς {6 1] {η εὐ(μς 1” τος 1η ΟΠήοπε νἰάϊπιας ΠΙρτα» ἳ Π6 ΠΙΟΧ Λιημὶ 1, 
ΒΙΤΗΣ εἴποντο» Ῥτο 4119 Μ5. Παρεῖ ἔποντο 
90ο: επι κατὸ εἷλας. ο 

7ο» 6. Ὑπὸ τοῦ ὠἀδελφεοῦ. Ἱ ΜΒ. ἀδελφε 
πποάο ΡοίΙθευητ τει νεἰ (ή ρετε νε 
αἳ ἵη βπο σαρ. 7., εἴ τοῦ ες 115 1Ο 

7ο, 11. Οὐδωμοῖσι ἄλλοισι συμφέβόΤ. 
εµ5 Ίαπι οπι εοη/ρίσμΗδ» ἃ 

μη). 

οὔ. Ἐν 400: 
| εῴστο» ΦΜμΗ 

οἵς 14 μήυεροιωσ Ἡ 
σα 5 / ό ο ο) της 1 1ητς ρεμ]ο ᾽Αἡϕέών, πεσει ὠνῤῥώπων:] 110 ος 

ἀεο υϊ Ὃ ρα ον 

αῃ ναπία Ἠυ]ης Ἰοᾳμε]ῶ ΕΧΕΠΙΡ ν Πλ ολὴέν θοηηΗΗή” 
(σε, αἴημο Ἠεος ἔρρα νοτή[ες» εμ θο σο [ῆμης [ο 
ὅμς οοη/ὀ {μή (μή πμοΠε αμοαῦς Ἡ, οἷμο «οπεθο: 
ουπ1 πες Ἰμαήπ, Ιπιετρίες» πες 2ΙΕΡ 
{ατῖς Πάο]ίτετ ο» Ιπιεγρτείατς] 

. ὃ 
. . ν] 5 

ἴοσηπῃ αἶίις Πο οτας ποᾶις εξ αἲα 1εεμΠά 

άν "ο. 
αυοά 18Ε ας 

οσο ]ίατε 
ἆα.. Ῥτπιο οπίπι απ 1Π Ίχου 1ος ΗΠΗΠΙ. Ίυτα πεπιρς 
Τωγοῖοτιπα {δα τησ οχρτος(ιπι 4Η πΟΒ 
ἆὲ αρρε]]αίίοπα παϊεπα.. Ἠος ο. πιβηήἴο 
οοπΊηρε 1Υεῖα εἱ {ε:νο. ΤετΠμη] το Πο 
εοπΙµηρε ρετερτίπα νε] εαν. οροιίοῖξ οἳ 

Ἡοτοάοίο οοασεινατί., αἳ Εἱ5 1 4 

Ἱτοτυπη οδῖ έ Το ος ιοί 
νοςες αῦ 

εχοεά υπ. Αεζσά(ς αιιοά πήταΓΙ ΟΡ" ας: οιἷά επίπα 
οτι ἀῑθλίι Ίνή ης ῥ- ἀἰνεηυτῃ - Α | 

Ί]]α ἓν τόδε Ίδιον νενοµίκασι ΠοῖἙαηϊ Όμοά Υοιο ορίς δαμοῖσι ἄλλοίσι συμφέρονται ἀνθρώπων» υτῶ. 1: 
"1δρ] : οσυμφερστν η 

Εδῖ, Ἱερίτατ αρετῖο ἵΠ εκεΙΙΡΙΑΠΙ ορεμιο ον νο αμυπι 

ΨΕΙΟ ααπι νατῖῖς πιοᾷί5 41εα8 60Η 
ἆᾳ Ἱεριοιις αραῖ, αχ πιθά]α ππατοΙὰ ορ”, ρνα: 
6616 νόµον» ηῖ ϊ αοεμ/(α!νυς βηβν μι 
οερεΠε Ιοᾳυ1 ρει πειτυπ σεπῦ» τς νίς 

. 11 μα « 4 Ί 

ρεήενοτατο νο]ματίε, πο ΠΑΠΙ ΑΦ Ἴμροπε ΕαὐΙ 
ππετῖ, δὲ αὐ πι ἵπ βπρυ]αι] ρΙπήδέπῳ .Ἡο 
οἱ αἰἰαυ1ά ἵπ ρ]υταί» αὐαμία παρα ες πι αά 
Ῥ]υχα ο[επάί 96» 9. ἵΠ ααίρεβ τος Δροσλί 2 
νοσατ]» Ὁξ πηπο αἴῑοαῦε περα] Π0] ο, αυί εἩ 
“ΠμππετοἙ {η ρΐτα παµταῆοπο ἀἱ[οοπνεῖν ο ο οσα, σνό 

. ΧΙ 1, 90. Ἱζύρῳ δὲ ἐπιμελὲς ἐγένετο τν 61οᾷ0 
ΤΕΓΗΠΙ ο Ίος πιοᾷο ποϊαπίῖ Φοικο[άληίδ 
4ο .6 Αῄσοίαιις Ἐαπια(οεπιΙβ 11 Ἰ 
ἀεπάα Ψα]ε[ί ποῖ Ῥαβ. 153. 

7ο. 14. Καὶ τῆς μητβὸς ὀναμνέετ Ηεί 
{6ΠΙ στο ρατῖε ν]ο]επῖα ϱΓΑΡΙ4ΕΙ02 4 Ἐοπίτα αμ. ην 

: ά π- 

2)τὰ9 ο, δι κ 

9 

-- 

Αἱ 

αλ οὶ, Ίτα Ὥμης πιἰ(ογ Γης νοχανΕ ο "μην ο 
ἀμδ εν Οαππεγαή 15 {ππάϊε ΕΧ απθαας 
ὠνανεμέεται, η ΒΗτ αμθασία θίεΡρΟΗ 
ἵᾳ5 νοιδί {Π1σοτοαι 1ά αιιοᾶ Ρ0' ο Ἰορίτας». 
υ]ίγα ΟΕΠΙΗΠΙ 4ΠΠΟΦ .. Ηειοάοῦ σ πῃχοβο ο 

ΥΣ : 

εσι Εοτοάοιαιη. απο απτεπ] 
{ιρρόβϐο, αποά Πμις 1ΡΠ08. ν 

ν. 

ή : ΩΙ]. 6” 

πε Ιανίσεα ο 

|, Ἡτίοπο, οἳ 10 Οπιήοπὲς Ὄηρα 

| Φιορίασί ος ἡ ομππο η ο, 
{ΗΤΟ απήππαάνετῇο Γβυἱ8Η8. ὃν οἠοἵό πιο, ν. 1. α ὅ « ν ο Ὁ Ηεῖος ΡΟΠΙ α1ξ ΡΤΟ ὦναγμώσκει΄. ΑΠ παρε τά ού : 14 εδῖ» Ἰ- μοι σύαι ϱϊο ΜΘΔΤΑΛΕΡΕΙ» έετο σῆε αν Ις Πιά]α 6] σττιτ αχ Ἡστοάοιο ὦνανεμε 

κ 

αρ ]εέίο {ι{ρεό. ερεῖ ΑΔΗ πηήπι. Πί φορ τα Ἰς ἵ- ΥΙΠ 3 Ἠπο Ἱπρτατα ναηειιὸ ο 9 Πε νε ταπάσπι ας οοι ΑὐπηΙΗ ο. 
ο Ιοηΐσο πονῖε ας {19 μβ 
σαι, εχρίσαε, οἰκαίοπεπι πα απδίρι 
αὐίτης εχρ]σαξίοποπι, Ρ]απέ ο αμ 

οναΐπα ῬοβΙξ Ἡ ηαῑι ος εχίζ- οσάπο Ε Ἱοοι αὐῶῖς εἴ 6], 

ο. ναε ανν μπι πχεσοε, αἆσο πε Πο πε ΠΟΥ ΐε Ε οσο να αἆ 2 1 πο 6 ἀνανέμεσήαι, . Οιίά ΙΡ] Ξ πρ Ημ 
ο αιάπρεϊς αποφιε ἀε]επίτο εοπαἴΏς 65:25, 4 αωᾶσαα πε 

νο]η]ε, {ο Ῥοδε οἰταβοπεη. τς 19 [ Ῥ]ιαπί οοτεηρῖε]α Ειέταπι σπἩ ὦν ανάσα οορήϊ ΠΗρ1” 
ἀιάυπι Ἰοπίσε. Ῥτο 6ΟΠΙΠΙΗΠ ατα 

ναμνῶτω. Όματε θμ]άσε 19615 ποῦ 61: τοι] 
ομαλή ΚΑ. 1 6016/ 

οἶοπα. Ἐοτίηίε {οπροπάμπι ᾿Ανάμνηη βιοπίοσι ὅ 
πιο σειπίπιας Ῥομαπα {μπα υτήπῃ 

ας 4 απο αθίῆπετε ρεραῖ ἴροα Γοηςο) Ίπυ 

Τ,οχίσο, {Ηπισε οοπίζα 158]  οὔο -ᾱξ 

αμίάαπι α [ιο πιαρίς μας τ τς ο 

παπα οκ ἱπβομοϊςβπηίς Ῥοσίο ΠΛΗ ΣΙΡΙΟ 
 Δεπι που» ος 

ωμά ο η, 
μας δμίάΦ Ἱπροπάΐε, ΑἴΠυΙ παπς ο ηι Οπαος 

αζ]β[ ἵ οί 6ΟΠΙΠΙΕΗΙ τουατὶκήπια Ίπραςῇε Ιεέζοη εί οΙΠΙΟ µε 

Εἱσπῇς ος {οᾷ οδ]εο εάΙπίοπμή 

γετβοις ἹπερΏββπιε ψἱάο[ς «ΟΠΗ 

Υ 

. 

-”ὐµὐὐ”.4ρ-----υυθμμϱ- 5” ϐϱϐϱϐ”ϱϐ”ϱ””---. 

ον λμ δω... 

το ολλ... αυ 

κ μ-- 

-.-.ὐ.--------ϱϱϱϐΓΨρΨϱΗϱΗ”Ψϱ..... 
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ἘτοβδΕΕΒΝΑΤΙΟΝΕΦΙΝ ΗΕΒΟΡΟΤΙ ΙΕ. ἳ 
1ᾳο ἱπαππαπᾶ ἀα[αἱρεετῖε, εά{ζοτε ἴμης οὔπι ΑΡοΗΙ- 
ης (10 Λοιδορία νει[ας Βετοππη αιἲ ΑπιζεΙοάαπιιπ] 
αυξ Ἀοιεγοβαιπυπῃ αμ ἀεπίαιε 1 ατειίαπι οὰ ΓπΠροάα5 
ο νἰάοτίας ψο]απία» τί πο[οἰνατίτ φῦο Ῥάοτο. Παιά 
ἀωδίς οπίπη Ψδιιις Πο Τ,οχἰσορταρΏας ἆοσῖε ετ ἀρεβιιδ» 

αµα1ῃ αμί Ἐεδρμαπις αμξ Ῥοττης απε Τμ είπα νηπιζαδ) 
ας ᾖ]απι ρτ]{σαπα τε[ροχίε Ιεξίοπεπα, ΠππιπετΙ(ο αὉ 1118 
Ἱῃ ΓΗ ρίο]οπ]ς Ποβις νοσβίαπα» οὐ]ἠς Πάε5 αάεο οςῖ ᾱ- 
Ῥοψία, Ίναπι νυ]σαῃ ὀναμνέεται Πάρεζιπι ἀερετὲ 
οί ροΏς οίεΠαῖτ νοχ. Ριοθάσηθ κατωλέξει. «τν 
ὁπίπι ποῃ Ροτρῖε Ηετοάοτιιό 1 9ο ΤοπΠροτε 5 δεᾷ εἰ ᾱ- 
»αμνᾶσθαι π]ίεπα νοκ ε»ῖ, ῖ ΠΟΠ ἀερεαί Ῥοῦα απᾳ Π.Ι 

ατα]]σ]η νερο κοταλένεῳ. Οιος νοίο» Ἀος εδ» Ἡὲ 
ΟπΗΠΙΠΟ ρτοῦαπάα 465 Πε ΗΗ5 νετεις ὦνανεμέεται, 

ο Ννιπάϊσαπῖς 64Π ΤΙ νι ΤΙΟΠΕ ασ Πριϊβοαοπε» ΤΗΠ1 
«ορια ππεπιρταπα θάΐσεα» αμ ρει[εέΗκβπιε εχΗΙ- 
Ὀθε κα). τῆς μητρὸς ὠνανεμεῖτωι μητέρας. ΟειΠί5 Ταε]- 
Ἠταίοπι οοττηρΏοπίς. Να ποπι, Οαἱε Όοπις νς 
ος, αι ποιαί [ θι]όας ἀνανέμεται νιὰσίητ Πὶς Ἱερῖς- 

ηὖοά 6ἳ καταλέγειν εχροπίτ]. πας Ἠ]]α πιεητίο ἃ- 
Ἠσι]ᾳς εκ ἆποῦδις εοάἰαῖρις {πι ἀἱρπ]5 ΠΠΕΠΙΟΓΑΓΙ. 

7ο. 15. Ἡν μὲν γυνή. Ὀυίοιαβ οχ Μ. ὃν μέν γε 
υνΗ. 

179, Λο. Ἔπεμπον ἐς Δελφοὺς ἐπερήσομένου».] Μι 
Ὥπα νοσε αιάΙος ἐς Δελφοὺς θερπρόπους ἐπερήσοια. ὰ Ἡ: 

πο βο Ἠειοάστωπα {οπήπιής αϊ ἵπ οαρ. όσ. Αῑδίς3 

πέμψαντερ θεοπρόπους ἐρ Δελφοὺς ἐπηρώτεον., 10, 6. ς 

135. ἀῑοῖί θευπρόπους πέµπουσι κος «ἔπεμπεν δὲ 

ἐπειρησομένους. Βτ πη]{ὰ αεί ος ολ μάς 

σι, 7. Ἡ ἱέρεια τῆς Αόηναίης,] Οοπίετί Ώππς Ἰοςμ1 

μπι θμρροπο 15. οα{πμροπις 11 ποῦς αἆ 0. Τ3. Ρ8Ρ: 

ο ο 
αι» τό. Ἐατειληθέντες ἐς τὸ ἄσυ συνειλησαν.] Δε Π Ἱὴ 

'ϊς ραιιοῖς επάσπι νοςς ἴας Ππεῖς Ηετοάοί!»» εξ {0- 

πι ἀἱρμιποηαί Ῥεηίπάς αοοἰθἰδίαί αμπίοις Ἠετοάοί 

ἃς 1ρῇ», 1 οσι» {08 4ο. 
αιιέζος αίις ποῖ {άτ. {84 Ρίου Ἱεριτας 1η ΟΡΏΙΠΟ Μ.. 

συνήλισαν. οαὐοά ααμε ρίοδυΠα» εἴ πιο Πετοάοίο. 

Ῥηεορ]αεε. ο ον ως ςΝ 

71. 34. Πλέω παρήσοµαι»-] Μ», παῤήσομεν. Φυοά 

Οὐαπωνῖς {δᾳμαξα. Ώηρ]ατε ἐπιμνήσομαι, Τηση Πο 

Ίρειπι οιΙάεῖα π]α]ε Ἠαδεῖ» αὐί γιἰοίπῃ νιάετὶ Ροῖεςῖ, 

πι Απτος αυπα Τοἱεαῖ Ῥιετάπιαε 1ητεΠΙοεΥε ὧς 

2γὼ ὠκούω. ὧν ἐμοὶ δοκἑεἰ, ΙΕ παοῃ. {πρὸ 4ὐοθμο 
ἁ π . ς ω.. 23 α 

αάλίροτε {ο]εῖ, τῶν ἡμεῖς Ἰδμε..... : : 

21, 35. Ἴζῦρος δὲ ἐπείτε τᾶ πώτα.] ΝΙ9. Ἰδποσαί 

φοσι]ᾶπῃ δὲ» οἳ Ἰο6ς μὲ ρίοΠ 5. 11 Πονα ΠΛΙΣ8- 
Έοπθ, ΄ 

στ. 37. Ἔςι ἁέν κου καὶ ἄλλω] Μ5. ἔσι τῷ μέν κου 
ποὶ ἄλ. κα. ὡς) «νὰ δν 

σι, 47. Τάφρός μὲν πρῶτω βαθέωτε “τι πθρξεις 
ος μας ος ο Πῇ5 αΠαμ]ά οπαἱδβπῃ οδία. 

αυ υπ] περιθέει Το τ{α5 οεουτταῖ 6. 1 8ο. ΑΙΙΑΠΙΕΠ 

Ἱστογ οΠο[είσαπα ἵπ Ώμπιστο {εουΠάο 5. αβηοίοῖξ 
Ίητογ νοσαδα]α (ετάμα εἲ 41 ΥΠ αἱτογατη. ΠΙ(γ114- 

Ῥϊσαίη μὲν, αὐαι Ὠπίο εαηΏμς., αμα ῬΗοτεπι» η» 

Ποάῖή οροττιοτας, αποπίαπα πας ΠΑΠΙΗΠΙ πποπιεΏΠ 

φάετοραξ, 41αΠ1 αἰίεία ῬΠοῦ» 1 ὐὰ ΙΡ]! ερῖ μ]- 

τς πποπθηϊι.. 145. ο 198. ἀῑεῖ περιθέει δὲ αὐτὸ αἱ- 
Ν. | ν Ες} ες ἴ ἡ ν | : 

εν 1τ. Διὼ τρι/κοντα δόμών πλινθου τὰρσους παλάμων 

ἐπισοιβάζοτες.] πι νεῖρα πήίάα Ῥτοίεεῖο αἱ Ηεοάθ- 

ἴσα, {σὰ Ἱπιε]εδι ατάμα» απεῖῃ 1ηρυεβίας {οΠ δη. 1η- 

ἴαν Γαὐυγηπίμῖ, πάς νὶκ οχίεις Γρεζαπάς». 1αιιδή- 
Ῥί]α ορίπος π ἡαἷία» τερΏαπο εξ Ῥοπτο» αοά (σπ- 
εοζιπι Ἱερίείπο {οει!] ΠεΦΠε Ε8 Ψο]αιάα ορϊπαηιόᾶς 14 

ερθηίπε, πε οκ ]αίπα νοΙΠοΠε Υοτις Ραΐοτες ΙΠίς]]6- 
ας, Ιά ἀῑρισμῖε Φαἱπια[ο., τε ἵπ ῬΗπίαπίς Έχειοί- 
τας, ϱ. 1950. ἵο[τοτιὶτ {ο εΠιοπάα{ε διὼ τῶν ἰσοδόμων πλήν: 
ζων» εκ οἵά1Πε ρίορτεάΊεης Ροττο ἵῃ εχρ]σβηάο» ΤΗΠΙ 
τέλμο, πια 1Πίες Πηρμ]ος οτάῖπας Ἰαΐσήη [οχία σαῇ- 
παταπι Πηραΐα ΠΗΡΕ, τε ΙπιαγρχοτετυΣ εἰ (ή; ογζἱΠα- 

ο η ἸαίοΓώη 1 μῶμγαηη ἔένία εαηµαγµή [ἱραμέες, 408 
πήπηϊς ἁἆοδτα ρᾶτ Τπαίοτεπι ἀοδπαπι Ἰπίάρος ἀεσοταῖ» 
ἵτα τε τπάεπι 1η {6 οοἱ]αὈαΠτΗτ. ὐππαητΗς επίτῃ {οχ- 
τη οπηπατηπα: αἩ Ἱ]α ΠΗρανετοπὲ Ίπτεν Ππιάόυταπα, υξ 
[ηρρα Πέρατυτ ἵη πανῖωπι Ερτῖσα 1πίος μπας ταρῃ- 
Ἱατπι ο. (στίς ἵτα Ιδτιὰ τεχίηπι οοπιυπάστεζαἔ» πες 
τοχιη. Ίπαποίει: εὐ 1ρίειῖ Π0Π {οἰηίας απππάιπες 
Δοσεᾶϊς ἆποᾶ 1π βα]πιαΠσΏα {αυτῖσα ἕαπτάπη {υπ Ῥγ- 

ς ” ῬηετίΏε σαρσοὶ καλάμων, ΙΔΠΤΗΠΙ ᾗ ἄσφαλτος θερμή. 

:ουοά { 1 ος[ος, τσι ἀῑχίδίεῖ ἀέζος, τέλµατι χβεώ- 
ἐγοι ὠἀσθαλτῳ ᾖερωῆ κὠὶ ταρσοῖς καλάµων, ἐδείμαντο- Ἀυ]]α οίπι ἀππήζκόως, ἀῥορήας άς θεά ἀμοά αἲ- 
ρας εδ» Ίσα ππηταΠο το]]έ (ηρΗπ(ατοἡι πιεπ{[αΏ» 
απο Πηπιία ΕΠΗ αά οοπιρήπιαπάἰπι Ώυπιεῃ, ῬίαΠο Υη: 
απ] 1η 6η ΤΕ εορΙταΠοποπι τοἨπαμεης, παπα ΗΠετοᾶο- 
της {αρίθπίοι ἀεβηῖνιε, Οις εα «τετ νετ 5 οεττε 
ΠΠ ποηΆθο Π, Ῥορέ αοοοκῃε Τα. Ε1ΡΕΓ 1π επάΘΠΙ 
δα Ἐρήτοια ὰ Ῥαέρνίηπι, οτ Ἱπίαπάο ᾖδτα νοσεί τέλ- 

)οΓΡΙπι συνείλησαν Ῥοῦπι εδῖ» {5ά 4119 πυπς. 
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αῶτι εχρε]Ηε πε ο]ορίεπια. αὔρμα]ῖ, ρτὸ φρεώμένοι {οτ- 
ΤΙ4Π6 χριόµενοι {ἐπεμίεν νεὶ {πηησεμέες, ἴππΩΙΙΩΠΗ ἶα- 
τετὲς α{ρμα]το {ογνεπα ΠΠπατεπτης, αάο ἴοηαοίοτ ο5” 
{ες «ρπαρασες οἳ Ἱμπάυτα πΙτοτΙπ1» αὐῑ εκ ἴαιπ οχῖ- 
οι15 οοπατεπῖ ρα ριςΣ απυπι ἨΗετοάοῖωμς εἶατε ποὮ 
ἀϊσαι {οινεήτεπι αρ]ιαἰεαπα, αἴῇῖ ἵτα νοττατ αποφιμε Ὑαἱ- 
Ία» {εὰ πποᾷο σαἱέβίαι. ΘΠαπέυπι ἁῑατ 1/πεγε 8Ὁ 
μπρεγερ Ι)οπίαιε ἵπ εο αιοά {Ἡππαπα {ρεξατν {ετε 
{ου τετ Ἰοεαίή,  θυἱς επί γεια ϱ2Ύ ἐγίρμία «0- 
105 Ἰαέεγίς αιιοὰ {ς εχαρίταϊ εἴ ππαΙμ{σα]ῖς Ητετίς ο- 
Ποπιατ, Ἠαμά ἁμοῖς τηπο 1εὐτιεϊταπῆς ἁελτίυπι, αὐοά 
ἵπ αἰῖς τίάεπς οχκΙἩπιαι ]οσὶ ἀεῦοτε διὸ τρικοντάδων 
πλίθου. Οιμοά ἱοεοίμπι 65τ, αάάῖτ (αἱ]σα» «4 εδα- 
6με ΣγεΜΙΙέηε 71 ἆε ὑγίζμε. Αιουί Ίδο Ίρεα {απ 
νευρα Ρον 1Π Υοῦς Δόμος, 4πεπι ἔαπεῃ Υετετι Πο- 
ΠΙΙΠατΕ. «ΤΟΙΙΟ σρημκοντάδες πλίνβου ΠΟΠ ΡοδίΗΠ: 1α06- 
τα ευπα {εΠ{ΗΠιΣ {64 {οἱαπιπιοᾶο δια ποϊαπὲ πρίηϊα 
{ο]ος Ἰαΐετες ἵῃ τατίοπε εοπιρἠταπά!, ηὈί Ιδίο ΠΠΊετιις 
ππυ]ρ]µσατας 6ρτ, Πο Ιστία οτάΊηςς. Ἱοσιής ν]τὶς 
ἀοδδς, αιοά πο νιάετ]ηϊτ νετο απάαος Πετοάοῖϊ Ἱ- 
Ῥπος, μηπάε ἀἰάΙεΙδίεητ τενετεπτίαπι απιήταί ἀεοίτατη 
ριαῇατα, πες πιιῖατο, αοά {απάπα οδῖ, ρτα/[ετᾶπι 
1 ἀεΠσπαίϊοπε αητ]α 1 Φ4ΙΠοΠ, αμοά Ίπάε {Ο1ΗΠΊΠΙΟ- 
4ο Πάσεπι σαρῖῖ, ποπ εχ Ποβία ΠΕΠοΠΕ, Τέλματι χρὲ- 
ὤμενοι ἀσφάλτῳ θεραῇ οπιπίπο τεζταο ἀῑεΙτατ, ετ τεζῖς 
Ιπτε1ρίτισ ᾖοσο εἰ οἶσε 11 {ες ΛΙ Ιε επ/άο: αἱ 
οεττε εδ «αβεπι αρροβείο» αἩα. σαρ. {εα. αἳ ἐπικαμ- 
παὶ αἱμαση πλίνθω. Ώελίπε τεξς {εαπσπεῖα νυ]ρο 
Ἱερυπτυσ» ἨΌί δόµοι ἀἰευητατ αὉ νετδο δέµω, αιοά 
πιοχ ΓαυποέΠειτ Οἱς αὖ. Ηειοάσϊο, αἆθο Ἡτ 6ὰ νος αἱι- 
{επί εἰ πο ἀερεαξ» αάΗπ1 {αι εδίε ενίπσατ ο. 197: 
Ὑποδείμας δὲ τὸν πρῶτον δόµον λίθου Αἰθιοπικοῦ ποικλου; 
υο πείοίο ουχ Ψα]ια νεττετῖς 7111, ῥιερΏαΏις σάΐ- 
ᾖοίμη. Ἑκ. Ώεπιειτίο Ῥμαίειεο {ειναν!τ Ἰαήο νοσεπὰ 
Ρο]γυῖυβ το; 92, Καθάπερ ἐν οἰκοδομίωις, ἐὼν κπατὼ μίαν 
πλήνθον θῇς παὶ καθ ἕνω δεσμὸν καὶ καθ’ ἕνα δόµον. Ὀ]ο- 
ἀοτάς ΡΕ]. 1. 61. Τοὺς δὲ τοίχους ἐπὶ μὲν πεντεκα[- 
δεκα δόµουο κωτεσκεύασεν ἐν µέλανος λίθου. Βϊ 17. τς. 
Ἐ]ς τριώκοντω δὲ δόµουφ διελόμενος τὸν τόπον καὶ κατᾶ- 
σρώσας τὼς ὀροφὸς Φοϊνίκων σελέφεσι ὅτο. Επ εκεπηρ]απα 
αἱμά εδ 1 οἶταίοπα Παρππεπῖί αποπγιπῖ αριά Οα{αι- 
Ῥοπυπι α ΦΗ4ΡΟΠΕΠΙΙ ῥρᾶρ. 97ο, Ῥο[ιῖ 61ο εὔηρα- 
δε; Ῥεηε εΠἴαιι Ὑαἷ]α ο πει, 11 αὐοά (απαζα Νοςκ 
οοΠδτηαξ Παρί οοίπρααϊ» ἵπ αιια 11:ς {αοΐοπάα οοπΠ(ης 
οΠΙεἴἩπ τοῦ δείµαντος, εἲ ία εδι {εάςς Ῥϊτηπιϊηί ναὶ 
σαἱΕΙ» 6, αιιας ο απιίχίμς ἀῑεῖε, ταρσοῖς καλώμωνὸ 
Θ0α5 οοπβαετεπί αλ εκ. ΙαδίΠ, νοσαδυ]α εχρ]ίσαπί 
αἷας αγιΠάΙΠΗΠΗ. 435 Ναἰ]α νοσαν]ς [μ1µίέαζες» 41Ο”. 
ΠΙαΙη 1π {ΗΠΊΠΙΟ ατυπά]πῖς πα(σμπεασ» πιαϊατία ΠΕΙΗΡΕ 
Ιανίκεβπια εἰ ραί αἱῑς ανΊαπα». αυ ους Ἰπ(αραϊα Ε6 ΓΙ Ες 

ἀΐσαπι ροτῖῆ. . Ῥαπιαβας ἀῑεΙε Ππιρμείτετ αεεῖρὶ 4ς 
τοχεῖς οβηπΙεῇς, αὖα βηαη]]ς Ἱατεγήπῃ οτάΙπί δις Ιπίεν” 
Ῥοβτα εταττ αἲ Ῥ]εμπήπε ου τα αά οοππεπάαια Επιότι- 
1411, Ῥήπιο Π Ιητευροβία. εετία ΠΟΠ (Ἡραία: Ιπίατρο- 
Ώμηζης εηῖπι οπηπ]α Ἱεπίτει αά Πιοτίσβπα Ποσθκίατία: ᾱ- 
Ἱᾳ ταείο εδ: {Πραπά!, Ὀείπάς πιιοά {ογίοίς ἆς (ησιι]]ς, 
οτάπίδςς, Ε5ι Τα] 1ας (Ἱρροβ8ο, Ῥουτο ᾖ τπη πιυ]- 
Πρ]εα ο4πΏα αά[ιῖτ, οπςε σχηπα αἀάῑάΙτ ταπίατη Πτ- 
πηϊταῖεπι Επαάχυτα, «ατα αἡάχοτςς Πηπχὶδίοπι Ὀϊευπα]πϊ 
οπΠηαπ1 Ίοᾳ1εηῖες ἆε Ἠϊς πιησῖς, αυ ἴαπιεπ {οἰήπῃ Πο- 
τηπί Ὀἱππεη, Ἐάϊσυ]ής ρια/{ογήπ Ίας ἵη ραγίς οςς 
Ἐπῦετ, {οΠρεης [ου τεχία οσα Ῥϊτηπιίπα 1Ητα, ἵπι- 
Τ1Ο ἱπιρί{α οδ{εΠ{, ΠΠΗΡΠΗΠΙ Ἰ4ἴθτπ] Ἁλοημὶς 1- 
Ώτμάῖπε τορεραπε οἳ εοηεἰπεῦαπε] ΑΕσῖε Φα Ιπιαβαπαπα 
{πδυν εοπΏπεπήατά» ετ αἰίαηι εοπΏπεπηπα Ιπάμεῖς 
46 πΙπἹετο ΙαἴετΗΏα οἶιπα {μα Ἱαατάϊπε, Αταῖ ταρσοὶ 
Ἱτῷ ποπ ΠΠπεραπτυσ οκ 1ρβα5 αππεηάαΠοπε, {6ἆ πλίν- 
θα, αὖπ εοππποάυπι Ῥιασεςίοτυπί, ῬαΠς ροδι α]ῖ- 
αὐοί οτάίπες ἀεπιηπι αΠΙΡεΡαΠΙΗΣ 16 ταρσοὶ, ΠΟΠ 
ρεῖ Ππρυ]ο8» ἵπ αο Ἱαρεις εί Ῥα]πιαβις. Ουὐ]ά αι- 
τετ ετωπῖ διὰ τρήκοντΆ δόµων ΝΕ] δώρων Ἠσφο υττα- 
αὖς οΠετῖ Τα οµΐς, ΡΠ]ὴ5 {είῄαης εχ Μς, αἰετήπι οκ 
Ἠε[ψελίο. ῖ ρετῖπάε Ίρεε ἵπ Ίος {λοίατ, αἀσά 1π Ρα]- 
πια{ο νιάείητ εὔήρατε, ᾖπο {γαρ οοάίευπα νεῖο» 
σπα, Ἠ6] πιαχίπια οωνα ΙΙ οιοάα» ἵπ ο» αποά ἴδη- 
αμαίη δοι αά αῑε [1ᾳτοι[οτοαπαις {παπιθηα αά ος 
{ιαριεπἆος., ἐπεπάοκαιιε πο {5 αἰτοτετεΠῖ» εἴ το πια” πο τη ἁἡρίσς σοἠθήμαρτοπίς Πωμἱ οτ αἆ οοπ{ριδ[αη- πο {πα ἀὐτίπα οοπ/ΙΠαεΓΕΠΕΣ σι σταρ: 
ἅωπι οτ οοπ/τηροπάμπι. ίέαππεη.]. 1γοῦ 1Π{6χ ως ας 
τά», {εᾷ ρετ[Πρα αητΙΣ2. ΠΟΠ. {πε ΠΠ Απίεητα», {εὰ κά- 

λαοί οἵ οπ]άσπι ΠοτωΠα σαρσὸὶ» ΠΟΠ Π{αἱρίεῦαη Ἰαΐ6- 
τος, {δ οκιομαν Ἰπίεῆον οτήο ῥοβεως οείοτ, ΠΠ Ἱι- 
[υπάσρατητ Ῥιευπιου οὔΙά πι» οἳ [Ἡραβαηέας βἱῶ ατιῃ- 
ἀΙπιῃ, Πέ σαρσο) οὔαπ ΕηεγΗΠῖ στερὼ ἄκρα 1η ανίρις, 
Ἡς φυαπάο [ωχα νε] Ιαρίάες,οοέτοῦ νΙάῑΕ α1ἱ5 {ε θ{ίθτοις 

οἳ Ώπτο ἔμα ἀιήδε οοπ(Ιηρετε» αὐπα 1 εεά]ῆσαπάο 
ἀῑτοι ΠΠροποτετΗς. αἱσεὶἳ ΓΗ 4Ποπιοᾶο μαίετες Ῥοιμε- 
τήπῖ οοπ/ρίφίατε εἴ οοπ/Ιηραίο ἨΙΠΙΠΙΕΠ ὸ 8ῃε Ίσς 

Ῥ]επα ὠδυναμίῶς. 1’ ἀ 
ΊΆεπηρε ἴοπιο 1. {ἠπεϊαΠ 86. 335, 4ε Ῥοράλε, αι 

8 

Ἡπ αιἱά {οηἱρβτ παρει Τανογηονίς 
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ψλείπαπα νετετὶ Θε]ειιεῖα, αἩτ ἵρδαπι νοίμηε. ζ {η- 
δγίφψε [οί εξ ορ/{ο αηήέγο. δη ή ἱέ ος εσηήόε 0 
7ο/έαμς οοήζµσ/ές, ϱἱ 1ος συες εἷε ᾗ ρα()]ο εἷε ῥ] αἷε 
ΓεραΜ/{έωγ μη ῥ0µος εἰ επι), 1 } ἆ [ὁρέ ογάγεν οἩ 
24ής5 «εξ ος ὀγ]σιμθς ες πες [η Ἶες ζμ4γ652 } αἰσηέ 
616 ΕῥαεΗπε 49 ῥεµ ἆε ρα]. -«4ργέν Ἡ γα ή ζγγο 
{ὴ] οἱ εοµεῤε εξ ΊΗεΠές 0/έρς οι Ἴεσηε] οἩ πιεί [η 
7ση55 σε θγίφμε εἳ οεἷα εοπ{/Ηηο αγ; εὐ ο) (η) {ης- 
πο αἩ θα. ΗΙΠο αρρατεῖ, «ιο ἥ]α τε ραττίπηοτῖε, 
ἶδ αάάϊ ἀ4εῦει, αποά Τοπθίτ σαρίτο {εαιεμῖ: ᾖ/ ) 4 

οες γε[ζες εἷε πηρα ἰ]ίει σὲ [01 Ἴγρει η) 1] } 0/01 
Φασυεγ {Α εὔγοσ/ες ἲξ Τομέ. οι [οέ εἷε ὀγ]σε ο {ο 
ση Πεψ. 6{ εδάφιο ῥγΙζεης εεὲ οἷε αἷς ρἱε]ν εἩ ζηγό εἰ 
ος Σγοῖς ο Περί, Ίου (ὐγοπίφιος οἷα ῥαῖν οἰϊ[εηέ σης ο 
ο/η ος γη ήός εἷο )αοἱ2/6 Δαῦγ]ομε. ) τι 

75, Τρι Οἰκήμοτα μουνόκωλα.] ΘοπρπαΒοπεπα αἱ] 
αρρτοραι «Ἐπη], Ῥοῦτας, αὐμπῃ θα ἱπιαΠις Ιητε]]Ίραι ᾱὃ- 
ἀῑῃεία, αμ Ρ]ητα πιοπιρτα αἀἰππότα ποι Ἱαδοπε, {δά 
Ππου]ατί θπηέτητα {πγρυπες αιΗΡΙΙ5 {απησπ οοπιτατία αἷ-- 
οἷξ απ ρΙαήῖδις ορηαομ]ογίηπι οοπΏρπαΠοπῖ δις «οαχᾶ- 
τα [πητ, ἵη Ῥηπ]απής Πδάσπι Ῥασ. τοού. Έταπε ἆοπι- 
επ] υπίας οοπε]ανῖδ, τε Ἠαρετοῃε πποάο ΠΠΙΠι ΠΠΕΠΙ- 
Ῥταπα, Ρο: ο, Τοό. ΠἹθπποταϊ Ργταπα]ἆειπ 1 (16ο- 
9189 σῇς ἐςι τὸ κῶλον ἔκωσον ὅτς, 
73. 9δ. Α ἐπικαμποὶ ὃς] ΑΌΠε υὲ ροδΠε νἱάρτ 11 Πῖ5 αιΠζφ απ Ππερεσίυπι, αμοά αὐ Ῥιερμαπο ρτο- Ἱεέηπι οβεηίαπε οᾷΙῆοπος. ητ ρατεαῖ ΠΠ] ας Ἱμζο]]]- δεε, Ψοσος φο αμ) [2], ουρία (νε] Ἰ- Ώειξ Ῥεχ ομθί{ος αὖξ αΠσι]ος Ίεχο) μία ΙΗΖΕ []μ- ΦΗΗΗ49 ΛάῥΥΜΗ λαοί ΟΙ] ζσ1έΓΗΗ ῥγα(ἐδΙ ήν. Ἱπ- ΑΗΕ ΠηΩ ΠΕ εκἰτεπιτατε παπί απσι]ος οσσµτίετα, οηῖ {οἶεπί ουδ] αρρε]]ατῖ οἳ 1 ἀπέα Βιενῖπε αἆ ΠανΊηπΗ, μὲ Ίπάς ροςε Ὄτρεπι πό µααυς πιαπῖρης ἰπο[α[ηπι Πεχυτα βετει αἆ ΙΠοΓΙοΓσπη ΤΙΤΗΠΙ, ἀἴηιια Ίέεπι Π]η- οετίαπα», αῑας πίταμε Ἠΐπς Ιπ]ῆυπα ἀρίομιῖα ρτορτεζθ- 

τεηίητ {605 αΠΠΠΟΠΙ, ππησθτῖη αυίάεπι {πβαΥ ]οµΐσς», 
εἰ πῄπις οπᾳίπετες, α]εῖος νεο {οτεῖ ππητής. δίς ᾱῖ- νετῇ πηπιεῃ Ίῃ αρροβείοπα σηρ. 905. Τεφύρας τε ζευ- Συύων ἐπὶ τοῦ ποταμοῦ διάβασιν τῷ σρωτῶ, ἴλι που Φιερμαπιη Ππτορείσἶαπι νοσσΙη σλΗ[άΓΙ: πεηυε Ἰποίνα {ηπί υΊηεαμε Πρα, η {ορῄι αμα, οφὐῄρρε α1ῑαβ τεζα Ῥταϊεί ΒΙνΙΗπη ἀπόχας {ηρτα αβϊταιανΊτ οτ ρα 6ἳ Ἡετοάσευς, ΄ Οοποξβῖε ἵαπιεῃ Ῥίερμαπο ΕΗάετίοιις, ευη πο Ππο σαι{ὰ ΓΗ ρίζα! Ἱσταρεϊσίαπι Γποι Ώής ο- πῖπι ΙΠίες {8 νετοα ο«οἩσισῃτ, Ἡ : {πτ1ς αἴιας {οητδητίη εσπ[ας» αΠεπιαάπιοάηπηι οχ. αάϊθέῃ Ἰπιετρτειατίοπο Ἱ- αυ εἓ, ] Ππιετρτείαέητ απζοπι Ῥοπί6 Ἠσπιο; 21). ὀγέφμε Γμηίηὴη έρω Ιβεεγ]ά ο ᾖσ/ογο εξ] ῥΦΙοΙΗΥ, δίο ΠΠ] ρυτας Ιπεεγεδίε, Ὁηηι εκ Ἠστοβοιο ἀήσα- 
πΠμ5. πάς ἱπεῖρίαϊ πας πιασθτία, 3Ώ Ποῇ, αν 
ο 94 Λἱμασβ πλίθων ὁπτέων.] Ίσα ἀῑχί ἵπ Π]ς εδία ερεχέσεβη, Οωίογηπι Ἠπήμς οἱμασιῶς πεπίίο αμ {εο της 1τα πε ΊεογετΙΥ, πἀνοσαῃ ης ἀθβαε, ιξ οπηηία εοπΊηπέῖα πος αθἴνεε, τρια π]οα αἷτ. Γζωτὰ ἑκά- 5ην δδὸν ἐν τῇ :ἱμωσιῇ τῇ παρὸ τὸν ποταμὸν πυλίδες ἐπ- 

ντο οδς τοι. Κα) αὐτοὶ ἐπὶ τὰς αἱμασιὰς ἄνα- βώντε τὰς παρὰ πὰ φείλες ποῦ ποταμοῦ ἐληλομένας. ψιο ἴ6γ΄οιης πιεπήπῖς, πε αβπΐπι ποΏΒη “61198 ραΐοαε. Ὁμάε αρρατες ἱπβεσσπεῖςσβπηα ομ]]ν]ο ῥτερβαπί, αι ἵπ ηΘΙΤΓα αἱμασιῷ, οαπι {10 Πσογα Ἡ ἀεβοπανίε, νε ΗΠΑΠΗ Ῥοτίαπι ποηῇταξ {ῃ Ίσοῃο Βαμγ]ομῖς, απαπῃ οςἶ- α1ξ» «ηὲ πΙΙ] 1Ἠἱς Πε ΠΙᾷ σἷσςῃ Ἠπεα» αἰιοᾷ ἵτα εοπ[ρ]οἳ ΠΟΠ 4εδεβαι. ρτα/ογήπι αυπι ἵῃ ο λνη Πί αἶτευ Ία- Ρ{5. αιιοᾷ Ροτίας Βαυγ]οπίς εοπαΙρίε ἵῃ (Ἠπππο αγ ουα- ἴηδ: ΗΗΠΙ οπηπῖς γοτυί]ας ἀἰβ]ηχοτίε αγοιις οἳ Ροί- αυ ϱὖς Επιρμσαίιέτ Ῥροβις ποπ ΙΠΙς]Η πι ΠΙῃ αμαάταία.. ΟιΗ6 αιέσπι ἵῃ Ίας ρατῖε αοῖς βίας Π]ς πηπο Ῥει Οαμαρεϊρῖαπι Οπίορετε σε]εβίαίας Ις να. το α4 Ἠεος ατοπᾶ]ς, {οΗΡΊΟΙΕ: Αἱμασιὸ, τὸ ἐν χα” λίκων ᾠποδομημένον πειχίον ἄγευ πηλοῦ. παρὰ Ἡροδότῳ: ἦν τήνερ Ἡρπωζον' καὶ " Ίωνες οὕτω αρῶνται "δηλοϊ δὲ Ἡρόδοτος ἐν τῇ πρώτη. μες πε Ώεαητ ΠΠία]]ρί, 66ος τ- ΠΕΠ 4 11ΠΙ ΡΥο]ατο Ἰπίο]ίρας -"απταρτϊβίεµ(ις 1]]ο οάῖ- του ὁὲς αβµ ΠΕΥΟΦΡΗΗ φοοαρ. 2015 ὃς ῥαγυήν ᾖη- 2ης [πο Ίβο γη ης ο σμοηρ μρημα])) ὕρπρξν ἀφρεῄ/ανέ. δὲο μεν υσορδωήώην ος αρο]ῥίωμε, Ἡς ἂς. αγά; Πογοβσέων 2ο ῥγήπο. Ίσα ἨΠας Ρρ]ᾶσιο αᾶς 
εοτ. ομή Ίδτμπι εεάἴτιο πραεὶ Επ πχ Ἱπτεγργοίοηι ἀοσιῖτ, αξία σεπίεπι΄ αὐξ 1ήΤραπ1 Ποπμπη, αυ ὦ ἡρ- 

ο σαζον πρρε]]αῖ εβίσπα πι, Ἰναπί ἴοτα ας ΤβΗῃα 
απτοσρτεϊιαῖο εξ (απιαρηρ] παῖα, υνπα Ῥοτεις αἰ]- 
τες Ἰητορτεία{ίς εκίεε, εἲ Πε ζήση πιαΕἘΠΊΔΙΗ ση Τ4ῤ16βΑΗΣ. ΄ Ία Ίαπο οψεπι (11π1 Ιδία 188 11ρ0 οοπχ- 
πηῄῃς, Ψεπὶς ταρῖως αλ αά θΗἱἆαπι ἱπΠρᾶΓΑΓΗ9 οπηπῇ. 
. Ομ]ρρα απίσχτ, 4ππος. Ί4Π1 ΜΜεμαρ]ης ἵπ Απιώηις ΕΠ δης [ηχὶς ρᾳρ. 99, Ίοουπι Ἠετοάοεί Ου Ῥηῖᾷα εοπίετεπς πποπιιοταξ Ἰδροπάιπι ὕν τες ἁρπεζον, Ἰάᾳμς 

ῬτοῦαξΊοσο βατ]! α Οάγεί. Σ, υοῖ αρρατεῖ εἴίαπῃ 
σοπ{οηῄις {ΤΗ Ῥ]ουγβί, Ἠπο εείαιό σπα βΠὲ ποεῖς- απῃα νε] πηεβΙοστος ετιιᾷ]εῖς, να] αι! είπα αυτα Πο 

1ΔΟΟΡΙ σκοΝνΝονΙῖτΝνΝοτἍἝ 

ο 

ς .. 1. αὐἱ ροαϊ 
(ταφεί ομ]πίυπα ππίπια Ε1επΙΕ» 401 Ρο: μ΄ ϱΏ 

Ῥοσμ]ο αάππονεχυπέ» εὐπι Ἱεριάτης η, ο. Ναι ἵπ Μ5. Τράμήεπβ εἶατε εχίαϊ Ἐν] 
ζον. Απ οτεβϊθί]ε εδε πο ἵεεπι 14 ὦ ον Ῥο- 
Ἠ]]ο οκ {δις ῬίοΠοιμεσα Εερῖω» Ἠπάε πό πα είς 
τετας ἆοοοτίτ. ΑΙΤΕΥ Ίοευβ. Ἠκτοήοη Αθ, 
αριιά Ἠεπασίαπι οἵτλίης εχ[αϊ μα | αμίοής 
Ἱοπαρ]απὶ παῃςς, αθίατε Ἠ]απα Τατ ΝΟ 

ἶάα, ]ηπι πΙσαςε ΙΒ τρί-- 
δα απττοπι, {πτή8 ππΕΠΤΙ5 ΕΙΡ 

ταῖς 1π ἴδαπι νοτασίπεΠι» 01 918: πα. ο 
Πε]αι, | ον {τα Ἱ. Έ]οσηπίαι εξ. 

7ο, 99. Τὸς ἐπὶ τὸν ποταμὸν ανα ον ορ τα 
ΠΠΑΧΙΠΙΟ εοπηπσοᾶα αν οσα το 
εκ Μ95. ἐχούσας. Μολτης εδῖ ΕΠΙΠΙ Πο ο ο. 
βο υ11. δι να, 191, 4ὲ 115 1ρβν: πάσαν τος ὁ 
ποταμὸν πυλίδᾳς ἐχούσας. 9ἱ6 95 17. ο δαν "Ανάβασις 
ὁδῶν πρὸς ἑσπέρη» ἔχει. Ἠπο εὔατα «Κπν οτήπί ος ἐς αὐτοὺς ἔχουσα. Βϊ 4. 42. ζΟΙΤΗΡΕ ομανίέ αιοθυὲ 
(ποοεί {οππποπὶς Ηοτοάοτειπα ἀεειῖδ. ἑάσπι ἵπ Απάϊ 
ιέρμαπις {π Τμείαυτο,  1εαηᾶε αρ ἵαῦεπς Πῑμά 
οἵν, τεβειις ΤΗ. 6ᾳμ1ε. τοᾶε Ρίο 5 Μιας, να 
ὠφούσως, ποι ἀπδιτανϊ τεροπετε η ο] λαῦμε 

70ο, 4Ι. Όσαιπερ λαῦρα!.] Μ ο ραϊα Υη]ρο 
Οπιπήπο εηῖης ας Ρο ίμς, εἴῃ ΡΙΟΒ τς πιακίημν{ 
τΗΠΤ ΠΟΠ. οτατ {οἶνίε Ώωπο 1οεῦπα ση να 
{πµσοηυς αἆ ΑΒῑπσυπα 129 1ο, - χαῦρα» {θὰ πα: 
τετυσ εγιαΙϊςβπιας νὶτ ἆε ης προς ἡ Σαμίων 10: 
ες πισᾶΐς εμνατης 1η Ἡ σα. οιεσῖ» αμίά 
ὦ σενή τις ἦν νυναικῶν, Ἡς τὰ ρτοίογαῖ ἱπάΙρηί 
ᾗπ ἴσιο α[οόήίνο σενὴ Ιαϊεαῖν Ἠί να ρα νο οὖν οεῖτα, απάπῃ νἰήπα Πε ἵπ (ο ρίησα ερ ος 
τι’ Νετα ααιιοά Πήραν τν τΜ8. ποευτᾶ» 

75, 48. ΠορΙβόλῳ πε μεγόλῳ κ) Ἰσό]  θεὰ ώς 
τε Ῥειεέζεαιιε περιβόλῳ τε μεγάλῷ. δὴ Φάμσέὶ ένα: , 
ρε: νιπο(υηι ο6ς, αὐοά Ριωεεᾷ ῖ ο νκίο : ἡ υγ]οπίν: 
ρῳ.. Ίναπι ἀῑκίε Ίαπι ἆμο Φάρσεβ Λκίὸ πι απιροδίθ. 
πιοάο ποπ 14 ασίε, τὲ (οτίοαϊ τερία» 1 πα» ἷξ π 
Π]]ς Φύρσεσι» Τεὰ ἵπ αἱτετο 81518 Ἐν ἑτέρω. "Ὅάφαὰ 
τεπηρίυπα Ῥο]ἱ, ης αἆεο; {οη0ί 4 ος ο Βαυγ]ουίςε 
Πο Ἰπτο]]εχίε 4μοβπα Βιερμαπυς τα το ὧν ος 

: ΜΜ. η. άε 06 η 1 ΡΟοΠ6Πς {10 Ἡτενα Μ. 0 ἔσωγ β/4 ν ρα[αὴν ον 70 
«ο ᾗᾳ υἡ]]ο, ο Π19. αἶτετα [τοτα 1Ν. ἡ {αμ π . 
ας ος ὔαμέγε 1. δε ατα Ρο αμ” 
πες οἵτοι ε5τ ἵπ Ἠας νοςς ἑκατάρὴ ο τὸ 
ᾖεν. Ίκες πμίοπι ἵτα Λ4Ρεῖ» η {οτί ο ὃν τῷ 
σε ἑκατέρῳ τῆς πόλιος ἐτετείχισο ἐν ϐ 7 ών 
βασιλήΐα περιβόλῳ τε μεγάλῳ τε τς σέ 
ἑτέρῳ Διὸς Ώήλου Ἱερὸν ὅτο, «{π 41 ή ή. 
135 ῥα716 εκ /γηδα [11 {ή ον ορ, ή 
11η γερῖς, ϱ0//έῤίο οἱ ζηη 111) 4 σα Ώ 
7 αδίελα ΙΗβ/μ [ου Φε] ὅχδ. 
αοιήςῄπιο. ἨΗοο αὐϊεπι ]ονῖ5 ΟΕ πῄαπι ρ. 171 
ερις ῥαἱπιαβις νε] ο4 ἨΠβοΙαπι ο ος 2θ, 
ἵἩ ῬΗπ]απίς Ἐχοιοῖτ, Ῥ, 1226: ἄλλη πύρν επι 
-7854- Καὶ ἐπὶ τούτρ τῷ πύριό, Ηρήο , 1ὰ δρ 
αάῖ Έπτ Ίρδα {ουπια 1ρβαφ ΝΕ, οβατοῖπι ΤΟΡΗΙΠ 3 ος, 
Ροβέδα Ἐοπιαπή Ἱπβγαχετηπι ΟΕ πο ας 
Ἰμο Βυπε Ίος νοτοα Ἡονοδίαπά ἵπ Μοτο εως ος 
 σετραγωνό τι κάὶ ἰσόπλευρο 5Ἠ | οί 
λῶν «εγίσων εἷς σγ]μῶ ή μ ο 
σχήματί μὲν παραπλήσίον». μιροτή νου 
πον τε καὶ τέταρτο». ἆθὶ τοῦ ὑσοκάμνς ράοὶ 

πα βρακύτατον περα τ ΙΕ Ῥπατογπα, ο ο πεβ)" 
ο, δ ̓ Ανάβασις ἔξωδεν ΜΜκλΙο ης ρ 16 αὐ]ᾷ ἨοάίεφΙε πατταας 1 Ὅαμ. 339 

{ἴ81ε, {οήροῃίθ. Τανειπεσίο, με 1011. ΛΑ 
268 ο ο ε ΙΜοσρμόρ 0η 90ή {εις ῥ4Υ 4: } 
{ΠΕΠ ῥα(λίο. ΑΙ α θεής ε[οα ἐΗ[οΗε 
/]ηλασοη» ΡΗ1 οἶεφιο] εί Λ/Η5 τόν φιεεο ἐς Ραμχο. 1ε οπαγζ μον ερ, πλ - 
6 {ω)εἶ]ε ΊΛαγζε ον} [0η ᾱ . οισΗΣ {41 ο νο 4έ 
6ἷε 1 οἨ υοἱ{ 9 7γοἱς σγαμάν 2Ο να ποτ 

4 κ 
δὲ ἔ
ο 

Αν ας ομο 18- 

ο) ή- κ, ο κν ο. ο 11έ δ΄ νο «βέ }εη/γζε ἆρ ζυε(ηέ (μα, ή η 16 Ραβῥαγεπερ 11} εν ζΗ4 η { ᾖης κα | ο ο μα ο... Φ0Ι6 ο ες γωῤηος. 1 η 
9 11. Νμὸς ἔπεει μέγας. ]. 

νοιᾗ ΤαπαφϊΠ]]ο. Ἔπρτο Ἐν | 
οὐ πχ Ἠϊο οπρ{ο ατασο ρα κα νο 
Ρογ ο) μάς Ἴρδο ΟΥ ΟΑΙΗ αὐοι ος ως Πεσξδί ο 

ΤΠιοτρΠοβς» ας {ορατής ἄλλος ο μπα, 1 6 

ο νομο 
41 νοςξῖΒ τς 

4απι Ῥχοροτήοπηπῃ» υὲ {ΗΒ μίε 
πηηρπαπ ἵοπηρ]πη 1] ΕλΙΙτ {ε ας παπι 

πίπια τα. ΒαὈγ]ομῖσα ποΠ ος ἡμας σο ροῦ οΊιπη ο ΝΟΠΠΘ΄ Ὃ τεπΙρΙ Επ] ς ᾗς Εη]κ[ὸ ) 

ὁδία Ιοάς εἰ απἰάέΠι ππαρυμς» ροι ο ορ γεις- 

μα ΡΙήτα Πο ἨΠπεγίηε» ἨΟη πο Νε αν 

ἁθυμίε Εμς{ε αἆ αρραταπά μη ΠΟΦΗ1 

πι ἵπ τοι βιοχῖς 1οσῖς εἲ γαρ. 

κα 

ἱπμεε τοβή τ Π]α Λίο 

κανε ὁ ώς κας αμ 



”---ἵ-Ὁἵ-τ--- 

401]τοιαμα΄ νιάσιὴς Ῥιποϊρίτατας Παἱς{Ε 

τῥτωιεγ/αεη{είή. 

Ἑτ ΟΒΕΕΠΨΑΤΙΟΝΕΣ ΙΝ ΗΕΕΟΡΟΤΙ τε Ἱ. 
μαίος ΠετίηΏ 
ΙΦίαΊ1 νοσεπι. 

ἄλλος Ῥος ναισα οι 1ποχ. {δ4ΠΗΠΙΗΣ: Ἔσι δὲ τοῦ ὄν 

Ῥαβυλῶνι ἱροῦ καὶ ὤλλος κάτω φὴὸο. ἆοπες Ἰαπάςτι {ε» 
ΟΜατΣ ἄλλος βωμὸς µένας. ἵτα {άοει που εἴιαπι 11 

Ίοσο {οΗρᾷτ Ἠετοβοῖως» { (επε]ταά οιθά(πιης. ΟΥ: 

τό απ Έηάεμίους τοήπηήτ Ίδιιά σὐμά. δοὰ Ταδή- 

Ίου Ἱατοπαπας ἄπς ἀπδίο Ροπξ νγὸν µέγαν 011010 

11βεῃς. ν μον 

σας Ίο, Καὶ ἡ τράπεζα. ] οἱο Πεπηρε Ῥει ατηου] 

ῬτδροβΠοπεπι ἀεὈεῦρας ἀσπιοπβτατί πιαπία Ιδία» εἴ 

οὐη. κλίνη 1]ο «βΓεαξ», τράπεζα 63ΤεΥς ΠΟΠ Ροϊε{αξι 

Οιίά πυρασίη5 εαἩ αἩτ ΗΓαΠΙΟΣΗΙΗ οί οάίτοτυση {η1ρα2 

Ταπβααῄππθ παεπηῦταπα Μ5. εχλήρες ἨετοάοὮ νοσαπι 

ΠΙΑΠΙΙΠ ος τράπεζα, Ἠῖ Ἱπβα» καί οἱ τράπεζα µε- 

{λὴ παρὀκέεται χβυσέη. ον 

ος Ἴα ο) ο ολμάσορπῆ οοῖο 6ἳ ΟτΏεῖς εἰ Ἠετο- 

ἀοἵο ΕΙ δ5[ε, ηῖ ἀμβώσας» ἀμβολάδην» ΏΏπΙΟ Εἴ Ρα- 

τα νι ραινίι ῥια/οτίπι ρετ Αῄαπι 

1ο απῖο ριΦσδβδίε νοξεΠῃ ἀμπαυςήριο» νε]ηῖ αά εοΏβΙ- 

τηατίοπσα ἵπ. απιασθα(μπα. νοοῖς {αυτα εα ελάεπι 

Δεηναίοπο, Δάπιοη Μεάίσεις Μ9. ἀναπαύεσθαι. 1τὰ- 

αὖς ριοδανί,  Ἰντείς {ουη ει 14 {ερεγΙπ]» 4ΠΗΠΠ {16 

εχἰσαέ Ίρδα Πάες. 
ο υσ9ς ο7. Οὔὓ γὰρ δὺ ἂεί ἐσιι] Μδ. οὗ γὰρ ὧν ἀιεί 

ἔσι 
᾿ Ἔ 

τα, 98. Ἔόω ἐς τὸν νεὼν.] Μ95. ἔσω ἐν τῇ 9: 

ον 30. Καὶ τὸ βάόρον. ] χ/α]]α τοῴα(ς οἱ Γηεπίαεη” 

Ίωης Ἔστου { ΙπιεΠεχεΠτ. Οσττς βάύρον Ίδτῖ {1 ποἩ 

Ἱπίοννίε, πε ἴουοι θΗεβιαπάο. 6οπιπιοά1ης κ αὉ 

Φιορηαπο τεάάίτωσ /[ζαήπ2 14ᾳμε. αεεερῖε. ΕΠάει]- 

ος», οτίαα ἵπ. Ομτοπίσίς {η1ραν1έ Μαϊςμαίηυς Ρα. 

ο. Οιοά Ώπιεν ουπα Πϊ νηβυπ ΠΠΙ5» εἳ άθρον 

ἀαρμοί ή (παμε, ἴαπῃ αἆ αά{σεπάοπά πα 1π. (ητο- 

πα», μπα 4ά Ῥε6β {εεπδ» πέ ών Ἰππίτεταπτας ΙπίαΥ 

ὑ ου», παλ η Ἱπτιετρτείατί ϱΓζομΙΗ. μάς 

Ὃ ο οι Χίλιω Ὃ οποια ζες οἶοτα 66, Μεεταί 

ΤΟΠΠΕΗ ψωμιά οσμή” (η ῤία 1α]ΕΗΓΟΓΗ0. Έππι ατριὲ 

Ἰη ΨαΡΟ κατανίζειν «1 ΒΟΥΤΗΡ» πεβεης 14 ορίε ἵπ 

Οιαόο, πίτα τασϊεμτηίταϊα ῬυζΕτπΙΙζΗΣ Φιαρμαπυπ]» 

ουἱ Ρον νετποπειι ᾷο {αοάο ἱππηταραϊ φμοιαημίς ἡἱ- 

Γμποίσηι πά ῥομάΩς οεΠΓώ τή. 141: αθο]εμέ, 1ὰ εοῖ- 

τοχί; Ἄσαιε οπίΠι οΡΙΠΟΣ 11149 ααῦαΠΙ οαι{απι ΓηἱΜία, 

Ἡτ ἵπ Οτῶςο {οἩρδεπε αἲτ ΓΗ ΡίζαἩ {μετ]ηϊ δεκώκις μύ- 

ρα» Νε] ί Εμάειίσις ἑκωτοντακισκιλίῶ» { τα Οταοί 

πποβο΄ ἀϊκονηπε: παπι 1 11ἱο πΗππετο 14π1 νεποτηπί αἀ 

πηγτίαἁας. 
ο. Λ3. Μέν νυν οὐμ εἶδον. Ῥομις έχρ]ει ἀε[εᾶυπι 

4οπιοποϊα ΜΦ. μέν µιν οὖκ εἶδου. Οἱ1ὰ ν6ΥΟ 3 αἩ ΙΦί4Π1 

νοσσπι 1πίότο ἐκ ατόαΠα. Ιεάίοπε ϱοάϊείς Ττα]Ιαί ἳ Ίπι- 

τπο {ς Ρίεπα οδἷάῑς ΑΙάὴ5, οἁἱάϊτ Οαππετατίἡς μΐθ- 

ρ]απις 1η ουΊρα εί, οκ οιή18 αβἰοπε απΠἰ 15092. εκ” 

ἴατο οαρίε, ει Ροτίενεται Ο6Ππαπα αἴαμο 1οΙΠ. ΔΠ- 

νο ό. Χώματα ἀνὰ τὸ πεδίον.] Οµ8 Πω παπέυσ ο 

ΞοαΠ1Ρε{ο 1π Απίιαάνετβοη. Ρᾳβ. 16. Μοα αμοά η 

Ίπί αρρο{α!τ, Φι6ραΠΙΙ5 ῥέοντω προτερὀν Ι6ὺν Ρτοῦαϊ 15. 

οἀΐσεις.» ἁπάε εΧεερι Ίραμς., αἀοπείεµπαυε εΠαπι 

Ἱτοτετυ 1ά ΝΕΤΟΙΙΗ. ο εν ια 

» 15. Ἑὐφρήτην ποτ µὸν» ῥεντω πρότερον ἰὺν, ὃς 

σφι δι ο πόλιοὸ μέσης ῥέδι ὅτο,) ΗΦε {υπί Ιεπίδβπ]α 

οἵ αἲ Ἱπιεμ]ρεΠΏαηι Ῥεπα ρτοπα.  ΟυΗπι Νίπαπι τ6- 

συρεαῖα πεπιμσεῖ» ας 44 ππυπήπιεηζασα γαμάυπη 16- 

βἱτστα, αἳ 1δὶ Ππήτες {1ος ΠΠΗΠΙΤΟ» 11 υτοί να]ετε 

ἀἰσεπ πιαρπαπήπια Ἰνιίος]δ» ατουπη[ρεχίε» αιΙά Ρ08- 

{ος οκοορῖταιί αά ΠπΗΙςΠάΔΠΙ αἱίαπι ἠτρειη αἳ αμίάεπι 

εαρυί τερηἰ» ΠεΠΙΡΕ Βαυγ]οπεπι» ευ1ή9 ἴ]]ε Πτὴς εται, 

Ὁτ Βηνίης Ειρμταίες ῥεῖ ΠΙΕΔΙΔΙΠΙ Ώπετεί, Ὅπάε 1β!: 

τηγ ἀςῆ Ρίο 3ο Ῥτοῦο Ῥοσματίο ΡοΗΙί {πηα{ οἱ ἴη115 ᾱ- 

Ίπος. οτππμαπάἰ» αἱ οἴτατεί Ώ ης Ίοσμπι εἲ {ο ρετεῖ 

Ἱπ Ῥμαίας 15. 4. σαρ. 99. [ομ]ά απο. Ποσιπ (πρυ]ἱ 

ΠΌί ποπ οοιήχαπε» εἰ 4α {τι εἰμδάθίῃ ητδἱ5 {οπουπε 

Ῥίαπε ὠἀσύσωτα. :Πειοάοῖις 0. τ. ο. 195. ορίζει 4ε 

Ἆήπο Ἰοσυμτς, Ῥηρισαίοπι αωπεπ πανε {οί διῶ 

τῆο πόλιοο μέσης Λε Ππεάίαηι “γη. Ῥεὰ 14 τεςαηΏαί 

Ἰάσπι Ἠὶς νετρίς «αρ. 199. εἴδάσπι ρε: τὸν Τίγρι 

πα ὃν Ἓνλνος οἰκέωτοι; 1ἱργμῃ σά ζπευ Νὕως ζαβα- 

ἑω. Έτ της «αρ. 15ο. Ηλ {εουπά!» τὸν Τίνριν πο- 

ταμὸν παραῤῥέώτα τὴν Ἀῆον Τέργί ωυίη Νέμμη 
Ί ΜΙΗΙ ρις ἀοΐοτο εχεἰάμηϊ Ἰασπια., 

Ατ νος, ἀοέήσμπιί ΝΙΠ1 ΤΗ ΦαΤΤΑΝΙ» ἴ (τοπεεπιδρηϊ- 

Ἡ, αι οὖπι Ώοεματίο ψικί(ής,, οἳ Πειοβοτυπι Ἱέβετα- 

τς. Ῥοταϊ/ής ταοῖά οοποοαετες Ι ΤΟῖ εζΙΠοπίοι5 {πι 

τηᾶσηα Ίπαηιις οοπ/ρΗσζαΓΕ ΓΗΣ ἓ Ώσορυ]τ νινεπα βῥοο]αῖ- 

το 14 ἸπΙσαὶ, τπτ νειστεῖ ΠΙΔΠΗΠΙ {γ]ωπιαε ας 118: 

ΊἼοτα {ο1σμς ἀσββοτοι αὖ ἴαπι εα]ηπιπίο(ὰ, ἀῑσα Γεἴρεῃ- 

ᾱπ,  ΑπῬει Ώσς Ίοσα του]αηατα Πάπα αΠαυ]ά ἀῑσετας 

Ἠειοβοιυ, Ίῑ]ο Ίππο ἀϊίπόϊε ναατ ΓΕΠΠΟΠΕΙΠ 4 
Πυνῃς, εἰ Ἠρηήϊῃ αἷε ρισιεγΏετε ΔΙπυΠι» 4Η Ῥι- 
Ῥηταίες παηςβμαξ πιδάίαπι Ῥαῦγ]οπα. ΟἱομπαΏς ΡΓ0- 

ἁἰπιης {πηρείηο {μρατίῖες ος. ομτα Ἠὲ Τίη5 ΠᾷΝΙ 118- 

δὺ 
πιοσῖα απίνετ/ὰ αὈο]εαίατ. Ἠετοάοῖις πιαῖοτ αξξ» 4 δπλ 
Ὁτ {ας ατελπήπξ(Σ, 8εὰ ααὐπλ τας {4 ΓΠεο]ορία, αὐλά 
πηίταπα, {4 Οµτοπο]οσία «ῶεο {πτοτα τάεῃς εἳ ρε. ξ- 
το(ῃ Ἱπιασ]ηαῖα {6 ν]άετο πιοπιθη(α ΤΕΠΠΡΟΓΗΙΗ ρε Έατ- 
ος οἷαίς δογρᾶ» Αιοζιςς ΟΠα]άαα εἰ Βεπαάος 
οοιοτηΐς (1ῦΗ]15 Ἱποῖία ακε]απιθε Ἡστοάοτυπα ππεηΏ 

Ζ4. 99. "Ωρυσσε ἔλυτρον λίμνης. ΜΜ. λίμνη. Ομοἆ 
αἀθο ἰβήιοτατίαπῃ ποπ νἰάδίις» Ἡε Πο αὉ ἨΠετοάοῖο 
{οἩἱρτηπη ορίπεσ» παπι Ίτα τυ{Ἡ5 ραρ. {6ᾳ. ἐπεί τε ὰβ 
ὤρὺσσε τὸ ἔλυτρον τῇ λίμνῃ. ο να ας 

74. 31. δρο δὲ τὸ περίµετρν ὅτε. Ότι {οἱεί Ίπίετ- 
ἀυπι Το. Ἐτιάστίσιις Ναἰίαια» απσπ ἵπ ρδ/αίοπε Πο- 
ππϊηαν]ε, Ἠΐς Π]ίς ρες ποτι]ας νείετεπα ΙΠ{εΓΡΤΕΙΕΠΙ Υ0- 
οτε οἱ «ατρετό» Πς ος ηος Ιοσό αἲρηῖῖ νενίοπεπι εἴ5 
Ἰαήἡγεμήπε Ὅεγο εἰ Φή0ᾷμο νετ, 1ὰαπε Ρρτορῖετεα 
αιιοᾷά {ο Ιπιε]]εχοτίέ Ιαπτπάίπεπι ΝΕ] τὸ πλάτος κατὰ 
διώµετρον, αππι Ἠετοάοῖας Ιπτα[ίσας ἸαΗταθίπεπα {ει 
Ώσχυπι οἰτουππσίτσα» αᾶπι νετβοπεΠπι ρτο Ψαεπά 
{αρροπίς. δε» αμοά ἵπ εαάεπι ποτμ]α αἀάῑε» απηθῖ- 
τάπΙ ρα]μάϊς εἰ 1 αιοά πιο ἀῑοῖΙξ μακρὴν περίρδον τῆς 
λίμνη». Ίοι ορίπος αλά ΙΠιε]]εχὶκίο Ναΐίαπι» εἴῃ 
ρε Ίδια νους ἀεάετ οσσαβοπεπι αἡτετ ἆε 6ο εοβῖ- 
ταΠΚ1. 

74, 35. Λίο ἀγομέν. ] Ν5. ἄγοαγομέῃ. «αρ 
τού. ᾽Απαρανέσθαι 90 64. ᾿Αγαγόμενο ὠνθρώπουο. ᾿ 

Ἠπς ροτήπος, αποά ἵπ Ππο σαρ. 196. τεβήωὶ 1αοερας 
ορᾷεκ ορΏπη!ς Ἐκ τῇᾳο λίμνης ἐξήναγε Ῥτο Υραῖο 
ἐξάγανε» Πῖ 3 116. ἀνήγαγε Μ5. Ἠαρεῖ ρτο νυ]ραῖο 
ἄνλνε. 
74ο 41. Περίοδο τῆς λίμνης µακβὴ.] ΜΙ5. μἀκρὸς. 3ἱ6 

νιοϊκβπι σ8Ρ. 193. µεδίμνου ᾽Αττμίς» φποά ποῖανεταῖ 
Ίαπι ῥιορβαπις» 1ρ5ε αποαίε ἀερ[επεπαί {π Μ5, ορ- 
ΠΟ. ΝΙάε αἰία αἆ 5ὐ», 47. τεςό 
74 47. Τῶν προτέρων βασιλέων.] ΝΊ5. πρότερον. 8ἱο 

Ώιρτα, {ς Ίπῆα, 4ἳ 9, 149. ἀῑαΙῖ οἳ πρότεροι Υἐνόμενοὶ 
βαδιλῆες ᾽Αμυρτάίου. ος δες ἐὰν 
1789 7. Ἐν τῷ ἐπίμπλωτο σοῦτοι] 5. ἐν ᾧ. µξ ἴαπι ρα- 
το[ασῖς(ο πιαπαϊπ],  Ὀσαπι Πίο ποϊα Πο πιατοςς ας ας ἆς 
ἱκοτὴ ο. {εἆ τῷ ἆθ αἰῑῖς πια]μεΠςἳ -αη αμβευπα 6 α]α 
οαυ/α 3 | αι 

75, ο: Τὰ φεἰλεᾷ τοῦ ποταμοῦ κατὰ τὴν πόλιν καὶ 
πωτὼ τὼς κρταβάσιας.] Άοπ ΝΙἴμρετο τερεΠΠοπεπα 
ΡιΦροβεοπί6 κατὰ , Πτροῖε ο; τερεΒο εΙαπ ρία- 
σοι Πειοάοίο, {εὰ δὶ Ρἱασετε Ρροΐεδῖ, τί «αρ. 10ἵ:. 
Κωίά τε τὸν ποτομὸν καὶ κατὼ τὴν λίμνην. 9εὰ πιαρΏα 
ο νμα 5 τοβάαῖ Ἱπερία.  Ίναπι αὐπι ἀῑεῖτ 14- 
τα Εαν ρε υοεπι, 4η Ῥοδαπί αῑα υἷ]α Ιπτε]1ρῖ: 

α απ αμ (μπί ρτορε ἀεί[εεπ[]5» ἴπιο αἴαπα ἵη απ- 
Ῥις {ρᾷς ἀε[οσπ{ς εδτ εχίτα ροτευ]άς Ἑ Οεττε επῖπι ποα 
Ῥετ αἶίας υτοίς ρατίος. ομουείε Βμπεη» 1τὰ ας αὐ μην 
ἀϊσατατ ΝΜΙτοστῖς Βιιν]{ Ίαῦτα Ρεῖ ΟΠΙΠΕΠΙ υτρεπι ]αρίάς 
Ουκϊρίαο. 1ᾷ οπιπίπο Ιπτε]]ήσι ἀερεατ εἲ ΤαΠίητα Ῥος- 
{ιτ Βιάπι οἴτοα ἀείοεπ{ας εχ ΓΤαπδνετῇς Ρρ]ατεῖς αἆ 
Βυνίαπι. Τμερεπάπι ρτοςυ1 ἀμδίο ἀε]εία αἰτετα ρατιῖ- 
οη]α κατὼ τὸν πόλιν καὶ τὼς κατοβάσιως. ΙπηΏι]ῖ θΠΊπὰ 
Ἠετοάοιας τππα τε[αιής ρατά σης Ππιρ]ίσεπι οἶτοα Πι]- 
να τρας πημτΗπι ἀμάχηπι {μη Ίρδος 1ος ἁα[εοπίας 
αὖ Ίρβα τεζζο «οποΙηπαῖτος Ε5{ε εξ πιαῖοτε αμαάαπα 
Ἱπιρεπία εἳ πιο]ε» αἩαπη θα τρ Ρρ8ῖ8» τοοχαῖος. 
1ηπβί επίπι οροτίεί τὰ χείλεω τοῦ ποτομεῦ πβὶ τὼς κα- 
ταβᾶσιας. Ἰσποταί ρυπ]σῄπιο {ρυίαπι ρατσμ]απι οο- 
4οχ 5. εἰ νίάετως αἡοαῦε ποτ αρπον]δίε Ἰπίοτρτθς, 

75. 16. Ἐπετείνέσκε δὲ ἐπ᾽ αὖτ. } ΝΤ9. ἐπιτείνεζκε. 
οίο ἐσώγεσκον, πωλέεσκε, εἲ αἰις {ἱς ρ]ωτα: εετίε 6» 
ἵμ5 α«μοαιο θεπετῖς εδῖ», αιιοά {εαιέὰχ ὦπαίρεσκον» 
αὐοᾷ υἱ ῥιερήαημς ν]άΙε 1Π {15. 1 1ρ5ο ἵπ εάίσοεο 
ἰἁ οΠεπάεπα ταροβ1 το νμ]ραῖο ὠπαιρέεσκω: Ρτουϊ εἷ- 
ἵαπ1 διαφοιτέοντερ Ῥϊο Ππιρ]ίοΙ Φοιτέοντες' 1 αεσθδ[Πο 
αεί ππεπἰκίπια.  - 
«6, 96, Ἡ δ αὐτὴ βασίλεια] ΝΙ5. καὶ Σ αὐθ αὔτη 
βάσίλ. ὑῖ 9. 10. Τωυτὰ δὲ ταῦτα καὶ ᾿Αράβιοι ποιέ- 

86 ὁ 

οὐσι. Ὀεϊπάο δι π εοάεπὶ λαρφέρων» ΠΟΠ λεωφό- 
βΩΨ. νά ο ΡΜΕ”. 

76, ο. Τοῦ πατρὸς τοῦ ἑωῦτοῦ τοὔνομα Λαβυνίσω. ] 
Ώε ος Ίοςο αμάπι {οπἱρῄίαι φορα] ος ἱπ Απίπαάνει- 
βοπίρις Ρας. 91. ἵτα Γαρυιά Βαυγ]οπίος Παδύπισον 14 
οι Ναδοπίάις. αἳ ΝαὈιςεποάοποίοτΗς 146011 ΄Ἠειο- 
ἀοτο] ἵπ Ἐππιεπάαίοπα Τεπροσηπι ΄ΡΑΡΙΠΑ οσο. ος 
Ίος Ἴρευπι ος αἰίᾳ. σταπάῖοτα Ρτοῖετε» αμ υ]άθας 
1σεῖ. σος Ἂ ο δν 

76ο 8. Στρατεύεται δὲ. βασιλεὺς. Ἰ. Μ». δὲ δ) βωσι 
Ἔται οπ]πι Ἠϊο οχοε»{ὰ5 πα 1ΠΟΤΕΠΙ 16818 Ῥετ[ε] Τ81η πο- 
Νις, 9 υαπι {π ρηεοσάεητε Ρεηοάο ερι τεάῖζς 1π Πή[ο- 

τ]ᾷ νίαπι, µε υιτοῬίαυε 1589 Ῥαπει]α πιεΏτο Ιπίεγρο- 

Πα. μον ο μμ ο ο ο οι 
76. ο. ᾽Αμαξαί ΤΕΤρΖΚυΧΛΟΙ ἡμιόνειοικ] Ἱπίοτρίσταιμε 

γα]ΐα. εσηγµεά σα, 0ἱαΓΗ49 ΟὐΗΠΙ ελ Τάσης ρᾳ- 
ἴσατ ποΠ, ἐμἰςίο υπίοσίας ἵη απο ή πας 916 οο]]- 
μετο Ίσει εκ οβρίτε α7. Πρ Ἡ. ἀε τὰ νεμίοι]ανία Οἱ. 

. 

εεβετί» απὶ 4εῖτοο 1η ες 19. Εἱμδήεια οτί πα. . τιῖτ 



δ5ι 

δ4 

Πλ μβταποποῃ 

τς τεέΏτις Απσπα μία ῥήπμβγα ζμσέµο» χο. Ἑς- 
έτε αά ἀῑπετεπεῖαπα, αὐιπή α[οφιήπ ἁμάξας ἀῑσαι {Ππι- 
Ῥ]εἴτου, Ἡξ 4, 6ο, Αἴταπιεη (αἴακετις Πρ. 9, «αρ. 6. 
Δάνετίαν, τεάάϊάετατ ῥειογγΗ ἐν τω ή [ζείμ ἐέεΥ ἱη]- 
Λε(π]επέᾳ υεδεμάα, Ίναπι ἆςε (Ποα/ρε 6βετίητ εἴ 1] 
εἲ Ῥα]πιαβις ἵῃ ῬΗπίαπϊς ρᾳρ. όοο, 

76. 11. Ὅποι ἂν ἐλαύνοι.] [ ῦἵα1ε οσε!τεΠς νετοιπι. 
εά πυπο Ί]δ. ὅποι ὢν ἐλαύνηισι. Ομὶὰ ἀῑσεπιις ὃ τ- 
πυπ] Ῥ]αοεῖ Ροβτεπιαπι {γΗαΌαπα σι ηπίαπι εκ ϱοἵτ- 
Ῥια ἀῑνετία Ιεζῖοπα οι, Πδτεπτε Ἠρτατίο ΡΕίοἵΕ. 1Π{ΕΓ 
νοθες ἑλαύνῃ εἳ ἐλαύνοιζατ νΙὰοπιας πας ἵπ Μος, πηὶχ- 
τα) ας ρτορῖίοτοα τέταπιηϊ]ε ροβτεπιαπη {γα βατα εχρτ]- 
πεπίε» ο) Ροδίεα εκ οι ἵῃΠ σι ἀεριαναῖα αάλατ Τρ 
ΝΕΤΡΟ ὃ 4Ώ νετο ο»{ε αἰἶαπι Ώμπις νονοί {ΟΙΠΠΔΠΙ, πμΠο 
αὐ]άεπα αδο[ταπα, {εὰ Ἠετοάοιί Τεπιροίε Ηε]]αάἱ οἳ 
Ἠετοάοίο {ατραίΐαπι αὈίοοπαϊ ἐλαύνημι. ΔΠ που {- 
τη]ε Ἠ]ο νετοΙπῃ κατειργνῦσι, αμοὰ εχβαϊ 4, όο.. 
ποπ οὐίεσνατυπι Ῥοσο, αμπι Ἠασθας κατέργειν 101. 
210 εοην κατείργειν, οιοά ετἶαπι Ἠαδεί Ἠϊο {οΗρίοίς 
Πειτ ορίετνας αἰζθτήπ] ἐσεργνῦσι ϱΧ ο 86, (μα. «οπι- 
δεν ηες Ίρε6ο ΜίερΗαης αηποϊανΊξ {π οταπάΙ Τῃς- 
ΗΤΟ, 4 
76, 31. Κάρτα δὲ δὴ.] 14 νετο ἵαπι πἰπαῖμπα αὐάδιη,, 

πες ταπι αἀνει[αινα εχ[ρεξτατας», {εἆ υἲ παιταἰοπῖς 
Ῥα15 Ιεπίκβπιε {ποσεδαῖ, .. Ιὰ ρτοῦατ 5. κάρτα τε δ)’ 
ἃς ΠΙΟΧ Φόνυ οὐ βρεχούσας, ΠΟΠ φώυ μὴ βρ. αμοά ναηί 
εἲ ρτο]αΏίοπεπι Εἰετοάοῖθαια ΠοΏ {ετθπτος γἱάσπιμτ [ο 
πημταν]δίο. κ ὶ 
76. 3τ. Ἴνετο μὲν τὸ ἔργον.] δὶς οἷάϊ {πο ποὮ Ἱῃ- 

ΤΗΣ» ΦΗΗΠΙ επιεΠ(ατἱῄπια ΠΙΕΠΙῦΤΩΠα ἸΜεάίσθα ο0η- {ριατεῖ πι Ἰρθς, υπάς ἰὰ 1ρδυπῃ νετβυπι ρτοάυχίε ῥίερμαπι]ς; {εὰ αἆθο πο ουταν1ε, ης 14 ημπς ἱΠ. πιαί- ΒΙΠΕΠΙ αδῃεῖεπα, ἵπ ἸΠείαυτο ρυ]ολοντίπιυπι Ίος οχ- 
επηρ]Ηπῃ αΠποϊατε ἀθιτεδταηε, Ηδἱ απο. ἆς Ίχας. [οχ- 
πα Ίδιάς ναοί αρῖε, εἴ αυαί {ρ5ο πο[οίτοι., {10 Βι: ἀῑεί ποπιίπε εκ Πειοᾶοίο οἶται ὠνόμενον ἔτος 4ε εχ- 
3εῖο ΔΠΠΟ» αἱοά {πιμβ εχίητε 7, 9ο. Πέμπτῳ δὲ 
ἔτει ἀνομένῳ, ετα ποφιιε Ῥοττις. πΊοπιοτατα νοἱμοτίτ, - 
: σό» 39. Κωτειλήφθήσαν ἐς τὸ ἄςυ.] προ οτθἆο 
εδίς εγρορταρΗΊοιπι ΡΟ κατειλήθησαν " αιοά ορε 1π 
Μ5. εἴ {οππρεΓ. αμόϊτου πδΠίρίτηπι» ρίαηό τς ἵπ. Ηδεί 
Ἠψ]μς επρἰ[ὰ 17ό6., ομΐς νατία εχεπηρ]α οοπΙροΠΗ{ ἷ- 
Ἠμεητει Ῥοχίιθ ἵη 1 εχίοο, αιἱ εἰ Ἠμπο 1ο. τοέῖα 
Ῥιοφιιοίε, Ἡ ραίοαῖ Ἠμηο 6Ιτοσεπι ἱβποσαζπα. Ῥγϊοτί- 
Ῥης, αἆεο ως εἶαπῃ Διερμαηίπα απΏϊ 1599. αὐ 6ο {ΐ 
Πηπημηϊς, αἲ. (ετπιαπίσα Ἱησαιιτς [μία ααπαϊθ{επα» Απ- Ρίζα Ἱπτωπία, τοσα προ ακρη» 
:.ζ6, 49. Προσάξαντο.] ἹΝε[εῖο πηᾶθ Ρειαπί Ίος νει- 
Ῥηπ Ἰεέζοτος, πείοῖο ππάο ρεινοπε ἱπίοτρείος : 
οετίε 1 αὔπυπα εοιηβργαυεγαΜ{ Ρτορτίε Ἠι]ο ΠΟΠ. 1σςο- 
αἲε. Ῥοσεμς Ἠμης Ίοσυπι πο]ιήε ατΠηροτα, {δά ρτοςι- 
ΟΙ ΝΕΤΌΙΠΙ πρρεσᾷξωντο εΧ Πδ. 8. Χρ. 5ο. Αι Ίος 
1Ρ9ΗΠ1 65Ε. οὐ οὰ 1ῃ Ἆος Ίοσςο αλ Πδηῖτ Ηεγοάοξις. ἱς ΕΠΙΠΙ ρ]απίκβπια {οπἱρευπι Ἠαδετ ορπιης ΝΤΑ, προεσά- 

απ πε μηκμςν καν όν κα ΄ 
σσ» 5. ἐξμε] ΝΙ9, ἐξίει. Ἐι Ίος γοιοήπι ο-ί πμ Απιζαμας ίνες θα δορν ονομα, αμ” ἐτοῖ» τε ν]άστο οςῖ αρμὰ Ῥοχιμπι, οκ ἆσμιάς ος. ΡΗΡΠΙΙ5' εαπἀεπι ρτυτ]ρίηεπι {ζαδίτ οὕτω δὲ δὴ τάξας Ρο- 
ης μα εμιος, αυ μπι ἂν πο ε( στά οὕτω δν ταξας. -α. νετΟιΙΠΙ αρθῖ οὕτω πε δὴ) τα : ΚΟ. λἠο σα ους τν ο μαβεειρβιο,ος 
το ζωτὰ πὸ ῥέεθρον τοῦ Ἑύθφρήτεω ποταμοῦ ὑπα- νενοςήχότος ὤνδρείως ἔρ μέσον μηρὸν μάλισά ΚΗ κατὼ τοῦ- πο ἐσήεσαν.] Ἰνερατί πεηιῖε Ῥε]]ος. Ἡοτοάσίο οοηι]ρίς- {6 Ιπιοσρτεῖες ο οι αἴοσες, οἱ ος στο ἵεα στ αχρί-. «.τς Ἠσεο  οπιπία ροϊηετμηῖ, Αε ρτοίδέο πος ἀἰάμπη μΗρίαπι ΠΗ1 Οῶςο. 16ΟΥ. ὠνδρείως ἐσιέναι. υι ΙΙ ἵμῃ- πε 1η Τωηπίς, υπ ρα]απα {5 ἵπ Οτασίς ἵω ος αἷἷ- 11π: Ἠριο» Ὁῖ νετρᾶ ὑπονενοσηκότος ὠνδρείως ἐς μέσον κη- 0 μάλισᾳ κη Ἱεραταίῃ νο]ηϊ ος[ο 40 τεμ. | ἴ]]] 1ΠΙΘΙΡΙΕΤΑΤΙ ἁορήστηε Πο Ίογπισητο εερἰοόξλγµΠι νο; ευη εἴ Ἠετοβοῦ {επτηεῖαι εχρί{σατὶ» πο. οπιπίριις ρευπκεῖς {παπι «δροποσε, δεὰ ετ Ιαμάπεῖο Ί]]α. αμα ντου ΤεοσΠης» Πηζοπιρε(ήνα Ρτονῇις δε, ηος αἲῑίος οἴαπηπα {5 σετΗΠΕ» ΦΗαπι Πο]]άς αιάασες οἳ α]ά σι ἵῃ Ῥευπίσίαπι {μαπι» { αάβαίκίοι Ῥαυγ]ομϊν Ῥομᾳ πιοῃς, 

ΊΙΠΙΟ ατ νἰάερς οπιπ]α ΤεΠΙΕ]ὰ 'ερ[ο (14 οπίπι «οἵτς ῇ) 
τεροτῖς). πἱβ εκ πΏδίπιο βΡΟΡΙΑΡΙΟ Πο πε(Ἡσακητις οι 
ἀἡμηρπαητιτ, επ Πδί αμοά [ειο: ««ῶτα τὸ ῥέεθρον, τοῦ 
Ἐὐθρήτεω ποταροῦ ὑπονενοσηκότός ὧγδρὶ ὧφ ἐς μέσον (ερὸν 
μάλισό κ, κατὸ ὅτο, Ψεττο. βετ[ώ» ζ1ῇ ογάίμακ ο- 
414 ῥγορε αἰυριμῃ» ροζ μα βμρύγαίεν [ωυίως {ω2/ο. αλείες, ας τζ/γεε Ὁἱ) οὔγοίίε πιεῖο Γ2ή)οΥο ἠεηείςς 1]. 
{ιο θαζ/ομεη ᾖη/γοίεγωμ!. Ίο ΕΙΠτ 1ΠΕ ΔΠΗΠΗΦ, ο μ]ῃ 
ΕΕΤΕΡΙΙ Ἰοέτος, παης παπι ργα (απ ςβηάαα. επιεησα- 
ΏΟΠΕΠΙ οἰατίκβπης σαιι/ὰς οοτγηρῖε]! αρετίεηίεπι Εὲ οχ- 
ο[ζπ]αησης, αἆσο με Πὰες ορια] Ποτί ἁπδῖα υ]ίοπης 
εείο ποπ Ῥοκβε,, Ῥμήίνις Ί]]ο ὧνδρὶ Ρἰαηο Ωοοσταρ]ήσυς 

Ἀοοῖρίς εχ ποτ ρατειηίς αἆ 1 Ανίαπι Η0, 
Ἴππε ορρίἀο Π1ΔςΙθηία Ἡ ΠΙΠο 4. 

ΙΤΛΔΛΟΟΡΙ σκεονΝνΝον]ι(ι Νοτα 
- ζ 1. σαρ. 8. ᾿Ανδρὶ ροπϊε ρτο αΠοσιπαυε Παηρευηίο» ᾳ 

ο ο-. Αν οα 01 Ππή]εσιν εοςξ Πρ, 7’ εν 
6ο. Αἱμάσιν περιέβαλλο πατῶ τὸν ές να πι 
κουσαν ὠνδρὶ ἐρ τὸν ὀμφαλόν. . δεά πε Βε. ο Βν ο 
3» 399. Ὀνδώκοντω ὃ ἔτεα ζσης πλήρωμα ὢ ον σα 
τον προκέεσύα! 4. 99. ᾿Ἐπεῶν ἄνδρὶ ἀπ οἳρι 
Ίαπι οἴμεθοι ῥοπεῖς 4» 5ο. Διβάνη νο με 
᾽Αποιλίαντι' 7. 198. Ἰόντι. Ῥήμηβμεις δι Ρει- 
γο]αει]ς, ἐτ νοςςς τοῦ Εὐφρήτεω ποταµου ΡΟ ια 
ἷ τσδάθης ῥέεθρ» ΄ Ίπὰε «οππιοάε. τε[εΓτ] αὰ Ρ β' α]ίτοι εχἰί- 
{θηϊιεπίίᾳ ὑπονενοςηκότος ὅτς, Ιάεο μη ο, 

Ῥεο» αμαπι ἵπ οοπτεκτη. Ότειε 4Ἡο ή τρ {μπι εἳ 
77. 36. Τοὺς τἐσσαρᾶς τρέφει μόν.] 4 . μ αμίάεπι 

ρατοί εἴρα Ηετοάοίαπι Ρο(εΓΙοἵςΒ» 41 Ἡ ομ[ΐε, Ηἶπο 
εἰ νο]ωπῖ ΠΠαΙε{θ., «8 {ρδε αἆ σ0ΡΙΦΝ Βε Οπιπίπο 16” 
εΠΙΠ1 19, τοὺς τέσσερως (ὔ]νας τρέφει μὴ 
ζΠδ[]π]ε, ἵ Ἱ λής Ῥρπνταίγ" 
Ὁ 77» 4. Ἐρταίχμη τὸ ἸΑρταβάζω»] Μ5. Ίρτής τεου ὠἩ' 1άᾳµε ρτοῦιπι ἸπάϊΙσο» Ηῖ 11 Π0το 7 ας ται) 
ηΗΠ 1άθμι Ποπιοη:. αποά {οήρο Ρετ εμας 
αμ]α {6 εχίαε ἵπ {οτῖρῖο Π0το» ΠΟΠ ος ” ὥτι καὶ 
7, τι. Καὶ κηλωνίοσι.] Μ5. αΜαε τν μ{πσραΠΙ5 

λὠνήοισι. Όσο οδι Π]α Ίρδα {οΠη8» ει οι” 
Ἰοάίεφιιε {Π Π0, 6, οαρ. 119., 418 κα (αρίοειης 
βηπατης΄ ορίς ναίκβπια, αμϊσηυίά ς ὀσουστοδαξ ο: 
Ῥοψτμ». .Ἐτ Ἠίπο αρρατοῖ, φὐοὰ ΠρΙᾷ ον (ρά ολ τι 
λΐοΙσι, ΠΟΠ {οηἱρτιγήπι Γαἱςίε ΗετοδοΏ! ο πἰπής Ποῖίε 
οἱσε, {ἱ {15 ο νοςῖς [οτπια ΕΗἱδ[εῖ» ο απί ολ μπὰ- 
ογεάἰἀετιπί, Ο1οᾷ. πηϊτείδ ΠΟΠ λε ο δρᾷ οοπᾶ- 
ϐμ9 ἵη ΡΗη]αμ6 ραρ, 589, ος 1 Ἠειοδοίωπ» 400: 
πεαί αὐΦ{ο ππαηΙπι, 6ί πο ἀοσσαί εν Πο εὔρτα 
πιοάο {[οπίςα ρτοπιποῖατί εΆ ΝΟΧ ας ο. Ἠπεδὼν, ἄρ- 
ραρ. 5ὓτ. οἶταῖ {θηιιοπΏα Ηετοάστ «ο ρας εχ]ε ἐπεῶν 
σα αὐτὴ ἑωύτῇς ἐνείκῃ, ΩΜΠ 1Π οί, Ἱεσεδαπα ἐπει 
δὲ ἄρισα. Όιος πτοτ, ΦΙοπίασα 1Π ο [πναβε, πιαίεν 
ὢν ἄρισω, θιιοὰ ο {οαιτΗς {15 16 ῥ νο πιαΧΙΠΟ 
Φε οἵ {οηιιοηία. νίᾷες οἴαια εδίς 39 τς, υτ ΨΙΦΕΔΙΗΣ 
Ρρτοιξὲ οάἶτα {μητ, ααοά ρατμίε αἆ Τάδε ρο[μίε οὔησο, 
τεἰεςἰκία,, αιιοᾷ ῶτορ]απις αἆ ΤηΠ1 ν Γἠνο[υπι Ἰοευ 
Οµαπι {εἰἰκ ΕΗἱςίεί εἶμς πιεπΙοΠ]ᾶ» 1 τε Ἠειοά μμ: 
οπη]!ρίεε 3 Άες επίπι οορη(ταπι μον ρεα, πόλο 8 
ΠΙΠΙ» 4απ1 ημπο αοαῖρο εκ Μ. Ὃ ΑΡΑ 
ὤμωῃτο. νε νά ο ρμτ δ ομίπαά 
.σὸ. α7, Τεσσέρων εὐπετέων ὀρπο πο 
{μητ 111 εὐπετεῖς δάκτυλοι» Οἱ ΝΕΤ 1 ποπ ια) θΊης 
Ῥεηαπι ἴηογοδῇ ομ]παίηα. ΦΙβίτοσ Δε βη ο. 
οαὈίπιης ο ἱεῖε αιρο Μαἷ]α πιααΗβος ἔμίλν Νε] Ἡ) ο] 
Ρυηρµσα πΠεραῖ εδίε εαδάετῃ. 1μ{τα5 τ ως ἡοοα ο, 
ημας να] ππίππας. οι οπίπι τε(ρἰΟπ Ἡ μα ο) 
υήὰ απ ομΌῖτος ταρῖο». ΑΠΠς αρῖ τ /ς, - τερ 
ἀρίαδ» οαμἱ {οΗἱρῄΤ εὐπετέως, ηί Ῥ ο ορα. ο πά 
πὶ ριουαῖ Ιποιηραίης 1]α οοἆεχ κό “ήάεηςυὃ ος 
ἱρίταν {ερηῖς ἵπ τεραϊαπἆο αὐάοίξ, Ἰοοπίδ. η 
αμνίε Πίπο αὈῖτο Ππα πεπΏοΠΕ ορ το ἀῑδί ο 
αἀνοτοῖο, οἳ αἀάΙε Γατ {πς μασ ἴμβο προς ναίθ 
ἸωΠτιάο Πρπίβσστατ] α μπα ποῖες ὃς νε βδ. ή 
{αρειατί. Ρο ΊαΠς πιεη{ΗΑΗΗΣ η Πος ρίσ- 
.οτηςο1{. μετ]  ῃαιαΙδ 

᾿ 78. 98. Ὅσου τι δένδρου μµέγ ρθος μ ης ή μας 
Ῥειηπῃ οςε αά 14 αιοά {οηρῃϊ 1. ο δρο. μέγεύον 4ΐ 

Ἔλι πας -ὅσου τι δεις µε 1άθἱ Πάε]τει οιοάἵτηπι ἵπ Μ5. ὅσ ὑατή, 04092 μι εἲ- 
υδί ποταὈίς νοροπι µἐγείος εδί αι 348: ον ασίνο, | 
ἀεὈσαί Ἠ]]ς, «μα ποτανὶ {19 ΠΟ ρω παρρσλςος, τς σαι ερί 6. 909, ον σ μῦ ση Πο: 
ΕΤΙΠΠΕ Ἡί ο, 90, Πάντα τὴ ποιο 111 ΑκιαΙθ 

Άλιο σης ο. ΠΠ αΠΗ α οποώριαν γο]μῖτν η 
ΠἱΌις γοεπ] μέγεθος η. 3) ην 
1Ώρε]π]ἱ ποζδί]6 οκεμιρ]ΒἩ οσα ὄρ], 
δίπηχυν. Ῥτον[ις βπη]]ο οδί, υδὶ Ροῦς ἴΕΠ8 
δὲ ἀργύριον μέγεθός ἐσιδσον ών μα0σ Βΐς Ρίανε ἁππσυης, με πεύρυσμ] ος 115 
78. 6. Τοὺς συκέων τρόπο "Ορος Τ994:2 ]σο ΏΟΠ 

Ίροιι αΌ. ΦαἱπΗ[οΟ. ἵπ ῬΗπίαΠΙ8 μια μα τυ]β ο σι. 
) Ξ ή» νεα» αμα. {ομου» ]ερί οι ἀἰΙπρυή 1ωοῖ τος, Νοπι ἄπρπε 

τεέῖο Ἠάροπης, Ελ τι (οτμασε 18 μία, πμ ος, 
Ποίε Ης πιαρῖς. οιεάο α ΠΡΙ ος πΟἩ Ρο τήςυ- 
ϱοπππιοᾷς Ί]]α πθαιίεο» οἳ ΊποοπΙΠΗς ς, οπήτᾶς τς 
ὃς 9. Κωτώπερ δὴ οἳ ὄλυνθοι, ο ο 

18Π1 δ); οἳ πιοχ ὠπιεῖσι Ρίο ἀπιῶσε Ἴ Πι ν 
ζ8 48, Νομέας Ἰτέης ταμθμ ην αμουέοος αν Τα γατα {ππε οι μέ: εἱς, νΆ9 3 ᾿ 

Ώ]Η5 ο αοζθδΗτ» εδ (Ἡ. (ανλς 9 
αμα. 8, “Άοππε {4115 ΤΙ ον 

Ίοτ]ς 1 119 3. 4θιμπι ος 1.εορατή μπα Ρορμ]λς ο ο 

Ῥ 5» 

ΕΠΕ 64 οφ 

5 ᾖν νιάο. 11 ( ο. .᾿ 6ἴ ᾿ ὦ » ΄Ὄοπα ςοιτοεχεῖαϊ Ῥας. 34321 οτι ηης» 3 Προμεήξ. 
αν μο9. «ορηαζυς. εἰδάςια΄ 11 ντε οἶιδ, 

ης ΠΙΙαΩς» ΕΠ 1εΓαΐ, Ίρις ια. 12 ἂπ ζρ- 
κ«οΠοβογΗς. Μάο αιμβ[ο 1]. ας 118” αν” - 

Αν. ς ο 9 
σεαίι 



7 μ.''Ὀ0Λ ο... 

α ος --νοοοο.οοοἜοο................-.υυ-----..Ἂ 

ΕΤ ΟΒΕΞΕΒΝΥΑΤΙΟΝΕΣΦΙΝ ΗΠΗΕΚΟΡΟΤΙ 1.10, Ἱ. Β6 

τοσο. 19. Ἐπεὼν οὖν.] ΜΜ. ἐπεὼν ὦν, αποά εειῖε Ιο- 

Π]οιπι αἳ οοπΏπΠι π Ηετοδοίο» πὲ πμης 1ὰ εἰ ΕΠΡΙ 

πο ἀεριιοτῖῖ, ιο: 

πο. τό. ᾽Απερυξαν.] πι ποιηπι νετρυπι η 1ητε 
εΏαπῃ (πασο, {6ᾷ ποπ Πμίης 1οοῖ» εἴ ηῖ ποῖεῖ ααῖ- 

σα16 οἳ π]αο αδίίσοτα» πε Ῥτο 116ίο Παδεαϊης ἐα τα 

{ρο[ίατμπι ο/δ. Αι Πἱ {πα Πο {6 εοπ{]ηετΏΠΕ 1 Π- 

νἱρῃίς ᾖς, Ἠϊπς ορρῖἀο ποϊαρί]ε εςε», αποὰ Ἱερίευς Τη 

οριίπιο ΊΜ5. ἀπιεκήρυξαν, ἵτα μὲ {1ρες 1 ΠαὈεαῖ ροίΙ- 
Τήπ ε, εξ οῇ {οττο αὐἱᾷ Ιαϊεαί πε(οἴαη» Ἠαάεηιις ἴβ- 

Ἴπθ. οὐ[ογνανείπι, ές ϱά4οείπι ἀπενεκήρυξαν, Ὁτ 4θ- 
οοπιροβζµπα Ραϊεταῖ » {τίς αΗοοιΙ ΤΑΓΗΠ5 {εά 1άεο 

Ἠετοάοίσιπα», οἳ αιοά ποῖετ, Πδὶ 1 1ρε {οµτος ἐα 

Ριασοπίο {0ήσετεΣ αοά. ἱπιε]Ηρίς ΡΙΗΗΠΙΗΙΗ απίατε 

3Ὀ Ίσιο οοπιροῄτο πἰπῃης Πίς Ιπόρπιπιοάο. η 

Ἴσο, 95. ζαὶ ἐπὶ τούτῳ.] ΝΤ. κοὶ ἐπὶ τοῦτον. Ἠά τε- 
ἄο οκ πιοάο {σ]ρεπά!, πος Ἰπίοτοσάϊε τειπήπαο Πο 

ἴοι σοπήπαῖα, Τη αα ποπ νἰάεητι ο οπάϊςίε Ίεξῖο- 
τος: πάς επίπῃ ροτμῖε ης ἀε]αδί Επάε]σιΙς» αῖ εὰ6- 

ἐος ἐπεγδύνουσι, ΟΝπι απἲο {πι αὉ οπιηίρυς Εαοτῖξ 6- 
ἀἴτωπι ἐπενδύνει. 1ὰ αιίάεπι αδι Ῥιϊπαίραιε ΓιοἱΠ5. 
9οᾷ ἱποοπ/α]τς αρῖτα 1η ἀΠπρμεμάο. ἴναπι ες 1Η. 

 αΗπὶς πο. Ἱτα. αἰθιπουί ει ρ0πΗ]α αΡ οα]σεῖδ» ηί 1 

ὃδ9 (γασῖςὃ 9οὰ {οἶας οροτιο Ἠὶο 4μοφίε {1ρεςίε Γα111- 
οἶαπι, ααπι αρα ορΏππυς ΝΤΡ. Ίορεπὰο περιβαλλό- 
ενος ὑποδήμωτω ἔχων. 9ἱο οπιπία Ῥ]απίκβπια, 

7ο, 98. Ῥοωτικῇσι»] ΜΑΡ. 'Ἑοωτίησι, ηῖ εχ ΟΤΩΕΙ]- 

1ο ἄῑῑαί Ἠοιώτιον ἄνδρω Μτερμαπας 12Υ7. ἵπ ν. ΑΡΗ’ μη 

5.» 98. ἐσθῆήταο Δωρίδα πιανι]ς 2 0µΠ1 Δωριῶμ. 

Ἰρίάσπι. Κομῶντες τὰς κεφαλὼς» µίτρήσι ὠναδέονται. ] 
Ἐ σαν] Ηατοάσξάπα αἲὈΙεπΙο αΠΟΓΙΗΗ 4Ι οοπ{επ/{α Ίτα 

ἀϊβππραμπε, αὐΙπι ερο ΡΠΟΤΗ5 κομᾷν ΏΟἩ σετε Ποπ] 

πὶ ἵπ Πιπηοτίς αμῖ ὈτασΠίο» οτεάετεπι Πετοάοτιπι Ἰπη- 

Χἰδ{ο {ὰς κεφαλὰς μίτρησι ἀναδέωυται, ηῖ πριιὰ «Ἀμαῃ: 

1. Ψαῑν 9ο, Κορύμβου δὲ ἀναδούμενοι τῶν ἐν κεφαφή 

ΤρΙΥῶγε : να - 

: το 48, Μῆλον Ἡ ῥόδον } κρίνον Ἰ α]ετὸ».] Ἠος Προεῖ- 

πιοή σου(μετμάϊἰπίς Βαῦγ]οπίοα πιο]5 οῦ Ο6Π05 ο” 

ἁῑς ροπί ΠεηΙΗξ» 4α1π ΕΧ αδυ]α Ἠπασα» υί τα]ία {οᾷ- 

πα νε] Ἠαβ Ἰππίας οτι 155 ογΩβΙΙΟΗΡΙΦ2 Πέ {πο 

μα Ἠειοάοῖο Ιπίοιρτεῖε ἀῑσαπ]δ, υπάε εα τες αἆ 

ουρτίος νεπεῖ» αι/ρΡρε Βαῦγ]ομα {ας α πα! οὐ!” 

αἴπεπῃ Π]ης τεἰ» εἲ α0Ι ῬτΦοαρι!5 εταῖ υ{15.. 1Π ϱΝΡ. 

198. νίᾷες αμά εοππ]ΗπΕ ῬαὈγ]οπί εἰ Ἰηργρῖο. 

7ο. 97. Ὁ μὲν συφώτωτον ὅδε, κατὰ ὃτο, ] δὶα ἆἷ- 

Φπηπί ἠύπο Ίοσῦπι ου(δᾳυτάς. πεσθρίατίσ» Ροῖ ἆ6- 

ψίᾶπη αὓ νοτο Ἱπεογρισίατίοπεπι Ἠαἰϊσ» πιοπίΠοπ Ρ158- 
οἶαὶ νὶπῖ Ίο, Επάετία], αἨαπι Ια1ρε οοπηπιεπάαξ 11 ρτος- 
ΠΠΠοπε, 

χο. ἡσ. Ἱραθείῃ,] ΝΙ5. πρηθεί!" 9 54. Ἔς Λιβύην 
πρηθεῖσαν, Ἠ που ἁῑμ απἲο Ἱερίπιας ὠνδραποδισθέντας 

ύπναι. - τοσα” με μωρο 

προ » 6. Ὃς τις θέλεῖ.]. ο Ὃ ο άρης 
ΕΤ, τῷ τὸ ἐλόφίσον ἐπισαμένῳ, ετ ετ η 11- 

νο ον ΑΣ, { τεέτε ΙΠ{ρί6Ιαδ» οπηήΠο ηΙμΙ] 

εὶς εχρεπηίε» αἲ πεσεο[ατίο «οχΗβεπα πι ὑπισαμένῳ, 
πε Ἱοσίως 1η ΝΤ. ἆοπες αἀμαιενεί ΠΗ απὶ 1π πῃῖ- 

ππυπι οοπ[οπίτεῖ μέ ρτοπαἱττοτεῖ, Ἡξ ϱ8Ρ. 9905. ὑπέχειν 
ΙΠεεπάο, . 

ες Τρ. Οὕπω ἀνάνεσθαι.] Ὁπᾶε 1οσῦπ] η] «οπ1ΡΟ- 

βίο αά Έππο οπυ(απιὸ 1οηραο σαιή5 Ἱερίτατ Ἱη ΜΙ5. 
ὠπάγεσθαι. Ὀεϊπάε ΝΤΡ. διετέλεσσε, 9Ο Ἰπο πα ραπ 

οἵἶσπι σοάϊσες δτερ]ιαπί, {εὰ Ιοπίδπιο αρεΠο. 

9ο, 84. Οὕπω σφι ἔξεςι.] γοὰ Ριίπια πον ει ἨἩη]ης 

{πιοπία, οἳ Ῥεπε ΜΙ5. οὐ σῷὶ ἔξεςι, ο, ἤ . 

9ο, 98. Πυῤὶ θυμίήμα καταγιζόµενον ἴζει»] Λὰ Ἱφίᾳ Πς 

αηποϊανῖε 1ο, Εηάθιῖσι5, ααώπῃ Ναγμ»ίεε {517 [η 
σὐο]επάο ]ποῦὲ [τὸ ἴζεῳ αέάνε Ἠὶο 4εΕΙΡΙΟ» Ἡτ 6 1ΠΤΕΙ- 

Ῥτειαίοπε Παμε, ' ναῑῑα πίτας αοεοπιπιοάαία αᾱ νεῖ- 

Ὄνα σάδέρίεο 1γημέαηαε] ατα. ΊΝΙβ 15 [ουτε (μὲ ΠΗΡΙ- 

05) ΡΙΟ πυρ Ἱερῖε περὶ θυμίημὸ καταγ. ἴζει.] δΐο 11ε, 
αἀάεη» α1οαι1ε ἴπ ργα{αήοπς Ναἱ]απη πἰπηϊς Π]ρ]άε Υεζ- 
Ἀξίε, αἳ εχ αΠέτοιίατε ἨΠετοάοῦ ετ Ψα]]α Ἱπτειρτεία- 
Ἀοπα 6ΙΊοΓ6ΕΠΙ Ἱτερβκίε Ίπ Υυ]ραῖα Τιοχῖσα, Έτ {πΠ6 
Ἡ, Φιερμαπις {π Ιπάίσε ΤΠε[αΗτΙ εχροπῖε αοίργο. 6ξ 
οἴωί εκ. Ηειοάοῖο καταφιζόµενον πυρ) θυµίήμα, τι αρ-΄ 
ατθαί Ἠπάς ἶδτο Φο Ἠαδεαε, Ίπππιο {ς ου{εάϊς επῃ- 
ος Ἱπῄρπεπι Υίτυπ Τίς Ίο 15 Ἰεζτας» Ὁς πομ αι]- 
Ὀϊανοπίε {οηΐδετε εὔαπι 1π Έεσεπβοπα νοσυπῃ ἨΠετο- 

4ο ρᾳᾳ. 798. μις οάιἠοπίς [κωταγίζειν, Ὁϊ καταγί- 
αν πνμ. {ση εοη/2εγαγε, Ἰτεπι Ἱππποίατε εἰ {αοηῄσατα 
Ίοπα ς. Θό, 6ἵ ΊΜΕΙΡΟΠΙΕΠΕ ο. 35.) δοἷα5 ἴπ πειίο 

Ίοσο εκίατα νοσσπῃ πυρ. ΟπαΙποίπαιε εα {μπι 9, 
Ἡ{εάϊεεις Ῥίαπο Ίχαῦοι περ. Ἐτ αμοά εκ ηπιαϊ Ἐπάε- 
τῖοις 4ὲ νειρο ἵξε,, Ἡοτοάοτις Ργοπυποίαε Ἰ]απι 1111 
5.35. Ἔς τὸν ἴζειυ ἐδίκαζε, ἨὈὶ οπιπίπο εδ [42η 

ΏΘΗ α{Η6Η5Ο Ἡς Ῥυταραι Ιπιο]Ιἠσεπάιπι, 
δο 4Ο. Λοῦνται ἀμφότεροι.] Να {1απι απετε, αποά 

ἱορίωυς 1η ΟΡΕΠΙΟ ΜΜ. λοῦνται καὶ ἀμφότερο 4α ἀείπάε 
ποιεῦσι ΡΟ ποιέρυσι. ὄ 

ὃτ; 19. Ἐϊδεός τε ἐπανμέναι.] Με 1π πος ραγεῖςῖ- 
Ρίο αριπῖ Ηεητ. Ῥίερμαπυς ετ (ὐπα], Ῥοτεις. Πε ο- 
πῖπῃ ἶΠ Ιπαῖος 1 Πε[αμτί {υἱ Πο ποϊιανίε [Ἐπαμμένους εἴ- 
δες παῖδος, Ὦοτος {οιπια ριεάτος εκ Ἠετοάοτο] Ρτο- 
ομ]ἀμδίο α]αῇτ αά Ὁ, 195. Ἀῖ νετο ροβετίοί {ς αρῖτ 
Ιῃ 1,οχίσο. Ιοπίοο [ Ἐπαγμένους Ίοή. Ῥτο σοπι, ἐπηνμέ- 
νο. ά αἰαιίά αἀάϊᾶα5. Δά αΠαυ]ά Ῥίορτξρ{5. ἔσοι 
φυναῖκες εἴδεος ἐπαγμέναι εἷσί.  Οιοϊαιοῖ πι]ΊεΓες αὐ 
{οιπ]απα {μπε Ῥρτορτοδίς. τ. Ὡιοιαμοι {πε {οποίας 
59, ό.] αὐἱ πίππετις {πημῖξ πάης Ιοσμπῃ. «θεά εἴ αιᾷ 
αὉ 6ο Ῥτοιοϊτατ [Εήδος ἐπαμμένο παῖοε. Πετοᾶβοῖεα 
Ἰοεμτίο Ῥ. 914 6. Ῥιετί {οπποῇ α. 4, Ῥπει, αι 
{οτππαπι ατησυπί ερτορίατη {α], τ. Ῥυεῃ ερτερῖα {οῖ- 
πια ριφάἰΠ. Έἶδος οπῖπι ε5ι 1πεᾷΙ αρημισατιοπῖς νο-. 
οαὈμ]ηπῃ.]. Έπσο Ἠαάεπις Φιερ]αΏς. Ῥεᾷ ΡοτίΟ Πο- 
της Εαῖε υτεταῦε Ίοεμς: νεγΙηι ανα ταξῖοπε οοπαραγατί 
:ἀεδετεπῖ» Ἠτείαμε αὐξ πε(ανῖε, αὖἲ ἀειτεέτανίτ 1οᾳ 1 
ες Ἱεέτοτεια Ῥρτο ντ ΙΠΓΠ6ΤΘ. Φεὰ απῖἁ αῑαά Ῥτο- 
{ετηπε, αυαπι αιοά να]άε εἶαιήος τεπαιε οευ]ος 1ε- 
ἁτοτίδ, Ῥοττο (ππίαπι {ή Πὶς ροβτοιηῖς εχίσήαπι {61εΠ- 
Ώαπι ρτοβσιεπία εἰ αἰτεταη πιασει Φ(Πηρμεηίε αἲ 
ατετο. Οιά επῖπα αλῑιιά Ἠϊς α5τ, αὐαπι ρατησϊρίαπι αἲ 
ρια{επΏ ἐφάπτομαι, Ἠπάε αΗΙΙή να]σο Πί ἐφημμένο » 
ΠΟ(ΙΕΙ Ίποτα {10 ργαοτ ἐπαμμένος. ἴνε ἀπδίτα.  ΊΝαπι 
εε ερτοσία Ν]εάίοεα τπεπΙΌτηπα ΡΓοΤ{Ι5 παὈεῖ ἐπωμρέ- 
329. αμοά εδῖ εἰΗδάεπι ρτοτ/η5 πιοπεία 11 ἀπομμένους 
δε του βΡβποβρη ϱ 
91, 9ὓ. Κωτεςέαόι.] ΝΟ. κτεσῶσί. 
91. 4σ. Ὑπ΄ ἑωύτὸν ποµσασθρ.] ΙΡ. ὑπ' ἑωῦτῶι. 
8ο, 4. Καταριαζομένουι] Ἐαυϊάεπι ναηῖε Ίος αὉ {ρ5ο 

Α]άο. εᾷ εδ πΙ]]115 πιοιπεπεί, ατα εξ ορείπιις ΝΙ8. 
ἹἹεραί καταγιζοµένου», εἳ ἵρ5ο Πετοάσειας ραςβπι ποῃ-α]ῖ-- 
ευ Ιοᾳ1αἴΗτ, Ἡῖ ποϊανῖτ εχεπαρ]α ΡΟΓΕΙ18ε ο ΚΗὴ 

8ο, 10, Σπόμάασι δὲ ἐξερεύνετωι τεσσερόκύται] ας 
γεῖρα ου{εινατί οροίτετ αά Γρεέταπάπι ΙΠβρηΙ εχείι- 
Ρίο, αὔαπι πιασπίᾳεε εἴ απιρἰε Ιασίή. απο άε Ηετοᾶο-. 
του εὕαπῃ αηΠαι. Ῥοπρίε επίπι οἶατῖς νεοτοίς Φπαθο 
ΠΡ, κι. Πετοάοτιπι ἀΐσετε ΕΠΙ εἰς τετταράκοντα πυτα-- 
μοὺς σα(ζεσόαι, µερίζειν δὲ Σκύθας κοὶ Ἑώκτριανούς. Ὁ πάς. 
αεί Ίοηβε Ηετοβοτήδ., πες { Βανήις Ἱπίετ πιοήίαπα: 
Ρίοβίεῃς., Πϊς 1]Ις Ἱπνεπίεπς να]]ετα, τα υξ 1Π ΄6α1Η: 
εἴῆπαϊ αλα ιά ααι1., ἶς Ελπι Πυνίις πονις ἀῑεῖ ἆο- 
δεξ, ρια{ειίπι Π Ἰδια ααια ἀ[ρετρατατ ἵπ ατοπαθ αὖξ 
ρα]μάες, ιτ εἶατε ἆἀς Ίου Αταχε τοβαίν Ἡετοάοῖήδε 
Πταφμε Ψορβις αἆ Με]απα Ἠ0. αι, «αρ. στ τπναδΙ ες 
εΙπομπ]]εῃς Ίπ αμστεπάο Άταχε πο {απτάπι 14 πιθτῖ- 
ἀϊαπο Ίαίοτε Οα1ρί παπί, {εἆ εαπι Ῥοιδα]ί: δὲ δῖ-- 
αὐς εἴπι τερεΓίεῃς, τοβαταΥ Ηετοᾶοῖυπα {οτΐσείο Α- 
ΤΩΧΕΙΙ ομαάταρίπία οΏήα», "νε Ροβ5 ἐκτροπὸς Ἠαρείοι 
Ῥτίις τδδτε: αἰῑοά οἳς εοιτὶρεπά πι Ίτα εεπ{πεπῖές 16” 
ποτο. οι απῖπι {1Π: ἐκτροποῦ ἀῑεεπάα, αι άρρε αι 
Ιπίερτος Ροδβιπὲ σοΠ{Η(πετε Βυνῖος. Ίάεπι Ψοδῇμις Η5. 
9. 68Ρ: 9, Ἰρ]άεπι ταηρῖτ αἶια Ἠετοάοίιμς ἆς αοσο]ς Δ- 
ταχίς {οπδίε, εο5 Ἰπνεπίς[ε τα]]ᾳ αἠοτυιπ οἀστα ΙπεὈτία- 
τεΠίητ, ὮΓΙΠΙΟ 4Ἡ 16ίε ῥοίμς νοῦρτϊ ροξῇτ. νιάεητ, ὦ6- 
σµπάο ποπ πείρα αὐξ ρἱαπτβχ αξία ἀῑσῖτ Ἠοτοβοῖις» 
η Ἠεάεταπι, απριέυπα» ογε]απήππᾳ ας βπι]ς οτίβα- 
Πο {εὰ ἐξευρῆσθοι δένδρεω καρπεὺς τοιούζδε τινας Φέροντα. 
Ίταηε Ἡε ηάἱστήπα εχίσι Ππη]ε 6ςς, ἵτα πααμΙδιητ Ώρος 
Ίτα 1ΠίεΓ {ε εοπαροΠί» Ὁξ εαᾷεῃα τε ρατῖτει Έμτασες εξ 
Αταχεπί {πεηηϊ μι Οὔσπι Ῥεῃε ἀῑχίς Ηετοάομι]ς ἔξε- 
ρεύγεσύαι 3 αμα | 
ο, 14. Κατοικεῖσθοιι] ΝΤ9. κατοικῆσόαι ΑΒ ΠοἩ ΠΟ: 

ταντ Ῥουτις ἠρίνεος ἀῑαὶ αὓ Ηετοάοῖο Ρίο εἰρίνεος, αάυπὰ 
.. 903. Πσατ ΤΑΠΙΕΠ εἰρίῳ. Ὑ τμ ετα 

54 9Ο. Την μὲν νὰρ Ἕλληνες ναυτίλλοντῶι ο άνν 
Τε {οπἴραπε πήραίοτες, ει αὶ πια]ε «οσα αλα ι1ᾶ: 
ποάΙετπυπῃ ογἠέταπε, ης πεπιρε εοπνεπῖαπε τίτε οα{15.. 
96ᾷ ΠΟΠ οἱ φαριέσερι. Ὀπαμε ρετε]εσαπίετ εἰ ρτοριί6. 
αἆ πιαπύπη Πετοάσα ΜεάΙσεμς 116 εοάεα ΝΤ5. ῥτα[ετε 
πᾶσα. ὶς απίπι ΟΠΙΠΙΠΟ {οηρεπάμπι.. γηιαχὶς αεί. 
πῶσα γὰρ, τὴν “λληνές μὲν νωυτίλλονται. Ό/ηπο εἰ 
ἡ]ά 114ΥΕ. φμοά σΗἱάε1 (γε Παυὶραμί. Φἱπ8 ορ8 
Ἱεήμς οοᾷ]σῖ πε οᾷοτατ αὐἱάεπᾳ υ]]ᾳ5 ροξα]δίεε παπς 
επιεά(Ὥίαπι ρτο[εξτο Πετοάσᾶ Ιοαμμοπεπις ο, 
ο, ο9. Ἠ]ρεσίη χρεωμένω. Οὐήειναί ἀεὈεῖ δοπάϊίο 

Ίσος, αἶαπι ροπής Πογοάσεας, αἳ αΌραίε αἩᾶ ΠΟΠ ἆθ- 
Ῥετ ἄε Ιοησίειά(πο Ἠιή ης πααής αἡρυσιτ: 14 αὐοά Πτα 
με {οοῖτ Ψοσβης Ί]]ε Ἰά ον, τ “Μείαπι ο» 5.2 εἳ 1ρᾷ 
ποφυε, αυ]διις Ίμς οῬιεατα» νο κα ωο 

3 Βὰ ̓ νο. Ἐξ ὕλης ἀγρίης ἔέοντα-] Ἐαεις αμ]άεπι ρτς- 
Ροβήομίς Ἱεβής ή1ς 14 Ίος σεπεσε {πΙοΠΙ5 αριιά αἲ- 
6ἴοτοπι ποβτιπα, πε 8» 196. ποιεύµενος ἐν τουτέων τὴν 
ζόν. 8εᾷ Προπίος εἴ ρταίου ΓΗ: αἰίετα πὸ, Ῥγουξ 
ημης 4µοαΠε παδει ορΏπηυ» Μ», ἀπ' ὕλης. ἵπ ἄπε Ἱι- 
ἵπς Ηρτὶ ὦπὸ ατηνέων ζῴουσι κοὶ Ἰχθύων" 3 03.9 Ζῶσι 

ἀπὸ τῶν Ἰχθύων μούνων' 4 33. ζῴουσι ἀπὸ θήρής' οἳ 109, 
Ζῷσι δὲ ὦπὸ ληή]ς τε κο) πολέμου. ΠΟ εἴ ο, Τὸ. πει 
3 ἀπὸ ποταμοῦ 3 36. ᾿Απὸ πυρῶν καὶ κριθέων ὤλλοι 
ώρυσι. υ” / : : ορ 

: 1, 3 δα 

δδ4 



ὅδσ 

ξό 

ὃ5, 40. Πεδίου ἐκδέχετοι.] Μ5. ἐκδέκετόι, {επιρος, 
ΊΠΙΙΑΟ ποῃ τον ηαῦει ΑΙ. ττ βί Ιαρδυς εα τοι 
{εφ ΕΠΕΙΙΠΙ, ο 
92 46. Δεύτερον δὲ.] θἱς ({οτῖρογοι ᾳΜοα1ε αῑς αιι]- 

ἆαπα, εἰ ροτεταῖ οπιπίπο οεἶαπῃ {οιΐρεία Ηοτοᾷοιις ΗΕ 
{πεῖς ο, 99., ΙΡὶ θἴἶαπι πδέΙΠΤΙΣ πρῶτον, δεύτερον, 
πρίτο. δεὰ Ἠαροι {παρει Ηοτοάοτης αλα υ]ά ΙΠεχ{ρε- 
ἑατιπα, τὲ αυμίη Ἱποῖρίαι Ῥετ πρῶτον» ἀείϊπαϊ Ῥ6ἵ τρί- 
τόν, ΠΙΕΦΊΗΤΗ {απιεη ροπαῖ 1ῃ Ρ]Ητα]1. ρτουιε πήης Ἠαδροι 
ορΏπιης ΜΙΑ, δεύτερω δὲ Ῥίαπε με ο. Τ97, πρῶτον εἳ 
εύτερα, Εἳ 3» 93. δεύτερα Εἴ τρίτο. Αάάθ 9. ό5δ. Ει 

ΠΙΟΧ φενοµένη, ΠΟΠ φεγενηµένη. 
5», 3. Τόμυρις συνεῖσα. | ΝΤΦ, συνιεῖσα" Ἠῖ συνιεὶς 

τὸ ποιμθὲν δ. 03. ας {Ι4ΠΠΗ προεχώρεε, ΠΟὮ πρεσεχώ- 
βΕΕΨ. 

ὃα, 18. Εἰ µεγόλως προθύμεαι:] 8. ἣν μεν’. 
8 33- Ἐἶπον μὲν καὶ πρότερόν τοι, ἐπεί µε Ζεὺς ἔδω- 

κὲ τοι ὃζ0. ὠποτρέφειν.] Ίνοι Ρροῖεςε {π Ἠΐς νοσίρι υ]]α Ἱπ]πία απϊπιαάνετϊ» αᾶθο αρρατοπὲ οπηπῖα Ἱπίερτα, ο 
τοβι/Η εο]οτῖς ας πἰτεηΏα, Αἲνατο ρε απι]ες Ητοτας 
αὈί{οτρία οδῖ νοσι]α» αμα εοἆεκ ΜΣ, ἱπιετροβίαπα {ο 
τε(εη]ε Ἱερίκηιιε: εἶπον μὲν καὶ πρότερόν τοι, ὅτι ἐπεί µε 
ὅ-ο, ὠποτρέψει. ΘΟιοᾷ αὐλπίο εδε ε]εέῆις, {μανίης, 
3ἴᾳ 16 εἴἶαπῃ αρετεῖις Ὦ [4 επίπῃ 4οαμε Θ1ρος υγραΠ- 
Ταΐ15 ε5τ» ρατ]οµ]αια ὅτι οπΙάσπι πιπ]ῄσετε, οἳ πήμ]]ο- 
πΠΙΠΗ5 «ΤηππεΠ νατρῖ αιοά {ΕΦΙΗΙΤΗΣ {ΓΟΓΠΙάΠΙ οχ 6η ΠΟΠ δυῦείπατε, {εά, ροτ]πάἆς ας {ῇ αἀπιϊχία 158 ΠΟΠ θρίεῖ, εχ Ρτασεἀεηεῖ ρεοςο, 

9. 41. Κύκλος τῶν ὤνθρωπηίων ἐσι πβηγµάτων.] Θυηι η]ο Ίοσιῖ5 Πε, οἱ τΠίοροτς Ρἰασυετῖτ 1 αἠπίς, ας ρτα- {τῆπι ΟἸσετοπί τοείαος Ἠ]ῃο Ἰηότηπε Ι6ί1ῃ οτρεπα τ6ἱ- Ρηρ]ίορ Ε5ίΟ «οπνΕΠΗΠΙ, ποη ἆσροι αὐίγο Ἰπά]όχς, Θμρρε αι ἰδίηπι ΙοᾳΗΠΙΟΠΕΠΙ οἳ Ππι]]ος ἵπ Τ,αΗΠίς ἷα- διε» ες ησο Ἠειτοάο νειρα ἵῃ ΠΙΠΙΟΓΑἴΟ ΠΟΠ παῦοι, πετ πθφιῖε, τε ἶς ἀῑοὶ ροδῇτ αἩτ ογθὰἰ ἆσῦοηε Ιπίς][: βετε Ίδία ετιά!τα Ταεῖπα, Διιάηιις Ίο ῃ ΑῇΑ ἀῑσί 1π- ἴετ ἆμος Τερες, Ἰ{γο5ηµε 14 εχρετίος., αἰἴετΗπ] ἵπ ρει- ἴοπα (μα. αἰτετιπῃ ἵη οἱ, αιῑος {ηρερῖε, Ιπάε Ἱρίιτ οχίΠΏτ εἲ οσίπι 65, Οιιοά πηπίπις οοβΊἴΦΠς ΦΗΠΘΟ Ῥοβις αἲ ΗΌΣΗΠΙ ο, ερί[ὲ. ο. αἆ Δίου ΠΙΒ]] Ροΐερε 
1Π εο πΙῃ οφουΏτα, Ἡῖ ταούστα ερῖ, ἀθάισεῃς αΏ Ιιάο (ασ φιἱ ἀῑοθγείΗΣ κρικολασία, 4ΗΠ1 ΤεπΙροτα Ίογηπι 
τςρυπι αά{οεπάαηί αἆ ́ εππι νατι[ίατοία, αἱ ἵμπο αριά 

56605. κρικολασία πες ἀῑέχα Βιεπε πες οορ]αϊία ηος εταέτα: οετῖο ἵρδε οκ {οπῖς ΤαπΜΠ Γοπιροήριις. Ῥϊο- τε; πε ἀϊςαπι αὖ. εο ν]άαιῖ Πἰπαὶς αχίριαπη οἳ ριιστ]- Ίεπι ΊἼοετε οπἱρίπεπι τε πιαχίπηα, ο υπὶνοτῇ σεῃς- 
τὶς Ἠυππαπ] Βαἴάπι εἴ ΕΨΕΠΤΙΠΗ ΕΧΡΙΊΠΟΤΟΙ. ΙΠΙΘΙΡΟΠΟ 
1ρ]τι πιπηπι ἨΗαζτίαηὶ, εἳ 4ὓ ἱπρεπίοβςβπιο π]η- 
εἴρε οι ηπι οσι]1ς οὔείο α {ρεξαπόυπι, αἰιοά Ἱιοπη]- 

π6ρ ΡΤΗΡΙΙΕΙΟΙ αξ ἵρθε Οἶσοτο ἆᾳ νο]νοπίδι]ς ΤΘΓΡΙΗΙ Ἠυπιαπατάπα νἱοῖθιίς. ΠαὈιεγυπε (πα οἱς. Άυπππηυς ΐς 31Πτεµς Ῥεπες ΟςΜοπεπα, Πτι ρΗπιαί η Ἠιῆις ἆο- ἁπῖπας ΡΙΟΠΙΗΙΗ οοπά μπας πι βΗτ, ᾱ- ᾳἳο ἀῑσίτατ ρι]- πενῖπχης. «α]οΠι Πυπαυαπῃ νίάϊς α]ίας, Ὦς οοῴσηι αὐοαῦο {ο ρῇι Έπβαπιις ἵπ Ηαάμίαπο.  9οᾷ αι πιο 
πείαπι ρηο]Ισανίε,, «ες Μοχο]]ίς, ρίᾷ ἀποριβ 1115 ἵπ- {εκ ρτου/η ἵπ. ας εγιάἰ]οπῖς Ρατία, πὶῇ αιοά σα]]ο- τεῖ ορΙΠοΊο Ππϊξαπάϊ ἵῃ ομαγια, Ῥ]ομῖ ο[ίεπά1{ αφή οσο ἵῃ αΌυ]α ἅπα ρεσΙπηϊπῆς, π]Πῇ] ἈΠετεῃς, 9 απ αοά να] Όσεο νεἰ Ἐτιβαπιιε ἀἴκοχαης, 9ο ερταρῖα Πηρίτος 
εσι» αἱ ες {ῆαί 1η οὔ0ο» τς ἀΠνίῃα πιαϊσβα τίς ργῶ/οή- παπι Ἱππααί» εἰ ΕΗΠΙ ἴοΠΕΓ» Ἡξ1η εο ρ]απο ἀοπήποεως, 
εἴἶαπι «οηνετίοΠς ΡΤΟΙΕ 15 οπή ης ποσα ε εν ρατα 
αἁπιονεξ ἕατίαπα» αἰτετί Ῥπωπίσσπι» {ο]]ΐσει Ῥτουε νι]ε 
ππαάχατο ο]οτία εξ αΙΙΓΕΙΗΗ. ἆοπατε Γοοπ]απ1 ο): νἱοίςῃῃῃ 
ἀερτίπιετα, η οι ν ὅ . 84 8ο. Τοὺς ἐναντωυμένουε.] Ἠος εδ υηῖσιπι 1ῃ 
Ἠοιοάοίο αχεππρ]ηπῃ Ἠι]ης {ς εοπιροΏΏ ναιρὶ; Ρετ 
τα] πο οσο ττΙε ΠΙΠ ΠΠΥΡΙΕΧ ἄντιόω. (1οἆ αυ μπι 
εχει ἴηπι οτερτίς ]οοῖς. ορτῖε Ἱδία ἴρδα πι] μά]ῃο 
Άος 4εροι βετὶ Πιρεόχπι. ἶαπι νοτο μῖ Ῥ]απο α Ἠο- τοβοῖο ακρι]{ {η]ς{ο {σ]ας, Ἱερίπιις π ΜεάΙέεο Μς. 
τοὺς ἀντιουμένους : Ἰάᾳπε ογεάς ἴωππ Ηετοᾶοίρ Ρ]αοιιῖ»- {εν 4 παπι Τμμογά]ᾷ1 σοιηροβεωπη, Ῥεείστοα ΝΙΦ. βα- 
ππι Έομύρις» ποη Τομύρίδος, 6ε νἰάείης ἰα πια] η]ςίς 

1ΔΑς6οΟοΡΙ σκΚονΝοντι κοτᾶ 
ε . . αμ { . ν Ἠετοάοῖις, ποπ τξ ρτο Ίσσα α[αιίά {π 6ο {ἐᾳμεΓαϊ όση 

{εά ρίο Ιαδίτα ναατατ. (απινίς επίπι ΠΟΠ ο εδριίς 
ΔΙ. ποϊμνοτίπι αχ. ΜΦ. Ὀσίρίδος, ἵαππιει «8. 156. 1Π 
εοάέπι 1Μ9, εχβητ Ὀσίριος, οἳ [ϊς Ίπβα ΜΑ. {Επρε Ἔν- 
μύριος, ς ετ Ἴσις 6ἵ 9. 111. Σεσώςριος» ει σα η ον 
ῥιος. Τ.]ἱα {1η Ῥοδώπιος, ᾽᾿Αβάριος, μον 
δάµιος, Σαμύριο. 3εᾷ ετἶαπι πιοα ΜΙΡ. αἰσχρ ον. 
ὠνασκχετὸν, [πε νοσιι]α τε, πως 
4» 5. Τυναικὶ εἴξαντω ὑπογωβῆσαι ἄῃς μάχης] ς 

Ζγεζίαγε ῥΗηώη τεφα]αϊτ 411ο(16 ΙΠΤΕΙΡΙΕ8. πο 

{19 που βΓπιΑΠΕΠΙΙΙΠΙ εἰ ΠΑΤΗΠΙΕΠ αι. σ 
Ῥοϊμῖτ Ίηγε εε ππετίτο Ἠαυβςίε» νεὶ Ρο ο μίας, 

Ρειῖας παίτατα ἩἨετοάοτιις Πΐ9 νετοῖβ ο. Το. 
Νο ἵπ α[ἱοτήπι {οπιεπίίαΣ Παπι ΠΟΠ το μο, ΙΑ, 
πΙγτίη τεσῖρετο 1π τερηυπι {πμπῃ, αποά ἀεπε εν 
β"απα, {Εᾷ νετε; ττ Ἰοεῦπί ριρβαθά! 60η 
ΤΠ (ΥΠ απίπιο» φᾳιἱρρε 18 1ρδε Ῥε][πη Ῥι]ο 
ααοά Άπε ρτα]ο εοπΠεῖ ποι ρορίε Ίρ8ε 

 ἱπ[δτεραῖ». 

τη {ε]]οῖα, Οογικβπις 1ρ]τὴτ Ίου {ΠΡΕΠΕΙ Ὃοῤ ΜΑ, {19 4ὐΤεηπΙ ρυχραΠς/πππαμ6» αοά εχ ορήπιο 
ΠΙΡΡΟΠΟ: 
Ραΐης, 
84 7. Διαβάντα προελἠεῖν.] Εί Ἡ . κ ο» . 1. : η οἱο Ὕ ΐ 

{ αἆ ριασσάσπιίᾳ τε[ρίοίᾳς, ἵπ αμἱδΗ5 ΕΕ λος”. 

ὑποχωρῆσαι τῇ χώρή». - 
έ 

'ἧ 

ερῖε, ομππιε αἰοφιυτης ορῖ. ΝΗΗ 
αιεπηρί]ς αρίε 4ε οπππί εχετοϊΗ» εἴ 
ΡοτΙκβπιηπα οροτίθας, οοπβ Πτι αν 
Ἠ]ο ποιεῦντως, κατακέψαντᾶς, ὄπευάδᾶ 

-απίᾶ επι {αεεῖς 

Ίρδα 41ο Με Ποπ πηίπιϊς αά Οτηπῃ αἳ Ἡοι οἆοτο Ίσα Ρ8- 
Ώπαβηε Φᾳυε ας ριωσθάεπΏα.. Βεᾷ Ἠὶ Ίεροτο δα αγ” 
ομῖε, Αρβριοβίαπιῃ 1ρίτατ εἰ Ίου 1060 'ποὰ παῦος ΜΑ" 
τας, πϊ εχίται 1π ΜΙ5. οι Ἑπλ  μη 
περιενέσθαι, ΠΟΠ περιγ/νεσθαι. ο ος 

ὃρ», 6. Σὺ τοίνυν.] ΝΙ9. σὺ όν. ο ὁ λά:μων. Ἠος 
ὃδο 11. Τῷ δ’ ὁ δα/μων.] 9. τῷδε δ ὁ νουλθῖε ΠεΙ5 

Ἠσυπα {οἱριτ αιξ Ἱπερίαπι ΠΟΠΗ ος 9. 8έ 
ΟΦ σα ροτητ ομ[εος, αὖι Ἠεοάθ 1 

μή τι οἱ κρεμόµενον τῷ παιδὶ ἐμπέσῃ. μη φεῖα 
Μή σφι οἳ ταριχευτα) µίσγωνται τῇσι, ῇ ὃς ορ 
175. ΤΠ ᾽Αηνα/ῃ πωπύλαια ἠπυμᾶσι μά τεύ αν « 
55. Κα οἳ τῷ πατρὶ ἔφη Σάμιον Τὰ ἡ τῶν σπλαγ 
6δ. ᾽Απικομένῃ δὲ τῇ μητρὶ ἐς τας μμ 
αγών. Α. | 

ες {ο μπεις Ῥίασοι, Ίαπι (ωρα 1 «8 ὦ ος 9. 

ὃν ον 1 

πο 

ὃδ 45. Εἰ δὲ κ) ταῦτα σὺ ποήσεξς]ρνς πιο βο 
οὗ ποιῄσει. Θοὰ Ίτὰ ης ἄρρατοαί πορβιτ τρ, αμί ρατᾶς 
εχ νοει]η σὺ ἱππιΠέαξαΙη ος/ο αὖ 60: Ἐ νο 
μ]απι μὴ ἵπ απεϊαἱς [τὶς οχοπηρ]α ο οραῖ μπόαα 

«η ΤΠ ΟΕ 11ῃ ΓαΠΠΕΠ τεηΙτεγατυΙ πορα[ίο» 1Πΐ 
Ίῃ ΡΤΟΠΟΠΗΠΕ σὺ ΓτΟγεΠι πάπας οἳ ομπι ΒΡΕΙ 2’ 
Ἱτα ος. οη πιαρί σὺ ΠΗΠό ο, 
ἨπΠΙ 1Π ργῶπηίκῇς, ρα 

: δ6, ο. Ἔθν ἐπέων γουτέων ἀνόνεμίώτὶ "[ομομι Ποσι 
το λόγον.] Οἱ περαδίε πιο]ΗτεΙ. πρ ρίεβα ἵΊοημο 
νετῬογυτη Ίξ σοποἶηπαἴαπι 3. Ὀρα ορθυαῖ» εἳ τος 
ΙΟΙΗΣ, ΄ Πππόα θΠΏΙΠΙ {η αυ ο ηά η Ι δο ογ 

Ῥαΐατα, ο οτηηε {πίοτ[οἰπάεπάᾶ. ςζοµυίες τε 2η να. λες α ΠΑίασι {πηρε Ἠετοάοίο » ααί εείαπι τν ΄ διεφθΑ! ἤ πο Λη τῆς Περσικῆς αὐτοῦ, ώς ς εί 60 ΠΕ ΝΙΣ η ἄοσαε Ῥαδί αῑοῖτ αὐτοῦ ταύτῃ 1ππέἩ τούτων Το] ον 
Νοσῖρις, 1 πιῃς εΠαΠα Τ Ιπουο τὰς ρρν οὐδόα ΡΙΕΠαΠΗΚβΠΊΙς οοᾷσχ ο ο. νο Ρε ΠΣ” ὤνενεμχθέντων ἐποιέετο λόγον, 1 ο σροτε- 86” τσ. κ δ καὶ τν άμα]. δΑ αὐτὸ αρ ἴσε οεΗΓΗΠΕ {ςσς «ορα]ᾷ 110) πι 
λευτῷ, ἴαπι ΏυΙ1 {ή π{ειναῖ τς 
ὕσπα Ἠμίης Ίος ρομίαις {εουβάαὸο 
Ἡξ 4ποα µε Ψπ]]α. ΕεεεεποὮ νο 
Ἠπάςε οπΗΠ, ο, ος Φολὴν.] δ6. 36. Ἐνωπῆκε αὐτοῦ τὴν Ἠ πρπιοι Ρα{επ] ΠἡΠοτία ρετ οπιπία Πο ο 4 Ροτ] [11 οἱοτίοβεβπασπι ποῦατη» ης αὖ 11013 Ῥογει Παδίτα εε(ο (απόβςῄπιε» ΡσΙς ᾽ψίᾷε» αὐδι αμ 
τ6 Ἀοεορία εταῖ εχ Ηετοάοί πια δραμο οἩΙ ο ο]- Ίενο]α ας ἵπριατα Γιο: εγαέκατα. νο». ΠΟΝ ΕΠΠΕΠ 
ΡΙνίε οζείο Αἰάμς» Πο ο, τά 
ης, οαρίτα]ος Ίπ Ίος αὐότοτε Γπσοταί αμ ή Ρροβτεπις 1. πῖ πιατσο εἰς οράμοξῖςς οπίά ΡΙΟΡΙ 
πί να]ραία» πεπιρε ἐνωπήπτε. 1 ΟῃΟΙ ας, 
ἐριαθεης σαἰ]ό ρετ Ἠαπε δισ ει 4 νΙδΕΙΣ 
«10 «ἰε/ήὲ πο {πεἴ]ε ον 118, 9. 6’ . : το[ρεχἰς(ε Ψαἱετίμπι Μακπαυπι» 9 ζην ῇ! . 
{η 176 ὄη/ΠαΠο [αηρῤέ η παΙζμζή, ῥεοδησης ἠὲ Ἰη/οελαδη]ων οΡαό Ην ΑΟ σοιτε ἐν οτε οοςἠῇ οὐ εο ΤΗ) 1Η οβἠκθ». μις ρίρπο οἳΡ αμυπῖ 
αὐιοὰ {π 1εῖο ἀθοσπιροβίο θδί» ΝΟΕ ΕΤ 

. 

) Γαί ο πσς Ίας τε]απίοπε νε(Πρίυπαι πι Ηη εδ ρΙοΠ{15” πάες ρα 
1 

{ οοπαἱσεῖεῖ, ΛΟΠ 

μάς {ΠεΡαῖΣ 
ο 9 . : : 3 5 να, ]σήο - 

ει αι Ίπαιά ἀμδία απιανίε ροίει]α Πδἱ πι Εν 

Ἱαμμαιανε Ὀδμα ταν, 
ος Ας εοἰηπιοάξ». 

Νιπο Υείο εί ἵΠ ο. 

: υπάμο Υάσπι | 
ος ος 1 Ισ ντα Ἐν ο ΕάΑ. {δς 6Γ-- 

μπα Ἰάη0ἡ ο 

ΠΟΙΟ λα. 
ν . η: (6 ή υ οἩρςό εδ εχοιΗΠεηπι ρτοί/ης ας ἀθιΙεσαπιε αχ 44. ἀἴΧιτ., 

ο μο τι 
ὃς» 19. ᾽Αμείβεται ὧν δ).] ΜΑΡ. ἀμέίθε το ο ση ; 

Λ κ α 



| 
| 
| 

| 

ο... 

ο 

ὪἛἛ κ... ο ρμονο. 

ο... 

| 

απ Τη(ήημ5 ἀῑσαῖ εαπτάπὶ ο 110. 
οἱ 1 ποη {ήΠοσγε αἆ εχροπεπάαπη ΤΕΙ1. 
τοάσξας πο]α]ε τή σρασα νείῬηπα ἐνήμεν 
93, ἐς τὸὸ πόλις ἐνιέντέο πῦρ. 
γα]]α ακρτππεπάπα Ίδτιιὰά ὦπὸ. 
δις απις οσμ]ος Παδιίε Ίπιπιο μπάε Πα Ρτοβ]ηήτ Ρί6- 

Ῥήαπιις ούπα 1δία αἱέοτα. Ιεέβοιε Ὦ απ. 1ρποταίὸ ΔΙάο {- 

Ῥοσίῃς, απ Απήσων, 
ἴθηίσας, «ειτε πἰποτίςδ Π]α 

Ἠαέόζεπυς Βυά.] 

ΕΤ οῦΡςΞΕΒΝΑΤΙΟΝΕΙΣ 

ΊΜεαιιο ροῖοςί ᾱἶ- 
ΑίάΠΕΠ Πέ- 
αυοά Παδεῖ ὃ». 

Ίπαφιιο οπ]η(πο ρυαντ 
σρά αιιοά εχ 115 ἀμο- 

πι] ος Οαπίστατίο ὸ ΙΝΠΤΟΙ» {εὰ. Τε ΓΑΠΕΠ ἴπάϊσαϊ Ίτα 

αξία, Αταιή πεμίτΙπα ΨετΟυΠΙ αἴθήησοτα νους π]. 

᾽Απίεσων 6ἳ ᾽Απίεσθαι ΠΟ ρ1ς”- 

πιοπιοΏ{, Οιὰ εἴρο ἐδί, 

αιιοᾷ {οΐρετο ροτιήε Μτερμαπ5 1η Τπείαυτοἲ. [ ΑΦφά- 

πτω {ιρεπάο» ηπάε ἀπαμμένος, ΡἱΟ ΙΑ {ρεΠ/ας. Πετο- 

4οἵο αὖ. οἶής ραςβνα νοςς.. 14εΠι ἐνωπήπτα! αὐτοῦ τὴν 

κεφαλὸῶ ἐς τὸν ὡσκὸν, ΦεπιΙϊ να] αβικίτ 1η υἴΓεπα ΟΓΙ- 

οἵς ρἱόπήπι. ᾿ΑΦάπτω Ἰάεπι Αρριςο» Αάπιονεο. θά, 

Ομιά {οάες πας αποτυητ ο απ Βι- 

Ηετοάοϊο» αιιοά εἶας εάΙτοτεδ ἆσοις αΠα]ά ποϊανΙτ 1 Ηετοᾶς 

πε[οϊνογιπεᾷ ας απυπι ἵς ἵσπα 1ά ποανήρίει» Ἰαίυ]: ροι 

βκου]μπα, ἀοπες ΦιαρΏαπις ἱπεοπάϊτε 14 ριοίειτοῖ ἵπ 

Ἐπείυτο, ας ἀθπίηϊα αά πιαϊρίπες Ηετοβος Ῥεπε 8- 

Ῥογίτοι ΟιΙς οορίτει παϊταοΏςι παιε τ1άΙΕΙΙΗΙ » 

αηε ἀᾳ Λμὰ]]ς ἀοάϊα οἳ {αρίεπιετ {απίαεξ Οροσίεῖ 0055. 

αὐΙ ἵπ Ἠετοάοίο νεα Παετυηῖ» ἱ9η πας 
αρτεῇ πιοᾷο Ῥειεερϊςία. Ομοπίαπι Ες ΡΗήε αΠαιμά Ρο-. 

σπ]ίαγες 1άθο Ηετοβοῖι5 εἴαπα τι. νο]υ]τ νερο ΠΟΠ 

οιοπἁἰαπὶ ουας. Ὠἶκίί ἐναπήπτε. 114 Ἠαδεῖ αοφε 

οοᾷσχ Μοάϊσαιις», 1 {οἷας ετ Βηάσυπι Ροτιδ{ε 14 Ἠ08- 

{5, οἳ υπάο 14 ποια Παδυσς Που νειρο ἀῑεΙτΗΙ» 

Λο ἀσππίβς[ο αιξ οοπἰεοίς(α ορηί 11 ίΤΕΠΙ. Ἠΐ ημα 

ρυτοίσστθε ας ἀἰδ[ο]ψετείισ» (οὰ οστερία ἱπ[μ]ταης αἰ- 

Ἱρανίι Πιρενοτί εἶιῖς ο, ηὲ πιοᾷο Ρροβίεῖ ἀεπηίετε 

αυαβ αά ροίαπάμΠ]» πιοᾷο τυ/ή5 αίταµετο» Ὁί 1ηθί- 

Πίσστοι, αιηπι πιει Ῥες πυεῦσες Ιηίοπιρεηιςς οξ. 

Ἱπ[απίαπι Φογιμίσαπι αἩῖ8 πα οη]ς 1 Πουησηταῖ» εἴ- 

ἵππη αἶῖος οοπεππθ]ίᾳ πιοάο» {π τε Ηπα «0 ΓΡΗ5 Απιϊιι 

τει οχίετεᾳς.. 
ο ο 

96, 98. Σὺ μὲν ἐμεῦ ζώσης τε ὃς] Οτεὰε Ίαπς εἵ- 

πεἱοπεπ ἵτα ῥρτοβιςά1» ηί Ἰπο]{ηπα, παδεαί νεΤΡΙΠ κο: 

ρέσω. Απ. αὐἱδᾳμα1η 6κ υιτίς ἀοξής, αιή Πο ππυ] εξ 

ή ΒΙετήπε. 1π. Πτοτί το[Ητηεπά!5» 158 {ο σοβῇε, πε 

οΏοπάσιϊε {5 ἰπτο]]εχίσ[ο Ίδία Νειρα» 8μξ. Ρροϊῦίις αςτ]- 

πιομίαϊη 1 1]1ς οσα ίταπι Μαἰ]α ναιες ΙεᾷΙοπεπι οοἵ - 

βσ7τηρίαπι {85 αοουταίε Ὦ Ῥεά πΙ 11 ρτοίετῖ, Ὠπάε 4ΡΡᾶ- 

αν, ο. Ἡ 

τοπε Ίος αρορΗίμασπια ἀἱρΏΗΠΙ θ5ία αιοά ο[επίαϊες 

Ἠδτοδοιία: ὠπίσπι οπίπι ομηποίατσ τε5» ΡΤουί σε[α. 

οσε. υἳ π]]ὴ Τρί τ Πά]απί(ας» ΠΠ ΕΙΠΕ, ΊΝοΟΠ- 

τῇ Ίπ ροβοίοτο ραττο ποίαγο ἠἰσεῖ ααιαπι νεπ{τα- 

1αἵῃ ἵπ Ιπιαρτειαίοπα ἀμρ]ίοί ΝΘΙΡΟΓΗΠΙ αἵματος κοβεῖ/. 

Αί ῥρτίοτα ρίησυΙ πιοάο εΠετυΠ{Σο {πα αστἰπιοπία αϊ 

πο κα. ο. μα σν λέω - κ ὁ μ.ο ανα 
ων. ο. ο ρνς 

Πίθοτίαπι Παπ 1319. 

.. 
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π]]ο {αῑ6. αυςς νετα ασοἰἀείωπε, Ῥεϊοτα (μπΐ αιι {6- 
αὐμητατ. Νάπα αὐπα {ος σοπτυἑΏοΠΙπα πΠΟᾷΟ. α- 
ππίσαε νεο νικῶν, Πο 1ηαπαΠΙ υ{ρίαα απξ πιο οὔ-. 
(αναίο ας αἳ. αὐῑς ουίευναεωπὶ οδίο νικῶν ἐς κάλην. 
Ίρδε 1]ε Ῥομής, α αὐὖο ἴπ ριδροβείοπο Ἐς Το εκσπι- 
Ρία «οπραιπέυς» υδί νίάείυτ Ροῇῖ ρτο ὤν, αὉ πος τα- - 
ΤΠΘΏ οχειηρ]ο ππαΏΙῃ αὐίήπος. ΄Τεπήης Εέτυπ ερῖ Ώος 
υἱομς, εχ 4ο ΓΗ. 6α1ε {π ἀμοῦης οοάΙοίρις Ευϊς {6- 
Πατις Ἱερὶ ἐμὲ ζᾶσαν καὶ νμιῶσαν» αὐοά Ίρδυπα αΜοφμς. 
ποτανὶ 1π Οχοπίεμᾶ. Φεά αιἠά ῥιοάστίε», αὐυπὶ π1ᾶ- 
πας νικῶσαν ἐε μάγων. Φα Ἱπαρπα εφιἰάξπι τάτοα ας” 
ου(αΐνοσυπι, «αι Ώσο 1ῑῑα πιαυραπίτα εδ, αὐθΠ] αὉ 
Ἱησεπίο ΠετοάοΏ Ρειροἴαπι, {εά 3 {οτά]άϊς ἱταᾶαη- 
ὕσπα ππαπῖους Ίατο οοἱ]εζζο» αὐοά οΠΊΠΕΙΙ βήσοτεια 
ουπαί]ατετ, πταυά]ίτοτ {οοάατήπι 1αέήτατε νο]α] Πάεπὴ 
εὔπαππαΙε «οάἰοῖς Μεάϊεεῖ. αἱ {οἱυς οππεβήπι λα 
ἴεηροσίς 1ΠοοσΤρίΗπα {ογνανῖε., οχ]ήρεπάο Σὺ μὲν ἐμὲ 
ζώσαν τε καὶ νικῶσων σε μάχῃ ὠπώλεσας, παῖδα τὸν ἐμὸν 
ἑλὼν δόλῳ. ἴπ Ριῖππο αμάίπιας ναάἰςβπαυπὰ οκγπΙοτώπ1 
οἳ ρίαπε ῬαΓαΦοχιπις αῖ οσο Γα5 νΙναηι ψΙποσπεήΊᾳς 
Ῥεινετιεήτ» {εὰ ου]15 εἶαία ες ρίαπα {εφυϊέμτ εχρ]ζα- 
το, πεπηρα εκ ΒΜο Πίσο οἳ Πιοσεκίοία απο, ως 
εξε οοπα(ιεβίο αρβάμα ΡΕΤΕΠΕΗΠΙ. Ἠ]πς  Νίορε αριιά 
Ονίάίωπη 6, Μείαπι, Ρε Γωπετα [ερίε ῆΕ[Γεγύγ. 1 α- 
οἶαπις Ἐγταπηίοῖά. ϱ. 8οχ. Ιπάμοῖτ οχε]απιδηζεπα Ρ8- 
επι: Τό µε Φυλάστει διώ σου τέκνο π ρα Πρημένον» ἴπ 
ΕΠΗ πεταρᾶ ππογεε Ίαπη απίσα οσοἰ(αμπὴε ἱπ[σγρείο αριιὰ 
(6αρασοίυπι 0. 1. ΊΝεαρ. Ῥ. 9ο. Οήῤε. 01. Περ]άή- 
(πο ὄεω. δει. ὀπενς. οµΗ. Τ6. υγ αυ]. αεΠοΙΗήη. πιἱβή. 
ΟΠ. οὐ). ῥαομίμη. επ ζλής. σπα (μ ἐν, εώςηει]ώ. [6 
πεζή. Γεω. Ἡ ρανῖους {ρίτίοταπα {οτπιμ]ῖς πος 
ὠνθρώπινον πάθον. κα (ητεΓί ποῖα παρει αε]]- 
τες οσο 1 ΡΗΡΗΗ Ὀνηι Η]ηά σι ΙΟ, 
ἐεο απλ11έ μου. Ίνες επῖπι ΓΑΠΤΗΠΙ 1Η πορτ]α πλδοῖς 
14 ενεπίε, {6ά ἵπ οπιπῖ ος σατίδ, Ἠίπο ῬΒτορεΠαπΙο 
1πμά» 1. 14. 

Οομίμρ Εάμὲ παῤ[ορος εἶαία ῥε’ ἱρπες 
“Οσο «γαίυα [πμα ῥμ{οἱΜία. 

ΟἹαπιαι Ἠαίογοπε αριά ΟνΙάΐμπι: 1 [18 1 110 ῥΟΗ- 
{9 ῥᾳβ6έ» πεπαρε Ρο {αὐπιεγπα πια τΗπη, ]οίερμαθ 
μυ. δ» Ρ. 275. ἹΝομίσας αὐτὸν βεβλήσθαι τοῖς Λίθοις, οἷς 
τὸν ὑπηρέτην ὠπέκτεμεν αὐτοῦ τὸ πλήθος: Ίαπι ετερτυπὰ 
ἵη 60 εδί ΨΕΙΌΙΙΠ ᾿Απόλλυμι. Ἠϊπο Πεμοάοιης σ, ϱ46. 
68. ᾽Απολώλεκάς µε τὸν ἥδισον ἀφελόμενος θάνατο. Α- 
εἰή]]ος Τασῦμς Μο. 6: Ρρ. 351. Ὢ, θάλασσώ, πλέουσαύ 
(ὰέψ µε διέσωσας» σώσασᾶ. δὲ μᾶλλο ἀπολώλεκαο. ος 
ϱ1Ρ. 45. ας Ποηὶ σεπήτ Αἀτας ὧρ τὸν καθβρωντον 
ὠπολωλεκὼς εἴμ ἵα β]ο οσσἥο, ας η 

{ 
Ὀ - . 

ΝΟΤΑ εν ΟΒΘΕΚΝΑΤΙΟΝΕΒ 
Ἱα. ἤρναπι {δουπάαπι ο 

ο Ἕ α 

Ἀλήνων τῶν ἐπεκράτεε. Ἱ Φα εοπ/ρΙταῖ «0- 
4οχ ΊΜεάῖοειις ουπα Ποχῖς ΒιεραΠί» 0η” 

ἄο ἴ5 αἆ ππαιρίπεπι οοπίοσεταῖ Ῥτο Υυ]σαίο Ἕλληνας, 
αυ π]πῖρ {οτεῖ ἨἩστοάσιαυια, (αρβαπείνα νοςο αά 

σαίυπι το]αίνὶ {εαεπιῖς Ώεχα. νὰ κά. 

86. τή. Πν μὲν ἢ Ψαμμήτιφου σφέων βασιλεῦσαι. ] 
ΝΙ5, Ψαμμήτιχος» εἴ τοᾶς. υῖ 6 σή. Μέγα ποιεύµε- 

αν τοας σύμβουλος γενέσθαι. ο να ος 

Β, τό. Ἐπειδὴ δὲ Ῥαμμήτικος. σις Ἱερῖε 15ου αἴκα- 

ε18: αυδά πείσίο η νο]μεήτ ετ ὑιορηδπηδ» ΜΗ αἀ 
ο Ῥροπίΐ ἐπειδὴ ρτο Υη]ραίο ἐπεὶ δὲ. ο. 

δο. σο. Ψμμμήτιχος γὰρ αι Μ5. δὲ ὧς. Ἐδι α1ρρε 

Ῥήπειρίηπ ἂᾳ παιτλΠοπίς ὰε ος τερε εἴ αυἰάΕπΠ1 15ἱο 

εἶης 6ο. Ἂσηυς οπίπι πθεσείο οὐτ {ποβσσα αἲἴοδ 14 

Ώαττας 4ε ε[οης]οῇ, ν η 

88. ας. Μηδέν ἀντίυ οὐτέω.] Ππιδρτειαίο 
ορῖ» 6ΙΗΣΗ61 εὐγΑΙ εἷς, Φαᾷ Ώου Ἰπιρετ ΡΕΙΗΣ ρτοῇ- 
νε ΙΙΙ. οἳ Ιδίς πεπιο ος {ή αηειΙ5. Ἠτοπίπα Περί 
ποπηπίς ΠΗ]]1μς νοσσπα αμά(αας, αὐῖά {ἱ οπἰπιαΒυπὰ αἱ]- 

εμίηρ Ηαιά ἀμδίε Επημητίς οἱ οιοσος αώτ5 ΟΥ15 

- . ν 

ι : η νο μα. μα 

ἐξ -» 
Φαν αν σννκ ω 

” ἄν, 

οσο ο κ 

δα]]α 

υαἱαηάς», Που νἰάσιῖς Πίο ραΏοι {αρροηϊ ]ῇς ρὲσι- 
ἆμπι ΡεποΓῖς “ή δίε» αὐί Πιετηηε 6ῖαπι αἷϊα, εετῖε 

ἴφιοτηπη αἰἰσμῖης {ομίεη5 αποθίάῖο αιάϊάς Ἡς ἱπου]σατεῖ 
(πήϊσπι {οπυπη οἳ εχ(ήπσιετεῖ Ππιρ]εα ΠαίΗγα ας ῬΙΟ- 

ια Ιπάο]ίς ἀῑοτίπιεα, αυοά Έ ἘτηπιοΏσ]ας «ῑοῖτασ 

ἱπαιβν]κίδ. Ορεπιο ρτοϊηάε ΠΙΟΠΙΡΓΑΠΑ Μεά]εσα ο- 
βοπάϊε Ἡοτοδοίϊώπι {στ]ρβϊςς δὲν ἀντίον. Θὶς Ῥτοσίας 

οπηπία αὖ αἷς τοπιονοπεῶς» ομππαμε Είδε Ψεἱ ΕΙαπιηΟ- 
ον ο Ἠετοάοᾶ ο ζωα, αερα) 
πθηί]α ἐν σέοη ἐρήωῃ ἐπ᾽ ἑωύτῶν κε ο 

αι ο, νά αν ἄν ἐπαγνέεν σφίσι αἲγὰρ.] Ώο Ίος 
ΝΕΟ ἐπανινέειν τν ἰδς {οἰίοίτις βΗε Ροζμ!5», α4εο Ἡξ ἴη 
Τ,οχίσο: πο. (ηΗΠΙ Ἰά οβεπίεῖ Ίοεο» αἴεπι ροβη]ας 

“Ῥῆπια ϱ]]αδα» {οὰ εὔδίη Τη «ΟΡΠΔΙΟ ᾽Απαγηέειν
. Ἰπίς- 

τἶπι Ἠοῦ οσὲ υπίσυσα εχοπιρίωπῃ οἶ 8 εοπιρο
βεί {Π Ἠετο- 

ἀοίο; οιή ταπι ἀεπία ΕΤ: οἑςαβο Πδριας πάλήρεμα]. 

Ἠϊπο ἁρίης εκήπια οἳ αασά Ἱερίαμ εἶατα 1Π ορΏπιο 

ΜΑ. ἐχάγευ σφι αἶγαε, ἀμοά ΡΙΦΝ» αμ υπῃ οτ δὲο- 
΄μαπυς εκ {μἱς ΜΡ5, πονεΠς Ρο(υεΓΙτ ΙΕ {π πιατρίπα, 
οᾷ Π]α τὸ» ὥρήν πες ποϊαλΏς 1 Τ6ΗΡύΤέ» ή γα]]α. αρα 

ζε)” 

πέν ππαπε[τε Ῥτοῦαπς Ίος {δ-- 

868 
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98 1Α6ΟΒΙ σκΚΟΝΟΝΥΙΙ ΝΟΤΗ 
εεγέής Τεήβογί2ης, πι ἩΗ. διερΏλπιις. ΙπτειρτείαΠ(ΠΤ» {εά ρτορτίε ἆᾳ νείρετα ΙΗγραΠε ας «60ἨΠ. (1οἆ εξ 
ΤΙΤΗτΗ. 

69. τ. Πλύσανταω δὲ τοῦ άλαμπος.] Φατῖς «οπηπιοάα 
αα Τητε]Ησεπά η οτατίο» Π {Ἡρροπείς Ίῑσος ΠΏυπι 10- 
Ἱπππιοάο ραἔοτεπι ουπάεπιαις ΙδίΙπ, οί Ώοχ 1 1πῃ- 
Ρετανετας» οπταητηπι Ῥπετη]ο Ῥετ Ἱπίεργηπι Ὀἱει- 
πῖηπι, ἴξ ηξ πεπιο ας νίσεπι δἷιις Ιπιοτάυπῃ {η0εαῖ, 
(ετιε οὐα[ί 14 πο Ίτα {αοῖ]ο βετὶ ρορίοί αιἰί {ο]ετεῖ, 
{6ἵτο {η ορΏπιο ΝΤ5. οχῄητα πλήσαντας, Ὁὲ Ώηης ἱδίο, 
ππης Ἠ]ε ρα[ίος «ος πτεϊτῖ ουαΓεῖ, 

60, ο. Ἐποιέετο καὶ ἐνε ἑλλετο.] 9. ἐπρίεε πε 1) ἔνετ. ππμ]ίο ταέζις. 
90; 8. Ῥέκκος.] Απο οπιπῖα ροπ] Ἠ]ς οροτίαϊ νετρα 

ἀοέτιςσῃπῃ Μαμίαςϊ ἵπ ὈϊκίοτταΠοῃς αἆ ἨΠαιροσταΠίοπαπι ρᾳρ. 358. [Ομοὰ αἴτεπι Ῥμτγσες ραποπῃ {ῑς νοσπεηῖ» Ῥαΐες εχ Ἠενοάοῖϊ Βπτετρε. Ἠπς οοηβ]]6, τε οἳ επαΙ- ταῖοχες Αροβοιϊ Ά μοβ αά Π]ιά 5. ἡ. Α1ροπα18, Οὔτι δέ πω Δαναῶν ἱερὸν φένος ᾗεν ὠκοῦσαι, Οοπιίοί {51ο- Πα[ἴοπι αὰ νΟςΕΠΙ Ῥεκκεσέλήνε» εἲ Ῥι]άαπι οᾳᾷ, νΟς8. Αάνεττε νονο αΙοςάαπι βὲκ, Ποβάατη βέκος να] βέκκος {ο ρετε] Ἠῖπο νῖάσαι ΤΗ, Οᾳα16, αἴαπι ποη ποῖα, 
η) Ἱσποτα Γης, εαιε νετο αΠοπῖαπι {ομο]ῖα ἴδίῷ 
οΠριπί βὲκ, ἴάεο Ἱδτιιά νοτα ΡΠΙΥΡΊΗΠΙ 6ρε, οἳ αἱέστα {γ]]αρα Οτῶσα5 αυ Ίρδα {ογ/ηΠ αΙοπίαπι ΒΙ: οοπ]σέχιι- τα αμετοτῖς Π]οτηπι {ομοΠοτιπι, παπι πιο [1]αθαπι {6ΗρΠε {Ώπ6 τεπησγε οἱ Π]πιῖς {ετο» αὐῑηπι Βοετοᾶοιης ἴε[τειυτ ΠΗκ(ε Ῥβ]αΡίουπι, Οπίσγίπι 1ῃ Μ5. ΝΤεά- εεο Ἱερίετ βεκὸς »41ος Ρ'α{εΓ Πο[γο]ήαπι ΠαῬι]ε 411ο- ος θυ]ᾳᾳς ΙΠ οζΙῆρῃε Ῥαβ]εσπβ, πας α]1τοΥ Περαία 1ῃ Μ5. Εχεπιρ]αη Ἠμῖης ΒἱρΗου]οζα Ασλάσπιίσα ο 4198 πΙΗΙ να]άα βιογιπε ἀοσυπησηίας Ῥιπ/[ογεπι αυ μ1η οἳ Μερµαπις ἵπ [5 ἵτῃ Ἱηγεποτίε, τί ΟΡΙΠΟΓ {γρῖ ν{τῖοία εκρτπεπΕΌιΙς κεκὸς. Ῥαμ]ο απῖο Ἱερερατιχ ὦνοίγοντ/τε τὴν 6. υδί Π]ηὰ τε ἵρηποτατ οοᾶεχ ορΕης, οἳ ΠαὈμῖε ογοἀοῖι]ς οπυήαπα οπεΘη(1., : 
60, 98. Αὐτέων εἶεκεν.] ΜΙς. ΡΙΦς]4ΐς αὐτέων του- τέων εἴνεκεν, οἳ Παί[οο 4Ἡ. ΠΟΠ Μα[ία 14 Ἱαρμστίε, δίς οἳ απῖεα αυ εκ 19, τῶν ἱρέων τοῦ Ἡφαίσου τοῦ ἐν Μέμ- Φι, απηπι ροβεῖς Π]ιιᾷ τοῦ νι]ρο 1ΡΠΟΤΕΤΗΣ, 89, 91. Λέγοται ΑἰΦυπτίων εἶναι λογικώτατοιι] ΊΝε- {6ἱ0 αΏ τεᾶε νετιοήπε, Τεγημί; «Ἠργρμίογ μη Γοᾖη-- ἐἰς (1. Τη Ηετοάοτο. ΠεηιεπΏκβπια οεομΓηπῖ ἄνδρες λόγιμοι Νε] λογιμώτωτοι, ΕΠΙαΠ1 πόλις λόγιµος, οπίαπι ἐς. ϱῷ λόγιμα. Φε πΙΜΗ1 ἵπ εἴς εδί Ίος Ἱπτο]]οέτι. οστία νεχρῖς ΠΟΠ τ. πρ. τή. "Ὅτι νὰρ μὴ ἸΑθῆνοι, αν οὐδὲν ὤλλο πόλισμα λόγιμον, ΠΕΩΠαςΗΙαπ1 {οἱδτιίᾳ αρρισατὶ ροβίεί» απμῃ ΄αρατιχ ἆᾳ Ροΐεηεία αἳ τοβοτο, ἴααμς ες 1ρ9ε Ψα]]α 1ἱ {οἰογίατα Ἰπᾶῖσα τεθἰάτε, οὐ πι ΙΠΤΕΙΡΤΕΤΗΣ μίλα 129 αἰία ἱηρηϊς ον. Ἐοίηῃ 16- ἑπαςΣ {εὰ Ἱπβσπ]ς πι] πι ἀῑῑλῃε 3ῦ {οἰετία, Ττογπι- αὖξ Ίος ΠΡ. ο. 61Ρ. 98. Τουτέων δὲ ἡ μὲν "Ανύυλλω ἐοῦ- σα λογίμη (Πο επί] Πο {οἩ ρε) πόλις, Γης η μέθη] σε ει} {ηρη. Ὀέ οχ ἠϊς Εχεπιρ]ῖς {ππο α"απι οἸατίς οχΙ(ΠτηρΠο βιοῖσπάα Πε 1ῃ ]ο6ἱς, πδί ποῃ- {11 ἀπδία νὶάσγῖ Ῥοΐερι Πρπὶβσατίο, οὶς Πο, τ. ςπρ. 171. Τὸ Καρρὸν ἣν ἔθνοο λογιμώτωτον τῶν ἐὔνέων ὥπδν- τῶν» Π0ἱ νεΓΕΙΠΕ Οίας σοηγ)ν 2ηςεΜΙο/ηω, ΟΙ ΦΗΥ- νι επίπι {εηπεπΏα (1 Πάταπεης στη ΙΡΒΟΤΗΠΙ Ίπνεῃ- τα, Που Βαπῖος αδΙ αἲξ [οσ]ς[ο επ] Τ]ΙΑΧΙΠΙ) Ειοῖλῃε ης το]ετατ] Ίδῆς Ιπτοτρταιατῖο Ί]]α Ῥορῇε» πἰῃ]οπιίπιις εχ ας αρρατεῖ Ἠετοβοτϊ Ίππο πιοῃέσπι ΠΟ ΠΗκίο, Ώες ἴαπι πα 6η τε[ρεχ]κία, ααπι αᾷ ΟΠΊΠΕΤΗ εἴι]ς οεῃίὶς ῥτα(απίῖαπι ας {ωππαπη, ΟΙη]]]τοτ Ίου Ίσσο {41η 4 ἆ στα Ἀτβηίααμε οπππΊηπῃ ἨσγρΗογήπι πρεπία ομΙΠΙΌγτό ΠΟΠ νΙάστΙτ νο]η]κίο Ἡοτοάοεης ραΊππαπι ΗεμοροΠτῖς {08 ΠΠσπεπάο, αἴπη μη μετ { εομεπείρης πμ ρτα- ερυιήι Ἠε[Ποροίέος παττος, {οὰ οπιπίηπῃ ῥ8. ΡΕΙΟΓΙΗΠΙ, Ίταηπε αὔ πι αήσοπῖηπι οηπίδης ργρη]ς ᾗε ἀσμίμπ, ΤΗΠ1 ῬΟ5{ΠΕ Τη ἤπο 3Η ιο {ΠΠρείας/ς το]ίοι]ος «Ἠργριίος ΣΠεΠορο[ῖαο, . Οιοᾷ νἱάσιῃ εχεἰσ[ο {Π οι]ε ἤρανα- μπα ΑΤΠΏπΙς ας Ῥγοίηβς οχο[ομ]ηχ] ο0ΡΟΥ. αιοά ΠΙΠί τοσο οί » 4ος πι {ηᾳβεεῆτ ΜΣ. ορπλας, λογιώταται, 1ὰ επίπι ημης πο]- ἔισ» ποπιρο ας ἈΠΤΟΗΑ ον οορη]άσηα απαμ]ιής ρυρΒασᾶ» αὉ Μεπιροτίρης {σῇ]σοι ως ο αἴτ Ἡοτοάοῖης {5 Νο]η]δίε 4ποφιο. αν ΠοΠοροήην αν 

{σετε {απααπα 1ΠΑΧΊπΙΕ 1Π εα νογαῖς, Λόγος οπ]ῃ ος, 
ἵαπ1 ρτόρτΙα Πετοάοίο ΠΙβοπία, υπάε εἰ 1ρί ΟΟΡΠΟΠΙΘΠ 
λογοπος.  Ὀπίσιπι αἆ πο οπιπία 66ἱ. αος αι ῃ), 4. «αρ. 46. εἶτσα Ῥπχίπηπι Παδίτασε ἀϊοσπο ἔθνς,, ἆμα- θέσωτω" οὔτε »ὼρ ἔθνος τῶν ἐντὸς τοῦ Πόντου οὐδὲν ἔχομεν 
παραβαλέσθαι σοφ/ης πέρι, οὔτε ἄνδρα λόγιον οἴδημεν γε- 
Ῥόμενον πάρεξ τοῦ Σκυθικοῦ ἔθνερς καὶ ᾽Αναχάρσις. 8ο ο: 
ος Ἠθτο ο, 77. Αἰγυπτίων μόλις λονιώτατοί εἶσι μα- 
9. ουπι εις οηρε εποε/ΙεΕ1ε/Η1» ηΙΙΙ ασῖε, 11. 

τοὺς μαθητὰς ᾿Αρισοτέλης., λενιώτατον δὲ Θεό ράςον. ὅη- 
Ώο Ἰαπυδ[ίολιις ΙΙ ή Ἡδωάσας, ή γιια Ῥγ. 

«παρε τν σθ, Ρ88. 144. ἣν ἐνέμωτο Ἡν Αἰγυπτίων ϱἳ λόγΙΑΙ, 

Η6ς 1 3. Ρας. 618. "Ἅπαντας μὲν γὰρ λογίους ἐποίῃσε 

89, 98. Κα) ἓ Ἡλιούπολη.] Ηα ὃς Ἡ ίσο Ῥοσίμας «ΠΔ: Ῥὶ οεἱευτας ἵπ Ώσγριο, ααπι τοῦες Ῥοδίμᾶς . 3 « ια 111 3 ππυ 

ααπι 1 πυ]]α Ῥατίς ΕΠΑΠΙ ΠΔ ππειποταδῖς, 96 αἲιοι δν ῇ [μην 
ταίοτῖ οοπά{ἴοτοπι εἴις Αέπειι» οεΦΙΗΠΙ ρο δώ 
Ιάεο Τα. Έλβοτ. 1 Ερήβο]ίς (11Πς15 ΠΗΠΙ. μας 
ἀῑτ {ατῖς αεοτΏς ΠΟΠΙΘΗ εἶης εχεἰἀ1δία ος Ππίο]- πο» αἱ {πβμ]είπε Ύοσες ὑπὸ ἀμτήνο ταα[ὰ οἴἶαϊα 
6εραπί αὖ γαα(ο ἀῑεί, Ποῦ αὖ «481ἱπε» εἲ ἷ Ἠοπποίαυτη 
Ῥ]υτα. Οα{ὰ ρήπιῶνα εδῖ», 4ΜοπΙ81Π 8ΡΗ. Αρλ υ. ὃν 
1η Ἐθνικοῖς {οἨρίτατ Ἠλκύπολιε, πέλς Ἀγο μα ἔκτισεν ᾽Ακτὶς ὁ Ἡλίου καὶ Ῥόδης. Ἡρ ον 6 οοἱ1ἱρε- θθά πι]]ς ἵπ 6ο ἶοσο ἵξα Πεμ ΠΗΙΕ, Ἡς 1ης οἶμς Πτ- 
τε αὖ Ηετοάᾷοτο ποπήπα 4ερετε οοπάμοῖο ον ην 
Ρἱ8. αὐάπι αὈιπάς ΓΗ] οἷαῖ Ί]]α ΠΙΕΠΙΟΣ. -Νυῖας εκ 
Ίεία ρατίο {οπρᾶ Ηετοβοῖεί ποσμηε ικα νς ις αἰϊ- υἶρις, αἱ πυρετ εχίήτετε», 5τεΡΠΩΠΙ Ὃ ανν. ἴετ ἀἶσες. Ἠαῦεν ππεῃ Ίτεταί ραρ. 7ο. τν πλ δὲ 
π]]ηϊς, ο παρὰ αώηῃ νιάβἡεἩι δν 8ο, 96, Ἐξηνανκαζέμενοο.] Ιά αι ο ρρος εἰ 
μας 5 Ίρ8ε οἴῖαπι 1Ώ Ιη]60» ΕΙ Π0 .. πα ετοάοτῖ 9. Ἡ. των αρ μρο οκ Πε]! 8ο, 41. Ἐκ τῶν ὠσέρων.] αν ἵς πο ον πα λα Ίτηαα τεξᾶης Ίπ 19. ρρωνν μα. ᾳ ἰραῖ, Ὃ ορ να η μας 

80, 49, Ὡς ἐμὸ δοκέει] Μ5, ἐμὰ δρ ννρ» γοει]α Ρτίοτο, Ἡπ 1 Ηειοάοί εσίο ος πβιώι 1νν ρίπα, υϊ {αραίεάεατι εκεπιρίί» Ρε δν 

ο) 

μα 
α 

σ ήπια ΤΘΠΙίο μπι 

ο αε ποιαᾶς, «ῃ Ἠειοάοϊο νι 
ῥ-, οἳ ὤΐποη Ηείο”. Ὁφ» 4. Τῶν ὡρέων εὔνεκεν.] Ἠδε 18 ἆλῆ, δει ᾳς ναό “ΑἴΠςο ΔΡ. ο, ἱ οτι οοπ[αάε άοζηπα ατρμίε, οί αππίµπ. Ἠϊο πρ ἴοιο 15ίο 1000. τε οὐπι Τπατὶ: ἀπδίτο απ τεξνε» αἳ τοβοῦ!δ» ΠΕΡΑ. ΠΜ] ἀῑσαι ἆς {Παἴὰ, αὐεπι ΡοΠΙξ 1: νἰάσιιί εἰαυδ 4110 ῥεὶ ἑπεηπῖα ἱπεεγοπ]ατῖο Βῖ2 ο ῬΡΟπεῖΕ Ῥοε, Ηασιε]οπιις {πα Ο9ἱεΠ ὦ ια νάσιυ: 1πίε 

1] μά παρεξ τοῦ ριόμοῦ 3Ὁ Ναἰ]α οι 1ρΗ! εῦ (η) . ΡΙΕΙΩΤΙ ο ϱΗγ4Η/6. {οΠΡεΠ5» 18. νο κ) αμ} οίος ΟΜΙΗ ϱ μα μ/ο. ὃδι Μο ποῖ]ς αἩν 09, 4. Τωτέων μὲν νῦν. ] Ἠο Μ οκ τωτοὴ Ἠετοάοτεις πεξτομά{ πιού ες. ο ο ο κ 
ΜΙΝΑ έν. 

9Ο, 5. Βαοιλεῦσαι δὲ πρῶτον ἄν ωμα,  Ρίμπο 
Θμοά. οδἰάϊ δὲ πρῶτον Αἰσύπτου ὠήμ' 
ΕΧΑΤΩΓΗΠΙ εδι ἴη Μ]5. ορΏπιο. Ν4ξ 19 Ὀιερμαπής, Ῥο[μίε Π]ε αά πιαβίπς ολ {18 δὲ Αἰγύππου πρῶτον. Ίνοῦ εν ο μὲ ΤΙΕΠ1 ΝΕΤΡΟΤΙΠΗ αὓ «ο πημίαἴαΠι ε5 ἵα. ει ος τησ εα΄ π]παϊς ἱπνο]ηῃ ο. {ετε οὔΏ μπι απει ΡΟΥΗΠΕΙ» αὐῑοά ποταγὶ 86. ο. (νοσαί ορ! πες Ἠος οσο πρρεμαπι ήρνα, εππ. ἀοσόι», πεξῖ ροος Μεῖνα. Ίε Ίος αιἰάση οοπ[επη ος 19. ο 
πηίο ἀΙχεΓΙϊ μῇγας: ἵτα οπίπι Ρ]3 ἡὶ Ἐν ἀδ Ἡ 908. / 1 οτι ο ὃν υ ἐς - ο. ο Μες τε καὶ ἡμέρη ἑκάςση θεῶν ὅτευ ΑΌΟΠΕΠΙ Ρ35 6, σαρΗ]ο αρῖε οὔαιη Ομ υορᾶς Δά Φα Ὀοθ ος Ίριο τερέ ρα χαρεί: Ίος ἱρθη1 ον ης ρῶχ Ἡ. Τηβα σαρ. 90., μβί τορεξ Ἠος Ἡ τρ) ἵ. Ἠᾶς ε 14 ορηιίπιιο ας. ἱπ ΜΙ5. Μ μπιν στο ο τα Ίοᾳ]ακ ορ: ἈῬνπιο]ορ]ου νι ος ὃς τα ἂρ Μος τοβα Ίτηάαε Ηετο σα 1, Ὁὲ Υς Ἱ. [ασιλεῦσοι., ΠΟΠ ἀεριήίς ΠήΠό ο, 4 ο ας μα ἀῑε Ῥαᾳ. 65. Έναυρι, Οἱ. 16 μα σ Ἄς Αη Τ00{μ5 Τά, ᾗ.ν εμας ϱΤΗΜΗΣΙΟ 0 ζομα οἵ ΕΠΙ” εί ρᾳσ. 68, ο Ἴήεποι {1ε οὗ αιοβσιο» Ἱεό ἀῑεί[ Ἀα, ΟΕγιξ ποῃ. ΝΊΕΠος ἀἱαιηΣ μαη εἶης 8 τν ο {γΠαδίσυπι, ηος ἵμα πάς αἴρνίο . 5 που Ῥοτίιθ {εὰ εοτήπα, οκ φμίδς ΠπαΒἱ ύριο., ἃ πε ποϊανετε «9Ο 9. Ἐγέρίε λίωνης τς, νε 1ρίεύτ, έ ον οἰρμρία μας αάνανηῃν νὰ Ὀωοι- ἠπ]γα, Ίδια νίᾷττ Απ Εἳ μή τς ολ Ώμης Ιηεογρταίοτυς», /4ῤά η Ἴυυς κατύπεβε Ὅπο τά ἵμσ 14 ἀῑοτι 4 Ιήδ. κ βαν ος µνης» αιιοὰ οξῖατῃ νομής/ “ποσα εΟΡΙΙ ασια” Ῥμετ]ε» ετ πηῖπις Ιάοποο { ερθε τῆς ές όρως ΡΕΑΠΠΙΙ9 ομε ΤΗ, ᾳ1ε. αμ ετρα Μες Ὃ ΤΗΓ Ἕὐας {1πε ψνανίας πατε, πι σαρ. 149: ών. ΠΟΠ [ηΠίυπῃ ος Ίοσο» {εά ορια πο νρης αἆ 1 Πσει οάπεας Μύρο» Νἱ ὃν ίαιατο ο {ῃ 9ο ΠΗ: Ἱνοίανίε 4 Ίπας {οηρεπαϊ Νας 2ο ομγί ἀλρῖί- 

δν 

ἴΤΡΟΠΕΙΗ» ἔπηι Ῥαβ. 33.2 ΤΗΗ Ε την τερο ος ας, 
Ππατης,, αασά ποιοι αριᾶ Ἠειοᾶο: (χε 6ἱ πόϊατε 
έεπΙ Ιεσίοπετῃ ρετ υ εἴ ἓ λε μάβι 46 ΡοΠ5 } | 
ὑμειαε ἵη εἀ]είοπίρυς Ίτα ΠΕΙ: ΠΑΕ ο ος τας Ἠσ' 
ερη({α 1 πμ βεδο. }} Οτεῦτο Πε σα ό τορ, 

0ο» 19. Δῆλα Αρ. η ποτ {ριέλ "  ῃοΠ 
πας » Ύυπ1 {οπ1ο οχ]βίς ώς Ὀ ος β αἱ πι 

ρισταρατατ Ναῑῑα 1. 907. - οσο πΑΗΑΗ μοι 
Ώαβθε 1οΕΗΙΠ1. ηπάθ αοςΓΤΕΠΙ 8ΡΗΙ :ὴ» αιοά Ε 2 
οράϊσί ΜΑ. ας. οχμίρεῖ μ ος ιας μμ ἆλνοι, Μαδης Ὑωίς, δι Ἠνάσρααὴς ος 
11) Ε9. ὅι δα τά 

. νι 18, Ἔσι Σ' ἕτερν τοῦτο. ] ΞιεΝὲ Ε 14 

πο λτ. 

Μ95, 118. 



«πασά. 

ο ο ο το 

όλον πιω νααον-ο κ θίασος 

οΓεκαρέα /οὐαηέ Γηή. 

Ἐτ ΟΡΞΕΒΝΑΤΙΟΝΕΣΙΝ ΗΕΒΟΡΟΤΙ τῇ», Π. ὃδ 
Τὰ 17ο Νο, σοϊόνδε 
Πρ]εχ τορεῖτῖο. οὗ 
..90, 9. Αὐτῆς δὲ τῆς Αἰγύπτώ ἐπὶ μῆκος 1 1ερε Ἠμπς. 1οσίπι αὐ]εαμ]5 εδ, εἲ ἀειο[αῦετίς αἴοπας πα 

Ίος πιοταζυί αἰμεάεια νουῖς 

Αόοσα]σα, Ναπι αιΙὰ Ιοηρ]ειάο μα {εοις ΠΙΤΕ Ἰα- 
Ῥοι σοπήηιπς σπα 5 αὐ ἀῑέξα {ππτ 4ε 1η:ο αὐοά 

α ααής ΝΗΙ ρτονοἰνίει: Ίη πατε τ 1πππιο οετῖο 6805 

ουππι 1η ἀσα]αταπᾶα 1πάο]ς τεΙ]μῖς βΥρίι {πρτα ϱ8- 

τεπάστῖτ {5 ρατάσυ]αῦπι Ίτα νε]ε Ῥ6ἳ ΠΗΠΙΕΓΟΡ» Ἀϊ- 

αὖς αἀθο Ἱπαίρίαξ εΧ πιοΤθ {10 πρῶτα μὲν» (ρετρεῖαπι 

νογτοπες ἡ)αἰ]α ση γή” (μςῇ1 ορίευτατε 14 ΗΕΙΟ- 

ο ρτοροβ(ηπι σοπατετσ) {εερε {ο τας {ηπι Ἠϊο οἵτ- 

ουπηρίσξτο» αὐσά {εομπαὔπι Ἠμήμς «θο]αταίίοπις σὰ- 
υὲ ορίο οροβῖοτει. Ἐκρεζαν{ ααϊ δεύτερα δὲ, πε ερί 

ο, 46. Ἀμί Ππη]ε αι]ά εξ 4 Η1νοσπῃ : δεύτερο αὖτις 

7, τήτ. Ἰἠπδήπι Παῦεῖ. ΄Ὅαυπι ἀεπιεπηϊπῖδίε {αἱ βα- 

ἱμεπιής Ἠειοάοταπι» αἱ ταπι πἰθίάε ρεΓξεάεαιε {οτ]- 

Ρε Απ Ίπ πας αποφᾶε ρατίο ΙΠΙΗΣΙΑΡ αὉ Ἱπευμτίοίο 

Ποπήίπιπα σεποτο Ῥραῦ ἀεριῖες Οποάσυπαιις {ᾳτ, 4Ἡ0- 

«ΠΟΛΟ Ἱεροτηπί ΠΠΟΠΒΦΠΕ ΟΠΙΠΕΡ Πετοάοίμπι » αυ Ηπ1 

πΙμΙ]. ἱπτα]Ισεγαπττ Ίρ5ε εεῖτε ΠΠ]. ροτιή Ιπνεπίτε» 

πΙα ρορίαυαπι. Ρρ/Φ6]αία πιαΠΗΦ. απιαΙ Ώ]επιρ{αηα! 

Ἱήοβίσσα πια ἀοοι]ε ρυίάας αξία Ία5 νοσςς εξ 1Π{4- 

Ίησπι ἶπ πποάυπι οοττηρίας εξ τες/ὰς ΡΓ3 ΝΕΙΙ5» 4985 

ἵτα οχιοπἀσΡαϊ» Αὖτις δὲ αὐτῆς ἐςι Αἰγύπτου (4.06 1ά 

65, Λυτ/ς ναι Ὠεπάε νεἰ Λ/26ΓεΘ {ρα «4ἱρηβΗῖ 

οηρ]γμάο ἐ5. Ὠσίπᾶε ΜΑ. Πλιθμήτεω» ΕΜΜ ο. 

Πλιθηνήτεω.  ΔΕΑΠΙΕΠ γα]]α εχργεστ ΠΟΠΤΗΠΙ ν ν 

0ο, 99. Ταύτης ὧν. οἳ . ἑξήκοντα σαιονοή εἶσι.] Νες 

Ίαπο {οάρτάταπα σοπβάεναν]δίε νἰάστα 1ΠΙΕΓΡΓΕΡ» 481 

νογεῖτ /έαφμε αὖ ᾖαε ῥᾳΤ{6, [ενας ληέα /Γοθωμὴ μμ πος 

µαπι νοταε απῖ 1ρ5ε Ρος ἡμέε]]εχίδίε» αυτ 35 Ῥο- 

ἑδτῖε ἀῑνίπατς. (ει ΝΟΧ ταύτης ὃς Ὃ ς : 

Ἱ ερθωνίδος λίμνης. απυπι ἃ ἶ 

ος ας Ἡτ τησ νετβο Πππρετίεζτα ος 89πΠΟ- 

ἀυπι, πΙα ἆε Τοῖα ΠΙΑΠΓΗΠΑ {βργριϊ ρατῖα 1ηϊς Πρατι.. 

τας Ἰῆσης πο[σῖο υπᾶε οτίας ἀΙδ{οΙνΙ: Ρις (ναπήκβπιις 
7 

Ὅτι ΝῃΦ. Ισεπάο ταύτης ὧν ὤπο οἱ ἑξήκοντω σα. αὖ ὅαο ἐρῖ- 

Φοιροπίάς αά πιπι Βμπήπείετη) 
ορ εί 1π ο ο 

| ζώσιον ὄρος τείνει ΝΟᾶ Ροβτεπια 3Ὁ 15. 16Η0- 

ρα μι Ίμης Ίοουπι Ὑαῑα ἀμπι νεταῖ αἲ φησά 

ΠΟΠ (4βΗς 1046 ως Αιοῖτ ρταία εἰεραηΏῖας 

{ιας. Ἐξ πε ΠΟΠ 34 14 πποάο ρεΓΏπεῖ 1516 ΤΙΟΠΣ2 {εά 

αὰ α]ῖα αὐοαῦθ» 4’ μπι ἀοτ[απι ἀπσαῖ {4515 Ίαχε, 1πι- 

ππο νἰάστατ ἀϊπαιτα Ἠειοάοίας ναιδί ΠΗΙ15 ΠΟΠΟΠΕΠΙ 

{η αἨππα ἠήβοσία {19 ]οευπα» Πεπιρε 32 5” υ0ἱ 1η:6- 

σταης οπιπία {οηοίε παρ ἣν δὴ τὸ Κάσιον ὄρος τείνει ἓς θά- 

Ἀωσσωω. Ίυπο {μββοῖτ ρταπιοπι]κίε ἀηχία {απ ϱοἱθ- 

Ῥταήςβπιαπα ρα]άεπα εδἰ6 πιοηίσπι Οαβυπι, 

0ο, 5ο. ᾿Οργυίήσι µεμετρήκασι τὴν χώρην.] Ναἰ]α ή16- 

αηΗὴ ΠΟΠ. πιαία, ηΗΙ φάοά Ἠετοαοῖυς μη 

αιτο ει Ῥεπεξευα Ῥτετετ]τπι Ῥρο/ιετῖς», 1άᾳ11ε 11 ος 

ψὶ ππαβίς 6ΟΠΝΕΠΙΣΕ»᾽ ποπίαπι 6ομ/ΠεμάΟ ἐΧ Ρεορτετ]- 

ἃς ἀεῦσαε οοἱ]ήθί» ἱπτεΗρῖε εΠΙΠΙ 1160111 / 01034 » Ἡῖ «αρ. 

Ἀ7. Διότι δὲ τοὺς ὗς ἐν μὲν τῇῆσι ἄλλήσι ὁρτῇσι ώπεσυνή- 

κὠσι» ἐν δὲ ταύτῃ θύουσι. 9 98, Ὡς δὲ οὕτω πα 

τὼ περὶ τοὺς νόμους πάντες ἄνθρωποι. δια 4» 199. Ἔτο- 

ρ]οάγΏς γλῶσσαν οὐδεμιῇ ἄλλη παροµοίην νενοµίκασι, ἆλ- 

λὰ τετρύγασι. Ίο αιτετ ΠηΙη πος μο, τν 36. Τόΐσι 

μὲν ἄλλοισι ὀνόρώποισι γωβὶς θηρίων δίαιτα ὠποκέκριται» Αἰ- 

γυπτίοισι δὲ ὑμοῦ θηρίοισι ἡ δίτώ έω επ αδ 

9ο, 38- Ἐγθεῦτεν καὶ µέχρι] 119. ἐνθεῦτεν μὲν καὶ µέ- 

αμ Ου ροτίσι]α {85 οροσίμπα ε5ε» η: βρρατζηϊ 

πηης {δήποποπι τοᾶίτε αἆ {εορυα» 4μέεΠΙ Ιπτεγροβία 

7 (π. Ῥραϊυάε 

«πομηυ]]α αοπαρετυηῖ. 
«0ο, 45. Ἔς τε Πίσσον.] Μ9. ἔετε Πείσαν, Ὁϊ εἴ τη- 

{πι ἐς Πείσαν. Όμα νετο θἱερΏαΠΙΒ Ρο(υῖς Ίῃ τηατρ]- 

ης. ΠΙπΙΣΗΠΙ τὸ διώφορον εἲ Ίσας µῇκοο ΣἰνδΙ2 αΠ9ο αρ- 

ρτοῦαπεής 0 ορὔπο σοάΐσα, ΝδΙ νυἱρο οφεὈᾶηί διαφέ- 

ρον οἲ οπη!δ/α Υοςε μῆκος. : 

91. 1. Κάταδεϊ πεντεκαίδεκο σαδίων, ὧς μὴ] εἶναι πεν- 
τωωσίων. ] Ῥοῦις ἀῑχΙςίεί ὧς εἶναι πεντωκ. ΔΙ ΤΠΙΠΙΙ8 

αμήπάεείπι πάς Πη]κ[α. Πππῖε πη]]]ε αιΙπρεπίοτΠῖ, 
΄Ίτααυε ἀεβοίτας {ος Παά5» πὲ Ππιρ]εαὲ αἱίεσηπι πυπ]θ- 

τήΠ1, 9εά α]ία τἍάο ΕΒΕ ]οαμίοπίς Πετοάοῖεα», αμα 
αγησι]]α ὡς ἵπ Μ5. ποὮ οχίβας: εἴ οιηπΙπο ἀε]ετῖ 6- 

ο, Ὠϊσίς ἀε[εότι ααἰπἀεοῖπα {Παάἱοτηπ1 ΠΟΠ 1Πιρίοτα 
πυπισΗΠή πη]]]ο οαιήπΡεΠ{ΟΓΗΠΙΣ «ΑΤΕΠΘ 1115 ΡΣ1615 πο 

εθι ΜΏ, ἀπολείπεται Ἀῑα9 ἀῑεηῖ. ο 
“ το ἒε Ἐν τῷ καὶ λιθοτομίαι ἔνεισι, 151 ἱη/ωμί εἰ {α- 

φίάΙοίπα, τε Ιπάβεῖς Ἱπιαιρτείατας Ἠ/α]]α» πο μασ εξ 
αἰμᾶ. Πϊς πιοπιοοπάμπα πεδία ἀῑχοηε Ἠετοάοις, 
Οιοά ϐ {οβταῃ µε, (πθαῖε επίη υ]]α οαυ{α 1 ν6- 

ται) αἲ αὐέτος Ἰ4 πηπς ποπ. τατΠε, υὲ πες 1 Ἠμο 

εοπνεπ]απῖ εξ οοτηρὶ ἀσμελι οκ ΜΑ. ἐν τῷ αἳ λιθέτο: 
«αι ἔνεισι 19 η μηέ Ἱαρ]ζλοίμα. Ἠ]άες [εσπήτίαπα Π1ὰ- 

ηης οἳ σα]απηὶ οουταρὶς[ο «ωπτηπι αμάϊοτεπι, οἳ αμάεπι 
Ταζ ]]1γ1Ε» ετ {ΟΠΑΠ ουσ χηῆοπα, αὐοσά ποἩ αἱ ἀεὈέ- 
πο ττοά]ν Τεὰ ταὶ, Ίποτε Ἠεγοβοί ετ Ιομίσο. τίς 31- 

τοι οορ](ασαῖ 1π Ίος Ίοσο νε] {οτῖρὰ νε] πια]ί19 ]εδτοῦ; 
αιία Ῥήπιηπι εταῖ. ποη Ρτοίρίεῖεῃς εἰ Παἴπι τερεά 
νά αἱ, αἳ αἰτετα νίσο {εαῖ, ἐν τῷ αἱ πυραμίδες ἔνει- 
σι. ΟΦίετάτι 61ΤΟΣ εταῖ, αυ εἰ ῥίοΓ{15 Ώσο Ίρεα 
τερείαηἴυτ «ΑΡ. 158. Τὸ κατὸ Μέμφιν ὅρος, ἐν ᾧ αἳ 

«Ἀιθοτομίαι εἶσι. 
91. 19. Ψόμμῳ κατειλήμμένον.] θιαιλήπι Ρίτα. ντ 

ἀοέἩ πποπῖεπι τεξῖο ἀῑοὶ καταλαμβάνεσθαιψόμμῳ. Οπ1ά 
πος ετίεᾷ Οστιο Ῥοτας απυπῃ ρἱυτήπα οοἰἹερειίτ 4 
νετοῖδ καταλαμβάνειν οἳ βὠταλάβεῖν, ΠΟΠ Πονῖῖ νΟςΕΠΙ 
κατειλημμένος, ΠΠ εκ ΙΡ. ο. ο. όο., Νετίεης {ηΐεγζε- 
Ρέη5 Ῥτορί6ί Ίαρδος τπΏτος. Ίῖοης ΨεΓοό απ τεξῖε 1Π- 
τε]Πρετυτ οὐ βίας [αμίορ ἸΝείεῖο αμὶ 1ά Πατ. δε οφ υδή- 
το εοπ(ροέηας ας {πίτας ορῖ, αὐοά Ἱερίτατ ἵπ 5. κατ- 
ειλυμένον οππε Ἠῶςο οδι ἵρδα εἴ πιστα Ποπιετί Πη]- 
ταΏο» αιἴρρε αἴσπι πον πηγα ἱθρίι Ηετοάοῖας: Ιζᾷδ- 
δε µιν αὐτὸν Ἑλλύσω Ψαμάτοισιξ Φεὰ ἀξ ἵαπῖα 4οδΙΠ8 
Ποτατῃ οορίτατα πο ήνεχυπε, ῥίερΠαπαπι πάτος» αἱ 
]οεύπαῃ ΗΠοπιετίσιπα Ῥεπο ποϊανίε ἵπ Τμείαμτο. Οοά 
1ρδΗπΙ ριΦεῖριε αι]άεπι Ίμο Ιάοπειπι. αἆ ἀεε]αται- 
ἀνπι Ιδία Ἱαρίάοία Ίηρα Ἱπνο]ητα αδίε ατεπῖς ας τερ» 
{νε 14 παπα [τετ ας Ῥοτρείιο ἵτα Εεγῖς, {ει ρα υ18- 
Ππι πιαρῖς πιαρίδαιιε νεπιῖ Π]ης εοπιρυ]επίης, τερῃηᾶ” 
ης ΤοΠ1. 1. ρ8ρ. 1196. «οπ{Ι{6 ἀ[ειτ Τλ1οἱαΏύπη εἰ Π6- 
τοβοῖυπι, αι Γαπι ἀϊνετῇ τοπιας Υετρα. .. 

1014. Τεταμένον.] οι αμῶτο, αμ]ά 1ά νειδί Ώπς αξ- 
{εταῖ, αὐ]άαπε νετ» {εᾷ ροῦ» α απο {ε Ιπου]σαάπῃ: 
Οετίε 4 ΜΟ. ρτοῦ ας αὖεςτ. οἳ ἆερει αὈεείε: πες ΊΠ- 
ἵετρτες αιΠάα μασ] εἶῃς εχρτεςῇτ, {εὰ τεξτο οοποερῖξ 68 
αυὐα {εφ μμηίΗΓ, ποη παττατ ἂθ ρτοσεδί 1ο πποπία- 
ηἱ» {64 Βιοίε, αἩα αἱ Ππιμς αδι πίεταιε Πΐς ποπ 
{πρει {Ώχα ρετεῃς 4ΤΕΠΑΠΙ. λα: 

91, 99. Τῶν δὲ οὐρέων ] ΙΜ5. Ιβποταϊ αἀνει[αίνατα; 
ους πΙ!] Ώμς αἀΐετε, 7 ο 

οἱ. 27. Πέφυκε μὲν ὦν.] Δι ΝΤ5. μὲν νῦν, αὐοά ραῖ- 
Πευ] ρεπυς Ιεπῖ Ἠι]ς ἀῑδ[ετταΠοπί ταυ]{ο πιεβας «οἩ- 
ψεπῖῖ, 
τ. 91: 84. Ὅσον δὲ τῇ ἀπὸ.] Ου1ά ἥ]α νοσυία ενα Ία- 
Ῥεας πιηπετῖς. πεφμ]νῖ Ιπτε]]Ισενε» ΠπΙπο ρτοσ{8 1η 
ἀμοεραπι, αυ πι ρτοτ/1ς ππῖηι ἀήρμσετει, δεὰ Μ». 
ὅσον δέ τι ὠπὸ. Ἠτ νετε: παπι τά Ἱητετροπί5, Ἡτ πποχς, 
11. ωκρὸς οὕτω δέ τι καὶ φενός. Ίτα {οἱεῖ. 
91. 40. Ἐδόκεε δὲ καὶ. ] Ἐεξτε ΝΊ5. ἐδόκεε καὶ, ο” 

τηὶδία αἀνέπαϊνα, αυ αἀάϊτατ Πυβτα. Ἑπίαπι ἀεῖῃ- 
4ξ μεταξὺ ἐφαίνετο τοϊεᾶο φ': οι (πε νετύπῃ Ἴο- 
ουσ απ ουήτ 1άοπι ΜΤ5. αχμἰοεπάο πΠΟΧ ὥσπερ νε τὸ 
πεβὶ.. | . 

09. 3. Οὐ κατὼ τὸν Νεῖλον ἐόντες μεγάθεεο.] Απ σἴε- 
ἆαῖα Ώθς Ιοᾶα ος{5 αὓ ψὶτὶς ἀοάτς, οτ ροτμής{ε εος {10 
Ῥιπίοχτα Ἰοπὶςπή ἴοίεπῃ Ιοουείοπεπι Ηετοάοῖο 1Πβετέ- 
τα9 Ίπιο {ογδῖε Όοπις πι. Ῥοτίής Μεγάθεες ποτᾶ- 
μοὶ 10ῦ. 2ο εΟπΗ1. μεγάλοι ποταμο) 1ήαρη{ Πο, Οἱ 
οείαπι» Οιοᾷ 1παΧΠΠΟ ἴΦάῖΙο αδῖ, ροϊτμῖῖ ησο ἀείοτίοε- 
τα {ΠπΙπηυς νΙτ Ίίαο. Οα{παροπις» εἰ Ἰπίετοτε ποῖῖς αἆ 
ΦΙΙΑΌΟΠΕΙΗ ρᾳρ. 35. Ὦ. Ουοὰ ας οτεάαεξ Εκ αἷα» 
πο ἀῑσο ]οπία, {εά (τωσῖα ρεϊνοτιηε Ἱδιπά αἀἰαένιαπι 
µεγάθεεςξ ασια τῖτο 1 τεὶεοῖτ ΤΠ, (αἱθ. Δη ποιι 
ροςῖ Τοἳ αΠπποτΗπ] ραηας εχε]απιαδῖς ππαόο Ώάς Ίθευπι 
εοἀίσετα, αι Πδί τοβαὈίας ἨΠετοάσίαπα {οπρβδίο µε- 
φάθεα, τ οετίε αδί ἵῃ ορΏπιο Πστο» εἰ ραδβΠΙ ἶδίς ας- 
οιήανις αἳ Ίος αμέτοτα {ησραίας, Ίναπι αμοὰ Τη. 
(αἷε οὔετί αχ οοάῖσε απεπι νΙάῑτ, µεγάθεί, μτ α͵ἷοᾶ 
δις οοπβσπιατί ροδίετ εχεπηρ]ῖς» Ψετθοί Π6 ἴμης 
οπβε Ἡετοάοιιας 1 αρβεΠής, ο ἲ 
05. 16, Ῥπχήι ὃ ἐν αὐτῷ καὶ ἄμποτις ὅτς.] ΕΙ να]- 

Ία νιάεατα 1π νετῄοπε Ἰατρίος ΕηἱΜίε αἆ νετρα ἁππαα 
ροβς αα!α {εη(ηπα» 148ο ἴωππεπ. ποπ ἀεὈιξ Ώτης 1ο: 
εὐπι νεπάϊτατα να]αῖ σ]οτῖο. {15 ἁατιπῃ ΄Γαπαα. Έαῦει 
ἵῃ αρήἸο]α Ίαχι, αὰ Ῥετανίηπι» αὐ σπα Έοττης 1]απι ῥα- 
χίαν Όεπε {αεΐς οπαν]δ{εί 1π Τμεχῖσο, 

005, 18. Δοκέω γενέσθαι κου.] ΕατΠςυ]α Ροβτεπια ας- 
εεξΠῖ πµπο εκ ορΏπιο οεοάσε {ΗΠα εἰεραπίετ», Εὐπη ο- 
Ῥοτίμπε Γήε πεπιρε αφμαπάο. . ΊΝΜΙΟΧ τεοερὶ ἐσαέον- 

«τα Ῥτο ἐσέχοντα αυοά νη]ραρατας, α ία 18 τΕ(ΗΠΙΟ- 
πάμπι νετί ριαῦεῖ οοάαχ ορβπιᾳς. αὐ {8Π8 Ρρεπίσας 118 

ηυῃς. τερεΏῖξ ἐκ τῆο βορέής θρλώσσης Κόλπου «σλΟΤΩ: 
Φοά αοά πιαῖοσῖς 1ποπιεπεῖ εδε» Ίάεπι αίς οράεα 1π 

ῥτασεἀεπΒδιας πο Ἱερῖε Ἕτερον τοιουτον πως ἐπὶ 

τὴν Αἴγυπτον δυκέω γενέσθαι!» {εᾶ ραταςι]απι ἐπὶ 1ΡΠΟ- 

ται» εἲ ἵρδαπι πουγρίιπι 11 ρηπιῖ ΤΕΠΙΡΟΣΙ5 γετμίτατε 

{ιϊκ[6 νι] πΙΒῇ] αμά.,. απαπι ΠπμΠι, ζ : 

9 ντ ος  υμπεμαίνοντας «Φοὺς μυχοὺς.] Ἠὶς 

ΝΕΟ ργείπα {1011 αχτοπά!τ πηταρ]Η(εΙ οοᾷεχ. Ἠπεαϊ- 

σας. οπου Ἠαίμς πες ποβοπας εοπῖη]ξ 1η Τπείῃ- 
ταπι ΠΠ Πιασαυς, 11ε ῬιερμαπΙδ» πεπιρε νε] μα 

ῥεγβοῖο, να] οΠε]ήάο εἰ ο0])ήϱο ΄10Υε ἀἱδ]εηίοῖν Νε] ο0ῖ- 

ἔωπη ῥεγαρο.. ΕΑΤΗΤΗ πη]]α» {ἱ αμά ν]άεο» αρίε Ἰη]ς 

Ίσσο αοσόπιπιοᾶστ Ροΐεςτ» ὲ πητατί σεαῖ ἀσεπςῇ- 

τΙΙΙη Πίμπα Ἠοιοάοα Ιεζτοτήτη οσμ]ος πηπς 4σσυταῖξ 

ποπαθνετήκίει ῥεά εἴ οὰ αλά υαῖτ 11μά αἱ ορ ρη τν 
Ν {πά 

β6ΐ 



ευ Ααφώιρμο ο εκ φνκορα-ν.. 

. 

9ο ᾷΗΔΟΟΡΙ ΕΚΒΟΝΟΝΙΙ ΝΟΤ ΑΣ 
{έε [ὲ {105 Γέ6ρ/ς {οΥΙ{ΜΟμΗΣ 94η6 ρε ρΙειή η π]η- εἰς Ίοτετ, Π οπη[φ(οι Π]πά {γήογ. Ἑτ ους Ἡς ἵη {]ση- 
Πο 1466 Ρος Ομἱσαυ]ά απτοπι Πε, ΝΟΧ συωπεραί- 
νε ΟΠαεΗΠε ἁθπιὴπι ποΏοπε Ἠϊῃς νἱάσιιτ εχρε]]εῃ- 
απ, ΕΠΙ ΠΟὮ «ηρ ᾖηΐγε, [εἆ ροβῖς οο{μήφεγε εἰ 41ά 
βέΓΑΡΕΤε τες ΗΙΤαξΙΣ, ιτ επῖπι Ἠετοβοτής 605 βπις 
Ίπ εοπΏπεηῖαπι {Πἴο Ἱπρείι Ππιρεία, τε βπίδιις 
{μ]6 νε] Ιπηπής τοοεεβρης Ῥεπε σοὔπηῖ, Ῥάτνα πιοᾶο 
ἵεττες Ἰαοἱπία Ίηβας {πι Ιπτεν]εέα οἳ {αραταπία, Τί 
Ίαπι ΠΙΠΙ] οοπίοτε Ίδιιμά νοτὂυπι, ὲ ραῖεῖ νε] εἁ συµ- 
περὰιόμενοο μεγάλου ἐνιαυτοῦ περιόδῳ., αἱ58: {μπῖ νετρα 
ἘυτατοἨί αραιά Να]εβιπι αά Ἐπήεῦ, Ῥ. 991.. Ψε] εχ. 
ΔΡρίαπῖ Τοτῃ. τ. ρᾳρ. 9Ώθ. Οὕτῳ συμπεραίνει τὸ µέτρον. Όπὰε εἴἶαπ] συμπέρασμα ΊἩ Ἰναγείαπο (αρε]]α αρ. 98. 

«ΤΕΕ συμπεράσματα οοπο]ιβοπος (ωεροπίο ἸΝγείσπο», ιιε 

96ο 

"ο 

τυπις ΝΠΗ] ναπ]ης, ἴ6 
5 

ποίητηπῖ ἀοζί, ες Επ{εΡίης «οπττ ἸΜατοσ]]ηπι 10, ο, 
εαρ. τό, Ίταηπε νεπενατὶ δοί θα {εους ας ορε]ξ- 
Ώς πιμπής ΠΗρ]ςῖο ρτοβαπΗςβπῃῖ 6οὔ]ςῖς {οΠρτυταπι, εκ απο τατκβπ] νετοί αἳ ροπο {πεοιπιοττι ΙΠἴμα 1η Οτασία 1εάαισοο. Φογροπάιπι οπίπι συντετρα(νοντες. 
ΦαΠε ϱ πι ἰάοπεα οἱ Ποπιβσαπήθῄπια νοΣ, Ίου θρῖ, 
Λέ2ΟγαΜ0 Λεπε οθή/ζεήος έεδε/ ες [ῶο05., αιιοά 968- 
περα ἵῃ Μεᾶεη 95. ἀῑσίι Οοτίπιλιις ογευιά/ά αηηής 
“ηγ] εοφμ/1/αὲ 4ῑο» Ῥτο απο ἀῑσῖε Α., 52. Συνάνου- 
σι τὰ τέβμωτα ὅτε Τύρης καὶ Ὕπανις, Ῥοτῖμς πο[ῖες η- Ῥεπδ αμάεπι ΠπάιΗΜΠε σο]ἱερῖε Τέτρηται οἳ Τετρωμένος :Εἳ Διώτετραγέεις ΕΧ 3 19. ΤΠ Διωτετραίνεμ, ΤΠςπι 910. Ῥ]απιις ἵπ νετΌο Ζυντετραίγευ ΤοπΙΙΦΗΠΙΙ5165ἱ, αὐοά Πμτοτ. οὐ υπ εἰ Πήτραγετῖτ Ώἱοᾶοτης θἱς, 5, 10. Αὐ- λωνας παραµήκεις καὶ πρὸς ὠλλήλους συντετρηµένους. ΕΙ ῥεαῦο Π8. 7, Ρ. 947 Συντετρῆσόαι τὰ πελάνη. Δ- ἀπαβίσιπι οἳ σπιπι τε ρεγίοταπἆο εἰ ουπὶσὐ]ο Ῥες- ἴο οοπἱπηραητής, υδί Έπιεη Οα[πηδοπᾶς ἀα[τατης ποσο Ίοσο Ἡετοάοά ποιαδας, [πιο ἴεΓΤαπῃ Ρος συν- τετρήσύαι, (1 Εδί Ἰπίοτ ἆῑῑο πελάνη.] πο αἰϊοπᾶσης, 4μοπιοάο Ίπ µίαηΙε Ἡπσια Ιοᾳυμείοπος ΠηΠς[ΡΙΤΘ ἡ- Ἱηαηῖ {επτεπεῖαπα, πε φπος αἰτονί αηράί οροτίεῖ», αἲ- Ππρυστας αἰτοτῖ, Ἡς ααυπι ἀἰσυηι ἀἰσῆο {η/εγέ αΗ/η- {4215 Ίργγα Αγ ΕηΡΗΥΡΟΥΟ Ῥωῃος αριά ΕΙοτΙΠ. 
95. 99. Εἰ ὧν δὴ ἐθελήσει ὁτο.] Μ5. οοἆεχ ορέίπιτις περαῖ νοςι]απῃ δὴ) ερίο Πετοάοῦ. Έτ {ῶπο ᾖπο 6η ρτουί πυπς ας ΊΝΗο οφ ες, {τα ἆς ἵουγῃ 3ρεης αἰαΙξ 7, 49, Ἐ] ἐθέλει τοι μηδὲν ἀντ[ξρον καταςῆναι. (Φίετηπι {π 1]. 18. αυ. {εαπυπτης, ἁπβοι]τας οςέ Ῥετασιήθ» τί νὶὰθ- 

ΤΗΤ». Ῥήηρεπς 605, αι ἆμπι πιαρηα Π0Ι ρίοροπΏπε, εΣΙΒυα Ρταίετευπι, ᾿Γα]ς σοτίς αεί Ππτετρτείατίο γα]: 1. ΟΠ επῖπι ρτοτμ]ῖε Ί]ς ΡεΙ πιη]ίας νοςεςἩ ᾖρο κ ΠΡ Τ σμἱ αἨέο ήπε 2441411 ἐγαη/εχηέ» [ουδ βοραπες Γαδα ΓΗ, η Ιρμηη 
εἰ [εοαπεὴ [η] ῥ0/ὸ, οί Πο Φα) θ)ς εξ 114- {0γέ ὅτο, (115 ἴωπι Πι]ραχ ορῖ, Ἠῖ ΠΟΠ οἵθύί θἱἶαΠι {10 ΤΕΠΙΡΟΓΕ Ρος/6 Ίεγης εχΠοσατί, Πε ΠΑΤΤΑΗΕΗΥ αΠίθα εχῃεςα(ςὸ 5ἱ Άπο φἰσ βίο {οτος, οί] ἀοσίαϊ Ρρορίει, θες ας Ηειοάοτωπα 1η άῑσαδῖε Έλα ΠοΠάιπα» ὲε αη- το {παπα νίωπι {οτρας ε[]ηχὶςία ἀεσοπῃ πη]α. 4ΠπΠο- 

αν αΦΙ{ΗΤ ΦΗΗΗ οἵδρῃαηις αποφι]α Ώυπο Ίοεῦπι ο[επταν]κίει βρπιαις, αο{οτίρεῃς [ Ηὶς Οτασα εχεπιρ]ατία ἸΠΕΠάΟ{α εδ[α ν]άσπευς ] ορπιπΊοᾶῃ-- το αὮ Ἰηρεπίο: {1ο 6μΠΕΙΊΠΙ τοβι/Ἡογεπῃ νο]ι]ς[ξ ορ]- ΠΟΣ ΝΙΤΟΦ ]ηῄρηςς., {εᾷ Έπο"εγυπε, ἆοπος ΟΙ. Οτανίις {ή Ηπηῖε εχοϊἴατα Ίαπ. Έαθγυπας αµΙογΙή ρτ]οτ οαά «οΡιανεπέ, απ] Πε οοσ]ειπας αἰάϊαπιας Απιμ] Ρο- {τετίοτία ετ 1μάἱσἶμπῃ ἆς δο 6ἳ αχ [Τη αὐιοά Ἠετοάοίο «οπίεττ εχ ρίβο]α τακ. [Δὰ ΡΠΙΟΤΕΠΙ αΠτεια Ηετοἆοτί επιεπάαΠοπεπι φιοᾷ ατΠπεῖ, Πς πάΐσο, ἴδχίμπι {ο]]- ες, {αμ πείμενον, ΟΟΙΤΗΡΙΗΠΙ ορίο, 1ά αὐοά νε] Ῥίε- Ῥλαπο {πορητθ Πημεί, 9εά (απο οπΙΘΠΑΔ 510 4Ἠ πο α, ας Ίαπα α{οτίοσίητ, νοτίου Πἱ. ταῖς Ιμάἰσαυϊῖ. δὶς ες 3 Ηοτὶ Οτπ1 αηποίανοεταπᾳ: ῶοσμς οοττρεΙς εδεο Εγὼ μὲν γὰρ ἔλπομαί νε εἶ αυρίόις ἔτεσιν τῷ προ- 
«νε Αμένῳ κρόνω πρότερον ᾖ ἐμὲ φενέσθαι ἐχώσόη, ὦ 
ὧν οὐ νε οῦ ο η οι πώ αρ λό μ ἄςς ἷά απἴοπι» Π ΠΒ] απᾶ, σοσις τοιοοϊμαείο Ῥπορανοιίε] γε[επι Ίσεο 4Ὁ Ίρεο Εαῦτο 1ῃ 1 αΠπυπι νδιία ΕΠκ[ος Ἑ ἀερτε]ιεπα]δίεῖ {4]εειπ εττοηος Ἠ]ῃς εχρυ]{απα ος(ς η6- 
ΡαΏΐνατα αηῖᾶ νεΓΡΟΠΙ χωσθείη, ης ηπ]ᾳ ἀΐσαπι ἆς {1ρ- 
Ῥοβείοῖο {επιροτὸ ἀθοσπι πηΙΠ1πι ΑΏΠοΡΗ Πα: 6ὲ ἔοξα τη. 
Ώοπε {παπα1, 41 Ῥ]Η5 Ίηχαξ 6ὲ εοπνο]]ε, «παπι Ίη- ἱερται, Μαχίπιο Ἱαδίτις 1π ΠηΙοῖο ἀς οοπίοχιι, Ίῃ 
4ὔο πη]]α α4εο σοττηρῖε]α ε5ῖ» υΕ {ετπιο Πε Ρ]άπ6 δλὀ- 
«λήρος» εξ Ιῃ 41Ο πιονεί ΠΙΠΙ] οροτίεί. Ὁοηβρίς Ίλῃ. 
τεσπα 1π εῴϊίοπε Α]άΐπα, τὲ οπττετεΙΣ 4ΜΠηξίίο Ρος: 
'Ύ0ςΕ6 χωσθῆναι ὧν. Ῥο5ε ἀεριεται {ε(υὶ Κοῦ νε δὴ ϱν 
τῳ προαναισιμωμένῳ. ΊΝαΠΙ 1η ταΓοσΙπαΠάο ος] ἂν 5ος {εγπιοπίς τογπηπαιτίκ, ος 7, 903. Οφείλει ὧν ΧΑ. τὸν ἐπελαύνοτα, ὡς ἑόντα θνητὸν, ὠπὸ τῆς δόξης πε- ὅτεν ἂν. Τι οπρἰῆς τό. π6, Ῥοττο ἵῃ εοάεπι τατῖο- «απο σεπογα Ἰπίήυπι (μηίε αὖ ρατήσμ]α κοῦ οἳ αἰ]]ς Ἠπη δις 5.6, Κοῦ δὴ τὸ ταῦτα ὠνωισιμοῦνται; Ὠίοῖε ειβο Ἡείοβοεις:. Φα {η ῥγοδίῥεί [ομίο ἡίο οὐ) 

'ηατὶ {ημγα υἱρίηε αηία πηΜόγαπιὲ Ευ ἑροεα 
ορίπογ μέγα «ει ηή)]ἡα οὐ /ηαΗη ]ότε: 649 ον πο 
11 {η {ε/ηβογε ϱ0//ΗΗΡ{ό απ/ε/άΗ) «ας, “πή- 
{ωἰσ/2ὲ αὖε νε] ἀεπηο αβσεγαΓς [189 ἔµά οἆ νετδιι 
{07 ἠέος αὖ {αΜ1ο Π,ε Ναπι ὤναχωσ ο δα Ἱερίειτ αυ0- 
ἵπ ππατρῖπε νῖρτας Ῥεερμαπίς ἐχ 1119 Μο. Τϊπι {π ϱ0- 
αμα ἴπ Μ5. Μεβῖοεο, ποη ὃν κωσθεό ο) φμ]ρο 
4εΙη εδὶ ἔλπομαί νε καὶ κυβίών» ηυἱ να μίπο Νάεδ 
οπητΗ τησ οπππῖπο. πεσεβ[ατία. εκ κ ον αυ 
ηοη Ρροδίε Ἠαδετί ἄ]]α οχεπιρ]ασία ορ πονως 
ρ!οβαΠῖ οιηπία Ἠ]ς ραρίης οοπαη]δ{α να | 
46 {116 Πάῖσαι ΤΠ. Οᾳ1ε. πω π... 

ϱ9» 432. Μελάγγεό τε.] Μ9. νο μν. ο 02 44 Κατανενειγμένην.] ΝΙ».. ας γίς αρὰ απρις 99, 4. ᾽Αρδέεσκει] οι Πες ορΏπιὴς Αθ. ο πο, 
οΙῖεῖ ἄρδεσκε. οι σεφελευτηκὼ, 

03. . Γζα) Μύρις οὕκω ἦν ἔτεα ὀννοκόια τετλ γγι 
Έηρα ετ Ῥε]α, {1 ρ]ερεῖῖ αΠειηῖς να... (εδ πιαςΠ]επίαπα, ἀἰσαπιἩ. απ [σαδίοίαπι 1γΏ πτατο Ροΐε. ταίεπι {ρεᾶαπϊς {ΕΥπιοποπι τε Παιν αᾱ {14ΝΕΠΙ 
΄ΤοτΗπα παῦα ας {ρίπο[ιπα» {ΠΙΟ ΠΗΙ ἀοίες εοῦλ” 
Ποπ] αζοπι ροΙτήσἛπιαμε Πηριιὸ Ηετο (ὃν ἔτεα ὃ- τη. 90Προ εκ 9. ορΏπιο καὶ ΜΗ ὃς οριο» π νακόσιν τετελευτηκότ. ἱαυΙΗ19. σος μὴ Φασὶ εἰ «8ρ. 146. Ἡμακλέί μὲν δὲ ὅσα αὐτὸ Ανν αμ, οὐ- Ἴναι ἔτερ ἐς "Αμασιω, δἱίς ΟΠ. 124 "Ἠ 6, ἔτεα δέ σφν 
τῇ χρόνον γενέσθαι εἶκοσι ἔτεα ποιευµένῄ' 33, ϐ, 129. ΑΡ’ τὼ σύμπαντα λέγουσι εἶναι χιλίων οὗ αι ὁ μῆνεο. Α ταβάζῳ δὲ ἐπειδὴ πολιορκέότι ἐγεγόνεσδν τος µῳ λφόα” οή]]ες Γαμμς Π0. 5. ρᾳρ. 9093. ον ετὸ μᾶβι Ἐσό 
σι μῆνες ἓξ, καὶ τὸ πολὺ τοῦ πένθους ἂν ιός αυο(μέ» 

η ἵπ ἵΙΦ, οχβατε {οπιρεῖ ΜΜΕ. ώς ης ἀῑχί, ο τμά]οί 6οΠΠΕΧΙς 
03» 9. Δοκέουσι δέ μοι.] Τ.οηβε ης νοπεωση . 

19. δοκέουσι τέ μοι, ΕΠ Ρτς ήμωα. δεβό8 {μής αὖ Θιορµαπο πυήόμενοι, ΠΟΠ συν νὰ ἀπὸ δὸε 5 81. Ἐἰ μήτε γεύσεταί σφι ἡ ἄλοςν Πίου τη 
ῥήτε ὁ ποταμὸς ὃς] Πας οοσή ισα ας - πμ, αἱ αασπι ρι]οητε ΠΌἱ εν [α υζῦ ΕΟΟ 
γεριπῃ φεύσετωι, Επιϊ]επι 14010 19ΐ οαµ6: ΕΠΗ  οἳ τανετηπῖ, τερετεπάο τὼ ἀπὸ ΔΝ αι πι ἸπαΙς Ῥοβίγεπιᾳ αΠτοι οοπΠἀετατί οροῖῖς  Πφίο ΟΟΙΠΙΟ η 
ΨΙο]εητο ἱεεναία, αἱ νὶάευαπε ΡΙς απι ΡΙΦΡΟΙ [ο 
ἐν τοῦ Διὸς, ασά Ετηπη ρες πυας ανω τηπς νο]ηετιπῖ νε]ατα, Ἐν α νεΙΟ ες εἰ τοι 
9, Γεά ρήπιης ν]άετατ οερηβΏῦ πι, Οσἱε. ν πι Ῥοδίεα ΤαηρειπιβΠηιΙς Επι] Τη 3 ο] Ομοὰ 
ἴαμς Ἐ Π].ερο αμίοπι ὕσεται Ῥτο γηοπίς οητ Ἠ]μά νε Οναοἰριπῖ να] Ἡυπιαπί η Έππεῃ 110 ]αήο- ὕσεταί σφι καὶ χάρη τὰ ἀπὸ Δὐςή ἠολμήοα υπηοὶ Παξτεπις.εοπατι]ς ἱφίογιήπι, αὐά οτι αᾖφμ]ά πίά ΏςΠ] 6ἳ αὓ Ηοτοάοίο αᾖσπαπα παδ]ὺ τουί οδίε" Ὃ 4ο ἴεπίαγε» αῑαπι πἰπής οκ {Ε1ΠΙΡΟ 1] ρή(α 
ερο πυπς αΠί6ροπο σοπαεαπι Ρί6Ρ., ιά βιτορΙ5 21 τηρίοχῖριις εξ σεπτοπίο πια]ε εως ον ή]. Τοπ ομ. 
ηϊς Ίοοι1ς νἱάεατωτ {εροβευς ΕΗ51 Ἐν. αυίάεπι 1: ” ι : πιοάΙεε ᾳ ο ᾿ {ογίται αοτίτοτ ΦἱοΡΗΕΠΙΗΠΙ» Ἠ]ειοάοτο απλο πιε]- 818. αι Ἠΐπο ππϊ[εταπά ας» Ἠΐ ορίποῖ» Ώέ τἩ οἳ ἓ- 
υἶας οφ) οπζε//ετ. ς 6ανζΗ - Ἐ 1 ὴ ρῦ” Πραὶ αἰίας: απἶρπη αγζΘΦ{ΕΠΦ ια. Ὀἱ ο οι γώ Ρήζο]απι 4 Ἠευταος σαρ. 6: οπβπυόβοπῖς ης ἀεῖ ἴ]ηπι ]οφιί αε ναπείαίε πριν. ας ρύεσθαι εσθαι 1η. ἀμοῦιις ἀείπσεβδ. Ὃ ή ο 1 πε[ο .ε ΤμΦ Πο Ίπηέαρις Ίδια Ἰο033. βείηνο αΠτει οοηΏίγπετα» 4Η απ ο τὰ ἀγαδῶν ο, υὐερίήρ }ν τῶν ἀραθῶν ἀῑοῖς Ἠν, τω «βίο φεύεσέαι εν : το; Πηρενς (Πρρίει Εοήδ Ἴσοο ΠΒ Ῥομ ας 05] 6. δὶς ο Ἠπι Ῥαϊοας ἴπ ο τό» οἳ πί ορίἩ ο {6 {ροτο πιο {εουτάπα 10 ἡπά ΜΑ, εἰ μη λ, ποσμΐδ’ {μπι, ταβίιθης ες μάς ο ρι οχρ]οβ.,  αυοά τα σφι ἡ χώρῃ, ους νο νιάς αὐσ12. τς μπιοα 

- 

{6 ἀῑσαπι ἠ[ῆς ρηϊπιής τας η Ἴσοτε» ΑΝΟΙΗ ρν ται Πο]ηετίητ δέ (η ος μα ἀῑσαι Ἠετοάοίις πολιορκησόμενη ναι αμξ πια η εἰρήσεται Ῥτο εἱρηθήσεται» η σιαρίαπο 1 μανί ο ἀμπῖ θέλοι ο παροιχομένου ο ζ πάς ἳ σῇς πιαρῖηο Ἰαιβαε οχΟΠΙΡΙΑΙ ο ο τὰ ἄνο θα, ψε- ἴρεο. 4, 1ο, ἀῑαῖε οὐ γὰρ δὴ ὃ Αα ο λ ὦ ὕ σον ν πτου τοπαράπαν ἀλλὼ καὶ τότε ὑπ. ων ἡ ἄλλα ἄν 
κάσι. να απ ατΟ ο ος 5, τῷ ιαπ» ντ 98 37. Τῶν ἄλλοι ἄνθῥωποι, 1. Βλ τίπε ΦΙ6Ρ του” 

όσα ριῶσεάοπΗ τἵπ βον Όλο, Ναπι΄ αυ ριώσσβεπία Ἠαβεῖ νο ἐν νᾶς» Έρριο 
οἷός π᾽ να, ἐς τὼς ὦρ. 1ΤΕΠ1 κοζωτὰςς ἐς τῶς» πα. 

υαε Ιάεπι Μ9. ΗΡἱ οπαο ραπ τταυο. Πα επ 

υ]άπηῖ (οπρεατατ ἐκτὸς, ΝΕ ος .. νί8. 

ερι ἐπελθὼνν το ος α γι 

τα. : αν. Τὸν ἀμητὸν.] ῬΠοῦοη ας α 
αμ Πο εΠΙαΙῃ τεΏπεξ η ο ενα τῇσρ ανα 

93 45: Ῥνώμῃσι τοῖσι Ἰώνων. |. ΝΑΡ ρα, σεά ρι- 

εςί άμα εχ εἀἰήοπε 1ηηρ6ιπιοΏΠ! 

ολα σάλο ο ολ 



| 
ή 

| 

“ΤΠΙ6Η ἀερε]ίεπάα Ἠΐπο ορείΏ αά {π]{ππιεηία. 
πηΐς φρᾷσθὰι τὼ περὶ Αἰγύπτου, Ἀἴμε 1Τ6πΙ καλερμένης 

ο - κ λὐµ-µω.-ᾱᾱ-ᾱυμὐμ-ᾱ- κο ------ολλὐρκὐέ 

Έτ ΟΡΕΕΑΝΑΤΙΟΝΕςΙΝ ΗΠΕΕΟΡΟΤΙ ντ, Ἡ. 
Ῥήέηραπε τγρορταρ]ή Πά τῇσι ηὶο {935 Εμἱς{ο. ἁοππ]πᾶ- 
ΤΗ. 

ος 039 48. Μέχρι ταβινειῶν τῶν Πηλουσιακῶν.] Ου πι οἳ 
Φιέρηαπης ος Ῥουιας ἵτα απεεσεκ{είης» {αοΙε ΠΕ: εἲ 
τη]η1, ἱπάμ]σοτο (απιητι νειβοηί Ψαἱ]σο ης {ποτατετυ 
Ταγίρδεαι Ῥε[ηβηοσε; πα αὐοά αρπο{εεβαπα πο Ῥεπο 
οοηναπίτθ, αὐπι ταριχευθέντεο, Εἴ τετὰρικευκότες» εἴ 
νὶαῖπα νοσαδυ]α ΊαΗπό {6ΠΠΙΟΠΕ ἀθεοτανετίςδ» {4 {10- 
ΠοπΏνυπι Ίος οι Απμτος Ιεέοτί πο(εθπά μία {ταάαδ 

ηεηιια 14 ος {απίήπι 1960” {οά αἴ]απι ζαΡ. 119. ἐς τὸ 

ῦν Κανωβιὼν σόμώ τοῦ Νείλου καὶ ἐς ος 
σσττςο ἁἱ[σίπαιας κια Π]α ΝΙ{ οβήα εἰ ρετ ογρᾶ. Ητο- 
το Ε]ς(6 ταἶος αρραταῖας αά Γηαπιεηία οοπάΙ]επάα 1Π 

ἱοορία πβρπί ρϊσίαπα» Ἡϊ πεᾳιιεαῖ 4ε Ἰδία τε ΠΙΟΨΕΙΊ 

αΠουίᾶά ἀἁπϊεαεῖοπίς. Δίίαπιεπ ἀοέτςμπιας οιλη]εῖης 

-αᾱ 2{οηψ]ί Ῥτοπιείμαυπα νΙπάχαπα τεβοῖε ας ΕαίΙάΙΕ ας 
ταριχείαα», οἳ αι [1,εσετίπι βαράθρων, ς επῖπα Ίοσᾳ Εἶτ- 
οα ὑο]ιήυπι νοςατῖ {οΗτα αχ ῥίταβοπε οοπ/ἔαξ] Ἰνητετῖς 
Ίπ Ώπς πι έληά{ ρτορεπβοπα ποπ νεπὶς[α νίτο ἀοζςῇ- 
ΠΟ ΤΠ ΠπαπιοΠ Δάφνας τὼς Πήλυσιακὼς εΧ. 68. 107. 
Οοηῇοϊ πε Ἆσο ἵτα Ποτῖ» τε τείοτε θιλη]εῖης: απ. 14- 

: οἴτοο αἴἶαπι Ταρικείαι οδία ρατῖτει πεαιήνετυητξ Ίο 
οιοδιάστίπα ]]απι π]ης πασδεβταἴεπι {α]ειι πει θεά 
ετ αἷία εταπῖ» ρεί ο ποῦί]ε εδί Ῥεϊαβυπη: ος 

αυη]ο 

Ατιπάτ «οὖεχ ορΏπα!ς, δίοιε Ἐγτοιατίομί Ῥαξίπαπι 

Ῥϊς πποπιοϊαπάο. οὔετι εχ. ναιηίίαϊε αἰϊσηίτ Ῥρειάῖτα -- 

ἘΤυ]ήνς, αιϊἁαῖ {Πο εἰ Ῥε]ποιαπεμηπα Πίπε ετεάῖ- 

πηυς Ἡ ) / ολ Ἱ τής η . 

94. 1. Ἔδ μεσόγΔΙΦΡ, τεειν αὐτὸν.] 9. αὐτῶν. ΔΙ- 

ἔδύιπι πυ]Πή5 οδε ρταζ!. Ῥαμ]ο ροδῖ οοάεα. Μεάίσεις 

Ῥρίαπα Παδεῦαϊ περιΠργ ἄζοντο» ΠΟΠ τπτ δίεραΠΙς περιείρ- 

ὑάζοντο, ποι μὲ νη]βο περιειργάζοντα!» ὃς ερίεο 

94 13. Τήω γλῶσσαν πρώτην ἀπύσουσι»] ΔάάιοΙτ Η: 

Φιαρμαπης Ίυπο Ιουυπα 14 ΤΗοίαΗΙ πιαβηῖ 1η8]1εε ο]- 

Ὅ. Ίθσαπς ἀπύουσι, εἳ εΧροπς φθέγγοντάι» αΠειίαιε Τίς 

Ίππα αἲ οοπβτπαπάμπι Ίος. νειρυπι, Δε Ῥοσίμς 1π 

οχίσο οἶξιί ὠπύσσουσι, αἳ Ι4ΐρΕ ΕΧΡΟΠΕΠ ὠπύειν, Ἡῖ 

Ἰομ. οἳ Ῥοδτ. Ρίο 6ΟΠ1. Φωνεῖν, βεᾷν» λέγει», προφέ- 
ρεω» ᾱ. ἐπύειν αὉ ἔπος. ΊλεαΙα Π15 ερο τεριρπο» πες 

ἀοάζείπαπι Ἰπνίάεο.. 36ά πες εεἶατο ἀεῦεο 1Π ΜΡ. 1110 

ληϊια Εάαἱ οχ[ίαία ὦπήσουσι, αιιοὰ εδ νειρυπ Ηείο- 

ἀοεῖ αἰϊδὶ, αἳ αἀῑάπϊ εἴίατη 1Π Ίος 1οσοξ 
94. 19. Αἱ Θῆβαι Αἴγυπτος ἐκαλέετοι] ΟοΠβΊπιατε 14 

οοἰαίαι Μορβιις αἆ Ῥοπιροπίμπι ΜΠε]απι εἶγεα Ππεπι 6ἡ- 

Ῥϊεϊς ποπ Πυτο ΡΙΗΠ1Ο: ωή 
...94, 96. Τὴν νῇν πᾶσαν.] Ἐάι {οήαη α {σπα ρα(μπι 
Εαοῖατ, ἵασθτα ἴΠΊΘΠ ποἨ ἀθῦθο αΏ ορ πιο Ν5. ατῆσι]- 

Βόᾳ Ίνα ρὐβροβεῦπη 1ρπογαη» ὲ Παπ «δρ. 91. Τὸν δὲ 
3 ἸΩκεανὸν. νῦν Περ πῶσαν ῥέευ.  Βτ ἀείπάε Ἰάειι Μ59. 

Τέταρτον ὰρ σφέας δεῖ προσλογ{ζεσόοι» ΠΟΠ. φὰρ δὴ σφέως. 

Ίψαια απίά νε]ίτ Θίερµαπας Ῥοβίο αά πιαΓβίποπι δὴ εἰ, 

ΏοὮ Ιητο]]σο.. ἡ οπή ὧφ οσο ον ο ορ 

94, 98. Οἴδαμεν. οὐδὲν ἓὺν. |. Έα αῖσας εἀΙΠοηπη. 

Ἱπάπι ααπι Αἰάἰπί εγρὶ νευρύπι 1τᾷ Γεραμαν]είοηί οἶδω 
/πη]]ο ασοεαέα {π αῑδης ροβσεπτῖδ Η{ε]δ» {εοπυτας 

14. πε Οαπιοταής» είπα Ῥιερμαπς» {εά αεζεηῖί» 

πδιι ϱἵἍνεΠΙ Υοσαηί Πρηαίο {Ἡρει Πτετας μὲν, 1ἆ- 

ας αἁπαίθε 1ήηρετπΙαΏηυδ» απάπι Ιπεείπι οπιη6ς Π{6- 
τοητΗς νοτᾷοπε Ναἱία. Γζήη1ή5, ααοᾶ σετῖς ΙπάΙδηΠι 65ἲ. 

64. 44. ᾿Αρξάμενος ἀπὸ τῶν Καταδούπών.] Δά Ίωπς 

πιόάυπι {8π6 1ος ῬιΦεεδβί ὠπὸ Καταδούπων τε κοὶ Ἔ- 

υλεφαντίνης πόλιο. υπο ἴαπιεῃ 1π ΜΑ, Ἱερίτατ ἀρξάμε᾽ 

νος ἐς τῶν Κατ. ΄ Ουοά Ηειοάοξ πον εδία νίκ Ίπριπα 

ἀῑαί Ῥοτα»ί, αυυπ {ο 0. τ. «πρ. 174. ἀρχμένης ἐκ τῆς 

«ιερσονήδου τῆς Ώύβασσίής. 110. ο. «αρ. 33: Ίδρος ὤρ- 

«Ἑάμενος ἐκ Ιελτῶν ὅτε, Ἐά 1. 169. ἓν σφέτερων οἶκιῶν 

᾿ἀρξάμενοι. 110. 4. ορ. 91. ἐν τοῦ μὺχοὺ ἀρξάμενοι. Τε 

ο, 90. ᾿Αρξώμενοι ἐκ Ώρεντεσίου λιμένος ὠποταμοιατο μὲ- 

ρἱ Τάράντοςν καὶ νεµοίωτο τὴν ἄκρην' πὈὶ πο{οῖο α]ἀ 
οορϊτανετίε Ἠαἰ]α Ἱπταυρτοίαης οίοί/[α /εγγα α Βγηπόμβο, 
ρζμό ΤΑΡΟΜΗΙΗΗ 9 ῥΤΟΠΙΟΠΗΟΥΙΗηΗ ἠποο]εγοί» ΩΜΟΤΙΠΙ {εή- 
απ τδραίατο ἀαι. 
τ 94, 48. Ιαὶ Ἡ μὲν, πρὸς Ἰῶ τρέπεται, κφλέεται.] 1η 
ροήεάχης. εκι ἵῃ Ίχος {ΕΙΠΙΟΠΕ ρεπίής Ηετοάοιί, πίβ {τα 
Ἄρεης τρέπετα» πὸ καλέεαι. Ἱα ρ]απο οδῖ Ίῃ ΜΕ. 

Ὀτίαιιε αά εληάεπι {οππαπῃ οχ{εαιΙτΙς 6» αῑσΕ Ῥχοχ]- 

απο Ἰησηπέης, - ΑΠοιι ἁμηιαχαϊ εαἰά]δί6ῖ απέτος κρὶ 
ᾗ μὲν εἰσυα φμ]άωη. Ῥεὰ ατετ ΡἰαεΙω 
οξ σ. Παρεχόμενος ταύτῃ. | ΔΠΙεραϊηΓ μῖς Ίοσις αἲ 

Βαἴπηαβῖο 1π Ηπ]απίς Έχετο. Ῥαρ. 477. ἄπε π]]α. Ἠσείί- 
τάοπα» Ῥτους οάἵτατ. Ὀδπαπι εί νετήρίετι Ἐπ αὐαΠ- 

οὔαπι Ίδτα ραῖς βε, οἱ αάθο α{ρατηπι (πίρί]ενι 44πιο- 

ονῖς Ψορβας, Ποτοβοιί Ίοουπι ἀείετίτ, 01ο αμίεΠ1 ΕΓ8: 
4ἴππις ἐ09 τοτη]]ε[ο ταύτῃ Ναΐϊα επίπι απ 1ΠίεΙ-. 
τει ῥμΐο αἴοερ. νἰὰειητ α ὁδὸν τείεττε» ΜΤΒ 
ΡΙΟΧΙΠΙΗΠΙ Πέ θᾳλάσση. 8οὰ πευαυπι {1189 . οροτι- 
ΠΤΙ. οοτίε {1 εοπ[σγατατ οηπὶ 6 οοποἰπμαϊες 408 19- 
Άαιμς ορΏπιης. οοᾷεα  ἨἩετοάοτιπα {οηρίίε. ταύτην. 

οἱ 
Ὁυοά 1άεο 1ρεης ρτοανί» τεήευ] αἳ {π Ιπτεγρτειμεῖο- 
πς εχρτθεικς ος) ἆσ οβνεσες Με μδε ὃδο.... 
«95, ο. τῷ μὲν Σαϊτιὸν ὅτο.] Ντ ΟΙατίκβπιας 10], 
άτεμαπηής Οτοπ]οἳ Ρρ. 373. {1 ΑΠπε ρτοίετες Ώμας 
Ίοσίπι, αυτα ποπήπαν]κίοι βαϊπσεμπι, ἵπ ρλτεηίπεί 
αάα1τ η Ταρσή, Εά πιοχ.αἰθρυίαί ἵτα: ΓἼεαε 
εδι αὐήδαμαίη ΨείοτιΠα» αι αεί οί πιεπετίς: 
ΤαπΠίρη., αποά Ἠΐς ἀε[άειοίας», αρηοίουηὲ ΟΠΊΠΘΡ. 
Τταημε ρτο Σα ---- τεροπεπάυπα ΝΙάείΗΣ Των στι 
Ἠιπς Ηετοάοῖϊ Ίοσμπι Φάρο τείρεχῖδίε νιάεεΗ{ρ ου 
{οἩἱρεοτῖέ τὸ Τανιτικὸν σόµα, ὃ τινες Σα:τικὸν λέγουσι, 
Ἐτυίσα αὐἰάεπι: Της αὰ οττηπα εδ, εἰ 1μχία Ρε]ι]- 
βὐπις ος αἆ οοσα(πα, εἳ 1Χία Οαποῦυπι ροβἴα.] 
Όσα ορίπος {αηρυπῖ βαἱπιαβυπι εχ Ίοςο Π]ο Ῥαροπῖς 
Ώηιμεπῖεπι εἰάετη ο{ ο σοπερείε εἰ 1 απΙΠΙομΠΙ ποπΊεπ 
εἲ βαϊίςμτη ραρ. 478.. αρ 

05. το. Μαρτυρέει δὲ µου τῇ φνώμγ.] Πας ερὶ ο(ει- 
{ὰ πιαχῖπιε οοπ[ρίσυα» ἵπ αὐαπι Ἱπρερετυπί {ορ εἰ 
εάἵτοτας Ἠετοφοι» υἱ Ιάεητιάεπι ἀείετεπε {τη σεπη]- 
πί ἁανί, «επι πιαχκίπα αππαδας Ίδιε {οΗρίος. . Τα 
πυπο {ερηῖτος {π9 ἵπ Ίος Ίοσο Ἱερυπί Ποάϊε» ατα 
εἶατο εχἰίρεαί ορίπις Μ5. μοι τῇ γνώµη, αιΙοις ρἱα- 
πο ραπίᾳ σοιταρεῖαΏέ 4, 59. Μαρτυρέει δέ μοι τῇ γνώμη 
Ομήρου ἔπος, θῖαπι εἀεηίος µου. δεὰ Ίαπῃ {118 ΡΙΟ- 
-ἀμχί ρεηίαπῃ Ποτοάο, Οµ1Π Ιάεπι οοάεχ Ἱερῖτ εἳ πιοχ 
ὅσην ἐγὼ ὠποδείκνυμι Ώπε νοσε τωὼ. ᾿ήπι εἴργεσθαι 1Πῖ6- 
στα [οτίριιτα, ΠΟΠ ἔργεσθαι. κο ὀ ο 134 

05, 909. Κο) οὐδὲν ὁμολονέειν.] 9. ἵαηταΙη. 1) οὖν 
μολ. αὐοά {8819 6τ. ΟΕ υτήπιαμο 1π ρτο Ρτῖοτο απ- 
δρ ΡΕ ο ο κ νε ον η 

«05 37. Ἐροπέων τῶν θερωῶν.]., Ν5. θερινέων»-ῖ {α- 
Επα, πες οπΗ{α εδῖ παμίαηά!. Φεά ερε Πὶς Ίοσιις 1πίΙ- 
σηΙο: ρετ {θαΠεπία» υβἱ εὀΙτι πελώσας δὲ ἐς τὸν ἄρι- 

ε 

-θμὸν. Πίο επῖπι Ίοσ5 α ΜΗ ἴσα ἴπ εὐϊαοπίδιις οχΗῖ- 
Ὀεαξυσ» οτί εἶπι ες ρειαόταῖ Ῥαπαβας ἵα ῬΗπϊαπίς 
Ἐκχειοῖτ. Ῥ. 496.» υἱ Ἱήπο ποῦ ῬΠηΐαπι π]οάο τείυτες, 
αυῖ ἁῑετιο ΠΗοτοάοίυπα αἶται» {εά εεῖααι Τ,αΠΏάπι Ἱη- 
ταγρτείεπι Ἰα]]αία. , Ἱασας αἳ νειΌιπι πελάζειν ἆοδτε 
Πατ, εἴ περαι 1 οπι ἀϊςείθ, αιιοά Ψο]μῖε Ἰπίει- 
Ῥρτθς, Τομάειαι εὔΙ ἀῑερας ἀεοιείεετα», αιοῖ ΙποΓε- 
νεταῖ» {εά αὐπι {π οεπίµπι ἀειαπῃ {ραΠο εχετονε- 
τ1τ, πι τεῖτο τεά(τε ας τεῇἁετε: ΒΗπίσιη Νετο λ- 
ἀεταο εχ. Πειοάδοῖο ἴαια Ἰποϊεπιεπία απ ἀθοίδίπει- 
τα. ΤΝ «εΠτεβΊιο «ἱε αὐίοίνί Ῥετ. εοδἀεπι οΓε[σεή- 
41 ἀεοπείεεπάϊαμε στα» ααἰπαμαρίηία. πἰπίταπα 
ἀἱες ἆατε ασείοεηΏΏ » τοὔάξππαυε τερεάεητ,. Μετα 
ΏΟΠ Ώφης αδ{6 πιθηίεπι Ἠοτοάοι: αι{ρρε αἱ εἶατε ἆ]- 
σε πα α {οΙί Πο ἱπεϊρίδπίαπι, Ῥετ οεπία ἀῑεξ 
αὈππάατε, δι ουπι ἵπ Ίος ἀῑετυπα {ρα8ο εκοΓενεΠῖ» 
Τ1Π1 τοίτο ταάΙτο ας τοῄάετα. παπι {είοαχ 116, πηης 
νοπιις Ηατάμῖπας αεσεᾶῖε οἆ Φα Ιπιαῇϊ νοτεῖσεπα» Ἠἵ ρᾶ- 
εἰατας {5 1 οο οἰτομπιασί. ΄ΓαπεΙπ εδὶ οορΏος{ε λαο. 
τες οχ αζΙοπΙθ5» πο {παυμήβν]δίε ἵπ Ῥοπα νετιατῖς 
οχοπιρἰατία., Ποιε ἵπ Ίος Ίοοο γαἰ]α ρτοσι] ἁποίο οἱί- 
τος Ἱερίε; Ἱερῖε αιίαπι ρτουξ Ἡετοάοτης {οΗρΙι, Φοτ]- 
ρᾷτ αὐτεπι, αιιοά ἰπάϊσαϊ οοάεα ορίπιις Νπεάΐσειις πέ- 
λαο δ ἐς τὸν ἀριθμὸν, ΠΟΠ πελάσας. ος. 

05ο 46. Δὴ τῷ λεγόμενα.] Ὠος ρατΏεὶρῖο ῥίθτυπη- 
«αμα ππτης ἨΠετοάοιας ἆε τπ]οτε ραῦ]οο ετ. αιιοᾶ 1 
νυ]ρυς ἀῑείν. ΔΡ εο ημης πἹεΠς αμάτοσίς αἱίεπα οςῖ, 
πε οβεπάτ δει Μο, εχΠίρεῃς λελεγμένα., ἩΘΙΠΡΘ 110- 
ἆθ ααποι δὴ ου ο Αμ ο ήσαν. 

:. 06, 7. ΠολλάΝίς δὲ ἐτησίαι μὲν οὕκων ἔπν.] ΟΙαπτας 
ΊΦε αὖ βα]πια{Πο ἵπ Ῥ]π]αηίς Ώχεις, Ῥ. 498., {εἆ πε- 
{οἶο απ Πί5 τοξο πωττ, ΊΝαπι Ηετοάοῖις πας ἀῑοίς 
το οαιήᾳ πιατετία» απαπι ἱταεταῖ τεϊϊσίεῃς. Ἠΐπο ε[ῆσα- 
εἴαπα Ἐτεβατηπι», εί 4108 ποππυ]Η Πατιεραπί αἳναυηι 
ΝΙΗ αἲοστί αἲ πιατῖ, μὲ Ἠ]πο ἵπ εο εχιο]εταίμγ. 14 
αμοάαρετίο τα τε[ε]Η (ας, {4 ρίοΡεί πιετάππι αιτο]Η 
μπι να] {αο]αταπι ΕΗςία, αὔϊ πι Ώατεπι Έταβα.. 
Ἠος {ἠίεγάμη Νεὶ πολλώκι πο" πῆαιε {ωρροπίε. οοἩ- 
{αεΠοπεπι ἆε Παζ Ιδίοτηπι ΨΕΠΙΟΤΙΠΗ 1110 1ρ5ο {επιρο- 
τε, οὐ 1βὲΠά πολλάκις Ιπῖε]]Ίρετο Ἰσες, απαπεαπι {6ἷς 
Ἰἱ6, αι ἸοᾳτΗσ. Ἠετοάοξις ἀῑσῖτ Ίος πολλάκις» εἲ 
ππα απ αρρτοῦοῖ οοπίΓατίαπι ενεπ]θίε» τρ Ίφτιά Ὄ Π 

πολλάκις 65ἳ, αΙοτῖες αμῖ Ίρςο ομίεινανΊε ΡΙΙζΗ52 αϊ 
4ε ο ἵῃ 1ἱ1οσπι πιοπηπιοηείς Ἱερῖε» νε] εὔαητ αάϊνΊ: 
οχ {διπιοπὶρής αΠοτήπαν ο ες πο ος τς 

96» 11. [ζωτὼ ταὐτὰ.] 8ίε εοπίταχετηηϊ 14 οσα, 
αὐνσα Ἡθτοάοτιας το[οϊνεηῖε ἵπ ες Ψος68 κατα τὸ οὐ- 

τὸ, Ώ Πᾷςς ορήπιο οᾶῖοί, 4μαπι Ρ]επ]ςήπιάπῃ πλοτο- 
εως, ἰπή]ς ρτοσίας {115 1 08. Οὖτε χρήματα τὸ ἐμὰ 
διαρπάζει. ος -- | 

ο. 96, οὗ, ̓ Απὸ τῶν θερμοτάτων. ῥέων ἐς τὸ φύχρύτοτα.] 
Ἠπριάϊσβπια Ρτοτ[ης ταοσΙπατίο. Ίαπο ἤπε η]]α εχ- 
εοροπς Ρα: 6απι ΡαΒαΕΗΣ αφ ]ς οἴτσα Αἱεχαπάτίαπι ες 

πδὶ (ο Νήῑας οχοπεταῖ» νοσατ οσα τΛΗὰ» αι βπι ψν- 
χρόταταὃ Ομῖ5 {εύειἩ αμί αὐῖς 4µ. Ἠετοάοίο ἴτα (οτί- 

Ῥτηπα. οτεάετθ Ροϊμιί» ετοάαίνεξ Εδῖ σεττε Ίοοις Πε 
Ἰπβρπίς ρὰ ποίεεπά σπα» τὰ οὈηρχίως Παρίωις βοις 

α 16 
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πο σαΕςΦΑ 

ο τμ εξ-χος ρα ἕσ-.. 

αντ απταρ 

ο ''--Ὅ"παοψνμο 

δό66 

ο | Ι1ΑςΟΡΒΙ απονονῖίτι Νοταᾶ 

{5 ααπα εθίοπείι, αἳ {οτίαςῇς Παπ 1ρλαπι» ο ὸ. 

[ας ἵη ορῦπιο ΜΜ. τῆς γὰρ ἀγκοτάτω ἤ Κάρλ, τον Πο ρταεἶατης {οἴριοτ, δξ αὐᾶ8 ποπ ππαση]ας αἀ{ρει[θ- 
τίς ρτεχ. ΗΤΑΠΟΙΗΠΗ, Έστε πιοᾷειαΗμς Ίοηρε 1η ορίῖ- 
πο Μ5. ησο Ἱεριητήτ τας ἀπὸ τῶν θερωοτώτων τόπων 
ῥέων ἐρ τὰ ψυχρότερα.  Νοςείῃ τόπων ἵπ εἀ(ας νἱάεη- 
{ασ οπι]βδίε Ῥτορτες {εαιεῃς πεπίταπι, αὐσί Ἰπ Ίος 
ῥεπῖῖνο επαπι ἴα]ε {πρροπί οροττεῖεῖ» ααμπι Ὑα]α 
1ῃ ΜΕ. νίάεπς εχρτεςίαπι νοσξΙῃ τόπων εἴἶαπι ΕΧρΓ6ς- 
{είς ἵπ Ταήπίς: εε Που εα νοχ Πε βιεῖ περοτῖο 
οπητΗ ροτηΐε» τα χάεπι ἀειεια αἰτεταπι ΓΠαρεγ]ας]- 
ναπι ἔπαπετε ἀεῦρετε αἱτετηπι ρατῖ Παἱάπία ορίπατί Π16- 
τπηῖς 

06» 97. ᾽Ανδρ λονἱζεσόομ.] ΝΙ5. ὦνδρί νε λον(ξεσθαι. 
Ῥεά π]α]ς Ίσα νετειητιτ.. ΜΗ : 

06. 33. Πᾷσα ἀνόγκη ἐσὶ ὗσαι ἐν πέντε ἡμέρῃσιν.] ἵνα 
που Ῥτοβίεπια αρποίεετετιχ {οἱμπηπιοάο αὖ Οπεςίς» 
ροτυήτ ἴαπι Ῥεπίδηιις α5{[ε Ψαΐ]α, τπτ τὰ Γΐπε εΠετοιδ 
τταετεῖ α]ῆ5 αποφμε Εποραί5 εοε/ο οΠΗ/ΗΟ 6) 1η- 
γᾳ φμίπζμε οἱες ῥ/μεγε. ΙὰαΙε Ῥίο ΠΙΙΠΘΤΕ νεπετατί 
ῬΡοίπεταπῖ Ῥίερῃαπιης εἲ Ῥοτεμς. (Ομ5 ογεάαεξ ἄοπες 
αμ. Εαβεί πρι {ο ηπι Ῥετανίπη Εποτί ροιμήτ {5 οᾳ]- 

"επι πητατί ἵτα {ορετα νίαπι ππακίπαυπα» πα ρ]]οπα 
οδ/{εγναΠοπεπι :4επίφπε 1 Επ. εδί[ε: Ιέαϊο Πϊμ]- 
αὔαπι ἀπδιτανίδίε., αυ]π ρτο ἐν πέντε ἡμέρῃσι Ἱερεπὰι 
ἔν τισι ἠμέρῃσι, ἐπέγα αἰἰφμοί ἀῑες» Ἰάᾳπε νείπι, εἴ 
ταξίοπεπι βιοῖ]ε ρονίε εκ Ν]ετεοτο]ορ]ςίς αβεττ. Θπαπι 
ἀεριῖς τῃκίε οατης Π]ε Ὠϊοηγβις, απ τα]ία Ρ]αΠ- 
ἀἰππεπία Ι5"μς Ἱηρεπῇ αοοἴρετοιὸ Απ΄ ος ΙβίΕΙΙ π1ο- 
Ππς ΝεηΠαΙαΠῃ, Ίνοη οΠίπι πιαρῖς Ρ]μετοι Ίπίτα αἰἷ- 
οαιιοῖ ἄῑες, αὐῑαπι Πίτα α[ηι]οί ποϊςς,  Φηπο {οἷεί Ηο- 
τοβοἙςς΄ ἀΐσετε 1τεΓ νε] παν]ρατίοπεια το ἀἰείιπα» {εὰ 
εα αἰ]α τας ε5ε, τί {ε]οῖις ορίπος αἳ νατίη5 {π σαρ. 34. 
αὉ αιέζοτε ἱσί Ίτεν αχ Ο]]σία αἆ Φίπορεπ οδίε πέντε 
ἡμερέων. ἨὨεῖπ ρε] αηποϊρείο οςῖ 1Π ]οοίς ηδί ρας 
Πίεπιεπι ρε]ατ, οἳ π]ηρῖς, 18ἱ ρετ εΏατοπι Ρ]Ηείς, ος. 
ας ἐν πηπο ποῖαι παμε ηέγα., {εὰ ταπμπηπιοάο ἵπ 

αὐιοηράαπᾳ ἀῑερι]ς, Π ἴξα νε]]ετ, 96ὰ νίτ ἱπβρηίς Ρτοιιὲ 
11 νι]σαϊο Γα]πι οαρηονο ἵτ αμοά Ἰατετεί νε- 
Τηπ] ηοῃ Ῥρεγρεχῖε, Έες ἵρδα εἳ Πιεα πιοπβταπε ἐν 
πωντὶ ἢ µέρεσι, {4 Ι0ἱ ΤΕΡΊΟΠΕ» αμὲ ῥαγ1λως. Οεἵ- 
το 4 πίπρετει, οαἴίαπι αοοἰάστει» αἲ ἱπιοτάμπι ρ]ι]- 
γιο πάετεπτ, νε] υπϊνοτίαπι τερίοπαπα πηδῖδιις Ἠπα- 
ὀθδεἰκπβρῆς » Νε] Ίαδ αμτ ἴ]ας ρατίεδ» ρτουῖ «ο- 
1Ποτ, . ανα ος Αν 
96, 35. Τρίτον Σὲ.] Τ,οουεῖο εί πιοχῖς ἱεῖ: {εὰ Ἠο- 

τοάοίεις Ἠθεητες 1Π 5 ασια πππταξ» Ῥτοιε ημης 
αποσιε εοπΗσὶς{ε ἀοσεῖ δει ορΏπιας νε τρίτα, 
αὐοά Ρατ. δίςς. 197. Τὸ μὲν γὰρ πρῶτον ------- δεύ- 
τερᾳ δὲ το, Ει νἱάε Δὰ Ώµπιετος 8ο, 46. ο ρριν 
«96, 4ο. Εἰ τοίνυν ἐχιόνιζε κα) ὁσονῶν.] ΝΙ5. ομπι τηη]- 
ἵο πΙαΙοΓε ε[Πεβοῖα» εἰ τοίνυν ἐχιόνιζε, εἰ καὶ ὁσονῶν. 1π 
αἩο εείαπ {Πα Εἴπι απίς Ιεσερατιτ φειμρσίήν, αιοά ἵπ 
955, νἰάΐται ιερµαπις, ΠΟΠ χειμαδίήν, ΠεΙΕ θἳ πιοχ 
ἨΠεά]σειις ΜΜ. Παθοῦαϊ ὖν ὢν τούτων οὐδὲν, Ῥτοιμί 164- 
τησ Ῥιερῃαπης ἆς {Π5, Ἠδί νοσεπι τεσπα Ἱππιοσίζο 
πυΗΠΕ ΠΠ Πϊδ σι τοοῦτον. Αν Αν Ἡ 
965 49. Αὐτέων περὶ τῶν ὠφονέων.]. η]. ΠιαΠιις 14 Πηχ]ε, πες Ῥπίπια νοσῖς π]]άπι ταβοποπι Ίη νογιοηᾶο 

παδηε Ἰία]]α.. Ἔμομο οκ ΜΕ. αὐτὸν περ. Ἐταπι Μ5. 
πληθύεσθαι ΡΟ πληθύγεσόαι. κ). 

97» 5. Ἔρχεται τῆς Λιβύης ἐς τὸ ὄνω.] Ἐοξῖο Ἱπίοι- τε 1722 {1 [ηῤργίογα γίω. ΠΝΙΜΙ Ροτηῖε βατί πο. οΤΒΗ8. Νοε επι Ίθεα νοιδᾳ πιοξιΠη Ίρευπι {οἷῖς, 
ἀὐπι 1η Ε0 εί, Ἡξ αἲ Τάργα {ηρειίοτα ἀενοπῖαι, θἱς 
ἴθᾳ. Ῥαρ. ἀπέρχεται ὃ ἥλιος ἐς μέσον τὸν οὐρανὸν ὁπίσω, 
Φε εᾳ ποπ νάετητ ος{ξ πιεῃς ος {οπίσπίς {οηρεῃίῖς 
Ἠειοδοί, ες Ιππιεπες Ἠγόθοιπο ΓΕΠΙΡΟΤΕ, αυ. 4 
Άγεπιε {οἱ εκ ρη]βίπο πιεατη οἰσόχς ἶαπι οδὲ (11 επίπι 
γετιεπάα εἴαπε» εχ φὐίδης πείοῖο απὶά ρτοσύᾶεδατ ἵπ- ἵοτργςς. ο) αὐερίεης [1121Υ Δευιαο [ή {ο]επῆ οχὶ- 
[στο ἳ νεα ἵπ Ἰάῦγα Παρεηοη δες. Ιά σπα τος 1ρδα Ῥτο ος ο νιάσατατ» πα σοπβτπια: ρτασἶατο ΜΙ5. 
ἐκ ος εποοπά μπα τοπήκίᾳ ΡαΤΠςΙΙα ἔρχεται τῇς Λι- 

' 

ύηε τὼ ὄνω" Ὥος εδ: Ῥεγπιοα! [ρογίοτα βρες, ὁ 
ο Ίροο Πετοθοῖις Ῥίόδας «αρ; 36, μμ ἓν ὄλον 
νόμενος ἐκ µέσου του οὐρανοῦ ὑπὸ τοῦ «ειμῶνος καὶ τοῦ βο- 
ῥέω, ὕῑε ἂν τὰ ὄνω τς Ἑὐρώπης, καζώπερ νῦν τὸ (ΝΙΦ. 

τῆς) Λιβύης ἔρχεται. Ῥτο εο ἀῑοΙξ Πο. 7, ς. τοτ. τι 
τὴν µεσόγαιαν, Ἐρτεβίε εποσα Ηρροῖ. 3ο. 

ο ρουμ αν. 
Όμασωε ρε {ρω ᾖάεγα ΗΠΑ 

ιός ομΤΓΗΗ. πα να 

ος. 6. Τῆς νὰρ ἄν χοτάτω φε γώρης οὗτος ὃ ῥεὸς, ] Ό ο 
έτα ασε οταξό, πες Ῥεπο οομαγεῖ» υἱ ογεάετο Ἰ]- 

ζει» εἀθητίηπῃ νίήο, Ὅὗπάε Ποει Ὑα]]α ΠΗβ1εἰεηίετ τε- 
ἀῑάετῖε Ώειη ῥήπο» μὲ εμίφηε ἔεγγά ῥΥΟύΦΩΜ6 αεεεώίε; 
115 6413. πασηια [1ἱ {ροογε ογε(1211ο εο{, ἵαππει οπΗῄε 
ΓΟΤΗΠΙ Ἰδίπά κ) καθ ἥν τινω, Ώθηιις Ροϊεηε ἀΐσετο, 
υπάς ποςρί: Ίδτα ο αοοκε, Ὑἱάειης οπιπίπο Ἠαδι5- 

ππεπηϊ αάἁταπι νοσυ]ᾶ ο 

᾿φέρωθεν, 14 65, ναὶ αὖ 408 

ὴ 

ὃ εχ» 

μή εγγιο ῥίς ει Λ2οπε αρβγορίΠόφμᾶΜ» 

411 }εμάη. ὭἨδο Απιρ]εϊσιτηα τΕΙΠΤΗ) ο 
η 6ἳ Ἰπάς ροραβ]]ος», 4ο Ν΄ ΨηΠΙ5 14Π1 ης 

επιρ]ίς Ίδίαπῃ επα]εσαπι αγ ευ]αη γε ται οοπάο» ἩΕ 
{αἱςίο αὖ Πυναη] νε τερεµεπάο γε] ος 
(μτόατθητ Ἡστοάοίμπι, δεὰ Ι41ΡΠΗΠΙΙ5 Ἂ η ποπ” 
ἀπ]οεάο σοπιρπτ α{οἰνίαπι Ιηρεπί» 44 πι απο. 
γίε Τα. άρει οτίαπι α’ΡΙΠο Ρεωνίο, ομ νῃ νἰ- 
εὐγθα(μπη Ἠϊς ος ααυ]ά» αἴαμε ην ρισεπά. 
ἀαῖ, µε Πήπο οοτεῖσαε ας {Πρρίεδὲ ΤΑΠΩΗΗ στ) ᾗ τα 
ορε Τὴν γὰρ ὠργοτάτω χώρήν οὗτος ὁ θεὺο και κθἩς ο 

θέει: Ίντι) Ρο[ὔτοιπαπη οσο Πηιθυρχο ατα ος 1η ἀθ- 
η] Ῥοπιπας πἰμ1] {οΗκ. Ῥο]Ηπηποαο πο ο 
ἵεης ἀπ Πιερ Ἡ λές Ί τς 

11, Αἰθρίου τε ἐδντον Του Ἠεβό. αῃίσ[5» 4 
Μιά, ἵρποίαευς» πας νἰάδιωΣ αὖ Ηοπούσιο γοποσ. 
4 {οφ ταοπεα Ίσιαπι 1π τερ]επάο | τοε, Ἱαμά ἀπδίο 
Ρ]σαπάο Πιο ρατεαὶρίο πυπο ΥΟΙΝΙ Ψυχρὸν. δε 
Ίηοκ εὔαπι {οπἱρῃίεξ καὶ ὠνέμων ἑότων ο 
εξ Τί οπεΗε, δἳ ἵπ ρεῖπια ραττε Ο1Η1 τν 6) 

Ἰ 

ο) 

τεί 1η ππεᾷῖο Ῥοβίμπι, ηπάε εξ Ρ! σσωα νετο 119 ἨεΙ- 
Ρορία: ἆμσστα, αοᾷ ορις εἴαί, νεα! 
τεπάα ΕΠαγΙΠΙ ΟΗ16 υεγἰς εΗΡΗ5 ή Ὃ μμ ουηέ {6Ηΐ: 
αἆ Τεπα αΠἰάετη αιΙάφ παπα αἴθπεῖ» κά Ἄ θςέ ᾖὴβ, 3 
βογε οἶγοα ζώο Ἴοοα { αὔγ [ογεΠΗ5. ΔΗµ ο] 

ἔαρς ΙΤΕΠ1 Πέρος 6ἱ ἔρροο. κ ο. σα 
οὔ» 3Ἱ. Ἠρλλὸν ὑποδεέσερος. ] Μ», αλ πα 

βηΏϊα εχ νοςῖριις αἰθρίου τοῦ ὕδωτος οχρε! ὤρ.Ίνοη Π20 
Πσου]ηπι» ας Ρἱ5 τε[ετε οἰκότωςν ΏΟὮ κ : 
πηαρηί πποππεηΏῖ, Γεὰ ἠπίοτοςε ]εροτά ὃς ημοηῖο {ος 

' 

0» 84. Τούτο αἴτιον.] ΜΑ, τούτον. αμοάρρη ΡΗ5/8 αμέζοτεπη οεηίθο» Νεὶ Ριορίασ Ἕ οᾱ 
τηῖ 63. 19. τούτων ὧν πέρ. σ] 19. οὐσοὴ απ. 

07. 86. Διακαίων τὴν διέξοδον αῤήα, ρυἱ ἱρα ὃς 
βοταὕστι νἰάσιυχ ἱηρεπίοβμη. 1ος ἳ ἷορῖε 9, η Π0" 
ἴπη σαπάα[αοῖοῃς. ὣεᾷ ε ρου] αθίε" 5 4 ΕνΤΟ 
τανίτ εκ {119 ιαραπυς» ΠΟΠ δηρόν τῇ" ο δ ος 
ταύτῃ: ἃς ἀεπίφις διεξιώντα δ' ἂν αν βήτν 4µος ο 
μι Ὁπάα {οτίαη ραίευ]α ὃν ΟΕ ποβμε οο η] 
«ΕΠΗ πιοχ {64 ΙοΓΙΣ ποιέεν ἂν τὸν 1μν” οεὰ 14 Ἡὶ 
πίχαι 6απάσπη ταρεῖί ἵπ αλά ετη ΡοΠΟ ο ο ῥπελανμῦ” 
Ε5Ε. πι ραιΟ αΏεο «καστ ὁ Πλ 
ᾗ-- πε ὰν τὰ ὄνω ο οίλυ] 8 
97. 47. Οὖκ ὤποπνέει ἀπὸ τοῦ Να η ο 

Υεῖδα ΠΟΠ οοεµστεραΠε 1η Με ο ίος ΜΣ. ὃ 
ο θίς. Οὗτος δέ μοι παίζεν.] ΣΑ). ο ο 

παιζει η ερ. ο} 
ϱὃ, 5ο. Ἐ] ἄρα ταῦτα νενόμεᾶ ἔλεν υυπις α 

σθ ο πβᾶεταν]ς τοήση ης Ὀαβυροπυςν ποπ 5. ή κ 
ος ο1αὈοπἱ Ιπῖαμε 1π Πετοάοτυι [οήροτεῖ 4ς ρ ῆτα 
818., οἰιαί Ἠετοάοίις εκ {8 158 σε 1ο 1 ο ο- 
τὶς εΓάάσγος, ΦἨπη ραίαηι Οεεβτυ Ες νομωιο Ἰος ορ. 
οκ α[ῖο, αἴημε οσα ΓηράμοΙ ης ντε, Πρ μα 
πηπ]ς» αμάπι Πητετίπα 1]α ασ οι Ώχειαῦ Ρ3' 
ηαιυς Ειοπίτ Φα]πιαβις 11 ΕΗΠΙΑΗΣ ο6 ορ. ο 1ΜΙΘ.οἷα ἐμβαλή, Α0 
98» 99. Οἷα δὲ ἐμβαλόντο. η αν 

«άτασ : 
εοἆ Επ] 1ΠΟΧ καταπειρήτΗβ!» Ἡ ερ ΐ  ρααμΠ- 
{οἩρεήταια Ίρηοταϊ ισφμθ Ρος ᾿θλάξπλ ο Η υς 

Εά1ο Ἡά 

9 αν. δει αλ ν ουτό α. 98, αο, Τὸ δὲ ὧπὸ τοῦδε:Ίμο ΜΘ. ἀπὸ ὃς Ἠπυος 
[αχ 1η Ππε οαρίής 91. ΜΕ μέσ ὦ 
αρ. ο, Ἠπ]ες Πργῖ, Απὸ τούτον έοθασα 5” 
Εἴ ὧπὸ τούτου τοῦ φρώου᾿ απ ο 14 ία” 
τούτου. Τεπι ο, 14. πχ, Σιαδήσαντα ο Ἴομς Ρατ 

ϱὔ, 49. Διαδήσώντα: ής {ππῖ ΡΕ 

τηπξ, αἱ π{πης τε]βίολ ο οημπι π1ίο | 
οἱρίηπι Ἰώτι. Οιοὰ. ΡΑΤΕΗ νῃ ποῖσε ΠΩΣ 2 σπι ποῖ- 
πάἁαιιισ εκ πιοτε ]οβὐΕΠ ς ο Ἡ 
οπΗ{α, ρτουῖ ποτανί σ72 11121. αυοά ' 

ΤΙΔΠΙ [αμα Ἐν, ραπ βι Ιπάίσας ον ος ο 

«ας θιος Ἱοπήμος, οἴιος ο ἡο Ίμιρνο Ἠςι Ἴμρς, αμ ἕ εκ[ ἀμί 

Ῥρηρρί, πε φΙοσιπαΕ 1ποάΟ οΡοµς ορσυ μα) ο μπι 

Πηρ]ή Άπεπι πανί αΠάρατωσα τΟΩ ΑΙ μάσα 7 
τας γοηίς ἄσιηιιπι Ῥοσ: ομανρα σε Ἡνι, αα Μ.ἵ 
Π, Ωαπάο υαπιςουἶδα 08 ον ηρθ πιει» 

"08, 99, Ἵξεται ρόμενον»] 1-0 ος Αα; εοἵ- 

χεται φερ. υξ τ 189, ον λα τν ζ  πρλόσαι με 
008, 80. ᾽Απίξεαι. | ΑΝ». : εκπλῶσᾶ κρι. 
πρωτα που αὖ ργα οεάεΠὲε νο (ἠπάίο 1Πί 

Πι Ἰάσπι ή πιοᾶ5» ἱ 1 ο. ο. πάσι, ο τῇ 

Ῥοπί ἀεδεαῖ» «απ 1η θάΙΠΟΠΙ αν τν. Ἱ ΜΑ, δὲ ων 
90, 1. Διεξελθὼν δὲ τῇσι Τ ἔσσερ οώτας δὲ- ον ρί- 

σι τεσσεράκ. Ὁι ε1ρ. 95" Διεξελ δν 
όν 4) ὃν πολλῇσε Ἰμέργσι τα {ο]εῖ λὸν ψαμμώδεα» καὶ ἐν πολη {ρ σ0” 

Ἅγ. ἐν πολλοῖσι μήσ” οι σας δὲ θάλασσαν πολλὴν ἐν πολ ομοπι, Μοδ ̓  ἀἱοξ 
αμάχοτ εκρήίπιετε 1π 115 ΡΙΕΡΟ 

(Πάο Ἠμήμς σα. 
εκ 

Γ ΡΕΚΟΟΑΒΙΣ: 

] νοκ ὡώπος Αν 

(αβίος” 

ρο(πεΙτᾶ 



| 
| 
| 
] 

| 

----υ-- ο”. -- 

σα μα αρ η θεος Ἡ ιν 

ων σν -ᾱ «κωκαα παμαςα- ανα Ἔονς ο οφρααακεκζνκ« αν. "ρκθθαν-ες ματνκον «νι -ε--- ουν 

πανε οπου μασα ο σοας «αρχικά νε- 

εσαθωκθνς ρωσ ο απθκσοκοᾶνωκςἈπις ού πεις ιιαώκώμωωναφς μα τκνακοανωεν δει εν εε η κο 

ΕΤ ΟΒ6ΒΕΝΑΤΙΟΝΕΣ ΙΝ ΠΕΚΟΡΟΤΙ 118. Π. 
ἀῑσς ΊΙΦ. ποπ. Ιεᾳεῦαπι ἔπετω ἵξεαι», {εὰ ἔπειτω Ἱ- 
δεις ον ο Ὁ 

90. 14. Τὸ ητρόπολιν τῶν Αἰθόπ.] Ν5. τὴν μητρό- 

πολι τὴν Αἰθιόπων. 
867 90, 15. "Ονομά ἔσι ᾽Ασχὼμ.] δίο αμ ρτατετ ϱὉ- 

ἀῑσος αὐ ΦιερΏαπο 1Πῇρεξϊος εἴΙΠΙ τεροτίτεπ 1η ορί]-. 

Ὅππο Ἠδρτο, ποπ. ἀεριί ἀμρίτανε» αμίπ πος νεπ]5 {ογεῖ 

ὁΑσμό ἷ Ι(Ἠπιατὶ Ῥοῖεςί 
Ῥϊα νυ]ραῖο ᾽Ασμάκ. Ὁπάε ΕΠΙΙΠ εχῖ ς 

υιαπα ης Ηεισόάοξ εσάϊοε {πατε αι Φτεραμ5 

γζαπᾶμς, αῖ ἄε ΑιοπιοΙ5 4ΡςΠ5 ηονίτ Ασμὸκ, εἴ- 

Ίηπι Ταχόμψω Ροτιῖε εῖπια Ί]αδα πιµ]ότατο. νεα 

νοιο Να]ία ἀθριοτας [οηρενὲ σωοά υεΓδὴ ἄγάσά 19 

. ηρμα ἰάεη ῥο/]εί ὅτο, Ἱπ σα 4πἱρρο πια πΙμ11 Ρο]- 

Ίοε, (εά ἀῑσις Ἠετοάοῖυς ΕΔΙΠ νοςεπῃ Ρο]ε{ε». ας { 

(ποσο εχρ]σιετίς {αἱε5. 
99. 94. ᾽Αραβίων τε καὶ ”Ασσυρ.] Εἰαπς υἵ «αΡ. ὣο 3 

Σαναχάριβον βασιλέω ᾿Αραβίων τε κο ᾿Ασσυρίων. 

ΏπΙςΠ Ἱορίες ἑωπυπα 1π ΜΣ, ἸΑραβίων καὶ Ἀσσ. 

99. 39. Διδοῦσι σφέας αὐτοὺς. ] Ν5. σφέως ἑωῦ- 

του, 8. ἑλλλὼ τάδε μὲν.] Οπήςῇς ἆπαρυς Πτετῖς 16- 

οἷι ορΏπια5 1; ἀλλὰ τὸ μὲν: αιοᾷ οσα εχλΙρυ1» 

πιοάο 1ά Ροδβΐ (ήδίασενε {εμίηΙ. Οσττε επίπι αὐὐπα 

301115 οοΠΠἀείΙο» ή ]αΐετς νά εἲ οἶατίὴ5 ηεπι- 

ϱ ὦλλ᾽ ὥττο μὲν, αιοά 1, 197. ἀπ άσσα. 

- 100» 6. μα ἐς λόγους Ἐτεάρχῳ. |. δί6 1ΗΡΕΠΙ 

πιά (οπηροσῖς {οππατάπε Ἠετοάοίυπῃ 2 ΓΑΠΟΨΑ
ΠΗ αριο- 

το ο απιωπίοτα {πεητα αἶῃς {195185 4 απιρυηία η 10- 

τό, αιιοᾷ νἰάειϊ Ρροδίεῖ τοάμηάα{6, Ἐχοίάσταπε 1ᾳίζαν 

Ώ6ς νοςθς περ) τοῦ Νείλου 3πτε νοσεπι ΡΟΠΣΕΠΙΑΠΙ» 415
. 

πο [ουνας πὶά υπῖσα Ί]α Μεάίσσα πλεπαΌΓαΠᾶι ΑΠ αι - 

Δαυΐ]α. 1ὰ ἱδιοταπα ΗΌΤΑΓΙΟΓΗΠΙ βαάυπιτ. Ἄεππρε ΠΙΟΣ 

α]α ες νοσες ῬροπυπταΓ υἱ οετῖς νἰάεαητς 19Π1. {1- 

Ῥουναςυσ»,΄ 1Π1ΠΙΟ Ἱηῶπα 6οτυπι οὕτα 4ὲε Ἠειοβοίο» 

αυἱ τοέϊε Η]ας Ψοςεθ ΏμΠΟ βαήπι ροπίε» ως Πρηίμσας 

Ππη]ω, αἷία ἆς ἰιο Βυνο 1π {είπιοπς Ίβτο αἨΠοῖαῖα {]β. 

{6 οἳ νετβνία», οἳ αὐ πι 1π 11115 αλα ιαπιά(μ {9 εχείσυ18- 

{σπι, ἀαπίαμε αοοεεβδίε αποανς α4 {ΕΓΠΙΟΠΕΠΙ ας 15 

[οπάρυς ταἶσπι. Ῥήπια {η οοἱοφμεπάο 1]ή ουνεπεσης 

ριορΏα οἶης ἆε εχΙπάαΠομθ; 46 {εηῖς ἵπ εο σαβὶ {οἱί- 

τς, ἆε πιο εἴ αμ” {μηῖ αἱία εἶηδ ΡΕΠΕΙΙ52 {αά ἀεΙη- 

ο6ρ5 φὔοφιο ἀῑχίδίε 4 {οπΏρι5, αὐοπιο
άο Ε05 Ἠοπιο 

ποίσαϊει, Ομείη οτάπειι 45 πεβαϊς αιῖ πιαχήπΕ 

οσ(ὃ παατα]σπις Οπίστπι αὔ μπα {{ὰ ΡεΙάςΠΙΟΣ τοπι π- 

μις τοππροις οὗ (αμηϊκπιαπι 6ΟΠΕΤΩΥ Ππμβπατε Ἠετο- 

ἀοτής. αἴσος[επάο ααασΠα με ΠΑΤΤΑΠΟΒΗΙΗ 
ακ]]]α » 

ἡΏ ἵς πιοτῖσις ΓΗή: 16 οοπτιπηε [οί εχαῖρι» Ρτουί 11 1]- 

Ίο βατήτ Ώϊοάοτας ῥίσομ]ης Ηθ. τ. «αρ. 97. 1οΗθεῃε 

Ὅτι τὴν πρὸς τὴν ἕω τοῦ ποταμοῦ τούτου κοὶ τὴν πβὸς ἔστ 

πέραν Λιβύην ἀφορίζων “Ἠρόδοτος ὀνωτίθησι Λίβυσι τοῖς ὀνο- 

µαζοµένοις Νασαμῶσι τὴν ώκριβῇ θεωρίων τοῦ ῥείθρου». κά 

Φήσιν ἔκ τινος λίμνης λαμβονοντῶ τὴν ἄρχριν α
ὐρ Ναι. 

ῥεσθαι διὼ χώρας Αἰθοπ/ως ἀμυθήσου. οὗ μὴ Φτό αιοννε 

τοῖς εἰποῦσι αι ος ον συγγραφεῖ προσ
εκτέον ὤγβπο: 

ίορυτι. ΜΙάΕΌΗΠΗΡ. η ὦ 

ο τις. Τῶν μακρότατω Ἰδομένων»] Μ5. τῶν τὰ μα” 
! ολ » ν | 

Ὃ προ νο Κα) τῶν ἐπὶ θᾷλασσαν κωτηκόντων. ο νυ]- 

ο οτοδιτες Ἠετοάοιυς {ατἱρβσία. Αι αι ΜΤετεπῆα 

Ἔσι Ίπίοτ 608» αί ἀῑομη(ΗΣ κωτῶ τήν θάλασσ
ων παρήκειν, 

6τ Ίος, αὖῑος ἀῑεῖξ τοὺς ἐπὶ θάλασσαν κωτήκειν : ΠΙΠ αὐοά 

Ῥήοτες Ιαῦ5 Ρρομοί {6 Παδιν!ρίε, ΙΠίετά ΠΠ] 410- 

αὖε πεμααυαίη» Αρρατείς ε]αΠβῄπιο Ἡαἱ]απῃ Ἠϊο 1Π68- 

Ῥήν]κία» ἀἆὐπι αρποί{οἵε οἵαπῃ πιαν] παπα. ΟΠΛΗΕΙΙ οιῖ- 

ποιο Τ4ῦψα» εἳ εο» απ 2 πιαΤΕ Ἰποο]ήπῖ, ΄ΓοΠΕΡ ΕΠΙΠΗ 

ἀε[οτρεῖς ΡεΙ επάεπι Υετρὰ ποῦ οδῖ Ηειοάοῦ» 46πι 

ἄσσαι οοᾶος Ἰν[σάΊσειι {οἩρβςίο καὶ τῶν ὑπὲρ θάλασσαν 

κὠτ. Ίτα οἰατίης αρῖε ἆς 5. αι (Ἡρτα πατε ΡεταπεΠῖ. 

Έτ πο {ς ἀϊνήεταπε ΔΠΠΙσαΤΗ. ῴ . 

Ίο, 3Ο. Ὕδωτί τε καὶ σιτίοισι.] Μ5. ὕδασί -τε- Έι 

φλάειατ Ἡετοάοτις. αΠαι]ά ρα δυδίε ρ]υτα1. ΠΗπΙΕ: 

το» Ἠμάθ 3» 53- ἀῑεῖε ὤλουσίμσί τε καὶ ἀσιτίσι συμπε" 

πτὠπότω. κο ννῦ.ς, | 

τοο» 80. "Ανδρᾶς μικρὺςν ετρίὼν ἑλάσσονας ὠνδρῶν.] 

Ίω ααυπ Ἱερατωτ ΓΗΠηπΙΟ οοπίοη/α «ει 1 Μος. εἲ 1Η 

οὐταάς οκοπιρ]α ή δις» πείαἰο αὐΙ οοπΏρετίς» ης Οα{αὐ- 

Όοπις αά Γιδοριαβασα ἵπ Οματασῖετο σῇς µικρολο- 

οφίως Ῥαρ. 990.0 Ἠδί (απιοτς οΠπά(ε ναπείαῖες ϱΊΊοΠ- 

ΔπήοΠΗΠη» οἴωνατίε ἄνδρες μικρὸν µετρίων ἑλώσσονες ἂν- 

ὃ ὤν. : :  . σος 

: Ίοῦ, 49." Αγείν τε αὐτοὺς.] ἵΝ». ἄγειν τε δὴ αὐτοὺς; 

Ἡε παδήπι τωρο]ς ἱπεσᾶαῖ {61ή1ο ἂε ἀΙεσπα!ς ΡοσόΡΙΙΗΙ5
 

Ἀρεπας ων , 

τοος 45. Πάντας εἶναι. ΝΙδ. ἅπαντας εἶναι νι. 

101» 15, Κ2) Πυῤῥήνης,) Μαἰηῖε Ἴαηο ΥοσςΠι Ὑπ]ίά 
ἀε(οήρετα εκ μήν {1 τειπροςῖδ» απ» αὐμπι ΤΑΊΠΕΠ 

νοπιοτοι Ἠετοάοίιπι, ος Ἠηίης οίριυτα ελπι ΕχΗί- 
Όσιο ἀπρ]ίσαΏ2 Ἠποτο τ.. η αμο ἀὗοιταί αὖ. Ροπ1 1η- 
τατρτεΏς οΗ]εῖο, Εὲ απ σίῃ Πδεπίετ (πα, ΒΕΙΙΠΕΠΙ 
16ί4Πι σοπἵπαοπι» Ἡβὶ ν]σατὶς {ης τήοἆο υδραυαϊ τ- 

ο. 
παπα» ἀοσοπτ Φαμιαβαπά 14 Ῥμηϊαπίς Ἐκετοϊίαϊ, Ῥορ. 
ποζενω τμ ώμο ο ον δνεοες ο 

1ΟΙ: 16. Τελευτῷ δὲ ὁ Ἴσρος ὃτς,] Ἑτασπιας ΨΠπάΊη- 
σῖης {πάσα Άτρε πο {τίς «οπιπιοᾶε ἱπτετρτετατί η]- 
Ίωπι, Πο τοδάεπάο: κοπεγαί {ο {4ε, ῥεγ ἀπίυεν- 
{απ ήγοβα) μεμα, ἰ ΡΟΠΓΗΗ ΕΗΛΙΗΗΗο 410 { ῥο-. 
(0 ῥᾳῤήαμέ Αγ ]σΗἰ 1ἱεβογμ11 οο]ομ19 ἵπ ΗεΙ]εΠε οἱ. 
Δ10ο.  Άοι πιαρίς 11 Να]απη ἱποτεραῖ. Παπ 1ρδιΠΗ 
Ἡετοάσταπι, ουμ]ὰς νετροτυπι οτάίπεπι ἀειτεξται {εΙ- 

νατᾶ; ριο(ογίπι αυ πα ἴδειά, ῥέων ἵτα οΡ{ερ{εΏς ΕΠε{ο- 
ἀοῖιις» τὲ ποἰιατί{ αἰῑς νειδίς οοπίμης!» απ ατα 11119 {0- 
15 ἐς θάλασσαν τὴν τοῦ Ἐξείνου Πόντου. δε Ἱτιὰ αἩ- 
τεσθάυπτε, Ώσς {σᾳμπτατ» αἴημς α4εο 1π πιεᾷΙο απι- 
ριεδυπτήσ. «ΗἨ]ε ὤππεῃ Ιπάς εχΙπῖξ. ας 

πο» 94, ᾽Αντίη.] Είπα Μς. Ιωες αε[εηβεῃς οο- 
ἀῑαῖρις Φιερμαπί Ῥταίοτι ὀντίον, αιοᾷ Ἰμά σαν] Ίαπε 
ταςϊρἰεπά μπα οὗ τηῖταπα αηδτοτίς αά ναπαπά μπα ρίορεῃ- 
Ποπεπι.  Όε ρίαπε Πο Ίεα αμίάεπῃ εοπνεπ]απῖ, 
τοταπα οοπβτηόο Ἠετοάοίῖσα οπ]πίπο νυιάεῖατ 1Πῖεγος- 
ἀετα» αἳ αυ πι στατη]ατὶ ποὈίς Ἠσεαί Ἰηνεπίο ΕΙΤΟΙΕ 
οα]αππὶ ἩριαΠογΗΠ1» αὖο αἀεάήναπι ροβαετυΠῖ ἵπ. νὶς 
σσοπι αἀνοτοίί, θαταΙ ορουτεε 1πτιὰ ἁντίον ποπ 1π ος 
Ίοσο τεροπί ἄεῦετα, {96ά 11 Ίοζο ρηασεάεηῖε, Ἠδί αἷ- 
οἶτητ 4 Ἰϊργρίο, τῆς ὁρεινῇς Κιλικίας ἀντίη κέεταῖι 1- 
Γς τομή ἀεδεῖ ὄντίον, α.ΗΠΙ 1Π ναρο αὈθττανετίς ας 

διερµαπί ἴρβυς απξ τγροζβοτατάπα πάπας. Οαυία εδ» 
αιοά Ρειρείιμο Ἠετοάοίμς 1]]μὰ αἀνοιοίηπὶ σοηθτη]ὲ 
εἶπι Ῥεηϊείνο», απεπα Πα ν]άες» αἲ εξήντα ἀντίος 
οἶπι ἀαθνο. ἴπ οπρίτε ο. Ἠής Πρ, ΝΙηδὲν ἀντίον αὔ- 
τέων μδεμίην Φωνὴν Ιένα 1» 73. Θαλάσσης τῇ ὄντιν 
Κωαρούι Αα Ολα νο ο ο μο 
ἴ101, 96. Πέντε ἡμερέων ἰθεῖα ὁδὸς εὐξώνῳ ἄνδρί.] Τ:οσο 
Ἆος ἵαια ΗΕ ήὰς Ψοξβης αἆ Ῥογ]ασεπι νε] 1Η Ίταῃ- 
ἆίι νεἱ οπιεπάαπά ντα ἵῃ σαρίτε ᾗς Ο]]οῖαι: 8εᾷ ἩἨς- 
τοᾷοίσα αἀβε]έα {1πε οετεῖ «οπά(οπίρης» ας αἲ- 
νετιετο 6ιµη οροττεῖ», εὐἶ ποη ρ]ασεῖ αθ{εΠΏτί ΕεΙο- 
ἁοἵο: ἱ4 ααοᾷ τεαιήτεραπα αὉ Φεγπιπο (1ο, αἲΠῖ {18- 
Ώπμίε νοτίης {1ος ἱπαπίπατε Ίος οανΠ]]ο2 ὃ δ' Ἡρόδοτου 
ἔοικεν ἀγνοεῖν λέγων, Ἐκ τῆς Κιλικίας πέντε ἡμερῶν ὃδὸν 
εἰς Πόντον, οΒΗΠΙ Ίρςο θατηαξ αξ{ε {ερίεπι ἀῑεταπα» π]» 
Ία παὈίέα εοπιππεαπΏΗπα» αποσήπι σιαάμς {οἶεῖ αξία ἀἷ- 
νετ, ταῖοπε» ὲ πΙμί {τ εἰς 1581 νετββεαιτοι ορᾷαῖ 
'Ηοτοάοι ΠµππετΗς, θεά εί υπὶνοτία πως οοπῖεπρ]α- 
πο Πετοβοῖεα αὐξ ΠπαΙρπίο εχροπίτς» απί αποπαατας 
νοσῖους Ιπάα {αράμοεπά!ς ἡ δὲ Αἴγυπτος τῇς ὀρεινῆο ΙΚί- 
λικίς μάλισά κ ὠντίη κέεται’ ἐνθεῦτεν δὲ ἐφ Σινώπηύ Ὢὴν. 
ἐν τῷ Εὐξείνῳ Πόντῳ πέντε ἡμερέων Ιθεῖα ὁδὸς εὐζώνῳ ὤνδρί 
ᾗ δὲ Σμώπη τῷ Ἴδρῳ ἐκδιδόντι ἐς θάλώσσαν ἀντίο κέετωιὰ 
ος 1η. Πονϊ 4. σαρῖ 47. Ἱζαπείετεμά!ς αἳ. ΤαἩ. Έαῦτο 
Οηε, Πρίῃ, ὃ, « μη) οἱ ο6σαβο οσ[οξ ᾷ 1 ρατοβωέῖα αὖ 
Ἰωάον, Εαρτίοίο, Ντο Ὠοήρβμιο. 8εᾷ Ἱερίθ]κβπαις 
Π]α Ἐαρότ ποΏ οοβΊεαξ» απαπι Ράμος πποπΏίηπα Ῥει ΗΙ- 
{ραπίοπα εε (α1ΐαπι ἀῑπετα ποπιίπα αὐῖ οχ/ἰτοτ]πε εἴ- 
ἸπΙππη το τοπΊροτ6,ς ἁεροτταῖα {αετ]Πί ἵῃ αἰ]ᾳς {6- 
οἵοπες 34 Ποβϊαπα ρετερ ποσα: πε { 1άᾳΐτοο εταδαπᾳ 
ΙΟΠΙΩΠΙΙΠ αὉ Άντεπε Ίεομς (α1απι εκ Αἱρίσις ἁιι- 
ἅπι, εἰ Πο ραίτει Δυπιδαπι (Ἠαιιά ἀπδιε Ἰοσα]ε Πο- 
ΠΕΠ) Ἱπο]μ[ετίητ αρρε]αΠοπί Έγτοπος, ππίτατί ποῃ ο” 
Ῥοιτεαζ, Ῥοιτο Οεἰς που Πας Πετοφοιάθ αέγα 
Πογομ]ές ε/µηήας» ηἱ αἲτ ρᾷς. 98. Ομ1ὰ πος ὅε αμ 
αἱο τοίρεάιι ἴτα Ἰοᾳἵεης» αἨ μπα απτεα ἀἰχεήῖ οκίγα 
εοώήηπας Η. ετ Πο ἀῑείτ Πετοᾶοῖης, ετ αὐἱά Πρπϊβςε- 
τησ» ορια. Ππτε]]{θ]εμτ» Ρρεπ]πάς τε Τάδερώ ἔξω ἐπὶ 
Ἡρακλήίων σηλῶν ἀῑευητης 4. ὃ. ία 4 ΟεἰΠς 1οᾳ51 
πθηιηραξ, αμῖα {ηπε τεπποβῖοτες. εἲ ἀεπαυτα {εαυήἕΗς 
Ογπεῄ[ος νε] Ογπεῖας, Ἡξ ποπ εοπνεπίαί 46 16 4ἱςθ- 
τὸ ἔξω ἐπὶ Ἡρ. Φεᾷ Όεπε ἔξω.. ΟεορταρΏῖα ἄτασα ποῃ 
σαιάαι Ί]]α ἀϊνίβοπε υἶττα Νε] οἵττα σοἰήπιῃας Ηεξει]Ις 
Ῥοπί» {6ᾷ Ἱπίτα ναί εχιτα, . Ου] Ἱρίτατ ου{εςη(ης Εὰ- 
Ὅτο, αὐμπι ἀῑςΙε ραρ.. 31. «μι φιώεη Ηεγορε] ον 
ο ο (ες αἶέγα Πεγοὴν (οἱμημηας Ρος [1160 1Η1- 
γαὔέ]οπι εν/ο. 1ρ9ο πἰταοί]επι Εαοῖς. βεὰ. Ἠοτοᾶοτϊ5 
{1ο νο πδαιηραϊ πιο]ῖής αχριπετο {εηπή μι 
Ίαπι νετο Παἴμετο ΥΙάετωτ {ενοιήρβπιις Μιήατυπι Έναν 
Ῥοας, αυαῇ πο Ἡσοτει Ἱπιονάμπῃ 1σομή». 8ὲ οοβία(Ιο- 
παπι ἠπάεσυπαύθ οτταπι ο απσ]επιειπαΕ Ἱαταρηπάα 
οἳ {ωπηήμίατὶ νε]ηε ἀεσ]αταήοπε αππρ]εζξ5 Ώ6ς κος 
Ὁξ αιή σοππρατανίε «νσγρε νοτομς Ππιπι «πι οσα 
ταθίσο», αἳ ζοα]τωνῖε οἵη νετία ἵη ἡλυπι αναμα ΜΗ 6- 
ας τν. ογηηὶ» Πουϊ αροαῖατα οσί 
1ανῖα Ῥρο5[ς 1τλ Ποσατί εἴ αΡΡΟΤΩ 2 
Ἔβγριις, ἰάαμο Ίωστα. ευσα ωροτηπι πμπιοίωα, ας 
αὐο πη]]ώς {0 1ο]αῖεαε, ωξ σος Ίῶπο Πτ τποπηοηηῖ Πιτ: 
ης, Απ] μον «οποσδεῖ οἸσηνί» αμίᾷ ἐρθουϊδίης ῆτ 
ηθπίς οσἱοία ἆε 110 εξ 1ο ρι{ενίτα αα 11 ραττο 

ηυ]αιπη σοπνοπίαπε εξ αμ πι Πτ 151 ενας» αυ» ντ» 
Ώμη Ἠ Ποπί πσπιο {οτ/αη {1εαἵ {ερμτά5» η Ώος Ίο 
τος. υὲ Ποιε λ15 Ρρεη]μήε ΟΠΙΠΕΙΗ Δίῄσαπι» ἴτο Ίβετ 

Ἠπϊγοσίαπι Έμκοραπα ρετῆμαϊ» Ποπιρο αμαπι ἠαβήατί 
{οἶεραι. Ἠδο αιά ρο(αες απ 1Η ποι Ποεδίς εὔαπα 
τταμβχς Δά 1ο0ῦπα Ἰδμά οἵπαπάνπι ἀς Πτι 1ρ8ο Αηξ 

Μ 9 6ομν: 
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ο τΤ, 

οοπιπιο(ἁ ταὔοπε Ἰηπετῖς εκ ΄Έργριο ΡΕΓ Πτοτα πιατῖς εἶτοα Ογτίαπι ἵη Αῄαπι ο Ἠϊης ΡΙο(εξεξίοπίς τειτοβτὶς εκ (Η]οῖα αἆ Φίπορεῃ, πάς Ρε ϱαΙΠΔΙ45 τεξα οταῖϊ γεζπτα ρε Ῥοπέωπι αἆ 1Ητὶ οβ]ᾳ 2 Οµ1ά νι] Έρδςτ. αυιπῃ Ώαπυδίαπι ροπήςς Ισποιυπῃ Ίφτιά ΠΟΊΠεΏ Ἠετο- ἀοῖο εἲ ΠΠ τεπιροτί, απο οοηΠάετατΗτ Αππτιάο ΝΗΙ εἰ ΠΠ. Ἐεπιονατί Πΐπο ἀεῦοι ἴδία αρρεΠα[ῖο. Θυ5 {ο ρΠε δύπο γεια εδ {1οΥ Ῥεπίηιε αιιοά {οπῖρίε Ί]α ποἩ ροε{ε νἰάεη 1ρῇ αἈ Ηοτοάοίο {οπῖρία Ἠος αι- 
ἀεπι Ίοςο, {εὰ εκ 1ρτο 4. εἶτοα Ώπαπι {οά]οῃῖς ΧΧΧΝΙ, 
εἴ ΧχχνΠ. Τις ταπαπιοῖα, Ῥεῖο Ὁξ ας ΙΠ{ρ]εῖεῃς ησς ἆπο σαρίτα πιοπβῄτει «Πα ιαπ. σοΠοΙηΠΙταἴσΠι ἱπ{ετεπά]. 
Ἠνη]]ο πιοᾷο Ί]]ας Γγαπεππονογὶ απεμπζξ, {64 αξ Εαδεν Ἱπ [οπρεπάο, απξ τγροσταρµς Ίπ Πυπηθτῖς Ῥοπεπά]ς ἀε]ϊτανίε, Ίο εταὲ πεσςα[ο ἆμογιπι ζαΡΙΤΙΗΠΠ ΠΙΠ16- το εἶτατες απο Ππηϊε Ἠ6 οςε, ορουτηῖε {ῃ Ππο «αρῖ- τσ 49. ΟΠΠ εχἰπηῖης Ἡ]]α ἵΠ Ἱτα]ία οοάςκ οπηπίπο Πἰπή] πιητες πΗΗππα ταπίο απ ροββοπῖς Ιπάϊσίηπα ρτα σας, που ορίποτ αΗτοτ Ἠετοάοτωπι {οηρβείο, ααπι ρτουίέ ἵπ εζΙΠοπίρης αχ] Ῥογ! {ο]ος, 

ΙΟΤ» 91: Ὅτι πλέω θωύμάσια ἔψει } ἄλλη.] ΝΤ9. ὅτι πλεῖσα θωμάσια ἔχει, ν «ΤΟΙ; 49, Ὕφαίνυσι οἳ μὲν.] ΜΜ. ὑφαίνουσι δὲ οἳ μέν. Ομ πεςες(ατῖα δι ραγσυ]α οἳ {ο]ῖτα ἵπ τα ους ἵτεγα- 
Ώοπῖρις γετροτυπη αρροπ]., ας 1 » 197. Αἰνέω μέν νυν τόνδε τὸν νόµου: αἰνέω δὲ καὶ τόνδε. ἡποῖ]ς 1σπο/(αἵπηι]ς ῥα[πια[ο 1ῃ Πῖς νετοῖς οἴτηπάϊς οἶ]Πῃ νη]ρο ρατῖοι]απι Ι6ίαΠ οπηϊττοητί αἆ Ε]ανίτιπι Ψορίειη ραρ. Λοι. υδὶ ἀοσεῖ αμίά Πὲ ὄνω να] κάτω ὑφαίγειγ. 10932 4. Βυροῦνται. ] Τ ρ]απε ἱδσῖειτ Ἐ]οτεῃεία» ΠΟΠ ξυρεῦνται, αποά εἀῑαῖι Αάιις, ποζιπι δηρεῦνται, αιιοᾷ Πς εοιτηρίε Φιορμαπὶαπα βἱο αΠηϊ 1592. εἴ Ι1ήσοι- ΣΙΑΠΠΙΑΠΗ» ἴδητο Ιπαπ]μς, αὐῑα πιοχ” {64Η τη ἐξυρημέ- νο ιτ Ίοσμπι Ἠυπο Ἰηπιίπο {1ο Πας η]π]θ{115 Ἱῃ Ερίβο]α ἂᾳ Οοπια αρ. 541. ΊΙοχ Ιάθπι οοἆθχ παρεῖ Απιρῄεῖτει ἀπὸ πυρῶν καὶ κριθέων ὦλλοι, ΠΟὮ πυ- ρέων, εἴ {6ᾳ. οαρ. τθάῖτ δυρεῦντωι, ΠΙΠ οι Π]]ίο οοἆσπι τποάο Παῦεαι ΜΑ. οοἆεχ. οῇ απΠοῦτό {Πρετ/ε(], 193. 90. Ἱνόμοισι τοιοῖσδε.] Μ. νοτο Ἰοπίσυπα Ἡλ- Ὀεί, τοιῖσί δε. Για ΝΙς. ἰάέπι διασμῶντες, ΠΟΠ δια- σρέωντεο, αιοά αιΙπαιε/γ]]αβίσιμπι ἁρποίζεραϊ Ῥος- τᾳ5. ἂν Ν «. 102. 96. Μήτε Φθεὶρ µήτέ τι ἄλλο μυσριρὸν μηδὲ, 1 Θπ]5 Ίουιις 1π Ἠΐς ρατίσμ]ος σι, αυ πι να μωῇδέν « Ἠυῖς ματια 1{]αά οκ: μα. Ίτα(16 εεζῖο Ιαρίτ οριῖ- πμ Ν15. μήτε Φθεὶρ µήτ λλες δα αρ. 41. Δοῦνται δὲ δὶς τῆς ἡμέρως ἑκώσης ὕδώτι ψυ- αῷ.] Ῥτοῦα Ιεζί9. πες ροτεςε ἁδία εδίε, αΗ1πι αά Ιαναπά πα αη]ᾳ τ6ςΠΙΤαΓΗΣ, ππηᾷθ εἴαπι 4, 75. ἆθ ΦΟΥ- της: Οὐ φὰρ δὴ λοῦνται ὕδατι τυπαράπων τὸ σῶμα.. Αἲ- ΤΩΠΙΕΠ 1η ΜΙΦ, ΟρπΙΟ πο εχῄῖαε γοχ παπι ηΠίοσθ- 4έῃς. ες ροδ{Ηπι ογβᾶετο 6ηπι 4 Ἠ[ογος]οίο ΠΟΠ. γεπ]δ- {ε, αιὶ {οτι αἩιάσγο νο]υίε αἆ υαρολουσίαν εἲ ψυ- «κβολουτεῖν, αἴηε εείαπα Πο πε {οἷοι (Ὀσίηῃ αΗΡῖ {1 αη- πνυπῃ πίεγετς, ἵτα ᾳΠοφι]ε {6ἵο Ιπιστάιπι {ΟΠΗ οΡ]]- Μο, Βίςτ. 139, Ῥ]ασηίε εἰ ἀἰσετο ἐς «κ ῶρον καθαρὸν «γαγὼν τὸ κτῆνος» 3ἳ οἱιδάσηῃ Π0τί «αρ. 909. ἴΦΠΙΙΗ ἑ - ᾽ ὁ Μι 

Ῥτο[ετῖ διὼ καθαωροῦ. .ά 100 4. Τῶν εἷς ἐσι ἀρχιερεὺς.] Απ Πο Ιοῃαιῃ ο[δῃ- ἀυπι Ηετοάοιιπι ὁ τα 4110 ραι]ο απ:ς ἀἰδῖ {πι ἑρέες ετ πιοχ τερεῖοτχ ;ρέων, Ἠιης Ί]]οτηπῃ ΡΗΙΠΊΗ5 {ο νο: σαὐίτυτξ Ἠεβς 1ά αῑάοπι. ος Ἠΐης Ραΐεαῖ Πες ορ- Ππηϊ ΜΑ. ἄρχιέρεως θχΠΐρεηϊῖς. αρ. 142. ἀῑςῖτιχ ἂρ- πιρέας. Ταμίο απῖα ρτορανί νΟΙΡΙΠΠ. πατέονται, αιιοᾷ τε ΠαόΙΣ αἳ Ν]δρῆς Ίρτίς Μιερηθηϊ, ἴτ οὓ Ἠο- 4ΐσεο, | ων (1099 19. Περὶ τὸ κέρεα ἑλίσσων. ] ΝΙ5. εἱλίσσων. αἳ ἀεῖπ: ὅκυ ὢν θύωσι» ΠΟΠ θύσωσι. Ίεᾶς ΗΓΗΠΙΦ 116, -Εριά. τῶν σήμαντρίδω ἐπιπλάσας.] (πεπιις {ο]]ϊσαι ηᾷ- μη 1η «ἨΏργριο αμε σοτις 1]]ῖς ΡαΤαἴ πα, Ώοῃ αάναόξιπι αμυπάο, Μος οηῖπι. Ίδες Ιάετιτ. τεσίάοτα Ίπ ἵΠίΠι νετη{ξαϊεπα» Ἡξ ΟΠΙΠΕΙῃ ῬετεριίπαΠοπεπῃ ἵσηοτοι, 4]. πιαΠἩ9 ηεῃ Ίοηρο αἰῖτος (π[ηηοι ἱπτε]ρετα (οτῖροης ἵ ΡΗπ]απ]δ Έχεις. ραᾳ. 8ο. ΓΌτεια ΑσΠαὈαητιή οΙπι ερί[οία», ἆε αἲο πιοτε Ώ06 αΠΡΙ ο ρολ μμ 
νοσαι ΏΙο[εοτίᾷες.  Ἠετοᾶοιως σημαντρίδα γῆν πρῥε]- αἱ. αμα ερίβοία οἳ τες αὖσε Πμπαδρπως, Ί΄ ομ ος, π]]ο Βεπετε οτεαϊρί]ε Ίας ἀμας αρρε]]αείοπος οοηνα- ηὶκίε Ίαπι ἴηπο ἵπ /Ἐβγρίο υπ ομ]άαπι Γρες]εῖ Ἱ]ὶς ὠάυχρατί {οἨ, εἴ αμ 1ης εκ Έπρωα αάγεμεις. 

Ἐχρ]ϊσαι αἆ απιήςβπα εκ {ηρει(ΗΠοπῖς Πμης {ο]επηίτηις 
Ψπ]ετίης Μαχίπιης ο, ό, ὃ. ή ενος 
72ε1ἱς οἱ {υοεα{0 ΠΟ εἶμο.. ἡ σε 

105, οἡ. Σῶμῳ μὲν δ) τοῦ. Να]ία Πίο οοΏοΙηη]εας 
εδὶ νοςι]ᾳ δ) Ίταφιε οείαπι ΝΙΦ. σῶμω μὲν τοῦ. Τυπη Παπ Μς, κεθαλῇ δὲ κείῃ πολλὰ κατηρᾷσώμενοι, ΠΟἩ 
δὲ ἐκείου. Όσο Πεοθεβιτία θ5ὲ ἹηΠηία Πο » Τηοάο {8- 

103» 39, Ἐπισπείσαντες καὶ ἐπικαλέσαντες τὸν εὺν. ] 

αυεΏΒᾳ αθλρατο ος Ηετοβοιωπι ΠΑΙΤΑΠΤΕΠΙ ατα Υ0- 

11115. 1ρόᾳ Ίσο νετοα 1απα {εοῖϊ πα δα ον 
ῥος 1110 ντα, ῥαήεγ απ{ε /οἱεύαί. ΤΗ | 
μα. ἀῑχι αἆ 65, 9ο, ή: μα 

: 103. ού. Ἐπίδημοι ἔμπορο.] ΊΝΟΠ τηα]ε : η ἴπο 
Ῥεϊης αδῖ, αιιοά οχίῖατ ἵπ ορίπο Μ9. ἔτι τει τμ 
Ππε ἀμρίο ρτουαβ]Πδ» αΙΠΗ ο Εοποβσᾶ 
ἀῑ6Ιδ ομ1β εει εκρ]οταῖα Πάες» εἲ ον, ος 
νιάεατησ ρ]αεεπΏις εκ 115, αι αἰλαῖα ἃ ία ἴοιοι 

103 ο7. Απ΄ ὦν ἔδοντοι] ΟΠ πιεᾶῖα . . αθά 
ΡΙΟΠΟΠΙΕΠ, {Πα ίαρΏαΠδ» ΤΗ 11ΠΡΕΙΠΙ ή νετ 
ΤΗ. (ᾳ1ε εάϊάετιπῖ ὧν, εετῖε μρ ο 
οροτῖεῖ αΏ {115115 {ρου ΗΠ1 1111 Ἡμ ος έν. 

103) 49. Ἐπὴν προγηςεύσωσι τῇ σι κά ή η 
Τᾷ/9 θύουσι τὴν (ῶν. καὶ ὠποδείραντδς»ν Κ9ὶ σσ, ϱἱο 
πᾷσων ἔξω εἷλον.] 1.οειις Πίο εδῖ ΡΗ15 ην τά βατ 
Ἠεῃτ. Φτερηαηί, 4 άπι ΠΟΠ Π1οᾷο αθίτη Ἐο ο π-. 
Ηδίε ρανΙας βΗΕ αἲ νεπά ταν] ΕΧ ες νε] 1π 1ος 
ΡεΠΙοΙο» αἱο {5 Ηατοάοτυπι νε] ἨΠΙΝΕΙ ο ο δν ομσι καὶ» Ῥοεἱκᾳπιε Ἴοσο. ιδἱ Ἰεπεῦατας πρωήρεύσί σι ας εδῖε 
ΟΙΠαΤε απηΙ{ης ερ εἴ {απε οιπαΜΙξ: Εἴἠ2ᾷ ππι μὲ 66ο 

σ Ἰπα]εῖα» Ἡτ πΗπαΙαπα Ροδῇτ εχο]είεοτο ος ο Ἡοπιπι 20ἱ-- 6ΟΠΕΙ ἐΧίεζετε 1]]ο πιοάο αμξ αὐ[εῖρε ᾱ ππναπάα 
τησ σαυ{α Πετοᾶοῦ, υπίας Παιά ἀπδΙε 8 Ίτα νδηειαἴνδ. οἷα να]Ἰαϊκηί Γοηριοιῖς» 4μεπι οπηῖ Μπ τοως {απι 6 ουπηπιακίπια {Α]νιπη οδίε η 1, 4ο. ΜΣ. ἴυχ Βτο]εροπιεπα οροζτεῖ {ρβμς ΦΙΕΡΗΔΠΙ Ρ ος αμοὰ ἀθ: 
Ἱπομτιῖε ἵῃ Ἠι]ης οζ1εῖοπίς Ῥαρίπαη 491. απἩ ΡΙΣΙεΙ”. 
εὐς 111 αἴτη]ενῖε, εκ νατοῖς εἴΠβ ἀ[εβδι ὦν, απυπῃ ἵ- 4απῃ αμοά ποἩ 6οποσφιιεταῖη ΙΙά τὴν νο ος (ῖ- 
Ὀίαπα Ἡσιοόοΐς ΠΟΠ ΠΟΝΕΠΙΕ ηἶῃ βῶῦν, -ποι. αδίεα ΝΕ; Ῥεγεί Τ1ΟΧ αὐτοῦ λείπουσι ἐν τῷ σος ἀταυή λα Ρατ. ΑΠ αὐτοῦ {οται αἀνατοίητη 1οεί Ὀι[οαίοπε 
σώματι 14 εκρ]επῖ, 1οἩαΏΠΕΡ ΕΤοΠίΟ ο δρι | 4ο οι] [απέζογιπη «απιη οἶ(αὲ» Ρο ορ 
πα] Ἱερεραπτυτ, ες ἱπτο]]1οῖτ 004 ο ν6ιο ΗΠάε ο ν 
ο/ρεσπέ, πἰπιῖς αμίάεπι αάπιστε. το[Ησαο εδῖ- ες οπιπία Ρτοσσκ(ενίητ, «ΠοΙ]]ς {πΠο 1Νέ τεὼν ἀποδείρώς) Ρο 15 Ίερεραπι 1η οοάΐσε ΜΜΕ τάραν ἐξ ὧν εἰ” 
τὸν βοῦν κωτευξάµενοι κοιλίήν. μὲν ἐκ (ομως εσίε Ης- Ἀον. Ηῖς αΩζοΗΙτΗΣ, ΓΗΠΙΠΑΠΙ ἘΧ ιδ νίτο, μία 4041 970 τοβοἵσῃ πηαηΗ5, Ἐ ερο αιάεπι πο. ναια εἴ ρα ἷ Ἱπερίᾳ 6ἳ {ρυτία Επε τεῖτο νη]ραϊα» Ῥηήπιο αμἰδεΠι 
Πηϊ, αἱ; πυπο εκ ΜΡ, ριοδμχί ἀοππύπι 4έτ8 ή τοβπι]ης αδὲ πιεπΏομεπι 1419. Ρος ημοά να] ο 
ηΏ1 επι ἀε[οτρίε, τε Πατ {91εἳ. ο ηΣ [α υἱ]α άῑ6 Σ 
14 αὐ{ιγάϊ Ἱπιροιτεπε, αιιοά Ὀἱ5 αμ πια πριμ, 1άεια: αιίά επῖπι αἰἰά {οπαΏί 9 ιοβοῦς ΠΟΒ μαὸς σαντες δὲ θύρυσι. Πα ααπι. θύε Ὦ τα ΓποΠβεΙ. ο 
Ρὶαέ ἆε ας ριαραταιοσί!5., {εὰ 4έ οβεμά πε {ο η νις ΡΙΦΡΑΤΒΙΙ πηἰβοπε 1η Ίσηθπα (ΠΠΗ 1 ἕ ρήοα» ἩἩ ὥοῆη 
Πα καιρµένων τῶν ἱρῶν) Πο Ροβμ ρήμα εδ ηη : Ἰήφοπι ἀῑοίτιτ ῥύωσι, Ἠοιοᾶσε ο, τοπο ῥ[εος δε Ππις πια ατρπεΠΕΗΠΑ ολοι ΠΟΙΑ) 
ὧν εἷλον' φἰῑαπι αηάπα νηἱραία πέρ ας ομἱ ἀεί 
με, πιεβίο ρτοπυπεΙαπιΗβ. ΕΛΠ πα, Γιος 

40 Ππιρ]ςϊταῖε ας Πποστίταϊε ΡΕΠΗΝ οἱ (ος πΗΗ5 
ΤΗΠ1 Ρρυ(υπι Ηετοάσοῦ» ηῖ 4ο ολο Απιεῖΐεν '. Οψ: οχεπιρῖα. δίς ρτατε 14 αμοά πιο ον σσ όλο, 
6. Παρασχίσαντες ἐξ ὧν εἶλον ης ώκτωσαν 

96. "Ἔσωθεν δὲ τὼς ὠρμονίας ἓν Ἶ ἷ ος ο οἩ οραηῖεῦ (αρ. 1οο, Φάρος ἐξυφήνβ»; ς ᾗ αδίς ει ποπ από τ' ο-- 
αὐτῶν µίτρῃ τοὺς ὀφθαλμοὺς.. Ηετοδοίεθ» « ῃ πΙΑΧΙΠΙΟ 1ΠνΕΤΠΗΙ ργοροβΙοπεπι {απ επι ἄεαν εἲ οι 
πη]βδίει ἆς ππαχῖπια 49ΡΥΡΠΟΙΙ ἀθ[οηΡῖε Οἱ ης σοη” εἴι9 {ς[ζο {5 πατερεΙσηπῖ» Ῥη1ο. ο ρππρπας οπἰβο, ες εωπι ἆε ἆεα 1ρ98 357 
8ἵΠΟ ας ραήεάᾶο, -. υυ ριῶν. 

104 7. Καθοροὺς ἔρσεδ . : [οῦς τοὺς ἔρσενας. | ο η 9. τόδε. 
104 19. Τρόπον τοίνο. ὁ ς, καλευµόν". μου εἶνεκεν, ποὮ εεκα. ομένήοε]- Μο, ] 7), αι 194 35. Προσωπήτιδος κΩλγῃς, ἐν σαύ ὸ  - 

115. κααρὸς. 
“Ίνα ΜΑ, ο) 

194 37. Ἕν ταύτῃ δἡ ὤν Πο ρ]α. τς οΠιθσθ”. πηα]ε ΤΙΟΓΕΤΗΣ ]δέζοτοπι 19ί μις πόλη» οὔῦ ῷ ο Λο μδο. Ἐν ἀλλ πόνων) η ο ο τς οχυβι {εΠς ποπιἰπαἴνμς πόλε. ο 1 ΔΡ Δομάστα- 
«1049 9. Τ' ἄλλα κτήνεᾷ ιο ρΙΦΙΕδΙ. μπι 00” ΝΟΧ Ῥοβχοαπια., πεαιιε ροῖεδῖ Ἡ οί εηΏς αἱ Νας Π, Μοχ οπιπίπο ΜΦ9. ΙΜΙοβίσου5 ὕδρυνται 18: Λίο ἀῑεῖοιις Θιερμαπί ἵπ Διὸς Θηβαίου οί αρ. 54: 1σει επι Πρ, Σ. «Ἡρ. 1922. Ὃδαζξ. ημ] Διὸς Θηβαιέος» 1άεο πμπο 1ά ῃ 

εοπίτα ΜΙ5. ο στρ μὸν 
ον 38. Οὗτοι μὲν πάντεν.-] Μ», .. ή ὤ 2 

Μ5 δσ δᾳ τὶ 

ῦν παρ 

πες. θε. δ, : ΐ . δ ΑΕ 1 “ Ἰοή:, 43- Ὅσοι μὲν δὺ τοῦ Μ. πα αρρο δα ο. 
3 

ας ’ ΄ 

αν ο μβιή ο ο οί ὅσοι μὲν δὺ Διὸς Θηβαίου ὅτο, (νο. ἳ ἐπείτε, κ]α, 
Ὃ αι 409. Τέλος ἐπείτε. ] Μ5. τἐλόό δὲ ία Μ. 

1 1 {, ἁ ο ο: 

Ῥάμπι», εί ος θτο ϱ, 199. ἴδια 1μββ' η, 



κο οασνονοκκακακνν». 

2ος πο λειςα. Ὀ λεν ψικαι 

ο. ---ᾱ---- -- ---- ο. λ- 

΄Ὅσης ασσσἆο αἆ οκρε]]επάαιη Ιδίαπι νουυ]απη δὴ 

ὅσι 

ΕΤ ΟΒΘΞΕΒΥΑΤΙΟΝΕςΙΝ ΠΕκοῦοτι 118. Ἱι 

ἐπιδέξαι, ποῦ ἐπιδείξαὶ: ἀπ Ἰπιοπϊήι 1 Πεά1ο χησ{αβ 

Ῥοπο οοπνοπίαϊ Ίπίσι οοάϊσας ΜΟ5. Μτερηαη] 11 αὐ- 
ης 1]ὶα ταραῖ ΠΟΠ προεκθέσθωι τε» {εὰ πρρέχεσθα! τε» 

οἳ εχεπιρία: Μεάϊεειπι Πες εχμίθεης » Ύμοὰ Ίο- 

σα εἸεραπεῖας., αὐάπῃ ΥεΙο προεκθέσθᾳαι ΠΟΠ 1τα ΙΓΑΠΤΗΤ. 

τ, 141. ᾿Ἀπούσως αὐτέων τὰ προέσχωτό 5 90. ο. 

105, 7. Φωνὴν μεταξὺ ἀμφοτέρων νομίζοντες. ]. σης 

τή γῥαβοποπα. νοτὈί νοµίξει ους ταταπῃ Νοςςῖ Έταπς, 

Ἰρετης (ῆς οπίπι Εαοῖε ἵη Ηρε]]ο 4ε 141οΕΙ πι οπασς. 

ἀϊδῆοπῖς ραρ. 1790.) ποΏ ΙΠτεΙ]ρο» 4ΠΗΠΙ 1η Ηετοβοῖο 

{0]ο αηπι αθιηἁα{ς΄ ραϊεαῖ οχοτηρΙ!5 α Ροσῖο οο1εζᾷ]. 

105. ο οσα ὧς εἴη.] Μο. ἔχρυσα ὅτι εἴη.. δεὰ 

αἳ 5. σοπΏαπταί τετϊπεῖ Ἡρακλεους. ας 

ἴπο8 36. Ἑν δὲ δὺ καὶ τόδε ] Νοιπεγιπί τερ]εΤΕ 

{οτπιοπεπι», ῥοηπάς πε ππεπήπεταπε {προ οζμΙτοχο 

ἵπ Ίος {οπρίοτο ἐν δὲ δὺ καὶ τόδε Ἠῖ 3» 38. 12 1ὸδ. 
σρᾷ ανά ἵπ Ίος ἶοσο θ5ῖ, εἴ οροτῖεί νήΦειγ. ΤαΙε 

Πα Ν9. Ἠεάϊσοιις πητιτη ρα Ρεαῖ ἓν δὲ καὶ τόδε» Π- 
αἱ {8- 

6 Ίαπι οοπΏρῖξ, λε. 

: τού» τ, Σμάράνδου λίυ.] 9. µαράνδου: 4ε ᾳπἩο 

ηθοθα([6 ποπ 65ε, ἠτ ης νετο πα ρτο[εταζητ, 49 ΗΗ 1111 

υῖς Φα[πιαβης ἵπ ῬΗπίαπίς Εχοτο. 4βεπβ 4ᾳ 6118650 Π- 

ἵοταιητα πας ραϊζε» ας Ποεπαπι 4πτ Ητεσες Πυαη-. 

Ες η πιθάο ΡΙΦΡΟΠΑΤΗΣ» πποᾷο 4ΡΠΕ» ἵπ πΟΗΙΤΟ ο 

Οπ] ροτμενίξ» αιΠπ νοςίδ µάραγ»ορ εχεπιρ]πα 1Π ο ο 

τοι, Ὀεπαπι Π]6 {ανίδίατ Ώππς ΗειοάοξΙ ΠΟΙΗΤΗ: «οτ 

οὓς οπίπι Ἠΐς οοπ/ρεθΗκιπιας εδ οὗ ΠΟΠΏΔΙΗ Πτατυπι 

ζοἰυπιπασιπαν πάς ποι ἀποίτανίε τοπ» ας 

τηβΠΠ15 ΤΟΠΙΟ ΡΕΠΟ Ῥαρ. 403: ΑΡΕὨΣ 46 «ο1Ηπ1Π18 . 

τί Απιστοβίς εμπι οΙταῖΕ» ΤΗΠΙ α[[ειτα 158 πως να. 

οχ/οῖρία εἴ ΙΠΤεΓΡΤΕΙΑΠΙ Τε[Ιεμάἰα[ζέε πα ον 

σης /ο/ἑωγΗέ ἆὲ ἵᾳ η ζ. “Π4αρος Ἠήπο απἰπιαάνετ- 

ἕως σπα Ἰσόξηπι βἰκ(ο αὖ Ἠνδήο τησ] {1ρες ερ 

αρίίαητε ἵπ Ῥτοροβείοπε ΙΝ. μας 159. 964 εν ναι 

τοπι αθῖτ, εἴ οοἱυπ]πας ποίαῖ: Ὃ ην ΠΗ1 ς ος 

πο ταπρῖε. 1π απο ΤαπιεὮ αἴρετ {εταρυλη8 ραν 0 

ο[οπάεξαε Ταπ. Εαῦσυπη 1η «ο αποά αἀἁἰτη αὐ αμάχο- 

το λάμπώτος τὼς. νύπτας µέγαθος, αποά ποῦ ΡΟΙΗΙΕ» 

«ο ποι ἀαδυῖὲ Ναἰ]α Ιπιειργεῖασ 10611 1 πο η. 

νε ὰ Ίσίς Πε ατοϊπο Ππηρῖο Ρε
ιρλΙσ εως Γρυής 4ι]- 

τος, αῑπ {0 Ἱερεπάυπι Πῖ µεγόλω»: Ου 1Π1ν19 επῖπι 

νοχ Ἰοηίσα πε εἲ Ἠειοβοῖεᾶ τὸ µέγαθος ΡΙΟ «ΟΤΙΠΙΝΗΙ 

μέγεθος» ΤππΠΕΠ υήύσπα εΠε 1Π “οταοΏο»΄ ΠΠ ΙεραξυΣ 

µεγάλως» Ἰ θδί9 δειῶς» σφόδρα» πώνυ. ας ο 

τοι ἱγρορταρΠί απο αΤΕΙ» πί{. ΘΥΙΟυΡΙΑΠ4ΠΙ 

Ώσπι πι ὀτερ]ιαπίσα οοπ{επΏ εΠίεπα νάετειῃ.]. ρίο 0- 

Ίηππος Ῥπίογες αἁοτίας ἴ]ε Ἠαρει περαῖ Οτασα πον]δίς, 

Ώουιστας ππιεῃ. 1ρ8α εὔαπα {οτηταΙ ἐἴ {τε αίά ᾱ- 

ἄνπι ορίοε, ΊΝαπι Ίσα Ίροα οοπ{ίαΠρῆ: ἵπ 1.ολίοο {1ο 

{πα Ῥοταας εσαδα μέφαθος Αλνεε θα 
βοβί ή 

δε Ό{ο µεγάλως. Πῖ λόμποντος τῶς νωμτας ή ον” 

λοδω ο. ο σε] Ώτ απ Ἠππο ος κ 

Ἠπηίάς ποϊπε Ἀιερμαπυς 1η 1 Πε[αυτο [Ῥεά 
ἃ Ὃ Χ 

Ἠειοάοίο μέγαβοο ροβευπι εὔαιη αλνοιρίαλτο το 6” 

{07611 ο μι ην Ίνας {6ἱο απ να οοστ 

το πἰμΙ] {ρεο αὐἰάαμαια ἁεθςτηιέ» Ν5. Με ον Πηῖ 

μή] ππσίατ. {ρδο οοΡΙἴαΝ1 πμ] {εά {οσίαη ΕΙΠΑΠΕΗ, 

Όσαυε λώμπωτος {8815 εδῖ» εἴ Τοῖιεβ αρπά αέχοΥΕΒ ο
ς- 

ουτήε λάμπει ἄπε αἀνειδίο αἲῖ ΤΕΠΠΙΠΟ Παβοιίς, ας 

Ἠϊπο αάηπι Ίητα ροξῇε αρερίε: πεαμε ΕΠΙΤῃ οἴεᾷο Εὰ- 

Ῥταπι ἀϊσατε Ψε]]ε ὑπὲρ τὴν λαμπρότητα τοῦ Μλίου. 11- 

αἳὖε ορίπα5! αυῖς ροξ/{εῖ εχοΙαἶδίε τεπι» 
01 {ριοπάοτεπα 

Ίσιμπι οοπιραῖαἲ. 14 {οἱεῖ ἀΐσοιε αιξΧΟΙ μέγεθος ὅσου ---- 

πά το 10ο. ᾿Δργύριον μέγαθός ἐσι ὅσον ὧν. Ἠιίας Ηδτί 
4 / ος 

ς, 76. ἸΜέγαθο ὅσον κρέξ' ο, 175. Οσων τε τὸ, μέγο 

ὂος λίθων ει 4 177. Μέγαθος ὅσου τὸ της σον εί 

Μέγαθος ἔσον τε Ἀάντη πηχυαῖω το αἩς ο. . 

09. μέγάθος κατὸ μῆλω. δεὰ 4ΝΗΠΙ πυβρίαπι Ἠθτοςο- 

ἴμπι (πσπα εε ]εάζοτεπι ἀθβτηας σα{Πῖα5 Ἠποάϊσαι Ποπ 

ους 14 πημπο 19:60 Ειόαπι ἠππαρίπαδίπιητ 1η 19600, ΣΑ11 

«Ἰαιοῦ ἨΝΗΜΙ] οπήπι ἄοσρι, αἳ τοξεϊκβπιε {5 Ἠαῦεπε ΝΗ]- 

σαΐα» ἡ δὲν µαρώγδου λίθου» λάμποντος τὰς νύκτας» μὲ 

φείος, Ἠτ 3μτεα 1Ια εο]Ηπιπα Ῥουπετίε αοπποᾷοςηπαέ
 

είς Ειέα» αἲ Ώτος α]ίετα ποτ {αοτίε» ΠΙΠ ππαταρᾶ{ 18- 

ρίάΐς πιαρηϊυάο» αὐ Ρεῖ ποξϊτας Π]]ς Ίησεγοῖ. Μέγείος 

αά οΡροΠΏοπεπα αυτες» αμᾷ 6Χ ρατήρις ΠΗς οοΆΡτηςη- 

ατα» παταραίπα σοπ/ΗτοΠε εΧ. Μπο πα νο Ἱαρίάς, ειι- 

Ίτ5 ἵαπιοῃ τηαρπ/π]άο οε]εὈτατεμΕν ο ο ος 
Ίσ]ά, Ὡς δὲ οὐτοὶ λέγουσι, ἔτεώ, ἔθι ἑπτακισαίλια καὶ 

µύριω ἐς “Άμασιν βασιλεύσωτα.] πο {οὐ οἵα 1 ἈΡγ- 
ρεΐς ΟΠαΙπῖρυς ϱ. 17. [Πναπι 3 Ἠειομ]ε» αὶ Ἱεευη- 
ας Ώής πάσι, φαμε αἆ Απιαβη, Χνη. Πα 
ππιετα! ΈαάΙε Ἡ5, ττ. 6αρι 49.1 πεπαρε ΗετοάοῖΒδ. 
απο απ]. Ἰβέχανίίοι {ο Ἱπ[ρεχσ[α 1ρ5ο 4ΠΠΙε5» ετ 
Ἠ]πο πάεσεῖ πηπισίατί, Οσπ1 ρτοσαἱ Ἠ]ης ἀΙπαΙππςΠ5 
Ἠειοβοι Ἡ {1815 ρατοβιᾶα Ῥετ α ατιμα νεΓ δη] ΟΙ4ΠΟ: 
πὶς» αππΑ ρΕπΙΠ, ας σοτις {σίας τοίπῃ ου εδίε 48” 
ΡγρᾶυΠ, 

ού . Τρηηκέδια καὶ δισχ/λια.] Ἠ]ς Ιοσμς απύι {- 

ος 
ρπαζής Ίπεοτ ριϊπατ]οῦ επΙποζεε ἵπ αραςῖς 6Ἡ1οΠο]οβο- 
τήπι» οτἶαπι πθαιΠνίε ριατειπήίτετε επαίπεπς 1]]ς Όατ- 
απο] Νοτίάας, πήή 6ε αλῖς πΙπηαπὶ οορπ!τα5;, Ὁι- 
ρίεραι επί (σῶσα ἀῑίσετθ» εχ αἴιο Ῥϊ5 νεπειαῖ;, 1εα- 
αὖςε Ηετοάοεμπα αµοαιε Ιπ/ρεχίί εἰ Ώσς νετρα» Ἡὲ {δ- 
ἵοτηΣ {π Ἐροομίς Φγτοπιαςεάοπαπᾳ Ἠ]δίειτα, 1ν. ζαρ. 
ο, δῖ ἵτα {ση ρῖε ο [Ηετοάοῖας ΠΌ. ο. παιταϊ {ε Ἐγ- 

 ΤΗΠΙ 6ο οοηβ]ίο ῥτοβεξαπα», Ἡε Πετεν]ς, εὐ115 4Ἡ- 
”. Πομἰβπιαπι 1οἱάεπι τοπιρ]πα. οε]εὈζαδαταἳ», οΠς]- 
»Ώ6πι ας ναιμήχαϊεπη ποίσετεξ» Πδίαπε α (ποετάοπΌυς 
ο γι] τε[ροπίία Εμὶδίε, πτοεπι ππα εἶπα ἵεππρ]ο 
 εχ τέτοιας ἐσ[ὲ αμ/ε α 1γο εοπάία δὲ υη]ίε σε 
ο ἐέεΠ{05 4105... Ὦε 5 ροβί ποηπυἶ]ε ΙΠιΕΓροβτα 
σαπ{ετ πιοτε {19, απο ες Ποπ]ίπες εἰ {5 {Πα54Ηε ἀεαΕ 
Ἠαβεῃδ» οτηπία οοπἠ1οἰεῦαῖ 1 τἰυπα {ΓΑ {αρηλοίαπα {8 
υτρίς απηςμἰταῖεπι. πιεπιοταἩ {πεοτὰοῖες ἰαθηναιῖπε.] 
Ίπ Ἠΐ5 αιιοά {οπϊοῖε 4ε οτῖρίπε ποίσοπάα, ΠΠ] ρτο{α5 
εκατ ἵπ Ἠειοάστο. υδί πιοᾷο. τοβαῖτΙ ὁκόσοῦ αιρόνος » 
ΊΟΏ εἴίαΠΙ ὄθεν: πος τεβροπάστηπτ {ασρτάοίας Ι1ρ6πΙ απᾶ 
ουπ] ΤεππρΙο εχΏγόζαπα » {εά τεπαρίαπη Ῥατίτετ ο] ς- 
Ῥο εχ τι άαπα, {πια πΙπΙ] Ίδτο ο ΗΠπρυῖς, πτσηπα 4 
Ῥαϊατγτο Ιπιε]Ηραῖ οἳ τοπιρίο Ἠοιομ]] ἴπ εοπΏπεητε» 
αΏ νετο ἆς Ἱπίυ]α. ΟΦτετήη 11ος ΝΤ. 1άεΠα ἱδρυθῆνα!, 
ΏΟΠ ἱδρυνύῆναι. ο Μαξ 
Ἱοό, 1ο. ᾿Απικόμενος δὲ καὶ ἐς Θάσο. Εὗρον ἃς,] Ἆοα 

αρίητάα οὐ]άσπα Ίδια. {εὰ Ίοπρε ππε]μς ἀῑμπέτα Ὥσεςο 
ἀήριτατῖο εἰ εοποῖ{α Ἱεπῖης αἆ Ποτοᾶοῦ σεπ]όπΙ 1πγδ, 
ὠπικόμην δὲ καὶ ἐς Θάσου. ἐν τῇ εὗρυ. ον ιτ 

106. 14. Καὶ ταῦτα καὶ πέντε.] ος {ρευπι {εβατας 
οοᾷεα ορΏπηις ριο[δέξηπι ορ[Ε αῦ πιαπα ἨΗετοβοῦ; οἳ 
πΙΠ1] αλιπά αυ ὔπι νι]σο ροβετίς5 καὶ οπµεταεής» αὐσά 
Ἰπτετροπί ἀεῦοῖ ἀϊνειία ΠοΒΠΟΠΕ, . πο νι αῑεῖε, Ἠε- 
τοᾶστας ααυε ααϊπαΙο φιαΠ ος απίετίογα οδίς,{ῇ ποἈ 
ρἰυποας. Αἴαῑε αΠπαπα Ίσς ροςβηΐ ρίασατε νίτος δτι- 
ἀϊτος! «θεά. Π]πί αΏρετίοτές» Πτροῖία «Ἡτοπο]ορί. ΕΙπο 
αὰ Ἡατροσιαάοπεπῃ ρας. 144. {ο δῖε Μαυδίαους ἐκ {1α 
οοπἰεευτα τε[Πτηεπά πα καὶ ταῦτα δέκώ φἐνεῆσι,  Ἠπι- 
ο Ρη1ος επία Ηυσα]ος εκ Τ {εεῖδίε ε. εἴ πουίς εταςδῇβ- 
» Ἠππμπα ης ΕΓΓΟΤΕΙΗ Τη {εκτυτη ρυςβπιΗτη 6ἳ ρ1- 
 Φαἡςαππαπι ἨΠείοάοῦ ΙπιμβΡί6ι ΟπεΙ Μοάσείαας 
1μά. Νοπηϊας 1ῃ ο]! Οπςἶ81ή ρ. 996. οτλί6ς ας 
επεταΏοπες. Βρι]ατες τεσρπ{εε, Ηειοβοίιπη αἀάλεῖτ 
ας ἀήετεραπβατα ριοροπίξ, {εουτής πείηρε Ῥες οπηηία 
Φρα]ίσετιπι η Απιπιαάνειβοπ]ρας Ρ8ρΡ. 37. 

τού» 1ο, Διξὸ Ἡράκλεια.]. Ώσεο Ἰωπ]πε απ οάατα α- 
{ρείσετο οοπαραϊτυς Οοιπε]ίης Το] 15 1 ποτῖς αἲ α- 
Ἱρπαίη, εκ. {οπιοηΏα 'Γαοῖά, αιὶ ογεᾶεδαέ -ὁπιπία 
υρίας πιασηίβσα ἵπ οἰαΠίαϊεπι Ἠετοι]]ς εκ οοπ{επῇ 
τε[οιγῖ, οἳ ήπο αὖ Ἡειοάοιο οορποίαἰ ΟΙψιπρίηπι ες 
ΟΥοιμα Ἠειου]ειη.. Αιαιά σενίε Ἑμαβυπα Ἠεο]ετη 
Ρτο Οτῶσο Ῥομα Πὰς Παδιής 12 απάε» 4μαΠάΟ α{[γΊυΙΗ 
οἷμς τονοτῖτας εἰ ρατοεΠς ΓαΠ5 εκ {αάίοπε Αιζη Ἱ]- 
Της τοβιρίοπ ους {αηδία αὉ Ῥο]γαπο ἀῑχίς[ε ἐν Ἡρα- 
κλέους πόλει τοῦ Πατρῴουο Άς αρηοίσεης ραϊ]ηπι ρα 
Ώημπιοῃ ες ΤΠαβ 1άεπι. | εν 

τού, 45. Τράφωσι δὲ δὴ. (οπησχῖο Ἱμηδήοτ 6δε Ἱπ 
Ὁ, ράφουσίτεδὴ. Ώεῖπαε Ἱηπάίπα {εαῇ ν]άξς φλύ- 

Φουσι οἳ ζωγράφοι καὶ οἳ ἀναλματοποιοὶ, τοῦ Πανὸς, κατ" 
ἅπερ Ἕλληνες, τῶναλμω αἰγοπῤόσωπον. ΠΝΙΠΙΙ ροτεΓαξ 
Ἱαρί ππο[]{ς ος σοπεἰπηἰ: παια Όεπε 1Ημά φράφειν τε- 
{ετητ αᾱ ζωγράφους, εἰ γλύφειν αἡ ὦγαλμωτοποιοὺς5 Τε 
αυίομπαιε Ίδια Ἱερετεῖ, ΓΓαετεζυς {απι εοΠείήπα ϱοΠνε- 
πἰεηα. Ιά αιιοά αάϊαναραϊ Ιεπίδβηιε ΦίερμαηΙς Ῥετ το 
οοπιπα(ήπη ἀΙ[ΠπόΠΙοηςς, Ώε αὉ 4Πα ο Ἰδία Ἱερεπίε ο» 
"ρίζατοπτυχ ἀῑσί αὖ Πετοᾶοιο ζωγράφοι καὶ ἀγόλματο- 

ποιο τοῦ Πανὸς, [ἰομῖ 1π εἀϊποπῖοις ΑΙάΙ εἰ Οαππεατή 
ἴδια εοπίηηρ μη, 151 υὲ {εαΙαΠΕΗΣ κοτάπερ Ἕλληνες τ' 
ὤναλμα» αἴνοπ. οὐ θα του ας ίερηαπης ἴπ ]ε- 

ἄῑοτῖς οοπιπιοᾶαπῃ βταίαπα. νεαυΕ επ]πα αΠδᾳαπι Π]» 

{σετα {αβΗπμίε ἀε Ἱπιροτίηπα ΙπιεΓροΠΏοπε νοσύτη κατ- 
ἆπερ Ἕλληνες 1Πίε Ίλ]α αυ οοππεᾶ! οροσεΒῖς Πωνὸς τ' 
ώγαλμα, απία Ἱπτετάυπι Ηπή]ε οζουστῖξ αριά αἱίος {οηῖ- 
Ῥίοτες. Ῥεᾷ τιάεδῖς ορίποι Ώσο οπιηῖα» αδί ΤΠτεΙ]εΣΕ- 

τὶς Ίπ νείογήπιο οοάἶσα ΙΜΟ: ρτο 15 εαπεα εχΠίθετι 
φλύφρυσι οἱ ζωφράφοι, τοῦ Πανὸς τ’ ὠγαλμα «ατάπερ Ἐλ- 

λήνες αἴνοπ. Οπιπίπο αρραταῖ αΠεπαβ ΠΙΑΩΗ5 ΗΗΗΤΙΑΤΑ 

αἴτη]ἰς{ᾳ Ἠμής Ίσοο. αμα φλύφειν υπ ζωγράφοι ΠΟΠ 
οοπνοπίγαξ: απᾶς αάάϊδοσυπε ειὔῶι ἀρόλμώσοπο νε ντα 
Ύπατη ορίβσιμα Ρεπις, αιοά ΡΙΟΡΕΙΕ ΡΟΤΗΠΕΝΟΕ κό τὲ- 

«νην γλυφικὴν, αὐμτῃ μή νεῖος πμππους αά ζωγρά- 

Φευς το[ρίεσσς, σε {1 Μή5 /οὔς «οπριο πρι» μον. 
ποαις Ἠός νετῬο Ροπΐε ΗΠΗΠΙ γράφερ΄τευ 9ὲ είνοκα τοι" 
οῦ ία , αὐτόν. τς κορν τα ο ος. . 

πα μλ τινας ποὺ αἶγας.] νυ]ία ἐκ ΜΟΙ πηλὴ 
Ποϊαία νατίεῖιο, Ἠπάς οροτιμίτ τοἰίπαμί; δο]α Οαπιε- 
ταη] οὔ]άο Ώαυεέ πάντες» εκ Ιπάπβτία αἩ ΕΡΤΟΥΕ πείζίος 
εσµό πυ]ίά οδε ελυ(ὰ Πο παπά! δεά ΠβπανΊε Άμπς 

Ίσσυπα Η. Φτερμαπης {η Τμείαυτο. 
-. 

107» σ- τῷ Μεδησίαν νομῥ.] οἱ πιοἆο 199 (οῦρνοαε 

4ᾳ5, Πεμεπιοκ Ρίο Ἡ-. 
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96 1Α60Ο58Ι αξβΟοΝονΙιΙι ΝοτΑῇ αν 
Ἠἐτοάοίας, ο πΙμΙ] ροςβπι α[ἴεττο οχ ΜΜ. Ὁπαμα 
«αρ. 49. ἀῑεῖΙῖ νομοῦ τοῦ ἸΜενδησίυ. Ἐκ ηας ποσηια ἆε- 
Ῥετεῖ Πής Ἱερὶ τῷ Μενδησίῳ νομῷ» αὐοά ορίποτ αὖ Ηοτο- 
ἀοῖο {οΠρτυπι ε»{ς, . 

1070 15. Αὐτοῖσι τοῖσι Ἱματίοισι ἅπιὼν ἔβαψε ἑωύτὸν 
βὰς ἐς τὸν ποταμὸν.] Διϊ πο Ἱπιε]]εκεταπε νἰπὶ ἀοάξ 
Άυπο Ίοσυπι, αἩτ Π14 σοπερίε ες ασαμ]είεετε Ροϊιε- 
τυπες ἀεριῖε εἰς Ἠετοάοτας ν]άειί [Πομάιις Γεηρίος ν 
αὐΙ εαπάσπι τεπι {ο τετ εχρπηξ, Ίναπι ἆπι ἀῑςῖε ᾖ- 
πιὼν ἔβωψε, Ἱ]ιὰ ραταεἰρίαπα πεαΗς εχρ]σατί πἰῃ Ίπ 

.Πυνίαπις {εά ετ ἀειηάς ἔβαψε ἑαυτὸν τιππΊεβα τε[ρίοῖε 
ΏΟΠ αἴαπα αφ παπα» αὐαπι ὈΝΗΙς ἀθπίαε βὼς ἐθ τὸν πο- 
ταμὸν, Ἰάεπι {ποῖε, αποά ἄπιὼν, α͵οά βόψας ἑαυτὸν. 
έλα πΙμ] ΒηῖΠης ναὶ Ίος {οΠρτο, να] 5 Ιεέτοτίριις: 
απος Ίπτετ ναπίξβπιής εει Ο]αιά. Ὀαισςαεῖης αἆ 9111 
191Π1οἳ Ηδτυπι ο. Ίτα οἴζπης: ἤν τις ψαύσῃ αὐτῶν παριὼν 
ὑὸς αὐτοῖς, τοῖς μωτίοισι ἐπιὼν ἔβαψε ἑωῦτὸν βὰς ἐς τ. π. 
Ίναπι βὰς ἐς τὸν ποταμὸν ΠΟΠ θ5ί ζ ιμεῃ., αἰῖ τ1ραπι 
εἴῃς. {εά ἐπ ἡ]μ. 9αρε οἳ ατοπῖο Ἠης Ίοσυπῃ αὓ 
Ἠμετῖο ]εόιπι Β]ς([5 ἀοσεῖ εἰς Ῥτοροβϐο αὐατία., αθὶ 
Ῥ]υτίπια ας {1Η]]α οατπε ρτοίσττ, {84 {ας ποῖα εἲ Πἰπηϊς 
οτεῦτο ἀῑδα: νοτιπι 15 (ποσα πο ταπρῖε, σοπίεηϊι]ς 
{Ἠπιπιας τοτπι Πρανὶςία, οἳ ἆμπα {ζορο {1ο ἱπετνίεῃ- 
ἴεπι Ἠετοβοτιπι Ἡοποτα εἴτατίοπίς ἀϊσπατατ, τηυτ] αἱι- 
αΙΠΙ οοπ]ταῖεπι ΠοΏ Ἱπιρεττας, Γαπτα [ωάϊτας ετρο 
η ταπάεη αὈΠειρατΙτ, ερτερῖιπι οδία ραιοι ος τ]έτα 
α ατα εχρεζϊατ ροΐεταῖ, ΦΏπι Ρο ἰςίο ΙΠ[Η]{ο ρατης]- 
ΡΙο ἀπιὼν εοάεχ ορείπιις τα[ητιε ὦπ᾿ ὧν ἔβαψε, αιιοά 
Ὃ να Ηετοάοίί δΡ{ε ραῖαῖ νεΙ αχ Ῥαμ]ο απίο 60η- 
οπριί, ΄ Ώεϊπάε Ρεταῖτ ὦπ᾿ ὧν ἔβοψε ἑωῦτὸν (9 ἐπὶ 

τὸν ποταµ. Ίναπι ἵπ ΠηνΊππη ἰπετανὶςίς. σοΠπΠοτΗΣ 1η 
νετοσ Ἔβαψε, αποὰᾷ αὗτετ βετῖ ποφυ]τ, Ίταμε ἀῑσῖτ 
ἴοτε, Ὁί θαῖ αἆ Ἠμνίηπη, αἳ απ ναεπετῖξ, 1π εο {5 
πεΙσαἴ, 

107. 19. ᾽Αλλ᾽ ἐκδίδονται οἳ συβ.] Μος άπιαπι οοτ- 
ΠΡΧΙΟΠΕΠΙ Ἱπτετροπίε ΝΤΑ, Αλλ' ἐκδίδονταί τε οἱ συβ. 
Θιοά ἀείπάς Φτερμαπις εχ 58, {ς Ρτορο{Πε, ἐν 
τῇ ἂν τῷ Ἶρὰ θύσωσι, Βτιπαϊ δες Μεάϊσεια, αἳ ρτοῦίιις 
Ε5ῖ, ουαπι νυ]θαΤΙΙΠ θύωσι. | 
1070 41. Πλὴν χοίρων.) επι ἀπρ]ίσσπι {οτία»{ο {ο- 

{σπα ῬαῦυπίΗς αρροῄτα νοιΌα υι ψΙ6ΙΠ5. εἳ νὶχ ἆο- 
εετηᾶς» ἨΗΠΙ 4ε α]ῖο Βασο]ί {εῇο, τε Ιπια]]οχίε 1|- 
Ία. απ ροβῖις τα]ααπη Εο[Η αἷιις υπ]ης {ο]επηϊταίεπι ἵπ- τε]Ηραῖ αιότος, ρζους Ιπτε]]Ισοπάιῃ Παειήε ΦίαρΗΦΗΙΙ6; Ίτα {4Π6 {οἷο Ώσς ἂς Ροτοῖς Ροτοίῃη νοις ος Πί ποπη]η]ς ερίε, ΊΝαπι ῄνε ἆς εοἆεπι τῆς αοεῖρίας, 14 αιιοὰ ος(8 ορίπος νεηβπι]ς. {ας (ΥΦοὶ νιάσβαπε » ΕΧ ΠαΙΤΑ- ΏΟΠΕ, ϱΠαπι ἆᾳ ροτοῖ πιαᾶηΠοης 1] {αοῖτ. Ἐργριίος 
3119 1ρῇ5 πιοᾷο ΠΙΟΠΥΠᾳ οε]αρτατα, τε 1ὰ Έμπι ΡΙ«ρο- 
{ἴεγα Πποι]οκτῖοπίς νε]ειε ἐπιμέτρῳ ΠΙΟΠΕΤΕ ΠΟΠ ἀθῦοτος, 
ΜΙ ἆε α]ίο {ΕΠο ἱπιατρτείογῖς, η ε {1 {π 1]]ο οἴναπι 
Ροσεί πιοτίεπι {ρεᾶατί ᾖ’ογρὶς {ρεηΗτίο Ἱπρενακίαι, 
1ὰ πυ]]ης ἀμδίτο, αιήπ Ἡσιοάοτις πο ἴτη περ]!σεηῖει ἴτοηβ]η]σίες, τς ταπτήπα οδϊέοτ 4ηποϊατος οπνθηίτο 1η ας Τοηγῇ]ς (Ίροος οἳ ΦπογρΏος ρσίδίηΙΗΤ. 1η ῬοτοὈ: εκ αμα τε]αίομε πα[οῖας α αιΠΏισηαπι ἩΟΓΙΙΠ] πια Εἴαχ] -αά[]ες[ς Ρογσιπα Ἠετοάοτις Ίπημαε. Ίταιιο α- Ἠιά της ἁίογίπιεῃ Ίπεστ «Ἔργριία ει ὤτασᾳ Ὠοῦγ- . Πα τείεΓΙΗΣ», η ροδὲ παγΓαἴΠΗ ἵῃ Ροτοί πιαέζαοπε σ- ΣΊΠΟΠΙΩΠΗ ἀἶσαε Πετοάοτιης ἵπ το[]ηιι]ς εοηνεπῖτα, ΠΠ αμοά Ίπ ππο εεῖαπι αἆηιις ἀἰβοναπή, Ιὰ αὐα]ε Πε, ρτα- ἶαε ΠΠ ΠΙ Ραϊείεσι Μς,. Μεᾶίσεις, οκ 41ο Ιάεπι ᾱ- 1105 ἀοσεο. ΕΟΙΤΙΡΕΠ4Ο πλὴν χορῶν. Ίεπηρα σα ἆσπῃ ιἰ- Π]δηιε Π]]ατίτας αἀε»ε, πευτίάςς, εἶαπιος ἅςς, πἱβ αιοᾶ 6Ποἵος Πο. ἆισπηϊ «Ἔργραϊ, αὐ μη Οτεροί ϱΥ2{ΕΓΗΠΙ Τη ῬΒασςΒ{ {6ο 6ος ἁμκοτ]πι αΠ]ιιάσπίς είς τοροτ{ῖο ἵη Ῥήίπια ε]ερία Ηυτί τοτε], τηπῃ ἴοῃβα ΏΙοηγΠο ΔΙεχηῃ- 4ΠΠο; Καὶ μετὸ Ληνᾶίων Ἱερὸν «οβὸν ἐσήσαντο ὅτο.. 96ᾷ ΕΞΗΣ ΤΠ ΟΙ{αηᾷο αἆ Ἠμπο Ώστοο, 4Η ΗΠῃ {οῖᾳ (τΦοῖα νο- της 14 Ώοφίεφι]α σἰαπιος, αϊ{ηπιηε Ἠαπο αἆθο βο]]οῖ- ΤΕ οοπ{Ἡπιππάνεῃε πιαχίπιης Οα/Πῦοπις 1η οτἱρ]ῃς α- Ότισαα τε Οποίοτιπι εη]ες (ταση {οἱοπηίταιος αηπΟΤαΤΕ {0]6Ε Πετοάσεις., Ρίο 4ᾳ Ῥαυγ]οπήϊς ς, 1οΙ, Ἴουο τὸ μἒσον νἈδοντας τῶν ἨῬσβυλωνίων, οὐ αγθάνειν ἑρλωκότας, ὠλλὼ (τυχεῖν φάρ σῷι ἐοῦσαν ὁρτὴν) χορεύειν πε τοῦτον τὸν αρόνον, κοὶ ἐν εὐπαθείησι εἶναι. ΝΟΤΗ Οἴμπι 14 π]επιοζας, ραΠΙτες ἀεε]ατας οΏοτος Π]]ῆς πβίατος Ε]ς- 

{5, «Όοπτα ἀε {ε[ίο {ΡΥΡΙΙΟΓΗΠΙ ρε πηατίο 1η Βιῦα[ο αἲτς, όο., εο5 οτοτα]{ς» ος, οαπία» ρ]αμίὰ ΤΙΦΠΗΗΠΙ, 
ἀῑέοτης. {π1α. τενε]ατίοπ6 ορίεσπα ΤΕΟΤΕΩΠΙ: πῖ] ᾳ6 
ολοτῖ. Ἠίης 5. 67. Τὼ πάθεα αὐτοῦ τραγικοῖσι φοροῖσι :ἐέραιρο’ τὸν μὲν Διόνυσον οὐ τιμῶντες, τὸν δὲ Ἀδρησον, 
μΌἱ ας «αριῖ 89. Ἠοο {ρίτας αὐυπι Πτ Πα] μπι {ρο- 
«ΊπΠΕΠ. ϱἩο ρη(ς Βἀεί οοεα ατρυ]ὲ ε08. απὶ εχ νο- 
Ἔ Εεπμπα χορῶν Αππυ] ἵῃ Γωάσς πιεπιθταπίς {οπἱρος. 
τηπε, Ππιυ] ο Ιάδγυης ρου ἴγρος χοίρων, ΕΕΤΕΕΗΤΗΗ αἩ 
εὔαεπι αρεπίτητ νία αἆ ἆλ]ηπί ΄οπποπάαΠοησπι σ0Ἡ- 
Πτπ]αηβαμη αμα 1ῃπ Πῦτο ο. ατ, ΗΙΠ., 11. Πο][ς. 
Π115 Ππηητον τὸν τε[]τιΗε ρτο Νυρατο χρω, ηοὶ 
τοίεττ Ίδις αἴίοτ. ἀἰάυπι Ροσταίς Απι]ία Η]] Ίαπι- 

. : ώ 3 Φ.Α νρῦ 

υῖ5. απος τες Ὠίορεπε 1αδηεῖο συνεχὲς ἀνεφίέγγετο 

Τὰ δ' δργυμήματ, Εὴν ἥτι πιἰθήκ Ες τοὺς τραγωδοῦς χρήσιω» οὐκ ες τὸ 

Δά αυ αοσπᾶΡης αἱ {ο οίς Μεπαρίός [οωήμο 
Ἰςί ἱαπηδί, ἀῑσατ ας] Αὐζιτόα περήβαπάος ο. 
αἷα Ίαπι ἀῑχεηε Φτοῦσιις {ΕΓΠ1, 329. εδίε ϱ ως ουἶση- 
π]ς Ῥουτημένῳ Ρ. 736. 13 Ἰλπάρμοῦα Βαλ Ο ης, τες, πίᾷ αὐοά Πο ἀῑσῖι εἰεραπΏς αν οχὶ; 
µα. 36 τ ἀῑκί» ουθπει Ηομτεπίαπα 60ΠΙς οα το 1ᾳἱ 
πΠίΙη Ἰήπο σοπΠΤΠΙ4ΠΙΟΠΕΙΠ, ΟΠ ην ος 
οροµῖοῖ ἴσιπστθ, ΊΝαπι Ισει Ππιῖ]ε {115 41Ο οὔῖε ἷη ορ; 

εγοβἰαηὶ Πυτο ο. Γαπαα. Έαδετ» Πε: ΡΙί οσα ἴδία 
βοἷα α Ῥαϊπαπι Ἱπειήπι {οπἱρία» αν μμόοο 
εο]εόῆοπε πιπι. 76, ὧς χοίροις αὐτοῦ, ην εάρπι, 1εά 
τὸν βίον  φάλαγξνν» αιπὸ ἀεμᾶει αμἰάστν ο μη 
τΙ{α Φατάοπίο οἳ {ρᾷ5 περ]ΙρεπΏαπι ὦ η ο ; αοἰρη 
ΤΕΙ ερτερ]ε οοπηραΓαἴαΙΠ 07008 ο ορίβ, 69. {α- 
αυαΠ ποπ ραμ]ο Ῥοί ἵῃ ραΐτε {ΕΕΜΠ σ) οἱ ζλ(ΠΗΗΓ 
ΡΗδίαι γερες οἱ εκεγοΙμ/ῇ μογε αὔηα βιαπι ρατε[εαῖϊ 
4ε αὖα «οπιραταΠοπθ ΠΠΕΠΙΕΠΙ 41ος Ἡς ε ρηπαΐρίο, 
Ψοβῃις αἆ Μεϊα Πρτηπη ο, ἄε Πιο αμ νο- 
Έτ αυ]ά Ίῃ Ίας ρατῖο ργαβαπῖ χίροέ. ιά αδ] ΨΕΤΙΘΠΡ 
οΦΗΤΗΣ ὄνοι 9εὰ Έαδει στανΙδήπιε εΊτὰ η) ΙΙ ζ0 
Ηετοάίαπηπα: Ομὲς οεγο ο ]]οσΜ) Ἐν, ο ριή, μὲ 
αγ {ο εκεί» 0Η Που Ταε ουομία!. Αἴ. 
Λοτοῖς (ηαβΐς, σα {1ΥΗζ]0 κοπή ο, τά 4ε νὶια 
ή ποι Ἰοαιτήτ Πμο ἀς υίτα Εχει Ύεπε Ροϊοίθ; 
Γρπυς ΑΙοίπίς ες Ία]ἱ5 ερῖ, Ἡὲ 6ΟΠΝ Ἱις Ιου δι ῇ 
πο ρμα]απβίοις. Ῥίποστης 1ΡΙΗΕ πάς 
υἱδη ματι, ο μν.] οἱρπατί 
: τοῆς 8. Διονύσου τοὔνομα καὶ κ οό, 1 τρ Αλ 
ἸοᾳΗτῖο ΤΠ ΜΜ, Διονύσου τὸ τε οὐνομθ εοο.] οἷο οι 

1οῦ, 7. Μελάμπους ἐςι ὁ κατηνησάαν που αρα. 
οίερηαπί Ηυτίς οοπνεηίε ας Μεβε ον αμί εὔαία παὺς 
ΠΟΠ ὤπηγ/σάμενος, 9υοά Υη]ρο ου πο ποεῦσιτ 
Ψη]ε σοπηπιμΠί πιο(]ο ποιέουσι τὰ πο ον ο. 
ποιεῦσι. μάς Αυόΐοι Μ5. ὑμοτβσγ 

105, 16. Ὁμότρπα γὰρ 7, ] ἵμ» ποι Όν "δ 
πα γὰρ ἂν ἦν. επι ᾳποφπε ἐσαγμόατν οοπἱοοῖε : 
ἐσήγμένα, ΠΟΠ ἐσηγημόνα, 4ποά 11 99 Αν ραπ», ο πο 

τοῦ, 98, Ὅτι φὰρ δὴ μὴ Ποσειδέών πια ραπο Αἴ 
λων,]. ῶοςς αάπηο πμ ηπίηης ποηρτεταὔοπε ας 
εχρ]απαίης, ΊΝαπι πε ἆς Υαἰ] πα αἱὰ, 0ἵ92 ανα 
αμα ρα]απη εἲ ἵεπιετε ἀειταπζαῖα 65 : {, ΦιερΏμΗΙ τα 
τεπία αιξ Γιροτίς εςί ἵπ 11] ἵνα λα ον. ης 
1ήηρειπιαπη! } Δάηι ας ή 6 σα. | 
ο Τα δα πα Ημά ο. ο 
η [η γορίοηε Δαῤηογμη!. Οἱ το ποπήπᾶ ή 
επῖξ, αιοᾷ ΠαὈισγυπί ἄργρας ὃ πιοτρτοῖς.,, τῇ 
Ἱσίῃο, θέμιος θἱς νἱάσπτατ Υεὶ νηῑς ΠΟΠ ες 
{ππι ρύτα ρυτα Οκ οοχπ.» ἄ.βἩνομαι, μα τι 
ου μπα ΠΠ] Οτασαπι ΠηΡΙΑΜΗ Ας μμύρώνἳ αλ ηιζν- 

ο.) 

“ / Ιδί4 Τη3Θ15 ΩΊΙΠΙ ΤΠοσειδέωνος κ ορμηί 6 
{πα ἀϊσππι Ιπτειργείεδ» 401 ας μή Ἠεοάσι μ. ΟΥ ρρε]]αίοηος Ππτετροπα ο {βοσιπι. 
πιαη]ς κ γκσὲ εἴητα{ε η, ἀἰνεΙα, απ ἕ Ρίαπε Ίοτηπῃ,  Ῥτοβοᾶο ποπ. Ρο5 Ὁπμία, αὐυπι πμ, {ΠΠ ποοῖρί {εριεα Ιδίᾶ ᾗ ᾗλα ρήση. τόρτο ροΐ- Πποθτα οπηπίᾳ (γΦοα» ΩΜΗ] «4 τος ο Διοσκού- Ρίΐ πῃα νοσυ]α πῖσς σον ροδένος μρίζων καὶ εεῖ.  Ἱμερεπάππι: ὅτι γὰρ 57 ) θέμος κοὶ στο οὖνό- ρῶν ------ καὶ Ἡρης καὶ ορ ρσι. 1εί η οίετ- 
ἸΝηρηίδων, τῶν ἄλλων θεῶν 4 ιοπά υπο μο ἔε ο ο 9 µατά ἐσι ἐν τῇ χώρο θέ 1 ρε]ἱαάοπες 

νο ος α ρολ ομως 
μην ον ροή πονύκο ΕΥ. τα ντι πο Ῥήεγμπε. Οιοά ο μπι ΤΕΝ Ἰρος Ηειοάσιυς τσ ος Πἱ τεβα] ΏΠ, Ίρεο {ὲ ελ Ὃ  οριῖε 5 εμ] νι - ΓΑΠ Πηοχ. 61ρ. σο.., υὈί 19 ν, Ηλίθ» ἂν ος δν ΟΙ "Αρτεμιν, Δημήτερά, ᾽Αγᾷ ος βογρίο εν νΛ- 

εν 

τήϊα Ἡρακλέος, ᾽Απόλλῶνος» ορ, ας ΠΜ” βεῦθ, Διὸς, Λητοὺς. Ο08 4ΠΗ (οτε οἳθ" α [6 Ἱπτε]]]- ςοπάΊτα., εοΗροπάπι εδῖ 30 Ἡ υμπα το πιο οὐ Φαδὶ 
{6. Φοά οι {εαιεητία πια]ο ΙΟ ο. τῶ, . σι ὑπὸ βυπεὺτ» «μπι (πι οἩ Πο Περ σμολ θεῶν μώσκεν τὼ οὐνόμωτω» 0 η πο[ρεγε Ἡ οί 
ο. Όμογιωῃ υεγο [δεογμ/; Π6Ρ27 ποια 2 Ώεο- 
1) ο υἰάεηγΩγ [ο αὖ 4. εαν πι 46 ΠΙΑ Με, 
Λερ. Ώοερας απο ΕΠ Ὃ ο οησοια, ον 
τω πιεπιοσία τε(τηΒοπεπι θΡΗΗἍ ο ο ρίο 

. 7 αν αιπι]έΏό Ἆ 

ος 47. Οὐδαμῆ νὰρ.] Πος Ἀανετοκ μα 4 ορια, 

ὑ]ς ργαιζλαήτατ, ού Πεος ίσο «ο ιζείς πο 
ἀμπι ἔαΠΕΠ Πἱ τοῖ ερτερΙο» 1Ε το νανῖς υΐςν ρο. 

οοποϊηπίταίν ἨΗετοάοτεξ» 4811 



πΤ ΟΒΕΕΔΥΑΤΙΟΝΕΕ ΙΝ ΗΒΕΕΚΟΡΟΤΙ αλ. ἡ. 
σοᾷοχ Ἐ]οτοπία, οχ]ίροθης οὔὐδαμοὶ γὰρ, αὐοά ἀεριο- 
τας πονῖςία Ῥοτιμς αἆθο 1π Ἠαςο νους {εάιηις. 

106. 47. ᾽Δηναίοισι γὰρ δὴ τηνικαῦτω»] 5. ᾿Αόηναί- 

οισι γὰρ ἤδη τηνικαῦτα, αἲιοὰ παμίτο αοπ!δ, 
ΤΟ0. ο, Ἐπιτελέούσι λαβόντες παρὰ Πελ.] Ηῖςο απο- 

αἱς 5, ὧτ απίσα οἳ Ροδίεη παραλαβώτερ, παρὰ Πελ. 
ΏΊΠΟΠαΠΗ ἵπ 6ο ρυεη]εΓ]Πῖ οοπΙΡΟΠΕΙΜΗ. ν 

τοο. 4. Οἶδε τὰ λέγω.] ΝΙΡ5. τὸ λέγω. 'Ουος Ίρειπι 
τοῦ επι ος Ἠ]5 1ρῇς Πτεῖς οσσΙτΏῖ ΙΠεΓΗΠ] 49 93. ΠΠης 

νοτο Ίοσιπα οἶται αμοαία Εαριμ. Εαδτείις αἆ (οἶα- 

πιπαπα Τχαϊαηϊ οπρ. 3. ΡΗβ. 77. πο πι 61353 ΠΠ[ρῖ- 

ο σοτοι, πεάυΠαι εα ΟΙΠΑΤΕΙ» (Ἴνδο απῖπι εχίτα [μπι εἲ 

θ74να]ᾶς ρτοσι] 6γαπε) {εὰ τας Ψαἰί νειβοπεπα ἀε[οηρς- 
τος, οτ αιἰάσπα πῖ Ῥ]ετυπιαμε {οἱεῖ; ρεταιαπι γΙΠο(ε. 

1ή οπῖπα Ίσσας σακφηὴς (αὐίγογω Γαετα ἱπηίαξαγ ὰ- 

4ἳτ πουἠ α Ῥεαεςῖς εν/ὲ [ηβλα. Δια [απ] ΠΜ 1π 
ΟΩτασῖς Ἡαιτοάοι, πες 1Ρἱ αήδᾳμαπι ἀῑσΙτασ Τα]]α Πο- 

νὶσία, Ἐτ πὶο ταπτάς Ίετος {μήπῖε πἰπήοπήπις {οτί- 
:Όενο ραᾳ. 81. Ηετοβοίιπα ΠΡ. 9. ο. 51. εοδάεπι {-3- 
Ῥΐτος οἶπι Φαπποῖμιαοἴδις εοηβιπάετε; ἴδὶα αι]ὰ ν1Πο- 

Άμπ ἵπ Ἠετοάοί πος Ίοσο πη]]ης νίάεο, 
100» 4. οὐ σήκε. Ώεπμο ριαεἶατης 11ε ΜΙΣ. οἵ- 

περ. 0ο ρετΏπεῖ αὰ 1. 94. : 

τ τν 11. ρόνον δὲ καὶ πώντω πρότερο.] ΔΌ ΜΑ, 110: 

τατυτ νοσμ]α κα)» Ώςς νἰάεο αὐϊὰ ῥρτοβιει!τ, ς 

τοο» 17. Ἔπειτα δὲ χρόνου.| Ες 1οςυ5 ψΙΠΟΓΙ5. 14Π1 

Ἰπάϊσατις εςῖ {πρτα, ναι ΜΑΝ. παδεῖ ἐπεί τε δὲ χρόνου. 

σις σοπείπια {μενίς Πετοάοτς αρετε» ί «αρ. 124. 

Ἐτεί τε γὰρ πολλάκι πηρυσσόντων τῶν Δελφῶν' 5» 35: 

τηὰο Ῥοτή [,οχῖοοι 1Π Ἐπείτε, ΜΟΧ εἴ οιεξελθόντος ῬΙΟ 

διελήόντος, Φἱουῖ εῖαπι ἄπικόμενα οἶατε 1Ρ1 Ἱερίτας, πο 

ὖ γω, ηΟῃ ὠπηγμένα. ος να. 
προς το, ος Ε]ιβε ππε σορία {εΠδοπάοτΗπῃ; 

Ἱδεφίίε οπίπᾳ αι: νευοῦπα Ίδειιά τεήπα 1 ἄαζεῦας 1η ϱ0Π- 

τοχίι», αἩτ 6ρο οοσίατε αρ {Πσπιαῖς 1η Ἰά εοπΠςΙεπάο» 

αὐάπα Παμίάε ποϊανετπῃ ΕΧ Μ6. νενόµισαι, αμοᾶ εδι 

οοπνοπ{επείδΗπιΗτη. σ ο... ὃ κ 

100. 94. Ἐπεὶ ὤν. ἐχρησηριάξουτο ἐν τῇ Δωδώνη οἱ Πε- 

λωσγὰ.] Έσπε Ίοεμπι νολιήε φποθΗς οβεπάετε {5 16- 

ρ]δίε ΘραΠΠΕΠΙΗ8. μπάε {οπρΗϊ 11 ποῖις αἆ Οα1πια- 

Όπυπι Ῥαρ. 496. [ Ιπππο υπάς «Ρε]αεβί «Ώοάυπαϊν 4Η] 
Ῥ]ος[α]ὶ οἶῖπι, εξ που» αἲῖ αὉ 15 οἳ1» Πίο α 64|- 

Ίπιασ]ο ἀϊσυπίατ» εἲ α αὐῖοις πεπ]ρο ΠΗπάαΕΗπ1 ΡΙΠΊΟ. 

ὮΏούσησυπι οτασυ]απι παζΙάετυπῖ νετετέδ» Πετοάοῖιθ 

115. ο, ορ. 59. Οἱ Υειοα εΙπ οΟΠΙΠΟΝΕΤΙΠΙ α4 Ί]6 

οι]ά ΠαἴΠεΠάΙΠ1» 6Ρ0 πι ]η5 Ψ4εο» Ώεα ΝΕ 11 Ίος ϱἩ- 

το αιἰάφ αι ἆε Ῥε]αρρὶς {ππάατοβ ος {ας οταοι]” 

Ἡ Ῥο]αςοῖ Ἱΐς οιεπάυηἔητ ΡΗΠΙΟ. πομΠΙ{Ι Ὅεος εο- 

Ἰμὶκ[ο πο ἀϊμπάς ποππίοα5» αμ ἀείπάς αἆ 1808 

εχ ΆἈργριο νεπετηπῖ, ηεᾳΟ ΤΕεΠΕΓΕ ρΗτοτηΠὲ τες]- 

ρίοπάα, {5ά αὖ οὔασμ]ο ἶδίο νοΙμεσυης εἀοσετ]» 4η 1ά 

1ρᾳς Ἠσετεῖ. Μος 1 Μ5. Νεάϊοεο εἴαπι εχίητ» 

ο ὐοά 1π 9 νὶάϊτ ΦτοριαπΙ5» ἐξεδέξαντο, ΠΟΏ ἐδέ- 

μ 0. τρ . : . ὁ . 

ον :. 9ο, “Οὐευ δὲ ἐγένετο ὅχο»] δίο αιΠάσειι εγεάκης 

α] τοέτε Γζηρβείο Ἠοτοάοίιπι οἵ ϱαμάεαηῖ» πο5 ἀε]ι- 

ἷ ο εος οτοβίπιις» αὐώπι αΠέτος {οτ]ρθεσ]έ ἔγδεν, 

οι Μεάσεο. ος Γάμπι ἴρθο Μπάσης» 

Ἡτ ορ. 149. Ἰαὶ ἔνθεν νῦν ἄντελλειν ἐνθαῦτα ὃς πᾳτω- 

βὔναι. Ἐ «αρ. 177. Ὃ μὲν. ἔνθεν» ὁ δὲ ἔνθεν τοῦ µεγά- 

ρου" 4» 98. Ἔνθεν μὲν ἡ αὐτὴ ἡ ἑτέρη ἀρξαμένη ὃτο. 1 

{αρε αδί.. Μοχ αὐίσπι ἀεπ[ανϊ λα εἴτε ὧεὶ ἦσαν, η0ί 

εγιαϊτο ΊΜ9: ἱπηπηῖσῆε νοςι]αα δὲ, Ἡί 11 Παμε ρ8- 

τίοᾷο αἀλιοεατατ, τν 

τοο» 39. Μέχβι οὗ πρώην τε καὶ χθὲ5.] ΟεπΙς οαμση: 

ᾱἱ οτἰιάϊᾶς αραῖς υιαάδαππαπα» εἴ αὐοά ἵαπι Οαίαυ” 

Ῥοπις αἆ ΦΠ1Ροπεπι αἰτοπάθης εκ. 6 .6ἱ5 οι Ἠεῦγαί 

Π]υβτατα εοπαῖας ρας. 9. Πἱδ. τ. θεά υδ] οΡ{ΕΙνΑΓΠΠΟ- 

4ο Πο, πποᾶο τοῦννε κἀχθὲς, ΙποάΟ «χθὲς καὶ τήµερον 

το]αυπα ῑςία, Ἰάαιιό ορίτοτ ἀεπιιό ἰπηδίε αἄ ἀῑάίο8 

πὺ Ῥεμίο {πε. 5. ζεβεγπος ΟµμήΙεν, Οεῖτε ποὮ αλά 
οτ, αὐοά εκε εκ ο{6 Ῥθειναϊοσίς αριιά 11ο 1η 192 393" 

Ἰώσεις ἐπιτελῶ σήμερον καὶ αὔριον. Ἐτ Ῥαμ]ης αἆ; Ης- 

Ὀψφος 13» Ὁ. Χθὲ καὶ σήμερον. Ἡαυεπι εἰ πια], υῖ 
Ἐαρίης ἂά ΕεπεβΗ 91 ο. (τοῦ αά Ἠχοάυπι 4, Το, 
Ἰπίοηπι 1ά Ίρδιπα, αὐοά {π Πειοάοτο Περεπάιπῃ Ίος 
Ίοσο ἀθάστυηπῖ, εχίαί αριἀ Ώ]οάοσηπα ΦΙομ]ήπῃ 10. ο, 

οὰρ. 6., οἳ ΡΙηατοήπι ἵα Απιοζοσία» ΟΙ Επ 6ορη]ᾳ 
οὔ]ταχ α«θὲς πρώην. {εὰ Ἐποάοπιαπης 1η Ίπάϊσε 3Ρβρο- 
Ες. Ἱτόπῃ αριιά Τλιοἱσπυπα 1η Ηεππιοξίπιο εἲ 1η δη] {ῆ- 

πσπα, δίς πσπηρε Ἠειοδοῖο επι Π6 εοπνΕη!ῖ, Φεᾷ 
πο οπεᾷστο 4 1ρ5ο Ἠειοδοίο εῖαπ] 1ά ριονεη]δί6, 

Ί]α οπίπι {οἨρβε µέχρι οὗ πρίντε καὶ χθὲε. δἱο Ἠαδεί 
ππσίηῦταπα εππεπάασΠηια» ηἩϊ πυ]]α {Ε ΤΠ εο ἁποϊεαπάϊ 

οσα. Τάσου επῖπι οι {οαμεπήῦιις δἱίσετο Ι5ίΑ11 {07 

πηυ]απα» αἳ Ῥεππάε Ηενοάοῖο. ουῖε αἶτες 1οα)1» ὲ 
Οτῶσᾶ νεϊυ[ταῦς απιωης {/ρίσετα ἀεῦεαί Ίος πβὶν» 
τππα 41 αοά ἀεείαι ποµίᾳ, {οηπιοπῖς (6196Ι. ΟΝΗΠΙ 
Ἠετοβοῖάς ἀῑσαι πρὶν καὶ χθὲς: ευ ποϊαηία ΦΙΕΡΙΑΠΟ» 
Ῥτο 1510 γοσαοι]ο π ρώήν ἀῑχις τρίτη ἡ μέραν ΧεπορΠοῃ, 

1 

οὐ 
οίο Ἠετοάοῖας νοσςα πρὶν οοπιρ]εξτετείυς εὲ {απ εἲ 
ν{σίπας. ιο : 

100. 393. Τετρακοσίοισι. 
Τοοςς Πΐς οδῖ ροιηβσηϊδ, Ἀπάε Πε πεφιΗνΊε, οῖπ 
ναπίτας 1π ππυ]ίοταπι οσομ]ος ἴαπα. Ψαιιήϊῖα εἰ Ππιριεα 
οοπ{ες/ο Ρετνειμ(1 τεπιροσίς ἆᾳ ὨΙί σγῶςῖρ., Επο 
Ογτί]]α5 διαβόιτον ἱσορίων Ώςππς ΗειοάοΏ αρρεί]απς Π- 
Ὅτο 8. οοπίτα ΠηΠαπαπι ἀο[οτῖοῖε Ώυης Ίοςμ1α »{6ᾷ ααπὶ 
νἰεο[ε ὃ ν]άεας Ἠ]]ίο δοκέοµεν, ἁμαδυς νοςῖοι 11 Ώπατα 
οοιτερίϊ5, αιιαί ἵτα Ηετοάοίας ΙοᾳαἴΗΣ. Ψήάεας ἴ]]ῑς 
πλείοσῳ, εἶσὶν, καὶ θεοῖσι. καὶ Ἰδέαν αὐτῶν. Φ]ο οετῖε 1Π 

0 οζἴτητ, οτι ἵῃ Ρροβτεπια ουσ» πε[εῖο ππηπι ΟΥ- 
τ]1 1ρβη5 Πορητίά » αἩ αἱϊοτιπι. Ε1ετ πο ροῖεςξ», απ 
Ἠϊπο ραϊσαῖ, αυαπι π{ετα ἴοτεις {μεΠέ Ηειοάσῖηδς 
αὐ]ά πῄταπι {4 οἴιαπι ἵπ {μ1ς ὀχεπιρ]αιΊδις 1ά ἀεπίαιο 
ἑοπραήτ Οµ1Η ἵπηπιο ος Αἴλεπαροτης αά Ώμῃς 1οσ1α 
οὐταα {μαπ1 οοΗτ]ε π Τ,εσαίοπε ρας. 16. ΠΟΙ Ῥοεῖ- 
αὔ σπα 1θσθη/{1{ ΡτΙοΓ» Πποχ 1έα ε]αια!τ. καὶ οὗ πλέοσι 
τοὺς καὶ ένή καὶ ὀγόματα δύντας. νο 

1090. 30. Ἐμὴ δοκέειν.] Μ95. ουπι {Παανὶ Ἰπιετροβ- 
Ώρηθ ἐμοίγε δοκέει. . Ἠος {απο πΙτετῖς οροτῖεῖ, 1ΝαΠΙ 
απ μπή 1. οἴταίοπα ΟΥ τοι Ππι οοιτΗρία» Ώαης 1- 
Ὀεί Μεαϊσεϊ Ππιερηκαῖοπι Ίσα οἷς αἰλίο οοΠβπα:. 
ποο, 1. Τὸ οὲ ὕεερο. ] Ίλοι εδ σαὐία Πς ἀῑῑστε- 

Ράμα {π τειπηηαίοπε: Ώ1βο τεύῖο Ἠθρεῖ 15. Τὰ δὲ 
ὕσερα. ο να μα ιά ο 

100» 43. Χρηςηβίων δὲ πρι τῶντε ἐν Ἓλλησι καὶ τοῦ 
ἐν Λιβ] τα οἷς ἵπ ΑΠΐσα ΠΗπῃ πιοάο Ετ οτασ]απα: 
Ίῃ Οτωζῖα αἳ Ὡοάσπα μπα εἰ Ὠε]ρμίουπι οἳ ΑΕὶς εἵ αἲϊα 
οοπηρ]τα. Φεά ἆᾳ πι]]ο {βοτηπι οπιπίηπη πης Ἰοα[]- 
τσ. Πετοάοῖυς» νετήπα 4ε µΠο ταΠίαπα Ὠράοπαο; Ἱί- 
αὖα 1ἱοοί Πίο αρρτομεπάστο [α]/[ατίος 1Π {ειοεπάο, ο υῖ 
εοτγήρετηπτ Πετοάοευπα: σαι ἀθτίάετα. περ]ρεπέῖατά 
εοτΏ}» ου] Ίερετο ος 1ία εἲ Ρίο ριοῦῖς Ἠαῦετε ρο-. 
τπετυηί, Ωιρρο ποα ἀεσεηίες πιαρῖς αἴῑαπι πεςεβ/[ῃ- 
τίε οοἵτίρο εἄ ορΏπιο οοάΐσα τοῦτε ἐν Ἕλλησι, Ἱ.ερς 
Ηετοάοίιιπα, εἳ αἴτοπάθ., απ ἆς Ι11ο αἰίο σαι, αἰιαιπ. 
4ε Ωοάοπφο» Ιππππο πες Ῥοϊτυῖ ασείε» αὐία {ΠΓΙΤΠ 
γη]ς ασετε ἆς νετα(Πκαπιο, πες ασπο(οῖτης ]]ηπα νε- 
τής. εᾷ ῥρταίετεα Ιάεπι ποι αρηοίαῖτ ρταροβτίο- 
ΠΕΠ» εἲ {ο]Ηππιοάο Παδεῖ τοῦτε Ἕλλησι. ΓαἴεοΙ, ραι]- 
1ο {πρτα Παδιήπιις ἄρχαιότωτον τῶν ἐν Ἕλλησι Φρήςηρίων. 
φεά πες αἰτετηπῃ ρτορίείθα αἰήϊπι τεσεία,. Νιάξ αι 
ηοῖανἰ αἆ ΠπΙ]Εε σεπις ρας. 41. Παν Τν νν  ν . 

119: ὃ, Τὸ δὲ Δωδωναίων.] ΜΠ9. τάδε δὲ Δωδ. ΌΠο- 
πποᾷο ΠΙ{ {οΠρᾳδ, ῥατηπι δία Όεπε αὐῖ ροβῖας πο 
πΙοάο «οἴίεῃί, Ῥεά Ίος Ίενε εδε ρτα «ο αιοά {8: 
αυτα, υὈἱ {10 ποπιπο Ἠετοάοα θά μΠϊ πελειάδας ρω... « 
---- ζνωπταμένας, 4Ι1ΟΠΙΟάΟ ο μιαν Ἱερίτατ 1Π ο- 
Ῥάππο ΊΜ9. {εὰ ὠναπτομένας, Ἠτ Πήπο Ίαπα ΡοδΠ: ἀήσᾳ- 
το Ηεητ. Φί6ρµαπυς 1η ΣΠείαµτο» ηπᾶε ος ἴεππριις ἵῃ 
11ο νειρο αεσαρετῖε ΑτοΡΜαΠΕς ἵπ Ανίρις οεἶτοα νεί- 
μη τζθς., αἳ π{ετε Ώατει Ίπτετ Ιςείά ας ὤναπταμένας, 
ἵῃπ αὐοᾷ εἴίαπῃ (μἱείας ἀειοταιετε νο]ιῖτ Ηε/γοβῖαπι, 
η Ωἱο Ίαῦες ὠναπτομένως, εἴ[ Ἱπιετρτοίαῖτ ὄναπετα- 
σθείσας. Ἡαηο νατο Πϊ{οτῖαπι οχ Ποτοάοίο οΟπΙπ]θπιΟ» 
ταῖ Ῥειν]ή5 αά το Ἑκ]οραπι ο., υδὶ Ψτο]ο νο- 
σαπίε (Ζαομίας οοµηθας, Ποῖας: (αοπίας αὐέείι Γερήγο- 
1ἶαφ. αι ἡμ Πίο ζεί Πεύηµς Πε, {η φιο γε- 
/ροπ/α «αδαμέ εο]μηύ» φμοάᾷ ἴεο [ηρή{Ηγ ο ση ία {1η 
οµα Τδες/αἷα Βελαάει εἰ οομηῥω εἰ υαεἱοἱηα{γίρου Ό0- 
δέιμι Πεγούοίη; Όαπο οοηῥαηι ε «βγβίο υεμής- 
ὁ αὖρ. 
110) 5ο, Τῇ δὲ μετ᾽ οὐτὴν.] ΝΙ5. μετὰ ταύτην. ες 

τημ]{ο Ῥορί αχ] ο], αιιοά ἴρεο-1]]ε ορπιΗ5 εοάεακ {1Ρ- 
ρεάιαὈαί καὶ οἱ ὤλλοι, Ότο Υη]σαίο καὶ ἄλλοι, ΟΠΙΙ5{Ο 
πιθβῖο Ῥτοποπηίπ6ς 1ποᾷο εχ ας ΥαΠιείαῖε ΏΟῃΠ αρρᾶ- 
τες Πετοάᾶοίυπι ἀῑχ]δ[Ε ὤλλοι. 

11Ο 91. ᾽Αμϕιπολεῦσαν. | Ῥὶο ΟπΊπες εζῑα; πας 
π]αίΕ, αὉ. νετρο ὠμφιπολέω, ηἳ {ο]εῖ {πάς εἶοαῖῖ σποιεῦ- 
σαν. δεὰ ΝΙ5. ἀμφιπολεύουσαν, αὐαῇ Ηειοάοιυς ργᾷ- 
τω]Ις{εί 1ά ἀεάμεειε α ὠμφιπολεύω. ες {1πε ΤαΓο: 
υ]]α α»ῖ, ΟΙΙΓ, ἰῖ δουλεύουσα ῥτςςθάϊε, Πο πον οἴεζᾶ- 
ΕΣ πηαρίς ΠΗΙ5ία 1ρ8 ἵῃ απϊπιο 1 ροβ επί. Ἱππητ ος 
Φίερηαηιις Ίπ ΤΠεί, με ο 

11Ο, 39. Ἔνθα ὠπίκετο.] ΝΦ. ἐνθαὸ ΟπΙκεΤΟ. 14 αμί- 
ἵοπῃ πο ἀεροῖ νετεῖ ῥίπο ῥγουοή» {εὰ {10 υεμίὲ εἴγ 

πο αν ἸΑνήρωπων φων-] 13 αι οἶδὴι Εηλίε 1ο- 
ὅσα» Γσά ἵῃ οχοπαρ]ατίδις πορροριει (οηρε»» Ῥατεί 
ἐχ Φο]ιο[]ς Φορβοςς αᾷ Ἰοσῦῖη ποήσῄπιιπι 1 ταζ]ήηῖῖς 
175. Ἠ0ὶ πο ρίωσ: Ἡρόδοτος δὲ ἓν δεντέρῳ φησί" Πε: 
λείάίδες δέ µοι δυκέουσι κεκλήσόαι πρὸς Δωδωγαίων αἳ γυναῖ- 
περ, δίότι βάρβαροι οὖσαι ἐδόκουν ὁμοίω» ὄρνισι Φὐέγγεσθαι" 
μετὰ δὲ χρόνον δοκοῦσιν ἀνθρωπίνη, Φωνῃ Φόέγξασθαι, ἔπε[- 
περ ἐκ Θηβῶν Αἰγυπτίῶν ἤσαν. δέὰ Ρὺτιοτεῇ ἐτ α νι]σο 
τΟΠΙΟΠΟΓΕΙΗ Π]δίο Ἠετοάοίαπι Ῥτοραί οπιπίπῃ οοώ]α 
οιήπ. ναιιποξιῖα Ῥυήκβπς» ἐεχΙΙΡἐπάο ὠνθρωπῇῃ οἳ 
Ἱΐς οἳ Παἄπι πελειάς Υε ὠνθρωπηίμ, 981ς Ίος 1ρδαΠα 
α]εέμνυπι» αιιοά τα το {ο]μπα ἁρπο[οῖτως οἳ Ῥοτεῖ 

Ν 1 εχιζο» 

ἔτεσι δοχέῳ. μὲν πρεαβυτέρούς.] 

875 



δ7ό 

08 
Τεχίσο» Ἠὲ πήτες, φἩοπιοάο 1ᾳ ουτερεστίέ ἵπ Ἠπης 1ο- 
ουσ], (αρ. 14 ὃ. Μέξονα ὠνθρωπήΐων ἔργων' 3» 6δ. Ἐν 
τῇ ἀνόρωπη φύσει, Ότ Ιἀείτσο ἀπδίταϊὸ πεαμΕΘΠΗ» 
ομΙπΠ ες ἵπ εαρίτο ὅ5.. Ἠδί Ἱεριπτς ἰδία, ἱζομένην δέ 
μιν ἐπὶ ΦΗΥὸν αὐδάξασθαι Φωνῇ ὠνθρωπίνή, Ρϊο Ἠἱτίπιο 
πος νοςαῦι]ο 1]ς εσίει ὠνθρωπη!ΐῃ., {54 αμοά» τί {ο- 
1ει Πε, οειἱος πιεος {ηρειίτ, εἴ1άεο τελαι. 

ΤΙ. 1. Τῶν ἱρῶν ἡ μαντρὸ].] Ναιτυπῖς ρίζμε ᾱἷ- 
υ{μαπα} ἐπ {εηβ]ὴς γαλἰο. Ἰὰ ρτοῦεπῖ οροσῖεῖ» αἱ ρί]- 
τη αΠππιατε απ Ταπε: ποπ επ Ηετοᾶοτιπα εἰ Πάεί 
αμέτοτεπα εσίε τεοτ, :14 αιοά νε Ίπάε ροτεταῖ «ΟΡΠΟ- 
{615 αποά πη]]ής Ἠϊς ἀῑνιπαοηὶ ἵπ τεπιρ]ῖς Ίθειδ» ῄνε 
ρε Π]απῃ Ιπεγρίσς ἀῑνίπαποπεπα {ῃ τεπιρ]1ς 1ηΤε]]]σας 
ατέΒοτε ποβοπε εἶπα, ασ. Ἰπουραιίο Ταϊπίς ἀοί {0- 
1εε. ο) πας ΤΠεδίς πες Ὠοάοπε οδεϊπις(α τ{ρίατη 
Ἱερίταν» Ώνε απιρ]ῖουε ᾳΠαπιουπα«ε, αυία Ώοάοπε ΠΟΠ 
εοηνεπῖαπε αέτοτες οτασµ]α Ἰη τεπιρίο. εάϊτα Πής[6. 
Έπσης απίπι ἀῑσῖεατ α- παη]ς εά1ἁῑς(ς ΠΙΠΗΠΗΣ πάς 
τὼ ἐκ δρυὸς μωτεύµατα αρρε]]αῖα. Ατ{αρις ἴδια τειηρ]ὰ 
σεζ/Πεῖο οοπηρτεμεπ{α ποή Εαΐτ, εεῖφιια ρίπια {ο1Π1Α. οἵ 
Ππαρ]μςἱ Ἱπορία» νε] 1ρ9ό Ἠετοάοῖο 1μάΐσε» αι ἀῑοῖς 
Ἱδρύσασθαι ὑπὸ Φη}ῷ πεφυκυήμ Διὸς ἱρὸν.  δεᾶ εἲ Π τα]ε 
αὐΙά αιέτοι νο]μήτ, απ ποπ εἲ Ροτηῖξ εἰ ριορίας Πάεπι 
εσί νομηῖδ{ε α«ποφια {ορεε ἐν τοῖσι ἱρῖσις Ομιά 1ρῖ- 
ταν πεππρε ἀῑδίειτατε ππυ]έα Ίσει, {εὰ αὖα {αΠοπθ 
γεταπι ΠΗΠΟΜΑΤΠ ἀείεσετείμτ., οαιιοά Ιάείτοο αοεαἰρίεπ- 
ἆμπι «ει αἲ πα πιεπιρταπα ΙΜεάίσεα» αὖσ Ἠαῦεῖ τῶν 
ἱρέων ἡὶ µοντικὴ. Ἠσο Όπα Πτεία ἀεπίο. αἀῑδότα οπιΏς8 
Ίος {ετηρι]ος πιο]ίει, Ίοη 6πίπι αρῖε πἶττα Ηειοάο- 
{ης 4ε Περί ας Ώοάοπες {δά αππρ]βσαι Ἠβγρίίο- 
ΤΗΙΗ αῇᾳ Ιηνεπίᾳ Τη {1618, ος αι/ δις πια Επ] ττῶν ἱρέων 
ἡ µαντικὴ, που αδε, νασϊπατίο {πορτάοίαπα» αὐῑοά {{ι- 
εετάοῖες {6ἶαπῖ αχ σοἵτο πιΙΙπητα να] {οΠο αμάΙ{ο να] 
υΙ{α νο νε] αμο αἴο νο]ιπεαίεια. ἀῑνίπαιη οοπ]θέτιτα 
α{εηι] εἲ οομ/ιΠεπΒΡιις οάστα. Οιοά αὐίάεπι ρηϊπη- 
τή5 1)οᾷοπε εἴῖαπι βιάυτι ποππΗ]Η εβαπιυς. 
τπίας αἆ 04. ἕ. Οἱ δὲ τὸ παλαιὸν μὲν ἄνδρας προφητεύειν 
Φασὶν. Βεά Ίος αἲ 11ο ἵπ νασυπι ργο(ἱ εξης. 
ΤΙ 3. Πανηγύριας δὲ.].ΝΙ5. που 1οσο πανηγύρεις, 

ΠΠ αὐίοπῃ παγηνύρις, ῖ νο]ηατίε ναιίατο. ΟΦ Τ6ΓΗΤΗ 
αυ υπι {6 Πµηχειίε Ἠεγοάοῖμς εἷα νοσαθι]α οχ 66ΓΙΠΙΟ- 
ης (αΦοοίΗπῃ Ῥοείτα, ἵπ. εἶς ἀῑο ῥρτίοία (δρα οσευΙ- 
τήηε 1π Οταςσῖς Ἠοτίς, Ιάεθαιια {πε ποίκβτηα» Ροίῖε- 
τ1οτα ος Ἰητο]]{ραί ει προσαγωγὰς, ΠΟΠ. ἵτα Παπεῖ, 
Ῥτο{ετΏπα ϱ1Ηπῃ πμ ἱπταῦρίείατς οσα Ιαδμήα. Ἱττ](α- 
γε Ἠεητ. Μεερῃαηυπα» τ τεϊεέτο 6ο Ἰπίε]ΠΗρατεῖ ε0/- 
0111015 ευ Ὀ)ς ευ [εζυεβγεη εἰ ἠ{εγργείό {α1]ς 
ἀεπία εχρ]ἰσαείοπε; τε πο Π]ος προσαγωφεῖς Ππο αὐ]- 
δετεῖ {περε εἰ π]πιῖς Ιπ[ρεξϊτος αὖ νἱτῖ ἀοξείδ» «ΠΙΗ 1π- 
ἵετίπῃ ηΙή] ταῖς Ίπ ΤΠε[αυνήπι τοεη]στίε, εἲ ἀοδθτίπα εἰ- 
ταπ1 Ῥοτεί Πϊς Ίτα σοπ(Ηταγίε, Ἡξ {ῃ 1,οχίςο πας Π1{οεία 
{α(Ἡπμεῃε, Ίνος {οἷο ἀείπάς αι παπι ἵπ ο νοσαδι]- 
Ἴο ἑεπεαηπι οκ[ς, ἄοπες ἸόἨαηπος Ετοµίο ἵπ. Ὀϊδ(ογία- 
ποπε 4ε επ] ει {απέτοσαπα οἴταης υπο ἸόσΠι ΙΠίθΓρτο- 
ΤαΤεΓΗΣ ο έµς εἰ ῥγορρε/ίοηος- εἰ /ΓαρρραΣίοΠέτο εκ ο ὐ]- 
Ῥη5 ἆπο Ῥτοτα τεΙπα ο. 1ρᾳ, ἵπ τρβς Οταςῖς πιμίτο 
εἸαίοτα ρτα Ἴεῖς ΤΠ]. ᾿Γενάα ὁςι ποια ρί]α οἳ 
Ίοησε ατεεδβεωπῃ.  Οετῖς απίπι ο ἀποδιις ρπι(ς ἵπτο- 
πηῖχεα Ιπτε]ἡρί εαν (αρρῄςαξίο» οτ ααπι πη]]ᾳ ρατς ἁἷ- 
Ψιπῖ ου]εας (πο δα Ῥοϊοςε τοῦῖα. ρείαρ], Ποπ νἰάθειγ. 
τεσῖε τεγία {ρεσῖας Πο οχρηϊπη, Ῥορὲ ἰδίιμ απ Ῥτο- 
Ἰαΐα {πε πα Ἠιασ]ε ΙΠΙέΤΟΙΠΕ,, τ1Ε Τα ἴοποπι Π]οζπι 
ἀμοετε πε Πσεαί φὐἱάεπῃ. Ὅπάε αι αὐϊ πλ] αμϊ 
Ρετρείαπα νΙάετειη {π εο αξτηπι ο5(6, (πιρΙσΙτεΥ ΙΠάο- 
Ίεπι νοείς ὀτασα ἀθε]αζαίαπι 1 νοίβοπς νὶάστς τά: 
Ἰ]. τε {πάε υπικᾳμίκαις αχ {10 {οί Ἰπίε]Ηροτοῦ, 
Ῥτοσίπια απίπα ἰδεῖ νοσμου]ο {πε Τα πα αήμὈίοηος 
γε] οβ]αχίοηες» η 3 94. θυσίας οἳ πρυσάγοντες. 9οἆ Ίπ- 
Ῥηπϊς Άης Ῥετίπεπε βεμο]α ΑΗπορῄαπίς αἆ Άνος 
ΥΕ1δ. δρ4- 01 Ίψίο {οἩρτου Ιαόται Συμπαραινέσας ἔχώ 
προσέδιὼ μεγάλα Σεμνὼ προσιέναι θερῖς, αὐς αὖ Π]]ς εχ- 
ΡΗΕΑΠΕΗΥ .. Οὗτω ἔλενον τὰς προσωφοµένως τοῖς θεοῖς θυ- 
σίώς, ΧΑ) προσόδια τῷ εἷρ πανηγύρεις τῶν θεῶν ποιήματα. 
ἔετο αὐαβ Π]α΄ ΟοΗραΓατα θείσας οκ Ίιος Ίοσο. σίις 
πία νουφρι]α οεΙΠΗΠΙΗΦ 4ποφί6 Π]]ς ἵῃ υπήπι οοηνοη- 
τ6. θἴ[ προσαγωφὼς ΠΠΗΤΑΤἴαΡ. Ἠ]πο ἀε]ατηπι ας: 1 νος- 
Ῥήπι ᾳποφιιε αά 0Η Ἡαπος, αποταπα {η Ἠ]α, Ν) 
ἓξὸν ἔσω προσώγεσύαί τι ἕτερον πρὸς τὸ ῥυσιωφήριον: αἳ Τζ) 
σὰρ ἡ παρ ἡμῶν ἐπιτελουμένη τοῦ σώματος τοῦ Κυρίου τε- 
λετὴ οὗ θυσιῶν ἐςι διαφόρων προσαώΥΊ2 ἀλλὰ τῇ ὅπαξ 
προσενηνεγ μένής θυσίας. ὤναμγησις. 

ελ. ος Ποιεῦσι τάδε.] Ν9. ΤΟΙΑδΕ. Ὀποφια Ίοσο. 
Ῥεᾷ πιο πηυταξ νετριπα {ΟΙΡΕΠΑΟ ποιέουσι Τῶπερ εἴρηκα, 
ΠΟΠ ποιεῦσι; 1ἴΕΠΙ ροδίεα ἑορτάζουσι, ΠΟΠ ὁρτάξουσ τε 8 

ο α1τ, 49. Τύπτοται γὰρ δ).] ΝΙ. τύπτονται μὲν 
73ρ 5]. 3 

ΤΤΊ» 44. Τῷ δὲ τύπτονται, οὔ µοι ὅσιόν ἔσι λέγ η 
Όἷτ ΠιρεηΏο μπίνοτ[α εςι αὐ[ιτάα, Πο [εις εΠει 
ποφυε Ελα πποῦυπη ραὔτας {6 ἀοέβςβπιιις {ορίου 
Ίτα επίπι απ ηπα {οπῖσίε, Π Ῥεγρας ἵη Ἱεβεπάο ο αἴτθῃ- 

ΜιΙτα-, 

υεΓδέεγό//. 

ΠΑσΟΡΙ σΚΟΝΟΝΙΙΝΟΤΑ 
ἆας ἆε Οατἴρις Δἱοῖ 605 Ποηίες {εσατε αι. 
ἀοιὶ αἰϊεαε πιο ἆᾳ νργρβϊ5 αι1θαιΙα ος τοροαΙ 
Ρεγίπεης πά Πασε]]ηπι 4ο νειρεναπτασο Ὃ βίος η 
Πἱηπι» αὐοά αὈτηρίς 1Ώ Ώπο οαρ. 4Ο. αν ο 
οτσᾶἰά!ε Ιπίοσρτος Ίαΐ]α» πάς Ἰαπο  τεάΚΙ ή σε 
167 υεΤΛΕΓΕΠ{Η/ ηῖ Ραµ]ο αΠίε εἴϊαπι σεΓΖεΓΗΗ Ὀοοπστι 
Έτ ἵπ. (αἱσπι Ἱπεε]]εόξι Ίσα οσα Αἰ5ίΕτΗΗΙ ο λιλοα 
αά ΑΙπεπαροίαπα» ομίας νετρα ἩαῬεπτυς αι κ ὦ- 
Ῥαΐήπι ραδ. 35. μδἱ {ο εἀμηέ, ας ῇ ο ο ηταάώς 
ταν]ς{οῖ τὸν δὲ τύπτονται τρόπον. Λά μας] σ δὲ τύττο”. 
ἵτα ποϊανίε [Πετοάοιί. οοάεα ποΕΙ μμ . ο αιτ- 
ται, οὔ µοι ὅσιόν ἐσι λέγει. 5ΗΡΙΕΕΙΗΙ ας οῄαπι {Π. 
Ροιη οἳ οὐ[οὤπαπα» 4.1 41165. Ώοπείς ἡ Ου 
ρτοαηῖ5 τεῦις ποπήπαπάαπα αμά]σε η νι αν 
Έγρµοι Ἱηπνεπτμπα ΟΗ]4ἱ5 εαάανες 13 πο τοροής» 
γη υπι ἀῑδιεςϊςίει, 15 ροτᾳππεπάο αν. 4 ΠΟΣ. 
Ῥιαίε: ρυάεπάαπι» αμ η ΒυνΙυπι τῇ Ππσπα 
ΡΙαρτο εξ οκγτγποῄπο Ῥί{οἶρις. ο γα [πι τὸν Φαλλὸν 
Ἰρίτηχ Ίοσο αά οἷμς (ππήΠεπάίπεπα Τζ αγρήϊ οἳ- 
οοπ{εστανῖε, οἱ εαπι Πιο ἀῑση ον Ρειουά 
Ιεῦτὰμ κο Ῥ]ατομις. Ἠος εΠΑΠΙ ΤΟ οριρίς 
{011{05 ἵπ {ποπ 11ίς οχ{εσαπΘ(ν ΠΕ η Ίας 
οςἳ.] Φε {οἶτε οροτῖοῖ αἱίαπα απο ῦς Ἁμιοικί οὐδὲ” 
Ιοημμίοπε τῷ δὲ τύπτονται, πειρό εδ Ὅ ος βιβοι 
Ταή11/ ναι ἵπ Οίας ππη]Πἰς Πο ρκα  οδο. 1400 
ΠΙΕΠΙΟΙΙάΠΗ, ΡΟΗ {α]ῖς ἀαπνις Πα .. τροι δὲ ποό ἐ- 
{4Η άΙτιμ’ 1]]α οα{155 οχ[ταῖ Η. 4. Ε3Ρ’ ολ τν Αηλίω. 
νοισι ταύτῃσι κείρονται κὶ αἱ κόραι καὶ οἱ 3419 ενα 
οἱο Φ6πεσα {Π ΗΙογομ]ο Εμ. 401. 14 τι {ή ποτά 
Αο(η ἐαοί/α ἑδαδὴ [αρο. 1184, τ 1. ἀἰεεθατης 
{2γὴ5 «εχέγα ᾖπεεγίος, ἨΕπΙρΕ ΕΠΑΠΑΟ, πιις 4 Ῥειυπι 
πηλοῦσθαι τῷ θεῷ, ἆε αἲιο αριξ αου παμε νε] αἰτετ- 
ρᾶρ. 5ο. Οιοά αι {οταπ νεὶ ἡπσοςς ασ, πονᾶ 
ΠΙΗΗ Ῥενίπᾶς {επιεηεία ας ΝΟΧ τν αμίιοι ἀεοεμᾶδ» 
ΓῶΊεῃ Ἠής ουἵτΗσ πιοἰεβία» αμσά ο. οί ο 

: δα Πίο ο εἳ υτάπα. αέῆνε» απ ραδῇνε ΝΕΓ πάσσιε 1η 
Ἠταπίπι Ηοετοάοτης νατριπα τύπτεσθα! «νο τοη(ι. οχ[ας 
ἱηιε]]εέειὶ {οἱει μΠήσρασο, ναι 1Η δν οι οἱ 
6ἶατε ΟΝΡρ. 49. Ταῦτω δὲ πο/σαντεν Τ9 ὧν σύπτ 
ἱρὸν ἅπαντες τὸν κρίον. «3ρ. 192. Ἐπεμί ιν ϱὶ τορύτὸ ἐν ντ ὀροοὰ ὃν ὑπ μὲν μι σμί ΑἰΦυπτιο! τὸν οὐκ ὀνομαζόμενον ὐεὸν ον τὸ ὑπέατισω 

ἀῑσαι τύψᾶ ο επ πρήγματι ὅτα, ΟΗΗΠ1 4 7ο. ἱπτεί» ας δί ο” 
πρὸν τοῦ σώμῶτο 9. 7ο. Τατ ία αν τ 
αοσι/αάνις αρροβεΗ5» αοὰ ἀῑχι Ἠὰ5. Πο εἲ 11 ορ ) 
πιϊκ(ης ορε, νἰάστης 14 νοδιπι η ο νο ος 
Ρεπάετε, Ρτουῖ νίάες Πευί 11 ο Αυτές η 
4ο. Ἰαιόμένων δὲ τῶν ἱρῶν τόφώ μμ 
ἀπότύψωνται, δαΐτω προτίθεντῶ!.  ρορ/ό 
το νο]ιῖτ Ψαἶ]α, ο11Η6ς υεγῤεγΗ{Η/: ο νο ; 
ῥωαυεγωΗ. ΦιερμαπΙς νειο, 08 ουδ» Ανέτο, 877 
411. «Ρου/εαζ νά αμίεΠΙ υεΓζεΓΑΙέ ηΙ6Π αοσἩ 
πθ νι] ΠΙρΙπίεΠΙσΙ ἑωῦτούς: οὔμο ο  νοιβοῦ 
(οππιαζίο αὖ Φιορβαπο νίάεα ρεϊίόή τύστωτον ὦρ 
ο, Όρ. Αὗται ὦνὰ τὴν πόλιν 5ῇ0 ο τὸ ρ] ο ον 
ΙΠΟΧ» ἑτερῶθεν δὲ οἳ ἄνδρες Ῥμ η ἴρτο 8. ΜΟΝ η 

ΑΕ οήγποἩ εχ ΟνΙ μα ͵ρο- 
/ῶφμο οαρί/ος ΡΙηρωμίΗγ 13011 η . ος 6- 
Ἅ, Οµαἱοουπᾳο 1ά οδε» απο οι. Ρ. τσγ- 
ἔμιπηήας Ηετοφοῦ ττααςβίοά(ξ ας: ο, ἀροεΏ 
τίες μὲ φπειπαάπιοδπα νΣΡΕ οἳΕ ηρηράαπι 
ΡίΙ05 εχεμίεγαΓΗπῃ αΠΕΙΟΤΗ 2 οψις εξ, (ο πάποχιΠΗΣ 
Γηπορ(Ηπα 11. {πουν ΓΠΕΡΑΒΙ ἔμα οΗ1 ; 
11165 Ῥτορίος οχρίεδ[ΗΙη 4 ( το οιία] ὥρι ο 
119 Τη Ἠΐς {αοτῖς Η]αςἶς οΠ115 νς ως Νεαμήςς σετ, εἴ 
αίά, {οὰ {ρῇ αὖ {5 νειρεΟ αῄσοτο πο τς ρτοῦε ἡὶ 

4 

πίπο 

τ' βοπαίι Π]απι απαντὶ 045 πο οἳΡ: Α. η δ., 1άεὰ ὃ ο ῶ πας νε ' αὐυπα Πας {απο ἀεδεααῖ εν αοοἰρίπιιν σα 198. 
Ῥοήβευπα Ππιρ]ίσῖτοι εὐστοτ”, σἷς οἳ 119, 6. αλά Ίτα 
Ιπ ος Ίοσο: ὥσοιε οβοσξ”,', ων τηῦς. ρε δ ναὶ 
Εὖτι τύπτοιτό τίς αὐτέων ὑπ ἐχὲ βήν Οεπες {οήρατέ ο : 9 ἀέ 1 9 . : ονει1ξ, ς . ἀ{{ρυταπις  Ἄσπαρα ἀθοί« ο] ἀεοι α νεα 
ρα ρεπετῖς οὐᾶῖσα, η ας 1ο οναήη αά ἀοπάα 
τῷ δὲ, ΟΦΗ ΑΙΠΕΠΑΡΟΙΑ5 κ. σπιαρε ο 
ἹεάΠΟΠΕΠΙ τὸν δὲ, {5ὰ αὐεπι ς οὖν ῬηβαίοΣό πί- 
γοςς τρόπον, 3 ρχρῖόι΄ ΠΔΟΠΙ ποπΙρτααΣ ” Ομίά ο] 
14 ἀοζοι ερτερίε νοτε πια ια ΠΕ: τῶι, . 

. ϊ ξ μμ κ ον σύπτ' ας 

Π1] αἰιά αρποίσεΠς Π.Ι τὸν δὲ χο Ὦ η 
Πΐς οπιι{ρ α5ῖ» τς ογεύαλς 38 ἅπα ΛήΦίε 3: ος 
ἵῃ βαρε]]ο αφιίὰ οεηπιοπίᾶ 1ΐ ία πεηςς 
Πις ατα {αοῖτε 14 3ὖ ενα α ηχος εαϊα 
Ιονίς Τμευαπί οε Ηετου]ῖ5» Ίνα ήτοι 14 πΠΗΗ 
{6 οαιήατα ἀἰσίπααδ, ξ Ταπα ο η εὔτ, Ὁἱ Α ζμςν 

ταοςφ «Ιππο {εουσίας εχ ΠΕ μα Δηποῦὸ μη 
Πα, Ίτα πες Ἠϊο ἆὲ Ώαρε]ο ας πα πω 

{5 Παιμοτε εἰ αἆ απο Τεῖῃ η ο ἱ 

{ος ΠΗδίδ νεος αίεια νετ]ὰ ωθώο Νο ον 

ὠσίαπα βΗϊδίε ἀοοιήτ» 14 ο. { ουίω Ίο 

τα, αμεπι τε[ρίοετοΠῖ Ία νο ο υς θήρα. 

Ὠέα βιάοτήπα ποσα ΕΟΠΙΠΙΕΠΙΟΣΕ τν πμα)μήίε 

{πσνα Πα: {εὰ ῥρτομΙΡΙΠΗΠΙ δεισιδαμοή 



5 σώσω ισα πκωλνης -ακοος. ο 

ΕΤ ΟΒΕΓΕΥΑΤΙΟΝΕςΙΝ ΗΕποΡροτί κά, ὸ 
τάχα {5 {τα ααϊάσπι α πετ ΥατῦετατεΠε», {Ε4 5 νε]]ε» 
πε β]επῆο Ρίο οἱ 1η5{ο αὐ/σοπάετατ. Ἠίπο ρΓααἴριᾶς 
οεπ{σο σταΏας ασοπάας νε] ναιαβατ να] βάεί εοά]ςῖς 
Μεδϊσοι, οχμἰρεπείς 1ά αιοᾷ ἀῑκί» 41211 σὔΐευι Ὅεγδό- 
Μέγ. ἨἩἨαῦοι πεπιρε 1ά {εππιο στῶςδ» νατρα ἵπ 

: οοπιπιηπὶ ΠΠΙ ππογς {οἱίτο α{γραία» { αᾱ {αοτα αμ {0- 
Ἰοππίσχτεπι Ῥδει]ίατεπι παης[εταμτυς» ΗΛ {μπε πιυ]τα 
Ἱπ[ο]τα, ἀεὈθαπι αά Ἱπ[οίτα Ιδία εκρΠπιεπάα ραἩ α]]- 

αἰίά αἷίας πο {ογεπάμπή, Ταἱε εδ» αμοά Παδεί .- 

65 ἵπ Ἐμαηρο]ίο 8. 5ο. Ἔκλάιο» δὲ πάντες καὶ ἐκόπτον- 

το αὐτὴν. ΟπΙά νι]ρο εα νετρα Ποῖεηῖ» ετ αμ οπιοάο 

αἶιτοτ ΙΡ ΑπαπτΗΣ. πον]πιας. Ῥοάεια νευρίε Μασσαὺ. 

1. 7ο. Ἐκόψάντο αὐτὸν κοπετὸν μέγὄν, Λ/ΗΔεγΗέ {1ῤεγ 

εώ. υῖ κόψονται ἐπ᾽ αὐτὸν ΔΡΟςΑΙΥΡΣ. 1. 7: 

τ1ο, 1. Ἐπεὼν συλλεχθῶσι τῇσι θυσίήσι ἔν τῇ νυκτὶ. ] 

Μ8. ἐπεὼν συλλεχθέωσι τᾷσι θυσίησι ἔν τινι νυκτὶ, δί6 Ε8Ρ. 

68. Ἐδρεθέωσι. Ώτοε ἄιιο οπηήΠ: Ῥοσίῖ5» α μπα ΤΠ Τ.ο- 
χίσο Ποϊαῖ ΈΩ, διώλυσι. υὈϊ ΠαὈεῖ ὁρμηθέωσι, ἑσσωθέω- 

σι, αἱρεθέωσι ὃτο. Ὠείῖπάε ᾳπαβ Ἱπημετεῖ» σαι {οτίαἩ 
οσίαι αππϊνετ/αΠιήπ» πο ΤάπΙΕΠ εδίε τηΠ1 εἳ Ἱεριτ]- 
πηυπα, {ο Εἱδ[Ε 1 ροϊσ[τατε τερῖς αιιξ {αοεγάοἵυπι {14- 
Ίμοτε οἳ σετ {ΕΠΠΡΙΙ5. 

119, 3. Ἐμβάφια ἔμπλεω ἁλὸς καὶ ἐλαίυ.] Ἠσε Ἱ]- 
Ἰαβτανίε δαπαβας ἵπ ΡΗπ]απΙς Ῥ. 975. 

Ἱ 11ο, 4 Ἑπιπολῆς ἔπεςι αὐτὸ τὸ ἑλλύανιον.] Ἱνοι. αξε 

οισᾶ]δί]α Ίτα αὖ ΑΙάο οτ ρη]πιῖς οάϊτοτίριις 1ΠτεΙΙεέταπα 
βι]κ[ο Ίππο Ίοσυπα» Ῥτουῖ Υατς ἡαῑῑα οἱ 1Η ᾖ)- 

εὖπο. ἠπάς τεᾶτε Ῥιερμαπης απηοϊαν1ζ 6ΟΓΗΡΕΠΝ Ομίλης 

[ρεβάνς ἐπομπιδὴς {βατ οἰργοὐηίωη.. δὰδ ΑΗΤΗΠΙ 

Ίειιιὰ /πρεγ/ατέ, ἃς ΡοΏ5 ἀῑκ]κίοι /βε; ση». Ιταηπε 

οεο], οτανίας αἆ Τ,ποἰαΠί «ρἱαοϊβαπι παπς Ίοευπ εἴ 

αἱτοτυπα οκ Π0το 1. ε]ερίί α Ῥτορπείαίεπα (απαροί [ας 

1Π νοσα ἐπιπολῆς πιοπαΠάαπα: ΕΤ {85 ηθ{6]ο, πι 

Ῥουῇ Τ,οχίσοπ αυηπάσί οχοπρἠδ» ας 1απε τεδάἰά1τ 

Ἰ1ῥ6/ ο {ποιὲ {ρδαη εἰῤγεῦη 81. : 

ἕα 1ος 13. Ἡς δὲ Ἡλίου τε πόλιν. Δάπιοάυα σας 1η” 

ἱογροῇίι Ἆπςο οορυ]ανα εἴ ΠΙΠΙΙ5. Ίνες επἰπι οῦ Υο- 

οσπι Ἡλίου αἀάῑτατ, {εὰ Ἠλιύπολιν, Ἠτ ΤΠΑΡΙΡ ἀεῖε- 

τοι {εαί πἱπιαπ Ρα1{εΠα ν/οτυπι τούτο οπηῖτι αὉ 

.--- εοκωςις 

ο ο 

Ίν{8. ἐᾳ δὲ Ἡλίου πόλιν, η {ορδείηπί (αγαοἱ Ἠαπο ῑ- 

ρε ο 
« πτος 15. Ποιέρυσι" εὖτ ἂν δὲ φίήται.] Μ5. ποιεῦσι' 
εὖτ΄ ὃν δὴ ϱίνεται. 
 Ττους 18, Ἐκ ξύλων κορύνως ἔχωτες.] ος πιοᾷο εἰ- 

Ίατι Ἰοᾳττ αλδί» ΗΕ 1 194. Ἐκ ξύλων ποιεῦνται τὼ 

πλοῖα" Ὁ. 7Ι. Ἐυςὼ ποιέεται ἐξ αὐτοῦ. : ΕΙαπι Οα{αι]- 

Ῥοπής αἆ ΒΙαΡοπεπι ρᾳς. 89. Π0. 4. ποϊανῖε {αἩρίος 

Ροτό φεφύῤαιε ταῖς μὲν ἐκ ξύλων πεποϊήµέναιο» ταῖς δὲ 

ἐν λίθων, υδῖ ἵπ. Ηοτς ἱπιρταρῇς οπτεσαταί ργΦροῇΠο. 
Απαπιο ῬιαροβΠίο αὖ 1Μ8, ἵπ Ίος οσο ἰρποτατυσ. Ετ 
{μπο Ίτα {πρίής, τπτ 1. 56ο. Βύλων γὰρ κορύνας ἔκοντες 

εἶποντὸ οἳ ὄπισθεν π Ἠηοτία ΡΙαΗτα. ον 125. ΜΗΧω: 

γῇσι ξύλων ραφέων πεποιημένῃσε 50 60. Πότερα χαλκοῦ 

πτριέουται τὼ ἀνάλματα» ἢ λίδου, ἡὶ δὲ Ποθίῃ οὐδέτερα τού- 

σων ἔω ἀλλὼ ξύλου ἡμέρως ἐλαίής. Οεπ]αμε 7» 65: ᾽Απὸ 

ξύλων πεποιημένα εἵματῶ» 
: 

το. 48. Μίσγονται ἐν ἱρσι.]. Δηποιανοτηπέ Ίδης 
Τοτοάοῖί ἵπ δίη ρατίε ἀῑΠετεπΏ απ], ΤΗΙΠ αἆ Ιπ[απλαπι 

ΟὉοπιπιοάί Πα. Οα/ιήροπης αὰ Ταπιρηά {υπ ραρ. οῦ., 
επι ΟΕ. Δά. Έπροττάς α4 Ὑα]ετή Μαχιπηϊ, Πτυπι 

«8. ορ. τδ. δεᾷ εαυ/α υπίνετβι σοπβ(Ἡε 1η {ρεᾷα[ο- 

ης Αδι]οία παιταΏοπίς ἆα Ἠήρροπιεπε εἰ ΑἰαἰαΠία» 

ἵαπι Ίαῦεε Ονἰάῑπς ἵα ἤπα ΠΌτί ἀεοϊπιί ΝΠείαπιοιρ]ο- 
οοη. ισα Ῥτου]ί {ππτ 4ἆ Πεβοᾶϊ Ἔργα. ᾽Αλλὰ καὶ 

εἰκόνας ὦγαθῶν τες σέβοται» καὶ ὑπὶ αὐταῖς ὀκνοῦσι τινά 

878 πονηρὸν πρᾶξι πράξωι, ὡς ἡ μὴ προσιεµένη τὸν ἐρωςὴν ἔταῖ- 

ρα δράσαι τι ἄσαμμον ὑπὸ τῇ Ξένοκρώτους εἶκονι τοῦ σώφβο- 

06, πολλῷ μᾶλλον ἐπὶ θεῶν τοῦτο χβή ποιεῖν. 

Ττο 37. Ἐλθεῖν ἐξανδρωμένο.] 1 ΜΟ. πας πτίζα(ι]ε 
σοα πημΙ ποια οεσυττεῦατ, ΠΙΠ ΤΑΠΙΙΠΙ 11 ΠΙΤΒΙΠΕ» πο 

πυρενμν, σα]αιηὴς σας αά{οϊρίετατ. Οεττε { Ῥ]αςεῖ νΕΙ- 

η. ἐλθεῖν τεῖποτε » πεῖαιθ αἶτετο ρατβςῖρἰο Ροδβπα 
ζ41ε16. ων ο) 
19 4. Ἐν τοῖς τεµένεσι.] δία επῖπα Ἱερίε οοᾶ σα ορῖῖ- 

ππμς» ΠὈΙ να]σο παδειατ τεμένοισι. .Ῥοττις αὐ]άσπι αἱ]- 

αυα «ο]]εριῖ 46 ἴδια τεγπίπαΏοπε ἀαθῖνί οισι, {εὰ πῖ- 

4] αἆ Ίσα ΡεηΏς. . 1ος ἱπιαήη {είπα ας ρτοῦα- 

ἡηής Πάσπι νατεήπη εχαπιρ]α!ς. εί εὔαπι ἁσίη- 

4ς εχρτεσβπη5» αὐοά ἶαπι ῥταρῃαπας αποαιε ἴπ βής 
τθροτοταί τοιαῦτω ἐπιλέγοντες ποιεῦσι», ΑΝΗΠΙ εάετεπτ 
τοιαῦτο ποιεῦντες ἐπιλέγουσι, εἲ τῶν δὲ εἴνεκεν .- ΠΟ 

εἵνεκα. 

1Τὰς 16. ᾽Αναγκαίῃ καταλαμβανόμενος.] Μ5. ὠνάνκῃ, . 
Όὲ {Παπα τεύνάναι ὀνόνκη. . 
1199 στ. ̓Αποτίνειν ἔημην.] Ἠειοάοιαθ νηΠείαἴεπι 
τα {εέζατατ, αιιοά {ππιυδ: νατιππίαπεη ΠΕΠ ΏΟΗ 

Ῥοΐεκε, αἱ αρρεοῦετην Ίπ Οῶείεπιο Πίο ΙπβηΙΕίνηδ» α- 
Πφιια π παπι ἀῑας αἳ βπα]{ ὀνάνκη: Ἠξ Ῥτοί/η5 Ίεβε- 
ἀυπι Πε, ρτοιί εδ ἵῃ Μ5, ᾠποτίνει. 

1199 33, Πολλῶν δὲ ὄντων.] Ἱ.ερε εχ Μ5. δὲ ἐόν- 

των. Ου ροτηῖε Ίος Ιοπίσαπι πιά Ίαίοιο 5. 
1189 439. Φιλότεκνὸν νὰρ.] ἵπεριε Ψα]ῑα νο]η]ε ἵπη- 

σογε» αυοά ἱμπόξίπι ΡοΒί ροϊῖσγαῖ οἳ ἀεροῦας., {4 {απιεΠ 
ετοᾷοτες νο]ηΐδίει»Σ απϊρρε ααὶ τά πο]αῖτ. Ιά9ο παπό 

οτάἵπεπη {ετπιοπί πήρε] αἱ ετβ οοηβα{ας Ψπ]]α ετ 
αἱῑς, οµαῇ Ίσςο ρατεπιπεῃς ἀεριϊςίεῖ {εαυῖ νοσεπὶ 
ἐπιθυμέουσαι., ἵαπιεπ {δρα οσσυµΗτ. ΘΟυΙπεΠαπα πΙΟᾷΟ 
{πεσυγηενεχαεῖοπί Πυῖς ΜΒ. εκ μή Ῥεῃς φιλότέκνου δὲ. Πα 
ῬατΏο]α ππαΡΠοΡετΕ πι ᾶραϊ {αγά Πα τίὁ» 4ο ν]άετῖ Ῥο- 
ἵετατ {ποοηνεπ]εηΏαϊη. ’. Νεφιιε ρεῖ Ιδία νη]τ αὐέτοτ η» 
πφυε οαυήαπι τεάάείε» Ἡτ νο]υῖτ Ψαϊῑα. απαπι ἀεο]α- 
ΤτΕ Ίδια οσεαίοπε Ιπάο]επῃ Ῥεβία. ἱο σαρ. δ4. 1Π- 
τεγροΏίξ πάντα δ Ἰητρῶν ἔσι πλέα, εἲ τεΔάϊτ Ναἷ]α. {1ᾳ- 
16 οηηέα γε[εγία [111 1ο({οἷν, αμοά- Πετοάοῖας5 1Π απῖ; 
ππο ήομ ἨαὈιτ. Ῥαμ]ο απτε οοπ/επείεατ οὐπι Ῥερμαπί 
]εέῆῖοπε ἵπ {οηρᾶς Πτίς ἵπνεητα οοᾶεχ ορίπς ἵπ δα 
τέονται, ΠΟΠ πωτέοντα. 

113: 46. Τοὺς αἱλούρους.] Ν9. πος Ιοσο εχ]ήδοί Εἶ8- 
16 αἸελούρουο εἳ {16 {απ1ρει ἱπίετίως ατῖαπι οἶατε; αιοά 
αἀάο» αιοπίατα {π (πρεποπί ας αππΗτετ {είδα ΡΕ ηΗ5 
{αροταῖ, {εά πε[σίο αιῑς νοζα]επι ἴδίαια ετα{εταῖ» Ἠαιιά 
ἀμοῖα οχΙήπιαπς ρτο ἀῑνειία Ιεξήοπε εαπι αρροῄίαπί» 
υὲ {οἱει Περί» οἱ ετ ἔ εοπιπή{οειῖν αἴιοὰ 1π ηαςο νοςς 
ποῦ νἱάετηΙ εορίταπάυπα, αἠαπισυπαΏο εἰ εἴγππο]ορίαπι 
οοποΙππανετῖς ῥα]πιαβς Ίπ ΡΗπίαηϊς. ΟΦτεταπι αὐδ 
Πϊο τας ρετβρίεμε «οπππιεπιοταῖ Ηετοάοῖις, πΟΏ Ῥο” 
ταῖς ΠΡΙ εοπεΙατε ποπκβπιυς 11ε Οµάσηϊας Ἡοπιαπ 
ροτεπΠς Ιπάεα Ἰη ᾳΜαττο «ο]]οαφιΙο Ῥαρ; 17ο. τα ἵπ- 
τεΓρτεῖαης νοιπαςμ]ο {ετπιοπε., Ῥοδίηαπα ἵῃ απἴοσθς” 
Γαπ1 Ἱτα ἀερ]οτανίδίεί [ ΠἨΠ]ει ἵαρει Ὕνγςι Ηετοάοτις 
οεπίσε Φε] αεΠ» ἀορΙ ἀῑε Ζοο Ἱπρενν]κκοῖτ Ὁγ Ίεπα 
σενοπάεπ νοτά, ἆπῖ ἵ παΙν]γ]ςς θεπῖρ Ρείεπεγά πγι 
τς ταρεΠ. 16, ἴεπ 2γ ἀμσάαπὶσ ] αοί ρεςβπιε Ἱπτε]]ρίε 
απῖριεης ιπα{ου]19. αιοᾶ Ἠετοάοτις {οδοί {οππε]]α- 
τιπα οδίε; τμπι ἆιῑο {εραταία {ρεεϊπῖπα π ππηπι εἶαι” 
ἀαπς., υπάς οπιπίς Ἱπτε]Ηαεπίία ἀερυῖς ρετῃςία, ος 
ἱσίτιτ νοιτεῃς {επ Ὀῖε: «σέ/ο ΠαπΙΕΠΙΙΥΚ 4ε Καεη» Πά 
ο{{ὲ 6εΏς ϱεωοΤΡεή Ζεῦδεη, Όαση ἄε (ση πεἰες α[οι- 

ἴ]εο εἩ 2εὐ[ οἷε ΙοΗΡεΠ ΖεΠεΙΛΕΠ» εἨ εοοάεή τος ουε} 
ἆε ᾖαήεΠν ἱς 5έεΥ δερεγὶς πα Φαεγ {0ΗΡΕΠ» εἩ {04 οὲ 
υγ ΙΕΠΡΙΗΡ πεεν υεγθ! ); αὖ]ε τωέεγ ἀοεη 01) 0 αε Ἰα. 
'6η5 {ε ϱεγώΜΕΊ ἆπη Φετυαγεη ἄε ΠβΙρ/εΠβατς ἆἲε πε]υε 
σέε’ Πάήτυ ἐΏ ερρεη {η ὕπαγ θηγσεη ϱγοὐ{ε υἱεγεὴ απης 
εἶπαγο ἀεωφίσε Σε αἰς γεεβίς εδ Δεβδεην 1 1ὲ 
(οουεή., οἷε Καΐζεη εγπάεΙψά ση υεγτυθεῥεγά ούεΥ επ {ή 
[ῥηίηβεη» εἩ αἴκοο οἱἩ δαΐν ϱεταζεῃ. πο Ἰ]ε; Ίνες 
Ἱπιε]]σο απεπιαἁπιοάμπι Ἠοπιο πιεηῖῖς Ιπίερια αιεαῖ 
αρ{α Ίρπι ναπα5. υἱ ΑπιρΙσΙκβπιε εἰ εἰατίσβππε {επῖρια 
ἴαπι πήτίς ππαρϊπαΠοπίρης εἰ {οπηπς Ἱπβμσατε ΠΗΗ- 
πυθηίς, {αἱ{ς οπιπῖα πτοΙίρεπα 215 πΙΠεΓΕπΠε εοπιΠΙῖ- 
{οοπβ, αι Ἡετοάᾶοιμς εοπιπποβἵσβπιο οτά(πε {εραγα- 
νῖτ. Ἠις αάάς Ἱπιαρίποπι 7ΖἈσγρΏασαπι αἸελούρου» Ῥτοιτ 
αυ 1]α 5εητε «ο]ῖ Ῥοτιήτ», ἈΒοπια {ετναίαπι αἲ ἵπ Πΐατίο 
Ίτα]ίοο Ρυδ]ἱσαίαπι αὖ Ὦ. Μοπιίαης, Ρας. ο5ό.: οι! {α-. 
πηϊ]ς αδε Πία οπή 1,δοΠίΠο νΗ]τα αριιά Ῥίσποπ υπ ἴη 
Μεπία Ίῇασα Ἐχροβίοπε Ῥαρ. 56. Ηίτααµ6 {Εάεῃθς 
πε ΟΗτιάϊ Παπᾶς απιμ]ασίαπα εἀἰαῖς ΑΙ, δάνεις η 
Ῥοπα 1. 90, ; 

1189 49: Ἐσάλλοται ἐς τὸ πΌρ.] δίο απίεα ἀῑχῖε 
κα ἐρ αὐτὴν ὕςι απο ἵαπιεΠ ΜΡ, ἄλλωται, δὲ 

υ[ῃοῖί, 
υζάσπι, Τούτων δὲ γνομένων.]. οι Πῃ8 Ιοσρίεκα: 

πιο Ἱπιερηα ας {15 τεβΗπΙοπΊο ορΗπι!ς οοάεΧ» ταῦτό 
δὲ φινόµενα. Ὁτ επίπι ρτοευ] ἁμοίο νη]ραία {οπριυτα 
εί οταν Οταπιπιατίσες οἳ παιδικῆς συντάξεως ΟΒΠΟΠΙ: 
Ῥις σα]]οπίῖς. τα νετα Ηετοάσο», Ιπὶνετία ατῶςα Πη- 
σµσο ροιέυτα Ιπίει ἀοδΠεβπιο ΠοτεπΏεβπή Ποπηηϊς, 
{οἨρίυτα εδ, αιαπι εχ ἴαπι ψεῖπ(ζο Ηρτο πµπε ρτοᾶι.- 
ο. Οπἵρρε ἴί αἱἱοτήπ1» ᾷο Ηετοάοῖί απ οφιιε οςι Ί]]αφ 
Ίρσας ἱδηπππαίοπες ποο σεπεῖε Ρίο αὈί[ο]ἠτίς οαβδις 
μ{ητρα18. »16 αρ. 45. Πηαυαῖα ἀγάλματοι νευρόσπα- 
σσ, τὼ περιφοβέὀυόι κατὰ κώµας αἱ νυναῖκες, νεῦον τὸ οἱ- 
δᾳῖον, οὐ πολλῷ τέφ ἕλασσον ἐὸν τοῦ ἄλλου σώμῶτος. ΊΜΙ: 
τα Ποεί πεπηΊπεπι νεη]ςίς, αἱ τε[οτῖρεταῖ νεύοντος τοῦ 
οἱδοίου ὅτο. Ἐυί1ς αρ. 1. Τοὺς δὲ ἔρσεναφ πωτορύσ” 
σουσι, τὸ κέρας τὸ ἕτερον ἢ καὶ ἀμφότερα ὑπερέχοτα. Εῑςα 

αοαίθ Ῥοτηῖε ψε] ὑπερέχοντας νο τῷ κέρατι τῷ ἑτέρῳ ἢ 
καὶ ὠμφοτέροιο ὑπερέχουσι. Ο8Ρ: 194: 'νΑ οἳ δυῴδεκα ἔτεα 
ὠντὶ ἓξ ἐτέων γένήται, αἳ νύκτες. ἡμέραι ποιεύµεναι» Ίρ8ε 
Ίπίβερτος ποπ αμάσε Ίος 1π 190115 τεΠΠετΟ» {64 νετ 
αῑεῦμς [αδίς εκ ποβίῦΗ». Ῥταε]ατε αά Ίππο πιοᾶ πι 
Αάῑα ἹΜαπγτυπι βίποεία Ῥαρ. Τ47.. 1γοζοη/{Ω} ἔοίε 
µη αμα ζαίε αδ/ε[ ΕΠΗ) {6Α{ {η γοΙής ϱἳ ρηα 

{η οἰγομίέη ῥο/ία» οἰποιμὴς [ογ116Υ 01842 οογβης οἶἷμι 
ο οομ///ὴηΡ Οποά πεβι]νΙξ «οπεο“ποτε εγηά]ς. 
Άππιις Ἐαἰπατταδ» "παε νε] {11ε; Ιςμα νεἰ /{σηίν ἐῃ ς, 
βοβεὶς αἲε νΙάετ ἱεροπάμπῃ. ΝΠΗΙ ταις, 

114 9. Ἐν ὁτέῃσι ὃ' ἂν οἰκίμσι-]. ΑΔ πε]ου 45, ὃν 
ὀτέρισι δ' ἂν οἰκίοσι.  Ώσε εδι Ἠετοάσεῖηπι, | 

114» 1ο. Ἰχνευτα) θώπτοντωι, } Ῥοΐσταϊ ἵπ Ίο ρπτίς 
Ν 3 Ππ8' 
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τοο Πω ΑΟΟοΡΙ σποΝονὗιΙτ Νοταᾶ 

απε «π]ρα ΤΗ. 6αἱε οπιίΠε{ς ποίαπι θέερ]ιαπὶ», αῑα ο-- 
πες 114/οµ/ος Γεγαγμη ἠηαραίογες εχρ]ῖσαξ, αυ]: Πὶ 
Ἱεμηπεηία ποὮ αἨιά πι 0.11 Ἰφγεύμονες. υπ Ῥρτοῦαί 
Ψαἰπιαβυ» ἵπ ΡΗη]απ]ᾳ αρ. 447.. αιοᾷ ιὲ {1ες {οπιρος 
τοίχο απαταῖ οἳ ηνε(ξίροε, πάς αἀάῑάϊ που {ηοβαπεῖ- 
γΗΠῃ. λεω ἨΗε[αμ ετ Ἰνισαπά τί πποπιογα(πῃ 11]Ις 
Φ]Πα[ο αἀβίδυήε αὔοσαμε Ψαἰεβυς., ααπά αρα Φαΐτη- 
Πυπα ποῃ Ἱερὶςίαε. 
114 11. Τὰς δὲ ἴβιο ἐ Ἑρμέω πόλι.] Ου01ή Πας νο» 

οες ρε]πάς πῖ ῥτερβαπας 1π. οοἱοίδις Π15, ἴρ8α 1η 
ορ8πιο Μεάϊσεο Ιέσατοπι., ἀεπιρᾷ Ίππο οοηζμπ]ε[Ιαπ1 
Ἠετοάοίο., φ«πεπῃ νη]σο εταποαπῖ 6ἳ ας αρίηπι, δὶς 
απτεπι {οηδίτ 1]ε οοἆσχ., ποἳ Ἑρμεώπολι. 1άεπι οισἆθ 
ἀῑςῖ ἆςθ νοςᾶ σπανίως. 

1149 19. Γὼρ δὲ ἄρατους ὅτο,] Εαα Ἰηρεπιϊ ΤάρβαπΙ 
εξ π]ατεσία οεγιαπα]πῖς Ίητοτ ογιιάῖτος., ανασα ἀθοῖάτι Φα]- 
τππΏς 1η εἰσάσπι ῬΗπίαπίς ρασ. 411, : 
114 16. Τοὺς χειμεριωτάώτους μΏνας.] θιροτ]αεῖνετα 

Ίδη εκρ]ευ]ε 1ά6ιη ἵΠ οἰεηῖο ορετα ραβ, 4534. 8 
114. 31. Της τε αἰθρίγο.] 9. τῆς οἱθρίης. Οοά {αἶ- 

το Ῥα]πιαβιις ποηυἶνίε, υπἀς ἵπ οἰταπάο Ίος Ίᾳᾳο ἀῑιας 
τεγας ἶδτας τεβῖηοτ, ακρ]ίσαης τὴν αἰθρίαν εσίε {Πηρά]- 
γαπι Ἡτ αΗΗΠΙ η ἵοστα πποτατωσ» {10 ἀἱο αραῖ, φΐα 
ποῦος [γὴβ]άα [1 εἱ αφ ια ῥεΥ ΟΔΙΕ Περίά[ορ. {0 
Ποὔλες Ὃ λλα ερ εγοσρά (ης; Ιἴεπι, ζ{ηοά σα [εἰ 
θε {ερίάίον ῥ6 ποδεηι [ [λίυσ)] [όγεπο. δἱς νῖτ 1]]ε 

ππαχίπ]ης εχ Π5 Ηενοάοιί νειδὶς οἳ αἱτοιίς ΑΠΙοϊο]]ς 
τὴν δὲ νύκτα ἐν τῷ ὕδωτι (τὸ πλεῖσον διατρίβει) ἀλεεμέτε- 
ρον γὰρ. Ιβίτατ αὖ ετοσοά1]ο τῆς αἰθρίας νυ]ΐ αυτί ἴ6- ΡΟΐΕΠ15 ϱὐΙ πιαίος {ε 1η Νο ρε ποάϊοπι, ον νο] αἱτετΙ τησ εκ Πΐς ογοᾷαε) Απ 401. ΤΝ Ἱερίά]ος αρῖ 
ΡεΙ ποέῖεπι, ια ταπο {οἱ Ίπάς Τοπιοῖις οςἳ 3 Ορίπα- 
τετ Ώαπο οαΗ(Ηπ1 ο{ς πια]οτῖς β]σοτῖς. τοπ απ οἵοςο- 
ἀῑ]ι]ς ας τε]ία] ρί[σος αιτιηί ἵεΡοΓΕΠ13 Έ)µ4 ἂε ομ:1- 
{α Ἑ απ πὲ «ΟΠ ΙΛΠΕ {5 1ρᾷ 3 Ρίοπα Ἰοεῖ. Ἠστοάοτις ἴο- 
{ατησ ει ἀῑεπι ἀ[ρ]ίσστο ογοςοᾷἵ]ῖ5 40Η ΔΠ1. εξ π]πι]ς 
ἱερίάοπι, ἱαρίάϊοζεπα οθτίΘ. «υ.Π1 6 Ππαπῇο (άΐνα- 
119 εἳ τοίοἰἁα: Ίο τμης ϱἹαΠο: δἳ οοπιπιοάίος Ἠηίς 
ΒΠΙΠΙ4Η 4141 αφ ία. αυαπά ποόχμ Ἱπέγας ΠΕ της της {πρΙά]οτεπι, Εκ πε Ρο ἀῑθπι οχίτη 44 ια5 ας{ᾳ οτο- οοά η ἆοζεξ φποφυε ππµῖνιπι ορς5 αριὰ ΑΙΗ. Ἱέι- , ϱἩετηπι ἵπ Το 4, 1.» ιδἱ Ἱπίον αἷία να] απἰη]α]ία να] ΌὌρετα» αμίους ἆῑες ἀεβρπαιης, οτῖαπι ογουοΚἵ]ας 1Πῇ- {ας 1 ευ] νε] {πβάῖαῃς νε] ο[ σαι ρείεῃς αχ ΠυΠοῖρις. Ἰπτειίπι {ρηοτο οαιιἰά νο]ηετῖτ Ψα]]α οα)ά{ογς αίμα ϱ114/Η οὔμγ7ο [ἐγεπο ϱὲ γο/ζλάο.. ΝΙΗΙΙ ἱφάις ποδιώηί ὃθι Οτοεῖς, | | 
ΤΙ4 94. Οὔὖ πολλῷ µέζω.] Μ5. µέξονα. 
1149 49. Ὁ δὲ ὠφελεόμενος.] ΜΑ. ὠφελεύμενος.. 
116. 1. Ἔς τὸ ὦτα ἐσθέντες.] 1.οειτίο νε] {ΙεαΙΙεης 

Ἠμΐμς αμέτοτίς, ιί 4 170. Ἐσθέμενον ἐ αὐτὴν (Αργὼ) ἄλλην ἑκωτόμβην' ο: 5, Ἐς ἅμαξαν ἐσθέντες τὸν νεκρὸν ὃς. 1 161. Βὶς οἳ ἔς φε τὼ ἱρὼ ἐσφέρεται. 'Νμπο {ἴα- ΠΕΠ ΝΑ. ἐνθόντες. ' Ηπῦος Ώῃς ερ. 73. Τὸν πατέρα ἐς αὐτὸ ἐντιθένα) Ἱ., τό. 9οὰ οἱ Ρα]ο απία Μ8, παῦοι ΤΑΠΕΗΠΙ τρέφουσι Ῥτο ἐκτρέφουσι. : «1159 95. ̓ Αμϕιδέας.] Νοκ οἳ οίπι υ[αυρᾳ1ᾳ Οτφεία, η: εκ ἙΙρροεταια, 1 γβα οι ΑτορΗσπς ρτωϊος Ίμης Ἠετοάοίιπι ρτοβαπέ 6ΘΓΕΑ ἀοοιπιεηία» Πς ἀείπας πι]. Ώρ]ίςσσπι (ΠΤΙ Ῥε6ί ΟΠΙΠος {6ης φρῖος εχρετία ου{ογ- ναἴααηςε Οᾳαἶεπο, Ῥο]]μοῖ, Ἡατροςιαείοπί, Ἠε[γο]ο πο θυ]άα:, Ίπποι οεἶππι (οἱάαβήπο Τ,εχίσο: Ψοσιια Πςε- τοβοίί» ἴσηεμπι μὲ ἀῑσοτεηι αυ Φάαπι οοηναπΙεΠΏη ]ο- εἰς 1]ογιπι {οπἱρίοτηπι νο] αἁ οτπαπάυπῃ, νε] αὐ οἶπιι- ἀεμ(ας ἴοτες, ἰάηιια {εαπυί {πε γἱή 4οᾶῇ ροςί Τοη- ἵω5 Ἠτετας, ἵπ φπῖδις ναὶ ΙπβιΗςβηις βΗε εις, Φ{6- Ῥηαπυς, ἆμπι 1 ΤΠείάητο. οχείάσις βί Ρα5{1ς πε[οῖο μοπιοάο Ίδία νοιόα [αριιά Ηετοβοτηπι ὠλύσεις οαἴεπαθ; 
ταΙτύπα Ἠ0ἱ αἲτ ὠμφιδέος περὶ τοὺς πόδας διδότες. Φο-- 1εηῖ επίπα ϱᾳ ΠΝΟΤΗΠΙ ρεᾷος οαξοπίς οἰτομπι]]σατ], αιί Ἑπάπα Ἠηπηο]ς Ιποἱμά].] Ὁπάς ροιιήε Πς 1Πί [όπβις ορνεπίτε» ΠἩοτοφβοεωπὰ {πῇροχὶρ[οιὃ Όσαιε πομ αρί- τ1γ Ἠϊς ἀε οπρΒνοτυπι ΡεάΊδης οοξτοοπά]ς. Γῆαπη ΠΟΠ τηβαῖς Ίππο ρετΏπεῖ ραχβοἰρίηπι” Ίδια ὐαπι Ῥιωςς- ἄθης ἐνθέντες, Ποει Ὀτερμαπο βπηϊ]]ς βι΄Ῥοσεῃς Ίῃ γοσς ὀιδόντερ αἀπιονεπάα» {εά Ο{ιαδομις 4 Αἴομαης ΠΌ, 4. «αρ. ο7. Ἰ8πι οἶαῖης ἵπ΄ ποις αἆ Πε(ψοΠίαπι. οπΗ (ΙΙ {οΠίρεῃς ἴΑΠΙΕΠ περ] βεΠΙΟΣ εἰσθέντες. Ίπ Ἡος ηι- 

:. Τοπ] Ίοσο πο Ἠα]]α (αητηπι αρπον]ε οαἵεμας., αἱ αὰ θι]. στη {οῖρβι προς 1]ς, αι πι{ετηπης πηο]ς ΘΙ]Ηῃ. 
(απιαρηίρί οοπρητοανίε, {εὰ {εἴα ΟΠ1168 ΘΠΙ4ΠΙ ἴρφο 
ρποίσεηῖα 191 Οαίαµβοπο». αιῖ Ετειή Ίη Ίψβα Ίοσο 
Ἱς Ιητογρεείατί Ῥο5ί8. οἳ Πίπςο εὔαπη Ιπ. Ψετοῖβ ΑΠΠο- 
ραηίς: Ίπ]ο αάῑε ορίεινατε απεϊφμος. (Ταπημαεῖοος 
ΤΑ ὅθπι ἴδίωο αρρε]]α»( ἀμφιδέας Ιδίας οδίεπᾶς {εττεας, 

{ῆπιας Ἡθηροπις, οεάο αυατα ἰδίς ἀμφιδέαι {μετίπε 
ἰπα](αε Ῥηπιοσίδυς ῬοάἼῦης, οἳ ποπ. ααϊι Ρο[ετίοι]- Ώδο Ό5» αὐϊ αμα. Ῥετίπάε Ποποταξί. Οταάϊἀειίπι {1ης / 

Ἠ]ας αμφίδέας, ἃπι οἰτομπη]ραιητας, ης ΥΟΧ {ΟΠΑΙ 

Ῥη]εῖο 4ὲ Ῥαβ]ΐσα» ογε θᾳδε 

νεχο { Μσετεῖ οἴτομ]ος ταίας Ιπία]]σείε, 4ος οχὶ-- 

ο ὅσα... 
βΗρίε ρεήας Ππή]ε, αὐοά μαιάκς ιν 
Πφηιια αὀπεχας Εμἱε[ο οπτεΠυ]αδ. μέ 11 150] τμ. 
τη]ασ]ς γαάίτειν ἀΠευτείε πεαυζηί πι η. 
ης ρεάΐδις. εἰ {ποπ οιπαμς: Ποιί 1η Ἡ ἂν ας 

ριαίοτι {ηρ. Ὠ/οἱ {: 2, ᾖ αΌ αἱίετο Ιατοσε ο 
αἶ]μς ὀμφιδέων Τα]εῖη οο]ιο οἰτουπάσίοηι 6 | 

πάς : ας αἰζονα 2ὐ{οοπάΊεαῖ Ἰηπεόβτησ οατεπα » ος εχΙΡΕΙΠΙΤΗ5 Ώι νίάσιιτ 69ἱΟ” : ἷ ἵ {Εη οπομηιῖπε ρα]. 1115 ΠΙΗΠΠΗΙ πουριαπι ἀμγ ΠΙΠ] ομίοσίσαι Ἠθς ἱπιρεϊαδίὰ, ηί ὄ ἱροταστε 
Ιοἱ νἱότοτία, Πεπαρο 4ῦ νο 1ηῇ1ο ετ 20 3ἳ το. ΡΙ 2 -ο ]μάΐς ος αροπἰυὺς Ποριςῖς, Ππο, {ααάταπι εε]εῦτατε 11415 εἰ 4ξ Ἰωοί(οί, άᾳμα 

αυίριι ἁατεταν οοἵοπα εἳ ραἱπιᾷ εἴ Ἱε Πί ' ο : τ. 61ος Ημ 5 ο Ἱποερίε[8 της» αμα 4Ώπο Ν. ος ἐ παμ[ι. ἀθνε- 
ἵπ παιπαοἩῖα οσσἵα, εἲ Ἠπις : ς ᾖησι]ά 
δἲ. οἳ πιοπ/αἴς ΕΗῑε Ἰποο]ίς, οι ΕΠΙΠΗ (ή5 Πηᾳ 
ειερυΠτΗ”, ; τ{ο]- 

ἧ 1 σα 4. Ταριχεύσαντες.] Ίνοι πακὸ νι νο» 
Ῥεπάί Ίος ραγήοἰρίηπι 1 αοΓῖο» αἳ ιν 
Ὀμπί ῥάπτουσι. Ἐοέτε ία ΜΑ, η Ἅτν ἔμοὶ δυΚέ 

115. 19. Ἡ ὃ ὧν ἐμοίγε δεµεεί: π 8. ΜεάιεξΟ 
Ώείη νῶτων ὑὸς, ΠΟΠ. συὸς.. δεὰ εἰ ον {π {5 Πο 
Ἱερίτιτ θηρευτὴς, Ῥτουῖ ΦΙΕΡΗΒΗΗ9 11 . 
θηρευτὴρ. αν ο, τοζής” 
αν 1 ὁ : 4Ο. σε αὔου γε. ἕνσδ πάπα]. Ας ρε 

ῄπιο ποιξεσθαι», 4 Πτα Ίο Ίρθα Πο Ῥηπίαπίς Ρ. 46535 
ΔΠΗΠοίςεΙες, αεία εἶναι Φα]πια ας 1Π. ο πα ΜΝ 
"01 ἆε Ίος πποπίτο αρ ῤμά 

119. 33. Καὶ τῶν Ἰχθύων τὸν κά οι ψα]ῖα, ΡΙΟ" 
Μ5, καὶ πάντων Ἰχθύων. Οοὰ ῃ δις ἵιαπι 60Π : 
ρίας αἆ νετρα αι οσίν Ἱπιεερτά ιο ἡπιοτοςίο ἀΡΡᾶτοα: 
Παδίος, Ομαπινίς Ῥεήπιο {απε ΠΠ ο, οἳ εν βαν 
Λ10ἱ μή) ϱέη19 σσ υοεσέΗ ωρηρ ρΒ Ἰπτε]Ηραί τὴ 
11 ϱἱ [ζα/ηο/ῖ υρεσέ» ς Ότο σοᾷ οπιπία κ 
{ο μή. ρεπις (αμαπιο(άπα ΠΠ αρα νοσαίωτ {αμ 
Ῥείαπι. απ {1 σοπις ρΙ{σἵ μπι 4π0 ο πιοπβο ο 
{πι {οτοῖ {Ἀσγυπι, ἶαπ ΕΓΙάΑΓΕΠΤΗΣ Σο, Ἠοισάοἴάδ 
ηπῖ Ἱηβρηα Ῥί(οίυπι οορία» ηες. ϱ ν αὓ 9ο Ε5 0” 
ὰθ μι οἶμπι, ο : 
πιπΙρης ρΗσἴδις ειπα αἲ λος, ἀοσεπί 1063, 
πιδωτὸς ο ἐξοχὸν.. Οειῖε ἴπΙΕΠ ν ον (ουα πιος 
Ἠσῃν, Βιθρηαπο. οἵεατα ἵπ ΤΠΕΙΑΗΠΟ» Ησο νοχ εὔασι” 
Π,αριάοίοη ετΏς Αβγρι ἘκοβαμΗ! ο. ἁμοἰοβνη : 
πιπι εχβ]αξ Ιπίᾳιια Ίοσο {1ο ιν ο Ἐϊοιεπής, ᾗς ον 
ρυ]εῖ ρασ. 44. παπι ἀμρεπίϊς Ὃοπ[ι ἀά τεθν 
αὶ». απ πΏ αἶῖα Επί αὖ Ῥήοφο «εριοα ο) Ἴσμπι πο νωὸ 
τΗΤη Πηδάθ]ηπα α {5 ποα υπ]ε εχίρε μήμιοις το 
Ί. εχΙηπιαι οοτγαρβίοτα», 413Π1 μή αὴ ἀε]εβο. ο σὴ 
ῥορβπε, αἱ {Ποἰοτίρις ἱπσεπ]ῖς ΕΤΗ οπάικεκνοςι 
πηϊεταπηας εα]ία.  Ίοσιις αὐϊσπι Πε ΕΡΤ τρ, μ1) ος 
απ μἱςβπιας {οΠΠρίμο: Σελάχεᾶ» οὐ ντά) Φ ή 
σρῶκά, χονδράκανθΩ, ἐσρρκύδερμα» μάς τεζὰ 5 
ια, λεπιδωτὰ» Φολιδωτὸ, δερμόστε! : 1 
(ονήρῃ, συναγελαςικὼ. ο σον. εἰ μὴ συ γα ος 

115. 37. ᾿Εγὼ μέν µη οὖκ η αμα 4 μσά 
Πηρεηαίτας Ἠειοάοιί νε] Ιαμάρ δη σββοπεςΣ 4 

1 . : .1 6ρ.. ῄ υ11 ελ- ΠοιΙὲ εχρεέτατε ἵη αἱῖς μ ο[απί απέρο. (ση, 
Πμβτα ρἱατίπιαπα {δοσσῖς. 390 18, 1: ρνο 
ἆεπι Βιετπτ. υΠ. μυ οἴροσος πο η (4Ρ. 45. {οπιρῃκίος αιιάϊτον Ε εζιμάε πῖ- ης Ὥσου, οαρ. 6. βαμήή α ο οπω εἰ {π αμαο), δὶο «πα ἵτα αππρίε μής ΠΗἱ5{εἳ ο ζωης αᾱ- ἀεπι Ιπίοτάιπη ρια/ασο 1ο οριοίευ ΙΟΠΟΠΙ 2 Ῥ]αϊοπῖς Ῥηαάοπε, {Πιο {οΠα8 οοπιπιεπόλ Ες ον οὐκ 
60 εαηίαπη (ηρ]οσῖε επτᾶ ας ωώλαμα. ο“ {οπἱρεετίε Π0. τ. ΤΠοικιλ. 14” αἴο ἃ μαι νρ ἤκουσω, ἴσως δὲ οὐδὲ ὤλλος» α ἡηνίσυ]ατἡ» Ἰμ9 18 {σἱριο 4ε Ἐ]δάϊγο σομβσμιαρς ο[οροπδ 8 πα η 
115. 89. Πεντακοσίώ το παέ” Ῥμπ]απίς ρᾳᾳ, σος ο] Ομ ρωμίο θαἡ ο ορῖ 
Ἰρικὸ, ἦν δέ τότξ" ἰ οροίς 8 
αρα, η ον τα πιμαή ΡΟΣΙ”. 
1ηὴ8 ΜΙ5. φοτᾷν. ο α τῶν τν μι | ττο» 49. Τὰ μὲν χρυσθκθα:" Ρρβοπὰυ επάντὰ ρτοπυπείανεταὶ Βα]ήιαβῦς ον ον με Ὃν οι [ εο" σ 
τοάοῖμι «ρυσόκομα Ρίο χρυσή» τ οοσςο αμ αὖ κρυσόκοκκω, Ὁῖ [τ οοἱοί εΧ το τρια εννοω σδηή νος Δῑοφμί αρμιὰ ΟΙ 605 ΠΟΠ ο ο γοροο 

Πίος ἄΠα (ς0 αριά αμέζοτοπι ὁε Έα | 
ο ολο 

Ρονη]ρίέως βη]νο ἀἰβ]μθα ΑΗ μῴνεν Το ορ θιπομς ῥάηρωτα ς θε, αήρεσβ 
ορ κ τη 2, ις 

υί ρ]απε ορ κώς μα σοἱοτοτη ο. πι 86” 
ρύγρυΤη ΗΤΟ πΧ 6ΒΙΥ 4 Ῥοτνίάπὰ 
πκν .α 1 4 η ς 1θΠῖ0 {9 (ρεςῖο/α» ΤαΠΠΕΠ παν 5 αμαῇ πω] ἐο (ώρα- 

ο ἷ ρε σ1ν νι [ποίοργο Ταπααιή ας Ε9 Ππαάνεστετεῖ 3 ο μηήο 18ι π1 
3 μ5 Φστοῖᾳ οηγπία 4Η1 "τα οἰεοής χο 

Ὃ ο πας εἳ οΙἴαΏ8 εί βοτδίας  ομΦ ο 

Ερίβοϊς αἷτ; [βαπε Ἱερεπάμπι. χρυσο | 



ο 

β8ιροιεςεὃ Έρο απίάεπι Ρηίο πο Γαηίαπι 

᾿ρίαθείι ορΏππις ΝΤ. ἐσκειμένου» 

:ἆετο ροίες {πα ο.ρ. 13/7. 

Ὦττ ΟΡΕΕπΠΝΑΤΙΟΝΕΡΦΙΝ ΗΕΚΠΟΡΟΤΙ εδ, Ἡ, 

ὁο]οτῖς. οε[οπε] Ῥ εᾶα Ἐλδες, {εὰ Παξϊεπς» Ἡί ΤΕΑΙ 1{8 
τηβ]σος οἴτοα Φαἰπιυπίυπα Ἰοᾳέμσος ΕΠ δίεΣ παπι Η6- 
ποστς. ρομείοτ 65. Βατ { Ηετοάοῖις Ίος Ίοςο 

{ΟΤΊΡΠΕ{ΕΕ φρυσόχροΦ» ΠΟΠ εδῖ ριοῦαὈ{]ε 641 Νοσεπι αὖ 

{αἱοἷίς πιιστυήι ἀπῖς ποπ ππαρίθ 4ΙΑΙΠ μελών χροες 3 

Τ6ᾗ. Ῥταίοιοα Φα ]πια[απὶ νεπεταθ]ες πιαΏΟς Ισπο(σαηῖ, 

{ ἀχαοτο Ηετοάσοίιπι ποπ εδ[ε οςεΙραΤΗΤΙ 11 1οἷα ει]- 

4α ἀερίησοπάα» {εὰ πεποτατοτ εχΠϊθεπάο τὰ πτερᾶ, 

υξ ρατΏῖπι ΠΠέ φρυσόκοµῶ ο ῬατΏΤΙ ἐρυόρά. ᾠμίά Ἡ 4η ρεῃ- 

πα 4ῦ υγοφῦ6 Ίαΐετε αὐοά Παῦεηῖ ΙενΙςαπη!π επαἴΠ]» 

ει ργα/εγῖτι ΠπαΧΙπιε νείβεΏ5 α οκΙΤΕΠΙΗΠΙ» ΡΤΟΡΙΙΗΠΙ 

αἆ «αριαπάατα αΗΓάΠ15. ΠΟ 1Π/ΙΑΣ ΟΟΙΠΕΤΗΤΗ οοπΠάΕΓΩΤΙ 
Ῥοίε» {εὰ εἴ- 

Ίαπῃ ἀεῦοτα. Ίταις οτατίαπι {ασίο μη δαια οοπ]εζδτίι- 

τα, σὲ αιοᾷ Ὥπτα νετυίταϊε εοπηπεπάατάπι εδῖ» Ῥτο 

ρτοίεβπιο πιοτάίεΙς ἴεπεο, δἱ αρυσῖτω Ῥοϊμιτ αρρε]- 

Ἱαμῖ Ίοιθα χρυσόκοµες. απίάπί Ῥεπ» 

115.49. Περιήνησιν ὁμοιότωτος.] ΝΟςΕΙΑ ΡΙΠΙΑΠΙ ἆο- 

ἄτο {ροδταῖ αἳ Ἰ]ηίέτας ῥαἱπιαβς 11. ΕΗπίαΠΙ5 Ραδ. ο712 

πδὶ οὔσαβοπα Φο](πῖ, Ῥιαυεηεῖς νατδιπι ο/γομηηυεδὲ 1 

ἀς[ο]ροπάο, σοπβάείαι Ἠαπο 6Γζαπ1 αΔῇ {ουπι 611” 

ουπη{οπρΠοπεπι εἳ νοςα 11οΓεΓίαΠᾶ ιο ΙπΙς/{ΗΤΑΠ1. 
(Ἠπάς περιηνεἴν Ἀδμπήετῖ ΠΟΒΟΠΕΠΙ νατΏί ζωφρῶφειν. 

ὣρᾳ ν]άς. νο. 

115. 40. Ὅσον δυνατός ἐθι Φέρει».] ΜΙ5. ὅσον τε δυγ- 

τὸς εἶναι Φέρει. . Ῥεταμαπι ροἩτα, Ψἱάε αἆ 17. 47. 

πιό» 5. Ἠγκειμένου δὲ τοῦ. πωτρὸς.]] ΊΝεπιο. {ρποταῖ 

απο αόαιε ΠρπιβζαΏοπεια εδ[ς Ἠυ1ή9 ψετοί ἐγκεῖσθαι: 

{οὰ ταίοτοπα, αμα {εφεΠΒος {5 αι Ἰαδεῖ Νἱο- 

Ιεηής Ποίαπι, ως Πί ας εἳ ος τος ο ες 

ἱάα 11] 'Ἠετοάοίτο εΙεβαΠΏΙδΙ1 - 

Ὃ λα] μυ. Ὠοϊηᾶς ἱτοῦι ΝΙ8. κο- 
αίζειν μι ἐπ Αἰγύπτου. ΕχὶρΙι εἰατίειὰο Ιοᾳμεπά1 υ0ἱ 

Ὑμ]σο μὲν οπΗμΠ{. μ 

πόωο, Οὐδαμῶ δηλήμονες.] Μ19, οὐδαμῶν. 

ττό» Ίς. Περὶ τῶν πτερωτῶν ὀφίων.], νοα πτερώτῶν ἵπ 

ΜΙ5. ποπ Ἱοσεραίηγ. 1 απο εἲ 1ρ5ο Υ]άς 3Π ΠΟΠ ΕΣΘΠΙ: 

Ῥίωπι {ε ΦΠρεπήκβπιο Πργατα. ουτες ἵπ οοά(σε ἱδίο ΝΙ6- 

ἀϊσθο αβραιαπάο.. Ίναπι 41 1Π1 νυ]ρο ἴππια αρα Ο18- 

-οο5 {οτοῖ Ῥεημα(ος εἰμςπιοάί {ερεητος Ίο νοῶτε» 

ευτ]οίι Ἡστοάοτί {εάπ Πτα» αμάτοτεπῃ αποφμο Ἠ]ης ἷ- 

τοχίε» Ἱηνοπίταμα ΠΟΠ Ταπ1 εδίε ρεηηλίοῦ»; 41Η Π1ΟΠΙ- 

«Ῥταπι]α ἱπβαί νο[ρεναοπια πέος. 1ταηΙΕ 1Π{6- 

της υδί Ιουν ἆς ἔαπια εἲ εχ οτε νηἱρὶ» 316; ἅμα. 

τῷ ἔαρι πτερωτοὺς ὄφις (πέτεσθαι» 4άάθῃβ ΝΟΟΕΠΙ πτερω- 

τοὺς, Ρίαπα εί παίαρατυ, Δί Πίο Ίοᾳήεῃς εΧ. ΡΕΙΙ0- 

πα {μα νἰάεῖιτ 4 ποια οπή βεία έαπ1 ΝΟΟΕΠΙ» 0- 

τηπῖα, Γιραπάσης, ἆοποο. Ῥταπηδία ΡΗΠΙΗ1Η γη]ρί {- 

Ῥι]α, ἀθίπάε {ροο {πάιεατεῖ, αὐΙά ΕΠΙ ΙηγεΠΙς{εΓ» ΠΕΠΙ- 

Ῥ6 πτερωτοὺς Πο 65[6.. ο έω. 

τ1ό, 19. Σωροὶ δὲ ἦσαν ὠκανθέων.]. ΝΙ5. σωβοὶ δὲ Ἴσαν 
τῶν (εῶν. οἳ Ἱπ ππατρίπο αάσρτιΠι ογαξ, ουπα 6ο ςπι 

Ίος ᾖρπο «/. ὀσέων. Όεττο τὰ Ρτα{ετοπάπι νηραίο» 

η οίίαπα οηῖο Ηετοάοίι5 ἀδύνατα πια] ετίῖ {6Ι1ΡΕΓΕ; 

το[ρίοίσΏ» 44 ὄσερ» ΟΠΗ ὠδυνώτους, Ἠϊ το[οιτεί α 

ιά μ ΝΟΚ 6δὲ ΡΤΟΡΙΟΙ. με 

κος Ἐν ᾧ αἱ ἄκανόοι.] 5. ἐντῷ αἳ. Ναπῃ Ῥαι:- 

Ίο απτςο αρρ]αμάσῦαῖ Ἰάᾳπι οοάεα Πυπίς Φιορ]μαπί οχ]ι]- 

Ῥοπερες ἑλάσσενες ἔτι τούτων. ΠΟὮ ἐπὶ, μὲ νυ]ρο, 

τό» 91. Τῆς ἴβιος.] ΜΟ. τῆς μὲν ἴβιος. 
'πτό, 34. Τῶν µαχομενέων.] Βοφεπι πποάο» 4ο 5, 

18. Πειζομενέων δὲ τῶν γυναικῶν, εἴ ΡΙΙΠΌη5 13 Τη Ίο- 

ας. Ἰνιμ]οπήπης πυπο Παρεῖ ορΏπιης ΜΜ. τῶν µαχθ” 

µένων. Ε {απο αΙΙαπιν15 ία {οττηα 1οηίσα αΗρΙ εχίει- 

ἀαῖ ἴτα Ἱειμά ρατιαΙρίηπι» ΠΟΠ ΤΑΠΠΕΠ οπΗ(ΗΓ αΏί 14 

τοῄποτα νυ]ρατί πιοτε ΡΓΟΙαΓΗΤΗ. οἳ εοπα η» τς ν]- 

Ὑψηλέων τασσοµένων πολήων. 

Το/. ᾿Αλίσκομένων δὲ τῶν πολίων. σα 
νο 47. Ψιλὴ τὴν κεφ.]' Μ5. ἡ ψιλὴ τὴν 8. ἀείπάε 

οεἴαια καὶ τοῦ αὐφένος, ἴθιι καὶ τοῦ πυγαίου ὤκρου» 18 

αι σις νοειι]α τοῦ περ]ςεαίαν. 

“ναπό» 49. Τοιῷδε διωχρέωνται.] Ἕαπαμαπι ΗΡτα ος 66” 
Ῥἱρίοι Απιήηειιάο αλα να ρηταβυπι Ἠοτοάοιί » πε Πίπς {8: 

τησ]. Ἰοάχαπι εΡίαιια Ιπου]σαίε Ψο]μενῖπες ξα ηιπο 1ά 
: ρ]ασυΙε» αὐ]α Π1οχ {60151 οἴνῳ διαβέονται. «Δἲ πθα14- 

4Η ἵα ἐρ]δ[ε απάἴοτεπι ρτοραί ορΏπιης ΜΟ, οχλ/ρεῃς 

τοιῷδε ο) αρέωνται» ΦαΠ6 Ίῃ ἴα] σαυ/α {αὔφίεσ]τ Ἠειο- 

ἀοῖο Απιῤίοχ 19 78. Τὸ Ἑλληνικὸν γλὠσσή μὲν ἄθί κοτε 

τῇ αὐτῇ χρέεται. 
ον 

πτσς 6, τὸν ὑνών.] ΙΡ. τὸν ὑγιεν. Ὠεϊπάς αο-. 

αὐς Ρτό ὑγιέσρτοι πάντων ὠνδρῶν ΝΙ5. ἨαὈεῖ ὑψμρέςωτοι 

πάντων ἀνθρώπων. αι οἵ ΝΟΧ. εσῖ εοτίο Ἠειοβοῖεα εἳ 
το ιτῖο οφίοτα πεοος[ωσία.. Ιάεπι τΓαάϊε Πο {ΕΠΡΕΠΒ 

Ἡρτο 4» 187. Ἐ]οὶ νὰρ ὧς ἀληθέως οἳ Λίβυες ὠνθρώπων 

πάντων ὑγιηβότωτοι, τῶν ἡμεῖς ἴδμεν, ἂὰ αὐοὰ {εαΗτὴ- 
τηπα Ἠαυά ἀμδίε ππς ταίρἰσἶευαῖ, : 

1172 9. Τῶντε ἄλλων εἴνεκω πάντων.] Αρποίεὲ {ατοῖ 

Ποπηπϊς οπιρ]επ]α: πἰπαίτηπη αμα Παῦπι ῬπεεοεδΗϊ τῶν 
Φαν εἴνεκεν, (6Π3ΠΙ οοιγηρίᾳ νοςθ ροβτεπια» ο ο. 

Ἱεγοάοῖι ἴουπιίπανεναϊ 1π κα, αοᾷ Ἠιοο. 111. 11110- 
- 

191 

ες (ταης{εΠρίετυπῖ 1 νοζόπα ἱπβαςῖαπι ΕΧ. 6). 4. Ἡ: 
1.) Ππῆ]ε αὐΙὰ Ώμπε {εαυῖ ἀαὈιίτ 15ο 1μάΐσς, ΄ Αι ποῬ 
Ιβίιά εἴνεκα ΙοΏρα σεπΏ πα Ἠῖπς εχµ]ατε 1άβεπιι]ς εκ αἱ]- 
ἑτοτιίκιε 5. Εσί επίπ] ρει[εέΠείπια οταίο: ἐν φὰῤ 
τῇσι μεταολῇσι τοῖσι ὠνθρώποισι αἱ γοῦσοί µάλισω οΊνοντωε 
τῶν τε ἄλλων πόντων, καὶ ο) κο) τῶν ὠρέων μῶλιςσο 1418 
ῥουηῤηίζων ῥγαοῖῤηε ΟΥ ελογ η η σα ηἰομέδης 
{1η ο {1η α)ἠαγΙΗΗ ΥΕΓΗ ΤΙ 11111 14η 1ε/ΠΡΕ/αί μη; 
οἱς οηίπ αἳ {η Μ9. ταρεΏτιτ Ίδια µάλισα” εἲ τί ἀῑςσο 
ὡρέων εἵνεκα. ας ΧΑΝ 
Όπασο 11, Κολλήσι.] Ουοᾶσηαια ἵπ ΜΡ5. Ἱερατιξ 
πολλῆς» θιιοὰ 1Π τηαϊρίπε αΡροΠ αὐ Φτερ]απο νιάεθ 
ἀἰχετίπι Ιπάίσες, Οχεὰο επΙἵα αμ νο]μ]κίε νίτυιη ἆο” 

υ 

μπι. . Τη Οχοπίεπῇ οἳαῖ οἶατε κύλλη. 36ά ἵπ Ιεᾶ]- 
«80 κυλλήσις, πιοᾶῖα {γ]]ασα βρπατα αεοεπίΗ., εχ. ἀῑα[ε- 
έτο Ἠειοάο Ρ{Ο κυλλήςεις. Ετ {Πε {οποεπάυπη αρρα” 
τετ. Ψιάε (α{απροβπι αἆ  ΔΙΠΕΠΦΙΙΗΙ 3, 5ο. ΝΜΙΟχ 
ουσ εἰηδάεπι ΘτερΠαΠί Μος ς Ἱαεσίτ Μεάίέεις τεταρι- 
αευμένους, ΠΟΠ τεταριχευκότὲς. το ο μΕ 

117. 17. Τὰ μιμερὸ τῶν ὀρνιίων.]. Ν9. ΤΟ {ηΠ ὀρνίθων. 
Έτ {ας ραῖοῖ ὀργίεα ποπ ΙΠεΙΗΡΙ, {εά Επα]ερ εἰς αιας 
ΠοΟΙΠΙΠΑΝΕΤΑΞ» ὄρνιῤας. 

117. 50. ᾿Απὸ δείπνου φγεύωντόι.] Ἰνεπιρε Όυυπή 1Π 
ΔΙάἱ εἀ(ίοπο εχΗἰροΓειΙς φένωντὸι, πημτανίε Ο.πιεταά 
τας ἵη Πτοίας φεύωντωι" 14 τεϊπιῖτ Ρτερησπις πιὐἴαΏθ 
Τη {0ΥΠ1άΠΙ ΕΥΡΙ8. ποβαίς ἱρποίῖαπι, ηπάε {18 Παπρευπιαη- 
310 φεύωνται εκ τῖξ. Τα]ε ρίΟ φένωνται., υὲε εςε ἵπ ΜΒ. 
ειήθμμηἑεααισ ομμασμςς αοσί δολ 
α1σ» 998. Μεμιγμένον ἐς ταμόλισα.] 1.οσις. παὶγό θά: 

ση πατης.  ἰπερυργείες ισαύηε ἐπγαπέρη, Ἱιοσοτυηῖ 
1ρ]τυΣ μεμιμημένω, αὐοᾷ εἴαπι εχβαϊ 1 ΜΕ. ει πα 
ἀμρίο ρεπμήπυπα εδ, : 1Π1π1Ο εχρτεςῇϊ αποφμε Α]άμς., 
εἴαπι (-απιείας. Τη ῬτερΗκηΙ εφ Ἱιοπίρης Ρετνενεῖ 
οσρρίε, τε πήτει ἴαπι Ἱπιρτιάεητεπι ΒΗΡί6 Ἡήρετπ]θῃ- 
ΏυΙΗ.. Θμο {ος ἀθσερίο, «οσα Ἡῖ Ῥεϊανίο {1ο Ῥ]απαϊα- 
ταν» Ἱερεπίε ἱπρεπίωπα ΄ΓαπαφυΙ11 Εαῦτί, ετἶππι Ώλίθῃ- 
ας ορεταπ] Ἰμάστα., αι ἵπ Ῥτοραπάο. Π1ο {εἰ]Ιεεῖ µεμι” 
μημένον ΟΡεΙΑΠΙ Ῥοπατ. «Αι αὐά {ητίς ἱςῦ Ἠαῦτο αασέ- 
ἀεπά1 αἆ Ίαης ρατῖεία», ἵπ αὐα ἵαΠιεη νοιροτυπι {818 
Ώιμ]ίοτυπα οραίαπι Πα αυ ππ1 γετρα πας αἱ]6ρρης ΟΙ. 
Ώα Ηθη είς αά ΘΙΗ1 Πα]ίοί ΗΌτηπι το. ϱ. 54. {οτῖραξ 
11: πεποιηµένο, μεμιμηήμένον ΓριφΗἱξ μεμινμένο 18 

8βὰ - 

οοᾱ, Ἡ. .] ἐς ταμάλισα. Βά ἵαπιεῃ α”Πις ρ]ασυίε ΤΗς. 
(σαιε πο αὔἴειτς Ορ, “4γεῦι εἰ «41ρι]αληγ εἰἰαή 60: 
4εν ΠΙοπεβ/ν. Έτ απἱ εοἀεχ. ατει Ἠαῦετεςξ 040, 
Ὁό, Παραδείγματα νεκρῶν ξύλινα τῇ νραφῇ μεμιώημένα: 
ΟΡ. 1 ο ο. Ὁ τοῦ  ἡλίου κύκλος μεμιωημένος ἔπεσι χρύ- 
σεοο. ϱ8ρ. 169. σύλοισι Φοίνικας Τὼ δένδρεν κεμµιωημέ- 
106. | ες” ασ 
α12 αδ. Μέγωθος ὅσον τε πάντη πηχυαῖον } δ/πηχὺ.] 

οἷς νυ]ραδαξιγ απξεα» ατα πος εκ ορείπιο Μ5. τοΏΙΣ 
ΤΙΕΓΗΠΙΙ5 δπηκυν. Ου] ςΠΙ ὁ αυπι Πῖς Ίοσι5 {τ ροςι1- 
Ματίς ο[]σασία., {εά ναΙαϊςμπιῳ αἆ Πποπβίαπᾶαπι σοῃ- 
Πτιόοπειαι Ηειοάοξῖ, αἰαπι ἀπ τεπαί {με Πέδτας 
πι]]ης νἱάῑε, Οἱ οπίπα πιο νι]σατα πον αρρτοδανίεξ 
αμ ἨςΠΕεΦ Τε ΤπιεΠ )οηᾷς ατα {ρεξατί οροτίαε, ετ 
η ον ηπο νεῖρα αἁ Εππιαπάυπι αιιοᾷ {στίρα αἆ 

8,198... ἳ πα 
117. 89, Τοΐσι ἄλλα τε πολλὸ ἐπάξιώ ἐδ νόμιμω, 

Ῥετ ιν ἀμ]οεάίπεπῃ ! η  πμης, μα, 
ει Ιαυάαπαϊ (Εβρος οὗ αἷία ερτεσία Ἱπίμτητα 2 α- 
αµε Ἠϊπο Παϊῖπι νιάες ρηπιο {ού Ἠος αεί Παρέτνα- 
ουσ απ] 141 Ῥταοεάσεπίῖα οοπΙρΤεΠεπάκης, Ὠδί- 
46, 4 Ίος Ίοσο ἷά αρετε νο]ιῖε Ἠετοβοῖμβ., απ {Π αἶιθ 
ἀεπιοπ/γαΓίοπεΠι. Πὶς {σα]ειῖ Ιτα]ατας αἆ ἱπεοπάσεπάαπα 
Ῥοίαίοπεπι αἀάμεσπάις. ΕΗε. νε] οπηΏ]επα τος Ιοοῖβ 
{αμα Γενίο πηῖτηπι, οὐ ποτ τερείαξασ 1π γαἱ- 
1 ἱπίοτργειαίίοπο ακρτες/απῃ 1ά πολλὰ, {6ᾷ ταπεήπι 
σΐδες ο αἰία [η εργερίο ἐπβμία. ΌΟὐατιο { ἩἨς- 
τοᾷοῖι6 Ώπιεῃ Ίος νο]ιῖε, ἀἰχίδίει ἄξια λόγου, Ἡε {0: 
1εί ρειρείμο» ΠΟΠ ἐπάξια. ἸΝΙπήτυτῃ Ίπέθτρτας ψάξεις 
ή εχεπιρ]ατί {1ο {οτίαπ Ἱερίεία, τς Ἱερίως {απ Μ5. 
(χοπ]6η/ῄ! τοῖσιν ἄλλα τε ἐπάξιά ει. 96ᾷ {μπε πιεί ἵπ- 
{οί ο ἀα]ἰτατῖοπες αἩ νοτο. ΊΝαπι ροδί απεπιοταίας 
φὐκάαπι ϕἨργρίίοταπι οοπ/(αδεαάἴπας ρίορτοά(εης αά 
-ἆς[ογιθοπόαπι σοι ἕθπασεπι ἱπάο]ετι 1π ρηἰΠ]ς τ]» 
Εδης ομ/οάϊση(]ς.ας οοπ{οτναπάἶ5, Αυγεῖς {βίεητ Ώος 
ἴοσο εοᾶεκ ἸΜεάίσοις ἵτα Ἠαδρεῖ τσι ἄλλα τε ἅπαξ ἅ 
ἐσινόμιμα. Όοπβοο Ἰαΐριτ ΡΙᾷ εΙ8Γ8Π1 {επιεηΏΠη: πω» 
τρίοισι δὲ εβεώμενοι γόμοίσι ἄλλον οὐδένα ἐπ]κτέωνται τοῖσε, 
ἄλλ ὅτε ὅπαξ ὅ ἐσι νόμιμα», 3) δὴ ὅτο, δἱ6 ΕΠΙΠΙ 16. 
{επίροπάμπα πποᾶο. ἀερτεΒεΠᾶο. αα/γΙ{Σ Όεγο 1118Η/ες 

πηογίδης α]έωι μμ ἐν αά δοµή. δεά ΦΗάΟΗ(ΗΕ 
{εημεί ος [ζωης ἡηβόμια: 1118 με εἰάη {πμ ἔαη- 
Πἱο αρμά εος εεΙεΓΑΚΗ2. ος . 

«1ο Ἡετοᾶοτο Πληβτοπόα 5 ζμ1 ποπΠΙμ!] σεπιίπα οςξ 64. 
ότ. συμφατέωσι δὲ ὕ τί ὤνήρ κο) γυνή ἔφι πλὴν παιδίων, 

117. 30. Ἠασιλευσαντος Αἰυπτίων.] Μ5. Δἰύπτου 

πε σαρ. 98. ΠΗΙΗ5 Πρ]. ο βασιλεύοντος Αἰγύσνως 

- 

Ῥατίο Ίοᾳμεπαῖ ποπηϊῇ οχ {ο- 



ὅδα 

ΙΑ» 

ΟΡΙΠΟΓΣ, 

ΞΕΠΑΤΤΑἴ 48 3Π01ο 1ῃ 

ἀδία οδί Ππιί]ς, 

1ὓ 

του 

Ὥτ σπρ. 0. Τὸν Μῆνα πρῶτων βασιλεύσαντω Αἰγύπτου. Ῥαμ]ο απτε σοπναπίε οοάἰοῖριις ὑτερμαπὶ εξ ἸΜεάίεεο ΊΏ ἔλαβον Ῥτο νι]ρατὶ ἔλαβε, 
79 45. Ταύτην μούνην εἶναι, καὶ πῥώτην σφίσι νενέ- σθαι.] Εοτπιοίαπι, οτεζο θηιΠΙοΠΙ ἀΠΠπάΙοπεπι νοσυπι 

εἶναι Εεενέσόρμ. Ίδοπ νιάθταγπΙςΠ ἴξα Ἱερῖςία Ππίετρτςς, 
ΨΟΤΙΕΠΣ οσΠ{Μ/0ῃαη θαηο ἑώὔΊ με [οαη) {ρε {η μ/αηη. 
Θμς νεισα νἰάεο ρα οπΊΠε5. οάΙοπες Ῥτοραραία, 
αὔηπι εἶατα ἵπ Ἠϊς Ῥαΐεαῖ ΙΠΝ1ΤΟ 1ρ50ο εχοΙαδίε ϱγ{- 
411: ἀείπὰς εχ ἀποῦιις Ἱπβηϊανίς αΙἴθτιπι ΏΊΟᾷΟ νΕἵ- 
{ηπι ρε ρανβαἱρίαπι. ΟυΙά ουστίςὃ Ιπιππο 16η εχΜς. 
Ατεῃ. ει ΕΗα(ΠΙο ρτοίετι ΤΠ. (αἱ, ὠθιδήντε αὕτην καὶ μούνην σφίσι γενέσθαι. 9οὰ πθαι]ο 1ξα {οηρῄτ Πετοάο- 
της» εἰ πΙαΙοτεπ βάεπι ΠπεταιΙγ Πάθ]]ῄπιις οοἆοθχ 9. Ἠδὶ Πς ρ]απο οἳ ἱπιεροιτίπις Ἱερίτατ, ταύτην πρώ- 
τήν καὶ μούνην σφίσι γενέσθαι. Οι ους πΙΠ{] ρετ[εόηιις. Επαπι εχ Ηδτο τ. ο εκρυπχις Ρτο {Ἡρετνασιιο αἳ {ρι]- 
τίο ναί Ῥπη εἶναι. 
417» 49. Ἔόδε μέν τοι ἄλλο Ἑλλήνων οὐδαμοῖσι.] Ετ Ώς Ῥρ]ασιῖτ ποππι]]ῖς να]μτ αροάσΠη Ῥ{σεεάεπῖπι τόδε ἄλλο εοπεῖρετα. Οιήπαπι ΠΠ βηε, αυἱ {ο Ἱπροίεητος ΔΠΕΠΙΠΙ Ἱηνατίεχιπε, πδηι]ς απηὈϊρῖ, {1 οτᾷϊπε Ῥτοςς- 

ἀᾳ5. Ἀοπ οπῖπι ἵτα αἁἰάϊτ Αἱάμς, ποὮ ειίαπῃ ΟαπιοΓη- τ19. Ίοη ο ἴσπι Ίπεερτος Ὑγα]]α. Φα η γε ΜΗ 111]- ἱς ας (γΦζογΩΠ1 οοΠυεη{1. ἩὮ 6ος Ίρεα πος ἀῑοτ αἆ Ῥιερμαπυπα: Ἠμ]ης οᾷϊῆοπος {ράατρ {ηηΐῖ ας Πυ]Ππα, ηπάε α Ίρδυπι τεπήτήπη]ς Ἶης ἀοτάθδ» απ αιάχοτ {οΠρ/ετα! τόδε μέντοι ὤλλοισι Ἑλλήνων ὅο, αῑεπι {οη-- {απι, τς ν]άᾳς, εχεερίτ 41οηυε {πίεγρτος, 6ἳ Περί Ώ]οτεηείσες 
«118, ο, Μέηρι τοῦ γούνωτος.] Οππι τοξο ος Επηρ]ί- ΕΙΤΟΙ 1Π(ΟΓρΤΕΤαΤΗς ϐτ Ψαΐῑα, ΟΙ. Ἑταυννηίης ἵπ νοβίεα {ποεγὰοᾶς Ηευταί αρ. 919. νετεῖτ οἶγοα ]εηηύμῃ. ΊΝο- ΤΟΠΗ5 θε φμοά {εαιΙτις, ἨὈί αὐπι Ιπταιρτεια ο {ς Ἰπαρεαί ολα {ΡΥΗΠΕ αηιέομία ἠήες /ρεγ]εᾶα» ἵπ φιΙ- η5 μες ρετ νιιπι (γροτυπι ΡΟΠΗΠΤΙΣ το πες, ΙὈὶ ΠΟΙαΥΙΕ Θιερµαπις [2]. δτιητ απιὶσιι]α τας Ισ {11- Ρεπ]εέχα: οπη/ή/ες΄ εἰρίνεα ἐ] οί Ί4ηες] απ ποπ Πε τη αὰ πἹαΏπα ήπια οά]εῖο γαϊϊα, 60ΡΟΥ ασαιἱσ[οο- χε. δε Ιδίάεπι Βταμννπ]ι]ς ᾳάοαμε ποῖατ [Νοῖια. Ψα]- Ίαπι οπιείοτο Ίος εἱρίνεω Πο] Πε Ίτα. 6σο πο[οο, {εᾷ {μῇΠεῖεραι ίερῃαηα5 Όπι15. ΄ Ππίρήπι ος Ώος {6ἷᾳς, ΠοίΩΠα Ίδίρπι Θτερμαπ] ΠΟΠ ο»/6 1Π εἀϊοης αΠῃί 15ό66., {εὰ ἁοππαπι 1595. Οἶτας Ώσο νετρα διίαπῃ Ώσος, Ἠ]σγα]- ἀης αά Ατποζώσι ΙΡ, τττ. ραρ. 196.. αδρὶ ταηρίενοι- Ῥυπι ἐπαναβόλλειν αἳ ἐπιτιθέναι. | 

: Τοῖσι Ὀρφικοῖσι καλεομένοισι κα) Βακχικοῖσι, ἐοῦσι δὲ Αἰγυπτίρισι κοὶ Πυθαφορείοισι.] Ίναρηα Ίπς {4. Ὀμ]α[ίο, εἲ πβπῖᾶ Ποπ ης οοη{ετεπά!1, {1 πγβατίηπι ος ἐχρ]σατ! τίτε ἆεῦετοι. 96ᾷ Ἱ]ος αῖἀεπα Τε]]πα(]- την» {μα βὰεῖ, φιιος {ος ζοηνοςαῖος ρἱΗήπΙο5. {8ά τµ Ἱηνί(ο ορίπετίς 1]ϊς, ιοί {10 Ο1ρΠεο Παιμῖ- τας ἱαΏτωτο Ἠ[οίος, . Οὐς πιης εχ Ἠογοᾷοίο αΗ41π]ης, πητ]Ιβζα ΤΠ 1ΐς πιοπ/α ΣπηΙΠβση εοπΙηπάῖο εογήπή αμα: {ππε ααπίσβπια αὓ {5 Ἰηνίσση, ΘυΙά επίπα εκ ζαρ Ομρῥίοα αββε]απ 6: Δαρεβίοα» {15 α/εη «ἄπσγρείᾳ ο Ε Εστέ. Λη ου αὓ Ἀπτιαυ{ς΄ ΒαοςἨῖσα οτρία αρρε]αδαπτυσ, Ἡετοάοτις πεί[σ]ο υπάε εἀοδις πι]ης Ῥτοπιπο]αξ αρί6 αφἆδπι Ῥγιμαρογεῖς Οὐ5 ἆμο Ἱπῃ]- τιτα {μετα ἨΠΟΗΑΠΠ π]αρ]ς «ἰναγίη ΟΠ οηἵπι Αρτ ἃς πα αΗαιι ορίπίοπς 4ε Ραττα {ποτογύπη Ἠϊς αι: 1]]]ς Ὁ 811. “ῆα ροίΠετΗηῖ οοΠουτατα, 96ά {πιπιαπι {οτῖ Τοπι {ρεζζαπι]ς: Ίως Ώμ]]ο σ6ηετο Ιπία ο, ΑΠ ρίορα ρορῇητ ος{ὃ {Ώργρίϊα, Π]ίς τΕΠΠΩΙΟ, αὐΙ {ομίοιης ρου Αγογρηασί ἁ{αΙρΙΙ- ηὶ5 ΠΠΙΟΗΕΗΠΙ βΗς{ς, αυιοά {ωμς τοῖσι ΜΠαΓΠαΙΠΗς ρασ. 149. εκ Ί7εϊζα ΟΠΙΠαάΐδις: υε νὶκ Ρετερτίπατις Π]- 1υς Ίεσαιτ Ο1ρῃαυ5, πὶῇ αριιά 11ος, αἱ 1ά πε(ζ1να- ΣΗΠΕς ΤΑΠΤΗΠΙ ἵη Τητασϊη οἱ ο τε 8 Ἰηΐοτος «ε]ουταιμς, Ῥης εχίρεραπε νεβίες πας, {οά σο]αμγατἰςβπ]ης [ιας πουτ]- 65. ἆθ αιήδις ποιον Ἡατροσταίοῃ Ίτ πιαχίπιο οἵ- ΤΟἵ 6 τὸν νεβρίζοτα, «ποπ Ἱ]]μβγης 4ἱοα11ε Θοα[1ρει ἵῃ ΑπίπιαάνετΠοῃ, Ῥας, ὢ. ΠΠπο, αΗΠι- σσπιοπίλα {ερυίητα «Ἠργρειας τεῖσταε, Πποπιοάο οοπνοπῖε, απ]πι ἀἰχειι ες εδ[ε Βπη]ες οεσεῖς (γα σοτιιπι εεηπιοπῇΐς, Ἄφάετε (1003 Ἱ]α εἴαπῃ εδία σγράα ὃ εηπι 6ΠΊΙΏ Ώοῃ ἀῑσί5 Ππι]]ες, {εά Ρτοπ5 επεάσπῃ, Έτ Ἠπάς Ίωπιθῃ εγεάεπιῖς Ίο οπἱρίπεπι ΠαῦθεΓε Ὦ ποῃ αΠππάς, 9 1ΠΙ εκ εοἀεπ] {οπίε, αἱ τος ἱπερείβτηαδ πη]σας σοά]οῖοις ετοάοί Ιπιρερίτ, εξ ης 1ο Μεάίσεις βεπιίπη ϱ- 
ἂτς {οἩρίῃ αἆ ΏσΏς Φίαϊοπι {δνηνονῖε, 1 Ἱάσίτσο να] ἓ ρυς Ώμης πιετείμτ Πάσπι, ΊΝαΠι 1ῃ 15ίΟ ἴΦΏΓΗΠῃ εβῖτητ τοῖσι ᾿Ορφικοῖσι καλεομένοισι καὶ Πυθαγορείρισι. Ἰὰ ΝΕΤΗΠΙ εξ{α νε] {πάς ορίπατἰ Ῥοδίυπις, αὐιοά Ραδῄπι 1ςτῖριοτος Ῥγιμαροτίσα παάδζρητος οἴτητε {οἱεαπι Οι- ΡΗ6υΠῃ ος αἷι]ς οβτιπΙμα, οαία νὶάθ]οαί 15ί ΗΙΓ4Π 16 {ῃ Ριτ]πηῖς σοηγαηΙυσης, Ίτφιμε Ί]]α πιά] εἷρ κακοὺς Χορωπαςο. Της ποςι]οῇ Ἱςε Ῥοϊμετιπῖ (10ἵ Ππιαρ]πατὶ Πετοβοιο {οεῖρια οἳ αρρε]]αία οδίε Βαχχικὰ, οι ἱ 

{ 

Ῥροβία Ῥητγρῖα ες 1ήπο- 
επίσα αΗἴοπι {ο]δηπ]α ΠΟΠ 

ΙΑ6ο058Ιὁκονονι{ Νοτα | 

κ 

1ρδύπῃ ΠΙΠΠΕΠ Ῥόκχον αρρε]]εῖ ΏΗςᾳΠα!1 αυ] 1Π . 
Ίρ5ο Ηῦτο ἀἰχειίτ τῷ περὶ τὸν Διόνυσον ορ ση εν Ἀ ͵ 
χεύεῖν ἴἈπιΗΠΙ αἳ Βακχεῖον ητ Οἳεοσα νοσαΡι]α Ἡ μας 
ΏειΗρο Ἡηᾷα Ππι]ες 1115 ροτίίετο 1Π πα τν ο 
[βαεςμαπΏ μαι εχ 6, ό,] υρί αρίεαγ εξ πιγ νο ο ηΙᾷ 
πο. . Ὁσαιε εκ /Ἐργριο ρ]είααπε ος κρ. 
Ίαπα ἀῑχίε, Ὁξ ποἩ πθσεδίο Πε αἀάετε ἐρῦσι 
πτίοίσι» ὼ  {α]Ηρ]εχ 

118: 14. Ὁτέοσι ἐγχυρήσει.] Ν5. τέοισι. ο μα ον 
οηπΙπο εἰ οτεργηπα {πε Ηετοάβο, Ἡϊ ραῖ τα ον. 
ἐχ οο]]εξϊαμεῖς Ῥοπῆ.  8εᾷ ει πιοχ οοπ[ρίταῖ Έ το 
ἀῑσίοιι» διερμαί Ἐ]οταπίης ἴπ νετουπα ὀγεύρηται, 
πὲ εἴἶαπι Ἠαῦααι σφὶν. ρα, αν 

119, 95. Καὶ ᾽Αηναίης.] Μς. αι ων , Ἱἡ 
νάνκής πα] Η]τ, Θες Πὰς Ίοσμς ασε Ο01ΕΙ α ομ- 
Ἠοποτεπι ἸΜπεινα {πηάϊσα αἲ αν ας 
ΤΙΔΟΗ. ρᾳρ. όλο, ετ ΤἴοΠ» ἆε 418 πΙΟΧ τμ εἲ 
ρᾳρ. 594.. ΙΟ Ἠαρες ες «ε[εμίος 1 ᾱ αι Ἡ 
ωγύε ΔΗΜ]. Έεπε Ίπῃῆς ᾿Αθήνην ος ρε τμ. 
νοςε 1η) Ματδμαιπις {ποει]ο ΥΗ. Ρ88. ή ναίά(δ-, 
ἴηπα πτοεπ] νἱπάϊσαπάαπι 11οΏς πι λος 
Ππια Ῥιαρει Ἐρίρηαπίης αριιά Ρὶρποῦ, ας 
αρ, 96, ᾿ ς λα. 

: ']θ 33, Οἱ δὲ τῶν κατὼ νηδὺν.] Μ», ο) δν ην Νο δὺψ. κ (ἠΠοῖε: Ἰάδο βᾳγ11ὴ ΕΧ να. ἓε, ὁ 8. | 
Α5{6ΦΊ1ΟΓ. πάς Μειοιπία]1ς 0. ος ο μά ον 3 το] 
Άμπο Ἰοσπα αἱ]εραπβ {οπἱρ{ετῖε οἱ δὲ τῶν α ἰ, Ἱ- 
τῶν ὀίθανέων νύσων, (ποζβρ[α Πας. 
μάς » 34. Θρῇνοι δὲ Κάὶ ταφο) ὅτο. Ἱη προ, 

πιαίεπία Όοππα απίε αιάϊνὶςίε νετρᾶ 1ά παΐπα Οἴτοτα. 
ει [οηδίε {π Ἐκροβᾶοπο ἸΜοπία ο η ΕρὴρΗΟ- 
ὃ, /1/ρήσαγ ἠίομα Πεγούοέηη ἄὲ η "ΟΥ Πέή 
Γ431 ΓοὔΗ6{ΕΙ1 γε]]ςίοπε αἰίφιια ΠηρεώΗΣ . 
οοΗ/ 11110 {211 ομ]σ/2. μονο πρόσωπο. ] Όε 

116, 96, Τὴν κεφαλὴν πηλῷ κὀ) Τ ἀειμτρατε υΠ1- ἵ Ππε ἀῑΗπόάπίοπε αεόταμπη πας ισα ε «αἳρυ μη ἀ46- 
ε 

γατα ιά ἀερειαι. ἵῃ αυο οηαπάο Ῥχα Ἀ αιδαν 
εἩς Ῥοπιῃί, Ῥπάε πος εξ πό Ἡς Πισήε, { τι - 
ει ἀπδίτος 4η πο ΠΙπηια, ΊνοπΠε μ (6 Ρυταῖ Μ». 
τει στη ἵτα Ἰπαιήποτης ὁ Οεττε οι νοσσπι Ἱεπίτα 0” π] 
Μεάἶσοεις, αἰΙ ἀοσθῃβ ρου δις ος σὺ πρόσωπό. 
πιηῖα {ηπαῖ εἲ Ἱερ]ε τὴν κεφαλὴν τμ αμα 14 {οὔρτηΠὶ 
ΑΡποίσῖθ ογεᾷο αυαπι {εάυ]ε εἴ ο] ᾖ εταη” ᾱἳ - 
Πιετίε ααπι ροπῖεμς οἰεαξ Ηεῖο ο μσο ας. εοπθτια: ἀοπιείεῖσα απ μαγίταίς Ὃ οροπβοπίς ἵ 00Η: 
ποὮ 1 σοπηρίε, τε ἀϊνετβιας {1 ή Απίβαίει, 60 14 
Ἰηπέῖος, πάς 4ο 1Ηδᾳϊιε 6ΠΟΤΕΠΙ αν 

ἵ οί {ομτος Ππρεητος Ἱππιῖτ, τι ο. δεί” 5Ι5 οσίπα {ομτος Πωρεβήτος Ιηπηίε ς βλάπι ΜΝ. 
118. ας ος. ὅτο,] τ με ο 

κνύρισι. | Ε Πο, 3, σ’Ρ, πιά, | 
ΤΙ0. 15. Θυμιήμασι τετριωμθοι ον οοπ[οπὰ οὐ ο γ ΡΗΙ πηπς ἐᾷετε, 4πηπι οοάΐσες Μίερι ος νυ]ρατυπῃ ης Μεάϊεεο τε]παιέτεπε ΠΠ] Πθετηπι Ἰπιπιο 6ΓΦ2ΗΠ8 : ϱ. 

τετριαμένοισι Ρ]4Ώς πο εκ κ ἵπ ῬπΙαΠΙ5, Ρ: 
ἵΠ οἴτηπάο Ίος Ίοσο ρτα τε ον (εαμίεας», τῶν ο 
10950.» ο ἵΠΊΕΠ ΤΠ 4Ι{ΕΙΟ» 4ο οὐπέιπα», ἀε[ετΗ 
θυμιημάτων, εοάεπι σοπ{επ{ ΡΗ ϱο Ἰμβία» 
ΤΕΓΙΠΕΙ6 θυωμάτων, πα ΠΠ] σης 6Οἵ 1. 41. πια ΕΙ πιονας,  ἨμΙυβ ἔπρο ργρίεςο Ῥ 
Ῥτοιυ]ε Απ Κελειας ἵπ Ο91ΡΟ” : | 
510, οὐξ ΠΙΟΣ Τ. άιι- 110. 9Ο, Ταριχεύουσ! νο πουλισι ον Ἠκμομής 
κατατήκειν ΙΟ νίτρον, ΕΣ Πος παιτᾶ ο Ἱορί- 
τα Ῥυταπηίάηπη ποηπι]ο» 9ΕΡ η ΝΙ5. ο αῦεσ, Ὠϊοάοτιις Θἰου]. 1, 69. Ὁ αρή | οι - πε, οἳ ῥε- ΤΗΣ λίτρῳ" πες Ιπιρεῖο ο. (οπίρι{α ΡΙΟ σε ποιανίτ 4η 01η οχ Α1ηθηο 1ρ9ὰ Ὠδ τῃ ος λίρρν ρε ἵῃ αῑς Πτοιο λ. εἲ δἱ 1ρ5Η1Η | αἰπ]αβίς ἵα Ῥηπίαπίς Ρ88: πι. 
Ρἱ0 εχεπιρ]ο Ῥο/ιτ. ᾿ ηοά επι Μλν, δα μι] 

1 )ω.] ϱ ἆ Πο ! 119. 30. Ἐν οἰκήματι ΗΝ {ᾳ, 1908. ΙΠ{ΗΡέξ α[πιαβις Ίη εἰςάεπι ΡΙΠΙΑΠΙ5 Ρ ὖμς αἡ 9Η μπι 1Η η- 
Ἱμνεητης Ηαἰπῇί 1π ποιῖς 118 ἴ μα [ρε σα 
τε(ιτεῦας Ἠσης, νειβοπεῖα:, ος μήν ο 0, 
6πεα [αὐγ]ορηίαη σμγαμέ 18. ζωη πα ή οε- 2441 οπυαίαηησι6, ει ῥομ/έ 135 ο σάβαίη { 
ο) ζ 11ο ῥος πιο {η ΓεζΟΟ110110 οτι {ρβε2 ε 
ὄη ας /έγυσηε.  Ν ΕΠΙΠΙ αμΗΙΗ 14 
Ηετοφοιης {οῖδετα 4ε οπνλΠάο ο ο 
αἰίπια ΙπτεΠ1ρῖ, κλυσῦρας] ΜΕ. ἐπεὼν τοὺς ο ο 

11 .Ἐπεὼν κλυςήρα». δα Πω. 0 
Φ]ς ὃν ταριχεύουσι τῶς ἑβδομήκοτ” ή 
νυ]ρο πεσΗριυπε νο ο 

11 7» Ἐπιλαβόντες Τι ος 
ρα τεπιροτῖς ΙεζΠΟ; ο αμάν ΤΠ. 

Ώοπο πες εκ πα Ποσησα αἴταπ]Πᾶ ὋιδΕθης 
Όος ραρ. 943. Ἐρίβοί, ΟπἨπο, μδἱ θεών σῃ πιµη {που]οταπῃ περΗρεππαπα ας σοί επι 
νε] Να] Ἰεζίοπεπι ΤενοζΣΗ ης ω ὁδῦν ο / 
καὶ ἐπιβαλότες τὸ κλύσμα διὰ τῇς 

ς οοππρυ 18 

κλύσμο ὅτο.] πλην πο 

11η16ἱ 



ΕΤοθςεπύἀΑτίονΝΕς Ιν ΗΕΒΟΡΟΤΙΙΙΣ, , 

Ἰομ/ος οἶγτα Ῥεγῥοβετίσγα. Αταυ 1 1ρδίπι εδῖ» αιοᾶ 
Ίηοᾷο ἀΙχεγαῖ κατὰ τὴν ἕδρην ἐσηθήσαντες, ητ πεσεςίατ]ο 

πυπς αι] α]πά ρτοΐστατ. Εὲ σετῖε απά αὐίά Ρο{ε{:; 

πσπηρο πε ποπ Ῥαίαητης 14 Παΐπι τεβαί» Πιτ ΠαΠΠΙ 

ἱτητίις ονο]νοτοτα ος ο[]ασίοῖ, πα 1ά πιρε επί» 

αἴτο αι σπίβοαιῖο Πας νετβΙ ἐπιλαβεῖν, εἴ οῬτυσα- 
τοµῖ φΠοσήπα πε πιοᾶο Π]ιιά οβΊαπα: 1άᾳπε αἲ ΠΙΟΧ Ῥοι 

εατίᾳ. τοπιροτίς {ραΐα {πο οοπ{εινατῖ» ἆρπες ἐξιεῖσι ἐκ 

τῆς κοιλίό τὴν κεδρίην. . Ίαπι ᾳποᾶ ποῖαξ 1η Ίεχ]οο 1Πε- 

τοάοῖςο Ἰθρῖ ἐσηῤίσοντες» οποᾷ ἴπ Ἠετοβοῖί εχεπιρ]ατ]- 

Ῥης Ἱορ]τιμ ἐσήθήσαντες, 1απι 4ἱὰ ποζανεταϊ 4ης 6 ὼΙ6- 

Ῥίαπης π ΤΠείτο. Ότ {οἷας απ]ά Ίας ποῖα εἴ 1δτα 

«οχρ]εβῖοπε 1μαήποτήπι» εχ πάσαμαίοπο (1 ΟΟΓΙΙΗ ε{- 

{οσστίπι, οσο αιά {οηἱρίονίε (αρηε] (Ἠαμάσετάς 1η 

Ἱν]οβιοάο Ῥα](απιαπάϊ «πρ. 4. Ραρ. 58. [ῶυ5 νετο 4ε 
{εσυπαῖ ρεπεγῖς οοπΘἵτιηα τείετῖ, αποά Ώπε αρείιοπε 

νοηιτίς, {οἱα {415 νε] πἶσι αἀρεηιοπε» ας Ἰπηπϊς[ο- 

πο οἷοί οράτϊπϊ Ίπ αἰνίπα Ῥοτ οἰγίετεπι αρρ]ΗσατυΠ, 

- "αυοᾷ οἶουπι Ροδῖσα τοάιιέτηπι Πππητεάυσαί ΙΠΤΘ{ΕΙΠ8 τ8- 

Ῥοβιότα, πήμά ας Ίος οΓεᾶαπα» ρε{μαάετὸε ποπάυπα Υ8- 
Ίδο:. {εά Επιμο Αυάοτεπι ΠΟΠ-ΝΙεΦΙΕΙΠΙ αὐατηπάσπι 

αἆμιιο ποσος/ατῖο ριΦ/απάατήπι αξία οῦΗταπη, (Η1Π1- 
νὶς οπίπι Ἠιίς Παιοῖὶ Ὀα]{απίσο ρεῖ ΠΡΗΟΠΕΠΙ 1Π 1Π{6- 
Εῖπα Ἱπιπιὶδίο (ια ε[βοασῖα οπιπίπο οοποεᾶατητ» ΤΑΙΠΕΠ. 
αυία ποίξυπι 68 Ἀ{εάϊσίς», ῬΠαΠπαεα Ῥετ ε’γ[ετεῖῃ, 1η- 

ἔταία Ιευμα]τοι. ἀοσυπηρεπΏδας, ῬεάσπιαΙα 1π ΕΥπΙρα 

Ομαιοπᾶς Ἠαδοπιρας» θαΗπι αἶνο τωσίις εὔ]ηετα» 

ρατῖρις πεΓνο[» Ίος αῑας τοπεπΠ δις» {εὰ οϐ Ώπρο- 

τοπῃ {ριπμπιαε ἀείεζτῃ ΠΟΠ απυρης ορεταπΏ δη» 

ΏοΠ. νἱάθο», αΜοπιοάο: πος Παπία. 1 οοτροτίο5 πιοῦ- 

Ἠγὶς σοήρατί» οἳ ορετατῖ ρορίσα Ρροδῇῖ. Νε] Π {οτίοαη 

νὶ ἱπαιάστετατ» αἲ πήπΙΙπα ἴοπα 6119 αἆ {πρεπίοτα 

Ῥοποίγαία ΠΟΠ 4άθο αριΏ εδῖΣ Έτ {Π εο ρεποίτασες» 18- 

Ὥς απίσαΙα11 Ῥος {αρείλέτα (η Ἰοᾳ τς) Ιπιείήπα 4Ἠο- 

ος Γαπβτοῖ αά ΠΙΕΠ{ΕΠΓΕΠΙΗΠΙ» οπιασΏπ1 ΊΠΙΟ η6- 

ΡαΓ, Ιΐοποπι, ἱρδααιιε 1π Έμοίαςς οοπίεηία αΦ{σοπά6” 

τος, ὁπάεπι {1ο Ῥηττεάίπο οοιτΗΠΙΡΕΓΕΗΓΗΥΣ ΡΓΕΡΥΙ: 

γηὶς οἳ αὐοᾷ αὐα[ σατάο χε] εδῖ, 6ΗΠΙ Π]1 εχίανῖις Ρ/83- 

τος (ο]απι (ατυχασι παπι σοπτηροπὶ τεβεῃς. {1ς- 

πας ο ηὰ | 

κ οη Κατεῖπαι δὲ.] 5. κατειπεῖν δὲ, ΡΙ8Ώε πῖ 1, 
οο.  Πέμψαντα ὤνγελον κατέιπεῖρ.. ρᾶα 

190» ῃ Ἡ ἄνύρωπον νεκρὸν.]. Μ9, Μεάϊσεις Ἱερῖί 

)ὶ ὀνθρώπου νεκβὸν» 41ος Ίοῦβε Ρια{ετεπά 1» Ῥτουί 1Η 

οο]]ερίο ΠιάΙοίοτηπ Ῥυρ]ίσς ΟΗπ1 1811 πΙΟΠΕΡΕΕ Ρα(6Γ 

{οηδι ἀαὈι]ςία αριιά ΔΠαπυη 4» Ναποο ή σα. 7. 

Τοο, 99. Ἐὐύήνέειν πᾷῶσαν τὴν Αἴγυπτον.] Μ». πῶσαν 

Αἴνυπτον. Ἱπία οαρ. 147. Δασάμενει Αἴγυπτο πᾷ- 
σον. 39οἆ Ίππο Αγογρι εὐθηνίανν εὔϊ αἰτενής {6Προ- 
τς, {ροξα εχ ΠΙΜΗΠΙΟ. Απιοπίηί ΡΗ» αριιὰ Μοτεμίαπῃ 

αρ. αν : κά ας ο ῷ όλα ος 
ο Αἰτίήν τὸν καὶ. Νο. αἰπίήν Ἡ να. 

" πο δὲ ὃν σοῖς ἕλεσι κωτοικήμένοι. ]. πας εἵ 

Ῥτοδαι ῥα]πια{π15 1ῃ Ῥμπίαπίς Ρας. 97ο. θεά αιιοᾷ ππ]- 

τή» δ1 αθῖε 4ε 1119 αἱ εἶτζᾶ ρα]ηάεε εοἴεραηῖ» 
ο. 

ο οπου υιεπταήηϊ, 4ο αἷα πΙμΙ]. [ο 

οἵας. 

μεις 1 ἂν ος πλήρης γίνεται ὁ ποταμὸς.] Ετοῦαϊ α]- 

α5 ἵπ Ῥ]πίαπίς ρας. .. δι ρΙΏ 

στὸ τα, ή. Ὃ πόη απτεν οἰαν]ε α]πιπβς» 

πος αἰῑτες Ῥοτιής πες οπῖπα {οἶνίε Ἱερὶ ἵπ ορΏπιο ΜΑ. 

τῷ µήκωνι, 6ἳ ΠΤΗπιαε ἀῑοὶ οηποίαίζαπι ει αὖ: ψΙΓΙΦ 

ἀθθῖς. 9οᾷ οἳ οἸσήταά τεπιρος ποβαί ἀεροιας» ως 
ἁσπία6ε» {πε πιεί οοπνΕ]]επά1» ἴαπᾶεπὴ οοπΗσπιεἴΗ:» 

πιο, Ἱπίτα ῥαίροίαπα εΦΙΤΩΓ ἐγγλύσει, ΗΗΠΙ :1Η ον 

Ἱτ ἐγφλύσσει, απο Ιρ5ΗΠΙ ἁῑα Πς ποῃ {οἱήπῃ 6 Πε[γ- 

οἶ]μο οηεπάστηπα ριοφυχί: ροδίθα α]πιαβας Πα: ΕΗΠίά- 

πὶ Ρας, οό5.. υδὶ ρἰεπῖς νε]ἰ5 ενεβήτΗ αἆ- Ἰοζμπ εξ 

οοἱόσαίϊαπι το ἀἰπηρησπάηπι», τέ ἵπ Ίος 1οςο ΡΙΗΣΙ: 
πιω Ειεπῖτ: {εᾷ οἳ απῖσα Ίρθο ῥίερμαπις ἵη ΙπάΙσε2 Οἱ 
οτε ἠπομ]οσέ» ἀμ]οεζίπεηι ο) {η/ο. 96 ΙΙΙ. αΌ 
οµττα ΨεΠίατα ροϊιειηΠῖ ρυαβασα,- Ιππία βα]πιαΠ5 
αὐπα οἶεοι Πίο Ἱπίορτυπ Ίοοῦπα, ρτουε οά{ει, Που 
4ΠΙΗΠ. νετρο τεραϊαἴο» ΠΠΟΧ. ραρ, 977. αἱἴεναπ] ραῖ- 
{δπι. οστίο ᾖπήμίοτ ΝΙπΠοίαπι ἵπ ραγΠςΙρίο ὀππῄσαντες 
σοι]αϊτ πτίσαντες αἱ ϱἱμ/εγμηὲ. Ἐαπ]ο Ἀπὶο «οηςογ(1α 
οοβἱοῖς Ἰνοάϊσσί αἲ Π]οσιπι 41ος θίερπαπας Ἰλήροχ]ε, 

ο παϊΏὶ να ΑΕ οχίρετα δρέψωσι, ΏΟΠ δρέψωτωι, αποά 
νυ]ρο οράποί, εν 

191 41. Ποιέουσι.]. ΝΤΟ. ποιεῦσι. | 
ο 191. Ἱζαταπίνουσι ἐρχόμενοι.] Νδ. ἐπόμενοι, Ρ]α- 
Ώ6 ΠΕ 4πτρα ἆς {οππε]]ς. ἑπόμεναι ἀνωκάπτουσι. Δί 
ναών ρ]απο {πρεινασυΙπα» ας ΠΠ] αετε» 9Η- 

ο πιοπ(ο ουδᾷσιης αυ ἨετοάοὮ πμ .. ος . 
«α9ρ. 4, Ίνα δὶ μὴ ὡματ.] Νουμ]απι δὴ 1800 

δ,; Τυπι ᾳὔοφιια ρμάμ ΠΟΠ πἰμπλασίαι, ΕΠΙ 
οοπαήηπι ἀεσσίπατης αὖ α]εβο αἆ Ἐιήοδα Πγηπη 
πο, Ρ8µ. ὅτι, {6ᾷ αυ υπι νἱαοίαπα {οὔρτΗταΠὶ Ρἱ0- 
ὀυχὶδίει. 
«11495 16. Οἱ Ἰχθύες οὗτοι] Θα νθίο ἀεπιοία- 

ο 

108 

νυπι αιήά Πϊΐς Τε αΙτασδειτ, αι ἄε οθτία {ρεοῖς 15ίο- 
τηπι πηαταπΏυπα. αρετείμί» αυ μπα αιος τυῃς Πε 1π Τν]- 
1ο, Πε αμεαῖ. πο {οἶεαε {π Ῥ]αςδαυα πβηατής 
ας Πΐπς οτεῦτο εε]εβταπίωτ ΡΗσοία. ἨΗϊπο ρυ]οποετ- 
τίπιΦ ποῖΏ οδίε ορίπος, ααοά Ἰπάϊΐσαι Ἠποάϊσειό 6ο- 
4εχ., ἀππὶ νοςς αἰτπια σα6ς, ἀιϊρρε αμα 1π ναςαατη 
αἀϊεέτα ερ, Ὠεϊπά6 Ἰῃπ ΜΒ, Ἱεριτήτ περὶ μὲν τοὺς Ἰαθὸς 
6ριουε πιοχ αρ. 95.) οὕτω ἔχει, ΏοὮ περὶ τῶν Ἰχθύων», 
πῖ σμρ. 119. ἔλεγον δέ μοι οἳ ἱρέες ἰφοβέοντι τὸ περὶ Ἑλλέ- 
ήν φενέσθωι ὧδε. κ ναι 

ΤοῬ, 10. ᾿Απὸ τῶν σιλλικυπρίων ὃς] Οµὐπι Ἠ]ς Ἰο- 
ἕης εχίτα Πβοτῖσας παιταῖοπες ας Ἠετοάσίο ΠπΙπΙςΠΙ5 
Πιετ]τ αἆ ορ]εξίαίοπεπι {ογηιαπίς {λα Ποπ πα αη]- 
τῇ» εὔαπι ἀεῃίε {6 Ἠά(ήππεας αδί αἲ εὔπα οα{απι» 
αιΙάεπ ριαοἴρμς απαβις εαπα αέτατε -απιανεΠΊΕ 1η 
Ἠμπ]απίς, νε] ρᾳσ. ο77.., εί νυ]ε οπϊπίπο {οΠΡί σιλι- 
κυπρίων, Υε] Ὄαςδ. 1609. δἴῖάπι δίλι εἳ σιλικύπρια 18έ8ῖ- 
ταη8.. Ετ {απο υπάϊφυααιις ρτοίεττΙτ 1]]ιμά σίλι, αοά 
πεσατ πεφυε. Ίνεφυα ἔαπιεπ αἱιτος ἵη ορΏππο Εχείῃ- 
Ρἱαπί {ορτυπῃ Ἠ{ίοσιε Ίοεο τερειῖ» αῑάπα ρτου{ νυ]ρο 
οάἴτατ, 61 σοπ]πο λλ, υπάε ἀῑ[εθάεπαϊ ρΙάοτ α- 
ερῖε πιο αἆ νεπεταίοπεπι εἶας αὔοαια ἵπ Ἠαο Ῥατίε, 
πνε οὐίτει Ίεα {οπῖρεετῖε Ποτοάοτας., ἄνε ἀε Ιπά ασ], 
εἰ εχ ριοπιηΏαίοπε αὖτ (ορᾶοπε ΟΤΦεοΓήπί» 4ος 
Ίπ αγριο αἀϊραι. ἵΝαΠι απ βαπιαβαπα Ῥτοθεπε 
σίλι εδίε νετας. αὐοά ἀεϊπὰς τα[ο]Ιτηπι οςῖ ΤΠ σέσελι», 
ετΙα ΡΗΠΗ νεταθήςβπής εχεπρ]ατῖοιις ρτο [2 {οηρευπὰ 
ερ{ε [2015 αῖὰ τηίτηπα» { εε οοπτταόεο Ίδια ἀπρ]ίσανα- 
τῖτ Πτεταπα, εἴ 1π ΡΗπίο Πατααπα Ἠ]αά ὖ οκ{(ηεῖςίο εχ σθ- 
ΠΙΠΟ {49 επ] ροβτεπ]α Ίπεα οοπτερβος ΒΗε αισπὶ 
Ῥτίογ. νεα «ΑΙΠΕΠ ἀεπποίοί ἀῑῑοδ» αῑπ ἀῑσααε 1ποτθ 
Γο]ίκο ή. αν ο 
«ποσα, ος, Αἰγύπτιοί αἶκι. Οειπίᾷ Ἠῶς δς[ς 1πῆρκα 
ριαεεάεπί δις. Ίτααμε Πα ποπ ἀεοηῖς, τς ἵπ 1115 {6-. 
ἁμ1 οπηττεταπί Ίαπο Ῥρατίοπῃ 46ο πιπποταθΙ]επι, πθς 
ππε Τ]ετοάοῖο ορΗπεπάαπι. Ἱίαφυε ρ]ηΊπια {1πε. ας 
ντῖβ πια «οΠηνεῄμετα Ώπςο ρἱασουίε, ας ρι/{ετῖπι 
τῷ πάνυ ΡαΙπΙαΠο εχ {5 οἳ εχ Ὠ[ο[σοτίάε αἆ εοπβτίπαη- 
ἆαπι Ἠαπο {οΗρίύταπα, Ὁς Ἰαρεβαετί Ἠδαιεαι. θεά οε 
Ίαπι απῖσα Ιο[ερίιο Θοα[ροτο ]ηροτίοίε ρετ/ρεᾶηπῃ σοἱ- 
Ἡσετε Ποεῖ εχ ΒρίΠοις εἴας, ἵη αι δης ρας. 980, ΄Α- 
ταυϊουπα Έ]κετοα «επ{ες ΠΙΠΙϊ αἰπιά εδίε; αἰναπ] ακί 
Ἀργρβοτυπι, Υοσαῃς [11ῤεΗ εΗα! ρμεγὶς 04110 φηιώ 
η ὀγγία οἳ ἵη «τργριο ἵπ ἱψβαη εμς ας 1η 
σα) 101111. µ4γε ας, ουηέεβς {1Η1ετβργείή ή 
|Ο ΙΗς οὲ υέγίη κἰΙ, ΠΟΗΙΠ2ο ]1σμγα, ασε 
641 10 εοπυεΜίεης. ὃς αι δὰς ἵτα τεπι ΠίαΠι νιάεο» 
πε Ῥοα]ροι αὐάεπι Ἰοεί. Πετοβοῖεῖ Ποι σας 
πος ἆς. 116 α[αι]ᾶ οοπβιππανετίε, {εὰ ἵπηταπι 4ε 1ρ50 
βιιά ει νοσαρι]ο. πάς Ἱπίοτίῃ Ίος ααχη Πυ]ες 
αιοᾶ πο Έληταπα οε]εῦτατί τε[ίετατ 1 Ἠδγρίος- {εᾷ 
ες α]ῖς τερἰοπίοις. Όποά { εδ εἴ Ες αιοηίε ἴαπι 
τηπς, Ηετοάοίῖυς παπα ἁποιε 14 {αἶν]ρίοτ, εἲ Πς ποπ 
πιαρὶς τε ργρῖί νοέσπι Ἱπ[ετηήκίει {1ο σοπῖεχεῖς 
αὐ σπα Απ]. αυτα τερίοῃίῃ» αρροβᾶ5 αποαμε αρ 
ῬεμαΒοπῖδης., αηίρας Π]α τερίοπες ατεοπίης, αυυτά 
Ιεέτοιῖς ρειῖπάε Ιπίεγεςίες. Αι πιυ]το Ἱπιεήας Ἠάπς ρᾶ- 
πηείίατε ΠΟΠ νο]ηῖε πηρετ, {εὰ ρεπείτανϊς{ε Ππιαρίπητις 
ει Π01. οἳ νε]αῖ ποη πβοϊαπάαπι {Ἠργριο νοσσπι {4- 
πηϊἱατ]τος Ίρςο αδ(εῖ {εαυ μες, ἀεπίαίε εἶμς ορεπι αᾱ- 
{οἶνίτ αἆ οἵαπἀς αλα τεπταπά πι νοποη]ς 1]]ε (ασ 
1οηεῖς ουίτας Ίοαηπες Ο]ετίοις, {ατα]ῖς {σαδίας αἲ Ῥετ- 
ἀσπάας Μιήᾳ5, Άτς οπίπι Ίδία Οτίάσα ραρ. 135. ρατῖ. 
τ. αυ μπι πι]]ας ή ρίαπι παρααε ααι1 ἸάϊοΙ πότας» {εᾶ 
πη]έᾳς, οὗ αιαθ ααπι ἀῑκοιῖς εκ{εζταί]επι ας πο[ατίαπις 
αἆ Ἠυπς αῄοαις 1οοιπι ρειναπῖε, ταξ επι οἶξοῖ, θεά 
αἰάὁ απ οἶται (αητυπα Ἡ Ίπιπιο εκ Ίας αρρε[ατοπε ἵπ 
πυραοϊςβπιίς οοά[σῖδρας Ηοτοάοῦ ἴηε ῬιοβΗτ αά νῖπί 
Ἱπίοτεπάσπι Ἑαια. Οὐαππ Ἱηνοτεσυπαάία 3 
σευῖο αΠϊσαιΙα1 Ἱποϊρατεξ, ἀερι]ρίαι ρίπιο βνσγρΏαπά 
Ψοσθπ1 ποίσετα, ΑΔ νείο πΙμΠ] πονῖε. Ίναπι αὐία Ἠε- 
τοᾶοτῖ σοιτηρία 1εά1ο. μεἶαα αιηδίρυα, ατα] ρυ!ε ρᾶ- 
1μήρις νργρᾶϊς ππρηαπίηπα ἀἰόάπι ΙΙΙ, ὀτρο Ἔ- 
{αἱας ἀεριῖε πο {οτιρῄκίο σμζαν, υτ Ἠοᾶ[ε Ιεριαῖς 
{ο {ΔΙ, Ἄοηπο 1 Ἱποσρτηπι Πηριορηπις Να Ίπ 
ππο τα ΙμάϊσΙ ποη ρ]ης σετ, σαπι ραρ. οὖ- ἱπ Όσρευ 
Άπο Ίοσο Ῥες πιοπάασῖα εξ {αἱ9βΠΩΣ Ἂ ο ος 
οοιτηπγρομάι!Ἡή ρετάμάϊο. . ΑεοθάϊςΊ1ρδε ΙΟΑΟΤΗΣ 3ἳ. 
οὐ]. 1, 44. Χρῶντωι δὲ αδὶ πρὸς την τῶν λόλνων κρὺσιν 
ἐπιχέοντες ὠντ' ἑλω[ου τὸ ὡποθλιβόμενον ἕν τινος Φυτοῦ προσ- 
αγορευοµέγου καὶ κίπ- . Ὁτ αὐίάΕπι Ὃ η να ο. 
Ίαπι Πάρος ψίπι αἲε νΕπεοΠΙ.. δεᾷ ετ 116 οτε ἀ6” αἲρὶ. Τασοδίε 1ᾳίεατ ουβαητες Π]ος οδίσες αιἲ αη- 

1εο [ο υΠΤ6] ϱ οπιπα ρυδ]ςα- οἷς αᾗε Ποχά Ῥιπίεούμίεπῃ ᾖπο- Ρυδ]σα 

τὸ ἵῃ. ]ο οράπο Μ5. εκ[ασε τήκι. Ουοά Π΄ οοη- 

ἱοπιπῖς απε ΑΙάΐΕ» εάε αμσίο» υὈί α.ς νΙάΠἩ αμε 
Φα ϊνΙα ΠἹισπΙΟΤΑΤΙ εοάϊσεπι Ἠετοδοίεωπι, ρ]οπίοταπα 

παρα μις ον οτι νετ λος. 
του, 69, Τὸ γὰρ ἐν Ἕλλησι»] Μπες ρτοίρξτο, σαᾶ 

Ῥϊαουεϊε ἀπήπριίενε Ἱτα ΊΕΣΠΙΟΠΕΠΙ, Ἡτ γυ]ρο 85: . 
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ας 

Ομοᾶ 



δδό 

τας Ππε[αυτοσήπῃ οοΠ[οξχτῖκ. ῳᾠ 

194 
ἆα ΠΗΡύΠΕΗΣ τες Ίππρατες, Πέ Ῥτοστοαείο ουπι ΑΙά1β- οπΒοπε, εά ἰὰ ἀεριετιηϊ ἔισοις ΡΙοΡρῖεΙ Ιπίεγροβίαπα γοςμ]αΠ1 φὰρ. δείς οροτίεῖ «απι πυ]]απι (ροξζατί ἵπ ορΏπιο Μ5. εἰ Ὁπίπῃ Τη 60 Ἱερί, τὸ ἐν Ἕλλησι, ασ ορΏπα {μπε πιοάο τοέτα ἀἰῆησιης, υε {οςἳ, 

1995 96. ᾽Αποῤῥέων αὐτοῦ. Μ5. ὠποβῥέον ἅπ' αὐτοῦ; 
απο περατί Ἠετοάοῖο ποφιής, 99ά ἆθ εο αιρᾶ ρτα- 
οεδβξ» {πι νετρο ὠπιποῦσι. τππι ἆς {δη[Π1 ]οεί. νιάθῃ- 
ἀπς ἆε Ίοε ροβογίοτο νετΏο Φαἱπιαβιις ἵπ οτι Εοτὶ 
Ῥαρίπα εἴῖατῃ οἰταία 977., υδὶ νυ]ε νετ] οοβΗ/{11 ἐκ- 
2ΓΙΠΗΗΕ ο) [γΙῶΗη επεοφΗΗΜ4: οιιοᾷ ἱρδυ1ῃ οτθἆο 
νο]αῖς εἳ Ῥιερῃαπι5, οιήις ἵπ Ῥτο]οροπιοπίς {οΠίσῃ- 
Ώαπι ἆε Ἠος 1ρ8ο νετρο Ίαῦος Όσπο ἁςσ]αγατηπι ραρ.Πι]- ἴης εα1ε. Ζ41. Βατ αοά πποχ {εηιήτυσ, οχμίρει ΝΙ5. 
κοιμῶνται, ΠΟΠ κοιµέοντα!. 

193 91. Οἱ πύργοι ὠφελέουσι.] Ιά 
πας ἀῑά1σστῖς, 
Έπτέμετο εζ1ᾶ, 
ραυ]ο αἰποτος, 
Ἰποῖ]ε οοπ]θόατί 
ρεΏία. | 

1999 96. Αμϕβλησρον ἕκτηται.] Οιοά ἀοέξηπα {ια 
ἀεσοταῖ Ηασιις Οα/πµροπις ἵη ποΏς αά ΗἰΠοσίαι Διι- 
συ/[ίαπ ραβ. 45. Ῥοτ «οπορεὰ ογρία π {τίς ἀειῖ- {8 {εᾷ εχ νετο. Ἐτ πίᾷ {]ογ. 1 4ποφε αἆ να εχρτπτησ Τη ορετε Μμῇνο, αποά {πρια οἴανί, αριᾷ ΓΙτοΠετυπῃ. Ίοοις αιὶ [εφ αἵτας, τα ἀεῦοῦαι ἁϊ[μῃ- δι: Τῳ τῆς ἡμέρης μὲν Ἰχθῦς ἀγρεύει, τὴν δὲ νύκτα αὐτῷ χβῶται ἐν τῇ ἀναπαύεται κοίτη, περὶ ταύτην ἴσησι τὸ ὁμ- Φίβλησρον.  Ομοά ορεῖπιο απΙπιαάνεγαϊ 6ε πιοηι]ε Θἵ6- Ρήαπι9 ἵπ Ῥτο]εροπιοπ]ς Ραρ. Ζ41.. ηῖ ΠὈθηϊίδί θ1ηΠι ΝΟΘΕΠΙ αὐτῷ πιηϊανεε ΊΠ οὕτω, 9οὰ οασττο {οπίβηη ἴοτει ορείπια ο ρ]επίςβπια 2 1 ἨίτΗπΙηΙε ἰςτιιά αὐτῷ 
αχβᾶται αὈεείετ: τῷ τῇ ἡμέρης μὲν Ἰχθῦς ὠγρεύει τὴν δὲ νύχτα, ἐν τῇ ἀναπαύετοι κοίτη, περὶ ταύτην ἴςησι τὸ ὦμ- Φ/βλησρο. Φα, Ἡτ ἀϊσαπι Ῥτενίτοτ, Ἡστοάοτις νο]υε ΙΠΤΕΤΡΟΠΤΙΠΙ αὐτῷ αφρᾶται, ης μαπη (21 ή. ος αἆ εοτροσῖ8 {η οοπιπιοάΙτηϊοπι πάλιδοξ, 

19390 40. Ἐν Ἱματίῳ ἐλιξάμενος.] Ῥεισοίππιοάο 5, ἐνελιξάμενος. 
1322 44: Ὁμοιτάτη τῷ Κυρηναίῳ λωτῷ. ] Πα εζ]ά!, αυππ] εοἁ]εῖθις ίορµαΠί οοπ{ρίπατοι Ν]αάϊσοιις 2 ΠΟΠ ὁμοίη, Ῥτα/[ετπι 4 πΗπι ΓΠρογ]αψπῃ Ίφιιά ἰαπι η ςἶ- ταπάο υ/{ατραν]ς[ει Φα]πια[ιις 1ῃ Ῥμπίαπία ρᾳᾳ. τοβό. 1935 1. Ζυγὼ ἐπιπελῆς τίνουσι.] ἵτα ποϊαρ]]ται {οτ]- ῬΡίυπῃ Ίος Ῥοΐετίης νοτριπι Ἠαῦσς οοᾷσχ Μεάϊσαιις, πες ογεάΙά! Ἱπερια {οπῖριοτὶς ΡΙΘΗΠΙ (αιρρε αι πι]]α {ηΙε, ετβ Ίηβα οχβοι ἐκτείνειν ) {6 οκ αἴζῃδιγ- Ῥο Π4εΠίεί ρίοραραπα, ρτΦ/{οτῆπί απμπι ἵΠ ποβτο {εΗρίοτε Ρο πἱαἰ[αί παπα Ιαπι Ροπατυ σίγειν, {εὰ τί- νεσύαι. 
193 4. Τοῦτο διὸ τῆς τρέπιος διαβαίνεται.] Ώενοτεπε Ἆος ΠΠ, απ1διις {ατα Πουτίάα πηαχ]]]α {υητ. ἜΓοσταια 4Ποφ 116 ροτπεσ]ῖ ρτίος οπη]ς εεῖας» ἴαπη οΙτίο(ᾳ ΤΠ {στιι- ἴαπαΙς Οἵας Ππσιρ Ἰητίπιὶς ρη2]ς, οἱ το Ἰοχίοοτυπι μα ) ποά ϱπηπῃ ἵτα [αάηπι ϱ6- 5 Ἀπιπηαάνετίαπ]ὴς, πε Ρο οπιηῖα Ἠετοᾶοιας αρηίτις {1ε]τ απο μαπι ἀῑδαίου  οἳ Ῥπηςερ», οαυϊά οαις ος(ς ἀϊσεπιιις πυ{ρίαπι νοσσπῃ διαβαίνεσθαι ἵερεΗΓΙ «ΠπΟΙῃ- ἴαπι. πεάυπι αξθίνα Πρηϊβομίοπς, απαπι παπς Ιπίου- Ῥτεῖες εἰ αΠπριπιὸ ΑΠ Ἠ]ό]οσις Ίῃε [ερτῃς περι]η οἱ 30 οσι]ῖ5 6οσΏπῃ αὈ{εοπάΐσις, µε πο {οππο] αὐ]άεπι ἵῃ 3Π9110 αηριι]ο Ίςειὰ ἵρποτατΠῃ διαβαίνοµαι Ἱϊεεαι πεπς ποῦίς 4ΠΠΟΙΑΓΙΠΙ 6ΕΙΠΕΙΕ 3 Ἱτα βΙΕο διαβήσοµαι ἀΤ6- τη ορίαΠςΠηιης σοπηταίης, σσττς ἵῃ ῃος {οΠρίοτςε, αι Ἰδιμά ΤΗΟΙΤΗΠΙ πιάΊηπι απιονίε, οἳ Ρίας νίσο Ππιρ[ςί αἀλ]ριήε, Έρο Ρίο πιοο ἵῃ ΟχΥαςἷς Ρτοίεᾶιι 14 πι- ο 11 Ἱπτε]ήρετα ροτα, πες επαπππ πα Ἠ]ας ρετνοπί, Ἡε σαρ]απ.» οὐ βατί 1ἆ αἱ1εας. . Τ]ΐοι]α ΠΟ ἀεβήα πηῖ- Σοτ ορΏΆπση απἲ σορηο(οῖ Ίὶς ἆσροι, [6 οπίπι ἵῃ ὃν Ἱερποτρ ο οδοσα ψεγῄοπε αάΏπτοι Ίτῃ {1η ἵροα ς ε{αιΙΤοΟ Ίχας Ίρεα: {η ὅος Όο/ο 

ἀγεί. ε, πακτεῦσι τὰς ἁρμονίας βὐβλω, ος ΟΠΕΗς - σφαλίζωται, 4011 1) ῥγήηλα με τα: Ρίηρυπε, εοαβιπεΠἴαπε.. Ὁπᾶς Ῥαΐοι πος Ίοεῖ {δᾷστη., υὈὶ εα βιοπίητ {οπρία αἲ Ἠετοάοιο, 1Η οορηἵταπι Π]]ς: {6 ετ ενίιας εἶις ἵπ Ππρεπᾶο νοσαρι]ο. (παοο. | 1ρίετ, αυσπι νἱείπυπχ ]οσυπ1 Πε Υετανετῖτ, αῦ Ίος «ηΝεῖ, εἴ νετριπι αάθο σοπ{ρίεμπι ἴταρβ]το ρουιήε, Ώϊρπος ορ{ε τᾷΐο Ιπιατρτείθ 605. οί ΟΙΠΡΙ4 ἵῃ α]]ης Ἡησιιας πβηςβΙπάσ{6 ποῦ νετεηίΗζ» ΕΙΦΠ ϱἩσ 1ρῇ Ίρποσαπε, Εὶς Ίοσιις ρτοθαδίε, αυ ειπα Π1οΓι 1Π{ε]]οχις. 6 πεπ]πεπι ἀἱσο. Ίος «Που αΒπππατε ρορ/ηπι ἆς Τ]ι. Όσιο, αμὶ οκ [ή Ποσῖς ρτοβιοῖε διαδύνεταν. Ἀεξᾶα, πο γαι νυ]σατο αιβ/: ρτοπηίτηο αΠηιηά 6ΟΠΊΠΙΟ: 1Η55 [εὰ 1ᾷ απος {ΠρβΙῖε, πα! Ἠαῦοι Ἡτς αρίηπη, ηί Ῥατοῖ οκ ΟταππιαΠαἰς, οἱ ἩἨθτοάοίης ΠΟΠ υ{ητραίς ηίῃ ἐσδύνειν, ᾿ἐγδύντας, καταδύνων. Ίταφιιθ Ρίο τεπεῦτὶς οὔετι ελ βίπεπι, οἷς οἰτουπιαέϊμο 1ρθς μὲ ΓλΠᾷεΙῃ Υο- 

ΠΟΠ αΠηπάς οἷα- 
απαπῃ εχ εοπ{ρεξτ πιηβνί ορετῖς αὖ 
υ01 νίἀεππας ἀοπηίδις αἀά]τας Έτος 
αυ οιΙ οοπιπιοάο Ιπίογνίογ]πΕ. ΠοΟΙι 
ῬΡοδίεί πο ας ποΏεία αχ ἩἨετοᾶοϊιο 

1ΤΛΟΟΒΙ σπβοΝονΙΙ Νοτ 

: ος “νετοο διαβύνομαι {ια (οάος τοζαΐτα οδῖ» ετ, μὲ Ἡ - ὰδ- 

Φε [ο]άσ α/ῇογ Ἐηβαι]η]ης αἆ Ο-- 

το ἰΠίε]]ίροτεπι, {εοῖε οοᾶ]ςῖς ἥῆας ριαβαπΗκβπιί ον 
ἀῑσεί Ιη{ρεέβο, πάε εἰ {εΠ{υη ρυ]επευΙπιάπῃ νεος 
τείΠταο., εἰ Οπαςς Πήρα Ώπες Ιηβρπίς ο μή : 
εεδίοπε ρτοίετο» εοιΠβεΠάο τοῦτο διὰ τῆς ολ. 
βύνεται. Ώςε ας νους ποῖαῖ Ίτα Η. Βιοριμπις, .. . 
ύνομοαι ΠαΠεῖο., ρεπείτο. ΛΙΕΤΕΙΣ επίπα ΕΧ ο. 
10» διαβύνονται διὼ τῆς ἀρισερῆς δϊσοὺς » Ῥτο [αρ] ο πε! 
1714 {γα ηε.] Εει 4Παητο {άϊο Ιδία {οηρῖᾷ ο. 
1μος:9 Πετοφοῖί Ίειο ακῖ 10. 4. «αρ. 71. ο. - η 
ἀρισερῆς χερὸς ὀϊςοὺς διαβυνέονται [{ΗἱγΑΗΗ ος 
ας {γαΛ{ΟΗΗ}. 'Ἑτ οιῖὰ ἀε Ιίο Ίοσο ποῖαϊ ρε λὰ 
πειηρε αηυπι 1Π ν. Διωβυνέεσθαι εἴσθωι ας - 
τῆς ὥρισερ. χ ὂὲ διαβυνέοντα, «Ρε η ἠ ήταν ας ἱερίοις 
61125 ἐγα[(οίμηέ» αθάΙε: [ία νι]σαΏς ο Ἡν τίο 
διαβύνονται ἃ διαβύνομαι. Εὲ Πο ΗετοθοὮ 106 στὸ 
Προ Ποϊαϊο ρτο εχθπηρΙο α[εγεήγ, θεά δαν . 
ηε Ἠαρετε ροϊοςε, Ίναπι α στανἹτοπῖς ον ας 
ο εξ Ιοηίςο πο. σατο ἀεάπουητσ.] Οὐ1άᾳ ὁ σε, εἴ Ἠετοάστις οστιο ἵΠ Ίοσο πο[το ππο {ε αρποίί -1ά- 

9 
ῦ 
: 

Ν 

| 
ἆαπι. πηϊ ΠΙΠΟΙΙαπά ἵπ απιυἰρο. Εξ 4ΠΙ1 ἴπι οσο! 
ἆμοί ἀεθετετ οσο νοσαπ]ῖ σιβύνων. Ίνκας μες 
ΡοβίμΠΠ. πιοᾶο διαβύνομαι ἵπ μι ΒΗ8, {εά εἲ 
Αα ἤ ὁκ) να 

19 . Ταῦτα ὄνὸ τὸν ποτὰμὸν οὗ οἱ 
θά ὖα, Άπιατε Ηετοάοῖτις πνς ΙΠΟΙΡΕΗΠΙ αὐτόμα” ες Ῥ]υγα δις, εε {οοῖς πιοᾶο πρ. 094: ον ηιίως λα ἄγριω φύεται ὅτε, Ιέπαυε ἆε πάει η ορεήπις σ0- 
Εἳ παρέλκεται εἴ κοµίζεται. Ἱπῖτίπι ΓΠΓΠ Τα ῦοιε 1π” 4εχ Πηι]άα Ἠαδει δύνονται, Ὁε Ῥ]αεΙοΕ. οΙΠΟΙΟ. ΡΙ8: ἀῑσίαπι {μηπις ναποιαΏς, αμα 6ΙβΠΔ απ ΜεάΙςξο οιήζ, Μοχ εά{ ὄπισθεν ἑλκόμενος, Ὠῖ. Ε5ῖ η. εἰ Ῥιορμαπί οοἁἱοίδιιδ, ΠΟΠ ὄπισθε ἐπελκήμρανο {ΠΠΗΙ 

199 16. Ἔλκει τὴν βάρν.] Ηυπς ιν Ῥεηήδιπιο : αὉ 11ο οπΙΠίΠ] τοπ Ῥπδίες νοτὶ εἴ Όοἵ 0. οποπ6ό 1πο Βτου]]ῇο, ἆμπι αἆ Ῥτορετήα 953 {οὰ 1Π- 

ο 
γατᾶι τλέεν.1 

δύν ἷῃ πει- 

; : επί - οἴται Ἠετοάοτυπι, ϱ1αβ οἳ Π]υπή» ΠΟΠ 1έδς μῦ {οη- 
{ρεχετῖε, ας βιοτίσαπι Ῥατίάος αμάπεῖ» 3801 ο ίρα» 
ς [Εκ Ηετοάοιί Ειοτρα. «νο Ἱ. 5. ο [δά ΝΙόδὲ7 {Ηἱδίε α]άσπι πιαρποτήπα ροπᾶετπῃ (3Ρ η Τοπ υατυ1» | ἀπηίαχας «ταπᾷο Ιάοηοας] Ἠοάίε απ) ρῃ | οσθ(ας Πη:ο]Ηρί ἕαητα {Αἱτοπη οποτα» αὐΑΠ4. 
118: αε πµης Ρο Ηο]]απάἶτο 488 ή | ᾗ Ίτα Ηπιη] ορἰηοτίς αποφιιε Ιεέξιπι 30 20 1η ποπ {εἵ" Γ ἴηπι, {εὰ Ῥγιάεπίςτ 14 ητο]]ρο, ς 
Ψ]κίει Ἠος, πὶβ οἀοοι]αίει 61 11463 
Ἔυπῃ ἀθάῑε {5 ἀεοίριεπάυπι οσμ(9 βὲῖ ΤηρεΙΒΗΠΙ2 {ειπε Ῥτασ]ιῇῖς οἳ ἶςΗ Ἰπάϊσί εἀΙολὰ 
ηΡΙ απ]α Πο οχρτϊπ τη πΙπιεΙΣ ο ογ ΓΕ ΟΓΡΕΠΠ {εγε πΙΠΙ] αρρατοητ οχ αμεση ας 19 π4εο [επί οἳ πίστιπι Παυεαί Ρεῖ 
εχοιείµπι, Ἰπᾷς {οπρίι ας{ο οαρ. 6" ρε τοφἰϐν]ῖ ἡ 
ἁιλιάδες ταλάντων αὐυπι ἀ{συΠΤΗΣ” πάΕΤΗΠΙ οραςθ» 4 11 ΠΩΝΙΡΗΦ, Ἡτ οβ/6ητ ΠΙαΡΠΟΣΗΠΙ Ἐν βης[ο αἆ 31401 Ίτα Ῥαϊτεῖ Ιπσοπίο ο οσι[ς ἱπιραΤΕΠΙ ο ροιμήνίε Μή430- ᾗ π](ς Προέαπά πι, 8οᾷ εκ Ηοποβοῖο Ε ονίς ος Ιπάίν | πο]ας τερείστο οεἶηπι αἆ Τρι ΠΗΠ2 να ος ἀενοΏοπεῖὰ 
Πρηίηας, ος Ιπᾷος Ραάπο» α ΟἱΠς ο σοι. Απιας, θἷο πτορατσ 51 ΕΙΥΠΙΟ ο πρι ειἶαπι ΠΙΟΣ 
195 90. Αἱ πόλιοι] Μ5. αἱ πολι σα ποωνὶε εἳ Ἠαῦος Αἰγαίῳ πώὠτῳ, ἀὐοά εν τς εληίυι ἐν τρ ντ ης, πο κάπφ, (αρ. 119. Αα ον. }αΐφι πμ.) ὕ ᾿Δρύ : 1390 37. ᾽Απὸ τοῦ Δανδοῦ 2. 2η λρλοΓο ω 

Φύίου τοῦ ᾽Απαιοῦ.] [πιουριειαμεῖς ο ρολαμάγο ον 
ἄεπεγο ΓΙ} 4οριί ᾖ/ίο, Σοὔ ή Πχοπιρία νο [ορ δέΠέγο, ΡῥΙΦ Πίο. «εδάέ τα βοσμαγεῖς τα ΤΗ8 
1. ϱ8Ρ. 7. (Α[βεκίι πμ Ἰθέμτο Ὅν η 

ος ΥΕ ΠΠΕΠΙΕ τος 
195 41. Ὄψις τε ἐμὺ κὸ γή” τε ἐμ] κα) ν. ; 
19330 49. Ἡροσέςαι δέ το Ἡ 

{ο]εατ τοὸ Επ ῃ σοπαρεῖς 3. αὐτοῖς εο]]αΠοηε Ε3Ρ. 147. ΄Προσέσαι δὲ ο νλὶοῖ ῆ μῆς ὄψιως, Ομ ἀρίεωι Ἱπ΄Ίιος Ίος ο ομιο Ἱη ορίπηι ἄια σοι καὶ Ὦ Βοῖαν Ηεοι λα {ος μέρα, δὲ αὖ- Ότο ποι οχῄατα» ες ητώπι Ἠ4ΌςΔΕ 5 ον 
τοῖσι τὴ. ο Φη.] Ου]ά ο, 1295 44. ᾽Απογεφυρῶσαι τὴν ΜΑΞ ὔ" γρ] τοάδοηῖε 
ος νετρο. Ρραϊετ ἀετερατε ενω η, Ῥτο Μο δί 
ζην] ῥοπεέδς ΛΝήι σά Ἠεηβο! {ἔεττο το αυ 1η 
Ρας 1πα]]εῖ αρρες//ο Ἰεηρδίη ο Ἱπ ΤΠΕ(ΔΗΙΘ 
ποιμ]{ς αἆ ΙπτετργοίατΙοπεΠΙ αὲν ᾳ ζω πα]]απα 4βΏΌ” ο αβ:» Ὡς ἰΠίοΥ γαφυράω οτι ἀπον συ βίο ο ον μήκε- | {σαι ἀῑβετεηῆαπα, ποϊομίαμεβοµ{ε υεί ῥ Ίοτμά εδί Ἱπσᾳ | 
γε βυ”. Ἐκ αμήδις {δευπά μπα {απε δδς ας αμ | Ἱεταμ]]ε. θεά ει Ψαἰ]α Προεγιᾶδ ΠΠΠΙα ο μα 

ο 

«δρυ τοῦ 

κ 
4 ΤΙ πι. Ί ὶ αὐτοῖσι 

«το Ἠοτοδοιή 

ον. αν -ᾱ- παοιαββηῤνυκζ αν αλ” ντ πι πνωσονας'" αμ στ 

͵ . . νι 
Ἡοτοάοιις τείδτι ἂςᾳ Μεπιρηϊ» 116 α - πάρα» {18 τας» πεε ἠδααπι ΝΙηπι Ἱερίπιυ ΡΟ: Ἱά αἳ. εο | 
θρίς, ρονεί αὐοά {Ἠρεί6βΙ, σο]Ιβεῦαπι τερᾶ 



ὃδο 

ΕΤ ΟΒΞΕΒΝΥΑΤΙΟΝΕΒΙΝ ΗΕΚΟΡΟΤΙ 111, ἡ. 1οῦ 
ἴεσο οΗταἴπ] ος{ο» ιἱ ποππίᾷ ροπήδ5 Ὠσο υτὸῬ 1Π- 
ἴα Ῥορίδε, Ἠπάίαια, αραῖι οἳ ρετ. ροηῖε αἀειπάα, 
Ουοᾷ οεττς 65ε, αὐοά ρος {οηπεπία ἀεπιοπβταί, θεά 
ἹΠπ[αροι Ίαδοι ορΏτηυς Μ5. ὠπογεφυρῶσαι καὶ τὴν Μέμ- 
Φιν ἠτ ο[οπάαε {ο ρτατεηίτα αἷία ορεία» {εᾷ 1πζες 1] 
υπῃ Πε αποαιθ πημηϊῆο ΜεπΙΡΗΘΟΣ» 4θ 3 αΠηυάἀ 
1άυτυπι, 

«199, 0. Οἱ ἑρέες ἔλενον.] Ἠοποίιῖς Ἠοίοάοα σαυ/{α 

- Πο Ῥ6χ πος Ιπία[]]σο Ισποδί]α οἳ ΙΠοείΗΠῃ νυ]σὴς Ρεί 
ἴδία σο[]όρ]α, {εὰ ππα]άρ]οί αοηνεητ Γρεζαῖο» εἰ Ό6- 
πο εχροτίος» { Τεζτο ρορ[επῖ ἆε {αρης {αἶτε αἰϊαι]ά 
γε] ρτοπήποίατθ. Ίες επῖπι Ῥιετ πι Ποτοάοτας», αξ 

᾿φυοάροι αὓ αιο]ῖδει ρταῖία πιωπυ ασεἰρετεῖ, Γεὰ ας” 
ουτατο εχρ]οζανίε ει ἐἹερῖ. Ἠίπε αρ. 55. Τε[αίι 
οἰμάειη {5 αιιά1ν]ς{ὁ τῶν ἐν Θήῤησι ἱρέων, εἳ 1Οίάεπα αἲ” 
ἁῑνῖε Δωδωναίων τὼς προμάντιας. εἳ «ΧΡ. 44- ἐς λόγους 
ἦλθε τοῖσι ἱρεῦσι θεοῦ Ἡετου]ίςη Ἔντο, θεά Πάπα Πέ 

: Ῥαϊάσις Ψρωμμωτεὺς ποοθρῖτ ΤΕΓΗΠΙΟΠΙΗΤΗ ζ4Ρ. 958. παἰ- 
ζει ἐδόκεε. ο αχοππρ]απῃ ἱταη{εῇ ἀεδεῖ ἵΠ ΟΠ1Π6Ρ. 
Απ νετο ΦίΤαΡο {6 εδ Ιπῖεσετ Ρυτηδαυε» αἱ πεαμιετΙέ 
ἴβιτο 1η σιαῖς Πετοάοι» Ἱδία Ιβποταπία ευήας ΝΗΗ, 
νατῖας αια5άαπι παΤαΠοΠΕς» ἴτα υῖ Ίης ἀεριοτίτ οτ]- 
πηπατϊ ΠΡ. 17. ρᾳρ. 919. Φλυαρεῖν ὥσπερ µέλος Ἡ ρύθ- 
μὸν ἢ ἥδυσμα τι τῷ λόγῳ τὴν τερατείων ασθιοα υ- 
αὖα πΙμΙ] αριά Πστοάοιαπι {απα ν116ε, αν {εί 118- 

(µας αἰίος» 6ππι αἰῖ τηε[ίοτ 1ρ5ο ε5ε» Ιπίβέξαπι τ]ίη- 

ουεπς αὔεαῖ. θμ/ρεῖς Ἠετοδοτιτα Ώατμετο ἀς Ἱδίο Ἠο- 
“ηϊπο οἳ ΠατταΏῖοπε 6ἶμςδ, αποά «απυπῃ εταῖ» εἴ ραῖζαϊ 

» 

Ἰπὰς Ἡσιοάοτιπη ποη οΠΊΠΕ5 πες οπιπία Πρηαν]δ[α ἥπεα 
αἶμα.. οι ας Ὀϊοάοτις οἵδη]ής «σε Ιπνεξτιῖς 1η 
πΠΘΠοτείπα. | . Ὃ ως 

194”, 1Ο. Τοῦτο μὲν ἐν αὐτῷ πόλιν κτίσαι ταύτην. ] 
Ώυπι πιοάο ΝΝΙ]ηιπ ἀῑοῖε Ίρευπι ὦπεργ μένον., ΠιοᾷΟ 1ρβαπι 

᾿πορίοπείη» οβεπ{α ποηηϊμή]. αρῖ ἆς {εάε υτοῖς Πιήμ5. 
Ίος ου Ψαἰ]α αἶθας 4βατο» τιβΙοσί σεΓῖε 1η ΡΙΟΧΙΠΙΘ. 

Ρισσσάσπερης νειτοπαϊδ. Φιερμαπα5 {α(μ1Ε 1 6Ἡ Ραῖ- 
ἵς α αυα Πανίαπι αἴοπεταῖ» εοπΏπεηῖο {αεζα» υ10ε6Π1 

Ίαπο οοπάϊταπι.. ΑΕ νετο Πανίατῃ πον ατοπεΓας αΠμῃ- 

ἆς, πίᾷ αὖ {1ο αἱνθο» τε {ο ἵπ αἰνεο ΝΙΗ Πτ οοπᾶϊξα 

Ἴπος υὸς.' Οποά ορίπος αρ[ιτάυτη εἰ Ιαῦ5 Πε Ρος- 

τρία. 1ά νοπίτ οΧ ρίανα Ιεζήοπε, Ίναπι Ιδίιιά ἐν αὖ- 
τῷ νιάσπτυ Εεοῖς[ς εχ {εαιεπί ἐν αὐτῇ. Δία ΡΙΡο- 
Πτο ἐν πυ]]α ε»τ 1η ΜΜ. Μεάίσεο» μἲ 1]μά αὐτῷ τείρ]- 
οἷαι ριΦοθάσης τῷ Μινὶ, αμοά ΡΙΟΠΟΙΠΕΠ Ρος εκ {1- 
Ῥεΐνασμο απ]άεπι τερεῖεης ἀαΏπναπα, 401 11] ηοΠ τ8- 
ομἰτορατς, πἰἠ]οπήπιις αὖ. Ἠετοάοίο Πο ΙξεΓασ] {οἱ]- 
της. απο τοῖ νοσςες ῬιΦσσάεηῖες σοἰ1βίε Ίπ ππυπι τε- 
τεπῖο α{1, αἴεπι απίεα ἀεάείαῖ. 

πτ πο, Το, Πρὸς βορέην τε καὶ ἑσπέρην.] Ν19. πρὸς βορέήν 
τε καὶ πρὸς ἑσπέρήν, αὐοά Τεςθρ!. .. ο. 

1940 93. Τόπερ τῇ Ῥαβυλωνίη. |. Ὁι νίάεας οετΏας 
Ῥαπησυ]απι ἐν {η ποππμ]]ς Πρία» εἲ Ἠῖπο αὐ]αίατα 
πά {προπίοτα ναξαπα», ΤεΙΙΟΙ Ἱαρὶ 1 ορΏπιο ΤΡ, τόπερ 
ἐν τῇ Βαβυλ. ον ωμ . ζ 
1ο. 94. Αὐτὴν μὲν ------ ῥψαι] Ῥανσυ]α μὲν πιτἃς 

αὈυπάατ εί ]οσῦπα Παδεε παπι. Εππεπάαν{ 1βίτυτ εκ 
ΜΙ6. αὐτὴν μὶν ----- ῥίψαι ἐβοατη {ε αδίεοἰ/ο. Ἠναπι ραῦ- 
Ίο απῖ6 καλέσασαν αὖ ῥτερμαπὶ «οᾷΙαΙος εἰ ἨΠεάϊσεο 

Βιππαίηπα απἹονετε υ]τοία5 πεα]ν]. 
τοῇ. 36. Ῥέψαι, ὅκως ὠτιμώρητος. γένηται. ] Ίνεαιε 

επῖτη τιμωρία οταῖ» Π ριορτία Γροπίε {ηπιετεῖ πιογίοπα: 
{οά Αντ οτί» { ἱγαάε[είατ 1η ρτς. Έχρο 14 ποῖαε 
Ἡσοιοάοϊις Π]απι 1Π οἴπειῖς εορῖα οταΓαν]δί[ε απ]ε]]- 
τηπι.. σε αηἰἵη», Ἡξ 6Ρο ΙΠτε]ήρο» οαι{ὰ Πί5 {]τις 
Ες. Αοοῖΐρα «ΑΠΠΕΠ, ΡΙουξ απο παταίοπέιη 1Π{ΕΙΕ: 
χοτίε ἸοἨ. ΝΜαιδΙιαπις {που]ο ΥΠ, ρᾶρ. 99. Τα τε(θ- 
τεῃς: ἔρισ αμίεηῃ [ε[ε οὐπ]οίεης {η «η Οἶπεγε Ρ]ε- 
Ί491 ἡ]]ε[α ευα/ῃ. Ἀοη ορίποτ. Ἠπτοιία αμίεπι ησο 
Ίαδοι α]ἴαπ]ὰ απή]ε Ώχτο Πατηαγίουπ], αὐοά ἀείοηΠρις 
θμ]ᾳας5 Ίῃ Διοπετὲς, εἴῖαπι ἵπ /γογρίο ρειαᾶύπι. 

194 43. Της ἡ περίµετρος.] μ]δ, τῆς ἡ περίοδος. [π- 
Πα «αρ. 149. 4 Ἠας 6λάθπ μαμάς αἲϊ τῆς τὸ περίµέ- 

"προν τῆς περιόδου εἰσὶ σάδιοι 9όοο. 1, 195. Ἐκδέκήται 
περίοδο τῆς λίμνης µακρή” 7» 190. Αίμνη ἐοῦσω ὡσεὶ 

τριάκοντα σαδίων τὴν περίοδον. τα οι οόη 
το5. 5. Μηκέτι πλωτὺν.] ΝΤ. οὐκέτι πλωτὴν' 6ἳ ρα!” 

Ίο απτθ θ4ἱΔἱ τοὺς παρὼ τὴν Ἐμυθρὰν, ΠΟΠ περὶ, απ]α [ο 
Ἰωσερατ Ιάοπι οοᾷεχ {Πρατις οοάΙαῖρς Ῥιερμαπ], Θεά 
εἰ βρήπῃ τα[Ηυτα Ῥατήευ]α ας ρετῆῖ» ο ἴπεῃ ἀςῃ- 
ἀσταής, {οτῖρί ἐνθεῦτεν δὲ ὧς ὀπίσω. . δίο εΦΙ4ΙΓ Γηπέξε 
ΑΙάµς, Ὡς οἳ ΟµππεταΠ5» ἵπ εὐ]ρα {ηπί εἀΙῖοπες Ρί6- 
τν αὐα; πο[σίο αμοπιοᾶο οπι{ετήπε» [εαεπίῖ- 
-- Ταπρείπῃαηπο ο: Ἴμοπι. άάἱε. Να ἁμδίτ εκία- 

το Εἴπαπι Ίη ΙΒ, Ιπιερειήπιο.. Εάυπι επι ἐνθεῦτεν 
δὲ ὀπίσω. ή 
Τορὸ ος ὸ αν. μὲν σήλας ὀνίση.] Ἐεξτο Μ.Ο. ἐίςη. 

τὸ το Πορ τα πύλιας. ς 
ασ 9 10. Ἡροσανέγραφε, ] ΤΡ. προσενέγραφε, Εἳ ὡς 
ΕΙήσαΝ» ὨΘΟΠ ὡς σαν. 

1352 39. Αὐτοῦ κατέλιπε,] Μ5. αὐτοῦ καταλείπει, 

ροῦίας αἆ αγ]απι Ἠετοφοι, αμῖ α τα]ῖα παἰταρ]1τες 11- 
αῑε 1π ρτα{επΏῖς Τεπιροι]5 νετρῖς. λος 

195. 31. Ἐν τῇ πλῶνῃ αὐτοῦ ὠχθεσθέντες. ] Ῥατασι- 
Ια ἐν ποη εχβαί Ιπ Μι εἴ ΟΠΙΠΊΠΟ μῖ να οἳ {πρετ- 
νασυα ἀε]οτὶ ἀερει. {ρδε πο[ῖςετ εβρ. 179. ᾿Απθεσθέν: 
τες δὲ τούτοισι δε σα αὐτοῦ. Νες αἰτετ ι/ατραΓΓ 1π 
Ἰοοῖς αὉ Φμ]άα αἆ Ώος νειριπι οἶξατίδ. Θαίτε Ίπ]ο ϱ- 
Ῥοτίοε Ἱπιριαπάαπῃ εδίε Ίαπο ρατήσμ]απ εδΙΠοπίρης 
ῥιερηαπί, αυμπῃ πες ΔΙάμ5 πες ΟαπιεταΊης Ἠ]απ1 Πο- 
νετΙηῖ, ο Ένς 

195. 41. Τοῖσι δ) μᾶλλον.] 1.οηδο Ρρ]επῖις εἰ πιο] 15 
14 οκτη]τ Πετοάστυ5» ητ ρτοραί ορΠπιής ΝΤ5. τοῖσι δὴ 
καὶ μᾶλλον. » 

1οός 6. Ἔεκμήριον φίνεται.] Ἠοε, αὐοά ἵπ Ἰπβιρίηθ. 
πποπ(τασαϊ ῬιερΏαπι5, τερετί εἴίαπι ἵπ οοάἰσε Μεά]- 
66Ο» ΠΟΠ μαρτύριο, 3ἴαμε 1άεο ρτοῦανί , ϊ εἰ ΠΙΟΣ 
Φέρε νὺν, ΏΟὮ δὴ. 

126. 15. Λίνον μοῦνοι οὗτοί τε καὶ Αἰγύπτιοι ἐργᾶξον- 
ται κατὰ ταυτὼ.] «Πἱ [οὐ αίφιε «λογρη] πι επάεηι 
411016 οβεγαὔ{ΙΗ» Νεὶ πῖ πιήτατε ρ]ασμῖτ Φιορ]απο., 6- 
Ἰαὐογα Πέ αβῥαγαμ{. Αρηοίζο νίπευ]απῃ Ιπεχρ]ϊσαὈ118 
αἴσμιπεηᾶ, νε] ροΏςς {επιεηΠατα» ας απαπίάπι αἆ 
ετάἰἴοτηπι ἨοπήπΙΠῃ εχαΊπεῃ οἳ Πάεπι αἴΠποῖ, αὉ Ἡς- 
τοᾷοῖο ἴαπι ρο]ιτο. ες Όεποα ταοσϊπατί {οἩτο {οπἱρίοτε 
Ῥτοπιποϊαία Εηϊδίε οτεβίτατ, απορια εἰ Ίασαῃς υἶσα 
πιοάµπι Ῥρμετῖ]ς ἱπερις. Οο]ςί ει ’ργριί παπα 
επάεπα τατῖοπα 4ΡΡΗΤΑΠΕ, ετρο αἰτετί αὖ αἶτοτὶς ἀείζε- 
ἁμης Αἲ αυ ποπ σεπίες εΓυητ ππειτορο]θ., ας ΠΟΠ 
εοἰοηῖς αΠαταπ. { αὐςο ἵπ πο αι αἶτοτο ταί α]ϊσυῖας 
αρραταπά Πιοάο οοΠνεμίης» Ἱπάε ἁϊσσπτ ταρεηίθ 
οἱ εκ ας Ῥτονεηϊδίε» θεπίας ρτοίδᾶο Ας. Αί- 
αιά Ὠϊοᾶοτή5 μὲ Διείεος Ῥτοδεῖ «οἶοπον εχ «Αϊσνρίο 
νεπ]κία, 1, εκ ποπιῖπε μτίς ἄσυ. ο, εχ τατῖοης Οτᾷ]- 
ἀϊπυπῃ εἲ ἀῑνμποπε ρορΗ]1. 9. Ππαϊμναάίπε παγεπΙοτπα 
σο]Ηρῖε» ας ἀεηίαμε Αὶσγριος ΠΟΠ τεσμ/ίατος ἆιιοες αἲ 
ΑΙΠΙΕΙΘ ρᾷρ. ο4. εἲ α5δ. Το ἁοεμπιεπία αυ πι Ίῃ ελ]ϊ 
ταΏοςΙπαΏοπε {πρροπας 1]ε απαμ]οτ», αιῖὰ {οίαης 
πονε]1Ὦ Άεπιρε Ἠΐπε Βοε]ατ{ής 1Π Ῥμα]ερ ΙΡ. 4. ερ. 
31.» Ῥτῶίει Ί]]α αλά οὐίειναι Ηετοάοτις, αιοὰ πῖ- 
πηίτυπι {ο Οο]ςμί ει ργριϊ μμ ἐργάζοτοαι κατὼ 
ταυτὰ» ἐΙΕΙ3 11040 εἰαδογαμ!. Ηϊς Ἰαπᾶμς Ριπάατὶ {οἩο- 
ἨαΠες, ῬίΤαΡο ὅτες, Επτίαπι Ἠΐπο αὰ Φο]απῃ πτν. πο- 
ἴαἳ Ἠ]αἳ ΠαΊηυς ῥρᾳρ. 965. Ὀγίσμε ἠΙή/Η εοΡΙΗ 1ηο(]ο 
εἰαύογρΏγ. Ἠῖπε εἴῖαπι Ο]. Βταυννηϊης 1]ε, απὶ ρας. 
755. Παιϊ οτεᾷ]δ]]ε πο ο5ία, Πετοβοίωπι, Ῥ]άτατ- 
οπΗπα» αοδαε αμέτοιος {4 αὐὶ απιϊαμίοτος εχ/ηίε- 
τυηῖ» φιΙσφΗαπα οετ {αἰνίδία υἶίτα ἴθπιροτα Φο]οπισ- 
πὶς ἆς τεῦις Ίργραϊς, υτε ατῖηπι ΠΟΠΠΗΠΕ ΤΗ ΘΟΓΗΤΗ 
{εγε ατετηϊταί6ιη «τ6ρατε νἱάεαητας» απ Ψεβήται βασεἵ- 
ἀοιῖς ΗεΡ. 1, 7. Ρρᾶσ, 144. «Εεγοζοέμς σμοζαε ἑγααἰε 
ᾖἱργο /ἐεωάο: {η -ργρίο {11η [λεγέο ἱ ἐπ (ο]οδίάε. 
Ίνεαμα {αΠε ἵτα, ας πηπο Ηετοάοίῖιπι 151 οοπἵεπιρ]αη- 
τας σοπΠβοτανίτ θίταῦου αὐῖ Ἰαιά ἁμοίε Ἠυης Ἠοτο- 
ἀοι Ίοσμπι τε[ρΙσίεπς {οηἩδίε Ηδ. 1ο. Ρας. 498, ἆς 
(οἱο]ίς: ἡ δὲ Ἀμουργία καὶ τεὀρύλληται καὶ νὰρ εἷς τοὺς 
ἔξω τόπους ἐπεκόμιζον καί τινες βουλόμενοι συγγένειάν τι- 
να τοῖς Κόλχοι πρὸς τοὺς Αἰγυπτίους ἐμφανίξεν, ὢπὸ τού-- 
των πισοῦνται. 1Νοη π]τετίης ρτορτοἙίτως 11ῆῑς σαμςῇ- 
Τη] ΦΙΓ4ΌΟ» Πες 4ε ΠπηΠμάἶπε ορἰΠεῇ ναἰ πηπίπχαπα 
πημείας, νεὰ ααΗς 10ἱ ππαρηας 1]ε Ἡπασις ὃ πεππρο 
Ἡδι (α{αυῦοπης νεγε Ἠετοάοίμπη 1ητο]Ηϱῖ αηποϊανίε: 
{εὰ ρεπίπᾶε ας {Π 51450 ποῃ {ας νῖπι ταΏοηῖς Ἠετο- 
«ἀοἵεα αρεγιδ{εί» ἁῑετιο αλἀεπάππη ραιανίε ῥγαίεΥ ᾱ- 
1ἱᾳ ατβΜΠΕΠΙά ὄος σµοφ6 α[[ογε π]πι, Πετοάοίας, ζμοά 
{πι 0) (0/21 εἰ ργρεὴ ἐργάξονται κατὰ ταυγώά. 9θᾷ 
Ῥετ πος αΠΙάεπ] εἰς αἰῶνως χαρη ὁ ἥρω ὃ τοσοῦτος, 6ἳ 
ροῦμς 1π 9ο Ιαμώοις ρτοίεαιεπίες. νε] ποῄπαπι νε 
ριστετΙᾶ {επιροτίς {εΠοΙείεπι, αὈΠίπο Ίος αραππιις., 
υε Πετοάοίο Ἰπ{ετνίατησ» αποά {ρετο τηε [πσετε ρίς- 
εἶατε αὐχ]]1ο ππεπΙρταπ Μεάϊοεδ, ασ υπα αἆ Ἠμίμς 
1ος] νετάπι ΠπτεΙ]ε μπα, Ὡς ορίπος» τηε ἀηχίε, εκ αὖα 
{σηρο εἴ Ιοσυπα ἀϊ(ῆπσιο: λῖνον μοῦνοι οὗτοι τε κο) Αἷ- 
γύπτιοι ἐργάζοται' καὶ κοτὸ ταυτὸ καὶ ἡ ζόη πᾶσα ὅτο. 
{πΗή /04ἱ 11 εἰ «λρηρε] αιηὴηζγση/. δε εἰ υἷέα 
ουηῖς ῥαγ] γοᾷο ὅτο, Ἰά πιαρπυπῃ Ίδιο τεπιροτε Ρροτιής 
ερίε οορπαΠοπῖς. ἀποταπι Ρορι]οτύπῃ αἴδαπιΕηΤΗπῃ ε0- 
ἀεῖι πιοάο ραΠζος ἵη ρἱωτίπαίς ας πιαβίς πίνετῇς Πο- 
σοβς οἵ τει αροτε; αἴίε, Ίτεπι {4 αῇ5 τερ]οπίρης 
Ίσποταπα ορβοῖηπι ααμοά {οἶα ἆμος 6εηῖος εαοῖατο 
ποτίπε, τε Ώἱ Ππαπα επα οοπΠσετε. 11ο4ΟΣΗΦ δ]ου]ης 
Π0. τ. σαρ. 55. {απ5 οἶατε οἴτεπάτ ΗΡΙ Ἠωπο Ίουιπι 
Ἡετοᾶοίί απτὸ οσομ]ο5 Γ5ί6, {5ὰ Έαπο ΠΠ] ομ]έμταα 
πε ου]άεπι Ὥπβετε Νοἰμα. . | 

Τριάρπι. Φοίνικες δὲ καὶ Σύροι ὃν ἐν τῇ Παλοιςίνη.] Ηλης 
{οπἱρεταπῃ τενοσατε 4ερηῖ, αμλΠηΝΙ5 ελάεπι Ἱερείθίρῃ- 
ἴμτ 7, 890. Φοίνμες μὲν σὺν Συρίοισι τοῖσι ἐν τῇ Πρλαιςί-- 

Ὅψῃ» αὈὶ ἄτεο ηἰΗ] α πια απποϊατιπα εδίο, µπάρδοιμῃ- αμα 14 οοπάρεσίς, ΑἴάπΙεΠ ἀῑεο ἀθδιήδίε πια ϱχ οριῖ- ΠΟ 5. πμΠς {ο εάετε» Ὁξ εἶλῖο εχέπιρ ΜΗ 1ο ραΐετει αρ 
Ῥε[αποπίς ἀγετρς 1η "σαν Ρορν]ο, ια το. 

τυσ 

68ο 



τος Ο ᾷΠΑΟΟΡΙ σπβοΝον]τι Νοτ8ἈὮ 
ΤΗΣ πιοκ Σύριρι ὁι περὶ Θεραώδοντα καὶ Παρθένιο ποταμὸν. 
Ίτααμε πο αίτο Ἱαῦει Ηετοάοιης 1» 79. Ἠδί ϱάηπι εἴαπι ρταπηβείει., Οἱ δὲ Ἱωππαδόκαι ὑπ' Ἑλλήνων Σύ- 
ῥιοι ὀνομάζωται, Ίποχ αάαῑτ, Ἔνθεν μὲν Συρίους Καππα- 
δύκας ἀπέρνει, ἐξ εὐωνύμου δὲ Παφλανόνας. Ίνες αΗτετ ερῖε Ίαπι Τη 9 οο., υδί ααπι ἀῑχ]κίει Μαριανδηνῶν καὶ 
Συρίων» ἨιΟα α4Αῑξ Πζιλίκων τε καὶ Σύρων Υαμίῖι9 {ΡΥ- 
Ῥρίυπι. Ίταπε εἴἶαπι 10. 5. «Ἡρ. 49. Φρυγῶν δὲ ἔχου- 
ται Καππαδόκοι, τοὺς ἡμεὶς Συρίους καλέομεν., αι νεῖ- 
Ῥα οἶτανίε ει Οα{αµβοπιΙς 44 ΦΙΓάΡΟΠΟΠΙ Ῥρ8ρ. 919. 1). 
Ίτοπι ο. Ἴδο. Σύροισι πεζῃ συμθαλὼν Νέκως. Φὶς αο- 
οὐ π]ασπιϊς Π]ε νὶτ αἆ βίγάβοποπι ἀεσγθνετατ ΠΠ] Πτα 
Ἄύρους 3 ΠΊατο ΠΙΘΔΙΤΘΓΓΑΠΘΙΊΠΙ {ἴαπιεης ραρ. 99. Β., 
Ῥας. σό. Ὁ... ρὲρ. 49. Β., ἆοπες 1Π ραρίπαΠ] 44. Ἱη- 
εἰάετεί», αὈί 1ρ8ς8, Ἡί ἀΐσο, ῬαΡ. 919. 1). αΡΡοΠΙε νεζ- 
Όα Ηετοᾶοιῖ εκ αἶρις Ἰοσίς, {ης Πιόαη ία 1 απηθί- Βμο» Πηρτίπιϊς ποᾶο{ιπῃ 1]πά οκ Ηὗτο 1. πρ. 6. Με- 
Ταξὺ Σύρων καὶ Παφλανόων., αἩήρρε αοά Ρίαπα Ἱππῖ- τα] νιάτα {Πο[α[ϊτος Αροϊ]οπϊ Ἐ ΠοάΙὶ αά ο, 966. 
ΠΟΙΩΠ5. Ἔσι δὲ μεταξὺ Σύρων τῶν ἐν τῷ Πότῳ καὶ Τ1ο- 
Φλαρόνων εἰς τὸν Πόντον ἐκδιδοὺς περὶ Σινώπην πὀλι. πι- 
ΠΙΟ Παπ Ἠ15σοπιτατία 1] 7, 69.3 Ὑπὸ μὲν Ἑλλήνων 
Ἔκαλέοντο Σύριοι, ὑπὸ δὲ τῶν βαββόρων ᾿Ασσύριοι, ου 6- τα ες (τανίας απ Ἰάήυπι θηετοπ! «πρ. 5ο, απ{ρίσϊ ππαρ]ς ασαυταῖς πηετοτήτ ορΏπιι]ς εράεΧ» αΠίεα ιαπ Τα- τΠατΗΓ αφυα Ἠετοᾷοα ἱπάΙβεισπΏη οἶγση Ιδί4, απυπι 72 75. ΟΠΙΠΙΠΟ ΘΥΤΟΦ νοσοι Ί]]ος Ῥομῃ ΠΠΙΠππος, ο αὐΙάειῃ Τετ, Ἡε ἐκ Ίρεο Μς, τερο{η], δἳ νη]σο {οπια] ΙΠΙΟτΟΗΙΤΕΡαΠΕ [πΗς Ἱπάσοστο Σύραι. Ώσριη]ι Ίος ]6- έτο {οἵτα, Έτ ο-ι αμᾳιοῖῖες ασίτατιπι, 

195, 44. Ὁμολονέωυσι παρ Αἰγυπτίων μεμαθηκέναι. ] ΘΠαπίο Ῥεμιίος {οίος, 4110 πιοΠΠΘη(ο ας δἳ απίσσς- Οεπίες γοσες σοπηπίβδ αἴδα Ν]ο]οῃίς ραρίπα, Ίτα - Φᾳέ5, πι] Πετοάοιε, ΙΠΟΠΙΟΙΚ16[65., { ΕΚΙΓΕΠΙΙΠΙ ἀῑσ]- τηπα. οὐ] σοπησῦςε εα]αππ πα» Απια] ρεηίτ]ς αὐῆι]]ς- ἄες, οἳ πεφµε {οτίρετο ροτιι]ς[ε»! Θα {εεις {δοί(Ἡ, ΠΟΤΙΕΠ ΠΙΗΟ {ΗΗΠ1 ροτ οπιπ]α βοοι]α ἀε]ατηπι Ας πες «οεδίαθῖτ ἀθ[οττῖ, αὐ]α Ιττ]τα(ῇ ΠαΠΟΠΘΗΙ » οὐί εἰ ἴᾳ6ετα “ΠΘη Ρρίασεῖ, εαάεπιαΙε {επιρα: ἱτσταξ, αἳ {6 ΠΟΠ ΠηϊΠιις ἜοΠει]σαξ, 1.ΠΗ -Ε Ὅτο πμ] Παριή(α Ἠ[ενο[οίγτηα Νικ αὐ ρτανὶ Ιαρςι! γοἱρίεηείη Γριτίεπι, Έτ ρτανΙε{οἵ- πιη]απι διο {αοστάοἵα]ἰς Ἰοίερ]ς, Ἡρόδοτον δὲ πάντες “Ψευδόμενον ἐπιδείκνυσῳ. Ὁπὰς αι πιοάσῃς Αριπί, 6ἵ- ΣΟΤΕΤΗ ΤΠΗΠΙ εε(ε ἀἰσιπε,. ααθα Ῥ]αηίοες «οἰτοιπις](]ο- Ὢεπῃ αὖ «Ἀργρεῖς Ἠαῦοτο αθίῶγας. δ]ᾳ επΊπῃ 1ος ΗΗΠΓΗ. Απ 14 Ειοὶςὸ Ἴρο ΠΙΠΙΙ απ ἵῃ τς νῖᾷσο 4 Π1 τί {ατῖδας, απ] 11 Ῥμωπίσος οἳ τί ἴπ Ῥη]σβῆπη Ειίσηη- ΤΗ. καὶ αὐτοὶ ὀμολογέωυσι, Μή[εμπα αὖρςι 5 υτ 14 αχ “Ῥεποπα τα αάβτπισς ἵξα {ο Ἠηῦσιο. Απ ἵεμχ Πως Ἡσο- ποάοτ1 επ]ρα δε. ἴπιπιο α μπι 14 {ΠΡΙ πιοηΏ(ιις Έδ. οὐία εοἴηπι αἱ ἵπ Ῥα]σβίπα Ίηπε, [οἱ Τηά αἱ οἶτ- "οπηοἰάπητη» αἲῖ τοξῖο οῬ/θγναν]ε Ιᾷ6μι Ιοίερῃις, Ἱ- [πες 4η Οπία ἴοπιροις σθτῖο ΏΟ οἰτομππσΙἀδραπτ ΄Ἠαδίωπεος ἵπ Ῥα]α[ῆπα, Ῥπορίετεα 14 πες ΙδηΙΠτη ο0ή- “ΠἩβιῖς Ώες ἵεπιροτο Πετίοτς. πας 1Ηο 41ο ν]χίτ Ἠο- τοάοῖης, αὖς υ]]ο α]ιο 84 Ἡδοιιε Ίο[δρ]ίπη, αι {τα {]ς- “ΠΠΕΙΕ Πςρατα, ρτατο. Ἱπάσρος. οἱτομμπο]άϊ {1ὸς. α110ς- “41 Ἱησο]ας νἰβ]ς(ς Ῥαα(Ηπαιη ὁ΄ 96ᾷ Το[α η] βία :ἀθο]ατατίοΠςΙή 11 1π ΑτάΠΗ οπιρυ]τ -Π1. Ἠπενης, 'αποᾷ ποι ἀερέραι Ἰρποτατ, Ὦς Απιποημοι απ]ά επι Ῥα]ατη τα[οτί ΤΠορᾷοτδ]ῃι ΠΟΙΑΝΙΕ ἁ]ᾳς. Ἀοά οἳ απ. Αταῦεας ορηήστιηε ΑποζΗΠι, 6ὲ αᾗα Ῥα]α/ήπας επ]ροτία 3 πΊαΤΕ ΠΙΕΦΙΓΟΥΥΦΠΕΙΙΠΙ Παριετυπέ 1 ροϊεῇ- ἴᾳ2 4 Τ]πς (μοηΠε να]ενα ροϊι]ε Ίσιῃ ΡΙοΠΙΠΕΙαΙΙΟ ]ο- {ερμὶτ. 9εὰ Ἰα]Πιοίηατης ἐ5. αιοά Οοἶεμος {οΗρββ1 ΤΠΤΗΠΙ Ποῃ Πηρεῃς, αἰτοιπιοίβοποπι ἆπ᾽ ὠρχῆς Παριῖς- 46, Έτ επίπι δί Πα ὠρχὴ ΠΟΠ εχσοβαἲ τος, 11Η ΡΤΟΗΤ ΤησπΙοτία Ἠύπιαπα ἴοποι, οι τατο αὰ ΡΗΙΠΙΗΠΙ ὉΠΒΙΠΕΙΙ αρρτορίπαυατ, {εά νε] ]οηρίςῇπιε ἄθιπι]πα φϕ Ρ05Ι ντα Ἰπ]σία Πποῖρίε, είς Ίπ Π]α δεπεῖ]]ριπί π]{6- 11η: Ρηρ]ῆσα ποι Ῥοποίίαῃίς ᾷ ἱςίθῃ ππ]απα νειι(]α- ἴσῃ 5 ΤΑΠΙΕΠ ποκίς Ῥπήπιωνα Πμάσοτιπι ἔθῃι οἵα. 6ἴ 0- αηπῖρης ξεητ δις, αα5 αϊσοτας, απίαιῖότα δι -εἳ αἆ 1845 ΎΟΓα5 τετήπι οἩρίῃρς οοπ/οττ! 16 σου πι ΕΕ, ποτ 1οἶωπῃ αἆ αΠημαπι ΦαἩποηακ τὶς {ΟΥ οοταία ροταέζαπι Ἰ1η{Πτμ{1’ α][δῃϊ εοπΙΠΠΙσαΠοπεπι. Φ6ὰ τι ραΐετε, Ἆς Βπαπτατ Ρεπῖο {1ο, αυαπι τὰ ἸπάμΗ είς τμο, ει ΙΟ ΄ποῃ Ῥαμσα εἴίαπι ῥρτοίοίτε 0545» ου Πμάαος {ρτενοτ]ς ΠΟΠ πιοᾷο ΤΏΕΟΣΙΙΤη ποπλλ μη φας οδἵα, {6ᾷ ΥΙΧ τε[ηγσεητος της αἳ υηὶνογ[α τοι ἠάαίσβτΗπι 6- ΝοτΗοπε, 4» Ῥραμίο αη:α οοπείσεταξ» τζ Ρας ῥοτόριή, σης ἴη5 Τοπηροτα Ίπ π]]ο Πιετίηϊ ΠΙΊΕΤΟ, 1 16. 1 'Α[ΙάΙμη5, ραυάο /ΤΕ]ίαπο μισή το ο5(ὃ ἠκανὸν Τεκκή- ο κ εθρηυ ’ 
ον ο οσο 34. Ἐς Φώκαιων ἔρψετομ.] θἱς αὐίπι ΤΕΡΕΤΙΤΘΠΙ 1Π ῥρτηο  οοάΐσα, ποη αμα, οὖσ Ἠποχατο της γι ο πα κωτόρχεται , ηιοά νη]ρο ορΏίπει. Ρεᾷ εί ρορίσα. 15. νο. βισερῇ τόξα, Ποῃ τόξον, αἳ νἱ]άειμτ 1. νς- πΗς ες 5» Ὁὲ «τοις ος {αρα Ππιι] εαρίαπητ, 3, 78. Φύώτει τὰ τόξο, κατελόμενος, -ὁ δὲ πρὸς τὴν αἶχμὴν ἔτρά- 

Τμ. ΑΤΑΙΠΕΙ 9. ὠποτελέειν. 

: οὐ . 

πετο,. Βἰπίμεεῦ Ὃ τς αμ ο ας 
καλόμίνω ἐπιχώρια κὀ) αἰχμῶς βραχεῖ, Π0ι η 
Ῥθίεσι αἰσηζση » αυ Ηπα Πςο ἀε[οπρίαιῖε Ώίοάσσης 
115 Ίοσο οἰίαίο 1. 55. Κωτεσκεύασεν εἰπύνα λήνην 
καὶ λόγχην ἔχουσα. ο, μράὁ ζδδμ 

196, 95. Ἑκατέρωθεν δὲ ὦνὶρ.] Εε ο ο ον 
τετρτεταπί ροτηῖς Ψαἰῑα ἵπ ζωή ιά δη. 
τε ήήφηε. αὖ υὔγοηε ωήογεὃ Ὑπάετυς ο σπο ος 
Ῥυϊεία ποπεῖαπα {οΠρίσο πιεβοσίθ» μη {δα οἱ 
ορίπο 9, ἐκατέρωθι. . Ρίο ἑτέρωθι εἴ Ἱ η, νῖ- 
8 19. ὃἱο αὐτόλ οπρ. 169. εἲ 191. ον οἷο ο. 
θεα οπίπᾳ ἁπηατα Ίας Ίεῃεβ πμ ορ 
δαμόθι, ἑτέρωθι πο εἲ αΠδὶ ολα όν μαι, Ἱ- 
σερί. αἰιοά ΜίΕρΠοΠΙΙΦ ΊΠ ΄ΟΓ Ῥο ο  λρ. 
Ότι Μεάἰσεί κατὰ τὼς χώρας, ΠΟΠ η δ ο, 

Ην 
οτε λοὺς 

) 1ο, 30. Πολέας ἀνθρώπου,.] Μ5. τα, 6χ- 
ὦνθ. εἲ [Ταείπι ἀδελφεὸν ἑωῦτοῦ, ΏΟΠ αὐτου» Ἅπι 
{αι νι]ρο. : (ζω: πε 18. 

Τ.7» 4. Τρόπῳ τοῷδε.] ΝΟ. τρόπῳ να τοιρύτό Τ97. 1 Ιπ{ετίρᾶοπο Ῥγταπήάίδ: καὶ ο σ, 6” 
ἐξεποίήσαν" αἳ πιοκ αιοά «ο ορ ον β 
τα αἴῖαπη ἵπ 1]]ο 1ρ80, πο ὤρυξαν. αλ 

107. 90, όρος λα] ΛΊΦ. ἔκτηντο τῶς πόδΗΣ 
εα]ά]. αλ σι 

1275 98, ᾽Αποϕορὴν ἐπιτελέει».. ερ (ράμ]ο Ῥος- Ἠετοάοίο, αὔαπι που ναιρπα» εἴ Πο να [εᾷ | 
τμ. 1 Ίκοι {πεΙήρο πες Το 70 38, Μὲν δὴ οὗτρο δὴ μοῦνος.] οι ο μοῦνορ Ἱπρρίοπιεπία πἰπίηπι τερεΏτα, ΜΙδ. μὺ ολη 

χεζῄσῄπις, άακας, ς . 197: 48, Στάναι ἔωπροσύεν.] 5. ον ἔρρωσι.] 198. τ. Μὴ οὐκ ὑπερβαλλόμενον τας ο τος ἵία- 
Εδὶ νἰήοβι {ο ριιτας νεὶ ά αν ἐκείνω ΠΟΠ ΠΝ- δυᾶ νε] α4 ἵρθαπα {οπεπίίαπι» Παπ Υ ρώή Ῥυοεᾶειίξ 
Ὥμδ Ίος οσο ετ νειρίς αυ οἶἴαν]» ἵς π {ο εἅ» ναι τε[ρίσετε ἀερεί ΦΕ[οβΗΊΠ» γκολ Ἰοᾳμετείμῖφ 
Ῥηππαητατ ορετα Ῥατῃ, Ἠίπο μην ασωα {6 α 
ἀεριειας Ἠετοάοιιις. (οπρβρίε σα καῃ αρ, 175.. Πολ. 
ΦΗ)Π{ΗΤ ὑπερβάλλεσθαί τα ἔργοι' ει κὀὶ τῷ μΏ ἷδ. 
λὸν πάντας ὑπερβαλλόμενος τῷ τε ω πος πρπο(οἷς Μ. : ΠταηΙΙ6 νοκ ἐκείνου εχρυηραϊσ» 4 μη, 3ὰ αμοᾶ Νου 
πθς ν]άστης Παδιϊκ(ο γπία ἵπ χο ΡἍ το ας 1ὰ Πρπεαπι ρατανίε. | μη. ία ποαδεῖ 3 

198, 4. Παῖδα αὐτοῦ Φερῶν.] πας. οσευστετε 
ΠΙΩΤΡΊΠΕΠΙ εκ {]ς Βιερμαπῦς» τν πἠσίυπι να, τα ἨΠεάίσεο» ποηιήνϊ το]έτατε {1ΡΡΟ νοΗ ελάεπι 63] οἴ]απι πηΟΧ ὦς οὐκ ἀνέβλεπε, ου Ἴδει "εδι Ῥτο ἀνέβλεψε. σα 1 οἶε Ἔδς ”ς 

198. 1Ο, ᾽Ατασθαλίῃ. χρησάμα Απποῦίαπι Ῥ. ο Ἠεια]άμ Ἱῃ ΑπιπικάνοσΠοπίομς ς νρ]]ω [ίσης να 
ΏΘΩΙΕ εΠίπι [απἱκίαοἲε Ππιετρτοαῦ νου αίε 444 
μή, πες ὈιερμαΠί «οτε ανν, 
/ΓωήβίΗ, ο 'Ἡσοτοᾶοιμς. άεπμο πι ΜΡ. νΑ 

198. 99, Ἐξ ἑγὸς ἐώτως ο αή (ιπερ]ης 
ῬΙο Πηµε {οἨρβτ Ηετοβοταςε ο ον 
ο] 14 πηυίατυηξ, «πρ. 176. ὃυρ 1 
"μέγαθοο ἐὼν ἑκάτερος. ο σπλες δὸ ὀκτὼ.) 1: ταν το. παν ων, μελη 46115. ὀντὼ πηφέων» αμα ος Ελλήνώ πομ απο; “408. 96 οἳ πίοχ κανα ντ αῇ ϱῳ Ηἱβοσίβ 4{δᾷ αηρ]ς κατὰ τὴν ον Όμμς αρ ὃ Ῥεπιοη- 

1958. 5ο. Φοίικες δη ᾖ είς» Ἠπηὶ ας 1ν. Ραβ. σλη{απι αφιιαπι εἲ ΤεΠί 1Η. Ἠποή ο Ρορίμηί νὰ- {Παἄοπεπι ΕαησεΙσασα ο ]ςς. 968,, 4 οι. Έσεσα Ον ος ὃν εἶαι Ἐλόρα- 

ο λόνςὴ 19. τὸ η ο συνεβόλλε- 190: 49. Τὸ 1ρὸν μή μπι ἡπῤρ νυν, ἀπ. οἱ). 33- 2η βατ αίτοτ 
αν ο ος 1 κ δ, Ἐκ τε ος 14 εδ δν η, Ρίαπα Οαπισταήδ ασ ρμᾶς Άι η “Αἰάμδ» Ἡε Θιοραπί ἑά[εοπον Ὅ ης μ]σο πυρπιο! 
αποφῦε {άμα ΝΙΦ, ὡς ἐδαισήθή» Ἐν Ρε μίς Ρτο- περ] ρίτι, ᾱπόγυμόν ὅσα) αμ να- ντο 546. Ἐείνης ᾽Αϕρϕδίσηξ ἀπά προς Ίοι τα ο6” βτεςἰαπιαχ τατῇις απ 38 ο Ἡ παπι Ἴσο {ΟΡ Μ98, 
π]θίαϊεπι, ΊΝδαε εΠΊΠΙ Ες ν 2ΗΙ9 Π-, 
ουσαὲ, αἴαμα αΗαιη Ίος Ιοςο μις Ἡαιοηοια νο τερότἰαταξ» Ταπ1οΠ νὶκ οτεᾷο 1τα Ὦ ήν οοᾷες δοως 
οἑρίςίθ., αἴπα Ίδτε Ππνῖο]ητᾶ μη αυ παηπιᾶ {ον 
ἐπωνόμών ἃρι, Νικφυαπι ος νος μονος τοῦ πποπιοταίω: Γεὰ {Π[Ποίε πήἩὶ ΙΟἱὰ ΊπΙΟ 01ο Πέρος π 

οπίε Ρ]ετμπιαὔέ» 

Ἱρεδαϊα» τάπα αηα]ορία.. πο  Ῥ]μμμσῃο νιάοπιαν 
ρώνυμον τεέτε ἀῑσατυτ, ΤΑΠΕΏ ς ος μήατραΗ. 
“παρωνύμιο εἲ α Ῥ]αἴοπε παρωνυμι οτε ος μάνα 

ορθή ὅ όρρα. φὰρ ἄλλη ἄλλη, “ΑΦρΑδ) ΠΠΟΧ ὀὐδαμοςν 
εί Ιοησα πιο]]{ἡ6 ὅσα γὰρ ἄλλα Αν αλ -, 

αιιοᾷ Ίππαι Ρτοτη]ῖτ αἡοαυε Μῖ6ρ 

1 

Νμ Βοφυοπόως τας ο 

κοκκινο «Ἱσποωρα-α---- 

πο ώκσοι-φενααεο 



Ὁ. ετέρα. (αρ. 66. αἱλούρων» 

19ο, τς. Ἱκέται δὲ ἑζόμενοι.] ΙΜ9. ἱξόμενοι. Ἐποσίς 
πο Ρ]ασιήτ Ῥοστο ἵπ αἀποϊαπάο τ4ΓΙΟΠΕΙΗ παρετε» {εἆ 

-οεγῖα 14 φποά τερο(α{ εδι Ηετοάοίεπι, 5» 11. Ἐπεὶ 

ἴζοντο πέλως τῶν Αἰγυπτίων. ο λατ 
190. 94. Ἔργον δὲ ὠνέσιον ἔν τῇ Ἑλλάδι ἐργασμένος.] 

Ἱτα νο]ποτιπέ Ίος Ίοσο οτατίοπεπι 6οΠΙΡΟΠΕΤΕ αΠζΠ- 

ας {ιετυπε ἰσά Ώνο Ιδταηϊ» Ώνα εάίτογεδ» αἲ ραυ]ο 

Ἱπέτα {δορτιπε Πάσπι ὠνόσια ἐξεργωσμένου ξεῖνον τὸν Σωῦ- 
τοῦ. Ίος ρεῖπια {τοπίο αρρατει ο ερ[ε Ἰποοπρίυα» 

αὐυπι Ίπρο Ῥο[ϊετίοία τερείαηταΣ ΤΠ 5 5ο, Ηρώτα 

μὲν τῶν κακῶν ἐξεργώσατο τὸν ὠδελφεὸν, εἴ 137. "Πριν τι 

ὦν µέζον ἐξεργάσωσθαί -μιν Πέρσας κακόν εἴ 6, 9. καὶ κ: 

κὸν τοσοῦτον εἴη Ίωνας ἐξεργασμένος' υπ 7 1Ο. Μαρ- 
δύνιον µέγώ τι κακὸν ἐξερ)ασάμενον Πέρσας., Δι «ΟΠτα 
Ρίαπο Ώσο οπιπία Ἰπνετυπεις {η Ν19. Μεάϊερο, πυπο 
εχ]ήθεητα ἔργον δὲ ἀνόσιον ἐν τῇ Ἑλλάδι ἐξεργασμένος» 

ΏΙΟΧ 3ΙἴΘΠΙ ὠνόσιω ἐργασμένος ξεῖνον τὸν ἑαυτοῦ. ΑΠ ΝΕ- 

το {5 οςἳ ἵπ 5 ἀποίταια», αΙάπαπι ατ ϱοπΙΠΗΠι Η6- 

τοβοῦί, αμἱἁ νετο αἰίοπιπῃ εἰ οἱο[α ΙΙάεμΠς ας {ιι- 

Πταπής σαἱαπιτ Νε] Ίος ἀεοειπατ, αὐοά Παρεανηιις 
6, 6ι. Καὶ κοινὼ ἐν τῇ Ἑλλόοδι ὦγαθὼ προσερΥαξόμε- 

νον, Ἡτ. οχίαι Ίῃπ υπίσο Μεάισεο» ηὈὶ νι]ρο οπή -, 

ἴππε ργαροβίοπεπι. 19ἱ εἶατε οσιπίς εαρτεδίαπα Ίδης 
Ἴρδατι ἸοσμΠοπαπι εχ Μ5. τεροβία!ῃ Ρε εοππροΏἕυΠι. 

190. 958. Ἐς γῆν τὴν σὴν ὠπενεκθεὶς. ] Μς. ἐς ΥἩν 

ταύτην ὠπενεχθεὶς. ν ο Φερος ομδή 

το, τα, να ἰδῶ τί κοτε καὶ λέξει» ] Ῥοτμε ομτίο- 

Που (µἱκ(ς ος ν]άοτο νο]μὶδ{ε» αἷιοά Ίππαμας Ἠτες γῶ- 

ϱα. 3εά ορΏτημ», σοᾷεχ Μ5. Ἱερίε ἵνω εἰδῶ ὅτι κότε" 
6τ Ίος ἆσσθε ποδία ας {οἶτό αιίἁ εχουήεῖ: Ίπιπιο 14 

Ίρθυπ1 ἱπτατρτείατης αυοφ 6 γαιία» ως ἀεριεπῖς Πε Ι6- 

βἰδίο. ΤΌείῃ εἴίοπι ἀκούσως δὲ ταῦτα ὁ Θῶψις, ΏΟΠ ΕΗΤῃ 

νι]ραΏς τοῦτο. Οετῖε ταῦτα τεζτέ εοπνεπΙμΏξ απί6ςθ- 

ἀθηῖί τάδε, 0ἱ ἀῑκίί λέγοντα τῶδε» « 

190. 86. Αὐτόν τε τοῦτον ἀνῆγε ἐς Μεμφη.] Ίο πι- 

6, {64 ψβηεος πιαρίς παν Πετοάοῖιις 1η νείρο 

Ἰνήνωνεξ αιοά εδῖ 1Ώ ή 
ρα 8. ̓Ανακομισθέντας δὲ πόντων. ] Τπρου. {Υρο” 

τηπῃ ΟΡΙΠΟΙ ΡΙΟ ὠνακομισθέντων δὲ πάντων. Όετίε Α]ά- 

6ο η ᾖς Ἠαδει οἳ Οαπποτασίαπα.. Ἱποερίτ εΙΤΟΣ αὖ ίερμα- 

πίηϊ6» «ας πες {πηρουπιαπηῦς Ώες (αἱο ἀευιεγαηῖ τα- 
ψοτοτὶ Ίῃ σοπίοχία» πεά πι οἱ αμαβίτες ἀεπιοπβταίοπα 
ορς5 Ἰαδετεῖ» Εχ ῥτοῦαίομε 60οά, Δτοι. τεάµσορτει 

ρεπίὔνυπι Ίδτε Ρο(ἵομ1ος. Ἆϊοχ 115, Μεάϊοειις αὐοΙαπη 
Ἰπίοτ{οΡαΠΘΟΠΕΠΙ πιεις Ῥτοίοιτο νΙάξίΗΣ Τίς εἴη, καὶ 

ὑκόθεν πλέοι, 9 Π τίς τε εἰὴο καὶ. 

190: 47. ον σφι.] 9. τέλος δὲ δή σφι 

1209. 4δ. Λέγων ὅτι εἰ μὴ πεβ π. ἠγεύμην ὅτε] Μ». 
λέγων ὅτι ἐγὼ εἰ μὴ ὅτο. 84 αὐαπινί5 ελἀεπ] νου] 
τερείαίυΣ Ἱπίεπίας, ορίπατΙ ΓππΕΗ ηΕαΙεο {ρυσίαπι., 

130. 6. Περὶ τοῦ σεωύτοῦ δείνου τὴν φύναῖκα τὴν ἔχων 

ἦλθες.] ΜΙτί5 πιοᾷίς Ίσα Ρεπίοᾷ 5 {ήήρατα εδῖ» εἰ ΤΙΤ- 

Ἔαε Ίοσυπι οπἹπαπῃ. Μη] πἰπήτυπη ἨΠετοάοτας 1Π Ώας 
εχρτοῦταῖοπα απιρΏσατε Ρατ]άς Γασἴποτα Ρε: 1Γε8 ΡΓΑ- 

4μς, Πυρτυπι ΗείεΠοο», ΤΑΡΙΗΙΗ ΗΧΟΣΙΦ Πο[ρίϐς, εἲ {41- 
τα τοὶ Πα τίς,. Αἲ αὐἱς.Ίδίε πιοάμδ» τί Ρήπιο εχρτ]- 

πιατ Απιρησίτες ταρυπ]» ἀείπᾶς αμα ποπ ηκ[ος ὔρμιις 

Ώαρτί οὐΗσίαῖ εἰ ΠΟΠ {ια εςἰς[ε τὸ συγγενέσθαι αὐτῇ. εἴ 

τυγ{Π1ς ταἆσαι πά ταρίῖυπιἳ Να]]ο επῖπι σεπετο ἀῑνετία. 
{1Πέ Πία σὴν ἔχων ἦλθες εἴ 1δία ὤνοαπτερώσως αὐτὴν οἴχου 
λαβών: εκ. απῖους πε ἀμδίο αἱτετηπῃ π]αΠης εςέ 1Πᾷ0- 
ἕα εί Ιπε]εραπίεί Ἠρετα]]ς. ΟἸαῦης αἱ Παυϊάϊας ἴηπι 

τος Ίρδα αί 1Π4ΙΟΙΗΠ» αιοά 4ε (τώς]ς ἴετο, Τάπι 1Π6- 
Ῥᾶα. Ἠυίμς ἠρεταταάς. ρατεὈῖτ, Π νειβοπεπι Ναί 
Οιιοπιοᾷοσυηα 16 αρραταίαπα ΠΠἱρίείας α ηο Ίρβης δο/ρί- 
ἐρ εγορἰα µκογ» Πεζμὲ δἱς 014145 Ε4911 ἐᾷ αδ[ε 
νετο 66: θΠ{εΓΘΠΙ παππάζοντα 304116. Ετ αυσ/ο» ους 
«ΙΘΡΗΦΠΙΦ ποῦ. νὶάῑε απ Ιάεπιαε ερία πω 
ο εγεβία Ψογθ. οἳ Γαία ἠ]α αλ ὃ Ἠαδ {αἱε- 
Ῥτοίας αιήςᾳ1]ίας ἀϊδβρο. εἰ οΟΙΙΡΟΠΟ άλατα ΕΧΙΠΙ13 
ορε εχ Πάε ορια Ποπ, αι ρτοῄτοεητ Ἠετοάοίυπι 
{οπἱρβςία παρὰ τοῦ σεωῦτοῦ ξείνου τὴν γυναῖκω ἦλθες ο καὶ 
μάλω ταῦτα τοι οὐκ ἤρκεσε' ἀλλ ὠναπτ. αά {ἱ ῥο[ρΗ5 
1/0ΥοΗ {Πέγα[δἐ, Πεο [άπε ἰά [αιἠς Η0ἱ Πε ὅτο, Ερι 
Ώσο Ρ]τα[ς Ῥτοριήα Πετοάοῦί, {1 ας ας. οἴτουπι- 
{ροάἩ ἵπ Ἱοπείζο τεί {φφα ἱερεπᾶα Τ6ΙπΙΟΠΕ νυν], θἱς 
«αρ. 64. Ματτεπι ρυρΏυπη αἲέ ἐσελθεῖν παρὰ τὴν µη- 

αἴε, ὧι θήλεαι οὐκέτι Φοιτέουσι 

παρὼ τοὺο ἕρσενας. Ἡϊ Ῥημίο αηῖε «αρ. ΤΤΙ., γυναικὸς, 
ἥτι παρὼ τὸν ἑωτῆς ἄνδρα μοῦνον πεφοίτηκε' 3» 69. ἕ- 
πεί τε αὐτῇ µέρος ἔίνετο τῆς ἀπίξιος παρὰ τὸν Μον. 

15. 4. «αρ, 1. ὧι τῶν Σκωθέων γυναῖκεο ἐφοίτεον παρ 
ποὺς δούλους: 5, 7ο. Κλευμένεα εἶχε αἰτίη Φοιτᾷν παρΏ 
τοῦ Ἰσανόρεω τὴν νυναῖκω' ό 

πτροτέρου ἀνδρὸς οὕτω ἐλἠεῖν παρὸ ᾿Αρίσωνα ὅτο. ἸΝείεῖο 
αυ] εοηΏβετῖε νοσθπ πορὼ ἵπ οοπίοχια. ταπροῦ! 5 
Ῥτουϊ οἴτων], ο Ἡἱ Ἴρδοας. [π Ἠΐς οπιπίρις. αμπα 
Ἱτα Ἰοᾳματη Ἡστοάσιμς, αι Ὠσ]]ὰ αίάεπι, πηπ]το τηῖ- 
Ὥνς Τοἱετατί ροῖεσῖ» αιιθᾷ εάΙτηΓ οαΡρ. 191... Ἐσελθόν- 
το δὲ ἐφ τοῦ βασιλέοο τὴν θυγατέρα, ΜΑΤΙ ρετὶοἀ μη 

ΕΤ ὉΡΕΕΠΝΑΤΙΟΝΕΕ ΙΝ ΗΕΚΟΡΟΤΙ τ1». {. 

» 68. ἸΚυέουσών σε ἐκ τοῦ. 

τού 
ῬοτίΠβ ἵπ ορετοία {ια απποϊατοπέ νοσυ]Φ ἐς ηδή ἱ6- 
Πρίι,. Ατ αιἰά Π]ο τπαρῖς οὐ([εσημΠι 3 Ὀοιί ρτβο]ατο 
ἀοσαει «οἆεκ ορΏπιῃς Πετοάοίπη {οτιρβςίε ᾧο τοῦ 
βασ. τὴν θυγατέρα, αΙαπι νοσεπι σοπβατ {ππηῖ τε πο- 
τεί Ἰάεπι αιιοᾷ πρὸς, 4ἱοιποάο (ΔΡ. 196. τοῦ ἐσίοντοῦ 
πρὸς ἀὐτὴν ἑκάσου., εἳ εκεπιρ]α εἰαδάεπι τε(ΗταΠοπίς 
οσσιττεηῖ ΤΠῃ 140. 38., μπι οἵ4, 10. νε] Ίάεσ 
ποϊαπάα, αὐοά ΠΙμΙ] εἴας ἵπ Ηετοάοῖο αρπονεΠζ Ροῦ- 
τ18.. ΊΜοχ αὐτεπι εοπ{Θεη(α {1ο Βτπιαε εαἀεπι ἨήααΙ- 
εεα 1ἠεπ]θταπα, αὐοά ιεριαπας Ἰπ {ἶς Ποπῖς Ίπνεῃ- 
ἴηπῃ Ῥο[ξ ἵπ πιατρίπε οἴψεαι ἔχων: ἐκκλέψας ,. ΏΟὮ οἵ- 
4ου λαβών. ὋΟυσ εδι πήτιῆσα αεἳ Ηετοάοῖτεα αρηπάαη” 
πα ἵη ραγΏεΙρίο ἔχων» πες ΒΗΕ Ιπτε[εέτα 1118, αὶ πιι- 
Ὦανετηπί, ος 

199. ο7. Ἔπερ ὥδε.] ἣπς. ἔπεα οὕτω" εἲ πΊοχ ὃς αὖ- 
σὸς, ΠΟΠ Φὰς αὐτὸς, 

180: 9. Μενέλαοσ:] Μ5. Μένέλευς, εἴβ πποχ νη]ρα”.. 
τα ΤαΤἱΟ Ροί ὦ {εαατι]Τ. | 

1915 7. Εύφεί τε πνεύματι.] ΝΙο]εία Ἱοταίι ρτο]ᾶ- 
Προ, αµ4Π1 Ἱεπίες {οπρεπάο εκ Ν5. εὐράί πνεύµωτι. 

191. 14. Ἐλθεῖν μὲν νὰρ.] Ν5. ἐλθεῖν νὰρ. 
ο 181 9ἵ, Τὰ ὄγετὸ κλέψας.] ΝΙ9. τά οἱ οἴχεῖο κλξ- 
ψας. 
“181. 47. Ὅκου ἔτι ἔτρώπετο, οὖκ εἶχον.] ος αιιοά 

εἀ]ά!., οεττο νο]ιή εετο (παπι νιάξο αὈετταςίε ΊΎρος) 
νιάες αὖ' Ῥιερῃαπο ρτοάίσηπι εδίε ἵῃ πιατρίηπο» εἴ Ἰά 
1ρ8υΠ1 Ἱερὶ Ε]οτεπείς» εἴἲ Εδί επιοπάατιΠπη τη. 904 
Ῥμος]ες Ίπ Ώπε ΑπΠῄροηες: Οὐδ' ἔγω, ὅπα πβῥὸς πότε- 
ϱον ἴδω, πᾷ καὶ θῷ. ρε ας. 

1990 184. Οὖκ ἔπι ὅτε οὗ δύο: Ίτ Ἱεσυπι οπήηᾶς 
«απρρε αὐιοά Ἠαῦαι {ρεσίεπι, η ἀῑσαι πιπα απ πο 
ενεπ]ςία Ῥυσπαπι» αὐίπ ἆπο. 8η: ἴτέ ρεπῖτεπε, Ουοᾶ 
{ῶνιη ετ τερί {αηρυϊπίς εβιΠοπεπα π]πηαπι {Ἡρρο- 
ηἰξ» υῖ εᾳ πιθης Ἠετοάᾶοτ οδία πεαµθατ, Δοσεάϊτ» 
εοά ἵπ Μεάϊίοεο Πφμίάε Ἱερερατη οὖκ ἔσι ὅτε } δύο. 
μοι γαπεβώαπι» ἀῑσϊίαμε, ῥο/σήαπι πο” {ενα 
ρω Ὠγία! οε] ἆμο υε] ἔγες εί είσαι Λ/μγές αδης 
8 ῥγά/10 εοη/εγέο ῥεγγεµέ. [εὰ πεπιρε {πρῖας: αποᾶ 

ροβε]ας οορϊίαπάο Ππρρ]επάυπα, πε Πτ Ππιετάνπι, Α- 
Ἠοαιή Ῥοδίες εἳ της οὐκ {Παηρρτϊπιείο, Ἅ 

139 14. Εἰ χρὴ τοῖσι ἔποπ.] ΝΙ5. εἰ «ρή τι τοῖσι. 
1995 9οἳ, Καὶ πρεσβύτερος καὶ ἀνὴρ ἐκείνου μᾶλλον 

ἑὼν.] ῬΠοίες αιαίμοί νοσες Ρτοί[α5 1ϱηΟΤαΠΤΗΤ 4. ΙΡ. 
Έτ (παμε {ο/αη {πρροβΠςΙΗπη 65ε, . Ου] οπἶπι ἆθ- 
Πάεταιί Ῥοτεςι 1η ἴ]ἱ {6ΓΠΙΟΠΕΦ ὦλλὼ Ἕκτωρ ἐκείνου 
μάλλον ) ἑὼν. 

1990 95. Ἰδίῃτε αὐτῷ καὶ τοῖσι.].ΝΙ5. Ιδὴῃ 
καὶ ἐ ῥγίυσΗήπῃ Φ6οσµε {1 εἰ ας, ο 

199, 31, Κωτφανὲς τοῦτο τοῖσί ἀνθ. ποιήσωότᾶι.] ἱ6 
αμ]άεπα εάἶεισ» {εά απ άπα θτερµαπιις οΠεταῖ ΤΠ τπαῖρ]- 
πο εκ {15 Ητγ]ς 195. ποιῄσώσι, Ώες αλτες ἵπ ἨΠεάίσεο 
Ίρ5ο οβεπάετῖπι {οτῖρίμπα εδίε. {ρυπίηπή 1τιιά Ἱμςῇ 1ο- 
εὔπα ἆατε νετο» αασά νε] ππαχίπ]ε Έισετε ἀεῦι {η ᾖ6- 
ποᾷο εαρίᾳς {εαμεπάς ρατᾶπι «ωηπσαία, ρατεῖπι βΏτι- 
ἁνατα Ἱποοπριμδ. αὐμπι ορᾶπιε ἀἰρε[αιῃ αοοθρῖίεε 
Ίαπι εχ πιεπῦταπίς 15 οιερῃαηις, ης ρτοῦαί ἵῃ πιατ- 
ίπθς πες αἱίτει {ορια αχίτει ἵῃ ορΏπιο Π]ο Ε]οτεπε- 
πο. Α τετ οβη{εῖ ΤΠ. σαἱε, πε πα]]απι Πατηατ δείς 
τίοπεπι» εως αὐΗρίαπι εα αἀάετει. { ποπ αὉ Ιπῖπο 
Ἠϊο οσσουτεταΏτ. ΝΗτετῖς {4Π6. οἩτ 1ὰ αρετῖαῖ., οἳ ΠΟΠ 
έἶατε οἀαε, αυῖὰ ἵπ οοβ]αῖρις Ἰδες εχ(Ώτοσῖτ ΌὉυοά α 
6δῖ, οετίο ποπ ἀεῦιεταί οσνίατε ατοϊίο Ἠετοβοτῖ 
μἱ ἴ]]α οπηπῖα Ιπτετροπί νο]ς, Έτ ος Πιῇσίευας 
εὰ απαίο» αη πο ῥτορτςς(15 παττα]οηῖς Ίοπσε απι- 

ΠΙΟΣ Ἱποεά!ε 119 Ιπιεγροβςς», ααπι {1 εἰοίαπτατ επι 
νι]σο οοάίοιπι ὁ ΟυΙά Ἱπαταπας εδ, αἴαπι ἀῑπειτί 
ταπιάἵὰ. αρρε]ΙαΠοπεΠ] εἴμς., αοά εδί νετίας αυ /ήτάπι 
Αρρατεῖ 1ὰ αὐοά νη]ρο εάϊταπα βΗΕ. αὖ νῖτο ἀοάο εχ- 
οορ]ταίώπ] εδί5» ααπι 1η οοάΙοῖυης ρετά(τα ε5{εητ ρτῖο- 
τα νοσαδιι]α» επιρ]αβα1 ΠπίαΥ οί η] δα 1ῑ]α πρὸς νό- 
τον Ἱπιερτατεπῖ ᾳιοάαπιποάο οπ]π]8, ᾿Οετῖθ ο, 44. ο0- 
Ίμπιπας ἆμας Ἰπ τεππρ]ο Γγτῃ Ποτου]ὶς βαείπι ἆς αἰτεα: 
ροςί αἰἴεταπι παϊταῖ, ο 

193, 39. Τὸν μὲν πρὸς βορέην.] 3ίς Ιοαυ]εις αρ. 148. 
Φ ν Ν ο ἁ Ν Δ - « . τ᾿ 

ἓξ μὲν πρὸς  βορέην. ἓξ δὲ πρὸς νότον, εἲ ΠῬ. 4- ερ. 35. 
ΜΙ5. ἵαπ1εἩ εἳ πηπς οτ Π]]ίο ]εαίε πρὸς βορέω, εἴ νιάετως 
ἹαὈμίία οαη{απη τημέαπά1 οχ οοπευσίη αοσυ{[αν{ σᾱ- 
{15, Ἱπππιο Ἡτ 14 Ρεισαπι», 3” 195. 1εΡί εοάεχ 1άοπι 
πρὸς ἄρκτου τε καὶ βορέω ὠνέμου κατοικήμένοιν ΠΟΠ βορέου» 
ας νυ]ρο, παμον 

190 Δ4, Οὐλένα τῶν ὕθερον ἐπιγραφέντων βασιλέων. ] 
ας ὡς κ ρσμό ἰΩ(ζπῖριος ςμαῤλος τεαϊτατεῖ, Ἱ- 

παυς Όοημς ἡαῑϊα Πάειτετ Ὑετίεης {εαΙτησ έη)ό γε- 
Ετσι; «είμεερς /110Ηἱ Γ111. ες ἵππεπ τεοῖΏῖ ο- 
Ίπηος, µε αΡρατεῖ εΧ 63Ρ. 144. Ατ ο Τη8- 
Ίεήε ἐπιλεχθέντων 5 6οπιππεπιοσαί 6ηίπῃ ]ος Ἠετοβοίῃς, 
Ῥτουε αὓ {ασετάοᾶρυς Ἐφγρηϊς εἰ τε]ατί Ίη {ογπιοπ6 
θίαπε,. 9εᾷ αἷα ππαέπιαμε ἀἰνετία πΠοβίο Θ6ε νοςῖς 
ἐπιγραφεὶς. ο ἃ ἱρίτας Ἱεπ]σβπιί Ἠετοάοῦ αςσωτᾶ- 
τἰφήτπατα εἲ νετε Οσα ζαπ πιαΏώτη, αυαπι {βτναι σα(Εδ- 

ο 3 το ἁπιαβ 

τε καὶ αὐτῷ 

805 
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σερμηι. 

ποῦ 

Ώπιμς 1]α ἨΠεάϊόριις σοἆοκ «ΊΙς. Ῥει/ρίομε ἐχΠΙΡεΙ5 
ἐπιτραφέντων» 4Ηοπιοάο ΙΠΙΠ ἨΠετοάοτις {οπἱρδαπῖ: πι]- Ἰ19 ἀμρίτο, πες Ρροῖεςῖ ἄΓΦσα ἀοάης ἀπρίωτα, ἵπ 41ο ΠΟΙ Ρ]ασοῖ αβπιοάιπῃ ηῖς {οἱρίοῦ, 1» 7. Παρὼ τούτων 

-οἳ Ἡρακλεῖδαι ἐπιτροφθέντες ἔσχον τὴν ὦρχὴν. 
19595 14. Οὐὖκ ἐς µακρὸν.] ὶς ἨΝεάίοσιις σοπῇῄτΊπαῃς 

Ιεέποπεπι 30. ΦιερΏαπο Ρτοάμέταιη ηος ἱερετο Ίμδαι, ΏΘΠ μακρὴν, : ᾿ μισο 1599 91. Ἰζατακλεισμένου.] 1106 ορίῖπι]ς ΠΟΠ 1Πο- ἆο εοπίθητης οςί αὐλότη οοπΙροΠΠοπθ., {6ά εεῖαπι Ἠαῦαι 
κεκλειµένου, 4ποὰ πια] εχρτος/πῃ οδίς τοίοῃτο Λί]ο Ῥαξιήτ Ία1ή απίσα, 
«1900 39. ᾿Ανοίξαντι αἷεὶ ἑλάσσω Φαίνεσύω.] Δυ Μς. αΌοςε νοςι]α αἰεὶ, αιιοᾷ {ας αιιάτοτ]ως οὓς αἁ 61Πή ρε]επάατῃ. 
1595 98. Ἐὐθέως τῇ πὀγη ἐνέχεσθαι.] Μ5. Ἰθέως. Ὀα- απς αμ υπ] ες [ίαΠπῃ που ἴρευπί ἱτοτδίητ, οἳ Ῥογεής Ίξα εδε]ξ {η Τοχίσο. τς πι] πΙῇ Ίος ποίσαξ, υπάς νοηῖξ Ἰ]μὰ εὐθέως ὃ 
19495 35. Φέροντω τὴν κεφαλὴν.] ὃἱς θιερ]ιαπὶ σοά]- 5, Πο Μεᾷϊσεις; πο ἀπόγοντα» 410 ποπ Ιία ι- της Ηεποβοεις.. Μος Ιάσπι Ἰπαραῖ ἐντε[λασίαί σφισι, ΏΟηΠ σφι. ον δν 
1945 Τ. Διωπειλέειν αὐτῷ.] ΤΡ. αὐτὴν, αιιοᾶ πιο]ῖι]ς 

ςΟΠΝΕΠΙΙ, ωύ .. ο 

194 3. Χαλεπῶς ἐπελαμβάνετο ἡ μήτηρ τοῦ. περιεύν- Τό6. 1 ΔάΠΙρει Ἠηπο Ίοσυπῃ ππαχῖπηις ο {10 εἴις Πὰμοῖᾳ ἵεπισι νατΌη ΠπεορΗτα(!. ἵπ. ονατη- «πειτε λογοποῖας, Ἱξ "πάς ἀρσεαῖ ἐπιλαβέσθαι ποῖητα «ο4ἴβΗεἵε οἳ τερπεµαπάεις 
{οἨρείς, πιρ]ς οὐ] εοζ]αῖριις» ααιῑπι ὀρείπιις ΊνΙς. Ππιρ]ίςίτοι Παῦεαί ἐλαμβάνετο, Ὃυα απ πηοπιοτηΡί- [ς Πιη(ηΗο πο ἆοσοῖ ΨΘΤΌΙΠΙ λάμβάνεσθὰι πριιὰ Ρτῖ- Ἰπηίες (ΠΦςος (πρτηπι ος[ς ρτο΄ ταρτεπεπάσετο . οαἳ οίμήραγς, φιιοᾷ πο. Ῥοτηῖτ αῇῇσπ]ατο ιορΏαης, Όοπι- Ροβέμπι αἰίοπι 60 ΠΙΠΗ5 ϱοπηπιοάµπα Ἠηῖς Ίοσο ομἳ, ΠΠΙ πιοχ. ρασίπα {εφισπίς {εφ τὴν δὲ ἐπιλοιβο- Κένην, υὈἱ ποῖαι βπρ]οχ Ρτελεπάειο, -:δά» 9. Λύειν ἀπαμμένους.] 9ἱς/Α., 08. ὠπάψας ἅμ- Κωτα, εἵ ΤεΠβί Ηρτο 1, τοο.. Νυῃς ΤΑΊΠΕΠ. ορΏπαι]ς Ί9ε. Ἠαῦθι ὀφαμμένως.  ἠΐ Ραπ1ο. Ῥο5ί απίπιαάνοι οποοταἶαπι ΠὈτογηπα. ναίργιη Μίερ]οΠ] αἳ Ε]οτοπεπϊ 1 νετρυπι ὑπίεσθωι Ῥτο γη]ραίο ὑπίσφεσθαι, ϊ “. 

ρὰ 

166. ὑπεὶς τῆς ὀρῆς παπη ἀῑχτ, ες αι, .. «1949 91 Ἐς γέλωτο, προσαφανέσθωι, «ΜΡ. προαγα- 2έσθαι Ίναπι Ίος αρῖτης, ή Ῥτοσεφαῖ Ἰα[οίνία,. ΄ - 1940 96. Ἐπιδοῦναι "αὐτοῖσ, τῶν ὠσκῶν.] Πας {οἱ {μπι Ηετοάοίσα οΧ. πιοβῖτι ορΏπ οοἁϊοῖς, οἳ ας» γη]σο ρίυτα ΠαὈοπε καὶ ἄλλων, 65{5 4 α]]ῖς αδίυτα, ΗΕ οτεζΤΌΠε δε, αιῖα {δηΐοπΗῃ ραῦσῖς Π]ῖς αβα απ Ῥεπίσπο οχρηπιτ; Πς ποῖη αεί οοηβτπάτίο, «1945 3δ. Τὴν θυγατέρω τὴν ἑωῦτοῦ. ]. ΜΒ. τὴν δε (υγ. ας 1. Ἐσελθόντῳ δὲ ἐθ.] ἨΝία]α {ο νυ]σο Ἱἱερί. οἳ εχ ΝΙ5. επιαπάατὶ ἀερετε ὦς πιοᾷο ἀῑχι αἆ Τουνον Ἱορολ Τεῦ ἀδελφεοῦ κρεμάμενον νέκυν.]. Έσττο -- 4ανατ 1Η1ς οτατ ΡΕΠάΕΠΘ, Θεά πόθος ποή:οος 1ῃ ση ἀανοτα» {εᾷ ο] ται Ππαττὶς, "Ἠϊπο Ῥδυρογαπῃ ῃς ΡΩΗΤΑΝΕΤΗΠΙ ΠΟΜΠΗ: θπῆπή Ίοσαί ορπιης ΜΜ. κρε- μβμενου. - 
ο : 195. 39. Οὐ μὲν τοι εἴτε δἱ ὤλλο τι, εἴτε δι} ταῦτα ὀρτάζουσι. ]. Ῥτουϊ τατῖο Ιοᾳπεπάῖ ριδ]ΐσα Πθσηίοτ η. Όσαι 5ΕΠΗΠαῖα5 Ἠ]αφ νοσας εἴτε, {π Ίος Έαπιοῃ. Ίορο ΡΑΓΤΕΙΗ 16ί4Π1 εἴτε δἱ ἄλλο τι Ῥεπέης {ρποταε ποπ] Όγη- πα Μεφίσσα, τε Ίωπίο πηΏης αρῖ ἆεβοαί οἱΠπι ψα]α, Ν1 11 ΎεγΠΟΠε ϱᾳς (Ηθα ΙΕ οπηΙΠε,  θοᾷ ἵῃ π]ΦΤΦΙΠΕ ΙΒπΙΕΠ αρροῄτιπῃ Παῦει οὔτε Σὶ ὤλλο ὅτι Οσίστιή Ἱ]- ἴά εἴ τε Πο {επιο] Ῥοπίε ἵη νείηραπᾶα οπι{α ταῖ, ἀδ αὐα {οπἱρεσνητ ΠπιρΗσίτας, σα. Τοδς «ιν ης ο 99 Φάρος δὲ οὐτημερὸν ὅςο. Ἱ. ΟΙ. Βταπυνηϊης 8. ο. 6αΡ. 4. ἆς νεΗτΗ Τποεγὰοιῖς Ηουτα] : Ππο σο]]ερῖςίοι «Ῥργριοτιιπῃ {πορτᾷοίος αἲ ΡαἱΠο νο- ΠΠ εἴ πηττα σαρις τεσετα αἳ οσει]ος νο]ηγο ο 1Π16Ι- ΡτείαξΗς απο ολη σµ6 φοά ο είς οι. 10η. Γ[αρεγάο{ες η] ἑ]ογμην ἔπαΡοη, ϱὐ 11 οσ1/]0ς 6 δν ά ς . ν 19859 46. Δήμητρα.] Ἠος οἷα ' δι» δε ο μίάεπα αιέϊογς. 1ρτο Ἐ]οτεπήπο, {Π ἰδίο απβίριο.- 41ο Τιά πε σᾷ]- Ώοπες εχμΊρεπίος Δήμητρα», Ἶνες ΕΠΙπΙ ΠΙΠΗ α]ἴηι]ο- Πες οσούστας ᾳοπ]ίνας Δήμητρος, ἄς Νατιο ο] ο. Ῥοτίετ ἀπρίταη, ΨἱάΙΕ ἵπ {15 ΝΜΡΡ. φὔοηις Ῥίθρ]η- πμ. 6 ὃν ο κοινή ο ϕ : ο. ας 

"195. 47. Αἰγύπτιοι εἰσὶ εἰπόντες.] 1εξικβπια Ίπιον. 
Ῥοβίοπε ορβπιις ΜΑ. εἰσὶ οἳ εἰπόντες. ο μώώώί 
196, 3. Τὴν περιείλησιν δὲ αὐτῇ νενέσθαι.] ΙΝοῖα νοκ 

αιτίες κωτειληήέντες. Οπρίστιπι θππι. Ῥοσεις ἵη 1.οχῖσο πμ] Ί]ς αζημ]ε[οε, αἴαμο πάθο Ώαέιαι Ἠετοβοευπη ἵτα ]οηυῖ 4ςᾳ γογρις, {οΥ/αΠ αὐαῇ απῖ- ΙΠΑΠ1 ΕΣ απεαπη {ραΏ Ίπῃας Ῥοτοῖ αἰγουπινο]νί ϱ1ο- ἀἰώΙδίσπςΣ Ἡ. διορ]απιις ο μυπῃ πορισίσι περιειλέω οἳχ- 
. 

ΙΑλσοβίσπο 

5 {εά ἀοθεριι' αὐ πια]ο, 

ῬτΟΡΙΠ(ΙΙ οΠἱρίπϊ ρατηοίρή, αφποά. ριασμῖε ποβχο. 

ΝοντιΝοτα 
ομπιρῃσο εἰτεηνοῖίνο, εἲ πι 
{ο ΙπηρΊς ΓΠεριείλησις οἰτοιϊας, απ ον. εν. 
νο]υΠο ν. 1. ] Ἰνε[οίο απ. Ἠμπο Ηετοάοῦ Ίοεμῃ 

: ο λαο .. 1 ΙΙ αἳ- οσμ]ο6 Παριετῖε νε] 1ρ5ε΄ νε Ί5ίε νείεῃδ ρρη πμ. 
ἆοτ. θά Ίος {οἱο οβίο ρετήτεπι ἀμτΙπΙαΗς 1Ποῖα. ἃ, μ3 ΡΠοἱ2 (ταπβτπα αὖ 4 6]ς αἀ ο... ῃ ἵεπιρις οἰτουππρΗεεηί  πὲ Ιδς πι [δν ρόαί 
βτα»/αγὶ σος (αταβ/ΔΕΟΒ ο . Ππριη 
Π. πιαπήεβαητ) Ῥοῦμς ἀΙ6εΓεΠ1» ἲ ον βμησΗ μία νο εδ ἄνέλιξις νοκ. εἲ νο]υαΠο» Πα Ὃ τα. {8 αἳ περιειλίστω.ΨοσΕΠΙ περιείλιξις » απ αἲ Ι6έΗ10” Πο Ἆπο ἀειοτααετὶ Ῥοτηετίς, - ὡοὰ τε αι ός εἳ α αι ἀῑέία Πε πιετα Ἠαῦετί ᾱὲ δἷν ἀϊσρο εοάίος 
οπιηίς. Ἠμήης. νοσῖς οιηίία αὉ πας ο ἳ μπι {8 
εχρεάαπάα ΠΗε» απϊ Άπα ποβτα νι μ.ο. 19ος εξ Πῖο αρειίει αἁ εοπιπιεπάαΠοπεπι ΗΠβ. Ἡκ οὐ οήπά 
νοςῖς νετα ΠΠετοάοιοα ορ υανῖε οὖπι αἲ- οΠροπάηπι ἀῑσο σὺν περµλυσι δὲ. ας περησίὸ Άπς Ἠε[γομίις, οί. ειἰαηπιη Ὃ τν ος Ἱπιοπρίς- ΕΧΡΟΠΕΠΑ περίοδος οεῖαπι ποϊαηῖε Φίερ ο ον ΠΤΙ Πᾶ’ ταηῖς οὐγομίγης» {εὰ ουσ. ΠΙΕΙ 11 1Η ος ἰπίς, αμ! η Τμείαυτῖ, νε]ατ νοσσπι ο νε σδν- 
ἵΠ 1ρ80 {Πε[αιτο αΏ νερο ἐλεύθω. ἀει σις προσήλυτοξ» 
Μλούσιον (ἀεβι]ε εἰσηλύσιον) εἴ ο, ἀαιήε Ώπς κατήλυς Εἵ κατήλυσις, οἳ ΠΠΙΙΕΡ. ο. μμ 
4Ποα"ο τε[ειΠ περήλυσιο 1811 ῤραις ἀθε]αταὈί εν 
Ἠετοάοῖσαπι ασ ταΗπιοπ]ο ο. ς Τοίσο τῶν 
ΕΠ Ρταβχο εΙΠοπίριις να]βατ] λα 1ῃ ομο τε” 
ῥοδοτειῶν λέξεων οκ «οοᾷ1σο Μ». σο] οξεχριίσαι ἔφο- σε{ετιΠ: απποηιιὰ ρήση ὔνυπι "Ἠλυσῳ Εήλυσα. ὃον, πορείαν 2 Ἠϊπο εἳ ΤοτῖοΒ Μπα α]ίο8, τα ναγ- 

196» 94. ᾿Οκτὼ πλέθρα.] Πας 40 σπα ΝεΠε υπ] 4ε εχεειετιπέ {πῄρησπι νίτυπαν Ίμς {ἀοπεάεπα ἔ- 
η ἆᾳ 16 εμπι νὶτῖς ἀοδτῖς ρα οὐκ, Ῥου. Το " ετίε, πε οι Τ1ρΠο ρασ. 855.» ο πρήπιυς. Ηειοάσ- 
50. Φε αἆ ΡΠΙΠΙΗΠΙ {ο ταιι]ῖ, ο ρωῖε: ας ἐ0: ἐς ππαχίπια ργταπ]άϊ οέῖο μι η Ὃ τ1Ώη αμ ἀοῑηζο χτ. {εαπυπεις» οριπό σλὸ Π16Ο πε 

απς τε ο] οοᾷϊοδς Ἠαδεπε» ε ο {οπιοπΏ ας η 
{ππῖο Ἰεότο , ΌΟΟΙΧΧΧΙΠ. Ἠάδ ο αι αἆ πιοά ση 
ΠΙΟ 1 οοΠβΙΚΙδίς αχΗΗπῃό» Ἐν ήτα ος 
πἴεα» αἰίεταπι αἆ Ιαϊθτίς πιΕΗ{ η. ας πομίιν η 
τε, Ουὐπι Ηετοάοιμς ρ]ειμτῖς ο ο» 
Βαπη]ατα αὐέεπι Τ1ΠΠΙ5, εἶαΠι ο θημής τοᾶά Πϊ τα» θηαπινίς (Πίο πιαῖοσα, ΡτΟ Ῥ ἵμο, Ονάυ5 ας επίπι ΤπογεΏης, ΝΠρϊας, Πρι πι ρἱεντα» Το; 
ἴπαφ, πονεπι ΄ΓΙγί αριιά Ἡσ σι Ῥτορίης΄ επι Ίμρονα Ιπιουρίσίαπτας, ΜΕΙΑ ζιαλσ ην μον δες Οζηλήια, {ου Ἅαζμε {14 η ΙΙ μ(Μείη 618. Ίμρεγα [α [ες οεουβαΣ» 1012 1 άπο ΡΙε(Τὰ {ηγ. Ἐ]αιο' φιἠβρο Μασποπιαὔουῦ ος ἠρούπι. Πυρετῆπι «οπΠσετα {οηρβε, 4ἨΟ Ἶ νι 14 4ὐο τηπάς. πιαρῖς ϱμπι νοις ἀἰδιη, τορούτώσι πας αὶ πλέθρω εἲ Ἡβετα» οεπ]οᾶ Ἐδ τής πά 

επίηΠΙ: πηρες. ἴΦΠΙΕΠ οι ως ΕἨΗΠΙ Ῥας. 95ο. 14 ἀθδι]τ τς αρίο» ρε σα ας νιάεας αὐαπία εὔτα Επί 16 αμ, γβο σπα, 1οοί «Ἠλνίδπί ο φε Λη απῖπι οὺ πο Λος/ήεα. Ἑι Πὶς 1ρρο ΠἨΠΙΕΤΗ ῳ τὴν περίρδοκ ος Πα], αδισις ΟαρίιοΙο ὀντασλί Ἂ ἑκώς οόλίας 
πεσίων ποδῶν ἔγφισα τὴν πλευ ο η ῥὗτετ Πβης σμιις εἷ- απΙν{ε, αὐΙΠ Ίαπι φμοαμε Ἀπλ ο ες ΝΟ παπυΠα ἵῃ «αρΙοΙο Ῥοπι, οαρ. ἡοομα ΜΕΙΩ. πε Ροβήπις. ος {ργγα πεηυνῖε» ος οµη1 ορ. τας α0ςγεῖ ΗΡ. Τ, σαρ. 9.9 ΕΏΙ ποτος» ος {πῖ- σι πε Ππομήτοί μην αἰϊαμῖᾶ Ῥηροναι Με] τς εοΙῖ πιοπβ τπτ ΡΕΠΟ» ο0Σ οιηρεῖ 2 ἰαείοπα Πδιοάσας, αποή Βεῖς λαό ο δες ἵπ Ἱπβπίευπι πιαρηῦ μου ΕἴΕΙ12 αρ 
14 οὐτῖπσαϊ , αιιάσῃς 1Π ε γτοι {ήβετά 4ἱ (αυαδ εκ ορΏπῖς Μδ5. Πα ΡιοιΟ ο τη ορ λος ος) 
ϱμβαξν σπα [εοῖε οεεµβα{» 64 μά ντος 
οπΠΙΠΟ {οἱο- οε[ο:εε αΠοτησι Ἅι Ῥμτωτο {οηρβο[ὸ Μο]απι ζάοφµς οομής οομρῖς ΙΠΠΙΠΟ. 1η α΄ ρατίς Αμα ἲς Πραισαι Εν ερ ε Φοᾷ Παι]άα Γιῖς ραῖεῖ οι οεοῤό! 
Φεαίπογ [εγο {Οἱ ἔμρεγα «{ά μ επίπι {οάειη ἵπ ρυταπίαἰρῖῖθ» ὀροέ ουν 
ρα» Ἰπιο]Ηρίε αὖ απατΙος ας ιο Ρ ήορα» ᾱ- ποσών ερ οσα τν ο Ραμο ἱρθαπι Ἰσοσλευρίαν, Ῥτους δν  ορος αᾱ Πποιλλήν ο ο ρᾶ- 
αἱ οοπρογί. ΟΠ Ίπιο μεδ οἳ Ίας ον 
ἴρ, ᾱ. «πρ. 1. τερειτα ηπε σα ον Ἠψταπίό η Μί6- εἴου; πιοάο ποπ. {ΟΓἱεγατΙ [ βσπας, {σου αμα 
πι ῬΗπίής οέτο Ίπρεια {01 35Η ΠΠ Ἰαταϊεωα.] Ας 
Ία:.. αἱ απατος ταπεήπι 11ρεΤα ὃν πε ἵη [9] ΜΜδ]α πο ῃς αυταρτε ἀε[οπῖραϊ τών . η 15 ϱοῦ 

οαµτς Πε {οἱεε. πάάΙάετΙῖ 7εγε η. ΕΟΠΙΑΠΘ αρ ιο 
πήγα ἀμρίεκ ΥῶοµΠι σλέθρυ ὡς νετυπα εδε Ἡς ποπ ασιηά ἀπετερει, αμος 
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Ώτ ΟΡΞΕΕΝΑΤΙΟΝΕΡ 
αΗ{ΘΠΙ αμιοά Ἠα/[/ελίις ποῖρὲ πέλεύρον Ε5{Ε µέρος 5» δ 
Φασι µυρίους πόδας ἔχειν, ρεῖ εα ΥΕΤΡ ποῖαξ ΒιηηρίάεΠι, 
σμ]μς ος ΠαὈειπας νατςυ]ο: -. 

Τλέθρόυ σαθµήσας μῆκος εἷς εὐγώνιον 3 

ΊΜέτρημ᾽ ἔχρυσαν τοῦν µέσῳ γε µυβίω 
Τοδῶν ἀριθμὸν, ὡς λέγουσιν οἳ σοφοί. 

πό, 4ο. Χαμόέν, ] Ἐταδυπε Ἠος εἰ 6Ππειπι εἲ 
ο)οᾷοίδιπι οἵπηες» δε ἵπ. Ἠΐ5 ποππαιίπι Ἠεητ. 9ΐ6- 

Ῥηηπις οἳ Ῥουτις 1π Ίεχίοο» εκοίίαης αΠπι Ιου εΧ 

4 179. Χῶμόθεν σποδοῦ λαβόντες λείχουσι. ας (στῶ- 
πι: σστίς ποπ. ο5ς Ἡστοάοτειπι» αάρρε ἴαπι 1 ]ο- 
ο Πε 4. αὔαπι ἵπ ποίπο Π1ί ο. ριαίετε ορΏἩι5 

ἵ]α ΝΙ8. χαμόύεν αοά εππεπάα ας ρη]ετῖης ἴου” 
ΏαΙ{ πθΘο ΙΕ. η 

196. 46. Ἐπὶ τὸν δεύτερον εἵλκετο.] Ίο. ἤλπετο. 
τα7» 4. Λελέχθω νὰρ ἡμῖν.] Να Ἠ]ο ϱταΏα νος1ς 

πιθάια», πι] οροττπῖτας, πί Ἠήπς: ἀεσθξαῖ αΙΠΑΤΟ ΟΡ- 
Ἡπιαπι οοᾶΐσαπι ΝΤΡ. 1π 4ο πιεάία Υοευ]α οπή ταἔησ» 
υξ πίηπι οχ]Όεαί λελέχθω ἡμῖν. ͵ 

197, το. Συρμαηρ.] Δάποϊαιιπι δε 1π πιατρίπας εἷ- 
δυς πλακοῦντος καθαρτικῦ 419 αἳ ΝεΤΡΙΠΙ συρωαϊξειν 
τοίοτε ,οκίσοπ. Ἡοτοάοίαιπη (οἰάαίί.  Ιταφμε ἴπὰς 
οἵθταῖ {αοΐϊς οοποϊηπαιϊ νετῇβο Ἱαίπα» {εά να]εαῖ 

ος Ὀϊολοπυδδίευ. πο 64. Ἱηηρίς λάχανο καὶ συρ- 

μαίαν. τ τν ο αν αν 
Τ47. Το. Καὶ ἄγον.] Δί ποῖαπι αἩρπιεπα εχ1ρ]ί Μς. 

καὶ ᾖγον. 3 ο ὃν. 
ο. 96. ΜνΗμϊον κωταλιπέσθαι.] οῖς τεβΗ τη] » 6Π01ῃ 

οι «τδρμαπυς εχ {6 Ηοσίς 14 “ρτοπιρβείεε {αβαπτ]-. 
νυη, οἳ ἴρ8α νΙἰδίοπι 1Π Ἰνεάϊεεο» ΠΟΠ μνημοσύνην, 
Ὁτ σμΡρ. 135. 1ἴ6πι 1ΠΟΣ τῆς ἐσι τὸ κῶλον. 

Τ97. αχ. Αἰγύπτιοι λέγουσε] Ίλο ἵτα {ο]εῖ Ἠείοᾶο- 
Ἡις π. το] πατταίοπα {οροτο» {εά Αἰγύπτιοι ἔλεγον" 

υε ραμ]ο ροςε τερεξῖε» Ῥασιλεῦσαι δὲ ἔλεγον Χεθρήηνα. 
Ίτπηις απ Πς οβοπάετεπι ἵπ ορΏπιο Ηρτο, Πρες 
14{ο1ν]. προ κώκο επ 

156, ο. Πᾷσον εἶναι κακότητῷ και ἐρᾷ κατακληἰσθέν- 

τα. Ἱκοινίς Ῥοτανίας αὰ ὀγπεβί ερ ο]απι 58.» π0ί 

Οπεριτεπίς. Πΐς πιεπηπίε α ΕΠΙ ΒΕΠΤΑΡΟΙΕΟΡ Τγ- 
ταπη]άς. | 

Τ38., 6. Ποιμένος Φιλιτίωνος.] 5. Φιλίσιος. Οστίς Ώου 
οµτ-εχ νετο ργράμπι». αὐππι ἆς αἰἴετο» αμοά νῇ- 
σο ορίποαι, ἵμτε απιρίσα5, μα. 

"π9θ τι. Τὸν λαὸν τετρυμ..] Μς. τὸν λεὼ» αποά ππῖ- 
τἶβοα {πανίϊς ἄοπαπα οὐρῖάς αἀπίδιῖ» αντι οί6- 
Ῥήσημς εβατοτατ Απ] ααοάαπιποάο ἵπ {115 {οηρΏς 
ΠΕΙ ἱπνεπέππι αρα. Ὀοδήεται απῖπι Ἠετοάοίας 4ο; 
46 ἵπ Απιρήοί α{γρανὶςία:, αοά Οἱ απποϊα(υσ 11 

Γοοπιροβτο ο[επτανὶςίο, Μιτανέταπέ Ίος 111 αι πῖ- 
τὶς Ἱπῃσίοταπε, Ῥεπσεδεπή ους 1π «βρΙο Το. πριβο- 

μένω τῷ λαῷ, αμα πον αλτες ἀεριϊσίει πυπο ]οᾳ 1. 

198, 95. Θάψαι ταύτην δὴ τὴν ὠποθωνοῦσαν.] 516 αἲ]- 

ρ6ο {ογπιόπεια Ἠετοάοι Ιπιευροβία {εουπάα εἴ ἵετῆα 
Ψοςς οχ Πάο οοᾶἱοῖς ορεϊηῖ» απαπι νἰάεπταΣ εἲ 1ρ83 

Ῥια[ατε αχ σοπ{μετΙάΊπε ]ο01εΠά1 αὖ Ἠετοᾶοίο υῇ- 

αϊα, Οπφίστυπι ἀμοϊιανετίς πιαΓ!το» αἩ ΠΟΠ ἵτα 41Ιη- 
σα]. οροξίεαῖ καὶ ἔπειτα κωταχρυσώσαντά µιν ταύτην ἔ- 
σω» ἐν αὐτῃ, απ ήτα νυη]ρο ἁΠπσματυς απῖε ἔσω, ρτουῖ 
Ἱπίειρισία[ιο αά Ώππο 4ποφιε {επ/απῃ τε]αία ερῖ, ΊΝοή 
σπίπι νι]ε ακεηπίδοις 61 ἱπαγαίαπα Ες{6, {εὰ Ἱῃ- 
ἴμς; οαοά αά αχίειπα αἰῆπεῖ, {βῇοίε αποά ἀῑεΙε αρ. 
18ο, 64Π1 65ο ορετίαπα {Παἴο Ῥηπίσξεο» Ίτα τς εετνΙα 
εἲ σαρυῖ εχίτεπί, αδ ππῖ αὐταία» πο Ἴριτήτ σοὐρΒ 

τού υπ» ααοά. οοἶοτο εἴαπι Ιπάόταπι Μη]δ[ο ποῃ 4]- 
αἷς, Φιισᾷ πιοπήπιοπίυπι αποευπαο σα{η. Ψεπείας 
ἀε]αισα αμ οπίαπα ΟΙ. 1ο, Ῥήσσις 1π ποΏς αἆ Αρι- 

Ἰαή. Αροϊορίαπι. Ιαπάαδίητοτ ρου], {εὰ ἵπ πη]- 
ας οχεπηρ]απίρ]ς ποζατΙΙη αἶ]ς ποπ οχ[ίος, 1πάΙσανϊ 
παπα ΥΕΓΩΠΙ εἰς {ρεξασμ]Ι {δᾷσπι ορίο. πι ἀερετεῖ 

η 

Υθηϊθηίθ» 3 ος δν | 
π38, 35. Τυμναὶ ἐργασμέναι.] δίο επῖπι εχ Πηὶς οο- 

ἀιοῖρις 1απι οχμήρησταϊ Ίπ οἵα θί6ρῃαηυς» Ὅτο νι]- 
Ρ3ΐο κείµενωι, θὐοά ῥρίαπε βήπαδαῖ Ἡρετ ορίππας, αὐϊ 
απ Ἱπ[οτίης Παρεραί ἔτι καὶ εἰς ἐμὲ . πῖ ποίανετατ 
εκ {ἡς Θιορβαπς» ποί ν]ρο οπΗίτηηί καὶ» αὐοά {η- 
ΠΕΠ. Γποφυμομῖς {οἱει αάοι αἀάειθ. ο 
'Ί90, στ, Μέλλει ταχέως] Ἐεέε ΝΤ5. μέλλοι ταχ- 

οἳ τΠΟΧ τὸ κρεὼν ἦν, αἰιοὰ οτ 1π {119 νίάῑε Ῥίορπαπας» 
Ποη εη. 

15992 38. Τοαῦτῳ δὲ ἀκούσαντα:] Μ9. ταῦτα ἀκούσαν- 
Σοκ. ἴΝνες ανοσίοης, απι ἴτα παπα 3 141. Ταῦτὰ 
ἄκουσας Δαρεῖος ὅτο. 4. 9. Ταῦτα ὠκρύσαντες οἳ Σκύ- 
θαι ὅτο, (ΟἨ]ὰ ἵη ρτωσρᾷοπή δις [πήρανε νἱτπη 4ο- 
ο ιπος ποῦ Ἀδίδαπος {εά αυπή τά αροτηδ[εῖ Ρε 
ο «]. Ἕαπαα. Ἐαῦτο, Ἠ]ς Ίσα τοίροµαίε ἵπ ΕΡὶ- 
οἡς (ηῆσῖς ρᾳρ. 9ο». ροτῆς ρω. [Αιτεα 41” 
επι ΕπιεΠάαΏῖο πηΠή {άπα αμρε[οῖε: εαπιοη. απθίτος 

πυπο τερε Ἠετοβοῖεα ἀε[οετιρίοπε αά απιηςῇίπι σοἩ- 

κ Ηπαδοδίρα αι ο ο{δὸ 
πῖ] πιυτάπά πα, ΠΠπιο (μεπᾶαπα 16έΗοπειῃ οὺν κρωτοῦ- 
σον, υῖ (αταοὶ Μαριβϊ νοσατε {ο]επί, ομ]ὰς {οπίις 
Πϊο πημί αδί[α νὶάοτατ, Ώεοιυπα οοπβ πι Ειῑκ{ο {6ἱ- 
Ίσαι. πε /Ἀργριις ρεῖ ΟΙ, 4ΠΠΟΡ πιβία νεχαταιήτ ος 
ρτανϊςῄπηα ραϊετεξΙς εχῖ]ῖα: Ῥήοσες αὐζεπα 11105 1ερες 
14 ἀϊά]οίδίε, Μγεειϊπαπι νετο πιπΙπιξ: ΠοΠ εδ[ε 1τα- 

"ους, εἩν Ώεοταπι ΠπάΙείαπα εοπψετΏ ροβ]ατες: /ε- 
{πε Ίαία ειμῃ εδ /ρεγαγε ῥγεεσπάο» αἲτ 11ε.] οι 
αἀ{δαµος, αἰΠά αῑπά αμἱδαυαπι ροϊμεΠῖε 1Π πος Ίοςο 
τθαυΙΠν]ς{α. κ 
«1992 97. Πυράώμίδα δὲ καὶ οὗτος. 5. πυραµίδω δὲ 

Ο0Τ06. 

190. 4ο. Μετεξέτεροι Φασὶ Ἑλλήνων.] ἸΝοϊαηᾶα νετ- 
Ρα. υῖ ῥραίεατ νατῖα Ίαπι αηταο Ηετοάοῖαπι τείεντ ἂε 
165 ποπιπῖς νε πα ᾖνε ρ]αή ος βρππῖς, τς πη- 
πις παπι {τε νατία {οτί ἵπ 115 τε]α 115 τεπιροτί5 
απιςΙ» ας αἆ πος ρετναεπετηπῖ», αὐατηπι αμάτοτες 
Ἰαπόπα ποππανϊε 15. Οα{αροπς αά - ραασοηῖς Ἰ- 
Ῥτυήπῃ 17. ρᾳς. 96ο. - 

190, 49. Οὖ φὰρ ἂν οἳ πυρ.] ΝΤ5. οὗ γὰρ οἳ πυρ. 41Ο- 
πιοάο αστίης Πτπιαῖ {επιαπίσπα {1απ]. ρα, 

149. 19. Σαωπφοεῦς τῆς Μουσοποιοῦ. ] Ἐαυ]άεπι ποτ 
{οἱο α[τοι οχίϊατο ἴπ ]]α εἀϊᾶοπε, αὐξ δεῖαπι οοᾷἰσδ 
απο {γροσταρμῖαπι {οπἱριο. Επῑν. Ὀταπις (πε αἆ 
εατπῖπα πονεπα ααβπίηπα {οπήηρταπα. οἴταπς Ώμης 10- 
επι .. 95. ΡΤΟΓΕΤΕ μελοποιοῦ, υῖ ορίποτ», ]4ρ5Η σα” 
Ἰαπῇ. Ο11 εΠαπι Γοπδῖε ο πυτιλήναίυ» τι 16Οἵ5 
εΧ πηηπς» ἩδΙ Ῥ]εγάπιαας Ἱερίευν Μυτιλήνη, αιιοά 
υσᾳυα ποπ {εαιήτας αὉ Ηετοάοτο ρι]αξαπι ος[α σοπι- 
πιιπί Οοτασοτπα εοπ{αδτάΙπὶ Ραδαπι υ/πχραϊα. Ίιτυ- 
λήνη. τν ον.ς 

149» 1Λ. Κομίσοντός µιν.] Ὠῖ ροδῖ ραισα. Σαπφὸ 
πολλὼ κατεκερτόμησέ μι. πιει οταίπατο Έπα οἵις 
Ῥετῖοᾶϊ. θεά Ίαπιεῃ Ίεια νοσυ]α μὶν πσπο α ΙΡ. 
αὈεται, αιοά σείτα τητῖας {εαΙεπαΗς εἀρίαητος Ἡστο- 
ἀοίμπι {αἰνηπι Ἠαῦετοα. αμ παθα 

140. 33. Ὃς καὶ πάντες] Μς. ὡς καὶ οἳ πώντες. 
149. 30. Ἐς Μιτυλήνν.] Αιαιϊ ορεπιᾳς οοᾶεχ Μ5: 

ὡς Μτυλήνην» απ ἀερι]ε Ίος {ρετη! αἴαμε ἴέα πηητατίὁ 
ἨΝΙΜΗΙ πήπας, ος πιαπηήπΙ(α {Ἡρτα. 

1495 41. Τενέσθαι "Ασυχιν.] Νεπιο ποπ νἰάεί Τη ας 
"ροπίοάο. Ίτα εκ ριορίπαιο 1εθγατ νατΌιπι φενέσθαι. υτ 
αἰίεήπ] Ῥπουίας αὈηπαεε πεαυε υ]]ο πιοᾷο. τοἱετατὶ 
Ῥορῇε, αὐοά Πε (απιεῃ Ἱπ εΙΠοπίρας, Ὀδαιε «παπι 
ορίππα5 οοἀεαχ Ἰρποτεί 11μά Ἱπβηϊανισι, αυοά ρτᾶ- 

865 

τι τησ ποπηΙηϊ "Ασυχιν, πιαχίπιο Ίμτο ΥίάεοΙ Π]ιά- 
Ὃ ως ο 3 ᾱ ο ον τὰς 

Ι41. 6. Καὶ μὴ βουλομένῳ ἀποδοῦναι.] ζορυ]απι Ἰρ- 
λος ΜΜ. ος ο ο ας, Σε αὸ Ἠσιο. οἒ κοσμο ματς Ἡρς 

-ρίάειι, Μή µε κατωνοσύῇο.] ἵτα τείοι Ἱερὶ ἵη σος]- 
ὀδισριμος ο ος ανα 
Ἱ41. 19. Κοντῷ γὰρ ὑποτύπτοντες ἐς λίμνηνί] Ντυπί 

αὐ1 «οπεδερετῖέε Ίος Ὑα]ῑα» Τη απο υφής ημ]]α ππεῃ- 
πο. {πα ασε. εἰ νἰάείητ Παρηυπι Ίος Ἱτα ητοίίπα 
ΠΗ5[Ε ας νμοϊ ρΙεπάπι, πῖ οµΙομπαῖιο Πσπο Ἱπηπιίκίο 
{παπι ρΙυΙπΊυπι αἀΠστετεῖ: 14 αιιοά εἶατο Ἡοτοάο- 
της οἴεπα(τ ρε πιεπίῖοπεία οοΠ» απεια { απίςπιο- 
νετεῖ ααῇ τηπάεης {Παρπαηίετη ετ τας Παποτπι., 
μὲ ποη Πες περεςίε απά Εππάιπη ἀεπισῖ, Ίπσις 
Ῥοΐεταί ππεπΏο ΕΠΙ αδεςίε. Ῥεά Ἱερίάϊας οἱ Ῥ]αη- 
ἀῑΠ9 66ε. απο ος οτηατηπῖ Άνες ΑπΠορμαμις 1ᾳ 
τεσεηΏ «άΙΠοπε,  1Ι9Οἱ αἆ τὸ ὑποτύπτειν τοφυ!τῖτ ἅλ- 
τα αφ ποά Ππβτυπιεπμα Γοίοτίαπι» τεουτῖτας τε 
Π]αά Ἱπρίηραίτατ Ίπ τείταπι, ΠΗΠΙΙΠΙ: νε] οΕΠΙΕΠΤΙΙΠΙ 
αΠαπανε ααπηνῖς πιατεῖαπα» τεαυ]πζησ πῖ Ώσς εο εχ- 
εερία εσείατητ νε] Ίπ να5 αΠαιιοά εοπΠςίαταγ5 ἴπΙπιο 
ίαπι ἁῑοϊτατ Ίσπο νοχ «ο {επ{Ι οεςΙΠΙΕΙΕ αριᾷ Ἠσ- 
τοάοῖµ!ῃ, βίο ἆπο {4 ποη σασί», εετίε 1η{αΙ ἄμουπς 
{ε Ἰπνίοεπι. Δι ΠειοάοῖΙς ΠΟΠ αχἰσῖτ ΙΠΩΤΗΠΙΘΗΕΙΠΙ 
{οφίοτῖαπι» πεάιπι Ίαΐηπι» πο οχὶρῖτ Ἱππρῖηρὶ ἵπ αἷῖ- 
απαπι πιαίεΠίαπ1Σ ΠΟΠ εχὶσῖε., Ἡῖ εχεθρί 6ρ6ία!ΙΣ νε]. 
ἵπ να ααιοά οοπΠείατιγ. θαπῖ Ί]]α πιεπᾶαεία: α πα” 
ες επίπῃ ]αΕ{μάο σοπΏῖ  αμίά «οπίο {οάασς 1Αἴεπι 
(αδίᾳί αιάἰνῖ. ΟὐΙά3 απ Ί]]α οἶαπι οορίταν{ξ 4ε Ἰαΐο 
ΙΠΠΗΠΙΕΠΙΟ {οδίοπῖο» ες ἆθ Ιπιραέήοπθ 11 ΠΑΙΟΓΙΑΠΙ 
επειοπάαπ οἳ οπίετα παρασαπα», απὶ {ε]ρῃ: ὑποτύπτειν 
διαβολήνὃ Λάάςα Ῥονίιπι π ΙεχίΕΟ 4 8ἱίοΓο 6ἶΗ5 νετ- 
:ΡΙ Ίοσοο αραιά Ἡειοάοίμα. ἴ 

ον ο. Ἐλάτωι ἐς Αἴυπτνν.] 3εᾷ ορΏπηας ΜΑ. - 
ἐπ᾽ Αἴγυπτον. Αεσυτατο ΡΙοΠΗΦ, ΙΝΑΠΙΙΕ ᾿οΠιηΙησ 
αρι ἀῑΤετοπαα, ααπα Υε] εχεπΙρ]α αΏ Ῥοστο οοπρείία΄ 
Ῥτοῦαῃς, οἳ ἵτ υΐ ἐπὶ Ιπάϊσεῖ Ὁπη εἴ Ποίβ]επι α]- 

ἴμπα θεά σι ἠαήπι ο, 141. Ἠα0ος ἐπ᾽ Αἴγυπτον ἐλαύ- 
νειν σρατὸν. Ο3Ρ. 163. "Ωπλίξε τοὺφ ἐπικούρους» καὶ ἤ- 

λαυνε ἐπὶ ποὺς Αἰγυπτίους. Ότ νὶκ ἀπρίέεπι, αα]η εἰ- 
ἵππι {οἨδί ἀάρααί 93» 69. Ἐδ ὅτου βασιλεὺς Καμβύσης 

ἤλασε ἐπ᾽ Αἴγυπτο» πΌὶ αάπιιο Ἱερίεας ἐς, ας 

Τ41. 49. Μάλια ἡ ἐν Βουβάσι πόλις ἐξεγ.] Οι 

πο {μτε]Ηρῖς αι ο. οι «αυτο Ἰγαί]αΣ ο 
3 πο 



δοό 

1Με]αῃι ο. 7. 

(λτο {ρεεμίο 6). 

ἴτο 

Π]ε Ἱπιαγρτείατητ Βμδαβίς οχὸο, οὐ Φγάοίρμε {ενα 
επαβθεταία.  Πηηχῖτ Ισίτιτ νοςσπι Ῥουβάσι Οτι νοςς 
πόλις, Ἠῖ Παρετεπῖ πττααιις ευπάσπι σαΏμη, Δε αηα 
Ἰεέτοτ οορϊεανίτ 4 ἴ]α ΒουβώςιὮ. πἴτπι θεᾷ» αἩΏ γομῷ 3 
«επί νομὸς ποι ἀἰσεῦατατ ΠΠ Ῥουβωσίτης απ Ῥουβά- 
σι, Ἡτ αδῖ αριά Ῥιαρμαηαπι. Ῥτίας ποη Ἠαδοι Ἠὶς Ίο- 
ουσ], Βενετετε Ιίτησ σοάίσεπι ορΏπηπι, απὶ οκ ἴρπη 
εῶποῄς {οτά]δις οΠρίε Ἠετοάστιπα, αν {οηρβε Μάλι 
σα μὲν Ῥουβάσι πὀλι ἐξεχώσθη, Ὁἳ εὐ]ά1» εἲ ΠΙΠ 119: 
Ἐατῖπα νετῄοπο {εη/(ίμα Ίῃ Ἠΐς (’αοῖς Ιαζεπίαπ Ποιά 
ἀεσίαταν], ΄ Οσφτέτασαι αὐμίι ας {εᾷες ΕΠε 14ο. ἆς 
10 πιοχ ἀῑεεί Νοὸν µέγαν, ἐν τῷ δὴ τῶγαλμω ἔνμ, αὐοά 
να] Ίρευπι Ἐοπιαπι (γαπο]αξπ {Ητ, ναὶ αἲ ομίμς Επιὶ- 
Ἠπυαίπεπι αἨιά εἰαρογατυπη εςε, αιοᾷ πηρες Έοππα ε{- 
{οδ[ηπα ἵπ τοπιρυηδ]. Πτετοπίαπα ρτοτι]1 6). Μοπίίαμσοπ 
ἵπ Παπ []]οί Ρᾳσ. 996., ορίπος δὲ ῖς οοπιπιοάς {]- 

-Ίασι οεπίαίαπι 1]. 
Τ4 15 44 Μέζω μὲν γὰρ καὶ ἄλλα] Ππαά καὶ Τπις ἆθ- 

Ίαρευπι {ατυῖτ ορΏπιής «οὐ οκ. ἵπ α]ῑς εκαεπιρ]αίοιις., 
αμοά ἀεβεῦας ἴαπα απιδοθοβδ(ο ἵη Ἡ]]Ις ἐπὶ τοῦ Αἰθίοπος 
κάρτα ὑψηλαὶ ἐγ. ἳὈἱ ἴαπι Φίερμαπας {η οσα ποϊανίτ εχ 
οοα]οίους {μἱ5. {οά πείαϊνῖτ υπάο 1]]μά τοροίοἰ άερε- 
τες» αὐιοά Πεῃ ἀερεῖ εκ Πος Ίοσο.. ἴπ απα ἨἴταηΙε τό 
απυπι 6ΗΟΠΙΟΠΕΠΙ ΠάΙβπγαπι αῦααπι ορπια ορᾷ- 
εεπι» υποδίαιε αἱ {μπῃ οὐ{εαμιτης, ὲ ος πιπς οᾖρ. 
Τεπι µέζω μὲν γὰρ ἄλλα, εἴ ΡαΙ]ο {πρτα ἐπ) Αἰθίρπος κα) κάρτα ὑψηλαὶ. 

1425 9. "Ἐσοπτρόν ἔςι.] 9ἱο οἳ ἱπίσιρτος ΤΕΙΗΡΙΗ 
ἔ αυ]ὰ νεΠε τοπιρ]ηπ ρτο {ρθοι]ο ο Ἰπ{ε]Ηρο: τηοχίπ]α απ] Ίρσα Πως υσος ἀῑσατας πα]εαπα Πἱκ[ εχασσείη- τα, [επιρ]απι ατεπα {επχρετ εοάσπι πποᾷο αὓ ρηπεῖρίο τεµέταπι, Ἡξ ποιά ἁωδία ατὸς α]ῖου ΡΙαβιεΠΕ τ6Ιπρ]ο {εάεπι αἱΗκῄπιηπα, η οἳ Ιηάς ΡοίμαεΠῖ οοιππιοάο ἀε[ρί- εἰ» εἴ αἱ ἵπ Ἠηπή]ίοτς {οἱο αά ΙΤῦσΠΙ 4ΟςΕ(ΕΤΕΠΕ, 6- ἑτερίε Ρορίεπε Ί]ιά σοπέοπιρ]αί οκτο]απάο ἵη απ Ο011ἱ05. Οµσά ει οοπια Πα {ροσμ]ο, ΑΠ νογο Ρ]4- εετ «αρετα τη(Πεοτυπι {ρεομίο, 1 οςε, 401. Να "πι αμΙάεπ] οπ]ηίυπι, αλά Άσης 1οεηῃ Ἱερετηπε, οἷ- παπι ΙπίεΠεχίξ, παπα νομιβαίσπι πη]ὶ Ια1ρ115 ΠΗ{ ϱ0- 4εχ ορΏπ]]ς, οἱ ηηπο Ἰπάμ]σει οπιπίθι]5, ἀῑῑπι οχ]]- ει ἔσοπτό ἐσι, Ίιος οσῖ, νιάειῖ αι εοπ/ρὶοί ροΐρε:, αμοὰ εδ5ε ρεισοπιπιοάµπῃ. ́  Ῥ]απο Ιέαηις Ριτς κα- τορῶται πώντοθεν περῄόντι. ΝΗΠ Ώ]]ος Ίοσιις 1ΐς οί οἷα- τσβηλ!ς.. Ου] οτεᾶας ΤπΙΘΗ 3 οκ Ίμας νοςς εχρεά(τα {6 πεφι]νῖε Ηεης, διδρ]απις Γης Ίῃ ἁἱ{αιρπα (1ης. σα νι: εἴ φηοά πιαρίς πα]τατίς, πο οπιηῖς ιά εη. ἴ]]η ἵωτρα» μ΄ πηρε σος πά Ῥο]]μσεπι ἀεπ{απάμπη. {ῃ οπετοία νο]ηπήπα, ηιΙ ἀερεῦαῖ ος(5 αἆ πιηηπι Εις εἰ αά υ{ηπι ΠαΡῆῇ6, αἆθο Ιὲ πες ἰπτογρΥΙΜΕΙΟΠΕΠΙ Τμ- ΠπΩΠΙ ἀΙσπεητηγ ἆατο, οί θἱερΏαηυς Ἱπάϊσηείήτ, αιοᾶ Ῥοΐ]ηχ πο αχρῄοιαίε, λος εριῖε ἵπ πος Ἴοοο ρτὰ- ΆΓΙΠΙ εἴις νοσαρι]{ εθ(ΠπΙοΠΙΗΠΠ, κ 

495 19. Φέρει δ ὁς Ἑρμέω ἱρὸν.] Βίς αἳ 1Πίειρτος {ΕΥ} ασ ἸΜεγουγῇ) ἐρηῤίωη, Ἠεῃ (ως βς οσσιΊοτςο Ρουήεσάα 5. το, Έτ πι]πης ἀῑσίε μὴ, . ζ8Ρ. 109. δδὸν Φέρουσν ἐς Ἶρὸν Δήμητρος 9α6ᾷ αἳ ἵῃ Ψετοποπῷ 1π- {οπρΏοπο αριά ΟΠίστηΠι 1990: 6., Ραγέεῳ ή Ρογ- 21ο το ο) αι {μη ΛΙ ο] η. Ἱτ1τ. οήῃ ΓΗβεγοίε οἱ ᾖτηδμγᾳ ῥίῶμγα» υ0/εη/ο ῥοβΗ/0 οεὴ. μαπι {επῖεπΏ]απα Ε1]ς[ς Ἠειοάοῦ πι]]αεσῃι]ς πηΒῖ Ρει- {μαάεο,. ἣαπι αιο Π]αη ποιίαπι ἱεπιρ]ί ἹΜοατουπ!, αμ] 1ά {ο]ύπι αρα ξασ» Ὡε ραίσατ σηπι ὀπσσης αἆ Τεπι- Ρ]υπι Πας 5 Τοϊπάς ο ή πι απάϊος βς 4ε[οπρεατῖ: Ῥ]απ]βππε νίατη 1]]απῃ 3 {αυσε, αὐα Βα(Πος (Θπιρ]ήπι 3ΏΠΕΕΗΕ τεβαᾳ» μεδὶ, 4 παπι νοσητ ἔσρδον, Ῥοί {ΟΓΠΠι νετης οσἱεπίοπι Ῥοσατας πμ] νἰάσιιις Ῥο5{ε αἆ Ἠαπο ἀε[οτίρᾶοπεπι π]τογίϊις ἀε[άετατῖ, αἴηιιο ᾳάσο Ρατα ἀεσοτ] ε5ε Ῥομ: Ίπάε α4ετς {ρττο οηπι 4 ἹΜΤοτσυγ]] τοηῃ- Ῥ]υπῃ» αμ ῦπα 14, ροιιιοτίς {αῦπι αάά{ 1]ς, ἵη. αμίοιις ἃιί Ε8τη Ῥείσετε νεγίᾳς οπἵδηίοπῃ, 9] ο6εµΙΤετεῖ Μει- οιτῃ ἴεπαρ]ητα, 96 Πξαιε ρα [Παπςῄπιι]ς οοἆοχ 148. νυβαΓυΠῃ ἐρηἴααη {οπρεμταπ]νο Ῥτοραϊς, Ἠ1άβαις ΓΠΕΙΊΠΙ Φέρει δ Ἑρμέω ἱβὸν, ἃ δᾳμ6 Ῥραγίσμ]α ἐς. ἶαιυπι Ίρδα δένδρεα Πεμ πέφυκε, Πο ει Ὃ ρα, ΜΗ Φέρου- σι, ΝΕΤΗΠΙ ΠΟΠ {ρὸν, [54 απἰάςΠ} κωρποὺς εἴ φύλλα. Ετ- 
ο νετ {οπίῤιυτα ν]άἀενῖ ρο{εἳ 1Πᾷΐσατο ἵπ Ίρεα νία ος- 
ε αὀπιο ἔβηυπι Μειουτῇ  1ρδαπα 1Π{αρας {οττο {ωσρ]. Ίσπι Μετουτί{, ας εοπβάἀεταπά πα», Ροσίηο τε αριᾶ 

ΥΡτος ΦωΜο σἱ1Γη0ὲ 126 γεγαρ, δ. 
(αάες {21 η αἰνεγο εθΠ εἰμε(ίε ΠουΗ1ς γ2οη; 0βη- 
1επία. Ίτοπι Βτιαπη η! {έγέ ΠΕΙΟΥΦ ἠπομς ας βγάργρη- 
οἷα ηέηα. 
«145 94. Διαταμεῖε] Ἐριορίε αἆ Ἠετοάο πΙαπηπῃ 
Μς, διωταµέεν. Τι πιοχ αΗπη Φιαραπας. νάρηῖε ἵῃ 
Πας Ίος, τν. Ίρεε Ίῃ Μεάϊσεο ἐκχωβήσειν, Ἰὰ τρο- 
11 Ῥτο Ννυ]ρατο ἐκχωρέει». ρω, 

455 49. Ταύτην τὴν νῆσον οὐδεὶς πρότερον ἐδυνασύη ἸΑ.- 
ὐβτρῶν ὀπευρεῖν.] Ἠεεο ΡγωπηεΗὲ 3Η 6ΊοΥ Πἴοης Ῥτορο- 
Ποηέ Ροτβαπι βεμοτα!!, αὖα (αιῖς αμ Ρἰητίπ]ο» αηξ 

ῶ 

1Α5οῦΙσΚοΝονΙΙ ΝοτἍἝ ὦ. 
. ! Η , 

ἱν]είο αυασησῖς οαη{α Ἱποσπίον απ βΕΙΗΤΩΦΗς 
ήσαν ἴσά Ἡς κος αράἰταια» ατ ποπ ΤερεεΠηῖ, 

Ἠηπ1Ο πιοχ αἀάῖε ρτανίεδα εἳ υπάς 1ά ανα Εαλο απ 
ταὈί]ε, Ἡτ δὲ τερες ἀῑσαι {ΠΗά1οίε 1ά ερῖδ ους 
τετεπε» εἳ ἴαπι πιη]τος ρτορίες ας. ο. 
1πτεγροβία, αι ρᾳ8. νατίοε τορες οχ/ήερι «8 δἱε ορῖ- 
Ώεοο πιεγεήτΗχ εοπῖ]οί ἴπ' Τηυτο]οβίθὸ νά ος, 
ΏΟΣ αητο]ορίαπα Πππρερῖε ΑΠιοπσας Ὃ ω ον 
οπήττεῃο ὠνάψαντω αὐτὸ, θα 4ο: 4ος Ηδισάστυς 
ἵη λυχνὰ πομσάµενω: ΑπατΙ 11ο» {6 
{τματητ {1ο οι] Που]ε Πο πΙπο 1ρετθ; δν ρὐτῆς βνσ- 
4ε Της τορπαϊτοτῖ δες {9ργρΏῖ, Ὕσατό 9ἳ 

ῤ ΗΡΙ έΦ Β « ᾽Απόλλωνᾶ. ΕλΛΗ’ λεῦσαι "Ωρον τὸν Ὁσίριος παῖδα, τὸν ᾿Απολ βασιλεῦσαι « ς ὤνα ὀνομάζουσι" τοῦτον καταπωύσωτα Τυφ Ἡσεπται ἀθ- 
ὕσωτον Αἰγύπτου. ναι θα αο Μάθο κ. 
εἶἁῖ, ἀθάϊρποι «1Πβείο, αμ ων 

142. 47. Μέναθός ἐςι.] ης. ῥέραύος ὃ . πε οἱ 

Ἰ49 1Ο. ᾽Αποδύρασθωι.] 5. ὠποδύρεσύαι, Ίο ΜΕ 
Ώδο [πέτα ἵῃ ρτα/οπτί ἵππ]ΕΠ εάςτο, 
ἐν τῇ ἔψι, ποι ὄψει. ΕΙ. ΠΙΟΧ 

{ 

ουσ ιορμαπο 
ΜΜ». τούτοισι δή µιν πίσυνον, ΠΟΠ μὲν δῆ: Ίοπο- Α9Παπί 

ν σε 1ή39 98. ῬΤυμνῶν ὅπλων. ] Όι 4ο (σκω Φυώὸς 1 πας μα, Ὃν. δρ τών ο ὃν πω νο” τῶν ὅπλων παρέσηκα. ΑΙΠΠΙΕΠ Μ α ο 
1ρίάεπι. Ἐν µυρίοσί δὲ ἔτεσι καὶ ον ίμτά νοτύα ΗεῖΟ- 

σί τε καὶ πεσσεράκοντω ἔλενον.] Ὃ τα «ΩΕΙΗΠΙ θδ[ο {π δὲ” 
ἀοι» ἆε αιίρις ἵτ ν]άοο πηρες δι ώ ἀσπίφμε Καρί- 
ουρΏῖς ΟτΙσΙπίδις Ρας. 17. ΓΗεΓος οἱ οἳ ηρμίε Πδ, τὰ. 
Ῥις, ροςῖ Ώσδος, Φαεπα]άθος εἲ ΕάΦΗ δούλο το]. 
68Ρ. 149. 4Ώποτίπα Ὡπαλοημαιός ποίοτε, αμίά ἐχ 
1] εΠρηίε Ἠετοάοτάθ» αἱ πιο ν) ο σι 
ποηπ]]1ς Ίπ νργριο οπάϊνεπΙξ, ον 

1453» 39. Τῶν ἐπιλοίπων φενεῶν.] σαπ, ὲ, Πί 
»ενεέων. 1π τεµομῖς πα] ατα εδε «οοῖδὶ ποὮ ΟΡΙΠΕΠΟΤ 
οαΗ/{α εδε, ον ρεποταΏοπΙρ5 πης νά πο μι 
τεξῖε ἁαῖος 4ΠΠΟΡ πιῖ]]ε ο... Ὃ ον ες Ομστετε πνε 
{υήΠεἷαι Ρο[εετίοτεπι. φενεὼν Ῥί οῄποπν 
αὉ ΡήΜΜΟΙ Πνο Ίπ πιεά(ο, νε Ῥπορο ος Ππα]αοήσε, 

143. 40. Δὶς καταβῆναι.) ΟΙ 18 ν]άσίπῖ» ΠΠ / μα, π 3; α. Ίι χα 

απΠ] {Σαἶπι αηἲο ρτωσεάαξ κωταδύξτρί ος {ῃΜΘ. 16βΑ - ο “6 

ταίο πι]]α αρρατεῖ, ριΦ/εται ο 
Ἱ οι ὀνατέλλες ο 

{1 κατωδῦναι.. Ῥαυ]ο απἲς τενοςβν]. ὁο οὐάῖοο {ΕΙΝ δο7 
διερµαπίις ἵπ οἵα Ρο[ιεταῖ οἳ κ υπε ο ον. 
Ῥαΐτμτ, Ώοῦ ὠντέλλει, ηΕ 1πΙᾳηΕ «0 ἠβήσι ΡΟΛΟΙ τοπάϊ 

144 4. Ἑκωταίῳ τῷ λογοποῷ ἐν ημα βοσνος ή: 
τι] Ου ΗΕ ας νΙΠ ᾿ομτίο[α ον αμοᾶι απῖς 
{ογίρςῇς αἆ Ἱπόαραίοπαια ΤΕΠΙΡΟΙΙΦ2 μιλάνε ο ν]άεραι ριοσσββκ{α Ώπα ποιεῖα ν η ρτοραδή ο. ή 
Ίτα Ῥεχ σεπεταῖοπες» ασ. ἀεβῥπδνςς υπ Ἡ ας. 
{επξ, Π]ης αά{εσπάσταῖ, "Ὁμάς Ἡς ἄῑτος ϱταηᾶ μα, 
Εεπος]οαῖδτιπι βε ππομΏο πριά εὔο οἷῃ ρήμα ρὺέ 
υτ ΦτερΏσΠί εκεπιρ]ο οσοι βαν τς μα, 
846. ανα ών “Ἴμθν πει Αὐτάμ ίσα Μ8, ἅπας Ὦν ῥωρλίο ο) εἰκόνα ἀῑοϊτμν, . 4παπι ἐσήσαντο . Ἐν γεήλογήσὸ ση 147. Ἑτ ραμίο απιο οκΏίδι] οὗ Ἆπδ, Μεάσευδλ η 
εκ Βεερ]απο οορηΐέηπα ΡιοραΡας 
συ ενεἠλογήσοντι. ο  σκε ο ομδν 

144. 18. Διὸ πάσέων, ἕως (ρή] οχίόε {Πο ὃν μρ, 
τὰς.] ΘμΗπι εκ το νοςῖριθ μα αὐ Ίος 8ο 1: ε [ιά Ότο» «ΟΡΟΥ οστίε ατεΠάΘ{Ε2 «Ἡ οπίπι ΟΠΕΣ μύντες Φοὰ ν]Χ ἀιοπήοπο:ορι. μμ ν Ίδς νειρα, αμα μον ωπερ εἶπον' Πρι θε». ς Ίτους ὁσουσπέρ 3 ιο {οσῦ5 5» πολοσσοὺς ξυλίνους τοσουτου» θοα ας 1 ο 
144 90. Πέρωμι ἐκ. Ὅπρ, τ. ἆθ- ο ὄνω θεους΄ αιεπῃ τε[ρ]οῖεραῖ πες ο μὴ τὸν γῆν» 

95 Οὐ φὰρ ὠπισοῦσι» . τὸ ἀνθρώπων ἄν Ἰ  Πειρώμίδες» 

νο 

αὐτῶν βᾳσιλεῦσαι, ΠΡΙ. θ μσιλέας Πείρωμη ἕ Γαπ1οη {05 
καὶ Φ/ενερλονηθήναι τοὺς 
ΘΩυοά πετά ποΏ μὴ 
οαΗία νετίατας 1π περ, κ Ας ᾗ 6 3 

κ ος αμα εί 4ἱ ΠΡεΠΕΒ 
.- ος Μχοπίη εοπῇ πουήειος ο 
ΤΕΡΙΟΙΘ. αιοά πες σος ρολ 
νετ ροπή ο µια καὶ μόρμέ, 

Ὀ]άοπι, Καὶ σώτρ πετά ἵορί, ᾱε αμ οοοο ᾱἳ- 
ται εἶναι ὅτο.] ΤνιπΙσΗΠα ΑΡ πιο ΡεΏ ῃ ὦ 
πιο ἃς {οἱἱς Ηλία αρίτ ἡπηπὰ δἲ ο) ἐίσασ ὂ οὰ 
Οἷξ καὶ ταῦτα Αἰγύπτιοι ὠτρεκεῶξ Ὀπριπίρη» Ρ νι 
ἴππσα. Ἠϊπο {ο ρίευσ {π οθῤεπιςς ἁμής Ώεο» ε αγ. 
Γατα Ὀίοηγίο, αι ἵπτοτ ΤΕΓΠΙ τε (Ἠειοδοίυδ) ορ 
ἤσαιε 'αὰ εὔπάειη ΔΙΠΗΠΗ οοπιρυας κό ο 
145. 1. ολα, Ίείρηο «ΡΗΟΣ ο ηριαυοίν 
/οἶγεν σΗΗ Γέ1ῤρεΥ ηωηπεγασκλ σι ο μιρ ασ εοΡη!) 
φορ] Νυπομαπί ρτοναδίεις Ἠετοβοϊας τν ἄς 
να :Π)ο1οίε πας (οἡρῖαν μα ο] Ἡρεῦ Ἡ 
144 49. Τῶν πρώτων λε} ο ενων κας Ποίεωτ Ρορε, πα, 

Ώγοιπα Ίος 1οςο Ιρποτα(ΙΣ αυ .. ο» λ ονομα ήτο, 
Ἡρακλῆς δὲ τῶν δευτέρων», τῶν μ εομτεπΟ” "Ἡμ» 
14αμε ἴοΏρε {υανίμς 6δε, μὲ τηε 

΄ 

ς τιδ. π : 

πεῖ οταν ὁ τομής ο ϱ Ρος. ζρ. οὐπογκν 

«δή 

πε Πο αρ. 143 

λεία πἰἁε Μδι 

ητρηκοσίο- | 

αμ οσἩ δέν ὁπονηρ [- 

μμ : ο. 

πιρώμιο Σας ονίάεμΕξ ρας. 

{το 

ο. 



ΈΤ ΘΒςΕΗΥΝΑΤΙΟΝΕΣΙΝ ΗΕπΠΟΡΟΤΙ 115, Ἡ, 1 
εἰααόαπαϊτ ἵη {ρίο Ἠηϊής νετδί» αὖοά 11 ρηπα]ρίο εἴ 
εχιτῃ ροβταπι εσῖ,. κας ο. 

145. 6. Κατὼ εἰνκύσια.] Δάάῑτ ΝΤ. ἔτεα, υὲ {ο]εί 
Ἠετοάοι 18 πιος ο5{6. οσα 

145” ο. Κατὼ ὀκτακόσιο.] Μ5. πατὼ τὼ ὀκτομόσιω, 
145. 98. Οἵ τε ἄλλοι ὄνθρωποι.]. Μ5. αηίΗπι οἳ ἄλλοι 

ὤνθ. Νοκ παίτος υπάς ροῖτιετῖς Πετί προσέσαι δέ τι αὖ- 
ποῖς καὶ τῇ ἐμῆς ὄψιος» «πάπα ἵπ ΝΤΟ. Μεάϊεεο Εἶτε' 
εχῃοι αὐτοῖσι, αιοά ταριοβςβτηε τεῖπεῖ αὈίαΠο Πΐς 
αμότος: ρατί περΗρεηεία εοπιΓαό ΠΠ» θὐῑα πιοχ εά1άθ- 
ΤΗΠΕ νόµοισε τοῖρε, εχηδεηίε Πάε[ίτετ ορίπιο. «οὐῖοο 
16{0 ποῖσιδε. ᾿ | 

146. 7. Πολλῶν καὶ µεγίσων ονταξίη.] Ν{5. μεγόλων. 
ΊΝεαιιε {οἷει Ηειοάοίυς ΤΠ 115 νατίαΤε Πιοάθ». 4. 199. 
Ἐν δὲ τῇ Ἴδη τῇ πλείςῃ ἐοὶ λίμνη µεγάλη τε καὶ πολλὴ. 
7ο ϱ. "Αλλώ τε ἔύνεω πολλὸ καὶ μεγάλα. 18. Ἑνὼ. 
οἷα ὤνθρωπος Ἰδώντε πολλὰ καὶ μεγάλα πρήγµατα πἐσόντω 
ὑπὸ ἠσσόνων. Ὁ» 144 -Πολλώ τε γὰρ καὶ μεγάλα ἐδὶ τὸ 
διωκωλύοντα. 
.Πο]άσπι,. Ὁ δὲ δ) Λαβύρωθος καὶ τὰς πυραμίδας ὑπερ- 

«βάλλει.] Ίο ροδίητ στο νειρα {α]ἱετα. ΔΝΠΙ]οιπίπιις 
Ἠοάίο νίἀεο {οδοί ΔΦΗ πια εἰ οβεγομο η «1Ἠρηῤίο 
αἰζιο εἶωο θήῥογίσν ἱποεπίπην εκ/γαὨίοπέ 1 }γβΗΜΙΦΜΗ. 
Ώσο {μπε πἹετα Εα](α. ιὴν 

146. 19. Τὰ δὲ μετέωρα ὑπ' ἐκείνῃσι-]. νετοα {π819 νε- 
κατι αὖ ἱπτειρτεῆδις, εκ απίρις Ὑα]ῑα ρτοσμ]ἀρίο 

αίαπι Ίοάβοποπι {εα τας αρῖ, ἀῑπα νετηῖ ἐς ηρο[- 
24: πεηε οπίπΙ Ίου ρα μπητ ΟΤωσα. εἴῇ {ερ Παταχ 

αµοσῦε Φιερμαπας» (απαιπα {ο]Ηαἶτάς», 4ο τα[σταῖ {]- 

Ίμά ἐκείνησι. Οιιοᾷ αὐα νἱοίηυπα ΙΡ]! Παῦεαξ» τεῖτα- 

Ἠϊε ο Ἰομρίπαιϊο. ΨοσεΠΙ φὐλαῖο, ες νεπιοπί 1αὔπαπα 

αωὲς Ἱπίετ, Ὁιοά αἰάεπι {95 εδε νἱο]επίπι. ση 
πίτα οβοι1 πο νἰάξαϊ ΡΕΠΟ Ίο ἁοπηςΙ]ία ποπ αἲρί 
αὖ Ηετοάοϊο παιτοτὶ», πἱβ 1Ώ 1φεῖς ο1]5 Ὠεῖπᾶε ποη 

Ῥοδίμπε ἀῑσί ου δίε]α αὐ]]5 Ἱπιροβῖα» απ αμ]οο 1δς. 

οκ ἠρπίβοπείομθ {πα (πε Ίοσα αρετῖα» 11 4ΜΟΓΗΠΙ {ειι 

ἱτοιπάοχαπα. {δυ. αμαάταίοσαηι οἰτομίτα {016Ώ: εχκῆτι] 

508 

Ἱ οἳ ἓς Ώουτοῦν πόλιν ἐς τὸ χρήςήριο. 

οοπο]ανία», υξ εκ Ιοοῖς 115 {αρά1νῖς 1άππε «οπραΓεηῖ; 

εί αιιρπινίς ἀἰσαηΤΗΣ κατάφεγοι» ΤΑΠΠΕΠ 1{α ϊ 1115 πμ] 

Όμς, οααΐρις αία ἀείποερς Ἱπιροπί ροδ(απῖ. Ῥεπίαιε 

Οιαοις {ετπιο {απιοηΏῖαπι Θζερμαπί, εΏΙ ΠΙΑΚΙΠΗ τῶν 

Ἑλληνιξότωνο Περί ραΏ. αἴια αάεο οοτταρεἰδβπιΗς 
ου. 1,ἐσεπάυπι 4πΐρρε εχ ορῖ. ΜΠ9. μετέωρα ἐπ' ἐκεί- 

νοισι. Ίος απίπι Ταῦίο Ίρ5α εοάϊβοαπάϊ ἀοσεῖ» ας {1ρε- 
πΊοτα Ώπε Ἱπιροβία ἱπίοποτίδυς νε] ρ]αηῖς νεἰ 15. 4156 
{1πί Ιποτῖογα τεττῖς.  Πτλαμε τεπεπάμΙη ἵπ Ἱπτεηργςί!- 
Ώἶοπε ἐ])ὲς ἠμροβία,{εὰ πῖ ΠΟΠ αά απ]ας, νεηπα 44 {00- 
ἴδττλπεα ργῶσεάσπια ταίετας. ΄ Ῥ]απο ἵτα ἀῑσίτ{εα. ζ- 
Ρί(α: {Καὶ ἐπ᾽ ἀμφοτέραις ΡΥΤΑΠΙΙ4ἶδις ἔπεσι κολοσσός. 
ΕΤΟΣ Ἠΐο ΠΌτατίοταπα ἶππα αΠ ΟΙ εα(Ἡραευθ θδε. ο 
πό, 9ο. Τῶντε ὠρχὴν τὸν λαβύβινθον τοῦτον.] Ώςί σα 

δεικτινὸν ΡΤοΓ15 ΊΠ4Πε» εἴ 1{Ο]α νοχ λαβύρινθον ἀοσεῖ {α- 

Ἡς, 4ο 4πο ἸαῦγτΙπῖμο νερο Παητ: εὔαπιῇ (απάέπι 
ἄτοτοι πο {ΑΠΕΟΠΙ τοῦ λαβυρίνθου τούτου, Τὰ ΕἴΙΑΠΙ ὁ δὲ 
λαβύρωθος οὗτος», {εὰ. ρορία ιαπ ἀείεπριο Ππίτα 666. 

. 

'Ἠίπο ορίποτ Ἱερί τεέῖο 1π Μ5, τούτων. Ἠος Ηειοἆο- 
τουπι. αρ. 169. Τὸν δὲ Ψαμμίτιχον τοῦτον πρότερον 
Φεύνοντα ----- τοῦτον Φεύγοτα ὅχο. 
απλό, 4ο. Στάδιο ἑξακέσιοι καὶ τρισχίλιοι.] Λας τιᾶεί 
Ίο, Ψορβας αι πτατΙτ ταπίαπι πιαρητάίπεπι τῖουά 
είς ρα]αάϊ αὖ Ἠετοάοίο ροϊι]κία» {εά {6 εἴαπα Ρορίε 
«οῄεπάετα, Ἡετοάοιμια οπιη]α ἨργρΏασα 1οηβο {ε6ἱ6- 

{6 ππιρ]ίοτα, ϱΠαπι τενετα εταπῖ» οἳ ἵρδαπι Ὄργρίί 
οπο]εμάἴποπα ΙαπάΙπεπιαιιε αἰ{εο ΓαΠΤΟ ΤΠΔΙΟΤΕΠΙ 1Ε- 

οἶδία, αμαπι Πε, δίς Π]ε αά Ῥοππροπίαπα Ἰείαπι το 9. 
υ]ᾳ {οσοι ορείπιο {4 θα]ε οομ{οἶμς» 1πάε εκΙππιαϊ 

ἀθλλήβις ὅσα ο άλας | | 

ο αβ7ο 4. Ἑξαπέδου.] Βίο αἀ]αϊ, α͵ιοά ποη απάεδαϊ 

ΒιερμαπΏς πῖβ Ίη οτα ροΏετα: {οὰ ρτοραῖ τά 1ρδυτῃ 1]- 
Ῥες ορβπή5» υἱ παπι ατ ἁποζυπι, 

Τ47. 16. Ἔς τὴν Σύρτιν τὸν ἐν Λιβύγ.] Ἑτ απῖς πῶς 
οβεσίοτα τεηυίτατξ αἲις αὐ]ους εγεά]αϊὲ Ηετοάοτως {ε 

ταιβσατϊν αμί (αμα αἀάεραιξ Απ επεάΊπιυς ὃ ΊΠηπΙΟ 
πι ο: πἡραϊοσίς αἰου]ας. α Ἠετοβοῖεαπῃ {ζτ]- 

«ῬΏοποπῃ ποη Ἰπτε[Ηρευαῖ, Ίναπῃ ορίσης οοβΙεπή]ήςς, 
ἐς τὸν Σύρτιν τὺν ἐς Λιβύην. Ὁι ερ. 162. Πέμψαντι δὲ 

47. οᾖ. Ἑτερόν τι τοιοῦτο.] Ν9. ἕτερον τοιοῦτο, ἳε 

ανα δρ Ιο, οἵ οὐδὲν τοιρῦτο 9 99.5 {64 ετ Μ5, 
Ἔιαροωνωπόλλου. | | 
147. 39, 'Τὸν ἐκφερόμενου.] 5. τὸν ἐκφορεύμενω. 
147. Α7. Κυνέως γὰρ καὶ οἱ ἄλλοι πάντες.] ΝΗΤα 1η 
αγ]Οι15 ργαφίατίο αἱἱοτιπῃ οἳ ἵπ νους Ρροβτειηα» ἐχ” 

ἵρεπίο ἈΊοάίσσο ΊΜ6, κυνέας δὲ καὶ οἱ ἄλλοι ἅπαντες. 
Ἐκ αιἴρυς αἀνετ[αβναπι πονεια: Ίαπι οι ΒιορμαΠΙΙ8, 

υί εἴπιος Ψωμμίτιχος µέννυν, ηΟΠ Ὁξ νη]σο δὲ. Ἠτδο 
Διορμαηίοα, Ππιαξ οοπ{οπῇα {πο ορπα!ς εοάϊοῦπι. 

"Όυρά νότο «ε[ίατΙΣ αὐ τορῖις ργρή ρε[ατας ΠΗἱδίε 
Ἰλιες ραἱ6ῦ» ἰδία ποϊϊεῖα ᾖάσπι «ἰατῖς[ιμαῖα ποεῖρίς οκ 

Ποπήμεπτο ΜγόεηΗϊ, αιιοά {αρίὰ ΑάάὑκΙηής. θε 1: 
᾿{πρεγ εκ ερἰασῖο πιυβνο, αιιοά ρηυ]ϊσανίε ΑΙ. Ἰτ- 
εμεις Ίπ 1 απο, μ0ἱ ρ]άτες τεδες νιάόπτιτ {π ΝΗΙ Ίπ- 

-αη]ϊς {εβα σε]εστατε, αἱ τερες σα]εὶς τα]ίοις ρε]]ὶσοῖς 
ποίσυπς. 

148. 19. Πωτέρα Νεκὼν ἀπέκτενε.] Μ5. παΤέρὼ ἔκων 
-ἀπέκτειε. Ομοὰ Π Ἱπτε]]ίσατατ ἆε (γςο ἑκὼν. πἰϊἰ 
εἠξς παπα ἀερε]]αταπα αι οσσἰάϊξε, πο ορί πδοεςία, ως 
{ετπιοπε εχρτιατα, αὖο απίπιο 14 {εσεηῖτ: {δοίε οπῖπὰ 
εετίε {ροηίε εἲ νο]εῃς. δεᾷ πεφῖα βοοεπίΙπι σγανοπὰ 
αθηοίόεραϊ «οάεχ ορϊπαι!5, απάπι Πο τοίείτεῖι, Ἐκχί- 
{Ηπιαν! 1ρίτΗΙ αξία α ατα οα{ιπα ποπ]πίς ρτορ]. τὲ 
«αρ. 111. Τὸν σαΐδοι αὐτῶν Φερὼν, εἲ τὰι. Τῷ ὄνμα 
εἶναι Σεθὼν. Ετ νιάετατ αά Ίχαπο Ἴοσυμπι ἁπη]ς(ς σοἵη- 
ΙΠΕΙΠΟΤΑΠΟΠΕΠΙ Ρραϊτίς Ἠῆης ρηποῖρίς, απ αια α1οφιήΠ 
απίο {εοἰσει, Ἐκ ἀείεόι αἴτεπι {ρηίτας νιάσειτ Ῥτί- 
Ίπα Πἴετα αὈεδίε, τε πηαῖοί πἰπήτυηΠα οηαΓα θτε ροδίθᾳ 
ΑΡΡΟΠΕΤΕΙΗΣ αά ουπαπιεπία {ετίριάτα πιοις {οτο, δὲ 
ραΐεί Ῥ{απιπήΙσἩῖ {πες Ἱέκως» Πεμε ἀαϊπας ἵτετι ή 
Ώ]Πο 1 ποϊάοι ταραΏ(απῃ. ον 

149. 17. Καταλαμβάνει ῥ δ. 3. Μ. Φεύνέὼ.Ί ΟΠΕ. 
τεπί Που Ροβ{ειπΙΠὰ νειριπα οιερῃαπο εκ απΏφιἰς 
Ἠ0ι]6 ποῃ ἀεοιί τεβίεταε, αὐυπη εἰ Πέ ορπυς 6απή 
1εάΠοπεπΙ ρτοῦατεῖ, ΠοὮ Φφεύγοντα» εἳ υ{Η5 Ἠετοάοιϊ 
Ῥε Πεφιεηίαπι Όεπε οορπήτις 14 εκἰρεΓαῖι 

148. 9ο. Ἐπενέεε] ΜΝ5. ἔπενόει. 
1490 4 Καὶ δὴ κα) παῖδας.] ΝΙ5. καὶ δὴ πα]δας. 

149. 6. Ἐμμαθόντων τὴν Ἑλλάδα νλῶσσαν.] Νοκ Μεί-- 
πα Ίη Μ5, ποπ τερετίαΣ, τε ααπιν]ς το]ετατί αἴ]θης. 
ΠΟΠ Τ8πιεΠ ἀερεαί οτεάΙ αὖ Ἠετοάοτο νεη]ςίᾳ, οἱ ή 
ευη εχ 1]]ἱ5 ττα]αΠεῖῖς ΗὈτίς οαπι οΏαπίοπ, 

149. 19. Ἐξανασήσας, ἐνθεῦθεν κατοίκησε ἐς Νέων. 
Πας ἀϊβμπάβο εοππατα οδῖ αὖ ΔΙάϊ πμ να 
ΡΤΟΣ{Η5. ἵαππεα σοπίτα πιεηῖαΠι Ηείοάοῦ» αι αἄνετ: 
Ῥίυπα. νο]α]ε «ηπι ΡρατΏαῖρίο οοπίμηρὶ, Ῥτοῦι {οπιρετ 
ΝΕΤΌΟ ἐξαναςσῆσαι, 4Μβομηαμε αιίατα {ία αἀαῖε νε] 
ἐξ ἠθέων» Νε] ἐκ τῶν νήσον, Νεἰ ἐκ τῆς Ἱσιαιώτίδος, αἰθπ] 
{εη{ηπι πιῃς Ιπνο]νίε αἀνειβρίο, {εᾷ (πο οοπίτονστία 

] ἡΙ]  Ἱππρεπάο ουΠί ρατεοἰρίο ἐξανωσήσας. Νὰς Ῥομίμ. 
{αἱ Ἱπιροβεπα», {δά οἰτειμπάασε ρουᾶσίρις αἳ ραπιείι. ΄ 149» 99. Ἐξδ ὧν δὲ ὠνέσησαν.] Μά9. ἐξ ὧν δὲ ἐξογέςη- 

σαν, Ἀεουταῖς {εΓγαἴο Ιπιεσίο νετοο. - 
1490 35. Τὸ ὰρ κρησήριον τοῦτο τὸ ἐν Αἰγύπτῷ.] ΜΕ. 

σοῦτο ἐν Αἰγύπτῳ [πε νοςμ]α τὸ; αιάρρο αἷα αάπιϊςίὰ 
πΙμ] πΙᾷ τερεβ(η αὐοὰ πιοάο ριώσξεῄς, 
149. 3σ. Τῶν φανερῶν ἦν θώύμο.] ΔΌ ΜΕ: πσή Ασπο- 

{σε νεισαπι {αρβαπᾶναπε, 1η αἴο ρταίτετθα {ο ρίευς 
ῥῶμο, πουτ εξ {παπι 1ρὸν ἐσι θωμαςότατον, ΟΠ θωύμα- 
σότωτον, Μο εδῖ(μτ, 4ε 4ο ἴαπι αξωπα ἵπ Ἡρτο 
1056, ΑΡΗ Ωβοον κα. κο 

149. 4ο: Ἐπικέετωι.] ΝΤ9. ἐπίκειταιν Εἲ ΤΠΟΧ Ἡλλευ- 
µένη 1άεπ1 ἄοᾷεα ΡΙΟ καλεοµένη. με 
Ἕπαβδος 6. Λόγον δὲ τόνδε. Ἔκ. παγρίηα τοξορὶ αἀοᾶ 
ραυμσαδαι εκ Μ55, 9ίεΡΠΒΠΗ5, ου Ππι ρχοῦατοι οοᾷἷ- 
ομπι ορηΙ6», εχ αἰο πῖοχ εε]απι ρο[Ι Ὀσ]ριος, πι σης ὃν η : | ος Ρ Οσίρίος, ΠΟΠ 

150» 19. ΔΛΗτὼ δὲ τροβὸν ὅτα,] Τε (οτίσίευς πο ἔ1π- 
έπη η Ηοσίς εδ αν ία λος αυἱ 14 ἐς, 
πε ποϊαν]ε» {εᾷ εἰ Ίπ ορίπιο Μεάϊσθο, είς {οἩρει- 
τε νετ]ζας ποια] εα{ὰ Ἠΐο εοπβτπιαττ αὓ ΔΙΠΕΠΠσΟ- 
τα ουί Ίεα Ἠηπέ ]ορυπι οἵἕας ἵπ Τεραίοπο ρτο ΟΠτῖ- 
{Παπῖς, αὲ ἵπᾳαΙα, Δητὼ ἀῑεαξ, ΠΟΏ Λητοῦν. Έτ α- 
Ρποίοῖς Ἠωπο Ίοευμι ἀρειη ορίε, αιεΠι οἶεαε στιιάϊεις 
111ε οοπηπιεηϊαίοῦ ογαἴοηυπι Οἰθοτοπίθ αῦ ποδὶ οἶῖπι 
Ρήππι εχ οΙΠτορταρῃο ραΐειπο εθίτας αἆ Ποταπι τ. 
απ Ψειτεπι αρ. 18.» {εᾷ απ υππ ρτο Ίος ποπιίπ Ρίο- 
ρήο ἵπ ΜΙ5. Πο εχίίεητ Ἡδ τει ΤΟΥΟΙΝΔΕ. πο: 
ουΙτ ἀεσΙά]», αοπιοᾶο Ρτοπυποϊαναιε,. Ομ]ας {ο]- 
Ῥίμπι αυτα Ῥροδίε ο«Ἡοφμα {πε αζάϊτπα ἵηῃ αὀΙοησπι 
Ὁ]. Οταν, πο εἴεάετο Ίῃ ΝΤδιο οχ[ΐατε να] οβηίο- 
έν νε] ῥεγ/[εφι{ωή: ποίημα εχίταξ ΈΗπα ορίσμε, εάπα 
ΛΕ/ἐσΗ6ΥΕΙΗ.. | 

16ο 96. Ἔς τὸ ἐξεῖλα, ] 8ἱε δεέ ετ ροβι]αξ 1ομ]ς- 
πμ». Ῥεᾷ Ίπ ΜΟ, ἸΜεάίσεο οἶατο Ἱεοί ἐσὸ ἐξεῖλέ, αποᾶ 
εσι ἐς ὃ ἐξεῖλε», ἀὲ «1ο ἀδίεατα πεπ]ο Ῥοεεδῖ αετεπάεπς 
-αά νατία εχεπηρία Ίαπι ἵπ ρυβοεβεπά δή Ρτο]αῖα, 1πι- 
πιο νἱαϊσβπι απἰπαάνετεες Ῥαρ. 121 νετ, 19.5 ΟΙ 
ὧν ἔτι οἳ ὁλκὸ εἀερατατ, 1πε τείΏ 
τῶν ἔτι- μ1) ορ κκ ἁμαρ 
--άβο. 43. Ὁμοῦ ἑλασρευμόνας.]. 15 Ίρος οοὖεκ. Μ5. Ριαῖοεῖ ἑλωσρευμένας, Ρτους πδό Ίρδα Ψεσόα Πζογαητης 
7» 340 ΠΟΠ ΊρΠΑΤΟ Ῥοσίο:΄ Έθαπι ΤΠΟΧ 311 ἀπὸ τοῦ Κωσίου οὔρερς, Ὁὲ πουᾶραϊ ατσυ]ωπα ϱΧ {μ5 στὶς 819. 
Ρήαπις, που αίοτ ἵπ ΜεάΙσεθν ο. τοτ, 4: Ἐπὶ Νεκὼ βασιλῆος ὀρύσδοντος.]. Νεπίρο αρα 
{εφ τας Μεκὼς ὀρύσσων. ο, τα Ῥεττ {εη/ης, Ἠ[ης εε ορὔπιως 5, ὀρύσσοντες. ἴὰ πεοες/ατῖο Τεροπεπάμπι; αιισᾷ νἰάεπεας 2Η ποἩ Βρε» αι π]πιῖ 6ξ Ἰπ[οῖτα ατ- 
ἐδπάεῦαητ αἆ νοσεπι {εᾳιεπίοπΙ μυριάδες 94Α πο 
βορὰ {ειπιο αἀπιτετοῖ εοπβγέΠοπεπι ποῃ αὐ νοσβδι- 
Ιο, αποά ἴη ΡτοπιΗ πας, {εὰ αὖ Ἱπεε]]θόει σὲ {εμίῦ» 

οί οκ εοάεπι Μ5. 
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1251 6. Τῷ βαρβάρῳ αὐτὸν προσεργάξεσθαι.] Φ4Π6 Ἱϊα 
Ἱαρεπι εάΙΠοπες αὐ ΑΙάο, εἰ αὰ Ἠαπο εοατεπι ρτορᾶ- 
σαητ. επι απ οτεὰ Ῥοΐεςε Ίτα Ἱερίε[ε Ἱπιετρτείεπι 
Ἰάπυπι ὁ εντ ὰ 0ης θαγῥαγο ΛΥΠΗ ἠγε. Ίππο 1]- 
Ίε πονῖε, αιιοᾷ νΙάΙ ἵπ ορΏπιο ΜΦ. προεράξεσθαι. 
ος Παῦερατ ΜΙ95. ΗΏεί μή σφισι ὁμογλώσσους, ηὈἱ νὐ]- 
Ροσφι. ) 

161. 99. Ἠλείων ἄνδρες ἄγγελοι.] Ίδες Ίαδει αι]ά- 
αὔαπι νεπυ(Ἡ απτ Τεπίεπιῖα νοχ πηεάῖα, πες ἵπ Μ9. οχ- 
{ἴαῖ, υτ π]τετ, υπἀάε νεπες, ααπι Ίοηρς αὖεςίᾳ ἆδ- 
Ῥετε Πάες Πππιήσβπια ορεπιὶ σοαἶαίς, επι αἱἱαρανί, 
Ῥιοῦαῖ. ἱ αμΙὰ αἆ τεπι Εοῖτ, ὨὈϊοάοτις δίς, 1. ος. 
{ετὈΙε: φασὶ καὶ τοὺς Ἠλείους, σπουδάζοντας περὶ τὸν Ὁ- 
λυμπιακὸν ὦγῶνα, πρεσβευτὼς ὠποςεῖλαι. 
161. 36. Καὶ σφέων καὶ ἄλλων. ΝΙ5. καὶ τῶν ἄλλων. 

Ῥαπίο απῖε ειἶαπι εά1ά1 εκ εοἀεπι ορείπιο οοζἶςς εἴ σφιν 
οἳ πολήῖται. 

1515 41. Ἠλείων δὲ μηδενὶ ἐξεῖναι ἀγωνίξεσθαι.] Οιηπι» 
ν5 ἵτα απτοσσάατ, πϊμ]οπηίπης ἵπ ΜΑ, Ἀπιρησίτος οχ- 
Πατ ΓαΠΈιπη εἶναι, φἀοὰ {ρδυπι εἰμδάσμι 6Ρ{5. ποΏοπίβ 
ερπ{αῖ εἰ πη]]ής ἰσποταξ. | 

151. 49. Ἐξεδέξωτο τὴν βωσιληῦν.] Ῥοίπεπια ἆμο 
νοσαβη]α ποῃ ασποίαῖτ ΝΙ5.. Ουαίά νοϊμετυπε Ἠὶ 16ϊ- 
ἴοτες εορῖῶ {ια» υἱ ἴπάς αφ υ]ὰ ἀθεετεῖ ργΦΌετί Ἠς- 
τοάοῖοξ Ψεπίιπτ {η εἲ πἰπς Ιπιροτηπί, ρτα/οτῆπι 
υπ] αητε οσ]ος Ἠαρετε Ῥοξηίείδης 1, 109, Φραόρτεῳ 
τελευτήσοντος ἐξεδέξατο Κυαξάρης. 

1595 4. Ἔπεὶ δὲ οἳ ἔδεε κρκῶς γενέσθαι. ] Θποἆ αὓ Πετεπ]α ριαάἰᾶυπι ΕΗΐε, οὐ]ής σοΠ{οη[πι οιπι Ἡσ- τοάοἵο πα Θοα]ἱσετ ἵπ Απιπιπάνογβοπίδιις Ρ. 88, 
15395 Ὁ. Στράτευμα ὁ ̓Απρίής µέγα.] Ἠπις ΗΕΙΠΙάΠΗ γοσειη 1αΠπε τεΔάεπάαπι ποη. ΙπΑἱςαν]τ Ἰπῖειρτες γ/2|- 

14. { πιοάο 6εαπῃ νἱαῑε, αὐοὰ να]άε ἀιδίίο, Ετῇῃ οηίπι 
εἀϊἀετῖτ Α]άῑς, μπε ροτηῖτ εχεπιρ]αΐ;, 4ο αἰίοι ι- 
τερατΗσ, εᾳ σατήδίε, Που τοΏίου 61πι ΠΟΠ εχίατα ἵπ 
ο πο ΜΑΡ. υ Ίατε Φαμςῄπιο {16 {θτῖπῃ ἵπ σἩ Ποπ 
ΤΟΙεΓΩΠ4α» Ῥεπάε Ἡτ Ίαπι εοπΗρίε 1π. Ἡργο ΡΗΙ0Γ86, Ώείπὰε ἀσφαλέσερον ὄρχοι ἰάεπι ΙΑ. εοάεχ», ποῃ ἄρχῃ, τπτ νυ]ρο, ο 

1535 90. Ὁ δὲ "Αμασιο.] Δάνειβιϊναπι Ίαῃς α1Ιο- αὐΕ ποπ Ἠαῦει Μ, ορΏπιη5», πες αι άη μάπα πιοπθη!ῖ πας αῇῄεις, 
193 94. Ὑποκρίασθαι.] Ῥ]απε 1ά ποπηΙ οοᾷϊσρς ΠΤΙ αεζερετυηί αὉ οοττοξζοτίδις ρτορτοτ {ο βπη]ία ἵεππροτα Ώπις οοδμητία.  Αἰἴἴαππση ἀεῦι]τ σος ἀείετ/οτο Ῥισεοεάεῃς ὠξιοῦν. οὐῖ Ἆος νετΏιπι ορροπίατ, Ὁτ Ίαιι- οα1] πιετεβηϊτητ εἰ ρίερῃαπις εἴ αἷι]ς οοαίσες; εχ. αιῖ- 

οι ρτοάιχῖϊ ἵη πιατοίπο ὑποκρίνεσθαι, αμοὰ εἰ {ρεο ἵπ- 
νεπϊ ἴπ ἸΜήεάϊσρο, ἨαάεπιηΙθ τατῖο αδί ἵη 1]ς ας {ς-. 
αΠΗΤΗΤ ἴαπι τὰ πρασσέµενᾳ, ΩΙ ῃΠι ἄφοντῃ.. 
1990 3. Αγδρως ἐπικούρους τρισµυρίους.]. οχ τρίσμυ- Ρίου» 1η ορίιπιο 5, ποπ Ἱερίτης, ΠΠ πιρετο ο]αππο Ἀὰ π]ατρίπεπι α{οπίρια 5 ἵπ 1ρ8ο ΨΘΙΡΟΤΗΠΙ ΟΓ41Πε να- ἴη5 ππαμις «μπι Ίρποσανί:, Έτ νιάρπάυπα {άπο, πυπι- απ]ά 16 πήπηοτης Ἡς οποτπι]ς: ιιηάρ οΠἱπῃ το Έατες οἱ Ίοπεφ Εβ Εαϊσατ θς[ο εηπ ή σπι οοπσπΙαζπ] ο Ὠἱρ(ίο- το"»]ου]ο ἠναγ κάσθη καταφυγεἲν ἐπ) τοὺς µισθοθθόρους ὄν- τῶς ὢς τρισµυρίου. (Οποᾷ Π εχ Ἠοτοάοίί {μα ερταῖς οκ. επιρ]αΠ ους Παυβτ, {10 Ορίρης οἱ ]οπίριι Ιαΐοι οπΊΠ8 αὐχΙΠΟΓΗΠΙ εηῃς. Ίο νἰάτιΣ ΓΩΠΙΘΗ Γ)ἱοάστις ἵῃ πας ἨΠοτία Ἠετοβοιήπῃ {εηυμεῖς ΒΙἱδ{ παπι ου υτη Πίο ΡΓΩΜΗΠΙ η υγθο ἸΜοπιεπιρῃή (ὰε αἴια {ατίς ἀῑχί αὰ ίερμαπιπι 4ε Ὀγοίοιις). σοπ]πΙς[Ηπη τείετατ, Ὠἱοᾶο- της 1. 6ο. περὶ τὴν ἹΜαρίαν κώμην αἶί,  Οστις Δρτίες ΠΟΠ [ἱπι Ππαπρι]ατης σδε, Ἡτ {5ήπο ου πατταϊ Ὀϊοαοτιις, 
1690 δ, Ἑπτὰ φένεω.] Λι (Αρα 115. α. ΟΑποπΙΙΠη 11ΡοΡ. Ῥαρ. στ7. βΡῖ Ρίασεῖ», ἀἨπι τεβῖσοης πεί[ο]ο Ἠ]α Ἠειοβοιθα {ορίοπι ἵπ (41ος. {10 ποππῖηε Τεχνιτῶν «οπιρις]θῃς]ε ᾗ ἑρμηνέ Ἡ 

κώπήλους Εἴ ερρωφέας εἴ κυβερνῇ- τας» εἰ ϱΠατίο ππιστο Ἠαδοι : νι να νους ουκόλους καὶ νο. φ6ς ρτστι]ετῖπι ἀιθΩπέΠοποπι Ηή 5 ΝΑΙ ποιμένας πο να Ἡ τοβο], 
9» 320. «ἐπὶ πλείσους ἐγένοντο.] Τα οοπβΙπΙαὺ: οοᾷεχ ΜεάΙεειις 4 αὐοά εκ {μής Πρηής Θιερµαηής πποή- 

Γτασαϊ 1Π π]ατρίπε» Ἡξ ρο νατο ἁσυιοΓίπι τεσῖρετθ 
εἰεζο Πά6ἰο ενοίατο. ἴάετα Ελιμή ἄεῦοι ἵω σσ αἀσά {θηυΙ ΕΣ ἐκλεκόμενος, ΠΟἨ ἐκδεκόμενω, ο 

το 96. Ἡγερμένους ποληϊτέων 151 ἵτα {οἩρεετῖε Ἠε- 
οσον πυαπτισ 6ο Ιεέχοχες,. ὧσά σετῖς α]ίο Ίοηρα εη{1 οαἆθπι {οπ]ρῖε 9» 1. Τσῖσι δὲ Θεσσαλήῃο ἡεομένοι- 

σι Ο1επΙ Ίοευπῃ νἱάθ. Έγφιργοῃ {χο οροττεῖ 1Π ος οσο εχμίρετε εοᾷῖσεπι ΓππόβςβπιΙπῃ οπΏΊαπα 7 Ἠμένους Ἀολητέων. Ο]ά ἵπ οα ]εδῆομα ποη πβη]εῖς πιοᾶἰς ρια- 
ας νη]σατο Ἑ΄ Ἐκ εοάσπη ο]ηπῃ τεσερί {εα16Π9 11]ιά νρ- 
ο να Ῥίαρμαπο ἁῑα ἰπάϊσατμπῃ, 

μη. Ἡ: Καλασιρίων χίλιοι καὶ Ἕρμωτυ (ων ὤλλοι.] νοχ μη μα Εποσαίυς αῦ Μδ, πες νομος μας - υ]- 
αὉ Φταρηαπο απ .ος ορΏππο Ῥοδῇτ ΙΠιο]Ηρί, πηρες : ο αά{σίνι 5 σ : εἰιδάσΙη σοβϊσ]ς ο ἔκωτοιν ΠΟΠ ἔκαφον, εχ αΙζτοχ]ίαίο 

Ίλεηφιις ἶαηι {ο νοσαξ» 

154. 19. Ὡς οὐ ποιεῖ.] 95. ποιο)» 
155. 9, Διδάξασαι τὰς Πελασνιωτίδας γυναῖϊκαρ.] τν ο. 

υ0ή αυκ{(ο} Νεαιἶνίε {οήαπ ἀΐσετα Ηετοάοίις» 4149 
ροτιῖε ενεπἰς[α 1ῃ 1ρ90 1Ππετί επτοτε» Η0ἱ ο ον. 
Ῥαττο Οτωσίᾳ ἵπ 6ης Ιποίάετυπτ. θεά 266]. μλη : 
πηυς {οἶνίτ ἀεπιοπίπατε Ιοεπι» 1 14 λοοἰἀεΠ αι 
Οα]ΗπιαςἨπι ραρ., όδο. Πο {οΐθεῃς: [Αασεάίτ» 8 
'εκ Άἴργριο ΟΥποἰαᾶ, αἳ α Ὀαπαϊά[ρυς αμάέΠ» ἃ 
Ῥτοίπάε Ατρος, ιοί εσάεπι εὔπι ρε 1)4Π80 ο. 

τά αἀρυ]δία. Π]ατάπα Ῥτίπιο που (ετετΙΒ ος ὃ 
σµοφόρια α Οταςῖ ἀῑότμπι, ταᾶατ Ηετοβοτη5 ν ο 
1ζο.] ἱπάμε Πάει αΠα μοι {αάία Ἰα1αΙ1. εἴ οἲς ια 

1960 1Ο. Δημότην τοπρὶν ἐόντα. | δε 4ΡΗΠΙ πι ν 
οοάίσες Φτορηαπί οχίίατοι ᾳήοα με {π Μεάίεεο» Ἡ ὃν 
σαι 14 ει πες αμοά {εφ Ιτατ ἀγνωμοσύνήν ο | 
Υηιβο ἀα{εΏῖ ποπρότερον εἴ εὖν ωμοσυνη» μμ 

τάς » 35. Ἐ] γὰρ πρότερον εἶναι δηµότης.] δε ες 
αἰιοά ἴαπι {Π {115 {επρεῖς οεπἀεταῖ περασε ο Μο 
ΒΙΠῖ εοπιπη(σται, πες απ 1ρθο νιάεταπι 14 ο) οα 
ἀϊσεο.. 1ὰ Πε Ἠυς πηυταἰοπῖς. {π6ΓαΠΙΕΠΙΗΠΗ, αμ 
επίπι {αἱραῦαϊ πια οοη/ιόίο Υυἱραιβ ος 
Ρ10 ΙπβπΙίνο Ίαδει ᾖεν, αἰιοπιοὰο 14 Ρᾶ5Ηπι 1Η1Ρ: 
Τη» ηὲ ροίιείπι τοήπα στα, Εαραραϊ 1ης Τὰ 

το ἱπῃηϊθνί 1 παο]ονῖρης στ νεο ρι5 ια 
Π1οεῖ ἀε]ίεῖας εἶιις Ιοᾳμτὶοπίς ΠΟΠ. 6ΔΡΕΤΕΠΙ2 τς ορα- 
ΤΕΙ (ΠΕΠ της αβ]οσταῖ, τα {α/ρεμάί εἴ οπή 
ΤεΠ θ4π1 1π πιε[ίοτα ἴεπιροτα» 4ος ο ο που 
Ροβ{4 ορίπαξι5 οσα 15 {Ελαϊ 3. Υαἲ. ον ο τ- 
Φένης συνεχῶς ἐπέλεγεν ὑπὲρ ἑαυτοῦ, οτι ο 
2ωδίας ὦρὼς αὐτὸς ἐκπληρο καὶ ὑπομξνε 
ας, κος πατρίδος ἐφερημένου, πτωχὸθ» 
χὠν τὸν ἐφήμερον. σίο εΣ 
195. 9δ. Ἐκρῆτο,] ΝΙ5. ἐχρῶτο. ο ον ἅλ- 

Πΐο ΓΗἱάϊνείητ, ααηπι ρτοῦεηῖ «αρ. τι Ίοπ, αὐοῖ 
λγσι γυναιξὶ ἐχρῶτο' 6ἳ χρᾶσθαι ΡΙΟ ΧβΙΣ 7) πο χρῆγ. 
1οςἱ5 πιοπ/ϊτανίε Ῥοπτις 1 Ρεἶπάε σε γῶβ νά {κοπής {4- 

155» 49. Ἐπεὼν δὲ φρήσοντῶι ὀμλκς η 
πο µῶς πεςες(ατίαπι 4ΡοάοΠΗ απο ο ποπία Ρπμάεῖ: 
Ἡε {η ΙΠπαπιαυ6 οοη{ηπηατα. Πηε {0Η ὃν βοτες νι]τ αἆ 
πα απ οοποερίε Αππας» εἴ 4Μ4ΠΙ κι ορβπιο Ν». 
{ηἱ ραιτουΙηΐυπα,  ΑΙΑΠΙΕΠ ΟΙΠΙΠΙ8 η αβραῖεῦ Στ 
οοᾷίοο αὐίηητ, εἰ πω. εκ. 115 ον νἱθευίτως ἐχῖ- 
αιΙᾷ 9 Απ πο 16 πἰπιίς ΡΙεΠα μυς -οοί εχρ]αηατς 
{ἱετε εκ «π]απιο ἱπρεπίί ρ]ή5 αμα 0 Ἰάίοπο 36 ΡΕΠΟ: 
σμρίεηΏῖς» «ωπι Ηεγοάοτις οχ μπᾶ «οσμή πέαμᾶξ» 
4ο οιηπία ΙΠτο[άροπὰα εχΙ(Ηπιανεῦ αυ μα οροσῖοί 
απ αυ ἀϊσει πη]ας ἱπιοπάίτ αμα πα τοππροτΕ 
μμ, Ώατίπι Ῥταῦομε πι] ΙπιεΙΙΡΕΏ μα 4 
Ώοῦ πθσεςίατίο αδία αγουπι ]αχαϊΙΠὶ ορᾷ εἴ Μ». 
Αοῖε Απια[ς, ος οχρεϊπιήτ Ηειοδοῖ ιδ. 1ο ρήίμ ὠμεί”. 
9 / 3 , 21 ἐκτῶγνυουσι, ἨΟΠ εκτάαννύουσι ., Ποιοάοτεμια, . 
βετο τοῖσι δε αὐτοὺς, αἰιοᾷ ΡΙ8Β ον 
τοῖςδε» ος ὴρ.] 1ος : 

156. 9. Οὐδαμῶς κατεσπουδασα͵ τν ο ιν 
Άπηο 1π Ποῦς α4 Αιπουή Ηδτυσα ο πρίοστο Πε ρα 
Ροήγε νο]ιήε Ώεβά, Ηεια]ά!δ» 9 Ηει 
δε πηίταπα αυοά {οηἱρίε,  ΛΝΑΙΗ ει μῶο νειδα» 1, 
ἀοίο» {ανὶκῄπιο (οτ{ρίοἴθ» μον αῑε [41ΕΏ} 1ο: ἔν- υ{ 4αΤεῖ καὶ οὐδαμῶς ἐσπουδασμενθὲ» τεσπουδασµένον τα 
Ρτοίετι Αἴπεησιις Πο. Υ1, ης πΠΟ {ρςε δρᾳ ὅτοι] Αιουί ρίαπε οπαΏπῖ οοπιροβίο» 1 μίαπα Ῥαε, εἰ ϱὔπι ἨΠετοδοις υατ ναι Ρατσμέξ 9 {εὰ ποβαῦ "αι μίας νΙες ση σένοῦ. κατἒ- οογΏρίε ἀἰσεπὰο οὐ. κωτεσ ουδ ες ἔπινέ σε . ο οἵ μπι 
γετία» ιὈἳ αητεα ἀῑχίε Ης οι (αἲσίε Ησούς: ο 
σκωπτε τοὺς συμπότῶς»΄ ῥόντω σκώπτει τοὺς συ . 
ἀἴσετε εἶπι παιννήμό”, πε απθϊα{ Ηεῖ 
ος εδε, {αοῖε, ας 401 ο με Ρίαμο ΠΟΠ ΑΕτεηὸ μήν 
{Ππιανετυπί ΠΌἱ ἠοέτο ἴκν επι Ίης οὐλὰν ο ὁΑ- 

ἷ 1 1ε ἤ . ετ ο. 

Θ ομως σα μον ἠλοηίσευν φομ  πήεατυς» αἴ 
µασις καὶ ὅτε ἦν Ιδιώτης» ιών Ὃβευγε. ο 
αἳε εἴἶαπι ἀείπάε ὠπέφευγξ ΜΙ5. τοιάδε.ηαἰρίε 18- 
456, 1ο. Ἐποίήσε τάδε.] . ος Ῥουα1δ μα 

166. 90. “Αγδρόσφιγ Αν. Ὃ νι πο Βινς Γιο τηας, οιιςς ν]τὶ εἰ {ΡΗΙΠΡΙ5 1Ρ αγρίαζα πο. ἀεὺεῖ 
Όετιε Ηεδετετις 1π {οινιταίς ος Ὥπιοῃ ΠοῖαΣ τος 
ἵεπΙροίο νοσατί ᾿Ανδρόσφιγα" απιρ]Ιοξξ Πατυος πι 
ἱηποί αυ Ἠετοάοτο οἱοδίο»» Ἡ ᾗο 1πίοῖ ρύταη] ή 
τής Ἰοᾳηυή που ἀεδιειί. πο π[οροίΐ ΒἰΡίΕ ἵππ' 
ΒΗςίΕ φυναικσφωγα, εἴ ε]ες εν δν ἐμ. 

σφι.» - ζεί 
ο. 96. Τλόον ἐείκοσι ἡμ.] ΜΟ, πμ, ̓απτειροΗ(α 

πε Ιπαίοσαίη απτεητίοπεΙι εχεΙζεῖ» Ἡῃ . ιορΏοπο 18 

Ίειῃ νοσυ]α. Μο αά[ονί Π]ιά ἐκόμιζο 30 νήπια» 
οά(ςς 

τηαγρίπε πποπβταἴπη εἴ αυ. ορΏπιο οοαΙό ρα 

Ῥτο ΝιβΡαἴο ἑκόμιζε. Ῥεάε 1 ἐκόμ 4 να κατ Ἶ ἶ ἀἰσϊτητ 
Ῥτασθάσπίε ρετίοἆο» ἨΟἱ ἀε τερε . .. αξ 

46 ἱρῇ5 ϱΡεΙΔΤΗ8, 
4 
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΄ ο ὰς αλ τρ. . οσπ. 
115 νοτοί ἵπ Ἠοτοάοιο, ΕαΠραῦαϊ {ιαν]κβπια τερ-.. 

ταν Εις αθώο. 

ονομα ασε τες 

ο 

ωασποζαακ-σλωςο -- αμ παρα ροών ο 



ἘἹ οἨΏςΕΕΒΥΝΑΤΙΟΝΕΣ ΙΝ ΗΕΚΟΡΟΘΤΙ1Τ5. Ἡ. πι 

αδ6. 98. Τὸ δὲ εὗρος, δώδεκω πήχεων.] Ψ]κ εε, αμοά 

-4ε Ἠϊς νοσῖοις η τηπτα απΏφπἰταίε αΠσπιατι Ροΐροι, 

δαϊα Ἱπ νεγβοπα οπι{ε.. Βῖ πε αὐβ σαυία αςῖ, ῖ 

Ἰοηβ]ειᾶο Ἱπτοιίοτυπι ραγΟυπα τους οαθίΒ5 πηῖποσ Πτ. 
εχίοιοτς”, αἴηα {οίάειπ ΕεΠαΙΙ αἰάτιάο (1]]α επήΠι α 

«χι, αἆ χνίπ.» Ίσο αὓ νπι. αἆ ν. ἀεοτείεῖτ) Ιαήσιάο 
αμίοπι πιοᾶο ἆμοβις οὐδίας» πεπιρε αὉ ΧΙν. αἆ κΗ.Ξ 

Ώι 4ς Ιοησίτμάϊπίς. αἴαμο αητυΦΙπί5 ΡτοροίειοΠς Ἠο- 

θὐ]οίόθτα Ρροβ/ μπι» τὰ σαμία Πε Ἰρποῖα, δει 46 
ἸαΏσιάίπς Επεϊραπιητ. Ίναπα 4Η ΠΙ εαά Επι ἀεπίταδ πιυ] 

ἵπ Ῥο[ῆσο, μία Ῥοπατυσ» αμ 1η ΙαίεΠδιις» «ειτε ο-. 
Ῥοτιοῦαί Ἰάαεπι ηβίαε Πετί {ραΏυπι» εἲ ραπ! Ῥρατίε 

“πτοῬίαθ. ΥΓ1419 ΠΗΠΙΕΤΗΠΗ. ϱυἡάαυἱά {1ε. ππφυε 

ἵπ ορεππο. Ιδίο ΛΙ. 0 αμήπαμα νοςαρΏ]α. ΠΟΠ αρρα- 
δη όλ. ο ος 

0οΙ 157, 17. Ὅδευ βιῦται.] ΕΧπίες Πῖ βίοι 11 {61μ]8- 

τοτῖπα Ί1στῖς σοπἁστοπίΗς Ῥτο 1ρᾳ5 ορΙΠΕΠΙ5» Ἡῖ 11- 

Ἠτιμηπσπί». νῖνοπάϊ. Απαπιοῦ πος Ἴοοο ορππυς ΜΟ, 
Ἠαυοῦαϊ βεβαιοῦτοι. Οιιοὰ ρα παπα, νε] ο. νεδα 
Ἐρίπο]α αά ΠΕΡΙ. οαρ. 9. Υ615. οοᾱ, ΙΚαλὸν γὰρ χόριτι 

βεβαιοῦσθαι τὴν καρδίαν» οὗ βρώμασι» 8 

157. ο7. "Ἔδωκε χώρους ἐνιδρύσασύαι, βωμοὺς.] ΠΒ 

{υης τοςί{(ος «Γοπιοπιίς, Ἡτ νεος {μα {ποβαπανα 11η: 

:όεπι αηηούζαπίάτ», αὖσν ΡΙΟΙ{Η5 ΠΟΠ εδί ἨΠετοάοῖεα ει]- 

τα» Ίϊσαι ᾷς Ῥροεήθτίπε ναπαίτατο ἴο οοάΙΟΙΠΙ νειµ/το-. 

τΗΙΠ πηπιειί» τοι ἀοξτί Ιεετοίες. οι 

Ἡ, αμα Ἠετοάοτωπα Ἱερενεπῦ. (00411 Ίσπε {βίτυσ 66ε, 

αὔαπι νετε (ποπ αΠδΙῃ αρετῖς ἀεσ]αταπ» οτ]βίπεΠι 

ζοτυπρεπά1, αῑοά ἵπ 19. ἹεβιζΣ χώρίοις» αυοά Ρ10- 

Ῥτετοα οτεάο Ῥομς ον Ηειοάοῦ» Ποιί αἰῑδί ἀῑεῖς 

ἐνδούεσθαι ἐν νήσῳ νηὸν καὶ βωμους» λα Ακ ὃν 

μ αι 47. Δύται, αἱ. πόλιες-] Οτι πηπΕ αὗτοι αἳ πόλις 

ος ᾖαεση ἄλλαι πόλις Ἱορίι ορΏτηµς Πρτοσυπα ΔΡ», 4ή 

οείαπα νυ]ρο Πτεταϊη πόλιες. ηΦὲ, 

159, τν Τριηκοσίων ταλάντων ἐξεργάσασόαι.] Μ5. ἐξ- 

ο Α. Χ/λιὼ οευπτηρίήᾳ τόλαντα»] Δί απα]ε οό» Ίδιιά 
ααΙΠσαείναπι αππεπὁ υἲ νΙάετυτ 1ΗΠΗ1 ϱχ πιοᾷο {ος 

Ῥομάϊ» επια ΑΗ εἴ ΟΟΠΟΤΕΙΗΙΠ 5 3Π {οἱμέμπι 

ἵήα ὁ Απ. πἰετοπά πα οταῖ ο Ξβγρίο» αιοά αΠατίπα 

ηββιιοῦατ ἵπ. νἰοϊπία ἳ «Παπ. 19 τό, Μ5. Ί]α οριῖ- 

Ίημς συρί/ο. Νεὶ Ίαπο ἱσποτατη νοσεπι τεᾷά! Ηείοάο- 
το ριω[ζαξς» αῑαπι οῦβ εί] αὖ ππεμάαοίο {Ηπ1 ΤΕΙ ΕΠ 

νοσαδυΠ, Ομοά ας {οἵππας ηπάς νοπίαῖ, Ρε. (πλ]]]- 

πιάΐποπι αἲ δε]α. ἆοσοῖ Ψρ11. 3. (ΕΟΙΒ. 66.» εἴ Μα]- 

Ί]α5. ἵπ ΡΗΠΙΔΠ. 96ο. εν πκν ρῷ 

108. 8. Κυρηναίοισι δ' ἐ ὦλλήλουφ Άμασις.] ἱΝΟΠΙΕΠ 

“δό 

αν. 

αι Αρ ιμν αν νρνεε ) Ῥ Ἱ 1 | 

ς (ατασοοτυπι {οἱ Ῥ]αμαΙ- 

τσ αν 

; 

Ριορίῖυπι ηυπς οοπτειηῖατ αὖ Νῆς. δὲ πιατῖζο» πες 
επίπι 1 Ώαο Ῥρατίε πιαρῖς οοπ{ρίςϊ αἳ Ἱτετατὶ οροτεµῖξ, 
απαῖπ ἵῃ ἆμαρις ππΙπιΙΠ] ραγᾶρας., οὐ Ρτοχίπις {8- 
αυτης. απ αμΙά Ἠμο αρροτιοτ., πι]]ής αἀ[εαμος, 
ἨΊοχ τεσαρῖ εχ πιατοίπε ερΏαΠϊ αὐτόθεν, ααοά Πτπια- 
ρατιί Β]ουεπή. ο α ὰ 

168. 19. Εἶπε δὴ ὁ"Αμασισ.] ΝΤ. εἶπε ὁ "Αμ. οΠΙ5ί8 
{εεηάα νοςμ]α. αὖα εΏαπι 6ροΓε ρόϊεςί Πῖς Ίουμς. 
1, 9ο. Καάῑ έσι οὐδεμίο μηχανὴ.]. Ἡωπο οτεᾷο. 10- 
επι εβίε, υπάο Ἠοπήπες ρείνετῇ ]απι. νοσεΠι ἀμα- 
ταπι Πτείατηπαι {μῦτερταπι απ ]ετιηῖ 1π ργοἙάεῃ- 
πα, υπάς αὐ ορίππο ΝΊ5. εχρε] τείίαδαν. Ίναπι Π]ε 
1ρδε πιπο αιέῆοί εκηίδες: καί ἐσι τι οὐδεμία μηχανή. 
«λε ριοσυμ]άμΡίο 6απῃ ἀϊχετηπε Ίαπι οτι 1881 {1ρεινα- 
ειαπ1» εἲ πµΏς. αἴῖαπα πι] ἀἴσεπτ, {σά ποτ 111. αι 
ρεπε Ἱεφετιηπέ Πετοάοζμπα, ασπο(ευπία ΙΕ αυ επιαάπιο- 
ἀμπι αὉ εο {οἱααε ἴδεμὰ παιίτήπα {πίατο ΙΙ. 12 195. Τὸ 
Ἑὐφρήτην ποταμὸν. ῥέοτα. θὺν. οὕτω δή τι ἐπόίησε σκο- 
λίον 8. 19. Αἱ δὲ τῶν Αἰγυπτίων κεφοαλοὴε οὕτω δή τὶ 
Ἰσχυρρὶ. Επ {αρε. νι η αλ μτον ι 

150, οἡ. Ἐὐχέται ἐν τῷ νόῳ τῇ ᾿ΑΦροδίτῃ.] Εοιίαπ πε 
1]]ε 1π Πη{επίρίσπε αριά ΟτήτοΥ. {ηργαίω 7επεγί {011- 
Πεζαιη 1Η ηέγα [ῤῥίος Πγερία οὐπίωα υἱγρίηΙαίε Η0ή 3 
αυτ» Ὁῖ πεὈι]ο αριά Ραιτοπί!ήα» ΠππΙάΙδαπιο πι ατητ- 
το νοῖιπι {α6ἵς. . θεά πο οταῖ Ώσο 1)εαγΗπ1 λεογΗπιν6 
ετεάμ]ξας» Ἡτ ᾳπο Πά6ί ρίσποτε Πο οορἰτατίοπ1» {ηέσ 
σεξ» Τωππεη {οἱ αά ππατατίοπαπι πἀημίε[σεγοηξ. 1η- 
{μρετ Ραῖο ροδῖ {π[εΙσεπι πο βετῆεπι ποάτοπι τταηςᾶ- 
ὅμπα ουπι πηΠίς, ρετ ἀῑεπι {δα ιι6ητεπι, οοπῖρ]ς{6 1ά 
νοταπι ἵπ ποέζεπι ΥΕΠΤΗΤΑΙΗ 2. πς πη μπα ρταρ]ασεῖ 
αιοά εδ {Π ορείπιο σοάϊσο ἐν τῷ νηῷ. Ἐπίε Ἠαμά ἅιι- 
Ρίε ης ἔππυπι Ψεπετὶς, πδἱ τα]ία νοῖα πε ταβοτα ρ]-. 
τὰ ἡμηΐ οοποξερία», ει νετοίς ρ]απῖς αἆ Ψεπετῖς 4Ἠτοβ. 
πηϊςία» ΡτοΠΙΏ5 μἱ Εγάϊεο αριἀ 5ορΠοςίεπι ἵπ Αηι- 
ΡΟΠΕ Πσλλάδος θεᾷς εὐγμάτων προσήνορος, 1Π 150 ἴθπι- 
ΡΙο πειπρο νοἰαεης α]οαι15 πιπιο ο ον αλα Ἰη{οτῖ- 
Ῥία {ιήρεμίααιιε, Ῥτοιιὲ ΠοΡ αΠαιΙαπᾶο νοςαδυ]α ἵπ πις- 
{γηπῃ «οξτευΙπ]ς αἆ οοπ{ρεξιΠη ϱεπππ]ςΕ αριᾷ ο]απῖ8- 
τισῄηυπι νἶτηπι εἳ νετοίθπι απίουπα πείπι Ὁ, ἆς 
Ἠνπδα δι ως Αν ὅνα κο τά ώς αδνν. 
«169. 96. ᾽Ανέθηκε δὲ καὶ ἀναθήματα "Αμασιξ πἐμψᾶε 

ἐς τὴν Ἑλλάδα. Δυ Μ5. αρερίε νἰάεο ρατηςϊρίυπα 
πέµρψας, εἲ αὉ ΙΠετοάοίο 1ά νεηὶδίε οπιπΊπο ποπ Ρρετ- 
{μαάξοἵ», ομ/Ἡ5 ρείροίια Ρ]α[ῖς εοῖ ἀνέθηκε ἐς τὴν Ἕλ- 
λάδα, ηῖ ρετίαρε 1411 11 (πρεπίοήρυς οσουτήες {εὰ εξ 
ΠΙΟΧ {ΕΩΙΗΤΗΣ., ἐς μέν νυν Σόμον ἀνέθηκε. 

ΙΡ. ἱδρῦσθαι, 
ες να 

ος Ανν Ακῤ ον πο 

195» 47. Ἱδρύσασθαι προσχούσας.] 
θεα” 

ἃ νά, 

κι δν ο. α 

- ) ον 

ασ 

ο) ος 

- κ ο ΄ Ύ ν να 

μεν ώ Ὡρας ο Ε Ὃ ήν εδὰ ς κά 

ανν ο Ἅ : ολλ » 

; ον : ἆ 

ΝΟΤΑ: επ ΟΒΡΕΚΥΑΤΙΟΝΕΘ 
π Ίδεππι (θήαπι 

η Ε κο 
ΗΝ κ ανν 

159. 19, ο 1/τρὸν ἐφθαλμῶν.| Ουοά παμά ἀυδιε 
τς 11 Εισῖς Ιπάᾶυς οε]ευητατε ροή ΜοάΙ- 

οοτύπη ργρεῖ, υπᾶς εἰ Ὠατίης ἵη ρατίς {ε]οἰταίας (υρ 
Πατη]ε περὶ ἑωῦτὸν ἔχειν Αἰφυπτίων τοὺς. δοκέοντας εἶναι 

πρώτοὺς τὴν ὑβρνὴν ἂν 199.. οἳ Ώαπο ΘΟΓΙΙΠΙ ΤΩΠΟΠΕΠΗ 
Πής[ο ποῖανε αΠΐεα Πρ. ο, 6, 84, πῖ ππεβ]σῖπα ος{οἳ δε- 
δωσµένη. 6ἱ οἳ μὲν γὰρ ὀφθαλμῶν Ἰήτροὶ πατεσέασι. ΛΏ 1ἆ 
{σοοηε Ογτάς, Ἡξ Ῥοβι]ατοί αὖ «ο». ἵδηαμαπῃ αμ οὐ{ε- 
ου {Ρἱ ἀαρετεῖ, Ώδρεαι Π0ἱ Π]ε» αι. {ορετο {ΠήΠ- 

πας, νογριαπα {ετα αά πἰλήυπα τοάρεπς. Ίναπα ος 
Ἰἆ πο {οεῖε εκ αἰίαια αἷῑα τορίοπε Πδί {ρίεέτα Ἡ Ίππο 
αὐῑα οοπῄ αρα πο εδ{ε αΗΡΙ ΤΠΕΙΟΤΕΡ. τς ΦΕΑΟΙΦΑΝ 

902 6ο, οο. Ἐποίησε ταῦτα.] ΝΙ5. τῶδε, Ρα ΠΙΙΤΑΠΟ: 

πο, «Ἡςο ρἷμς νίσο Ππιρῃσα οσουστίε, Ῥαμίο απῖο οο- 

ἄῑσες Βεορ]απΙ ἠάϊπναι Ίάειι ἵπ Ύοσο συμβουλῇ» ΏΟΙ 
συμβουλίῃ, 68ῇ μ{γυπηαυς ποταναΏίε Ῥοῦίὴς.. ΝΟ 4ἱ10- 

ας ἐσθῆσι τε καὶ χρυσῷ, υδὶ 1]ιιά τε οππ/ηπί νη]ρο. 

«πόο» 19. Ὅτι Κασανδάνης.] Ν5. βεπΙΠΟ σσ Κασσαν" 
δόνα οἵ πηπς ετ Ἱπβα. θα Β 
«. 16ος 96. Ἐσελθοῦσα,| ΊΝΙς. εἰσελθοῦσα. ος 

ντο» 34. Τοΐγαρ ὦ μῆτερι] ΜΜ. τοί γάρ τοι ἀ ή. 

Ὑοα αάηπυρῇ ἐς τὴν ἐπιαράτευσιν ταύτην, αιοά 2 19 

εχεΙατυπ Ῥιεριαπυς τα]παισραῖ Ἰπ πηατρίπε» 49ΗπΙ 

μπρος 
- 

ώ 

νοα. ἵρσα. {6 ῥτοῦει ἀϊραίεβπιαπι ΠπΠΗ Ἠειοάοῦ, εἰ 
ῥατ Πἱ ἐπισρατηϊῃ ἵπ Ότο 9. ο3Ρ. 3.» εἵ εετῖε ρτοῦείας 
αῦ Μ5. Μεάϊοεο. 

16ο. 44. Τὼ πολέµια. 1 Οµ Ἆπς Ποπ ρετπεπέ 
πίΠ Ῥ]αεεαῖ εχ Ἱπιταῆοπε ροξήσα Ώηο Ιπιε]]ρετε πο- 
λεμήία ἔργα. θεά Ἠετοάοιας Ίαπι 1, 4. ἀῑκίε Πέρ 
σας αἰεὶ ἡγήσασθαι τὸ Ἑλληνικόν σφισῳ. εἶναι πολέμιον. 
Μ 5. τὸ πολεµικὰ. είχε: παπα {μπε ἀϊνεία εἳ Ῥεπε 
ἁϊθιπᾶα, ο ὸ : . εκ ώ σα: ιν 

161. ο. Τὸν πισότωτον ὠποσείλάς σρήρει»]. Ηὶο εδε {ετ- 
πο Οἴφοις. αμο {πα ορίπος ΙΗ15ο08 ο τεας «στο 
ἀο, περοῖο, ο λςιο ες Ἰακπηρ,ρας «απιμμώσμαι 
Ῥμετί]οπῃ ροβᾶς,. πας οεοάτΙ{ 32 πα τς ἀςῶν τοὺς... ἀπέπεμπε τενσοβάκωτα τμήρε, δις, 1ΗΤῃ πας ΠιοΗπιίος. 1απι 6τ ΡΟΜΠΟΕ. ςπρήε εκ ᾖὰο ορµπιϊ εοδῖαῖς ΜΒ. τρρήρη: πιο ποπυρο θμρίίρα- ήο αματά ομ[ως γἱάὰ θαΐς αἰλς μοπηίάὰ ος τπονοιάς” 
αἰιοηίαπι πἰπηίς Ρἱασθρας Ηετοβοίο». ου1Η5 πΙΔΠΗΠΙ 4ς- 
Ώμο τοβίεμίε {άεπι οοὐὲκ ρα ος οσο δη Περίμρροος ἐξ ὀφύαλμῶν µιν ἀποπέμπεται φείλας πλοῖον ἐ μμ ο οἴίαπι εχλΙθεηῖ πλοίῳ, {εὰ πα ηή 
α]ῑια Ἱπίμηχίε Ρτῶληία εχεπηρ]ατίς ]εά]σεί. ος πὶ- 
ταῖν Ἱή]ατίτετ Ώ]ο {οΗρίος ὃν μεὶ ἂερ/αίνα ο μ ὅ 
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: μα » Πρ ημἰάσῃι ἵῃ Ὀγτία, {εᾷ πες Ῥα]εοῆπίς αεπτ]- 

ο τλπι Εποσει: ης 
1095 9. Ἐπικολέσαφτος δὲ πρύτου τοῦσα.Ἱ Ἐτ σι τα οτι Πε 

Στ. Γ ΠΩΔΟΟΡΙ ΟΕΚΟΝΟΝΥΙΙ ΝοΟοΤτ 
Ία5 ΩΙΙαΗι Πέ ροςῇε απιθϊρ. Ρίο ἀῑχῖε 1, 169. Ἐδί- Έτ εετῖο τη ρατυ Εηῑε α]ῑα. 11 ρτοίείοῃς πῖῃ ο δου σῷι χρήµατω τεῖχος περιβαλέσθαι τὴν πόλιν ο, 116. «σῶο. απ {αυο]αήε 119 . Καὶ οὐδαμῆ ἄλλῃ ὠνεπέδισε ἑωῦτὸν πλάνην τὴν Αλεξαν- 169. 3ο. 'Ῥαψόμενον ὠμοβυέων καὶ τῶν ὤλ. δερµ. ὄχε- δρυ. Ἅλμὰ τὸν. ] εέτε ἱετα» πεαιε ]]Ης ἵπ ἀμρίηπα νοσατε ροῖς- «161 τς. Καδύτιος πόλιος, ᾗ ἑςι Σύρων ὅτο.] Ώεα! νἰ- τε; α4εο ει Ππιρ]εχ ῥόπτειν οἳ οΟΠΙΡΟΠΙΗΠΙ συῤῥόπτειν τ18 ἀοξίς, οι Ἠπης ρατίοπι «οπβάστανατιηξ, αὐοα- 1τεφΠεπτετ οσοµσταπε ἵπ Πήβοτία Ἠετοάοῦ, εἲ {988 «ΠπαυΕ ροζηῖ, πιοᾷο σοπήᾳετείατ Τμαῆπα Ιπετρτοίῃ- «οπΠοίηπε» ρτοβαῖ Ίοσιις αὉ Ῥοττο οἴταυδ ον Τζ. ΤΟ Ἠαπῃ αἲ οτάῖπε ἨειοάοὮ ἀθάποῖτ Ψαἰῑα. {οδεπ- ομί αἆάας οχ ἰΠίεο Πἱρεῖ 6, ἔβοψας ὑπόδημα. Ἐτ πης «4Ο ζει ες μγός, απ πῃ Οτασα {πι πόλιο ἤ ἔτι; ἴμπι 4 64. Συῤῥόπτωντες κατάπερ βαίτας. Ε 1π ΤΕΠΙΡΟΙΕ 
Δµβοπάο εγώ «49/ΡΙΟγΗΗ, υὈἱ (ποσα πιοᾷο Σύρων. Ἀάθει ΑοἨ]]]ες ας, Ρᾳρ. 205. Δέραν προβάτου λαβΟ- Ισίτητ ασπονί ϱαἀγίῃ υτρεπι Θγτίῶ, Ῥτοιί Ίβπῃ ῶτδ- τες ὧς ὅτι ῥᾳδινώτασον συῤῥάψ μεν ἐς σχήμα βαλοντίυ Ῥηαπης Βγζαππις τχαβ]άῑς, Ἠοξι ρτᾶνο Δ ἵπ ΛΑ. ππ- ὅσον γασρὸς. Επ ΤάΙΠΕΠ ος Πμῃς φΗοβμε ΗΕΙΟάΟΙΗ: 
τάης, εχ Ηετοάοιί Ἐμτειρε, υοὶ σοτίς Συρίῃς πόλιν πρ- Ίο αἀμῶται {1ο πέῃνο 2 Ὀδίαιια Ιδέμά αάλίουε,πμης Ῥεἠ]ανίε, αμσά ποϊηῖε {εαί Οτιο]νς, Ώαιπέης οἶνσα ἠπαἰλοῖε {5 Τη Ἰδεβῃ ΕΟΙΟΠΙΦ Νεπιρο 4 ΜΠΕ ρ]οέτ; «Ἐργρίηπι εείε, αιοᾷ πιο, εχ ἵρ6ο Ίος Ἠθιοάο- Έρο επίτι πιη]το ἵππιεη ρυτα]στίπα, αῑσά τεροπίτ ορ” [ο Ίο ης ΠΡΙ Ιπιβαίπατης βιοτῖε οιἶαπι Ἰορίκ[ο ἵπ Οο, της ΜΑ, ὠφάμενον τῶν ὠμοβοέων ὅτο. Εαυίάεπι εχέπι- 
ε αμμπ ίείπα Ὑύα]]α ἱπτεγρτειαΠο {Ἠπσπε αἆθο Ρία. ας) 4ᾳ νειΏο ὥπτεσθαι νυ]ρο πάάμοΙπΤηΓ» ΠΙΑΧΙ- ερίε Ἠθετα, η ν]πάϊσει εαπι Αεγτίς, αἱ Ῥαμα[ήπί πε αρρατέῃτ ἂς Ιαᾳμείς ας ποβίς εξ ΠπαΠΡΗ5: αἲ νέτο νοσαητηΣ» τεΗπουή εἴίαπι αὐ]άσπα ΠΠί 1ά α πις Ροϊμε, Ἠείοάοτις εο αεἰεήτ, τε ἀεποτοῖ Πο 11ηρεία αοςυ- {εἆ πζ Πας Ἡαπι Ὁὲ οτεᾶαπι ας ας[οη[οτῖπι ΠΠΟ ΜΑΤΙ, με πιοᾷο ει πεξστα, τε {ρείπη Τα Ππυπα {ή6γέ ΠΟΠ ἴς- ΙΓ ΕΠΊΠΙ πμης ἀεβηίτει 6απι Ρα]ο/ηπο Ὀγτίας, ἴαπ- πεαῖ βιπήας, οἱ αιιοᾷ αἱίοαυΙ ΟΥ9αἵ ἀῑουμηϊ ῥάπτείγ. α υπ] {ΑΓΕΓΕΙΗΣ 1η Ίοσο ρεῖοτο α]ϊαι]ά αἲν {ὃ οπιἱσβμα  οΊατιήη επί, { Ἠπής ακεπηρο Ι1ηςας εοπιταΠυπῃ ΕΧ ἡί- ΕδίΕ. αιιοᾷ περεδίατίο πυῃς ἀαῦονοτ Πιρρ]θηί, Αεαιά- Ότο ο, «Ρ. 191, Ἐπισπάσαντα τῶν ὠσκῶν δύο Ἡ τβεν υ]ά ]γαά 68Ε, ποπιο -οἷις ταῖοπεπι Ώηῦοις 4ἱβηαζις ποδεῶγας αὐτὸν, λύειν ὡπαμμόνους. ΒΠς Π). 1. Ο3β Μ1{ ος ὁτορμαπιις Ῥητονίε ϱὶςβεμῖ Ῥοχ {0ἶαΠΙ ὙΟζθΠ] 190. Ἐδεο ἐπαμμέναι καὶ µεγάθεε.  Αέϊνυπι η, Ἐυρίης, Οειτεζζηης αάεγα Πρλοισμῶν. Οστίο τ[ηπι πτε» ετᾷ ἀεοοπιροβείτα, βο ορουπε οἶτεα ΠΟΠ ! πιοτοτης γα]]α, αρύςᾷ ο1σπί ρήπιο ἀἰσατηχ πηρης 9Υγ- Ὀτὶ 1. : μον κ. πιο Ἠτος» πιοχ ηεῃς Α/γΠΟΓΙΠΙ Ῥα]α[ήποτυπι, ποοῃ- 169, 96. Δι ὀγετῶν τριῶν.] 8ἱ πιοᾶο {ει εαν Ναί ἀῑτα οτἶαπι Ἠϊπς αῦ | η «30. Διά ὀχετῶν τριῶν.] , ροϊοςι ρίυτες Ἡ- να ; 30 1ΗΠΡΕΤΠΊΙ4ΠΗΟ (απ. 1 εζΙῆοπε ρίθ- Μ5, Π]ά τριῶν Ρ]απο ποῦ Ίθδεε» εἰ ροῖεςῖ Ρ ον τα αΠϊ(ογ Ἱερίτιτ) 11 Ιπαὶςς ροπίτητ (αζΗήε ΄1η- Ἠβ]ες ἵῃ τπία Ίοσᾳ οοπάχἰ ο, ο ᾖς οέ επ Όί Βαλοβηα µγὴς. Ίππο τς ασ] πλ: 1όο 7. Ἑσρατοπεδεύετο Ψαμμήντος:] Ἐ1Πε ΤΕΤΘΠ] θχοσΙΕ Ἱ {α ο ντ . ρ οπέοξυξΤὂ 6 κ : 1ῃ Ίο015 01 τβος διξ Ίρ5ο 161110: Ἠετοβοι, αἱ Ίτα βαόμας, Να]ῑα ο Ἴρρ ῥῤούιώή, ες Ἠάτθο» 1640 Τί0- ο ας ο 1Πί6ρῖο; εξ ἀείοξχς νίάεταχ Ία- αγά εἴ ἀΠΠε[ῆριις ροταετίπε οαβϊτα Ροή! ος ἀῑσῖέ τη ο ΠΙΕΠΙΌΓΟ: Ίπαε {ε ΠΕΠ ᾿οπιπία ἀερεῃ- ἁοτις θίοπ]ις ΠΡ. τ8, κωτωσρωτοπεδεύεν ας Ἐργ- ἷ Ὃ ο κ θα ἴπι Ραταβῖε, ηδί Ιπάίσανετο βσα πιο Ῥεγάίοσηπι οκ ογτία αροτθσίηπα ἠπτμπρέ το, Ὃν ον . ο ας, ππο Ίοουπη:. Απὸ γὰρ Φονίκης µέχρι οὔ- Ῥτωπι, εἴ ροςὲ ἱπο]ίοσπι τομ αΕίοΠεπι ἐπ Ῥιο- ο ον Φούτιος πόλος Ἡ ἐσι Σύρων τῶν Παλ. Δίον αὖ ᾖἸδίαν σρατοπεδείαν: {εὰ πιηρίαπι ταῖς αὐΙά ον οτι νι ο “οόμέ ο [πε ΟΗὲν υγδίς, 6Ρ10 ο)ὲ η ΙεΠιάΟ, οί ἴπτις 6ης. θΙπή]]8 οιηπήπο οβίΗΣ ἕ  πα- ο ο ιπωες τς οσηέηγ. Έτοςθῆς Πο οᾷίπα, Πο νἰάθτιχ αρ[ο, πάς Ἱορίειτ ἱπ Μν. ἁλ ης ν. δω Φϊνοηβελιος ο .- ε Ἠειοάοισα., ος ἀοπιοπβτατο ἴτος ἆθῃῃ Ρ]απε γητῖο οσσιπγαῦαῖ πμ ἵπ ΜΝ148 1 ν Σαθὺλ ἐπρα- 

ΠΗΠΙ Ῥηωπίσεῃ ο: ᾖΐρ. 
» 01 ρορΠάσπῖ ἴοιτης Ιπίοί Ὢγ- Ἠδί ν]ρο Ἱερίειν Εἶτα τῶν ἀλλοφύλων ΚΑΤΑ: 9 ο ΒΥΡΙυΠΙΣ ηεπιρε ΡτΙΠ! {ηπῖ Ρα]0- τοπεδευκότων, τοῦ δὲ πρὸς τὸν ἐνγασρ/μυθῦ ἀπολά ερί ας ο ακς Αταθιπι αά πΊατο ΊΜ]εβΙέουτα- Τρί ἵπ Μίς, ῶαράιῃ, εχθαῖ ἑσρρτευκότών ο ψπ]ς ππι 

ο -ᾱ ο. Ἡς Ὀγτί αὖ Ἱαηγ[ο πας α4 Ρα]μάσπι αἆ πιοπίαπι θἷης Ιοο,. Ἑταια νἰάεπ οι {οφ ΕΠ” Ὃ ρα τα ο. Ὃ οί ο6. ΗΡ. {εεῖς[ο, τε 6οάσπι {δπ[ {οτοῖ; 1ὰ τος Ἡ9 ορατύτελ : 495 ο, 18 Ης Πας, νΙΠοΗΡίο ϱ0Υ- {6 β1Ππι ]οα δἱ νετία νίοε | άαχ 118- τερίυπι ΠΗίο Εοτοβοίιπι οχ. «ΟΠΗ ης Ίου» οὐάεξ τα. Χ ΟΠΙΗΠΟΠΕ νοσυπι νῇ 6ε νοσα: αοἱ ΜεάιεεΙὸ ο ψί ο : 6Ιεπ1 εοΠβΙΡΕΠΙΘΠΙ, ΤΟ νι, ν]άθ τῇ. ας, εχ αδυπάληιῖα {Ἡρείνασυα Ἰπονα[ίςίς ος Ῥεί οὐδέν οἳ μένα ο, πρῇρμᾶ» ως οἱε : ο - 
Ὃισνο πρωι 4μΐδης ἆαπάα εδε πςσοςῇο ρχορίας . τας η Πηῑς, μάς Ἰά τεσθρί, 119. οἴσθήσαν ο] νο ον αάγα εἰ Ὃ ος 169 1. Ὕσθησαν αἱ Θῆβαι μα μὴ πιιμῖπι ατα ΠΙΗΙ Ῥγοπιονείητ. Οφάγια ψακάδι, αυοά νἰάδιης Πο ΤΗ σαµτ, 4ο αν βώ η ς ΔαΥΗ εχ ρτανᾶ ἡς η Ώαπο Ίτα ἁθ[ογ]δ]ε Ἠετοάοίυβ, Ἡτ νἱάθαττ ΠΠ Ἱηγ]ς έᾳί6, αυ πι τπηρη]τἠἆο σου! 16 ανα τὰς ἴδτο 

| αν 8.8 υδί µε οὐ(ετναϊῃ θοᾷσπι τεπαροτε ΤΕΙ. Δε 1ο Ἱαροι. νης τς πιά ΕΠΙΡΟΓΗ55 Ίταφιε {119 ν]ήρις ας ]6- αν, ηττα, οἳ π]οχ ο ο ΠΟΠ ΕΠΗ πάο. Ἔ . 
ος ὰ. ας σα Π15, «ΣΕΤΙΕΠΙΟΙΑ αΠίοπισοῃ- 1 3 30. Ὡς µόγιςῶν λ. π. 54 νέοι Έτ ΡΙΟ- 

εα Ίη 68, οπιπῖρης οκ ες ο ᾖ ἐει Σύρων ὅτς, αὔ μπω τα ρὰτςμ]απι ὦς, οἵ ἀεμιάε ἨάΡοι δ3 ον | επι, οί πι] οπη]]ς οἩ ες ἀε]εια [αοῖας Ἰοηιμεῖο- {οόϊο {οηδῆς (ορε Ἠειτοάοῖι5» 3ο Ἡ Π] τος μαι ἵ- αρρηνή ὦ νι 118 Ίπ Ἠετοᾶοτο οσσΙΙΕ τοῦ Ρεπί- εοππεχα, {αὰ 11ρες ΕΕΣ παιταΒοπε» Ῥη. ης 
θε ας . ώς μου ο ία πιεη {επίεπτία ε6ῖ ἱΠίεσεΓΓΙΠᾶ2 νο ο στις οἱ υπὶ ας αἴγ. Ὀπᾶς οἶαπι ἁπίον τε ωβο Ἡ ο. ἀπὸ ταύτης δὴ γι ἂν λίήρ παίσως διῤῥηἔες. Νθο Ποτοάσ αν των σᾳς, τὲ εχ Πῆς Μ66 όν τὰ ἀπὸ θαλάσ- εἰ αλ, Όε Ραυ/απίας νπι, Ρ38. τν ᾗ, τοσοῦτο ἀνήχον- 

σίπθ, Ρίο ἐτὶ, ταί ρίερΡΗΔΠΙΙΦ ΤΠ πιων. οὗ πόῤῥῳ κρηµνός ἐσω ὑψηλὸς' οὐκ ΕτέρΦ ποπεπι Τα ὑψή” 1η επ . : ἴσοτε ο{ΒΠΟΠΟ Ὅρωω ον, : : τὰ ὕψους οἶδα. τε πο ΠΑΠΕΕΤΕ ΤΕ σμγίαηϊ» Οἱ 3 ο ὸ . πας 1 Μ5, . εἰ ἀε]πάς στρῦτα λὺς ως ὥρῶς τες ονε Ρεπποπή Έαρωήο, {103 η Ύ όχι 1» ἄγαισιμοῦνται. ὉηπΙαια ποι ο) ο. ορ αηποα, ο]. οἱ διίβ οτί. ΟΠ οἱ ρτο]αί ) πιο ΤΗΡΕΡΙΗ Πεῃο οωγα{» {0 ΑΟ ο ΙΟ, ο 9 η « αἴμπι αὖ Φιδρῃα | ο ο η Οσσέ ποσα 8Ηἵε Ῥτοραν]τ Ιἆδπι ορᾷος. ως ον ας ναμς ο, (αμ ο η 1 ψ τ παν δις ον”. ο - εν σον τς ος , Ί ᾗ σα ο ο των παλαιῶν.] ΙΟ, ἐπὶ τὸν παλαἰὸν. ᾖά / μα ο οώτά ης) τσιπ 4ΡΡΟ- νος» αμ ες Ἠίπς 4 ποφπε πἰπή] οπιοηάα ης ης τό, 8ἡ. Ὅτι ᾠσδενέας Φοβέουσ!. θυα τοροΏο Ποῦ ώάγα δειως το ευτ Πο εἰαραςί Θίαρβαπις 4 πε δρ, ο) ὰ- Φερέωσι τς πεφαλᾶς Εγοβση [ο αΠΙΔΗΠ- 
Ρῖς οχρισαπάας, δίαιτας ας ετ ρ]ηίδιι νεγ- οςι αἰϊου]ης δχιταῃοἰ; Ιππο Εδί ρβις οπής ἵσπα ΗΡΙ 
Πἰφβπαν ο τα Ἠετοβοτο {0Η πηῃς Ρ]- εδ ρτῶρετε ΙΠιοροτίπιΗτῃ ἐν να” αι 

Αα ο μή απάνκή ς »9δ άν μα Ὑ γή νε) ο ; ; ᾖς ; 1615 49. Εσβόλης Ῥ η ο σο ΠΙΕΠΗΠΙ οὈγεῃῖκ[ς αἆ 53 55. 1 ΟοπιΗΠὴ : : απη ἀσκευῶζοντες ἐς Αἴνυπτο, ΩΤδς... ας ο κα νοἰυογαΠξ αμ µας Ἰπαμινο τας κ ωνσον πάντας] ρα πδνως άν εας Φε) πρρλνας πρβ 
εις ορείπαις ΜΕ. ἐπ) Α” «ο ἐοοσα βοίοπᾷα. ΟΡ: Ἰοηρο οοπίσχει οππηεταπά, ΡΤΣ{ΕΣΗΠΙ της Ίοουπῃ ἵΏ πα ἐπ ΑΙΥΥπτο  ἴαπι απίοα ἵὰ ρηιµ] .ς :. Ῥανς  σρᾷ είαι ας, ἀΐσαι ἴτ, οὐ πι ἀῑχίξ σρατεύεσθαι ἐπ᾽ Αἴγυππο. ο Θα νο ται Ὃ η ο) [ῷμ.Π κ. ὥς ρἱ- 4 “16ο, 7. Ἱματίω ἕκωτέρου κροκύδα.] δὶς οᾷ]ά] Ίπηρεῃς ΤΟ υιερηαπς» ἳ παα ΠπτΑδ 

:ΜάΙςειπα οοβΐσει οοά[οῖδιις διαρηαηὶ, ἡπβς, ἵν ας δν ο ος πίσω μὺ ον 1 Τηατοί «μδΠί Ίδουηπι Ειοῖε ἵπ Ῥο]ψπιπία «Αρ. 611 άρως καλεῦ ο. ος Ρο{πογας, πι ΙεεἩοπεπι 3Ώ9 «ἶαταιῃ γοῇ. μη περ) ην, καφαλῆσι εἶο να οπιεπι- 
η ΕἨπίαπα ῥα]πιαβ!, ΎΗΠα κροκύην ν]ρο Ἠ]ς Ροῇ; ος πραν κης] θά ε. τας 1η η ο δι 

ο ος. "Ῥ]βῆοπε Ἱπο]ίπαες εἳ σοπιρι(α5 Ίπ πες ο οᾷσα, . ορού 
ο : | ατα. ης το» τούτους, Ἡ. θεοὺς 3 ΝΕΤΟ ο’θβΊπιι ος σόῃήῃμο ἅἷς ιο) 6ἳ τιώραν αὓ ΕΟ 1ΕΡ2:0 λ]σ- ο με ος κ ο ο αρκγμο ο ϱίοι εοπίΠο ἀῑςΙ πίλον εἴ τιρών 39 - Ῥ. ΝΙοπ 

θάουὃ Πιο ρα: τὸ θεῖον, τα πηης {δΠΙΕΙΗρΙ ναῖ]ς ο μ Ἱπιουροβεαπῃ σορµ]απι, ἸΝονἱσβπι τος ροιωής 

5, λος Ῥοτπετηηί, Οπιπίπο Ίερε, τξ εδε ἵπ Ίππο ἀεπιοπβιαΠοπαπι Ηετοάοι τη ἐς ρήΙα 44: 
εθταπὲ Ἑς οταῖ. --. λος γιπ. ἀοζἩ {4518 Ῥο- οἩ [οἰΙί6 νοτρῖς ροπίε, 1 αὔπε αἀάαῖ 66 ο Πήρα; απαπι 
εξ ἡ Αμδθοχίς υία. Ἅπσπ ἰπαᾶϊε Ῥοχς, γαγραο, που ἀἀάῑτο, ἀμεπιμάπιοά μα! 1η πα 

ΐ 

ο αοκακσο« πως φαικαπκιοθθιβεαἈεθταρ”πιρκο»' η πως ορεοώς πες κβκρώπε ΕΕ κοεεὝσονς τας Ἑωνσσα ο ωσω- στο βαλω” 
.. ο. .. 4 

ο ο κο ος ο το ο ο... 

οκακοτάρνι- τσ 
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πἼθη 1δὶ αἱίερατο {μή{Ηπεαῖ 1η ριοράεπΕρι5 πρὸς δὲ 

τὸν ὅλιο, αι ἶπ. ποβτῖς εχεπιρ]αή ους οχίίεῖ, καὶ 

πβὸς τὸν: υὈἱ επἶαπι 4 ΗΠΗ ἱπιοτρτοτειωτ {Πρεγίοτα οµ/6 

εοτη φηἱ 14 ἀοῑε εεοἰάεγώηὲ 6Η 1206ΥΕΠΕ. ζω[σ εἰ //έ- 

Λαταιἡή ῥο/ᾷσ. νὶχ Ιπτε[ήρας» απητῃ αιςς Γή 14οεΏῖ» 

πήχῆπῃ ροβία Ἆπι, Παά νετο ΡΕΙΠΩΙΓΗΠΑ Ε5ῖ» 4ΠΟππΟ- 

8ο Ἠε[γομίις Ίτα αὖ εκεπιρ]αή θε Ηετοάσϐ ἀοοΙΡΙΡο: 

ἴμεῃε, Ῥτουξ «ετιε ἀεεερίιπι ΠΡΡΑΤΕΙ» ἀωπι εκ {9ἱό 

Ίρτο Ῥπίππο αμέτοτίς ποβαί νΙάϊτ ΏαΓαΠΙ ππα{εμ]πο ϱε- 

Ώθτο ροπῖ» Ίῃ ας νεΤο Ῥατάρις Ίποετευτη τεΗΠαΜετε» 

Τοσυπι ὧπα Ποτί ρηπηί {πα 1ο οὔεπάίου]ο ρες Ἀ16: 

ἀϊσεῖ εκοπιρ]ατῖς οἰαταπῃ Πάεπι Ιπάϊοαν απ!» 1592 Ἡἱ νο: 

τηπι ραϊστες. Ηείψεβίάπι ερίε» {π εαρίίς 195. θεά 

οπύπα Ηετοάοτο {πρίη5 4ε Πατα {οεἱρεπάυπα {πεΠΙΕ» εξ 

Ἀμέτοτ Ίδια ασαῖ {επία» ἀεὈι]ι {αϊν]βίε΄ρ]υτα τα 11 ϱο 

 Αοσυπιεηῖα ο5ίο. Ομοὰ Ἡί ποῬ Ίαπι ἀεπίαμε ἀοάοτες 

Ῥεπα Ιπίο]Ιραπης» τε[ίβοος ἵπ ΜΑΣ. Μεάϊεεο Ῥ]απε 

1αρῖ πίλους τιάρας Φοῤέοντες. Ίυλαιο εἴ πια(ουΗπυπα εδ 

115. 8. οαρ. 12ο.: ΠαΙη ἨΝ). Ρίαπ τιήρεῖ χρυσοπάσῳ. Ὁ- 

Ρἱ Ὄ]α αίά τεαυ1τ]» πο. ΝΕΙΟ οορί(απά πα ἀ4ε Τ16- 

το. ἀοσεῖ πιο Ῥετῃοις 1π Χεπίῖδ» ἀά 4ἱο ΕΠΔΙη ἨΠε- 

τοᾷοῖης 7. 116. 1Π Δοαηήϊς» υὈί νείτες {ππε» ΏΟΠ 

Ώλν6ς. Αλλα, Ἔε 

τόή., το. ᾿Ανεβόωντε καὶ ἀνέκλαιω. 1 ης ϱισσςή- 

{οπάυα Πῇς, απ Ῥχοσμάετε {ή Ηπαετυπέ σης Ιεέτίο- 

Ώσιῃ αχ {οαιεπβί ους οὔτε ἀνέβωσας οὔτε ἀνέπλωυσῶς, 1- 

ους ἸΠίάραι εΧΕΠΙΡΙΟ {ρβις απάοης αΏθί. αηβεπας 

ςοπιροβ(α νοιδα αὖ ελάσπι ρταροβείοπε» ῖ ἐπαείροντα 
/ 

πα) ἐποτρύνοντα, κατέχοµρε πο) κατεκερτόµεεν εἴ ΕΠΙ. 

«ρά ἴΑΠΙΕΠ αὓ αΠεπο πΙαΠΗΠΙ οροττηίτ αρ(ηπετῖ» αι, 

Ίπ Ῥοβίπεπιο εχμίρεαῖ ορΏπηως ΜΜ. ὠντέκλαιον» αὐοά 

"πιά ἁπυίο Ἠετοάοί εοι., εἰ Πίπο ριΦίετο» α υπ εἰ- 

Ίαπι αἴτοταπι νἱάσατως τε[εχνανἰδ[ε αἆ 1οσυπη Ιη{ΕΓΙΟΓ ΕΠΙ 

ὠνάλλαίσως μένα. Ομοὰ νετο Βεερμβπυς απἲε ποῖανθ- 

της Ίῃ. πιατρίπα τοιάδε, Ῥοδίςὰ πάρω». οοπβτπιαία 3Ώ ε0- 

ἀ4επῃ «οάΐσε τεσερ]. ο ο ρα 

{6η., 99. Δεύτερώ οἳ τὸν παῖδα ἐξέπεμπε.] ΜΑ. Ππι- 

ρΗεἴτετ ἔπεμπε. δεὰ ετ αιοά {οαμίτας νεῖρυπι ᾖγον» 

1σηοτατΏσ 4 ΜΙ6. οι οπιπίπο ΠΟ {ο] 1η Ππε {οη{α εδ»
 

{δᾷ οτἷαπι ἄπο πἶ]α. οοπβταέΠοπα. Πής πίτα Ιτατ» . ατ 

οπιβίπο ἀεθεατ εχρε]. Ο1ρρε μὲ 4ητοα ἀῑχίι α Οαπι- 

᾿ογ(ο σαάυέχας βις{α βἰίᾳ5 {ειν Παρίτη εἴ αηα1η ροζ- 

Ῥίυτας» Ίτα ηηπς Π1ο8 νΙπςῖοΒ σο]]α {ωπῖους εἴ μας 

Ώνατος οτα» εξ δτίαπι πΠΟΧ. Π]ε ἴρρε 5, πο ρυαίοτί 

"ἄγοντο, {5 τεξσπιε ἤγοντο 6ἳ 9 εόμενον. 

1640-39. Τωῦτὸ ἐποίήσε τὸ καὶ ἐπὶ τῇ θυγ.] Ῥατ- 

εσπ]α κ Ίπ ΝΙΦ. ποη εχβαῖ» αὐαπι Πουξ νυ]ρις Τη- 

{οτστοι Ἠπίς {οπίσπις», Ἠειοδοιις ατοεπάσπι 141: 

ολνΙζ. 
164.49. Αὐτοῦ τρεῖς φύλακοι-] ΑΠ. οτεάΙπιης Ίψης πΙ- 

ποιητή ὁ 9η ου[ογναΏοπίς Ἠπ]ὴς ἴαπι αοσυταίαπι Πάθπα. 
ὀσηβατα νο]αέτωπτ Ῥετία . ἵπηππο δι ημραςΙτας ἀποι]- 

«λεππι Ίδτιά παπιετῖ νοσαρ]απα ο τς Όσπε 1]1ιιά τρεῖς αὉ- 

Ώι αὖ ορπιο ΟΡ. ΜΙΟΧ Ρτοάῖτα αΌ ΡΙΕΡΗΔΠΟ ποιεύµε- 

γα αἳ πυνθάνεται ΠΡΙ αὖ. εοάεπι οοᾷ]ςς απ], ξ 

σετία ριοραΡΙΗοἵα. 
ΜΗ 

1 ὃν «. Τὸ δὲ τοῦ ἑταίρου πάθος.] Οτεαι
άειῖπι Πο Ρ]6- 

τοβ4 08. Ἰζαμάσατον, οι Ἡοτοάοῖο απίαπι αι Ίρατητος 

-Ἄλος νοσαδι]ηπι αμοά {ρε αάπί δει, τί εἵ {αππΙη πα 

«πώθη, ας εππάειη Ίαετ ΙπιεπΏΙοΏσπι, β6ὰ ο απι Ππ- 

'συ]ατε, αὐαπι Ρυσήπ] εδ» αυοά πυπο οΏετι εχ σα]α- 

Ἱπο Ἠστοάοι εοάοχ ορΏπιΙδᾶ Πεππρο πένθος. Ίνοηπε 

Ίχος 1ρ5ΗΠ1 τετε-αῦ Ἠετοάοῖο ἀῑοῖτητ πένθος 1Π αππϊςῇ 

Ῥαιτ]πιοΠ]! ἀβπιποξ αὐπα 11 σαμία ΠΠ] ἁἰνίπα ΑΡΟ- 

Ολ]γρίς 18, το. Οἱ ἔμπορι τούτων οἱ πλουτήσῶντες 

ὧπὶ αὐτῆς ἀπὸ µακρόθεν σήσονται διῶ τὸν Φόβον τοῦ βα- 

σανισμοῦ αὐτῆς κλαίοτες καὶ πενθοῦντες» εἲ τσ[ητῃ ΝΕ18, 

πο. Ἐκ εοᾷεπῃ πιοχ ρο{αἱ πτωχηίην ΡΙΟ πτωχίήν» Ἡῖ 

ποϊαίιπα ορ 90 91. 
Γυπόδ, τό. Ἐὗρον αὐτοῦ οἳ µετιόντες.] Νοου]α αὐτοῦ ΠΟΏ 

οσἳ Ἰη ΜΕ. εἲ ρίαης πἰμή] Ίπ. {5 Ἠαδεε τοοσίδ» πες Ίπ 
ψοτιοπἆο τατίοΠεΠη οἴις α]]απ1 Πα δι1τ ἡ/α]]α. 

165. 99. Ἡν καί σφεων ἀποσέωσι.] ΝΙΡ. εἶ καὶ. Ας 

Ποὔπι ἐν δὲ καὶ τῷδε, ΠΟΠ ἐν δὲ δὴ καὶ πῷδε, ου ἴὰ- 

τηΘΠ 1ρ98 Ύοσος {ο τερεΠσο εχίταπῖ ορ. 38. Ἠηίις 

10τ], ο Ἡ ο 

ο πό, ο7. Τῷ Λίβυος Ἰνάρῳ παιδὶ.] Έτη ἅμα: νο- 

οὓς που Ἠαραπίιας ἵπ ΊΜΛΡ. εἲ {188 ΡαϊτΙαπα ποτανί: 

Ἀηϊθα. ιν ο 

εαό6ς. 9ο, Κακὼ πλέω.] ΜΒ. πλέω, αποά Ἠϊπε Ῥέο 

Φοπιήπο Ἄαροο» εἴβ Ίδία πλέα Ιπτετάμτῃ αὔοφμε Ἀπίςα 
1ηπι ἀἰχοτίς,.. μα 

166, τ. Τὸ ὧν κωτοκαειν τοὺς νεκροὺς.] ΝΑ. τὸ ὧν κά» 
πρκα[ειν τε τοὺς νεκροὺς. | 

166» 3. Θεῷ οὐ. δίκαιον εἶναι λέγωσι.] Ουά. ροϊη1ῖ 

Πεμ αοθοππποᾷατ]ας αὖ αἀ]τοτίριις Ἡ πεπγρε 
Ἠέρσησι: Περεφ[ατ]ο ης ἀαυμήτ τεὔρομάστε οπ/α5 3ἱίοτ» 

Ἡξ πο σαποηίριις Οπαπωπηαάσα ἠπησία βετοῖ. Οµἱά [ὸ- 
Ὥπεπ» Ἡ Ηετοάοῖις. αἱϊτον (οήρδεε» ποβσΙπηης αιῖε 

Ξ.ΟΠ. 6Η {ερ 4 απι΄ροΏμς οκ ποίίτο {εΠίη {οΙπιῃ- 

ΙΝ ΗΕΒΟΡΟΤΕΙ ττς; Π 

ο ος 

415 

ρίπιας 2 Φαπθ Ἰδ. Ῥίαπε ρτοΐετε λέψοντες, πες Ίασαα 
οαµ/απι. οςς ποῦ 1ά εἶαπι Ἠετράοί εδίε τοατ, Ἰάαμθ. 
εχ πιοτα νετατὶς (τοοίς ΠεαΙεΠταΙ 1 Υατίδητί5, Ἠθ- 
αὐε Πϊς πισάα» {εά εἴἶαπι 4, 192. Δαρείου (έν νυν ἡ 
φγώμη ἐῆν Σκύθος ἑωυτῷ δἰδόναι σφέας τε αὐτοὺς καὶ ν΄Ἡν 
τε καὶ ὕδωρ' εἰκάζων τῇδε.. Ίτα επῖπα ρίσε]ατυς ᾳποφιε 
Μ5. υὈί (αβΙητάπη. ερῖ εἰκώζοντος. Γαία Γαπῖ αρμαά ΄ 
ΑΠΙΑΠΗΤΗ ο, Ορ. 7. Λέγεται δὲ καὶ Ξενοφῶντου καὶ τῶν 

ἅμα Ἐενοφῶντι μυρίων ἐς μνήμην ἐλθεῖν» ὧ οὐδέν τι οὔτε 
κατὰ πλῶθος οὔτε κατὼ τὴν ἄλλην ὀξίωσω σφίσῃ ἐπερικό- 

σερ. Δί ροῖμῖς ἐπεοικότος Νε] ἐπεοικότων, Ὠϊ νά]. επἶαπι 
Ίῃ υπο ΝΊ5. Ατ Τοπ ρἱαουῖῖ ΑΙΠΙΑΠΟ.. 
:.166. 8. Οὐδαμῶς σφί, ἐσι.]. Μ5. Φησίν ἐσι. Ὁμοά 
ἵρδυπη ᾳμοαε ορΙπος αρία Ηοετοάοίί: πεπιρε Πομί ροςῖ 
τε]αταπῃ ορἰπίοπεπα Ῥογαναπῃ αἀάῑε, «ος ἀῑσειε ποἩ 11 
σετε Ώευπη ρα{οἱ σαάανετε» Ία ροςῖ ορίπίοπετα {ργ- 
Ῥοχήπῃ ἆε 1ρπο (ταάίσρπα, αἀάῑτ, 605 ἀῑεετε ποΏ 1ρ]- 
ΤΗΣ Ἡσεια 11ο πιοάο Ῥε]]ηή5 (1π Ἠΐς ο5: ]σπίς) «αάλνες 
Ῥταδετε; Ἡῖ πο ἆὲ {8 1ρῇ5 ταμτπι εοπεϊμόαπ{,. {εά 
ρεπεταΆπι. ο ὃν ή 

166. 15. ᾽Αμάσι λυμαἰνεσθα].] Ἑ-εξίε:. παπα Ὡς ποῖαξ 
Ῥοχίμςεχ 9. 78. λυµαίνεσθαι νεχρῷ, αιοά Ροτεταῖ Ἠᾶ- 
Ὄετα οχ Ποτο 1. 6αΡ. ο14. ἠδάσπηα ἵπ Υετοίβ, λυµαινο: 
μένη δὲ τῷ νεκρῷ. Ίνες ἵαππεπ Ώδο οπππ]α γείαηῖ» 33: 
αῑπί εείαπι εκ ορᾷ]σα ΜΑ. "Δμασι» ετ Ώμης αςσπ{α” 
Ώναπι ρ]αομῖκ[ο πιπο Απηίτες Πετοάοῖο. Πομι Ρ]1- 
εως ὃ» αδὃ. Ἐσβαλοῦσων δὲ ἓς τὴν χώρήν τὴν ἵππον αὖ- 
τέων ἐλύμήναντο ὠνηκέσως.  Ιἴαφμα νο]μῖε ἵα υωπήαυε 
Ἰαάστε. τα λς ο ον 

166» 1ο. Ἔθαψε ἔν τῇσι θύρησι.] Ν9. ἐπὶ τῇσι, ετ τὰ 
ἀε[άετατιτ. ὁ το αώκιςς 

167. 8. Τὰ λέγειν χρῇν.] Ρεῖοί ος Ἱϊο {πβηῖνής. 
αὔαπα ἱπάἰσαπνιής 1116. αὐὶ εχβατΊα ΜΡ. κ. 

167. 16. Ἐς στοὺς ἄπέπεμψε. ]. Οἶτοα ο με 1ου τή 
Ῥετγειία οοητὶςῖε πιµτατίο ἵπ εἀϊποπίδι5» ας Ίτα ηυπς 

9ος 

εχΗΙρεαἴΣ» αὐμπα Ἱοσατατ ἵπ ορΏπιο 5. ἀπέπεω» 
πε, εἰ τεόῖε. . [)είπᾶςθ εἴἰαΠ1 νόµοισι δὲ καὶ ἄλλοισι χρῶ- 
ο ο καὶ κεχωρισµένοισι.  Ν9]ρο αΌεςι {εευπάα 

π ' ον 
«167. 97. Ἡμέας τε ἀπέπεμπε.]. Ν5. Ἰάεπι οοπίτὰ 

ηυπςο ὠπέπεμψε. Νἱάες ρίαπε Ι{εἰν]απα, 
16. 41. Ἐπειδὰν οὕτω.] Ν9. ἐπεὰν οὕτω. 
167. 44. Μέχρι δὲ τούτων.] Νο. τούτυ. ο. 

«ἀ6ὃς 4. Τὸν αρυσὸν ἠρώτω σρεπτὸν.] ἵΜ5. χρυσοῦν” 
εετίε εἰ {Ἡρτα νοσανΊε χρύσεον.. βεὰ εἴἶαι Μ5, εἳ {1- 
Ῥτα εἰ ημῃς ψέλια.. Ἐκ 4» 168. ἂε αμα {οήρίυτα ερίς 
ΦαµπαΠμς ἵπ ῬΠπὶαΠϊς Ρᾶσι 94. ο τς 

168, 99. Ἔτεα μὲν ἐς εἴκοσι» ] Ῥτοτίις αὐαά ποππία 
Ῥιεπί]α αὐοάάαιη αις νυ]σατε ος σεπη5 τοπίο {ᾳ]- 
Ῥιοτί αἀβΗδίει. ΛΑ: νοτο ορΏίπιυς Μ». πε ] ο. 

μο Ώς ἔτεα (μὲν ἐείκοσι καὶ ἑκωτὸν ὠπικνέεσθαι. - ἆρδαπα 

ους ποι αὐβπι Ἠετοβοτο νΙπάίσατε, «αμα εἲ «Εα- 
5», αυ ηπς απ ρταπιίβε{εῖ εἰς ᾿Λρκάδως ἀφίκετο, ΠΟΠ 
τεοι/{α]τ πιοχ {πυπεέτετο ὠφμκέσθαι σφίσι τὸν ὤνδρω ἀὰ-. 
Πγηῖα αζαπΙαΠ 9. 49.5 ηΌὶ ποίτετ αυαττηπῃ οαΓη 3 
Τα]ε υήφμε εσί Πρ. ο. Ο9Ρ, 36. Τοῖσι: ἄλλοισι ἀνθρώ- 
ος ἅμα κἠδεί κεκάρθαι τὼς κεφαλὼςφ, τοὺς μάλισα 
Ὀωέεται. 

168, οτ. Απ΄ αὐτοῦ ἐπίπλέεν.] Οπ]ᾶ Ίος επ 
Φειτα πεφπίς νετ. η: 6 ἠμπαίατε» αὐοᾷ {απιεη Ρίο” 
{οτι Ὑα]α, Ἠαιά ἀωδίε αἰίαπι Ιεζίσοπεπα {εα {5 
εί νετα!ι.» αμα ημης τερο(µ]. εχ ορπιο. ΝΤ. ἐπ᾽ 
αὐτοῦ. 

ἃ “{εηπε Οεο Ατοπιόλπιμς» τείετε Αα Παπις 7. Νατ. 
ε: ο. : ’ . » . 

τόο, 6. Ἱσῶσι πε τὴν πόλι.] Μ5. ἱκᾶσι.. Ὠεϊπάα 
ἐμμανής τε ἑὼν» ΠὈὶ Πετοάοτο Ἰπν]άεης. {οηίκησπι 1]1ς 
Ῥϊδτιππαμε ή ητραίήπα. εἀεπίες ὢν, 

1690. 96. Ἐκ Θηβέων δὲ ἐπορεύοντο ἔχωτες ἀνωγοὺςε μαὶ 
καταβὼς ὅτο.] Ντα ναπεῖας ΏΙΠΙΕΙΙ» Ἡτ πῃοάο αχοταῖ- 
τυπῃ, πιοᾷο (απισγίει {ρετανθιίε» αμοὰ ἵαπιοι {ευΕ] 
αμαουπαυέ ταΊοπθ ρορίεε, πΙῇ νεἰ ραες νίάετες 19ία 
ἔχοντες ὦγωφοὺς ἱπερῖε εχ. Ιπβεποτίους 11ο εδίε 1ποῦ]- 
οπίαΣ υἱ πήχατί οροίτεηῖ ὥτορμαπυπι» ααμαι. Ψαἲ]α 1δίος 
νοσθ» Ίπ Ἱπιοιρτοϊαπάο οπη/κίσε, Φεερμαπαπι ἀῑςο Ηῑ]α 
{ας ἱπίρρτατα, Τδεδὲς αμ1είη {2εΥ ο ο »ἐ11πεγὶς αμ- 
ἐς Δαδέπίες, 95 πες οπΗΠῖ 190ἱΛ. 6αἱε ἐτῖ ορ. 
ΆτοἩ, συπι ἀοσοτθεά[]ας Υοσθς Πο οδίε 1ηΠ4µ39. Ίνα: 
Ἡς ΑΗ ΗΠΙ Ίίμς οοᾷἵοίς ΞΕίΠΠΙΟΠΙΟ {η ρ{εήδαϊ αεῖαπα 
εάϊσεις, οἳ τος πἰπυπῃ Ραῖζαϊ» ΠΟΠ εοπ[αὶ πἰεοσίως 

Ῥτο Ἡοτοᾷοτοῖς Ἰαόκαμάα» αμὲ 1ρ5α «Ἰαππαδαης {5 είς 
{αρροβησία, Οπτετιη εχ εθἀεπι Μ». Γοτίρα Θηῶν, 
τη Θηβέων» ηϊ ἸμηβειπιαηΏῦ5{ Ώθῃ Θηβαίων, αϊ Αἱ- 

ο ριίος ο άν σακα ) 

στο, 7. "Αρίσό. δὲ αἱρομένοισι- ] Μ5, ἄρισον αἱρεομά- 
γοΐσι.. οπίσία πάνει[αΏνα » αὖς Ῥτοτ{υ5 πι]]απῃ Ὠὶς ἴχλ- 
Ὅδι ττε]απ» {εά ΡΙΦΙΕΤΕᾷ αὐτέοισι, ΏΟΠ αὐτοῖσι. 

170. 323: Θεὸς παρείή Φανεὶς.] 15. θεὸς εἴη Φανεὶς, Ες 
ψιάετως αἰεζΗΙῃ ἵεπιστε μοι. ΡιΣοράςητς Υεῖ” 

Ὀ σα 
κ 

160. ο. Δολερὺς ὅτς,] Οµαπι Ρα]ίς 14. ταροἠνετῖε 



τό ἽἀᾷΑασοξδι απονΝονιτΝνοτα 
{α. αυμῇ1 Ιίῃ αχρτῖπιαπε ]τα πιοάαπι, ος οοπάσοπαα- Ώπίς τε[ροπάςιαπὲ» αιιῶ αά μπι Πο {οπιανοιής Ίσα] 3 
ἆππι Οα{41θοπο, αμπι αἆ ραταπυπι ρᾶρ. 93. οἶταῖ οὐπώψεῖε Εδὶ {ο ῥγουἰήµη εἰ/ϱν οετῖε ἶφ πο 1εμῖι ὤγα: 
Προ νεα, Ρρτουῖ νι]ρο Ἱερεῦαπτω. θῶν, αιιοά ἵῃ οπιπίδιις οὐ1ς, αἴῑος αά ΠΙΑΠΗΠΙ. παῦεο» 

17ο 30. Ἐὼν µέγας.] Ῥ(δε]ατε «οηνεπ]αηί οοάΐσες ακίῖατε {ο1ᾳ5, {εά ρτουτ οά1ά1. ῥῖς εἲ Πάεα 1Π141Ε ΙΠΟΣ 

Ατ6Π. εε Έτοη. αριά ὸποπη, Οᾳἱς ουπη ]Μθάϊοθο εχέπι- σοπ/ρἰτηηί ΤΠ πολήίας, ο πι ερτερίε 1εββΙΗΣ {π ορῖίσ 
ρ]ατί αὰ εκρε]επάμπῃ αιιοά π]Ἡ Όοπο εστ, αἳ τε(- το οοἰςε πολιήτα. κ Ἠρὰ μι) 
ταεπάμπι, αποά οετίο ἀθὈιήε αὖ Ηετοᾶοτο ποϊατῖ µέ- 174. 7. ᾽Αράξεα ]. δίο ΠΕΓΗΠΙ ΟΙΠΠΕΡΒ εαια» 48418 
λα». ΕΙ αυυπι τιερμαπις τοβατας {μα οχεπηρ]ατία πα- Μ9. Μεά. Ππιρσίτει εχἰήρεαῖ Αράδηνν ον ο] 
Όείε μέγας, Ίῑα νετο πἰμί] πίβ οὑίΗπαίαπι Ῥτοδυπε 174. 1ο. ᾽Αλλ' οὔ τοι χαίρων.]. ΝΤ. ἀλλ' οὗ τι ΑΝ’ 
Ρετν]σασίαπι οογαρτεῖες ἵη νυ]ραίοας ἨΠετοάοιί εοάῖ- Ἐυνίαπι ἀείπάε Ίπιετεετ ποδίε ας Ιερῖ ἵπ ορΏππο 9η 

εἴρις: τεέχα Ἱπιεηπα Ίρεο ῥιῶίετε µέλας, αιοὰ υπάς ἔπεί τοι κα) πάλαι ἔς σε πραβάσιός τευ ἐδεύμην' εἴπος ἐλὰμ' 
Ἠαρεας, ποι αρεῃτ. αἳ ρτοτες οάἰά τεΏπεπῖ μέγας. βωνε τὸ τόξο ΟΙ νυ]θο ροδῖ ΨΕΙΟΙΙ ἑδεύμήν αάάᾳ- 
Φε πια], Οατε οπίπι νοσαῖ µέγαν, «ΜυΤη Ίαπι ἆἶχο- Τσ ἐπιλαβέσθαι, 6ἳ ς Ἱπίοταητ. ᾳποαμε Ταυτᾶ δὲ 
ΠΕ εδ5{8 μόσχονὸ Ίνες τεΠαιή απάτοτες ἀᾳ 1]α πιαρπῖτα- ΘΟ1 αυμπι ρου Ἱπεγῆαπι Ἱαρεπείυπῃ ἴαπίο τεπιροτό. 11; 
ϊπε ρταοἴρια αιἰάφ παπα Γπαάσπε, Οοἶος νετο αιΙδ πα Ιίπατε Ηετοάοτιπι Ροτηετίητ, 6ΡΟ ποαάθ τε παν” 
εο ἀοπηίπαξιις ΒΙασῖε, αηποιαπί ἀαιῖε. Ῥταίστομ αασοᾷ 16 Ί]α οὗ ναγβοπεπι Ναί Ρο. δεὰ Ίφτα. Ὀσονλία» 4” 

Ῥοδι ΝΟΕΕΠΙ τετράγωνον {εηυῖε ΝΕΙΌΙΤΗ Φορέει, αὉ εο πιεο Ιηςῑεῖο πο ωηΤΗΠΙ Ίοηβε εδῖ πεινο[ιοῖ» {εά Δά ἡ 

2Όε5ε. εέ νΙάετιαχ εδ{ε αἱίοτηπι, αἱ {1ήΠσετα πο. Ἱά- πατρίς, Ομ]ά οπίπι νο]υης 1ῑ]α σα ο) {014 4” ὖ ᾗ 
αυτί νετουπῃ ρτοχίπια απιοσράση» ἔχει, επάς ἵωπιοα ῥα7α οαρέατε η 1 οοὐαβοπες. ἱ επίΠι ιά ἀεθοσαῶν ἳ 
οππία τεξῖτε ἀερεπάεῃτ, πο να υίαιο σπρίτα οἨπηήπη 4πο ο[ομάϊτ {5 1η Ρο ΡΗ. τς 

170: 47. Τοιοῦτοι θεοὶ.] ΝΤ5. οὗτοι οἳ θε. το Ῥηϊδίε, τις αιο]ῖρος ΠΠΟΠΙΟΠΤΟ 811 ϱοΠΡΕΤΕ ᾧρμεσν 

17ο, 40. Οὗτος ὁ θεὸς.] ἹΝοταδῖ[ὶ σοππατίοπο ρατ- «στις ρτανίοτα οπἰπιίῃα οοπιπσά αὉ Ο1Φ10 ποημ]οαῖς ) ; 
ου] Μ5, οὗτος γε ὁ θεὸς, εἲ πποα ὁρτὴ μὲν δὴ διελέλυτο, αἳ Π]]α Ιαπιπιοπβτατ Οαπιυγίος {ε Όεπε ο δν Ἡ 

ψαρια ͵ οα αι αδί νυ]σο δὴ αὖΌσει, Ἡξ Ῥτομ/ή5Ώ υπο Ἰπαίσαε Ίδια ΟΠΙΌΥΠΡ ΑΕ 
ασε» 15. Ὅτι τόξον.] ΝΤΟ, ὅτι τὸ τόξον. Έτ πιοχ ὃ αμ οπἰά αῦ εο ποσο ορ φμήρε εξ ον ο 

παρῷ τοῦ ΑΙ. Ἠνεικων, ἨΟΒ τὸ. Ζεέψ ᾳἀυέγ/{ί {ο α)ίζμο ερ] ΕΤ, {Ωμ τν 

φοό δω) ο ην , ν σφι μὴ παρευρεθῇ τι οΡΡΟΙΕΗΠΟ παδτις ῄμ ετ αμαπη 14149 κα αι ο. | 
ντος ο ο ἵμ1] ροτεςε ἀῑσί Ιπβ]βής Ίος Πί ἀεάϊρίος, πο]ηδηια ἴωπςη. Η19 9510 {ὲ ο ἰμεείπι» | ἵ 

Ὃ ιοίτα » ου ταῖε ρηπαϊρίαπι εἰ Ῥατ εΙπη(α]α τος εἰ ποσά Παρίτίο. Ιπῇσπε αὐεῦ να ιρς. ὅμας ἧ 
: 8 Ἡχς ΠΟΤΗΠΙ Ποη]ῄσατο «δε επάσιιΣ 6ε Ἠΐπο «1ο Ῥτουαίος {οτες πες νιπάἰεία. σε αι 9ἱ6- ἳ 

1ίὰ Βεπηπα Πο το]ειατὶ πεφμῖραξ, Πίᾷ οἳ σαπίπα [οτε νοσςς πες ΨΜαἰ]α νἰάετητ αρπονἰςίδ» [εὰ [ιο 6 εοπ” 
ο ΙδΠη5 α’σηπιεμιαΠο ας Ὀϊρατετα.  1ά πίβ βετοι, , Ρἰαπιις. Ἠμίς ἰαῦον, τς. σΕΠΙΟΠΕΠΙ ο μαβρν, 
μρετναςια εταηῖ µέχρι τούτων. Ὡεραϊτ ἀμηίαχαϊ ἀείειὶ {πετος. ού πα ; 

| ! 

Ποραινα μή, πῖ Εβ[εῖ ἤν σφι παρευρεύῇ τι ὥδμων» µέχρι 174 5ο. Καὶ ἐπιῤτοίη.] 5. καὶ ἐπιζησῆ: ος | 
ο ητ ἀρσετεί εος εδίΕ Ἱπάίεες αά ντιπ» ΠΠ. αἰἰ- ἣν δὲ μὴ μεταμελῆται, 4οά. 6δί ΑπιρΙονς κ. Ἱ 

. ' ΙηΙΗΗ οοπνΙπζαπΕΙσ» «ο μδημς, Φεᾷ Ἠετοάοιί Πνς, αῑαια νι]σαξηπα ὃν μὲν δὴ μὴ µετᾶ λης [ο δὲ δὴ | 
νι Ἐν αὉ αιάοδε εχροῄταπι «εργανατυπε αζη, 9τ. Ἐς δὲ δὴ καὶ Ἡφαίσου τὸ ἱρὸν' «τοπ οοστη- | 

Ἱ ο- 4ΠΟΓΗΤΗ τηαμς» 4 παπι πιης Ίτα οκ Ηαβτί Μ6. καὶ ἐς τὸ Ἡφαίσου ἱρὸν. . Ααποζοίς 1913 κι νου! ͵ 

τι ἄδρμων, μέχρι τούτων» Πες ΠΙΟΥΙΦΗΙΗΣ, αὐ1 ων αἰ- ὦρ, τε Ρας αά Πθσυπι {σου παν ο ῃίς 1) πιμ]- 9οἵ 
Ἂως ὑπάμθε οοροναμέμή, «ο οφωρ. 174» 36. Ἐγὼ δὲ οἱ σἡμανέω.] ΜΟΡΙΟ ος πηυΒ 
ο. νά Οὐὖκ ἑωθότα ἔπενόεε ποιήσειν.] Ἠδε οοΏ{ηεῖία 6 Παῦαῖ Ιδίη ραίισα, {εά απ ἀοσ]αταπά σα Ἡν 
λος ο Ὃ πως ατ ἀμβίατί, Ἰᾷοίτεο Ἔσ. 9ραῃ- πιο νε] πιαρῖς να]ἰζα, ὧδε σηµανέω» Όι υἰάσευς 1 

89. ημιέκο μον. 1π ποιῖς αἆ Πμ]ήρῃιήη ραδ. Τζ» 4ο. Ὅμοια τοῖσι τοῦ Ἡφαίσου-].. . ντι δίος ΜΗ ἧ 
ὸ, Ῥ αἰιοᾷ 4πεοᾷ αριά οος Ἱπιβκατήπα, τοάοῖο ρτοῦατίος {ήφ[ο ή» αἀῑεέΗνα «ομυπν ἵ 

ἤ ἃ ζαπιυψίε ΟΥΠ Πο, αι ααϊόσπα πα]]α Ῥοτίατυῃ Ίς «ος πρυά Ῥοπυ ος 

Ρτοβῄθεητε» Ρηπιο Ππάπᾶηπι, επαάιθ πιο Ἠετοσο. ιο αν σ . ο, ὁ ς ωομήδῆσνα ἷτ 
(ηπ, Ομοἆ αυἱ ροηήε ναπίτα ΠΠ 1 πιδπῖοπα», αμέπο- ς ναναηάὶ ο Ἰδεαες οπή: (ῆ υποεάοβθ ος δὴ Ἡ 
μα επι οτε]δί]εἩ Βαπα Πο ἀῑσίειν 1ᾷ αἲ Ἡειοβοιο αὐπάαπι ὠγάλ ω ο ο Ἡφα Ἡ διά αμ ος : 

ο, {οᾷ Ειοῖ]ε σο]Ηρί ροΐεςε: εξ εκ ΟµπΠΥΠΟ ἱοσοᾷ Ρἰητα]ε τσι ροσίοε, Γοά ἔηίωπι ἀῑσίε ελ 
ο ρα αὖα οαιστΙε, απ {τ 1εχ αι 110εαί, ϱ8- συ τῶγολμα. | μή δισίω] οίς 

ξω τν ος κις εοίε, αυ νετοι. Ίαπι ἠέ ρείπιηα οκ- 1ζάν 4. Εἰ φάρ τι; πρρθείη πῶσι ὄν πῃι ἸοξΗοπει» | 

η ος. ὥον Πέ 8η ἂς εο {ο αίεπ ἀῑκίππις πἀάπσο, α μία τε]ίαμή ἱπταόταια ο να 

αμ ]ν αππογ{εῃ ὸ Ὠοϊπάο απ νετρα Ίδια ἐξε- οπίοπεῖς ἰὰ φιοά, Εἰοτοπιίςε Ιεβεταπ τογεα ΕΙΕΟΑΣ Ἰ 

βε ρέορσία ολη αι Ῥοσ[ιπε θῑ6ὶ 4ο Ἰμποῖοὃ απ {Μήδ[ο, Ἡε αιήκημο εἰίβογεῖ. , Ίνα ΕΜΜ’ αμοά οἷει 1ε;, 
: ππσια ἀά νεα, ΄-- ἐρλν αΠΙΟΙΡΙΗΙ5 Ἠσεβδίε, οπιηίπο ΩΙ 1πα ο νὰ βοσομόα, | 

ταστο 47. Ὑπεκρίναντο] ΜΒ. ὁπεκρίοντο, αρ ο πρραξ: 
17ο: 11.5 Αλλο, ντο. ο Εῖς οἳ οπιηίηο Ψ6ΓΙΙΠ. οδί» 4ος επ Ρὶς ΙΗΡΗΣ 

ΝΙ 6- ο ας Έλληνε μὲν γὰρ λέγουσι] Νοσι]α φρ αὓ δδαι προτ/θεσθαι οι ά σπα 1Π μυιο ΡΗπη. . ο16» ο"απι 

ο αθώο ορ ς :. Ἀρροπεπάο οἶδο, επίαπι ἀς ΕΧΡΟΙΟ Τομ {οιτ ; 
αὔθα Ἠθεεαεσαίδεή άν περῖλαι. Ἰ. Μ6. περτεῖλαι, «ε οοπ{α]εαίοηο 1π οποίο» πὰ ας η, αἱ Γεσιο : 
ὁσπήἨΒε ταβῖο.. Ἡέ 145215. ΟμίΠ εεῖαπι Πετοάοιο αχὶε Ψα]]α {πιειρτείαη5 ῥχάῥέ6έ Γρ πυπε 
πμ . μόνα πμης ΓοΗογς κότερον περιτ. παίοῖο απ ἀθζσης απ]απι Ῥετβεμπι) ἰ το ορ 
ἱμάς μα ὰ ΥΙΗΡΟ; ΤΠ εοπ]Ηηζ1]8 τος {ωπιῤηϊπῖς, ῶο6- «οποερῖέ αμέϊος, υπάς πυπο ΕΝ! δι ναϊα, 4 τας 

να ο ο ο αν ο ας ' . εοαί : : ο Ῥεταπ, Γωοιο {εηιεπία Πε το ΠΠρεΠθ 6) 
ρίτο 1 οσον Ἡν μὲν δή κοτε σὺ.] ΝΤ5. μέν τοι κὀτε σὺ. Νε] ο ομο, οπιπίρε5 Ποπ” ποϊανίς Ῥοἱτ0»5 
ο οως πῃ μας Ποϊαπᾶα απο Ππτειτορατίοπ]ς, τε. 4ΠΤεπι ος: προσιθένε, η 
ας : 1 οί ὄρῃο αμα Μαέ ἐν ευω//α ϱ)- οσο ο λα. : ἱ 

ᾗδ Εοίον οβίοηπ Ι8ίά κότε νε] αὐΖμαμώο π εκριοὈχαϊο- 175. 1, Ῥέλωτω τῷ του αν. τς (οπίσΠι μπάς 39 | 

Ῥοςί ωάάηπι. Ῥνὸ αυ μπι ΥΙάεαῖατ 14 οοπΏρίς{ο πιοάο τό. δι Ῥίαπε αρπο{ο ΕΣ ΛυΠς 
Ππη τιμὴ δὲ ιο πολλὰ ἐώθεε ἨΟὮ ἔωθε. Εά τατ- Ῥεποπίμπη «αρ. 17. ΠΟΙΟ ο, αι 

ἐς αι, ο Ὑσδνο ος «Απ εως αμ ναεγεἠξ κας ὕσομοη τη «ης ο) κέσφ ἂν Ἡρν ή δπα. ονεικήι.| Ομ6 πο ν]άεαῖ πα] 16ά  1ζ6. 6. Ἐπὶ πόσῳ ἂν ΧΡΗΗ  μιρύέσόε 
τον]ε οίς ης ἆ μας ἀἰσαέιις οοῖ Φιλουίῃ. ητ ηο- 8, δ-᾽ ἠΜέψρι πόσευ ἔτι τ, ΗΝ 4 ὕτω υῶν. τα ή” 

πι {]ς α η ε Ηοτίς Μ6ς, ε1οεπς 3 ΔεουμπιΘΑΙε 17δ, 17. Οὕτω μὲν νῦν) ο ο ρτίων ασ. τοῃτ ἵἩ 
ας οπως τα μορρος ἵη Μεάίσοο ποπ ατα Ἱομοίι, 17» οὐ. Βενήρ ᾽Αμάσι τὸ Αν. με ἡπδε 1ο Ἴροο 

νο ο, νε] τεπήπεεπάϊ τῆς Φιλονεμίαςὲ το] Νοοὶ ρτίπια αρροπμηῖ πι ̓μοθυέ Φ; Μἱοῖους 
μμ λος ο. Μ6. Μεαϊσοὺς τοι- ππλτρίπο Ῥτο ἔεινν 1 Μ99. 1ΡΙ Ἰ Ώος ἄε οσο 
ας ρα ο τ.. ποηΏτοῖοδε. . νᾱ εἴἶαπι Οαἱε Ώαηο ΠΟΥΠΙΑΠΑ ἡα]ζηνς ο μμ 
πεαμήια: Κοῖορ τις δοχέει.] Μ, δοκέοα, οὰ ρεπῖεις Απρηίοῖς αμάθεια ὀῑνο μι ο ὀύστω ον ο ερ ώ 

Ἅντο” χε Ἄμ λε ή το Αἰνυπτίων νι]σατο ΙπάΙςαΠΕ ἰκν, (ρα νεο, 
ΜΙΦ ὁρ ην “Ἡσόη τε ταῦτα ὠἀκούσας.] Νοκ υ]ππα ἴπ τν ος Π ἵτα . Ρηπόῖ {υπῖ οἱ η ψα]]εί λ 
Όιιοὰ οὰ σος εἴ Ίονο ποπ ἀε[άετες: ΡανΗ ης ος: ϱ6ε, ηε 1ΠΛΠΗ5 ΟζερμαΠί ναρακα Ῥερήν εκδ εἰ 

σχεδήι. Τά ο τᾷ νιάθαπι Πο. 4. σαρ. 88. Ἡσθεὶο τῇ ἀϊσαταο πίαπαµε νοσεπι εἴ Φιλ τς ίβος εξ. 3 

ἔ -λαδ. 5. ζ3ρ. 119, Ἡσθες αὐτῇ. Ο3Ρ. 134. τῷ τὶς απηφ μα]. Έσσα ομία ας οτοβοι!: δει 
επει. Όιυμς : 

| 

ζκού Όυαςς πηΠἀετατίοπαπι Ἠαῦοπε αἱίάπι5 εἲ Τούχο νοκ ΜΙ5,  Ίνεάϊσεις Ριοίετι Ώλης ΏΙΏΗΤΗ ΠΒ ύκατο., 9ο 

, μσίλεῖ Φιλίή» συνε ος εἴ- 

ο μα” 

ας : : περοθ]ήτῃν, , κ στα δο. τα : { τα Αα δ }: 
Οἱ δὲ ἀκούσανω ο πα {οείραι Ἠυήνς ΗΌτ «αρ. 58. νηῖην᾽Αμάσιτῷ Αἰγύπτου β ος γενετεπΙᾶ 
αὖ οοἆεπι Ύπος  ούτων, αἱ οτἶαπι Ιοόίο οοπΏππατως πιαρῖς Ώσο εἲ θἰἷα 1π[ρ]είο. εὔπς αεί της (σπιν 

γής ΠΙΠΗΦ» Ἐλος ο αόαΠ 
βᾳ Ρις] αΓΗπη Ἰιμά νεα | ο. 14ου 4 πα- 

ο ο τ9. 18. "Αγαβότε πρ, εἶνμι] Ομηανῖ, μὲ Οµος Ίμά- Ῥοχ οροΠίλεβ Ίο ἀῑοί» ως ἠπιοἰ ήραῦὴ πακοκακασφαει ε.α. 

«ουκ κοκυμακκα 

 ωαωποθβννν παωνττ-«-πο-- 

ους ο. 

οκ. 



908 ῄοη Απίζορμμηις Διάσια 

ΕΤ ΟΒΡΘΕΒΝΑΤΙΟΝΕΣΡ 

Πόαπιαυο απιἰοϊίαπι Ἱπίει ἨοῬ σοπ(Πταίαπι {αἱθΐο : ο 

πδουε αά {ππόζυπι Πο(ρίΙ νιποπ]πι Ῥτοσεάετεῖ» 114 

πεπιρο, αὐοά νίκ νιάερατή βατ ρο5{8Ε, µέροτε ον 

Ῥη]ηοῖρες ἴπηϊο Ιπτειναί]ο {εραΓα[ο5» εἲ μαέσα ΏΕΙ : 

ν]ὰστὶ ροίεταξ πα Ια1η Ρρετερπα ΙΓ, Ηαις εἶατα . 

{επίσπήα, Ομοά { Ππιε α νυ]ρατοδ πι σα Ι- 

ἀετίπιης ρτορία5 αοσεββδ{ε Ώαης 1β84Π1” {απ6: ς - πιο- 

Τησπίο ρε μα ἀθβίεατ . Σο ν - 

ὦν ᾽Αμόάσι τῷ Αἰγύπτου βασιλει κῶὶ συνεύήκατο, 

νο άρμα ο μότο πΙΟΧ . Απιὰ . ο.» ο 

ὲ νεσύρι ἄνδρα Φίλον καὶ Σεῖνον εὐ πρήσσοντῶ. 9Ε 

ον ο ο ῴτα Ὃεριό, τε καὶ Φίλον. Ῥ]ατατομς. 

πας, πιυετ. ρ. ο55. λος 5 

Ἐν ο αννπο δὲ μα Ῥ]απα Ἱεριτατ 1 ορΏΙπιο 

. ἐκέκτητο: ' Ἐωμλνς 

ανν Πολλῷ δέ τὸ πλεῦνος.] 19. πολλῷ δὲ ἔτι 

ος. 8. Ὅς τις ἐς τέλος οὗ κακᾶς ἐτελεύτησε.] 9 Άος 

Ῥυ]ΠαίἹαπι α1ῑδ» αιή απῖεῃος ΟΡΕΤΑΙΗ Πετοφοίο ἀεάθ- 

τηπέ, Αἲ πμὶ επι πτασίΠεες Τονάες» ἴηπι {επτεπίας 

πυ][ίμς νίάσιης», ες ρτουῖ1ς ἱπάΐρπυπα Ἠετοάοτο, ΟυΙά 

εΠΙη 65ί τελευτῷν ἐθ ος ας Π νο]μ]κίαι οπφυς 

γεοροβεῖοπο Ίδτα απ» ἀεὈιίςίεῖ ὅᾳ τις τέλος οὐκ. ἓ κῶκον 

ες αὐί ταπάεπι πο 1. πΙΦΙΗΠΗ ο Φ]ς. 

οπίπη ἀϊουπε Όταςί σελευτᾷν ἐς τοῦτο τι’ εἴ Πο ΕΥΗΗΙ 

ἔχ Ἶος ποβτο ἐτελεύτησον ἐς τοῦτο, 1ά4ᾳ1ε Ἱερίτατ Ίος 

Πδτ. ο, τοό..υτ Πο αἆ ἵρδατα ἹπαϊοΠΙαπι εἴ αΤΡΗΠΙΕΗΓΗΠ
Ι 

αποπάαίητ» αὐξ εἴίαπ] τεῖοη{ο ϱαρβαπᾶνο πες οοΏνΕΙ- 

{0 {ῃ αἀνοτδίαπι ροβιήείος ὅς τις οὐκ. ἐᾳ τέλος. καλα πό 

λεύτησε.  Δεά Ῥετοριερίε οἳ ἀΌείταποβι5 ο οτῖει- 

ἀο οισο εἴ απιρμαἰδήηα τεβΙ Πο ἀερείατ 6πμο εχ- 

΄ οππρ]αη Μεάϊοξο» ἵπ αμο  ]εαῖτας ὅσις ἕτερορ οὗ κακῶν 

. 76 ; το. Σὺ ὧν νῦν.] ἵΝΙ5. σὺ νῦν". {εά ῥτσίετεὮ νεΓ- 

Ῥυπ] ποίήσον 1η Μ5. ΏοΠ 4ΡΡΩΙΕΙ» ος Ὃ » αἲ 

εοπ{ἀε{απά Ιπῃ αν ο ος πο πό. {οἱρδεσίτ αἲἰ- 

ὺ νῦν ἐμοὶ πειόόμενοθ » ῷ «Φ. ΤΙΜΙι 

Ὃ πό ρπα ὃν εὕρης ὅτο, (μπι ει Πο Μ5.) ος 

τ7ό» 15. Μ) ἐναλλὰξ ἤδη αἱ εὐτυχιῷι τοι τωπὸ ο. 

αὐσοῖσι πάθεσι.]. 1.οπβε {ρεσίοΠοἵεΠι (ονίεηα» 4απι {- 

τη] ναπίοτοπα {Δοῖε τημιατίο εχ Ηοτίς ΦίερμαΠ] 1Π πιαῦ- 

σίπο ποϊαῖα αὐταῖσι πάθαισι, Ἠ18 οσίου ΤαΠ1 Ριεερο(ζθ- 

το ἀἱρε[ής εἵ ρειπ]χίδ» ΕΏ ΑΗ ἀἰκβραίς, κ ος 

Ἰυησί οροΓίμεταί» ΡΙουῖ αμέτος. σοπίπηχοτατ» Ριεοεί 

Ίϊδεί 19. μὴ ἐναλλὸξ ἤδη τ’ ὠπὸ τούτου ἂἱ εὐτυχίαι το!” 

αὐταίσι πόθαισι. 1965 ρα οαπαι,  Ἠοα εαῃ Μ5. 

1άεπι ὑπετίθετο, ΠΟὮ ὑποτίθοιτο. 
τ7ό, οι. Ἐπ΄ ᾧ ὃν µάλια τὴν ψυχὸν ἀσηθείη.] Ἠλε 

Ίοσῦς εδε, αἴεπι το[ρἰοἰεσαῖ ἵπ ποῦῖς 4 116] 1110; 
ποπι Ταμ8α. Ελῦετ» νυν Π]ε Ίποετίιδ» Αν εἰ 
Ῥηεοϊρίταπς» ἆμπι {ρειηίε οοάΐοςς απίαιοδ» α ... 

{ᾳς οοπϊοέχατας αιιε Πάσπι πἰπη]ς {4ςΙ]επι» ος 
μοραίε εἀϊαοπίρις Ἠειοάοῦ» ας αθάνατα 161ΟΛ1Α: 

{ατὶς αοιτάς {ρεέταπτεπι. Εέ 

Ῥόψάις Ἠήπςο ὡσᾶν ἱαδθττο Ροτῖε νετρυπι Ἠειοάοή, 

ασια 15 ἀεὈιειιὲ {τα ἨΡ, τ. σαρ. 136. οΕΟΙΣΤΕΤΕ µη: 
δω ἄσην, ἀϊνετ/απι {1πο αρ ὅτη. ΙῶᾳιΙ6 1η λος Ίοςο 

Ἠοτοάοά εχλίρεραῖ σοάεα ορΏπιΙ8 ὠσθείμ' υἳ  Ποεατ 

Ίος. αχοπιρ]υπῃ 4Ρροπετε Ἰοείς 11οΓΗΠ1» 41ο8 Οταςἱ 

{οηποπής Ῥαΐτος αρπο[οίπηης» νε] Ἡ μὲν τ’ ἀζομένη κεῖ- 

ται, Νε] φούνατα σείριοῦ ο η 

176, 96. Ἐπείεε τάδε. Μς, τοιάδε, τν 

176. ξ Ὃ ση ἐκέλευσε. ]. ΝΙ9. ἐκέλευε, Ἠπι]- 
ο ἀῑκίί ἐποίεε. νὰ | 

ον ο οι Κεχαρηκότες.] Ότε Απμα ἄπο εχεπιρ]α ης 

ή -Ῥογαις» οτᾷ οχίτεηι Ῥίυτα, ΔΙΙΑΙΠΕΠ ου Τὰ- 

σοδί(ασ 1ορί 1Π ορήπιο ΊΜ9. κεχαρήότες αποά α]άσπα 
Ῥοήπάο Ῥοβυπι,, Ἑτ πὲ πον. ἀΠρμειήδίε Ραϊσαῖ {οτ]- 
Ῥιοτί ποβτο» εεἰατη Π0. 4. εαρ. 14. Ἠαῦεῖ τεύνηὼς, η0ί 
νι]ρο σειόνηκὼς. παμώις - 

ο απο Ὁ- Καὶ ὅτι ὣς οὐκ εὖ.] ΝΙ5. καὶ ὅτι οὖκ. εὖ. Ετ 

αυ]ά ἈΏοτι νοσυ]α ὡς» α παπα πιατῖτο εχρε]Ητ Πρεσ ο- 
Ὁπιας ας κ βδνς 
177. 18. Πέμψας δὲ κήρυκ» λόθρή Ῥαμίων Πολυκρά- 

τής.] Ουῇ4 νετο ον αρίετ» ατ οτεάστοην Τγ- 

γαημις Ίπ ]εραϊοπῖους εἰ αὐῑάεπι 115 πα]ττοπαἰς τ]- 
{ις Πηϊσίο οοπ]ο ατ οοπήεἰεπία εοτυπι» 4ος ορ- 

Ῥτακ{οτατ» Ἰάεοπε 4εὈιμς Πο «ανετε Ριππρπςπάο Ἠς. 
τοάοτης» 6ἳ πο αὐίδαε {αοῖ]ε {ΗρΙσετυς 3 Υ1άε 1ᾳὶ. 

της αλα μ]ά Ίπβρης. Ἰνίαπι ορΏπιηο 11α ΝΙ9. ταπτυπα Πδ- 

Ῥεί Πολυκράτης δὲ πέρφας παρὸ Κάμβύσες, 
{15 ΠΗΠοῖμπε, 

ο αστο 3ο, Ὑπὸ Πολυκρώτεος.] Ἐάαπι αδίαπί Ὦα νοςςν 

αρ 9, εἰ πήγε ψοτυοίᾳς οδὲ 1π Ίας ρατίθ εοπ[εαί», 
αυ ΙΙ] πιεπηογαδί]ο οχριϊπιῖξ. μιαν 

177 45. Ἐπίκουροί τε μισθωτοὶ καὶ τοξόται:] Ρα Ττα 

«οπ(Ίριας Ηοα16 Ἴαπο ]οᾳμμΠοπεπι ϱ, 54: ΜΠΕΗ 
πμης ΜΊ5. ἐπίκουροι µισθωτοὶ, Έτ ΠηΠοίω ΜΙοα ΕΠΙ 
ἵη 6οάοπι θῇ τίς ἐξελασθέντα» Ῥιουέ 1ΠΙ Πηρχα Ποῖὰ- 
Ψὶ θξ συχ{18 ορ. 54. Ὀεπίαυε οκ εοἆσπι εί41 τὸν θύ- 

ΔΝ Δ ο. { / ἃ 

πρὸς τὼς εὐτυχίας τοιᾶδε 

Ομ ρτόσ-. 
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λώκον ἁλφίτων δέεσθαι ΠΠε ατῆςσύ]ο τῶν. Όε ἀείθέι οἱ]- 
ἴεπι νετροτήπα 1π 1 αεοπῖσο τε[ροπ{ο αιίά ἀϊσαιη, πῖᾷ 
{ νιάεατωτ εὔαπῃ πἰπαῖς Ἱατρυαπι αδίε ος αΏ]οιταῃς, αἲ 
Ὀτρίς 5 ποτε, ῥρτουτ νε]σο εΠειτήτ, ης σαι Π]αά 
{Πτ {.τἱ5 ἀεσεις οχ {επία, {απίοἩ ευ νιάεαταχ οοποἵῃ- 
ηθβί{ε νί ροµΏος ρτα εί πιαπαπι Ἠετοβο, ατα Τ4- 
οοπες {αΠΤΙΠΙ τε[ροπάετίηῖ σὸ μὲν πρῶτα λεγθέντώ οὗ, 
συνιέναι, Ώνε ριπιαπι οἵαΠοη]ς ρατίεπα ητε]ήδας. {ει 
Ῥιοοῖρυυπι οαρΗῖ πιαϊοτίτο, Ομίά απτεπι ἀῑΠετε Ίπτες 
Ι5τιὰ ἐπιλελῆσόωι Ἠϊς ἵτα Ἱπομ]σαιμπ4» εἲ οὖκ ἐμέμνητο» 
αὐοά Ροβίυπα α» αμάχοτε 1π οαρ. 51.3 : 
176. 1. Οὕκω τι τικωρῆσαι.] Οµαπι [πεἰποτοίε οοΙ- 

τατοατα {μπες Πτετα» ἵπ Ίνας Ιεέξίοπε 5 αηαπι ερτερ]ε σοἩ- 
πα εχροβ{ᾳ Ίάχτα Πετοάοῖ παπα 1 ορπηο ΝΑΣ. οὖκ 
οὕτω τικωρῇσαι ν σας να, 

170: 4. Ἐπ' οἷσι ἀγοίῶτο οἳ παϊδές,) Όυας Ρροβτεπιας 
Ύοςε5δ ΠΟΠ ασποίαίτ ΝΤ5. ορΏππι!5. αἳ αὐί5 πσΠ 635 ΡΓΟ- 
{αρα {π Τωητῃ ἹτοταΠοπα 

179.» 4. Οἴχρυτο:] ΝΤΡ. οἴψρύτο, Ἰάαμε {αὶς[αοῖτ, 
179. 19. Ἔπεμπε δὲ.] Μ5. ὠπέπεμπεν δὲ. Αρποίςι 

Ίος 1ρδυπ] οοπΙροβτιη ε5ίΕ. απο Ίαπα 1ητε ἆς Που 14- 
ἁο ΒΗτιήμ5, ας Πτ οτηπίπο ρτοραδίµας. αἠαπι ΟΠΙΡΙΕΧς 
ΝΗτος» πάς οτερμαπης πεζερετῖτ ἔπεμψε. 
Πῦτο Εἱ5 τεσερί εὔεκεν" | 
:ἀδος 1. ᾽Απελαυνόμενος ὃ πμ Οµ]ά υὔ]ε Ἠη]ς Ίοέό 
εχ Ίδια αάνει{[αενα Ιπίετια  Νιπῖμπι σοπἰαπᾶως αδε 
{ΕΙΠΙΟ» Ύὐαπι με ροββτ Εεττῖ» οἳ (Ἴης Ἱεριτ Μ5. Ἆπε- 
λάωόμεορ ὃν. ο δμάς 
1ο. 4. Ὃς ἂν οἰκίοίσι.] Μο]Πέοτ ας ἀϊῆπότε ΜΙ5. ὃὲ 
ὃν 3 οἰκίοισι. Ν]οα ἵπ οτατίοῃε Ῥετιαπᾶτί Ἡαῦορητ οοᾶςχ 
ἐξειργασάμηήν, ΠΟΠ ἐξερ. Ιἴεπη σόίλω» πλοῖον, πο. πλοίῳ. 
Θ0 6ετις ποῦ οἑά μπι νυ]ρατῖς. ΕΜΜ ή 

189: 41. Ἐπεκάλεε τὸν Λυκοφ.] Δπ Ισίτατ Ἠϊς {αθευπι 
εδῖ, οαὐοά Ίπ νετρο ἐπικαλεῖν νυίρο Ιπτε]Ηρίεατ ΜΘ. 

Ἐκ εοάετι 

ἀπεκάλεε, Ωμοά ππη]το εἰεραπείαθ. Ίνοηπε οκῄαι ο, 
90.5 Καὶ γυναῖκας σφέας ἀπεκάλεον. ος 

180» 43. Οὐκ ἐνεώρα.] Ὀετατ Ίος νειρο αἱ ᾷς οοπι- 
Ῥοβτο: Ηετοάοτιι., Ῥτουί εχεπιβ]α «ο]ἱερῖε Ῥοσίμβ» {δᾷ 
αἱο αμοάαπα πιοάο» Εϊ Η]ᾳ ἀοσεητ. Εξ αιοά ποή {ρθ- 
ταῦαπα» Ίος Ίοςο εαῑῖ ορίτπας 5. οὕκων ἑῴω, ἵπ Ἱ]- 
Ίππῃ Ρτοτ{ᾳ5 ποπ οοπῇς]ερατ οσι]ος. Έτ Ιριάσπι ἵπ ρας- 
νο 1σοεῖ, ἴαπιεπ ΠετοάοΠ ομίτο πιθπαῦταπα ἸΜοάίσεα 
1ΕΏΠεί τὴν ἀδελφεὴν, Ὁξ {επιρετ αμέτος ποίζεξ, ποπ ἆ- 
δελφὺν. ) | 
α0το 7. Τὰ πατρῷα ἀπέβαλον.] Νλπιϊς αρετιξ αἳ τῃ- 

{ῆσε, αυαπι Ἡί ροβ πι ΟοΠηιμήπι ἀεσεατ, ωαπε ῥί6: 
Ώοβςβπαυτη παΠί νἰάετας, αμόᾷ εχίαί ἵπ ορΏπιο 9, 
μετέβαλον. Ὅ πια κατα καθ 

191: 10, Ὑποκριόμενος, ] Ἠος εχεπιρ]απι Ῥουπφ 
Γαυπεχηῖς πιυ]ῆς αἰάς, {π αιάδις αρρατεῖ αοΠβας 
ὑποκρίνασθαι, αἀοά ἔεπιρις οἴῖαια πυπς αάπιοίευπη (]ς- 
{6 ἀοσεῖ ορΏπας Μ. εχµίρεῃς Ρίαπε ὑποκρίναμενος. 

481. ΔΙ. Δήμου Φὰρ τούτου ἦν.] Νεαυῖνί Ιπάμ]ρεις 
αὐξ γο]] αυἲ ῥτερῃαπο εοιτῖρεΏτὶ Ὑαἱ]ατα. ἵη 1 οο- 
{ραπ σης» ξ δῆμον νειταηῖ ἐγί411. Έππι πες νοοῖς 
οτας παίυτα 1 στα, πες ρθεις ἨΠας {ας αι] 
ῬιοΊρις να]υ]ε ἵη Διεῑσα, Ἠτ ποτΗΠῖ οΠΊΠ6ς, 1η ρτῖο- 
τοις εΏατη νο] ἰαΐπα οοΠπείηηατε αά {ουπίαπι ογοο- 
οοσήπη» {εὰ ιοί εχεἰἀϊςίε ἀερτε]επάο νοσεπι περος 
φαΐ «4γοβία Πέρος» απ} μμ. ΑΠῑοτ σοπεερῖε ίη- 
ἀῑπρίις, ἀμβίτο απ Ὄεπας {οποίτ επῖπα [Ατοία α 9α- 
της ρυ σε ἔαπιις {αάτιίπα ΕΗ1ε. εἴήσαιια Ἠ]ας {1ο β11ο 
Φ4ΠΗ1 ΠΟΠΙΕΠ ΙπαΙΙτ, αυοά Δτοϊήας Ῥαπή Ώτεπιε ρι- 
βπαπς «εοϊαἰςίεῖ.] αι ]ε Ῥαπήίής ρτορτίς αρρε]]αταθ 
ερ[ίεί περος εἶις αἲἩ ἵπ Φ4ΙΠΟ σεοἰἁπ, ο 

181: 46. Ταφῆναι δηµοσίμ ὑπὸ Σαμίων εὖ.] Ἐ πάει ἵπ 
νοσυ]α ἴεπιίπαϊ οἳαΤΙΟΠΕΠΙ ζαρ. ὃς, ΠΠατρίους νόμους μὴ] 
λύει ἔχοντας εὖ. [ίααιε Παέτεπας 6οπιπιοάς αἆ Ἠετο- 
ἀοϊμπι. ΟΦιέτηπι αυ δηµοσίῃ αρμά νεῖδτες νε] (αφ 
05 νε] Ἐοπιαπος {ερι]τς. εδίε ἀῑοίτατ, {ποῖ]ς Απ] οἳ 
περεκ(ατίο ἱπτε]Ηρίευς εὖ εἰ ερτερῖα {ερη]αις α-[ε, 
ΡΙοῦ{45 Ίσα εχροῄῖο Πτ {πρείνασυᾳ, αἳ Ιἀείτοο ανα 
α Μ9. ελάεπι νοσυ]α αρεδίδε. ους 6 ἱπαμίπατει Ώαης 
εζΙΠοπεπι ὁ ο ο ο 
101 49. Ἐς τὴν Πελοπόννησος] 5. ἔε Πελοπόν- 

νήσου. ον: 
ἼἼθαις 6. Ταύτην πρώτην σρατΏ»-] Ότ ον Ροδέ 6- 

πασταίαπα πιεπιογαὈ]]επι εχρεάΙΠοπΕπλ Ἐν ο. ΤΕΠΙ 
αὐ ἀθῑηάς οοπΏρίς {εερίήδ» ΡΙΕΓΗΠΙΠΜΟ 1 - ερίπιθ- 
Ώ] αἀδετο. µε Ἰοβο σεν πποπεαηῖ Ἀἴτεπτάτη εδἰε -1π οὐ» 
{εγναπάο ρείπιο εἴωδ ΕΧΕΙΠΡΙΟ. σαι βπι]ε ορουσηῖτ ἵτ 

ϱᾱρ. 198. 14 πμπο Υη]βο στεδΊτης Πετί εείαπι αν Ἠς- 

τοβστο, Απ ερηᾶ Εαοσίε Ίσως εχρεάἰσο, Ἡξ {εᾳπεηᾶδιις 
ῃπ Αῄάπι αχρεάΙάοπίρης» 6τ {ππε οεἱεὈεστίπη]ς εξ πιὰ- 

χἰπηϊ πποπασπ» πίάυπι ἀεάετίης» ΠΠΕΓΙΤΟ ἀποίτος, Ὁ. 

Εἴαια ποπ ασποίας ορΏπυΒ οοᾶεκ αΠιιά ο θναπι ταύτην 

τὸν σρωτν, αμοά {εαμοι. ἨΜαίοτ ἀἰθβου]ίας ος: ἵπθο» 

αιοὰ Ελαπί ἀῑεμηΤΗΥ Ώοτεςδ Ίαης εκρεΦΙήοπεπ ρες 
1 αοσάσᾳποπίοβ {εαϊδίε, Ῥτουϊ νετῖ Ἰ/α]]α. {εά οκ αν 
ἵπ ου(ουτο μμ » 4ἡοά εὁ πιρπυπι νεπῖδ» 

3 3 ο ονόν 

9ου 



α18δ 

αα]εεΠπαΠε΄ εδίεῖ,. Ἐτεήϊπι 1116 {οπ/[16 Ρἰαπθ Πο 1ῃ 
(αταεῖς αβαθή «οττηρίς. εχρηπήταςς {64 ρι]ς]ιοιτῖ- 
ΤΠΙΏ ορεπι αθίεγί εσᾷεα. Μεάϊσειις, 1π αἴιο ποπ. Ἱερί- 
ΤΙ Λακεδαιμονίοισι» {εὰ ταΠΤΗΤΙ Λακεδαιμόνιοι. ΕΙ ορτῖε 
{γ]]αῦα Ίεῖα Ροίϊετίοί σι ἀε]επάα οστ. ο Μπι ἵηπυαί Τνη- 
οεᾷπιοπίος ΒΏοτιεη/ίες Ίατα {αέτος Ίας πἠΠΙ ία Εωπάᾶτος 
ερίε,. : ω 
«19ος 16. Ὅμοια τοῖσι πλουσιωτάτοισι.]. Οἵταπαν Ίσο 
αῦ Ῥοε]ματίο 11 «αΠααςΠ 1» 14... {εὰ τα πΙ Ῥτίπ]απῃ ΝΟ- 
επι 1ηρεαῖ Ίερετο ὅμοιος, αιῑα πΙπήσαπα απεεσεα]ε θη- 
σαυρὸ Ου οοπἰεέητα ἀεσεε 61» αὶ πλ ἵΠ 1ε- 
Ροπάο αἴτεμάϊς αά Πγ]απ {οΠρτοπῖς, Ίπ. Ηῦτο 7. Ρἱ5 ος- 
ευτΙ: ὦνὴρ δόκιμος, ὅμοια τῷ µάλικα. «18 ποῖατὶ Ἠοά]ε 
Ρτορίει παιήεαπι νἱα ροδ/αητ, {Φεμ]]5 Όεπα. οορπῖἴα» 
πες ἀεοιε 1ρ8ε 1ρΏοσαΓ6. μα, 

193: 7. Πρότεβοι γὰρ.] δ1ε επἰπι ἱερίτατ ἵπ ορβπιο 
οβ[σε, αιοὰ ρζορίετεα Τε[ῖος» αὐία ίερβαπιι ἵτα αρίς, 
απαᾷ ἵπ 1ρβυ5 Ηδεῖς Μ5. Ἱερετετας απ]άεπι δἴῖατη πρό- 
τεροι, 164 Ψοςμ]α μὲν 4ποφιε {ε1νατείΗτ, αι ηυ]]α εσι 
1Π ΜΑΡ. - οδό : 

193, 10. Βάθος ὀρώρυμται.] ΊΝ5. ὥρυμται. 
1099, 43. Οὕνομα τὠῦτὸ εἶχε Σμέροιο.] ΝΙ5. Σμέρ»ιν. 

Έτ νιάρτας Οταείδηυς Πετοάᾶοιί οχίρείθ, ὲ ΠΟΙΠΕΠ 
Ρτορηίιπι εβεγατας ἵη εοᾶεπι σβ{Η5 41ο νοσαὈη] πι ὄνο- 
μας, δὶς εΠΙΠ] 4 6. Σύμπασι δὲ εἶνοι οὔνομω Σκολότους. 
τουί ᾷς εἰ α)1 {ππτ 1οαι{1. 

««1δλ. 1. [ζαὶ δὴ καὶ ἐπ᾽ Αἴγνπτον.] Νο πα]ο, Ίοηρε 
΄ΤΠΕΠ Ρ]επίοτ ΡεΙ ΗΠαπΙ νοσμ]απα ορείπιας ΜΙ5, κα) δὺ 
καὶ οἳ ἐπ᾽ Αἴγ. ς | | 

1949 4. Στὰς ἐν µέσεισι.] Οοηβτιᾶ]ο οςι 1]]α 1ρ88. 
"αυα Ατίοη Προ τ. ἀῑσίτις Οἱ5 σὰς ἐν τοῖσι ἑδώλοισι. [πάς 
οπτητ αῑα {επιεηεία. Ίβτιπι νετο 65ε, πάς {ς σος- 
τηρΏς αἰῑίς Ηυτὶς εχ]]θεαί ριφοἶατι]ς 1]ΐς αὓ Ἐ]οτοπεῖα 
εοάεσχ Μ9, σὰς ἐς μέσον. Ἰὰ εοτῖε ΠἩετοᾶοιι 5/5 ἀῑσΙε 
1056» ἴηη «3Ρ. 190. σαθέντω δὲ ἔρ μέσον ἠρώτα" ΤηΠΙ «πρι 
140. σάντω δὲ ἐς μέσον. τ. 

184. 18. ΚΝεῖκος τι ἔσαι.] Νοηππε Πιανίτοι {μες Ἰαΐι 
ΡατΏσυ]α τι {1ο Ἴοεο ροβτα ε5εΣ Οιίά ατυπῖ 11, 
αμ] {16 τερείιητ απη Ἱεσατητ Τπ ΊΝΙ9, γεῖκος τοι ἔσαι. 

164. 91. Οὖν ὄπωπα.] ΝΙ9. οὕκω ὄπωπα. ΙΠΙΠΟ ΠΟΠ 
"ατα εῴΙἀεταῖ Α]άμδ, πο α]ίοι Ομπιοτασίης, τδρίια- 
ης πο οαυ{α π]υτανΙς, | 
198, 8. Οἱ δὲ εἶπον ὅτι.] 9. εἶπαν, οἳ ορτίο {6 νη- 
τἱείας {οηἱ {εηιῖτητ, Ῥαμ]ο απῖο πιητανί οτάἵποπι, απηπα 
εἀετείής Τρωματισθεὶς δὲ κατὰ τοῦτο αὐτὸς τῇ «πρότερον, 
Δπῖεα αὐίαπι ΑΙάῑ εἰ Οαπιετατῇ εἀ{πο «(Πησιιοτοί Τρω- 
ιῶτισθεὶς δὲ κατὼ τοῦτο, αὐτὸς τῇ» Ἡαπο ἁἰ(ΙπόΠοπὶς 
ποίαπῃ οπηΠε οᾷ1ο Ηειναρ]ί 1557. εἳ βίερΗαηιΙς, 9ο 
αν η ο ο ο ο... 
ΞΩπ98, Λο. Σμέρδιος ὑπεραιρήμένου. ]. ΟοπιροΠᾶ Ημ 
Ἀ]]α Π]ο ορροττηηίζας», οἳ οοιτίρος νε] ὑπαραιρημένου, 
Ὁς πιοχ ὑπαιρεθῆναι. Νεὶ ὑπεξοιρημένου. ἵΝαπι εκ Μδιο 
η] ποιον], νο τν ας ο 81 

195. Λ6. Ἔρνον ἔργασαί µοι-] ΝΙΡ. ἐξέργασαί ο. 
Ῥπς αν ο τώς δέ κακοῦ τοσούτου. 
: 1οῦ. Το. Αὖτις ἐς Μήδους περιελθοῦσαν.] Οἱ] ἷ 1οεις αὖ Ὠοέξ, θιαπ]εῖο πᾶ Αν ος 277.. Ὁτ αὖἲ εοπετητ αις (0 Ἱπιαρίποτυχ Ῥοποιτὼτς ᾱ- 
ο]ς» αἩαπι νε] ΟαπΙΡγ{ες νε] Ηοιοάοιιις ογθά]. Ῥο86- 49πε 1Π ππεπτε Ἠαδι]ςίς, Π. 4ε Ἱοάο ος Ώαγίο ΜΠεάο. ΟΠ ΗΠΙ Ὀτείαήα πιοάο οορῖτετ ἆς παΠοπο ἸΜοάοτιπη, 
ἡγοα ο εδἰἀετίπι σύένεῖ τέῳ, υὈὶ γυ]σο οταῖ τῷ. οαιι- 
πι ῑχ] {10 πιπετίς οἱ. 91. | 
Π.186, 14. ΤΗ τε καρπὸν ἐχφέροι ὅτο.] Ἠπε οὑτεβηεῖο- 
πες νετη(]ςῄπιο. ἴεπροτο α{ητραἴας Εὴ]ς[α 1η υπ γαπια]ε 
Ρηπεή Ηρεεπωπς οβεπάετο {Ποποάθηάο. οχοπρ]ο οκ- 
{εεταβοπ]6, αιιοά παρει ἀε[οτίρίηπι ος οχ (Ἴχο Α- 
Ῥμποβίβεπβ, ος αρε 1η πιαηίδις Ἠτιάτςβπιί ΜΜαδίοι1, 
αυσά ἵτα παροι : Κατὼ τὴν ννώμην καὶ βούλησίν µου ἔσαι 
Σπάβωτος καὶ ἀσεβὴς καὶ τυμβώρυχος καὶ οὔτε καὶ ῇ αὐτοῦ 
ΧΡπΟΥ ἔνεγκὴ, οὔτε ἡ θάλωσσαω αὐτῷ πλωτὴ νενήσεται. ! / ο νι σπυρᾶ τε παίδων αὐτοῦ ἐξολεῖται, καὶ ἑτέρᾳ διὰ φένους οὗ 

οιο 

Φεήσεται» καὶ ζῶντι μὲν αὐτῷ ὅσο θεο) κατὸ ἀνθρώπων τε- θείκασι᾽ θωνόντι δὲ οὐδὲ ἡ Ἡ παρέξει αὐτῷ τάφο. ᾿ 
«δό,15. Γυναῖκες τε καὶ ποίµνια.]. Οσα πποί τος 

91ο. ποιμναι. πα. κο 
“«τῇ65 34, Κωτειρεικόν τε.] Ἐρτορίο «ΜΙΦ. κατήρικὀν τε’ 
ποά Ρτορίις Ίαπ1 αοσε]τ αἱ Ἠε(ΨοΒῖ μπι κωτηρε/κοντο 
χατεσαζοντο. ο, Ας, με νο α Ἐκ 

197, 4, Οὗτος ὦν ὁ Οτάνης. ] 9. οὗτος ὁ Ὀτάνης. ἵνες {ο]ετ ἵπ Ίδια τερεβτίοΏα ΙπίετίετεΓε ραϊτίσυ]ας. 7, 
δα. .Απὸ δὲ Αἰνείῃο, ἐς τὸν. ἐτελεύτων καταλέγων τὰς 
πι λος ἀπὸ ταύτης 4 Δ4, Ῥουλόμενος Ἰηδὸν ποταμὸν. ὃς 
Κροποδείλους παρέχεται, ποῦτον τὸν ποτομὸν εἰδένοι.- 
κ αροττας Καὶ ταύτῃ συνοίκεε.] 9. καὶ ταύτῃ τε συν- . 

ο ο Αίος Υλάετας Μ5. νο]]ο παρ αὐτοῦ τὴν θυγα- 

Ὃ αι στᾶκ συγκατηµένων νυναικῶν.] Λα Ψα[α ΑΗ: 
πο ο, 92 Ἡξ Ῥοτηετί: που Ιπίειρτείαγ{ Η//1ΥΗ91 ο(/ῇ Απεῖμσι» φιοὰ Ἠειοάοῖμς {ω5ἱ9. ἀεσ]αΓαιί 

” 

:εδίε τηασὶς ἀἱδπί, ο Η’απι ΡΓΙΟΤΕΒ. 

:Ποπίς Ῥοττιις αΗατΗα οοῦ 

ΙΔΟΟΒΙ αΚοΝΟΝΙΙΝΟΤΑΦ΄ 
Ριίατ αὖ ναιρο οοη/άεμέ Ἰοᾳμιίοπε {π1ρίὰ ρετ. 
αυαπι ετ {οἶ ετ νεπαίῖα» με αηπι Ἀοιπαηί ατα [π' 
Ἱηραπαί: ἀῑχετιης ππετείτ]σες», 1]]ε ῥτα {στα γετοι(α μ: 
ἀέγε, φιιοά. Γοη εἴπη πονίε Ηἐτοάοτάς 1η {ΕΠπΙοῦς᾿ 
Ῥειβσο {ο οὑτπιϊκία. Ίντα οοπτοπιρτύπῃ ο 
ρἰά(κβπηπι νετουπα αὓ Η. Φιορίαπο» ἵτα πὲ 1η α 
{πυτο 14 ἵπτατ εοπιροβτα νετρί Κόύηµοι οπηεῖαῖ» 1 αν 
ἀῑσα απο ποτῖτία Ἠιηας 1οοί ΙΕ] ΠΠΙςΗπηε προς ων, 

197. 38. Ὑποδύνειν κελεύο.] Νἱ5. κελεύῃ.. Ει σ ο 
εκ ΦιερΏᾶπο εἰ ΜΙΑ. 4ο αιρειάα οιαῖο: ἣν ὰρ δή ῥΗ, 
ἔσιν. ἠπάς εχιι]αῖ ἱδιμά δὴ). Ἶπος ἴάετα τὸν καταδομεων. 

οπαϊςί{ο ἂν. ο ο μα 
187. 45. ᾿Αϕάσουσα.] Νειᾶρε ἰέ Ἀπιοοεᾶϊε ἄφεσω ος 

ΤΠΟΧ ἤφασε. ΑτἴάπεΠ ορβτηΙς ΜΟ, ἀφάσσονσα» - δο. 
ὑπεδέξωτο τ. τ. π. κάτεργάσεσθαι, τοῦ 1παἰ18 ών μὶ 

ας ΕΙτητάπα 111 νετΌο αμηα1ῖ» σοπρα{ε{ς σα ο 
οτῖο. ἴμπι δ) αἱ }υναῖκες πο κ λα. 
198. 14. Τοῦ οκηῃ Έαισοι. ἀῑθαπα, ὲ καμια 

σεω, 4ὐοᾷ αἰαποΏες ριασεςῇτ. εἲ {εᾳΠΕΠΙΗΣ Ὃεό 
οαδίετυπε βπη]ία,  Αἴθπιεῃ ορΏπις Μδ. ημπο ιν 
Ὀτάνεο, Ίος {πο βαήπι ἀῑοίτ Ὑσάσπεω» 154 : Ί 
σΠεῦς. - .α ῄ 

198, 17. Ὁ δὲ Τωβρύης.] Μ5. Γωβρύης δὲ. ὍοσἩ 
Ἡὰ θη]άα τε(Ηευ1 ἵπ ν. ᾽Απουραϕή. τα ροἶ(θις 

198, 9ο. Κα) αὐτοῦ τούτου εἴνεκεν-] Μιιίο ὤΡ 
ορίήπας ΝΤ», μον) αὖ τούτου. Ρ41ἱ0 Πῖς ει δν 
ἐδόκεον μὲν αὐτὸς. κά 

1986 44. Ὀφείλετε ἐπ᾽ ὑμέων αὐτῶν βωλήμονι πο ων 
ΊΠίβσα εδε Ἠϊο νοσίς βουλόμονοι μ{αΓρα1ο.. 'ο 
ΓΡΙΠΕΠ «οπ[Ιάεσαπᾶς ἱπίουρτες» αυ Ῥοῦ [ο ᾷο- 

: 5 νο τν γοἀοίαεΗΠ] 65 : 
{αἱ εῶβεγα (Φε πΙΗ] 1 εο Ἠεῖού ἴμιάοπα ΠδΠς 
εἰαταί Μο. Μεάϊεσιις, ααϊ οκηπία τοΏ!ή μήν {μας 
Ίοειπ] 1ηναῖ ἐπὶ ὑμέων αὐτῶν βαλόμενο! 46. Σ ὁτ᾽ ἐμε- 
{ρφος {4 γεεἱρ]έμ{ες ελ/ἐφῖ, ὉὈτ Ε1Ρ. οκ ἑαυτῶν. β2Λ” 
ὠὑτοῦ βαλλόμενος ἔπρηξα. 4, 16ο. κά ο λωῦτοῦ βλ” 
λόμενοι ἔκτισαν πόλη. 5. 196. σθιαὐτν στ 
λόμενον πεπρηχέναι.. ΛΙΙα Ἠαυοί Ρουμ. ται«]. ουή8 

199. 9ό. Κα τις μᾶλλον σφίσι ἐπιαβαπλ τι λμο, 
Ίος ο ἱητο]θεῖς, αμτ ΤΑ ΐπα ναω Ακ σοτο - 
ο)ἡμο {)/μο Γπαρήη ῥγοβεη/Η5 6040 αρ οά 
ΠΕΠ. Ρτοτῇ15 πο πμ] ]ουί Αα, οὖν ἡρβς 0). 
ἀπτοτῖς ΦίαρμαΠί αἳ ναιροί», δὲ ΑΦΗΣ. ομη )ὸ ῥγαδεας 
ο ρ -ποπιρε νε. 
ὅτο. Ὀτίαυε ροῦεγαηὲ σοππιοβ(Η5» ἐὲ 7 ή “όν αἱ 
τταίοπι Ίνα (θέαπείριις, ῥή αμ Ἔ η ορείῃ 018” 
ΠΗ ας ΑΗ νὰ πη ο ο 
οἱθ, τῖ ο[ϊεπάῖε ΠάεΠΙκβπις οοάςΣ ορ ίίς ἡ)ς 0)Η- 
αν; μάλλον σθι ἐπιτρ. {4 ρω λά Ηβ/  π4 

Φ . . λα 6Ι1 ση {σέμηΣ απ ΑΠΙ Πὶ Ροβομίοσος Υ9 Αζ - ή 

180, 98. Τῴύτῷ περιεχόμεβα:] {-οε αμιπι Ἠετοβοῦ! 
ναµεπιθητθτ οβεπάῖῖ Ροτί15δ. 18 η Ὃ ρβοπθ. γα] . 
Ιοομίοπεπα νοσαΠ8. πο νασ] δη» ο πάμπι. Δἲ πὸ 
ἵρπᾷσπα. ἀεοετηαε: ΤΝΙΠΙΙ ΠΕΠ (τω ορώπιω» εοβρᾶ. 
Έποσα απ] επι Ιοφιμείο σε: εἲ Ἕτ τς με [επρεῖ ο 
Μεάίσαιις ππο {οτ1ρβςία Ἠετοάοί ; ᾿Έκεπιρ 4 6ο] ὋἩ 
τοῦ περιεχ.  Ὁπὰε τά νετε αμα αμ]ο απίε Ὃ ος 
βίτ Ῥοψιὴς. ἵη αμ ρη8 ον . | η ο ολ» 
Περίανδρος δὲ περιεχόµενο του τε Ἠΐς ἀλ]ία « 
Ἠετολοε αὉ ντο ἀοξτο μαυρα ον ὂ Ἱααμα 90 ον 
Ρίυπα, απὶ ημπο 4ΡροΠϊ μμ ο σι οἱΠηαητος Πδάεαι ΤΕΠΕΠΗΣ.1 ΜΙεής οµο η ρτᾶ- 
189, 46, Κάλλιν παβέδεν. ης ο ΙΑ Ίσως Ώτασα Ῥομαήτ ἴπ {πβΠΗ ορια». δε οτ ίμσα- 

Ῥθαπε Ίη Ιπάϊσλνο. ΔἴΦΗ] οἳ Ἔο ο[]οποῖα Ώ5Ώ 
έξει, αἳ {ο οοπρεΠὰ 1” ρε, κ 

109. 8, Πίςει σε-λαῤ «τς εταὺί 8 πριιά 6{ωσος [οηριο μπε, τε οοπτυρίοθνο 1ν- Ἠμ]ο νειρο αἀῄχα ον. άμα, 9εὰ αἱ ο) οά 
Ριοπιρος Ίατνα Δά ἀθοΙρι ο ορια τὰ εο αἲς 
βεῖν τινας πίςει. 14 ρα μδονς πίςιο Τὲ: μα πμπς Ρρτοίσζτο εκ ορΏπης. Ί πει πινταςίθ» ας .6ρῖ 16” 
οοπεπα πι: ος τεπ]τε: ΝΙάΕ . πι ας μᾷ 
Ἠμ]ο νου οα(απι  ἀβπάα ρυνε ροπήποαι» 1 

” γ αλ ὰ Μι ντ ώ, 

ολων ὀρμίοισι, ΦμΗπη 14 πο Ὃοβήοπὶ Πηΐο 1ο” 
ο .] Ῥταρος ππιε απτεσε” 

τοο. ο. Ἐξοίσειν παρ ΜΗΕΝΙ:] ος 1ῃ ΡΙΟΧΊ Ὃ αν 
ος οι Ίηΐλς 6 οοπαΐπηας ἀπίηδς η] ει. Όπαο ορή-. 
ἀεπιριις νειοῖς: Ιπ Ώας ΡΗΤα{ί Πα πως 

Ώι6 τεραΤο οκ ΜΙΦ. ἐξρίσειν μηδεὶ. ωο.] Μοδ 
«απσο, 99. Συγκαλέσαντες τοὺς. Περ νο (πε {ὸν» 
εοπή ποπ Παδοι Μ6, Ώοίπᾶο εὔαπι ἐπὶ συ ο ο ο 

Ιπάο υτραμἱο απ ὃν, ὠπάε ὑπε 

ο ος. ο Στείχοντες.] ΜΜ»: αἰκοπον ον οσο αὖς 

βἀλέεσθαι ΡΟ ὑπεῤβαλέσθαι- ΕΗΙΑΠΟΡΙΑΣΑ η Ῥο[εάῦ! 

πυλωροῖσι» Ὠῖ 14Π1 (1. 73230 εἴ ΠΙΟΣ 72, ο 

19Ι, 18. Ἐόντευ εἴσω-]. ΝΙ9. ἑόντες τ μας ιν ο 

ολ νώάφ 

: Φ 

«πο, 96, Ἐότων τε ὄρ χοῦ αὐτῷ τῶν 

Ίμαῦπα εἴπέη ΄ 



ΕΤ ΟΒς6ΕΛΥΑΤΙΟΝΕς ΙΝ ΗΕΚΟΡΟΤΙ 119. Π. 118 
Ὑετῄπιοάο οοπβτηῖε νοσυ]απῃ Ίδέηπι Ηετοάοίης. Ἠα- 
Ῥες οπίπι «αρ. 85. περήγαγε ἄγχοῦ' πο Ῥυμήης 
ζαρ. 111. Κωῤσφεα θέντας ὦγ χοῦ «τῶν Ἰσσιέων.. 0916- 
τηΤη Ίος ΤΠ Ίοσο Ῥ]απο αβεςι 4ὖ Μ.Ο. 1] αὐτῷ. 2. 
«191: 47. "σε τε τὸ ἐναειρίδιον.] ῥπιρηοἵεετ Μ5. ὧσε 

70 ἐν ἂν [ : ο. 

αθο, τι, Ἐν αὐτῇ κοωῇ ὁρτὴν μεγάλην ὄγουσι.] (91ο9- 
ποάο Ῥοπ] Ιαέτοιος Ροτϊετιπῖ που Το]είατεξ Αι! Ἐ- 
Ργεσῖις Τε Μ5. Παῦσει (ητήτη ἐν αὐτῇ ὁρτὸν μεν όλην 

ὠνάνουσι. Ὀήπιαμα νε] Ἱπρηπιϊς ρτουαΠάυπι. 1Ναπα 

η 
9 

9Ι1Π6ς νοκ κονῇ ἵπ Ἠὰς Ῥετίοβο πΙῇ ἵπερτε εξ ΟΗΠ1 6Γη5{0 

“.- 

ἱαυτο]ορία οἴτοίς ἱτεγατῖ ροῖεδῖ» εἰ ὤνάγειν ὁρτὴν Π πΠ6- 

σαπηής ριορτίαπη» οεττε ἁ[ιεετί πεφιήπιης {τεαΠεΠίετη 
4µοαιε αεία ἵπ Ἠειοάοτο Ῥ]παβη. Ίναπι εἰ «αρ. 07. ᾿ 
Κο) τῷ Διοωύσῳ ἀνάγουσι τὰς ὅρτας, εἴ 4. 76. Κα) εὗρε 
φὼρ τῇ Μητρὶ τῶν Θεῶν ἄνάγοντῶς τοὺς Ἰζυζμρηνοὺς ὁρτὴν» 

ει {αρῖις», επ 14 απποϊαπάπι ποἩ ᾿οεπ/πεΠε Ρο- 
Ὅ 15. ου υΠὶ πα. νοιρο λγειν εὐπηυ]εῖ εκεπιρ]α, Μο 
ρετρίσιε ἵπ Μ.Ο. ἱερεραιας Μαγοφόίω, αιοὰ Ἡϊ ῬΤο- 
Ὀκβιηυπα 6ος, ἵτα ῥίερμαπί αΠηοϊαΠοπεΠι ποΏ οαΡρίο: 
Έτ απιϊς Ίαπι εγαξταν πας ἵπ ἨΌτο ΡΙΊΠΙΟ: 

109, 96. Τῇ ἔξεσι ἀνευθύνως ποιέεψ.] Μ9. ἀνευθύνῳ, 
αἳ πίθ]15 οςτ, ἵπ αια σαι επί {Πρτα Ἱερες Ροβτο εἴ πε 
υ]]α σα{0 ἀἰάίοπα ἔπσοτα αμ να ου ο) 

199, 98. Στώντα ἐᾳ ταύτην τὴν ἀρχὺν.] Ῥοτϊπάε α]- 
ἀαπί σετ, {δά τάπιοπ 15. ποπ ρτοραϊ ἅμας ΡοΏτεπ]ας 
νοσσβ» ο οοπιπιοΦἰςβπιθ απιβοσδΗζ μουναρχί!» Ὁῖ πἰπι]α 
{τ Ίπ Ἠϊΐς νοσιπα οοβσαινα ο, ον ο 

1099: 99. Ἐνομφύσται η Ἐοαιή Ἡειοᾶοίο 1ά νετ- 
Ῥωπῃ, Ῥΐους απίσσίοσες 14 αιῖ {μπε Ἠεζοάοίο οσιτιά6- 

-πας πο πίβ πε Ῥατετεί εΧ Όπο εχεπιρ]ο τοτουτίπαϊ Π1- 

σπιπεῖδ» «ατα νΙῇ 1οσο ροβιεήπὲ Ηετοᾶοίυπι οπηπί ους 
ππθ[ίοτοιη, Ετοπίπα φις {1Πε εἰ ροῦξ 4ΡΕΠ5 ΠΟΠ. ν]ᾷεί 

τατίοΏεπι οοπιροβΠοπίς Έσαπι» αιρρε αᾷ Ρετ ϱβη: 

ἀσπι ΡιαροβΠοπεπι ἀἡρμσαίαςξ 1Νες Τηπιεῃ 14 νετ- 

Ῥωῃ -Ἠΐς πιοάο σοη/ρἰοίτης» {εὰ Ίπτει οοππροβία αἲ 

ν6ιΡο Φύω ταίοτε ρε Η. Βιερμαπις 1 Ἐμε[αυτο : 
ερ ος ππαίσοτς ἱπροπίτής Γηπι» ἀαἩνο. ν. Ἱ.] 

Ίππο ετθἆσ το ή] Ὀομί νίάετε» ετ ευτοί εδὶ 4ε[ετ]- 

Ῥοπάυα» αἲ ερτερῖε Ῥαϊεῖ εχ νεια(Πςῄπια Ί]]α εἴ ο- 

Ῥεπαα ΤΠΕΠΙΡΤΑΠΗ. Μεάίσαα», να {πρεταπάα 30 1ρμας 

αιιέτοτὶς., {ἱ εδίε Ῥοδ[εξ, αὐτογράφῳ, ἵπ αα Ἱεβίτατ ἐν- 

φύεται, Πο Ἡτ {1ρες Πτεταπι {Εεοµπαπα Ροβεῦπι πμ, 
ος {ἱ νο]ιεί ἐμφύεται ῬοίτετΙοΓθς ΡΕΙΡΕΙΑΠΙ αδ[Ιπι- 

Ῥδειηῖ πτιηαυ6.  Ἠίπο (ανίκβπιο {επιοπί ἴαπι ρι- 
τἰάυπα οοπιροβΏοπίθ {ροσίπιοι εδε Π]αίαπι, 1άᾳ1ε» 
Μυβς Ῥίασεε, ομαἰταχ ἵπ οβ]οῖπα εχαδΗκβπηῖ ἨΠεΓοάσίϊ, 
Οι] οτεάατΏ Μπονί {οτε οὐ πο εἴ 6αρ. 85. 4χθ- 
τηῖ ἐνεγφίνεσθαι. 

ὦ ὼδ. ανν νο σώμοι λαο ο λος ῥναφο ο φα 

το, -απθ, Οὐδὲ ὑβρισικώτερον.] Μ5. ὁ απ τς 
«109. 16. Τῷ δὲ οὐδὲ νωώσκειν ἔνι«] Ουπι αἱ νετ- 

Ἠς{όε αἱ 1201 [έωπυ ο» πἰδ] ἠη]ο(ήδεγε» Ἠπάς ραῖτεῖ 

199 49: Πάλῳ μὲν γὼῤ ἀρχὰ». Ἱ ΟΜΣ. πάλῳ μὲν 

οὐδὲν φινώσκει, εερΏαης πημανίε» ης νε]]ετ, εἰ ρ]ευὲ 

ο]ία ἠη/ε]ρεηεία 651, ἴετε αὐαΠ Π]α Ίρδα οτασα οὐ 

οἶτονί εχριππετετ. Δε Πίο τερΏαπης Τη {ας εἀϊτίο- 

πας τεθερίε οὐδὲ Φινώσκειν, Ῥτουϊ ΠΟΠ πιοᾶο ΔΙάις εἲ 
οΟαπεταήας εἀϊάετυπτ, {εὰ εἴαπι εχλήρετασ ἵπ Μ5: 
Τά ἀῑνίπιπι πΗμῖ νίάεεας» ες νεκβπιυπι Ίδεά εχρτ]- 
πητητ, αὐοᾶ Πἱβομία {π Απσίς εἲ Ηπήδις 1Πίεπιρε- 
της οἳ αοτϊπιοπ]!ς ἀοσεῖ, Ψἱο]εηίς αρὶ αὉ Ρ]ερε» πες τα- 

ππσῃ {οἶτο, αιίά αρατ.. Φεὰ Ταάπα Ἠα] πιμ]το {ωπε 
ο[ῄσαοίοτα» ααίρρε αὐα ἆαπι παάπηῖ ρτορΊαπι αλαιΗᾶ. 

Ῥορυ]] οπιπΙπο πιεΓή πα» εὔίαπι 1ὰ αποά Ῥιερῃαηςς. 

νι]ε, πιο] τΓαΊοπς μὲ ποσθδ/αΊαπη εἰ 14εο ποη ἀἱρπιηπι 

ἀῑδα., Ηίπο οπηπίπο Να]]α Ρτορίος αἆ Ηετοάοτηπα» αμ! 
{οΠρῄϊ τῷ δὲ οὗ φιώσκ. Ὃ μα 

(1953, 49. Ἔχθεα ὅτε θωπείων ἠφούμενος. ] Ῥοριε ο- 
ΠΠΙΠΟ εκεποµετηπῖ Πσσπείαπι 1η πος ΗειοβοὮ {οτ- 
τρ "αεπποάο ρατυῖξ. Ίαπι νοτο (βατ Ἰάρπι 6ΟάΕΣ 
εἀϊσευς» πες ρατηαΙρίαπι Ὥοο ἠφούμενος, πεο Υεῖ-. 

Ῥυπι ἠγέεται ἵπ πιοᾷο απιεσεάεπΒρυς εδ[ε Ἠετοάοί » 
υτίπιαιε αΏΐρεῃς, Έτ {πε τοῖ αἷτα {ηπε Ίπ ν]εῖπο, υη- 
ἀ6 {αηίηπι Ἠιήης νετοί {πάΙε ρορῇ5 εχίΤΩΠεΤΕ» Ὡς 6ρο 
Ὥθιιτο Ότατ» οἴᾷ {ροπσίαπι ποπ αάλήρμεήπ, 

Ί94. 19. Αὗται προσκέατο.] ΟΡΙπΟτ νΙΠο ἔγροτυπι. 
{οᾷ Ἅπιαπ Ρο οΙηΠ65 εά(ΠοΠες, ΡτΟ προεκέατο» Ἡῖ ας- 
εὔτατα ετῖαπι {οπἱρευπα {π ΜεάΙοξοι ο κος 

« αθἠ ἵ. Τούτου εἴπαντου ταῦτα συγεχώρευν,] ΜΕ. Ἱη- 

Ἰογροπίς Ῥαγήσμίαπι ὧς, Ώο υὲ νίάεατατ εδίε εοπΏπεῃς 
οιηίο» αἳ πημεῖς ἀ(μπέοπίδης Ἱερεπάπι: Σούτου 
εἴπαντος παῦτω ὡς συνεχώρησαν οἱ ἓξ ἐπὶ τοὐτθίσι» οὐτος 
ν Ὃ ος πράμα μίδ ο. 3 ἳ 

ο." Ἐκθεω μὲν οὐκ ἐγγίνεται τοῖσι.) ταἲεῖ ν 

Ἴαπι αζθοῖς αάπης ον ο ΕΝΜι πε[οῖς ια, πεί[αἰε 

Ὁαπιετα 61ο. 86ά αιιοά παπα 65ὲ, 6ὰπ1 ΥΟεεπΙ 
πηοΙΡΤΟ {1ο αὐ{οἰάστυπε αεικίρμεητες αἱτετῖ, ευἰ Ὑ8ὶ]ὰ 
5απῃ ποῦ 2ἰ]ρηεγαξ,πες Ἠοτοβοτης οπυ/απα αι οῦξη- 
4ἱ ἀοβεταί ἐπογία πια] {η γορµβ]ΐζα ΙΠΙΕΥ ΠΑΙΟ52 03 

Ἴ1Π8ΠΙ ρτο νυ]ραίο ἀμφιβασίᾶς. 

«πεοἩ. ραππεπήυς αά 1114 

οἷἷα ωμή. Έες ραϊεῖ, Εοἱ αάϊνατίέ ἵπ Μς. Μαάϊσοο 
Ἱερὶ Κακότητος τοίνυν ἐγγινομένης ἐς σὼ κοήὰ, ἔχθεα μὲν 
οὖκ ἐγφίνετῶι τοῖσι κακοῖσι.  «ΑΡποίεῖδ αὐαπι ρίανε εξ 
(τσσα ας 6 ΓΑίπα απῖ (τααῖαν 

195. Το. Εϊ μα ἔχοῖ σοφία. Μ». Ππρισῖίετ ἕ- 

αμ ς κ ο. ὃν ω πα κ να 
Ίος, 35. Προσεκύνεόν μὶν Σὸν Δαρεῖον.] Ίάεπι οτεάο 

οά]τοίος 1Π Παεητῖα {πα νοχαπάϊ Ἠετοάστ» Ἡτ αμαί ΠΟΠ 
{ιῃσθτος πιοάο 3ΠΤΘ ἀῑχῖ5[ξ ἐτελέωσέ μή. πυπς  νε[- 
σἱο ἀεροτοῖ ο νοσυ]α τα/15 Ιπ{ετ, ετ ΤΗΠΕΠ 441 τὸν 
Δαρεῖον. δι αὐάϊξα ο5ι τα]15 {α]ασία  Ἠπιπο νοσιία μὴ 
πες π]]ο σεπετε Ἠϊο οοπιπιοάἁ Ε5ε, πες 38 ΝΊ5: ορΏ(πο 
αρποίοἵας. ος ο. 

πο5. 98. Ἔκει αὐτὸν κρύψαο.] Μ9. ἔχοίν τι ων 
«πό» Το, Πάντα οἱ ἐπιμπλέατο-] ΙΙΙ ἩαΡεο, αὐοά 
σαραπ1, αυ πή Ίαπι ριορρίεΠς 1, 196. ἐπίμπλατο, 
ατ ΤΠ ρηποϊρῖο Πρι {εα. εχ{[ῖοῖ πίµπλασύαι, π οὐῖας 
οπρίτο 7ο, ἐωπιπλᾶσι. Ἑτίάπι εἴτανὶ {40 πυπηετίς 75. 
7. απο ἴπεη ρτουαΏδβτηας Μ». αεί ἐπιπλέατο. 
Ἐτ ἀσπποππ]δία πεαίεο», αὐοά ποϊανίὄτ, οο. ΟμΙπ 
εἴἶαπι {οάθς οοπβάετα. αὐσά Ηΐδι 4. εαρ. 14. ἐς ἀφισβα- 
σίαο ὠπικνέεσθαι ποτανὶ Παῦετε πιειαὈταπαιά Μς. ορΏ- 

«ἀ9ό» 11. Τύπου ποησώμενος λίθινοῦ.] ος πι{ετε αἳ 
ἱπυθΗτες νεχαπε Ηετοάστηπα» εἰ αὐήετήπε 111 Ίδίαπι 
ἱτεταΏοπεπι αιατεὶ εαίᾳς, αια ἴωπι Ἱερίάε υὔτησ, {ετ- 
{ΠοΠοπΙ οκ ππά{συ]α σταν]ταῖο ἀετοίαιεπτες αά. αα]ά 
ρυεπῖ]ε, ας πηπο {εοετιπῖ σύπον λίθωον. Αἲ εκἰπα6 
1]]α Ἠι]μς Ηετοάοίες οοπ{μειιά(Πὶς. ατῖάπι Ίπ Ίος Ἱ- 
Ῥτο {10 παπιετῖς 161. 9, ουβος ἸΜ: . εχἡ]ροι λίθον. 
Ῥεέήσῄπια, ατ τοβῖας 1αΐ Παδιίπιας εχεπιρ]α5 1ρβε «ἷ- 
{Ππσιες, ριτουε Ἠριστ, Οστετυπι αυυπι Ἠετοάοτυς 

λα παϊτατίοπεπῃ ρο(ηεπτ 0 Ῥετῄς οε]ευταῖαπι ἆς 
τή Ῥτορτεδ{α αά τερππᾳ» εἰ ΡροΏετΙοζες {οπρίοτεθο 

παχίπΊε 1 απ, ἂν τοβρανειίπτ, Ῥοβετῖοτε πες- 
Ιεόα. αριά Ῥοτίας οοπιτατία Νἰάετατ ουηιΗείε, έ 
ααάϊάετῖηξ 1οη εκ αἀπῃῖςῄοπε ε(υ οοπΏρ]ε[ε; {εά εχ 
παπι Οεβατῖς. ἰά Ποάϊεαιε νίάειατ πιοηβτατί ροςίς. 
εχ Ἱαρίάε., Ἡτ ερο εχρ]ίσο εξ εοπ]]είο» Ἱπουίρτυπι Ώς- 
τίυπι», εφ "πι, εἰ ΟεμαΤεπΙ. α αὐο πάπας ῥρτοίείτς 
ει οβεπίατυς Ώατίο. τε υηυπι εκ ρτοεδτίθης αάοταῃ- 
ταπι εἰ Παταπι Ῥεπίσαπι Ἠαδεπίε» Ρτουξ εχ νειαβαῖς 
Ῥετ[ερο[ίίαπα τεἰαμ]16 παρε αυτ οἱατίεβπιας Αα 
1ης ρατᾶς πιειαίος Οοτηε]Ιης 4ε ΈΒτυγα, εις τΥ- 
Ῥύ]η Πΐς Ίαδε, 

4 

196, 37. Ὅτι ἥπιός τε καὶ ἀγαβά σφι πάντα ἑρήκανἡ- σατο.] Οὐ]ά 16ίτις ὃ απ πμ] 
ἀαδίεαν αἀπηπΙοπ νοσᾶ» 

οἱ 

Ῥι]ο ἴπιος, Ἡϊτ {6 {οἱᾳ {εαπεηα ΠαῬεθηί {μήπι Επ]- 
οηπι ὃ Ομ Ῥοπο Ἱπίονίαϊ Π]α µίτααµο ζορυἱανα 
αυ απα εα ἀείεια Ὀε]]ε οιηπία Ρἵοσεαό τ5 Ῥεευσιης 16ῖ- 
εαν οπηπίυτη οἶται Ώμπς, 1οσῦπι 116 ΟΙ{ΑΤΟΣ οιππῖηπί Ἐκ 

πνπιραᾳ, Όοι Ἄοπηρο πεί. 
Ίας Ἠϊς οοαπονίε Ἠετοδοξυπη» εταδυπάΣέ μιά {εά 
ΠΟΠ ΤΠ Ίδέα ρατῖθ»εά Ρτοῦί Ἠετοβοτυπι {οπἱρβ κο πηοι- 
ται ρΏροίστως Πἱε Μ». ὅτι ἔπιος τε καὶ ἀγαθά σφί τὰ 

ἔμηχ. ΝΙάσιως 1ρίεωτ νεοπάμπα: φμσώ εἰ πηγής ἡῑίεν 
εξ ἔρβε εήὴσ φιῶ ελεος Ι ανά. Ἠας νεηςβπια ες{6 µΠ» 
4ε οἸατίμς Παυεδίε, ααπ1 εχ 1ρ50 µίάα, αὐΙ Ἠαης ρατ. 
ἴδπι αχ Ίος ἴοσο ἀείοηῖρίε, εξ 4Μήραμε υἱάετᾶ {εά ἵπ 
θο εάϊτας ὅτι ἅπιός τε, καὶ ἄγαθν σφι ἐμηχανήσωτο. Α:: 
οαμϊ ἵπ ΜΑ. Ἱμαράυπεπᾶ Ἱερίτητ καὶ ἀγάσφι τα ἔμηχε 

΄ 

Ρίαπα ρες οοπιταόξίοπεπι εἰῖ5 αυ[ρηβάαπι Ητοτίς, {έά 
ερτερίε {ενας 119 τὰ, Ὡτ πον ἀὐρίτεπα, αωία εκίεξ 

, . αυο» 

| 
᾿ 

οκ κἰ; ἀμᾶεά 
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Τοῦ 1λαοδιακπο 
ἀἡσαιις Ἱη ας απΠαις εχεππρ]αή ντ], ερταρία «οἩ- 
εοτάι οιπι Μ9. Μεάίσεο αἁ τε[ΗΒΠΙοπεπη Ἡετοφδοῖ!, 
Ῥεϊπάε ΜΙ5. ὁ μὲν δὴ πρῶτος οὗτος οἱ νομὸς ὅτο, 
“106. 45. Πεντακύσια τῶλαντω ὠργυρίου.] Ψοχ Ροῇτε- 

ππα αθοςῖ οὐ Μ9.6ξ αιισά πήτηπ] 65ὲ, ΠΟΠ βρπονΙξ εβΤΗ 1 
Ἱπτεγριείατίοπε Ὑα]]α. Έτ {Ηβοαῖτ Ἱπιετάμιη τερεΏν]ς(α.. 
Έτ ἀεϊηάε Ἰ{εΊη τεσσερώκοντα καὶ Ππᾶ νοσῦ]α μὲν' αἳ {1η- 
ΠΠ] ὤνωισιμοῦτο ἵΝΙ9, Πο ἀναισιμοῦντο, Ἡτ {άρτα οσσἵ- 
τδ[ε Ἱηοιπ]η].. : 
"το, Ὁ Ἔπ᾽ εὔρεσι.] Ὀπίειις τ]]ε ΙΡ. ρετίρίσιε Ι6- 
Βεῦαῖ ἐπ᾽ οὕροισι. Εος απτεπῃ {ιά ΒΗε, 1π ᾳἳο οὔεῃ- 
ἁξ Η. θιερπαπς. ἀμπα ΤαὐτεπΗί ΙπιειρτεϊαΏοπθτι ὁη 
Ἰπίδης, σετ Ῥεπα (ππαπι ποταῖ., πεππρο ηἳ 1η ΠΗΡΙ- 
6ΙΟΠεΠΙ αἀάησαξ, αὐπι αἀπηπίσπ]α. εἰς. ἵρποτατες, 
Ἠσαιπά ἁπδία επίπα ἵπ οἶις εχεπηρ]ατῖ, αιιοά 1Π νατίσῃ- 
4ο απίε οει]ος Ἠαδιήξ, εχΠΙΏτ Ίδια Ιέίο, θβπιαιιό 
τεοἵ ορ{ετνατί αποαμε ἀεριῖς[α {πρτα ἴπ σαρίτς 5. Πιι- 
1ης Πδτὶ. 
“1975 17. Ἐκεκοσμέρτο.] Ἐχίται σας ἔοστα ΗΡ. τ.ς, 

1ο. ΑΠ έΟΣ Π]απη ἵρδαπι ροπίζας πηπο αμ] διιετῖς, 
ἀπρίέος, Οεντε ορίπηιΙς ΜΜ. ἐκοσμέατο.  Ταπα αΕΐπι 
Μοίριος, Ἡῖ ἵη νετῇῄοπε ΤαητοπΏι]ς. 

107. 909. Ἰζαὶ τοῦ ἐπιμετρουμιένου Ὃ μνο «ετρου-. 
ϐ ἀένυ, αιοᾷ εἲ Ιρεῦπι νὶὰσταχ αρπονὶία Ὑαῖ]α, οτι 

Ῥετρεταπι νετῖςης οἱ ε2γ/0 ΠγωγεΜΗΙ ΠΙΗΠΕΥΟ: ἨσηΙΙΟ 6- 
π]ῃ «ερήετατ Άος βυΠιοπίυπα Ππηρί ρα οσάθηΗ Ρεςι]- 1 εχ ῬΙ{οἴδιβ, πε πίστηια ουσ βης εχοίρετείµγ, Φεὰ «αΠΕΙΠης οςε, φιοά {σηΠεηχ. Τ0ἱ οχίβήπιαε ΙΠίαυριες ΠΠ ια Ἠγα]]α ή  ΑΙδο σπῇε]]ο επιρ]μ]ος {αάϊδίο να] 19ο. πη]]α Ῥεγάγηπι; αιιοᾷ Ίρδυπῃ ο ὐίς εγεᾶαῖ { αιιῑς ογεζα: αὐ Ἡειοάοτο ἀῑσί τηπι πΗπιΕΓο[ ριΦβάϊα Ῥ6τ- {πτύπῃ ἵρεοτπῃ ροβῄτα Ἱῃ Έργριο Λἠκ[αν ΊίααΙ πιῖτα- Ρίτα εξ εκηι]ῇτο Ἱοσε ορΏπιι]ς Ν{5. πρὸς γὼρ δύο κα) δέκω µυριάσι. Τ.οΏςθ αἷα ΊαΠῃ Ώιοῖος Ἠιήτις [οςἱ ο] {επίαρηίία, ετ αι] άεπι Ίσηρε νετῖος Ίδία νη]ραία, υἱ πι- ΠΙεΤΗς Ί]ε ποπ ρετίπεας α4 ριβάἰητίος, [5ᾷ αά πιο- 
ἀήππος Εηπποη : απο εἰ τταπετεπι αοάαππιοάο 

Τοεζα ΡΙΦΡΟΠΕΠᾷΟ νοςαὈη]ο σίτου. Ἰὰ ἵΑΠιΕΠ ν]άσς οκ Ψειῄοπα Ταππα απο απο ΒΙεΗε ἀδίοτειπι. ἸΝα[οίς. Ὅαπτ {οῆσεε αιιο ηυάος Ἡος ΏΙΠΙ6Γος τείοίτεητ: Ἠΐπς ΕΕ ποππυ]1 ΟΥΦοι] νοςςπι σίτου Πηχοτηπῖ, αἳ Τ,ατΠὶ Ῥτοζι]εγηηέ τοι πηΗία Ῥετβτυπη. Αι {επισητία ος: μμ ΤΟ ΠΡ Ῥετῇ[ς εἰίαν {η «40 οσῇεζ]ο Ὃ δις σοπ/άεηΗἶδιις οΓ 111 ο) ϱ0- ΣΤ ση] αγὴς. Οοπ{ησειάο Ίδια ΟΥωοί {ετπιοη]ς ετηε Ἱπ Πηπιεπίο σὲ ατρεπίο μυριάδως ΤΞΠΤΗΤΙ εχριπ]οτς., ΠΠΗΠΙ ΤηΑΙΕΤΙΑ πιεΠ[ηᾳ εἴ {ρεςῖεα πυπιπηὶ ρυδ]]σς ζΟΠ” {11γεῃἴ, 
. 1972 354. Σατταγύδαι.] Ίπ Ἠϊς ΡορΗΙογΗπι αρρο]]α- Ἱοπίριης ἁΠοτερρηϊ ποππμ]]ῶ, ος α[ῑτοτ {οπἱρυπες ἵῃ 
ΜΑ. Μα Ίοσο, αθπι ἵη οβ[αοπίδις, οπιπίπο Ἡξ ορί- 
ΠΟΣ ΠΙςΙης. Ο6ττς σος αρρε]]αΠο νἱάσϊιτ οοηςἶΠῃῃ- ἵα είς ας πιο]]οτοπι Ρτοπιποϊἰαοπεπι, αὐπι ἵῃ απ- ας ον ΕΧιατοῖ Σρωτγωαγύδα. δεά αἳ Παϊπι εχ- καὶ Δαδίκαι δὲ αλά πι ος 2) Αθήναι δὲ και» αὐοά πορ]εχί 110 1οςο 

19/2 3. Νομὸς ἕβδομος οὗτος.] 86ᾷ Ππηϊιοι ριωοί( Ώμπο τεοι{[ηντ ο μς πο Μ5, αι οι ΏΜΠς νομὸς δὲ οὗτος ἕβδομος. 
197» 8Ο. ᾿Ασσυρίής αώρης-] ΛΌοςί αὓ Μ5. νοχ Ῥο- Πτεπ]α: 6ἳ ΟΡΙΠΟΙ τεξζε, ιροίς αχ {Προπίοηρις τα. τα » ΠΡΙ Ταπιεη Ἠετοάοίας ιτοῦηει: αἷῖα οοπβτι]- 10Π6. | 
197 90. Νομὸς δυωδέκατος,]. Μ5. δωδέκατος. 
10/5 49. Σαγαρτίων.] ΝΙΦ. ἸΜεβῖσσιις Σαργατίων. αὔμπ ν]άθαπεΙγ ἀἴνετῇ αὉ θασαγβ]ς 1, Ἰοδ. ἨΝοιῖα αηἴεπι {πε αι Ίπις οί νατίος ἀῑδς αἩ]]ατβ υἰπῖ ἆο- ν Ἠιρ Ζύσικοι α Ψοδῇο {οἴραπτΗς Παισίκαι, Μέκων 

ἃ ο οἰβεπίο Μύκων, οἳ Ματιηνοῖσι ΡΙ0 Μαντιανοῖσε, Ρίο. Χ'τεπις Μάρδοισι αὖ εοἆσπῃ Ὑ/οςῇο Μαρσὶ. 
ει 40. Διηκόσα ὁπαρίνευν.] Μ5. ὄνίνων, 1952 Τ3. Πρὸς πάντας τοὺς ἄλλους.] Ίο ποῖῖ {1ῤεγ {άέγος ΟΗΠΕς» Ὁξ Ψα]]α, 14 επῖπι ῥαξΗπι {οτεῖ, {8ᾷ ρα οαζγήν οήδης, η πομ ΠΠεγίητ 1ῃ φεπ{επάο Ῥεπίσήτιις ααστα, οηαπι Τεα] ΠαΡίεξα», οἳ ἀεραστίηε Ῥτο ηι]- ΠΙΟ {1ο «4 παγο {ΠΠΙΠάΠΙ εσυ ΠπηΙ]επι αλῇ5 Ῥτον{η- «Ἠ5. Έθε επίπι οοπιρατανηπι., Πε ο, 3δ. Αἴγυπτος ἔργα λόγου µέξω παρέχετωι πρὸς πᾶσων κών. «195. αὓ. Οἰκεομένων.] Ν{5. οἰκημένων. Ἐαπα Ρζο κε- ῥάμέως, αιιοᾷ Γεια, Ἰορῖε ΙΙ χεραµίνυς. ος 

1ΡΙΗΣ ΠΠ τομ εχβτοτίζ 1 εχειπρ]ατῖριι [ο- Σοβοῦ, απ ἀερηῖε αὖ αἱέστο αχρε!]1Ὦ. Ίτα νιάςο τοπα ῃΠα- 
Τη αξία, Ἡτ αὖ Ῥτορμαπο Κεράµινος τε]ερείιτ 1 1ηᾷ]- 
της ης εχ {οἱο Ἠεβγε]ίο ποίαπι: ποτ αῑοπι Ἠσραι 

σι Ἰηίο Ῥτορίπαπα νοςῖς έρωµος.. ο] πο ώς, απ]άσπι νο]πεμῖε, ΠΕυΠΙ εΧ γΊα Ηοπιεηί 
ο τομ -.Φμο Ιδίῃ ναπίκβπιᾳ. ας ο. 

: πι Ἡς κύλικω µενόληήν κερμίνην : Πποι Ὃ ος διορ]ιαηίς ως οί Ηετοάοῖ. ] 
Αρίητάμε ΣΕ ΤΟΓΗ5. απ πα πες αΠα]οαῖη Ἱπιροάίαῖξ, Οµ1 στ. 

νονιτνκοτἢ 
η ΠΙΟΧ πλοίων καλαμίνωνἳ Ψάμμινος ἸΒ πρ. ο, . 9ο 

ο Ποια αΏ σήσῶμοθ ἀῑέα σησάμιναι Φάώλανγες» αμα 

Ῥης ασῖε ρα]πια[ης ἵπ ΡΗπίαπίς 1095.» Νε ΠΙΟΣ δι : 
Ηειτοάοῖι]Πι Φάλαγγας ἐβένυ. ρα Μη 

106,59, ος μὲν νῦν.] Νοευ]α νῦν στα 

198, 46. ᾽Αγβεφ.] δαΏ5 Ῥοητε εί σοπβάοπις Μὰ. 

ἄνίεον, τε {οἱετ Ιαάετε Ἠὶς {εήρτο 1π Ηταν αν 
. 

ταπί {π5 εςτ, τς 
190. 8. Ταῦτα μὲν ὧν] 

τα Μ5. Ὄ μον εμέ» κό” 00. 11. Απ΄ οὗ τὸ ψῆγμα τῷ βασιλέῖ τὸ ο ον μα 
µίδουσι.] ΝΨειρυπι κοµίζουσι εἰοῖτ Μ». πδο “ΜΑ. τοῦ” 
ἨΠετοάοΏ. Δεά εἴ ἀαίπάε Ῥτο τοιῷδε κτέωντα!.᾿ τι ά μἡκ 
δε δεκτῶντω. ὙΝατουπι πον(η {εά ΠΟΠ. ο. βἠβίΕ 
απα]ορία, εἴ[ νἱάσαταγ ἴρεε Πετοάοτη» ἴς τι Ο1Ρ. 

Ψοσι]απι Ροβ{ΟΠΑΠΙ Ίβο” 

η Π ο άμα απ σοιῷδε δὲ κτῶνται, (ἴτα οηίπα οὐί οροτιωτ) 4ΗΠ Ἰδὰ 
ώς 195. Ἱερείαῖ» τὸν μὲν δι πλέω τοῦ Ἀρυσοῦ οὐσοί ή 

᾽ατῶνται. δίς εΠΙΠΙ Μ5. ΠΟΠ οὕτω. ΜΕ. τῶν πέν, 
199» 14. Τῶν καὶ πέρι ἀτρεκέδ τί λεγ-Ι σε οσα. 

οΠιΙ6{0΄ κα), αιιοᾷ πονῖς(α κ γα, Μ. 
γοσαρι]ο Ἴνδο ροςί Π]α ἐν τῇ ᾽Ασία. 5 

Τ00. 94. Ἡν ἐπεὼν.] Οἶται μπα 10011 ον 
εἰ πα Γον] Παπ] Ῥαϊήππι» ππάε 9Η: αι ) 
πίις ἵπ. Ψείῆει Φασετᾷ. Ηεῦτ. Ρ38. ο μῃ λπῖς ἀἱί- 
εί ΙΕ ἱπίαυρτοϊα ΕΣ {πποθαπαΣ Τὰ ο. αἱ» ἱβηατύ5 

ᾳοίίε». πες αΠίετ. α παπι Ρ{ουί ο ο παμίο επί 2 
υὔῖο ια αρ ρτα απεϊςβπιο ορᾶ]σε Ρτο Τα πμ Ηετοάοίί» 
ααΙ ρατΏου]α. ὃν. που νεπὶδίεῖ ἃὖ πο τοημίήεας 
σερί εκ ρ5ο Πέ οπηϊσία» ας επι Ἡ ο. ς 
{.πε, Οπτετηπι Ίπ Ἠ]ς ῬΗπ]αΠί5 Ρᾶβ. πι Ῥ]]εου 4; 
Ἰπτε]]1ϱ] ἀεθοτα ἀά Ἠατρα. πηρηΙαι ο -τορισμεΠ” 
Ῥε]]αξ, Ίποραπι ρα]μβτεπι εἰ Παν1αΕ! πι, δρά μ8- 
4επο Ψα]]α αἰιοᾷ 1Ἠτετργείσεις {48 Α προς ΟΠςΕΟ5 
Ὀυϊ. ολιΗᾳςδ, ους (ἱορίία εἲ ος ποοϊρίεηῖεΒ. 
πο]στ]πι ρτο (οππροτα {ρεΓΠεΤΕ 4ε . ο θείσθαι» Πνε 

100. 84. Σφίσι διαφθείρειν.] 19. δἱ Ώνο {η ρα5βΥΟ» 
1η Τη βεπετα ππεθίο οοπΠαετείΗ εἰ ρεσθαι λέω 1ο. 
Όε 16 οσῖ Ηετοβοῦ ρεμίη5. αὐτὸν δια ο. να κ ο ος Ἡ Μοα εἴῖαπι ὠποκτείναντερ, 4π0οᾷ ήν 4 
Ρια{εῃς. ὦποντείνοντες. Ισ.) ίππο Πο 
199 89. Ἔκ δὲ τούτου τοῦ λόγο ἆυο τ1Ης” 

γετρα πο σοηνεπίμη, ῬοοοθμΠξ οηπι πα]! 1Λ40- 
πςο, Ῥιορίες “ας πά ΠΗΗΠΙΑΛΑ «Οδ το] αμία πετ: 
ΤΗΠΙ σετῖα ΠΟΠ ΠΠ, ΡονομΙΏ” τρίο υπ πα 
πεπι ἵπ πποτρηπι Ιπείάετε Ππυπί ο ηρὶ ρειρθ 
αἲς Ἱείο Ῥταιοχίι, νε] αία επι ος οι 5 Οἱ 
ηΙ ν]ναπε, ἴΠΙΘῃ ασε (σε ου» Εή ιογρτος: ον 
Ίσχηιιε Ιπίογρο]ανίε παπήβος Ἰωυπο ος οί ἡ πο 
μμ πο ᾱς επη[α» {1411 μον 
πο] πε, που 1] /0Ηέ ᾖοΠοΠΙ Ηε 
161 βεγυεΠΙ4. 1ρ56 

. 

Ίπνοιῆε μιαρα ) 
ος αΠαὔαπι εἰ ατῖΌιιαξ ΟΟΠΠΕΣΙΟΗ οι υπη ἸΓΙΛάπιΟ 
ταΏοςΙπαΠοπεπα «ΟΠΙΠΠΕΠΕΙΦ” μί 6 Ἱερεῖθ .' 1 απ ήν 
{επι τοπ]οτα πησθαϊ, Ιααο Ἠῶς ο η] ορ. ἆὔπα π]]ης ροτηείε» πε[οο» ον οοπιοιρας οἩ 
Ἠη]]ᾳς, θεὰ Ὅα]ος πρας ρετριις Μεάἰεείδ» ο ψ. οὗ 
1οᾷοίΗπι οβοπάστε {πἳερίξ 9, 4. δὲ τούτου. λόοα 
Ῥτήσαπι {οἨρεΓαΤΗ νεταπιη ο, Ὅ πιορρᾶοι πρὸ ορ 
πολλοί τίνες αὐτέων ἀπικνέοντ!, (ο, 964”. Δ441ΐ 
Ῥτοχίπιος {επεδτηΕ οσς]ά1΄ ήσποπι; πι  οἴαῖο ἵη- νι Ῥεινοπηέ» Π ο ση οπππος ῥ η όής, αία πηδίοτυπτητ» αἱ απ σεπεῖς ονεΠί πο(ς 1Η! “δΙνεΠςς 
αἱρίεπίος Ιπιοτβαϊμηϊ, Οὐοό ο ποδνυιετι Ρ 

. Ἱ ! 3 τι ὀ 08 ὥςε 
πας ηΠμ6 Ῥεπε ο, ας ἦλθον ἐρ τοῦτον τς 

ΟΠΜΗΤΙΟ ερί 7, μας. αν Τρι ἀοιάς πα 
μιάφχεσ δι. . ει αδ] Άοτ ες εν) 17. ἀῑσῖε 

ἀλλ αμς αάάσμασο Ίος οσοι» Ὄπ ο μμρρος έμογ 
σῖτον δὲ κάὶ ο ιο . ὁ οπως εἴ μου Ίοοο Β ν 
ἴπαιο οὔτέ τι σπείροντε ουν ο ας, κὸ ἐπὶ 
[οχὲ ορήπηὰς ΜΑ. οὔτέ τι σπερ ον δτοι]. Μ0: κ θο 
390 16. Κ.) οἳ ἐπὶ τὸν πρ κ) πἰμαίοπε 
αν ο ο ο νῇς, ποβκια ἐξ αὐτέων» 

σοι Αλωπέκων.ἳ. Μ»., Ισ) 230 ὲ ή 
| απ ΠΟΠ ο | κο) ὐ” 

πο ον δν ροών τὰς ᾿ ο, 19 .- (ς . ο. , κ αρ εἶδος ὁμοίοταται ος οτοχαι οοπμΒὶ 

πο) κ δν ὁμοιότωτοι 5 αὐαβ Ἰνοεμὸ Ὁ . . 
«πηφ]ό Ίπνεν ο ο ή ην Ἵδας 

(96ο. 37. Σειροφόρο.] ΜΟ. σαΆλ]ς, σολλὸν. .. 
οοῦυ 85. άν ο Ἴοσο ἱφεάπα ομβ' » 

9 

πο ἴσθε, απ ΟΙ ΑΟ ο. α 30 ἀπ ίατε σε, αᾳ Ἡ οὐτήπερ «ος οἰπάο ρες 
πε νατίοϊαίεπι ο ηὲ ὃν 19... ών 

λὸν ἦν ἔτι ἄγριωτέρα. Αμα παΐῦει Ροτιςδ. ᾗ 

οοπιροβτΗΠα οὗ συγγρόφώ» σοι 0 4 

ο ΟΙ. 1 μα, τούτῳ.) ο 
ἵπ οἵα Ρο[Η]ε ιερμαπΗδ» 

Ἡ νοσᾶ οὕτω: {εὰ αμοὰ Ρίαπε πουν 

ο ι 

σοπίομάξ . 

΄ οχΏ/ΡεΠ5θ ιά 



θυωμάτών. 

τπτ {η Ππε Ἡ 

Ἐτ ΟΒΞΕΒΥΑΤΙΟΝΕΣ 
μαροι ὅμοιον, (δίπιε]Ηρὶ νοίεῃς µύρωηκα εἰ θήρίον» αιῇ 
πιέ πι 1Πίεί μύρμηκας. Ἠτ Ἠδδο Παῦετι ἀερεατ νετα 

οπίριητα. Ομο αὖ ῥεγ πο {δεί 118 ἐδέ α)) [116 0 

Πα µἱ πίῇ ὅσα. ; : α 

901 17. Ἐνδιδόναί μαλοκὸν οὐδὲνι] θήπε Ίρεα νεισα 

Π]α, αυ οσσμττουηπέ 3» 51. ΕΧΙΑΠΕ ΕΛΔΕΙΙ 1Π 1210- 
ηγ[ο Ἠα[ίσατπαςί. Ιπππο 4Ὁ ΝΗ15 ἁοᾶίς εὔῖαπι εΠΏΠοί8- 

τὴς ορί Ίοσις Ατίπορμαπίς εχ. Ῥ]μίου υἴ ρητεῖ 6ς [6- 

Ῥμαπο, ὖς ἔετα Πμάϊο πΙπο 11 Ν]αάϊσαας ππεπιρίαπας 

αυάμέχις ἀῑσί απθατῃ. 96ἆ {οἶας πια ποῦ ἀειτεζτατε {ε- 
αὐΠ,  Αιίηση Π ας νε[ῖε τίεε οοπβάετατε ο ,Τα15 απι: 
Ρίε πό εχρηπηυΠε, ὲ εταε αἰτεΓμίυπι {Ηεδᾶυτυπα 
Ῥορ{ας ψἱάσγῖ, «πάπα ἐνδιδόναι τι ἵπ Ἆος {επίὰ {ρροπαί 

μἁλακότητα. Ου ἁαιίά Πε, µιᾳιε ἵπ ος Ίοςο ορΏπι5 
ΜΑ. διδόναι ο]ηπῃ πονῖτ. κ 0 εαΠΙ 1ΠΟΣ Ἱερ] οὗτοι 

οἳ Ἴνδοι. ΠοὮ οὕτω. | 
901 4. ᾿Ολίγω πρόπερον.] 1Μ9. ὀλίγον πρ. Ἐεπιοχ 

πετγνὰ, ΠΟΠ πετεμὰ.. 8ο οτῖᾶπι τοῦτο δὲ ἑσσοῦνται, {8π8 
ΟΡΏΊΠΕ» ΠΟΠ οὔτοι γαρ εὔσ. μ4 ο τωρα δα 

9ΟΙ. 33. Εἶρια καλλονῇ προφέροτὸ πάὶ ἀρετῇ τῇ ὤπὸ 

τῶν ἑζων.] Ἱνεππο ἵα Ισᾳ/τὰς 61α6ς5. Οἱ επίπι εδί 
τῇ ὠπὸ τῶν ἔζωνὰ Ἀπς 4πο τεβρὶαϊε νοσυ]α τῇ 1νεφιΙ: 
τοίαιτί ΠΙΠ αἆ καλλονὴν αμ ώρετὴν, 49 ΗΠῃ ΤαΠΠΕΠ 4ε Πἱ8 

νἰπηθδις ποπ αραἴΣ» {εά ἀε Ἰαπΐ5. ΙΕ το[ρίεετε 

ἀαῦατ εἴριω: αὐοᾶ ως αι. {αρα εχ ΝΙΡ. τῶν ὦπὸ τῶν 
δἡ ο 3ς . ' .. 

ρε, 47. {ζρὶ μούνῃ. ] Οορμ]ανᾶ ηοὮ θ6ῖ 1η ΜΕ. 

Ὠείπάε δΗα1η ταῦτα πάντα Ππε νοου]α ὰρ. ας 

901 Δή. "Ὄψιες ὑπόπτέρο.]. Ῥαἳς πλΙπυίε ἀείομοῖς 

αιόχοτ, οτεάϊτας {ηρα]αῖος. νορανϊςίε, απο» Ῥοσματιθ 

Τν. ο. οπρ. 17. ΡΗ31. Παῖε Εδίᾳ εο5 αἴι λαρεπί ε[]σα- 

οἶηίη ποῦ ἄλλεσθαι οἳ αςοπΒα ἀῑεμητΗΣ νηρο. 
ο Ἴορυ, Τι Ἐπιμπλέετο:] Νοιανῖτ Ίος νετδιπῃ εἰ 1οσί1π1 

Ῥοτίως Ἱπίοι οἴτομπιῆεχα 6Χ ΡΤΑΝΙΙΟΠΙΡ {οπιαία.. Αια- 

ΤΠΟΠ ρίαπὰ ορΏπιμς ΝΤ9. ἐπίμπλωτο. τα μας ὅσα μὲν 

γὰρ ψυκήντε, Ἠὰς τοβηταία Ραγβου]α γὰρ; η : ος 

οοηνοΠίς, αααπι ααπίεΗ]εΓαΠῖ 1η Πιρετίοτᾶς ΥΕΓ{15. Θες 

δε ΠΙΟΣ ἐπιλίπηται!» η ἐπιλίπή » τπτ ποτατασ αἆ πιαϊρῖ- 

οί, ἁποίτας αμο 1εΠΙΗ. αλλα ας 

ον 5, ο παντὸς θηρεύεται.] 1ὰ Ῥμπίμς Τα ήπε 1η” 

τουρχοίαἴις οηίμιη ῥγαζώ 1α[0εΗ5 πποπ/ταυτ α α]- 

πια[ῖο ἵπ ῬΗπίαηίς ραβ. 95. ἐχ ἨΠειοάοῖο Ἱπηταίες» εἴ- 

Ίαπι αφάοπίαο Ῥ{ο ὠναιρέεται αριὰ ΑἴπεπΦπα» αὐὶ νετ- 

Ὅα {]]α οἵται Πετοάοῦ Ιασί ἐπανοίρεται. «Δί ]οηβο Τεπῃ- 

Ῥοἵ6 ρομί Υεπ]ί Ώ7οσ1. οραππεπ 5» εὲ ποῖαϊ α σσα]- 

ἩπιασΏυπῃ Ρας. 194. [Ας υπάε εχ Ηετοάοίο τείειί Δ- 

{οηρο5 ]. 9. ϱ. 49ο. αἰῑοά οπιπία /Ερογ6Η οεΠεπἰΗ{ {6- 

τ16, 3νες, Ποπιίπος.] 1.οουβ πεπιρε Πετοάοί εχι]αῖ ε 
πιεπιοτία εἶμς. : 

000, ὀ7. Πβὶν ἂν διαΦάγΗ.] Νδ. πρὶν διαφάνη. 
903» 6. Πεπλασμένας πηλῷ.]. ΝΨατὶς Ἰοςῖ5 αἆ Ώσπς 

Ίοσυήι ἵη Ῥ]πϊφηϊς Έχοτο. τοὐρεχῖε ῥα]πιαβςδ» πμπς εξ 

ποῖατεῖ Κάρφεα, πύΠς 3νΕ5 Πιᾶσηᾶ5 ΠΟΏ ΠΟΠΙΠΑΠΙ2ΠΗΠΟ 

Ἱποσγία Ίοσα οσία» {5ά υδϊ Ῥοπίε Ίρεα πο νειρα» ΕΧθ- 

τοῖς ραβίσαπι 666. πες αἲες οἵας, αμβα Οί ο. ο ας αΏτο ροηεόξίοτοπι ]εδίοπεπι εχαίδει ορΏπι5» 
{δᾷ ρτοβμάτοια Ίαπι 1ο ΤἨ. (16. ΜΜ. προσπεπλασµένας 
ἐε πηλοῦ Ύμαπι 6ο πιαρῖς εοπαρυ {ας ΒΗἱ ἵτογιπι Ῥτοίοι- 
τ6, αιμα 11 {οηροπάο παῖταο νιάσίιτ αὈαιτανίδίε ί6- 

Ῥήαπις» Ῥτοίοτοῃο αἰιδῇ εχ ΜΑ», {115 προσεκπεπλασµέ- 
νως πηλῷ, αποᾶ Ροδίεί αἱίαιιος ἀεάμσείε» απυπι αΠτοτ 

Ίονεγα Ἱδραίατ 1 ΝΙ55. θεά απάΊοΣ ἀῑεῖί εβτερίε π]άος 
αξία οοπ/άϊος ει πἁαρίαίος εΧ οῶ.πο» ἵπαιε εος ἀείειτί 

Ίο αηα. Πο α4άεῃ5 ο, ΠαΙΠ σα/{απ1. αὖσ ροτμῖξ 

{Η15{6 πιΙΗρ]εΣ. τα ο μι 

ρ08» 1ὅ. Ἐπὶ τὸν νῇν.] 19 ἀεπίαυε υπ] ης 4116: 

ριωπα οδε, αὔωπι {ουαη Ῥο[εΠας απ ηοῃ {οτοῖ οἶατα 
ἵη 6ο, αποά Ἡϊ {ορ Παυεσαηί Ῥήπιβνυπι, ΕΧΕΠῃ- 

ρἱατί {ορια απ ης ππασυ]ατηπι, Ὁ ίσαμε ορΏπηης 
5. ταηῖηπι Ἠαραι ἐπὶ νῆν, επηάσπι Ἱτα Πίο αμ ςΙπᾶ- 

915 {ΊΟΠΕΠΙ ο[(επᾶεμδ» μα Ἠαδιήπιμς απτθα; Ώοἰπάθ συλ- 
Ἱ λέγει οὕτω τὸ κιν. Ίπο νοςι]ᾶ μὲν. | ἁ 

909» 10. Ἐκ. τούτου θᾳυμασιώτερον.] ΝΙΗΙΙ αχ Μ». 
οράιπο τείεττα ροβίηπι» πΙΠΙ1 Όεπε ετῖαπι {πιοχργείατης 

αἷία, ἁμπι ρήπηας νοσες ἵπο]μα]έ Τα ἴπο ἑάπεµ. Ῥεῖ- 
οοπιπιοάµπι 65, αιοά εα ΑτοΏ. εοᾷ, εβειτ ΤΗ, (μ]ὲ 
ὅτι τούτων. Έα αὖξ {εαπμπτάς, οἶται α]πιαβης ἵῃ Ῥ]]- 
π]απίς ραϱ. 965.» Ώε(ε ἀποιταϊ Ἀοῦ πιοάο: τῶν νὰ 
αἰγῶν καὶ τῶν τράγων» 4158 εορυ]α ίνα ἵη πυ]]α εδε εά]- 

σπα, αμΠ1 ἵσπιεῃ τοθιήτατης πιαχίπιο, 14 {85 πηὶ 
θηϊε Ἠϊς Ἰπάΐσατο, : 
: 9035 36. Θυμιαμώτών πέρι.] Τα ΝΙ5. εδί ῥωμάτω»: [εὰ 
1π πιατρίπο οῆαπι νοιηίῖα τηαπιις τεύζε Δ4{οΠΡΗ, ὐνώ- 
µατων» Ὁϊ ὁ Λο, λιβονωτοῦ καὶ σμύρνηο καὶ τῶν ἄλλων 

3999 39. Ἔριπήχεων οὐκ ἑλώσσοας.] ΝΙ5. τριπήχεας, 

εὖκ ἑλάσσονας. Ώος οςι Ἠειοάοί. 
32030 43. Ἔσχατιαί εἶσι.] Μ6δ. ἔσφαταί εἶσι. Ῥεᾶε; 

"119 ζαρ1819 ἐξ ἐσχάτης Εντορα. Ίναπῃ έσχα- 

τιοὶ οθηγεπμηί Αρτ] εἰ πηἰποσίδυς τερίοηµπ) ῥάΓρηΣ» 

ΙΝ ΗΕΒΟΡΟΤΙ 18, [Π, οἳ 
πε ἵπ Έμτοραξ Ιαΐετε οσσἰάεηϊταΠ, ααοά Ισποαυαήϊ π{ᾷ 
ρα1νο ρατῖς» 4ῑςΙε περὶ δὲ τῶν ἐν τῇ Ἑὐρώπῃ τῶν πρὸς ἔσπε- 
ϱὺν ἐσχατιέων. Ἠίης ΕιεᾷΦ εἴ Ίνα ἐσφατιαὶ. 
ΩΟή Ὁ. Πολλῷ τοι πλεῖσος.] ΝΤδ. πολλῷ πλεῖσον ἴαῃ- 

τμ1η, να Ν, 
904 939, Σαραγγαίων καὶ Θωμάνίων.] Οµσ ροβετ]οτῖ 

αρρε]]αιοπῖ αὐ{ετατυτ Πτετα α. Ω1 σαΡρ. 93. 1111 ΙΠ{εί- 
τα ΕΗε, πεί[αῖο, Όεττο ἵῃπ 9. εταῖ Θαμωαίωρ., 409 
εἶαπι ἀθε]ῖπαξ νατία 1εέο αριά Γη. σα1εΣ εἰ Πὶ5 (.10- 
Ώνς αἀῃστπαί οτΙρίπεπι εχ (επείεος «ΑΡ. 96. νεΙ5. 4 τς 
Φθεᾷ Ίδιο οοᾷαα {ετίμπαι ὁ Ισποταραῖϊ 1π αρρειαΠοιε 
ΡΤΙοΓ6» αυαπι {οἱ ρεραε Σοραγφέων, αὐοὰ υπιαε 
ἐθνικὸν αἰῖα 6οΙΠΙΟάΗΠΙ εδῖ» πεαιΙν1 σοΠἵεπΙΠεΤΕ Ίος 
Ροίεηης. κα 3 

9045 332. Της διεξόδου. πρι τῇς ἐξόδυ. 1ο εηῖπα 
πιοᾶο τθαιΗτίτής. ο μας 

905 6. Καὶ γὰρ δὴ ὁ νόμος.] ἱηβεπιῖηαί εορΗ]απα Ἡ]οι 
καὶ γὰρ δὴ καὶ ὃ νόμος. 

905. 14. Ποιέει τάδε.] ΙΜ5. τοιάδε. 
905 16. ᾽Ανείρας τὸν χαλιγὸν τοῦ ἵππου ] Φυύπι νετ. 

Ώρίει Ὑα]]α: σο Ίορα [επί εὔζωἰη] αἆ οεγοίρες ἐβεσγωὰ 
αἠραυί{ν ῥουηἱμοι(ηε Μπ (αοᾶ πητίς πιοᾷίς ΠΠίτ]- 
εαἴηπι) Επ]. Ῥοττας {ες Ώαο νατιεπάα πποηυξς ο0/8 
ζεί Περί Ίογα Ποκμ]ε[οἱ οἶγεα εεγυἰεες {βεογίη (ο) 
ἠραυζέ, νε]. Γεφιηί [γε ᾖογήςν ζ 10 ΠεκμέγάΓν 067- 
Ότο ἐρπογωη ἠαφεαυη. Οἱ αἳ Ίρδα» ]οεῖ αΠΠΡΙΙΟ- 
τα» ΤΡΙΠΕΙ {915 Ἱππρετίοδτα. Οι]ά επ]πι 65 πεχυ]ε[α 
Ίοῦαξ βεά εἰ Ίρδα ἨΠειοάοῖεα {ηπτ ρα πἰπαίαπι Ὀτενί- 
ταἴεΠΙ ΠηοπΠΙΜΙΙ αππρίσια. Ωυ]ά οπῖπι ροδῖ ορ[νίσςς Ἱ]- 
Γουπα εἰποιπιοϊπέτας {εεῖεᾷ ἸΠπηϊβς[ο πο. ροτηῖτ, πήϊ 
εἰ εφήπ {Ίεπο Ποετανεξ, οιιοά πυ]]ο Ἠϊπο Ιπάϊσῖο 
εο]]ῖρας: αὐῖ Πεπηπα ἨΠαιια ἀῑπ[εσμετίες πες 1ά ἀῑςι- 
ἵμτ. θ6ᾷ πες {6ο ἀμχίςδίε ροτιήε, αὐία ρ]απο ἀῑεῖς 
αιάτοι καὶ ἀπῆκε, Ἰνι]οπαίπς ἁἰπιιπε οπιηΊπο οἳ 1]ος 
ει Ώεπυπι ραΠίτει» αιιοά τί εἰατῖης Ιπίε]]ῆρας, {οηρα 
εκ Μος. καὶ ἀνείρας περὶ τὸν φαλινὸν τοῦ ἵππου, περ) τοὺς 
ὅτς, οἱ αΗΠΕΒεηΣ (Π. πατες αΡ{εἶ(α5 αμτεςᾳ1ϱ) εἶγεα Τε 
πε εζΗ{ν εἶγεμηλε(δὲ {β2ῦγΜΗ οεγυἰοίθης. Ῥαϊοῖ αιι- 
ἵετῃ εχ Πΐς 1]π1 εχι]δίε Ιοτο εφ υμΠα, ο ΗΏπα Πο 1ρ88 
οτηἀελταιῖς {1 ριρὰ εἰουπισείίατε {εομπι νο]μ]ςίς 
νἰάεατισ» εἴ {αεῖ]ε ΠΗ1τ ποφμίτετε απά {πεπυπα. 

905. Τὸ. Δεικνύουσι ἑωύτοὺς.] ΝΤ. Παυ]άε δεμωύασι ο 
αοά ποη ἀεριῖς πιυῖα. ὶς εἴ ον 96. Δεικνύασι τοῖσε 
κοµίσασι παρὰδείγµατα. 
905 36. Τοὺς παῖδας.] Τά {ἷο αμίά {δαυατατ. 118” 

εί (πιεῃ ΝΤΡ. σὺν παῖδα. παπι {οἳ]. πας πιασΙπι παρ 
ΠΕ ΤΙΟΣΧ Υοςαϊ τῶν παίδων τὸν πρεσβύτωτον» εἰ ποπιΙπαιιᾶ 
ἀἱρη]ςβπιήπαν αἴο ποπιπαϊο αρρατεῖ «ῶτετῖδ ποια αίΙ- 
Ώμ]ςί6, | νοκ ἡμεὶ τό αν ὁ 

ο05» 48. Ἐξέλεξα ταῦτα.] 1 Ῥεπε οοπνεπῖε απἲς» 
οεἀαπε εἶλευ.. Ίνες ἵαπιεῃ Ίξα οτίαἩ {οΠρβτ αὐέτος. 
ασυπα Γαηταπα Ρρειμίροαι ορΏπ]ής Μ5. ἔλεξω. 14 {- 
πα Ἱπίετρτείαίης ΠΠ Ὑα]ια, εἰ (απ ἀερυῖτ Ἡ. δι6- 
Ῥαπας τερτεπεπάστε» αἩίπι Ῥοπος. οοάῖσος ποῃ νἱ- 
ἄἰε[δορ ο ο μά κατ νι να 

Τοϊάεια, Διώ τι’ ἃ κακῶς ἤχωυσε.] Νυ]]α νατίοίας ἵπ 
Μή55, πες Τ]ςίς πες Δηρ]ϊσίς» Ὡς 1 αιιοά πιατοϊηϊ 
ΠπΡροβΗ: βίαρῃαήιδ» δἱ ὄντινα κακ. {ει Πἀ6 Ἱρβυς Ριο- 
Ὅλμαπϊ, εἴ{ 1 {οτεῖ οοπιπιοβΙδβπιαπι. Θοπρίί οοᾷῖσθα 
ΤΠΤυΠΙ ἵτα πον ἀῑνίάυπε, υὲ Βτ ἵπ οἀϊήοπίρις, {εά ἤπι- 
ρ]οῖται υξ ετ ο]ά!. ΟΦίετυπι {οπδὶ οροτιήτ δἱ ᾧὥ τω 
κακῶς Ῥτορίετεα απ εχρτοῦυταία 1ἱ εταΠῖ, εἴ πηα]α ἃς 
{6 Ιοαῦ1 οπιίπες ΝΗ]ρο ΙΠίαῄεχεαι. 

οούν 99. Τοῦτο λένεται.] Ν]9. τοῦτο Φε λἐγεταἰὸ 
9ο6» 41. Οἰκεομένη.] Ώεπιο 5. οἰκημένῃ.. 
ο07. ο. Ταῦτα διανοεύμενον.] Ν9. ταῦτα (αν δἱωνοεύμ., 

1ά ορ πια. σοπνεηῖξ ον ος να αν 
207. ὃ. Ἐμοὶ μὲν γὰρ.] Ὁι ραΐεαί «ο Π]απί παπα 

Πτετατυπα νοσεια πιοᾶο τε(Εταταϊη ποπημ]11, ἀερυ]ετίης, 
εοσς ἵπ Ίος Ίοσο ὉΠΠΗπα αρπο{οἰξ ορΗπΙς 5, ἐμοὶ γὰρ. 
Ένεκεν αὐοά 1ποχ εἀ1α1., {αρρεάιίανίε ΜΜ. ἰάθπα. ΠοἩ 
εὔεκα, ὑτ νυίσο.  . ο ος ο 

οο7» 16. Τῷ ἐγὼ ὑποδέξω.] ΜΙτα ἵη Ώος Ἱατεπὲ ἵαἶ- 
14 ο ερο Πάεηι [αεαη, θἴερΠαΠΗς εμέ εΡο ο/επα ση! νελ 
γεργα/[εηΊα)ο.. Ῥοβεηις ππήπι» Ῥηής ποπ. εχρ]]οαί 
ῬτΦροβΙοΠόπΗ ὑπὸ. Να] αυτεπι πτεγρτεταιο αρα 
ασε, Ῥοστης ΠΠ αἴρμίε Ταήπωη ὀρβεηστω, ος Νὶκ [οῖλς 
1ο {16 νετ. Φ6ᾷ Όεπα Ἠίπε εΠρΙῖ ΠΟΝ 9. ἀποδέξω. 

πι] οἵ ραμἱο απῖε ἁπόάσης τῇ 
4ιοᾶ εει οταροιπη πι. 96 6ἵ Ρα». ης τῆς 
Ἑλλάδος, ηδὶ νυ]σο απτίσυ15 περηβίτυτ, 

507. 10. Μα[ῶδρον.] Μ5. Μαιώνδρεν, ηϊ Ἱερίς[ε αρ- 

Ῥατεί ϱόαµα Ὑαῑαπα ἐτ Ώς Ίπίτα Ρετροίµο, αῖαίη 
ϱ4Ρ. Ιλ μα, ΄ 

πο οἡ. Ἐποίεε. άδε.] 5. τοιάδε. 
4 907 40, Μανεμίων ὠπαφοβενόντων.] Ὠυδῖτες Ππερῖζος 

4Ώ ποπ, ᾖ Ῥοϊγοταῖε εΟ 4ε περοῖιο αἆ ο{βομ]θ αμδδ- 
Ιάαπι πηῄ{ασῖε» 48 ΠΟΠ». 1Π4ΗΠ12 ἨΠετοάοτιις 14 βιοήι 
ἄεσ]αταιωτις ππαπ/ε[ῆας», ης {ο]ει {επρος: πιαχίπιε 
οὐ στη ἵη Ίρδα Ἱπ[υ]α βαπἱΟ πυ]]άπ1 π]αρπϊ ον οτα- 

6ΡΕΠ4 
μονη 

ομ]μπι οσµιες,  δεά ορ πμ Μ5. 



οΙό 

τν 1Α6οβΒΙ σακοΝον!ΙΙι ΝοτἍ 
µαντίων, Ίιος ἐδί, απσήτηπα, ο ναίυπα, οἳ αγη(ρίσιΊπῃ» 
Ύο5 1αιιά ἁπρίε π]ασπο Πήπιοτο. εἰτοῖπι {5 α]η]ε Ῥο- 
Ἰγεταίος, εοδᾳε Βιεῖ]ε ροτιίε οοπ(α]ετα, ποη υίαα 
οἵ αει]α. 

907. 30. Ἐπεφημίζετο.] Τ οσοι Ἠπης δὲ νοτδίπι απ- 
ποϊανίς Ρος» Ῥιεριαπς Τη πια]το ἁἰ[ουσ[α ΤΠείαυτί 
περ]εχίζ. Ότει πιε[ῖοτ 2 (εττε Ηετοᾷοῖς ποτ Εε {19 
οοπιροῇῄ{ο» οιΗς Πάεῖ ρίρηις ει ορΏπη!ς 11]ε οοάεχ 
Μεάϊσειις εχηίρεης ἐφημίζετο. Νϊὰες Ίπ Πεβελίο 
Φημίζεται, µαντεύεται.  9εὰ ποῦ οπηζεμαι!ς Ίοσιις Ωἱο- 
ἀοιί ἱου]1» υΠ15 µπαπια Νε Ώαπο ποῖατη τοῦοταης 17: 
1Ο. Φήµμαις δέ τισι µάντεων καὶ θεῶν σηµείοις ἠποροῦντο. 

οοῦ» 9. Οἱ Συρηκοσίων νενόμενοι τύραννοι.] δίο αάιτα 
εί Ιπ Ἠετοάοῖο. ὈὨδί νιάἀεραμτ (01 ἀοεθετα ορίε αά- 
Πιεπίίοτ» 11ο πιηΠ]απάο ΕΙ οοπίταχίέ Ιπίσης οῖας 
ροβστίος» δϊ Ιπά]σανῖε οπΏπεια. 1]]ίς ας(τα οἱ βιπτ 
πείςίο ας »υῖ ἵπ πας ρετίσορε νοσαδα]ηπι ροβταΙΙΠ; 
αυ]ρρο αμ οά ποη εχβίαί {ῃ ΝΡ. 11ο ρτορατἰκῄππο., Ίθς 
η]]α πεεεςβτας εχὶρίς, 

οοῦ» 50. Ἐπεθύμησε.] ἴτ σαρ. 15ο. Ἐπιθυμῆσαι οὖκ 
οὕτω τὸν εἴπαντα ταῦτα τἰσασθαι. δὶς Ίπ Ώπς Ἠήβοτία α- 
Ἠΐοει Ίαπι 1]]ῆς Ίος ἵσπαρας. νιΠΙ]οπήης Πίπο αὈῖξ σο- 
4εχ ορΏππης, ρτοβαῃς Ιπρατίδάῃ ἐπεθύμεε. Ὁπαε αἰ- 
Ίαπι ραῦ]ο απίε {πΗσερί Ργα/{εης. κτείνει ΡΤΟ ἔκτειε» Ιῖ 
ΠΠΟΧ τερειῖτ 1ρς5ς 12115 1Π σοποΙ]1Ο. 

908: 98. Μεγάλην τὴν Ἰσχὺν.] Ῥτίπια νοχ Ἠηῖς Ίοςο 
ΡΩΤΗΠΙ νεη]ῖ ορροτίηπα, Ίνεφο οπίπι Ἠστοάοιις νι]ε 
απῖ ροῖςεί ἀἰσετε πιαρηαπι εἶως Ποπη]ηίς ο5{5 ροϊοηῖηπι, 
ρτσ{ετήπι { εκ ορροβίο οοπιρατοτητ Ίρδε Ῥοτίατηπι 
τεχ» Ἡὲ Πέ Πος Ίοσο. Ίππιο 1]]6 ΤαΠΤΙΠΙ {ρεςἰαἴΙπῃ 46- ΤΕΤΠΙΠΑΤΕ νο]υ]ε, τὲ πάς αρρατετεῖ Ίδεήπι ναἰστ α]]- 

Ζᾳµ1ά, πεπιρο νίπι οἶμς Ἠαπο ο8ί5. αϊ πΠμε Ῥετ[ς 1ρᾷ 
αρρατετεηί [η{ε]]ίτος ὅτς, Ίτα οηῖπι Ρ6ί ρατί66 6ΠΙΙΙ6- 
τα» φιοᾷ Ίπειτες πιεάίο {επιροτα Ιεέζοίθς Πο αάί{δ- 
4 υεητος ΠπηΠετιπε νοσαρυ]ηπα μεγάλην, αὐοᾶ ρεῃ]- 
ἴη5 αὉ Ν]5. α,εςε, εἴ αὖθςία ἆεῦοειο οεη{δο. 
“3090. 90. Ἐ] οἳ ἐνδεξμίωτο.] ΝΙκ Ιπίς]ήρο., οί Πς ο- 

ἁατητ.. Οειίο Ῥοτιις {Οῑν]ὲ δεξαίατο αριιὰ Ἠετοάοίμπι 
ἀῑςί Ῥτο δέξαιντο» αἳ ἴπ νετθο Ἐγδέκεσθαι οἶται ἴοίπα 
Άωπο Ίοουπῃ ἵτα πε ροτεῖσου]απῃ οἱ Ῥίαπε οπηϊείαι, Αἰ- 
401 Ιδία ρτοσῇ1ς εδῖ Ίεδῖο οοάϊοί οριπη, εἰ ἑνδεξαία- 
0 πες ἀεὈεί αἱῑτοτ ορ. Ττ πιο ἔπεα τάδε. ΠΟΠ 
ο ο αμ μι ων α 

300» 49. Ὀκουδήκοτε ἀπημελημένον,] 1Μ5. ορεῖ 

910: 93. Ὑποτύπτουσα δὲ αὐτέων ἑκάση, Φιάλην τοῦ 
«ρυσοῦ σὺν θήΧ ἐδωρέετο τὸν Δημοκήδεά,]. Ννοιοα ΟΡΕΙΟ- 
{6 (ταξζαία α ν]πς ἀοάξίδ. τς οβεπάστθτητ 1η Θο ηΙΠ1] 
αὖ {6 Ιπιε]Ηβῖ, Ίπάς (ΗἨποι ἵπ Ῥτο]εροπισηίς Ρ. 17. 
Ἡ. οίερηαπΙς ρτοάΠοστα αἆ ναπάἰπάΠι ὑποκύπτου. σα» 4ΠΦῇΙ 1 ὑποτύπτουσω ΠηΙ] 4 πίβ Ἱπερίωπα, ρις- {εγπα { φις γα] ΠπτευργειαΠοῄεπι {δαµαξς., απι Ώπαπη Ἱθίιιά εχρ]ίσατε πο αιάθατ νεἰ πεημσαῖ, Ῥοττας ἵη αἱ] αυ]άσπι νετβοπα {οπ[ίμη Όοπίπῃ οσίς αἵε, {εά ἄτασα νερο αιά ἱπίσατα, εἴ ὑποτύπτειν εδίε {10- δν κα Ὃ ο τα 5 Ίεν]τοι νετρετατα, φιιαΐοτε ΥΕΙ- »Ῥμμαπάο ἀεσμτετο. ἘἙτ αιιο πο Ί]]α {γαηθτς «οπαῖΗς νι νετοῖ αἶμς, Ἡτ οχοτῃσι {1]πι Ἱπροατιπα, αιο νη]ε οὐ παφαφΠθ ρΗία]α ἔθσαπῃ Ιενίεογ νογΏθ Ὅπαζατη ετ {Ποςμς[απι, ης οχοϊἀσθιθηί ποπΠι 1] α11Γ6ἱ, αᾱ- Ιἴα π]αρῃα οοπΕπεπεῖα ἱαᾷηπία ἆς ποσθεβ(λες ηάδπι- ΡΗοΠΕ.. Ο018 οπιηίᾳ ἴσποταῃ απίς {5 4. Ἠ]ς ἁμμοῦις αζτα εδίο ΤΝΟΡ. Οτοπίσπιορηή]]τις οἱ Παπ. ᾳὐσαςε Πάι:- εἶαπι αἁπιον]ῖ νε] {π Ἠα]]η οοπνἰησσηάο ογγοσίς ναί ἵῃ οιτεζῖοπε [επίρηάα, Οποσπι τι αέστηπι {ιοσσκβε οἳ {εμοϊσμπις, Ῥετίπάς τε τε] 1τῃ αὐῑς ρτοδρεί ἵαη- ἴαπι Πεγίαίεπα 1η αἱίεπα ππαπι τε ΤεροπαἴΗ! ἐπισάτ- Τουσω δὲ αὐτέων ἐκάςη Φιάλην τε «ρυσέοις σὺν θήκη. 1.οἩ- ρε αΕυὰ «οβΙαΠπάΙΠη. Ῥτίπιο ΝΙΡ. Ἠαῦαε Φιλ τοῦ «χβοσου' αυοὰ αἁπιττομάμπι εδ, αυ μπι {εῇαπτε ἀοειῖ- ωι κάν ετ οετίο π6ᾳΙεαῖ Ἠ]πο τερε]]1 1οᾳ111- 
ο Ῥο 3ο Ίος {οΠρτοτα ιήητραία, Ρτουὲ αΧείπ- Ῥ.5 1Π ΡΤΟΠΙΡΙΗ ΡοβΗε ἆΐπι, Ῥογιως ἵη Ἰθχίσο, Ἰ]ηὰς Ῥαμ]ο απίε «οπΗππατΙς ρεπίῃᾳ Ἰοσυο αμ6ἴοσ]ς», δω- ῥέεταί µιν ὁ Δαρεῖοο πεδέων χρυσέων δύο δεύνεσι. Οιοᾷ εοττσπιηπῃ ε6ῖ ἴἴπημε, αἰζηροτα ησπς Ρατίεπα νΙΙ 40- 5 ηοῃ ἀθριῇε, αᾷ που ἵπ οροοτῖς αΠοι]ά ππι- ἄπι ΕΕ, οἳ πιοἆο ναττοῃάιπι: {ή μήάζΗαζως Ῥε- ς 9 Γδυεγδεγαης. γε] τενεγεπήα εἳ Ποποσίρ τερί] οαι]- ο. νε] 1εεῦ οἷαρ ας ΡΙετατῖς, νε ἀεπίαιε σοπ{ραξξι νἱτὶ αι Ἀπεϊ ρῥγα]ᾳ 141 ο ἔβεοα εηιουείε ἀοηπαυήε, Ώρι σα ης Ρη]σμετήππα ταοί {ειπιοπ5 Τ4{10» ηξ νει- [ἶσὸ, τας αμαπὶ {εοῖδίο αὶάἁ ἵπ {5 1ρῇ9 παταπς, πα πο πο ο πα αέΗνί» εἴ ΏΙΗς ΤεΠΙΓο- εππεώπα αν. ΟΠΑΓΕΙΠΗ σα [πας ΠΙΜΙΙ παπι, {ὰ πυᾶο εδῖ ὧν ΡΟΠαΗΣ. ἱπτς]]εξχιή τε]ίαια οοπηπζεηί6ς. Γαιε 

τοβρί{ος ος ος ἀνενεγκὼν, 91Ο μΠταχ Το 4 Οαμάϊο Έτη διορῄας, ς ἵπ ϱυ1Η5 οχεπιρ]ῖς Ιοηρίκβπιι» ερι Έμ6- ως εεττ ΠΟΏ Π441{ο ἑωυτὸν. ΄Γα]ς ἰπιμά παρα” σείσας πο Ἠασαπι. {π ποςς Οα{αηροπί αἆ 

ΤΠεορΏσα 1 οἩαταξίοσεπι περὶ ἀδολεσχίας. ΄Ταἷο ἐπαί- 
ῥὲω 2» 169. Ὁ οὲ”"Αμασίς ἐπάρας ἀπεματαῖσε. 14 ο 
αὐῑε πΙΒΙ] 65ε, πὶᾷ {επιοτα εἲ ρτορίπαα παΏδις ΠΠΕΙΗ: 
Ότα {ΠρΙπτε]]]ρας, ΄Ταἱα διά ρι]εΠεΠΙ ο α 
ἵπ Π0. ο. «πρ. 41. ἆς ρταν]άα. ΄Τα]ε εςῖ ΡοΠΗΠ ος 
ὠποῤῥίψαι αριά 1 1οαπι ἵπ Αδς ΔΡο.. ο 49: ο 
λευσέ τε τοὺς δυναµένους καλυάβᾶν ἀπ τω 
τους ἐπὶ τὴν νἩν ἐξιέναι.. Οµοἆ εἴαπι π]η] κ αν απ. 
{ο Ίρβος. ναι ναήπιεπία {αυἱπτε]ρας. Ετ 1 Ἔπο 
στουσα. : 

2100 31. Πολυκράτει ὠμίλήσε πάτρΙ» ς 
ασ νπι ος πηηῥγαμ]ῖς οί Ίος Ίοςο ΠΕΙΙΠΠΕΗ Ὃ 

η] 1Π επιεπάαπ(α 1 αυτέπΩΙ ΠητευρτείαΠοηε αμ ᾖἱ - 
ογΐε αΐγο υο//άσο {411 ἄ[βεΤΑ ΕΙΗ9 κά ηἴθῖ» 
Ίέηγε πμ ῥο:/οἱ ὅτο,. Ομ]9 οπΙπι 11]ε Ῥοἱγειηί ον 
οὐ ο]τ]ς { οθγις Ώεπιοσαάϊς ο5{6 πεαμῖξ, 41 ας. 
1411 απίο Πετοάᾶστις ΟαρΠοπίεΠι θΡρε][ανεΓῖ. 

ότο αἆ αππιςήπι Ἅ/αῑα» ου Ἡτ «οπνεΠΙαΠΕ Ὃ σον αμί 
σα» εἶστα νοσυ]α ὃς εκ πιιόνοΗταίε Ηθη ΜεάΙοΕΙν 
εαΠα Ίσποταξ, {οτῖρα ια : Πολυκρᾶ 
συνείχετο ἐν τῇ Κρύτωνι τς, ς ο 
νο” 4ο. ον ταλάντου.] Μ5. δυῶν ταλάντων» 
10. 4. (ΧΡ. 1, δυῶν δέοντα τριήκοντᾶ. ο ηζτον 

: ο. {6 Κατ τὸν αὐτὸν δὲ τοῦτον χρόνο] 
ΝοΧ του” 

εχι]αῖ οὐ Μς. Ὃ ο ἱδρ]ιαππα ᾿ 6ΡΗΦΗΝ ο το 
ἆ 

μη 

[ἐξορκέω, ἐξορκίζω ει ἐξορκέων 34 1υταῖ-- 
ΤΗΤΙΦΙΙΤΑΠΚΙ ο. μα Φοευπάο αμς , μή, 
Οι] ἀῑσέπς ὅτο. Ίήπιο Ηετοάοῖ5 Ομομες ὅταν 
Πηγε]ηταπάο επι αἀθη]ησίε δίς ος Ίῃ Ίεχίεο ΕΧ 
ἑξορκῇ τὰς γεραίραο.] Είαπι η. πα] αάΐρετό 3 ος πο Ίοσο οβθηται ἐξορκεῖν 1ΗΤεΙΗΤΠ μ]ατί ΓΗ 6ΗΙΟ 
αΠηυ]ά. {αοἰσπά σπα, αηπι ἀείπᾶς ος μίά Πί» ΕΡΟ 
πιη]ίο ρτοίειαϊ ἆαᾳ ν6ΙΡΟ ἐξορκοῦν. ' 01: ώ 
νοτο τε[ῖου {Π ορβπηο 1ἴρχο εχίτατα ἐδθρηζςι, αἡῄνεϊ 1ο- 

211. 10. Ὅσα αἰσφύνην ἐς) Φέωτον ηπάδβπιο Μ». 
αὐΙογαίι]Σ,΄ αμοά ποπ ο5ε Ηειοάοτί, ΜΕΡΗΥ 
ὅσω ἐς αἰσᾳύνην ἐς) Φέροντὰ. πα 

411, ἠἳ, Λένει δὲ "Ατοσσα.] ΜΑ, ΠΟΠ ος ναπη, Ώοϊπάς ἶφοπι ὅρα νῦν, ἐν Σκύδβνν βοή σοὐβρίε, 
919, 7. Αμα ἔπος τ' εἶπε.] 14 . Γ1 

56 ΠΟΠ ορε Ίως {οήριίο, (Γάτα {α15. ν 
Εηπη εἶχε) ἀοάί Ηειοδοῦ» οπ/Π8 πι  ῃς, ὄματ 
τίρης Πά1ῑς ρο]απι ταβήτε ορΗὸ ος 

ν ἡ ἤ- 

{σποιαί πάνοιία 

2 ο, η σις 
πος ἔ Φ. . , ιά ὁ δίδµ. δέ] . 

019. 94. Οὔ τιἐπιδραμὼν, παντως Τζ, αμοὰ 4ο » 34. Ου τι ρα ών ρΕΙΟΙ082 ον το” 
Ἱερυπε ας ἀΙιηρυ πε οἀϊοπές ΡΟ ο αχ οι 
ἂ- Ἱαρετῖε να » ἀϊ[ιοῖ]]ρ ἀπ νν οὐήω αρ 
ης: 110142 Πηρ1Ηυ ή [ ομμδά. υς ἀαῦ 
Ὁπάε Βιερμαπι6 ποφηπαιῶπι οἩΙς ο | 7 
ευη], 1ᾷ εδε, τοροΠ{ηίε,, εἰ ποςΕΡ᾿ οομηάνο {ωπιᾶ 
εκ νεῖ, οοἆ, ΡΙΟ πάντως αἳ ἐπιδραμδὴ ογμπι» π 
εὐτ» φαί ἀῑσαε ποη ρετομηῖδίε Πως τοπι οσα 
πμ] οπιττοτα νοἰεηίειι, ΗΙΠα Ῥ 
1οσιμ. νατῖο αἁπηπϊταταπι ΕΗ8Ι67 τορί ΑνΤΑ., 
ἆπς εκ ΤΗ. ᾳάἱς {π ΑτοΠ. οοώίες ο 
ΟΠΊΠΕΠΙ οα/{ἴμα ταν {1ΐ ΙΑ κ η | 
6616. ἀεῦοί ασ ρια{εΙτο 49Ο αρ νίαῖπο « 
πάντων. . Ἐπιδρομμὸν Ρορίεῖ πηπς ας ος 
{εη{α νεπο ἐπιβωτεύων, ομμς οβεπάείε» Ἡ' 
Ῥομς, πάς αοαἰρίεῦαπα Ἐποηβπη, ἡ πεπιρᾶ τμ τεῖῖ- 
τα[ραότ υ]115 ρατεῖς ἆαγε οὓς ΤΙΙΠ ἃ αἱρίεπαα 211 
{6ι ετ 4ᾳ ἀϊνειῖα ἠπάοαν]δίεῖ ὀ ο οαποά 
οἰδηθλι ο ο, 1 ΜΒ. ὅμα ὃ ο ης τριή-. 910 34. "Αμα δ' αὐτοῖσι»]. Τ “ΤΗ. 1.7 7 Φοί- εχ πε[οἰὸ απο οὔαπι ΠΟΥΙΕΈς Τατ, τριήβεᾶς δος Ἴοσο 
ϱής Εἳ {απηηϊπϊ ϱεΠε2 Ἡ ο ηῃε, Οπτετυα αὔ- ' ηφ{ετυΠῖ. ἵπ νοςε Ταν | ους, Ἡ : ..ὁ Ἱ π- Ἠσσας» Ίπ 11Ο οπιόσο πηο]ορίοϊ ΜΑΡΗΙ» Ἡ. ν τὸ . αν ΏΒ Όλος, 95 αδη[ις Πηέ (ο ρίος Έ ὧμ δὲ καὶ τριήρης Σι ον Ἱσυ- λος ἵτα 6ΧΡΟΠΟΠΣ: Λέγετῶς ος. ἐν τῇ τρίτη τή τ{ο, 
πλεῖσω δέφέσθαι, ὧς Φή5Η’ . ο πάεητ πάς ποίτεί : 
ριῶν, Νεο οπΊπ1 15ί3 σοΡΓΙΗΟΠ } αὐτῆς, Πο αν ν 
τοάοί!ς, Έτ πιοχ προσίσώοτε” γηπομεπάμπι: 19 
αὐοά νη]ρο οάυπε: ηὲ οἳτς νὰ ο ο σί ο, 
ὄχοντες δὲ, αὐτῆς τὸ παρρληης τοῖσι σκὺσῶλῦ’ οί / οἵ6” 

919, 4. Τῇσι σχυτάλήσι».] οπι νου] : 
Ώαος βεπηῖηα τενπήπα ίο ΕΤΟΣ πιοχ. περν ο ΗΙά 
ῬΗΟ ΕΗΐΕ, «μάπα πος {παν τομ αά ου νε το. 
ΠΟΠ περιῶβρίζεσθω. Ἐετρεναπα ταμΕς ραμίωτ 11 

επ1 1- ν 
ἀαῦΐνας οπ{ας τοίετιητ αὖ Ψ11ἱ85 νι ̓μιοΓρτεία!ς {0 

χίσο «πι. Ῥοτίμς, ἵπ νείρο Ἐκκρη περί Ὦ ποσα 

5 ϱ0Ηέ ΙΙ πποα 1 
Πιο υοδίν εοΠάζέί ῥαΠο {114 Αυτά ε ῃ 

Ἱάαιε Ρτοῦαί 1α Ἔπεί[αΙ1ο βιεμασ
σὸ τς ο η[ρίομε αἱ 

(ή ροἵς πα]]α ΠΕ τπεη{ίο τοῦ υ
οδής ο το Εν Ί 

ουπέ, αιοιποάο Τ6ρί 124110 Ρ]ασερῖ ἰ 

ης τοἰεταν]κί[εν 
μη γ[5, ἐπὶ μα 

οἵ3, 1Ο. Ἐπὶ τίνᾳ δὲ τἍυτης πο να τετ 

δὲ σῆζδε προτ. ΊΜίοχ αὐοαιις οΙΠΙΙ8 ον 2 κ 1 

λέγωτερ. ἢτ ἀείιὰε ἤγοντο» ΏΟΠ 7 αἹ ος 

Ό19, 95. Ἐμπίπτουσι Τῇσ! νχυσὶ ἐς 1ηπ: τω 

ὃς δυνείχετο ὅτο.] 

ἐτεί ὠμίλησε. Πατρ
οί{ 

ο τν να 

το νακασααθ ἲς 

ο μ-υ--ᾷ--µΨµὨΨ͵µμᾷνΟΨΙΗκἩἳ͵'4545ἛϱἛ-ς 



ΕΤ ΟΡΕΕΕΥΑΤΙΟΝΕΦ 
Όπρθοα Ίδο ρηταΏς Ῥεπα Ίαδεατ, εετηη](ο πίτας Τα- 
πα αἱ το[ροπάεπτ σά Ισῤγρίαη: 1η φιιατόα]η Παῦες {ηοζώς- 
71. Ῥτεο]ατε σοά(σί ΑΤΕΠ. αοζξἀεΠΒ πισιαῦζαπα 6- 

«ἀ1οθα Ἱερῖτ ἐκπίπτουσι, Ίος 65τ. πανῖους {115 1π ΤαΡΥ- 
ρῖατι εἰσόί {πτ, αχ ουτία», αἴεπι τεπεραπί, ἀεριῇ 
Ῥευ τεπιρεβαίςς.. -Ῥαδβπι ἴδια υ/ᾳ5. νειδὶ αρμά Ἠητοτί- 
σός., αἳ πἰπηήα {έεπς», αυαπὶ ηἱ Πῖς Ίοευ5 ἵαηία να- 
ηϊταϊε Ῥτεπή ἀεριεπτ, θεά εἴ 4επμο πο[ῖες 6, 19. 
Φερόμενοι τῷ πνεύµώτι, καὶ οὐκ εἰδότες, τῇ ἐφέροντο, ἐξέ- 
πιπτον πρὸς τὰς πέτρα. σε 

ο13, 40. Οἱ μὲν ὡς εἶκὸς, κατ ἐμπορίήν δρῶτευόμένοι» 
οἳ δέτινεο.] Διῖ ρεινειία {ππῖ Ίσο νετοα», αυτ ἀε[εότα 

Ἱπ Οταςῖς, ας ών. απ πιο]ςβπιο Ππῖερτα Ἠ- 
Ῥιήε ναἷῑα, αυτ α δα Ἱπτερτῖς ρει[εζαίη Ἰπτεσργεῖαξίο- 
επι ρτωδιήε. Εσο εκ πιεπιῦταπα ρη][σα ποῖαν1 η]. 
Τη. (α]ε ραγΏεἱρίο σρωτευόµενοι ρταροΏῖϊ ὅι δε, αἀάῑτῖ. 
νετρὶς [δαπα 1ά Πίο ἀεεδε] πι]]α αάἀῑτα ππεπΒοπε ν6- 
τμ{εοτυπα οοάΙοΙΠη» απ εχ Ἱπρεπίο {εοεῖε, Όεττε Πθ- 

οὔευπε σοπ]πηρί κατ’ ἐμπορίην σρωτευόμενοι 6ἵ τε] 
οροττεδίξ νε] οἳ μὲν. ὧς εἶκὸς, κατ΄ ἐμπορίν; 3 ερΏτευό- 
µενοι. οἱ δέ τινες καὶ, Νεὶ οἳ μὲν, ὣς εἰκὸς, κατ ἐμωπορίην, 
“αρατευόμενοι δὲ ὅ, τινες, καὶ αὐτῆς ὅτο. 

014 1. Συλοσῶν ὁ Αἰφαῖος.] ΝΤ. ὃ Αἰάκεος» η εἴ 
Ἱερίε Ψαἷ]α» εἴ απτα]{ ἴαπα ΤΗ. σα. 
149 7. Ἐπεύύμησε τῇ χλονίδο».] Ὀτ εοπ{εε(α5 {1π, 

«εχβαϊ Ίη ΜΑΡ. ]εάίσθο ἐπιθυμέου, Ὠπάε τοξο σοη{εσε- 
τὶς ἐπεθυμέου αὰ πιεᾶία οοπἰηραΏοπίς ποΏοπεπι Ρα5ῇ- 
νο Ώεχυ, ΙΙΙ ἱπιροά(ε {εαεΠ5 ὀπιθυμέοτα. 

. 214. 14. Ὁ μὲν ὦν Συλοσὼν.} Μὸ, ὁ μὲν δὴ Σν- 
Ὅ λοσὼν. οπως ολο Φάὰ .... 

ο14 1Ο. Ῥασιληίή περιεληλύθει εἷς τοῦτον τὸν ὤν ρα. ] 
τ]ε {οιεῦαπε Ώσο Ἱερὶ. {εᾷ αἱ εοἀεχ ορΏπια5 π]ε ἀο- 

018 ουῖε αὖ. Ηειοάοτο {η ρειπΙ ΕΗἱδίΕ ὡς τοῦτον, Ἠῖ 8ΠίΘΑ 
αρετι. ρ ων ἀρὰς Αβὶ 

ο. ου. ᾽Αναγγέλλει ταῦτα ἀκ.] Ν. ὦγγέλλεις Ίνε- 

αμο αηῖπι ἵπ αυ]. ος σταοί 4ἰεεῦαπῖ ὤναγγ ἐλλειν» 

οᾱ ὦφφελίαως εἴ εἶσογγελίώως. ο. λαο 8 

Ἐν Ανμβίῥηω δέ τις οὐδείρ κν-]. Μ8. ὁδή ης 
} οὖδείᾳ σκῳ. δἱς Ρ]απΕ Πεαῖσ. ο 
014 98. Ἔκω δὲ χρέος, ὣς εἰπεῖν, οὐδὲν. οεες 1] 

ὧς εἰπεῖν τα ΙπτετροΗί νήπια παδεπί εαπα» ηί εχζεπΙεΠί 

αἰ]άσια, π{μΙ]οπήπης Τεπι αμαἴεηΗς ΝΕΤΑΠΙ ο5{ε 1: 
ἴοηπίμσ, 14 αιοά πύπεο Ώατίμς περατα οΙἩΠΙΠΟ νη]ς, 
πθηιιο ΡΤΟΓ{Η9 νε] πηἠπίπιπα ἀεοίζα (γα5ο εί μαπῃ 
αρποίσετο. Δά Ίπαις Ἰαίτατ {επτεηΏαπι αὐ μπα Ῥεταπεας 
Ίδία Ἰοᾳυμίο ἴεππετο Ώις ΠηπΙΧ{4» ορίπης τε(Π(μο εχ 
Μ5. οπηἰσ[α ραγίσι]α ἔχω δὲ χρέος εἰπεῖν οὐδὲν. 
915 4. Ἐπιτροπεύευ.] δίς ἀῑχῖε ἵπ εοπΠ[ο Βεγίαζυτη 

ἐπιγροπεύοι ὢν ὠμωμήτως τοῦ πλήθεύφ. ΑἴΙΠΊΕΠ πυπς Μη, 
ἐπιτροπέευ. εί αΣ ἐ πο 
9 τα. 90, Τέρερ ἐμεωῦτῷ νενέσθαι.]. ος ρτοραβαίητ 

οὗ εζτίοπῖους οἰτεγιογῖρας» Παιμά ἁποίε Ῥρέτ ειτοίεπι 
ΨΡοίΗπα εκ νἱοϊπία ἵπ Ῥτοχίπε {εαπεπΏδυς Ἠνς αεττα- 

Ώεπίυπη Ιάείη Τεπιριδ» αυυπα Αἰάνς εἰ 6απιετατῖας 1η 

Ἠσααπο Ἠσιναρίαπα ἀθάειίπε φεγενῆσθαι», ΙΙ{1 ἵπ αητο- 
οδρ/π ἀεοετπί 1μμά νο]πεπε» Ρήμεααπι Πσειτα- 

τς ἀμ]οεάίπεπι αοαϊρετεπί. ΌπιΠΙΠΟ 14 οΡρίΠπος τε- 
Ῥοποπάυπι » εἴῇᾷ εχ ΜΙ5. ΠΠ] ποίαναήτη εἰ Ώοεαϊ 

δι ὢ λῷ 
λος 93. Τελεσέαρχος.] Δυ πιεπιρίαπα Μεά]σεα πο- 
ΏΠΠαΤυΣ Τελέσαρχος. ο κησν 

ο ο1ό, 16." Αξιον δεσμοῦ δῆσαι γοργύρης ἠξίωσας.] Ἠσεο 
αυυπι σοιτηρία Επῖς Τά1Θῃ 1πτεμΊρετε ετ εχρ]ίεατε νο- 
Ίῖτ επί]. Ῥοσα15. ασ ρετ Αιζαπι εἰ Ποηΐσαπα αἰ]- 
{4 Ίτα ἀἰσσιαῖιί Ρ1Ο ἐπὶ γοργύρής δᾷσαι, 14Ώπα θΠΓΕΙΙ 
Ίσατ αριά οι ν]άεῖθ, δεά πυία ουσία» Ἠδεςξκίασ]ο 

δῆσας» Ἡῖ 65: πΜΙ. | 
ο1ό, 97. Ἔμελλε ἀπολάμψασθαι.) (ετῖε πο Τ8ζΟΙ- 

ἀος Ίας ἵεππροτα νἰάϊε[ο οοπ]ηάϊα:, αἳ οΠΙΠΙΠΟ τεζτε 
Μ. ἀπολάμψεσθαι, Ρτουῖ ραρβπι 1 15. 

916. 3Ο. Παθόντες οἳ Πέρσαι κακῶς προσεμπικρανέεσθαι 

: ὅτς,]. Οεμάϊε πά Ἠηπο Ίοσυπι- ΤΗ. (αἱ6. υπὰε ποῖαῖ 
οΠαυ]ά νὶκ ΙπιεΙσεπάωπι, πέπιρε αωη ἆιιο Ρο/τθ- 
της Υετρα αἱ]ερανίρίες» [0οὰ. ΑΤ6Π. πάρορ οἶπι Υ)4]]α.] 
Αἲ πες ἵπ Ἠα]ία 14 αρρατεῖ, πες αἷία Ίπ Πἱ6 πιο]ε[ήη 
εδί, αὐαπ1 αμιοςὶ πια] νο πλΑΠΗΣ Ἰητογρο(μετίης ᾳά- 

- 

οἩἲ 

ΙΝ ΠΗΕΚΟΡΟΤΙ ἐτδ. ΠΠ, [53 

νετΏΙΕΤῃ κακῶς, αὐοᾶ ἵε[βοτ πο εδίε {η Μ5. ΜεάΙ- 
εεο» εἴ 4Ιαπίορείε ἴπ Ἠετοβοῖο νετρυπὶ παθεῖν ρῦςβς 
38 πη{εμίας νετῖ!., ἀοσεπῖ πάθεα, αμσὲ τοῦῖες μή ητραξ Ἰή 
ρατίεπι ρεεβπιαπῃ.. Ίπᾷα «αρ. 155. ὧς ὑπὸ σεῦ τάδε 
ἔπαθον. 

216. ο. Πιεζόμενοι δὲ.] 5. πτεζεύμειοι δὲ 
916. 45. Τὼς Δαρεῦς οἱ ὡποσέλλων ἐνετέλλετό,] Νο- 

ου]α τετῆα ἵπ ΜΘ, ποπ. αρρατεῖ» αιἰξ ει ρτοτ/ας νιᾶς- 
τχ πια]α σοἱ]οσαῖα ,ἀπάς Ροτευς {π 1μεχίσο Ώμπς Ίοοια 
αἀάπεεπς οπΗ τι ρατο’ρίμτα ἀποσέλλων, πτ νοςμ]ατῃ οἳ 
ἀθ1εται {1ο νετρο. 

917. 19; ᾽Απεθωζμαζε.] Μας. ἐπεθωύμαζε. νο 
917. 95. Ἔρημον ἐοῦσαν ὠνδρῶν.] δίς αρρατεῖ εΙπα 

νε]]θ ποταδίΗτετ νετῖτατεπα ραταπηῖα απία ο. ας Ἠίπς 
εχοιτῶ» Ῥραϊείισείε, αὖα ἀἰσερατας ἔκητι Συλοσῶντος 
εὐρυχωρίή, Ῥτουτ εδι ΊΠτει Πασπιεπίτα Ηειας]άς Ῥοή- 
Ώς]. ) 

217. 96: Τὴν ἂν ἐβούλετο.] Μ5. ἄπε τπεάῖα νοςα- 
1 τὴν ἐβούλετο. εξ τάπιεη ἀα]επάαπι ε5ίε, {εὰ αὖ 
τπα]α π]απὰ ως π]πιϊς {ε(Ηπε τ{αηε]αίαπῃ ρατεὈῖε εκ πο- 
τα {εᾳΠθητΘ6. 
915 9. Ἐλπίξων ἡμίοον τεκεν.] Μ9 ἐλπίξων ἂν ἡμίο- 

ον τεκεῖν, 
915, 19. Μεφαβύζου τούτου ὃσι] Μ5. µεγαβύξου τοῦ 

ὃς. «μῷ ἀῑῑδε ἱΙτεγα Ρίο σεππαῖο τούτου Ἰπϊετά μπα - 
{μ1ραπίυσ, με ο, 111., 4 Ώμείοπθ. Τὸν ὠποδέξασθαί 
μὲν οὐδεμίην σρωτηην. 

915: 81. "Αλλῳ μὲν γὰρ οὐκ.] Μ5. αΌδαιο νοσι]α 
9ὼρ» 40 Ἠϊς Ίοε]ς Όεπε Ροτεςε «ατετε. ἄλλῳ μὲν οὖκε 
υπ δυνατὸς εἶναι, ΠΟΠ δυνατὸν, αιοᾶ αΗτ6ΙΠα 65τ Ηε- 
τοβοίο 1π' 16 ποππανὶς πῄτο Ἰα[αϊνίοηῆ,  Δ8ὲᾷ στ 
αὐτοχειρίήν Ώυπς {αρρεάϊτο εκ εοάεπι οοᾷΐσθ» αδί Ίης- 
Ῥτε ποπηυ]]α αἰΙα αἀ{ετεραητης, υἀηάς εἰ νετῇίοπεπι «οἩ- 
οἰπηαν]. | τι 
δ 910. 9, Τί δ ὦ μάταιε] Μος. τί ὦ μάταιε, οἳ ΤΠΟ- 
4ο ἀεάΙ εΧ εοάθία πολιορκεοµένους, ΠΟΠ πολιορκευµέ- 
20ύ6. αμα . . : 

9100 15. Ταύὐτῃ χιλίυς.] Ἐεᾶα Ί9. ταύτης, Παῖα 
4ε πι] ξηπα ρατῖς αρ]Ίτηγ, ποη ἆε Ίοςο. 

9199 41. Τὰ πεπόνθεε.] Μ5. Απιρ]είεετ δὲ Ἱπίερτα» 
Ῥετίπάε υῖ Λησ]αϊ αριά Τμ. (ᾳἱ6, τὰ ἐπεπόνθεε, Ώε- 
Ίπάε ἐπεί τε δὲ οὐδεὶς οἶὖπι ρατΏου]α αλνοτίαΐνα., αιῶ 
γ]ρο περῃρῖτητ. 

39300 33. Στρατᾶρχήο.] ΝΤ5. σρωτιάργηε» 8ἳ ἀείπάς 
ἐν τῇ ἑωῦτοῦ τάξι, ΠΟΠ τάδε. Οποὰ απ σπα τεβίτατη 
εκ 1οηρείς Ηρε]δ, τωπ τάς περ]σεηᾶαπι, απ Ίος 
1οσο Πηνεχίε 1ῃ εάΙείοπες Διὸς Ώήλου τὸ Ἱερὸν, αδῖ ΔΙάῑς 
ει Οαπιετατίς ρειλίρεπε τεξήςβπις {ρὸν, αοά τερο- 
ΠςΠάΙΜῃ. μα ο έν να ος ὁοἲ ἃ 

9905 46. Τυναῖκας ἐς Ῥαβυλῶνα κατιςάναι ὅτο,] 1.0” 
ος Πΐς νἰάδειχ ρεςῄπις αὖ νατίο Ιεέοτιπι ΡεΠετε εχ- 
εαρίς» ΕΗδίε, ετῃ πα εἀϊαοπί δις νυ]ρατῖς ππῖτε ππεη{ῖα- 
τυτ {αηαἴεπι, Νε] νοσεπι φυναῖκοις τοτῖθς ἵῃ ἴαπι Ὀτονϊ 
πηυ]ρ]ίσατε απ 1ὰ εδι Ηετοβοι ὃ Όδιτα αἰἴαπι πονῖ- 
ΤΗ. 19πι νεΓο Ἰδιιά ὁσαςδὴ Ῥίαης ποπ σοη{(ρὶςίεισ Ίῃ 
ΏΟΡΙΠ 15ζο Μεάϊσεο, οιιοᾷ οδγτώπῃ 65ι ἀοσιπεπευπα 
εαπι νοςεπι αὉ ρεπτο Ἡετοβοῖαί ΠΥΊ1 νῖτο εκ αἶῑο Ίοσο 
{0]οέταπῃ εείε, Ἡτ Ίος, αμἰάαπίά αρίεςτοῦ ᾷπο νετῖ 
{ρεςῖε {απατεε. αι: 6 1η Ίος Ηθτο αά μή δῖτ οὗνοιία- 
Όατυσ Ἠΐπα ππεπᾶ αἶμδ. ΟΠ οὔαπι 1π νετοίς συ. ἷ- 
ἴαν1» Ιάεπῃ οοᾷεχ Μ5; ποπ Ἱορίε φυναῖκας, {εὰ φυναῖ- 
κο οπηπία Ώωμς ἀῑτ]σεηεῖα, υἲ νατίδτατοπι 1Π ϊῖς αὖ Ἡε- 
τοάοτο αἁΠιρίταπι ετ τηα]ενοῖε {πρρτεςίατη ρες νε(Ερία 
ΤΑΠΊΕΠ αφάσπι οΏεηάετει, Νιάδταχ απίπι Πο Ῥρτοςεςδ- 
{6{6 πιαπι!5 εἶας: Ἐπέταξε τοῖσι περιοίκοισι ἔθνεσι φύναιοι 
ἐς ῬἙαβυλῶναω κατισόναι, ἑκάςοισι ἐπιτάσσων, ὧςε πέντά 
μυριάδων τὸ κεφαλαίωµα τῶν νυναικῶν συνηλθε. Ὠ]ϊαῖε 
πεπηρε Ηετοάοῖμς εἀ1έο Ἱππηαίδίε νἱοῖηῖς εἶτσα 66ῃ- 
Πδιι5» υ{ πιαρηαπα Ίδίαπα ασ ρετα πι Πε ομς ΙΠᾷΤΗΕΤΕΠΙ, 
Ίτα Πηρι]ίς ἀείοΠδεπε, τε αἰἠπαιαρίητα τα] μπα {ωπη- 
πια {ΠΙΠαΤΗΠΙ 6ΟΠΝΕΠΕΓΙΕ, πας 

Ὅ 991 6. Πολλά δὲ Δαρεῖο λέγεταις] Ἱοιοπ ρίο- 
ΡΠυπη Ίηπ Μ5, ποἩ Ε5ῖ, εἴ ροῖοςί αὐθδίε, ο 

9210 19. "Αλλα πολλὰ ἀπέδωκε.] ΝΙΣ. ἐπέδωκε» αιοά 
νυ]τ π]εῃς Πετοφοίς τς σοι 

ἄν λὅ 

αφ. 
νὰ 

1 
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τα  ὉΤΙΑσοσοῬἱίαΚκο 

ΙΔΟΟΒΙ ΑΚΟΝΟΤΥΙΙ 

σε αν. 0: 

Νοντι ΝοτΑἍ 

͵ ών 

Ἱα δν Φωτο ος 

{οᾷ επίπινοτο οΏαπι 4ο β46 απαβίρετε ἆἀεῦθας. Ἔρο {- 99ο 95.᾽ Λ µέλγωσι.] Μς. ἀμέλγωσι. 
333 8. ἆ λ. Περσήσαντες κατὸ τὸ ἆφυήία τοὺς τυ- Φλοὺς.] Ἠτπς ρ]εδεῖ (οοιῖ {οπιοπόπι ἔοτα πί]]ας. 
1βΠοταῖ,. Αἲ Πετοάοῖας νειροταπι ακαυΙβείοτ ποη Ίτα 
{επρεταε, {εὰ Ἱπάίσπητε ναΐστς ππεπιῦταπα, περισ/ἔαν- 
σερ ἴπηφ]απι αουᾶς αμ ρςάαπι αχ {εττο αὐῖ {ρίηα νΙῃ- 
5 εοὔτοιιετῖπε 605 ΤΠάΠετο οἶτοα Ίδεα ναΐία. Ππάς Τ.4- 

Πηα νεποπί ἁατιπι εδ νειουπα σὐηριήρεµέεν. 9δεᾷ 
ΨΙάεζΗτ Ίατετο ααι]ά {ει οοπΙπιης ἵπ {οΠρίΙΤ νεῖο- 
τε, {εᾷ ρτορήαπΙ Ηετοάοτεα, ἵη «ια ἴαπι δἱς οσους 
5ίχειν ῬΤο σείχει. Ὁπάε ριτοάιμεῖτ εἰ εχροπίε Ηείγ- 
εις περισίδαι,. περικυκλῶσαι», περιελθεῖν, περιελάσαι, 
ἀπὸ τοῦ σίχει. 1 ἀείετίτις αὉ ποΏτίδ, οἵ υπϊνοτία θα 
νεὶ Πσπ]ῃσατίο νε] εχρ]ἰσατῖο Ἱρποῖα εδί Φιερ]απο οἵ 
1115, ΔΕΓΩΠΊΟΠ νοτη. οἳ ά6ο περ]αάτα, αποπίατ πεί ια 
νοῖυηε (οσο περισείωειν οἳ περισεῖξαι, Μπάς Ίάεια :6-. 
Ῥμαπις 1η νειδο Στείχω αἀἀμοῖτ εκ Ἠοπιεί Οάγε[; δ. 
ρεῖς δὲ περισείξας καῖλον λόχον ο Ετ ἵππεα. ῬΒίηπι πημΙ ρήας νἰάειυτ εἲ ναπ]δβπιι 

ζσπι αιιοᾷ περίκαµαι” ουπι ταἰί {51 τε ραῖοῖ εκ 1]ί5 αμ Ίάεπι τητ{]5 1η [πά]σς ΓΠερισήκω | 
αΙΤΟΗΠΠΟ: μπάε ρατΠοΙρΙαΠΙ περισήξαντες Ωιιοά 6ΧΡο- ΠΙΕΗΣ ΕΠαπι οἰτουπιροβΗ.] θεά ορΏπιε {5 εχηίρεί Ἠδ- 
τοάΟἵἩ5 4, 90ο. Τῶν δέσῷι γυναμιῶν τοὺς μαζοὺς ὧπο- 
Τῶμουσα περιέειξε Καὶ τούτοισι τὸ τεῖχος. Ιτααιθ ο 1πα γετρα ΗεβοΒΙ ἵπ. (ἡς ᾳἴσφιε ποϊανεῖξ θµ]άᾳς. αρ- 
το αὐαπι πια]ενο]επς ΠΕ 11ε ϱεΠ]ης, 4 9Ἡο πιρετ 

: [6 Οαπιῦτὶσϊα {ποποίατυπι Πε Γα]Πι περισεῖξαι. ] 
“9ΙΤΟ ᾳυοά ἨΗετοάοιας ἀῑςῖτ ὁπαρύσαντες» ΏΟΏ ΙΠῖε- 
ΡΕ{ΕΓ Φεῥα κ. αιοᾶὰ νιοϊοπῖο Ἠίο τταΠίταχ. {οά εκ- 
ο//α24. αμοά ρτορτίπι αμοάαπιπ]οάο 1]]ο εδία ἀοσαῖ 
νε] Ῥιαυηιπα [ῶρε εκαη]/αυἰ ΕΜΥ /[0ἱ119/πο, νο] 

ΊΠ]ΗΠΗΠΙ {6Ο {2ης Η1πο ἐλαΜ{/ρηάο Δή γε” {)/0ἱ{0ὐ, 

π6 ποπ πτμπα ἀποίίο, {εά 1ΡεῃΒ ος ον. 
πιοπιρταπῶς ασ τοββαεήτ Ἠετοάοτωπι {οπἱΡΙδά 
σὔναι, αἰιοά οοπίαϊ πιαχ]πιῖς 111ΠΙΟ. ωρα 
Πέ α πουὶς ἀαβηίγί ροκ, ες ἵπ οσο ες 
ομί6, σσάν ο ο αν. 
96/» 16. Οὕτω λέγουσι.] Μ9. ὧδει ον ό.] 
99/4, 40. Νεμομένας ἐν τούτῳ τῷ ο ο η 

Μς. φρόνῴ» αιιοὰ εχ εάποαιε ΑΠΡΙΕΑΠΟ μα όμεπι 
ΤΠ. (σα]ε: εἵ Πο Ππσεῃδ πο]ς 1Α{6Π1. μμ 
νἰᾶετῖ φήοαιε αρπονἰσ[α Ψαἰϊαπα,  Δί 18 ο ος, 
ἔεγοα; {5ὰ οπίπι 11ο Ί1πα παϊτῖς πιοᾶίς { ο ρα 
υέ οβῖσσται ἰσίαπι {οπιοπείαπι εζωας εὖν 6 64 τ οπόθρίρίοε 
16 αἰοίπα ζ μασ /0γέΕ 0/59 4138 ΕΠ] Πἶθμβ ψὶάεα- 
ἷτῃ ώς η πΟἩ 648 Ἠετοι]ες πορνό 4- 

" ο 
-αρόῷ 

εὴχ Ροῦίιις {ςο οχ{ο]νῖα(α» {δὰ αἱΗραϊαδ 6 
Πηπι ης, ος το[ αἱ αὐίἀεπι Ἡ ν ος 

η {εαΗ ΝΕ: 
τι 1 
πα 

της, ο ἠασαμῦ» 
995, 9. Πρὶν } οἳ μιχβῆναι.] Ομαπαυσι ἢ ος 

εης οπστη βιοτίε Ίπ σαρίτα ο ἨΗΙΗΣ ναι. Ἠαυεῖ 
εἰοίῖο ἢ πιηο ρτῶῦει, ΜΟ. προ μη φιά- 
υΤΗπΙΙ6, ώς νο πο Ν 

995 : 43. Ζωσῇρα ἔχοντα ἐπ] ἄκρ τή αν πποᾶο 
λην χρυσέην.] ουτο εται βρι]α μμ ον, νυν 
τορΓ/δηίαη5, (οποια αἆ Ίπα νοβσς δηπι πο τά 
πίής ἵπ Ψεβήτα {ιοετά. Ηεῦς. 2 3ος αρποῖοῖε συµβο; 
οχρήπιοτοι Ἡοτοάοιας. Όιπι ολ Η μἱά Εἱδίε 
λὴν, σετ αρποίαε ἵπ. εχιεπηή(αΏ” η ρ 48 
α4 σοππεᾶαπάιπα: Πουία 1ά Ειεῖ» κε: 

αἰά αἰμά., ποβτηπ πο εοι οὔβοτὃ Θογε]ιη ας δα ΧΟΠ ρετῆπεί Ἠμς σίζεμ. παν μις ορ " ϊ 1, ο προμις 
3335 6. Ἠνέονται εἶνοι.] ἸΜς. ἡἠνεῦνται. Ὠείπάς ΜΦ. ἸὈαϊειεῖς ταῖε αιμα Εμῑε. ἵαπι νεο Ίεπι ποθεπά! Τιρῦντο αὐτοῖσι κατιοῦσι, ΠΟΠ τοῖσι. μοι Ὅ εμεῖς Ιπιε]]οῖε Ἠετοάοιμς ρισίεῖ «δη πᾷ παυπεμάμἩ 
925 16. ᾽Αντικατιεύμενοι] Ῥοπτις 1ὰ Ίπαῦετο Ροΐοςε εἨίπη]απι βΗῑςία αάμαπεπτεπι ΡΑΕ Το 

άσμα Οτο: οπιπηΠΙ ὀντικατιζούμενος» Ιάᾳµε Ρίο ὧν- 
ο .Ἡ Ὃ ο μαμαί ες ποπ γατα ]οευπῃ» 1Η 

πο αὈ{σοοῃ ΕΤΕΤΗΓ ὄντικατι ούμενος. Ν{κ επίπι ἀἰχοτίς 
ο, Ὃ νο πάς Τη ρΗποίρίο Η0πί 5. ἀῑοῖς ὄντικα- 

ορρο]ς μμ ατα Ε8Ι ἀντιζομένων. «ΝΙεάϊοεις οοἆεχ ο ο μς Πταια, ο μ.... 
«2 30. Αὐτοί τε ἑλώσσονες κτειόμενοι μόμείο.] Ψο- 

Φος κος ς 11 Μν. ΠΟΠ οχίαπς, Νος ας 

ῥοησθίν αἱ σα] ἁνονα, Ἰάοτωηε» φαμήΗ πσχημο παρε, ος 14 ο Ῥατΐεπι οἵ ρατᾶς αθίοπες ρειτ]- 
2 Εἴ 14ε0 Ίνα νοσθς ποηῃ Ἠαῤσσηε “αΠᾳμοά ορροΠ- ο. {ο]επε 4Π1δοΠ, Επι αµτοπι Ἠϊς Ἰοουδ. ἵα 

ἁ νι ος εἰς αὐτῶν νογίματαπι, Ώνε [οἶναιε ΠΟΠΙΕΠ 
πΠοῖείσετε πο]ηεείε, [να αρποτανετίξ, ἔλεξε τάδε. Ῥίαπα σοπίπης {11 Ῥο]ψδίαπο 1 ἳ,θραῖ. 46. Ὅτε καὶ τις { κ. ας ὃς θβν μὰς, μν) νέες : ἐκκβλεσώμενος ὃς, αιοά ωπι σοπιπιοᾷθ ΙΠτδγρίσεας 

ε5ε ςαβηδοπης, 56ᾷ πο ορε πήτι(η πια] πιή]έος 1η- 
Επ ώρες μποτ κο θες 
.. ρωσ Ἐκπλαγέντες ἐπὶ τῷ γενομόῳ.] Ῥγεροβίο. 
δι νο μμ τς» Ίπ 4ο νιάές Ηοετοάοιμῃ ας ρωμος α λα Αα ππατο σαι ες οη{αηΏ {οἱρτιτ ο. τς ἵπ ρί18- εεάεπῆδις ρα ο ς ον ον ο ο.ο.. 
-99ο 99. Τρόπῳ τοιῷδε.] ΜΒ. τοιούτῳ. κά μιμ; 

ρὶ αρ Ἐπελθότι κατασβηναι.] Ἠαῦός ἵπ Ἠΐ6 οχεπι- η 1155 αιοά αἲε ἴπ Τπείαυτο θέδρµαπιδ», απ. 
ο ιοἳ εχεπηρ]α σοππροβΏ κωτασβόνυμι, πάπηρει. να. μα τμσ ήν εχί(Ππάχηπι ος(ο τΠΟΙΙ1 α κατασβή- ο λάα ας πέσβην ἵἍπηυαπι αἳ ἀποσβῆμι- | δἱο Ιπ{ε]1εἰ-- 

ἃας, Απιμι. ας παπι οἱ αμέτοσΙ(αξοπη «οπηΠΟ- Ἡος Ἠσχομ ος νο Ίρσο νοὶ αῖ» ράο οχίοΗρῄς, αά οι ο νὰ οἩ {ρεοίπιεῃ το[ραχεγυητὃ. Εχβαϊ Πίο [άπο.. ἀκίο ναι ποημήε. 86ᾷ Έαπιοῃ ται]ο 1Πί5 ἀεὈιηής αά- Εαπεήτα, τας αὐΗπῃ ῖς ΠΟΠ απιεσες{εσῖε ΥΟΧ πῦρ, {8 
ἀβίτατα Ῥρίηῃι αν : ὐρυσὸν κα[εσθαι Ε χρυσὸν παιόμένονο ΠοπΒοπίς Ῥαμβος ορ ος νοςδἰ καίεσθωι τοντηίπο, Πρηή- 
άῑοπεπι αδάαμαος οΡροσιθᾶς» Ἠσάήγ 44 Παπιπιὸ εἶθ.- 2 ΔΠ ΓΦΗΤΗΙΗ αἆ Ἱση]ευτη (πάηπα, οἳ Πίης θαπ] ΔΙΓΕΠΙΗ5 νευρί κατασβ]νοι ποπ {ο]απι ἆς πιοάο», 

3 
͵ 

Γ{0Ίτο΄ ραταϊαπα, δα Ί Μς. δύο μὲν ο μὰ 
9960 90. Δύο μὲν οἳ τῶν παΐδω: μμ 

ο ο ο ημών. 2η 
Ἴθος, 43. Τὸν δὲ νεώτερον.] Ὁς Α.Ε Ἡι νο ο Ίοσο Πηροτ]αἰνί, ΜΜ. απο γεώτάτ ο) ομς Ριλοτ Ἡ- 
βμίὰ αηΐε ἀῑχετίε Σκύθην δὲ ΕΤΕ Το 
1 

µ μα 

Ἡς αὖ Ἠετοάοιο αδίτε Ἐ ον | ο ο ΜΑ 
; οοδ ας Ἠτι δὲ κο) ἐς σος, σεᾷ {εαυθή- 

Ἱετατί Ἠϊο Ῥοΐεςῖ, πες 'Ἠαύετως ος ναι αντ ν 
εα πηίτο οὐ[ουταῖα {απ Ρε Έλς ος ρνοα δομές. 
Αἶάπ9 εε ἀπ ἀαίποερς ΗΟΜΕ όν 
δ) μοῦνον μηχανᾶσθαι τὴν μητέρη ο ο 
Ρήαπας εάετα ΠΗΗπιη]έ απο Πῑμς.έοΤΟ Ἐ, 
1εζογο» “μπι 1 {Πίο Ὁ αγρίπο. Πς θσίο “ΒιερΙᾶ- 

/ 
"ου]α οποτε νετοΙΠι τη πιό νο ν ο 116- 
σασύμι. 1ὰ ΟΠΙΠΕ 1 ο ση]ΐπο οἱ ἡ οἱ) 9 
πες εκ ἹπιετρτειαΠοπέ πει ΗΠ1΄ 1 
Σε. εκοορίίαε[ο. υδἱ Αρ Ῥασας οοδίε ες ος 
{εὰ ἵπ οχιχοπής νεμεπιεπίοι πε ον μα ο 
αήδις αµἶατε ποι εΠαΙΠ, πια θα οὐ 1 κ Ε ζω. Εαάπι ρτο/(ή5 μήνα παν ος ρα ἀρορπος 
{εά πεημαηιαήι Δ[ΕΠΕΗΣ τα οι απα {ε[Ρὀ ας» 
4ορετο τοϊποη πιαομΗπΗΠα. ο ριμμη εδίε Νομοί- 
σθαι Ε{6 ἵπ ΜΟ. ΜεάΙεεο» θερίής ορ πρ 2 
τος. Ηοτοάοίμς» 6) ο 6[[εοί ο οτοῃι 
ναι πε {οἱις ορίει Φοψία 6 τὸ ρρβπια. 
αγββοίο ππαϊης αροἰαἰδία. εδ ας Ὃ ο κ Β 

᾽Αράξε Μ8. Ὅσοός Α, Πολέμῳ  πιασθέντας:]. ΔΣ) ομ. 
ουσ ς ἒ ἀεϊπάςα ποτὰμὸν ΑράξηΥ» ο ωδυνεύε. Ί ος 

996» 14. ΜΗδὲ πρὸ πολλου δες ες αἰίοθήἩ [8 . 
δεόµενω. Εῖ Ιπάυ]Π Μοιο » το ς εαις ἱπιπίσμΗΘῦ» 

Ἰππήσατιις ία τεάαἴΙ{ ας τοάα1. εν [τα διόμονονἡπιος η 

{ ἱπιοτρτεῖες αμῖς ΓεηΠαεΙΓ ης ώς θ -:, ἀείῃ 

ῬτοιαητΙΙ οβ0γ{έγέο ἃς Π. 1άεΠι 1ΟΙί το ἂν πολλὸ 

ἨθίοΙο: ππᾶε αρροπαΏί ααπα Ιαέοπε τοι 3 

ποσα ἵπ παΠο Μδίο τεος εχίατς, ολδτί, 4 πα 

Τις {πίροχεῖο νετδα εἰ ΠΙΠΠΗΠΙ. Πε ο ολοι» μι. ο 

ἵδηίαπι, Ἠλύαῖ πθπηρο Ρο 14. μη συ 

' 

ΝΟΤΑ: ετ ΟΒΡΕΚΝΑΤΙΟΝΕΒ 

σ 929 

υ1πα 
ὃν 

νο 
πι οἱ που» 

κκ μασοµορ πα --ερθ/ υπ. τσ 

σι ὄρνφε τν. 

λα «στ Ανττξ 

«νετ 

ο 

ακους τετ ρωθυφοώ «δοσρες 

ποικενε 

ανω νώνώμ ομμμμμώώμς 

| 



ΕΤ ΟΒΕΕΠΝΑΤΙΟΝΕΦΙΝ ΗΕΒΟΡΟΤΙ αμ, ΤΝ. 

οππᾶς Ἰμάαε ἵπ πδέο ρ]ατα]» αοὶ απρ]ατ]ό Ῥοΐςτας 

ᾠβρβισστα, ἳς δήλα, δεύτερα» τρίτα ὅτο. ΤΗπο ΕΠΗΠΙ 

ος Ίοσο τεἈοῖ ποΠ, ροζα]ξ Ιδία πιαίαπο» {οά αἀπητε 

Ῥτο Ἠοτοάοῖεα. Ίναπιρε νοσεῖα μηδὲ 1 Ῥοα[» πε 4ἷ- 

να] ἀεῦοαξ, Ῥεήπάο πε αριά 1Α81Πο5 ΠέΦμε. Πϊπςο 

Ἰσῖτητ {51150 μὴδὲ περὶ πολλοῦ δεύµενα κδυνεύειν 6 134- 

«ποβεγε ῥε]εηδίά Πο Λ6ΓἱΟ Αγ] 2εῇ]ο ὅτο, Ίτα εΠίΠΙ ]ο- 

οσύτής ΕΕ 1. 907. "Ηδη ὦν γνώμη» ἔχω περὶ τοῦ προ- 

κειμένου πρήγ ματος τὼ ἔμπαλιν ἢ οὗτοι. Αρποίσἰς ηθι]- 

Ώυπη Ῥ]ητα]ε τῷ, ΠΕΠ] Ρορ/εῖ τὸν. ος ΡΙΗΠΠΗΠ). ΊΝο- 

ἀοβις ορ: Π]ιά πρῄν μα εἴη» αὐοά 14ε116Ο ΠΠ» οὐ Ώ
απς 

Ἰοᾳπιάοποπη (εδί επίπι αοφιε Ἠσετοάοτεα) Παίσατε 

νοπστυπε, τα Ρας αᾗα Ίοσα ριοάυομηῖ» Ἡτ πππς περ- 

Ίϊσαπε. Μίάε 1Π αρίπα 734. οἶτοα Ππεπι, 1ῃ Ιπά]6υ]ο 

Ἰόμίςπιοτήίη (αἱσοτιπ Πνε 1οπΙσοταπι (ςα116ΊδΙΠΟ- 

τηπα: οεαπι Ῥοτίμπη ἵπ Τμεχίσο» πο]ας αἰ]άϊ αά πσης 

{οορυ]απι. Ῥρεβπια νοτο αρῖ ΙπιοιρτεταΠο δα]. αδί 

ἁπαλλώσσεσθαι τεὰατε αδ/πεμάωη ὕ6)[0 αυσά εκί ὧπέ- 

«εσθωι. Ου] απζειι εδῖ 6ο ορογ1εγέ αάυε/15 Η/105 

Ῥαρηαμᾶο αάῑγέ βεγίσα]ηηὲ Απ 1βΙτΗΣ πὶο ρορι]Ης {ὰ- 

π]ος Εοῖε οἵπΠ6ς» αὐί αάνατ[ας πια]τος Ρήρηανοτιη 

Ἅπι ροϊεςὲ εα]ἱ5 {εηζοπεῖα οοπαῖρί., οἳ αὐ]άεπι οἶτζα 

Αβαπιὃ Ίω]ΐσις ἱπιοίρτας ἡαἰίαπι ρατπα {εεμ{Ηδ» ΡαΙ- 

Όπι βμοπς αἲξ: ῥάγος οἱ Π0η 1εΠίγέ {5 ῥαήαρᾖίσ 0η 

ὀέ Πο] 11ο 1 ἱ αὔαμάσπατε 1) βαε[ε εομάµοεη- 

ἐο υἱᾳ φμε]/ο εὖε ῥο224Υ6 { οἱεσ/ὲ.. Νειοα Ψο]ιης χος- 

ἀθτα ρε ππαΠΕΤη οἑ{ο., οἳ 1411 ρηάεἴα τοβρατς ποἩ ρετ]- 

οἰατῖ Ῥε]]ο. πο αμ ὃν κ. 

οοό» 10. Τὴν χώρην παραδιδότας-] Μ5. παραδόντας
. 

οοό», 41. Ἐς ὃ ἐσέβαλω.] ἵΝΙ5. ἐς οὗ ἐσέβ., μις α1ο- 

αιια οππ1 {016ἵ Ηοτοάοῖως. «αρ. 3ο. Ἔς οὗ ἂν σχῶσι 

αἱ ἵπποι ἐν γαξβ. ρε ΑΡΡ μαά, οή 

οού» . πο οή δ ὑπεροικέει.] Δάνεηαινα πρ 

αρρατεῖ 1π ΝΤ, ση 9 

ος τα, Οὐδενὸς φένεος ὑποδεέσερον»] Ἐοᾶε Μ5. γέ- 

νος, Πβί ἀεπιο ν]άες του] πι τὸ | 

: ἅοτα, τε ποϊανί 10 ΠΙΕΙ 32 98.” Εἳ αςδία πα 

001 6ΗΠάεΙά πολ αὐ ρ]ασεῖ αμέζοτ! 1π νους µέγε- 
79 Ὀου -. σε ο ᾿ . ᾿ 

ο ” οτ. Προσήκοτας τῷ νεκρῷ.] Τ.οεμπι Ώππ
ο ἀε[οτ]- 

ατ Οτίρεπες Ηδ. 3. εοπὰ ΟεΙππι, αβί ν]ἀερῖς οἰτατ] 

τῷ νέκυὶ εἳ αἱία5 ἀΠεΤΕΡΑΠΕΙΔ5 πΟἩ ασηΐτα» πο(ϊσίς εχεΠ!- 

ρἱαήρι». ο ) ον” να 

ο, 97. ᾽ΑΦωνισθήναι τοδεύτερο»] Ῥο[ετοῦ ΥΟΧ ΠΟΠ 

Ἱερίταν ἴπ ΙΟ. δε εἴ 11 111 νἰαϊπῖς ᾿Αρισέω τοῦ Ἡρο- 

κοννησίου Ῥοβοτίοῦες ἀᾶ5 {ᾷοπι ΠΟΠ 4ΡΠΟΙΟΙξ» 1185 {0Γ- 

{ωῃ πος ἵπ οχεπιρ]ατί {1ο Παυυῖε να]]α» υηάς 
1η 1Π{εΓ- 

τοιαἤσηπςα οπήβτ: αἳ {άπε πι 11 ῬΠΠΕΙριο τε]ατ1οπ8 

ιά, «μπι ἵπ ἰπ[οήρίοπα βατασ Πο ΡαϊΠαΤη οπεπία 

Πηβοῖε, Ίεαιιο Ροβοτίοτα ἰ5ία εχρυἠ. ῬΠης {ο Ίοοο 

ταιϊπα1. αῖα {οι 1η ΠΕΠΙΟ εαπ(αατίε ἀε]ετῖ., εἲ ρε: διά. 

ταπηϊκ{απι τὸ ρτοΙ{ 15 ογεάἰάεηπε οπιηςς Ἠστοβ
οί! 66- 

Ἑ, ως {οἶεί. “Αίαπιεη πο ἀῑπΊε 1811 µ4οἵι5 

πίαη νίσεπα Ῥο5{ε αρρε[]ατῖ ἀφανισμὸν», ηες 1ρ5ς 4 αρ- 

Ρεῖ]ατ. ΑΠ εδε Τ4Γ10 ΕΙΔ; ουθᾷ πιος {εαυ/της οχ αρ- 

Ῥε[]αείοπα {ευ αἱοσι Ἠοπήπα» {ευ ΜΕΙαΡοΠΏΠΟ- 

τυπ]» οστῖο Ποῦ Πα 
δα 

οο7, 33. Μεταποντῖνοι γαρ Φωσι.] Νοσυ]α γὰρ εΏαπι 

που ορ ἵῃ Μο. ο ος α ἐν. 

99/70 46. Ἔσησε ἀνδριὰς.] ΝΙ9. ἔσηκε. 5εὰ {πο ο56 

οπεοθήιος πιηαϊοπίς εχ οὐ πήοπίδις Θιερμαπί» 4ΠΟΠΙ 

Αἰάμς οι Ηοαιναρίαπα» που αΗἴει Παρεαπε, 4Η ΤΠ Ἡξ 
ημης 

εκ Ίς. τορο[ή, Έεπι ἠπογεάἰρήεπιι μα 

«998 6. Οὐδὲ γὰρ οὐδὲ ἸΑρισέης.] ΟταΒο Ίπς, ΠΟΠ 

πηίπιις, παπι ΠΠοτία απαπι αέται, {πηάο Ιπαυθΐτας 

ςε εχοπιρ]ὶ πυ] ή. 015 οπίπι Ππα σπα {ες βεπήπαν1ε 

πεααναπα» Ἡ ηής Πε νο αμ οά 14 εοηΏβ!»ίς ηεβεΠη, 

{οὰ Ἡτ ροι 6απἀεπι νοσεπ Ἱεῖα ΤΕΙΠΑΤΙΟ εοπβετεῖ» Ἠξ 

Ίηπα ν]ὰςς οὐδὲ γὰρ οὐδὲ ᾿Αρισέηο ------οὐδὲ οὖ
τος ὅτε, Ο6ἵ- 

τὸ εκβαπεταπι 1Πτεῃί Περαίοπες 6» 11. Εἵ ὃν 77. εἴ 
αἰϊδῖ, {5ὰ ἀϊνετβς νοσῖοης.  Ίτάαμα αὐ υπ 14 Πτ ΕΠΟΙ- 
11ο» ΠΟ ορίπα Ἠπίής απρπιεπᾶ οχοπιρ]Ηπ] πυπς αῦ 

Ἠοιτοᾶοτο ἁαίαπι ία. {εά εἰἶὰς σοττηρίοτίοις, Ορίῖ- 

πηιις οπίπῃ ΝΟ. Ἠαῦεί οὐδενὸς γὰρ οὐδὲ ̓Αρισέμς» ηοὮ υϊ 

αἆ {οηιοηΏα 14 εοπ/εταῖυτ», {εὰ ρετ Τε Ἡέ οοπίίσς (10- 
Ἱπισ]]οάχο ἔππτήπι ας τερ]είο εκ ρΓΦεεάεπΏρις αὐτό- 

πτεω ἐδύνατο πυήέσθαι. Ίαια νετίεπάα οπιπία» Ἔπ ηο- 

Ίηήηο ου {ήε/ρεγο ῥοΓΗἱν {14 4ἱρεγεί να ας 

ἔρεοε υἱαἱε/εί. Οµήρρὲ πέφμέ εν {α]ὲ ο «γίζεσςν εω-. 

{ες ῥᾳμ]0 αη{ε Πεοὶ ΠΕΠ ΗΙΟΠΕΥΣ. ΊΝεΦΗε εΙάη1 {916 1η {- 

1 οαγηη η ύόμς αἷξ [ο ῥΥΟΡΥΕΣ(Η1 εἰ/ὲ Μα {9/εάσηα», 

Ὃι αρραγεης Ἠοτοάοτυπα ἀήάπρυΓε παΏρηος Ιοᾳ1εΠΘΙ 

αὐτόπτεω πυθόμενον λέγεὼ, εἲ ἀκοῇ πυθόµενον λέευ: εἩϊ 

τενοτα αΏ] ῥὲς αὐτόπτην αἰἴα 1 τε]αξὰ Ώαιτας» 18 πᾶσσΟτ 

Ῥη]ς ον. αμα ὦκοῇ λέγειν ΕΠ ΡΤΟΧΙΠΗΠΙ {ᾳ- 

ἴδο οἵᾗ αιδαξ πππ]τῃ νογα οπίπατας Ἡὲ ἆο {5 Π1Ο- 

40 1ΠΙΕΙΗΡΙ νυ]εαμδοτ,  ΑΠβαας αριὰ Ι6{εάοΠᾶ5 Με, 

εχ Ἠἱ6 Ῥοτι]έ α]ᾳι]θ αὐτόπτης ΕΗδίε, απ ΣΗΠΙΟΙΟΤΑ 

ἴδίμπι Ίπῖεν {109 {ροή σης. Αι Ἡατοβοξης ποα Π41ΐ 1η- 

ἴαι 15(εάρηα», εἲ Ιἀοίχοο παενλδίε οπιπία ὦκοῇ. 

ποη ῥταροπί αῦ αμι- 

ἨΗετοάοῖις ῥτῖ- 

τι ο υπ» 

195 
αυϊά Ἀρίπιής απ ετεΦ{ΡΙ1ε εδὲ Πο «οὐχυπὴρί αμ ξίοῖςς ἓ 
Ὀδδενὸς οδι απία μα Ιοᾶῖο» αα1Π ν]άετε ροῖες ἵπ Α]άο, 
ος Ηετναρ]άπίς: πυά]ατυπῖ ΦτερμαπΙη». 5 

οοῦ», 1ο. Ἔλεγε ὠωῃ.] Νο πάπια ΠΟΠ εδ (η Μς. 
Μεάίσεο, Ρτουτ ἀε ΑτοΠ. τείταίη ΤΠ. 6α]ε οτ 4ο Υ/α]- 
Ία: τς οιπηίπο πα ]]ητα 1δὰ πιετεατΗΙ Ἰοεήα εἴ τες 158 
14 εἶαπετ. πα μς η ματ 

998, 90. Ἱζα) σχόρδα.] Ν5. εχθμΙΠΗΒ σκόρδα. 
908 ο7. Πρὸς ἑσπέρην τοῦ Ἠορυσθένέος. Ἱ, ΝΙΡ. πρὸς 

ἑσπέρης. «Ιά. ἵαπι ΡΤοῦΗΙΗ Ἠειτοφοτῖ {δοῖε ΠεαπεΠΏα 1Π 
{αροτίοσίοις εἰ νατ]εταΏῖς ἀεβάεΙαπ. Οµήης {ρεςιπιεΠ 
ρατίτεν αἰτεταπῃ ροπετο ορπιρε]ος» Ἡῖ αυπι ππο ἀῑοὶ 
νἱάδαιηις Ῥορυσθενείτας οἳ Ἠορυσθενεϊτέων, εἴ Πς Ε3Ρ. 7ο. 
ετ {εᾷα. αήατες αὐξ αἰΠηαμ1εβ. Ταπ1εΠ «Ρ. 55. ἀἰσμῃ- 
ΤΗΙ Ῥορυσενῖται οἴαπι οχ ομυ{α νατίεταϊῖς Ηετοᾶοῖο οϐ- 
οἑί112 αἲ Ηοϊθεπίμς αἆ Φτερμαπυπ] Ρος. 71. Ρυταί ρε” 
Ῥεταπῃ {ο {οπ{οῖ.. ε 
4 οοΏ» τς Ψιλὴ δὲ δενδρέων }) πᾶσω αὕτη νἩ πλὶῃ τῆς 
Υλαίης.] Ίγετο {ππε. τοηφμαπι Ὑλαίη Ῥτορτίε πι τερΊο 
ποπηπίς {αἱ. 1άᾳμε εἰ πάϊεαπη Πτ αὉ Ππσυα Οταεα., εἴ 
{ροο πο[ῖοι ορ. 76. Ἱπίτα ἂε Απαοιατά» καταδὺς ἐς τὴν 
καλευμένην Ὑλαίην' ἡ Σ' ἐσὶ μὲν πορὼ τὸν ̓Απιλλήϊον Δρό- 

μον, τυγχάνει δὲ πῶσα ἐρῦσω δενδρέων παντοίων πλέη. Οξ 

μήπο οπα]α νἱοῖηα Που αρρε]]αΏοΠΕΤΗ 1δίὰΠΙ τε[ρυύηῖ» 
Ίτα τοῦις 41οαμε ρτοῦαητ ἀἰνειίαπι {παπα [Εἶ ει θρί8» 
πες αιἠάφμαπα Ῥτονοπίτο βἱνατηπῃ. θεά {οὰες 4Ἡ 1δίὰ 
εκεερίο Ἠγ]αα Ποη εξί ναΠα εἰ Ιπαπῖ6. 0 ππα Ίρεα 8Ρ- 
Ῥε]]ατίο {εππραι τεβίετής, αμα] Πε, πες ρα(εια Βεγιβ]- 
σα ἀε[μάεναπί ᾖναςξ Ίος τπῖτα {ας Οὐά {απιεπς Ο- 

Ρπιμς ΜΡ. Πίο Οπίηπι ασπο{αἴε Ψιλὴ δὲ δενδρέων ἡ πᾶ- 
σα αὕτη τῆς Ὑλαίήο' ουσία Ηγίοα αυίάεπῃ ἀἰσατατ υπῖ- 
νοµα τερίον αἳ ἵδτα ἠοπιαά μπα ΑΠΠΙΗΓΕΓ οοΠΏπεατυτ: 
{6ᾷ ἵαπιεη εοπήπια Ἱποῖρίας {1 εδίε ἀϊσμπι]]δ» αὈί αο- 
οερ[αης πἆ ραίουα ἹΝοπιαάυπη, α:δ εὔαπι «ΟΠΠΡΓΕΠΕΗ:. 
ἁαητς 1η αρρεµαίοπε Ἠγ]ας. η 
:990: 4. Κωτήκουσι δὲ οὗτοι. ] 15. κατοικοῦσι: 
900 7. Λίμνης τῆς Μαήτίδος.) ΜὶευΙ 4 εοά]σε ΑΙΕΠ. 

(εβατυς ΤΠ. (σαἱε, ἵτα οταπι Μεάίοεις ΝΤ9. Μαιώτι- 
δος» αἳ ἵπ 66 ποϊανΙ ἁῑίεττα οεῖαπα ἵπβα. 40ἱ σοπ(εληίεπα 
αρία, καὶ κ σώος, 

990. 16. Νέμονται τὼ πρὸς βορέην.] 18. τὸ πρὸς. 
«9900 35. Ἐπειδὸν δὲ.]. 19. ἐπεὼν δὲ. 
«950, 94. Κοὶ ὁ κύων ἔπεται.]. Απ ἰίτ 14 αμιᾶ. 

αὐΙΦΠΙ ἔτοιμός ἐσι κοὶ κύωνὰ Οεττε 1]ε ο ἔτοιμος , ἔπε- 
ται» 6ἳ ἤπε Ώαριο αἀεςῖ, θεά εξ ἔτοιμος εἴ ΙΙ ἔπεται, 
πΙμ!] Ίαναι, πα οἴαιη Ό]ετα αλαυίά επποἰῖκτης. Πίπας 
«οἰανίὴ5 Ίμοετε ἀεβροῖ ταῖο Ἰαμά ἀμδίε ρυ]ε]τα νεηαο- 

3 Σρδε νεπαϊος πὶς: ους αι ἑαπάεπι επ {εΗείτας» 
ΤηΈυΠα να {οταπι ροή ἙοΙαΤΗΣ» 6.Ώθ {πο ἀ επιμ οοπηῖ- 
Όλη 3. ου ἠαίτως 111 {μς σαπος ὠκύποδες, απὶ εαππι 
ΠΟΠ ΠΠ. οοπήταΏτΣ» Ἡὲ Γασθαπή ἶ Ίπ Οτῶσίς ἀῑςΙ ΕΝΤΙ {8- 
αυΙ.. Φεά πες Φογτμο ται Πα] {πες Ἡὲ τα]ο οαππι 

- ς . Ίππι, ῃος ΗΒ 8Υ0 ἀοτιις Όλα ἀε]Ισης ΄ τς τα {οπ1ροτοῖ. επ 
ο απίπι ο επί ιπα Ἱπίαμίτας. Αἲ ριήσαπα νειαππαιε 
Ιαάήοπεπι τε[Ητήο εχ ΜΡ5. καὶ ὁ κύων ἔχεται, Ώνε ἵὰ Ψ6- 
Ἡς Ἱπτετρτετατί εἰ οσηής εογγ{β]ἔο Ώνε εἰ ες ῥγοΧ πε 
νεβὶρΙς Γεγα {πθαγα. Ίνεπιρε Πππυ] γεπαῖοτ ϱᾳ ήτα 
α{οεπΘ(ε, πιυ] οαηῖς Ίαπι οαρίαπι Γεαπῃ οογΠρῖο, Τα 
{εΗα νεπαβοπίς ενεπεις αρρατετ. εἳ ἀἱσημς παϊτατα. 
{9905 8. Τοῦτο δὲ καὶ λείχουσι»] λΊ9, τοῦτο καὶ λείχου" 
σι οπϊσ[α αἀνετ/αϊῖνα., αὐξ ποη ἀεβάσεταϊατ, ΕΙ (Γρ Ιπὰ 
οὗ φάρ τι σπευδαῖαι νομαὶ αὐτόύι, ΏΟΠ οὐ γάρ τοι, Ῥτους 
-αμΡί εχαι μπα Ίδαπα υ{υπι νοσυ] τι ἵπ Ηετοάοϊο 
ΦῬτοδανπς, Ανν ενα 

' 9 ρ (ῶν ας α 9 νὰ: ἃ ο τω : π . ν . 

Ἴ9αον 4. Ὃς ἂν κοταφύγη-] Ἠῖς Ίοευς εδ» 1η 49ο 
νειὸ οἴεσαπίαπι ετ ΡτορτίωΠη οἰλαταένέτεπι Ἠεγοάοίο τὲ- 
βήπιις ἱπιερτάπα» αὔεπαι ους {επήτυάπη νὶκ {ε1νλήΕ 
ας Ῥίαπε ἀε]επε αἰ εοά]σες, Ρε εχίρεᾶαπάα εἴας 
Ἰπαυ]βο -αἳ αχρἰοταπάα ευβοία ΠάεΗσήπια πιεποσα- 
πας, 403 πιης Ἱερῖῖ ὃς ἂν καταφεύγων καταφύγή.. Ὁυ- 

0ος 

{15 {ιανίσβπια «ορίς {η εχεπιρ]άπῃ Ηπ]ε αμάτος ρἱ38-. 

ραγ{γνεσθαι τὼ κέρεα' ἐν δὲ τοῖσι Ἰσχυροῖσι ψύχεσι ἡ οὐ Φυε 
πέρεα τὰ κτήνεω ἀρχὴν, ἢ Φύοτα Φύειν µόχμ». Έοτιατ εχ 
Ἱϊς {δουτο οπῄετετο 1]]ά Φύσντα, αιοὰ {ροπῖς Ταῦς 
{αυἱπτε]Ιίσοτειωσ, ἱαμε αι Ῥυβα μίας Άμης Πετοάοι 
Ίοσυπι Ἰαμάσης αά Οάγε Δ. ν. 86- ΕΑΠ νΟςΕΙΗ 1η ηπῖ- 
1ο ρυτανίς Πασεπόσπι ππιείοι εξ Ῥίαπο οπηΏς» Ἡῖ ν]- 
ἀθίῑοει Ίπᾶς, ἁἰ[οστοπιμς ευπι Ίπ. Ρἱετίκηνε οἴταήοπίοις 
(πο μ{ηπῃ οσ(ὸ αρἰείο, Ῥταίοτεα νΊάΕο 

Εἴπα 1οσυ1η 4 

Ἰπεεγργοιί ους. εοπνοσά «ὁ ὦπ νεβωφεμαίδε: Ἡπ ῇ ὄμλς 
: 4 0ο714Η- 

Ῥηϊΐτ σαρ. 90. ᾿Ορθῶς εἰῤημένον ἐν τοῖσι θερμαῖι ὑσα- Ορύῶς εἰρήμ ερμαῖσι τα ρον ς 
τι 

θέ μ0η ορμή {41100 Ρεοογ{δΗΑ ΟΟΓΗΜΑΣ θΜἱ 1'0ς 
ἔωγ, οἱά ογίµμιάρ. τν αὐἱ98 πια εκρ]ίοο ἴ]αηχ 
οοπ(γαπἰθερἔεπα» ἀ αἱ {βίο αοίς Πειοάοτας» «ειτε 6- 
πήπι Ομ νὶκ ου μην» οαάοπι ἀ]ία (μπε, αι πον {α- 

πε 
εοπιταήα. Δι ρ]επίςβτηο {εη(α Πασλορας Ἠετοδοίας αά 
εχροῄΠοπεπι Ἠοππε Ίπ νελεπιεπβθης Πήροτῖους ο- 
πηπίπο ποπ παζοὶ ρεσοβίοις οοἵΏμα» αυς πα{σρητία 1ἲ- 
Ἠϊ]σηήσως, Μίκ παίς]. ο ο 1: 67. Κωτυπέρβερος 3 μμ 

Ρο ες ρασία 1]]α ἀῑσΙ ἀερεληξ, «μάπα 



χαοΨ 1ΔςΟοΡιΙσκονονιτί Νοτα, ι 

τῷ πολέμῳ ἐνεγόνεσαν τρόπῳ τοιῷδε ενόµενο. Ἱπία Ίος  Ίπε πος ἠπάς οἀοταί ροτμεπτ Βάσας σαρίο» (παπι 
ΗΌτο Ο- 46. φερέρικοι ἐόντες πάντες ἔωσι ἱπποτοξότω" ο, 30 Αἱὰάο εἀῑίοπες οπιηθς οοπνεπίηηε ἵη Ιδειιά σοκαό- 
{ Έσ] εὐρέω Αἴγυπτος ἐοῦσω πῶσα ὑπτίήτε καὶ ἄνυδρο. λου) πες αιαπαπάπιοά μπι αυ 1ά απ 1 πιπάο 66- 

α]ε η Ίος 1ρ5ο 1ρτο ς. 46. Περὶ ᾽Αβάριος οὗ λένω λέ- {ετ, οἀϊἴοτος, αλοφμῖα ἀοόί ντ, ροτμαπε εδίε {απ 
ῶν, ὧς τὸν δϊςὸν περιέφερ. Αριά βορμοσ]επι Ποσο Ία- {οτάιᾶϊ, Ἡτ 1ά νο]ετῖητ εοβίεπιπετε ες ταπι ΡεΓνΕΠΙΑΙΗ 
085 πι Οεαῇρο Ύγτ. 1909. βλαςοῦσα ὅπως ἔβλωςε. Όεὰ. Ἠειοᾶοίο πποπῖεπι ἱπιρίηαοτα, . Ρογ[εόϊα ΕΠΙ 1η ΟΡΙΙ- 
6ο]. του7. ἔχων ἔχει. ας πος αἆ ἵο[απάαπι βάσπι πιο οκοπρ]ατί ΙΜ5.Ιεσεῦαπα δοκέει δέ µοι καὶ Τὸ 5905 ΤΟΝ 
εοά]εῖς ἸΜ]εάϊοεί; {6ὰ {ατα οροτιοῖ νἰιπι ΟΠΙΠ6 Ίΐς (9οῶν τὸ κόλον διὰ ταῦτα. νΙάεπᾶιις 01415 1Π Κ0λ09” αυ 
αὐπα][ηπι ἆερετο Ἱπιριτασί {οἱ οάϊαοπί Ἠστ. οίαρια- τεξα Πυβτατ, μη να. 

Ὅἱ θπηῖ 1509, ας ῥείπια οπαΠε, απηπι Αἰάΐηα ος Ο-  ο9ἳς 89, Καὶ Ὁμήρου ἔπος.] Ῥατήσυ]α καὶ ΠΟΠ «δἳ ΤΠ 
πηετάτίαπα ες Ἠειναρίαπα {ππέϊα οχΏρεαπτ. Ἠίης Ἡο- ΜΜ. πες υ]]ηπι εἶμς πιοπιεηῖπι οδί» Ἠπάε πες ος 
τε 1πάἰοῖαπι βετὶ ἀεδεῖ ΙαὈουῖς, απεπῃ Ἠετοάοῖο 1 ο- εχρτερῇτ. Θιοά απϊοπι απτεσεάεητία εάΙάΙ μαρτυβέει δέ 
τηας (αρ]ε Ἱπιρεμά]ε, αμ1 {επεῃς ἀε[οέαπα βιερ]απί µοιτῇ ννώμη», υδί νι]σο εάπι Ἱερηπῖαμθ µου» ο ω 
εαϊοπεπι εε εἴἴαης υ]ε]οίε ὃς ὃν καταρ. ποῖατ ἵη σοᾷ. Ρτοῦανί {10 πηπιεγῖς 35. 49. ες 
ΔΙΟΠ. Βα]ς(ε ὃς ἂν Φεύγων καταφύνη, αἰιοᾷ νἱκ οτεᾷο. 291. 44. Ἐκ κατάρής τευ.] Νοα Ί]α τρίΥβαµµο ο 

350» 16. ᾽Αργιππαῖοι.] ΙΝΗΗ] ἀῑνει[ηπι 1π 6ο ποιη]πο οι ῖπ ΜΙΑ. {εὰ πος Ἠαδοῖ ΛΙάµ5, πες Πεινὰ ο Ἱ 
ποῖανἰ εχ. πιεπηΌίαπα» 4υθπ Ἱπίρεχί, ΑΕΑΠΙΕΠ ἱιο- πο Ραΐοι π]παίς απχία ἱπου]οαίαπι αἲ ῬτερΏβπο” ” 
τν ο λα πι με. αριὰ αᾗος 1βίσι τος]α1. ος μμ, 

ψ. ΠΠΡΗΦΡΙ 5 Ατεπιρμαϊ, Ὀρνεμπαῖοι 991. 46. Προσίῃ ἡ ὥρη.] ΝΙ5. προσῇ ἡ ὥρήν τι μη 
Ώαῦεπε Πτεταπι η Φαἱπηαβις ΕΙ: ο. ως αἱ ας ο. ο. ] 1 ες ρΙαρδης 1ο6ί5. Ηοποᾶοῖί 
ετεζἰάεητ {οἠδεπάιπι αριά Ἠειοβοτιπι ᾽Αργιμποῖη, Νυὶᾷο Πππαιης,  Φ6ᾷ πιο οπίἀετα. ορΕπΙ9 5, ἅ 

οτε Ετετας. ἵπ Ῥμπίαπια ραρ. 900. Απῖεα επι 1Ἠ1Π6- οίκητα. πο ζακασδκσ 
Ῥης Ίη ποῦῖς αὰ (ἠςοτοπεπῃ 4ᾳ Ταϊο Ρᾶᾳ, 64. οκ Με 993 14. Οὔτετι Σκύθωι λένουσι οὐδὲν.] 5οἰσευ ο 
18 Αιγπιρμαϊς Ῥτους  αἴῖηπι αρπον1ε (τοιῖμς αἆ Ἠπατ-  θ6δι, ας ΠπΠ]το πῃπις Ἡετοάρε: {εὰ πηβ]α μα 

κο μι σος Ἰ1 αρ. 914. Ἠὶ Ἔμοπι, Εᾳἱε οκ σΟΠΙΡΟΠΙΙΠΙ» ια Φηιιὰ οΡΡοτΕΗΠΗΠ} υἱεμνα γοσ ] 
ΑΡ ια ο ο σερ Πτα Ψοςβὶ τενο]ηίοπο ἵπ Ίουμπῃ Ἠαδοτεῖ ας ραμ]ο πίτα, ΟµἱΠ ΠΟΠ Εδί 1 λα α 
«ο ο Ἡς Σας ΠΗΤαΡΗΙς, Φε πι οπηπία Ἱίο- Πα οὐδὲν, αἰιοά {4116 Π4εἱ αἆ ΕΠΙ ογλάςιάμσοο ος ος 

990, οἡ. Τῶν Φαλιωιῤῶν,] Αἰάιις | Μο νη ἴεπίετε ρε οσ]1 Εαμάεπι αὉ (αήριοτα 11 3 ο. 
σε ἸποΠολν]ε ᾗε ἀκρῶν.] Αἱάῑῑς Ίναης Ρο(γειπατή νο- . πιο {εαπεητο ναι[α. ο η ίάν 
ΡΕΜΑ εΤα ππα]η{ου]α ᾧ, αα[ {οτοι αβρρεῖ]α-) 385 17. Ὡς κα) περὶ τῶν µουν.] Ραήσμία κιν 

Τη Πος ] ΙΕΙΠ15 γετο {ποῖξ Ραϊναπα, Οαππσγητίης οἶαια εδ ἵπ ΜΟ, ο ΑΛ ας δὴ «ο τοςο εκιαπιανίε, Βιερμαημς ἆθηιο ἵῃ ρταπάσπι 989 90. Πρλλῶ δ' ἔτι πλεῖα.Ἱ. ΜΜ. 2 
μι πα «οπἰςοῖς, αιισά {εηπίεατ εἰ ΠπραΙπΙάἨπιΙς οἳ πλεῖσα. ὁ δαν ιογρτοῖό- Ί 

ο ο ο τν εσυ ---ι Δήηραρης, ΡΡΕΜαΠο» Ίεά ποῖα ρεπ]να, αὖ τε]αιῖς ἔαχ, [Ἴογα α/ἠσαια » ρατεῖ ομίμε εΙπ1 ὀά/άοπος» Ἠί 
ολο μονη ὴ δαν ὃς ει ο σαν Ίταημο {Πο εχμίδεραηε εἴΙαΠΙ νο πιμανοΠξ» 
ος ὃν με τβα μήν Ῥγεοβηί{ε {αηε οὗ- αριά Αἰάππι οι Ηειναρίηπι. Ηίδ. «ορ, νάοο η 

ἀσπι {π «αρ. 33, αυτ τ ο εμο ὑπερβαίνει. Ίτα αιΙ- ́  ἴσποτο, πίΠ αὐοά 11 εφίΠοπε ΒιερηαΏί  μουπι ὦ- 
οἷς {οεῖροις τν 1ΡηΠ] ΟΙ1ΙδΙΕΙ τὰ ἱρὰ ἐνδεδυμένα, Ῥει- «οπίεχῖυπι α[απαί 1ὰ αιιοὰ πμπο ΟΙ(ΛΝ Ίβιις Ιαῦό Σ6: 
προπέμπειν σθὲ ὃς πλησιρχῶρους ἐπισκήπτειν, κελεύοτας δεδεµένα τεἰεέειπα ἵπ παηταίπεπι, ΜΑΙ "Ἡ. απάαυή- 
Τωπῃ ροῖεςι τομής ὦπ ἑαυτῶν ἓφ ἄλλο ἔθνοι. ὈὈϊ σφέας πει ἐδεδυμένα» Ιάᾳιιο οχρ]σαα5 ΥΟΕ1: ως ῦομιθ Νο” ς 
πο ο ἳ να ἱρᾶ, ΩΗαΠΙ 1ρ8ος νἱαίπος. τ. παῖο ροεϊείς, πιο Ῥαμ[απία, πηο ΔΕ Υντο δὴ ροραν 

θε ἡπτ βρω νο. ο ναι Όυοά πηίχου, ΜΑ, Ία- σαὶ ({ἱρωίς ἠγἱεέρεα ἠποο]μ]αο» {πΙΕΡΑΡ ον ας οἱ οὐ- 
οὰ τεθριπποβάτω, ος ορ στου ΟΡΟ ΣΕΗΗΣ ᾗπ ΑΑΙ- οεομ/αλαν ἐν Τη/οἱδης ήρμ λογω» ΠΠ  ηράο πά 195 
ο 8ο  Ανλόπρυς ορα, ρα ηδη Ἰέδίατ. ἵῃ ῬΗπίαπϊς ραβ. οο8.. Βϊ ΓΠΙΘΙ πο Ε, 

1πέοΠμς προ ΜΕ αμ] β ες ος οσο εἶναι, ηεο Ἠγροιθοτους ος 1δίὰ {1οΓα αοσθᾶεπ» αὐ  ος Ἠειοβοῦ 
αἆ ρής, ορίῃ ο ας ας Ῥε {ππα ᾳμοᾷ Ίεπημς ἀθβιησί ποηινίε, πα Ἰ ο, | 4 
η η (οΗρεηΠ Νας. ς ντε Πς ο» πὲ 30 Ἡοιοάοτο παϊη{ομ]ς Πτογῖς ο[ζεπίαης αά ΟΗΠΑΕ ΡΓΙΟΛΊΑ 
Επ Ῥησίορι αμοομα ἁν αν δπς εοτπᾷσπῃ πποή- οἴωτει ΕΝΔΕΔΕΜΕΝΑ., Ἰμαήπε οὐρμὰ. αμοὰ ἱάᾳποο 
παρ πες Μίρηνρ 1ΠΟΟΗ αρ Πἱ Ποπηπίρις, απο «που η]]ο Ραιτοσἰπίο Ειοῖηυς Πιά ΠΙΗΗΙ “Ὀρίποι ΦπΠεΏ ν Ὃ ο μμεεη πο Ὑε] ας πιοπίθς Θα(θ, Οιιοᾷ {[οχάστε ἵη τοριθ]ίοα Πτοταία, ἀεδε πο ᾠδεδεμένα Ώλ- 
σης κος Ὃ ο ΡΙΡΜΗΝ, (μπι {ο 4 πσᾳμο αὐτρίιπι απέτοπίταϊο σοἆ, Απο. ἐΧ ίσα ο 
Ἔαπειηι οομσ]α ανν ο επι 1ς[οάοπῖοιις Ἰπαξτοπιις ἀῑς ΤΠ. Οπἱς, Ομἱς αμεοπι Κομιληιὸ ο πημής" Μ5 
ἵπάς Ἱξ Ίος Ίοςο ο ταν μὲν δὺ) καὶ οὗτοι, Ῥει- ἀῑσει, πἰβ ἵπ πατΙαΒΠοπε {πεί Εἴ] ω, 410. 1 
δις ος πάει νετριπα Επ ]ίτος αάλ- αππτοπι Ἰνεάίσοιις οπγηίπο ΠαὈεξ ἑνδεδυμα ρου]αία ες | 
ορ μαι οτεῖ, Π Ἠετοάοιις {ιο ρο- εἶαταο οχρ]ἰουίε ῥα]πιρβμς: τεζζα ες ψοβο ναἱ 1η 

ασ α μάρτεῖ, Πο εἴἶαπι (16 (ο/η. αμ οοσπο[οἱ πεβας, ἀῑουπει 3ὲ 4 η η. 
πο. "τρεκες, η νητίείας ἆοσει {ηυά]- μμΙο οιγομηπάαἴα» ολ) άρα εν πιο ω τρ 

; γ Ί : ν ογρτι]ς ἐνδὺς ὑπ᾿ ὦμφι λήσρῳ 12" ας ὀδεδυμενό» 

λα ρε. νέα Πήπο νοιδηπῃ ΠΙοβίοη- ο ρεο ας πια ἐν Νορ ολη 
Ἱπιε]Ησίτ οἰκέεων, ο ο ῆ ποομμίροίς μοἱ μα οά, ρε ἵπ Ἠο Ἐν λάμμι δή θιορ νο ο, 

ο . αν . ενώ νο ο 1ρῷ εγοεουμενᾶ ἐν ΤΟΡΜ , αι Ῥ ος. Ῥ ο ραὸ ον ν τν ἕάν τιμόνι] Ν]5. ὧε δὲ ἦν σεισμὸς. ΠηΠίΠο ἀεΙσσε 41Τ6 ΤΗ ἀδεδεμόνα» ο τοήπεε ῶνδεδυ 
ο ἔρρρ ἔωυμάζεται ΝΊ9. πέηπα Ἠαῦοι Άοπος,. Αἰάΐπα (οἱ. εἲ πλ ον κα ἶῃ 
αμ ο φας τον ια μμμ 

η ος” να Τὸ γένος τῶν βοῶν τοκαῤόλου οὐ Φύειν κέρα] 999. 7. "Άμα ἃ αὐτόν]. θητος (η πια{ουΙπ8» 
αι τν ΕΓΦΡΙ]6Πῃ 1η πΙΟάΙΙΠΙ ΙΠῖετρο]αῖις.  Ψομηπτςδ- Ίος ην πε οἵ {4η 118 ΠΟΠ αὐτῇσι 

225 αι Ίος Ιοσο ἀϊσετα οπηπίπο «οππηα Ῥονί- ασ Ἠΐς βιάπι οσοι, ο νο 
Ποριζηιτίομαν, τον {ιοοτο[ζοτο, άσε ρτορίος νἱαϊπώπι ΜΒ, οἶατο ργε/οχοῖς αὐτησι προ] Ἠος τοτε 
3 ὕὈτυρις ο οὖς Πιησπα βροσα. μον Π τωπι ἀχοᾶο 99ο, ο, Οἱ νῦν περιφερέ Οι ωπαςί, 18. δού. 
ποι Ροτῖε λα νος ΠεΡανΙῖ» ΕΙ 1η 6 Ρτοπυποϊαίοπε αά{ενεναὶ Έ. βραΠΕΠΙΗΣ πάσα τν οιοδοτώσι τς πα 
Ἰωὴε ἀῑσοτοῦ ἐν δὲ χο ο ους Γαῦπι ππαµηπηοᾷο Ἰωα- [αε Πάσιη Ίπνεπος» οἳ Πηλίὰ Ὁ οηί εκαπαήα ο Ίος | ον ος, ρα. απ «ρα ψΨώχεσι } οὐ Φύειν κέρω Φερέεο Ἱπὰς αρρε]]ξί 11 Ισ νο ο 
πθραιίοπο, ΦἱαΠῃ Ρο μν Τιενοτατο 1 Πτπια σεπεγα αμα τς πιοπιοπίαπα {υχία ἀἰζαΣ ΥἨ πτο 094. ΑΠΟ. ΤΙ ο,ο- 
Ἄθύοντα εν Ρο πρμς «είηποςρς αάἱμηρεηάο Ππεδτανίε Ισίτμτ πήπο 3ΗΓΕΣ ο ος 
{σε βατ ο]ίαμ] αμ μμ, τρο σος ΗΕ ΡΟΡΙΟΠΑΠΗ Ῥοτήσραν-. Οᾳ1εις ργο[ογεῦαὲ Περφέρες, η οινίε μαπο νο ος 
θαπάσιη αμακη οι» Ἀϊφμο α4οο Ἱτοτανίφ[οι αποιιο ο, Όφιονηπη ποπ τα 1λοςο ΕΕ οχοὰοῦ 1οευ1 Ἀνὲ ο λαο νεο Μπ μεν λιαανε ο Ἰαη α Ἐν ο Ἑλνενα αρα ωμρία σμρίαριο ο ΑΠ} ετ οι ἀῑεῖε νὶκ πα[οἱ ὁ ηΕ]Ω ΙΕ {πιο ἆσι Ιπιοτρταϊατϊ» σος πε ῥέΙΡΡΗ: τη 
ο πα(οἰ» οἴ[ῖ Ίητο, δἴῇ τατὰος πᾶοας ΓΩΠΠΕΗ ο ΤΌδὶ Ίαλος ἀθα[πβίομοΣ Ε. ; 

αμα μονο ἹπτογάιμηΣ οἳ Ἠεγοβοιωπι 1ὰ ποῦ {οείροιο ᾽ἠμπίβούΏοποπι οχ Ίερα Ροπίτα» ΟΙΕΟΣ γη, οἷμς νο- 

αιωνας σωυ..κ- 

ο. ο μυ --- 

σοιασας ροςε-φεε-λκατά 

- 

«ων φως” 

ο σημα ο ο ο ο ο 

μ.μ μμ µᾠµμμµμμμµμ νι 

η οροΠοηεία εεγήσῄπια ρεη[μαάθος» Ώνο ρεο ν φας ταο1το πάἰσατεῖ {9 ΕΧ. Βοκοᾶσιο ἀῑθιορίο κ) οἠποῖρίο 
ο ο νὰ ΟΠ ΕΗΠΙ αΠφιο πΙοάο Ῥονειῃ, βνε ος», οἳ Ὠ]οπῃ περι Φερέα Πλ]κ[ε Ανν. τν τὸν δῑδὸν π. 
οσηε ο ασόμσι α4{ενοιανεείπτ εἰ αεζο]ᾶ.  Ῥει- οπρίάς 36. {οηδίε αμάῖος 1τα, οε]εὈς : ο πάρα | 

ης ο αν ἀπ{μΗΠταϊοπι ἩἨετοάοίο {Π ετε {Η481- ριέφερε. οεὰ 1Π ἴδια ἱπαβµε». μον ο σοι ς | 

ΤΠοβηντο | μιά αρίτιστ Ἄεπαρα. αἷε Ἡ. Φιερμαπς ἵπ. οχοίαι τή απι. Οι4 οπίπιὸ απ Ίος ας το 
Οδ. προς όν, πημΏ]ας, ἴτηηςα{Ι5» εμ{Η5; πιαῃ- ᾖΠς ορεσα!» υένοσεπι πηετε το σα τα ορ ϱ μρ 

κέρατω Ομ υθοδς αρυά Επι αεΠΙητη ὁ κεκολευσμένος τὰ οἶαπιρ Εδὶ Ἠπαυς ΝΟΣ θογῖμίσα. ] " μἱεροί οροῖ. 

τῶν (0ῶν» 14 ει. 
η 

ο. 

Β. εχ Ἠετοδοῖο αΠΕγί κόλον νέν ματ Περφέ ροὶ, εὔπιομε Ιοοῦ(α. 
Ἐν ὑπ Ο ΚΟ ΙΦΗΒ: φΦένος {οτῖραϊ Περφέρερ» θεωρο, ΕΜΠΙΩΗΟ 1ος χρήσα1ο 

3.«ρλοβὸν, πια ]μπι, Ίος οςι ὥκερον.] ἴμπο ΤΠ. Οβἱο» εως ἵ οα {ορ εἳ ἕ η 



Έτ ΟΡΘΕΚΝΥΝΑΤΙΟΝΕΣΡ 

ὰ ποη. ροµαΐς ασαπἰα[οετας βηπῖ οπΊη 1δία ΨεΙκβπια» ος 

περφερέες αὉ Ίνς. ΜεάΙεςεο εἴαΏι εκΏϊρεπίησ» αν 1 

-οο ἀποίιτί πο ἀθῦοατ., ργουε πες ἆθ εκρµςα[ίόπε Σ16- 

{οΠΙΙ, ει Δεγι]ής τεΠΙΏα ΠΑΠΤΗΣ Για. εἴή ποπη]]ορ 60- 

τηπι γοσες ἨαὈοαηί αμαι]ά ν]είηυπι 6πῶςο» υ 1η σἩ- 

Ρίο 19. Βυνίαπα {οηδῖε ΘΕγΏιίς Πόρατα ΝΟΓΑΤΙ» αΒΗΠΙ 

να. Πυρετὸν» νο ον ή οἱ κό ὅ τν εαν Ἴ ο 998 9. Οὐκ ἄνευ πυρῶν κῶλαωμής ῥυούσως τὼ [ρᾶ. 

Οσντὰ οβοταπι αρηΙτηΣ Ηειοάοῖιῖς 1Π ΠΙΙΙΠΙΙ ΤΙΟΠΙςΠΕΙ 

«οπαραταΏοπα. .Οιά ΠΙΙ(ΝΕ βιοῖε αἆ. {ποτα Ἠγρει- 

Ῥογθοτήπι» αοσπη {οἰεηηίτας εἴ ΓπεταπΠΕΠΕΗΠΙ αυαβ 

Ἔνης Ώποτα ἵπ Πταπήπίδυς Ῥοτίατε, { αλομοΙ Εγαπήηα 

Επῃ {ποσίς Πιθνίπι οοιοιϊὰ αἲ ἀπηπιο]αῖα Ἑ 41 πιο5 

ἔοττας[ῖς ΠοἩ πποάο {απήπασυπι ΤΗταοἰσασυπῃ »αἰιας νε]- 

Ὁτ τα εἴρυε 1 πας τα εΠΙΙΠΕΠΙΕΣ αὔνοσαῖ» {6 εῖαπη 

Ῥαπίυαι ατα 15, τα νε] Ἱπίερταπ 1δηέΠΙ ϱχ Πτα- 

τηίῃο οοπβσστεῖ να] {Ίτεπη εο ΙποσπάετεΠῖ. Οπἱ5 ης 

Ἱπιο]ἰοχίεᾷ Ίος αὐ]ήπο πιο]ής ἂε Ηειοάοίο «ορῖτο- 

Ί1ή5, αὔἴεπι «οιγαρετηηΏέ Ὥος Ίοςο πια]ε{εά η] εἵ Ίῃ- 

στατήπι οβίοΙο([α ἨιαΠΙ5» 4ΙΗΠΗ 1098 ΠΟΠ θυούσας {α]- 

Ῥδοπίε, {δά ἐχούσας, Ἡῖ εει ἵπ ΜΑΝ. ΊΝεπιρε ΠΟΠ {6-- 
οὐς ας Διμοπίς οἴαπῖ ἵπ {που ποππ]15 Κανηθόραι, 

{ς αριά ΗΥΡείΡοτεο .ε Ἠ699Π5 ει Έμτασας έΓάη: 

Καλωμηφόρι. Ὠείπάο ΜΙ5. καὶ ταῦτα 51 οἰδω Ππε νο- 

να ο Οἱ δὲ παῖδες.] Οπαππι ταπαυ]εας Ὦ αἆθο 

Ἡ{ Ίρδα Οπεοτπα 4Ι/ροβΏο» Ίος εδῖ, Ἴρδα πιέῃς Ἠς- 

τοάστί ροπίει» ἀῑριιομενίε Να» εξ 1η ΙΠΙΕΓΡΥΕΟΑΓΙΟ- 

ης Ιάσίτοο πο]ηατῖς οΓά]εια Ἠειοάοῖί {εαυ1» {πα Ιατ
α 

Ἰσίᾳ πἀνειαάνα, ραγείσι]ο οἱ μὲν, οἳ δὲ ποπ. ἀεθεσης 

Ὡωπίο Ἰπιοινα]ιο ἀῑπιηπρί, Ἡῖ αΙάΕΙΠ ἀἰφιιπρίε ἨΠετο- 

ἀοτας, Ἰπίατροπεπς Ιοεῦπι {ερυ]εῦ, αιοά Ψαϊῑα 1Π- 

46 οχοστρίυπι ροδροηΐξ, Απ ΠΟΠ {τς τπυ]αππα 1ςίε 

Ἠηδυῖε ἄιο ἱμάϊαίο ΝΙοπβτοβιι αιοά Ῥτερμαηις εἲ 

α]ῑὶ 1ᾷ οὐίεινατο ροτιείηε. δεά Ίο οπηη]ᾶ» Τ4ΠΤΟΡΕ- 

το αὓ 1ωίο εἰ ἀεζοτο αρειταπία» νεπΙΜΠΐ ΕΧ ΠΙΟΤὰ 6Ο” 

᾿παρίοία Ἱοσυπι νοΡοσιπη» 4 ΜΟ. ΜεάΙοευ» εχλ]- 
Ῥος ὅσοι δὲ παΐδεο. ἵτα Ῥτοίεέχο Ποσί {ραῦίυπῃ απηρΗις 

-ἀπιοτροπί» πες ποςεῖ» Π εἴίαπι 4ε[οΠρΏο 1οςί» ἵπ αυο 

{ερυ]οΏτάπα ερῖ» πα ππι {εα Παζ ΟΓΠΕΒ Ρυεί]ατες. 1τ- 

ηὖῑς ες 1π.1/4Ε1Π]8 {εοὶ, τπτ Ηετοδοῖις (ροέτατετυσ» ΠΟΠ 

Ψαϊῑα, ατα {ή Ἱπάοπίαι Ἰαμφαίος. Μογεπι 1ρβΠῃ 
Ίπ οτπαπάϊς Ρος οπἶπες {ερμ]ομτίς τεῖσ]ε ραζετΠα Ὦ18- 

Ίρο αἆ ΔίαΠυπι αρ. 53. 

ο 2930 Τὸ σας Με (6 υπ» 4ο να]άέ Τπ- 

οἰἶπαηί οοιγδύχοτος.. θεά ουσ{ο αἩ Πο 1ρδυπῃ ἵοπρις 

νειτὸ αμος. ναβήρίυπι Οἵ9σς Ἡπριβ΄ ροζς Πα] δ{ε 

τηπς αριιἀ Ίος εχίτεπιο5 ρορη]ο8» αὐΙΠ Ρήηα» παυα 

Φε. νΙος σοπ(πρε{εζ 1δία ΡΠΙΠΗΠΑΤΗΠΗ {αοἵαζηπι ἀΕρΟΙ- 

ταίο2 Ἠίπς Ίσει Ἡγρετοσπε. πασεαί 4μοαμε οπΙπΙα 

Οτῶσα, «αίποῦ οχἰ(ἤπιαης οοπβἀεταπά και Λ1Π αρρε]]α- 

Ἐοπαπα Ἡς Ροπίτας Φογιβμίσατα» επι Ηοεπα Ἠβης Ρο; 

πεπιαπι νοσανῖ» Ὁτ {ηρΠο]εραῖ ορΏπιης Μ95. Λαοδό- 

ν. οπιπίπο Ώς τε]φμ]ς[ο Ηετοάοίιμη οτδάεΠΒ, Έος- 

το οσοι τοῦῖες απΠῖ εωπιη]αία οο]εέζαπεα 4ε Πΐ5 ρυε[1ς, 

τα/(οτάπα ΟΡίάε εἴ {οεῖα» πἱπΙ]οπήπις Ίάεπ
ι Ίδίε Ῥραη- 

Ἡλης αὐί απΠρυῖε ρηνα πλ τας ἄπε Ππε αοευηα
]αηά1 

Ίοσα απΏαποσυΠ απέχοταπι ἆς 15. ετ αἰΙάεπι 14, αί 

αἀάοτοι [ία αιΙουις απίεπι Ῥοβγεπις | ετοᾶσιί Ἰ]οεῖς. 

Ῥτο”Αρνιν αἱ ἍΑργήν, ΟΠΙΠΙΠΟ Ἑκαέργην Ἱερεπάυπα ρᾶ- 
τει, Ῥτουϊ Βἱς αρπά ϱα]Ηπιασμαπι εἳ ασ αάπις αἡ- 

ἔτοτος] ος Ἠΐπο ἵπ Ἰπάϊοε Παδέ» [ Ηεγοβοίε εεΠά. Ρας. 

σο3-] Βε ησο ΠΠ πησίοτα αά Ο1. Οτανίαπι, Πέ 

περίεόα ρυδἱσατεπέ. οππο Ίπάσπα Πρου]] Ππία- 

πα Ομἱρρε μηϊνα(απῃ ος Ίαπῃ αὉ ογηΦΙΠκβπιο 1.60- 

Ῥατάο ΤΠ 1ρτο Ἐπιεπάαήοπυπα 1ο. 63. 34. ΟΡΙΙΑΤΙΠΙ 

ει ρυρΙΙσαταπα Εμΐε: 1πΙπΙΟ πηρες 1ΠΕΦΙΟ ΤΕΠΙΡΟΓΕ Το- 

ποββσα Ἱτοταέπα α ππαρπο Μοδῇο ἵπ Μοτο τ1. 4ὲ 140” 
1ο]ατῖεο Οτἱρίπε 61Ρ. οο.. Ἠὲ ρίαπο ΠΟΠ Γμεπῖς 6η τε5 
ατα, Ίππιο οἳ Ὀψ/ουσρίαπα Ώαης Ἰπρεταπί Πη]ς 
Ίοσος Ίνα ΒτορΗαπς απο {επί ρο(μεηε εαπα αρρε]- 

{αοπαίη ἵη ΠΠαΓρίΠε» οἳ ριρο/μετίς φρ. πες ΙΠίεμή5ο 

πος αχρἰίοµετο 419. Εος {εῖαι Ιεέος. ἵπ ΜΜ, ΝΙε- 

ἀϊσοο» Ίου 65, οΡΙΠΠΟ» Ῥγαίει Ίδίιά Λαρδόκης, Πυ]- 

Ίωπι οχίατα ναπείαῖεπι ἴπ πομηπῖδις, εἴ 9μο ο ολά επι 

Ἠενοάοιυάι οοη{εο εδίε ρατεπι Ο2ΙΠΙΕΠο, Ῥαυσπίς, 

Βοινίο αι αμίοήπαμε αἱ {6 αἱ Π]απι Ῥμαϊαηρεπ]. 34- 

Ἰπηχοηπε», Ἠπάδουηαεε ἀ]απι Ἑκαέρην Ῥεήνειης, 
θι/ρίσίο πι]ία. Ροῦεδὲ ε5ίΕ πιιταᾳ 1π Ηοιοβοῖο Ίνα- 
ἴνς αΠφμαπάο αρρεἰ]αοπής» πιμ]ζο πίπις ἐχοΙα]δίε 

Ἠτετας κα, αυμπι Ἠαρολίως τὴν "Αργη εἴ τὴν δὲ "ΑΡ: 
Φιν εἳ καὶ "Αργιν οἳ καὶ "Δργιος ΠΕ]. Ππήμτάῖπε 1η» 
Ἡπιρταητες | 

9932 49-“Τὴν ᾿Ασίη τῇ Εὐρώπή ποιεῦσι ἴσην.] 9. 

ποιεύντων. 1ὰ {ας αρρατεῖ ἀῑάτυπα, Ὁς τς Ό9.2 οἱ λέ- 
όντων πβὸς τοὺς ἐκφέροντας ζϱμἱ ἀἱοαμεν Ῥτουϊ πια 
οο]ερῖε Α9πι, Ῥοσαις ἵπ ν. ὅτων υδῖ αχ Ἠειοάοῖο πο- 
γε ἐχόντων, κτεινέσθων, πασχόντων. 7ο 935. Φοβεύντων 
ποὺς Λακεδαιμονίως. Ίτεπι ὀηίάας ἵπ Φροούντων. .. 1τ- 
«µε νοτᾶ οἳ 1ητε]Ηρὶ ἀεθοι Ἡστοάοϊως: Ο:4 εἰ Όνεβ- 

απ]α 1 ΙΠᾶἱ6ίο Πποίπι ΠαὈεαπι, 

/ 

ΙΝ ΗΕπΠΟΡΟΤΙ 10, Ἱγ. τὰῤ 
ο ρΗρώμε οἰγομη[εγε» εξ {εγγαήι ϱς/ὸ ολ] 
νε]ωξ αὖ οΥπο. -ἄβαη ζµοζηε Ἠγορώ Γποἱσηὲ ὠφμα]εη. 
Ίναπα υ{ που ημπο πια] Επίεατ, νετοιΙπ φρώφειν οπιηῖ- 
πο ἆς ρἰηρεηᾶο Ἱπτε]]ϊρί άεῦετε ορίΠοτ, ηοὮ {ΟΓ1ρεῃ- 
4ο. τε Ιπιε]εχίε Ἆαϊ]α: πεο επίπι ἴμπο εκΏαραηϊ εἲ- 
Ι4ΠΙΠΗ1Η τοῦ νο]απαῖπα {οΠρίο αχρ[σπηίία οΗσ{[ής π]η- 
παπι ας τδιτατήπα, {984 ἵπ ταὈη]]5 ρίηρεῖε ῥρετ ζοἶστας 
βεί(Πεβραπῖ», Ἠῖ ραϊοεῖ εκ ΑραϊμεπιεΙο» Ρτουῖ εἴῖαπι Λὲ- 
ὣπ Ἰήαποίῥοπίς ατα εκρ]ου ἵπ Ῥαυ]πο, αὐοπίαπὰ 
αϊἀαυ]ά αὖ Μαπειιοπε νεταοις εταί {οΠἱρίάΠα, {0ἱ6. 
Όαι 14 δαἀετη ραρίπα εοἱοί Ίος ἀῑνετῇς ἀρρίηρί , ἠϊς {ρ8- 
ἁχατετχ εοπϊαπέξίο νε] {εραίαιῖο ΒΙηπείατάτα, οἳ Ιπᾷ6 
ορεγα εοσυ]α» Ρρτουῖ εἴίαπι ακῄατε ἀῑσίται Ορρίαπι η 
«ΒΙΡΠΟΙΗ. Ῥεσία εὔπῃ αηήπια μια, 4ξ οαιΙδις 1π {ορτο 
αθτΟΣ» ἱπιαριπίρας. Ίνεφιιε 1ὰ εΠρίεί ΠΠΙΠΙ Ἡοπιο Ίη- 
{ΙΗ15. απαπα ποππῖπατε ἀεάίρπος» οἳ οι] πυππαπ]α 
Ῥε]ίυιη 1πάϊῑκϊ, {4 {.αϊ ἆοεετε νετοηπι ρίπρετε αΏαπι 
πηπτε]ΗρΙ ὰε {οπρεπάο, Οι {Ππρροπί ἀθρει 11]μά πε- 
{οἶτα, πΙαΠ αἨαυίς Τρ Ππη]ϊς, ρίαπε Επιετοι]ας Ίεπια 
γαΦιεηῖς α{ε]Ι!ν απά απἴε {βουία Επετῖτ Ἠδο Ἱπαῖε- 
τος Πειππαππί ἨΠυροπίδ» ου υπίπι εχαπιρ]Ηπι ἔμης 
{αῇεοῖε πο πεσερ[ατία ε5[Ε ρ]ητα Ἰαάϊσαπα Ου ρ]ή- 
τα ρορί]ας αάπαχεΓΙηξ» εοάεπι ἱπεριῖα 1ΠοΤϱ0 1480- 
τατΗΠς» 41ο ΐς ῥρίανιις. Μαπειποπίς Γρεᾶφιτοτ, Έχα- 
ταῬαίωτ αηίπα ΜαΠΕΙΠΟ αἆ 1αΠἱοπεπι 6εοτήπι, αὐῑ Ίοσᾳ 
ες οπππία ἀῑ(ροβτίς βρηϊ5 οἵηατα ΊοσσίυΠε. τοίε Τ11- 
ετεΠο» αμοά Ἡτ Πηίς εκεπιρ]ατὶ, αιοᾷ Εἰοτεπς ος, 
πο οομρετῖε» ετ ζαΠζητη ζαἱπιο ἀπδία Πηε αἰφάσπα 
ες νειρῖς εκργεδίὰ», Ἱπεριτατί ἆεδει νἰεῖο τεπηροσῖς, ασ 
οοπ/{αότιπη εξε εχειπρ]α{. αἄμπῃ οκ οέττο {οηἱρᾶ 

' ρτατµ]ος Ἱ]]ιά α πιο 
{ωρρτορ(ηπῃ αδίθ, Ἡὲ {ο ἱδιῃ Πατργία 1ὰ Ἰπνο]άτο πο, 
Ῥουμετίε, ηϊμΙ] αά{ετεῃς ἆε ΜαπείμοΠε. ΠΙΠ αιοᾶ α-. 
1πς Ἠαδετ, {εᾷ πο. Ίαπι τα τιάϊευ]ε {πσεπυμς», Ἡτ 1π 
1νίο οἳ (αεΠΙο, αὐοά {ας {εαυτ. Με 

933 44. Καὶ οὗ) τις ἐπὶ.] Ναἷ]α εἰ σµαηίᾳ [{ηη. Ἔε- 
ἐς α4 «Γῶσα ΦίΕΡΜΕΠΙ5 εἰ σια]ες [η1. Αξ ποῃ αρίε 
πυπς 4ε παίυτα 6ἵ αμα τατο τερίοπυπᾳ. Έτ σεττο απ 
τερµαηας 1ὰ ἵπ οἵα {{ΗΠημῆτ ΑΡΡΟΠΕΤΕ, ἀευυῖε ρατῖ- 
τε ΏιοΠ/πατε, οὐῖης τερίοπίς ααΠεατοιι Ἠετοάοτις 
ρετ {εφμεηθία ἀεπιοπ[ίτοῖ» οετίε αὖ 115 αι {οηδῖς, 
Ιο"βε αίο πιοάο Π]αά οἷος εἴ οἵῃ αὉ αμάχοτε αλ Πρετησ» 
Ἡ{ 11 ππε οαρίας ααάταρεμπα. Οίετηπι υἱ {σἷας Ὑ'α]- 
Ίαιῃ ποι ερἰδ[ε Ιενίτες» εἲ ης οπηπῖᾳ δοπνεπίαπε, σος 
τΊρες ΕΧ ΟρΙΙΠΙΟ Μ15. καὶ ὅση τε ἔφι. δὶς εΠίΠι η ϱ0 ]6- 
σης. 

994. 3. Τὸ πρὸς ἑσπέρην.] ΝΊ9. ἑσπέρηρ. δὶς αξ 11οΧ 
τὼ δὲ πρὸς νότου, ΏΟΏ νότο. Ἱππιο εἲ νετ[ι σ4. Πυῖμς 
ραρίπο τῇ ΠΩ τὼ πρὸς ἑσπέρηρ,. ο, 
934 9. Μαριανδηνῶν. 1 Ῥ]ο εἀμης οπηηξς, εἰ ἴ8π]6 ἵπ 1 αείπα νο]ηπι ΜαρσμώΗ{. εἳ ουν ποῃ 1Ρί 4ποαμε 

οκρτίπιεπάς5 Ἠειοάοίαςξ Ῥεά νεια(Πεῄπ]ας οἳ οριῖ- 
τιμς σοάίσμπι ἨΠδρίοτάπα Ἠμίας ΠήΠοτία (αηίΗπι Ἠα- 
Ρεῖ Μαριανδύων» αιοᾷ εαΙά1, πὲ 1πᾶς (ρ]επάσταξ πιαρῖς 
Ῥεηρίσασία Ώοέϊϊδ[, Ἠο]βεπή επίσε τεροπεηΕς Μυριαν- 
δρηνῶν» αῦ Ἰῆγταπάτο µσρε 1οί {αεΐς ποῖα 6: 6ε]οΏγίαο 
Ἠας οετίε εδ ραιπιατία τε(Πτηο. πα οσἀέχ υπίσις 
οἶατε πποη/(αΤεῖ ἸΜυριανδρίων. ο πα. 

994. 1Ο. Πρὸρ Φοιίκην.] ΝΙ9. φοὑίκή, Εξ 3, 11Το 
Πρὸς ἀποκρήμίοισι οὔρεσι. 1 

934 99, Παρά τε Συῤήν τὴν παρὼ τὴν Παλαιςίνην.] 
Θ11 επί 1] για. ουσία Π16 νετοίς ρίοτβ16 Ιησοπάϊ-, 
τε εγεβίτης ἀείοίδετε ποίῖετ αιιέτος 3 ΟΠΙπίπο αρρατες 
Ἠ/α]]απα Εαῑδίε (815 α{ρεέήα η εχαπἠπαπᾶο. αἳ Ἱήπό 
Ριαζειηήτίεπάο, αὐοά 1μαϊσαΌαξ ποπ εδίε Πιῆης ἴῃρθ- 
πἩ, Οιάρρε ΡΙή6 Τη Πῖς 65τ, αὔατα ἀεάῑε Ἠετοάοιις 
εττοτε ορίπος εἀἰεῖοπυή αΠατήπῃ {ογά ές αὈ]ηέτε ροῖϱᾷ 
περιήνετυπῖ,  Ορᾶπιης ΜΙ5. ερερίε Τ4ΠἴΗπι παῤά τε 
Συρίην τὴν Παλαισίνην, υξ {οἱμς Ἱεριτ Ὑα]ία, οι Ιπιε]]6- 
Χϊβίᾳ ἀϊσρπάιις ομί, . ο ακλι 

9549 95. Τῆς ᾽Ασίης ἔχόντά ἐδι.] Νοχ επιμ 4ραδε 
αὉ Μ5. Ῥτοτί[ας ελάεπι ερ]]ορί ταίοπ6, αυα Πα εἰπᾶ 4η- 
ἵε ἀὕτη μέν νυν ἡ ἑτέρη τῶν ἀκτέων, μμοος 

9940 35. Ἡ ἂκτὴ αὕτη σεινή ἐσι] Οεε ποῦ οπζα 
οπ]ΠεΠ {ργρίωπι αηΡΗ(ά ει» {εά αήα {εαιΙτης π]εῃ- 
Πο σενοῦ τούτου, ἀθρεῦαί ἐἶμ αρρεμαείο αηἴεσεάετες 

ο ο κ ψιἀάθ.. Ῥτο ΐ5 ἵπ ΜΙ5. Ἱερίεας ή ο κβΝ 
ποά Ἡ πο[οῖς αμᾶ  οοςαῇοπς 6οστρἔυη Πε» εἳ βεηις 
ο δοπαή νότα ἁμαμίά Ἠετοβοτευπῃ, ετ εχάα Ἱπεριας 
α]]ασίηπη ἵῃονασι ρίεπαυπι. ναπι ρατί ΙοεμΠοπίβπιο» 
4ο την αμέϊτος 63. 50. Ἴσρου τοῦ μὲν χεικῶνος ἐσι ὃ- 

νά ο οι Διώρύχα τὸν ἐκ τοῦ Νείλου δἱέχούσαν ἓρ τὸν 
΄Αβαβ. κόλπον.] ἨΙε Ίοςι5 ες α1επι ἱπημεραπι (105 πι. 

Ἠλοτὶς 73: 38. Νάπα απυπα Πο εὔρπτ, ορΏτηις 5, τοᾷ- 
Ἶρὶτ ηος εοπηροβτυΠ! αά Ηπιρίεχ» εἴ ἔχουσαν τηοᾷο Ρτο- 

Ῥαι, Ποῃ δέκωσν. ο κ ας. 

48 5. Ἐρυθρῆς καλθυμένής θαλάέσης.] Νὸχ ἀεᾶῖα 

Άοπ σοη[ρἰσίτη 1π ΜΡ, εττοῦίες Ειέλ δι Ππεηο ο. 

0.5 



ζ98 1ΑΟΟΡΙ σπονΝον]Ιιι Νοτα ὁ 
τς ΑΟ, εἴἶαπι {πε Ιδίο ρατήεῖρῖο» Ἡξ 60 Ίππ1 ορᾳς 998, Β. Ἴσρος διαδέκεται.] Νϊκ σαρίο» αἲῑο ράξο Πο”: 
ποἩ Πε. Ώες πίπης ἐφά1] 4: 1π Ἱερεπάο., αἴαπα ἵπ {οτῖ- οπεπι Ἠιῖας νατοί πἁ Πινίος οοπῄεπιες ἀθτ]εήηῖ, 
Ῥεπάο, (ετιε ἵπ Ίος Ίοςο ορείπιις ΝΙ5. ΄Ἴσρος δέκετὀι 401141 

3350 19. Περιπλώοντες ἐς τὴν Λιβύην.] Ῥατεσυ]α ἐς ἵτα αρρτοῦαί Ιδθίοπεια 094, Ατοζ. αὓ ΤΗ. σαἱε εάϊ- 
ΟΠΙΠΙΠΟ {ρογναοια ε5ε» νε] Ροῦης νίζο[ι» πος Ι6-- ται» οί οἳ 1ρδό {πάϊσαυαϊ τά ρια/ίατο» ππεήιο Πε τε” 
διτητ 1η Μ9, Ὁσαμε πιοχ {εηἶεησ οὗ περιέπλωσε Λι- {Πτι μας 
βύω. αμ κ οσα νο ον αλ να.θο 9. Καὶ ἄλλος Άλπις] Ἠϊα 4ποφπε ΜΑΡ, μοίµα-. 935” 936. Ἐφ ὃς ἂν ὠθίκηται.] δίο Ἱερίειτ ἵη ἱΜεᾶϊ- οἵε ποταμὸς. ο 650» ἴάπηιαπ1 νο]περίε Πετοάοῖες πο Ῥτο ρατίο {6 {6-. ΄ 958, το. Καὶ οὗτοι ἐσδιδοῦσι.] ἵν9. ἐκδιδοῦσι, 
διερατε αὉ Ἰομίαπιο» {5 Ρτοτῇ]ς ειπα ἀείοοτα» ετΏς- ο3θ» 1ο. Ἔσχωτοι πρὸς ἡλίου δυσµέων µ. ΙΚ. Οπεδὲ 
Ὡς αποερεταῖ ἐς ὃ, Ίτα {πεπαο ρτοστεά{ εἀεπάο ὠφίκη- τῶν ἐν τῇ Εὐρώπῃ.] Οἵτατ Ώμῃς Ίοσυπῃ Ε. βραπΠΕΠΙΗΣ 
Τα” Ἠθη ἅπιηται. α4 Οα]Ηπιασῃ, αρ. 496., {εὰ Ἱτα» 1 αγησι]απι τῶν” 

3550 41. Καταλιπόντες τάς πόλιας.] ΊΝΤ5. λείποντε.  πθρ]εχοτίε, υπάς Ιπεεῤργείπέας σέ {η Ίγμγορα αὔ σος 
5335245. Οὐ δυνατὸν ἔτι εἶναι προβαίνειν.] Νετοιηπ Π10-. οεσ/ ή εκ γε] {111 οἱ ΟΥπείας, 40Η Ηειοάοίη5. 

ΠαπΏίναπη αὉ ΙΡ, ΄Ἵρεςε.. 1τ ἀείπᾶο οὐ οἳ συγγινώσκων» ἀ[δτιε {οπἱρδοτίε» τε ἱπτε]Ηρετότας Ῥορμίοτπι 1η ην 
ΠομμαΙΑΠΕ οἱ οὐ σιρκον τορα αχίΤοπιος μία, Ίπ αιο Εδί σομίέε Βία {ΕΗρίος2. 

996» Ίο. Καὶ δὴ καὶ Σκύλακα.] Μ8, κρὺ δ) Σκύ- αἱ εχηίρηετας ἴαηι ο, 33. ἸΚυνήσίοισ» οἳ ἔσλρτοι ον . 1 ΕΝ :. δυσµέων οἰκέουσι τῶν ἐν τῇ Ἑὐρώπη κατοκήµένών», ο | 
926 36. 35. Διβύη μὲν ἐπὶ Λιβύης λέγεται ἔχειν τοὔνο- Ἰοευπι Πείσῖο ση ποπ. οἴτατο πια]οτῖε, περοῖε ἵπ Ἠετο” | 

μα] Ου0πι ΕΟΠΒΕΤΕΤΕΠΙ ἑα» ασ Παβεητις {10 πιπια- ἀοτ Ιεέβίοπα Ρτῖας οσσυττοπίσπι, "θεά Ἠΐπο ραϊζηί τν 
119 6» 94. ΠΟΠ ΓαΗπιϊ πά{ενειατο ροια, αιιοά ἵπ ἁῑα εἶις νΙΠ, οι {ουτᾶ {ούτιμ]α Ίοσιις Πδτί αὐπτᾶ οὐνες Ἠετοάοτο «είπατε πη]]Η5 ροΐστας,  Ναπι {η Ίος θεαπᾳ Πῖε, υὲ ἡπάς οπιἱείοας, αιοά ρετει. 9εὰ εδ αυ. Ίοςο Ίερερατηχ ἀπὸ Λιβύης» Ἡτ ἂε οο ἀπδίταγ πο Ἱ- Ἱποκ[ρεαειπι ἵη οκαπηρ]αγί ἸΜεάίσεο» ἁμπι ΤΠΠέ σὔτοξ τος αθῃίπο εχβαθῖτ,. Ῥτουί Ρρτίπ]α ππαηις νο]ης- πρὶν ἡλίου δυσἁ. ΑΡ 

ες αν Ὃ ο ον 1ῃ ορά]σε Μεάἰσοο, αὐοά ἵπ οῦ. 18, Ὁ Νεῖλος πλήθεϊ ἐπικρατέει.] Έοι 1 ον 

Ὃ .Σ ο Ἡμερι Που. ετίαπι ΠΙΟΧ ἐπὶ τῆς Ἱρομηθέως ρίας Ἰοφμίτωτ Ἠΐο αµθοτ, . Ὑεναπι ποὲ Ίοεο Ἱεβιε ή 
ϱυνήκόςὸ ον ἄλλ ουν ἐπὶ τῇ Προμηθέως ᾿Ασίης, Ίΐθα ἐπὶ 1πυβ ΝΟ, ὠποκρατέει, Βϊ Ίος {ρου υΕ14ΜΕ εοπιροµί Ασίεω, ΤΟΠ ὲ ὦπὸ Ῥτοι/5 οχρε]]αε. {δᾷ πῃ Ι 4 πι - : ) οὐδεμή ἄν μι οεπάατ.. 14 αιιοά ἵτα τδροαια οάξ. ο όρη η 1ο η μσρα(ης οαρ. 75. Ὥρ τε Ἑλληνμὴ η | ἄν” ος ον. π τε ΕΡΙΕΠΕΠ- πυρίή ὤποκρατήσει6. τσι ἷα-. ορ, 149. ντα σης, οὰ τμ ονυμίας ὄχμυσι. ἶα αθῶν 20. Ἐρ πλήθος οἱ συµβάλλεταί ἱ]φ ομ]ς οι. πα Νωμὰς ὅ δὲ νήσῳ ἐπὶ τοῦ οἰκισέω Θήρα Ώς» Εξ ι]ς ϱο ἀοσιε ἵτα Ότῶσξ Ἰοημ]τ ο ηιο βεά 
όν Ας Ἐπ] τοῦ ἔπεος τούτου τὸ ονομα ἐγέ- ια, να Πετοάοτηπ ρίο πυραίοτς Ἰπα0] οΠ οπίπιθ2{ δαε ἵη σαρίο χο ρα ντα, Ῥεηπας Ἡε νι]ρο οχ- {οἶας Ρο[ἵετίιο οἱ ποπ εε[ο ἵα ΜΑ, Μεάϊοεο, εί οο- | 
ο δη ο Ἐπὶ τοῦ οὔρεος τούτου ὤνθρωποι οὗ- Ἱπῖε]ήρο, αποὰ ποῖαι ΤΗ. (αἱε Γιουίμς -ἳ ᾗ 
Ην ἐπῶνυμοι" εἴ 7, ότ. εἳ 74. Λάάς 6ς 7, .ἀοχ Αν] 14 αάρρε βατ ποπ 4εθεῖ. π. ορίπιο Μο, 

: 990. 86. Πνταμῶν τοῖσι Σκύθῃσι. | Ἡ, ντα 
ος ον Ἐκ Καὶ νο δὲ ἐς Λιβύην.] Ου Ίωο ΑΊΟΠΠά ΏΟΠ εί ος πθόία Ἡιτ ἆε Η ροή ἀείπάς ἡάς οἱ αρα, πας Πχοραπ1 εχ Οτεῖα ἀείπᾶο εχτι]]ίε Σκυύμοῖρ οπαϊδία νοσι]α μὲν. Νεπρε ο μα ἰά 19". νο ος 621 ο ΠΟΠ Ειεί]ε ἀῑκειίπι, οἳ απίπιαά- τμ Ἀτρανοται ραι]ο απίς 1 Έ 162 ΠΗΠΕ α πα 

κά μιας, θα άν ν ΨΙΙ9 ἀοζτίς. ἀαγε]ᾶωπι, απ μπι  οἶδ[ο ἀεριῖε, «δμης 6ἳρ, 91.9  ηβρίσαι]ς πο α14Πε αορθδ{οτῖπί, Μπαρίς ΠΙΤΙΗΠ. αρ 3300 5. Ἐξαμπαῖος.] Οιιοά ΠΟΠΙΕΠ Ὃ πβοε οσάϊ 
-ν ο ο. 9 ο ος ποπίπες {η]65 αἲ ἔηπι μ6, τὔπη ΠΠ]ς Ίτα 1ὰ οοπβπ]αΐ οειῖς αν ἷ 

ο. ο δικα - δε ἵαπι Περ Ἠήβονί, οἱ Μεάϊοεί, ητ Ώοσεῖ βετὶ ἀερεαῖ παρε, το[αίνεη- 
μας Ας ῃ ΙΦΙΡΙΦΙΟ ἐς Λυκίήν, Ῥτουξ (αβατηΣ ΟΗΙΠ 1Π ποῦῖς αἆ ἸΜοίαπι υπορίαιιε {3581 ο... η ΒΗΠΙΒΙΗΗ «οᾷεκ Νεαϊσσιις. ΄ 1η Ίος Ἰσίτῃχ ἆωπι Ἐξάμπεος, 4, ἀοβάεα” 5 ΟΗΙδΩΠΕ εχετοεαῖ; Ἡῖ εχ Ἠειοάοιο οπιπῖα 0] ατὶ Ὃ ο Μ9 Ίυά ὃς αξ 
ΤΗΠΙ ῄσπη ἀε]θαπέν, κ ο. οσα 65 ἔἐ5ι Τ « εν πας νοῖπι ατηρῖο 

ντο : 1, μψΙ ππαρπ]τιάίπε Ἡὶ ανν ας οἷο Ὁ ἠάάρν ο ποσα μα ανά, λα ὀνάαίαι πάσαν ὅσα ο] ὧμό 
ρα, το Ῥήβηητε οὐπι 980, 16. Νομάς τες καὶ εν οπάο, Εε 1π- μεσαία: 10, Ῥε]σαμς, οὐ] ἴπ Αροὶορία Μορογάῇ Ίου Ἠώππηπι ο ῥα σης τοι οοπιρη ο κό σθιτὺδ 

μαιὰ ν «ο 1ΧΕ» ἩΕ πάς οεπίοητ Ηειοάσεηπα Ἱπτε]- Ἰαβε αμέχοτί Ἰηής αἳ. ρηπιίς οάἱ ΟΠ η [ου Ρ600” ' Φοψππηυς Μοπααα μαμα Ίτα Ρχοργ]ς νοσαίαπιγμαπα  απαῇ Ῥοσεις {οηῖόαε [Ηετοδοτεα Ιοεμθος εθςς αὐ δἱ5- 
5 οἵ 76. ὃς Ὃ πο ος ΥΙάςαΓΗΣ, Ίτα Π]α Ρας, τοις ασσοπηπποαεἰκήπια] Νες ππε μον [πύνομίδεα. | 6 Ρας, 201 εν ν σος ἩΜοσιις αἆ φΙσοάαπα Ίοσα ἸΝ. Ῥῆσπο, αιἱρρε οι] οἳ Ίρβις Υεινα 11 το Ῥήευα ας” | 

Αρυ]ο ρεοάῥοσης. τῶὰ ολο ἳ. ΠΗπο ]Οομτή ος Γππάσπῃ ται νομα) κτήνεσι οκ Ἡστοάοιο αθει Ες Ἱη Τμεδ. | ΑΡΙΙΟΠ Ῥτοάήσεῃς. {εὰ Ῥτίσσφιπη ΙΡΠΟΙΑΠ5, Τι] ζ ἷα{] ἶ τουῖ {οΠΏραί Ἐν ῥσαΘ ἱ τὸς τοῦ Πόντου νονᾶ που ἀδθνίμμ αἱ 5 ΤΟΜΕ ἐν- οππιοβακῄπια. ρεεοίρΗ».] Ῥ ο μέ 
6θτίε πο ἔδοῖε Ψα]]α, ον ας ρα μας νο έσαν εγώ κα Ὃ Όνα ἀοποσίης, απ τα 
1τ ηῖ Ῥ4Τήπ] {εγίο ]οσιτ]ς οµ(α ν]άραιμ αμέῖος, Όμα, ῇο ο μι” οσοι νο ο λλρ νά : : 8 η ΠιάΙο {πίτας Το]είατε νε ρμὰς μαλλί. 

ον τς λος ο ον οσΕξ ἀποθυγέειν ον Ροΐεεε, οί «οπεπεπῖο: ας ὁλς Ἱρσμρν αι πι 610 ΕΟΓΗ/Ω ση] σας, Ίιος 65τ, Ῥτοσ/{ς ΙάεΠα. 19, ]ήμ9 ἀξ Πί 
ος ος ες : Λο ἐ{ιρογο, απυπῃ αἨ]πάαταταᾷ πισάις, ο. οἰίεμτα ΙΠΡεΠΗ: «Μος Γιάΐρις : 
ο )ὲ ον ο. ΠΠΟΧ Τε]α(ησι]ς εί, ΏρΠΙ, ᾱἷ- πιατῖτις ος Ἠτοδοτις» αμα αἲΠ μοπίαπα {ναί ο 
ο ποπ, 41 Όσ]]ο εο5 ασοιεάίαχ, ας ἶάεο «οπ{οποίζαε: σασί που ΠἱεοΠΗΡΟ ο (Ἠρβίε εὐνο- 2 65 ΕΟΤΙΙΠΙ αυῇτ ΠΓαΠΒΙΤΕ» εβῖισέτα, οοᾷοχ. Ἰ]οβΐσσιι., ἴΙαΠ5 Ἠοιοθοιο ομ]τας, 
κ οταν ο Ζωοντὲς τε μὴ ὧπ' ἀρότρυ.]. Ῥοδείοιπι πῖ- μδεάτας, Ίος -6δε, Υε]υί ο, ταρΗ 5 ετ τεζῖε οὔτῃ Ῥίερ]μαηί οοᾷἱοῖρις Ἀ]θάίσοιι ΝΙς, Ῥοτι]δίαι Ἠ]πο 1 πατε τε Εε/εμΙαη 

. ο ! 

στα ποτ το βονσς δι Λάρι σος κος ποτ πετς ερ ηῶμιω 

δρ. τω ες 

- "τς τπανββμασφικοο-πρριςακκλτςἼωνως, απκζζακθιιαρωθωνθθιακκισιανονε-----ᾱ- ον ώ- πα α- 

τες μὴ ἀπ᾿ ἁρότου. ες ἀπδίτο 1ά ἵρειιπα 4µοα1ε εχ- Ίπ ΤΠπεβυτο ποαυίνίε 018" . Οµ]ς ας Απο. οἳ Β. Επαπινίς. οκ οἷς Ίπ «ἀλήοπα ἴοπι Ῥθκωμρῆς, μένος εἰκοθμος, μες γεν ἑλαθαας 
Πο. προσ, ο 1ΟΙέΗπη ἄρτου, Ας ἁοῖῃ προσµίσγει, ἴε νίὰερ 1ὰ απποϊατώπι Ὃ τα γεν ανν τὶ 1ηᾷε ΗετοάοῖιΠα» οΡΏμ ρ ο οί νο τε καὶ εὔνδρός ἐπ] Ὀὴσ]ποία [μα οσο. μ: 3 Ὃ ορ ο. ος δες εἰ α1 Επ Πίου υἨρ]ποβα τε- 980, 17. ᾽Αρίσυυς δακρὶδὸ Ὁ Ἐν ο ᾳ ΤΠΕΗ ἴα]ε αὐίά Ποῃ ρειππϊ μπε, Όοιί- 1π ΜΦ. ποῃ οχήαε, , 1 οἱ πιοά ἴυπα ο ης εδῖ πεσερίατῖο αχ ΜΙ5. ποιώδηο Φεγῥο/α» τι 3909 97. Ἱρὸν Δήμήτρο ἐν η ρίθει οί 

ς 
εν Ξ 
8 

/ 

ν μα πλείσους»] 

Ί . . ' . - πλην Ἠδεί «πρ. 59, Σόρος τε παρ᾽ αὐτὸν ἄρισος γίνεται ΤΗΠΙ 658 ΊΝαπι ᾳΠοπποθο Ί1ῃμς ρο Ώεα Ἱερί 
τὸ τς Ετ σ8. Ἐθ) ἐπικυλωτάτη πωσέων πὀιέων. Έτ 199. Δήμητρος, Ιδί πο σο]ἱ αμίάεπι 6αι ον ος Πος ἀϊσεῖ» 
εώς οίήν τε ἐκ τρ γΠς ἐκπρβεν. ο ος. πἠδη δα νεῖ ο πα πρές ἨΗετο Αροϊμπεπι» σο- 
ρα, τν 49. Δι έσου τουτέων ῥέοτες.] Ουαῇ οὗ {πο- ποπηϊῇ. Ψεβαπα, Ίονεα, ουτε Ὃ αι Νεριμπυπι 

Γταβπτας λαος 34158 ΠΟΠ πιετετεηίµΓ ἷᾷ Νετριῃ» Ἰείαπι Ψεπογετα, ἸνατίεΙη». ον μας. ον 1ο”. , 
ος εοάεχ Ηετοᾷοευπι εά[άῑδίε διὼ μέσου τού- ἵῃ οα]ε[ῆῦπι πμπιοτο παρε αρΏά για, ρεηρίεμέ | 

Ὀβιλ 3 4µ0 επαπι Ῥὶς αρρε]]ατισ ᾿Ορδησσὺς, ΠΟΏ ος Ιρίτησ ἴδεί Δήμητριξ 94ΠΕ Ὃ ον πο γατα | 

ο όγ, πο Καὶ τι : | Ἱερίτιτ ἐρὸν Μητρὸς ἐνίδρυται» η Μαι 
Μας ὁν Καὶ Ἐέβησις.] Τ εἴται 4ποαιο Νοββίς αά {ρὸν Μητρὸς» Ἰὰ Εδῖ, ρε εκοεΙεΒ ΜΗ. ο σ ορίίο 127. 
{εβα ] . ρα κε ΟΡΙΊΟΤ. Ῥετρεταπι» ΠΠ Π]αβῖ- αι Νεα, αὔαπι νΙάἴπιμς πα να ᾖ 
᾽ αν πο 1ετετι Τίβιις, ατ ΠαἴΙΠΙ "Αθρυς, εἵ Φοά παπο Ἠτσαυς ψε[απῃ 1Πῖς πεσπι Ἱ 

'α Αόρης εἲ ᾽Ατάρνης, πια αἳ ἵπ Πηρι]8 ο Ίαπι 141 Πἰνίπος 

| 

εως ὃν Αἴ, / νο ος τ 1 Ώ ος 
μπε ευ αθἰκοἡ σα ζων τὸν Δίμον.] ΝΙΡ. µέσος, Ἠϊ τηα- {οπἱρβοπίους «εγεῖς αἰτίοι5» " Μος οίο τερῦ- 
αμοά ραΐως, ος ος ΑΩΦΕΙΤΟ {η 1ὰ αμοᾷ Γλεῖεναµαπὰ Ίποπογες 4805. υάε Ραΐος Ραἱπιατ]αδή ΟγΡεῖεν ας 

αλΕΙΟΠΕΙΗ.  Ὁ άαμθιολνε ορβίττο 46 

| 
᾿ 1 



ϱ'ν - 

ΕΤ ΟΒΕΡΕΕΥΑΤΙΟΝΕΘΙΝ ΗΕΒΟΡΟΤΙ ΤΙ ΤΝ.  «δθ 
περ]οχοτιπε θογίμα., μὲ ραῖεῖ εκ σαρ. 126. εἴ{εᾳ. Γ95- 
{ος αΠοφιία ος Τεῖῖας ἱπιο[ϱί» {5ὰ οἳ αὖ 9Ἡ θ5ί ης 
ἵΝ]ατοι ἀἰήπέτα, ειπαν ο αν 
: 990. ᾖο, ᾽Απὸ βορέω τε καὶ ἐκ λίμνης.) Εατβουία καὶ 
ΠΟΠ 65ι Ιῃ ΝΙΣ. 

940. 17. Ἐπιχολωτάτή πᾶσέων ποιέων.] Ότι αἰάεια 

οχροπίταα ἵπ εάϊποπίδις» αὖῑας νίά15 αιηπ] ΗΕΗΣ. δί6- 
Ἠαπυς ἵη Ιπάῖσα Τμαίαυσί {10 νοςε Ἐπίκωλορ πάάαϊ 

Αι Ίῃ ν. Ι. Απίάης. Έτ ἐπιχωλοτάτη πο ΒΤΑΤΙΓΏ 3Τ1- 
αἰσήπιπι] υἳ αρρατεαί ἁἰπτη παπα εἰ ΓΕΤΤάΠΙ ΠΙΠΊΙΣ. Ο0- 

οἴητοπι Ηῖς ἁοπηηαϊαπι {ηἱςία, ρτα {ειπα { αάλαοεαίης 

φὔοαιμα 1,αχίσοι Ῥοτά αρβπτ]α Γ1α 1ΗΙΤΟ εο]οτε «οΠΙ- 

ππεπάαπΏϊς. ϱἱ ο νη]ραία Ιεάίοπε παπβνΙδίεηῖ αά ἐπι- 

Φλιωτάτη, Ροιιϊςίει αἴαυα νεπία εῴΙτοτίρ5 ἀα]» 4110- 

τηπι {οσοτά(α οεττὸ τε(Ητυτῖ πήης 1οοἳ ραἰπιαπι Ῥγοβοι1{ 

Τοπ. Ἐαῦτο, τ οσο απϊάσπι οΡΙΠΟΓ» ἵπ. ΕΡΙΤοΙαΤΙΠΙ 

ΟπΙᾶσατυπα ἑεγῆα ἀθαίπα, τοξο εορϊτωπΏ» ἆάπι εἰἴειί 
ἀά (πηπι Ῥοτανίππη Π]ς εὐφιλωτώτη » Ἡξ αά χιλὸν τε[ρ]εἷα-. 

άν. αιοά υπίσο νογηπι 65ς, θεά αὐοά ΡιροΠΏοπεῖα» 

Ίος θ8τ, ρηίππαπι {γ]ΙαὈαπι Ψοσῖς 1πμτες, 14 πο εαυία 
βισῖε, αὐππι Πσαῖ εὔχιλος ποῖυπα ΠΕ Ιοχιοορ[αρΗΙ5» ΟΕἵ- 

ἵο ἐπίχιλος Ῥεη]πάε ρτοραΠί ἀεῦεαῖ» υἴ {ο εΧΡΙΠΠΕΠΡ» 

αιοά οοπίστε πά ολί]ηπα ει {ποσοδ.. 
91ο. 96. Οἱ δὲ καλεόμενοι βασιλήϊοι-]. ΝΟΧ ΤεΤΙΑ ΠΟΠ 

Ἱεσῖτητ ἵπ Μ5. αὐαπι πες ουεΦΙρ]ε 6δί πμης αάλ{οίζαπα 

αἨ αιάτοτο» αἱ ἴππα 4Ώίε ἀῑχιε τήν τε τῶν ομάδων χὠ- 

ρήν καὶ τὴν τῶν [βασιλήϊων Σκυθέων. 3Ι8ΠΠη οὐνομάζεται. 

Ίαῦαι ΜΙ5, ΠΟΠ ὀνομάζονται. Ἐεότε: πο επίπι Ώος ΨΕΙ- 

Ῥέπῃ τοβρίαῖε πΙβ Όπαπα Ψα[πι: αὐοά {εαυΙαας Παδεί 

 ΠΙΗΠ1 καλεύμενος. 
ολο, 31. Αρτίμπασα.] Νοή αΠἴεί {Πε Ηε[ψεβίης, 

μον ον ̓Αϕροδίτην ὑπὸ Σκυῶγ. Όδί πείεῖο 

3 410 οῶσο αέτοτα {αοποιααϊ Υ1άθα5 ᾽Αρτίμβασαν 1εΡ6- 

το Ἠσατοάοϊμίι», αἰιοά Αι [τα ΡοΠΙἕΙΓ» Ώςς ἐα Υετο» 

αἴυτα παπα εάἰΠοπεπι αὉ ΨΗ]βαΤΟ ΕΕΤΗΑΤΙ εαν 

Διπιεῃ ΝΤ8. Ἠαδει ᾽Αρίππασα" ἆποὰ ππισε «’ζάο 3αὉ 

Βογιλίς Εηϊδίε ῥτοπυποΙαάπ]» Εἴ ἃ Ἠετοάοίο ππο Τ8- 

απ] Ἱαυά ἀπδίο αὖ Φεψιμῖς Όεπε αάΙζηπιι αἴαμε εἴ- 

14Π1 ο μα μο ο αρμκως . οτι εαάεπι {οἵπια 

«9ο. ας οἁἵτιί ᾿Ομταμασώδης. 

ο 35. Ἑρβδομένη δὲ ὧδε.] Μ9. ἑρδομένη ὥδε' Ὁ «πρ. 

2ο, ὧδε ὄναβιβάζωτες. Ἐϊ αείπαᾳ ἐμπεποδισμένος τοὺς 

ἐμπροσθίους πόδας Πο ΝΟΕΙΌΙΡ τοὺς δύο. "ια 1η Ραγῆς]- 

Ρίο πιυταξίο, αὖα Ἠδει {οΠρίης το[οτί ἐμπεποδισμένος 

909 Ρο πεΙΙΤΟ ἐωπεποδισμένον, Πεεῖ απιεσεβαῖ ἱρήίον 91ο- 

Ύις παυίτυπη, οδῖ ποϊαοἰ]15» οἳ νΙάείιΣ τε]αῖᾳ αά Ἰπ(ε]- 
Ίεέτπα βοῦς ας Πε, ο ιδ 

αμο, 47. Ἔπειτα ὃ ἐσβάλλουσι] ἵΝΤΡ. ἔπειτα ἐσβάλ- 
: λθύσιι 

940. 49. Λεσβίοίσι κρητῆρσι.] Τταιε ἨἩδιοάοίας ποδίς 

Ὠδάϊε Ίκίππι ἀθ]ίσπίαπα Ιπ[πἱαπι. Ίος Ππαδι]κίε» ἴς {1ο 
Ἱασ]ής[πιο νῖπο ῬιορΗαπι βοηι5 οταϊετίς Ἰηνοπεξ » 
Ε[ζοπναπίης σος μον 14 Ππρυ]ατε εἰ 4ε0θ- 

της ὁ Τπιπ]ο αἰῖαπι ἵπ ἔΏτα ῬετερτΙΠαΏοης 1ΠἱςΙ μι 

τοτος υδίαήθ Ἠ{ησραϊο ποπηΙᾶ οογτμίευπι εἲ 1.6β- 

Ῥέσπι οοπνεηἰδία. ποϊανίεξ Ουοίε αἀπποάυπι. . Νίκ 

οτεδϊἀ είπα» δὲ αλά Ίατετ, υπάε πάπήταπβα Ὁοῦ]- 

τας Πμτί Μεάϊσεϊ ασΠο(αΙτΙτ» 1π 4ο εδ Λεβίοισι. 

Ίτα ραϊεε Ἠπο 1οεύπα ο5ίε» υπᾶᾳ Οαπιππαῦς] ΠαΡεηί 
έθιῶ. λα. 

Αν 67, "Άνδρα ἔνω θύουσι.] ΝΟΧ ἕνα ποΏ Εδί 1Π 

ο41» 37. Τῇ ἂν πέσᾳ κέεται.] ΝΙ5. κέωται. δις 41σ- 
16 ΠΙΟΧ διωκέδται. : ο. - 

ᾳ 91» 48. Λαβόμενο τῇ κεφαλῆς ἐξίε,. φίο ες ΜΕ. 

Φεᾷ Ίῃ πιατρίηθ ἐκσε[ει, αποὰ εί ΙΠΙΕΓΡΣΕΤΙ5 ἐφομ1. 
90 3. Τὸν ἂν αὐτὸς ἐλαύνη»] 19. τὸν αὐτὸς ἐλ» Ει 

ἩΙΟΧ ἔφη.» πο ἔχοι. ὃς) 

νά ο. Κα) ο να ὄνυξι.] Ου1ά ΙΠίε]]ε- 
κοῖτ Ἡστοβοτης Ῥαι ἆπο Ίδια ρείοτα, πε(Ιεο «σετ, 
Ἐπ Ίσει» απῖα πες αϊῑα. πες οἷμς οοιτεζτοί 5{ερΏᾶ- 
τις ἵπ Ἱπιειριείαπάο αἩΠ {ποταπε απήπσοτα, ΤΠ οὐ 
Ἠειοάοίιπι πΠοιηίπο ὁ Ίπιπιο 1111. αἲ Ππνίσα ΝΠε]ροπι- 
πσο ϱἩ Ἱπαιεηηί, :Οειτε αὐυπι α]]α 14 ρτατετ]εΠξ 
ἅπ Ἱπιοροίαπάο» {ρίζα Ἠσεῖ ἵπ Ίδιο οοᾷΐσα, αὖο 
Ἠτοραίυσ ο 1 ρατιεΙρίηπι ποα εχΏεδία. Ώς απο 

υέ ππίπις απηδίρας» Πμπο ἴσίος 1η Μ5. Μαβῖσςο 
ποι οχΏατο», υἱ Ἰαμάσπάϊ ΠΠ ΙΠίατρτεῖςς ετ ἀεᾶς- 

ος Πέ εἀεπισία, ααμπί τεξα {εαπαηίας Ίπῆα {πο 
Ίοσο. . τν μα 

949 16. Κεφζλὰς οὔτοι πάντων.] Ν5. κεψαλὰς οὗ τι 
πάντων. 
99, 9Τ. Ἡν δὸ φλούσιος.] ΝΙ9. ὃν δὲ ᾖ πλούσιος» 
ῬιοΠΗ» τεροίσης, πὲ ριαπη/(σταῖ» οὴ ος {1ο ο. 

9499 34. Ἡν τις ἐπικρωτήσῃ.] . ἣν ἐπικρατήση. 
πο αα]α {1 εοπηῄάστες, ἀδρτομεπά ές {6 Ίοπρε εκ Μ5. 
Ψεπιήηοία, | .. 
9435 98, Ταύτήν τὴν ὠνδραγαίίαν λέγεται.]. ΙΠΙΟΙΕΙΑ” 

Ὀ]]ς Ῥτανίῶς, Ίμδρο οχ ΜΙ5, λέγοτες», 4ΙΙοπιοᾷο Ν]- 
ἀείητ Ἱερίδίε ἱπίετρζες, Νες οδεδε πάπιετοζαία ΥΠΑ: 

Πο.  Ἠος σατίο ρατεςΙρίιπα οοπιρτε]έπάϊε ἄε νατὶ]ς 
σα/ῦιις ἀϊσεητες. ο νὰ | 

9490 86. Ὅσοι δὲ ἂν αὐτῶν.] ΝΙς. ὅσοι δὲ αὐτῶν... 
94320 45. Αὕτη μέν τοι ἡ μαντικὴ πατρωϊη σφι ἐςὶ.] 

Μ5, αὕτη μέν σφι }) µαντιὸ] πατρωϊη ἐς). 
«9490 40. Φιλύρην τρίχα σχίση.]. ΝΙ5. τρία. φμοά «οἩ- 

Ώτπιαϊ 1ρ5α Ηετοάοῖις.» 7. 191.τρεῖς µαῖρας ὃ Ξέρξης δα» 
σάµενος πάντα τὸν πεζὸν φροτόν. 

ἐπελθ. ιό ος ψαςκ-ς, Ξ 
9490 93. ᾽Απολλῖσι δὲ αὐτοὺ».] ΝΤ9. ἀπολλῦσι δήτα 

αὐτοὺς. ας 
943. ή. "Αμαξαν καμάρη».] ἈπΙβςεε ἀἰδπα, βεά 

ΙΠ ΝΙ5. νοχ καμάρης πον αρρατεῖ. νὰ 
943» 34. Τοὺς ὃ ἂν ὀποντείνοι.] ΝΙ5. ἀποκτείνῃ. 
943» 30. Τύψαντες ὑπέωτι } ἐπιταμόντες.] Ταπφ Παπ] 

αὐ ἆο {απι να]άε νἱςῖμα, εἳ οεῖτε ρΓπατία. αξίοπες 
αἆ ε[είεπά μπι {πησυ]πεπι» ρτους αἰῖμπι Μαἰ]α Ιῃίαιρτς- 
τοτυσ ΛεγοιΗ{έη{ες ο ἠ1εὐ]ο αμ; ἐποίζεμίεί ϱἰαάλρ. Ν6- 
ΤΗΠΙ ηπάε ΡροτιΠί Ψαῑῑα πον]δία νοσαδι]ηπι (ταοπα 
ὑπέαπι αδ[α ρατ ΤΏΠο ομήοίος Ὁπαμε Πατῖπι ροςῖ 
Ἠΐπο οεπάϊτ Φιερμαπις {5 οΠσπίηπα» αἳ ἵαπι απἲς Ἱ]- 
Ίυπῃ αἰ1, αιος τείζατί νοσεπι ΟΓαοάπι {Πα{ρεέχαπα ἵπα- 
Ῥμ]δίε, πος ιά 1ρςο εεπ{θαξ, "παπι νειρυπι Πή{σετε 
απάεί» ΨΜοδίο επαπι {εβαητα νΊτος εγιάῖτος πε[οῖτα 

νο μα Περ ἴᾷθοαιιΕ σπάθη ταροηετα. ΑπήΙτος 
οτίμς πονΊτ» αιΙρις νοσαρι]ήπι Ἆος ἆς πιεπάο {1{ρε- 

ἄιμπ νιάεαατΣ αριά πη]]ος εηίπι αἷῑος αἱ]απι Ἠπίας 
νοσῖς νε(Πρῖαπι τερετῖτὶ: ἀάέο Π]Ι] αὐκὶμί αἳ 1ρ5Ο 
αἀ{ετιητ. ἴτα {ες Ἠσῇι, ἆοπες Ψοξςθμς ἵῃ ποΏς αἆ 
Με]απα {{Ππμε ργοβιειῖ ὀπέωτι {επιρεπάμπα. οἳ ὄπεμα 
εδίε Ίάεπι, αοά ἵπ Ῥο]ίμσε ὀπήτιο, αποά απαταάία 
απίο Νοξβμπα εἀϊάσται ἵπ Γπείαυτο ΦτερΗαημς, {5ᾷ 
ΙΠΊΠΠΕΠΙΟΓ Ηειτοάοῖί Ἑ Πα Ἠπειςσαμε νοπῖτηις. Έρο τα- 
ΠΕΠ ΠΟΠ ππηίαν! νοσεπη ὑπέατι, Ταπα ρίορίεί Πάεπι ϱ0- 
ἀῑόυπι αΠΠΦΙΟΓΗΠΙΣ {πι αιΙάα μιά Ἆος {τ, πΙμ1] αΠιιᾶ 
ρια/ΗΠτ ὙΨορβις, αὐαΙπ αιιοά ἵπ (ἱοξίαπ]ς Βοπαν. 
Ψμ]ορηϊης αἆ «οἱ. 5ο5., ΠὈϊ αὐμπι Ἱερετείυς [ωῤμ]α. 
ὑπήτιον, περὀνη», Πέ εοττ]βῖε ὁπήτιο, αιἷοά ο6οιστθ- 
Ῥαϊ ραρίπα απτεςεἀεπῖε εἴ Ἠπο {αεῖ]ε α[]ηάεδαί 1Ποπ]ο- 
το» αϊ εἴ ζΟἱ. 7ο. 4Η ΗΠ1 {ρπιεῃ αἱπια/μς 1 Β]πὶαπίς 
Β. 916. πο ἁμδίτει εχ Ψετετῖς (ααπηπιατίοϊ εαρίτο ἆς 
οτγεῖς Ιπῃτηπιεπῆς οἴἵατε Ὑπήτιον [ηδΐᾳα, αὐῑ Ῥ. 903. 
αἴτη]ετας {ηρη]α ὁπήτιο. Ἠίαπα αἡοεῖες αἳ 1]]]ς οἳ ἵπ 
αἰς {οπ]ρᾶς τερεπυπτΗς πηχτα ο αἳ υ ρατίται ἵπ τοῖς 
ας ΤωΏπίςὲ Οµοά {εστί πο ἆθροι, Ιεάοι Πήπς απ- 
ππαάνετίεῖ αὉ Ώαο παπι νεπὶς(ξ, αμοά ἵπ {δομηάαπι 
εἀΙΠοπεπι Ετγπιο]οσίαί ος αἀάϊεαπα εἲ Ἱη{ετέμπα εςε 
αἆ νοσεπι ῥυηδυ]α [ρεθα. θηρία, αΌ ὁπὴ, ὀπέας εἲ 
ὁπητιον.] ο Ακ μας ο ο πα ας; ος εὸ 

944 6. Τρίχας πεβικείρονται, βρακίοναο περιτῶμνον- 
ται] Εοταπι οπιπῖυπα πΙΠ11 οοπβιπ]ατΗΓ αἲ Νάς. εχεπι- 
ραπ, Ἠπάε υπίνετία αὈίαπτ, ραπε αιιοά αἆ αἰτεταίτιιπα 
αἴῆπες» Πετῖ ποἩ Ρροϊιήξ» Ὁῖ Ῥτασ]]α πἰτααμ6 αππρυ11-. 
τ6ΠΤΗΓ» Ιδία βραχίονας περιτάμνωται Ἱπίερτε ἱπιε]Πρει- 
ἆο εἳ π[μ]οπ]πιις Ηπίβταπα πιαηΏπι {ασίσῖς ἱτοίσστεηςς 
πεπηρο οαάανετί αΏπεχαπα» Ίτα Ἡτ ρο[ετῖας αἳε οεττς 
αΙαπα Πε. αὖτ {εημεπεῖα Ιπιο]]]οί ἀερεαης 4 ππληα 
Ππῖβτα αὉ οαάανετε ἀἰτεπαρῖα οἳ Ῥτορα ολάανέ οἷίς- 
υρῖ Ρροηῖ {οµτα. Ῥοϊπετηπε Ιπίεη ααι]ά «οΠΏζ65- 
{Π{ε 1η Ἰοᾳἡἡπῖοπε αὔαπ οἰταν].. θεά {115 ἵπ Πἱς πῖτά 
γυιάείης αιότοιτας τοπ ἀοειπιεπῖ εχ Ἐττησ]α. ον. 
«9449 38. ᾿Αναβιβάζουσι αὐτοὺς.] Μ5. ο αρφι 
9449 4Ο. Ὑπέχρυσι τοὺς ὤμους τῶν ἵππων.] ΝΤ. ὑπερ- 

έχουσι. 
: λα ., - : ο δ ς ον ͵ 

ο)4» 47. ᾿Αναβιβάζουσι ἐπ᾽ ἵππων. ] Ν5. ἐπὶ τὸν ἵπ- 
Ζ0ΟΝ. - ϱ ζωα λλὸς - 

945. 7. Ἑν ἁμάξγσι κειµένους.] Ν5. ἐν ἁμάξῃ κειω. 
945» 39. Καὶ ἔπειτα ὑποβάλλουσι τὸ σπέρμα ἐπὶ τοὺδ 

ὅο. ] ΝΙπίμτη Ίπεις Ες Ὑαϊ]α η Ιπτειρτειαηάα τας 
Ῥατῖο οἳ ργοχίπ]ε απἰεσεἀεπίε» αἴαπῃ Π{ΤαπιαΙε οἳ Ῥε- 
πε ἀηπάαπα ]ε οοπιρτεςῇ: 1π υηµπι ας π]πιϊς ατάαπα. 
{1 ΡΙ]εἰ οε Πέ [βγα Ἰαβίάες ἶσηε ῥετ[ρίζµος» Ώθς. 
Ἰπάῖσαϊ υὈἱ ἄπι ΠΠ. αἱ 1ὰ Ώοίππε, ῥεᾷ πεαιε Ῥεπθ 
«ΟΠΙΠΙΟΓΑΠΓΙΣ ὑποβάλλειν Εἴ ἐπὶ λίθους. ΟΠ ΕΠΑΠΙ {Π- 
Ρΐα ]αρ]ιάςς ποπ {οἱεΠε τος οσσμῖ. ΨάέτΗς αὉ «οὐτ.- 
ρε (οῖς ἱπησεης ἠΠεία, με Ίπ ἵεπεες νο 
τηΐσατα οἳ ΠΙςσπια {1α Άτεπιε Ρα 1Π ο σ ο κιρ: 
τπι Ηετούοιί πηµταπάο.,, δίαΠα ριφεἶατε {μΌνεπ]ιεης 

Γ ορπιὰς ΝΙΦ, Ἠαῦαι ἐπιβάλλουσι» υπᾶε υπῖνοετία ΠΛΤ- 
ταπᾷϊ Ὠσίας πημεαεας ἵπ. οἰαηκβπαυπι {επ[άπι» αμεπα 
οΠα({5 {11 εχρήίπ]είε» 4ΜΙΡΡΕΥ επ]σήπια ὃς : 

9/5. 90, Πωχὺ ἓν καταπάσσονται. Ἶ Ωποά ὃιερῃα- 
η] Ίπ οτά ρο(μ]ξ καταπλώσσοτῶ!, ΡΟ αἳ 4ποσαίε ΝΙ6- 
ἄϊξοιις οσᾶδχ» εἳ αοσεᾶῖτ εοπ{επίης «οά. ΑΙζΠ. αριά 
ΤΠ, Οαἱ6, τε Ἰά Ῥτο ΝΕΟ άρει ο ης δεᾷ π[ι- 
Ρατ, αισά 1Πί ἔλσσπε, η ορΏπιο 11ο 15. Ἱπίρτροπί- 
τη νοσυ]α παχὺ ἐὸν καὶ καταπλάσσοται, ΏΟΠ υἱ Ίαραας 

νίπι εορυ]αήνᾶ» αυ πμ]]α τεφΙπῖτητ» {εὰ οοπίτας 
Πεπάα ἀἰΕΙοπῖθ: ηεαμε ολ ορίπαραίατ αὐϊζαυαπι {8. 

ο ο αὐ- 

9/3. 10. Ἡν δὲ οἳ ἐπελήόνες,] ΝΙ5. καὶ ἣν δὲ οἳ - 

099 

μις αλ κ 

-ιακώναακώκωκ κκ σεζο τεστ εετοοπε πες σαι 

ες τεστ: 

μα δι αθνμάςικ-μκ-κας δλλωῤηκόνώκοάν-λκκνος”'--- ο το πο 
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«σγθίδια καὶ τύπους. 

19ο 

απά(έπσηπα Ῥἶάμο 6 ου]ίεαπα {αοίεπι δὲ σοτριῖς ϱ6υ15 
νιάερατατ {Πσετε, {4 ἀϊσστοπτιτ πά πιοϊηΘΏΕΙΠΗ Ππ]- 
ατα εἰ Ίπετε οπή, θεά ποι τα 6δε: ἀῑοῖ 6{ρο Π]- 
Ἱιά ἀεπίμπα {πε εῖαπι ἱπάμουπε ρες ομπα εοτροσῖς 
ας {αἱεῖ. : : 

945» 49. Τὴν καταπλαςὴν.] Ἠίης 5ιαρηαηΙς ἵπ Τῃε- 
{αυτο [θ6ᾷ ο καταπλαςὴ εκ Πετοβοῖο αΠεττυΙ ῥτο π1θ- 
ἀἰσαπιεπίο,] Ῥο]ετεος {με Ῥοψτις., αὶ ἆα Ίπας νοςς 
ηΙμ1]. ρτοτυ]]τ, Ἠος αὐῖεπι οοπβί ατ βάς εἴς ϱὐαπῃ 
Ἠ]ΕΙΙΤΟ Ίπάε {0 {ροπᾶαε», αιάτοτίταίτο νοιι(Πςβπιί οχ- 
επρ]ατῖς Ἱερεπάιμπῃ ΙπάΙσανίπυς καταπλωσὺν, εἳ Ίας 
αμοαε πμπο «επ τεΠατα νοσο (19681 Ἡπριαπι 
αΠΙΡΗΙαΠΙΗΦ,  Ἀεαμε επίπι α[τετ οοπΠάστατ! Ροῖεςί 
Ίδο ΝΟΧ, αυαπι ληϊσὺς, αυα υΏας 5, 6. κτισὺς α]]- 
ὈΙ, Ἱαφυε εείαπα {αῑἶ5 τατα» ὲ ΠΟΙΟΙ Εδί ὀργησὺς οἳ 
Ππήμα. 

9450 45. Ἑλληνικοῖσι δὲ ἤπισα.] 19. Ἑλληνικοῖσι δὲ 
καὶ ἥκισω, 1Π απο εδί {ια νϊ, Ὠδίπάς πλέων δὲ Σ) Ἑλ- 
λήσπόντου, αιοά εδι πεοεβ(αγίητα, οἳ [οτίςίο αἰϊαι]ά 
οπη]κ(ηπι εςῖ Ίῃ τε]αοπο ΤΗ. (μία, {οροπεῖς ἵπ Οσα. 
ΑΙ6Π. ΕΡ{6 πλέων δ' Ἑλλησπόντῳ. ώς 

946» 19. Ἐκδησώμενοε ἀγόλματα. Θα Π{Ε]Ιοἵτοτ 
Ἰαέχατης βΗῑε Ἠϊς Ίοσι]5., απἴθαπαπα Π[αοςίσστοῖ Ίιας {6- 
τεηῖζας Πτετατήπα, απαπῃ Πετοῖσα σθτίο Ρροδχοτα εἰερατ- 
πμπι νίτοτυπα ρερετετηπτ ο θυβ1οῖε αιιάϊτα ΠΟΙΠΙ Ὁΐδ- 
Ῥηαπί ΓΤιερῖε Ψα]α ἐκδυσάμενος. ΡΟ ἐκδησάμενος, Ὦτο 41Ο Ῥετρεταπ] Ἱερίταγ ἵπ νι]ς. εά1ε. ἐπιδήμησάμενυς.] 
Ι1τ εἴσο ΘτερβαπΗς 4µοαμς ἵπ ἸΦθεῖς 1 41ο πωπς ἨΠππησ5 {εᾷ οπ]α 1 ποη ἱπίο]Πρεραίης, θ0σ6 ἀῑῑας ΠΠ: ΤΑΏΟΠΕΡ ΟΠΙΠΙΠΟ ποῃ παλιοί. Ὑδτιπι 1 οίαρΠαΠΗ5 Ρεί- 1149 Ἡξ ρπίογε «ορΏονοταΕ, Ἠῖ ἵαπεμπά στη οθΓΠΕΙΟΙ, ΤΟΤΕΗ5 Ἰαέαε, 9εᾷ νεϊοπιοπίος πις ΓΕ{ο]Ης ΤΗ. σαἱε, 

Ευ Τη Ερ]εμᾶ]άᾳ Ίσα ἶαπι ναγπης πο]ηῖῖ ΡίαΠ6 νοτυπι Ρεήρεξίατε, αἆςο υξ ποιοῖ [ψοτῖο, αββῥεΠ/ οοο [ρηµ- ζαεγός. Ἱπτε]]ρίτ Ογπιοο]υπα ος ἠρίαπι ἅτς, Ψἱάς ΟΙ, Αεχαπάτίπυπι ἆε Απασλατῇ, υπ: αρμά Πετοάοίυπα 
Αγόλματω {επία Ἰατίοι], θα οπηηία., αι] θιις αυ] οὐ]6- ΓΗΣ» 4ΕΟΓΙΠΙ ἀθύρματα] δἱο ἆππῃ νο]υ]ξ 4ΟΗΠΙΘΗ Ἱς. Ψοββ1 ταοῖ(α Ιππτλπᾶο αἁ {5 ΠΤΟΠΡΙΕΤΓΕ; ο ,ο, 96. υ{Πγραέηπα Ἱπδρίς Ιαόαῦατ 1 Ἰ]ο]ηπι ον Το ό1.. ριᾶ- ΟΙρΙ{ας {8 εχ ουτία, φαπι {ο]ἱοῖ(οτ Ἱποεροταί Τ6Ποί6, Ῥτ [ΕΠΊΕΠ 4η αηῖς Ίαπι ρτοᾷμχετα 1]]ος ρεϊπιατίος (ᾳἱ- 1 Ματίς Ν[αρησς οἵπα(μ5: 4ος (τωσὶ νοσαραπε προ- 

εχσε]]εῃπς 1]μὰ Πμάΐοτιπα ἀδοιις Ἠεητῖοις Ψα]εβας. αιοά οὐίσυτς Ἱπτετρτείατης Ες 1ΑνΊυς ο/η ἠηβομίζης, Ίαπι οἳ Ἠμπο αἀροίιής Ὑα]ο- Πυθ» απεπι εᾷ ποπήπαι {Γαιάμίδητης Ἱ]ο θυΐάας ἵπ Οπιαρηήρία εἀ]τοτ, ἵαπιει 6ἳ οπιπία» αι αεί 111- 
π]5 1116 γίτ, τεσοφίιετς ουσ {μα ερίεηῖ, νδτῖεις ποῃ 

Ηἶτ, 
ἁήπα εἴ ρετεστϊπατἰοηίς νίταπι Ίας, ἱΡΟΠΙΙΠ1» Ῥοβί- 
ουσπχ 1η ΝΠ{σε]]απείς Ἐτιάϊτα Απηηιις ῥρᾳρ. 121. εχπήση]ε ρυρ]σο α[ρεάχαῖ Ίδια Ταδοτίαι Εο[ίοίρηι Φασετοῖαπι ἹΜαχίπαπι ἸΜααὶς Ώδυπι ΜΙΤ. οἶπι ἆθ- ῬεπάεπΏρις αῦ Ἡμπιστο πΠοΙ1Ε ΤΗΠΙ ν]ῖς, ἔμπῃ σαρῖ- τ65 Ῥ]απο Ἡξ ν]άθας προσηῤίδιον, οἳ {δτια ἱοΠοΠίοπι Π]Λ- πα {ήτα πε ἄσχιτα αἀο]σας, 1ά αιιοά αἆθο πιίπι]ς ΙΠΙΤΑΤΙ πο» οροτίεῖ» οιία ἁῑα απῖθα ἴαπι ποίατας βΗτ αν υμς ἀοστίς οα{[:5 Αρι]εΙ οὗ σε[βαίμπι Μετουτίο]απι, ππαε Ίρςς {οτῖδίε ἵῃ Δρο]ορία: Πἱορίε ε /ζοίοης ὁ ΣΙΦεοίπε ος} ζαγυςδ. Ε]οοσίηο 5] {1104 αρρεαδήής ο- 7101ΗΗ13 [Ἠαρσίομηπε Γης], ση /0]0ηΗΠε εξ οὐ [- 74401 ϱι  Βἱοιί ο Ματίς Ἱήαση» {1οα οχἰπηίς 
οπ]{ὰ 1Π Ιδία υτόε Οψ2ΐσο Ἱπρείπιϊς ἀοσαπί Πιπηπηί ἱκθυς Ἠτρίς, Ιδίαπῃ Όεαπι πιυ]ά ρτα[οτοπίςς., αἴεπι εχ ἱ14- Ῥοπο οοπβτΠΠΠΕ. 

346. 95. Ὑπὸ τοῦ ἀδελφιδεοῦ ὠποθανὼν.] Ἱπιειρτείες 
ολο ϱ ῥᾳΐγιε]ε [η]νε {ηήογερίΗὴ. οοά απ αὐ 
΄α]]α 1ροο οείαη] νοῃεπῖε, Ίρποτο» οί ρήπ]απι νεγῇο- Π15 51ης ΕΠΠοπεπι ποῃ Ἠηδιῇ.  Φ6ά να]ὰς Ἠϊς «ΟΠΙΠΙΟ- 

ΥΕΟΣΣ οι]α ἀερτεῃεπάο αριά Αἱάάπι εἰ Ηετναρίηπι ΏΟΠ Ιερί ἀδελφιδεοῦ, 16ᾷ ἀδελφεοῦ, υϊ εχ Φί6ΡΠΩΠΟ {019 Πἱ Ῥτορπατιπη Ίδειά τὴς, πες {οἶο Ηπι οχ. Ίδης 
ηςς πε» (ΗΗΠ1 Ἰπεεῖπα οπηπ]πο { Ἱερεπάι]πι ᾠδελφερῦ. 14 οοη/ΐηε οχ ἴρδα Ἠετοάοιί δεπεα]οβία, αυΙ ἀῑοίτ Δ- παςματβη βιὶς[5 πώτρων Ἰνδαθύρσου. Όιοά {4 ΒΠτ ρα- της ΙπάαίἨγτβ, Ραῖΐεί Ψετο ΠπάαΑγτΙ βΒιετῖε δα 155 ζεί Ψαι]1ης ἀεῦει βιὶς[ο [λιατ Απασματβάϊς. α αἳιο 31Ο ΘΕΙΦΠ] Ἱπετεᾶις Απασματβς. Οβί6τηπι οι : θεάσεις ποη νοσητ ΠΠ Ἰψδάθυρσον, {οὰ Ἰδάν-, ϐυρσον, αιοᾷ ἵαπιο Ἱηαρ]ς σεηυήπιπη οκ Ἡππαπάυπα ρι]- το ΩΙαΠίΟ Ρτορίης αεσθαῖτ αἲ οἰμκάσπι ποπιίπϊς {ος- ΤΠΗΠΟΠΕΠΙ: 4 ΗαΠΠ αἰῆ Ίπᾷς σοπβΙΕΙΘΤΙΙΠΙ Ισηογης. ο- ΜηΙΦ{α Ίτορα δ, Αάῑς ΤΗ. (ᾳαἱα. Ῥταίετεα ἰάεπι Μ5. 
-ΤΠΕΙΙ ποῃ {ος ΓΙΙΕΟΥΘΤΗ τοῦ Ὑπαργαπίθεο», {4 τοῦ μας κο. αιῑοά ποπιεῃ εείαπι Ίπβ ευ[ίοᾶ1ε εἶτσα Π]- ως ο αὐ] ἀῑείτατ ης ὁ ἸΑριωπείθεος» 6 {ο δαν Ἰγοῖ µας.» πυπῃ δρατραρίεῃες ΕΠΕΙΙΗ οορηί ειν {τιπις Ἰπεατᾶς ο. Άνας ΟπιτίΣ ας Ῥορίσα τε ΑραϊΆγτ- 

σος Αταρείτηςος, - 

Ῥεᾷ ρ]επα Ίηκ εχοτία εδῖ ρε εἰατίσβπια οἳ ἆο- 

ΙΑσοβιΙι απονΝονιΙι κΟοΤ2᾽ 
9/6» 989. “Ὑπὸ τοῦ Ῥκυή. βασιλέος.] Μ5. ει 

θέων βασ. Ἠεξϊε» {4 εορποίσερατης Ῥεπε 1ρ5ε. Ὃ Ἡ 
4 1ο εταῖ πὶκ{ᾳ5.. Αοσιί εχ Πας νατιεῖαῖς ς ο. 
τας {η ὑπὸ του τῶν Σκυθέων β4σιλ. αὖ ο τό, 
7110 606. ( τὰ 

9846 : 80, ᾽᾿Ασχόλους εἶναι πρὸς πᾷσαν.] ο ορ 
Ἰγδίεπιις Ηοπή!, 3. ἵπ (απΠεπι απςοσΗΠ. α 
6616 οὐκέτι περὶ τὴν πλύσιν τῶν Ιματιώφ ον Πομπτο 
πῶσω ἡὶ περὶ τὴν νῇν ὠσφολίω. (πάπα 1ηῖεῖ ον 
{οήαἩ υ/ις ο ος »αυ1ρρε τα αίηἩ ή: 
ΡΗ5{ε ορΏίτηιις ο. εἰς πᾶσον. μμ ν 

946, 35. Ὑπὸ τῶν Ἑλλήνων.] Μ9. ὑπ ος ο ή 
946» 37. Οὕτω δή τι ἔπρηξε. 1. 14 Πιο Ις 

Ὑαια οἱ) ὅρεε φἱάρῃ ἵγα ορ» ΗΟί Ῥίαπε ο οοηή]- 
Ῥϊο 4ο ῥίερμαπιια τηβ]εραῖ ϱ) δηἱο ο ον ϱ ομοῖι 
Φέγηέ ἨὈί ρει]πάε περ]ρίτισ, 19ἳ η αι 
Ποτήπι Ποπηήίπίπα», τε πιαρὶς {οἰΠοῖᾶ Επι ς ο ρτοβί 
ααπι 4ᾳ εο αὐοά Ιπιετρτείαητα»; 410 πα πυ]]απι 
ἀεπιοπ/ίαηε {6 ποπ Ιπίε]Ισείε, ΟΠΙΠΙΠΟ ΕηΜά τς 
Ώαῦεη: (γαοἰοπηῖ ταΠοπεπ» αἱ να]ρα 
ΤΟΙΕΓάΤΕ» 6ἳ πρήσσειν ἵπ ηος υΗΗ ἀὲ 
αοπηπι νίτρ ενσηίι ποφιἲξ {εΤΤΕ ης ορ 
αιμα {1 ας Ιδεῖς, τεο, 170. "Ηδη ὧν ας ή νἐτ᾽ Αἲ- 
αὐτὸς τῷ ποδανιπτήρι πεπρηγέναι’ 3 ρα ππεπάιπα 
θίοπας σόλος οὕτω ἔπρηξε. δίς αρραῖεῖ 11μά Τι ράπο ΜΒ. 
ἵῃ πηα]απα Ίοπη, Έτ {άπε ταητη Ἱεβίεῦς 1η οΡή 
οὕτω δὴ ἔπριξε, } οἴκιά τε ἐδείμ. 

9470 91. Οἴκιά τε ἐδείματο.] ΜΟ, ο ά. Ὀππαιο 
ος εξ ΤΠοΧ σήντε πέριξ» δί νη]βο τήν σέ : 
τεζῖο. | ἐ υρηµβήμς τού” 

947. 39, Τουτέων εἴνεκα.] Μ15. σετῖε ως 
του εὔεκω. 

9470 37. Διεπρήσευσε τῶν τις βορ 
ΦίερΗαη!5. [Διωπρησεύω Ἱπαϊείαπα «ς να 1η 
πίπι εχ Ἠειοάοῖο διεπρήσευσε πρὸς τοὺς η ἀἰκηπι ία 
ἀῑοίαπα ἀετη]ῖς Θογθμίς, ΙπάΙσανΙέ, δἱς ϱμἱάση {Π617 
{μπε οιια αττα]ε Ῥοττας [να]]α, 01Η αιοά 4 ἐ 
οἶμι οί). δεὰ Γοτταδίε τὸ δαρησεν σος, οοἱμεεῖ 
πρήσσειν ἀεάιέτηπι νἰάειυσ» 14εΠΙ ς Ῥϊο Ίτα Υετῖῶ- 
Ῥετιταηίτε, ΡείοιΙτετΕ, Ο1916 1ος ρδι ο) υἡ.] 
τσ» Οµἱαήι αά ο έδας γη ῇ (μπε, οἳ Πη 
ΝΗΙ] Ίρφε αάΐετο, βεὰ 1δία ΡΙΕΠΙ ν[ς, Μαϊου» 4 
ΤἩΠΟ Ρροζµοταπε {πρρηπαί, ΨετΗΠΙ Ἱριω Ρον 
Όεί Ππιρ]εχ ἐπρήσευσε' αἰιοᾷ ΠΠ ΝΙ μπε σῷρ 
{8 ρε: πρησῆρα, οἰῖ ΙΠπῖεί ο{εΙᾶ ΠΟ. ο 
υἳ τατίδΗΠΙΟ νοιρο «οαότας Πιειί υκαιοῖι : απά 1 
Ίδης ἀο[άσηιπα ποιαπάυπι οἳ «Ες ο κρτοῦιαπθμ 
νε]ήε νεηίο αέξις [οΗΠανίτ αἆ πώ ο ρα 
εοδα:16 νΙεηρετοπάος ἵπ τεσε ἱρδοση ές μμῦ }4ρ 42Τᾷ. 

μας ὦ . Ἡ, ἔ 

947. 38. Ἡμῖν δὲ καταγελῶτε" ορήσϊσπᾶϊ ρα 6 

Οηα]1 οπίυυτα εξ Παἴη μις 

(ης ποῖβί 161 Ἡ» 1 Ἠϊπε ποῖα ο 

πεπίσ 

φελᾶτε. Οι ρτορτίῃ ο αΠΙΟΠΕΠΗ» : ο 
ἀείη ἵταπῇτήπα ο ΓΕΠΚ1 αἆ 1Η τθαι ὅτε, όν το ης 

΄ κ ω Δ / /) ή « ος τῇ 97. Ἐπὶ γῆν γὰρ μέλλει σρωτευξο ιν ἕρῦ γάρ Τ 
ας Ιοηι1 Πἱοηγαυς Ῥμοσσεπβς, Ἐπὶ τη κκ, 
μλς ἔχεται ἡμῖν τὰ πρή»ματᾶ. ΜΙ9. Καὶ βκεύς! Τ' 

347. 41. Καὶ βακκεύει καὶ.] 1913’ - αμοᾶ οξε 
Ἡπ πΙΟΧ κώτισε, ΠΟΠ ἐκάτισε. ΝΙΦ, Τήμεω» αὖος 
5/8. 3. Τῆς Τύρεω ϐυγ ατρν. νοι ο 

ερτερ]ήπι, αἳ ποῦια ΤΠ. αν ιά σεις | 
Εδι]ῖς Ῥτορηςο ει Ῥή]οπιοΙτξ ος, 8ίο Φμοβς 

τάλκεω Τὸ 
ώ εν 

ορΏπις Ίρει εκήρεί 7» 1 το αιίαπι Της, συνά- 
Θρ/ίκων βασιλῆος. 01 νυ]ᾳο εν ώστε 1] πο 
948 9. Μελλώτων δὲ αντε ΄ῄτοπια ΠΟΠ εδὲ 
μάνα ἴαπι {Ἡρτα, να ον Μ5 
9459 16. Πεφευγώρ τούτη ἑλκήν.] 815. π ΝΙ5 Σαν οι | ιο) υε πο ἑωύτοῦ μητβζ ω Ῥοπυπα” : ος » 16. ο τον παυπιαῦς : 

ἐκοιοούς, εἴ Σιτᾶ ος [αΙΗΠΙ ο αδες ο, ους 
αἰίετιπι Ώε πιαχίπε Ώες ορ] ΝΦ. ὦρ ἐι μετ’ β4. 

9ᾖ8» 98. Ἔσι µεταθ ήν -1ά αμοαιό 
οοπ/μηςΠο {ας σταϊ» 1 ΊΜθ, πο" τη, τ {πα {1- 

3490 33. "Αποτον παέε, | πι οΠΙΠΙΔ Ῥτοσσαδηϊ 
Ἠετοάοϊο νἰπάἰσαπά πι» απ ο ον ὧλεί καὶ 
Πηϊμνο. ο ΜΕ. με 

948, 34. Μεγάθε ἑξαπλησήν' μάς μον ποιῄσώντ! 
ἑξαπλ. , νἡμόσυ πάϊ5 
τὰ » 46. Κα) οἳ δέξαι ἐξ αὐτόν «ης ἵν οο ΠΡΙ ο 

.““ - η 
6 1 κ. 

1 ΝΗΗΙ ροταήτ εβῇεΙ οεσπΏΆ ὁδὲ, Ἡς 

μιας, οποια. οεᾷ εἴ Ἡριοιο, ς τι ης 

Ῥεπία, αὐμπι εχ[ρεέζεε μμ 
Ύαπι τε[ροπάεΠτΕΠΙ» εἶπι 6Ο σα [ωνατοι, ὦ 

Ἱπ[δαιεηία» νε] 451 Ἱππίτεητςτη ενος, αμή ος 

πυπο 4ποαις Εαέχηπι ορ ας αρμπ σέ ία 
ἳ ποήσας, ομοά Πε: ὁ 3 ο Ἂ ο τα καὶ οὐτῷ ἐνέε σι ρωσ 

ἐπείρεσθαι- Ίτα' αιΙάεπι 6 νυ]ρο ν προ πέ πα 3 

της πο[ῖετ σοᾶεκ 1ίε αποςΏξ πι ΗμΕΣ μι 

{εά Ίτα. τε Ῥοδι {οευπάα πιλης 2εσς ες Ες 
εᾱ 114 Ρ . , ν Πι οτρο(με 2 ᾖ16. 

ἀἷο νοιίαμπι {ραΏο Ητεταδ.τι 1ΗΡ 

ἱίυς σε 

απ Ίιμά Υαἱοης 

ΠμζρΙοασΙ ο τν 

οσο ο ο κο ο. ο ο μμ ----- 



| 

Ώτ ΟΡΞΕΕΥΑΤΙΟΝΕΕΒ 
{ηέ6. 4» 199, "Ὥρη ὃν εἴ ὑμῖν ἐκβάντως ἀπὸ τῶν νεῶν 

πάσσεσθαι. 
091 ομ0. ο. ᾽Αποθωύμάσαι ἄξιν, πώρεξ.] Μ5. απτέ Ρο- 

Αποπίη. νοσοπα ἀπίοπίε ρανση]απα καὶ» {αφ (εππρε- 

(ἤνο. Ουυπη νίάσιοπι ]ωλΕπο νοτεῖ ὁ δῥζ/οαν ΠΟΠ 46- 

Ῥυϊ ἁπβίεατα ἆθ Ιπτειρτείς ΠαιεΙπαΠοης 1Η’ (εορία- 

λία, πε πια]ηθτῖε ᾷο βεπεῖαῖο αἱα]ά αἀπή σεις 
αμ Ηπα 

Ἡοτοάοιας Ιπάϊσατεῖ {ρασῖαΙε» εἲ λοάία {ας ἀῑάισετῖ- 

σημ θἰπάος {πι 11ο Πτοτα Ἱαδίτανίδ{6» αποῦάπα ΓΕΓΤΑΤΗ 

Ίαίαις {1 πιαησα Ο1ποα νοςε ραῖεῖ οΠΙΝΙ8. ΠπίεσρτΕ- 

ΏΠοποπι {βίας 1ν1» α ία Βενοάοτωπι ορίπος {οπἱρβκία 

Σµδικῇς. ο... ιμ 

ος οἡ, Τοὺς ἐπὶ τουτέων ἐπεσεῶτως.] Νειας Ὑπ]]α 

Ῥγαρο[άος [1 ΟοΡΩΞ/» ΦίαρΠαΠΙΙ8 ἐὔ59 ΦΗ0ΓΗΛΗ {4 οἵ- 

{βοἰέμη εγαῖ.. Ὄερεραϊ ΕΠΗ ἀϊνειία εδ[ε Ἱηπτετρτεϊαο 

ος αχροβείο ΕεοτΠ1» 49 ΠΟΠ αΏυπι ἵη Ππεπι εΓαηῖ. ας- 

ἀἵεα. α παπι ος {εγαρυΙΗ!η ἆατεπε ΙεξτοτΙΌις αὉ αΠαιο 

πιαῖς οΏοίο.  Ιεααυς πιἰμή οοπΠάεΓαπά 1Π8οἰεπ] Ἠ]ετο- 

ἆοτ, Ῥετρ]ασεῖ {εαυ1 απετοΠταἴεπι Ποτί υπίοί ΜΡΗ εἲ 

ἁπας νοσᾶς ἐπὶ τουτέων ἱπάνσεα. Ετοπίπι Ἠειοάοϊο οἱ 

ἀπεςεῶτες οΏιπα Ῥηίππο Ππί ο {ταπίες» ΓΗΠ1 ἀείπάε {1Πέ 

{Πῄραίοτος. Γατο]τος, ποίηρε ατεδςβία νοσε 40 1ρβοΓΗπι 

ο[ᾖσίο, Τά0το ο. ο1ρ. 148. ἂε Τα γήπίμο οἱ γὠρἐπε; 

σεῶτες τῶν Αἰγυπτίων δεικνῦναι αὐτὼ οὐδαμῶρ Ἰφελον.. Όρι 

ψ]ᾶσς Απιῤιιιον πΙμ!1 αάάΙ. Τ40. τ. εαρ. 59.  Θυσῶντος 

φὼρ αὐτοῦ τὰ ἱρὰν οἳ λέβητε» ἐπεσεῶτα ἔζεσον.. 119. 7» 

πτσ. ᾽Αποθανεῖν τὸν ἐπεῶτῶ τῆς διώρυχος. ΕΠαπι ρα1ο 

-απῖο ΝΙ5. ἐκέλευσε. Ἡ 

9/0. 31. Ἐθηῆτο τὸν Πόντο. ΜΕ. ἐθηεῖτο. ο. 

940. 48. Ἐν μικρῇ ἠμέρή:] Ὥος παρατοτ5. εδε»- εί 

{ονταόῇς θ1ς4ΕΠ1, αἱ εὐετῶ εοπσεάετα Ηετοβοῖο πε- 

απἰνίε, ἆς 4Ἡο αι 34, 43.2 μῖ Ῥϊορτιειαζες στασ» 

ἸοφυυΏοπς ΠΟΠ {ο1ΕΓΓ0Ε. Ίνομ Ίοοί απιδίρεΓε» αμίΠ 

Ἠειοάοτιῖς {οτιρδοτ]έ ἐν μακρημερ" [το επίπι Ἱερίζυχ 1η 

ΜΙ6. ας ἁοπαπηί 14 ᾳποφῦε πυπο (αγΦοΙβ 16ΠΟΤΑΓΗΠΙ 

απίσΏασ» αμαπτήπι 1010. προ εαν. 

950» Ο. Δύο νυκτῶν πλόες] ἵτα αμ]άεπα απίσα Ιηθε
ρίή, 

ἡμερέων ἑννέω πλόος. ἐσὶ. 1ά παπά ἀυδίε ρυτοτηης ΗΗ. 

μ Ηοτοάοτπι εὐταταπε» πυης αμσαιις εκβατε ΙΠ εο 

ὀσδετο, οτβι [οπίᾶπ {π νοτι(ής ΓοπρΏς α]ίτον ΤΕΡΕΓΙΣΕΠΙ
. 

Αιαπί Ρίῶτες {ρθπι νίάσο Ἱαρὶ ἵπ ορΏπιο Ν45. πλέον, Ἡξ 

οοώτθαπε οἵηπία ρε αρεχεσο[π νε] αοεξδβοπεπα» Εῖ 

αποορίε ἀΐσετε ἐς Θεμίσκυρων» ΕπάΕΠΙ {οα ος 1π ρτίη- 

οἱρίο {εᾳπεπεῖ5 ααρ]ᾷ5 ἀῑςΙς φύλα» ἔσησε ἐνταμὼν γράμ- 

µατα ἔύνεα πάντω, ὕσαπερ η5' υ0ί ν]άθας Πεες οἵερία- 

πιμα Ταέπα αΠρεΠίΕΙΗ. 
ο5ο» 14. Ὁ Πόντος οὗτος ἐκδιδοῦσον. Ἱ Ψοευ]α (εγῖα 

ποὮ οκῖ ἴπ 5. 6ερατεε τερεΠἴαΠ] {επηετς οἳ {αρετ]ο- 

τους. ο ο 

9500 90. Στήλως ἔπησε δύο ἐπ᾽ αὐτοῦ.] τσ ποη ἐτ' 
/ 

αὐτῷ» τϊ 7, 996. Ὁ λίθος λέων ἔσηκε ἐπὶ Δεωνίδη, 001 

οἴατι ἹπιαΓρτείαητς. 4/ρε 1εοπίζεηΣ ΙΠΙΠΙΟ. ορείπις 

ΊΙΦ. ἐπ᾽ αὐτὸν. Έτ {πε αμα νε  νο 

Ώ08 πο[αΊο απ Σαεῖης Ππιε]Ηραῖ ἁοῖ]α νετο αἆ 00 

ή. Μοα αιοιο Ίαρας Ἱάεμι ΝΟ. ἐρ μὲν τήν 

Ασσύρια, ΤΠΕ Υοσι πο ἑτέρν. Όειτε οταςί Π]μά ἕ- 

περος υ{ηγραπε Τα «ἁσπιυπα. ἵπ {εοιπάο ππεπιὈ{ο: ΠΟΠ 

0. ο 
3 : . . 

λεν ο6. Ἱζόμίόωντες ἐρ τὴν πόλιν] Οποᾷ {95 Ιητε]- 

Ἠσϊτης ταπς αὉ Ε15 βιάάπα ΓΗ] Δ{Ε πα ἀοπήπίαπι Β08- 

φροΠ Ῥεπος 1105 Ε1τ. Ἡϊ οσττα εοπ/ῖα: ποπΏ]19 ἔεπι- 

οηδᾶς 6αἱα "επι ἵη ροϊε[ταίε {πα Πα] ς{ε1ΒΕΙΠΙ {14- 

Ἁιμπ. Οπίετιπι 4 τοῖο Ίου Ιοσο εἲ Οπμοβα Ῥ]απο 

ασῖι ἀοξζε Ῥοι. ογΏήν5 Πο. 5. Τορορταρβία «αρ. 5. ηξ 

Ίοσυπι Ώιπο οἷταῖ 4Ἡοφῦε ὁραπΠαπής αά 6α1Ηπιαζηυπα 

πρ, 95ο. ΠΟΠ Πίτα 4ούξη» ]δέίοτοια» αῑαπα αμῖδαυᾶ 

μας {οἰεραῖ.. ον ες 

960. 98. Οὗτος δὲ κωτελείφόη.]. 9. οὗτορ κατε- 

λείφθη. απο -  πτν 
ο. τό. Ἐ]σὶ νὰρ τούτου αἱ πηγοὶε] 9ἱ Ἠσο Ῥοΐεοί 

ος[δ σαπ{ι ο[ῄσασίοο ππῖης Πανη {η {αηαπάα {εαὈίε» Υ1- 
ἀατῖ ροδίεῖ τεζῖο {6 Ἠαροχο.. 9εά οὕσπιβ εδίεῖ» Τείῖ- 

πόπάα ΏππΙΕΠ εςῖ πΊαΠΗς νετα Ἠεγοάοιί, αιῶ Εῑϊ εἰσὶ δὲ 

αὐτοῦ οἱ πηγαὶ.  δίε Ῥεπε Μ5. ἸΜεάϊσσιις. 

ο6ἳ. 96. Τράμματά ἐνφράψως.] 5. ράμμωτὸ γρά- 

Ψας» αὐοά Εἴπῃ νίάετατ ῥτοραε απέῖος πιοχ τερεῖεΠ- 

4ο Ταῦτα δὲ ἐνθαῦτω ἐγράφη.. Βί 1813 Ππη]ε οσσ Ιουν ί 

ο» 16. ω.. 

: στο 41. Ἰζολωνοὺς μεγάλουρ τῶν λίθων.] ἸΝο]υῖ Ῥνα- 

οἴρειτο 1άΙοἴπι Ἰοάονς εἰ ροβετοτήπι» ΤΕΠΠΕΠΕ ἵπ 

οοπίοχαι, αιοᾶ απίεα εχίήτεται» αὐΙπΙ ποπ. εχ[ῖ- 

Ῥοτοι οβήπηις οοᾶοχ µεγόλών. Ῥτογίης τεζο. Βιοηίπα 

αὔ μπι αήης απ επια1ε πΙΗΤΕΠΙ ΠΟ Ἰμς[ετε βάλλειν, 

να] συµβόλλει, {εὰ τιέναι, {15 αρρατεῖ ΥΟΤΑΠΙ ερία 
{οτίρταπα Ἰοδήοησια, ο πο Πς{Ε εχίριιος αὐί πηὶδᾳ]ες 

“Ἄμοςς, απὲ ππίπητα βία. 1ρ505 αὐζεπ Ἠο5 ουπιη]ος 

οἴίαια Γα]6[ο π]Άρπος ορίπος {ροῦίε {αεῖς ραϊεγε» εΠΑΠΙΙ 
ποπ ἀῑσαμνν το | 

9015 44. Τέγας τοὺς ὀθρνατίζοντως.] Ἠας εί Νετας 

166ᾷο αὖ ἵρδο οείαπι Ἰδβίσσο Ἰῦτο ριοδαία: 4ΜΑΠΙ {- 

1Ν ΗΕΚΟΡΟΤΙ αι», 1ψ. 1ος 
οοι Τα. Έλρει Ἐρί, οτ. επιῖπα ρτοπυπςἰαίοπε ἆπ- 
τηπεῖ Ἡξ ψιΠοίαπα» ΤΆπΊεΠ Ῥρ]ητα οἳ ναµάίοτα οεττε {1πε 
{ΠΠ οὑνίαητία», αφ ὐαπι οδι 14 σεππίπυτη αιοά αΠειε, τπι 
αυ Ἐμβαιπίο εἴτατί Ηετοάοῖμπι τα» ς ἀῑχειίς ἄπρθα- 
νωτίζοντας» πι αΠὰ εδ[ε Ππιρ]εκ» αιά εοπιροβ της 
Ῥο[οτίης οπίπῃ ρίαπε τεϊεἴειτ αὖ Ἐάγπιοίορο η Ζ4βολ” 
ξιο: ἀθωνωτίζουσι δὲ καὶ Τέριζοι καὶ Ἱέρόβυζοι» κάὶ τοὺρ ὦπο- 
θωνόντας ὡς Ζάμολξιω Φασὶν οἴχεσθαι. Ίνοῦ μ{5 ΕαΙὲ Όρη” 
τα Πβροτιαϊς Ησητ. ιερμαημς» αἱ οίεπάϊτία ΤΠείαι- 
το {ας {5 ἵη Ῥτοπηριι Παδυϊς{ο Ίπ Ίος νερο ΠετοβοὮ 

ν 

οἳ Αγιοι Ιοσυπη, ἐτ οκ Ρ]ή]οπο τοῦες Ἱδιιά Πππρ]ες 
ρτοάμεῖε, αἱ ππα]15 Γαεπῖτ Εαῦτο Ἱδία Ιπ{ρίοςίε» οὐ απι ’ 
Ί]]α οἱισετα, Ῥοττο Ὡιαπιαάπποάιπη {ο]εαι Ἠειοάοίμς 
Ῥοσβπι οἶωγί, ορρἰάο πωη]άς εχροτπιεπ{ῖς Ίαπι {ροέχα- 
ἴμπα ο5ε; οἳ οπήτα ηθαιίτ, αίπ. ργῶ(επᾶ 41ο ἀοσι]- 
τηθπτο 14 ροτῃίροαταν. δαπι αυτα Παάπι ποπΗπεπίυς 
Μυψοῖα» {εηρις οοάἱεῖοις υπ]νοτῇς εοπεοτά(ρι5» 11 
4ῦ Ῥιαρῃαπο ἀῑσμηξωτ Φμωοῖοι οἳ αὐῑάεπι εχ Ίος Ηςίο- 
ἀοι Ίορο.. Γωαϊια οπηπίς Πα ῥιορΏαπίπα «οΠοίδ» Ἠο]- 
{ιομίᾳ5, Ῥατκε[ς» θυ]ᾶας., Ἱττυῖε ἵα απο ΡτίΠΊΑΠΙ Ἠ6- 
τοσο Πταταπι, ετ εχ ῥίερμαπο οοττῖίσηηῖ Ηετοάοίυπα» 
ποια αὉ ἵρδοσυπι ταέει. ἱπιπιήπεμα Εποῖαπε ος αηπᾳ15- 
Ίπια βάεὶ Ππβτιππεηία» οὐ πε οοιτοροτανετύπί» υί 

{υβσατοτ 6οτήπα Ιππρετη(ῃ», αῑος ἴάπποπ εἴἶαπα {6ἱ1ε ο- 
Ῥοττεε, αμἰἀαιίά. ΠΠ ἀϊσαητ ος αἰζεταπε» ΑΙ απίς 605 
ἀἰχϊδίο. οἳ ρτοιμ]εία ΟιτεΙυπι ἵπ ΤΠείαυτο» {εά» αξ 
6ρο ορίπος, εκ {εβήπατα Φεερηαη! Ίπ. εχοειρεπ4ο «Εἱ6- 
τ]ταίο, Ἱπιαίίπι 1η 15. Μεάίσεο Ἱεβεραϊυς "Αρτῄσκος» 
ΠΟΠ ἌΑρτισκὸς. 6 μοι ο μον σ τν 

950. 6. Ἱομίζουσι νεβελέίξῳ.] ΝΤ5. νομ|ζουσι βελέίζη. 
Θἱ5 ἁλιάϊσαοίτἃ ο ἂν ης. Μο ον 
{]δίε νοµίζουσί νε βελέίζι. αὐῑοά -αΏῖ Πο εοτγαρετυηῖ» 
υἱ ρατήου]α πιεβία αρροποτε(υΙ νουί {εα επ! } Ἐίαπα 
απίδα Ἰάεπι «οάεχ παρὼ σόλμοξιν δα/µονω» εἲ {επαρες 
ἀείποερς., ηδὶ ποϊαδῖς 1άοπι ρηπεϊριμπι εδίε 1η Σαλ- 
βυδησσὸς. κ ο ας ὰ 
«960 1Ο, Αιώλάβόντες τοῦ ἀποπεμπομένου.] 5. τοὺς 
᾽ὠποπεμπομένουσ. ἨΏτ Ίος αποφᾶε πο Ῥηίο 0 Ηετο- 
ἆοτο» πϊτίβσο {π εαρίαπάϊ5 ἀποῦις αεομ{αΏνίς αὐζῖο- 
16, αΙΕΠΗΙΠ., διωλαβόντες τοὺς ὠποπεμπομένους τὰς χεῖ- 
ρῶς καὶ πόδρς; «ος αὐὶ ππϊταπίαχ ατπρίεηίες πΙΑΠΙ5 
ετ Ῥεβος. Ίνεο οδας πιππε, αλά {εημίευς, ἀῑῑῑε- 
τά Ι Εμ κ ιτ κε ν 
950 98. Ἐθεῦτεν δὲ νενόμενον.] 9. ἐνθεῦτεν δὲ αὖν 

τὸν 9 εγόμενο». ιν : 
959 47. Ἐγὼ δὲ περὶ μὲν τούτου καὶ τοῦ καταγαἰου.] 

Ψοςςς ΙΙ] τούτου καὶ [αηῖ ρτου[α5 {πρείναομα. . ἴναπα 
Ῥατου]αίπα οχάΊπα ἀείπσερ» τείαιτ» αἱ ἄς Ίβο πασῃ- 
Ώοπε ε{ ἆθ 15ο Ζαπιο]αί ετεᾶατ» ααῖ 1 ἀρισπι οοΏΙ{- 
οἷαξ, Ἡέ αἆεο απιδίσιο ἀεσειπείε εἴ ΡΤοΠΗΠΟΙΗΤΕ νιχ 
Ώυπς Ροξµοσίε,. Οσετία πες ἵπ ΜΙδίο παΡεηίας» πες 11: 
τοτρτές 65 αρπονῖτ. 36 εἴατη πιοχ εἰεραπΏ ως Ἱερίτας 
ἵπ Μ5, οὔτ' ὧν πισεύω τι λίην. 

953 Δι Ὑπὸ Δαρείου καὶ Περσέων.] ΝΤ5. ἱβποταί ἄμα 
πο νο πα ον. | 

οϱ3, 19. ᾽Αποδέξασθαι.] Με]ίας αἁ Τοπίσυπα πιοά σπα 
Μ 5. ὠποδέκεσθαι. Ετ ΙΠΟΧ δυνεώμεία, ΠΟΠ δυνώµεύα, Ὁς 
Ίσσα Ῥοττο εοἰεξζαηπθα μα ἆθ έω ἀῑα]γα Ιοηίσα Ώος 
εχεπιρ]ο αμρεα, λος ά 
9595 ο8. Ἐς µέσόν Φφέ ω.] ΜΕ. ἐρ μέσον Φήσω, αποά 

νιάξήτας αίοοῖςίε, αμῖ (πητάπᾳ πο ραΠεραπιώς {π εοι 
αὐῖ 15ίο {ρ5ο πΠοπιεπίο Ῥετασεῦαι. . 
253 33. Ταῦτω εἴπας.] ΜΑ. ταῦτα δὲ εἴπας.. . 
οβ8» 41. Ἡν δὲ ἐν τούτῳ τῷ χρόνῳ μὴ παρέω.] Ἐατ- 

ο. ἕν αΌσςι αὖ Νήδι Γεὰ οἱ Ι4ΕΠ1 διέλθωσι. ΠΟΠ διεξέλ" 
ὼσι). - ο. 
:954 6. ᾽Αρχαίή Σκυζίη.] ΝΑΡ. Σκυύμὸ!, 1άᾳμε εδὶ Ἠ6- 
τους. | τα ας. 

οδ4, 99. Τοιρῦτο ἡ Ταυριή ἐσι.] 9εᾷ Ν5. τοιοῦτον. 
954 46. Οὕτω ἂν εἴη τῆς Σκυθικῆς τὼ ἐπικάρσι».] Απ 

ε]αι/(μ]απι Ἠήης πιατετίῷ εἰ ἀεβηϊΠοπεπι οσα εξ 
τεᾶ θογίμ]ῶ Πο αιιέτοτ οοπτμ]ετ]ξ 1η ἁμας {εζΠοπέβ» 
πιεπίτο ἀὐδίτες: οετῖε Ίπὰ Ροζεζαῖ οοπηπιοάς αἰταπιαθ 
οοππρ]εάῇ, ῥια{οτᾶπι { οὐθά]ᾳς ΙΜεάίσεο σοᾶἷαῖ 19Η” 
σε, { αιΙά νῖάεο, ρια[οιεπάιπη αἰαίά Πιρβειοπά 
αιιοᾷ ἰα]ε εε, οὕτω ὢν εἴη πρὸς Σκυθικῆς τὰ ἐπικάρσιω τε- 

τρωκισχιλίων σαδίων καὶ τὸ ἔρίια ὅτοι Ἡτ Ιπτοτρτε ης: 
Πίᾳ [η πά Φοερίαηι οφ Φ4ΦΕΗ0Γ πω /αβϊο- ο οίση στά, θὐαᾱ ές 16ΤΓΖΠέᾷ ΓεμάμΠΕν ᾱ- 

γή οί [σάίογ 1: Ου νι σοπ[ηπηπιαΗςῇ- 
Ώια Ῥοπίοᾶ ως, πα 405 ΦοΥιμίρ ππαρηϊταβῖπες οοπ{- 

ΕΓ4Π8. το ας ο ο ον ὅμ5. ο, Ἰθυμαχί δμώσασθαι.. Ιπίειρτειαίο {επια! 
Ψα]]ὰ ῥναίο γερεΙίεπάῖς» ἨΙΟΝΙ5» απεππαάπιοά Πα Ῥο- 
βογίοίος 1ά τεΏπετε ΡοτμεΏηῖ» Γππτοροτε Πυάᾶμαηϊες, 
πομίααι 14 πη]]α ταὔοπε εκ 619905 ἐΧΗΑΙΙΠΙ495. πιε 

οῆς παϊιή οι (Ἀσαοςδ» Π Ρεπείτατε Ροιήδίεηϊ, Τσου 
τοίογε, πε σοσποίσαευΣ Ῥοπί!ς» εὐίης Ίας Γαπ: νοτρα 
(απ ν. Ἀιρῦν [Ναἴ]α ες Θιερμαπυς Ψα]]απι {εαμμ(υς σὸ 
ὀχώσασέαι το τερε]]εγε η δοᾷ Π Ῥομα εος οὐμία 
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ἸπτετργείβΠο.», διώσασθαι Ιεσεηάμπὶ αΠε, παρὼ τὸ διωθέω. 
ΑΠοπιϊ ἴαπι οφ ἆετε Πασπϊβσαϊ, τε. απίο ἀθο]αίαεηπη, 
Ψετοιπι διωθέω Παθεπιας ραυ]ο ρο5ε,]. Ἱεπι 1η ν, Λόγο. 
[ /α]]α εἰ εἴἶπι ϱ0 ΦίερΗαπΙς τὸ δχώσασθαι {ηπιῖε ρτο διώ- 
σασθαι, 14 ο5ι, Ἱερει]ετε: {54 νε] διώσασθαι {ετῖρεη- 
Αυπι» Π τερε]]ετο Πρπίβατε νε]1ς, νε ὁἀφάετα, { νυ]- 
54ἴαπι ΙαέΠοπεπι τετίπαας] δατίς αρετῖος. νίάες οσµ]ος 
Πηκίε, {εᾷ Ίποστίος αὖο Ψετρεταπῖ, Ἡ. Φίερµαπιις Π]- 
1] ἆε «ο {οπρῖε, ΠΙΠ ταπτπι 1 νερό Δηίοω ΠΜΙΕάΙΕ 
εἴαπα γοξε Ίος νετρΏπα ροµῖεΙς» Ἡξ δγώσασθαι τὴν (πηα: 
Ιε τὸν) νῆσο Ἱπβι]απι ρορυ]ατ αριιά Ἠετοδοτιπι] 111- 
αὖε {εᾳ της Ίππο ποιίοπεπα ρτίπης {Πέαγρτες οἳ τοῖ- 
ηεῃς νη]ρατηπῃ πιυίατα Ίτα ἀεὈιεγαί ῥγω/ίο ο04/ΗΠΕΗ- 
αἷς οὗ οεςάεμά!ν, Φεᾷ πΗ]]α ἵΠ Ἠος ου]ρα εἶμς, αῖ Ρτο- 
οπ]άμΌίο νεταπι Ιεξείοπαπι απἲα οσμ]ος ΠαὈηῖξ, Ίερεῃς 
διώσασθαι, αποᾷ Ῥεισσπιποάε αἆ Ἠππο Ίουυπι Ηε[γ- 
είς εχροπεΏαξ διωσώμενοι, ἁπωθήσάμενοι, ἐκβαλόντες, 
{νε Ἱτα αςοἴρετε ρ]ασυοτίε, βνα ρτο ἀῑςΙσοιο, ἀΠρε[- 
Ίετε, «Όείτε ΟΓΑ Ιδία νοχ ἴρδη Ηετοάοξ ΠΙΦΠΙΙ5 68ἱ, 
αὐσά Ρ]σποταη! Τε Ροξ/ε τε[οτ εκ βὰςε ρηε[μαπςβπη] οο- 
ἀῑςῖς ]εάϊσεῖ, Έτ αὐππι Ίος 19 {5 Παῦοαξ, απ νετο 
ευπόζατ] {ης εςε δεῖαπῃ α]ζεγηπα, αὐοᾶᾷ {αρηδδαπι., σ.αιια 
γεγηπι ερ[ες Ἠσαρεες επῖπι αμοαίε Ἰάσπι ΜΙς. Ἰυμόχῃ. 
εἴῇ Ίπία αά ς, 1σο., ηΡὶ Ῥροπῖϊ Ἰθυμαχίην, πϊηΙ] ποῖη- τοπ Ὁ ος ος ο 

35683 το. Τοὺς ἂν χειρώσωσι.] ΝΤ. χειρώσωνται. 
“35δ 40. Ἔς τωῦτὸ κωτίσωται.] Ἱεᾶς [ιῆςΣ πίῃ αὐοά Ῥετ Ίης Υοσες Ππία]Πρατι πιασίς Ίηρις 1πάποτα εἴ εἴιΙς ΓΟΤΠΊΑΠΗ ΤΕΠΠΕΤΕ», ο απι τΗτ(ας Ππιαπαπα τος]- Ρετε» 6 46ο πιε]ης οτεᾷο Ίδειά ορµπηί σοᾷϊςῖς ἐς 

Γρό, ὁ, Αγ) ὃν καὶ μ]ας ἔχουσι,] 9ο ο α 35» 5. Απ΄ ὧν κα τὰς ἐπωνυμίας ἔφουσι.] Φοὰ ο]α] εχ ΥΙ5, ἐπ' ὧν, οἳ σηΗ(Ίπη ἀῑχί «ιδ, ον 
ών) 31. Οὐδὲ τὴν δέν ὅμοιοι,] ἵΝΙς. οὐδὲν Ἰδέην ὅ- '0. πι Η 
86» 90. Δέρματο περὶ τὼς σισύρας.] Ίνοη οαρίο ἰὰ γε[ηπιεπεί σης, 

ζοπ( τας Ῥε[ες, πε εοπίαε οχ ΗεβοΠῖο. παχὺ ἱμάτιον ὦπὸ αἴφείων δερμάτων. να] διφθέρα ἴαπι αἆ οἵτοιπιΙςίεῃ- ἀσπι, Έυπι αἆ ΙπῃβοτποπάυΠῃ, 
Ττηπ] Ρε]]ᾳς αα{πυητυς γε] «θτίᾳ νο οοη{ΙΗ οχ Ρε]- δη νε] /ταριυ]α. {ρίδίᾳ 5 Οηοά απἰά οςί ιά, απιαπα ππτας εἴ ΕΧΙΓΩ ΠαριείΕ ρε]]ος, υῖ βεηῖ Ῥοίθει, {54 1ά Επίαπ1 οοπΙπιοάΊης Ροΐσιατ αὓ Ἡσοτοάοίο οχρτήπηί, 9]- 1πηΊής 1ρῖειτ αἲ Πα Η Αη Ῥερ]]α: ρασ. τού. ἀῑοῖε νοτ- ΤΈΠΦ 1Η. σµογµηι ῥε]]ος [ρμγής ος οεβίδας αμ η, νΗπΙπηπα Πο ἀῑκίδίος αὐέχου πρὸς τὼς σισύρας. Φ6ᾷ Ἰη- τεραξ αΗπά» αιιοά ροτρε]]ο ἸίΦ. Μδάιοσι]ς οετε, πο πιοᾷο τς Ἠι]πς οσί]πι {απες. {5ὰ ααπι ης ΠονοΟ Θχθπι- Ρἱο ἆοσεαῖ. ϱυαΠίοΡρετε Ἠτετα ν ἵπ Ἠετοάοιο βιοτῖε 1α--. ια εἰ οοπγι]α» ΠΙπΗΙΠῃ σισύρνας, «9 ἰάσπι Ἠς- ”ψοβίής Ιπίογρτσιαξυς: εί νε] εχ «ο νε] οιπῃ 6ο ΙπβΠΙΗ ΣΠ] χιτῶνος εἶδος' εἴ αὉ Π{γτὶ ἁἰβοτιο οεπά(ε, ποϊαὈῖ- { εοηπναηἰδητία Έμπ1 (α[Ππιοπίο Απηαιι Ματοσ]1Πὶ Πὸ. τό. ς, 5. 4ε ἸἨηπο, ευπι εχ[γτοχὶκ(ο οχ ταροίς 
τ Ώτα, παπι νη]ρατς Επιρ]ίοῖως Πβγηαπι αρρε]]αραῖ, 
Παπα Ῥαατες σισυρνοδῦται αὉ Τ/οορΏτοπο αρρο]]αἩ Ῥεπε ἹΠαβταπτητ αὐ ἌῬοεματτο ἵπ ΟΦΠᾳ.Η, ”. τς ΡΑΤΙΙΕΥ οοΠίεττε ἆερθο αἱαπι βάσπι ορᾶ]σῖς εἀ]σαῖ, άμπι 7, 67. εἴίηπι τε[ίαξιτ. Ἠεγοάοτηπι [οτἱρῃς[ο ἵκά- σπιοι ἂξ σισύρνας τε ἐνδεδυχότες, ΤΟΠ σισύρας, Ἠῖ νυ]ρο; 4ἴΙΙΕ ΕΠΙΑΠΙ ΤΠΟΧ ΤΠάκτυες δὲ σισύρνοφόροι τε ἔσαν, ΟιΙῖ- δις ΠΟΠ περΗρεπιης πε, απ ος Π]ίς πο[ααπιής Πὶῇ σισυροφόρο. Ίππο ἀευι]ε Ώος Όοπα Πάς το[ή ει, 56. 30. Ὄρχεες αὐτέων εἶσ),] Μ5. αὐτοῖσι. 9ρ6. 99. ΟΙόρπατα.] Πτα αὐῖπΙ ρτοίοταξηχ ος νοσα- Ὀυ]ηπι 1ἡ ορΏπιο ΝΙ5, οἳ ραΓΙ εοπ/ἑαπΏῖα πιοχ Οἱὸρ, πυ]- Ίαπη πιοταπῃ Ἠαδα1, αὐίη 14 Ῥτά{ειτεπα νη]ρατῖς Αορπα- ώς » αλχσὸ ᾱς ὁὰ | στ { μ 

ες ον 8δ. Ὅσας ἠδυνα[ατο.] ΝΤ5. ἠδυνέωτο" αὐοά ἴροιιπι δν ἃ- 6ο. 96 ες αρ. {εᾳμεΠΏ ἐδυνέρτο ΜΕ. Ρτο 
95ζ5 37. Πρόσω ἀπ'. λλ. 

᾿ δν 
1 Μ5. πρόσω δ) ὧπ᾽ ἀλλ. 

οοζὸ δν. Ἔφ τὴν ὑσεραίην ἐλθεῖν.] 1 ΜΕ. πα [ρίαπι 18- ΕιάΥ ρατΠει]α ἐς. 
πο 3δ. Δευτέρην αὐτὸν ὑπομένουσαν.]. Όμυι Ίπίου- ο ερίετ Μαη, «4ΠΩΣΟΠΕΙΙ. σαι Ὀ νο κ. δα | αν ΠΙΠΙΗ ες» βιερηαπιις 1ά νο]ηῖε «ογεῖρονα 

πο 0 «Ζᾳσοηεηι α{εγαῖι β5μή εκ/ρεξαμ/ε., Βες 
νερῖς, μι Ραχίο Τπο[ῖης, ΊΝΟΗ ομ/πη Ῥοΐσταε ἰάσπι Ἡπ- ὃν ααἲ ρτἤπο ἀῑς αάβιοτας, Π0Ι 1πηαρίπατ] α]εεγαπι κ ας Ίρδυπι ἐχ[ρεᾷατε, 4 ππι 1ρδα εἈάεπι Π]ς- ἀ δημ μπα Ίπνοῃοπῃ αχ ιοί, ροΙ[ἱεῖτα {5 4μοφιιο η]- 
εως Ταπῃ αἰτεταπῃ Απιαζοηεπι. Νότα Ἠετοᾶο αρῖ- 
αἰδά οδηβς ο μά πΗς σπ]ρα {π ρετ/ρίσιε 4οΠρεπᾶο, τέρην αὐωι ο ριερίο ΝΤ. ΜΙεδϊοσϊς εχ]!δειάο δευ- {ροξαπσσις  ομένουσαν» που ε5ε, ἴρδαπι ΟΠ αῑῖα εχ- 
ΠΗΙΠΊΠΗ ε]σης “ετίο ηΗΙ ν]ά]βίοπι α8 ἀθξτοτηπι Ἠο0- 
{οι περ Ροτυπι Ἱαρδι Π]μά αὐτὸν ΠαὈι18- 

κκ : » 
’ 

ΊΝαπι σισύρω Ῥτορτίο θἳ ρα Ποῖαξ, 

“ἀξαφΠε αιΙά επῖξ, α.ιο-- 

1Α65ο8Ι ακονονίι ΝοτΤ 
οϱ8, ο, Οὐδαμὰς ἄλλας.] Ἱνοιανίε Ἀμης ]οσ)ῃ Ρο” 

15, αἀάϊάϊίαια αΠηΠ]» 4Νῑεπῃ ΠΟΠ : 
Ἠσθι πονοΓΙπι!]ς μὴ οὐδαμῶν» πας νίςε ατπεα ὰ Ἡ 

Ἠἱρεί ορτίπιας 9. οὐδαμέως ἄλλας. ) πα η 
950. 1Ο. Ἡ καὶ ἐπὶ ὑμέας. ] 1ΝΟΠ ηΙΤΗΠΙ μθ ες 

ἵπ εάἰοπίρις. εε π' Οοἀϊείους {οΗριῖ5ο, πα, ος 
Ώοπας πάς {μπε, αὐῖα πο αΗτες πα αμ ο αμ 
γα Ιοᾳήμέήσα» ααάπι {πίας νιάεαταΙ 1Π1Ρ εἲ ολ ος 
εχ πιοτα Ηετοάοῖεα 1οᾳ1ΗΠ1ΟΠ16 ΠΟΠ οι κα ο” 
Ῥίσϊις; επάο {ς αησει ορίπηας Μ9. } οὐ κα) νι Ἡ δ, 
Φυα: περαῖνα οΗϊ αοοσᾶαϊ {ΠΠρεινασυα» ΤΑ1Πέ ο ολο 
ππαπς Ποτοάοῖεα», αιιοά Ργοραηί ΥΕΙΡΑ 52 ο. μη 
μᾶλλον Αἰολεῦσι μετεὸν τῆς Ἰλιάδος χάρη» Που μη πο, 

τν. 6). ή ο ξ, ο Ἡ ας η, 
κάὶ τοῖσι Ελλησι. ΄ ο ο μα ΠΔ 

950» 95. Ὁ μὲν γὰρ Τελωνὸς.] ῬατΠσυ]α γ4β τν ό 

ΠΟΠ εχῄατ, εαν ρααα πο 
950, 38. Ἡμεῖς δὲ οὔτε] Λάνομαάνα αὐοαῦο πο 

οι 1π Μ8. ΡΜ Ν ο ον. 
αδο, 41. ᾿Αρξηται ἀδίκέων.] Ῥος[μπιάαίατ τν σ με ο. ο, πε ΦΟΙΚΕΟΝ πι {γηταχεος πίτου. Ὁπάς τεζε Μ.. ἄροή ἰβήπρυμηας 

Ῥαῦ]Ο απτο ἄρξαντες πολέμου. θεα πιαιεί ὁπίῃ καὶ ἐπὶ 
(ταῶσα». αιιοά Πο Πετί οροιιέ: ἣν μεν τοι α μον 
τὴν ἡμετέρην, ἄρξῃ τε ἀδικέων, ο μα 

969, ο. Διχῇ σφέας διελόντες»] να ρὴ τα μας ή-- 
ἵηδάεπα οπ]απῇ 65τ, οπ]μς δι ὑψοῦ 3Η Ποιές κ αι 

«άλὁ 

ν : 1 . τς αι. Ἡ ] ον Ποτῖα οοσµατοῃς, πιπο οὔπι ΝΕΙΡΟ ἐφᾷρ επι» εν 
ματ. Έτ Ίαπε. άν ἴη Ίος πεθμεβή η 
αἳ 4Η οΦΙ1Ε τριχρῦ 7. 96- μα, ρὰ 

3000 ως λτῆσι σφι διαιτᾶτο.] Κοδο αμάν σα 
Με, ἐλιωιτᾶτο. Ὠεῖη 4μοφί1ε τὰ πρῥατά, οί πρήβα- 
πηϊκ({ο νοσσυι]ο πάντα, αιιοά π[οιεθατυς Ρ' ο) 
τὰ. θὰ οἳ ὑπολιπόμενοι, ΠΟΠ ὠπολιπόμενοι ΜΘ, πώ” 

ο6ο. 3ο. Ταῦτω μὲν δὴ προεκοµίδοτοὶ ο 
μίζετο. ή μες 
ο Παυσάόμενος τοῦ δρόμου ή οὐ. πρ. 

σαρ. 156. ΊΆιπο {αππεῃ Ἰή9. Παυσαμόον' ἱ Ἡ μα 
2 .) / δν. - :. Ὢς πολλὸν τοῦτο ἐγένετο, καὶ οὖν ἐπωνετᾶς ῥέκυρσε:] πα. 

9ὔ1» 91. Ἐς τὴν Σκυθμὴν ἀπίκετος ὃν ὁ τς μετον 
Ροβίο νοσαρα]ο 1ΐρει ΜΑ. ὧρ ἐε τὸν Σά: πω νειδεπε 
κυρσε ὅ, οπηϊσ[ις 1] ἐς ὃ, αὐδ᾽ αλα. Ιοήβπς ο 
ἐνέκυρσε. Οετίε ἴδα ααάπι Ῥίοβτέ τα Ἰομίμς» υἳ Ἡ νὰ 
Ρ]ασυῖξ ἔωπιθή. ποπηυ]]1ς ν]άρτε ας οπρή ποσο 
παρίπαραπτυσ» πας οἶτανί» 4119 7 αά ρβαίπα 96ῦν. 
Ῥτα Π]ο νειμ/ῖο. Ραγηπεῦαπί 1]α ἐς ὁ ο . 

9615 47. Οὐκέτι ὀπείπανταφ ο ου... 
άρια, το δν. ον μμ 
969 9. Ἔλευε .. ο πρ μα 
965, 11. Ὢ Πέρσα.] Ν». ὦ Περ νο ος 

«σος Ἱ9. Ἔωθω ποιέειν.] ΜΑ, ἀΐν, μὐνῖε Ίος ρε. : σαν το ο τω Εἴπιεῃ οοπηραταξίνἰ πα]. τρ ἆ Τωαπί μα 
Ρεηρίσασία (Οτανίαπᾶ» 41ο Ἡ 
οἴβῄαπι ο[οπίατοτΙτ. α μπι 11 14: Ίος Πές μα ο άς- το ᾖ- Ὀγίες ἀῑχοιίτ ο1Ρ. 65. ἐποίῄσα. πάλΔΙ Ἰνήο οοπααὀ 
6ετε Ηειοάοιπι αΠεπαπι ΠΗ1816 λλίσνος» ὧν. 
Ῥή8. αιάρρε αραά 4πεπι οομμῶ ο οοίο ἵτ Ἡ | 
να εἰ ΠπηΠα. Οσατετήπι ο Ια. τὸ ὀρήπιιπι. ος αρα 
Ίοςο ρετ[ρῖσιε οἳ αν ὂμ εαλοστί νιγ΄αςιε Ρτᾶ 

{ 

οι ΝΗ ο τι (παπα ἸΜαΚΙσδΙΠΙ ταχύτερο. Ὠιιοά υπαΠα ος πῄυπι {επᾶ 
«{οἰν]κίδι, τπτ ῥΊτοπα ος ία ἱπσετῖ (ον 2ος 

{εἶναι αἱ Ἡενοᾶοιωπα πμ] Ρο, ὢν ἐσεκούρε- ο νι 

ἆο ἰάεπι {οπῇις (ιής εἶατε πποςὴ Γσάντεδ». ο αμα 
| ᾠνώίατό» Ἱ. Όντο] Νο. ο πηρα ίοπο 9689 1ο, ᾿Ορλὰ ἱεῶντες-) ον] ΜΙΑ 

ὴ Ἱ Αὦ ντο] η 
969: 15. Παωραμένοντέθ ή Εν {ουν τοί- 

{οππιαπι ποϊανίε εχ Πρπούοιο Ίο Ῥεϊπάς επαθν 
ᾧατο, ΗὈἱ Ἰαθει πειρῴώτο». ρ ας ος. 
ἄδε, ἨΟΏ τοιόδε.  -- λής σὺ θέλει» 
969» 90, Τὸ θέλε] Μ8. αι Ν 

ο μα τετ Ὀρμμ ο ρμῦ 
968. 93. Ἑλκάζωτος Τήλος ποταδῖ» ος πιμ- 

τς. εἰκάζων τῆδε, οπα]μο Ῥς Ῥερειοί ΕΠΟΣ Τη 
απηωρ]τατο Ιῶτητιο Εής Ποποδο ασ ον ο. 

Έε πιο γώ. 

"964 43. Ἐς τὰς λα 
σητε. ήν 

μὰ νοκ. Μί8. εἰπεῖν, μ οφ ο 1η : 3’ ] Νο. ν νο” 

96 90. Φαίνεται Τοβρύν, εἶσῶ.] 1ΝΜΡ. ἐπὴν τα 
σόᾖ» οϱ. Ἐπεὼν τάχισᾶ ο. ἐπέλ ο, αν : 

ο: νὺξ ἔλύμ. ο κ. αἷς αμἰάεπι. Ράδτ ος φετ- 
οόἡ, 36- Οἷόν τε δρα δ οιοτυπα Ροδβσιό 

πηης νοχ υ]πια αὖεςι αὉ οσο μάς 

Ώτν ηῖς 1οσ5». ΗΕ όλνετε οΡΟΓΑ: «] ΜΑ, αμάο ὃν, 

οόή, 49. Κατέλίπε κι ὧά τα ὅρπι Πίο ή. , 

τέλιπε αὐτοῦ ταύτῃ ἐν τῷ σρ. Αν... α{οτναθα σος 

[ὸ Ἱπομ/το ᾖπιϊ]ο 65, αάάπα . ο. αἱρρϊκβπαυη, 

ἴσις Π]ωά {μπι αὐτοῦ, υὲ Πἱ . ερ πάσαν, 
ἨἩοιοάοτο αρπιεηίτη. Τ5 1909. Την ύέβ τὸς μὲν αλ 

Ὁ]ου ΩΣ αντ γήσεί 
τοῦ ταύτῃ δέτρ νο. Ε ΕΑΡ. ” 

μοι 
εόή . Ίοα 6ρί 

οὕτω] ος ρομορθή 
11 

τεραίο, {πε 

η πο {ρδα ᾖε
τερεᾶί 

119. 1. Π] ΐ 

ΤΠαἷία Ἅρυά εδ οοι 4-92Α 

ασ 

δει ως ιν Άλσος Ὅολωοκό κ δν. λε ο Ἀκ ον ώμος οι. πως. 

να οπασοιθνωισμομοσλνώ” -π σκιωός 

-σαίωςιΓ 

τ Ὁομυμυφφομ ωμό 

ο αμμοακα 

ο. 

| 

δν] 

] 



γετο. 35 19. 

Εετ ΟΡΘΘΕΒΝΥΑΤΙΟΝΕΣ 

πήσεν αὐτοῦ ταύτή µέλλοι. Έτ Ρακβπὰ, Ἱπίτα εῖαπι Μής. 

19 εἴνεκεν. ο μασ 

964, 47. Τοῖσι ὑπολειπομένοισι»] Μ5, τῶσι ὑπολελειμ: 

μένοισι, ο ΐ . ϱ- : ν ος | , 

οὔ5, Ἱ. Οὕτω μὲν δὴ μᾶλλον.] ΜΑ, οὕτω δ) μᾶλλον. 

ες Ρἱής τοαμΙσίεΙΣ. «Ε Πιο χεῖρῶς τε πΙΕΤΕΙΝΟΝΤΟ» 
ΏΘΟΠ προέτείνον. ο οσα 

ος, 96, ΜΙλτιώδεω μὲν τοῦ.] 5. ΜΙλτιώδεω δὲ τοῦ. 
- . 

Οπίστπι αοά. {εαιΗ τησ 1η εζΙΠοπΙθι6 φερσονήσιωτέων 
ορίπαδας Ἱαρδύπῃ αδία {γροσυπα 1η εαἰοπίδης οἴήπήςς 
{6ἆ Ἱπῃμήσεμς ψὶάσο οοπ/οπ{ὰ οπιπῖο (πι ηπι Ἠετο- 

ἆοιο Πῖσπια εδίε, ΠΠάε {ε[ΙΟΙ τηε εάΙάΙδίε, αποά ΊΠ ο- 

Ῥῆπιο Πυτο ἀεριεπεπάεαπι τεάηπι εἲ ΠΠΟΕΤΗΠΗ» ᾶε 
αἱο πλ] ροῖεῖ αππδίρῖ» παπι εἲ 6. 5ο. οεσυΙταΠΕ 

ται. ων τς κ μα 

κος 45. Λαιδάμας Φωκεὺς.] Γ.εΠαπ]δίεπ Πρεῃς Ίος 
Ἱπιβόξαπα» ατ Ἰπίοτνίται πο αα: Ψεῖει1» ΟΙ Φώκαια Φώ- 
χέω.» οἵ Ἠΐπο Φωκαιεὺς οἳ Φωκεὺς το Ἰφάεπι {ΠΠΤΩ εσίς 
σοπΏαξ» σι αὐἰάσπι εχ. 1ρᾷ5 πυπηπής, εξ {45 Ώου Ἱπάι]- 
ὈίταὈι]ο.. 9οά Ἠετοάοίιπα Ἠϊπο εχἰπιῖς ορΒπιἠς ο0ά6Σ» 
Ίῃ ᾳ1ο εἶατε Ἱερίεις Φωκαιεὺς.. Οποἆ αμίεΠῃ πα 0” 
ροτ, Ίος εδῖ, αιοά άρα Ίος {ροεππεΠ αι εχ]- 
πηήυπι ποΠ. Π]δία αχοϊταίιπι αὉ 1115. αὶ παρεῖ εδ 
οαιήαπι νΙπάϊσατε εαρετυηῖ. αμα 

οό6, 18. Ὑμέων αὐτῶν.] ΝΙ9. ὑμέων αὐτέων. ο. 
ο6ό, 39. ᾿Απόδρησι ποιῄσασόαι.] «ειτε ΤεΙΙΕΗΙ α- 

μα τόπιρας, - Οιάρρο Π. 1]απη Ίαπ ρετερετηηῖ». {ενα 
ως οοπῄ]ΐα. ΟΡρπιο ΜΡ. ποιέεσθαι. Εϊ ΠΙΟΧ φυλώσ" 

νε] Ἱτουππῃοκυα Πρπαϊο νείρο. σοντες Ἴισαν, Ἱἴῖα Ρρεῖ οΙΤΟΠΙΗΠΕΧ Ρη8 ωσ.. 

Ἱπηποτοτας ἀματαπι ϱγΙ]αρασήη οδίο», πάς ρε {10- 
ς ΠΟΠΡΙΟΠεΠΙ τοῦ Ἰῶτα εάν ἍὙη]βο Ἴήσαν, ἨΟΠ {9818 

πδ ο τς μ. ἡοβὸ 
οι τ8, Ἐενόμενος ὃὰρ ἓν Βυξαντίῳ.]. ου αυ]άεπι 
Ῥοπυπα: πίΠ ΠΙΕΗΗ5 εδίεε΄ αιοά Ἱερίτας ἵπ ΜΑ, ἐρό- 

ο. 99, Πελασν ῶν ἐκ Ἠραυρῶνος.] ΜΕ. ορπης Πε- 

λασγῶν τῶν ἐκ Ἑραυρῶνος: 6185 νοσμµ]α ἀε[εξτς Ἱπάι- 

χὶε Ῥτανίειοιι «μπᾶΙοπίδ οι νους ΠποςΙσοτε 

Οτεπτεπιοβιή Πες, πονα ἱπάυεεπάα απ΄ ημης ποῃ ερθ- 

της» οἳ ποπ οπιπία τεόῖο {5 παρεπε αἆ οοπΗΓΠΕΓΙΟ- 

Ώσα νεταεῖς 1π Ίος Ίοσο.. ΝΙ46 6, πα 38, 964 αἳ πιοχ 

Ίπ οοάεπι Ἱερῖτυχ ὑπὸ τούτων δὲ ἐξελαθέντες »' υπάε οπΗ τα 

{οἱει νοσι]α ταιία. αμα ή «Ἡ 

ο67., 36. Πυρὴν ἔκαιον.] δὶο εΠΙΠΙ ἀῑπΙ Μς. ορπηπι 

οχ]μίροιδ, ΠΟΠ σῦρ ὠνέκαιον. ο | 

οό7, σι ΑΥΥελοΝ ἔπεμπον, πευσόµενον.] Ῥεάς. ἴΝαπι 

Ώαυά δα οἳ Ίρ6ο πηποίας νευρα βιοῖς, εδίαε {οἱ1ς 

πευσόµενος, ης Απιρίες ταήο Ίοᾳμεπάϊ ἵτα Ῥεπε Πτ οἩ- 
Ποάῖα, δὶς 7. 99, ᾿᾿Απέπεμπε κήρυκας ἐξ τὴν Ἑλλά: 
ὃᾳ αἰτήσοτας ὅτο, Ὀυπηπιοᾶο 415. ἴ]ε ]οᾳ!ιεΠά1 ἆο- 
πιπυς., ποσα ασά Ἰπιοάμσετα ροϊμεΠῖ; ΄μπᾶς Γοτ/ας 

ε5ῖ» αἰιοά 1π ορπιο οοβΐσα πιαπήε[ῖε εχίταϊ τς 
οἷο οἠϊήι 5» 108. Κήρυκας δίέπεωπε ἐς τὸν Ἰωνή ἐπί 

᾽μενός σφεας. 6» 97. Πέρπων κήρυκῶ» Ἠγδρευέ σφι 
τάς δν ος (πέμφαξ παρὰ Θρωσύβουλον κΜρυκῷ ἐπυνθώ- 

ΜΙΠΕ ΟαΙΠΌγ{ες Νέα ΜΙτυληναίή» κήρυκῶ 
ος) ὦφδοα Πέρσην προκαλεδµιεύόθ, ο ο ο ὃς ο ο, 

ας. Ἡμπίώτας δὲ σούτους:] Ῥχο Ἰπεδία νοσυῖα 
Ἱερίτας ἴπ Μο. γὰρ. Ίνα Ψαἲ]α αὐΙάσια 1ά δὲ {ΗΠποι 

τησδίς, η σι ὁλπβμ κος 
ος, τ5. Ἐσελθεῖν ἐς τὴν ἑρητὴν.] Μ]ίο νὰ α[Π- 

σαχ οἳ «δολ οταξῖο Ἰαΐαι 11 ΝΤ». αἩἰ Ἠαδρες ἐσὸ ἐλθεῖν 
τε έ.. Οιοά πυλπάμπα Πο ΤΠ ἔσω. ἐλθεῖν, αποά δί6- 

Ῥάρπις Ρο[Ηξ 1η πιαΙρίπε πε(αίο πάς, {εά 1π ἐς ὃ ἐλ- 
θεῖν τε ἐς, ἴιος αδῖ» εο Ἰδαμε» Ἡί εἰ Ιπατεπί Ἰη Ο1- 

οἵαπῃ., αἳ ο1η. {1ο αυφανε ΠΙΤΙΤΟ 1Η {ογπιοΏεπα ν6- 
πιο σα κ. πα αι 

οό8, τ7. Οὐδένα. λόνον δοκέοτες} Οἱ] Πεή Ροτυιέ» 
Ὁε ᾷς Ἱερί Ογῶςς σοππρυ]{ις [σπίτι Πετοάοτας» αμ πι 
αάθο ἀῑνοιίαπι, {εὰ Αππι] αἀεο ρΗΙεΤαΠΙ Ιηζετρτεία” 
Ποποπῃ αἱ ἁοπανίδ[εε Αα]]α 2 Τη Ονασο πἰμΙὶ οί 65Ε. 

θὴ5 πΙΠΙ{ ατα» υξ πήτατί ποη Ίσοας ρογ[ρίομε εχ(αΤο 1Π 
ορείπιο ΊΝΠ5. οὐδένω δόλον. Ἠος επῖπα ρτοσβας τες ασ» 
εἴ αρπον]δία αρρατοῖ Ἰπίευργείαίη, Θ6ᾷ εἴαπη 9, σοι-. 
έρυσι τοιάδε. ΠΟΠ τάδε. » ο κα. 
ο6θ, 99. Ἐρόπῳ τούτῳ.] 19. φρπῷ τοιούτῳ, 
968, 3ἳ. Τῶν ἀδελφιδῶν.] ΝΤ. τῶν ἀδελφιδέων. 
“968, 15. Κωταλείπειν ἔν τῇ νήσῳ. ] : καταλείπει 

φὰρ ἐν τῇ νήσῳ. Οτο ποι αΠεπυπα 1ΠοΤεπΙεΠ{ΗΠΙ» Τ6α 
ναρίσῄπαα Ἡετοᾶοίοα ππαπις το[Ηταξῖο, αμἱ ἱπρηϊπηῖς 
Ἅπηαί ριαπά]οτὶ ρειίσᾷο, εε αῑάεπι πιά]. ρα». 
1απι Ἱδίαπη α]ἱοφιή ἱπολοαᾶναπι ΙΠΤεΓΗςΕΓΕ ΟΤΠΑΙΠΟΠΕ 

οαδία.. ΊΝες οπή ναὶ αἁ {επῇις ρεΗεάίοπεπι ΕΓ8Γ Π6” 
οερίατία» εἳ οπιπῖα τα Ητοι πιαπεπε ἠδαπε αά ΕΠΙ 
Ὥππεν {ήρεπβι, Ῥ]ηπο ιτ 9 109. Τούς μὲν νυν ἔβ- 
σενὰς τῶν καμφλων, εἶνοι φὰρ ἥσσονας θεῖν τῶν θηλέων ὅτο. 
Ίνες ἀἰεβπη]α ΠἩργα Ίη αρ, 76. Ἠυῖας Ἠθχί, Προσίσχει 
τ ο. καὶ εὗρε φὼρ τῇ Μητ ϱὶ ὠνάγοντας ὁρτήγ. Έά τα 

969, 3. Ῥολομένων.] 8 πιοᾷο 1ὰ Ίλπι ἀεπμο 4εσῖθ" 

κ ὃς 

΄αςς1ρθ. ΠΟΠ αιιοά εκ ριοσεπία 

ΙΝ ΠΕΒΟΡΟΤΙ 118. Τγ: 198 
πχ ΕΙς[Ε οοη(ίατ. ΙΜόάδεταβις ορτίό ἵπ ορµπὶο Μς: 
]ερίτη1 θοὐλευομένων,΄ αἰιοᾶ τοπιρε(Ηνῖης. δς 

96ο. 16. Ἐπὶ τοῦ οἰκισέω Θήρα ἡ ἐπωνυμίη ἔγένετο.] 
ἵτα ασ ηπα τερετῖτεπι ἵπ νειµ[ῖο Ἠρτο, ποαυϊνί εθ[ο ουπ- 
ἑτατο 1Π τερείεπᾶο εἲ νπάϊσαπἀο αωοά οετῖς οἵλτ Ες- 
τοᾶοῖί» ᾿αμπα νυ]ρο Ἱεσοτετιγ ἀπὸ τοῦ, δι αυ{άξπὶ 
αᾱ πξαιε αΠρίαπι Ἱτεταήοπεπι οοπαπτετ Ἠδτο νεῖδ- 
ον εχρε]επῖε ῬταροβΏίοπεπι ἀπὸ, αὐοά {πΠς να]]- 

επι ζ 
"360. 5ο, Ίζαί κὠς τοῦτο] ΜΜ. κάί κως τὸ οὔγοῤα τοῦ- 

πο. Ου τερετίίο εει Ἠετοάβοῖεα. Ἑπίαπι ραο απ- 
τε τοιγαρῶν, ΏΟΙΠ σοιγαροῦν. Ἰναήι εἰ ἀε]ενετυπί 16- 
πιο αν σημα ας αρ σε ον 
19690. 35. Τένος Ἐὐθυμήδης,] Οετε απ {επιεπιαΠι Ίς- 

τοβοτί Ῥτορίως αοεεβῃς Ῥιερῃαπιης ἀἰεεπάο υπίαιε ο]ῖ- 
υἱά» αι Τ αὐτεμῆμς ρος ΠΠεπάσπι ρτατετΙττεπᾶο, 
οἆ αιιά επῖε Ίαπππεη {2γπείος ϱέΠέγε ος 1η 

Έσι επί Επιηγιπεάες εξ το Ίρρα οἳ {ουπια ΠΟΠΙΕΠ Ῥτο- 
ΡΠΙΗΠΙ» εἲἴ Ρεπετε Ἐπίμγπιεάες πα]]ής {ε,.  δεᾷ πες 
Ῥαΐις Ἐπιημγπιεᾶες αἩξ ἀῑδεας ΕΗε. αε ἀῑεῖ ροεμῖς» 
εκ 1 ποοππῃ οοπ/[ηειμάϊπε, αι ἄπο Ίαπέάπα ποπήπ6 
υτεραπτυς, Ἑπαπι νεα τες Ίρεα, ἴε οιΗ ἀῑέτής' απτεα 
{τ ΠΟΠΠΕΠ ἨαὈιηῖκίε Βατ, ρορίεα ΙΠπάϊσεῖης ἀῑσί ΕωΠΥ- 
ππεάες, αὐαβ αχ σεῄθ{6, (ειτε 1ά ΠΙμΙΗ εδ εξ Ιπίε]- 

"Ἱεχίζ πα]ᾳς, αιιοά Ἠίπο ρατετε Ρροτεδε, αὐἷα αυυπὶ 04- 
{αμβοπυς (οΠρβείος 1 ποῦς αἆ ΦαΡοπέπη Ρραρ..58. 
[νοσας Τπείαη Οα1]ΗπασμΏς Λακωνίδα, απία 4 Φε(απιά 
ΕΗ5 οοπάἵξα Ὃ Ἠπῃής ε ροβοατῖς Εὐρ]οπιί Τ460-- 

τοᾷοΓιΙή 5 Παεῖπι ρτοσθεῇε  πεητοπιθοπ]μς; ποῖαπό 
Περε πιεο ρεευ]ο Ἐὐφημίδης οκ Ῥιπάατο:. ]νυέως 

ἴηγαρ Εαετί{ Ῥά 5. 
{εἆ οιοᾶ Ἐπρπεππυς, α 

τεης αΦΙηνεπΙε ἘΖ. ΒραπΠεπίις αἆ (α1ΗΠΙΠΕΗ. Ῥ. 91. εἲ 
92. δε ΠΙΠ {ος Ρραΐοι υίαιε πο Ἱπιο]Ηρί πεο 16. 
εγαζτατί Ώσης Ιοσάπι» Ῥνουτ πες αὈπίης ο ὐ]εηιίαπί 1ῃ- 
τεΙΊρετεῖ» πΙα οἰαπιατος ρτααπΙςβπια Ί]]α πιεπίρταπα 
ἸΜεάίοεα Ἱεσεπάύπῃ ερίε Ἐὐθυμίδης. Φοϊσοι ἵπιοι Π-. 
Ὥγας {ΙΤ Ἠοὔθυμος, Ἰπάε πατρωνυμικὸν Ἐ πτμγπιίάες. οι 
ἀμρίτο {11Η ΤΗ. 6µἱα. οι ο αν 

969, 40. Τῶνὸδε τῶν γεωτέρων.] ΔΌ Μ5. α,εεί νοχ 
που» εἴ {9πα Ῥοϊαεί {1β]σοτα θαπα ραγσμ]αιη Ἱερὶ 
{Επι 1π Πας Ίρεα Ῥετίσορα. Ῥτουε αμἰάσπα να]ρο 
ηαο ΡΓοΙσΙμπίΗΣ. θοᾷ Πε] Π]α οσᾶὲκ πα 1δὶ αῖξ 
ἀεπι 1Η νετθῖς κέλευε ποιέειν τάδε Ώαης Ρο(τοπΠαΠΙ Νο- 

ους πο ἀμδίεοι Πηοποξτογό αμοηίῖα Ἠο- 

αιιοᾷ Εηρήεπαης, ᾱ αὐο οπἰαίπεπα ἀμοοδας, Πποτας, 
8πη5 οκ Αιροπαυεῖς. | Τα ή πΙμ εδε; ευῖ 4 αρετας- 
ταῖς ΠπυΙα» Ῥεατίοτ 5 βµΗτης, επ Ι6ίᾳ αΠἱοαμέε τ6ρθ- 

οεπι τοἱεταῖ, ΟΠΙΠΙΠΟ᾽ {1 Ρ/{Η(ΠεΠΒ κέλευε σαῦτω ποἰέειν 
ς/ 

970 5, Κακοῦ οὐδὲν ἦν σφι μῦκος.] Ἱνπαία ἴοτοι απι-. 
Ρἰσυ]ας. Ομμπι ρες νοσὲς Ἠῦτί 5. οαρ. 81: Ῥοτίις 

απάοτα ΠΟΠΤΟ ήχος έν 3 οορπίταπι Ἡαθετεί εχ αἲι : 
 μδς (ΠΕΙ Ίοσο Πο ταοσϊπατατ: [Νῆκος Τοπ: ρτο 

εοπΙΗ. εἰ ροξτ, μῆχος] απ. εταάϊδί]ε 14 εδεξ πὲ αχ 
ἵπ ΗἩοτοᾶοῖο μα. ραδβπι ἆς Ιοηρϊ(ααῖπε υὔρείςς 
υπιήῃ 30 εο Ίοσυπι ῬτοίΗτήπα ΕΠΙδί6, αὐϊ λα Ώιθ 
ἵπ απιθίσιο Ῥεπάετεία Όε (ταπᾳυῇ]]6 ασας., τοὰἆς Ἠο- 
τοάσῖο ΠΠΙΠΗ, εἰ {οΗδα οπιπῖπο εκ ΜΡ. Μεάίσθο μῆ- 
Φρ ΑΠ ετοάἵπιας (απίτα Πας ἁο]ήπα νεὶ Ἠετο-. 
ἁοῖο νεἰ Ῥοττο ποσετα ροευ!κίε 3 Ππππο Αάῑῑ5 εξ Ἠει- 
ναρίαησε Ἠαδεπτ {15 εχρτεείο µῆχος.  Φτερ]απᾶ ἔοῖμς 
1οί ερῖ. δοι ανα ον ς 

52ο, ὃ, Ἐς Πλόταιω.] ΜΕ. ἐς Πλότέαν: δὲ ᾗο (πι: 
Ῥρεί5 4μοπιοᾷο εά(ἴογες αὐπι ἴαπι ἵππππυτατα αυ {πς-” 
Πέ 1ῃ σαρῖ(ᾶ τόο.» οιμάπί ορίπεπιατ 1π ας {οΠσαπᾶα 
{κ[ε ππαπυπ1 εληάεπι Ἑ αὐοά {εαυα(ης 1άεο πα, νε] 
αἆ ρεγηπασῖαπα Ψα]ία εχρτορταπάα!α» αὐϊ αῖαπι 1ης 
περαιαταἱρΠίμοπρο, κ. 

970» 13 Σ/ία χωτωλἰπόντες ὅσον δύὸ μηνῶν.] Ἡἱπ ρτσ 
νετο παῦεΠ ἀεῦεῖ Ι6ίε πήπιετς; α4εο εδὶ Ἱποοηρτι]ς. 
απ αυυπα (οτοβῖις Ῥεπεβείο απίοτάπι ρο»ῖ ἆιῑος 
{α]τειη πιεπ{ες Ἠ]ος Ίδίις νεπῖεπᾶυπι αάΏηο 1π αππυπα 
{41 ρτοίρεχειτ αἴθατῆς, ας οτεᾷαῖ 61 α ρηπο]ρίο. 
ποπηΙῇ Ρίππεβτεπα ρεηυπι αεσορίςίο, {παμαπι 1ηΐετεα 
αὈίτας ταάἸίησαια εκ Αβΐσα 1 4Ρ{ΟΙΝ1. 
(οου]1 αἳ πανἰβαἰοβίς τιῖτατο ροτασήεἳ Έα οδυ/{ὰ εδ: 
τε ααήςβπιε αἁπηίέωπα, ος οπιπίπο φάπητίοια ἀερη! ἵπ 

Ἱδγαπα αθίοΙνά π 1δία 

οοπίαχέυπι» αμοά Ἠαρειής 1η Μ». Γὁσονδὴ ηνῶν» Άος 

65ε, οσπιοτητή αἰίαμοι πιεπβαπι, ἈεΗπαμαέ ο1πι 1Π 1Π- 
εατίο» αιβῇ πο Ῥεπε οοπ(Η(εΠΙΕ» αΠΑΗΤΙ ΤΕΠΙΡΟΤΙ5 ἔτι- 
πηθητήπι οἳ οοΠοσκ/ΘΕΙΠεν ἴάαμε απῖαῖ ε[οστε ποβῖει Η6- 
τοᾷοῖῃς αἀϊεέῃοπθ Ιαῦα νεὶ νοευ]Ώ δὴ, Ἡ. 1, 16ος 

Παρεσκευφζονέο' ἐπὶ μισθῷ ὁσφδὴ, εἳ {5ρίη5» ποτάμι 
ὁσοςδήποτε. σος ο ος ας... 
ὀγο., 18. Πλέωυσα ἀπ' Αἰγύπτου.] Ἠδο 4πσφμε πιο- 

1ήοσ]α δε πποπμπιεπτΙπ]. εδ οοττεζοτῖς ΠΠΠρίάιςΙπΗ, 
αμἱσαμ]ᾶ ὀοππίνεαπῖ ΙΠεσρΓείες. Ου] επῖπι Ὦ 111 ααϊ 
αὐ Ίνσγριο τοᾶεαί (τα νειειητασ η νοςες) Ρο(ππε 
ἀῑσὶ φλικόμενοι Αἰγύπτω., ηϊῖ ος ροδῖ ραυ]ο Ἠειοάοιμς, 
«ἰργριμηι οβίαη{εςἓ η Πτοπίρας σοπαατία, Τε ον 9 ) 

οδό 



194. 
{εΠεΙζοῖ Ἠπ]ο Ίοσο π]αηίεπι εἰ ραϊείατη {παπι αζπιον]ε 
Ἔαπας. Εαῦετ ἵπ Ἐρϊβο]ίς ραβ. 949. Ρ]αΠα αά{εομτς 
εοπ]εἑζαπἆο., αιοά εχβαῖ {η Μ5. Μαάίσεο. ἐπ Αϊφύ- 
πτου 1 «9θρίωῃ Παυὶραητ,. Νἱοϊσβπι νοηία ᾖ9., μ0ί 
εὐϊτητ ὥδελφεὸν ἐπ᾽ ὠδελφεοῦ πέµπειν, φΙοπιοάο εχρ]ἰ- 
απ ροῖεςε {γα έδως {μήεν [ὁ [οΥ11119 φμὲς ῥοεδες Υλη έ1ο- 
7γ6 «Μπι Τεγετα πο ρορῇΠΐ ποπ Πρπίβσατα βέτο 
/{1ῤεγ Γα1γεήι Η1έΥε. 98 Π]]ίς ᾳΜοαίε εκ θοάεπῃ Μ9. 
εοπρεπάπι ὧπ᾽ ἀδελφεοῦ. 

970. 339. Πέριξ δὲ αὐτοῦ. ] ΟΙ αίχ που εχεπρ]πι ἴπ 
Ῥοτῃ Ιεχίσο ἀς νοςς Πέριξ, αὖπα νοχ ἀσπιοπβταίηή σης 
ηυπς {εουπᾶο σα[Η» πιπο αἱατίο 1μηβί, Οστις Ί6- 
ἀῑεεῖς ρετίρίειε ἵπ Ίος οσο Παδεῖ αὐτὸ. 

3/0. 30. ΦΙλίΔΙ μεγάλαι συνεκρίύήσαν.] Αρποίοῖς 1ά6πι 
Ῥοττὰς Ἠετοάοιεαπ] Ἰοσυτίοπδίη.», τοιήηθης ἵπ αΠπβταῃ- 
4ο νειριπ Ψα]]α οομµ/αδεγε. 9εᾷ εδὶ πΙΙΗ, εἲ αση- 
το. οροτεμηῖας Ἠμο ρετιπερῖε νεΌΙΠΙ συνκεράω αξ 
συγκεράννυμι ε ος επίπι ρη]επδνήπιο εχμ] δει εάίσειις 
Μ5. συνεκρήθήσαν» ῥτουῖ Ιοᾳυέις ΕΠΕ Ιάσδιη ΘΟΠΙΡΙΟΣ 
1π Ίοσο, 4116πΙ Ῥεπε πονθταε Ίάσπι Ῥογίι]ς σο τοι, Τὴν 
πρὸς Ἑέρξεω Φιλήήν συνεκεράσαντο. ΟΦίΘτΗΠΙ ας Ῥουέις» 
ἵτα οὔαπι Θτερῃαπις Ίπ ΤΠε[αυτο ΠηηΙς αρπονΊς; 
ου] επίπῃ αἰἰμά ροτ!τ ο 

970. 43. Πόλῳ λαχώτα.] Μ{5. λαγχάνοντα. 
ο71. 9. Ἐπενείκασά οἳ.] πιά ἀποίε εχα(οἹατήη αἆ 

ΠΟΙΠΠΑΠΙ εἶής αποά εκ[αῖ τ. όδ. Ἐν λύνου. πλαςοῦ 
ἐπενείκοντες οἳ αἰτίῃν, οιιοά Ῥογίμς ποῖατ Ίοῃ, ο Ῥοῦς, 
Ἰῃ ποτ. Τ. ΦΙ6ΕΗπ1 Ες{ε αἳ ἐπιφέρω, Ῥτο 4ο 19Η. οἳ Ροᾶ- 
τες ἐπεγείκω ἀἰευηῖ, Έπήατηχ Π]ο, Μοπιρταηα ἸΜοάῖσσα 
1η ηος Ίοςο ρει[ρίσιε Ἱερίι ἐπενεγκοῦσω οἱ. Ῥ]απα Πς αρᾳμεό, 119, Μανίην τε τοῖσι Αθηνοίοισι ἐπέφερον καὶ 
πάν χυ ὀλετρίήν, ην 
371 14. Παράλαβὼν ἐπὶ ξενή.] Άεπιρε απ] {εοι- 

ης, αοὰ Τη ποῖα ρτοχίπια εἰταδίταν, ορείπιο Πο 1το- 
Ρίαιιε 1ά6επι νοσαὈι]άπι τοπ: Ἡετοάοίμε, πήαιμο εχ 
ατοἸ]ο εὔΠΠοπαπι. θεά απ {ο πονίπηας Ώιης {οΗρίο- 
τετ] { Πταηίιε {οἷας οροτίαῖ {οπἱρίυπῃ αρ{ς ἵπ ορπιο Μ6, 
ξείια, Ὁῖ 7. 135. ΄ Ἐείνια προθέµενος εἶσίω. Ίνχ 41ο οχ: 
επιρ]ο νΙάετατ εἴῖαπι 5. 18. {οπ]ρβςί6 και σφεας ἐπὶ ξε[- 
γιὰ ἐκάλεε» παρσκευασάμενος δὲ δεῖπνον μεγαλοπρεπὲς ὃτς, 
«ΠΕΙ πρτεῖναι ξείνια. 

371. 19. Διῶλυσάμενός τὴν ἕείην. ] Μς. ῥταπίεε 
Ψοεπίαπα καὶ, εἴῃι {οτη πο Ππθορς/[ηγ]ο τεςιΗΠίαία , {α- 
1ΠΕΠ αὉ ἨΗετοάοίο ροβτπι εἴ ἰάεο αά{οἰ(σεπάμπι. Έτ 
1ΠΟΧ Μ5, ἀποσιεύμενος, Ο1η πηα]ο οτι ἀποσειεύμε- νο» ϱοπίΤα αποά ταπῃ γΙσίΠτος {5 οχ[ηε ορτηις Ῥος- 118» Ἡῖ Ῥ]απε νεπταϊεπι, ο παπι ποδίς οῇ οτι ορίίπιιις 
ο Μεαάϊςειις. εοπιεᾷαπἆο α4{εφΙετεῖΗΣ Ῥτοσήτ]ς Ίαιι- ἀαΙΠτει,  Ιἴεπι σχοιίοσι, ΠΟΠ σχοίνοισι, Οἳα ολάθηι 

περΗρεητῖα {επί υῇ Ἱη οαρίτε 17ο. εἀεπάο ὄρκοισι, 
η0Ι Μο. ὁρκίρσι" αι ἀῑε[ο]ηία {οσονάῖα φπαπίορετ6 
Παπά{ Πες Ποτοάοίο, ἀοσσπί ϐη ους ποίανΙ (1) Πι- 
Πες. οἱ. 
271 93. Ἡν ἔσχε.] Λπ Ώρος ει οὐ(αιναεῖο Ιομίςηη], ΟΠεπα 11 Πετοᾶοιο {η{ρεχίξ οπηηίς οί ΝΙΠΙΙ. τηβρῖς Ἰηάε αΌῖτε Ῥοτμίε» {6 οἳ πἰΠ] πιαοῖς ΊἴατηΠι αρρτορίη- αυατς νε]αῖ εκ τερῖάῖνα ᾳ αἆσπι ορς, αὐαπι ασ. Ἠα- 

εί ορίπιής ΜΡ. τήνὸ ἔσχε. ο ο 
273 1. Λέγων οὔ κη ἔπειβε.] Νοι οςῖ Ίος Ἠσιοᾷο- ἴευπα, {εᾷ οὐκὶ ἔπείε, Ῥτοιε εἶεραπτοτ Ἰεσίε 6. Μα. 

ἀῑσειδ» Ἡἵ απεαί Ίου ἴεΓΠ πι εχεπΙρΙΗΠῃ πορράστα Π]]ίς 
ἀμοδις, απ εο]]6ρ]τ Ῥουτις. φ 
. 3732 Κωτὰ ταυτὼ ἐφέσπιξε οἳ ᾗ καὶ πρότερω.] ΜΙ5. 
Ἰσποταί ρατΠομ]ατη ᾗ. αά  3ὰδ 
379 960. Ασυ ἐμεῦ Λιβύην ἠλοτρόφον ὅς,] Ψἱὰσο 

ἴηπε ἱπίευρτείες γεβά(άἰε[ε /,αμίσογα 110γ6ς 1:ΤΦΕ/Η. 9εᾷ 4110 απίπιο εξ αἩα Πάε; {ρῇ τοβεπτητ, δἱ οπίπᾳ 1ά νο- Ἰηΐε Ῥγίμα, οἳτ πο εἴἶαπι αἆ Ἠνης πιοά πι Ἱπιπημέα- Μϊ ὧσυ΄ Λιβύης µήλοτρόφου, σα Ππε π]]α ἀῑ[ίοι]ταϊα οΗςς Ὅζμαις ἴ]]α εροχορε(ῖς το]! πο Ππογοῦατ. ἵἩ ἄπηῖς. Τ.αίος α]ϊμά, ΜΑ. αἴτυ. ΔΠ ποη {ηβίπά]σαε εκ{ὃ Ῥασησυ]απι Ὦ Αἲ τὺ ἐμεῦ Λιβύην. δα {η 11η βεοῦ- 8εΓΑ τοις ιν τν : 
3739 90: Ακούσάντερ τούτων.] Μ5. ἀκούσαντες ὃε τού- 

των. ΜΟΧ ΕΗαΠΙ τῷ οὔνομα ἦν. ΏΟΠ τῇ: οπιπίπο τεόῖα Ἑαοαιόσπι Ἠυπτορμς, ὡς μοι ο ας ε, 
3/30 3. Ὡς ὠἀμείνονα κ. ἄξ.] Μ5. ὧς ἐς μείνουν αὐοά οπιηῖπο ἁςβάσιαττ, εἷλος οντρς κ 
3735 46. Ἐνταῦθα ὑμῖν ἐπιτήδεον.] 1άετα οοἆεα ἐντοῦ- 

ὦ μὲν ἐπιτήδ. | ο 
375. 31. Ἐπὶ κρήνην Θέςμ.] Ἐ Γοπίαπ αᾱ. [οΠίσπη 

ΠΟΠ τεβρῖςῖεπς, ἵΑΙΠΕΠ ΠΟΙΙΘΠ Ίςιιά ἵπ ΑΕῑσα πονῖε, ἓτ αἰάσπι μχδς, Βιαρῃαπιις, {54 αὖ οπιπίρις ἀσγο]] 
ἵα Ὥας Ῥατῖα, οὉῖ πηρ6ς μπι ἀθηῇ 6ΙΙΠΙ ογοχο- τπΠζ» {οἶο Οπιο[ίο Ἡετοάοίμπι ο ΦιορΙιαΏυπα σοπάι]- «εητο. Έτ Τοτφ β]ατ. Ἡῖ (ωπάσπι πὰ πο {οΠίσΠη οοη- τ να πσοε 1Ο ΠοπΠο. θεά απ]άφμίά αθ {αγ Θτερ]α- 

ο. ολ Ἠήης οδε, αππῃ ορείτια πιεπΙῦτήμα ἔο[ῖς- αγα, ἃ οαο(ο {οπίεπα αρρε]]ατί Θέςην. ς ος ο Αρκεσίλαος.] Μς. ᾿Δρκησίλεοςν αιιοὰ εὔϊ 1ζα. 

Ι1ΑςΟΡΒΙ αξΚΟοΝΟΝΥΙΙ Νοτα 
{οπ1]. ποϊιανοτίήι,. {6ο ρτοσπ]άμδίο» αμσᾶ εἳ ἵπ 15”. 
αμεπείρι» Ίτα Γεροτοτίπα» ἰῖ Ίάεο οίαπι 1ο Ίτα τα[οἵ” 
πΙαΝΕΤΙΠΙ. 

ἐν Λεύ 11 ραυ]ο 9734. 385. Ἐν ὃ ἐν Λεύκωνι.] 15 πιοάια Ιοφπεπά! ραπ]ο 
δε ο ρὰ υπο ϊρίταν Μο. ἐς οὗ ἐν Λεύκ. Ῥϊουί «8 
191. εἶαΙα ΙοᾳυΙ{ΗΣ ἐς οὗ δύεται ὁ ἥλιος» ετ 181 Περὲ ο 

ἴθα,. ΟιήΠ αἳ σαρ. 166. Ἱερῖε Μς. 1άεπα ἐς οὗ ἔλάβε τ 
μισθὸν. υὈἱ Ιάεπι ασσἰα1τ. 
073. Λό. Τούτου τοῦ ᾿Αρκεσίλεω.] ΝΟΧ ΡΠΙΟΙ αδερί 4ρρα7 

Μς5. Ἔεπιοκ ΜΘ, χωλός τε ἐὼν, Πδὶ νμ]βο ΕΠέυπ ΧΑ 
λὸς ἑὼν. ͵ Ἡ πα 
974 96. ᾽Απικομένή δὲ παρὼ τοῦτο. ] ΗΕ κι 

ν]σασῖα οιηπίυπα εΦΙΠΙΟΒΙΗΙ, 4ΠαΤΗΠΙ πη]]α αμ τό, 
ἀῑε, αυ πα ἵαπιεῃ Ἱερί ἀερεαῖ παρὼ τοῦτον» Εκ Μὸ. 
ἵη ἤπε, αιιοὰ οἴίαπα {πτευρτείατας ΕΕ Ψαἱία. " 
Τ8ΠΊΕΗ πΙμΙ] ποίαν!, Ψ ο κ ΜΗ 

Ό74, 34. Προσῆν δὲ οἳ καὶ εἴριν.] Ῥαταουίαηι οἱ 
Ίαῦδει Μή9. Ἐεάτα, ει θοάεπι οα[α» 4μο οὔαμοιοᾶ 
: : 3 { νε] α4 ΡΠΘ 14Π1 ρατΠσμ]ας {α]ες {11ο Ίοσο πιοῖα»» ετ να ϱἩ ἷους 
τα νεὶ αἆ ρο[ϊθτίοτα εηο]αίας ἀορτεμεπάπήδο Ὁἳ 
Ἰπίτα πιοχ ρατεδίε,, Έπ βαἄπι εἰπώσής, ΠΟΠ ἐπειπάσή 
974 41. Πυδίη αρῷ τάδε. |. Μ5. πυδ οἳ κά Ἰν 

Όυι να]ἀε ππ]ς ἁαθίνιις Π]αο. ο η οἳ ῥο8” 
9750 18. Ἔρνετο ἑκὼν τῆς Ἱζὺρηναίων πολ.] ες 

{υπῖ πῶς εοῖτε πες {η Ἠπαπι ΡοπυποΙαΠοΠΕΙ ας Ομαπι 
δΙ.. Ψειριπι ἔργεσθαι ΠοΏ Ρα ΠΤΙ ἑκόντα. ἴλης ἐλέν" 
{ράο]α πιοφἰαίοπα [ις Γη] Ψπ]]α ἹπιοΥρ ον μρν. 
{4 υὐήγοῦ Αιά εξι ἵπ Οταςίς. α416 1: Ὁ ῥπι ΗΤΟ 
Ππα ἀιρίο εδι ορπηπιεπείοἷα αΙτεΠΗ5.. Ὃν κια ἔργετο ἐκ 
Ῥεπίατί πιεταατήσ, αιοά οΏ ει ΜεάἰθεΗδ «ο 
τῆς τῶν Κυρηναίων πόλις. δὶς πα οπίσν λλάῦ ρ, αποά 

475. 93. Τῇ οὕνομα ἦν ̓ Αλαζρ.]. Μν. .. Ιάεπιαάς 
οεττε ππασίς ΑΠίσαΠΙΠΙ» Πῖ  Ρρορῖεα "Αθμο ἵπ {]- 
οοεχ πιοκ Πτανῖς φμίά επι {απάϊο λο, σἷς εί 
Ῥεπάο . (ταη{ροβείς ᾽Αλιζάρω ΡΙΟ Αλαζρ”. Ἡ σι 
ΠΟΙΩΥΙ. ο. ἓε Κυῤ. Φφυγάδων 

0750 94. Βαρκαῖοι τε ἄνδρες καὶ τῷ» ον ποα 4Πρ]ΕΧ 
τιὲο.] Ννοσυ]α καὶ ηο αχβατ 11 Μ9. 48 Ῥατοσὶ» 4ὐῑ 
ΠοΠΙΙΠΙΠΙ 6οπις βΗκίαι, {εά υπ νποηρη, από 65” ἰ ἳ τν νά ἕπανο 
Ογτεπ]ς (πε Παρίταναίαπε, εἲ πυπΕ πλ κ ίοηι {1ρετο 
Ίεηί αὖ τεσα, Ἡτ εκ ία σα σοπαρμ[β 
ετῇῖ 1] σε νιάσατι εαπι τμεΠν ο 

9/5 37. Ἐξαμαρτὼν τοῦ χρήσμου. ο ά 
μις ὃοαά πο εοῖτ {η Μν. εἴ αν 10” 

ἓς ας Πρτίς τερεία ΕΧ {εᾷ ον 1ο τό 
Ρεᾶ., | αν Νοε 
378. 38. Φόρυς ἐτάξατοι] ΜΑ. Φύση Ρουβοὂν 

“αρι οόμΠπα, εἰ πβιωήςβπια Ιου Ον τς 
πε ρτοςΙ41ς {115 απηρ]ς 3. 9ο. - Πομάί» 'ηοά εοάξ. 

3750 309. Ἱκέτις ἴζετο.] (επι 1οᾳ ἀῑχί ον .. 
Μεάϊσειις νΙπάϊσανίε Εετοάοῖο» ὕεομα Ἠδρεῦαε ἔξεσ 
190 15. 15 νείο ἴρ8α πηπς ΡΕΠΡΙ (μτο, 4ξ αὖο (313 
εἰ Ῥοδί ποΏ ἐπανισαίωτο, {εά ἐπονσνι 
ἀἰΗσεπίετ Ιπθιμβνιε Ῥοπ.ς. Μ5, σὺ ὃ ῇ οσα ο7ό, 1ο. Πρὶν δὲ ὠποσείλω] ραδ 
σε]λαι. ο τη ο7ό, 19. Αὐτὸν ὑπεδεκέατο.] με γιάο ο. ΥΟΧ ῥάνωτορ. 9εά απο πμΙΙα «πο το ΠΙρνεΠί οπής 
τας» απο νή]ρο εάϊτασ» ϱἵ Ἐ πσᾷ οπιπίπο ἃς δ- ἀεχ ορείπιας ρΓΦῬεπάο αὐτοὶ; μάς {οὐ δΙηῖ υπ. 
ἵεμάιπι, 964 είαπι ΑΠΙΡΗΙΕΙΕΕ Ἠτον, . πα ιά 
κοντο. ει Μο, δοκέεν. "8. Οεπ]οῖ / 

9 ο Α. 6). ΜΜ η .ά αΠηϊς Φ 8 

Νες οἷδάνο ἡπωνιή αρα ΒΙΟ (μέρος Πα τρ ο αν πώ κῃ (4 Ψίπα {Παπ οπΊπεπι απαίτξ» Σ ιν ὁ Απιο Οσα ο, 1. 19, Ῥὰδ. ὃ ος ο) Βεγοζ νο 
2η] εργα ολα οὐ ἡλ ος Ἡ Πήγαν} 688 η ας πεγωμα ας (η, , οἳ βαωῖε που” 

αν μας ς ο πατε 1π μα ΠΟΠ οσί {θ΄ 

ἴτς Ἡτος τνε Οήσον ο μν τα, 4115 ον ος κ. 181 ζ νὰ. τεἴητ 1 «μσης, Ἠϊο ΟΛΑ πι µε οα(α [λόῖα η ὃν οχ(ατοῖ» 
αμηῖο.. Ἰμεομβῷς ἴωπου νεὶ Ἡ μα μοχὶ Ότως Πό ἵτα οἴἶαπι ἀαὐίάτο Πεοτεῖ» Α΄ οσουσταξ ο) 
αππι τοβος ἵπ 6ο ος «λονα Πηρυ]α 8 
νὶ νατῖ ροβτϱα» αυ {ια πα ταία. ος ογή]οπίς 
ππο] οςσΙσΤΙΠΕ» πες ΤΠΕΠ 1 ο 198. τοπ” {ηπε Π]αβταϊα» απ Ἠί ολιας ἨετοάοτμῖἩ  λογμπα 
Ἱπιο]ήρετο εα Ρροδῇτ. 1Νες 4ρὴ {οἆ 1π 1119 αι νς, 
οἷοτ οὔσιχότε αποπ]α]α λα. πι τε(Ετηξ 
ος ατα παίς.  Εαπάσπι 1ΟΥΠΛ 

9 ας ' 2 ν { ο γὶ 
ὃν 

τι - ο φη 
Άπια οἵην περ οἳ ἄλλοι. Οὐ11 Εἴ Ἡῃ (ηΠΙ 4Ἡ 

ος 1 
τανί ψέλιον» Ποπ οιΙη νμἱβο ψέλλιον» 4 ον - 

Π]τοι πιοπι. ον μ.ο 
ολ ᾱ/. Τιγάμαι.] ἴπ το μα ας ἐν ὤιαιόρ 

ἀςῆμς Ρορυ]1 αοσἰαἰτ οὐπΙΩΗ15 Πουί ο, ας τν 

πεις ἀε[ετῖ. ΠἨΠίπο εΠΙΠι ΤΕΟΓ ο. πα λάγτι 

τα πιεπΏο 1 ἱρίο ροΠρἰο ΠΑΡΟΣ | 

πι οοπ]όη- 

--λο- ο ο... πμ ου. 

. ος 

ον στ ων ο υ----υΝμμμµμμὐµμμµμµμμμµµβ“ᾖ“ᾖ“αα 



| 

| 
Ι 

Ἶ 

θ1βοὸ.. ογο οοἆσπι ΤοΠΠροΤΘ Ρ{οστεβίΩ8» 4ο 

ΣΤ οβεβιβνΑτΙΟΝΕδ ΙΝ ΗΕΚΟΡΟΤΙ ἐῆ, 1. 

οἶ]άα 1οσῖπι {πι (σπααπτ,  9εά Ίος εγΗαὈΊευπι 

πἩσοιῃτ Ἱπ. ΜΑ. εάίσθο οκ οίτηπὶ Ππο Ίπο {οτπια 

τιλιγάµµαι. αἲ ΤΠΟΧ νιλιαµµέων, Ἠπάε εἶπτε ο[επά!τ 
ος Ίαῦθας Ἰδίαπι Ῥηήπαπα Πτείαίη. Ου οετῖε Τ6- 

{Πεαεῖο ος ρταβοβςβπια, αππι {1ο 9ίερΗαΠο τεάἁαἴαχ 

Ρ]επα οτατα., αἱ εχ Ηετοάοίο εαΠ1 βεηίοτῃ ΠΟΠ ατοι 

πρρε]]ατ ουπῃ ππωβία αρ]ταΏοσα οπιπίπῃ 11οΓΗΠΙ» αἱ ὐ- 
Ὀὴς Ίτρο Ρατ Φιαρμαπί ταέα ερε, ΟΠΕ» ΠοιΠεπ» 
Ῥοι]κο]]. Ίος Ροτοςί ΠΠαβήας ρα βαπίς ἁοευτηεῃ- 
Ίηπι ἆς υ]]ο νοῖθτο {ορίο Ηστο ἀεβάενα, πεά υπ] ἆᾱ- 

τ, ης αυυπῃ οπηπία οἶής αἷα εκαπιρ]ατία [ο {]]αοἴτετ 
ἀδγοία Απι αἆ Ῥο[ίθτος. που Μπα ΥΕ] εχ {αἱ 4τεΠο- 
προ να] αὓ ταϊα {πόσα παπι {τς ἀείοεπρίμπι» πῖ οΠ1ΠΕΒ 
1ος πανος αρεσετῖῖ. ο. 

ο7ό. 96. Τῷ μεταξὺ χώρῳ τούτῳ:] Ίπ Π19 νε] «οἨ- 
: Πτιδηο να] {οπιοπΏα «οπείηπα Ποπ εδ. Μ9. τῷ μὲ- 

ταξὺ τούτου χώρῳ. Ἠος Νατκβπιαπι, ετ αἆ αιοσά Ιη- 
τογργείαπάο. νοἰηῖε α]ῑα αεσεάείε» {εά αειτανΙζ ἃ 
{«ορο. ΊΝαΠι πιεῃς οσῖ {η οσο {η1εγροβίο» Νε] Ιπτες- 
να]]ο αιοά Ρραῖταῖ ἵπίοι ἱήπαπιδας. ετ ἵη[α]απι ΔρΗΙΟ- 
ἀἰπαςα. 2 3 

ο7ό. «8. "Αζριο.] Νο αΠίετ σοάεκ Ἐ]οτεπΏπης, 
Ὁπάε ορίποτ {Πἱςβιέήπα α της ο5{6 οοπιπιοάο ρ0]1εο 
οοσπῇοπο ποϊατήπι» αὐὖας ἀεάὶ δαγ]ασῖς ρεΠρίο Ρας. 

Ώσεσ]. 

ορᾳη]ιεπήίας {οηἱρίε αά Οα]ΠπιασπΙτη ρᾶβ. Τοή.». ππάθ. 

ἵητος τησα Ίδια αἳ αἶτοτα {ας 4ο Δβήσαπο. Ίοςο ατοῖ- 

αθτὶ Ίσαι: οσττθ Ιπιρεςϊ]]]ς ῥρΓοὈαΙο αρῖ» ΙΤΕΠ 1η 

Ομ] ἨΙπιασ]ιο. {σηδῖ ἀεῦοαι "Αζιλις, ἃπ Ψετο”Αξιρις, εκ 

Ἡ. 5ιορ]απὶ εἀϊποπε εἲ Ῥο[πεπ]α Ῥατππα» εἲ Γ8ητΟΒ 

σοπηππθπαος {οΐθοτο πε 111 αμίάεπα Μοτο {π{ροςτο» 

ο μπι ΓΠΤΟΡΕΤΕ ρεί Εμτοραπα ναραίας Π1εΙξ.. ὁ 

. 76, 48. ᾿Ασβύσαι.] Ἱπα αβρρεΙαΠο επ ΔΙ ςῇ- 

η, φὐςθ πεηις εχ οεπ ΗΠς 1οβιοΠ18 ΕΧΡΗΗΡΙ5 

αυμίη τοι το Ηπιοπία αηΏΙ1{ΑΓΙ5 ΕΠΙ αριοίσαπῖ, ΝΨ6- 

τηπι πεαμευηί ΗΝ ης ΡετΏῃετΟ» {4 ασοήτατε ερῖῖ (]- 

πιασμις {η ΕΓαρππεηῖτο» αὐἱοά εἶταῖ ίερΠαηΙ5 1η Ίος 

ομπίσο, αδί νοσαῖ ΓΠΙΤοΠΕΠΙ Ακογμαπις αἱ ΠΠ] μπα 

Ἠϊπο τοπιοίής οί, 9εἀ Ροῖεςι Οα]ήπιασπΗς Ροξᾶσα 

ῬτοραραΏοπε πα νο]ηήείε. ΄ δεά αἳ Ῥιοπγβυς5 1 Ῥε]ε- 

5εῇ οἳ Ῥπ[αϊπΙας ροημηξ 605 {άρει ΟΥΙΕΠΕΠ, ί 1η- 

ἄς Ίΐσθατ ἀθσοσίπετο ἆαᾳ Οαπιασμο» εἲ ΡΠΗ6 ΝΟΤΗΙΗ΄ 

ερία, Οστίο αμ]ἀαυίά 65, (3εῖ5 {Π {5 ασαἱα[οἲς πιεπ]- 

Ότηπα Ἰεάῖοθα αὐπηπίσμ]ίς Ιποοιταρᾶς Πτα» οὐ 

πυης οχ]ίραε ᾿Ασύντωι, 1ὰα6 πιοα τερεβῖ» Πεμε εΏαπα 

:᾽Ασυντέώνο Ἰ 

Ἰωϊάσπι, Οὗτοι τὸ ὑπὲρ Κυρ.]. Ῥαταευ]α τὸ ποῦ Ἱεριτ 
ἵπ Μ9. πες αρεί εα Ἠετοάοτη. δἳ αἰΙα εδί ΤαΓἱ0» 4ΜΠ1 
ἀῑσίεις ἔχονται τὸ πρὸς ἑσπέρης. 

ο77, 9. Ἐς Αὔγιλα.] δἱο απηπι ρογ[ρίοΙε Ἱερείει 
Ἰῃ οοᾷίσε Μεάϊσσο», πονιπι λλεί ος {ροσίπεα απι-- 

Ἰαξᾳ ποπ οὐηέϊζαιας Γη». υέροτο εοπνεπ]εηίξ Ρτοτ/{α5. 

οπρίΙτα» ὔαπι Παρεῖ ΦεερΗαηςδ» εἴῇῖ αιἰεχοΓεΠ1 Ρτο- 

Έσσης Αροιοάοσαπη». ει Ψοσβης ἵΏ ποῦς αἆ Μείαπι 

ρασ. 45. Ἠυτατητ ας Ἰηά1ε ρει {ρποταπΏαπι ΡΤΟΙςΊΕΩ5 

πιοίο 4{μρί]α ο] «Ἠρί]α, πιοᾷο 1ἱληέ αἰίσιιος 10/ε- 

ιοί Ιερωπέ ὗος ᾖο0ῦ Αύγιλα, 17 ΗΕΓΟΙΟ{Η5. Ίτα πτήπ]- 

αὖς ραπίείεπι ΗΠίς, 4Η] ποῦίς ἱρΗοίμοςαπι εἴΙ8 16- 

οορπο[ζοπᾶ δι πεαυαα παπα Ραμοήί αὉ εο- Ἰπ{ρεξτος 
βἰς[5 α[ϊαιος Πρτος Ριο]επια!. Τάσεῖ πιης ποῦ]ς οοἩ- 

οἸπᾶσιαο Αἴγιλα ΠΟΠ ο[ο πίΠ αιι Ἱρβις {οπριάτα ν]- 

Ώμπι, αὐί εΙΤΟΤΕΙΗ Ιαξήοπς» αυ ΠΠ] 1]ᾳ Αυ εξ Δι 11 9Ἡ- 

εαυής Ηδσῖς να]άε ΠΡΙ άπτ οοπ/πή]]α. 
Τω]άσπι. Ὁπωριεῦντες τοὺς Φοίνικας. ] Ἠσο ΡΙΟΡΟΠΗ 

οοτήπι ἀα[οήρίο» ΠΙϊ Ώ]]οτ, αἀάσά οοπ((ς ἵπ 6ορεῃ- 

το ᾱἷς βαθϊδης. ααίπι οοατδϊαϊ Ἠλιιά αὐοά ἀῑχῖε θέρος, 
οί ἀα[ηῖε Ί]απι Φ[Παάς ΡαΤΤΕΙΠ» ας αΏηοχα οδῖ αὐτη- 

πηπο» να] ρίεπε αιεμπηπτη {ρδυπῃ εοπΙργεΠεπά15, αὐ1Ρ- 

ρε απο {επιροτο Πηέξις ρα]ΠιαΏΙΗ πιατυτε[ομηξ εἴ οΓ-. 

Ῥὶ {οἰεατ, 14 Ψορβμς αἀο]είοεπς εἴ αά]ας βαΙΠΙ8{10ς0- 

Ίακ πεαυϊν]ε αθ[εηι!, αἳ αιία 8ογ]αχ ᾳποαίε 1η Ίοσο 
Ῥοπἱρ]ϊ 4ς 1Να[απιοπίρις ἀῑσίε τοῦ δὲ θέρους, εοάεπι Τε- 
{ρεάα αἳ 4ε εαάεπᾳ Ῥατῖο Ἰπεε]]εχῖξ. «μπα Βογ]αχ πι]- 

Ίππι Ελοῖαε πιαπίοπεπ] Ιεσεπάί Επέτα5. (94 ΤαΠΙΗΠΙΙΠΟ- 

4ο Ἱππματ, απἰὰ βαῖ ρτορίε ατπιεηῖα ααξ ρτορες. Ηίπο 

πια]ο αὐτορίας ο σταϊμ]απς Π0ἱ {υ(Ηπει ρμ]ίσατο [5ἱ 
Ἱσραίμγ, Ώεπηρε {π Ἠειοβοῖο» οἳ μετὰ τὸ θέρος» Πα σ]ατα 
Αιδης οἴππῖς ἀἰβῆου]ας] ασ υπι νιήραία ἵπ Ἠετοάοῖο ες 

5ογΊασα πη]]απι πασασηε ἀἰβήοι]ταίσπα» Τεά 1ρρε αρεν]ας 
Ώπαπι Ἰα{ΐναπι Ἱπερθίαπα, επιρο αυ νεπ]ῖτ νετα ος 

Ῥτορσία ο ης, (γαηπβευπέ ἵπ πιεαΙίοίΓηηεα υΠ1 ΡεζοῖΟ» 
υδί εδί ΄ααητιῃ ἀπ]οίαπι οορία» Ἠδί ποσεαΙς 2Η{- 

πηπς» «πβηᾷο {οἱοπὲ νίίπα Πτοτίρις ἱπήραή» Ίἡμο 
τηπ(η8 τταΠσῖυπε Ῥοσοτα» 4ἴο βιάο 11 τε]έτῖ5 191 ρτᾶ- 

ἴοας» αμία πι ἁαδνν]ί πιαυτείουπε» τερειαπῖ 1ης” 
ἱειζαπθα ες ἀῑνίῆας Ί]]ας οοἱήραπε, ΝΗΙΙ ΕπΠρΙΙ- 

«ουδ, Ὀψαιε ἆπππ Όψτης {οηδίτας αἆ Ογάεη θερείων 
πα μεῖναι, ΕΏαΠΙ ἵοππριις αὐτΙΠΙΠΗΠΙ εο οοπΏπετΕς 

στ, σα 

77, 11. Τοὺρ δὲ ἀττελέβους ὅες,] Παζλ 1ΠΙορΙΒ” 

ο μΗ. 

195 
-παῆο ΠΠ Ῥοθι τεπαῖας Ίΐθγας Όεπο {πουστῖε ἵη ἱπά]- 

παίοποια Ἰοπήπήπη ἀοάοταπι» αἳ Ῥοδίημαπα Ώεβά. 
ετα]άνς ἵῃ Δάνει[ατής τ, το, ἴ]]απι τερτεµεπαϊε, ρ]ι- 

τρις ροτητίηχῖτ, πε ἀερυίε, «πι. Ῥουτας ἵπ Γαεχίσο 
Ἰοηπῖσο», Ἡῖ πο[1ο {εππροτί ποη οομνεΠῖας ΙΠ α]οις ἴαπι 
σοα]είζσῃς αἲ {αΠαἴυπι Ώπσιες πττετε,, αμοά νιάεο ρες 
{μηπιαπα τοπιατατεπι 1η αι ἠρησάαια ου{ετναΒοπίρα5 
Πατί. αυτα πο ἀεοθαῖ, 
77. τό. Σκίμπωνω προσήσώνται.] Νοη εδ. αὐοά 

απὶς οὔεπάατ, πὶβ ἀῑσας αὈμάαπα αἳ {Φά.1η εδ{ε πΠο- 
χΧαπι» ους αυἰἀνίς Ηετοάοτο {αρροβΗτ, Ίναπι εχιπήμς5 
]α Μαάΐσεις Μ9. ἵαπτο ἴεπιροζε {ειναῖ σκίπωνα., εἲ 
πυ]]ης εςκ-6ο ταβίέπετο ἀἰσηατης ΡΕ. λες Ισίτυσ ἵπ 
ΠΠοπΙΠςΠΙΟ ἀπ νοσεπᾳ ἰδίαπι ΡοΠία]» η πιηίτης 
πηϊτετϊς αὉ (αταπιππαΏ]οῖς 6απι οπιπίΌις απποίασῖ» «λάΠί- 
Ῥεας Ποεῖ θτερῃαπϊ ΄ΓΠείαατυπ. Ὃ ο 
«977. 96. Κατευξάμενοι ἐπικατακοιμέωνται.] Γαπαπαπι 

Πίο α11οαιιε ρ]ασυ!δίεε Π]α εσ]ιο 1Π Ίτεταῖοπε Ῥγδροί- 
Ποπίδ κατα, 4Η ΑΠ ραμ1ο απίᾶ ΠαὈμίπΙμ5 1Ώ Κωταφεύγων 
καταφύγη αἲ Ῥασίηαπι 98ο. Ί69υο Άς αΜοσμε οἵταί ᾿ 
Φα]ππαβι]ς ἵη ΒΗπ]απῖς ρᾳςδ. 412. δθᾷ εαπι ορΙηίοπεΠα 
ἀϊκβραι ορΏπαις Μ5. εχἰἠεπάο ἐπικοιμῶνται» αμοά 
Ῥτοῦδαϊ οπηπίπο ἀθρεί. φαἰπιαβας αὐίοπι αὐαΙά ϱἱ8” 
εἰρίταης εἰ ἔητεῃς 1η οἰππάο Πατ» ΟΠΙΠΕΠΙΦΗΕ ατίξη- 
“οποπα Ῥ{νειτεπς, Ἱπὰάς οορποίοἵτισ ααοά Πποῦεί λε- 
φὀµένους φενέσθωι τῶν τύμβων ἀφψώμενοι. 9εὰ εἳ ΠΙΟΣ 
τὸ δ΄ ἂν ἴδῃ ἐν τῇ ὄψει ἐνύπνιον, ΠΟΠ ἴδοιεν τῇ. Ἠάϊτοτες 
πήπίτυπι νο]υπῖ νιάετί εχαξᾳ οιήτοάςς πΙπιετοἕώΠα», 
Ἠετοάοῖμς {8 πιοηβτατ ερίε Πθετιπι» οἳ υτπίαμ6 Π- 
ΠΙΕΓΗΤΑ ειπε ο. «οπσπτετε. ἂπ ἀμρίταπαυς, αὐῖς 
αιιθιτῖ ἀεροααί ο ο 

α77. 41. Ταράμάντες] Ὀαυξαυεῖης αἲ ο1Ππή Τεα]]- 
οἵπι Π0. 4. ἀὐτανίτ Ιπίειτορατε [Απ Ηετοάοτας (8- 
ταπιαηῖος Τηρροίμίε Οαπιρμα(απᾶδιςτ ] Οἱ τείρο- 
ἀεπάυπι, νἱάστας (ατϊδίε Θαἱπιαβας ἵπ ῬΠπίαΠΙ ρᾶρ. 
4.15. . . 

ο77., 47. Οἳ λέφευς κείρονται.] Ωμῖς οταπι νεΙΡΟ- 
τη {σοηές {τ, ρατήπα οοπβατ. Ναἰ]α τεάᾶεραί σι: 
/ΓΗΗΗΗΩ οαρίεής υεγΗοΕΗΙ ταάμμέ. Ίνες ἀυδίται {εαυ] 
{πι Ῥοττδ, ἴαπι ἵπ ν. Κείρεν Ἰπιετρτείαῃς σιμὲ 
ΓΗ οαβΙ{ὲς υογ{{6Ρή1 ΓΟΠΕΠΕ, 4ΗΔΙΛ 11Ν, Λόφος. 
πδί αὐΙάειι αρῖε αρετίς» εἰ τεβπεῖ Υοσεπ] γζάω!. Εο- 
σπα πιοΦο ρτορτοά(τατ ῥα]πιαβας ἵπ Ερήτο]α ἀε Όοπια, 
υΡ1 ραρ. ο54. περαϊ λόφως κείρεσθαι Νοτῖϊ ρορ/ε αὐῖ 46- 
Ῥεγε ογ{/γας ἰοπάεπάο ε[βρεσγε» εἴ λόφους 1δΙ οεινῖεςες ε5- 
{ε: υὈἱ νιάειυ τε[ε][ετε σα. αας εχίΐαπι {ορια αὰ 
ἸΜασσοῖ] ραρ. 194. εἰ εχρ]ίσαηε ος {ομάεμάο ε[ῇ- 

δια {ή εµίο γαμμίγ, Οεις αμοά ρταϊοχίὲ βαΙππαβ 5ο 
ΠΟΠ γἱάργί Ἠοτοάοιωπα ἀῑκίσ[α λόφους κεἰρεσθωι 80 {6π- 
{1., αὖο νοΙαπε 11» Ρτο νεπίκῄπιο ἩαρειΙ ἀεῦετ. αἰΗῃ 
ΏοῃὮ 41ο {5Η{Π1 ἁῑοῖΙς πιοχ τὼ δὲ ἔνθεν καὶ ἔνθεν κείρονται. 
Τοῖ ργοίδᾶο ποπ ει ε[ῖεετα ααι]ἁ {οπάεπάο. {οᾶ 
αππρητατί εἴ ἀειοπάειί, υς ἵπ Ὠπία ν]οιπίᾳ πε θαί νϊ- 
ἀετῖ 1η ῇ15{6 ἵπ ἀμρ]μοϊ ποϊαΠοπθ. θεά αιοά οδίετναη« 
ἁσπα εταξ, αμαπιάϊι Ίδία νείρα Πο Ἱερυπτυτ. Ψπάείιοσε 
πεαυ]ραπέ 16 Ἱερίσπιε {ο νετ ες Ιπια]]ρὶ, ἆμπι βς 
ἴφίιά κείρονται Ί]ιο τερεΏταν. Ίναια αμ ρτατία εν Πο 
Ὀἱ5 ΡΟΠΕΤΕ κείρονταιὮ ἴεαφιια {εππρης Ίαπι δε ἀἰγιθάὰ 
Ἰδία Ῥαἱαα Εαἱβκβπια Ἱεξποπυπα, α υῖς εχοσ]]εητῖ- 
δις οπεϊίατεπι αἰτι]ετηπίς αὐμπι ποπ. οοιτεβἰδίπις 
Όοηίήπα {εὰ εἰ ε]εραπήςβπιε ορΏπιης Μ5. Ἱεραι κεί- 

ὌὌρουτες ἐν Φρῷ, Ἡτ ἀμο Επι ρατβςῖρία εἲ οπιπῖα, σο1128- 
Τ6βΗζ» αᾱ «επι {απίηπη πιοάππα με 1 απίπα αοςοΙΠΠΙΟ- 
ἁανῖ. ατ ρἰητίρις Πσοαε{πρείεάεε. 

α76» 9. Φορέουσι.] Μή9. Φέρουσι ταηίο νεπιήΒμς, αὐία 
Πα είπα {εαΕ{Η Φορέει. 

ο78. 1ο. Μακέων δὲ τούτων. ] 9. τουτέων. 
ο78. 17. Ὅσον τὸ τῆς σχίνου.] ΝΙΦ. ὅσον τε τῆς σχ/- 

νου. Ἐῖ Ίος οδι ΗετοάοίΘῃ, 9» 70. Μέγαθος ὅσον τέ 
πάντη πηχυαῖον. Βῖ ΤΙΟΧ τῷ λωτῷ καὶ οὗτοι, υὐἱ νυ]βο 
οπή τησ αγσμ]ς. : 

970. 0. Τὴν ᾽Αθηναίήν καλέουσι.] Πος νετο πιοπάθοῖς» 
Απιυή εδὲ, Πιο { οαρία» ας Τεππροτθ» 
ςοἰοπία ποπάμπα Πιο {μεπίπι ἀμᾶα. Εί αἲ 
ποπηὶπίς οιἱρίπειι αχ Ῥατυανῖς ΑΠΊ5 Ρροβμ5» αὐαπλ εκ 
ΠΟ 11ο ἀοππὶσϊΠο οπιπῖς εἰοαπεπᾶ Ῥομίησης εδε 

σοὰ ποπιρο ἡ]]πά νοτδυπη ροπῖ ἀεθοραί 1Π εαάθπι βΟ5- 
παᾶς ΟΙ Ίπος ἵΠ νθσῇα αμλίπο {εουπάο τεροΏζητ» ΝοΠ- 
πο πας {σαῦ]ς πιαρβαΠι οοττιπρεπάἰ εαμ/απι ας 

Ου τὰ [σήδα οπιπίπο» Ρτουξ παδεε ργετοβκήπιης Ἠ]ε 
6Ο4ΕΧ» κφλέοµεν. 94πε Εἵ Ἱπτετρτες ραμἱο πήτας αμαπα 

Ἱπορες ἀμπι νοταξ ποια υΕΠ/Η5. Ἠος αὐάακ» αἲ α1σ- 
οσα πυ]]ης ἹπτεΠεσ1ῖ, : ον : 

970. 1ο. Τρωυμώτων. 1 Μ». τρωµώτων’ Ὁς ἵπ οαρίθς 

16ο. Ιετὼ δὲ τὸ τρῶμα τοῦτο» 6ἵ [ωρε.. 

979. 98. τῷ ἂν ἥκη-] ΝΝοήφπια οοπζἙη(ῖο νίτοσιπα 
ατιάἴτοταπι ροσε Υ4ἱ]58 αειταῦίοπεπι 1π Ἰπίθσρτειαπᾶοι, 

αυο { 

ει ίαναπο Ιαῦεπα ἵπ Ἱερεπάο. 1ά ὀνίτατυπῃ βίος, ά 
οοπβᾳϊρίεί εἰς ἱποῖάετε Ίπ Οαάΐσεπι Μεάϊσειαν, ατα 

οἶαις 

αν ή 1πεάί0 εαρίρ]ος [ηεμίες ογε/ζεγέ» 1Η” 

939 

σταςξ 
Ἡς᾽Αόηνωίηο 



949 

πο 

τού ο 1Ασοξδιασκπο 
οἶατε Παῦεϊ οἴκμ, αιιοᾶ εχσερῖε Φαἱπια[ιῖς {π Ῥ]πίαπϊς Ρ. 
384. {οπΐδεῃς [ἔρικω, Ιοπίσς οἶκα, ΙΙ οἷκε τε Ῥτο ἔοικέ 
τε Ιδίάεπι αριά Πετοάοτυπτ] Ουσς {πε οχἰπηῖα. 96ἆ 
εα πο]η]τ ασποίσείε Ὑοδβις αἆ Μεῖαπι ραρ. 45.. 63 
ους {ΠαΠοπεδζιπττ αὖ θαἱπια[ο Πιρεϊνασία». 6αἴρεῃς., 
θὐ]α ποῖας αἆ Με]απα {οτρεῦαι οΏεπίις α]πιαβο, Ἡῖ 
Ίρδε εοπ{εςῄ]ς ΒΗΕ 1π αρρεπάΐσε» τξ {ο τηα]ο απίπιο ηὰ 
Ίδίας οὐ{εγναῖοπες αοοθς[ετίε; Ἠπάς πο πητπι 655 
{4 {οπῖραϊ τεέτε Ἱερίσίε Ὑα]]απα, {εὰ πας ἱπευρτοίη- 
ἴηπι εδε, Ὁπάε επίπι Ίος εοἰ]εραχίτ, Ἠῖ οαρ. 198. 
οἶκε. 

370. 39, Οφρύη ψάμμος.] Ντυπι Εδὲ ἴαπι ρτμάση- 
τετ οὐ Πας (απιατίπα ἀοέϊος ποῄτα αητῖς {οἩρίοτος» 
ἵῃ α[ῆς Ηετοβοῖ ]οείς ἴαπι {οτάϊᾷς νο]ιίαῖος, αὐ[πα- 
τε ροϊι]δίε. τῖ ρΓαίες ΡοίίΙπΙ εἰ οίδρμαππη νὶχ π]- 
15 τεϊσεήτ. Όσαιε πυ]]ης Ίσο ἰητε]]οχίτ, οἳ πο 1ρβ 
πάσα ᾳοδ οἰξαν], Όιυα επῖπι Ώσο οοπβτηάτίο 2 
Ὁείες 4ε αγεπα οσσιγηῖς αριιᾷ Ἠειοάοίιπι, απ οἳ ος 

ερεχεβείεος Πρεσίπιεπ ὁ θἱς επίπι ἀῑοῖι Ῥοτίιις Πσιταῖς 
ἀΙεἴηπα νἱάετὶ ὠντὶ τοῦ ὀθρύχν ψώμµου, αιοὰ ριῖαῖ ΡΙο- 
υατῖ εκ {δηεπ Ρα διὸ τς ὀθρύης τῆς ψάμμµου, Ιπάθ 

ὍΠΙΠΙ] ἴα]ε σο]]Ηρί Ρροῖεδε» αιιοὰ υείαΠ6 ποη οοπ/ιάστη- 
νΊς γα]]α Ίπῄαν αρροῄεἰοπίθ» {6 νετ [εβεγοῦ)έη [ζ- 
ζω], Ῥτουί ρεηίνας 1δί Ῥοβετίοι τερΊεήχ αὖ Ρρίᾶς68- 
ἀεπῖε» απὶ Ῥοδίεί αἰτεής εείαπι οα{15 α(ο, Δι 5ἱ6- 
Ῥπαπις Ιπάισαξ εδ[ε αιος. οἱ Ρτο ψάμµος Ιεραης 
Ψάμμου. 1ά φὐοά Ροϊεδι Παγί, { πιοᾷο τούς, Τιμ. Όας ε’ΡΟ Νοχ ΡοβοΠος», ἵῃ αἱ ἴΠῖο Πιπμς ἀείεπᾶϊ ἀεθεί Πίοτα ΡοίτεΊήα ς, (υαΠίο πιαρῖθ 6αΠ1 οχρι](απι νο]υπῖ;, περοία οὐ Αρηίοητ Πὶς Ἰαΐοια αμα], 1 ΥΕΙΟ 1η Ιήσεπι τεγοσαί οοάεχ Μακῖσειις οχμήΌσδης ψάμ- µἩς. (ΟΦιμῖρρο Πο Ιερεπάιπι, νοςε αιΠάειῃ πονα., {εά 
14ΙΟΠΕ ΠΗετοάοϊί ρτορτία» ηϊ πάθη, τί Ίος ΤρδΙΙΠΙ 
ὀθρύη. 
ἲ 379» 37. Ἑκάσου τῶν κολωνῶν.] Μ9. ἑκάσιυ αοῦ κο- 
ὤγου. 

«359. 8, Ἐς µέσας νύκτας πελαγίζει.] Θὐ41ή Πσηϊβση- 
Ποπεπα Ρο επι ναῖρο νἱπὶ ἀοά, ἀὐ1 νε] Ἱεριπτ ἰδία. 
νε] Ππιετρτείαητης, Ἱπάιαπε, γἱάσπηι ερο οετιαο {0ἱ0 
Ἡπμ]]απι Ῥοδίε, αἳ πια]α Ἱπππιίλίαπι νοςθίῃ 11416 Ῥρει- 
αἱρί. Θετῖε Πς Ίοσυς πες νε] υπ ἱπτο]]οέτως βΗΕ. Ρη- τετ εκ νεβοπε αμα, αἱ τοµπι νετοµπι οπηίβτ, Ῥα- 
τεῖ εχ Ἰεχίεο Ῥοτεῖ, αἰῖ αὐήπη πο Ίοσα νοιοὶ πέλαγ- 
ζεω εοπίεττει, Ἠπης τΕγΠΙΙΗ οοΏσεόχατς {115 Πο {1τ.. Ἀμ]]ης Ίοσις οί γυ]ραία: Ιοέῖοπ]» εε ππΏ 61- τα]ατας {1 ρε επρίπεα Ρ]ητες 4πηος» οιή ]ἱορΏας 1εσα- τε εχρυπεῖα {γΗαΡα σελώζει, Ἠοο θ5ὲ, ϱιπι πιαρίς ῬτοσεάΙς αἆ οαἰοίεπι, αά πιεδίαπι ποέῖοπι αρρτορίη- αμιαῖ. 154 ρίαπε Ιπα(Ηπιαδ{]]ς 11]ᾳ Μήεάίσεις ΜΑ. Γρδιπι 
γειριπι ουπι επάεπι εοπ/γιξίοπε Πο οῦτιΠξ Ἡοτοάο- 
ἴης 9» 10. 4ε ΧΙΟ: Πελάσας δ᾽ ἐς τὸν ἀριθμὸν τουτέων 
τῶν ἡμερέων, ΟΠΠ 7 141. 1 οταςιμ]ο εᾷαῖ ὠδόμαντι 
πελάσσας. 
«:98ο9: 49, Δὶ ἀλλέων δέκα ἡμερέων ὁδοῦ. ] »άρο ας μία Ἱτεταῖα {1ης Ατ πυπο νοχ Ροβτεπια ΠΟΠ οοί Ίῃ Μς. - 
350: 44. Τῷ οὔνομα "Ατλας.] Μ5. τῷ οὔνομα ἐσι Ατ- λᾶς. 1η8Ρ]5 4εζοτθ, κ ς 
90ο, 46. Ὑψηλὸν δὲ οὕτω δύ τι λέγετωι.] Ὀετ. τόα. Προσφιλέερ οὕτω δή τι ἐγένοτο. Ίυηο ΤΠΊΗ ορηιὴς . οὕτω τι λέγεται, α͵ιοά {1πΠο αἴἶαπι ο5ε ἩἨστοςο- ΤΕΙ], Εῖ πιο τοῦτο τὸν κίονα, ἨὈὶ πισά]ς γοςιι]α {0- 

1εί αΌεςίθ, | 
901. 11. Οὐ φὰρ ἠδυναίατο.] Μς. οὐ νὼρ ἂν ἡδυνέω- το. ΜιυίαΠο ης ἴαπῃ αἠαιοιῖσς αρρατιής, ἀκαν, 
981: 90, Δικαιεῦσι πωτέεσύαι.] ΟΠ οιερ]απί πο- 

ππΕΠ Ίῃ Τεχίσο {1ο ἀείοται Ῥοττῇς, (πά Ἠπας οπἰήι {ο- 
οπ]ο Ἱπίορτο νειπ(Ποτυπα ρήσηαπα ρμενίτος {5 οχυηῖ 
ΠΜ) Ῥατει Ίπάε, αιίά ποχα ὐ οο Πε Π]ατηπι Ἠαὶς νει- Ῥο, ετ (Ηρεέχιπι ος[ς {οπγρδες» οὐῖ Τερισπαῖ 4οπΙΤ6 
η]ε, Άποπι ποππανί, Ῥοτίμής. αοά 1Π Ηρτο α]]εραῖο Ψιάεας Ίΐσοι, Ἄδαπῃ αυ ΠΠ] πἴοίαΙε Ισποτατοί Παἴπῃ Πιι- Ίης Ἰοο]» Ῥηβπαπε 1ῆ τοηουχίς, Ίεαηιῖο Ἡέ ἴωπι σταν] 1ΠΟ- 1ε[ί]α ΠΡετεπι]ς Ἠπης Ἠειοάου ΡατΠςμ]απ1. Τερειῖπιης εκ νειι/Ἡεβπιο εἳ βάε]ῖςβπιο οἶης οχοπιρ]αή Μ5. ὥπτε- σθω. Ἰά εηπῖπι ἵΠ 60 Ἱερίειτ., ηθαι6. Π]]α απιδἰρεπάϊ ΠΗΠΙ οαυ/{α εστ, οπή 9015 44. Οἰσύπῃ προβάτων.] Ὃπππι Πσας Ρ]ησίθιις αἷ- 
Ἱεραποπῖοιις ἵπ Τ{είαπτο Π1ο ἀθο]ατανοτίε Ἠθητ, Φις. 
Ῥααπης, ωπιεῃ μία {οπίροσται ΤΗ. Βατιπο]ίπις ἆς 1.α- τοις «Ἠτ. αρετῖο ρ. ο8. [Αιότοτυπι αὐίθιε οἴσυπες ἂο {οτάῖδις, πο Ίαμα. αἀβίρετηγ, ΤΝΙΠ Ῥτο Ίάῃα αοο8ρε- τις Ἡστοάσεης Ἱ. 4.» αριὰ αὐοπι οἰσύπῳω προβότων να. πας νοτῃςφ]ες τις[ετύπι 14ῦγα ρορι11 Ιπ[απῖες {11ος οἱ- 
τεζυτ] Ἠήης εἰ αἱπιαΠο ΙπαΙέτα ΒΗς ορετα» τε Ὀτον]- ο. ιο 4ε «τασαθ. νοσεπι Ίδης εἲ γἱπι εἶης νου- 
.. - ο σοι ηΟΠΠΙΠ οἴσυπος εἲ οἴσυπον ΠΕΙΠΟΙΑΙΠΙΝ. οἴθα, Ἵδομρ ὰ πεπιοταὈ[]]ς Θςῖ Ίσως πΙεΠΙΙΟ Ηετο- 

Ἆτα ΦΗΗπ1 βουτ Ὃ ος εάϊεασ, ἵτα εεἶαπι οἶἴα- 16Η δες οἶσύπη ἵη Σοχὶςο (αο]άαίπο ας. Π]ης εἀἰ- 

(10. 3Ώ ογεάΊπιις 1108 1Π{ε] 

ΝονιΙι ΝΟοΤΑ 
Το κ. 

Ποπίς 746. οιιπι οχρ]σαϊοΠς ῥυπαρὰ προβάτων αν 
ποῖθς ΤάπΠΕΠ ]ἱσει αὓ Ώας ἴαπι να]άα νι]ςι εοπιηεῖ : 
πα οαμ{πι Εη]ςία ἀϊ[οσάεταο οἱάαια» ηξ πιοπο τει 
αὖ 60 οἴσπη οὔπι ολάει εχρΙσαίίοπε», εἴ απϊάεπι 
αἀπιπ]οι]ο απίας Πετοάοί. 4μεπι «ς ον 
{οτίθεης Οἴσπη, ῥυπαρῶν προβώτων ἔρια. Ἡβὸ τα ρα 
οτοᾷίςὃ Ου15 ποπ ρετιπάε ΙΠ{απιεῖ θυ/ ἆΔΠΙ ών ο πα 
οἰπίπα ντηρετοι, Φις αο {δοῖς Πε Οληλοἱδί η. 
εαίτοι ἱπίαπήα ει νΙρεταΏοπε π]8 ; ; 
μάπα εἀἰάῑε, απεπι Ισποιαραῖ. Αι ας ος 
αιιοᾷ εκ τοι [οοιἱοσιπη Ἱπεπιονία Γε[αΤΗΙ ο01 ἂν αν 
ἀῑε οου]]6 σοπ{ρίοί ροΐεδι ΕΙογεπήᾶ» Π9Ι α ο λοοι 
Ερηὶς ρ]μεεῖς ππεπιῦταπα, ]α: νεπειαΡῇ]15 Ῥ ν ο ον 
οχριοίἁιη 64η ἵρδαπα νοσεΙΙ, Εληϊ 11112 

οσίδ» {ὰ- Πηϊ]]ᾳ ἵπ {15 {οπἱρας. ΊΝε αζείη ΠΙΠΙΙΗΗ πΗΣ ο, 
οἷει (Ιπ]α ἆοσιιπιθητηπα», α1ιοά ΠΙΟΠ{Ε ο παρά 
7» 97. Νο οπίπι 6ο Πο ΙΓΕΠΠ8» ἡπνν : 
αἷς Ίοσο οἳ απίς εἳ Ρο»: ἴπ εοάεια Π0το Περλ 
ΠΟΠ εἶπαι. αἰιοά εάΙἴιγ.. κ ρ 

αῦο, 7. Πλὴν γὰρδτιι] Μὸ. πλὴν αρη οτι ολ 
Πλὴμ 3 τῆς τῷ οὔρῳ νιψάµενοε ἀπέβλεψαν θε [ας 
909 9. Οἱ ῥύσανοι οἱ ἐκ τῶν αἰγίδων ή, ναί ἐκ 

πιο τηαρῖς Ιπβρίάιις αἲς ν]]ῖς βη6ἱ Ροτεοῖ ζιρειναοὐ υπ]: 
τῶν αἰγίδων, ΝΕΙ αὐτῇσί 4ευει ἀε]ετί Ηὲ. ο ιν 6 εἰς 
Πεμ Ταἱε αιίά οορ]ανίε Ναἰα νεΕΠΣ Ρέβ τοχίπιε απ’ 
)όγᾳ. . 96ὰ ]]ε Ῥίητα αὐαπι ἀεοη]ε» 11 η , αιτες 
τεοεάσπεδρις οπαϊ{τ. ος πΠὰ οοπεαξΛΠίς ὴ ρό ̓ 
Ίδοο ἀεάϊρίε Ἡατοάοιωῃ. Ὁπάε Ρο να ιρίαη- 
Μς, οριίπις Ίαραι αὐτῇ εἰσὶ. Ψοτρυπι τν {οὰ μι {ρία 
νιπα οεἶππα 1 αἰῆῑς ἀποριις οοάἰαίρΗΣ ον μήδιι5 0” 
ἁἀθδ[εί νατίείᾳς, Ώειηρο αὐτοῖς εἰσί. ὢ ἐν τῶν αγ 
ηΠΙΟις ψἱάετησ {οτίρβςίς κα) οἳ ὀυραγκὸ οἱ ᾖηῤη]σ” 
Φίδων αὐτῇ εἰσ), οὐκ ἔφιερ εἰσὶ, ος ο, πὰ ερ” 
ζμώ εἰ αρ] λης Ρα) ἀερεπάκης» Ἡ 

ἱτεῦν 

111: 

{6 τς, τη. Μ 9. συζν” 
οῦΌα, 19. Τέσσερας ἵππους ζευγνῶναι,] η δι 

γνὔναι.  Μ5. νειρμένώ’ 5 
28ο, ού, Ἐξ ὤνθερίκων ἐνερμένων.] Ἠμπι, {ειααῖ 18 

εὐῖ Πιο ναιρο ἁσπιμπί Πτα {0 ἵμμα, Πε τῶν 
Ἐγεῖκαι, οἳ 4ᾳ νοιρο ἐνείχεε ΥἱάΕ ο. 
ὠνθερίκων πηυ]ία {μ81ς ἀῑχίε ΡΟΤΕΗΒ κ αρ νο ο 
ην] τετὶρῖε αι1οα!1Ε 1Π ΤΟΠΟ ισα τσι ήδεοι.] ον 
909 46, Καὶ οἱ κυνοκέφαλο!» οἱ κας .1λ μον 

{υτάα εδι Ίπρο οἀἰτοτιπι ΠοεηΕί, 1ν8 πίοχτυπι τεέβ 
Ἠβης Ιεέβίοποπι, αμ. αὖ {ρβ 1η ὁ ποπ Αρυήσοι 
εσι, οοπ/ρἰοί χἰήπιο» εἰ «οπΗά ῃ Ροβοτα Ρο ας 
Μβοσίαπι οοῖ ογποσερΒαἰοχηπι οὐ ΙΟΣ ὃς νογαῖε ιορβᾷ’ 
το. Ευτ/πι ογποσθρ]αϊος 4ε]εε νι οὐτείμς ο 
πι) αυ αιότοτίτας {ρῇς Ροιποτ{ς οράπιαη ΥΕΣ να 
111 νεγ]ᾳς, αῑαπι ἱπίθιρχδίείη ΕΧ Μεάϊσευς κά 

. σοᾷς ΠΕΙ ἀεαϊρίε, Ίναπι Πο ρίαπε 6 τσι σήθεσι 
κυνοκέφαλοι, καὶ οἳ ὠἀκέφωλοαι οἱ ἐν τοισή ντα έν αι 

ο 4ὐ. Ὡς δὴ λέγεταί ει) ΜΒ. μπι τμ 

989, ο, Πολλὼὸ θηρίω ἀκατάψευτη, ος αμυπὶ αρ 
οπ{0πη αᾖίουίης. ππμταοπίς επ το ΦίοΠΙ» 
Μεάϊσειις Ἠαο {τα τοζΙώ[ο υπό ρα θεά πυρος 
γα]ία νιάστοτηχ ἀα[ετμ]ρίε νεταη τ τορίοῖ « τος 

Ἠήο ασοδςῇι ντ Εκἰας» εἴ αμ οομταριία ο ή 
Ῥοτες τενοτεοτ, ἸΜοπΠαμζεοἩ τν αι αμο ο. 

ρᾷρ, 949., οἳ τε[ατμς, εχ {1ΡΡΟ ν πα οζλής Ηει 

ο πμ «πιο Ιθδοπάϊ ο πυπετο ααπα{οτίῃε, Ῥτοῦαης. ΡΙοςΙΙΝΙ! : 
ὁ ο 2 : Ἡσ πο αχ[οηροπά{ ετ Υετίεπά{ θἴᾷ ο] 1 

τρις» εἲ ν.μ πε οοπηβαϊ να] ΠΑΓΠΠΟΣΙ! σος ΑΕ ὡς μὲ νο -- 

ας Ειοϊ]]παίς Ππεοσθ πι ολες η]ας μαι ᾖ 
Ἠος. Ἱερίε, τἱβα{ο [9π8 ο Ἱοο {οπβαπη» ο ημῃῃ ριῖα- 
ψΨείασθς: Ίππο 6ΠΙΠΙ εσίει ψοάοιαάς 16βΕΒ μά παπα 
ἀ1ο ος πιοπάυπι ΠΠ. 1 Ἠερίου αάῑτ» 3 ο π6- να εοαἰσεδαυέ ΘΑΠΑΙΠ ἐΦΧ Ψί ἀκατόψαυςα» νεταπι εἴ 6 ος 0Η 04 

1 ᾽ 0 ΄ Ιεξξίοπεπι Πα Ὀεβηϊ» τς ἀμπι 4005” Νες Θα ήέον 
πιο ΠΟ ΕίσαΙΣ,  ν οσιρη | [ρα ΓΠΣ ὃ 
Γνήμαφμο αρ) ε/ίεο 6 ασ} κκ νο, (μοι. 
γα]άε νετεος πο Ἴποο ΠΠῖ 1ρεοῦ αἴλ αμοά ος 
ος: ο. ιοΥραΦΙΑΦ" ᾿ πο(Πο αἩ Πὴς Ἑλληνικῆς, αἲθΙα ΠολΑ οἴεδί» Πε(ΕΙΟ Ἡς ἆο- 

Ία. ος Βιορμαηί αἰήαμίά πάς ο]ραίτ, πε ιο πηηὶ 
Ῥγαο[οεῖδας Γοσπια]α Ψιπο ΜΑ ος μίάετε» Αα 1 
ὁῖς { αμα Πα ἨΠΑΠΙΓΗΣ η ω Αὐ Ίμρο μες 
ιοτῃς, πμ] ὤαμο ΡΙΕΌΟΙΗΙ ο815» 408 ορ 
Ἀόχηπι αδ[α πο 1ηβρίς ας ΠΕ. τν ὃν μέρει 

ἴρευπι οὔετε ἵπ «οδπι ΡΜ. κ οὖσα» Ὁ α]ιοτ ΡΙ0- 
ἀὐ ανασα, ο να [ος Ἰὴς ἀμουμὴ ροή 
το. Ὀεϊπάε ᾳΠΗΠΙ Πο ο δείερη ο 

ἀωκατίε νετΠοΠει» α1τεί εσας μή ηνία 

τα 5 ἱεοτοπεῖη Ρ' οί 
ϱ Οµά 2 απ πο αρμἀ ς . ς Η/Ρἱ 

η αιε/ῥ]οδλς» 40 .1η ΘὐμέμΗ νι Ταήπμ 
υξ έωπῃ ῥαθβνε, αναπι ΔέἩνε μμ ν ως 
βιοτῖ. πάς “Ναἰ]απι ΟΡΙΠΟΓ ἀχιδις ἷ 1 ρετεβῖ}” 

πατάτα νεὶ αΌ πια νε] αὗ απῖρης ο, α λε ΓΒΟΤ 

ηαί {λαο τα τομ]ετμΠῖ να] αὐ να]. 

ἀϊκετιε ποπηίπαξ» 

χίπια ἀἱρηδ ομία 

- 

ο πο... ----ἰ ο 

ἑωα-ρῤδ-- ορὰς. 

μμ. µ τμ -------------ο μμ 
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ΕΤ ΟΡΒΕΕΒΥΑΤΙΟΝΕΘΙΝ ΗΕΕΒΟΡΟΤΙ ετδ, 1. 

θείο, Φεᾷ ποη αρίεις ἆο νατίοπε Να αὔεπι αά- 
πῖττας {εη/πα» νετυπα 46. Οτως]5 οτεάο 1πῖα]ΗΡί αὉ 
ντο ἀοότίσβπιο, αοπίατη αἀάῑτ» [/ἱ Λ/161 ἠεζή0» Ὁτ 

ἀκωτάψευσω θηρία ἀῑοί ἀεῦεαιτ εγα αμά 4) βημ/αέα 

εἰ Όργώσρς, ἸΝΙΠΙΙ οτεἀο, ΊΝαπι» πε α{ρεας ραίασ» 

πΙμΙ] νοιαὶ, αιο πήπιις ὠκατάνφευσος Ιπῖε]1βατυτ ραρί- 

νε, ὀὐαπα πάμνα, ιτ αριὰ Ῥυάαπι τεσεπ(επέυς εἲ Ἐχ- 

Ῥ]ίσμπιωμτ ᾽Ακατάληπτος, ᾽Ακάτόβλητος» Ακὠτὰμα τος» 

ἸΑκαταιτίατος, ᾽Ακατεύνωσος.  Βτ αμοῖ πως αἷῖα αβμπάς 

αἲζξςᾷ Ῥοβίηπῖ ὁ ̓Ακατονόμασος» ᾽Ακοτάγγελτος, ᾿Ακα- 

τάλυτος ὅτο, Ἱπρίσίατυχ πιοᾷο 1πᾷεα ῬιερΠαΠΙ. Ίσαπε 

οἳ ας ρᾳτς ποι Ῥτοσσάϊξ, 141Π νΕΙΟ η Ρτοᾷεαῖ ὦκα- 

τάψαυσος, Πείοῖο αἱ Πετί Ῥοδβΐ, αὐπῃ σαηα]15 εἶΙδ. 

υπάς σοιηποάῖτας, ἀεπὶνατίοπίς οοπ/ΐαζες» ν6] πο» {τ 

νο] οὑτωαεής. Ίναπι πονί Ίπ {επιοπίς Οταοἱ μ{ὰ εδίε 

καταψεύδεσθαι, οἳ κατάψευσος, πάς ΡοσΊΒΙ ροῖερς ὖκα- 

πὤψευσος. Αἲ ΥΕΤΟ καταψαύομαι ΝΕἱ κατάψαυσος, 49ΗΠΙ 

νὶαῖπα ψᾶω εἴ παύομαι πονετίητ ἴαιε σοπιροβἴυτα, πυ]- 

Ίυπι Ίγαῦσο αὓ ψαύομαι, εἲ πονὶ πυ]]μπα, Όεττε Ρο 

Ώοή ου(εινανί» πες νἱάθο αριι 1εκίσορταρμος» τα ἁἷ- 

(ὄεια ουρίαπι, Οοάἱσῖους ΒΙοοἴμεςσᾷ Ἱκερίο ρτ2ῖμ]ος» 
ΏΟΠ ΊΤΟΙ. 

983, 3. "λλλο τάδε.] Νπ9. ἄλλα τοιάδε» 2] 

..983. ὄὅ. Τῶν κατὼ κέρε».] Ν1άε5 αἀοπποάο νετΠο
πεπι 

ὅα]]α σέδης /ηα]ες ῥα]ηιά ππῖατε νο]αετῖτ ὠτερΏα
πυ», 

Ἠξ κωτὼ Ατ ροβταπι αά «ΟΠΙΡΔΤΑΠΙΟΏΕΙΗ νε] {Ππ]αξίο- 

ΠεΙα σὐ σμαγΗ1 επ η. Ἐ Πε ΠΕΠ εοί 1]ε ες ΡΓ98- 

Ρρο/άοηῖς 1ςιμς εεῖαιη 1 Ἠετοάοῖο» ωξ ΠΙΟΣ ποτᾷ βοῦν. 

Φοὰ Ίος ἵππιοπ ἀθερτεπεπάἴπ]μς Ο1ΤΕὰ 19{ΑΠΙ Ῥγδροῄιίο- 

Ὥσπι ος {ουσια αἶως θβτατηπα εδίο. Ουοά {1 1Π{1ρες 

ΊΊσος {οοίεῖα {άϊα αἆ οροπυηίτατεπι ρυη]ίσαπι Ῥτοίετ- 

το» ΙΠΕΤΟΛΌΑΣ ΠἩρεΙ ΕΧεπΙΡΙΑΙ Ἠετοάοτ., εἀϊεοπῖς 

Ἠοτναρίαης 1557., αὐοά 10ΛἨΠΕΡ 8 ΒοάερΠεπι α8- 

Ώνοτηέος αμάίοπα Ἡδτοτυπι (4Ρ. 1ΑΠΙΤΠΔΗ. Ἠαδίτα ἵπ 

Ουσία Ποϊαπάία 1696., αὖ Ίος Υα]άς οοπ{οΏίρτυτΏ » 

στ Ίος Ίοσο αἀαἴταπα [ὲ. οἶτοα 6ΟΤΏΜ» γε] πίτατ οοἵ- 

πίυπι] 9εά Ἡε Ψαιρο αὐ[οίναπα, 1 κατὰ Ίος 10- 

οο ἴλπι {α]ζμπα οσῖ, ας πηαχίπηας 11 Φα]πιαβης 1η ΡΗ: 

πήφη]ς Ῥας. 993. 6ἶταμς πύπς ]οςῦπι εκ υιοσίτ τῶν τὸ 

κέρεα.. Έπι 1ης ν]άε. Ου]ά ἀῑσαση ἓ τε[ζου ρ]απε εἴ 

Απιρµσαῖτοι {6 Ἱερὶ ἵη ΝΙ9. ΜεάΙοςο τῶν τ κέρεω. 

οΏὰ», 6. Ιζαὶ βασσάρια.] ἨὨος 161ΤΗΣ τε(ρίαΙτσ 1π ξ- 

εγπιο]ορίσο πιασπο» ἀπά {οηἱρίτη, Ῥόσσαρο ἁλώπηξ 

λέγεται κατὰ Ἡρόδοτον ὑπὸ Κυρηναίων. 
ο8α, 9ο, Οἱ δὲ ἐχῖνες.] Μ95. ἐχινεεο. νἍ 

οῦα., 7. Τούτων δὲ Ζύγαντες ἔχοντοι.] 1Π πος ΕΙ πη 

Ίοσο Ἠμουσαις η ράτωπα {Ηἱε, ας νίάετε εδε η Όττο]! 

1.εχῖσο.  Ῥομί ουπι Ο/110οπΗς 1η ποτ» αά Πρτυπῃ {8- 
ουπάμπι ῥαροπίς Ῥτορο ΠΠεΙι Ρ{ΟΠΗΠΟΙΑΝΙΙ Γαριά 

Ἠειοάοίωπι ἵπ. νι]σατϊς «οᾶά, οοισηρία 18Πι ΦΙΕΡΙΔΠΙ 

“τεπιροτίρης Γύζωντες: Ὡς Ὦ Ο0ἱ 2 

ἔεο. Ἱ,εσοπάιῃ Ῥύέαντεο] Μοᾶσσαξας Ίδια ετιάΙήσήπις 

πας ἵῃ Ῥ]πίαηί Ρα. 329. [Ῥύζαντες Οτῶςἱ Πὶ Ρο- 

ρυ]ὶ ΔΠΠΕς.. Ἠετοάοίο Εύζαντες, αἰιοὰ «ἄλοίοιιπι ορῖ» 

Πε φλέφαρον ὅτο,| Ου5ς πον]κῄπια Ἠ]ς αἀποτανῖτ ᾳποφιε 

Ἠο]θεπίως.. Δὲ ας Ἱπεοτίπι Ραῑὲ 11ε ταπι ΙΠΙρΤΟΡΙ5» 

οπή ἵπ. εοάίσες ἩετοδοὮ 1η]: Ζηραπίαδ», 4105 Ρί6- 

«ρηαπις ταπτάσα Ἠαυτε Ῥοτα]τ ϱἩ Ἠεσαῖδο εἴ Εμάοχοξ 

Ἰά Ρ]απε Πο αδίοαμο. Ππτοήπῃ 1π Νοιι(ήσβπιο ΜΑ. 
Μεάϊσεο Παιίάς Ἱερίται Τύζαντεο, 4Μοπιοβο. ρηπις 

ἔεπιροβίδις Πὶς Ιευπι {μ]5{6 ΠΟΠ Ὀἱ8 πιοᾷο πιοπεῖ 9:6- 

ρίαηις, {5ᾷ εταπι εεγία ν]οἙ Ιτεγαξ 1η Υ. Κυραυνίο; 14- 

αὐς εκ Πσηίβεατι Νοςίς 6αδίη 1. 8ρεδ» ΈοΠᾶτατ Πτπ]ᾶ- 

ἵς Ῥουματς: πάς δρτερίυπι αλά ας Πάεῖ τεήπιο- 

πίηπι οἱ οοάϊσί ἀεῦοι ραᾶ. 1νεο Ιπβπιίμς {άΠε ν]ά6- 

έμτ, αιοᾷ {εαυίτυτ. παπα Ρίο νοςς Κύρανν. 411 1η- 

{αι Πίο Ἱόσοσηπι {αοῖι Ἠετοάοίας», ΜαΙπαΙΟ νετ- 

σιπε ΟΥΓΠΙη ]ε Ίάεπι ΜΣ. Ἱερ]ῖ Ιζυραύήν» πΙΟΤΕ {16- 

αεηῖκβπιο» 410 4 εἴ ι {ηπί σοοπ{α{ὰ.. Ἰπάο επίπῃ ρᾶ- 

έοε ΠΙΜ{Ε Κύρανϊν. Λε εοπικαἁ]οίι διερΏαπι» αά 621- 

Ἠοάϊς οἴαπα οοτταρΏίας Ζύγαν- 

13 
ἀπι Ἱπίμ]απι αἁ ατα Πτετα νοσας Κυραυνὶς, 1άᾳμε εχ 
1ρτο 4. Ηειοάοᾶ, τπτ ργοσυ]άμδίο Ώμο τε[ρεσετ]ξ. αθὶ 
αυπι πυ]Ημς. ΠἠιοπήεΠᾶ Ππι Ηοἰβεπίαπα, ἴμπι παίτυπὰ 
4 µαπέμπ ττίσατυπι {οπἱρτονίθυς νετωίῖς α ἴεπιετῖτατε 
ῥοβετοτυπι 1ηνδᾶχυπι {τ. Ίνες επίπη οοπίταά]αῖτ οἶῖπα 
Φιερµαπης τεβς ετ Ιπάϊσα Μδιο εἶας ΟτάπιπιαΏςΙ σὔ- 
ἀῑσςο, ἀμῖ Ῥετη[α ἵη Αυραδα ὦς Ρεττὶ ἁςίετναίυτ» 1π. 
αἱιο τοιῖάαπι ρτοτ/α5 Πἱτεσίς ἀερτελεπάί Κυραυῖς, ετ ἀε- 
Ίπάς ὁ νησιώτης Κυραυϊτης αμοά πιαὶοτῖς Ροπάςεσ5 ει 
οπ Βοσματτί Κύραμιν, ἰά ἐν Οταπς νιπυπα» 1Ώ 
ΠάπασΠ 1» οό, άο οὐαπι Ῥε]]ε οπιπία ετ ἐλαζτε 

«οπσοτάεηῖ. 
ο89 490. Ὅτι δ ἂν ἐσπέσοι.] 9: ἐσπέσῃ. 
981. 13. Ἐλβάντας σκέψασθαι- } Μεάϊοεις σκέπτε- 

σύαι αιιοά εοππποά(ηςΣ Πουτ Ιοπίδπ]ςς αηῖεα τθου]τε- 
Όατ ἐπεξδῆς» νο ος 1Π οοάεπι Ότο, ΠοηΠ ἐφεξῆς» ης 
εἀἰάετυπτ. οἱς εἴἴατη πιο ὠπελόμενοι, ΠΟΠ ἀνελόμενοι» 

984, 15. Ἡν δὲ μὴ ἄξιος.] Ἐσι ἱπιροτίεέα {εττὸ ο 
αεπι ορᾶπιε Ππρρ]εῖ Μεάϊσεις ὃν δὲ μὴ εἴη ἄξιο. 

νι 19, Πβν ὄν ἐφι ἀπισωθείμ.] εὰ ΝΙ5. ΗΕ ἅπι- 
σωθῇ. 

98η, οἠ. Τοδοῦτον δὲ ἔτι] Φαπε 1 εἰδιιάῖε {ετπιο” 
ΏθΙ 1η βΠα οπρίΒς 190. Ταῦτα μὲν νυν ἐπὶ τοσοῦτον εἷ- 
ρήσθω» «αυ148 Ίδια ἴαπι ῥτῶρατατετητ Ίεᾷος. ΔΙΑ: 
1ηςς. Ηετοάοτυπα τΘβατης οοἆεα 1άεπι ἀεάϊσίε τοσόν δὲ 
ἔτι" εἴ {ας εδ. Οία ετίαπι Παΐπι γέµεται ταύτην ν 
ΏΟῦ αὐτὴ. . 

904, 34. Μελάνγαιός τε.] ΝΤ. μελάνγεύςτε, Ἠῖ {0- 
1ει εχίίτετε Ίσο οοπ{/1ο. εἲ Ῥοδίθα {εοι απἰπιαάνεῖ- 
τ65 φεωρυχέοντᾶς. ην ο αι 
ο 9849 47. Αξίας θωύματος.] ΜΜ». θώματος" Ὁἳ {1ρτ8 
ἵαπι αἩαιοιίες ποῖανΙ. ΕΙ ΤΙΟΧ τὰ ὑπερθαλασσιδίων χὠ- 
ρων θρτερἰε σοΠπεχε Ψοςδὸ αἰάπι ἀῑςίεσαὈαηξ ὑπὲρ τῶν 
θαλασσιδίων, ἴαπῖο Ετεπαϊάς α5βπεηὰα., αιοά εἴ Φϊ6- 
Ῥ]αηυς ἴπ {116 Μ55. εαπι Ιπνεπετίς, ως ἀοσεῃῖ π]αζ- 
ρίπες. . 

οΏδ. ΤΟ. Πρσίσχε πρὸς τὸ δάπεδον.] Ῥτουιϊ {ρε ἵπ 
νερο οοππροῄτο τερεβῖτητ ρταροΏΏσ. Ῥεὰ αςομτάΓῖο- 
το πιβΏ {εΠρτις εδι Πὶς Ίοστς Ίπ ορίπιο Μ9. Πεπιρά 
ἀεππρία Πτετα Προῖσχε. Ίνα αἲ ράνίπεπέμπα υτοίς 
Εαἡςία αἀπποίῖαπι πονΙπς Ί4π1 Ῥετ ῬταροβΠοπεπι {84 
αιεπίοπι» οροτταῖ οτίαπι ποίοῖ ἡ]μά ἵτα Εαάαπι {1ἱς- 
(8, πε 4ητο αἆ Ι5ίβῆ ροπεγεῖής, Ίτααμε Ὀἱ5 ηος τε- 
ροα οροττηί;  Απιοα Ῥο(αἱ ἀπίκατο εκ ΜΙ5. το ᾱ- 
πΙκοντο, | 

αΌσ. 31. Ποίέει τάδε.] ἸΜ5. ποιάδε, ΟΠιΠίπο 16ρθ- 
τεπς Ψοσθπι πιοὰο {τραϊαπῃ. Έτ πιοχ τάφρην» Ποπ 

Ἴοῦδο 41. Ὑποτελέειν Φᾶναι.] δὶο 1 171. Φόρον μὲν 
οὐδένα ὑποτελέοντεο. Ίτααμα 1ιά ποξµπιό θεά Ἠετο- 
ἀοῖας εί πια]ηῖς αΠαιο νε ἵρποτο νεὶ πηίπι Πποῖος 
αιιοά ροιμίρει οράπι!5 Μ9. ἐάεΠδ ὑποτελέην φᾶναι, Ἱτα 
νο]επς Ιπάϊσατε ὑποτελείην {αρβαηᾶνε εοπάΙσετε τερῖ 
ϊρυευπα εομυπι αἳ ἀϊρημπα, Ὁἳ ἀτελητην αΗ1Ι Παΐζαί 
ἄνε ἵηπμαϊ {ο]απι ΓαδιεέΒοπεπι εἴ ου{εαι/8., Άνε εἰ α» 
Ὀμτασίαπα οΙ]αΠοπεΠῇ, 

οὓδι 3. Κατὼ Βάρκαίων.] ΝΤΦ. Βαρκαίους. 
οὓς. 8. Ἔθεον ἔσω ἐς τὸ τεῖχος.] Ἰεξε, { τὰ οοπ- 

Ώαται {οπρβςία Ηετοάοιωπι. ΄ Ναπι Μ5. Ἐἰοτεπάπυς 
Ίαῦεί οἶατε ἔξω, ης ἀῑσαι {οτῖς ομουττίείε «ος Υε] Ίπ 
Ίρθυπα η ύτυπας Ψεἱ ἵπ οα(τεΙ]απα. ας ἀῑχῖς, 

οβό, 13. Ἐξανδραποδισάμενοι] Μίπως Πτοτατωπο ἵπ 
Μ5. ὠνδραποδισάμενοι. ώ ορ 

ο8ό. οἵ. Ἐπὶ Διὸς Λυκαίου ὄχθην.] Νομ ρτοραῖ τος 
ροβτεππυπῃ Τε ορπια5 ΜΑ. {ρά μή ωτίας ὄχθον, Πς- 
υξ ές ἐπόδια» {εἀ ἐφόδια., αμσπι υίαμε τοΏες ος- 
ουσταῖ Θ1ἶαΠι ἔφοδος: Ώες εὔαιῃ ρτοῦαῖ 1]μά «ἀπικέα- 
το, {9ά Ππιρὶϊοί Ἠείτατ ἀπίκοντο: αμα ποδῖς φας 
το αμεμηῦ, 

Ἆ 

49 
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το Α6ΟΒΙ ΑΚΟΝΟΥΙΙΝΟΤΑ. 

ο ακονΝον!Ι. 

-- ο 

κ. ΜΑ ἐς ή 
Αν κ. ἡ ενμβο ι φρ ον νι 

αν τν . - η στ τμ ᾗ αν μφια. ω .. τη δαν, μίαν. «μ) νο ή - ας 

ο Β σσ 9ο ρ οῦ, -- Ἡν' μον 
ὧν - ο ὕς -- Ί ΜΑ. απ η ... 901. φ ρα Αανεν υὲ πο κ μι ν, « σ 16. κ. ἠσεός σφι ἐνένετο. 11: ΠΟΠ 116. ο μον Β μᾶ ΊΑεπιοη ΜΙΦ. ἐμβάλλοντας, Μα. σαλίρθαι Ετ αρρατ6ί Π]]ιιά σι. - 1» 8. Πυθόμενοι συναλισθέντάς») Μ πω . ο παρ βασιλέῖ Δαρέίῳ.] οπιση ρτο- το ἷμς, α πάπα λάδι, ἴπμπο Ηειοάοί ον εσῖ, ἀπ]βΑί6, απαηι να]ρις πδαιήε τεᾶε αίοενο.. . βιε- ολ ο. ο πατὰ τωῦτὸ, Ἱ ΜΕ. Φβόνέοι. Αρρατοε 991: 17. Σειροπαίονες.] Ὁμ]ὰ πι] Τη ὃς να περ]σεηίεπι {ογατίοπεπι {γ{1άρα: Του πες Ἡτ Ταήπε {οῖρετοτ. ὀγύρώοβες» 2 Ώ01 351018 οδών . 9 ες Μή κοτε ἐγφένηται] 9419 ἐλφίνεσθαι ποῖπε αή]δή. 16 ωρα εχρώπηϊε, αἩ υοά. {οἶμς {οἶεραί ου πο]ν τος «ριρια Ἴσεγο πριά. Ἠετοάοταα, φποᾶ Πιο ταδε Ἱερί, πάς πμ ἵπ ο ππονΙ» εί. Ὃ η | εἴ ἳ ο πβοὸν Ἡῖ νο]ηῖέ ηπ]επ  τείευγο Ὑπ]ία Ρτοτ{ις αἷίο- οοόμοισί ἁἰ[ογεδηεῖα αἳ. φη]ραίο. ωμωεο ΙΟΠΕΠΗ [παπι α Οταοῖς τα 6) αλα γαοηέ ομίε Ποϊ[επίης απΗρίε ΦιαραΠ]. μασ, πο ο [δ κ η ο ὸ -11έθι επίπι ΤΠταοῖρης Ίάεπι [οπεῖτα,, ρις» 153 ο͵νε, αΠΠοπΙΕΠΙ: Ηο]πεπίης 1πή (ο, .. Ρ3: ροής : Ἡ Ροδίμητ νε] πο]υπί,, Μμ]το' εἱοραπίίις αξ Ῥιόρμαπο», πηιος μπα μη ον τς ερ ΗΕ. 1Π ος ρή αὰ ώς αν ο ες 

ὴ δν: αν μῆσι φάδε-]. Μά5. σδει: - πο” ΔΗ: οβείπιο ορμή ππκομμαϊ ο μάννα η μον Φάζεται ἐπ) τόν ὀφον:] 15, ο σής ΠΟΠ οαρίε κενὴν, αυ πευπαιε΄ σαυ(ὰ ΠΕΠ. πις πιω, | τη υααβα σα κα; Ὑα]]α, {64 ἵπ 1090 ἴη- Ποπίριις. Οκχοπιεήβρις» Ῥέσε]ατο « ος οπές ον 

ρήσος 

5:ΝΕΙ. Ππρετ. πιαηή σπάανετ., ν6] αἁ Ίατιις. Οστῖς μο [οήε. [αμα «ετρς 
ο 1: απ 

ο. ο {4 α- /Ί9) ἔμογΗη, οὐγογμη 6013 ο καῷ μα κα. Ιετε ον ος ας ΐ 
ο Δή. Ῥὸ τν ματ -α -απς]απι εο]]ρας εκ δπρῃήο, Η δ] να τμ νο ἐφίγβοι.] Ἠμίο νοιὸο. Ίμπηοη ἀπβοχε {ηΠτ ας ἵπ ΠαΠΠόΝΕ ραβ. 91. ο 

ἱπιαβυς αᾳ ΕΙ, Ψορίίζαπι ρα, ο19. Ὅ παπι ἀεδήσαταγ αχ ὁοι βαυΗπιί πο ζ 
2:46, Τῇς ἐργότην ἀτημότωτον.]. ὋΌια πε βιην. 1πβί- εαυο, οιΙής σαρΗξ ασεερίέ, 

Παρα μια: ---  Ὀαικονεῖως 38 Βμάπή ον 1. ρα μὲν ο η 1 Με, ρν, . Π 
. αμ ο ην μες κ ο ρα 16. Ἐπὶ ξεινία μι Ἱ Φε, 0, » Ἡ σα 

Μδ. δα ζα δαν ᾿Αλλὰ ὰ Ἡ. - Νοβαῖα τὸ Ποι οεξ ἵπ αδάμενος µογάλως ἐκώλεε ἐπὶ ἕως Μο, {απ κας, στον ο οσο . μι: ο ας πι] αν 40 154: ην σσ. 
υτ οπος εήτ πι ο ο έρμις νι σν τὰ δν ἑράσωο ] 9, ἄθε μκζα λα Ὄο ρηοήϱν δι οπή τής πα τὰ. ΠΒ 

| 01, πιοᾷο  ἀῑκί αἆ Ἱδομαι ο ον ν η. {0ΠΠ4Ι ατεῖ μας ώ 900, 6. Μααύης.] Μς, ΜΜωντύης. 
ως α Ἐτεί-τε Δλρεῖος διέβη ἐ ἐκ τς. ο νν δ- αν ἀπ ους ο δεινή. ο. . ος 

ἴαψ. ] Απ νοπο τος. ΝετΏΙς. ερεῦατ Ιεότοτ, ιτ αῖς δρ ς τη λλδόος ο να ας {επτεπΏαπη. σοπβζστες-οἳ { απ. Ιπ ας  επατταάσοῃθ {ρέίΕ» εγοσοι]ς ]δπεμά Ῥοϊμεηπτ ΄Ῥεια -Ί]]ας ἀσ[οιῦ 1 ' 

ἡμίο θελα ντε επέῖα οπιπία» Ι6 2 Πιιοπεσθς: Ίδης, αὐίᾶ πά ΑΠηήπααι ή αηατέσο ων, μαι Ἡ 

“Ὀσβμο «μ- Ῥαμίο. εν Ἠείοβοῖο: τωπιά!Η 16 νο: } η] νά αρα. 65ε., ασ 5 Ῥή5: ]ος γεταῖ: Ἠετοι που 181 
Ὁ η πια ας μια, Ῥαηϊ ο... ο π Τορίνο Ὃρ. τμ ον ο μροιμή αν 

οξαείας. τε} ΠΠ ΑΠαπιζαΗρ- {οοίοξ, Ίῶσμε Ρροςε ραπ τι ολων νίθ ἐς ο ἳ ῥο αἱο η “14 οοπροτῖε, ος ΠΒ1}. ςπῇῆ εαία ΠΠ ΠΟΠ ῇ ἵηο Ρμόηῇ 1 τεροεείομο Ρετοῖρίαξ τυ{ις. λθΗ- ον ἁκα να ος πμ ώσμος. π
ο 

απ] ὁποβοτο 
Βοπεπι Πο τομ, αἱβρε αμαπη 6ΏΟἵΑΧε Πο: Ρο- παντᾶ: δν οὖν. Ὃ μι πο  εαρτεκῇε Ἠη]]α, ποη ἔλπι ος μας δισ μᾶίζο εμᾶ Γωππο[ο στη: 

«χο {άο: πο οχίάίτορα, ΜΙΑ σι ιν Ὃ ος τα]αποηῖ, ' Τη αλ ΠΟ η ή ππσι μη 
[ ο- ἕ 4 ; ο δς «ΥἼ 

Ἐν σαν, ας μα απθηιἶτης, ]εόξαπι Πιθηε ή λος ρα. ης ποφμουης,, ὁ πα οτε” 
{ι Ἰ9εθ ψοσθς ἐς σᾖδ: Εὐρώπης πυ]α. Εχ- δε Ίη μάς 0 αλ, δι ο οδ 4 ο ΤΟΜΕ, 1 Ώεη Ίπ. αα, Π]ο Μεάϊσοεύ ο" 1ἱρ6χ:πιό νείεπτυτ Πἱ:. οἵΠη» Ώ Ὅοπῖς ΠΟΧΠΙ Ίειο Ἡείράοτο.- α ΕΙ νὶκ «από νεα ἀπὶδ πθηπο ὁ ον τσ τ α]α. - να. αβί πιετίτο 1 ππέυς ο-- : Ἀπρδά αλλο” α ετων ο ας ᾗ ως Ἂ μη ο όσα δν . η αι πρι .. 4 

ον 214. Κα) .- 5, κλῶσαν" (εά 1έι η α]- πε τῇ . ςπροβαό Πο ού ος 15. ο) ο σης ο Ροδίσα ατ Πιρεγ(οήρίιπι α πιαπα, Ώνο Ί]α ῷ- -903::8. ος εγε ὁ ο ηλ) ος δν αηζα, να Ἱηνίάεπιο Ἱιῖς {οπἱριοη ος (οπή λέρει ὁ ᾽Αλέξ. Ἱ Ρα δη, [μα 8 ία Ῥοϊτετίταῇ ποείεαπι πο[οῖο αμαπι, Ἠπας α πε, 908,6, π ἐσι ἐν ὑμῖν ο, 
ος 1η ή ΤΗΣ αηῖς {ετιιαηᾶα πα τ ονας ην ιοεί. οί πάς ος . ο ος ο ά χρήσ' αν ΝπορΗοίτος ΝΊ9. γρήσεται. 3030 19. Παρῆγε εἴσω.] ον ἃ Ἡής ρθι τῃσίο ος ο ο οδαπή εἴγ.] ΜΕ. ὁπολαπὴ εἴῃ. κάν ἵ6- Ῥοβϊΐο, αιιοᾷ (πιπι ἀΕπΙΗΙΗ ἱσήπε ζ ασ ο τς νότα 4Ποφμε Ρτοίεττε νο]ι]ςίΕ 6αἱευπα, αὐϊ Όἱς ο 0 ανπο ΜΙ9. παρει ἦγε: Νε ἀάμέων μα Π]ς[ο αἴταπιεητο», ΠΙΗ] ποίαης», πΙ πο, Ῥτίπιο παττατ ἀέχας ερ[ε” ον ο 1 ί8 5, βρώ, Ὅά, «ἄγοδι, τητῃ αἆ Λυδικὰ, ἴηπι αἆ ὅ Ὦ ποτωτο)» ηῖ εἴται, : μισίή τελέῃ, εἰσιῆσθο 
αι η Απ ο Ἡρο, σρά ποβτήπα Ίος εδι αυαπεϊνίς Οία να ςς τα(ΗιμτίοΠς 3 αιρεα οὸ πίτας 138” 

το,, μ ον ο αἰϊοτο Ίοσο Πππιειητ 14 αποά εχβαι ϱ» µεβα, ΠΟΠ ἐπιδαψιλευόμεία. ρ 

ος τς ρα 30 Ῥουτο» {εὰ αι ρετρεῖαπα {οπρίτ Ίῃ [πι Ιβίαπι ΗΤείαΤη ο 1η 1610 Ῥ 
δι εχιεῖ Ογασοί. ἄπο Ἱ]]η αιιδτοτίεατα 14 {οτ- ρτϊπή ὦς σῶσι ἴρπο” 
ο. Ἂν τν εἶατο Ῥιερμαπι. αἀάμσατ νατρα Ῥ]α- ου» 86. "Άμα πῶσι ει] Μ5. ος ος οἳ Ρε 
Ἓορτα ΟΧ καὶ πί κεῖνοι, οπι]δ{α νοσμ]α δὴ). αηΠτθ της οπιπΙΠο ἀθοσπ{ῖΙς[πια; αμ μασ ο Ῥ ση ῄτ :παόλῶν 

Ἄεῖνοι Ἱπτετροπί {ΟἨτα, ποη σοχτο πεσεκ/ατ]α. οὗτοι οἳ Ρε οὐτο ἵτα ρε εέξα πουτία 185Οἵ 
πονζομμὰ αν. Ταῦτα ὀκασο,]. ΜΙς. αὐτὸ ἕκασα, Ίοηρο υτ ηος νοσαδυ]ατα ατ πι] Ῥοπο. αι Ῥ]απα η 

3090, 49. τά 904» τ. Τὸν ἐν Ὀλυμπίῃ ἐ διέποντες ἁρῶψαο ο - . 
αἰστῃ Μδιε Ενεκα ο) ὀσμάσω]. ο. ο νι Ἱερὶ- , 16ο. Κάλλισο τιθένᾶι Τὸν ὦ Ολυμπία” ς 

"οπτΠ, Οµἵπ αἳ ἀθϊμόε φρώ- Ἡ εο ΜΒ. ἴσποται ρα ΠεΠ]αΠα ἐν. 4 ἃ 
αρ Ἰλάμμότα Μοναβάζῳ, υδὶ Νω]αρ πρὸς Μεγά θα ο, ος τν ος οι οάπ ο πἰαπέ! - 

ο. Ἔπ ́  ΟΒΦΕΚΝΑΤΙΟΝΕΣ 

Ἡ9 ναηεαᾶ Ἡη. 

ο ο οι ο. ο... 

ή ἆξ εταπβεα Τα] εκ Ῥμίορα 1π΄Α- τοᾶσθης ΠΗΗπηθεῖε αἲῑας ο αν 

-.-µ-.4»ρ»”ϱ-ϱ-ϱϱϱ-ϱϱ----4ϱϱϱ.-ϱϱϱ.ϱϱ--”ϱϱϱ-.-5--455 --”ϱ.-”55Ἓνρρρ-α 

4-45... ο µὐ-”-.»-Κ-μΚβμβσ. 



αὖ ΝΊ5. ει Ώπα αἶης ορα {εππο ϱοπππιος {πΠ5 πε- 
ἑατης, νεος 
ο, 13. Οἷόν τι χρῆμα.] ΝΨεϊυπα Πετοάοίευπι Ρ10- 

Ῥῖπαι ορΏπιΗ5 ΜΡ. κοῖον τι χο αν; 
905, 34. Οὗτος μὲν νῦν τοσαῦτα.] Ίδεᾳ 6ο οτί» 

απίᾳ αά "συβαπι νυὶρί (εκαᾶυτα Πτ ησεα Ιοᾳμή:ιο; 
ὦ6ά Ἰνδάίσαιις Ν9, οὗτος δὲ ποσαῦτῶ, ο. ον τν. ᾱ. 

906», 8. Ὥσπερ καὶ τῶν σφετέρων.:]. ΒΙπΠεΣ 1α {1ρ» 
ρα αἳ ρογ{εέζηπα {ΕΓΙΠΟΠΕΠΙ Παρετοϊ νμ]ρυ52 {εἆ 

1ᾷοπι Ίσιο 9. ποι αρμο(αεἰε Η]πά καὶ. ο. 

906, 39. Προσέβεντο τῷ ᾿Αρσαγόρῃ.] «οπβάετανΙτ 
Ώπης ἰοσῖμα Ῥοττις ε αιϊάεπι πηἴα οὔπῃ ΑΓεΠΠΟΠΕ 1ῃ 

Ίοχίσο. νε]ηῖ Πειοάοίες. Ιοᾳυτίομίς {ρεοίπιεη ο Ρίο 

σοπυπιμπῖ συνισάνοι οοπΙΠΕΠάΔΤ6. αι επαιη αἰίουΙ α- 

Ώσταίο, Ἡοτίπῃ {π ΜΝ9. ἸΜεάίσθο ΙεβεὈαΠπι προσέθεσᾶν ο 
αιιοά {ρδύτη ων ποῖαίης εκ 3, 62. Οὔτι µοι διε- 
πρηξαῦ τό τὸι προσέθηκα πρῇρ κ. ον 

αν 49. νέος εἴη νῆσος.] Απ ποι τάἰουμ]ηπι Ίος 

; Οεὐρταρ]ήα νοσαρη]ο ἶαπι Ὠτὶ αριά νίτηπι πια] {- 
οἱ {15 ρετίτιπιξ Ίνοι. εδί Ίσο τεπιοῖο αὐ ΛΠᾶ» ηϊ 
ἄςο Ἐποωα πιοχ οοηνοπ]εηΏυς Π{ εα ἀε[οπρᾶοπε υΠ, 

Οιήἁαὑῖά Ώτ, οειίο νοχ π] ήπια ποη ες ἵη Μο 
ο07» 1. Χρήματα δὲ ἔχοι πολλὰ] νυς Ῥοβίαί 1ῃ Π19 

αλοίά νεἰ ἀείιάείατε νε] απηαάνετῖστε» α4εο Ἱερίάε 

Γη], πιαηις {5 οσομ]μήτ, θεά επἶαπι πι] 1η οτε ορί- 
ποῦ» -αὐἱ Ίοι Νε]ητ ἄνεως Πρεέταυση5 πι ορ μήμπιος 

αρηϊτητής Ἠΐπο Πάσπι ορΏ πι! εοά(εἶδ, αμί Ρ1ο 115 Ἠαῦεί 

αρήµατα δὲ ἔνι πολλὰ. Ὀϊ 1, 906. ὃδε τοι ἓν αὐτῷ πίν- 

Ὄυνος ἔν. Ἐτ αδΙ., ρσ. 
07ο 7. Ταῦτα μὲν ὰρ δίκαιω ἡ. π. ἄγ. πορέχειν. ] 

Ὅυπι πἰπής νοἰήπτ Ἠετοδοίυτα Πτα οοττηρίοτεδ ο 

αροπίηε {παπα νίΕυπι, σπιρο Ἠειοάοίις Ίξερε 1η 
πσιιῖς τη οιΙ5 απιαῖ ρΙήτἍ]εῖα» πάε πηπο 1π εΗΠΙ «ΟΠ: 

νομᾶ ἀεὈιίε αἀϊεξηνεπι δίκαια. Αιηυϊ Ἠετοάοῖις 14 

πδί Ἱπάς πεαιῖτ ακίτετε απηδίρυυπα εἰ εαρΙάμΠα 

αουία. Αί απ ντα σἵατυσι ασε, αιἷοά οκ ορίίπιο Ώο- 
ωΝΙ 19. δίκαιον, ἈΔάῑίο νοσαρι]ο ἔφι ροδῖ ΥΕΙΡΗΠΙ πα- 

ρέχεινὸ ὉἱΙο μή] ΡοτίεεΏ η». ανά ὄρις Ἄρτ κ νδ, 

Ἴαο7. 189. ᾽Αντὶ γὰρ τῶν ἑκωτὸν.] ο. ἂντὶ δὲ ἕκα- 
τὸν, ἳῖ Ίδιιά τῶν ειίαπι ἀερεαῖ εκρεΙ1 , αμοά πια {6- 
οἶε, ; ἳ 
« «907. 90. Ιζ2) τὸν βασιλῆα.]. Μ5. καὶ αὐτὸν βασιλζα. 

907. 99. ᾽Απήει ἐς ΜΙλητω.] Μο. ὠπήϊε' η «4Ρ. 49. 

τῷ δὴ ἐς λόγους Ἠῑε. Εάηπι Πίε ἐς τὸ οἷμίω Ῥ8Ἠ]Ο Ῥομί. 
907», 30, Ἐς Καύκασιν.] Εουίο να]ὰὲ ουίευσα {π{1]- 

Ἠή» Τοὰ οκ Ίου Πτα. Όεπε εοπ{ρίοιια αἳ νεμ(ης 
παιίς Ρετοορπῖτα». εἰ] ἵαπιεη Μεάίσεις «οάεχ ΠΟΠ 
Ὄταρεϊ 1ρδυΒ1 ΠΟΊΛΕΠ Θογιμίεἰ πποπΏῖ5», {εἆ νοςαί ΓΚαύ- 
ΛΦσ8. : 

ο08, 7. Οὐδὲ ἀπέσειλε.] Έδι ἱπρετίεέπι ος αι]ά- 
-ομίά ορ, Αεαπαπι [επίῖας Να] Ἴοηπε {ο 12442 «ἄτία- 
Ἴδογπες ὅτο. αὐοσᾶ ρίαπο ἨαΡηῖτ εχ. οοάΐσο» αΙ Ππη]]ν 
εταῖ Μεά(εεο.. Ἐκ ος αΠηίπα Τ6(Π(μο.» αοά αεσμτατ]δ- 

Ίπιο {οιναν!ῖ οὗ σὲ ἀπέφειλε. ο ιᾷ 

ον 18. Καὶ σπία.] Δι Μ6. καὶ σἵτα.. Ἰνοηπε {Πε 
: Ἀ ο γ΄ 

6πρ. 65. Οἵτε Πεισιςρατίδωι σίτοισι καὶ ποτοῖσι εὐ παρε: 

σχευάδατο. 6» 62... Τιμῶσαν τὸν πρότερον καὶ σίτοισι καὶ 

λουτροῖσι» ΕΠΙ 1η 8Π6ΠΟ ρεποτα 
ὁ 

908. 98. ᾽Απαλλάσσοντοι] ΜΡ. ἁπαλλάσσαωτο, 
408. 94. Ῥασιληζην τῆς Μιλήτου ἀπαιρήσεσθαι.] Ει- 

ττίπή ππεάίπι {εηίὰ ραββνο» Ἡέ ραἱο πητο Φολιορκή- 

σόµενι. 3εά ΡἰΠε ημπο οχ[ίαῖ Ίη ΜεάΙεοο ΜΜ. ὧπαι- 

Ἴσεσθαι. 
νεο 

ἐν, 10, Τὴν δύναμιν. τῶν ΜΙλ.] Μ5. ορπιής πιᾶ- 

νυ]έταρεΏ ρασοὕ]απι τὴν, Ἡτ Ἱερηίατ τὴν δύναμιν τὴν 

ορ Λο. Συνωπισέατο.] ΝΤ5. συναπιςαίατου 41811 ἴ4- 

οεΠ΄ Ποπ οροτίθε οο{ο 1ρθᾶπῃ «οπἰθ6ζάσαΠΙ Ροσε.  Ψ]άε 
Τ,εχίσοΠ. εἰς 1ή αίωτο. 

οο, 18. Γόνός τὸ Ἐδρυσθέο.]. [πίευρτες αἩοσπε η- 

ή/2εἱ βεπή. Δι η] αᾱ Ἱαοράαπηοπα αμῖ δρατζῖᾶ- 
τω σεπις Ευγῆεῖ. ετ εἶι ρχοραρλίίο» αι Αἱδὶς 
ταπίυπα {παπι ἀεάτ, ΝΠτοι εφμ]άσπι, αιιεπΙιλάπΙο- 
ἆσπι νι ἀοά! ἰοἰεταῖε 14 ροτΠεσίπε, αἴαιε οἵαπι πυ]- 

Ίὴς οκ 19. ἀεάεΠῖ Τπε]ίοτα», ο ΗπΙ ραίεαί ἱορομά πι 

Ῥτοσῇις αχ οριίήιο ΜΑ, Ἐὐρυσθένεος, 46 41ο πατταε αι- 
ἅοι 18. 6. εἴ ΙΠίοι ας Ηαῦεῖ Ία5 νοςςς εαρῖε, στ. 
κωτὼ πρεσβυγενείήν δὲ κωφ τετίµήται μᾶλλον καὶ Ἐθρυσήέ- 

νεος. Ἰῖ Ἰωίάθία ΤΠΟΧ ϱΝρ. 52. ἸΙαὶ οἱ οὕνομω τεθῆναι 
.. Ἐύρυσθέγεα, 

90ο, 91, "πες, ἄλλην δὲ γημον.] Ἀιάε ρτοροβέμην; 
αὐθᾷ ἵπτησῃ τα νἰάσπιητ ρετερῖδίε εχ Γ{εημεπΏῦνς» οί 
1ρ8ε ρετῃτ]ησίτ Ώρης αυτά Ιταἴεία ταύτην ὠπέντα , 138 
τερεῖεῃς νετρηπ ϱῦ Ἐρ]οτῖς εδίτηπ, ΑΙΑΠΕΠ 1οιε 
ἩσετΙΜ5, ἩΜεά]σςο νειΌυπῃ ἄπες ΠΟὮ ϱΧ/Ι4Γ8 5 196 ἴη- 
εἴτητηϊίαΠς Ἠοπείῇου 11ο να Βιετῖε, Πνε ΙπιεΠεχεες 
Σ]ετοβοῖς: Τα Άμης {ή ζει ῥαζες 4Λ0γΕΠ1 ἔα- 
173 ΦΗ0Π1471 03 ῥαγὴ ες 1. αὐἰαη ϱμζ0. 

9/5 990. 27. Τέρωτε συμβουλευσάμενοι. }. ΝΤ. ἔληζμσι 
΄βουλευσάμενοι. 

«αππιαίητα ΟεοπιεΠί τεπιηςῖαϊ,] 

ΕΤ ΟΒΦΞΒΕΥΑΤΙΟΝΕΘΙΝ ΗΕΚΟΡΟΤΕ ΜΙὰ ν. 149 
900» 38. Οὐδάμᾶ Σπαρτιητικὰ.] ἵΝΤ5. οὐδαμῶς αὐοά 

σοποϊπηῖης. 
301 6. Περινητάδεω.] 9. Πρινητάδεω. 
8915 16. Αἰτήσας λαὸν Σπαρτῆπας ἄνε.] 15. ἀῑτή: 

σας ληὸν Ὑπορτιτας ἦγε, Ὀτταφμε πιὐταΙο ρετε]εσαης: 
901 91. Κατήηγέοντο δὲ οἳ ἄνδρες ΘΗβάΐοι.] δἱ ε]]μς 

εξῖ Ιοες ἵπ ἨΠετοδοίῖο, εμὶ τίκαπι εχειήα(ς Ποειεῖ ἵπ- 
{ευ οετις Πῖς πιεπάαεἰκβπαπι αΠομίὰ Ἱερετυπί ο α4- 
τη/οχυπί εἶμς Ἰεάοτες. Ὁπάς επῖπι Ώμο ΤΠεβαπος 
ταηίορείε αἲ ρατῖα τεπιοῖος οοηϊἙιπρίοδαΠθ. πε Παητ 
παν ]ρατίοπῖθ ἆμοες 11, αἱιοδ πες (15 πες ποβῖτα Ίπα- 
τ9 πες παν]ραπάῇ {απια αιῖ Ππεαπεπία αά εαπι τείη 1π- 
Πτυχῖτς Ου {μριοῖο α υπ Πε Παβήςβπια, ΠΕ ΠΕΠ 
Ίπ αΗςίΠς πιεηίεπι ΊΊερατ, οσἰμς ρητσεπιΠ5 αὓ 9 Ἠσ: 
τοάοῖυπ]» «υεπι τε(Ππιοπίο νεπεταβΙΠ ἀεπιοπβται ΜΙς: 
ΜεάΙεευς {οι]ρβεία Θηραΐους. Νκ Ἰπτε]]ρο, απεπιαά- 
πιοᾷμπι ηδο αρρε]]αῖο ροταθτῖε πατε 1Π. τπίατι «013 
τηρτε]απα» 4 1ῃ τοις Ποετ απαττης ρ]οπις εἰ οοπ{ρετ- 
{5 {1 εἩ ἴρδα, εἲ αμΙάεπι ἵτα, υῖ Ίπάς οοπβατοῖ ΟΙ: 
{πι Ίπ ΑΠΊσαπι ααϊεέι Πεφηυεηιςῄπιο αὖ Ίδής {πί: 
1.115 {μ1ς{ε οοπ{θόχαπι. : 

9015 90. Αὐτοῦ Ἡρακλέορ κτησαµένυ.] Ὁπάε αραά 
Ῥατυίατη 11 πηυπηπιής Γγγοϊποτήπῃ απξ Ψεηεμς οοπ{εοτα- 
τα ερῖ αυ ἨΠετομ]ες, οο εεπήςῄπιο ἀοομπιεπῖο πΙοΠ- 
{ἴταίυσ ορίπ]ο Ίδῆιις ρορυ]1. αὐαπι Πετοάοῖις πµης εχ- 
Ρας. . δεὰ αάάὶ ἄερει Ώϊοάοσιις ΦἱζΙ]16 4, ο. 

9915 47. Τὰ ἱρῷ οὗ προσεχώρεε.] ΊΜαΙα οοπνοπΊαΏί 
ηδς αἆ {εηίςηζίαπα σοπιροπεπάαπι» 1οηβας1ε 6ΟΠΙΠΙΟ- 
ἀῑμς οσοστ]ῖ {1 Έπε πας εαρῖτίς» µ{ Ιὰοίγζοο ορΏπααπά 
Πτ 1π ΜΡ. προεχώρεε. Ἐκ απἴδις ἀμοδιις Ρτῖμς πορ]]- 
ΡΕΠΙΕΙ αὉ ορ οἵατας, Ῥοβετίις Ῥτοτ{ἡ5 οπαΙ τά ο 
{ο «ο {οἱεῖ ι{ηχρατς αΏδί φίνεσθαι. ο ο 

3020 18. Εἰ συνεπελώβετο.] Ληπεξητ Μ5, ρατάςι: 
Ίαπι ξο εν) ΗΝ 

90305 90. Κα) Αἰψεκαίων.] ἨοἙ 1ροος 1 τωτίις αρ-. 
Ῥεμαί 7: 168. μπάς ομηέατς Ε1 αιΙάςα1ῃ πιατωτε 
αμαπηνίς τ]τα Ίπ Μς, Ἰεάίσεο εχ[ῖει Καὶ Ἐφεσαίων, 
Ώοῦ 11ο, {εά εἴἶαπι ἴπ (θᾳμεηΏῦις παρὸ Ἐφεσαίων, 
Ῥτουϊ αρμά Ῥατηταπι ἵη πυπιπηής ἀῑσυητης πποᾷο Ἐνε- 
σαΐοι, ΙποάΟ Σεγεςαῖοι, ΔΗῖ Σαγεςαῖοι. 96 αιιοπίαἩ1 
ΙΠ Ίοσο. Πρ {εραπή πλ] απποζηνι. Πσααι Ίος ἴπτα- 
ἑνυπι τεΗπηῇ, 1 ΕΕ ΦΝΗΙ 

9030 37. Πυθαγόρεω.] ΝΤΡ. Πειθαφὀρέω. 
803 ὃ, Ἔλεγε πρὸς αὐτὸν τοιάδε.] ΝΙ5. τάδε; 
90930 19. Ἡροεςέωτε.] Ν{9. πρρέσατε. 
905» 19. Τόξαω, καὶ αἰχμὴ βραγέα.] Νο εταῖ {δίδ- 

ἁπια» ατ Μαίία ρεν {παπι νετβοπεπι ταπα ἵπβπος Ἰμάοῦ 
εἀείεῖ, ἆμπη εχΙήθει ὄγευες ἄγεμς εξ ὀγευῖσ [ρίομ]α» 
οτι Ιδίιιά αἀἰεθίνιιπι {επιε]-πιοᾷο οσσυισας 11 Ἔτα- 
οἵς. Όπαε Βεϊςίοπίις ἁε]ιής {οχ]οίτ ΗΡ. 9. 4 τερπο 
Ῥοσίατυπι [Ῥτονες νετο ΒΗδίε Ῥετίητυτα ατοις. ἴε[ης 
τεδῖ» ἴδηια οεμ]αἴΗ5δ, πο απ]. Απμσοσα ῃΠ]6- 
{υ5. ου αριά Ηειοάοίμπι ἩΡ. 5. Ίο ἆς Ῥογ{ατιπὶ 

μΗρης ἀεϊπᾶςε ΟΡΡο- 
πῖτ 1ος] εχ 15. 7. εξ αἴεις σγαπἆος ἀεβηῖτα ἆσραας; 
Ῥτοσ[ας «θεση ν]άεὈίς αριιά θωπ]είυπι αά. {οηγΊυπι 
Ῥραρ. 759. υῖ παι/εατο οροιτεας. 
:904 96. Ὑπεδέδεμτο,] ΜΜ. ὑποδέεπ. 
19965 17. Ἡρῶτος μὲν Τέγρης.] Ομἷα Φίερῃαηης ἴπ 

πηητρίπο Ῥοβιΐε Ὅ Τίγρης, Ἠίπο Ιποτεδϊοί]εαι ἵη πιο, 
ἆπι ἀεάμεί {ε ρα/Π15 Εαῖε Ῥαἱπιαβας, ἵπ Ῥμηπ]απϊς ραρι, 
όο5., υπ αυ ἨἩενοάοιιπι Μδευπι Ππραχίρίει πι]- 
Ίμπις ἀῑσαῖ Ίτα {οηθετο νετµία Ἠετοάοῦ εχεπιρ]ατία. 
εἴ πες 1ος ΠΒυνίος Πήγρητας νοσα. Ῥεηπάε Δ]άιις 
εἰ (Οαπιετατῖις Πὰε ἀῑσηί, ας ΡίερΠαης. Ψατίειας 
Ῥοΐεςι οσσοµττετε Ίπ Ίος Ἠήρτο, ανα ποὮ αδῖ ἵῃ α- 
τοσο, Οετῖε Μεάίσειι οοᾶεα {ειναι ῥρήπιαΠι Πτεαπή, 
Ἔ, ει Παμε α]]α ΤΠ {1ο εχεπιρ]ατ] ποἩ αρποίος Ες: 
{6 αἰίαπι. | 

905” 94. Ἐσβόλλωτορ ἐς Ματινὴν σάδιιι] ΜΡ. ἐσ- 
[βάλλοντες. ; 9 

305» 385. Ἐπ᾽ ἡμέρῃ ἑκάςη διεξιοῦσι.] Αρρατεῖ Επί 
ομηαςε, αῑοις Ίθο Ίτετ ἀεβήποτας, ΄ΑγάΐΑΡοτας 14 
εχρυταῖ οἳ ἀἴπυπηεια: τερὶ Ἱμασοππα, 4105 νη]τ αὖ 
τηατὶ ἵαπέυπι αράμοσία, ποπ. σεττε Ρετ Πα 6ΟΙΠΠΙΘΑΠ- 
τοδο {εά Ἡτ ΙπβΙηάο οἳ ο ης, 

ο ας -. Ἑλότες δὲ ταύτην - 9 
μα Ἐκ {Ιπηα εδ Πατατῃ αξοπυπι, 
Έτ τωπιοῃ Τοχϊδίε. ἘσεσἩ. Ὡρααμοπήμς πα ἠπβσηαπι 
Ῥ8β. 176. τα]ῖα εεπαπα αΗΙΠΩΜΑΡΙΠΤΑ Παάϊα ρτο μηῖας, 
ἀῑθί, που πήαυπα» εἳ ϱἵαν15 αιΙάεπι ατπιαίωτα ροᾷ- 

ἴυπας {ο νίατοτΗπη {άπετε αάπωτηείατε Ηετοάοίυπη Ίῃ 

9οό, 31, Ἐτράποντο ἐπ᾽ ᾽Αθηναίων.] Μ. ᾽Αθηνέων, τε 
σαρ. 69. ἐξ Αθηνέω. ο. 

αοό» 90. Ὡς ἐμνὶ δυκέει.] Όι ἀῑκι., τυτίις Ἱεβίειν 
1ῃ ΜΡ. δοκέείν. : το. : Ξ 300 ο. Διφόέρσι αἰγείμσι-] ΝΙ5. αἰγέμει. Ἐ είχα. υξ 
4” 199: « μα 

"5 ὃοσ 
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149 1ΑΛ06ΟΒΙ αΚΟΝΟΥΙΙΝΟΤΑ 
907. 1ο. ᾽Αμϕιτρύων μ’ ὀνέθηκεν.] Νἱάος, αἰά Ίιις 

οοπεμ]εῖς ΤΗ, (ααἷε, αάνοσσης Φοαἱρετ ἁιρτεςβοπεπι 
34 Βι{εΡή ϱἨτοῃ. Φ6ά πταυίΠτα ἵη Ώας ρητίο ΤερΏΔ- 
γ]δ{ε οα]πιαῄηπα 4οσεπί ποῖα αά σοπ{οότα οποια ἵθπη- 
ΡΗ 1η 4ρτο Πετοά!ς τμπι Ρας. 45.» ἴΙΠι Ραρ. 54.» ἴμπι 
ϱ3ρ. 350.  Ἠ]ε υΠαΠε άοσεε, αμα]ες Ρ]ιωη]σῖας ΠίεΓας 
οοπεΙρί οροτίεαῖ: 1]Ε ῥυῤμὸν εἴ μεταῤῥυθμίσαι εχρο{ι]έ 
ἆς {οτππα εἳ Πεετατυπι πιοβμ]ο., ασυπι α ῥτϊπισεπία Π- 
δυτα ἀε[εἰν]κίεπε, ἀεαιε Ίρδα {οτίρᾶοπα. 1η ᾳἱο τγ{]- 
πιο Ιπτε]Ησεπὰο {ογηρυ]ο[ῖ5 αάμιο οται Μοπις, αἳ 
νυ]ε τε[ρίοετο πιιῄοαπι οἳ ἀῑνοι[απι {οουπά πι ἴοπος 
πού μ]αΏΠοπεπι, εἳ παϊ]]α. αἷία  Παποίατήτ, α ία παιιὶ 
πος {μπε δες ας πιατοτίαπη Ἠσης {αηρῖτ ΝΟΡ. Οοπίο- 
ππεεη]]]ής ἴπ' Οτασία αρ. ο., αδί Ιοεῦπῃ Ὠϊοδοτί βπι- 
Ῥ]εἰῄπιε {οἩρτηπα ο τοίημαε, τς πο]ε ἱπιεΙ]ίρεγα, 
ΘΠήπΙπ]ο. αἴῖαπι ἀείπζςρς Θα οοπίδπίµπι {6 βΙΙς(6 ος- 
τεπάϊς Ῥίερμαπις ἨΠοσίπας ἵπ ραττε {εουπόα Ἐχοτοίτη- 
ΕΟΠΙΠΠ ἆς Ἠπσμί σαρ. 4. Οµίδις πιογίτο αρρ]αιιά- 
πυς5 Φα υπ] {πτοτίπῃ οκ[[ῖαπε Ίαπι ετ αἲ! ασατθίας ἱπαιῖ- 
τοῖς. 

6ης ε5ε Ίος ρα Βεἱρίηπι 1π Ἠετοᾶοτο. ο παπι μὲ {ζτῖ- 
ΡΙΗΤὰ εως ππεγθα{ΗΓ 1Π οτἴπιεΏ νοσατ]5 υπο πα]Η1 Ππι- 
ΡΙΙ6ἵτει Ιπετρτοίατί, θεά ροδῖ Ἆος ρατεοϊρίηπα ἀεὈοῦαξ 
ροπή ἀπέΠο. αμ νετης ρείρεταπῃ τεῖοΠίᾳ ο5ὲ, 
5ο» ο. Παρίνου λίθου.] ἵΝείσῖο νε] απ] Πτ νε]. πάς 

ΨΕΠΕΤΙΕΣ «ειτε που Ῥ]αρεῖ Ἱξα αηβοπες σαρίατο, ρις- {ετσι αυηὐπι εἰ ορΏπιης ΜΙ8, ρεπο Πωρίνου» Ώες αεει 1Π εαΙείοπε ἱρεά Α]άἱ οἳ ΒαβΙεσῃῇ εχίῖαι, {Εινείι ἵπι- π1ο: ΕΙ] αζ]μο ἴπ Θιεραπίηα αππί 1599.. 1ς {οἶμπη {πρεΠπαηπΙΠα Ἠμῖς ὦ Ροββπι Ιπίσπίρετε, 4δπι {δη ]- ΤΗ ἴεπιετε ΤΗ. ᾳἱ6,-, ΝοΏεβπιης πο ὁδε Ἠΐς Ῥοή]- Ώ Ἱαρίς, ο οοὔπιοάς 4 Ίος Ίοοιπι Πρεκετίς βα]- πιοβυπῃ ἵη Ῥηπίαπ]ς ρα, 189. - 
ᾧοο) 96. ᾿Αξιόχρεωι] Μ5. ὠξιόνρεα, 
αθΙά, Πρὺν Ἰων/ην τε ὠπὸς.] Μ5. πρὶν }ὶ Ἰων. 

«909. 3. «Ἔπ᾽ ἔτεῳ ἓξ κὶ τρώκοτα.] Ὄο αἴογιπι ΠΗΠΟΣΗΠΙ ΙΠιεΠεξτη {ο]]σία ες ἀοξῖο αδῖς Ἠσην, νπ- Ίεβης αἆ Ώϊοβσταπα οι], Ίπ Ἐκοειρις Ῥεϊτε[οῖαπίς Ρ40-.49. άκθα ος 
«ων ὗοϱ» 91. Ἐν δὲ αὐτοῖσι-] ἸΝιπιίς ΠΠ οῖτα οθήστῖς ππ{η- Πο» υπάς Ίαπι οΗεπ(βκία Πὶς ἀοᾶχος Ίεάοιος ραεν[αἆει «Χεπιρ]ατ, ο 6οσΙπχ ηι1ἱ5 µἴοῃς αά(οΠῖρῃι (απηπίηϊμη. Ίιπς τασεηῦρις οπιπίδης (α[ίος Ἱερί ρ]απα 1π ΜΑ, Ί{ε- ἀἶσεο ἐν δὲ αὐτῇσι, αιοᾷ τερο!. ο 
310: 13. Μελώνιππον τὸν ̓ Ασοκοῦ.] ΝΙΦ. Ὀξρκοῦ. δἱ- νε 14 νετε ποπιε Πιατῖε, Ώνε ἵτ Ἡθιοᾶοίο Ρ]ασμειῖε. αυ] τεΠηι1ς αρρε]]ατείηγ Ασακὸς., εοἀεπι ρτοι(]ς ἵπ- πες 010 Ῥε[ο]α αρρε]]αΏΠοπεΠη γαπανετυπῖ, Ηε[εΠίο ποϊαηῖς {Π Υ, Ὀσωκὸς, ία 19109. 99. Ἐώθασι μεγαλωσὶ.] ΙΜ5. ἑώῤεσαν. 

«9105 49. Αἰγαλέας. ] Επι εἴτοι εἀ]Εοπίς [αΠβαΙπΙθή: 12 ΟΠΕΠΙ ΠοΠ. ἀεριῖτ Ῥτοραρατα ΤΗ. 6, ἃαπι εξ ΡΠΙΟΤΕΡ εά]εῖοπες ος οπιπήρής νετμ/]ος 1Μ8. μαδός Ρια- 
Ώς Αἰθιαλέας. να ολ -.... δαον Τ9. Ἐμμχαίδεον τὸν Αδελφεὸν.] Οιαπι Ἠα[οτ]ε 1π εο εαῖτοτ, ρτα/{ογεῖπι Ῥτερβαπης, 6τβ οε]ανοτίε, ραΐεί εχεο, αοά πι]! Ιπάῖσες Εαοῖαπι Πηἡς ππεπέίοποτα, 11: Ρίαπε Παριιατῖπὲς Ὠπῖο πιασίς, αὐοά πι] βπε {1ρρο- πα Ίπ βρείς, εἴ μῖφιο Ποτοβοτις {οἱθί αἀάοις Πο- ΤΙΕΠ 6115: οιήης β1{οΥ ΆΗε, ΗΕ 1. 00, 7» 67. ἴεπαις {πρας]τεί. ες ρτοδαρίΠτος οχοϊεανὶε Οτοπίςπονη (Πτι τὸν Ν 
Δελφον. ἓς 5. μμ 
912 47. Ἔμελλο μνήμην ποῄσοσθαι. Ἱ ΝΤΡ. ποιύσε- σόαι, Πῖ Ί4Π1 ἵΠ ηος {ρ6ο Ἠδτο αδί οἳ τος ῥελλόντων δὲ συνόψειν. τν ας ο, 918 1. ορῦθιοι μὲν πρῶτά σφι.] ΝΙΠΗΙ αάξδιε Ἱαστοι- Τὰ ΝΟΧ. ΜΙ6, πρῶτοι, αιιοὰ ρτοσυἱάυὈίο οιαε αΏῖς οει]-- 105 Ψαϊϊα 1ητογρτε(ατΗ!, ΕΒΕ ΠΊΟΣ μετεβάλλοντό τε κα)» ΠΟΠ µετέβαλέν τε. μα. 

«το 1Ο. Παρωλύομένω: δὲ τουτέων σὸῦ ἑτέρου.] Νετδὶ 1δ01η9 Ἠμης πποβ ση πο αεἠαε Ῥοπτς, αποά πο αςίο- 1ος: {εᾷ Επ ἴπια Ἠΐς ης νοτυα Ρο]γθῇ εκ 6, ατ., 41 ἰίανΙε Η. Ῥιερῃσηυς: αἱ δὲ 
τῆς μὲν τῶν χιλιάρχων παρωλύονται λειτουρνίως. ΄ 98 ΠΟΠ. Ένητατ Ίος Ίτα Ἱερί, πεάυπι αραἳρὶ ορβπιας ΜΜ. οχλ]- ΠάΟ παραλνομένων.  δἱς παραλύεσθωι ποῖατ ἀοιηί ππα- μπίςίη 39 Ἠηπῃ νασατο, υξ Απι]ο εχεπαρ]ητη οἴταῖ οχ ο Φιερλαης. Ου]ά αιιοᾷ ποη αἰίτεν νἱάστιν Ἰε- ες ο Ψα]ια». Υατηε επῖτα {, δὲς [οἱήμδήν. 8εᾷ οι Ιῃ- Επτργετατ]ο Ὠσαήε Γηήκβιοστε,, οἵῇ ρ]απε Ἠαθεαε Τς ρατ-. ο η εοπνεπίεῃς. “Ομή4: εἴρο Ἑ Ίνοηρα ώ ἂν οὰὰ ομπὲ {ή σον Ἠθετὶς εἳ χοηο/ αὖ αἰ)ονὸ ὑσ]]ὸ ωρς ροτο» ασά σοἱερα οχ[οημήαις» Ίος. οκες πο μας Ἀχροδίμοπο.. . δαπη τοῦ ἑτέρω νἱάδτυτ 1Π Ώθιι- 

11, : ν ννις. ΜΕΡΑ 

πορ ὢ  ἆδς Χρώῳ δὲ ὕσερον ἔλυσαν. Τ.οοηο ης Ρίσπα, ο ΠΙΠ ἄρρότοτος ὃς δε εσθἰσμ ηεῖ- Ἰεβίσρις ΜΙΦ. το Ρο αἵαΠῃ. αἲν αίορὶς πηαπῖους, ΊΝαπι πσαι ""Ἔποτας νοςσπι ὕσερον, ει τεξε», Ἡς {ᾳ- 
.. 

9070 31. Οἱ δὲ Γεφυραῖοι ὑπολειφθέντες.] ὨΝιπής β6- 

να. οπῦ | τετ {ο µεπήα Πο ἀοῦεπε Ιπτε]Ηρί». ας εοὴο [η 

Πὲο ἆ 

τῶν Τριαρίων σηµάῖαι 

"Ροβτεπιᾳ α 

Ιε, αἩμπι πο ἀειθιπήπατ Γραυπας ΠΕΠ ΠΙΕΠΕ 0128” 
46. απ Ότενα. αἳ εΧεπΙρ]α 1411 ποτανίς ΤΟΙΤΗΣ, αν 
8135 46. Περιπεφλευσμένων πυρὶε] Οἶται Ἠμπε ο Πε 

Μειυτίις {π Οεοτορῖα «πρ. 3ο. Οἱ ἵαπτηπι Άρης 
πεφλευσµένων: ῬίπεεάεπΏα Υετο 1Π ϱ3Ρ. 95.3 
νετ σα ζεπέγα)ή ΠΙΑΜΗ/Η. 

9ἵ5. 409. Ἕσηκε πρῶτα ἐσίοντι.] ΜΜ | 
αι. 1οοί ἱρτιιά ρἱητα]ε Πϊε τεπεα. ω-. ει, ὀκόβός 

8145 5. Δεσμῷ ἐν ἀχλυόεντι.] Ῥεδῖς Ῥχοπυς ο 
γοπΙεηίο ερίίπετο» Πα τα 15 αίά ος η, 
οΙ4Ις[6 τα[αγετής 1ρος Μεαϊσεις, εχΙΙρεπάο οθίος. 
θεά ἵτα, πε ρτίπιο Πίο {οὔἱριη αι. {με Ιτ, 4 (ο αίο 
ν, ἀεία. Πτετα οτία {πρειροβίάπι Πε ο. ττς 1ἶσεῖ 
οοιτεάϊοσε Ιπιρεαπτο τς Ἱερατητ ὤχλυνβέντι. ἰ- πλ πμ 
Ἱη. εἰ αι οο]]οέζα ἄς Μΐ5 νοσῖριις (μπῖ η ὡς οξ. 
πε μ. ὠψλὺς εξ ο θρη : μα ην 
ὥχνυμι, Ἠαιά ἁποῖε ἵαπιεῃ Ψετιδ εδῖ ΗΠ 
ος άσιο! ας {ααἷα ο. ἵπ οαρΏΠν15 εξ Ὃ αν α 1 
ηἱ ἀεδεῃῖ, α παπι οΡ{οατῖτος, πλ 
οςΈΛβ, λς, τὸ ἐθέλει λέγειν ἡμῖν ον μαήμ | Ῥτο 9 Ίπ ΜΒ, ορήπιο Ιαίτιί συψέναι τὸ ὁ οιπεπᾶϊά 

τὸ μωντήτόν, πῖτα Πεοπεία αμοτυπάσΠὶ 1π 1Ρ 2 ἁπιημΙομουρι ο μον. 
914. 49. Λἰάλίδας συμπέµπει ἔφαδαν.] 1 Ἡ 

ἀμπι πηέτηπε ουπι {οσῖῖς ᾖλλοϊόαδ» }Εριπες Νες ϐε 3 Πάπες Νεφπευήε ογθᾶϊ 14 η ματ [οοίο, τς . υἲ ταἱο αμἰὰ αὖ μοπείρι πίᾳ οὐ Πηρματεο οή 
Ματει Ώευπῃ εἰ ϱ{ομ]αρίης αὖ {119 Ῥ' ρα 
Ἀοπιαῃι. {μπι Όμαπι ρισσίατα, 1βίειΙ εο 
Μεδίεεα», απ; ἆοσει Ηειοδοτπ! {ΕΠ νά, 
(μοά Ίρδιπα τος 65ε, αιῑο΄ αριά 
ῬρασίαΠΙ 11θεηΏε ]μοσγεη{ορ Ίερατο» {1 ο Ἴαθμ 
ακΙππα ρείέτα αὖ Όα[οτα εἲ Ῥο]]ή ο Ώοσῦ Πορ αᾱ- 
ἀεπα πποῦο Έμερας τεάίσεΙπε, αμα εί « Ηΐπο ρα” 
γεµετεπε, ρέοιιε βιοϊεραπε 1οἱ 1,οστεπις αραιά 

« 

επ 

ρου δὸ 

Ἡ 
γετρίς αί ορίπίοΠο ]οοᾳῖον Πουῖ ασοθροαπέν ος. 
ψαπτ, ῥείεητος αἰἰοιίά πα ἠτα πα νο ρο]Ποξ επίησ 
τας]. Ετίαπι ἴῃ 10 συωπείθειν εδ ιο ριωής πε Ὁτ 
{5 4ποφμε οἵαίτος. υε νοῄπι οἶπι ΤΗΕΟΗΟ ο 
πο «αντε βπιι] Ῥεν[Ιαάσίεπε, ή) Λπ οομο 

915» 6. Μεγάλως Αθηναίους ἐσιεῶτο. οκ Ῥοτίο Ραΐέ 
εςε Ίζα [οηἱρβςίς Ηεγοδοτυπι Ἡ Ἡξ αμ ού οι Αῄνντον αΠοί {οηἱ σος ἐσινέατο, αυ ἐσήοτο» 3 Ῥοιιο είδε Ώυης ποναπα ναπείαίεΠι πθάστοι» 4 ορ τορίπαἡς | 
οπΗρ{η» 6ἳ ΙσηοτατείΗτ, απιοπισᾶο Ἰλὰο δη οο 4 τ 
τες. Ομοὰ ποταδί]ε εεε, Ἱερεῦ' Πί οτεθεΏ» ας, 
ἐσικνέοντο. Όιοὰ {1 άῑτιπι Ρεμιης ή ι ΡηΗοαγε οἵτη οσείοτῖ ποηιιο ού Ὁ ἔο ο ημγε μωρό” 
ἴησο περ ῦΕ απία νἰάστηχ θ5{6 μα» ΕΡΕ Ἡ 
ἔμ 1η ππα]απὶ ρα(θΗν ο ο μῃ πο ριοῦᾶ” 

915. 8. Ἐξ ὀρφῇς τοῇςδε.] Ῥοις, πδς ορρᾶο αἴγ 
τεηῖ ΤΙᾷΕΠΙ ΠΙΠΙΤΗ» ΟΠΠ. ἡπη, ομοιαπανΗΠίτ 
τοπΏςβπιαπα Παῦεαϊ σοῄδε, ά ἀλοο ο ον οὐδένω ἐδδυ.. 
εαήοηοπι. Ες πιος τσι ἡ 24 κΑρζαποᾖο απιεςξ- πο ὠπεδῥου. Ἰούλο, αμα ἀπό 5. 
ετς, {6ᾷ αἷία ποἄσπει ο ο. » ὤλλυὶ 2Η 
815, 18. Λέγεται δὲ καὶ ὡς ἑλαῖαι ἔσαι πηκαμου5 4 

Τηαραπί Ἐλρίποιίς ὠποδιδόναι τὸὺ ΑἰῶΧ 

“δαμοῦ.] Απηρὶα {5 παπε τείῃ Ε μήνες [τα να ΗΤΗΠ1 ἸέΗ1ουπι Η0. 8» μετ πομ ἀῑθρίίομηε, Εδ[ ταηρίες οι {γ1ς ραρ. ο6/. οοπ[εθίς «πο Π]ο πο ε 1149 
ομοτηπάαπι {απτεηία ο εδ αι ο ησοῃί ἀάῑ εδία ορη{ῖατο εχ {40118 ας ο εὔαηι Ἡρρ ει ἆς {οπῖόαε ἄλλοθι γῆς οὐδομοῦ τς πυδαυαπι Ἐκ ους εορίἴατα ἆα τερἰοπίθβ» ος Παπ ἆθ. αλ ρε] ος 
ααδις αιιάϊνίε πα 12 Μπας ορµπ, οἳ Π Π4ΟΗΙΣ 7 Πν]]ση, Ἠαεοτας Ἰηβρἰοίεπα! οοΡΙΑΠΗ πήμαΒο αἱ πομεταῖ 191 ας οᾳἆσπι τας οἰομπι- {ργεν]ρ[οτ, 'μ8 εί ος επ ο ἵαπι ας απο 
σας αμ Εονοβοιοίσα οι η. 

εἰβοπεα, ο ο ας Ην Αθ/νάΙδν νο κα ῥ 
ατα, 10, .Η Αθήνησι.] Μ», Ὃ] Έεε οἵθπίπο 1ά ΕΣ 

νιήραϊϊκβρια ταᾶοπο {η ΡΕΠΩΙ2 δι {π Ίος 10ο ΥἨ 
ἅος 6. 1 95. αὐ μαι 1Πίη απις ρύραν 

πα ἀδῆε αἲ Μ8. ει αδος[ο πό ας δὲ ἀπὸ τῦδε. 
αΊ 8 Ί 9ο. Τὸ δὲ ἀπὸ σοῦδε.]. : ς ΟῄοπεΙα {ΘΊΠΡΟΙ 5 

Ἐόθο, ες οπίπι Ῥοβσοιια Ἠάδοηϊ πο ος ων 
{ Ἡ οἳ οεζαβοΠδε να λα Αρωσαντὸ κ ος 
αν ο, Ἐκομίσαντό τε κοὶ.] ΜΟ, έμρ [ς ἀετεπηχ 

ὂ ας 80 Ἐς εἴκοσι ἀπέα, (.] Ῥεπεμ]οῖ” ͵ ,, ΤΑΗΤΑΤΙΟ7 
ας ιο πησ]ήε ορΏπι]ς | ᾖ5. ὦρ εἴκοσ ώπέν' ! -ς -, 
ης {αρί15 οσειμτεηῖε.. ο Μο ος ὦν.]. 

τν ο τα, οοπβρίε α[ιαιῖἁ οπιήπο πον τεπςς ο τος ος αλ άν 
οηίπι νοτὈΙΠι ἐπειρῶντο ΠΟΠ πα ον 
αυ {εαπΙπίης» Νε] Ἱπβρίμν]5 1ῃ τὸ να 

τῆσαι, ἕλκειν ὅτο, φμλπινί5 Ὑαϊ]α ος Ροῖε 
τὶς ῥγάδεγε {6Η/2/1. αιἷοά Ρο[επ 

ην πιθ]ε νν 

8, πρῶτον. ἸΝείείο 

ῥπηρηαΙδ Ηώς 

ουν μμ 

ψΗπίερτο- 
-----'----ι-ιυι υὉἶυὡἧ--. 

| 

| 

᾿ 

| 



ΕΤ ΟΒΕΕΒΝΑΤΙΟΝΕΡΙΝ ΗΕΚΟΡΟΤΙ ιό, ν 
τεβόχο {οἱο ελακίτοι Οπίά οἴσος ἸΝαιαρό {εῖας 1π Ρρτο ἐσελθοῦσι φὰρ Ἠάλοι ΊΝΙΦ. ἐλθοῦσι δδ. ΟπίΠΙΜο 16- 

ορΒπιο οοά]σε 16α] ταπειπΙ πειρᾷν Ρϊο ἐπειρῶντο. ΝΟ” έημς. ἔ Πρ κ 

αυπὰ βσυτ Ίος {αρίεππαπαπα οοττοξεοσί5» Ίξα Π]μά πο 908 το, Τοιοῦτοῦ δή τις ὄνὴρ ἐγένετο.] ντα {ἀρροῇ- 

᾿ποᾶοξ ουήις ἠπῖοτ ρτορτία αε ρεῖνα εδῖ ραΡΙεἴρίηπι {ο-. ο» αυτη ψεηα εσίο Πε 1η ΜΕ. τοιοῦτος δή τις 9. 

Ίητηπ Ῥοπογς ᾖπο νοτρο οι ἠππαϊυσ» ὐοά εἰαήφβπιο ὧν, ο ο σαν .- 

Ῥραΐεί εκ {ρεσοιππο ΗΕ] ο. σαρ. «197. Ὡς ΜΑΠΙΝΙ5 1 901, σοι Οντιῷ τρόπον. ΝΙ9. ὄντιία ἂν τρόπον, Νο- 

ἴπυπς απάοτί ποή. τδΦΙάειπα» ΤαπΙΕΗ ρειήπᾶα. οετί]δ. οπ]α {0Ησεεν αφαπα ριΦοερετᾶπε απίε ἆμαῬ ρασίπαθς 

{πι 4ῦ οο 14 πιης ἆεπιο Ειέπῃ εδία. ᾿ της τεγοσαπάα, «παν - 
τιθ1ός οἱ. Αθηναῖοι μέν νυν οὕτω:] “Ῥατάευ]η νυν 15Ο: ; 3319 37. Ὅκως τµάᾶς ἤδη τῶν ὦξαχ: ὑπερέφοντός τῶν 

ο. ἄλλων. Ναείσίο αΏ ατ {ειπιο Ίηπτεσετ: αιποά {1 αδι; επε ταίςτ αῦ Νο. Α. ος. ος ΙΑ « ἠ δν ο 

' α1ός 493. Ἐς τὴν Αἰγωέην. Ἱ. Μ9. Αἰγιναίην, 41ο ΄ ΤΑΠΕΗΠ Ιπίεροτ εκ ορ]πίοπε ιορηαπί, Ἠηπὰε ρτοσθεῇίε 

πας ποσοκ(αήαπα: οἳ ουσ ας υπάε {ο Ἱποτυ αμα: πας Ἱεέτίο, «απ εξ Ίπ. Αἱάῑπα, ει ἴ]α Οαπιετατῇ αἴ- 

45 

πο» οἳ Ῥαίάσπ]απι ὢν 1ΡΠοΙΗ. : Ἄβοα ΘΕΙΑΣ µαθόντεο δὲ ΤΠΕΤΟ ἀρχὴν 

ος Ἱωπόήτα Ἰάεπι εοάοχ καὶ ἥκειν βώήθέοντας, ἨθΆ πω- απ εἴίαπι οἶτετα Πειναρίαπα τεζῖε εκ{τεῖ ἴδοι ρτο ᾖδης 

εναν ονομα ἠβοοἩ ο πως αμοᾷ {ο πιπίατυσ ἵη ωτερμαπίπα 15095. Όεττε ρτᾶε]α- 

417», 5. Τὸν ἔνω τουτέων περιγενἑσθοι.] σε ἀε[ο- . τήπι εδε, αιοά εχμίσει Ἰεάϊσευν. Μ8. ὅκως τιν Ίδοι 

ρτῖο Ίαπι {815 Ποιά απτοσοδῆτ. ΝΟ. “Τὸν ἕνα τοῦτον τῶν ἀφαχύων ὑπέρέχοτα, ἁμαῦδας ροβτεπαίς νοοῖρι!ς τῶν 

περ..! Ίνααι ἀδπιοπβια!ο Ίσα τες Ἠπαπη Ἠ]αΠ1 Ρο”. ἄλλων ΏΕ Ιεέᾳςδ» αἰῑας α΄ πα{ητο {αεῖ]ε ἐΤεάΙἀειίς αάῑς- 

{οπαπι ἴαηβλν ο ον ὰ στο έταδ, {οπία ΡΟΗ Η8 ῥτοβεέξο εεῖαπῃ αὐταίς Π]ς, 
«9179 7ο Κομισθεὶρ νὰρ.]- ΑρίενορΒο αὐἰάεπα εειτα. «9315 30, ΄Τοὺς ὑπερόχουφ τῶν ἀςῶν.] ΝΙ8. ὑπειῤόχους,., 

{εᾷ αι Πίο ποπ εχ[ρεξϊαδατας, 49 ΗΠΙ ΠΕΠΙΟ οοπτταάἰ- Ἡϊ εί 1 νεΓβειηο να]ραϊν ως ο .... 

σεταῖ,. [πάς ἀ]οϊκιπιμπι εδε, αιοά εκ]ήδειυΙ αΌ ο- 3225. ἹΝεκρῷ ἐδύσῃ Μελίσση.] Εεραπτϊσβηιε ΜΕ, νε- 

ήπιο 18, κομισθεὶς ἄρα. 4. ἆ. . απο ἀε]ατις Ἰτετήπη κρῷ' που εί ΜεΙΙδίς» αιά Ίαπ «αἀανες εἴα 

Ἱῃ ραϊπίηπι θεμα: {εά αι/ᾶ οἱ αοοϊάτεῖ Έτ Παὔπιὅκου 9330 18. Ἡμέας δὲ αὐτοὺς τοὺς Ἱκορ.] Ἐτοποπιξη οὐ- 

εἴην που ο νο δομών ορ σας σοὺσ ΏΟΠ οί 1Π ΝΊΦ, πες π]]απι ος Ίοςο Ἠαδεί νίπη. 

417, 33. Χντρίδων ἐπιχωρίων]. Μ9. ἐπριωβέωι ος βμον 36. Σώσημλέους ἤκουσων εἴπαντορ, ἐλευθέρως ἅπαο 
τι στζ» 37. Της πρὸς Αἴγιήτας ᾿Αὐηνδίοισι (φενομένης.] τι αὐτέων ὅτο.]. Μαρια νετδοτιπι {οτάες, {εὰ {ρεςῖο- 

ο. ἐξ Αθηναίων, αυοά ευ’ Ίτα ΤΕΠΙΟΝΕΡΙ Ρ]αουειίε» Πμς «οο]]οξα ἴβπιεη τεοϊεπάς, Π Όοπς Ἱπρίσίᾳς: 

ποι;λΙάθό ὤσ]α αυ μαμα Ἕπο πι 4ε Πρειταϊε τεζυπα ριρΗσλ- κατω νακααπκόἳ 
νθτζς 45. Ἐπίσχότας, ἀπὸ τοῦ ΑΙγΤέων αἰκίουι] Ῥεν ΤΗΠ]. εἴ Ἠμα {ρεζῖες γνώµη ἴππι Φοσ]ἱς» εππι οι απας 
.. ο . πα δαξ {σα σπα» αὐσὰ οκ΄ΜΦ.᾽ Μδάίοοσ πήπις 4ἱρπο Ίό6ο Ρο: ἴφειᾶ ἐλευθέρως, Ὥσιηρε η] 

αάζειτα {πεορῖ Πως Ἠ0το αήηϊο Ἠειοθοῦ.  Ῥεᾷ ἄθρε- Ριτς) ἀ4ε ποπ εὐπΏπεπάο οἵ6» 1εᾷ αάεμᾶο αἰ]αυιά 

Όαιως αἰαπίά Παβία», εἲ αα1ε; 4ΠαΤΠΟΓ απίδοθᾷεπ- {οηί ῥρίοίξ!τε, ΄ Ῥατεδίε πιεµις εκ τεραταῖοπο: ἈΝαπί 

εἶνπι Πδγοτιπα ρήπιαμῖς οασίο 1οεἱς αυ]. Εντ εοςς Ίπα: "νιάετυς παϊταρίΠτος νεῖυα οἵ {επτεπείαπι Ηετοᾶο» Ἠος - 

Ῥος αιιοᾷ ορίαῖα Ῥοϊοίαπι»  ηὲ 34 μπεο. ηα[ο (Ηρεπίο εδ» ππῖης ἀοεηκβπη {οἨρίοης» οοπείππατε Μ6, οριῖ: 

νΙάεες' οτιαἰτος Ίπ΄ ἀάπηήετοπάο.»᾿ αὐσά” ΙΙΙ εἴαε, εξ ΠΙΗΡ 154 εκΠΙΡεΠϐο εἴπαντος ἐλευθερῶσαιο πᾶς τις αὐτέων, 

πήπήμπα οζόό8» πα ατ αἲ ΝεΤΩΠΙ Ῥοεπειτατεηί, ναπι {δέηΗ1εὁ Πλτιεηϊς» ἀῑοεπᾶς ῥέδέγαγε. ΝΙκ πεσεδίε ε5:, 

τε οπιπία Ἠασαας {1 οὔμ115. πὶς ἠπίουρίεταεΣ ΨαϊῑαΣ ας τερειώη” Τηπι πος.Ίοςο Μ5. Σωκλέους» ΤΠΙη αΠῖ6α 

αὖ ἰσγμειίς Ιάήεμαδς αὐΗηεγοέ» Ὁπάς απ ΤΠεβμτο ΠαδηΙδ[ε οοπη(ΕΣ Σωκλῆς. το ο ος 

ιεραπι5» ΓΗΐπο Αἴκιον» οὐ» τὸ 1/0 ἀπΠΙΠΗΤΗ αριά. 3255 3δ. Περ πόλω Ἑλληνίδα-] δίο πονῖπιας Η0. 4. 

Ἠστοάστα Β. 1η 1εχ.] δε ειπα Ἠΐ5 ἄμοδις Ῥεπε 6οη- «3Ρ. 900. Ῥώρκην μούνην Ἑλληνίδω πόλιν, Ίιής Τλπιθῃ 

οοτάσης πι. Ῥοψς Πο {οηϊδῖε Ίη Τεχίζο ΓΑἴκιόν αἰ- ΜΕ. ριωβοισσας Ἑλλάδα. Απιζίρο, απ Πασερης ἀῑ[ο- 

κου» σὺ. ΤΝ. Ἡ. ρτο εοΠ1, αἴκίαν ος. Ἐδάα νετοετα- Τεπείαη, Οετα εἳ ΠΡ, 7. εαρ. 5ο. ' Σάνη πόλις Ἑλλὰς. 

πο. ραΜαπο» Ἰπ]οι κάκωσις. Νεἴρετατο » ΛΠΠΠΗΠΙ. εἲ 1Ρ14, τ15. Ὑιάεβίς "Αργιλὸ, ΙΤΕΠ Στάγειρονο Ππ]]- 

πια]εβοίυπι 4ὐο αἰῖς α[Ποίεατ. Οοπεηπηεα» Ἱπυας ΕΟΓ 1τα ὙΟσΗΤΙν. : η ΤΑΤ ΜΜΕ 

αυ Ἀοϊπειατυπι ]σῇοπε αο[πεηίθς. 1. Δυ ᾖΑρΙποϊν 996, 30. Οὕτω μὲν ταῦτα ἐπαύθη:] οβα, οτι οοπύα- 

πηαἰσβοίο αβπο]οπάίς αὈ(Πποπιος]: Ηοσιήι Ῥατίεπα αρα: Πεμ Ἡοιοβοϊο (ερο Ἱμπρεπᾶ Ῥ]ητα]ε ποϊπεΠ νερό 

πείῃ ν. Ἐπέχεν. Έετπια 1ΠἨ15 οπομάϊε {16 ππαρίς 1οἱ- Ππρ]α,  Ααπαα ΝΟ. οὕτω μὲν ποῦτοέπ. 

Ἡσἴταπα Ῥοττὴς 4 Τμπάπῖς» δα ἆο «νδοο, αὐοά ἴα” 9333 5. Κάὶ τοῖσι Ἕλλησι ὅσα. ]. πο ἵα Ἱπεεγευπὶ 

Ἱπεῃ 1ρβµ5 εταῖ ορι5. ο. { αἁάαπιας πα] τη εχ Ἱμα- εοπἰεες ρε εά(τοτες Ίοσμς. Ίναπι αὐσά Πο Εἶτο, π]θ- 

Ὠπὶς οοπµηοάιµα Ἠϊο δρίο, Ἠδὶ ποῦ 811 αβιζυΣ 4ς Ἰῶ- ΤΗΙΗ ερί δίερ]απῖ» α παπα 45 11 ΑΙάΙ1ᾳ τοῖσι ἄλλοισι Ἔλ- 

Ώσπος. αμαμα ἁκἀ ριενοῖς οἳ το]ϊαυῖς αλῑ5» αΏαπι 4ς ́ λησι ὅσοι συνεπρ.. 9]ό 4ποᾳμε Οαπιειαῖαπα.  Ἠσῃο νο- 

υἱοϊ[εσπάο- ρου. Τε]αίοπέπα Επ ς’ (πέΙ» αμα. ελα: ΄ οοπα ὤλλοισι οπηεΏς τερμαπς 1η εά]ποπο {ωρίις Ίαπα 

πΙΘδΠΠΡΙΙΦ. ἱπευ]θιαπε } Ίδεαπε ιά υΗρίαα αμπά 4ᾳ εἰξαα» εἴ Πϊπς Ίεα ργοσεςῇϊ 1ΠηβεΤΙΛΠΗΗ, Ατ ορᾶ- 

Ίας νοσας 14 αὐῑοά πιοπῇτο πιο παρε ροῦυ5 ορος- Πις Μ», 1οηρε, αλῑζετ ες αρηίο τοζήπά]α Κο) τοῖσι 

ἴοι, πο πΏ πα απάεπι αμἴοτοπι 1ΠΥΕΠΙΤΙΟ ΠΗ1 Πειοάο- ἄλλοισι ὅσοι Ἑλλήνων" εἴ ἀείπάθ Μενέλεῳ, ΠΟΠ Μενέλόῳ, 
Ώπη ἵη εἶας {ητραίοπο {εστί νοἰααιῖε Ομοά αὐάεΙ 9390 δ, ἨΠωντοῖα ἐγίνετο τῇσι μάχησι.] Ἐκϊπαϊας 1] 

οπηπίπο΄ Ῥοτ/ηαάσος Επευτήπη Τότε» Π Της νεγίξη» Ἠιής . ΜεάΙοεῦς Ἠαρεί Ῥ]εηῖής ἐγίνετο ἐντῆσι. Άπ Ῥτοραπάα 

Ίο6ο σοπήἩείαῖ, Οὐ5 επῖτη εί 1ρ8ο πο[ίοτ αδῖ οετε- Ίας εἶης Ιποτρο/Πο Ίπππο Ευ]νιάς Ότβπις ἵπ Ἡπα- 

Παά {οἩριοτος ἀἰουηϊ αἰμίαο} 9οᾷ παβπης ἀεπιο ρῖα- Ππήυπα ἑπήπαταπα οαγπήπῖρης ραρ. 314. εἴτμης Ίυης 

εἶας οοᾷϊαί ΝΠεάϊεέο» αἱ ΙαΐεΏίΕπι τάς οβεΠίαΤΗ υπ Ίοεῦπῃ ῥίαηε {ο Ἠαδεῖ ΠαρρΙεταπι. ον ο. 

ἀειαρῖε, εἲ ἹποοππραταὈ!ί ορᾶ {ποευσῖε, εχμἰρεηςώπὸ 9290 18. Νέμεσθαι ἀμφοτέρους.] Ἠος νάοβιπί αξε, ο 

τοῦ Αἰγητέων ἀδικίου. Νοχ οοηνεπΙεη ρήμα, εἰ αὐᾷ αΜοπιοο Πατ] ρο(υ!ςἓ ϱαπκήπιε Μ5, ἑπατέρουρ. 

ππίσς τεφυτεραίατ» 4ΜαπΙ(Ε {ο εχρ]]εέδ» αὖ ]οπε 9335 44- ἘΈ]κόρ σῷ! εἴη ῥύεσθωι δυγΩµένους.] βαπε ῃ Ττα 

ζούμε ἡπέμτίώ. ᾽Αδίπίον ΕΠΗ ΡΤΟΡΓΙ4 ΥΟΧ 1η αἲν Ώως {οΠρΗΕ Ἠστοβοτης» ἀαοιῖτ 1π ἴδία ταΠί νἱοίπα 
Ἱπη- 

ὑαπο[ίδις Οιρρεῖς.. Ηαιροσταοῦ» ᾿Αδικίου, οἷον ἄθική- ἄυτα εὔαπι {οηιεπίῖα Ίπ ειμλάσπῃ πηοβ πι «οΠοῖροτο ῥύ. 

µατοό” ἐςὶ δὲ ὄνομω δίκης» πἀάΙίαυΕ. Ππιρι θµπι. τεβΗτή- δυναμένοι» Ῥεά πῃα]α Γεάυ]! νο]αετυπέ Ππϊαπ Ἠετοάο- 

σης αδοῖετῖ,  ἵπερ ἀεοίπιηπι παπα τεάδαίυσ: ΠΗ.: Εὐη» οἳ ὅς 1989 4οὐππεη {116 σοπππεπΏς Ππηπή σα 5 ποπι- 

ἀπρίο.  Δίς ει Ἠείμομής εἰ βίας: 4ΠοἵΗπῃ Πάεί ρα πε Ἰπιετάυπι ναΠειαϊοπι {οᾶατης 1π εαίρις, απος 

ἵπ Ἰδία νοσθ σοπ(ειναπάα ορτορίας {ἡρρεβας {εσε Πίο ΄ να]ρο οχΙβιηί εοδάἔπι εδ{ε, Πῖ τ, 63. Συνεβούλενον οἳ 

19σ88ὲ νε ο ακει μμμι Γ τσπεις ἐξευβόντα Φιλους προσθέσθαι, ἨὈὶ αἷίας ἀῑσετεῖ ἐξευρόντι 

418, 4» ̓ Απενείκβέντα ἄκουσανι] Μ9. εί Ἴαπς αἰίτεχ ερἰε 
918, 99, Τοὺς ἔκτηντοι| ΜΣ. ἐκέμβηντο. πΙ18 εχβήσεπάο οἶκὸς σφέας εἴη ῥύεσθαι δυναµένυς. 

-9180 90. Ἰσόβῥοπον τὸ ἑωύτῶν ἂν φένοπο.] ΜΑ, γίοι ὦ54. 5. ᾿Αρχαὶ κακῶν ἐγένοτο.] ΜΜ. ἵπ Ππρυ]αϊ τη” 
.- 

ν ο, 

ποὐτέων. ὑπάς νι]ρο αἀνοηα Ενα εχ]αε, Οπιπία ας ο 994. 95. ᾿Αηναῖοι ὠπικέατο.] Ἠῖς, εἶπτο Ἱερίται ή 

πηθ]ίοτα 115. ανα Ῥηδ]Ιεα ρα. ΜΒ. Μεάῖσοο ὠπίκατο. ἰπ τοαμν Ιοεῖς εχουμε» 

«:9τ, 5. Τὰ ἀπελόμεβα-] ΜΟ. τὰ καὶ ἀπειλόμεα, ΄ αιοᾷ αὓ εοάεπι εοάΐθα Ώυπαραίυσ» αμἰάαι]ά εὔαπι τα 
“πτο, Θ, Ἰορίνθιος. Σωσμιλέης.]. ΝοπΙΕΠ {προ Ῥοδίμας ππαιρ]ηίρις ο[[ουτεῖ θιοραηυ. ο - ος αρ αν 

Ἱταγαυπι» {οὰ πι Μδίο΄ ΜεάΙοεο ΠοἩ αρπο(ατατ πια. Ὁ 898, 99, Ἐπὶ τοῦτον δὴ τὸν ποτ ο Πς Ῥεηρίσοια 

υπυπη Σωκλῆς. - 1ά (οπιεὶ ἀῑχὶδίε 1Πτετεςῖ» {εᾷ [αρή5 παπταο, ος ποπιο ἵπ πας Ρασῖς Ἡστεαι, ΟµἱΠ θεῖαπα 

ἵτα ηάὰ ονοπίς: ης οπίπι ἀἰδμπηή]ε εί». αιοά ποϊαδαπι ραπίθης 1 ]σοῖς ΊύΠο ΠλΟΓΕΙΙ ΤΟΠΕΑΕ» μερισ{ετάπ4, 

ἵπ ἀδοτοΏς Ἰκοππαπίς αριᾶ. Ἰο[εραπη πΠοάο Σώσρατον 44. Ῥουλόμενος Ἰνδὸν ποταμὸ»» ὃς κροκοδείλους δεύτέρος οὗ- 

αρρε]ασί» πιοᾷο Σωσίσρωτω. ο τὸν πιπι παρέχεται», τοῦτον τὸν ποταμὸν εἰδέναι, τὰ τηλ- 
. 910; 15, Ὅτε ὑμεῖς.] Μ5. ὅτε γε ὑμεῖς. 3 | οι ἱ 

ῷ ὁ 98. πλ μη ΜΒ. πρὸ αὐπῆσι τῆσι ταῖς, :ΛΙΠΙΕΙ ες Μ5. πνης αμάχοτεπι αἰῑίες {6. 
Δὐρ.. Οποά πεεδεῄηπι. Βτ α ΠΟΠ. πα νο λὰ 
κχρύπτεω ο ον ἄρδο 98. Κ) Σάβδιες μὲν ἐνοπρήσθησαν.] Ἠου νυ]ὶ 
“990 3θς Ὑπορέψαντες ἐο ζήτησιν ἄπικοίατο.] Ῥοβς- «οεϊτεσνε. Ατορήτηςς πα δὲ Σάβδις ἐνεπρ. 
τς ορῖ πήρατοσίηπα» ος τοφηἰτίτας Γη ολυμά νεα ἵεως ο 996 99. Ἐθαλκίδεσ.] 5. Εὐελκίην. 

επ. Έστιοχ κοτρκρύβει, Ώοἳ κα. Εἰδίε, 6ε (οἡρβ»ίε ἐπὶ τοῦτον δὴ τὸν Πακτωλὸν. 

Ῥις. Ἐρτερία ορίπιις ΜΑ, ὠπικνέουτοι Βεὰ εἲ ππος 95545" οἱ δὲ αὐτέον. σα ἀπέφυγον.]. Οπηπίπο 
τηα]θ 

18. τοῦ ἤωυσαν.  99ὰ Ἠειοβοίυς Ρίαπε οτε ερῖε; αιοά ἆοσει Μ5. ορεῖ: 

έκτη 
κ 

949 

νυ]ε το]αάνυσα {πο ήίσετε» 4ΗΑΙΏ ΠΟΠΙΕΠ Ῥτορτί πα 1τ6- 



ημμιικ...... 

ροο 

Ἑῆ ο, 485. Καὶ Τμός τει] Μ5. καὶ μα τε οι Ἡς 

14. ΟΣΑΟΟΡΙ 6αΚΟΝοΟΝΙΙ ΝοΟΤΑ 
π]α]ο Ώνεπεες ος Ὀοπίρηα Ἡοτοάοῖο ΠΙΦΠΙΙ5 Ἡι]ο πα - {ετηπτ νοσθπι αὐτίκα, οἶπι ἵπ ΜΜ. που ΠΕ. εἰ οιηΠία Ῥεπῖζης τχ0οΕ. Ρος απίθα ἀἰθπι ΓΠ]κ[Ε{ πολλοὺς α- 
τέων ὐτίκα Φογεύουσι οἱ Πέρσαι» αυτ τεζηας {εηετΗς αἰῖ- 
αἡοῖῖες Ιζογαῖμπι ἵπ ΙοπΙΠά οχ εἀϊίοπε Ογρτῖα, 

9550 44. Οὐδὲν ἧσσον ] Νο. αιότίας οὐδὲν δ ἧσσον. 
356, 96. Αλούσας ἐμπρησύῆναι.] 1.οπβε Ιαηῖις ἵπ Μς, 

ἐωπεπρῆσθαι. ΄ ον ον 
926, 94. "Ανω ἐς τὸν οὐρανὸν Ἱ ΝΤ5. ἄνω πρὸ τὸν οὐρ. Ετ {απε αἰτετα ραγείσιι]α πηοχ {εαἱξΗ. 
326. 96. Ἐκφενέσόω µοι΄Αθην. τίσασθαι.] Ν5. ἔκγενέ- 

σύ. Ἐεζεβπηε, αμα ἱπτο[]1ρίεαχ εὔχομαι. 
927 1Ο. Ῥαλλόμενον πεπρηχέναι.] ΜΑ. πεπουμκέναι, Ἡτ πιήσετεπευσ εχαᾶϊε Πως ναιρα, 
87 36. Τὸν ἔχω κιθῶνα.] Μ5. ἔχων, αποά οἳ Πθ- εεδίατίυπη εδε, εἲ αρπον]τ Ίπτεσρτες. 
ῷ27 8 ᾿Αγγελίήτε περὶ τῶν Σοιρδίων.] ΜΙς. ΡΙ99Ρο- ΠΏοπεπι περὶ ποῦ αρπο{οῖξ ηθῃΙο απῖροεάσης τς, 
335. 5. Πέρσήσι ἡ Φοίμξι] ΝΕ. ἢ Πέρσησι ἢ) Φοίνιξι. .3σο, 17. Ὅκωυ ἐτάχύημεν.] ΜΑΡ. ἐπ οὗ ἐτάχθημεν. Όποά εξε να]άε οοπιπποάμπῃ. Ώοϊπάς ατῖαπι ΛήΦ. πει: 

Ρἠσόμεθα εἶναι χρηςοὶ» ΠΟὮ ῳρηςοὶ γενέσθαι. : 
930: 9ο. Ἡν γάρ οἳ ὑπασπιςὴς φενόμενὀς μὲν καὶ τὸ 

"πολέμια κάρτα δὀχιµος.] Ὀεριῆτ εχίατο ἵη ρτο η]πίο 
{ρεςίπεῃ {δεσμά πλ {οτρΏοπίς Ἠετοάοι!, ᾳποὰ Ἱερο- τεηῖ αήάεΙῃ οἵηπες, {5ά πι]{1 ἵῃ τοῖο πος ἱτ]ρ]ο {86ι]- 1ο Ιπ{εΙΙσετεπτ» {οἶ]σοι ιτ Πο βάος οὐᾷ]σὶς Μεαϊσεϊ ἴοῦες Ίαπ {ρεζταϊα βηρυ]ατί εχρετ]επίίᾳ αηϊθΙΤοί οππΏος αηΏφυας Ηετοβοῖῇ πιεπηΌγηηας, Διιοηάς εΠ]πι πιοᾷο., αὐοά απΠίΘΓΙΟτες ΠΟΠ {εσετηπῖ» οἳ νἰἀεὺίς νοςῖς αυ. 4ΕΠΙ Ώποι]ας ας[ο Ππῖορεγήπηας, θἳ {επ Ῥοτίσ] πι ἀερετῖ οὓ Π]ο αἱ αὐβε αῑαυ]ά ἆς ]ς ριουµπεῖατο {6- αὐις, αἳ Ππιεπι [ιπε σογζριςβπῃρ.  Ἰ ίσοι απίπι 6η- Σηπ1 ἸπίεγρτειαΠΙοΠοπ πιπιεσῖς οπιπήρης αὐ[ο]Ιαπῃ ἆσ. 4ειῖς Ψ]]α, Ίπαιῖς εαπ1 οοπ/{επ/[εγ]ε ΦΙΕΡΗΣΠΙΙ55 ία π]άΙεμ]α ΑΙάῑ5 [δαιητο Ἠειτναρίο Ροή: ἀἰήπάίοηοπι Ροδί 11] φενόµενος μὲν, Οι πΙΙΓαΡΙΠΙΤΘΥ αἩρει τἱἱςι]4ηΏ1 εἳ Ἱπερίαπι {οπριησαπι, αὐτὰ πυ]]α {επτεπτῖα Πί ἦν φάρ οἱ ὑπασπιςὴς γενόμενος μὲν. Λη ν6ΤΟ Ἰηηρί νο]µετυηῖ ὖν γενόμενος εκ ΠΙΥΙο Ἠετοάοι, ουεπι αἡδὶ Πυβτανιὃ Ῥεά πο ΠΙ6ΤΗΠΕ ἔρπι οπ[ῖ, Ίταη πε ἀΠΙπέΠΟΠεΠι ἱδίΠΙ τεζῖε ἀε]ενίε Φιερµαπις, Φαᾷ ιδί ἱερίε θιερμαπς {η εγοάοίο ἦν φιάρ οἱ ὑπασπισὴς γενόμενος δόχιµος Ἑ δρὶς- Ώπις οηἵπῃ 4 Ἐ σό ἀῑσίΕητ δόκιµος ἵῃ νατ]ς πΈρο- πς, εἴ πι(ρίαπι Π]μά φενόµενος πἀάϊτην. Αἰιά ασε αμ Η1η ἀῑχ] δόκιµον ἐόντοι πορὼ Ἐέρξη. Ἰίαφὴα Πο ἆ πι 3] Ῥγανε Ἱπιεγήπραππε, ο) ἀΠΠπάοπεπα ἀε]σπε, ι- (Ταβµε ραῖς ορρήπηξ αμοᾶ Ψετιπι ο8ε, ΊΝαπι Ἱπὰς Όχι. τησ Ἠῖ πιοχ «πρ. [εᾳ, Ώμ]ης πτο]]οχοτῖε ΏΕΩΙΕ θἴίαπι- ΠΕΠ Ιη{ε]]]σης Ίθτιά ἐνθωῦτα ὁ Κὰρ δρεπάνῳ πλήξας, - ῑξ αὐίάεπι ΙΙ Πθοθς[ωτίο Θα(ϱ][ίτειῃ ΙΠίε]]16Ι, {ο οπητΠε Ογασα. Θ6ᾷ υπἆε ροϊμίτ {οἶτα Ρετ Π]ηπι Κάρω Ἱητε]Ηρὶ (τεΙΠτοπι Οαἱ]άς Ίσςο Ριείετίε θίερµαπις,, "ης ἀεπίαιε ΟΙ, (μΙο παρει ὁ Κκάρ 1π οοάἶςε Ατοβιορί- {σορὶ ῃ 2 {εὰ Ῥτο ὁ Κὰρ Ἠαῦστε ὁ ὁπάων, ηιοά Ἠαμά ἀπ δἱὰ Ίρςο ῬτεοιμΗξ εχ Ῥὰρίπα Ῥιροεάεπία, Λη αΕἴεΠι νεζηπι {τ. αὐοά τα ποτας, Ίρδα νἰάετ]ε: ηΕΩΙΙΕ ΕΠΙΠ εχίτα 1ρδυπ π]]η 1π Ίςτο Ίοσο Ἰηνδρῖε ἵπ νεῖει εοᾷ]ος ὁ ὁπάων. Απ Ὑα]]α 1ά 4Η οφ Πα ν]αῖτ ἵπ {μη πησπῃ- Ὄχαηα  8εᾷ Ίσοις {οτει Ιπβ[Πεβης Ιπάο]ῖδ, πὶβ ἵαη- ἄετη τερείετεπη!]5 νοτα., οἳ ἱρθυπῃ εχοίητεπηις Ηοιοάο- Τηπι 1Π ομ]ς βάο]Ικήπιο οοάῖος {οτ]βίτητ φένος μὲν κάρτα δὲ πολέμιω κάρτα δόκιμος» Οάπι Ῥισεἶατο πο οπΠία Ῥοπα εχββυπτ ἦν γάρ οἳ ὑπασπισὴς, φένος μὲν Κάρ, τὰ δὲ πολέμιω κάρτα δόκιμος. 
900, 98. Αὐτῶν, καὶ πάντως τὸ ἂν ἐπιτάσσης. ] ος εἀΙάΙ, αὔ μπι οἳ Ῥ]επίσβπια Πτ {οπίεπεῖα:, εἴ πο Ἀ[ίίος εκῇει {ῃ αάΠοπίΏιις μτεγίοΙθῦς,, ἴαπι Αἰάΐπα αι ετναρῖαπα,  ΠήηβοπΙαΗηΙς οςὲ, ἆ 41ο εἀΙτΙ αὐτέων, παντως. ΑΠ οτεᾷ] ροῖοςιὸ ΟπιΙΠΙΠΟ οςὲ 6ἴτοί ΤΎΡρο- δή ος ΠπΙΕΗ {εημεη ΤΗ. 6μἱς Ιάεπιαις οχρτεςῃε, «πι οκ[ρεόζατηπ], Ορτίς οπή εά]ῆς ΡΠοπΙΡιις «οπ/{επεῖξ «οᾷσοχ Ἡ]οτεπήπις, ΄Ταπι Βεμηπι Ίος ἀιχῖ. ΕΙ πΟἩ ΠοϊανεΠτη Τη Ίπ]α οχα, Ταίπάς Ίαδοι Μ5. οῖπηι καὶ δεύτερον, ΠΟΠ δεύτερα. 

ο 950. 98, ᾽Απεκρέμασαν.] Μ5. ὠγεκρέμασαν. 
9305 3δ. ᾽Αμαδούσιο μἀν νυν ἐποίευν. Ἱ Ῥατήσυ]α νυν ποῦ εςέΊω λῃὸ ας | ορ 

Τὸ εΠαπι ἵπ απα Πιηῃς Πτί. 
950» 5ο. Τοὺς ἓς Σάρδις σρωτευσαμιένους.] Ῥ]απο ατ ς, 

αν. τῶν ἐπίδιωξάντων ποὺς ἐς Σάρδις σρατευσαμένους τῶν 
νων. οἱ πμ Ίπ Μς. ἀερτε]εμά!. 9εᾷ Ιπ Ίος Ίοσο «χηΐροι Π]ς Ἶρες ὂν Σάβδίσ, αιοά ΡΙΠο ΠΟΠ ΠΠριοβὸ, 
να ετ ΡΙΦ{ΕΓΟ. Ἱεροτε ἄῑξξαπι (πίτας υἱ ραυ]ο αη- 

Δεϊτεςμ τὸ αυμοαχήσωντες, ἨὈὶ πα[ατς πἰπηηπι γα]]α 
ποά ημας, ηρῄςίτος αρατο, νειτοπάο αά Οργα., 
ὢμίᾶ επὶ πηπο ποῃ Ιπάμ]ῇ, {ο πιητανὶ αἆ Ὄταοα, 

"ἍἈμᾷ ει 7, τό6. Καὶ λέγουσι 2ικᾷν ὃν Σα- 

(αλιάυπι.. 

) ή 8, Το: λαμῖνι τοὺς Ἕλληνας τὸν Πέρσην» αιιοά ερῖ ο ών 
Ἰνοϊαδί]ε εςῖ ο, 45. ἐγένοντο ἐν Καρπᾶόῳ πλέωτεν, πες 
{πίε αι{ας {οαῖιῖ Ὑγαῑία, απάο το ἁἰάΙς η (σηβαθήο 114” 
2ὲ, Ατηιὶ ες Ιοᾳμιεῖο ες Ιπιε]ἡρεπεία Ρτοβ/μ5 ἐλάεπι 
αριιὰ 1 αῑπος» ετ εςῖ (εορταρηίσα. 

990. 6. Ἐπ᾽ ἡμέρας ἑκάςης.] Μς. ἐπ᾽ ἡμέρ ἑκάση.. 
πώ ς 3 ολ {η μα 

330 7. Ηλθε ἀγγελίη.] Μν. ἦλόε οἳ ἄγγ. αν . ῬαΤΠου]α οἱ πεππατίοπε Ροτρετιε ΠΡΙ 60Η ο δὴ 
«αρίτε 49. Πῖας Π0τὶ, άρα. δέ οἳ ᾿Αντικάβήρ» 
Ἐλεώνιος» συγεβούλευσέ οἳ ὅτο, κτίζεν  νε Ι 

330) 11. Ἐξαγγέλθη πρότερον πρὶν ἢ τὸν Α ἐπ 11115 Γηταχἰς εχίται 8, 8., ἂτ Όεπε 1οεὐΠ] πρ 
ἵανιτ Ῥοττις, θεά ἵπ Πἱ6 υίημε εκ ος ἰρ- 
ΟμΙάᾳιίά {τ, Ίος αίάεπῃ 1Π ]οςο ιών ορ. 3, 
ποτας νοσυμ]απῃ πρὶν, ετ αιήη αὐβτ {ωπο. ον . μμ μότα 
ἔσων γὰρ Δαρείῳ καὶ πρότερον ἢ βᾳσιλεῦσαι, : τν ᾖν, ο. 
σει καταφρέψασθαι πρότερον ἢ ἐπὶ τέρµασι γ' . κ Ἡ «1Ρ. 6. μὴ πρότερον ἀπωνασῆναι π να: , 
ἐξέλωσι Θήβας. οί απ Ητετ 1υπέτα Υ14Ε85» ἳ ο... αρες Ἰάοπα Μ5. Πίο ἀε]ελι νουι]απῃ πρὶν. θεά ἴαππεη ΤΟΡ 

/ - 

6 1] Ὅντέρ ἔ 
εοάειΏ 10. «αρ. 93, οὗ πρότερον παύσεσθαι τιμές. Ὢ ο ρρόγερον παν” κείνῳ πρὶν ἢ δ/κας ο 09. 7. αν Ὁ. οὐ προτερν } 
σοµαι πρὶν 3 ἕλω" εἰ Π9. 4. οπρ. 45. Θα, αν ο γα 

330» 10. Πιξοδάρου του Μκωσάλουν ἀλλ Κμδυος ἆο- Ἱερυπ εά(τῖ εε Ποηῖρε, Οιιοά Φαίη ἀῑΡ ἡλΙῄζο, τά 
ἐῑῑδ; Ρροῖεςῖ ραΐοτε νοὶ οχ ΗΡεΙΗ» ον ψετᾖο- ἴΑΠΠΕΠ τάο, ἵΝοΡ, (τοπίσπιεςηΙὰ .. Οπάγα, εἲ πετ γαλα. αὐία πι/ρίαπι 1οςοΓΗΠΙ πι νο 3 Οπίάο ην Πήπο {1ο Ῥετίσομ]ο {ιοεπίς Ίερετε Κμλς ος  4ΠΠΙΕΤ: τί, ΝείοΙο Π(Πι {5 οοπ[ἀδτεῖ πυπέ ΤΠ ή αυυπα {10 «αίοσεπη.. «ειτε πάεδι Ῥορε ΟπΤεΙΗΗς Πχίςίει [οἶτοα 
Ίοσο ΟΙηάλοη/ οκ Ηετοᾶοῖο ποπήμοο ρρε]ΙΠοΠΕ (ατίαπα ρµίο, άς ΜΙπάγα] πιοΣ 1Η Ἐν νδίη ϱ 91137 ποῖαῖ [ΜΙπάγα Ῥαριις ἵπ Οατία», οτεα παπι Ῥυταῖ σα: ο Η0, τῇ. ΚΥΝΟΙΑ, Κμδύή αμιρίσ ης Ῥιαπᾶ η {ημροπς εκ Ῥο]γδίο τό., πυί ΟἱΠάγὲ “Λυάία» ὑ 1ο) ΠΙξ] Λη Άως ΒΙείπε (γεητεπιεδί πι ζια Οπἱ4ο ἳ Δ΄ ΟΙΊΠΕ Ιρπονανενίε, οετίο οοπνεπ]επί 8 οποπι Ρας. 339’ ἱς αὐτοπι ἆς ϱᾳ Ο1{αΗβοηι5 μις ορηαία Οἱ 13 πιπίπο 4 Ιπα Ππήπιαμο ΠΟΠΊΕΗ Πἱ ὃ ἰς ἆ {Ποετζ” ΠΗ{ἱου]α νοῖστε, ροιοςῖ Ομ οοπίαη ΜΗ ον ΟΛΤΕΠΙ 
ΑΠοφμί { ραΐεται επι π{μ]οπήπς πό. Ἱαπάο Κύν- 
{εὰ κας, εοι ἵπ ΟΗ1εἷα Απαζαρυς ντο θεά 
δω πρρε]]ατα, Ἠπάε ροτμίδίοε {εήδεις 
οπΙΠΙΠΟ γ{άστυτ Ειἰδίο 641. εε Ροβίοά Ίοάς ΠΙΠΙΟ 

930» 96, Δηλαδὴ ἥα ἣν φυγὴ»] τν Μς. ἀε]εῖ 
Ῥ]ητίοις εςε ρατεῖοιι]1ς {επία ετ {4υ θμήμήμιο οχό 
ος ἱ4 4οδοι αθίαΙ», ρτουι ενπομ ν ᾖρ: 196. ον μ Ὃλμ . 
4 νο 8Ο. Συνεβάλοντὸ .ὴ Μ». ον ς ρ]νπε εκ0 
3300 36. Ἐφ Λάβραυνδα.] 5ἱΕ «Ἠοϊβεπίο αἆ 5ἱεΡ να 

πιο Μ6.Ω1επι εἲ πιηπηῖς ἁπουί5 ἅμι ἆεπληη» αμ) 
Ώμηῃ Οἰταῖς ετ Ηατὰμπο οορπίΏδ Ἡ οἵα α οσα ος Ἂ 
Δάάεπάα {οχίρενος, ρτα[ετο». ΜΑΣ εριιροῦ ας 
ταΠοπίρης» αμα» Ἠαδει ΕΠεΑμΤΗΣ Ας ῃοῦ ρτοῦαή. Ἡ 
ΠΗπΙπΙα Ἡεσατοπιπί ραρ. 56 πλ ρου αμ] δις 
αοά {οηδίε Τμασταπι Οαπ1ρυ5 ἀῑςΙ 16 Ηίπς {ο13Ἠ ποπιῖ- 
σα Ῥ]μτατοἨί εἶατο ΠαῬεβηξ Λαι ρυῖὲ Ίσοτε ϱοπΙςΏ ά 
ἴε οτἱρο Πτα υ, Πῖ π]8 Λάβραν, θραυν» εἰ Ἠ1Π6 
δν θίς λάβρυν, αἱ ἀἰκειης Λάβρ η 
ΠΟΠΙΕΗ. | 

ν . 

ῤ. 
“ὅ 

δι” 
ον ο ῃ σερ δὲ ὧνο 

ος πο, ατειληθέντ; ππ θδὲ 380, 38. Κατειληθέντεῦ ὧν.] ς άαμε τρ μι ἴ Πιος ὁκότερα } παβαδο τον λρυτες ὅταν ημίς Ιεέχο- Ρε νι]βατί Ίο ὁκότερω οἱ πολι ρῳ ὁδδν] 1" Ὑε]]α οἷα 
δδ1» 5. Ἐλοκήσαντο θην] γεὶ αμοᾶ Ἠδ ο τος σρι πὶ 4ερετο ἀεσοᾶσε 1η ο ος πο ο πὰ ΠΠ 

ΤΗ, Οῑῑς ἐπὶ Δάσῳ, εστι λ ᾖμο {ιο εχανλα: Ἡ τον αις επι Θάέ Ἴτο Πτειῦ οἳ :ο οὗπι 
Πηδάσῳ: αιοπῖαπι ρεΙαΠο ϱἳ Ὀασοῃίε Ίσςε αβρεὶ νε ορῶπο Μ5, ετ σοηΥεΠΐ οι, ᾖνα Ρε νο λοβανοςς πιαιρ]ηϊδης, Εδί ΕΠΙΠΙ 
σος αΏτεῃι νἷα ἵῃ 4Ρ1Ο. κ ἄς . 
1 ες Παης ΕΧΩΙΡΙΟΤ 2 ο ῥ αδς ο΄Ῥο- 

εἴ ὅ» 1Ο/. Μ6. Σισιμάκής» Ῥοοπιρίατίαν 
ἴκην. σ αυ ἰπ αθοα Ἰλος Κάξ παρ ουω ἠὗρος τς δι ποημεπο 

ε ἁῑευητηχ Ἡαρετε δρ τἷα ποπαἰπᾶ 60 μνρ 
πΠσπίο, πε αὖ 15 {γ]]α τις 3 σίκοτος» ΣΗΜ: | | | 

ΤΕΠΙΗΤ» αμοά ραϊεῖ εκ Σ/σήή5» σα, πμ 
: ας οτι σας 

σαχ, 17. Αὐτὸς μὲν μ
έ.) Μὸ αὖ 

Ῥἰφαίοπή οἰἡμί Ροϊοςῖ εχό 

τ λύτὸς ών. « φατβρο εἳ. αὐοά. εοπΙπποᾶΙςΗπιΗΤΗ. Ῥετετιάίτε 4ε Ίος νο 3341. 95. Ὡς διέδεξε. 
- . 

- οχίσο» 4Ρ 

{ομτεητία εἶας οσῖτ πι. ΡΟΙΤΗΡ 1Π 1.εχίςς τη] 
α- 

49 ο 41 1ῶ 4 το {ο Ἶ 

εωτη Πίο» ἔτι αἨβὶ 1ά αὐσά οοπίεζυτα ή ρήποῖρι, 
ἄϊσσο 10ο, επάς 14 εχρτεδΏ» πας ο οσο είσπι ο 

Ώιμης Ῥετίοάϊ εὀ]άϊ Αλισκομενέῶ, πο. 
Ῥεῃε “Αλισκομέναγ. ολ. 

(ρά Ίτα» ΕΕ 

νο 

.---κυκορα 



Νο 

959, 7. Ἰ 

{4 ἐγόαχεν Ῥτουτ πᾶρπαπι «ο 

Ἱοοιτηρῖα {5 

“ρεταο αθ αᾖδάτ. ΤΠ/ρΙ6Ε πιοᾶο 

ο 999015 99 55. ποῖατο Ἱπεορί, 

. . 

ΕΤ ΟΒΕΕΠΝΑΤΙΟΝΕΘΙΝ ΗΕΚΟΡΟΤΙ ΗΕ. 

ῴ ο ακο νο - 

Τά απ ΟΒΘΕΚΒΥΑΤΙΟΝΕΘ 
οἷα. ἥδτααι {χιασ 

Ίρετο ᾽Αρταϕ.] 5. ἤρετο Αρτ. Ε {ωπι 
δοκέοι, ΠΟΠ δοκέέ. . 

450 14. Τοῦτο τὸ ὑπόδημα.] Εε[ινα Ίπς εἲ Αβαϊϊ- 

σα οἡπηπὶς στανἱεβπ. οδἱεξήο ἀῑσαπις αἩ ΕΧΓΕΠΗΑΤΙΟ 

οορηΐτα (ηεῖς οἳ αηποταῖα αηΠα μή Πεζυ]ίς Πατ. αἆθο ιτ 
Ὅθαπι ἱρδατη αάμίροατ ἵη ἁ[οεριαΠοπε» πυΙή Ἰονίαπο 

υ]ρα το τερίοπύπα πως Τρια εχερίατάπι Ἐ οΙΠΑΠΟ 

Ἱπῤοπο, απ. {η]]απο ἆατὶ ἀερεας ἸΝίεερ 
ΗΡ. 1ό. ἘΗΠ. Ἑσσ]ες Εαβ. ασ η ρης μία  ὃν 

Ἴσφο, σα, Κωτάγνώσφεὶο ὑπ' αὐτέων.] ΝΟ. πρὸς οὐ” 
ο υπο ο ο δια ς 

Ἅφᾳ, ο8. ᾽Απώὸς ἐν σῆς ἑωῦτοῦ.], ΜΜ. ἁπωσὸς τῆς 
Σωυπῦ. ΟΙ οπσθεΠ» ΕΠ (απ ισα Ἔ 
πϊνο», εἳ ίπε 11]ᾳ ΡιΡΟ πείοπε αὐ αὐστοτε ποβτο /{μτ: 

ρατί Ιδειά νοεαου]απι ἁπωςός. ΤΝΙᾷ αυοᾷ εΠαπι Ἱεπῖως 

μμ. Το]απι. ῬταροβΏοπεΠῖ» αὐοά 1ρεπς πυπς 

ος], , 
ἃας 35. “σόι αὐτέων Ἱςιδίφ. ΄Ίεπιρα Ίτὰ {Πετς Ίος 

νοϊαστηπε, μὲ ἱπτε]]οέτης βοτες 1: Ιἴ]οῦ. εἲ ὅσοι απάσπι 

εφ{επῖ 1ρῇ πανβαπίες» αὐτέων ΝΕΤΟ απτεςεάςης γεῶν 18- 
οι ο η 

{ρίσσταε, Τη[ΙΗ6 {α1ΐς. ΜΙΡ. ὅσοι αὐτῷ Ἱριαίῳ. ΤΙ πεί 

σεσθαι, ΠΟΠ πείθέσθαι.. 

ὄπο ἀφ3 46: Ἐρατεύσπο:) ΜΒ. ἐερώτευον» αιιοᾶ ΠΗΠΟΙε, 
"388 49. Στβωτὸν μήδένω συλλένειν.] ΜΜ. πσυση αρα: 
ο ος σηλλά 9 εἴ Ώος Γα515 οἷατ ο. 

ο θα τ. Ἁλλ' ἐς Μείχεος ὡς να ῥύεσθαι αὐτοὺς ΊΜΙ- 
Ἀλησίους.. Ου αμα ὑοτιε[ες Ψα]α, {2 ΙΗΗ1ρίος πιῶ- 

η] ρου [ὲ {ρεόςργο υ]ηίδην ἐμήαγῆ» πο[σΙο αμὶᾷ οΠει- 

{ις Ὀιορ]αῦιις πο ππιμίανίτ, δεά ε παμίῥις ΙΗἡε[ίος 

20η ΠΗΡΕΙΗΗΙ ῥΥΟ. υἱγ 1 ῥροβμ/[αγε. Ου πιηίαΠο 

τα]ῖς. ες, Πε ΠΟΠ ΨΙάθατΗΣ 
ποῖε ρτορυ]/τα, 54 ἐρύκει, Νε] ἐρθκεσύρι, 39ί, αμ 
Απήϊα, ασα αῦ 1ρεο Ἰπάϊολή ἀερήῖε» αππΙη ης ἀ1ου 
ΨΕΙΡΗΠΙ ῥύεσθαι ἵτα νεττῖ πεαμεαῖ, {σὰ ο ῥοάίγε» 11εγέ, 

κ» Ἰῥ 4, ὰ “ψε σον ψ Το πι ἩἨσοτοά )  εό 5 νεσσώι ᾿σορίατα ΕΚ Ὥος Ἠετοάστο εο]- 

Ἱερῖε Ρόσι Τη ο {ο παρε Ἰοου η Ριστοτῆς» ΠΡΙ 
Ἠῶτοδαε 1οταη. Ετ πὔαιε Ἠαηο νίπι Ι6ΗΝ. γειβρὶ Πο 
οοραϊσιπι Ἠαθοραῖ μις οἩἵ πιαρίς {ΗΓοΣ ἵΠ 0 {16- 
τε Πο Όοπό αροβίοπ Ὑαἴῑαπί αρρτοά], αμαπι νο]ηπί 
Έσμα ΠΠιβταπάϊ. δε επί ηαμά ἀπδία Ιπτεγρο]αῖα ες 

Ἡρευτα ἴ]α, αι υαπεΣ εΦΙῆοπεθ» 4πυπι 

ναίριπα ῥύεσθαι ἠὔπα μπι ΠΙΠ πποὰο έβνο νε] εχρτεκ[ο 
ΨεΙ πιο]]εέτο αά]ήρεπεας» Πο πν οπ(πῃ Ῥει- 

 πιοᾶο Ῥοστυπῃ. Θείας ΊβΗΣ 
οροίτεξ, ἀμοα εέτοίες Ἠετοάοιεα Πήποτία απίε]ιας 

πα[οἰνοτιηξ, οδ[ς τη ῃοο οπηπ]α {πονι(ξαξα εἴ Γετο παΠ- 

σιζπαῖή αφμαπι, | η) 

ἵοι Μεάϊσεις ἀλλὼ τὸ τείχεα ῥύεσθαι αὐτοὺς ΜΙληδίου». 
Ἔε τεύχεα ῥύεσίαι, αὐίάσπι πονίι εἰ ΤΗ. σαὶο οκ 
ΑποΗ. “Ου Πο οπιηία εταηῖ ΡέΤαΗΤΗ {ππα ετ νετε Τ]6- 

τοᾷοῖοα» ἤνε αὐοά αἆ νοιοιῖα Γο]ΗΠ1 ῥύεσέαι ΡεΤΕΙΠΕΕ» 
Ώνα αὐσά πᾷ Οπύποπι Ἰοαμμίοπέπ)2 επί Ππηί]οπῃ Ῥτος- 
{ις παυες Ἠῦτο πο {Εχίο ϱἩρ. 1οἵ- εἶκως δὲ διάφύλά- 
ἔριεν τὼ τείχεα» Πούτου σφι ἔμέλε πέρι. 1411 ἆᾳ πας Ίρδα. 

ΜΠείο .νε]ηε ρεοῦαπς Ίαης Γδαπῃ π]απυΠ) , ἀῑσῖε 3υ1ΟΣ 
ϱΣΡ. 18. πας Ἠ δεῖ τ ὑπορύσσοντεο τὰ τεβγκα. Ὀε Πς Πα- 
Όθας πιερειτίπ]απι τε(ΠΕΙΠΟΠΕΠΗ. ο ον 

94» 19. Πασέων δὲ ουτέων.] Μ9. πώντών δὲ τουτ. Ἐϊ 
πιὸΧ ὠπίκάτο ῥτο ὀπίκοντο, Ὁῖ ἵπ ΠΟΤΟ απτεσεάεπῖς, 

444. 3ο. Ταῦτα ἐπιλεγόμθνθι συλλέξωντε».] Θὶς νη]ρο 
απίαητ οΓαήόπεπι {ῇρομίηπι τεπετο ετ οοπππέῖα Ίαις 
ας οχ/ρεᾶατε αἀπαπίου] ατα Η]5 Εμτυπαέκ γες- 

οο {ες ΤΙΤΟ ἔλεγον» ἵτα ἀἰ[οπίο {εΙπΠοΠέ πηθβίο. Ἡξ 

«εὔαπι Ῥατοηβιο[ς ΙΠίοΓΡοπαευτ. Ίαπι οσί 4ξ ῬατΏςΙρΗς; 
ιᾷᾳ ποσα βιοΓη{ ποοες/6 1π Ἱαπταπη παΌετο ΟΠΙΠΙΑ1ΠΟΕΤ- 

{. Ῥοᾷ οχίπημς Ί]α Μεάίεευς΄περαί Ώμης Ίοσμήπ ερίε 

εἰμκάςπῃ ροµςῃῖς, ἱπιορεπίπιε οχΏίδεης ταῦτα ἐπιλεγό- 

µενοι ἔλεξαν Φυλλέξρυτε». Οπιπία {ο]ῑσες {ωπῖ χεῖετία 
Γηῖς πηεπηῦης, Πσάμο ρατεπίπεῇ οριις-οςτ, ΠΙΑ νεροὶ 

τερεΠΠο εδῖ» Ἡξ οπρί:ο 5ο, "Απ ἀγόμενός" αἳ εἶατίμς 

αἴαδίε» Π Ρ]ασπετίς τα άσιο , αυοᾷ Πηπιοής {ηρθ11ΟΣΙ- 

ι οῖς ἀεπίαιιε Ροδῖ ΡΓΕΠΙΙ5: 

{μπα Ἱπίερτηπα {ΕΙΠΙΟΠΕΠΗ, «ιο Ππε[ίως ΙΠ(ΤΗΕΡΑΤΗΣ 18: 
έτος, τεγετΏτατ αἱ πιοάυπι Ἰοαυηομίς» 49επι Ιπε]ρᾷ- 

οτής (4Η βις. 

ερ]ςίο ῥύεσθαι, αποᾷ ΠΟΠ. 

Ἠμδοι οπίπῃ ἀϊίοτιε οἳ ἠιασπίβος Π- 

ὁ στο 
ναταξ, ατ οπ]ηῖα Πηῖ ρ]απ]ςβπια, πες πιο]εί[ε Ιεξοξεπὶ 
Πηρεπάραν ο πα ρω νο ν 

954, 35. Ἔλερον τάδε.], Μ9. ἔλεγού σφὶν τὠδε... 
Ὅν 394. 97. Τοὺς δὰρ ἑωυτόῦ ἔκωσος.] Οµἱαπι ἀπιρ]εχιῖό 
{αὐπιο. Αε 18 πυ]ῖ Όοπο αθῖ» οἳ πιη]το ]εηῖας΄ εχίταῖ 1Π 
ορΏπίο.Μ5. ἐοὺς γὰρ αὐτέων ἔκωσοα, ο τν ον ας 

936. 4. Τὰ ἴδια ἐμπρήσεται.] Μό, ἐωπεπρήσεται. ΝΙΟΧ 

ΕΑΠ μὲν οὗ ποιήσουσι, υ0ἱ ν]σο μὲν μὴ ποιῄσουσιή. 
ος κ το ης σας ασε» ΊΠ 

αῤ δλμδε αλαιπώρίας ὀνδέκεσύωι,] αἱ 
-μο εχετεεςαοµπιεπ {άμα Ὠίοπγβης Τ/οπβίημς ζ8ρ. 9232. 
εΙεραπεϊδβπι]. Ἡρο]! »υ0ἱ ἔμπι ας ποιατί αμα, η 
Φιισά ος ἵρος ΠΟΠ Ῥοπε σοτγεέτο εχεπηρ]ατί µέρη {5 εἷ- 
ἴαε πε νετσα» εἲ ἵρβε ΓΗ πιήε Ἠ]α οκρ]ίσατε νῦν κρίρος 
ἔσιν ὑμῖν πόνους ἐπιδέχεσθαι Οποᾶ αἴαπη ῃ: νἱήοίαπι» 
Ίρδα Ἠετοάοι νεισα οπεπάυπε πε Ί8 πθηεία φὸ σαρα- 

πρῆμα μὲν πόνος ὑμῖν ἔσαι. Ἐεἠσῖε Ρ]μζά[επα» εκῖρῖε Ππ- 
αἰατεπα. 9εὰ τεἴειγήπα ἵη εοἀεπᾳ Ίοςο ΠηΠῖ νΙια, ναι | 

᾿ΤοΠἩ ποϊαητίς ἀῑοθ σοάϊσε Ἠθδετὰ σπροσεισέβάλὲν » 
αυσά Ε][απι εστι, αυ μπα ἴρεο 1Π Μδίο νάετίπα εςίε 
ών απ απι ουτὰ ῥτοαίπιατυτα νοευπι νατῖοταῖ- 
Ῥα5, αμῖδη» τε[έῆς 14 ηαμά ἀποιε επῖαιη ας Τοπρπί 
νετουπιΣ να] Ππιεγρτεεῖς, οὐἵ Έταςσα ἴδτα ὧς μη ἀρχὴν 
πβὸς τὸ ἐφεσὸς δέδο πρεσαγορεῦσα! (νϊο[ε οά]εατ προσα- 
φρεῦσο!) τοὺς ἀκούοντως 1411ε΄ νετεῖε σμο ποπ» εὐς 1 
Αη ἰμοῖρίο ογαρηίσο 11 Τα μή οβογ{ΜεΓΑΓ εὐΗΡΕΙΙαΣ» 
{δὲ ́ Λάεο Ίο 4ποαιε Ίρποτατας {ης νοείς ἀρχὴνο 
αυεΠι τος» Ώπς τεπιροτα ο[ιεπιανετύήτ, εἰ αῖα Ἠῦχα- 
τῇ ποπ] εεἶαπι Ἰβποανοτιπε, 1460 π ποπημ]]] 
ἸΜθσείς εχβαε ἁρὸ] πποπᾶο(ς {ππα, Ὠϊεῖς επί ο ο04-. 
0 πε α)οζεσίμί σηἱε]ῃ συεπίοι ΡγΟΡΙΕΥ ΓηΗΠΕΗΊΕΗΣ 
εί. Ὦοττο Ποιτεπα πα Ιδεμά» α ἳ ο ρς 4» αὐδά ποῖκε΄Το]ἥας 
ᾧρ. δραπέτησι { τεᾷἁατιτ 1σηζΗ μον ετων σας πάω {ο τὸ 
ἴοτα εἲ Ἱπ[οίέπ5, εξ Ἰάεο {ε τεάάἸάείε αρεγ2βηαηη : 

ἷ « πκανας λαθος «ος λετε ο μλκκ νεο,«ράφβὸ, 2 

Ίαΐθε σοπεχατῖόξ Ψαἴατι ευπι οπηπίρας» ἀ0ἱ Ιπεεσρτα- 
ἀπσηοτι εἶας οΜίάεσµηε, αμ ποπ ατα απμηηί, ο 
Ῥοττο απ ἀἰβιάεραι Ἰηρεπίο Ἠετοάσί αἩῖ ρε Ώο» σα 
{σιται αμίά {οτετ εἶέσαπς” Απ νετο 6γαοίς αἰἰπᾷ 6ρι 
εἶεσαπς, α]1ά Τ.αΕῑί5 1η πας πατταήοπε ὸ. Ιπίαρες Το]- 
Πμ5 εκ {ᾳ 14 ποπ [ποῖξ, Τεᾷ εκ Ίπερτα Ἱπταῆοπε (αα]11- 
6ἱ Ἱπιατρτεβίς, εἰ ε[οίσυει μή/εγαθίε. Ιππιο ορΏπιε 
πιεηίειη ὨἱοΠγΠΙ 1ητε]Ηρεραητ Ίοπες αμάϊεπάα {ασνίει- 
ες τατίοπε». αὖῑσε Ιπεμπηδερας Εησ]Ην]ς, δυπππα τεί οες, 
πι Ίσέχου» τ {ας Ἱερι ἵπ ἐκΙπΙο Ἠϊο Μεᾶίεεο Μ5. 
στολαπωρίήν δἐκεσθα! ερτερῖε ετ Ῥοῦί οπή ης ειρο. Ησς 
ηπα Ἰαδοτίοία 1016 6ὲ τεπιρείία5» αὐαπί αηϊγηοίς ἀϊς[- 
Ῥαητος Ἱεούης αβεμιής ατ Γεουσ]ήν.. η πα ον ὰ ὂ 
8 45, 98. Πολλὸν ἑλωσσώσεσθας] ΜΜ. τεξτε ἐλασδθή- 

δές αι. μη στ τος ας τας : φας . : 

45, 4ο: Τωῦτὸ τοῦτο πείσεσθα].] 9: αἀπεσιε νοσυ» 
Ιαπη εἰσὶ» εξ ἀεθες αἀπεξα. ο ων ον 
ορ μμ ὅτευ.] Μν. πολης ο ον 
356, ο. Τριήράρχοι ἔμᾶνον,]. Μ5. πάρέμενονν αποᾶ 

εθλδας εΠθΠι ὑπ ο ντος τα 
996 47. Οἱ πρείχουτο μὲν.] Μ 9: πάρείκοντο μὲν γὰρε 

Οεττα νἰάετιῖ πανίαπόπεπα Ἠ]ς Ἰησερ]κ{ε-αΌ ρίπο ονο, 
ει ρτορίοτσα εἴἶαπῃ Ιροτο ριοσπῖο Έ.1ή Ιπίεμεσε» 
ἴναούς 48. Οὗτοι δὲ ὧς διωκ.] ΝΙΦ. αὐτὸ δὲ ὧν. 

337» 6, Ὅπως εἶχε περὶ τῶν Χίων.] Μ5. ὧς εἶχε περ 

947, 11. Οὗτος μέν νυν] Μ5. οτι μον το νυν 
ιῤ ο σε τα μοι τ θς η ταΣΚΗΝ 
Φου. ον, ολο ον ως τρ οι ος 

ᾱ εὺ δύμοισι στε.] Ιπιετροπῖε Μς. ὃν 
Αῤίως, ο. με {οη(ας Επ. επι] νεγο,φυοά 
ἐΥΑ1 {ὴ Οἱῤγηές», ες ῥεγίμός ασ ΟΥΑ0Η/Ω7Α ὅσα, ο. 

-.448. αι, Ἔρυθρη καλµδη ῥαλάσση] ΝΟΧ τηρά]α αὖ- 
αεί αἳ Άγ, ες ἠιοτῖτο Ρο5ῖ τοῖς» 114 οἴξατιίΠῃ 1διμά πηα- 
το, ος πΠαμέ ἨΡίο 5. 6, 158. 159. Ώπο 11ο ρατΏςΙρίο: 

δα πιοββτατη. Εε νάετατ {ρδε Ατερμαπ ΒγζδηΏις 

Ἱπάίσατα Ίαπο Ἠεγοδοῦ ΠΙΑΠΙΠΗ 1η ν. "Αμπή {οσομε 
ἁόλις πρὸς πἩ Ἔρυθρα ἑαλάσση, Ώοπ Ξάάῑτο ρατήσὶρίο- 
Νάπα εἳ αὐσᾷ αἲ ποππεῃ υπΡί5 ΡετΏΠςε, Ῥ]απε ἵπ ΜΟ. 

Νεάϊόεο ποτανί "Αμπη, Πευτ εἳ ΤΗ, 6ᾳ1ε οχ- Ατεβ. 

ποα "Αμπιε, αμοᾷ νυ]ρο εἀερατυτ, ες Ἰήπς εταάτής . 
5 



ἹἱἹ πμ. 

ἆ44 | 1Δ6ΟδΙ σΚβΟΝΟΝΥΙΙ ΝοΟοΤτἍᾶ 
ἀἲς οσςαΠοῃ : 

: ειπ {ορ 
ἀαὈιῖείί ἀΠρεπάα ποῖ 
εὈιμςίεπε  οοπ/ο: 

το αἆ Όίε 
: 

ἀῑσῖε σας, [οουπι εχ Πῦτο τς τ
ὰ Ρος αἴπεπδ. υξ ἰτιιὰ πες! ἰ κος 

πρ ο ιο. παρὰ. Ἰωπιν πόλιν ῥίων
 ἐς οἱ ορπιης 1ο Μ., 

ρι τη [οιτῖ» 
Ῥῖα [οτῶπὴ ἀὐιπή 

εἲ 

φο 
ἐκοΙΦ6:. 

τὴν τί Το{αγτ] α ν ἠκουσα», η αἆ θὰ ες 

«9905 17. Εη 
ας. 

) 
ήν αιπί ἀεβαας, ἆ 

, χλασσαν γό 

ΠΙΠ . Ἔπεσαν τὸ θΕήΤΙ 
« 

. εαἳ» αιςαΠΙΠ τη ή Μρρνς 

ο ο νις ακαῖας ἠπός εἰ απο Ίε οοπίπιο τλό ροτί οπιάαγο αμ θά αυ{14- ᾳ 

ο δε, Ὁ]οά εί ο παε] Ἠος Ίοσο 
ὀρθπιιις ο ο 

τ6ς ἀαἶᾶς Ῥοτ ον ετηποςς ΕΤ 1 (απιίοτῦεπι ἀμοεητ. 
| 

ο ὄ η ΕΠ ειρδσ τὰ Ὃ 
ο οι { [8 Ἠαμηήίομε το 

Ἴτοπι {ο ἵΠ ππαχίπε(θ δ
ν ο 

. 

αἆ Ὦ]οπγῇ] Τοηρ]πῖ οπρηῖ
 ο η Ὁρ- 15, ατ στανὶκαπιπῃι ον 

ρ]αου]δ[α 1μάετΕ νοσββΗ- 

4.ριουῖ ῬΡοτεταῖ» οοπιπΙΙΗΙ μμ Ισα ον ποπήμήδην Ἰθν. 
| 

αἴογιπῃ οπήήπαπα νοσβθ1ο ρα”. 

ΊΝΕΠΠΙΟΙ ή ; 

μαπα 1 1” 
ος, Πε 

ραμοἴοτίοιις 
: 

: γετοῖς 
| 

το πιθ]ῖς Ῥοϊμεσαηῖ ἀε[ιηρ! ἷ 

ρω παπι ρἱ 11] δι: ετ αιε 

τοβρίσἷας. αμθπι ρ]πι]5 ηιμης εΠ]ς] πηιΗ]- ΄ΠΙΟΙΕΠΙ 

τς, Τα ον δαν ος ο Αι Ἡ ο. θηρευτὴρ μπι ο κ 

Ώγβις, οι ατβοίμπι. οἀΐσοιις. ἱθο]ε . αμίο]αῃ- νατῆς Ἡῃ Παις Ἡῖ οσσΙάστεῖ {οὰ 

» ου1 ατα Πεῖα 
Ἡ 5, Ἱεοῖτ ᾳὐοαι1 

. νΗΤΙ9 πίτα 
απΙπια] 

το 1 Τ4Π 

ΏΗΠΊΕΤΗς νετοϊ Ὠπι Ίος Ποπ ροπὶ αὐε Ὠ]ο- 1 
αΠηπι ϱεποτα 1 πο(ή 

: τοί ιος ποπ ῬοῦΙς ἴῃ 
. ρ5ε νετ 

: : πο] 

Ποιμε 1π εχεπηρ]ο
 μη ποπηπῖς, {6 

ἵῃ οι άν, ης Πε 
πήπες, Ὃ 

ος (οὰ ρετ νίπι σο]Ιβετεῖ μο”
 

ἵη Εστοάοιο ἔ; ηογά1άῑς Πελοπό αιιε Ατϊάσπι, Τεπιαπίο εότος Παθετεῖ ΠΙΜΗΘΡΟΠΟΤΕΣ» {ΕΙΠΙΟΠΕ ΕΝ: 

Ῥοτο οἱ ἴη Τὰ, πρ τὸ θέήτ
ρον. μπιν, ρα 1ϊὰ μη παμαε Εικ" ο ΜΒ

Α) 

ροτπίρχ ο ΊΠΟ ἔπεσρν, 1 11 Εδὲ Ίου ΤεΠ]- 
» ΠΟΠ ἐπηπείλησαν» 

να 

οςί Ῥοΐτῃ. σων, 1η ἀαἩνο οοηῄ]α: 
441. 10. ᾽Αντὶ ἐνό ο. πμ ν ον 

απ 2Ωἱιοᾷ ἴαιη απ] ον ἵῃ Οτοοῖς ας {ις οσα πεἠΠ, ρα εἶναὶ εὐνούχευ».] φθά Ρερβπις 
| 

αι Τημογαἰάρς οῑσε ὁ εὐιῖτ οοπ/ρίοἳ Ίη Ταπί
Πὶ μίσος εδι ορήπιης Μς, ὦ 

Ρι]ο]νεπήπια 6ΟΗΝΟΓΗ
ΟΠΟ ΙἩμ νο 

] 

Ἱεζηνυπῃ ρ]ασ ιτ
 ο ὥπασαν Ίθεο εί Πδοσο 

αἱ ΜΑΗ πάθη 
σαν, ἐνόρχιως εὐνούχους

. "0 γε 

ποπ/α:, Ας οαιιοᾷ {επισπτῖα {ἱ αἱε αᾱ- ἠπειρῶτας. Ν ΠΠ 7ο 17ο. ἀντὶ δὲ τοῦ εἶναι νηδώτας 

953 ς 9948. ο6. Αἰᾶκεσ
ι δουλεύ 1 ο ος σοι” νεα αΙρήπιῆς «ἲἲ

 ἀῑσειο ὠντὶ νησιωτῶν
 εἶναι ἠπειρῶτᾶς» 

ως ο Ἐν 
ο . ετοία δαν ίσα ὃν | 

Ἐαοραν ο[ετατητ ρἱηί η ἵῃ Πωηπίς, τε ΠΟΣ 11 ὂρες.  1Π1ο ή φεγόνασι γυναῖκες' αἱ δὲ Υυν
ΗΙΜΑ ὤν- 

ΤΑΤΙΟΠΕΠΙ νο] αἆ  ῃϊ ΤΗ πιο
ᾷο νε] αἆ βονιή ΠΟΙΠεΠ. οἵδβπΊη Ό] τα ος οοπιρηταπά

 πι ΥΙάΕΓΗΣ Ίσιιά ἀυ]- | 

ατϊδ. ί αριἀ οἱ π
ιηπ αρ ρὰ αοά εἶταῖ ήν να Ροϊερι νε] ρτορμεί Ηοίεᾶ» 

| 

ἃ : 
οΙΠΔΠ. 09.45. ο λν ϱὐ λα 

µου λαόν µου νε] Ιοαπηϊς 1η ϐ ας ο]ο ἡν 16 ον 
Φμ]]α 7 

ο 1ο (αγ) η . [4 2 9’ 

πρι νιάετί, μες {ή65/ὲ. θεά Ώσς ρος 

πει 
ας αΠΏςΗΠΙΙΙΕ 

ορ” ἐπρίήσε τὸ γ 

998, 3: Μαν μοοράσκ δε -ᾱἡα. αῇ, Δ 3 ὀσω,ΜΟΧ εἰσὶ 

8 ντ δ- 10: μοῦγοι 1 

ον ο τώς Ι δὲ ἐπεξῆς.
 ο, δὶς κ εξῶ», ΜΟΧ 

εἶσ 

το. 
στ. κ τα κ

ωαλο ο μ.ο 

ετοάοῖο Ἡ "ομε(απςα 
. 

ο ο ο ο ο. 

οἵατγ ος αἀῑεδίνιπα ον . ανα 
πολέες εἰσ).] Ου νεῖο.. Αι! Ίοη- 

»πόλιες συχνα) ἔγείσι. μή 
μα, 

μοϊβεπίας αά δ
ἱ6- {ο {απηϊηϊ 

ο 6 1ΠΗΙΗ ρεῖ Ἱ 
. 

ἕ 9 
οἵαια 

ὰ 

ο ο αεαμία 
ος ος 

οπτ δεᾷ εἰ Ίιος Ίοςο [μι ΠΟΠ Πο- μμ Ἡ Σήλυβρίη τε.] [τα ασῖε Ἰλοονς 

αρ Ἱπορι- ος πβρο[ ης ὰ αἱκ(ομᾶτοι Ἠετοδοϊ!δ» ΕΦΠΙ: 

οὁ πποᾶο ᾖπο Πτεῖα 4 
αν η ΝΙ: 

οων. Ομίά {βίο 11Ο Μ5 ” 
πιοᾷο α]ίαι]οεῖ οεα6ς ἔ 401686 ἔρήμος οὔὖσω ἀαῖ αἱῑος ΙΠίοτροΠαΙ 

ΊΠετε οἳ γοσαϊῖε Σήλυίή κ ὃν 
πα αυα ἀῑσϊτης 

οεουσῖς, {εὰ ἷ 
: , εἴ Π0. ὃ 
ΠΠ] αΠ] 

9 Ὁς ς 65. ἐ / ρ 3/ ω 

, Ῥή(κου οὐσης τῇς ᾿Αττικῆς. Τη οορ]τανΙτ ᾖθ 1πίθι 
1 

6/ ; ἱητοΓρΤΕΓΑΠΟΠΕ. ψαϊια» η 

ἡνιύγ ία ἴ]ε ττῖςλῃΙ 4αΠΠΠΠΙ, ΓΕ(ΡΟΣ [ή ψν οβίσοο 

9390 1 5. Ὡς ν 

ΠΟΠ εδι {η Μὸ «νότα Π ὁδε ἵη ἸΜς. τὴν πόλιν. |! 

Ανιῖο Ψαία, πε ]πθο κ οἴοῖο αμίά εα
ν απο σι 

τα Ἰην]άῖας Ῥ]οπυηι ασ]ίᾳμὶς Οταςῖς αιαπῖο 
ον ο οχοπηρΙα] ᾗ μβρία, Ῥτους μαμὸ ἁ ομο δο 

μα απζμαμν ρα. ο μις ο
ν τς ἄν νμη ορ κ ας ο {ε μον αν οι | 

ας σας ος υεῖς Ηοϊβοπῖμ[ς, ει Ε]ογεπη Βλ ιμά λε 
χ] 

5 πε μπ]σίμ αἷι]ς να τις η ας ο 

1 οἴχοντο Φεύγόντες ἀπολίσι τερ τη η 
ΠΙΙΠΙΠΙΕΠΙΙΙΠΙ ) 

Ἠϊρροοταάς αἱ υιος ἴ]]ς αιπί(ί 
ταῖς αὖ 1 

µεταί, αἳ Ἠΐπς 1 

πτο ἀε]ατας. .. πο ΊΠ ππβπυαα λρν]. ἵη Βῖ5 οπιῆ] 
αι πΠία 1ΠΠ1 Ἰ Ποπεπι 11 

τον Ηετοίοτ] πΙᾶῃ πῖ η ρε ΤΑ οπεΠΊ 1 Ε 1ςι 
| 

κῑοιὶ ππάπεπη, Νΐοφμὰ οπή μα ολο, ᾗ9 ἆε' 
πο οπίπα ΗἰΙα ΟΛ ος [ο μα. 

| 

330» 8. Ἱπποκράτεϊ λαγχάνευ.] 15Ποτο 
αμομάνς οιλαδοι Μί5. Πϊς νο γεΤα 4 μοπις Ἴο. [οπάετόροίεοε 

-αμτετ Ηετοβοίίπι Ιοαι ης πα Ῥοχατ, ση ον Ροβχοπισι» 0 "Τοίμάς αμοᾷ 

νε εκ Ῥοτ8 εχεπιρίηπι πρ να η τς  πιορι 
Ιποοπά!ῖε οπήπᾶα σος, 

ΊεχΙσο 

9ο, 4. Ἐκ τὴς Ἴψψκος 
δρ ον. Ἐν τής Ἔνυχος ἐκδιδρόκει,] 
βήσκει ἐκ τῃς Αἰγίνης. 

6 ἐκδιδρήόχει.] δἱς «πρ. ο αποτηπι 
Π ο 

ἰορο νοσιι]ερ ος 
Αίαιο Ίτα [ο τν ον 

Φο. Ἐκ: Ροι{Ι9 σοαι ποἩ πιοᾶο ΜΙΜΙ [οριοηά απο ΡΗε- 

Ὃ ως αὐδο οσον αήεα δι ἴπΠΊΕΠ Ίος Τοᾷσῖο ερίς ο επ]απιο Ε τεςοτάθηίς ο ο ῇ ή τας 

δρ 35. Ῥως μὲν ἐθελοντὶ. |. ρα βρἩ. 
ος " ΠΟ Εἴ ΤεΟ. Ἱπουοώα 

νο 

ο. αλ πόλι ὃ δεῖ Ὃ ων 
τωχ. [ηῇρίος λα 

ἴσά φόρα ο ἴοεις 
ἄκότο 

:“οιμὸς ἀπολαβὼν μι νδταςς ρα σφετέρῳν ἔισω. δαν οἳ ας Ῥαοση . 

Ἄπομβο Ἰοδίου»  ἆάα, ας, τὰς [οφμςητε, ποῦ ἔσα νἠΡεπίροϊοες 
» 38. Τὰς χώρας τῶν κατᾶλ 

είσας.] ο Ισ τι 

ΏΕΩΙ]Ε 6ΠΠΠ 
Ρϊ πο Ἡ υπᾳ Παπ] ραγΏΕΙρί 6 | Ίηπι 

ο ριοσδς Ὁ ερδοις τα πο 
ο Ῥαΐς νοτ- 9ο αμ αἆ 

πιοᾷο Ροτᾶ ῥαἴσσς ΙΕΙΟΠΕΠΙ ο αρα 
ην» 1Π3ΕΙ5 η 

Αρη αι 9 {6 Ηετο
άοῖις 

λα ν ορ. 

ΤΘΠΠΙΗΙ Ἱερίάϊ νἱ ο Έτ οοτῖε 
νο]ιστμηῖ οἵεῖ. Ιηῇβρίσα τε πυ]]η Ἱ Ὀψαμα πεαιήνΙε

 αι ῖοε. πάς {ἰ
 ἃ αρος ο. 

ἅλ 

Όδτοπε Ιάδίη ρΗ Ἰᾷετ]» Ἡξ πήπς αµοςι! α
π Ίος ΠΗβίΣ {5 ἀ] πι αἰίαπι ασδοπι αὐξ υπ ο 

Ρὶ Ρηποϊρίηπι, Ίτα αιιε ἆπο Υετρα Ίπα- [είαπῃ ργῶτο Ίἶ]αν 45 ΠΠΟΡΙΟΙΗ ἓ  Ιαασπ 

» 1ο ποϊαραπι ἵη ορΕίπιο Μς ο
 ον εχςς- δεί Ῥγαρίασεί Ἰράΐο» αὐ Ἵορι Ἡ ΜΑ. κατῶλεί” 

.1σοι ὑπολα
βὼ 

εΙσᾷ5ς. 
μὴ α 

σα. ο όν 

ν. Ἠος 
«ος 

μι ορ 
πωσκ. 

9415 49. " 
ιο ἔρας πρύτεβο Ἔρασν 

ο σε τροσπόσεν] η
) λαδι τε ἱπτοῦρίον 

14- 
ΥΕεΤΗΠΙ δεί εε τας 
τποτα 

- ηΤη. Δ . ἷ ο 

ο .. 3 160.» εξ ἄνε αερα ον πο ση τ 

, 
μς ροσέδειξε. 

Μ5 εν 
ο 

ενα Ες, . δι. 
; «βία μμ εν ο : 

Ἡο 

1 Μ5, τα προέδειξε. Έτ ΠΙΟΧ ἐποι- αμζος , 5. Τοῦ Φοινίκων ἐσσλλν ώση 
τον ὂε ο 

αῦ Μ. [ζάφιια πυ 15 
ποι ΌεΠς νιὰοἵ 4 

σαγτο. ΠΟΠ ἐπ. ’ 

Ἡ "λα ΕΤΟΙΠσαΤΟ" 
.ω: 

ο ἨςΠΙΡΕ 

Μιῴόρ  Ποίω τῶν μον] ο τῶ ο ος απὶ 
σον ν, . πεδή το η [1 οῃ οπίσΠ]. 

ἴου τὸν τῶν 343. 19. πω 
Μ5, ἐπ᾽ ΑΛέων» 

αἀσά Π6- 

ἱ ΠΙΟΣ ἄΤ' 

3409 40. Περ λα 

η δν ος ἐριςείλαντας εὖ 
κ. 

. / ' ας 
νι 9 ) 

. 
11] 

ο. αν 

οτοᾷο, ας. νο εὖ ὥστλωτο 
θόψα ἐγετείλατο 

θάψαι. ] Ὃ 
ει, ος οχρτεδῇϊ 1ΠΙΕΓΡΙ

ΕΣ. 

πρι ο ο να. 
ως ΓΠΗΠσΙεῃπς, 

ος ο. μα πο) ένο Ει 

ατμίυπι Ῥόπείσει λα
ντας ὧς κάλλισα ο ας ο. ΠΑΤΙΠΙ ον ) ἐπαγέ, εν. ] 

οι μμ 
| 

ο Ἐζεργέτης 
οἱ αμόῖος πάάῑὲ πο 

αἨτεια τειχίζειν τε 
ηλ α μοι ιν κ μα 

αρ. ος αἴαυα Ὡείάαι καὶ Πέρσ
ης, Ππα]δίους, ο μα οο μιαν μμ) 

πίυπι Πλυά 

κ ο οῶ Ἰάετ, Ηετα]άμς. Πδ. 1. 
»4ε 4η] άεῃ μμ) ος οἱ υ Μ5. ετ αν] 

μοβ” 9. Τοῦτον 
τὸ 

{ο 1. Δάνοιίατ, 
ἆειη ο Ρρο[ε5 Ἱ]μά οἱ αὈεδί αυ 

πρ, 

ος οί 
ον τὸν τ. ὅπου. 

«ρε λα δ.. 
ππος ο 

ν 

Τη]Ἴαῃτ ον να
 μον ΜΙ5. τόνδε ὃν τρόπον. Ὦδ 

449, 3. Τ! θέλει.] Μ6. 
τὸ θέλει 6, ότι δ, 5! φέρε 

ντο οκ μι μα ποῖαῖ α]ίαῦα Βεταν]ης ἄ ὃνρ 10. Μετὼ δὲ ταῦτῶ τελευτᾷ] Ν
ΟΧ ταῦτα 3 

πα ππῃ ἄσορι εκ Ίος ος πο ΤΘΙΤΙΑΠΙ λεν. 3υ Μ.Ο, ο μμιη 

ἷο : ο 
«λν 

Ἰατοπῖς οἳ ἀε[ετ]ρΏο- ος ά ο Σ Εἶχε ο. ὄκ
ους., ή μφς ο ρῷ σέ 

υς ἑωύτοὺς οἱ ϱ.Αγ2ἱ ἔχου ος. 

ρια/ετῖ ορια» 
Μ». 

ἀἰυπι 
3” Π]Ίπιις 

την 

της είςθ» 
«σοπσιππα»

 οἱ 

ϱ) σλαί 
Ἡ οἱ ῷ μα, 

ον ἄκρος ο ο
ν αρατιῶται αὐτοῦ» ἐκ θαλάτ- 

μον. 

ο πο. 
α Που  Έπιεν Ίοοο 

εεττο αὐοά 1π ΗεΤο- 3 / {5. Ἔφ ͵ 1 ῇ 4 

5 ευνε Χερσόγήσον. Αὐατάση 
ν α 

ο. ς ο” » 

Μ5. ἔφευνο ὔπ” 
. 

Ί 15: ο
ὗ- 

' δὲν 

1οᾳἡ ΠΟ 90
 

οπιπΙρις 
Ρῖα ο δλὸ

ς ὧψ ͵ 

αςρτο. 
24ενος 

δι 1 
. 

ουσ, αµ1δα1ς ψὶ, Ὅα 9 δµήκουσι ἀπΟΙτΟ 3Π 
32 

κ ωρς σ εο 15» αιοὰ ος
 ᾱ- τν. Πίο αοά εδ ἵπ ορΏΊηΟ 

) ήσου. 

Ἰάσπι 5/8. 2 αιρά διέρ. 
ἃ κοντα {0" 

-. 

1. 
344. 324. Οὐδὲν ἔτι πλέον ἐγένετο τουτέω}" 

. 



: 

ΏΤ ΟΒΦΕΕΒΝΑΤΙΟΝΕΣ ΙΝ ΗΕΚΟΘΟΤΙ ἐτδ γι... ας 
δὲν ἐπίπλἐώ ἐγένετο τουτέων ΠϊπΙὶ ΡΙεπΙη σοπ{ΙηΠ14- 

Έπππαιιε ὃς Πῇς Ῥετῃς εοπΏρίτ α ππ]/[οτίαπι,1οηί ος Ε1- 

Ην ο ᾱ- να 

944. 98. Ἐκ τῶν πολεμίων.] 5ἱ πιοάο ἑο πεαυε εκ- 

τοπἆστο {6 Ατιαρμειπῖς πιαπυς Ρο ΙεΓΙΠΤ2 Ἡτ Ἠοίῖες.ρε- 

τεπᾶ 1ρᾷ, πε Ἱεραίος ππΙτζεεπῖ, αμ ει]εανἰδίε οΡΙΠ6- 

ππυγ, τ νοτο αἀίπαπι ἰδά πολέμιο πσυπῃ 34ηΗς 1η 

ἄρςα Αβα Φ απ νεΤο ΓΓαΠΙΠΑΤΙΩΙ ΟΧ Ετορα 5 ΒΙάΙευ]18 

οσι Ψαἷ]α, αυϊά σορϊτανατίε 4ε 10615 ποίΏ απ] Πμηςἡν. 

Οπιπίπο αππάτο ἀαὈεπιις οπιαπάαξίοπεΠᾳ 1ΝοβΙΗ/.ΩτΕΗ:. 

ἵρπιαςη]]1 ἐκ τῶν πολίων. 49311 ρ]επὶσίππε οοπβ πας 

εχεπιρ]αι Μεαϊεευπαν ἂν θἡ / 

«9455 99. Πεζῷ σρωτῷ σραποπεδευομένῳ.] Δη ροῖε α]ά 

περτιις Ώας ἹερεΏτιοΏς 9 τα 16 {εἶα5 ππεάίαπι ΝΟΘΕΠΙ 

ος Μ8. αὈθςία, αιοά σοπποάΙς(ππ πι εδῖ ΙΠΡΕΏΙΟ Ρ0τ 

Ἠετοάοῦ {οπρία πιο]ήδβπε ρτορτεά! εἴ ἀεσυιτεγε αἰ- 

{ποτο. Πεζῷ επίπι ΠΙή1 αἀεσξ», αποά τοβρἰεἶας» ΠΠ -η- 

τοσσἆσης σροτῷ: ΠΠ ρ]ασεαῖ ΠΕΙΙΓΗΙΗ ερ/6» Που πίτα» 

ἀπῆνε τὴν σρωτην ὀπίσω, ἅτε τῷ πεζῷ τε προσπταίσας 

καὶ τῷ ναυτικῷ. τα, ον 
94δ., 30. ᾽Απηλλάκθη.] ΜΙ5. ἁπαλλάκη. 

46, 17. Τὰς νέο πάσα».] ΜΑ, τὰς νέας τὰς πώσως 

Ἡτ 7. 69. τὰς μὲν δὴ νέας τὰς πασά. ον - 

416, 84. Ἰπὶ σφίσι ἔχοντάς..] το πον Ρορ/
(ιπέ πο- 

τς ῥοβ] ἐ ρεος απο, Ἠῖ νετ Γα]1α.. ΊΝαπη επ 

Ίαδαις α]αμίά ἐπί τινι ἀϊσπτατ 4ε Ίωτο αξίοηῖς οὗ Ώο- 

Χ4ΙΠ» 146εο ποΏ ᾖατίπι αθι Ποί]]5 4ΠΠΠΗΡ. Ίπιο ΜΕΚΙ- 

δις 8. ἐπὶ σφίσι ἐπέχοτας. «Έτο 49 υ{ατραί 8σοιΙ», 

Οήνιπα Πο. ο. ϱ1ρ, 66. Ἐπεικέτε ἐπὶ Δακεδαιμονίους 

Ὅπε καὶ Τεγεήτας μµούνους. μι μαή 

ο] όἱ τον, πειρῶτο συλλαμβόνεν.] Μ5. συλλαμβά- 

γω. ΠΕ ΠΤοΦΠΕ ΠΟ ΗΤ. θεά Π4εΙῃ ΠεΤεΤΗΤ οοᾶεΣ.. 

ορΏπιής. «εττε {απάχηπ] Εύη Ῥ4ΥΤΙΟΙΡΙΟ ἁμοῦις Ί1ος18. 

ποτανίε οι Ῥοψέ5, Ρε’ 14 Πταη πημ]ίο Ῥ]ήρµδε ος 
Ὁ 947, 95. "Ἴσων ἀμφοτέρων ἐόντων. ]. Νοχα ος ποι 

οςὲ ἵπ ΜΑ. αμία {α16εῖ 1.Π1 δίδυµω ἈπτεοερίΕηΠΕ» εἴ- 

19Π1 τέκνα. ΕΠΙαΙΠ τῶν παίδων τὸν πρησβύτερο». Οι αἲ. 

αἴϊο ηϊς ρροπή ροτεεῖ, ΩΗΑΠῃ ο{α ὠμφοτέ
ρως . Βῖ Ἠιε- 

μς πήσαε Γοφήτατ «αθεπα Αν 
οκ οή αν, 

47 34. Τιμᾶν δὸ μᾶλλον τὸν γεραίτερον.] δἱ Ίτα ΑΙλΙς 
Ῥγοα, {πρροπίξ 1βΙΕΗΣ ΠΟΠ Πήςίς ὁμοίου Ώου ἴσους, 

{σα υπῖ αά θα] κίο απαισοά ργα: 8ἱ{6ΤΟ. γέρᾶ». μοά ἁι- 

Ὀΐτο. Οεττο Μ9. ἹΝΙεβίσειις τὸν πρεσβύτερῳ. 1 εκ {6- 

μοπήδις αρρατος Ῥψίαπα πας νοςε μίαπι εδία» ἀπΙῃ 

οηδίι 1 αοεάαπποπῖος τερετς παρ ἡΙςίε πε {Πε α- 

""ᾷθπι τὸν πρεσβύτερου. Οιήπ εἴ 1 νοςς φεραίτερος ΤΕΕ ᾽ 

αου]ά,, οπή πεπο Ίοοῦς πημΙς ο. ο, 
948. 5. Τῷ δὲ γεωτέῳ.]. Εῖ Ίσο υ]άπια Υοα αρεξί 

οὓ ΝΑ. Ἐεᾶε τα οιεάο» αὐμπι ρε ριΦεεεπᾶα 16 

ορπια αιθαῖ ΙπιεΗΗρίν ρἰω αι 

8948 6, Χρόνον της ἕόιο αὐτέων-] Εταπι Ὥσς᾽ ν κ -ϕ 

πὰά νοὰ Ποπ. οδε η ΝΙδι αισᾷ : ααπι ΠΕ οοπηΙ οά μπα. 
ραΐαί εχ Ίρρα Να νειβοηε.» . εωπῃ ΡίαΠε ποτ. ἴΠ- 

αὔξ, εως ρε τρ νοκ... ας 

ας 8. ο. Τῶδε δὲ κατάλεγόμενα.] ΤΑΠΟΠΑΠΙ 1Ώ Πῖ8 

ες 6οπιροβία εε ἀε[οῖρία 1ΕΠΕΦ. αι σάαπα νε] Τ- 

Οςστπη νε] ποσα» 1η αὐα 10]εἵ Ἠετοάσιας μμά γεί- 

Ῥωπι κωταλένεσόαι υ{ιρα1ε ραδῄπι» ας πμ]]α Ριοσ/η5 

65. {οά ἵπ αλα Ρατίε παταβορίς {θα πΙηΣ» απάς 104 

ἀῑσῖτ καταλεγομένους: Ὁϊ 1 Ἱαρεπί Ρτοτῇας ἀερεαί Ρἵο 

βᾶο οἵ (ιρροββςίο» εἴ "η1ος ΝΕΤΗΠΙ ἱερατητ ΤΠ Με ά]- 

σοο ΊΜΙ8. τάδε δὲ κωτὸ τὰ λεγόμενα. “Ομ15 περεέ 18 ε- 

Ῥτες{ηπι ερίε αυ να]]α δν ο νε τν 

(αλ8» 18. Ἑἶρήταί μοι] ΝΙς. εἰρέωταί μοι αἨοά εΧ:3- 

15 ]οοῖς ἵαπι πονίς Γοσίη», ο ο τες 

α4 8, 4ο. Ἐν τοῖσι ἐξοδίοισι.] 9. ἐν τῇσι ἐξοδίήσι. 
Έ]άπο νοσεπι ου(ατναν]ῖ ΡΗΙ4355 Ποῦ ΠΟΝΙΤΗΠΙ: αυ σά 

ἁπυίαπι ἔοτες, απ Ῥτο αἀϊεζ"νο 4661ΡΙ ἀεῦετεῖ, Ῥτουί 

τ]ῃις ἀῑομπέυΙ εἴῖαπα ἐξόδιοι νόμοι. Ίσα μα ῬΗάαπῃ ερῖξ- 

ία οοπβτπιαϊ Ἠα Ἰτα]ΐσιις οοᾶεχ. Ὀείπάο εΏαπ] 6ὐπα 

εἀατοῖΏ ῥυσίήν τις ὀημοτελὴς ποιέηται, αὐιοά Πτα {οπία 

οί, ιεσαπα 4 4ερετει ΓοπδΙ ὀυσίῃ, ιιἱ νειουπι 6δ- 

{οι ραςΏνη» [εὰ αα]ηνίε πιε Μ5, εχΏῖσεης ερτεβίθ 
ὢν ὐυσίήν τις δηµοτελῆ ποιέήται» Π Νετουπα Πῖ 1Π8- 

348. 40. Νεμενίως δὲ ἄνὰ πάσας.] Ἱτα απὶ Ἠειτοᾶο- 

εωπι {συτςί πθαιΙνετυΠε, αχ. ΥΗ]Ρ411 ναοἷα {πρρ]ενε- 

Ὅπηπε Άυπς οἶμς Ἰοούπα» Ἡξ «αρ. 61. ΕΙΧΙΕ ἔφόρεε αὐτὴν 

ὀνὰ πᾷῶσαν ἡμέρην εἴ 9. 97. Εἴ ὃ, όρ. Τὴν δὲ ὁρτὴν ταύ- 

την ἄγουσι ὠνὸ πάντα ἔτερ. Ώῖ 1» Τ96. ἀνὼ πῶν ἔτος. 

Θεά ῥατήσιμ]α ὦνὸ πυπο 1ρεει αρ Μ5. εἰ Τεζῖς, Υγ 
4ετας οπῖπί ἀϊάμπι Ἡὲ Ώδρε τοῦτον τὸν χρώον εἴ «δρ. 
199. τὸν πάντο «χρόνον. 3εὰ ἐαι]κάπις τ. 111. πᾷσαν 

ἡμέρην. ο ος | 

9495 6. Τούτοισι προσπεῖσθαι-] Ῥλωήδυς 1ά νασοιῖα 
σοπθπιανίε Ῥοχεας ἵπ. Τ,εχ]εός εἴἶππι πάλίθεΠς Άμηο 
Ίρδυπα Ίοσυπ1» Ἱπίαγρτοιηης δὲ ὀμηο ῥοπογόη Μη1θΗΐ. 
Ός ἵη ἀπδί μπα ΕπαΒή πδαισαε: αμ ΠΠ ἵαπιε ΡεΗΡΙΕΗΕ 16- 
βα1Η1 1ῃ ορΒπιο ΤΡ, προκεῖσθαι» ἴετε Ἡὲ ὃν 33" ᾿ογδώ» 
κότω ἔτευ ζόης πλήρωμα ὠνδρὶ μακρέτατον προκεῖσθαεε 

Ὁ αρ αμα Ἱρτ 

Ῥοβσα- {5 Ἱπνίσοπι απιρίς 

«ἀροπάθαξ καταµέει. 

9/40. 97. Λέβητως κροτέουσι.] δἱο εἰ Ψα]]ὰ οἶἷα. Δ 
Οτασίις λεία. (09ο Ισίτατ, αιοῖ εἶας σεποτῖς Τ1ε- 
τίπιὸ Απ 1π απρυ]ῖς ρ]αΐείς οἳ νὶεί εοαέα Εεπήης 
ρυ](αναής νατίοςς αἲ εατρη]επία ερίεῖ παπα ππααίπις., 
Ἑρατία, Πππιο νεο ορΗπιΗς Μ5. αρποίοἰε (αητάπη λέ- 
βήτα. Μίο. εἰατίοτ αδι {ειπιο» πέ εετίᾶ {πίτας - 

πύπι σοπ(Πεαεητες οσείηπῃ ρυ]{απτες Όπηπα ος οσο μπ1” 
ΙΤ6Π, ὄ 

949. 33. Τῶν νὰρ βερβάρων.] Μ5. τῶν γὰρ ὦν βαρ: 
θἆρων.. πιο απϊ Ηετοάσίωπι πονΙέ, ἆε «0 ἁμοῖἴα- 
νατα, στα 

940. 46. Ἐπεὼν δὲ θόψωσι.] Ὀερεραηί πετηρα οοςἵ- 
οἳς Νεβϊσαϊ αοφιία {ή μπς Ἡοταπα {εκέηπι βπρυ]ατία 
Ῥεηεβεία οχίατα.. ἵααμε νίάετατ εα απίρίζα αὉ Ίος 
Ἰοσο.. Όσεπι Οταρίης΄φἩοφια Πε Ππιε]]εχίε, ασ 1π 
ἠπίνατ/απα 91ο ταπροίς βαπυς Περαῖ Έερῖ πιοτ{Πο» 4- 
οεπι ἀετηπι 1 ά επι Ἰπά1οί» πες πιασιτατΗπι υ]]απα 
οοΏ/{δς(απ1 Δ1ϊς(6 Πα ίέαπι, {δά ηος ἀῑές ητ {απεβο 1η- 
ἄν αδηοΙ, αὐἴοας βαΏπι {αρηεέης Ηενας[άεν οο1]- 
Ρρίοπίεπι πίτα τες ἀῑεδ.  Αἲνετο Ώε νοςες ΟΠΙΠΕΡΠΟΠ ᾿ 
ἵεσυπευς {1ο Ίοοο 1Π Μ5. {εὰ αἆ ππαταίπεπι ασε ΓΗΠΕ 
τηαπι ως τοσθηῖθ.  Όέαια ναπ]ειαίοπι αυτα σοΠΠάθ- 

που νετατί (πα {ο]εο πα τεᾶε αθΗςΙαΠΕΙΓ2 ᾳηΊρρε ἴο- 

τπι υπο {6ΠΠΟΠΕΠΙ {Π {ρεξεδ. 1] εετ 4 ΤαΠσπε εξ. 
{ετεπβ] τεβες. Ὃ ἵῃ Ἠας ραττα πύπς ρατάσυ]αξία αρις 

ἀε τερίρι» ἵπ ρτεε[ῖο Ιπτετ[οξεῖς» Ίος αἰτ εεττ] 1 ΤΟΙΟ 
τπαρη]βοε Ππαῖο, τάπι ἀεσεπι ἀῑεταπα Ἱπάϊςί Πα(ΠΏπι» 
που. {10]ερί αι σας, ο πΙμῖῖ α]ιά Τασθάσπιοπα 
πίῇ Ίάρεταε.  Δά πας, {ης Πο εἶατα. Ῥίοροπεπάα ποπ 
νάατήτ πετ υ]]ο πιοάο τει] Ίδία ετ]ς. Τευτη οτίε» 
τηὶ 16ος, εοπβάετατε ετ Ῥεπε {Ἀρετα. Δά αιιοὰ αυτά 
{6 ἵῃ ἴαπα τηβπιοταΡίῇ Ίοσο εχοῖτεῖ 1]ε Ῥιε]ατας οσα», 
πας Βηρίάς οπππῖα αἁπηττης, ορίπος εδίε ααοά εἰ στα» 

«840» 40. Συµφέρωται δὲ ἄλλο οὗτοι-] Ψοα Ροβετίος. 
ἵπ ΝΙ5, ποη εδ. εν, μδ κος αλα 
35ο, 14. Κοινὸ τῇ Ἑλλάδι.] 1 ἵρδε ἵΤ5. Ιπιξεροπῖς 

ἐν νοσυ]απι {οσα πιοᾶο. ἀαίαπι τῇ Αἰγίνη» εἴ Ιάεο 
«πσης οπη(ζεηᾶαπι, υὲ Ρήτασίης. Αἲ Τε αἀάῑτ ρ]απε 06” 

Ἑλλάδι ἐξεργασμένος. κκ ς σς 
3950 40. Ὡς παιδίον Φορέει.] Νοἰπετηπί πεπηρε αἲἩ 

τε; Ιοα 1 Ώεαπι., αἶτοι πα ιτίσεπι» 46ο πππίατι ἀεριῖς 

τοπάθῃς Ἠε[οάοίυπι 6Κο, 114. Ἔργον δὲ ὠνόδιον ἐν αᾷ 

νοχ. Δπ Ιάἆαπι ᾖιοτίτ Ποτοάοιϊ 1μάϊοϊυππ. οιππίπο ἆῑιε 
Ῥΐτο, Ίπιπιο ααπι ρίαπα Παδθαϊ ΜΜ. Φέρει, ἀἰεεπάπα 
αδε Πμρασας ππαπης Πήπς Τεπιονεπὶ ἀερι]ό[ε, ες {πάς 
βεπππτοβαξ ας ο εξω αμ κών 

35ο, 44. ᾿Ορῶσαν δὲ τὴν φυναῖκω περὶ πολλοῦ ποιευµέ: 
ψήὺ Ἰδέσθαι, οὕτω δὴ τὸν τροφὸν δεῖξαι-] 1Ώ ταπῖα σοΙ]εζἔίο- 
πο αοσι/αἲνοσήτα α 1 {απιΕΗ α ο] ΓΛΠΙΕΠ πιακίππα «Πα εοποΙηηΙξα{θ 

Αλ να ητ, Ἡτ [οᾳπμξίο Πε ϱΗαπα ΕΙΠΕ» 
ἀαήρβπιε εοβρι]θῖτα» εει τἼπε ππυπ υποίηπι» οεᾷ 
{οτίαἩ. πα]]ο Ἰθάοτο 1μάΐσε., ΠῖΦΙ6 ΓΤΠΕΠ 1ρ8ο ἨΗείο- 
ἀοῖο, οί απο σαυ/απῃ οοπιπήέτετο ἀευόπηιςς ος 
Πάα]ΙσΠπιαπι οχεπηρ]ας Μ5. Παδεί ὁρῶσα. Όυς πιυξῆ- 
Πο. Π οτεα!ζησ ποῦ ππετηδίε» Ἡτ Ἰαπάσρη]ς ἀῑσαίατ» τ- 
Πηιε εδῖ ποϊαδ]ᾳς, ης ραϊεδῖς τεν {επ α΄ ΠΙπΙΘΕΟΒ 
17. 47. ες πι]ο ἀἰαπή]ε οσσσΗί ὃν 197. 0).δὲ 
τὸν μισθὲν ἔφασαν δίκαιον εἶναι ἀπολοβόντας οὕτω ἐξιξ- 
ναι. . δεᾷ οοᾷεχ απαυας οβεπ/α5 τοτ ασου/{αεἰν]ς {οσ]- 
ον ἀπολαβόντε,,  Ἐπ νε]επι Ῥίυτα» {εά {ωτΐ9 εδί ἴλ- 
{ΜΗ ον ὁ οι λε ο ος 
«9519 3: Ὑπεδέκετο,] ΜΒ. ὑποδέκέτο. Έτ πιοχ ἓν τὸ, 
Ἂν αὐτὸς. οπι]ςία ρατεῖου]α τι. Ὁσυπιααε { ποη Ρἱ58- 
αταναἩς νη]σαϊαπα, σετῖε ρατ» ΎυΗπ1 εἴ πίοα ΨΕΙΤΡΟ 16- 

3 

ἵῃ Ἱπιδτρτείαπᾶο αϊία ει Φιερπαηας: Τε α[υτας αᾶ 
{ρεσίεπι νη]ρατο ἁαπάατη σ.σ ἀμοηάαῃ αθὴήε» Ῥὲ6- 
Ριαπας ει σὐάμεεγε ῥε/πή1.  Ὁπάε ροταῖε 1ὰ Ώασετε 
Ίειο θιερΠαπἡςὃ ποή {απε εκ {ε[οξ οἳ ἀεὈιόταέ ἀήαμε 
αμ(ατη Ἠιήμς πια οπῖς,, ασ π]]α ΤΠ νι]ραίο εχρτῖ- 
πηίεησ», να] ἵπ ποξιι]ῖς ἴ]]]ς εἀϊάἰς[ε,, νά] ἵπ οσα Ροία1είς, 
{ αιίά ἵπ αΠαιο δισ τόραΗίες, . Έτ λος νετηπῃ Ἔδι, 
86 Ίρεα ἀοἶπῃ Ελιάσπισης απανίε., Ίναπι εἶλτε εχηῖ- 
Ῥας Μδάϊισεις Νής. ἀπίμείέ ιά ὅσα ο” ών 

4519 99. Τὸν χρόνον τῷ ἠνάγετο.]. ΙΙΙ τη αν 
ΟΜῥουπα, Ῥεποίαια Μ6. σὸν Φῤόνον ἐξ ὅτου ἡγῶγ. 
ΓΡ 5:94, Ἐπὶ δωντύλῳ]-Νοπαρε αμ]α πιοχ αά οῑε τοὺς 

(μήνας, Ἴος ἀερωῖε σοπηρήτατα 1Ο θἰβίτο, αποηίηση 
(παπα οςὲ ωτή “Εχίρια. Ρίο Ταῦοπε ΠΗΠΙΕΤΟΣΗΠΗΣ αι» 

ἀῑρίῆς σοπιρἠταρατυτ.. 64 ἱπερᾶ {ππε, εί αᾱ τεπ]ρ
ις 

Ἐν ο ος { Ῥάμοεπάμαι Ῥ]ητεθ αἱρ]
ά τοηυ]- 

τοραηεας», τί οπιπίπο αὐέχου [οεῖροεηί ἐπὶ
 δοπτύλων,, 

αοά ἀπιέροιτπωσι εχβας ἵη οσάϊοε
 ἸΜεάϊσδο: 164 οὗ 

αρμά ΤΗ. σαἱε ἵπ 0οὰ. Ατ
δῑ., ων. ον 

«95ο, 19. Οὖκ ἑωυτοῦ μὲν εἶναι ] Νοσπ]α ιν πο εί 

«96950. Εἰ ἄρω ᾽Αρίσωνος.] Μ5. αητα
πῃ εἰ ἸΔρίσωνος.- 

Ἔαΐε {ωρτα στα οσεµττ, να πιοχ εκ εοάεπι εἀΙάΙ 

. 

ασ, τό. ὈΑπίει ἀπάγεσθαι. Ἱ Μα]ωπι Πίο ἀἰβεταπό 
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] 
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Ἡ ΛΟΟΡΙσκονονιι κο 
ἐβούλετο, οποά αὖ οἴερῃσπο ἴπ ης Ἱερεττπα ρᾳίεῖ  ἴρ]α ρορβτ, Αε αιής νιάϊτ να» ππασθτῖα μεαμος 6. 
1ῃ πιαϊρίΠε», ΒΠΠΠΙΠΠΙ αΏ ποβτο. Ῥεε 1ά πιαρπορετα παατη]είε εὐίοάίαπι, ΝΗ.. 
9582.5".Μετέρχοµαι πρὸ θεῶν.] Μ5. µετέρχοµαι τῶν υπἰνετα Ἠσο ει Ππρυ]α {μπε Ἱπορία εξ αῑο ον 

θεῶν. νἰς ἵπ εοἀεπι ΜΜ. εἰΙάῑεις Ριαροβο. {μρροβτα. Ρ]επα, Ἡὲ πιεῆτο ἀἰκειιπα αὈ πι]]ο Ώσο 1 ο η 
Ἠας εαἀεπι νορε ἵπ σαρ. 74. λένετῶι εἶναι ὑπ' ᾽Αρκάδων. 18; οἵ ἴωπηδη {ΠΗΗπιήε δα πο πιοᾷο Ίεςε 
πὸ Στυνὸς ὕδωρν «ΠΛΗΠΙ τη 5, Πἳ εἶναι τῶν Αρκάδων η, {εὰ εἰἶίαπᾳ ΟΙ{416. αἆ ΦΙΓΑΡΟΠΕΠΙ ρα. 1 Β ρ 
Ἡδί νε. αρ[ηγάΐτας Ὁτ πιαρῖΒ. ρατεατ» Ιπβηία, ως 

3533 ού, Ὀλύνον άρ τι , πρότερον.Ἱ ας 7ο 119. Τοῦ- ἀἰπήπιτο οἳ λιτότης», αὖα μες ἵπ. ἀε[οΠῖΡεῃί ν ον 
περ ὀλίγον πρότερον τούτων λόγον ἐποιεύμην. Έτ οοπίτα Ἠετοάοτας, 1 ἵαπιεῃ. ε[βεδατα» ας πῶς ο 
{8ρς οσστῖτ πολλὸν ἑλάσσων» εἰ ὀλκιμώτερο.. ΕΒΕ 1, Ρρίπια ποπῖε. ον, ορείπιε σΟΠΏΝΕΠΙΓΘ2 οοᾷε Αν 
σό. Πολλόν τε μάλικα πάντων. Ίναπο Τωπιε ορΏπιις «ο 41ο πηπο ᾳποημς {οΠΗΗΠΗ μοτιβάμα ῥὲὲ ή 

Β. ὀλίνῳ γάρ τι πρότερον. τρίηπι αἆ Ππες ἀεΙαΡΞΟΤΙΗΙΗ 1 {οπμηήρίπεΒ πες αι 
930 30. Καί τοι πατήρ ἐςι-] ΠΝΙΜΗ Ίαναι Ίδία {εουηβα οαναίο ναίε αἩτ οανίτατε πηρί5. α1δὶ τς ΩΡ 

νοᾶ: Ρ]η9 Ίοηρε. ορρος ορήπι» ΜΑ, {α]ρεμάο κα σοι ΤΠείΙΠΕ, φπαίες ΡαδΠΙ ῬογορηπαπΗῦ πο ασ μα 
πωτήρ ει. οσευστης. 9ο 4 πμπῃ 14 Πατ ο ΟετΠΙ. τν αν 
«3532 309. "Οτὲ αὐτῷ ἠγγέλθης γενόμενος.] Μ8. ἔτε αὖ- αμα Ίδῆις νίπωίείη αμε ορογεαπίτα[επ. ος πῷ σὺ ἠ9ο ἀλύης Φεγενημένος, Ῥτουϊ Ἱεπίνί, αιιοά αε[ε ἁι-  ΌταπιΣ αιμα" 010 Ιδί8 Ῥεγρῖς Υίτες εδ: Ε πΙΕΤΕ. ός 

τιμς 11. ορτο. 6Χ4ΤΑΤΗΠΙ ΠποΙαν1. τα οαβοά]α. Εχοῖρί 4ο 11 Πιος μ{18. τε[εγνᾶ 111. 

9δ4.- Τ. ᾽Αλήηθέξατα πάντα ὠνήκρας.] ΜΟΧ πιθάϊα ποὮ {π]ηοτῖς. ΏΟΠ 68ὲ, Πε Με[Ηπιοπίο | Ῥαμ/[απίς εἴ 
"εεῖ Ίῃ ΝΡ. αυ μπι αάπις αΦΙ1 τε[ροπῇ. Παρενζαείο εροῖα ᾿ Που. ποσοτ.. ναι νΙτυ]εηῖα | [μα οπής α, Ἅ 
Πατίπι οβαεπόας, - - νιῖστ ας οοπεμπάαϊ: εἲ πες 'οάοτα πος οΟΙΟΤΕ 18 ν 
«'9ρ4 1Ο. Ἐπιδιαβάντες δὲ, . οπή ]ία { ἷῃ Πειοβθίο 4ς-. (ἀ{Πετας» αἴφήο απίαπα 1ρ6ᾳ αρρε[]ατῖο κ - 

᾿οο]ροβ πηεπήπἰ ]εσ]α(ς Ίος. ἱρθυηπῃ ποἩ τεσοτάο:. πι οχρβίπιαξ, Αάεο πίσσα νάδρίτής» 1 8 
απ {Πε εχμίοαραί Μ . ἐπιβάντες, δὲ, Ἐν ΠαΕἶπα αὐτοῦ τε  ε Ιπάυβτία νας αρρο[ιατίπε πο ααυ 
ὥπτοντο, ΠΟΠ ἅπτονται, 4οᾷ ΠΟΠ ΠΙΙΤΗΠΙ Ἱγερβςίε 1η Εηπι νε] Ποππίη πι νε] εν ον να : 
κ Πὴν νπ]βατες» «ΕΠΗ 6ἳ νη]ρατ]ς {οἱσηία 1ᾷ Ροΐσαῖ;» {δριῃ πῃασστία Ἠ35. ἵπχρε Ιοῦαί», νο τις νι ρα. .1ε ο. Ρ]ασιῆϊ ἀοάϊο ̓ Ηειοάοῖο,. μτ ολα «8 πες 4ε Υα[ε αὐ]άς 4 Ῥαυ η ή 
(945 εἰ 6, 76. ὤρχετ 0. αππιν κρημνός ἐ ἐσιν ὑψηλός. οὐχ ἕτερον τμ ΜΗΗΠή, 
: ῷδ4 Το, Οὐδὲ γὰρ ἑξοσαν.] ΝΙ5. οὗ ὐ φὰρ ἐξ. πο «Ὄψους οἶδω. καὶ ὕδωρ κατὰ τοῦ κρηωνοῦ 54 τὴν Ν. ἠεραπξ]α εἴίαπῃ Τη οχἰσι]ς ε[Γη]σοῃς, ααπι αὰ ἱχεροβείο- ἵΟ Ῥος:. τὸ δὲ ὕδωρ τὸ ἀπὸ τοῦ κβήμὴ ο, ον δές επ πΙπιής (ηδίταπι ἀ]]]ς οη[ετ ἙἹησμα. ναχριν σάζον, ἐ μαστε δν πρῶτον, ἐς πέτρο»ὴ ης ται. Ἱτ 
940 37. Τῷ Κλεομένεϊ εωδοθή σὺ πρῆγμα. 1 Τσε λος -ελθὸν δὲ διὼ τῆς πέτραφ» ἐᾳ τὸν Κρᾷζῳ ποτά 6εΤτΕ «οΠΙΠΙΙΗ18 Οταεἰςπηί, εἴ 14εο ΠΟΠ ἨΠΓΟΙ Ἠϊο ερῇ- ο πΙΗΗ1 απ] άσπι ἔα]ε αρρατεί ἀε να τῶι { εἩε ο) 

{ρὶοὶ νερήπι. αιοᾷ Ίαπτορατε σοπαἴΏΣ πηπο Π]υβτατο Βμνίογηπῃ ἀδουμτβοπ]α τε]αθο. ΝΗΗ: «Ροτες, ες σπιν ας σοπαπιθηταῖοχες ΤΠ ορί[ίοία. ἀοτις ἀε[οήρεπς 1ος]. παταΤαπ].. αμ Του] αἆ Ἱόπαπος «αρ. τ.ὸ 9ο ασπ]οτίς οορἰ(αΏοπῖς ο βΙπηπιά τηρο ἀεσίάεῃ Ίπ Ρείταπ]. 30 οσο  νηπι τυβ αφ ]ά νο]η]είε νὶάοτωτ Ποτοάστιις, αὖθά ρτεδειι αὖ. Παπίσπι, Ἰπὰό ἀεσμεμιγαξ 1Π να []επινα Ἱ πε Παυεμπηιν 15. ποτηρθ {Οἱ ηπῃ ᾠδόθη. Ἰνοφιδ. οπίπῃ Πποσδε[ατίο το- ῥατίοπι, ο οκ Ἱδία ροείοης ΟΣαΠΗΙΠ., πας ας ααἰτίας, ης Ρεμ αάάατσ η άπι ας ϐε ἄ ἀῑσδίμι 14 «ομήβεΠά πι. 65ὲ οχ ΜΡ. ορπιον ὁὲ, ΠΕΡΟΠΗΠΙ Ρετερ!οίο ΝΙαΠι. : ἄφκο. Ηαδεπιας Ίπ Οβοίς ἄγκεσ» σ 
τῷδοο 3 ΄Ἠνον ἄλλους τε καὶ. ] Μν, ἦγον καὶ ἄλλου Ππῃ {1 Ῥϊοβοτο βΙεμἰο» ηζ Πίο Πα] 
καὶ αἴοά εξ γεηιήυς. : 9. αη]άαπα 1ῃ υοαιο Ἴσρο Ἡ ο. ο 
9ο, 3.5" Ἡαραθήκην κοτατίθενται»] ΑΙΙΡΙ, αππεραι Ππι- ΜΙσγάγκεια ει ξυνάγκειῶ πε α1ῇ Ρο η ἡμρα: Ἡν πιο 

Ριεχ τῇ τίθεμαι» . Ὅε ποῖμη εδῖ; πηπε ρα [ενῖ σοΠροβτώΠΗ, ἵῃ. Π]ίς (αυτί Ῥοβῄτ. λάπα παωτομ οἳι οἴων εν» ΤΑ 
η ρτορίογ [Πε νουῖ. σε αμ{ὰ εἷορ τηπε Τματῖ: 10. ρ8ρ. ο. : :οὔ σοι πνη ὡς ος με 
Ώ{, ὤεβοπεγερ 8ο Πρη]ο» { (ρά εριεσῖε οριίπιας Μ5, ὃ ἔρωτε. ο ο) ἅ παραθήην παρατίθενται, υϊ εἲ ΠοπΙΘΠ οἱ νετουπι Πε εἶι]ς- 36, οἡ. Ὑπέλαβε, μονής ορ . 
[ο] {οππα. στοέ. αΡί πομπὴν σέμπεν, ὁ ώρχὸ]ν ἄρχειν. Ῥυπάας Ίπ.ν. ̓ Ενέχραυε, πτ ΠΟΙΗΠΙ οιρείς {οηρᾶ 
ος Ηρτο Ίπ ῄπο: δίκας διδόναι ταύτας τὰς ὃν. αὐτοὶ ̓ Αόη- εκεε]]εῖο μονή. ἀτα βαρηοπυΗ! σα πέλεκό α ν 

ο ον 

ος δικώσωσι.. ος οπῖπι 11 ἵπ ππεῃτο Ε]]ςία ρατεῖ εκ -ᾱ- δυ]άα οἴξιυπι Ἡ πόλεμο, ὁ , «αρ. 86, πο]. δἱς ἀῑσῖς αρα παμα ρα, νο ἀΕ6σΙΠρΟ- καὶ ὑπὸ νόσου ποδάγρας οὔτε - ο. πε ο πιο Ἶα Ἅπι ν]ωνῖτ δν κε ο Ας ώς ὃς ψ Υ290Ν ο Νοε ο ας 4 ρυσι. ε 
τν Στον ο ωρ: Ίωο Όεπα 6ΟΠ- ΠθΙῃ.. όμοια οπτεζτοπῖρις, εξ αὐτὸ ]]Ης ἆάεο πο 356. 41. Ανέννωσε, ἃ τῶ νά όπ ΕΙ | ας. Θ δη ΤΠ Ιεχίζο ο να ο οι- Νέ σἹο εν αεὐΙΟΙ. 1μ Ίος Ίος ἔδωρ, ενω  Ιορο ᾱ ε µιν εἳ Εξ. τὸ Στυγὸς ους {οτί οτεάαξ, απ εβῖαϊη. ράμπα, 

Ὅαε Ηετοβοτις αιη ἵη ἀΠίππο ος ἃ αν ον ας στ ο οχ[ειιοηε εἰ Γιο ἀθε]ατανοτίςρ 8 ιηρροα η Μο. πι ἵά. ΠΟΠ 1τα ἶαπι ος, “ποιγεπάη ο ας η Ῥ]απα ομίπι η: 6 οἱ οἵ Πσο ποπ. ο. μἱρίσιο, {εᾷ ορηίο.. 16 ὁδί δούλο τοβσῖς, αμἱ ἵη ΠΜ βοπ]α Για οΏοπᾶαε {ὸ- ας. πα ναι δε Αν ὠνένγωσε ἐπιθεσό 
νο]μπιαίθῃῃ αηί εορ]ξαοπεπα Ποπηηίς ἀείευαπα οπιΠῇ της νὰ ώ ο τη ναῖοι μοι τς, 1 Ῥτοῦαϊίοπε εκ βάο, πάς αφ εβε, αἲ Ἠωπο Ίοου αὐο δι ο ο ην ας η πο ο ο μις 
Ἰπτε]]εχίε» Ὑάραπηις | 1ΡΙΕΗΤ. 1π απίεο 1]]ο 5. Ἱερίεατ. Πας 1 εν οὖν ο ον το μον κ ον να τα ΠΟΠ 1ς{ιά- Ρατηοϊρίαπι. {οᾷ ἐξόρκου. Απ. ΠΟΠ. Ἠϊης Ραΐθε 356 ο ὰ Σ, . ο γα. πο) ο τς Πετοάοτυπι {οηΠρβρίε: κ) δὴ καὶ ὴ ἐε Νώ. πόλιν. πρόθυμος ἃδό ὁ τα πο εθε ὢν τῶν "Αρκάδων τοὺς πρθεσεῶτως ὤγέων. ἐξωρκοῦτο. Στυ- μὲ ἵῃ ο ης ον. 1αϱυ6. ῇ αρρατοαέ ευπι ἱποερῖςίο | 1απῃ 14 {ὴ- κ. ὁ αν ἁλάμα ἆ ο σι . [εοῖδίε, τεᾶς τε Ἠήποπίσις πανταξ Ἠος Ε). 
δις ο Ὅ πα πλὰ ΠΟΠ. τς ορη]εεῖος αῑσίτ 1 1η 4Π1π1ο. Ἱα- ανα 

ὃς οἵαπη α4 1 ταῦτα π σσο β Ἠος. γαιοιπι ΊΠ. ιο ή] ην Ὁ πυπιοῆς οττ, 1 ας ο. ο εἶα α- ει Ἡ | τ, Ἱν ο 16. Λέγεται εἶναι ὑπ. ών ἃ μάς, πο να, Ὁε ἐτραω πάῖ 
«η ολ τοπιησἰαΏο ἴοτοι : να, ὃν Ἴσα ν Ρ Ου 6. κ: ο νι 1τ5 Ῥον-. ποῖεῖ ας γεέχε ος ο ωά 

ορμή Ἠαδειο { μα Ίσοῦ ο Ἰραις ρίδηϊ ρε 4. ν ος ΗΙ παν : ας ο βλ! ταίε ερ ν Ὃ αι ηνή » 

αρ ος πο α΄ Μα] Ἰδά ὁ άν ατῖνα» εἰ 

.] Ουρ]ε { έτασιι- σαι Ῥομως. ον ἰβίο ΡΑΣ ρα ᾖιρρεέ 
Ο]οῖς οἳ ... Ἀαδεε, ομί 6ΡΕ: ος τ. αι ΠΠπΕΏ Ῥτς παμε οπή φᾳμσά- τας πρ ποι σορίοέας, αἲ πορᾶυς {η. 

πα. Οοτίς Ίδία τπα- απτς ποτανεταῖ δρ ον, Ταπίο ὡ ολλ τα μεσα : νας {ηρροπ! Ίοσο οδί οι ᾖοά Ἶμ βεπίήνο ϱ 

| 

| 



πτιατ, 

ΕΤ ΘΡΕΡΑΝΑΤΙΟΝΕΣΙΝ ΗΕΒΟΡΟΤΙ α1δὶ νΙ. 2 

957, Τὸ. Ἐπείρεο τῶν οὐτομόλων.] Ῥοτιής α]τίοτε Νο: 

ο6 ἀχίδ[ε, ααπι οἰτοιπιίτατεῖ τωτδα» ατ {6 εἲ τηυ]Π 

(αης{ηρις νο] τορατεπ{υ! εἴ ταβροπάεπίη, Ὑετηπα ηδί 

Ἱαρεταπί ἀοάτί εάἰτοτες Ἠαης ἵῃ Ηετοάοϊο οοηβταέτο- 

ποπι9 Ἐκχεπηρία αὉ Ῥοτίο {απῖ ααθθάαπι σο]]εέτα 1Π Ίος 

Ὀσθνοτρο. {εὰ Ἠ]ς ἁἡσοπνεηῖεπ{α, πεᾶςα 1βίτυ Μ5. τῶν 

τν αὐτομόλων. Ὀθαε Ώς 1ΠτεΓρΓΕτα(Η5 Πε Ὑθ]]α, εἴ 

οαἶιαπι Ἠΐς οτάο {μεπίε νετη» Ηετοάοί» ἴαπι Ρατ]: ΕΧ 

ἠίς, αὖς {ορ {10ο πυπι. 4σν 7' ΑΙΙαΠΙΕΠ. Ροῖε]8 

ππμ]Ετάἰπό ΠΙΙΠΕΤΟΠΟΓΕ ΡΓΟΡΑΤΗΠΙ παδετε» Ἡτ εχ 10, 

1. .Ρ. 94. Τῶν τιῶ Λυδῶν. Βί 187. Τῶν τις ἐμεῦ ὕπε- 

ῥον νιομένων βασιλέων. Εε 18ο. Τῶν τιο ερῶν ἱππων. 22 

9ο. Τῶν τις ἱρέων» ΡΤοῖ αριιὰ θμ/άδτῃ 1Π Υ. Καταδαρ: 

θάνειν, αριὰ αΠεπ] Επί]ε εδί εἴῖαπι Ίπ ν. Θυμέλη» τῶν 

τις Ἱερέων» η σοπῇΏοι αὉ αἷῑς αποαίε εἰ οδ{ετνα μπα 

Ακ. Ἠε τοἈ. Τῶν τίνεο σρατιωτέων. Έτ 197: Τῶντις. 

Αἰφυπτίων' αποὰ εχίταῖ εἴ «3Ρ. 152" Ετ 176. Τῶν τις 

χὐτὴν μὀχλευόντων. Λάάε αἄ σος το 

3ὐ7, 16. "Αργοὀ μὲ αἱρήσει.] Ἑατήςμ]α πηθᾷ]α ΠΟΠ 

οοἳ ἵπ Μς. οἳ εετῖε Ηειοάοά ποΠ. εδῖ, Οἱ «ΝΤΙΠ ΟἨΤ 

αρῖε, Ὁτ 1ρ5α τερεῖετοῖ νοιοα» αι ϱαρ. 76. ϱἱ8- 

πηήθταῖ, Ιζλευμένεϊ μαντευομένῳ ἐν Δελφοῖσι ἐχρήσόη Αρ- 

Φος αἱρήσειγ. Ίοί οπίπι αὐοαίε µιν Υεὶ αὐτὸν Ροτηῖ 

αᾷαι,. 96ᾷ πιτουίαιε ομ/ὰς Ρε{οπαπα ποτατατη» ΟΠΗΣ: 

οἡ. ᾽Απονανόντας.] Ν5. ἀπάγοτως. 

να τν ης ών δὴ ην τοῦ "Αργου ρὸν εἷλε
.] {α- 

ο ος Ὦ ἵπ ενοο Αραττα {ο νεμ]α Τερί ἀατα εδ αἲϊτ]- 

Ῥυσπάϊ Εαδί 14. ἵπ αμο ππαχίπιαπι ρατῖεπι Παδεπί πη]]- 

το, Ρ{ΕΓΕΙΗ { οἰτεταί πά ΤάΠΟΠΕΒ τεάἀεπαας,  1τ4- 

πιά ο]αϊής. εἴίαπα 14 1Ρ8ΗΠ] Αρπιαταπ] {μἱ{ε τε[ατητ 

λήοάίσευς σοάεα ΝΙ5., π ο Ἡ0 ΕδΕ εἶλον» {4 πεππρο 1π 

πια πρι]α Ρρει[οηΏα ἱπτα]]αξιπη Βαδιίτ» Ρίαπε οερἠ, 

450 εΏαίῃ ἀπρυηϊ {64 ΠΕΠΕΙΔ, Φεὰ πηα]αή Ῥτο Ρ]υσα- 

Ἡ αοεῖρετθ». ηῖ Ἰῃ τοῦς εχοτοῖτς ορετα εἳ 14ΠΗΦ εἰ 

αµ/οηᾳς τΠΡΓΤΕΠΙΕΠΙ ΟΙεσιπεπόπα Ιπιτοβυσαϊ Ἠετο- 

σα «Ὡς οὖν αἱρέει. ] Μ]τα Ἠϊο Ἡς 1π. ναεΙηῖῖ5 

εἰ ῥιφάἰἐπιοπίους εδὶ νειΠο» αὐβ ραι {ηζυτΠῃ ἴπος
α1ῖ, 

παπα οτασα ΙΤΑΠΤΗΤ ῥια/{επά,  ῥεά Ῥτο ηος νι]ρατο 

ναι Μ9. ὅτι οὐκ αἱρέει 

«αση, 4ο. Ἐκ τῶν σηθέων δὲ ἐκλώμψαντον:] Μ5. λάμ- 

άντος. ἳ | 

. ασὔν 45. ἵζα) ὠπέφυγε.] Μ5. καὶ διέφυγε. 

Ἀσ7, 46. Οὗτοι ὠνακτώμενοι-] δἱνε Ἠλιά οὗτοι απ, 

{νο οπδ(απι {οὔεῖ» 168 Ρρειίπἀε οἰατε[οενεῖ» 1 ἵδη- 

τάπι αἀοά ἀε[οημρᾶ {ηπῖ» πες Ηετοάοτις ἱππη{οεῖ {απη 

οτἷοβι ναιδα. πάς Ίος εαπι Ίοσο παῦεῖ Μ5. οὕτω» 

ποπιρα οί τους 8εοερεῖε» ἨΏΟΠ αἱείοεπο» {εὰ διὰ 

3ὸ ἐπιβαίνειν. 
| 

νά 94. Δημαρήτῳ ἐκτίσρσθαι.] Μ8. ἐκτίσαι, 4148 

πο νο 7ο. ας τεάεππΏομ]ς ΡΙΕεΠΟ "απιμτες Εαιδίος. 

νο Ιοα{α». 
ος μα 

ο. 9 ή Ἐπικυδείδεος παῖδα.] ΟΒ1ΕΙο ποῦ Πβ
εααἩ {1ε- 

τὸ Ἠιπάί Ἠοπ]πες» αι ταπίηπι ντ Ἠετοδοῖο ἱωβΙχα- 

αυηῖ, οχπιπαηίςς α μία. ογασυίαπι πήγα ἀῑοίε Τλαῦκ 

πιυδείδή, 14εό Ῥαϊτί5 εἶμ» πΟΠΙΕΗ βΗβ{ε Ἐπικυδείδης» 

πάς ἵπ το οάἱποπίδιας {μΐρει Τ,αῖπα 1ΠΤεΓΡΤΕΙΑΤΙΟ 

Ου Πρίωαλαἰν [112 αὐυπῃ Π]ιά {τ ἀεποπιίσα- 

Ἠνωπα αἳ Ἐπικύδης, Ὁτ Τωδείδης εἴ ῥπήμα. 9οΠρε 1β]- 

ο χπχ Ἐπικύδεος, 4Ποπιοβο Παθεί: ἵπ ΜΑΡ. Νεπρε Ἐπι 

κὐδής Ὀῖ Θεοκυδής ὃ, 65. Δίκαιο ὁ Θευκύδεος, Ίος εδί, 

Δίκαιος Θεοχυδείδή᾽ 9» 17. Αρμοκύδηε. Ὀδοαιε τά]- 

ου]ὶ Αιθτυπὲ εοΠµρέοτέδ», απ ΠΟΠΙΣΗ Ερϊσγάες πο- 

υπ Ὠάς ἔοτει οκ θἰοϊία εἴτοὰ (Επιροτα ΙοτΟΗστη; 

εί 1ά ππεπιοιαὲ [άνίνς εἰ οἱ Πο] Ἐοπιαης (οα]- 

Ῥίοιες Οταςί. ἜΤαπίο απίσπι ἱπάιρπῖως Τατ» 1τά ηῶς 

Ὁτώσα οἳ Τά ῑπα ταδα, 1ΟΠΙΑΠῃ Ἱτασα Ἱπτειρτεῖᾶ- 

ο Ἰσάία Ἠαδιίε {ρ/ἐυο]ο 4ἱ Περίογάε. Ηῖπο ε1ρο εἴ- 

πι Ἰπτε]ήροπάυς ες οοχηίρεπάι» ἸΜιεαξἰ Αροϊζοις 

Ίῃ Ῥτονοιδ. οεπεωία 9. π
Ιπῃ. οο., πδἱ οχηίρεηέ: Τής 

Πυθίας ἡ Ψνώμη» Ἂν εἴρηπε πρὸς Τλαῦκον τὸν Ἐπικυδίδην 

Ὑπαρτιάτην. 1 1Πηα νετο» δεμἑεηεία ενὲ Ῥγερίω, ϱ011 

αρυᾶ Τήμο)ἀἰάεη 6αμ00 ὀρα
γαία κ: Ονὶ ροΏυ]δῖῖ 

{ωσοτα» Ῥαπιπε Ἐ 
ο 

“-α6ο, 8. Αὐτῷ σχεῖν.] Μ5. αὐτῷ Ἰσχενι 

᾿ 96ο, 94. Καὶ ἦν γὰρ δὴ τοῖσι] Ἀεππρε Παετάπε Π]- 

Ῥέωτή, νο] αἱ ο) ΓμεγΏξ; ἀεδετε Ίηπς Ἰοζαπι «οῃ- 

Αἰιαὶ ος Απήμτιαῖπε ργβσεάεΠΠμΠ]» υὈἱ Γερο νοςμ]α 

{ο]α οἳ- (οαμεπΠ 8 αΌοίία ρια
πτΏτυς» Ὦϊ Ώο Ῥτοςθ- 

ἆαπῖ αἷία,  οἱς ΡΙΙΠΙ8 ρατΏοι]α καὶ αἀδῖῖα νυ]ρ
αῖς εδῖ» 

ους πο πι]]α ἵπ 5. εχίαῖ» Ώος 4εὺεῖ εδίε» 

αυ σπα {ς αποσιε ολΗ(ὰ5 {ο]εαῖ αμιάχοτ ΙΠΙΕΓΡΟΠΕΙΕ ὁ 

Ἡτ «ο. 99. οὔ γὰρ δή σφι. 1Π Ίροο εοπτεχίη οπτοὶ θά- 

ταϊς(η5 αεί αὖ Ὅγρί6, αἴῑεπι Πτα ΟΟΙΤΠΒΕΣ. ος απίτα 

νετυπῃ Ε5ἳ. 

96ο, 935. Μεμφόμενος τοῖσι.) ΊνΤ5. μεμφόμενος μὲν τοῖ- . 

σι, αὐοᾷ οριίπιε Ιπτεγροπήτασ» {εὰ Ἠ]πο ΔεὈιῖτ εχρε]]ῖ 

«Ὁ Ἠδάεπι 41ος ππεπιοσανΙ, Ἡἳ οοπΝΕΠΙΤΕΕ απτοσεάεπί]: 

Όμς υἰοἰηῖδ μεμφόμενοί τοῖσι ᾽Αὐηναίοισίο 

96ο, 89. Πρότερον ἑωῦτὸν ἐξέλωσε.] Μαΐτα Ἡ]ς ο Ναἱ- 
14 Ἰὰ 1 αῑπίς Ἱπιεγροπιπτάς» αὖξδ πια] {μπι 1π ατα» 

οἵς, οτι Ίαΐπει αβα πι Παυ]άΐδ, Ῥτουί 1 αἴπε οοπ(Ητα1, 
φθά αιοά ποϊατὶ ἀερεῖ, οὐ{εινανΙ {ο ρίηπι είε 1 
5. ορΏπΊο προτέρην, Πος. ἃτ {10 εο ΙΠεΙΙΡετετα ἡμέ- 
ρα (1ά επίπι τεπιρις νιάετειατ πἰπαϊᾳ Ὄτενε εδ{ε) {εά 
ητ Ἰαχίης {Ηπιετείυτ» ρεηπάε υἱ ἐξ ὑσέρης 5. 106.» εἲ 

᾽Απή]ία τὸν πρώτήην 109 13.0. τὴν ὁμοίήν, τὴν ταχίςην» 

τὴν ὡραίην, θὔϊ Ρίοποίπεή Πίπο αδίμ]ετ]τ. 
961, ο, Ὑδέρησαν ἡμέρῃ μήῃ.] Ν5. ὑσέρισαν. ᾿ 
361», 6. "Αλλοι τῶν Αἰγινητέων. ] 5. ἄλλοι ἐκ τῶν 

Αἴν. Ἱτα Ιη{ετήπῖ Ίπ, αἀθεπάο εἴ το]επάο ας ρα" 
πσι]ας. . η 

4ὔτ. 16. Ἑπτοκοσίους ὰῥ τοῦ δ/µου.] Μ5. γὰρ δη 
τοῦ. Εῖ τιοα ἐπιλαμβανόμενος, Όερει επῖπι ε5{ε ϱτ8- 
{8ῃ5. τπτ ἵπ ργαςοἀεπῖί καταφεύγει, ΏΟΠ ἐπιλαβόμενος- 

4ότ. 94. Σφέας οἱ Δἰγινήται ἐργάσαντο.] Ἐτ Ώς Ἱ/α]- 
Ία. Εωο ζω μ {ρς Γεοίς/εΣ 4βρίπεία. 9εὰ 4ΜδΠῖΟ 
υτραπίης ας ἀὐ]οῖης αἴαε εείαπι εἰατίας  Γοηρῃτ αἩ- 
ἄοι2 Ὄοσοι 1 ΝΊ5. ασεῃς σφέως αὐτοὺς δἳ Αἰφ]νῆται 
ἐργάσαντο. Όψοᾷ εδ εοπΏπυ υπ 1ρβας. εξ ρτοπ15 εο 
(οπία, Ρτουτ 1η ΑΕ]ίαπο 3 1. εχρ[σαπάαπι ἀῑχί, ει 

πϊ]ή] αρτ ορροβτωπι», πἰΠ ρτανἰςήπιυπι εἰ ρεηταρί]ε εξ 

ἨΠειτοάοίτεᾷ Οἡτοπο]ορία ρατ, ΄ 
9ότ. 99. ᾽Απὸ Σικυωνίων ἄνδρε.] ΕΙΠΕ γαἰία 1πῖεῖ- 

Ῥοπίξ νοσσπῃ Παυίΐζης ρτοι/η8 πεοθρ/απίαπα, εἴ ἱοεῖ Α]- 
ἆ1ς επι 6Θαπιετατίο ετ Ηετναρίο οπή{επίητ νοσεπι (στᾶ- 
απ», Ποπ οπιἱτΏίἕυτ Ταπιεῃ Ίπ οράἶσε ΕἹοτεπΗπο» υπάθ 
τε(Ητ] Σμκωωνίων νεῶν. 

861: 39. Διὰ δὴ ταῦτα.] 15. διὰ δὴ ὦν σφι ταῦτα. 
Οπιπες ρατομ] ἵπ Ηετοάοῖο Ῥαρίπαπι αΙαπιευπαυθ 
{ΟΓΠ4Πἴ69. Ε ΙΠΟΧ σρατηγὸς ἀνὴρ ᾧ οὔὕνομω Ἑὐρυβάτης » 
αιιοά Πίερταπι εχρτεξβ: πα Ψα111. ο. 
«861 46. Τρόπῳ τοιούτῳ ἀποκτείνει-] 9. κτείνει. β]- 

ταῖς αἳ ραμ]ο 8ητα ρισβββῖ» εἲ ποι 1ΠΠΙΤΟ ροςῖ {εαιμ]- 
Ώίτετς. 1968. εί 190. .. 

4όα, οο. Πεζὸν εὖ ἐσκευωσμένον.] 5. πεξὀν καὶ εὖ 
ἐγκευασμένον. . ὢυοά Ρ]απε ἴαπι αρποίαῖτ Ψπ]ία, ππάε 
ππίπως ἀμρίταδί]ε» αὐὶ ΙπβεΠεἰίετ ΡαΙ1ο απῖε αά{ρεχετας 
ζιλικίας ᾽Αλήϊον πεδίο, αμοᾶ αὐαπι Α]άμς εἰ (αππετᾶ- 
τίας πιαωάσμ]α τοτα ΑΔ, ακρτεδίετίητ, 1ρ8ε Τ2ΠΙΕΗ 16- 
ἀἱρεραι αἆ ἆλα, Υειτεης ϱ/σΗἱοίεε ιαγΙΣήπαγι. ΟΙΙΠΙ 
1 οχίσα 1]μά πιεπιογαΠζ. το 

965, 96. Ἑξαωσίοισι τριήρεσι.] Ἱντάπα Πο «οπΗπιατᾶ 
{π εφ Ιήοπίδια5» αυμῃ ρετ/ίρίσµε Ἠαδεαί Μεάϊοεις Μ59. 
ἑξακοσίγσι | 
6ο, 39. Πόιεύμένοι Σαύτην τὴν κομιδὴν.] Ίάοη Πε ἁἷ-- 

οἵπε Οτῶοῖ, εἲ ΜΙΑ. ταύτῃ. 1.οΏβε Παῖος Πίος» εἴ 

Ῥαβπι {η]ρεῃς 1π Ἠειοάοίο. 14η τηοα «5Ρ. 1ο7. 1π 

Ώπα Ἰάσππ Ροτερτερίις «οάεχ ποπ ΡαΒΙΡΗΣ νΙποία Ἠστο- 
4οἵ πα ας ]ορῖ τωύτὴν τὴν ὄψιν συνεβάλλετο ἐξεληλυθέναις 

ης Άτ ος βιέηπι οδῖ ρετ Ώσο Πεουία, {εά ταύτῃ, υπ αὖσβ 
πτνετα αιόάτοσῖς πΙαΠς. 

96ο, 46. Πρὸς τὴν Δῆλον προσορµἰζεσύαι.] Βαῑῖ5 Ετεγ. 
απεῃς ππεπτῖο Ώε[» υπάε ΠηΠο Ν5. πρὸς τὴν νῇσον 
προσορµ. Οιιοά Ιάεπι τεβαταί οοάεα ορΏπι5 αἀπις[απά 
ορ{ε Ίπ νετδίς σαρίΠς 90. ὧρ ἀπῆραν ἐκ τῖς νήσου, Μο 
νμ]σο εἀμηϊ Δήλου. κος 
«863. 3, Αὐτὸς ἐπὶ τοσοῦτο γε Φρονέωι] Ῥΐνε Ἠαης {οτ]- 

Ρτῦταπι ἀε[επάαθ» {νε αηηττας 1ᾷ ααοά εδί ἵπ πιατρῖ- 
ης τυσαῦτω, ἴππιιπάσπι τείετῖ, πα εἰ αιᾶ αιἷά {εΠ- 
ἴ65, Φοηρεπάμπι επἶπι» Ἡὲ {οΠρῇτ ΠετοάοίΠς» αὐτὸς 
ἔτι τοσαῦτω Φρονέω. ὶς επἰπι Ἱπίερτε ΝΙ5. εξ ἴπ σοπίεα- 
αι Πο ροπί ἀερεῖ εχρμἱ{ο 1ο επεΙΒῖσο φε, αιοά πυ]» 

Ίυτα ἴπ ΝΟ. Ἱερίης. 
963, 19. Ὡς λέγουσι Δήλιοα.] ΝΙΡ. ὡς ἔλεγον Δήλιο, 

σοηυεητῖα επίπι» απήρυς α/Ἡτπιαϊ πες απτε Ώες Ρο»ί ης» 
μ6 αἆ ϊρίμς εοταῖοπι {αἱ6ίε Ὀσ]απι πιοῖαπι» αδποίοῖε 
θικς τοιη ἴστε Ἰποιεαϊδί]επα», αἨαπι {πες Ώε]ή τυής 
Ἱαθανοτυπε Ρίο νοατὶσβπια. Ἠίπο ἱπιρείεέυπι τεαιίτ]- 
τας; Άοη οπίπι αηπχίας εδι αὐάοΙ ἀε εο, αἰ]ά ἀῑχε- 
πε {1ο ἴ6ΠΠροίΕ,΄ Οµήπα Ἱπιπίπετεῖϊ Ώε]ο ει γΦεἰς 
πδσθοῄιμς υἱίπια» ἴωπο οτάτητὰ ὁδί {οἶτα, αμίά «εεπέαε” 
τηϊ Ιπεο]α.. ο... 

969, 13. Καὶ πρῶτα καὶ ὕατα, 1 μέ ἐμέο οὗ σε)” 
σθεῖσο.] Ομἱάηι]ά ἹπτειυργεϊεηΕυς» πΙΏἩ ΡΟΠΙ {ΕΠ{Ης. εχ 

Ίας οἴαίοπε ὤνασα ροῖοςί εἰεῖ» βᾳπἱάσπί ἕα οοη{εσ» 
νετησ, ρτοιϊ νυίρο ουπετ. μπάε αὐοπποπρ ος Ἡ πᾶν 
δα Λίοηε ἱοβοτοα, Ίοπσε θδεςῖ, Ἡζ Ροϊμείε οαπῃ 1π- 
τεἰΊσετο. Έτ πο [σἷο. 4π ἔπαπς πιοπάαπι απΙπιαάνετίεπς 

γα]]α οοπά Παπ εἰ νετβοπεπι αύπαπι αοεοπιπιοάᾶ» 

γετ]ξ ἸπτβτργείαηΒ» οἱ ΊεαΙΗ εἱσφε «ζαεΠ1 Τ416 εἰ ῥγἱ" 

ΦΙΗ εἱ ῥ0/βγεΗΗ ο //ηλοία. Ρῖ νιάες περαΏνα αὐ 

6ο ηήοῄαπι οδίε Παδίταπι πυ]απ],. θεά Πειήτ 1ά α]- 

6, αἱ ροηῖῖ πισ]ίοτί5 οοβἰαῖς ορε αάπτης {Ηήε{Ε, Απ 

Ἠου]ε εὔαπι ΕΖΕεΙ. ραπ]επιίο 15 επίπι ο[ζεπίατε αι- 

ἃσι ἵπ πονς ά Οα]Μπιασὴ, Ρᾶµ. 326. Ἠδο Ἠετοδοιᾶ 
ναιρα Καὶ πρῶτα καὶ ὑυσῶτῷ Τ. ο ἐμέο οὗ σεισθεῖσα 

αά Πε 16μ6 Φαίη ΣΗΠΟ εἰ ϱΥΗΤΗ 6 β0/ΓΓΡΗΜΗΠΣ 

ρρΙΟ14ς ο 616ὰ σε εἲ 1411 ο {8 
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οεη[]ε, «είτε ραΐϊοί αὖ «ο ΟΊπεσα εδίε Ισποιαῖα, 1π- 
τεΤΙΠ Πο εβρο ἰ6ισί ἱρδυπ] εαρµί μίας πρτορα σοἵ- 
τηρῖε], απ απ ραμίσι]α Ίδια που Πε {Π Μ5. 46- 
1ετῖ μΕἱᾳ1Ε πεσες[ε οδί, 8εά εἳ ραγΏοι]αῃ τὸ 1βΠοἵαξ 
Ιάεπι οοεχ; εἰ οπηηῖα εριερίᾳ ατμπῖ {οτρεπάο καὶ 
πρῶτα καὶ ὕςατω µέχρι ἐμεῦ σεισθεῖσα. ἵΝαπα αἳ Πο ΜΕ. 
ἀοσεῃς πιο]]τετ, επάε ἰδειά οὐ τΓαέωπα Πε, Οπος 
Ί4π Ραµες «ορποίεετε» ο παπι οὐίτα [αθηε Ίρις 1π[α]α 
ΡΤΟΡΙεΤ ετεα]ζος΄ παῖος ΑΡροβίπεπι εἴ Ὦ]απαπι» αὐί 1ηχ- 
τὰ αἱίος {ο]απῃ Αρο]πεπι, εἲ αὐσπι {άοτα Ἠαδίτα, τἷ- 
ΠΤηπΊαµε Ρ]επίς τε(ΗπιοπίοΓπα ρα ΠΠ] 4Ρροπεί ΕΡὶ 1άειι 
ῬραπΠειηίης Ίπ 1Η ποτῖ, Ρ. 476. εἳ 359. οἵεάο ορί- 
Ώαδατυσ Ώσες ἱσποῖᾳ ϱ5[ς. 

969: 55. Ἰο) ἐν χρησμῷ ἣν νψεγραμμένον περὶ αὐτῆς 
ὧδε' Ἰινήσω Καὶ Δῆλον ὠκίνητόν περ ἐοῦσαν.] Οµμἱὰ ἃς Ίαο 
ρετῖοορε ρτοπυποϊαπά πι Πε, ερο Η]άεπι ΠΟΠ {4ἴ4Ρο, 
ε 4 αἰῑ5 Ἠστεοι, αἴιαπα ταητῶ νοιμ(αῖς ΤΕΠΊΡΟΣΕ Υ]- 
ἀεπιητ Τε Ίος οσο Ἠππιανίδία, Ἡτ σοπνα]]1. ἴπιο πος 
οιαξ! Ρορίο νἱάθατηγ. Ἱπτοπῖπι ἵπιεῃ. Ἱπαίρε. 66ΟΥ. 
αθηίης αἰτεπάετα, Οσΐτε εΠἰπι αοπποάο. Εετοβοῖις 
ἀῑσαῖ αἩξ ροτ]εγῖξ ἀῑσοτε φεγραμµένον ἐν χρησμῶ νὶΧ σᾶ- 
Ρίο, πεφῖ6 υ[ρίαπι Απηήιί πιοάο ευπι Ιοᾳ {μπα τηςπη]- 
η], ΤΝΙΠ Ε]οτ, Ἠαῦος Ἱπιάππι ναµάιπι , μπάε 1ηΤε 
Ῥαΐεαί Ώαπο πιοΠΕΙοπεπα ἵπ σα ν6τρα οχοτςθτῖ. Γενραμ- 
ένον 4ε οταςομ]ῖ5 αΏατραῖϊ ΏΗδααπα, πθς Ρροίι]ί μ{α- 
ασε. ΤΝΙΠ αὐάπι ΠαΤΓΔΓ ῥεωροὺς ΨΕἱ θεοπρόπους Πιὶς[οβ 
τά εοπ[ηεπάμπι οΓαεβ]απι, ῬοδίαΙαπα οπιπία Ρετερῖβ- 
{επε, {εΠρίηπῃ οτασμ]ηπῃ τεροχτανίδ[ς ἁοπ]πι» ἱ ρᾶ- 
πα Ἱερείε ροςίεε ἀῑνίπιιπι τε[ροη/{Ἡπ1, Πες 6ΙΤΟΙ 1ῃ 
Ῥϊοπμηςϊαπάο οοππεστδίηγ, Μάρ ὁ, 1395, οἱ ἵπ Ἱεραίς Οταβ τ, 47. Ἐκ αἱο {εαΙΙ(μί Άσης ἱοουπῃ 4 
3)1ᾳ11Ο ἀε[οΠρευπι ος[ο οκ Ίοσο ααέτοίς, αι νογτα- 
τητ ΤΠ παιταίοῃο πηκβοπίς αἆ Ίος οτασ]μπα, ἵπ αιῑο 
εταῖ {οΠρίμπι ἆς ἴσία ἵπ Ίμπο πιοάυπη, ονεβο ἅτο. 
Ὁπάς ρτοτῇας αρραταῖ ποπ εδ[α Ἠοτοβοςί, ΙΠήΠΠΟ Ρτοῖ- {ης ἴ]α, οσα οἰτανί, εχΠ]γραπάἆᾳ ριίο, ο Πμπι Πποῃ νἱ- ἀελητησ ΗετοᾶοςΙ, {5ὰ Πιιάοπῖς Ποπηϊηίς, οί ἀοθτί- 
Ώδπα {1απη ο[ίεηίητε ψο]ιέ ΙπῖεπιρείΊνα, ο πι οοῦ- εετε πεφι!γες, εἴ 1άοο ϱἱοβ/μπι ὦκίνητον., αἰια 1Ι6Γοάο- της α]ηάεῦαί αά Που {ρδιπῃ οταςμ]ΗΠ1, εχρ]ίσατο νΥο- 1ΕΠ5, πιατσὶηί πα{οπ]ρῃτ, απ 14 ἔοτιε ΠµΡρεΓ Ιεότη ΤΠΕΠΙΟΤΙΕΟ ΊΠἩσγεχοι, Ἠος {ππα ρτοῦατο νἱάστη νοχ 
νεγραµµένο. Βαπε ορἰπίοπειη οἵ {πίεοίτ οἳ εοηβιπιαί, αμοά Ίω απαμεβπιο Ίσιο ἸΜοάίσσο οοᾶἶσθ 4 οοηἵοχί οἰ]άεπι τοῖᾳ αΏεςε, {δά πρετίπ]α παπι αά ΟΓ2ΙΗ αρ: Ῥοβία 65. ΘΟωοά Ρος πορ]ρεπήαπι Πακ (οἨ]ρα. 8ς- οἰᾷ]δίε ποη οδι ρίουαυί]θ. (μπα Ἠϊο ποη οοοΥΤαΠί Ῥέετιεορᾶ 1Π Ηπή]επι νοσεπι ἀεβπεπτος, υϊ {8ρε ἵπὰς οπυ(α οπιετοπά{ ακ/ες, Ίπημε Αιτίαπο εἰ αἰῑίς ο/ θά]. 18. Ιζαηε ραῖεῖ ΠΟΠ πιασίς Ἠσιοᾶοίο Βι]κ[ο σλη{άπι 
Ἀά{οτίρεπα! ογασι]!, αμαπι Εῖε ΤἨηογά1άϊ, ομίις ηῶο Υετθα {ΗΠ: Τη 0. -ᾱ, Πο ρτοσμ] ὓ ρηϊπαϊρίο, "τι δὲ Δύλος ἐκινήθη ὀλίγῳ πρὸ τούτων» πρότερον οὕπω σεισθεῖσα., ὠφ᾽ οὗ Ἕλληνες µέμνηνται. 

: 96 ἂν 99. Προσίσχον:] Ίνα απ]άεπῃ ες αΗδί Ἡετοάοιις, Ὁὲ οοἱήσεπα]ς ]οσῖς Ώσπα ἁας]ητητυηί ἀοάξί οἷις ]6ύϊο” τς. Οεἰατῖ {αππςῃ ποῃ οροσίεί 1Π Ἠος Ίοσο Ι6ρῖ ἵπ ΜΙς, προσίσφοντο, 
νε 13 364. 13. Κατασχώτες δὲ ἐς ταῦτο.] ΟΗυπά πποἆο ης απιεσεδ{είηϊ νετρα οἱ δὲ ᾽Αζηναῖοι ταῦτα», αΠΙπϊ Ῥεπάεο, αἆ πτηπα Ίοσιπι ρειίποεαί., αιιοά Πϊς ος :.ΠοΙανΙ νοσεπι ταῦτα Ἰηπδῆπι αάλῑςὶ νοςµ]ας δε Δἴᾳηε αἆεο πιεάῖαπι νοςμ]απι ἐς ἀε]ονὶ {η Ἰ[ς, ζες- : αά αἱεετηζηπι ε τες Ροτίίπες, αἳ ορίποί αἆ Ἠμπο ΟΕΗΠΗ. 

-964, 16. Ἐπεξελθεν μὲν κλὺ µαχέσασθαι.] ]οσοίπι εατε, Δί ΜΕ. μάφεσθαι. 
364 5ο, Ἔπιπτον μὲν ἐπὶ, Ἠαηπε αποαίθ ρᾳτίοι- 11 μὲν Ίβηοταῖ Μή5, εἰ ἀε]επάα Ιάεο εςε Ίάσμτα, θτῇ νά ο. ΕΗρΙάς (ἼΊασος Π]απι ρειηϊπαν]κία ἵη ΙΙ. Ρε: 

964 30: Ἡροδιδοῦσι τοῖσι Πέρσγσι τὴν πύλιν.] Όιας Ρο- «ετηας Ύορες ποῃ Ἴαροι Μς, Έτ [ης ΡαµίΟ απίο {ο 1 «οΠ/{ρίσιΙο Ροµτα {ηπε, αι Ροδβπῖ πε ρετἰσι]ο α- 66ίε, πες αἆβτί Πο Ιῃαβί ΠζεταΏοπα. 
-Ἀδ4ς 81. Τὸ καὶ τοὺς Ἐρετριέας ἐποί/σων.] Ὀμδίτο η. 1ητε]]εχατῖτ γαἱια. γαι ἱᾷεηι /αὔμγος «412ίε/ὲς ζ 11ο 
“άγέρη/ος [εοίνίζηε., φιιοπίαπα ραχς α]εῖπια πο[οἷο ιά 

ἈπηΌΙριμτῃ Ἠαῦςε, ας Ἐγσιμση{ ος αεοῖρί Ροδ/{εΠῖ {αΠῃ 1ῃ ας εἩ, ης νίάστην ἡαϊ]α Ἱπιο[εχίδίο, {8αΙεηίθ : Ἀμςο Ίπίεχργρις ϱ/γ]ωμήο οὖο {) /ε((ο ὤομει/έγο {]- «ὁ Φμες/ἡ α {1ῤεήο εὖε 7110 ὀαμεσμο αἱ ΠΕΙ. η Ἀςοηίαείνο, ης ΟΥα η ποσςς[ωτίο ρομ]αΏῖ» η Ῥου- Ἐ Αἴσαπτιγ Πατυ]ε[ε ἵπ Εποινίοη/ίος, | | απο εἰασίης αἆ ατωσα. Έσης ζωων ο Μαραύὼν.] Όαυπι τη Ἠντο τ, εἲ Πῑῖς, αλ σὺ ος {εοπππτυς. πηνία ΠΕ πιοπεῖο ἨήΠς αρτῖ αἰβήηαμης κ. αλάτι Ώυης αἀΠρί(οῖτατ, ἴῃ 116 Ιοείδ πο 
. 5 ι τ . . 

Μαδηετῖς το πιά(ζμ]ίμν πυπο 1ᾷ Εαοίατ, αἳ Πας μδαμθ 

Ἠίπο 460ΟΠΙΠΙΟ: 

964 ορΏπαις 1]ἱε ΊνΙ5. Πο 
μα 

ον 

πήτει]ς, ευΙ εαρῖτο 195. ΤεθβΙΥΠΟΤΡΟ 

1ΔςοδΙ σΚονον]ΙΙι ΝοταὮ 
ἀθβί: {εινατε ἡ Μαραόὼν, εἴβ πιοα αἡέετ οσεύσιαῖ. Ει 
ΠΙΟΣ ἐξ ̓ Αθηγέων» ματ {πρε. 

4όᾳ, 41. Νίκην ὀνελόμενόν μι] Ρεήριειε Μο. ὦμέ- 

λομένῳ μὴ, αιοά Ροπο, τξ ρα Ὀεαί 315 πιατεΓ]α. 
ο. Φον 5 ο: ΠΙΑ]6: {οἵ- / «864. 43. Τοῖσι αὐτοῖσι ἵπποισι»]. τι Ώβῃο ο Πιλις σι 

αν ο μεπι! Οιής οπἱπ1 {εοις {εηΠαξ» 49Η ν]άεᾶ 
: 5 (απάε Πα Ἰπιατρτοτατὶ εδ ( ος 15 ΠΟΠ πιοᾷο . Ὑα]]α Ῥ φήσα; πο ιμις 

(ερτειατ] ϱΗσγήἼμρος ἐζ0: /ΕΗ5.) λμνς 
Ῥείί 1π Ἡοτοάοῖο εἀδάεπι νοςες ΓπΙπΙΠΟ ΒΕΠΕ “ ο 
εἴαπι ραμ]ο ρορί {οἱθετε Ηετοάοτμπι ἄν Πππ0 ο πρι 
ἂι τρεῖς ὁλ. ἀνελόμεναι) Ῥαϊαπα Ἰνς. Παθεῖ τῇσι αντή , ἱαπι 1π εοάϊες. ἵπποισι ἶάᾳιε Ιίτοφιε Ίοεο, ΡΙουΙ πα Ἠυς αεπι ἀπίρεχίε, τε[ίατωτ εακ(ηρίε Έμοπι. θά Έτ ορ. 
εεῖπεῖ ε. Ἡμίοον διὰ ἔκουσαν αἰδοῖα. 
πω πο κ ο. 
{ΗβΙαγΗΣ1 εσ μαχη αὐαῶον. ο. 
περ]σεπΏς ευ]ρᾳ 1π Ταθίπα νετῄοπε, 98 6ῃ θ41ίοΠεδ 
(6 46 οἷις τοάΙτα αὉ οχῖ]ο. 1ά αιοά αν ο μηδ, 
οπηΠθς Φτερμαπίπας» ἘταποοβασιεΠ{εΠ] ΤΘ ΙΙ ατθῄ- 
Ἰοπαϊπεπίεαι Τποπιβ (αὶε» (αμίά ρε, σα 4εσπες) εὔαπι οπιπες πιἰποιί5 {οππς θυμό. . 
εχρι]1, ο κ αμ 8 
ο » ΤΙ. Κίμωνι ᾽Αθήνγσι,]. οι εδ ἱρανο Ἡ Ἠ{διο πεφυ]ὲ ἀεπερατί Πάος», Ἱερεπε ἐν Δομή 
365 14. Ἐπεφευγὼρ.] Μ5. καὶ ἐπεφγόἩ Νεο: 66, 91. Ὑπὸ δικασήριον αὐτὸν ἐσαγαγότεν.. πα αν: 
λα τος οσἳ Ἡογοάοίειπι, ΘΟειῖο ού Ίο μμ μη: 

Πἰριϊςίει οοπιροβ(Ηπ] ὑπαγαγώτες να Πυίις Π0τί 
ἴη9 οοππροβΗί εἶτχε Ῥοσίυς νειρα Π1ρε ἴποὰ οἵσ οἷαῖ, 
(1Ρ. 79. ὑπὸ δικαςήριο ὑπαχθεὶς, εἴ ν κξήριον, ΕΕ ΥΣ. 
εχ το 9, 99. ὑπαγαγόντες µιν ἐς τὸ σσ οχῄαϊ ὑπὸ τὸ 
45 εαἱ νη]σο, {εά αδί ρ;ῶοἶαίε πμ τς ἐσάγειν ὑπὸ 
ὃκ. Αιουὶ ἀῑσίε Ροχιὴς Ῥτο οοά επι Ον ο μημς, Νλα 
δµκ. αἳ πἰ(Ιέητ Ἠος {οἱο Ίοσο. Ἐαλεας ΜΙΤ 1 αὐἰάεπα 
οἶαγα ἵπ 6οᾷεπι ΜΙΘ. Ἱερίετ ἀνανώτε., δρ, 136. Ὃν. ὦ : σ4Ρ., ψε] πιαχίπια ΗειοάοϊεΙπι εδί: ἁορε θεα ον 1 
θανάτου ὑπαναγὼν ὑπὸ τὸν δῇμον. (κ πΒ ή ην 
ὀναγὼν. μμ -π οι 4ε 365. 80. Καὶ λαμπάδι ἱλάσκοντβι: πιάτα» δὲ οσον 

ο εχβΗς 1 Όρος, 

ΜΒ, 

(ετης οὐὕπετα 1]ηά γα] πΙΡαςΙ» ἤ 
ϱ4Μ4ε/αύγο /ἱερρ/ίεση{. φὐοά Πε ος οαπά(ἁε εἲ Ἠςῖ 
Όις εδἰποπϊσής, ρτα{ετήπι αμΙΠ1 1 ὤμν Εοπας 
Πτει 14 Ίαπι Νετς ποτανΙδ{εῖ 11 ανα τούρί 
δ, ῃ λαμπὼς. Ου ἱά ποῦ πιμταΝΙ: ες η 

31ο | ος αμ ών 966, 4. Ἡν γὰρ ἱσαμένη τοῦ ϱορό ν αμοὰ άσσο 
ερί ΙΠ πι]]ο Πθτο απήαιο Ἱερι τα ο/η. αμ 
ΤΗ. Έα] εκ {5 ρτοβοτε, μὲ ἀἰσα ία ος καὶ ἔθ σα 
εἴ «αρ. 57. ἵτα ἀῑχῖί νουμηνίας ἐς ο μά ο. 
ἱσαμέγου τοῦ µηνός. Ετρο εἰ 43 πιοιήρεπν ρουμ 
«λεν ἱηβαμαὴς 1εΠ/ς, ΡαπήαΙρλιὴ Πλας Ἅ ον οἡσμὰ 
Ρ]σε (μὴ. ΑΠ Ρίασετε Ροῖεδί ᾿Οή5 περεῖ ς πάο. 

966. 1Ο. Ὄψιν ἰδὼν ἐν τ ὑπνθοεμτα τι ἀεο] κ ονην 

Πιμρίάο, Ἰοέχοτί {αεἱς[οοἱκίε Ἠετοδοϊοα ο ἀμοϊαν' 
θνιης τοπικ ημας πμ οι οη 
ἄσετε «τἱρ]αίίετ», πε αἱ ος ο πι 
ὄψι, ας ο κοθ . τογείο έντ ρα ἳ ΤΠ ορ 
Ποχὶ ποξχα εχιτα {ΟπιηΗΠη. αἱ στο) γομίαπέ αμοηῦς οῥ 

; τμ ἐν τῇ. Το. Κατύπνωσε, καὶ δή κου ον οι Μ9. : ΊνΑΤ μα αᾱ- 
ΊΠΕΠ ἴγες υ]ἴπης νοςεδ πον ἆμδο ηπίο {485 ὃν μὲ ἵπ 
Π]ο Πατ επη ἀερτεπεπίαΏ ο αμα τῷ ὕπνῳ» 
ἁῑτα (6πιροτίς ποῖᾶ νυκτός» νι, Ἱεῃ πΟβΙΑ ΤΟ  σμο 

ο ΄ ον 1]. { 191. πμ , 1. τος ᾽ 

εαρίτε 118,. πποηήο ἠῑίς ΑΙῆ ἵρπι «.Ρ' 191’ 
τοσῖε Πο εοηναπ{επΏᾶ. ο ον μῃα θὲ σο- άμ] ολο . ῆςδς εἰς δ᾽ ὤ δν Ἰδόντε δν νι συν ος 
«9065 9ο. Ταύτην τη». 1η .Τ ᾽ 
ρα ὀψίε, αιιοά 18/85 ἡ ο 
0 απίς, η εύμενθὰ Ὀορῃις υἱ 5 
466, 94. πιμζόμοοιη ανά τν ή ο 

οι γ ε ο ώ ᾖδ ἠλρζλάτιν δν συνάψει τὰ αμα τέλἍρος δει ΜΑ, 
πα εἴ Ίος Ίοσο νοσεπι, σφέών λόντων δὲ ας ᾱ 

Βοἰίσμα ἀαίπάςε Πο {18155 σα) απ Ρ 
πονήηις πττμηαμε τεᾶε 01017 {ἳ 
χοΏοῖο, τ. οἳς ο) ορέων ἀνήκεε 
--867. 48. Καὶ κως ὃν ἔπιτουτέων ος Ὠμής ἵη 
οης πιοηεῖς οἵαίο δες ο. το ῥαγΗ/Α ο ρας 4- 

οἷσι Τα πα 1 αατεΠΙ» ζ40/30 αἴίαι 5ίε 4ηΗ Αἰάῑς 
ήγήμηι γεάεαεΣ Οἱ ει απθαι 1 8. βισσης 
ἱοπείωαπι, ἴαπιεῃ 1ρ56 μπυμοςς { πε 
(ναοα ἰδία αὖ {5 ΙΠΤεΙΗΡΙ, ας η, 
αὐ 1]ο. αμῖ τεοοτηραῖ εκ ορΏ τ μαμά ἀπθεαΦννς 
τι τουτέων. Ἠσεο Φ ΕΠΗ αρ {πες Οορες ος 
Ἱπεαγργεή». πάς ἵη (αηζυπα πα κ ὦ ο ο ᾖ]οβαπε τοις 
Ἡστοάοίο, μίαπι Παίας νειοί ἀοσεῃ ο ἀμίΒ. τοσεάδ, 
Ἡ, {οά μπᾶε αθεςε Ἠΐο Ίσουο» Λαρς ος πο[ριω»΄ 
μα εοπβτιόᾶρ, Βίς αἲ πο ἐν 68, 
ο η | 

Τὰ πάς δι Οσιατιπι ΠΠ οππίστοῖ 

συ ιρριο πα 
νώτα ας μίηι 964 

| 

΄ 



Ώτ ΟΒΦΞΕΕΝΥΑΤΙΟΝΕΣ 

ο 468, 1ο. Οὕκῳ τι συμβολὴν ἐποιέετοι] Ῥεῖ ΠΕ6ΓαΤΗΤΗ 

“παπ(ροβιΙοΠ6Θ8» ἴ9πῖο τηαρὶς πείατίαδ» 4αΠίο οσευ]- : 

Πογοδ», Ῥοτήε οπηπίς {ηανίτας», 4: Ῥτορτία εδί Ηετο- 
ἀοεῖ; {5ᾷ αιῑας εἰεσαπςβτηα Ιπνειβοπε ενο]νῖ: οβΏπιΗς 
15. οὔτι κω συμβολὴν ἐποιέετο. 

968. 14. Δεξιοῦ κέρωσ.] ΝΤ. κέρεος. 
968. 15. Ὃς ἑκάςη αὐτέων.] νΙπαέαπα Ἠ]ς {ετπιο Ῥτο- 

Ὁ]ϊπαί 1Π ρυγτἍηεῖας 1ρδ85. Ίταιε ππε]ὴς Ν5. ὡς ἑκά- 
ου αὐτῶν ἐγένετο πρυτᾶνη!ή. 

: οόθ, δ, Ἐν νο πεντετηρίσι] Ου αἆ Ῥαπαίμεῃαα 
τορίσστα ποϊανήε 1. Μευνας ἵπ Η0ε]]ο ἆε εἶς {οπρτο 
πρ. οό. ΊΝτε Ιποα Ναἶῑα 4ς 1ΠΗΓΠΟΠΕ 3011 Μεάϊῖσα; 
ἠηπι Δτείσα {οσουῖε, ΊΝοπ Πς Ιοαυμήτητ 1 ααπΙ, τε Ἱ]- 

-αΐς ροπαπ! νειρυπα Άοο. ἀείπαςε αο{ ῥαμείς οοήΓΕγ {1Η 
ογζἰμέζης αὶς ἀῑχῖτ 3 | 

966», ρ. Αὐτιὺς ἐόντας ὄλίγουο.] ἵαπ ΝΤ. πιεᾶῖα ΥΨΟΣ 
ΏΟἩ θ5ί, ἠπάς αμὶς ε]ττα ἀε[άετει Ἑ 

960. 1ο. Συναγαγότες τὼ κέρεα.] ΝΤ5. αΠέΠΟΙ συνα- 
φαγόντεο τὼ κέρεω ὠμφότερα, αιοὰ Παθεῖ {11 νεπ- 
τοπι» οἵ πείοίο ππάς αἆ Ίος. νεπειηξ {τα]ας {οτίρεης 
εοπέγα/2γο απύε ἰο εὐγ/α. ουῖα Ὑαλῑα ἀε[Πιπαίης εο 
νοσαοµίο. δν 

969, 14. Ἔς ὃ ἐπὶ τὴν θάλασσαν. ] Μ5. ἐς 9 ἐᾳ τὴν 
δάλ. αμα ἀ[ρμεπειϊτ Ηρτατής τερεβτῖο νοσυ]α ἐν 

960, 17. Ἐν τούτῳ τῷ πολέμῳ ὁ πολέμαρχος Καλλί- 

µοχοξ.] ἹπτευρτεταιυΣ Ψπ]α Ζήο {η ϱΡΓΙΑΗ/69 αυα/1τεί- 

οµπαις ἱπτο]]αχοιής, Ιταίάς /ογὲ {η {με βα ῥαήήαρ1έα. 

6αηπς Ποσί ροτηΐε, ΗΕίΠ ἰ5ίο ΡγΠο» αοά Ρείη5 εὔτη Ἠετ- 

{5 Ίπ Ματαίλοπο οοπβεόταπα Εΐτ, οσομΌεπε (αήππα- 

ομως: αἲ σετία Ογπαρίταπι ΠΟΥΙΠΗ ΠΟΠ 1π Ῥτιοτε 

ἑοπιπι]σῄοπθ», {94 {1 Ίος εοπίτα νἱεῖοτες πιεάῖα αε]εῖ 

Ῥριῶς. {οά ταιχοβάϊος. αἲ {ετε αρηά πανες οοπβ]έτα 

οσο αδί5; αἆεο ἴ αμ πα εἲ Ρο]εππατοπα εξ ΠΠΙΠΗ 

οκ ἁπαίριις. Ἠειοάοτας {μηρας ΟγπΦρίτο, ροΏςς νἰ-' 

ἁααπτυτ ετίατα Η1 εἰ οσο εἰ ἴεπιροτε εοᾶεπι» 4Ἡο ΟΥ- 

Ώςρίτή5», πποστι{ {ἱς{ε. 1 υί οἴεδας νετιπι ερίε» αἴ- 

π6 σα Ἠετοάοτηα ας Ὃ ος Ὃ κλκ ης 

ὃν τούτῳ τῷ πόνῳ» 41οὰ εδῖ οΡΡΙᾷΟ ζ 

ἓς τωρς Ἡς Ῥαχίς Ροα]1αί οοπῄ στις αάπήθίεαπ, Οἶατε 
7, 10Ο. Ἐν τούτῳ τῷ πὀγῳ νεῶν διωφθαρῦναι" Ὁ, 89. Ἐν 

δὲ τῷ πόνῳ τούτῳ ἀπὸ μὲν ἔθωνε ὁ σρώτΗγΦ9. Έτ {πρίμς 

μἠποΒαπι αρρε]]ατίο 1ροα Καλλίμαχος ποι εχβαῖ ΊΠ 
5. 36 παμε γιο. {ο δίε Κυναίγειρος, {εὰ Ιυνέ- 

εἰρος. | 
: νο 94. Τρόπῳ τοιῷδε.] Ν95. τρόπῳ τοιούτῳ.. ς 

969, 98. Αἰτύῃ δὲ ἔσχε.] 1 5 7ο. Τὸν δὲ Κλεομέ- 

γε; εἶχε αἰτήῃ Φοιτᾷν παρὰ τὴν γυναῖκα. Νεὰ Ὠδπο Ίρβαπῃ 

Ίοευτίοπεπι νατίαϊ Ἠὶο {οἩρίοῦ» υἱ 1Π Ι5{0 1050 Ίοσο 

Παὔπι 4ρρατεῖ, Ίλια Ἱερίτατ εὔαπῃ ηηπο 1Π. Ε]οτέη- 
πο ΊΜὸ, αἰτίην δ ἔσχεν αὐοὰ ου τεἰ]εῖας» πΙΗ1 εδί, 
ΊΝναπι Ιπβπ]εῖνις πηπο ροΠΙτΙζ ΡΙΟ ΠΟΠΗΠΗΤΙΝΟ» εἴ 6ΟΠ- 

ΏτιέΠο Πο Βηρ]τατ Τὸ Ὃ ο νο ἔσχε αἷ- 
{ην ᾿Αθήνοιίοισι ἐξ ̓ Αλκμαιωνιδέων μὴ ς. παν 

ο αοο . 4ἵ. ᾽Αγαδέξασθοι ἀσπίδα.]. 9». ἀναδέξαι. σι 

ιά ́ 60 οετΠς 5 ϱἨμπι. ΕΠΙΑΤΗ 18 «αρ. τοο. τησ{ης 

{σαι ᾽Αλκμαιωνίδως ἄν κοτε ὠναδέξαι Πέρσησι ἐκ. συνθήμὰ- 

τος ὠσπίδὰ, Ἐϊ τάήΆπι «Αρ. 199. τούτους γε ἀναδέξαι 

ἄσπίω, ναι ει ΤΡ ᾷο ΜΕ. Ιΐα ραῖεῖ Όεπε α Ψαΐια 
αἀΠίδίέαπι ΨαΓρπι οβεπάσγε» {εὰ οπιπία 30 εο σοπ{{ε 
αὔα, ἆσπι αιοά πυπο {ουῖυπι νετ, Ἱπάα ἀῑςῖε ρατ- 

Ὅππαπα5 οἳ πακίπιε αὐοᾶ {ο ραϊ Ῥετ[ς αάδωε αρµά ἴη[ι- 
Ία αβεηζμςν ΏΟῦ ΙΠΤΕΙΡΤΕΙΑΗς ἐοῦσι Ἰδή ἐν τῇσι νηυσὶ, 

αυ {μητ. νεῖρα Ηετοάοᾶ» {εᾷ ἐοῦσι ἔτι ἐν τῇ νήσῳ» 
Ῥειρείαπ]ο Ἡξ Τή1εΥ ρτατειπιϊδίαπι Ἠλπο Ίαβεπι 90 Ῥ:6- 

Ῥ]απο. Οαἴείυπι ρήταβ Ώος Ίοεο, αυ Ἠετοάοίο α- 

Ἠϊρίταπι υ{μηρανίς Ὦ]ο Όους, ἡεωοοής Ὃ νο. 

. 749. ᾽Απὸ παρα γἐλματοδ αὐτὸς την ὥσπίοα ἄνω- 

εις, οι 1 ατῖπε ή: π/αἱείας έφεε οΙΗ οἴγβευ Αβ6Η 

ὀμορης» παπά {πρροπεχει ἀεοΙΤΠΟΠΕΠΙ9 4απι εἰγρεο 
πποάεταβαητιΓ. Ἀϊ οα πι]ία βεΣ υπὰε ἀεριῖῖ εχ πιῖ- 
{αίοπε Ώπ]ας 1οοί Ιπιετρτειατὶ Ηπιρ]ίοἰ(εΓ {ρε εν 014” 

ῥ6οῤοβίο ογῥεών 10/]εμς εἰ οβεμάσην, Βοὰ Ιπὰὲ Ρατεῖ Ὠ]ο- 
πεπι ηΏΠς 4Ἡοφ1ε Ἱερίδία νετρυπι ος Ηετοάοίί ἵῃ ἃ- 

θἴνο.. Ουἱά αὐοά εἴ Ρ]μτατεβ!ς ΤΠ Κακοθείᾳ {1 ἨΗθ- 

τοὰσΏ Ποπ οτε μαθει αὔ απ] ὠναδεῖξαι Έτ τηαχίπια οἳ 

υτης Παεἰ ΡίρΠοτα! ο ολ: 
Ρ 969. 33. ος ποδῶν εἴγοντο.] 159. ὡς ποδῶν ἧκον, ΊΝο- 

ἔα οεἳ εἱεοαπία» ααπι Ὠμίο ΨεΙΡο ρεῖ βεπίθνὶ «0Π- 
Ἀτιζήοπαπι αἀάίάετε Επὰοῖ, εἰ Περε πτητ Ἠείοβο- 

1μδ» Ὁτ οὐ νὶπῖς ἆοάς ραδβπα ποϊαίαπῃ εδῖ» το 6Χεπι- 

Ῥ]α Ίΐσοι αμρεαί Ἠΐο Ίου» {τα εκ ορΏπιο εοάϊσα 60Σ18- 
χμς.. Λάάς Ίαπι ΡΓο]αία 1 43. ο ον, 

«9665 4ο: Ἑξακισχιλίους καὶ τετρὠκοσιούς.] Ό παπι εοΠ- 

π]νεπῖπε παρογ Ίῃ Ίος Ίοσο πίτα ἠρεξταπάο» τες 1ρ53 4ἱ- 
εἰς, εἲ ου {ο οοπήρηοτίε πυππθτπι Ἠΐο {οΠρίοῦ» Ἠο-. 
τανΙῖ Ῥετπεσσοσις ὰ Πι(Ἡπυπι ον ο. ο. 
. 970, 34. Ὡς προσέσχον ἐρ τὴν ᾿Ασίην τλ.] Μ9. προσ- 
ἐσχρν πρὸς τὴν ᾿Ασίην. απ τα ες 

3700 89. Κισσίής χώρή.] Ὦὰ αἲα {εᾶπ]ο εο]εβῖτ α- 
Ώαμα ΊΝοΡ. Τποπι, Ῥιαπίδῖας αά Ά{ουωγ]ί ῬεΠαδ Ρας. 

ΙΝ ΗΕΒΟΡΟΤΙ 118, ΥΙ, τλο 
756... ἴάεο Ἠὶο Ειοῖ]ε ποι Ῥρτσίετειμᾶςς, αῖα εἳ 
Ώαπο πιεηΙοπεπι Πετοάσα οἶται οἳ ντος τα]]ῖτατος οχ 
Ἠρτο 7. " : 

370. 91. ᾿Ανδέρικα.] δίς νυ]ρο. Δε ϊπ 5. Ἱήσά- 
σεο Ρρίαπα {οΠοίταχ Ίάεπι Ποπιεῃ. αποά εχβαε ΠΟ. τ. 
61Ρ. 195. ᾿Αβδέρκκα, εἴῖ πο Πε Ίάειπ ]οςἡ 5, ηὲ ρᾳ- 
τεῖ εχ 15, ας ἆθ μΠοαυοαι6: τταάιπτατ, (απιεῃ ης 
ἵπ ἀϊνοτῃς τερ]οπῖρας ἆπο Ίοσα εχ(ητετίπε ρα] ποπηης 
Ἱπῃβρηῖα» πε {ῶρε εοπΏρϊτ» {εά αποά 4ε Ώας αρρε]]α- 
Ώοπε πεφιήνῖτ Π0Ι Ππαριπα Οτίε]ις, η πεφῖε Βο- 
οπατίᾳ5. εμ1 εορηῖτα Πτετατπα πηυτα Πο Ὁῖ ρείπἆς 11 
Πῖ Ῥετ 4 απ ρεί  {οτίρατς ππβχΙπΊαπι πηοχ ἹπΙπή Πε 
θά 86ΙΠ1» αναπι πες πιεαπῃ Ειοίο, πες Ἠ]ίτα αἴτῖπρο, 
Ψ]άςε εαπι ἵπ Ρμα]εςσ 4, 16. 

370. 36. μισυ ἄσκεῦ προσδέδεται.] ΝΤ5. ἥμισυ ὦσκοῦ 
Οἱ προ». δίο Νετε Ἱπῖερτα Ιοσμῖο. 
"97ο, 4Ο. Συνάνουσι ἐν ὠνφείοις.] ΝΙΠΙ1 εετῆς, αὐαπὶ 

εἰ οπιπ]ᾳ Παι]άα εἴ οἶειπι» αιιοὰ ρτοβιής, εχοῖρὶ ἆς- 
Ῥετε ἵπ ναία, υὲ Ταπῖ ἀῑειηε, ὠνφεῖα, ιτ ατασί, 
οπιπίπο ἀῑνειβεβπια εἲ πα άρΗσ]α, εξ Πο σο]Η1ρί. Ττα- 
αὐςε αρρατεῖ νεΓυπ] αῑσί αΏ αιέῖοτε» {εά ἰὰ ἴτα Ππιρ]οχ 
6, υτ ἴετα {1 Ῥτυτάπι νε] σᾳθὸν, α παπι αὐία πυη- 
ααῖα αΏτεί αρί(Ησ, πες αρί Ῥοΐεςτ, Ἰά ἅῑοί ποῃ ἆθ- 
Ὀθαι. ὦθὰ οΙΠΠΙΠΟ α]ιά Ίοηρα αἳ πιε]οι {επίας αἳ 
Ἠετοάοίιο Ἰαέτοτι Ἱπειίσατης {πΐε, Ίο οπ]πι ἆθ 6ο 
αθεραξυσ» αὐΐδης τερις «ο]Ισετοτηχ οἰθαπῃ; {εά Ἠαιά 
ἀμΡΙε εταῖ Ίος οἶείπα πιαρπορετο ἀϊνετβμη αὖ οἷεο 
παϊυτα1, αὐοᾷ εκ οἰϊνίς εχριήππερατχ. Ιά Ἱπιοισταϊ 
Πε] ου]ης ἔοτεῖ Ώαττεε, εἰ ἵπ απο ἀϊβατει αὓ οἶθο 
νετο. Ε8φμε ππϊταρῖ]ε Ε5ῖ. αασά Ῥοπίέης οοᾷ]οὶς Ἐ]ο- 
τεπΏπϊ πος ἀοσεῖ αὓ Ἠειοᾶοτο {επἴρευπι εδίε, νιἀε]- 
οεῖ (2ΠΤυΙΠ 1]. τὸ δὲ ἔλωιον οἳ Πέρσαι καλέουσι ῥαδινά- 
κην᾿ ἔςι δὲ μέλαν, καὶ ὀδμὴν παρεχόµενον (βαρέων. ΤΝΜΙΠΙ] 
{ταρίς 4ε ναῄ[ς. δε Πατῖπι οεηαΙέ Ῥετίις 14 Ἠαῦοτί 
Πηρυ]ατε 6επα5 Πᾳποιῖς, αιιοά βπΠτμάἴπεπι οἰεῖ ῥιβ 
{ε ἴετας, {εὰ Ίππιεῃ ετ οοἶοτε {1ο εἲ οὖοτο Ώαπι {8 
Ῥτοςαξ, Ἡξ Ἠϊπο Ῥετ[α {ρεσῖβεα αρρεΙαξίοπο ἀῆπσα- 
ππτ, εἲ {10 το ποπιῖπε νεμα]ε {π εοεγπίς εχββτθγ]Ε, 
Ῥιαπε {ρε ἀϊπήτιο ππεπβοποεπ Υαίοτυπι ᾖπο ἆππιπο 
Ἠετοάοίί νε] Πιῖας Ῥεγ[οϊ οἱαῖ, - | 

370» 48. Τριταῖο ἐκ Σπάρτης ὃτο,] Ὁε ορίποξ. ὃα- 
πὲ 6εεῇῖ εχεπιρ]ατΙ Μεάίοεο οπη]ῇς{θ πο πεοθε[αγῖας 
Ῥαΐείηιε εα ἀε]επῖ ἀεβειε. ῬΒεά ΠΟΠ ΤΑΠΕΗΠΙ ραϊσί πιοα 
15. Ἡῖ πΏπς φµοφυε εοπΒπ]επῃ αοοδξῄοπεπΙ, αὐδ Ἠ]5 
νετοῖς αὉ Π]Ο; ἵρβο οοάίσε αἀάμητς ΙΠεδγροπεπάος 
αιοά πιοἆο νὶκ Ἰεέητη α5ί, μετὰ τὴν πανσέληνο. 
Π1]. οσοιητῖε, επ. ορίποί Ι{θτατί- ἀεβετα. Ἐτ ΠΙΕΠ 
ᾳἩοαμε Ππιασίπατί ΠΠ] πεφιεο αΠαμΙά Ευίΐτα αξ 16- 
πΊΕΙΕ ΤΠ Ι5ίο ΜΡίο ποϊαίητα είς, Ο1ΗΠ {1 νΙάςξ, ο απχ 
Ἱπάρβηῖτα Πε {ρα εί τεπιροσῖς πιοπίητα., ροδῖ Ρ]επίΠι- 
πίαπι νεπῖε[ε Αίπεπας, ἴία {εβΙπος, Ἡτ Π]ᾶμο αιαΠὶ 
εστεςῇ Ππτ ε Ερατῖα» ἵπ Ατσαΐιπ ρεινεηοτίῃ{. 51 10- 
σεπι αὐαπίο {εΠηροε ροςέ Ρ]επ]]ήπίηπῃ θριιθτῖηέ νο] ιῇ 
{πετίητ αἁ ατπιαπά πα οἳ οορίας οπηροηεπάας  Ὦο 5ο 
ποἩ ἀςΙε, εἰ {απιεΠ ἴπάς εἴἶαπα τες ρεπἆεί, Ῥτορίθτδα 
πε 14 οἶατε αρρατετεῖ, νἰάετην τερείοις, συαί ἀῑσας 
Ίος Τ.4οοπᾶς Ῥορῖ Ρ]επί]ιπίππα ναπῖς{ς Δίπεμας., {εἆ 
εα νε]οείατο εἰ οἩρίάίπε οοσιπχεπά{ αά τεπῃ σθτε- 
ἀαπι, Ἡῖ (εττῖο ρτοτ{1ς ἀῑε ρορῖ ρ]επΙ]απΊυτη αἀβαθτίπε, 
. πετ ποη εοπΠΕΙΞΗΣ αὉ Πεπιετοάτοπιο. πΙΠ Ὀϊάμου 
τ ο. Ἰηίμρετ ἴεπιρηδ πεοεε/αηπί {π. «οπηρᾶ- 

8719 1ο. Καλλίεω δὲ τούτου ὅτο.] ΑιάΙπας ἐχσεᾶ- 
{υπι Ἠἡοτίας, οιὶ βππί]επι {11ο ορεῖῖ ποπ {πάμ]βι Ἠθ- 
τοᾷοῖΗς» πε(ε ΙΠίες τος ἑαητοβαας νίτος, αὐῖ {π 66 
πιεπιοϊαπίΏτ, υ]μς εδι, αἴεπι Ἱαπία αἆ Ἰαήάεπι {1- 
ΊΠΑπΙ(1Ε εοἰππιεπάα{ίο ρΓο{εφμα{Ησ» 4Η ΗΠ1 ΓΠ1ΕΠ ζ6χ- 
το πιπ]ά πε, ἄε ας ἀἱαΙ αθαῖ τούτων ἄξιον εἶναι 
πολλακοῦ μνήμην πάντω τινὼ ἔχειν, Ῥισ{ετῖπι οὐ πα 
οὐ ἀ4ὲ Ίος (α]ήα πατταπτΗΣ, {πε α[επα αὉ Βἱο Πίῃο- 
{οτί α1απι εταέταῖ» εἰ ριΦί6ί ραίπιας ἵπ Ίηάϊς σοι” 
Ώπεαπὲ {απτηπι ἀοπείῆσα 4ᾳ βάσης δὲ ]αταίταξε ἆο- 
Ώυπι,  Ου]ά αυ Ὦ Οσετία πι]]απα Πεεταπι υπίνετα 
{4 πήής εχσθρ[ης, δα αἆ Καὶ οἳ ̓ Αλάμαιώσίδμί Ῥο- 
υπὰ τερετα ἵπ ορΒπιο σοᾷΐσε, πε Ἠΐπο ἀπρίίατα π- 
4Πεαππ, αίπ. αἴαιο Ροδίθα τεΏροτΕ τρ αβ{στ]- 
Ῥτυπη πιατρίπ] Ηοταίας πἰπή πα {1ΕΙΗ15 τοζεροχ]: 11 60Η: 
τεχίιῃ. .. μα ο ωρα 7 
--7τ, 48, Τοὺς ὑπολο[πού».]. Ντε νο]ηεΠε 1 πξρο- 
Πο Ῥτοσίης ναπο ἀεοίατατε Ηετοάοῖμδ», αυαπι Εἡετῖε του]]νίς οἱ ασµέµε ἵπ Πο τή πσραμά!ς Πθάέπι νοσῖριις Ῥτου]νῖς οε αοὐς 1 ΠΟΠ 1 ᾿ 2 
{ἱ πιπό (οπἱρεσείε ὑπολοίπως, ΤΙΟΧ ἨΠΟ νεΓΠΟΠΙΟ αυτ ποη πη]έο απηρ]ίας οεσίε ΙπεΓροΠΕΟ τοὺς λοιπούς. ζει- 
τ6 ἵπ Π0τί {εαμεπᾶθ εαρΊζε 41.2 Ῥοδίααίῃ αῑχιε ἐκ τῶν 
λοιπῶν Περσέων, {αοπεζτετε ποπ ἀπδΙτηΕ ὁ λοιπὸς ὄμιλος. 
5εά {.το Ιερῖ εἴαπι Ἠος Ίοξο 1π ΜΡ, Ἰ]εάϊσθο τοὺς 
λοιποὺ. .... ο μι ησα δι ος. 

ον, ην 44. "Ίσως ἐπιμέμφόμενα] Μ5. ἴσως τι ἐπιμεμφ. 
Ἠὸς επΊπνετο ἀέθταῖ, ί ετεὈτο απαΐ 1]]]ς αἆάετα α4- 
1εέΗΥΗΤΙ. 1 ο 1ὰ ποϊαὈΙέε εδί, αἷοά αυαπι {ετ]- 

2 τς να Ρβας 

968 
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Όαῖ αὐέῖος 15, 1. ϱ, ττό, εκ ν]ραῖς οἀϊεοπίδις Ὥσε 
καὶ παῖδω τὸν σὸν μγδὲν ἐπιμέμφεσθαι, Ῥοττις 1ῃ Τιοχί- 
«ο οῑϊεῖ ὥσε καὶ παῖδα τὸν σὸν μὴ ἐπιμέμφεσύαι, ο αι 
οεττε Ιμφσαγετίτ Ηετοβοῖτις εχῖσϊ αΌ Ιδίο νετοο σα{πα 
ΠΟΠΗΠΙ5, ν 
ο, 97320 16. Ἐξενεῖκαι εἰσόπαξ.] Έλα νετοῖ {οππηαπι ᾱ- 
Πᾳμοιίες αἀΠίρει αότος. Ίππο Ί]απι νίάσέητ αιῑοφίθ 
1η {1ο εχεπηρ]ατὶ Ἱερίσίε Ώίο ΟΠιψ{οβοπιάς, αὐὶ ἵῃ 
Ἡπε {εγπιοπῖ 4 Ανατία 17. αἆ Ἠαης ΠΣΙΤΑΠΟΠΕΠΙ τ6- 
{ρισῖεῃς {οηρίε: Τοσοῦτο «ρυσίον αὐτοῖς ἐπιτρέπειν έξεν- 
εγκεῖν,. ὅσον ἕκαςος ὢν δύνηται τῷ σώματι. ἸΙ]οιπ]- 
Ώις 14 Ἠαῦεί 5. ἐξενείκασθαι., αἳ Ι81Ιά ΡΙΦΡΟΠΟ ϱ- 
τηπίρις, Ἠοπεπι ΠΟΠ παρὶς 1Π Ώπς Ῥατίε οΡ/ειναῃ5. 
ο απ] 1η ορίπίοπε, αµαπῃ αββηρῖε ΟτΦ{ο. αμα οετῖε 
εχ ἨΗετοᾶοίο ποῃ εο]]]σας, πας Οταβ {πρίεπεῖα ταΊ αἷ- 
τηπι α{σεπαί ἨΠαδει Ίδιιά παιεάϊυπι αὔοαια Τ1οιη, 
Οσ]α. 

.. 9ο, 19. Ἐγδὺς κιθῶνω μἐναν.] Απ πας ἀε[επρΏο 
Πτι Ἠετοάοᾶ, ἀε]βειαιο ορις 85ι, Ίνες επίπι αἆ {- 
πηπα Ῥτοβιπάμπι ας οπραοἴδβππιπη ἀθπηϊτοπά πι {αοῖε 
πιαρηΙἴΠάο τωπίς οταςς. δἱ άς Άοππαπα ἴορα {ε1ΠΙΟ 
εοίεῖ, 1Εἱ οετίε αΠαμίά πιαρῖς Βυχυπῃ ἵη Ίρρα νεα 
{αρροπῖ Ρρορίεε, τ΄ οοπιρο/τα {αςετεῖ απυπι Ιακίρα: 
τη. 1Π τηπίσα ταση 1ὰ σοποῖρί ποαιῖς, αὔωπαῃ π6ς 
ῬΗοαγοῖητ 1η 1ησας. πες ἴαπι Ίαχα ἀερεπάστεξ, Ἡῖ ρε; 
Ππβταπα {α{ρεπία Ππηπι {ασοτεῖ, Ὠ]οίε΄εἴσο 6ΙΗΠ Υ6- 
{Πτηπα πιοᾷο «οππιαπῖ ΒΗκίε, 6ς Γπιρβα[ο τμπίσατῃ» 
{εὰ επί αά{αῖτας {οτεε απιρ]κῄπηις οἳ {ρασίοίς οχιεῃ” 
ἀεπάμς ππης. Ὑπτπυς Ὑαν. πιρ]]οχίε πὸ ἄνω τοῦ πέ: 
πλου. ο επίπι {6ΠΡΙΕ 1η ν. Κόλπος. οἴίαης Ἠμης Ἰσ- 
τοάοῦ Ίοευπι; αμαΙο αὐἱά αιᾗς πδφἶγοῖ {οἨροια. {οά 
Ἠπαε Ῥερ]ης αἆ Ἠωπς νίταπαὃ Οεἵτο 1 ΙΡ. ποη οοί 
1]μά µέγαν. ΄ 
3/3 19. Κοτόρνους τῶν εὕρισκε.] Πας Ιοάο Πιῖπι Ίο- 

αήτας {6 {πέχαπι ες{ο 40 αἱίαιιο Ποπἱκπιὶ ΠΙπΙΙΕΤΩ ΠΊΘΠΙΟ- 
τ] απῖ ΠΗάΙο[ο, ΊΝΤΡ, κοτόρνους οὓς εὔρ. 

979. 31. Καὶ πρὸς ἑτέροισί µιν δωρέεται οὖκ ἑλώσσοι- 
σι] ΜΙΡ. καὶ πρὸς ἕτερα δωρέεται οὐκ ἑλάσσω. Φἱσί 6. ηῖπα γη]σατεπι οοπβτιόίοποπῃ α]Ιδί οβοπάίπιας 1Π Ἡς- 
τοάοῖο» 1 εἲ Ἠπης ροβετίοίδπη, πε βὰς ν]ησαϊ ϱ0- ἀεχ ΜΡ. Έτ Επις νατίείας ἵῃ Παρεποπίθιι αρρα- 
111, 

Ὦσ29 95. Τύραννος ἐξβρε.] Ναιε αμ]άσπι Ψα]]α εκ- Σµ149 εὰ Ῥοττής. ΦΠΗπῃ Ψετρο ἐξαιρεν ἀθάατῖε ἁιιος Ίοςο5» Ίμπο πο]ηῖς αρποίσσσς, ὧσά 6εῖ τηαρίς ροῦ- 
Ώουπι εἴ ΦορμοςΗ Εμη]]]αταο, 1ά Ιοπίουπι ΏΘΠ επίε, 
ΏΙΠ τε[οτῖρας ἐξήειρε, 
Λείρεμ. - 

3720 37. Ἡ πρότερον ᾖγ.] Ἐαάεπι εἸαί]α 7. τος, 
Φὰς οὐδέν οἱ ὤηδέφερον ἔσεσθαι ἢ πρότερον ἦν. Δι πιοάο 
Υετριπι ροτεπηυπᾳ {Π 5, πο δςί. 

3735 11. Αἰολίδος.] Ομ]ά οορίταπε ατιάἰεῖ ]οέίοτες 9 3η εα νεΓῇο «οηνεπῖε ΟγαοῖςὮ Ἑεόϊα οἳ Ψα]]α οι ΤΗ. (11 Αἰτωλίδο. ΌΟιοά απ Ῥ]απε τα οχμίρεατιτ ἵῃ εχειηρ]ατ Μεάῖοεο, αγεά]άϊ ἵγροτυπι Π]]ςίο ΕΙΤΟΤΕΠΙ. εἰ εχρυ. 
9793 14. Λεωκίδης.] ΝΤ. Λεωκήδης», απο ρτφῇα! οἱ Ῥίαπε Ππ]ε ΗΗ1 ε6ῖ Δημοωίδης 10. 9. 8Ρ. 190. Ίτῃ- 4πε Ἰαάεπις ἨΗετοάοξιπα. ρήγρο υἴέτα Θτεπετος Ἠηπι. Ἐε]αμοτήπ] αυτος ΠΠαηΙοβα Π]ῃο ογίῖς {ΗΕ αὐοά νετρα τοῦ ᾿Αργείων τυράννου α{οεπάστίπε ἵῃ {1ρ6- ἤ1οτεπι νετίηπι, εἲ αάϊμπάχα βητ ρήπηα πιοπΏοπί Πο- 

ΠΙΊΠΙ6 Φείδωνος, ΩΗΗΠ1 ἀεθενεπί αἀπεέη {δουπάα. υέ Πο 
1εάίο ἀερεαῖ ρτοσγεά!: ᾽᾿Απὸ δὲ Πελοποννήσου Φείδωνος παῖς Λεωκήδήρ, ἀπὸ Φείδωνος δὲ τοῦ ᾽᾿Αργείων τυράννου, ποῦ τὰ µέτρα ποιήσαντος ὅτο. ' 
ανὼζὰ» 10. Αζὴν ἐκ Παίω.] Ραεϊς[οσ]α{Ώ πια ΟΡίΠΟΙ ἵΠ- ἄΠεηπαο ΙέδΗοπεπι νοίοιεπι Πάνω. Οττο]ο ὤπτυπι α- Ώιπαϊ ΕΕ, Ἡε αὓ 6ο αρρε[]αταίασ υχὸς Άάμε Παῖος., αμοά υἱτανῖτ Οτεπίεπιερηϊ]15, αἴ[ί πἰΠ1] ρτοίετεΏς π1θ- κ. η νο εοπ{ετεης μας 

2 90. Ἐκ δὲ Θεσσαλ/ηε ᾖλθε. » ρχε ΡΟ ὄρχε- 
να . [παρα ἵη ηας Πἰβοσίη Πεφιεπταν]είοι τς Ῥυπι ἦλθε, νΙάθειτ οΏσπῇις τηπάσπι γο[η]κ[ο ααίά 4- Ἠμά, πάς νοπ]ε ΡΠΙΠΙΟ 11μά ὦπίκοντο, εἳ Ίιοα πο τη ῥλετο. Ἐτ ΠιΟΧ ἐπύθετο, Πο ὠνεπύθετο. . 
ώς Τῷ δὲ ᾽Αλκμαίωνος ΜΙεγακλέ ἐννυῷ. ] Ῥτο 6 Ἱπ ΝΙς, Ἱερίευς {ρΏτηπα, Μεφακλέεὶ δὲ ἐνφυᾷ. 
374» 40. Αμϕ) μὲν κρίσει.] ιτ {ὕερε αμέτοτ, Θ8οὰ Ώππς Ὥσρει ΜΕ, κρίσιος. 
35ο 17. ᾿Ατάρ τω ἔγκοτον εἶχει] Μ5. ἀτάρ τινα κο) ἔγκοτον εἷχε. 
365. 19, Διὸ ο ΜΕ. διὰ Λυσανόρεα. ς πρ 339. Ἡν μὴ οἳ δώσει.] ἹΝείσῖο αμΙαπάο Ιπεερετίε 33 ΕἹορίο ίαςρτ: αεί οεττο εηπι ΤΠ. .ἱΕ, ἵτη- 

Ῥίς επίπι 19, Ὑἱάς Ῥοτίμπι 1Π΄ 

{σ 

1Α060οδιΙ σπΟΝΟΝΙΙΝΟΤΑ 
αιπιαπΏμς οἳ Φιορμαήνς Ίππ αὉ 4ΠΠΟ ἴδσο.ν τρ 
ναρῃαπο νεπὶς[α ορίπεῖ» ΗΗΙΗ απτε ΠΠ] πα ο 
μὴ οἳ δώσειν, αιιοά ροδίεῖ ΟΠΙΠΙΠΟ ΤΕΠΠΕΙ» ος δν 
ἵοταπι {οἩἱρευταπα Πε Οπαππαήσα αίάεπι ην ον 
ταηῖ. Οπιπίπο Ἱερε εκ Μ9, ἤν μὴ οὗ δώσιν» τρ 6 
ἀαπε, ρτουί θε νοσαβα]ο μι 1αΏι απΠοταἴυπῃ ον πα 
νατρυπα ρτανο εκρτες(απα εδῖ 1η εοπῖεαίη» 4ἱ : 
Τ6ραία. : νὰ 
ον 96. Ὑποζάκορον τῶν χθονίων Θεῶν.] πει 

Πΐο ετας Ιπεγρτείατίο Ψαἶ]α» εἴ Τ4Π1 ΙΠΙΡΟΙΤΗ ὑπό 
Πσπι Ἡ. Φτερηαπί» αι ΤΠΙεΠ χθονίους ο τμιᾶϊν 
ἵπ Τπείαυτο Τε οβεπαίτ ἱπτε]ιεκίς[ε» Ἡξ 4ε ο άν 
σατε Ἰπάΐσεπας ρι]οτίς Ώεο» Πῖπε εκρι]οβ η, : ὃς 
αηίο {Φου]ηπι πο ασε Ῥοσίῦ»» .. ἂν τη- 
ζάκορον 6ἳ «χθονίους θεοὺς 34{ρΕεχειΙῖ. πα. Ὄεορ το- 
ἀἱπρῖμς ἵπ Ηε]]επε σοἱ, 513. 1195 1Π41ΡΕ πιΗΒΟΡΕ 
Ἀπετα, Οαυος Τά. ἸΝοππΙδ» α01 1Π λα 
ΏΠΙΠΗΠΙΟΤΗΤΗ (ο]ιζ Μεάίαπι 4ὐοφΗε Ὃ οι οτι ἵἩ 
14 Πηοτεβισίε, ἨἩοάϊε αι 1ά ταΠρίς» 3πὰ | 
ΠΑΤΕ. - : ος 

Ὃ ο αν ων, Π4ε9 επῖπῃ ρατιοΙρῖαπα ργαοἴρις απιαΠί, τος θµίάς 
ἵπ Ἀοο τεἠπιοπίο αυαπι Πε νετας» πα πο νετρυπα 
Ῥα]απ] Ίτα εχμίρεῃς» ος εχ Ίος 1960 απηοϊα ος ὃν 
Ὑπερθορὼν» οί αρροπίε πας νοεξς; Της αι μέγα: 
»άμενος ὑπερθορεῖν τὰς θύρας" θορόντα δὲ Ιένα ζ τν πιο]μαί 
ρ.. Όυα {ηπῖ οοπβ{α, εξ αηαπα ΓαἴηΕ Ῥο Ὄοι θά πο 
ει Τ αϊπα ναττ αἳ οοπ]εζυς Ἱπαμπασν ο αἰσπεής β- 
6απταὈπρίεπβς οι ποῖα ΟΠΕ υρίᾳΠε Ἡ οὐιπία τῖ(ο 
τος ΟΕπεΓῖ, 9εὰ εκ ηος Ίοσο Ηείιοάο ν) 
6ΟΠΙΡΟΠΕς. με ο, του, 
αγό, 9ο. Οὕτω ἔσχε.] ΝΤ. ὧδε ἐσκέ μὶ ὁ η 

”Ωδε ἔλεγον γενέσθαι οἳ Ο6ΠΙΙΕΡ. ο νῴ, αμοά οπή” 
377.» 7. Όσον παρεὸν αὐτοῖσι. ] ΜΜ». ὀσῳ, αν ΕΣ 

πο τεβΙτεπάμπῃ, ὦ πι ώμηρν ω 
90. Τὼς ᾽Αύηναίων ὁρτᾶς αὐτῶν" 

αδν οτι ἵπ Οροίᾳ Εετίαϊα , Η01 ΕΧ 

| τοι εἷ- Ί λοα αμ 
ουρώνιᾶ. ροηί Ώραυβ' έῃ 

αν . Ἶ η ἴ κ. "λες αΠτετ εἀϊίοπες αιιοᾷ {5ῖο οππερ ας αυάετεῖλ 
“Ισάεγό! Τ. 

ἔξεσι ν οστίς 
ΥΟοᾶ π]ππα {1 αὖ Ἱπεριῖκβπια ΙΠΑΠΗ» 
ΠµρίσατΙ, 4η πο {οπρβς{εί ΛΜέΞΟΣ πο 
Αθηναίων ὁρτὰς» αὐτῶν ὁρτασαντῶν»  ρή 9εά 1 ο 
οοποἴππα οτας {εητοπεία» εἴ {οτἱρεο Βοῃ ροή αὓ 
{οἶᾳς νοσεπι 1]]απα ροβγεπιαπα αὐτῶν 18 ώς τν 
15. 4 στι {οιῖς νεῖῖς {εα{Η8 ΠΗ. μια τεάο {Πί 

3770 34. Οὖτε συμμίγνυσθρι, σοι πιοᾷο Εἶμδ 6902 
ψατίεϊαϊος Ηετοᾶοῦ απποϊατί ἀεθεῖ» ὃ ᾱ ετρείηπΣ 
"μπα Ἱερατιχ Ίη ΜΒ. συμμίσγεσθα:, μᾶ ἀοάξί 1451 ο” 
εγοᾶοῖῖ αρίᾳ τες ἵρρα ἀοσεῖ» ΜΜΑ 

{ετνατυπί. κος μας η 
477. 8Ο. Λόγους ἔδοσων.] ΜΜ5. ο ΜΑ, πᾶ 
377. 38. Προσαπολλύουσι δὲ καὶ η {0 εΏ8 μπι π 

απολλύουσι δὲ σφεων καὶ τὰς µ. 1τ8 οχ Μ9. οσα”, 
ιιοά 1π δἀτοπίθις {οἱθε πἀπεέη» ὐτων ὃ ἐρώσαντο 
Ἱ, Μο οἴῖαπι καὶ τοῦ προτέβου Τὸ να 
ασ εδ ρειρείήήπη Ηετοάοίϊ. ; πμ] ΡατΏς μ συ 

Ἀ7σο 46. Ὁμοίως ἔτιατον ὢς «η ορει βάε Ποπ η. 
ἵῃ Μ5. πο Ἱερίτιτ, οτ αΌεαο ο Πσοεβ 
Μεαϊσεί; αμαπι υὲ {ρεξιαήδβπια οαΡίειᾶ 
οἵϊδ, αλεπῖς ατίαπι Ποτῖ5 ο ν ορ, 
αἱιότοτίτας Φα]πιλί αἳ (πιο οσσαΠοΠι 
εδΐτω {η Ρηπίρηίς Ἐχοιοῖε, ϱ. πριος κά ροπῖ5. αῑθιω {η 6ο Ιαάἳ «λες Πελοπονήσαῃῃς 
Ὁμοίως αὐτοῦ τε μένων ΠΡΟ ο, 
πρὸς τῷ Ἰσθμῷ. υδἱ Ἱπιρεμς η 
ραμ]ο Πὐοτίου, δής ΙΑΜΕΠΣ β 1ο(ὲ οπυ(ᾶ ἑ πμο (ποἱΠ” 
Μ1Ρ]]ο [εοίμτ ραβμαδίε» τΟνομς, ΟπΙΠΟ ος, 
ετ Ἰδιηπι Ίπ΄ Ἠπυπι σοπΠ ας ττιο: δὲο ΠΙΑέΠΕ Ας Ίης, 
το] Ηρίτητ ὡς κα) πρὸς ὃεε᾽, ο” Ἴ | 
Ρε0ΡΟΗΛΕ/Ο Λ0ρΠαδς ” κώάσωο ὁμοίως» 95, 
7. 10ο. Ἐπειρωτῶν [μᾶ, 118. “Αμα ὤ ια κεύντων 5 ὅρος 6ἱ 2 ) ν ’ (//ΑΙΘΝ 0β' | καὶ ὥπονραφόμενος τῶν περὶ τὸ 142} 
ἔκωσον τῶν ἐθνέων., κά 
ὁμοίως, καὶ τῶν πρότερον 

ἐλεξαν ον ιρραΙοπεῖα 16 κατέλεξ. ἠπιθηεέΠοἩ ο ᾱ- 

478. 1Ο. Τοῦτο εἴπαν. {τ: 
ϱἳ 1 Φμαῇ Ρο ο αἱ δ{εῖ» μον {τα 

. 8 : 5. Ῥεϊεγεῖ, αῑδ απτε Π1141Π Ὃ αμ 9, ετ 12109 Ἱοπία 
6εσε. 864 πες ἨΦο νετρᾶ 111 Είπα ρρεπι 15 
Πατῖπι τασυτῖτ, Ὁῖ μππνκός πα μβυσι Ρ” | ς ες να λάυπι εἲ 19119) ὑπολαβόντες εἶπαν {1815 Υ3ὶ τμ], ο μ 
ροών. ας ἁοννεν μη ἱπο]ενῖς, εώβοπις 

τό, Ἐ εουντος" ιο ΤΙΘΠΙΟ οἩ 
μόορὰ Ίη ουέμς Πή{οσία {58115 ὈοτρίαΙὴ ὁ ο 
Ῥεπῃ εοπάρῖε. 9εᾷ οπιπἰρι!ς 10015 ιμείρις αρα» 
πιοᾶο εχ οπιπῖρες (οτἱριοπίρησ ος Μεάίοσο, 
γοτυπῃ εἲ ΕΧ 1ρ50 ποπ 6, καὶ οὗτοι σαβέ. 

378», 59. Καὶ-αὐτοὶ παρέσή 

κ 

14. 

ρύἡ 

| 

/ 

] 



Ιλ. 

| ΕΤ ΟΒΦΕΕΥΑΤΙΟΝΕΦΘ ΙΝ ΗΕΚΟΡΟΤΙ μδ, Μς  αδί 

αν ας δν. κ στα 4], 8, 
" 

αμα βκοος ακιοο.. ο εν ο 

ο. 

479. τς νέας τε καὶ ἵππους καὶ σῖτον καὶ πλοϊῖα.] δἱο επῖπι 1ο Παρειᾶτ, αἰοά πηυατύπέ αυϊ ποη αἲ- 

΄Απ Ἠσο ἵτα ἹπτετρΓείαΠΙ ἀεθεπωις» αὲ νειεραπε ρασίου]απι εἶ οδίε Ἠϊο ορίατίνατι. δεί υ.ἱ- 

ρ6τ νέας Ἱπτε]Ισαπευς πησίοτες εἰ 435 ΡΙΟΡΙΙΕ ἵοηρας Παΐν ἱ φιζε ΗΗΟ οδ{ν εα Ρεη]εἷώς» φιῶ {η θΙαΗΙ- 

ἀἴχοτυπτ ας Ὀε]ίσας, πλοῖα νεο Ώνε πηπυ{ου]α. ᾖνθ ὅως ῥαῤοι. αἱ οεγίε ῥαεαία «4ΠβΊριο ὅτε, τα Ὀαπάϊ- 

αία νατί σεπετῖς αὰ πηΠίεπι αὐῖ ΟΠΙΠΙΕΑΤΗΤΗ νεµεῃ- τη Περὶ ει ρ{επΏ υπ ῬτοροΠτοτπι Ἔε]ίοεια 6ΝΘΠ- 

Ἀυπιδ Οσμις 1 ογσᾶϊαὶτ αἶ]α νειτοης μαυὲρία.- Ουΐπ. ἴηπι ορίαης Να] Ιπίαητετ Ἠγσοί οχρεάΙΠοπεπι σοπίτᾶ 

Ίππο {6 νάδιατ Ώισοιε ΗΠειοάοῖης «αρ. 91. Οἱ μὲν «ΑἴΠΕΠαδ. τε ἵα Ιαιάαςβπιῖς. 15 Ἠχοειριίς Ῥεῖτε- . 

γὰρ νέας παρείκοντο» οἱ δὲ ἐφ υπεζὸν ἐτετῶκωτο» τοῖσι δὲ [οἶαμί Ῥο]γο] ρασ. 159. Εἰ γὰρ ἐγὼ ταύτην ἴδοιμι τὴύ 

ἵππος προσετέτωµτο» τοῖσι δὲ Ἱππαγωγὰ πλαῖα. ο ΤΠΟΧ. μέραν ὅτο. Ἐτ ἰαπι εδι οὐίεγναϊπα ας. 
ρω ψιλά κ δν κ τω... 

τυχ[ως αάΠεῖς νέως. Όειτο οπίπ Ηοτοᾶοτως αὐμηλνέας 889.49. Ίνα λόγερ-σε ἔχη.] ΜΒ. ἵνα λόγος τέ σὲ. ἡ 
Απιῤήοῖτος ἀῑσῖε, πιαῖοτας αὲ Ὀε]ήσας νοἰωής ετίαπι 1δί ἔχη. ᾿Αροᾶο[ς οἶατα Γοφμ](ης. Ἡς Ίος "ἀθδοας απκεῖ- 
ἀπτο]]οχ]δίε» ο οὰ αἱ ρατετείῖ αατίες» αἆ {ρεσίεπι 6ετ- 16» 1ρ50. 1αήπο Ἱπτθτρτείο ἵππι οΏεπίαηία, Ίπηπο ἵεα 

ἴωπι ποϊαπάσπι αλ αῑαῖς Ἱππανωγά- Ἰάᾳπα Ίρουπα» νε]ὰε Ῥ]επε εχια]ε Ά]άνε ετ Ἠειτνασϊιδ. . ὥτορηαπης 4ΠπΟ 

Ίπάσης ἵπ νοσ6 νέας, δρτερίο τοβήπιοπίο Ρτοῦαῖ 1ρ98 1699. περ]ῖρετε Ἱπεαρίς, ο μας “σοι α ροβοτ, 

δ. 6. επρ. 48." Κελεύων γέὰο τε µάκβὰς καὶ ἱππαρωγὰ 3815 3. Τούτου δὲ τοῦ λύχου.}] ἠειναβίως Ία μα» 
λεία ποιεσθή, ΟΡ. 95. παρεγένοτο δὲ καὶ ὧι ἵππαγω- . αι πε [εομπάαπι τοῦ. 9οὰ ΜΦ. τοῦδε δὲ τοῦ λό» 
φο): νέες. ἐσβαλόμενει δὲ τοὺς ἵππους ἐε ταύτας. κάὶ τὸν γωυ"οτ τήτ[16 παρενθήκην πθιέσκετο Τήνδε, ΠΟΠ ἔποιέετο, 

τεζὸν σρωτὸν ἐσβιβάσαντες, ἐς τὰς ψέρ. ἔπλεον ἐξωκοσίήσι. αμοᾷ ΟΠΊΠΕΠΙ 1 Ῥατίοπι εδ αοουταΏκΗπππη ς αυΗπι. 
τριήρεσι ἐε τὴν Ἰωνίην. Οιάαι]ὰ Πτ. 4ΠΑΡΙΝ15 ν]άσατωτ οεσυτταΏῖ ἵπ ἨΠετοβοῖο εἰ Ἐκπέμπεσκε εἰ ἄφεσκον ει τν 

ο6σνέας αἰῆς 1515: αἆ ΠΙΦΙΟΓΕ5 ἴδητι 

ς ος 

Ἰ πανος οικία» ΥἱΚ  ἔρδεσκε εἴ ποιέεσκον ο Φεύγεσκον εἰ τρέπεσκε, εἳ ἐλά- 
οποάϊἀθήπα. ΤΑπΙΕΠ. 14. αὓ ο. ἀίπριεπά!. Ρία(ία Πίο. βεσιον, 4 πες ἰρποῖα {μπε ἀοᾶίς Ἰεξιοτίρυς. 

νέας οἳ πλω υπ» ας Ιδεπιμς. Ἰάείτοο αοσξἀθ- 381. 4. Περκαλλὴς χώρη.] Οτι Ἡα νοσες ΠπήπιΒ 

τοπι πἆ ΜΑ. ἸΜεάϊσευπι», αὐὰ νοςεδ Ροβπεπια ἀμαςδ ππετεβητας νέτουπα ο] Ἱππίεαπίασ αμαπι {εηυεπία 

μον κοντό τω ΟΠ. ν]άρο,. Έτ οοτίο ορήπιας ΙΟ, Ίπαδθξ περρκαλλὴς. 
57ο, 15. ̓ Ασίή ἐδονέετο πᾶσα-] Ότι {οἱει νοαχ Ῥο[ι6-  εἴή χώρη; 4ιοὰ επι οροσιµπσΏπιηπῃ, που τείοτε» Ἡ- 

τοι Ίπρα αάάῖ» υδί νίπι ΠβυΙΠεαΙοΠΙ5 ΠΟΗ ἱπρ]εε, ἴτυπι πιο. {ΕαΙΙαΗΓ Φέρει, απ Φέρο. ἵναια ἀε[οΠρΏο; 

{οὰ πιασηαπη ρατίοπι σοπΗΠεῖ. Ίτα πμης απρηνς {μπη  αυὐα πιοχ. Μαπάοπίπι ἀε[οποῖε ἨειοάοιΙς, αάαπιῖ- 

Ῥοτοσι, 96ᾷ αίά αρίιςε Ἠἱα νοκ πο εδ ΤΠ Μ6. τω 9 Ο]. ωη]είο αά ΑΕ{ΟΙΨΙ, Ρ. 779, αὰ ρτοῦαπν 

Ὅαπο ἵπ ομρίτο ον πια]ιήὲ ἀἱσοίε» ἄγωτι Καὶ πλῆθος τὸ ἀυπι Π]άπι νεὶ ριΦοῖριε ΠςίΕ τῶν κακῶν ὠνδῶν, Ἡς 

ἐκ τῆς ᾿Ασίης, καὶ νέας τὰς ἁπάσως. Ἐρι ΡΙ8Ώς ἔπεσε τὸ :εο5 νοσαϊ Ιδίς Ῥοξΐα. - κ λωοώς λεν 

θέητρω.» Ποι αἀθίία πᾶν. - ον 3481. 1ο. Σύμµαχὼ γενόμενω πῥὸς τὸ πείφεσθαι.! Ίε- 

«7ο, 17. Τετάρτῳ ἔτει.] Μ9. τετάρτῳ δὲ ἔτεῖ, Ὁπ- ἆε 1ὰ αμίάεπι, {5ὰ εεάετε ἀεδεῖ ορπιο ΙΜΕΡ. ἵπ αὐσ 

4ς {ριοίο αιεοάαπη οχἱξΙΓ 1οοὶ Ὠμίής πια]ε ταᾶαᾶ, ἸΙεβίτησ ἐς,τὸ πείβεσθαι. ο το πα ος κὰς. 

αμοη τος ραπἰρία Ἰπβαπονι. Ελοίμηςς, νὶὰ αἰἰοί οο-.. . θάτ» 1 Ἔωσλέον πρσωρ ον. «ΜΑ. ὅτι σλν. 
ἀππιοπεία Πο Ἰωπέβ. : Ἠίπο Π]]αά δε Ροδί νοσεπι καν Ἴσ8τς 37. ΚΑ) οἱ. Αλευάδαι ὅτο.] Επι οοπο]αῖο αι 

λεγόμθων» δὶ σαρία.ει ναμά- ος «ἴμς Μία, παπαία, γάα[α {επιοπίς Ἄπις ἠαδΙΗ. ας. Οποπικοή εε βήτα», 
ορ ω ροσί νοσετα τετάρτῳ: 8ίο ορίπιο Ῥποςεβιηῖ,  ΠάλτΗΠΙ τεσοπο[ἠμείοπο ο εοπ[οπΗέητε Πμβτηρίο αρμά. 
ἡπρώπέων δὲ σεριαγγελλομένων ἡ- Ασίη ἐδονέετο ἐπί τρία ..τεΡΕΠΙ ΔεΓΧεη κά Ῥε]μπι Έσοῖς εοποϊαπά μπι, ἨοἙ 
ἔτεω, χωταλέγομένων τῶν ἀρίσων ὧθ ἐπὶ τὴν Ἑλλάδα ερᾶ- 9408. αἲξ ́οοΓαΠι ἵερε Ἰεηεπίετ ἆε Ἠας Τε Ερὶς[8ο 

τευοµένων καὶ παρασκευαζοµένων. Τεταρτῷ δὲ ἔπά Αἰγύ- Ίτιπε αμίά οἵο Ώμο {πσῖυπε ΔΙειαάα» αὐος απῖς ᾱἷ- 

πτιο ὅτο. ολη καὶ βεηειῖς εἴ ἀἰνετίορ πιαϊς- ον ΠΟΠ ον πυποῖος τάς μα ον είς 
τί, πος ρειπεπί αἆ ροιτοτδ., ς κ δις μας ο ον Ἱπ. Ῥεμαπι Οποἰς 5 ος ἄς αἰ- 

στο, οο, Κα). μᾶλλον ἄρμηπο ἐπ᾽ ἀμφ.]. Μ. καὶ . Ὀμς. [ΕΠΠΟΠΕΠΙ αὐ[οϊνίς σπα αι ο μμ θος 
μᾶλλον ὥρμητο καὶ ἐπ᾽' ἀμφοτέρουο., ἴπ αμα -τερεβΒο-. ΤηΠε Ππη]ε 1ρῇς Ίδιπιοπες ἨαὈιϊδία, ετῖα ποη Ῥο8-. ο ῥ ο που ὰ 

ν 

πε οσί Ίπήρπο πποπιεηίώπι» εἴ. πμ]ία νατίετας Υοσι-. {μπι Αἰευαάς Ῥετ οπιπία μηρί ΡΙΠΠταβίάϊς ει Όπο- 

μή, μᾶν οκ Φἠδέ κ καν λαυμαμυμεἡμἠκεσοκῳ πο 1], ΊΜες α- 
98ο, 14. Ὁ μὲν ᾽Αρτοβοξόνης.] Μ9. ὃ. μὲν γὰρ᾽Αβ:. -άπι εκ. Αἰειαάῖς απεπαµαπι αχ. Ἔ]μακ/α]ία ποιαν τε ττα- 

ποβ. αιιοά οπΙΠΙΠΟ τος π]εήσσ. ο μο η. αἀεοὶκίε απ τερίαπι Ῥετβσαπι» απρίτταἩς {ε. 1: ες[οοϊδία 

-.98ο, 9ο. Τῷ ὑσέρῳ ἔτέι) Ὡς Ίος ΕοπΠΡΗΙΟ ἈαὶεΏίοπ. Ῥες Πιηείο. ΔπΠ ντο Ἡ] παπο {μπε τες εα]ες ΡΙΠ- 

Ῥοϊτανίὴς ΗΡ. το, ϱΡ. 95: ποτ το νος, Ππαπαϊς, Ἡξ, οοΓαπι τερε Χειχε εἴῖαπῃ Φἰχετίηί {εη- 
48ο. 46. Αλλὰ τὸ μὲν νῦν ποῦτα πρήσσοιο τάπερ «ἴεπβσπι οὔσι 55 Ίωαιε πιατ]ζο 1Ι8εοί οὐ{εα (η - 

ἃτς.Ἱ. ΑΙάας ἀἰθήησίει, ἀλλὼ τὸ μὲν νῦν, ταῦτω πρήσ- 149 ορΏπιο οοάϊοί εἰήταηη τες Ἰδίας νοςεδ, οὐ Ἠε- 

ὃν ο. χόσερ,, μπᾶς ουκ, ποιαπι Γω(υῆε Όμπιετα- τοδοῖί Ποη {ωπε. Γωροσίης Ίοσο ἀοοοπβκβπιο Ῥοβτα, φό6 
τἶμο» {εηἠσπι δες αἰῑῖςΣ Φιοριαπής σὔΏσπι Ροβεσίοῖεπῃ». -Ἡ{ ηυης Ἱετασι ΠΟΠ οροτίοατ. Ἑστερίμπι ργοίεᾷο ᾱ-- 

υπάς Αππίµταν εξ 1ή1βεΓπΙαηΠΗς ος Τμοπι. (418. 5εά . δηοίοῖν αάπ]ίεταίοο πιαη» 1η Ἠειοάοιο ΙπάϊοΙαπι 3 Ἡ- 

πυ]]α Ραστε Ίσα οτατίο {οορηπη αἲξ ο ο αίς Ιο λήθιο (αναίμπι. ών. -- 

αυαπι {δἱ Ῥτοροίη]ε Μήαγάοπία». Οὐά οπίπι (νε Οἵα” 389, 11. Τὰ μέν τοι ΚΌρός τε.] Μὸ. τὰ μέν νὸν ΚΟ: 

6» ᾖνε Ταείπα ο]/ραδ, αλά -α8 [ηαᾶετ. «πῖβ με ρ-  ρός τε. μς λκθ) ντ 

ππο το ΑΏργρη οὔτεί, ἀείπάο- αὐβαίαα 14 αιοά 982, 9ο. Φαυλιτέρ».]. Δε. 

«ἀροπῖο {μα ἵπ πΠίπιο  πασορας Ἀεσχθδ. ἀλθπιάς Ἴποςε Ἰητατοται Ώμπς Ἰοσύπι {6 ρατε 
Ἠΐς πορ]ἱσεπία αμθάδΠ1» α΄ Ῥτοροβίο Ἐερίδ ουβα- τἴοποπι Ἠμίης νοσαοα]1 1 
το ουᾷ6Ιη ποπ. 21άεῖ» {εά. πος Ἰαάαί 1ά 1ρδυ1Η» {οά. ἀχαιοά νεο Ἰής Ίας 

ομήΑΑ, ἵτ νυ]ε, ραξας περενβοίας: Ώς επΙσ. Ναῄας «5θο, οἱ. Ὑμέα 

Ἡ Ὅοεχο φμοή {8 πιαπίλως ῥάδεν ῥετῇβοε. : ΔΙ Ματάο- :συνελ. ο 

κ ρν ς 

9. εἶανα. Ἴαχο. Φλαυροτέρην., 
 οαυἷα εἴ Ρουτης τα-. 

ο τας 
ο, ὑμέαρ νῦν ἐγὼ 
ἂν 

κό ο ιώἩ κα σβςρεςς ος κά οσιοχ . : 

ο ομο ώς ὦ τὰ Ἡ α Βμρας, ο Η ο ο Ἱ. τις Ἡ ν ]ς , κ 

π]η οοπίταήώηι ἠπίοπαϊε» «οπατης ρεη/ηλά στο, Ἠεαη., 9δα» 4τ. Εύ; κ αλα η Ὁιβ Ίος Ίοσο { 
107611 ΟΙΤΗ λα Ἶ ν. «βΙ6Ιε ἆ] 

«ῷ, ν οἹ ο ο κ Οιποῖς Ἠλρεαε» «μαπι ΑΒΡΗΡΗΙ, ὄνμλογισμὸς ον: νε] Ίπνεῃ- 
ν 

ιό: , 

λες Ώσμήοτεπα ϱΙταπῃ οτεσα «υχαχ Ἰμσὰ θνωπᾶ ἁγρχις πο, (ωβήποτοί οἰσθμή «οπιτᾶ 16-. τη» Ποάμπι εξ Σο κἱπαπῖο «οπρότίιπ οἴρας Υα]]ὰ, Αι 
οἲς ἀπ ομον ς Ἰμίσιος τὰ παωῖε», ἴτ με πιει οὐ Ἱορίτως Ίη: ορίπιο Μ5. ὠμωηίζω Αθηήόμων, 
Να όσιυς τερία νά] νμή Ἰάμ]βοο, νοσίπο ΑΞΑΥ- Όνα. Ἱπιωωενήο, Υεί 14οο Ῥιοῦασὶ ἀεδοτ» θμσά [το 

μπι αμ]άοπι ἐξυβμίσασαν ο πε πηθήτα Δὲ αὐδ Ῥώπας Ίάεπι οκ οτε εοδεπῃ Ρτο(ειτΙ ουταῖ Ἠετοάοίας 1Πῇ4 ς, 

υαε» {ο ΤΩΠΙΕΠ. Ώῃις εἵ ροσε ΠΟΠΙΙπαΠς ΔΕπεπιζμΙος 58, Έδρο λο ιξόµενος. ' ΑΠιά Ῥ]ηπε «βίτητ εἴἶαπι Ἱπίτα 
εἳ Αίπεπας, υς δες αιτο τορίας Ἱππρ]εαϊ. Ερτεριε σ4ρ. 1οή-. υδἱ εχίταί ἀναλογιζόλενος Δαρεῖος εὗρε οἳ πλέω 

{απο Ίος οπιπο αρραιδδῖε», {1 εκ ορήπιο Μ5. τε[ο-  ὀφαβὰ ὅτο, υδὶ αμοά οροστοῖ ἀἴθεπιδ. Εάαπα ραπ] 

Ῥας Ἰη Ἠὶ5 νετοίδ: ὦλλ' εἶ τὸ μὲν νῦν ταῦτα πρήσσοίφ. . Αϊ ΜΙδ. ἐπ᾽ αὐτέους, ΏΟὮ αὐτούᾳ. Ην σέ 
3014 
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969 46. Ὅμουρον ἐρῦσαν τῇ ἡμετέρῃ.] Ἐτ «πατε Πο 

ΤΙΙΙανΕΙΙ{ 3 ἩΝ]5. ὀμουρέουσαν. 
388. ΤΟ. Ἱομίζεται εἶναι ἐν ἡμετέρῳ.] Όυαπι αυα[ίτα 

Πϊο απιθαρες 3 εἴ υπάε ἰδτιὰ Ῥοβτειπυπα» «ΠΠ δἱο- 
Ῥμαπις τείϊετήτ ἂςε (6 ἡμετέρμε Ῥοταῖτ ΨαΙ]α ρείνο- 
πίτα αἆ ἐπ Πο[ίγα ἆσγο. Ὀπυπι ααμίά. οκ. 15 ἀιο- 
δις Ἱ]ας ρτορίας αοσθεά1ξ, απ. νΕΙΟ ετέρου ὲ Ἐτουιι]- 
ἁπρίο Ίος ρο/επιήπα», ῥτεβτεσααπι αιῑοά εχἰπηίαπι οἳ 
ἀπ]οίκβπιαη.  θἱε εἴαπι 5 ατα ἵτα Ἱερίτης ἵπ ἈΤεδίοσα 
ππεπΙΌταπα», αἱ πυ]ς πμ ἵτα ετῖᾶ οἴἶαπα Ίος 
1ρ5ο νεπεταπᾶα. 

984. 9. Ἐφὼ ψευσθεβ.] Νδ. ἐγώ Φε ψευσθεύμ. 18 
νετοο {6ϱεηΏί ἐπιλεήνας Νειβοπεπι Ψαἱ] πο τετρ, 
{ε ἀεοει οοηίεγῃὶ Αῑπι, Ῥοτη εχρ]ἰόπΠο {αἩς ἀοέζα 1. 
1 εχίσο. - ναό 
384 39. Λεχθεισέων δὲ» ἔπι' ὥσπερ ὅτο.] Β]ο 5ο ἆ]- 

{ΕηχΙ Ώμπς Ίοσυπα» απϊεπι νη]σο πηαἰα οοποῖρὶ Ίπ οᾱῖ- 
ποπίρης ορῖπαδας, πάς εἴαπῃ ρίανε Ψα]]α ἱπτοτργεῖα- 
Ποπεπι πη{ου]ε, αυσπι Ηοτοβοῖης πο ἀῑσαι /ἱεοί ῥάΗ- 
{76 οΗγΗΗ ΡΗΥΜ ἀείρεγα. 

9ῦ4. 95. Ἐγὼ δὲ ποτβὶ.] 
Ῥοτίυπο {ας. Ηλ Μξ Α αν φι 

3584 96. Καὶ δὲ συνήνεικε ἢ καὶ κατὰ γῇν.] ΜΟ. κο) δ) καὶ συνήνεικε ἥτοι κατὰ νἩν. Ου πεσες/ατία ρατί]- 
«σὐ] Ἱοχαίο» ος Ώαιά ἁὐδίε ϱοΡΏΙἴΔΗΙ Παδιήε Ναἰ]α. 
μηάς υ{ηγραν]ε ῬαγΠςυ]απι αἰφμέ» μὲ Ῥεπα ορροῇ[ῖο- 
πεπῃ ἀερτεμεπάετίε, {εὰ ἵπ οὔτε] αὈειτανίι, 
984 49. Οὕκων ον. ἐχώρησε.] 1:οες ρυίᾶιις 

εἴ ΙΠΗριάΙ9, Αιφπὶ {1 τεότε ΙΠτευρταία τς {με Ψα]]α, 
60 30Η ΨγάΡΗΕ {η ῥατίε [ες ἀευιῖτ {οη οί ἂμ- 
Φοτέροίσι, ὲ Ρημ]ο αηίο «μπι δὔίαπι ρµοορςῇς{οπί 
κατὰ γῆν ἢ καὶ κατὼ θάλασσαν, Γαοπεξήτυτ ὃὶ καὶ κατ ΄ 

νά 

ὠμφότερα. Ὀπαςα Ιβίτατ Ι6ί Ιποοποίηπα ρεπαιῖς ναχθ- 
ταν3 ΙΝοπηϊῇ εκ νεο {οίρατηπη, ἸΜαπίίείῖο ραιαὈίε ος-- 
1ος σα]αηῇ, αί Ιπιε]]]σες νεταπα ]εέίοπεπι, 011 ρτᾶ- 
σετ ορΏπιης ΜΤΡ. οὔκων ἀμφοτέρῃ σῷι ἐχώρησε, Πιο ἆπ- 
Ώνις απΠται. εατα εις Ε]ε ἵπ Ἴοςο» ο Πεπα πο]]1νί {180 
πυπιετίς 5ο. 44- ΡΕ κα. «905. 7. ΜΗΣ᾽ ἠντιώύη.] ἵη Ίος ναιρο εχ{]ιονῖι Ίαι--- 
ἀομίᾳ5, Δτ πὺπο ΜΡ. μηδ ἠναντιώθη. Όσιτε αρρατεῖ 
εχ {εηυεηήδρης Ίος νετριπα πιης Ίνα ῇς[ο ἵπ πιοπιοία 
βμέτοιίς, υδῖ Παῦες εἰ φὰρ καὶ ἐναντιωθῆναι τοι θέλει, 
μονη να Ἅμαπι επί Ἰππατευαῖ Ιαάαδυπάς 

ΔΤΑΟΠΙΗ9. ΤΤΙΑΤΩ ΠΙΟΧ πρήνµρτο γεγενῇσθαι, ΠΟΠ φε- εέσθαι. ἵτ πο ἡαία, ες ζρήδςς ἀκάθα ο α σε 90β Το. Μὴ βουλεύου.] ΝΙΦ. μὴ βουλεύερ. οί ΠΙΟΧ 
πείευ» ΠΟ πείθεο. ΠΞΕΠΙ ὅταν τοι. δοκῇ ὁ ΠΟὮ δοκέει.. 
956. 35. Ἐπισκήπτει βέλεα.] ΊΝΙ5. ἀποσμήπτει τὼ (έ- 

λεα. Ὀι ἁΠσαππας εκ Ἠετοάοίο ποῃ ΤΑΠΤΙΠΙ υητρα! 
1η 1]ο ρεπετα ροδ{ε ΥεΙΡΙΠη ἐπισκήπτεν, Ρτουϊ πονῖε 
ψμ]ρυς, {εᾷ εἰ α[ίεγηπῃ εοηροΠέµπι αὖ ὦπὸ, 4ος 111 
Πθτο, τι υ[ητρανίε ἆᾳ εχίτα [οπιπῇ, οι αὖ. ίορΙαΠο 
ΠΠ] Ῥοτίοφ ια ἈΠΠοΙαἴΗΠα» α Ἠυπο Ίοουπῃ Ῥοϊνεπίτα Πόομρεν ν 

ή 9δδ. 9ο. Δἱ ὧν ἐσφάλησαν.] ΝΙ9. δἱ ὧν ἐφθόρησαν. 
᾿Οποά Π πομ οἰαπίης, Ὄοστο Ῥεγ[οδήμο Ῥχοᾶίε ενομέµηι εἴ ΓΙΠΙΠΙαΙΠ αἶᾷς ηξ ἶδτο οσο {τ. σοβΊμηέξις σµηι οκ- ἵΤεπια Ῥετπϊσίε. Ν]οπιίπιας σοπίοχειΗ Πο που] 
οϐ {πεαιεπίεπι εείαπι {μπι νοιὈὶ σφαλλειν ΤΠ Ίου {οτ]- 
ο κά πα Ἡ Ας ὰς ρω 
9055 35. Εὔροιτις ἂν.] Μς.. ἐξεύροι τις ὃν. ἱ {ο]ες. 
9052 49. Οὐ παρεύτων κατηνορέων.] Ῥαταῖτ ειρο νἱτῖς 

ἀοέτς 1απιάϊα Πο α[α]ά πια]ε ἀἡροπϊ, ε ρορῖ ἁῑ[αι-- 
ἴε Ροβτυπ] ΗΠΙΠΙ ᾠδικεύμενον πυπο Ππροτέμηο ἀΠσσάαί 
πὰ πημ](ος. αἲ τος αιοῖ ΠοΙΠο ροϊςί εοπείρεῖε» υΠ- 
4ε Ώνε Πστρτίος {σηρας ᾖνο 1ρ80ς αἀΙοτες οοτΠΊηΙΙς. 
1Ν]6ία Ίῃ πιηταΠοΠεπι, παπι ποη {ΠρροάἹταδαϊ 5 Ἠο-. 
ποᾷοῖας, {οᾷ ρτϊναῖα νἱοἰεπία ο Ιποοππεητία. Εκ- 

οξτατὶ ἀεὈιῖε. σοσπ{ῖο ορήπή οχαπιρ]ατῖς » ΗΠᾷ6 τ6- 
1 οὐ παρεόν τι κωτηγερέων, αοριήμης ααίά πο 

Ριαίεῃς, ας ο. ς 

356, 14. Ἐξεργασθμενον Πέρσας.] Νο. ἐξεργασμένον. 
Έτ ηας εοῖ {οτπια Ἠπΐας. νοςίδ» αἰια υήεήτ Ἠειοάοιμς» 
Ὁξ ἆμορις τε[Ππιοπ]ϊς {οσῖε σοΏ/ρίσυυπη. Ἐν Πἰπάπι: εἰ 
μλ ἄρα καὶ, Ποπ εἰ μὴ καλάρωκαὶ,. ον... 
986, οδ, Ἐκ Δαρεβυ, τοῦ Ὑσάσπεος, τοῦ ᾽Αῤσόίμεος.] Ου ση Πε Ἠος Ὥπωπι οπηηήπο {η απεϊαήκατο, αοά Πο: 

ΤΙΤΑ. Τοῖᾳ ΠιοΠΙπποΩΤΗΗ {π. 4ο {επῖες εε Ῥτορᾶρο ϱ6- 
Ἄθτις Ἑχ Αεπαπηοπο ἁθάπόή τεσο{εαατ» τὶς ρηῖοι γα] σό Ὃ να 

τ. θθ, ωο. Ἑμωμέων δύο σιωλα, Ὅστο Ἰαδοϊ οβυ δη οἴρίαπι οαάεπι Πεχυτα τεμπΙπαΠα. οαμὲ εσας οὐ- 
Φ6τ αἴαπι Εῑβῆε]ο ῆτ αμα]εσμπαμα ἆς 6ο ἠαζλοίμηι, Ίτη- ας Ῥχοβατο εἴίαπι ππαρῖ Ῥοδ/απι, αΠαΠΙ αρρίοῦανο 

οππαζατη, νἰσ] Ἰηβαηίς, αὶ Ποπιπιαής αἶη5 ἀπρίίοσμι 
οπαποπῃ ἀε[οηῖρ]α {6 ριζαν]ε Ρος», ριε[ε σα θα ύπι 
Ὁπἷς α]άσπι Ίσοις πιαπίοης Ἰπιλάχμς. αδ. νοποπο[ὸ 
Ἄ]ληηο. Ίέπφια Ρτόροπαπι πηοᾷο», θά π μή οσοι. 
ἵρ ας ν ορείπηό οοαίσο Μς, Ἰρειίο αἰίοτυπι (δπισπεϊς. η 60 1βῖειν ᾷς οχῇῃ ο ο η. τοῦ Α σάµεορ τα οἳ Ελ ΗΕ, Δαβείου τοῦ Ὑςάσπεος, τοῦ Δρ- 
λα. τοῦνε ἡ έν εω, τοῦ τε ἶσπεοφ τοῦ Κύρου τοῦ Καμ- ᾽ηίόῃηις ..06” τοῦ ᾽Αχομμένεος. Ίῃ πιαϊρῖπθ αἰι- τεπι πιβ]{σμ]]ς ο]α Ἀέτετῖυης οἳ ἁητ]αι]ς εταῖ Ποαίιπι : 

αμ μς [ο οπιζετετξ ϱὶο 1. 15. Δλλ ὦ 
στον τος πλ πε μ τικὠρέειν "Ίωσι ἀεογεμή (με {1 ἐ 

Μ5. ἐγὼ δὲ καὶ πωτρὶ, 0- 

ο .:9η. ουλδυέ 
«ἔσυραν Φάληρον», κατὼ δὲ τῆς ο δὲ ο ἡ 
-μους. οἳ ράδβπι.  Ὠείπάθ. ν ρημήί πε αμασο 
ον ὠπιγμένῳ δὲ λενε, 41053 ο κώήη: 

ο μβῦὔ.. Λο, οὐκ ἑρωφράεν»] 0 θνλῆς» 

«Χρησης εἶνεκα συμβουλία Ρο 

πηλατέεῳ., 

ά, κ ; - : αν / γ ο αἱ ην 2. 1 {1 4 π]έοτο εχοπηρἰο νετ π' Ἱπροίς 146Ι1” ιδμς νο 

| να είτῃ ὁμιλίαι σῷ. 
4οχ ἸΜεάίσσις παρεί θλάση ὀμιλίαι ρε 

ος. ο 

τα: ᾽Αχαιμένής» Τείσπης : μαμα .. Ὃ αι κής 
ρμνης, ᾿Δρσαμένης, Υπάσπης, Δαρεῖοο» να, 

ο πις μμ. αΠΠΤΠΙΩΤΕ Ροβ/{ηπα ὁ 18 μοορηπσίαίς- 
αιάθο {οομτίας Πάεπι Πασειί Ἱίς υΠ1 το σον 
οπιπίρης ταίτο αὐξ εἀἰβοπί ος αιἲξ 1411 Μά πο 
αἲί αἴἶαπῃ {{οπιπιατ]ς Π5 αθονο ἃ οίαό 
{ει ο η ΄Τεϊίρεα Αελαπιεπίς μπι» ΗΠΑ λατ 
οπηίμπῖ, Τετης Ίος ἁππώχαῖϊ Ῥίοροπο. ο ῷ 

386, 41. Ἔιμωρέειν ἔτι γίνεται. ] σα ος πο 
νετ, θιιοὰά Ρίαπε Ἠαῦεῖ Ιπτευρτείϊαϊιο ν8ἲ η) Ίδης 
οθητίο αά {επήηπι τεημἰήίεεσ» 3 81ο ρατομίὰ οπή 
ε-αῦε»ί. Αν κ τω. 
η 367, 6, Στράτευμο ἄγειν. ] ουσ 11ο πᾗο ο αρατεύε-- 
ο υΙτυσ ο μαπα Ἱπίτα, ὧς ὧν µεταδεδο μένῳ μθί Εππιοι ο, 
σθρι», αάθῑα πεσαίνα ὁ Νηῑ]α πε σαυ/ὰ 69 λος 
ἀεοίπα ἱπουτῖαπι, παπα ΜΙ9. ρίαπε ΠαθὈεῖ σρῶτ να Ἅ τ, ους 
ὤγειυ. Απ υ15 Ιοέοτ Ἠετοάοί Ινετε πο η ἳ 

μον τς : ΄ γα ΠΙΝνΑΙΠ ΠΟΏ «οΠπΠπια οὐ/εινανετίτ αὖ ἑο αάάῑ ο ο 

: , αλ πα αμ. 1431 -ὀμδ Π0Η Ἰέγγε. ΔΙ ΙΠ νείΏο Απέδοξε 1 Αρη 

185, 49 196. ᾿Απηγόρευον Σκύθησι μὴ ἐπιβαῦ' 
τέρων οὕρων.. 

ἄ 
:Ἀ: 
{ 

3 Ἅ 

« 

14 ε6ε, Ρετῄς πιρετανίε {ωρτα, περα, ο. 
Ρυς, «ο ερίει 1ηβ/ητης οπνεπήτα ἐΧίς πημ]α 
ΠΟΠ. ἵτὰ οοπβἀεταχε Ρ]πουίί Ηετοάοίο» Ἡ  τδεο (αἴ-- 

κ 

ΠΠΡΕΤΗ οὐ Χετχε ἁαῖί πιανι]: ἱπτεΓΡ{Εἴ8 ) τπηία εΠίπα 
ΡΗϊ Πέρσας, Ἡῖ ει ἵπ ορΏπιο ΠΗ01ο... ο οηραταίς ἐκ- | 
ππρεγή, ψε]ὰῖ θ15[ε ιρροπίτης» ρε ή 
θιομ., δ, δν, ο αν μα 

857. 10Ο, Ἐβούλευσας ποιέευ.] Με νε 
η ΠΙΟΧ ὑπεθήκαο. Φείαφ Ίου Ἰρδυπ ΝΕ ης, 
αρ Ῥοττο οπαττίξιτ ἵπ εχειηρίδ» αμ αν. 
ὦο, ΟΗΠΗ Ἠαθεαί Ίδειά ὑποθήκαο., ηΝ 0665 ΡΟ 
90. 1. Συναλίσως τοὺς αὐτοῦθ..]. «ης Ἱπτερεπή 

πο {1η: 1π 6, πεο τεηαἰταπ» ο όχί ἵπιβηὲ συν. 
Πέ αἳ 6ρΠάσπι {οηίοπεῖαπι ρεηεέβκμπό απ 4εΠάΕΙΕ:. 
αλίσως τοὺς καὶ πρότερον συνέλεξε» ΏεΩΝύ νη[ο τη {145 
ἴ' ἴαπι ΕΗΠΙΟ(ίῃ νεο οσαξῖο ἐ0ΓΗΛΔΟΗ. αρια., ο” 
Λγήαἱς εοὂρεγα) οοµοἰᾖίο. 9ἱς μυἱ 1ου: ο. 
[15 ερ απ νειρα «αρ. ὃ. σύλλογον ζ, 
Περσέων Ιπειρτειατας Γ1ς ή οΟΜΟΙΗΗ 
907 90. Ἡ νεότης. ἐπέζεσε. | ης 

Υετεο!. ΠΕ ΡΙΟ ἐπεξέζεσε. δο 
ὤλην, ὁ τα ὃ κ) η κ ὸ 

αυ 99.96. εἰς νενόµενόρ απο 
ας δρ ηΜμῖϊ ας ο μάθανον καλ, οι. 
9. 98. Πέμπει ἄγγελον ΑΡΤΑ Απάβων « τω ον 2 νἩ Πε ψοςεΠλ ΑΡ 1 γον ΠΙῖ-. ἵετροπίϊ ρυωροβΠοπεπι ἐσὶ απῖς ἅ ος Αράβω | 

σοπ/ύΠέΓε ρασεαῖ πέµπει ἄγχελον Ὁ νροπίεα ες 

; 

Ἆ, 
αλ... - « : 

ενα Μ 

η) 

πεπι 

δ 

Πε πηπείαπι αἆ Απιζζαμισι καλέα τς Α ταρώ, μς 
ὍὌεηιίσιι νοπίτα, {ει ἄγφελον ἐπικα 2 τ 1612 

ᾶ 
αή  απεβ» ἵ ο, αμ” ον 

Ὃ ης πε Δ4[μςτα τμα τν ΕΕβΑ
ΣΙ η 1 κατὰ δ /-. 

Ρ4Ι10. αΠῖΕ. μετὼ δὴ βουλευεβ!» αν Αλ. ὺς ὃ 

ασ ο οΣ 
ς οὐ ἄθβονς ον Αρ 

” η. δρα ο ρ 2, ο. οὔρ συμβουλίης εὔίη ΧΙΙ 42 ο ρατηλάσί! ᾽πμταξυι 988 . Ἐν ἡδοῇ ές ΥΕνές ας 
ας ώς, 

ο καιῃ ΠΟΠ 
αμοά- εδι. ορρίό; ἠοιοάστευσι Ἡ ) οἱ πο” . 2 νὰ ο μη πα πρι ΑΕ νε τη με αὖ ας αιϊ ἩεαἩ, (πασά ἐπὶ τὴν 

πα. 4. αὐς ἃ ζ “οισοππιοπόξ 
ψαπὲ, Ἱπηροπάα ΕΠΙ μας προ. σρωσἠλατέον 

τω. ἐν ἡδοῇ ἐπ ο 1 Όμᾶο κ: 
Ἑλλάδα εν Άῤτερα περήκοτᾶς ο ]]μαι ἱπ. 

3988, τα. Τοδε καὶ ἀμφότερρ τα Νου 
δοὺ γα]ία Ίρίαά ἆμά αωδὸ ΗδΙ ομον ο  ήνυς, αν 
γη]ρατίς ΡΓΟΠΟΙΠΕΠ 1 άν ποιον 

ΤΕΡΙ 
αρροβἴις ορί, . Ίταφίε. οδί παὶ ὠμφότέρ σεβκη | 
Ποϊατη ος. Βορίδο τά «ως, Πο ΜΑ) ος 
ΠΕΩΙΙΕ περιήκοντά Ίδία σφάλλΟς 

λήΠ. ἵρ ο ὃς πας οπή 
ο1ε ; Πιῃ -ος 201 ΙΤ τς μνη αμ ος 

ν αν Ἱτο Ἱτα 44 1 ας πο “ΜΑ. προκειμενέων. "ες ἀποίτο ατα 49: σσ αἱ 11ΟΣ οἵ- 
Όπα Ἠπίχα {1 ΜΙ5. οἵᾷ ποπ ποϊλνοτς Ίλτα ποιον ο 
ζανούσης» ΠΟΠ αὐξούσης. «Αμ Ίμπο Ιουυ δν 
ἔμς οκ αἰῖς ἀμοβις ]οςίδ» αλ αμαερ  ς.ν 
ΏΊΘΤΑΤΘ ΠΟΠ ροϊηῖ, ο α να ποιό τό» στι ᾖ- 

Ώπα διαιρέω» Ποι διμιρῶ. τοι Ρος ων. ον μὴ τ Ῥεζαο εἴ εν οἶατς εςῖ» Ἡῖ ἀοθεΏῖ ΟσἍ τν, 44 ] 
ΏοὮ Ιεέχμς ῥμήθαςὃ διαιρῶν, αστυσοο” κα 

» 

Παόε,.. 

οιή 

ο : / 

πα. 

Ἴ πιοάο 10: 

πιυμα μὴ 

ἡπέδιέ σφι 
ο σμκήέμη ο 

ν τῶν σε 
Μου ῖα- ᾿ ο Ποτα ο] νο ι 97» 7. Προείπας ἀλίζειν Πέρσμσι «ρῶτον.] ο]ο [μου 

ομ1ῖ οοττεέϊοτΊομς, Π6ΠΙρε ου] Χοϊχεν οοηβο π]- ράσα, 

« 
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. συν” 
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Ἐτ ΟΡςΕΕΥΑΤΙΟΝΕςΙΝ ΠΕΚΟΡΟΤΙ 115, ΥΠ, 
Καὶ διακβίνων τὸ πράγματα, καὶ οἷον διαίρεσι αὐτῶν 
ο : 3 " Μις ἆ 

» Ἱ. Μαθητέον ἤδη ἐςὶ. . ἔσαι.. άμεσο 

ἆβο » 3. Δέδοκται φίνεσθαι. ] Μ5. δεδὀηταί. «Μτος 

ο Ῥοτιο ἵπ οπρίτα Ί]ο 4ο αὐξήσειο συλλαβικα! σοΏΏ- 

πεητης, Ἆος σεη15 οπττ, ἱ 
το 98ο. Λ. ἸΑλλ ἤδη Ἰημι ἐν κοίτγ.]. ἵτα νυἱδο» {εὰ ορί]- 
πηὰς Λής, οσοι αἰϊμά Πιοεδία.. Ηαρεῖ επῖπι: ὦλλ' ἤδη 

φ68) ἐμὲ ἐν κοίση.. Ομοά εκρ]οππάπι» πἶᾷ { εἴ 1ρ5ο εβο 
ἵῃ Τηο ου ὈΙ]1 ἀοιπΙείο.. 2 

989. 8. Νομίζων.] Ντάπα εδε, 4ΠΗΠΙ γαἷ]α ας αὉῖ- 

το αὉ Ίσο ναιρο» ας τπα]]εῖ Ταἴπε ΥετίεΓε /ῥεγαγεξ» 
Ἡ. θιοριαππη 1π Ίας Ίρδα Ρατῖε ΠΟΠ Ίεοτηπῃ 1 απ 68- 
ας ππυταπίεπα» {π Που ἴαπιοη σοπεοσάατε» Ἠϊ νετοιπι 

44 Ίρθυπῃ τοἩποτες. Όυ (μπε (πα: ΠΠ 1 περ]ίσεη- 
4ο Ώτασο. Δπ Ἱαδιήε ἵαῑια αμίά α]ιά ὁ Οεττε ηος 

αῃίηο Ἱαρίπιις εκ ορΏπιο’ ΜΜ. ἐλπίζων. 1τὰ επίπα. εΧ- 
Π10εἵ, ος 

489. 14. Ἐἶπε τᾶδε.] ΝΨοευ]α ροβτεπια πο. εδί ἵῃ 
ΊΜ 5. πας τοφαπίτασ » δὲ ΙΠε]ίοεπι Ίοοιπι Ἱπῇα οῦ- 
Ώπεί, | Ε σἡη 

489. 96. Ἰδών τε πολλὰ] ΝΙ5. Ιδὸν ἤδη πολλά τε. 
380. 91. Μεμνημένος δὲ.] Ίνοι. πε οοπιπιεπάθπα πος 

Ῥτοίοτο, {54 ου{εης ναποτατίς υδρία με αὖ Ηετοβοίο αᾱ- 

θεα ππο φἴοαα {πηπιεεῖε πε[εἷο αὕαπι ΓΗ ΡἱΕΙοπεπῃ, 

πε ορίπετ ρίαπε {ιῄτα εἲ 11 νΕΠΗΠΙ εοπρ]ς{ε» µε ]ερᾶ- 

τος 1η ὦ ος ΜΒ. µεμνησμένος δὲ, 49ΗΠΙ 1 ΡΠΙΟΤΕ 1ὰ- 

οἷαί ου νη]ραῖ1ς. πο, ορ. οιήᾷ 

: 9000 110 πτὶ τοῖσι ὠνειρήμένοισι»] Ν5. ΠπιρΙεῖτετ εἴ- 

Γσρο, 14. Θὐσσον.] Έοο Ποπ1ε εδί ΠπΙΟΠΙΠΙΕΠΕΗΠΙ {11- 

ἡιάα Τῴασί Ψοςβϊ {η αἀοιε[σεπεῖα {ΠπάΙοηπῃ εχ ποῖα» 

αμαπ Ρο(α1{ αἆ 90ΥΙΔΟΕΠ]2 υδί εκ ΗετοάοΏ ΠΟ. 7. πο- 

ντ «οΓπίροι Θύσος» Ώῖ ΠΙΟΧ ἀμοίτες» 4 ΠΟΠ Θύσσος 
4οτϊρεπάιτα {τ. υἳ αριά ἘΠυογάΙάεπῃ Ἱεσίτατ ῬΗπίπη- 

αἵ6». αὐυπι ῥᾳαὈοπίς ΕΡΙἴΟΠΙΕ Θύσσαν ΝΟΟΕΙ. Πας 

οὕυηία Ἰαήάϊα οπίς εἶπι εο]ερετας Οτίεβυ8» Ἡς πΙμΙἰ 

{τ ρβας, 9εᾷ πἴείαυ Ια0ίΕΣ 1η Ηετοάοίο» αμἱρρε 

ουσίας νοτ(Ἡκίπια π]απας οοπ{επΏξ οὔπα΄ΤΠεγάΙ4ε ο 

Ῥμπίο, 1 ἵπαυΙτετα 4εριεταῖ. εσας ο λλνάμαι 

999» 98. Διαβάντες ἔᾳ τὴν Εὐρώπην. ]. Ῥατήσυ]α ἐς 
ποπ 6: 1π Μ9. Οείο 1 Ππη]ε ρΓο ας ερὶ εἰ αμοά 

ποῖαε Φαππσβης ἵπ Εἱουί Δηπαϊ νεΓρίδ 9. 9. ΦΕΥΡε/ΝΕ 

Ἰαέίης ῥο]]ο ἵπ γώ μία αηΠοκαΊώ με (01 υσΗ ΓΓαηβή» 

υοομµ]απι ἐ αὓοςία οπιπ{δής Η0τῖς. | 

40ο, 91. Πρὸς µεσαμβρίην. 1 119. µεσαμβρίήφ» Ἠϊ 
σρο . ο. 

ον 8ο, Οὐδ ἕτεραι.] Μ9. οὐδ' εἰ ἕτεραι. 
'..900. 96. Πμόμείον ὕδωρ. 
Ἑοξιικβπ]ο. μα κάνς τς 

..809. 4ο. "Άμα ερατευοµένοισις] Νοευ]α ΡΙΟΥ Ἡτ πυ]- 

11 Ἰόδτοτί πιο]ε[ῆαπι αττυ]]ε» πες {οσίαπ αἰ]ρτυτα ερίεῖ» 

αυ μπι ετ Γοσίαῦ αῑαβ αά{οπίρια Πτ. ἴαζετὲ (0πΙΕΠ ΟΠ 

.ἆσυεο 6απ1 πο δ8ε {π Μ5. Νεὶ Μάα, ἕαρ. 95. Ο) 

δὲ λοιποὶ ἐκ τοῦ Πόντου σρωτευόμενοι» παρέίχοντο μὲν εκα- 

ὃν νέας ὅτοι 
ον σον, 

ο. 41. Τοῖσι δὲ σῖτιω» Μ». τοῖσι δ' ἐςσῖταν ο 
90ο, 44: Πρὸ τριῶνι] ΙΡ. ἐκ τριῶν, πο Ιαπᾶ1Π1 ἐτέων 

που ᾽μάλισω ἐξ τὸν "Δθων» αποά ορρίἀο ερτερίαπα» εἴ 
Ῥίαπο ἨἩετοάοῖεί ρεπ]ῖ οδία Ρτοραηί ἱρία. 19 119. Ἔτεὰ 

δέκα κου µάλισα.  Βῖ 290. Ἐϊκοσί κου µαλιςα. Ίνες πιῖ- 

τεια, οιοά Παξίπι εκλήδιϊ Ἐλαιοῦντι», ἨΡί νυ]Ρο. ἀθ- 

Ῥταναπϊ ἵη Ἐλεοῦντε: {54 ]ηά εχΜῖοῖ ἱπίερτυπι 1 ορ- 

11Ο Η0το. 111 προ ας ΙΟ 

901. 44. Νέας διαρύσαι.] Ο01πι Ψιερμαηρ ἵῃ απίῖ- 

αμῖς Ηετοάοιή ἠοεῖς {ωπι ποϊαὈ(Η(6χ τερε]τεῖ Πρπαξυπα 
ΥΕΙΏΙΠΙ διειρύσαι, Ώξ ποϊανΙϊτ αἲ ΠΙΙΡΙΠΟΡ» ΤΠΙΙΤΟΙ Ἅππᾶςα 

ΠΠά πο Ρἰασιατῖε Επιρ]σίτει {οὐρίντα Ηε(ψεμή» ης 
νἱάεῖωτ, εκ Ίος οοάσπι Ίοσο Ίειμά, ΨεΙουα απΠΟΙΒΠ- 

τῖθ» υβ! {οπηπῖας ροδεῖσαπι αρεπίλεβῃ ει τε 6ΟΠΠΗ» 

Φεῖς. Ό ῆαυε ΙΠΕΠΙΙΠΕΤΑ{ ετοάοίυπι ηΠΟἩ ερίε ρος- 

ἵαπι. 1Π οιίής ορΏπιο εχεππρ]αῖ ΠπιΗτει ἴρθε 1ΠΝΕΠΙ: 

ος αὐσίο απ 14 αμπάς, Μα εΧ εο αμοὰ ο, 1398. 

πλίνθους εἴρυσαν. 3» 3ο... Ότι τόξου εἴρυσε. 4. 1ο. Ὁὸν 

μὲν δὺ εἰρύσαντα τῶν τόξων τὸ ἑτερόν. Έτ Π]πς σαρ. αό, 

Φρα μὸν πἀρείρυσαν Ἑ 
802 Τ. Οὐτῷ ἐποιέετ 

παβεσκευάζοντο δὲ καὶ ὅπλα, 
{αντί Ῥοΐεταῖ» ΙΠΙΠΙΟ ΤΕΩΗ1ΤΙ 
σεἀαϊ σεῃΙπο» αὐάπῃ Τα81ο 
Ώε Ίαπι {5 {πίρεέτα. 

Ί Μ5, πινμενό µιν ὕδωρ. 

ετο:] 19. οὕτω ἐποίεε. Ἐτ Πα ήπι 
ΏΟΏ παρεσκευόζετο, αοά 

ποσςκίατίο νἱάεραίησ» {εά 

Ἠετοάοί ἵπ ρατΠςΙρῖς Ῥε- 

6σῖ, ῥεᾷ πίο]ϊκ ἵπ Ἠϊς Ιπιε]σεπάίς εἰ Ἠϊπο 1ΠΙΕΓΡΓΕ- 
ἔαπα]ς ΒΗῑε Ψα]]α, ρεκόρ Ας 

τας 98. Τῷ οὖνομω τυγχάνει ἓὺν Καταῤῥατης», ὃ6 ἐξ 
αὐτῆς τῆς ἀγορῆο τῶν Κελ. { Ἀοδε {μπι α «αν (σ8- 
Ίοο, αυηπι ποξυ]]ς διερ]απή Ἱπιογπηίζοι Ίος Ίοσο {9ρ- 

Ῥιεπιεηευπα, θιιοᾷ ἀοθϊρίπα αἱπιαί Ώιις ἠπευ[ίτ, 14η8 
Ὡςρες[ατΙαπῃ, {. Ἠετοάοτμπῃ οροσῖαῖ. εοπιραΤαΓΙ ΕΤΗ 
Ροιετ]οΠΏΗδ» πεπιρο ως ἱερατα ἐὺν Μορσύης» ὃν κάτ" 

” 

.900, 9ο, Οὐδὲ φὰρ ἀρχὸν.] Μοχ πιεδῖα 1π Μ. Ώοα 

159 
ἀῤῥήκτης ἐξ αὐτῆς τῆς ἄνρης τῶν Κελ. νεα θΡΊΠι Πο- 
ταπῃ Ἠΐο ποΙπεη ΒυνΗ (Οατατταᾶ, {εὰ Ματίγα Ίοης 
εκ ΩΜΟ ππομΗῖς οπεΜΠΙΜ6 ΕΚΕΜΖΥΕΗΣ ΊΠάΡΠΟ [2γερίέη 
ζσµαγΗ οσα, πε ἀε[εποῖε 6ωτείμς {το Ίοσυπι Ἠμπς 
Ἠετοάοί Ἰπιατρτείαης. ΜΙΤ Ἠδδο οοάῖσμπῃ νειαβῖο- 
τήπι «οπσοτάἷᾶν αυ ομῖ ἱεπιροή νεἰ εαµίς αἀτπ- 
Ῥυεπάα 9 ορ 

903, 19. Χρήματω μεγάλα ἐπανφνέλλεαι.] νοκ πιεᾶϊδ 
ΏοὮ εξί 1π 15, Βά {απε { αἀ[ριοίας» ἀερτεμεπάας ο- 
Ποβδαπιαπῃ. 

8039 94. Ἰέκτησό τε αὐτὸς τώπερ ἐκτήσαο.] Ν5.. κέ- 
Ἀτησό τε αὐτὸς τώπερ αὐτὸς ἐκτήσωο.. Ωυοά εἴ ρετάμ]- 
ο6 θέ, εἰ ΡτοΓ{Ις ποπ. οἵοίμπι» πδὶί αρπιβσαΠο νο- 
οἵς αὐτὸς εἴῖαπι ἀεβαξῆς αἆ ποΏοπεπι 1 ατίπε νοςῖβ 
ήοὐμς. 

903 27. Οὔτε ἐς τὸ µέλλον µεταμελήσῃ.] Ἀεπιο απῖά- 
αὔαπι 1π Ἠ]6 νἹέαρετετ, αΙπ1 {π1εΠ πτα ν]ο]επίία εχ- 
ΡΙσαΠοπεπι ρταίι]ετῖτ σ]ος(ᾳ ος τπαπη] αμέτοτϊς. Ἰναπά 
ορπ]ας 111ε ΝΠ5. Παῦδεῖ οὔτε ἐς «χρόνον µέταμ. Ομοά 
εξι Ἠαιά ἀπδίε εἲ νετηπη εἰ οστορίηπι Ποτοάοϊειπι 
ΙπΙΠΙΟ 1ρδα νετρα Ἱτεταπίτ 9. 98. οὗ Αρ ὑμῖν ἐς χβό- 
φον ταῦτα ποιεῦσι µεταμελήσει 3» 72. Αὐτῷ οἱ ὄμεινον 
ἐς αρόνον ἔσαι. 

9093, 37. Ἐς Κύδραρα πὀλι.] Ουαπι Ίθπιετο ἁαίπιδ 
ηος Παμά1 αμοτυπισµπαο! Ηετοάο Έως Ιοσπα αυτή 
Ῥιερμαπο Ππησῖς ρήπηὴς ΟµεἩμς, ου]ας {αρίεης ἴαεῖ- 
τυτηῖτας ἀεδρει Ῥίασστε, Ώες πΙῖπις Βαι]κο]1 σαι ]ςῄπια 
Ῥτμάεηία, ΄ θεά Ηο]βεπῖο απίά αρᾳς 3 Ἠϊς επῖπι τεη- 
(η [0455. Ίεσμμέ ΚΥΔΡΑ πόλις] ρτοηυπεῖας [ 4ρμε 
{ια ερεπάμήῃ]. πα υίταςφµε {απτ ΓΗΣ, αυπι « ὡ 
{οτίρῃτ ς ιπάβας εκ Μ5ὸ, αά [οπ]ρεογῖς σα δα ον 
δραι πὀλιο. 1Ἠ8ῦὈεο {10 οει]ίς οΠίτορταρΏιπι αἶπς, ατ 
{α19 εἶατε τὰ Εποῖε ἀΙημπάεαιε. Ώε Ηετοᾶοτο ΠΙΠΠ ρο- 
τω]ε ΗοΙ επί» αάΠτπιατε, απ πι εχεπιρ]ατ εἶμς, αὐοά 
ρτοςυ] ἁμδίο ΕΙοτεπΏς Ἱπ Ἱπαπα ἨΠαραϊε, πο ηχάν6- 
τὶς Ιπ{ρὶ6Ι, ΜαπΙζεβε 1Οἱ νΙα]δίεί ΚΚ ύδραρα, αὐοᾷ ΙἸπὰδ 
αθῤἡβίοιτ τες σομε ΄ ν 
190980 41. Ἐιπ᾽ ἄρισερὴν ἐπὶ. ζαρίὴν Φερούσης.] 1,εριάἁ 

αυιάεπι ρατΗππίυτ Ἠνης Ίοσῦτῃ Ίπτες ἆμας ρΓβρο/Πο- 
πες ἐπὶ εἲ ἐπ᾽» εἰ αμ]άεπι Πο 9απα Ῥοπείοπε τα 
αυ ουία, υἱ πευίτα ροςῇβε α επ. Ὠυδίεος, Πίτηπι ἔλῃ» 
τμ εχαζτοτ Ψοσυπι {μετίξ να Ίρ8ε Ἠειτοδοῖίς. Οετίθ, 
υτ ΠΙΠΙ1 αμπά ἀΐσαπι, {οἷας {άτρατα σοἀϊσαπι ΝΙ5, 6ἳ Ί6- 
Ρεῖε ἐς ἀρισερὴν ἐπὶ Ἱαρίηο Φερούσής, αμσὰ πεαΙααμαπι 
{ρτονοαΙΊτῃ, | μς ΜΣ, 

9049 91.9 ᾽Αθέμιτα ἔργα ἕβδεσκε,] Ν5. ταπίαπα ὠζέμρ 
δω ἔρδεσκε. ἨΠς Ἠδαιε εἴίαπι πιοᾷο Ρετρῖε αῑῑα, 

904. 94. Ἑπτὼ σάδια.] ΝΙ5. σάδιοι. ον) 
904.. 941. Καὶ µασινέως ἅμα τούτοισι ἀπέπεμψε σἰξον-. 

τας.]. Ἡκ Ίου 1πο Ίοςο. νίάεας ρτουαΠ .νετΙαῖειη νο: 
εἷν Ότασα μαςινεὺς ία επίπι ποῖας Ἠεηχ, Φι6ρ]ς- 
ης [ρασιγεὺς Ώβρε]]αίοι ἙὮ. εκ Ἠετοάοίο] Ἀοῖας Ἶσς 
ποῖατΙ αὉ 11ο, α απο ΙΡΠΟΙΟΙΙΙ ςιψεὺς τει (ατασίῖς 
ή σρασί, 4ηαπῃ ἆς ΙΠΠΗπηοΠἔο απο 14 ἵρδιπι ρογαρῖ- 
ἴατ, Απίαπεη οίορῃαπυπα {εηυΙ(ησ Ῥοσίὴς ποῖαης [νΊα- 
σιΨεὺσο έως, δ. Ν- Η. }ηδαίογ. α. ἆ, Παρείίατοτ, Οι 
Παρε]]ο εεά]ξ ΑΙΙαϊΊ6ΠΙ, σοὺς µανικέαο Ῥαδ. οστ. 35] 
«8 ποσο 1Ποίάϊε 1π μπς Ίοεμπι, ὨΩμοὰ Ἡ οπιΏΙ5 
«πσροα Ηπρια ΠοἩ αἱο Πιπάαπιεπτο πἰζεγειυτ, εφυ]- 
«4ετα Ίαπι οπιπῖ6 6ΗΠΙ Ίρδα Ῥο]γπηπῖα ἁἀρο]ά]ς[δε ἵπ πιρτό 
ΑΕραυπ, ΊνΝαπι σετίε εἴΠ ποβτῖ οατηϊβςοες Ίῑάσπι {ο 
]οαπῖ εἰ ν]ρῖς «πάετε εἰ {Πήρππαῖη ἵπητετα» ποπ 1πᾶς 
{εαιίτα. Χεχεπι ρατῖ ταΕῖοπΕ {πι ἵπ σαβήσαπἀο Ηε]: 
Ἰαίροπίο, Έτ αιίά 1η 149 {1119 «ρε αἱ ἲρρε αμα ργα: 
οερ[οτῖ ἆᾳ 1ρῇᾳ9 ἃ µάσινι πληγὼς ἐπικείσοται. ΠυΠϊ 
Ροϊΐεςε ΝΙάει πυπο Ἠετοάοίμς ἀῑχίδίε µασιγέας ἅμα 
τούποισί, Ίος 65, µαωσιγέας ἅμα μαςινεῦσιὲ ΟπΙΠΊΠΟ 
ρετάἰσμ]ηπῃ, θ6ᾷ πος Ηετοαοίάπι ΗσεταπΊής, αἳ Ίπι. 
Ῥοπίμπυπα υπίης {αρα ἀοπηπι ΠΟΠ ππαρῖς Πηήπο αά. 
πηϊτοηῖος» αΙάΠΙ Ίη επρίίς 993. ἔθιζον εἴγμωτα βασι- 
λήία, απῖ 5. 6. 641 {γ]]αβαπι τοπ Ίπ]ας αμάχοιί Π1ο 5 
εκ Μ»5. {οπρεηίες καὶ σινέως. [ας πιοα Επί, θεάς 
εἳ ΤΗ. (σα]ε ροδυσίε εχ σοἆ. Ατο]. Ἠ08 σῴέας, εξ 
αρροπίϊ πεῶίης: 4η οφᾶθπὶ οορ]ωτίε, 1ρ5ε ἀἰκειπε, ΊΝ6- 
{0ο απ ππἰταἩ ὀροτίεας, Ῥοΐτια ΟΥΙΗµπΙ α4ξο αΠΠΡΙΕ 
{οπιοσἱηαηίσπι. ἆς Ώαπί ες Χοέχίς 3/1 εἴτοα ηος ἴτα- 
Ἰοέαις» Ὀίς οἶττο Ίσειπι Ἡο[οδοιί ο ποσο νεο 
16 τυπι Παρε]]αοπίς». εὐπι 6 οαν- ο 
αυς όσες πι πίτα. αμιιονακο ος Ἡρηρμπα, ο] πηοπιπήκίο, - Θμίά Πυπη τοπηεηής» Ποίσῖο» 4 ηπι 
πἶσσα ργοσρρ/οΗηῖ 4Μοπάαπι οἱ τὼ περ τῶν Μάγων γρά- 
ψωτε 5, αιάρρε ΑΙ κωταγινώσκουσιν Ἡροδότου . Ἡτ αἲξ 

ἴοψεπος Εαέτάμ5» 1μπο Ἰπιθυργεϊαητα {η {ης ουσηέ 
απο) μὲ 461113 Ῥετίπαε υ{ δΗ1 αβυπί 11 ΕΙΤΟΙΙΠΙ- 
οἴβοπα» ΄ 3 ἵπ επτοπο]ορία» απ Ισ 1 Ἠειοβοιο 
πηῆιις αλα μίά ἀεάεσεαῖ, 4 απά {ς οπεΓαΤΕ: ΟἨπῃ πῖ-΄ 

Ἠ11]- τίς. πιεπήτ σιαν]κβπιε 30 Πϊ6 κωτανινώσκρυσι Πε 
ρογλάαπῃ, Ἐέ θἵαί8 {τς απΙπήο Κυηπίο, αμῖ Ἠετοᾶο- 
τωπα. ἵπ ρατῖε ἴαπι Πομάα ποῦ ἀεγε]αιιῖς, μερε Ἱπῖε- 
τἶμι, αυςε Ίαρετ Ίο, αζώό, 4ε ου] {αηέϊοτ. Ρ. 386.α 

ος 

969 



τι νο ο ο. ο. ο σσ” 

27ο 
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ας, ἴΙλσοξδίσαξβονΝοντί Νοτ ο... 194 Ἱ 
ησοπάα».] Ώευηϊε[εί ἤ- εἰ Ἐζεεῃμ, βραηΏειῃ, αά Τη]α1. ρας, τος. {ΠαὈετίς 

ρ]υς {αάς, «κας | 
394 34. Πικρὸν ὕδωρ καὶ ἁλμυρὸν.] Ώμα νοσες ΡΟο[16- 

1152 ΠΟΠ Γηηῖ 1η ΝΤΟ. πες Ἠαριϊε Ίπτεσργες, Έτ αεδίο 
4η ποη {ηβιοῖτ οχρτοδτατίο, ας {αεῖς ἀῑνα Ἱπίδα ΙΙ, 
εἴ αι]άεπι ρετ Ώαπο εαπἀεπι νοσεπξ 2 

3904 38. Ὡς οὐδεὶς ἀνθρώπων θύει ὡς ἔόντι.] Νοει- 
-ἆαπι ρτίοτεπι αρο]έτῖ ἀεῦοια αἱδαια {15 ν]άσί Ίῃ ἴαπι 
Ψ1οἶπα Ιτεγαείοπα εἶμς νοσμ]α, Ἰίαηιθ τοτε αὖαςι αὉ 
Μρ. 
{0.994 46. Ἑξήκοντο τε καὶ τριηκοσίας. ]. Θα! οὔπο- 
αΊης {οτεῖ Ἡοτόβοῖως., Ἱτὰ οΠ1Π8 ρ6ηΙ15 Παρ]τῇ επι νε- 
αανῖε,΄ Ομ οτεᾶατ ροδίῃας νεῖδα ΡρετίοορεὮ οπητεῖ, 
α υπ π{Η]οπιίηυς τεξῖο οχρτες/απα Ἠαρεε Ψπ]ία» εἳ τὰ- 
ΙΠΕΠ πες αἩ Δ]άο, πες αὖ (απιείαΠο, πες αὓ ῥιερ]µα- 
ΏΟ ϱὐ1 ΓΠΙΕΠ. Ίξα ποσυτατης ΠΗτ εἰ αΠῖ6 {Π σαρίίς 9ο, 
εἴ Ῥο5ί εαρίτε 4ο.» πες αρ ΙΠηρ6ΓΠΙαἨπο. πες αὐ ἼΗ. 
σα] ταβοποπῃ ας Ἠαδίαπι νἱάὶ. Απ τα {αἱτπατίπα 
Ώιοᾷο τασᾳ επι Πἠπὶς οοητη]θίΠξ {πεί να Ὅη- 
4 πηαίοτε μπι Πάισία θαπι τοβΗτυά, αάυπι ἵπ. Μ8. 
ορίπιο αἰίαπι αηϊπιαἀνοτεςίοπι. νὰ 

(905 6. Διέκπλουν δὲ ὑπὸ Φαῦσιν κατέλιπον.] Μίνα ἄε- 
{Πτατο Ἠσιοάοι, τπτ πθπιο ασσεάστε ηπς αὐῄῃς Ππετίτ 
πα (ρεξαπάμπι, πεά πι {οΠάαπά μπα, ῇ ἁϊ[σοαςίοτίς αὓ 

' εοπατη; Επι. Ῥοτα» απὶ ἴππιεη οἳ 1ρ8ο ΡαταΙηπι οςί 
ΝΙΗ8. αἱ τεῄεἶεῃς Ὑ/α]]ας Ιςτιιά γο/1ῶο  σο ο 1 σΗς- 
2 Υε]ε ροξι1ς ἆῑοι {γα [10 ϱΗγογά/Η. νε] [0 2Η οἱ /ηομ]μη γεσμήσίο, νεὶ Γεραγαπι {οἱριο ὑπὸ Φαῦσιν, {10 ἀἰλαομ]ηπη, Ἱππαιιο νἱάσζαν οχἰβίπηατο ἴθηι- Ῥι5 Πίο ἀε[οπίδῖ, απο εταπῄτας ἁατειηχ. Θ11οἆ ρίου- 
118 ΠΟΠ Ρίασοι, ου πι ασαῖ ἆά Ῥρατίο Ἰοοί. ιὈί τγαῖο- 
Εἴπδ ραΐστος, ος φὐἰάσπι Τσππραχ, ΄ Οοτίς ΠΟΠ ΟρΟΓΕΠ6- 
τας {ΟΗΡ1 ἂο πανῖδιις απᾶφις, πΙῇ απῖς οπιπία δχηόξς 
{πΐκίος Πΐς Ἰοσᾳς. αποπι Πιιάϊοίς νἵτανδτιῃί, Πίαφι16 απ. ἵθηίμπι ορίεηΗτης 1] Ῥογίο, ΗΕ Ρίο Υ6ΙΟ ἨαΡθτθΙη 
{εραΤΑΠΟΠΕΠΙ ὑπὸ φαῦσιν οἳ νοτιὶ [15 ]ωήήοη. αἰία αὐ αι 
Ώυπο τπρ]ίοσπι επαηβεηπα Ώατηαξ πάχος ρετ ρεπίεσοΠ- 
ἴεχος ΠΗς[ς, επεᾶ]ά1 1]ίς ευπι ραϊμκ[α, ηδί ογληῖ ]ι- 
πηπα πανίήπι, Πσμε πος ἀοσοῖ Ίοσιις 1 ἡν]ϊ 900- 9δ. 
{ιαριήηα ᾗπ ηαυέῥης /ηρωᾳ γοβγαίώ., Λίμα οηεγΑγ{ᾳ ὁκ- 
εγεπέ, {η ῥγα/ογία ηρυε {η/σπο ΟΗΕ Ι )- 21111 Π0γε,. Που ΊΗπΙςῃ Δρρίαπις νοσαξ λαμπτῆρα Η0.ο. 4 Ῥε]]ο Οἶν. απο πιίπι]ς πηίτπῃ οδί αὖ Η6Ο- Φοίο φαῦσιν αρρε[]ατ, Ομοά 1ήπιεῃ αυ μπι σοτογαίιΓ 1ῃ Ῥυρρί, νἰιάετὶ Ῥοδίαί Ιπάΐσανα Ρτορε ρυρρες Ῥεπῖς- «ΟΠΙΕΤΟΤΗΠΗ ΤεΥ Ιπιεπροβειίτη οε[ε (ραΏ πι, ροχ αυοά η]ρο (ΓαπβτΗς ἆατειυχ πηποπῖρις πανίδις, Αιάζοτες απζς 1 [η Εδτίσα πανίηπα αρποίομης φάλκιν οἶτοα {οι- 
11Π4Π15 ὐ νοχ Ρτορς ο η θΠι ηης αθσεαῖε, {54 ρτο- 
ρε. 1]απι ρατίεπα Γπαπῇτις ἁατί Ρος/[Ε πο νἱάστυτ, Ῥτο- 
Ρίετζα αὐωπῃ Ῥεπε Ῥετρεπάο» Τε Ίρδα ἀῑδται Ίο ρη- 
τεηίες τπα]εότις 11 τε]ίότος, ὈΙ πιαχίπια οτηξ 8ου πποἰες εε Ίπᾷε Ιγροπςβπηις αἶιις ουσια, τί οριῖπιε εἴ σε]ειτίπιε Ί]]ας ροδίοης τταϊίσοτό, ος Οἱ πιωχίπις ΡΓΟ- 4ΡΙ6] ἀεῦενεῖ {ητυτα Ῥοπεῖς τρίτα. Ηἶῃς 4 Ηπα 1η6- αῑςΙ αοιϊςαπὶ ἵπ νοσῖρις αππὰς Ρείσεπά1ς αἆ {1ΗΠι ΠΠΙΟΤΟΕΟΕΠΙΟΗ». {Εγνηνεπίης νοσσπα Φλύσις η αζοπα εοζροΓ1ς, Ἱπιβρίπου πηΒῖ ἨΠετοᾶοιιπι ἀθά]ς[α ὑπὸ Φλύ- σῳ Ῥτορε εὔπι Ιοσίπ, ταδί ασοθιτίπια ογαῖ ασ]τατῖο Ἠπεπεῖς «ας; Ῥτορίετ εορίαπι Ἠήπς. νο] ἴπὰς εχιη- οαΠ{επ], νμ ο ον ὁ 
35. ΤΟ. Στρεβλοῦντες ὄνύξι ἔυλίνοισι τὸ ὅπλα.] νοι- 
πτ 1 ΗΤΕΠΕΙΗ8.οο//επεγ η! 4Τ/Π4ΙΠΕΠΙά45 ϱ0Η10ΥΦ/46Η/ες 
“παῥΙηαιεμεής ᾖἱρμείν, Αι οι 1 αιποτυπι πιβοΠίπα- 
Πεπία ηδη Ἠοπηίπες οοπίοταΙεπέ, Ιπῖε]11ϱῖ αΠ6αηε 
ρετ ΟΤῶςΙΠ1 ὄννψες, ἀ πι πα ]εηα εορΊτο εἴ {παυΙτο, 
ΠΙΕΙ] Ἱηνεπίο, Ρτορτίε αὐἰάεπι 6ο. ποια πηρα, ἀεϊηᾶς παηο]αίηπῃ αά τοὶ τηβίσο ΙΠΠΙΠΙΕΠΙΙΠΙ σιδηρὸς 
ὄνωξ. οὰ Ἰὰ πο τοταμοξ., {εά ἐπικίζει, Γοαἱρίε, Ἡί ΤΠεορΏταβπι Ππιδτρτείαϊυγ ῬμΗπίις οὐ[ετναπία Φἱ6- ΡΙάΠΟ, ποη α]ῑίοτ ας Π πηριιος οἳ ηηρι]ας σοπΠι]{[σς- »τεΏῖ, Ὁἱ ποίαξ Ίήτοτῃς αὰ ῬαἩππι αὓ ποηπι]]1ς {1- Αυτα, Έε αἆ οληἆσπι παήοΠθπΙ ΠπημταθΙπεπια 6 16- ἱσχοπάερ {πε το]ίαμσς πιοταρμοείσω ποϊαήοηος. Ἡς πι Ἀθσοιιο νἱ ἴοτᾳπεπάΙ. τ ἵαπιεπ τοίεις Φιαρµμαπς 5 
35 Ἐύλινοι ἔνυψες αριά Ἠετοάοτασι, αδί Ἱπιδτρτοιατί 2 Ππεᾶ πε], Ίναπι ὄνυξ Ῥτο Ἠποο αποφιια Πνε ππ- 3 ΕΙΠΟ ΓΗηΗτητς τε αρμά Ἡϊρροσιαϊεπι ὄνυξ ἀῑεῖιμν 
 Ὁηςμ., ϱἩο {ες πποτταυς εχίταΠΙτας. Ἰάάσπι ὀν- 
3 πύρας ὄνυξ ἀῑοΙεις απῃσοτα υποῖηης ΕΙΗ{αγο]λο”] γικ ς ΡΩΔΠΟΠΕΠΙ τεπηρεγο ! αιίά απίπι απἆ εἴπνα δτα Ει- Ὁ πος, 4ο τογαμοπί ἀερδς, ποπ [οδἱρί, αἲξ {ζαρ!, ΏΟΠ ἔσριι]ς εχίταΠ], ποη που: οαρίατί, ΠΟΠ Παρ  ΤΑΠΤΗΠΙ σρεβλοῦσθαιὃ ΝΙΠΗ] Ῥτοίεέτο αἆ Ίππο τῃοπῖ- ὄρξ. λιον οσα, Ὃ αν Ὃ ο πο τον «Π ϱΠαπῃ Ἱερίάε ετ πιο]Ίτοι ασῖτ ον μ οαῑσς νο ας ρεπά μπα ἀσαπα, απ τἰἀσπάιιπι Ὦ 1ρ5ο 

ανα πίεΓά πι αοοἰρίτας ρτο πιεσ]ιαπίσο {π- Βτυπιεηῖο Ἕνα Ίδεεοο ϱνς Ησπθο, αποά αἲ ΠΠΠΟ- πα ΗΡΒΙΗΗΙΤΩ Ππή Ημ ίπομι {πάπα ει Ἱπουτν η Π1θ- 
- 

ἁϊοστίτει ἆ 169 αἰίαί]ας σοπ{(δή ρα 
6υταπα πεῖ αχριήπιετα» Παριήςίεῖ νι Πο 
Παυ]ά ροτιοπεο(απη. [Ἱησισσηε» τηῖ Εοσίε». Ὃ ας. 
-αἆ- εοπβτΙπραπά μπι θε {1115 πὐμμὰ ο 
ἵεπις ἀἰβρανίε ΄ΤΠμοπα. Οαἱε, ῖ Ρτοιτό  όλασα 
Ατελίερ. ὄνοισι, 1άᾳ11ε αιδοίο ὁ σοι 
ὄνυψος νοϊοτῖς αἳ ὄνου πονὶ αάΙάἰε[εῖ ΤαἨ 
Ίσῃς {ρδιπῃ 1οσῦπη δα1πιαΠς 
οἱ λευκόλινον ο τς ο. 
μία Ίαναετο. ΠΙτείοΙξ» ΠΟΠ 410 

ᾖλοοἷός μπὶ Πε, Ὡς ρορίεῖ οτεάΙ 1πετρτέ 
{85 {εὰ Ῥεπο ἱταπομ 115 τει]πες απ μίο οτε ὅνονν, 
πες αυἰάφμαπα ταποίε, αυ μπ1 Ῥ. 050. τας Ποῃ Πεσξς- 
{6ᾷ τοπιοίις αὖ Ἠετοάοίο, ὈὉταπυσ 18 πια οοσιοδῖῖο- 
{ωπία πήπις αὔαπα ναίκβπια εἰ εΙεραπΏ5 ἳ 

μΠ1 : , Ἱ 1 ταπι ΡΙΦΟΔ)Ι π6. {επρεπάο ὤρισι, 4ΠΟΠΙΔΠΙ ἂν οοναι πιο θυ- 

αἴδιπι αὐσα 4 ἠμς οοα]εινίς: 

Ὀίσπα πον ο5τ, αῖπ αά Ίππο 106ἱΗΠΗ . 7λό.. Ύονος τὸ 
-μαδαῖ αἡοαιιε ορπις. Μεάἰσεῦς, ο ετομά βε σἱοβ. 

{ὰ εκ Τεχίοο Ἡετοᾶοῖεο ος συσρεφόµενο. 
περὶ τὸ τῶν ὑδάτων ὤγγεῖα πολυποὺν ς Πο [ομΙρῇί εξ 
Όιοά παἰε οοπ{α{ωπι Ίδια 4154419 μκὰ η 
Ηε[γε]ήο "Ὄνος τὸ περὶ τὸ τῶν ὑδάτων ἵω Πο εσί ἆἴ- 
ζῶον, καὶ συςρεφόµενον. Ἰνεσεδία]α εἨ πηρα εἰ. 
{Ππάίο. εἰ ἀπ {μπε Πτειρτεαβοπρῶ -᾿αυοά ΤΟἵ7 
{Πο]α τας πια]Πρεάα, εἴ πας παὑαπῖ «ἀθπαίεις 
αὐεπάο ο οἴτομπιαροπάο {ει η λα τοτη πε, 
ασ τοδυοῖε {ἰηήπα, [οι αἆ αία αά αν πὶε Οᾳἱεπ ἃ- 
Ῥ]απο {ρεσίος οΙσάαπι ἄξοντος» Ἠζ (επιαπι οχοπαρίυπι 
Ῥυὰ βιερΏαη πα, δί εἰ οοΠνΕΠΙΕΏ ο ἵἩ Μύλή ποϊαντς 
Ίαυες οκ ΑπίβοῖεΙα, Τμοσυπι θά ο απρΗυ» αὓ 
1 πάερτορίις αἆ Απιζήαπυπι 17. τν αμαπιυπ ἐΧ. να- 
μ]φα ἂς 6ο αθίταΣ 1Π ν. "Ωνευον. η {π Φιοή {0ΗβΠ8 
τς ἱηρεηίϊς ρτοδυχἰε ἡ]]ο μύλορ ο ο 
ταπι ἱπ[ομεἶτει οἰταας ας (19, ἐπείδὴ δὲ έγεφυ 
ορ. 1. πο μρκωώμ ια ώθη. ὑωφ' ; ο »ποσμῷ 317 
Ἡ νο 17. Κόσμῳ ἐπετίθεσαν κατύπεβε] βλ ώ αι : 
θεσαν καὶ ὕπερθε. - ] ΜΕ. ὕω μη ο] 4 

495» 27. Ἱψα μὴ ἐμπιλήταα ο ο. 

ἱ «μῃς π6(οἶο αλ 

τος, 3ς. Ἐπὶ γεφέων ἐόντων-] [ᾳ αΙδή νἀσᾶχυπη Ἱεβὶ : εροο ο {ρς]σίς . : - οἀστεια ε ῃ ΙεΧΙ ἰπίε[]{σαηξ, θοἱο αὐΙζεπῃ ΗΕ φομάα Ποβο 1 . 2 ! ο ( ι ν 1. Μ9. ἐπιγεφέλων ἐόντων» μα ο οᾷ ρτο- 
ΜΟΧ ἐπινέφελος. - ο πα 

ς Ν ) 5. ἑ ν " ν Άο5, 37. οἱ δὲ ἔφασων] Μ5. ἠθβήηνοιι, Ὃνρ. 5ο Ῥτιο ππαροσιπα. ἱπτθερτειαποης», μμξε 20 μαι ὃς 
Πρῶτον μὲν ὁ µάντις ἐσιδὼν ἐν τῷ ώ ο μλο] , μιά τρ] 
ὐᾷ , ο ο εν ο. ΠΠ 1Π- 

ος α1, ᾽Αμείβετο.] 9. ὼμ ο που ριμίομάμσ) Ἅ αη]τηϊ 6ἳ ΊπΠα ραΓαἴἰ πᾷ τοβροπάἑά πΑ (1 Μ9. 
ἀῑσίαπι οατ]ής οδῖ Ίος ΡΙΦ{ΕΠ . 1 βε]ήο τη η 

ε. 306, 5ο. Ὑπεναντία δὲ μι ] αάΠείεης τερείῖε ὠκούσαφ. ἑων τοῦτο.  ραυμμΠο 3996, 93. Ποιησόντων δὲ οταν αστωρία ομεαμή ΠοἩ αεί Ιπ ΜΑ. ο | κ] Νο οἱ 1η8Ρ15 ραίἴεΠῖ, η) τὸ ὑποξύγ μή πι, ι 996, 35. Οἱ σκευοφόρο τε Μτήπι 1ῑἱε οΡεὶ - τογ. Παρεπι Μ195. 011 ὂ πασ] 1π. α 1 {66ης νΟΧ τούτους ΠΟΠ. 1 α 18 ΠΟΠΕ ο Θιιοᾷ ριονάεωαί {15 {μέ Ὃ , ης ρε α]ᾶ [15 οπιαπὶ μὴ ευοφόρους Ῥροσί 0 6 1ῃ ΑΠαΠοΙς αρπηήποης Ἐν οβής Ναἰ]α» ομίομία, {2ᾶ Ῥοτη]εία ραισαῖ,, ΟΤΕ ΟΙ οαμήαπεώ ομο 1ΠἳεΓρΓείαΠΙ6., υε πας] απ βία νεο Πηρμ]οτηῃ Ἡοπήσυπα νά ραΠοπι. ο {η ν, Ἐξήρμε Ρα [ετεῖπα ἵπ ΠπεηΡ ιδ» Ὁ πδπτο 51 ῦ φαλεπότήτό» Θμἱά ἐπίπι Ἱαρίπιας 11 τρὸς τε 9 . 4 ... ιδ ρ 2 υσπ! ος . Ὃυ γὰρ ἐξήρκει τὸ ξας ἐξέφερον ἐν - ἂν πγατίοπά μρας 
ον αν τν ε]πο συθ Παρροπὶ Ἡς απήμο πας 

. Ναι 9ο. Ίη]οο ἁμίάσ Χο πο ει 
ὑδριπεε  οαής Μη” ων ἐύνεων Ὁ πατε 
«396» 96. Σύμμι σι , οάΙο' οὗ διακεκριμένοι. ] (013 ος οτι 18 6 σύμμΙατόβ Μπ] ἀοδθὶ» ρειπαῖά Ἠμπο τς 1ῃ σα. 567 πιῖς θαῖ- Πς Ἱερί,. Ἐν εδῖ ΠΟΠ ἀἱεβπ]ε 1 ως ἱ 

αρατὸς παντοίων ἐθνέων. ΑΤΕΑΠΠΕΗ 1ος ορασεινέ Μ9. 13 ρῶτὸς παωντ. οπιεπία πυιαδ ο” στης δε. τη]6 ΊΊπα εαάεπιαε {ΕΠΤΕΙ πι πετό: ορ εδ Ποτομι Πα σπς μαι τν εχρτίπήεατ» ες ταπίρ Π1αΙί θά ρ- ειμα ὕοε, ή αμό νοκ Ρεϊινὰ Πο Ὃ πό απ ποῦς  ομί- νι ο οἩ 9960 5 κος τς 
ὶ όἡ εφ επεΗπΙΠ1 τ {οήρᾶδ. δες ῃ. 
.. νατία ησιο Ίῃ Ἠ]8 Ἠεοᾶσε Ὃν η Ῥοβείοπέ 

Ίμς οδί, ααί οορῖτανῖτ 4ὲ Ἠβς ο συνέ 
ἴθγατηπα» αῑαπι αΠετο ἐΧ ΟΕ το ἀριῤμήσαι, Ἆτς, 
τους θμίζας Πο Παρες ο ἡρ ρτο ἀριθμ ογ- 
Ἱηηβυς ἵπ Ῥπίαπϊς ρᾳρ. 391. μάς ΜΕ. σβοή Ποπ 
Ἠ]ιπο ΠΟΠ Ρεπῖτις (ρειπεπά απ, αυ ρατασυ]ς ή ηπο 

το μὲν δὴ ἱππόται' ΏΟΠ μι ἀμοαμε αι] στ ποπ 
Ίαδει 1ος» ΕΠΙ εΧΡΙΕΒΙΟΣ 

. . . ͵ όδ. 

π Ῥηπίαπίς Εκ. ΤΡ. ρου». 

«{6 παπι πιασει μήν 

αμοαε ὄψξι ξυλύοίς 

Τα πολύπυν 

-π ΧΙΟΧ πάπια ού 1 

ὸ πᾶντ ζω ο. σος «ρα μπι Άμο εδηΝΕ ο ήίοπε ’ 



| 

----) 

πο 

079 ἁαῖε Ώρπς ἀοζιίπασι Ῥα]αάα ΠαρηϊςίεπεΞ 

δα Πιετηπῖ» 

«Τ ὀΒςΕΛΥΑΤΙΟΝΕΦΙΝ ΠΕΚΟΡΟΤΙ τν, ΥΠ. 

βοη Ῥταδόπε ολυ[απι» ουσ νετ αρρΏτεαηῖ ΡΠΟΤΗΣ 58 

επίη Πηπε ρετ Ἰπεινα Ηπαν 

307» 35. Διᾷ ποῦ ᾽Αταρνέος ἐς ἹΚαρίνην.] Τοσυπῃ Ἠσπο 

Ῥιορτίο ποτανΊέ Φιερμαπς ΒΥ24ΠΠΙΦ 1Η Υ. Καρήνη» ϊ 

ς Ίρες να Ἱερετίε 11 {40 αχεπαρ]ατ1» νε] οοσρεπά πα 

ὀσπβιοηε ἀε[οήροπς 611 πόλιν Μυσίας. Βεὰ 

ἄῑειπα οἀϊήοπαπι Ἠετοάοῦ 46 Ο1ύεΗ5, 1Η ΤΈμε[α- 

το {οΠροῃα: Ο2Λήπε υγὸε οἶγοα (2εμτη μυίμηι 1η ἅα 

“ηὴπογ], Πεγοβοιο. Το: Ἠετοάοϊευπι αρηοίσίε, Ἡε Ίη 

ν. Οᾳτόπς οΏεπάστοτ π]ή1 {5 εοποεᾷετε ίερμαπο δεί 

Ἡοτοάσιαπι αἱέραπα», Ῥίαπε Ῥτατειπηττεης ΠΙΕΠΠΟΠΕΙΏ 

Ἐ]ετοδοϐ.  Ἐποπι 4ε ἐο ποἰς ΕΟΡΙΓΑΓ65 απ] τε{Εί- 

τος 4ς Οατπε, απατά πονεταῖ Φίερμαπο αἱ εί 89οΠά15 

υτρεπα» αὐοὰ αμ ΗΠΙ ποῖαῦσζ» Όεπε {αιεραί 1π αὖῑα ρα[- 

{5 πιήπάϊ νετίατεῖατ», εἴ ἵῃ ν.΄ ΑΙΑΓΠΕΝΣ Ἰηοποῖ «μ- 

ἃοπι ἀτοσπα αὖ αἰῑς Ῥροπί ἵπ ΙΜΥΠ4» ο0 ας ἵπ λοί- 

4ς, ὐτ ἀερηειίτ Ἠϊ6 εσίε αἴτΘηΓΙΟΙ. Ἠ]πο τμ] 0 Ῥο- 

Ώετοτυπι {οἩριοπες 4ς ΠΙΙΙΑΠΟΠΕ Πτεταταπ] 4 εἲ ε, 

Τ]οἱβοπίο απἱθεπι ασπο{οεηῖο ἀϊνειιταϊσπι [οΠριοπίς ν 

{οὰ Ίτ πυπο ἴασοεπίε» Ὁῖ ΠΙΟΣ α εο Κώρνη πόλις Αἱ- 

ολίδος οοπβαπάστΗΣ΄ οὔπι Καρίᾳ Ἰωνίαν » αιοά ΠΠΠ- 

αὐαπι τ6ΡοΙ. οοΡΙΤΑΙΗΠΙ ερίε αὖ Ῥιερμαπο» ἨΒεικε]ο 

{ζαρίνην Ριαζετουτε εκ Ἱπαρππιεμῆς 18 Υ. πν Φεᾷ 

αυαπτορετε αὈεςῖ Ίσδα Ηετοάοτεα ετ οσα (-.ΐπε αὐ 

Τοπῖσα Οαππα. Ῥοπε Ώσοις, απ 1ρίτατ 1 Ἱερετυπε 

πζογκοῃ ρτο[εέτυπι αδία Ῥες ΙοΠ/α1Ώ ία αστοίαητ ο- 

«ης, ὃπ Οπιπίπο | ευηῖ, 
Ίππες, αία αά νετΗΙ αεοεάετΕ΄ πες 

νοτΙπ ποπιε αρῖ Κάρνη, εἳ Ώο ος Ίοεο ορΏπιηό ϱο- 

ἄος Πασεῦαϊ Ιζάρνην" Ἠαπς ααἰήδεῖ 1δες νιάστε ροῖςεῖ. 

"Έαυς ποτ ΒτερΠαπΗς Ίπ Ψ. Αὔλαι αὉ Πο]ίτεπίο οἶτα- 

ἠ]52 σαριά επι ΠΙΠΙΠΙΗ5.: 

τν ὃς ος ἸΑπέλιηε τὸ ῥέεθρο.] Μη. ἐπέλιπε, πὲ σϱΡ. 

α΄ Μέλανα πὐταμὸν οὐκ ὠντισαύντω τότε τῇ σρατῇ 
τὸ 

βέεύρον» ἀλλ ἐπιλιπόντο. Έτ πΊΟΧ» να. τὸ σρατόπε- 

Σον ἐσέπεζε, ΠΟΠ ἐνέπεσε» αοᾶ νάεο εαἰα ΡίῖετΠδ- 

{υ1ή ος{ο: {εά ἐσέπεσε εδῖ ΝοΙὰ εζῖοι 
| 

807. 49. Γέριθόο τε καὶ Τευκρού».] Οποά ρεπίς Ἆος 

Ῥοηίπαια ο ΕΗίπε 0105 ῥτορτία ΓευΕΠΙ αρρε]]αία, Νε 

(ειρὶςὃ απ Ίοευ5 αἴ Ράρυδὸ αιξ ροης απ σάαπα 1η Τ1ο- 

ἆρπη ΤΟΡΊΟΠΕ. απρυ]ατῖςὸ Δη Τευχρί
δα Ἰπτε]1ρὶ ορονῖεῖ 

εχ 10. ο. ζαΡ. ποῬ. ΤερεΏταπ] ΕΧ Μεπε]αί εχρεάΙτίο
- 

πδΦ Άοι οριποῦ, ΡαΠ6 απΠαΠΙΤᾶΣ ΟΠΠΠΙ5 4 Ἠϊς Π16:, 

Ίταφμο πες 309 ΗΠείοβοῖο Ε08 οορηίτον ογεάΙάσσίπ
ι» εἴϊ 

Τ]ειοςυασμίή5 1π ΠΙΑΤΡΙΠΟ πιοπ( ανα σερί» Τευ- 

ος μὴν. Ου] ΤΗ 111 1Ε6ἵος» ΠΙΕΟΗΠΙ ησςο εχρεπάς, 

οἳ ασαἱρο. αὐοά {αρρεώϊίαξας αὖ Ἰεέεῄπιο Νδι
ο Τέρ- 

γιθας Τευκροὺς ἀε]ετῖδ Ἰπίεγροβῦ», 14 1ρ5ο Πετοάοῖις 

σοηῄτπιαϊ 5, 199. Έ]λε δὲ Τέργιθας τοὺς ὑπολειφθέντας 

ὧν ἆ ν Γεύκρωὺ. ο... ο 

νὰ ἀκα, ο ισά Τήποιηϊ 81 ν1τὶ ἀοά νατίας 

ἀἱαἰοᾶος. αΠαΤΊΠΙ νΕΠΙ3 Ῥοδήτ Π
τοτα ρ 1ασο οπιας ον 

πο οξε, πα νἰάμπι {εΠρίυτοα ἵπ αὐἡρικδάαπι Μ195. 

υυπ] ο» σα, {πεορταί οἰώτρότερα» Έτ τπ
οχ μᾶλ- 

κ ἕφειν ΜΜ. πση ζῃν. τν ἠσάόνς ἡ- 

Ὃ να οὗ ιν σὺ διαιρέεαι.] ΜΑ. οἵήν περ σὺ διαρ. 

40ο» 7: Λήψεσό6ι τοῦ ἐκείνων.] ος. θά] 1ῃ οΧΕΠΙ-: 

1η σας ὀερΙΔΗ1» Πο 1η εάΙίοπε 6αἱεα. Ῥεά αὖ Αἱ’ 

ἃο ος ΟΑΠΕΙΑΤΙΟ οάἵτατη ΕΗτ λείψεσύαι, αὐοά Πῖς τε- 

αι τεασ, 
8995 35ν 

ήδου 94. Ἐ] βουλευέµενοο μὲν ὠῤῥωδέοι]
 Έι 1ὰ {ρδυτ, 

αισά ἀε Οἵε(ῖς {ρίσαατηΣ «ποτης επι ἀε[επάσῃε 

αβνοιί5 αμεια]ας Εεέεεο 1η ης πομηπὶς (1άροράία 

Φορ]ιοεῖθα ΠΗΠ1, 930" Φιλεῖ Υᾶβ τας προχς ο 

πράσσων μένα. (00411 [ο]ἱκ νίνετεῖ ΒΛΤο τν 1 ποίῖα 
ιο. 

ν] ἵ]ς ᾖισαιτα Δίπαπίεπαυπι» 401 13115 

ο ΑΝ κα οἷς Ίσο ουίεινατε» η0ί 

4ῦ ἔοηυπα ος Ἰα{οίνα αμρίαῖπο ραςῇ
 {υπῖ (8 Ἱπηρε]ή νες- 

{15 παμπ πΟΠ Ὄοπο ρετρεπῇς Πΐ5 πποπΙΏ5» ΟΠΙΠΙΑ 

ἶ θβ/ τη. ο κο. 

ο, ἃ. Μὴ τὸ βέβαιον ἀποδέξης.]. Νε[είο αὐἷά 1π- 

εοἰσκομ δε, ποαῦο επάε 1ά ρεΏετίπῖ» αμσᾶ ροππῖ ΡΙΟ 

ψοποπθ» 0 φτιοά [γ/Η2 δέ ἠηβηπέέΗΣ. Ίος επι 

{οπιοπάαία Ἠαρεῖ» πες ηπς ρετιπεῖ» { 1Π{ε]Ι ροτοςζ. 

Ἴδοπι ἠπηπίτ αὐ(π 41 1η οοπ{
]ταπάο Υ185 Όπηπος σουῇ- 

Ίοτυπι Γο[αἩ ν ος είς σοπαῖς Ῥτοῦατα 1π- 

νὶ το ς 
την αὐὰ βπππηπι οδίο αμεαῖ» Ἠυμα ευτα- 

το Απή]τοι ἅτο, Ἰπάο Ρραῖεῖ πΙΠ]]. αΠεττί ἂρ αγ σι]- 

10 ας ει ριώςσ]αϊα {6101 1Π ΜΙ8, ορείπιο μήτε βέβαιων 

κ αθο 48. Καὶ ὁρέων δύο] Μ9, αἰΙέΠΟΣ λ ὁρέών 

ποι δύο, αἵβ απιίσαπι απ πος Ἱερεήτῃ 1η ε  ὅρων 

τοι δύό. 
- 

4οο. 6. Τνώμήοι ἐχρέωντο τῆσι καὶ σὺ.] 5. 2νὠμίσι 

ἐχρέωντο ὁμοίγσι καὶ σὺ. Ἠτ ΠΙΟΣ οὐκ ἄν κοτε, ΏΟἨ πότε. 

στερΙε» ετ Ία1 λοπίδπης Πϊο ποταῖτυς εδῖ,, ο. 

λοο, οι Σφέω προηγάγοντο. } 5ΡΙΗ5 14 οχταῖ 1η 

Ἐδντων τῶν ληκενων. }. 9. Εόντῶν. οἱ λι- 

οκ Ἠο-' 

«ΟΙΠΠΙ4. 

ἀεπίαιο αλα 14 ετσι» 

'6ἴοἳ ο 7. Ἡ δὲ ἐθ 
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Ἡστοάοίο., πε ποϊαταπε εἴαπι υπ ἀοά]. Ῥδεά ἵπ ος 
Ίοσο Μο. Παῦοτ σφέως, πιηῖαης τερεπῖε Ἰπιεπιοπεπα 
αὓ τεριι Ε{ πρήγµασι ἃά 1ρδος Βετίας.. Ίνεβαυ1 ἴαπιει 
{11ο Ίοσο να]σαίυπα, Π αὐῑς εο πλαρῖς ου]εξτατετυσ: 1ρ5ε 

᾿απΊπι ρτοτ/ας 14 ΕίΠάῑο, 
40ο. 37. ᾽Αμείβεται πρὸς ταῦτώ,] Ν95. ἀμείβετοι καὶ 

ταῦτα, Ντα ρυ]ομτα ἱπιππμταΠοπε αἆ ραΠεπίαπι πμπς 
τορὶς γα {οτοσία αἷῖα Ἱπ[απί ἀεσ]άταπάαπη, 
9ο» 45. "Αχαρι οὐδὲν ποιήσαντες.] Ομἱ5 ετεᾶατς απ 

Παυῖ Ῥοϊταδε, Ἡε πήπιής ἵπτερε εἴἶαπι {εΓπιο σοπ[αατητ 
σατῖο Πϊς τα]ίς ρε, οί πιαία τπαπυς αβίεοΙΕ οηβπὰ 
ἱειιά ἵπ Ῥοίῆσο ραττοίρίαπι» αὐώπα εκβῖρεατατ ταη- 
ΤΙΠή 1Ώ 16ῖο Ψεπεταπἀο Μεάίσεο 95. ἄχαρι δὲ οὐδὲν» 
Ώθαιιο υ]]σπι νοίΗρῖαπι εσι {ας νοςίς ποιήσαντες, 1Ώ 
αἴα Ίτα {ο]]οῖτε {ευναπάα Παοσεάνητ ΠΕἱ εαΙίοπες» {π- 
πε οὗ 64πΙ ο Π{άπι πο". ρτοραΏοτες» ῥτους οειζε τα] 
νἱάστατ ἀπ]οϊεαπιαπι, {4 ἴ]]α αὐ{ετατάτ» αυ πι εἲ Ππιε 
οσσυτταξ 1Π σαρῖίο 169. Πας Πο. 

Λ00» 49. Θυμὸν ἔχων ἀγαθὸν.] ΝΙ5. ἔχε. Ουοά εἲ 
ἵρευπα νἰάσίυτ ρτοδαπάπα, ας Ππρυ]α απο υαπι ἁήιη- 

ἂν οπρίία αππιπηστεί», ο 4ὖ εο Πε αρῃῖπς νετ νε! 
1ΠθηΙ6 να] {πέτο. 
οι. 7. Ὅμέως συνέλεξα.] Δεουτατὶ {μπι νὰ ἀοξῖ 

ἵπ Πᾶς νοτιεπάῖς. οι αὐήπι αΐα τεἀάετεῖ 66ο 05» 
ΦΗόγωήη ὀρεγα /Η1δἱ ορΗς εο{ εὐπγακἰν ΞΙΕΡΠΔΠΗ5 πι 
ταναγῖξ ερο Ὅος εοξρ] α υοδὲς σο Τεσμίγεης, αμοὰ Πς 
πηυταή νΙάετης Ίάεο Ῥ]ασιῖςίε Θιερμαπο. αιοπίατη 18 
γα] ΤαΠπίς {απιε] {ππίαπι ἀἰσεραίΙσ σος, ποῖ εεῖθηι 
νοδέτο αὐοά Ίτετας Φιερμαπις, εἰ πο πηύῃς αὐάσπι 
νο] οπηίείετα. Θεά Τε Πτα 65. ΊΝαπι Ρτοῖ[Ι5 
Ίηθῃς /α]]α οοπιπιοῖα εδε αὉ Ιεξίοπε ασ οχῄατ ἵπ 
βἀεΙΙςῄπιο Μ5, υὈἱ. νοα. Ρο πε Μας μαπ1 4ρρατοί. 
Ἠϊπο Ώατπο αυτα τερεᾶ., οπΠ. {επίΗς {Πὲ ορο ὅος 
νοβγωην εοηγαν{ ΤοραΏσς τῶν ὃ ἐγὼ ὑμέων χρήζῶν δὺν- 
ἐελεξώ. ) 

.ΔΟΙ. Ία. ᾿Αγαθὸν σπεύδεται.] δε π]πής «οη(](αίος 
Ῥορυ]ατίς νάεατατ. Ἀοτχες ετ {μαίοτ ρε Ίοσαπι αῦ 
σοπαπιηῖ Ώοπο. Ρεἔµπι, ῶοησα πιαρῖς ἁδοοτάπι 1Η 
εδε, αὐοά Ιεσῖεμτ ἵπ ορΙΠΙΟ ΜΙ5. σπευδέτω» ηῖ νἱὰς- 
Ώ1. Ἠειοάοτο 14. πΠε ασποίσεπτε αὐίάεπι αάϊνωπι» 
{εὰ επ]ης οα(ας αὕαττις ὑμᾶς ποΏηήα {ΡΙπτε]]εέχης α- 
Ἠσταξ, . Α]ἰοφϊΙΠ ροδίες οτεᾶί {εΠρβδ{ε  αΠέῖοι ὁπεύ- 
δετε. (οτῖε ξυνὸν πᾶσι ὦγ αθὸν σπεύδειν ποῖαϊ Ῥοτίις ἴπ 
Τμεχίοο. Ετ ΠαΏπι τῶνδε δὲ εἴνεκω. ες 

401. 109. Παρεσκευάζοντο.] ΝΙΦ. παβεσκευάζετο, ηξ 
αὰ Χειχεπ τε[εταϊΕΣ» 1η εἰήμς. ποηΊπο Ιπτε]Ισυητας 

ΟΙ. 31. ᾿Ατρέκέως διοχρῆνα-] Ἠος νειριπα ΕΠε 1α- 
δος Απ Ροτά, ρατῆπι ατ σοηβπιατεῖ» Ρρατῆπι πε 
ριρ]ίσατες εοπΙεξχηταΠα» αυα 1ρ4 ν]άερατητ Ἱερεπάπα 
διοκρῖνωι: {εά ἁῑοτίπει Ίποετε πεηιΗν1τ; Ίπορς οοπῇ- 
Η1, οί οορίαπι Ῥοπαπι ποδίς ρταΏεῖ ορΏπιις Μ5. 
εχΏίρεηῃς ρ]απε διωκρῖναι, αὐοά ἴγρο5 πυης Εαδῖε οσοἷας 
τε(Η(πεπάυ{η. ως. 
«401. 39. Κατῆκε ἐς τὴν θάλασσαν. ] Μς5. Μεάίσσιις 

κωτῆνε ἐς τὸ πέλαφοφ, ΟΜοπιοάο Ρίο σµ(ή νατειαᾶς 
{οτιρβρίε ογεάιἀ επ, ο νοα κ 

: Λ09. 30. Ἐπ᾽ οὗ καὶ ὃ κόλπος .« « ἐπωνυμίην ἔψει. 
Πάρα ᾱ ΜΙ9. υδί νυ]σο εταῖ ἀπ οὗ- ολαα οι 
της ἀῑέτα εδῖ, ο | ο 

Λ05. 6. Ἐν τῷ Σάλη τε Σάμοθρίκη πλὶς ὅτς,] Νὶκ 
ἀεσσίπαδ» Ιάπι. Οτῶσα περ]σεπις πι αἀπήπίβτα- 
τα. 4η. Ταίπα,. Ἱναπι εἰ (τοσα Ίδτα Ίλτε αὐτ το]ετατῖ 
ποφ ευη» εἲ 1 πα νίάεο {ε εαῖ ἶαπι αὉ 4ΠΠΟ 1566. 
Ίπ. ῥιερμαπῖ εἀΠοπίρις., πιαἰοήους 1115. αὐί δαῖα 
μγῇς, αποιῤγαεία εἰ Ζομᾳ. ἀλμπᾶιοπε Ἠας τερειία 
Ἱπ οἀϊῆοπε αππί 1592.. εἴαπι Ἱερεῖεπίε Πηπρείτηση: 
πο, αυππί εαΙείο 1Η. 6αἱο Ἡ]Πο Πε ου]Ιτα αἰγαπιεπ{ο 
ἱπσστῖο αἳ {οτάιάο» αοά {πΠεΠ εςί Ίοεο ἀπ Ηπᾶ1οπῖς, 
οοᾷ οἳ {ῃ πήποτα Ἑταπεοβατίπα αηπΠί τόοο, ο ποΠ 
αππεῃ. {6 ἁπήπάϊα Ἱερῖτ ΙπίεΓρ{ες Ἰτο]ίεις, {ο ρεῖοτα 
τηοάο ἆἱ[ζεμάεπάο[; «αίία οἶμία αἱ δα]ᾳ εἰ ἂἱ Ζομα εὔε 

/οπο ἵπ απιοίῤγασία. Ῥευπηίαπιμς πβατῖ, αι 5 1ία 
Ρίασεῖ. 1π Οπωοἶς ποη Ιπιε]]]σο σατ ππεµοτα 1ΠΡΕΠΙΦ 
Ῥοξιοήπε ραᾶ», ὲ {ρἱοπάος Ἡβιοάοτευ5 (μπι {οτά]άα 
Όπιῦτα {αάρτοεων. Ίαπι {πα Σαµοθρήίκη πΙὴ] θε» ετ 
Ἰημίάο οοᾶςς. ορπια6 Ώαθος Σαμούρηικίη, αηρᾶ εοτ 
πθεος/(ατίυπι», οἳ Ἴοάίξ.ΕΧΡΕΠΙΤΗ1 {0ἱεἴ Σαμοθρηκίή, αποά 
ορ σεπε]ο: αὐϊρρε Ποιτ αὉ Θράκη ΕΤ εδί Θράκιος, 

Θρακίη, Ίτα εοπαροβίο Σωμοθράκη περατὶ Επιϊα πδαιήτ, 

ΤΠΙΟ ϱ1ρ. 108. Ἠαδες Παμίάε Σαμούρηΐκια τείχεα. αἳ 

8» 90. Σαμοθρακίή »ή09. ο να ο 
ος, Παρεῖκό, πλήθειο ἀρθμὸν.] Ῥμάμήε αηβ 

τα Ίαπι ἱπτετρτεῖατι ΥΟεςΠ ΡοβτειπαΙΏ» αὐοά νὶκ πιῖ- 

το. αυυπί νΙάεαιας θ46ο {Ἡρεχναςυα.. Ῥεά οὔαπιο 

εἰεραπΏίις εδί αυὐοά Ἠαδετυί Ίπ νεπεταπᾶα ἰδία π]θπι- 
Ότηῃα ἸΜεάίεεαξ παρεῖχον Φδῆθαο ἐς ἀριθμὸν. Ῥτοήα 
οπίπι Ώπο Ἰοαμυτίο ρεήπαι α 1ά αὐοά {οἨρῇε αὐ- 

Ἠλιούπολιν ὁδὸς ὦπὸ θωλώσσής πλ” 
ροζ ἐς τὸν ἀριθμὸν τοῦτο. ος εαηάεια 1ηβτας ον 

: 9 ο « 

. 
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Ατιιηάς Ἴοσο. ἀοθίϊσβπιις σοι ἵπ ραρίπα Ῥτίτηῃ Πο- 
ταΤΗΠ1 αἆ Επ{ερῃ Ώεπιοηβταίοπεπι ΕΠΦΠΡΘΙΙΑΠΗ, Ἠος 
πιοᾷο απ {Παγίῄπιο το[Ηιμ]ςίεπι. (ἴασα» ουτανὶ 
60 ροτμ] πιοάο ης Ίπ 14 Ηπίς αχρτπετατυ 1ά ἱρευπῃ. 

405» 15. Τὸ πλήθο, ἑβδομήκοντα. ] ΝΙ5. τὸ πλῆθος 
ἐφάνη ἑβδομήκοντω, οἨπ]α οιίά ἀεῦεῖ Ιπ{ετί, {εά Ίος 
εδί εοπππιοάΙκΗβπιηπα ει Ποτοάοίαιμ, ῖ πρ. 97. Σὺν- 
ελθόντα ἐς τὸν ἀριθμὸν ἐφάνη τρισχίλια. Φεὰ εἴϊαπι ΜΙ9. 
ἐξηρίθμησαν, ΠΟΠ ἐξγριθωήθησαν » υῖ ρα 1110 εἴῖαπι ρορί Ίο- 
αήτητ. Ο1οὰ ετῇ ποπά πια ἁπι[ετῖπι,, ρετ/ηαάθο π]]ή 
Ταππεῃ Ίοησα «οποἰπηϊας νυ]ρατο, ΊΝαπι {απο νιάθτιχ Πε- 
τοάοτι5 Ἠηπς Ἴοευπη {π αζϊνο εκρτίπιετο νο]μ]δία, τι- 
Ροίε Ρίορτίε αζῆοπες Ῥογβσας ἀεο]ατατσ5, ΠΟΠ ἴ8Πα 
αι] εοπεϊρετίε, {εὰ ᾳΠοπιοάο 1]! {οσσῖης,  Ιἴεπι συν- 
αγνό τε, ΠΟΠ συνηγώγοντο, Ὠϊ που ἀθίπάς συνῶψαντες 
ἱ6Ι ροξῇε, {εὰ συνάξαντες. . 
405035. Κατὰ ἔθνεα διετώσσοντο.] ΊΝΊ9. διέτασσον, 
403 90. Τιάρως καλερμένους, π]λους ὠπανέας.] Νι- 

σηπι εδὶ, ουσ Πο Ῥ]ασπετίε νὶτὶς ἀοᾶίς {Πάα1ς οἶτσα 
τεΏῃ γοζεπιᾳΠα {.τί5 ρτοπαπι αἆ Ππιο]Πσεπάιπη. 9εά 
ΧεΙΩγΝΙΕ εος πιῖτα νεγῇοπο Την, Ψαἰῑα, ουἶας ἡηρε- 
πεγαθ][ον αοτῖτει «ΟΠαΤΗ5 ΕΕ τστί Ῥοψί]ς, 4ο ἆ6- 
{οεηάστει αὖ ὄγω», Έππσο, κλῷ. θραύω: {εἆ ταπάεπα ας- 
οεδίῖ αἡ πηννύω, νετυπα Ἡξ ρεῖπια Πτσγη ω ποῖατοῖ Ίπ- 
Τ6ηοπεπι ας ορετ]5 εἰεραηίῖαπῃ, Ἠσην, ΦίαρΠαΠΙΙ5 1η 
Γπείαητο αΠπι πονατ οἳ τιᾶρα εἳ ἀπανὴς, απιανίξ 
ο[επάετε» ααπι Ῥεπο Ῥορίεί αΠαι]ά εΓαηςβ]ἶτθ» ΠΟΠ1 «πες 1Ηις περ Ἰϊς αἲ. Ἠειοάσιηπι νο] ππαάίς ψο]μῖ, 
είος Ἱεροτῖς' εχεπηρ]ηπι Ρ]ασιτ οἴαπι: Βατπ. Βτὶς{οπΙο 
1 Ἄερπο (Ωιής οποίαν) Ῥοτβτπα, Ώθτο 8. οἶξαμς 
τύπο Ίοσπῃ Ρ9ρ. 908., {εᾷ πες 1,αΐπε Ιπτειρτείαης, 
πες ἆθ ἴδτο αάιοέηνό αυΙάα παπα ῥρτοίείεῃ5. Δί ααπι 
{ρεσίο[ᾶ τετ τοῖσι Ἱαπήπανίε ἀῑνίπις Ίδιο Φα]πηα[ι]ς 
πι ῬΗπίαη, Ῥᾳς. οδό. Οὐμπι Ἐοκ. Ῥοπ/αγαπι 40]ετεί 
δείΐατα ΏΊλγας ταέῖας, εἲ τα ῆχας, ευ ποΏ ΙΠο]πατεῃ- 
ΓΗΣ. αὐα]ες Ίρα Ηετοᾶοιις ἵπ ῥαςῖδ Φογτμῖς αρρε]]α- 
ΥΙῖ κυρβασίας πεπηγυίας; νυ]ρις νοτο ἵῃ Ῥειβα Ί1αβο- 
τες Ἰηήσχας, ἵπομγνας να] ἵπ Ποηίοπι ρτος]παπίος 4ο 
γε]η ρῖσατᾳς, Γθάχο Ἡογοάοίιις οἳς νοσηε ὦπαν εἴς. ἴπ 

"4.0 εΠ1 νετα οιἱρο βετοξος, ἀοσαῖ ΠΙΕΗ εἶαίς οοἩ- 
ἴταμῖ ΠαΡίεης ἀε[οΠριο., ττ ἵπ 6ο πἰμή] Πε οορίταπά πι 
πΙῇ ναγρηπι πήννυμι νεὶ πηγνόω, Ίος Πο ΕΙΠΕ ἴποῦ- 
τς Ῥοϊυ]ε Ο1. Ῥταυννπίης, {δά ρταίοί Ίου Φα]πιαβαπηπι 
αυήμς οορῖταγα ἆς Ιεσεπάο εὐπανὲς (αιοά {ιτοῖ][1ς αὈ- 
επάππι). γΙήοβαβπιξ οἵται Ίοσυπι Ἠετοάοῦ, Πο ἀϊβίη- 
ΒΗΕΠΡ τιάρας, καλεομένους πίλουςο. ἀπανέας, {π6 ῖ {]- 
εί 4ΗοᾳΠε Ἠηικίοπίης, ἵπιπιο εἴἶαπι εφἰείοηῃος ΟΠΊΠος, 
εἆ ποῃ εἴἶαπι ἵνα οἴεληιθ Φ4]ΠΙΦ{Ο, 9Η ΗΠΙ ΝΟΚ καλεο- 
µένους πεσερ[ατῖο ταβεττί ἀεῦεαϊ αἆ τιάρας, ΠοὮ αἱ -πί- 
λους» ου μπι αραῖ 4ε Ῥετῇς, α αὐ1ρις ἀῑσυπινν πατα, 
ΦΗπῃ πίλοι ΠΠϊ Ἱπ ραϊτίο Ἠετοάοιί {81Π10Π6, Ηας νοκ 
Ὄχοσα ΟΠηΠΙΠΟ Ῥετ οπηπία ΠΟΠ σοπνοπίξ υπ αρρε]]α- ΏΟΠΕ Ῥετῄσα; ἵπππιο ἵῃ ημ]]α ρατίς σοπνοπίε,, πίῇ αμοά ἨΟἵεἵ ἱεσιπιεηέυπι σαρίῖς. Εως απα Απιιιάο [αςῖς, 

ΠΙ Ὥαιας Ῥοτίατυπι ἀγαοί εχρ]οάτεηί Ρο {1ος πίλους. 
ας Ῥεγβσα ἵερήπιαμτα οαρΊΙΠΙ. πο. οοηΏαῦαπί 6χ "εοαξΠ]ρις, αὐ οχρτίπ]ΙΏἔς Ἱπ νοσς (ἄνασα, ππᾶο οἵ Ώαῦος αρρο]αήοπεπι. Τΐατα οπιπία σταἠε {ετῖσα, { ἴοτιο νης τοίοιτα, Ἠίηι]ο πον ἀιχηεῖς εοπηρτεςῄςαι]6 νήσο αὐξ απ ππαϊστ]α.. ο 
40423. Περὶ σφέων ὧδε λέγωσι Μ1δοι.] Ίνειπρε αιῑὶ ῬατίΠῃ ΤΕΡΙΟΠΕΠΙ Ατίαπα οοπιΡΙέτΙπτ. Ἰεάος Α- {ος Οπι ποπήπαϊος οορίαραης, τὲ [ατη]ε Φα ἱπιαβιις η Ἐλπίαπία Ῥαηρ. 994. (Οιιο ποια αεῖπι Ἱρρίης 19. Ἠος- {ης βρε]]απὶ εέ{ο αά{ονετατ αά ΝΜΤο]απι ραᾳ. 9. 

«394 0. Χώλκεώ τε κράνεα καὶ πεπλεγμόνα.]΄ Νοχ ἴ6Υ- Ὠὰ ΠΟΠ εί Ιπ Μ5. Έτ ῴπεα ΗΗΠ1 ΠΟΠ. {Π Ῥετῇς, ΠΟΠ 
ἀγοᾷ]ς, ΠΟΠ (16βί5, πον Ἠγισφηὶς αρηοίσαϊ σα]εης ετοάοίης, νϊάσιιτγ πηγβευπα, ουσ 1η Π]6 Ας β/ΤΙ5 Ῥο- Πατ, 9αης νΘτΗΠΙ οί {ο]ηπῃ αὔλκεώτε, εἴ {αΗππι κρά- σξά,, ΑΝΕΠΙ απ φάλκερ κράνεα ἀἰσυπίατ» αἲξ κράνεα πε- κ το 1α Ῥαρμ]ορορίρης ο. 7ο. {α]]σςε οκ α]ία 

’ ἄλχεα κρῶν. ἴα 1 οοπσυχτἍης, χι κβώνεα πεπλερμένων υὲ ία Ιδίᾳ 

«494 11. Τῶσι Αἰγυπτίοσι] Μ8. τῇσι Αἰγυπτίῃσι, ΣΕΠεΙΟ Γε]ατο 44 Ἰοηβ]παιής εἴ αππάσπῃ τοπιοΓί1ς., 6ο- 435 αποὰ ποταν] ἀοῦοι Γωππίπο» Ἡξ αά Ἠσυγαεός ον 
νι περ τὴν παῤῥησίαν καὶ τὸ καύχημα τῆς ἐλπίδος 
ὡ ος βεβαίον κωτέχρµεν. Ττα ε[οάιις Ἔρνοις 
ᾱ- Μήνα δὲ Ληναιῶνα, κα ἥματα, βούδορα πάντα, .. ἄλεύασόμι, Ῥορβοσ]θε ΔΠΗΡΟΗ. Τού. ᾿Ακτὶς ἡλίου, ἐφι ἄλλισον ἑπταπύλῳ Φανὲν Θήβ . τῶν προτέρων Φάος, 

οκίς 9 ποτ’ ὦ χρυσέας ἡ έρας βιέ αρον,. Διρκαίων ὑπὲ ῥεέθρων μολοῦσα.. αν ἳ μάτι η , 
δεδύκα, οκ «Αλλοτάτων] Μς. ὠγκότατα. Ές Επείπα ἑνε- 
. Σου. 1 / ᾖ , 
ο η ῷ ο ά ἀξίνας κοὶ σαγάρεις.] Ἱναπι επ, β 

Ὃ ο. τα{εγῆπη αυ] εζἰάστυπε Ηετοάοτιπα. «ἀθο]ατατὶ Ροςβς Ἡι 3 : «Ἀινετῃτας  ὦξίνην {εραταῃς εἰ σόφαρι, 
αυ σμλων Ἐκροπὴς Ῥχογῖς μοδα, αµς Ηετοάοίο 

αυ 

1λοοδιί σκονον!ι!ί Νο 18 

Ῥιεοπηεε {οἱει. . Ὁπάε, πάπας Ρος». ολη 
Ῥει ορπι1ς 9. καὶ ἀξίνας σαγάρεις μον ῃ Ὃ 
ἆοια πῄτιπιδητα», αριά τωεος Πο ἀῑδα» ΑΗΙΕΤ. 

ορ. τας α)ρὶ οἳ αιἰάσπι ἴρθος πίλους τιώρας 3» 13:97 
. 2 / Αμυ ν{ι ο οκ αἴιοαιια ἰάεπι οὔετι Αἰμυργίους, ΠΟΠ ΑμυργιοΗ. 

ο | α- Οἱ δὲ Πέρσαι.]. ΟπΙπΙπο παω, θα 
Ἠ9. οἳ γὰρ Πέρσαι. οκ ὁ 

:. 494» 90. Ἔπι δὲ σίδηρος ἦν. ΝΤ». ολο αἱ Πιο ὃὲ 
494 91. Φαρναζάόρη.]. ΜΙ5. ρα, ο ον, 

σύρνας 3ἴφιιΕ ΕΠ σισυρνοφόρο!» ΡΕΤΙΗ ος βοιῇ- 
494: 49. ᾽Ατραῦντην σὸν Ἱτραμίτεωκι 4 ορήπιε ορᾶ- 

ουα» εἰ ἀππιρχαί {ουεῖ Ἰταμίτρεῳ. 96ᾷ ΟΡ πε, ο 
Ις 5. ᾿Αρτύντην τὸν πδομάι ὃν ἵρευπ ΡίΗ! όσο 
εβεττη ᾽Αρτύντης. 120112 ΡΗΝΟ οτασίΏ» 
ο. : να οιόνη θά τοἶΐθι ροκ 

«4 ςτε αἲ Οβάρου. Ῥεὰ Ριβοίατο Μ5. ἃ ές Ροῖ- 
496, 7. Δεουτέκο ὀναμμένο.] Ὢομυς.. ἱρῃ.. θεά 16: 

τ15 αἴίαπι 4οσοῖ ΓουπιαίίοπΕπι ΠΗΙΗ5 ας υδί ποῦ 
Πέχο ο εχΗῖρει ορήπις ΜΙ5. ἐναμμῶο 
ήυτρατυτ ὁ αἲ οι! Ρ]ασυῖε {διὰ ὄνομα απ Πε πιο. 

405. 1Ο. Ἰζαλάμίνους ὀ]σοὺς (14κβουΘ’ μος Ίοσο οί εη- 
ποια Ασπάεπιί Οπάοπιεπῇδ» αΜΑΙΠ. 10 Μίας Πε- 
ἄῑτ Νοὺ. (πεπτοπιορπή [1ης ΓΗ ΗπιήδίΕ ο μς Π]α 1Πβ6- 
τοάρίί αἀἴνατε! Ρτοτ{ας αρ[εβριΕ» Π ζ πο αμᾶ- 
ηἷα ργο[ροχἰβίοπε, τε Ἠσγοάοίαιι πλ ον τρωμε, [τὰ 
Ίεπι αά 14 πδαμα ἵεπιρις {γρ ῥίμισει 4 
Ρτουξ Ιαΐτοσαῖ 1Π. ΠΩ 15 ΠΙΘΠΙΡΓΦΠ18. ῃ 
αὉ εἷς Πειῖ, αὐία εἶτατε αιιάεηῖ ερ 
ἀῑσα οπιΠ6ς 6οτήππα.6 οοπ{επ{ΗΠ1 ΡΟ Ἱπ΄ Πουι αμῶ 
{1 4ο 6ο ο ἡ αὐε {οἶΤεΠῖ. πὲ Ίτα ἆὐπ1 ΠΟ: 
ἀϊκίογηπῖ ἆς ατοιι ἴοπίο» {ρεσῖεπι αθεπῦρ {ο ΙΠΙΗΠΣ 
Γαηε ἵπ. Ἠετοάοίο ασποίσετε ὁΙ5οὺς ος νοσπι ἀπί- 
βραχέα» πποη[αης {ο Ἱποαςίυπι οβρΙΜΗΟ ΤΕ ίηι5 αμυπα 
ἀοπεος εἴαίαοα Ηρειταῖς 1410». ον βέλη µε 
Ωιοάοτις σι] 14. 98. αῑσαί τρ : 
πηχῶν» μπα (αἶπι Ιδὶάσπα οὕτω μας {α , 
σοἵς» οἳ Ἱἴα Ί]]α Γερίις. Ἐαιίάεπι αἩ ἱΠοπιοάί οπνΠ]ᾶ- 
αυ {μεπι Οταῶςί, πε ΙΔ ΠΔΙΗ πμ πίστα ΠΗΡΕ 
Πομεπι αὖ 1] οχροέξανἰ. . Ομαπίορετς ὉἨοιοάοιΙς 
{ηπί ἆὲ αἴσιι πιαρπο νεὶ ρταριαπόῖν ἆ αρυεΓαἵ 
ἀῑσαί τόξω μωκρὸ. Είο επΙΠι ΠΟΥ  μάίπεπι. εΏ 
Ώφιοτε 16 ΠρπὶβοαΠοπϊ» αμ ἱοηβίά -5., 194. οοήςΠ: 
υυἱ Αρανατομίάες ιΗαχραῖ νουςπι βαν τον ἡπδρι ος 
Ῥτοτί]ς {οη{α, εἳ Ίος μέγα γε] ας πιη](ο πιο" 
τομ] ΠΗ15{5 Ἠπο μὲ ππῖΗ. Γοηπα αὖ Ἡν η ή 

141) 

μοά ἀεδυιὲ 
{το εἴ 0’ 

ί 4. ο 
ν α ὰ - ερ μήν ζ ο Φ: 2 

ή . η ος 
ΠΠΙΙ μἩ μ] 

ρου ουτναίΙτα Ἱπῃαχιπῃ, Ίεχημα τοξῖο | οι κά 
Άπια ία Μεάίσοα ππεπιΌταπα 1ΕΒΙ7’ ήσ, Νε ἀερεαί 1” 
«(40δ.. 17, ᾽Αρσάμης. 1 Ρατ. 
Ρἱ6 πτ1. ρμάνμβοκς Τάουίε 8 05 

Ιυ]άεπι. ᾽Απὸ ξύλων πεποημόής μοὰ 103. 
Ρτοταί ο ἠἰσπὸν εοη/ζῶα» 4ΙΡΕΡ Ἡπίς τελάσῖε 
τας, βο[ίσει είαπι. οὔπι 815 ας 11» οἵ ποῖ 
4ιιοά ἔοιο πιλα]ς ἵπ ο νο ος, υε 
Ρίαιε ροπις Π1ἱ ατροτεί νε | 

ΤηΗ19, να ο, καὶ τῇ, 12 
405. 90, Ἰζαὶ τῆσι λοφῆσις]. Ν΄ Ίπ ως ο 

δτερίο: ηαπι ᾗς αὐΠρΗ5 1ος ραπιυς» ο ο Ν 
δι απ ρε δι θύπα ἠρεα ο  ντὸ 
1μδᾳ, ο Μα 

405. 96, Μασάγνηντὸ ΑΟ Τ- 

δε ῇς ελ” 

΄ 

τμ ΄ 

Οαρίζου. Ί 5, ὁ ΜΕ οκ ΠοΠΗΠΕ 
405 45. Ὁ Μεγασίδὺ.] "ρουμ ΠΟΠ ή 
405: 46, Τωβρύής! αρ οσο ὐΙΤΕΠΙΕ» 

ἴωπΙ Ῥθπο ποῖο» πι Ρ. : πι 
1 ΗΕΤΗΠΙ αοοεάετΕΙΙ ο ιοτας 4η νυ]βᾶ {ᾳ Ἰ6- 
οἱρίο ἀδιτιποαητεπα 618  μ]ο ἀοάϊ 
Φοά οκ {οππηαίο {2161 το, 
ἐᾳοπί, τὲ Ώτψαν βήΡίε ΟΡ : 
Βρύης. ασ: ζ 

Λοό», 1. Ἐκαλέοωτο Βρίγες.] αῄος πάορ ΠΙΕΡ . 
ἵπ Ῥτίπια Πεοτα οοπ(Ητετίῖ 1ΠΗ (ρά Ἱπ νοσαα ρν 
ἴπ ποτῖς ρᾳςβπι {οπἱρεῖς 19εταϊδ» Ἡ. συν» 

σύνοικοι ἦσαν. . ο ψα πι {4 εἆείε . ος{εἴ, 

:Λοό. 5ο. Πέδιλα νευρῶν.] μα οι αμίά ταὶ 

Ια ταπισῃ Παμάϊ ΟΤΕ ρασήε, ἕς πεβρῶν, τω 
Όουτο ες Ίρδο ν]ά1 1π ΟΡ Πηο Ῥρηε ποπιρε ΡΕ η ο], «Λοό» ο, Ῥαγασάκης»] ΗαὈε ᾱἱ ἀαυαίε ηδο 2... 
Ίαραπι Ίη Άαροας: ἵπάε {εά ενος, ρασσόής» 

Ίππο, αὐα 1Π Μ5. ορΏπιο 1Εβὶ ο ώς ᾱ ο» | ων | αν 
ο ν ο7. Προβόλους δύο Λυκεργάδς,] ηςν πεππρε μὲ 
Ἔρος Ἰοος νοατοτθς οιαιππιαί6ι ΝΕΤΙΑ σπα  σοπίμι αἲ 

μῶ τοῖο ο(]ο ἀ(ζαητ, πποἱἱλητΗ ον ΤΕ νοῆο μβελ 
ἵπι τοπ1ροτς αίά ἠπσμπιοηϊα ο ομά πα: ος επ]πι ΤΠΡ Ιαροταῖα» 8 ἴ]]α Βοζιπι τερίοπε οοπ{εόζα Εἴ Ε1ΛΟ 

/ 

ίσα 
Μο. Φρίες. {
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ΕΤ ΟΒΕΕΕΗΝΥΑΤΙΟΝΕΞΙΝ ΗΕΒΟΡΟΤΙ 11ς. ΝΠ. δρ 
Ί]α αἆ Ἔητασας, αἴᾷ: Αῄαϊσος, ἴ8Ίπεα Τηγασαδ» Ίος 
σε, Ὀε]]σοβοτες εἰ {εγοσίοτες εἴίατα 1π Ψεπαπάο ΟΠΙΠΙ- 
Ῥής Τεἰῖς Απ Π νεπαϊιί Προτήπα Ἰπ{εινίτε πο Ρο- 
τοιληϊ Ππο Εοτίς 1οἷςὁ ΊΝείαίο αι]ά Ῥετνετας ϱ0- 
τρ αιθαῖ. Δυκιεργέα Νε Λυλιρεργέω τεβηαμαπ{Ης Π]- 
9. οί εἰ υτπευτ.  Ηετοάοίο 4ε 1 Ἠταείρης Ίοᾳ"εη- 
Ώ Ί]]α Ίπ πιοπίοπι ναπίτε ποπ Ῥοταετήπι. Αριίης 1]ε 
βΗε Ιοάίοπα {1α. αιί τέσεῃς αὉ Ηετοάοίο ἴταπβ]ὲ αἆ 
Ὀεπιο[]απεῖη» εἴ Δυκεργέας Νο]ηῖῖ «ΟΠΙρΔΙάΤΕ Επι 
Λυφιυροὶς ναὶ Λυκιουργεῖο. δυπῖ αὉ {6 Ἱπνίσεπι αΠεπα 

δε πιαχίπια ἁἰβαπιία, Εδι αὐτεπι Ίἴα. -αὲ οἶτανΙ αἲ εα]- 

αἱ. {οτίριαπι ἵη ορΏπιο «οά]ςε Δυχεργέας» 1άᾳ1ε .. 
νοι/ηπι ερ αὓ Ψαἰ]α» ΠΟΠ Λυκοερ)έος» ΠΟΠ Λυκιεργέας, 
Ῥτουε Ἠατροστατίοπεπα Ίπ εο οςε αάῑην] εκ απίῖ- 
μο οοᾶίσε Πῆς {οηρτοτίς ἵπ εαἀειι ΒΙρΠοίΠμεσα Ίν]6- 
ἶσσα» πίσα Ποεναἰίηπι (πάίοτυπι τεραταίτίσε. ΤΝοΙ 

ἵπ Ἠαο ρατίε δτετε» ξ Πα{ετυπε Ῥοδί απΏαιος ΡοΙ- 
τ15. ῥίερμαΠπΗς. οἱ νο]αϊκίεῖ Πετοάοῖμς Ἠ]ς ἸπαΊεητα 
αΏοιῖὰ 1 αἴμπι, ΏοΏΠΕ πιοα ἀῑεΙε εἶχον δὲ αὐτέων τόξα 
μετεξέτεροί Λύκιωξ ιτ 1ά Ίρδιπι πηπΕ 4ποαΙε ΠΟΠ Ρο- 
{ηήε. ασ τί] Πα υΙάῑαςε 
“4Ο7. 9. Φερενδώτης. ] Μς. Φαρανδάτης. 16. ἀμδίτα, 
Ίναπι ο. 75. τυτ/α5 ἵτα επι νοςαν εν - 

οὗ, 12, Ἐς τὸν πεζὸν.]. Ρἶαπο {ς {οηἱρβ τυτ{1ς σαρ. 
075 θα 6τ 96: αἳ «πρ. 19ο. ΔΙΙΑΤΠΕΠ ημπο Ἱερίεατ 1π ΜΟ, 

ἐς τὸ πεξζὸν.. Οὐοά εί ορίπετ τεέξίαδ» ο 11ά ρτανῖς ῖς 

{οίριοτ πήαιια πο]ε Ἰηάετε, εἴβ νατίατε βαιάεαῖ εἴ- 

Ίηπι ἵπ Ίος πιλ(ομΊπο» εἲ Ἠΐπο ΠαΠπι αἀάῑε Παοβαπίῖ- 
ευ, ὖς Μη ] ε 

δα οἙ. ᾽Αριάζου.] ΝΤ5. ̓ Αρίζου. Οπιπῖπο αἲ νείῃ- 

"πιο αοοἰρίαπς Ώσο ΠΟΙΗΙΠ8» ΠΟΠ 1ρ4 εοπηπηπήσα- 

ταν μα. Ἡ 
Λο7. 99. Στρατηνοὶ τοῦ σύμπαντος πεξοῦ. ]. Ἱπιερτα 

ῥεπίτης Ἱερίτης 1η ορΏΙπ]ο ΜΡ. σρατηγὸ τοῦ σύμπαντος 

ο αν Ἐκαλέοντο δὲ ὠθάνατοι οἱ. Πέρσαι οὗτοι ἐπὶ 
ποῦδε.] 5. οὗτοι διὼ τάδε ἐπὶ τοῦδε. Θὐ15 ἆμας νοςέθ 

νἰάσητατ. εχ ΠΠΕΦΙΟ 1Ι5ίο ἀε]εν]κίε., αἩϊ ορίπαβαπ{υς 

νίπι ομγιπάεπι εχρτπαί ἴπ {εφμεπίριδ» Ἡί 1ά6ίτοο να- 

πο νἱάστεῖαε Ιάεπι Ὀἱς {ειίθειε. θεά ΠΟΠ. Ίτα εδ. Ίναπι 

διὰ τάδε τε[ρἰεἰμπῖ απϊοοεάεῃς, αὐοὰ εείεπῖ οχαι, 
τπτ Ἠμίμς Ἠοποτίδ ε{σο ἀατεπῖ 15 Ίος ΠΟΊΠεΠ. αμος. 
Ἡ]ῖς νοποναξ 1π τποπῖεπα εχ {Πρ]ερεπάο αθΠάμα. ἨΠαιιά 

ἁυδίς τοπ ἴπ αἰίῖς «οΓροτίδι αωἱάαπα Ῥετρετηο {10- 
1εσεναῦτι, τὲ πωππετις η Πταίηπῃ νΙποτΏπη οοπίζατεῖ, 
ἹιοἩ. ωπιαῃ. ΠΙΕὈΦΗΤΗΣ. Ίος Ποποιβσο ΠΟΠΙΠΕΣ πε 
οἵηπι ἱςί {Πρρ]είο Περαῖ μπι αεουταῖε αἰἲξ {411 ϱΕ16- 
τΙ{εΙ ρορῖ αεὐ]η5 εχοε{ηπι, ο 
407 394-Ανάίρητο.] τὰ ᾳἳισο {εΠ{1 Ώμς νεπετ]ξ» 1610” 

1ο.  Οορίο[ις 6εττο εδί η εἶης {π Ηετοάοίο» Ιῖ ρα- 
τεῖ οχ Ῥοτιῖ οοἱ]αξίοπε» {εὰ {επιρετ αΏῑα ΠρηϊΠσατίοηε, 
οἳἵ Ῥοττις Ἠωμπο Ίοεμπι περ]ρ]έ πος ἕαπεαπι 1Π ᾿Αναιρεῖν» 

{εὰ εἴῖαπι ἴπΑραιρήμένος. Ὁπάε ρατεῖ Υα]απι φΗΙάεΠι 

τοάϊο ρο[α]ίε /Γή1οἱεθα{ηγ» {ο εα Υ]5 πο οοῖ Ίῃ νη]- 

σαϊο ἶδιο 160. Τ,ερῖι πιπιο ὠραίρήτο» εἳ Ίος Ίρθυπα 
δεἵη ΜΡ, 
 .. 7. Τῇῆσι σῖσυνοι.] ἨΝΤ5. σαύτησι, αὐοά πηη]ίο 
οοποΙηπΙδ. . 

ῇ 
98. τοι Ἐν ἄῤκεσι.] Ἄοηῦ πιαίε, { ρ]ασεῖ τεῖῖα ο 

:Ίπᾳπςος οοπηπάείε.. (ετῖε {1ο ΡΙαπίπιαπα {ΠΗΡΠΕ πη]ο 
Ίοξο Ροσίδ» ηξ ἀοσεῖ εἰς 1οχίσοη 1η Ψ, Ἐμπαλάσσειν, 
πυπο αχρἱίσαης [έα ἰ] ἡαφυεσΗ] εοή/ε ΜΠΕΗ ΏῦΠς 14 
ωογο η ἠαῤμεοῖς ἱπηρ]]ο{ νΕἰ ἐπυο]με ῥεγόμμέή {μ1εη: 

οἱμηίμγ. ΝΙ9. ἐν ἔρεσε ος ον νο Ὃ ας 

 Λοῦ. 96. Τὴν αὐτὴν ΚΑ! ἓν τῷ πεζφ.] » τὴν αὐτὴν 

Ἡν κα. ο ν 

4908. 56. Ταχυτῆτι οὗ λέιπομένας.] θμανίκαπιε αὰ Οτς- 
οαπι ΤΑΠοΠεΠΙ ΝΤ, ταχυτῆτα. οταν 

98. 9ο. Πάρεξ τῶν ἄλλων καμήλων.]. Απ ετεάίπης 
; Φηᾶχοτεπῃ Πς νο]μ]ςία «ανετα αἰ]ῖς οαπιε]ῖδ, απ ΡΓΟΡΙΕΓ 
ναπίος 18. εταΠὲ ῥεβίεγεη 1Π εχετοίί]. Π6 ο η. Π15 
πιοᾷο τε]αάς ἴπ ππιετΗπη Ώμπο Ἱππροταπευτὸ ΟπιΠί- 
πο 605 τη Γα6ίΕ ΠΟΠ ΟΡΙΠΟΣ, Ίτηυα α]ιά. Ιαζεῖο 
μοὰ αρεΏῖε Πιαπς. ΠάΙδῄπια οοβ]εῖς Μεᾶϊοεί, Πΐπο 
ο ρ]βεπιϊν νοσεπα ἵατῆαπ, Τίπα1ε Ῥρατεῖ Ηετοάσευπι α 

Ίος ΠΙΠΠΘΤΟ ΕΧΙΠΙ6ΓΕ 11106 {ρ8ο5 οπτηεἰοδ» αἴῑοβ πιοᾷο 
Αταδίδης αἰρηίε, ας Πίο πΗπΊεΓΙ8 {οἱος σοπεῖπεαῖ νοις 
εηιήτος» ποη εποτπήρι]θ {ροξταομ8 ῥυσπαπῃ 1πᾳυήΠσης, 

Ἐϊτ πποχ. ἐπετετάχατο, ΠΟΠ ἐτετάχαῖο. ἘχΙπΙε. Ίες 
οπίπι 1ᾷ νη]ε Ἠειοάδέας αἱίο αὐῑάεπι εαπίέες {α]ρία 
τοβαξτος 1π οτάίπος» τς ναιήε αὲ Ιπιε]]εχίε Ψαΐία (π0ὶ 

οπῖπι 1 ποῃ 1ῃ αοὶς {αρροπίζηι Ὦ) {εὰ Ῥεί οσά(πθΡ {μ]9- 
{6 4Ρἱ Παπόίπα αΡΡΟΠΙΟΒε 

49895 37. Ἐπὶὺ συμφορν ἐνέπεσε.] Μς, πἐριέπεσέ: 
«400 45. Σὺν τοῖσι φούνασι ὠπέτωμον τὸ σκέλεδ»] ν ΕΙ: 
πι Τα μτεπεῖς. ο γα ο/η αεπέδας αὐ/οἰσετυβί. Ορῖ- 
που 1αέχου Ἰά Άλόηπῃ οκία, οἱ ραξίετα Ίπ{επίοΓεπη 18- 
ΠΙΟΤΗΠΙ 6μΠ1 οττ] ος αρ]αταπα 1 ἵξα Εηἱςίε» απ Ῥοταιί 
«ος ΠΕΠ1 ἀπὸ τῶν ἀποταμόντων» πει οπίπι υἱαὰ Ρτο- 
δτεάϊτητ {οσπιο αμέοτίς, Οπίά αὐτεπα Ἰπτετετας» Ἡ 05» 

Δ 

Πυπι ἵη {επιοτ 5 ακίτεπιη ρατς ερ(6τ Πά11] απο τατα 
ας ἵῃ 1ρεο βεππῃ Πεχι πετνἰ απηρυταῖ ο 

Ἡξ ΠηοςΙ5 ρορΙΏθις εοσεγετητ Ίαοετεξ Ἠος ποπιρε 
ἴρδιΠῃ εδί, αποά Ψι]ε Ιπάΐσατε αέίου, «πεί ρα η- 
Ώςῄπιε ααἰανοῖ ορΏπιΏς ΜΜ]. ἐν τοῖσι φούνασι ὠπέτ. Ίος 
εδῖ» ἵπ οοπιπήδίατα, οὖα {ες εγω θες οοππεέΒτατ», 
αἱ εδ επ. δΦῖο {ατα ποπ Ρροϊεταξ, οἱ ἵπ τοτγαπά 
εο]Ιαρδυς πιοτίεπι ἀερεραῖ οὐπι εταεῖατα ετ {δρπϊᾶς 
ορετῖτ, 

490. 14. Τύψχους.] ἨΠμὶο 1π' Ππβτρῖπεα ΝΤ5. αἀποῖα- 
ἴΠΤῃ ερῖ σὔχος» ὄρυξ, λιθοξοικὸν ἐργαλεῖο. Ὁ159 Ώς Ἰπίε- 
ἀετάητ Ἠειοάοίο», ιξ πείαῖο ἠπάα Οαπιειατίας ρ]απ 
Ώδεο οπιπῖα Πνετῖτ ἵπ εοητεατυτη Ἱηρτεά!, απσπι αογίτος 
ἵτα εοτ{ηρίξ. 

4000 37. Δέρματα περὶ τοὺς ὤμους αἰωρεύμενα.] ἵΝῆς. 
1Π Πηρι]αΓΙ δέρµα περὶ τοὺς ὤμευς αἰωρεύμενον. 

4090. 44. Ἐκ Πελοποννήσου. Ίν{5. ὦπὸ Τελοπ. 
410. Το. Απ΄ ᾽Αθηναίων.] Μο. ὧπ᾽ ᾽Αθηνέων, Ῥ]απά 

44 {οίππατα ργςθάρης. 
410» 4Ο. ἵππανωνὰὼ πλοῖα μικρὼ συνελθώτα.] Ίη ος 

Ίοσο πἰπ]] νἰάετηπῖ Ψα]ῑα ει 1111 αηΙ τοἶδτατε εἴ]ς Ιπίοι- 
Ρτεῖα(Ιοπεπι Ῥοϊμετηηῖς Οία πεαΙα Ῥίεπιες Ἱής Ιο- 
εὔΙῃ Ἠαρεηε, πεο Ἱεπιδὶ πες αξματία πανὶρία, εξ 
οὐ απ πήπηία τε]αυα Ιπτε]]σαι, πο αρίεαοτ. Ὁτ- 
ος ΠΟΠ μη ασε αἆ Απιρηοϊτατεπι στ- 
«οσα ἀερι1» {εᾷ εἴῆαπι ἴΠ (ταςσὶς «οτΓἰσ6Υ μακρὸ 
πε Παῦστ Μ9. Μεάϊεεις, πάς Πες ος 
αατηπι Ἠϊο ροπίταχ πιπιετης, Εςία ηἍνος Ίοηρας» 
αὐᾷ Τεπ15 εοποίατεπτῦτ» π]]απι οοτβίτρπι, 

410. 48. Ὑετράμνησος Αλλήσου.] Μ5. ᾽Ανύσου. 
410” 44. Μάπην Σιώνου.] Μ9. Μάττην Σιρώμου, Ῥτο 

4ἳο εἴτοπεθ νεπῖτ 1π οοηζεχίηπι Μάρτην Ἰζαγιεῃ 
αὐιοά επιεπἀαΒδίς. Έτ πιοκ ᾿Αράδιος, ΠΟΠ Αρίδιος» ααιοά 
εε {ροπτε {μα νιάϊε (πεπιοπιβεηϊΗμς. Οετῆοτος πος 
{ωπυς, απῃ 1 τεροταπη5 εκ οετία βᾷ6 απεαες, 

1ριά, ᾽Αρβόλου.] Μ5. ᾽Ανβάλου. Μοα απτεπι πε ἀῑχῖ, 
ΠοἨ τει εχμῖοεῖ Ίφιιά ποπιεΏ Πένρης» αἰαπι {ο]εί ἁὶ- 
οἱ ΒυνΊης. 
«4115 7. Ὑπὸ λήµµοτές τε καὶ ὀνδρηιο,] Ομυπι ασ 
Όσα 1 πος Ίοςο» μπι ἵῃ (αΠορα σαρ. ότ. Ποῦ σιγα 
ἀεάϊτα {οπα., {εὰ ρεγβµοτία ορετα Ῥειπήδ[απι {1ῑε 
εά1» Πϊπο ΟΙ. Οταν Ἱπάμβτί ἆπία Εηῑτ πιαίση πο. 
ἴαπα1 αἆ 1.πεἰαΠϊ {οἱαοῖβαπι ρετρεγαπα 1Ρἱ ἵῃ Ἱππααπς 
Ψοςε λήμματος εἴ λήμµματι ἱπιρτεδ[απι εδί5 μμ; παπι 
λήμμα ἀΠρ]ΗΕί μμ Ἱποτπι, οαρίηταπι, οὐ σ ήπια 
Πρπίβσατε, λῆμα Νεῖο αΏ ἨΠετοάοῖο ροπὶ ρτο ρτΦ{εΙ- 
πα εἳ ρταβαπία, Θεά πε[είο οἩς Ῥοτεῖ Ιεχίσοα Ἰπβρί- 
εετα {ειρῖνατίατας Ειατίτ, αι εἰ Ιουίπι μγήπ]ᾳ 9: 6ἶ» 
τανίε, οἳ αρποίσθης. ετίοτεπι {γρορταρμίουιπα οπιπίπο 
Ἰάεπι 11 ἀεοσαιπεραϊ απῖε τοι 3ΏΠΟ5. Φδὰ σαπι αοι]ς 
ππεΠ ας ἀοξίτίπα Ἱπία πως εοπ/ήἔαῖ, αὐΙά Πεῖ 5, οι 
Τοῦ ἔργα χειρῶν τε μα) λήµµωτος ἔχοιμ᾽ ἂν µένισὰ χωτα: 
λέξαμ Εκ αρ. 111. Τὼ δὲ πολέμια κάρτα δόκιμος, καὶ 
ἄλλως λήμματος πλέος. ΔΠ. ἰδί ΠΟΠ ῬετπΠεηξ αἆ Το- 
τοᾷοίμπι ὁ Ίνείςῖο «ο ἁπειππηπε ἵηπ Ἠετοάοϊοῖς νου- 
{48ἱ Ἀεηξ, ΟµύΠ] νετα βΠί, ους αΠεταπε, οσο ΠΙΗ1 
τΙΜΜμνΙ» {ας Ππταης, υδί ΙηΙπίπς βι]]ασαπι αΠέτοισπή 
{εαμοτ ΜΑ. Μεάϊσδιαπι. ο 

4119 9. Τένορ δὲ ἐξ "Αλικαρνησσοῦ.] ῬατΏου]ητη ἐξ ΠΟΠ 
παῦει Νή9, σε 

411. 39. ᾽Απαναγόντες ὅσον τέσσερῳᾳ πλέθρα.] ΝΙ. 
ὅσον τε τέσσερα. Ίἴααμα ΠπιΗταβἶπα Πτετατηπι Πίο α]ῖ- 
αμ]ά Ιπτετα]ρὶ ποΠ οποεςῇτ ασουταῖε ασθῃς {οτρα, εἴ 
Ῥ]επ]ςβπίε εποϊανΊξ, απο αἩ {εοστῖέ εἴῖαπα ραμ]ο απία» 
{ὰ ]εάος νΙἀε, ΊΝαπι ηδί να]ρο Ἱερίέατ ὁμοίως ὡς καὶ τὸν 
πεζὸν» Τρί νοςυ]α ὦς πο Ἱερίεμτ ἵη Μς. 

4190 τι ΑΙεί κοτε σύντροφος.] Ν9. λπτΙπα αἲεὶ σύν- 
σροφος. 1 σετίε νοσυ]α ἴ]α κοτε πι Πίο πΙπ]] Ώα- 
Ῥεε τοροΓ]» Ίξα π]οχ Ῥεπε {εφ μίτΗς» Ἡέ ]ῆς Ἱερί {4- 
Ποίαῖ. .. ο... ο 

4190 31. Ὅκως κοτὲ σοῦ δέξονταἰ λόνοὺς.] Μ5. ἔκωφ 
οτε σοὺς δέξωνται λόγους. Ὃ αλίς, 
419 33. Πρὸς ἄνδρας δέκα μµαγέσωσθαι.] Εδὶ Υίπατα 

{οΠριητᾷ εκ ριφοεάεπίε ριοραραίάπι ρε ΗΙΠΠΙΑΠΙ Πθ- 
ϱ]ἱσοπίίαπι, : αὖα ολνεῦς τίτε ορῦπια» 15, τοὔπηής 

Μάο ος .] Μ5. σὲ δέ γε δίζηµαι. ΛΙ. 98, Σένεδίζηµαι.] ή νο 41ο, 38. Ἐπείτέ πλεῦνες.. δε] πεί ο πλευνἒς» 

413: ο. Ἑόνίων πέντε. 9, έογτων ον ον πέντε. 

413 7. ᾽Αγειμόνοι δὲ ἐς τὸ ἐλεύθερον.] « ἐλευθέριονε 
ἆτὰ» 1τ. Παρ) ἡμῖν μὲν µούνοισι. |. χοπσπιας νοσςς 

ἅμας 1σποΓαέ ΝΊΦ.» ΡΗΤΟΙΠΠ ΕΧ Ππμταἁἴπε ἁμάπααπι ας 
ομτεῃίθ Ῥεπηα Ριοβιόϊας, ρατίπι ρες {Γαποπεατα 16: 
Ρεβοποπη οχ ρταοεάεπ" νοα, ο 
19. 43. Πλῆθος ἀνδρῶν.] Μ9, ὠνθωπω 
419, 44. Σὺ δὲ εἶ Φαίνομαι.] 9. σοὶ δὲ εἶ Φαίν. 6» 

{οἵο φἠοπιοᾶο Υυ]ρατάπι σοπβτμαπΕ; αυ Ηπῃ ποπ πα μνο 
1Η Πι]]ας πτ]οσας, αν 
419 45. Τ’ ἄλλα σιγᾷν θέλω.] Τα Ἱπιε]ρυπε, αε 

Ὅεπιατατης {ή ΠπμετΙε ον ηε Ρροδῖµας {8 τομας 
: 1οῖ 

οὗ 

: 
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τεῖ» οετίο εὔαπιβ τορατετατ» πΙμΙ] αἲ {6 τε[ροη/{απι 1πὶ 
ἀεπιποίες, Αη τα]ῖς {εη/{ης αιἲξ ογεά 1 οἱ], αατ πΙτοτί {ατῖ5 
 νεπαο Ἠη]ης Ώεππατατί εοπνεπίεῃς ε Ῥοττο φμἱά νο]υΏῖ 
16ίᾳ τλλο., πΙβ τολοιπόνὰ Ἱνηταδ]]ο «δε, αμοά Ἱερίεμτ ἵπ 
5. ἅμα θέλω τολοιπόν. Ῥμϊεμετήπια εἰαη(υ]α. οἱ 1 Πἱ5 
τ1ρί Ῥ]ατετατο νἰάθοτ, ποπ. ροτο ἵπ {παπι αέοτΙἴα- 
ΤεΠι ΠΙΦΙΟΤΕΠΙ 1Π {6ΙΠΙΟΠΘ πΠ6ο», {εὰ ν]άσατ ΏΠδί {αοπι- 
Ῥρετ Ὀιαίετατε, Ἱπίερτα επίπι {ηΠτ Ρο(ῦσαππᾷ θέλω τολοιπὸν 
Φαίγεσθαι Φλυέειν, {εὰ {Παβπτε]Ισεπἀάο. Ώμπο {δη(απα 
αδίεσμ ποΏ {απε, απὶ Ηετοάοίεπι τΓαέχανετιηῖ. 

419. 48. Ἔς νέλωτό τε ἐτρέψατο.] ΝΙ5. ἔτρεψε. Τά 
ἴαπε τοῖῖες ἰδία τιεβῖα {οτπηα {6ο ΓΣ» αξ αεαὶ ν]άετί 
ἨΠετοἆοῖις πιετῖτο παΠο πο]ας(α 11, 

414. 6. Τῷ μµούνῳ Ξέρξης δῶρα.] Ννετεοί πε ος τε 
πἱπήυτα, 1π τοπίο ΝΠερΙζαπαπι ΠἩΊΠςΤΟ, ῥαπα αἳ ΝΙ5, 
Ἠαρεῖ {απταπα τῷ Ξέρξης δῶραῳ» [εὰ Άπα νοσι]α μού- 
γω. Ὀπομε {ΗΠεῖτ ο]οτία, αὐὐπι πιοχ ατίδυ]τ αἳ 
Ώος ἀεοιιδ, η ἆε Ι]]ο ἀῑσαί ὡς ὠρίσῳ ὄντι, ααοᾶ 1πτε- 
5τηπι εχἠῖοει Ίάεπι ΜΜ. «οἆξΧ» ΠΟΠ ἄριφεύοντι, ΏΟΏ 
ώρίσῳ. 
414 11. Ὕπαρχοι ἐν τῇ. ΘρήΊ ή κοὶ τῷ Ἑλλησπό- 

τῳ.] Νο πια], {εὰ ταπιεῃ ΝΤ5. Ἱερῖς καὶ τοῦ Ἑλλησπόν- 
που» Οι νατιεταῖο», ἀμιεϊκαπια σετῖε, πδσςυῖε {ταιάατί 
ἨἩετοάοτις. 

414: 489. Ἐκαλέετο Γαλαϊκἡ.] Τη ἴαητο Π]επίο εἲ νο- 
τετυπι εἴ τεσεητΙογήπῃ πΙμ]] Ἠαδεο παπο αμοά αῇεταπι., 
πΙᾷ πιο τερε]ς[ο ἵη Ηρτο ἸΜοάίοεο Γαλδοϊκἡ. Οιοά 
ΏοΠπεἩ {4 {οπρίαπη οἶῖπι Πιογίς πιαϊη{σ]]ς Πτα] 1 
ΤΛΔΔΑΙΚΗ » αβΡραΐεῖ οαπείς πιπταΠοπῖοις ροϊμοτίε 
εσίε ουποχίυπῃ εχ οιτοτό {οτίρεηΏυπη, ἵπ οοάσπι Θχοπή- 
Ρίατί Ιεσεῦατι Λίσος, 6 ΠΙΟΧ Λίσου. 1Τ4ςει Πΐ5 αἀάστο 
εἴαπι 8 {ευ Πηττ., Πδίάσπι Ώς εχρτος{α Ε5ί6 σραῦόσε 
καὶ κόμψαντος» ΤἨπι οἳ Πύιρος. 
«4169 19. ᾽Απεξηραμένον.] ΝΙΗΙ αιοά τερτοηαπάαδ» 

πΙΠ Ἱερετείη 1η ορΏπιο 5, ὠποξηρασμένον. ἰὰ οιΏΙπο 
ΠΟΠ ἀεριῖς τα {ατί, 
410 39. Τῇσι νηνσὶ εἴποντο.] ΝΙ5, ἐν τῇσι νηυσὶ εἴπον- 

το, Οιοά βοιτ ρ]επίης, οἳ Απι] πηῖπις πιο]δβπι» 1ξα 
ΟΟΡΟΓ εἴ 1π {ερ επβ δις βάεππ ορίππο οοδ{{ ἆατς.. Ἐτβ 
επΙπι αβποίζαπι {ατἱς εΙεραπῖον ἀῑδτιπι πεζοὸ ὄνανκαζό- 
ΜΕΥΟΙ εἴποντο, ΤΑΠΙΕΠ Ἱτα (ΟΠ Ρεπά πι ΠΟΠ ΠμαἰσανΙε Ἠε- 
τοάοῖις εκ 1ρβι (Θ/ἠπιομίο, νΘΤΙΙΠΙ πεζη. Ώε αι ἆε- 
Ίθετες Ἰἶσετ, ἀῑπι πιης αἰιέογϊ τεάαίμί2 αιρρε εδ 
ΥΟ5 61195 ηξ 65Ρ. 112. Τοὺς δ' ὑπὲρ θωλάσσης πεζᾷ ἔπο- 
μένους. 

4152 9ο. Κα) γιφάσι συνηρεφέα.] Ὀταπιαιια {ρθοῖσπι 
ἱάσπεηπι αἆ πιοπίος συνηρεφέως [ΑεἱεΠπάοδ, ΠΕΙΠΡΕ ἴδος 
εἴ νιφάδως ποουίατο ἱπ[ρεχίε Ῥοττις 1ῃ 1.εχίσο, α πάπα 
ααἰοξίνιπ αδίαίοι, ΑΤΤΑΠΙΘΗ το {εοηπόα ριοίετε 
5. καὶ πιόι συνηρεφέα. 

415» 9ὖ. Τῶν καὶ Νιφάγρης ἐςὶ οὔνομα.] Επι π]] 
εκ ΒἹοτεπιία ποϊανετῖπι, ΤΩΠΙΕΠ ἵπ εἀεπαο ἵτα ΡτίοΓεβ 
{οη] πεφι]νϊ, «υπ οξτησηης ἵπ Πος Ίηέμπι Ἰηνα[ς- 
{εηῖ, ΊΝαπι οἵ Ηο]βοπίης, αά ΦΙΕΡΠΦΠΙΠΙ ῥρ. 998. πΠο- 
Ποι αριά Ἠετοβοτπῃ ςοττυρίς ]ερί, εἰ 1106: {οτίρετε 
τῶν ἑνὶ Φάγρης. Ῥεᾶα, ες ΠαυιΙςίεῖ ορεΓα ΡτεΠΠΙ» 
η]ῃ Το 4Ώῃος απῖς Π]Ηπι ἆςᾳ νΙπο Ίος ππιοπιδίσε Ο116- 
ης, 41επι πιεηομῖς Ίοποτς ρτο(εο μίας (επίεπιεδ- 
πήμης, ρετίπάς ἵπ Ῥμηρτειο ρεηρίσαχ», ΙαΙάπίο ΡΕΙπΙΟ 
ΗΙΗ5 ΙΙ ἀερυ]οτε ,οορατάο {π ΕπιεπάσιοπΙθι5» 

αποά νΕΤΙΠΙ εδ[ς 4οσετ δει 8. ζαρ. τ. τα πι]]μ5 Ἠϊς 
Ίοευς Ηο]βοπίο, Νεηιϊνί αμίοπι τεπιοτο ας{οπτῖσὶ ἵπ 
νοςμ]α καὶ εχρε]]επάα. ιτ Ηἱ [αοΐμπε, πείσἰο πττπι 4ς 
απάμβία, 4η ει Ἱπουσίαπῃ, 14 νἰάεδίς {ρίεητ τε[άει- 
τη η {οτἱρεσιας Ηετοᾶοτις. 

415» 45. Ἱζαὶ ἨΠριόπλαι.] Ῥορυ]ας οτί πιοπεῖδις 
{119 Υ8]άε ουίευτατης, τς πΙΠΙ] εἰατάπι ἂε Ἡς ρτοίευτί 
Ρορδβτ, πΙᾷ απέχοτίτης ορΏπί εχειηρ]ατῖδ» αμοά αὐΙάειπ 

ρε ΠΕΠΤΗΠΙ κο) Ὅπλαι, αιοά πητετα. 
415 45. Ολίγον πρότερον.] ὈὉτό. όο. Ὀλίγον άρτι 

ἸσρΟΤεΡΟΝ ἐλήότα,  Αἴταπηση ατίαπι πυπς ρίοῦαξ ορΏπις 
ντ, δλί2 ᾧ πρότερον, με 8. 05. Τοῦ καὶ ὀλίγῳτι πρότε- 
βὲν τουτέων ἐμνήσθην. Ἑτ 199. Οἱ καὶ ἐς τὴν Σπάρτην ὁλί- 

3 πρότερον τουτέων ὠπικόμενοι. 
415. 49. Καλέεται Φιλλὶς«] ἹΝοτανῖε Ίαηο {οτίρτταπι 

΄Ἠοιβεπῖης αὰ ΔιερΏαπΙπα» 1η απο απία Γοπβίταχ Φυλ- 
λὶς, πεηι]ν]ε Ίαηο ἀῑ[βοτοπάαπι Ώπε ποτὰ ΡγαϊεΓρτο- 
κ. Ὁτίπαπι εα Ῥρείπια αἩ ἵρδο νεηϊδίετι Ῥεά ]απάαὈί- 

ὕτον 14 Ίρουπαῃ ργῶοερεταῖ Π]ε ἀῑιρεπκβπιης (σορτα- 
Εποσηπι Ψαἴθτῃ {οτηταϊοτ ΟτιΘΙς. ΑΠ 119 ας Ἠο[- 
ΞΠΙΟ ποῦ Ἠαδίεις βΙς τη, α επι {ΠΕΠ ἀάεο ἀεῃ- 

{6 αἁΠίριήεὸ Ὃμυπι Ἱητογίήι οπιπία Ππε Ρίεπα ἴπο- 
ο πες Ἠετοάοεις αΠτετ {οπἱρβτ» ΠΑΤΗ εἶξη- 

νοιμῇ: ΓΣΠΗς., ης αὐυπάαπθβπιθ ρετ[απάειπΙς α 
ΠΙΦΗΠΙΟ ορᾷ]σᾳ' Μ]εάίσσο, οκ «ιο Ῥίαπε Ποῖανὶ 

: Φυλλὶς. 

ο ον 19. Περσικὸν δὲ τὸ ζῴοντας κατορύσσειν.] ΕΤΟΤΗΤΗ 
11] οπηπήπο οςεῖῃ Μς. ΊΝοαις πἶ]απι σαη/απα Ἠαθεο., 

Ἡτ ρτο Ἠετοβοτοῖς αδεαπι, οιιοά Π]ο ἵοπΥροτα πεηΙα- 
λάσπη ταὶ Εα]ς οχεβίτμπις Ίωσηο οἰατίσβιπς αρρατοαῖ ϱ8- 

{6 ἵσππηα αὖ ἀοάϊχο Ἱεέτοτο αά(οπρίϊπι ΤΙΔΤΡΙΠΙ ΕΧ αν 
τοπία» α:αε Π]ιά ἆοσοτ» ης {σϊρεπής μαβίευπι οι ο 
ππιο Ροβῇτ., αμἱ πρίαμε ρετάΗρεηῖετ νψισ]ανΙΏ Ας 
14369. 99. ροή 
Ἕνν 1. Τήεταί πάντα. ἵΝΙς. τιέωται» Ὃ 

Ῥοττι]ς Ίαπῃ οἴῖαπι π Ππιρ]ίσε» αιοά {π οοπιροµῖὈ σέ 
τιθέωται Ποῖαν]ῖ 1. 193. 

17, 90. Τῇ ὑσεραίῃ.] Ν9. ἐν τῇ ὑσεραίη, ]- 
πο 46, Κο) τῶν λοἰπῶν.] Έεττε Ίσα ΤηΠί ο 

{α. ας ν]εοίο αθιπάαητ, αὐππΙ τῷ λοιπὰ τα, ο], 
ΠΙΩΠΙΗΤ εί τὼ ἐπιόντα. ες {Πε ΦίΕΠΗΟΓ2 ἩΠ μήν 
Ία Ἠαπο νατβοπεπι σοποίηπατε εἴ εκρΙιςῖξ ΤΑΠΙ η 

πιοᾶς Ῥοτησθῆε, πίᾷ 6 Ίροε Ἱερεπῖτ» ΡΤοἙἵ Εᾶ 

ορίπιο Μ5. καὶ τὸ λοιπὸν» 4μοά εχΗβἰοηί, ης 
418. 4. Τρεῖο μοίρας ὁ Ἐέρξης δασάμενος ταν Πριο, 

ἕὸν σρωτὸν.] Νπεππίπηυς αΠοί αἴτει αριά ΠΗΠ μή 
Τεπι Ἱερί. Εν Ἱπάς αι, αμοά εἴΙβΤΙ ομ]άα5 αι μί5 

το[ρ]οίσης δἳ οἴτλῃς 1Π Ψ. Δόσωσόαι ΠΟΠ κῃ πιοτ]- 
ΡΙῶροπεία νοσυ]απι ἐς» Ἰάᾳήε ΤοἱεΓαΠί ΤηΠι σώμα 
δις εἀἶᾳδ, α παπι πιοᾷο. (απιασηριςς δει πἆ 
πο 1οπίρετε δυ]άφ Ῥρτοιί Υο]μ]ε; {εᾷ ποῦ τα ΡΙ3)- 
πιαΏπ εἶις {οἶαπι οχἰοῖ Εἰετοάοτιδ, 1ΝΕΠΠΡΕ Ὦ πας 
ῬοβΏο πμπς ποπ οδι ποτ Ηετοάοῦ» 401 τα σε, 
Ππανῖε οαἴἶαπι 4, 67. Ἐπεὼν τὴν ΦΙλυρήν ηλ τρίκῶ» 
τουε ο Ιπά]ζανί Ίῃ ορήπιο ΜΘ. Ιεβῖο Ίος Ίο 
ηποά Πιρροίσσιπε. 9ο εἲ ἵαπι αΠἴεΑ ἄοτεπι Π0” 
αοσυ(αείνιις αηποίατας 65ε αά {παπά μα Ανω 

418. ο. Καὶ Σέρνις.] ΝΙ5. καὶ ΤΕΙ ροΠπι [οΠ8ῦ» 
4189. ο Σμορδονέα: Μυ]το πιββΙδ Μεν ον οοσις 

ηυοά Ἱερίταν ἴπ ΜΦ. Σµερδομένεα. 8 . ρ - 
πΙ]] ερῖ, Ἠπάε ραῖεαῖ αὰ Ῥετίςα ρα ες ̓Σεξέπλωσε» 

419. 14. Διέπλωσε τὴν δώρυγά.] δν (6 α1ἱδί ασ 
βμσά Περατί Ἡετοφοῖο πεαιίε, αμα στ . 
6αἳ, α Ηρῖ» 1εὔοί » 
418. τό, Σο κάὶ Σάρ)ή. ] Ναπο δν 1 ἵ Σάβ 

ἵῃ ορΏπ]α Ί]]α εἴ ἔαπι νετεζε πιεπιῦΓΑΠ8 πποϊαν μίε” 
τή» Ρτομῖ εχ Ίος Ἡσετοάοτ 1οςο ιν φεηςβππα το 
Ῥλαπας ἆα Ὀτοίρις, υὲε ἀεριεΠε Ες ἠπάεσεπίεξ α- 
{Πεμ Ίδια αρρε]]αήο, 1Πίεί ἨΙΓαΠΙᾳ Πίος δὶ, πος 
ἤς απηθίβεηῖε Ηοιβεπίο. Ίπ νοσν ῃ 
{αεἱς[εεῖτ, απ {ρε η Ὃ ας νιοϊδαα 7: 

18. 19. Ἔπλεε ἀπικόμενος.!, ᾿ορίποϊ Ώ νι 
οαή Ααπηθ Ῥ]ερείαπι {3018 ο ἴπετε υ[αρᾶ 
γοιθιπη, αἵ ροβι5 4ὲ αἩἲο αοοΠΑ” ϱ πονασίς» αθίή 
νετῖδ, πῖ αΌ Ίος Ίοσο Πῖ τερυμαπο, ἱ6 Ρ]αοτυσυσης 
Ἡοτοάοτις 1βί {οπρεειξν οπίδς μμ 
ΜΙΠΙ οεττο νἱάσιυ ρετίεόῖς πο λες ὠπιάμον" ποια 
εδίε», αιιοᾷ παδεῖ ΝΙ9, ορπιμ επ φεῇς πλ Ὅ 
πο οπίπι ἰά εκρηπηε 1114 παμΏς ἶ 
Παβοῃα», ο νοσβο ια] 

418. οἱ. Σερωύλην.]. ΙΗΓΕΠΕΙΙΕΕ  ροπάΐε Ηοιβεμι» 
Ῥατυπι αὖ. ἀοθβκβππο Μα ςίαζ0» 
αἆ Ῥιαρηαπίαπα. 

418. 49. Σμδόν τε πόλιν] ἤντο τεαΗ : 
Ροσίαπι α πιο [Η]ς[ε ἵπ ορΏπιο  παοή Ἠυῖς Ὁ 
Ῥτορίοι Ηοι(οπίαπα αάεο͵ ΕΠΙΣ6 οσί Σ060...... ορτίς 
ἴεπι ορίἑόπιοπ 5ιερμαπί» 13 03 5 

418. 45. Παρὼ "λέω. δἱ 
ΠΟΠ ρείᾳ 1η πας Μ5. πέρ 
1ητετρτείαϊίτ να. ώς 
ο 6. Κατωφοιτέοντες Υ3µ ὂ λρῖν ΡΗΡ/ΟΙΗΡ 

ἴαπι αἲ ]ίαπο απἰππαάνεη μπι τς 
8. ἆᾳ τ6ρπο Ῥετ. Ρ. 91δις κ 
419. 9ος. Χώρην τοσόνδδ. ιεμπι, 
υἶάέπι, Εοτίαπ ΕΥΡΟΤΗΠΙ ν{ς φωρίοισί. ! 

5 419. 31. Τοῖσι Ὃρομ] ΜΑ. κ ἴ Νί5. ἐς Κρρώ 
3 . π , { ὦ ο 

ῥέων» το Ἱζρησωναίίο». οι α Μ8. ἐνέβανε: αμίσϊ- 
ᾖ1ο, 46. Ἐς πήνπῳ άρα σης βεβαωπ Ἐ 
Ανν Σων τραε ἠπαέυπι η 

ρίυπα, εἳ σοηνοπήευ 0198 ανα”. οἳς ὃν εαλο 
οβτοιπι, οσο ταππες ΠΛ: ριοεάαῖ ΛΑΤ τα. 

14 τ6ροποτα {10 νετρο: καίωῇν 
Ίαπα νοτο οχἰπιία ΙΜεάΙεΕιΙδ Πιυ οὈαναίἩ 
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γην» ο Π 1οῖα {Π0{οτΙΡΡΕΙΙΣ 
Όες ριβε]ατε 4ὓ νεο κληιῶ Ἰ ας συθλῇο. 

{ἳ. αππα οἳ ἵπ ΕβΡ. 41” πα τω νο 

1 πτι 6ςί, ΄ μα” 1οἵΕ 

Ὃ ο. Ἐς αὐτὴν ἐσβαλλόντ ων.) Ρ άῑςίο Ἠετοθο
 

πδη Εἷπι Ἱπ Μ5. Έιτ ποα Υάεια νι ο νοἰσετν ἴ 

ἴμς» αιίπῃ πες Θεσσᾳλίην (αοίπιο]μᾶς : αμωμα 

μις ποπ ποίσερατΙτ, πες λίωνΗ9; ποτε Πο 4εΠΠΙ 

Ἱπ ({ογπιοπίρας {μις απ 14 το Πο. 
' , . 1 

ο. : Ποπίρπια Ρος ) ρ εταπι οά 
45ο, 31. Τὰ δεσῶτα Ἱ Μη (Ικβπιε» Ἡε οκ τος 1 ̓ 

Μ9. τὼ διεσεῶτα. εἴ 401 1 . 

18Η1 ρεσ α]ίος ου{ετνατίς ραῖεῖ» «1 Μ. ὁ σβρλόπο 

οἱ. 96. Ἔς Φρέαρ ἐμβαλόντε ΑΜ, 

λε Ιόὸ Μ5. οὖκ ἔπεμψε, ΠΟΠ ἀπέπεμφν». 4210 



πας τν θεος 

Ἓ. μμ 

ο πα Πλαβταεαπα νετδυπι εἲ ρεὈ Ηπήα Ἴσρ 

ΕΤ ΟΒΕΕΆΥΝΑΤΙΟΝΕΒ 

{.Λοτ, 36. ᾽Απόγονοι Ταλθυβίου Τολύυβιάδαι.] ΝΟΧ1Π6- 

ἃῖα ποι οσε ἵῃ Ν4Φ. ουί ἵπ Ώαο Ῥατίε Ῥεπε εοπνεπιέ 

εὐπα Ταάπα, Ἱπιετρτοϊαίίοπε» Η9Ι ΕεΕαπΙ ΏΟΠ τερε τη 

Ίο 'σοπ]εῖνης: πες οΡΙΠΟΙ αὖ Ἠετοάοϊιο νεπῖδίε.. Ας 

αὕαπι ολη{απι ριΦοἶατε Ἱπ{ειν]ς Ῥιμαιμίυ5- ΟΟΠΙΠΙΕΙ- 

ἴδης 1ῇας.α. ὑδί ραρ. 1το.. Ἡρόδοτος καὶ ΤΑλθυβίου 

Ἱερὸν Ἱδρύσασθαί Φήσιω ἐν Σπάρτη» καὶ ὅτι ὠπόγονοι ἐκεῖσε 

Ταλθυβιάδοι καλόύμενοι Ῥ]απε οπηδ{ο Ταλθυβίου ΠΟΠΙΙ- 

πα, υῖ σοτῖς ποπ. τήαρῖς ο ΠππΙζα ἀεῦδεαι. αὔαπι 6. 

1οό. ἀῑοῖι τοῖσι Μασκαμείοισι ἐόνοισι, αιοά α1ΦεΙΗ 

εδι οο(αρΠςΗπΙΗΙη, (ανατονς ΔΝ. 

Λ99, 11. Δεδόξασθε.] ἱΜα]εάπα οεττα ππρειτανετηπί, 

αι 1ᾷ ἵαπι Ἱπιροίταναιίηξ, ηὲ ΤεΧ Τερῦπῃ Ίτα 4ὲ Π]]5 {εη- 

ἴπες απ ἔππεα σἩρετεῖ οπΏΕς 1108 ΤποεάσπιοπΙο8 

1 ππα]απι τοι πητῆ Ῥορίο. 9εᾷ πΙπήνπα Ἡρεια]ς Εδι 

ηϊς Ἠγάαιπες, αἲῖ ροξίας αὉ ΕΠΗ αἰία!ιο νίτο {1ρρο- 

ζεις οδε Ἠειοάοιίς» ααὶ Ιπᾶισετεῖ Ἠγάαίπεῦ Πς 9ὓ- 

{υὰς απαοπίσπι», αμμοά Ίρ8ε εκ Ιηβεηῖο {19. ΠΟΠ 110 Ῥε- 

απο ρεηρίσασϊ εοποερσταῖ σας ατῖε Π Ίπίγα ΕεΓΠΙΙΠΟΡ 

ορταμά! ππαπ{οσίτ Ηγάαίπες» Ρίους 1η πος Ίοσο Ἱεριε 

οχἰπίο «οᾷ ες Ίδια Μεάϊσαις δεδόξωσύε» Ίτα Ὁί Γ1ρεῖ 

Απί Ῥοβίᾳ Πτετα οἱ, υὲ πε δεδόξοισθε, Ἠαε σπα οσις Ἡτ 
νιάθαπαήπ], ο ΔΑ ΝΜ, κα 

4999 Λ. Σιτάλκεὼ ποῦ Τυύρεω.] Πυμ]ας Ῥο[Πετίοτ15 πο- 

ἡπίς πη[]ά ᾖάσς οκ 1η πατταΏομίρις θογτίςδ, 4ΠΗπι 

Ίῃ οἰκάσπι υδίαμα ἄεσπητεϊαί αρρε]]αΠο Τεταί. Ρτουῖ 

ορΏπιας Μ9. ππο Ἠαρεῖ Τήρεω» αιοά 1119 τε(Ητυ], 

ᾗο5. 55. Οἱ ᾽Αόγιαῖοι] 9. εἰ ᾽Αθηναῖοι, 40188 1π1- 

ππταῖο οδί πεσθκίατία» πες ΠΗΤΕΙΠΗΥ αλά απηϊ {16- 

τὶς Φιορμαπο να! οοπαα ἀπρίεχ σἩ Ψαῑμο, νεὶ ἆς «οἩ- 

ἀἰάσπα ρατΏευ]α ἱπσοτοηάα 1 απ], αυ υπ] 1η Ο0- 

οἳ ποι οχίωτσῖ, Μασπις ἵαππεα ΕΕ 1η Οτ6ἱ5: υ0ἱ 

Πσστ ποπ οχβαταῖ., 1] ΤΑΠΙΕΠ ναι νιάϊε, νε] Ἱπιαρ]πατα5
 

αυί οεῖ νίάετο, αυπή εκ Ἡ5 αΌδαυε πας {επίεπΏΙαπι ΠΟΠ 

τίς ἱπιρότίσότατι τεβοτας. Ῥνα δα 1ΡΙτΗΙ ΗΡΤο Μεάίσεο 

από Ἰαμάσπι Ηετοβοτί τεάϊπϊερτατ, ο ο 

408, 43. Προδόντες ὢν Λακεδαιμόνιοι.) Ίος «εγῖΕ ΠΟΠ 

αξε πΙα αἀῖναν υς ΓεΓπΙΠΑΤΙΟΠΙ8. 1{8 Πρη]βεαεῖοπϊς. 11 

π/αϊ]α τπ1οΠ. ῥγος1{ ὦ /οοἱἑς 1/ασεάηλοη 
1 Δι εαίι5 

11ο. Φιερμαπυς Ώαης ἱποοπνεπίεπΏαπα αππηκάνειζεΠΒ» 

α Άτα Ἰπνοιείτ Ταήπα» Ίτα Ἡῖ {επτοπΏίατα εαπάεπι α]- 

επι (ααάρβε εα πεεθβ[α]α: εδί Ῥτου/ις) τεάπεαῖ, Τεά 

νοιοηπα ἔππιοα {πα οαπάσπι Ογῶ6ίς Εοσπ]αη ἴταβησαί, 

μὲ ες [οἱ ϱΥοΦἱ(ἱε/εΠ{. Ψπάε α παπι Ιηάϊσηίοῇ Ώη- 

Ἆπς οχόϊτοπτις αὖ τὶς αἱἱοαυήπ ριε]αής. Ώυιπι π]α]α 

{η[ρίσατα {6σπεπι ἵπ πος 1060 βΗδίο Ψαἱαπι, υί {οΥ” 

Ώῃ νο] ατοπκΏπς ΕΕ, Ῥτο ντο {πεί α5{μπστθ 

προδότες ὑπὸ συμμάχὼν. Ῥεότο ροής Ψαἱία» αὐεπῃ 

ουπάσοσταϊ ἵπ ἱπιπισπ{απη βά6» ΝΙΦή Ἰεκ]οσί ΡἰαΠε Ἰὰ- 

Ὀθηεῖς πρὀδοθέντες ὃν Λακ. 4Μοὰ εἴ ἆᾳ Οο. Ατο. {6- 
βπεας Ἔμοπι, Οᾳ5ἱ6. Τε πιοκ ὑπ ὦνῶγμης» ΠΟΠ ὤναρ- 

καΐής, ας ος. ος 

αι ος Μετεξέτεροι.] 9. μετέξέτεροί πε 

95. 90. Ναυμακίην παρεσπευασμένους.] Θυοἆ Ἠος' 

να 1οόομοπῖς νεὶ {επίεπῖι 5ΕΠΗΣ 6-ε, υξ ριορατΙ αἲ 

νὶτῖς τας ΠηρΗ 9 ΡΠΑΣΙ5 ροτμεΠες Αη Ώσο Ῥοβ/απί 

ποῖατο /γιδα εἶα/ε ρυςπα μαυαιἰὸ Ἐ ου ἀηπίαχας 

ὭοἨ ἀῑσϊεισ εἷς ναυμαχίην» Ὠΐ {ο]ει Ἠετοάοτας 5 Έαπι 

παρήρτηµένωυς τεζΠμς ΕΧ πιοχς Ἠετοάοι Τεοῖδ[επῖ αἲ 1]- 

Ίο ἴις παραρτέεσθαι. 3εὰ Ριθε]ατε οοποιηπας ἨΘΤΗΠΙ 

οράπιας 1]6 οᾷεα εάϊσειίς παρασκευασωµένευφ. Ὥος 

οοηναπἰεπΙς/π]ΠΙ, 
εν να 

“λος 45. Οὕτω μοι δοκέειν.] 1ά αὐὶάετη πήπαήδ. 4ΐτε- 

ἃε ρτοίεΤ» ουα[- Ηειοάοῖας Ίρβυπι Έπεπή(τος]εΠα 

ἀϊσδπίοπι ο επάθτεῖ» ο δν το]εταί πεαι1Ε. Απ {η- 

τηότυπΕ 1π 1119. ἀα4νο εΙεραπΒᾶΙ αὐαπάαπα εἲ ρ]εοπαδ- 

πια» πὲ {οἶοςς Οὐ 161ΤΗΙ ΠΟΠ βάππι ἡμῖν Ὁά οεῖ- 

-χς Ψαἰ]α: ἱπιοτρτείατας ὁ Ίππο Ιαἴεῖ αιὰ {αἄ5 πήτε 

οσευ]τατυπὰ,  αὐοά ῥρτασἶατα οὔ εις 11ε Ἡστοάοτ εἱ]- 

{Ώος Μ5. οὕτω µιν δοκέείν. Ώτ πιο Ιάετῃ ὦ σχετλίή, Πο 

σχετλία. ΑΡ. ος | 
εφ. 49. Ὁμαιχμίην συνθησ.] ΜΡ. ὁμοιχμίν τε 

συνύησ. μι 

Λο7. 49. Ἐξηρτυμένοις) Ἱοίαπα εἲ α΄ ντ ἀοξίς Ῥε- 

, [αγοὰοίο 

φπαϊσαίπι» πε πυ]]α εἰ ης Ῥομ{εί ενεπίτα» ΠΙΠ α νε- 

τῖτατο Ίρδα» αὐαπι «οπΏπεῖ Ίδει Μεάϊεςηςδ, Ῥτοιο 

εχ/ρεδαΠοπείη οὔετεῃς ἐξηρτημένοι. Φ4Π6 ΕΠΙΒΤΗ 1ο06- 

πθ ποιηπα οδι Ἠειοάοτί Ψετιπι ἁρτέω ΕΗΤΗ {118 σοπι- 

07ο ΡοβΗκ φι/ ράσα]. εἴ ηπάς αχ/η]αραξ Ώσδε {ΟΠΠ 4041
 

τεβΗτ]ν 9 
498. 6, Τωρήσοται παραλαμβάνοτεε,] Ἐτ γάλα οἳ 

αοεερηαπῖ]ς- ργφοἵρυαΙα ἀαπῖ πιαϊετίαπι ῬυρΗςε ΡΤΑΤΗ- 

Ίαπάϊ ἀ48 δεις οοᾶΐσα ἸΠδάϊεξο» αἳ ΠΙΔΠΗ Πετοἀσα 
ποσθρία, Ὦ[σοςβε οπίπι» ρτους ροής Υαἱ]ὰ” α ϱ0ἵ- 
τρίο. 6ε {οπ(ηπα αμα]σπι αα]σία ἀθθῖς ϱ{ (1117 σοθερίὲ- 
{2η ἠμηε))εκίν/ερίζμε Ογώοος [ο(ὲ εο]]ἠσετε» ΤΕΗΙΕΜΗ05 
Ῥει[α οὔββενε, ο 8εορλαδιίς Παπίᾶε ποϊηήτ αἱρίες- 
το, να αάνπι 1π Πής αρραγεαῖ ΥεΓρυπῃ πει» 3Η: 
επι ΊἩ 196 Επῑτ, Βιορμαπῃς {πάς ααδηρίε» εἳ 8Ε  4ῑςθ- 

ΙΝ ΗΕΕΟΡΟΤΙ 11», Υἱ]. 159 
τὸς αμαυϊά., αιιάαδτετ Π/Ηπιε ρτοίευθ οὗ παρήσοντα!” 
πε ατ αἆ νετουπι ΟγΦςο5 πο οπΗδ{ΗΤΟΦ 1505 α5{Ηπιε- 
το; Οτεᾶο 14 ακῖτ εκ σὰρ. 16ο., Η01 εδί ἄλλῳ δὲ οὔ- 

δε) παωβήσομεν ναυμαφεῖν. δεὰ πἰπ]ν5 ει Ῥοπυφ νίτ 
οἳ φὔαπι αρτερῖε Ίεοῖε ορπη!ς Μ5, πειρήσονται» Ῥ]9πε 
μες, 170. Ἡμεῖς δὲ πειρησόµεθα αὐτοί τῶ σωτηβίήν μὴ- 

φώνεώμενοι. τ Ώς ραδΗπι. σι η 

Ἀ9ο8, 16, Κάρῃ δὲ τὸ σῶμο σαώσει.] Ν9. Κάρα. 

98, 19, ᾿Εσελθεῖν ἐπὶ τὸ βουλευτήριν. ἱ ΝΙΡ. ἐπ- 
ελθεῖν. 

198. 93. Ἀπεισάμενοι Λακεδαι.] Απ ἴαπη {εσετΙπε εξ 
ρτοβρεχοτίπῖ Π]ήά, νὶκ ἀῑσαξδ» εἴ πε /αἷ]α αὐΙάεπι Ίος 

Ῥτοίδιτε αμᾶας: αάθο Ἱπάεβπίτας Ἠϊο αοτΗἔΗ5» 41ο 1οι]- 

ρα πιε]ίας ορ Γη γήπα» 49ο Ἠετοβοίηπα υ{απι τε[ατυς 
ΜΑ, οβείπιας, οχΏίρεης σπεισόµενοι. Ὁπυπα οετίε Ώος 

6ςι οχ οοπαοπίδι5., α ας νοίυπτ ρτ/οπίρετε» απἴθ- 
απατη 1π ατπια εοπ{εΠΠΘΠ:. 

408. ἡ4. Κωλύει οὐδὲν.] Μ5. κολύεω. Ἐεξτε ϱΠΙΤΗ 
ει ῥιαοδάθητία εξ Ίος τεβρἰσίαπε νειρυτά απτεςεάεΠθ 

ὑποκρίνλσθαι, 
498: 47. Ἡ ὑπεῖξαι.] Μ5. ἥτι ὑπεῖξαιν ον τς 

«ᾖοο, 13. Ἡμῖν ἀντιξόους.] 54815 πιαῖτα Παδεῖ Ῥου{15 

46 Ἱός αϊεέῆνο, τπτ εκ Φυίάα ει ΔΠΙβοιε]ε εἴαπι-Πο- 

νοηεώντίξουν. Ἠσαουῖε 1 αάοφπε οορπταπι Πετοάοτυς; 
μὲ οἶατο παπό ρει]ήθοαῖ 15. ὠντίξούςο 1π 4πο Ίαπι ορΏ- 
Πππιατας Ῥμϊάαθν  - | 

490. 18. Οὐδὲν ἀπανγελλομένους µετωτέεν. ] Ῥατί- 
αἴρη Ἠυ]ης π]]απι οαπ ρεςΠῖ Ῥοτίὴςδ, εἴΠ 1οσῦ5 {ο- 
τεί ο ωρην αὐπιήπίβαϊτας, Οεττο Ίδιαά νυ]σαζυπα {10 
δ/α]ῑα ποπιπθ εδ αΠαπΙςΠπππα. ΟµαΙᾷ επίπι νι] εἰ α 

Λα πείρίο εἰς[βπωΙαη{ 6» φήοά αὔμη ἐ5/6Ε Ιδ1/ βοβο/ο)ε/2Ρ 
τζυῖ τοβᾶσϊ Ίδελ ἀἰςμπιυ]ατίο ἵπ Οτα.οἶς Ἑ αιῖ 1Π 1ρ8ο πο- 
ροεῖο αὖσο ἀϊσβπιπ]ατῖο Ιπτε]Η1ρί Πο ροίεςες θυηΐπιετος ΄ 
πμρορ. 14 πήταη ερῖ, αιιοά ποῖαί Φ[ερηαηας Ρίο νυ]- 
ρᾳῖο θἴαιη Ἱορί ἐπανγελλομένους. Ὠδί που ἵπ τυ]]]ς 

:ο]άς Ίος νίάθο: {εὰ νιάί ἴπ ορίπιο Νδ. Ἠπεάίςοο, 
υπάε 14 ταβάτυ. 

439: 35. Ἐέρξης ὠπέπεμψε.] Ώεεεπίεϊ {ας ἵπ Μ5. 
Βέρέγο τε. Ἐπ Εαάπι ὠτρεκέως εἰπεῖν. αοά ἀε 1πάὴ- 
Βτία πυπο νἰάσειατ Ηετοᾶοῖμς ἴεπι]ςί6δ. Ἡτ πο ἀείετό- 
τος {παπι ναπείαίεια» αια ποὮ Ίοησα Ἱπίτα {μγραδίέ 
Ἰσίμά εἶποι. - | ο 

490, 49. Ἔς μέσον συνενείκα(εν.] Μ5. συνενεἰκδὸν. Δ- 
Ώπά ετσο αρρεἴπυ5» αὔαιι Ῥου{ὴ5 ρτοῦμς, ν) 

43ο, 1ο, Οὐκ ἐλήφθη.]. ἰπιρμσίτες εἲ Ναἰ]α ὤν[ή- 
ἐν 0η επ. Δε αὐοπιοάο ἴβίειτ-1]]ης νεπῖε, εἲ εΧ 
ποάο τπαϊεοῖε ἴπ βοἠ πι Ίππο 14 αὐ{υτάμπι» ες 

υπίσς, νατπῃ Ιερίτή 1ῃ ορβπιο ἸΜ5. οὖκ ἐλείφόη. αηοά, 
ρτοδατα πια εείῖος.. εεῃ {5 1ρδίπα ἵτα΄ ῬτοῬεῖ, Ὁί ρι]ας 
Ῥτο αίεπο ΕΕ ρΓαΝΟ΄ ἁαλοῖαι. Τα περαδῖς {Πῖες «ο- 

Ίοπος ουσ ας(ππτπα ορία, εί πι]]απι α[ῖαπι ταΏΙοΏΘΙῃ 
αἀΐετθ»» ος ]α 1Π΄ δΙοιία νἰκοτίε Ίτα πῖ ἝΠαπι θἷις 
ο. {ασαιάοτες Ίῃπ δἰοιία Γπεηε ὁ Ου θμ]ηπα 
οο εντ ετ εα1η Πεγοάοίο απ ΠπογυπτΙησετοτε. Ῥαα- 
ο. εά]ά1 οκ εσᾶεπι 1ριο ἀπίκατον Πδί Νι]σο ἅπί- 

430. 31. Τοῦ Παταρέώς.]. ΓΝΙΗΙΙ Ειεῖῆης» αυαπι Ἱπ- 
{ατρτοίατΙ Βαέαγεο οὖπι Ψαϊα. Ῥεὰ αοπιοάόο δις 6 
Τγοῖα ἵα ΦΙοϊίαπιἳ απ {ατα 14 ποπ εδῖ πεσαβίες Ὁή- 
αὖε Ίπτετ Ἐ]ιοβίος ευπι ΠΗ]ς[ε πο ἀῑχίε οαᾶος,  Ου]ά 
1σί(α οορ]τατπΕ υπ Φοξή» αὐΙ τα Ἠμομδαπε Ἱερε- 
τήπε ἵπ Πετοᾶοῖο» αὐαά 1ο {Ἡρροπετεῖί ἱγταπηῖ- 
ἀας 1π. 9Ιαἶα {ο {ποῖς ραίετο 16153 ῬεΙίπυο- 
πημς Ίος {1ο σεπίο: Πετοάοίιπη “ΠοΓΙΗ εστερῖς 
αὐ πηρίδ ηυπς τοά]πιε οοᾶξκ ορΒπα5. ππάα ἁῄσίπιας 
ουπι {οηρβς{Ε: Παντάρεος» πε {πεηε Εμ Ῥαητατεῖ, 

491. 7. Ἐύκλείδῇ τε καὶ Ἰλεάνδρῳ.] δατῖς εοη(αϊ Ἡο- 
πα, ππβίοτεπαι Ώδρε ἵπ Ῥοβοτίς τερεΏία Π]ςίε, Πουτ 
Ῥοτμίε πάς Ἡρροσταϊες ππεπιοτίαπ ποππ]ς {Γαἴεγη π 
Π]ιο σοπίεινατα νο]μὶςία. ἱ Ταππεπ Πιοάο ἵτα νοσαα 

βιογυπτ. Ίναπι 15. ορΒπιης 4ὲ ροβτεπιο οχ]άρεῖ καὶ 
Ἱασσώνδρῳ. | ως ΜΕ 

431. 19. ζωλλυρβων.] Έωα οορηίέα {1εΐς» {ξά αἲ αἰῑῑς 
ποπη]πᾶ Κιλλικυρίων νοσατα», αυ ώπα 1πεεσῖπα Ίωῇσις 15. 
Ἠαρεατ Γιλλυρίων» 4ε αμῖους ἀοάτε {1815 εριῖ Πες. γα- 

Ἰσήις ὁ πάνυ αἁ Ῥοιτοίααηα ρᾶρ- ο ο ο μτ. 
Ἴ441. οἳι ᾽Αγώ τ΄ Ἑδράμον καὶ ὀνέβλαςον.] ορ ση] 

τα ἄς Ίος ρο[ετίοτε ΥΕΙΡΟ. (ορια {μπεῖ 1ρδε Ῥοττς 

νῖς ἀοθῆςρμιμς τεσσπ{εῖ ΝΕΓΠΟΠΕΠΙ (παπι. ἵτεῃ Ὑαΐΐα, 
ἵτοεπι ΘτερµαΠῇ, εἲ πα ης 1η οα τα Ώοηεπῃ υ]]απι παρες 
ρηρβοββση]ς ὦνό. "ΊνΗταρετί5 παμά ἀπδίε, Ιεόχος», ἹΠ- 

ἵε]]ίσεῃς Ἱερί 1π 8. Απιριίσίτες καὶ ἔβλωσον, 491οὰ «δε 

πο αμ τω ο ρα. 
91. οῦ. ᾿Αειρομένους τὲ πόλεμον.] Τ.οηςς αᾱ ΏτΦί6η- 

-ἷα οοπΙΠΟΚΙΟΣ ΜΜ. Φειραμένουστε. ο... 
481 46. Μέλλει σρατηλατέε ἐπὶ τὴν Ἑλλάδα.] 1ὰ σε” 

ἡμς Ίωρτα τοβΗήπαης. θεά Ἠ]ς ατετ Ἱερίτατ ἵπ οριπισ 
19. ερατἠλατήσειν» εὐὶ εδῖ πυΠς αυ{ου]εαπάυπι, 9ἱεᾶς 

ραμ]ο απτα Ίτετητῃ Ῥοΐμὶ εχ οο ὀπίκατο, ααυπα νι]ρο᾽ 

Πε ἀπικέατοι .. 
Αη 
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ὰ6ο ΙᾷΙΑΟΟΒΙ 6ΚΟΝΟΝΥΙΙΝΟΤΑ. Ἅ 
43320 47. Ἡγεμονίην ἀπαραιεῖσθαι.] Νς. ἀπαραιρῇ- 

σθαι, {ρο]ϊατί οὐπηπιαχίπια Ἱπρατίο, η 
4330 7. Βεῖνε Σπαρτήτῳα.] Δηποϊανίε Άος 1μά1ςΙαπι 

{απὶ Ποπήπίς Οτοβῖας ἵπ ποτς αἆ ερίποἶαπι Ῥαμ]ϊ α 
Έοπιαπος 19, 9ἵ., ηδί αἱἱεσατήχ αἱ ὁο]οη. ο γγασα{[άγ1ΗΗ 
1γ/ηρεῤε» Ἰάφμε Πο ρτοραραἴυτ Ῥει νατίας εἀτίοηπςς. 
τος αὉ οετία Ποππῖπιπα παΏοπε Ηετοάοιιπι ΠιεπάΔ- 
«επι ρτος]αππα{ί. ΟΤΟΠΗΠΙ ΠΟΠ. - μμ... 

4930 33. Ναυτικής ἀρχῆς ἄρφειν.] Οπἱά ναπίας ἆῑσὶ 
αμεαῖ, ΝΙαά νίἀεο. ἵοχ Ἰτααμε πιεάῖα αΏΏη ποπ 6κ- 
{ατείῖ Ἱπ ΜΤΒ. ασἠονί εοάἶσεπι ορ ΠΠ» δα 
υπίσαπι επιεπάαπάϊ Ἡετοάοτᾶ», αἱ ΓΠοπεεΠαεχΙτ σρα- 
τις Νοςεπι Ιῃ απτοςεᾷεπΠ 5 αΠαμοῖῖες μ{ηραίατα» εἲ 
{6 οππία τεξτο Ἠαῦεητ. Ῥοττας τη] σο]]ερῖτ ἵπ ν. 
ὄρχεν» {εἆ Ἱος Ρρεπις Ιοᾳεπάί ἆρχῆς ἄρχειν Ρτατεῖ- 
πλΗ1:, 
«4945 1. ᾿Αρξομένους οὐκέτι.] νι. ὠρξομένους οὖψ ἔξειν. 

14 αποά εετιε θδε ασημς. Οἱ οπῖπῃ πεσατα ροῖςςῖ 
(ε]ο., Οτασῖς αὐ μπι {αίδαῖτηχ Ίαροτα αυΙ ρταβπε, αἲ- 
εδίε οπῖ {πυβπε, ααπι {τοι ρεβα αἆ ΝΠαταίοπεπι. 
Ίταηπε ἀ4εδεῖ ἵπ Εαίητο ρτοπιησ]ατί 14. αἀοά γετεῖισ 
αἳτ ἀεηιπεῖαεΣ 1ά εταῖ Ιοσο[ε Οπαςος ποπ. Παδίτι- 
το5». ου1ρς ἱπιρετατυί {οτεηῖ, ᾿Αρξομένους {μπας ϱο 
{επίἩ, αᾳἩο ὠρχόμενοι» Ἡῖ εοἰ]ερῖε Ῥοπτις ἵπ ν. ἄρχε- 
σθαι. κά 

434019. Μὴ οὗ δύνανται.) ΜΜ. δύνωνται. 
4940 οὓ. ᾽Αλλ) ὑπὸ δικαιρσύνης.] Μ5. ὦλλ᾽ ὠπὸ δικαι- 

6συνἠξν : 

4945 91. Ἔς Μεσσήνην μεταβωλοῦσαν τ οὔνομα,] Νο, 
ἐν Μεσσήνη, 

4540 93. Καὶ τοιῷδε τρόπῳ.] ΝΙ5. καὶ τοιούτ τρόπῳ: 
455 97. Καραηδόι.] Αρρατεῖ ηἱομίαιια Ἠαἱ]απη ο- σσε γετηκίο, ΟὐἱάΠί {βίας εε ογεᾷἰάδτηπε οβίτογος εγοάοτπι ορΏίπιε {οπἱρῄκίεν ΑΡ]ήης ια: 14 οτεὰατΗΓ. τε[ῖος πια εθΙά1ς[ε, ρτοιιε {αρροεάἵτααϊ οοάοχ ορτίπιἡς ετα νὶκ εγεάἰἀετῖπι νυ]ρατυπι αΠηᾶς ψεηϊςία» απαπα «Χ ΕΤΤΟΓΕ ος] οειπεηείς αηοσθάεπς, ποπ Ώήπο ἆλ- Πγυπι, 
496 ϱ. Ἔχωσι πβὸς τὸν Πέρσιν λένεν τοιάδε.] ος ΏΤεοί [η{ἱς Ππιρ]εχ εδία, εἳ ταίς, τί εΠΙΑΠΙ {Προς τις 1πῖε]]σειε ροξβτ: ππ]έο. Ειοί]ήδ µε 14 αὓ ΦίΘΡΗΔΠΟ ΥΕΤΤΑΙΗΓ οΡεγά/η ἆῤσμὴ, 1) ῥο:/έΠέ Όως βΡεγ/[ο ἀἱζογο, 404 1 οὓς αΠδπυτη αὓ εἰεσαπίία εἰ οἰτουπιήρεέτα {ηαν]- ταῖς ἨετοβοὮ, πάο εε[ο οΡΙίπος», υξ νετθιτι λέφειν ποἩ Πε 11 ΜΙΦ. ος πεπιρα εταῖ» αιοά {οτί Ιπῖστα- ταῖ» Ἆος αὐοᾷ αὓ Ηετοάοι ΤΠΛΠΗ πο Ἑοηπι εταῖ, ος ἈςςΕαΙί αἆ ἀμ]εσαίπεπι ]οσιεῖοπίς 1η βιου]ς Π10τίδ, ΤΠ] ΦΠΡί. ἴμπι ΔέΙ, Αροί οὐ. ο. εἴ τι ἔχοιεν πρός κε. Ἄγερα Ρτοσῇις ἴρρα, {δά {δηίίις αοσιβἰόί οἳ τεσίο 5 

τν ηἶΠΗ] Ιπιρεθ(ξ ἵπ. Π{ΤΑΠΙΩΙΘ ΡβΤί6Πι ]οᾳμΜίοΠε ἰδία ἷ, | 
496. 37. Λέγεται γὰρ Μίνω.] 5. Μίνεων, 
497 9. Ὑρίην πόλι.] ΟυαΠΙ αἷης {ῃ Ίος {οπρίοτα ΠΙζΏΠΙΟΠΕΠΙ ϱΟΠΠΠΙΕΠΙΟΥΑΙ ΦΙΥ4ΡΟ ΠΡ, 6. Ρ. 909ο., ϱυοά ΏοὮ πιά υπ Ῥριαίστίε ἀΠ]σεπτῖα ππαχίπϊ Ο/Η δοπἱ5 πΙΠ 41ος ΙΠάϊσατῖ εἴἶαπι ἆοροι 1ῃ ορίῖπ]α ΠΙΕΠΙΡΤάΠΗ ]6- ϱΙ Ὕρηδίην εἰ Ὑρηδίγα, Ίτα νείαιε {ερωτα νανίηϊ , υΠάε Πτεια ὃ 1Π ῬΙπΙΟ Ίοςο {πρεγροβτηπι λ. :Δεά παπα ἀμοίε Ἱπημίτητ Ηετοάοϊις 1ετιρ[δίε Ὑρηζην, ετ «Τρήΐης. ορ 

τν 499 35. Μετὸ Μήνωα.] ΊΝ5. μετὸ Νίνεω » εἴ αἆ Π]- ΏΙΠΑΠΙ Πτετοπι Ίοσο α]ῆοτο Ίχαδοι αάάῑταπι ᾖΠτααπι Ψν 
497035: ᾿Απὸ τουτέων δέ σφι ὠπονοσήσασι ἐκ Κρήτης.] Ἔος οφ υ]άεπι Εδίε οχίγα οἶθας, εἴ οπιΠίπο {Π Ἡπς ΠΑΤΙΑ- Ώσπε ἴο]ετατὶ Ποῃ. ροδ(ο ουί ΠΟΠ ραΐτει 2 ἴπιπιο ας ου] ΠΟΠ Ῥαΐα]ε,, εἰ β]εαε διερµαπης αἱ ῑηιιο ὁ. να]]α παίγα- 

οοτ Τγούμ Γευεγ/ο... Όροτιες αἆ Ίος Πρυϊε(ο ο- 
Ίῃῃες» ει ν]άετεπι ἀῑνατ[τατεπι ἵπ Οτασὶς, Ἠ[οετα ΤΑΠΙΕΠΏ ΠΟΠ αμ/Ος, ἆοπες Οἱ. ἸΜδυτβις 1π {οπῖριο ἆς Ππ[η]α Οτοιᾳ Ῥα5. 146. {π(Ηπήτ οοηϊῖσετα ἐς ρήτην. ἁτυίσα, εἴᾷ ἀῑσας αυ, Ῥβεά Ῥριβρταναϊ Ναΐία. αὔυπι Πηυ]άε Ἱῃ ορΏπιο Ἰ]οάϊόσο Ἱεραῖιχ ὦὠπονοσήσα- οκ ροής, ᾳ,ιοᾷ  1ᾷΜο ταβϊτμ], αάἰμναπις επι Τα, 

4 

498 9 6. ᾽Απγαίης ἐς "Αλλον.] Ὃοε Ίας α Ῥε]]αΏοπε, σα εεῖαπι τόριγτίτ ορ. 107.. {οἱΗ1οά {μεταπε νὶτὶ 
9611. Ἠο]βοπίμς 4 διερμάπυπι ρα. 97. οἳ (τεπῖς- 

ηςκη]]]μς αᾷ ΘΙΤΩΡΟΠΕΠΙ Ραρ. 391. ΟΗ1 αιοὰ {1/ρί- ΑΠΙ Ῥοτμετήπε εχ Επι ποπιίπε αὉ αἱ (εορταρ]ς ου 1ρ56 ν]ά1 Ποι]άε {οἱρτηπα {η εοᾶΐσε ΤΡ. η] οκ: 
ο τεητα, Ἠπάς πι]]α΄ ροτμῖε πιο τοπιοῖατί Ὡσδβιαςῖο, 

ΥεΠΙ τε(ἩΠτμείοπς. δα. ἳ 
ο δλδ Ὁ.ὃ. Απικέατο, Ἱ ΝΙΠΙΙ οοπίοτε ἴδεα πιυτα[ίο, ος 

ης υπ . ἀπίκελο. ιοί]ε 6 ἵσηως ο Τῶν πολεμάρχων ἀραιρημένος.] Υαοϊίαϊ Ο140- ἷς δ ν αραιρημένος. 198 τς ρε Ἰοᾳμητῖο εδε ἵπιορτα. [πάς οπισαεἰε[ῖ- 
Ἡστοάοϊις, ἴοοτ 9, ἐκ τῶν πολεμάρχων ἀραίρ, ἘΏβΙα 

3 πάΑῑξ Ρα ροῇΠΟΠΟΠΙ, σαι ᾖ9δν 98. Απικέοτο,] Ἠος Ίορο Ἠαρει 9, ἁπί- 

4385: 49. τῆς ἐν Θεσσαλίᾳ.] οἷο ἀοσυχαῖα τε[ροπϐεῖ 
απιεσεάεηΏδιι ἐν Θερμοπύλγσι. δεά ΠυΠΕ 1π εοβεπὰ 
Μ5. Ἱερίτητ τῇς ἐᾳ Θεσσθλίην. εἰ 
µ 1ος ο Ηδη τὸ Αρτεμίσιο ἐκδέκετοι.] ἸΜ5. δέκεται. 
οτ ΠΗΠςίτ. . σα ως 
4390. 15. Ἐοῦσα ἁμαξιτὸς μούνη.] ΝΟΧ ΡΠΙΟΙ ΏΟΠ θ45 

1ῃ ΜΕ. : μ Αρ; ' ο. 

4390. 91. Τόψε παλαιὸν.] 34118. οΠΙΠΙΠΟ σον αἰδ 
{εά ποι Ἠειοάοιο, οί πππς ρ]αειάς αρυπάλίε» με ο” 
οεῖ ορίπ]ης ΝΤ. τό γε τοπαλαιὸν, αμα 

δρ. ο. Ἐκ Θεσπρωτῶν οἶκήσοντεο 19 ον Αλβας 
Ἆπ ΙοίτΗχ οἳ αριιᾷ Τείρτοῖος ο» {10οἱες ον ἳ σας 
ἵῃ Πείρτοᾶς Γ]ος{α1 ρο[εἀετιπῖ «οίη: ια 
τε]]]σο., απεπιαάπιοάμπα ἀοέα Ιεξτοτες να το 
ΠητταΓΙοΠΙς ρεῃι5 «ΟΠΙΡΟΠΕΤΕ. ᾿ὈὉπαυε αἱ ἃ: κα. 
ΠΗ1Ε.. εἰ ορίπο: ετεᾷείε ]εέτοτες μις μας τρια, 
αυυτῃ {ἱ Εἱήκαπιαπα ετ αὈ/αταΙςβπιάπη 1π ἴσε ον, 
1αυδαδίΗτετ ἵτπαμε Ἱη ορΏπιο Μ9. οχ[αί αι θ ασ: 
α͵ιοά αοτ(ἔμτη (επηριις Ιπτε]]1οῖς. ας {Π1ρεΗ5 νοἱ ῥο- 
λεῦσαι εἴ τυραννεῦσαι» η Ἱπάιοεητατ εβοί Ἡ 

/25/0γες 8 γερίομές «λο)ἰζς, ; ο, ἐμφαβοτο 4300 49. Ἐἶναι ἔφαίνοντο ἐπιτήδειοι«] ΝΑ9. ἡμς ΠΙΟΧ 2 | - 449, 5ο. Καὶ Αἰγινέη.]. ΜΒ. καὶ Αἰγναή ο 
Τη{Ης, Ίαρες 

440. 93. Ἐς ὃ κατρκρερυρΥήθή ὅπας.] ο 1μ41 6Η] 1115 εαιῖ Ώἱοηγῇ{ 1οπρίΠ1 ε8Ρ: ο ὀμενος εὗρί- 
441, 91, Τηνικαῦτω ἔτι (ὡς ἐγὼ συµβ Ὃτρο 1τ2Ἡ 

σκω) τόσον. ΝΙ9. Ισποταῖ νοςι]απι ος ΡΠΙΠΙΦΠΙ 
{εηηεπ ρατεπίμεβ, Ου είαπα πες ποίῃ {ου 155 
νοσεπα, ας Ιπτετίεόχαπα οαΠά ΕΠΙ μις ε,; 96 ναῖ- 
τόσον ΊΝες Ρ]αΠε Εἱ]η εχ. Πή5 τοἱεΓΑΣΙ ΡΟ" μπι οπιπία 
ἆε Ἱπεριαίῃ {Πο αρρατεῖ αδ[ε αποριες ρομάσαης 
{εαεητία 1π αΠατίο «α{1 «οΠεερῖα εἴ. . 
30 νεθα εὑρίσκω, ααοά ἀερεῖ οδίε ἠδεί ἡ τὸ... 
449 1. Τοῦτο μὲν τό] ΝΙ5. τοτηὃ | ποειπαῖς [118 
4490 6. Δώρσιν δὲ δεῖ λέγειυ.] 915: 

δύκησιν δὲ δὴ δεῖ λέγει. . ἀαάθοεί Ἠείο: 440, 99. Σιπαγὠνοῖσι ᾠκότοι,.] Ἠος, ἁτοίσι» Εξ ͵ το ἀεάεσοτ Ιοηίςπυτα, 1ΠΙΠΙΟ μα” ο 
ἵπ Μ5, 1916 1811 

449 33, Τοῦ σύμπαντορ σρατεύμβτο’ ο τοῦ πεδθν 
α {ης ΠΠΙ αρ. 8ο. τοῦ σύμπαντος της ἵ αἱ ρισ(η” 
ΑΙΓΑΠΊΕΠ εζ1ά1, αιιοά ποϊααπα 11 νῇ το βά4λλαδι 
Εμ αᾷ ΗετοδοϊμΠα, συνάπαντος. Ἶμι τν σε ΝΙ». ὁφθε 
μή 1δ) 17. Ὅσοι μέν νυν αὐτέων αὐρόμ, ς 

μὲν οὖν αὐξ. μη, ο 
4435 45. Οὐκ ἔχω εἶπανἹ Μο, ἠδοῄοπος που 33 
444 ο, Ἡ ναυηνίη αὕτη.]] δρ αν ος. 

ἵπ ΝΙΡ. 1 Βπε αποαῦέ . ὁ 
44. 6. "Αλλά τε γρύσερ ἄφατης Ρί5 ροβτυ!! πολ 
6ΓΊΟΙ νο ποη εδε ἴή ΜΙΑ. οἳ αΠἱάΡ ο ΠΠ 

{η/Πο1αἵ αἆ οπιπία ὁ 1 ΜΒ, παιδοφόνοό.  ῃ 
444. Ο. Δυπεῦσα πιαιδοκτόνος. ] νι ο 

«Ῥ]ητατοἨ] ἵπ Ἠαο ρατίο πιεπιοἵαῖ ρα, : 
-μϊς νετρίς αρποίσατησ αὓ ε0 πΒΙδοΗΤ 
ῬεΏῖ ᾽Αμεινοκλέους παἱδοφονίαγ. , σ ὡνς.] 3εομΏ ἔτι, 

444. 31. Ὀλίιας τινάο σφι ὤ ἱἹερῖῖ ὠπὸ τουτόῦ 
ἵΏ ΜΟ. Ἠοη Εδί», οά ΠΠΟΧ ΕΠ ης, 
ΏΟΗ ἀπὸ τοῦδεἔτ, Μ9. ἐπ) τουτοῦ. 

444. ὁἓν Ἐν σας δν δη Ῥατάευ]α ο λάσοῦ» 
| . Ὅτι ὁ ΣάΥδώΚ. πιππιορεῖε ΡΟ το ρµίη- 
η μη) ος κ. αὓ Πετοάοίο (πσηής Ππολλοβπάο β μμ ἵμής ἱπ.πασΗοΠ ,, αυ {αορίας ἵτα Ιοᾳ ΕΣ 1Π τα ράμηε πυης 10- ερίο» πορ]οδτα ρατΏομ] Ἰσθς Αα γμηρ] ο τ, πἀνοτί- 445. 1Ο. ᾿Αναλογιζόμενός ᾿Ἠεια]άυ» 
οτι Ὄεπο στοά] {λες 
ΙΟΣ. αρ. 9. γοτμπλλός ; ον 
νο ὁ Δαρεῖοςο Ῥ]απε Ότο ϱὁ ὠγαθὰ» { 118 αυοά ππάσι {ραμίτως ον τς οαπινν ο δα. τδτ ἀἱο νοςθς ἵῃ 6ο πΗ]α5 ΤΟ νο οἱει 1ἱε νε κ{υὺ- «ααρ]ηπι 1ΠΟΧ Ῥοεβηϊ οκ Ίποτο Ηετοάοῦ» ο ρατή αἱρίαπα Ἡ ΠΕΠ 
ρε αηιιοά ριπαίττετε ας ο δὲ τοῦτο» Ίετο: 
Ποῖτ, Ηξ ηυπο νίάες ο οῦετῖ ρα τος φμάαν αἱ 

σα . «λος οοππεότεΙΕ ΡΟ σθ 
4ου, αά{μειά εκ ραιεΙρη» εοο”. τ15 Νοε ο ασάμε" 
αἰαμίς πο Ἱπεοίήρεπο ΥΕ 1 οπής ΜΣ. ἐπ 
5τοδ[ις ρογίοπατη 11411, ΕΠΙαΠΙ ο(οῖς νη]- 
00 ΏΟΏ ἐργασμένος. ο, ὧν εἶπο-] ΑΡΟΑ ρή- 

445. 89. Πεντεκαίδεκα μιῶν ὢν οσοι, πι αμ Ἐ,ς 
ρατοπη. Ιοηοπά{, 4ριά. 6Γ8008 ποια Πα0ετ2 

ραπετα οοβ{αί. νετεῖί, 

πιο ορήπιις ΜΙ5. Γεομπάαπι ΥοςοἩ δρομο β4ε 1: 
: τουῖ 1ρ5 

ἀαίπάς τοραϊαῖ Πετοάοίμπι» Ῥ κκ τῶν ἃ ο. ος οχΏίρεῃς {αΠΤΙΠΙ πεντεκαῖὸ οοἀάεπαᾶ Πε 

Ει ααίς Π]απά τοημίτετο ροῖεδί, αἱ Ἐ πταώοπε 
τοάος ρετεμουτΠτ» εἲ απῖς αἰζεΓβΠΙ ΠΠΙ 

οτε 3 .. Ἱ 
445.43. Ἰὸν τοῦ ᾽Αφλυσίω Διε. δρ], αὰ ου 

ἵπ περριτο πιεητίοπει ΣαοεΤεῖ Ἂ αι Ὅ, {ῤή; ́ 

Ώς αὓ Ἠοιεπίο απποϊαϊιπι 4ΕΕΕΡΙ / Πο” θε 
Α ἰουή Περί εκλέ Παγγαΐο ης πο τε 
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Ὅο ρσοι τε εἰσὶ» 

αΤ ΟΒΕΕΠΥΑΤΙΟΝΕΣ ΙΝ ΗΕΚΟΡΟΤΙ εις. ΥΠ. 
7. γεδῖο επ 1)έ Δαφυσίου 14 Τ4ΙΦ136 Ιερή ῥ70Α 

Ὡλυσίου. 
Ἄ46, 8. Κὐτισσώρου τοῦ Φρίξου παιδὸς.] Οὐ πι 1 εἶα- 

Ὄν τα πε εἀίσιπι ἵαπ Ἠετοάοίο» Ἡτ ετ ΤΙΟΣ Κυτίσσώρος » 

“οι λά[ορποτ, αιία πποπῖς Πιετίτ 1η. “Μιηκετο α 

Ἠγοίπί Οραϊαπι τοτήαπα {εΠοεπη: [α1ογ] {οτε ἔμγε 

ζζυσίσσωρον ΠΙογοοεὲ 112. Ν1Ι. {ή Ιζυτίσσωρον {40170410 /οη]- 

Λέµη ἐπ υἷέα ρο)/οΠΙ{) ἐγαπο[ογπές.] ο ο αν 

Δ46. 90, Τῃ δὲ Κάρτᾶ σειὸς.] 15. τῇ δὲ καὶ παρτω 

ςεμὸὺς» αὖσς Ψοσεμία 18ἱ τεπεῖ {παπι νίῃ. Έτ παπι 

περὶ δὲ «ὸν χῶρου οὔρεα» ᾖπα νοςαῦυμ]ο τοῦτον. Έτ πιε- 

Ὥτο οπιίᾷ ἄς Ἰρεπῖα ΜΑ, «πι πποᾶο «α ΝΟὰ βητεςῦ- 

Άε]οι αἆ κόλπον {ρδ8απ5» ηπάε ἵποοπίνϊτε, εεῖαπὶ τ6- 

Ὁ νοσαῖα βατ αά νοσεπι Ἠαπο Κῶρον. ος 1μ(ήςίπιε τε- 

ρἰενῖ Απιυἱ εἰ ασεἰα]. κα θα αν 

446. 99. Ἑδρυχωρόταωτέν ἐσι πᾳσής της οι Τοἳ- 

σα ος» {εὰ αις πμή]ο Ῥίις αφίοτε, ἀὐαπι Ὀτενίοῦ 

ἓε οχΏαῖ Ίπ ΜΑΡ. εὑρύτωτον. 33Πε α/ατάαπι αμίά ερί 

1. 1δ:Ο εὐρυφώρότατον χώρής» Ώεε εετις Παπ 6. 90ο, 

ἀἰοϊτατ φῶρος περὶ αὐτὴν εὐρύχωβος» {οὰ εὐρὺς. 

. Λ46. 48. Αμαξιτὸς γὰρ µη μούνη.] ΈΏπι {προτναειε 

ασσυναῖα ἁθίοπρᾶο. Ν9. ορπιυ5 ιά μίῃ ΠΟΠ 4ΡΠΟ- 

{σετ Οσυτο 61. 994. ἀῑεῖτ ὧφ μούνηφ οἱ ἐούσης ταύτης 

Φένου» πο αΔάσις Εἴ]ηΠΙ μήν ος αν μας, 

47. 94: Καὶ «ῶρος περὶ αὐτὴν εὐρὺς.
 ] 9ὶο απϊδαια 

τη{εῖοιις Ἰσαπονάίως- πε Ηοτοβ
οῖσα ουτα ας ἀμ]οεάο 116- 

Ὅ ας ἄσάτε, αὲ νάεεῖ {πάΙζαΙα ορείπιης 15. αχλίρεπς 
ν 

(πΠα Πξοτα πήπης αὐτῇ. Β6Πδέ καὶ
 χῶρος πέρι αὐτῇ εὐρὺς. 

Ἰδο]αῖε απάχοι οπίαπόξα Παδετί περ) αὐτὴν» οὰ Ώ0- 

πα οτας οσο ο ο ος νο 

"τα, Ὁ δὲ τῶν πρὸς νότο]. Ἰνεσες[α]ο οἳ δὲ, μάλις 
πάς σα ἱπ(ατας ὑαΐῑα, αήπ πας ραῖς ρετΏπετοῖ 

Όβοαά Οτας05.. Ἰήοα αιἶαπι Τενεητέων » ΠΟΠ Τεναιήτέων. 

αὐσά ἐθννκὸν οχόπιρ]ο 65ὲ. αΠΑΠΙ Ἱπαπ]α εἴ αΟ{ΗΤάα Ῥο- 

ἑποήπι οτί οκ 1] «ΟΠΗΠΙΧΠΟΗΘ ἀϊρηιλοπβί οι εὐπι 

ον ο, τθ, Καὶ ἡμίσεες ἐξ ἐκατ.] 6ορυ
]αἄνα ποι εί 

1π Ν8, -οἳ αοηπάαϊ σεττε εἰ 1ρ50 αμα απὈίέο» αἱ 1π 

'ἀπιοηρτειαξοπσπι 14 ΗπαΙΗ πο αὐπήτ, 
μα. 

«4, οἹ. Δμκόσμι ὁπλῖται.] ΝΟΧ Ροβτεπ]α Ποη επί 
-αᾱ ΛΊ5. ου αἳ 1ρᾷ Να]. ἱπτετα]οῖε πα ρατῖο» εἲ 16- 

«κβπια, απ Ία(ῃ αΠέΤΟΙ ΠΟΠΗ ϱοριίςτ 4θ 41ο Ρεῃετε. 

447. 50. Πῶσων. εἶεν ἡμέρην.] 19. εἰσὶ, : 

Λ47. 49. Τοῦ ως τοῦ Τηλέκλου,] ἨΙ9. τοῦ 

ἃ (ωένεος, τοῦ ΤΗλέκτου, 
οι 8 τοῦ Ἡνήσις.] Οπῖς Π]α Ἠερε[ς Πὲ Ίοη- 

σα πΊοτα επ 4ΗΦΤ6ΤΕ. Ψικ ογεβ]οῖ]ε εκ το {οπΠρς 

πο πηυπι αὐϊάεπι οχ/Πείδίε οοάίσεπι». αὖ Ἰη{α]ῇς {οτ]- 

Ῥόπάυπι ππυταβοπίριις. ΤΠ ΗΠεπι. 148 ΠηαΙΗ5 Ῥοσίε- 

Ώ οσὲ νίγο ἀοδεϊςβπιος πια]α]δ[α 11 ἵαπία οπιεπάβη- 

4ἱ οἳ πππίαπαἰ Φμ]οσβίπο Ίος Ίβποίηπι ος ἠπάέ
τυπα πο 

πΠοΠ Ίππο τοσο Ποπππαίο ΤεΗηΦΝεΓΕ» απηπα 1188 

:ἀσἶτεπε φποσαο εκίο οοπχηριπι ος Παπ. ΄ Οομήκοως 
οπίπι. ἱερίτ σι {εοππάΙ εαρυῖ {εευπάπι οζΠθΗπηΙ 

Οτασ ἆε ΤαοσΦαιποπΙοσπα΄ τερυρ]σα5 ασϊτε περυῖῖ 

οαμ οἩ αποο Ἑμιγηπεπί πηαϊοχ], Π]ο Απζοάεπιϊ πατυπι 

ε«[ο Ασὶη» Ἠπάς δα. οετῖτας ἀῑέία εδι ΔρίθατΗΠΙ 

απο Αιομὶ Μ5. Μεάϊσεῖς ϱἱαπίεήπιε Ἠαρεῖ τοῦ 
«Ἠγιός, ηῖ 6» όςδ. "Αγιος, 4119 1ΠΠΙΗΕΗΣ 186 116 Ασὶς» 

οτί Τα απ] Πίο επα οἴταγε ΤπαΠηϊ ἁρίάἡ. δεὰ αὉ Ἠε- 

“ποᾷοτο οδῖ ῥίπια Ητεια 1οπίδΙΠΟ ἀοπαία; αιιοᾷ άεζο- 

ρϊδίε νιάεί οειίος οπήίπες» αϊ αὖ νε ποπηηῖς ϱο” 

Ἰεηάοπο αράεξείεπεαΣ» 6ἴ 11 [πάϊος {υἱβεγεῖ ΄Περε[ς 

πιψ μεις Πμμ» σ.. 0. Φοά εἴ ΡεΠΙΏνΟΡ Ίτα «ΟΠ1- 

οπῖτ Ἡσίοάοίας» αἱ Ώμπο 1βρδΗπ Ιοεῦπι {ππωτ 9» 

ο. Ἠἱ ἴΛΠΓΟ Π]8ρ]5” απ. Ἠειοάοίο νεραηί, άεριε- 

πΊΏε θΙπΗ αἲ 6ΙΓΟΓ6 ΙΠΙΠΙΠΠΕΤΗ ρισβατε. Νϊναπί 1βἱ- 

«πας παδτοπας Ῥπψβμορίάε, πουῖ ὃν 1.1. Ῥιοσάα, 

448. αρ. Παραλαβὼν δὲ ὠπίκετοι] Μρ, ὤπ]ητο. 

448. 48. 'Οκόσοι τε εἰσ.] Απ Ροϊι ταις Ίππρείαε 

Ἄογχοςὃ απ τες πήΗτα]ς Ῥαῦ ευ υἵ 15 {πε η ὑΠΙΘΤαΤΙ 

οὐεαπῖ» ας ραΐθαξ, αιιοῖ Τα ερίοηε., τις ΠπίερΓΕΡΑΗΣ 

ποαμα Ναι, Δία ΕΙογεπΠς Ἱερῖτ ορΏπιης 2 9. 

Οεττε 1ά «οπιπιοᾶ(!5» ἳ Παέϊοπιις γο]ςθ- 

τὶς θος οορπο(σῖ: ο αν ; 

..  Λ40. 3. Προσέλασε ὁ Ἱππεὺς ἔς τὸ σρωτόπεδον.] 1ά α41ο- 

αὖς ἠἰπιϊς {6 1ηΝεΓρΙς» πες εοπιπιοάς ΠΗΠΦΙΕΗΣ ναγουπι 

τος ϊδί ῬταροβΠίο, Βεπε Ῥτοσ/μ5 1ά6πα Μ5. πρὸς τὸ σρα- 

σας. τα, Μαθὼν δὲ ταῦτα. Ἱ ἘΠΙΠΙΝΕΙΟ 1δί8 {ππε 6- 
ὰ ο κοκ ώς, να ο ν΄ » 

να] ροτῖ- 

τοσῖα, οἳ ἀἶσία» «οὗ αὖδ εχρΙοΓβίΟΥ αἀθαῖ Ἰ | 

πλω, ας νὰ ανοβάαία η] τες εΧΕΙΕΕΙΙ2 “μον 
1έ αὔᾖαμάο. ἆαπι «αραε {οτάίρης Ῥήτραία, "ΟπΙΠΙΠΟ ΕΓΑΠΙ εἴ α1α, 

Ἴουθ. σηλομοσωῖε πα, Ταφμε {πριεπῖεῦ {οτίρίς 

Τ]οιοβοίης ἴσμα ορεἴπο Ν. πώντα. Όεττε ασ σψη 
Ῥηπηίτς αὓ Έ]οιο τ., 17. 1εβε ποῦεη ῥαβοΓΙο δα- 
ῥ]με [ρευμα ουηηία γε[ο 1Η Περ 65 75 ἀ]ῖε 
πυθόμενος τὼ ἐβούλετο. - | αι νο 

49» 19. Ως ἀπολεύμενοι καὶ} Μο. ὧν ὠπολεμενοί 

τε κάῑν πο μή 

Ἓ 

ν 
ον, 

τόὰ 

449.94. Μαίέειν τὸ ποιεύμενον ὑπὸ τῶν Δακεδάιμό- 
νών. | Μ5. πρὸς τῶν Λακ.. ο τς ας ες ελ μα, 

419. 43. Τοσοῦτοι ἐόντες οἷοί τὲ εἶσι τῇ ἑωῦτοῦ σρωτιῇ 
µαχέσωσθωι.] ἨαΌες {ρεσῖοία επιῬ]επιαῖα α4 εχίεπάεη- 
ἁμπι {θιπιοπεήι [π1ς νπ6. Ίίπαιε Μ5. ορΏπι!ς Τες- 
ο αυατιοαΠθ δὲ αήπτο, νετοίς περ]εξτῖς Ώαρεί σῇ ἑωῦ- 
τοῦ δρατίῇ µαχέσοναι. 918 νοτροτιπι ραμοίίας Ίοηςα 

ασΠοτοπι ασθρίωῖετα ε[ἴετε, οἳ παπά ἀηρίε Χειαίς νε- 

Ἠαπιοητίαπι, αμί ταίροπ/{ο Ἱπσταήςβπιο Ψε]υῖ Παρείῃ- 

ἆταδ. πιοττοσατίοπε ραΠεἱςσῄπιας νοςςδ» {9ᾷ οἰατῖσῃπιας 

οοπΏίπεπιο Ῥετοεί]]ετε νι] ΏεππαΤαἔΗπα ΠΙΠΙ8 4ε δραῖ- 
ΌωΠἱ5 (ᾳἱς αιιΕεΠίΕΠΙ. ο ος. ο. 

Λ5ο. 30. Πλήθεΐ χρήσασθαι.] Ν5. πλήθεσ!» αυοά Ἰομ- 
56 ἀεσεπΏιίς αά Ίας πιοπβτο(ας τυΌᾶΒ. ο ος τρως τος 

4δο» 45. τῇ προτεραίῃ ἑώρων.] Ἠοη {ο]εί Ἠετοάοιιβ 
ἵξλ ἔοτππατα Ίος Ἱπρετίεάηπη, ατ Ιάσίτεο βεπα παπι νὶς 
ἀοιῖ ἀεῦεαι»«αιιοά Ἱερί 11 ορίπιο ΜΙ9. ἐνώρων., ο. 

451 3. Τοὺς ταύτῃ ὑπομένωτας.] ΝΟ, ὑπομείναν» 
σῶδ. ' σεν : ᾿ ' ον 

4510 9ο. Ἑλλήνων πυλαφόραι.] Ννοἰαεταπε 1βίαιτ υὶέ 
τὶ ἀοέᾷ Ίος ροβετίας αδίε εῖαπι {ρεΕΙπΠΕΠ νατιετας 

Ἠετοφοίεα», ας αμ μπα βεπ]νης Πυλαγόρων» αὐἴ ρῖ8- 
οεδβτ, αὖ. 1ἱ5 ερ[εί αρηῖτας Υεη]τα εχ ποπιΙπαΠνο Πυ- 

-λάφοροι (14 ἀϊηπᾶο ἔπας Ῥοτς) πο ΤΑπιΕΠ υπο 

ποπαπαΙνιπα αὖ αμέϊοτε αοεΙρίαηί Ῥιοπυπείαταπα΄ ηέ 

Ῥεΐπηςο ἀθο]παμοπίς. Οὐά αεεήςἩ ερῖ πήπής οδρῖα- 

ἔτι» ετ. ισα Ίπ αἰ[ς Ἱερεταπε, ουρίαπι αἁπηίσστε 
ετοἀοῖο» οι]ής οριπς Μ8, ρ]απὲ Ἱερίς συλαγ όροι ὁ 

14 ᾳαθα τεπε[παόν ο ντο αν ον ε. ν 

4515 98, Ἐπεὶ οἳ ἄρεσε.] ΜΒ. ἐπεὶ ἄρεσε » Οἵ πο 
ΑΤΠΡΗΗς. | | πα ώ 

451. 37. Ἔκ αυ δ) κωτεδθα στη Ομ] ῑο ας 

συ]ὴς αρῖ, οί ΦιαρΗαης ππηςβτανίε ὰε ος ποῃ Ἱπτε]- 
Ἡρεπείο Ίοσο, πε Ἰάδεαι ν]άστα, αἲιδ αλδί ἀῑχειιε α΄ 
Νια]τησι αυαβνΙ, {εὰ βῖνα.. δεᾷ πεηίε νε] κατεδέ- 
δωτο Νε] καταδοίω 9Ἡῖ Ππή]ε ἵπ Τμεχίσο Ιοηίςο πονίε 
ΖΕππή ας Ῥουτάς» Ἠξ ΊΠ ΝΕΙΡΟ Δώσασθαι», εδ ἀποδά- 
σασθαι» διαδάσωσθαι; Ὥες Ώιηνς Ιου νετοίπι Ίπ Τῃς-. 
{αμο Ίρις Ἠεπτ, θίιαρ]απίς.  θεάεπί 1Ρ]τΗΣ Ἠ]ςο Ἱπσεπία, 
ἀε[ῆχα ρτοπ/ᾳ5, ασ αυαπι Εα]κ[επὲ σαν](α, { {οϊν]κίαπι 
Ἱαρί ἵ ορίπιο ΜΙ5, κατεδέδεκτο. "δα Ππιριίειτος εξ 
νεΤ6, 5 ο Μ 

Λ5Τ. 44. Πρὸς Μηλιέων.] 5. πρὸς τῶ) Μηλιέων) 
450, 10. Οὐδένω σφι.] ἣΜ9. οὐδέν σφι. Ν αάϊης ος, 

α4 ροπ{αάσπά μπι αἀ{σεπ[ιτηΣ αξ ογεάΙἀετῖπὲ ΠΟΠ πηποάο. 
Ἱοπήπεπι, {5 ή], αιοὰ Ἠ]]ο σεπετε ἱπιρεβίσεῖ αὐξ 
ἀ(απίπιεπ 6ἷς πιονετᾶ Ῥοδίετ, Ίναπι απ Πίο η υ]εῖ- 
πία αρρατεηῖ {10 ΠΟΠΙΙΠΕ Φωκαέες» ἃε ς πο ἵλπιεη αρῖε 
Ῥοϊς Ίῃ ν. ᾽Αναδραμεῖν» εἲ {10 Υ6τΡο ἐνεκήρυσαν» Ἠὰ-. 

Ῥυί αιτοτας ΊΎροτυπ, ο ον οκ άν αρ 

45395. Μαωρδίρησι τῆσι αὐτέων ἐτύγχωνον ἔτι περιε». 
οὕσαι.]| Πα ρἱασιε ντ ἀοάϊς ρεῖ εΔΙΠοπες εΠειτε 1ο” 
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συπι Ηετοβοῦ ἆθ Οταοῖς υηἱπια αὐῇς ποι αά {6 6ἳ 1ο- - 
οὐίι ἀείεπάεπά μαι» αὐϊ οοπιπήδ{ᾳς 115 εταῖ.. αἴαπα 
αά πιοτίεπι ρτο ρατία ορειπάαπι εἰ η]οπο ρα {επ 5 
ο αΠέηπι Ῥοβ{εΠὲ, Ποπεαπάαπα, Οὔα]ος πιεπιογαπά ας. 
ΤΠ Ἠήβοσ]α ΕΤΙΤΗΠΗΡ α πι Ἠετοβοτης {οἶεαῖ Πγ]ο ρα» 
ν]οτο εχρ]σαῖε» εἴαπι αηἰπιαάνετίετε {οἱει Ῥϊοπγβις 
Ποπρίπης {1 Πθε]]ο περὶ ὕψους, αδί σαρίέαε 5. περὶ ὕπερ- 
ολῶν Ίος «Ἡοαιε νετρα. εἶτα, αἱ η. άρει Ίηρε- 
πίμπη {πα ἵπ αἰαπι ενεµεῃς {Ηπιαπι οαριατεῖ., πηῖτς 
ἀειλάης αρ Το]ίο, ἱπαρήφβπιε αάΠα[ιτο αἆ 1]α τῇσε 
αὐτέων, Ρηήπιο ἱρίευσ παίτετίς Ποετ Βασέπα σα {πΠΓΕΠΙΠΟΙ. 
ταροητὶ οα{ απ νετοῖ ἐτύγχανον «πάς αά Ἱπ[οιεηίας ἀε]α- 
Ῥήευς οανἰ]]α οπές, αώπα ος 11 Ἠος. Ἠετοβοίο Το βΗ- 
σηπίη Ραγθηίιαίος» 6: ἵη Τάνίο οπθάσπι ἔαπι εγεῦταβ 
πιοπήῃοτοῖ, Δεπ[ας εγαῖ ρ]οπΏς, Τποᾶο {6 εοποἰρῖατης 
μογαἱρῃσι τῆσι οὐτέων (ἐτύγ χανον ἔτι περιεοῦσαι) καὶ αι. 9ἱο 
{ση/{α5 οετίς ετας» αἴ[ι ποῃ Ιενῖς πες [ο]]ς. Ιἴάαµε Ετυλ 
οροτιεῦαῖ». αυοά Ὦϊοπγβι ἀαῦαί το) ἐτύγχανο » αὐαΠ- 
ἆο ταάα οπαπῖα ρτοςδά ΠΕ», εαππηε Ψοσεπι αὉ ΏίοῦΥ- 
{ο ἁαίαπι αι αΠΙΠ εταΦίτο εχΙἩππαητς ἨἩοτοάοτμπα 
Ῥεπίτιτια» πίβ. αὰ οπίππιάπι {οπππατείυτ» ρε μαάες 
ποὺῖς Πά6ς ἴπν]όα εοᾶϊσῖς Μαάϊσει, Ἱπ απο τρ αἳ 
ἐτύφχοανον» Εἴ ΠΟΏ αὐτέων» {εὰ αὐτῶν εταπα ΤΕ Ιδήπιε; 
Οστίο 1]πά ΡΓΟΠΟΠΠΕΠ το]αάναπα ΠΕΡΑ. Ὀ 
μάθησης Ἰμαυτ, Ψα]ία, οἵ Όομα  υ/5 Πε, Πιοῦο ἵπ νας- 
άοπε οσα ῥαγῥαγί ραυμ]πα 6ο πα. Ίππο 
Επίπι πχεης εδε;, ρε {ή {οσο ε[ΣΡ/2ΡΗ65 1: βΙμαΙ [ηήον σι] αδως Γιῤογογανή» ο) Ιαμέδης 6 ογἶδησο ο μεγμηέ 

ῥᾳγύαν} ἱφοίρηίες» αἱ {μἱώε ον «άοεγ[ὸ ΗΥΕΕΠΙΕΣν 6 
1 {ο ση ΗΕ Ε0Π6ΕΓΕΗΣέ5. 444 μπώίηε οἴγεμππεμη» 

σα. .. Ἐκέχρησο φὰῤ.] Μς. ἐκέχρητο γὰρι 

. τό. Ῥωσιλήα, Φθίμενον.] Μο», βασιλῇ. Φθίμι 

4535 34. Τοῦτον ἅπαντα.] Μ5. τοῦτον εἰπάντα. Έτ 
ἀεϊηάς αὐοά {εαμή(ια εἰπόντα 18ΠΟτάΓ. Ταιε αυιά Ἡνλ- 

Ῥι]ςί[ο Νο]ίαπι» αὐοά Ἱερετ, αρρατεῖ πιαπήεο αχ 
εἶμς. νετβοπθ » {π αὐα ποη Πε ααα ΙπεηΏο νοσίς ἅ- 

παντα. " . 

ἅ 45 4 

ατῖ πεηυῖς, αῑῃ - 



) 

τζο 14ΑσοῦΙ οαπονονιι ποτα 
454 11. Ἐς τὸ σεινότερα.] ἸΝυ]]α Ἠϊο Γπε, πεημα 

Ἠετοάοίις ἵπ ριασεάσπί ους αυῖ ρταάι!5 απρβήατπι 
{εσῖτ, αὐξ Ίος νε] Επηϊ]ὶ οοπιραταἩνο {ας οτε, ἨΗίπς 
ορβπιε Ίδιμά νἰοίαπι οβεπά!τ ρτοσίατα ο πιει σαπα 
Ἰγαάίσσα ἐς τὸ σεινόπορα. αν ον 

454» 39. Ῥώμὴῆς ὅσον ἔσχον μέγεθος] Ἐαθίε ροϊμίς 
Ίος αὖ 1Η ποπ Ἰπππῖτϊς αυυπῃ ᾖς 9, 76. ει 78.9, 
96. 4, 178. θεά αΠτοι οχ τοΗπιοπῖο ορΏπι{ ΜΑ. ἆς- 
Φε Ηετοάοίιδ, Πεπιρε µέγισον, Εξ 3» 59. φρόνον ὃκό- 
σον μακρότατον ζοει. Ῥεὰ εἲ εἶχον Ἱερίτα ἵπ ἱοριο Ἱ]- 
Ότο. Ὀεῖπάε επἶαπι ΠΟΠ πήπ5 ῥτῶο]ατς ας πη]]α ραἵ- 
το {αρρήπιεπάα ΝΙ5. Ἠαδεί καὶ Λεωνίδής τε ἐν πούτῳ τῷ 
πόνῳ πίστει ἀνὴρ γενόμενος ἄρισος καὶ ἕτεροι μετ αὐτοῦ ὄνο- 

ὠσο)»  πελλοὶ δὲ καὶ οὖκ ὀνομασοὶ Σπαρτιητέων, «Αἲ Ρραῖεῖ 
εὔπι ἴτες {ογίες Ποπήίπηπα εππηεταςίς, πάς Ρείπιο οἲε 
4ε 1,εοπ]άα: ἀείπᾶςα Ί]]ος ὀνομαςοὺς, {5ὰ υ]ττα Ί]]ος βι6- 
ταπῖ αάΏας Ἱπίετίοτς οτά]πίς ποπ ραμοῖς πες απηρὶαί 
Ροΐεςῖ», αι! αά[πετίηϊς αΠοι Πή]οἳς. Ἠορ ἀεπίημα ττ- 
ρ]σες Ἰπηρῖτ, οἱ να]σο ητΙπΠι Ἱερερατι{. Λεωνίδης τε 
ἐν τούτῳ τῷ πόνῳ πίστει, ὠγὴρ φενόµενος ἄρίσος, καὶ ἕτεροι 
«ετ᾽ αὐτοῦ ὄνομασοὶ Σποαρτιητέων, πἰπιίς τασ]θητα γαι- 
ἀαβίοπε Ηετοφοίσαπι πατατίοπεπῃ πηδ]όαπΏδιις αλῑῖς Ἱ- 
Ὀτί. Ὑοσπε οπιῃσς ἄνδρας ὠξίους φενοµένους, θ6ἳ ΠοΤΙΠι 
{6 πος{ε αἴξ ποπ]ίπα. ΊπηπΙο ΠΟΠ ΠΟΣΗΠΙ ΤΠΟᾷΟ Ίδίῃ Πο- 
τηῖηα ΙπαυήβνΊε,  αΙ 151 εεεϊάστυης, {ο Ιπ[Ηρος αάά(ε 
μ]Πππο εὔἴαπι ΟΠΙΠΙΗΠΙ 9ο0. ΠΟΠΙΙΠα {5 ἀἰάἰσ]ς[ο, 

«493459 33. ᾿Ατάρεω θυνατρὸς.] ΔιαΤΠο αεί {Ποσο αφ μοίες επαπι Ίπ Ἠετοάοίο ΠΙΘΠΙΟΓΑΙΗΠΙ, Οριππο ον ερτερῖη» 1]]ε ΜΊ5, ἸΑρτόνεω. οἳ {ο Ίπος ᾽Αρτάνης. ΝμΠης πο ἀῑχεῃε 1ά πηαρῖς οοπνοπίτ αἆ Ῥδγ/ίσηπῃ 1, 

454 40. ᾿Αδελφερὶ ἐνθαῦτω πίπτουσι.] Δίου {Ἡργὰ Πο- 
ΤΑΝΙΕ ποζαβί]ε πιοπ]θπτπ1, 4ο 1,εοπῖάας οεοΙἀ1τ, Πεπι- 
Ῥς ΠΗπ] «ορετεπίη αἆ ρ]αά]ος τεπα ἔΓαμοτα, αἴθῖιε Ίἴα 
1παςΙ5 οοπήπις πεϊάατα: Τε παπο ἁμοταπα Πα ίαπι Ῥετίατηπι 6415 Ποπ οοΠΏρίε {6ΠΠ6Γ6. ἵπ ρυρπα. ρτοιε 1411 αΠηαπιά[α. ρτοσςς/[δταξ, {5ὰ αυτα Ππρυ]ατῖς {]- πηυ]ής {ποεπάστεῖ πονο Ἱππροίης, ΏΕΠΙΡΕ οαάανε: 1.80- π]άα. Ἱάπαπι πιοᾷο παπι οοπΏπι]δ(οε Φίαρ]Ώαπι]ς, την Ῥοσί Ἠερο νετρα ΙΠτατρο[ιήτ οΟΠΙΤΗΣ,, ᾳπιος ἵσποναε Ιάΐπα ρεήπάς ας Οππενα ίσα 9 Γἴαφ με 14 εἶσοί, α]πι Σ4ΠΙΟ Ῥο[η]εῖ σ]οτίοβς πιοτΏθι5 αρροπί αΠοφια οαιήᾳς. πο ἵεπιετε νἱάεαπτυτ οδίτα, οἳ σοπ]ηηΧΙ ᾿Αδελφεο) ἕν- «ντα πίππευσι μαχεύμενοι ὑπὲρ τοῦ νεκροῦ τοῦ Λεωνίδεω. π νετο ϱΙΠπΩµε ροβετίοτα νοσαδι]α ροῦυ8 αβροΠί ἀεθεαπε Γεᾳπεπᾶ ρεῃοᾷο» ἵξα Ἡε ρυπόΗ ποια ΠΑΔΠΗΤΗΡ Ρορῖ ΡατΠΕΙΡΙΟΠΙ μοχεόμενοι, αποά ποπηι]] Ρτοίδς[ῇ {μητ {6 Ίτα ΦΠ[ήπρμσγέ, ποφιε ΠΠ] ος[ο απιδίρΙ πα, αιιί τοᾷῖς Ιοσ1ῃι Ἱπίρίσῖαϊ, ΟπΙπίπο οπἶπι {ρεγνασΠΙΠ1 [ο- 
τεῖ ἀσστε ἴδιος Π]ῖς Ρυσπαπίες αἀεία, Πδί οππΠ6ς εΩ]] -πη Ρείτα εἳ απίπιο σαἀμπε Ποπιίπο πο ἁε[άε η: (α- 
Εἰνεγίηπίς, Ίεηιιε οπιπίπο Ιπάίσαε Ἠειοάοίις Ἱίς 4110- απο {Ηπιμ]απι 1 ἵ Πησι]αἵεπι αοοἰἀἰκία, τις ἵπ ΡισηαΠ- 0: εβίεητ ρτοπηρείοτες οἳ Ἱποαμ]οΓ6ς» αἴηιια ἴτῃ σαἀδ- τοπῖ» Πεπιρε επάανει Τοοπίᾶς, αιοᾷ Οτασί πεπι {μράποστε ος 11 οσ]]φ. ΘχΊπησγς «οηΕἶ {υπε, ΡΕΤΙ ο- ΠΊΠΙΠΟ ΠΡΙ. νΙπάίσασο. -ἴαπι Ἠσει Ἠας νοσες ού πησας 1315 ΡΑΤΠΕΊΡΙΟ µαχεόµενοι, πο ἵπππςπ {ση ισπεῖα ΠΠερ- σέων τε καὶ Λακεδαιμονίων ὠβισμὸς ἐγένετο πολλὸς πεςΙΕ -ἀπτε]Ηρί σα{ Ποεί, {δὰ δοᾷσπι [Ηππ(ι]ο Π{ΤοδΩΙ1Ε ασΊτβῃ- 

984 ἴς» ηςπαρε οὐίεηείοπε σαάανοτῖς τερῖ, ᾳοά Ίπάε ῥραϊοί πιοπήεβῖε οπῖα 116 ὠβισμὸς τπια(ὰ ἁυζανίε, ἐς ὃ τοῦτόν τε ὥρετῇ οἱ Ἕλληνες ὑπερεξείρυσον. Θπἱπαείαπι πο [οἶσι 1Π6ΠοὨΣε Πο αὐταρία {μας ρογίοᾷος Πειοβοτιις » Πί 1Π66- Ῥϊδίε ΠΠρροπατΗτ  Ὑπδρ τοῦ γεκροῦ τοῦ Λεώνίδεω Περσέων τε ὅξς, αὐοά αππεῃ ἵαπι οἶῖπῃ νἰάστι οορ]ζανἰκίε ετηάἰ-- Πκβπις Ῥουτις ἵπ νοσαρι]ο ᾿Ωθισμὸς {οτίρεπς: νο 1ο- η] οπάφυογε οὐ{/ηοηοο υεῥεηιοη/οΥ σολ Η1 {ία 
κ ΠΜ ᾳἩ 

4545 49. Ἕλληνες ὑπεξείρυσαν.] Νε([εῖο αἩ 1διμά νει- μπι εοπνεπίαε ν]γτε] ΒΡΩΤΙΑΠΟΤΗΠΙ, Πουῖ ἵρεαπι 1.1- Ππηπι {όμιρῦργε αριᾷ Να]]απι, οαᾷ Βατεῖπι αἰ]αιηά 
οπΏρίσίοι, Ιρίεις Ῥτασιηηβο Πιοτίέηπι οςί ορεπηῖ ο0- 
ἀ1ςίς, ἆ πι Ἱερίε ὑπερεξέρυσαν. ἨΝ]ετοῦατις οεύτθ σ]οτία Τεπιροτίς ποβτί, πο στὰ ἀεσοπιροβτυπι Ροσ{ο Ίατετοί 
ῬιαΠο ΙΡΠΟΤΗΓΗΠΙ ηως Ἠδα με εἰ ΠΕΙ {ορεμπι, πίᾷ πας 
ἘλγΡτῶ[οιπα αυ Ηπι Ογῶσαπι ᾳἱοσίαπι πἄθο οἶατα οἷτ- οὐπιίεγας, Ἄομ ομΊπι {ηυιταξτιπι οδῖ Έππς Τ,εοπῖάς σα- ἀανος, {οὰ αρετατῖ {πρειπο αποταπάατα Ἠηπιετῖς, οἳ {οτ[ατ {ομτο εχεερτιΠη Ῥορί αοἶεπι ἀε]αξπι 65:,  οἶνα κα εχ νυ]σατο τοπααττ ὑπερεξεῴυσαν» Ὠῖ αηίαα ἆο- πι» {ει πηπις, Ίαππι ΠΟΠ αομο  νμμα 
Νο» 3) Ὁ δὲ κρλωνὸο οὗτος.] ος αἱ ήπια Πο ερ ἵῃ 

Μν ΄ ν γ ο. κ 

455. Το, Φροὶ εἶποι.] Μ5. εἰφεῖν, δίς αΠ1αΠΟῖΙΕΣ ΠηΝ: 
ΓαΕΗΠΗ, μη : ἀπ ΑΑ 

455. 32. Ἐκ Πελοπονήσου.] ῬΕΤΕΧΗΠΙΕ2 Ώέ ος ο α. 
ἑαππα Ἠΐπο αὐῇτ οτ {η Τοτ]οίς πιοσίδιις ος η 
τὶοί τπαπάαΗ ον ΜΙ9. ἐκ Πελοπωνάσου» ον η 
Εποἰομόα εχαέϊτα ουτα απαπι απ ρηῖτ αιεῖοῦς ς ρεΙΗ 
{ατα Ώοι. ΡοΓΙΕΓΗΠΙ» Π05. Ρίαπο ΥάεπιΒ, μίσηο ες 
ασά {οφ μτατ, τοῖς κείνων ῥήμασι ος ον Πις 
οάίτητ» τε[ετοραῖ αἲοαιε οοάεχ ΝΜΐ9. Ηπας οήσῖε, Οι 
ετοβἰάστῖπι ἀε[οπ]ρβ»[ε ἨἩετοάσίαπι» ἀμπῃ Ἶν ο 
τας» εἲ Πίπο ασσοαία. αὐατα ει να τας 
ἴᾳ5 αἴΠοπΙΙη αἴθιιε οξίατα ααΠοῦηΠι 1η Υ δε μἩ 

να Πία Οἱσοτο Πἲ, ῄνε ἄθυς αμ ον ο Οἴσσίο- 
ρει ργοπυποίατΗπα 65/8 {ῃ ποβῖθ αά Τὰ ον δν 
πὶς αὖ Ηετοάοῖο ος ουπι νετ[απα ΤεἰΔί ο. 
οί πιισατὶ εἲ νιτὶο([θ ασεΓαε, ης ὀδλησν 
4δό, ϱ. Οὖκ ἐθελῆσαι ὁμοθρονέε. ] νο ο εδῖ 

ὁμοῶρον. . ἱπβηϊενί οπίπι σοπΗταζίο 18 νππος {επ 
ἵῃ νετυίς ὠποθανέει ἅμο τοῖσι ἄλλοισι» Μος οκῄτ. ἵναῖ- 
εα τονογίαπει: αἆ οσα {πιπΙην 1 Η1 Ἐν ης οήησυα- 
τατίο ο πιησηα π]πιϊ οί, απο υἱ πο α 
τσ οὐ α4ατῃ νατεταῖς, οι ππάε εδ” 

ο η 17. Αλ ήσαντα ὠπονοσῆσοι.] μην 
ππαταπα Ψα]]απῃ νεπίς(α αά τα]επι 1ΠΤΕΓΡΕΕ η αμα ΓΑΙΠΕΠ 
Ῥ]απε ποΏ αποσθά1ῖ αἆ νατουα κ, 4 πτοιίς οί” 
1115 αἱ υ1ὰ ταῖς αἀνειτεπαΠ]» ο αιοά εΧ. 
το, παπι Ἱητο]οταδί]α Πε 1ςτμά ο. μπε Ιοουπι 
Ῥτο ἴπΗτΗΠΙ ΠΟΠΟ ϱηρ. 92. οἶται ΓΟΣΕ ϱ3 πἰπαίσοπι ἠὲ 
ΙΦΠΟΤΗΠ5, ρεήπάα ΠΕ ΙΠ ν. ὦλογεῖες ήσαντα ἀτον. 
Ἱερῖς, ρτοιῖ αχµίρείητ ἵπ οΡΕΙπιΟ. ον νοῖνα Ηέ-. 
Ίνοηπα ἀεῦιετιπε Ίηο 05 ἀείοίς τω πι 
τοβοίί 4, 15Ο. ὦλονίην εἶχον τοῦ «βηθήν προήτυς εΠ αι 
μὲν αὐτῶν ὦπολομένου» αῑιοὰ ΡΙοΠπΗ ζόν σος 
α,. Ψα]]α. αν. πε οςι τα Μ κ. 

457. 3. ᾽Δναίτιοι εἶναι.] ΠΠΠΙΟ ΙΟΣ ο. ο 
περθρίατίο ΤοφιΗσίΗ1., . ψοχ Ρο/αεπᾷ Ἡ 

457» Ὁ. Τοὺς μέν τινας αὐτέων.] ον ματς) 
Εδε ἵη ΜΠ9, αἳ 1σαι ἀείετε. --- ο] Μας 1αυ ον. 

457. 99. Ἔσι ἐν Λακεδαιμονίή ος Τοήποτε 6 36 ο. 
{αριεπικῄπιε Ναἰία, αἱ αμπς ρα ὦ ἀεἰαο νι 
πά ππαηυπα Ἡστοάοί» οπιπρης Ρο Πτηήο ριοροῖᾶ 
οπες ΤΗ. (αἱς εκ 0ο. Α1οἰ. αν αυ Ἡ ης 

ᾳπσοαίε ἐν Λακεδαίμον» Ρϊου 63 ὦ Έτ πε 1 μπα 
ἤτου Ἱερα[οπι 1π. Οοάϊσε ΜεάΙοξ ἐπί Ψοῖς ου 1 το 
ΕμΠαῖις αἆ Π]αά. Ῥαρ. 933" σπα τοξΗς1 ρα, 
Ψα]]α 14 ΠπεετρτείατΙς σοραμοήέ Ωμ ἔ 10 ΠΟ 

. 

ἵηΙ αΏ ΦίοΡΗΩΠΟ Γαεζάσμσμζο Αρτας ον τῶν ἐν Α μα 
Ίοπ1ο τοι ου]άαπι ἀῑείτητ ει αριμες. τν | 
δώίμονι πόλεων Νο πίπι]5 ιο οπών: , τς, Ῥο- 
Ρμαπης 1η. Ηειοάστο, θε ΠερΙορμίε 018 ημας 
γλίῤην,. Οιοπιοᾶο πο Ιμάρπὸ οέμν αθέῤθσνο 
Ώθῃς ο, τ. Πδ. τι ο η ἠέη ὃς Πω ἡμίς 
Ποιο 1Η/ία1ο οἱ  ϱΗΗΠΗ Τ6ΡΙ : ὃν τῇ Λακεδβθοι 
{εγοο/ἑ ᾖἱ2. 7. οἶοεοί 1 αἱξ ορ μς ο 
Σπάρτη πόλις.. απο οκ ΠΡ1Ο απἡμαπι ποπήπυσι 
εἶατε αΡρατεῖ εκ [ηραοπε ΕΟΟ, ος αν 
τῆται εἳ Λακεδαιμόνιοι. ο 1 Μ. αὐτέ τι ο 

457. 99, νο -ψ. Ῥ]απε 69 
455. 97. Χίλων. ] γ τπιςῃς, α. 6 

4 παπι ρ]ασμ]ε οΦΙοΠ η». ἂν λρος μαι : 
κέρδος µέξω, πο µέζο» 15 οσα Μι 

μθ] ο ΡεηοΠρια Παρείο όν 
468. 49, Οὐδ' ἂν συµβ η 

οὐδὲ βρώ Ὃὰ ο. . ο] σσ ο) 

450. ο, Λεωνίδεώ ”ρ Ῥεπε αῑ 
1Π Μς; εἼνας τοαραδετΙὸ ασιλεύς 
1ζα, Καὶ Λεωνίδεω ὤκηκοων, ο τωμότας την κ νο ᾱ, 
Λακεδαιμονίων, ἐκέλευσθ ο «ΝΙΦ. οὗ Υἄρ ας [5.  Σύ- “460 8. Οὐ γὰρ ὄν ἡ πθαΙρῆπ [δν 1. ορ. 

ο καν. Στη ποωνίε Ῥήροπ ο Πετοβσιαὰ σοισι. Έτ ει 14 οἩ αυ «ογο 3 αὐυπι ον ΤηπροσπιθΗΒ” 

δα εως δρ νο ον θιερῥΊπο Αν ΑΟ τς αμ Ροί-- 
εή/ΠοΠίο μώ..  - Έπος απΠΟΙΑΝ. ο, 1ο. 0895 

450, 97. Δέλτιον δ/πτὺ ον. ] πιοᾶο πιο στο, Εὰ 
Ιωκὸ δα ἠζωβανίς θαπιά νυν ος πλαν ο) ἁπλστ ϱ 

34Ρ9,, 93. Ἐπεὶ δὲ ὠπίκετ ο.] Μ Ἀσπήηυε Επί πμ ἵπ- 
βατ ὑπέφεσρο πο ἐπέδετο, Ἐν ο Ἴρο ΠανοπτΗς Ἐσρριας 
αάῑοῖε Μ8. ἐαάεπι ΝεΙΌη» αυ ο τοίπεαί 3 σοπ{θ”. 

οἱρίο 11, 8., ἵεα πε Ιδίάεπι αμα ται. 4ε 403 τν {4 
Μς ράνρὸ αν δ) οὕτω λέγεται γαι αἆ πεπι ἤ ο : 
πιάΐμα ποτανίξ ους 18. Θαμύου! ο δι ΑΔά | 

Ῥααβοαρος απο να 
ον, 

ον 
ο Ν. 

α 
αν . δν αν οω ον δν μμ ος ! ο ευ ν “ο. 

νο Ἡ μι 
͵ Ἅ ] ΑΛ- ν : 

. 



ο. 

. 

ὮτοΡςτΙΥΑΤΙΟΝΕΣ 

, 

. 

εν 

ἒ ΄ 

.. 
ια... 
κ 

.σις ͵ ο Εμ 

οί 9 

ο ο ντ οκ πα ἕᾳρ ολ ὡκν ΛΑ ο μρὴὰ 

ο ο ᾖάσ το Ν ή ἐχρι οὗ. ΜΜ. µέχρι ὅσω νο ς 

ο οτ πμ. ο. Ν.Α. Τὸν νέω τοῦ Ἰδειμ,] ΜΡ. τὴν νέα τὴν 

ο Αδεια : μέσες . 

το ος 6, πΠρσπλώξῳ.]. ης. εἲ Ώμπς 6ἳ {επ1ρ6Υ ἴπ 

Ίας Ἠϊποιίο προσπλέει. Ῥαμίο απίς Ἱεροραϊατ εἴϊατι 

ἵῃ οοἆσπι ὠπίκστου ΏΟΠ ὠπικέῶτο» αὐοά νη]σο 
(ΦΠ6ΠΕ, 

46ο, ο. Εὐφρόνη κωταλόβοι.]. Ὁϊ ο. οσο τα, 
κν ΜΜ, ἰωπιθά -πμπε καταλαμβάν Ην ο ο 

ο ας 46ο. τὰ. ΔΑ ιὀφίέώσι,|: ΜΡ. μὴ ὀβῥνωσονν ος αμ. 
ου Ὅ 460, 97. Δύσης τῶν τότε ἄμισορ. Ώρα {αητ ας 
ον Ἰπςρίοϊαητοτ αἲ υπο Ίσουπα ποταῖα 3. Φα]μάαΠο 11 ΟΜ. 

Ἡ) 
τέων πρῶτο». 

π]απ, Εκεταῖε. Ρ6. 1 146. 

Λ68518. Πολλαπλάσίῶα 
“ΝΙ5. πολλαπλησίας. 

«Λ69 οα Όμως ἕνε ἔκασος αὖ ΄Αί Ίοηβε {11- 

στο Ἆο οοζ]σι Μεαϊσεο» 491». | 
το ο κ ας ο ΡΗΗ) 
ους δή 3, Ἀνρηνθορ]αφεὼς ἔν τε τῆς γανην/η».] Οὔοά 

1η 1 μς “Ὀρηίοκτας ραρ]μής Γαυάυχί αὉ Ῥυο[ίοα ποτιαα» 

Ῥίαπο ππεή. {πρρήπιεπάσα που οεΠίΘο» ΄Ἠθ "41Α 
Ῥοϊεεί Ἱπάμσοτο ἀμβιΠΟΠΕΙΗ, {εᾷ αὐοά ἴθίαῃι ΤαΓ1Ο- 
ἴδπι οἶας σραἰεῖθ. οοβιοίοἰ» Ρυΐο» Ππίοταστ. παρ 
αἴσα ἵπ οο Ίσα Ν]9. {οουπάα πιαπας Τεοσηϊ ὀναπλεν- 

αι, νετουπη;αυ]άεπι ΠΟΙΗΠ1» '{σᾷ αποᾷ πες Ίο οοΠ- 

νομῖε, που αὉ Ἠετοάοτο ΙΗΗΤραΗΙ {οἱεξ, απιαΏῖς τηηρίς 

ετ ῴπο πιεΠ5, Παρεῖ ὦρ. δὲ 

ὀνωπλώσαιο Ἠὲ 1». 78. Δάάε ΕΟΓΗΠΙ. ο ος 

6λ. 6. Ῥεύμοτα ἰσκυρὴ νατᾶ ἠάλασσο» ὡρμημένο.] 

Ἆπ Ίδια νετυα {ππε, αὐα {π νέοπας 

Ῥιμε Ψα]ία οἱ 1) 11ο σα ἀἡ[ζμγ[ν.  Ὁι Πετί 

{ουίαα Ροτμίε, Ίτα Ποπηϊη επ] αὐαάπα απιο]ρμταίς, 

οτ:θ. ἹπιουριειαήοΠσηι. εἶμς εχρΗςαΠί ο]ατ18. Υετοο 

48 6 1οσιμητῦς η. Μη. ἐν ῥώλασσαν ὠρρήα. 

{36 90: ᾿Ατρέμας τε εἶχον τας νεα 
«άι Ῥουιῶς οἳ σοπάοῖτ οὔπι Ρ)ηΙ ους» Ἱ 3 νετ” 
μη Πιμς τομππα:ἶο εδί σαάοτη» Ρίου ΠΙΟΣ. αυοφῦς.ος- 

εμηηῖε ορ. 18.:. Οοἱαρεί]ου Γφπθη [οί ζαι] ἵπ ΜΑΡ. ορε- 

ο ολ δὴ ἐβουλεύοντο.] Ἐεᾷο: {οἆ Ἠετο- 

:. ἃοἵο ΠΟΠ Ἱπνίφσπαα εδῖ ᾖμα πιαπας Ν9. ατα πποΏβίτα- 

το ἐβούλευέν. 

ο σ. 
ας Ύ 

έν 

Ὕπ 
στ ξ, τν 

κ 

ο ες. ρα 

εἶχον τὼς νέ. ; 

κ. 

ως 
΄ 

, 

Δρησμὸν 

οττμός, 97. 'Απὸ τοῦ βορβαριοῦ.] τὰ ααίθεπι μα 
ῥίμια Ἰακώβιφεο οἳ ες μήππία βεηθητα νασῖρταῖς σοπίσηος 

οτε λες απ πι Πε Πο υπὶ νοςί Ροβ[οί 1ποἱμά,, Οµτῖε Μ5, 
ον Ορ : πο πας ο ο νο 
ὦπὸο τοῦ βάρβΦβου. Τα ΡΩΣ. τα 

ο ος οτι ἐλπίζει]. 5εἆ ορροι(ηήδμπια ΜΑΡ, ἑλ- 

"465. 48. Πυρὺν ἀνακαίευ.]. ΔΑ πε εἰ ΡαΤΙΕΙ ΟΠΊΠΕΣ 

ασ Ὅρὸ 

᾿αοΠάστεπῖ ος νε] {5 ορ]είασετεΏῖΏ» γε] α5ίατθηῖ οὔππος ἓ 

Ὥσπο Ἱηαοπᾶ Ιᾳίτα Ίλα οςίε ἀερίί. Ἴχοας δαἶ]α απῖε 

οαίος ἀἷο αἰλά Ἰαλνή »{εᾷ αρ ὀνακαίευ» Ὡς θ5ῖ 11 

ΛΘ κ ρ  αλιτος ος 

65, 30. ̓ Απιούαι ἐπὶ Ὃν Ἑλλάδα. ]. Μ5. ἐς τὴν 
Ἑλλάδα. οἳ ΠΠΟΧ ἐτρέπουτο Ῥτο ἐτράποντο, αμοά {

1016- 

Όστυπε οκ {Ι6ηΙεΠΕ Πείαιῖοπε αοπ(Ἡ 1η Ἠΐ
5 Ἠβεῖς,, αἲλ- 

-ᾷ 1π4ς ποιπια ἀἰέατεΗσ» Ὡς Ἆος Ἴοεο. πος αιοί ον: 

ο νο ο κ μι ανω τ. ο ο ΜΒ, εὖτέ τε εν 
ο ώντο οὐδὸν»- Ῥέταμαπι 11ονο ο απ η θμσμ,, 

πολλόν τι, ἴτι οἳ οὐδὲν τι. 
οκ ήοι Παδεῖ προεσάξαντο» 90 

ο αωκῖες ος πιήιο Ῥρείοί 14εἴη {επήη5 Ίο 

ᾖᾷοης ΠΡὶ ο[οτί προσεσάξαντο» Ὠϊ ΠΟΠ Ποῖοτ. απ1ξ 11)” 

Φομαυεγαπε, {αὰ {οπιρεῖ Π18ρΙ5 ἨαβΙδΗΗς, ἱηνεχεγαηΐν 

Άλοῃ ποπ αμϊάστι ἀεζοπιροΏ{α αὖ προσες» {εὰ ΠΟΝ 

. Ἠπισ]ήρο, ουξ 1ο ροήπάο ριουαίέπεητ αο 1εαυα 30 

“πρρσεπο ο ον ον ον 

Λόό6, ωὮν τπτ να καίης.] Μ45. ὑπ ὦναν κής. .. 

5.42. Τῶν συμµακιέων αὐτοὺς ὠπέσνῃ.] (9918 τα 

-Ποσυυίας ΕΕΣ Εὲ αιοῖ συμμαχίας Ῥοτηετυηί θοάεια 

ἔαπιροτς Ἡαδεχε ὁ Ἱπρϊπίς Ἡ αὐμήρελίης 
ων 

, 

πα 

ομπ. Παδείο» {εὰ 

3 ο ὁ- ανα ο νο η 9 τα ος 

ΜΙΠς 1. ορπιο Μή5. Ἱεβίτην ὅπως αὐτὸς ἔκαφος πρῶτον. Τ9 

1ο7.. Παρ) αὐτέων αὐτὸ ἔκωρά μαι ον 

λό8, 39. Αἰσχρέου. ΜΟ. Αἰσχραίου. πα κωδ. 

63 9. Ὡς εὐφρόνή δ᾽ ἐγεγόνεε.] Ίνο ρ]ασεῖ Ἠϊς ο
ἱ. 

ἆο απία. οσμ]ο5 Πα: 

ο θεος ο νετ ην 
 οἷσε Άπης Ίο- 

5, υδἱ ἴδία αάνει- 

τη ος οὐδέν τι. Έτ ρίατείεα πβρη]ς
 116 εο-. εἶπα ΜΡΓΧΝΙ, 

σα. ἆ Π0. τ. 6. 10ο. 16- {αι η ς ΥΤν 

Ταάπα πο» 

σ 

ΙΝΗΣποΡοττ 1ο, υπ ασ 

Ι οπνοκον Έτος 

[ ΝΟΤᾷ ετ ΟΒΘΕΚΥΝΑΤΙΟΝΕΣ 
πτη ἠβίάμι οδανπή. | 

ο Ες 
Ῥτείαίο Ψαἰία.» ϱἱ αργα πσυσ]έλην [ήΗΠουΕΓΕΜΕΗΥ» 
αὐαπι ππμδαισαμο {ατετί ἀεῦεε Ίο οδί[ο ὀοπιπιοά]δ- 
ηαία, {64 τηα]ε οοΠρχαπα νιηραιῖς. ατασίς, πΙα ο πτυ- 
ΤοπΤΗΙ 1Π τῶν νουµογιέων» Ὁτ τεέτο αι 1 Μ. ΊΝο 
επίπι απ; Ιασ]ε(ο Ψαἰ]όπι πμ ἠπιαμίποτ, εϊπάο οἷ- 
Ίάπ1 Θεμισοκλέής- μὲν. ταῦτα. « αὐοὰ- Ίαπι {πρτα απο» 
αἳς οσσμτεδαῖ»- ο Πραάοχε 196 ΠΘΠΘ Ποῦ μέν νυν" 
 παῦτο, μμ. κ ν 

- ψὶ 4 6, 45. Ανγρ. Ἱοιεὺς, ]. Ὄνοπι 1βίοῦς αά ᾽απἰασβπι νο» 
11ε Ἰπιδεργείασί: Νζαλ]α:» ἀμπι πολ ες οὐ. η ήαιη 11” 086 
[Ιάµς» νοςε ΡοΏπειη». οπηρίίαία ρετ[ρίεπε οχ Οτῶςο 
Ἱσιωιεὺς». οιοᾷ ρίαπε ἱερίυ ἵπ ορεππὀ οοάίσθ» σσ 
ΏΙΟΧ ἀἰσαπτΗΣ Ἱσιατοί μας εεί {εσμπάμΙη ἵπ 15ο Ῥο- 
Ῥη]ο θοπΗΐςο, Ἐίανν Τπ. (σ]ο 14 ριοᾶμοῖε. . 
(467: ο. Ἔπλωε ὅλὴς.] Ὠμβοπίαυ: Ῥοσίης αμποίλ- 

ψίε εχοπιρία. νετοί πλώει εἳ οοπροβτοτίπι- εἶας. -Ίη. 
οἱ Ίου ρηπιατίω ἡλίς τεροτίο,. Μα[ιής αὈΗπιϊκίος, 
Ίναπι οχἰηί]ς 116 αχ Πεα]ία οράος ἱερίτ ἐπέπλεε ὁλὴρ. 
οωλόσ. 6. ἙΠς Ἑλλοπήις µαΐρης..] Εἶδο Βίερ]αΠο. Πθ- 
σΊροπτς ρε ὀγ[ουτοίηπι αἀπλῖδ[ι {μπε ἵῃ Έαάπα, αυθή- 
(τ. {σος αιή ροίμΙὲ ἵπ ππατρίπο Ιορήσυε αρ εἰ 
βίος περοηὴς παΓήΓηθς οὐεο». ΡοτεΤαΠὲ ῬτορίΗ5 εκ- 
Ῥ]ΐσατϊ» μέ Τεεί, δὶς αυ υπ] 1 ηος Ίοςο αδῖ σοηΏροτίε» 
οιἵαπι. ΟοΗ ας πμ]οα΄ Εορίαπα ες ἨΠειοάοίο 6ΟΠ1ΠΠ6- 
πο ο ο το μας ον μάς 
«967: 4ο. Ἀγανόντες δὲ τούτου. ] Μ9, ἄγοντε, Ἐτ 

{αεῖς Εσίρ μμ ονΕὴ σος 

Λό7544. Ὡς Ολύμπια διά οίεΙν 
ὧς ᾽Ολύμπια ὄφουσι. ας 

Λό7. 47. "Αεύλον εἴη. σφι αροκείµενο.]. Ὁί ο. 1οδε 
Ὃς σφι κά) ὃν νῆσοι ἄεύλ έ ἠλα]οπαίπας {α Φι κά). ἂι νῆσοι ἄεύλω προέκειντο. ΝΙΠΙοΠΙΩΗΣ 1 
Μ5. οταῖ κείµενον. Ἑτ ἵὰ ροτεεε {πεῖατα: ]εάζοτεια, πά 
(αρ. 93. Πρὸς δὲ καὶ ἄεύλον ἔπείτο µύριαι δρρμὶε Ὁ 

466. (μεγος γὰρ.]. δι πυνθανόµενος γὰρ. Μα. πα νοος ποατραο. 

1. Μ6. Απιρῄζοίτον 

μι 

: ον πρε νοβήτ 1 ΤΕΠΊΙΡΟΤΕ ΤΛΟΧ Ἡ ανν Ερλευς 
"μόθ. 9 Ἐϊπε τε πρὸς πώντα»»] ΜΙΡ. εἶπετε ἐς πάντας, 
αἀοά ἀεδεῖ τεμ], κ πο εν ή δν 
«468, ο7. Ἑὰς δὲ λοιπὰς.]. νοα π]Ετηα πο εδε 1η ΝΤ9. 
εἴ αναα Ῥεμο Ρροΐερί αρερίεν τε τη «ος 
«3469531: Δωρίὸσς. κώρης ποδεὼν φενὸς.] απο ποδεῶνρ 

:Ἠηαβτας θαμπαβης ῃ Ῥμηίαη Εχετοῖς Ῥ. 418δ., 49θ- 
πίαα ν]ά6ς ἵπ ποϊι]5 δίαρμαμ] αὐαπία Πε νατείαθ. ---- 

46905 8 τ. Τὰ ἄκρα τὰ. Παρνησσοῦ.] Μ5. τὰ ἄκρω ποῦ 

ο κλην. 

ΟΠ τ 
ος 

ον 

παν κα 3 

Λ6ο. 94. Κειῤένη ὑπ' ἑωῦτῆς.]. Ῥοχ{ης οδάυταψ]ῖ Ώοῦ 
ἵιρέτα, οτῃ απἰπιαάνετιετος οπη]ρία Ίιας οοίο ἴῃ 1αεῖ-- 
πὶς» αἳ ΘίαρΙαπΗΒΙ Πος ασ Βἶεδίε, Δια ορεπιήςΜ9. 
οἶαίε ἐπ᾽ ἑωῦτῆς» αποπιοάρ αχ ἸἹηραπίο εοπἠοἰευαῖ ϱέθ- 
. ναιτεβαίο ια. οοίε αμα, φά πά 4γ2έΠ 

οοΠόΗ υοηρίέ, [20:/η [αΙη.. ο αάάῖε» πε πό. 
αυίάσπῃ Ιεζμοπῖς {είς {αΠκ[αοῖε.. ο. αι ααραπι 

«410 ποπήπα ΦυερΗΦΠΙ», ΠοἩ {εαμος Ἐοιίζεπίμπι» οΙΗ 1π 
ποᾶς αά΄ Φιαριαπίπα «Βγζαπυπα ρίοροπεΠς Πτα ᾱ- 
Ίσπι οοπἰθάαταπα ὑπὲρ αὐτῆς» αποά Ρρίαπε {οτεῖ οΜἱ0- 
{μπας οἳ ν6ιΠΟΠΕΙη δε οοπ]εξεταα απ οήε Θγ]δυσ- 
ρἱο. Ἱαιιά ἁπυίο ἀεοερίις. Παπίάεπι ροςῄάεο 148ἱ9.. 
παπι Ἡσοιοάσίωπι Επαποοβ οὐἵηπι Μροχσέ» ἵπ ος 
ἴμς βοπίς {οποία {ορες[έ ἐπ ὖπο εχίοπε ρείεσ 
Ες, ο ωγοἠν αποὰ νεπῃ αδι. . Ψεταπι πᾶ . 
οι οοπΙεάμγα εί 6αδάεπη νοςθβ. Ὢ Ία οχίῖαε ἵπ 

᾿οάϊεοπα ΔιαρΏαπ{ απηἰ ΜΡΧΟΠ,». 38, ΙΗ5 Ἡοηίε Ρεπῖ- 

ἴή5 αὓδρί ΠΕΠΠΟ ὀγ]οιιρή σημα απι ἵη οι ίοης 13- 
μμ πιο ΘψΙδυτρή Ῥριοιερίηπι οχ- 

αι ἵπ. οάΙίοηθ.. μΠΦ6ΥΠΙΑΠΗΙ Ρ. 6ρ7.. ΤπΠέΕΙΠΙ αδιζμπι, 

Ὅτπδί π]]η]. ἆς Ίος Ίοεο» Πί ΟΠΙΠΙΠΟ Ῥετιπεαπί αἲ ίο- 
Ῥπαπυπη,, Οἱ {δα ποῦ δίαςεθ εὓτ πήτετὰ ο 6- 
Πύπῃ Ίδια ἀα[οπίριο, οδῖ» μὸς /δογ/έμη ια) 9 Πο 
Ότος εω]ής αθεὸ Μεἰ 1 ο. ΗΠΙΡΟΣΙ» νε] Τεος ες Ο]α- 

ο 1θἱ αυλή {ορτίηπ απ. Πσεῖ ταπδχ]ς-. 
Άπια, Ἰχαια ποα {πι 1εί 
αμα σαή πὲ πες 1ΡΠ Ῥίερβαπο” Ίζα πες πορίθ 

(ωαβισοτα Ῥοϊοςε, πες οί αϊἩ. θαήςβείαι πηῖοπιν 

πορυφὴ» κατὸ Νέωνα πόλυ. Μειμένη, ἐπ᾽ ἑωύτης: ος π" 

ἐώ Χα ο 

.ο ναοτῃο. 
κ. 

Ζοἱποπς ἀεδεπί 66Ι 
{6οχῇι Ἠοει 

Ιεάή6. αυαπι εχρ]]σατῖο οἳ {6ῃ- 

{οπῆα οἵΕερΙΔΕ15 

{ ἀϊμπρυαδ» ἐπιτηδέή δέξωσθαι ὅμιλον τοῦ Πορυμοσοῦ. ἡ- 

«4 



9δ7 

. 

τόᾳ πι Αο οσα ςα Ὁ 
τετρτείετί υεγέοᾳ Βασ οεγ/[ς ΊροπεΙή 726 06/- δέηδν /{11/01ρογε η [ὁ ροί οι) η] μζίμομ. Διά ὁδὲ 
9. 17. | : 460” 46. Χαράδρην.] ἵΜΙ5. χαράδραν» Ὁῖ οπιπία ρετ Ῥήπιαπι Πκεταπι Πϊς εΠοναπεης, ον 4702 35. Αἰολίδων.] Όπος /Ῥο]άεηίας εοβίταναῖε Ίῃ- ΓΟΤΡΤΕΕ, ποη ἀἰνίπανοτίη, Ίταηπο Ἠέης γαμαπι Τη ἴδια Ῥαΐτο {εηυ] πο]αῖς Οποπιρπιορη]]]ας ἵπ ΟΥαοῖα αηΙ( πα Εἱ6 Ώηπο Ίοσυπι εἶταηο Ρ. 69ο. εἴ 675., εἰ υτοῬίηια Ἱπτογρτείαης πο) ήηη. 4 νοχ αριά Τ 4Ππος αςί απι- Ὀίσυια, εἳ νε] βοπ]ῃης Ποῖαπδ» νε] εοπἰταᾶε Ροῄία ρτο «Βο[ίάατάπα; ππὰς πεί[οῖο απ]ά νε]τ; {οά πορίαιια «ερ]οταπς Ἱπορίαπι Ίας 1η Ρατῖε {αέζαπι Παά Πς, αιιοᾶ πυ]]ης ας πποηΏοποπι {δοστ]ε, Λιφυί Πτ {119 οο]Η1ρὶ Ῥοβίε Πο Τεπιηπῇς(ο τε]]αιίας ῥρο[ετίταής Αἱοῖ, αὖά 1ο ἱεπήστυπε. Ὁπάς Ιηαάαδι[ίτος ΕΑΠ ΥΟΟΕΠΙ τθρᾶ- τα ορῖπιης Ν{5. {οπροπάο Λἰολίδέων, υτ 9. 6, Σκο- πάδέων εἴ Πεισισρωτδέων. Ἑτ ους ποθί]]ς 1]]α Ψἱγ ΠΟΠ εορῖτας Ί]]α 1η ατοῃ1: διασώζονται γὰρ ἔνιο μάλισα τῆς Φωκίδος περὶ Στεῖρῳ αἰολίζοντας » ας Ίρδε οἰανοταϊ Ρ. ό4ό. Ἐτ πποχ ΡΙΟ ἐπορεύοντο δὲ ταύτῃ. ΝΙ5. Περι τού- τη. Ίἴοπι ὠπίκατο ΊΜ5. ποι ὠπιχέτο, 
470» 47. Ὅπλα προκείµενα ἔσωθεν ἐκ τοῦ μέν ἄρου ἐξ- εγηνειγµένα Ἱρὰ. ] Ννπάϊπρῖμς ἵπ Ἠεί]εῃς σο. 90ο. {6 Ίδία τταηδίοτε ἵπ' Ππσιαπα αΕίπαπα: σης ἸΜαγήία, σα {4 ζομε]αυ] Γεγυαῥα η», [η /ῥομ/0 επέγα οε) μή] 2}0- Φ0βἱᾳ αβῥαγµεγΗἠ{. Ῥιωσ]αίς » { 1ρ9α Πλοτίαπι {οτ]- Ῥετει, θεά Ἰηίεηρτες {εφυ] ἀεῦοι αιιόχοτσΠι {1 11. ηιιοά ΟΡΙΠΟΣ ππε {εοῖδία, τε «στίς νο]ηὶ {αοετ6, «Πα αἴίαιι ῥιερβαπο νι]ση(ῃ Π]ίῃιις Ρίασετεπῖ. 
471» 5. Τοῦ πρὶν 2εγενημένου.]- Ν]9. φΦενομένου. 471) 10. Ἰθὺ Βειωτῶν ἔφευγον.] ΝΙ5. εὐθὺ. Ῥοττιις 11 Σ81ἱ αἴ]α[! εὐθὺ πι(ρίαπι οσσὕγγοιος αριά Ηετοάοίμπι, Ώες 3 εο ακίδες α{τραίυπῃ, 

ι4212 45. Ἠανδημεὶ. ]. ΝΙΡ. πονδηω), αιοά νετε Ίο- ἨΙςΏ]Πῃ, ἱ 
455 1. Ταῦτα δ) πυνθανόµενοι οὕτω προσεδ. ] ΝΤα]ίο Ὁηο]οτο νοζηπι {οτίο ΊΜ8, ταῦτο πυνθωνόμενοι οὕτω δὴ προς. 

“4753 0. Τῷ χρηςγρίῳ τε πειήῤµενοι καὶ βουλόμενοι ὑπ- Ἠρετέεῳ.] ΟΙ ᾗρης Ι66ΗοΠΟΠ] οοποΙπΠατΠε, Π Ηοτο- αοίυπι {ρεξατυπε, ἀθυμ]κ[αῃε Ῥο[ετίοτα ροίῖ15 οοη- Ὑοτῆδίε 1ῃ παραεῖναπι ΓΟΠΠΛΠΙ Ίος πιοάο, καὶ οὐ βου- λόμενοι ἀντιβαίνειν. ἵτ. οΠΙπῃ ετεῦσο: ρτοσεά(τ εἴις {1γ- ᾖδ. νε ρτουί πιιης Ἱερυπτν Ίδία. «στις να] αὐέ Π]ία Υ610 πειθόμενοι καὶ αὐῖ ττῖα {δη πεηία νὶάαγῖ Ῥοδίμης, ΠΠΠΊΟ ἄερεπί ρτοτῇῖις {Ἡρεινασι]α: νο] οχ ἱπὰ]σ]ο Ἱῃ- ἵετρτειῖς 1. αίπί οπηείοῃίῖς {ηῃο αιιοᾷ {ρειηῖς, Της 1Π «0 ἴοἴης ϱΓΑΠΙ, 4Ἡ Πο Ἱς ερἰδίεε {επιοτς, οἳ ταζῖς 48ο ΡοπετεπίηΣ, ΩΙΙΟΤΙΙΠΙ Ρηὴ8 ρετίπετεῖι αἆ 9ΠΙΠπ0Ρ. Ῥοίζεγίς α εχ{εφηεἱόποπα, σα ῥε)/αζεΗ ϱ) (ο οἱ υε/οΗ) οὐ(ορμὶ, 9οά ΤΠ Ἰπίεηρτες Ίαιιά ἀπδίε {δα ήμεις (ἱξ αιέζΟΓΙΓΠΤΕΠΙ ΠΙαΙΟΤΕΠΙ 6ἳ γοῖς. ΤΕΤΩ» εἴ [οτίαῃ εχ ος Ίρ8ο- 15. Ἠῦτο Ροῦίαπα, ορ- Ῥε 4 1ρηοταί Ῥρτίογα 4105 αἆ ασπι αοσσβῇ,  Όσγ. το ααατοπείυπη Ψα]]απα οἳ Ἠπης εἶιις νεΓΠοπεπι }μαή- Ὁ Παπη Ιβηοτανίε βιερµαπης. (1 ἴαπι Ίδετα ἂς 9ο Ῥτο- πποΙαζ, ο κολόφα 4733 1ο, Καὶ τούτου εἶνεκα.Ἱ. 5. καὶ τοῦδε εἴνεκα. 8Ρ. 76. τῶνδε εἴνεκα. ᾿ ς 
45955 14. Ἐπιμήνια τελέουσι. ] Μ5, ἐπιμύνιω ἐπιτελά- ουσι. ΔΠηιιοᾶος Ἠχῃς τερεΠΏοπεπι ρτῖπια. {Υ1]αῦ9 ἄς- ΡτεΠεπάίπη]ς, οιηΠίΠο πιοάεταπάαπι αχ ῄάς ναιυ[αείς, ᾿ πάε ΗΡΙ ποῃ αἁπηήβπιας: Παπ] Ώπης ηὐΙ]άσπα π]αχίπις Ῥ]ασεί. Οπίογηπι Ἐπιρήνια, δία Ἱπιβταπιης ἵπ Οἶα5, Μευτβ! Οναοἷα Ἠδείαιη ῃ Νουμηία. 

«4593 16. ΜΑλλόν τι οἱ ̓ Αηναῖοι καὶ προύυμότερον.] Δά- 1Ε«νΗπΙ Ίος Ώρρο αἀμίροι Ηειοάοτης, αείαπῃ Ίπὰς ὍτΙςης αἀναγδίμπι, μέ ρτο Ῥοπο ἀῦοσι παρει, {εᾷ ος Ἰοοο, α0ί Ἱερῖε 5, καὶ πρότερον. εί ἵτα Ἱερί ν ώίμος. - ας . ιο ο ΡΡΕ 4ο Ίοηρα εἶατίις αχρτϊπτΣ Π]ία ΡΙοπΠΙ 
479. Το. "Απολελοιπυ/ης,] Μ5. ὠπολελοιποίής, 4703 4Ο. Δωρικόν τε καὶ Ἱ[ακεδονικὸν ἔόνος,] ΙΠ{ε]Ιαἰς- πα Ὀτοπία! ουρῃᾶο ΗΒ] Μπεπιοίψπε Ἱπομ]σανίε Ίαης ξεπεα]ορίαπι Ἠῖς Ίοσις εταξ» υ0δί ἀς πιεπάαεῖῖς οἴτ- (3᾽ Ἡειτοάοιμῃι [οᾳιῇ ἀερεραπε ΠΠ, αιά αιοὰ αδίτ- ἀϊςμπιςο 1ρῇ εοπηπ είπε, ορτιαΏπι ραµάεΠῖ ἵπ α1ῑο ας- "εμίατα, Ίος επίπῃ πιοηάασίυπα εςῖ Ραϊτεπιϊςμι μη, 0ΐ ]]ος ἵῃ Ῥε]ορουπείο ἄιιοέγα οπἱρίπεπι εχ ἸΜασεάοπία, «ης Ἡτίπομπι ος Ῥίπάπι ας ΡοτΏίοπεπι Ωτγορὶάϊς αἰ- ΠΡΙ Ῥος[ο Ἰασθᾷοπίσ ας πηςμα1α Βιέτηπι Εία, Τ.6- ὃς «Ἡρρ. 79. οἳ 79.1 π]] τοροµος.. Ἠος ΟἨτοποίο- ἔιατιπι Πο[όα, Ίος Ἱπάσοτία {ρτεϊίοπες 1οΏβς Πι- Ῥεταί: ϱΕ {ΗΠΙρῃ Ώπνετυπτ 1111 Ιοέοτος οππες Ἠι1ο πἹεῃ- νους. θποά ροτιήκίσπε αρο]ετε, {1 1ά ρηϊαείοπτ ορΏς ὀπα απῃ ΓΗ άἴοσυπῃ αρίροτο Ἠϊπό ἱπαπία. 8εά ναπῖϊας Εαττῖτο ἄορας, Θπ1ή { ἁἰ[εσκ[ετο αὖ απο Έτασπὴὶ ΨΙη- αἴΠρῖϊ ΠΗε]]οπα, αιοά {οἶππι 1 6ο 4 ΗΠΠΙ 66ΤΠΕΙΕΠΙ: Ιρηϊφβππμτη ϱοπ{Ι, αι ΤΠεβτο απα αίθουσα Ο19- 

Νονιι ΝοτἍ . 
αΓπα Ιπ{ετετετήτ) πμ] ηπᾳ ποπΙΠα{Ε ον 9 ας 
Ίηπίο {βπιαπε αρετίο πιεπάασίο Πτ βυ11μ9, . ο 
νι ἄθοη η) [ο {οπρῆϊ οοΗππῃ, 35ο. ομά αρ: 
Μακεδνικὸν. ο Φία ΙΕΡΟ Ρίο Μακεδονικὸν ΕΧ 1Ρ9Ο. τς 

ἀοΐο, ουῖ «επς Ὀοτίσα ἀῑσίτας Παβιαδίε ἐν Πορ 
ο Νακεδνὸ ΄μενον», 6 Διθρμαπο οἱ Μακεδνὸν ω: » ἸΜωκεονὸν καλεύμενόν» Εἴ 9ῖεΡ ο θχἰπνς Πίο ντ ο) βίον ἐν Π/νδῳ”. Ῥομεείπιε Ρο(εζῖο ΕΧΙΙ προ. 
ειαάἴε Ἠίπο Ιζεταπι ο, εἲ Ίοηρε μπα ΠΙβσισα, 
ῑτ ἀε[οτίοί, πον ἨΠποεάοπίατα ΠΙΠΙ5 1Η : αι 
Φεά ορογέµετας {ρδιπι Απ] ἀοεμρίο, η πιοᾶο Π- 
Ἰφίιὰ σεηΏ]α Μακεδνικὸν» αιιοά, αν η ε]πτο ἀά- 
{ρίαπα οεοιµογε» {εὰ ἐκ ΙπάΙείο δτερι ο ἱπέάιοε [Ε 
ΟΕταῖ τὸ ἐθνικὸν ὁμοίως Μακεδνὸν. ΕΕ ην το νπι, Ηε- Πσες Ί]α (ρ]οπάϊἁα πιεπιρταπα ΙΜεάΙεςα Ην μ, Ρἱή- 
τοβοῦ γε[εμτο ροής πε τε]ίᾳ 15 Ρεσε ἵα απὶ Ῥος 
πο {ε1ναΠ6 ΠΠ] αά πἰΠ Μακρονὸν» ο ή ἱορετο, 
αιπάγααίητα αππος. ἵτα {οἶίτις δη Ἠεκ ας ΊΝαπι νετηπα 6δε, αὐῑοά 4ε επ] ο, κρδνῆς αἷ- 
Μο αμίπι Οάγε[. η» τού. ἀῑχίί ρε η ο οηπ 
Φεἱροιο» Φπεπι Ιοσυπι πονῖε εἰ ΗεΠΓ. τοῖς μακρὼν» τε]φιο. οπιπιεηταπΏ πι ρορΏ]ο κ, Μακεδ αΠοπιοάο εεῖαια ΙΠεο]]οχίτ Ψ ορια ησις Ρος 
νὰ ἆμφ) ἹΚιρκωίου νάπας. δεᾷ ο ει αἩΠΣ ΡόριΗ]Η5 απο Ιπις]]οχῖς(ᾳ Ίου σεπΒε» η Ἡμ νίἀειι, 16- εχ Μασσάπο ἆρτο, Οεττε Ίοσιπ] 15Η Απ. τε]ίαμα (ρεχίο[ε θι]άαε» «η Ροηῖε ο, -Ώρλρο Ίσως αμ {οφ Ππητης Ππί εἰμθάεπι, νά 0186ὶ μΙ ρείπια ΝΟΧ 
Μακεδονικῆς, }ὶ κατ’ ἐπίτασιν λίαν ο ΟμπίαΡΗ]- 
επαπα ἴπ αΗ]ς οὐΙΠοπῖρις ἀεριανανήςς Ῥαπίπεπβθις 
ἶσ εχ οἀϊείοπα ἸΜοάιο]απεπῇ εἲ Μ οιαῦαε αμίά ε5- 
ές τα(Ἡ εί ος. {δὰ αὓ εο. αἱ 18 σος, 8 υπ 

{Ε, πάς υἱάς ἴ]]ίο ΙΠΦΠ6ΤΕ Μακεδοική ο, πο". ΠΠΕ, . ο 1:ΜΡ, ἑπυύπι δ 
4759» 49. Διὼ τοιόνδε ν ον νο τς . 

ΤόΙόνδε πρῇγμω» αἳ ας σα). Ῥεμπας Ὁν 
4730 ο Ἐπεκλήύησαν.] Μν. ὀωβνοανν ο μιοισ, 

ΠΙΟΧ9 πες Εδί σαµία., ομί οοπιρο τος ορ[ο ἀεδειθ 16: 
Φεᾷ Πίς Ίοσις αρὲ, αί πιοπεί αἲἴεΏ πίίος Αμάϊ ε' 
ἔἴοτες Ηειοάοεῖ εἰ Νἱσί]εδ, ΠΟΠ τΤπΤΗν ἴ]ο Μευτ" 
ΠΊπα» αι {οηδετε {ΗΗπμεπίε ρθει ο 
{15 ἵπ Ἀερπο Αἴῆςο 18. 1. σαρ. πο ρολο. 
Λο Πογούοέωε: ση κα. 10 ήεα ᾱ 746. Ἂ 
ὤσσμαος υοσαέος ο], ἱ σεογορίσα. η ης. 
70ῤ6: οµπ (Ύσήαμς {ΕΙ 6 40 Αοή. Η8 ας 
εαέος ΟΕΕ ἐς (2002 20/6Υ “αι ἴοτο ἴε τσπάδ ἀῑῑε ἱρεα νοιρα Ηετοάοε : ἵπ αι ροβοΗοηςτ μα ΤΠΕΠΙΙΟ. εδὲ {επιρογίς νε] ρα ὀπα]]α επ. της 
μαδρος 1]απι νοςδπα ῥ0./1ά5 λιΣ  ππΙῃ ποπ οΏεπάΊε. . Ίταφᾶο ορνίε αἲ Π]α πο οἰαβδ. ο. ἠαπηήυς ἵη γουδίς Ἰδίάοσι αἳ Μπ ρηις Βοεκ]εσαν Παιά15 οΓίᾳο εἳ {οῃς ἰρίτιμ: εδῖ πσιτώη ιρρίοηνα 2 908 οὔαπι Ἰκῆς αΠερατις» αμ Α0 τας πρώτο Ὁἳ µετεν 
οοπαρυ](15 Πε εἰγουπηρίσετε Ὃ πραβοπίς ο τρο- 
Ἰπσαῦτε ρτοίεξο, πέος οΓάο0 πα ο ουπι Οἱ τα : αµέΤΟΙ, οπΙἀᾳ παπι παρεί ὋΑΡΡΕΙ 1η {οηρῖο τὰ αἷα 
τῖδ, Τσαμς, αὐοά Π15 αάά1 4εὈ άεπι 1953 3 . ον λ. ο(ατ ε4 ης Λιποὶς 5. ο, 6. 11. σα) 

: οὔπαίπα Ἠετοβοῦ ποπ ἀἰβίεππ τς ο) Αήήήσονὲ : οἱ οηῤήσαντες. ; « εἶ νικηό. μα, ο 

ο ον «ο ρωβίωσι.] Νν βόρυβιάδε..] η 6 'Ἔκ τε γηῦς ἐλ/ ΙΠΊΗ5. ος σροά(εις ῥόαςς νοσες 1ροταί ο νήμωτος.] πο οτα- 476. 98. Κορίνθιος σρῶτηγόξ Πη]μείε πο πι ου” ουρο αδυίά Ἡοοάσις απο ος ον μρό, ψΙ8ὲ το ο δν. σα ὃς 

ίσης Ομ ὑῆοπιο {π Ορηρώσεή ) Ὅηως οοπβᾶα ΓΦΠΠΘΗ, ος] Αρρατεῖ Ίνθε Λαιῑ-. ἁσ τς ζομΑμΗμὸ οόν ἑλάσσωέ ὄντες 6Ρίε εχ εαρῖίε 66. πι εηπι 
ο απίαίετο αμος 

Ρις ἔπππει Ίχωο νιάεπΙΣ 

τῷ αὐτ' ἔψεται µἩ 
αἴῑαπα οοπνοπίαηε» εἴ 1008 
ΠΙΟ ΝΊ9, ἑλάσσονα. α 

π Δάῑωησίε Πής αμοαμό Ηοτοάοιαπα» Η ώ πν 
ῬεβΒο νἱάσεασ οΠεπάδίε τς η ο μάνα 
'Ῥ]8πι 4ποηπε ἀεάῖε ερ. 47. ος αμ. 

οι ο ο δὲ τὸ ἐγὼ λέγω ποήσίρ»] ρεὼν. ναβς 
ας οἳ, σῦ καὶ περάχεσύαι, κά αμία ψάείυ αροᾶ. 

(ο ὰ παπι ἵπ {ρρΙεΠάΘ» κ αδίοαυ, εν αν 

{6 αιία νδταπι ΤΠΑΠΗΠΙ πας τα, αἴῑάπι τς αν 
οροιῖοραε {οτ]οί αἆ ΙΠΤΕΡΤΗΤΙ οι τη 6ο οχ/ τε ιτ 

(εε Ηετοάοιι» ἵτα οοὐτηπηρῖ» πο αυμπι 166 ον 
: Ὀ θ. 1ά επῖπα {πάιπι εκ ΕΟΙΤΗΡ να ιοῖς νοσαθυ]ο ες 
ἴῃ ορίπιο ΜΑΡ, τοῦ καὶ περιένεσθε ες ετβοπε παλ] 
Ώτοπιο ταἰεξῖο» απο αμἰάετα Ραΐς ος οσον 
Ῥετς. 1ΠτερεΙΓΙΠΊΑΠΙ ο ας Ἡ Οσα .- 

ο ὧν Ὑπὴ ἡμέων αυτεων ὁ {ης Θ8 . 

σαϊ τα ΝΟΣΧ ἵετιῖα  εἴἲ ου εις ριοίοαο α 
Ἠαρηῖε ρτο πι]]α  αυΗπ1 Ῥεπε ΡΟ. | 



πε ν πο Ἅρη 

.ὰ-.. 

σασαν' 

ο ---κκοσαωσισο-σοανσασοσασισονσασθιανκωνακνκιοεσνς πας πε πρώτο ρρρω ον ποσο 

/ 

ττ ΟΒςΕΕΛΝΑΤΙΟΝΕΕΙΝ ΗΕΠΟΒΟΤΙ 11η. νπῖ, 
(οἱ, 9εᾶ [σας αλῑέετ εαπι Ιεξτοτϊ ο[εΓτῖ» αΠἴΕΙ ΕΠΙ 
30 Ἡετοάοίο {οηἱρίαπα ο»{ε., πε τε[αίατ ΠάεΠεβπιυς 1. 

΄ αὐτὴν, αὐοά εδ τεδςβπιώπι. ἵπ εοάεπΙ-πιοχ Περί 

Ὅ νϊπί ἆοότί «οποΙππαΤΕ 

συµμοῶγων τοιῶνδε» ΠΟΠ τοιούτων. 
478. ο7. Νβα ὠπέσειλαν.] ΝΙΣ. ὠπέτελλον» πῖ Τε[ροη- 

ἀθαί α[ιοτί {16ο αὐοά απτεσεςΠϊ ἐπεκαλέοντο. 
478. 93. Ἰδεῖν κονορτὸν.] Μ5. Ἰδεῖν δὲ κονιορτὸν. 

ΠΙΟΧ μάλισά κου» ΠΟΠ κ. 
4790. 3. Καὶ τῇ κόρμ. ] Μο. κούρη. 
479. 93. Ὡς μᾶ ἐμοὶ δοκέει.]. Ν5. δοκέειν. 
479. 31. Τῶν ἐπεμνήσόην.] [ία Ῥετίαρε. . ΛΕΦΙΠΕΠ 
9. τῶν ἐπεμνήσόήμεν. : 

479. 38. Πάντες πλὴν Παρίων.] ΝΙ5. εοΡΙοΠΟΣ πάν- 
τεο οὗτοι πλὴν Παρ. αυ1 ετῖατῃ ραμἱο αηΏίε Ἱερεραὶ ἀπίκα- 

ϱ» ΏΟΠ ὤπικέατο. ασ 
ας. α, Ἐὶ νδυμαχίην ποιέιτο.ὶ μανίας ἵαπ Μος, 

ος, 7. Ἐἶπε μοι ὅτο, ] ΜΙτίβοςε πος Ίοσο Μ», τι 
ο Ιρίτητ εἰπεῖν µοι» εἲ {{Ώπι κακίσην γενομένην» Ἱ- 
τειπαμό ὀποδεξωμένην. Οποά 4ο ἁππυς ετ ατεπΏι6 
{ρεσυἱατῖς, 6ο ἁπιαπΊις εἰ Ππομπάϊας αροῖἀετ» Πποάο 
ἀπτε]]αχετ]ς αΠαι]ά, αὐοά απ ἵπρμας οἵεΡτο α 
Ἠιήιςπιοςί Ἱπιπιῆνος Ιπιε]εχετηΠξ», {πε ναπυπι εί 
ΤΙΗ]ΠΡΙΕΧ. πλ 
μάς, ». 98. Ῥφέως διωσκεδᾷς.] Μ5. διωσκεδαῖς» υἳ {50- 

Ίπς Πιυ{οτίριηπα ρυηέτο. νεὶ ρεηίεης εχρτεδίαπι οοἩ- 

ο αν Πρρδηλήσηται.] Ώυπα ασουΤαίε «οπαΠτ 
πυ]α5 νετοί ΠρηϊΠςαΙοΠεΠΙ» Ῥτο- 

Ῥαπί {ο πἰπήίπι απαπι ἱΠπβρίάος. 1ου επῃ αι αἰτειί 
ος οχἰείο» 1ῑ[ε ροϊε»ὲ ἀῑεί προδηλεῖσθρῃ. ειδα επἶπῃ 
Ίος ποῖα 1ο Ἰφήεγο, πι {αϊειας Ῥοτίης, αιοά αὐϊ 

᾿4ᾳοῖε, Ἱ]]α ποἩ οδι ηΕίΦ1ε αιέΤΟΙ ε]αά(ς αοιήη5» αὐάπι 

Ώπιοπ. ἰάοπι νε]ηῖ {εουπάαπα ποΏοπεπι ατεΠ ριξε» ας 
ἀεπίαιο Ἠης Ιοευπ] νεγαῖ: πέ παυαᾖὴν ΟΛΕΓΟΙ{Η9 ἄος- 

βία οἱαε ρε /γ η; εορΙη { εἰααὴς αμῶστν [ὲ εκἰέοι 

ομίις {τ Ῥοπις» αἲ Ππδεφαα αι εοηνεπε (τῷςίς. 
ους. ποι ρααῖε Ῥοτίο. εἰ α19 οοιταρῖα εδ[ίε» {εὰ 4 
Ῥισείατο το(τα(έ ΝΤ. προσδηλήσηται. 

48ο. 37. Ἔς θυμὸν βάλευ.] Μο. βέλος 
48ο, 489. Φύσέοτες αὐτῇ ὧτε ἐν πρώτοισι τετιμημένής] 

Ῥεταιαπα ερτερίε 19, τετιωημένης» υ {ενετυ {Ε/Π10- 

πὶς Τοτπιᾶ, οηαπι Ιπομοανῖ 1Π ΡΙΟΧΙΠΙ8; (υΡΙ Πσει 

Ῥιππή(οτίτ ἵΠ 4αίνο τῇ ᾿Δρτεμισίῃν ἴδιποῃ {η 0ηες]ε 
ὢς πεισοµένής» Ῥετίπὰο ἵπ Ίος ππεπιΌτο, ΘἱΠ εἷ- 
Ίππι {οἶσι Ἠετοᾶοιης {6 αΡ{ο]μῖο Ιοᾳ11», Πος ου{εινᾶ- 

το» απί οα{1ς απιεσεθατ. εξ ο. 99. διέβαλλον τοὺς Ίω- 
6. ὧς δἱ ἐκείνους ὡπολόίατο αἱ νηες, ὧρ προδύντων. δὶς 
εί σχρι 1068. νά, 
αν ο 1ο. Νὺξ φὰρ ἐνένετο.] Νειρα ἄτασα» {εά πες. 

ορροτευηϊεαίθπα εαεηείη, οἳ ππηῖς αμοεϊάίαπα εἲ αΗίετο, 

πο, Μ5. ἐπελένετο, αποά Π 
θΗΠ, Απ ηοἃ που {πατε 

ο ΡτορΠ η εἰ υΠ]οε 1ᾷο- 
Ῥλήσναθ6ς Τν. Ρ. 199, 

υηἱ 6ἵ ϱ. 193. φείµών τε ἐπιγεγόμενος μείζων. 

- 481 ας το πλίνόοι«] Ἠ9ο ρεπηίη!! νοσε5 ποι. {Πέ 
1π ορπίο ΝΙ8. πίᾷ ἵτ πιατρίπα. εἰ αιΙάεπι τεσεηΠςῇ- 

Γ ππο σα]απιο αά[οπρία. Έτ ροββμηῖ ρτο(οηθί, Ο]ά 6- 

9Σο 

πτας Να ΝΙδς οἶατε Ἰαδαί τὸν ποτρίδα » 

Πηῖπι οαυα{ο 1π 118 πποπιεπΏ ἳ Ῥοδίαπε υίαε νε Ἱη- 
το]]ϊσί (185 πι] μάπα λίθων» εἲ αὐ πι Ἠ]ς ΤεππρΗς ΠΟΠ 
Βιατῖε «οαιἶπας Ιατείίας ἹπίΗτπεπά1, Έπιεῃ ογεᾶΙρί]ε 
ος αῦ Ιοοῖς. αλδί εορία οί εταῖ, αάνεᾶος Πηϊςίε 

Ῥοι 1]]ος. αὐὶ πηηπῃ εχβγµετα εοπαΓεπΕσ,  Ῥασβίςι]- 
Ἰα"πι νετο Ίτε Ῥεῖ ΟΠΙΠΙ8 αἲ Ετιεπάμπα 1άοπεα τεπρι8 

ποῃ ραπ, ες ἳ 
160, 4, ἵαὶ Δωμέων μὲν. Νοευ]α ΡΠΟΣ αΌεσί αὐ 

ἸΜ6, οἶαὐ] οχκαέϊτα ῥτοσςδ/15 {εΠπποπῖς αο ἀθπιοπ/ίταΠο- 
πὶς Πιτ ἀἰμπεμος. ο απο τς 

4899, δ: Αἰτώλῶν "Ἠλις.Ἱ Οοραϊᾶ {486 αἲσμαο]ορία 
εκ ΟΧΥΙο, αῑηπΙ οΟΠΙΠΠΕΠΠΟΤΑΗΤ εἰ Ὀυ0ο Επισης οοἱ, 
το7.τοτη. 4, Τ με[αυτῖ Απηις, ἄτως, αἲ Εααδι. Νῆ- 
ἀιπρίης ΙΡίάεπα ἔοπι, 9. οἱ, Τ41. 

489, 6. Ἑρμιόνη τει] Ἀεπιρο νοσός υαίαπι (108- 
τυπι αππαΠΕ Ίτα τειπηηατί πΊοτε ΒΕΠΗΠΙΗΟ, 8εᾷ {ΑΙΠΕΠ εἴ 
τοᾶα Ηετοβοίῖις ποπιεπ. εἶας ρτοίετῖ {ο Ῥεῃ Ἑρμίων- 
τε, Ὁ Ἱερία ἵπ Μ5. Ἡ]οτεπΏπο, 

8ο, 11. Ὀρεῆται] Ν9. Ὀρνεβται. ἡ απ μδες ἂν Ἡ 

. 19. Οἱ δὲ ἐν Σαλὰαμῖι Ἑλμα νοκ τε 

πο οςί ἴπ ΊΙΦ; πθαθ ορίπος πμης Παρί Ηειοάοϊο 
Ἰαουῖε (αυηδέϊοτο, αἴαπα ραυ]ο απίᾶ αρεῃς 4ὲ απαεῖς. 
ο(μπιπη οΡ{ερίεπθδ. ος ο νι 

489. 50. ᾽Αγὴρ ὠνδρὶ παρασὼς σιΥῇ λόγον ἐποιέετο, θ- 
ὅμα ποιεύµενος.] Ν] 9. ποἰεύμενοι- ο αη 

Λ930 ΤΙ. Πάντα τὸν πορθμὸν.] ΝΤ, πομὼ τὸν πόῤ” 
θμὸν: ας ο ας ολη 

493: 45. Ἐφέως περιεχὐκλοῦντο.] 9. περιέκυκλέοντο, 
.4δ4. 14. Πλέω ὦγαθὸ τῇ πατρίδι ἐργάσηται] (ῑαῖ 
Άνης Ιοσυπῃ Ῥουτὴς Ίη ν. Ἐργάζεσθαι» ηὲ ἴπάε 1Η{ επι 

ας οπ{ρίομαπ1 {αοῖαῖ ]αδτοτί Ποιοάοίεο ἰδίαπα ομ{15 ν- 
τἱε(αίοπι Ίπῖοί ΤΕΠ1 6 ΡεΓίΟΠΑΙΗ» Ἡξ α» 15. 3εὰ Πη- 

δν Ίος εξῖ 
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Πειοάοίευπη. 7, 5. δ, 98. εἳ τού. 6ἱ1οῦ, Ὑάς αἱ- 
Ι4Πι αἆ 199, 94. : - 
484: 15. Λέγω δὲ ὅτι.] Μ5. λένω. δέ τοι ὅτι. Ῥατης 

ου]α οοπιπ]οαἰςβπια» {εὰ ρετ Πἴετατηπα ἱταπ/ροβοποπα 
Ιπτειοερία»: πἳ νίάες, .. ο 

405. ὃ. Ἠώς τε διέφανε.] ΝΤ5. δὶ ἔφαινε. Νι]βαζηπα 
π]π]ς αΤέξαπι εἴ Ὀπεν]ς εδῖ Ιποππεπί, 

496. 16. Ἐπὲὶ φὰρ.] ΝΙ5. ἐπειδὴ νὰρ. '... 
406. 46. Φόναι σαφῶς,] ΝΜ5. σαφέως. Ἠος εστία θ5έ 

Ἠετοάοίί» εἰ ροτη]ξ Ῥοτῖιμς τε] ι]ς εχοπιρ]ἰς αΏβοΠθ- 
τε Πι5 1οοί ΠΗΠΙΕΙΟΡ. 

497, 5. Αἱ δὲ ψυναῖκες ὤνδρες. |. Ἡαοειπις ϊβίεΙΤ » 
αὔεπι 4ητο οσμ]ος παδιετίε Εππήδ, αηπι {οηροτείς 
ος εἰεΠί {υεΠές αΗΗΗΗ οεγἡ1ὲς 11Η ΠΕύΤΕΥΙ. [λα υἱ- 
69 υἡγ]. ()μοὰ πες αριᾶ (Ίσετοπεπι Ηῦ. τ. ΟΕ]ς, τ8., 
6οπιπιεπῖαἴοτεςδ.,πες αρυᾷ ΕπηϊµπιΟοάπαπα Ῥεπο νἰάΤε, 

497. 97. Τοιῦτον μισθὸν.] ΊΝνΙ9. τοιόνδε, υἳ {περίς. 
407. 90. Δσνέη νηῦς,]. ΝΙ5. Λἰσιναίη, πτ ς. 99. 
4ὅ7. 33. ᾽Απέβησάν τε.] Οµαοά πθπιο πο ν]άοε αὖ- 

{υτά τη εδίε, 6ἳ 1ρθε Ἠγα]ία νοτβε, αποά ἐχβαῖ 1η Μ5. 
ἐπέβησαν τε. . 

4ὗ7. 37. Πῶν αἰτιώμενος.]. ΑΠῑει αἱ] πμπς ασ 
αἩε, εἲ ρίαπε 1ά {ρδιπι αὐοά εκβαί ἵπ Μ9. πάντας. 14 
αοά ποίαίιπα 4ποαιε εδι αὐ ΓΗ. 6319, 
450. 7. ᾽Αποθρέψαντες τὸν νῇο.] δι Ίιος ἵρειπι ασε 

Ρετουίουταπα, Ίτα ετἶαπι νίκ ραϊος, αιίὰ 1Π νεγιοπἆο 
{εαπυτς Πιεπίε Ψαΐα, ἁππα απιθίρας {οπ]θίε ο υεΥ/ὰ 
ΖαὈ] ηπάε πεηΙαφ ατα ἀϊηηχετίς, ΙΠΕΓΙΠΗ ΙΠερ]]οχοί]ε 
οε]οσεπι, 4Π νεΙίο πανοπι Αάππαπε: αμῖα ΤΑΊΊΘΠ 11ῃ- 
ρυπίάτ άο Δάπιαπς, «είτε Ιπε]εχίε Αάἴπιαπίυπι 
εοηνετ{]δ{6 ΠΝΕΠΙ {111 εἰ αὰ ΟΥῶ6ο08 νεηῖςίς. Φιοὰ 
Ρίαπε νι]ι ορἆεχ ορΏπιή5, ἆυπι οχμ] οί ἀποσρέψαντα» 
οπηίπο {α]σεί Ἀάπιαπεμπν ο. 

4890 16. Οἳ πολλοὶ παρατετάχωτο,] ἸΝ]αάϊα νοχ ποἩ 
εει Ίη ΝΤΟ, Ομ]ά επί Ίας αά[ειτὮ Οστῖο πος Άρπο- 
ΨΙτ αλα, Ἠππιο απ. Πο {19 ῥριΦοβδβί πολλοὺς τῶν 
ὁπλίσέων τσ τοὰ 
489: 21. Κατεῤῥύσαντες,] Ῥοτέις ρ]άτα ἵπ Ἆος νετΏο 

ἀῑχίε, 41η εξ οἰτατί αΜῑεαπτ. θεά 36, κωτεἰρύσαντες » 
αὐοά αάάες «ο]]εσϊαπείς {10 πηπι. σοι, 4 ο 

499. 37. Ἐπελάσαντος βασιλήος.] ΟυαπιάΙὰ Χθιχος 
ἐπέλωσε» ἨοἨ ἴείρετε τεπή εἶας Οομαάεπις {δά απ- 
ἀεπι πιο, Ίος εδῖ, ἀεῦε]]ατο, Ῥιορι]ίβίο. δε όολότο 
/Ἡσετε, Ίτπηιε ρσεἶατε ΝΙ9, ὠπελάσαντος, ο ο 

4005 49. ᾽Απολέσύμι κινδυνεύσαι.] Ἐειτῖ πθαυ]ε Ίβο: 
Ιεέήο. ααπι Πομί ριφοεάσπίία νετοα ἵπ (Πρμπέῆνο 

΄ 

{πεγαπε; δείσας μὴ ὑποβῆται, πε νοῄσωσι» Ώο αἴιοαιιξ 
{πῦπεέή ἀεῦεῖ κυδυνεύσῃ» απο ον Ἱερίτας 1η ΝΤ8ο 
Φε εἰ αμοά {μπόμπα {εα της» {δε δρησμὸν ἐβούλευε, 
ΠοΏέβούευσε. εώς 2 | 

489. 5ο. Παρεσκεύασο:] 5. παβεσκεύασα. εν 
4909: 9. Τοσοῦτοι ἵπποιτε κα) ἄνδρες διεσᾶσι κατὼ ἡμέ- 

ῥῃσίην ὁδὸν ἑκάσην τεταύ µένοι.] Ὀταπίο, Ὀταπίε στο». 
ἀοΐεα» αιια]ς ΠΗ(Η απιείας» ας αα]ΐ5 ἔοτες Ῥροδίηαος 
πΙῇ αὖ ΕἹοτεπία ρυταπι αδὶ ααααπι Εδγτοπι! Ῥηΐαι 6- 
πίτα ΠΐΠο Ἱπορία Ἠτικ[οπῇϊ Ίπ Ότο ρήπιο τορηὶ Ῥοτίη- 
τηΠ] ῬὰΡ. Τ47. Ώυης 1ος αἆ ́ νετρα βάεΙίτει ἀείοτῖ- 
Ῥεπις, {εὰ πι] εκρ]απαπεῖ, πες οβεπἀαηεῖς αὖ {5 
Ῥεπε Ππτε]Ηρὶ, ἴαπευα ρομὰ Ίεπῖ ἀηπέτῖοπε ροςί νατ- 
Ῥήπι διεσᾷῶσι» απαπι ἵη εζΙΒοπίρης πο ν]άέο, ἶπ απο 

Ἰρουη Ιοσ"Ἡχ Ίο πια]ς ἀε(οιρίμπι αὖ Διρη]αοίο πά {ξ- 
ΟΒΥΙΙ Ῥετίας ραρ. 7ό9., εἴ Ἠετοάοίο {πάπα Χεπο- 
Ποπίετα οὐ Ιο{ερ]ά Πδάεπι νετοῖς ας Φη1425 (οπιπία 
Οηἱ{οπίαπα) α{ρίοθτα «οετίο παι/εαπι Ῥαϊαί, Νες νθ: 
το οἴτσα αἰΙιου]ίαίεπι {επιεπίί Ἡσγεο, {5ᾷ ἴΠΤρος πο 
Δά{6αΠεῃ5» αὐϊ σε αάεο οοιτερία Ππε, Ίναπι αἴαη- 
ο αἆ ἱπάοίεπι Ἠετοᾶοι εκοεΠεπήης Ἱερῖίμτ Ώσο Πο- 
απο Ίπ ΜΜ, τοσοῦτοι ἵπποι τε καὶ ἄνδρες διεσᾷσι, κατὼ 
Ἰμερησίήν ὁδὸν ἑκάσην ἵπποι τε καὶ ἀνὴρ τεταγμένός. ἹΝυ]- 
115 ορίπος Ἠμηο Ίοοιπῃ Ίεα Ιπτε]]εχίς; αἱρρε εκ νυ]- 
σαΐο πέ εἰ εΧ Ιπτειρτεϊαίοπα πΙΜΙ]. οο[]]ρας πίβ τοςῖ- 
ἀεπι 64198. αιιοῖ Ποπιίπες, Ῥει οὔτα ἠπεετναϊία {1- 
Ποπεπι Παβεηίες» αυ Ιπίοινα]]α Ηετοᾶοῖης εχρτῖ- 
πη]ε ε]σίταια ἀϊμιπα, Έχρο αὐῖ ΒηβυΙο «ΠΗΙΠΟ {ρ8- 
εἴο ἀαίῆπαιις 65ε Ἡοπιο ππα5, Ιάείτέο εξ εαυς-- 
ημς. Οἶξαῖο ουσία. ἀῑθια εοπβοξτς πμ κος 

Ἐν να ο ο πίδης Ίτα ἀῑοΙξ, πιε ατΌΙέτο {- 

ἴης Ῥπίογες «άκοσος 14 Ε0ἱ ΡΟΤΗΟΤΗΠΕ ΠΠΣΒΙΠΑΓΙ: Ῥτεο- αἴρωο Ψα]]α, τωπῖ πιοπᾶαοἲἲ ἀε[αηρίοπεπι 3άεο ασσοι- 
ταῖς θχίραμρης,. Μίτοι ἐοδ αἩἱ ατευπιοιΠοπεπα, 
Ομκοπο]ορίαπα δὲ αἶῖας οβιζία8 ἴωπα Ῥετά]το εταόῖανο- τηε. ΠοἩ. Πΐς ππεπάασεπὶ Ἠετοάοιπ ροβη]ανίκία, 
Ῥιο[οθχο αλϊἀαμίά 14 εἴε» ἆο ἀἴμτπο (ραΏο εξ έᾳμο ος 
Ἠοπηίπα» πιμ]ευπι πιππΙτυς Ισ ΠεβήπαΒο΄ ουίὰς 
αι λων αυρεῖι; σοηπα Ῥ]ηήπ ια» { Ἡοπιο Ίεις 
ἀῑεῖ επί ἁατις 1π ραυσαδ. Ώογας πηητατὲ ΕΜΠ ο- 
Πέ, Ρρίαπε πε πμπο Πεμ {ο]ετ, 1ΝοΙο επίπ οορίεατε» 
αυπα ἀῑείτυς .αὰ. ἀῑεί ος ΥΙ4Πι αὐαπ]αμ6 κ Ἡ α 

ἴΑΠΠΕΠ ρτορίες {επιρις {δυτῖ 6η τας Ῥοϊθοξ, 96ᾷ οι 

μοπῖαῖα Ἠατοάο- 
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απ νο αμ  ὅ σ ο τ Ἔσ τ 

{6 οὐ Ασσοσεσπόοόκ σον Μο τὸ ο. 
νι ἀθίηπαιῆς, δεῖαπι Ιητα]Ηρί ροδίδ: νεμ]ει]α» Π ΠοΠ 
1 οπιπ]ρης, {αἴτεπι ἵη απ οακάαπα Παιμπαὶς οο]]οσαῖα» 
πά αἩ τεαιήτῖτατ  νίτ ει ρίτες εάί 1π Ώοίας εδτῖα5 
πηπταί, {εὰ Ἱππυής δαμίταποπεπι πΙάαΠ]. | 

401. 56. Ἐπὶ συμβουλὴν µετωπέμψασθαι. ]. Ιλοϊανῖε 
{ε Ῥουτας., εἳ Ἠάπόὸ ἐτ {εαμεπτεπα: 1οσµ1α 1η νους 
Συμβουλ]. {οἶ]ϊσει ρτοιῖ {οἶτε ροής, θεά πωπο {6ἱ8 
1εσί ἵπ ορΏπιο Ἀά9. ἐς συμβουλίήν µεταπ. 

401. 91. ᾽Αποπειρῤσθαι τῆς Πελοποννήσου.) 1ὰ «ποφια 
ἀείοπάἴταν πια]ῖς αἲ Ῥουτο εκεπΙρ]]δ» ΕΠΗ {απιεῃ 16- 
σαιτ Ίῃ Μς. ΠπιρΗσίταγ πειρᾷσθαι. ο ει 

402: 14. Τῇ συμβουλῇ.] Ἠδι ηος αἰζετάπα εχεπΙρ]ηπι 
Ἠυίας. νοοῖς: {εά υε Παπέταπα ρπ1οΓῖς ἵτα ρατὶ Πτηήτατε 
τε[ατατ ριε]ατας Μ. αὖ Ἠειοάοῖο {αΠρίΗΙΗ ε5{ε τῇ 
συμβουλίῃ. : 

4005. 9ο. Παῖδες οἳ συνείποντο.) ἵΝΤ9, συνέσποντο» αιιοᾷ 
νειοῖ Ἰδαμς παν αθΠίοει ποῖηιιε αμότου, 

405. 95. Τοιόδε Φέρεται πρὔγμω φἰνεσθαι. ] Γτια- 
όπευπι Πετοάοίευπα, αἳ ἐρτερία 5. συμφέρεται. Ὁὰ- 
5 ραιαῖ Λΐπιι Ῥοταπι πεαιἠνίς[ξ μ πος οχεπαρ]ο 
1 ν. Συνηνείχθῃ, Πδί εο]Ηρῖτ οχεπιρ]α Ώιή]ς {18 νει- 
5] σος Ἰπῃπίτα εκ αιάτοτα ποίῖτο, τα Γαία» ἵρβιις 
εδίε. ο πνοος ταδε 

405. 50. Δὶς ἤδη ἐφένετο. ] Ιπιπιο τρὶς » πὲ ποϊαν]ς Π0. 
ς τ.» ποτα ΠΙπετΗπῃ οὐ {εγνοῖ εὔαῖη 400 Π0, το., 

Οαήαπδοπας Ίη0εῖ πος Ίοςο εοιΓῖδείθ τρὶς, ἵπ αῑα Τ8 
ποπά μπα 11 ροή ρ8{616, ο. 

40950 7. Ἱκομίσας τοὺς παῖδας. ] Ν]δ. κομίσως τοὺς οἷ- 
κέτας. Ὀποπιοάο νΙάετῦΤ Ἱερῖκ[α πίσγρισβ, πας ορί- 
ΠΟ 210: πΊοάΟ [οπρῃς[ο Ηοτοάσίαπα. ΄ Οππποπν οπίπι 
Εωπῖβαπι ααπβυ]ε Ραπίοπίάς απᾶς πανοιῃ θα 
ῬοδίεὮ περιλαβεῖν ἀῑεῖεαι ΗεποΒΗπι:ς,  Αάάε σαρι 
100. 
4055 94. Διαφυλαξούσως τὼς σχεδίας πορευύῆναι β1- 

σιλ]ω. ] Ίο εδε Ἠΐο πατάς οα{15 νΙίοίις, {δά Ἰαή- 
5υ]άας εἲ Ιπαπιώης 5 Ὃ ος τοι/Που οτῖς «ἀατῖ- 
ΝΗ5 βασιλεῖ» Ῥτουϊ Ἱερεσαπι Ε]οτεπιία, οἳ ππαχίπιο 
Ῥήαροιος αἲ κος Ευρ ἡλνονη 
14940 ΤΟ. Στρατὴ! διωφθερέεται.] οἷς α να]σο [οίπη- 
ἴηπι 1Π που  ἵεπρής τεοῦ οᾳιἱάδΙηΣ {64 οί αἁ]ιις 4- 
Ἠπα, ηςς ππίπας ριοαδί]α, Πεπαρο διαφύαρέεται, οἰιοὰ 
εχίαε Τή ορ πιο Μ6.: Ίνυπο εἀϊοτας Ῥείπιαϊα Πεοαπι 
Ρτανατὶ Γαπες ες Ἠπἶπς αὈ]αϊταπι τορο(Πσζιπε ἵη οσο 1 
30, Ἠπήτα ρδινετβοτε αρ σα ώμρο ο τση, 
ΠΤΑΟΔ τ8δ. Ἔς ὃ ἔλθῃ.] Μ8. ἕλθοι 

«4942 94. ἨΝέφος τοσοῦτον ἀνθρώπων ὠνωσάμενοι.] ρα 
Πϊς ατεπα Πε οαἶεεε Κοπιεβίῦπα αμα νωπτ οά]τότος αὖ 
Ρατεπιμείεος ποία, απο τοῖα οδέ εοτυπ]» ΠποἩ Ἡστο- 
ἀοᾶ,  Οπῖά Ὦ 9 Π]ε ὄγδρμς νοσαξ, αὖῑος νοβιι απ{ο- 
οεαεπῖο ἀῑχίε ὠνθρώπωυς Σ Ψἱάσαπε Ίου {πάπα {1άπι 
ει εχ[ήίοητ, Ίες Ίρδα ἀῑσῖε νέφος ὠὀνόρώπων Ὀοπο {2η- 
{5 ἀϊξεηπα ορ[ε ἆε (ογφοῖς. ος εκρηῖα, ααηίο οτι- 

ν 

ἨΙΟΦΊΟΣ Πε {επτεηΏα, ῇ Ἱερας: 'Ἠμεῖς δὲ εὕρημω ορ εὖ- 
ήκωμεν, ἡμέας τε αὐτοὺς καὶ τὴν Ἑλλάδα, νέφος τοσοῦ- | ο μάς μὴ διώκ.. Ὁι {οἱεῖ Ιπίαι- Ἠπη γαρ 1ΠῖεΤΙΗ5 1η ρεΠοά μπι τενοςα{ς. ᾽Ανασωσά 
ψετο οατε1εριΙτ ΙΡ ο σι δρ ο βι 
4949 939. Ἐμπιπρώστε.| 9, ἐμπιδρείᾳ τε, (99ἱ6ΤΙΠη 

"εἰτατ σος Ίρδα Φταρ]αίις αἆ {{ογ]υπή ραρ. 777. οι 
ταπεπ υτ ποτ Ώος ραναοἱρίαπα, ο ο ο) 

404... 46. Παντελῶς ὠπελάσας.]. 9ε]]σοῖ Ἡος πιπι 
ἀεεῖαῖ» η 4Η π1 σοηρθς/οτ]: Ῥοττής ϱΗβ{ΠΟΥ Ίοσα., ρ6ς 
408 ΤΕΙΓΗΤ πωυτελέως οδ[α νοιδηπα Ἠογοβοϊεπα ϱτο 
:«ΟΠΙΠΙΠΗΣ παντελῶςν Ἠμπο υΠυπα Ίοουπι ρείσετει ἀοΙι- 
"σετε αἆ αιαδάσπι οοπηπιηπίταῖς {ογ469, Φοἱο, Ῥοπο 
Ἰεέτοτ. εχίῖατε ρίαΠο ἴπ ορπιο 19, παντελέως » αοά 

'Ῥτοραν!, | ια ἕνα, ΕΙ ΕΕ 
3 Ὃ 1. Ὑποθήκην µέλλων πομῄσεσθαι ἐς τὸν Περσέα.] "Ὑποθήκη εδι αἀπιοπίϐο, αοπβΗ πα» οδἵτς υπρ]ατηππὰ 
μπει ε]ο καν. εἴίαπα ο οορί(α!ε σαι 4ε Ρί- ΒΠΕΤΑΤΕΙΟ πεσοιῖρ )) πε Ἱπᾶς εχετῖσαϊα {επ{παι νετΏπῃ 
ΠΟΠ αΠζ.δ. ὉοπατΗσ ταππεῃ {ο]Ησῖεας πήγα πι, Ῥοι- της Ίτα [οτίροπε ΓΑππιο ΠΡΙ αριᾷ Ῥοψίωπι (1 οβάΊηπι ομαραταπάί, 4. Ῥ. Ψ. 8, αἀπιοπίάοβοπα Βιέυτις πά 
ιο τε οαπι Εομαπι 4ς {10 {η υπ] Ῥεποβαίο σο]- Γπαἵο πποποτε Πατμείοε. ος αχ {οᾳπεπερες ραῖςι, οἱ {Να νοηῖο Ίομα οςε, ἀϊσσπιας ὑποθήκην Ίπῖι νοσαη 

-ασβάῖυπι, αποὰ βδἱ ας Ρατπε Ῥουοβείο ἵπ αημσπι 
ἐστιν μα τον ος πριιᾷ ἱραιπη- αιράαπι ΠποᾷΟ τεροῄἴο, τε πο ἁτνετασ, Ουοᾷ οὐεινατίοπε ἀῑσπμπα» οὐία ῥρεοίοι 

Ὅτιζης Ποπὶβεατίοπες α/αχραταπα Ἱ. Μετα ρτογβ]ς, ἵτῃ- 
-Ἡς ἀετίος Ἠ. Ῥιερααμας πΙμ]]. ἆσ Π5 νατβῖς οἶεαεῖς 1η 

ντο -Ροπῖε, πΙβ ΠΌῖ Ηρεξτα ορίε, ΤΕ Ἰπορίτο, 

σπα οπιπίπο {οἱρομάμπῃ οςε οκ ΜΒ. ὠποθήνηνι ἴΝο 
πας το ἀπδίαπι οξεία Ρόϊεςε, αμήπ Πο Ἰοσῖς Πε, 
όν μα ο θαπι. σοποίππα σα {μπί Ώως νετρα: ΄Απο- 

-18ηξ. του. ἀποσροφὴν. Φλιν. Ώεπε» αὐοα ́ {- 
ας ο μεν ο 

ῖ 5 τ' αν γης ο. κ οκ 4 ως ολ τν 5 4055 1ο, ας πᾶσαν βώσανον ἀπικομένοισι.] 195. ἅπι- 
εμας κατ αρ Ίδίο νετδο περὶ Ῥόψμδ πονος 

ἡ ο ο άκ 

1οσμ]ο5 εοηρατεῖα» εἴ Τεἵ Ρ05ἱ 

οἶκε' ἐμον μὲ αμ 

ελ 

499 ὃ- ἸΑκρούίνια ἔπεμφον' 

αλ 

ν ον )ή φθες 
ς « ' 

Ρα16} ἆς νερο μὴ ο 
τ 

χνέοµαι ἀῑέτα τε]αὈῖεατ αά ἀθιῖναῖα ναῖβὶ μον νι. 
ῥ ο κ εν μα πι 

(16 ου ααπα {αἳ5 Ίπρε Ίος ὕροιπι ἀπινέμαι ϱἩ 

οµσιίτ Ηειοάοτο, ο ος 

05, 38. Πειώτε καὶ ᾿Αναγκαίν. |. Παρ. να. οἱ 

Ῥας Ἱπάσπα Ἱαπόϊας» {εᾷ εχ αἀνετίο 1ῃ ΒΙηπΗΗ ο, 

ΛΙς. ών : ν η ᾱ «ἲς θε: ᾱ 
οἳ ρήυτοδ.τ δις ον Μη 

05. 39. Τεωπείνας ἐ ταµάλιδα ὤφήκοντας.] ας 

Ίαῦει Ρονυας ἀΙσεπτεί εοπιροτζαία» Ἠπᾶε ραθαν- 10’ 
τοᾷοῖο Ρ]ασμίςίς ἱδιιά ταμάλιςῶ, .9εᾷ ρα 
βεη]πάς Όεπε {εσεις 11 ορΏΠΠΟ Μ5. ο μέρος ) 
αἰΙάσπι αἳ ἵπ Ππα Ἠίας Η0σ15. τοῖσι ἡμέα 3 
ἔχει τιμωρέειν ἐξ τὼ μέγισᾶ» ΝΕὶ ταμεγ! ο. ος λ 

405. 48. Διὼ τῶν αὐτέων ὀγγέλων Μη ης αμα δεν 
τοῖσι κο) πρὸς ᾽Ανδρίους ἐχρήσατο:] γηοἳς κ ο ας ο 
ἱπβα[σατας Ἰοσίς.. ϊΝαϊίος επίπι πυπΕΙος ΙΡ -μᾱ- 
πδις Ιασῖειτ αἆ Απάτίος πηήβεία ΤΠΕ τα (ὈγπιοΠΘ6 ος 
ἴρομπα Ρορο(οἶΜ{6 ΠΗΠΙΠΙΟΘ Φρσχομενο ες ὁμρα δν 
αἳος αιάΙνῖπιης, Ώεϊπάα αομπόαα ιά οπή οεῖει 
Ῥεϊσβπτα, με 8, απ ραμίο απζε ἀῑλιεν η ώ ]- 
αἆ αἶῖας Ἱη[ι]ας ππ]ας(ὁ ὠπειλήτηρίους λόγον λόοι 
οἰσῃηιῖς ναιοῖς Ππιανροβείς, ἀῑεαί ΕΗΤΠ ἁροα Γταπα {3 
σι τοῖσι καὶ πρὸς ᾿Ανδρίους ἐχρήσατο" κ) 

. . τπμς οςε, τε ποι. {ροητο 1ΠεΙΗραϊ ΕΟΦ. Π πε 
βπηϊος αήδίτον ἡπάς αὖ εο ας πο οπα- 
σοῦο, οιιοά {οτι οτε πήπακτ ον λ στο πες | 
ἵοροτα Ἠίπο αὖσαε Μ5, ἵπ αιιο ΤΠΕ λων «ρε: 
το Ψεγα πΊαηης Ἡοιοβοῖί. διὼ τῶν ΦὐτεΟὲ «τς Όργιε 1ροε. 
ὠμένουε τοῖσι καὶ πρὸς βκοιλέα ἐκΡΑΤΟ Ίος ΝυϊΗ 
αχ οο ποϊαν!, οἳ Πατίπα ἵπ 60 ΠΙΑΧΙ σβί ̓ππαπής 1 
πίπ Γιογηπὲ πυποΙ αἆ Απάζίος Εἲ Το παπι οπήδίξ 
πο αἀάιχίε, αὈὶ ποπ εγαπέ πένα ἑάεπι 18ί8 
πε, οί ἀθριεναπε αἰ]εσα» Γμβ1Ώ σε 
Ια{οἰνῖα ἹπιεγροβΗε αοφε καν ον 
ἴατ Ἡσογοᾶοτας Τποπιήβοσίεπι 1 11Ρ. 
ειπ]ῖς {μπι εδία βΙ6Ιπο» 4Πςπῃ ο) ο 1οῦ 
ουρίσίατο, ους οὕαπι 1οσῦρ]εἴΔΝΙ5 ο μδεσμάν, 
αῑχίτ; α. αὐαπι Τ6ΠΙ ΡοϊοΓα: Ίπιο {11 οάίσεΙ. | 
Ίτααία αάπιις αρηπάαἲ 1η. ε ασ ππα ΟΠΙΠἷΟ 
φρεωμένους’ απα ἀε]εῖα {1Π: πΙιά18 Νίθ, ! 

406, 12. Διέφυγον τὸ 
ατμός ων Ἴ 

πήπιο παν 
τς 

Φυγα. ο κ παν. ο 
496» 15. Χρήματα παρὰ νηριωτέων, . λα αν 

ΡατήΠι, αἴαυς 1ρᾷ. Ηειοάοίο αν μμ, 
ΠΟΠ Ποσο, Οὐοά {Π πμ απο γεν ο 
πηϊῄοσ]ες, αι]α 1πά6 αἀ αν να ΑπάΙΙ’ Ίο, η . 

ἵποτα ρα(ονήπι Π ἀειγοξαδίομξ, 
(προς. φαπητο νἰ[ις αά. εζΙοπέΏς ϱς Ρο5 
ἐκτέατο ὃν Ίνα «ἀμδίτα µιας ο πα 
΄πεπήΠοσ]ες Τάμα ... 

"496. 1ο, ἸΑνωρίν εἶναι] Το 
αὐθ΄οπίπη “εν ηπι ἔδοξε τεΑΓ 
«4965 90. Ὡς δὲ ἀπίκετοι) ο 

αμα . . μὰ. η ας η, πο 
κ . .. σ 

κ 

ης. κκ ο ο δα ο ρα, 

ος ο νν ὁὃ} δρ ἄλλών συβΗΖν. ο η ο ο ο ο ο ον 
πομ΄ οεξ ἵη Μ8. Έε Ίρθα ΊΠΕΡΠΑ μμ. νο ρορνοί τα 

1πε πον  -
 τμ]α οβεηά(τ 1ῃ ποονε αν πα υσν, αν ον 

.. αὐίᾳ ἄλλοι αν ο 1 1 
ῃ λε. πι : 3 λῦ Ἡν, ῤ σύμμαφοι ΠΟΠ αϊ 4131 ἄλλο ο Ἡ 

σοπι {οῖ]ᾳ οοπν{σστ]ς Ελλ ν ερτε,]. ΤΠΑΠ15 ἘοΠο- 
το Λ07. 17. Ἐπιλαβὼν, δὲ λαο σβαι αι αοΗΠ ηιο 
ο ος αν 

Τί τοπιροις. ΠΕ Ρί αρ Αι 
τὸν ϱρῇ: 

Ν15. ἐπιλαβὼν δὲ λοίμός τε 

ροίεπιθηύρ πο 
ο ὁ δη 

ο αμ: 
. 9ΙΤ0’ ο αδ 

407. 9ο. “νά ἐμβαη[ὸ, ὃς διεκρῆτο χο εἰεοῖε οίο 
40ἡ, 5, Διεμίσση Ἴλημν πόλευα δίς ὅο ιν λα. 
ο) 1Ο, Τρηρ ξ νό που ος ρργοϊλΒΟ” 

Ρ ΒΠΙ18 ᾖ ἥαπι 1 ο ωἨῃ΄ ὁ ο ή 4 .. 

πο Απάτη Ἴρθε {1.1 ὃν αυ 1ΠΙΕΙΙ ο [οοιτε 0- 
Ώσπι 11ΕἵΠαΠΙ παης [α] πας ΟΧ« ζ ον ρμομ τε 
111, τοπ Ἱπαὔτατος Ὁ αμ] ΟΠ. ο ριοτ 

ον ο ος τι ΩΜΗ ΤΙ οταἳ ο 

[ογλεκία Ἱπρνορης 40 θ1ρες ια, ή ος ερ επ] {ποῖξ, αὐάπ1 αφθίς [ὰὲ με» 1δί6 νά 
ρε.) Ππιο αισᾶ ἀμσίαα Μηδαίέσο» ο ο 
ασε {οπῖραιήι ἵη ορήπιο ΠΙΟ ο ορίπμεΜΣΙ {15 οσυ]ος Παυίε. ποπῖε οΡΗ ο να δ ώή 

μας ο πι ώ) «498. τό» Ἔόκε ἐμοὶ] Ἠλιπη . αν ; ο, αἳ ἄρη 
. κ ἃ Ἐν ΝΊ5. πρό: ο ΗΕ, 

θηθς, πριν ρα ο μ.ο τρ ον Μι μι 

] αν 

΄ ] 
τὰ 2, 

α ια Ἡ Αη ν 

πιοΧ δυωκα]δεκα» ΠΟΠ. δυώδἐκΦ. } ἀκρωτήριον ὸο.]. δη 
{.Λ99, 0. ᾿Ανδριὰς ἔχων ἐν ΤΗ ο μάι ο] στα ο 

φροϊόςϊ οἵαηίοτ εχρ[ισπεῖο 4.11 ἵὰ οοσιτασὲ. η 
τασῬίοσαπα». ασε ππμιαριαις Ἠομιοίίσε οοπΙ΄ς 

αηβηυἱ5 εἴ αποπιπισοπς. εἳ αρὸ Ἡ “Ἑλροιας ὥς ϱ0π- 
Ποπίδ Έ9ε »-4ε πο 3β1ΐ πε πησατυτ Ὀ σαθο- 
Ίήππῃ. Ῥα8.: 947... 40ΙΠ «σος οτίαπι ας ΠΑΝ) πὶς 

{οσγανίδία τάΙς αίμα» ΤΠΕΠΙΟΣ αν σα ο 



πο 

μσνιαθν «ποβρνοο'  '-κΗνιςς ρρς--ς-- 

' 
ε 
. 

1 
Ἱ 

. 
Ἱ 

ο . πι ποιο. πως ον πες καραηαρα ἈαρονιἜοας, 

πο» πα αλοποσιμιαροραμιμοιώευπνκασοφνοσειακμαοι ηνιφφᾳτυς οι ο... μυ κ. πας»: πο τθνεν«προννώς ος-θ εν. 

ΕΤ ΟΒΕΕΒΝΑΤΙΟΝΕΡΙΝ ΗΠΕΕΟΡόΤΙ 1Η, ΥΠ. 166 
ης ἵη αχῖτα {ε]σί, υδί εἲ ἵρεε εί α1 νατία εορι- 
{αΠ5, : -ῃ 

400. 91. Τοῦ ροίσου.] Μο». τοῦ Κροίσεω. | 
409. 95. Διεγέμοντο τᾶς Ψήφους.] Με. διένεµον. 
δοο. 8. Ὡς διὼ τὼς ᾽Αθήνας ἔχει.] Μπυ]το πιεις ΙΠ 

Μ5, ἔχοι.  9εά εἰ ΠαΠπι νοςες ἀιιβ ἐνέκειτο κρὶ πίΠηϊ 
ο 6οάεπι Π0το. 

σοο, 14. Ταῦτο μέν νυν.] ἰάεια Νᾶ9. νοσμ]απι ροί1ο- 
τηΦΠΙ ΠΟΠ αρπο(εῖς. ον. 

6οο, 17. Στρατοῦ ὃν Μαρδόνιου ἐξελέξατο.] ΝΠΙΤΗς εδι 
-ᾱπ νοτιοπἀο Να]ῑα» α ήτα ΑῑοΙς αὉ Ἠ]ο τερεπι ἀεάι]- 
ἄππι ἐὲς [ἐαρέηέα 11/1ζμκ, ζιώ [ἱ αγάοηϊῖμς ἀε]ε- 
σογα!. Ἠάρο σατηΙΕ ἴΠ{ο ΠΗΠΙΕΤΟ ἹΜατὰοπ]η5 εχ 99ο, 

πιϊ]ήοις. Ουοά αιΙοπιοάο ρτορανεπίεξ ΑιυΙ 1π ορίῖ- 
πιο 1ο 95. οἶατα {οτ1βΙτΗΙ σρατοῦ τοῦ Μαρδὸ. αὐοὰ 
νογιςβπιαπι 65ε. Ἐκ 60 αχείο, Ιπάε {μα π]]]α 6- 

Ἱεριτ Ματάσπίης» εταπε απσιε μας {οχαρίηία πη]- 

τα. Ίππο εἲ ποπ. (αἱο {οτ1δΙέ [οεοᾶεχ ΑΤΟΠ. Τ1ο- 
Ίϊμς τοῦ ΨΜαρδ. Ῥρίαπε ρατί πιοᾷο: εἴ Ι91οΥ.. θα 4ο 
{οπίι Ὦ. Ῥενρῖτ {οΐρειο Γ ελεγοέης ζμ [ἱ ἐερε- 

γαἳ. | 
9095. σοο, 10. Ὡς δὲ ὁ μὲν ἦν ἐν τῇ Ασία.) νειριπι {10- 

Παπεΐνιπα 1ρποίαΙί αὖ ΜΕ. εἰεραπηκῆπια: αμ]ά σι. 
Ουίά οπίπι Ῥεεέῆμς ηαο ρεμοίο Ἑ Ὡς δὲ ὃ μὲν ἐν 

τῇ ᾽Ασίῷ»- ὁ δὲ ὀπίσω πορευέµενος κατὸ τὴν Παλλήνην ἑ- 
{ | 4Ἡ ; . ῥ δν 

ο ο5. Ἱριτοβούλῳ Τορωναίῳ ἐπιτροπεύειν.] Ψοσεπι 

{οδμπάαπα ἱσηοταῖ 1οετ Μ9. δε σα ρΗπιᾳ Ὁταπία, 
αιίά ἀείηάε 1Π τ1ο, ΡΓΕΠΟ βε[ανΗἩ Απ εκ Ἠστο- 

ἀοι πιαπίδες αεσερί( Κριτοβούλῳ ἐπιτροπεύεῳ :. ος 

ομίπι δε». αὐοᾶ πιοπ/ία5 αεσεἀεπΠδα»δ,  Αἲ πι 

το, απ 15 απΙ αοεεριῖ» τοίίατις {μις {6 Ιητε]]Ίρενε 

αἩ. αμ ΙπιοΙ]εχίδα  αἩΏ ηπο {μπι ρ]ασαπιεηῖα ἱπσοπ]- 

απϊπαϊ» αιί ΠπεπιοτΙ ΤΕΤΗΠΗ αλα νανμτ ΟΡΕΤΟΠΙ {ηηπι 

ρταῦοῖ 5 Ομοπιοόο νειΏϊ Ψαμαν 6 Μοδιζο πετήσεο 

γαζίαΙ» 4 ϱέΠέΤε (Φα]αάξηί. . 9εὰ εἴ 1ῃ (ετπ]οπε ἃ 

Ὠ]ισο Ἰ οἷία βοἱ σμάῇ οε[ετία 4οπο α (7ἱ0ῥοίο ἅὧα 
οἱ» ᾱ ζε[ίο 1040 ΟΙΕΗΠΕΥΟ ἡ (Α)οἱάἷε ΟΗΕᾷο 

ἅς. Αι απίὰ Ιπο Ίπάε α ομαπις { πονοτ]ς οτ]- 
οἵῃ6οπι σεηετῖς 1Π μος ΟΠτοῬι]ο 3 Δη εκ ο ἄερεῃ- 

ἄσπε βτα ἠπϊνοτία υἉοίςτ ἴμπα 4η Ίου Πρηιῄεαπι στα 
σα. πι 18 Ναἱίαπι Επιι] Ῥοψεις » πι] Φιερ]απς 

τησαητας 3 1 μοηρο αΠτει εκΗΏπιανίε Ὁυῦο Επιπῖας Ψ. 
Ο, ἵπ. Πὗοτο 5. νετες σταεῖο {ο ρεῃς Ο)ΗῥΗς αὖ 

Δγιαύατο Ρέ/[α εκρυρπαία εἰ ὐα]οἰάλοίς ἐγαάλα ὅτς, 

Ασποίσ πιασμαπι ἀἰΠεγοπίαπι» εἳ ἀερηῖτ νΙσ 11]ε 4ο- 
ἀϊκαππμς αἰαιίά ρεγίροχ]δίε νετας {Φάυπι ἵΠ ΤΠΟ- 

ἀμπι αὐίοοπάίσο» ασ απμπι Πδί ρισ/εγήπι ρ]αςεῖ, 
χονοτίστο αἆ σαπι {μοβάϊο ραπ πι] εοά] εἰς ΜΙε- 

ἀῑσαί., ἵπ. αἱο Ἱερί. σαραδιδοῖ ΙΚριτοβούλῳ ἐπιτρέπειν 
καὶ τῷ Χαλκιδικῷ φένει» {γα ἐα: (Υ1102Η/09 44 {ἐαηῃ 

βγάδέαε «πει Παρίταπάστα πάμ]ρεατ), Οῥαοἱάίος Παβζο- 
Αμ, ἵτα Γοαυῖταν ἑοηπασάςδ» απσά {Πρηεδε» 4ποΙΠΟ- 

-3ο σο]σοδ 4ποαιε ἱπτειρταταΏοποπΙ Ἠμης. εἀἰεσπί5 
Ηπη] Ἰ η αἰῖος 1π αδιαπίσπ], ΄ Ἄνειπρε ΟΠοῬυ]ας τί 

τι τοείροτο Ῥοϊοεε, τΕπῃ ρατΏσυ]αίπ πποπετυτ ΟΠα]- 

Ἀδευβοις ἵπ οα τερίοπα ΠαδίταυΏὂις εαΠ1 αρεΠτΟ. 

δοἱ, 5. Παρῆν δὲ -- συμµακίη.] ΜΡ. παρῆσαν, ἴθπι 
πποτίη ἴπ. ναιρίς απραξ Ηετοάοτα» σο[]εόΏνίς ποπη- 

η νοςξ 5 4ΏΡΟΠ6ΙΘ. αν ος ων 

ντος ο μρά Πω νοςες π]]ῶ {1Πε Ίπ 

ΜΡ. ΕενιάετΙ Ρετα μάπα εοπηπιοάα τε]φ]οη]ς ΡΙ06- 

ἀσπεῖς τειπΙΠαἴῖο οὗτοι μὲν οἳ προπέµψαντεο βασιλῆα, 

Ώθπηρε ἴα1η Ρ4ΕΙ πιαπίοτυητ {άρετ(ήτες» εἲ αμῦπι πες 
τις πιαπείε» πες Πα σΙεΠά] ἵπ Αῄαπι μαὈετεπῖ εορίαπ, 

τοάῖγα ἀαδιιοτηπί ἵπ ΤπεδαΙαπη» Ῥοίῶαε οσσ]άσπάϊ 
: σοπηπη Πίοπας Ρ6ΕΠΙΕΓΦΠΙ. 

: μοι ο.33: Ὁ δὲ ναυτμὼς «ρατὸς.]. Ὠλης αμοςης νο- 
οεἵα υ]άπιαη εχρε]ήε ΜΒ, τε ττ{ηπῃ 1η ΡΙΙΠΕΙΡΙΟ σα: 
ρίής Ρρτοαίπιο {εηηεπεῖς. ει ο. 05. ἀεΙΠΤΗΤ. οἳ τοῦ 

ναυτικοῦ σρατήγοί. Εά ἴομιες Ίαπι ἵπ. απιεσεεπΏρης ὁ 
ος, οτΙαΠ ΠΙΟΣ τεάΙεῃς. Θµ1ῃ οεῖαπα νο Ίδίη ηης 

ποῦ σοηνοηῖέ, Ίνοφυε ἐπῖπα ε]ασβαϊς οχοτοίτις {1419- 

βοιανῖτ α]ίας Ρεάε[ίτες εορίᾶ5, {εὰ παμί ος ϱἶας- 

ος. ΛΙ. Συνήρχε δὲ τούτοισι»] Μ», δὲ τοῖσι. 

5ο», ό. Εϊ τι δύγαωτο.] ΝΤ5. εἴτι δυναίατο» Έῑάπι 
! 5 

ο 17. Τοῦ Εὐρυφῶντος, τοῦ Προκλέος.] ἁσοπας 
Ώπιις ΨηπάΙηρ]ς 1Π Πε]]επε ποτατ Πίπς πιεά(ηπι α 
Ἠετοάδοίο οπη]ς{ιπι 65{ε τοῦ Σώου» πει τεβπμ]ί Ῥαι- 
{πῖας, πάς ολα. επι πιεπποτανίε Ο1ασίΗ5 8, 5. 
εδ. ο... ες κά 

ο δρ Ἐ7. Κατεκοίωισε ἐς ᾿Αμϕιάραο:] Οι, ἀῑεῖ Ρο- 
τρ {ογάΙάῑηςὃ ος τή οοπεσαδ» μις Ὀ- 
αηπίε Δε ΕΗΠΠΙ οι ἐς ᾽Αμϕιάρεω. Ἠοο τὰ 1π πιεῃ- 
τεπι ἀθάετα Ἠετοάοιο. Ίος η, ΤηεΠΙ- 
μια Μεάίοσα Πάε]ῖτετ {ενανίι Έτ αμίά εἰεβδῖ- 
Ώμς τ | 

.503: 18. Ἐκέλευέ σφέας.] Μ5. ἐκέλευσε. 
603. 31. Ἔπεσθαί οἱ.) ΝΤ9. ἔπεσθοι δὲ ο). - 
509 49. Της Φρυγίης ἐδόθη ᾽λλάβανδω πύλις μενώ- 

21.1 Οπυπι Ριερμαπις ἆς Ὀτοίιοις ΠΙΕΠΏΊΟΠΕΠΙ αγοίς 
᾿Λ]αθα[οτυα 1π Ῥλτγρῖία τοίατας ορ[οε {5 Ἰηῦοτο ο 
Ἠετοάοῖο, εἲ Ῥα]πσ/ς ἵπ Ῥλπϊαπίς Ῥραρ. 550. Πθρα- 
ν]δίεῖ Ίπ Ἠετοάοῖο εχῄατα, ἨΠο][οπίης θηπ1 οἴεαεο- 
ηεπι αἆ υπο Ίοσμπ] τείετεραῖ, τί αὖ Φίερῃαπο ο- 
Επι Ἠϊς Ἰεέπι ΕμεΠξ ᾽Αλάβασρα. Έδο πμ] νατῖε- 
τος αηποϊανί αχ. Πρτο νείετα, 6τ πίτα {1πι {τα πο- 
πη]πίς αὐετοτίς ποβπ].  Ψοσβαπο εχοπιρ]αηί αἁ{οπῖρέυπα 
εδί π]α]ε οἴερμαπῃ Ἱερίσίε νιὰετί ᾽Αλάβοσρα. 

5040 139. Τῷ χρησήριω ταῦτα οἱ πρρλέγει.] ΝΙ5. προλξ- 
δι» η ΠηΠ]16 πιμταο πιοάΙ, οἵ ρασίτει ρο]τα, οσουν-- 
τεραί πΗΡετ. λ αν 
604 937. Ὅκως δὲ ὁπτῶτο.] ΙΜ9. ὀπτῳῃ: . 
δοή 94. Ἔφασαν δίκαιον εἶναι ἀπολαβόντας,] θὶς σεἵ- 

το {οτρετεί αιἠ]οες οἰτοιπιοταηοις, ομί παχίπιυπὰ 
Ἠετοβοιαπα εἴ ππυ]{ο 1ρ[ς πιοίοτοπι νατ]ϊ ΟΟΠΙΡΩΤΑΝΕ- 
τημζ, Ὁαιετηπὶ ἀῑσίι υπίσοις εοἆοχ Ἐ]οτεητῖα απ 
{οΠρβε{ε ἀπολαβόντες, Ὠῖ πο οοπβτιαεΙς οὐ Ιπβπῖ- 
ἄνο, Έτ Πππῖ]ε αοσίάεται 10. 1 63. αἳ 6: ἵπ΄βΠΕ ομΡ. 
61. αιοά ν]ά8. ο αν 
«504. 41. Εἴπως τάδε.) ης. εἴπαο τάδε ὧδε.. Νοῃ Ἱπι- 

ΠΙ αµριπεπτο, { ἀῑπίπχετίπηις εἴπας τάδε, "Ωδε δεκό- 
"μεθα. Πο Ίποᾷο αεορέγημον τε ραμ]ὸ πήγα ὧδε ἐνεγό- 
.γεε. 9εᾷ υδ νιάερίς Πάσπα Η0τί νοιρεῖς ϱ, 98. Ἐπτάσ- 
σοντο ὧδε οἳ ἐπιφοιτῶντες. πι να 

5045 44- Αρυσάμενος ἐκ τοῦ ἡλίου.] ΝΙς. ὀρύσόιενοό 
τοῦ ἡλίυ. Δπ ἀμδίτας 2 πιο ομὸ ΐ ον ἳ ο 
εχ Ὦ6ο0 ἠρύδαντο τοῦ μέλιτος τῶν μελισσῶν. Ῥ]υϊατο]μής 
ἴη ΟΤασμ1οΥ. ἀείεᾶα 4 1,ευαάῖα, ἄρύσασθαι μαντικῆς. 
Έτ (πρίαπιε αν ο μμ ίνα, 

504. 45. Οἱ μετ αὐτοῦ.] ΝΤ5. οἳ μετ ἐκείνου. 
805. 15. "Ωδε ἐγεγόνεθ. 

Ῥορίεα {εαὐσίΗσ απιωπίης, . 
505 309. Ἐϊπερ εὖ Φρονέοιτε.] ΊΜ5. εἴπερ εὐθρονέετε. 
5055 43. ᾽Αλλὰ καταλλάσσεσθε.] 5: ἀλλὸ καταλύ- 

σῶσθε. ΟπιπΙπο τοέϊῖα, ἱς οπίπῃ {ο]εε ταρείοτο οἳ ασ 
Ἱτεγαίο (μά{ο α8[πετε 1άεπι νετρυπι, πε 9. δ6. νετ- 
Ῥυπ] ὠνέμενε. Ἠαδει φἩοφιε οοἆεκ Ατοηι αριά ΤΗ, 
(σ1ε. 
505 48. Περὶ μὲν εὐνοίῃς τῆς πρὸς ὑμέας.] δὶς απὶ 

Ιοᾳιαἴήτ Ἠϊο Αἰεχαπάστ, πίπιο δ αι ρειραῖ αἀάθτα 
οὗ φὰρ ὧν νῦν πρῶτον ἐκμάθοιτε, ῖ {ς Ι5ίβ ροϊμετίε 
ἴηπο “Δίμεριεηβοις Ἱππρυτατα ππΗ]τα. Ὀοπονο]οηεία ᾳο- 
οὐπιεηία» αμάἶτα νε]]επι, αἱ Ίδία ΙπιεΠεχειε Ὠίοπ. 
Ῥείανίις, απ Ίοσπῃ Άυηο ἀῄσεπίες εχουξῖεῃς 1ή Ῥα- 
ταΗροπιεΠίς ρᾳρ.. 849. ΠΗἨπαι αχΙ(Ππιατε΄ ΑΙεχαπατῖ 
Ραΐτοπι Απιγηζασι αάΏας νῖνοτα» {εὰ πιοχ πιοτῖ, αία Ώμπο ἴαηίμπαῃ νοσαῖ ἄνδρω Μωκεδόνω» αἲ 9) 43. «βατη- 
«όν καὶ βωσιλέω Μακεδόνων: ἴπτει Ώσο ετρο ο; πηπσ 
πατάς» εἲ ασ {οΠρηπες Ἠθτο ποπο., πίθάῖα ἵπιοτ- 
ες πιοῖς ΑπιγΠτΟ. Ἑε αὐοπιοάο Ἰσίτν ᾖο Αἴ1ο: 
πΙοπῄΌυς σοταΠΙ Ἰαέήταιο ροτηῖς {παπι Ῥεπενο]επίίαπα» 
ε1παυς ποῃ ἴμπο ῥπ]ηπι αὉ εἰς οορηοίοΙ» {σὰ να- 
τία ὅαια Γη]κίο εχρειπιεηῖα πππ]το απἲᾶ, απ πες 16- 
ρπανεη!ξ, πες ΙΜησεάοπῖα ταπᾶ βιοτῖτ, ας ἴητα  ροζΗε- 
πε Πα ροησηῆ. Όετεο ποῃ τὶς οκ αρετίο οἳ (ππρ]ϊοϊ 
ἴαοςῖ ποπ Ππε σε]απάΙ Πηάϊο, πιοχ τυτίας ἵρευπι ΑΔ: 
ἱεχοπάταπα 1ηπι εοπῇ(οτί Ἐ]μὶ δὲ Αλέξανδρος ὃ- Μας 
κεδών. 9 

αἴρίαπι ἐνὸν Ἱπνίά(ε ρταοεάεπΏδιις., { μαϊσανίεϊα πυπς, 
υ0ἱ ῬτοΓ{ής ααάεπι οδι οοπβτιᾶίο., αἀπεδή ἀερετο 
Έτ {απεφῦαπα πήτοτ Ῥογεμπι ἵπ νατοο Ἐνωρῶν οοπάι- 
Χἰδ{α ηίτας6 σος πιεπηῦτα, δὲ {απιεῃ νατ]είαίαπ Ἰδίαπα 
Ώι]]ο νετρο ρτοίε(. Διηπὶ Ἱερίτιγ Ώφε ραις ἵτα ἵπ 

δο6. 9. Ἐνώρων τοῦτο ἐνὸν ὑωῇν.] Ώι αυατε ος ρατίῖ- 

ΝΙ5. ὧδε ἐγένετο» υϊ Ἰφέά 
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ορΏπιο ΜΙ9. τοῦτο ἐν ὑμῖν. Ῥτοτίς αμἴεπι ρατῆς οοη- 
Πτιέτίο αδὶ 1, 89. ὅτι οἳ ἔνορφη ἐν τοῖσι ποιευμεένοισι. 

{θα ΙΠΠΕΙΣ ο. 143. ΑΕ πιης ἵπ ΜΕ. τούσδε, 
5ο, ΔΙ. "λλλως τε τουτέων ῥπόντων αἰθυς-]. Ψἱάς- 

τάς αΠαυ]ά πιο]ε[Η Ἠϊς 1ηδςίο, Τ]ηᾶς απσπα {985 1 
νυς 1η Ἰπιετργείρπάο Εήκ[οε Ἠα]α» 3τΕΡΠΠΗΒ «ουτο- 
χΙῖ Ἱτα: «ΐε σι «{ρεηίοη/όοο σηἡ κά δω 
αμά0γος ϱκΗ{6ΥΗΗΕ ῥΓΙΜοὸ ἐν 6/64 πα ο. 
19 /ωῤήγᾳε. ος αιμα η. υτ Ἱεσετίτ ᾖφεἴ- 
σύωι δουλοσύνης.. ποσα αἱ π Ρίασετε ροῖεςῖ, Πς πες 

5ο6, 5. "Έγων λόγους τοιούσὸε.] Ῥ]αης Ίιας ΥΕΙΡΑΠΙΟΣ ᾽ 

Ὀρροπί Ἐπηπίο, αὐϊ Πο εκρτπηῖε: σος εἶμς ῥγώσίρι 
αιῶρ ο), εί ἵπ ῥώς ἠπευμμοία ἡπ{επ]αίσιπφ με [εγ« 
ών αρα, ἐν. ες 1/0 ποῦο 1ο/εγαμάᾳ. 

ΝΠΗ] εκ Μΐ5 {αΠςβοῖν ο νο τον 
δοό, 43. Αἰεὶ κατῷ τὸ πάλαι.] Νο εεεσπσεπ, ες 

επεγναει]5 οσί {ΕΤΠΠΟ. 5, αἱεὶ κἀὶ τόπαλαι» 
σο6. 46. Καρπῶν ἐδέρησθε. ] 9. ἐσερήθητε, ἸΙά Ἰη- 

δεῖ Γαὔπα νετῇο. - 
607. 30. Τῆπερ καὶ νῦν ἔρχεται. Ἱ Μ9. τῇ καὶ ον 

ἔρε. ο 
βοῦς 



"σον 

ο πο ση μ.ο σσ 

χσθ. 1ΑσςοδΙ ακονΝονΙιι ΝοτἍὮ 
5070 45. Τὸ Ἑλληνικὸν ὅμαιμόν τε.] 9. τὸ Ἑλληνι- 

κὸν ἐν ὄμαιιιόν τε. 
607. 48. Ὢν καὶ προδότας.] Οορμαΐνα πες Ἰοεύπῃ 

Ἠϊο Ἠαδει, πες αὖ 5. ασποίοἴεας, 

πο ΤΑΟΟΡΙ οκοΝοσις 

ΝΟΤΑ ετ ΟΒΞΕΚΥΑΤΙΟΝ 

ᾳο8. τό. Ἐς τὸν Ῥοωτίηνί] Ῥορί Ίθὲο οΏαΠΙ. Μ
5, ἳ- 

ον ἵο . να ᾗ) ών”, Ἰμ]Πνιαι ποϊσπι Ποπ ο. ο ἰηῆαῖε ομάεπι ναιρα», αμα Ππ]ΠΗπι 146]ϊ αν ιν 
μὲν ταῦτα ὑποπριωαμένων ᾽Αθήναίων ἁπαλλασσ ο, 

τήν, μμ. πα ' | 
τρ αν πδος ) η 

ςδςὁ ον 62 62 εκδ εος ο» Ἂς ο” θυθςή ν 

Ἂ {ὰέ. : 
ΑΡ .ν 

κ μι 
7 Μας πλ αν ννι 

σε 

Ίω Πβταπα ποηπι | ο ῦ μα ην. 
ξ . . - . να ἆ - ν 

ο ο Ἔ οἳ, μα φο Ἡ, Έα 
500» 37.” Λ παντα τὰ κείνων σχυρὰ βουλεύματα] Νο- 

τετ αμ ᾱ. εαδ]π] Ἰσχυρὰ, Ίπ Ρ]ητπις αΌ Ίο- 
τοὰοῖο αἁΠΙΟΙΤΗΠΙ, ΤαπΙΕΠ Πάπο Ποπ οχβῃα: ἵπ ΜἘ. οἳ 
ἹΠαΡΠοΡείε ερτεάΙτησ γα]]α αἩσεις αἆ οα/ἠηα, αιΙ” 
εἴῖαπι πε[οῖο Ἠπάᾳ ρείεῃε νετριπι ουρμβαδίς, 411 
Ἠετοάοῖης ἵππιαε, [ο (αῥογο οἱηηίᾳ ΕΟΓ εοΗ/1α οῇ- 7ήπες εἰ οοξισεῦίς, « ὁ 
510. 19. Ἐς τὴν ὑφεραίην. ] 9485 νεχανίε {6 Ίπ ]ε- 

πῖοτε Ἠπ]ας Ἰοεί Ιπιετρτοίαοπα ἆππι. Ῥοτιμς οἳ ἀο- 
οεΠάο ὑφεραῖος Ῥοπ], ΡΙΟ ᾳιο ἨβΤαΒις Πε ὕςερο. Αἲ- 
αὐϊ Μεβϊίεευς ἴ]ε ΠάεΙςήπιης ΜΕ. Ἠαδοι εἶατο ἐς τὴν 
ὑσέρην. 

910» 44. Ἔς τὴν Ῥοιωτίην ἐλέγετο εἶναι.] Μάϊ πα ]α 
ἵπ Π]ς Ηρτῖς, εξ αἰἴαιια ποταῖ οεἴαπι Ῥοΐίμ5. 96ά απ ΠΟΠ 
τηοπ]]ε Ίος ν]άετὶ ροῖοςῖ αχ. ΙΠ[ετίοια Ίις εἰενατυπι ὃ 
Όπαυε Ἱερῖε ορπις ΜΙ5. ἐν τῇ ῬΒοιωτίῃ. 
«6115 1. Περιεῖδον ἐσβαλώτα.] 1495. ἐμβαλόντα. 
9115 4. Προεπε τε.] Ῥιο]άα οτατϊοΠίς ἱποΠηφίο 

ου Γεντί ποηυῇε,. Νες 6απι {δοιτι]ς ερ Ὑαιια, {εά 
ααῇ ἹεβετετηΙ προειπώτας. Λι ἴ]α Παρίπιπι Ίκειιά οο]- 
Ἱερῖτ εχ εο», αὐθά ετ Ίρος ν]άῑς 1. ΑΠΠΩΠΟ {αρίο Ἱερί 
προεῖπαί τε, Ῥτουϊῖ εχίῖατ Ίῃ Μοβῖσο, 

511. 99, Τὸ μὲν ἡμέτερον οὕτω ἀπ]βδηλον.] Ῥτα οἶατο 
1π Πῖς οοπ{ηπιππαία οςε (τσ]επιή οποΙπηΙτμδ, 6ἳ Π]η- 
δἱς εἴαπι, Π νειθιπι νέµεται 4ποαιιε αακίσε, Ῥακ[πι 
αἩρρε {ο οσέηῖ τόγε ἐμὸν εἲ Ππηϊ]ία,. ἵπ Ρογ[αέϊτο 
ἰαπε {εΠ{Η. Ἠῖπο 65, πῖ ορίπεῖ οπηΠίπο ναπίς[ο 4ῦ 

δις, αιοά Ἱερίτητ 1π Ε]οτεηΏπο 9. τὸ μὲν ἂπ᾿ 
ἡμέων οὕτω ὠκίβδηλον ἐὺν νέµεται» Ηί Ίπβα πιοχ ἀῑσοι τὸ 
παρ Αθηναίων. Ετς εἴαπι ἁθο]]παϊ οοἆσχ Ας. ος 
αὐο Ρριορίπαϊ ΤΗ. (α]ο εαηάεπι εγα Ἰδάίοηαπι., Πί[ 
αοᾷ οπητζαί ἐὸν. εἰ Ῥοπαί οὕτως» ΜΤΤΙΠΠΩΙΕ «’θάο ροτ 
περσεπβαπη. ο ο ος - 

994 ορ 19. Χίλεος οὐνόματι.] ΑΡαςῖ Ῥοβσειηα νος 4ῦ 

«υυπῃ ΕΧ ηΠο Ερηοτο ἀῑσατατ τε[οἰν]ε[α, οµς, ἀἴσο, 
ΠΟΠ 6ΙΙΠ Π]ο οοΠοφ απ, Θεᾷ αἆ βιτσας ἀαήπαπᾶα 
εςί ΝΟΧ ΤείΠα» αυ πες Ἱπ ΝΙΡ, αρρατει, αἳ (ης αἲ- 
{τάυπι αποηίε Ίοτει, { νε]ητ ατοβηιπα. ιηαΠαγἰς{οἳ 
εκ υπο [οΠαῃ εΡΙΟΤΟΤΗΠΙ5 πες εὖπι αρπονίε ΙΠίει- 
τες. ο 
ς 610: 16. ᾽Ακούσας δὲ τρῦτα.] Ἠσο 4ποαιε Ῥοβσεπηα 
«ΝΟΧ ποτ εχ[αϊ {ῃπ ΝΙ5, ο η οἱ ; 
5ο, Τὸ. Αθηναίων ἡμῖν ἐόντων μὴ ὠρόμίων.] Ἰνοϊαν{ε. 

Ῥοτίμς αἆ Θυ]όαπι Ἠπης Ἰοσῦπι αἲ 180 οἶτοτί Ίπ ν. 
᾽Αρϕμία» {εὰ Ἡτ ἀῑσαῖ μὴ ἐώτων ἅμμιν ὠρύ. Οιοὰ τθ- 
Ῥοπ] ἀερει Ίπεοι {ρος]πήίπα Πσοπεία» απαπι αμήμρει 
επ[ηῖς ϱΟἵ ἄαταπι ος[ς {οσπιαπᾶ!1 οἰταΏοπος Ηετοάοίεας 
εκ Ἱπσῖτ 6 Ον νο κκ. 
τω 9195 94. Ἐν Φρενὶ ᾿λδβόντες τὸν λόγον.] Μ5. 16Πο- 

πας νοςμ]απι ἐν. ΕκϊπΙθ, Ὑἱάε Ῥοττυπῃ ἵα Φρὴν οἳ 
2006. Ἡ 3 πα ος ον ΐ 

τοῦ ἔχασος. μ' 

513, 5ο. Πρὶν μέν νυν πυήέσθαι.] Νοϊπετηπε ἀϊβατα ᾱ- 

Ὥνης Ἰοσυπῃ αὓ Π]ο απϊ πιο {εηιήτης πρὶν .. ἔμβα- Αα. 8εᾷ Ίηνῖτο Ἠετοβοτο, πε ἄοοαῖ ορΏπιας Μ, ἵπ Ἅπιο οσι πεὶν μέν νων ἢ πυβέσβαι»-ητ 6» 95. πρὶν ἢ ἀπι- 
κέσθωι, Ομα. πτταθμε αὐάῖ ἄθδεῃε σο[]οέχαπεῖς Ῥοσά Ἱπ. Πρι). τν : οὖν ὄἃ | τὸ 245. Ὡς τε καὶ ὀλίχους.Ἱ Ίπ ΜΙ. πιεᾶῖα νοκ αρα Ὁ ... 

Θ]19ς Ἆε ον πλ, . ἃ ὁ ο ο ο σα ΘΠΙΠ πο ΄ 

οεὶ η Μπ. Μαρδόνιος μὲν δὴ οὕτω.] Νοχ Ροίπεπια ἵ 

ο 5142 Νν Ἵππος προσελόοῦσα κατιππάσατο, ] Ὑάες τς 
4 

ρ οφ : 

| ν ον ρ 2οΠ{ἱ Π ο 

κ 14. 5. Μαρδυίῳ ἥκε ἀγγελίή.] Απ μμ Ἶ 

(ΠΟΠ οχαξ Τπ ορΏπιο, 1Ν 

σ 4 . 9 Φ . . 513: 16. Τῶν ἐφόρον ἕνα ἐπύθέτο Ἱ Ἰντατί Πσαι, ους, . 9 

ϕ - ο μάχης. 11 οια εταάΙἴα -ᾱ ἆ Φῑδ[οιή» 

πΙμ] Ἠα0εο” αἰιοά ροΙπΙἩ « 

Μι 
κ.ὔ ΙΡ Ες ΄ 

Ππιεβρεοίαίις Πε Ψαΐῑα, Τά ΠΟΠ μισής Ῥοσέο» ο ο 
εο φμ]άαπι {ση ΡΙΕ πρρελθοῦσω (εΧ ρίς μμ. 
γα]]απα ἴτα ἱερίς[ο) Γοὰ ἱπταιρτεία ΥΕ ος “ Ῥρβτο- 
ῥγοργου[ αργή ήεραγεπ/εηὴ σας | Ἡ ΠΟΠ ορίποξ 
ΠΠ οἶατα ἀῑσυπι ὤχωσᾳ. Ῥεά ο] αμυαι φον 
{ο]απι ναρατί Ἱηςβς[α Ματάρη ιαπ ο η σα 
τεμ! ρε ίσια, {Πο ρεγοαμαγίτ δν ο 
τ6. 9, πἰΗ υτα 1η νερο προσ τν 
{α ομῖ, αι 

ὴ αμ ῤ ο αν αγας ἱ , 
Ίος νετρπι αὖ 1ἱδ. αἱ οζματίης ὀρραθες αν ος .. 
Ῥίμ εδίο Ηειοάσῖο οορίαπ εἰ να πρ ςΣ. ο νὰ ήν 
πείΙί εαάσπι νετΏο ο {απίμπι αν μὴ : | 
Μ5. Ιίετιπι Ἠαραι λε τῃ ΜΕ 

δ149 17. Οκοῖόν τι ἐθέλει-] ΦΙΑΝΙΗ9 ώ 6, ἐμήδιζο 4 
15 17. Ἐμήδιζον γὰρ μεγήλαβ ο ος 

δ) σφόδρα. ἄ ή μα ἀσατος, ΕΕΜΑ ΤΗ « Ἂφ ὁ 

5 816 91. Δοιμώτατος.] Μ ΝΑ οι 
ὤπίκατο» πα δεί 14611. Πρετ πριν « σι υβ. : ο 

616. 93. Σφέας ὧπ᾿ ἑωυτεῶν. 1 αιάεΠ ἐπ. ἂ 
ΠΟΠ αχρΓΙΠ{ Ἰμνύθυπι οηίνης ὃν ο ο 
τῶν ομοά ἵρδυπι Ἱερι π τήμρ οἳ . 
460, 940 η01. πι Ρ4102 αν,  μΗκΕ η 
Ἰμέων. αμοσϊπαΒοπίς, 

615: 17, Νῦν ὧν ἄνδρα. }. Ίναϊ ο. θί 
εαν σης σοπ(οιο οι Ίο εξ κα, 
πο οὐΠίτασ,  Ῥοῦ8 Ῥγορθμσα δι νεῖϊε οἳ ἐᾷ φοσ-. 
οι ρις[οπ πιο εχο]απ]α1θ ἁισρώο σς  Ὁ 
Ίος ἀεῦεαπι ορ[ς, . Ὁπάς ΠΠ(ΗΒΙΠΡ τς Πλοιοδσίο» ανν : λα { 

ἀἰάστῖς νοσεπι τσάι Ποῦ ΕΕ, πίπιετε» 4400 
πᾷ ΕΧΕΙ. : ὑπῃ πΠωτοπα ἠτηταεωτα, νοἰμίε εδΕνορίο Ίοευςν ο 

: βᾳ Μν.. ών μνάραω μμ. 
σα νε 

: : ο δοςς ας 

κε μας αμπὸ ος) 
«ο Νομνι θμς” 

μάς ον 

πηαΙος ος οἷης οοπηιοά(ζαδ». 
εἷα αρ Ἱπιρεπείδ, αμβὰ « 
61544. Πάντή συξρεΗ ι 
"πι, Ροτιις, πϊ ἀοσετεί τς 14. ἀεπιάπλ ης τς ααῖς 

ϱολας[2βΗ, Γα8ο ϱ)οὔο απασε πο ἴΔΠί ) 
νετουπα {6ημεης πυννώσανιςη αΓοΠί», 6ΟΣΡΙ πεπι ΤΗΣ 46 πιοάο» α ΙΙ ἈΑΥς ο νῷ περεμς αυυπά γε]- 
40501 να] αά ολυτεΙ8ΠΙ πας ο ο ο ο ος οἱ 
Ρο πάντη σρέψαντες» Εὲ «Ες ατα 
Ἱεπί οἵρεπῃ νο]νεζθ, κ ὀμὲ.] ο. τος σηπι νο”. 
516, ο. Οὗ γκήσετε δρα νο βοβοά! παν ἔθηκε ο 

ὦν ἐμὲ. 8ο ἵπ ΠπεάΙΟ ΑΕ ον. ἐπὶ τα ο ο ὤν ἐμὲ. δὶο 1π ΙΠΕΟΙ" σας πο 1. ὃν γι ὁ 
ςΕ]απι τς Τ88, τος, ο) δὲ Φέρτε ο ή ο 

η αἱ 7 . ο) νο ἵν- ἳ Ἱ ο. ) ολ κολ αἹ ὢν πάντα μέ, η ασ ἃ, οσα, πο τν 
να ον. ο πμει τε ὑτοὺς»] Ν πι οἳ Παιν γῆς π στό» 96, Πέμπε ος νομοπιεπήαα Ἡ η λῃς, μα | ! οἳ ο ον η ς ἐγένετο τῆς μάκρος μἶοῖο 
517. Ὁ. Τέλος σσ 

ον ε εἲ ας 7 
ο αν Ἂ τας Ίραυμιασ 

νετρυπι ἐπιίνεσθαι» 1 ὀην Ῥτουξ 19Η’ ιν 

θα 
ὃος Ππροινᾶ- 

ο. οκ. ρα οσα ἀθδυ]σίες ἐπενένετο τῇ ὁ πμωτο. ον 0] νο ἴ 
19 44. Ἐπὶ τῆς ἑωῦτοῦ ἔκασος.] Μ. ἐπὶ τὴν ἑωῦ- Ὃ ο λα 

ος ο ο ο. μα 19. Τύπτοντες, 
Ρο 

7. τα βρον τα πα κος, όρμο 
τοιια πο Ἱαρίυς 1 0003 πν τη | ἱμιοτά σα 

«χο ο, Ἠαία µν ὃν τὸ ῥφλαλ μονο πως. υ(ά νεαρῖς, Ἡτ. 1οᾳΗετεΠΤΗΕ ος μἱν 6 Ὁ ὃς {ΠΛ πο ον ο6 ἐεµε/ὸ οσµ]ο γαλνταις ολ οτορείας Τοπία ο 
ἴιοά οομί εωπο πιαί Π4εΏῖ να απωής Οἱ. ο ἀχοσ][εης 6δΙ» αιῑοὰ πι τ ὄμφαλον» αμΙβἒο οοσα πια Οµἱε» ποπηρς ρ ο τὔ ο] θμ ἱρούπι θε ρεν. γα]άε ει Ριουαδ![θ, απμπι Εν 



ἘἙΤ ΟΡΕΞΕΡΒΝΥΑΤΙΟΝΕςΙΝ ΗΕΠΒΟΌΟΤΙ ιτ, ΙΧ. 1όδ 
Ρετίοτητε Ἱππρεάίτας ῄπε ἁμδίο ἀείεεπάετε εοπεῖατ αἆ 
ἩπΗπα νεΠ(ΤΕΠι αί Ῥρατῖες «οτροσί5 αΌ 1ογ1ζα 1411 ΠΟΠ {8- 
«λε, Πο αά{σοπάατ αἆ οσμ]μπ12 εἴΠ 1ά Πετί ᾳποαμε 
Ἱπιεγάυτη ροδῄε, Ρια/ετῆπι αυήπα ποῃ αάάαίησ οι] 
Ίηπι ἀθχαιμα νυ]ποτανοιίπε» οἩ Ππ(τηπι, Ἐδρημα Ἠος 
ερί ργοτοβςΗπιητη πε 1μάϊσα. 

ο0ς 517. 95. Αὐτίκα ἐπόθεσαν.] Ἐεμαυ] Ἰαιάσπα {111 ἵπ- 
ἵβρταπι ἁσάίς οἀἱτοτίδυς ἵπ Που ΝεΙΌΟ οετιῖς Ίαπα αἲ 

γπί] ναιῖοπο, αἱ Ἱπιετρτειαραίατ ἆεβαεγσυεγαΠ{ 
ἀοόϊε, {οά ποι τ ορίπος εχ ππεηῖε Ηετοβοῦ» αὐῑοά 
Έωπισῃ. τηπίο οµπα Ίάῦοτα οοπαῖις ΕΕ ΠΤπΙΤΕ Ῥουίης, 
Αιοιή πιαή([εβε αρρατεῖ Ίος γεΤδυτῃ 3ρ Ηετοάοῖο πηης 
Ῥοπί ἵῃ εοᾷεπι {ΕΠ 4110 αΠίεὮ ἔμαθον. 1ά ρ]απε {ρδηπα 
ηυμπς ο[ετῖ ἐπύθεσαν. : 

ϱ17. 36. Οὐκέτι οἱ ἱππόται ἐπέμενον.] Άοη εδι ος 
νοῖΌυπι ασίαί ἀῑσαίωπι, Ίσλαμε εἲ ορΏπια5 Μ5. {ετναί 
ὑπέμενον, αὐιοά ρτοτ{/ας οροτιμέ τετ]. 

δ18. 7. Καὶ ἐφοίτων θεήσόμενοι.] 54815 πα εδ νεί- 
Πο» ααπι εκ ΐ5 οοπείπηαραι Ψα]]αν (Ομοά ἰάεο Γαοῖέ- 
Ζαή1» σμίᾳ εμηΏί ὅτο. Ίνες επίπι 1ά Ἰάεο {αεἱεραηῦ, 
5ο οὐ (τασὶ «αάανετ νεπετεπῖ Ῥει οΓάΐπες, ηί 
Ῥοδίοπι οπιηος νἰάετε» ἵὰ νι]ρο πο {ηή[οσίς» {εὰ Ιη- 
{πρει Ιάθο εχει ττεραηῖ» αἲ υΙάετεπί.. ΑΡριπάαπίέ {δι 
νοσυ]α. Ίαηύε ἵπ Ο1Φοῖδ εορυ]α τεέτε αρερί αὐ Μ5, 
Ττ ομίπι {οἷεῖ Ηοιοάοίαδ» οιἠ5 πεηζεΙη οΡΙΠΟΙ Τεξῖε 
4116 ἁθε]αταίαπι αβίε ἵπ νετβοπε, ομ1ρρε 4Η απι π{α- 

το οοπιρα](1ς ΕΗ. Ἑάαπα ΠΟΠ 1ΠΤΕΙΙΡΟ» ΕΣ ΠΟΠ γα]]α 

ππη]ησεῖε ἵπ αητοσεἀεπῆδρις ἆατε: εταὲ α 1ο /Ρεῦσε- 

ϱ ορ). τί σαν 
τ η, ο7. ᾿Αξιεύμεία ταύτης τῆς σώσιος.] Ἐτοῦαε πας 

Ίοη πμ ΠοΠεπι Εοτ{ὴ8 ΕΧ ἆμοῦι α[ίς Ιοοῖδ» 41Οβ α νο- 

«ΕΠΙ σώσις οοπἀμχίξ, Ώδπηρε 1η Πῖς Η911 «αρ. 91. εἴ 

47.. ἵπ 410 υμιῖοαι6 1ος ΠΙ4ΙΟΓ 8Εἰ61 ἳ ΡΙΞΙΗ ΤαΓἱο 

ορὲ, αἴαπι ογά1πῖς ἵπ ]οσαΏάό τητο. Όπάε Που Ώθ- 

απϊνίε, αἱῃ πιαρῖς 1ΗΙΗ1 αγάθτεϊ νοιμ[α Ί]]α {οπριατα 

οριϊπιὶ Μ9. ταδοο. μας οδή πρι, 
619, 45. ᾽Αμαζοίδας φὼς ἀποθήκας 90119 ἀθ[ρειη- 

της, ἆς 91ο {ο1/1Ἡ ΠΙΠΙ1] πε] οοπ/{υ]εἴ9 Παπ] ρτουέ 

εοπ{η]αϊςία ποηπυ]]ο5 τείίαις Τποπι. σαἱο {οτίρεης 
[Πως ἀεΙε: πες εΠΙΠΙ αρπο{οΙε «οάεᾶ ΑΔ. πες Ναἱ; 

Ία. πες Ίπαϊσο] Βεπε, {εὰ Παζεπας, (Οἱ επίπι Τη- 

Ῥι]ε οοἆεχ ᾖτοπεπςτ ίε εΠΙΠΙ ΠΙΕΠ(Ο ΙΠΤΕΓΡΤΕΙΟΙ ε- 

Ίμς ἆς Π]ο Πἱεπεμπι. πα αι ποπηήπαπίας» {Πε να]- 
ἆς ππσΐα, ΊΝδαπι πας πα!ρο» Ἰά εδε, 5τερμαης, πες 

γα] 6 αρπο[αῖε, αποπίαπι αρηοίεετε ποπ Ροϊεταηί; 

Ἡεροῖο αυοά που ἀπτεήρενεπῖ, 12ε εοάϊοὲ Α. Τενθ- 
τοητοτ {άσεο. Αἲ ρίαπε ῥτεριαπο {ρποίοί πεφιήξ» 4 10πα 
ἆς Ίχος ἶοσο πα νειρυπι αἰάεπα. «Ἐπιί]. εἴἴαπι ΒΟΓ{Ι9 
ὠποθήκας 8 ποπηίπατε αὐ]άετῃ νο]υ]τὸ Γπρε ας. ΠΟΓ4 

ἀασ]]ηλης. 96ά οἵ αχ 1]]ο Ρ;π6Ίατο Μεάίσεο ΠΠ] πο- 
αν» αυή Ἰπτοήπα πος. ΥΙάεαιΓ Ίουυς εδί[ε ἴαπι {Ο1- 
οἶά οὐ(συγ]τρᾶς, ης ς αὖ «ο ἱπσεπία οεσ/Ἅτε ἀεὈιιε- 
τπτ αὐὲ (οιγοβατϊ το]ετανοπηϊ, α’ μπα πιαπ]{ε(ΠδΠπηυπα 

Ώι Ατλοπίσηίεπα ἀῑχίδίο ἐρ ᾽Αμαξονίδας τὰς ἀποθήτας ν 

τὼς ἀπὸ Θερμάδ.ο ἴππα ατα 1ηπίας εἲ πΙΠΙΠΙΕ ἀε[ίάετα- 

Ῥϊ]ος Εοπήπας», αςβ εδίεηῖ οτιάεΙΙρβπια.» ετ αὈοπιῖπα- 
Ώΐ]ες. αἴαιε ἠήπο οριλπάς» Ἡξ ]οηρίσβπιο αὐες[ε Ρετ[θ- 

᾿ φογανϊσ[εηῖτ. Ῥπΐο ΠαιἰάΙβπυησα επδ ημης Ῥετ λιτότη: 

τος ΠΙΟΕΠΙ Πο αρρε]ια. Ἡαυεπι Ώλης Υνοςετη οπΙΠΙ8 

εχίσα. 
- 510) 46. Καὶ γὰρ χρηςὸ).] 5. καὶ γὰρ ἂν αβήςδὸε 

60900 30, Λεπραιητέων.] Που Ποσοί {ε6ί» Ρεπηἁε 

εξ Ίδιος Ψαϊ]α ἱ,εριβαίᾶδ» αὔαπι 1Π ΠΡ{Ο ορΏπιο 8- 

ππιαάναγϊςίεπα {οἨρίΗΠΙ Λεπρεήτέων. 3δἱ6 οπΊΠος 3ρ: 

Ῥε]ίαπε. {πίτα εοδεπῃ ΗΌ{ο {οΠρτυπι ΕΤ Λεπριήτας. 

600. 43. Τουτέων δὲ ἐχόμενοι Χαλκιδέεο»] Ῥιατετ να- 

τἱεταίοπι Ἰοαυεπά!, σὲ ΥεΙΡί ἔχεσθαι» ευ149 ρα αιρυς 

Ἠΐς τεαήτεῦατις Πεηοπίία» Πεχίοπεπι 1π νατίας ΤΟΥ- 

πας» ΤΠ Πτα εδι αὐέχοτῖς ου 1Π ΡαΓΠΙΡΙΟ ἔχομενοι 

φας ή ιτραπᾶο ας οιηεισμάο», τὲ {η ρίπίεΙΙραίατ» εἴ 
πο {οπιε] αιάεπι αἁΠΙδί(α Ἱεετατίο, πί( 11 Ίος μπο 10” 

σο: οδοί αὐππῃ ρΓ {εξ Ἑρωιονέων δὲ ἐχόμενοιο ΏΒΠς 

Ώωπιή {τι τα υἱάες Ιτεγαῖ» αὐπα 14 πο Παϊ 1π αῑα ΡηΙ- 

τό, Φεά Ῥιορίετεα {εἷα5 οροιίεϊ νοσεπι {εγείαπι ΠΟΠ 
δρίε 1η Μ5. ος 
699 1Ο. Πε Θεσσαλή(ν οἰκεομένου».] ΝΤΑ. οἴκημένους» 

υε {αρε αΕδαν ντ. ο 

600, 94. Πρότερῳ µοι δεδήλωται. Ἱ] Ψοσυἷα (οι ΏοὮ 
εδ ἵπ ΜΟ. ας 

6309, 97. Ὡς δὲ ἀπεικάσαι ἐδ).] ψειουπα {τε ο υα]ε- 

εὐπημο {οΗδίς Ἠειοάοά εἰ οά[οπίρυς {οηαα 5τα- 
ἴηπα» οὐοά ἴ4πιεΠ αΠποῖατα Ἰπ[αρετ Παρυῖς πι Ροἳ- 
τμ. Ἠνς π]]]οππις νἰκ νίάετι οοηνεπ{ζθ Ιδίά 
«οπηροβἴηπι. υπάε Ἱερίτητ ἵπ ορΏπιο Μ9, ἐπεικάσαι. 
εοπ]εέηγαπι αφλίρετο, αὐοά οτί ἴαπι τεαΙΗΗΙν 

ο 5990 48. Ἱροσι ἐχρέετο.] ἹλοταὈῖ]α οδί αιιοά είς 

Ίη ΟΡπΙο ΝΤ9. ἐχρέατο, ο υπι αἁ 1ά ρεινεΠίΓε ΠΟΠ Ρο: 
Ίμεῦῖτ ουπ]οβῖας «Επι, Ῥοτή [ωπῖορετε {5 αοὐΕΠ εἴ ο- 

τηΠ]8 Τή{ρ8Πς Τη Έατο., {εὰ {ετε Ρἱησα]]α». ἆοπες 161 
ἀετεί 1Π ΠαρηΦορέωτο. 

994 91. Κατῶ τὸ ἔχθος.] Μ5. κατά τε τὸ ἔνθος, αὐό 
Πεπίςήπιε «οπεῖΙ]Ιατως Ώσο ραῖς ομπα {εοµεηίθ καὶ κατὸ 
πὸ κέρδος. εν ἔ τὰς 

535. 5. Φειδόμενοι οὔτε ὑποζυνίου.] Ἰν]ασίς Ιπτεπάϊτ ΠΕ; 
σαἴϊναπι Ἠαπο Ιοσμοπεπι ορήπις ΜΟ. εχμίθεης οὗ 
Φειδόµενοι οὔτε ὑποξυν'. νεος τν οφ 

. 8698. 90, ᾽Αντικατημένοισι ὠὀλλήλοισι.] Ῥάμ]ο απἲο Πς 
ἀῑχίε ἠμέραι δέ σφι ἀντικατημένοισι ἤδη ἐεγόνεσαν. Φεὰ 
Ιπ εἰς αι οἰίανϊ, Υοχ ροβετίοί πο ε9ῖ 1Π 9. 6211- 
αὓε νετ]μ5 εςί ἀε]ειί ἀεβετα, αὐῑιπα εἴ νετβρα Π]α Ρρτ]ο- 
τα ΠαὈεαηϊ {πα1η ταΐοπεπα, εἰ {1π6 ἀἰνειίαπα 20 Πΐ5. 
ἵῃπ αὐίδις Υετίαπιτς ει εκ ρποἰρίο 1ρ8ο Ποπ αι ήπά 
αρρατεαῖ αΠέτοτειπ Ώος ἀεσοπιροβτο τπα]]ε εί ἄπε αά- 
ἀῑτο ἀαῑϊνο. | 

6050 30. Τούτου μέν νυν.] Ῥατηεμ]α ροίετίος., εἴῇ 
οεοευτταῖ {ο αἀΠϊοίτα Γβρίμ5, πο σι Ίπ 9. 

5350 45. Ἔτι πλεῦνας φίγεσθαι.} Νετουπι γίνεσθαι 
ΠΟΠ εδε 1 ΝΊ9. πες Ἱποοπηπιοάε», αὐμπῃ γετρυτα εἶναι 
ΡΙΤΟΧΊπΠΕ απτεςεᾶαϊ Ιπιετροβῖο (αηζμπαι νεΙΡο. 

5370 7. Μή µε διαφθείρητει] ΝΙ5. μή µε καὶ διαφθείρ' 
Οι νοει]α αΏετί (ηαπι νεπιΗ]αίεπι. 

637» 16. Μἠ πλεῦνερ συναχθῆτε. ].ΝΤ5. συλλεχθῆτει 
αἩοά οοπνεπίεηίις ἄτας Πδετιαίί, ρτουῖ ἐπιῤῥέειν 
ἀῑχίτ ἀε λος εαάεπι τε ἵπ ο1Ρρ. 97. ον 

637. 99. Τοῦτο τὸ ἔρυον οὕτω παρώβολον.] ΔΡ. ἴδη- 
ΕΗΠΙ οὕτω ἔργον παράβολον. ο οτάο νοσυπι νήας Είς 
εδίε εοπΕ/Ίος ποππη]]ῇ, ὲ ρατσμ]απι ἁαπιοποῖί- 
γαπη τει!Τεγεῃῖ Ρτοχίππε απτεροπί αἀϊοάῖνο: {εὰ πΟΙι 
ἵτα ΗΠετοάοίμς. ποσών : 

597. 38. Ἐπὶ Μαραθῶνι µαχ.] ΜΕ. Παιϊάε ἐν Μα: 
ραβῶνι µαχ. Ρϊουϊ ΠαὈυΙπίας ΠΟ. 8. τοεῖες ἐν Σαλαμῖ- 
νι. ΑάΠΙρε Ῥοτᾶ Ταχίσοῃ Ίη ἔν πι ἀλινό Ἰοοί ρτα 
παρὰ καὶ πρὸς. αλ νχν πας 

δοῦ. 39. Τωῦτα δὲ οὐδαμῶς. | Δάνετίαϊνα οαΐθε 
Νο, Ἐλεραπίετ ρτοίεζο, Ἡτ {τ αρταρεῖος εχρτοῦτα” 
Ώου , 

590. 35. Ἠρυλόμενοι μοῦνοι Πέρσησι.] Ἠαδει Ἰά α1ιο- 
αὖε {επ{πι {πηπ1, πας π]α]ε Ἱηῖς Ίοσο. οοπνεπΙθΠἴεπιό 
ΑΙΤΑΠΙΕΗ Ίερὶ 1 ορίπιο ΝΊΡ. μούνοισι» πτ νετ αΠἴΘ 
{6 ΠαδιΙςίε {πίετρίερ, Όπάε οροστεῖ εαπ1 {οἶαπι Ιεέτῖο- 
Ώεπι ἨαΡεΓε Ρτο ΝΕΙΟ, ου µπι 14 {τε αιοά εχρτοῦτεῖ» 
αωοά επι {εινί Ῥοτίατάπῃ νΙάεαπτυς εοηστεάἰ νο: 
Ιμ]βίΕ. αἱος ῥτο ϱεηΏς ρ]οτία ἀοςεραῖ {οἱος Ῥετίβ 
εΙσετα. | -. 
ον 33, Ἡν μὲν δοκέῇ.] Δοκέοι Ἠαδεί Μ5. ει Πά 

16. 
6905 45. Προσφέρεσθαι ἅποροι.] Ἰὰ ποῖαι ῥιορΏαπυς 

Ἠαδει ἴη φιΙρηφάαπί νεῖι. ΠΡ. Ώευμεται αἀάετα Ιπ 
αἰίδις Ἱεραίην εὔπορι. 3ἱο 6Χαπιεπ ΙΠΗτιΙ Ῥο5{εῖ, 
(οτιο Μς5. ΙΜεάϊσειι5 Παυεῖ ὥποροι, ΜπΙε Ὑα]]α ας ἵηπ- 
Πιοτίς αερορῖζ. αν 

500. 8. Ἐλθόντες παρὼ τὸ δεξιὸν κέρας.] ΝΙ9. ἐλθόν- 
τες παρὰ Παυσανίων ἐπὶ τὸ δεξ. Ἡῖ Πο αµοαίε Ἱπίεν- 
τε, Ου Ιρίτατ τος νοσες οπαϊςί {μπε αὐἲί ου]ό 
επεβείο εκεἰἀετυπῖ2 Ἑερο[ 1ρ]εας, ρτς/(δΥ πι ατα 

εἰ ΤΗ. (ααἷε εχ εοᾱ. Ατό. απιν] εἲ Εντ, αἳ 1ρςο ἡ/αἰία 
τεέεῄπιε 1μάΐσει ἵτλ {αρρ]ετῖ, 

6320. 19. ᾽Αποκεκλέατο.] ΝΙ9. ἀπεκεμλέωτο ο. 
6300 5. Λοχηγετέων.] νετρυπι πιεπιοτλδί]θ, Ιά 6- 

πΊπι αυ μπι Ψαία τεδβιάϊκίει είδη οοδογΗΐς, 4418 
ἀετῖνατΗῃ 4 λοχηνετεῖν», Ίος αχεερῖι αμα νετοια 
ΗΠειοάοὮ Ῥτο σοπιπηἁΠῖ λοχανεἴν Απηϊι. Ῥοτιας. εἰ 
ἀεσεπι 1πᾶε νετ] ΓΠαρρ]ες, η: ἀῑσαι ΠΙμΙΙ.. Έσσε Ἱπι- 
1πο εἴ ΕΙ6ΠΤ. ίαρΗαηιΙς 1Π ἴοπιο {εεμηάο Τπείαιαί απ6 
ἨτεβιαΠοπα. τείθτῖ Λοχήγετέω [η ΕγΙδΙΗς οοθύγΕ5 ο 
Ἡῖ λοχαγέτης εχ Εωπρίάς, Ρίο ἀοσεπς τας. {εὰ 
αὖδ πιπαηπα ἵπετα Ίποτε Τοπίπι εἰ ́ ΤΠεςία [μπι αμλάῑτα 
{μπι Ντε {4 Ίτα αδεαπέ α οοάῖσες απΠςι, ἴτα- 
αὐξ ρτὰ Ίοε Ἱπεετίο εἴ εχ α1ῑί Ιπαμάϊζο ρτα[αί ζ{6- 
ἀετα αὖ Ηετοᾶβοίο νεπὶς(ε, αιιοᾶ Ίαδει ορήπιας 9. 
λοχηνέων. 

691» 11. Αὐτὸν ἀναλαβόνταω τὸ ὅπλα.] ΝΙ9. αὐτὸν 
ὠναλαβότα τὸν λόχον τὼ ὅπλα. Όμαπι αεοεςβοήεπα 
αυπα ν]άετ Ναΐῑα. εἰ 1 νειῇοπα εοπαπιμηΙζαΓοξ» Ώο- 
Ἱηξ αἀπήπεις πι, Ῥοταις ἵη Ἰθείῃ τέχνη» ππάς 1δἱ 
υὲ πἰπηίς ἀοάτα, {ς Ἰπ[ο]ιοϊβπιε τεπι βετ. Ἐαϊοι 18- 
εη5, Ἡξ ορᾶς ποῃ Πτ πιοΠβσατε. ..ὸ 

Ρ 691. τος Θρασύδιον. ] Μ5. θρασυδή!ον, Οπιπῖπο Τ6 

ο δι, Ναπί Τητα(ψά σι αρμἀ 6ΥΦΟΟΣ ΠΟΙΗπΙ ΠΟΠΊΕΗ, 
5315 91. Ὑμεῖρ γὰρ οἳ πλησιόφωροι λέγετε.] ΜΑ. ἐλέ- 

Φετε» Ἠῖ αρπον!εΙπτεΓΡΣΕΣΕ αν μον 
699 9. Τῶν δὴ ἐποιήσανερ.] Μ5. ἐποσανὸ 

533 Ἴ6. Ὡς ἐτρώπησον.] ΝΟ. ἐτράποντο, 8ο ἵπ 
Άπς αρίάς 65. εξ ἀεΠΙΙΟ 66. τερεή(ης, Ἐ 

34 1. Περὶ τῆς Δήμητρος τὸ ἄλσος.] Δια. τά {9- 

αῑτμσ΄ ἵπ. νεηι ῬΤοχίπιο» εἴ ηυΙάεπι Ίοσο οροτι- 

906 

Πο, 9εὰ ηΗπο ΜΒ. παρὼ τῇ» αἳ 14 νΙὰείη αρπονίς- . 
Έτ υἠμ 
:σ9ή 6. Οὖκ ἐδέξατο. Ἱ. 1.οπδ6 πιε]ῖιι 1] αου τα». 
οοηὔεπίς ρατΠεἰρἰο ἐμπρήσαντας» ΟὐθΠι Ἠμίς Υειδος 

: . αὖοά 

λε... μιά μμα 
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αιοᾷ αρῖε 4ε τς οιπηπιαχίπηε ἱπίαπί. ΤελαΠε εἴῖαπι 
ποὮ αἁπηήτή τι αὉ ορίπιο ΜΝΙ5, {εά ἵπ εο Ἱερίτιγ οὐκ ἐδέ- 
χετο. 410 πιαβῖς παμ]το εδὶ οπΡτΗΙΠ!. θεπεραηῖ {ῃΠ 
᾿ΔΠΙΠΙΟ {1ο Ώδαπι ποῃ ἆατα Ιοστῃ. 

1ο]άεπι, Τὸ ἱρὸν τὸ ἐν Ἐλευσῖῆι ἀνακτόριον.] ος απΠῖ- 
ουπῃ πιεπιοίαζηΣ 1,εχιεορταρη!ς. 1 Ίδς νοςε 6ΧεΙῃ- 
ρίυπι. Αἲ ΜΡ. ορτίπΊᾳς Πὶο φΜοαια τα[ετί ὠνώκτορον ο 
46 ᾳ1ο α 9. 91.» Ἡξ Ἠσει ἵπ ππα]Πς ρ]αομετῖε σεπηίπα 
τεγππαΓίο, ἵπ Ώας ἵαπιεη νοςε ἀι/ρησμετῖτ εἴῖαπι Ε6- 
τοάοτο. 
534 10. Ἡνε κωτηρτισμένος. ] 1,εξῖο Όεπα οοἶοία- 

ἴα» Π πιοᾷο νεπἰδίετ αὖ ἨΠετοάοῖο» ποτ αὖ αῑς. αι 
πο]εῦαπῖ πἰτοτίης ἁΙΠειτί νοσι]απι πούτους» ΟΙ Ἠα- 
Όεγεῖ Ίαπι αΠμ]ά αἀπη]π]σμΗ,  ῥεά Ἱπτεγῖπι ορίπιας 
5. παρει ὅτε; Ἐτ αιΙάφιά αἰῖς νἰάατις, 1 ππατί 
ηοΟη ἀερὈηῖτ, «υπ ορίπες οπ]πΊπο Πο {οπἱρ[ϊς(ο Ηοτο- 
ἀοἴμπι, πε νοςµ]α Ἰδία ρτᾶοεάεΠς τούτους 9µτεΓ6 1ῃ- 
{ετῖης ἀερεατ αΠαίά ου] ἱπηϊτατας, 

636» 19. Μετὼ δὲ τοῦτον. οι ἀεαῖάο Ἱπίει Ίαπς 
1εξξίοπεπι να]ραίαπα, ει αἰέεταπι οοβἰοῖς 9. τούτων» 
πῖ ποη ΑΠΠοάεπιηπι {οἶππι {μπι Ιπίε]]εχοτίε, Ῥοννίσα- 
εἰς επῖπι ρεξϊοσίς οδε ροδῖ 6ιπι ροπετ6 οπηπῖα» πει 
1οςεπτῖ Ῥησηα {ατθατῖς 1 ορατίαπα λέσχη οτεάἴεαπα {1ἱ- 
{6 ρτο ἀα[ρεταίο αἁ πεσεπι ουομττ]ςί6. 

596. 98. Φθόνῳ ἂν εἴποιεν.] Νις. εἴποιμεν. ἀἰκειίπιιις 
εχ Ίνοτε νεπ]ς{ε. ΓΤαπο σπα ΕἴεαΓΗΣ απότου εδίο αιΙας- 
4.1 αἳζαπας οαιήᾳ5 ρτορεη/[οπίς ηιις τερεηΏίς, τς π]α- 
5ῖς αἆ Απίζοάεπιυπι τε[ρίσἶαῖ, οἰιαπι μπι απ, εἴ- 
141ῃ Ίρδυπι Βοβάσπ]υπῃ, ΊΝαπι λέσαμ αὖῑα ροτιήε αγά εις 
Ἰηνίά]α αἀνετ[ης πβοατπη 2 

556, 96, Πρὸς ᾽Αείμνηςον.] Μ5. ᾿Αρίμνήσον. Αεἴπππο- 
{ζυΠ1 ἵπτες βραιίλπος αΠοί ππεπιοτανἰτ. 
9370 91. ᾽Αμϕισβητέων.] Μ5. ἀμφισβατέων. 
5ὐσ. 399. ᾽Ασπίδος περιθεούσης.| ΝΜΙ95. ἀσπίδος αἰεὶ περι- 

θεύσης. δὶς ἀεπιιπι Ἱπιρίετως ἀε[οπραο {απηριᾳ εχ αξ. 
Πγπιαίνο., Ἡξ ρεγίοέτα ρ]εηθαΙς 1]ί αρροπί ρο5ῇΐτ α]ιο- 
ΤΑ α4{εἶτα εχ πεσαΊνο. 

5370 90. Ἐσθῆτι καλλίςῃ ἐκ τῶν παρευσέων.] Ῥατι- 
επ]απι ἐκ ποη παῦεε ΜΘ, πες νὶάσο ἵτα ορις αδία, ιτ 
οπη(Π πεφμεαῖ {α]νο (611 δε πιοάο {οτ]ραπά1, 

5375 41. Ἔτι ἐν τῇσι Φφόνῃσι ἐόντας,] Νοσεπι Ρο/16- 
ΠΙΩΠΙ ηΟΠ Ἠφυεί ΝΙ9., 
538 9 Ὁ δὲ ὠμείβετο.] Μ5. ὠμείβεται. 
550. 35. Αἰφινητέων τὼ πρῶτα Φέρων.] Πας αἴοαιμα 

υ]ῆπ]α νοχ ποπ Ἱαρίτητ Ίῃ Μ8. Ὁτ Ίρεε 1 ΑΙΠΡΟΠ ἁἰσαξιιν 
Αἰγινητέων τὰ πρῶτα. Απ Ίος ἀμ]σεθίπῖς ππ]ΠΠςβπια 
Εεηη» Ροτιήΐ ανετ αὖ Ἡετοάοϊο Ἡ θαπα ΕΙέἴυΠῃ οςί ροι 
το 4ΏΠ08. {εὰ {55οι]α. ΄ Αἴίαππεη τενὶἰτο[οῖε νογίτας, 
σι επίπι ποιά ἀποίε ρσυπ] ἩετοάοίεΙπη Ἡε 6, 1οο, 
Αἰσχίνης ὁ Ἱόθωνος, ἐὼν τῶν Ἐρετριέων τῷ πρῶτα. Ίο 
Ατετ ἀἰχετηπῖ πάντα. Λοσεάϊε, αιοά 8. 1ο. ἀῑσαε 
Φερόμενον οὐ τὼ δεύτερα τῶν εὐνούχων παρὰ βωσιλεῖ, ΏΟΠ 
Φεροντα Ίπ Ίος 6επετθ Ιοᾳμοπά1. 

598. 97. ᾽Απικόμενος δὲ σπουδῇ ἔλενε.] Αππεόηι ΜΕ, 
γοεμ]απι τάδε. 

599. 39. Ὁ ἐπὶ τοῦ τρικαρήνου ὄφεος τοῦ Φαλκέου ἐπε- σεὼς.] Ἱπβτηπα Ἠΐς νοαιοῖς {απ[απῃ απ Ροβ/ύπηης πδ[εη ΙΙ] πο ος αὔαπι εκ εοπ{ρεξι Ἡ Ίέχηῦο αυτη Ιπβρῃ]ς 
ΝΠε]ετης Ίπτετ ρειερηηπεοπίς πωβςα Ίποτα Οοπ/αη- 
Ἠποροί! 1π Ίας οτας αἀνεχεν]ε Ώαπο ἴαπια νατμ/τατῖς βι- 
Ῥτίζαπα ΠΟΠΗ πΠΕ ἴεπςο, οὐίπ Ἠις ΤΕΡΟΠΗΠΙ» οἱ τηῖ- 

στον ανα τω. σποτ 
ο... 

δὲ ΠΟ πα τα προς τι 
- ος ριοίεᾶο», αὔαπι Πε αρυά 
Ὃ 30 ποποθημως 4ῖ ῥγΕΊΠΕΙΕ. ο λε μμ ρου 

μ0 Τγερίε 4) 4ρούοη. Οµἱ5 ροδ/6ί 1 ἀῑ6είε ντα 

Ίος ποβῖ]α πιοπιπιεπταα ὁ ποπ Παδεῖ τπ{ροά1δ πΙΔΝ 

'Ῥτορτία, {δ5ά σα. αυ πρπαϊ ΕΙετοάοῖηθ. 
Ώτ ους ἵπ Ίας ἆ8- απο / 7 ων ο. . δή9, 96. Τὸ ἐπάνω τῆς ου.) ο) Ορήπιής 1ε 

{οἩριοπα αηάτοι ητετετΗς εοπηροῇί 
ΤΡ. ἸαῦὈοί τὸ ὤνω τῆς 29. πι 

μη δή πιίο 
640» 3Ο. Ὁ νεκρὸς ἠφάνισαι.] 5. ἠάνςο ἳ" 

ΡτοβαΡ/]Ἡ15, ο. 

ἔθαψαν ἁλέως-] ΝΟΧ πιοθΐᾳ πος ε 
54Ο. 40. Πάντας ἔ ὡς 1ἱθ- 

(αἱ {πα Ίγί5, οἳ {Ππρείνασια αδῖ ρτοί/Ἡ5 1η Το τερεΏ 

ηἱρΗς, υπ] Ίου ο] 
641. 5. Ἐπαισχυνομένους.) δς ο. ὧν ας πας 

Ῥεπα ποεπη ερ ἷς, ααἱ νε] ρηπις 180118 τς οὐ Εαπι Π0- 
εἰεπιεπία: Ιάεο ἀεοιήτ Ἠετοάοῖςι5 πο ο, πί να]- 
Ὅπάπῃ οἳ ῥρµτίαπα, αναπα ϱταπά6, ο τ ς(ο) Ροβὲ τή 
Ι41 απ οαΙ ατα δείσευαπί {6 α ρΗδΠι αν εν πι Πα ύπι 
ΠΕΠ Ἠσπο εκοϊατυτη ΠΟΠ ετηδείεε . ος ροο 
ἀϊοεδαπε {ο ἱπιεγβιήκίε ὃ 1ά Ἱεριάμῃ Ὃπβημβοπά πι» 
Ηετοάστας, απεπι ταπίοροτε ἀθθ((ῆ5 Ν δἷς Ρἰαπὲ 
νος τίάεῖ, Πα οπίπι {οΗρατ ἄπαισλυνθά ο Εεποίαί 
Ἱαρίτατ {π νετμ[ήκβπιο ΦΧΕΙΠΡΙΑΠΙ να. αηῖ ος 1ὖ- 
τερε]]ετα ρηάοίεπι οοπαΠ{εδ» 40 6Πῃ ος ἕ που Ἠαδεῖ. 
(ΘηΕία κια. Ίνοη Ῥογίιβ, ΠΟΠ Φιοριασον αἰήκβις 
Φαε6 δε, αιιοᾷ Ἠαῦεαε ἵπ ἀεθοπηροο οί λοισὸν 
ἴ]ε Ῥουρηγις Η0. τ. ᾽Απονης ραβ. ὃς μσίωβα 
ὠπολογίᾳ τοῖς ἀπαναισχυντεῖν πβὸς τὴν 20Τ9 
λομένοις : Ῥοπα ΠΟίΗΠΙ 

641 1Ο, Κλεάδην.] ΝΟΠΙΕΙ Ῥ ο μη ΑΠΑΠΙΕΠ 
νεῖ αχ Πήβοτία οἰτοτίοτο Αἰεχαπάτ 
19. ᾽Αλεάδην ἡ ; άτι : σρατευέ(. : 

641. 14. Ἐδόκεε σρωτεύεσθαι.] Με  ἶλωσι.] Ινοῖανα 
Φ412 97. Μὴ πρότερον...» πρ πποῄς 930, 11: ἄε Ἄος Ίοσο αὰ Πργηπι ήπευπα {1 τος βεῖε ὁπυ[α η 

-. διάεπι, Πλέω μὴ ὠνωτλήσῃ. τν Ἰ 1ἆ Ηετοάοἵο 
ἵᾳ6 ψεοὶ ἵπ Ίας Ἠϊβοτία υ{Ηγραπ ος οουί Ὠλ- 
βιφ[οι ρτατηπι. Ίνα πυπο αίάσπη τς ης τοί που 
Ρος επί ορήπιις ΜΊ9, ἀνωπλήσα οβχιε πά πι 
ἀε[αῖτ πι, Ῥοτίο, απὶ ΤαΠι αλ νοιρεπι εξ 1οο0 
ὕαπι Ἠμίης ]οοί οοπα(ησ Ππαατε θάντος τ ὧδε ὦνα 
Π1011 6, αρ. 1ο. Τίνα δαιμοίω παρα ολόνα., ὅ 
πίµμπλαμεν. ΝΙὰάε εὐτῃ ο αι ην 6 ον 

. ώΦ. 641. 44. Ἐπεπείθεσαν 9Ιῶνέες [ο Βιά052 Ἐν, 
100Υ Απηῖϊ Ῥου., Ἡῖ Ῥοδῖ τε αν α ο π 
ἀεαιοῖ ροβτ, Ίος νονουτῃ ἀεριοτς μαμα νε ιῶ 
{μπιτ ο Πά πε. πι]. Μο οπιπίαν νο ας 
Δραπίρρεη σΗ{1. εχΠμΙΡΕΠΡ. Μ «μη οὔκβπιμήι ορ 
{πρβ Ηενοάοτας» {εά αὖ ϱ0 ος νοπίαπι ἐτεπὴ ὃς 
ᾱ αρ ύή να] υΐ ΡΙΟΡΙΗ 8 61Η10ΡΕ» εχ νεη]ςίε ἐπεπύθεον» :ς Ἠμς δαό μπι τ- 
Ἠος απτεπι 1π {ογπίο ΤΟ ΕονΙτ "Ῥμ]εβεϊ η! .α 
Ὡς ποῦ οχἰατίε ἵπ. Ίας ληπήπίς . : ή Ὃ 
Ίπ6η, { ἱπῆρεχειῖδ, αμ ποτ ήμεν νε] πρησώ 
Ρηπιαίο» {οτῖριοΓες οἑομσεηίώ ἐπέπι μα βάἀποΙαπ1 [0 

ὑε ποῖει 608 σοστε οοπ(Ητ]δίς μμν] Ταη- 
16/6, 1 καν ν 

ή ο. 14. Κατὼ τὴν ταχίςή Ὃ ας οι ον τς 
αυαπι ρτίνατιυς ἵτετ Γιοςτεῖ, ο Μ5. Ἱεριυτ δρ 
ἀοτὶ ππηπΗπῃ ε]εραπώνς ἵα ΟΡ. ϱ ημοπάσιν ϱἵ 
ἐς Θρήΐκην. Ἠὶς {ΕΙΠΙΟ οοπνεηῖς 1 Ὃ 
πἹἝητο Ἠυ]ς ἀισῖς, ΜΙ6. κατὸ πόδας 

619: 10. Κατὰ πόδας µου.) Ὕλοι Ιοηβε, μ] πρείίαεας 
{Πα Ώπι τοῦτον καὶ ξεινίζετε κ». ο ορς.] οἱ 18 ΕΡΕ Τ Ἴσει 
549 37. Τοῦ τυράννου θ οτε πιο 1ῃ- 

Ετ, πΗΠ{ Πηνίάσο» απῖα ΠΟ: ημο ΠάΕ9. 
1 ορΕίπιο Πρτο νοςαϊ Θεομήτό, : η ρω, 
οἴπαι, ΊΝαπι ἵπ Μρτο ὃ. 63η [ὸ, ἄρα ὑπομα. τοᾶε εδί 
540: Λ9. Αρα ὑπομένῶσι, {πηπιΟ πλεξΙΥ2 

9493 15. Ἐ κέλευξ ποιέε).] η σα μυ πρόβατα") 

1η ΜΙΡ. ον ρλλωνήι ταύτῃ ἱρᾶ Ἰλγῃς αὰ 0] 
543.95. Ἑς) ἐν τῇ Απολ ἴῃ οὐ(ειναποπιῶ» 

Οσα σαίος νατες οοΙ/βεΏὸ 9 απΏαπη 5 ἄ ο) μή 
ἩπιασΏπ ραρ. 61 ο ος ὥ ο ην: ν 
Ίυης Ἐπεπίαπα, θ0 , ἑᾳ ο 0015) που 
ουἱμ αρμά ρο)οηήσίαν ἐκ ] ς οπιροσε Εμϊδίς . 1η 
οτεα1ά1ς Ἰοπίαπι νε] Ὃ ος οἷς ῥ το κ τμί αἲ- 
Ἐμεπίο. Άαπιρε αποα Ρῖές-. ου» ο. 08 
τομοχῖτ 4ᾳ σα ὃς ππο ας 4 ϐ, 
τεητι]ς {η Ἱδία ρατῖε {6ΠΡΕΠ ὃν ίνα 0 τν ε νοσβῖης 
ΤεΓΏή Ίο πατΓατίο ασ πίοπεπι βήΡίε» ἴ {η {δις Α΄ 
Ἡ Νοπίαπι νε 
ΙΟΙΟΡΟΒ Πο. 3. 4ε παητὰ Ώεοτη» 

8 απο 

Ῥο]]οηία ζοἱεΡατιΣ, Ἱ δ κασήρο Ίο ος, 11” 
30 4.3. Υπαν αγόντες μι ἀμπι Πείο τάγεί 

α : ἰοπίς 11115. τις ο, , Ίπιρ]όπε νι ]οᾳμμτίο ᾖ, Ῥοχά πα τν ο δικα” 
«ρίζα πιοάο οοἱἱθέαπθα πλ» ο ο Μ5 
ἹποηΕ εὔαπι {οἩριπα οκ[αῖ 1Η ος ηαεμίς 
σήριον. Ἑρτερίε. Ίναπι ηος πό Μου] 
αιιοᾷ ἀε[μάεται ἨετοάοίΏδ» 1 ο νο 

544 4. Παρεσκευάζωτο ἂν ἐς {ο (Εήριο” 
ὧς Πο οδῖ η Ν5, πες {οἱει 1{ὰ 1οα” τῇ. 

ΤΗ 

Πμς οί; 

ο 
απ 
ἕ 
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5 ο 2 . ὰ Ξ 

΄ . ο ὁ 

Ν 

ΕΤ ΟΡΣΕΕΒΥΑΤΙΟΝΕΣ 

β)4 48. Ἔς δὲ τὸν ἤπειρον ἀπέπλευν.] Όετίε που νεζ- 

Ῥωπι ΠΟΠ σοησγ(ς Ἠπήο Ίοσο, απἲρρε ο] α[απ] Ίοῦβε 
Ὡρπίβσαιίοπεπα αἰηρηῖς Ἱπ νετο]δ ΡΓΟΧΙΠΙΕ απτεζεζεἴ- 

αῖδις ἆς Ῥμαωπίσυπι εἶαςία, Ἡε ποῖεῖ ΤΕΠΙΕΔΤΕ 1Π΄ Ρ3- 

«απις οάυπι Πίο ἕαητυπι ἆ4ᾳ ρείεπάο Ἠτουε {τ {ετπιο, 

Ἡτ πα νοτοιπι ἠ]άπιήπα ποπ δι 1π ΜΜ. ΠΕ ΟΠΙΠΙΠΟ 

ΦὈ]]οῖ ἀθθοι.  Φυἱπτε]Ηρίτητ εκ ΠαρετίοπίΌις ὠνῆγον. 

645” 6. Ἐπὶ τοῦτον μὲν δὴ τὸν αρατὸνι] Ν9. ὑπὸ τοῦ- 
ποὺ» ἃτ ππαησαξ Ίπ. η. ρυδροΠΒΠοΠΙ5 ἃὰ Ώαπο ολα {σπα 

αἀμίρει {οτα. τν ΙΑ, Λη 

6450 15. Ἐπισπόμενος ἐπὶ Μιλήτου κτισὴν.] Ἠϊα 1ο- 

ος ἅπ. ΡτΟ: Ἱπίαρτο Ἱερί ἀεὈεαῖ» ἀμθίτο. (ται εΠίΠι 

εὔπ ΜειγῄιΙς ἆξ Ἑοτίππα Ατάσα σαρ.-ό., π0ὶ Πε ἐΙΕ 
πυ]]α ἀϊβήπᾶίοπε ἀῑνεί]εης ρὰΤεΙαΙρΊΗπι ἐπισπόμενος αὓ 

ῬυπεεάεπΠὂιις » φμοά ΒΕΠ εἀΙάοπήρ8» αμαπίυπη {61ο9, 

οπππίρας, εὔαιη Ἴρθα Τομ σαἱε, αιοά πω] που 

ρατοῖ Πε ρε υρεταΏ» θεά 1άεπι Μεατβς 11ς απ εἶ- 

ἴπε κτισὺνς Ὁτ πΙΠ]] Παρεαπιαςἀϊσετε εἰάεπὶ σα]ε -αἵῖ- 

υἱά πιοπεπῖ» πίᾷ:αποά {ετο: γεπίατ, Φυ1ρρο 1481 εἲ 

Θιαρμ απο 1 ἱπάϊςα ΄ΕΠείαμ1 Πο οἴταιατ, αἡαῇ νε]σο 

οχῇσε Ίπ οἀϊῖς. πάε ἰά αά(οἶνί Ώυης πιεήτο, 
τ6τηπ Ἱερίεατ ἵα ὀρΗπιο ΜΑ. ΠΟΠ ἐπισήόμενος» 1εὰ ἐπι; 

σπομένου» αμα Ιπημεταῖ Ποπ. ΡΗΙΗβηπι ο ςίε ομΠι1Ν6- 
Ίσο»-[5ά Ρα(Τοπῃ εἶης Ῥαβοἶεπῃ» εωίας,ἀεἰπάς, Ες Ἰ]- 
116 τεπιρ]απᾳ Παιιαίς ας ρετηπεῖ -πά ππΙβοΠΙαπ1» 1ῃ 

Όἵα ΠΟΠ. απβπς βεσιάετεν ος ΠΟΙΟ ο «πα Ευ τος 

ο ρ45ς 33. Ἐν κρίψας τῷ αἰγιαλῷ.] ΜΟ: ἐχρίωψαιι 

545. 4δ. Δεύτερα τάδε ἐποίευνε] ΜΑ. δεύτερα δὴ) τά- 

ο Ὦ οοι Ἡροσθησαν πρὸς τοὺς βὰρ.] 9, προσήΐσαν, 
1. Ἱσορραο ρα θήϊσων. το ἳ ΠΕΟΑ ο ττα ΕΟμα 

Ὅ δή, 8- Μέχρι Κα τὸ τῶν «ἡμίσεων.]. Ἐπι Ἱπαυἶτα Ίο” 
Ἠπίο» Ὥσς ἐχριεατῖ ροῖεςε» Ηἱ ΟΙΛΠΙΠΟ ἨΟΠ α5ί8ᾳ 119 

ααεππαἁπιοδΗπῃ {Οἱ ἀοδἒῖ Ιεεῖοτςς εδ «οπςοᾷΙεΤς Ρο- 

ἑποπίπε, 6ἳ οχ ορπιο Μ 5. οοσ]βεηά πα ΗΕ μέχρι κου 
τῶν ἡμ. Οιρρε αὐοά ΠΟΠ πποάο ργεβαπΏςΗππηπῃ ο5ί αἆ 

πποῄίσπάα 1 φσα» {εὰ ΡαΠΙ{εῦ ἀεσ]αται οἩρίπεπι β1ῇ5ς 

νοοῖς κατὰ» ποπαρε αὐοά Π]]ά κου Πε Ἰπνο]αίαπι Εμείς 

Ίπ {ομδεπάο, πε αὐαί ποῖα Εμετῖτ ΡτδροββοΠίθ κατῶν 

αυυήι Όγεν]τεί ες οἶτο {οΗΡΙΗ5, αν. ; 

δ47. ὃ. Τῷ ἑτέρῳ κέραῖ. ] Μ», κέρει. -- 

547. 30. Συνεπισπόενο! συνέπιπτον..] Μὸ. συνεσεπ!. 

στον. Ναπίείο νυ]ρασο νο, Εί πιοκ ὡρ δὲ καὶ τὸ 

τεῖχος, οί νοςυ]ᾶ καὶ ο αϊτατ νυ]σο πα!ς. 
470 97. ραμίτρης.] Εθαπι Β]οτεππης Μ9. Ἴθα- 

μίτρης ἨαὈεῖ», Ρτουί 6Χ «οοᾷῖσε ΑΙΕΜ. Ρτοτμ]ῖς Τποπ. 

σααἱα. τς 
σ4δ» 4. Ἑρμόλυκος ὁ Ἐὐθοίνου,]. Μ5. Εὐθόνου, 
548 18. Ὅποι χρεὼν εἴη τῆς Ἕλλ. κωτοικῆσαι.] 5: 

ῥείπιο ὅπῃ. 1Τοπι κατοικίσαι. Βὰ πηπηηιιε βεπιΙππη, 
Αρήτυσ επίη 4ε Ίοσο 11 4ΕΠῃ ἀθάιαῖ 1οπα» οοπνεπίτεῖ 
εποά Ρεῖις ε5τ. αητεαιΙαπι ΠαδΙζαΓεΠ νο. 
5/8», 95. Τσἵσι ἐν τέλοσι ἐῦσι.] 1ρ9 ΡΓοΠΗΠΟΙΔΠΟ τη 

Ίμ5 Ἰοοηείοπίς πιο]είία αρ ευΙ ερτερίς οζζυτΏξ ΟΡΕΙ: 

ημς 9. ἐν τέλει ἐοῦσι. δίο επἰπα {619 εχ[ατε η 11ο 

Ῥη(σο, νο]μπίπε» αιιοᾷ ἀεῦιῖς ἵπ εοηῖεχΏ πος ἐΧρτί- 

τη, υδἱ αὐ]ά Πο ΝΙΠΙ Ἰπνεέτηπι εεῖ Οπηϊς[ο ραγΠαΙρίο 

οἳ νοσς τέλεσι τετεπία : αι Πετοάσιις {ο ο[εοπά]ε 
8 18ι Τοὺς ἐν τέλει ἑκώσους ἐόντως τῶν ὡσῶν. 
548, 96. Τὰ ἑωπόρια.] ΝΙδι τὰ ἐμπολια. - 

ὁ 

σ4ὃ, 34. Πίσι τε καταλαβόντες.] Οοπβα{α αδί ΠΕ «ο» 

Ρία οορυ]αΏνῶ» εἴ ΠΟΠ το]ειαπάα νε] Ιάεο» αὐ]α Ἱερ- 

την ἵπ ΜΝΙΦ. πίςι κατώλαβόντες, υἳ Ῥαϊεαϊ τε[εττῖ Ίος 
ποι αἆ ΡιΦοεάεητία» {εὰ π {εαπεπῖα.  Θεττε πες ν]- 

ἄδιας Ἠαἰία αρπον!ς{ς, ο να 
540. 9. Δενὼ ποησάµενος.] ΜΒ. ποιεύµενὸς. 1ὰ αςί 

Ἠετοάοίευπῃ, μαι ο. 

5490, 19, Τῶν δὲ κὠτ' δδὸν ποβευμένων βαρβάρων.] 
Νοχ 

ροή σεπια ΠΟΠ ερί 1η ΜΑΡ. οἶσιι εὔαπι Ίπ {εαιεπᾶδιις 

Ίτῖς οὐδὲν ἔτι πλέον ἐγένετο τουτέων» ΥΝ06Ε π]άπια Μ5, 

0ο ἀεμαήτις, Ἀεαμε [πα ναὶ αἰτογηττα Ώνε τοβμΙΠΙΤΗΣ» 

ας ρισ/{ετήπι ]]α Ῥγίος βαρβάρων, αἰάπι Ταπῃ αοουταῖς 
ἀε[ερβεΏτ, 44ος Ιπτε]Ηρας Ρεῖ Ιδία τῶν κατ᾽ ὁδὸν πο" 

ρέυομένων» Ὁῖ {1ρροπαΐ αος Ε]δ[ε» ο] π
ο Ίτα γοζεᾷθ- 

τεπὲ Ρεξ Ψίαπι, 4Ἠος Ίπ ΙΠ]Πο Ἠμήας εαρ]ής 4ε[οΠΙρΗί 
9 

τα 

'τῶν δὲ ὠποφυγόντων βαρβάρων. 
49. 49. Ἐἶπαι Βέρέμ.] Οεβρϊθὲ ἑομβταξῖο, Πδαιιε 

Ἡ]]ο ΡΕΠΕΙΕ το]θτατί ροΐθςε Π[ε ΙππίάναςΣ εε απαπι 

οοπηπηοάς οχ[ίατ {π Μ.. εἶπε πα 

65ο, 1ή, Περσισὶ μὲν τυκτᾶ, πάτῶ δὲ τήν Ἑλλήνων 

γλῶσσαν, τέλειον.]. 1 ΑΠ ΠαΠ1 ἴηπο νετς οχ]ι]αέαπς {αµπι 

σαπίηπα ῥπιογοδαιιο αἰσ5, πε ποῦ ἀπ δίεοπι]τος Ρεπήουπ
ι 

«οππἹροΠετο πι Ἑοπιαπ σοπ{ηειμά1π]ς 1Πἱες ΡΗΥΟΠΟΡ 

στ είπες «πα τοᾶϊα οἱ {ροσιη]α, αιιάπι οὔηα τεζτα 

πο αἰία Πε. 4ὔαπι ελείη. 96ά τε εν]δ[ολε Ηετοάοϊις» 

απἰά ποπ {(Ἠπεπε ριοίοττο υπ 1πβρηες  βευἩ δει 1η 
ῦτο τετΠο «απόπυπα ᾳρος. εΧ θιοἷα Ἠαδοι ἵπ Πησαα 

-.Ῥετβσα τυκτὼ» 1άᾳμα Ῥοτ[ίος πηΙ] αἴῑιά ααπ. ἐὀγομηςι 
Ίο]μαηπες Έτοπιο ἆς ἄῑθρις {ε(Ηνίς Αταυῖςε ἀῑάΙςετας 

Της Αρπίβεατε ἴοζα επι» {ΕΠ εἱελίεία ὅτοι Μος βάῑεῖε 

«ἶσπι {οἶατ ρτοίειτα Ίοεπι» πίβ αι 3 

: Ὁπάε απῖπι πος, 

ΙΝΠΕΕΒΟΡΟΤΙ 118, ΙΧ. 

όὲ Το Έτυπτ ΗπΠὰ πα] αὖσε εκ νϊοἰπὶς Ππομίς αἆ 
ἀρηοῖαπι Ῥειγάσαπα ρεάῖρις παλί ροδ{απε, θεὰ απ ποῦ 
Ίσως Ια{οἶνία ει Μοτοβςβπια αἰΙάεπι ἐμου]εηεῖα Ἱς 
{ααςὶ. Ψορβί, «ια {ο ρβε Ηοτοάοταϊα Ἱφηαταπι Μπο 
Ῥετβσα εἰ πι] ὀτοπᾶς σοπΏπι Ππτηάυπι ΤΠΟΠΗ- 
τηθηεῖς», «ιά ηΙ{ {ετνί]ε οαρίταπὶ πιεγετὀ1 ἃ πάς 6- 
ἠϊπι ρτοῦας ο Απ Πή. οτο(αηθῖς αυετίαν1ξ Ηετοᾶο- 
[193 4η Ίῃ αησαπ]ϊς οβοπάϊξ πες Ππρμαια Ῥετῇσαπα πες 
Ἱπήτωτοτηπι οοπ/{ετιάίπαπι 451 οοβο{αήα Γαϊκίε τ απ 
Ίπ βαϊιταρίίςο αῑξ αἲῑῖς ἁοπίαιιε νοςῖρις Ἡτ ὑήάς ἐα 
{πομ]ίας ΨοςΠο., τε ]α Ηετοάοίιάπα {Π ἴαἱ ΟΠΠΊΕΠ νο- 
σετᾳ Φεᾷ Τί παίᾳϊνίε ογα είοστα.. ΟΗ14 εβίπη Ὦ αἩ αἰ; 
τετηῖτα εκ ἀῑέης {προται ΗοτοάοίεαπιἩ Οεττε πος» Ώ 
ααῑς τα εοπβάθίοϊ, ητ πιοᾷο ἀῑχί, αμοά πευίηπα εΧ 
Πε σισας Ἰαςας{ϱ ορ Όρη ση ο ο πάρ 
(5509 Υ5..Τὴν κεφαλὴν σώτα.] Ἰεπιοίαῖ Ώου ο 
νίνιαπι Βτις[οπίης Πδ. τ. Τεσπ. θες ραςσ. 65.. ποῖαῖς 
6 6ο ἀῑε Έεσεπι σαρῖ «οι1οία» ΡΗ1ΡΑΤΕ οἳ πιυπάα- 
τὸ ὥς, Ῥ]μτος αἰ. {οά ααἲ πΙμΙ]. οχρ[ίσαπῖ οτε» 
Ψεταπι ἀρᾶίκβπιο  Ὁα[αμδοπις αἆ Αιποησυπι 4» το, 
Ἰπ[ροχίξ, αἵ ροδί ευπ Ετεϊηδπεπήμς αά Ουτάυπῃ ὃς 9, 
Ἰπτετρτείαης {πε [ο )μή ες εαρµέ ο εµγα οὐ) 9 
(Ίος αἰῖ αἀίσιμαῖ ες. [,οεσσπίο) τεἰεέίο Ἠα]ία ει Όα- 
Ἰέσ]απηρίο». α!; τεάάἰἁοτίπί κοσμεῖται οΥΠΕΙΗΥ 9 410 
στη εἴαπι τε(ρίςΙέίορµαπα5», ἆμπι ποῖρι Ναἰ]απι Ν]: 
ἀπ {δα μεαπι εκ[ε ἀἰνετίαη α ποίῖτα εζμοπειῃ. Ώς- 
παμε οµππμ]ηπα: Ἠ16.ΠΠΡΟΠΕΠς ῥρες Ο10ς πρι» η]- 
ΤπΙβΊη ποπ Ώαπἡ ΕΖέςΠ. δραπλοπήμς Ίπ ἄεπβς. 1] οὔ- 
ἠοτνακοπίδυς αὰ ΟΜἱήμασ]λιμι ραρ. δ64.. αυ η 
{μη {0ἱ αὃ (α/0μ0οπο {1Ρ- 
Ῥοάϊίατιτ εχ Ὠϊοάοτο» ἵαπιεῃ οἳ Οα{αΗ Ροπή, Πιο]]]αί 
οἳ {ρ86 παί[οῖξ, μπτῆπι νε]ε «ε[γίσαγο πι ἄίεηρετε [διι 
θεση εσας ἵΏτερε Ἠσο πο Εῑτ Ππιρ]εχ ἀε[- 
εῑῑο αὖτ ἀειετίο» ει εαρῃ]οτηπι ριτραίίοπεπι οροτζεὲ 
οπηπίπο {οφ επΏότεπὰ απ] δι ταβίοις Ῥετβςίς ἵπ ἰοῖα, 
οτερειγίπ]α πηβήσπ{ί αΠαῇῄοπο» πιά ἀερεαπῖ Ἱπάϊστίαπε 
πιαχἰπηῖς {οτάΙρας. Οτ αίειι ἀε[γίεαγε ροῖῖας αήαπι 
{η/{σσγε», αμοᾶ εἶορείαι βτορ]απιις 1 ΄ΓΠείαυτοῦ Ο- 
απηπῖπο ργιάεπῖετ εχΗΏππεια {οοῖδία Ὑαἰ]απιν ἀμπι Ψεζ- 
τὶτ 1106. φεγικῶς ΝΕΙΡΏΟ 1δῖο ροβἴο», τα ξ 1ή αὐο Ρίο” 
Ρτῖε εοΠβ(ΐετεῖ 1]Ηά σμᾷν.» που ρετίτε {18 α5{6ΓΙΠΕΓ6- 
τήν» ρτουῖ οτπατε αἆ εαραῖ εἴ οαρί]]ος εἰ ααΙεπιου- 
4ἡ6ε εοτυπα έμταπι ἵη Ἡπρια Ταίπα ρετῆπει, εἴ ΟΓΠΔ- 
πῖσες Εεπιίπα οιππί εἰ ἀῑνειβεῄπια ατα ροΠεραηῖ, Εα- 
δες 6τ 4. 73. ἀς θογιλίς, αἰί {1ος Ππιανετυπῖς σµη- 
σώμενοι τὼς κεφαλὰς καὶ ἐκπλυνάμενοι. 5 3{. 980ΕΙΔ0- 
τες {Ώβυγριί ἐν φΦαλκέων ποτηρίων πίνουσι διωσμέωντες ὦνὼ 
᾽πᾷσαν ἡμέραν» Η0ἳ τοάᾶῖς εχ2εἨΒεΜέε» Ὠπάε ραΐεῖ Ψ]- 
15 (1856 οοσπίεηιη {15{Ε νεΌιΏαν ο 

660. 16. Καὶ Πέρσαὶς δωρέετω.] Μ5., κ. νο. 
ο 5509 49. Ὀδτε ἐκείνῃ ἔτι πλεῦνα πρό Μ5, ἱρηοίαί 

υΝοσμ]απι ἔτι ἴτα εωπι νοσεπι» είατα Ἠ0ἱ οοπιπιοᾶπὰ 
ψὶάστηί οεζήρατ Ίού"πα, Ηετοάσἕας {πτετάυπι πάα]]ε 
οπμεεΕείδος οσον ατ ος ον 

σ51 40. Τὰ ἐκ τῶν εφυβέων ὅπλο.] ΝπηΙς Ππιρ]ιοἷ- 
τε νετείτ ΤΕ απτεηΏιις εἰ Πμπς εἴ (αρ. 15Ο. αγηΊα 6 β0Μ᾽ 
εἶλμε, ααῇ ἀπιοπηηϊδίεί ζ9 95. ὅπλα ἐς τὰς γεφύρας : 
ὐ51 ἀῑκ]τ αΓάγηγαη» [εὰ ἀεο]ατανίε ΒίερμαπΙ5, ρτους 
πηυηο 4υόᾳε Πε οροσξ. κος αν αρ 

δ595 8. Ἐπὶ νῇν σὴν Ξρωτευόμενος.] δι σρωτευσάμε- 
ψος» ἵπ απο τεβἀεῖ οπιπ]ς νεπιίας, ον 

659. 30. ᾽Απαγάνοιεν σφέας ὀπίσω.] ἵΝ9. ὦπάνδιεν. 
αμοά Ίσηρε οοπνεπΙεηΏΠς εδῖ» Ψεἰ π]αρῖς πεσες([ατίαπα» 
αυτα να]σατα Ιεεξίο Ρείε (πρροπαϊ 1ά {πι βἄμπι εδίε» 
Ἠϊ ϱ5ρ. 113. | « απ. 

6890 90ο, ᾽Αμϕὶ τὸν ᾽Αρταῦκτεξ.] Πδτυπι νοειπι πη]- 
τα οχ[αὶ ἵη ΝΙ5. Ὁτ ρατεαξ Μα επι ᾷς ΙπβεπΠᾶο νο- 
1Μ16[6 Ἰαδχαία ἀοδίπαπας ΦαΠἱ8 δι αυοά Η]α ἀε[οπριῖο 
αἆΏαο {εαμαίς, ο 

ο5ο, 48. Ὑπὶρ Αἰγὸς ποταμοῦ.] Δι Μι ποζαμῶνυ 
Ἐεόῖο ρτοΓ/16, ιό 

5530 9. Ἰπθύες. νἑάλωτοι-] Ἀεέϊε, {εὰ αιαδν(γ]αδῖ- 
ευπι Ῥροιπίβ]τ ορΏπυς ΊΤ5. νερόλωτοι, 41ο εἰατίας εκ- 
ρήπήτιυτ νὶς ΕἴΙδ. ΠΠ νεοαρδό ἁλωὴν πια]αῖε ἀϊεετε Ἠο- 
ΏΊΕΤΗ5» αἱ νερεργές. Ὁτ {μπε ρ]άτα αν ο 

ο 6530 17. "Αποιά οἱ τάδε ἐθέλω ο πν 
(οε]εῖίᾳ {ρεοῖε ανετιαίαπε Ππαρίάαπα 11απι «1ΙΡΡΟΕΤΕΠΕΠ 
Ίπαπις ΗἩοτοάοίςα» πε οἶμς Ο31ΐορε αἴοτηήι ἀο]εται 

αυσπι 1» 96: π/ατρείυτ. ἐπιθέμενος 
ετ οαὐ]ᾷσπι ᾖπΠ6 {οείο σι ΄θσεμία Ποεῖ Ίαπι αλβαίη- 

᾿καπῖπτ Ἠμπο Ίοέυπι 1ἱ9 {οτάΐσμ8, ποτ ἀπδίτασο ἵαπιεπ 
Ρυ]ίσατα Ἱερί η ορΏπ]ο Μ5. ἐπικθηναι. Όμοά μία 
πο Ἱπεο[μσεῦατας» ἀευιῖε εχρεΙ!1» αμιυτῇ {0ἱαπη19 {ὰ- 
ΠΟΠ 1]]αά ἐφίκομαι» εἴ ἀετίναϊα Ε1Η5 αΏειτε ἴαπα νατῖᾳς 

.. 

ποϊηίοπθς», 6τ Ἠμίς Ίοσο Ρεῖ {απο «οπρτυας. 
σα, Οἱ γὰρ Ἐλαιούντιοις] τα αὐαπά ῥτοσςάαέ 

Όρρως Ὁορίας Ἰὰ ΠΟΠ Ρἱασμῖτ νολς εί ἐλῆς ο, 
τοήδης. οοπεπ{α ροπρεπρις 14 ποπίεΠ ΕΙόηΗ]ηέ, 
Νες νίάεο αμάοτίταϊεπα, α παπί {εηλητΣ, αυ υπέ Ἑ- 
Ῥίΐτοπιε ΔτερΏαηϊ πο οι. αἡμά σεπΏ]ε ρτῶτες 

μι 3 Ἐλανό- 



ο". ο. σσ ρου Ὕσω, 

7ο ΊΑΟΟΡΙΟΚΟΝΟΝΥΠΝΟΤΑ ΕΤ οΏΦΕΒΝΥ. ΙΝ ΗΕΚΟΡΟΤΙ 118, 8. 

Ἐλαιούσιος» εἴ ἵπ Ἠετοάοῖο αὉ Αἱάο δαῖιο {εΠΠρε εαῖ- 
τηπα {πεηϊ ρτοιξ οἰτανί, αιιοά αὈΠίπο ορίπος οες{α ΟΙ» 
ο Ηπ1 ραΐεας σοᾶεα νειμ]κβπιας ει Πάε]ἰςῄπηιις Τ]ο- 
τες, {Π 4ο Ρρει{ρῖσιε Ἱεσῖτιτ Ἐλαιούσιοι»ο ΙΤ ἵΜυοῦς 
Μνούσιοι εἴαια Ἠετοάρίο 6, ὃ. Έτ δ, τοή. ᾽Αμαθού- 
σΙ0ἱε ος 

554 ΤΙ. "Αλλοισι δουλεύειν.] ἵπ 15 παπι νοεῖριις {- 
ηῖς εχοπιρίατ Ἀπεάϊσειιπι, Πα01σῖεις ταπζυπαιπποᾶο Ώας 
νοσες ε{ ας ἀεϊπάε ποῖας 

. ΗΠΡΟΔΟΤΟΥΙΟΤΟΡΙΩΝ Θ 
ΧΧΗΗΙΠ: 

ᾖνε απἆ αὐατογπίοπαά «Πσπαπάοδ», {δα αιΙἀσιιά εἰ- 
Ἰαπα Ἱ]]πά {. θεά Γαπαφυ]]ας Εαδευ Ερίβ, Οπᾶς, 
ρατίε τ. Ῥας. 3ο. ἀε[άεταϊ ]ο ροπῖ {ου ρε ]ποϊρίυπι 
αἴῄπαιε νετβοις οοπίῖαπς., αὐῖα Ῥϊοπγβις Ηα]. {ο]- 
Ῥδετίε Ἰάεπι Ππίαμπα, αμπἀέπι Ώπεπα πΗτοτία Ἠετοάο- 
τες, ΠΗς{ε, αἀοά Ίσά]ε α]ίτεν {ε.ασεαε, αἆ Οπ. Ῥοπι- 
ρεῖυπι Ἱπ Ἔρίβο]α: Τὸ φὰρ αὐτὸ πρρόιµιόν τε καὶ ἂργὴ 

. καὶ τέλος ἐφὶ τῆς Ἱσορίας, πάς σοπο]ιάττ αἷία εἴῖαπι όχ- 
ΕΙάΙδ[ε ἐκ Ηετοάοτο» τί ΕιοῖΠιις ουείπεηῖ Ῥοϊιιῖς{ο πΠοΠ- 
πι]]α εχ απο Ηῦτο νε] Ίοσο τταπ[ροπῖ ἵπ αΠμπα, ΟΡί- 
ΠΟΥ Ῥετίπάε να]άιπη Ἡος ος[α {ροσἴπιεΙ, ας ρο[εγΊ5 
4ε Ηε]οροΙ, αιοά ἵπ Πθτο {εουπάο νἱάϊπιας, αιε 
αἷιοά τετ αἀῑήδει ρας, 7ο. ἆε ΑΙαβαβτῖς, ἆθ ια 
Ὥτρε ἀῑάῑεΙε εχ Ηειπιο]αο οἰταξίοπαπι, αι ἔβΤηεΠ ΠΙ] 
ταιε αριὰ ἨΗετοάουπῃ Ίεσοτα πιπηπεηῖξ, 1η Ίοσο αἰΙ- 
ἴεπι ΤΙοηγΠΙ, αὐΙ ποτας Όσπο ΠΠ: α]ῑίς, οἳ {οἱδί ριᾶ- 
ΤΗ 1η τε[Ππιοπ]ς απΏαῖς 4 Ίος αιάοτα, αι α Ἐα- 
Ότο πο εχοῄδτητ, εἰ ἴ]]α [οἩριις βτ ποη ορρϊἀο οἷα- 
τα ες ΠπιρΗςἰζου, α]ἱαιΠά αππιαάνετίοίε ροῖοτῖς οκ Ἠπα 
ΠΟΙΑΣΗΠΙ οἆ Ἡρτηπι 7. εξ Β,, ἵπ απίδας {ομήᾶπ 1ά Πιτ 
επαππυπ, αυοά Ώιοπψβυς Πα]. ἱεβαυς, Ὑετυπι οκ 
«0 πο ῬτοῬες εχ Ἠετοβοίο αἰηιια οπηςία εκίε, αυ 
πᾱ Ηϊβοτίαπι οἷας εχρ]απάαπι ροιίποῦαπες {εὰ ἴαπίυπι 
{εῖρας εεπ{η]δίς Ποφυαα]απι ορι5 685. ἠξ τεροίετο- 

-6χρο, αμοπίαπι πηλά νΊα πι 

επ ολάσπα νεισα, οἳ οὐ η Άπε απεζε(εΠΠ8 μη που 

{τᾳ οσ{οπτ., Ἱτοτατθητιῖ 1π Ῥηϊπαϊρίο {εαεΠΗΙΣ.., ρά 

Απ. εἴ ἶδα πιοῃς Ειδήτ ΤΗ, (αἴακε]» πιο τὰ 

υὲ {οἷας απ]ά {οἱρεειίτ αἆ Άαπο Τεπι ΡΕΤΏΠΕΠΟ Ὃ ο λν. 

11. Αἀνοις. 68). 9. 41011 ριοπηβίεί ος ο. 

οαρίεῖς Πας Ομ εν Πεγούοο «4γΙο)εἰος ο μν 
Λεὲς ἔσηῃ Π0η ῥά166 εἲ 1π 1060 1950 ΠΙΟΠΙΗΗ5 τε 

ἀοιιπι ΔΠΙβοτεΙες ΗΠο5. ήπιο. Νες ᾧ μία. 

Ῥτομοπάϊε αιοὰ ΄ αιΠ]αΤΗ 11 ΝΙΠΙ ορΠάιο ο 

ἴοπι ἱπάισαϊ», αὐῃ τὸ γαμψώνυκῶ ἀποτο Ἡὸ 
) 6- 

οκίωπε,] ἵπ ἤπε αρροπήε: [1Η11μά. οδίτεί ο ο ος 
τοδου {οπρής, αι. Παρεηπί, ἰδιπὰ Ὃ οχρι- 
ηπὶ, αἱ Π9. τ. αμίάει Ἰήπιι α1ςα γα Πισσίυ, 
Επαϊαπ]» πποά υππᾳ ο αΏἲΟί βιΠΗ5 παττατΗΤάπ] Ἡ ο τας 

{64 Ίη εἶς, αια" απ ιβώ πι απι 1ά η [ιροί- 

ῬιομεπάΙτισ] Μοπίεο 1]α αιΕπῃ βε πια» αδίς ΤΝ 

νασια ασε εἳ πΙ]Η Όοπος αι εἴ 311 ολη Ἡεισάοϊο» 
τῷ ἠρευπι Ἱεσαγίπε» εὔπι 6ΟΠΙΡΟΠΕΠΙΟΣ Ὃ αν ποημοδμθ 

οι {αρίεπτες ταοιετῖπε: οὓτ επΙΏ ΠΟΠ μσυς 11ήδβ- 
ΏιδΙοίο 14 Πιρρο(εΓίΠι ἓ Έτ σατακεῖο ηί πάς 21” 
μπι βία ορουῖε, 4ὐοά 6αΠάΕΙΠ νο ῄιις, αμἱ 

ποϊανἰίος ἵη ἨΗβομσίς τα σίς 6. 1: Ν05 πο ποῖοῖ 
απχίθίητοπι πἰπίαπι ΤΠεσδοι 64748 11 ον Γ1αΠΠΠΙ16 
εππιάϊα οάἶατη απία  σαακετύπι. δες ς ποῖαε [Ὀἱο- 
ἵῃ Ομτοπίσο Οαποπο εσυ] ΧΥΠ. Ῥ. ο γαΧοΙΕΠΙ 
ἀοτις ρᾳς. 84. ἀῑοῖε ΗειοάοϊΙα τη ο Ῥηπιπι Μο- 
σε αὐἰάσπι ΔΜΙΠΙΗ1 εχρισπαν!(). ]οτοάοϊο σοπΠεῖ 
οτυπ] Έαρεπι» ΟΙΤΗ ΓΡΠΕΠ ἐχ 1Ρ50 μ]άιυπή ΕΑἵ. 

Τεΐοσαπι ρπΙΙτη ΒΗδίε, Ον ας αυ αἆ η 
ΠΟ5 Τ0 

τίασο αὐῖ αἲ αῑοδ» Π {μονη 10β0Σ» ὃς μρτηπα 
εχ Ἡσιοάοτο οἴξατιπε αἲ. Οπι ον ον 
οξξανιπι Ίνα ἵπ ορίπιο ΜΙ9. {εΗΡΙΗΣΙ 

ἩΏΡΟοΔΟΤΟΊΥ Η 
ΧΧΗΗΗΔΑ 4 

ιδ Νε. δ. 

λ τς 
λ 

ἥ | 

Ιμ. . | 
ν 
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ΗΡΟΔΟΤΕΙΩΝ ΛΕΞΕΩΝ. 
δα (ωΐοε 1 οἱῤεσάρ 5, σοι, 

η Ἱσορίας Α, 

Εξ ἠθέων. ἔκ, τόπων» οὐ οἷς ἄναςρέφοται, 15 

Πηκτίς..ὄργαων, ν γαλτήριν» αὐλός, εἶδος ἄκο» 
λάσουσχήηµατο. 17. 

Διθύραμβος. ὕμνος εἰς Διόνυσο), 993. 
Σχευή, ὅπλισισχαϊἰφολή. ή. 
Ἑδώλοιση, ὑποσρώμασι δε, 5 ζυγαϊς, παθέδραἱόν 

ἀ Ὁρίω όμον Θαμύρα, ὁ κιθαρῳδικὸρ τύπος την 
µελάδίας, ἁρμοίαν ἐχὼν τακτην καὶ βυθμὸν ὦ- 

βισµένον. ἤσαν δὲ ὅ » ὧν ἶρ ο ὄρθιοσ. 94. με 

᾽Αιαχώς, ἐπιμελῶς, Φυλακτικῶει ο. 
Ἐεθίην συιεβήκατο. ἀντὶ τοῦ 5 ὢ6 δέγιον Εδωρήσατο. 

27. ς άρσης ος ἁ νε 
οξο ωλοα τοπαρη κών 

Ἐπισρεφέως, ἀπατητικῶς } ἐπιμελῶς, 9ου. | 
ας :  υὴ : 5 ' 

Ἡκούσης. ἐχούσης. 90. α. 

Σπορχθής, ταραχθες» θυμοθάς, 33 ες 

εκ 

3 
ο. ο 

ᾳ ΑΕΕΙΚΟΝ.] Οπι Ἠοτοάοξ Με α1ίο {ΕΓΠΙΟΠΒ 
ας τε]ουή (απαεσοτυπα {αμ]επίίτ,Ποῃ ΠΗ {ο]1ε{ς Ρτατ- 
πηφιϊσοταπι ου αἆ εχρ]απαπά μπι ἀθβητ. ηήσας πιθ- 

πηϊρῖε ὑπομνημώτων εἰς Ἡρέδοτον να) η ΦορΏίίταε εἲ {16- 
ομὲς Ατῆσί Εξ Πατοτῖς, αΓσαπιεητί» η {1{ΡΙςΟΣ εΠΙΠΙΕΙ εἲ 

μβοτῖοί, ΡΑΙΙοΙοπεΙ” (αΤαπΠΙπαΠΕΠΙ 11 Συμμίκτοις ΠΟΠ 
ἀἰςαπη]οι ΙΠ/Ητ]ε[Ε ορείαπι» «Ῥοδρόγγίο Οπείζ. Ἠο- 
1Π6Υ, νΠΠ. Ἠαιῖά ἴαπεία οτοβίτοιις. «ρο)]ομ» 1Πάεπι 
Οταπιπιασἶ Ἐξηγήσειςυλωσσῶν Ἡβοδότου ΙΠά1εανΙτ εἴ εΧ- 
{οτἱρΏι ΠγμοΙρρης Ίπ Κωφὸς οἳ Σοφισής. Οἱ 86 αμΙάειι 
αᾱ ποῄΏταπ] Π ἀενοπῖδίεπι αθίαἴεπι»-Ώοςσῖ πο {16εγεΙά 

Ἡμοδότου Λέξεις, οῦ οευ]ος Ηὶς ροῄτας, α1ρρε 161ΗΠᾳ80 

{ιερίεῄπια αῑεπας εἴ ποπ. πάπααπῃ Ἰπ[αμας εἰ αΏδης- 
ας. Ίαπιοταπαί 1π Ιπάΐσα Ἱεσατ «ποπ! ΠΕραγοδὶ 

Ἔ, τι Ντι 8ᾳ5τ. Ρ. 598. ιορῦ ἠήομαςδΗ Λέξεις Ἡροι 
Σότου ἱςορικάὶ, 4135 ἃ ΠΟ[Ι8 ἀϊνοτίας ἀϊσαια Ώο αἱ” 

ἀθο, Ῥήπιις Ίος 7εκίεοη εκ εοᾷῖοε (ο]άα[] ο" 

νε ο. Ἴωησε"παηπήςο ἀἱρείΗπὶ κατὰ σρικεῖον [1νε ἡτ- 

τοίτήπι οΓαΙποία» ουἱηκπποςΙ εχεπρ]α εχ Ιοουρ]εςῇ- 
πα ΈγλποοτΙπι τερίς Ρἱοοίπεσα εἰ ΙποπαεΠΙ 9. 8 6- 
πηϊσΊϊ Ίπίοί παπι» {μπέ, Αε αμα ντ εστερίη» ήομίε[α) 
ές οιεπιανίε Α12ἱοί2. Οἱ {η. ϱ. 94. ἀε[οηρίαπι 
πυ]ία Ππίοτατυπι ΡΙΠΟΤΙΙΗ {επία» {εὰ {εευπάπα Προς. 

τηπη, 1π αοήπ] οι πιατρἰη/ρης Ίδίβε σ]οδίὰς» πι- 

Ί]οίπι: Ἐκ οτῖς' επῖπι Οοάἱευπ] 168 εἰαπιαῖ εχοεΓρία8 
ορ{ο. εξ 9ε]ιοάαο ο[ιεπάμπῖ ΕπΙπΕΠΙν Οατάϊπα]]ς βα- 

Ἰβοποῖ, Νέας 1]]μά ρευπι {ηπα ΟΙ. (αροσγοπεγὴ Πι]- 
πιωπίσῄπια ορετα εκ Βἱρ]οΙἩ, ὁ. σεγαμῖο 11 ΠΤΙ 
ΟοἱκΠπίαπαπα πηὶρτα[ο ποῖιπῃ ο5τ, ἀἱρηιπιαε οεπ{[α] 
Ίος Ίοσο». μπι αιιοά ἵπ Ῥτίοτο, οκ εοάϊἰοο (αοία[1» 
ψοςθ5» 38 αλα Ἱηρετίτε ανι](ας., οδΓΠΑΠΙΗΤ. ἴωπα 60” 
πίαπι Ιοομρ]εΏῖς απἀρατιεήε, εἰ ορίσει Πε γοβίσαμε 
ΡΙετήππηε οοπΥεπ]αῖ: Ώαπα Ἠτεταῦε Π]ο ρταεςίρΙ6» 
{ΠπήΙα Λεξικὸν ι{ΗτρατυΠε» πεφΙε εἶας {υπ τεςυ/αν]ε 
ήησομς ἵπ {16 ΡΙαϊοπίςο» ΠΕΚΙΗΠ ΡΙΔείετ οείετοξ ο- 
Ίηπος (, (έῥως, {εὰ {παρα τμτρῖθ {οσογάῖαα ταιια, 
Ίδοι Ἠθαι, πα ποί αὐαπουνι ΤΠ α]α οΠί» Ε05 ορα- 
το[ς αἆ Ρητίες νοσθΓει Φ6ᾷοπες Ηδτοτηπα, αά ὖης 
{6λοῖῖα ροιήποτα νΙάοπίις, πῖ ααετεπά! 14097 απαρι]- 

τατετής» αἀ(οΠρΠ, Ῥηπεϊρίωπι ᾽Ανέλ) χρήσει αρμά ὁμί” 
«ση αρετται. « 

2 Ψαλτήριων, αὐλὸς ὅτο,| ὁεραταίπα ΠΌἱ 1οσῃ αὖ” 
λὸς εἴ πηκτὶς Ίπ Ῥτίοιο 1:εχίεο οὐσιραδαπ. {π (οά, 
«ν “ραπ. ετπιο οὐμηετεπί, Ιιαμᾶ οΠιπία αγτδβπια 
ο ας » ΠΙΟΙΙΦ αμόχοσίιαίς Φεπο]ίαβας «4γἰβορῥαμίς 
Πεβπορη, Υ. 991. Ὀή Πηκτίδας» εἶδος ὀργάνου κι” 
μρ Ἰ ὠκολάσου σχήµατο. (ΕΙΠΑ ο μ] ας 11 

ἡκτίς. | τν 
ε Ζυγαῖς] πες ἀίμπόία «ποαπθ ἴπ εοόετα 6οἶ]ο- 

ἈΧρήματος, πράγµατο», 93. 
᾿Ανδρεών. μέγας οἶκος, 94: 
᾿Επίσιος. ἔπόκος, 35. εἴ 4 : | 
Ἐξήρτυμένι, κατεσχευασµέοι, ἠτοὶμασμθα, ἠ8. 
{ Ἠμεκτέων, δὐσφορῶ. 4. 
Ἑταιρέος. ὁ Ζεὺς παρὰ Ἐρησί)., 4: 
Συνηλίζοτο, συγηθροίζωτο. όν. 
Μετεξέτεροι, μοι, τωέει 69.. ἳ 
6 Ἐνωμοτία, τάξιε τὶς παρὰ Αττικοῖο. ὅδ. 
Τρηκάδας, δείπνα κατὰ δήμους καὶ ἀρμιθμὸς λ. 05 

ὁρωγ. 1ΡιάΠΊ ο κ ον 
Ἐλυύειν ἠσυχάζω, 6, 
᾿Βγώσας, διαοηθεέ.όδ. 
᾽Αιαξυρίδας, τὰ βαβέα Ἀ κάὶ βασιλικὰ τῶ ὑποῦμ 
ε. µάτων, } τὰ γῶ βρακία λεγόμθα, πο ον. 

άθπῃι - λ να ο 

᾿Αιαισιμοῦ», δαπαγᾷν» ἀναλίσκει, 79, 
Ἴλη. συςροφὴ, τάξις ἱ ὄχλου ἱππικὴ, 79, 

Εὺι- 

οαπίυτ, Ἐκρ]ίσαηε, αιισά μίας εἰ ηηο]οσς πάϊ: 
οαηῖ» τὰ ἑδώλια, πο ΠΠ πιοάο-εἰι ῥταε[βαΠΏοτες Γ]εγό- 
ἀοἡ ΝΙ99. νοσοπα ρίηρυπϊ, ΔΗΡΙ μίας, Ζυγοί: παρ 
Ἡροδότῳ αἱ κωθέδραιὸ 
΄ᾱἱ "Ορθιο γόµον Θαμύρα] ας 1 ου. Ἱθμός Εξ 
"Ορόμο ἀε[οτῖρβτ» νετηπι ἆε Ἐ Παπιψία η], Απιρηας 
{οπο]ίσπ, Ἠπάε Ίαε τε]α]αΕ ἵπ {ομοαϊς ο. Ορ αη. 
ΤΠαπαγήη. ἄνα Γμαπιγταπι», οε]ερτεπι οἶα απ Τ]ηταξ 
οἴἵοις υβσουπαι αριά «Ὠ]οάογ. 1. 11, 66. ποπαῖ ο, 
θίου Ἱπνεπίοτεπ]», ποια Τετραπάτηπα, υῖ «είτε {οἱεηξο 
ρειηϊρμ]ςίε νἰάείατ. Τερεπᾶυς Ῥήμαγεδι ἂε Μαβο, 
Ῥ. : 193, Β. Ὦ. ει Ῥοΐημς 1ν, όδ. υὐϊ {ερίεπ Π] 
τος]. ο 

ε Ὡς ἔέιον] 3ὶς εἰ δαήαι. Οἶπι ξενίην» αἲέ Σέν 
υι Μο. ὁ, Κομήςση, ὙΝα]ὰςα λιος νήμα : τα. 
ὠντ) τοῦ ξεν/ήν ἐδωρήσατο » ζενίων συνεθήκατο 1οπυπᾳ ρετῃᾗ» 
ῬΡεῖ ε5ίε ἵπ {61π1οΠ8, 
τά Ἠμειτέων] Οοπροβεπα πέ ἡμεκτέων οί ἵπ Μία, 

ε ο μα ΊπεΠ εχ {6ΠοΠο ΓΗρΙσῖο. αΠἴει οἩπα οτί» 
πής[ε, Έδι Τη ρ]οδ{αἴοτιπι πποτε Απιρ]εκ ἀεροπετα. μἳ 
εοπροΠἴυΠῃ {Π Ίρδα ΟΙ20Π8. Τα] φορδεύων Τω νι, 75. 
εἳ αἰωρηθέντες 1διᾶ, Ο. ττό., Ῥίατααμς αν 
5 Ἐνωμοτία] Ίπ {ομεάϊς ὁ, (2/2. Σννωμοζίά, ἴιπάξ 

ο µίάας Ῥωνωμοσίά, άξις παρὰ ᾽᾿Αττικοῖς, ηΒἱ ΡροΏτεπιβ 
ΠΗεγοζοήμη {1 εχρἰαπαπτ, Πεπᾶ ἀεδεπί, αρευτάα. Ἐν 
ἵτα Ί4ππεΠ ἴπες Τοχὶσί ορἀϊσεε. Ψεπις Εηποσῥης 
Ἐνωμοτὶς, Ιπιππο Ἐνωμοτία, τᾶξις τὶρ φρατιωτικὴ παρᾶ 
Λακεδαιμονίοις. Ῥτίοτες εἴδο» ΠΙΠ Π Παρὼ τοῖς Τακτιε 
κοῖς πι ΟΙ. Κάὐηχεμίθ πὰ Ἰ Ἠπαεμ/Η Ῥ. 77. πιβ]αετῖς 
ἵηΏ ετ{ίοῖε νετ[απίυΣ, ἸΜεηάοίας εεῖαπι ὦ μίας Ίη ρτοκῖ» 
ΤΠΟ Τριηκάδας' παβ Ἡροδότῳ, δείπνα, ἡ δήμους, ἢ ἀριθμὸν. 
τριάκοντα ἡμερῶν' ΠΊΠΙΙ επΊπι, Ἡϊ αἰία ρταδίετεαΠι» 1ςῖ- 
Ἱϊς αριά Πεγούσί ἆς τπἱρίηϊα ἀῑεῦις. ΜεπάοΠος 
πιη]ίο, πο αμ]ά αἴροπας οχοϊάαε, . Οὐ/1μέὔης» λέ- 
φουσι δὲ Ίοη6ῦ καὶ τοὺς κατὰ δήμους καὶ ἀριθμὸν τῶν τριά» 
ποντα ἀνδρῶν Δεῖπνα. Ἰ πμπς εἲ Πάε Ἰθηηριηοαἱ λογοθή” 

[δε |. : ϕ κά κ . ς αὐύ.. 

ς ὗ καὶ Ακόιληιὸ] Ἐοάσπι Πεβε] εἈρησαίο [επά]ε 1π 
᾽Αναξυρίδες" «δίίας αὐίεπι εξ 19 'ποίραης καὶ ἄβατα 
ὑποδήματα: 9µ46. ἨΐΠε ΡΙΟΡΑΡΒΑΙΑ. πο]ε Ἰη αυτο Όυπεαςς 
"Αβάτω ὑποδήμωτο εαπίάσπι πΟΠ τεΓΟΓάΟΓ. 6οπέετ δα- 
[11Η α Γωηργ]ά{ ΔΙΕΧ. ΕΝΕΓ. 0. πο ο. 

{ "Ογλού ἱππικὴ] ΤΠ θα ὄχλου Ἰππικοῦ" σὐϊ ασξεᾶς, 

Ἠίοῖρα πὐεόὼ, εὔετήρίῳ ὅτα, ἹἩ ΜΒ. ο. Θεηπ. ποῖ Ί6- 
συήτησ, Θυσά πυπε ῥζο(ίαξ, ἐκ εοάϊεε 5. Κεηέρι να. 

πε: ΑΠίσὰ εὐεςή εὐημερίά" εὐέτερίά, «Πἰοβεπίσμιη νο- 
οπυ]ο ορεζαΠι οΕ0ΗΊΟΠΕ «4πΗΡΡΟΜΗΗς ᾿Αειερὼ Ἱηρεβαίς, 
{6 νὶάσιτ. Παήρσο/αηόπεη 341 Ί]α ΊΠ νοςε 6 Εησογ” 
αἱ Ἐὐεσή. Ῥτοχίιτα Ἐπίδοξα 11981 5, (2). πο που εκ 

Σ9 ο. 6 

Αβρόν, καλὸν, «αὐλάδεε, σεμλὼν, τουφερό, ἱὶ 

κ 



αγά λΕεἜἘσΙικον 
Εὐεσω, εὐημερία» ντα, ἥ παλλίση, Τῶ ἐτῶὶ 

αγωγή, Διογοιανὸς ἄγωυ του Σ. γράφει, ὃς. 
Αγέγγωσο, ἆ ἀγέπεισεν, ἀνεδίδαξο, δ6, 
Ἐπίδοξα, ἆ ὠτὶ του προσδόκιµα. 80. 
Κιάφος, ἄκαθα άλκουσα ἱμάτιά, ο Ἡ 
Οὗροι, ὀρθθεσία, ατνα 
Πέσσοί, ψηφδι, οὐ αἷς ἔπαιζο. 94. 
Φαρμάκοιοι. βαφαι». 98. . ο 
: Ἐλόχιση, εἰς λόχος κἀτέταξο, 108. δν 
Κατὰ τέλεα, τὰ ἀναλώματα καὶ τὰ συνέδρια τῶν 
ο τῇ ἀρχὴν καὶ συτελέῦ εἰ τάγμα. 19]- 
ἀειῃ. 

Εὐτυχτα, ἑταμα, όλα, εργασμύα. Τ10.. 
Ἐπιφορήματα, Τραγήµατα, 199 
Λευκή, πάθος τὶ περὶ ὅλον τὸ σῶμα, Ἱ 38. 
Πρυτανείο. ὃεσμιοθέσιο, μέλος καὶ 3 τοῦ σίτου 

)ήκη, 146. δ τη . Επιπλα, } 3, μλ 5 ἐγγαῖα απᾶσα, ἀλλ’ ἐπιπό- 
λαιοθε᾽ ἔπιπλα καὶ τὰ, ἐπάιω. τῶ ας 
18ο. 164. 
θα, τόποι, ον οἳς ἀγασρέφονται, 156, 
Πρόχυσιο, τὸ ἀπποσπἴσαι. ασοι ; ἸΜύδρο. σίδηρο ὁ αργό, 165. | | Ἔμβολος, χάλκῶμα: ππεριτιθέμοον. κατὰ π πεώρω ταῖς αυσί, 166. 
Ἐναγίζω. τὰς χσὰς ἐπιφέρεν »3 θύεν τοῖς κατωχο- 

μένος, ας Το δὰ πυρός δαπαιῶῦν, 167. 
Ἡβηδόν. ἆ μετὰ ἰσχύόρν μετὰ αλα {9 τ Αντίξων, τὸ ολαγτιούμηον, 174: 

«Παρσοὶ χαλάμων, « τρασιὰ ο ᾗ ἠξήραρόν τὸν 
πλίθο, 179. 

Φάρσος. Ἱτεύφος, κλάσμα, ἀκρωτήριο, 18ο, Αἱμασιά. τὸ ἐ ἔκ, τα ᾠκοδομημένω, ὁ ἄνευ πη- λου τειχίο, Ε Ὁ νῶν ἑμμακίας καλοῦση, . 11» άεπι, 
Λαῦραι ύμη, ἐ ον. 199, 
Ε Ἔλυτυ, σχέπη, 9ήκη, δέρμα. τοι ο Συμγψῆσα», συτρίψας, 199, | 
Καταγωγή, παωδοχειυ, 191. . 

΄ 

΄ 

α σας, Ῥαιιο! {ογοιοε] κ) οἳ μίας. ὁλονή. σε. Ἰάσπι ἑατατέλεα Ἰωπέβπα τοσεηίοι δε [ολο]ἱλήπς πο[] νεγρῖς Ἱητοτργείατητ. Αρπο[οῖς εἲ {εβοδίως ἵπ Τέλεα» οιΠ6 καὶ τὸ συντέμνειν τάγμα αἆ ποΏτί Ρίας- Γοπἱρίμπι τε[ογΠΙάΠάΙΙΠΙ, Ἐχρ[σαΤΗΓ λοχίδειν κωτὼ τέ- λεᾷ» ϱξίετα αὉ ογοοε! Τεηίο ϱεἳ {εητεμήα Ἰοηρίδῄπιο εΠεᾶυπῖ, 
ὀ Θεσμεθέσιν]. Έυπι ἵη πιοά πι (πλοᾶλο: ἵπ ο ήἷᾳ θε- σµιθέτιον, Η0ἱ {,, Κμεγης ΡΙοπαηεῖαξ, ὅ0ο μἰδἠ] αά γε, ομΙ εοπ{εηίο. «Θε]οΠαί[ες ἄοσοια νο]αῖε, ΠοΠΠΙ]- αν. Ιῃ ΡΙΥΤΑΠΕΟ ἱεριπι οἱ ΡΙεὈΗἰζογπι ῦι]ας αξ- ε;νατῖ {ο](ας, Μι] Π. ραηδοηπέμς ἵ Ώ]αιεῖρα ἆς Ψείία εἰ Ῥτγιρη. ρ. 697. Εά, ἄγπον. ΝΗΗΙ ΠΠΙΘΗ. 40- ερΏπιοβαξίις ψετοῖς Εμαγοδὴ ΦΥΤΗΡΟΒ. Ψ, Ρ. 714: » ὥσπερ, οἶμαι, καὺ τὸ ἐνθαδε ΠΡΥΤ ΑΝΒΙΟΝ καὶ 6Ε: νο ΟΝ, 

Εγγαῖα απῆσις ] Ψι]ρο οταῖ ᾗ μὴ βεβαίᾳ. στῇσιο. Ὃμίο ἔχφειος, 90Κ. τον, ο ιά εχρ]ουῖτ » Μ5. ασοθάῖε, Ώσπα βιῃί πιοὈ]]α. Οοηπιοᾶο {/πεις ἆθ Δε. Πετεα]ε, Ῥ. ὃδ, Κατέλιπέν. ΕΠΙΠΙΛΑ, πρόβατα, ριθὺς, οἶνον, ὀπώρας. Ὁ ήπια ΦΟΜΟΙ1. οκ σοάαβ: α1]δ- αὖς πε οτί, 
Μετὰ ἰσχύος] {πο ἵτ Ἡβ)δὸν, ο ντ) πποῦ μετ' ο- ᾿χύνής» Ἠΐπς ν]εοία τταάπᾶαπα.΄ Όετυπιας ΠἰΠΙ] πά εγοάοέ/ῃ. “ἨΠεβοτα ἁαδῖτ Οἱ. 1. δος.Οὐίαν, ϱ. 6, ο μοά αάηαστοῦας ὀβχμδὸν, ἴπ 004. . (ΕΣ, τούῖᾳ ἀς- Πάετατατ» αΠθη η. δημ, Ὀρχηδὸν: ἠβηδὸν. πο {ε(ς οῄστει. τα 

ο Ἔρασιὼ] Ορης Μ, ὁ, Άεηήρ. ρα ίσος. ος ὄμςν πβασιώ. Ἰιεπάαπι ετ ὁς]ο[α[ζαθ᾽ έγγοτ6 ο δα λαως ος αἆ ο/η. 869. Τρασιὰ οταϊ]- ὃν ἵοσξυπῃ ́ οτας, Γπρες απο ρλρς εξ ελ[εὶ Πεσαῦαή- τ "ο άρμα, Πε βεδίμηι Ἱ η ος, 
Ὃν “ν ἑρμακίας κρλοῦσι] Ψοιαε ἕ ἔρμακαρ. Ποβοδίως, βµακες, αἳ ὕφωλοι πα ἢ αἱμασιαί. αμίους ψειηϊ- 

ΩΙ Ν 

Σχονντοές μακρόν» μή, 189, 190, 
αν | Ψννεε, κωωπήα τὰ Ἡ ο) τὸ ὀλύνλοι αμα | 

λαό νους ΟΠ] Ὄλλε ομένου», ἀμυνομθο ' , 
Ῥαγαρει, πελέκέι, Τὰ ἐκ. χαρὸς ὄπο ή τ ἡ 
Ἄρδυ. Φαβέτρας» βέλη. Ιρίάθιη, {Ὁ οιᾷ, 

ρς τὰ ς τὰς ασ σκωπάσματ, 

ἵσῳ Ἡ ΓΛΑΑΛΟΔΑΑ 

Κ ημάς τῶν, νομό ἐπιφθημάνον 
1. 9, μα 

ο... οἱ γε. πεινῶντες καὶ )ἀσιρίμ κο ο 

Ι ᾽Απίσας, ἱχαγώσας, . ΜΑ 
κ Μυχοί, ἄϊ καταθύσεί τὰ ) ον ο 

λότητες, τὰ ἔσχατα, ἔσῶ. αν, να 
ῶ ἔ Ἐπιικεςατη, μπν ιν αλ ἔχων : 

220 τα δη Ἴ Ας κά Ν. 

Ῥυσσές, βυθός, 98. 2ο. . ή ας 

Χοιραδες, πέτρα! ο. ον. ) θαλάνα, τριών 

Ἄμβαν . καν 
ο 

Εὐμαρέη, ἀπόπατος. σε ραβθν αξ ας ο ο ; 
Πεσσόμνα, ὁ ὁπτώμνα, 37. 

τε ή, Βάριο, γαῦε, 1 ἡ λέξι, ο κ) μπα 
Ύο κα] μογίς ας οἰκίανν καὶ. ο. 

λὰς . λα) σ-οὰς μεγάλας. Ὃ ος ῤ πο, 

Ὄσιρο, ὁ Διόνυσος λέγεται, σι ο νρὸ ο. 

Ἐγχῤψα, ἐ ἐμπεσεν» πι πλάνα, 

ενος 

Κορύνη, ξύλο ἐ ἐπικαμπές, όρ. ο το αλα 
Πρόπ' 0λο6. γέωχόρος, η μετὰ ̓  συ 

μιλιλομή Φφ 
6ρ. ) ή σα” ἐλεδωνοί, ρωτισαί, 

Ἀμφιδέας, ἁλύσεις, οἱ δὲ Ψέλλιαι ό9. κ Τό, Κρέξ. ὄρνεο Φυσοιωνισ-ὸν τοῖς των ) μετ, | 
Συρμαίΐζει, ην πόματιεκ. 

ο ᾠδῆρ ὄνομα Ἡ λύρας αν) 79 να 
Θύσανοι, κόρυμβοι κροσσοί, λος ας: 

Ἐσηθήσωτες, ὑλίσωτε, 87: πα 
ο Κάπτοτες, ἀπ αι ο. αρ, . δε 

... 

οἳν 
ας {ῃ ως 

η Ἱ 

Πα. πε ἀοέ υἱτί πιομμετΗΠΕ, 
ν αρου 
.. Ἔλυτρον, σκέπη] Α8ου ο ᾷΐτ 4 η τρο)» αεί 

ΡΙη οδότῳ θήκη, δέρμα. Ὀσαςῖοινὶ Ηεηιοτ, 8) 
ΡΙ[όλμάο 1ΐα οτηπε πάπιοῖα. 119 ο 2 τς 1 12 9’ 
λυτρον. «οπίει 10. σαχ ον η ν 

ο. τοῖς ὀλύνθοις] ον μέω λε τον ο. : 

ει πώ δοὲ Αι θα αμα. 
{ ᾽Απίσας, ἱκονώσαε] κ. Ἅγ π νής σα ας όν. 
ο ἀσοτά[α. ντος νε τν αι ἃ 
ο {δν 9 ὠπώσαρ | 5 όν 

ο μες νοπῖῖ, εκ 6 η η Ἶμς 
π, 7: Ποιά 1δί ποπ η Ίῃ η 
Ἰ Μυκχο. αἱ κατᾶ ος ὃς λιμένεο ΕΣ 

͵ Ῥαπους Ίτα, ας { εἴ οί στα πε, οοῦ 
χὶ τῆς, ιτ {12/)οΡέή: εἴ «ρὰ Ἑ 
Τναπάις ας εδῖ» 
μα ο σα α Ἔ]πε 
Ἡ λέξις σημᾶ!ν 

λα) ελ ας : νο Ἡ δν 
{1 Προσπελάσαι] ἵπ Ἐλαμής 

{ποιΙπα Επι μίασε πρδαν 
φΑ ο. ᾳ 

κ ον ος οοάῖσε (οἡρίο» 
1ήεγοοίο να ἡ δν αν τὴ ος 

ετὼ τοῦ Σ΄] Αὐ[ιπε 3 

αμ αα Ῥειρέιπο {μπι ἅ μαιῦ 
695, 36. εοπ(α]επάής εσῖ. Αιάΐσιν μάρστος ον 

ο Ἱζώπτοντες] (ογἱπέδμε μον ο πτοτε να 

δι, Κονήρ. Ὁδοπίος. ΒοΡΗ 5 ος τά ος κας αφ να 

ἁλμρριη ο, ανα ο Ηοη/)εγ
ό μην ἡ/ ο μοι 

{5 ο]ίπι καταπίνει ᾿ 

νι ξίο αἆ Οοπηῖοϊ Εἰαῖ. Ῥ. θα. μοίιο ὰό Α ης 

ΠρΙεαχ νέετριπη. νεος ὠμκάπτουσι» 

η 
ο θά: Σκέη άν εχ- 2 

΄ 



ΗΡΟΔΟΤΕΙΩΥἩΜ Ας 5 ΕΝ. 178, 

ἆ Ῥιπίς, πλέγμα, 96. 
Κανοῦν. χρήσασθαι κανῷ λόγφ. 100, 

᾽Αποϕορήν. τὴν τελουμέηῃ τιν ὑπὸ τῶ 
δισπόται». 1990. 

Ἠλυσιν, έφοδο», “πορείων. 193. 
Ὁ Συρµαίῳ. λάχανο σελίφ ἐθιχό6 2 

/ δλε ή 
ο σέάτος χα] μέλΙΤος. 125. 

:Ἐνηβητήρια, θευωχητήρια, 199. 
Ποιή, ἀντέκτισις, τίσι. 194: 
Βουπόρους, ὀβέλους μεγάλους. 195. 

᾽Αμυρταίω. 5 εἰμαρτου. 140. 

Ὄχανα, ἀσπίδων πιόρπακεε καὶ οἱ δεόµο!, 11. 

Τρφάσιοι, Τριπλάσιοι καὶ τρίφωνο, 156. 
᾽Απεματάίσω. ἐματαιολόγησυ», ἐμώρωθ. 163. 
:Αποτιμοτέρους. ἀτίμουρ. 167. 
ἆ ᾽Αιδρόσφιγγα». σύνθέω σῶμα ἐξ ἀγδρὸς καὶ σφιγ- 

γὺς ὑπὸ δημιουργου γεγοός. 175. 3 

}ὶ βρῶμα διὰ 

φορ. Τὰ 

Α πηλικέφερο. πρεσβύτερο, ΤΠ. 14, 

Επάϊςοο. Φανερός. Τ5.. 

Βὐλέων. σχωλήκών. 16. 

Φρυήρη». 5 σώφρων, 95. 900 
οω ου ς ο 3 ’ 

Τνωσιμαχέῶ. τὸ γιῶναι τὴν ἑαυτου ἀσθένεαν, τήν 
.) ο ή 

τε τῶι οῬαυτίῶν ισχὺν, 35. 

Οὐ καταπεοῖξεσθαι. προίκα πούισαι», ἔ ἀτιμωβη- 

τὶ, οἷω καταφροήσα». 6, | 

Παταϊκοισι, Θεοἱ οἱ Πατάῖκοι Φομικικοὶ οὗ ταις 

πρύµναιο ἱδρύμθοι, 97. 
6 Ἐπίλαμπτο». καταφαής, 69, 

Αἰγυπιῶι, γυπῶ. 76. 
᾽Αμύσσωω. Ὢ ταράσσεη. ἑλκοῦ», ξέω, 1ρὶάεπι, 

Φριμάξασθαι, Φρυάξασθαι» Φυσήησαι, ὃ. 
Φορμό», πλέγμα ὡς κόφυορ. 08. 

Διάσ φαγέοι ἄν δισ ὥσαι πέτρα, 117. 

α Ῥιπὶς] Ἠαιιά ωάας α1ῑιος 1η Ῥηπῆς. 1,εκ]έοῦ (Ξο]- 
οαβὶ, αρ. Ρατί. εἲ ὃ. Δεηλίς. Ῥηπίο, Όπιπες ρζανο. 
Οσπίατ ᾱᾱ. «γπα{) Αππιαάν. Ἔ. 9ο. 

ϱ Συρμµαίην] ΕεΤρεῖαπα (ογέπέβας συρνέήν, Εε[}εδίης 

Σύρμιον, λάχανόν τι σελίνῳ ἐρικός, ἈΏῖεα ἵπ Συρµαίαν Νε- 

τυπη απΠρ]εχΗς.. 
ο Εἱμαρτοῦ] Οιάἁ εοππήπε Ἠμῖς «μπι ΡΙΟΡΕΙΟ ᾿Αμυρ- 

παΐου Τερῖς ΠΟΠΗΠΕΣ Έρδίπο εἰς γετῃοαΙ μα Αη τ- 

εοπάἴέαπι α]αμ]ά νείετε Εξ ἵπ {εποΠο. αὐπίε ᾽Αμυμ- 

σὸν, ἡμώτιον ἱζρῆτεο Πε οΡΙΗ ΙΑ ος 
ᾖ ᾽Ανδρύσφωγας ] Νεάαδυπί {ογίαδία Ίαες Παάμς. 

ᾳὖος Π1ε[γοβίαπα» ᾿Ανδροφῆτερ' δύνθετον σῶμα ἐξ ὠνδρὸς 

καὶ φυναμὸς ὑπὸ δἡμουργοῦ γεγονὸς, οἰεαπῖ: πιαπαταηί 

οπίπι Ίος {οη:ο,. π ΝΙΟ. ὁ, εγρ, γεγοότοο ΙεβΕΡΔ- 
ΤΗΣ. 

ο Σώφρων] ΔάΠτιής Πῖς Ο0/1Μδ45 λαμβάνουσι δὲ 
τοῦτο Ίοη6 ἐπὶ τοῦ ἐναντίου, η νιάεἰιεεῖ παράφρων πι, 

Πουεί ρταείες «μζάσηι νο]ηῖε Εγποίορως. οἱ οὐ φρενή- 
ρίς» η 1π Πεγοβοίο, Ῥοπατυς» ῬιοῬε: αἱἰοφυίη. 14ἱ- 
Ἰοπί 15τί (σταπΙπΙαΙ16Ι. 

1 Ατιμωρητ)] δυαπι ΠΕΙ ο ἀἰῆπέταπι {εάσπι ἵη (6]- 
«ή ]μεχίσο εἲ αἰῑ5 ροδβαεῦας: εοπΏ ματ α (8, (0/11 
{οπεα]5, αὐ5 ἀμσες ορίανΙ. (Οοπίεπάμπτ Πε ος 
εἳ μία». 
ό Ἐπίλαμπτος] Ἐκ ἀμσοιάᾶς ἐπίλαμπος εἰ ἐπίλαπτος 

Ἱῃ Ἱποπιυταπίς {ορια Ίος εβ]ηχί, Πεγοὔυεης αἴηιο 
:-αᾱ ευπη αἀροβτα εχου/αθυπὲ αιμάαεΙαπ]. 

0 Ταράσσει] Νετυπι εδ ωηςεγσηηί σήαρᾶσσεινο 

1Πε(}οδίης ᾽Αμμύσσειν» ξέει’, σπαράσσειν. ν]άα ΤΑΠΙΕΏ» 

οοτΙρίΙΠΙ {ερυίής οχεΙρΙαΓ» ᾽Αμύσσει, ταβάσσειν, 
. Ρτοχ]πηϊ φυσῆσαι Ί]ε πεφυσῆσθαι ἵἩ Υ. Φριμάξα- 
σθαι. 
4 Τοργύρη] «οἆ. 5, (6/1. Τοργύνη. Ἠἶπο Φα ΐσε Γορ- 

Υύνη. δεσµωτήριον ὑπόγειον. ΊΜΙΟΧ ωππεα νετίογεα 1511: 
Ῥίυσαπα 4πΠΠΔΗς. 

ἔ “Ο ἔσι δωρεάν τι λαβεῖν] Τη {οΠρίο ὥς ἐσι δωρεών τι 
Ἱαπέυπη ἀε[εζζηπι εκ μζήᾳ ει ΟτΙῆαῖς αἲ Οοπηίςί Ἐ- 
αὐἰζ, Υ, 495. αἱ αππΌο ελἀεπι, εχρἰενῖ, Εεσίω5 Πῖς 

Ταυλός, πλόιώ Φουμεικὸν, 196. 
Σχυταλοϊ». ῥάβδοι. Ἰριάεπ. 

δρύλων τὰς ἶ Γοργύρη, δεσμωτήριο ὑπόγαιο, 145. 
Διφροφορευμένους. «Φορείοισ Φεροµθους. 146, 
Βαλανάγρας, κλέια. 155. 
Οὐ κα]απροϊξέ]αι. προΐκτη». ἡ πζὸ ἀῑλὶ της π'αβάς 

παρὰ τὸ προϊκνέσθαι, τιυὲς δὲ ἀντὶ τοῦ ἴξεσθαι 
| ὅ ἔσι δωρεών τιλαβῶ, ᾿᾽Αρχίλοχος' Ἐμῶ δ' 
ἐκένου οὗ κά]απεροίξεται. ὁ δὲ Ἡρωδιωὸέο» Ἐπι- 
µερισμοῖς παρὰ τὸ ἴσσω Φήσὶ, ἂξ καὶ ᾿Αρχίλεξ 
χοθ, Πθοτείνῷ χειρα καὶ προΐσόομα. 156. - 

᾿Ἴσορ, Δ. 

14 . ἀζ, λήξη μερισμόν, κλήρο), Τν. οτὲ 

Παλαθας, λέγεται Ἡ χα ἔχ τρυγὸς πλάσματᾶν 

κυρίως δὲ ἡ τῶν συκῶν ἐπάλλήλος φέσι, 38. 
η Ὀργίσας, μαλάζας. όλ. 

: Ανδρόγυνος, ἄνοθδρος» ἑρμαφρόδιτος, Όζ. 
ο Ἐναριε οἱ ὁπλίται, Ιοἱάεπι. 
Ῥ Τόρμω. τὸ τθῆµα καὶ τὸ «ιεμθο εἰς αὐτό, 7ὰ0 
Σῶσρα, σωτήρια» μήνυτρά, Ἱ λύτρα, 9. 
Σώχουσι, τρίβουσι, 75. | 
"Αρὸν, ἀχίδα βέλουε, καὶ τὰ ἐκ χερὸς ὁᾷλαιδέο 
Σισύρα, βαρββαρικὸς χιτων. 100: 
Εὐμαρέία. Ἰσυχία καὶ ἀπόπατος. 119. 
Ὑβρίζοτες, σκιρτῶντε». 190. Γ 
Κομιδή, ἡ ἀγάσωσις, ἐπιμέλεά, 194. 
᾽Αμβόλαδην, καθ ὑπερβολήν, 181. 
τ Οἴσπη, ῥυπαρῶν προβάτων ἐρά, 1982. 

τν Ὁ / ον / Αἰγίς, Ἡν Λίβυες Φορουσι δορα), 180. 
᾽Αυθερίκων. νῦν τοὺς καυλούο Φήσι τῶν ἀσφοδέλῶνι 

εἰσὶ δὲ εὔθραυσ-οι. 199, κ Σ 
6 Σχοίνου όυμβολεῖς, οἱ ψιαθοπλόχοι» καὶ χδµὁ 

Ἡ Ψίαθος, ᾿ ο 
Περιφερητά, ἄκτα. 190. 
ανά εν ροτοε: ὁ Στρύὸ 

ῃ «4γοδίζοςδὶ Πταρπιεπίο Ἐμεῦ δ' ἐκεῖνὸς «πο, ΛάΙ 6: 
της Ιταπι «π]εζεπανγὴ} αἀποϊατΙοπεπα 1π 1,. τπ, Πεγοοεὲο 

. 96. 
{ λόξῳ, λῆξι] οέατ» Λλάξίνν µίξιω., μἐρισωὸν. "Ἡ- 

ρὗδοτος, 6Χ {επίρίο σ]οβίβ{ιπι ο μας ος ο 
ὃ, (εΤΗ. εἰ ερ. Βαν. ὙΝι]ραίμπι Ῥοπιήῃ εεία ΟΙ. 
{αζμ επί Βρήϊς. Οτῖς. τ, Ῥ. 14. οοπιποπ6{εςῖε. 06- 
ἵοτυπῃ Ίπ Μ, ο, ΕΥ. Ὠπες ες Ρτοχίπια αά απ 
τοτῖαἴα τε[εταραπ{ΗΓ» Πο (πε Ἰαρδι, 

- Καὶ ἐκ τρυγὸς πλάσματα ] 1». εμέ πα δμίασέ 
Παλάθαι εοΏ]αΙϊ τὼ ἐκ τυροῦ” οὐΙ να]ὰε οσίαπι Ἠαεξ 
{εποΙῖα» α δωίάα ἀείοήρτα. «οηίες Τ1Υεμηι αἆ Τ0ευ” 
βύγαβεη ὰε Οἀοτίρης Ρ. 97. εἲ ων ος Απαάνειρι 

. 44: μοι 
η Ορνίσας] δἱς οἵΠΠθ5, Αἱ ὀργάσας» ῥάλαξας, «ο: 

Γεθίμε, 1 ἡμαείο εἳ μίας; Επι εκ ᾿Οργήσας ηαίαὶ 
Ροτυῖ, | | 

ο Ἐνάριες] Οὐγ112Ης εχ{οΗρΠευ αιοά ο Εογοκοέμηά 
6οπέστί πἰμ!].. οψήσαπι νοσεπ] (ταπιπιαΠςί εχ (ἴαε- 
ζοτεπι ἔναροις εἳ ἐναρίζει πυβτα ατοθςβνετυπῖ, 
2 Τόρμον, τὸ τρ]μα ] Ριἱετῖοιε τόρνιον. Ίπ . (16 

{ο]ιεᾶϊς τόρνον, αά αιατπι αππιμάίπεπα μίας Τόρ- 
γ0ς --- τὸ τρῆμα, καὶ τὸ ἐνιεμένον εἷς αὐτὸ. Γλε[οτί- 
ρτυπι Ώαύαι Εογοίσέης, 6ἳ τόρνον ἀϊνετβοτε ποῖιοηξ 4» 

ὦ Λύτρα] ἸΜαπισσαποο 5. (6777. μετρ» αὈευτάς: ΝΕ: 
τής αἶίλα ΟΗΠΙ ἁμίζα. 86ΠΙΕΠ8 σώχουσι ΠΟΗ3. 4λβ- 

ΤΕΓΗΤ: Κρτωσώκχουσι 9ΕΠΡΙΟΙ. μα οῖ 
7 Οἴσπη] .. ος μα 5, (ε{η.ὁ 1Π 3]ᾳ9 Οἰσύπὴν 

οἰσίπη, οἰσίπη. Οσγ/μέδη5 4ε {1ο αάϊμηχ]εν καὶ 3ὸ διο-- 

χώρήμα τοῦ προβάτου, ΑΛάἱ εἴ Περ Οἴσυπος οἳ ὃμὲε 
4// Ἱ Οἶσυπ]ρός. μεν σαν 

ο Σχοίνου ο η Ἐαάεια οιηπῖᾶ δμίόας εἲ (οή1η- 

ἐόμε Αι βυβταπίησ πος οἳ οἰτομπ(οηθαηῖ» η]] 6” 

Πίπι Ἰσήμσπιοάί αρμάᾷ Ηποιίας ῥαϊτέπι. Ετεπηϐ εἵ ΔΕ: 
ργρΏ πιοπασλῖ οοηστιῆς, αέρια» τεβεῖο» Ώνα ψιάθους 

Ρει οὕπι τΈχοτε {οἱἱεπιπο οσα, Ὑάε 0 (ηβΗ” 
ἵπ 1,οχίς, (ατ. Ντε. αἆ Ψιάθιον αἳ ΣχοΙοπλόΝΙΟΝ’ ατάς 



Ἰζ6 

- Στρόφος, τὸ περὶ τὴν κεφαλὺν σρόφιω, ὃ ἔσιυ 
ἐρεοῦ, 6ο, 

Κυματώγη, ὑπαγωγὴ, αἰγιαλός, 196. 

Ἴσορ, Β. 

6 ωι ἐπιτηρήσωτες, Ἡ. 19, 
ἨΝεοχμῶσαι, ὃ γεωσ] χιήησαι, 1 9. 
5 Σπαδίξας, ἐκδέρας, σπαὀιξ γὰρ Φλοός ῥίζς 

πθυίνης. οι δὲ Φοίνικος ῥάβδο, σπαάδαχες δὲ καὶ 
ὃι κύγέ, καὶ σπαδιξ, ὄργωω τι κβαριςιχόν. 
95. | 

Φιρέγγυος, βεβαιώτης, 39. 
Παχέων, τῶν πλουσίων, Ιδίάρτη εἰ 77. 
Ἔφεδρο, ἆ ἐπίκληρο. Λο. 
Σταθμός φματιωτικὴ καταλυσιε. 5 ὁδοῦ µέτρω, 

χαταλυµα. 5Ο. 
Ἐπίσιον, ἐποικον κατάλυμα, 7ο, 
Ἁγηλατέω, διώχεν, Φυγαθεύε; ἐπιτάττεη, ὑθρί- 

ζω, 7ο, 
Άημα ἀξία καὶ αγδρεία. Ζὔο, 
ληρούχου». γεωργούς, ας, 
Σμάμωρο, κακόσχολο». οσα 
Ἱρησφύγετω, καταφυγ), ὀχύρωμα, 194. 

Ἴσορ, ς-. 

ος ι Ὑγήσιὰι παἴδις, ΥΠ. σα. 
Πρόξοοι, ὃι προσάται πόλιων καὶ Φρωτισω] χει) 
«ξένους ὑποδεχόμεοι, 57. 
Αρχαιρεσίη, τὸ πρὸς χάρυ πολλῶς ὅτε, καὶ τὸ 
ἐπιδόσεις χρημάτων παεισθαι, 58. 

Ψῶσαν. άλπουσαν, 61. 
Ἔκιζη, ἔδαχκηω, ἀπὸ τῆς πέας, όο, 
Οὐχ. ἱχγευμόω», οὐ προσηκόντως, οὐ κα,)ηκόντως, 

65. 
Τυμνοπαιδία, ἑορτὴ ο) Σπάρτη, ο) ᾗ γυμιοὶ χοροὺς 

ἱσᾶσυ, 67. 

ετεάο ἵπ ἩὈετίοτε [οηο]ο, οσσαῇοπθ σχο/νου Ο. 10ο, {μετα ποϊατπα ς ππαπίετΗπε τε]]αμ]ο. Εἰεγοοίο π- 
ην [μείς αάῑεγεπῖες, τπτ [περίεβπιε αἶίαε ΡΓΙΠΙ ΡΙο- 
υπ. 

αἆ Στρόφος] Ἐτ Ἱος αᾖοβιτη, Ίη [ομαᾶίς ισ, γι. Ἠμῖς Ριαε[οποεραίυτ νοσαρα]ο εἰ (δη Πεπᾶθις Ἱσορίας Δ., 
αὐοά τε ρο(]απίο ἱππιπταν]. 
ὁ Νεωςὶ κιῆσαι] Ψοἱαϊδ[ε ριῖππαπα ο]οβίς αότοίΘΠ] 

νέον τι ΟΡΙΠΟΤ, οαῤάας γυ]ρατήπα ἀείοηρῄε: πες 
γεωςὶ κινῇσαί τι. 

ο Σπαδίξας | ΛΗΗΙ Ἡοτηπῃ 1 ο, (82. Ερτερίαπα 
{σποβαπι Οἱ, αήμαβης ΠΠιπηήπανίε, 16 εΖΙηΙΕ ἵπ 
πιεπὰοίο Σπῷᾷ επἀεπι νο]αὶς[ο Ῥεπε ἀοοιῖτ αά ιδο)/η. Ῥ. 
391. Ὑπάδιξ Μάβεη πβταπιεητυπα α Ροῤ/μος 1ν. 50. 
ηοῃ Ρταεϊοτίεητ, 
ὦ Ἐπίκληρον] 

{ες εχ ΕΒε[}εΡίο ἃ 
δρεύων» καὶ ὃ ὑφ ἡμῶν ΕΠΙΚΛΗΡΟΣ. ΊΝπηΐγαπι αἶεας 
Ἰα{οτεπι, υἱέΒς {πεσεάαπειιπι. αὐξ ᾳἰαάίαίογοπι, {8οι: 
τοτεπηυε. αὐί {οτίε νισῖς Π{Ποίεδαεασ ος ουπῃ. ν]έῖο- 
τρις οοπραταρατΙτ. ὨἨος νετο απ]ά αά Γἰογοιοη ὃ 

ὁ ὉΟδοῦ µέτρον ὅτο.] Νεπετηπὲ εχ (οἱάηὲ οι 0ος, 
ας. ὁμίζας εἴ 5. (σε. πο αάἰππρΠῖ, Αιόζις οἳ- 
Ίαπι νἱοίπηπα ᾽Αφελατέειν, διώκειν εδ: ΠαιΙάεπι αοσςς- 
{οτῖα ον όμε εδ. (εγηι. τειοεηξ, 

“Δρχαιρεσίη] Ουαε {αράπεΙΣ, ἆρχαιρεσιάξειν πά ἔ]ν- 
εδ; πηοάμπι 1Π ᾿Αρχαιρεσιάζειν αχρ]απαΏῖ. ΑπιβΙΠΟ- 
ΟΤΗΤΙ αττος, ιτ ερτερῖε οί {,, ἄμβεγόςο Ιππππητητ, 
πα ΠΟη νετα νΙα. {εὰ ἀοπῖς ει Πι]]αοῖῖς αἆ ΠοΠΟΓΕΡ6οΠ- 
Ἅπάπης, μίας, αὐαῖ Ἡοτοβοιοα {οτοπε, ἀἴρῃα {1ο 
Άμα» οεη{τ, ΄ Ῥεαεῃς Ψῶσαν {ογοοίμς καταψῶσαν 

ὁ Χορεύων] Κωτακχορδεύων Ἐγαίο. Ῥιοχίπιμα κατα- 

τά νο]ησίε, ΠπιεπάςΠίαιε Φ6]ο]1α- 
Ρατ Έφεδρος, ταβλισὴς, τρίτος ἔνε- 

Α ΕΕ ”α τ κο Ν τ ο 

Λάσθη, αἰσχύη. 67. 
6 Χορδεύων, τέµνω, 75. 
Καταγνέωγ. καταλύω), 75. 
᾿Αρθμια, Φίλια. 83. 
Πολέμαρχο». ἄρχων, 

ξένους, 100, 
Αφλαςο. τὸ ἄκρον τὴς πθύμνη,. Τ14.. 

ΑΑἰωρήβέντες, µετεωρισθέτε». 1 16. . 
᾽Αναιριόμοον, τὸ οὗ γασρὶ συλλαμβαόμΏ 
Ι ᾽Ανακωχεύσαντος, ἀναχωβήσωτε». Ἡ 
Γαῦλος. Φρέατος ἀγτλητής. 1 19. 
Ἐμμέλεω. χορικὴν ὄρχήση, 190. 
Ζάχορος, γέωκόρος, ἱεριύ». 194. 
Πρόκα, εὐθὺς καὶ παραχρηµα. {πίάΕΠὰ» 

ον 

δ πθὸρ ὃν κατηγγνῶτο του 

0), όρ, 

Ἱσορ, ὄ, 

νε εὐθί, ΥΗΙ. 96, 
το. πλάγιο ’ ουχ, εὐθύ, τΗ, 9 | 

Ἐλῶι, ἐλάσας. 98, κ ς 
Δήμιοέργοί. οἱ εἰς Τὸ δημόσιο καμοτά, ". ᾱ 
Ι Ὀνος, τὸ περὶ τὰ τῶ ὑδάτω αγγ. 

λ ; ς 

Χαί συζ-ρεφεμεωον, α6. | νο 9 ἐν λβις, 37. 
Χυτό, χῶμα καὶ ὁ ξεσορ λίνο. ος 
1 Ῥηχίης, Φραγμὸς, Ἡ δισµοι Τῶ 

| 0) - 

δω, ὃ σύαξ» ὃν ο’ . 
ΙρΙάςη]. 

Σαυρωτῇρ, πι ἕυσ-ν, 

λοῦση οὐρίαχο., 4Ἱ. 
Κυρβασίας, τιάρας, 6ἡ. 
Ὦ Ζμρα. µίτρα, ταψία» 

«'ορφυροῦν ένδυμα, 6ο. 75. 
Κέρχουρος, γεῶο εἶδος, 07. 
ο Ἱσία, δείπνα. 135. 
Ῥηχος, Φραγµό». 149. 
Ὀρχ/δό. πβηδό, 144. 
Καλλιβρεῖσθαι, ἐπὶ του 
Ιτό. 

Τέμπια. τὰ 
ποι, 1738. 

Ρ Ναυλόχιο, λιμένα 

Φεαγμάτόν, 

Δάδιμαν μότο» ὅσρ 

θύεω ἔντομα λέγε! τν, 
/ 

/ 
το ) 

συὰ τῶι ὀρῶς, καὶ ο σύγδεδρο! 
Το” 

} ὐδίω, 199: 
΄ 

Ἱσ ϐι 

ΑΠ η... 
Φινέων, καταλύων ὁ Μἱάσέ ηαμᾶ ου 
τίς κατάγων οχρ]οιδίεΠῖ. πε οπάεΠ]» 0 

ῥ Πρὸς ὃν κατηνγνῶντο] ή Ἴονα ἵπ 10οὲ 
τίς Ῥο]οπιατοΠί οχ]]ς Ραῖ5. ΝΕ Πολέμαρχρε 
Ῥαπε]εοπαῃ, οἵ ΓἱηβουγαΗθΗ 
4 αἀποιατίς. 

: πη]]ο 

ο Πα αά Ἰά { ᾽Ανακωχεύσαντες ] 

/ : 3 
ΠΕ οΡήη5 Αμ πο { 

πίβ ]ονί ἵπ Ἱοήρευτά ἀῑθοηπηα: οὐζμε» 41311 
1,εχίσοΏ αοοθΕ/[Ο. ας νοιδί ο εἴ ρ η]]ο αἁ ΕΠε- 
.. 11115 1ρί15 μή 
ας ο οιεφόμο οι 

2040111 επιο]αππεπίο,., , 2γμὸ ο 
/ Ῥηχής.] Αριά μή ων λα, Φρ ερ. ΦΥ 

) ἆ. (σοιῦ. 3’ Κεπίρ. εἴ, 
τῶν Φραγμώτων. 09688. Ίοχις {μπι 499 1 
οὔ ἢ δέσμης τῶν ΦΡ’ πῇ οσέ, ῥῆκοο» «ο ζῃ, 
ΠΕ μΙΠα {πα υπῃ ς]ιοΙ(αίίε8 Ραοβομ. 
Ιοοιί8. Π]υ(αης. Ἱπεραί η. ρότης. ὃν δρυ. 6ε- 

ἓ Ἡς Τά. Ῥηχίή ο οηκρ, η, ξεσόν 
3 Ἐνσὸν, δόρυ] ΝΙΕΙΙ Π(ρΙαΠῖν ος αἱ, ἵπ 

ΕοΕῖ 6ἴ1 λα τά ης μι οοσε δ ήνι]. 
Δ . αχ 0 2 . 5 οἳ 

να ο ση αιιοά Ἠπες εδ ο ρη Ἆ 
{ετίπε, ας { Ζειρὰ, Ζώνη εἵ ο τν ζει ο ο 
Ἐεδε',, ρηη. οοηποξἒε νοσλο ο ρώρο ἵπ Τε 
εκρ]ἰοαπίία. 1απ]άα 165 ο. 6Εχ ρε, ο 
Εεβοδίον υὈί ογιθίο Οι τν ος ὰ ἀεοερίυὸ, ολ 
Ζώνη, πορφυροῦν ἡμάτιον. 'Ἡβόδοτος, οπ{εη(αν οι ζε, 

ο Ἱσίω, δείπνα] Όιππες πΙβΒΠΟ ν α, Ἡ.. 6. άμα, 
490. ἕς σῴεας, δείνιω προέμφός.. πι ριουμδεσυσα. 
Ῥοπί ντ οχ νετυο ΠΟΠΙΕΏ ο αρ αά Εεγρώ! μμ 
2 Ναυλόχιον] Ἠοο αά[εΠρΙΟΤΗ. 0 παρὰ δὲ 
{ όλο ίλρος, πα 

οὔντες. δωίώας Ἰπνεπῖϊ ναυλὶ 
. 

. λικὴν ἢ εὐδία βήτ 
ατ 65/6 ἀεδεῖ 

2 



πεσει τλκσωδτο ---πκεβα 

ο ο. 

ο 

φις νο σσάν- τς ων στ ο. αι --ὉὉ- ---- «οπλο ρα πφοσις 

, 

. 

ο ΑΕΙΡΕΝΑΣ δὲ, τῶν παίδων τοὺ» πρεσβυτώτουθ. 

- 

ἨἩΡΟΔΟΤΕΙΩΝΜ λεαςς ὁ Ν, 

Ἴσορ, Η. 
ωβ ἃ / ων 3 (θ. ς / | ὦ 

αβσού», Ταρσὺς κυρίωρ τῶν ὄρίνων Ἠ «΄τεροσίν 

ἂφ᾽ ὦ καὶ ὁ τῶ κωπῶν ὅμοος σχηµατι» 
σµόςε. ΥΠ]. 12. 

Ἐπαμησάμθος, ἀαχμήσαρ, 4. 
Ἰακχάζουσψ. λέγουσι, 4 Φλυαρουσι, 65. 

Ἱσορ, Θ. 
» ο» ΄ ά 

Ρ ἐρήγ. παρὺ Λακεδαιμωίοι ον τῷ πρωτῷ 

Ολαυτῷ ὁ παῖς ῥωβίδας καλῦται, τῷ δευ- 

α Ἰωκχάζωσιν] Οοά αάάΙΕΗΤ Φλυαροῦσι, οδὲ 11 (σοἷά» 

Ῥεο. Ρατίς. εἳ ο. Κειπίρ. ΦΗἱάας Φυλώττουσι». Μεπι- 

Όταμα ιδ, (σε. Φυλλολογοῦσι" Ἠίπο Πε[γοδίαπι Ίων» 

γώσει Φυλλολογεἴ, κατῶβοᾷ. Θύπε οπιπία» ῖ Ἰακχώ- 

ειν «οσπο(ζαΤΙΣ» 1Π6ςΓΠΗΤΗΙΗΗ ἀϊπισυπε, σα {19 

Όσο αἁπιοπίταπι» 1εέζοσεπῃ, 

ὁ Ἑρήν ] Ἐκ 1δτο 1κ. πμ] ἵπ δν (711. Ὡς 1Ρ5ΗΠΙ 

υἱάσπι ποϊαδί] Ίιοο, αὐοὰ {η ἀῖς οσνίαπι πεβίίσειε 

Πο ἀαοαῖ» {σιοἰίηπι. Ῥιαερο[η Ἱπορίας Θ, ατοίττα- 

1μς αἆ 1, Ικ., 85. αἀρμσαπάυτα νιάεσί. : 

ιδία {οτυπή πι “Ῥωβίδαν δρατταποτήπι ΠΗἱδίε ἀΙα]εσζο» 

εἴ {δουπαϊ αππὶ Προκομιζόμενον » 3 αΏΟῖ τερεπΙατήσ» 4ι- 

Ῥϊτο. . 9ἱ Ησετεῖ; προμικκιζόµενος Εἴ µικκιζόμενος ΕΧ Ὥο- 

τὶς µικκὸ», η. 6" μικβὸς, 1Π8116ΤΗ. αὐοπιοάο πρόπαις εἲ 
τε. αια- αμἰπᾶηυς αππί Ρμε]ῇ. Μελείρην», νους 

κε : η ογίε, Ῥ]ωίαγοδως Τῶευ16. Ῥ. 50. ᾱ. Ἑ]ρένας δὲ 
ὃς ἔτος ἤδη δεύτερον ἐκ παίδων φεγονότας. ΜΕΛ: 

Θ μας καλοῦσι, του 

Ιηβιηίεπα αἲ- 

. | 172 

τέρῳ πθοκομιζόμεοε» τῷ τείτῳ μικιζέμθος 
τῷ τετάρτῳ πβόπαις, τῷ πέμπτῷ παάὶς, τῷ 
ἕκτῳ µελέίρη, Εφηβεύε δὲ παρ᾽ αὐτοῖξ ὁ πάῑν 
ἀπὸ ἐτῶν ιδ’ µέχρι καὶ κ’. Ῥαρυτόνωρ δὲ μὲ- 
λείρν, ώσπερ πυ»)μὴ, ἀπύδμη, αὐχὴη » 
ὑψαύχην. 

ο Ακ οπλήξ. ὁ πλησσόµοος. 
ἆ Ἰαβιος, ὃ πολύβιο. ὧς ἄξυλος, ὁ πολύξυλοέ, 
Βρμίε. ὁ κλήόπους, 

Ἰής Ίοηβε ππε]ίοτα {εμάο. «Αωβετί αἆ δα ολἀετὰ 
Γεπιαπής. 

ο ᾽Ακανθοπλήξ. πλήσσόμενος ] Ἠϊς φποαμε εἳ {εαπεή- 
ἄθις ο, ΕΓΙσΗ. οοᾷεα ηΤεῖι» πθς ἀῑνίπο», υ01 {8- 
ἀεπι ὨαὈιειίπε, Τνάφος τω 1» 95. ἂε Ῥεπο[αβαε {6η” 
(απῖία ὤκανθα., ἕλκουσὰ ἱμάτια. Ἆπ 1 υρείίοτε {ρρμοῖ 
εἷις ἀθίοηρείοπα Ιπ[ττιπι ὠκανθοπλὸξ οι ἳ απ αᾶ Ὁ- 
Ἰγθίεπι {ροέτας, (που]α δορῥοςς ᾿Ακανθοπλῆγα οε]εὈτα- 
τιπιὸ Ἐκ Εηβαιῤή Μ5., οἶτατο α ᾖ. κο 7 ειβεμίο πὰ 
δ. ́ μωε ΕΙΠΕ. Ο. Χπτ, ϱ.. Σοφοκλής ἐν ᾿Αγαθοπλήγι 
Ῥτανε: ἀεάεταῖ ᾽Ακανθοπλήνι Ρἰεπῖας Σοφοκλῆς ᾿Οδύσ- 
σεῖ ᾽Ακανθοπλῆγι {επΠεΙ Ἱτεταπιαάαε αριᾷ ΕεοῦΙήο 
Ἠος οατίπα» είετα 1π οοπ]εζεΙᾖ6. 
ἆ "Αβις] ἨΠαιά {01ο. αά{οτίριμπωπε. {αετῖε Ἰ,, τν, 

46.. υὈῖ ἆς Φογιπατυη ΠαΕῖοΠε εξ πποτῖρις,. Λά 96Υ” 
τας οπίπι Εοπεγί {, Ν. 6. ᾿Αβίους πἀρμσαραπι εἰ να- 
τῖς ἱπτειρτείαραητης , με Δ{ερ]αμ 41/05 1Π δεοδαεὲ 
Φ6ΊπΠΙ. Ψ. Ῥ. Ζουν οὐὶ ᾖΠΙσγροςγαΕἱρπε π "Αβιος 1θηρβει 



πι τὰ. ΑΔ ἀ τά ώ “κάῑλ 

πο  Ἡ- 
ΡΕΟΚΥΜ ΩΝΑΕΠ ΑΡΥΡ ΗΕΚΟΡΟΤΥΜ 

ΟΥΝΤΜΕΜΟΕΒΑΒΕΒΓΠΙ ΙΑ, 
| ἵ ἨΜσηίίης εἰ/ὲ εἶεζεςν γη] 8ου. πάσα! δημο 07 σα ῥασ]ας σΕ50/ΗΗΟΑΦΙ4//4 ϱὲ ή 4 

ᾖδγος» εἰ οαριῶ» {ή φώ εὐν αἡΙΣηΙρηΗς, οἱ οΥ (1 η)ογ/ογς ῥᾳρίης /έῤΕ αΗΜΟΙΔ10» 

Δ. 

ΒΑΣ» ὑτοςΡΠοσσπΠιπῃ,]. 46. ΨΙΠΙ. 
ο7. εἴ 194. υὈὶ εταῖ Αροι]πὶς 
ἀε]αῦτυπῃ Ιοεµρ]ες ΠΠ. 33 

1θῖάεπι τεἀάίία οχαουία, Πετοάοιί 
ετίαπι ορῖαῖθ {θίάεηι 

Ἀθαπῖες Ἔπυσφ ποπ πιπίπα Ροττίο 
1. τ4ό 

Αὐατῖς {ετεῦαῖταχ Εὶίε ΗΥΡεΙΡοτεις 
ΙΥ. 16 

4ε εο εἰ εἶως {βρίτία {αδυ]α Πη ΤΑ 
Αράετα», ΥΙ. 46 ΥΠ. τοο, το. 1105 α 

ο Τεῖιῖς εοπάίτα ἵπ Τηταεῖα, 1. 168 
εαιῃ Χειτχες ρισιετῖς ΠΠ. τοο 
επ Αυάετϊεῖς Χειχες Ἠο[ρίεί {α- 

ἀᾳς Ιπῆτ, εἴ ααἶπαςς αἴχεο ας 
Πατα απτο ἰπίετιεχία 605 ἀοπαγίξ 

ΠΠ. 1οο 
Δύτοζοπιες εἰ Ἠγρειαπίμες, Ὠατίϊ Π- 

1, ειχα] ῄαϊτες, [μρετ ελάᾶνεχ 
1μεοπ]άΦ οσοµπηδαπε ΥΠ. 904 

Αὐποηγεβις, ΑιΠεπίδηβς, βίας ΤγΠ-- 
εἰἰ5, Ρεεπ]αίος αριά 1,εοπίάειι 

ΨΠΙ. οἵ 
Δυγάας, υπα τρία ἵπ Ἠε]]είροπιο 

Υ. 117. ΨΠ1. 93. 3. γἱοῖπα Ὀατάα- 
πο ΥΠ. 44 

Ῥοπίε α Χειχε Πυπρίις ΥΠ. 3 
Αυγἀεπί ριφιοτίηπι ααοἀάόαπῃ Χειχ! εχ- 

Πταιπῖ νῃΠ. 
Αοαπίῃης σος σι. ο, 
Αεαπίμίος Πο[ρίΗ{ {ατα ετ ΜΠεάϊσα νε[ὶθ 

ἀοπαϊ Χθιχες ΨΙ. τιό 
ἈσαπίΠίοΓΙπῃ π]αθ γΠ. οο 
Αοοεηῇο Ιποείπαταπι, Εοβ1 ποππεῃ ΠΠ. 

. κ. 62 
Λεοϊρίεαι ἵπίετ απἰπιαηϊίος ΠΏβγριῖῖ» [π- 

οἵα5 ΠΠ. ός 
επ αἱ πεσαγεΓῖε αρμἀ Ἠργριίος, 

Πνε νοἱεῃς, νε ποἰεπδ, πιοτίθ 
πμ] έαΓ αχ ἠΦΙά, 

ε45 ανες ἵπ ΙΗΡεΠ Βμίπῃ α[ροτίαπε 
{ερε[ίεῃ ἆας 1. 67. 

εατΏπῃ ρατία {ερίεπι, ΟΠΠΕΠ {μπὶ [ἐ- 
Ρίεπι Ρετῇς ΠΠ. 76 

Δεερμα]ἰ ρορι]ἱ ΙΝ, 1οἵ 
ἵπ ρεξοτίοις οσμ]ος Ἡαδαοπι {ρίή, 

Αοεταϊπς, ΡτορΠεῖα ἵη τεπρ]ο Ὠε]ρΗί- - 
εο ΥΠΙ. 37 

Άσες απιβἰς 1ΠΠ. 117 
υπάε οτἰαίατ 114, 

ΑεηΦοίτα, οί ἴοπες ο [εάϊδις [ἱς 
εκερεταΠῖ , Ῥρατιες ἀμοάοςείπι Ἱ. 

145 
Αελοαὶ ΡΠιΠϊοία {[αρρεα(ίαπι Χοισὶ νο] 

χε[ίτες «ορίᾶς ΥΠ. τς 
εοτυῖῃ ἴπ ΑιΠαπιαπΗς ροῇετος αξίο 

ΥΠ. 107 
Αοῄοίς ϱετετίς ἴεπιρ]απῃ οἳ οτρία ὅ. 

όχι 
ΑςἩδιπεπες., Ὠατίϊ β[ίας ρετῖτ ἵπ 38.- 

ΕΥΡΙο 11. 12. Χειχίς εχ Ιίτοφιθ 
Ρατεηίε 6είπῃαπΏς νΠ. 7. ϱ7 

{Ερυρῖϊ ρα/{ες 1 

Ῥοπιπι εοπΠ Παπ Ώεπηαταιί Ἱπνοττ]ε 
ΥΠ. 936 

αὉ Ιπατο Ἱπιετίεξις ΠΠ.1ο. ΝΠ.7 
ἈΔεβαππεπες αἶήμς, Τεϊιρεί ΡαίεΙ, ανις 

σαπγις - ΥΠ. ττ 
αἶίης αμέτος τορῖα (Ητρίς Ρε ΏατίαΤη 

νΠ. 1 
Αολοπιεπὶάφ οοπιρε]ἰαπεισ 4 ως 

. 65 
εοτηπι ῖθης αριά Ῥαΐατραάας 1. 

125 
αυ ἐς τερες Ῥετπάω {Ππι σημα 

Αολαΐα ναι αὸ 
Άελε]οις βιν]ῃς 1. 1ο. ΨΠ. 196 
ΑΕΠεΙοΠ Βηνίης Υ. 95. 7. 111. {7 ΑεβΙθυν ορρϊά πι τν. ο). 
Αεβί]εἴας ουτῆις, Ίοσμς ῃς ἀἰθις 

Φεἰπαςες Ματιῖς , οὐῖ ποιά σύ σα, 

ἳ ΕΕ. 
2ΡΥΡίίαςΦ εἰαδῇ ΡγΦξεξας ΥΙΙ. 07 ᾿ 

απηῖς  ν, 6ὃ 
αοἴπασειῃ ἵπ σα]ΐσεπι νίπο οἳ [απρυῖ” 

πε ΡΙεπυπῃ εἱπρυπε θἐγιπῶ η {- 
ἀείε ἱπειπάο ΙΨ. 7ο 

αεἴπαςες Ῥετῄῃεις ἵπ Πε[Ιε[ροπέιπι 
αδίεξτας α Χειχθ νΗΠ. ση 

ΑειδρΏία υ108 ΙΠΠ. 135 
Δοτίβις Ώαπαες ραῖετ γΙ. 53 
Αετοϊποοιτ τος γ{Π. 2ο 
Αοιιεῖς ἰασμ]οσμῃ απεπάπα Γαάμπι 1Υ. 

δΙ 
Λάῑοίαη , ΑΙΙΟΙΗΠΙ ΤΕΣ, αΡτο α ΟΥτε- 

πΦῖς εχυῖἩς, Αρτίς {6 ἀάῑι 1Υ. 

ὄ 159 Αάϊπαπίις Ατίβες ραίετ  ΝΨΠ. τῇ 
Αάϊπιαπίς Οογιί βΙΐμς, ΟοππιμίοσιΠῃ 

οἰακῇς ἀωχ., Εήβαπῃ Ίασετο νυ]ε 
νΠΙ 

εἰς ἀἰδεαπι ἵπ Ί Ἡοιπϊ[ποσ]επι νΠΙ, «ο 
Ιπ[ο]επίῖα ετρα ΤΠεπι[οσ]επι ΥΠΙ. 

σι 
εἶας (ατρῖς 6αρα ΠΠ. ο) 

Δάπιείας Ἠπιε]ῖ ραϊος. Π.5 
Αιταηγεαπῃ ασ ῬΠ. {9 
Αἀτα[ας Ῥμτγα Οοτά!ἶ Β]Η5, περος 

ΜιάΦ 1. ἃς, 45 
{ταιτὶς ἱπίετεπρίοτ {μίά. 
4 ΟτΩ/[ο εχρίαῖιις. 1. ὃς 
εἰ ομ[οάίαπι ΠΠ Γαἱ αἆ νεπαϊΓἴοπεπι 

εχειηιῖς πιαπάαϊ Οια(Η ᾖ. 4ι 
ΟτΦί Εβἰίηπι τταηςΕοάἵε, αρτυπῃ νο- 

1εΠ5 (Γ8Π5ΠΡεΓΕ {, 43 
{είο {αρετ Ὀμίαπι Αιγίῖς ἰταηεβοά[ε 

.45 
Αάταβις, Τα]αί 1119, θἱογοπίς τεχ Υ, 

67. ραῖετ ϕἨρία]εἰ Ὕ. 68 
ἵπ Αἀταίασι ΟΠεπῖφ οἱέγοπῖϊ ο- 

ἀϊαπι γ, ό] 
εἰ Ποποἵες εἰ ἀῑες Εεβί ετεριῖ, εε 

Μειαπῖρρο εαάά ο Μί 
Αάῑία Υ, ο. α Ῥποςφεηβρας οΏεπία Ἱ. 

ῄ- 163 
ΔΛάγιπιαςμἰά Τ10γες, Ἀνργρίυπι νει- 

νο 1Ψ. 168 
ΕΟΓΗΠΛ ΠΠΟΙΕ5, εἰ ΙΧΟΓΙΠΙ 1, | 

δα 0οἱσΒῖς ΥΠ. τοὮ. το7 
:49άσε ΦΥ]ο(ὁπτίθ εε Ῥο]ψοταιίθ ρατεί 

Η. 1ο, ]. 15 
ορ 

1 

αςςξ, γ]ο[οη Ες βὶς δαϊΠὶ ἐγτάμπαδ, 
 Ἀπηρς αδτς μλτος 
νου ο ρα ει κ 

δαἡηίορ αά ἀεξεξι]οβεπι-α [οοῖῖς {6ἱ1εἷ- 
-« 

ταϊ μην { ΑΝ νε ὃς ΑΜ κα Μίά. 

οαπιπή τες νι.ος 
ἆαοις εἴ βία ο ος Ι. 45 
Ίπσις στ ᾖγασΙάδς α οἹάςίδ Ότφεοτιπι 

Ἱπνοσαπεάς ον τν ο νΙΠ. 64 
ο  ... γ. 8ο 

{λαεϊάς αὐ Ἠρίπειϊς, ΤΠπευαπῖς πι 
Υ. 8ο. ΥΠΙ. 84 

Ἀνάςς Ψεπετίς ἵπ ΟΥρτο υπάε εσίχιέτα . 
1. 1ος 

ἸΜΙπεινα ΠΠ. 39 
Ῥτοιεί, ἀἶξια Ψεπετίς Ποίρία ᾖΙ. 

119 
Ῥα]σαπί 11. το 
ἀεοτιπι εἲ Ποπιίπυπι Πρπεω ΤΥ. τοῦ 
Γη]πιίπε αὈ[αππρίς 1ν,. 7ο 

άϊβεϊϊ πταξυτα, ἵπ 4Ἡο τεροῇίς 6- 
ταπί τερἰῶ ρεσοιηίς 11. 121 

494ΙΠεῖο εχ τος Ἑ]ερμαπιίπα αετε- 
4ο επεππίηπα οοη/µππρευπι ΠΠ. 175 
εἰ εἶως εκ {οἱἱάο {πχο ἀε[οτίριίο τωρα {ιά εἲ [εᾳ. 

4ἀΠοίυτη Ζα]πιοχὶς ῃγα Ζαπιο]χί [1ρ- 
(ΘΓΤΑΠΕΙΠΙ 1Υ. ος 

ΛΑ άἰΠεία Πυππαῃς ορετίρις πιαίοτα ος 
14 

Ίτρα ατό8 νΗ. 193 
{ρω πα ες Ρ4Πδης ΑΕΗΦΟΤΙΠΙ . 

. 14 ᾗ 

Ἴραυ οἰνίίας δο]υῃ 1. 149 
{Ἠρφιπι ΠΠαἵ6 1ν. ὃ5 
«Ἔραίεις ΠΠΟΠ5, ΠηΠάς Χριχες Πανδίεπι 
 ρυρυασπι ρεξαρας ΥΙΠ1. 9ο 

- Ἑοσηπ ἱδρα 

ο ἶαυ Αυλεπί 

Χ 

{ ἀσἱ 
ρεί[ίαποτίπῃ ΡάΡΠΗ ΕΒΙῃ ρ

α αρ 

εἶθμς | 

Άρειο Ραμάϊοπίε ΒΙ115 ΥούΠῃ ο. 

Διμεπίς ρε]ῖε ο αν σμ 

(ρει», ΟΙοἱγοί ΒΙ. ἡπάε 335 ν 

Πορίαιεπ[ες, ἰπουθ οἰσγοΠία, ας 

ρίαἰο ΑάταΠί βΙο νι, οἳ 

{Ώρίαίεες Ῥε]αθβί ν όὔ 

ᾖ0ρίσοτες Ιοπίθ β]ίμς τα ἆμο 

η ών ορατία ἱΠβεΠδ ρα 
ἡω 

: 4 ο ΦεΙη 1Νᾶ- ο ἀῑσί[ς, Ίοους 44 αεί ας 
μα ν πίαπι με ας 19 

τραπῖ ή ἡ : 1ού 

εις, Ῥίγτεοτπ] πα] φ 1οἵ 
βρίμα μι Ώτθιτίαϊῃ ᾿ νι 36 

Λὐρίπα οἵ ασια «ο Α{οΡί, 

ρίυα ει Τμεῦε, {0ΙοΙέ5) ο. Ψ. 8ο 

ους θα ἠπίοα Γρα 
πω] πε  ν, 8 

ποπά σπα ή ρεπεῖ- 
λεπίεη{ε5 οαι σ, 8ο 

΄ 

{βρίΠείας 
φαπηῖος πί 
ἩρϊάαυσΗ5 
εοταπι {π Α τε πι 

μπι ο ἀἆαι ο 
έναν οἳ ααὐαι 45 τς 48 

μεπίεη[εδ» 

ηπάς {πξεΠ[ΟΒ μας ο απ μ
ά 

Ὃν η εἰς 
τεί αμιοτος; η ο 

πιεΠΕδ δει Ἀ- 

ἱΕΠΠΡΗ Σρι. πιία 
κ δ οά Αὐπεβίσπ βρε” ππι ψ,

 95 

ριν οω, 
ππάεαπε ΟΠ ος ον άθις Ιπίατρ 

αν 1ἷς 1αις Ἀοβις Ψι, 6Ί 

υχ]]ία τοβαβί: 3 μερα! τς 8: 
3 ο ώς . . . 

το Αἴπεπίεπίες επίεῖ 

ο μα. 
30 115. ο 

ς 1 

{05 - ρσχ «οἱ Αιλοπίεηίεδ ν 

οἶτοα. δει ” ἠρίά, εἲ )21’ 

μα) ΟΠΠ Ποιο τής 

ο/ μπ ͵ [5 Ιηᾶ- 
τν Βρανασς ἶμα πιασἰπιο

 η . οι 

ἱεπβυυς πὰν τί, 0) 
αἷί οοἩ” 

παπά απηί
 ἵπ ΡυΡΠΣ 

πα]. ὃ
 

: τα ΕροΊμς 
ᾳ {1ρεῖ πιαα

πι 

ο. δν 
ο ος αΡε]ρηῖς 

ἀεάϊσᾶ” 

η τει 
(ωπῖ Ρε ρΆ

νῃῃ, αμα
 

ἱρίαπι 1-9. 

αν Ίῑς
 ἀἰνιείατ μπλ

 ΡΗπαΙρ 
ς ο 

| 
πτιᾶαδ, 

ΐ 11 Τοβα(Ἡ 
ν 

ον αααρυα
ς ὀρλος, οι αὑαπάο ος 

Ὃ τοι 
ἱοπ[υ5 Ιεπί 

ριπεάευη
 ψε[{μπ οὐ

Ιῃ Δύο ον : 

1, 14 

ἴοι 1108 ΑβομΦοτ
υπῃ 

ας 

ο νι Λε
μΦοτυπι 

ος ναό 

ρ]τοδ»α,
 Αοϊνα οτί πό, ο. 

ἱ ἱ μπάε 
ᾗ, 

248 Μίπετ
νῶ μπά 

η ο 

18Ρἱἱ ΡΟΡ’ . - πι 16Χ . 

ερου ΡΟΙΑΠΠ ος Βαυγ]οβίοτΗ χο 
εἶτεα ριοιο» Ἠη0 ο ἀείεῖ 

πιά αἰοδάΒΠ) 1ράο ΠΠ. 199 
ιο οαυαπί ος εογβοίαπεῦζ 

τω ο οναπι Ίαάος πε" Πῃ, οο 
τας ε οἰπίδ 

{ ο οριο, ημί αὰ 41493 κά π , εη{ῃᾶα 1» 
ρα [ών [η Ες ομιίοπον Πο 

αρτοιῖ 3 

ργριυς {η Σ1. ο. 

{Πίο ἀοπΙ ιο ῃαΤΗΙΣ 
{ΑρυρῖΏς ΠΗΠΠΙΙΠΙ5 ασ τερίοΠ!5 Γή, 
ποργρι [ει ΑΡΡΥΡΗ ή, 

! {επάο 
Οικία 

εδ ος ρε[αΠης «γεῖν
( ή, : 

ωρα [οπαῦ) ρα)α5 
ὦ, Πιτ 

ΝΙΠ 1Γ 1, 17 
μαΠῃ 

ο τε βίζα τθιπιἰπΏ5 ΔΑ: 



᾿ 

ἳ 
. 

| 

ο ο ---υᾱ----ᾱ--ᾱ-ᾱᾱ-ᾱᾱ---- ο ----ᾱ--------κυκκ να 

ΙΝΌΕΧ ΙΝ ΗΕΒΟΡΟΤΝΥΜ. 
ΑπίςΦ Απίµπιὰ ΤΙ. ὅς, ΠΠ. ος 

ηπάε ἱποὶρίαι εὲ ἀμά ραΐεαῖ ἵπ Ε8ΙΠῃ 
Ἱπρτεβ/8 .Π. 5 

Ἰη τερίοπες (γεὶ Ρροιίᾳς ριΡευτας» 

αὐ ποιοί γοσαηΤατ) ἁἰν]ία : 
164 

υχῶςς Παδίτατὶ ἵπ εα π]]ε. ει νἰρίηεί 
λαο] 

πιοπίαπΏ ΟἱΙοίῷ ορροΠια εδί ΠΠ. 34 

αμα]ῖς Πε απα Ραττε Αίζαπι σι 

βοσίας πάς (απι πιη]ία Ἠαδεαί τν 
1Ο 

τορίος α ας ἱπεφπταυ{]1 εἰ Ρρ]αι- 

: ης ππαδ]ἱ5 ε[εξια ἐίά. 

ἃᾳ {Άργριί πιαρηἰταάϊπε ΤΟΠΙΗΙΠ {εΠ- 

τεπιϊῶ ΠΠ. 15. εἰ Πετοἆοιί Π. 17 

Ρ]υτα πχαὈἰ]α παθεῖ αΗαΙΏ ΟΙΠΠΙ5 ἃ- 

Ἱίια τερίο ἆ Π, ας 

{αι Απαβ τερο πηαχίππο Όεατα ἩΠ. 
177 

1Βργριο πιπαέαχ ἱπζετίαπι απιογ» 

ὃς οἰτοἰτὸς ἀεοεΠι 4ΠΏΟΒ πνν 
9 

ϱα Ρο απτ Ῥει(ᾳ 11. 7 

Ῥετῇς τπἱουτατία 111. 91 

εκ οα {ουίμπῃ εἰ ραἱεα 1ν. 18ο 

πα (ποτα 11. ἃτ 

οι ευπι ΟΥτί Εαπι]ία οοβπαΙΟΠΕΙΩ 

ο πο πηραπῖ ΗΠ1. 5 

ΡΙειααε οπιΏία ἀῑνετία α οείεΓΙ5 Ἡο- 

πηϊπίδα5 εοπ(ἰεπετιηὲ Ιπίτυτα εξ 

Ίπτα, πῖ εαἰἰ εοτµπα εἰ θηπη]η(φ ᾱἷ- 

;. νετία εδ Πδίητᾶ 1. 35 

εοτωπῃ ἱπίμεπία εἰ ἵπτα ΠΠ. 95. 3, 

οπιπίαπι οπηίπ τη ρήίπιος {6 ατυῖι
τα- 

α ΠΠ, ο, ἘΠΙΥΡᾶς ΙΑΠΕΠ ερ[ε ΡΓΙΟ: 

τες «οποεἀμηῖῦ ον αθίά, 

παπι 6επετα ἀἰ αρα 
1Ώ {ερίεπι ΒΟΙΠ 6 νι 

Μοπίπιπη (αρίεπιϊσµιῖ  ἩἨ. 169 

πηυ[έαταπα τετΙΏ ΕΟΡΠΙΗΟΠΕ οετετῖδ 

απιεσεἰ]απῖ Η. 121 

εοἵυῖη ΙπυεΠία 9 1. 4. 8 

επί ἹπιποτίαΠίαίεπι αΏΗπαταπι ἃ5" 

[ενετατυπί Π. 123 

επί αππαπι εχεορἰαταηί, εἰ 1Π 

Ἰαπεπίθς «ἀμοάςείι ἂν. 

Ρτοαἱρίοτηπι ου{ειναπιϊεβιπί Ἠ. 5 

ἰνίπατίοπεπι οεεῖς ἀῑῑς νἱπάϊσαηε 
Π. 85 

Ίρπεπι απίπια] εδ(ε αθ[ετπί ΠΠ. 16 

ας πιοτῖοις εἰ ἱπτας «οη{εηῖΙ 

το 1ἳς 78. πες ας αίς υά οι 
τσ οἱ” 

φΙμί{ α. 61Φοίς ππα(ααιὶ 1. 49 

Ὃ πρ {π Ο{ῶςος ἀῑέεει μπι 1. 13 

οπίδα8 Ροιἱεβπιμίη [πιεί εοδ Ππε ᾱ- 

στ]ου]εάτᾶ ἔγΗρες ρτονεπίαηίς Ἠζ- 

Ὅπε ἰαέτο [ειπε ἵπ [μα {ωΤὰ {185 

πιπταητ 1. τή 

ψἰερας σατεηί 1. Τ7 

εοτιπι νίπαπι εχ Ο(Γάεσ Ρίά. 

ξαυῖς αὐθππεπί 1. 37 

εοτύῃ Υἱέα5 να ἡυίά. 

εοτήῃ ΡΙΦοἱραῖ οΟΏγεΠ{υ5 ΤΠ. 5ο 

εοιαιῃ ολη ]εΠᾶ 1. 79 

πηθάϊεἱ αραιά εοδ ΠΠβιΙΙ5 Ὃ αι ι 

η] 
ἰ 

θοἵΙπῃ {αοἵα 11, 39. 49 

ἔοταπι {ποράοξεὂ 11. 37. 4ΝΟΓΗΠῃ Ἡ- 

πής εδ Ροπεῖξεα ἠίά, {απία με τα 
Π, 96. 97 

εοτυίι ΠαρετΙίοπες 11. ός 

εε ποπιπαίίπι εἶτσα Ῥε[ίας Ὃ ιά 

: 1 

Ηίς (αετἰβεία (1 Οπεορε Ιπτετάϊδα 
1. 1ο 

Ἰάγοειίπο τε[εηία Π. 129 

τα οἶτσα Οετετεῖῃ εί Ἀπαπιρβπ]- 

επι οετεπιοπἰα Ἱ Π. 129 

ἄεοταπῃ οπιπία Έετε ΠΟΙΠΙΠᾶ αυ 1ἱφ αά 

΄“ΟιΦεσς ρεινεπεταπε Π. 5ο 

- ἁμοάροἶπι ἀεοταῖῃ εοβποππᾶ ΡΠΙΠΙΙ 

τπ πα Παδπετοηί Π. 4 

Ῥείτηί ἁῑίς ατα» ος βππμίαστα εἰ ἀε]α- 

Ότα Παεποτιηί ος Μὰ, 

αἱ οσα ἁεογαπῃ ποιηίπᾶ πε[εἰαηί Π. 
5ο 

αποχαπῃ ἁδοχαπῃ ογουία πεὈεαηί 11. 
83 

ἁἳῖ αἰίᾳμαπάο εοταπι ῥεὶηοὶρα(απι οὗ - 
απεῦραπι Π. 144 

Ῥυάεπάα οἰτομπιοίάωπε 1. 386 194 
ουπι Εετῖς νε[οαπ{ῦς δν 

εοτυῖα νἱδπη 11. δ1. Φο. 

{μείη Πο αἱ απῖ ανα νλ 4 δδ 
απο ἔεπιροτο {ας ἵπιππο]επί εξ εὔΓυπῃ 

σατπθ νε(οαπές 11. 47. 48 
οοτύπα αδ]μθοπες ροδί «οπἰαξαΠι 

Πιεπι 1. 47 
ουἱ ΤΠεΡαΠΦ Ρτονϊποίδ, αὖ ον. 

αὐ/(Ιπεπὶ εἰ σαρίας Ἱπιποίαπῖ Π. 
45 

εοπίτα Γαοίππε Ώργρηϊ ἸΜεπάεβαᾶ 
Ρτονἰηοίξδ {υζ. εἰ 6 

ἀε[εεῖρτίο εοτι(η ο μῖ (απί οἶτοα ραῖ- 
επι ργριί υπιεπιατῖα η 1. 77 

εοταπι αἱ ἴΠ ρα)μάἰρας (Πῖ, ΠιοΓΕΒ 
ει ἱπβιτπία Π. 05. 93 

Ἀσγριίοτυπι 116 εἰ {εριιτατς 1. 
85. 86. ζδοι 

πιος εἱρ]εχ ἴηπ εοπάϊεηπάϊς «β4ανει]- 
δις 1. 86. 87. 88 

εοτυῖη {ο ρίατα εἲ Πεεεταττη ἀαρ]εα 
υ[α5 11. 56 

εοτυπι ἰπίετρτείες α οπίοας ογἱάπαί 
ΠΠ. ἴση 

εοτυπ Ρυετὶ Ππρᾶαπι σ1οαίπ εἀοέὶ 
104. 

{Ερυριϊϊ πιασίπιε [α]ηυτί «οἴ{ροτε οῦ 
αὄτεπι οἱ εδι Ἱπιπιμιαυ]]ς Π. 77 

Ῥύπβαπῖ [ε Πηρυἱππεπβδυς Ἂ-ρίά, 
εοτΙΠῃ σαρῖία αὐατΏ ἤτπαα, οἳ οἳς 111. 

16 
2ΕΡΥρίϊϊ πιεὰϊεϊ οετετῖς ριβ/[{απίίοτες 

111. 1ο9 
αριἀ ἈἌργριῖος υἱτί Ρίπας νείτες Πα- 

Ῥεπε, {επιίη Ππρυ]α8 1. 36 
νείίες εοτµΙη Πε φμαίε Ἅᾖ. 8τ 
ππριεηία 1. οἡ 
ηΏανες 11, 96 
6οτπ1 ΠΙΥΠΕΠΙ8 ΤΠ. ττο, ΤΙ 
εοτυπῃ Ί6µε5, 1. 09. 10Ο. 101. 109. 

ΙΙΙ. 119, 191. 124. 127. 129. 196. 
197. 141. 147. 151. 158. 16ο. 161. 
172. Π1. 1Ο. ον 

οοτύππ {10 ἀποῦιςδ τερίθς εαἱσπη]ίας 
1. 128 

Ππβγριϊ Ὀε]αίοτες ἵπ ππαΡΠο «ΟΠ- 
"τοπία δείμσπ] τερὶ {πο ΤΠ. ἵήτ 

{ΟΏδγριίϊ Πδεσίαϊεπι αἀερίί ἀμοάθοίπι 
Ποῖ τερες οοη{Ππετήπε Ἡ. τ17 

3ΕΥρΙΙϊ α τερε Αρτίε ος ἀε[οἰνετίπί 
1Ν. το 

εοτυπι εἶαάες α ΟγτεπΦίς αεοερία 
8 

ἵπ [αρα ψεταπ(ΗΓ ἃ Ῥετῇς ΤΠ, 11 
ποτε Π]ἐατϊ α απιγία αυ1Ώ Α- 

Ρίπ οε]ευτατεηί 11. 6ο 
α ΟαππΟγ{ε {ασαξεῖ, α Ῥετβς ος 

έτα 
α Χετχο {αραδί ἀεπαο νῃ.7 
1ρᾳ ει Ῥηαπῖςες εοπηΠπεαϐΙ5 «ΟΠΙΡΟΓ- 

ταπῖ εχετοἰ(αί Ῥεϊῆεο εοηῖτα 6158ἱ- 
οος ΤΠ. ος 

πανα]ϊ ἵπ ρηρπα Πτεπυιί ὉΨΙΠ. 17 
δγρίϊμς αμίἁαπι νοςα[ἰβπιης ΗΝ. τά 
ωρα ἴποιαςς {π ριρβπα μίυπιας 

Ῥειίβ πόσο 
/ΒΕργριίαευπα παπα ΤΠ. Ίος 
Άΐπεα Ὁτος γ. 193 
Αυπε[άεπιης Ραϊαϊςί β]{μς , (αεε]]ες Ηίρ- 

Ροστα[ῖ8 ΠΙΝΤΠΙ. 154 
πεβάεπιις ΓΠετοπί ραΐίετ ΥΠ. 1ό5 
ᾖΑπίρπια Ηίρρατεπο Ρρεὲ {οπιπίμιη ᾱἷ- 

ἅαπι ἩὙ, «6 
{Απίρπια Ρἱ(οαίοσῖαπι Π. ὃς 
Άπντα, τεβἰο 1. 47 
Ανπιας πΓ08 ΙΝ. οὐ. ΥΠ. 58 
ΑΑοὶες ἱπναάϊι Οταίας 1. 56. εοδαυε 

(υδερῖε 1 δύ 8 
Όγιο {ε ἀεάετε νο]αηε 1. 141 
Βοιες εἰ ἴοπες ΠετεάἰιαΠΙ ΟαΠΙΟΥΠ8 

(εινί Π, 1 
ἑἰσεατ Ὠατίο ΠΠ. 9ο 
οἰίπι Ῥε]αδρί νοσα!ἶ ΥΠ. ος 
εοτΏπι {ποια εἰ Ῥεππροῦοίἷάα  ἩΗ. 37 
{9ο]ες οἶτσα οταΠπι Πἱαάεπι σαριὶ αὐ 

Ἠγπιδε Ῥ. 125 
{Βοιεπίες ΜΙεγ]επαὶ ψ. ο 
Δλοίαπι ἵπ Χετχίν οἰαεί[α αἨπά ὉΠΙ. ο6 
{9δο]ες θεί[ίαπῃ ἴεπεηῖες 
Αἰοϊϊςῦ απάεοῖπι οἰγίέαιες 1. 146 
ΑΑοϊίες οἰν]ιαίες Ιη[α]ατες απίπαπε 1. 

191 

{Βοἱίος εἰ Ιοηῖσᾷ ἀῑιοῃίς οοἰ[αιῖο 1» 
| 149 

Ππο]ἱάαταπι ορρἰά στη ἱποεηίαπι στ α5 

Αλο]ῖς «127 

Άτο]ας ΑἰΠαηβηι]ς ραέεε υπ. το7 
«οι αριά δογίμας γίταπι Πβπϊβεαι ΤΝ. 

110 

Ἀβοτρεία, ἰά 69, ο. ΑΠΕάοΠΕΒ 
3 

1Χ. τι4 | 

... ἀἰῶ Ἱπραα θογιμίοὰ ιά, 
Ἀηπαδ]]τας, τες ερτερία ν. 76 
2ο υἱιαι1 ἱπιαπ]τας ἱπνῖ[α 1. οὗ 
Αᾶτ 39ργρΗοτιπι πὔποαπ1 ἱπημεαξς 

11. 
Ἀξιίε πιπιατίοπε εκ {ζαηῖ ργβείραε σα 

Ρὶ αν 7 
ἆἈτατίαπι ΑἰπεπίεηβυΠά ΝΗΠ. 5 
Αξιορις Τεπιεπο πας . ΙΙ, το7 
Αδτορις ΡΠΙΗρρῖ β115, Δἰσειβ ραῖες 

ΠΠ, 199 
Ἀδτορυύς Εοβεπιῖ Ρραἲετ ΙΧ. ο 
39 αριά Ἀιλίορας οπιπ]α(ῆ Ρτθείοῇεί: 

εί τατὶεήπαπή 11. ο3 
αριά ΘεγίΠαδ ποπ εδ ἵπημία 1Ιν. 

ές . 
εἶἴας οορῖα αριά Ἱας[αβειαῦ ᾖἹ. οἵις 
ΡΙΟ ὥτε αὐΤΗΠΙ ππειςαΏῖυχ 2Ἐριπεϊα 

“τὶς αεηπί ἀεὈίίος πιεπἀαςίο Ὀμποχίτι 
μ1 

9 α]επηπὶ ἀεδεία, αριιὰ Ῥεσίας λές 
εδῖ 1. 13 

2ἜΕτὶς α]οπί ἀεὈίίος σαάανεῖ ρα[[ῖς ἀς- 
Ροπίε πρυά ργριο ΠΗ. 146 

Ἔτε αἱίεπο [οετατιί αριἀ ορᾶζίαπι » ἱπ 
τερὶς οδἵε1, οἱ αιϊ τερί αὐϊ τεῖ» 
Ρυδ!ίςᾷ {τι ου] έας Υ1. 5ο. οἱ εἲ 

ο κρυά Ρετίας 14. 
τὶς Τοάἱπᾶ ρτορε Ῥνα[αάεια Ὁὗ. 17 
“Ἐτεί ν]τὶ Ρ{απηπιἰτίσμο αιααβεατ Π. 

ο ταδ 
τες Πηρίέετ ει Νεριήπής 1Σ. Ἡ 
«Έτευπι ἰοίΗπι ΜατάοπΙ] ριωίερε 1ΙΧ. 

2Ἔ{απίας, ΟτίΠὶ ραίετ Ίν. το 
«Ἐ[επίηες, Ἱνοιποπίς 115 ΥΨΙ. τοὪ 

ποηπ ΠΠ Αιπεπίεπβιη αὐκ{]αιο- 
ταπι σπαἴπος πα Γεευπι ρετίτὰ 

ο λίαν 
«Ἐ[εΏτεις, Ἰ,γεοπιεάϊς ῥαίεξ ΡΙΠΙ. τά 
2Ε[εΠτιοπῖα ιτίρ5 ΠΠ. 56 
Ξ{εΏγ]άς Εαρποτίοπϊς Π]πό Ἅ«Π. τό 
Ἔίορις {αδι]αταπι {οπριος ΄ «οι 14 
"Έῆας υ0ί (εππρετ πηδί]α εδ ΙΤΨ. 58 
Αῃαιὶς εἳ Πἱέπιὶδ ΠΠιμ]ασία ΄Π. τος 
ΖΕσορία τερπο [οἷης δε[οβ{15 ργριῖ 

Τεχ Ρο(1της Π. 11ο 
«ἘΩλιορίς της ΕσίΤΕΙΠΙΦ 11. 11 

εἶας ἀε[οηριῖο ει α μάτια εΓΙΠῃ {6- 
παακ {ϊ μοι, 10. 

2ΕιΠίορες φΠοπιοάο Σεάάῑεὶ πικη(αετίο 
τες ο ΠΠ. 93ο 

Ρυάεπάα οἰτομπιε]άαπε 1. ἴοφ 
«Ἐϊμίορες πιαοτοΒΗ, ππάε ἐαπι ορ 

γίιᾳ ΠΠ. 93. φὐαίες Ποπηίπες 1. 
οο. ζ55. εοχαπῃ τερίς ου Ι6ΏίΗΥ: 
ορμᾶρίδ Οαπογῇς Ἱεραιίδ σοἱ]ο: 
οὐῖα ΤΠ. ο1. 9ο, ζδο, αἀνεϊ{ις εὖθ 
Ἰηξε]ὶχ Οαπυγῆς Ρε!]απι ΠΠ, 17. 
. ὃς, ἔδο, 

1Ξιλίορες αἰϊ Ώργρίο οοΏϊιειπιϊηί ἄ 
ζαπιογ {ο (α0αξΕί ΠΠ. 97. εΟτΗΠΙ [ε- 
πεῃ, ἆοπα - ἠᾶ, 

«Ἐιπίορες Ποπιαάεξ τς. 8 
Απιπίορμπη νατία ρεπεξά αὐ(π Χειχε τη] 

Παπά ΨΠ. 6ο. 7ο. εοζππια ας 
ἀϊβετεπιῖα» ατππα, νεβίτας εἰ ἆι- 
σες ἁθίώο 

Ἐϊλίορυπι βεπίέατα πίρια ΠΠ. τοὶ 
᾿Ζλιορίςυς Ιαρίς Ἡ. 194 
2ειοΐμς Μαἱες Αρατιῷ Ῥιοσυς ὉΙι 

τ 157 
Φειπαης Τ{ουπηϊ ἐ)ήά. 

Αάῑπες Μεάϊ ετ Ρε πιϊ]]έος ως 
ο αδίαο 

ΑΕἱςΦ (ετπιὶηϊ Π. 17 
Δε[ετία 1. ὃς 

ΔΠΙςΦ [αρειίοτα Φ[ίάδ {πηρες ουι]πεέ 
Η. ο6. οἱ(ε εἰ Τ10γα. --- 

Αβΐεις νεπεις Ρ]ανίοβεβπιμ 1: 56 
Αρα Οποπια(! Ρραΐε. νι, 597 
ΑΡαΠΙΕΠΙΠΟΗ ΡεΙορίάεδ. τοι ο 

{19 ραζεῖ μας 6 
ας. ΓΟμβμοπῖς αμα, Οιασοίαπα 
τῶ[ιαπκβπιο ἀεβίπαία ΨΙ. τος 

εἶας ρτοεί τοῦ ας ΟΓΦείς ριΦῇίαπ!]ς» 
Ὅ πἱ Ίάγεπεθ ΨΠ. τοῦ. 
πιυδίε Μερας]ϊ ΨΙ. 139 
εἶας Ιδετί 1. 13 

ἁραηίβα, Ηἱρβοςϊαέί6 εΧ Ἀρβαϊϊβα παιῖ 
ο ἠθίας 
Χαπιμίρρο πηρία Μνίά: 
οἷας νϊ(ωΐα ἵπ {οπιπίδ 2141; 
Ῥοτϊο][ίς πιαίε. ΤΑ 

ΑραΠε]ες, υἱς Ἡα]]οατηαθίεής 1: 144 
Ίερεπι Αροηίς ΤΗορῖϊ αμ{ά5 ο 

ω σα Ι8Γ8. 
| Α84: 



φαν ορ ος 
Ασαἰποξτρί ερατία 1. 67 
Αραιαγτᾶ ΙΨ. 102. 125 

εοτιπι πἹοῖες οἱ ἱπ[έμία 1Ιν. τοῦ 
Αραϊλγτίας, Πετει]ὶς 18 1Ν. 1ο 
Αρῦσίας ραΐετ Μετοσ]! ΊΝΠ. οϐ 
.Αρβύαίαπα οΥτίΦ 1. 98 Π1. 65 εἴ εοταπι 

εχβτιάῖο αἴαπε Πας 1. 98 
Αρόαιαπα Μεάἰφ ΠΠ. 65 
Άβεποτ Οἱ]ὶεῖ Ῥπαπίοίς ραίετ ΙΙ. 

ΟΙ 
Δρετ Οαἱοὶ Ῥ]. 58 

Οτεοπίςμ5» εί Ῥφοπίας 1. 1ρή 
Ῥ]αϊφεπβς ΙΧ. ἄδ 
0ατγβἶας 1ᾶΣ. το. 

Αρτϊοοἰαίοτες οοπίεπιριϊεβπί αριά 
Τῆταςες Υ. 6 

Αδπσιηςν Ἐρνριίοταπι ομίδικό τα] 
. 14 

Αρεβ]εις Ώοτγαρδί β]1μ5 ΥΠ. δοή. 
Αρεβίαις Ἡϊρροσιαιϊάφ βμας ΥΙ1. 

191 
Αρείις, Αἱαϊάϊς Β]ίας 1. ότ 

ἩχοτεΠπι {παπι απίςο Απίοπί σο[]ο- 
αϊ ἀοὶο αάαξιας γι. 6. 

ἈρΡει νΙ{α πηἰταδ]]18 α Ν]εουαί αδρεῦις 
1. 185 

Ἀρσει ΦαΠΠΙΟΗΤη πι, 6ο 
Αρὶς Μεπατῖς ραίες ῬΙ. ός 
ΑΡ]αυς Οεετορίς Πω (επρ]απι ΥΠ. 

53 
ΑρἱοπιασΒί ἑαττῖς ΙΝ. 16η 
Άροτα, ορρἰαἰ ΠΟΠΙΕΏ ΥΠ. 58 
Αρτίαπες Βαν]ης 1ν. 9ο 
Αρτίαπες ΡοΡ. . 16 
ΑΡΥΙΙεΠ{ες νε] Αργ]]αὶ Ἰ. τό7 

ηαία 115 ἱπιπηὶδία Ρτορίεί Ῥμουεμίο 
{ή 

Δπεπαπι εκ αου]εῖς (αρίιαταπη {αξαιι 
1η θογιλία, εἰμσαε 4ε[απἱρτίο 1ν. 

δΙ 
ΑΠεπιπι α θαπιῖΐς ΕαέμΠῃ αἆ εχεπρ]]ῃ 

οταί{ετῖς Ατροιϊοὶ 1Ν. 15ο 
Αἱας Ραῖΐει ΡΠΙ]σὶ ΨΙ. ἃς 
Αἰακ Γε]αποηίς Π]. Ρο Πετοῦ ο 

66 
αὖ Ἡοππετο σεἰεῦτατις Η. ο8 
8 ΟΙΦεοτυπι οἶαθία ἱπνοσαίατ ΠΠ. δα 

αὖ ἰῖς νὶδοτίρας παγίς αὖ οαἱαπίποαπι 
εἶ τεροβία ΙΝΕ 121 

Αἰπιπε[ης οραΓΗαία, Ματάοπί! ἵπεεγβο- 
έοι 1Χ. 63 

εἶας ἱμίετίεας ομ1π ἐτεσξεηεῖς α]ῑῖς ἐΡίά. 
Δἱαδαπάα πτὸς ΡΗΤγρί8 ΨΠΠ. 196 

:Αἱαθαπάςπίες ἱπ Οατία ΥΠ. 105 
Αἱά ἱπ Πυππεσίς νυν] 1. 969 

.Αἱα]ΐα α Ῥποσεφεπβοις οοπαϊία 1. 165 
««Αἱατοάϊϊι ΠΠ. 9ο 

εἶπι ἄθισε πιὶ]ἱέαηίές ΤΠ. 7ο 
εοσαπι ατπαίυτα εἰ ασ {ίά, 

«Αἱαζὶτ ῬΒατοφοσυπῃ χεχ ΙΨ. 16η 
εἴως ἱπίετῖτας 1014. 

ΑΙαΖοπες 1. 1. 55 
:Αἱοῦ οοἰσπηβ, Πς ἀῑδας ἶοεις ν. 

118. 
Αἶδας πππτας Μεπιρβῖε]ςῖ]ς 1Π. ὁχ 

:Αἰδαπι Πεας, οἰάε ἵηῃ Ίειςε αξἴε. 
Α]οπις, Ηετομκβαν στ. 

«Αἱοδί ροξίᾳ {αρα γ. 05 
εἶμς αἴπια {α{ρεπάἀεΓυπί ἵπ Ρίρεο Δ- 

ὨΠπεπὶθηίες ἐλίά, 
«Αἰςαπεῃπες Τε]εο]ί πας νΠ. οοἡ. 
Αἱοεῖες ραῖετ ΑππγηΙΦ ΥΠ. 39 
Αἰοϊοίαάες Ο]ἰπίῷ ραῖες ΠΠ. 17 
Αἱεϊάες Αρειί ραῖτες ΥΠ. 6 
Α]είπιαεπας Βαρμοιδϊ ραΐες ΥῬΙ. 1οΙ 
Αἱείπιας Μεπτοσὶς ρα[εχ Π. 7 
Αἰείποί εἰ (μτοπιίας Ατρινί  Ι. 85 
ΑἰεπιΦοὮ ΜεραςΙ5 Β]ίας γ].τος 

εἶως οβϊείαπη ειδα 1498, εἰ Ότωα 
π εαπι οὗ ἷά πυπίβεεπτῖα, ο ανίά. 

αμοπιοάο {6 αμτο αἰάϊομἰ οποσασίε 
ἐλά. 

εἶας ἁοππα Ἰηάε ἁῑνιία Μίά, 
αἰία Οχωῇ ἵπ ἵ]ωπι Ὀεπεβοῖα θά. 
ψ]έτος ἵπ Οἰγπιρίείς Μρίά. 
Ίάεπι Μερας]ῖο ρατες ΨΙ. 127 

Αἰεπιφβοπίάς οὐποσίὶ οἰπηίπε ασ 
1 

Ῥτοξαρί Αιλεπίς Ρτορίες Ῥίήβταίαπι 
ἀς. .-64. εἰ ΡΙΠῄται]άας γ). 65 
ο Ῥετίας {ῃ Αιβεπίεπίες οχοἰτατὶπε 
: Ώεςῃρ Ῥ[. 1οΙ 
ὃ ορσασι εξ ἐγταπη]ά(φ ος Ἠ]ᾶ- 

ἰᾷ. 193 οἰγρειπι οχ. Ξοπιροβίο Ῥετῇ 5 ΟΠεΠ- 
ἀετ]ηξ πεςῃε ΕΝ. 115. 154 

6οἵΙΠι 14115 Μας 1931 

ρετ 6ιΦείαιη αΠοιποάο σε]εῦτες Γαξεῖ 
Μ]. 195. 126 

Α]οπιφοπίάες . δα. εἲ 66. Ι. 105 
Αϊοπιεπα Ππαίες Πετοι]ῖ  Ι. 43. 14ς 
ΑΙοοπ ΜοΙοδία5 ε ρτοςίθ Αροημς γΙ. 

127 
Αἱεο ἱιάμς α Τγάϊς ἱπγεπέις 1. οὐ 
ΑΙες Ἰη{ας 6ετεχῖς εἰ ΒΠαπιρβπί Π. 

105 
ΑΙθΦ ΜΙπεινω (επιρ]ηπῃ 1. 66. ΙΧ. 69 
Αἱείμς οαππρης ΟἱΙοία Υ]. 95 
ΑΙεις ΕΠΗ ψΙΠ. 1ο. 1Χ. Στ 
ΑΙευαάω ΤΠερ/α[ί τερες γη. 

εοταπι πυποῖϊϊ αἆ Χεικοπι πι] µ 
(ασσυπταῖι οοπίτα Οἵῶςοδ -Ρίά, 

Τ Περ(αἰ1ς ἱπν]τὶς ΣΠ. 179 
Αἰεχαπάες, Ρτϊαιπί πας 1. 3 

ΗεΙεηΦ ταρίος ας αν Πς παπά 
εἶπς εππι Πε[επα ἵπ «Ἐργρίαπι αᾱ- 

νεπῖις ἔσο Π. τὴ. 14. ἔδο. 
ες δρατία ετἰάπο ΠἨίαπι ρεινεηίι 1. 

117 
Αἰεχαπάεχ Μασεάο, Απιγηίς βίας Υ. 

1ο. ΥΠ. 174. ΨΠΠ, 139 
εἶπς ρεη5 ΝΙΠΠΙ. 139 
νειυ/[ία οιἱρίηε Οτῷςιι ὅ. ρο. ΙΧ. 

44 
Ρετίαταπι ἱπ[ο]επίεπι Πδίάίπεπι ἵη 

εοηνἰνίο π]οί[οἰέας Ν. 29 
εἶμς ρτιιάεπίῖα | ψ. 21 
ἵη Ο]γπιρία οµπίοχ Ρείπιο Ρτοχίπς 

γ, 29 
ἹΜασεάοπιπι (γταηηί φποπιοάο α 

ευπι ρεινεπῖε ΥΠ. 137 
ΔιΙΠεπίεΠ{ες Ποτίαξαί αἆ ραςἱ{οεπά αι 

επι ΠΠατάοπίο ΠΠ. 14ο 
ο α]εας Ίρις Ματάοπ]ἱ ο νο 

ἷέ 

αυτεα εἶμς αριιἀ Ώε]ρμος ό ην 
191 

ΑΙ]αΐ, εαἆειῃ Αταδίρις απ Ὀταπία 
111. 8 

ΑΠίία, Ῥεπιυς ἀῑέία αὐ Αταρις 1. 12 
ΑΙἰχοπες Ῥορ. 1Ν. 52 
ΑΙΙείᾳ5 Ρἱάοπιἱ ΤειχαπηπεβΙ ραῖΐετ ΥΠ. 

δ 9 
Αμπνίοπε Πιπιϊηϊ αριος ἀεομτίαῖος 

οοπρεηίαϊ ἄὐργριί τε  Ι. 1ο 
ἵΏ Αἱορεςῖ Αιτίοῷ ΡυΠυπ Απο 
πιο] Υ. 65 

Αἱρεπὶ νίσις ΨΠ. 176. 177. 229 
ΑΙρεπΏς ορρίἀμπῃ ΥΠ. 916 
Α]ρηεις εἴ ος Οτβρµαπίο ρεπίιῖ 

ΝΠ. 597 
ϱοτΙῃ νἱχίᾳ8 αἆ ΤΠεποργ]ας . ἠίά, 

Αἱρίς θην]ης 1Ν. 40 
ΑἱάΦ, τος Αελμαίϊς. ΤΠ. 173. «1097 
Αἱγαιίεδ, φαάγαιιῶ {ποςεείοί ἵπ τερπο. . 

Γη άἷ 1. 16 
εἶως αξτα ΠΠεπιοταία ἀίαηα 1. 16. το 

οἷα τα]οπε ΜΙΙοιυπι οὐβάσύαι Γ 
δι 17 

εἶμο ΠΙΟΣΡΙΦ. 1. 10 
εμΠι Τμια[/γου]ο Ραξίοηος ἱπίι, 1. 

91 
ἀοπαε]α αὓ εο Ώε]ρμος πιῖεία δν η 
εἰμς οδίτιις 
εἰἶμα {ερυἱεμταπι αμαίς, εἴ α οπίοις 
οοπβτηέμπι να: 8 

ο. οἶμς Βίας ῬαπίαΙεοη 1. 92 
Πἡά Ἀγεπα οκ ια πό -ι 

κΑπμά 16 ΠΕργριϊ τεχ 1. 8ο 
αά ευπι {ε εοηΕετῖ 9ΟἱΟΠ {Ρί4. 
εἶὰς οµπι ΟτΦίο {ωάμς ασ 
εἶπς τες ρε[ίῶ οµΠῃ Αρτία, απεπι 16” 

6Ώο ρερυ]1έ 1]. 162. 163. 169 
εἰὰς επι ΟγτεπΦὶς απηοἰεία Η. 181 
εἰς τες δείίῶ αἰίω, [οἰεπῖα, 6οη” 

ἕεπηρεμς» Π1οἵες ει ἱπρορίππη 11. 
ον τον ατα, τά 

᾿ εἶας οΡρετα πα 11. 17ς. 176 
το εἶας ρἰέυτατί τΏοχασθεβ 11. 47 
εἰς Πτίετω αἆ Ρο]γεταίεπι ΤΠ. Λο 
ευπι Ῥο]γοταῖα 119: «πο[ρ1ηϊ Γοἰνίί 

ΡΙορῖετ εἶῃς Πἰπίαιη {εἰἰσἰιαίεπι 
11. 43 

ΟσΦεοσιπῃ απιαίος τα, 176 
ἁοπατία η Οτῶςίαπι αὖ 6ο πι]θ[α . 

192 
Ρτίπιπς Ο7ρευπι οερί: σε εἰουιαίαση 

- Εεοῖέ {ὐίά. 
εοπίτα ΕΜΠ Οαπιῦγβς. οσρμας 

τ 
πχοσεπι ΟΥΤεΠΦάΠι ἁπείε εἰ απίά {ρῇ 

᾽ασοϊάετίε 1. 181, 
απιζγίεπ ἀε]αάίξ, πιῖς[α Αριίς ν 
ρτο {πα Π1. 

Αφιά μα μα 4 οάῑι Ρεν ες 

Αποηοιν ΡπετΟ 

Απο. 

ν{ 

6αιπύγΏς σοίτα εμπῃ εχρεδἰ ο πα, 
εἶμς ου((η8 4Π.1 
Γερυ]οταπι ο 

Ίῃ εἰς οβάανει ΟπΠΙΟΥ[Φ οοΏ(ΗΠΙΕ- 

α 11. 16 

Απια[ς, νἰγ Ματαρμίαδ, ἀῑχ μα οοἩ- 

ἵτα Βατοσος 
εἶὰς οοπῖτα Β4ΙΟΦΟ5 αι ἀ0- 

Ιο[απι .ΙΝ. 391 

οὗ ΟΥΙΕΠΕΏ ΠΟΠ ἁἰνεριαπῃ ολ 

τἷα ἀμοίτατ 905 

Αππαιμιηις οὐβάίο Ὑ. 1οῇ. τα πι 

Αππαζμμηι Ψ. 1οἡ 
Απιαχκαπιρεις (οη5 1Υ. 5ο. Ιοςῦ5 8 

υπάο Εμΐε, Πο ἀῑδίας 9! 

ΑΙΠΠΖΟΠΟΣ, ΑΕοτραῖα 8 δογῶής ος 

αι ψ 

εαταπῃ σσπι Ο1 εἰς ὑε]ίαπι ή. 

ο ο] σαιτοΙηΣΙ{5 
. Ιπ8 

αρηἰία [μπί ερίε ΤεΠ. πιοάοφςε 4ξ Ἰψ. ττο, 111 

1Ψ. 
οΜοπιοάο 6ΒΠῃ θεγιΠ18 ον Ἡ 

6” 
{1ο Φογ1αθ 8 Ρατεπιίδυ». αυ 

δις ει ααῦ αμάμχειίηί 
ΤΝ: οι . ὧν 

Ἡπαρυαπη δογῖ 

Απιαζοπη ΠΠἱ εχρεάἰΠῖο 

Ιπ. Αιῑῑσαπι 
τά ὃτ 

Αιπεβτίς, Οιαπίθ ΠΙἱ8 ο ον. τα 

Χειχίς μαος ών ρα π 

οἶπς αππἰσυ]ηπι ευ ' : 

οτυἀεἰίίαν ἱΠ. ΙΧΟΙΕεΠΙ Μμμς
 

αυ τΙ. 
ατί(ῷ ΡΙΟ 

νὰ 

Αμ 
ροδίέ 9{6 [ο ν ρικοβμ ας 

απηϊεί σαίαπῃ εί Τ πας κά Ἡ Που 
ἩβετοταΠα, ων 

αρ 

Απιίου] απ] θγΙο[οπίὃ 
πι ο. ος 

απιϊς {επι Αππείμίς ο ές 

Απιίίοας Ηαπποῦθ οξ εἶμ» 165 β6 

ΟατιμαρἰπἰεπΠυπὶ 1ΕΣ τό, 

πα τν ΙπτεΓΙτ8 τα. μν η τσ Μια 

{ρῇ [αοτίβεἶα Ιμαία Λιλεπίεμῶς 
Απιηίας Ραμεπενδ» νΠ. 88 

περ υἱΕΗς 

Απτεπιίβαϊα βίαιο ης 98 

πῦς. οι Ρι8 

ο. - τΠ. 106 
65 

ται 
1Π]. Απίροθίος ον ας ράδιο αν ο 

ϱ πα 
ας α Χεισε 

᾿Απιίειες πχ. Γαἱαθῇ. εν . ΠΠ, 130 
τε] ἔχ15 

Απιποπίς Οἵᾶς 
Πν-Ἴαι οἶ ίσος ερ «ΑΡΩΡΗΙ ος 

1 πι ἃ 
ΑπηπσΏ 10Υ 1ν. τό 

« εοἱοπ] 
Μο. 11. 42 

ο]μὶ ἵπ ΑΠΙσ8 {, ο 

Απο ρορωνς 
: ΑΕΕΥΡΗΟΙ μυ 

΄ εχρεάΠ(ίο, 
ἵπ- 

Ὁ. αἄγει[αδ 05
 Ὃ 19 ἥ 

Γιος. ο 

Απιπιοβίοάς ὁ δρα 

Απιοζηρημιοιη Πχ. 1ο 
4 

βΗ8 πο οι [αοετὰο (ήν (ρνίιαος 

Τμ 19 46 

{ 

δι 

οι 

Απποιες αὔοπιοάο 
ααθεηῖ 

1 

Εἰ5 Ῥεατυπι 
ἀμεῖν πέος 

οπβυα 

μα ΡΙ ιοιοριο(νν. ταης ον νο 19 
αο[αη μι 

Αρα ὁ ο περαινόµ, 1 
εἶααςο ον 6 ημΙΙο ο Ραἴεἵ 3 η, 

Απιρμίαταας» ΑΠ ος πμ 
ΥΠ. τή 

Απιρηίαϊαϊ ἀε]αῦ μερα δα 

Απιρηϊαἴαἰ εχρ
εάί [ο δἷρ 

Πιο 

ΠΕΠ Ηοπιςιὶ ο. 
οχ Γ ή 

νο ςλπιίο
σΗΠΙ 1ΕΣ ο ῃ οὖν 

ο 
οἱ ΠΑΤΕ ος 

η οί αἱρρί 

ε ον εἰ 4]ἱ0
8 αἆἀτ Αμ

 7 

εἶσα 
ἰό, 

δε[]άπα, αμ σ” 

παταπι ελἰ(εωμῦ σι | 

Πὶ ποπ ρο5(εΏί κοπο
 ας 

ΙΧ. 2 

Πα. ἵπ ο 

1. 46. 

1. 35. 
{οἱα ς Ε(εαιοδας 1Χ. 2ο, : 

νι. δν 

ον ονπιθῶννο-σππτληος. 5 

κωκασα θμος--πιπεχγαα- 

ο ο ο ο 

Ὑτεασρθφβλιακνν-. 

ἱ 
͵ '. 

| ἱ 
ο. 



ΙΙ Ν 

οούΏπη [εδ]]ία ΙΙ. οοῦ 
τεπιρίαπ] ᾳαοά Ππης Ὀε]ρῃηίς εδί απο 

ταἱεπιίς εοπ{τιεπάμπι Ιοσασπὲ 1. 

Απιρηίξιγοηίς ἀε]αδταπι ΥΠ. 500 

Απιρηγάιιοπίαἰς Οετετῖς ὑεΙΏρΙαΠΏ {λίά, 

Απιρηίιοσμας, Απιρηίαταϊ αἰῑμς 11. 91 

εοἱοπία αὖ εο ἀεάμέτα ο ἡβίά, 

Απιρηιιοσῦης Ττοῖα εἰεξτιισ ΥΠ. οἵ 

Απιῤηιιγιις ΑοατΠαΠ ατίο]η5 1. 65 

Απιρμίπιπε[ίης Ρτοςῦφ Αρατϊις ΥΙ. 
| 127 

Απιρηίοπίς Π]ΐα οἰαμάα 1ο 

Απιρηϊσία υτοῬ νΗΙ. ο 

Απιρηζαγοῦ Ηετου]]ς ραίει ἀϊᾶυς ΥΙ. 

3. εἳ ΑἱοπιεΏᾶ Πετου]ῖ5 ος 
. 459 

Απιριιριγοηίθ μἴριις  σπΝ 99 

Απιρταο]οίθ 1Χ. 28 

Απιγηϊας τεχ Ἰασεά. 3 ΜΜεραῦγ2ο Ρο- 

{οἶτὰχ 44 α1ῃ εἴ ΓΕΙΤάΠΙ ώτῆ 

Ηιρρίῶ ΓαµΙΟΣ σ. οὐ 

οἶας Ρτιἀεπιία οἶτεα Ῥδγ[ας πιηςΙο5 

ἱπ[ο]απίς {6 βετεπῖες Ὁ. 15. 19 

Αἰεκαπάτὶ Ῥαϊε ΝΗΠ. 179. ΨΗΙ. 

136. 139. ἳ εἲ ΟΥΡ55 να 
τὰ 

Αἱσείϊῶ ΒΙῖα8 πΠΙ. 199 

Απιγπῖας Βιδατίς β]. γΙΠ. 136 

Απιγιβίι 5οΥΩ58 ΙΙ. 64. 

ΑπιγιίΦας τεχ ΑΕΡΥΡΙ. ΠΠ. 149 

ρἱυπίθης πια]5 Ῥοτίας αΏεοῖε 1Π. 15 

Απιγίπεοη Μεἰαπὶροάίς ραῖες ΄ ΠΠ. 49 

Αποαζβατβς {αρίεῃς Τν. 46 

εἶας βεπις εξ ἀἱβη]ίᾶ8 αρμὰ ΠΕΡΕΒ 

5ογίΠατυΙῃ 1Ν. 16 

Ρεινἰρ{υτη Μαϊ ἀεοσαπῃ αβῖε ἐφίά, 

-. οἶας ἆε ΟιΦοῖς εἴ [/αοεάθπιοπΙ]5 ᾱἷ- 

, μπι  πορηρμἡ 

(εἶας σῶάες, οἱ εαυ/{ῷ Ἠπἱης 1Ψ. 76 

οἵἵπι πονἰρ{ε {6 πεβαηζ δογιμ δή. 

Ὦ Τείας Εαπίιαχί5 Ῥοἱγοταιί 

ο.» 11. τοί 

Απαδοτὶ 
ή 1Χ, ο 

Απαρμες» Ο(απίς 119, ἆισς ΟἰεΠοτυπῃ 

ἵπ Χετχίς εχεῖοἶ(ι 
ΥΠ. 69 

ΑπαρμΙγβας Ρορα]ας ΑίΠῑοΦ 1ν, 90 

ἂονπόςι Ελτγεται]ς αἱ, 
ΥΠ. οοή 

Απασαπάϊίάςϐ» 1μεοπίΐς Π19, δρατίῷ 

Υ6Χ 1, 67. Ν. 99. ΥΠ1. 204: 

οἷις ἆμδ πχοτες, αἰτετα {μδία Ερίο» 

τοτυπα ἀμέτα, εἳ Ιδετί ες 9 γ. 

939. Λο. 41. 4 

αυαέμος Π1Η1 1. 205 

Ἀπαχαπάτίάεο Τμεοροπιρί Βἰίμς ΨΠ1. 

νο αρέκν 191 

Ἅπαυα Ῥητγρίς υχος ΥΠ. 59 

Απασίίαις Ατολίόαπιί βας ΥΠ. 121 

Αποαχίϊαυς Οτειίπεί Π1.. ΝΗ. 165 
τη ππαϊηιοπίσια ἀμχίε Τεχ]]1 ο. 

{ψίά. 

Π ἵνταπηυς ΨΙ. 99. ΥΠ. τό 

ο μα .. Ποβίς, εοπΠ]ίμπ ἀαῖ 

ςαπιήΐς Ζαποίαπι οοεαρᾶπάϊ Υ. 58 

Αποβιπιοιίμ5, Αῄετίΐς 15, αἆ ρε]]εῃ- 

ἄος ΡἰΠ{ιταιίάας ορατία πηίδ[αφ τς 
3 

εἷως ἱπίεπα 
ἡ)ίά. 

οἷις {εριἱείς ᾿ ἐὐίά. 

Απεϊιαταπι ορ» ππααίπιηπι εἶτοα Α]γαί- 

εἰς [ερυ]οΓΗΠῃ 
ὰν ϱἳ 

Άῃοοτα ἔοντεα α ΦΟΡΗΠΕ βείταηὶ {οἰίτα 

ἵῃ ρτω]]ο 1. 79 

Απάρτίσσα τερἰοπς Οἰ5ῇ3 σι, 11ο - 

Απάηϊ ρεσμπίας ΈΠεπιἰ({ζοο]ῖ ἆατε Πθ- 

ραηι νΠΠ. τῖ 
Απάτουαἷας Τ{πιοπίς Ραῖετ ΥΠ. 141 

Απάτοσταϊίς Ώετοῖς {απ 01 1.95 

Απάτοπιεάα Ῥεπ[εί πΧΟΙ , Ρείεπη ΕΣ εο 
Ρερει]ί : ΥΠ. 6χ 

σεριεῖ β]ία το αγά, ὃς 15Ο 

Απάτοάσιπας ΤΠεοπιε[οσί5 ραϊετ νΙΠΗ. 
ο 95. 1Χ. » 

Απάτορμαρί .18. 102. 1Ο 

| ταν ο δρ οἱ ἀε[οαιριίο 1Ν. τού 

εοτυπῃ {ωρα Ίαχος 

Απάτο[ρηίηρες Ἡ, τ]5 

Απάτας 
σ, 3ἵ 

α Οτσεῖφ ου(αρία, ο ΠΠ. ΙΙ 

.. Απάτις ἡγτοπίς ραίες ΨΙ. 126 
Απειίζας Βρετιμίαῖ ρα{6ί τΠ. τοι 

Απετιις αἶίας, δρειιπίῶ Β]μ9 Υῃ. 
127 

Απρατήῖοη Ῥετ[ῷ οιἱά αρρε[ιεπί Υ1Η1.., 
9 

Απρίϊες, βιπιεπ κ. ΝΠ. 119 
Απρίυς Π, 1. 40 
Δηρυίδ ίπρεπς ατοί ομ/{ος {π τεπηρίο 

μπει ο ο 
αὓ Αιμεπίεπβδς οὐ[εχναίις ΥΠΠ: 

δια 
Απρυημια (αοτα ΑΕρΡγριῖῖς Π. . 
Απίαϊία οὐ αὖ Ποπηπίδας εοιπεάνη- 

τσ, Εετασία εἲ Εειποία: αυ ποξία 
(ωπέ, Ρατη Γείυοία ΠΠ. το7 

αηἱππαἰία ἵπ {αχὶς ρτ]πηί {ομἱρδεταπί 
ΑΕρΡγριϊ Π. 4 

απἰπια]ία ᾳοπιοάο ἵπ Γι] νεβίρις 
Ρίπραπι απὶ 6αμσα(απι ἱπεο]υηῖ 1, 

903 
απίτια] πυ]απι ἱπεεπιπηῖ Ίπάί ααἱ- 

ἀαπι 11. του 
αΠἱπια]ία, {αι νοἱμοτεδ οφ απ 8” 

ἀταρεάες, ἵπ Ιπάία ππαίοτα α.αια 
α1ΐς ἱπ ]οείς 111. τού. ΡιΦίεί 6- 
αυος {Ιά. 

Απίπιαπι Ποπιϊηίς ἱππιοτίαιεπ εἰ ἀε 
εοτροζθ ἵπ «οτρΏδ ππίριαΓε Ρητηί 
ἀἰχεταπί ΑΕρΡυγριὶ η ρι ας 

απιοά Εδἱ αἰάαπι ΟΠβεοἵηπη νἱπάἰσα- 
τιπῖ , ἠδία. 

Απίπυς Ποπιίπηαπι Παδίίας ἵπ. αὐπίδυς 
ἀδδο αμς ΥΠ. 99 

ΑπΠΟΠ», ν. Παππονυ ΥΠ, 90 
Απηῦσι Ρρτ]πΙ ΔΕΡΥρίἱ εοπιρετετηηῖ εἲ 

ἁἰαπχετηηῖ ἵπ Ίπεη/{ος 1. 4 
 αππῖ Ώυπιαρα νἰιῶ τικχ. 1:45 
ου αππὶ νίτ ΑΕιΠίορμαι, εί Ῥετατιπι 

ΠΠ. 5ο. ο3 
4ΏΠοΟΙΗΠΙ ΧΥ. Π]]]α α Ὀϊοηγίο αἆ Α- 

πΙΣΠΗ τεβεπῃ παΙπεταπί ΔΕΡΥΡΗΙ Η: 
145 

Αππιΐυσι βρπαϊοτίυπι ρε[ίαπί Βαῦγ]οπ 
Πηρυ]ϊ 1. τος 

Αππυΐις Ῥο]γοταιίς Πρπαίοτίας 11. 41 
Αποηηα {αο]]ῖς ἱπίεχ 6εηῖες Ιδετας 1. 

95 
Απορᾶα, Υἱ8 εί πΙοῃ8 ΥΠ. 216 
Απίειες οσοἰἀμπίατ {π ΑΕΡΥΡίο Π. 

4 
Απιασα!, «εἰε ἱηπρεπίία {ο ἀῑδία ΤΥ. 53 
Απίαροτας Περεῖοτίἀα ραῖετ 18.76 
Απίιαπάσις αὖ Οἵαπε οαρία Υ, 56 
Απιαπάτις Ρε]αθρίς ΥΠ. 4. 
Απιπεία ορρἰἀμπη αὐέ νίους ΨΠ. 176. 

90ο 

Απιμεπιας Ηἱρρίς οὐ]αία τ., ο). 

Απιϊσματες Β]εοπίη5 γ. 43 
Απιογτα υγ 58 ΤΠ. 198 

Απιϊάοτας 1μεηπίας α Χετσο αἆ 61508 
(αης(αρῖῖ νΠΙ, ατ 

«Απιοςμις, Τ{απεηί ραίετ ΙΧ, 98 
Απιραϊες» Οτρῖδ βἱίης ΥΠ. 118 

Χειχίαπας αἲ εκεερἰί ορΏλβερ: 10ἱ4. 

Απιρμειιις [. 153 

Απίάυπι Οοτγείυπα ἱ ΣΠ. 386 

Απιγίία τος 11. 98 

ἵπ σαἱοεκππεπία ἀαῑιτ αχκοχὶ εἶως αί 
ἵπ ΔΕΡΥΡΙο Τερπαῖ Μία. 

Δηγῇς τεχ ΑΕΡΥΡΙΙ, {μσσεδίος ΔΙΥΟΠΙ5, 
65 αν τὴ 

{αραϊυτ α 94ῦαςο ἡΡίά. 
υδί ἱπεετίπι Ιαϊπετίέ εἰ υὲ ἱπρετίηπι 

{απίη τεορεταχ]ς ο δν 14ο 
ΑΠΥΠ5 υτὸοῬ 15 197 

ΑΠΥΠα ρἱαβα 11, 166 

ΔΗΥ/Ης ραίει ΤεἰαΙηΠεΠΙ νΠ. ο - 

Αραϊγιδ Ρορ. ΠΠ. οἵ 

Αραιτυτία Γείία 1. 147. Ἡ. 29 

Δρει ἱππιαπὶς ΜΥ{οτάπι ἀεναίτας οτε 
. 36 

ἵπ Δβίσα πυ]]15 ΙΝ. 1ου 

Δρες Ἴοσα ἴπαπς Τῆτμπι η ου πεαΠΕ 
γ. 1ο 

απίπιαϊ οπιπίπο Πἱροτῖς ἱπίοιείαπβ 
{ήᾷ, 

ΑριοίΏ, οοί ΠΟΠΙΕΠ ΠΠ. 1ο}. ΥΠ. 6 

Αρλίάπς Έγπαατῖά!ν ρτοά( ΙΧ. 73 

ΑρΠίάησι5 ΟαἱἡπιασΏι5 Ῥ{, 1ο 

Αρμτοάϊ[α» πω] 1Ψ. 16ο 
ΑΡΠΙΠΙίαπα Ῥ]αρᾶ Ἡ, 166 
ΑΡρΗγΙἱ5 υτος ΥΠ. 102 
Αρία, Τεί]ας 4εα δογιΒῖε ΠΨ. 5ο 
Αρίάαπης Βηνίηε ΨΠΙ. 199. 196 
ΑΡίΦ 109 Ἱ, 18 
Αρί9 ΔΕΡΥΡΙ. Ώεις, Οτωοῖς Βραρβι5 

το Ἡλαδα Π σα ο6 
οἷις ἀε[οπριίο, Πρηα ΠΠ. ο8 

απ μπῃ αρρᾶτες» ΑΕδγρίίοτυπη σσ. 
2016. 

αυἱα εἶας 1. 153 

Ἱ]μίας α αππὑγίε ϱὲ νυίπειατας 11. 
209 

πιοτίέασ εο νη]πετε 10ί6. 
Αροϊϊο, Ο15οοτΏπι Ώευς 1. 9ο 

Ῥιφοίραε 8 ΟΊΦ/Ο ομ]εαθ ἡίά. 
Ἰπγοςδίπθ 3 αι ἴρπεπι ΡΥΤΦ 6Χ» 

ἃ 

ν Μ. 

πΙἡροίς ο λισςεὔριδεο {, Δὖ 
Ἐπιπιεταὶ {πα ἵπ Οτω(ίαπι Ὀεπεβοία 

α. 1. 
Αροϊιο οἱ]επὶ ἹΜατίγῷ ρε]]απι υδή 

πηρεπαάα: α  ῥλνη ΙΝΠ. ο 
ΑΡοϊϊο Ιδπεπίας ᾖἹ, 92. ΥΙΠ. 134 

ο εἶμς ἱεπρίαπι  Ἡν 50. ΥΠ. 18. 
Ἀρο]]ιο τιορίς 1. 144 
ΑΡροιἰπῖφ οτασαἰήπι δρηά ΑΒΡΥΡΙ.. 

1. 83 

Ἀροϊ]ο, ΟΠ αραιά ΑΕδυρῖι. {ει 
Γἰοηγβ, εἰ 1άΐ5 βία 1. 156 

α ]αΐοπα παϊτίες οσου[ίαιας Αίά. 

ΑΡροϊϊο αἁ Μειαροηίίπος [οἱο8 118- 
Ίοσήπι νεπἰς 1Ν. 1ος 

Δροϊο, ΔΕρυρίαεε Οτµ ᾖ1. 156 

οογίμίσε, ΟΕιτοίγτη8 1. 59 

Αροϊιπίς τοπηρίηαι Ῥμιο 1. τας. 
ο αλα ά 156 

Αροϊπίς (επιρίαπι α ΜΙεβί Πτα» 
έναπι ΠΠ. 78 

ΔΡοι]ἰπίς ἀεΙασταπα αραἀ Δὑας ΨΗ1. 
Υ α3. ομ]έὴς ορατί ον οτ 

Λρο]πῖς Ῥτοἱ ἔαπυπι ΥΠ. τς 
ΑΡοιἰπῖς ἔοΏ8 1Νν. 158 
Αροϊιἰπὶς Ππιιϊδοσαπι αραιά 1ασοηί- 

οἅι { ΤΠοίπαςε 1. 69 
Αροϊιίπίς αππια {ροπίε αρρατεηΏᾶ 

το Ρεἱρηίς ΜΠΙ. 37 
Ἀρο]οπία ΙπῬοπίο ΕΩσίποΙν. οοεἴ 93 
Αροι]οπία ἵπ Ππι Τοηίο 1. οἵ 

αὈῖ {αετῶ {οἱ ονες 1Χ. ο5 
ΑΡροιιοπϊαϊερ αρες, -- {θίά. 
ΑροϊιορΏαπες ΒΙ{α]εῖ ραΐετ .  ἩΨΙ. 26 
Αροϊορις Ογτίαἀοπες 1 πρι 
Αρήες ΑΕργριί τεχ, ῬΡαπιπιῖς θἷτας» : 

ΤΕΡΗΠΙ 1οηβο ΤΕΙΠΡΟΙΕ {οτίαπα(ἰθῇ- 
πηυς Ἡ. τός 

χεςαυ εορεῖς  -υ -υυ . . ες 
ΑΠΙ Ογτεπεηίο ἀά ου ἀεβοίαπε 

ο ξ ὸ Ἂ' ΙΝΨ, 159 
αὓ εο ΑΕργριϊϊ ἀε[οϊίουπε, τερε εἰθ- 

6ο Απια ο 1. 16. 162 
:-ὺ Απιαβ ρτω]ίο νίᾶας, εἰ νῖνις σᾱ- 

Ρίυδ | ο 11, 1όφ 
εἰς Ιπεετῖεας εἰ {ερυ]ίυῖα .. Λίο 

Αραπιμϊ ν. Αοπιη  Τητασες ΨΙ. 94 
Ῥιεῆίοτο Ιπάίρεπῷ ἀεο, Οεοῦυαζ!α 

πππο]απῖ 1Χ. 119 
Άαια (αοπίβσαπί Ῥει[ῷ πας 

ααμα φἹοπιοάο ἱππροσίειης {η ατ]άα 
ογτίΦ Ίοσα - 11.6 

αυ απι ἵη απίάα Ίοσι ᾳποπιοάο ἀ6- 
Ῥοτιαχίε ρεῖ οΆ ΠᾶΙΕΠΙ παρα, δε 

 ααυα απθάαῖῃ αἆεο ἱηνα]]άα, πμ 
{αρεί εαπι Ἱηπαίατε Ροδῇέ, {εἀ ο- 
ππία γε] Ιἱρπο Ιεγίοτα ἵπ Ρτοίυη- 
ἀσιπ εαηί ΠΠ. ος 

ἵαφυα Γοπῖαπα πιτ αρπἀ Απιπιοπίος 
παϊίυ(ῷ ΙΥ. 181. αἰία Ππίις ΤΝ. 

ολλ τβα 
αρα δίγρῖς 1. 74. ρεταίε εαπῃ ἶπδ; 

ἱηχαπάσπα ΤΑ 
πιίτο Ί4ῦοτε εἰ ἱπρεπῇς ρείῖία αὓ 

ραπη]]ς 11. 69 
ΔΛαπηϊηατία Ώε]ρμος αἆ ΟιΦίο πηὶρ[α - 

: .5χ 
Αια Τεἱρ]ίς α ΟΠΙἱΦ ἁοπαίια ἍΠ. 15 
Ὄτατα ΑΡοιηίς αὖ. Απίίζεα εχίταῖ Πηρία 

1ν. τος 
αἵα Ὀίαηδ ΟτίΠοΠΦ 1νΥ. ὃ7 
ονίς Εοτεη[ς γ. 46 
ατα νεπιῖς Παιάία {Π ΤΗγΙα Φὰε ΥΠ, 

178 
ατα Πετοιμ]ῖ5 ΥΠ. 176 

Άτας ποπ εχιταμηί Ῥετ[ῷ 1. 191 
αἴας ρηηί Παίπετε ΑΕργραί Ἡ. 4 

ατῶ ει ἀε]άρτα ρΓΦίετα απ Μ2τ{ἱ ἵπ 

οογιλία πυ]]α 1ν. 5ο 

Αιαὐίσ Πιης 6ς αισίί εὰ τεβίο ΠΠ]. 
1ο] 

εἰας ἱιευπάϊεᾶπας οἆος ΠΠ. 11» 

Αιπρίσπιοης . 8 

Ατουία Πυπας μια 

Άγαὺες επι πεί δ9 (αἱς με πηἰίσσαη- 

τατ 1. 198 

πιαἁίπιε Πάεπῃ Γειναπέ ΙπίεΥ Ποπιίηςς 
11. 

ρπἀετῖς αριὰ εος ἱπευπάϊ Ππο8 τρια, 
Ὦατίο ἱπιπιοτίρειϊι ΠΠ, ϱ8 
πἱθαεοταπῃ ΠπΙπυπες 111. οἱ 
Οαπῦγ{ αάϊέαπι Ρετπιί{ετε {η ΑΕΡΥ- 

ρίυπι .ς Η1. ο. 88 
πη]]ιεπα (αἱεπία (μητίς Ώατῖο ρεπάμηε 

: Ἱ Π1. ο) 
Αταυαπ ἵπ οχετοῖ(α Χεισί ἆαπς εξ 

ΙΠΙΦΓΗΤΑ ὍνΠ, 6ὺ 
Άτα: 



Άταῦες οβ[πε]ἰς γεΏΙΠΏτΗΣ ἵπ δε]ίο δΠ. 
86 

Αταῦϊεις Πῃις ΠΠ. 11, 19. 40 
Ατατας βανίης 1ΝΨ. 48 
Ατβίτηπ ἵπ Θεγίβίσατη τεβίοπεπι εκ 

σαὶο ἀειπίδίμτπ 1ν. 5 
Άταχες Πανίης 1. 900 

ειδ αοςο]ϱ {ίά. 
εοπίτα {οἶεπῃι οτιεπίεπι ημϊε ΤΙΝ. 4ο 
Ῥοπίε ἱππᾶμς α Όγτο 1. 905 

ΑΙόΌοτες Ππδας οἀσοτε, ρειῖηάε πῖ νἰ- 
πηπι, ἱπευτίαπῖες 1. 502 

ΑΙΡΟΙΕΘ οπΠΏες ἵπ ΤΠετα Ριῶίει Ἱ- 
παπι ατιός {ας ΙΨ. 1σΙ 

ΑΆισαάες 1. 146. ΠΠ. τ7τ. Ύ. 49 
Αιοσάας ἱπνα(ατὶ Ἑαεεάσπιοπῖϊ α ΡΥ- 

τπία ρτοβίδεπίης 1, 66 
Άτοαάες σ]απάϊνοτὶ ἡρίά. 
εος οοπίτα δρατίαπι {ο]]εῖιαϊ Ο1εο- 
ΤΠΕΠΕΒ 1. τη 

Αισεβ]αις Βατιῖ β]ίας τες Ογτεη. 19. 
159 

Αιεεβ]αις αἰίπς Βαιιί Εε]ὶεί ΑΙ. ΙΥ. 
16ο 

εἶῃς εἶαάες αὓ Α {τὶς αεεερία ίά. 
ΙΠῖετί(α5 4 ῄαιτε Πταπρυ]αιὶ {Ρίά. 

Ἀισεβ]αις αἰϊας Βαιτὶ οἰαιάϊ 4ἱ. Ιν. 

ἵπ δαπιαπῃ ρτο[αρίε ΤΑ 
τεάαα ἵη ραιτίαπι Όγτεπεῃ οἵαοιι[ῖ 

ΙΠΙΠΠΕΠΙΟΓ» εἰάδφυε οτιἀε]ία Εαςῖ» 
ποτα 1Ν. 16η 

Οαππῦγά Όγτεπει ἰαάίάϊε επίδυτα- 
παπι 1ν. 1ός 

εἴας ἱπίετ]ίας 1Ν. 164 
Αιεμαπάες, Ὀσπαί Ρεπες, ΡΗΙΠΙἰ βἱΐᾳς, 

Αελμαί περος 1. ϱ8 
Ατεζαπάϊ υτὺς ΠΠ. ϱ7 
ΑιεΠε]αϊ, (χίρη]ες Θἱογοπθ . 68 
ΑΙεΠε]αις Αρεβ]αί Π]ίης ΙΙ. 5ο 
Ατεοπεται]άας ΛΙΠεπαροτΏ ραίετ ΙΧ. 

 οο 
ΑιελΏίς εἰ Ίγσορω νυἱτίπς αἆ ΦαΠΠΙΙη 

ἅ 1. 
Ατε]λίας αἰίης δαπί ΠΙίᾳς νὰ 
Αιοβίάαηςς, Ζευσίάαπιὶ β]ης ΨΙ. 71 
Ατοηἁαιιυς Απαχαπάτίάς βἰῖης ΥΙΠΙ, 

η ν ο  Θσ Ατοηιάϊοες πο ]]ἱ5 ππετεϊτἰοἷς ἔαππα ρες 
Οιδεῖαπι ; ο ντ 

Διοβιιοςμας Ῥατίας 1. 1ο 
εἰμς ἰα1ΠΌΙς ἐΙπιδίθς {)]ᾳ, 4. 

Ατοιιεξί: Εαρα]ίπις ΠΠ], 6ο. ΒΏασις 
{ὐίά, ἹΜαπάτοε]ες θαπηῖας 1ΙΝ. 87 

Άτοι υἱεπάί δογίµατυπι απἰΠοίμπι 1. 
73 

ἁἴοις αὖ ΑΕιΠίορε Ῥειίατυπι περί 
πηϊς[ας 111. 91. 3ο 

αἴσις Ηετοι]ῖς ΤΙΝ. 1ο 
ατοι5 {επιρει ἱπίεπίας τυπρίευσ 11. 

1 
Ατάετίοσα νἶςις Απγτία 1. το 
Αιάγ5, Ογρὶς Πας, αἀγαϊιϊα Ρραϊετ, 

Φατάίαπι ἐγταππςς, εἰ εἶις ρείία 
πο 

Ατεϊης Ραδις Πνε Ατεορασης ΑἰΠεπίεῃ- 
ες παπι ΤΗ, ςο 
Άτεπα ατοία 11. του 

αΤτεΠῷ οαπιη] απῦγβς εχετοἰεητη 
ουταμηίξ πω τοσα 

Αιραάεις, Ιοπίς β]ς ψ. 66 
Άρα ΡΠἱρρί ραῖες, Ῥετάϊίσςς Β]ίας 

ΙΙ. 149 
Αιραπιβοπίας Τατίαεῇ τεχ 1. 163 

εἶῃπς Ἱοηπρωνίτας {)ίά. 
εως οὐπι Ῥποσφεπβοις αιπὶοϊία 1. 

εἶμς πιο Ἐ, ος 
ΑτρεπίΏπι αρμά δεγίμας ποη. ἵπ υίά 

ΙΥ. Τι 
πεο αριἀ Μαρίαρείας 1. οἷς 
α16επίυπι Αιγαπάἰευπα ΙΥ. 166 
Ἀτρεπιῖ Γετας 1.γάΐα ον 4ο 

Διρβεπεί[οάίπα ρτορε Μαεεάοπίαπι Υ. 
17 

Ατβῖα, Ατίιοάεπιὶ αχος ν]. 55 
Αιρίζης Ότὺς τι, τις 
Ατριορίης, Ιοοἱ ΠΟΠΠΕΠ 1Χ. 56 
Αταρροί Ρορ. αἱ 6οσπῃ Ίποχες, νἱάυς 

ὅδο. ΙΝ. 53 
Ἀγρὶς ει ΟΡἰς νἱτρίπες Ἡγροαιδοτες 11. 

ή 35 Αι οσι Ἀγπιπὶ, Γεριίοτιπ ἠδά, 
δο πανίς ΠΠ, 101. Εαυτὶσπία ΤΝ. 

ΑΙΡΟΠ: έσνοῃ: -ν: ο ιΟ οτι ο τν είπε Πετας[ἰάατατη, 
. ν 3 1 ο 

Δτρος οἶἶπι Οταςἷα οἰνίεχιος οἵ]ῃες ἀπ. 

τα σαιτ 
εεσε]]εῃς 1 

Άγρος νἱτῖς ἀε[ο]αίαπι α [ειν] ἴεπο- 
ΤΗΥ νΙ. 83 

Άτρος Ῥετῇς 4 παπι αππίοΙη ΨΠν 159 
αὉ Ἡοπιετο οεἰευταίαπι πιαχίπιε . 

9 

Αιρὶ ἱποις α ΟΙεοπιεπε  ἵποεπίας .- 
ο 

Αιρβίνοτιπῃ τερῖο 1. 5. 6ἱ 76. 8ρ 
Αιβινϊ ππετοεάε α ῬίΠπβταιο «οπἀιξ 

οοπίτα ΑἰΠεπΙεη([ες Ἰν ότ 
εοἵυπι τουϊάεπι. οι σσο. 14οεἀάᾷ- 

πιοηἰῖς σοπῖεπ{ίο ἀ8 οσο μπόμαν 
΄ 95 

Ατρίνοχυπῃ οἰαάςς 40141. 
εἴ εοτ!η Ιεα Ιάεο (οη[ῇς οαρίρις 

ερ{ε. νε]]ε, ἆοπες Τηγτεας τεςι- 
Ῥετατεπί, εἰ πιυ]ῖετῖρης αΗΓΗΤΏ ρὲ- 
τετε ἱπτετάίξέπη Π. 82 

Αιρῖνὶ πιηβσα ριΦ/[απίες Ιπίετ 619- 
σο5 111. ται 

Αιβινὶ «οπίτα Αἰπεπίεηίες α ΑΕΡΙϊ- 
πει] ατοεεµπασ . 66 

πισ]ίαπα Ιπαἰευπε ΑΕρϊποαιϊ6, εἲ το- 
. ομ[απ σας» αὐχί]ία περαπῖ 1.9» 

Αιρίνοτυπη εἰαάες α ΟΙεοίπεπε ΨΙ. 78. 
79 

Αιρίνοτυπι [ειν] τες εἰ πιαρί[ίταιας, 
Η10ε εα εἰαάε αβ]ἰδτα, (α(οἱρίαπε ΝΙ. 
53. εἴ α {116 οφίοτυπῃ Ρορί εἰεξ, 
Ττγπίµεπι ουείπεπι ἐδίά, εοτιπι- 
«πε θε]απι ἀπέπτη πι οµπα ἀοπ]- 
η] {1ᾳ, 

Αιρίνοαιπη {εκ πι]]]ίᾳ α Τιαεᾶσππο- 
η]ϊς Ιη[ετετηρία ΥΗ. 148 

ουσ 1 αεεάσπποη]ϊς ραεῖ(οί νοίμπς, 
ΥΠ. 148. [εά ρατίεπι ἱπρετίί α 
Ταοεάρπιοπ]] Ρο[οµηῖ ἵΠ Ρε]]ο 
Ῥετῆςο δί4, 

οἵασπ]ηπι οοπ{α]απίῖ απ ααχΙ]μ]η ςΟΠ- 
έα ἸΠεάος ἔεττο ἀεῦεαπί {Ρί. 

πιυηςϊ αὖ 1 ου{α πιὶςΠ ΤΠ, τοΙ 
Ῥετίαπι ἵπ ΟιΦεἶαπι αἴςθς[δίο {6τιῃ- 

τας ΥΠ. το 
εοτάπῃ ουΠῃ Ῥετῇς αΠΠπίίας ΙΙ. 15ο 

ο απίζυπῖ πυπείαπα αά ἹΠατάοπηίυπι 1. 
12 

Αιρβίνϊ εοπίτα΄Τμεῦας οιΙΠ Ῥο]γηίος 
(ππίμιαπίες ο Ἡ ΙΧ, ο7 

Ἀιρίνα Γεπίπῳ α Ῥπωπίοῖρις ταρι 
εε 

Αιρίνατυπι πυ]ἰστάπι ἔηχος εἰ ἵπ[α- 
πία μες, 1Χ. 94. 

Ἀιροπαπίατυπι Ροβειῖ Μίπγω, α 1.6- 
ΠΙΠΟ εἰεξί, α 1, αοεἀωπιοπῖ(ς τεςθ- 
ΡΙΙ, εἲ οἶτοα ΠίτοδᾳΝ6 αδῑα 1Ν. 145 

ὁ 
Απίαηίας τεχ θογίΠαταπῃ 1ν. 81 
Απίαῦίρηες, Ὠατί Βίας, ριΦ[εᾶις 

εἶαδῇ Χειχίς ΨΙ1. ο7. ΝΙΠ. 8ο. 
Χειχὶς ἔταϊετ Ψ1Π. 8ο. εἰς Ιπτετ]- 
της ἡίά, 

Ατίαρίιηες τεχ θογίματηπι 17. 78 
εἶας Ἱπιετας ορ, ἀδίά, 

Αιτιατατηπἰς Ρετ/ῷ ἱπίετίεμς  ΥΙΠΙ, 9ο 
ΙΠ ́  απ]άα ]οσὰ αθΗβΙΠ μοπιοάο ῬΡεί 

σαΏα]επι ἀεροτιασίε ΑταδΙπι ΤεΣ 
ὄ 1.9 

Αγἰάοἰ Αἰαδαπάεπβαπι ἔγταππυς ΥΗ. 
105 

Ατιεηὶς Α]γαίεῖς β]ῖα 1.74 

ὶ 16. 
Αιεῖες Τμευαπίς ΑΕρυριϊΐς {αοτίὶ ΠΠ. 

2 4 
111, ϱ3 

'"ΑΏγαρί παδίε Γωάετίς σαιδία {εγναἩ- ᾖ ο. 

Απὶ Ρορ. 
εοτήπι ἵπ οχεχοίία Χειχίς αιπια(ητᾶ 

ει ἁμχ:./.. ν νΠ. ός 
Απ οἰίπι ἀῑδηί Μεάἰ νΠ. 62 
Ατίτηα θογίηΦ υπυπῃ νοσαπί , ΙΥ, 97 
Ατπια[ρί α. 11. τό 
υμἰτὶ υποςυ]ϊ ΤΠ. 116. ΤΝ. ο] 
ου εἰ υδἱ 11. ττό. 1Ν. 18 

Αιϊπια[ρεί νοτ[ις Ἱν ς 
Ατίπιπεβις Ῥ]αίσεῃῇς ΧΙ 75 
Αποπηατάως, ΑτιγρΏ!ἱ ρεµπαπΗς, 03- 

- Πρίοταπι ἀιχ νΠ, 67 
Ατοπιστάας, Ταξί ες Ῥαππηγίς βίας 

νι. Τ8 
ἀάχ ΙΜΟΙοΠοχηπι οὲ μις μὶ 

1010. 

ΑΙΙΟΠ Μειμγπιησις, οἰτπατα άν 1. 29 
Ρτίπιης ἀοου]ῖι ἀἰλγιαππδαπι ὐίά, 
ἆε ἀε]ρηίπο, ἱππάσπιο Ατίοπε Ἱ. 

94. 
:εἶμς 4οπατΙΗΤη αριά Ταπατυπα 24. 

ΑΠΙΡΗΤΟΑ Χαπιιρρί ρατετ 1. 191. 
Φτ 196. ΙΙ. 93. ΥΠ. 191. 

ΑΠεὺα ἸΠοιμγπηπαίς (αδῖεξϊα ΐ 

Ατἰήαροτας ΟΥπΙΦΙΦ 
βαροναα Ἠεταο[ἰὰΐς. Π{19 Ὃ 

εαρεῖς 7. 37. ἀἰπιίδ[αφ - { : 

Ατίβαροτας ΟΥ2ΐσεπαν ο δή ν 

Ατίβαροτας, Μοίραροτα Πμ5, Ἅπμᾶ 

“ .β6Πες» αο οοπ{[οῦσίπΏ» 

Πειί Ρρτοευταίοςγ 
Ν οκ ῑς εχυ]ίδις {οσα αἆ

 μὴ 

τεἀΙσεπάοδ. όσα 

τουε][{οπίς [οπίο απο ον. ο” : 

εἶχοα εμπη εἳ Ναχίορ ανα Ύ. ιο η 
ππαΏί[εῃο α Ώατίο ἀεΠοῖς 2 . 

-ἁ(οποπιίαία ἱπηταίε, εἴ ος 

{ ψειῖε, απαΠ εμαθα ὃν : 3 

ο... πηὶς (ας απ {οςἱείαῖεΠ 
Μ 

Ραταπάαπι Ὁ. 38. εἲ εἶμε λντον « 

τ «ΟΠΙΕΩΘ τα Φα. 1. ὃς 

ωβρατῖα (ατα εχοεά(έ 
ΑΙΠΕΠᾶ8 ο. ' αν 

εἰείαιεπι ΙπάμοΙξ μι ὅ. 

««ῬΦοπερ αᾱ ἀε[εξίοποπα (οἰμαίαι ον 

- ἰ Ἡ. 99 
ἵο εἶηο. τοις ὀμῶ νΠ. 8 εαΡεαίί νι ᾶ. 

ο πσμης [δ- [ {πο- 
ιωτδίς ἐδηείς σοπιπιο 5», μα ., 

Ρῖα Ἰαροταῖ ος ψὲ τό 

τεἴιφ ἱπτετεάδ ο. ΙΚ. 09 

Ατίβαροτας Ηεποββταε Ρᾶςθς ηρήις 
Απ]ῃοςς, Αάμπαπιί . Πήμς .. 197 

ο ΠβΕΔΙΟΙ » 
Απίῤέας ΄Ῥτουοππεβῦς, μην αν μὲ 

Οαυβτοβίί Π5 αψε ο 

ο εἶως ΡτΩΙΒίί5. τν 
εἶας Παῖτιδ νο ΙΙ. 19. 

ΑπἰΛίάες γΑπιαοὰ οι ανν ο ολ 

ΓΑεποπίοπβο» 19 οδύνη να ἷ ἰοᾶᾷ ας .. στ Ε)Ι4. 

ΤειαἰΠοοῖί μαιά ον. ΡΙΟ ΄Ῥοπο 
Επιυ]ίαίειῃ ο. ο Μά, 

ἷ ἡ Ἡ ἶ 4 ΤΙ ο ΄ πε - 

ος ορείσῖος ἡολοπἱοπβυι 
3ἴαὶ μίά, 

πο ο ορ 
ἔωπι α τοτε ΟΦ ΕΙΣΣ πες ΥΠ» 

πο ο η πίποσι ἐἰσουοδς ορ, 
ον ος Ιπιαπβοῖξ μις ΤΚ. 
πο μμυο ο τοπ τμς 

] . 1 (ει  .ν ος 2 

Αήῃοεταίος, Οα[ιδὶ ρὲ πι ὃν. ὃς 
Απβοσιαςία “6οἱίοτααι πες τν τΜλά, 

ος 15 ΐ ΄ 

δι ιοί πὶό οἳ ΈΤΟ | Ευγ ήλα { 
ΑηΠβοφενε ο ανα μαος 

2 ΙΡ ὁ αρ 219 44 16” 

εἴω» αρ απϊεία αμεοπίός ο Αμπο λαο μοι 6 ριώ]ίο ντ. το 

εἰ Ριοῦτο ποιιεὸ ρα 
4 Ῥ]ηίφας ἀε]ε 

πσπα 34 ών απ” 
ξ 5 1. 1 αυ Ὃ δε 

1. 18. ς αν -ό., 

ο κα όποτε ἀείαπθο ιν μχ. ὰ 
4οἵε νι Λα 

Α μΠρήσπως» Απἰθοσαοῦ πό ἵ 

Έιρας ἀθας, 

φυ5 
6 

ΑπίβοΚίους, Ἡ ασ αν 
πε εεπίατξ, . 

οιαομ[μίῖ ος Παππιοάῖως, θες ζ 

ΑΠ βάρβοτον Ηραίο 19 αμα δα. 
ΑΠΠοΠΑςΝΙΣ Ὅ ψῃ, σού. 

ανα μυς μη 
Λβου βΥπς 1, αν 
απο ο ο ση ἃμας 

εἲ τοτίί 

οἶτ 

μα σνπ 
απαοίἰάΐς βΗν9) 

Αῃιαῦαεο Ε13 
εν Ἀιχός ος Πετοξ ΑΜΑΡ 

ὁ " 

τ νὶἁα , τσ αμ 

Απϊβοηῖςε πι ορίε Ραΐος να α 

ΑπίΠοΗΥΗΣ Ὅ'σρροπίθ Ραῖ6ζ η, 

Απ λοβῥωνις ̓ΤαοπΏποτμἩ 1 [96 
ΑπίΠΘΡΗΙ 1. 1οί 

Απσαπεί Μεάοσυπ ΕΟΠ
ό νι, 8 

ἴσις σετρῖς Ρ4ἴε] πρ]ση 

ας ποιά ροπτε εκ 
ος νιΠ. 27 

᾿ῬΕϊέαπι αρρατεηί ίε απίθν ] - 

Αππεπϊ ουσ ΧειΣέε εο” 

Ἱ. 10 
Ἡ, 148 - 

ο .30 

τα, αθίά, 

1.15. 



Ν ασΕπ αο ο Ὁ͵ ν Μ, 
οοτήπ] αΠπηαίυτα οί ἀμχ. {Ρίᾳ. 

Αππιοπίί ρεςατ]ὶ 1. τοή. Ψ. 49 
Αιπιεπίςς ΠΙΟΠς ον 
«Ατροσαίς Ταγρίιαί αριὰ Βογίμας ιν 

; .5 
αῦ 6ο οτ]ηπάί δογί8δ 1. 6 

Απίαπιεπες Ὠσί αμα, Ὀμοιαπι εξ 
ἩΜγεοτυπ ἀως . νΠ. 68 

Απίαπιες, Ραΐος ΗγΠα(ρίς 1. αςο. ΥΠ. 
1Ι 

ανις αι ΠΠ. ορ 

ΑΕ/άπες ὨαΠϊ Πας οἳ Ατιγβοπς ΟΥ- 
τί βἱἱΦ. ἆπκ Αταδαπι εἰ ΑΕΤΠΙο” 

ραπ ΥΠ. 6ο 

Ατίαδα», Ππεπ/ίατα Ῥετβσα 1.1.3 

Αιίαθαπυς ΗγΠβα[ρί βίας, Τατίϊ ἔτα- 

ος» Χεισὶς ραῖτυῖις 1Υ. 8 

υεί]απι εοπίτα δογΤηας Ώατίο ο. 
83 ει ) αν 

υεἴως οταείο οµᾳ Χεισὶ ἀϊκ[ααάει δε]- 
ο Ἱαπ Οτῶείςἱπίεττε ΥΠ. 1ο. 11 

εἰμς ποίσηπη ἵπ {οἱἱο τερίο (οπιπίνπι 
τὸ ΠΠ. τ7. 1δ 

εἶας ἆε Χεισίς εχρεἀἰείοπε, εἴ εορ!15 
οµπιαµ6΄ Χειχε εοἰοφμίμπι 1. 

46. 47. 48. ὅδο. 

Φυία α Χειχε τεπιὶρίμς, οοπηΠηἰδ{ο Γ6- 
ο 

Ατοῦαπας ΑτύΡΗΙ ραίες ΝΗ. 66 

Ατίαῦαηις Βαρα[αοῖς Ραίεῖ ΥΠ. Τό 

Ατίαδαϊος Ρματηδζαϊ(Ώσίς ραΐει 1. 65 

Απιοῦασις ΡΠαιπαςίς βΙ. 1. 40. Οπο: 

ἱ ει Ῥατίιποτυπ ἀιχ ΥΠ. 

ερ 66. νΠΙΠ. 126 

εππι ἸΜατάοπίο τεπιαπεῖ {π Βντορα 
ἳ 3. η ής -.1Ρίά. 

Ῥομάφαιπ ου Πάοῦ ΨΠΠΙ. τή. 

ΟΙΥπιδαπι οαρίε ΠΠ, 127 

οἱἱάφαπι ιππασί θ{1 εί τεαβηᾶ- 

ο πα]ε αβΗἱρίεας ΝΠΙ, 129 

ἀἱε(μα[οι τεἰἰπαμεπάί ἵπ Οτῶςία Μα- 

ἀοπίὶ οἳ ΡΙρηΦ οοπίτα 6ΓΦςΟ5 ἃ 

ο. ΠΜατάοπ]ο ορια ανν ὄπνός 

αεῖμς ἔαρα, ἀείαη ατἀοπίο. 13. 
σμὸ ὦ δα, μ σ6. ον η. 

“χαρα αποπποάο Ρε Τ{Πες{41ἱαπῃ ο
ν ο. 

5ἱ15 ) “89 

μια υὺς 1. 14. ἱπεεπία ΨΙ, 38 

Αιιαεῦφος. {5/5 αβιά Αοαπίμισι [α- 

οτε οἶεπάθ ρΙΦ{εξ5 Η. 17 

«δις βαίατα οσα σολ ϱὴ 1), 

ἀπιετίτας ει {πας βίή, 

οἱ {αστίβεαηῖ Αοαπίμιι εξ ο 

: σα ἡ 
2014. 

Αιε]συς Ατιοὶ Π]. ο αλ 11 51 

Ατίαοσας, Οια/[ρίς ραίετ - ΤΠ. 68 

Ατιαεβας Ατίαγηϊς Ρατες ΠΠ. 13ο 

Ατισί οἰίπι, αιἱ Ρετίρ ΠΠ. 6τ 

πιω Απιασμαίρίετ ΝΑΙ 
Φὴς Αζαπίς ΡαἴΕΙ γΠ. 66 

ος Ὠατί Παἴες - ο ομκό 

να. 1Ν.49 

ατα Ὠαιίϊ Εταίετ» δατάϊδις 

τα[εᾶ 5 Ψ. 05. 30. 73 

(οἰἱεϊιαταχ αὖ ΑπίΙαΡΟΙ3 αἆ τεάιΙςεῃ- 

4ος ἸΝαχίοἵυπι εχυε  Υ. 9Ι 

Όπα οοπίτα 1οπᾶ» ἀε]εέτμς ΙΠΙρεΓ4ἴΟΓ; 

168018 ρε[ῖ Ύ, 199 

εἶας αά Απἰαροίατη ἀἰδαπι νΙ.1 

ΑτιαρΏείηςς ΑΙΡΗΘΙΠΙΕ β118, οοπίτα 

ΑἉίλεπας δι Ετεϊπαία πιὶς[ας ο 

1άεπι Ῥαιῖς αἆ ἹΜαιαίοπεΠι οΟΙΙΕΒᾶ ». 
ΥΠ. 74 

ἄως 1άοταῖη οἳ Μγ{οσμη 1η ΕΧΕΙ: 
οἶία Χεισὶ ὐίά, 

Αιίαγδτες, ΟΠεἵακπιῖς Β], ἆιχ Μαςτο- 
ΏΙΠῃ οἱ Μο[ῄπωσοίμπ Π.78.. 

σα ριΦ/ες ο δίΙ. εἲ ΙΧ. τό 

οἶμς Εποΐποτα πείαία ΥΠ. 9,1. 
1 

οὑ/ἀείατ αν .. : τς 

εαρί(ησ 4 (σΙ8615 ο ΙΣ. 

{α81Ρἱ αἱο αὐ Δίπεπίεπβυυς ΠΠ. 
ζαβΗΡρί(ητ ϱ | : Χο 

ἰὰς οοἵαΙΠ ραίτε {ασίς οὐτη» Αιιογέτο Β]α Ῥ κας 
ε τας 

Δπιαγηία, ΜαΠβΦ Εἰία, Ώαο Πο ἃ 

Κεισε σο]οσαία ο ΣΧ. τοῦ 

εαάεπι {αππεῃ αππαΠα Χειχίδ 1Χ. 198. 
6. 

Αιισγηίες Ατίκομσὶ βΙ. ωχ εἶαδῇό α 
Χειχε τε]ἰξ ΥΙΠΠ, 139. εἶμς Γ4βα 

1. 109 
ΡΙουσίς ἱπιρείμις α ΜαΠΠε, οοπῖτᾶ 

ουσ Πτἰπρίί αείπασεπι ΙΧ. 1ο7 

Διιεπιυατες γἰχ πιει Μεάος εἶατις 1. 
114. 115. 116 

Αιιεπύῦστες ανας Ρραίειπης Ατιαγξό 
1Χ. το». ἱπβτηῖε Ῥετ[ας, ουα οτᾶ- 
Ποπε α ΟΥΤο ρείαπῖ πιε[οτεπῃ ΓΕ: 
ΕἰΟΠεΙΏ ΠΕἱ εἰίρετε Ιἱοεαῖ ἠλῆ. 

Αιιεπηία οοπίτα Οἵποος εχρεαἱοπεπὶ 
{εααία . ΠΠ. 99 

εἶπς επί εἰ απἰπί ρα Ώαπιία, νἰτῖ- 
ος τας {Ρί4. 

εἶμς ἱπιρετίμπα ἐὐήά, 
εἰὰς ηανες ροςί οἱάοπίας οε]ευγατίςί, 

μή ο αὐίά, 
{επίεπί]ᾳ Ιπίετ {οεῖος ορείπω 1014. 
οοπΠβΙ{απι ἆε ΠΟΠ [επίαηπάα αἆ ὃα]α- 

πιίπειι ρσηα ΥΠ], 68 
οἷις {αοίπις ἵπ ρηρπα παναἰἰ ΠΠ. 

εαπι ἱπίεαπίέασ Απιηίας ΡαΠεπεις, 
-. ει πῖ [ειναία νΗΠ1, 93 

"ρτΦππίαπη ρτοροβέαπι εἰ ϱ νίναπισθ- 
ο Ρίδες, εἴ ΦΗαΏΤΗΠΙ το ον τ1μά, 

ἵῃ οοπΠ]ίμπι ἆ Χείχε αἁλίοίία {ερα- 
Τ4ΤΙΠῃ ΝΙΠ. 1ο. 102 

ἀεάμεῖί Πθετος τερίος ψΙΠΠ. τοῦ 
Απιεπιϊήαπι  ΙΝ. ὃς. ΥΠ. τσ εί 1ος 
Ατηραία, Ψεπις Ρογιπίοε Ἅᾖ1ΙΥ. 5ο 
Αιηίοις απηϊῖς 19. 9. 
ΑιοῦαζαΏςς, Πατίϊ β]μς, οτι Χοιχα 

ἔταῖιτε ἀθ τερΏο εοπῖεηά!ε [γίΙτα΄. 
! νΠΠ. 9.3 

ΑτιοςΏπες Πατϊ ρεπες ΙΝΠ. 29 
Ατίοπίεθ, Βαρφίραιε ΠΠ. 198 
ΑΤΙΟΠΙΘΡΒ, Μήατάοπ]ϊ Πας 1Χ. 84 
Ατίοχειχες οίά Πρηίξ, ΜΠ. 98 

βἱίας Χειχῖς ΝΗΠ. τού. εἴ 151 
ΑτιοζοΏτα Ὀατί{ Πἱα ΝΙ, 4 
Ατιγοϊας Ρετία εχἰπιας ψ. τοῦ 
--ΈᾳΗ9. ἱρβας δεἱἱοοίας Νε τι 
Ατιγρηίης βίας Ατιαραπί ΥΠ. 66 
ΑτιγρΏϊας Απίοπιατά{ρειπησπας ΥΠ, 67 
Ατίιγ/ίοπα Ογτῖ βία ΠΠ. 88. ΥΠ, 6ο 
Ατυτα οιά αραιά ΑΕΡΥρι.-  Ἡς τόΒ 
Διγαπάες ΔΕΡΥΡΙἰ ΡΙΦΙοΙ εἶμδαμε ἰῃ: 
τον τετίαδ 1Ν. 166 
Αιγαπαἰσιπῃ α’Ρεηίαπι ο 4)ίᾶν 
ΑΣύΥΠΦ ΑΠ 1Ν. 17ο 
Α{ζαϊοῦ ΡαἰἱΦΙπ υ1ῃ5 1. 1ος 
Α{ΕΝΥ, Ιαμοτίς ΡεΏ5 1Υ. 98 
Αβα, Ῥτοπιείπεί πΧος᾽ 1Ψ. 45 
ΔΙΦ παρπἰ(αάο ἀε[οερία αμα] εἰ 

ο παηία «ΙΝ. 97. 38. 99. 4ο 
ππάε ΠΟΠΠΕΠ αεσερῖε 1Ν. 4ς 
Ρεινε(ραια α Ὠατίο Ιν. 84 
110ΥγΦ ῥατ, ΡΙΦίεί εαῖι αὐΦ αἲ {ο- 

Ιεπι οΓἱεπίεπι ἠλά, 
» ἀπάῖα (εσας Παδίίαίαχ  Ὁῄἀ1Ιν. ο 
ο Α.θ τετπιηϊ “ανα 7 
Αῄαπι Ῥετῃο Ραίαπε Πδἱ πεεεεΠιμάίπε 

εοπἰαπέταπι "1. ἡ 
ΑΠΩ ΓΠαρετὶοχίς ἱπρετίο φμαππαἰα ρου 

Αε/γτίῖ πι ος 
Αα (υοαξτα 4 Ρηταοσίε 1. 1ο 
Άβα ἱπρετίπι αιπἰτέαπε Μεάί, εο- 

αἴε βογίΏ8 ροτΙηπίυΥ 1. 1ο, 105, 
Ι4ᾳ1ε αὐαηάο Μεὰἰ τεεμρετατυτπὲ 

1. τού 
ΑΠ οιφάαπι ρ]αηίεῖες ο οσ1 

Λας εις, οατάῖρις Πς νοεαῖα 1Ν. 
45 

Αες Οοιγὶς πας 1ν. 45 
ΑβΠπῃα Ατρίνα α. τΠΠ. σ3 
ΑΑπί Ατπεπίοτπι ἴπ πανἰβιϊς Βαῦγ]ο- 

ΏΕπ «οπιππεαη Επι .. πᾷσαφθα 
αΏπί ἵπ οογιπία πυΗῖ  1ν. 2δ. 129 
ΑΠΠΟΤΙΠΙ νοοεπῃ εἰ Γοτηαπῃ εο υἱ 90Υ- 
:ταὶοὶ ποἩ ξετηῖ 1Υ. 15ο. οῃΠϊ οοἵ- 
πίοας ριΦά(ί- υὈἱ ΤΝ. τοι. αβηί 
πΙπααΙη δίδεηιες υδί ΄ ΤΙΝ. 192 

Απηανιί ου ππαῖτε Ώεπιατατϊ οοπουδί- 
τς Γαἱ{ο [ραϊ{η8 ΨΙ. 6δ. 69 

Δ/πιαςὴ, αμίἁ Ἡ. 3ο 
Α{οπὶάὰες παναΓςΏΙ5 ΙΙ. 181 
Α/ορϊϊ ΡοΡρ.. ΙΧ. τς 
Α/{ορις απιη]ς 1Υ. 108, ΠΠ. 5οο. 1Χ. 

15. 90 
Α{οροάοπας, Τπηαπάτὶ β]ίας ΙΧ. 69 
Α{ραϊμίηςε ε Ρετίατατη ρτῖπιοτίδις ΠΠ. 

ο 
ἵΏ Εοπιοτς Ρετοιε[α6 α ππαρο ΤΠ. 8 

ΑρειΏίπες Ετεχαίρίς ΠΙ. ντ, σ7 
Δ/ρμαίίμς Βαυγ]οπίσα 1. 17ο 

α[ρρα]τις οἱ ο Ρυῖεο Ῥαυτίεης 1. 
. 120 

Λεία υ108 νΗΠ. 125 
Ακίεία5, εἴ Αξ[οβά ἸΠϊποινα .. 19 

Δε[γτία 11, 17- 1Υ. 99. εἶμε ποια τς ον 

4 Ἠαδεί ππᾶρπα ος οεἰεδεΙΓ. 1. ορρἰἀ 6 νι 

βας 

Αρη α Ετβοῖς ἀῑΒι ογηὶ νι. ὅλι 
αὐαπάία ΑΠ {αρετίοσίς ἱππρετίὸ 
Ρο] 1. ο5. αὖ Ιῖς Μεαἰ ἀεβεῖαπε 
Τλίά, εοδαιε [αρίραπε 1. 1ο6. εο- 
παπι δε]]απι οἶσι Ρηταοτίε 1. τοὸ. 

Ὅτεμπι Όγασατε πσοἳς 1οἆ 
εοἴζ τη ατπ]ᾶ ἵη εκετοῖ(ὰ Χεινχίς ΙΙ. 

6 
«6ος αβρτεά(καχ Ογτας 1. 177. ἔδοι 
Άῄασις Με]απἰρρί Ῥατεῖ ν. 67 
Α4ειτ, Αποιμιομι ρατεί γ. 63 
ΑΩταῦασὶ Ἠετοίς εοπάἰ(οτῖαπι Ὁί. 6ο 
Αῄγαρες, ἸΜεάοτμπ τες 1 46. 73, 

ορ 5 τ1ο7 
ανις πιαίετπς Οντὶ 1. 74, 75.4εετοἙ 

ἱπιρεται Μεαἰς1.123. Ππαρος οτιιοἶ- 
«ΒΕΐτ 1. 128. α ΟΥτο δε]]ο νἰᾶμς εξ 
εαριῖς 1. 75. 128. εἵο. Ατιεηῖπ 
Ὥχοτεπι ἀῑοίε 1. 74. εἰἶπδ {οπιπίο 1. 
107. 1908. βε[α οἶυπι β]ία Μαπάαπε 
ἐίά, Ἡατραρο ΒΠαπῃ οοπιεάεῃ ἀνπι 
Ρτοροη]ς 1. τιό 

Α/ἰγαρίς εἰ ΟΤΙ αἰΠηϊίας υηάε’ 1. 
75 

Α/γοΏὶς τες ΑΕΡΥΡΙΙΟΤΗΙΗ 11. 196 
τος 49 εο ϱε[ίῶ εἰ ΡΥιαΙπὶς εἶως ἐὐίά. 

Αίγίαπι ΗΠετου]18 11. 113 
ΑιατρεςΏῖς τος υπ. 4τ 
Αἴατπε ιτ -- πο ΥΠ. 45 
Αιαπήηκτείο  . ΨΙ.ς98.ού 
ΑἴατΠευ5 4ρει 1. 16ο. ΥΠ]. 49. Μγ[9 
σος ἀπ ἀοππίπίο ΟΠίοτΗμσ ΝνΙΠ. 1ο6 
ΑΙαΤΠΕ Ην ο τς ΙΥ. 46 
Αιατπίτες Πετπίρρας | νι. 4 
Αιῃαπιας ΑΡοΙί Βας. ἰπίτο «πι Ίποῃθ 

. σοπβ]ο., Ώεςεπι ΡΕτὶχο πισεβίῃα- 
το ,τατ ΥΠ. το7 
Αιλεπαάες Τεαεβἱπ{α8 ΤΗ; διὰ 
ΑίΠεΠαΡοτας, Περαίας ῥαπίας ΙΧ. οο 
Αιπεπᾶ, [οπίσαταπι ἠτοίαπι {οἷα 41οῃ- 

' 4απι ἱπβρπὶς 1. 149. Ιαμάσιςδ αὓ 
Ἠοίπετο Π. 98 

«:ΟΡΡίες[ῷ (ψταηπίάε α Ρἱβῆταίο 1. 5ο. 
ο 6 

ο Ὅγταηβ]άε Πδειαῖ Ὁ. 55, εἰἴο, 64. 

σαρίς ἃ Χειχε ΠΠ. τς 
ΙτατΗπι α Ἱπατάοπίο εἰ ἵποεπίς ΙΧ. 

19 
Αἰπεπατυή αἲχ οοσιραία 4 ΟΙεοΙΠεΠΕ 

ον Νε 9, ἱποεηία α Ῥετας ὉΗΙ. 5ᾳ 
Αιλεπίεπβυη οὔἱρο νειιηίεί. ΥΠ. 162 

δοτΏπι ἀϊνετ[ς τεπιροσίδις ἀϊνει[ϐ 

ο Ἀρρε]]αείοπες μυ ΑΝΙΠ 4 
 Ῥρορυίας 3ο. πο μίαπι Ν. ϱ7 
1η Τοηίςο Ρέποτε ΡΙΦοεΙ]αΠί 1. 56. ος 

Ίοπες αρρε]τατὶ πο]εθαπὶ 1. 13 
1οπίοης αιχἰαπίμσ αἀνετίης Ῥετίαβ 

; κ. γ. ο7 

Ίοπες αὖ 1115 ἁε[εγΙπτατ Ῥ. 1οἈ 
ἵητετ 6Τῶεος [αριεπιῖα ρτ]πὶ Ἱ. 6ο 
εοΓΕΙη ρταἀεπίῖα ἵπ Ρε]]ο Χειχ. ΥΠ. 

3,1, 7 
“ εοτιῖσι νἱτέας ἵπ ρια]ίο ΙΧ. το. 1ος 
Ίαμς {ζοτ τα ἀἰπίς αἆ ΜαταίΠοπεΙη ΥΠ. 

πια μάς ΙΚΑ 
Αιπεπίεῃς, ἰτεσεπίοταῃ υἱτίας ΙΧ. | 

| | 9χ 
ΑίΠεΕΠ, ΟτΦοίς Πδεταίοτες, εἲ τερί5 

τερα][ογες Ν]. 139 
παυιίοί πεςδκςΠιατε {αἱ ΝΠ. τη 

«τεοτΙη νίτες ε πανίδις φυσηϊ ΥΠΙ. 
στ 

:Αἰπεπίεπβῦ. Ἱερες α Ροἱοπε «οπἀ. 
1. 50 

εοΓΒ!Ώ Ίχοἵες Πχοζεπι εί Ιρετος 1,Υ- 
εἰάβ Ιαριάίους οὑταεταπί, Ροβξ. 
ουταίμπ α- [μἱς πιατῖεῖς Πγοἱάαία 
1Χ. 5. εαταπι νεβῖς πιαίατίο - 

Τ 
ΑίΠεΠ. πχοτες α Ρε]αεξῖς εβρίξ δν 

Αὐλοπίεπβυπι Ριγίαπευπι  Ἱ. 146 
ο ων βριὰ εο5 ποπῖπα 

«βιειίπι ἱππππίαία Υ. 6ο 

Αιβεπίεπβιπη ΡαπεβγΙΙες  ΥΙ. 1τι 
πυιπαυαπα {οἱ α1ῃ πππίαταηί 1. 56. ΥΠ. 

ν 1ό6χ 
εοταπ εστι ΜΙΙγ]εηαίς ΡΙσπα ὗ. ο) 
τοαίτας ππεια] οἱ εχ 1.,4πτεο ΥΠ. 1η 
(αῦ ἐγταππίς Ιπβιπιὶ Ὁ. 68. οἱ. ϱ.7 

«Οιῶσοταπι ριω[απείς, 1. 56 
Ῥοτ]εὶ ἵπ ορραρπαπὰ, πτίς 1ΙΣΧ. 7ο 
Τερεαιίς ρισ[ιαπιῖοτες ΠΠ. ο7, οϐ 
ευπι ΑΕρίπεεϊς ρείτα Ῥ. 49. ἔδο. ΝΙ. 

3 ο 49. Όλο. 87. ΥΠ. 14 
ἵπ ΑιΠεπίεπς. εἳ ΑΙερίπειαγυπι ργῶ- 

ἀϊο πατε εΟπίτα Χεγχεπι ΥΠ, 5ο8 
“ 

ο 



ΑΙΠΕΡΙεΠ{ες {η ῥύήρπά πανα][ρισ[ίαπ- 
Βε{, ροδῖ ΑΕρϊπεῖας ΨΙΠ. ϱ3 

ΟΓάοοτΗη ρερ[αΠΕἰδ{. ρισηΏα πανα]ί 
4ο Ευῦααπι ΥΙΗΠΠ. 17 

εοταπι ριω[απι οὐπι Ππιπηϊς αριιά 
Ε]εμίπεπι 1. 3ο 

εοπῖτα Ῥε]οροππεπίες ερτεάϊυπίιις 
| Ῥ. 14. εἰδι 
εοτΏτ οοπίτα Οατγβῖος Όείαπι 1Χ. 

1ος 
δεβαπι ουΠάεπε ΙΧ. 114 
Ὄπθεπι {παπα ἀε[εταπὲ Ὀε]]ο εοπίτα 

Χειχεπι τν. 4 
Φαταϊς πητέαηῖ πἆ οοπχαΏεπάαπῃ οι 

Ῥετῇς [οεϊείαῖεπι, εἲ Ὀατίο ἴεσ- 
ΙαΠΙ εἴ αηµαπι Ρτοπη ευη νι 

73 
δαγαΐς ΙπναἁμηΏε ΠΠ. 1. 8 
αρυά Ὠατίαπι ἱπβπιπ]α 1, 94. εἰ 

εοπίτα εος εχρεαἰτῖο Ιππία {ίά, 
ἵπ Ῥα]απιίπεπι αποπιοάο (ταηΠετίηϊ 

Χ.6 
Αιπεπίεηβαπι Ἱερατίο 9ρατέαπι μηΐσία 

ΙΧ. 7 
Αίῆσα ορρτες/αα ῬϊΠῆταίιο 1. 5ο 

Ἀτιίσαπῃ απαῖεχ ἱπρτεςῇ Ώοτες Ν. Τό 
Διι]ςῷ πιαδπαπι Ρρατίεπι να[ϊαηῖ Ῥετ» 
ια, ΥΙ. 10ο 

Αιτῖσα πηπ]ίο ππαρίς αἆ απΏτιπι νεγ- 
Εἰῖ οὔαπῃ ΤεππΠΙΙς ΨΙ. 149 

Αιιῖσ τερίο ποπ εηιταδ]]]ς ΙΧ: 14 
Αιτῖσα Ρεης, Ρεἰαφβίσα, ἵῃπ Ηε[]εῃος 

(Γαρῇεης, Ππρυαπι Ρεἰαδσοτυπ! 
Ῥετα(αἰξ 1. 57 

Αιεῖςις πεάίπιηας 1. 192. πιεάἰπιπιις 
ΓΤίΠῶ, ΠΟΠ αἀϊεξο υοσαῦ. Αἰτὶσι5 

1. 57 
Απτζαταπι πηυ]ίεγηπι σσᾳες Ψ]. 138 

ΆιΠοφ πιοῃς ἩΨΠ. 44. εἰ 95. ΥΠ. 21 
εἶις ἀε[οτὶριῖο ΥΠ. 5ο 
εἶρα ΔΑίποπ ἱαξιτα εἶαςῇς Ῥοτῇος 

]. 44. εἰ 5. ΨΠ. οἵ 
εἰξοείας α Ῥετίατυπῃ οορίἰς ΠΠ. 91. 

ο. 199 
Αίητες Βανίυς ον, 49 
ΑιΠτζΙίαηα ρίασα Π. 166 
Αιὶας βυνίης ΙΝ. 49 
Δίας ποπ ΙΝ. 184 

εἴπς ἀε[οτῖριίο {νίς, 
Αι]απίες Ποπιίπες {πποιπίπαι! θοτήπι- 

4ἳε ἀε[οΠρίο ΙΨ. 184. υπἆε ἁἷ- 
ἐ {δᾳ, 

Α]απ{ῖοΙπι ΠΙ8Τ6 1]. 903 
Αιοζία, Οαπῦγβς [Ο1Οί θ6ἳ Οπιοτάϊς, 

εδάεπι ΟαΠΠΌΥΠ6 Ίχος, εἰ παρὶ, 
Ῥοςῖ Ὠασ]ί ΠΠ. 68. 88 

εἶπς πεις η ππαπι]]]α α Ὠειποςθάς 
{απαυη. ΠΠ. 133. 1934 

Ροϊεπι]α εἶπς αριά Ώαήαπι ΥΠ. 4 
Αιταπιγτείαπι αχὸς. γΠ. 4ο 
Αιτίιὰάς ΣΠ. οο 
Αιιερίπις Ματάοπίμπι σοην]νῖο οχςί- 

ρίι Τπεῦίς ΙΧ. 15 
εἶπι Πυί ἀεάί νο]απὲ στοὶ νἰᾶοτες 
1Χ. 86. ἴρεε ρτοβυρίτ ΙΧ. 88 

Αιῑΐσα, υἶάε ῥοσε Αἴπεπα εἰ ΔΙΠεῃΙεῃ- 
ώ Ες. Ἱ 

Αίγ5 Οταῇ β]ίᾳ9, αἀο]ε[σεπα οχἰπι]ης 

ας Τε 84. 35 
εἶις Ιπτετς 1. 43 

Αιγς, Ἱγάοταπ τοχ, ἸΜαπίς β[ίμς., 
1άἱ ει Τγιτλεηί ραϊε 1. 7. οἡ. 

. ΤΠ. τ4 
Αυομαίφ ΦογίΠαΓΙΠ] 6εΠΙς ΙΥ. 6 
Άιτας εἰ Ατἱας Βμνίΐ εχ Ἠπιπὶ ἱηρῖς 

΄Ππεπίες ΙΥ. 49 
Αιῇ πιαϊοτετη ρατίεπῃ ϱΠοπιοὰο [πάϊ 

Π0ἵ «οπΏρατεπε α ξοπηὶοίς ΠΠ. 1ο». 
103. 1Οή. 

αυγ][οάῖπα ΤΠαΠοταπι. : ντ, αὁ 
αιτὶ πιαρηα σορία ἵπ Γεριεπιοπα]]- 

δὺς Έμτορα Ρ]αρίς Π1. τό 
αυτί χαπιεπία 6 ΤπΙοΙο 1. 93 
αὐγῖ ταππεπῖα ϱ ο Ποάαπι Ιασῦ τπτ νἰτ- 

Εἶπες ε Ιπιο οχιχαΏαπίι ΙΝ. 105 
απτὶ ἵππιεηία νἱ 4 Ογρε Ρεἱρηίς ἁἷ- 

σατα ποπιἶπατασ σΥραάα Ἅᾖ. 14 
εκ απτο εἴ α’ρεπῖο υδἱ ΡΙΙΠΙΠΤ Ρρεί- 

οὐξῇ πυπηπηϊ 1]. ο) 
αυτί ετεῦει μίας, ἵπ αττηϊς θἱ οΓηαἴ1 

εηποταπι αριἀ Μαε[αρεῖας Ἱ]. οἷς 
Ἀπτο ες ατρεπῖο οοπῇΏτατί ΙεέΕῖ, (εῃ- 

ζοτίαηιε τεξετία ἴηπ εχειοῖι1 Ῥες. 
ατάοπ]ϊ ΙΧ. 9ο 

ο Όπετατης βΙσησφοῦ Υ]. τος 
Ἆπι ΓἌστυπῃ Θογεβατηα  ΙΥ. 7 

ΣυΓΟ Πιετσεα Ἡτ «οπητηυι αΏῖ ζατίιῃα- ΕἰΠΙεΏ{ΕΦ ουπι Α{εὶς ΙΥ. τό 

ΕΕ ΕΕ τς ἂν 
ΤΗ 1 ππετοαπίατ ΑΕρϊπεϊς α 

{εινἰς Τ,αςεἆ., ΙΧ. 8ο 
αυτί τΠε(αμτὶαπιαςτερ]η Ῥετς, ΠΠ. ο 

Αιτεις Πρες αριὰ Ώε]ρῃος ΙΧ. ὃτ 
αυτεα ΡρΏίαία ἵπ Όαίτεο Ηετει]ί 1Υ. 

1Ο. αὐχεῖ οΓαἴεΓες εἰ ρ)ία]ῶ, εἴ ᾱ- 
ία ναία Ῥοϊοτία εἰς. ἴπ Ρετ(αΤΗΠΙ 
εχοτοῖίία Μήατάοπιϊ 1Χ. ο 

αυτεα Ροσμία οὐίατα Ποί ΟΙεοπιεπες 
τεςυ/[ατ αςείρετε Π1. 148 

ο ΥΤΕΙΠΙ αταίτασι, ἱαρυπα, Γεσυτίς, εἴ 
ΡΗία]α, «Φ]Ο ἀε]αρσα {πΠ. ο ος 

ο 

αἨτεα «οπἹρεἆες Ώεπιοσεάί ἀοπαίξδ 
Π11. 199 

4χεΦ «οππρεάες αριάἀ ΑΕΙΠίορες 
ΤΠ. 53 

αυτεα Ππεία]]α 1. 75 
3υχεα ρἰαίαπς ας ν]εῖς ΥΠ. ο7 
αητοία ατεπα» ϱἩΦ α Γοπηϊεῖ ερετ]- 

τησ ΠΠ. το 
Αυτες Ποπιπίοις πιαρὶς Ιποτεάμ]ῶ 

αἩαπι οειι]] 1. 8 
αυχες ἱρποπιϊπίς οαηία ριφοῖ(ο ἹΠ. 

169. «11, 6ο. 118 
απχες Π0ἱ ρτῶεἰαϊῖ Ζοργτις ΠΠ. 15η 
ἵπ αὐτίρης αΏ(πιΗΏ Ὠαδίίαχο 1, 39 

Αι/οηί(ω ΛΗΙ 1νΝ. 171 
ΑυίεΠ{ες 1ν. 189 

αἴαίΟΓες ΙΥ., 1091 
Αυίετ ρἱαν]οΠεΠπας νεπτις Ἅᾖ1], ὃς 
ΡΩ]ος εοπίτα {6 ὑε]]απίος αἴεπα 

οὐταῖε 1ν. 179 
ΑπιεΠοῦ Τι{αιπεπῖ ΠΙ. ΤΝ. 147. ΨΙ. 5ο 
Αυιοὀϊσις Ο]εαάἰς ραίες ΙΧ. ὃς. 
Απιοπιοιϊ αἱ 11. 3ο 
Αιίοποις εἳ ΡΗγίασµ5 Ἠείοες, εοταπι- 

αἴἩθ {αππα ο ΝΙΗΠΠ. 39 
Αιχε[α ει Ὠαπιίῷ Ππιι]αστα Υ. 8ο, 83 
Ασίμς Βυνίας ΥΠ. 123 
Άχιυς Οχείᾳ ορρἰάμπι ΙΥ. τση 
Α2.Πες Απιοὶ Πἱ. δοράοτιπι ἀάχ ΠΠ. 

. 66 
Απεη Τ,4ΡΗάΠΕΦ ΥΠ. 127 
Α21τἱδ, α Ογτεπαίς Παὐἰίαία ΤΝ. τόο 
Αὐὶτὶς ἱπ[α]α | 1Ψ. 15 
Αζοῖος, οί τὸ, ἀἰπιε[ππιθ ΙΠίεΙ 

ΟΠΙΠΕ5 ορ ἀίοπεπι μπι]: ΠΠ, 157. 
. 

Ῥ ος τς. εεἰεβο. -εἳ να]ἰάϊο[, 
Αλί 1. 1798 

εἶης Πτυς εἰ ππαρπ{άο Μία. 
εἶας εεπίππῃ Ρος 1. 179 
υὲ εχίτηέτα 1. 179. 189.181. ζὅο. αὈί 

εἰἶας ἀε[επριῖο. 
ΡΓΙΠΟ σαρία α Ογτο 1. 19Ι 
εἰς Ρροτεπεία, αἴα εετιίαπι ΑΠ ραί- 

{επ Φοαῖ 11. Του 
εἶμς ριπείραίας νε [αἰταρῖα 1οηβα 
πιαχῖπια 174. 

{εευπάο οαρία α Ὠατίο Ρορί ἀἰπιυχ- 
παπι ουΠάϊοπεπι ΠΠ. 1ς8 

εἶις πιυγῖ εἰ ροτίις ἀείεξωρ 11. 159 
Ώαῦγ]οπίοτμπῃ Ἱερες 1. 106. 108. 199 
εοτήπ απιἰέης εἲ ου]τμς 1. 105 
εοτΙΙπῃ πανὶρία 1. 1ος 
{ερι]σοτα εί 11615 ΕάΠεΡΙε 1. 198 
οἶπι πι Πεχίδ1ς πι]{σεπάἰ {ωάμς πιο 

{ 1]. 1909 
εοτυπῃ (τες εἱδη5 πυ]]ο αἰίο πΙΠ ρί- 

{οἶοις νἰα (απ 1]. 900 
 ΒαὈγΙοπ]ΐ5 ΟΥΦεί φπ πεοερε]ηί 

1]. 199 
εοίηπι οἴιτα εἴρα Φρτοῖος 1. τοῦ 
εοτιπῃ οὈ[υ{1ο ροδῖ οοἶταπι 1. 198 
εοτπι {ῶά15 ευη Ο1Φίο ἱπίεωπῃ 1, 

77 
εοτάπῃ ουπῃ ΟΥτο οοπβΙέᾳ5 εί {Παρα ]. 

19Ο 
“εοτηπι τερε]]{ο (10 Ὠατίο αὖφπε Ὀε]- 

Ιάπι αρραταῖας Π]. 15ο. ουΠάεπία 
"σα, ΤΠ. 151, εδ. 
πην]]ετεο {Πἱγαπρη]απί ἔετο ΟΠΠΠ65 ΠΘ 

1ΕΠῃ [ΓηπιεηίαΓί8ΠΠ οὐ{ος{οτυπι αὓ- 
{απηαητ ΤΠ. 151 

ΕΟΤΗΠΙ ετία πη]]]ία ραΗδα]1ς αἲῆκα Η1. 
150 

Βαυγ]οπίς τερῖηω ιδ ἱπβρπες 1. ον 
195 

Βαὐγ]οπίσαταπ νἱτρίπηπι απθίο Ἱ. 196 
Βαῦγ]οπίςβ τερὶοηἰς βεγαοϊίας 1. 193 
Βαὐγ]οπίεμπῃ (1επίαπι απίά να]εαί ος 

9 
Βαεσβις, ΑΕΡΥΡΙ. ΟΠτίε Π. 4. 

εἶως Εε[ίάπι, [ποτα, ρα 1 Ἱ. ον : 

ο 40. 

Βαεσλαπα[ία 5ογ118 αἩσ ἱπιρτοθεπί ο
ς 

Βασελπαπί απ ΥΟΣ. ΥΠΙ. 65 

Ῥασελίσα εἰ ΟΥρηίσα 1. 

Ῥασεμίαάα αριά 6οπ]πιμίο» 

Ῥασσίο ἀαιί ο 
Ῥαε]άϊς οιαε!ῦπ] 1. 20. ττ 

Βοηϊ ἵπ Χεισί εχετοῖια με 

οἳ 6οσυπι ἀνχ εἴ ΔΤΙΠΔΙΗΙ6 Ὃ ο 

6οτιπ οηυίίε α πι νι 

ο πρεα 1 1ο)’ ον 

Βπου]α ΑΦ/ΥΠΙΟΙΗΠΙ ος ἀῑς 

Βαάτες Ῥα{ατραὰεθ ηαμΠΕΙ5 τα ο ο 

γ. 02 
πό 

νΠΙ, 90. 77. 96 

ἵτα ΒατςΦοῦ 

Ῥπάτες Ἡγβαβίς βΙίας, αρ 
Μ1]γαταπι ἀῑσ τὰ ΟιΦἱοΊΆ 

». Απιοπες β]9) ν 

ο αν περᾶσα δΙεθυς οι 

Ῥαρφις Ματάοπιί Ρῖετ ο 
Τῃ 

Ῥαραίασες ΑΙΤαῦΔΗΙ πμ Αη 
ηδ 

εὔπι ως, ον 

Βαἶεεις Ηετοπ]5, ο 
ὃν, 

{ατα ΠαΡΕΠΒ ρηίαίαπι μες 

: Γαοἱβες {Ε8Β 88 Βατὺα ρτο]ίσα η8[οεΠΦ {4ο ο ο 

Ηβίιρ Μίπεινβ, ΤΕ5 ΟΠ. 1οἡ 
ἀεχιτα. 4. 

Ῥατθατα ΡεΠ5 ΠΙΙΠΗ5 ἡμ δες.
 

4 , ἡ Ονωσα, 6] βο5) 
ἵς ΠαδὈεῖ τη ΠΠΟΙ” 

| μα τον ουία» αμα; 69 οι 79 
(πα [δνχέ ος {η ΡυΡηᾶ 1Χ.. 

ματνατοια Υοοἱ(οσαῦ 5ο 

ο .. ΤΠ. 9 

Αμ, 169 
Ῥαποο ορβεο οι εοπάἸοας Ἰψ. 60ο 

οὐ[οσίαα Ῥετῇς - 1Η, 13 
ἵ ΟαπῤγΏ [5 ἀεάματν τό, 1όῇ 

Ῥατοαὶ μας Ατοβίαυσι ς ο. εἱσ. 
εἶχσα 65 δἳ Ρετ/5 3 Άιοεβ]αί πλαῖσο 
Πιοαξεὶ α Ῥρετεια, τσ, 902. 30 

ππϊ[ετε (ταέχα!! εἰ, νίειπι 28- 
ἵππι (ΤΠ {ΡΟ ομί φπο- αἆ Ώατίαπι ἱσβ] ἱπεο]υπί ο] ο 

Ατίαπα τεβΙΟ 1ν. 
πθ Ῥαΐσε ποιο, ΟΥΤΕΠΕΠ νυ]ς 

4υς πασείσµς Ρε(δ ωρς 1Η, 203 

ορ, ουἱ οδτῖαί Απαῇ 1, 96 

Ἠαχίς πανἰρίϊ ΠΟΠΙΕΩ ος 4
απι Ραΐεῖ 

Ῥα[ιίάες Ἠειοάοή ο - 

πε(αεία {εις πθάαΙ ρί  Ἡ. 14 
πα αρ 

: πρυα τέ Ἠτο 
Βαϊτις 1407 ο] με η ώς -ᾱ 159. 
Ῥατιυς τό. πουθίπα ΤΝ 19) 

ἐν πσπι πρυσν 19. 125’ εἴως νίοσης ῃι Βαν Πο 

πο θ ρπος τοββᾶντς ἰ ριεσοδίοι 19 
Β ας Ἱαμάμ», Ἀτοσβι ο. « ον 

ο ρε ες 15 Γε]!σ ΑΡΡ ουσ πο (ΘΗΗ] σφοῦ 
ο {πεί σείεΙοδ Βατ 1Ψ. 1σῦ 

ποσα εἰαΏ 

Ποπιδς αρῖς οὐ] 
Π6ΊΠΟ 4ΡΡζ᾽. 1. ἃ 

. . τ, 6 

- ΄ 6ΠΟ 
ινοπείδυς 5 ίᾷα ΠΙ. 

ο. ο η τερίο Πο ἀῑᾶ ο6 
ΒεαίοχΏ | ρα πθ 

: οαηῖ, 1ΥρεΦ νο”. Ἱπ Ιουσ 
Ῥεςοθ», ρα οτί εά(τα η, 9 

τη] ἐν ό 
ηπὶ 

ΒεΙατς ον νριο γίνετε 
μυς . 

α Βειιοι Τῃτασεδ 
: - 

Νιπί Ρ4ἴ6Υ στ, 

δε ορΏεί Ρ8ἵ5 τς ΠΠ. 155. 158 

ε[ίάος ΡοιίΦ 
βαὐυγΙοΏ15. 

ή. Ῥοιῆς 

Βονεποίν Ἡς Πο οσεθη με το σον 

ας ” ἱ ατα 

Ώ αν ο ρεπεβεί ὃν 
; 

. 
ΠΠ 1 

ΐ νΠ. ΤΙΙ 
ῬΏειππΙ5 ΠΠΟΠΣ 

ος 

ἱπαπίε» α . 

ορ Ας ος 6ο 
ἷ ἷ : οπίραό 

Βίας τη ρομήπιων ορ ίο ος ὃν 
| 

1Χ. 

οί ΜΕΗροάΊν πΒ 
Ὑ 

Ἠ]δ]ί οἰἵπι ἆε Ρεοπᾶ ρμυς, Αη 

Βἰ(αΐτες, ΑροΙορβαμίΣ ο ιδ 
πα 

να. 

ΒΑ μμ ἱσρρωα Οισύνα της 6 
π ΠεΙεἴροβίό αν Ῥί{απιμε πτθς 

π, 81. 1.9 

- 

ο ου ος συ ο κ... νο ο 



Ι Ν 

Βί{οπες ΡοΡρ. Τηταςία ΝΠ., πιο 
ΡιΠοπίς ]ασ5 ΥΠ. του 
Ῥϊηγγηὶ α ΟτΦ/ο (αραδί 1. 98 
ΡΙΩγη!, ΤΈμταςες ἰῃπ ΑΠα ἀῑδΗί νΠ. 

Π5 
Βίτοπίς οἱ ΟΙεοῦῖς ΠπἱΠοτία;εἰ θα εμάο 

Ῥαδεῖς Ρα]9 ΥΠ. 190 
Ῥωαοτῖα πα Πο, ονση 

Ῥαοιί αἆ Τμοππποργ]αν ϱΙΝΠ. 905. 
Όεποσπ ει Ηγβας Ὀσουραπι ἩὉ. Τ4 

Ομαἰεἰάεπβυιις αμσ{Ιαη(αΙ οοπίτα Α- 

ίΠεη : 7 τ, 77 

(εὰ ἡβοιἰείιοτ πο δίάν 

πο άπι ΜΕ ΔΙδ΄ παίροια, (οπι]οπίες ΥΠ. 
94 . 

1 θοτύΤη δα ιἱιαέμο η μαπίορετε ἰανε- 

αἲι Ματάοηϊ πίτες {Γαρίεηίεβ .ς 

Ῥωοῦςα[οιες | 1. 1ος 

Ῥορες ΡΙΦΒΙεἔΙ. Εοηίδ' ΠΠ, 119 

Χετχὶ Πἀε]Ιβπιας 1. 1ο7 

απ τορίπι {6 οομΙ]οῖε {μίά. 

Ῥο]ϊδίείπαπι ο ή σπα ΠΠ. 17 

Ῥο]ίείμς, Ιοεί ΠΟΙΠΕΠ Π. 99. ή 

Βοηίς μοπήμίρυς υ{α νεπίέ πὲ πιαἰος μα”. 

Ῥεαπι {ετν Ι ΝΠΙ. 68 
ο ιευά μπα. εποτ ΥΙΙ, 18ο 

μή σοπῖτα ες ἱπγοσατης. ο. 

«επ» πχος ΟχἨγία τὴ | 

Ὁ οἷμς ἀεἰυΌταπι σσ. Μνίά, 

Βοιγ/μεηες, Βινίης - ΙΝ. 45. 47 

- οἷας ἀε[οηραο 
1ν. 53 

Βοτγηεπίίῷ 
1Ν. 18. 53 

ΕΟΙΗΠΗ επιροσ]πα 
1ν. τ7 

' ες {εις υδί ρἱρπαπίησ 1Υ. 1ο» 

ο Ππατες ΑΕργραΐ Ἰππιο]απε; Γεπι]- 

π8 Ιβάἱ {αοις (μη Ἡ, 38. 41 Ἡ οἷες ἑωά κος υἱ πλ η ος 

Ῥθμίν ἱορυ]ωτα αριὰ ΛΕΡΥΡΙίον 
ν 

αυχαϊα Μηγοετ]ηί βἰίς {6- 

Λοάμνος ὁ : 1 129 

Ὄορ αρμά Ογτεηῶος εείαπι (16Ι3 ΡΙΟ- 

τρίτες με ς ντος 
υοἱ σοἵπΏα ΠΟΠ σος ψοῦυς πας 

΄.δονες ΡΙΦρο(ζεῖε ρα(σεηίες, οοἵπΗα 

να ως Παδεπίες Ι. 182 

:.Ἄονας Εοτῖ ρΓῶβιαπἀϊρμς οοιπἰθς οἵτ- 

σα ἸΜαεεάοπίαϊα ΤΠ.1 

Ῥοΐροτις Οἰππιετίής ΤΝ. 1ο εἲ 1 

ΒοίρογΙ8 Τηχασῖας α Ὠατίο ροπίε ἴπη” 

τος ενας ΤΝ. 83. ὅ5. Δι εί 'Εἶὰ9 ᾱἷ- 

ΠΕΠ πΠο. 
αἱ αοί ορυ] ης νῃ.  1β5. νΠΠ, 1 πο]. 

μοι ας η ος αρα λιμολ, 
ον ἰαῃ. εἳ Πα[αςσποπ8ᾶ 

μ βονὸ ψΙΠ. δὲ 

Υ ὀΗνα κ Ῥταπολίάῷ, υοἱ ο δις 

ΒΙαΙίοῦ Αιοπίσπβ πα ἵν, πη. ν. 
138 

Ῥπαπείσα τερίο, 4Πίε Οα]αῖσα νι 

ο 1ο 

Ἠίρες, απὶ Ροδίεα ἀῑέί ΤἨ1/Ρε5 ΥΠ. 
73 

; ΙΝ. 49 
Ῥτοπρις Π. 
μμ ηπν ας 

ορ 

Ῥτγας. Ῥαἱ ει Αιιγίίοπο Π]. ν 

Ῥν {, Ἔχασας τσι, 45" ψΠ, 185 

δγεί, ΙΝ. 102 

Βμῦαςθθ Ρετία, Μεράνγει βΙίμς Ψ. 91. 
: 91. ΥΠ. 136 

Ῥυυα(ῖς μος στ 5ο. αβιαδό 

Ῥωραβίς ΑΕργρβασε» Ῥίΐσπα Π. 147 

154. Ριορ ΡεΙήπμῃ τν ὧσδ 

δαβίαηα Ρρίᾶβα τσ 

μα λα ΝΙΙἱ εβορ[απι 1. 17 

Βιμά[ν Μεάοταπι ϱεΠ5 1, 1ΟΙ 

Βμβι ΄Ρορυ]ᾳθ τος 1Υ. 91. 108 

πἹοΙες έἶδ. ο ΙΨ, τοῦ 

Β ης ρα... Νίεοἰαί Πἱια5 ο 

ο οΏετι (5 (ροπίθ. αἆ Ταἰώοίί ἵταπι 
ο ππα ου δρειβίε: 

εἴ ΕΟΓΗΠῃ 48α, ΥΠ. 194. 195. ᾷ 

ινα ΑοἩποιπῃ οΡ 1. 145 
Ῥμ[α, Μεάοτίπι νι ο 1. 1οΙ 
Ῥυβτίς ο ὄ Ἡ. 5ο. 6ϊ 
Ῥυτίαπα ΡΙΑΡΑ ας κ. 1. 165 
Ῥυτασίάες μην, ν. 47 
Ῥμίις (οεἱ ῥοήμς πιο) πεὺς ΑΕαγρά ; 

μοἱ οταςμ]απῃ 1αἴοπῷ «Π, 5ο. 63. 
155 

π δὐπ 6 ο τ 
ῬΒγυαεία 1, 174 
Βγυ]υς ΙΕ εἰῆδηιμε ος 

ΡιἸο . 05 

ΒΥΖΊΠΕΙ ΕΠΙ αὐ Ιοηίῦις (μδαέππ ν. 
ας ποα 

Ὦγσζαπιἱ αὐ Οίαπε σαριί ν.26 

.ο 

ΟΛΑ ρεῦς Αβῑκω ΤΝ, τη 
ζαὐα], Ῥοραμς 1.99 

ΟαΌε]εες Μεοπες, ου! εί Τ,α{οπίϊ, αμ πι 
ειχε π[σαηίος, εἰ 6ο{ΙΠΙ αΓΠ]ᾶ- 
πες Ας ΜΙΤ. 

Οαδίτοταπι [ποτα ῃΠ. ο 
εοτάπι εθππρ] πα ΟαΠηΡΥ[8ς Ῥημα 

. 97 
Οαάπιας Αρεποτίς Π]. 17. 7. ν. τος 

: 59 
Βειπε]ες ρβίετ Π. 45 
Τηεταπι αρρε]]ε ἹΊν. 147 

᾿ νεπίῖε η Βοίἶαπῃ Π. 49 
6αἀπείὶ « 1. 146 

Ῥείαερος εἰείμπί 1, 56 
ου σαάπιςὶ αὓ Ατρίνίς εἰεᾶί Ὁ. σ7. 

6ἵ 
ἀπ. 608 εχρεά!είο - Ἂ τμαΙριβμαι ο ά 

3 

Οαάπιος Πεν τς . 
Οαάπιεα αυ Φάαπι νἰθιοσία Ροσση ος 

ουρῖε 1. 166 
6αάϊπμς Όουις, θογιΒ]6 ΠΗα5, Ἡοππο: 

αβήε18 απιαπϊς{. . ΥΠ. 163. 164. 
Οαἀγιῖς, τιαρΏα σγτίς πτθρ Η., 159. 

Π.ς 
4 Ίεεο ἴεβε οεσιραία ίά, 
μτίς ποη ΠΠίΠοΙ αιᾶπι πο ΠΙ.5 

Οᾳηίάες Εδιίοτ | ϱ,β. 9 
Οαἱαῖ εαιπρΏς ΜΥίοτυπι γι 98 
Οαἶοις Βανίης. νΠ. ο 
ϱαἰαπίία ον ΙΧ. ο 
6αἱαπιῖτας ἁπη]άϊαία εοί οσοῖά!ϊ οῦ ο 

κα ὔχ 
σα]απιίς 1σᾶ1 ΠΠ. 97. οἱάε Οᾳ]αιίς. 
ϱαἰαβτίς νε[ῖς ΠΟΠΙΕΙ. 1. 8ἵ 
ϱαἱαβιίές αρ Βαλρας π. 164. 

1Σ. 49 
(οἵἱ ατεῖ. ΠαΗ ορείαπι ἀαηῖ 11, 166. 

168. μὐἱ εἰ αἰία. 
»σα]αβτίση ρ]αρώ ΠΠ. 166 
σαἰαιίᾳ Ίπάί Ρρατεπιῖοις νείομπευΓ. 

111. 38. αἲ εαβ. 97. υουαπίμν ΟαἱαΠ- 
δ. 

6α]σιας , 0ἵ 
ΟλΙομεάοπία αν. 6ς. ο ο αμ, 

ΟλΙεμΙοτιαι Ιμάμ Ίργεπιως. α 1μάϊ9- Ἶς 
ο 

6αἱΙαιεδας ατὸς ΙνΠ. 8 
Οκ] Εμαπὶρρί ΛΙ οάἵυστη ἵη ἔγταππος 

ΨΙ. 19ἵ 
το]με ΡοΠ8 Ῥϊββταῦ Αελεπὶς εἰεέτί 
ο. ειπετα ἡψίά, .ὖἱ αᾗα 6 ευ], 

βΙἴαδης ππριΙΠΙ αι ος ὃν πιο ηύδα 
απειῃ 4πφαμε ἀε]ίραι ΤΙΝ. 122 

ος . Ταπιἱάαταπι ππις, ναϊϊοϊ- 
ν. 441. 45 

ΟλίΙίες Ἡ[ρροπίεί βΙιας γΠΙ, τοτ 
Οα1πάες. αππππμπι ΑἰΠεηῖς ππαβίβτα- 

«απι ρε ' ΥΠ. στ 
Οᾳαἱΐοταῖες εἰασαπε νἶτεις εῖ πιοΙθιη- 

ἁἱ ἀἰδσα αλ. πο 
εἶωε Γερυ] οτι αριά Τε λδπίος 

ὃς 
σαἱπασμας- Αρμίάπαυς. Ρο] ειπατοῖια8 

ΨΙ. του 

οἷας νἰτίας εί ἰπτθε]εης ο ΥΙν τΙη 

ΟαΠΗἱρίάΦ ρορι]μς δογιμία: ἰἱάθπι αἳ 
Οταεο([ογβ Ιν. 17 

Οαἱρο[ἱταπ] ρορ. ΤΠ. 15η 
θα θα ἵπζαία [ν. 147 
Οαἰνί Ρορι!ἱ αὐ ἴρεο παϊαΙ1, ἰάεπιάμθ 

Γεππὶπᾶ ον Τψ. ο 
σαἰγῖ ραιεἰςβπηὶ αριά Α Ἡριίος, εἴ 

ους ο. Π.Σ 
σαἰγίείειη ααἱἆ Ἱπιρεάίαε ο τά, 
Οαἱαηπία ππάε ἵῃ αα]ὶς 11. 8ο 
-, Εἶπδ ΡΙΟΡΣΙ8 πα Μα, το δ.Ἰ 
(αἱγάπΙϊ ΡοΡ. 
σα γπάεπίυι τεκ, εἰ πανίθ ας 

-νπ. 87 
ζαἰγπά! οἱ. ηοΠίθς 1. 1752 
Οαπιατίπᾶ ο ντος μίαποτυ 

ΠΠ. 154 
ενειία α 6εἶοπε ΝΠ. 156 

(6, Ονιὶ αἴετ 1, 46. 1Ο7. 112. 

ο ; 3ο7. Πε 11 

νυν Μ. 
εἰ 1ῆ πιαιτΙπιοπίαπι εέαἁἴξα βΙία πρ 
βί6 . 19 

Οαπιθγ/ες τεσχ Ῥετρ. οψεῖ ει οκ 
98 Ρματμαίρε ρεηῖτο Βἰές Ἱ. το7. 

11ν τ. ΠΠ, 2 

:εἶπδ 6επας Π0ἱ γεπάϊσαπι ΑΕρυρι/ϊ 
πι σ 

τεβηίη Ογτὶ {α[αἱρῖε | 41 1 
εἶμς ἵπ ΔΕρβγριϊος εχρεάἰείο {δίά. εἲ 

11. 1. εἴο. ηπϊάφμε ειῃ ριδοίριας 
πιοσετ]ε αἆ Παης εχρεΒείοπεπη 111. 

1, 5 Ὁν 4 
ΑΒΡΥΡΙο ροϊϊτησς 1. 181. ΠΠ. 7. εἰοι 
ομπι ΑΤαδΙΠ περα. [ωάμς πίε ΤΠ. 

ος ας 7.9 
εἰ ἀεάυπέ {6 ΑΠ, ΟγτεπΏἱ ας Βστ- 
οί πιΊπετα πτευπι, ΠΠ. 18 

ττ{ρ]εχ πιογνεῖ Ὀε]]απι ΠΠ. Ἱ7 
εσρἰοταἴζοσες πετ αἆ ΔΕΙΠΙορας 11. 

90 
τεπιετατία εἰ ος εχρεάϊἰτῖο ἵπ ΑΒ 
(Πορ ΠΠ. ος 

ἱποεε΄ Απιπιοπίος ἀῑτίρετε εί Τονίς ο” 
τασυ/αῃ Ἱποεπάετε ἐθ]ῆ. 

(αππόγ[ς Ἱπ[απία Π1, 55. 90. 39.33. 
94: 98- 

Αρίπι Ώειπι νυ]πεταῖ 1ευμα]ίτετ ΗΠ1. 
ο Ν, 99 

ο Επαιτοπι οεσἰἀεπά τη οπταί εκ Γαΐο 
{οπιπίο Ν Π1. 3ο, 6ς 

{οτοτεπι, εαπάεπιητε ΏΧοτεα, ἱπῖε- 
1ο] ε 11. 31. 35 

ΠΠΟΙΡΟ στο Ιαροταε 4 Ἶρβς σα 

. εἶας νἰπο]επεῖα» εἰ ἴπάς ος - 

ο Ἡ 
τεΠρ]οπς ἀετί[ος αχ αγ. 
ειμαι ἄαϊμπι, εἰ Πηρτεσαξίοπες ἵπ {68 

| ' Ι. 64. 65 
᾿εἶτ Ἰπίεσίεις ΠΠ. 66 
ος Ὡ αμ 4 Ῥεγ[ αἀρε]]είις ον 

Οαπεί  1.8ο,1Π, 1080 ΤΠ. δό 
σαπιε[ῖ Ιπάοτμαπι ἀθίζα 
14 ο ΏΟΠ {οἱεηί {πναἆστε Ίθοῃθς 

: ΥΠ. 1ος 
σαππε]ο5 ἄπιοπε οηνί 1. 8ο 

θαπιίσμς ορρἰάσπη » εἰάδαιε οὑίεςῇΠο 
ΨΗΠ. 16ο. 17ο 

6αππίπις Ροδπιαίίοη ἨΠοπιεὶ Ἡ 3 
σαπιῖτας οἶν]ίας 1. 144 
0απιρθα 1108. 2 ο ΙΝΠ. 129 
μις Μφαπάϊ  - υ , ᾱΙδς 

Χαπιμίις θε 1. τς 
Οαη3 πιοΏθ. το ΝΠ. 459 
Ομπάίος (οοτίασεὶ πιῖα . Ιοηβίεμά[π]α 

ΠΙ, ο 
Οαπα[ίτα πι ρεοπποπζο πι να τὸ 
Οαπάσυθε ΜΥΤΠ β1μς, δατάίηπι εγταπ- 

ης ᾧ 
Μγτβ]η α Εποοῖς οοβποπιίπαϊας 

λίάι 

“Ἴχοχεπι {μαι εοπ[ρϊοί ρ α 06Υ- 
6ε νυ]ε 1. 8. 9. 10 

υχοτίθ ει Ογρίς οοπΠ]ίο ος νο]ο ἵη. 
επί τας «στ 1ο 

απάλμ]ος αἰίμ5 Ῥαπαβιώγαὶ ας 

:. Όαπες οαβοἆςς ἁοπιιῖ α- ο 
σαπες Ιπάίοί ' των 19 1ος 
σαποῦας 11. ϱ7 
ςαποῦίζμιη νι οπίαπι ΠΠ. 17. ο. 

Έλρυι πυἱίαπι (πεαταίη Ἠαθεης πχ. ὃς 
.ε εαρἰή δι Ιπ]πιίςοΓΗΠῃ οΦίοζαπι ρσ- 

ταις δοψίμ 1ν.6 φ ͵ 

εαρίτα απἰπιαπίίαπιποη ἀερμβαπεΑΕ- 
ΡΥρι] 1.39 

εαρίτα ΑΕργρίΐοταπι ους Ηππα, Ῥεσ- 
Ὅν. ατα γετο Ειαρηία ΠΠ. 12’ 
σαρίία φππετοςς, σου ἃς ἀῑθις, αἱὶ. 

(ες Τηα αρα  ΄Ἅᾖ1Ι.89 
Οαρραἀοσίω Εετεβῖτα 1. 78 

9α Οτοίς θντί ποπιπαιί 1. 6αρραάοςξ ο να πι σα 

᾿Οπρραάοεῖρης μενα 1πέετε ον 
τ3 

Οαρτας Μεπάεβί οὐχ ποπ ο ρν ἆν 

Οαρτατί{ ἵπ οποία αν Μομάεβος [τρ 
τς 

6αρτίρεάες μοπιίπος ΤΝ. ο 
Οαρτεῦ εἲ Ὀυρα[ῖ αριᾶ πας] Π, 

σερινοταπι ος 8ριά Θογώμαν 
«1Ν. 65. εἲ αριἀ Ταυχος ΤΙ, τος 

σκι Τα σον μαδμῖς Ἰγάυπι οἳ Μγίωι Ὀ 
ΣΤΣ 
σᾳ-. 



θατία, ραῖς [οπία 1. 145 
ἃ Ρετῇς σαρίεα γΙ. ος 

Οατες οἱ 1,εἶερες ; εότΙπιηΕ Πατις 
απιίομις 1. 171 

εοῖΏπι ττία ἱηνεπία μία. 
αἰαπί {ε αὐοτὶρίπες ο ἀδίά. 
ἃ ΟΤΦ/ο Γαραξεὶ 1. 28 
{αραξί εἰ αὐ Ἡατραρο 1. τά 
απϊφαπι ΑΕργρέωπι ἱπεο]επίες 11. ότ. 

’ 159. 154. Π1. 11 
εοτῖπι α Ρετῇς ἀε[εξίο εἰ ρυρης Υ. 

117. 118. 110. 190 
ηανες εἴ αΤΙΠΑΙΗΤα ΙΠ Χεισὶς εχετοῖία 

ν ΥΠΟ 
Οατίσατυπῃ πια]ίεταπι {18 πι οΠῖΤα Πῃᾶ- 

τῖῖος 1. 146 
θατῖσα Ψε/[]ς γ. 88 

{ σστῖπε υτος ΥΠ. 4ο 
Όατίας Ἱαρίτες 1, τι. Υ. 66 
Οατοϊηϊιῖς υτὸς 1Υ. ος, 90 
(ατάαπγ]α Π,αεοπίσα ΠΠ. 78 
«ατάία υἱ0ς ΥΙ. 33. ΥΠ. 58. ΙΧ. τις 
Οατεπις Εσπείί Ραῖεῖ ΥΠ. 173 
Οατπία ἔεβαπι ΥΠ. οο6. 
Οατραιβίαπι π]ατθ 11. 45 
ϱατρὶς Βινίας 1Ν. 49 
Οατιπαρίπἰεηαπι Ὀείαπῃ «ππῃ ῬΠοσΦεῃ- 

δις » 1. 166 
1εχ Απηῑισας ΠΠ. αός 
1δ νυ]τθε]]απῃ ἴπίειτο (απιζγες [οά 
οποτε 11. 17. 19 

εοἰπΏτ ἱπιαρίπεπι Απιιοαιις ΥΠ. τό 
(ατγίίας οΏρ. ΙΨ, 93. οὐ[εεία νΙ. " 

-- νο 
Οα1γ{Η! {6 ἀθάωπί Ῥογῇς ἐίά, 

Ρεεμηΐαπι ἀαπῖ ΤΠεπαϊ[ζοσ[{ εσἰρεηεὶ 
ΠΠ. 119 

εοπίτα ΑίΠεΠ. δεϊαπι ρετιπι ΙΧ. 
Ἵ 105 

εοτύπῃ αρετ να[αίυχ ΥΠ. 1οΙ 
Οαίαπιους, Αχζοσταεῖς β]Της Αιμοπίεη- 

Π0μς ἰπαάϊτας αὖ ΑΕρίπειο ΥΙ. 
: 7 θα ῇα υὐἱ εἰ ᾳποπιοἆο παί[σαξηί εἐπιεία- 

τασ 1Π. 11ο 
σαβις πἹοῃς Π. 6. 159. ΠΠ, ς 
Ὁαδίπεπα ορρἰἁπτα ΥΠ. τςς 
Οα[ραίγτας χο ΠΠ. το», 1Ν. 14 

αἱρίί 11, 9ο. 93 
εοτηπι ατπιαϊητα ἵπ οχετοῖτα Χογχὶς 

ΥΠ. 67 
ΕΟΤΗΠΙ εη!Ώ]ῖες ΠΠ. 86 

θα [ρίαπι Πάτα 1. 900. 903 
6αίαβάαηε ΟΥί ΗΧΟΣ; πησῖοτ Οαπιὑγῄς 

: Π. 1. 1Η. ο 
Οαεβίετος, {4 ετε, αππμπ ΠΠ. 115 
Οαεβιετίάες ἱπ[α]αν {ίά. 
α{α]ία Ἰοοἳ ΠΟΙΠΕΠ ΨΙΠΠ. 3ο 
ΟαΏµαηΦα τος ΥΠ, 183. 188 ζαῇος εἰ Ροϊ]ας Τνπάατίάς 43 εκεερῖί αὖ Ἑωρβοιομε ἁοππο Υἱ. ν 127 Θα[ίοιες ἵπ ᾳἩο Ίαοι επρίαπειτ ΤΝ. 

1009 ο ΕΟΤΗΙΏ {ος υ]ἱ πιοιρ{ς πηαἰτὶσὶς αυχί. Παπέντ. ἐρίᾷ, θα[να Έγτίοτήπι, Ίοσῦς Πο ἀϊθμς ΤΙ. 
119 

θαἴῖτα, ποπιεῃ |οοί Ιοπίρις δὲ ατίρας 
αἆ Παὐἰιαπάυπι ἱπ ΛΕΡΥΡΙο ἁαιὶ ΠΠ], 

1 
Οαιαάυρα ΑΕσγριϊ .Π. τν 
Οαἴαἴταξίες απηπἰς Μαη άτο ρα ΥΠ. 

96 Οαιταχὶ εἴ Ἑτα[ρίες, ΦογίματυΙη δεπις 

Οανα Ευδας νι ας Θαυζ4[19 πιοης  Ἱ. ασ», 9ο. 11, οὗ 6αὔεοπες ΡΥΙΗ ρορ. 1, τὴγ. 19, 148 
6αὐπις αἆ Παιραρο σαρία 1. 176 

34 Ίοπες ἀεβοίς Ψ. τοι 
θα υπ εοτΗπ]αίε βεπΏς εἰ πιοχες ἵἹ, 

172 
(αμβτοδῖως ΑτίΠες ραίετ 1Ψ. τὰ 
Οαγθείµς Π. ., 1οο 
6εὐτεπίοτιπι οχίᾳο Η. 5ο 
Έεετορς τεχ ΤΗ. 4 

ηπάε Οεοτορίάᾳ ἀἰΒ ο 
ΠΠ 

Οοἴοταπα σΦΠα ου] ππι ὨΏε]ρῃίς ΙΥ. ας 
εἶσης, υδί Ἰήααπαάτί Γοπίεο ΠΠ. 

96 Οεἶεςς (οσίας Ὠοτίοὶ Ύ. 46 
“Ειτᾷ Ῥορυ]ης 1. 93΄ 
οπηπίηπ εχιτοιηὶ {ῃ Έπτορα πα [οἱ] οεσα{απι ΙΤ. 49 

ΟεπίμΠι αρρείΊατς ἵπρ]α 1. 151 
«εος ΡΙοΡε Αίηθηας ΥΠ. 76 

πα Αν ο σα 
Οερῄεπες οἷίπι, αμἱΡείς  ῬΙ. σι 
Οερπεις Απάτοιπιεάῷ ραῖες ὉΗΠ. 61. 

16Ο 
Οερµειις Βε]! Π. ΥΠ. ὅτ 
Οερηϊσίας Τηνιῷ ραϊεχ 11. 178 
6ερΗΙκ[ᾳς απιΏῖ8 ῬΗΠ. 33 
6εταιπίοας Ππας 1. 174 
Οε{σα{οτΗῃ 1Γ05 1. 15. 17. ϱ7 
Οετεορες Ποπιετί ; Η. ο 
Οεἵσορωπ {εάες ΥΗ. α16 
ειτε, ΑΕρυγριϊῖασς Ιῇς 1. 156 

οὐπι Οετετε αἰεα ἱμάῖε ΒΠαπιρβπῖεας 
τεχ ἳ ΠΠ. 12ο 

Οετες εἰ Βασε]λ]ς ἱΠξετοζιπη ρτίπεῖρος 
ΠΠ. 193 

6ετειῖς πια(χῖς ἰεππρί]απι {π δογιπία., 
.599 

6ετετίε ΕΙευβπηίω τεπιρ]απι ΙΧ. 6. 
07. 191. εἰ 11616 ΙΧ. ό5 

Απιρηϊζιγοπίαις (επρίαπι ἨΠ. 5οο 
Δελαία Γεπρία1ῃ εἰ οτρῖα , 16 
Οετετῖς ἱερί[ετα {αοτα ΤΠε[πιορποτία 

. ιός 
Οετετίς αἱ Ρτο[ετρίπ (ο]επιπία ΥΠ. 

να. 6ς 
Οειν! ἵη Αβΐσα πυ]]1 Ίν. 1ο» 
Οα]οεάοπῇϊ «.οί 4 ΜεραΡαχο ἀἰδὲὶ δίά. 

αῦ Οἱ.Πε οαριῖ γ. ο6 
Οα]οεάοπίϊ ἵπ π]εεγίογς Ιέοτα ΒΥΖαῃ- 

11 ΥΠ. 88. γειμβίοχες ΒΥΖαΠΙ]9 
ΙΝΕ τμ. 

Ομα[εἰάεπίες οἵαπι ΛἰιϊοαΙ Ῥοριἱαη- 
τησ . 7η. ναΠαπιυχ αὓ Διμεπίεῃ- 

Ὅπυις ν. 77. Οἰψπιμαπι ουίῃοπι 
ΠΠ. 97. 116 ορεπι ετιπὶ ΜΙΙοβί 

ν. 99 
Οµα]είἀϊσμπα επι ΥΠ. 185. ΝΗΙ. 

νά 197 
ΟΠα]άφὶ ΥΠ. 63 

ΟΠα]άαί ἱηίετ Ακ/γτίος 104. 
ΟΠα]άδί {ασειάοῖες Ιογίς Ώεϊ 1. 181. 

183 
Οπα[είτα υτος ΥΠ. 109 
ΟΠα]γΡες α Οτῶ/ο (πυαδΗ 1. ο 
Οπαππρς οιοςοά ΙΙ ἀῑδεί 11. 6ο 
Οµαχαάτα ορρἰά μι ο ΠΠ. 93 
Οπαίαχις, γἱτ ΜΙΙΨΙεΠΦΙς, δαρρΏις 
ο Εταῖεχ Η. Ἱος νι τος 
ΟΠατί]ευς Μήφαπάτ]ὶ ἔιαιος ΠΠ. 14ς 
μανίας Ταποππί β]ίης νΠΠ. τά 
Οβατορίπι» Απἰῆαρονα ἔαίεςχ Υυ. 9ο 
Οπεπιπηίς ἱη[α[α αι τος 
Οπεπιπιίς ορρἰάμπῃ ρταηπἀε Τ]εβαίσα 

Ρια[εξατοο 41, οἱ 
. Οπεπιίῷ ἰλία. 
Οπεπιπ]έαπα ρ]αρα Π. 1ός 

ΟἨεορ» τεχ ΑΕβγρίί, Ἠμαπιρβηἰῖ 
{αοςθς{ΟΥ 1. 124 

εἶμς ρε[α, ΡΥΙαπΙΙ4ε6 ἩΠ, 124. τος 
ο 126 

ΟπερΏτεπ]ο τερίς ΑΕΡβυρι! ἰγταπηίς, εἲ 
ΡτοπηΙς ο πο ν Ἡ, 157. 1ο8 Ὁμεακρηία ο ψΠτ Ομειῇς 6οιρὶ ραῖοι ΝΠ. 9ἳ 

ΟΠεΓΠε ΟπεῄΠΙ{ ραιον . 1οῇ 
ΟΠετίοπεβ υµήοες (αβαθις δὲ ενειίῷ α 

Ῥπωηϊςίβιις ο  ΡΥΙς ῃ 
ΟΠεΙ(οΠε[ ἴγΙαΠΠς ΜΗ Ιαάες γ|. 

34 ΟΠετίοπε[ας α:δ εεί η Πε]]εί[ροπτο 
ῬΠ. 33. ΔΙΠεΠΙεῃς, ἀἰίοπίς βι[έ 

ιν 1, 14ο 
ΟΠεΙ[οπε[ις, α{ρετα 1Υ. 90 ΟπετίοπεΠιαΡοτίας δε[ ΑἰΠπεπίεηβῦιας 

αρετ]υης ΙΧ. 118 Οπει(οπεΠίατιπι Ῥήσιοτος ΊΠ. γἱησμ]α 
εοπ]εξί α Μ]αάε , ει Ύυο αΏα 

, εαριί ο 59 «πεί ν]εῖ Τερεαίᾳ οοπβ]ίαπι ΙΧ, 9 
Ομο νΙχ ραχι [αρίεποςί, υΠ, σης (15 οοπηβ απ Ηἱρροσταίὰ ἀαιμπι 1, 

Ώεπιατπιεπὶ Π]ης ' ι, 59 
αρ 5 65 

Οπ]ᾳς Ίοπμπῃ αἰνίες : 
α Ρετῇῃς σαΡί3 τας 1, 14ο, ΠΠ. 178 

ρις  ομία . 31 ορ ο ΜΙ]οβίο οοπίτα πμ 
. ἐά ΟἨΙΟΤΗΩ ἔγγαρπης θιχρεε]ς ν΄ : ταυ]ς ΥΙΠΠΠ. 132 Μίπεινα Ῥο]ίπσμος , 

εοίαπι Ἱπρυα 9 

πε ΑἴάΤΠΕΗΠΙ οδε]ημορίηε -Ἰ. 1όο 
ΕΟΤΙΠΙ εἰαάεε ΝΙ. τς, 16. 56. ει 

Ρτοάἱβία ας Ῥιφοβείεταπε ΜΙ. 
27 

ΟΠοαίρες Πυν]ης αά δυ(α 1, 198. Ψ. 49. 
ον σα 

«εἶι 491411 {οἰαπι τεκροια: Ἱ. 188 
Οφηΐςκ πιερ(ωτα Ψ1, 57 

Οἶανες Ο/ΡΗ1, 

Οματεαῖα (ᾳ. ᾱ, βοτοαΙεϱ) τεἴοβ 516ΥΟ: 
ο Πῖα γ. 68 

Ομ ωτες ΠοπΠεΠ ]οοί ἵπ ΕδΦ4 τν ' 

Οπαιης5 ια Ρραίες σι .ν 

Οποταρπηϊ ροριίας ο σι 

εοζυπι ἵπ ώς εχετείἴα ο ο 

Οπου πι ]Τεῦτες Ια(οἶνὶ Ρ 
ἱτταρὶοί πα ο 

ος ο αἀοἶε[οεπῖαπι ο ο. 

πείς Ώε]ρῃος ο) ο ο 

Ομτοπιῖας Αιρίῖνυς ο Ἡ ἡ ὅ 

Ομαιτῖ, Ιαναστί ΡεΠ 15 τι, αν 

Οἴσοοπες ϱεης Τασία λε νο 

κών ο ο 4 
ἰἱ ἄνε Οεἱ ἱπ[μ]ατες «μον 
ως 1. 18. Το, Ν. ον ὃν 

εοταπι αππιαωα ος 

οοτιπι πἴριωα ο Πτι 
Οὐ]εῖα ο ο] 

ΟΙµείω ριε[εᾶα απ 

ΟΙΠε[ πανε | ἵας οἱ 

Οκ ΑΡεποτ]θ Β]ίμς, 3 400 ο η 

ος αρ σε οἷδες ο 
ΟΙ]α, ΑΕοϊα ος τά 
Οἰπιπιεηἱ 1. 6. 15. αν ὴμ υπὰ 

ο ν 

Οἰπιπιετίας Βοΐροτη» 11. ο, . 
᾿Οἰπππετῖα Ρο ΠΕΙ 1: 
Οπππει πω ος ψ] α, 39 

οἰπόπ Μιά μίας γι τομ, πε 
Οἴπιοπ, Μα άῑς ΠΗΗΣ πε τί. 

Ὅ' Έλα ρα Ἰαροβαι ο μος 
) αν : μα [ο ! Ἱ 

Οἴποι Νεο αροα] Ρος ο ία 
χιπ κ. ,σαοπιο- 

ὄλμμιοα απι αδὶ βἱβηαίο, πας τῖχ 

ἁοεοήμιαν ης Να 
ἷ ἀνιἩ οκ ΗΝ ν ἰοσςο - 

Ο μγρν (οι ΑΠίοΡ {ετήΐν ο 198 
1 ποπι]πίς κ΄ ο Εῇ ἄΝ), 1.2 

Οἷοι ο μις ο ας . 2ο 

Οἱρρυφ ΠΙΗΙΏ ο οἳ πι , Ἱ, 46. « 

 σὸ μου μπάαΠ! ο. τε 
ε νὰ τς ος ι. 

ΟἱΡΠ1 ἴη οχετεῖέα Χεια]ρπαυμίαμὺ ν η 

άν Ὃ ον να μά, 
δ6οἵήπ] πχ ει 4ΠΠΑΓΗΙ4 ο ΜΗ. 86 
δοι εηαἰαμ - 11. 9ἵ 

ἑοιοσ ρω 
ρα Ρος Ρα υγΙορίς. ε η! 155 

ο... ια ο πε ΙΧ. 19. 250 εχι 8 

Οἰ(λατοπίς τ8άί6Ε5 ΙΧ. οἱ 
εεΒ Μας να. 1.49 

Οἷμ Παν. φιοπιοπιοί ση ἔω τς ] 

τε ί ερ]νίε 1. 142. ο 

ΟΙασοπιεπῷ 10ΠΗ1Η. αἰνίταξ ο. 18 
΄ ; ες ει τΤτ. οἷα- 

µαε ἱπναάίατ αὓ Αἰγατε, αι 1
6 

ρα αν Ἀτιαρμοιπό εἲ Ο ναςα 

ιπε(αατας 

Ε]ενᾶος Αυιοἰοὶ μμ ο Ἡνα. 2 

Οἰέαπασ Αιβίνυδοι ρᾶ ορ οι 
ΟἰεαΠάεί γαίες δν ἀες Ἠίρροςί 

Οιεαπάος ες Εμοιί πΠΙ, 166 

᾽Ῥαπιδτεὶ ε σείᾳ ΙΨΙαΗΠΗ5 

πχ. ὃ5 

θπνωνπον οὐ νὰ 
ΟΙεοδίς οι Βτοπί

ς ή Που 
ώς 

ᾷ 
ΥΠ. 904. 

Οἱρούσυς ΗνΗΙέ βίας Υ: 55. Πή, τα 
ἆες ρειπίηί μι 

᾿οἰεοπιύτοία5 εἴ 1. μας απάτίἁα Π- 
| ἀσάς ἡά ΠΠ. 71. , 

Ἶως ἠδά. εἲ ΙΧ. 1ο. Β { ή 
πομοῦ Απασαπάμάα ο]. ᾿ ο ος ο πωμν. 6 

λα Ἄρρι αμα παν Ἡ αλά ίς 

Ἱπορο τον αποἰίαν, πο Εερηις 
Ἄροπητμάϊπεπα!, {εά ΡΙΣ Ἠ. 99 

| «46Π ροϊερῖ α ΜΦ8π- 
αυτο σοττιπιρὶ ΠΟΠ Ῥοάὴς η] ας- 
᾿άπο, Ίάεοαμε ΥΠοΙΝΝ ῃ 1 

άῑί ο ε Ώεπιαϊαϊυ 
ἀἱ[οοτάία 1Π56ί Ὃ στ, ὅτ, 73. 74 

ων αμ ]οί ο, Τ' 
ΟΙΙβΠεπεπι Αεπεηίς εἰἰοξ ώρα 
εἰας ουπι ΑΠΙΙ4ΡΟΙΕ 3: ον ες 

νος αξνα υ].. 
8. Το. 8ο 

Ρίο" 7. 
: Ἱ 6ΏςεΙα ει Αιρ ἵπῖετ ΟἱεοΠι 776. 7 

ό ν ξτοαραρατφοήξ-ενεις: 



ιν ο Εκο ρο τι ν Μ, 

Ρτοβοί[οίέατ οοπίτα Ῥϊπῃταιίάαν ν. 
6η 

Αε ιαπ {8 εδία αἶξ, ποἩ Ώστειη σ. 
| 72 

ρτοβαρίὲ θρατία εί Ατοαάας (ο]ἱεἶταε 
ςΟΠΙΓᾶ ορΡΑΙἴαΠΟΡ ΝΙ. 74 

αάφεσ[α ΑἰπεΠίεη{ες Ρε](μη] Ρειίεν. 
74 15 

αά Ιππία, τεζαξτυς ν. 75. 84 

τ τικας πιεί ο  Ν.48 

"Οιεοπφ οθ- ΥΠ. 5ο 
Οἰπίαξ κος ρα έης μετ μα 

ο ο... π εἰς εοπίτα 
απ ΙΝΠΙ. τή 
ΟΙᾷπεπεξ. ἱογορῖς ἔισππυς. ν[. τοό 

εἰις .. ἵπ Αάἀταίταπι τ. 67 
Γ.Γ οἶτοα ΟΗΠΠεπεΙη ες βἰίαπι Αρατΐαπι 
"ο ῬίοςΟδ αξία }Ν, 16, 197. 

πας, 

ΟΙ Ίπεπες ΑΙεπισοπ]άες Αἰλοπίεπ[ο οἱ- - 
εγοπ!! ΟΙΙΠΠπεβίδπεροδ. Ἡ. 66, 67. 

ΨΙ. 191 
εἶωδ εξ Ιῷροια {αῖοπες Ύ. 66, 69. 

0 γκο] 

ΟΙγαάες Τί[απιεηις 4 
Οπίόας οἰν](ᾶς 1. τή. Π: 178 
ΟπίάΙὶ Π,αοεζρποπἰοσα!η σοἱοπί. ον 174 

εοἵ πα Αν Τατεπβηίς αιπὶςτεῖ ο. Ὁν ὃη 

: Εοάϊεπάο (επίαπέτεάίρετο 1. 174 
οἳ ἱιππππη Ρεγζοάςτε. γο]εηίες 4µο- 

πιοᾶο ἱππρεαία 1ρίά. 

Ἡατραρο {ε ἀεάπηέ 1. 174 

- ΟγτεηΦοτυπῃ 4η οσα. (ετναΠί ΗΝ. 164 
Ὅπώιμας ραίεσ ΝΙοοάτοπιί ΟΙΝΙ. 88) 

Οσοπβ]ίο 6οπο {ε]ὶκ ενεπιαθ ΠΠ. τὸ7 
Οοπ/πετμάίπες αγίςβ ρ]αςεπί αι ει]- 

. 38 
σοκ ]ταπε Ρετῇε Ιπῖες ροευ]α, εἰ αμί- 

ἀεππ ἀς τεβ5 εἴίαπι πιαχίπῃ]ε Γετίϊς, 
{εά αὉ. ἰἶδάεπι {ουπίς «οπβτπηατὶ 
οροτιεῖί «οΠβ]α οἳς ἵππ οδρία 
Εαετίπῖ 1. 193 

Ὁ. ςοπ(α]ίατε Ρεπε πιασ]πιᾶπῃ εδί {αοτπι 
, ὰ ο ΥΠ. 1ο. ϱ. 4 
Οοπίαάεσάας Βινς ἕ 1Νασο 
Οοπν]ε]α ἱτίταπί ἵταπι - ΝΠ. 16ο 
0οραῖς ρα] τ{Π. τας 
.ὰ για α 6οτἱηϊβ]ο εοπάϊῖτα ΠΠ. 49 

Ἰ ἱπιρετίται Ῥετίαπάετ ΤΠ], 5ο 
Ὀδτεγιαί : πι, 48. 49 
Ὁ. εοσαῖῃ ουπη Οοτίπιμίίς Ρετρείμα ἀἱς- 

ο οοτάἰα 11. 49. 
Ιπετβοίαπε ΡέΗά/Αἡ παπι ΠΠ, ς3 
{π δε[ο Χετχίαπο αάμτε πεπίτατηπι 

ρατιῖαπι ΝΗ. 168 
Οότεςίᾳς ἰΠ 8ρτο Ἐρλε[ο γ. 1οο 
Οοτἰπιπίοσατη γταηπ{ Εετίοπ ετ Ῥετίαη- 

4ετ β]115 Υ, ϱ» 
Οοτίπηνῇ οοσς αάνετ[ας Ρεῄαᾷι πιςα 

γΠ. 290 
Ὁτ οοἱπθῖ πιηίηο εοπίοπιτμ] δρ 

ρίβοε 
: ο οσα Μοτο Ὀλε[αμρας τν τῷ με. 

{ααπι ἀιδηέη ἵπ ἱπ[αίῶ ΓΟΙΠΙαΠΙΡΕΙ- 
1 6 

Θοσμπη εί πίσσα Παλμίιαίος ΤΠ. 
48 

θότυπ ευΠι Οοτεγιαὶς ἀῑ(κοτάΐία ης 

Οοππιμ! Ῥε]οροπήεΠ{εν οοΏίτα Αν 
πεπίοπίες ἀείετυπε ο. υ.Τς 

(ορια πτί Β1159 ΨΙ, 66 : Ὀουπιμή πανε ΠΙΠΙΠΙΟ νεπάμηῖ Α- 

λα ΜΜ λα τε ὙῬ.ό5.76ό ή πεπεπβρας, ἆοπο ἆατε ]ερὰ Ρτο- 
Οοάτας Μαἰαπβί ξ. - 1. 147 ΗΝ ο Ἰ, 89 

Οοάτα» Νε]εί ραίετ 1Χ ο εοτΙπ ἴμρα [οοῖος ἀε[ετοπίαπι ἷπ 

Όωία, νία ααφάαα Ψ]. 1ο «ε]οβε ο ΝΗ, ο 

να Α. τος ΄εοτιπᾶ, νίτις. ΙΧ. τοο 

Ευῦ 
οώλγτότώ εί ΑΕγΤοτυπη ους ρορς ͵ 

παπι πιεία]]α 1 Πα[α 

Οὐδε' ΜΙΙγΙεπῶης | Ἐπκαπάί Αλ ΤΝ. Μ 
ο). Υ. 

μι σ εκα ο) ας, 

Ρῖϊ ΕΙ 

ἱεαρίυς αὉ Ιαιταρτα 37 

3 ΜΙ(Υἱεμαῖς ἱρ]όῖδις όιαδν: γ. 
38 

Οοἶιας ἵπ (ειπρ](5 ἩΠ. 6η 

Οοῖσις, οαπιίς Πανἰ5 Εὐδουπαίος ᾳ 

Οο]αχείς Τατρίταϊ, ΙΙ .. πανος 
αῦ εο η δεγιμ 1Ν, ὅ 

ε{ρ]ες ΠΗῆ1ν του μτη]ς τερπηπι 1Υ. 7 
1. 1ο ορεπίες Αβργριϊα ΤΠ. 

ο. αν. το, ΠΠ. 97. ΙΝ. 4ο 

εοτηπῃ αππιαίμΓα εἰ ἀηχκ ἵπ Χθιγχίθ 

ατοῖτα ΥΠ. Το 

οσίου παπα Φατάοπίοἴη ἀἰδαπι 
ΠΠ. 1ος 

Οο]ΐας οἵα Διιϊσὃ ΥΙΠ. ο 

6οἱορμοπ ὀπιγιπῶ εοπά(ίοτ”' 1. 164 

Οοἰορίοι 1οηπίῃ οἰγίίαν 1. 143. 

εαρία ἃ 6 γρε 
1, 14 

οάσρ ὃν π [οἳ {οἱ ετ οχ Τοπίδη» αὓ Δρα- 

ην {οΏἱ5 ατοεη{ς 1. 147 

Ὁοἱορπουίοτηπῃ Ριοβμρί, ος οο- 
πε Ίςο 

: Οοἱοε[ς, ορρϊάμπι σωστός ο σ 90 

«Οοἱορθᾶ 1. 149. 143. 153. 175. 176 
᾿Οο]οδᾷ αρα. Αποῦ μον ομἱησαςε . 

οπιἰβείς 
ον τς 

Εαίδαδς Ῥοάσπας. πίσι
ν τμ Ξ 

5 
Οοἱμηδαν 8ἰρας ους εσρε]ίαη: ] Ρει[α Ἱ. 

ος 

σοἵωσιπς αν ἵῃ Οατία τ. 118 

Οοἴσπιπα ἱπ[ατ ΡαἱπιαταΙη ΤΙ. 16ο 

Οοπιαπι 1 αοεάρπιοπ]ϊ ἐΧ 4Ο αἱαηί εἴ 

Αιρινί ποι ορ 

σοπιαπῃ οἱ Βαυγ]οπίϊ βειαπί 1. Ἶος 

'Ῥεξιεπίες 1,ασεάσπιοη ΝΙΠ, 908 
-εοπιαπα Ἡῖ αἰαπί εἴ (οπάεαπε Μας: 

1ν. τ]ς 
οσοι πποάο Ρε[επε ΜαΣΥες 

δομή εαιὰς τση νε νΙΠ. τοῦ 
Όοπεάσηϊ ἴπ νὶῖς ΑΠργρίἱ, Υεπίτεπῃ 

ἀοππὶ εΧοπείαης ἩΠ, 3 
Οοπηρίατι]ς Βανῖας ΥΠ. του 
ΟοπεΏγ]ία ἵη πιοπεῖρις ΑΕρυρή Ἡ. 

ακές 19 
᾿Οοπίσα5 Τπεεί, -. αλ.» νὰ 
6οπος ρἱπἰ εκδης πο Β, 1ο 

;. Οοτἰπιβῖς πι[ίέτες ππ]ψειίῳ. 4 
"α Ῥοτίαπάίο οι ες ο 
αμα γε(εῖς ουἱ Ππιᾖ1πια εδι Ῥοι 

πα ὅ, 87 
ου μώνι Εε]Ικ ΠΠ. 5ο 
Όοιπαα Ρεσοτίθας Ἠδί πιαίητα αἲῖ ΓΕΤΟ 

πα[οιΠΤΙΣ 1, ο0 
Οοτοβίας ρυτρυτατίης 1γ. τοι 
Οοτοπα «οἱοαρίηα Οιγπιρίοσυπι ρΙ8- 

παπι ΥΙΠ. ο6 
Οοτοπαἱ ΓΠεβαποτυπι νἱεϊἰπι Ὁ,το 
"Οοτῇσα ., Ονίπις φας 165 
«Οοιγοίαπ αππήπ . 
αμα ᾿ΑΠΕΙογτεπίῖς τν ο 

Ὅοιγς Αιαυίς Βάππεα 11. ο 
"005 εἰνίτας 1. τη 14 
Οος ἱπ[αῖα ΤΥΤάΠΠΟς ραρία ΙΙ, 16η 

"Οοἱψ» ΔΩ Ραΐες ΙΝ. 45 
Ὅπαπαρες ΜΙιτοῦαιίς ῇ [μ8, πα οὐτη 

Ῥαΐτε αὉ Όταίε επί ΤΠ. ταό 
Οταπαί ἀῑξεί ΑιΠεπίεπ{ες ΥΠ. 44 
Οταβ]ς, εἰ Οτα(ήα Μίπεινα ὃν. {5 
ΟταῖεΓ» αιϊ Οταίο Ῥοπίαραξης, 1Πίεί- 

σερῖας εἲ. εα]ατιτα εἶης 1. Το. μΠ. 
47 

οταίετ {Π ο{{ο Ῥοηίἱ, α Ῥαμ[απία ἀε- - ́ 
ἀἰσαῖας 1ν, Ετ 

εταϊες Αιροἱίςυς .κ ον ΙΥ. 15ο 
σοταῖστες 1,θδΏἰἱ ς 1Ν. σι 

Οταμίς ΑΕρατυπη Βανίᾶς ρετεηπίς, ἃ 
"4ο εἲ Πτα]ίοις Πε νοσαῖμς. Ξ α. 

145 
ὄρ αμα Απασ]]αὶ Ραίετ. ο ΝΠ. τός 
Οιαάπας Απιῤποε]ίς ραῖες Ἱ. ΥΠ. τοο 
Οπεπιπῖ, επιροτίμη ρα]αάίς Μαοιίαῑς 

1Υ. 5ο 
Οτε[ίοπ 198 χι 

με ὗ. 3. ΥΠ, 127 
Οτεβοπίαι 1. 57 
Ὀτε[οπῖσιις 4ΡΕΓ ΥΠ. 154 
«Οτεβοπίσα {ετῷ τοχ ΤΠΙ. ττ6 
Ὅτεια ππίνετα 8 Ῥατθατῖς Ἠαδίτατα 1. 

1 
Οτείεπίες ος ακί]λααι ΠΟΠ αἱκῆος 

ΟτΦοίθ εοπίτα Ῥετίαπι ΨΠ1, τό. 
το, 171. Ἡὲ αἰα ἂε οτι ππί- 
ΡταΓίοπς « εἰ ἔοτευπα. 

οι οκ {τραῇ Ἴ6 
«Οππιρρυς Τελ] ραίος ψΠ. 165 
ΟπΙ[ρις οπΠρίς ΤΠ. 32 

σ Οπ[αθ ϱαεῖς ἵπιρομοια ρηπηϊ ο ον 
τυπί (τες 171 

Οτἰιαία ἵπ σαρραάοςία σι, 36 
Οµμείς Μεἰαπορί β]ία Η. 1 
“Εμπίνο εοπεΟῖέα ΡήρΡ Ιλ» Ἡ. 
ρατίί ποιι ΤΗ. 5 

3 

πδῖε Ῥμεπιϊο Σ1τ1Ν. 4 
εἶμς ΠΙΟΙ5 Ἡ. ς 

 Οπ(Ποη Πηαρεπίς ραίοι Ἡ, 1 
Οτἰ(ορα!1 βία, ΑπιαΠς ασος ΤΙ. 1ατ 
Οπιοδα]ας Τοτσππὰς ΥΠ. 127 
Οτίας5 Ῥο]γοτίε βα9 γΙ. 5σ 

οἶτσα εΙπα εἰ ΟΙεοπιεπεπι αεα ἠ{δίή. 
Αιπεπίεπβδις τταάῖτας αὓ ΑΕΡΙπεΙα 

σΙ. 73 
Οίας ΑΕαίϊπεια, Ῥο]γοτ]εί ραῖει ΥΙΠΠ. 

ο2 
Οτοῦγζ2ὶ Τητασες. ) 17. 4ο 
ΌὉτοσοάΙ]{ ἀε[αηριίο 1. 68. 6ο. 7ο 

οτοσρα1]ί [αοτί 11. 6ο. 148 
᾿ εοταῖη [ερυ]οια 11. 148 
"οτοςοάΙ{ ΑΗΙοΦ 1Υ. 1ο» 

Οτοσοά({ίογηπι μτ08 Η. 14ξ 
Ότωίως τεχκ Γγάοταπι εἶήξαπε Ρεπῃς Ἱ. 

ς. 6. 7. 92 
ΏΡΠεῇος {ηναά(ξ 1. ο6 
ροπας νἰτ, εἰ τεΙρίο(μς, ας αι 
οπου 1. 87 

οὕπῃι Λίίγαρε α{Ππίτας ο 1ν τα 
ΡΗτηυς 6Π.εο05 αἆ ττἱσηίαπι ΡεῃάεΠ- 

ἀπι ααὶρίε 1. 6. 97 
Ίοπες εἰ ΑΕοιες Γαδἱρῖξ, {μίῆ. 
ομΙῃ [οπίδ 15 ἰπ[α]απίς πο (ρίαπι οοΠ” 

ο τταΏῖε 1. 7 
. ος ομαα, ἀπέτα 1,γάοταπι νο 

- αἷως ς ο Φοἱοπο εοἱ]οφπίαπι Ἱ. 8ο. 
31. 3. 33 

ο ουίη. ἀεθταπ Ππάϊρπαείο του 1. 

τ ΟγΡί επ εανί οπἹπεῃ ης . ο 
εἶας Γοπιπίαπη 33 
εἶμ5 μάχης [άρει η]ο Ιπισ ίσο’ Β 

Δ4 
ο η ηνα{ασας. οταου]άπι. οοπ{α]ές 
“Ἕυσής α 1. 46. 47. Εἱῦ. 
᾿ἀοπατία. δε ΠοΠίφ αἲ εο ςοπ/θοταῖα 
πο εξ άαρι]αίς 1. 5ο. 51. 55. Ψ. 96 
ν ο ο. Οτ6οτηπῃ απιἰοἰεῖαπι ρειίε 

ως - 1. 16. 6ο 
τα πρ ΤΙ ΝΠΗ. 1ος 
εἶμς εκρεἀἰείο εοπῖτα Οστηπι 1. Ἱτ. 

Ἡαΐγῃ Β, ἑαϊ]ςε 1 . 
᾿Ῥτετίαπι εχριρηαῖ 1. 76 
Ῥυρηα 6πι Όγτο ΜΙῆε 
:. δατάϊς τεάἰε αν 77 

νἰποίεατ α Όγτο εέ σα εβεε 1. ὃτ 
1π οὐ[ετναπίεία εἲ απιοίε 4 Οτο Γὰ- 
Όοιως, αἱ εἶας οοπβ]15. πμ σασ 1, 

δ. 89. 9ο. 155. 156. 907 ο { Ῥγιμίο πῄητεῖς σΟπηρεάε ἍἸ.οο, ϱἵ 
"ᾱ]ΐα εἶας {Π ΟτΦοία ἀοπατία 1. 0» 

ο. αϊτεπι Ραπίαιεοπίεπι Ιπτεγβςίε 0/4. 
Οαπιυγίεπι ἀεβρίεπίεπι αάπιοπαε, ει 
ΙΣ πιοτίεῖη εβιρῖι ΠΠ. 36 

βἰία (επτεπτῖα Οαπιῦγῇ ἀρτοῦατα ΠΠ. 

εἶις πιυπίβεεηεία ἵῃ ΑἱοπιΦοπεπι ἠ, 

ο Ίΐδειαι ΜΗμαάεπι΄ : νι. 37 
δαΓάΐδας οαρεῖς οἳ ἴρεε αρίεως, ει 

τος Νίνας αἆ Ογταπι ρετάποῖτας 1. 86 

.. σαι, ἀπιπιίσα Ῥιμνία, 1. ἃσ. 
8 

Οιαῇ. ας ππμεης, ααπάο 7οοραι ον 
Ρίτ 8 

τεπιρ]{ Γεἱ)ρΗὶαί Ιοςυρ]εἰαίοτ νις 

Οτορµίπιοπς - Π. ος 
Οτοβίφα τερὶο. ΤΠ. 1ο 

αν ΕεΠεῖε Δεηςί ΤΠΙ. 47 
εοτῦπῃ οα(ι θγὐατίεῖς ὑε]ίαπα γ. Δ4. 

45 
Ὁτοιοπίεπ{ας, σε] ῥοβΐως Οχοιοπίαια Ππθ- 

ἀἱσί ἀῑδεῖ ρα, {εομπαάἱ Ογτεησὶ 
τρ 191 

Ουδίεῖ τερίϊ πιθβίατα 
τῦά 

ο οαδίευς ΑΕργρίῖας δαπιῖο ανν: π. 

: α6δ 
συ] πιεπίατα. πι, 149 

συΠίευία νἱ ἵπρεπς αριἀ Αβργριῖος 
το ράιαῄτες εἰ εοπίτα ε09 αὐ ΑΕΡΥ- 

Ρι]ῖ5 εχοορϊϊαϊα ο 95 
Οαπᾶατίο υ1[15 
Ομπίσαί Ποβίϊες ὥτε ἀορόμ ας’ Ἱν. 

.Όπρετε πιπ]έα πιαίαπᾳ εοῖ νῃΠ, . 
Οιρῃαβοτας Ερίζειϊ ρατετ 
ζωμό υτ0ς ΟΥριϊ ἳ ο . 
Οωτίεμίες, Ατβίγοσυτη ἀ]δηι διά. 
Ομτοιτορᾶο {ασια δαΠὶ ἄμης α Γεππίς 

Π. 5ο 
σαιτ. 

ΧΟΡΟ ἱπροβτὴς 1ὺ Ρο]]]πο ἵπνοσα- 



Οπστης δε]]]οἱ Ὕ. 113 
Ομττας Ίασετ Ιουίς ἵη Χειχίς εχετεῖ- 

τα γΠ. 55. 
αποπιοάο αἰπὶς[]ς ΥΠΙ. τς 

Όγαπεῳ ἱπί[αία, επαδηηάς α Οχφοῖς, 
εχἰ{(]πιαίσρ ΙΝ. ὃς 

Ογάχατες, Ῥηταοτεῖς βἰ1μ5, Ώείοςίς πθ- 
Ρο8, Μεάοτυπιτεχ ἍᾖἹ. 74. 1ο8 

εἶμς τες Ρε[ῶ 1. 103. 104. εἰδ. 
ἵπ ἵτα ΡεΓασετβ5 ἳ τε 
εἶας Ιπιετῖτης εἰ απηϊ τεσπί ΄ Ι. 107 

Ογυεῦες τεπρίαπι, Φατάίδης «οΠοτέ- 
πιχίαπι . το 

Ογοειπί[εις Τ,γείη5 ΥΠ. ο 
Ογεἰαάσέ πα] γ. 3ο 
ΟγΥάΐρρα, Απαχἰί]αϊ ΠΧΟΥ, "Τετ β]ία 

ον νΠ. 16ς 
Ογάοπία ἵπ Οχεία «οπάἶία α δαπηῖϊς ΠΙΤ. 

να 44. 59 
Ογάτατα ορρἰάππι ΥΠ. 3ο 
ΟΙείες, Ραπες ΑΕργρι. 7 
ΟΥ γη! Όγταεα{[αποτΏπι αποπάαπῃ {ουν!, 

ἀοπιῖπος εἰἰοίαηι ΤΙ, 155 
Οίοῦ Αιπεπίεπῇς εγταπηϊαῑς αβεξιαι5 

εοπρετιᾳς αι ο 1 
Όγπια οἰνί(ας ΑΕοϊϊς 1. το. Ἡ. 191. 

μα. ο ΝΗ. 194. Ἡ. 1.5 
νοσαια εἰ Ῥμεϊσοπί 1,140. Ἡ. 38 
εἰς οτῖρο 1. ὁ 
σαρῖειχ α Ῥετῇς ο Ὅιλο 

Οπιαὶ Ἠϊρειηα οἰαθῇς Χειχες ΥΠ, 
130, ΟΓ4ΕΝΙΠΙΙ οΟΠΓΗΙΠΠΙ 46 τοά- 

τος ἀεπάο Ῥαΐγα 1, 157. 158. 159 
«Εαὔγαπι ἵῃ ΟΠίήπι ἀεροτίαηι ΄Ἱ. Ιός 
ἵνταπηιπι (αμ νίναπι ἀἰπίμπε Ὁ. 

- 38 
{ρετηυπ! ἱπερίθ ΗοΠΙΕΤΗΙΠ Η. τὸ. πν : ιν μας 

ΌΎπισυς ΑτίβαἜοίας 1ΙΥ., τα8 
Ογπορίτης, ΕαρΠοτίοπίς ΒΗ11ς, πανεπι 
Ὅνι, πάνει[ατίαπι ΡρτεΠεΠίαης , παπα 

ο πυμσς ὁ- 1. 11η Όγπεας ΡΗ{ασεῖ ραίο γΙ. 1ο 
(πεις ΟεΙίαταπι αεσο]ῶ ἵπ υ]ηπηῖς σ 

Έωτορφ οεεἰἀεπῖα]ἰς Ριερὶς 1ΙΝ, νο. 49 ΟΥπεῄϊ ρορυ]πς ος Π. 93 
Ὑπίοις αρρε]]αίις Ζευχἰἁαιπυς οΝ. 

ων να ως 
ΟΎπο, Ώνεςδραςο, ΜΙεταάαιῖς, υυρ οἱ 

ΑΠγαρῖς, ΧΟΙ . 11ο 
αυοιποάο Ογτηπι {εγνανεε Ἱ, 11.. 

. 118 
Όγπο, [επιραι {ῃ 916 ον 1. 190 

ΟΥποοερμα[ί ρορυ]ἱ ΙΥ. τοι 
η Ογποίατρο Ἠετευ]ίς (επρίαπι ΥΙ. 

' ὃν ο υτὰσ 
ΟΥποῦτα. ου 63. ΥΠΙ. 76 
Ογηυτῇ, [οἱ ρπίαπίηχ Ίοπες, Ώοτες εξ. 

καν νΠΙ. τ3 

: 118 
Όὗρτις ραπ αὖ 'Απιαβ εαρία εἰ π]- 
ο Ὀυϊατία [ατα ΠΠ. 189 

Ῥετῃς τεἱρμτατίαι ΠΠ. οι 
Ουρτῖοταπι ]εχ - Ἴ Ἱ | ή 190 ΟΥρ! [ε ἀεάππι ΟαπΙΡΥΠ ΠΠ το 
εοτηπι δε]]α ει ἀεεξβίοπες 4 Ῥογβς 

, 1ο. 105. 106. εἴοι 
«η [αινϊτατετη τεθαξΗ Ψ. τιό6 
εοτηπι αππηαίυτα ΙΝΠ. 9ο 
δεπῖες νατὶᾳ ππάεβπιρ  - Μδ, 

Ογρεῖα γοσ, θίργπας ο 
Οὗρτῖ οἶανος, ΡτοπιοΠίοτίαὰ ΄ Ὁ. τοῦ ΟΥρίεἰα αι ἁ πι  ἵὗου β.5 Οὗρίεῖας, Ῥεε]οπῖς β]]μς 1. 114. Υ. 00. 

Υρίε]ϊάΦ, Οοτίπιμί ΥΙ.. 128 
Ἠππάθ ποπιεΏ Ώος οἱ Ἱπροβεαπι σ. 05. 

ΟοτηπΙοτατη γταπηυς πι ο 
ζιατ]ε η . .02 

Ουρίε]ας ΜΠείαἁῑς Ραίες 1. ας 
Ογταπηῖς Ἰπβαία ο ο Νε αθς 

Ίαευ5 ἵη εα Ρἱοίζας ο 1Ρίά, 
Όγτεπε εἴτοππβια 1Ν, 164 

Όντεπεπ, α,απι ποπ ἀἰπριειαπῖ 
:. 4 παπι θείεῖ οασαῇΠο, ἔτμ[τα 3ἀο- 

ος πΙηπέεΗσ Ροδῖεα Ῥετ[α κ μμ 308 
Όντεπαίςα τορῖοῃἰς ΡΙαρς ἴτες ππίτ 
"Γεοσπάϊταιις γα δρ 1οο 

Ἠλτεηπαϊ ΤΙΝ, τςή. 155. 150. 16ο. εἰς. 
ΟΑΠΠΟΥΠ {6 ἀαάμπε 111. 14 
Έθτυπη εἳ ΑΕΡΥρΗΙοσυΠη οοηβίσχις ΠΠ], 

.ρτος Τ ΌγαΠῃ ναβαπε Ὁ οἰαάεπι α 1 0γδςς αςοἰρίμπε 1ν. 
κ υπο εοτίπι απιίοἰξία ςμπι δαπιῖΐς 1Ψ. Ἱσα 

ς Μά, 1 
: 

9 Όγρηῖα οαππηίπα, Ἠοπιαχ! πο (ωπε . {ἱ. 

1Νν. 159 

κ ος Ὦ' απ. µε 
οτσευ]απῃ εοη(α]υπὲ 1ν. τόι 
Οντεπῷὶ πιεάἰοί ο. {εουπάὶ {ωπι: τε 

Οτοϊοπῖαις, ρηϊπιί ΠΠ. 191 
Όγτεησᾳ ξεπιίης Ρογειη (μρετβ!είοίε 

ου(εναπῖ 1ΝΨ. 186 
αριά Ογιπαπι οἰνίταν ἆ Ῥἡοσδεπβῦις 

εοηἁίτα ποπιίπε Αἱα]ία 1. 1ό5 
Ογιπιις Οατγβίς 1Χ. τος 
Όγιπις Ἠετο 1. 167 

Οντηῖϊ ΥΠ, 1ό5 
Όντας ραῖες Οαπιῦγς ΟγΗ ραιίς Ἱ. 

κ.τδ δα 
Όντας Ῥετ[α 1, 15Ο, ΥΠ. 11 

εἶῃμς ρατεπίός, ανις εἴο. 1. 75. ΟΙ. 
107. 1908. (01 εἲ εἶμς πατἰν]ταθ) Ἱ. 

 ἀΙΙ 
πιυ]ης οτπου]ο (1. 55.) ἀϊθμς, απία 

Ρεπιίπιεάμο εἵ Φεπιίρετία . 1,9Ι 
Ἡατραρο (παά]εμς ἱπεεσίπιεπάις | εἲ 
"4Ποπιοάο {ειναϊμς 1, 190, 11Ο. 

εἴο. 
τεἀιεαίαχ αὓ πχοτο υαρμ]οί 1, τὸ 
ΕΣ ἃ σ.Ώθ εἆισατιις ἀίσατωτ. 1. ο) 

«δαομ]οί βἰίας οορποϊηίπατις 1, 114 
τεβα]ίς ἱπάο]ες ηὲ επἰμ]ε {π Ρετο 

ή. 
ἨὨΐτα ΠΙΦΙΕΤΏΟ 3γο Αἴγαρο ερηίεις 

Εαετῖε 1. 116 
.Ρεινεπίῖ αἆ ([ηος γετος ρατεπίες Ἱ. 

: 129 
Οτας Ἰαμάαίων 11. ο. 0 αρ μι 

Ραίετ {αἱ αρρε]]αίις. Ίτοι ΠΠ. 
16ο. {μὲ οί ἆθ ο, ομῖ εοππρᾶ- 
1 (ωεΙ ῥοβμς, εἰ [6 «οπιραΓ4Γ6) 

«Ώμ]]ας Ἡπρμαπι Ῥοδτί[ατΗτῃ ἀϊρπιπι 
{ε (νε) τεπι {6 ἁἱρηαιη) οχἰβ]πιαν]ε. 

ο είμ αμίεπι ᾖῶο Πμίς/ε ἠ]ογωη. ορί- 
«30 οὗ ϱα Ῥγα[εγζήη φιιῷ ἀἰομηίμγ ἂὲ 

τω εἶας βεηίτυτα, οῦ αὔαιη. {ο οχἰΠῖ- 
:απαὈαῖ πηα]ης φἩἱάάαπω Ποπιίπα ϱ5- 

Ἑ 1. 9ο/. οἳ ἆᾳ οἷις [ε]οϊέίπια 
Πάει. ορ ν6γ0 εἳ Ἱ. το6, ἀἰνίπα 

-- 4υα4απι {οτίε πεηίεωπι {5 αἰοί., 
ΥΣΗ9 φμά ῥγισεπέρ ἀλνογίε, οµηι αἰἰ)ί, 

Πήῃ 1. 11. κ 
Ογτὶ βγιζρητία ἵπ αἰεπαπάϊς απΏ]πηίο 

Ῥετίατπῃ α Μαάἰς 1. 125. 126.107. 
ο. εἳ {π ϱ0 4μοὰ ϱΟΠΗΠΕΠΙΜΣ εὲ, ἱῬετ- Ίο πας α τοβε]απάυπι ἱπάποστεοί Ἱ. 135. εἴ ΤαππεἩ [ήτο Ογηάἱ απιηὶ πηῖ- 

ΠΑΓΗΥ .. 1. 189 ΓΟΠΠΕΠΙ Αῄαπι αἀθρίις ΄ Ἱ, τὰο «515 ΟΙΤΠ Οτο ρτα]ίαπι 1, 76. εἰς. ΠΕ [6 αἀνετ[ας Ότα[απῃ ροβ[ετ]ε ἡι. ἠράριη Ίσημε 9. η [ε ρεσ[οτῖε ζοἩ- 
«τὰ τερε]]απίες 1μγάος 1. 154. εἲς. 

:Εἰῆδ αρο]ορις αἆ Ιομας 1. 141 
ΡΙΠΕΤάἰ ΠΠῃΡΟ 4Ἠγθς απρυίας ΙΙ, 6ο 
(Ῥεμαιπω αάνοχ[ις 1 αὈγπίτεια, οἱ Βα- 

Ὀγ]οηίος, αποτάπῃ μτΌσπῃ εαρίε 1. 
108. 189. 190. 191. βε]]Ηπι οοΠΙΤ3. 
Τοπιγτῖη, ΜαΦ[αρείατηπῃ τερίπαπὶ 

ο σ1.1995. 3096. 6ο. ΙΏ 4Ἡο οσουιηδὶς 19214. δὲ παγγαπίων εΓ φιιῶ αξξα ογ- 
τα πο εαβµή. 

ΟΥ μετα ἱπία]α. Ατρίνοτιπι ἀῑε]οπίς 1. 
85. Τεπιρ]απι παδει Ὑεπετίς 0ᾳ6- 

τι ΠἱΦεχ Α[αἰοπε - .. ἴτο 
«εαπῃ εοπἀμεἰρί]{ς 1,αοε ἀθιπορ]ϊς οὓ- 

ατα αμαΠη εχίατο. Μι οςς 
ΟΙΠΠΙἱ, Ρεπ  Υ[,οο, ΥΠ, 1ό ΟγΙΙ5ίοτις, Ῥμτίχο δεπῖτης ΤΙ, το 6118 ΡοΠΕΙΟΓΗΠΙ σαἱβπι]ίας ὑιά 
(γ2ἱοπίη., αχ Ῥχοροπιίάϊς ΝΙ. 33 Ογ2ἱοεπί ΟεῦαΠ! Ῥετ[ρ [ε ἀεάμπε {ίΑ, 
:ΟΥΣΙΟΕΠΟΧΙΠΙ {οβ πι ἵη Ἠοποτεπη Μία: είς ἀεμπι πα Εκὰς 

τν 

Ὀ. ας 

δω Ρορυ]ᾳς, 
σ πεοταῃ ἵπ Χετχίς εχετς 
ο η ηλιμία.. ο ΜΗ ὅδ Ὀράα]άτη νεβίρας ]ηος : ψΙ, ττο Ἠαἱ, Ῥετίαταπι ρεηις Τ, 195. Ρεσματίί 

Ώαπηας δαπηγτὶο β], 

ρα έ"] 

νι Ἡιοα, 
φ 

ΓΙ. 151 ῬαπιλβίΆγίοις Οαπάφμ]ῖς β]ίμς, ὁυκ Ίπ 
| ψαΕ, εἶαείε Χσγχ]ς ο 

ΏαπιαΠιμγπιμς Ολ]γπάεπβμπῃ τοκ 
ὃν Ας. ντ ΜΜ δὲ ἀεπιει[θ αὖ Ατίεπηῖπας ο ἡίά, Ώαπιας ίες ο νι το 

Ῥαπίω εἴ Απχεῇς βπιμ]αστα . 80. 

ορ 

μλιομο ον. 98 Ώαπαδ, ΑεπΙ Βἰία, Ῥεχ[οί πιατεῖ 1.9, 
αμ. ὃν κ χὰς, ΥΠ. 6ο. 15ο 

Ώλῃαις εε Τ,γησεις Ἠθιωπιίτῷ 11, 9ἵ 

Ώ] ἀάσ ει 

Ώαπαυς Ατομαηάτί {οσςτ.-.'.. «ι 08 
Ταπαὶ β19 ΤΠεμπορμοσία ἵη ΔΕρβγρίαπι 

«ΠΕΓΗΠΙ κό τον Σά 
τεπρ]απι Μίποτνα οαυοά Τπάί εδί, 

εχιταχετυπῖ βίον Αβεπο ες | 
ο πι 10ο τος . 4, ανά 

Ώαπαὶ ει Χυιμί ἵπ Φεἱοροπββιμαμεί 
γεπιας ΥΠ. ο 

Ώαρηπφ εις ο 18ο. 107 

Ώαρυπίς ΑΏγάεπις -- ᾗ. 138 

Πα ἠεηί υτὸς Ἰ, τ17. εοπἰεπίηᾶ Α 
"ργάο νὰ σα 

Ώατάαπεί. { ὰ. ς μας ς 

Ὦδτίιῷ ρορυ].ς μα. ο 

Ὠατίης ος Ηγ{α[ρῖς θμι 1. ῃ 

α1Ο. ΠΠ. 11Ο. ΠΠ. Το, ΜΙ. 98. Υ. 
ν ή’ Μιῤηα 

ε εοηπ]ηταςίς {ῃ ΠΙΔΡΟΒ μμ ς 

Ῥατίας. ἰάι (οπαῖ απο ή 9 

65ῖ, εογεἰίοΥ ο. ο. ς 

εἶμς ΙΧΟΙΕ6 ος κο, 

Ὠατί] Πυατῖ 111. 19. απή ἱ μι η 

ὡ. Ἡ. Ἡ.ο1 λα ΥΕ ὄδος 
ἆς Ώαηί Εμευτο τερπο Ο71! νι ὁ : 

οἵα ατίε αἆ ἀάἱρίκἠῤμαι ορ 

εν νο ήν Γαἱφ[ε κάπηλο ϱ 

νοκ η νΓ μι ΑΠΟΜΗΕ νο 

αιΦβαί Παθερας μμ Π[. 

Ώατ!ῖ ταά(έας εἴ αμ ος 9 ὁ 

αἱ 3 άν "ή ἡ 

ἵμα  εἶις εαιε( ία μίοο 

Ὃν δη (ρα. ἄυβεαιως Γερυὶος ὖ 
ο Νιοστίά(Β κανα, νι, 

υπάο Οιφοίς ἱπ[επαοστο ή ὃς τα 

ία οἷως δα Ρια αἷἒς ας ος 
α υἱόὲ Π. 11ο. Π1. 88.110, 

δι 115. Ψ. ταν μ6ο, ἵν. 
Γἀέρπι σάαπι εἶμα δα 1 απ Ψ. τοῦ 
άρει ΦΝ ΜΥ ο) : Υ 

Ὅ οἶμς συπῃ Τἀαπιμγ ο εοοαυίυσι ἓν 

: φμεπάαπι ο ΙΕ ο Π. 85 
:εἶμς οΥαΕἱο ρτο ΠΙΟΠΑ ττ πο Ῥοτ[ατυῖα 

᾿ οταζῖο εἰμσάσπι 3ά ΡΗΙΠΠ ΠΙ, το7 
4ε ΟΙΦΙε Ιπετβοἰεπάο. ο Ἰβίαα

ι 

οτα(ἷο αἆ ίσος 4ε Ρο 
η ἳ 

εωῃοάίεπάο  Ἅ πμνῃο Πιε]ίες 

οπαιίας. Ὡμοπάααι Οαπῤγή
 πι, τρ 

ο 

. ι «περ]ίος ΤΕΠΙΙΠΕΙαΙ. 
οπε ἆε {6 Τε ο μαι α 
. : - Ὁ ἴ, 

Ἰωχαίο Ρὲὰθ ας , 1ο. 199. 191" 
{πε σπα ο. ον" η 
νο πώ 6 . καν τί 

"Βαυγ]οπεῃ ουβάεῖ, ο ος 151. 
Ἡτοδαίε 11. 15 ο ο 1Ροτίᾶς τι . ο ασε 

πλαν ον 

᾿Ἴπάος Παθερίε αν 
ΐ βέυππ  ὃ . νο 

. αμαα ν. 17. ετα 68 ΜΗ) αρ 
τα . 166 

εἴως πιοΏθία εξ αυτο ρωσεί, ενος οι 
ἴα Ἱεραιί α ΕΓῶείς Ιλ σα τΠ. 133 

ριτοση ρτοϊοίωπασ ο μα 
εἶπα οὐίεαΞ «μμ Απίογηιαπι «ἀμοῖε Ώαείμο Χειαί ΗΕ) Απ σ. ΙΧ. αθθ 

ο οἷμε ἄγρὶε Ραΐετ Ἱ 
ο αι, μτος. ΠΠ. 13 ο υά 33 

Όλής Μεάυς εοΏῖτᾶ
 Αινοπᾶς 

ψ]βοποπι ἵω (οπισίς νίοξ. ΨΠ, 38 

Ῥαμ]ίοτύηι ορρίάμπι ἠπεεπίό Ἡ ος 
ο ανν, 

ον ο 
9 "Ορτίαπι εμάς 

οίά. 

ον ον αχ. : ᾱ- τ3 
ἑ Ώεσε] 

«ο μα 

εσεις Ησ]επα ἱηγεβῖραίο: 
.Ῥεεε]επῆαπι εἶτοΒ Ηε]επα [ηνῖ ο ή 

τς 8 σα εσο[ίμπι ἱπιπα” 
πι {π δρατία ναξήβαΠμπῃ ιν 

τε οι ἀἱρηίοων Ριφ[δεμάί, η 

Ώεσειεπμβφροριίη ας 

Ώεσίπια τεάεπιίοη5 ορειγο η, 
το ας ν., στ ἀστίρια α τα ϕ Όε- 

λα αλλ] 198 

ΟΠΠ] ΄ 

ΜΜ ἡ ο ; Ἡ ας ιά 1Ν. 1. 85. 
εἶμ9 εκρεάεῖο [η θογώαν Ἰ 86. ίσο. 

πιὶκίας ᾱ 
ΩΝΙ. 64. 

Μα 

ον νμωωυ 

- 

.. ο 

ο. σσ 



Ντ ο, νο τν Μ 
Ὀεείπια ροσμηἰαταπι εκ ριφάί  Π. 

27 
ΏὈεείπιηπῃ ᾳπεπια!ε {οτε εοπιεἀμηϊ 1η» 

τετ {6 ΟαπιγΗς πίτες ἔαπιε νι 
. Φ 25 

Ῥείοσες Ῥμταοτεί ΠΙ. 1. 16. 37. 96 
γὶχ (αρίεης ετ {μτίς ἀϊομπαϊ τρ 

.9 
αἆ ἱψταππίάεια Μεάοτυμπῃ 4ο οΟπ- 

ππεπίο Ρρετνεπῖτ 1. 97. 08 
τεχ Μεάοτιπῃ ἀεςίαταῖμς 1. ϱ8 

: 3ὓ. 6ο τερπΙῖη οὐιίπεηίε αξα, εἴ 
αμοπποᾷο {εγεῖταϊεπι ἴπ ΕΧΕΙΟΕΗ- 
όἀα ἱαβ]τία εχειομετίε 1. 98. 9ο. 

4190. 1ΟΙ 
τ. οἶμς πιοῖς δὲ απηί γερηϊ 1, 102 

"Ῥείρμοπυς Ειεμίί βΒὰ9 μες 
Χ. ο» 

Ώεἱρῃὶ ί 1. σἵ 
14 605 πηϊδία ἁοπατία α ὤΎρε Ἱ. 14. 

α ΟτΦ{ο 1. 5ο. 51. 65 
αρμά Ῥε]ρίλος ρτίπιις αμίς πιαπετα 

Ρο[ιετίε 1. 14 
ἵηπ ΠυΠΠετΟΙῃ εἱρπογαπι αά[οπὶδὶ νο” 

ἱεηιί ἴμ5 ρετρειαΗῃ ἀαέυπῃ ομΗ1 δεῖ 
4ε Τ,γαάὶς 1. δή 

ΏεΙρΏί ο{αου]Η!Π Ρχο {8 ο 
οοπ{α]απὲ Ἡ. 178 

οχίχοπιε Εοτπιϊάαπίες ΧεΙχεΠι, υτρεπῃ 
ἀείεταπι | 1. 37 

Όατυατο ἆ 4εο {πο ππα]ε απο οἳ- 
ἀπ ΤΩΝ. Π. 58 

ο Ῥε]ρηίομαι οἑαου[άπα» ἑηβηέρίς ἠθοῖς. 

Ῥε]ραίευπι ἱεπρίάπι [μα {ροπίε σοῇ- 
ο "Βαριανίς Τι 5ο, Π. 189 
ο α]ιὰ Απιῤηίόγοπες (τεοεηῖς {αἱεητῖς 

εοπ/μοπάμπι Ιοσαταπί ΗΠ. 18ο. 

εἳ ο Ιἱπαπι η, Ὃ ος 

Ἰσνριοίυπι 1. 13. 15. 16. 17. Όε]ία ΑΒΡΥΡ ης 

οἶωπι Ὠσίια ΑΒργρίυπι εδίε αἴπητ 

Ιοπες ποπ τεέε . Π. 1 

Ώεἰυδτυπι Ιονίς σαἲἱ 1. 171. Τονίς Ο- 

:ἀψπιρίὶ 1. 7. Οετειῖς 1Ν. 58. Βαεε]λὶ 

ΙΝ. 87. Απρηίαταϊ ΥΠΗΠ. 194. 1μα1 
1Υ. 149 εἴ Οεάἰροάΐ Α. 

1Ώ Ε1πο Ι,αἴοπφ αἀπἰταῦ ΙΠςΠπιυιη , ες 

μπο {18 απῃ Ιαρίάε Π, 155 

«ἀε]υῦτα ρηπηϊ {αίΐπεία ο... 
.4 

ἀε]ιῦτα α Ῥετῆς ἱπεεπία 1Ν. 96. ΥΠ. 
144 

Όε]ας ἱπία]α 1Ν. 33. 34. 35. 
:. εσρίαϊα α ΡΙΠῆταίο 1. όᾳ 
Ὥσίος ιχοπιίε αηίθα ἱποοπουρία 1. - 

. . Αι) δη . 5 : 98 

Ώε]ίοταπι Παρα οὗ Ῥετίας ο. ΥΙ. οἸ 

τενοσα!ΐ α Ῥετῇς εἲ πἰΏί] ρα ἐίά. 

Ῥε]ασ Τπευαποία. ας Ν.118 

Ὀδπισταίας Απίβοπίς βἱἱ19, τεχ 5ρατιῶ 
.. ο εδ. 1. 5ο. 69. εἰσ. 

τᾳθ οἶις΄6επετε εἴ Ρτοστεαίοπε να: 
χία εἰτομπιετμηῖας Ἡ]. 69. εἴο. 

: όο 

πιαίτεπι {οἰ(οἰίαίας, ουἱ νετης ἱρβας 
Ρατεης 1. 6δ 

α: Ὅοπαταί, ἰὰ ες α βοβωῖο υοίς βὲ- 

ΕΜ, ἀπάε ΠΟΙπεΏ ἱπροβίμπι ΥΠ. 

Οἱεοπιεπείη ἀείετίε ἵπ εχρεάἰῖοπε 
9 Ἀ] . 

εἶμς εἴπι Οἱεοπιεπε Εππυ]ίαίες εἴ ο- 

ἀίασι ΨΠ. σι. 69. 64. ερ. 
{αρα αἆ Εετίας Ῥ], 2ο. ΥΠ. 3 
εἶμς' εΙορίαπα 9 ΝΙ. 7ο 

εἰς «οἱ]οαμία ἆε τες ΙςοτΠι 
οµπι Χειχο  ΨΠ. τοι. 109. 101. 

ο 10. 909. 934. 935. 936 
εἰμς ἱπρεπίοία Ῥετ Ρυβί]]ατεν οἶαπι 
ππηςϊαπάϊ τα(ῖο ΥΠ. 259 

ΏεπιαΙΠΙΕΠΙ5 Ψ. ΔΙ. ΨΙ. ὅς 

Ὠεπιοσεάθς, αἱρᾗοπίϊ5 Πἱΐ15, πιθ- 
ἀἶσμδ, αὑαπίμο νί, εἶω Γοτ- 
πα, εἴ ἵῃ ααπίο ἨΟΠΟΙΕ Παδίειθ 
ο Ὀσατίο 1Η]. 154. 129. 190. 191. 

. 1935 
« οπο αΏι 6 Ῥετ[α ἵη -ραϊτίαπι τεά[ς 

ΠΠ. 1315. 1398. 134 εἴςι 
Ώεπιοστα[ίαη Ιαιάαί Οἴ8πες ΠΠ. 8ο. 

μην 43 
ἀπιρτοβαηε ἈΤοραυγζις εἲ ης . 

ντ ἀ . 1. νὰ 

ς εἶμς ἱπεοππούα ΠΠ. δΙ 
εαπι σοη(ἶταῖε {η Ογροία Ματάοπίας 

ντ. 41 
Ὠεπιοσσίεας, νὶς Ιλαβεῖς, οἳ ΜαχΙοΓΙΙΠΙ 

ΠΙΕΤαΙςΠς ΥΠ. 416 
Ῥεπιοπᾶχ ἃ Μαριιπεῖς, ΟΥτεηφίς ΠΠἱβ- 

τ). 65 «α 

(ας τεῖρ. εοπ({(μεπά 1Υ. 16: 
Ώεπιοποῖς ΡεπιΠγΙίραίες ΥΠ. 1ος 
Ώεπιορβί]μς ΓἱαάτοπιΦβ]1ς ΠΠ. ο09 
Ώεῃς Ηἱρρία τμ5ῇᾷ εχοις(α5 εναπε(οῖς: 

ει απἱἀ µας τε Ροττεπῖαπι ΨΠ. το 
Ώεπίες εχ Ὠπο ορ/6΄ υπίνετϐ, ἴαπι πιο» 

Ίατες αηαπι σεῖετΙ, ἵπ αμαάατῃ Πιᾶ- 
υπ]α 1Χ. 83 

Ώο ἀεροῇιο ΠΒ! αἰϊμά -οορίταπά τη 
απάτη αἲ τερεῖεπεί τεάάαίυς, ο πἱ- 
αὐς αςείἀετίες ομἰάαπ ἀερο[πιππι 
περαπἱ ΥΙ. 86 

ετυβαὶ, Ῥετίαταπι δεπ.5 1. 105 
Ώει[αὶ ΤηταςϊΦ ρορυ]β. ΥΠ. το 
Ὀε(οπρτῖο τεπιροτίς πυπ απ βηίεηαϊ 

μᾱ σ) 
Ώείταξ]ο τες ἀεῑειτ. ΥΠ. το, β. 7 
Ώειεα]ίοπ τεαχ - 1. 56 
Ώεις επἰπεηιϊεπια ραμάἀει ἀερτίπιετε 

ΥΠ. το. ζ.ς 
ἀεαπῃ τεπίατε, ἰάεῖῃ οἩοά Ρίανε {8- 

σεία ΥΙ. 86. 0.9 
᾿. 4ευς φποά Πετί νυ]ε, πεπιο εβιρίαῖ 

1Χ. 16 
Ἰηνίάεης γἱίφ Πμπιαπῷ Γραίο ΥΠ. 

τσι 46 ΡιΦβρηϊβταίι Ιηρεπίία πιαία οιδὶ α.ς 
τερἰοηί νεπτυτα αν Να 

Όειις ΟΙΦεΟΓΙΙΗ ο 1. 9ο 
Ὅ νε Π]ο ἱπιρία εορἰαίο Αρτίο 1. ᾿ 

ον 16ο 
-.Ώεος πεῖηο Ιαΐεῖ {π {εεἰετίοας 11. 

1ού 
ΏεοίιΠι νέμεσις καὶ Φθόνος Ι. 34. ΠΠ. 

4ο. ΥΠ. 1ο, β. 5. ΨΙΠ. 1ο6. εἲ 
δή. ο ποο 

Ἱηγίά[απι εχοἰεαηῖ αοτες νἰπάϊἰξια 1ν. 
: - ᾿ {ἱὲ. ΤΠ, 106 

ἀεις αὐ ΔΕβΥριἰα νετοεταίιχ ααίἆαπι 
ΗΠ. 132 

ἀεοτΏίη ἵτα ἵῃ περοῖες εἰἶαπι εχίει- 
ἀίευςς ΠΠ. 17 

ἀμοάεείπι ἀεοταπι οοβποπιίπα αὐ 
ΑΗΕΡγρΗίς Οτφοὶ {μπι πιιτιαὶ 

1 
{8στα Ρεταριηῖ 1]ἰ Απεπίεη{ες 

108 
οιπηΏῖα {ετε ἀεοτηπι ποπηἶπα ες ΑΕ- 
“8)Ρίο η ΟΙΦεἶαπι ρείνεπετυπὶ ΠΠ. 

ο 
ὈΙ Αταὐάπι ΠΠ. 8. Τήογυπι Τν. τῇ. 

δογίματατῃ 1Υ. 5ο, ΤΗχασμπι Υ. 7 
6ιχοῖ ν., 49 
τερα]θς Υ. 1οό 
Χθόνιοι ' : αμόοι ο μδ..33 
49ος εΣίΕΙΠΟΦ εχῖριπε ϱαυπ 1. 

: ας μ, : 179 

Ὠἱαξοτίάες ραΐες' Ἐιιγάαπες υχοτί5 
ΓεπιγεΠΏίαἰς ον 

Ρἱαξιοτίἁες Οταηποβίμς, πας ο Ρτοςῖς 
Αρατϊς ΨΙ. το7 

᾿Ρἱαάτοιηες ΏειπορΗ/1{ ραίετ ΤΠ. 505 
Ῥϊαπα ΟΠτίς{εμ Ὠἱοηγῇ βία. 1. 1ς6 

εαπι Οετετῖς Β]ίαπι υπάε Εεσετίι ΑΕ- 
οΏγ]ης {ὐίά. 

Ρυυα(ῖς αὐ ΑΕργριίἱς ἀῑξία ἐδίῃ. εε 
137 

Τεπρ]απῃ Βμίο κ] 155 
Γἱ8η5 {εβαπι ἵῃ ΛΕΡΥΡΙο «. 197 
α]ίιά αραιά Βταάτοπεπῃ Ι. 138 
αυ τεπιρ]μπί πασκίπηπε πιεπιοταδί] 

αριά Βι0α(Ηῃ 11. 197. 138 
Εἱαπς (εππρ]ηπ θαπιὶ ΠΠ. 48 

ο αὰ Τταςβίποτη ΠΠ. 176 
Ὠίαπα τερὶα 1Υ. 33 
Ὠἱαη8 ΟµΙΠοΠΦ ατα: 1 67 
ῬαηΦ οτας 1 Η1ῃ Π. 83 
Τίαπα ἄτοεπι {παπι ἁἆοπαπὶ Ἐρμεῃί 

ου/εξ το 
επρ]υπῃ {π Ατίεπι{ο ΥΠ. 176 

Ώϊοδα μτΏς ΥΠ. 1οο 
Ῥϊοσις, Τῃεοσγάϊς Βἰίπς, εχι, 4ριά 

"Νπεάος Πα ῇτίς γΠΙ. ός 
οὐ φάαπι ΠΟ ψἷία ροτίεπία Πλτταί,, 

Ώεπιαταίαπα τε σπι οἶίαπς ΠΠ. 
το 65 

Γἱ8γς6, αηίτηα] Τν. τόα 

Ῥιᾶγπης ἀείμόσηπι εξ ας σπα, 
 ἔΗ ρα, ΠΠ. 5ο 

Ὠἱεπεςίε δρατίιαηἰ νἱτίμς αἆ Τβειπιοργ- 
45 με ο Να παό 

εἰῃς ἁἰάταπι δίά, 
Ῥϊες, τερεπῖε ΏΟΣ {πως 1, 1“: 1ο. 

1. 37 
σετίο ἀἰε ποη ερτεά(ππίωτ 1/αοεἀᾶδ- 

πιοπίΐ αἆ Ὀεί]απι ΨΙ. 1ο6 
-ἀἱεί παϊαἰἰ5 οὐίετναιῖο 4ριά ΑΕΡΥ- 

ρίίος νο Πι 4 
ς 

1-4. 
νι. 

ο ο τα 
᾿οπατία Α]γαιιῖς Ὠε]ριος πιἰρία τ 

ἀῑεῖ ἴη Ἠοῖας ἀϊθεραιῖο ἃα ου{οιις {α. 
ο έτα Π.ἡ 
ἵτετ 1Ψ, 1ος 
ἀῑες ναπϊ ν]έῷ Ποπιίπιπι 1. 3ὲ 

Ώίπάγπιεπε πιαϊετ ο ματ 
Ώϊποπιεῃες 6ε]οηίς ρᾳῖετ ΥΠ. τς 
Ώ]οπηεαϊς ἀριςσείκ 11. 116 
ΏΌϊοὮ τος ΥΠ, ο 
Ώϊοπγῇορβαπες Ερλείμς. 1Χ. δή 
ΏἱοπγΗυς Ῥποςφεηῇς , εἶαες Ιοπύα 

"άμα εἰῆδοῖε αἆ ἶοπες οτατίο ΄ ΨΙ. 
11 

τες αὖ εο ρε[ῖᾳ {ίᾷ. εἲ [εη. 
Ῥορ: οἰαάεπι ΙοπΏπι αἩσο ἀενεπετίε 

ν]. 17’ 
Ώϊοπγ{18, Δροιηίς εἲ ΏΙ8ΏΦ Ρρατει ΠΠ. 

156 
ε δεππε]ε (αάπιῖ Ε]ία α Ο18εῖς ρυῖα- 

τας βεηῖτης, Π. 145. 
εἀμοαῖις ἵπ τερίοηα οἱππαπιοπιί{εΓα 

11. τι 
30 Ίογε Ιπ/α:115 1Π ἔεπιοτο Ι. 146 
ε ἀεοίτῃ πονἰςμπηῖς αριἀ 618505, 

ΏΟΠ εἰ αρμά ΔΕργριιος Ἡ. τής 
ΑΕργρίίαςε ΟΗτίς ἀἶδας .Ἡ. 14 
Ώϊοπγ{ Γεβαπι 111. ϱ7 
ΏἱοηΥῇ ττ]ετετίςα ΙΨ. 108 
ἨὨϊοηγίας ει Ὀταηία αὉ Αταοιόις ἵη- 

νοσαηταχ ἵπ {ῶάετε ἱπεμπάο 11. 
{ . Ἡ 8 

ἐὐΙά.. 
Ὠϊοίοατί τὰ ΡΙ. 127 

εοίµπΙποππεῃ ΑΕρβγρτίῖς ἱρποταπι ΠΠ. 
τν ο 

Ὀϊρπεπβαπι ρτα]απι 
Ώϊροάες, πιατῖαπῃ Ρεηῖς 
τῷ ἵη εαρίια 
ΏΌΙιηγταιπο 

Αταδίους Ότοιαὶ ἀἴθις 

11. 39 
Ηαιπιαι]άς Εμ ΥΠ. 

| ον 
ΡἱΗγγταπιδοταπα απέτοτ αὐὶς Εαετίε 1. 

να. 
Ῥϊνιπα ο ΔΕργριίοτήπι ΠΠ. 83. Ναία- 

τς πποπισι 1Ν. 175. δογίµαταπι 1ΙΥ. 
| 6η . 

ἀῑνίπα ριφ{οτεπἆα Ἠμπισηϊ5 : ἰνί γ. 65 
ἀἰνίημι απίἁ νἰάεαιας Ηετοάοιο 

: . ΝΠ. 197 
Ὀὶν]πίεαής {οἱει Ῥηάεπεία εἴρα Ἡο- 

πῖηες ΠΠ. 198 
Ώούετες ΡοΡ. Ῥωοπίῷ Ὁ. 16. ΥΠ. 

κ αλτα 
Ώοάοπα πας πες σα 58 
Ώοάοηδμπι οἵαςπ]απι Τ. 46. ΠΠ. 5ο. 

ο. ΕΤ” Ἔ δς 
 Ὡοάοπβοταπι απμίες Π. 5ς 

ὨΏοάοπαί 1ν. 938 
; Ὡοάοπας εοἰαπό Π. σ5.ς 
Ὠο]ῖα ατρεηῖεα Ὠεἱρ]ιος α Οτα{ο πιὶςία 

: 1. ὰ 

Ὠο]οποῖ Τηταςςς γι. ὃς. 
3ὺ ΑυΠπιμΙίς δε]ἱο νεχα(ὶ ἐίά, 
οτασυ]απι «οπ{αἱαπε ία, 
Μ]Παάεπι- τεβεπι οἵεαΠῖτ ΥΙ. ας. 

6 
Ώο]ορες ΠΠ. 149, τῆς 
Ώοπιυς {Η8{ΘΙάΠεΘ ΔΕιμίορυπι ΠΠ. 

9... 
ἆοπιος ποη ρορβάεπῖ Ιπάί ἠθάπωἡ 

. ΠΠ. 1οο 
Ώοπιεβίσα πιαία Ῥ{απιπεπίῖςί τηαίοτα 

ο δι η εα ἀεβετε ροσῇ: 1. τά 
Ώοππίοϊ]ία {Ῥίειταπεα Ργταπιὶάΐ ΤΠ. 

- 148 
ἀοπι]ε]]ία εσ πι]οίς (ας ἍᾖΙν. τῆς 
ἀοπι]οί]ῖα ϱ νἱτρι]τῖς, εε νετίαιϊ]]α, 6 

ἱεπτ][οίς [αρεπία ή ΙΙ. 1ο 
Ώοπα αἆ ΔΕΙΠΙορες εχρ]θιαπὰϊ ρταῖ]α 

πηϊς[α 11. 9ο 
ἆοῃα Απια(ς Ώε]ρηίς ἀαία 1. 15ο 
ἆοπα πΦοοτυπι ΑΕεγριαπι ΙπεοΙεή- 

ἔίαπι αά τεπιρίαπι εἰρΗ. Ἱπαι- 
τάπάυπι - ως Ἡ]. 180 

ἀοπα Γαπιοςθάί πιεάἰςο αὖ τερε εε 
μχοτίους ἀαῖᾶ οσο 11.139 

ἆοπα αμαπίμπι αριἀ οι, ο 

ἆοπα εἶ ἀπ ρτίωι5 πιμτος' να 
αοεπἀειίε ρο]ίέετυτ στις 1. 

ἀοηπατία ΟτΦΠ νατῖα 1. ϱ0 
:ἀρηατία ἁῑγίς ἁαία α ΟΤΦ[ο ΕΧ Ώομὶς 

αἀνει[ατ]ἰ 1.δα 
ἀοπαιῖα Ώε]ρμος α ΌΙῶΦ[ο πιει ες 

τυτίης αἰῖα 1. 51, 5ο 
σπα Ώεἱριος 3 (Ύρε πα Ἱ. 

: ο τ4 

ἁρ. 



ἁοπατίμπι ΊΜίάα Ώείρμος πηϊιήα, 
περία [εἰ] π 

ἀοπατία ἵῃ τεπιρ]ο Ώε]ρηίοο ΨΠΠΙ. 
95 

ἀοπατίωπι 1,αοεάΦιποπἰοχυι  Ἱ, οἵ 
ἀοπατία Απιαβς. ΠΠ. 162 
ἀοπατία τερίς Ῥπετοηίφ Π. 111 
ἀοηατία Βποορίς 1εἱρΏος πηϊκία Π1. 

19ς 
ἁοπατίαπι Απἱοηίς δρυ Έσπατυπη 1. 

ος 
ς  ἀοπατῖα 6 ΡιΦάα Ῥετβσα 1Χ. 86 
Ώοτες - το. Ι44. τὴό 
Ώοτες α Οια(ίο αβαδί ΄  ἹΙ. 6. 58 
εοτΠῃ πιὶρτατῖο οΓεῦία 1. 56 
Ώοιες εἰ Ίοπες εκ ἱπ[]ίς ερτεά{επ- 

τες ἵη εοπ[ἰπεηῖϊ {εάες βοπυπί 1. 
τ7τ 

ςοἵΗπῃ Ρτίπια εχρεαἰτῖο αάνετί[ας Α- 
παπι ως Ἡ]ςςσό 

Ώοτες ἵπ εἰαδ[ε Χειχίς πι [ἱίαπίες ΥΠ. 
κ ο αρα ἂ ΑΗ 98 

Ὅοτες {ῃ Διῖζαπι φαει ρτοβεξ! Υ. 
7 

Ώοτίεπίες Ῥεπίαροίίη ἱποο]επίες Ἱ. 
| ντ 144 
Ώοτϊεπβαπι Ρρτϊηείρες εκ ΑΠΒΡΥΡΙο 
ο ο μπαϊι ΨΙ. 53 
Ώοτίεπάμπι οἰνίιαίες πι] οἳ ἱμ[- 

Ρηες 8 γΠΠ. 74 
Ὀοτίεπ[απι ἴασχα Ἱ. 144 

Ὠοιίσα 6εη5,ππάε εορποιηἰπα(α .-]. 56 
ΏοτίςΦ ἰτίδις παπι ΟΥ. 68 

Ὅ Ώοτ]ς τερίο ἱπευτ[αῖα α Μεάί Τη6ς- 
{4ἱοτΏπι «οηβ]ίο εἰ οὐίο ΠΠ. 

ὗ, 87 
1Χ. 1ο 

'Ώοιϊᾳ νε[ῖς 
Ώοτίεις Ειτγαπα είς ραϊες 
Ὠοιίεις Απαχαπάτίἁ Πἱίμς εκ Ρίπια 

ς Ἄχοτε ΙΝν. 41 
απῖει Φημα]ες εχοε]]]ε - Υ. 4 
ΏΟΙΕΠΝ΄ Ποὶ α [ταιτε ἱπρεταχὶ, «0|ο- 

ον Ππῖαπι αἱἱο ἀμοῖτ : 
εἶμδαιε ΓοίµΠα Ἡ, 42. 43. 44. ή5. 

ὢ» ο 

ον 46 
-εἶὰδ πιοΙ Ἰ. ἡ5. 46. ΥΠ. 158. 

ν μ.μ 205 
Ώοπ][οιε γ. ϱ8. ΠΠ. ος, 1οό 

Ὠουίσας, Τηταςία τας ες «απιρης 
1ΗΡεΏδ» εἰ ςαΠε]μπῃ Ὠσαί νΠ. 

9 
Ώοτις Ηε[ιεπίς βΙίΗς 1. : 
Ώοιγείὴς Ι,εοῦοις βἰ.- ΠΠ. σος 
Ῥοιις ΜεραΠάτῳ ΠΙ., Ῥάρβίαροπυπι ος 
ο ΜαΠεποτιπ Ῥυςκ νΠ. το Ώτοππος Αεβί]ιευς 1Ψ. 55 
Ὠτορϊεί, Ῥατίαταπι βεπς 1, τος 
Ώχγπιαο ορρίἁ μπα ἐμαῤα ΠΠ. 33 
Ὀιγορίᾳ τερὶο. 1. 56. ΥΠ. αἵ 
Ώγορες Ρορ. - 1. 146 -Ὥιγορυη οἰνίίαιις - υπ. 73 Ώγπια ΔοηΏφοτιπ της 

Ὥγπιαμαίϊῷ τους οἰογοπία γ. 68 
Ώγιας απηηἰρ ΥΠ. 1ς8’ 
Όγίοτυπι πποης σ. 17 
Ὦγ[επιοτία ἵη Χετχὶς οχεισίι ΥΠ. 

α1ς 

Ἑ, . 

ἡτ Βεπαιῃ υὈἱ Πά[σαξας ΠΠ. τη 
Βεδαίαηα ν. Αρῥαταηα, 

Βεήεσταίες Βει]ορηὶ ραῖοι Ἡ, ϱ2 
Ἐεῦεπιὰς Αξτορί 1ης ο 1Χ. 96 
"«Ἡψ]]απα 1η πιοπομιασΏία. ἱπίιοι[εοῖε 
ολ . « {δίΠ.. 

Εελε[παϊης Αρὶς απ ΥΠ. οσο 
Εελ]άοτί Β. αη.α οορῖας Χειχὶς ἀεβοῖε 

ΥΠ. 197. εἶης οτἵρο - η. 194. 
Ἠεπίπαἁες ἱπ[α]δ Μορ αΕ ωτο 
ῬεΠιάπα ϊ Ὅτ ἀπ. το 
Ἐκμίπες πιυτίαπα ρεπ5 Πο ἀϊδειπι . Τγ. 

ο πο. 
Ῥε]ρβς [οἷίς -- ο ΝΗ. 97 
Ἐάοπί Ρορ. ἵ. 11. οἳ τή. ΥΗ. 11ο. 

, Ἀ ή 114. 1Σ. 74 

Ἐειίοι Εσμεειαείς βΗς εἰήσαιε σεπ5 
--. ΑΗ Η γ. 9» 
"εἰ ἀαίμπῃ οχας] πι δα. 
Ἐρε[απὶ : Υ. 46 
Ἐΐοηυ αχὸς (Ώρες ΘΕΤΥΙΠΟΠΕΠΙ ΥΠ. ος, 

| 113. ΝΠΙ. ττ8 
ανν : ΥΠ. 33 
9 ἸΙπίμία ΠΠ. το 

Ε]εξταπι παπάς νεπίτο Γεταῖυχ Π]. 

Ἠ]εοπῖις οἰνῖν : . επ αλ 
Ἀερμαπίες {ωρτα πιοάσιη διαηἀες π 

, νὁ : 7 
“Έπατεες, ἀῑνίπαιίοπεπι α Ψεπετε Ἰα- 

Γ ανα ο ρα 

ΛΕὶσα Ιν. τοι 
Ε]ερμαπιίπα πῶς ΑΒρβγρίϊ 1. ο. 17. 

28. 90. 3Ο. 31. 60. 115 
Έ]φις ΟΠετίοπεᾶ. ΥΠ. 14ο. ΥΠ. 91. 

93, ΙΧ. 116 
Ε]αιβὶ Χαπιίρρυπι οταπὲ ἆο αἱεἱοπέ 

Ῥτοιεβ]αί {απεπάα 1Χ. 110 
Βἱεις Οποπιαίας Αροὶ β]19, ππς 8 

ριοςίς Αρα ΥΠ. 157 
Έ]εις αμϊάαπι ναἴες ΤΗ. 1359 

Ε]εμίς ΠΠ. ός 
4ρυά Ειειίπεπι ΑἰπεπίεπΠιιη ΡΙ(- 

Παπῃ 1:-46 
᾿Εἰειίπεπι «ΟΙεοπιεπες οἵήμῃ Ρε]ο- 

Ρουπεπῇδρις ἰηναάίς Ὁ. 74. 75. 76 

ρί {βππι ἁδατάπα ῬΙ. Ἱ5 
“Ῥ]ειβπε [ερυ]ί Αιρὶνὶ 1Χ. ο7 

Ειειβηίφ Οετετῖς (επρίαπι ΙΧ. 57. 
101 

ΕΙίς, ΑΕιοἰοτιπι εοἰοπία ὉΠΙ, 7 
Ώ]εοτάπῃ αροποίπεῖιῷ ΥΠ. 107 

Ῥ]εοταπι ἱαΠίδαπιάπι ασ ΠπαχίπιΙΙη 
᾿οετίαππεῃ 11. 16ο. αὐοά {απιεῃ ἃτ- 
ρυυηπί ΑΒργρι!. ίά, 

Ἐλεί ΜΙΠΥΕαΤΗΠΙ ορρίἀα ἀε]ενετε 17’. 
η 148 

ΕΙεῖ νεπἰεηπίεο Ῥοφὲ ριω]ίαπι {1ον 
ἀμεες εχἰ]ο ους πππ]δατίπε ΙΧ. 

77 
ἵη Ε]εο αρτο πι] οςχ πεφιεαηί ρἱρπὶ 

. Ψ. 93ο 
Ε]οτας ΠΗπεπ ΤΠ. τς 
Έπαρεςες, ἰᾷ εὲ ῥἰαεμίαγες 1. ότ. Υ. 

1 

Ὀεπίες 1Υ. στ. 1. τος 
Επε[ε]εες κ. Υ. ότ 
Επεῖὶ, οἱ {απί ες Π]γεῖῖ εἰ εοτΏπι 

Ιεχ ]. 1ού 
Ἐποειί, ἵπ Αάτία᾿ γ.ο 

Επιεη{ες ΤΠ. 149. 185. 108 
Επίρεις Βυνίας ΤΠερίαΙ ΥΠ 129 
ἘΠΏθασίυπο ΗΝ Τη7 
Εηπεαοἆοἱ 1. τι 
Εοταἰ ροριί ΥΠ. 18ς 
Έραρῃις, οπὶ εὲ Αρίς ᾿ Ἡ. τς}. ΠΠ. 

: οὗ. 98 
Ἔραρηϊ Ῥοψες Πῃατθς 1. 38 
ΒρΠεία5, οἰνίτας ΙοΠυ1Π ], 4». Π. 10. 

εἲ 158 
εκ ΕΡ]είο αἆ εατά!ς Ιέος γ. 54 
Ερπεβπαπι τεπιρίαπα 11. 148 
ΕΡΠΕΠΙ ου[εεῇ α ΟἵΦ/[ο Ἠ1δείη {μαπι 

ἀοπαπι Ὠἱαπῷ - 1]. ο6 
ΕΡΠΕΠΙ (οἱἱ εκ Ιοπίρας αὖ Αρατιτίΐς 

{εΏἱ αχοεπῖΙΣ, εἰ ουΙ 1. 147 
Ερλοι δρατίς ὃς 1. ό 
Ἐρία[τες Εαχγάεπηϊ β]]μς ΤΠ. οἱ3 
: ΈΠεποργΙατυπη ρτοάί(ος ΥΠ. ο13. 
πασά 214. εἰδ.. 

εἶης Ευρα εἰ Ιπεετίίμς ΥΠ. οι 
Βρϊεϊοβ]]άθς Ἡοπιετὶ ο Ασ 
Ερὶεγάεε 6]αιοί ραῖθς 
Βρίάαυτις, ἱπίπ]α, απίοα Οεποπε ἀἰέτα 

ας τρ ΠΠ, 46 
Ερὶάαητης εχριρηαία 11. 52 
Ερϊάαυτ] (γΙαΠΏυς Ῥτος[ε ΤΠ. 5ο 
Πρϊααυσ]] 1, 146 
Ερίἀαι]! οτασυ] πι σοπ/(α] μπε, αμ ατα 

ερταπῃ έε]]ης πἱβὶ] Ρτοάµσεχεῖι ὃ. ον βο 

Ερίάαμείί οἶεας Ρεππίεειπι ΑίΠε- 
ο. π]θηίες, εξ ἵπίε εο8 ραξῖα εἰ αξτα 
αν. γ. 89. 83. 9 

15 ΑΕρίπείῳ ἀπέεα Ρατεηῖες, αὓ 15 
ἀε[οϊ[ουπι, οἳ οἰαάος ἱπέετυπι Υ. 

νλ .ὰ η τὰ ' 84 

Ερὶροπί Ἠοπιειί, {4 πιοἆο 6ἴης [αΠῖ 

Ἠρίριαιήπια ναιῖ Μερϊβίω ΥΠ. ο.8 
"απ ἀτος]1ς Ῥαπη τν. 88 
“9ΡΙβταππιαϊα Θρασ(ἱαίατηπῃ, οἱ οο- 

το ΚπΌπετε΄ π4 ΤΠΕΙΠΙΟΡΥΙα ΝΗΠ. 

-"πἱροάμπη Πεεοτίο Οᾳάπιείς ἱπεῖία Ύ. 

«Ἐπισκύθισον, 1ᾷ. 66, 

Ἠου ο5ε, Ἱητοπιροιηπεῖας Ὀἶρο ΥΠ. 

ΕρϊβτορΏας  Απιρηϊπιπε[ι ῥραΐες ΥΠ. 
΄ ῳ . ᾿ - Ελ) Ἡ 127 

Ερίυπι ορρίάααᾳπ  ---ύυυυ 1, 18 
Ερίσεία» Ουρήαροτο β]]ης ΜΙ. 117 

εῶεῖς 1Π αεί ᾳΠοπποάο Εαδεις ἐδίά. 
Ἑρα]φ η {ε(ης ο μα ο Πο 1. ἃτ 
Έθυα Ἱεροτεπεπίχα -- - νΠ.ςο7 
-εφυᾷ τες Ο]γπιρίασας νἱέτουῖα». αά- 

1 

1. δ6 

Ῥηόαπας βυνίμς {8 

:5ο. 6ο. 61 . 
«πε δογίραπι 

ερίς, πὐὶ Γεραί  Μ 1οἳ 
πα Τηεεβα]ϊα ορίπς ΥΗ. 196 

εηπῖς Ρί[οε» Ῥτο ραδυἱο υδὶ Ἡ. 16 
εφ! σο|αΌτοῬ τος ῤ κι 

ως τα] ἷῃ οι 
εφυἱ [8ο οαπάΙ: ν ης 

. 

εαιί (ασε! Ίπ εκετοῖτα. Χειχίθ . 

εηυἱ βινία]ας ΑΠρΥΡΙΙἱ5 (6Η, έοταπι
 

παίυτα, εἰ ἀε[οῖρείο τὰ 

οηῦος ΡΙΦείρις μμ ας 

εφ! αὈί 9οἱἱ Ιππιο]απία 1. α1ό ΄ 

εη ης εαἰπε]πῃ τεξοπαιίάαί εἰ ἱάεο 
εἰ πβταδί ἂν οοπ!χᾶ εΩ.05 σᾶπῃ ον. ε 

αριά Ῥετίας παδεβαπὲ ΠΟΠΙΙΠ8 ο. 

εαἹοΓΙπῃ τερίοτυπι ΓΦίυτα ἆ 1. οι 

εη ος αμαἀγαρος 11ηβετέ ορ 

ΑΕΙ ἀἰάίεετε ο δε α 9 

εηίος αἆ νεμαυπὰ ἵπ γεπίτειῃ σἩ 

Ὅατα εἀοξτος ἀπομηῖ 1168 ο 

ιδ: Μι ν,ο 

εουί δἱργηπατυπῃ αμα]εΘ . 

ο η (αιταρΏ ΒαὐγΙοΠΙ α ας 

εφ αἱ Ιπάοτυ 
ο 

εοί Πἱνεί[ιτες εαπμάἰαϊ - ο ο ὃ 

εοποτιπι ἰαῦῶ Ῥτο οΓ(]5. το 

εθβ] νίπι Ἠγεπιίς Γετιηῖ 1Η Αλνος δ | 

απαίη πες ΠΠ] πες απ 1ΙΥ. : 

εηυί φμἰπαμαρίπία παρ βμ Αβίας ἃ 

“ερυ]οτα τεβᾶπι Ξ0ψῖ ή) ἡ 

(ΠΠ: τοδ: ΨΠ. 49
 

ἰ Ν{[οὶ ΠΠ]. 1ο6- | 

ευ μὴ εἰσεπῖ ἃ 
Οιμαίρως τος 

οπάϊ {ο ο : 

. Ἡ Βίωπίτα Ώα
π]μ5 αποπιούο ας 

7 πυπι πα δες. ΠΠ. Ἐ σσ ο 

6ος ΜαΠΙΗ{ {ρβηπι εχευιῖῖ ο 

εηιο οἵία ΟΠ οπίου’ 80 ὉΟἱρίᾶ » 

μ ς μ Ἰπά Ὃ λ επβὶ ἆο- 
κι. Αι ίῃ τν αρ ὰ 

Εο{{οπείη τερῖό 5ογ(8 ο 
- 

Επόϊο {ερεΗ η να ρω Ἡ 

εαμ{{οπίς εἴ εφ υἱ Ψἱ 
ο, 

ὑπ ΡτοπιοτηΣ ” να 

Ὃ ατα ΥΠ. δὲ 
Ευ]ιατας Ἀεισί5 αμαηίς τὸ 

᾿ 
πι Ιπ» 

Εαυἱίατε 4οσεπὲ Η8εΙΟΡΒ πα ΐσι ας αὖς τ 

το αππο Ρετίᾷ 
πμ δὰ 

Εααίίεδ ρα’
 

0 Ψι. τό 

ἘταΠπυ ον 2 η -α 

ΟΙεοΙπεΠ!» 
λος ση 

Ειοσμί]εμς ΤΕΣ Αιλεπίομῆυ 
µ 

η ΤΟ να αρ 

ἂν αλμν μα μάσεης ἓ Ἡβ 

: αφ τρμά Αἴν
εν- (αεἵᾶ Αετηηί- σα 

ἁαυτὶ 
ΐ πἱεπβυΠΙ 

εἶμς (επρ]α1η 11 πε 
αἴοε ΑΕΠ. ος 

; 1 ο. πι 33 

Ηοππετί λα ερ. οφ 

το ροβίααι εἲ Αὐποπίομ[ε»., ἂν. 

σος ΡΕΙ/{ΑΤΗΠΙ πας ο μερα. 

ἘτειτίεπΠαπα εἴ Ρετίᾶ σ, α οι 

.- ρω (ως αΡειβς 1Ραζα 
ης οί Ετει]εΏ{εΒ 

αξεῖ ος 

μ ο ΜΙεΠί6αυχΗἰαη” ο... πανε» ΜΙΙεΠΙ6 ουχ 

Εθν ορ] τεἁαηϊ ος . ο 

στ. 19Πέ5 | νήμα, 

Ε ιονις σι[α 
αδἀμᾶί η . 

ο Ῥατίο αδαιὶ 
. 

ελ” ν νε. : ΤΠ. . 

Ρη]α Ἠεϊοάοίο ον 

ΠΕ ΤΠ, Ἡρ 
Πίπηγες 1μαὶἱ εἲ Οεάϊρί 

ην 

ΈΙπηΥΗΙΏ ἀε]αῦτυπα 
ψῖ, 33 

οεΏς 1108 . αθζ 6 

ιο ραπῖτ ἀαηΠᾶ πλ ο, 97 

Έπκαπάες, 0οἱ8 μαι ο κά ο 

Έ1γοίθ τθρίο, Ηοσθοῖί: αμα 
ν {5 

Ἑτγοϊπα τεβίο αν 1ψ. 8 

ροή δαν πι 
Όγα ϱ]εβα - ο ο 

νο ο μη 
Βιγιητῷ Ῥαοι. δις Αρ. ο. 15 

Ἐτγιμταί ει ΟΠΗ εαπἀεπι [ες 

Ρτορα!ειαίεπῃ (ΕΤνΑΠΙ ν μεν ος  Ἡ. 

Ειγιητσα υσ09 α[ρετᾶ εἲ ΠΟΠΗ τα 1 

Ἐχγχο, Ατοεβίαί γῖάαα πια Ἰτόςο 
Ρίοτεπι πεσα: τν, τση 

Ειεφτεῦως 1εΣ Ασί π αἶἷως 

νο 
΄ 

' 



χ 

α. 

Έυπε]ας Αάπιειὶ βΙ, 

απ ας επ οσο Ἡν. Μ. 
αἶίας Αππιοπίοτπα τε  -Ι. 32 

Έιεοε]ες 1,αοἀαπιαπεῖδ ραίετ ᾿Υ. όϊ 
Έιτείῖας πο! εδ5ί6 ςαΙ5{4ἴΠ κος 

11. 5ο 
Ἐπαπείις 6ατεπὶ Βίας | νΠ. 174 
Ἐμαροίας Ίμαςο ΥΠ. 100 
Ἐμαϊείάες Ετειτιεπᾶμιῃ ἀπσ νε νἰς ώς 

: ἆοο 
Επδωα ἱπία]α, πιαρπα ας Ὀεαία, ΌΥΡΙο 

πο! ἰπέατίος γ. 91 
πὰ 6απι ρτζ]ἶαπι ΟΓΦοοίυΠῃ οὔπῃ Ρε” 

ες ρείαπι ΝΠΠΠ, 4. εἶο. 
Ευδαεπίεό ας τταξιαά α 6ε]οπε νΠ. 

ολ ή πο σὸδ 

Ἐπδαοεπβρας ἀαυπῃ οταςπ] μπα, αποά 
ππαἰα [ρειπαπι ΥΗΙ. 5ο 

Εαυοίσαπι ἐπ]επίσΙα 11. 89 

Ευυοῖς πῖπςβ Ρίά. 

Ἑρασω σανα ΠΠ. 19 

Ἠιε]ίάες εἰ Οἰεαπάει Ηἱρροειαιΐς ΒΙΗ 
: , νΠ. 155 

Ειειροῖῶ τερὶ5 Ῥειῇοί ΠΠ. ὅ5 

Ευεπίας Πεϊρηοπί Πατμίρίοίς Ραΐετ 1Ε. 
92 

{αοἵ1ΓΙΙΠΙ Γοἷίς ονἰμῖῃ οευῇίος ΙΧ. 93 
εκοδεαϊας πη{ετα, ει π]Ηο οὗ ἰά-46 

Αρο]]οπίαιϊς Γαπρία οτι ἁμίά. 
εσῖς ἀἰνίπαιοπεπι οβῖΠεί 1. 94 

Ευε]ιλοπ Φαἱαπίηίς τεχ 1ΙΝ. Ἰ6ρ. 
| .κα ο ποά 

αὓ 6ο (παρα ἱαη ἀεάίσαίαπι Ώε]ρῃί5 ο ία, 

οἶγσα ουπι οί Ῥπεγείτηαπι αότα ΄ ἠφίά, 

Ειείρετίὰς ὑοπιπα {οἱίῃ ἰποο]σπῖες 

«.ν Ισ, 171 
4 : .. 

Έμπισπες Απαργταβας Αἰπεπ]επῇς Ρ19- 
ος Παπιρβπιις {η ρΗδπᾶ πανα]ί ΝΗ. 

Έπποπμς Ρο]γάεξίς βας ΥΠ. 151 
Ἐιπισμί αρυά Ρετίας Ρτειϊοῇοτέδ αάαπι 

το Γοινὶ πο οπ(ααϊ ο ΥΠ. τος 

Ειρα]ἰπᾶς, ἸΝαμΠτορΗί βἰίΗς, ο 

«ΑΙ σώ}- 12] 6 

Έμρμοχδης ΑἱαἰπιαςΒ!, ΡΙοά(τος Βτειιίῶ 
να ΕΙ | γΠ. ΤΟΙ 

Ἐωρμοτίο , ΔΕ{ΕΗΥΙΙ Ροξίῶ ραϊοΙ ος 
. ' [ 15 

Εαρβοτίοῃ Ογπασὶη ραίος ὉΙ. 1η 
Ευρμοτίοη 1,4ρΗαΠί6 ραΐες, αὉἱ (α{ἱ0- 
ο χδ οἳ Ροἱἱμσειπ ἐπ ἁοπαπι {μαΙπ 

“πθοερίε οἳ ἵπ οπιΏες Ποπιίπες ΓΗ: 
Πο[ρί(α]1 ΥΕ 127 

Έιρ]ταῖες ΠΙΠΠΕΠ. 1. 180, Ἡ. 50 
Γτοχίποίως α Νιέσση τεάάϊτας 1. 185 
Εατῖρις 
Έπτορα α- Οτειεπῇρας ταρία 9 

Έιτορβ ΒΙΙ Βατρεάοπ εἰ Μίπος ᾿ 1. 
ασ 

:.Ένπτορα ΤγΕΙΑ η ΠΟΙΠΕΠ ΕΤΟΡΦ ἀε- 
ἀετίῖ 41 ΠΗΨ. 45 

α Ιοπρί(αάίπε ΑΠαπι εἰ Ατίσαπι, 

Ὃ ος ει πάάίαξ; αφ[εφ πίτας ΙΨ. 
42. 45 

Ειτορῶ οοπιποἁΙίαῖες εΡΝΙ1, ὁ 

Έιτορξ ποπιεΏ ππἀςθ ἱπροπίωπ 19. 

Ευτορᾷ εχιτοίπα ἱρποία ΠΠ. ας. 
ΙΙ6 16. 

Έυσγαπας Ώομίεί Εἱ15 , οο]ἰοβᾶ Ραι{α- 
πας ΙΧ. 1Ο, 53. 55 

Έυτγὺαίες υπ πει(ῖο. 1 
εἶηο εἶαάες ες ἱπίειής {ίώ, ΤΝ. 

λα 4 

Ευτγδίαἀες, Εατγε]ίάς β]ΐας, ἁαχ εἶαδ- 
«Πβδ σίΦοοίααπ νι. 
ἵπ Ἐπιγυίαάε οοπΏ]Η Ἱπορία ΥΠ. 

Εινγοίαάς ἰαἱ15 
Ἐατγο[ιάες σα ΒΗ ΠΠ. 

Ῥυπγοταίθν Ῥο]γάοτὶ βίας ΝΗ. σοι 
Ἐυιγειίάεο Απαχαπάτί Πας ΥΠ. 

ος .--- 
Επιγάαιπε 1ευίγολἰά(ς πχος ΥΠ. 7ϊ 

εἶας ρεπας ο ΗΜ4, 

Ἐυχνάεηυς Ερία]ιω ραΐετ.  Η. στᾷ 
Ἐατγ]εοι ου Ώοιίεο οο]οπίω ἀει- 

οι, πμ ΠΗρετῇες ο Ῥε]ιο Υ. 
ο σλλὰ ἵ τν Λύ 

ο ῬεμπαΠοσαπῃ (γτοΏη 5 ἡρίά, 
εἶμς Ιπίετίέας Ρίά. 

Ειτγππασήας Γ,εοπιίαάἰς ῥραΐετ ΥΗ. 
ο ο - πα 9ου 

Ῥτγπιαεμας 1,εοπεῖαάϊς' βἱἱμ9 ἱπίείεπι- 
Ρίη5 ΥΠ. 593 

ἘπτγρΏοη Ῥτοσ]ς Εις. ΨΠΙ. τᾶτ 
ΕΙΤΥΡΥΙΕ5 πατε ΤΈ Ποτασίς Τματἱς[αί ΙΧ. 
Σὸ - 5ὃ 

.ε- 

ο 

ν. 77. ΝΙ. 173. ΠΠ. 15 

νΙ, ϱ2᾽ 

ο ραϊιαπι α Οαπισγίε 

Ευτγβμεπεε, Ατίβσάειπϊ Επ ΝΠ. Εἰβίείπιος ΜεάΙ εἰ Ῥειίώ εοἶαπέ ᾿ Τν 
κ. κών 204 

ΕιτγΏπεπίς {Γαπ]μα Ποποταίίος 1. 5ἵ 
Εαγίπεπες εἰ Ρτοε]ες ρεππίη{, ορατί8 μαι, 5 

τεκσε.. 1Ν. 147. ΨΙ. 5 Ἑ]άνϊῖον ἵπῖες οπηπῖα τε]ρίοίε οοἶωῃς 
οἵαοι]απῃ {1ρεί εἶ εοπ{α]ταπι {δίά. οταν τν Ἱ, τοῦ 
6οἵ ΙΙΙ ἀἰρ[εηῇο Ῥετ οΙηπεπι νἰίαπι 

1Ρίά. 
»οἶγσα ε05 ει Τπεταπι ανυποὐ]απι ρτο 

ΤΕΡΠΟ αξία ο... 17. 147 
Εαγίπεας ΙΧ. 56, ο7 

6εηῖς εἶπς ποἰαπῖ Ιαδεβετί 1,ασεάς- 
πιοριϊ Υ. Δο 

Έυτγιυς εἰ Απῆοάεππας οὗ οεχίτεπιαπι 
Πρρίεαάίπεπα ε σα τίς α Τ,εοπὶἰᾶε 
τεπηεέαπεασ ν ταν οσὸ 

Βαιγιὶ νἰττας εἰ ἱπίετίεις {ῆ. 
Έπιῃγπης Ηειπιο]γεῖ ραίες ΄ ΙΧ. τος 
Ἐμιψελίάες δορηαηίς ΡαίεΓ ΙΧ. 79 
Βιασχίπυπ πατε ο 1. 6. 7ὰ 
οασίπὶ ροη παϊίοπες Ιν. 47 
Έχαπιρφις Ιοσις Ιπίετ ΒογΠπεπεπι εἴἲ 

Ηγραπίη ΙΥ. 5ο. εἴ 81 
Εκετοίεὰ ἀοπατί αριά Ῥεχίας , εκἰπιῖαπη 

νο σος, ΙΧ. 1οο 
Εσίεας τετήπᾳ π(ρίςἰεπά ας 1. 3 

ουπῃ Ιπ]ίο πο εδ πηάῃί[εβας ΨΙΙ. 

Ἐκροτίεπάο Παπε οπιπῖα  - ο 
Εχρίαπα{ πιοᾶις Ιάεπι ἔετε αριά Π,γάο5 

αἱ αριἆ σΥῶςος /΄ ἴ. δσ 
Ὁ εχρίαιίο Λἀτα Παι]ο]άς  Πά, 
“ εκρἰαάο Ρε 1. 6η 

Ἔν ον 

Ἔλος Ώες {ετμπε ΑΒΡΤΡΙΗΙΙ πες ε- 
(δε ο πὃ ος παν τηηκη 

Έαῦα ἵπ {οτεείοπίρας 1, 1οο 
πά Ἐαπιεπι αἲσεμάαπα αὐ]ῖά Τ,Υάϊ εΧεο- 

βϊτανειϊπί 1. ο). 
{απιες ἱπιπιαΏῖς ἵπ σας Οαπογῇς 
κ 11. ος 

ο ζαπιες ἵπ. Χεχχὶς οχετεῖτα, ἵπ τεάῖ 

'.Έαππες οὔ(ες(οξαπι θεΠί ΙΧ. 118 
Ἑαπιϊ]ία αμα ἀτίραιῃ αἱεῃς γΙ. 35 
Ἐαπυπῃ Ιον] Ἐπεραπί 1. 185. Ιονί5 

Βε]ϊ 1. 181. Ιονὶς {40 Ε4Ρο σοπὰἶ- 
μπι Ἡ. 56, Ῥτοςεῖ 1.112. Ὑεῃε- 
τί Ὑταπία νειαβήκβπιαπα 1. τος. 
Αροϊιπίς ΥΠΙ. τας. : Ρα]]επίάΐς 
Μίπεινῶ Ἱ. 65. ΑΕαοί Ὑ. 8ο. 
ΡΗγ]αοὶ ΠΠ, 3ο. Αιτοποῖ ἐδίά, 
-Απάτοσταϊίς Πετοίς ΙΧ. 95. {Γ4παπι 
 Οιφοῖπι πιασίπιαπι ει σε]ευεστῖ- 
παπι π βΒργριο Ἡ. 178 

Ἐαΐο {[οτίεπ ἀε[παίαπι ἆεο απορια 
-Ίαρετε ἱπρορββοίιε ΟΙ 
ξαιῖ πεσεεβίας 1. οἵ. ΠΠ. 45. 69. Υ. 

' 02 

Έας γα]εαπῖ ΥΠΠΙ, 98 
Έε]ῖς αππάπεἱκβπια ΕΦΕΠΗΙΠ 11, 66 

 ΑΕβγρίίοτυπι εἶτοὰ Πος απίπια! {Ἡρει- 
Πιο 5 ν ο 1214. ὃν 

 ξεασι Γεραιίανο ο, σ] 
Ἐε]Ποίτας Ὠμπιᾶπα ΙΠ «οἀέπι (ΕΠΟΙΕ ΠΟΠ 

Ρετ[ταί 6 
Εε]ἰεἰίας Ῥο]γειαιίς ἱπβάίοία 111. 4ο. 
ΤΕ : το ωκ τομ καίς, 

Έειταπῃ αἆ ρετηἰσῖεπι Ποπιίπαπι Ι. 68 
Εεπτὶ εοπραξΗοπεπι {οἱ οππῖαπι ἐχ- 

οορίτανἰι 6ἰααεις ΟΠΙ15 1. 55 
Ἐεία αἁ ἱπῃέαιοπεπι πμ ΠΠ. 

η 18 
Ἐ 64 οε]εῦτατῖο πο ΟΙ 
Ἐεβίπαιῖο ρατίε 6Ίχοτες ΠΠ. το. ῇ. 6. 
Εεβαπι Ογ2ἱεεποταΙη, πια(τὶ ἀεοζαιπ 

ΙΨ, 76. Γείαπι ΑΕΡΥΡΙΙΟΓΗΠΙ αΌτο- 
11. ο 

{εβα ΑΠιργρείοίιπι, Ὠϊ8η8, ΤΠάΐς, 
ΜΙπεινε , 9οἱἱ5, 1μαϊοπο, Ματεῖς 

Γεβαπι Μίπεινο ΙΨ, 1δο 
{είαπῃ Ὠϊσοπγῃ. -) Π. 48. ΠΠ. 97 
{εβαπι Ἑπεορμαρία 1. στ- Εεύπι 

ΡετίαζηΤης µαγοφόγια «θα ΠΠ. 
79. Τείία Αρατυσία 1. 47. ΕΕβΙ πο- 
ππεπ, ΑοσεπΠο ἱπσεπατησ 1. 

1 “- ν- ὀ ϱ 

Εἰάεί ἁαπάφ πιοᾷςς αριά Να ΓπΠΙΟΠΟΘ 
ο εν αμ ΜΕΣ 

| ῃάες Αταῦπι βπι]κβπια ΦΑΕΙ, Ὁ 
Εἰῑος τερα(π- δεπίραε εταξαπε ο 

: ο δρα ΠΠ. 15 

ήρυίαταπι ἵπ ψε[ῖθ αῦ Εεπϊπίς ρετίει- 
Ιαπι -- Ὕ. 57 

Εϊειθ ποῦ νο ρε α 1η 
νο 

1]. 5ο 

1 
Ἐἰαππία ε Ρεξίοτε Ππππ]αςτί τα 

Βυνίοταπι θοεγιμῖᾶ ποιπηίπα, 1ος, 
ΈγτεςῬ, -Ἠγραηί6, Βοτγῇπεπες;, 
Ῥαπίίεαρες, ΗΥραεγτί5, 6ειτΏις, 
Ταπαῖϊς 1ΙΝ. 47. Βανίοταπι Τῆγα- 
οἷα ποιπῖπα, Τεατῃς, Οοπίαάες- 
ἀπς, Αρτίαπες, Ηευτις 
Γπεεία]!ς Ἡ. ριφεῖρηῖ Πὶ 
Ῥεπεῖς, ΑρίάαπΗδ, ΟΠ 

Ιν. 9ο. 
αυίπαςε, 
οεΠμοπδο 

Επίρευς, Βαπϊ(ης ΨΠ. οο, Ρεπεῖ 
ατεηι ᾖὲ ππεπίο οἳ «εαβ. βγοκΐνπα 
ῥγῶσεά, Ατασες ο μα]ΐ ει ᾳΠαπειδ 
1.501. ΛίορΙς 1Χ., 15. 3ο. ΑσΠε- 
Ίουφ ΠΠ. το. Ασίυς ΙΙ. 58. 00178 
π Αταὐῖα ΠΠ. ο. ΟΙπΥρς 
Οταϊμίς Ἱ. τής. Οαἴςις 

1νΝ. τς, 
ΤΠ. οἱ, 

6οπίαἀεεά!ς 1, φο. ΟΠοα/[ρ6ς- γε ' 
40. Οειτηυς ΙΥ. το. Ογπάες Ἡ, 
52. Ἠα]γς 1. 795. Ἠνγραπίε Τν. 47. 
1 Ἱ. 170. ΙΠείας ΨΠΙ. 58. Ῥμα[ς 
11. 103, ΙΥ. 38. Ῥατιπεπίής 1. 
τοᾷ. Ρἶτὰς ἵπρεπς Βυνίας 1. 145. 

ος 1 απίίσαρες ΙΥ. 54 ορειολίας ΥΠ. 
108. 228. ΤΠειπιοάοπ ΠΠ. 194. 1Χ. 

ο απ. Τ]ρτῖς 1. 18ο. Ταηαϊς 1Υ. 5ο. 
Ἔγτεν 1ΙΨ. ττ. οι. Τείου ΙΥ. 

Εἰυν]ϊ 4ΠοσΗ!Ώ ααπα εχειςῖεηί Χδιχίδ 
101. 

ἀε[εοετίς ΨΠ1. 45. το8. 196. Ῥεαιι- 
Τετ ππεηεῖο ὑπίως ἀε[εξμοπὲς εἴο. ο. 

Ἐαάυς αβιηίεκες Αππισέηπι 

τν εἲ 187 

1.74 
"Ίαάειίς ἵπειπάί ταιῖο αριά 5ογίηαθ 

ο 1Ν. 7ο. 4ριά Αταρες πι. 8 
-ἆφάμθ ἆ Βαυγ]οπίΐς οωΠῃ ΟΥΓΟ Ππῖ-΄ 

ταπι ο 
ζαᾶας ΟταῇΠ οππι Απια ΑΕργριϊο- 

στ ταπι τερε {ίά, Ῥο]γοταιίς επτῃ Δ. 
ΠΠΙΠ τερα η ΠΠ. 9ὁ 

Γαάμ9 ροβάαπι Ῥετ[ατεῖη σαπῃ΄ Βατ- 
εφῖς 1Ψ. οοσ 

Ῥωππῖπα εχυία εππῖσα γετεοιπάΐαπῃ ρᾶ- 
τίτετ εχυί 

{απιίπδ ΑΕσυγρίϊίς Παππεσῖς αἱπ]απες 
γἱτὶ εαρίἶρις 6Πετα Ίπιροπιπι ΠΠ. 

- 

᾿Επΐπα αραιά ΑΕΡΥΡέῖος πεβοεῖαπειατ 
35 

ο 1Ρίᾷς 
Ὁ  Κρπήπα Ζαπεσῦπι εὔττης αυτίραητης 

ο ο μα. 
τ Εωτηῖηας Αιπεπίεπβηπι ᾱ- 

"Εσπιίπα εχ Αῄα ταρίΦ 

ΙΝ. το} 
Βταπτοπε 

Ριφάατῖ Ῥε]αερῖ ΤΝ. τής. ΥΙ. 118 
της 

Ὁ. Εαπιίπαταϊη Βατεφαταπι πια] οἶτσᾶ 
πππτος αρρεπί , ν. 8ος 'Εαπήπα α Βαυγ]οπ]ς Πταηρα]αίς πο 
{ταπεπίαπ αβ[απιετεπὲ ΤΠ. 15ο. 
εετυπι οΙπαμαρίπέα ππὶ 

ο οτείςετεῖ {οἈο]ες 

Πΐα Βαῦγ- 
Ιοπίΐ5 α Ὠατῖο {αρρεάϊεαία, πὲ (1ο. 

ΠΠ. 159 
Γι ἁπιίπ3 σοἱο εἰ Ππιθας τει ασ: 

παπάΦδ, ΠΟΠ αχοιςῖτῃ΄ 
τ ζαππίηας αἀάῃσετε, Ῥετίατυπι οοην]- - 
ος ΝαΠπΙἄπΠΙπιος 
{αηἱπα νΙτ]]ῖ νἱχαῖο 
{αιηῖπς αρτε[ίες 

ΙΝΥ. 16ο 

-- "16 

ο ΝΠΙ, 88 ολ 
ΙΝ. το 

{ωπιίπα νηρο, 4ἩΘ εἰπέ Γεπνίρετα 
Ψ. 9 

{ωπιίηπεις πιοῖρας {απὶ Ψεῃθτῖς [ρο- 
Ιαεοτίρας Πηπηϊςίας 

Εοάϊεπάἰτατίο ας ἔδττα εβοσία 
σον : 

Έοπς Τηείΐες ΙΥ. 15ο. έοπε 
1. 118. {οῃς δο]ῖς 1γ. 

Ὁ. σατραρΗίε ΙΧ. ος, Εοπίες Μῶαη- -- 

1. Ίος 
ΠΟΠ Ρο. 

Π. 15ο 
ΑΡο]]πίς 
181. {0Π8 

. ἀτὶ ΠΠ, ος, ἔοη», ἵπ απο απῖ 1ο 
{απε, οβΠείαπτας Ρετῖηάθ αἴφῖθ ο- 

ἔοις απἰάαπι αἰωατἰεΏπιας 

1εο ἱπαπεῖ, νἰοίαπι οἰεπίες ΤΠ. 
. 23 

ΙΨ. 5», 
. ν . μ ἳ , . ᾖ, 4 δτ "βοπίες πονεπῃ αφ υατα{ῃ, υἱδε Νονεπι 

στ ΡΟΠΙΕ8. ᾿ 
ΕοτπίςΏ Ιπάϊες αδῖ Ἠδ[ίζαπίατ «απ υπ το αππαρηϊεμάϊπε, εαταπιααε ἀε[οτῖρεῖο 

παπι ΠΗΕΙτεπία. 
:. Ἑοτίυπαπ οπαιῃ π νΙία εί 

εχκρειῖτῖ ἀῑβΠεῖ[ε εεε 

Ὅστ ΤΠ. του. εἴςο. δὲ υπ ΠΠ] 

(οτί η αεί Πάει "πηρες πο 

'Τοτίαπα εοπβ]απι αἰἰᾳπαπάο 

1Παἱ αἲὶν 

ἵη' πιοτ(ς 
ΠΠ, {3 
{άρει 

Γ το, ς. 
π {μπί 1. 
 αμίς οοἹ 

Έος΄ 

4 

ἐν ασααωακνιωαι πα δακαώμααλιλκλναωλω λμάιώαὀκωαακκή ακκώἀμαἰαων--μλ λα δες θλιιώα κώμα άλμα, νωμωωαζωρ-οωμαμκωυῤμαικ»».....- ος... -- 

τες τες ο ποκεςςξ τς πεταει κτώτς τι πς επ σ τοτε τς 



Ἑοτύπ π[]ήπι οςὲ Ῥετῇς 1. 154 
Εοἵα ΟΦ ΟΟΤΗΙη : ἡ)ίά, 

Ἐταίτειη ΡιΦ ππατίίο οἱ Ιρετῖς ηχου Ιπ- 
ἰαρηειπίς (αἶναπῃ οωρίε, εἰ [αἱ ἀ6- 
Πάει]! τατίοπεπι τεάάίε ΄ 1. τιο 

Ἐτὶροιίς νἷθ αραιά Οἰπππετίαπῃ Βο[ρο- 
; 1Υ. ο8 

Έτιδιας απατυηάἆαπῃ 4ΙΡΟΤΗΠΙ, απ! ἰαᾶς 
{1Π ἴσπεπι Ο4οχε {1ο οἰτοιη[ίαηίες 

' Ιπερτίαι ο σος 
΄Έυ]ευτα εἲ ἑοπίίτηα ᾖνθ, πρηςηρες, ἵπ 

Χετχὶς εχετοίταπ ἱπρταμηῖ, εἲ 
«οππρίητες οεοἰάαηῖ γΠ, 40 

Ἐπ]πιεη ἵῃ Φάες δ6γΙᾷ τερὶς ἀε]αρευπι 
κ ΙΝ. Το 
Εη]πιῖηα σταπἆες α1Όοτες αμ ἃἀἰβοία 

Ρετουτυηὲ ΥΠ. 1ο 
Εα]πιίπα ἵπ. ὕατρατος Ώε]ρῃῖς 6 «ω]ο 

ἀειπῖςία ΨΙΠ. 47 
Έωτεῃς Ἠοπιο ΠΠ. 38 
Έωτες Ρρεευηίφ δαγάαηαρα] ΠΠ. 15ο 

{ατες τερίαταπι ἘΠαπιρβπίεί ρεουηἷα- 
ΤΗΤΗ εἰ ΕΟΓΙΠΙ {οἱετεία Π. 1 

Ῥμ[ματία Ρµρπα αραιά Απεγρήρ ἵπ 
Ἀςτἶ8 νε 

μ 1 6. 

{ΓΙ Λάες νο 1Ν. 8 
ὉὈδίοῃ Ίοσις 1Χ, ο7 

6ᾳαἱαϊεα τερίο , φίαϊε Ηετοάοίί Ἑτίαπί]α 
ῬΙ. 1ο8 

6λ]εα Οοτἱπιλία 1Ν. 18ο 
Οαἱερεςς, στα 109 ΠΠ. 10ο 
Οεπιοτὶ ογταςι/[απὶ ΝΗ, 1ςς 
θᾳηἁατ]ϊ Ρορ. 111. οἵ 

εοτάπῃ ατπιαίµτα εἰ ἀιισ ἱπ Χοιχίςεχ- 
ετοῖτα γΠ. 66 

Φαταπιαη(εΒ ΡοΡ. εξ ΕΟΙΙΙΠ πποίθς ΙΥ’. 
αι ζας 174. εἲ 183 
ΘατραρΏὶε Γο19 1Χ. ας. 48 
«αιαπες Τεπιεπο οτἱαπάας ΠΠ. 197 
Τ.βελέϊζις, ἀΦΠιΟΠ . 94 
Όε]α α Ιμπάϊίς εοπά νι. 153 

εἶπ (γιαπΏυς Ηἱρροειαίες ἩἨΙ. 53 
6εἶα Ηἱετοπὶ α 6εἶοπε [αίτε ἀείηαῃ- 

ἀαία ΥΠ. 156 
6εἰεοπ, Ιοπίς β]. σ. 66 
Οε|ο δἱοΙ]ἱ5 ἵγταπΏε, εἰασηιε Ρροϊε- 
Ἑ 8, ες Ορες ΥΠ. τὴς. 153. 1ς7. 

158 
ηποπιοὰο οτενετίὲ εἰ αἁ τερηυπι ρθ 
«Ννεπείτ ΥΠ. 153. 154. 155. εἰς. 

τοἶσςᾶ εαπι εἴ Ἱεραίιο (ΟΠΦεοἵυΠῃ ένα 
γΠ. 153. 154. εἰς, 

:. εἰς τες ρε ΥΙΙ, 15ς, 156. 158 
Οε]οπις Ηετοι]ὶς β]ϊας 1ν. 1ο 
Οεἶοπιας Βιμάϊποταπι αιῶς 1Υ. 1ο8 
Οεἰοπί φΙοπάαπη αταςί ἰμίά. 

εΟΙΗΠῃ πιοτες ΙΨ. 1οο 
Οε]ὰ πιασίπιυπι υδί - ΙΝ. ο8 τος Θεπίτωτα Τπάοτατη αὐα]ί ΠΠ. τοι Ρετ Θεπετα(ίοπες εοπηρηιαξίο 1]. 142 Θεοπιειτῖα µηάᾳ αἆ Οτασος νεπετε ΠΠ, 

109 
6ερηγτωὶ απάἆς οτίιπάϊ Ῥ. 57 
ΔίΠεῃᾶς οοπιηῖρταπε, εἰ ος Ἱ7. 5). 

ν 6ο 
αδί ἑεπιρία {εοπίυπι αἲ εἷο εχἰτι θα 

ο εἰδο . 62 σεταβις . 1Χ. 1ος 6ετρῖο Αεἱσὶ Βἰΐας ἱωρειαῖος ἵη Χεγχῖς 
εχετεῖτα ' ΥΠ. 8ο 

Οειρίιως ῬΠ. 43 ..8 ρτϊ[εὶς Τοιιοτῖς Ῥ. 122 Οειπιαπ!!, Ῥετίατιπι δεις ΄ 1. τος Οειτα Ῥετίπη ΙΧ. σο, 61. 08 ΟεπηηςΊσοις 1. 
6ετιπας Βινῖας 1ν. το. 7 

εἶμς ἀε[οτὶριῖο ΤΝ. ς6᾽ 
:. Οειγοπὶς ναςςῦ κό αν. 8 
6εια ἱππιοσία]ε 4 Ὠατίο (αὐαδὶ ΤΝ. 
το. αἱ ἀείη εχκετείτυπι Ὠατ]! {6- 

οαυυπίας 1Ν. ο6 
εΟΙΗΠΙ 4ΦΠιοῃ Ζαιπο]χίς 1Υ. 9) 

ἱροπις υτός : Π. 103 
“ΟἱΙραππιαο, ρορυ]μς Δέετ εἰ εἰις 4ε- 

οπρείιο ιν 1Ν. 16ο 
ΟΙ 1 Τατεπείπας οχι], τθὰπίε Ῥογ- 

199 εἲ αἆ Ὠατίαπι περοτιαι. ΠΗ1. 
εν ο 198 
Ὠατίας ευπι Εγμβίτα οι Οπ]άΐος τθᾶι.- 

 Ἁαοισς 
{οἱας οιππίαπι οοπιραθἰοηίς Γεττὶ εχ- 

εορἰἰαϊος ἡλίάο 
6ἶαμεις ΟΠίμς αρτατ]μς Ἡ. 91, 90. 

23 
6ἰαμεις Ερίογαίς ΠΙ. ΥΙ. 86. 6. 1 

εἶμς ας {Ρί4. ἀεροβέυπι (α{αἳρίς αὉ 
Πο[ρίτε ΙΜΙε[Πο ἐθίά. ὶἀ ροδτεα {15- 
εερἰ»[ε περαϊ γΙ. 66. ῥ.3 

Ργιλίαπι εοπ/{α11ξ απ {ηχείμχαπἀο ῥρὲ-. 
ομηπίαπι Ἰπίετνετιαί ΥΙ. δ6. ϱ. 3 

εἰς ρεπας Εαπάίτας Ἱπιετίε Υ]. 96. 

| | 4 
6]απεις Ἡἱρρο]οολὶ β|. 1 147 
Οιαπιεπι εἰ Ταμαβταπι ΤΗεΥΠΟάΟΠ 

Ιπτετβυε | 1Χ. 43 
Οπυτι [,γοί βἰίας, Απαςηατ[βαϊς ραῖετ 

1Υ. Ἱό 
Οποπιοπῖς ἱπγεπίοτες Βαὐγ]οπίϊ 1Η. 

109 
6οὗτγας ὁ πιρὶ οςςἱ[οτίθμ ΠΠ. 7ο, 73. 

ο 
6οὔιγας Μαχάοπῖ ραΐῖετ ΥΠ. 80 
Ο6οῦτγα ςοπβἱίμπ ἆε αθεμηάο ε 
«Νογιπία, Ὠδτίο ἁαϊμη 1Ν. 142. 

194 
6οὔτγα πχος, απ]! ίοτος ἵὉΠ.ς 
Ο6οὔτγο Πἰία, Όχοι Ὠασ]ὶ γῃ.ο 

(6οηπις υτὸς ΥΠ, 128, 173 
6οτάἰμς, Μϊάθ ραίετ Ἱ. 11. ΙΙ. 

138 
ανυρ Αάταί | 1. 5. σσ 

6ο1ρο ΟΙεοπιεηίς β]ία Υ. 48 
Ραϊτεπι {οἷῖε πιοηεῖ ηὲ Πὺῖ οανεαί αῦ 

Ατίζαροτα γ. 51 
εαάεῖτη ],εοπίάδ 1χος, πὲ Ὀδπιατα- 

Π (αδεί]ᾳς αρετῖτὶ πιοπυετίι ΨΠ. 
3309 

6οτροπἱςεαρυῖ ες ΑΕιίσα αβετι ος 
9 ΟΙ 

6οτρις δαἱαπι]ηῖς ΟΥρΙΙ τεχ ὃ. 10/. 
γη. ο, ΥΠ. 1 

{ρο]ίαξις α [ταίτα ὗ. 1ο 
εα1ῃ τεοὶρϊε Υ. 115 

σοιρις, Ομειῇς βἰία5, ἆχ ἵπ εἰαείε 
Χειχὶς ΙΙ. ο8 

Θὐφεῖα τεπιρετα(ἶε[. ἀππὶ (επρεβαίες' 
(οτία ΠΠ. τού 

ΟτΦεία ραιρετιαεῖ αΊμηπα, Ἠο[ρες 
γἱτίυεῖς' ΥΠ. 1ου 

ΠΟΠ {πρεγαίθ{µπῃ ἱῃ ἀϊρα {ῃ Ὀε]]ο Ρεις. 
ο. τεὰ εχετοί!εις ΨΠ. 16 
1Π εδπ Ρεπιί α Ὠατίο ϱχρ]οἵαῖοτες 

ΤΟ ο. 11. 135. 198 
Ογφοίδ Ἱπξεηβοχ υηάς 

της 
τεάάίτας Όα: 

ΥΠ. οι 
ἵη ΟΤΦοἴαι σαάμοθαίοτες ΠηὶρΠ αἆ Ῥε- - 

(επάιπῃ (αΙΤΑΙ εἴαφυαπι ΥΙ. 48. 
γΗΠ. 35 

6 Φ6ἷ8 α 9ο ἴεπιροτε ει {Ιῦ απίρας 
Ρίας πα]! ραρία ΥΙ. 98 

Ο/ΦςοίΗΠ οἳ Ρετ[ατυη Ίῃ οὐ]ία ἀ4εο- 
Τυπῃ οο]]ατίο 1, αὰτ 

ΟιΦεοτυπι «ση 4ο ἀἰξίο α Ῥετῃς 
Ρετ(τίηραπτιχ 1. 133 

ο Οιῶσοτυπῃ Γεβοτυπη΄ ποιηῖπα εαἀειι 
Πίετα βπίυπι 1. 148 

- ΟΓΦεοἵυπι περοοϊἰαιίοηῃες 1. 153 
Ο1ΦοοτΗπῃ Πτίετα ετ σα]ευ]] ΠΠ. 26. 

γ. 58 
6γαςί αὖ ΑΕΡΥΡΙΙΙ9 Ρ]εταφ πε {ππιρες- 

18 1. 49. 5ο. 51. 58 
ΟΙ8εα Ἱίπρια α«παΏἀο ῥχημΠι ἴη ΔΕ- 

Εγριυπι ἱπιτούυέτα ΠΠ. 154 
Οιαεοτυπι ἵπ ΑΕΡΥΡΙΟ περοοἰατῖο- 

ηες, [αΠα, 165 11. 178 
΄ΟΙῶεοταπι ἀθογαπι Φίας ου ΑΙΟ- 

Β7ριίοταπι σοἰίατα Π, 14. 145. 
; 6 Ἴ κ .ὸ 1Λό 

ΟΓβςοἵάΠΙ παία]ἰ]α 1Ν. 56 
᾿Οταοὶ ἵη Γεπρ]ίς ποπ. «οδωπε, τα 

πες ΔΕργριΙϊ!, Που αἰὶ πιοττα]ες 

:. Οτωςί νεβεπῃ οἱ φρὶἆαο Μίπεινα οἳ ο δα αὐ ΑΕςπιααΗ Ισ, 189 :Όγφεοτυπι 6 ΤγάοσΙΙῃ Ίερες Ρτορε "Ππιί]ες | 1. ο) ΟΤΦΟΟΤΗΠΙ απηρ]α [οτα 1. 153 σταςὶ Ρετοζηπι απιοτίθας ἀεάία ζ. 
ΚΙ 

::Οτῶσᾶ βεπε ἀρχίετίοτ αὔαπι Όατρατα 
εἳ αὖ ἱπερι]ς «λοιεην - Ἱ. όο 

᾿Εγφοί νἰτεηεί οείίαηε Άραπε, ΠοὮ 
ΥΠ. Οήδαως, κο ώμο εοπαιτ ΕΠ, γεια 36 

ο ανω Ρορυίης Γ ΙΨ. 16 . ΟΤΏεο ΔΠδίοτον ἠπ]ηρίαχμσι αἰπηί 
ΑΕ. ο. Ππιστῖς ρε|]ῖςεα : ὑατδατὶ νν ]ητίατα τα. ἆ 
ον | ίά. πῖνετα αηῖο ΟτΦῇ Ἱπρογίωπι Πδοτὶ 
ο ορ Εη ραΐες δισ ο δις 'Ἕβμερημο ον 

μν-- Ίνα. Ο1βεοήπῃ ροϊδηι]εβσιος βδἱ ςοποῖ» 

Ἶ 

Παἳ ΟτΦίας μλυ]ωισό 

1ρποταπεία απίθ {69 Ῥεπίσας» Ἡε 98: 
πιμπῃ εἰ «οἶωηπας Ηετευ]ῖ 5αμε 
ἁϊ[ατε ορίπατεπιατ ΥΠ. 193 

Οι ᾳοἱς ἀἰ[ςοτάἰα ρηϊπεἰρίωτη ευ Ρε» 
{5 ουοά εχιἰτετίε σος αν 5 

61ᾳοίθ εἰ ὑατραιῖς ΠΙαΙΟΙΗΠΙ ο η 

Οεεοτιη νατίς (δπίεπίίς 4 Ιοσὸ 

Ῥυρηξ παναἰί οοπ/εμεπάο γ Ἐν | 

ΟιΦεοταῃ ἀΙοΒΙΏ ἀἰ[εη[α» ἶη ας 

Ὃ νο τς, νι | 
Όππεοτυπῃ εοποίμπ ς νι 1ης 

ΟΠαοοτυπι οοπ/(υ]{α]ο π(εαυαπίος 

Ποΐες πεσςπε νΗ. ον Νῃ 

Ο1ῶεοτυπῃ εοπβ[απι 4ε ρεἰῖο . τμ 

ἰηπ[ετεπάο ᾳ ης 

Ο1Φεοίπι α Μγεαιε ΡΙΟ ο τμ 

εοπ/{α]τατῖο Ἱ ' ὴ 

Οι οεοιάπῃ ἆάσες αἆ Ργίας Υ14. ο 

Οπεοοίαπ ἀμσεδ δη ον 

ἷ ἱςΠπα] οοπιμαίλα ρ αροτε, 
Οεοοτμπῃ ριΦ[ιαπεϊςβποὶ αεράσηςς 

ρα Πτεπυϊςβηί εἴ τς 

ει νἰτοτυ(ῃ εΟΠΙ13 κ ο ῆ, 

6ΓΦ6οΟΙΗΠΙ Ριαμα ο ἂν Ἡς πός 

6ιΦεοίαπι ρτα [απ ἱσβαιί ἷη 7 

αικὸ Αβωγινα ῥροις μας ζαπιῦγ{ε οοηβτεὀ(μηίἩ ΠΠ], ας 

ἷ Χεισῖθ χρεάἰοΏεΠα 6 | 

τπετ]πε : Πα τι 

Χεικεπι αωἱ Οµεοῖηι ος
 

ταν τν ο 
ος αἱ ποῦ αἆ- εοίαπ {σάμδς 

ος 

αδίἱ ποοςεβ(αίό ῷ
 σα μ ο 

« Οισεὶς απἱ (επεβτν 
αν ος 

χὶ Ριαυμεπῖ, εἴ ο! ση. 

ΠΠ. τᾷς. εἰ αἲἲί αὶ ἐς πα 
η. 

Ίμπχειωηί Χετσίς εχετε ας 

| ἹΜατάο” 
6 βεοταπι εΧεΙοἰ(5 ος 

. ο 

ρίμπι αἆ Ρ]αϊΦάδ ας μα
ς. 

Ίποάο εοπιραταζα5
 εεὶ τς 

, 
ς ΄ ἵἩ 

Φοὶ οοΠῖἵᾶ Ματάοπ]Ιαῃ 

ο ίοι ΙΧ. 19. απεπι Ὃ ια 

οιαοί και Ματ
άοπίϊ μή 

| 
Ἰ 

ο ἐμῖ Ἄανες
 αἆ ος νά

 

Ὅχαπ (πρρεάϊτωπε 
Ὕπ πῃ 

Έυῦσαπα 66” 
Θπαοοτυι ρια]ίμπι 

αἆ πας 

ς 
Ιαπιίπεη Ρεῖ- 

Π1ῃ οἰαςῇς 4ἆ δα 
ν 

ο : Αἰλοπίεπβυῃ Ἀοβαίμ 

η αρρ]ἰσαηε 

-α σας, ϱ6 
ες υἱ ἅ 

π ση. 4 

.. εροῖο 
οοπίΓα 6ΙΦ06ο0Ρέ 
-οπίά πιονες 

υδί Κειχεπι εχείρετε 

πι οαβτα υ0ῖ 

Ίοευπα ΡΕ” 

Ο1φεὶ εἰαείεπι αἆ 54ΠΙ 

Ι6 
ἵ ΕΙσαπι ἴαοετε Νο" 

ο ης τειεπῖΙ ης Πα οεῖο 
: ΄αρεπῖες εἴ ἃ 

οπεομα ην πο ο Ἱεῖο Ύης 
ΠΙΑΤΟ ον δι 1 ἱπ[α 
πμ Αἰεαπιί Εως, ΤῃΕΙ αγ. μ.ο 

ΤΕΧ : ο τ. 1 

Οπύπεα υτὸος ο Ἠφοπιεπι ΕὐβίεΠ- 
Οτιες,Ριαρῶ οοὗΠίς ΠΤ "Ἡ, σα 

6Ἴγρες αὐτΗΠῃ Γετναηί 

Ογρβαάαε Ρεἱραίς ἀἰθης ἵ 

πο [ο απ πι, 11δ.1ψ, 
αὓ 
14 

τες, α 

μεαμτας ̓ 

5 Ὄγρε ἀοΠαίΙΒ ο Ααιοιιίς {ερυ]- 
τ πα ΑΗ Σ Ἡ ον σγξαα ρα]ας, Ρτοχί 

ὄγεκα, Αππις βία Ὑ 

6 

ο Π. 1 τηό 

ἱ Αἰεχαπάτο 

Βιυατὶ εοϊίοεαια 3 τὰ σι ΥΠ. .. 

δε, Τ4{οΥΙἰ βΠα5 εἰ]- 
Ὃ ιῤκσής ιε]]ες 1. 8. τεὶ Ὃ η ΟΙ 

εἶμθ εἶτσα Ώχοτεπι ρπδλνης ον εις, 

; ας -Ὁ ο. ο 1, 12. 9 
Οαπάαμ]έπι ομτταποαῖ ωχ 1. 
Ώχοτς ΟαπάαμΙίς εετεβΏο Ρ ιοί 

κ 

ἜασστἙ ως οαιωπἑαζοκα ζωα ἁώσντοσισν «κ». -- λος κακο  Ξκωμκθσο--μος'-σ-αλωτι εν ιοτπκανισπιοπκιποκοας 

ου 



1 Ν 

:ἀοπάτία Ώε]ρ]ιοῦ αὉ 6ο Πϊκία ἹΙ. 14 
ει ρηπιὺς Ρατῦατοταπι ἱδπαπετα αρμά 

Ώεἷρμος ρο/[μ(ς τ ἐψίά. 
ΜΙειο εἰ θπιγτηθ αππια ἵπίες, Ο07 

ΙορΏοπεπι νἱ σαρῖῖ {ὐίά, 
.. αποῖ ἆπηοῬ τερπατῖς 0ἱ4.. 

οἶας βΙΐη5 Ατάγς΄ 1. 15 
ἂν εδ ραῖετ ΜΥτά 11, 125 
Ογππίουπι οξΙΙΑΙΠΕΠ Π. οἵ 
Ογπιπορφάϊῷ 1ααοεάβπιοπίοταπι Υ. 

67. 
Ογπάε» βπνίας πάς οτἰαϊατ, εὲ 910᾽ 

"δαμε βαα: 1. 18Ο. Ν. 52.3 ΟΨΤΟ 
ἵΏ «ος. ας {εχαρῖπία τίνος ἁἰάμέτας 

τς 20ο 52 
Ι1νΝ. το 

ἐρίά. 
«Ογζαπίες, ΔΠΙ 

Πιπίαχαπι ςοιπείίοτες 

Η. 

Τ]λσων πιοῃς θογιδίαι ὗ οὐίης ο - 
σἱς τες ΒΗνΊἱ πιαπαηῖ ΙΥ. 19 

Ἠα]ίασπποῦ αἴππῖς ΥΠ. 127 
Ἠαἱἰσατπαδίας οἰνίίας 11. 178 
ουχ Ρεΐναϊα ον Ρατοἱραιίοπθ 

1. 144 

Ῥοδα[οπᾶ δις νἱεῖπα νη, 104. 

Ἠα]γς αππῃῖς » δι ΙΙ. 26 : 

ρορί ΡΗτγρίαπα σι 3 
406 ροριίσο8 Ιπεγῆααί 1εψ 

εἶις βυχιπι φάοπιοάο αγειζασίε βα- 

165 ΜΙείμς 75 
Ἱηίτα Ηα]γπι Βανίαπη ρορυ]ἱ 4 σας να 
«Παραδί 

Ἠαπιίίσατι ν. Απιιζαςξ, 
«Ἡαπποι Απιϊσατϊς Ρρᾳΐος νῃ. 169 

Ἠαππιαπηίιητος οἳ Τ{εηφρις Χειχίς εφυ]- 

εαίμς ΡΓΦ{εξί ΥΠ. 88 

Ἠατιπαιίάεδ Ώιιγταπιοϊ ραῖς ΝΗΠ. 
ο07 

Ἠατπισογάες, Ῥμοσεπίμπι ἀνκ 1Χ. 
17 

Π]ατπιοάϊας εε ΑπΟΡΙΙοἃ ο ο 

ἵτ πιΘΙξεέίοΓεθ - αν σσ 

:Ἠδεταίοτες ΑΙΠΕΠΑΓΙΙΗ Ι. 129 

Ἠανραρί ῬΜοάϊ Εαπι]ατίτας εἰ απίοτΊίας 
αρυά ΔΙΥαΡεΙΙ 1. 1ο8 

εἰ περοιῖιπι. ἀπεατ ἱπέετίσεπαϊ ΟΥΠί 
τι ἀφίά, εἰ ἁἀοπιις ἴπ γμαα ἰάεο 1. 

ῶ 111 
ουῖα Ἱπδ[άΙΠ ΠΟΠ εχεήπυέης,, σἵ- 
ανα. βΙΙ αυ Αἢγαρε ρα[ΐης Ἱ. 

119 
«τει εἶις οοπί(ταπεῖα {Π. ρει[οτεπάα, Α- 

.. ᾖγαρῖφ Ἰεταάειταε 4 
:ΑΠἱΔΡί5 μἱοἰ{εεπάϊ εαρίάᾳς, πο ρ- 

ο ἀθείθέμοπεῖι πιο[ῖεις- Εαῖς 1. 
μα ἅ  ε {Η. 

αρὶ ἃ 6 1ο εἄρίο Ἱπ[μίίαι 1. | Αί(αβὶ 7 ον 

ες ἄπα2α1ἱ ἀθ[απᾶο (αοσθά1ε Τε 16 

Ρε[ία αὓ εο αἀνεμ[ι 1οπα5 1. 165. 
163. εἰ [εᾳ. 

: Πέέενο οἴης αἆ Ονταπα (οἱρίφ παὶδ(- 

τπτ πε οεευ[ίε ο 1ν 199. 124 

Ηαγραρυ αἰἴης Ρειία ἆπχ ΥΙ. ο 

ὄνυ κι σπρίς Ηίβίσυπι γίνυπῃ δὲ ἵπ εγήσεΙῃ 
αἱ αρ) ΝΙ. 58. 9ο 

Βονω ρΙοῖθ Μεμοίαί ποβατία ΠΠ. 119 

Ἠεὺές (ες[εἴαπι ἀῑί Που άος ποὶἡεἷ- 
ους . 1Χ. ϱ8 

Ἠεβὴς υνίις Τι σο νΗ. 59 

ο 'ἨἩεροίαπάτί Βἱΐ15.: Πϊο- 
κκ. - 143. γ. 1ω5. η 

: 0 

Ὁ οἶές βεπῖς, νο Π. 1 3: εἰ ο 

«οοείαπι αἀνετ[ας Ῥοιίας. ἀρίαα ος Δ- 
πβαροτῶ ΙΝ. 36 

Ὅιεἰηκάεπι εοπβ πι ν Αεἰβαροια άαιυν 
νΥ. τος 

Ἡοσαίοππεῇ ς π 1 απ στ 

Ἠεᾶοι πα; πΙΣΙΟΣ οἱ γίτεαις ριΦβαη- 
Πος Αἰεχαπάτο 11. 12ο 
ο ει Ίμεοῦ δρατίς 16βεΘ᾽ ο 

5 
Ἡεροίαμάοι Ηεςαιφὶ ραϊεῖ γ.τας. ΨΙ. 

137 
Ἠερεβργ]ε «Οἰουί, τορῖς ΤΗτασυη, Δ- 

τ 1α, ΜΙ]εαάἰ οοἱἱοσαία ἩΨΙ. 39 
Ἡερεββταιυς Ρἱρεὶ ιαπ": οἱ 
ας πο ομπὶ ΜΙἱεπαὶς. Ρτο ο. 

ἐ 1). 
Πορ αββταιώς Ῥαταίρος,, Τε]ἱαάασιπι 
ο μα ἴη Ματάοη!ϊ 
τοῖτα. ΙΧ. 3 

ια αιάασία πιἶτα ει πσι]έως α 

απ ο. ο σσο Ἡ 
Ἡερεββταϊας ΑτἰΠ4ΡοΙΣ βμε, Ἱεβαίας 

Φαπιἱἡ58 χ. Φο. ΟΙ 
Περειτοτίάς, ΕΠ ΑπΙΔΡοΙΕ, βιά ΙΧ. 

76 
ΗΠερῖας Τ1{απιεηὶ ταῖες ος ΜΕΝ 
Ἠείεπο Τγπάαιϊ Βία, εἲ εἶμς ταρίας 

πἱβοτῖα ΠΠ. τ1ο. εἰ [εᾳ. Ἡ. 94.1Χ. 
Τ3 

τεπιρ]απι ΤΠεΙαΡηΩΦ Ι. ότ 
Ἠε]ίσε ΑοΠΘΟΤΙΠι 1. 145 
Ἠεϊιἰςοπίας Νεριαπας 1. 148 
Ἠε[μορο[ϊδ, μ108 δοις 1. 3. 7. 8. 9. 

5ο. 63 
ος ΑΕβγριίοταπι {ο]ετείς{- 

11. 3 
ο Ν, Γοτἱ Ραϊεῖ 1. 56 
Πε]]επίσα βεΠ8 1. ς6. 57 
ἨΠε]επίαπι {απιαπι 1. ο 
Ἠε]ιεποαίες τος 
Ἠε]]ες Αιπαπιαπεἰ5 Ε]ή59 Γερυίοτηπι νι, 

58 
ἨεΙ]είροπέϊ ατοες γΙ. 33 

Ἠε]ιείροπίως μ0ἱ απρυ(Ιεβπιης 1ΙΝ. 
5 

ευίι ἐταπβίε Ὠατίης αν τε 
ο ΗεΙΙε[ΡοπῖΙθ εκ Αῄα ἵπ. Ἐμτοραιι 

εοπἰηηρίτιχ α ἄετχε ΙΙ. 39 
ἀέπιο Ροπῖιε Ίπᾶμς ΥΠ. 46, . ο 

Ῥχίοτα Ῥοπῖε τρίο» οἹοπιοάο α 
ο Κεισε σα ήραῖις. νΗΠ. ας 
ο μα παἰεέζας Ὃ μας {ο- 

Ρίεπι » 84. 
Βεἱε[ροπιο Ρ]α]α απγαα Δε, ἃ ο κὸς 

χε, απητευς οταῖεΓ, εἴ Ρ84ἱᾳ9 Ῥεί- 
Πεις εἰμδ Ῥ]ασαπαϊ ΥΠ: σᾳ 

'Πε]είροπἱ {π Χεισίς οἰδείᾳ πι]ἱταπῖςς 
ΥΠ. ος 

εἰθ Ροπείωπι λθά1ν ἀεπιαη ἁλία απ 

Ηε]]ε[ροπ!ῖα5 νεπίαθ ΜΠ, τβθ 
Πειιορί5, ΠΠ. ο 
ΗεΙι{γοὶ ΥΠ. 165 
Πε]οϊαταῃ τη αϊ(ας ἵν νεο Φτε 

3Ὁ απτο ΙΧ. 8ο 
ἩΠεριαβ]επ[εςΙπΊμεηπο Ἡ. 149 
Ἠειας]εᾶ οἱςἰ]δ αο Πετεμ]ς εοπϊτα γ, 

43 
Ποτας]]άς εκ Ιατάαηί αηςί[ία εἰ Ηειοίῖ- 

Ιε Εεπίεί 1. Ἱ 
εοτυπῃ Ιπιρετίηπι αμαπιάϊα ἀμτανο- 

τε ἱπ ΑΠα εἲ αἳ Εαοεῖε αηο]αξυπι 
1. 

6οταπῃ υἱεἷο ἵπ Δεπδροίεπι γεν 46: 
νο]πία 13 

αμα ἡμ ἷπ μην λες ἆ 

Ἠστασ]ίάες Τραπο]1ς. πι γ. 126 
-οἷας ἰπΠάϊα Ρε ιβ ΤΗ 

Ἠειαο]ίάας Απτιζοάἰοἰ ΟΥπιΦί ραϊος 1. 
ἷ5 

Ἠοταςίίάοε Απβαβοϊα μπεί Ραΐετ γ. 
97 

Ἠειῶ πτῶς Ώνα Πε ασροῖίο 1Υ. ϱο 
Ἠειτουί]ες ΑπιρΏίισγοπε εἰ Αἰοπεπᾶ Ρε- 
τε πίτας Π. 43. 44. 45. Ι45. 146 
.οἶης ες Ηδετὶ εχ Ὠελίάπα 1ΙΥ. το 
"εκ Πειοι]ε εἰ Ιατάσηί αποῖιια βεηῖιά 

Πεταςσ][άφ 1, Ἱ 
Ηετευ]ες ΗγΙί Ραΐει ΙΙ. 5ο/, ΥΠ. 

191 
απέτος Ρεπετίς δοπ]άκοη ΙΝΗν 5ος 
Ἠετεῖ]ες  ἀεοταπι πονἱεβπις αριἀά 

Ἶτο ΟτΦςο8ς αραιά Άβεγρίου πε Π. 
145 

:Ἠετου]ες Οἰψπιρίως 1144 
Ἠετοιμ]ες 6ΓΦοοἵ πι 1. 43 
Πετου]ῖ5 (οππρ]απη | 1ῃ Ονποήρο. γΙ. 

116 
ς ο Ἠειου]ἵο ἱΠ. Ματαιβοῄε ιοπιρίαπι σι, 

108. 116 
ον Ἠοτου[ἱς ἐοηβίυι [οτνῖς Ρτο αίγἰο 

συιο Ην τς 
σ Ἠετου]]ς σι ιοπιρίυπι ἩΠ. 44 
ο Πετου]ἰς Τπαβί τεπρίαπ ου 4, 

Ηετου]ϊ ΟΙ Εατία καὶ ετ Φοπαῖα 
Ἡπανς Βάνα οδό σα δίά, 

Ηειου]]ς οτασυ[α1η η. 83 
Ἠετοι]ἶς ἵπ ο. εἰδ, 

ν.8.9 
εἶμς ατοιθ». ους 4Ν. πο 
εἶας ττες Π]ἱ ο μπαλκώή. 
ΒογεΩάΤΗπῃ ἀεις. αν ΕΝΑ 5Ο 
ος νε[ρίπη ἵπ άν, Ω1Ν. 8ο 
Ηετεμ](δ αἴα αριὰ Ῥγ]ας. ΥΠ. 176 

 Ἠοτςυ]ες τε]ἰέας αὓ Αιροπαυεί5 ΥΠ. 

ο 193 
Ἠετου]ί Ρετῖ 0ος) 8. Ώγιαν να, 198 

ν Μ, 
Πείοιυ]εᾷ εοἰάπιπ ᾖΙψ. 18, ὃν τό 
Ἠειππεις Πηας : 
Ηειπιίοι 1,αῇ ΡάΞΘΕ νι. ὄ 
Ἠειπίῖοπε Ώιγοριπι οεἶνίίας γι 75 

ΠειπιΙοβεπίες 11. 5ο. νΠΠΙ. ο 
Πειτπιρρας Αιατπίίος, 
 Ἠετπιοίγοας ΑιπεπίεΏβς., ΤΗΕΗΥΗΙ α 

Ημ, ἵῆ ΡΣπετα[1ό εε]εδεί ΙΧ. 
105 

ἨΠειπιορλάΠίης ἁάχκ εοηίτα Ῥετ[ας αά 
ραΤάῑςΦ γ.ο 

Πειπιοιίπια Ῥεάα[εΠῇς ἱπίαί εὐπήςῃοδ 
.8ρπά τερεπι πιαρΏς αιδοτίιαἰς 

ΠΠ. 10. 
, ἐχλαοικὰ (παπί Ῥαπϊοηίαπι 4άοπιο- 

4ο αἱτὰς ΥΠΙ. 1ος. τού 
Ἠειπιοιγδίες, ΑΕρβγρίοτατῃ ραρπάτο” 

ΤΕΙ ρεηυς ΠΠ. 164. 1Χ. αἴ. αμα 
Ῥ]αρας ἱπεοίσπι 11. τό5. ταητυπί ταί 
πηϊΠτατί ναςαηί 11. 165. τό8. μὈἱ εξ 
αμα, 

Ἠέτπιις απιπῖὀ Ἰ, δι 8ο. Ὁ,. Ιοί: 

Ἠετοξς ἵρποι ΑΕργρίο 11. 56 
Ἠετοίῖοις Ττοίαπῖς ρατεπίαίαπι α Χειχα 

Ι. 43 
Ηετοάοῖης Ρο[οτίος Ἠοππετο εἰ Ηε[ο- 
το ἄσ απηῖς θα ἀτίηρεπϊς Π. 53 
µ οἴπδ εἴας Εἶττα Δῄατίπ. 11. τὰ 

εἶμ5 σαυτίο οἶτεα εα, αμΦαἆ τέπι ἀῑν]- 
το Παπη Ρετι]πεηέ 11.3. ὅ9. 17 
"εἶμδτηος η ἀἰβίηριεπάο ΥΠ, το» 
εἶπς εο]οφαίαπι εωίη Υ]βηί [αξοτ. 

ἀοτίους Η. 3. εἲ Ίτεπι αυτη. απούσα 
Αιοβία νι σς 

εἰῃς Γ{επιεπῖῖα 4δ᾽ ΑΒΕΥριο πι σέ 
4ε Νίο ΠΠ. 5. ἆε Βετίατηπι ἠιο- 
τρις 1. 137. ἀεΠος, απ. Π πια 
Τσι Εαῑφίες Ηεἰεπα, ̓ τεδάῖτα Εαἱς- 
{εῖ ΠΠ. 12 

ψὶαὶε δε]ία Ῥε]οροβπε[οέω εί Λίμο- 
πΙεπβπη ΥΠ, το 

εἶμς' ῬετεβτΙμαι{οπον Φιλισοβίας βτλιία 
Ἡ, 1959. 44 

Ροειροπῖέ Αἰεπηθορίάϊς οορόσαν 
ο Εξ ΑΠΠΟΡΙεοπα ΨΙ, 14 
Ἠειοάοίῖας ΒαβΙίὰΦ βἰῖμς ΥΠ. 132 
ἨετορΠαπίας Ρατίεπις 1ΝΥ. 138 
Ἠειος εοπά(τοτ υτοῖς 1. 168 

ἀϊνετίας αὖ ἱπιπιοτία]ὶ ΠΠ. 44 
Ηετοιπά Αῄτοραοί σσ 
Ἠετρυς Γἱπιορεπίάα Ρραΐος 1Χ.38 
ΗἩεβσάας απαἀτίπρεπεί απηἱς δχιὶτῖε 

απίιε Ἠετοάοίυπ 11. 6 
:"Ἠεβοάις ει Ἠοπιετῖς 4ε ἀῑῑν ΓεΠροε- 

τσ παΠε τυδίαν 
θῖας Ὡρπίέίο βέ6ὲ - ἶ 6 Ψι 3 

Ἠεχαρο]ϊΐς ους [αςμ]ο Πετοάοι!: ο 
'Ρο]ϊΐς ἀῑξία . 

Τίετοη 6ε]οηίς ἔιαέετ νι τοα 
ΗΠΙετοπγπιας Απάτίις 1Χ. 34 
Ηίοιω Γερίεπη εἶτσα πω ορ κανα: 

Ἠίσιοτά θΙο(ἱώ νι. δή. γα ών 
Ἡίρραξοβς πανες, οπῖδας εφαί νεΏαπ-« 

ΤΝ. 48. ΝΗι ο 
Ἀρῥλομιώς Είβῄταα βιμς, Ἡτρρία 
κά νμαίοτ. Υ.σ5 
Γ Ομοπιάσυσι ΓΑπλοπίε, τας. “εἰθοῖς 

νι. . 
: εἰῆς οπνη[αία Ἕτμα! 2ΝΠϊς 
αὓ ου... εῖ ΑΠβορεοπο! ιν 

ρία Νε σοι. ἩΠ. 199 
ως, Ῥ]ββταεϊ β]ίας 1. 6 

οεαπ Αἴπεπας τεάµοετα Ψο]απε Τα- 
εεάφιποπ]ϊ γ. οτ. {εά ταβτα σι. 

03 
εἰ νἰίαπι ἵπ (οπιη]ς οδών, νί, 

ον τοῦ 
εἰ ἀθης εηφῄεπάο εχοαςίας - 

Ηἱρροροίατυπῃ ριφάία Ψ. 77. νι 100 
Ἡἱρροοιίάσερ τι(απάτί βΙας ο. Α- 

ρα 127 
ο εἶας πιαῖο το Οψρίοῖι ουν ρτο- 

μι ΨΙ, 198 
ο εἶο» Ιαυς μια εειοτίς τος] ἐρίά, 
ν ο εμας (αἰτατίοπες εἰ βε(Πευ]διίοπες 
-.Ῥτορίες αμα» εκεῖά!ι παρε δι, 

οἱ 
Ἠϊρρόε]ις Ταπηρίάσεηας 1Υ. θ 
Ἠιρροσθο θεδί ραίετ ΄ | Νις 
Ἡΐρροεταιες ΡἰΠβταιί μι» λαν 
σἷς ασπι απ τς 15ο, Ἡ, 64 
Ἡϊρροειαῖες Μερε]ϊο βΙ, στι Τά 
ο ες Οεἰα ἵγταηπις, ΟΙεπ- 

ἀτὶ ἔταῖετ ἨΙ. 91. ΨΠΙ, 154. 3 
Ὁ 2απε]αἰς ἀτοεεβτης, «ος ὁᾳ1πἱ16 

ΡΙ0- 



Ῥτοδίε ο , ἐψίά, 
-. εἰας ἱπιετίέης ΡΠ. 1ος 
Ἡϊρροεταϊες, δπιπάγιἁαίς Ραϊας να 

127 
Ἡρροςιαιἰάσε Τιουεγομίάής βμς ΥΠ. 

Πιρρο[αὶ Ρτοπιοβῖ, 1Ν. 53 
Ηἱρροϊοσβι» Θαμεὶ ραῖε Ἂν 147 
Ἡἱρροπιαςβις, ΟἵΓᾷοοἵυπι απὶ εταπί 

ο. σμπι ᾖήαλτάορῖο Ἠατμίρες ΙΧ. 37 
Ηἱρροπίοις Οα][ἱω ραῖοι ψΠ. 161 
Ἡἱρροπίςις Οσα] βίας γ{. τοι . 
Ἠϊρροροίαιπις ΤΙ. τν 
ᾷΠρροιϊροχοῖς ΙΧ. 
Ἠίτεις, ΑΕΕΥΡΙἰαςθ Μεπάθε ἀῑξεις [ς 

46 
λος υτίπα {ραςπιο: Ιθεταπί ῬιειοῬ 

{1ος ΑΠ 1ν. 187 
κομα υατοῖς ἱππαίυπι Ιεάαηπι ἂ-΄ 
Ῥυά Αταρες 11. 112 

᾿Ἠΐτοις ουΙΏ πηυ]ίθτς «οἶθῃς ΠΠ. 46 
Ηιία θογιλατηπι τεβίηα 1Ψ. το7 
Ἠϊβίφα ΠΠ. 94 
Ἠιβηφὶ αν ἐ)ίά, 
Ἠ]θιφοιῖφοια 1, 56. ΥΠ. τ5 
Ἠ]βήαμς λσαυς, ος ον ΙΝ, 

198. Υ .99 
τε σὶε (οἶοις οἳ ἱπάμβτίης γ.ὃ 23 
ση εως 4ε ροηῖθ Ώοπ ἀθ[ετεπάο Γ6ΠἴΕΠ- 

Ὅ 518, ου το ἆε Ὠατίο 88 Ρετῇς Όεπο 
πιετῖτης 1ΙΥ. 137. Ἡ. Τ1ι ]. 3ο. 

ΨΠ. 1ο 
ο ᾱ- νέο ἀε[ο[οπ]ς 1οηΏπῃ ἱπῃπιμ]α- - 
ἳ Υ. 1οό 
4 ο ραια αἆ ἀε[οΒίοποαι 9 ἨΙΏ ος- 
«τν ομίτε (οἱ ἠοἰταίε -- γ. 35 
εἶνο α πια{ε Γπρα. ψΙ.ο 
ο Οπὶίς ἵπ η. οοπίεξεης, {εά 

ρειαϊι «ςοπβ]]ο εἰως ἱπιε[]εξο 
- ο. ΝΜ. 9 
λὰ Αίοωα, τοάυξης, α θννν τοῖϊοῖευς 
ποτ εξ ψαἰπετατυς υΜΙ. 
: Εἶμς τες εἶτσα Βγζοπίυπη γΙ. 26, 

νάςς θείος θοηιτ8 ΟΡίο5 γΙ. 96. 

. εοηίτα Ῥμαβα σοπιεμαἰς σι. ο - -. Δποπιοὰο εβρίυς οἳ ἑπτρτ[εέμς νΙ. 
{ 39 
ο. ἷη σλεεα αδίαευς. 50 Απάρῥοτης ας 

1Ρ4ΡΟ 6 - 

{ρίά, 
Μΐαις ΡΗγ]αοὶ ραϊος ΥΠΙ. ὃς 
Πτίφις Τνπιπὶς β]]ης σαριι 37 

ς ἁμχκ ίη οἰδείε Χοιχὶς - ΥΠ, 98 
ΠεΓις ροξια | Η. 161 
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Ποπιίπαπι α Ποτά απ ου α παμε Γ]- 
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ΗγαΠρεις γετίεκ Ῥαχπαα  ὮὉΠΙ. 39 
Ἠγαπρο]ίς υτῦ9 ΥΗΠ, 98. 33 
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Ηγραπὶς ση αγ. τσι 18. 47 
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. Ἱπμ]α Εεμίησάες αι δΕν 11ο 
Ὁ απβα]α Ολειηπηῖς Ἡ. 156 
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-µπνίάϊα ἃ Ἴσαο ) αὐεο[ο 4εψει 1, ὅο 

1ηγο μη. ορρίάσπα νε. 23. 9λ 
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ΡειΑκξάμπησα. σι σσ-!. 
υτςσ]εβίς : δᾷ, 
:Ἄτευς ἀθσσπῃ εαν](οτυπι. πδ] αχ. δχ 
τ ἆοσί ἀεσἰπιῷ πεδέκίατίο τεάάπηευς 1. 

50 
1ο θαηϊ {απ απι 4ρμᾶ. Μγιαρία 1. 

κ ώ1 
: Ἰονίς Βείί ταηρίαηι ει Απλα άδεμιη, 1. 

Ἱσς (αθαναρ 18 
τἀονίς Τμουηεπῇς ωπρ]ωιη 1. 18ο. 
Ἔ ΣΕ Η 4ο 1 αδί - 
τ αρνί βπιοἰαοσυσι ατἰθιίηα, πείς ἅ 

-ἀοψίν ππυη. πιά Τλείριοιος πι 
οδό 

ο Πογίς ο] αριά Μετοδα πι ο9 
ξ Ὅρεν οταουίαη. αριά ΔΕΡΤριίος . 

Πορίον. Ῥηβοθίής, οπιηίδις. Ὀίίς Ἡν 

ἱωρίει πππλοπίοτυῖα εάρίίο απείῖσό 

ταονίς Απηποηῇ!. πρίν 8 Οιωγίς 
Ἱποεπάί ἱαδίαπι ΠΠ], ας 

εΙονίς οισλθε ια ατα τη αν. ν 
ν ὡς ο πημτατίς, αρρτίου,  πορίνα ν. 

.απο 
: Ίου]ε Οἰγαρίϊ πι 40,  ζ 

ευ {ονἰς [αε6ς ο στὰς {η ως 
τ εἶζα ΥΠ. ο. ΥΗΙ, τς 
Ίονἰς Πμαρβγ ΠΗ ἔθπιρ]ωπι 

ΤωχαΓε ρεῖ 391411 δὲ τς τς ΟΝΙΕΤΦ 
Μος ες ἴῃ ος να 

ΝΗΙ. «ἴδη ο 

Τωβωα ἰπ]υθο ἐ λα εκτ 8ε 46 

ἁ 

αςθδ Ἅ 

ἃ ας οἵ {ο λά: Σ]ΑιΦ8η[ε 

ν 
αΑάΐοο πχος Απιαςς, εἴνκθμο πο 

Ηι 107. 

ν Μ. 
1181 ρεἰπεῖρί6 οβιείαά Ιά8Η, { η 
1γτοῦ ορ η .. : 19. ο, 

κ.. | 

ζψ, υββυεπίέμπι ΑΕργρΙοταπι Π1. 

τον 

1 Ανά Απιρμοπίς β]Ιά εἰ εἰδς Βἰ{1ο- 
τῖα ψ., ο. 

1/4υάασιις Τ,αἰί ραίες γ. 59 
1,αΏιαπόα, ἰοεῖ ΠΟΠΙΕΠ γ. ττῷ 
αργπειω» Ῥαυγ]οπίοταπί ἵγταπαις 1. 

4- 77 
1αυγπίευς Α5/γ{Ι8 τες 1. ση 
:ἀμαυγτίπιας ΔΕργριὶ 1. 148 
1αοεάσθπιοη ἀ4ε τερβίοπε ΨΙ. 58 
1αεεάρπιοπ!, ΟπΦίο απηξί 1. 6. 5σ 

Ο6ΥΦεοτιπι ροτεπκβπῖ ἹΙς 
εοΓά1ῃ Ίεβες α Ἰ,γοῦτρο εί  ᾖἹ. ος 
ρε]ίαπι Τερεαιῖς ἵπξετπε 1. 66 
ἔοτσπι οοηβεάες αρΏά Τερεάϊας 1. ͵ 

ό6 
δό θσπιοὰο Τ 9βολιής {αξά Επί τες 

ιτ 

ο ΧΙΟες. 
Γπαροπίσα. Ὀτονίεας. .. ΗΙ: 16 
-. εοτνίη Απρίνοτηπιήιε Ρὲο δμίο - 

πεα ἀἰπίςαι]ο 
ΓἹιαορά πα, σοπιᾳ ρος. υἰθοίαι ος 

Ατρίνἰς ον α 
εοτυπι πιαῃἀαία αἆ Όνταπι - ος 
 Βοταπῃ αἀνετίας Ῥο]γοτατετᾶ ε τη 
το 111. 44. {π ΘαΠΙΙΙΠ οχρεθλήσ 

δα. αλ] 

οὐ. 
ώ .. (ωπνομ«ἲν (ωρριίεῖἰς ποδια Ιν: 

ο 146 
:-ἆς [ε {ρῇὸ ορῖπίο Ἡ γ, 5 

; κα δρυά εοθ ἴπτα, ἔαπετα εἰς, ΥΠ. 
56: 7 58 

Γ θοσαπι οὔ[οενα(ῖο Ίπηας ΤΙΝ, 1οῦ 
νι. 

ἃά Αλοβίεπίον | νΙΗ, -4μΑ 
εοΙη νίτεας δε]]ίέα ὉΙ1, 1οο. τοῦ 
βΥπιπαΠῖςο ΙΠάο {6 εκειςεπὲ, 6ὲ 5ο» 

παπι Ρεξ αηί ΥΠ. οο8 
' σα ρολ ίρελσιας 60ο, 34 ΡΥΙας εἰδ» 

εια Πριίωσα αά Ῥ]αισας επ 
ν ΜΑΗ 

που πιο ο ΙΧ. ρᾷ 
Τ,αξτῖης Ὃ τας Ον ον σα, 
1αξείς Ἑαιρορήν. πιου αριᾶ Ῥογίηας 

1.5 
κει Τη(οπίαἰς ες ολ. 

: 14ος επάε ρὶχ μσάσίέας .ΙΥ. τος 
-"1ασςς θιγπιρμα1α6 ΥΙ. 76 

τ Ἱάσις ο. ΥΠ. 1οφ 
«]άσας 6ΥρΦ Ἡ ο ολ] 

ος [ριλας. είο. ο 

“ΙΙ, 30 
Ἱο7 

ισα «ταμάμα: 
δα. Ἱηζυ]α ἳ 

11. 1θς 
μι]. Εήρηγυαν. ἀεἰούτωα στ) 
“σσ μαςδ δα σι σες πώ να ο. 4π 
υτεῖμς βεΏ 5. 50 
1,αηρίτο 1,εαγοη]ὶάἰς β[ία νι στ 
ο ΡΥΙΠεΙ βΙίας ΙΧ. 78 

εἶωμς πείαπάωπι «οπβατη Ῥοζασίαα 
τε(ριμῖτ {ρίῆε 

Τ,4ΠΠΡΟΠ. Ῥητα[γε]]1ο Π. ΙΧ. οο 
1άπιροπ Οἰγπηρὶοάοτί ραίει -. ΕΚ. ὃς 
1,αΠΠΡΟΠΙπΙΏ ο 80 Οµπε ὉΥ. 56 
απρίαεις α0 αν ο αν) 
Ταηα αρογεαπΡί  -΄  ΙΠΠ,1ιο 
1 αοάαπιαθ ο. 19. 198 
Γαοάαπιας . πιοπατεμα Ὑ7. 

λ ν μα ΑΡ ος 

Γαοδαπιας Φοβταιί Ραῖετ. ΙΨ. 1ο 
Ἰμαοάϊσε. - αγ 
1ΑρΠαΠεδ. Βιρβοτὶοπίς να ΤΙ. - 
Ταυτεί πιεϊαἰ]α ΥΠ. τά 

1μ9 Παρί ο Η. το 
μαρλάτείρα αά Ῥγιαπιίάεο τα. 

Εαρίς ΑΕιπιορῖους αά ἰπάθπάμαι 
:87.Ῥοήπας, εεραιίας νυν ς 

Ταρίς Μειαπργρη» ΥΠ, οιό 
1,αρίς αουτας 3ᾶ ε]απάα Ὡρ]]]η 
μεριθη ο 4 Ώατί] Ἑορῖς οοημαᾷ ηξ 

ρα 

1.8- 
εν 



”- 

δι 3 1,εοπεϊπὶ ρορι]η5 νΠ. τι 
Ίεορτερες ραίει ΤΠεαβάς γΥΙ. ὃς. εἲ 

-ἰπιοη]ας ΙΙ ΙΝΠ. ουθ 
- ἀμερευπ ορρίόμπι - 1. 1/8 
1 ερτο[ος αὐοιπίπαπευτ Ῥει[ρ ἸἹ. 138 
1ιερις εκ εηυα παίῃς . ΥΠ. 57 
1,εροσίς Εεεμπάἶτας 11. 1ο8 Ίος ἱπ[α]α να λὸ « Ἡόαος « 1εεῦμς Ἱπρι]α μι 1. 16ο 

{ες υτρίαπῃ 1. τοΙ 
ο Ῥετῇς σαρία ΡΙ. αἵ 
ο ᾳπαπάο Παδίτατί ερια Η. 38. 
Τεθυῖ] α Ῥο]γειαια νίαὶ ΠΙ, 39 
Τεπσαά]Ι Ὠοιίσοα ρεῃς ΥΠΙ. 45 
1,εἰιζᾶ8 Ξ δν ή 
1ειςε ας γΠ. ος 
1 εμεοη ορρίἰόμπι ΑῃίοΦ ΙΝ. 16ο 
1ευιγοβίἀεο Μεπαιί Βίας ΥΙ. 6ς. 
( έν 2 ΥΗΠΙ. 11. 
:Ζευσὶάατηὶ ραΐετ λε. 

-;"εἶπς ϱεηεα]ορία ΥΠ. 191 

1αρίάεης ἱεο ΠΠ. ους 
Ἰατίρία ΑΡοΙἱΦ αἰνίίας τη 
Τ α[οπ/1, Ρορ. ΠΠ. 5ο, ΥΠ. 77 
1,α[ας ΠειπιοπεΏῇς ΥΠ. 6 
1μαῖοπα οταςἱμπι 11. 1ςς 
1,αἩ5 ΟΡΡ. γΙ.οτ 
1εσπῷ ραΐα5 υΏ 15 ἵη γα ουσ ΠΠ1. τοῦ 
1εἈρετ Ο6ἱαιεοπὶς Π]. ΙΧ. Ἱς 
Πεατςλας [ταίες Ατοςβίαατη Πτεηρα]ας 

1Ν. 16ο 
3ὓ ηχοτε [ταῖτῖς πεσατ ας ἰθίά, 

1εὐααῖα νΙΠΙ, 131 
1μεοθα 109 Μασεάοπί ΥΠ. τ7 
1μεὈεά 5 1. 142 
1 εξτος ΙΧ. τι 
1εάαπαη, α]ίας Ἱαάαηυπι, υὈἱ πα[σαίας 

εἳ ᾳοπιοάο εοπιρατείας, εἰμδαια 
᾿πιεάίσα νἰς ΗΠ1, 119 

1.,εραιὶ Ὠατ]ί ἱπ ρυίευπη σοπἰεδί ΥΠ. 
: 133 

ἱερατί πο ν]ο]αῃαϊ ΥΠ. 137 
Ἱιερεν ΑΙΠεπΙεπβυπι α 8οἱοηε οοΏαΙϊδ 

1.29 
«εἰεαπι (Λήΐτον) Αεηφὶ νοςαπῖ ουΓίαΠι 

ᾗ ΥΠ. το7 
Ἐεπιπις εαρία αὓ Οἶαπς Υ. 26 
1,επιηο ροιίεατ Μ]τἱαάες ΥΠ. 1ο 
ἀ εππῖϊι ΥΠ, Τα 
1.επιπ]α {αοϊποτα ΥΠ. 198 
1.εο Ἱαρίάεις ΥΠ. οὓς 
1.εο οατά(ας ' 1. 84 
Ὥεοη εἰ Ηερε[είες ὁρατιἰαίδτιπῃ Τερες 

Ίμεοῦ Ἐυγοται]άᾳ ΠΙ. ΥΠ. σου 
Ίμεοῃ; ν]τὶ ΠΟΠΙεῃ ΥΠ. τβο 
1μεοπίς εΧ αυτο εβρίας 1. 5ο 1εοΏυΠη ἵη Μαοεάοπία παίητα 3ἴο με 

Ίοξα εἲ αἱ ἵαπτυπη βίρπαπεατ ΥΠ. 
125. 196 

1,εοδοῖες ὁρατεἱάίατυπῃ το 4. 
ς, Εολεβταιὶ βΙ. ΥΠ. οοη 
Ὡφοσεὰεο Ρηὶάοπῖς Ατρίνοτιι ΠΤΙ 

ἰπς ἳ γΙ. το7 
αιεοηίὰες τεκ ορατί, πα[οἶτατ  Ἡ. ἃτ 
ο εἰπδ'Ρεηεα]ορία | ΥΠ. οοἡ 

εἶως Πτεπα]τας αἆ ΤΠειπιοργ]ας αἳ 
ΠΙΟΙΦ ΥΠ. 1ρο. εἴο, 2ο 

ο Εοἰ]Ιταχ {Π οτηςεπι εἶμο σαάηνετα Χεκ- 
χ 4 

εδ κος ὁ ο κε ῥ κα ΕΝΑ ΦΒ {619 «θά νἰπάίέα ΥΠ. στη, ΙΧ. 
ον 6 
1μεοπίίαάες Πγγιπασδί ΕΙ, ΙΙ, ο 

ο εἶπδ συπι Ώεπιαταίο ἱπίπιϊσίήα )Ι. 
κ ο 5. εἴο. 

σα ιςία Ἰππι]ςίἰεἰς οκ ρισφτερία οἱ 
3 Γροπία μμ ο κδνκν ψΜΙ, ός 

:ἆπτατ Ώ εππΆΤΑἴΗπι πομ Θθ[6 ]ορίείπιηῃ 
: ΤΕΡΕΠ. ον ον ὃ θίά. 

ο.εἶπς περὶ {αἱ ἵπ. Ίοσυπι Ώοπιατατ] 
σαν] ση ἵη Ώειπαϊαἔυ]η, (ρεξεαπτσῃῃ 
«Βγπιπορφάἶαθ γι. 67 

:“ρατἱαἴατυτῃ τεχ δά. 
:"θὶα5 Γωρα εἰ πιοις 1. το 
:εἶμθ οτατῖο 4ᾳ ἀεροβιο τεἀἀεπάο Υ]. 

Ὑ 

: Ῥϊαίεξτας εἰσεᾷς 
:εἶπς Πταίερεπια ΙΧ. ο 
Ἐμουυγε]ιίἀες Απασίαί αἰ. ΠΠ. τατ.1Χ. 

αν 9ο ᾖὰ οπιηῖπτη τεχ εἰ ἁοπιίπα ΥΠ]. τος 
Ἱμασοπιπι Ώ6 ΠΤΕΙΩΠΘΤΕΣ εχοεα! Ἱ7. 

᾿14ρετ ΟΥφςὶς 
Ώἱοπγ{ας. 

1δειῖ ου]εας. μά ῬΜετοξα  Ἅᾖ. 38 εφ ἀἶθεις 11. 144. ν. 

«]μοῖος πδὶ ΡΙυτίπια | 

86 
ΥΠ. τητ' 

π ΝοἩον ο τ Ἀ 
1μρετῖας εεὲ ρυσεπα, ἵπ' φπαηίσι 

αμΐ5 νμ]τ 111. 88. αἩρει ας. 
. 9ο 

1δετίαεῖς ρα {ας γ],ς 
1 1ῦγα υπὰε ({οτεῖία ΠΟΙΠΕΠ 1Υ. 45 

110γ8 απιδίεως εἰ πιαρπἰ(αἆο 1). 4τ. 
Λ2. εἰθ, 

ατοοτίοις πι ἆα 1Ν. 175 
11ργα Εετὶς αραπάαΏ 1ν. 18Ι 

110γ8 ἱηςο]ῷ 1Ν. 168. εἴσς. 
110γες ρηπηί Νεριμηϊ ποπιεῃ Ἠαῦμε- 

τη | 1. 5ο 
ο ἆο]ίς ἀεοτηπι οπιπίμτη δοἱἱ εἰ 11058 

{αοτ]ῃσαπε 1Υ. 188 
ΑΕργριϊϊ {ε οιἰάαπι 6οτιπῃ ἀεάσπι 

1Υ. 159 
Οαπιῦγῇ {ε ἀθάιπι - 11. 12 
1ργαπι εἱρυξαπῃ 111. οἵ 
1ωἱγυπῃ νατίῶ παϊίοηες ΙΥ., 168 
110γες Νοπιαἆες, {ᾷ εοὶ ῥα/[ογ! 1Υ. 

181. 186. 187. 1988 
{αἱυὑεττίπιο {μπε.οοἵροτε ΤΙΝ. τ87 
1οψαπι ΡαΠοσΙτίοχαπῃ [αοι]βοία 19, 

198. 1θγυπι Ἰηνεπία οὐ) Οταςὶ 
ἁἰάϊςετιηῖ 1Υ, 189 

11σγυπι 1η Χετχὶς εχθιοίει αιπιαῖυτα 
σα ΥΠ. 71. 86 

110γεις πιοῃς 11. 8 
1 0γείαταπη πππίεταπῃ εἰπ]αίης ΤΥ, 18ο 
1 εεπῖ]α τερὶς Ῥοατίατήαι 11. ἃϊ 
]μεἈες ορατί]αία π1Ώμς οκ Ὀεπεππειτίς 

1. 67. ό8 

1 ]άα πποπς Οατί 1. ττς 
1ήσυτες {άρτα Μαςβ]ίαπι γ.ο 
11ΡΥΩΙΠ ἰπ Χεισ, οχειοἰέμαχππσίυτα ΠΠ. 

: 72 
ΓΕ Ηἱοτυπὶ ἱπρεῃς γἱς υδὶ Π. ο. 

ΕΟΓΗΠΙ ταάίοες ε[αί αρίῶῷ. ΤΗ 
1 πιεπείοη τερἰοηἰς Ἰν]εΠοταπι 1, 18 
1 Ηπάἱ ρορι]α5 ε ΒΠοάο ΥΠ. 153 
1 ἱπάος ορρἰάμπι 1. 144. ΠΠ. 18ο 
1ήπυπι Οο]εμίομπι, Φαχάοπίειπα, ΔΕ- 

Ρυριίαοσηι Η. 1ος 
ἴῃπ Ρφοπῖα γε ασ 

1άπυβ, πιοά]ατίοπί επι αριἀ ΑΕ- 
Ργριῖος 1. 7ο 

1άροχυς τος ῬΠ. 13 
1 ἱροσαίς Τατρίιαὶ Πας 1Υ, 5 

3ὓ εο οτίυπαϊὶ θογίηῷ 1Υ.ό6 
Πἱργἀτίαπῃ ορρἰἁππῃ ὅ. 62. 123 
1μ{ ορρἰἁ μπῃ ΤΗ. 123 
Πμ]κ(ας Βανίας ΄ ΥΠ, 1ο8. οἶμς αυ 

το Κεικ. «ορίῖδ ποῦ (μ8εσθτυπι ΠΠ. 
εβρ  ςὃ Ἐν ο ἆοο 

ΠΗίεγα ΠΙθ]Φἱ ρτοά(ἴῷ : 
Πεετατυη πηγα σου] εαιίο. ΥΠ. 39 
αεεεις Τμεπι[ος]1 αά [οπες Ιαρίάί 

1ποῖ([ῷ 11. οὐ 
Πεζεταταπι ρες [ΑρίιάΙη τταποηὶσῇο 

ο ραο ασ οῦ 
Πετετῷ οαρ]τἱ Ἱπρτεε[α γ., 35 

1τίει Οτῶεοτυπ α ΡΙαπίσίρυς Ἡ). 

Πείετῷ Οαάπιεφ γ. ος 
'Ῥπαπίεία . ερ πν Υ, 58 

Πας ρΗἱεμτπῃ, αδί νο 
1 οτί τν ΥΠ. τς 
1,οεί Βρίσερηγηϊ ο Νο} 

Ορυπί(] ΥΠ. οο]. ΨΙΠ. 1 
Γ,ιουτίἱ ΟΖοἱς ΝΠΙ. 9 
1ιουίο πι] ευηῖ νἱ(πῃ τεοἰρίέ Ῥμετο ΠΠ. 

μου ἳ ο ολα 

11, ϱὐ 
Ίοιἱ ταάἰκ ε[ομἱεπία τμ 

: 1ου βαδας ἀε[οτὶριίο ΙΥ. ττ7 
Γιου Όγτεησα 1. 96 ΤοϊορΠῃαρί ρορυ]ας Ινν τησ 
οσίᾶς ο ο ο σ 

1μποξγπατΗπῃ ασσεηίαταπ {εΏασι αριὰ ' ΔΕεδγριίος ο .. 11, όο 
1 Τποείπατυπι ἈεοεπΠο, το οΓεῥμ/οι]ο ὁρτιδν. .. μα ναῖς 1 ποῖπα θα ο 19. 85 Ίμπεις Ρ]αίαποσαῃ Υ. το Ἰπάοσμα ραπ Ἰηγεπίοχες Ίμγαι Ἱ. 
1 αἆμς Πεθτατ]ης 190, 

Ίσα Τ6Γ[αΤΗπ ρω ΥΠ, 3] "1ης τες πας 17 

Ταιρί εκ λοιπήνίδης ο[ῇςἱ ἁἴομπευτ νε. 
τμ κ) 1ν. 1ος 

ο Ἱπροτυπῃ [ερυ]έμα ο ιτ, σ7 
1ωπβ υδί οαρίαπεας ΙΝ, του 

. Αβργριϊΐς (ος ο αι. 7ο 
Ίωωκις Ρετ[ατΠα Ί4Χ. ἃτ 
γεφυς Ἱηρίιετ -- ΙΥ., 33 

8 

᾿1γουτρΏς Απιίσηεί ΡβίεΣ. 

η πεμή 4 
Ρπετοτυ ΥΠ. 

1 γεατεῖής ή απάτ] βετπιαη 9 Ψ, 27 
1οἷα οἰίπι Μ11γα8 φέμε ᾱ. 1. 178 
1,γοἶόας {επαίοί ΑΙΠεΔ. οὔπι .. έε 

Ιδετῖς ἱαρίάατωϊ ΙΧ. ὁ 
1 οἱ ἵη ροϊῖε[ιαίειῃ Ο1ΦΠ. τεάαξεί ἃ 

εοταπι ο Οτεῖα οτίρο 1. 178 
α1.Ύςο ΠΟΠΙΕΠἍςΟΕρετε ΥΠ. 91 
αὉ Ἡατρερο γἱ6 ν 1. 116. 
Ρορη]ης Ὠατίο εεἱριξαας ΠΠ. 90 
«ουσ ἱω Κειχὶς εχετεῖῖα αΓπιατΙΤᾶ 

ΥΠ. οὰ 
1 αἱ 1. 18. αὐοπάαπι Τε] νοεαίί ο πο. 

εοτπι ποπιεΏ εἰ Ἱερε 1. 173 

Γοπηκάνς ΑΕἰολμτεί Βἱ. νε ης 1γεοπιεάε ΔΕ{εμγεί Πἱ, τς 

1Η]. 55 1εορθ 1,αοεάβιι, {Ππεη[ας 

Σο που Ρετίαπάτὶ ΠΕΙ ἱπίεταδ 

111. ς3. ὧε εὐ εἲ {π βγσεεάεπ δις 

αφ. μα 
συς Απίβο]αίάϊς β]μς 1.59 

Ὃ νι ει Μεραε]ες μμ ος 

οκ ἰμπισος ει άν 4. 
ίας ὦ νἰ- 17ευτρυς ορατΗαία, νο ο 

οι Ῥίατεάδίεατ  ἠδά, 
οἱ οιασυί α Ργιμία τεάά(εας {ὐά. 

Ἱερμππ]αϊος εί αρμά Πασοάαπιοπίοὸ 

φ 
φ 4 ος 

Ἱμεοδοίᾳ δράΕΙΦΙΑΓΗΠΙ. -τερίν ό 

ατεἰαίᾳ» 1. 5Ρρ «6 

ῬΙ, 107 
19 

Ί.γεις Βανῖμς ΥΠ. 3ο ν ο 
ανυ ο Ἅᾖν. 

ΑπασματΠάἰ ανα 

ας Ῥαμαἰοηήν βΙίας ΥΠ
. 93. ας 

ΔΕΡεο ρεἰἰτυς Αιπεβί5 Ἀ . ορ] 

δν ) ντ]. 127 
ψ] 

ἀ . ο 

ο Ιρη τατηθηία  Ταιο]ο
 λέρτος 

-εα Παδεῖ 1. 93. 4ΤΡΕΠΙ τς 

το κ μμ η 

114ἱ ροριἱ9 αηίε ΊΜεοπεβ τρ ος 

Ἡαι ο ἂν 79 
Ώτεπηα πες αμα ο ες 

ἱταπαί Ρε λα η 

| η πα . η ες ἱερες 1. τς 

πει πευπαάί {αάεης ἰάέπι αἳ ι 

ζος 1. 74. Ὁϊ εἲ ΕΣΡΙ8 
ριὰ Οτῶςο 

ην ης 

1,γευτρί ἀε]αῦτηπι αριιά 

τ 1γ ἀοτΏτη ρΙί ο1πε». 

ματς ο ομες ἱα(ΙεοΓεσαιί 1. 
αγά! ρηπι ςΗΡοΠΕΦ ωνὴ ου αν 

εοξιπι ο μ ὑεομα σοκ 

ος ριασυ]ο Ώεἱρὺίεο αλ ονσε 
“ ροτυπγ Μαἀοξαπας ἸΦ ος ορπα- 

ράσα οίσιπον αμα ο 
ο αμ ο ας 

1γάοτωη ϱώη τας εομβ! τν
 ο 

πρπί οπιπίαπι αΙΤΗΤΠ α
ς 

ο εαά πἴεπά μπι πμ ο, 

ρεϊπιί ἱπνεπίοτεβ 146 ἠμκοιαπε 

οἷπ. ΤΗμ(οίαπι οοἱοβΙᾶ5 ασ μάς 

μμ κα. 
-ο1,γ ἀοτΗΠΠ ἀἰνίπο. μοι οβζοπιίσαί Τ 

ο 1γαί αἩοπιοάο
 4 ςς μς ας 

 δοι Ὀ ο ας 4. ζ Ξ : 

Ἶ 1,γάἱ Οαεΐρας 
βδπιαηὴ 

ο 

μήραισα - 

τεοτιπα (ΕΣ οτχις οχετείτα. αππαιατά 
ο εοταπι 1 ο. 
Ἡ Ἡ νο .µ - { Ὡ 

Ἰγὰα9 Αιγίς β[Ιη 1, της 
Τγάις ἔταῖες Οπΐ5. ο ΝΠ. ο 

νάλιπὶς Αττπιής Ραΐοτ . ότ. 64 
Ἐ αλλος ΝΗΣΙ. : Π. ος 
1,ΥΠοε6 Οπεπιπήϊα ον. 139 
Τγίροτας βω Πο. Νν9ο 
Γγίαροια ΗἰΠίΣΙ ΡΑΣ η νι.τοῖ 
Ἐγ/{αΠία5, ς ΡΓΟςΙΦ Αμ νιΠ. 70: 
1 γΠπιαεμ 5 Ατί(ηἁϊ Ρ α ο 

τγββΙαιως ΑΕλ
ορίοην. κ µ

 ο ο6 

. . ρορυ]ώς Αβί
οῷ 13. 175. . 

Μαὀζβρμος α Ώατίο ωΑθί ή 
: 

Ἱήασεάοπίδτειτα σσ νοή 18 

Μασεάπις, ἐν ο
 αλ 5 

ΙΜΛΕΠΙΨΕς Ρορυ]ά. το) 

Μλοϊθης , ξεοτυαι ορ
ρἰἀαπη/ ας ο. 

φτοΠιευΙΠτᾶς 
” “1 0 

---- 



ΙΝ ἩῆἩσπσοσνο τν Μ. 
Μαετοδίί ρορυίμ6 ΑΕιίορίω . 11. 17 
1ΜαςΙΟΠΕΕ ΡΟΡ. 1. 104. 11. 94. ΘΟΤΗΙΠ 

{Π Χειχίς εχεχοἰτι αππιαίυῖτα ΥΠ. 

ν 7 
ἸΜαδτοτίαπι ατὸς (1ρ6ἵ Οεἶααι ΥΠ. 153 

Μαάγες Βἰίμς ΡτοῖοίΏγο, ὄοψε, τν 
. 1Ο 

Μαάνιας ας ΄ἵΠι 39. ΙΧ. 19ο 

ο λή, βανίας τοτεαοίας 1. 2ο. Π11. 

199, Ἡ. 118. εἰ εἶμς {οηίες υὐ1 
ΥΠ, 296 

Μφαπά οαππρις Ἂᾖ. 18. 161. 1. 19 

Ἰήσαπάτίας Ρο]γοταίῖς {οἶδα «ΠΗ1. 129 

δαπί ρτοευαῖο: ΠΠ. 142. εἴ τες Υ. 
ο 7 

εἰως βείτα οἵἶπι Φαπιΐ[ο 111. 142. 143 
, έ σ. 

ποια ἵν. 13 

Μαοτῖς ει ΜΦεεΐς ρα[α5 υδί 1, 1οῇ. 19. 
3. 45. 86. 1ΟΙ. 1209 

ἹΜαράοίας ορρίάμιῃ αθὶ Ἡ. 159 

ῬΜαρὶ ροριἱᾳ5 Μεάίθ 1. 101 

ππαβὶ Ρετ/ατάΠα 1. 149 

μειοΐδις Πίο ρατεπίαπὲ ΠΠ. 43 
πηᾶροχ!α. οοπππεπία(η αἱ Ῥεγ[ατη]η 

ἱπιρετίππῃ οοερεπῖ Η1. 61. ἐίο. εἴ 

6οσµπη ἱπεετίτας. 11. 18 

ΠΙΑΡΟΤΗΙΗ Ρτοπηί{ουα εΦάε ΙΗ1. 79 

Μαρορλοπία, Ρετίαταπι ξείαπι εεἰεῦτα 
{)ίά. 

ἰασίπῃ ρετίςα]ῖ5 {α{οἱρίμη- ος Ρ ντο 

τὴς 1. 161. Η. 1. τερίο 11, 
ἹΜαρπεῄα τἰτ ντος 

ἹΜαρπεῖες Ρορι]ή8 11. 9ο. ΥΠ. 192 

Μας ἀεχιιᾷ 1Π οκ κ 

ἹΜαΐθα τερίο 1. 83. Ρτοπιοη{οσ!ατῃ ο. 

Ίναϊεπα ἵῃ τερῖοπε Αιατηϊθάϊ ΨΙ. 99 

Ίήα]ες ΑΕιοϊἰας ο νλο7 

Ἰαπάαπε Αβγαρίς βία 1. 107 

Οαπιογβ παρίπΙη ἀαξιΣ ἐίά. 

ἀτος]θς Φαπιί5 ατομἰτεένις1Υ. 87. 

Ὃ ο ποσα αὓ «ο ΡοΠίπ!η ας 

ἸΜαποιος ΔΕρυριίίς απἰά 1. 7ο 

Ἰήαπες Τ,}ά8 1. 94. ΤΝ. 45 

ἸΜαπιϊπεεπίες υεηἰαηὲ Ροδί ριωίαπα 
ΙΧ, 71 

ἹΜαπιίπεα ιάῦς Αγσαάαπι ΣΥ. 161 

ἸΜαπιγες εἰ Ρίρτες Παϊτέ5 γ. 1ο 

ἹΜαρεπ, οἰτοιηί Π]ίμς ΩΙΝΙΠ. 98 

ΊΜαϊαρΒίῖ Ῥετίατατη βεΠ!Ι5 1. 105 

ἹΜαταρηίας Απιας 1Ν. τό7 
Άαταῖμοη ος 1. το7 

Ματαίποπειη οσεμραῖ ΡΙΠΠαα{159 1. 62 

ΠΜ ατατοπ]α πι ΝΑ» τν θ 

χἀοπίας Χειχίς εχετεῖτας ΙΠΙρεΤΩΙΟ 

ο ὍΙΠ, 82. 6οὔιγω Βἰ. ΨΙ. 43. ΥΠ. 
5.82. ΙΧ. 4ΦΙ. 

νυ]πεΓαΓΙς Ν1. 45 

α ριω[εξυυτα [επιονεῖῖχ 
νι, οἱ 

[ης αά Χειχεπι οτα!ίο ἆε Ὀε]]ο 619’ 

ο ἱπ[οτεπάο ΥΠ. 1ο 

οἶὰς οδάθ5 : ΙΧ. 63. 64 

ἹΜατάοπία5 Ατοπς Ραίεῖ 1Χ. 84 

ἹΜαχάοπίες Ρεία 1. 8ο, ΥΠ]. 199 

ἱ ο; Ῥειίαταπι ρεπας 1. 125. 
Ἰατάἰ ΡΟΡ 6 μοι 

αχάις Ηγιωαάες Υ. ΗγΙωαάες, 

ο ε αον υδί 1. 166. Οα[ρίαπι 

το 1, οοο. ταῦτα Ἱ- 1509. ΠΟΠ Ρ3" 

Εαητὰς νεπεῖ, πὲ ΕζματΥ πα τσα [μα 
ΠΠ, τ6. Ιοπίαπι ΥΠ. 5ο. ΙΠαΓΕ Ἰ- 

ολἰπαά μπι ἱπ[α]ασυπι {1. το. Τητα- 

οἰευπι ΥΠ. τ76 
λήατεα 01058 ο 1, 18. 39 

Ἱαιες αὐαπι αΓΠδίΙταΠΙ 1Π Χειχίαπο 

εχετοίει (πἱείηϊ ψΠ. 7ο 

Ἰήατὶ (αυτης ἱππιο]αζας γΙ.76 

ἹΜαταπάγηἰ, Ρορα] 8 ΠΠ. 9ο 

ἸΜαπἰαπάγηί 4 ΟἵΦ{ο [α0αέΕί 1. 98 

Ματίαπἀγποτατῃ ἵη Χοιχίαπο εχειςῖ- 

(1 ατπιαίηΓα : ΥΠ. 72 

Ματϊαπάγπυ» Ππας υὈἱ 1Ν. 38 

ἸΜατὶς Βινς η 49 

Ἰήατίς παίπῖα ο 11 Ἰό 

Ματοι εἲ Αἱρμεις, ΟΙΠρμαΠΗ Π]. ο. 

εοταπι Ώτεπιίίας αἆ ο) 

| {θίᾳ. 

Ματοπεᾶ 6ἵα σα υτΏς ῬΙ, του: 
ἸΜατίγας Βανίας . 118 

Ματίγο οἱ]επῖ Ρε]]]ς ἵπ υέτεπι ΠΠ. 26 
ἹΜατεῖς οτασ] 1η 11. 81. ΥΠ. 76 

Ματιῖ: {οἱ Επμίαστα Εαοἰαπὶ 96Υ» 
αι 1. 5ο. όλ 

: εἶαρ ἀε]αῦταπι αριά δογίῃας ΙΝ. 65 
Μαςίαρες Οατἰζὶ Β]ία9 ἆαχ ΤΕ ογαπι 11, 

71 
ϱ ᾿ἹΜαίσαπιο» ΥΠ. 1ος. Εἰαςεἱορίαπι ΥΠ. 

1οό 
Μαίρίῖ, Ρετίατυπῃ 6εηιις 1, 105 
ΜαΠίες Ὠατῃ Πἱΐμ5δ, Χειχείς εχεῖοῖτα 

ΙΠρειαίογ ΙΙ. 8ο. ΙΧ. 1ο7 
ΜαΠίϊ9 εἰ Ιβετοτυπι εἶμς «Φάεςδ ΙΧ. 

113 
ΠΠαβπβίας ἃ ΟιΦοῖς Μασίπας ἀῑδας ΙΧ. 

5ο. εἰΙδ Ιπῖετίτας ΙΧ. οή 
Μαπῖας οἰγοιηϊεχίς β|. ΙΙ. Το 
ἸΜα»ίαρειΏ ροραἱ19 ἔετας εἰ τοδι {ας 1. 

20ή. 315 
εοτύπι ἆεμς 9οἱ 1. 212. 916 
ΘΟΙΗΙΠ ΠΟΙΕς εἶο, 1. α16 
Ἠχοτες ΟΠΠΠΙΠΕΡ Ἅᾖ1. 916. 1Ν. 170 
{οπες ἱΠππο]απε 1. ο16 
Ονταπι νἰπουπὲ 1. 914 

Ματειπαπι βεηῖς Ρρβίειπο ποΡἰ]{α5 αραιά 
1γεἶοβ σε 

Μαιἰεπί πιοηίδᾶ 1. 180. 309 
Ματϊεπί ρορι]Η5 1, 180. 5ο», 111. 94. 

μη δν Ἡ., 4ο. 55 
εοταπι π᾽ Χεισίς οχοτείία αΙπια(υΤα 

μα ΝΠ. 72 
Μαιτὶς Ματεῖς εεπιρ]υπα αδΙ ἍᾖΠ. 6η 
ΜΜαχγες Τ10γερ . 4Υ. τοι 
Ἱαζατες Μεάιις 1, 1σ6 

Ῥπίεπεη/{ες Γαδἱρίε ει αμαν 161: 
ἹήΦαπάγί οαππρΙπ ἱπομίας  ἠἀὐίᾷ 
εἶὰς πποις ; ΙΑ, 

ΜεογΌετηα Οἵῶσα τος ΤΠ. 102 
ἸΜεάξα ΟΟΙεΒοἵΗΠῃ τερῖς Π]ΐα 1. ᾱ. ΥΠ 

6 
ἸΜεάεα ταρί;ς 4 Οτῶε]6 1. 5 

Ἰεάϊἰςος τερίοηῖς (ταᾶις - - 1. 11ο 
Μεαάὶ ΤΝ. 4ο. Ρετ νῖοος Παδίίαητες Ἱ. 

ἸΜΠεάογιπι ρεηίες 1. τοι 
Μεάοτυπῃ αρρε]ἰαῖο Ἠπάο ὉΙΠ, 65 
εοτυπῃ ΓγΙΡΠΠΙς ΟΥασαΤεΒ Ὁς 
ἸΜεάοτιπι εἰ 1,γάοταπι ὃν Ἰπεμηαἱ 

{αάετ]ς 1. Τ4 
ΜΜ εἀάοτυπῃ δε]]απι αΠἰπαπεηπα]ε εαπι 
1 ἀὶς ο 0ἱ4. 

Ἰεάοταπῃ εί Τγάοτυπι Ὀε]]ο ἀῑες {ε- 
ρεπῖε ΠΟΣ {αένα 4. εἰ Ἰ. 103 

ἸΠεάοταπῃ αὖ Αε/γτὶὶ ἀεξεξίο 1]. ος 
ἸΜεάί ΑδΩιίος {αβίραπε 1. τοό 
ΙΜεάοτιῖῃ α Ὠατίο ἀε[εᾶίο  Ἱ. τοο 
ἱπρετίαπῃ αἱ αἆ Ῥετ[ας ρτῖπιαπῃ ἴταηδ- 

ΙΔ{01Π 1. 199 
Ἱήεάοσμπα ἵηπ Χειχίς οχετοῖευ αἴπιᾶ- 

ετα ΥΠ. 65. δ6 
-. ὩΏσῖοςσεΒβι Πδῖ ἱμάϊΐσεια «εοπ/(Π (παπί 1. 

' ο6 
τορὶ {1ο τεβίαιη εά{ασαπε 1. 98 
α ογιΏίφ ρτω]ίο Εμ, ΑΠ ἱπρετίμπα 

απιταηε 1. το. 
Νίπαπῃ εἰνίαίειι εσριρησηῖ 1, τού 
Ιπευτίαϊος οογίμας Ἱπετπυηϊ ἐδίά. 
Μεάἰς οαηίς {ρασο ἀἰοίτας - 1. τΙο 
ΙΜεἀϊοαπι ἱπρετίατῃ Παἰγς Βαν]ας{ει- 
πι]ηαῖ εμας ρσρ] 

ἸΜεάϊσιπι ΠΟΙΠπεΠ ΟΙΦεῖ ἴΕεΙΤΟΙΕΠΙ 
ἱπομίετε {οἱεῖ Γ.Ν 112 

Μεάϊοϊ Ππριί Ππριἱοταπι ΠιοτΌοσΗΠῃ 
αριά ΑΕΒργριίος Π. 84 

Ἰαάίοις οσιἱοζυπῃ ἵῃ ΑΕργρίιο ΠΠ. 1 
πιεάϊἰοί Οτοίοπίαίῳ ρτϊπιὶ ἀῑδΗ, {6- 

ουπάί Ογντεηςσί ΠΠ. τἵ 
Μεάἰπιπιις Γατῖπῳ | 1. 57 
Μεάϊπιπας Αιῖσμ5 1. 102 
Μεραῦατες Ρετία Υ, 30 
Μεραρασις Μεραῦαιῖο Π]ίπς ΥΠ. 97 
Μεραὺγζα9 Ρετία πΏμ8 ες νΙ, φὐἱ «0Π- 

υταπί ἵπ πᾶδυπι ΤΠ. 7ο 
εἶμς οἴαίίο αά {1ος Ῥτο οἱρατοΏία 

' ΠΠ. δτ 
εἶως εΙορίαπι ΙΝΨ. 143. 144 
ἵη Ῥφοπες εχετοϊ(πιη ἁποίι ὃ. 15 
Χειχὶς εχετείτα» ἱπρεταῖοι ΠΠ. 85 

Μεραυγσις Ζοργτ! Π1. ΠΙ. 16ο 
ἀάχ αἀνετ[ᾳ Αιμεπίεπς, ή. 

Μερασ]ες ΑἰαπιΦοπίς ρᾳῖετ  ὉΙ. 154 
Μεραεἰες ΑΙοπιφοηίς Β]μς 1, 5ο. ΥΙ. 

127. 190 
Μερας]εν εἴ Ἰμγειτρις Ρίβῃτατώπη ἵπι” 
Ῥετίο Αιπεπιεπβωπι οἡσίμπε ἵ. 5ο. 

το αοῖᾶε ἄε εο εἴ 6ο. 6ἵ 
ΟΙἰβεπίς 6επετ Εαέις Ῥ[. 129 

Μεραείες Ηἱρροετατῖς βΙ{μς ΡΙ. 131 
Μεραε]ίς Πἰίαπι ἀπσὶε Ρϊήβαατας 1. 61 
ἹΜαραστεοι Αὐάετίϊτερ ο ΝΗΠ. 12ο 
Μεραάοίτες ΝΠ. το 
ΜεβεραπΗ μα ωχ ὉΙ]. 6 

« 

Μεραεηπ[εφθίο  ᾽᾿Ὑγ, τς 
ἸΜερατεπῇς Ρ]εὺς νεηιηάαέας ἠ{ὐίὰι 

Μεραἁτε Ὠοιί ραίε γΗΠ. 72 
Μερ]ϊθίας ναῖες ΥΠ. 919. 90ὰ 

εἶμς ΙΠἰτερἰάμς αηίπις ΥΠ. οοτ 
εἶμς οΆἵππεΠ ερἰ(αρΏίαπι ΥΠ, οο8 

Μείαππρυς Απιγιμεοπς βΙή 1. 49 
εἰπς ροΏμ]αία αὐ Ατρὶνίς ΙΧ. 34 
Ρτίπιας Βαςεβίεα ΟγΦεῖς εχρο/αἷε, αε 

εξ αἰία αῦ ΑΕΡΥΡΙο αεοερῖα ΠΠ. 49 
Μειαπιργριε Ἰαρίς ΝΠ. οἱιδ 
1 εἱαπεΏ]θηῖ ρορα|11ς 1Υ. 9ο, 109. 196 

εοϊτυπι ΠΙοΙ6ς εἰ ποιπεπε]αία ΙΥ. 
1Ο7 

εοτίτη νἰδ5 ΏΠΠΠβΠα «4χο δα. 
ΜεΙαπίρρα6 Αῃβασὶ βίας ν. ὁ7 
ἸΜε]απίρρις Αἱοθί {οα]ία ν, ος 
Μεἰαπορυς Πιηαρβεηίς Π1115 ο Η. 
Με]απίηυς Οοἁτί ραῖετ 1. 17 

ο χες ΑίΠεΠ. γ. ός 
Μείας Βινίτς ΨΙ. ο. ΨΠ. τοῦ 

Μείας ἄπις εἰ Βηνίας εἰηδάεπι ηοιπ- 
ηἷς ΨΙ. 4ο. ΨΠ. 58 

Με]ες ρτῖπιας τες φατάίηπι 1. 84 
Μειεββεπες "πάε αρρεί]ατθ ὃς 

ο 
ΊΜε]ες βανίας ἐδίάν 
Μειίρασα υτῦθ ΝΟ ΠΑΑ 
Με]ιεπ[ες ΨΠ, 192. 196 
ΊΜεΙεηΠς πας 1Υ. 34 
ΙΙΜΕΙΙ εκ Ἱη[μία νι. 16 
Με]ίς τεβῖο ΨΠ. 1ο8. ΥΠ. ἃτ 
Μειἰκία Ῥεταπάτί υχος τοι ν. - 

ἆ Ρετ]απάτο οσο]([α ν ΠΠ 
Με]]ί5 υδἱ πιαχίπια οορία 1Ιν, τος 

{αξο εκ πηγτῖσα εἰ ΕΠΙ ΥΠ. ατ 
Μεπισ]ψατες {οεῖυς (αάπῖ ᾖ1ν. τὴ 
ἹΜεπιποπία τερία ΑΝ. 53 
ο] ΠΠ. τς 
Μεπιποπἰς ατςό ν. ση 

ΜεπιρΏῖς ασε . 11. 1ο 
4 Μεπε ρτίπηπα οοπά:έα Ἡ. ϱο 
εἷως Πει15 3 {Ρίά. 

Μεπατες 1.ευτγε]ίἁῑς ραῖες ΨΙ. ός. 7τ. 
Ἴ ΥΗΙ. τας 

ἹΜεπάαεῖωπι ἀΐσειθ αἱαπάο εχρεάἰας 
11. τα 

ἸΜεπάα υτοθ τη, αν 
Μεπάες Ππρυα ΑΕργρίῖασα Ῥαη ει Ηἱτ. 

65 Π. 46 
Μεπάειίς ἑεππρ]μῖη 11. 49 
Ἰδεπάεβυπι οίἵαπι ΝΠ  ἩΠ. 17. 
ἸΜεπάεβα Ρτον]ποῖα ο 11 49, 6 

Ρἱαρα. ες αν τδό 
“ΜεπάεΠί οἩς ΌΥες Ππιπιο]έπὲε, εαρτἰς 

αὈ(ήπεπτες | 11. 1ο 
Ὅτ ςαρτᾶ» εἴ πιαΣῖπιε «ΔΡΙΟΦ γεπεταπέυτ 

αν . :46 
εαρτατῖος Ρ;ΦοίρΏο οποια αβὶοίαπε 

ς- : 1ήά. 
Μεπε]αις Ἠε]επαπι χεοἰρίε ΙΙ. το 

Μεπε]αίας Ροτῖις 1. 169 
Μεπες ρτίπιας τερπᾶς/{6 ἔετίασ 11. 4. 99 
Μεπεβίπεις ἆακ ΑιΠεπ. Ἡ. 58 
Μεπίωε Ἐωτγάαπιεο ἔταίες ἨΥΙ. 7 
ἸΜεηία {οἱῖς 1. 18. 53 
ἸΜεπῄς ἱπεεισα]ατῖς {. 8α | 

ἃ ον ἰετίο 4Ποαπε 4πΏπο Ιπίτο- 
ἁμέτας Π. 4 

ἸΜεπτες πανἰου]ατία Ἡ. 6. 7 
υδἱ Ἰαμάαιας αὖ Ἡοπιοτο Ἡ. ος 

Μεπεῖτί αριά Ῥετίας εωτρἰείπυπι ἹΙ. 
138. εἲ (8πιεπ Πτ. 11. 75 

ἸΜεπῖος ΠεἩαςεπῇς ριμπιΠοῃΘτΗπῃ {8- 
ἁμ]ο συταῖ Π. 7 

νὶτίυπας εἰ Ἡπιπαπας {ίάο 
αὓ Ποπιετο υδί Ιαμάαίμς Ἡ. 96 

Μεπτι]ῷ οἰτουπρείίαίο αριά ΑΕΡΓ- 
Ρίο ο ορ 48 

Μεοπες],γάοταπα ΠοπΙΕΠΏ αθ(μηρδετωης 
νὰ. 7. ΠΠ. τη 

Μειδαίας Αιάΐϊας ΥΠ. 98 
Ἱεισυεῖϊ Παίαα Ροιτεδαπῃ γετείτυπι 

μαῦεπς. 1. 5 
εἰς εεπιρίαἩ ΠΠ. 19 
α απίδας δεητίρας ορ]αζας ν. 7 

ἸΜετειτίοες ΛΝαμο(αΗ1Εἱ099 Π. 145 
Μετπιπαάφ 1. 

αμοπιοάο τεβηυίω 1ΥάἱΦ οὐίημετα 
. Τὰ 

Ἰετοᾶ., πιείτορο]ῖς 1, μ 
Μείαπυτία 0  ΙΝ. 93. ΨΠ, τοῦ 

εἶπς οτἰξο 1, 33 
Μεείαπα οἰίπι Ζαηοἱᾶ ΨΠ, το 
Μεείαρρορ. ΥΠ. το 
Μενίεπίοταπι ρΙ]ἴηπι αἆ Ι6(Ἡπηυπῃ επι 

]μαςεάβπιοπῖς ΙΧ. ἃς 
ἸΜεία]]ᾳ αμΓεᾶ 4ἴφμε ατροπίεα ΥΠ, -. 

« 

| 

μη ας τα τττε τας 

ρε εεττ 
ο τερα 



ᾱς ππεϊα][16 αηχείς σετίαπιέα ΙΧ. Ἡς 
ππεία[]1πῃ [αἱ15 1Υ, τᾶς 

“τηθίαῖ]α Τηαβα ΨΙ. 46. {ἴ 
ΜειαροπΏηἰ ρορι]ϊ 1Υ. τς 
ΜειΏγηπο Ίπ [εδὺό 1, 151 
Μειἰοσλες ΜΙεἰαάῑς βΜὰς «αριας |. 

ο. 
ἸΜειχοάοτας Ριοεομπεβα8 1Ν, 148 
ΜΜΙογιμς Απαχίϊαί Εαπιυ]ᾳς ΥΠ. το 
Μϊάας ΟοτάΙ Βἱ.τεκ Ρμγρία Τ. 14. Η. 

Στ. αριἀ Ώε]ρ]οδ ΠΙΗΠετα Ρρο[α1ς 
. 14. 

εἶῃς {εἰ]α τθρία {ήά. 
ΊηιάΦ Ποτιῖ ΠΠ. 138 
“μιάς ερἰσταπηπηαῖϊα ερίαρ]ία (οπῖρια 

: 3 Ηοπετο | : 
ΜΜΗεΠοτιπῃ εσπη Α]γαίεε δε] Ίαπι ἀῑπειτ- 

πηιπ 1. 17. 18. 19. εἰς. 
"Όντο οοπ{Φάἀεται! 1. 143 
ΜΜΠεβοταπι «οττεξίο α Ῥατίς ἀε[ε- 

εκ έεις  οσα γ. ο8. 9οϱ. 
ΜΗεΠοἵπιη εἰ αταπι ἔηρα εοπίτα 
. ετ[ας ργΦ]ίο Ὕ. 10ο 

Μή]ειης ατὸς [οπίς ρείπια 1. 142 
ορρυμπαίµτ α Ογρε 1. 14 
ῥηνακίτατ αῦ Ατάγε 1, ας 

- αρία ἁλιρίιατ α Ρε  νΙ.18 
ΜΠΙΗΙ Βαὐγ]οπ]ςί ρτοσετῖτης 1. 193 
Ημ εῖες οτάῖπε α ϱ ο ρτίπυ(ῃ ἀἰβίραιἶ 
ον μλΠαπὶ 1. 193 
Μ]εαπι Οαπιθγῇς ἀερα[ίίο πιπτια οὗ 

ΜΠ]ο Οτοξοπίαϊεες Ιηθαίου 1Η. 37 
Μήίαάες ΟΥΡ/ΕΙἰ ΒΙ{ης φποπιοὰο Οµος- 

“1ΟΠείο Ρος ἵΙ, 4/, ας. 86 
εἴας Πο[ρί(α!ἴτας ο γΙ,. 45 
νίξδοτ ἵπ Οἰγπιρία γΙ. 96 

:εἶας ρεί[τα εἰ οαριἰνίτας  ΥΙ. 36. 37 
ΟιαΦίο εἶατας ΨΙ, 37 
οἶμς πιος ὍΙ. 38 

Μηαὰες Οἰπιοπῖς βΙἴας ΟἩθε[οπεβ τγ- 
ΤΑΠΏΤ6 Ὅτ ΙΥ. 197. ΝΙ. 34 

Αἰπεπίεπβνπη ἆησ 1ν. 17 
Ὁπί Τετ ουε(παίε ὗΙ, 137. εἴςι- 
Ῥατίος ἔμβτα οὐβάοι Υ, 133. 194 
εσας αει{ατ]ο εἰ οίτας «- ΜΙ. τς 
ἶἶγας ΑΠΣ τερἰο ᾱ, τής”. 
ΜΗγα δο]γπῃ ἀῑθ ο 1ί4, ἈήἩγαταπη ἵη Χεικ. οχετοῖει. απάτη. 
ο τα ΑΡΑΜΕ 7 

Μῆγεπίες, ρορη]ς ΄ 11, 9ο 
Ἠήίπιαν πιοης Η. 17 
Μη ἀθ ΡτεΙΜΠΙ Ποπ]ρὶ γι. 79 
ΜίηεινΏ ΑπίεΠς ἰεπιρ]ὶ ἀεβαριπιῖο Ἱ. 

οί τφ ΡΙΟ εο ἆπο φάϊβοαϊία - 1. 90 
Μήπεινα Ρα]]οπ]άϊς απ"  ΄ ᾖἹ, 6 
ΊΜίπεινῳ Εείο νἱτοίπατῃ ρα 
:ΑυΠρις ἠπβ ται ΛΑΤ.) ὀναὰ Μίπετνα Ῥελα[ῳ [εετάοεί Όαιοα 

«Απ ὑαενς” 
"Ῥομίεμος «τν 4 πό ἸΜίπετνο ΔΙεΦ ἑεπρ]ηπι αρα Τερεα. 
ος 1.76. ΙΧ. Ίο 

᾿ τωτε[ατίε αριὰ ΟΡίος ἐειπρ]πῃ 1. 16ο Ἠπεινοο οταςυ]ηπι αριιὰ ΑΕΡΥΡΙΙος 

4Ώ{ΕΓΟΓΘΦ αριιὰ Φαἱ:ᾳ9 1, ατς 
:ἁπαυτατα Ππίπα αὖ Απιαβ Όγτεπος 
ο πηςία ναναὰ Π. 199 

ο Ππιυ]αστα αῦ εσἀεπῃ 11 
τος ἆσπι Μίά, 
5 ΨΜίπεινα Ρατεηίες 1ν. τ8ι 
Ὁ τεπρ]άπι ἵπ 5ΐρεο ν.ος 
: Γθλυπη "Ἅπιο ἱοπηρίηπι Ώοίρηίουπι 

Ὁδεϊταάἶφ τεπαρ]ωι κος 
ἸΙΜιπεινΦαρῖς -- 1ν. ή ὃς 
ΟπαβΙς πα ο απ ς 
Μ4ϊπεινα 1η αἴοθ Αἴπεῃ. αάγεωπι Ῥο 
“αἱεπβῦυθ αεσεάετε Πο Ιἰσίταπι ν. 
..ΞΜ. ᾿ . ο 

ΜΜΙΠΕΓα Μάιλς) τὰ 
Μίπεινο Τ]]αά! πη]]ε Όογες ἱππποίαπ- 
Μηχ α Χειχκο ΤΗ. 43 

Μίποα δεΙπαβοτιπι εοἱοπία ἩἨ. {6 
ΊΏον Οποσβυς ΠΠ. το 

Μ]ηου Εἳ δα εάοπ Ῥιχορα ΠΠ! Ες 
«ΙΠΟΙΦΟΦ4ε - 1], 169. 17ο 
ΙΠγΩ Ρορυίς 1. 6. Ιγ. 145 
γαι ςοπηπιεπίο {αατηπη Ἐχοσαπι Ἱ]- 

-- ΠημΣ Ν 
Μ ίσα Ψεηις Ῥετῇς ΕΦΡΟΡΟΗΝΡΑ{ 

πανες Ρα[ος, Ογτὶ πυ]Ηης Ἰ, 

ΠΜ{ετοῦαξες Ίε[ς κ. πε 1290: 191 

αὉ ΟΙω!6 ον ΡΙΦξεξις ΤΠ, 1οο 
| επ  Ἡσρ το] ἈΙιγίεπε ΙΟ 

τ ᾱν ατς. ΝΗΠ. 1ος 

, 8ο 

ΙΝ. 146 

π να ααἎ 
ΜΙγ]εηδοτύπ Οίρειῃπ ν.όα 
ἸΜπείατοπας ΡγίΠαροτε ραΐετ  ΙΥ. 05. 
ἸΜπεβρηϊ]ας Αἰπεπίεη[ς ΠΠ. «8 
Μαωπῖα ἤρπεα Βπάίποταπι 1. 108. 193. 
Ματίς ΑΒΡΥρίΙοίΙΠ χες ἍᾖΠ. 1. 1οἵ 

εἶμς' ΡιΦοἰατᾶ ορετᾶ το εθίά, 
Γήωτίος Παρπ πι 11, 4. 60. 148 
«εἰας ἀε[οτριίο 1. 149 
Ἑἶαδ ΡΙΟΥΕΠΙΙΦΘ ΟΠ. οἱ 

Μωτοι πιαχίπιης ἱπῖεῖ Πο ίπες ΙΧ. τό 
ΠΜο]οεῖς Π. ΙΧ. 57 
ΜΜοΙο»δῇ ρορυ/]1ς 1. 146. ΝΙ. 107 
Μο]ραροτας Ατὶβαροτς Ρραῖετ  Ὁ. 3ο 
Μοππεπιρηῖς, υχος ΑΏαβγριίϊ ᾖΠ. 168 
ΜοπαϊεΏα ἱποοπιίπεητία 111. 8ο 
ήοης Αταδίοιι5 11. δ. 124 
Μσης ἵΠρεης εγετ/ᾳ5 ἱπάαραπά[ς ππετα|- 

15 νι. 7 
ΙΜΜορΠί ΠἹοΏς 11. ο8 
Μος αυ] ία γΗ. 1ο 
ΙΜοιβιας Εεπιίηεις ο ογί]ας ἱπναάϊτ 1. 1ος 
Μοι» ορτατἰδπιαπῃ ρετ[αρίυπῃ ΦΤΗΠΙΠΟ- 

{8 νι ας νι. 46 
οριίπιαπι Ποπιϊπί οοπεηρίε 1. ἃτ 

Μοτιμὶ εχεπιρἰας αρμἀ ΑΠργριίος 11. 
) 79. ὃς 

ΠΙΟΙΓΝΟΤΗΙΠ αριιᾶ εοξδάθιι οοπά((ηνῶ 
1]. ὃς. 86. εἰο. 

Μοταῖ ουτη Ἱειεία οί Ἠυπιοητιτ 
γ. 4 

ΜοΟΤΗΠΠ νἰ ΠΠ. 38 
ΜΜο([εΠί ροραἱ ας 11. ο) 
εοχμπῃ ἰπ Χετχίαπο εχετεῖ ει αΓΙΠΑΞΙ- 

τα ο ἓν πΒ γ. 78 
ΙΜΜο/Ώςεῖ ρορυ]ας 11, ο) 

εοτΙπῃ 1η Χετχίαπο εχετοἰί ατππατι]- 
γι: ν{.78 

Μυ]α πππ]απι απεϊρἰεία δεπ](α]ία Παῦεῃ- 
ἵε ρερετίε ΜΕΝ. 57 

πια] ρατίις 11. 152 
πμ] υδἱ ποῃ ϱἱᾳπαπίατ ΕΝ. 3ο 
πιη]οτπι {ρεςίες ΦογιΠίθ Ἡοιτεπάᾶα 

. . : - : Ξ . ΙΥ. 1209 

Μη]1ετ εκμεπάό ἐμηίσαπι θὲ γετοευ” 
'ἀἶαῃ ρατίίες οχη]ε 1.8 

“πημΠεγαπῃ ταρτμ» Πσἰ(ας 1. 4 
᾿πημ]ἱετίφ οΒεΠ[ο νἱπάϊδκαιη αωσεῖε 1, 

πηυ]ίεγθς Γη Ιετεπη ρτιράἰσαηε 1. 31 
πιη]]οτ]ᾳ Ππηπ]αστηπῃ οκ αΓβοπίο Ἱ. στ 

ο πημΠεΗπι ΒαυγΙοηίσατυπη πιος Γῶάμ8 
- Ἱ : - 1. 1οό 

πημ[θσυπι ΔΕΡγρίίαχηπι Ίποἵες ΠΠ. 
ος Γ.35δ. 36 

πμ]ίεγες, ϱὐ 5 οιασα]α {ῃ σεἶσπῃ ἵῃ- 
(μ[ετηπε, εο[μπῦ νοσαϊιᾳ ΙΙ. 7 

ΠπΏΙετε ρεῖοι ἆιχ, 1Χ. τού 
πηθ]ίετυπ ρωάεμάα εἱρρί α δε[οῇτε 

ἱπ[ρηρέφα σα 1. τοῦ 
πιπ]εῖς, ϱ οὔπῃ ΠηΕίέο {1ο Γοἱο 
εοπέαΌιεταῖ , μτίπα Βμετοπί νἰ(ς 

ὑπε(Ηισεμα ο ΕΡΤ Υ 
τιυ]1οχί 'Ἠος εοπιπ]εείεης εχετοῖεις 

λα ο ΙΥ. τ6θ πηη]{ετίφ Οοπἱπιβίοτιπι ἀεπιάαια Ύ. 
τν 9 4 νὰ “9 ; 

μι πυ]]ες εκ επτρίοῆπια, Γοπποβεβώα 
ε βάᾷα ο μας 

πηπ]ῖοχ νοςατὶ «οηνἰσίμπι 66ε ΙΧ. οσο. 
ο πας ει 197 πηη[ίεταπι Αεεΐζατααι πα ευπῃ Πρετίς 

εΦάε ἳ ΝΙ. 198 
πιη]6γες [ἱηρταπάο εχε]ηξιᾳ γΠΠ. 33 

Μαιτηπι φποά «δὲ, ογθάίτηχ του] 
ετῇς ᾷ Ε46 Μυ]τος ἀθοίρειε Εποϊ]ας οοἳ οιαπι ᾱ- 

ΏΗΠΙ | γ.9 ΜΗπεΗπῃ τερίοπαπῃ αριά Ρεχ[ας. μας 
«ππμπι ὍΙ1Χ, τοο Μιηγοβία ΥΠ. Τό Μυτες ΑΠΙςπΠΙ 1Υ, του 

“μχηπι τα µεπετα 4ριά Ραβοταίες . 1ο εδ οφ « τπΠ. 131 
πηυῖοη ααχί]]α Ἱπ. Όσ] Ἠοπί οοβῖτα δαπασματίριῃι. τν ον ολ) Μηποβ]άες Ηε]]ε[ροπή]ς 13 υπ Πρηοὶ ΒιΙάίΠοτΙ1Πῃ 
πΏσης Ίρπεις Ῥοτ/ωτιι . πι 15.65 οἳ εἰμδάεπι ΕΧριρηα!]ό ΙΧ. 7ο 

Μ[Φα5 ο ο φβσος Μι[Φὶ [οτίες Εξ αηῃάεπι νεπαϊίος 
Η) νῃ.6 

ἹΜυΠοί Ατρὶνί ας 
"ΙΜυΠε]α Ιθγοα τος ία, 

ΟΠΙ8 

Μγεα]ε ρτοιποβίοσίππη Ἱ. 148. ΝΠ. ὃο 
ο 1Χ. 9ο 

Μγοεπαϊ {ετνος γο]μετηῃς ἔισετε Ἠθ- 
σποςμάας πο 11. 27 

Μγοεπίηας τες ΑΕβυρα ΜΙΑΣ 
εἶας εἰειπεπτία εἰ Ἰωθ ία ο 9 

«εἶὰς εοπευυἰπατιπι Ππιυίαοτα ΠΠ. οι 
ἴπε εἰαΠῖ οΓαςυ{Ηπι 4ε {13 ἂν ον 

φομ στ σταπηὶς εἶαςδ 1 
Μγζεθ]ηὶ βΙΙ πιοῖς εἰ Γερυ]τυτα Π. 

190. 130. 191. 192 

ΙΜγεῖ, Ροραἱαε νά ών 

ΜΜγεοπυς ἱπ[α]α κ ο 

Ἰ7οοταη ἵπ Χετκίς εχετεῖεα ΑΠπιαζυτα 
ΟΙ ΙΝΗ. 6όδ 

11. τόό ἸΜγεερλοτίταπα Ρ]αβᾶ 
νι κ 

ών η. . 

Ιήγράοπίαπι ἃ Βοϊηαὶάε Ασϊι5 ἀῑπί 

Μγ]αβ{4 ορρίἀμπῃ 
ΜΥΙα5[επίῖς Ηοτας]ἰάες. ν γ οι 

Μ ΥΙα(ΟΓΗΙΏ Γ4ΠΗΙΠ 
| -ᾱ νά 

Ἰγπαϊῖα παν]ς 
ΜγΙτία Αε[γηϊς Ψεπῖς αβρείματ ο 

199 
ι Υ.1 “ει 

Μγτοῖμην υπο Εάοπιαι Ὑ. 17. με 

γτ]αάθδ. πυρυὶδ ἵπ. Ρεἴ[Πεθ πρ 

πυπεταϊς 
7 

Μγτῖπα ΑΡΕοιίς οἰν](α8 ο. 

Μγτϊπαί ἵπ Τεπιπο σ 

Μγιππεκ {εορι]ς ᾿ ντος 

Μγτοῃ ανιις οΠΠεπί8 

ΜΥγΙΠΙΗς αἲίας 0απάαυ]68 ἀάης νο 
αι 

Μγτίας Οαπάσμ](ς ΡαΐεΓ [, 122. Ὑ. τοι 
Μψιίας αγρὶε βία 11. 

μῆς πλ ο ον 
α ΜαΤάοΠΙΟ πηϊφίας αά 

ο ια 
᾿ οτας 1] εοπ[α]επάα ΥΗ1. 133 ων

 

5 ετσι πό αἰσ
ητηπι : ος. 

ΜΥΤΗ ρορυ]Η 
: ..ο ν γ. 20 

εοτυπῃ εχρεά{εῖο 1, τπτ | 
Θατίρας βετπιαπί 1.28 
α ΟιΦ/ο {πυαξ αἲμα. αἲθιαίυτᾶ 
εονώα Ίν Χαικ οσο! “γη τι. 

Μγῇα Οἶοο «ὖ Ἠγιιαε οΡΙΗ νι ος 
Μγβαπι ρετῖῖ Χειχερ 1. τς 

ΜγΙα9 Πτατει 64118. 1. 16ο 
ΜγΙΙεπε -- ο πα 
ΜΥ από Τοπίο νι, 
ΜΤυΠΙ Ρορυ]η5 προσ” 

Ν. | 

1. 48 
τΑραηίς δογιρίς Βαν Πα 

Να/απιοΠέθ ΡΟΡΗ ντι 

μαίμι ἀορΙοταεο 
αρμά να μοι 

Ναίμο Ἰηβο]α Ῥαρτοπ
ίείς ΡΗ18 ο . 

Ναιμγο {οἱεί8
 | ο γνον 

ἂν πμομαεῖς εεἰεῦε. 
εΠΡΟΠΙΗΠΙ Η. ο 

Ναιετα(ἶεῷ πιογθεεί
σεθ σος . αν 

υνίαιες η. 
Ἡ, 

πανέι ΑΕβγριίοτια
 ο [ρὶπᾶ .. ορ 

πᾶνες τηὈΓζ8 ἁ ον 

πανε φυἱΠίβ ἀπαοΏΙΙΣ τη 

| μας ΥΠ. 
πανίμπι, ῬειΠοαΙ

 οία]οῦ σι με. 

ες ομί ρηπιί ἩΏ ΓΠ6ΠΙΗ 

πανίρας 10Ἠ8ἱ5 αυ . 
Ἡ 

αμ πρι χα 

π]ω ΒαῦγΙοΠΙΟΓΗΤΗ
 4 

παντα] μὲ Ἰν
οἰοσίω! : Ὃ

ς ον 

Μανίς ΜΥΕΙεπῶᾶ αριὰ ΟΛΠΟΥΙΕΠ Ἡ 

κ 
ΙΝ. 9ό Ιρηιίο ἁϊατηα» αμαπία ὁς ΑΤ. 

ὃν  μώΑ ταιίο ἵπ Ευρηταίο ἳ ος
 

πιεπία 
| νι 6 

4 . 
: ἶ 

Ἐν οοτω ραῖες Ευρα]ίαὶ 
ον δν: 

Νασας ἵπ[α]α 
απ ὸ 

ν ο πήλ ὃν 1. 4 

Ρἰββτατο (αβαξϊτα πο ΥΠ. 

Ναχὶϊ ἵπ. ΦἱοΙία εἲ ΕΟΓΗΠῃ αἱ αμ εμΓ- 
154. 

επ 1. 
μεφα «μπι ΕοΠρίίν πες πα, . 

Μεαρο!ίς Ῥα11εΠ, τι 91 
ἹΝεαρο]ῖς ΔΕΡΥΡΙΙ ΠΠ. 11: 
Νεοεφβταιίο παπι  ῬπποΏά 

ια ΑΕΡΥΡΕΗ Π, τςθ. 1Υ. 43 
115 | Π. 159 

οἷπς νἰθεοτία οοΏΙΓ3 51108 ν. ου. 1 ᾿ 
Νεσγοιμαπείαπι ΤμείριοΙς σος 

Νε]εης ϱοἀτῖ βΗ119 ος : 
Νε]είάα | νι, ο.” 53 

Ίεοῃ 41β8 τῇ, 119 

Νερεμους τοσα αΠαΡΙ8ΙΟΣ Λο. 

- τππεπλοπώ νο κε θηνοανζβο-θιας--σιοκιωπθοιθηοιώσιωο-υοιιός που κροιωο-ς----ο-.' -σοο--ς, -Ὕ-πων σποτ τπτ κπκνασκοιρκκσνκρκῶνκε 

ΠΠ. 158 εἲ 127 
ψ : 1. 171 

(5 ΙΙ. : 

αν 

ΨΠΙ. 46. εἴεξή 3 ν. 3ο. εδ. 

πεσσες 9ο 



Ι Ν 
«Ἀποτάπι ἀθιὸ Ἡ, 5ο, ΙΥ. 188 
Φογιηίσε ΤΓμαπϊπια[αάθς 1Υ., 5ο 
1νερίαπο Ηε]ὶοοπίο Ραπίοπίυσι Ιοσ5 

{νι Ί8εδς. ο ὦ 148 
περεαηῖ Βοινάιοχῖν ἱεππρ]ι να, 

Νεριωηὶ ἱεππρΙεπι αριά Ῥουἱάφαίαθ 
η νΗΠΙ. 1ου 

Νεριώπὶ ατα᾽ ΝΠΙ. 123 
Νεριυπις ὥτειδ Γερίοι. Ὃ οι 

ὃΙ 

Κετεϊάϊδας εείβεαπε πιαβί ΠΠ. τοί 

«Νεβας Βανίας ΥΠ. 1οο. 126 
ΝεΠό: ραῖει ΡΙΠῆτα! 8 5” 

Ἱνεμ Ρορι]Ηδ οἳ ΕΟΣΩΠΙ΄ ΠΙΟΙΕ5 1Ν. 
1ος 

εμείς Τερῖό , Ίνα Ἠ 51 
Ἰδίσαπάτα Γ)οάόπΦοτύπῃ (ασετάος 11. 556 
Ἰίσαπἀεί τεκ ὁρασι]αῖ. ΥΠΙ. τί 
Ἰψίεοάτοπιας ΟπαίΠί Π]115 νΙ1. 88 
Νίσοίας Βα115 ΠΙ. ΠΠ. 197 
Νίρες Ππιις ΤΠ, 4ϊ 
Νΐως ΑΕργρῖῖ Βην]μό 1ν. 5ο 

εἶῃς οτίρο 1. 7. 29 
εἰας πατυτα εἰ ἱποτεπιεπεήπι ών 109. 

οο, εἴο, θ6ἶιι5 οΠία 1.13 

{οἰα Απιπίησι ατα ο ταν " η. ουσ 
η οὗ 

ζοπίςο ε εἶάς ἱᾳπος πι το. 34. ταν 53 

Ίνήας {εορυ]ο[ας 
"ΑΕίσαπι ηθάίαπῃ ἀῑνίά(ε νο ν 

η ευ 1{ἴτο οοιπραταΓἰό {γ. 5ο: τς 

Ἰάίμας ΑοΩτίοταΠι πι Ἡ, 1σο 

εἰἶμς της 1. 103 

{ωὔαξχα α Νί(οσιί 1. 185 
6απι Όγακατες ου[άαξ {9 103. Ἡ ες- 

ρηαῖ  1ο6 

Νιρ(ρὶ Τμταςεξ | το 93. 
Ἰνίρβρα ατος μάς η “59 

Ναί εφαῖ ς ο ες 

Ἱίρας σαπΙρδ ΠΠ, 4ο 

ιν γΠ. 99 

ΝΙέε((ρ Αρης τεβίς Π]Ιό Ην τ 

Ἰτοσιῖ5 τεβίπᾶ Βαυγ]οπίθ 1 τὸς 

οἶμ ερτεβία πιοπηητᾶ {)ίά, 
Νιπαπι ορρίἀια [αρερῖι Μίά. 

εἶνς {εριίσοταπῃ εἳ ἱπ[οΗριί ο 1. τ67 

ιιοστίς ΑΕΡΥΡΙΙοτύπι τορίηα Ἡ. Ίοο 
ἀνὶετί νῖς Π. 87 

Νοᾶα εχίριπτυέ σαρἰιἛ]ἶα ον. 1,8” 
οεάδπιοπθ 146 

Ἰοξς βανίς ΙΝ. 19 

ἹΝοπιαάες δογ(μᾷ 1. τς 

εοταπι Γεάἰτῖο υίᾶ, 

Ἡοπιαάες 1θγεε αν. 187 

ΝοπιαάεΒ παρατϊ γι. 8ς 

Ἱόμος ΟΠΙΠΙΠΙΙ 1ΕΣ» ΠΠ. 58 

Ἄοπαστίς ορρίἀ, 
νι, 74 

πἴοιμοπ ΑΕ/εμίΠίς ΡαΐεΓ΄ ο. το 

08 
νά ορρίόσπι ἵηΠ. σοι να 

Φπέας, οἰνίίας ΔΕοΙίς 6. ον. 
ορ ή οοἱοηπία 1. 149. Π. 9. 1Ο 

Ίζονεπι Εοηίες π0ἱ ΨΙ. 137 
Νονεπι νίς Εάοποχμῃ ΨΗ. τ14 
Μοχ Ρίο ἀῑε εχει Ῥοτίεπίοίε ΡΙ. 

37 

ποᾶς Ίῃ ἀῑεο εοπηππμίαίς α Μγεειῖ- 

πο τερε ον 1. 1943 

Ἰιάίαπι ορρΙἀι 
Νασπετις οδός αΏειί ἐἰαάέπι 1. τό 
Νπιὶ ρείπιυπη α 1γάΐ9 Ῥετειδα 1. ού 
προς Ρετβςοτάπι οε]ετίίας εἰ 1α- 

ΥΠΠ. 98 
Ννπρβοάστας Ρις νΠ. τ7 
ΝΤ/α ἱπ ΑΕΩΙορία 1. 146. 11. 9ἳ 

ο, 

Αζα8, τι Μας[αβίό ο. πέ 
ο Όατας Παν] πας 

Οαῇς υτὸ9 υἱ μα 36 
ΟΡε]ϊ, Ῥπετοπίς ἀοπατία Π. τῆτ 

οδείῖ ἵΏ {απο Μίπετνᾶ 1. 17ο 
Οοεαπῖ οττθ ΠΠ). 8 
Όσεππυπι αὐυ]οίαπι ρυῖαὲ Ηειοάοίις 

Βινίαπι 11.09 
Οδαπιαίαὰες Βογίεπι πατε τεβεπι 

5ογίἩ. οσο] άτε ΙΨ. 8ο 
Οευ]ος Ίη ρεξεοτίδας σε[απίες 11. ος 
Οεγια5, Αάἰπιαπτϊ ρατε νΠι.ς5 
Οὐοπιαβῇ Ρορμ]ης ας γ. 16. Η, 

112 
ΟάΙγ{εό Ρορ. 1ν. ος 
Όεα οσους ν, 84 
Οευατος Ὠστϊ εφ υ](φ ΠΠ, ὃς 

ΙΝ. 148. 

πα τα ο ΌὉ. Ό Τ 

Οεύατες Μεσαβαξὶ ιός σι 3 
Οεάϊρυε Τα πα μ 

δἱ ἀε[αὈταῖπ ο νσιώ τν, 1 
Ὀεποῦ ἀεπιας Αιείσιν Φος 
ΌΟεποπα ἵπίμ]α ΨΠΠ, 46 
Οεποιτίῷ αΡεί 1. 167 
Οεπας( Ἱπ(π] 1. 165 
Οεοῦα2.8 Βετία 1ν. δή 

εἰως Ιρατοιατῃ (αεαπὴ ο ἀδίά, 
Οεοῦαζις δἰτοιπὶείς ραίε  ὉΠ. 68 
Οέοδαζι5 Σοτία πι οσβάισπε δεί ΙΧ. 

τατφ 
εἶως ἱπζοτ]εμθ ΙΧ. τιό 

Οεοτοᾶ Α/ορίς ΙΧ. 51 
Οεισὶ πποπῖθς αδῖ να. 17 
ΟειοΏτις ΑΡροΙΙο αρά θογίμας 1Υ. 5ὁ 
ΟΙοΙγεις ππάε ἀρρε]]ατας 1Ν. ιό 
ΟΙδίορο[ί ρορυἱας ΙΝ. 18 
Ο]εα αιοάαπι [εππροίε [οἱα ας 

80 
Όἱεα ἴπ ατσθ ΔΙΠΕΠΙΕΠΑ. ΝΨΙΗ. ος 

οἱεαβίμᾶ οοΓΟΏᾶ Θιγππρίοση ρτᾶ- 
πηίμπι γΙΠ. ο6 

Ο]επ Γγεἶὰς 1ν.-αό 
ΟΙεπας ραῖς ΑεΠφοτυπή 1. 145 
Οµατὰς ΜΥ]αδίεῃ[ς ν. αἴ 
Ο]α5 ρυ]{απάϊ πιος ΄ ΨΙ. 58 
Ἱαρβ οις υτος, κ σας ες; ο 

ΟΙοτας τεκ ΤΗταςίῷ. ΝΙ. 3ο. 4 
ΟΙγπιρῖα ΝΕ ὁο, ΝΗΙ, ο 
ΟιγιπρίΦ οσαου]ααι ΟΝΠ. 19. 
ΟΙγπιρῖας πρωι ΞΝΗ. πο 
ΟΙψπιρίεπί, ΜΥ νΗ.74 

ἃ πιοπίε ΟΙγΠΠρο ἀῑδὲῖ ἐ)ή4, 
ΟΙγπιρίοσαη ΙπβΙεηιἰο ἀετ]ία οὐ ΔΕΡΥ- 

Ρι]9 Π. 169 
ΟΙΥπιρ {οηίςδς γ. 47 δέ τι 
να οε{αΠΙΘΏ Ἡ. 169. 

ΟΙγπιρί! 1ονῖς ἀειαὈσιήα Ην 7 
ο Ῥτοπηί ματ εΟΙΟΠα οἱοιςῖ 

1. α6 
ΟἱμαρίοθρεΙ 1.πηροηίς βἴῑαν ΙΧ. ο 
Όσιρις Ἱποης Μγα 1. 36: 49. νΗ. 

τη 
ΟΙΥπρις Τμεςβίία ΠΙΟΠΦ 1, 56. ΥΠ. 

198. 190. 
Οιγπίμις υγ09 ΥΗ: 152 
ΟΙΥπιμίοταπι αὖ Ατίαῦασο οὐΠάίο ει 

εκρυβηα!ίο ΥΙΗ. 157 
Όπεῃ ἰπ 16. μιαρίας ο. κο 

Οιηγτοείς βΙία Ἡ, α 
ΌπεαιΦ, εΠδι6 οἱεγοπίοτυπὶ ὗ. ο 
Οπεβίως σουρῖ [αίετ Ση. 

ἀοἱο {Παϊτεπι ὁδαηίης οχο]αας ῷ 
᾿Απιπιμαπίεπι ουῇάεε 

Ιοή 
εἶμο ΙΙ εαραε {αρτα Ροτίας Ἐν 

{μπι αὐ ΑπιαιμαΠίς - 
εἰ ἔαππεη ἀξῖπ πἱ Πετοῖ ο παιυπῆ. απ 

οἵα [αοἶπηῖ {ο]επιπία ἐΡΙὰ. 
Οπεῖέξ ῬΠαπαροϊς ΠΙΐμς ΨΠ. 91 
Οποσβοπις ΤΠερία]ϊ βηνίας ΥΠ. 129 

Χειχίς εχετείἰταῖ ἀεξεοεῖε ΥΠ. 1ος 
Οποπιασῖτα {οτε]ερας Αιιοηίς εἰοί-- 

εατ νῃ,δ. 
ΟποιπαΠις Εειά ΨΙ., 127 
ΟπιρΗίταῃμα ρἱαρα ΤΠ. 166 
Οριτγπεις ος ΨΠ, 45 
Ορίβεερ υδἱ Ιρποδί]εφ 11. το. 
Ορίς νίβο Ηγρείροτεᾶ 1Υ. ας 
Ορὶς εἰνίίας αά ο(ῖα Τιρτϊς 1199: 
Ορῶα υΧΟΙ τεβίθ δεγ|]5 γε 78 
Ορυπεῖῖ Τμοεη ΥΠ. 503 
Οτα ἱπίει θεία εί Μαἁγίαπη νΗ. 93΄ 
Οι λοΠΙΟΣΗΙη οἱρο {εουπάππι {επίεῃ- 

εἰαπι Ηετοάοεῖ ΗΠ. 5. 
 οταευία 6ΙΦ6ΟΤΗΠΙ 1, 46 
;"οτασυία αριἀ ΑΕΡΥΡΙΙος απδ Ἡ. δὴ 

ο. οταςυ] πι ΔΙγαίΠ ἃ Εγηνία τοάδτίαπι 
19 

οπου] Ὀοἱρμίόυσι Οµίο τοδδίως 
«4 σπα ο. ιός ΟτΦ[ας γείυπῃ. 

1.48 
οτασ τατη Τγεμσκο α. Ῥγιμία αοάλίως 

ο οπρίϊο{ατα ρα1(]αιῖς ας τς 

ἀῑτα 1.66 
οτε Ῥγιμία ἆς οβρις Οτε(]ς 

κε ση 
οτασυ]απῃ Οπα[ο. τεβάϊεαπι ἄν νο 

1, ϐ ΠΙίο 
οιασα(ί αἆ Οτ/απῃ οχσα(ιο 1. 91 
«οτασμ]ΕΤη Ῥταποβίάσταπι ἀε Ραΐγα 

Σαλ κνὰ 
σταςυ]απλ Ηλπιαϊοπίς 4ε ΑΕΕΥ είς 

18 
Ες α 

Υ. τοή: 108. 
ΟΥρι]ος αά τευε]ΙοΠεπα Ἱπάμεῖε ν. 

Υ Μ, 
᾿Ὀτασμ]απὰ Ώοάοησπη ὁαήπ]α η τοιαρ 

“αἰεβπιάπι ο 1, ςὃ 
Ὀτασα]ἰ Ηαιηπιοπίς ὀηρό., τος 
οταςΗἱ μη Επειοηὶ τερ]. το ἀἴέαια Ἡ, 

ο 
ὈλοΝ]άπι΄ Μγοειϊπί τερῖς Ἐκ τό 

Ῥαιό Π. 496 
:"Ὀταου]απι ἆθ ὥγεα ρΗίαἰὰ Π. τσκ 

οτασ {υπ Ρ/(απιηιίσιιο ἀαξήήι 11. 155 
Ὀταεὕ]απι Βαϊτο ἁαυπῃ ΤΥ. τός. ΤΗς-. 

τδίς ΙΨ. 156. 157. Ἰ5σο. ΑισεΠ]αο 
1Ν. τό8. ΟΗΠΠεΠὶ Υ.'ό6. ΜΙεβῖ6 
ΝΤ. Οἰαπεο ΨΙ. 86. Αἰμεπίεη- 

ο Άρης ΨΗ. το. 14τ 
Οτασπ] απ 1/αἴοπο στὴ . Π, τα 

'οταου]ήπῃ οἱρηπ]ῖς τεάάταπα ΠΠ, 57. 
Ὅο Οοτἰητβίίς Ψ. 92, Αιρὶνίφ ΨΠ. 19. 

γι. 77. ΝΗ. 18. Ὠο]οπείς νι. 

οἵας μ]ἡή! Ματς ΝΠ, 76. Ῥιομδή 
ΥΗ. 11 

οταευ]απὶ ἀααπί ΟνειοιΏδης γη, 
πο ασοι θρατιἰατῖς ν11. 59ο 
Οτασυ]απι Βάεἰάίς ΥΠΙ. οο, 77. 96, 

Απιρηίαταί 1. 4δ. ΙΧ. τὸ 
οτασυίμπι Ρετῇς ἃ Ῥαοϊάε εκ ζλιιὰ 

- οταευ]α ΔΕΙΠίοραπι 
το Ῥτεχαίρίς αἆ Ῥατ/αδ 

᾿ΟιβΙίοπευ 4 επἱρ]οῖ ΕΔΕ; τεβίος 
.ορεππαίσπῃ, ΡΙεΡῖδ 111. 8ο. 8. ώ 
οἱ ΜΙεγΙεπΦοτυπι ργῶβεξβῖ 1ν.ο 

ο. ἨΠιπιθὶ ΜΙΙοβί αὰ θεγε]μας ος 136 
ΑΠαβοτΦ αἀ ο παν δι 49 

ς Φοβος : Νέος 
᾿ ΤἨ]βίαί αά Ὠατίάπί Ψ. τος 
- Ογρτίοτυπι αἆ 1οπθά :Ν. τού 
Ὅ Ῥετίαζυπῃ αά 1οπήπή ἐγλαβμος. νι. ό 
σα ανανιᾶς 4ε τεἀάεπάο 4 

τν ἓ6 
"Ώαι]ς αἆ Ώε]]ος νι οἹ. 
"Ομ μχερῖς δὰ ρτοξος βιΙ [ας γι. 

3ο 
Χειχῖς ἆθ Ἱπβετεπάο Ρε]]ο ἁκος 

ΥΗ. 8. ει Ματάσπιϊ ΨΠ. ο, εἰ ἆθ 
.Ρεμο αάνειίας Θτασος Ἱα[εερισ 

Ἡ, 1ο 
Χειχὶς αἆ Ῥοτίας., ΥΠ. 5 
Παιπιουγάίς αἆ ΡΗοξεή(ὅς 1, 17 εἴ 
ας πια. 

Ουδε]ας πιοπά - Μ.ἱΦ 
Οιδίς. Ῥατεῖεῖσ ροαβάκαι ων Εσθωα 

, 36 
οιδίς. τδχηπί ιν λοω 1 
᾿Οτεμοπιεπῇϊ Ρρορα]ας Τ. 146: ΤΠ, ο 

Οιτεβοπιεπίοτιπι αβετ νπ. . 
Οιάεείας δογιπία: Βανὶμ αν. 48 
Οτε[ς (επρίαπ 1Χ. 15 
Οτείιεε Αβαπιεπιποπίε Επ ή, 67 

εἶπ ρΓοεετῖτας ετ ]οσαῖαέ .. 1. 6 
Όυρες Ρραϊε Απραυί λος 118 
Ουτρία 6ετετίς ν. στ 
Οιργία. δή δμ .- 5. 1ο 
Οµἱομό Ροτίας . πο 

Οτῖσις τερίθ. αηΜήν πι, τν. αν 
ΟµἨγία Ῥοτες πχοτ ψα; 
ΌιπεαίΦ ρορι]υς 3 
Ότατεν δατά( πι ΡΓΦ[εό μι η ν 

190. 1 7. 
Ιπάΐεπε Ῥοϊγεταιεῦ (αβρῖε οταεὶ εξ 

"Εἶῆς τεῖ εαιςίῷ ΤΠ. 12ο, εἴσ. 195 
 εἷας Ιπίατίτας 11. τοῦ 

6τοπιεάοπ 8ΥεΠΠΕβ6 Ραϊεέ να .. 
Ότορις τι, 
Οποίππρς αιί Ῥετβσα Ππραα ναι, ὃς : 
Οιραΐσα Πι 8 
ΟΕΠρπαπίας Αἱρμεῖ οἳ Ματοπίς Ρατες 

.νη. οἳ 
πας ΕβΙΤΠΕΠ αν ο. αφ 

τιποεοτγΏαητες ρορᾶῖας ΤΠ. ο 
Ότις ΟΠΗίς β]]ας τεχ «Ἄδαρι ἓ τάς 

'' "Οταεῖς Αμ ων μχῷ σδίάς 

ος, Απε]ροᾶ, ὃν Ῥπεμας, εέ ο] Ἡ 
έεις 

Ῥ 

ν ος Τλεεαία ππος 1. 5ὔ. ΤΗ. ο
 ΄ 

129 
Ος[α νὶτῖ απίπαπε ουδίίοτπα ΙΧ. ο 
ΟΠεπῖα Χεισιο]αία νι. οἹ 

Ὁ οβεηία Ὠεὶρηίς αμ Ρατῦατ]ε «οη(]. 
ἔτιητιτ ο ΥΠΙ. 47. 98 

Οµµα ΝΙΙ {ερίεπι πππιετο 1.1} 
ΟΠιασϊεπῇ εκειπρ]επι ΥΠ, το 
«Οίαπες ΡΠατπα{ρίς βΙπς Ιπ,ς 

εοπ]μτβοηίς ίῃ πιαραπῃ απτοτ ΠΠ, 
7α 

Γ οιαο σα 4ς {αμ Ρορι]ατὶ αά αν. 
{ης ΕΜ 11. 84 

Οι! 



Όιαπες Απιε[τίς ραίες ἆωσ Ῥετίαταῖῃ 
ΝΠ. ότ 

Ὅιαπες πὶδίας ςοηίζᾶ ῥαπυ ΠΠ. 
141 

Οιαπῖς πιοχΌ 15 ΤΠ. 14ο 
Οισπες ἀμα Ῥετίαυπῃ Γατίὶ µεπετ Υ. 

; ο] 
εἶως εί τες ἵη Ιοπία εἰ ΔΕοϊία Υ. 

. 193 
Όιαπες οΙ[απιπίς ΠΙ. {ωρες ρα]ίε ραισὶς 

..[εάεπς ἱπάϊΐσας γ.,οας 
Οιαίρεε ΗΙ, ΑτιαςΏδὶ ΥΠ. 63 
Ὀιῃιγς πιοις Τηες/α]{θ ΤΠ, 129 
-.Ονες [ποιῷ ο]ὶς υὈἱ 1. 93 
Ονίυπι πίτα ἆμο Ρεπεῖα, αἩᾷ Ἠαδεί Α- 

ταὈῖα 11. τπτ 
Ὁ2ο]α 1,οεὶ νΙΠ, 92 

Ὅ, 

Ῥλοτοινς βυνγ]ας, ουί ταπεῃία αἲγθα 
ε Τπιοίο ἀθε[εοτε | Ἡ). 101 

Ῥαξ γα υτῦς ΟΠετ[οπεῇ Ῥ]. 96 
Ῥαέχγας 1,γάις 4 Ογτο ἀεῃοῖς 1. 154 

.. Ῥετβς ιταάἵτας ἹἸ. 16ο 
Ῥα8γίεα τερὶο 11. 99. 1ο». ΤΝ. 44. 
εαῤ πηρα δα ερ οσο μαδς 
Ῥαξγες «παπι ατιραϊυταῖη {Π Χεγχὶς εχ- 
κ. ετοῖτα τη]ετίπῖ ΨΙΙ. 67 
'Ῥαβγίους ομ{ 15 ΤΠ. ὃς 

Ῥαάδί 1πάἱ 111. 90 
Ἐφαμᾶ οληϊαηῖ Ῥετίπιλϊ αηίε γἱέχοτίαπι 
πετ γ.χ 
Ῥφοπίᾳ Πίμ9 λεν 3 
ΈσΦοπες ὅ. 194. 98. ΥΠ. 113 

ΠηββΠα ρατὸ (αη/ροτιαεί ἵη Αῄαπι Υ. 
σος | 15 ;.Χειχίς (οςἱἱ ΨΠ. 185 
Ῥποπίμς αβει μη] γΠ. 124 
5ΟΡΙΦ Ρορ. ΤΠ, 118 
αθάμᾶί ἵπ Αῄασι Ύ. 15 

Ῥα[η» υὺς Ηε]]ε[ροηΏῖ Ὑ, 117. 
Έπιί Τηταοϊᾷ ρορι]η5 ΝΠ. τΙο 
Έκυπῃ ορρίἀυπι ΨΙ. 17 
ὦαραίς, εἰ Ππις αἆ ἴ]]ας ἔοχοην ΥΠ]. 

: τν 193 Ρα]Φβίπα ὄγτῖα 1. τος. οἱ Ῥα]σβ]πὶ 111. 
- 5. ΥΠ], 8ο Τα]εη[ες ῄγε Ῥα]ες ἵπ. σερμα[ἱεπία 1Χ. 

98 
Ε1]]α4ϊ6 (ποετάοτίς Ραϊδα Ροτίοπέηπι 1, 

175. ΥΠΙ. τοι 
Ῥαἱ]εῃα ΨΙΠ. 26. 1οό 
Γα]]επα Ῥμ]ερτα ρηῖμς. αρρε]ίαια ΨΙ1, 
πα 193 
Γα]]επ]άϊς Μίπεινα (επρίιπι Ἱ. 62 
Ῥαϊπιατυπι Βαὐγ]οπίαταπι ἀϊνειβιας 1. 
ν οςι ον 193 Ραΐπιατατη [ραίμας ο ΝΠ, 6ο 
.Ῥαϊπια υὈ πιω] ΙΨ, 1Το, 195 Ἑαπηϊ[ας ΤΠεε[α[ίω βυγίως ΥΠ. 19 
ΤαΠΠΙΠΟη δογνς ών «αἆδα ῬαπιρΏγΙοταπι ἵη Χεισὶο οχετοῖέα αχ. 

πιαίητα ΥΠ. 91 
ἙαπιρΏγ]! εείθη]ες θίσγοπε γ. 68 
᾿ῬαπρΗγ]ὶ ρορα]ας ο ϱο 

ο 4 Οτίο (υσαξθῖ ος αό 31 ἌἩπι ἰΠίεΣ ΨΙΠ,ἀεοε 1; 16 
Σα ΑΕΡΥΡΙΗ ψειυβίσβηις ἁθοτιπι 

| 1.1 
. Ῥαπὶς (επρ]αῃ ΨΙ. Ὃ . 
-Σαπὶς Ηπιι]αστπι. Π. 4 
τ.Σπ. απ] δη» ρατεπίίδης οτίῃς ΠΠ. 145. 

ο 16 
Ῥαησίῖας δοβπιεπίς β]{ης ΠΠ. ϐ» Έαπεργτες ΑΙλεπίαρΏιπι Ρ. Έαπ6ς Ῥετάίοςῳ ἀμρ]ὶ εὔεδί ΨΠΠΙ, ΣαΠβᾷΙςποῦς γιο ντ]. Ῥαπίοπίηπι ους {προ 1, 113. 148. 17ο Ῥαπίοπίης ΟΡΙη5 εσίεξος Ρώμα {ο ᾱϊ- 

ρηα αβεξις ΟΨΠΗΠ. τος, χος Ραπ]ες Μες(επ]{ εοπΠύπῃ ΤΠ ἀῑ[σετπεῃ- 
το 4ἱς ϱόπηϊῃίς γ1. 

.ὸ 
«Ῥαπορες ΥΠ. 44. Ῥαπορεπ[υι ορρἰ- 

 ιαίΠπι ΥΠ]. ας 
Ῥαπος Ροτίις υδί 1. 157 
"Ῥαρίαρποίμς Ρο]γεταείς ἔγαιοτ ΤΠ. 30 
-απίαΙεοη Α]γατεῖς Εξ, α Οτο ταϊτο ος” 

υοἶ[ας αν {. 0 
-Ῥαπίατεις ραΐες Οἰθαπάτὶ ΙΙ. 151 

πίπεια Τ10γες 1Ν. 10ο απ 
Ῥαπιμ]α]αί Ῥοσ[αταπ βεηιιφ ο {κ τὸ 

«απσαρες Βινς ΥΙ. 18. ή «485 Ἠυχηις . αγ, 
ο μα Ρορίι ΠΠ - αητες [είς | ηρυ]αξ ΤΠ. 93» ῬαρΏυς Πηρίτος αριά 6σν/]ης 1. 5ο ΕΑΡΗΙΑΡΟΠΕΟ βορυ]ως Ἰ, 6, 75.11. 9ο 

μὴ 

"Ῥεάϊς πεπ/γα 

Μα αὈ ϱ απ: Χ 
4 Οτω(ο (μραθά 1. 98 
Θ6ΟΙΕΠΙ ἰπ Χοιχείς εχοτοῖία απιαϊατα 

ο) 
Ῥαρχαςες Ρί(Οεδ Υ. τό 
Ραρτεπιΐς ορρἰἀαπὶ Ἡ. 5ο. 1. 12 
Ῥαρτειηίείομπη {εβαπι 1. 68 
αρτεπηϊταπίς εφἰ Παγία]ες (αοτὶ 1. Τε 
Ῥαρτειπίϊαμα Ῥ]αρα 1. 165 
ῬατΦβαίες Ὠοτίεί ο0ΙΠεΒ Ψ. 46 
Ῥατα]αίις οογιης 1Ν. ό 
Ῥαταροϊαπη]ϊ ροριυ]ὴ5 υΙΠ. 33 
Ῥαταίαηρα ππεη/{άγα Π. 6. ν. 59 
Ῥατείασεπί ρορυ]ης Μεάία 1, 101 
Ῥατἰοαηϊ, Ρρορυἱης 111. 95, 9 
Ῥατ]σαπὶοτυπι 1Π Χειχίς εχετοῖ(α αἴππᾶ- 

ίνα ηΠ. 68. 86 
Ῥατῖϊ ΥΠ. 67 
Ραιτὶς Α]εχαπάει αἆ Ῥτοίευτα ἀπείει 1. 

115 

Ῥατίοῦ πτὸς Υ. 117 
Ρατίας ἱαρίς να) 
Ῥαϊπιγς β]ία ὁπιετά!ἶς Βἱ ΟΥιϊ ΥΠ. 78 
Ῥατπασ[ας ποῃς ΥΠ. ο7 

εἰπς νετιίσες ἆῑῑο ΠΠ. 3 
Ῥατοτεαίῶ ρορα]ᾳς ἰπ Ρε]οροππείο 11. 

ο 149. νΠΙ. 78 
Ῥατίπεπίης Βυνἰης ΠΠ. 1ο. 
ῬατίΠεπίἰμ5 ΠΠποῃς υὈὶ 1. 1ος 
Ρατιβὶ ρορυ]ι ΠΠ. 93. 117 

εοτυπ ἱη Χειχίς οχειοίτι ατπιαίυτα 
γΠΠ. 66 

Ρατίης ἱεφῃς εἰ νἰρετῶ ο Ποη «οΡἰο- 
{ας 11. 1ο8 

Ρατις ἀϊνετία (επΠροΟΤα ἀεςθΗι, ηο- 
νεπι, [ερίεπῃ Π]εη{ε5 Ι. 6ο 

Ῥατής Ιη[η]8 ὅ, 31 
Ῥατης α ἸΜ]]Ηαάα οὐβάσιατ ἔαβτα 

| ΨΙ, 199. 194 
Ρα[ατραάφ Ῥετ[ατμπῃ επ] 1. τος 

εχ Π5 Βαάτες .ΙΝ. 16] 
Ῥαῇε]ες ΡΗΙΙΙΠ1 ραΐες ΙΧ. ο7 
Ῥαΐα θεγιμίσε, Ῥτο οσοἰἆετε ΙΝ, 11ο 
Ραϊαΐςις ΑΕπεΠάειηϊ ραΐες ΥΠ. Ισ 
Ραιαϊοὶ ἆῑὶ ΤΠ. 37 
Ῥαΐατα ορρίἁ πι 1,γεὶα 1. 169 

«Ραϊετῷ αιτεῶ {εκ α ΟΥρε αριἀ Τεἱ- 
Ρρᾳος Ρροβ(ις 1. 14 

Ραΐετα αυχθα εἰ αἹσρηίεα Ώε]ρῃος ἃ 
ος Ὀταίο ιπὶσ(α πι 
-. Ραϊετῷ απεπεῶ πηἶτα σαραςἰία Ἱ. 7ο 
Ῥατατοεπηϊ αυγες Πα[ιδηιε ρτΏ[οἰπάιῃ- 

τη Π. 1659 
Ραΐετπα ἵπ ορίβεῖα αδί (μεσεάαηϊ εἰ ΠΙΗϊ 

πα ΙΝΙ. 6ο 
ΡαΕἱταπιρῃες Χεισίαπὶ οπττης αυτίρα 

ΠΠ, 4ο 
Ραιἰζίίμες πιαρυ ΠΠ. 61. 63 
Ῥαϊΐτεη[ες ραῖ5 ΔεΗΦΟΤΙΠΙ 1. 145 
Ραϊμππις ορρἰἀπῃι Αταοίς ΠΠ. 158 
Ῥαυ/{απίας ΟΙεοπιρτοιί βμς1ν., 4τ. ν. 

η «32. 1Χ. το, 64 
ο. εἶπς εχκετςῖιμς οτάο ρειπιμίαίης ΙΧ. 

 νὶβοτία ἆᾳ Μαχάοπίο 1Σ. 63 
Ῥαυ/(απὶφ ριῶᾳα 1Χ. 8ο 

εἰς ἀἰέτμπι ἆε Ίηχι Ῥειβσο ΙΧ. 80 
Ῥαυβσῷ Ρρορι]ας 11. 9» 
Γαιβηῖς Απιγτισί πας «ΠΠ, 1ς 
Ῥας, εἶῃς Γε]ἱοίεα ΡΦ Ὀε]]ο 1. 87 
Ῥεοματϊ Αιπιπὶί υὈ] 1. 191 

Ῥεουασ] ΙΠπάϊ ΠΠ. 9ο 
Ρεοιατ]ϊ Ῥετί[Φ 1. 1ος 

Ῥεόαία, υτος Ἡ, 191. Ψ]. 9ο 
Ῥεάα{επῇς Ἠοιπποίίίηιις ΠΠ. τοι 
ΕεάαΠί ρορι]ις 4 Ἠατραρο εσριρῃᾶ- 

τας 1. 1ῇςσ. ΥΠ. τοι 
Ῥεάἱομ]οἵῃ σοπιε[ίοτες 1Ν. 1οο 

εος νἱεϊβπι πποτάεπῖ [επιίμῳ Αάγτ- 
τιαςἱ ἆδΓΙ1Π] κ ΥΙΝ« 168 

Γεά]εὪ ορρἰἀπιδί νι. 93 
Ῥεάίεπί[ες ρα {ὴήᾳ. 

ϊ Π. 149 
Ἐεαφβῖ Ρορυ]ας 1. τᾳ5. τσ, Ἱ[. 5ο. Όσα Ν.Α. ετ εοταπῃ ἵπρια ᾖΙ. ο7 ο Ἡεπιπαπι ες Ιπὂτηπῃ ἑερεῃῖ Ὑ. ο6. 1.οπΏυπι ΨΙ. τας, ες Απιαπάτπι 

ας νΠ. 45 Ῥε]αεβὶ ΑΕρία]εςς Ρρτῖμς, Ίοπες ἁἀῑδῖ 
«νΠ. 9 

Ῥε]αοβί ες Αἰἰ]οα οχι!  Ἠί. τό 
Τε]αεβίεΙΦ ηητης ΑιΠερί  . Ψ. ὅ5 
Ρε]ειι ταραίε Έμείν  .. Π. τοι 
Ῥε]ίμο ΙΠΟΠΟ νε] Ῥε]ίοι πυἱ ΙΝ. 17ο, 

: ο, Ἱ ν : . 129 

Ρε]]α π0ς Βοίε]αϊάϊς ἔτι ὉΠ. 198 
Ῥε]]επα ΑΕΠΦΒΟΤΗΙΠ ρατς αφής 
Ῥε]]ες α (οτἱθεπάιτα Υ. 58 
Ῥε]ορε ΡΗτγσ οπατυπι {ενας ΤΗ. 11 

 Ῥοδσατητι ΙΣΟΙΕΣ 

Ῥε]ορίᾳα ΡΗτγρῖςτερίο ΥΠ, 8 

ο ᾗ Ρεπιες {ερίεπι -ἨΗ1. Τ5 
Ῥε]οροππε[ιπῃ δε]μα 18.19 
Ῥε]οροππείως Ρἰειαφμθ. {10 δρα 

Ῥε]αβυπι ο[ΐυπι ΜΝΙΙ. Π. ττ« 154: 11. 

Πεμπώβολα ΑΕοϊαπι 
Ῥορείς βιυνίης ΤΠες[ αἱ. ΥΠ. 5ο. 128. 

ο ἀθθι 119 
Ρεηπῖς ορρ]είμπι βἴτεπι Ρογίη Αν 

οι 

Ῥοπιαροίίς απιε Ηεχβροίἰ6 ΑΜ 

Ῥεπιμγίας ἆασ ΡαρΗίας εαριΗΣ ος 

Ῥοχσαίος», ΟΠἱ]οπίς Β]ία 3 ας 

Ῥετσοίες υχῦς τι 

Ῥετάίσσας, 6α4Ἠαπες, εἴ Αδτορις {τα 

σες νΙ. 92. μα τα 

Ῥετάϊοςα Ριειῖ ΡαΠΕΡ κ... 

εἀοπία γΙ4ΠΏΙ5 18: 

λα ας ΠΠ, 197. 198 

Ῥετερεϊπὶ ἀῑδε δρατίαηἰς Ρετ/Φ ορ : : 

Ῥετραπαπι Ῥήαπα ν ν 

Ρειραπιυπῃ ΠΠυΤΟΣΕΠΙ ΡΙετΗῃ πη8 τς 

ἶ 
: 

νΙ, 6
6 

ἰα]ία Ὠε]ρ]ίσα Υαΐες αν 

ο ορια ΕΙἰΠς οοημΗαἰδῖς 

ΙγταΏηΏ 5 
1, οο. 111. 

ΐ ἱ ίγλς Ιαιωπι 1. 
εἰ πιαχίηυπα, πιταου] μπι οὗ 

ο 

| Ἠχοἵειῃ πεσαζ Ίε σ. ο 
επι ἀείαπέτα υΧΟΙΕ οοπευὺὺ ΠΠ, 5ο 

ας ΠΗΙ . 
1 

ο. οὗ πι ΠΠΙΠΟΙΕ
 11. 5ο, ο . 

Ῥετίς]ες ο δ15 παϊοιίρυς 

ποτ 

11. 5ο 

«ΙΧ. 198 « 
ο ἴ η Ρε] ο 1Ν. 33 
Ῥοτρβείεηίέες σα 
Ῥοιανας μον 17. 90 τ, 5 

εἶμς αχρΙΡρηΣιΙο αὶ ιός 

ἱπεμίί α Ῥοτῇς [10αζ5Ι τ 

θα ευπι Ῥφοπίοις Ππραίτε
ς 

ὃ η ε 

ἴαπες. Ἡ. 1. ΤγΤοάΙσ8 νῃ, 25 
οσο πατῦ5 195 
Ῥομαῦί, Ρορμίμς ΠΕ ἀἳσ 
Ῥοι/αταπι οτἶδο 3Η τν 1ος 

οοπιρ]υτᾶ βεΠοτά τπτ. ΙΧ. μῇ. 
α{ρετα τεβίο 

ο τ 

Ῥόσία ατ{ΟΓ68. Ρει(ῶ Ρε ες ως 

ο ή4, 
οβαπεϊκβπηί Ῥα[ατεαάς Ηρασιό 

Ιπβίτωι ο Ὡς 
ο]ρίο 

1. λα 

τα ἁμπη Ιου
! πιπιο αηΏξ 

μις 

| τίευς ἵπ (αοηβοἰίς 
ο ίλο 

... Ῥετίατυπῃ ΠιΟΙΕΣ ναι νο 

ἱ υ]υμίο 
᾿ 

οι ἱπιπυπες 8 λν. δει 

ο. Ὅταπίω Ψ
ΕΠΕΙΙ (ο ἱβοης ος 

Ῥογῇς Ψεπις ΜΙιτα ερρείσίμ
ες 

Ῥετ/ίαταπῃ παϊα λα ὃς η 

Ῥετ/{ᾳ ἰπίεΙ ροε
πία ερ α ως

 ον 

᾿Ῥεπ[αταϊι πεςερΗτῦ 
ν τν 

4ὐ16ο 

ο ο μμ ρου 
Αρ Ί 

εοταπι ΡΏΙ 
κατ 

οχίοΓΠΑΙ 481 τ
οι {18 ας 

ολ 

ο οκ. 6 ἵπ {ερε[επάι» -Ὁ ο ο 

7" αθοσια νο 
αρρε]λαπὲ 1. 131 

ος ἱπίρης οτίο» εδίε πο 

ψίά, 
135 

, χ 

ἀεος εξ ΠΟἵΏ 

ἷ ΠΠ, 16 
ἴσῃθπι ἀθιπῃ αυἰίταμασ

 . 

οδτώσα νίξευς μαδ
ί(μραυς ρηίευς «

 

ἱ ΠΠ, 55 

φίδι νἰνεπάἰ
α υιό (ρα μπα 1 κο 

οοἵαπι ἱΠρεΠπΙαΠι 
νο 

Ῥετ/αταῃ εοπσ]ν]α ο
 ὰ 

Ῥοτ/{αταΠῃ εάε
Β 1ῃ μ ο θίοχαρ 9, 

πιμ]εεμάίπε {η ΡΙΦΙ119 
ος 

«νο ἱσῃανίοιτ 1Ἁ. αισ]ίειο {614Υ τοῦ 
ορρτορι απ. 

ο] 

| ἷ ηπιετο νἰπου 
Ῥετίς ΑΕΙΜΙΟΡΗΣ ΠΗΠΙΕΙΟ ος 

σφο 
ΨΙ. 19 

Ἐν ρβομον πρροἰαε
ῖ ει ΑΙίΦ! ας ο

 

-.Ῥειβο πηπιοτα]εδ 
ααἱ ας ο, ὃα 

Ῥετῇῃεις αχ» 
ας 

1 ςο 

Ρο αρσθν μι, 66 
ΙΧ, 43 υηῖ - ας 

Ῥετῆς οιαευ]ατῃ τεάά(ευΠ] µς ος 110: 
Ῥετατωπι (αδεΠίοπυ2 5ΗΓ . η ορ 

ο αῦς ο ΣΕ 1λο 
κ. πιβρὶ 

ᾱ, 

το άρς πιό 



ΙΝΗΕΚΟΡΟΤΥΝΜ 
αϊταβείδ 111, 8ο 

ο εἰεπεητῖα 1. 137. Η1. 15 
« σαρίτα ους Γαρίϊία 111, 19. 
εοτίπι ΟΠΠ ΙΦ4ϊ5 οοπβίξις 1. 8ο 
1π ΡοϊεΠαϊεπι ἱΜεάοτήσα α Ρῆταοστε 

τεάαδὶ 1. 1ο 
Ῥομίατυπι οὓ Αήγεεε ἀε[οξίο 1. . 

εἴο. 
Ῥο[αταπη Ὀε]]ΐσα οἵπ]α ὃ. 49. επι 08- 

τἶομς οοηίετιαπι Ὀε]ίαπι ὃ. σΙο. 
εἰο. 

Ῥρτίατιπῃ πιῖπᾶ Ιοπίθης ἱπιεπιαϊα ). 
9 

Ῥοτ/ίατυπῃ οτμαες η Χεικίαπο 6Χ6ί- 
εἶτα νΗΠ. δτ 

«Ῥετ[ατηπι οφ μοβεῖμαι μα πι- 
ΠΕΤΕΡ 1. 67 

Ῥετίατυτη «πι Γποάμι ρα) εοη- 
ΡγεςΠο ΠΠ. 911 

Ῥοτίαταῖα παυ[ταβίαπι αὰ ἘΕπαυσφαιαι 
ψΠΠ. 12 

τν Ῥετβευπῃ ἱπιρετίαπι αἆ ϱαασα(μπι ΠΠ. 
97 

Ῥετβευπι ΊΠατΕ ΙΝ. 3ο 
Ῥετβεὶ εηαἰταϊυς ριΦ{εΒί ΥΠ. 88 
ΡετΏςατμπὶ οθρίατυη αριά .. 

οτὰο ο 

βοί[ες Ροτ/{εἰ μ[,- να νΙ. όχ 

Ῥετίεις͵ Αεθτίαις ο δα. εἲ 54 

Ώαπαδς αἳ Ιονίς ας Τ1. 91. πι, ότ 

Ῥετίεί (ρεει]α ο Πε τς 

εἶως τεπρίαῃ, ΠπιμΙασταῃ , [απάα- 
ἱ οἱ .91 

ϱγαιπίσοτωαι ἱωάοσίμη Ἰπβίεμξος ἀθίά, 
ο εἶάς Ρτοξεξ]ο {π ο γριά θέ. 

Ῥετ/άς τεβςΒ ὃ ἀ1λς 

Ῥεττα το τω} , ϱ2 

Ῥοΐτ8 Ττασβίηί ΥΠ. 198. 

ο. Οιαηπίς Πα ΠΠ, 68. ον 

ρα θα11ἱ Ρραῖετ 1. 121 

Ῥμαρτες οα[τε]ίαπῃ Ε1εσάπι ΝΠ. 11ο 

Ῥμα]ετάς υτ05 6 

ΑιλοβίθηΣ. κ. 116. ΥΠ. ϱ1. ηανα]ε ὃ κ δα 

Πα] ἵπ μετῖς ΤΠ. 49 

Σαιν Οπείβ ραῖες γΠ. 51 

Έμαπες Βαἱἰσαιπαδ(ει5 
Π1. 4 

᾿ εἷας απμῆα. εἲ εβιρίαπὶ (λά 

ΒΙΗ1 ἵπ εἶμς «οπ[{ρεᾶ πιαξατί ΠΠ. τι 

Ἐματαήάαιες. ας β]μς ος Το. 
75 

Ῥμαιυθίταπα Ρίαρα ες ἆ1. 166 
Ῥπατεπί6ς Ραῖς Αεμβοταπι 1. 145 
Εμαγραςςς. ραέετ. ΑτιαραΣί η. σι 1Χ. 

ο. 

μαγΏαίρες μα τα]λεν ας 
πο ἀμχκ Ἱπάοταπι ΝΠ. ός 

Ῥματημε]ες βιΦίοξεατα οεαῖτ ἱπε[]α] 6- 
οἱ Ι4ρ5. .. ςς 

Ῥμα[εἰίς ατος 1 
Ῥηαβς Ἱ. 1οή. ΠΠ. τοῦ. ΙΝ. 98. 86. η 

4 

Ῥμα [1η Ῥψιλίοηίσεο {6Γ ΠΠ. 47 

Ῥμοξέις Αξτορί Ραῖετ ΙΧ, αό 

Ἐπεπιίας δπΙΥτΗΗς Ηοπιετὶ ος 

πι Ραϊοαῖ εἰαδάειῃ αἀοριίνας Ἡ. 4 

«| ης αὉ Ἡοπιετο ΗΠ. - 

Ῥμοπειῃ 1105 ος 

Ῥμετεπάαϊες Μεραυα2ὶ Ε. ΥΠ. ς 

Ῥπετοιίπια Αιεθβιαὶ τερὶθ πιαῖεί ο. 

ετετεῖεαπι Ροίοῖε αὓ. ο ]δοτε. . 
εοἰάπι αααἰρῖι {δίά, 

ο ἆτ ΒατοΦος οταἀε[ίέας εἷας ΤΝ, ο0ὲ 
οἷας ππὶ(εἔαηπάα ΠΙΟΙ6 15. σος 

Ῥπετοη ΑΕΡΥΡΙΙ τεχεφοῦ  Ἅᾖ. 111 
οἱ οιασυ]ήπῃ τελάίεας τί. 
εἰμό ἀοπατῖα 14. 

ΡΗϊσία ἵπ δαἰτεῖς δογίπατυπῃ ΙΝ. 1ο 
Ῥμιάϊρρίάες ΑἴΠεΠ. γΙ. 1ος 
Ῥμίάοῃ ΑιρίνοτΏτη ἴγίαῆ”. ἩΥΙ. 197 
Ῥηὴρα[επῇς εἁ Ἀτοααἷα γΙ. 84 
Ῥ]ήίωυς Αἱαοὶς ΒΗ5 γ]. 35 
Ῥμίίαρτας ΟΥπεΣ Π], Ειβήίος Ετειτ]ῷ 

1, 1οΙ 
«ῬΕϊαοη ΟΜαΓ[ς β]ας γΗΠ. 1 
Ῥ]]ὴ]ας Ρατει Βμαοὶ ΠΠ. όο 
Ἑλήίρρις Βμιαείός Ε., Ὃ ο ορ 

.47 
Ῥμ]πρρις ἹΜασθάο, ῬΠΙ. 139 
Ρηϊ πας Ῥαβε]ς αι, -  Ι.ο9] 
ΕΠΙ Ῥα[οτ. 11. .ς 
Ῥπί]ουγοῃ ὁρατίαῃ, ΙΧ. 72. ὅ5. 
ῬἨὴ]οσγρτας α Φοἱοπο. γετβρης ἐς 
ο Όταιις π ατα 
Ῥη]α Ιπίρ]α Ίν. τηῦ 

Ῥμ]ερτα τερῖο | Ίντι τρ 
ΡΗἱαΠί 1Χ. 38 
Ῥη]ίης, ορρἰάαπι ΤΠ. ος 
Ῥμουσα 108 1. 8ο. 149. Τ. 196. 178 

Ρμοσβα ᾳαοπιοάο σαΡία 1. 164 
Ῥποσαϊς Ποπιετὶ Ἡ. 16 
ΈΠοςθεπίες 1. 1552 

ρτϊπιὶ ]οπβῖς πανίθυς πα {ηπι 1. 163 
Ῥμοσφεπβαπι πΙάτας ἐδίά. 
εοτΏῖη ἀεπαίρτατίο π Ογτηυπι 1. 165 
εοΙΜΙΠ πιπηα΄εχεστατῖο πεφ ας η - 

τπ]αία τε]τεῖ 1ός 
ευπι Τγιτπεηϊ εε θαιεΕἰαΙοπβδας 

πανσ]ε Ὀε]]απι 1. 166 
ΡΦ]ο υἰξί Ογτπο {εοεάππι Δία. 

᾿εἶς Οαἀπιεα υἰέοτία ουείρίς {θίζ, 
ἵη Ἀπερίαπι ἀεππίρταπε 1 
καρτῖ ἱαρίάαηϊας | 1. 167 

Ῥμοσεπίες 1. 146 
Ῥποσεπῆυπα ἵπ ἸΤηεδίαϊός οι ρὰς 

ΠΠ. ο7. α8 
Ῥποσεπίμίη τεβίο α Ῥατδατίς να[ίαίας 

ΥΠ, οὐ 
Ρηαὺϊ ἔπια νι. στ 
Ῥπαπῖσες 1. τοῦ 
Ῥραπίσες Φἰάοπιϊ -- γΠ. 44 
Ῥμαηπίςες Τντίϊ 1. τιο 
Ῥηαπῖςες εχκ Ρατ. αμα πος 
:Ῥα]σί(ηπί - 1. τοῦ 

Ῥμαπίεες ἀῑφ[επβοπαπι 4ιθοτεξ΄ . 
εως : 
ο αἀ θγαη εοβνο(ρεμάναι 

Ππ]ς 1. 42 
αρκηιςι αυχὶξοάίπας ΤΗΣΠ Υ1. 47 

Ῥπαπίσες ρτῖσιί Ιτεστας η. Οτβοῖαιι 
αάϊπ]ετε ΙΥ. 58 

Ες κ απλα τα ἷπ οποιο Χει-. 

ηλίου πια ἀεςο]]αεῖ {αδία Χετ. 
ΥΠ. «ο 

Βλ νεο ΔγετΠο ἵπ ΙΦάεπάϊς εοἱοΠίς 
1Η. 1ο 

Ρηαήϊείώ μεις  ΄Ἅ- Ῥ., 58 
Ῥμαπίκ ΑΕΡΥΡΙ. ἂνις [8618 {, 73. εἶμδ. 

ἀε[οριίο | Μα. 
Ῥμαπὶκ Βαν] νι, 176. 500 
Ῥποιπιάς Αιπεπίεπας ΤΠ. 182 
Ρηταοτίες Πἱΐ1Φ ΠὨεἱοςείε, τες Μεάίδ 

1: 1ο. 

εἶμςρ τες ϱε[φ οἳ ἱπιδείίης ίάι 
Εηταϊαρυηα Πατ]! τερῖ ηχος ΥΠ. 504 
Ῥμτίεοπϊς 1. 149. Η. 1. 
ΡΗΤίχ8, ορρίάμπα .. 148 
Ρητίσας τας 
μιας ΕιεατοΝὶ β]ία οοομε {σ 

εοβοδδία Ῥοϊγπιπεῃί -- ν ναρος 
Ῥβτγβες Οτα[ο (αδαξεῖ 1. αδ 

ΡΕΏΙΥΡΕεΕ απιια αἱεβπιϊ Βοπήΐπαπι 1. ὁ 
φωνη ἵπ Χεισίαπο εχετοίτα ατπιατ- 

ΥΠ. 73 
μηνες Βηκεε ἀἰδῖ αηῖεα ἐνίά. 

Ῥητγηίςβί Εαδυ]α γΙ. ατ 
ΡΗΙΨΠΟΠ Ραἴ6Ι εία, ΙΧ. 1ς 
Ρμιπίοι5 Αεηθί η μην) 132 
Ῥπμίοιϊς οἵα -- ο α]ήκρ 
Ῥήνα πια]Ίες εχ είδα Ρα ηῖσε 1. 5ο 

αὃ εα ΡἰΠπβταίις μῖ τομές ΤΗ 
ΡΗΥΙΑομΕ. Ἠ]ημδὶ Βι νπ. ὃς 
'Ρηγ]αοις εἳ Αιτοπους. Ώε]ρμοτυπι 

πετοῦς' εξ ο] ἃ «μμ να 
89 

ΡΗΥΙΙἰς τερίο νο, 119 
Ρ{οτὰς υτὸς ΥΠ. 1ὸςΦ 
Ριετία ρὶκ ἐξ ἑμυυμᾶνν ος 
Ῥϊετές ΡοΡ.  ΝΠ. 11ο. 1ὸς 
Ῥϊετασι πι] γΠ. τις 
Ῥΐρτες οεἱάοσηί Π]. γα ο 
Ῥϊριες ει Μαπῖγες Εταῖτες ας 12 
Ῥϊπάατιδ ροξία 1948 
Ρἰπάμς . ΤΗες(αἱία 1. 56, ση. 199 
Ρ]Π.5, Ίοσις Ἠ. ο 
Ῥπης, Γταχας ποπηῖπα ο δίά. 
ΡΙΠί πα[ατᾶ ος νι. 17 
Ρίτης, ἵπρεης ̓ "Βανίας 1. 
Εἰτοπαίς εκ Εἰτοπιὶ. Α πα .. 

ία ην ιο νο ος 7 
Ῥ]{{σαϊοτεξ ΤιΛΗΗΙ. ΥΠ, τ17 
Ῥ]{σαϊοταπῃ επὶρπία: ο Η. 3: 
Ῥ((οἶδας ώρα αμβίπος τ 11 97 

Ρἰ(εἴωπι απϊ ΔΕβγριο (αἲ ἩΠ. 79 
Ρἰ[είμπῃ ασ ἱη Παρηῖς αριά ΑΕ- 

ΡΥΡΙ1ο8 11. νὰ. Ρἰ(οευ ρευμα 6- 
ποταπι αδὶ ψ. 16 

Ῥϊβῆτατας Ηιρροσταεῖς ΒΙίμε ΑιΠεπίθης. 
τον σταηπᾶς τς τὰς 5ο. ΥΠ. 193 
», ἶπε ποδίἰς πω. , 41ο Διῆς- 

ᾖαταπι {πιρατ[ο Ῥοϊεὰὸ - ; σηά, 
Αιβεπίς αἰἰςίεατ 1 
Ῥετ Εεπιίπαπι πἰίτε τεάαεϊιαξ ὮΤ, 6ο 
1εβίεῖπιε οΏπῃ πχοσε οοῖι 1, 61. ΑΒ 

ταίΏΠοηεπῃ οεεραξ 1. 
εἶμς εοηίτα ΑίΠεη, σορίᾧ 1. 6χ. ο. 
τεττίο μτθε Ἀιλβεπές ροιίτατ  ἍἹ. σα 
Ίνασυτη Ἱη{α]απι {αὐερίε 3). 
Ώε]αῖα Ἱη[α]απι εχρία . ο ᾶ, 
Ῥϊηβταιίάς Ατλεπίς Ρυ]ᾶ γ. 69. 

ος» 
Ῥϊβήτατας 1Νείοτῖε 1. Ὑ, 65 
ΡΙβτίςϊ Οταᾷ εβρἰες αρα Ὠε]ρη, 1. 

5 
Ῥίβγτις π1ρ8, οἳ Ιαςμς ἵη εα {β]{ά9 αξ 

Ρἰ{οοί[αθ ΥΠ. 1ο 
Ῥίταπα οἰνίτας ΔΕοΙ 1. 149 
Ῥίΐταηε ἴΕἱους 111. ςό 

αυ ΜΙΙΥΙεΠΣΙ τε(ροπῖ απ ἂὰ οι. 
2 

Είιτῷ βυχύς ζεπήεάἶα 1Ψ. τε 
Εὶκ Ρἱετία υδὶ 1Υ. 15 

Ογταιπεπῇς εἰ Ζαεγπιμίὰ οί: 
Ῥ]κοάδάτας Οἰπάγεπίφ Ψ. 118 
Ῥ]αεῖα , τερὶσ 1. 5 
Ῥ]άσίαποτηπι Ππρυᾶ 1. οὗ 
ΡΙατδα Ιη[υ]α Τ40ΥΕ 1Υ. 161. ἴς3. τηΔ- 

. Ρρηϊταάο εἶμς 156. 16Φ 
Ῥ]αϊσα υ{05. {ποεπάί της ση. 5ο 
ΡΙ4ιΦεηίες ΟΙ ΝΙ, 1ο8. 
Ῥ]αιθεηῇς εἰαάςθ 1Χ. -3. - 1τοο 
Ρ]αιβεηῇς αρετ : ΙΧ. 15 
Ρ]αἴαπιδ αυγεα αῑφἡε ψὶεῖε ΥΠ. ο7. 

ΡΙαἴΔΠΟΙΗΙΏ ἵπρεης]αςις ν. 110 
τρ 4πτεο πιοπι]Ι 8 Χθτχε ἆοπα- 

νι 
Ῥ]ϊβοτις Αρβαιμἰοτάι 4σσε ας. 
Ῥ]ειηια ροτίυς 1Υ. 168 
ΡΙΙπΙΠίπειες Ππας νο 41.6 
Ῥ]{πατοβις Ἱιεοπίάς βἰ, αχ. τς 
Ῥι]αγία πα]α αριἀ Τπειαος Ῥετ {ερίεπα 
ο 3ΏΏος ΙΥ. 151 
Ῥ]ανία τι ΑΕεγριίος Αν αο 

«1ο 
Ῥσειιές γ. ον. 
Ῥαηφ πιοἆιθ ελιά Ρεν τα 137 
Ῥωπὶ, υἱάε Πωῤγα 110γος. 
Ῥοροι ο λσίμα Ροτία νΠΠ, 3 
Ρο]ἱ εἲ ρποπιοπἰς ἱπνεητίο 1. τοφ 
Ῥο]ἱεμπίταπί Οχείεξ ΝΠ. το 
ανν ει Οαῇοι 1ν. 145. 0. Τγαδατῖν | 

3, 

Ῥο]γα» Απιίογτοπῆς 8 εου]κίος. γαι, 
δε 

Ῥοϊγειαῖς ρεομ]ᾳίοΏς ξοτίαηα 11. 4ο. 
: . 

Ῥο]γεταιῖς (παταράπε ο ΤΠ. 
εἶυς οά]άαπῃ εοπηπισπυπί ᾖ1ΠΠ. 16 

: Ῥοἱγεταῖ αρα οοςβῇο 1Η. 150 
1ος 

""Ῥο]γεταιῖς βΙἱΦ (οπιπίαπι ΠΠ, δν 
Ῥο]γοταῖες οτιοὶ αλχαν Η1. 105 

Ἐο]γοτίταε Απαίσιο εἶμεαια Πτεπαΐ(ας 
γΠΠ. ο». 

Ρο]γάέξεε τες ΒραΜέ. μα σης, ττ 
Ῥο]γάοτιαό Αἰσαπεπίς βΙ,  νΙι ος 
Ῥο]γάοτας ανις 1, αἲὶ γ.ς 
Ὃ αμ ον ο τ. τος 

Ῥοπιίειτη, ξεπας Αν λαο 1Ψ. οἳ 
Ῥοη(ης Ευχίπαξ 1Ψ. 46. εἶως ἀλάνης. 

1. ὃς. 86 
Ῥορυ]ῆς. οοπτυδετΏίασι Πηρια φησι 

ο. αν 
Ῥοταϊα β, 1 8 
Ῥοτίπις ἱαρίς ο. 
Ροτιηπιία Οἰπιπετίᾶ πας 
ῬΡοπάείαπι ατςς - ών 
Ῥο[άοπίατες νέ κ δο τον 
Ῥοβάοπίμφδρα - Ἅ«ἍἀΙ.7Ι.8ς 
Ροιϊάσα τς ΥΠ. 153 143. οὐΠάίο εἶσα 

ΙνΠ. τοη. 108. 159 

Ρισὰα Οκδοοτωαι, 9 ο... εἰκάο 15. 

μάς. ο αχ, εέ 
Ῥεδίερε Ματάοηίϊ μοι ο ῃ ὅτε» 

-οἷς ἀῑτιρίεας πὁ 
Ῥερβί Έεεῖες νΝΠ. ου τε 
Ριαβαἁίς ρα]αάϊς {πμαδίεατοτες . 16 
Ῥταχ]]αής ΧεΠαβΟΙΦΣ ραί[εῖ 1Χ. 1 107 
Ῥταχίηυς πανατεΏις ΤχΦΖεΠ, ΠΠ. τᾶο 
Ῥτεσαίρες Ρετί[α ο Πας 
τ ἀπτετβεῖε Οπιετάίη σ. ΤΗ, ο 

{ε ρβεἰρίιεήι ἆαὶ ε εατσὶ Ἁαθ]{α αΏ:Θ 
ο. Οταίοπε αά Ῥεζίας τΠ 

Ῥπεχαίρες Αραιμίπίε βἱέμ9 ψιε οἵ 
Ῥτίαιπί Ρετβαπιαπι | 
ΕΠεπε υ105 1οηίφ ον τς 

ο κάλω... αλλ 



ἡμοηραᾶς Δπόγαβηθλαννή, μα 15 
επε . οἱ Ἡ 8 

ο κ μις ορ ον 
Ῥαπιοβορί τις εχ Ίερο δραι:. Παοτρῖ! 1η 

: ΤΕΡΠΗΤΙ ' ο ΝΙν 5ο 
-Ῥήπειαβες Ώεμιαηοηὶ ο ής δή Ταϊψ 
Έχρο]ες τεα 6ρατε, 111, 1910 1ν.. μπ. 
ο υπίάε ΒΙΥΥΕΠΕΠΕς. 

Ῥτου]ες ΓρΙσαιΜάι λαπρυς πι 5ο 
«οβρίτΏτ ΜΙΤ 
Ῥτοεομπεῇυ ἴας Απ]βοας, 1ν. τα 
ποςθΏπείας ἱποεπία - .; ες Λα 
Σοβ]είβεσαε, πιραήεια υμη μη αρμᾶ: Βγιῃαρο 
:. ΛΒΡΥΡΙΟΦ. Π, δρ 

Ῥιρμιομοα, Ὠοάοπβοίυπι νόμαϕι Π.: 

Διοπιαλεί "χο ΑΠ: ταν, ών ἳ 
Ρεί8τε ες ποχίυπι απο μαεὠδὶ 

ποροηἰά!ς.. βρε πο γε δδ: 
Ἐτοί[ετρίης οι Οετετῖς νι τη, 65 
οι ἱπ[α]α 6{ εἶα» ΙαΗιπάο ΠΠ, 4τ. 
εἰωςιρίαρα Η. 165. 
σεις ἀς )ΗΟΓΟΜΙΡ ἑοχερπο ΑΕΘΗΝΕ. ἄμς- 

ο μλ[ς 115: 
Ῥιοιεί μμα αριά Με πηρΕίη αμα 

ΕιοιαορΙοή μεν Ἱ.ϱ 
τεπρίμήι 88015.11δ: 

με Μπαἀγιραῖετ -Ι.1ο 
δεν ὁν ος. : ἲ 
Αβιῤοη τονίς οοπτειπηίπα τοσίο νῃ, 8. 

τς ςθμί 

«Απίπιας {η αμγίοις Παδίται Ἀ 
7 Ὁράπιεα νἱέζοτία. ος. | -- ε «Ώαιοβ Ἐοιηίηος, ἀο]ο[α ες θοχωπη Νε-. ο τΊπεηια. ΠΠ. 0 
ουπι Ίογὰ ἆε ῑγίδϊς οασωιο ο 49 :Βρί{οψιῃί{οῃ 1. δ εξ ιήροάφ θάκομίμης.. μα λο ψ. πο: 
ὍἨαυς Ἔβἰσειπη τα φυἱάσπι. οου(αἱβίτ. 
ο. Ατίζαροτας αυτεπι ἀπάυίε γΙ,τ 
οἳζμεν ΠΟΠ τε]μοπεπάις ΥΠ. 6 

“ρίάμπη ἔαίπυπ ΡΗΠεΡ. μβειρις, 
ἄδις ϕ σ, 0. 
«μπα ο πω μις 174 

εΠηία Ἐοίποια ΤΙ 138 
τξοπες Ἱεριπῃ Ἱπαηας ΤΠ. το 
ΜΜ ο]]ες ση εκ. ποἰίθην τεβίορίδης 

πάσι ον μΧ, αεέ 
ΕΜΗΙΦ Ῥατιμς 1 11Ἱ ο 

υμΜν]ίετε ἱρηανίον... ο. Ὃ ὰ 9 ο ο ο ψί ὕτμά ευτφ Ἠῆρροεἱἱ να : 
 τωΦΦθἱ "Όνοι, Ἱμρίς Το [μα το, . ρ 1 

«ΤΕΙΠα9 {η Πποάυπι  ἐχείφεις.... Ψ. ας 
τα ΡΥΙο[οπες απη]σα]Επῃ ΠΠ. 149 
«Ο)εἴ Ἐκ Απο ἐχαμ]οία--- ΜΙ. 16: 

ππες Ν Αποιᾶτο τει. ενν ΣιγίάΠ19 τες 6ραχ:, --- 
Ὃ πισμά Αλοῃ.. 1, αφσι ΨΙ. το. 
«ως 1 ζᾱ : ΗΝ, 
Ἐκ ας Απαῖ Αποῆς Λας Αδρη τἱ "οι 
Ἄλις ) ΠΠ, 1ο 
ὃς λα. Οαππυγίο, Γοἰμφφμο. ο εἰνὶ 

τν ΙραΓβ{Ης τες Πονας Πιο]ίθης οιο 
δὰ τ ΤβΦΙπο (αηβυἱος θ0ἱἱε -- Πς τς 
τος Ἄμργρι,. 1Νεοί. ΑΙ. 11, 

ὃ- οίης. Ίλοις τυα ωο οι . ο Μα. ο ος 
παν Αβργρη τ τες ν 1ος.. Ἡ, 

οὔσοι Σω 3δ, 151. εἰς, ΝΠΙ. Ῥριις Ρορυ]ας. 1ν. ο. 
- πο εκρεά{εῖο Ιηε[ίχ. Αάνει[φ. αμ- 

μα ΗΝ ἵπ[α]α ΠΠ. κος 6.εε τε] Ἴουιε ο λοείς αλ 
Ἶ Εως 1. 76 Βιοήρμια αλ ο - . πρ μτημο θλωί «ερααιν τμ 

Ῥίουη ΠΠ. 
Ῥμόεηήα. Ρμοτῖς: ηπῖ ανοι αχ, παν επρυήεπάα. ο πιμπάϊα αγ] 

ο. 1 τη κο ) 11ος7 Ῥιε][ε εκ Ιορίδις εἰοοσπτας 1, 108 
μδπα δαρατιίοτιπι ομίπ τεβ(ομα ΥΠ. 

μον. ως ερ 91 λα ὡς νά ο] Ἔμεω αἰῤωείας τοτηπι σαίκά εχΏίδεῃς 
ΝΙ. 11ο ταν ο. λος ποιο 

αλ Ἡ ο σος, αλά, ΜΗ, αοι 
σα) πμ, ῥκὰρ .ν μη) ΙνΠ. 213 

ὃν ) ο ὡς νι. οπών αςς ο ΗπΑ 
ν : ς τά, Εν τή7. Ν, ο] νι αοε ος ος Ἀ 6ς. ΜΗ. 168 ἵ πς αριά Μοπρμίας Ἡ. 8 . ΤΣΗ ἰάθε Μαμίό τοῖς ΑΕβγρα Ἡ. 

κ πι τερὶῖς Οµεορίς.. αι «σαῆς ο λό 
Ει.9 

σ Ἱ ή ο 

71 
ΙΝΠΠ. την -- 

υΦφγταπηῖς ΜγοειΙΠὶ τεβίθ 41. 1934 
υῬγααηίς Εμοβορίς πιυ]ἱετίς {αἱ{ο οτε-- 
ο ττάῖτα ααδίά.. 
ΡγιΑηί. χεβίς σι [πιο [ή 11. 

136 
Ῥψτεῃα υχῦς ο 0 ο κ 43 
Ῥγτειος οίοι να 19, 48 
Ῥψτρας ορρἰάμπι 1Ν. 148 

τας ΜΜπε[ατοΏί Αμ 1ν, ο5 
ορβί(ία οε]ευτῖς -.--υ-  Μώ 

Ἐγμαβοτας ο Ραΐϊτίς ρτοσυταῖος 
.Υ. τού 

Ῥμάρρουας, Ππαπασσἶα δεἰίπιηείς ν. 46 
Ἐγιμείππας Ῥμοσδεῃῇς. ος ἔναςο 
ος Ώνα Ῥγίῃεας Π[οπομοί Ε. νίε. 
Πτεπιεί, εαρῖής»; υΗ. 18. ΨΙΠ. 

ΑΣ ώ ο 
ο Εκμοή, ώς ο ποτ ο Μι ὃς 

Ἐγι]ες Νγαιρμοάοτί φαϊοΓ. ΤΗ. 147 
Ῥγίμεις 1,απιροπίε ραῖετ - Ιχκ. 78 
Ἐγιμία εοοτταρία α2 Αοόσ] 
σσ ὁταςυ{ηπι Ἰείτρο: τά Φίεωσι 1 

ό5. 

ἷς οεβύις οιε(ό πολης 
;  αθάά[έαπι Φε δη] 
ο Οια(ώη- ᾽μδνκοςἵ 
:46 Τ5ιηπιο Ομάν θα ώ ατη. ν. 

᾿οταζυ]α. αι ΗΡΑ 
Ῥγιϊ ο πος αιὶ νι. σ7 
Βγιμίης Ἀιγίςε,γάις ο νΗ.οἹ 
ωεῖας ἱηρεπῖςς ο Τα ονὰ να, 97. 38 
"εἶμς Π]ίμ5 α ἄεισε ἀῑδ[εέις Ψ1. 39 

Ργίμο ααη 
Ἀμελορουος | ἵα αλγευα ορρίάμπι τε]θ- 

1. ο. : γη. 93 
. 

| οσον 

Κλὼ. Διρίνοίυπ-. 18 
Βερεπῃ υβ]. ροπῖρίοί πεβι 1, 1ο. 

Ἴαεχ δὺἱ αιατα πιαχίρλις ον 

ο. θσἱίο ἵπ ΑΕβγριο. η αι τσρ' 
Βερίο πυ]]α ΠΡἱ ριαῦει οπιπία -Ἱ. 42 Κοβίς,Οταεί οἶν ἠ]ίτας Τν. 78 Ῥεβπα οἰἷπι ρεομπίᾳ ερεπα ΠΠ, 197 Ἀέβιυπι Ίυτα 4ρμά Ἱμασοηαα -- ΜΙ, 56 Ἀερυια 'ἃμας Ρεπίρπε᾽ ση 
δν ο τ Ομ σος Πε 
Άεταιη απ σβττααι οορβσΗ Εις» αχ, σα. 

... οπιπ] μπι ἴῃ (ρἱε[εῃ ας Εχίευς 1, 
4 35 

. αμ] ἔπιατ2 ϐ .. Αζοῦ- 
δν 1Χ. .1οο 
Κεβίυιν, πλ πυδα. Ῥυρηα ΙΙ ΝΗΠ. 85 
δες. Ῥει[ατηπι ΏΟΠ. ωσά Ῥεπεβοίἷς 

ΥΠ. 39. ΙΧ. 18 
Ἀλαάϊμαρός Ῥονᾶς οἱοί κομας ΤΝ. το απιρβηίευς τεχ ντος εἰ εἶας Π- 

πβίαστα ἩΠ. τοί 
:Ἡμαπι ρτοβή (ες ία, 
5 εἶης Ἱηρεπίες ρεευπίς - 114, 
ο μα ἀοίοεπίας αἆ άΠβοΓηὰς 
δι [εαέα”... 11. 10ο 

Ἁμαρίοαϊ ῥτοριοτ δηιεεῖσα σα ΓπιΠᾶ 
εκρυ]Π Ῥίογοηε ή ιό 
απ]. σώοι η ὦ 1. 1 6. 177 

«Ἀλορίποτααι ΠΙΑΧΙΠΙΕ οράον νί 
Ὡς ια Ισο 

Άλεπαα  ΝΙ. να 
ἘΠοάί Ρορι]ας 1, πά1ί ΝΠ. 153 
Ἀποάίαπι πιατε ιοί ας ἀαγἡ 

4ορε πιοῃς 1Ν. 49 
Ἀλούορίν πιετοϊτἰχ Απο, ο 11. τὰς 
ΕΙΡ απ Ργταπι]5. πα πς 194. 195 
ο εἶμδ ο. ἱΏ ο ατ Ὀεἱρ]ίςο 

να. τος, 
Ἀλοάυς οἰνίως ο εν Οἱ Γ αἲς 

πορει ατομ]τοβαά ΠΠ. 69 μη ορ. το δες πο Ρας Ἀοβαοτυηι 115 ν ο. ἡασης 41φιιο, αραιά: Ῥοτίι ἀπάε- 
1. 90 Κοβς κιδεη, 

Ἐιυταπ π]ατο . (ο ιωαι ναι. 148 

Εαἰπφ ο ίοων ἀπορίίηα τωμι τ. ροῇ 
α΄ μαι 

ἐν ] μὶ ον ον 
"Ἕ ρυα 
δα Αλλονοτον, Αλώνοριο, πρ 11η. 

ομαδα 
βΥριυπι. αδ]µιι “8: ΙΕ ζάνάς. τά, 

ιαῖας "ένα ]ῃ ΑΕΡγρίο. 11; πατ. 138 
Εψλίο ἰπ κ Ἀβεγριομ Γχθ]ίῃ- 

ας σρο Ε Ἡπ Χι 
«Ῥήτατηϊς ε απ ε[α πιετεϊεϊςίο. Π. 116 
πρδιαπιίς Οπερμχεπὶς ΑΕδγρί..τερίδ' 

Π, αθΤ΄ 
«Ῥγαπιίάεν:ῬΗΗ[1εἰ ἆῑς ραβοείς. Η. 118. 

1. δι 158. 159 « 

ο. 19 
ὑγίας 6εἰοᾶς 154 

δατῶ ρορυη τς, 01. Ψωο ̓ 

«δαρα5 ΟΙΠΠΕδ θογέν Ῥετίς πα. 

θασαἕπ | ἵη Χοιχίαπο εχει αΤπιᾶ- 

«σπα εἰ ἁμσως η ΤΝ: 64 

Φασοτάοῖες Αργριίστισι το τμ 

ῬαοΓα απῖς' ἙεκρεάἴΙοπεπι ’ 

-βαστα ετ Ρο [αΠᾶ. γηἱδο ΠΟΏ αι 

σασια Οαὐίτοταπι 4 Ρε]αξρίς ν 

Ὄφαστα Τ Ηορίί Αρο]ηπϊς πα 
βαοτίβοίαπι ραυ]ίομπι " νὰ 57 

δν 1νί 145 Φαστμππ; Ῥαπίοπίπα 

αἡγαττες Ατάγίς ΠΙ. ΤΕΣ πάς ὰ η 

αρα, Ραιζατυσα Επι ν
 τας. Π. 
ΨΠ, ὃ5 

| ΠΠ. ο 
 Εοϊίία σα εαπι 

Να βία αἆ «σβ]ΗΙΏ εκου
σία 3 Ραήο . ο: 

θαρίέα, Φογιμᾶτεπι πορ
ης ΙΥ. 192 

ΔΕργριί- 1. 38. 99 

ο δν τα Α Αρτία. 1. αι 

πα Ρ]ᾶβα 
Ἐν να ταρυτη μα, 

«δαϊίσσπι ο[εμΤῃ 
θαἱ Ὃ ος ει ῤμΛή ή) ο ὃ 

Ιες πυἱ  1Ν. ασ αδ
.. 

δν οί ΑΕργριϊ 
ο ιν ος 

ὃ ονς ἓ γω. ΕΝ ς9 
μη υ10ς Φ4ΠΙΟΙΗΙ. γης 

μας Αιπεπίεπβαπα ποβιβίαν ο 

Π Οὐρτί Τψ. 168. ν. 1ο - θα 
: 

ταν. 9ἳ 
(5, Τητα 

ιτ θαΙαν μα.
 κ. ἩἩ, ρ

 

βήμα ΄ ντ 
νι τν 

θαππί σπα τοσο 
γι 7 

σαπιοϊΏβοἶᾶ ῃ. οἵ 

ς θαπιοιἡμταοἶΒ 
ο ορ 

:, ΦαπιοϊΏ{ᾶςΕδ [αου]αἴΟἱ 5 ν σα ο 

«Φαπιοϊησαοἲῖ, ας 
ς η η 

θαπιι8 ος ΦαπιΙοτυ 
τα πς 

Φαπιί εγοισα ες 
Ῥημμα ς κό 

μι 140 
(οτί μλάϊεάτ 

Ἅθμναν θμΙο
οο πσρ ανιη 11. ος 

ο ΦαπιίοΓΗΙΏ. ε
ιαϊε να αγ, ς 

5 ΔαΠΛΙ Ζαποίαπι. ϱ .1ραῖ πας 

Γςαπίογαιη ΑΡΔΕ
υΤΙα ή πα 

ο ιβαπιΙοΓυΙΠ τί πα 3 
3 

θαΠιγηὶς πριεσδ 
ο τε τα 

το αρα] Ρο
[ατυι ποπιίμα

 ο ρα 

ος 
ντ, δν ο 

δαν ν 
ρήπι εἲ Αδίνιο” 

ποιές η
 σπα 1. α

ς 

τα ς τ1, οἳ 
ο ριως ο

. 
αν τι 

ρήματος 
6 σασί 4 ρίευσ, 

9 μαυιπαβ 
βία 

ὃς Προοως
 ιαμάε επι 5 ο ρί

ς ο. 

Ἴ µε πες 

ὃ ορωίνον Ι
βολάο σαν

 ον ἐ η 

ς 
πμη 1 

δν αἱ ἵ Ἠοίο
 ος πο, Δε 

ιδι 

δη ρίενίο 16η ὁ ερίε οί ο , μα 16 

σαρί ος, Ρορυ]α
. ον. ας 

ΡΟ ροδιτίς 
-- μή 

σατΛΏΡΦί Ρορηι
 μ]5 οτειοξα ο μι,

 

πμ 1. Σοκ 
ιό 

ης {, 159 
ο Αλ ναρει]ὰς 

ΤΕΧ Νίο 
ἀ Ἐν ας 

ΜΗ ο ο 
ον 

κ πΠΟηΣ 
. αν ον ο 

ο. ο
ύ. 

ο μα ἱραα πακ
ίινα ο πι τα 

Βλ Γά]9 8 Οἰπιπιοήίος αν η ὃν αχριατα αοἷ]ες 
«'δανάϊς πηα ρατίέ. [πες 1. 84 

τετ θατιήη εκραΡΏᾶ - ρήμα Ὅ, 
ἐ αορίς οἳ οοποιοπιά ΟΙ. 105 

πια: 1 
αλ άμας τρεις Ἠεας  Μείες 

Βατάῖωη Ρτ{πιὰς ΤΕΣ ο 1.1 µ 86 
μή ο {δλάν 

Ὁ Βαιδίυν 1ο οἰνουιηΙαυθ 
εν 

οτι μα 
Γδατάίαπῃ εχρυρηα!1ο. {ρα το 

 ὡᾷ σας ΄ ἀῑῑαια α ἀεά ο ο αἱ 
αμ 

μον ο ως πό6 
ΦατάσΏίαπα πλάτες ο Ηί αρά 

Βατία τος | σας. 

| 

΄ 

ο ο. 



ο Ι Ν 
Φαγρεάοη εἰ Μίπος Ευτορᾶ βΙΗΙ Τι ατά 
δατρεάοβῖαπι μον ᾿ΥΠ. 58 
Φα[ρίτες Ρορυϊής -- ο Πιο 
 θοτπα ατππατητά .. νΠ. 79 

Φαταῖρος Αολαιπεμίάςν ο 
οχαςί αΊκας ́  η ἐδίά, 
θαιτῷ ΤΗτασϊς βορι]μς΄ νΠ, ἀπὸ, 111 
ο ια, 1 .- ΠΠ. 89. οο, 

μας :"εἴοι 

δι 4ο Ρορυ]ς κ τι ΟΙ 
ας τεκ δογιματσή  -ΙΝν.76 

δες ράμε]επι. νοσλαιίν. ὔ,. ς 
το δε 77 

ο μπαις Αππασοπῖρις αη[σομιάτ 1Υ. 

ει οὐ 11Ο. 113. 114 

5 [οἰωεῖε[απε ἱίπρια δοψιλίσα ΤΝ. 117 
τεεοζυπὰ μχοταδ ει ὰ εοηἰμβία αγ. πιό 

: ΙΤ 

βοώπ ρυρί!-- εν μεσο α1. Ψ. 6ο 
Ψοαπιαπάςτ βήνίας λ ας 

εἰᾶς ας Ἐκοτς ἀπ] Χεικίς͵ ἀεβεεῖς 
ΥΠ, 49 

ο, Ράϊεῖ ολαάμί Π. 1 
σαρῖείγ]6᾽ - ο. 
μα βετομάϊ Ι8:ἱο αριά Βιῤγορίος 

ὁ 1. Ίος 
Εεμάδαν πθηίαια ο  Π. ὅ 
δείαι μας ἱη[α]α ναι ὁ δα γα, Τι ος 

δεϊάμις ορρίάκα ος εψτο ο 
Φέίοπα τδο {ῃ Ῥα[]επὰ - ΝΠ. 123 

σε]ταάϊς Μίπεινο τεπρίαα ΠΠ. ο) 

Φο]τοπίς γἷα {π Ιείμπιο νΙΠ. πι 

δολιο]α τρέεαπί Ἡ Ὦ ́Ῥποίος εομΒεβΦ κ 

θὁοἱόδ. ορρίά: Ῥαοιία ανά αΧ. τ Α 
᾿δεο]οροεῖδ - ! ΙΧ οὐ 
5έοἱοιϊ 9η, πάς ποαίσας Ἄγ. ὄ 

ος Τβεε[α ΨΙ. 1ο7 
αῄο τες 9ο) εΠᾶ | Ν. 128 

 οἷν πί Ῥετῇδ' η ειμαι Αἱ6- 

ος πφοπίάς ΥΙ. 121. εἰ ΗέΓΦἀοΓΙ 4ε 

{68 τὸ ΓεπίόβΕΙ νι μι τν Ἡ 

8ο] ᾗσο μα ο ος ης ἂν 

σπα σάεγαμάειΙό | 1ν, 4 

: Βεγ]ασίς ὂ προ βρω: γ. 93 
δο)]οό ια ημας τεα η 

78 
5 Τ6ἰΠδ ἱπίει]τμς ο ντα 

Βεγ]]ἰὰς µείηαϊος ΝΠΙ. 8 
Βεγτίο Ῥαπιῖοῃ τν 188 
Θ γηπΙαάς ΤΗμάδος ΗΝ 09 

δέγιµα Ἠετου]ίς αμ ο να το 

νι πέτιπ Προ: '. αν. ς 

"υδογἰλάταπι ΤΕΡΙΗΤΗ οτἱβό ΙΝ. τό 

ἐ ν πομιάον θομαχ] ἂν ᾖα, 1Ν. 

ρα πμ Ἡρε να φαση, 
: ομάδας κοκαναὶ (εάἱείο Ἱ. ς τι 

Βογινα εεἰάαεᾶ πι" εοθαε Ῥ 

ο σαπι ΟΥ ακαη! ἱοεο ει δὰ οἵ- 
κος ξεταπέ . Τα 

τοφὰ ΑΙγαιῖεῖι οομ υρίυρὲ αίά, 

1 Άβαπι Πληδεῦηξ 1. 194, Ἰν 1ο 
ο. ο ες Εχορᾶ μὴ ο 

| ττ 

ΜΛεδίαΙ! σεευβαῃε ο, 1. τση 
| Μι εὐπὰ ΜεάΙ6 δά σαιοα(ᾶ οοη- 

ς τοσο ᾿αΡίά, 

ο αδν Μαι] ̓Απαροᾶιπισς 1. 1ος 

ο ντίς σεποτίς τεπιρίαπι ἀέρεειίαη- | 

ωχ: μΠάθ΄ Γεπ]πες ΠΙοἔθΟ εὐιτῖ- 
οβ Μίά, 

πα. ψ εάΐς Ιποῦτίαί!, ουσ Λβαπι αἱἰ- 

Γ Φα μαπάῖα ορεπαίδεεπέ, ος 

ἃ [α θε[οτε ἠφαΒΙ - Π, 161. 1ὲι 
« ο μαοα [ειν] ους οεη]ἱ9 ος 

Φογ(μαξαπν αο ειπα]βεπά[Ια8ἶδ{ θά, 
«ΙΦόγιμΦ αἴαϊοτες 1ΤΥ; 18. αἳ δν 54 
ο υ.. πα 

ο. “9ΦΟΥΙΏΦ τερβὶ! 

μιμναποι - 1γ. μα 

3 απ 4 1γ. ο 

τ πάσπι ΠΠ). 

ο ως οῑσὲ Ἡ ο 
πϊθίαῖς 

λα ΙΝ. 6ο 
δτ. 18 Ἠοβος νεα ΕΕ ΤΙΝ. ὅσ. ς 
ον ή πάϊ Γῶάετίδ . σα 

άν αυτα νι πα 
ςς ον ογμαμηη ἀε[οαίο. ΙνΝ. τό 

ως "Παοτήσι ἸαβΙΔιοσ µη οἱ οδίει- 
- ἐαρη ΙΝ. 76. ἓο 

εΠῖς εοτυπιἠᾶε: εαμῖς απ εἲ 
δα Βηηναν - Ι Ἴσσ 

ε ΡΟΗ, πιμποτα αἆ ὈπΗση- αν. 139. 

δαν, ἱπιεπρεταπιία τι θα 

μ Εκ σ9/ο 
“θογϊμώ Ρετβέ ον ΥΠ. 63 

Φογιρία νετις υδἱ ΙΥ. 90 
δ ών ἀθβ ρατίε δολ 
"δογεπῖς Βυπιίπα εΦΡὴ 
Ὅ ΦογιΜία Πρποῖαπι 1ΠοβΣ - Τγι ος 
:.Θογιμίςῷ Ρτηος α0ὶ Ἠγδόιμεδε Π. οό 
: ογιμίσμπη: Ἔταππεῇ΄ 1ν. 5 
δογεπίσις ως οδπια ΙΜεΚΙάπλ 

ΥΠ. 50 
θογιλθε ζαπο]α χιπ ντ γι 94. 9ὴ 
Φεὔτμές ΟΔάπιὶ 6οἱ ῥαιεν γα. 1δ 
δεθεπηγίαπα ρίερα τ1[ς 166 
δεδεΠηγίομπι ο(ηπι Ν 1. τῇ 
οδά[εῖοπῖε ἱπιεβίπα ριατί(ας ΝΗΠ. 4 
ΦεΙάοπῃιθ Ρ1ρηῖς ραΐοι ο ο ης οἳ | 
δοεΙπυΠί Ρο. ν 46 
ΦεΙγυΠαορρίάἠαπ ο γΙ. 33 
ΦειπέΏ ΙΠάΐσιιπι ὄ -- ο 11, 399 
δεπηἰαϊηἰς ΒαΘΥΙ. τε ἱπὰ 1. 184 
"εἰής εριαρ]ᾶ. Πποπαπιεπ{εᾶ μις 

Φοπεένο παχἰτημς ποπος τά ΑΡΕΤ 
ο Ἠῃοςἳ τν 8ο 
:{εῆςς υδἱ πιαδεηπί ας ' αι. 99 
θθρίαί ἱιάφ- “νΗ. 189. 188, 191. 196 
δεριετα ραιτία θογίματαπι  ΙΥ. 127 
᾿δερι]οταῖη ιός Αρᾶά 1465 Τ. ϱ3 
Ὁ Ἱερα]ετα Βαῦγ! ομ]οτω η τὰ. 198 
“περυ]εῖα ν]έρα 11ο 
-Ἱερω]οσηπα: “Ἠειες Βς᾽ 18 μαμεις 

θΙῥοαΤέ, ῥραΙαδ- ο ρα . 
δερη!ἰ Ρορυ]μς ΥΠ. ην. 
Φότπηγία ἄσεσα ἀτδά ΤΝΗ1 
Φετρεηταπι {πετοττῃ ἀε[εαἱρίο Π. 74 

{ετρεπίΗπι σα ες η 1ογ]6 ο. 

πε πο να 
. ἑεερελεσν ΜΗ 

Ῥεπίες αἰαιὶ 
ἹΑἡζν ΔΙδέΟΤΗΠΙ νο η ολ 
108. 109. Ελα ξεταρ Ὃ ην ο 

Ὅος γάπίες 
Τείρεπιυπι γἷς αρ! Νέμ{σε 1ψ. 1 

ὉΠετρεβιίοις γε[οεηίε΄- 
Ίεῖρεπς ατοίς ΑιΜεΙΑΓαΗ οὐβος να 

Φετήαπι ρἱοΠιοπέοτίυῃ ΨΠις 
δεέν[έατεπι ὃς Ῥμουπεμίος η 

θε νὶ Βογάντααι, ευ σου] Ρήνεηεατ 
9 

παλ 1π. θηκοα ων ε οί 17 
Ὁ ειν] Όουί. ιμάητι ποπϊμ]ίρας ας 

τα, τα 
εἶσθ. πιΐτα τἰβοτία 4ε Αθ ἐδιᾶ, 
"εἰς Πας 2 ΗΡΑ, 
θ]δαηις (ο Προίς Ηεισᾶ. δείς ἀἱθς 

ο 
5ἱέας ΟγΡειηί(οἳ ραΐες ἍΡΗ, 
δν ΟΝΗΜΕΕ οποίο Ψιἠ, 

δίεΥ Ἱ . μἡμρώς 

ὃς ρ]δι, επθαππί Ποππίμα Ὑ. 68 
Ὁ. Φἰογοπὶϊς ει ΑΕργΡΗϊε Ὃ πὶμ]- 

τα αὖ Ατρὶνϊ γΙ. ο 
θἶδοη Ῥμωπίσμπι ἄτδο 1. 116. 1, 16 
ΒΙάοπία παγἰς Χεισίς ΙΙ 98 
αν εἰ εἴπο οεευραείό ρό. ο. νς 

ο Ιπ᾽ επι ποιες 1ν, 
38 

παν ὅσαπι νος 69 

μοι ρωτά ο το πη]- 

δικα. Ἴποε οαρεῖὰ βήδΗς ΥΠ. τσᾶ 
{επί Μαιγά Ρε]ίς Ἱπ' Μα οδς 
το ταδί (α[ρεπία ασ 

: ΒΗΙγΡΗΣ ανν, πθθις ος 

δρ ο) νεο | 
μέ ος ση αφ. 

Ἐν οόει ο πρ πιαχίσια γίς ον 
εεσειε 

Ἄουριλοριθρί ...- 

ὌἜεα 

πηρα ἵ 

τό ἀτβς ϱ-εε ἐἴπδ) οὔίεέβο ̓  μιώ 

Ύ Μ. 
Ἐιάδβί ή ἡ ρἰδἠάε « θα τσ 

Ὃ ο πω μαμα ἄν 
πε «οπ[εσταϊα 
-Απαβεταᾶι Τον] αησίμα Εί: 
ο Σαπίὸ Η. 46. Φ[λατί εἳ Ηγέ 

ἠρρικαωα οκ ρε θα, δὴ 

8 λάβουυαι ΨΕΠΕΗΣ {π' ον ον 
ο ρτεσες εκδ πἀἰτᾶς Ην 
ο Πππνίαετα Μίπεινᾶ Πρίάεα. ἂρ Ἡς 

Γπιμαστυη αβάϊε,. Ῥαρυὲ τα 
το θοῦηίδας 1 
ΠπηυΙασταΤη Μετομτῖῖ Ῥοττεξέασι. γε; 

ο πει Ἠαδόοης 
-Ππιμ]ασγπι Ὠστίί Ἱαριάεμτή η ο 
"πἰαείναι Ψη]σδηί Ῥάϊταίςίς .- 

ᾳ ΠιΗ]αοτΑ {ο[1. Μα Εοϊάε ος 

ο" εχ ο Ῥαμᾶ ει μσο; 

Φίπάως ασρο νά αμ γι 1 
ίπρας υτῦδ -- 
θἰπορό αῑδά ̓ τα 26, ή, δη. ᾳς αν 
δίπμς Ατορίεί, πιατίς ἀε(οεἱριῖο τς 
Βἱρία, Ιοεῦ5 νι 7 
ο νο: ι πειαας ΤΗ. τι 

Βαν, ΠΠ. 58 

ο... ἐν θὰ ρα τον η : ὰ ο. 

Ἰςβαόρ] ρα. 
ο νο ας 
ΦΙτοπιίτε ΟΜοβα2! Ε Ε. ῬαησαΒ]οχηπι ἅως 

μμ ο... 
μή ΓΗ αξορ αρς Ττῃ, 
αόριςλ 1ρεβίς-ραίετ πιω ὃ 
Φπομ]με/ Ρὲ ἔετ Ομειῇοε ο. 

ᾷ 
ος πε: Ἡγαμαῖς Βι,΄ Αἰοης ος 

θΙαίμς ς ο ΡΟΕ, η Ιρως 
μοι) κα ο μπογας, να, 

Βή Ὑτῆα Ρεηπης ρεπυ]α 
ο]τα]εες ΄ΤΗτασίπι τεχ Τψ, 86, .. 117 
ΒΙΜλοΠίά τερ]θ 4 
5Ι1ρΗ ὑδς ΑΕργρΗ με τν η 

ελ μά - "κα ἃ ο ος να . να 4 

νι ἃ ατα πιαπάαίά 3 «9ᾷε5 ρε 
ορ ο ώμο. υος τν ατα εώ άν επ ς 
ο νοια δε ο ο υσεεϊαΠῃ ᾱ- πι ὄδ 

θεία οη]οϊ μονη το ἀναθὸ ο θπΕΓΕΙς ο ο ο ὅ 
:είο αΐμ «τΕεχ ΔΕ 1, 1θδιενον κ αἰῖρις Απιρηταςίς αποξιως Πῃ. 

Ὅταπᾶς Ρεηῖες {α τινος πση ο 
ος ν, ει ρίόνον εἳ ὃς ο ο, αν ἸΧὰ 349 

1ο6 ΠἹέπες ή! 6 4ἱ - 
θολή. δα ΙΝ. 1 αν γῃ, 5ο Ἱέας ἀάκ ' ζραι κά 

4 ΟΓΦεἱς οὔῇ. ἀείατ ρα 114, Εἴδ. δι ὄρρ ἰάμῃπ νι, 
Φεῦμοῦ ΆΕβγρα τεΣ, λος η Πδετάσε θιπίρά ον ναί ἁ μα μιαν, 

- τν οια Προ μ μμ ΥρΙς 

αυ Ἀ]γαιίε εαρίτας ε) 

-.ᾱ ζοἱορμοπίϊφ εοπάία 
σπα ος ἄἰπεπριά 

τὰ ΤΡΕΙΕΙ ακοτ 
να) Εοῖϊφ ας ορό ορπά(ε ντ 
"δε]εὈετίπιι 

πας ας ᾱρ Α οἰ{δὰ ον 14 
εοδεή ο. α θρώδς 

4 . .. 

αμ δες «ἶ το: ή 
ἐστι 18 Χεικ]ὰ ο αίπ οα 

νΗΠ, 3, δ6 
δοι ο... ἀεμὰ 1, οχ5. σσ] 
οἱ ας (Ἀρεια εηιος ἰωπιοίαπὲ Ἱ. 916 
9ο οπἰὸ ΙΝΙΗ αμ έτος μμ 

βοἱ ο. 
πο να ας 

ταν - πογκη 
δὲ ει αᾷ | ναβι αφ) σττ.. ' 

- Ὥοοτυτη όος ος 
αν ϱ ο α να .. 

«1 ψ 
Ὅ Ηοἷ{ς (πο ς Όνεε υδὶ α ο. μι 

ου νεα Αθ, 1ο 



εἶμς Ῥετεβεῖπαε]ο ἵῃ ΔΕΡΥΡΙΗΠΙ 1. 39 
Ἰπ ΟΥρτυπῃ ψεπἰεῃς, ατπἰπίρυς οε]ε- 

Ότας ΡΗΙοσγρταπι ν. 113 
εἶᾖς ουπι Οτο ἂε μαι μας σο]]ο- 

ου] ασι 1. 5ο, 3 39. 33 
Φο]οΠί9 Ιεχ ΑίΠεπΠ. ἆαια Π. 177 

δοἱοεί ρτοπιοπίοτίωπι 1, 30, 19.43 
δοἰγπιί οἶῖπι Μ]γα ἀἰδεὶ ο Τσα 
δοπηπίσπι βἱίᾳ Ῥοἱγοταιίς 11. 11 
ΗἱρραιεΒὶ Ψ. 56 

ΒΟΠΙΠΙΟΓΗΠΙ Π4ΓΙΙΥΑ ΥΠ. τό 
Μορῆαπες Ὀεοε[επῇς Ψ]. ο», ΕιιγοΏὶ- 

αἱς Π]. κ. 73 
εἶμα απεοτα εἰ Ριῶεἶατα να να 

4. 5 
δορμί[ατασι τουίας 6τςἰα «αμα, 

το 1. 50 
ών ζαπιογίες ἀμεῖε, οσοἰάἀϊε, εἳ 

8ἰαπῃ Γρετίπἀ αεί ε 1. ἡ Ἱ 39 
Φοτος εαἀείῃ εἰ 1Ο 41 
Ροβς[]ᾳ Οοτἱπιβή] 4ε τε[Π(μεπἀο Βρρα 

οχατῖο 09 
ΨΟΠΠΠεΠεΕ ῬαηφΗ{ ραϊετ νι. 65 
Ῥοῄτατις 1,αοφατηαπείς Π], ΙΥ. 15ο 
Φραςο Μεαἰς οχηἰς αρρε]αέητ ᾖἹ. 11ο 
δραεερίον μὲ. ξα οσα 

ο1ῖ 
αἰρος Ιηεετὶπη!ε. 1. 913 

Ῥραιραρίίλεε ἈραιΏγτίοχυΤῃ τεχ Ίν. 76 
78 

πρατία υ109 Τ.40ε φΦπιοηἰς ο. ΝΠ οἳ 
δρατεἰαίατυΠῃ ἱπβίυτα α αισ' ἸΙ.ός 
Στ Ὦγουτρυπῃ ἀε]υῦτο Φάϊβςπίο 

κ το ό 

ὃν ρξωβεδς 

30η ἀρπαπί αἴνίταια Ρετερτίπος. ο 
34 

δραπίαίατατη ου Ἀγοὶν]ς ἂε .. 
ο Ἅρτο εοπτεπίο 1.83 ρατείαίατυπι τεριπι ἀϊρηκτῖο ει Ίπτα 

γΙ. ος. εἰο. 
εοτΏπῃ {ορᾶτυς | νι 75 4ε τερίδιις. 75 δρασε, οράςς απ Τμετπιοργ]ας πρ 

νά 954 
εοτίσιφιο ο βια ΙΠ. 398 
αν τεπιθςα. 1Ψ. 187 ραῖηα ραἱπιατυπῃ ΥΠ]. 6ο 
ο. Απιπὶς λα ΡΙΦίετ]α- 

ΥΠ. 198, 938 δρομος Απεηηι ες στη Βε]ς. {ς- δεις 84 Ρἱασαπάαη ἵς ΤαΙΙΗγΡΙ, ε 
ΙΗΠΙΟΠΕ αξία αν 194. 135. 12. 

ΘρΜεπά|ες ΟΡΡ. ο δντς.. δρίηα ΔΕρνριϊϊ εἰ εἴιις ραηπηῖ 11. 96 
δροπία μοὶ -4ΟἴεΠη εομουοί(η αυστας 

ΙΨ. 175 Ἄριετε. αραιά Ῥετίας ἱπάεσοχαπῃ ᾖἹ. 99 Ῥᾳυαπιο[ως ρ][οἰς ΑΕΡΥρι. ἴαοει ΠΠ. 7 δισαίσπι, οιβγία, Ραδίµ», .ουδίτης, ρες 
| 1. 149 

Ῥταρῖτις Οἵατα υιός δω - 
ών τερ] φπἱά ο ο αι ας 

Φτεητοτίς ρα]ας ΥΠ, ς8 
Φ{ΕΠΥΕΊετις 1Χ. 6 δ δέος Οἰπιοηῖς ραΐος γι, 54 103 

θιοίσπος υπ! ἔψταππαφ Ἅν ο 
τεΠ]εις Τηα(γ]ἱ β. [1 

Φίτατείς ΟΠἱοταπι ταπηυς 1γ. νο 
ΠΠ. 133 

Φτοδί]ος, Ρῖπί {ης :Ἡ. 9ο 
διταςῄαϊες Ῥορυ]ἱ ας Μεάίς ᾽ 1 1Ο1᾽ διαιϱί [αὐτειταπεϊ 1Υ. 195. νι. της, 

Φάγπιου Βυνίφ Ἱ. 6µ. ὅ. ττα. νι 113. εἷῃς {οπίες ΥΠ. 115 ον. νεπιως ΠΠ. τιβ ἰτγπιοπίϊ Ρας, απ! Τῃταεςες 
ΦίΥπια ΤΝαποτάτη πτος να; λα. ν τα Ῥεγπιρμα]ἰς ρα]15 γΙ. 76 

διγταςίν υ{ης αἆ ἴΠις Ἱερεπάμπη. ο. 

Βεγτοπίας-ρεης Ώιγορίσα ΠΠ. 1. νο 
διγΤεοτυπῃ Ππ[μία  γΙ. το]. ΙΧ. 58 
δεγχ εἰ εἶπο αουα σι. 74 
δα 9πεπιοιε Ιπ[ρίσετε ἆεθετο ᾖ. 8 

Πε ο νΙΠ, τατ 
δυδυ]ο αριά ΑΕΡγΡΙΙος ρτοξαπἰ Π. 47 δμοσεςῇοπ]ς | ἴμς. ον ασν ΠΠ. 3 ὃν ναμαι ἱοξώη ο. 
ο μά ο ρπρρίεχ Ἴχ. 75 κ Απο! η αριά. Ακεριο 
ο μν. Ἠοβία, ης. 

«χμεν αριιὰ δογς 
” 
κ 

47 
εἰ 1ρειί ραϊτίς 

: {δίᾳ. 

οι 68 

1ν. 99. 

. . Ὁ Εν κ 
{αε αὐίπεῃς ΑΕΡΥΡΗϊ 1. 98. ΙΥ. 

ο] 
5Η ορρἰἀμπῃ 1. 188. Ὁ. 9. 52 

Μεπιποπἰα νΠ. 1σί 
5ΥαΡίις 1, αοεάσπιοπίοτηπι Ἱεραίυς αἆ 

6εἰοπειῃ ΨΠΙ. 153. 159 
δγὑαμἱς υχῤ9 σαρίτιτ ἵ. 44. ΥΙ. οἵ 

Παχίπιε βοτεῃς σι, 17 
οΥὐαΓἱ{8Ώ απ Ὁο 11η Ὕ, 45 
Όγεπε υτὸς Τεραϊάος 1]. 36 
ὑγεΠΠΘΠΦ Οίσυπι τεκ 1. 74. Υ. 118 
Νγεπηεῇς ΟΙΙἱΧ, ἀνχ ἵΠ οἰαςίο Χεικίαηα 

ΥΙ1. ϱ8 
97]εος «απιρις νΙΗ. τας 
«9γΙοίοη Ρο]γοταιῖς {, ΑΕαοὶ ΕΙ. ΠΠ1. 3ο, 

130 140. εἰο. 149 
ὤγπια νἱςίπιτη πιατο αὐί 1. 17η 
δΥτΡί5 Βινία ἵῃ ΜΦοτίάεπι ἱπβυῖι ο 

133 
συτία ΔΕΡΥΡΙΟ ςοπτετηίπα 1], 116. 

1ᾳ.ς 
Ὀγτία Ῥα]φβίπα 1Π. οἱ. ο. ώς 
ΘΥΤΙΙ οἶτζα Ρτετίαῖη 
δΥπῖ ΟΓ.6ἱε Οαρραάοςςς ας 6. ον πι 

9ο 
ὄντοίηπι Ρρισάϊα Όταίις όν. 

-ς εοδαιε εχεευπιίπαι ΄ {.7ό, Υ. 4 ΝΥΤΟΤΗΠΙ ἵη εχετοῖεα Χθιχίαπο αν 
ἵμτα ΥΠ. 7ο. ὀγτὶ ΡαἱΦβίπαπι {η- 
εοἱεπέος ΥΗ. 8ο ΥΠΙ Οταοίς, αμὶ ον Δεβτί νΗ. 

68 ΦΥΙΟΡΦΟΠΕΕ {η Αῄαπι αὐάαδεὶ , ας 

Τ.. ! 

Τ Αλ λινν ρε θατά θες ΡΙΩΓε- 
ο αν απηεο 

αδο]ίς 4 ης οτί ἵ. 49 
ο. Ῥετίατμπι ουσίας αἳ Πῃο- 

. ΠΠ. 8 
Ταδια  ογιλὶς σείία . 50 
Τ45ΠΟΠΙΡΕΟ ἱπ[α] 1. 5ο 
ΊΦηαιμς Ιοσυς ΨΠ, 168 
Ταἱαις Αἀταὶ ραέεγ γ. 67 Ταἱεπέαπι μαὈγ]οπίουπι - ΠΠ. 8ο 
ΤαἱΥΡΗ ἱτὰ ἵΏ [αοεάφιποπίος ΥΠ. 

194 137 
Γ παΙώγδι ἐεπρίηπῃ αριά δρατείαία8 

ος Αβοπιοπιπορίς ΡΓΦοο {βίά. 
ος ποπος Άρμή. ον 

ο 4. 
Ἱαπαρτα τα (μες: 1ς. 6 αρ μμ ικα μι οημιή, ρε ειοα σα ΙΧ. 

43 Ταπαριαὶ ΤΠεβαποτυτη ψἱοἰπῖ ἵ. 7ο 
Ταπαρτίςις (ται 1. 5ῇ 

Ταπγαὶς Βινς ΙΥ., 2ο. 153 Ταρίταηα ρίαρα | Π. τό6 
πρωι, υτὴς .1Π. 198. 1ΙΝ. οο 

Ταγεπι]ηϊ ο ΠΠ 189 
εοτυπῃ πιαχίπια «άος ΥΠ. 17ο 

"Τατρίταας ες εἶνφ ττον β΄ ΙΨ. 5 
Τατίεδῇας πιει τν. 192 
Ταττεβίας επιροτίυπι ποὺ] ΙΥ, το 
Τατιεςίαπι Ρηοσβεπ{ος αρειίαηῖ 1. 163 
Ταίεθβοτωτη τεα Ατραπιμοπίης ἐρίά. 
ἸαυεΠίτα ορρἰἀιπῃ . αν. τα 
Ταυτ], ο ξεπα Αδιπιεηποηἰς β]ίαπι. 

σοἰαπί 1Υ. 198 
εοΓΗΠῃΙ πΙοης μια. 
υλιτίοα ρεης ο ΙΝ, 90. 103 

αὐτιείπιοηπίος: ανν Ὦ 
-. Ταμτίσα τερῖο ο .ΙΥ. 9ο. 
Ταχαςὶς Βεγιβίς Ιεχ. . ο ν. 1σο 
Ταγρειις ) ο ΙΥ. 145 
λμν Βανίας, ες εἰμς πιο ἀίσα νι. ανν 

οἷυς ἂν ολίος Ρατείπι οβ1ὰῑ, ράτεῖαι Ετῖ- 

το δραι εἰ α ο ετεᾶημς  ᾖ1γ.οι 06 δαα(ρίε Ε. ΙΥ., 49 τες [ρες Ῥεεία ρ ραϊος Ῥματαηόαιῖς. νΠ. 
Ἱερεα. Ατοσάυπι σψι μμ Ει ο Ίερεατες Ι. . δν Ατβίνϊ Ρε]απε οὔτη 
οι τν εβεαιῖδις 4. ο άν" Ἱλαδοπομν ολ 
υδί πποτῖῦας Πευιγομίάες .ΝΙ. 72 Τεῖϊ ἀεππρταπ Ἱη ἩἨγασίαη ς: αχρίΒ. τα 

εχδε, εἰ Αδάεια οοπάμηΏῖ 1. 68 Τε]απιοῃ Ἠετος Αι Ὀνορή ΜΗ. αν πε]ρὂραος 
Τε]εσ]ας βΙ. Ατοϊε]α! Εφη. -- 
μεθ. Ρειῇρ 1183, 14- τους, σαπα 
ᾖ αν, 

18. 1ο 

΄ 

Τυεραπίς 

Τοἱε[εατςΏὰ5 ο η ΤΑ 
Τεἰίπεδ ει εἶας ρεία. 159 . 
Γει]ὶ πο μποτ , ο 
Τε]]αἆν 
Τεἰ]ίας ναϊἰοίπιας πι. τν 
Τε]]ής εαάεπι ποῃ ξετε οΙηρίᾶ. 1. 85 

Τεί]ας δογιδατ ἀεα, 6ς ώς, ας 
εμίς ἀῑείως ιά 

Τεϊπιος[οῃ (ος εοπΙεΘΟΙ68. ἵς 18 
Τε]ας Ἱπ[α]α αν 
Τε]γς θγρατἰίατµπη τεχ ' 
Ί με] ροδεῆηι ΨΙΠ. 117. 198 
Τεπηρε Ίοσυς υδί νΗ. αν 
Τεπρ]α εἰ {αεί [εραῖαία γ. ότ : 
Τεπεὰις ώση, υ 

οαρία α Ῥετῇς με η 

Τεπῖφ πανίς ον, Μα ων. 
Τοπίϊο Άοποι ἀαίμς Τε]ρ]ίθ {1 

Τεπις (Τεπιπυς) Λβοῄα ον. Ὅ 

Τεπις ἱη[μία 
Τεος να 

σαρία αὐ ΠαΤρ4βο 
ρου Ιαν εχω μεπάἰ μή ᾱ 

ας γῖε τὸ] Τετεις Φἰτα] είς ραῖοτ ἷ 

τα, Οπιπὶρρί Η1. Μην 
μ5 

πολ δίαι Πι[ίαυς ν. 37 
1. 

Τετιπί] Ὑοσδη(ης 1ο! κα ον 

126. ὥς 

π, α 
ἀἱρίαπι ἵπ το ἒ ψ, αἳ 

Τειταπ εἲ 4 μᾶπι Ροΐσετε 1. 1! 

(ει ἀῑνίπο (τρατ{ᾶ 

ο ο μἩ 
βογῖ 

το αθμν Ἰωάί {πνεΠίοεΦ. 
ο ο8 

ΤειμηρροίτορΏιθ πο ψ, 33 

Τειλτοπίωπι ορρίἀαπὶ : 1] 

ον ΦίάοΠΙΗ νι, οι ο 3 

μμ: οι ας ἀε(εέίοπεπι 
ωμή ϕ 

πηϊπἰς {1οηίρ9 ριδαϊαίτ ο τν, 
" εἶας ἱπνεηίμπῃ ἵπ ΠΑάµςεΠ: ΟΡ στ 

νίαπι Οτῇ εχετο 
τ, το 

οοπΏυ1η Ιοηίδης ο Κα πιο ος 

εἰως ἆε ἰποτεπιεΏῖο 
Ἡ, αο 

πι ταν ᾖ «δα 2 πι, 93 

ΤΜαπιαπΦί ρορι]Η χα 104, 
ΤΠοπιαίαθ ἐν ήροη

 ρλτες τν 

Ταπηίππα [αἀ 68 Νεριυ
πις 8ρΏ6 ο οο 

11. ας 

Τηαπηγτας 14Η ΑΡ. ο 46. 47 
μαῇβα ΠιεΙαΗ Δ΄ ΨΙ, 44 

τμαβί αραβ] α Ματάορίο. τΙ. 5 
µετε Ι5ῇ 

5 

Ἡν οομρίο Ρο
ν ἱεάαιώι ὃν μα 

Τμαβ Ἱ συ υτὸ 
νε 

Τμα[ως εἲ εἶμθ ερπάτιοιοό Π, 44. 

μμ) 2 
αὉ. Ηἰβίπο ιοπέα

ια ” νι ὃς 

Τμεα[άες δρ 
η τς 

ΤπευΦ μμ 
η 

κα (πιασει π0- 
ἑσ Αοοἰάϊρίεν | πιαχΗ η

 το 

μη 
απ. 

τον ορ οἰίσι ἀ
π ποσα ὃς 

αι ο 1, 18α 

της α
 βαή αν οαὶ

 τς 

ο. ς μμιαῖα
 Ἰωμταφεῶς τοβία να.

 
ς Πίριιαία ἱπὰ

 
ων 

(0ς έπη ο’ 

Τμεδαπὶ α ΟιΦοί5 οὐυ[άεῃ ον 

πι αυσ]]ζα” υ 
Τμεραηὶ οἹἱριηι δαν 

ον μν 

μι 

.. 

Ρ Αίορί Αα 

Τομ τοο εν Νεοςί
ἰς. 6. - 

α1πε η, 
Γ οομτμπρίι ἀμςθ

δ, Ὁῖ πια 3 

.δ ἴμ {ταϊορεπια. 
ες α ἴοπε μρίϊ μίας

 δό ὃ 

᾽ΑτίΠιάο Επια]α5 
δη 

πολλα, εχαβ
ίο, 3941) τες ΥΠ

 η 

. Γοπιη τη ο 
ΡΙΗ 

ο 
ΓΕδομηάὰς τοῖυ](ο[ς θκέωες μας 

ο πανα[! «ΟΠΙΓΑ Ῥετίαδ ΠΠ, 1 

πι Ποποίατις. δρατί. 
- 

οεδα[μαρίσαι Πἰγ]ὰρ οἳ ος η 

ΓΕ ΜΕ Ἄνες ά 

Ἠλεαίίογια 

1ν. 93. νι. ο 
. 145. ΠΠ. 118 
: νι 1. 168 

ϱ5 ἶῃ ες υή 
: 

1. 1. γι ο] 

ἀεπίίε[. υῆς | 

ου 

- 

πως ο ------ ----ᾱ-- ο ---ἷ------.-.. σ- 

---- ωραια 



ΙΝ ΠΕΕξκοΡροτν Μ: 
ἙΠοπιϊίοπ ΤΠειΦιις 1. 1σή 
Τπεοσγάες ραΐει Ὀἱςφί. ΡΙΙΠ, ὅς 
ΤΠεοροπία οαπῖας ἵη (ποϊβεϊίς Ρετίᾶ- 

τυπῃ ον 1. 195 
ΤΠεοπισβος Απάτοάαϊιαηιίς ΠΙ. ΝΙΠ. 

ἳ ο ὦ, ὃ5. δν 9ο 

Τλεορμαπίοταπι Γεβαπι 1. στ 
πλεοροιράη 6χ ρα ΤΠ, 19Ι 

Τήετα ἱπίαία αποπάαπα Οαἰ{α ΙΥ. 147 

4 οοπάίεοτε ΤΏετα νοσαία 1 

{ερίεπι 4ΠΠΟ5 Ρἱηνίαπι ΠΟΠ {ΕΡΠΗΞΙΨ. 

ΤἨειφοταπι σοἰοπία Τ 
15Ι 

Ἡ. 156 

Τμοταπδυς ἵπ Ραΐεπα ατῦς ΨΗ. 125 

ΤΠεταρπε Ίοσις 

Ἔλειος Αιτοβοπίφ Ε, Οαάπεις 
1. ότ 
Ρεπετε 

ΙΙΥ. 147. 148 

Τπειπια υτὸς ΥΠ. 124. 127. 183 

ΤΗείησας ἄπας ΥΠ. 129. ΠΠ. 197 

ΤΠεποάοη ΒΗν. Ἡ. 198. 1Ν, 86. 1Χ. 
47. 4. . 

ΤΠειπποργΙατΙη πποης ὉΠ. 176. 219 

τα ος ΡΙΦΙΙαΠΠ Πμασεάαπιοπίοταπι εξ 
Ῥετίαταπα ΨΠ. 9098, εἰς, 83. ΥΠ. 137 ἍἸἨΜγίίεα Αξγτῖῖς ὁῑδα, Αταδίους Α- 

Τπειοι Αριϊρεπιίποτυπι πιοπατομΙς Τίαπιοπας ΟΓᾷοοτυπῃ οταίρεχ. 1Χ. 35 πα, Ρεσῇς Μία ὁ Ὅ τοτ 
«ΝΠ. τός «Τίβπιεπμς 8ρατε,. ΙΝ. τήΠ. ιδ γΥιαπία Αταθίδης Α]ί]ας ΠΠ. 8 

Τμειαπάες ΟΜολοπιεπία ΙΧ.Ισ 'Τ{βηάες ΠίαροτΏ ζσας ο οωοκω. 66 γεπετῖς τεπρίυπι αραιά Διαρεοὐίπ 

μετρ ανυς εἲ Απιεβοπίο 1ΙΨ. 147. Τιαπάετ Ἡἱρροο[ιάΐ ραῖες Ν{, αγ. ῷ Π. 41. 
Ἱς ελ μη ημων μον κ καὶ ο. εποςμαμτο -"Νεπεείς Ποίρίια, απ Ηείεπα Εμίε, 

"Ῥμείευς ΤΗεε[αἰμς «οπά(ίος ΡΠΥΙΗΦ Τιβας 1{ΑΡοΙΦ ραΐες Μιλς 198. κ βάες ... Τ. τα τν να, Τίαευς ΑρΏάπωις ΙΧ. 73 δεγίματυπι ἆεα ετ αὺ ἰκάεπι Ατεϊπιρα- 

ταρίος Ἠε]επ» 1Χ. 7ο Τίμαις Ὀαείς Π] 15 ΤΗ. 88: ο. [α ἀῑξία : Ἰψ. 5ο 
Τπείποραοιία Π. 17ι Τίλοτεα ΡαΓΠαδῇ ΥΠΙ. 35 ΎὝεπις Αε[γτῖα εἰ Βαῦγ]οῦίοα ᾖ. 199 
ΕρΠεβ σν ΨΙΠ. 16 Τίοιπιυς ΑΕιοίης Παῖει ΜαἱΦ 1.127 Υεμἰεαίαπι δρατίᾳ. Ἡοποσατωπι  γΠ. 

ΤΠείρία υτος ἱποεπαἰτητ ΠΠ. 5ο πιο] 1. 84. 93. Υ. 101 ος 
ἱ τ, 7ο. αἀαπιαπί [οἶνες 

΄Σπείρίεπίες 79 | . ος 

. Τβεριοῦ ροραίας ἵ. 92. 7. ΥΠ. 47 

Τμοκα! εδβ Ὃν Ῥποσεπβρι5 ΥΠΠ. 27. 
ετ οῦ 

εο(αΙ1 ἀείαιρήο ΥΠ. 128. 129 

Ῥνον ἰυἱ οπιηίαπι ορίίπι ΤΠ. 106 

Τηοε(α[ας {οοῖμς 12οχἱεἰ Υ.46 

Τῃείες {οπ5 πα αμ πσοι 

Τμεβοτίἀές ΠΕΓΕΓάΤΙΙΠ ΄ΡΙΟΕΕΡ{ΟΓ Η. 15 

ἵης ροτβάϊία ετρα ΗοΙΠετΙ Ἡ. 16, 
ο αὴρ Π]]ποη θεπε {επηρετ Υετίί Π, οἵ 

Τ]οι]άἱ (οτἱβεσηί πιαδὶ ΥΠ. ΤοΙ 

Τηππαίτοπα Ρ]αρβᾶ ΠΠ. 166 
Τηοας ἵη 1εΠΠΟ “νι ντ 148 ρ 

Τ]οῦς εειδῖῃ Ἰά να ο. ΙΝ.ΙΟΣ 
Τποπαπίϊ Ρορυ]υ8 ΠΠ. τ7 

Τμοπίς Ρτῶ[εᾶας Οαποδίςϊ οβΊα 
Έμοτασες Ρἰέεητα({ Απια[ς τεβὶς 1. 47 
Τποτας. Π,ατῖκ(ας κ "νρ « .. ο τσ, η 

Τμοιουπβιί 
ταν. 9 

ΠΠ. 114. 

ας Ἱ,αεοπίςν 
6ο 

λλες α Οι/ο {αραξ] τος, 

4 9ε[οΏτε (αἱυραπίας Π. τοῦ 

Ῥορυἱας ΑΠΟ : ο 90 

«1ΠΠ4ΡΕ νεβΙαπέασ ο ο, 

αλνειίυς εοπίιταα {αΡἰίίας οχουείαηῖ 

Ῥϊωγπί δὲ διγπιοπίί αἱ ος ν 
1. οἡ. 

[. 75 

Χειχίς {οεῖϊ | νΠ. 185. 

Τον ἅπι οΙΓΓΗΙΏ ο1Π εφ μῖς αὖε- 

ο ΤΠ, τς ρετυπί 
Τηταουπι Γερυ[έασο ηυα[ερ Υ. δ 

Τμτασυπι {η Χειχίαπο εχετεῖέα α1πιΣ” 

τυτα 2 9 

Τητασία εεἰ]ης ἀε[οῖρία 

Τῃχαςία βεης εἰμφᾳιθ ΠΠΟΙΕ9 

Τητασϊα πιυτϊ 

1, 75. 76 
1ν. 9ο 
ναι 

ο εἰδι 
Υ]. 35 

τμταβου]ί Μἰεβοσαπα ἑγταπηί σοἵη- 
ππεπίυπη 1. 91. 3. αλα 

Τ Ἡτα[ψε]ες 1,απιροπίς ραῖετ 
μτα[γἀεῖις Αἰεικάε 

Υ. 0ο 
ΙΧ. ϱο 

ΙΧ. 58 
Ττα[γ]ευς 9:ΕΠΙΕί ραίες γΙ. τ1ᾳ 

ηἡμ]αθας σα πρι8 ΥΠΠ. 65. ΤΝ. 

Τμις υδί εἰ αποπιοᾷο σο]ἡβαίις ΠΠ. 

Τηνία σερίσα βία παπ 
Ἅμγηί 4 οί {αδαξΗ 

Τηγτοα αρει ΨΙ. 16. εἲ ἀθ εο ο... 
κα ' 

1ο7 

Π. 178 

1 Ἡγε[αρείᾳ ροριἱ8 123 
Ῥμγεβις τν : νηιςοο 
τα τα ἹσΠπστα 
Ταταπίας Π. δογιμίς 1. 48 
Τιρατεπί Ρρορυ]ας 11. 9) 

εοτυπῃ ἵπ Χειτχίς εχετοῖἰ(α αΓΠΙΑΓΗΤα 
. ο. νῃΠ. 78 

τιυϊας Β. θεγιμί ο 1Ν. 49 
ΤριαΠες Δεἰωπιεπίάες Ἰήεάοτατῃ ἀάσ 

8 ντ. 65 

:Τπορίαπι Οπἱάίοτυπη τε 

:.Τεῖροφε ἵη [εππριο ΑΡοΠἰηίς πιεί 

Τίρταπίς ἀπεῖς (ρεείεθ εἲ Παίμτα ΙΧ. 

Τἱριϊς Βανίας ἵπ ταῦταπι πατε ἱπζωηςῖ, 
(ασ «1 8ο, ῦ. 5ο. ΨΙ. 2ο 

Τΐρτες ἐγες οί ΘΟΓΗΠΙ ΟΣ{15 Ν. 5ο 
 Πριίς ο" ἵαπι γΠ, 9ο 

Τήοπες Ρί(ξες Ψ, 16 
Τίπιαροχας Τιπιοπαξεῖς ραῖΐετ ΥΠ. οϐ 

: Τϊπιαπάες Α{οροάοτί ῥραῖες ΙΧ. 6ο 
Τὶἱπιατεία απ!ϊ{τες Ωοάορηφα ΙΙ. ο) 
Τἱπιερεπίάες ΤΠεῦαΠ. ο ας. 86 
ΤἱπιεβτΏεις ν., 7ο 
Τίπεβας Οἱασοβιεπίμς αλ (8 
ΤἼπιηες Ατίαρίομίς Γωἴος Ι1ν. Ἰ6 
Τ]πιο «Φετὶ]βσα, Ρατία βεπετε Ἡ]. 134. 

ΕΝ 
Τιπιοάεπια ΑβΠίάπαυς ΠΠ. τος 
Ἑϊἰπιορεπίάες Ί Περαπας 1Χ. 38 
Τίπιοη Απάτοριυιί Β]. Ώε]ρμας ΝΗΠ. 141 
Τίπιοπας ΤΙΠΙαΡοΙΦ Πας ΝΗ. 98 
Τήπιοχεπς ῥοἰοπΦοταα πρεχ. ΠΠ. 

Ἱ 8 πχ 

ΤΊγης εἰ Τἱτγηιμία τεβὶο ΨΙ. 76. 77. 

΄ἜἘπιο]ας αὐγὶ ταππεπῖα Ρτοξετε 1, 93 
Τοπιγτῖς Μα5[αβείατυπι τερῖπα 4 Ογιο 

: δὈε[]ο ρετῖτις 1. 505. εἴο. 
εἶας πιαρηαΠ]πηἰία5 ΟΙ» 
Ογιῖ εαριῖ εγαοτὶ ἱππετρίε ᾖἹ. α1ά 

Τοπίιυα ἵη Χεγσίς εχετοίτυπα ἱπρταμης 
4 οκ αι 

Τοίοπα ΟΙπαἩῦς ΤΠ. 5ο. 192 
Έσαοηεα Ομετ[οπείί Ιν. 9ο 
Τιαομίςαος -υυ. «ὉΗ.ιο 
ΤΤασβ{Π  οτ ΝΗΠ. 175. 176 
ἘιαοἨ]π]α τερῖο ΙΜ εἰ]άῑς γΠ, 9οΙ 
Τταςβἰπἰῷ ρείτῶ ο ΜΙΡΙΟΒ 
Τταρεζι: Αισαάϊθ Ι. 197 
Τιαίρίες οογας 1Υ. 6 
ΤταυΠ ροραίυς Τη -ν.Α4 
Ίταιπε Π. ος 1ο: 
Ττία σαρίία, {ει οἀρίία αἴθτευς, ἰοσῖς 

Πς ἀῑδς Χ. 39 

Ὅσπεα Ἱ. 14. 1Υ. 
ἴο 1. 144. 174 

Τπορίαπι ρτοπιοπίοίυαᾳ  ΙΝΥ. 38 

ος δα 5ο. εἰ 6ο. εἰ ότ 
Τηῆρας αριά Τηιοπίάεσι ραἱμάεπῃ 1Ν. 

ο Μ κ ομῶ μα 
Ττϊφεπ{ες ΑεἩαοτάπῃ ριῖς 4ο τῆς . 
ἜτιταπίΦοβπιες, Ατίιαθαχί ΠΙ. 1. 10α 
ΤΠιδΠΙΦΕΠΠΙΕΦ ΥΠ. δ. 

Ατίαραπί β]1ας ΥΗΙ. 26 
εἰς ρεπετοία Γεπίρπεῖα τος ἀδίᾶε 

Τηειετίοα εἰ Βαοσμαπα]ία αριἆ 6εἱοπος 
1Ψ. 108 

ΤΠίεΦ ορρίἀ. ΥΙΠ. 33 
Τπίου Π. ει Τη(οπὶ ραίας ΤΝ. 178. 

πρι 
Τιατεπῇϊ το ΥΠ. 9ο 
ΤτοίαΏα Φίαίο (ετίαροςί Μἰποξπι ΨΗ. 

. ατϊι 

Τιορποπίεπᾳ νΠΠ. 194 
Τατε]ατῖς ΜΙπειγϱ ἔεπιρ]ηπι ον 
πλ . 16ο 
ἘγοΏίμε «οπ]ατίας, Ἡοπιετί Ποίρες Ἡ. 9 
αὖ ἩἨοππετο σεἰεΌτατυχ Ἡ. ο6 

Ἰγξαι Ῥειῇςᾳ εΦΏΏ τεβᾶ]ἰ5 ΠΟΠΠΕΠ 1Χ. 
τν 1ΙΟ 

Τγπιπες Ἠ]ῃ]α] ραιετ ὗ. 17. ΥΠ. 98 υ0ἱ οοουίίαας ΠΠ, 5 
Τυγπάατιἁαταπι εχρεάϊῆο Ἱῃ Ατεῖσαπ 

νο Φε τη Τχ, 73 Τγπάαη]ἄαταπι "πας τε]ίηα η]έωχ η υχδε 
ορατία ν. 7 

Τγπάατι5 | Πιν 112. 
ο... 11, 156. 11. 5 
Τγταππς ]αὈτίσα τος οι η 
Τγταππϊάἰν ἱποεοππιοάα ν. ο» 
ΤΨΤΑΠΠΟΤΗΠΗ Τηοτθς ΠΠ. 8ο 
Ἔγταππηπι {εουπάππι εἰεβο. ος 
Ὅ πυ]ας ἀπ ο υ νες 

Τγτες δεγίηα πε νι 9ο 

ος 

’ Έγστες ϐ, 1 Υ. 11. Α . 9. 9 6 

γης, στδοῖ .. μν οἵ 
Τγτυις αἹαπάο εχαιᾶς Ἅῄᾖ1Π. 14 
Ἐγτίοταπι οαίῖτα, Ιος15 ο Πιν πια 
ΤΈγτοάῖσα Ρειϊἰπιμίοιτυιπ σῃ.ος 
ΤΈγιτπεπας Αιγίς 6, εο]οπίας ἵπ Τντ- 

τηεπίαιη. ἀαείς - ναι ο 
Τγιτπεπί ορρυβηαῃί Ῥμοσδεπίες 1. , 

ο] 
Τγλεηία [εα ΤΠυ{εἷα 1. 163 
Τγιτεπίατῃ Ῥ]λοσδεπίες αρετἰσηῖ 1. 

' 168 

΄ τ, 

Δεσα ΙΠάί ια : 11. 41 
γασείπαιη πος θὐ{ϊαπίες 1Υ. 1θ6 

Ψειες ἵπ εχετεῖτα Χ. 98 
γατἰοἰηί θογ(βατασι 1ΝΥ. 67 
γεπετῖς ὙΥταπία τεπιρί]αῃ ἃ δογιλίς 
{ οοπρῖ]αίαπι 1. 105 

Ῥεποιίε ἴαπυπῃ αριὰ Ογρταπι . Μ. 
εεπιρίωπῃ ριιά Ογιµεα ο ά, 

- μυ ο ἆδλ. 
Ψεηιί εἴε[ ποη ΓαΠῖ οχυδία εσυηάα- 

Ποπῖς ἸνΗἱ Π. 9ο 
νεπίοτατῃ ατα ἵπ Τηγία ΥΙ, τ7Σ 

γεπίις διγπιοπίας ΤΗΙ. 118 
γεπιις Ηε]]ε[ροπείας ο ΝΠ. 188 
γετίτας εἰ ππεπἀασίαπι εἰμσάεπῃ ρτεςἰὰ 

: 11. 79 
γετια οὐίπα ΑΕοιαπῃ. Π. 317 ᾿ 
γείτα δογιματυπι ἆθα ο 1Ν. 5ο 
ψεῄβες Ιαπες μδί ρτοίαη 1. ὃτ 
ΨεβίοἸοπίεαεῖ Ώοι(α Ἡ. 8] 
γία [ασια τΙ. 3 
ψ]οϊ Μεάοταπῃ 1. 86 
]εῖπος Μεάί εἰ Ῥει[ῷ εοἶσπε ἹΙ. 194 
γ]αἰπιβ «Φάεπάθ τ]της αριὰ δογίλαθ 

ϱϱ Ὑππισι ραπευσι Ἡ ο σος ες δια. 
. ρυά ΑΕργριος 1. 77 

ωώ ο ΝΙρετατυτη Εεπεταίο «Ἡς ταΓα ΠΠ]. τοῦ. 
Τήρα]μειδεαπρι νο ο το ο 

"Ἐείθας ἵω θατάίδας 19.45 Υ 

Τπορ] ρολο Ἱκεταμδαο πε ος 
πε ρα ρω πο Νε πω φορ 
ἵνΙς ρταἆεπς {π (α[οἱρίεπάο αιι]ά οορῖ- 

το -ανς να Ν. τ ν Ἱ ο) νΙ1, 
3ο. ΥΗ. ᾖδδ' υτρίπυπι αμξίο αριἀ Βαυγ]οπίος κ | 

ο6  . ον 9 ος ο) 9 : ον ᾱ . νιβῖηεο αδί ἀαν]τρίπεπίιχ α τερε [17. 
« φα ; ον, 16δ ΥβΙηΏπι ἀπηϊνεσίατ]ης «οηβίθεµς]σ). 

ὧν λος ὰ πα α1δο. 
Ψατὶ ραποί αριά Ῥετίας, Ποπιίηες ππ]εἳ 

ίτα Τοπία 1ν. 
γι Ἡμπιαης Ὀτενίίας οἱ ης 

δω σα άν ΜΙ... ἅ 

ἀῑες νατῖϊ τη ιά 
ψἱ5 ας Ρ]αίαπις αητεα ΠΠ, ο7 
Ψ]νος ἀε[οάετε Ῥετῇφ ἵῃ ία ΄ ΥΠ, στη 
Ἠ]ήο Γαισίς πεσρε/[ατῖα ΠΙ, 6ς 

γεµεπιεης αριἀ ΏεοςἙ ἱπγ]αϊο[α 1, 
205 Ὑ]γείες κο Ἡ. 7. ος 

Ὑπιρηή Ρορ. ο. ο). ΙΥ. 9 
γοεα[ε[μπις βΕργρίυς 1Υ. 141 
γιραπα ΙΜΙπεινα Ον. 8ο. 

αΝοΐαπι Οταςίφ Ἱποτεπιεπία ἄεστεπιεῃ- 
ταη σε κ ᾱ ο Ἑπαί 5 

τες ἆ Ὠστίο {η δογιμία οὐπια ον. 
. - : "5 : | 194. 

υταπίᾳ Ψεπεσῖς ἔβπαπι νετμ(κβπιυπη 1. 

εἶμς ἑορίατη 4 ὃς Ελῖς ἀῑηρίιως 
Οία, 

᾽αριά Ρετίας (αοβεία 
Μσίά, 

1κ 
Ὑταπία Ψεπις ΑΙ]αξ Λταδίρις ἀἷᾶα | 

ο αφ ὁ 4 Π1. 
ὰ νήνα Ἠϊτεί Γραδιηϊ τεπιεάίαπι 1ΙΥ. αν σ Ὁιίοταπῃ αο ἱπροταπ Γεριεητα 1.67 γτοιαί Αταδίους, Ὠἱοηγ/{μς 11, 8 νι ρορυ]1 1. 93. εἴ εοτηπῃ ἵη Χες. :υχὶς εχετεῖτα απηαῖυτα ΄ ΥΠ 68 γπ]σαπί {ασετάοῖες 1 εἴ ππαίπιηπῃ (οπιρίαπι Μεπιρῃὶ Ἱᾗ 

νεβιυυ]α Π. τος, ες 
Ψ]σαπί οο]φε[ας ΤΠ, τς, εἰ Εικ ΠΠ. 

98. 

ΨΗΠ, 91 

1. 35. 

, 
| 
| 

ἃ 



ΙΝΌΕΧΙΝ ΠΕΚΠΟΡΟΤΥΝΜ. 
98. Ὑιἱσαπί ἐεπιρ]ύπῃ οξ [αίμα Πο 

Εἰι 
Ψα]ραπ/ετες ΔΕρυριϊϊς [αοἳ Ἡ. 7 
ὃχοτ (απάαιίς 6γρὶ πωάα ία 1.9 

ἠχοτηπι πιαξαξίο αἆ ππατίΕ ἔαπις Υ. 
5 

"ηχοτες ΑἰΠεπίεηδι Τδρί ΠΠ. 128 

Χ. 

Ἅσ Απιζίας ζαπΠρις 1. 176 
Καπιηιί ροριἱ5 {)ίά. 

νο Ατἱρητοπϊςξ, 1, 191. 136. 
ΥΠ. 33. ΨΠΠ. 191 

χαπιβίρριις ἆπσ Αιπεπίεπίυπι οταοὶ 
Πεῖϊ Ατιαγᾶει ΠΠ. 38. . 129 

Χαπίῃμις οαπιῖις ο ἆν 184. 
ἁεπαροτας Ῥταχϊ]αϊ ἔ, Πα ἱοαιπαοί 15. 

Χεπὶ, Ἠοίίες 1Σ. .. 
ειχες Πατ β]{πθ 1. 183 

Χειχὶς ϱεπεαἱορία ΤΙ ΝΠ. τὰ 
ἀπρίημς εἰ {σε]είτας ΠΠ. 1οο. 
Χεγχος απίά Οι2εἷς Πρηϊβσες ὉΙ. 

05 
χεχ Ῥαταομό ἀθοίαταξατ νι; ο 

τςυτ Ῥεϊ]απι Οταοίς ἵπταίετίε ΨΠΠ. 6. ν λ 
εορίᾳ Χεισίς πιασῖπιν ΥΠ. 5ο 

-. Ἄετχες Ηε]]ε[ροπίο οοπιρεάεε Ιπ]]οίξ 
ΠΠ, 

Χειχὶς οιμἀεἰίίας ΙΙ. 30. 1Χ. . 

3 

Χειχῖς ἆομα ἵπ Περι ο α 
͵ 54 
Χειχὶς εχετοί(ής ἵπ Ἐμτοραπι. ααῖε» 

ἒις ΥΠ. «6 
Χειχὶ ος οπεπία οδ]αῖα {ππι ΝΠ. 

57 
ατο εχετεῖίαπι (παπα ]αβται ΥΠ. 

50 
εἰμ οορίαταπι σαία]ορι εἲ πιπηεσι 

ΥΠ. 6ο. 61. 65. εἲς. 184. εἴσ. 
Χειχὶ ἀμοςβ αι (πετῖπτ ΥΗ. 802. 

98 
Κεγχὶς πιαρηαπἰπιί (ας ΨΠ, 136 
οεοπΠάεη{ῖα νΠ. 146 
Χοισίαπα εἶαςῇς ΥΠ. 18ύ 

.. Κειχίς ΓοτΙηΦ ἀἱρηίίας ΥΠ. 187 
Χειχὶ Ώαγες αμαἀτἰπρεπίφ (μΌππετ[ς 

ΥΠ. τοο 
Χειχίς αἆ ΤΗΕΙΠΙΟΡΥΙ9 εἰαάες μα, 

Χειχίς τἰάἰου]αήι {αθαπι η 
Χεισχὶς ἱπρίειας ΝΠΙ. 19ο 
εἰμφ οορίας ἔαππες οί ρε[ῖῖς εχιϊπραῖξ 

ΥΠ. τις 
-. οἶδε τθά( εις ἵπ Αβαπι ΥΠ, 117. εἰς, 

Χετσίθ απιοῖθς 1Χ. 108. αἳ ῥά5ᾖην 
Ὃ ο. 4ε εὐ τοῖο Ιδνο ΝΠ. εἲ 

Χπίῃις Ιοπίς ραίοτ ψΙ. 9 
ἁγβαπῃ ατευπῃ Απηρηΐατὰο ἁρπαίμπι στ | 

5. 7οίετ ο. 

: Ὕροα 

ὴ λω/ ῃ 

/ ο, 
κω 

σε 

αρα ος 

2. 

7 Αογηίί! Ρορ. 
αλα δν αν, τος. ΥΙ. πν 

Ζαἱιποχὶς 4ΦΙΠΟΠ εἰμίαμο εν, . 

τε να ος, μή αἰία 
ζαπεῖα; : σωμα Μπθείωπα σα ση, νασάν 

ΡυΙομεττ. υτος δι ο 

7απεία ἃ ῥ4Π15. οοσπραία ας οι 

Ζαης]αὶ Ρορυ]τθ 1. 25, ο 

“ρτοα(εί αυ ΗΙρροσταίέ 
απ 

Ζαἱ1θέεδ’ Α{Ι 
ους μαι 

Ζεβετίεδ» πιυσΙυτα σεπιιθ 1η ος 

7ευχἰἁαπηας Τ,ευεγομίάῑφ µ ανν ς 

Ζΐτα απιἰομ] 6εΠΒ5 ΙΙ το 

Ζοπα υτὺς Φαπιο(ηΓαςἰθ αι αά 

Ζορύτις {ε πιπυιἰ]αξ 
τν 

εἶνε αἆ ΒαυγΙοηίο» 
Πέτα {αρα ο 

μἵ 

᾿Βαυγοπῖοί αχετεί(ῖδ ἀμκ ἐξ δεείααϊ 

| υείας ο. πι ο 

1 

« Ίορ ο ία μήνα .
 δω τῷ 

ορὴ τις ἸΜεραῦγ21 
τω 

δρ ατεβε ππὸ εἰ ο ος 

εν 

ται σο, πι 7ο 

- 

-- τοῖ 

ο 

-- 



Πο. ος αι Ττ. 
γοσνΜµ ΕΤ ΡΙΟΤΙΟΝΥΜ 6ΚΛΕΟΑΛΝΥΝΜ, 

ΡΕΟΝΥΙΗΥ5ΙΝ ΑΡΝΟΤΑΤΙΟΝΙΒΥ5 ΤΕΑΟΤΑΤΥΚ. 

Εκ μμεῖς ῥΓο ῥάρΙπά/ή, ῥο/έΓΙΟΥ ΕΜΠ α. Ὁ. εἰ ημας εἰ (α) (8) (ο) σα) Ἴάήλος 

ἠεῶίοπες, {άΐοαῖς εἰ ἔγεν ΠΙΗΠΕΡΟΥΗΗ2 Πο]άε» Ὅεί Λ. Ο., ῥᾳρίησε «4φρεπάίοῖς 
(γοπουή, /γβΙσίύως Ῥωήμς εαΗοη/ς αάροβίσε, [{ςμβ/ΗΓ. 

Λ. 

Ἁλδμαη {οκ πε ο ίαήε ἀείεαδίὴὴ» 755. 1. ὖ. 
νῖε. Ποπ. | | 

᾽Αβρότότοι ἀνδρῶν νουληῖτατ Αραϊιγι 938. 91. ᾱ. 
»Αγάσσόαμι ὦγάζεσθαι ἀγάσασθαι κ. λ' υεῥειιεβ{εγ αἷ- 

οηἰγαγί, βήρετε» Ἠϊπον ἠπυάεγόν εἲ οἡἶε[εν 465. 14» 
-΄. Ἠϊπο ἄγασις ὑποίάίσ, ἀγασὴς, ὁ βασκανὸς» 10. 
ὠγαιόμενοι, {πυίάΐν 651. 90. α. εἳ ἄγαμαι ἄγασθαι' 

ὠγασθῆναι., Πἱγαγὲ9 [14ῤέγε» 319. 9. εἲ 74: 4. ἄγη» 

{μας αόψρτλΓΦΟΡΙΝΟΤΟΤΕΡΡΤΑΡΙΕΤΦΕ : 

Αγ αθοεργοὶ εἲ ὠγαθοέργίαιο 375.99 α. ο 

Ανάλμωτα, {ΕΠΙ 41911. 9399. 946. 15. ο. 
| 

”Αγαύρος» Γβεγδις» Ὃ βαν ὤβ Ἠπάε ὦγαυρότα- 

Ὅπος' εἴ ὦγαυριῷν» νι ε- ὁ ἠᾳθαγε, 637. 49. ᾱ. 

»αυφαρήος, Ἱ. 6, ᾽Αγελιἠφόρος» ἄγγαροο, ἄγγαρεύει, 

.. εαν. Ῥοαής. πυποῖίδ, 961. 56. α. δ. ὦγγ ελιμφόροι» 

Ῥε/ αγ {ήεγηΗπον ὃ91. 47. 44: 
"Αὖνος οἳ ἄγκοςν ΟΠΗ, 479. 49. ο νο 

“Αγειν καὶ Φέρειν» ἄβετέ εἰ 1εηγέ» ἵπ οί Ιρις ἁῑτεριῖο- 

πίρις, 791. Α. 6. ἄγειν Ολύμπιων ᾽Απατούριω κ. λ. 

«σαι. 37. εἴ 38. 2. ἄγειν εἴ ἀνάνειν ἕορτὴν 1άεπα 

937. (1) ἀγαγών σε ἔς οἴκήμα σήσω», 5. 41. δ. θεὸς 

πρῶτόν τινα ἄγειν» το, εεα.. Ζ. «οτί, 

οὖπι ἔχει» 570. (Π.) ἄγον ΙΟ Ίο. 164. 98. ὔ. 

ἄγε Ρίο ἦνε, 301. 41. ῦ. ει νατ. (ο). ἀγομένη εἴ 

ὦγαγομένη» 95ο. 74- 35" ἄγεσθαι γυναῖκα ἐφ τὸν οἴκον» 

917. 53. ῥ. ὤγεσθαι Ε8. πιεά. ἄξασθαι» 986, 5. ὅ. κ 

τανάξαντες αἩ 1Ὁ ἄγειν: 537.39. ο. 

"Αφεῄειν οἳ ἐγείρεν εοπῇ. 507. 6ο.» ᾱ, 98. (6) ἐγεἴ- 

ρειν σρωτὸν, σρωτιήν’ ἄγερσιο αρατιῇς» 9Ο” 69. σι ἀγεί- 

ερειν ο /11ῤείή Ἰπεπζ ίσα] οα//ἡρεγε» 906. 19. δ. ος 

Αγνή» ἡποάΐσο 464. 14. ὂ.ν 465. 14. ᾱ. νίάε ἆγά- 

ασθαι. σι Ε ο 

Αγμέεν αἳ ὦπαγινέείνο ἆς ἁοπὶῖς αϊριτὶ ἶοσο ἀλιάϊς 

Ὅμό. 7. α. ἀνινεόμενος, αήμοεής» 791. Α. ο. 
3 ᾱ 

οὕτω ἄγει» 
ἄνγειυ τι ὼ» 

:λγκος ἃά υα0]ε, εἴ ἄγκεα» συνάγκεια, 4753. 45. α. δ. 
057. 955.18.. | η δν 

ο σαφμοὶ, ὤξοι, 348. 53. ᾱ, Ζ. 

«Αν ωμοσύν, Ἱηρορηίο, ᾖήθως, 187. 98. 59. ᾱ. ὃ- 
Ίο σοοῦξ, 61οΠ. - ος 

αγορᾶσθαι» ε0ΠΟΙΟΠΕΊΗ Ζαδεγε, εἲ εο/ γε, 701. Δ. 

ᾱ. ᾽Αγοράξειν» {π [0γο αρεγεν 119. 7δ εἲ 79. 2. ὦγο 

ϱὺν οἳ ἀγοραῖοι» 5332. 69.4. 
αγ γιβατεῖν, ἀγ χιβασίαι» 9ῦ7. 90. δ. 

ἸΑγχίσροφαι μεταβολαὶν στό. 69. αι. ὦγ χἰσροφα» 0Η 

αγία, Π91.Δ. 6. κε 

Ανχῦ ΥαΠε σοηβση]ής» 919, 191. 

Ἱχώρής εἶναι» 966, ο ον ο. 

Αγωνίζειν' ἀγωνίδαται Ρίο Ἰγωνισμένοι εἰσὶο 701. Α. ᾱ. 

«ΣΑδαέες» {ρΠάΓΐ, {ΗβΕΥΙΗ1 {21 ΔΑ» σι" 

λΑδάμαντι δεδεµένον ΟΙ» δ68. 89, 4. 

᾽Αδελφεὴ » οσον. 18Ο. 43. ὠδελφεὸς» 920. 

Θ44. ο. 6. ο 
»Αδελφὸς ἐτ Δελφὸς ΡετπΊης, 408. 46. ᾱ. 

ἍΑδην ἔχειν τινὸς» /αεἱείαέεηι ϱβεγε ο αἰίφμα γε 11. 
1ο. ὐ. 

Αδ/κιονν 047. 917. 
1Αδρασοι αυ]. 949. 690 67. ὖ. 

᾽Αδρώσεια 436 168, 916. 50. α. 

ΜΑεύλω ἀἱομηΤΗΙ κεῖσθαι» αυὴπΙ Ροημηίησ, 986, ἠό7. 

ού. ἀγχοτάτω 

9Λ6. 35.0 

45. ἀδίκων ὄρφειν εἵ ἀδικέωνο 33939. 91. 

ολή, ἀμε, Ρίο συνεχῶς» αὐβάμε, οΟΠΗΙΠΕΠΙΕΓ» δα. 

16. δ., 798. 19. 2. οἳ ὧεὶ βασιλεύοντες» ἄθὶ ἄρχοντες, 

17. 35. , ἀεὶ καὶ τὸ πάλαι» 995. σού. 43. 

Ἀλειπείη» ὧεικίή» 97. ού. ὅ. : 

ΣΑειμνήσου ττη]ή5» 729. 4. ΊΠ.ο 7359. 43. ). 

ΖΑέλικτος ἃς {ογρεπῖε» 957. 356. 98. αν 
᾽Αελπτεῖν» ΠΟΠ. ἀελπεῖν» 509. 61. ᾖ. ἐξ ἀέλπτον» ἑλ- 

ὁ ῥγου][ὸ, 66. ο. 4. ο οι 
Αζιριο εἲ "Αζιλις» 9037. αν 98. 
"λζω, ἄζειν, Νερυτη, 908. 176.91... ο. 
Αθάνατοι», 69Ώοσς πηΙτυπι αρᾶά Ῥετῤς ἀε]είτα» 535. 

ότ. α. ἀθανητιῶν, 393. 61. 2. ἀθανατίζην εἴ ἀπαθα» 
γατίζεινν 933. 61. 4.0 091. 9919 44. | 

/ 

᾿Αθηνέων εἲ ᾿Αθηναίων, εοἩΏ. τού. ἠ. 6.ο 690, Οἵ. 2, 
᾽Αθέμισα ἕρδειν, ἡΠ]αηιία ῥᾳέγαγε, 689. 99. ῥ. ὠθέμισα 

ἔρδεσκε» 969. 994. 9ἵ. ) 
"Αόρυς εἰ "Αόρης, 926. 937. 490. 
"Αύων αἵ τὸν "Αΐω, 457. ΟΙ. α. 
Αἰ Ὃ. εἰ Ὠοτίο. ἀῑα]. 35ο. 91. ϱ. οἵ τυ 

ού. 
Αἰγικόρεις Διῆςϊ οἳ ΟΥ7Ιοεῃϊ, 404, 4ο. α. 2. 
Αἰφὸς ποταμοὶ, Ἠτοῖ ΠΟΊπεΠ, 745. 7ο. 4. 6οἨ4, 61ΟΠ, 

αἶγες καὶ τράφθιο 953. 10. ἄ. | 
Αἰγιαλέες» 306. 93. α, οἶγιαλέες Πελασγοὴ» 547. 07. 

ο δὴ . 
Α)ε)ο νι ζεί αδ ε. νο. 
Ὃ πο ο οτς {πα «4λρ]ηα, 41δ. 

Αἰετίδής ΡαΤΟΠΨΠΙ. 4Ὁ αἰετός., 491. ςὔ. 
Αἴθειν » αἴθεσθαι» πυραίθειν» 343. τλ αν δ. 
Αἴλουρος» ομέλουροςο Γ]ὴ5ο 135. 99. α., ἐξ Τομ. 
Αἱμασιὴο αἱμασια)» /ερία., 947. 70. 84.. 701. Α. 0. 
Αἰνέειν ουπι ασει{ατ. 934. 97. ὔ. αἴνη, ἐλἠ1Ηηα1]ο, ωχ. 

Δι. , ἔ . 

Αἰνῶς» Ἱ. 6. δεινῶς» 8394. 68. ῦ. Αλή 
Αἱολίδέων» 036. 47ο. 93.0 Αἱολίδες πόλιες, 849. 61. 98. 
ἸΑιὸδρ, Φογίηί5 υἱγο 390, 94. αι 
Αἱρεῖν" ὠἆραίρητο οοπῖ. ΟΙΙΠ1 ὦναίρητο, 99. 8ο. Ζ. ἀραί- 

ῥήτο» 979. 407. 34. ἀραιρημένος» 990.65. 4. ῥ. ὧφ 
ἐμὴ γνώμη αἱρέει 40Ο. 91. δ. αἱρεῖσθαί τι ἄντί τινος 
αι .ς Φἠ0 εἰίβετε» 719. 3. δ. ἀπαραιρῆσθαι, 979. 

Αἰκμὴ εἲ λόγω ἀῑτετυπὲ 94. 90. δ. εἶπβ ρατίες ξυσὸς 
εἴ λόχαι Ό11. 10. 49. αἰχμὴ ἵῃ «ΟΙΠΡΟΒ. Ρτο Ρε]]ο 

ὁ υ{πσραίης» ὁμαιχμίῃ» µεταίχμιος, 721. Δ. ᾱ. αἰχμὴ 
ος ἔφηκε πρὀρ αὐτὸν» δε] {11 πι] οές/1 ζ91ν 

Αἱωρεῖν εἴ αἰωρεῖσθαι» 665. 7α. ζ. ον 
"Ακαναι» Γε1ρεβέμηὴ οσο 198. 1Ο. ὅ. ον 
᾽Ακορνὼν ὁτ ̓ Αχγαρνεὺς ζοΠΗ8. 3ο. 89. ὤ. 815. 04. 7ο 
5 Ακωτάψευσω Ῥαδανε» 949. 989. ο. ο0Πέ. 365. τ. ᾱ, δ. 

0346, α7α. 

αι δη. 

ς Ακ δις γν ος 
- 

οοπβπάξατ οἵιπι ὦκατώφαυσα» 365. (ο) 
᾿Ακέεσύαι, Ἠια]ο γηεζεγὲ» ἄν 418. νι αν 
Ακήρατος» 947. 30. ὔ. 
"Ακης αἳ "Ακις, [ρηήῤπίς 
Ακμὴ» 440. 99. ἄ, 
᾽Ακοῇ ἐξικέσθαι» οῦθ, 71. 2. ἁκοῇ λέγει», 991. 998, το. 

ὠκοὴν διεφθαρµένος., ού. 15. 41. ΓΣ 

ΠΟΊΠΕΠ 955. 67. 4. 

᾿᾽Ακρόθωον» Ὀτῶδο 501. 90. 2. - Αν 
"Ακρος ὀργὴν» {η ἱγπομπαίαμ ῥΥΟΗΗ1. 36. 5. ᾱ. ἅκ 

ἀρετὴν. ψυχὴν, 497. 49. δ. 507. 75... ον 
᾽Ακτὴν ῥαγς ΑΓΙ 1ή1ᾷ με » 406. 89. 4. ἀκτὴ 
. σραχέή» 535" ος ο κά : 
ἸΑλαβάσρος μύρου» 904. 60.4. 
᾽ΑλαῶΏρ εἲ ἆλαδὴρ, 037. 375. 38. 
᾽Ααλαζῶνεςν 988. 75. ὖ. ο. 
λΑλνεῖν, ὀλνῆσοι», 619. 88. . : 

Αλγηδόνες ὀφθρλμῶν» 3790. 37. δ. (π)} ει (ποΠ, ἆθ 
πιωΠετῖους τείρεξτα νΙτοτΗπῃ. 

ῬΑλέα, εα/ογ» ὄλεεινὴ χώρα, Τερίο οα]ήάᾳ, 701. Λ. 6. 
᾽Αλεωρὴ» ε[ισ μη ευσεη : η, ΖοΙ. Α. 6» 
᾽Αλήϊον πεδίο ἵπ ΟἨ]εία. 491. 67. δ., 959. 369. 9ο. 
Ἀλὴς» εὐη{εγέςο {15ο 67. 6ο. ὖ. 721. Α. ᾱ. ἁλίή 

θεές, ἀλίζεσθαιο εὐηρτεβαγί. 701. ΑΔ δ, 
Αλιεῖς, “Αλικοὶ, Αλικὴ, Ίπ Ῥε]οροππείο» δύ5. 91. 4. 
Αλικαρνησσεύς' Πεγοζοη οΟΡΠΟΠΛΕΠ» ΥΑΠαΠϊς 1214]. να: 

τίς μια. ὃ- Σὶ μ 703. 11. 4. 
"Αλίσκεσθαι., 199. 74. ὐῦ. ) 
Αλιτενὴς σας τόποι» 615. ᾱ. Ἱῃ. 

ἡΑλίττα, Γωπα, ἔεπώς οοε]εβίςὸ 107. 35. δ. εἳ στο, 
᾽Αλκετὴρ ἆς εᾖφεο» ρεσίομ]! Ρτορυέοτε» 495. 5ὃ. δ.. 
Αλιὸ, οἱ» 4ε[επβο; πρὸς ἀλκὴν τρέπεσόαι» αὖ Ὁἱηη ϱρῃ- 

υεγΗ{, 721. ΑΔ. ϐ, . 

κ 

Αλκμέων οἳ ᾽Αλχμαίων 97. (Τ)., 819. 99.6. 
«Αλλεσθαι εἲ ἐσάλλεσθαι ἐς οι 9768. Ττ9. 40. 
Αλλὼ φὰρ Ηετοά. εως ἵπ ΗγρειραΠς, 6δς. ο7. ᾳ, 

ἐπεὶ νε] εἰ ἀλλὼ», Ἱ. 68. Ε1δ0» ἐῆ 593. 6. ἕ. ἆλλ' 

οὔτι χαίρων» Γοπου]α οοπιπη]ηαΏΙοπί5, 919. 78. ᾳ. ἆλ- 

υλὰ οτ ὅμα Ρθπιυῖ, 659. 56. ὃςς. 
ος 9 ΑΛ. 



μι Ἡ εΌαι 
Άλλος" ᾧλλοι Ρο οἳ ἄλλοιο 11Ο. 97. ἄ. 119, 10ο. ὗ. 

. οἳ ἄλλοι 35. α. Ὁ75. α., οἳ ἄλλοι ἄνθρωποι» 969. 4. 
᾽Αλλεγνώσας ΡΙΟ ἀγνοήσας», 43. 53: α. 6ΟΠΕ, ΤΟΠ. ὦλλο- 

Φρονῆσαι» 415. 35. 4. ἄλλως 1. 6. μάτην» ΟΡΡΟΠ. τῷ» 
κατὰ ὠλήθειαν, 916. 9ο. ῥ. 

"ἀλλογέεινο οὐπ{ΕΠ26Υ6 ο {21 ῥεη/ ἆμρεγε, 984. 56. 17. 
τουσ σεπῖς, εξ Ασζηίας. 70. 96. δ., 29. Α.Α. ἀλογίη» 
6ο». 77. 2. ἐν ἀλογίμ ἔχειν» ποιἐεσθαι» 479. 70, ἄν ὖ. 
ἁλονήσαντα» εἴ ἀλγήσαντω «ΟΠΠ. 698. (16). ἆλογήῃ ἔ- 
χειν τινὸς 170. 99. 6. 

᾿Αλμυῤὸν ὕδωρ. 5326. 05. δ. 
Αλυκτάζειν Ἱ. 8, δυσφορέειν» ὠγανακτεῖν 794. (4). 
᾽Αλύται, ἁλυτάρχης, ἵῃ Οἰγπιρίοῖς, όλη. 38.2. 
Ἂλς, ἆλὺς» 4 [2ῇε εἲ 4 “ιγὴ, 96ο. 53. 2. {ᾳ. 
μα εἰεραπίετ {ππβίτησ νετδο {ε4, καί" ταῦτά τε ὅμα 
: ἠγόρευε, καὶ ἔπεμπε, αἱ ῥγήπμήΙ Ἰοομίς ϱοέ, ῥγος]- 

115 11119 966. 93. δ. 733. 35. 0., ἅμ ἔπος, ἅμ 
ἔργον, ΙοςΗΠο ρτονετβία|. 966. 99.0., 917. ο.» ἅμα 

: πάντες» 7ο1. 6ο, 
"Αμαξαι τετράκυκλοι, 95ο. 76.9. ἅμαξω καμάρής» 910. 

μα, 
᾽Αμαρτὰς (ἡ) ῥεεσαίαήη» 7950. Α. ϐ, ος 
᾽Αμβώσας ΡΙΟ ὠναβώσας, 5. 95. ἄ., 739. Αι Οες 707. 

4. 91. Ὀ40. 78. 19. ϱθΏ{ες ναι ο θὰ 
᾽Αμείβειν θύρας, εκἰγε Εἴ ἠΠίΤΩΥε 408. ἄΏ.α. 
᾽Αμείνονες ὠυτοὶ ἑωῦτῶν εἷσι, [5 ἴδεου υἱηοης, αὐτὴ ἑωῦ- τῆς ἄρισα Φέρει, 91. 18. ῥ, ν, Αὐτός. 
κα 959. Ὁὴ. δ. θυγάτηρ ἁμέτωρ» 9498. 

"Αμιχτοι ΟΙ. 951. 6ο. 4, | 
᾽Αμπέλμον εἲ ἀμπέλιον, 191, 33, ᾳ, 
Άμπη Εἳ "μπι, 105, 447. δ6.. 059. 398,1, Άμπωτις» πργὴς γεορε/ς, 68ο, 43, α, οἳ 58. ὂ,, α- {ει α πλημμυρὶς, 68ο, 43. α. ο 
ο 4ο. 49.4. , | ο. 
᾽Αμϕ)ὶ κρίσει αἳ κρίσιος, . 974. ΤΟ, -- 
ὀΑμθιῤησίς, πα ης α, «ό ᾽Αμϕιδέαι, 196. 65. Ππ., 870, 11..ο, 
᾽Αμϕιδέξως, ἄΏεεβε, 401. ἠΔ. ᾳ, ων 
᾽Αμϕικτίονες» οοΗΙΥΗη{, 667. δο., δ1.ῥ, ᾽Αμϕιπολεύειν» 199.67. ο 
Ἀμφισβασίαι, ἀμφισβατέεν, 987... 
Αν εὐπι πιοάο ΓΙ ΟΙηπάΕ, ὃς ἂν λευκὴν ἔγἠ, 8ΟΛ. Τα. Γτ9θι ἂν Ἱετατητ, 188. 54. δ., ἀθβοῖς 459, (0), Ὀἱ6 ον Ῥετ]οᾶο δ66. 97. 36, Ρεηοᾶυπι οἶαμθῖί Ὠόο, 
“Α0ὰ τᾶσαν ἡμέρν" πάντα ἔτεα» 956. 348, 40., ὡνὸ Ίη γεν] ὠναδιδάσκεσθαι, ὤνεύχεσθαι, ΦΜΟρογΕ. ρῤγεζα- . (1, 647. α. ΙΠ. ἡ μον 
9 ο ο  α κα κκ λὰς αφός ν ὦ - φέρε, α Ἀ Αναβοῶν. οοπ ἀμβώσας να ὥσαι" ὠνέβωσεν 794. 

Αναβῆναι ἐπὶ ναῦν' ἐφ᾽ ἵππον' ἐπὶ δῶμα' 474. 97. ὔ. «Ανάγειν ὁρτὴν, Οἵο. 192. ΤΙ. τὰς γ]ας, 6η7. 6. ᾳ, Αναγν νώσκειν. /μαάεγε» Δε/ μα εγο: μις βεν- 
ως ΡΙ0 ὤναπεισθεὶς, 1ἴ6Π1 ζἷ Γρ άογε, σος, Α. ς, ο. Ον) -ᾱ ος ᾱς ᾿Ανανκὴ», Ὥεαε Ποπιθή», 672 95. αι, ἄνάνκη ἐςὶ ὀφήή κ πολ ονὀ. θὰ ολ. α ΧΗ ἐσὶ ὀφθῃ- "241, ο0. 74- δ., ἄναγκοίῃ καταλαβόμενος, ο σος 194. 70. δ., ἀνόν και ωρὴ 20ΤΊΙΕΠΙ4. 58, οἱ. ). Αναδέξαι ἀσπίδα, οότ. 6ο. 4Ἱ. Ἐν η ἸΑγαδιδάσκεσέαι, ἀεάθοσχὸ» 64ὅ. 9. 2., Τη. 709, Α.-ς. Ὃ 2 ΡιΟ αὐξηθῆναι, οοηυα/ς/Όργο ἂς μ106, 576. 

᾽Αναδῆσαι ἐς θεὸν» αἱ (ἶριηη δεηως γεοννο, 79. 38. ὐ. ον τῶρ γ]αφ τὸν σρωτόν' τὸ σρ 90. ῥ. λος "Αναιρέεσθαι εὐΠείρεγε» 951. 6τ. όο, α. ὖιν ἀναίρη- το Εἳ ἄραίρητο, 0ο. 8ο. ᾖ, σἵτα ὠναιρεόμενοι, Δή- ἀρηλεςν 687. όο.. ὠναίρεσις νεκρῶν» Ωὐ14. 7ο. 7ο. ϱ. ἄναίρεσις κανῶν, ες Ίεβμε, 6ο. 53. ὄ. ὧὠγελέ- ας . η {η }εοίρετε. 190. 17. 4. ἀνελέσαι Πύ- 1 σα ἣν δώφνην' τὸν κότινον, 47ο. 08. ᾖ. -:ἀνελεσθαι τοὺς νεκροὺς, 79/.. ζο. 4. ἀγελεῖν, γ6[ῥοη(ίς- 7ε, ἆς οἵασΏ]ῖς. Εκ ενος ια 

ατόπεδον 711. 

ο 759. Δι ( ο ᾿ 

᾿Δναισιμοῦσθαιν αὐ [ους πάθει τε θρνιν. 
Ανακαίειν πΌρ, 943. 00. δ.ν 6977. (13, ὧν λυς 
[επε, 98ο, ᾷ6. (6). νωκαιόμενος ἔγα- 

᾽Ανακηρύσσειν, [10 ῥΥάέΡΟἨΟ ρηάργο, 99.5... 
᾽Ανακλήειν εἲ ζνακλίνεσόαι, ἆο {ο 05 ἀροτίσηςς, η 

ο ζ4. 4. δ. 378. 97:0. ο. 
Ὁ μΑνακοινῶσαι, ἀνακθινώσασθαι. 500, 36. ᾖ. 

“Ανακοντίζειν ἄε αὖ ια [ῇ]εμ/ς, ο6ό. 59. ῦ.᾿ ο. “Αφακρούεσόαι πρύµναν, ἱηῤίδεγε γε. 658. 9ο. α. Ἀνακτόριον᾽ εἳ ὠνάκτορον ἃθ αμοτιπανῖς Ίλεοτήπα Όση. "ΗΠΙΥΕ Ἱεπιρ]ς, 7οο, ος. α. 2., 8ο. ϱ, 91. 996. " 94. 6. ἀνώκτορον, {εηρῇὴ {ηήεγίου }εζε/{ή, δοο, 
4 » 

Αγακῶς ἔ. ειν Ότο ἐ ». κά ο Αν, 

ον ᾱς νο «δη ; 6στ. 4. ἵπι, ᾽Αγρχωκχεύεῳ, δο, η ρε ιό 

"Ανεως κοκῶν, 394. 75. 0. αν ἐς] 
Ανηθος, ἄνησος, απ 319.99" σσ βινώνὴρ ἠήτβὸςν 

Εν πῤὸα 
᾽Αναλαμββάνειν τὴν προτέραν κακότητα, 67ο, 40. 4» 
᾽Αναμάσσειν τῇ κεφαλῇ» 78. 71. 4. ' 
ἡναμώχραέη, μας ό7ο, 4ο, α. ὀναμώνεσθαι τὸ γεγο” 

νὸς ἐλάττωμα., 436. 93. 4. ο « 
᾽Αναμὶδ. 590. 8Ο. ῥ. τος 
᾽Ανανέμεσθαι, εζεή/{γε» 89. 63. ἄν θ49. 7ου 14: σ 
᾽Ανοπεπταμένη θάλασσα 4ε ρε]αφο ραϊτεπτῖ»' 644. 55. ὔ. 
᾽Ανόπηρος, 48 ο0βευ», 755. 61. α. Νἱτ, ΗΟΙΠ. ἳ 
᾽Αναπιμπλάναι» ἀναπλῆσαι, 907. 541. 97... ” 
᾽Αναπλεῖν κατὰ τὸν ποτωμὸν, 10Ο. 43: ἄ. νι ὰ 

ὠναπλῶσαι, ὠναπλεῦσαι, 945. 464. ο-0 109. (ἆ) εΟΡΣ. 
πλώξι. ον κ ανη 

᾿Αναποδίζειν πελειᾶδας, 499. 938. ᾖ. 
᾽Ανάπτειν τὸ Φένοο εἰς Δία, 173. 98. ὔ. 
᾽Αναπτομένας πελειάδας» 976. 119, ᾖ. τὴ 
᾿Ανώπυςον» ῥαίε[αδιήη, φοά ἠπμορίέν 733 Αν 5. Ἀ 
᾽Αναρπασίῆναι' ἆςε 1ο πο νο]αε Ἱπρείμ οδρία» 35. 

ο, η ῳ 
μας Εί, 19Η, ὦνασχολοπιεῖσθαι» 26η. (3) 

᾿Ανάσπασος, 37ο. 75.4. 543.64. ὁ. ολ. 
Αγάσωτος, ὤὠνάρπαςος, ἀνώσπασος, ερμμζοιἀσή .. 
᾿Ανασώσασθαι, 67ο. 46. 2.» ὠνωσῴσασθαι τὴν τς Να 
πωτρίδα 979. 5ο. Αρ ε μα 494" 

᾽Ανατέμνειν ὁδοὺς, οἶδς ΠΗΗΗ1έ 940. Ὁδι ην τη 
οιμα, «ΠΠΟΠΑΊΣ {ΠΟΕΠάΡΓΕ» ας Προ ὶ αι 
765 φμαφυΐς 1140 2ε[ΡήΙάγε ῥ1Ε1102 7 να 

᾽Ανατλήσῃ εἴ ἀνάπλήση «οπῇ. 791. (ο) ών αφέρειν» οἱ-- 
ἸΑναφέρειν τὸ γένος εἷς θεὸν», 173. 3ὺ. . ἄνμφερειν» 

4 

{ 
. ὀ | ᾿ ἄγξε» / (765 Γεείῥ6Τε, Τέογεάγε {2 3205. 11. ᾱ- ἀναφὲ 

ο 3 ή ε  ὦγοίευ. - . γειχθεὶς εἴ ἀνενεχθεῖσ» ο6. (0) ἀνσαι ο ριὸ 
«Ανδόνεν, Λίαεεγε; ὡἰδεῖν» Ἰάεία » ἁμωθ : 

ἔαδε, ῥ]εμίήο υἱ/ήή εξ» Γ31. η βο ; 
᾽Ανδρύσφιγγες» 189. 80. ὐ., 999. 150. να 
᾿Ανδρόγυνοι αμ], 311. 47..0. ο ο λάκν 
᾽Ανδροϕανέειν 3329. 56. μα μή 700, 
να, {1404 εοµέγά υ0)ΗΗ141έ1) {τήβε αεοἰ» 7 

ΓΑ. 0. 649.35. ο, ο 
"Ανειμένος εἷς πόλεμον, Ζε]]ο ἀά(η» 7230 Δ. ο ο ΐρο. 

"Ανεσθαι ΡΙΟ ὠνύεσθωι ' ἤνετο τὸ ἔργον» ' ες αλ ών όμενον 
ο ὠνόμενος» ἄνεται, ἄνων, νου» 5 ντ "26. 8τ. σοπί. 
ορ, 9ρ/ν6ηὲ ΑΠΛΗΣ 639. 1. 4. Πλ πο, 
ὠνύειν. βροα Ῥ 4) -- ον 

ἸΑνέκαθεν ἆς {Ἡρετίοτε Γ6ίΠροἵε» ὃο. 93:45". 
2 / ᾿ 9 τ, 4 ν αλα μ τα 4 9 . τ1ς ᾿ 

Αγελεύθεροι» 371. 99. ον ἀνευθύνῳ ποιέεν ἔδεσι»ὸ 
έως οι, ο9ῦ, 93, | 

δα αώ. ὁ μεν ας Αμ ΑΜ 

᾿Ανέχεσθαι ὀρέων Ῥεῖ Ῥραϊῆς, 3859. 56. 6, μς | 
Ας βση  Ψ 

᾽Ανὴρ ἂς ἩοπιίΠα αμοσπηῦεν 861.77: όν 
Πλην, σ 38, Πο ὤνὴρ μάντις» πο» 4 

Ἡ 1ο 1] ὼω αν ο ω, 

Ανθέρμοι, α[ῥῥοδε! απ] 365. 79. 5” ή οκ. 

"Ανύρωπος, Γέγυμο, 711. ζ. 6.3 ἄνόρω 
μες, 6ο, Τό. σ. ᾖ. ἀνθρώπιο 

: ὴν 190, 6Ο. δι, 870. 110: 41.» ὤν 
δι ήᾖογίοη» 958. ὃ5. 

«εἰ ὠνόρωπη
ῦ Φω- 

ἠρωπηῖη 9νεὴ
 1417: 

«᾿Ανθρωποθυσία ΛΗΡΥΡΙ, το. 97. ὔ-{π: ώ 
9 . Φω 6 , ᾗ 3 

Ανιώσθαι. Ν. ἱσόαι. ος, - «ΑΦΙΟ φως ὃ 16/. 70.2. 
᾽Ανιέναι, ὠνεῖναι. αυ οοη/εοαγέν 14". να 
᾽Ανιηροὶ » ου, 391. Ο. 6. : με η.” . πα Ἅ μήδς «2, ὦνεσαηκυι” χώ 

᾿Αγισάναι θἵ ἐνισώναι, οοΠΠ, 930. 4" : : α ο ον. 

ρῶ» 9ὗ5. 96. α. πμ 
Ἀνοια οἳ ὤγνοια ἀπ, 16ο. 66. 2. - 
᾿Ανοιγεόμενοι εἳ ὤνηγεύμενοι σοπῇ, 374: ό{ς πποπο ὃ 467. 
᾽Ανοίεν, ἀνῷσαι, «[1ογγεο ΤΕΓΕΓΕ2 
ο. 5 . ος ρε , 

᾽Ανοίκητα αἱ ἀείκητα οοΏῇ- 3994: (1 
Ανομάζεσθαι, 980. 86. 6. Ανομοδομεῖ» αεώϊβοσμάο οὗ βγμεγε, 7 δι οί 467. ών 
᾽Ανοισὸς, ἃε το 4ὐπαο εΠειτάτ» 3 Υετρο 3 

Ανα 

ρα, ἄνόλβιος, Όοο. 0. 31. μρ σα 

᾽Αντακαῖοι εἲ ἂντακατον τάρικος ον” 905. κ ὁ ο 
᾽Αντῶν' ΡΙΟ τυχεῖν, 759. Α. 6.14. νο Πιρῥί- 
Ανν ορ ον παρέχων τὸ ὕδμρ» ο ; 

», 244 αζιορ [Ιούν 954. δε όε μ.ο. οἵ ώντὶ 
Αντ] τοῦ εἶναι νἠσιώτας ἠπειρώτας» 53: " οι. . 
»ησιωτῶν» ΡΙΟ ὦντὶ τοῦ. εἶναι »ήσιώτβς». ή ̓ στο. ος, 

᾽Αντικωτίζεσθαι, 981. 43. 2. ὠντικατιευ μεν) 
16.» εἲ 245. οὐ 1ο ον ΜΗ 

᾽Δντίξους» αάυεγ/ατ]ης» ῥοβή: νώµη 

Σἱᾳ εὐη{γαγία» 793. ΑΛ. Ὁ. νά κ σαν 

ΑΑντίοι ἴζεσθαι», 379. 39. 2.» ἀντίο ΕΠΙ (σέπ ο ας 
 1ΟΙ. οἡ. ὄντίου ο ἁντῃ ουπι Ὠαϊνος 1 ο Α σ 

ὠντιρῦσύαι Ῥτο ἐναντιοῦσθαι, αώσεγ[ατὲ» ἄτι ας βρδ. 

Ὄσινα, οὐυίσηι οεμίτε Δ0//11εγ. 69 .εἴ 

νι 

4. 190.’ ο 
84. 3ο. 723. Δ. 8, ὠντιεύμενει, ο ῷ ως ήν 

τοι οἳ ὤνδρες, ΟΡ" 

σἷζνος, ΓΕ1Η: 

ο ο ο 



1 Ν Ὀ 

ο. , ότ6. 88. αι, 7993. Α. 6. ἀντίπολέμιοι 341. 
Αα 

ἸΑντίτυπος α]ά, 39. 76. δι 817. α. ὐ. Οτο... 
ἸἈνύειμ" ἤνετο τὸ ἔργον» 659. α. Π. εἴ 65. 4.» 60ΠΜ, "Ανε- 

σθαι. . | 
"Άνω εἴ κάτω οἰκεῖν, ἂς 5, απ πιατῖ νἱαἰπὶ νε] τεπιοῖῖο- 

τος Πα ΡΙ{1ΠΕ. 989: 96. 4. 2.. Ἠΐπο τὸ ὄνω τᾳς "Ασηςο 
1ρ14. τὼ ἄὄνω εἳ τὸ κἄτω τῆς ᾽Ασίής» 65. ὃ. α. ὄνω καὶ 
κάτω σρέφεσθαι», 105. αι Ἰη., 

᾽Ανωδέειν' ἀνωσώμενοι, ζμἱ γερΗ]εΓΗ Πέ» 7923- Δ. 
ναι μα πότμος. ἀγγελίη» ἐμργουί{η»» {π/ρεγαίμν 
467. 9.2, 

᾿Ανωρίη τοῦ ἔτεος, 673. 9ο, ἆᾱ. 
᾽Αξίη» ζµοά με ἀεβείηγ, 96ο. 81. . α 

:᾿Αξιοῦσθαι Ῥτο ἀξιῦν, αἱρπατί εἲ ἱρ/ή {ε ἠμαίσσγε 
703, Α. Ον 

᾽Αξιόχρεω» ΠΟ ὠἀξιόχρες», 403. (6). 
᾽Απανγὴς, 01 εὐηραᾶμς, 598. 05. δ. 
᾿Απάγειν ὀπίσω» 900. 959. 98. ᾽Απαγμέει, ἐπβοΡΙάΥέ» 

ὀεβογίάέο 799. ΑΛ. ς. μ 
᾽Απάνφεσθαι» 166. 990. ὐ. νε. 
Απιῤηιέω »παιῤεύέω ἀπαιρεθείήσαν, ὁπαραιρημένος, 990. 

96. δι ! ολων. 
᾽Αποισχύνεσθαι, Πια]ε Ῥτο ἐπαισχύγεσθωι, 389: 80. δις 

ὠπαιδχυνόμενοι» 907. δ41ι.δ- ο 

᾽Απαμμένος, 856. Ὦό6. 96., 892. 194. 9. 
᾽Απαιτεῖν τί τινα» όρο. ορ υδοης, αλ ερ 
᾽Απορτὶ» 308. 46. 6. ὠπαρτιλογίή» 534 9ο. ). 
᾽Απαράσσειν, ἀεομίεγε; ἁπαράδαι κρῶτω» Χεῖρά τινός, οα- 
Λέο ΑΗ ΙΟ αδ/ΟἱΠάεγε, 66ο. 91. δ. [ᾳ. ἆπα- 

ρώξασθαι» 499. 93. δ9 δν ει 
λΑπαρνεῖσθαιο 444 77. δι 
᾽Απάρξασθαιν 900. 99. δι 
᾿Απαρύσαι» ἘκαΗΗ)άΓ6» 019. 9325. 5) 4 ' 

ἸΑπειλέειν ἐς ἀπορήιν ἀπειληῤῆναι, {η σηββίας ἀογν- 
οἱ ἐς ὠναγκαήνο /εεεβ/αδε εοη/γ1ηρή» οὐβί» 170: 
89. 2., 67ο. 49. α. ἀπειλημένος εἴ ἀπειλημμένος εοπ{Ε. 
170, 99 

᾽Απείπειν» : 935. ο7. δ. ἀπεῖπε μὺ πειέείν» 8390. Α0. 

90. ον | 

"Απειρος νυύσων» 8δ4- 13. 90. ος 

᾽Απελωύνειν, ὠπελάσώντος» 999. 489. 37. . | 

ο μή καν ζμσε Ὃ 46 ΤπΙοσίΡΙς ϱς {6- 

{ροπῇς, 901. 63: 959, 58. 34: 30 ἀποφέρεν. 
᾽Απερυθριῷν» απίά, 7ο . 81. . ” ἡ 

"Απηρος ετ ὤπειρορ, «οΠ{ΗΠά: 16. 91. ὖ, κο ο 
Απιέναι, ὠπήειν» αἳ ἴετῖ, ΡΙΙΤ. ὠπήεσαν, Ψ. Ἰέναωι. 

Απίεσθαι» 856. 86 ο... . 

Απικγεῖσθαι, 900. 405. 19.9 ὠπικέσθαι ἐρ λέσχην, ἐς 

λέγωυς» 169. 86. 6. τιὶ εἲ ἔρ τω» 005. 168. 99. 
ὠπικέατο, 73. ΤΙ. δε, ἀπίκὰτρο ὠπίκοντου 345. 53. ἄν 
ὠπίξεαι πια]ε 1π ὠπίξωι ππΗΤΑΤΗΠ1 116. 6ο. 

λΑπισάναι Ώπηρ]. ρτο ὠπισόναι ἑωῦτοὺς» 7092. 76: αι ἅπι- 

σάµεναι Ρίο ἀπισάναι, 95, (4). ψ1άε ο. 50. 

"Απισος» ὠπειθὴςι 488. 8ο. δ., ἀπισεῖν, ἀπισῆσαι» 498. 

θα τν σοππροθ, ορεΏῖς «ε5{αΊοΠεπι ποῖαϊ» ηί ἀποτύ- 

στοµα!» ῥΙᾷήΡέΓε ἀεβηον 139. 84. ὖ. {ᾳ. ἀπὸ του- 
τέων» ἀπὸ τούτου» ος 5414. 90. δ.. δ66. 98. 
90. ἀπὸ κτηγέων ζῴουσι ΡΙΟ ἐκ» 9ρ4. ὃρ. 3ο.» 936. 

937. 15. ὧπὸ πολέμου: βιοτεύείν» 350. 9ο. σι. ὠπὸ 
πο Εἴ επι ρεῖ- Κορίνθου, ὧπ᾽ Ἐπιδαύρου» 650. 91. ὀ, 

πιυαπ(ῦσ 947. (η). 547. (1). 
᾽Αποβάθραι» /ζαΐπε Ησησίζσε αά ἆε[ζεη/[ί. 796. 

᾽Αποβιῶναι», ἀοείεγε 4ὲ οἱ]. 17ο. α. 1Π. 

᾽Απογειάμενοι, /140 [μη]. 169. 4- ὔ. 

᾽Απνεφυρῶσαι τὴν Μέμθιν» 148. 45. ἄ. 
᾽Απογράϕεσθαι. Ν. γρώφεσθαι. 

᾽Απέδασμος" ἀποδάσμιοςο Ουί[ηε 
ο πο ο ος 

ἸΑποδέξαι » ἀπιδέξασθαιν 916. 86. ὖ.ο 469. 33. 6. 

ἀποδέξασύαι γνώμην» ΓΕΗΕΜΕΙσΗ ῥγοηηείστο, 669. 
18. ᾱ. ὑφιέω ἀπέδεξει [απαυΐὲ» ο6ς. 84. ἀπιδέξαι τέ- 

μενος» πω 4ἱζατ6 ΔΙ7. 13. ἄ. ὤποδεδευ µένον » 

7ο5. (ας) ὠπόδεξιο ἔργων» ΟΡΕΓΗ1Η αά ᾖπεηι ρεγ(μΏο- 

γη [εοίεΒ 1. 1. ἄν 176. 14.5. 

Αποδιῆσαι τὸν σῖτον, {41 αγεα ΕΟΙΙΕΤΕ. 11Ο. 91. 

᾽Αποδοκεῖ», ἀπέδοξε» οό . 9ὔ7, ό. 

ΑΑπόθετος Φίλος» ό71. 64. αν 
᾽Αποθήνῃ, 671. 64. σα. 999. 495. Τ. 
ο εἵ Ἐν ο 05. 33. εἴ 
᾽Αποικίδες πόλιες» . 6. ἸΠ. νο 

ο ον ο δα Ρίο εαρίίε ρεπάυΏ(μεν 745. 

ϱἳ, ᾱ, 

ει ἁσμ][ς, 7ο, 53. 

8. 76. 2. 

᾽Αποκλαῦσαι» εἰμίαγο, 900. 56. 2. 
᾽Απονλείειν» {μέεγε]μίεγο, ἀπεκεκλέατο» 906. 539. 13, 

ψιά, Δεπι. Ῥουε, Τνοχ, 1Π ν. ᾽Αποκεκλέατου 
᾽Αποκρατέειν εἴ ἐπικρωτέειν οοπῇ. 393. (0). 
᾽Αποκρίνασθαι εἳ ὑποκρίν., οοπῇ. 3. (ο). | 
᾽Αποκορυφᾶσαι, {1η Αἰζεγεν 498. 59. δι 

ΕΕ ἁΧ 11. 
᾽Απόλαμβάνει» ἀε ῥγορεέν 155. 11. δ., ἀποληφθένπεςς 

ἀπολαμφθέντες, ὠπολελαμμένοι, ἀπειλήμμένοι, κ. τ.λὲ 
794. 5. διο ἀπολαβὼν, 953. 340. 3.0 ουΠά΄ ὑπρλαμ- 
Εάνειν ρειπιμίζαίΗτ, 155. 11. ὖ. 

᾽Απολαμπρύνεσθαί» 9Ο. 43. Ὦ, ώς εν αφηκὴκώ, 
η {ηῶμο ῥετοίρετε, 4ε Ὀοῦῖ» οἵ πια]ῖς, 58οι 

77. ὔ. μ | 
᾽Απολέγειν» ἀπολέξαι, Γερεγε» 433. 3. 4., ὠπολέγεσθαις 

ἀεήρέτε, ῬειπιταΗΙ οὐπι ἐπιλέγεσθαι, 6558. 73. 2. 

᾽Απολείπει εἰ ἀπρλείπεσίαι» «ε[έγετε, 6οο. 7ο. ὤ.. 
ον τῇς ὠληθείας» α υεγήατε 7εεε(ίεγε. 150. 

ο. ὤνε ώ ; 

᾽Απόλλυμι 1π Ἱπότα νειριπαι, 867. 86. ο, ο 
᾽Απολῦσαι» {ορ αὖ[οβυεγτε, 314. 68. σα. 189. 74. 
ο {ᾳ. ὠπολύσας εἴ ὠποσείλας ῬειπιΙίπητυς. 635. 

᾽Απομοτάίζειν ο επερί η ἐΥΗ/ετε, 194. 1Ο. 729. Δ. 6ἱ 
᾽Αποζηρασμένον, ὃ7. 6ο. ο7ό. ά1δ. 1ο. 
᾽Αποπέμπειν» ἀπόπεμψις, ἐκπομπὴ», 974. 7ο, ὅ. 
᾽Απορίῃ ἐχεσθαι εἴ ἐν ἀπορίη, 736. 31. . 
Απορος ὤνεμος» 457. ΟΙ. ᾱ. ὖ.ο ὅπορι προσµίσγειν» 

προσφέρεσθαι» 715. 84. ὅ. ετ (1ρπον, 
᾽Απόῤῥητος" ἁπόῤῥητα ποιέεσθαι ἐν ὠποῤῥήτοις ἐπισκῆψαί 
., εἳ φράψαι» 713. 99. ὔ. 
᾿Απορχήσασθαι» 408. 14. Ζ. 
Αποσάττειν» 457. 91. ὐ. 
Αποσιεύμενος 6 ὠποσειεύμενο. ΟΠΕ. 349, Ζ1,, 97οι 

{α. 

ειν 

᾽Αποσκήπτειν, 966. οὓς. ὁπ. 
᾽Αποσκυόίζειν» πΤΌι ορ. δὴ ες 9 

Αποζλλειν τριήρε!», ὨΟὮ τριήρη» 195. 74. α.. ὃ ὠπόσολος 
οἰας/ε, τὸ ὠπόσολον, {αὈΐς, 19. 96. α. ὅ., εἴ Οτο, 
ἀπόσολον πλοῖον, Παυἰρίμη 1γαἰεδ{οίμή 753. 88. ὅ,, 
νι ΗΠοιῃ. 

᾽Αποσενυγρῶσαιο 148. 45. ῥ. ι 
Αποζεέεη τί τινα, όλο. 38. Ζ., ἀποςερέειν παρακαταθή- 
ο «νο 478. 53. ᾱ. ο. 
Αποιμοην Λεγηβ μήν γἐηηεΙ µη, 199. 14. α. Ζ., όρτ. 

ἠ. 6, μάς. 
2 / Αποτάμνω ΟΠ. ΡΙο ἀποτέμνω, 818. 98. 48., ἆποτα- 
-.μνειν τὰ αἰδοῖαν 668. ονρως «θες 
Αποτεικίζειν» 453. 60. ἆ. δ., ἀποτειχίζεσθαι, 794. ὃν ὃ. 
Αποτελέειν ἀποφορὴν» 8099. 197. 98. 
᾽Αποτίλλειν» ρῇ]05 ἀρ]γαδεγε, 69. 07. α., 834. 60. 16. 
᾽Αποτίμώτερο» ο οώίώνες, 185. (Π1). 
᾽Απότροφος» α[ἰδί εώμοσίης, 193. 56, ὁ. 
Αποφερειν, Ν. ἀπενεκβέτα. ον νο, 
Αποφεύγει ἵπ 1μά]ς[]δ, 1868, 79. δ., ἁποφυγὼν τοὺς δις- 
κοντᾶς» 475. όι. α. δν 

᾽Αποϕορὼ» Ἰγ{ῤωήωή, 183. δ.σ. 
᾽Αποχρῶνο 507. 19. ἄν ἀποχρᾶσθαι» 59. (ἆ) ἀπογρεί- 

ενος τούτοισι» 8ο6. 15. 15. | 
Άππα ΡΤΟ ῥᾳ1γὲν 307. 37. ὔ. 
Απρόσμιητοι Ον 91, Φα 
"Απτεσθαι 6ΗβΑγες 368. 31: ἀ., 9490. 981. 99. ὥήτε- 
ος ο ον ο. 58. ῥ.» ἐναμμένος, ἐνῆφήρι, 

. 6/7. ὄἄκο 003. 169, 9Ο.. ἐναμμένος οἳ ὠναικμένος ἑοοδ ἕμα. ο, π ο ο μβρεαέος πο, 

᾽Απύειν" τίνα γλῶσσαν ὠπύσουσι» 111. 5ο. αἰῑὶ ἁπή- 
σουσι. ’ 

᾽Απωςὸς γῆς» 440. 53. δ.. 051. 336. 98. 
Δραίρητου οαβία ]μή8, 99. δο, σὴ. (1). 
᾽Δργὸ» αργ]ειΓηγαο Περ]φεπίι, 374. ότι δ. 
᾽Αρδὶς» /αρΙ11σ6 ομ/ρήςο Τοις 83: ῥ. 798. Α. 6, 
"Αβδείινν Λο ἄβετε, 377. 398: α. ἄρβδεσκε "Διυύτον, 

2ἱραῦαξ» 199. 97. 
᾿Αρέσκεσθαί τιν» 570. 58. ᾖ, 
Αρετή” ἀρετὴν ὄκρος» 507. 75. ὐ. 
᾽Αρήϊον ὕπλο» 358. 6δ. δ., ἁρηίος πάγος» 641. 48. ὅ. 
“Αρηρομόνη 1. 6. ἠροτριωμένη» 3305. 97. πι, 6ἳ ΙΡ], (1). 
"Αρόμιος» ΟΠΟΤΕ Φεπευρ]μέ, 65Ο. Θ4. ἄ.. 709. ΑΔ. ϐν 
"Αρύρα Ῥτο τὰ αἰδῖω» 949. 97. 2.. 733, ΑΔ. (ν 
᾿Αριμασποὶ υΠ4Ε, 9099, 1. ὃς, 
ἸΑρισεύειν τινὸςο, αἰίοι ἆΓερήμεν ὅσα. 77. ᾱ- 
᾿Αρκέεσθαί τίνιο 570. 58, ᾳ. ος, 
λρχεσι εἴ ἔρχεσι «ΟΠΗ, σή5. 11. 
"Άρμα εἳ ὁρμάμαξοι, ἀῑΠεί. 6930 ὃ-α. 
᾿Δρνεῖϊσθαι, οκ {6λο]ίο οὗ βούλεσθαιο 444. 77. δ. 
᾿Αρότου εἴ ὠρότρου νοσαδι]α «οΏῇ. 300. ὃς. π 
Αρπάζειν μέσον, ππε(ίμὴ Πα Ι επι ογγίρεγεν 749. 06. 4, 
Αρπεδόη, ἠἱοίμ 39ο. (4). 
"Αρπεζο, 85. 69. 6. Ὁ4δ. 79. 94. 
᾽Αῤῥωδέειν εἴ ὀῤῥωδέειν» καταῤῥωδέειν 

17. 59. δ.» 5. (6). | 
ἸΑρτακίή 108. 9ῦ7. 90. ὔ. ον 
Αρταμέει ἄρταμος» ἠωμΐμεο 50ο. δή. α. 
ἸΑδρτίμπασα» ΝνεπΗς αραιά Βογίμας., 907. 4Ο. ὖ. 
᾽Αρτοκόποι εἴ ἀρτοποιὺ ἵπερε 1πηρυπΕΗΤ. 7ο. 87. 4; 
Ἀρτέαται ΙΟ ἠρτηνται .. αν 3. 34. δν 

οἱ κατοῤῥωδ., οοπῇς, 

Αλρύς- 



Να 
Οδρύεσθαι εἰ ἀρύτεσθαι» 150. 1. ὅ. {ᾳ. ᾿Δρύσασθαι τοῦ Π- 

λίου» μαντικῇς., 002. 504. 44. 
"Αρχεμ εἴ βασιλεύει», 418. Λόδ. ο6. ᾱ. 
"Αρξαι πολέμουο 033. 950. ΔΙ.) ὄβφεσθαι ἐκ οἳ ὦπὸ» 

964. 94. 44.. ἄρχεσθαι ἁδύιων εἳ ὀδικέων», 333. 31. 
σι ἀρξόμενοι» 99Ο. 434. 1.» ἀρξώμενος ῥέεῖί 9Οή.. 93. ἄν 

᾽Δρχὴ κακῶν, 496. 98. ὂ., ἀρχὴν αἳ τέλος, οΡροῃ. 67ο. 
97. ἄ., ὠρμὴν, ῥΓΟΥ/159 ο), εἲ αὖ ἠη{Ηἱ0ο 44. 95. 
ταν 115. 16. αι 059, 3398. 14.9 068. 802. 39. ἡ 

᾿ἀραὴ] τοῦ σρέφρυ» εκ{γεγχας [μηΐς. 398. 46. α. 
Αρηιόρεως ΡΙΟ ἆρχιερεὺς» 191. 38. δ. εἰ (1ο0Π. 
᾿Δρϕιθέωρόςο 479. 93. ἄ. ἐγνό 
ἼΑση» ὤμδίω Ιάεπι, 68. 7. ὖ.. ἀσᾷν, ὠσᾷσθαι, 'πο]εβία 

αῶρεὶ» ἄση» Πο]ε βία, εο]ον» 317. 75... 907. 176. 
δὲ, ἆρα, Α ὃς 

᾽Ασθενείη βίου, εἳ ὦσθενίη, υἶδίας επμέήα5., 197. 99. σε 
ὃι ἀσθενεῖς τροφῇς» βίου» ῥάΜβεγει, όψτ. 48. ὃ 

᾿Ασίής» ᾽᾿Ασίεω» Ἠπὰε Αῆαε ΠΟΠΙΕΠ. 9600. 5ο. ὖ. 
᾿Ασινὴς» {]]αε[ιις, ἡποο]ωηηῖς; αἳ ἱηηοκήρ αάῑνα, 75. 

κ. ο 
ον τέχναν τιὰ 96ο. 30, ὄ., ἀσκεῖνν επΟΥΠάΤε» 166. 
ϱ. 0. ην 

᾽Ασκὸς 4ε 1γε εἳ {βρες ῥε]]ε 598. 90. α. 7. 
᾿Ασπαίρειν» 1άεπ1. 4ἴΜ6 σπαίρεν» επάς Ἱππρετε,, ἔσπαι- 

ϱον εἴ ἤσπαιρον» γεαζαγὲν ῥα]βατέν 691. 56. 4, 
ο δαν ῶν 
"Ἄσσα ΡΙΟ ὑκόσα» Ὁ9ο. 57. 90. ο. 
Ἀφθὶν {παΙρέμαεν 149. 98.2. ΟΡΡΟΠΙΠΕΙΓ, ξείνοις , Ίι 
ὧσὸς ὁ ους, 791. 48. ᾱ., ὧθὸς, αὐτὸς, ὠσέων, αὖ- 
τέων» ΟΠΠ, 751. 49. αι. 

᾽Ατὰρ» ζ41671. Γέζ 724. Α. ς. 
᾿Αταρνεὺς» ᾿᾽Αταρνείτης, 77. 53. αι ὖ. 
᾿Ατάσύαλαω» πε[αγία», [εείοβᾳ, 793. Α. ᾳ, 
Ατεῖν' ὠτέοντες» Ἠ006γε, Ιπεήεγε, ότο, 6, ᾱ. δ., ὠτέον- 
ταν ἄτίοτω, ὠτίζοτῶ, 735. Α. α, ὠττέοντες, 61ο. 

᾽Ατεληΐη, {ηηημῆγατ, οδ. 94. ῥ. μ 
2 ο οκ ..-α . Ατελεῖς Φόρων» ΣγΙΖΗέοΤΙΑ ΓΗΥΊΜΗΕΕΣ 458. 91. ᾖ., καρ- 

πῶν ἀτελεῖς» Ίγωριμὴ γη} ἐγημηςς, Το. ῥ. ώτελδίη» ' τι σος μονο . 
Ατενὴς κισσὸςο ναῦς» 645. α. ἵῃ. 
Ατρεκὲς» ὠτρεκέως» Ό6γέ» εεγίο» εκαΏε, 901. (1Ο). 799. 

Δι 6. . - , ος 
Ατρέμας εἴ ἀτρέμα ἔχει, Ιάειι, 695.:83. ὁ :τ ἀτρέμο Ι4ΕΗ1» 605.195. 2. 085 ο. 364. 9ου, ἀπρομίζην, δο]ὲς [ωῤεν/οῤγο, στο, 7ὰ, ὁν Τβυτοςο {έο]εγαβ]έσ 9η. ΛΑ. ο. ο 
Αττῶ» ἅππαω» πάπα» ῥ//ε’, μσσ- α7. ὃν. 

2 { 9 / ν ᾿Αττέλαβοι εἴ ὠττέλεβα» 357. 98. ᾱ,, 098. 77. τα, 
Άστοντες» {ΗβγµεΛίές» 61ο. 6. α. δ. νι Απ 
Αὐαίνέσθαι ἐξαυρίνεσθαι» 300. 99, δ. ο. 
᾿Αὔγιλα» Ἰοοί ΠΟΠΙΕΠ» 938. 977. ϱ. 
Αὐδάζειν» ζούμ]ο 794. Α. αν 
Αὔλειος (ή) αὔλειοι (ο) 460. 6η. δι, -- 

:Αὐλὴ εἴ πύλαι 4Η. 469. 64.2. πα 
Αύλιν πομ]σὰσθαι, 751. 75. νἴτ. Ποπ, | 
Ἀθξάνειν' αὐξάνετο Ῥτο ἠυξάνετου 491. (Ελ, . 49τ9Φ εωῦτοῦ" βωῤυτώτη αὐτὴ ἑωύτῆο, ο) 220ΛΗΟΙῇ. ΠΜ ἐσο 794. Δ. 0,2 αὐτὴ ἑωῦτης ὠρίση, Ώοῃ ὢῦ- σή2 01. 18. δ., 60ΠΕ. Ἑωῦτόρ, αὐτῷ τεροϊεης, 887. 1ο4- Ίο. 9ἱς αὐτῷ ἀποβεβήκεέ οἱ, Ὁ9/. 35.49.» αὐ- ο τῷ διακωίων διέξοδον, [0{ {ρεί ΓΑ 2η ο ηοίεης δ66. 97. 96. ». αὐτοῦ ταύτῃ» 084. 964. Λο.. αὐτὸ ΤΩυΤΗ ἓν τῷ ἱερῳ» Εἴ αὐτοῦ ἐν τῷ Ἱερῷ» 990. 65. ϱ, ὖ., δ6. ὅ6, 3 αὐτὸ τοῦτο» {ᾷ ἴβεωπη, 933, 98. ἄ. ὃ.» 

αὐτὸς οὔὗτος» 65ο. 75. 96ν» αὐτὸς ὁ 6 -ὁ αὐτὸς», 46ο. 6. δ. αὐτοῖσι τοῖσι Σπαρτιήτησι» 831. 93. Τ1.2 031. 364. 40.2 αὐτὸς ἕκασορ ο ΠΗἱο 06, 949. Ὦτ. σ.» 085. 469. 91.» τὸ αὐτὸ νομῖσὰι» νοῆσαι» Φρονῆσαι», 939. 95. δν αὐτὸς ϱ{Ο ἑαυτὸς», 9198. 30. 95.5 αὐτοὶ οἳ 6ἳ 
στα «καὶ 3 111εΗ σημ» Πνε ύς. 390. όο. 0, 2 υὐπγῶν τούτων εἵνεκεν», [οὐ] είς γα δγβέΐα» 999, 35. ῷ, δ., δρ8. 8ο. ο8., /δἷς ἵπ κέκτήσο αὐτὸς τῶώπέρ αὐτὸς ἐκτήσαο» «968. 393. .91... αὐτοῶς Ἱμωτίοι» ο) {ρῇ οεΙημεφΗὴ » 1ω6- 5ο. δι, αὐτὴ ος ἀθὴ» αὐτίων οἳ ῷ- σέων» εοπῇ. 4 ΗΟΙαΤΗδ: 791. 38. α,, αὐτα) οτ- αὗται 
3. όο. 60ο 2. ασ οσον νόὃ θήοας : 

Αὐτοχελεῖς , 6903. 6ο. 4. σε ῶς 
Αὐτόματον» 146.81. 4. ο ο αι” κκ 2170π41Ἴῤαε εἴ 0/1/1685 σὲ 115 Ροῦ1ε ανομ/ η), Φ3. 6ο,-α.- ο ο σ τος Ἀὐτοχειρή» [μα ἡρβια πιαημ» Ό94. 53. 16.2 αὕτογειρῃ 

ὠπολέσαιυ 375. 94.2. καὐτοχειρίην ποιῆσαι» 919. οτΏ. τ. ᾿Αὐχὴν» ἔεγγσε εἰ μυ] οηρηβέογ]ς η αᾶ με» οθινὶς]ς Ἰῃ. ». Ίατ ροττεέῖας» 3δ. 86. 2., 9οο. σο.ῥ.{α 
ΑΦαιρεϊσύμί τί τῄα» όρο. 98. ὐ. : «ην ΑἈφάσσειν» οὐ]ά, 939, ος 6. 910, 197.45. 
-ΑΦέται, Ίουᾳς Ίπ βπα ἠπαρπεβᾶα» 596. 74.α. Ἀφιέναι της σρῶτείας εἴ ὀφίεσθαι» 558, όο, ὐ. {ᾳ... 
να - ἀφιππήζεσθαι» Ό9ο, 85, 14.» ὤφιπποι» 39. 
ο φ - 9 : 

"Ῥιάζεσθαι τὸ σφάνια, 715. 45: “- μ στ 

δρ αικ 11, 
ΑΦ΄ ἵππων µάχεσύοι» 90. 98. δ. 
᾽ΑΦοσιώσασθαι» 345. 71. ᾱ. «πως 
«λφυκτος ο ἠπευ]αδηέε; θάνατος» ἀνάνκή» πεπβωμόον 

ὤφυκτον» 744. 53. ἄ. ον ΕΕ 
ον ο λλαά ὠφθυλόκτως» 6 ἑηβγουί[ὸ» 744’ α3 ο ῤς 
"Αχαριςο /Π0]εβΙ52 αεεγζ 695. 74- 4.» ἀχδρΙτου» ΘΝΗ 

ρις οἵ ὠφγάρισος» 39. 4. ἵΠ.ο 98. 46. 4. 2 ος 
ας. ἀῑόαπίΣ» 10. 97. 2. ὠχαριτώτατον συνοκήἩ 
ἆε ρ]εῦθ, 677. 84. α. ὄχαρι οὐδὲν» 9/3. 400. τὸ 

"Αχθεσθαι τῇ ἕδρ» Πο {ΠραξίεμΙΥ ο. : ων 

σο, Φ.» ὠχθεσθέντες τῇ πλάνγ» 159, 30. ζ. 995.  ὃ 
3τ., ὤχθεσθαι τῇ ὀρχῇ »ο[/εηάεγε σα ῥΥΗΠΟΕΙΡΟΗΗΤΩ2 2 
56. ῥ., ἀχθόμενος», απ]ά» 189. 9. ὖ. 

ἸΑχλύειν» 946. 914. 8. | 
᾽Αψικάρδιον», 319. 93. ὐ. 
ἸΑψυχίηο λειποψυχία» ἡσυχίή» 43. σ7. δ. 

΄ 

Β. | 

Ῥ ολδας εἴκοσι οὖκ ἐθέλειν» αὐἱά2 3γῦ. 4ο. δ. 
Ῥόθρακος »  4Π4. 338. 3. 6. 0. π-σν 

ρθρο" ῥγαάμς. 86. 1Ο. ᾱ- οσον ον 
Ῥαθὺ ἠθος» ομἱά. 94. 04- σ. εἴ 95. ὅ- ο ον. 
Βαίνειν βεβηκέναι» [710 ογ{0σηέ θε τν ή 
εγε» ῥεπο [ΓΗ 61/63 οὖ1. ΤΟ. ον ο Ἠσταν, 

ΙΠΙ116Γ6 {α]απι ἀθειεχεπία» 7590’ ὴ . 
ἀποβεβήκεε» 69. 99. 6.» 893, 42: 30 βαλάσθαι ἐν 

Ῥάλλειν ἐς όν τὴν πύλι» 490’ ο βἡλλισόαι ἐν υ- 
νῷσ απ{ήΟ 4011476, 9304- 43. 7ᾳ7. χ. ἂν 
μὸὺν, 661. 5ο. α., εἳ ῥόλλειν ἐ6 θυμ πωό "ον 019. 
νῖε, Ἠοπι, βάλλεσθαι ἐπ᾽ ἑωῦτοῦ» 13 ῥ, [6 ή 
198. 44... βὔλλεσθαι ἐς γωφέρα». ας : αλά ον 

Ῥάραθρον ἐς τὸ ρ, ἐσβαλεῖν» 509" 
ὐρο)» 4. 405. 45. 6. αι ακδώι 

παλβλρικὰ κονὶ Ἑλληνικὰ ορροπυπως; 354 6 ιν 

Ῥάρις πανἰριί 5εηυς, 147. 18. ο ος . 
Ῥαρὺφ «χρόνῳ» νόσῳ, ϱεϊτ. 947. 94: 43 μον 794- 
Ῥαρυσυμφερώτωτος ὠνύρώπων, δομΗΗΜΗ ήῄό ο κωώ 
ο. ο, ο βσίλείέν 61 η : 46 

Ῥωσιλεύει Αἰγύπτου» 899. Τ17. ώ βασὴ λήΐονν τὸ» 

ματ. ΤΕΒΙΘ2 

βάμ: 

Π4: βασιλείώ» ΤΕΜ 724” . | 
αμα όν ” 17. σι 2. ῥασιλήῖα 3ΨΒΙ 
ο. ιτ αρυὶ .- βρ ἁγίοε 

έως πρός μίαν Ππριυς» ος 1ὃ Ὀδ. 
Ῥελβινήτης ο Βελβιίτης οοπϊεπΙζΗΡ ών. 

0ὲ9 .Ὁ0. ὄς --- Φρα ας ομονας, 

Ῥέρμίου ΠΙΟΠ8. 9094: 54: ῦ. ο κβ” 
 ελνδνπώσόο) πτασίιαξ ΡέΕΠΒ 2 ολ ᾱ- 44: 96. 

2 

Ῥίβλα εἴ Βύβλοι, 50ο. 7: δ. .. 
Ῥτ), ͵ ἆ τοο. 96, . ϱ, Όχι 

δε ων πα 6, 2.» οἳ ναι. 1εὲ ὢ 

Ὅς Ῥισονὶς λίμνη, Ἠέσονεο 6ΗΠΙ ᾠμβρπιμὸ 
Ἠλῆμα, Ριορᾶ ΝΟΧ» 913. 48. δ.  αρσριρτοβοῆ- 
ος ο βωμθα ερ) εβγ{ᾳ » . Α. σον Ορ ή τε μαι 

σαι» ἳὈ. ἐβώσθη, 490: 9145 ο ον ὃν ΑΡΧ 
πατάω» βοῇ τε καὶ ὁμίλῳ» 73 ό, αι, Ἠΐπο βωθῆσαι» 

Ῥομθεῖν», δν Ὀϊα]. βωθεῖ» όρο. 10. ο ναι » προβωθή”- 
δι 65) ροή αι λ. 116” 
νά 694. 74. ὔ. ΡΙ0 βοθῆσαι» Ρο ο ολο, 
"Ρέας Ἱάς ναα πα ο ως 948. αι). πρὸς 38 

Ῥορῆς, Ῥορέας, 503. 16. πρὸς βορεὼ τω. 189. 46: 4- 105, 
ρῶν ὄνεμον» 903. Ἡ. βορή! να αμ 
ό8. Ππν ππι ους 021: 298. 27. 

Ῥορυσθενῖται εἲ βορυσθενείτα!» σον α - 
Ῥουζύφειοι ώρα), 614. 3 -- ἳ 7. 2 
Ῥουλεύειν εἳ Ελις αν κ 
“"βουλεύευ» 657. ο παν Μον, 
Ῥούλεσθαι οἵ βουλεύεσύδ!» εοπ. 79 Ἱ τή ος 0ἱ ου» 

ῥ., 688. ϱ). εὐ βωώλεται τοῦτόν Φλλνος 

21. 35. ᾱ- δρήσμὸ 
.9 

8, κ - . ς ζ ον κωκὰ ”- ν τ. ό8. 4» 

ο ώ. 4 οί αἳ /2αΛΟΓΗΗΣ ονη/ο αν 

Ῥουνὸὶ "Π "μσεςῦ 968. 90. ὂ. ο ατ. 41. οι 
Ῥουνὸς οὐ ιομπθκσ Ἱπριια» ερ)» θα - ο. ζω 
Βου, βωμοὶ» 351. Ίνα. το χο, Τ.Ε 2 
Βρῦς» Άσςμςδ. (92ῦν. ϱῶν, ὨἵαΙ. 10Ἠ, ος Τὸ ντ ὧν ο. : 

ο ο «ὁτ. ζα) Αόο: Ἴοη. 49. αν ρα. ὃν 
Βραγ χίδησι τῇσι Μιλησίών» 4: κατ βαν 2 
Βραυρὼν» Ακ θεποπότη ο οια μμ 
Βρέφος 4ε αμα ]έθς 975. ΤΙ. ον ο λζκνα 

Ἠύβλινῳ πλω μάσηχες ος 20” ος Ὁ τών 
Ῥωθεῖν» [βωῤῇσοι» Ρα]. Τομ. Ῥτο 2/45 ορ ώδὸ 

Ῥωμὸ, βουνὴν 891 «Αλ μν  ς | 
͵ ς σι 

αρ μάς ἀν ς πόνι - 

» 

ανω απ σα ο σα ο ώ ) 

πολμόο βαπιῖς οἳ θγιπουιπίς ή 1) 17: - 
Γ 76. 61, ἄν Υ. Τεώμέριν | Τ28 

κ «ν-ω------οκ.-- 



ἃξ Ν Ὁ 
Τὸρ εἰεβαπᾶς υῇίς ἵά πιεάῖα ρεηοάο» 936. 968. 43.2 

φὰρ οὈϊεξήοπίς νὶς. 999. 247. 38.» 938. 368. 49.» 
φὰρ υ{ας ἵπ Ἡγρειράώς, 685. 97. α.» γὰρ Ροδῖ ἀμο 
ος ττία νοσαρυ]α οοἱἱοσαίΗτ.» 8οο. 7.91. ΄ 

Ῥαργαφίη κρήνη α Ῥετῃς ουβμυᾶα, 715. δα. ὂ.' 

Γαῦλοι, πανίαπι βεΠΙ5, 446. 96. α.» γωυλὸς (ἀϊνεγίο 

αοσεπιι) Ἱπάεπι Παυΐς, 967. 44: σα. }αυλὸς εἳ ὁλ- 
κὰς, εαάεπι πανῖδ» πΙΙΠΟοΙ ΩΠΤεΠΗ1» οό7. 44. ᾱ. 

Ῥὲ ρατήεμία εἰεραπδ» 294: “97. δ.» γὲ Ρ]εοι. δό. 74. 

Όλες γὲς πει σαιβία Ὀἱδ 1π μπο να» 900. 99. ὤ. 

Τεβελεῖζει αίά» 933. 69. 0. ον 

Τελῶν, /ρεπάεγέ» γεΠΙΦεγε» 404. 33. Ζ. φέλωτώ τινα τι- 

θένωι» ποιέειν, 907. 175. 1. 

Τελέοντες αϊ οἷπι Αιπεηίδ, 404. 35.4. 

Τένεα ΑΕΡΥΡΙΙΟΓΙΠΙΟ ΡΕΤΙΑΓΗΠΙ: π. λ. 794. Δ. 6.2 Ε- 

γέσιω (τὰ) 993. Οἱ. 4. δ. νενέτωρ, ΛΥΟΡΕΠ{ΟΥ. εἴ 

βαάΐδγο {24 Δ. 6.2 ένο» 6ΕΠΕΓΖ1ἱ039 {8ΠΠΡΕΙ ἀε 811- 

τυτῖς» 995. 38. δ., Λυδὸς ἦν μὲν γένος» ΠΟΠ τὸ γέ- 
νος» 4. (6) εἲ 796. 3. 985.. γενεαὶ εἴ ὠνδρῶν γενεαὶ 
-αμος ΠΠ αΠΠΟΤΗΠΙ: 173. 16.6. 505. 94. 4.9 ΕΕ] 
ὀνθρωπηϊη», 958. 82. δ.) γενεέων ΡΙΟ γεγεῶν 10Π. 896. 

πας ον 
Τενεὺ εἲ φενετὴ «οΏΏ,, Φαλακρὸὴ ἐκ γενεῆς» 9990. 43. 
Τεραίτερος» αείά16 /[ἐΠἱ0Υ 46ο. 93. δε» Εἴ ἄτοι. 

Γέροντες ορασταΠ]» 469. σ4- ὂ- «νι - 

Τέβῥαν εἰγρεῖ εκ υππίρής» 72ο. (4: 2. Ίτοπι» {ζμ1ο- 

11 εοΏρεγίες» ΕΕΓ70660 791. ᾱ- 1Π. ο 

Τεύειν» ο/η ἆσγεο Ῥιδε(ετίπι εί οεηώεμάαε» Ίππο 

φεῦμα, γεύεσθαι» δ4/αγέ» 5593. σ7. 4. 2.) γεύεσθαί 
τίνος, 963. 93. 81. ο... : 

Τεωμόροι» γαμόροι» 411. 6. 1η. ΟΠΗ, Ταμόροι, 
Τεῶν Ρίο γαιών. Υ. Τῇ. 
Τεώπεδα, Γή Παἱ 594. 35. 6. 2. ’ α 

Τεωπείνής γεωπείνας ἐς τὰ μάλισω ὦνήκοντᾶὸ » ό7οι 

8. α. δν 

τῇ πολλὴ» ΛΗΓΙΠΒ η ἡ βσήςο 14. 37. α. Εἴ Ο1ΟΠ.. 

7, 1η βοΠ. ΡΙΗΤ. γεῶν, γαιῶν» }άιάων» 968. 78.81, 

σα.» οἳ νατ. 16. (). νο... 

Ῥήμασθαι», οἳ γημαι» ιῑᾷ 4Η[ει. 917.62 
Τ{νεσθαι ἆε ΤΕΠΙΡΟΙΕ» 19809. 5. δ., Φίνεσθαι» 1άετη αἴαυε 
εἶναι» 515. 90. ἄ. Υίνεσθαι ἐξ ἀνθρώπων, ᾱ6 18, αυ 

ἀῑεπι οὐειηῖ» 1. 9, Ζ., τὸ ἐξ ἀνθρώπων γενόμενᾶν {ας 
Ίσδα {ωμή αὖ Δοημίδης» 1. 9. δ. οἐξ οὗ ἐγένοντο "Αθ 

γαΐοιο 400. 19.4. 9 ὧς τρίτη ἡμέρη ἐγένετο τῷ παϊδίῳ ἔκκει- 
μένῳ»Μ ΓΙῶΜΟ 2051 η ΗΤεΙΗ ἐροβη ση» 104. 99.4. 2γέγε- 

σθαι ἔτεμ, 969. 03.50 Χβή Υᾶρ κακώς αὐτῷ γενέσθαι, 
Ὅ 5, 99, 4. 741. 33. ἄ.» ἡ ἡμέρη, τῇ ἐγένετο βασιλεὺς» 
Ἱρρίς Παία)ἠς ἄῑεον Ζ41. 53, ὖ. γενέσθαι τὰ Ἱερῷ» 

΄ φὸ σθάγιῶ Γοἶ]. χβής2, καλὼ» (πα Ἰωεία [11έ εἰ 
ΙσηίζΗεν 563. 932. ἄ. δ. 791. 77. ᾱ. δ.» ἐγεγόνεε 
ρτο πως 67ο. (η). 686. ({). ἐγωέατο 1οπυα» 35. 
ο αμ ρκαν ο εσπο 

Ο ολ ε ρ) ἐλευθερίής» 149. 98. 2. 15Ο. 1. ὄ. }λίχε- 

σθαι ἐλευθερίμδ» όδο. 96. ὖ. 
Τλυφίδες» εΤεήαὲ [α51114ΥΗΠ2» οσο κσο Ὅ μα 

Τνῶμα» {16101 ἀθοιΠεΠΗΗ 595. 74: ᾱ- 

Τνωσιμώκέει» Μ44γε Ε{6ΗΗαΠΙ : Ῥετρεπάετε» {54- 
Α. α. ἷ 9 

Ῥονεὺς» ῥᾳίο ΟΡΡΟΠ. ἀπόγονος» 935. 98. 5. | 
Τόνυ (ἐε) βάλλειν» ῥίπτειν» αλίνεΙ» πίπτειν, 45ο. 55. ἤ. 

᾿"φούνατα 1969» 416. 59. 
Το» νοᾷν, 9Ητε» 505" 47:.6" : 

εἰπυί» 146. 8. ὔ. ο. 

Ὃ 6), Ὀαγοσή» /0ς115 ρα 971. 17. Φ.. 

γοῶνος αὐῖά» 326. σ6. ὔ. 1. . 
Τράφει», ῥίηρογε εἴ /2Υ1δεΓεν 934. 995. 39. ΥΡΑΦΕ- 
"σθαι εἴ ζῶω γράφει)» Ρ/ΗΡέ762 06. 90. Ζ. »7ΡΩΦΗ» ῥ1- 

ἔργα, τ97. 87. ᾖ., να. ὠπογράφεσθαι » ἄε- 
[ογἱδεπάα οµγατε, 549. 66. δ. : 

Γυμνὸς ὅπλων», γανὶ αγ μαμα ἀε]εῦσςς Ἱμηβυπίυτ φυ- 
μνοὶ καὶ ἄνοπλοι, 179.65. ὐ., 179. ἄν πιο 21 4” δ.. 
8ο6. 1439. 90: ο ων ο ἃ΄ 

Τυνή τεινοποιὸς» παιδοποιδςν πεκνονόος, 97. ὃ7. ὃ. γυ: 

ναικὸς καχίω ἀκοῦσαι ἘετΏς ρτορτοίήα, 74ο. 94. 

Γῶνος» γωνία» 14ΕΠῃ» 937. ᾱ. ΤΠ. ο δᾱ 
΄ ὰ 

» 
Δ. 

 ο]ω κατεδέδαιτο, οοβπίέής εΓπῖ» 696. 86. Φ. 
ΑΕ ας 34 οοπιρυταπἀµπι, 466. 65. α. 956. 

ν - ο 
9 ἃ 5 ο 

Αλ, µόας εἰ ἐᾳ μοίρας» 7 ῥΩγ{09 
ουίζεγεο νοςθ 

Ἠστοά, Ῥτο µερίζενν 558. 6ο. ζ.δάσασθαι σρωτὸν µοί-
 

ρᾳς ῬϊΟ ἐρ μοίρας» Ο77: 4189. 4. 

Δατέοντοι οτἳ πατέοντᾶι σοπῇ. 
1 ο. 9 ν : ᾽ νξ 

Δὲ» ποῦ γὰρ Ἱπ Ιπίήο» εἴ Ῥτορτεδίη ΟΤΑΠΟΠΙΣ2 991. 

961. ού., 857. 88. οο. 1 ΠΤΑΠΕΙΙΗ, 93ο. 45. 11. 

Δὲ 6 δὴ {αερα Ροδιροπίτητ τοῖς, ὅτε αἲ
 οἷα» 119. 36. ὖ. 

Δεῖμαι ὁδὸν, οοηβγµεγε υανι ῬΙΟ τηηΐτε» 699. Ο9. Αν 

Δεζα ποιεῖσθαι αἳ ποιέεν σοη[, 7ο8ι αο, 
. 

ρα κα τη 
Δειῶς Ίοσο Ιοπίπ] οἰνῶς 3οή.. 65.2. 
Δειμαινούσης εἲ λιμδιούσης ςοηἩ. 45ο. 64. ὃν 
Δείπνα αμ]ά» 794. Α. 6. 
Δεῖσαι περί τιν» ΕΠΕΥΟ αἰ]σμί, 58ο. 08. ὃ. 
Δεῖσθαι δεὀμενος» ΟΡΗ4η5. 395. 7. 4. δέεσθαι β0/- 
κα, 4Ο. 68. δ. μήδὲ δερµένον κιδυνεύειν» 966. 78. 
ᾱ. 2. 

Δεκατεύειν, δεκωτευθῆνωι (αταδοῖς οδῖ «θείο Ζο10 1η: 
βαγ{εῦΙ «εο ϱ[/εγε, 569. 16. 2. Ία. 

Δεκελέη» Δεκελείηο 607. 11. ἄ., Δεκελέή, 1ης. ηπάς 
Δεκελεῆόεν, 725. 46. ὂ. | 

Δελφο (δι). ὨΏερῥογω εδ ἐκεοσε » ο σο., ἄ.ν 
611. 9Ο. 18. Δελφὸς εἴ ἀδελφεὺς εοΏ{. 468. 46. α. 

Δένδρος» τὸ, 05/7. 357. δ., τὸ δένδρος » δένδρον, εἲ δένδρεον» 
Α74. 97. ἄ. ὃ ο ος 

Δέννος» οββΓοΡΓΙΜΗ οο{1Η16ία 749. 94. σ.. πάς δεν- 
νάζειν, 754. Δ. 6, 

Δέρματα Ο]πη Ἱπίει ρταεπη]α νΙ6οτΗΠΠ» 144. 6. 
Δερμηςὴο ἂε ῬΒασε]ιο, 663. 9. ὐ. 
Δέσμαι δικανικῶν λόγων, Φρυάνωνο δραγμάτων.» αμίἁ 

Πηϊ, 9ἵ9, 7οι ὔ. α 
Δεσπότης ΏΟΊΠΕΠ (Οταςςσῖς Ἱπν]ιάϊοίαπι, 944. 15, ζν δε- 

σπύτεας ῬΙΟ δεσπύτας», Ὁ3ο. 46. 98δ. δεσπότης νόμος» 
ὅδο. όο. 

Δεσπόσυνος, δεσποσύνη, 37. 76. 4. 
Δευτέρη ἡμέρη" δεύτερος καὶ τρίτος» Οὐ]ά» 3391. 39. ὅ. 
Αέχεσθαι τὸν οἰωνὸν. τὸν ὄρνιν, τὴν κλῄδονα» τὸ μάντευμα» 

τὸ χρησθὲν, αοεῖῥεγε θ/1ΕΗ» 674. 49. α., 793. 35. 4, 
δ.» δέχεσθαι, ἐλείρετε εοπυ(υίο. 63. 40. ὃ. - . 

ΔΟ» Ρατῆειι]α» Ἱπ[ετνίε τεβοτά]επάαε οτατίοπ!, ααλο Ίη- 
Ὅ τειτηρία Ίπεται, μι, ἠήζήσηιο 435. το. ῥ., ῬΙΤΑ 
4ε ρατΏς, δ) νίᾷε (10Η. ὅσο, ὂ., 917. 2., σι. ὅ. 
ὃ43. ὖ., 91Ο. ἄ., 890. ἄ.» 940. ἄ.ν 586. ο., 86ο. 
δ.ο 033. ἄν 0005. δεν 801. ῥ., 081. αι, 929. ὃς: 

) 957. δι 8509. δ. οεῖτι, δὴ Ἰτοπίσςε, /[0ἱῇή6ςὲ 5ῦτ, 
9. σε . 9 . » 

λήθεν Γ1είν 799. 36... ο ο νς 
Δηλήσασθαι Ῥτο βλάψαι, πείεγέ., δεδηλῆσθαι, ἠᾖκε[ίμη 

εσ[ο» 724. Δ. Ο., 666. 03. ᾱ., Ἠΐπο σΟΠ1ΡΟΡ., κεν» 
προδάλητος, πονδάλησος» ξιφοδήλητος, 666. 93. α.- 

Δηλοῖ ἐῦσα Ῥτο ἑαυτὴν εἶναι, 398. 76. α. 
Δήμος» νε] εμας, νεΙ ορρίόµε, νε] εωγία. νε ασας 

994. 99. 4.9 909. 181. 41.» δημοι Διλπεηὶς ρἱασ]πηῖ» 
496. 95. εἳ ϱ7. ὄ- δ:» δημανωγο, 393. 50. ὖ., δή» 
μοτελεῖς ἑορτα), Λό5. 47. ὐ. εἲ Ο1οΠ., δήµύται αι. 
904. 90, ᾖ. 

Δῃοῦν» δµώσασθαι» ἐΠειίεγε, 039. 905. ο. .. 
Δή τι, δ51. 93, 49. δὴ Ῥοσῖ ὅτε οἳ οἷα., 116. 36. 2. 
'δή τι εἴ δῇ τοι σοΏηΒ, 992, (πι). ' - Αν οι”. 

Διὼ πόντων, ῥγαο οἨΗ1245. 404 41. δ.ο 794. Α. α, 
δἱ ὦργέλων {οΠειιπῖς {οτιυ]α. 94. 98. σ.. διὼ Ιὴ 
ν6τῬ. «οππρος. αὐ]ά, 370, 18. σα.» δ ὦν ρατάσι]α. 
τηπῃ οὐ] υ{μς, 347. 19. δ., δἱ ἡμέρης, διὰ νυμτὸς. δὶ 
ἔτεος » ἐνιαυτοῦ, διὰ βίου, Ἰπτε]]εξῖο ὅλου , ἐή11η {ευ 
{0/61 ΠΟΏ]εη1 {ΠΙεβγΩή αἩΜΗΠν β0Υ Μία υἱ {ή » 
118. 54: ἄ. 449. 47. ὔ., 6ο4, 14. α.. διὼ παντὸς., 
ση] ΤΕΙΗΡΟΥΕν ΟΗ14 η0ᾷο. 607. α. ΊΠ. διὰ πάσης ὄγω- 
νή6» 1Π ΟΠΙΠΙ εετίαπΠΏμπ 6εποίε» 144. σ.ὁ. 

Διωβαίνειν τὴν Ἐὐρώπην» 968. 809. ο8., διαβαίνεῳ πλοίῳ, 
14η /ΜΙΗ1ΕγΕ παυ]ρίο, 799. 4. ὔ. Ξ 

Διαβάλλειν, 16Η6έγε» Παυΐρης 1/αΠςίγεν 743, Οἵ, ὖ.ο 
διαβάλλειν» διαβολὴν οαζμηηπίργὲ, οπ]ωηηίαν ΤΑ. 0. 
εἴ 97. ἄ., διαβάλλεσθαι εἳ διαβληθῆναί τινι» [Σημ 
ετ/ε αὐ]ομ] Λό6. 81. ὁ, Εφ μνώς”, 

Διαβύνεσθοι, 147. ὃ. αν ΡτΟ ΟΟΠΙΠΠΗΠ, διαβα[νειν, δίω- 
βιβάζειν» 1ΓαΠσεγε» «οἩΏ{. 886. Ίσα 4. 

Διάγγελοι καὶ διοπτῆρες, ἵηῃ οα(τίς» 4Ο. 35, ᾱ. ὖ. 
Διαδέξιον ποιεῖσθαί τινα» 580. 77. ζ. ' 
ον (ἱγήμέγε» 46 Ητθ, 501. 64. ὖ., 967. 998. 

80. 

Διαΐσσειν, ΔΙ. διῤσσείνο διᾷττειν, διάξαι, δή/ξαι », {Ης- 
{ου γα Ιγε. 939. 30: . λα 

Δίωτων ποιἐεσθα]» εοπημογάγ{, «ἴνεγ/[αγὶ; δίαιτα» υἱδήν 
Ταἱΐ0ο 794. ΑΔ. 6, εώς 

Διαθέτης χρησμῶνο 5οθ.88δ.. 
Διακρίδὸν Ου]ά, 395. 9ο. ῥ. μα” 
Διώκριοι εἳ πεδιαῖοι οΏροΏ. 447. 90. 6. ) 
Διακρούσασθαι τοὺς Ἕλληνας» εἰδάετε» 593. 100. 0. 
«Διαλαβεῖν τοὺς ἀποπεμπομένου τὼς Χείρως, Πρ]. Ἀο-- 

οἱ. ο σηἱ ΜΗ1141447 απ αγγγρετὲ» 9939, 

969. 1Ο. 9 4 ν το ο. 

Δία. οἳ Δίων» 20ΕΙΜΗΗ Ῥοτβς., 66, 5ο. ἆ, 

Διαναυμωκχῆσαι» 415. 43. 6. ο. 

Διανέμειν τὼς ψήφους Εἴ διανέµεσθαι τὰς ψήφους ἀϊβες. 

677. 68. α. 2. εἴ 01οη. 
Διαπίνειν» Γζ{ε βοει]ὴς ος {μυ]/Ωγε, 698. 95. ῃ, δ, 
Διωπίπτειν» εἰαδί, 3189. 66. α. 
Διαπλέείν» διαπλεύσαντες» 738. Α. 6, Ῥτο 1Ο διεκπλέ- 
1: 977. 48. 14. διωπλεῦσαι τὸν βίο εὖ, 4334. 

᾿ Πλ ο Δια" 



τι ”αΏ 
Διωπλέκειν τὸν βί09 179. 69. 
Διαπρήςεύεω», {παύση «ς[ογεν 9309. 947. 37. 
Διαπυκτεῦσαι, διαπαλάίειν» διαπληκτίζεσθαι, οεῖ. 4ε 

οεΓ{αΠΠΙΠε 1ΠΝΙΟΕΙΙ. 370. 18, ᾱ. 
Διάσμέεινο ἐκσμέειν ΡΙΟ διωσμᾷν» Ἰάᾳμς Ρίο «ΟΙΗΠ1, 
:ἀπομάττειο αὐ/εγρετεν 970. 68. ὖ. 
Διασφὰξ» ἡ, ἐΤέρίάο γΗβΙΜΗης Το. Α. α. | 

ον Παμάαγὶ ῥρηδᾳνο, 55. 33. ὂ.ο 939. Λ6. 
ἡ 16. Β 

Διατέμγειν 19Π. ἀῑα], διωταµέειν, διαταμεῖνο 906. 143. 
94. 

Διστεβραίνειο Ό6οι 02. 90, 
Διωτίθεσθαι τὸν Φόρτον, ΊΠέγοες α{ᾖῤαδεγε, 705. 1. 1Ο. 
Ἀιαθνεία, διαύγιον, 507. τή. ῦ. 
Διοφαίειν 46 4ὐτοία» 657. 19. δ., διαφανὴᾳ λίθος. ἄε 

Ιρηϊτο, 145. 41. α. -΄ 
Διαφαύσκειν 4ε αὐτοία α]]ασεί[ζεηίε» 657. 10. 2. ἀμ 

ἡμέρη διαφαυσκούσῃ» 949. 50. ο 
Διαφέρει τὸν αἰῶνα  αξυµ {ΓαΠΡΙΦ6ΡΕ: διοφέρεσθαι», 
 μγαγει 794. Α. 6. 
Διαφθορέειν εἳ διαφῥαρέειν, 719. 54. ὃ., 737. ΔΑ. 6. νΝ. 

διεφόρρμένος ὦκοὴνο 996. 15. 41.» διαφθαρέεται», 999. 
404. 1ο. 

Διαφορέειν, ἠδ. 33. α.ν 998. 46. ΔΟ.. διαφορέεσθαι» δια- 
Φοργθῆναι ὑπὸ τῶν ὀρνίθων, «ἰλασεγαγί αὖ συίδησ, 514. 

Αιώφοβος» ΜΗΗΗηΊομ5 ίσο, 414. ο. ἄ, 
Διαφυλάττειν βασιλεῖ αἳ βασιλῆα, 909. 403. 84. 

ο διαφαύσκειμ, ὑποφαίνεμ» 46 {οἷς, οοἵτ, ο/9, 
ον 

Δισχέειν τὼ βουλεύματα. ΡΙΟ συ χέειν,ό49. 15. οἳ 99, ῥ. 
Διώκρῆσθαι ΡτΟ χρῆσόαι» 445 Εἴ διωχρῶσθαι., ο μῇίεεγο, 

735. .Α. α., διαχρᾶσθαι νοιδὶ υἡ1ς, 810. οἱ. 20.0 
διεχρῆτο Εἵ διεχρέετο. 001. 408, ο. 

Αιδαχθῆναι εἰ νοῆσαι Νες εἸδέναι, οΡΡοΠ ΠΙΕΣΗ, 3890, όο. 
ἄν 9 διδακτὸν εί τὸ ἐν τῇ Φύσει, ΟΡΡΟΠ. 950. Οή. δ., διδασκόλιον θὰ, 909. 96, α. διδασκαλία» καταλύει)» 49. 78. νῖει ἨΠοπῃ, 

Αῤόαι” δοῦναι δίκην κα) λαβεῖν, 4ο. 08. δ.., δοῦναι λὸ- 20ν ἑωῦτῷ» 104. 91. ὤ., δδόναι δωτίνηνο 48ο. ᾱ. Ίπ. διδόαι εἴ ἐνδιδόναι μαλακὸν οὐδὲν, 950. 94.9 ΟΙ4. 901, ορ ἔδοσαν» 964. 377. 3ο.) δν, δῴήν» 
Αιέδοξε, διέδεξε «οΏ{Ε, 437. (6). 
Αιερύσαι νέας, 599. 60. δ., 968. 401. 44. ο. 915. 66. α.δ.. Ὁ θες εξελθὼν Ῥτο διελθὼν» 874. 190. 17., διεξελύὸν οῇ ᾖδ6,,9θι 1.9 διἐδελθεῖν, ο. .. ο «ομᾱ Διεδιέναι διὰ τῶν νεκρῶνο πίεγ εβε]ὸς ἐγαπείτε» 617. . : Ε. α. δὲ ὧν διεξιόντες » ΛγΑεΙΕΥ φ 405 γαΠΡΕΗΗΙΕΡ. Ὃ9, 

Διέξοδοι τῶν βουλευμάτων. 615. 46. ῥ. 
Α/ῥήσθαι ΤοηΗπῃ Ῥγο δίζεσθαι ᾖ4. 66. 
ο, μι δικάσειν» 5Ο. 95. ὂ, 

κάρφ᾽ δίκαιοί έσμεν ταῦτα ποιεῖν, βα δὲ) ος ]αοία- 55 986. 409. δις 75ο. 56, δ., δίκαιοι Ὃ ογ- ίσο μάς παρ πἰση ο μῖς. (35. Δ. 6. 177. 5ο. δικαιοῦνν {4/μ/η ῥµίαγο, συπὰ Ἰπβηῖτ, 419. 03. δ δίκην δοῦναι καὶ λαβεῖν Αθήναζε, 419. ο8. 2 Ἀικασαὶ βασιλήϊοι Ῥετβ πι, 91ο. όδ. εἴ 66. α, ῥ.. δι- κασοὶ κρτὼ δήμους. 919. 65. α.. ως "ΔΙκτύννή» Δίκτυνα, Δίκτια, 906. κ αδ. εις Ἀ]φόδο αΤέά. 11Ο, 91, ᾱ. ιός -Διοσκούρωνο Δισκόρων, 194. (8) . 
αν ΠΠΗΠΗΠΙ 68Η. 966. τό, α. 

(φάσιος» δεηΗημς ὠμβ]ον.. διθώσια ερὀ 
υμ/Πέγαν ΟΤἱσΟο Ἱϊπς Ὃ μια ος οι ΑιΦβερῶν π{ῃς το Ἠρῃς, 990. 7.2. τα. 

Αἱραξ, δίφρακος, Γεω πα ρηαᾖές. 759. 96. σι, γἷς, 

Διθροθόροι, διθρεφερεῖσθαι. 979. Λο. α. 
Αιχή, ο ὀοἡας 933. ο . η 
Διωθέείνη διώσασθαι, γοβε]ῤρνε., 939. ο66. 3 
Διώρυξ » διώρυχος ἨΏΟΠ διώρυλος. ὅρ6. ζῦ. : Αοπέειν, ἐμοὶ δοκέειν, ὡς ἐμοὶ δοκέειν οἵ δοχέει, 48ο. 7 ὤεο 743. 4. σ.ο 191. 63. α.. ο (6). τθοι (ὁ). 1ο (4.) εἳ Οτο, 850. ᾱ., 874- Ζ., ἄδοι α, δοχεῖν 6ἳ ενᾷι ΟΡΡΟΠ. 415. 62. 6.2 δεκεῖσθαιν δέδοκται, δεδόκ- 

τᾶιν 409. ἴδ. ᾱ. ο ες Αόκανα, τὰ, 9ρητίβθ. 1ο. 6. ἵπ. 
Δόκιμος τὰ πολέμια, 1905. ό7.ᾳ. 949. 928. 39.. Ἄθμος, εὔήβασευ» 84. 40, α., 846. 7ο, 11. ᾱ. ῥ Δονεῖν» δονεῖσθαι' ᾿Άσῃ πᾶσα ἐδονέετο, ο «4βα αρὶ- 
νώ 601. 5ος, 13, 0. | 
νετ ἀλήθειά ΟΡΡΟΠ. 418. 69, σι, δέξαν Φύσας» 418. 
53. δοξοῦν., δξοῦσθαι, Δαδεγ{. μμ ώρας, ἃς- 

Ὁ δόξασθ σύεν 

λοξώσὸ, ον ο ν ὅ 2 ες (ο). ζἜδμλα ία ερ» 

Δορκᾶδες οτ ο Αβ, | ὦ ἐν | 
Ὃ πας 4.ορπῇ. αό5. (1). ΑΝ 

ο 2 ὁβδούλωντο εἳ ἐλεδούλωντο 5 40. (6. εἲ 

άν θα 84. 2. {4., 796. ΔΑ. 6. 8: ἆ,ο ΚόΤΟΝ 

1 

«Β]κάξειν ἆς ῥοΓΕΟΜΕΗ επρΙεβη 

Ἔνκειν ἐρῇ, ζυμῷ» ἡλική 519. ια 

Ἑ ο Χ 1 Ἱ. 

(6Π.» δουλέτερορ, '14Ρ 5 1ΕΓύΗ52 739. Αν ἂν 

Δρυὸς κεφαλαὶ)» ἵπ Ῥοεοῦᾶ», 711. 2. 6. 
Δύμη» Ἰοῦί ΠΟΠΊΘΏ» 849. 6ο. 91, ο ας 

Δύνασθαι οὖκ. ἐδύνατό μοι ΒΙΟ οὐ δυνατόν 9’ 568. 93) 
0.9 δύνωσθαι Ὦ{ο ἐθέλειν, 5663. 39: ὂ.. τί δύντῶν ο 

το; 338. 3. 4. δύναται, δύνωνται, δυνέωτῶιν το 
(Ιςὃ. δυνεώµεία, 935. 953. 19. ἐδυνάσόήσαν, 550 
ὃ 9 δ. ι εν Μ) ; 

Δύο» Ίῃ σεῃ. Ἠαῦοι δυοῖν οἳ δυῶν» Πο ὀνανβέμωνν, μι 
ταλάντων, ὃ« 98. αι ΟΙ7. 910. 40. 11 241Ν. ν 
δυοῖς. δυσὶν 950, 53. Ών δν ΔΑ. 

Δυωκαίδεκα εἴ δυώδεχὰ» 901. 409. 5. δώδέκαΤό52 15 
107. 90. 3 , ; "  Φ 

Δυσύανατεῖ εἴ ο ν Ἴρο. 50. βςς 
Δωδώνη» Αωδών Ιά6Π19 653. ζ4- ὔ. ΄ 
Δωρέεσύαι Δελφοὺς» «είρδος 40Π476» 811. τς 8. δω” 

ρέεσθαί τινα χρυσῷ», 963. 45.. 916. 3190. 35. 

Δώριάζεμ, 416. α. πι» 416. 95. 4. δω ο ρΗΝ 
ζειν» ἐκδωρίζειν ο δωριεύεσθαι» «653. 9. 6. ὤ Θ49ἱ 
ουἵπαπα ου ην ού. ὂ. ο 

Δωσίδιχοι», 456. 5Ο. ᾖ. ο. 
Δωτῖναι' {4ητ δῶρα {ειι δύσείς" δωτινάζειν» 4014 ΕΥ 8 : 

49ο. 4. 1119 7329. Δι ᾱ, ; κ νά ᾿ 3 

Ε, 

Ἐ {βεὴ, 50. 74. 4. : ον ὅστ. 

ἸἘᾷν' οὐκ ἐὰν» ορατό» ἐς) άεγέ) νο δέ. δι ν 

90. ζ., 691. 14. ζ. ἐν Χαΐῤε 11 
ό. ὤ. ὀ. ἳ 4 6 Ι φὴ 1 , 

/ ; ι{ 5 
Ἐάν σαι, συμβαίνῃ» μία ΠΕ λα 

39. ὅι ορΏῖς ἅν. Ἰ ο ροή. 
"Έαρ τοῦ δήµου Ποῖαϊ τοὺς ἐφήβους» σέ εαρ νι 

{μνέπερ, 60ο. 90.2, ἔαρ ἐκ τοῦ ΑΗ η) ηςί- 

η]ά, 68ο. οο. ϱ.» ἐαρίζευ» ΓάηρΗ σέ, Ἂ 
6ετε, 079. 90. 4. μμ 

Ἐφφίγεσθαι» ἐκνεσέαι, οοπῇ. 8 δρ τ4. 0. 

Ἐφολύσσειν» ἐγγλυκαζειο 144: ΄ . τν εγλυμ” 

Ἐνγλυφευ» εὖ φλύφειν. εοπῇ, 166. 99" ὀ ὦ, 7792 : 

μόνα δν ας όν 

Ἐργυῶν 6ἳ ἐγγυῶσθαι σβροπμπιώς» ας νο 
σαι θυγατέρα» ἀῑεΙτΗΤ 6/12 43 ὃν τή ο ἔρερσι» 

Ἐφείρειν εἰ «ἄγείρειν οσα ο μμ Ἡ 

ο καλο ϱ {η ἠῤΙ οηοίμαμό! 
. 

ογαΓἷά) Ἐγκαθεύδειν» εκεβαν 
ας 

ϱνε ήδη 
683. 40. α. ὖ. ορ μά 

Ἐγκαταλειπέμενοι» η 2οοίο γο δή 
ο νο κα 

Ἐγκείμεναι ἡμέραὶ εἴ συρκε]μενωι 
εοπῖ, 77 ο 

ο 
ἡε νλάσἰπὶ β1λδο 

 ' 
Ἐγκοιμῶσθαι, ἐπειῥαγο ἡπ Τ611Ρ 

45. εἴ 40. α. ὔ. 4 

'Ἐγκολάπτεινο 24/0Ηῤέ}έ» η : αο6. 94. 6: 
|, ΚΟΤ "Εγκοτόν τι ἔχεινο {1]ση/ πο εἰ) ὁ ον ἔν τι ἔχειν 

9 1ῦ. ο. ον 

Ἐφκτήματα, 34995. 10. δ. ἔγκτήσιη να {γεν 729: Α.. 
Ἐνκυρεῖν το ἐντυχεῖν {πο((εή Ἐ λ ἐή οδοί 14 
ταις ἐγκυρῆσαι ἀλογίας Εἴ ὦλορ αρ μή 

οἰάεγε, 6ο», 77. δ. νο 

Ἐγηγρωύειν τὸ σκῆπτρον ἓς τὸ μμ 
ει ο/η η /ποἱ εν )1ΟΗ452 3 ρα 

Ἐφαρίευ ἰὸν» 69ο. 74. α- μες ἐνλρικ 
Ην, Ῥατι, ἐγχρίψας. εἴ ἐν : ρετε» 733. 

ο πὴν βάριν τῇ »ῇ» παυί μας όν τν, αώουόγέ» 941. 
49.4. 41. δ., εἳ 6ΥοΠ. ἐΗΗΦΤΕΙ 
67. ὖ.ο ἐγχρίμπτειν 1ὸν2 ο, ο, κ 
σι {η αἰέφιεη {ΗοἰδέΓό» ὐδ ο εσας ει 

Ἑδώλια» παυίωη ΗαΗβΓάο 11: 4 229 (0. ἴζετο Ε 

πουν». ἠφρίβο
ήν » 18 

λ7θι 21” 

74. αν ἐλμπτα 

Ἔζεσθαι οἵ ἴζεσθαι «ο. 358. (η Ά 

ἔζετο Ἱκέτις» 937. 975. 39. 690’ 
αμα, Υ. θελεῖν. ασ ο) 
ελοντὴν, 440. 9. κ 

"Ἐήνεα βάρθαρω. 97. 76. α. Γά πα 
Ει οἳ δ οι. ᾗν Κείλών, Χλων, ότδ. ρω, 641. 
Εἰ ὠποβάνω {οἱοσσιπι. Ῥτο 3ν. Πνε ο Ά ο, εἰ οἳ εἰ 

98, αι εἰ γὰρ ΡΙΟ εἴθε γὰρ. δοὔ-. «6, 8986. 14» 

ἄρω» 956. 359. 30.3 εἰ μὴ ἄρά, αλ Ὁ ο] τι δράσεις» 
αἱ δὲ 0) ταῦτα ποιήσει, οδό. ὃσ. 4912 Ωπμασίυπι 
δρ" εἴ τι λέγει» λέγε' εἴ τι θέλεις, δν, τα ἸπαΙσατ» εἰ” 

“ΙοεΠόΠθ8» 643. 98. 2. {Π.ο ΕἴΤΕβ αι σα 
περ εὖ Φρονέεις» 687. 57.4. δ. ως ὦ 8 οὔ, 17. 

Ε]δεϊν". εἶδε᾽ ᾖδεε' ἤειδε, Π0ύεΤΑΣ». 
-οο, ἵνα εἰδῶ ὅτι κοτε λέξει ἀβρ. δόι κ να περσ, 

ὕα ξει» 19. 30. αι 98” 

1ο. ὗ. 

ὁοι α0. δν ο 
6. 

ῥαί 

ππινεμβεακσπνο τη 

πο ο ο 



τους 

Εἰκόνι χρεώµενοι αὐἷἀ, 589, 54.6. ὅ.ο εἰκόσι κβέεσθαι 
ο. ἀΡΙάθιῃ. 
Ἐίκοσι, ἐείκοσι, 190. 9Ο. 4. 
Εἰκότα, οἰκύται, ἐρικότω, 13. 99. ὅ. 
Εἰλωδὸν 6ἳ Ἰλαδὸν, 944. 6ο. 95." 
Εἰληθύϊα, Εἰλειθύία εοπῇ. 996. 4. 6. «3 

Έΐλωτες 9ΡαΓΙΑΠΟΣΗΠ9 695. 99. δ. Ἑΐλωτερ 4ΜαΠᾷΟ ΧΜευ- 

δαµώδεις 61, όοό6. ἴα. ῥ. τα ; 

Εἶναι τοῦ βασιλῇος» {π }ορίς ἀἡμίοπο εἰ/έ» 955. 67. ὅ.ν 

ο εἶναι ἐν ὅπλοισιο ἐν Φονῇσι» ἐν Μούσησι» ποιο κ 
798. 6.5.9 εἶναι ἐν εὐπαδίαιφ" ἓν θυσίας» 665. σ7. ο. 

εἶναι οὗ παντὸς, 103 οήΗσυής ῥοημὴς 5/2, 575: 97. 
δ.. ἡ Π. ἐῦσαω πεδιὼς, εὔνδρός ἔφι, 549. Ο. ἄιν εἶναί 

τινα µέναναῖ εἶναί τι μένα. 368.789-α. Ρατεῖς. ὢν νὶς {πι 

ἡμεῖς ὄντεο ᾿Αόηναῖο, στο. 78. ὐ. {α.ν. εἶναι ε]Ηρς., 
8οο. 108. 43.» εἶναι Ρίεοπ. Ηετος. 194 79. ὂ.» ἔνι 
Ρίο ἐθὶ, 386. 43. 4.2 944. 997. 1.0 ἔσω ὧν ΡΤΟ. ἐ- 

γω, 509. Θ1. ὖιο ἔσαν ῬΙΟ ἤσαν» 5ο. 69. Ζ., 1Λ. 

(19). οοπί. Αμρπιεηῖ, » ἦν ΡΙΟ Ίσαν, 976. 21. ἄ.ο ἑὼν» 

παρεὼν Ῥτο ὢν» παβὼνο δοο. δ. 11. ἔήν Ῥτο Ἶν 358. 
 ρὰ 

Ἑ]νακόσιω Ρ1Ο ἐννακόσιω» 199. 07. ἄ. 
Εἴνεκα (τῶν μηνῶν) , αὐ /ΠΕΛ/2Σ Φ0ά αἰ{πεὶ, 466. 66. ὔ. 
Ἐἶπε, σπα, τον: 6ος. 73. 4. τν ον ώοά 

τ]ρέθή οσο ἐῤῥέ Ο. 11. ᾱ. ν. Ἐρέων. 

εἰ Ἴο, μμ, ὃν ση ὦμᾶογεν αρµά ῥαγέμος» 

Ο. Ο. 6. . ὤ. τ - . ͵ ν 

ολ να Ίπ ΙΠποτίς Ιοηρίτμάϊπε ἀεποϊιαπάα» 944. 

9ο, 993. 
Εἰρίνεος κιθὼν 93. 64. α. ὄν ο ν  ν ν, 

Ε]ρύσαι” διειρύσαι' ἄνειρυσαι' ἐξειρύσαι ὑπεξειρύσαι' ἐπ- 

ειρύσαι κατειρύσαι παβερύσαι" Ἠετοάοῖο {οαιεπῖα- 

ἴπ, 509, 60. ὖ.ο εἴρυσεν εἰρύσῶς» δἱρύσαι» 9686, 9901. 

θὰ, απἰά» 11. 58. Ζ. Εἴ εἰρωτέειν. : 

Ἑ]ς ὠνὺρ, οὐδεὶο ὦνὴρ, Ρτονοτῦ. 1οσι:. 970, 95. ἄ.9 εἷθ 

ὠνὺρ πλεῖσον» 407. 51. 6.9 δἱ6, ζΗἱ 11 6Ο. 94. ὖ.» 

εἶς αὐτῶν ναί τὶς 4θ Ἱποετίο» 919. 995. 90. 

Ἐκ Ρια6ρ. 1Π ναοί ἐκδωριωθῆναι, ἐκβαρβαρωθῆναι, 6Ρ3. 

Ώδ. ἆ. διο ἐκ», θἵ ἐξ ΡΙΟ ἔξω, .1Ώ εοπιροβς, 179. 94. 

α.» ἐκ Ρτο ὑπὸ Ροδῖ ΝΕΙΡΗΠΙ Ρ3ΦΗΥ. ποιηθὲν ἐκ τοῦ ὧν- 
δρὸς Ρίο. ὑπὸ, ρε 09. δι» εἳ 8. δ., 738. Α. 6. ἔκ 
τινος ἄρξωσθαι» 64 94 44. ἔκ τινος τὶ ποιξεσύαι, ὃσγ. 

 πτο, 1δ.ο ἐκ γενετῆς» ἐκ γενεῖσ» αὖ 1ῷεῦ Παίαἠ, 900. 

«δις ἐκ μέσου εἶναι εἴ ἔζεσθαι, καθῆσθαι, ΠΕΗΤΑΤΙΗ 

ε/εβαγΗΗ11 699. 75. δι» ἐκ τοῦ ἐμ ανέος» 374. δ1. 
2., ἐκ τοῦδε» 63 {540 16170762 «476. ὃ7. δε, ἐκ τῶνδε» 

Λοµίέαν 949. 93. ἄν δν σοπ{, ἐξ. 
«Ἠκάς' ἑκαςέρω" ἑκασύτω, ΤοΠΙ0/έ9 Μα ΕΕΙῖ, 736. ΔΑ. 

6. ἑκασέρω οἰκέειν, Λ7οοΗ) ζηΛήήαγε. 488. ὔτ. ὔ. 

«Έκωσος" ὧς ποδῶν ἕκασος εἶκον» το /ὁ φΐσριε αορεῖε- 
Ὅ πέσο, 790. 4Ο. ἄ.ο ἕκασος Εἴ ἔκασοι» ΑΙ ΠΠ5τ. 849. 

68. 1Ο., αὐτὸς 1 ο αὐτὼ ἕκασα, αὐτοὶ ἑκάτεροι, 

μήγἱζΗ6ο 709. . . 

ον Ἱπ[μ]αεν 79. 7. ὔ. 
Ἐκβαλεῖν ἔποςν 47ο. 75. α. κ 
Ἐκβάτανα ΏΟΠΙΕΠΏ υ1918. 937. 96. 4. εἴ ᾽Αγβάτανα 50. 

1. 2. 
ο. ᾖἱσργε» ἵπ [πε] έαίε εδ{ε» 738. Α. 6. 

Ἐκδέκεσθαι, 185. (1). ο. ἐς 

ἸἘκδήσασύαι» 316. 99. α. εἴ 929. 946. 19, 

Ἐμδίδόναι, ἐκδίδοσθαι θυγατέρα» ε/οεάγέ» ΗΗΡΕΜΗΗ αγε. 

ἀτο.δικα... ον 

Ἑκδιδρήσκειν ἐκ τᾳς χὠρήδ., . ελ 9 

καημον 048. 915. 909. ἔχτήτο» 316. (ἆλ. ν. Κτᾶᾷ- 

σθαι» 
Ἐκξέειν εὐλέων» 379. 70. 4.» 371.78. ὄ. 
Ἐκθύσασθαι, εκρίώγθ» 49Ο. 17. ἄν κα κ 

Ἐκκηρύττεσθαι, «δο ῥῤ]]οε ῥ0ΡΟ βίο οἴν]αίε εἰοί» 
ο θσ8. 7ο. ἄ. 
"Εχανᾶν» εΓαάεγε» 617. 95. α. ζ. 
Ἐκκόπτειν ΙΟ ἐκκολάπτεινο 657. Τὸ, ὖ. 
Ἐκλαμβώνει» οοΠήµοέγεν 795. 08. α. 
Ἐκλείπειν τὴν πόλιν ἐς τὰ ἄκρα» 454. 99. α. 

Ἐκπάγλως» 4ῤεπάμη» ἐρ ΙοάµηΗΣ ἐκπαγλεῖσθαι., αγηί- 
γα] σα /1ῤθγε” 9016) 719. 64 4.» 010. 999, 9005 
7οδ. ΑΔ, .9 ἐκπαγλὼς εἴ ἐκπλαγὼς ςοΏβ16, » ρ0ο, 

οο. ὔ. 
Ἐκπεραίνεσόσι» 474 35. 2. : νὰ 

Ἐκλώτευ το)» {1 αφου ἱγγμέγέν 736. 68. 6-ν ἐκπί- 
πτειν Οὐίά» 017. 313. 39. αρ. 

Ἐκπλέεμ' ἐκπλῶσαι τοῦ Ἑλλησπώτου Εἴ ἔξω τοῦ Ἑ.. 439. 
86. δ.., ἐκπλῶσαι τῶν Φρενῶν 6ου κ. λε» ἷε [αέω Ίπεη- 
εἰς ἀείεθμηη ος/ὸ, 976. 43. α., 735. εἲ 738. -Α. α. 

Ἐκποίῆσαι» 1/41 {πβοπεΤε ΠΙΑΠΙΗΗ 164. 33" ὧ.. 
Ἐκποτᾶσθαι εἲ ἐκπεπόταμαι» 376. 43. α. ὔ. 
Ἐκτεῖναι πλεῦνω λόγον, 594. 53... 
9 / ϱ/ | ν 

Ἐκτοξεύει ὥς σφι τὸ (έλεω ἐξετετόξευτο, 109. (1). 
Ἐκτρέπεσθαιο «Οεβεδεγε κε υἱα. 996. 6. 6. ᾖ. 
Ἐκφέρειν' ἐξοίσειν δε)», 91ο. 199. 9. 

8. πι τη 

Ἐκφόρια (τὸ) τῆς νἩς» 1έ/γάΕ ῥγοσΕΛΙΩ5ν 968. Ἀμ. 2. 
Ἐλαιοῦς εἴ Ἐλεοῦς» πεις, ΟΠεΠοπεα Τητασῖαε υ1ῇ5, 

σ49. 95.0... 593. (Κ): Ἐλαμρύσμωι, 1οοο. 553. 
ο 9) 

Ἐλαςρεῖν 1οΠ. το ἐλαύνειν» 181. 90. ὅ. τριήρεας ἔλα- 
σρευµένᾶς» 539. (Ἠ). ᾱ 

Ἐλαύνειν ἐς Αἴγυπτον» ἐλῶν ρ8τίϊς. 7590. 93. 4.. εἳ ατοῃ, 
ἔλασις» 535. ᾖ7. 2., ἐλαύνειν ἐπ᾽ Αἴγυπτον» 995. 141. 

ος σε ἐξελασθὲς εἲ ἐξελαθεὶς» 910. (0). 991. (1). ἐλαύ- 
γημι νετρυπι 651. Τό. 11. 

ἝἜλεσι εἰ Ἕλλησι οοπ{, 146. 78. α. 
Ἐλευθέριον εἶναι, 551. 93. ὖ. εἴ (10. 
Ἐλευθερῶσαι.» 048. 3095, 36. 
Ἐλευσίγιον, ἵεπιρ]απι Οετετῖς Αίῑιεπῖς, 7ο. 7τ. ᾳ.ζ, 
Ἐλινύευ εἳ ἐλωνύειν. ϱἱ6/(ζεΓε, οἱ αγ: αάζηίε/εέγε» 33. 

Ὁ6. 4.0 δοι αι ἵηπ, 726..Α. α..... ' | 
Ἑλίσυκοι» ἔθνορο Λιύων» 509. 93. 4. 
Ἐλλάμψεσθαι», {γε τς 2,40. 54: 
Ἕλλεσχα» 4. 35. ἄ.ο δ42, 6ο, οὐ. | 
ἝἙλληνὶς εἰ Ἑλλὰς πόλις» 9038. 999. 38,» Ἑλληνικὰ καὶ 
ῥαρόα μα ΟΡΡΟΠΟΠΙΗΣ» 954. 5Ο. 4. δ.» Ἑλλήνιος Ζεὺς» 

9. Π 9 ᾿ ὖ 

"Ελπεσθαι ν. ἐλπίζειν. 
Ἐλπίζεν ἱπηρίτατ νειρο {μ1μ1. ο, νε] ρυαείεηῖ, 89ο, 

18, Λο. 6ἳ ὅ5ο. 31. 30, ΡΙΟ 4Ἠο0 1ΙοΠ. αδῖ ἔλπομαι 
ο. ἐλπεσόαιο 194. 56. 2. 
"Ἐλυτρον» Γεεερέαεα/ωήῇ αὔμαγΗη, ἔλυτρον λίμνης εἴ ὑδά- 
Ἐμβεὴ ”ν 46: 978 ο ἴ 

μβαίνειν ἔς τι» 410. ἠ5. ο . 
κας 04Η Μαν» - ο γερὶοηῖς», 796. 

9» χο . » . . ) 3 αὲ, 

Ἐμπαλάσσεσθαι» {πῤήίραγεν {/αΖπεΠτεν 645. 1τ. ᾖ, 
"Ἔμπεδῆσαι ΡΙΟ πέδαις ἐνδῆσαι, 31ο. Το. 
Ἔμπηρος» «εθίλὴον Ππμεήῤης» 7ο. δο. ὐ.» εἴ 893, 67. 

90. ἔμπηρα εἲ ἔωπυρα οοπῇ. 7ο. (ε). 
Ἐμπηφαίνεσύαι» 979. 91. 6. 
Ἐμποδίζειν ἐμπεποδισμένος, 997. 940. 35. 
Ἐμπόρια ἀπὸ θαλάσσης Ό09. 161. 99. | 
Ἐμπρήθει ἐμπρήσεται εἴ ἐμπεπρήσεται» 634. ηοῖίοΏθ. 

442. 8. 6ἳ 19. 4. 059. 935. 4. 
"Ἐμφανέως» αβετίε» ἐκ τοῦ ἀμαλας ο 074. 91. ῥ. 
Ἔμφυτος μαντικὴ» ἀἰυ]μωκίο οἰυηίήν {ηβία, {εὰ ἔμ- 

Φυτὸς ποηρία, πιβέᾳ οΠήΠΙο α αίμα όμεγεης: 
735. 05. 4. Φος 

Ἐμφύεσόαι» αὐ]ά» 998. 98. ᾳ. 
Ἐν Ρταξρ. 1Π. 60ΠΙΡΟΡ, ἐμμάκχεσθαι» ἐνςρωτοπεδεύεσθαι» 

ἐναριόμεῖν' ἔνανωνίξεσθαι ἐμβέσκεσθαι Ππι. ἃς το ἵη 1ο” 
605 ἆθ’ 4ο {εΓπιο Ππ(Ητιῆέας, Ῥρεταρεηάα, 38ο. 
109. ζο 598. 7ο. σε όοι. 8. ὃ.ο ἐν ἐλαφρῷ' ἐν ἐυμα- 

ρε. ἐν ἀσφαλεῖ' οὐκ ἐν ἐλαφρῷ» 975. 93. α. δ.. ἓν 
:λόγῳ" μέρει ώριθμῷ' μοίρα εἶναι, 955. 57. 6.9 ἐν έλα” 
Φρῷ ποιέεσθαί τι» ἠεοίΜετ» ὡσιά ϱγαυβ1ε, εγγε αἰἰσ μία. 
5ο. 86. δ. ἐν ὠνδρῶν λόγῳ εἶναι, 958. 57. α., ἐν αἴ- 
νη εἶναι 995: 6. σα.» ἐν τέλει εἶναι, 998. 548. 95.. ἓν 
ὅπλοισι εἰναι ν. εἶναι" ἐν ὑμῖν εἶναι» Ἡ ---ᾖ» 441. 46. 
δ., ἐν λογῳ ἔχειν» ἄγειν, τίθεσθαι» 179. Ὁ3. σα.» ἐν 
Αθήνησι» ιο 916. ο 06ο. 965. 11.. ἐν Ἑλλάδι 
κοιν ἆγ αὐῶ προσεργαζόμενος » 35Ο. 14.5 ἐν μέ, 
Λε Ὁἶεεο, 695. 46. α.» ἐν δὲ αδὸ Ὃ ο ον αι 
«εἹεραπίεί 9. 6ο. 4.» 799. 7. 97. ἐν δὲ δὴ. 501. 91. 
δε ἐν δὲ δ] καὶ τῷδευ ἑ. δ. τι κ. τόδε, 879.105. 95.» 
904. 165. 99.. Ἐρς, τὸν ̓ Ολυμπίηῃ ἀγῶνα Ὥπα ἐν 
044. 204: 1. τὸν "Αβαισι ναῦν» 838. 41. 1. ἐν προ- 
νηῖής» 996. 98. 44» ἐν ἡμετέρυ, 966, 384. 1ο, ἐν 
Πέρσησι ΡΙΟ διὰ Περσῶν, 666. 93. α..» ἐν Ρτὸ παρὸ κρὶ 
πρὸς ουΠΙ ΏαΠίνο ]οςῖ» 996. 537. 38., 95ο. 331. 3., 
ἐν ΡΙΟ ἐρν 194. 34. δεν ἐν ἹΚαρπάθῳ πλέρντες, 95Ο. 
320. 50.2 ἐν Κύπρῳ ναυμαχήσας» Ίο. ἐν Σάρδισι σρο- 
τεύεσθαι» Το. ἐν ἴεπιρις ποῖατ» {ηέγᾳ. 866. 90. 1., 
ἐν Ῥϊο οἶγοῖν 50ο. 50. 6.5 ἐν τῷ ΡῖΟ ὧν 981. τό. 

κ θοι ο ἕν τι νυκτὶ » 877. 119. 1,» ἐν τῇ ὑςεραίμ. 077. 
417.90.. ἐντῆσι ἡμέρησι διδξελθεῖν. 966. 99. 1., ἐν τῇ 
ο δ7τ. τού. 19.2 ἄ τή ὧν ῥύσωσι» 876. το7. 19. 

ἐν εἲ ἐς 1Π. «ΟΠΠΡ. οοπῇ. Ἠϊπς, ἐσβαλόντα εἴ ἐμβαλ. 
693. (1). ἐσβαίνεινο ἐμβαίνειυ, 435- 8δ. δ.» κ 
σ0ν» ἐσέπεσον» 69ο. (Ἠ. 

ἁ πο ο . 
Ἐν πρὸς ἕν» θὐ]ά» 905. 344, ὔ. 
Ἐνογίζευ. Υ. Κατανδειν. 

.Ἐναβμένος, 541. 67. 4.» αμμένοι» ο74. 495. 7, γ. Ἐνά- 
ππτεσθαι,. ε 

Ἐναντίοι Ῥτο ἐρίζοντες», 333. 57. 4.9 ἐναντιωθῆναι, 94. 
9. ἄ. 066. 30ρ. {. 

Ἐναπιέναι 1. 6. ἐμβαλλειν' ἑναπῆκε τὴν κεφαλήν» 1ΟΙ. 
ον λος 4 εν 

ο. ἐναμμένοι λεὐγτέας» 20” βε]]έθμς α)ηί- 
Θ/,, νεβρίδα ἐνπφθαρ παβδαλῆν ἐνῆφθαι, κ. λ. 541. 68. 
ᾱ.» οἳ (αἲοη. 

Ἐνάρεες ΕὺΙ ὠνδρόγυνοι» 311. 46. δ., 796. Α, α, 
Ἐναύειν πΌρ ΡΙΟ ἐνώπτειν» 614. 9. ᾱ. 
"Εγδεδεμένου» ἐνδεδυμένορ 6ΟΠΙ1, 3094. 6α, Ζ. 6 τοῦ. 

11 µν- 



1 Ν Ὀ 
ακοή) ΄ΡτΟ ἐδείδασθαι αὉ «ἐδείκνυσθωι» 6ο. 91. 

ᾱ. ὅ, | 
Ἔγδέχεσθαι λόγου», 616. 76. 4. ταλαιπωρίας ἐνδέφέσύαι» 

445. 99. 4. νε” ο Ἐγδιδόναι µαλακὸν οὐδὲν» μή) {ρησυί{6Υ ΥΕΙΗΗΗ/2ΥΕ 2 950υ 
ο ο ο. 

"Ἔνδου μάνὲιν τπΠθΕ 68 νίτες, 491. 54. 2. 
᾿Ἐφέσωπται ἵμερος» 609. 90. ϱ.. αλ 
Ἐνόχειν τινὶ κότον» 736. Α. α. ν. Ἔφκοτο οἳ Ἔφειν, 

ἐνείχεε ῬΙΟ ἐνεῖχε» 590. ὃο. α.» 989. 49. 90: 
Ἔγεργαζόμεναι 46 ημ η εγ]ήε, 4. 43. ἄὲν ἐνεργὸδο 1] 

ΩΕεΠάΟ οε(ΗβΑζΗ1 χρήματα ἐνεργὼ» ζΗάεβΗσ/άο ῥε- 
εὐηίαε, 691. 99.4. | 

᾿Ενηβητήρια 4ὐαθ» 167. 47. α. ὖ. 
Ἔγθεν, Ὁ 7η. 190. 5ο, 
Ἔγθυμεῖσθαι: ἐντεθύμημαι ἐγὼ τοῦτο» 686. α. ἵπ. 
Ἐγθύμισον» ἐνθύμιον» 189 5. 2. {ᾳ. 686, α. Ἱπ. 
Ἔνιδρύσωσθαι βωμοὺς χώρους εἴ φωρίος, 190. 83. ΠΠ. 
. 901. 197. ασ. Ἀ 
Ἓνήφες, Αἰνιῆνες» ΠΟΠΊ6ΙΠ δεπῖς» 56ο, 7. 8. αι. 
ΣΙ, τῶν ποταμῶν» ΠΟΠ οἱ ποταμοὶ ἔνιοι, 5093. ᾱ. ΊΠν. 
Ἐγίσασθαι ἐς τὴν τυραννίδα. 99ὰ. 6ο, αἳ- ; 
Ἐγκτήματο εἲ κτήματα. ἁῑ[, αθα. το. δ. 
Ἐγνοῆσας απ Ἠϊπο {τ ἐννῶσαι. ἑνένωτο Άπι, πε α. βὐᾖσαιυ 

βῶσαι, 717. 47. δι, Τούς Δ.α 
Ἔνορχαι εἲ ἐνόρχιες», 451. Τον του ος 
᾿Ἐντάμνειν ῬΤΟ ἐντέμνειν, {ποήεγο, πονς ἀἰδιῃηῃ Τ16/0- 

| ἀοῖο όρο. σ4, ὤνο ἔντομα εἴ ἔγτομα ποιεῖν» 158, 9ο, »,; λτομᾶ εἲ ἐντέμνειν 4ς Ἱπβοηϊς, 18, 0ο, ἆ, Ἐντιθέναι ἐς ὧτα, 970. 0. 
Ἐνωμότιαι» Ωὔαε» 91. «6. ὅ. 
ο ρᾷνο 999. 76. 909, 506, πο δν : 
Ἐξ ροςί νετὸ. ρα5Ώνα ΡΤΟ ὑπὸ" τὸ προσταγθὲν ὃν τοῦ Κύ- 
βου» Πτα, 687. 90. 2.. 9. ὄ.» ἐξ οὗ ἐγένοντο ᾽Αθηναῖοι, 49Ο, 15. 6.2 ἐξ ἠθέων ἔξω Ἰθέων» Λ7άΦΜεΥ ΠΙΟΥΕΙΙ Λ/4ΕΙΕΥ οοη/ηοΓμάίπεη : εἰ ολγα [ος ο0η/ είν, 179. 34. 6.2 τὰ ἐξ Ἑλλήνων τείχεκ», Ῥϊο πώντω τῷ Ἓλ- λήνών τε/χεα᾽ τὰ ἐξ ἀνθρώπων πράγματα, 176. τὴ. ὖ., ἐξ ΡίΙ8ΕρΟς. {ης 1Π τῷ ἐξ ἀνθρώπων γινόμενω» 1. ο. ζω ζ94- 1, 4.» ἐξ ΡΟ ἔξω να]ει ἵῃ ΟΠΠΡ. ἐκδῆσαι" ἐκσρέ- ο αν) ἐξρμεῖν" 6ἳ ἵΠ ἔκμετρος" ἔκδικοο" Έκθεσμος" ἔξαθλος ας τζαι οἡ, σι, οΟΠξ ἐς ς ται ον 

Ῥξάνειν τὸν Ἴωεχονν 47. 98, ὖ., ἐξάνεν, ἐκβόλλειν, . ἐκπεμπεινο 979. 7ο, ῥ. νο ον 
Ῥλαείρειν ἐξῄειρε» 069. 97ο, ασ υῶη 
Ἐξαμβλῶσαι τῶν Φρενῶν, 76. Λάναι  -- υ - 
ἜἘξανανκαζόμενος» οσοι αντ 
Εξωνασῆσαι ἐξ. δοδ. 149. 19. 
Ἐξάργματαυ ο κ τι κο μμ 
᾿Ἐξαργυροῦν» ἐξαργυρίζείν» 477. εσας ἐδε πίτον- κανα 
Ἐξαρτύειν αἲ ἐξαρτέεν σοπ[ξ 671. 98, ὂ,ν ἑξαρτύει», 

οὐ 

τ. ΖΥΜΟΤΕΟ ἐξηρτυμένοι σίῳ», ἡηβγηῶ; ο/ΗΜΕΦ{ 571. : ο, ὐ.. ϱ. 0. .. 
Ἐξέδω» ρ91, 3... : Ἐξελαύνει' Ῥαπτιο. ἐξελαθεὶς αἳ ἐξελασθεὶς» 8ο. ΜΠ.,  δλα. 68. τ.» 998. 177. ἡ5.. 8ο, (α). ἐξελαθῆναι, ΠΟΠ ἐξελασθῆναι» 591. 3δ. δε, ἐξελῶντες οἳ ἐξελοῦντες «οΠ{Ι. ο 235. 76. Φ.2 ἐξέλασιο ». 479. 9ο. 2. ον άν Ἐξενείκασθαι» 963, 97ο, 16: . Ἐξεργάσασθαί τινας καχὸν οἳ ἐξεργωσμένος τηιώ κακὸν 9 -δ0ο, 199. 9. 5 ἐξερράσρσθαι, Λε)ργο. 6 ο: ἐξερασμένν» 966. της ο κ ος ο Ἐξέρχεσθαι ο. να Πα/εἶ (Οἱ 565. 97. ᾳ. εσιο ηχου γερμάωη Ώνς θἱη]εος 029.70, ᾗ, ς 
ο 95. 0. 706. Α, 6, τὸν ἷ νε. ον ᾿Ἐξευρήματως ἠμοσμία, 95: 0. 4.» εἳ ατοι.  «- ο. ον: 0,6, ο. τν ο 
Ἐξήκειν" ἐξήκει ὁ φρόνος Ο. 74. ἄ.ὸ ἐξν ἐ Ἡ τν 6 εκρ]οίο ἐεηρογές ήν 2 ο, 95, ο αμα Ἐξηρτημένος, 978. 407. 43. Εξ «ναι ἑξήκε ἐπ) τοὺς Πέρσως ο εΙΜ/; {η Ῥοας, όολ. 
ρολό, εί ο . 6ο, Λ4. ὅ, , 
᾿Ἐξορκεῖν» ἐξορκοῦν» ἐξορκίξειν, οός. 84. ο 211. Τε ἐξορκοῦσθαι Ῥτυγὸς δω. ενα αι ναί, σσ τς ο, ρα ος 

ὦ Ἡρακλήίων σηλέων» «195 α πλ ἕξω οο]- γαι, α7ὔ. 49, ἆ. Αι ο μβνσθιν οί ν Ἐπώγεσθαι, {η [μας Λ0}1ες οἱίεογον 933, 94. 28 ἐπκ- : γε σφι αἶγας» 958. α. 
Ἐπάϊσος, ῥγοοἡμέρηής /αΜή[εβηε, 670. 39. Ζ., ἐπάίςος » Φ/νεσθαι» {μηοίο[ζργο. {οό, ΑΛ. α. λνό "Ὡπαισχύνεσθαι, εγαῥε/οσγε., 78ο. 90. 2., 791. 4Ο: ῃ, νὰ γἅμων ἆε πιραϊς οὐπ[οσϊηἶς, 97. 9ο. 
9 , -ᾱν ο ῷ ς : 

Ἀπαμήσασθαι φῆν, κὀνν» ἔογγαν» ῥω]υογοη) ήῤογήηρο-- 
7έγ6» 69ο. το, ὅ. 

Ἐποναπλεὴ, 5 / 
: :ν Εἴ ἐπαναπλώειν. 10Ο. Λο, ᾳ. Ἔπωξιος, ἂἱρ αν 

οπῇ, ο 

” 

'Ἐπηρεαζειν, 1η αγ 445. 1. δν) .- 
Ὅ Ἠπί ἐπ ἑωύτῆς εἶναι, κεῖσθαι, οἰκεῖσθοι ». 

6πηςν 648. 16. ὖ.. ἐπάξιος εἳ ἄπάξδιος, 

εασκ πα 
οῬπάππεσύαι ἐπῆφθαι παῖδερ εἴδεος ἐπομμέόνοι» μα 

πα ϱγαε(ΜΗ{ο. 95. 46. ὤ. 668. 6ο. εἲ όρι αν» ὅδι 

νὰ βυδιή Λ61ΕΙβΕΡε» ἷῃ πεγαπ( (ο ραπ) 

ο μήν σοι ὃς, 1 18, ο7ι αι7. ἐπὲὶ ρεο' εξ 
ρου, ὧν) 2ᾷη, : τοσο, Π. ς ΑΡΜΑ) 3 ; 

πρεῤὴ ὃὲ : «ὁσκο ά ο αἳ τὸ δὲ, ὅστ. μαι ο 
ε 

οὓσι ἆ- Ὃδό, 2.999: ΑΙ. ών 
πο να εν οον)εδγό σζρρΗὴ 7ο7.:96. δι ὡς όπει 
᾿κώσοιν ὲ οομὴοο» 1ρίά. [ᾳ., 095: 850, ον 

᾿Επειρώτεον αἳ ἐπηρώτων, 90. (9). (4). 38. ϱ). ε 
» ο. 32 .. σι ώρας :"'Ἐπεξῆς Ίοπυπι ρτο-ἐφοδήρν 9ό7ι (Ες τν. 

.'Ἐπέρχεσθαι ἄθ πηοᾶτα Ιηβγεητες 999. 59 σι περα 
3 ι . ώ) Ν ὁ 1: {η γ 

σθαι' ἐπῆλθον ἐπὶ τοὺς ᾿Εφέρουξ» ἐπὶ τὸ βουλευτήρίό Ξ 
79 ού. 2. αν - ᾿ ' . : πν ᾿ 5 φ 

Ἐπέχει ἐπί τι εἳ τὰν 40. 54. ἄ- ος μοι ο) . 

Ἐπήβολοι, οο//βροίες ἀ)ἱομίης γεἶν 673. .. Ἐν 

/ζου/ μη εο/2» 
μμ Τζ. ος . 

Ίσ0εγε» θαῤαγε, 634. 10. σ. 9094: αμ ο 2 οσο 
4όοι 84. ἐπ' ἑωύτῶν. ἴξεσθαι, (251) Ἰος δή, 
66. 70. σι ἐπ ἑωῦτῆς εἴ ὑπ' -.- οι 1 Ἡσ. 

(0). ἐπ᾽ αὐτοῦ. αὐτῷ, αὐτὸν» 951: 050. ᾽ 

3 

ο νὰ 3 9 ... 

που Ἴκεν, 9, 50. ἄ-9 ἐπί τινος ἐπώνυμος» τον ν ασ 
84.9 926. 936. 39. ἐπί τινος» 1 αλ ας ο οηλά 

τπ8οτς ΟΙ. 2.» ἐπὶ ξυρῦ ἀλμῆς ο μώς”  αρο, 
ἐπὶ ξείνιω οἵ ἕενίῃ, 936. 271, 14-59 34: ο αρ ἀρισε- 
τό. σα.» ἐπὶ δεξι» ἐπ᾽ ἀρισερὸ ην αφ ελᾶν ἕλς 
ρῷ αἲ ἐπαρισερὼ ἀἱπεν. 145. 58. δ.ο ἐπί | ποοἱραγε» 
θεῖν, κωταβαίνειν» ἄἲ ΛΗεμάμη» οἡφες πο τς 
οείζ,, 596. 7ο. α., εἲ 753. 57. 6,2 2ὶ τὸ ἱρὸν 
σῖτον ἐν Παγασὼς πέµπει» 506. τσ δν ἠ5ό. 
ὠπικέσθαι Ρο ἐς τ. Ἰ., 893. 19, 18.» , ολο. 13. ὄ 
47. σε δ.ε ἐπὶ μᾶλλον» ἔτι μᾶλλον πα οἳ ὑπ) ὄρει ό1ᾷ. 

ἐπὶ σόµα πεσεῖν, 45ο. 55. Π. ἐπ ὄρει σα, τότ. 15. 
3ο. 1. δ.» ἐπὶ λύµῃ» εοπηε/ας «αντ 1) σφίων 

νάνο ἐπὶ θύρῃσι» 995. ἄ-ν ἐπὶ κὀδῷ ο η ἐξεργασμόνο- 
ο αὐτέων Ἰρὸν Ἱδρύσωσθαι» 849. 2.2 ὰ {. ος (6). ἐπὶ 
Ὅτσιο γέοὐη/οβα, 354.409 δε 737. 1 πίτηΣ ΡΙΟ ἀπὸ 
-ουπι ῥεηῖξ, αὰ: 1εά ἐπὶ ευπι ἁλιν, Ρος ο 
ου {1ο ρεπ]ήν., 796: Α. αν ἐπί δὲ » .. αλ 6ο7. 
4ότ. ός. πε ἐπὶ δὲ {εΩΒΊ(ης Ρορί προ ο” 

ἑα ουδ μον οὐ ω μορο- 
βλ τοῦ τινος οὐνόματος», αήεΗΣ ο, οῦ, ο δι 

7ο [ρήσµε υἱμαίεαγε» αν οὗ μι , 
άται, ἐπιβατεύευ» 949- 0, ὄ. ορ, μθι. 14. 
αν νὰ ἡᾗ νὺξ» ολ κνμὸν, 900,4’ ---, 

Ἐπιῆμωι ἀπρ]ϊοὶ {εα[ω» 348. 9 γη 48ο, 77. ὅ. εἴ 
ως ἡρεγα]ήλ6/ δὐ ο ΙΑ δν 

Ἐπιδευὴρ οἱ ἐπιδεὴς, 3437. 95: ὔν 8ο, 4.» 966. 904’ 
Ἐπιδιαβαίνειν» ΣαΠΑΡΓέ4{ » | ω 

τν δλδ Ἡ 

του μρκών 6 τς ἂν ο ἍΡΙΝ ών. 

᾽Ώπιδιώκει» {1/2(Η1 2 66». 60" εχ/ρεβαμέή » 3050 
᾽πίδοξω ϱυμὸ Ἰωέωγα {1πε {νε μας 

πιδορατὶς αμίᾶ, 811, 1ο. 45-13... ρ. οό7. 58.4, 
πιδωμη ομρίαε ἄεομ/ΤΕΥΕ οἱ ασ) ος ο ςθ. ὅδ. 
Ἐπιέναι, ῥ6Γ/11/6 ϱοηεθάΕΗ έ2 τη ἠμυδάρσε 577, 

ἵ αν ἐπιέναι ἐπὶ τὴν Ἑλλάδα Ἕκλν το. 

ο 
! 

8. Πε π ν κ. η 

Ἐπιέννυμι χαλκὸν δ' ἐπίεσαιν 33. ΙΒ 

Ἐπιζέεν» 516. 69. ο. - 4 ο, ασ Ἐπιθεσπίσας τῷ τρίποδι ΠΙ45 ν τα 
να; 

᾽Επικαταλαβεῖν {ρηΠυπα» ὅδαου’ ολ ς 
Επικηρυκεύεσθαι, 319. ο ρρναι 90ο. 653: τ7.2 ἐπί 
Ἐπικνεῖσθωι” ἐπικέσθαι" ἐπμο σα Ἡ ή», 3532. 73 

κνέεται καταγράφων ». 4 ο. ἡ πλην» ὃν, 
“σὺν Ἑλλήσποντον ἐπικέσθαι μά ο 

ο . ἡ ανν φυναικῶν µίδις» 
Ἐπίκοια εἲ ἐπὶ κοινὼ χρέωντα!» ἐπίκοιος 

ος 

ΤΟΣΙ. (1). σσ. ον, σαεν 
᾿πιερατέειν οἳ ὠποκρατέει» σηγοερε” ϐρ 3- ο π - 

Ἔπμι ητ' ἴδιον. 8οΙ1. 1Ο. 5: νο. φας ' ρ6 που. στ 

μι ἀἰσίτας τὸ ἔαρ, 96η, ἐπ Ἰκά όν σόν 90, 
ρῦς» Αγ Ηπο ΦέΤΓέ6» όδο. 6ο. ὔ.0 ἐπιλβΗ πα ἄ ο λἳ ον 

"0. νο 2 νι. ο,  τ ’ νά 3” 

οῤλάρμι πὴν γνώµην ο. η0ε κ λεάρεν 

ο ἃ ον : φ ζο σθαι, / . ᾿"Ἠπιλέγεσθαι» ἀῑείσεγο» Ν. ᾿Απολεγ ρόλιπε" τὸ ῥέεθρ 
Ἐπιλείπειν, πουΕΟ. «εβογε» τὸ ὕδωρ “στι. 907. 3 ὃι 

:οἳ ποταµοὶ, 530. 14. ὃ-ο ἐπέλιπελ ο 5” 
Ἐπίμακον» 600.504. -Ἡ ωε 684» 

Ἐπιμέαφεσθαι τε» ο0ηΦΗΡ{ οὲ αῇ]ζμ 742 ἵρομ/ 1 
ϱ. ὤςν ες (.τοῃ. ϱ 8 ανα ον Ἡ . ο.” 86, 

. ιά ν  Υ- ας ο/1έΓ ζ ό8 

Ἐπιμήνια ἐπιτελεῖν, ΠΕΜ/ΥΗΑ ζρηῤμα Ἅηορ ᾱ, 

οἡς αι ο ἀἴοβ:- τν” πο ο 
Ἐπιμηνιεύειν ΝατΟΙΠη. Όουίς, 698. 384. Ἔπε 

μ 

κκ λας 

Εοννπρορο 

πλν 

κπηνν σοκ ερμςρ ας προ ατοκκσσκσβρωπες- "σον ηνττ π. 

οσρροςς σας η 

1 

- 

σον ρπαντσκ λος «άν 

.-..-Ὃ-ὋὋ-ὋὋ-.--.--- 



ἳ ἷ Ν λ Ώ ” το κ ὑ ή) 1 Ἱ, 

πμέφελος, οὔτ' ἐπινεφέλων ἑόντων», ἂ εοε]ο [ἐγεΠο» 638. 
40Ο. 6.9 9/0. 205. 9. 

τοις 506. ὁο. δ.» ἐπεπτώκεε . 696. (ο. ο 

"Ἔπιπλα» Γυρείέκ» 7αό. οι ο τ 3 

«Ἠπηολῆς, 05Ο Α ΥΣ ορ λος ἳ 

Ἐπιῤῥέευ» 46 {124 οοηβηρμέε, 935. 38" δι. 
Ἐπίσημον ἀσπίδος, ὤγκυρα» 3 μοῖα» 756. 68. αι 

ἸἨπισκήπτειυ, (1446476, 9308: δ4. σ.- δ. ο ώτὰν 

Ἠπίσκοπὰ Ἱ, 6, εὔξοχὰ, 913. 48. δε. 

Ἐπισκυύίζει Ῥ6ο σκυθιςὶ πιεν» 476. 7. ὔ. 

πισπείσας, ἡῤαηίπε 1/0. 969. 198. 99.3 
Επσποϊτό-οἳ ᾽τύνη» 894. ἄ.5 ἐπισπόμενός πυι, 46. δ1. 

΄ται, 80Τ. 68. ᾱ. ἐπισπόμενοο Εἳ ἐπισπώμθνα οοπῇ. 46. 
Ὁτ., 9993. 1Ο, 

Ἠπισπας)ὴρ» 0/1 οαάήπεν, 8ο: 99... ἐπισπάφροισίν 
48. (02. - 

Ἐπισόναι ἐπισεῶτες» 931. 949. 943 ἃϊ ἐπίσασθαι» [εἱ- ᾿ 

γέ0 1105/05 οἳ οχ{// πάτε» 726. Δι 6.5 ἐπιςηθεὶς αὉ ἐπί- 

σαµμαι, 901. 74. ᾱ. ὖ. | κό 

"Επίςιος» ἐφέοιοο» Γυῤῥίον» 18. 68. 4.» θοσι τή. 91. - 

907, 165 7.996 Α. Ον σος ανν Ὀ 

Ἂρορόὴ 4ε παπάσέές, 98ς, «56.4. 499. 6ος δν 749. 

πο Άνθη άν νο οἑω ο 

πισρεφέως», ἄεοΗγΑ169 υεβεΙΠεΠ{Ε 5 ος οὐ/έζης» αμζμ- 

ἠεπίέγν 796. εἲ 7 38: Ας΄6. ἐπεσρωμμένοι λόγοι». οἶδα 

ο ΕΡΕ ρου ως (νίκης 
Ἰηπιτάξαι ἔργεσθάι, {ΗΡΕΓΑΥΕ 18 αΓΕΕάΓΗΥ 9 597. 33. ἄ9ν 

ἐπετετάχωτο» 975. 400.20. αμ 

σα 

Ἠπιτειχίζενν 453. 69. ᾱ. ὂ. Ὁδη, 949. 96. αν 

Ἠπιτελέα ποιέειν ΡΟ ἐπιτελεῖ' ῥε/βεέτε, σα Γηοη. Δε)- 

«ἱμθέγο» σαῖτ, 59. 74: αὖν 903. 94. ὤ- ἐπιπελεῖν Σ6ῤ- 

τῶς, πάτρια» ΛεΓάςετε ΓΙΗ5 ῥᾳήγ1050 7ε σι αΡεγε» 

6 4δδι σον ει αταυραν Ἕλα να ας 

πίτες" ῥαγεηέ. θἱ{Μά» ΡἳΟ: ΟΟΠΊΠΗ. ἐπίτοκοφ» οῇ” 8τ, 

δι 748. 9 νι Ἠοπιςος οος ας ο} πεαωε. 
"Επιτήδειος: «ῶρον {νο πεδίον ἐπιτήδειον ἐμμιώκεσθαι», 604. 

ποο. νο Ἐπίτηδείως» /οέγέεγ» ᾿ἐπιτηδεώτώτα» 55. ΄ δν 

ος ον τ] «Ἐσφέρειν» ἐσκομίζειν» 991. 47. 44.9 Εσήνεικαν αἵ ἔση- 
σι ψεβκάντου 794. (6). ανν ο. 
'Ἐσφοιτέογτες, 39. 9. ὅ. 

αλα, ασπάζπὸν ο) «κό ον ος δα] 
Ἐπιτηδεύε ὁρτὰς ῬΙΟ ο 969ὲ 91ο τα ος 
Ἐπιτήκεν απίά» 617.1950ι Ον ΟΠ ον πν 
2 πηιθέναι ἐς Αἴγυπτον Πε]. ἐπισολὴγ») 318ε 7. σ-» 435. 

50. ᾖ. - καν . . ο ω ο ο ; . 

ππιτίθεσθῶι τοῖο πρήγ μασίο 765 4ΡΕΤέάΙ5 3990. 49:-4. 6. 
Ἐπιτιμῷν, αἨΠΟΠΑΠΑ ἱπορηάετο, 7ο8. 16. 0.» ἐπισίμᾶν» 
ο ἐπιπίμιω, Δ0ηθΓΑΥθ, οΠ0Γ9 ο ά ο ΟΙ, 454. ὃ. ῥ. 
Ἐπιπρέπευ αμίὰ» 695. 39. δε ἐπίσροπορ 4915» 58ρ. 36. 

: νά κα ο ος. . . Φ 
ο  δ.. 

-- ἃ ντος ο ο 

φ 

ζἴν: Ζ. ο η ενας : σε 
8 

ΑΕπιτρέπεσθαι» 61. 86. 0. ἐπιτραφέντερ βασιλεῖς» 169. 

96., 800. 192. ἠ4- δεν. νι. 
Ἐπιτροπεύειν» όσο. 90 ὧν 9 0168. 210. Δι ἐπιτροπαίη οἴρ- 

: ο 1, 27ο. όο. 2. , . ἂ ο ας. ανν) ος πμσα.τ) 

2Επιφέρεω" ἐπενείκας, Ρας. ἐκρΓΟΡΤΩΡ59 548. 5ο. δ... 

ἐπεγείκας ἐπενενκὼν» 936- 971. 9. 5 ἐδενείκασθαι » 

068. 479. τό. εΟΏΕ Ἐσφέρεω ο ο σος 

ηπιφημίζεσθα!» ο ήπαγᾗν οἱο]μάγε » ούο. 9Ο. ᾱ. - 

Αμπιφράζεσθαι» Λετ/β]οἔΓε» ση{ηαάυογεετε, 796. ΑΔ. ᾱ- 

σἙπίχρλοο ἀυίά» εἲ ἐπίχιλορ, 3οσ- 3. ᾱ- 937. 9340. 

ο ἍΗ. : ιο ΡΕ 

Σριγείρέευ πάντα οἳ πῶσι» 3093: 90. 2... 
πιῤηφίζον αυ ἀῑσαπτασ 1η 1ά416Ι(β. ἀῑ[απός, 8 λόγον 

προτιθέναι, 6485. 89. 2., 646. α. Π. . 
᾽Ἑπώνυμος. ἐπωνύμιος» 194. 64. α.. ζ95. δ.» 8οο, δ. 

8οο. ὔ. κι τμ 

άσασόαί ἀγαθὸ τὸν πατρίδα» ΒΕΠΙπΟ ΆςςΠ». 6Ρ6. 79. 

2.. 9899. 494: μας ἐργᾶτιον ἐργαφήριον, 

πἠοιίθάΊοῦπῃ ΡιΟρΙΙὰν 49. Ανα. ον νο ος 

Ἔργον, σοπροβξ. Ἱναδιρυργὴ » ΜιλήσιουργήΦ2 Ῥήνιουβγήρν 
ο 5649. 93. 4 μ.. «38 ; 

Ἔργεν ἐξέργομαί (εοποτ) ἀναγ καήή γνώμήν ἀποδέξασθαι, 

πώ φόό, τς ος ας... | κά 
"Έργματα αἰΙά, 947. Ίσα | 

ρείκειν, ἐρεῖξαι Ῥτο σχίξειν» 999. 37; ο... 

Ἱαμΐος εἴρήται, εἰρέαται» 461. 39. δ.» εἰρέη Ἴοεο ἐδ- 

ῥέδη» 45Ο. 11. 4. 998 - "πλ. 

"Ερημοςν ὃν ἡν 984, 338. 49. ον 
ον ηρρ η (να οὐηίεμάεγε ἄε ΛΙΙΑΙΗ., 905. 

ν ᾿ δλδ 
ή εὐΜΙΡΑΤΑΤΙ 
. 4. ᾖ. ως 

ος, {δρΗµΗ» Τείε» ἓν ἔρχεσι τῆς δἱ4492 545. τα. ας 

5οο. Τό. δι 975. 8. . ἳβ 

πρέίης, Παπ ΠΟΠΙΕΠ ἀΓβεΟΙΠΠΣ 489. 3139 0 

᾿Εῤῥάπτειν, π/μεγεο 175: 67. 0. 

πρυθρὴ θάλασσα» 192. 46. ᾱ. : 

“Ἔρχεσθαι, υοηίγε 4ε Ἰποτεάϊτία, τ9ο, 95. 6.9 ἔρχε- 
.σθαι ἐς γυναῖκα ἀῑοΙὰτ ΥΣ, 801. 190. 53 ἐλθεῖν πα- 

ρὰ ἄνδμα ἀῑσίτιν ηίεν ο νῖτο ἐοπευπιρέης» 

Δ68. 49. ὅ., ἐσῆλέ μοι εἴ µε κατοκτεῖραι' ἐπῆλ- 

θέ µοι κατοικτεῖραι ΤαΏΙΗΠΙ» 531. 64. δὲν ἦλύε ἐμοὶ ὄν- 

γΕλίή μα, ϱη1δὲ ηείμτ 697. 9. 4. ἄσσον ἐλ- 

θεῖν» 4668. 4. ὖ,ν οὔτε αὐτὸς ἐλθεῖν τολμεν» 655. 6ο. 

- ο ρνο  «ἀβδ ο λος ο ο. ρε. Αθορεσω, πο ον 49 

δες ἔργομαι ἐρέων. λέξων, Π41.. 8. 7, 2. 246. Α. ὅνν 
ἐξεληλύθεσαν εἴ ---- λύθήσαν». 695. (Ρ). ον 

Ἔςρ ζώνας. ἐς ὑὁποδήματώ», 4 οἰπβη]α», σα εα]ςεαηπεμίά 
επεηᾶα, 14. 96. δεν ἐς ών βώλλεινὴ πεσεῖνι Ν. Τόνυ" 
ἐς Φόρου ἀπανωγὴν , ἀῑξεο Ηετ«οΠοτάπιαια ὦε ἐ)]ῤηέο 
{/ηβεγαίο, 199. 1.Ζ.» ἐς γ]κου Φέρον, 456. 47.2.» ἐς Λιβύην 
πρηθῆναι, Οὐ]ά, 191. 7Ο.:6.5 ἐς τὴν Ἀνδίὰν, Πυδίαν. 
Απόλλω ἐσελθεῖν., 68δ3. 49. ἄ-α ἐ6 Σκύθας Ἰέναι, »εγ- 
1249 ῥε]]ορο//[ἐσηὲν 917. 9Η1» 4Τ ἐξ ὄψιν Φαίνεσθδή, 
909. 49. σ. ἐξ τὰ µόλισα» µέγισῶ», πρῶτα» οεῖς. λόγ. 
88. ὤ., 901. 405. 98.. ἔρ τύα ποιεῖνο 993. 94. 4.9 

«ἐς μέσον» ἐς πάντας εἶπε, Πτι. 335. 96..0.. ἐς ἐμὲ 
ουἱά ο7, 1ο. ᾱ.. ἐν ἐμεῦ 11ᾶ. ἐρ Τέλος ο 14 άΘΗ ο 
ο1όει 69. δι ἓδ «ρόνόν» ΠᾳοπαΠΕ» 066. 903. 97.5 
ἐς ἀριςερὴν» 969.493. 41.» ἐδ Δήμητρος 18. 1ρὸν, 
16ο. 6ᾳα. σ. δ., ἐς ὃν ζΗάῤγορίόγς 156. 90. δι ἐᾳ 
οὗ οἳ ἐς ὃ εοΏ{ζ. 906. 1ὸο. ἄ., 936. 973. 38. ἐς οὗ Ρίο 
εώς οὗ, 33. 8ο... ἐς οπΗήτήτΗῖ 11 διαβαίνειν τὴν Εὐ- 
ρώπηνο 0668. 90ο. 58., ἐς το ἐν" ἕς ὑρόνον» Ρίο ἐν 
θρόνῳ ἔζεσθαι» 64. 59. δι, ἲ-ἴζεσθαι ἐς τὸν. ᾿"σύμὸν 
εε ἐν τῷ ᾿Ἰσθμῷ ἀῑβει. όσιτ. 56. ὐ., ἐς τὸν τᾶφον 
σφώζεσθαι, 949. δ., ἐς εἲ ἐπὶ Αἴγυπτον ἐλαύνείν» 17Ο. 

᾿Εσώνειν' ἐσάξασθαι, {πῥογίαγες 388. 5. α., 979. ᾱ. 
᾿Εσέρχεσθωι τὸν ἀκτύσοντα ἐσῆλθε» υεμῖέ {4 ΠΠΕΠΕΕΙΗ δ- 

'"αἱρμή, 68. ᾱ. ἡ., εἰσελθεῖν εἴο τιν» Φ00έάεΓό» 119 
- γε(ὲ α αὐσμει», 161. 89... 
Ἐσέχει 46 Ώυπαῖπε Ἱηνειροπις, τοῦ. όο.σ. 
9 ἳ ᾿ κ, ἳ 3 : 
Ἐσιέναι τινὼ ἐσέρχεσθαί τη» 50. 34. ἄ-ν ἐσιέναι πρὸς 
σα 991: Ἱβοδο. 21 ερθρκι «νεος ον 

᾿Εσμωεῖσθαι» 953, 739. 4. ἐσμιέοντον Ὁ47. 415. 6. 
5 . Ἱ 2 εντ Ῥσκαταβωμεὶν ν 431. δή. αἲ δ. πι επ ονκὸ 
"Ἔσκε τὴν χώρην «εἲ ἔσχε ερηβι 453: ο νι Ἡ 
Ἐσόπτεσθαι, 797. ἡς 44, ἔσοπτος, Ῥθόἑα, 
Ἑσπερίδεο Εἴ Ἠύεσπερίδες, 357. 30. ἄ. 
ὭἙςίῃ Ἴοςο 1οΠΙΗΠ Ισ. 478. 79. 
Ἐστ]θέναι ἔο τι, 67ο, τ1δ.Ἱ. 

9. 

Ἔσκατιαὶ 4088. 95ἡ. 40. 64.9 ἐσᾳατια) εἴ ἐσχάτη»915. 
0.908. 49.0 ἔσχατα" ἐς τὸ ἔσχατα» εἶς τοὔσχατον Ώπι, 

ἵη τηα]ής Ες ν]β]ς, ό19. 79. ᾱ. Ἐν όας ἐν 
Ἐσχέεν, 861. 95. 18. ἐσχέεσθαι" εἰσεχέοντου 1114." 

ζαπὲς, {ηαπάεβαμίηγ, ἄθ παλ άδις. 794. 88. α. 
'Ἐτάζειμ ῬΙΟ ἐξετάζει», 999. α. Ίπ. - 
Ἑπεραλκὴον π αὔεγανι {εμας ῥα}12Ι} περὶ τῆς. µά- 
πγής 46 Ῥυρπα». 298. ο |.» ἑτεραλμέα ΤΝ 

αογηζΜ{εη οἰδογίαὴ ο ἑτεραλκέωο ἆφωνίζεσθαιν ρη- 
ΓΡηγε α ὲ ΠΗμο δίε η μμο ]ε οἱ βίου ελ{/αῇο 624. 

Ἑτεροοο, 890. ἄ., ἕτερον τοιόγδε 6 τοιοῦτου 9δο. ὖ.. 
908. σ., Ἑτεροοῦσθαι ἑτεροιοῦτο τὸ γεῖκόο» βΗρΦΠΩὲ 

Ὅ αγάογ ὕηηίαγί ορερξώς ετέ, 611. 35. δ. ς 
"πι καὶ ἐ ἐμὲ» 947. 10. ὃ., 811. 19. 40. ἔ. 80. ὖ., 

ἔτι τοσαῦτω Φρονέω», 050. ἄ. ος ο) 
ας ΡΙΟ ἔτοιμορ» 6. 59. α. ἑτοῖμος εἶναι ποιέειν τι» 

ί ος σς κοἀκκ ες ὁ : 

Ἑὖ νου] εειπηίπαης οΓαΒΟΠΕΠΙ» 994. 98. ἄ., 908. 
ΤΕΙά8Ι. 46... εὖ κεῖσθαι αυ], -6όσ. 94. α.. εὖ ἥκειο 
«789 ΟΙ. ἄ.9 809, ῥ., εὖ ἐσκευμσμένον σρατὸν» 09509. 4. 

αοο ασε ω ἀκ ον 

«Ἑὐρὴς εὐαέ πνεύµατι χρησάµενος» υεΊίο /εεμηάο {0/54 
157. αὃ. ᾖ. : αμ δα . 9» , 

Εὐβοίας τὸ "Άκρα εἲ τὸ Κοῖλα» 484. 49. 6. 
Εὐειδὴς» 07/10/15. 104.31... 
ο (9) ΤεΗ σάς 49. 3. ὔ. ; 8909, 94. 44.» εὐρκὼ 

ή . τα. Ἐν ος 

πὐεργέται βασιλῆος» Ἱ. Ῥεγ/άγμηι Ογο/άἨβαε» 658. 4. 
δ. εὐεργέται οἰνίταπυπα ΟαεσαΓΗΠΗ, 1Όἱά, εὐεργέτης: 
0535. 949. 49. : άν ὃς 

“Ἑὐήθειω αὐἷά., 9690. 9ο. . ὃς τά 3» 

«Πεῦθετω » μα 679. 107, 41. ος 
Εὐθηνία» Ὁδ4. 109. 99. ωάρε θεών -Ἡ 
Εὐθὺ Ῥοιωτῶν» Ώνε 1θὺ. 696. (1). ο8ό. 471. το. 

ην Γη ἶδες, ὓ Ἐθυμός»- Ἠπο εχ ΜΠηΥΙς, 

πο ος σννας να αν Ἡθ Ῥληλε 
Εὐκομίδέσατος, 395.:7θέ, Όογ. αν νο το 
Ἑύκρινέα ποιέεσθαι» ὄωνο ἆίῤο, κ Ελις ώρα : 

πύμαρέη" εὐμαρίή ο /ἐσεσς» υ0ἱ αἰνης- οχοπεζααΣ5 
"Ἠΐηο ρτο /βεγευτέ» 9909. 34. 2. {ᾳ., 119. (ε). 706. 

εἰ 735. Α. 6. | ο ο πσο 
Ῥύμένεία ἔωῃ, {4 2οΠα1” ῥᾳγέΕΗ σεΟΡΙΕΙΗΥ» 96. 1. 4. 

Ἑὐοδωθῆναι εὐωδώθη, 471. 91. 956. 354 97. 
πὐπαθία” εἶναι ἐν εὐπαθίαις» 665. 57. ἂν πλ νς 

Ἑὐπετὴς λόγος» 396. 77. οἳ 84- 4.» Ἐὐπετέως τεσσέρων 
δακτύλων» 952. ἄ. ο ρόλο τη 

πὐπρόσωπος» /ῥεοίο[ως αἱ {ρεε]ευ! ῥΗΙοέγ. 509. 76. ᾱ» 

Εὐρίσκειν  εὑρέσθαι» ᾖ0ἱ ῥαγαγέ» σάἱρ]ήοὶ, 603. 75. 
δι αμα » {μέγηπι Ῥγαείεν /ῥεηι οὐ]. ό7ο. 
46... νο 

θοα) 

11 α  πῦ- 
. 

. 

αι ώς. 

σας Κωσάς ας». 

{ 

οι δμν.. ο πκερωνοικω κα, νο ο το ο σσ ο μμ δήνικνια 8 

μμ μμ να ὐωἱω, 

ααὑνλλά ἁ μμ κ ἰέκα.... .. 

« ώ όμμ 

κάλο αλ... ΝΚ ἅφιώ απ λα ο. δι. κ κ ἡμυλλξὠνς. μμ, 



ι ος 

Ἐὐρύχορος ἄε Ἠ10ε., 6οῦ. 55. ὖ. εὑρυχωρότατον εἰ εὐρύ- 
τατον «οΠῇ, ϱὃ. 0). ' 

«Ἑὔσομα κείσω» ΕΤον. ἰοουῖ, 187. ᾱ. ΊΠ. 
εὐτ ἂν ΡΙΟ ἐπειδ ὧν, 796. Α., 6. 
Ἑὐφρόνη, 04 796. Α. α. 
υβύπαρίσως» 736. ΔΑ. α, 
Εὔχυλος» Οὐ]ὰ, 307. 97. αι. 
Ἐφιέναι. Υ. Ἐπιέναι, 
"Ἔφεδρος, /1056Κ/0γ ἔφεδρος βασιλεὺς» 801. 18. αι 
Ἐφηβᾶν» αο]([ζεγε» ἐρ ὃ ἐπήβησαν οἱ παῖδεο» 475. 

Ω, 
Ἐφέδιω» 045. ὅ. 
᾿Ἐφορεῖον, ΒΡΡΟΤΟΥΗΗ/ ε//2:/Η5. 466. ό5. α. 
Ἐκένφνος) πίσι τῇ σωτηρίας ἐχέγγυοςν ῥᾳδµ1 οἷε {η 

«οὐ 1α1έο ἐχέγγυος Ἰκέτης» εί ἐποομηήεαής ος 
ὥαία εὐ}, 407. 18. . 

"Έχειν το παρέχει, ῥαεδετε, 4938. 64. δ., ἔχειν, Φέ- 
ρειν ἐς, ΡεγΗπεγέν (ῥεᾶαγε αά, 968. 86, α., ἔχειν πρὸς 
{νε ἐς» Ιεμάεγε πά., Θ48. 79. 98., ἔχειν, ο/η 16- 
Ἠέγεν 1εΠάέγε ασ. 482. 74. 4.5 προνοίή ἐς τινὸ ἔχου- 
σα» Λγουλάρησία ηρα α]ἰζΗέΠ. 69ο. 63. 4. δ., ἔχθρα 
ἔχουσα ἐᾳ Αθηναίους» 419. 7ο. ᾱ. ὂ., ἔχρυσα» ἐσέ- 
ἆθυσα εἲ διέχουσα διώρυξ ἐς τὸν κόλπον, Ίόα πμ ᾖ- 
103 1ηάρηΣν ἆμδα» 558. 68. δ., ἔχειν ἐπιτρέψαντῶ» 
Ῥτο ἐπιτρέπειν» 4Λ4. 53. α.» ἔχειν κρύψαντα ΡΙΟ κρύ- ψαιο 349. 79. ἄν ἔχειν ἀποκλήΐσας τινὰ, ΡΙΟ ὦπο- : Κλήΐσαι» ἐπε)µάετε αἴφιθηῃ, 18. 3--δ.» ἔχει ὅπιν οὗ- 
20 θεῶν; ΕΟΥΗηΝ {πάση ηἰ2]] γευσγογὴ, 296. ὃν. δι ἔχει» ἐνέχειν Χόλον τηὶ» 691. δ9. 2., ἔχειν ἔγχοτον τοι, Ν. Ἓγκοτον οἳ Ἐγέχειν ἔχειν. ἐν σύμασι αἰνέοντες, Ισήδην ελο/]ογε. 377. 4. δ.ε ἔχει φῆν εὐ]εγο 167419 Ῥτο ῥᾳῤήργε, 535. ρα ἕ ων αἰτίήνο αεί, Πο]. 4093. 04. ἄ. ο ην -- ὄετε ακογὴς οσο, 706. Ὁ4. ὖ.. ἔχειν Φλαύ : τρ Ἑεα ο βώς «θήρρος μῶ- Χαβίως ΠΠ, «Ἠπῃ σεπ]Ώνο Πμηρίτασ, ο6ᾳ. 99, .., ἔφειν :ΜΕΥζλῶς» 577. 96. δ.. ἔχειν κατ οἴκους. 064. 343. 90. ἤ Φατις ιν ἔχει' λόγος σε ἔχει αὐτὸς ἔχει τιὼ φζ- τν ρον. 90. δι. ὡς ποδῶν εἶχον ὡς τάώχεος εἶχε᾽ ὡς είχε δεσμῶν ὡς εἶοον ὀρΠς' δρόμου, 709. 96. ῥ., ἔχειν 3’ ͵ τινος 419. 9. 6, ἔχει ἐπ[ τιν, ζ97.Α.ς., ην΄ 

ΤΙ πρὸς τινα, 0δο. 96, 9., ἔχει Ρίο μέ ῥός τινα μένει ᾷ ξω ὧρ ὧδε ἔχοντος» {11µ11 του ία {ὸ ὀαᾳδεαι, ας 2 ἐχόντων ὧδε, 69. 66, δ., ἔχειν τόδε αΙς, 428. 3. ο ν ἐκ ντε. Ν 44. ζ4- ὐ. Εἴ (11). ἔχεσθαι, οὐκ- δν ἐπε, 616. ο. ὔ, ία. ἐχεσθαί τινος» αθαογε[ὂεγο α- Μ19 40Ο. 31. 2., ἔκεσθαι ἀπερίῃ οἳ ἐν ἀπορίγσι, 796. 91. 4. ἔχεσθαι θυμῷ» ὁρ)ῇ» 991. 93. ῥ,, ὤχρήσω οἳ- Χετέων ἐχόμενω» «0/1εβΙοὗ ἠημηή]ες, όδο. τό. ο... ἑ- «θμέενὰ καρπῶν, ὀγειρώτων» εἷε ἑρ[ς Γγυρίζης ς ο) όο. 98. 6., Ἔχον εἲ φέ ον Ἱ δν» ὅς, «ασε εἳ ὀνῖχε ΕΧ έχω» 59. (0), Ἐχεντεανο), οἰνᾖλες, 47. 
ο ω δν νὰ Ἐώθεε Ίο. ῃτο εἰώ ό,α η Ὀ Ῥ ελμδεες 196. 44. 2.» φον ών 039. δν 

Ἑωυτὸς» ἑωύτοῦ, ε ρτῖπῃα Ροτίοπα., 905. 31. ῥ, ν Ἑωῦ- τς εβωτὸς ΡΟ σεωῦτὸς, σεαυτὸς» 54. 91..Ζ., Ἑωῦ- 
τῶν ἆμε 
:ῥγαςβαμεἶογου Ζμβ] οπέρ7. όσο, ότ. α... ὐτὶ ἑωῦτῆς ἀρίςη» νά 19. ῥ, παρ ἐν οῦ δ δώ, ον ααἨ5» 621. 26. ως κ” 

3 
άα : 7. ὴν ἵ . ᾿ 

οσο ελα. 190, 00, νο. 
Ζεγέρες» Ἱπμτες 1π Δβΐσα, εἴεσηιο ποπι]πίς σ1ς- τς δ0, τό, ρα) Ζει έχυετε, 4 πια, 603. 1. ὖ.,, ἐχξίειν εὐλέ εγυς! 503. 1. δ.ᾳ ἐκξέειν εὖ; ΌΕΓ/ΗΖΗς εΟη/{ηή» εκασκώγο 97Σ. σα κά τα ΕΙ σειραὶ «οΡ/ἳ, 644. 6. ὖ. πα 

μόθνως τη. ἀνάγκη  ὑπέξευγμαι ὦνάνκοις, χατα- ον ), - ἀνανκαίήο» ευεχαήο θ4 γης] ο 659. 
Ζεὺς Ρτο 6Όε]ο εξ οοε]ϊ ἔεπγροῃ: ἀ σ 3 ͵ αἲθ 1 9 9 9 :Ζημιῶσαι σθέας» [1πεγε ος τὸ ὁρ ο διὀ (0 ῥοεηάε», 707 , 5 κ . 055 {ΓΏγ. ΤΙ. 4.  ημιώσασθαι οἳ ζημιωθῆναι τὴν ψυχὺν » υἶχαρ ἠθλω γη 

2 

1466Τ6ν υὐ]ά1η βεγ (γε, 520. 8ο. 2, 
2010 Όἡα» 593. 79.0 707. Δ. Θν 
Ζορκάδες» «Ίρτεαε, 3ό5. (1). 
"Ζώεν, 888, δο. 39: 
νὰ αι], 797. Α. α. 
ὠὸς» υἶυμς, 00, 61. ὅ, ἵνο οἱ ς 1Πᾷ9' 
ζωάνρια, ζο7. νο ἑ ρα σέμη αρήζενιμᾶε 
' 7βάΦεινν Ρίπβεγε», 96. 90. 2., ζδα γράψασθαι Ρῖο ος ας ὅο α ὃν ὀμμρομλνα δν Ἡρ» Αιάσας Ίοευς, 66ο, α. ος 

«Ἠδεσθαί τι οἳ τιὼ» 919. 36. 6.0 οοό..137. 17. 

δ 9 2 

«Ἠθεα ο, /εἶ6ς οὐΠ/Μείαε» ἐξ ἠθὲ 

"Ἠσκημένος, ογηβίή5» 166. 8ο. μ τση 
Πισιήσθαι» 944. 903 30) λλῆς ἠσυχήής σενάξας» 45" | 

νὰ ονφβεωμας . : ; ὕογες δίναιν [επι {ρε ῥγας/ῥαη{{ίογος ο ας 

«Θαφθῆναι Ῥτο αιῑο αἰ σαφήνᾶ 
 Θαω, θεάομαι. θαέομαί » 

5 Ἀ .4 

ἩΠ, 

}», Ὁ19. 2., 959. α. ο. | 
ἼἨ τς ὃ οδόν. μή] νε] πέπιο [έγεν 379. 35" 630 

010, ᾱ. ᾿ κ αόκα 

Ἡβῃδὲν, 447. όοια., ἠβητήρια, 167.97. ὃ ἳ 
Ἡγέεσθαι τὴν ὁδὸν» 99Ο. 99. 4. ὦ, 

5 

Ἡνεμών» εἴ ἡγεμὼν τῆς ὁδοῦ» ενα υἶσεν 277. ό9.δέ - 

Ἡφίας, ἀδελφεὺς Τισαμενοῦ» 790. 35: 6» 

"Ἠδιον μᾶλλον» 171. 36. α. 

δη, ὦμο υζμε, 668. 89. 2. ἠδὴ εἲ δὲ οΟΠΙ.. 

Ἡδ ) δ Ἰδέσθαι, 17ο. 89. ὖ. 171. 96. άν 

Ἠεοε Ρια]. Ίος.» 01. 9Ο. ἄν δο7. 17. 3002 Υ» 4ν 

ΜΠΕΗ. 
: | 

ων ὠνατεῖλαι 4 {61ε» 

173. Ὠ-. σε 

; 

Ἡκεω: μορφῆς μὲν. εὖ ἠκούσαφ 
Φύσεως φἐνους" ἑαυτῶν, 73: 915335. 

. εὖ ὕκεμ πιθανέτητόθ: ευ. η στ, 9 . ο 

ο ζ] ϱ, 6. 

ἥκειν τοῦ βίου, 8οο. 11. 49.0 ὖ Ἴκερ νο ο ὅοσ, 

ὧκε αἳ ἦλθε οοπΗ, 607. δ. 6. Ἠκε ὠγγελίη ἐμθίν 

ο Ἐν λ τ. αι. ΜΕ. οι. 
Ἠλικίη ο οἱ ἐν ἡλικί, μέν 755. 71, αι Ἠἷτ. Ἡ 

Ἡλιος 6ἳ ἠέλιος ειπα. 507. (92: 
Ἠμειτεῖν, ἑπολσπαγίν ο/επόι 727. 3" 6, 

Ἡμέρη διαφωσκούσῃ», 243. 509. 4- . ἱ | 

"Ἠμεροδρόμοι αὐΙ» 486. 19. κωνς 

Ἡμεροῦσθαι» 333- 1Ο. 49 πμ ο ας 

Ἡμτερος- αν ἡμετέρου » 1100/45 1: αεάΐδη » 19 ἴ5 2 

ορ Ἅνὰ 
| ε . ! | ον 14” 

πρι ἵῃ «ΟΙΠΡΟ5. 6Ι6ραῃ5» ἕβδομον ἡμιτῶλαντό»» { 

[εηία οµ1η ἀἱγιίάίο, 93. 66. δ. Εἴ απο. ως τὃο, 
Ἡμίονο {2 96ο. 964. 49.» ἅ αξαι ή. 

9 Ἰν δὲ μὴ 096. πς, ο 
ΜΜ. (ουπιπ]α 998, 17. ᾽ Ἡ κα 

ον νο μῦ 9ε» θ1ς. 7ο. 15. ο νι μα 

0ὔ3. 376. 93., Ἅν μὲν δοκέοι» 996. 3”, ο 
“Ἡύ Ρῖο ἤσαν, 30 εἶναι, 376. 91. 4. α, εξ 81. 4.” 
"Ἠνετο τὸ. ἔργον, 659. αν» 11. εἲ όο, 

"Ανεσθαι. σ, πι 
«Ἠγειρός» 41ο {οη[α, 393. 61.6.) ἤπερο η 

ρ]είτετ» 458. 17... ος ὕπως 49 
Ἠπια Φάρμακα» ἀκέσματα» (963. 98. 6" 2 

περαΐτε εἰ Τεβε» 944. 15. η . 

Ἡρα ον, ορ] Ἰμηοπίς, 94. 63. δν 117 34’ κας 

«Ἡρακλήίαι ςἦλαι, 3933. 19. 4. , 

Ἡρωϊκοὶ «χρόνοι, 705. 6. 1η. ος 
κς, δ”- 

Ἡσυχία, 4 Πἱεμίῖο» ἐκ πό 
7ή. ὃ. ἠσυχίην ἄγειν οἳ ἔχειν» θς ὃη 164: 5δ- ς { 

Ἡφαίσειον οἵ Ἠφαίσιον» ΠΕΙΗΡΙΗΗ 7 ντ πν» 
"Ἡθαισόπολις ΠΟΠΊΟΠ. Μπ» 168. 54: 0. ο. ας ἔρ' ἄθ 

α ο! ς/ ο. ο ο,  ὸς εα ώς 3 

Ἠὼς' ἅμα ἕῳ' ἅμα τῇ ἐφ υσβὸ ἕω" πβΟ ο ν ὼ αἵ πρθύ 
ΞΙΤΟΤ3 ἀἰσῖηια ἀ]μεμ]ον 657. 19. ὅ» 005 Ἡ 

ἕων 394. 74. ὔ. 

μ ἐρυόρὴ, 
. 18. δ. ῥωλάσση μην, 

ἁλόσση νοτίη» οὐῖά» 986. 1. ΠΤΔ 
Θ 109. Λό. οσο ἠᾳλασσοκρατοῦντε 4003’ νο 
οπο..86. ον. Α α,» θάλειαν ἄγε 

Θαλία.» ου ἱυήμ ση ΗΗ 2 τσ μοι Ὃμς 
« ει θάλειαν ἑορτὴν η | δη ικα 
ἆσσε εἲ θᾳ . 40. « ᾿ θάασσε» 45. 4 {τι ( ρτο ᾖε- 

’ 40 - 

ας ὃ,ο ἐδε- 
ἐθηῆτο» ἐδη- 
051.343 

θηέομᾶί 
/ {, . 54 
ώμενος τ. 98, π. δ.ο θήῆσθαι» ν 

ο νης ο, ἀῑα]. Ιου. 3ο6, (Ἡ, , 
εἴτο..6. (4). 39ο. (1). εἰ ἐθηῆτον 51" 

Θέης ἄξιρο, ἀξιοθέητος» 120. (α). ο ο ο 
Θεἴον» ρατε, Ὠἱα]. Σεῖον, 719. 93; ὃ πεύσεται λόγων; 
«Θελεῖν' θέλει, 0) 735. Δ. 8.2 ο ἠβωρλεύετο θέλωνν 

οωρίᾳε ᾖΙεηίέγζµε αιιά(εὲ /2Υ ΙΟΒΕ ο ηήραγὲ» 
οερί(ε ο0η/μήμαλαὲν 697. 1. 4” ῥδλο νο, Ῥ]οοιν ος 
τ] θέλει τὸ ἔπος εἶναι» 3390- 5. 5.2 τό 4. 
ἐθελήσει ἐκτρέψαι» { οηυέγ{έ6» 5 ν Γάῑοίαασ 114” 

«Θεὸς υπὰε ἀῑάχδ, 199, ϱ. 6.0 ὠ μα, ᾖ, 8οο. 44- 109 
. ιο θΕὸθ ἡδ εαν 53. 47. Τ εωπεῖναι» ὀ73" 

ο µέφας ἀ4ε Ίδεα, 670. 05. 4.» θα Αμεν ών 
98. α. Ζ. σὺν θεῷ, «εο αώἡυσηέέ» 275" ν κ” 

Θεογονίη αμίὰ Ῥετῇς, ω 49. ᾱ. . . : 
Θεοσύλας» Γογερις, 634. 59. ὄ" 
Θεοξένιω» Ίεβα Ὀε]ρῃίς, 94. 7-4... α- 
Θα ᾽ νά 77. 4.0 θεοφάσειᾷ (τὰ) εἳ θφ” 

μι (αν 81ο. 19. 90. | θ»5 

το8. 

α 



. ν Ὁ 

Βρομμε σέβαΜοΙὴ ἐγαηςίρεγε» 679. 9Ο. 4.9 θέρος, θερεία, 
038. α. | 

Θερμοπυλέων ἀα[οΠρίϊίο» 588. 27. α. 
Θερμουρνὸςο 454. 90. ὐ. ' ( 

:.Θεσμοφέρια ΕΡΠΕΠΟΤΗΠΙς 445. 16. ἆ. 
Θεωρὶς ναὺς» Παυῖς {ῶ0γᾳ 470. 93. 4. 
Θὗκαι Ἱερα), 135. 16. ὖ.ο Θήκη» ᾖθεμ]μς ΖΗη, 9ἡ. 

οὐία (4) Γεηιε]]ᾳ ΡίΟ θήλειω, 941. 57. δ. θήλειω νοῦσος 
ΦογίΠαΤΗΙΠ, 58. 47. σα. 

Θησαυρὸ)» πεἰσι/αε αώ[/εγυαμά οοπαγίήτν 3593.. 19. 
{ο ὤν . ς 

Θνήσκει τεθνηκώς' τεύνηώς' 6ἳ τεθνεὼς» 907. (ο). ' 
Θοήίζειν, οἰδαγέ» Λᾳ/ζεγε» 707. Δ. α. : 
Θολερὺς ΟΡΡΟΠ. τῷ» καθαρὸς 4 ΠΗΠΙΙΗ., 309. 93. 2, 
Θορὸς» τὸ σπέρωδ» 27. Δ. 0. | 
Θρᾳσυδήίον. 719. 11. 996. ὐ. 
Θρηκίή» Θρηικίή, Θρῇσα, Θρῇσσα 905. 

αΏ Θρήΐκη» 843. 67. 47. 
Θρίδαξ θριδωκίνη» δρα 911. 90. ἤ. 
Θύειν» /πογ{ροί {η ἵσνε {Ηβ0Πε7ε», 97ο. 103. 40.9 

θύειν ἐπί τινι εἴ τιὼ» 605. 4Ο. ὐ.2 θύειν χρηςήρια «0- 
ῥισήρια» 339. 64. ἄ. θύειν σώτήριω 6ἳ θύειν σωτῆρι» 
6θό. 90, 4.» θὐεσθαι καὶ καλλιερεν» 563. 35. Π. ὃ. 

Θύλακον ἀλφίτων δεύµενονο ΕΜΙάν 919. 67. ἄ.. 50. Φ. 
Θυμάαλνὴς» ἄμΙΙΠΟ εἰο]ογεΙ πώ/εγεης», 727. ΔΑ. α. - 
Θυμὸς εἶνοι ο αμοην » 797. Δ. 6. ὀυμῷ βουλόμενοι, 

. 49. ὖ. . | 

ὥς προσθεῖναι » ]0γες εἰσμάεγεν 9397. 91. 4. 

Θυρεστικοὶ ςέφανοι, 41. Ο0. 4. 
Θυρόῃ οἳ “δρέη εοπῇ. 905. 79. ὄ, 

Θυρώματα» 00 4Ε. τοι αν ον. τα 

Θυσανωτὸὶ», υσσανωτοὶο ῥύσσανοι, 141. 990. 6. 
Θυσίαι οἳ θᾳλίαι, Ἱππριπίμς, 665. 57. α. 

Θύωμα. θυµίήμα» 142. 49" δν ο1ς. 6. 
Θῶκος, εὐ/ 2/1 ἐμάίείμη 466. 65. α. 

Θωύμάξειν Ρίο θαυμάζει, 6 σόκδις 707. 25 808.10, 

θώύμα εἲ ὐὤμα μον 18ο. 84. Πη. 

Θώμιγγερ» Οή: 91. νο : 
θὺψ 5 ο 44/21 4ἱ0Υ» 939. 96. ᾖ, 

Ακγάξειν Ἴσχχος» ἡ ᾠδὴ» 647. 98. ὔ. τν 
Ἰ Ἰωμίδαιο ἠαγα/ρίοίπάο αγ{ε ῥΥαε/Ιση/ες, 708. 3 α. 

σσ 

ων 

τα, 

λσόμι τρῶμὰ» βλάβην, 616. 04. δ. κοκὸν κακῷ 
"Ὁσήαοςααβκθθε ρε ύδωρ ως 

μδέεν., παθέεῳ ἰδεῖν, παθεῖν 19. (8). Ναἲ., 8οµ- 

,«θυ 
"δια (τὸ) οἳ τὸ ἱρὰ» ΟΡΡΟΠ. 449. 19. ὖ. 

Ἵδρυσθαι {ρὸνο 199. 19. δι ἱἹδρυῤῆναι ρᾳ54νε, 946. 8. 
6.2 Ζ1. ασ. 001. δ. 

ο ας - λος 9 ὃ -ὰ ο ας μπι. 

Ἰέναι οἳ βαήειν ἐπ᾽ ἵππου, το εφαίον 9439. 590: ὄ-» ἰέναι 
ἐς ἄεβλον» {η ϱἐΓ/016Η ῥεγβέτέν 30. 48. ἄν δι ῆῑε 

κατηρτισµένος» 996. δ. Ιέναι ἐπί τινα, 75. 07. δεν 

1έναι ου σοπιροβΏς νατίε ΊοἨ. ἀῑαΙ. {ουπ]ας ἵσππρο: 
τας ἴϊε ἀπήϊε, ἀπήϊσαν» 686. 17. δ., 944- 907. 99. 

"Αΐα” ἤνσαν. ᾖσαν, 194- 89. δ. παρῦ παρῆσαν» Το. 
06. α.. ἤϊσαν εἲ Πεισαν» 39. (ε). µετήίσαν ΡΙΟ µετῇ- 

σαν, 303. 46. 4.9 πβοσήϊσαν» 995. 546. 90. ἁπά- 
σαν», ἀπῄσαν. 309. ὃ9. 4. παρῄεσαν» παρήΐσαν εἳ 

παρῆσον Ιά611» 900. 98. ἄν ἀπήειν' παῤήειν ἐξγειν 

οἳ ἰστῖ, Ρ]Η1. ὠπήεσαν, 300. 98. 4. “προ ένα» ῥ70- 

εοιἶρμε» πρὀῖεσανα προήϊσαν» προῇσαν» προῄεσαν Πι0οβᾶ. | 

Ἠετοά. όδι. (92. Πο, 1η α]1ς πβίεσαν». παρῤήίσαν» 
παρῇσαν» 68ο. (4). ἀπίεσαν» ἀπήϊσανν ἀπῆσαν, 68». 

(ᾳ))» προσίεσαν», προσήϊσαν» πβισσαν» 797. (0). οτί. 
'Ῥοτϊ. η ἤνω., ἤϊίσαν. ” ο ή 

εέναι Φωνὴν, 199. 89. ᾖ. 940. 73. 4. ΕΦά 

το λον ος ονο ΜΑ 110, 1909. 96. α. 2. 
σοπ{. ἱρός᾽ Ἱερὼ δήµοτελῆ» 4609. ἠ7. ὖ, 2 ἱεβᾶσθαι θεῷ, 
971, 78. ἄν» ἱβεὺς εἲ ἄρχιρεὺο οοηῇ. 193. 14: ὅ.ο 
Ἱερωσύνη» Ἱεροσύνή» 971. ἄ. 1Ώ, οἳ 78. ϱ,» ἱερὸ ενέ- 
σθαι» μας Πέ» 791. νι κα 

Ἵζεινὸ αν ρρὸ 4Π /αΐμέγε» Όρ9. 8ο. 38.» σοπξ, ἔζευ᾽ 
“ζεσθαι ο ἔζεσθαι» 343. 99. ὔ. ος πς 

’ Ἰθαγενὲς» αμ ΠΑΡΟΛΟ 737. Λ. α. κ τν 

Ἰθὸς Ῥτο εὐθὺς' ἰθείῃ τέχνη’ Ιθείή δή» (190. 99. 4.» Ἰθέως, 
809. ὐ. 728. Α. Κ. Ἰθὺς εἴ Ιθὺ ἐπὶ. Θεσσαλίής» 409. 
94. 2. Ιὺ Λιβύης» 168. 09. 6.2 Ἰθυμάχη εἲ Ίθυμα- 
η» 0309. 996. 9. ων ΦΗν 

πώῤεσϊκν δα » ἐπικέσθαι Ιάεία, 596. Ο. 6. ἵκνεο- 
Ὅ μένω» 1ο, ση υοΠΙΕΠΙέΓ ΙεβΙΗήπιεν 467. 96. α. ὃεν 

ἀκψεύμενος «χρόνος, ἱπνευμένως βασιλεύεινν ἵδ. 728- Α. 
.9 ἡπνευμένω «ρόνῳ, 477. 1Όν δ., ἴξεται ετ οἴχεται 

Ὄσοηῇ, 115. (α). - δις Ἀὸ νο, Ας ος 
.Ἰλαδὸν Εἳ εἰλαδὸν σοηῇ.,-81. (6). 
Ἰλιὰς ἡ μικρᾶν 3 Ηοπιοή., 750. 90. 

157. 568. ῥ. ο 
1.» Ψἱε Ποπι, 

“Ίκριον 1 πανί αά, 990, σ6. ὖ, | 

-- 

.. 

98. δν. Θρκίη 

"ὰζαρομεμφῖται, 1Π ΑΡαρο, 1709. 65. ὗ, 

τ Χ ἶ 1, 9 

Ἱμώτιον » Ρα ΠΗ2 960. 13. ᾖ, 
Ἵνα, δὲ πι 1πᾶϊς, ἴνω δοκέει, 705. 91. ῥ., ὃν ον 

οὐ Ἡς, μζὶ ΓεΥΓΑΤΙΗ19 167. 97. ᾱ. ; 
ας εἴ ο κ ο. 90399. ὉΤ. ὅ. 
νο Πόντος» κὐλπος» Ὠαιμά Ἰώνι ο, το ὅς 
47 οτ 48. 2. : ος ὄοε μὖ- 

Ἰποῦν, ἀπιποῦν. ἐξιποῦν., 
Ῥροῖθςῖ,, 146. 83. ὐ. 

Ἰππεύσιμος χῶρος» 409. (ἀλ.' 
Ίπποι (α)), ἵπποισι αὐτῇσι, 96ο. 464. 4:3., Ἱπποβόται 

εἲ Ἱπποβάται» 419. 15. αἳ 16. ὐ.{ᾳ., ᾖ1ο, (Ε). 48η. 
30. ἄν ἵππόται 1π [8ἱ5, 4989. Ὁ. δ., ἱπποτοξύται 
προσφέρεσθαι ἅποροι, 715. 49. ὖ. 

"1ρῃξ ΊοἩ. ϱτο Ἱέραξ. 135. 96. ᾳ. 
Ἱρὸν» σηκὸς Εξ νὸς πετ. 446. 5ο. ᾱ. δ,, [ρὸν (τὸ) 
νόέκτορον, 739. 939. ἄ. δι. ἱρὰ ποιεῖν' ποιεῖσθαι ἕρδεμ 
ην 7οο. το. ᾱ.» 1ρείη εξ ἱρό, 667. (56). σοηΕ. 
1.ξερόςιε 

Ἰσύμὸς» δήσθμίζειν» ὑπερισύμίξειν, 550. 6ο. α. 
Ἰσοκρατίω» ἠπρεγίή ῥορμ/ατε» 418. 69. 0, 
Ἰσονομίή ο Ἰσοτιμίή» 33998. 44. δ., 309. 7ο, ἤ, 
Ίσοι κος» 177. 49. 4.» 86ο. δ., ἴσω πρὸς ἴσω., 0. Όλν 

ο Γ9δι 0” Π9, 
Ἱσάναι' «ήσω σε ὄπισθε τῆς θύρῄς, 5. 41. εἴ 0. ὅ., 
.ἀγτίο ἔσήσαν εἴ ἀντίοι ἔςήσαν, 600. ΟΙ. α.. ἵσασθαι εἷ- "πόνων 997: Ἰ44. ατ., 175. 96. 2. Ῥτορτίς ἐφυμς 

ἵσαται ὁρθὸς ΖοΠ. 51. ὤ-» Ἱφῶμένου μηνὸς ἔκτη» ἐβδό- 
. μας. ος τοῦ µηνὸς αΏ Ἱσρμένου τοῦ 

2 . 900. 4.0 ἔσασαν  ἔςσήσαν σοπῇ. τος. (Τόσο ος :. 60ο. (0. 
“Ισήῃ Ιο"ηη» ποη ἑσίῃ 478. 70.0. κ 
Ἱδιεὺρ εἴ Ἱδιαῖις, 985. 4όό.ἠδ. ου κ) 
Ιδίαια» 2245 αἲ οἶοες Ἱσιαῖοι εἳ Ἱσιαιεῖο, όαο. α. ᾳ 

ὄ Ἱςιάπτις 7. 1ριᾷ. Δ-. ἤ. ἀς κ 
Ἰσορέειν» {Π16ήγύβαγε εἴ {ηζημίγεγε; ἱφορέεσθαι» {1/16Υ}0- 
δαγήν {ηφι(γλν 728. ΑΔ. α., ἱσορίη, γοΥΙΗῃ ση 11ο. μὸ . ὧν » ἱφορς ἀπόδεξιςο [ῥεοίπιευ {ζεί οπές γε 

2 1ο 
Ἴσχειν ΡΙΟ ἔχειν, 606. 81. 2. Ἰθέως ἴσχει Λεωνίδήνο 0011- 

εἱρῇέ εἴ ρ0γ{81, 991. 18. α. 
Ἰσανόφωνος εἲ σχόφωνος, 3490. 76. α. δ. 
Ἰτένα» Μβη {ρεσίεδ» 911. 4ο. σ. 
κ Ὃ μα {εὰ ογρεί ὃν κον 546. 51. ᾳ, 
γνευτα), 100ΠΕΙΗΗΟΠέ. 135. 16. ῥ. “Ττ4. το, 

Ἰωνίζει» 416. ὃο, ᾳ, ᾖ, ος ος ον ος 

εῤΥΙΠΕΥέο ΕλίΟζΜεέτε, οπᾷ. 

θὰ δν ολ σος. 
φομ Ἀβόν ο ος Φα εαν ανω βαν 

[άντε ΠΟΏ Εἱογο[ούγμα, 105.85... ο το 
ὰ Ἰζαθαρὸν ῥέευ ὰε ΠΗΝΙΟ» 96, Ὁδ. δ., καθαρὸς οἳ ὔρ: 
ο μενει ος 9, Ζ., τὸ καύω- 
ον του σρατου» ᾖ05 ἐχεγΟ{45. 3930. 67. ῥ. 
πας ο 1]ᾳ, πλ ας 

Καθήκοντα (τὰ)» τες ῥγαρ/[ἐπέες., 04. 96. ᾳ. 
Καὶ γὰρ πα» ἵπ Ηγρειραᾶς, 685. ϱ7. α., ο15. ὦ.. 

9005. Ζ.» καὶ «ορι]α ποη ἀείπηροης, οἳ μαζητα) καὶ 
ὃ Πέτρος » 66. 41. ὖ., ὅμοις καὶ | Ἰλὺς» Ρτο ὅμοιος 
τή {λυι 994: 41. 4.9 καὶ ΡΙΟ καίπερ, 1960. ος. ᾖ., 
κὸὶ ἐῶν μὴ ΒΙΟ καίπερ οὐκ ὧν» σιῶη{ηγυῖς {10/ ος- 
{ὲκ 696. 75. σι. καὶ Ῥ]θοπασηι, 844. 60. ο., καὶ δή: καὶ δὴ παρεῖκεν'. 7ᾳο ΕΜΥ εοηοειβι/ε, δοί, οῦ. ῥ. καὶ 
δὴ. αἴφμέ ἐ11435 44119 11 ε]ζ/ 708. Α. οι, κα) . 
δὴ καὶ» 100, 57. ες 5039. 41.0.0., 966. α.. 898. ᾳ. 

ὅδό. σ.» καὶ πρὸς» {η/άβεη» 75. 90. 2. µή ε καὶ 
δικφθείρητεν 905. δ.» πα νὶᾶε ὅ7τ. 2., 896. ᾱ, 
΄900. 4. δ. 928. ἄ.» 989. δ., 981. 2., ος ος. 
σ. 065. 4. 066. α,, 070. ᾳ,, Θ48. ο., 50. δ., καί 
ον Εξ καίπερ Ίάεπιν 649, 7α. 4., καάθινεν 611. 
η . ὦ . Ἶ ὰ ον 

Καιοῦν τῷ λόνφ. 149.75. ᾳ. 
Κακὰ κακοῖς Ἰῶσθαι», 993.89. ᾳ. ὁ, 
Γζακῶς μεν τη)» 5. 99, 4. 741. 33. ῃ. δλδ 
Κζ2λεῖν' εθΠΙΡΟΠΙΕ. ὠπόκλητος ἐπίκλήτος σύ ολγος” ἔκΚλΗ- 

Καλλάτήβος», ἨΤοβ ΤγάοΤΙΠΙ, ορ... 
Καλός" καλὼ ἱερὼ γενέσθαι, σόᾳ. 3δ- 2,» Καλλιερεῖν ἁἷ- 

εππίασ τὰ ἱρὰ, οἰδίηια Ἰήάγε ΙΕ. 563. 39. α. ῥ.. 
7οο, ΙΟ. 4.9 χαλλίων, ἀμείνων» 311. 1. ᾱ., 906. 
ἄ.ο κώλλισος ὦνὴρ, οἱγ Ι0Υ71Ο/0Γ 35. 99. ἄν ν 

αλλ ηδὼν ϱἳ Χαλκηδὼν» 343. 95. α. 
Καμάρα 6ἳ καμαρωτὸν ἅρμα» 313. 79. 4. 
᾿Κάπηλος, καπηλεύευ αὶς ἀῑσαϊασ, 944. 10, ᾳ. 
(Κανναβισθῆναι» 319. 74: ὔ. ο 
Κάπτει 4ε Ρήσε, 145. 49. α. ὄ.ν κάπτειν εἲ κάμπτει 

οοΠΗ.» 145. 49. ὔ. νο 
“Κάρ' ἐν Κάρὸς αἴσῃ Ιος6. ΡΙΟΥ.» 409. 27. ὖ. 
Καραδοκέειν, 5093. 81. α. ὖ. α 
Καρίνή» πόλις» Ο71. 907. 98. 
Κάρνη» πόλις Αἰολίδος» 971. 907. 95. 

καρ- 



ο τν -Ὁο 
Ἰζάρπάθῳ, (ἐν) 1 ΩΙ (1Υβα)2ί0. 918. 39. ὔ. 
Κάρτα εἴ κατὸ σοπῇ. 156. 290. ὔ. 
Κάρτα πάνυ», αώῤηοίωη» 798. ΑΔ. Ο. 
Ἰωασθομαίη» εἴ ἱωςαναίηο 501.19. ἤ. 
Κάσιω» (ως, 359. ᾱ. ἸΠ. : 
Κοσμίλου τα]ας (ήεγομγ!, 198. 90. 0. 
Κασπίη θάλασσα, 96. ὃ5. ἨὈί ἀε εἶας Παδίπ. 

:Κατὸ Ίῃ Ο0Π1ΡΟ8. Ψετὸ. 473. 68. α.ο κατῷ τὴν βασι- 
λῶν τῶν Μάγων» ἆμγαμίο 'ΜασογΗΠῃ γΕΡΠΟ. 961. 
47. α.., κατ αὐτὸν, 939. ὖ., κατ ἔτος ο κάτ ἔτος ἔκα- 
σον» 509. 568. ὖ., κατὼ τὸ ἔγθος τὸ Θεσσαλῶν» 6 ο/ῇ0 
ἐν Τβει[α]ος. 6399. 07. α., κατὼ θεόν κατὼ θεῖον' τύ- 
«ην δαίμύνο Π11ῃ. 075. ΣΤ. ἄν κατὼ λήΐην ἐκπλῶσαι» 
170. 07. ὤ.ο κατ ὀλίνους, 673. 30. ὖ.ο κατὼ νηδὺν 
Ἰητροὶ» 889. δ., κατὸ γόμον, Ὁ 14. ὃν κατ οἴκου ἔχειν, 
054. 4. κὠτ᾽ οὗροῦο «αἱ αἰγΑ71. ὉεΠίο {260 3954. 
34. 6.9 κατὼ τοὺς πατέρας παριένοι, Λ7αΕ{ΕΓΙΓε 63 ᾱκ- 
96/0 οὐΠ{γᾶ» 900. 7. ἄν κατὼ τριηκοσίας» εἰγοί- 
77. 497. ΟΙ. ἄ.9 ΚΑτὼ πόλιν» οἶκόνο η 147062 (101112 
454. 7. δ.» κατὼ τῆς θηλάσσης ὠφωνίζειν, 5089. 05. 
2.» καιὼ ΙΟΠ. ϱΤΟ καθὼ, 156. 90. δ., κατὼ τῷ εἵλοντο» 
ἤκουον Ρίο καθῷ ελοντο" κατὸ ταῦτα ὢ ὕκουον, Υεὶ κα- 
θὰ ἤκουον» 148. 49. α.ο 376. (ἆ). κατὼ τὸ αὐτὸ, καὶ» 
547. 10Ο. Ζ.» 549. 66. ὐ., 936. 2., οοξ, καὶ κατὼ 
ο Ἀβόνον, 917. ζ.» κὠτὸ εἲ ὦνὼ ποτομιὸν» 190. 
00. 6. : " 

ζαταβάλλει Ἰάεπι θιοά καταβάλλεσθαι» [2//16Υ6» 00- 
εΙ{έγε, 791. 100. ῥ. 

Καταβῆναι παρὼ Ἔροφώνιν οἳ ἐς Τροφωνίυ, 68ο, 98, 
δν 431. 54. 4. δι (οὐ, 6ὐπι καταδύναι, 179. 

κ τῷ πλοῖα» «δίήρεγο Πάυθς» 210. 49. δ. 95. 
31. 9 : 

εισαι 2 ἀεγ]άργε» {]μάεγε ο τὸ 6ἳ τη)», 511. 
. 4. 

Κατοασίζει», {ήΗΠο/σγε, ἡηεγίαι 111676 ἐνωγίζειν Ι4ς1Η., 
756. Δ. 6. ζεσθ 6 . Δ. 6.5 καταγ|ζεσθαι, 96. 73. ἄ, 

Κρταγρόφων εἲἴ καταγνάφων Ῥοιπηίσοπει, 959. 78. 0. 
Κωτῴδειν» καταείδειν» ΙΠεαπΙαγο, 505. 47. ᾳ. 
Κωταδῇσαι" κατέδήσαν Φῶρα εἶναι. ο0Πυ/Πζ6Υ6. 0ηἱΘΗ1) οΟΛάΜηΗΙΑΥΕ» 319. 65. 4. 969. ὖ., 7ο0 Α. α, 
Καταδικάσαι» εὐηυ]ΏιΗΩ ϱ0ΏΕΗΙάΥΕ, 319. 68. ᾖ. 
Καταδόδαι ΡΟ καταγνῶναι, 799. Δ. α. 
Καταδύειν τὰς νῄας, 445. 56. ῥ.» 446. οό, α.» κατα- Δύειν Εἴ καταΛύειν οοπ{Ε. Ιδίά, Ὃὰ- Ῥωταξίδειν τῷ ἀνέμῳ» υεπέη» {ΗζΓΊάΥ6» 505. 47. ᾳ, 
Κοτοκείρεψ. Ύ. ἸΚείρε. 
Κατακηρῶσαι τὸν νέκυν οὅγα οἶγομμ]μίγο. όο. 46. α. 
Κατακοιμίζειν τὴν Φυλακὴν, Γ0ηΠΟ [ορίγυηι ου/ῥοςἱαηι ηο- 

Φήςεγε» 734. 54. ἆ.» Βε]ς. υε//αβεη. 
ατακοιμᾶσθαι, 358. 59. ἤ, 

Κατακρευργῆσᾶ!» Ι0ΙΟΡΙΗΗ ΊΠΟγε οοηοίζγο, 50ο. 84. ἄν 091. ας νὰ. 
Κρταλαμβάνειν, δ6ο, ΟΙ. 10.5 καταλαμβάνει, αἡγί- 
:7Π6γ εοπΙγουε/ας» 511. 1. ᾱ. ῥ.,, κατολομβόνευ τὸ ΕΟΕΟΕΓΕΣ εοήήῤε[ὂετον 9. 98. δ., 601. Τὴ. 4... 907. αγ. οι» παταλαμβάνειν τὰ ἁῑουπταχ πὸ κωκῷ αΏπα επ [00ο Γπυσομης ο/ΣΙΠΗΙΟἳς, ος. 68. 2, 

κατέλαβε ἐκλιπεῖν. ζ01ς1/ Ὠ, ΤΕΙΙΗΦΗΕΤΕΗΙ 398, πό, δις κοταλαβεῖν πίςι, οὐ]ά, 595. 6: ἄ. χᾷτώλοιβεῖν .. τοπυΙδηπι η ΙΡΊΥΠάΥΕ, ατο, Ὁρ, π.» καταλὰβεῖϊν οἳ πάταβαλεϊν ΟΠΠ. 44.4. ο ο ο. 
Κάταλέγεσθαι» 954. 340. Ὁ., καταλεχθεὶς, 459. 96. ϱ. 
Καταλογεἴσόαι' ΚΑΤΗλΟΥρντο» Ν. Ἀλοφενι ο 
Ἐρταλῦσαι τὴν ἀρχὴν εἴ καταλυύῆνοι» 449. 9, ἂν 009, 

δς καταλῦσαι τὴν διδασκαλίον» μάμη όλα] μη ώ)ς- -«οσεγέν 49. {δε ἄ,, Νἲε. Ἠοπις ο ντ -- 
Κοταμαργᾶν Φίώῳ» Ἴνογε {π[αμίγε» 678. 91. 2. 
Κωταμάρπτειν, ῥγεδεπάεγε» 678. 9). δ. 
Καταμιαεσθαι, 469. 7ο. ῥ. Μα Ἐν ισα ο αμα Ψ. Νάσσευ., : βρω τωνύσαι νηϊ ἐξ 'Ἑλαιοῦντος ἐς τὴν Αζιωον, ες {], /Γοὐυελῶο ᾗν επί γή, σος αν, ο. ενα Καταπακτὴ θύρῃ» 978. οὐ. δ.σ ο) 
Καταπάσσειυ οὐ» 307. 98. ᾱ. 8 8 δρ λα. 
Ἑρταπαῦσαι οπ]ά» 174. 56. ., καταπαῦσοί τινα τῆς 

ἀρχῆρ» 457. 73. ἤ. κι καρηβνώσος αλ ρ 
ολ κτιρη ήν δις, 2. ο πμ 

:Καταπλάσσεσύαι τὴν κεφ. πήλῷ» 141. 
σὺς., 030. ὤς : ' 3 

Καταπορνεύειν» ΥΟβΊέμεγε βαν [ίαν» 48. 55. ᾗ. 
Κωταπρδξεσθαι οὐπι οεπ]τ, {γγ]ήέγο. «ἷε]ρίαΗ! Όηδογο 

919. 09. δ. κωταωπροϊδεσθαι, Ί1βηπε 140: εἰ/ὸ. 43ο, 
Τσ. 4. 790. Λ. α, σα οκ. 

Κωτώπτεσθαι θεῶν» εοη{ε[αγ! Ώευξ, 468. 94. 0. 
Κωταράσσειν' κἀτέῤῥαξάν κατήραξαν. ος κατείραξαν «οπῇ, εώληρ δ 402. Ὁρ. 2.» 60ΠΕ, {σᾳ- νου. 
Ἐν κωτεῤῥαξαν εἴ πατήραξων’ κατεῤῥάχθη ει 

κ 5 ΡΟΙΠΙΗΤΑΠΤΗΣ 5 ελάεπι Πρηϊβσαϊ,2 709. 

-Κερώμεα ποτήρα.. 416. 90. 

Έ «κ 1 1. 

Καταῤῥηξαι οἵ καταῤῥήξασθαι» ἀῑΠετ, 990. 35 833 σοΠΐ, 
Καταράσσειν. : 

Κωταῤῥώκται οὐΙ4, 379. 97. Ζ. 
ζωταῤῥωδεϊῖν, ΠΟΠ ης 500 ὃν 
Ἰωταρτᾷν» 4βΙάΓέ» 491. 59. ὔ. ος 

ομως ορ να εεοη{ ήτο, 385. ᾱ. 11.2 99. 

ὤ.ο ΚΑΤαρΤΙςἡρ» 9353. 01. δ.ο 383. 03.6. ῤ, ο 
ζωτάρξασθαι, 398. 48. ὄ, 337. 17. ὔ. κατάρρας αι ετ 

ος ος 927. Τ7. ο αι 
Κατωσβῇῆναι» 2095. 77. 6.» 910. ὤ. . 

Κατοσρέφεσθαι» [υὐήμσατε» μ 67. ὔ.) κατωεραφθήναι 
6ἵ κοτωςροκβήνῶ!» . Το. ὔ. 9 Ἄ 

ὡς ο λήκο άα σοΓροΠΡ!5» εἵ ερ 

1Η εἱάατέ, 645. 7ο. ἤ. ” | 
ζατασφάζειν ἑωυτὸν ἐπί τή!» 91. 90, 4. 
Καωτασώκχει ν. Σώχειν. ολλ ή 
Κατωτ[ῤρθαί τι ἐς εδον: ἐπ Τεπε ϱεά ΠΗΗ1ΕΤό ση 

ο ο)επήής 4{7ί. 35. ὔ. 
ζαταθεῖναι ἐς μέσον», 353. 100. ἄ, 

Καταφεύνων αρ 201. 65. ὔν μα... ο. 
Κατοφρονέειν, εοη/ήργαγε» ὀρΙπατίο 33 32’ αγ; 

Φρονέειν, αώ[εδανγε, 111112 εν ᾖβήπαγε ο ή ηνο εἲ 
ο εὐη{οϱ{Η οοη/ήέεγαγε, 31. 99 2.2 ο0Ηῇ 
ϱ0112/ΠΊέΥ6. 693. 30, ὔ. ϱ ο 9 

Καταφερὴς εἴ κατωφερὴς 146ἵΠ. 193" ο. 
Καταχοβδεύειν, 479. 65. ὃ. 18: 
Κατακρυσοῦν» 3035. 01. ἄ. 

ας ο ον βέλεσι» ότ1. 34. 0. 

Κατόώψαυδος» 041. ἤ. ͵ ο ρών 

ποιόν παρὼ τοῖς πλοίο, «{εἴ6 σά ατηια { «αν : 
ση. . {. ; ἔ ν6ί- 

ώς ἐς τὸ τεῖχος» 590. οὓ. 4. ν ον, εί 
᾿ 0ο κατειλεῖν οὔπιρε/]έΓε, {ηο]ΗάΕγέ» Ὃ ή δεκο- 
κατειλύµενος εοπῇ., 196. 33: δι κάτειλημή δη 
τειλήμµένοι» 7ο7. 76. δ., 951. 6 ο 

Κατειπεῖν» 904. 6. | αλλ η 

Κωτεῖρέαι, 409. 80. δ., 951. 6 λὸ 
Κατειρύσαντερ» 989. 9301. 441: η ρα, σἳ, δι 

Κωτεργάζεσθαι», υ4/αγε, ἱγήβέτε, 4 ρω ν 

[ζωτερείκεσθαι τοὺς χΙΤΩΥΦ6: 65. 50. ὔ 

Ἰζωτεσπουδασμένος ἄνὴρ, 1958. 67. Ζ. ϱ θα, 

Κατεύξασθαι» κατάρξασθαι εοΏΙῖ»» 905" νά 
{ζωτέγεσθαι ἐκ θε”, 315. 66, ὄ, , 

Ἰζωτήνήσασθαι, 11017 4ΥΕ2 ῥΓΑΕΙέ2 σοτ να 

Κωτήκοσς» /ηζοήγης» εἳ σμ[ο/ήή “ο ος 665, 29. 69, 
Κάτήημαι, κπατῆσο ΕΠΙ το ΠΟΗ μη ή) ο) ο υραΗ” 6/62 

2.» κατῆσθαι ἐπὶ τω» η τε (μα πεμ 
κάτησο 

3: 
4 

πρι αι ο 

κ κό δ΄”... σου» 

149. 9δ. ὄ,0 κατησθδι» ο νο θαος σανδν 
ο µη οσ]ε ῥαγέζη» 629: 70" ή δρ ο ο α. 
-ἓν τοῦ μέσου» ο λείο ΓΣ 4ο. ή Ἠοτοά. οοπῇῇ» 
ατίζεμ' κάτεισε εἵ . οι ορ να 

19, 76. δ., 994. ὤν : κΩΤε5ΗΜέξ» 
λα σγες αε1δΜ4 ον ο. ο” 
Ὅ πουα]ἶτος, ποπ αξᾶνα» Ῥτο ο ἡτωήσαα ὕπαβκν 
αλ κωτίσωσθωι ἐο τουτὰ» 7”. 64. αμ ταν 
ες καταράμενοι τόν» ος ης 3ρ 

Ἰωτίσφειν οΙΙά, 9οὔ. 19. 4. ον 
Ἰωτδικίσαή» κωτοικὴσα! οοπῇ.» ο βενω 
ωτοικεῖσθοι, 96. 86. δ:2 οσα, ο ον 
Κατονόσασθα!» ανν τάς ο ώς 
ζωτύπερθε, κατυπερτερᾶ» ορ βόί ο ο οι 
Ἱζάτω (τὰ) τῆς ᾿Ασίης» να ας πο 94. 
Καύκοσις, Καύκασος, Κδυκασιο Ὅτ νο, 
Γζούκωνες Ε, 8ο. οο.σ  , 

ζανὸς εξ κενὸς» υαόμα» 36. 8-. 

4 
τρ; 4 

' 

ος όν, 
1 όαρ. 

τὰ α
ρ”.

 ο ον
 

φον ν ! / 

ουσ, πο ον με κ μώσ Ἡς κῶτῶχείβεν» 

παῤννς οὐβόος ῥορα ο 98. 70. ὃν 9) 
ἴριά, οἱ κεἰρεσέαι λόφους  πτν. ” ὁ 
ει πο αρ αροπίεασ» 900 : 

πανί ιρις ο αμ αοῦ. (9. 319" 
δις κέεταιν κεῖτανν λατ Ρα ος 

η Ιλ ες ο : 

αν μ 

.ὁ ώς ΑΜΑ ος, Καλεύσω, Γαύογεν (ποβονό» 1, σοι ανν 617: 19.9 
«Κέλευμω Εἴ κέλευσμά 1411” θὰ 90. Ἀ. ᾱ. ο ρη. Κερόίζειν, «ἠνέρέεγε» /22ΥΜέΤε, {ων λεπτο” ος 

ωΦ 

ος 94. 6. ν]ε, Πομι. τὰ αν αμ .. ῶ ὰ μή κά- 

Κερῶν. ν. Συ κερᾷν. ο ον; ταις κέρας 
"κέρας 4ς το παπεομόςς 654 93". ἓ δν 7. δ. 

ρε0ρ, 9601. 368 Τλ.ν τῷ Μορ. 
Κεύθει Ρίο κρύπτεσθρι»ν 355. οι 0η] 
Κεφαλῆν ας εαριε 1. το Πλ ος 
που, αν δ ς , οφ ν « τ τ ” τὰ ) 2 ; Α. .. 

πο οηε]έες, ραπΐς, εαρ]εΏνὰ» 1” τε μη οι κή- 
᾿ήλωνο εως πηνὴε[ αγίων» Ὁἳ 99) 

Φ 

λωνή]ον» 91: 8. αν δ., ὅφ3- δὲ ροι αι πῶς 
Κιῤῶνα σοῦ τείχεος» Ἰμηίας Ίπωγὴ ο ο ο 

Ὁ βαθὺς κλπὀρ» 65. 0 ἳ οσα τ ν 

Ε/κι οΙεύΠ1» 146. 78. ὄιν Όθρ- σε ἡ ο 

ιλλικύριοι αἱ» 76. 61. ο. πι 

ο ῶρενοπρσεη 



τι. νο Όσα 

Κμδυνεύειν εἶνωι, υἱεγί εἴ[ε., νεὶ πιρ]είϊζεί» 66[ὲ. 
450, 43. δ. | 

Κμδὺς» Κινδύη. Κιωδυεὺς ἵπ ΟαΠία, 435. 99. 6.) 950. ὖ. 
Ἐιρνῶσθαι ἆθ' ΠΗΠΠ., 394. 68. ὂ. 
Κισσίή χώρή», 969. 37ο. 30. 
κιὼν (ᾖ) ἀε Πομίε, 365. ὃ. ὖ. 
Κλαίειν λέγω» ὠγορεύω» {οιππμ]α ΡΙΟΝΕΙΡ., 396. 65. Ζ., 

ααγ. 65. α..' ε, 
Κλέπτεσύωι ῬῖΟ πορεύεσθαι λάθρα» 533. 19. ῥ. 
Κλγδὼν οἳ κλεήδὼν» θ/163 41307 [αμα εἰ ῥΥ0/ῥεγας» 

738. 90. ο., 790. Α. ᾱ, 
Ἰζλήΐδες Κύπρου ῥΥΟ/ΠΟΗΙΟΓΙΜ139 439. 70. ὔ. ο 
ληζω" κεκληµένη” κ.τ.λ.» 978. 49Ο. 5.2 ἐκκληϊνόμε- 

20, 14. (1). συγκεκληµένη εἲ συγκεκλησµένη, 561. 
(ο). ὠποκλήει εἴ ὠποκλείει» ἴοιά. (6). ἐκκληϊζόμενοι ο 

- ἐκκληϊόμενοι, συνκωτακλήΐετα:, κεκλειµένου», κεκλεισέ- 
ου. περικληϊουσοι» περικλήΐοτες» ἀποκεκλῤμένοι, δοῦ. 
10. ΤΟ. 

ληροῦσθαι, κληροῦνο αἨῑά» 969. 93. α. 
Κλίνει ἆε {οἱε ἵπ νείρείατη Ἱπο]παϊο» 361. 68. α. 
Κλίνοι ἐπίχρυσοι» δέ {παηγαέν 7985. 6ο. δ. ὁλόχρυ- 

σοι» 68 απο [0ὐάο, 1Ρίά. 
Κλισιάδας ὠνοίγειν τι ΡΙΟΥ. Ιο611.. 6905. 30. 4. 
Κλῶσα» 376. 98. ὅ. 043. ο 1 ο ο - 
Κλώσμωτα ἐρίου κλωςσὴρ λ/νου» 376. 98. οο. Ζ. 

ο 

Κνάφος, οαγάσης ΓάΠοπΗΠΙ» εξ Τ0Γ/ΕΜΗ{ ΡΕΠΙ5» 47. 81. . 
2. 950. 79. 4. . ο. 

Ἐνίζειν “ἀἱεἴτωΙ ὁ ἔρως» 465. 47. δ. εἴ αἴαε ΑΠΡΗΠΕ» 
στ, 7δι νο 

πνυζ]µατα» υαβίέης ῥ12γἡΐ5 739. Δ. 6. 

.Κόθορνοι» εοδΗγΗ{3 Φούι ο. ἂν 
Κρίλη. ἡν Μία Αἴῆσα» 496. 95. α. αφ. 

Κομὸν (τὸ), αεγατίµ!η » 960. 99. δ.» τὰ κονὸ τῶν 
᾽Αρκώδων, 101]. συνέδρια, 977: 79. δ.ὸ τὸ κοιὸν Σᾳ- 

µίων» Ἰώνων ο ΟΜΙΗΠΕ ΦαΠΙΙΟΓΗΤΗ 9 {οηίας» 493. 
τν 2. μή : Ἰ 

ανν οι] μΗή10 οἳ ἐπὶ τοῦ κιτῶνος» εωζ]εμ]ο ῥΥπε[ε- 
δὲ. 6: 6. ΊΏ.» κθἰτὸς ο ν ω κε 6 

ἱπτεμ οἵ ἐγκολάπτει» 699. 74.0. | 
λοφίοη να ῥιπίζειν ππυίταπα ἀῑπεταπε, όἡ4. 98. 

6, ὂ. λε νο.) 

“πόλος. γένος βοῶν, 933: 991. 90. 14. ολ 
Κολοσσο), πόλις µεγάλη» Β1γΡίαε, 594. 6. δι 
Κολούειν τοὺς ὑπερέχοντας» 4323. 4. 1Ώ.: | 

Κόλπος» υεβίε ρᾶῖ5, 496. 18. α., ο69. α. 

Κομέει Ῥίο πομῶν» ε0//Α1Η αγ 6ο 190. 032. 6. 

πομίζειν ἐξ ̓ Αμαθοῦντω» ΦΊ4- να. ο 

Κομίζεσθαίο Παν] υεῦ, {95. 08, 6. 

όμμι (τὸ) εἴ πόμμίο» 1δ08» ἡν 149. 45. 0. 
ρπάζειυ" ἑκόπασε ὤνεμος» θ65/4γε» {Ηἱ6[έγεο 505. 

ο ο οκ οι «ο λοσα μμ 

κῤατεσθρεν 677. τπτ. 44. Ε κόπτεσύωι τὸ μέτωπα, 

ορ) Ὃν οὕρεος» Ροη/19 έγ{ΕΧ 697. 7. εἴ 91. ἄν 

Ἱορύναι Σύλων, στ. ὂ. 3 
κισµεῖν 46 εαρι]ή8δ. 6ο. ος. αι ο κοσμεῖν εί κοσμητα)»᾿ 

4ς Ίηνεπιη εὐτα» 450. 45. 6. κόσμοο» Ρτο μα. 

ἕιε, ὁγά0 Ταΐ0 739. Α: 6. κόσµο κατωσῆσαι » 

οσοι ᾱν οος ί ώς στ | νά : 

ον ο κὀτερόν» 9ρη. 56, 43. εἴ 
φοό. ὅ. ας ο σά 

κοῦ. η µέχρι που» μαλιδά κου» 738. 3. 4.» 9689. 899. 

4.0 Ὁ54- ὖ. 908. δ. μον Ες. 

Κουρίδιοςν 490Γ {μυεπίς αῤμον γΙαγ{0 /ο0άία. 730. 

Α. 6.0 ΚθὺΡΙδ, κονρίδιον» 8856 δν αμ 

χρῶσις απιΠΙς Ιαᾖαέ, 909. λίαν 

Κρώταίριος, 16μά0 35. 35. αι ο 

. ὑρο)δὸν διωσπάσὀι κβεουργῆσαι» 199, 6. δεν 5099. 

4 μόμά στο 
Ιρισώνη, Κρησώναῖοι» 373. 40. δν 
Ἐροκόδειλος ἸοπίΌιις Ἰασεγία» 137. πε ἶπν ο τ. 

κροιὼς, οοσε ΝΕΙΗδ, 196. 5ο. σι.» 0093. 6ν 

πρότωνος ὑριέσερος ΡΙον. Ἴοειῖτ; 269. 
48. οἱ 

Κρύπτει ῇ» [ἐρείγεν 94. γα. 
πω ο ο -. 

Κῤάσθαι» ατήσασθαι» ῥα70Το 534: 30. δ., χεκτῆσθα
ι} 

ῥουβάέγεν 1Ο. κἐκτησὸ αὐτὸς τώπερ ἐκτήσαο, φμβο ῥά- 

ο ΤΑΗ1) Λος/4είθ» 069. 903, ην ἐκτῆσόαι  κεητ΄ 

σθωι, 99. 6. σι 849. ον οοπῇ, 4)», γῶεὲρ, 

«Ἱάλπήτο" ἔκτητὸ» Ί9Π. ἀῑα]. 915. (4). ος 918. 

918, 00.9 ΣΗΤέέΤΟ» όσα. 90. πα ἐκτέετο, ἐκτέρτο» 

ον Λ5. δεν κτησώµενορ 'οἳ κτισώμδνου» εοπῇ. 575. 
δν. -- Ὀορά Ας ος 

πτενίζεσθωί 4ο 0η]. 6ο». 79. δ.. βλ θς 

Ετιλὠσασύαι» κηιλεύσῶσθαι» οὐποΙΜαγε» ἀ
ξΗ/εέγέ 991. 

ο θιαὶς ἠοι όν Ον ακιςν 
Ἐτισθήνωί ἆς ἀθάπσσπάϊς ζοἱοπήδ» 8.49. δ.2 ΚΤΙΡΟΘ 

(0) ΡΙ0 κτίσις, 735. 90. 99. ὄ, 9008. 6 
Κυώμεισι ἄρχλε αἱρέεσδοι, 489. 4. α. 
Κύύνιοι».δεης Ὀγγορίοα, 61ο. 100, ᾱ. 

Κυϊσκεσθαι ομἷά» 51. 61, ᾖ. αλ 

κο. τε 

- 
- 

ται κ, ιἩ. 
Κύκλος» εἲ Ίαξ, ογ2ής, ἆς Μ6ίηπι νἱοϊσβεμάϊπο, 08. δτ. 

σὲ) Όρη. ὃ9. 41. ; να 
Κύκλησις πΙπιατηπι, ουἷά, τόα. 78. ἆ. 
Κυλλήςείς» 190. 69. ῥ. 981. 117. 11. 
Κυμοτωγὴ» 19 αά {1ο σάΠάμμέηγ μας, 797. 7ο, 

ετ 77. 4.» Κυµωτωγὴ» κύματος ἆγὴ, 967. 54. α. 
Κύμβακχος» ἀνακυμβακιάζεμ., 5ό4. 66. α. 
Κύπτειν ἐγκύπτειν ἐς τὰ τῶν πέλας κοκὼ» :ηΐᾳ υἱρίηρ- 

111 {η{μεγή, 574. 97. 0. 
Κυρεῖν, ΠΠΙΡΙ. ΡΟ ἐπικωρεῖν, 895. 14. 96. κυρῆσαί τινος. 

ο4/οί ζᾳ Το, 698. α. Ίῃ. 
Κύρνιοι» Ῥορυ]ί Ποπιεῃ, 580. 49. ᾖ. | 
Κυψέλη» εἶίλᾳ [απεμέαγία (ογ1Ηζήής, 491. 98. α. 
Κωθωνιςσήρια, 167. 37. δ. ν 
Κωλιὼς» ΡΤΟΠΙΟΠΙΟΓΠΙΗΠΙ ΑεΠςΙΙΙ, 416. 93. 0. 
Κωμωσίοι ΩΗ]4., 130. Ο9.α. ο 
Κώμῳ χρῆσθωιο οὔ1ες/ΓΠΗή 265 ΘΛΕΓΟΕΓΕΟ 790. Δ: 6. 
Κῶνος, ϱἱΠὲ Π4Λ9 ΠΙΙΩΗἱ5. ρτο απο (εσῖς τασεηΏίο- 
τους ΤΕΓΙΕΗΣ σρόβιλος» 755. 19. α. ΝΙι, Ἠοπι, | 

Κωπέες, κωπεῖςο ᾖρπα αά γέήΟ:» 3983. 9Ο. Π.. 
κῶς εἴ κὼς επΕΠ, ΡΙΟ πῶρ εἲ πὼς, 799. Α. α. {. - 

Λ. ᾿ 

ΑΛ έθελυδ.» ΛάβρονδΦ» 435. 1Ο. ἄ. ὖ.ο 059. 39ο, 

Λάβρυς ασ. ἀἱκ], /εομγής» 435. 19. αι, 950,. 980. 
ος. 

Δαφὸς ΙΟΠΙΠ1, λονωὸς, Ἴέβμε. 6ο. 06. α., 951. 61. ᾖ, 
ς ἑλαγκάνειν κλήρῳ» πάλῳ» 969. 85..α,, 940, Ο. διν 

λαγοφάνειν τυὼ» 059. 930. 8., λὠξεσθα ορ 
ον σύο. ον ο ο -- να να 

Λοισήϊον» οἰγβεῖ ϱεηήν» 747. 71. ᾱ., 730. Α. α. 
ο. λήΐτονο {θεμς ῥηδζως» ΡηγΙΩΠέΗΗ 507. 9ο, 
6ο ὤν 

Δοκεδαίμων, ἡ χώρα» Σπάρτη 1108. 615. Λο.ᾳ.. 08Η. δι. 
Δαμβάνειν ἐν Φρενὶ, ἐν νέῳ λαβεῖν, νόῳ λαβεῖν., 686. α.. 
«ΤΠ. λαμβώνεσθαιο Τεβγεδεμάσογε» 16ο. 88. ὐ.. 600. 
δ. λαβεῖν πίφι καὶ δρκίισι, 935. 6. δ., λαμβάνει" 
10Η. λαβέειν» λελάβηκε εἴ λάβε, 78ο. ΑΔ. α.. κατα- 
λαμφθεὶς ΡΙΟ καταληφίεὶς» 796. Δ.Ε. λελαβήκεε Ἠθ- 
το, 676. 58. ὖ. αν ον 

Δαμπάδι ἱλῶσκεσθαι, 96ο. 365. 30. 
Ἀαμπιτὼ» ΏΟΠΙΕΠ ΡΙΟΡΓ. ρατίαΠαξΕ» 47τ. ϱ. α: 
Λαμπτῆρες» 6ού. 8ο. ὔ., 079. α. 
Λάδεσθαι. Ν. Λαγκάνευ. 
Λᾶξις, λῆξις» ῥογέζο», 900. ΊΟ. 4. 
Λαὸςο λεὼςσ» 1π Αςςοις. λεὼ εἳ λεὼν ἵη ὁοᾷᾶ, 165. (πι): 

οοπξ, Ληός. μας | 
ΛΔάσόη» μ, πο. 69. 95. ὤ. 
Δαῦρα αμΙᾷ2 848. 79. 41. ζ8ο. Α. αν ον 
Λαύρειον» λαύρων ΠΟΠ ΊΏ ΑτΏζα» 569. 90, ὄ, 
Λαφύσιος ζεὺς. 507. 10. 4. | 
Δακεῖ. Ν. Δαγκχάνει. 
Δεβίνείν» Ἱ. 6. ἐπτρίβειν» «ερίαῦγαγο, ἆθ Τείτας οευηῖ- 
πίρης» 394- Ζ1- 2. 2 λεαύειν ο ἐπιλεαίνειν» πρταλερ]- 
τα: ̓  ἐπιλεῶχσις, {είτε εἴ σε ρρίκωνς , δια, 

Λέβητα κρτέειν» οὔ5.α. -Ὁ ο ο τς 
Λέβιω εἲ Λέσβια «οΏηΏ. 998. σό. δ. ος 
Λέγειν» 1Μέγθο 57Ο. 45. ἄ., λένει γάδε" ο Αν. 

{αηιΙεης Βρίο. {οτπή]α., ατόν ρό. ο ο ού 
ὠνθρώπους εἴ ερ ἀνθρώπους παυ]ευπι ἀἱβ, 698. 54. 2., 
συλλεγεὶς» συλλεχθεὶς Ίάεπα, 506. 7ο. δ., λεγόμενο 
εξ φενόµενον ἵπ Γοαά. εοπῇ.» 9οχ. Τό. 

Λείώ» λήῶο Τζο. ο. α. ο 
Λειμακώδεις» ποιώδειςο 309. 01. ᾖ. : 
Λείπεμ' ἐπέλιπε εἴ ὠπέλιπε τὸ ῥέεθρον» 599. 99. Ζ., λει- 
ποψυχίῶν ἄψυλίωο 43. σ7. δ., λείψεσθαι, 971. 509, 

: 51. σε κομή- 7.» λιπέσθαι, καταλιπ. ἆπολιπ., 168 
“λους ταχυτῆτα οὐ λειπομέναφ τῶν ἵππων» 545. 91. ὖ, 
Λεκτὸν» Ἰάαε ον ας οοπία Ιπίμ]απῃ Τέεροι., 

749. Ἱδείας ὃ. πμ Μμνή 
λεπὶς» ῥΙοἱμ [ζσηα. 599. Οία. 
Λεπρεητέων» 005. 520, 98. ών ο μη 
Λεπτὼ τῶν προβάτων, ΟΝΕ5 οαρταεαΠε» 685. 96. α. 
Λέσχη {130 ορ]οσμἱμη1, ηπᾶε ἕλλεσχα Εἴ περιλεσκή- 

γευτός» {930. ῥ- 6, ο οι 
λάυκὴ ο. 4ο”. Ιθμαβε πμσς αρατνς ο. 

οι ρῤῥμας 1π ΕΟΠΠΡΟΒ.» 708. 8. αι) λεωσφέτε- 
ος Ῥτο πολιήτης σφέτερος». 708. 3. ἄ.. 

Δυζζεσθαι, Αῤέγέ» 790. Δ.Α, νο κν 

Λῆμμα εἴ λῆμα ϱΟΠΙΕ. 498. 47. δ.» 499. δ.σ.» ο7ς, 
Δ11. 7 721. (9. ος σαι 

Αυὸς Ῥεο λαὸς» Ἡῖ νγὸς ΡΙΟ ναὸς» Ίοη. ἀῑθ]ν 991, Δτ. ὃν, 
Άσς. λεὼ ή... ον ρου νο 

Λ4ρρσαι ον 73. ὃδ. α. ὨἶΠο Ληρισσαῖος, 601. 1τ, ᾖ, 
1ου, ο νι ρα κ μα 
ον Λητοῦν ἵΠ Αςαοι 645. 898. 15ο, 15. - 

Διβυκὸς εἲ Διβυσικὸς, βα σα, 
9 Αα. 

ξ 

Αῑ 
τς ὁ 
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ι ΝΔ Ό 
᾿λίθνα χυτὰ 6ξ λιῤώτὼ, 196. 65. 4. 
Δίμνη εἰ ἕλος ἀπῑετ, 99Ο, ὅτ. α. 
Δίμνη τροφρειδ]ς» 196. 11. 0. | 
Λιπαρίή» εὐη/αΠέἰᾳ λιπαρέε», ΛεΓ/ἐυΈ/ΑΥΕ6» 789. Δ. α. 
Λτρον εἴ νίτρον Ι4ΕΠ12 149. 45. ῥ.. 964. 4. 
Λογάδες» σποράδες» μιγάδες» ού. 1ο. 31. 
Λόγιμοιο 11/16» 959. Ὁθ. 81.2 Λογιμώτατοιν 1Ο0ή- 

(1). οό1. (πι). - 
Λονίζεσθαι» 966. 9380. 41. 
Λέγιος εἲ λόγιμος ἵη (6οἆά. οοπ{ᾷ. 401. 76. ὅ. 
Λόγος οἱ Περσέων λόγιοι 6ἳ λογιώτατοι, 1. Ο. ὄ. {ᾷ., λό- 

Φι0ς» /ο]εγς, 194. 51. ῥ. 
Λόγος" διδόναι λένον ἑωῦτῷο Τερμίαγε αφ Γ{εεμη , 

795. Α. 6.9 λόγον ἔψει τις εἴ λόγος ἔγει τιὼ» 403. 
95. ὃ.ο λόγος λέγεται» 91Ο. Όο. δ., λόγος λεγόμενος, 
96. Ὁ. Φδ., λόγος, [αὐμ]α λογοποιὸς, 12. ήαί0Υ, 79ο. 
Δ. 6.» {εὰ εἴἶαπι Π{ῥογίώγαῃ [οΥ1ῤέογ» 389. 46... 
λόγος ἐςὶ» Γάπια 5. ΠαγγαΜέ, Ιπ {αδι]ο[ῖδ» 598. 21. 
εἴ 54. ὐ. λόγων εἳ ἔρνων μάχη ορροΠίτηζο 7οή. 
. 4. σὺ Αρ ἐν ἀνδρὸς λόγω; {Μπο οἱ οτε, 968. 
τε 

Λο χεῖνο εὐλονφεῖν, μοιρολογχῆσαι», 935. 00. ὖ. Λὀγ- 
4 ῥαβαε [ῥ]εμίΗΣ1, 94. 00. ὀ., Ὁ ΤΙ. ὄ.2 λουχωτὼ 
ἐγλρα ᾳἡᾳθ» ο4. 090. δ.ο λόγχη εἲ αἰχμὴ ἀῑτετιηξ, 
1ριά, τν 

λόφους κείεσθαιο 3558. 7ο. ὖ. 
Λοχηγέειν Εἴ λοχηγετέεν» 717. 49. 4. 006. ᾳ. 
Δυκεργέερ πρόβολοι, 974. 496. 97. 
Λυκόοργος 1460Η. ΡΙΟ Λυκοῦργος, 91. 96. ἄ., 816, 4, 
Δυμαίνεσθαί τιν εἴ τὸ. 695. 94. ὖ.. 0065. 166. 165. 
Δυπεῖν, συμφορὴ λυπεῦσω τοῦτον, 504. 41. 2. 

΄ . / ς ΄ . .. 9 ᾿ Άνανοι ' περὶ λύχνων ἀφὰς, ῥγήπα Ἴποο, ἆς ποέῆς ἹΠὶ- 
Πο» 6ού. 8ο. 6. λύχνα » τῷ» ΡΙΟ οἳ λύχνοι» 199. 98. 

λάράαρ ον 1995. 00. α... .' 
ὠμασναί» ]οέάατες 11111ῇᾳγο, 78ο. Α. , 6Η ΦΠι Ἰοεία- 

ο ἐν ΜΗ ]]γ), 1δία, ἃ { 

ο / Μ. 

πα 10Η. 19]. Ῥτο Μαιῶτις ἆς ρα]μάς: {ο Ἰξιαι- 
Ὑ-ᾱ. τις ἄντὶ τοῦ» ὤ, 9890. 6. ῥ. 

ἹΜαήεσθωι ἐκ οἵ ὑπὸ θεοῦ» 9ἵ8. 66. 2, 
μον Νήσοι 908. ὥς Ἰῃ. 

ακεονὸν ἔθνοο ΏΟὮ ]ροί, {εά ϱεπί ΠΟΠΙΘΠ» αό, (63. 
07. 45. ο. ... ο πάτος ο Μακρημερίη» ο ανν. | 

ἃρς οὐδὲν ἐνδιοδόναι» 95Ο. 4. ᾖ, ἳ 
Μαλακῶς ἔγεμ' Εἴ µαλακίη αιίά (Ο1αθοῖς ρτΙοΠῦ! ἷ τεζεπ{ιοτίρις» 75ο. σι. δ. νῖε. πα  ηά 
αλιεῖο, Μηλιεῖον 66ας 8.2. νο. 
Μαάλισω (ἐὄ τὸ)» 467. 98, α., μάλισώ κ» 647. οὔ, 2, 

Κάλιδά κου» Οδ. ᾱ., µάλισα πάντων ὠνθρώπων», Ο/1- 111 ΤΙ]. 1958. 40. 2. {ᾳ. | 
πο λα ) ᾷ ξι 96. ὄ ὀ μὔλλὰν δὲ βιεᾳ. Ἠειοά. 8οο, 

Ὃυ 9 . 6. 1. 9 9 ἄι, ἐπὶ 4 δλοςτ τ ας 91 3 2557. 6. ἔπὶ μᾶλλον» 
ἁμαο τέττα, μῶ» γΙ4ἠοΥ, 907. α7. ὃ, Μαν] γοῦσοο» 957. 0, 117 δαν ἄν, 

Μωντεῖον εἴ Ιοπῖςς μαντήῖον, 170. (0). µάντί ; 
ο ος 950. (1). ο ο. ν | ο. Μ2ωτεύεσθωι, µεμαντευμένω. μαντευτὼ. 494. ἹΜαρΩγδος» Σμάραγδος., πο ος, Ὅ εδ αι - Μαρωθὼν (ὁ εἰ ἡ) 485. ζ9. δ., 6ο. 46η. ατ. 

αριὰ ᾖασης» ἀἡΠ, α Νοσνίάϊς. ο κ ἤ. ὑ ἄρτυρεειγ'. µάρτυρέει μοι τῇ γνώμη» 861. ὐ., ο29. ἆ. Μασπὸς, Φογ(ΠαΤηΠι {ΥΠΙΟΠΕ ος ]ής. 900, αρ 
Μασιγοῦν» παργὴ οσεβεγέν ῥογΕΜίέγο» 644. 38. α.. μα- 
ο. ε ραι τὸν Ἑλλήσπωτω» ΠΕΙΙΕ(ΡοΜέ μὴ ασε] ε6- Τε» 536. 9Ο. 4.» μαςιγεὺς, 969. 904. 91. 
νι ο] ἐΗ1, 351. τω. 

οξςὸς οἳ ὃν 6 21) Ἂ ας, ο μα 48. ΙΗΜΙΑ9 νὰ7ο. 47.4. 748 α. 
Ματαϊΐζειν θὐ]ά» 188. Λο. ϱ,. μωτοῖσιιὸ ο. ος ατῃ ο νά 3 ακάσ άρον ή. Το. 4. 

Ν 

αὐίᾷ, 704. 54. 4.2 πομάκεσῇ οί, : 2.» Ἠΐης 60ΠΠΡΟΡ. ειχομαγ αρα 2 ο ς ο ο αβάαα εἴ μαχησόμενοι νο Φο.. (η). ός τ. 

Μάχιμοι Δεργρί. αὉῖ, 17ο.89.4. ο 
Μεγάβοξος, Νεγάβυξος ο μμ, ὅ7. ὃς ως ολ. Μέφαρον» {64 αώφέμπης δοο. 76.2, 
Μέγας” μένα ποιεῖσύαι' µέγω ἡγεῖσθαι, μέγα τίθεσθα,., - Λ4ΡΗΙ Ίαρογε, 749. 7ο. δ., μεγάλα  ποιεσθαι, 917. 99. 0.» µέγαβος Ῥτο µεγώλωςο /ΙΑΙΟΥΟΙ ἵπ Ομ, 

195. ὤ. ΊΏεν 67ο. τούς. µέἐφαδος» μέγεθος 14θπῃ 
ε αλ» 6ο. 0. . 980. 6.3 88ο. ο. 8οο, 2. 817. κ ος 
: ίσον, 8ο, Τούό. τ. ο σος 

» Ἡ Φέρεν εἰ } ὥςε Φέρεν, 909. 6ο. Ζ.» μείζων ἢ κατ ὃ ῤ 5 λ . 6.2 {Εε ἲ Μ 

μῤμμαι αεερ ἓ, αν 
ο 

5" μάρχεσθαι περ) λόχων. 

Μίτρα ετ Μίθρας ΑΙ]. 66. 54: 402 3» 

Μνᾶσθαι '.. μεμνήσμένος 9685. 909. 91.2 

Ρο Χ 11. 

Μέλιμνος (ἡ) οἱ. ΟΙ. 4., 96ο, δ. ιοδά 

ἱΜεθορμίζεσθαι εἲ µετεωρίξεσθαι ΡεϊπιΙΏ 196. 94: 4. 

Μεύύσκεσθαι» {2 ΙΠεὐγίαγε» ζ43. ΑΔ. 6. ο 

Μελώνφαιος» 965. 0. ω 

ἹΜελεδωνὸς, οἰμαίο Νε] εμΓέΓΙ μελεδαίε» ΕΗ74Γ6» 
7βο. Α. 6, να 

Μέλειιο 11/21. 667. 46. ο λα ως 28 

ἹΜελιτόεσσα» μελιττοῦττα» ΠΟὮ. μελιττοῦτά» 095. 2 . 

Μέλλει οἶπι 1ΠβΠ. ρΙλεί, εἲ {4:. 930. ρ/9. 0.29 

967. 7. 979. 491. 46. 
Μιέμονα {σα. 118. {γε απ ζπιώς 1ΕΗ5 ΙΔΕΒΙ αὐοά µεμβῶ 

6. 9. Ὠ. δα Ο, Δι (. ἕ α. ν τος . 

αν 84. ον αν μὲν --- δὲ ηοῦ {επιρεῖ Ἡε 

σύπτυς, 415. 88. δι, τοῦτο μὲν τ τουτὺ ἂν ή τν 

τοάοτ, [απήματα» 14. 45. 4-2 ροκ ν οὔ 

δὲ, 6ο7. 3ο. ὀ., μὲν οὗ» -- δὲ Ἡν μεγας Β 
τος ὃς τοι” μὲν ον 

καλὸς δὲ, όοο. 67. 0. μὲν Υ ΔΡ 5 μα αι, 809. 6.) 
Δ ργ) λ Ν 9 

μὲν νῦν" μὲν δὴ ει πι. 993. 4-2 Ὁτ τος 

9990, 6.3 9861. ] 97ο. αι ζρῦς 69 2 006. ὃ 
2 9 

4.9 059. 4. δει 071. 4. 991. 6) ωρήσς 

Μένει κατὰ χώρήν, 340. 74. 4.) οοπέ, 454 02 α 

γέειν αὐτοῦ. 61. 95. ἄ. ς κό 

Μέρος» ἐν μέρει ο ῥ6Υ Μα)” 
Μεσήνιοι εἴ Μεσσήνιοι, 735. 3" το ή 

Ἰέσος πολύ ἔσι ας τὸ μέσον, απιβἠμη {]]0 
᾿ [ 09. 

ζ1ἡ[εχΙ1έΠ. 7990. 90. ὔ.» µέσην ΛΙΥυπτόν σχίζων» 305 

το, ὦ, 

10. ᾱ., 026. δ., μέσος Υ. Ἐκ. μέσου, μετὰ 
003. 45. 6.0 

ο 17. σεν ο 3” 
τὰ τούτῶν» 9 Ἄ 
ανν μετῶ ζύνή” 

Μετ ἴῃ μετελθεῖν, µετιέναι» μεθήκει» 
δὲ αὐίο]ηιο ρε αΙΠρίτ ῥοώμε» 
4ο. 4.» μετὼ δὲ τελευτᾷ» 954: 63. μὲ 

ὔ, μετὼ ΟυΠ1 α.σ. ῥΓΑείΕΓ 905’ ὃς, 
τὰς» ἐλεεβΗ]ς ὄωῤς, 119. 5ῦ. 6. 1) μοῦ σπο, |., 

Μεταβάλλει, µεταβάλλεσθωι» Μ/ΑΤ π η ἳ 

67ο. 49. α,, 908. δ,...... ο 
Μεταβολαὶ ὠρέων.» 199. 47. 4» 881. 7 ος 

Μεταδόξαι, [οη{εμααήι ΗΗΤέν 90. 

Μεταίχμιον, 6δδ. α. 1. ο -ο 90, ᾱ. 

Μεταξὺ Ῥτο ια μετ ὁλίγον» 950" Ἱ 

Μεταπέμπεσθαι» ὃ9οι . παλ. ὅττι 

ζωης, 1οοἱ λδσοια, {εά ρΙαΥνΙΙΗ ρα. 27 

Ώ. 6. 

Μεταχειρίέεν, οὔι. (4). ο ο 4), σ4- Οδ. 
ες η. πομω[» 199. (8). σα. 

ὦ Ζποι Δ.Ε ας ώμο αν 
Μετέρχεσθαι, 383. Ο4- 4.2 ο56. - σ), ρω 

Μετεωρίξεσθαι ΟΙΙά» 156. 24. 4-2 ο. 

ἹΜέτημι [απ]ε νετοιπι» 19. 94- δ.. αχ. 

Μετιέναι τὶ, {γε αἱ ῥεΗ 4119 9ο, 45 ΗΕ 

Μετιέναι» παπι. Ἰιὄνε 4,0 { ο ο Ὃ ος 

μα «66. δν ον 7096. 6. Υ0ὐΤ65» 
Μέ ο πουν ης, Λότ. 10.2 τούτου» 796. 630 ἃ 

-. 2, ὁ ι 1 . ή 

ΡΙΟ οὖκ., όοό. ρα ο ῶ 9 - μα 

9. μέν μὴ μν 1ο. 3: . μη μεν σό8. ϐ7, ο 

ο, ὄὤ. 
ο . . : 

Μηδὲν εἶναι ας Ἱιοπιίπε νΗ1 εί ημ]Η πν αςΑ 

Ὁ μηδὲν εἶναι ἀἰουητάς ΕαΠΗΕΠΙ» 2 ο Μ1ἱς μήετε» 

Μοῤίζων µφάλως, οφβρα, νοκ  ος 690. 69. 4. ᾿ -, ο7ο. 3. 

ἥκος Εἵ μῆχος εοπ!. 94: ο] να ως Ἆδι 
Μήκων (ἡ)) ἴοπυπα εἴ Αἴτις 144” οἳ Μηλιεῖ» όρ», 

Μηλὶς (0) οἳ ἡ Μηλιὰς ἀπει, ΜΗ τον 
9, ο τος ρ ο. 19. ϱ. 

ήλοφόροι, ᾖαβαιἱ Ῥειατάσι» ..ς ναών α 
Μὴν» μηνὸς, μεῖρ, μεῖνα» Ὁρο ος Ἰραο Τόν. ο 
Μῆνις, κότος εἴ ἔγκοτος, υεδεπέηῇ τόν αν ᾽μηνίων ετ μη: 

ο µηνίσαι, /οςεη(έσο». 414: η .. α 

γύων «οΏῇ, 504. 9.4 ον 4ο {οπία. (Ιά1έΓ2 
Μήτηρ τῆς ἀκρασίας, Ἡ. πολι Ὅς ο, ας 
66.58. ὁ. μητρόθεν άρον η 

Μηχανή τιο ἄλλη» 4ο. 
Μ79ος, 6ἳ μῆκος απ. 947. 7.5" 2.» 935. 97ο.

 0,0 ῥἡ- 

«ος Ῥτο μηχανὴ, 7390. ΑΔ. δν ο οπται ἄν. ταοι 67, 

ἹΜικρὰ ὀρνίθων ὀρνιθίων μικβᾶ 
δις ὅοο. δεν 98. δ.» ϱ/4- 6" / ; 

Μετά, πάνεδ», 990. 65. 4. Ὁ' 
Ίιμεῖσθαι μεμιμημένος» 
Μν Ρίο. δα σοι ΑΔ. 60 τς ο οσο 
Μίνως, ἃςοις. τὸν Μίνεω» ΡΙΟ τόν 
μμ ο. 

ἸΠισθὸς ωρε] , 3 Ών 100 - 0. ΄ ᾿ 

Μισύλλει αἳ μύσίλλεω, ἆὴ/ευαγέ» ο οζα μας 3 

Μιτρφόροι» 539. 189. ᾱ. ώμος 

999. ᾖ. 

Μάριον λίμν οἳ Μοίρὂος», 16. 12. κ.) 9 Αμεσὸ, 
ν σε αἱ μου ς 

σοι Ομ Ίόων, 953. 33 Ἰγ]όνοο μόνῳ μάχεσθαι, 19: 
33.2 081. 446. 48.0 μοῦνοι "Ίωψερ ετ 

ἂν ον 
Ἓθρρς, ο 

οόο, ᾱ- 

- » 

κ ο κ α---- 

΄ 

ο 
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σνακ πτωρεοπα---' 



ΕΙ Νὀ Ρ 
99,5 996. ὄ., μρυνωβὲν Εἳ μουνόεν. Τεὰ ριανύα, 
56. 40. . δι, 833. 48. 40.5’ μοῦνο ΝΟΧ 31108 ΠΟΠ 
εχε]ηά(τ, 935. 4. 6.» μονωθῆναι μετ ὀλίγων, 345. 

5 ὤ. κ » 

ἸΜονόκωλον οἴκήμια» 947. ᾱ. 
ἸΜρνότροπος. [ολα 748. 44. ὖ. Νἱε. Ἠοῖῃ. - 
Μονόλιθα, 19ο. 84. 6. λαο 
Ἰονῶπες. μονόμματοι 4ε Οε]ορίθης» 909. 1. δι 
Μόρος ΡΙΟ τρόπος, 50. 50.2. 
ἹΜόραι αἳ λόφοι ἀϊνειίαε ποτϊοπῖ» 717. Αι ο. 

.πόσσυνες, ἸΜοσσύνοικοι, 946. 70. 4. ον ν 
ἸΜόσυνοι αἲ µόσσυνοι, /ἱρηέαε ἄσημής, 38. 94 6) 
ΙΜοῦνος» Ν. Μόνος. όροι 

«ἸΜουσοποιὸς Οδ. 168. όη- ῦ.. νὰ 
Ίνύδρος, εαΠάεης 'πας[α. 79. 94. ὐ, 
Μύκης (5) αὐϊά» 900. 71. α. δε 
Μύλητω»  Μύλωτα, ᾽Αλιττᾶ ο 7εηΗςο 66. 94: 6.» 

ἴζο : 

780. ΑΛ. 6, 

Μυσίλλειν εἴ μισύλλειν» 66, 5. ὃν) 74ο. Α. 6, 
ῬἅΜυριάδες τρεῖς, πέντε» 970. 39. ῥ.ν 90. ὔ. ρ15: ἤ. 
Μυριωνδρικὸς εἴ Μαριανδυνὸς 6ΟΠΠ. 507. 4ο. ὅὄ, 

Ν. ΄ διοῤμλάθναν ὀνθας 

Μυτιλήνη 3Ώ Μιτυλήνη» 76. 44: ὔ. 

ν ἐφελκυσικὸν οπηϊεῖε Τα]. Ἴοαι, 796. 8:-6:, ει 

. 2. 4. Ἡ ὃν 1δ ἱ ΄ ο 3 νι νι ια 

Νώκος» υε[ίμο αγ]εἰέε, 193. 95. ὃ: ΟΡ 
Ἱκαὺς, σηκὸς αἳ ἱερὸν Ε15εΓ. 446. 5Όι σ. δι, νηὸς Σύλήος. 
/Γαοζζὴ Πἱρμειη» 199. 43. α. λος 

Ἰασαμῶνες ΠΟΠ Νασάμωνες, 357. (ἀλι ΑΡ 

Ἱάσσει κατανάσσω., ϱ0ΗβΙ4ΠΟ» Ἠπάξ καταάξαντες " 
νάγμα" νασός' νεναγ μένος» 5397: 39. ὐ. {ᾳ: 

ἹΝαύκραροι Διλεηὶς ο], 497. 16.0. - 

Ναυκρώτεις Εἴ ναυκβώτοβεον 309. 50. ἄν ὖ. 
Ἱναῦς οἳ πλοῖον, 505. 1Ο. 4. 064. 370. 18. νῆες Ἱπ- 

παγωγοὶ» 459. Ἆ. α., νΠέο, νέερ» 6οΠΗ. 77. 78. 
2.» νηυσὶ ἀἶ8]. 10Η. » 1Ὀ. ναυαγία εἳ ναυάγια» 6ο. 

.:6ο. ὃς - ἑφή ας Αμλὰς .. 

έειν. Υ. Νέείνι αν Εν ές οᾗ 
Ίνεῖκος» ῥε/μήην ῥΗρΊαε ο0Μ1ΕΗΗἱ09 611. 9. δ. 
Ἱνεκρὸς οἳ νεκὺς ὠγθρώπου., Υυγαικὲρ ο ἀαιδίου» ἀθ οπζαυύέ- 
4εν 909, 5. 2. 92. δεν 901. ος 

τ Νεμεῖν τπρυατ τεάοτίοις υπ δΊήπα ας ΤερΙοΠιΙή, 98. 
11. 64. 814. 99. 95. 8 

Ἰέμεσις οἳ Φύόνος ἵπ 45 αὐϊά», ο16. 59. ἆ. 
ἸΝεὸς" ἨῖΠο νεοαρδὴς, νεοερς, νερᾷλωτος» εἴ νεάλωτος» 

γεογγὸς Εἴ νεόγονοο, ἨΠάε ὤλωὴ νεραρδὴς᾽ ἰχθύες νερά- 
λωτοι» ΟΕΐ8. 1093. 9Ό. ἄ, δε 749. 81. ᾱ., 000. 

555. 0: .. 
Ἰεοσσοὶ 4ε Ῥραἵ6ΠΙΙΠΙ ᾖεγῖεο 959. 97. ὅε» νενοσσευμένω 
᾿ὀρίθων: ὀνέδν. 7όε 9 οσοι πε τος ον ρε, 

{ 

/ 

Ἱεοχμόν τι εἲ νεχμιόν τι, 797. 7ο. ἄ, ο. της 

Νέφος ὠνθρώπων», όσο. 46. 2.5 9090. 404. 94. 
Μεὼν μτὸ8 Βμος]άΐθ, ό94- 19. 50.4. 
ἹΝεώτερα βουλεῦσαι» 765 Ίουας ΠΟ/Ιγὲς 99. 4Ο. ὅ. ο γεώ- 

τερόν τι ΡΙΟ κακόν τι Ρεῖ ΕΙΡΗΕΠΙ. 907. 40. 2. γεώτα- 
τος» ϱ2ο, ὤ. τ να νο νά ά κ : ά ον ͵ 

Ἱηέειν εοΠβγέραγέ» ΕΧΥΜΕΥΕΡ Ὀπαε νγήσας νηῆσαι, ηῖ 
οι γήσας» 23. 51. 6. 2. Β : ϱ κά, ν. 

)ῤό, {1ήπεγυα» 194: 98. δι να. 

Ἱικᾷν μόχην γνώμην' εἴ μάχη ννώμῃ» 99. 56. α. 

Νίσαιω 8 Μσαῖα» . ην 5) ον ο ο ον. μ λλώκά τρ ονον 
ἹΝιφάδες Ππιρ]. εξ ψφάδερ χιόνός» οὔρεα νι άσι συνἠρεφέα» 

δὲ . 6 45. σε Ἴ «ψά ’ ο ς 

Μο : νοῆσαι, Ὦϊο 4Ο 1Π «0Π1ρΟ8. ἐννῶσαι" Πο ἐνένω- 
το ἐνενώκασι» αΠζύυέγ{έΤέ» 796. Δ. α. εοπί, νῶ- 

σαι. Αμ λος λα, 

Νόμαιον εἴ νόµαι»» μιά. 940. 45. ἄν : 
νόμος» ΕΛΣ ἨΙοΗ{ο ΊἼΟγες εἲ ἡη/Ι{ή1 5 εοη/ήε{1ο οἱ 1090 

νομὸς» ῥ4/0µα: γεςίο; οἶσο[βο» ἐν νόμῳ χειρῶν» ϱΟΜ/ΕΥ- 
ο ΩΙ 739.Δ. Ο.. 899, 71. μ., νόμος, πάντων 

ωσιλεὺς» δεσπότης 18, 659. 6ο. σα.» ναι, οὔηΗ]6- 
Ίά6» 149. 69. σα.» «νόμοι 6ἳ νόμαι Κειρῶν. ν. Χειρονο- 
μίαν-ἰ ον ον ο πο Ἅμμα. 

Ἱδομεύς” νοµέεο Ἰτέής», 953. 75. 48. θα 
ἹΝομίζειν Φωνὴν» 124. 90. ἄ-» γοµίδουσι οὔδ' ἥρωσι οὐδὲν. 
-ποῦ. 95. ὔ. να 

ἹΝόος" νόῳ λαβεῖ εἰ σὺν νόῳ, εοη/άεγαγέ 686. 19. 
6. Τη. . : ' τ 

- ποῦσος ἱρὴ ο]ά, 311. 10. ἄν» νοῦσος θήλείή 448. 65. 
η τος... 

Ἰοσσοὶ Εἴ νεοσσοὶ» 76. 36. 2, ο 

Νὺν» ΡατΠς, εχρ]οίῖνα, ΡΙΟ μὲν» 791. Δ. , 
ἨΝυξ’ πολλῆς νυκτός" περὶ µέσας νύκτας µεσού 

πόῤῥω τῶν νυκτῶν, 719. Όδ. αι, 
Νωμᾷν» 337. ας. όλ. 

Νῶσαν Ίππο Γιάχάπι ἐννώσως" νένωται" νενωμένος. ἐνένώτο" 
Εἴ νώσωσήρ) νωσόμενος, ΙΙΙ α νέω» νεῶν Ῥτο νοέειν' 
νήσαι» 717. 47... ώς 

σής νυκτός» 

δρ 

Ἔσκα 
ος νώτου οἳ κατὼ νῶτά, δὲ ῥεβμΗ), ὅ. ζ6δι 

ὃσ. (5). τν ) 
.Β, 

Αμ Εὔνοιν βάρβαβόί, 718, 7ο. σα. ὃ., ξεῖνόι, (σταξζὀ: 
Αα  Τήπ1 οίϊες. βΒετ[αε., 696. 66. 5. ξεινίήν τινὶ προ 

ειπεῖν, συνθέσθαι» ῥο/ϱΙ111 ο/η ΟΠΕ {)έγο, ο56, 
94: δ.ν 791. Α. Ἐ.. ξεινηίήν Φιλίην συνθέσθαι» 891. ὅ., 
907. τόν καλεῖν ἐπὶ δευίῳ ἐπὶ ζεί», 3979. Ἰ6ι πι. 

΄.Ἐηρὸς οἵ δηροπόταμος» Μ9ΥγεἈκ 503: 74: αι. 
Ἐύλον σιδηρόδετονν εΦ//Φεε Τεηγο οὐμᾶα» 71ο. 6ὁ. ἕ. εἴρια 

ὧπὸ ξύλων» 950. 30. δ. 
Ἐυρᾶσύαι. οἳ ἱρέες ξυρεῦνται ο 

πεβιξύρεῦντεςο 197. 91. 4. 
Ἐυρὸνο Πουαεμήα» ἐπὶ ξυροῦ τῆς ἀκμῆς ἵσρσύωιο {ή ϱὐ {21Η: 

ροπής αγ θμ/ὸ νεγ/[αρ1Σ {ἐ Εέ[ογΙηίηέ εν/έ. 731. Δι ο: 
Ἐνσὸςυ 611, 6, . ᾿ 

Πνε ξυρῶττάι, 150. 03, ἆς 

ου 8 ς 

µ τμ... κ... ; να ζῤς 1. ὢ ᾗ τό οἳ ἐν τέλᾷ! ὄντες» οἳ ἐν ἀξιώμαλι, αρῤγή- 
ο ο ης. Ὁ{ ῥγήμΙβεε, ἄρχοτες» 730. 75. α. δ.ο ὃ 
..Λυδὸς, ὁ ᾿Αράβιος ΡΙΟ {β5ογὴ Ίκεσε. 3. α. Π. 60Π{; 
-γείομβν. Ἑοπάλαι τοανέκαθεν τολοιπόν’ τοπβὶν κ. λα 
89ο. 34: 5.5 τοπβὶν» 909. α.., πὸ πρῶχα εἶναι ΔΙΥΙΝη- πέωνν 907. 535. 35. ν. ΠἩρῶτοξ Τὸ ἅπ' ἡμίων, τόρε ἐμον» τὸ παρ ᾿Αθηνδίων, 003. δττ. 98.. τῷ 
ὄντι γε» 76 Όέγα; κατὰ τὸ ἐδνο [ζζιῶλάῃ υε/α/οη). 0.795. Α. α. 11 σῷ' τῴύτὸ Ρίο τὸ αὐτὸ» {ᾳ {ρε {1 . 
733. Δ. .» 6 ταυτὰ εἰ τῷ αὐτὰ» 865. α. » τάμὼ οἳ. 
τὼ ἐμὼν 898.α, ση εν αμ 

“Οδε' τόνδε τρόπον Εἴ τόνδε τὸν τρόπον, 87ο. α.., 053... 
. ποῖδε εἶνεκα» 987. 475. 1Ο. ος 
᾿Οδὸς» {16Η ὀῦδὸδς» ὅδὸς θἳ ὁδὸς οῦΏ, ὁοτ. ότ.α. 
Ὁδὸς ἱρὴ» αμα ε]ρ]μος εησ, δο. 4δ.ὁ. 
Ὁδούν» οἶώοη πμοηβγαρε, 941. 47. ὃν, ὑδοῦόθαι, Ἠὶπὲ 

ᾠδώθη' εὐοδοῦσθαι» εὐωδώθη» 471. 01. ἤ. κκ λὶ 
᾿Οδὼν ἀέηο ΙοΠ18Η8. 498. 51. α. 
οἱ Ὠαιῖν. Ρίο αὐτῷ Ῥ]εοπα[εῖσε., 

854. 35. 49., 939. 
.ἵυσς 910. 90.083. : 
Οἰδαίνειν' ἄνοιδαίνείν' ἀνοιδέειν, 590. 78. ἄ,, οἰδωίψειν., οἷ- 

δέειν οΟΠῇ. 961. όᾳα. δ.,, οἰδεύντων τῶν πρηγμάτωνν 16 
| σλ ώρας ἵο. εἴ 791. Α 6, . 
Οἰξυρὸς νοα Ιοπῖς., Ῥτο ΟΠΠ. ταλα(α 97. 
Οἰκειοῦσθαι» [2] υ{μάίσαγε, 3. 67. ρε τὸ 9 
Οκεῖν αὸς ἀῑατατ. 185. 48. α. η πο σα 
Οἰκίζειν» οἰκεῖν εοΏΏ. 585. οἡ. α., Π]πο οἰκίσαι οί οἶκῆ- σαι 345. 55-σ. εἲ ϱ8. ᾱι9 ΚΑτοικίσαι κωτοικῆσρί 3 7729. (1). συνοικίσ. Εἴ Φυνοικῄσαντες, 351. (1). οἶκημέ- -γὼν εἴ σικεομένων εοπῇ. νο. 005. 529. ΤΟ..408. 
“0. 707. (1). 797. (ἆ). ορήσαντεςς ϱ] ῥαῤίλογο ἡ εερεγΗ{» 98 [. 6. οἴκημῶν οἴκισιως» Αυ]ή ορυσ 
557. 94. δι οἴκήμω, /ήβαΜαγ, 161. 5ο, ᾖ. δ., ον µατω Οπἰά2 ὂρ ων -. οικήματα µουνόκωλα, 847, 75. 15. οἰκίη ζἡ)). οἶκία (τὰ). ο ρίτο τὸ). αξ δῇ. ση. 
σε 50. 10ο. α.» 166. (9). νατ.. {εά σοπΕ 6». 65, σι» 996. ὃ. Φ.9 οἶκος βσιλήος » 4ε Τ6σπο αι Ταρία {ῇ- 
πα]α, 996. 57. ὅ., οἶκος. Σ0{141Η ῥα/γΗ Ρο Ιηή1. ]- 
υεγ/αε [αεμ/αίεεο 611. 5Ο, αι.» οἶκοι Γογὴ 1οι ή 689, 93. ὄε, οἰκέτωι οι «αητάΠι ἆς ιαηορής εἶ /εγοῖς, 654. ὃ. δ., {εὰ οπιπῖ ης ζοηιόβήοίς, εχογο ο ἡἱ- 
2εγ]5» όροι: 4: -ᾱ,, 668. 7ο. 2., 671, ᾳ. Ίῃ. οἶκρδό-. 
μεῖν» οἰκονομεῖν εοΏῇ: 57. Ἱ. ο.» εἰκουρεῖν αυἷά., 99τ.. 
54 δ. οἰκοφθορεῖν οἰκοφήορίω, 688. τα. 2. ο 
ο οἶκὸς, Ῥτο εἶκὸς, νε ἐρμὸς. Το. 90. δ.., οἳ. 

ΦΜ, ἠ2ό. ος. δο6. τό, 9ο.. 8ο7. 17. 16., 85ο, 
σι 866. 6.» Ὁδ9. σεν 949. αι οἴκασί 6ἳ ἐ/κασι οοηίῇ, οπου ο νὰ μβν 

Οὐκτρότερως 971. 308. ος, 
Οἰόρπωτα, 9ΟΥΙΠΙΦ υὐγ]ο]άα, 39ο, 
οἶός τε εἶνοι αἳ οἷος εἶναι ἀΠεσιπὲ, όσο. το: ϱ., οἷοί τς 

είναι ΡΟ δύγωσθαι, 65ο. 1ο, ο.» ὔνπερ, 037. ὖ,. 
971. δ.» οἵά τὲ εἶναι οἳ οἷοίτε εοπίτ. το (α). οἷα οἵ 
ὃν τάος ΠΟΠΟΠΕ: 489. (12). οἷω κάκὰ» 69µ. 

1. 9 ο οε ρ . μά πὲ ᾿ β. αἱ ο ο τ Οἴσυπορ: οἴσυπον'. ὀἰσύπη: οἴσπη» 303. 41. δ., 949. 981, 

.τε[ά νοχ ἑοπιήαᾶς, 
45. 11. 1η Ππα οοπηπιαξἶς ροήῖ:. 

ο 

84. 6. οδό. ο. - 

κ νθις θε 
Οἰμεσθαι" οἰχώκεε, 731. Δ. 8.2 ἔμχεται Φερόμενον, 966. 

δι ὄμχοντο» 99 «δν ο ο οο, 
Οἷωνὸν δέφεσθαι Πε εἲ Χαρῦνορ οἸωνὸν ποιῶ» εί} 07/6Ἠ ο- 

αἱρῖο 616 «βΩγΙΠὲ; Πς οωγὸν θέσθαι» 739. ἃς, 
ο λιομς, | ο 

Ὀκέλλει τὰς ναῦο, πάυες ἵῃ 1ογγαή ἠηβίησεγε. δἳ 
οεγ/[η ομΓ/ ή ᾖεῶετε., 657. ο ο η ον 

"Ὅκῶς 6/0 ΝΕΙ σμολίεε : ΕΤΙπΠΙ Ρέο ὅπως, Φήοη)ρᾷ)/ 
78τ.-Α. ο. ἕκως εξ ὅπως ου {πτηγ, Ἰπῤϊζας,. τόο, 

0.79 892 919. (1). ὅπου πι ὅκη» 6... στ 
Ὅλ. 



{ Να Ὁ3Ἡ 
"Ὅλβιος αἳ εὐτυνὴς ἀῑΠει, 17. (4). 
"Ολεύρὸς Ῥ{ο ὀλέθρυ ἄξιος, 495. 49... 
Ολίγον εἲ ὀλίνῳ πρότερον», 077. 415. 498.. 056. 359. 96.» 977. α.. 988. (6. ὀλίνος' ἆς Ίοσο ἐν ὀλίφῳ 
χώρῳ, πμ αἨδι/ο 000. 7αῇ. Ὁ. ἄ.9 χατ' ὀλίγουρ τῶν 

ο κέγχρων», [πέος η ῤηΙΕ1ς ΙΙ) κ 149. 65. δε, 
ὀλιγάρως ἔχειν αῑά, α7ό. 53. ὅ. 

Ὀλκὸ οὐ, 17ο. ό5. 0. ΄ 
“Ολαίτροχος" λίθρο «ρογγύλος, τροχρείδὶᾳ, 64. (8). 419. 

00. ὔ., 791. Α. 6, 
9 λ 9 Νο. : .. Ολολυγμός» ὀλολυν} Τπ [αοιΐς, 964. 71. ὖ. 
Ὄθλυμπος, Ὀλυμπηνὰ. 549. 19. ὁ. 
Ολύμπια νικῶν, ὀναιρεῖν, ἀνελεῖ' ὀλυμπιάδα εἰ ὀλυμ- 

πιάδΙ γ]κάν» ἀναιρεῖν, ὠναιρεῖσθαι, 47ο. 08. α. ὂ. 1 .Ω . ν Ὄμβρος λώβρος 1. 6. κρωτερὲρ, 654. (ϱ). : 
Όμιλος ὁμίλῳ ΡΙΟ δµιλαδὸν, 75ο. 49. αι.» ὁμιλῆσαί τῃι 
υσώρᾳ, νετ[αγί {η γερίοηε, 6ού. 75. α, 

Ὅμοιος καὶ σὺ ΙΟ ὅμοιός σοι, όο1. 534. 4Ι. ὤι 079. 
4-5 ὅμοιος τῷ πρώτῳ' ὁμοίως" ὅμοια τοῖσι πρώτοισι 0190 57. δι 191. 74. δε 991. 63.4. δι... ὁμοίως ὡς κ) 
εξ ὁµοίως καὶ δµοίως καὶ προτοῦ καὶ τὸν πεζὸν» 976. 

«6.9 964. 377. 49. | | 
Ὁμομήτριος ἀδελφεὸς εἲ ὁμομήτωρ, 435. (π). -. 
Ὁμότροπα ἤθεω, 110γες. πε (λες. ὁμότροφα ἀνθρώποισι θη- 

ρίῶ» Φα ο ῥομηπίδμς υἱδίίαμε οἱ αἰωήέμγ, 198. 
67. α. ακομα όνς 

Ὁμοχροϊ», /ηηα ομέής [ῷ ἐείεε, 97. 37, ᾖ,, οοῦΕ, ο 919, ὃς. δ,, 819, σα. : οκ Ομφαλὸς εἰ ὀφθαλμὸς οοπῇ.., 7ο. ο1. 50. ἤ, ὉΟμεῦο ῥΓΟΡΕ» οἴτοΙίεγ, 496, 03, ὗ Ὀνειδίζειν» ἐχΡΤΟΖΥΑΥΕ, 9ο. 37. 4. 996. 3 ζεμ ζς συμφ)ρὰς» 50. α. Ἱῃ. ς εν (τὸ), 516. 7α. α. 
Ὄνεσθαι., οἱμβογαγε, Πο ΟΗΟ 105. 
ο 743. Α. 6, Ἱ ο αρθικς Όνοι» όν» ὄισκοι, ροή] {ο]αο, 507.16. ᾖ.. µη” ών ρίκο ἵο, ζοη{. 97ο, αθς. 1ο. ..... «παων᾽ 1ΟΠ. ὀπέων, ὀπέωνος, ὁ. Γόχομς μαι 
ο. ἡ2 ὃν όγομε, 499. ὃν ᾱ.» Όπεβς (τὸ), ὀπήτιον, ο] ο] ες. α]]ίς Ῥούρεαπῃ ὕπεας, 919, ὃ6. οϐ, ὦ . αν ϱ5 . Ἰ 

Ὅτη, ὅκην 730..66. α.. 998, ὖ. «οπή ἔχειν. ν. Ἔκειυ. 
λαο ΤΗ ΕηΙ60ν 639. 7ή. ᾖ., ὅπλα» εὐγρεὶ» 7ο6, “ . 9 : , ς µ ν ͵ εφὰ Ὀπυδωπὺς 6ἳ ποδωπὸς» οµίας, μι]. 6 . 

ἀ κας. | ΄ ' 08. ἆ . 6. 4ς ἤε Ὁπτῷν ἄρτον» 2Α1ε72 εὔζησγς, όδς. 09, κ ὃ αν, ντε Εἴ πτίσαντες οοπΏ, 14. οἳ. 2, υΟπτεσόρι μή σε ὄψεται, 6. 47. α. 
Ὅπῳς μή τε» {6ἱ1. .ὅρα, 477. 8. αν ο ο μή Ορᾷν Ρο ἄπούει» 195. 06, ϱ., ὀρέωμεν 6ὲ ὀρέομεν οΟΠΕ, 176. 94. ὖ., ὀρέων εξ ὡρῶν οοη[ξ, 7ο. 8ο, ῥ, Οµ4ν ΡΙΟ οοποµρί/ογε, ἃςᾳ βηέΠδιις., αμ πιαιῖ γἴῃ- : ο νοτ ΗΡ1Η18 πἴαιιε εχρειωηῖ, 968, 99. ῥ. “Οργόξεν ΡΙΟ βαλώσσειν» 1η/]ΐγεν 910. 4, ᾱ. ΟΡΥῇ λέγειν, ἁρλάζείνο Κελεύεῳ» 410. 7ο, ὅ, :Οβεσέρα», 9µ8Γ ΙοηΗΙῃ εαν 490. 67. ᾳ, «οβέΣείον» 76610 ἄτοιβίας, 696. 66. α. «Όρος ΠΗΠΙΕΙΗΤΑΠΑΙ 11Η, 478. 61. δ.οὅρχιον ποιεῖσθαι, 1οεάως ΛΑΗΡέτε, 9/9. 50. 19.9 ὄρκους Οἵ ὅρκον διδόναι : Φα δέκεσθαι» «ἶαγε ϱἱ αζρετε Παπά, 49. 

ὍὉρμάν» ἆε οοπαΐ1Ι αφή ά ροιβοἶθηάῖ -98, 7ο,.ᾳ.ς. ὁρ- 
μᾶσύαι λέγεσθαι» 90, ος 2 12 δὲ 79. Πιν ὃρ 

τό. δι ὄνει» 

- 

"Ορμεύεσθαι, Δα11ο ῥή[ζος ὤῶριαν: 947. 38. ὖ. Ὅρος εἰ οὗρος, 97. 58. ὅ,. πο. μι ν Ὀλῥοῦσθαι, 915. 74. α. σα Ὄρυγες εἴ ὄρυες, 96ρ. 5. ᾖ. ο ρκμηνν” «ούγματα ὑπόγοια, 960... ον 
ος ολ ἔλυτρον. 97. 45.6. Ἴδο, ἀιδ..... νόμο λα]. 10ῃΠ, Ῥτο ὄρχεεςο ἕ ει, 390. 78, . α . σι ὄρχουο σοπῇΕ,, 560. αι ὁ ο. - 

». . μό "ας ος ύ : . ν Όσω πλεῖσα, ῥΗ πι ΠΩΜΕΙΗΗ. 7. 1Ο. ὁ 8. “18. ὅσα ἄλλα, 9ο. . ὅσον ο νά ὅσον τε δυνατὸς εἶναι Φερειν ετ ο]α» 58 981. α., 989. ῥ., 816. α.ο 8σο.α. ος θθύθω ὍὉσοσδὴ, 935. 970. 19. κλροτο. ολα "Ὄσσαν εἴ "Οσσην, Δοζβ,, 811. 91. ο. ας 
ας 1ος ᾽Ασακοῦ, ΡΙΑΝΕ. 405. 50. δι 046, 91ο, 

᾿Οσέω Ῥήοῖμπις 881. α. τ Ὅσις, οὗτινερ: ὤντιων" {ὰ ἩἨοπιοτο οἱ Ἠετοα. ὁτέοισι» 
κ του" ὅτῳ ὅτων' ὄτοισι, 679. 9ο. ὖ, σα οτι, θΌμπάατ, ὃρ4. 89. 38. ὅτι Ῥτο διὸ σ/, 791. Δ. 

3 

- τό τάχος» ϱ14ῶ1η οε]εγγἠηέν 19ίά, ὅτι κ Ῥτο εἰ - 14. ῥγπείεγζ µη. Ἱδ. Οὐδὸς, } οἷᾳ, 106. 7. ῥ. κωτ ϱὐδ), | 
οὐ γαριάμίνο, 8. ος η Οδνκ-26τ. (9). 

Ἅ φέσι (Ὁ }. οὗ μὰν Ῥτο οὐ μὴν, ϱο, 68, α., οὖκ 

Ἡ 

Ἠμίζειν ῥεγ μμ [ηρέΤέ» 9 

2 ὀρχλδὸν, οὐ γ{111). 

ο Πανώλεθρος, 454. Ὁσ. ἄ- 

δ. οὔ κη οἳ οὐκ) οοΠῇ,» 949. 

/ 

ασια τι 
φ 

ἐδέκετο κ θεὸς, 996, ῥ., οὖν ἔσι ὅτε, 591. ὂκ οὖ εν 
46 ἠεραιὴς γεζης ἠπ]εγεερ ες» 436. 71 4. - 
κ)» 996. ὖ.ο οὗ. μέντοι, Πέ 46Η» 199. 594 02 
οὐ μικρὸ» ἀλλὰ μεγάλα» κ. τ. λ. 3393. Ὁ. ἄν. θ.  » 
οὕτω» 998. α.» Αα νἱάε, 996. ᾱ.» 967. δε, οὐκ» 
οὕκων, 008. ὖ.ο 990. δ., οὖα, οἷος» με 
οἷον, 46. 86. ὐ., οὖφ ἴδιον λέγει. Ἠετοά, 16. ὁ 
4.9 οὗ ταῦτω τωύτῇ» 693. 4. δ.2 οὗ τι Ἡ ση 
σµικρὸν, ΠΙΟ; {γ0Γ/{459 937. 33. δε τος 
Ριανε αμ], οἵ. 78.4. οὔτε -- οὐδὲν ος ε .- 
εί, 628. 49. ᾱ.ν οὔτοι καταπράξει τοῦτο . . η 
πμ] 1ΗΓαΠά{ 913, 03. δ.ο οὗ κατωπρῶξεσ ψ σα. 
ἠηρωπε ἠο{ήγΗ1Η ει/έ ΙΡίά. οὐδωμοὶ ΡΙΟ οὐδένες» ντ. 
Δ. ἄ.ο οὐδαμο)» οὐδαμῶν» οὐδαμὰα» οὐδομέω, Ὁ ζ- 
οδῦ. ο, οἳ 879 δ., οὐδαμῶς» βλακαμασαζ» λε 

"δὲ φὰρ οὐδὲ» 5898. 68. 4.» οὐδεί' οὐδεμίή 58 ο μα 
Ἕλλησι ἐφί τοι οὐδεμίή. μηχανὴ μον, τὰ 
665. 86. δ., ἵπ Ρίηχ, οὐδένες". οὐδὲν εἶναι; ο οιὰς 
Ψει» Φοηύηες ή) 6ἰ/ε ῥγεέ» 719. 10. ν, 969. 8 
004. δ., 898. δ.» οὐδὲν ὠήδέσερον 7 πρότερον ο» 
ο. τι, 905. Λό65. 49. Ί ορια μη 

Οὐλαὶο οὐλοχύται, 77. 87.0. λ.{ |- 
Οὗροι ἂε μη δις οι 8τ. 4ο. αν δν οὐρο 

ῥέων» ὡρέων οΟΠΙ1,» 7ο, 89. ᾖ.2 830: 
τὴν ᾿Ασίην τᾳς Λιβύης» 111. ότ. ᾱ. ο 

Οὐροτὼλ., δα). Άσοεῤως, 197. 339. 4. ὃν 996: 990 
Οὗτος ὁ, 8ο7. 16. 34» οὗτος ὃ ποτᾶμθθ», ο νο 

οὗτος οἳ αὐτὸς εοΠῇ.» 8. όο,-ᾱ. άν (οπίεΠ- 
304: 69. δ.ν ταῦτα εἴ τάδε, 995" 40 λος ρτο 
ἴπο «οπ{οομιήοπεπα ϱοπηρίεῖ» θά: ο Τη ἀϊθίομ, 
ὁμοίως» 509. 80. α.» οὕτω εἴ οντως .. δι Ὁ 
η{15, 986. ὂὸν 959. 4.» 707. 4.2 53 ὁ πώ 978. 
817. δ:ο 851. α.» 907. 6. 994: 60. 940) 1. 
δ.. 096. 6ο ' . η νι ΕΜ” 

ὌὌφελος' οι περ ὄφελος' ἓνι ὅδο. ος ος αν 
᾿Οφθαλμὸς βασιλέος, 57. 4: Όντο, 0. 6.0 ας, δρόρομία ὀφύαλμους νι ” 

7ο. 37. 0. 1 κώρηνόδ» 

ος ος Δι]λοης» 658. 94- αφ το 
907. 539. 39.2 ὄθιρ τρέλικτο» 9’ 
Ὁ, ἄν ο ὸ πο 

Ὀφρυδεις» ο εἠίο ἴοευ» 49ο. 6, ᾱ- - 
"οψι ἐν τῷ ὕπνῳ οἳ ὄψιν ἐνύπνου εἴδειν» σα 

ο. 4γέρ 649. 98, διο ὄψιν Ιδῶν 1947082 2 ανασα 
ος 

ώ ο) μὲ φ μας, 

ο αὖνα 
ο μον ον 1 ρ 

τι, ο ον | | 

ΤΙ Τά πᾶς πάπα’ παπίας᾽ πώππας» ῥ042 ο ολ. 
ον ς 96. 2. ΘΑ ο 108. 49. {. 

Ποιγνήμων, παιννιῴδής: παϊδιώδής» 
16. 90. ὁ ο οπή 

Παῖς ἐλένχων» ὅρκου» απίά» 47. ότ. -- ' 

εοπ(ηπὰ,, 990, 6. 6. | | {ή 
Πᾷσόαι. ψ. Πεπῶσθαι- ὧν δα ιν ση Ἅ 

Παιωνίσαι οἳ ποιωνίσαι» 39739. -- ο 
Προιώνιοι ο, 668. όο, α. σ . 
Ποκτοῦν» οοπιρίηρέγεν 146. 7. ο 
Πρλάθαι» 49/46, 301. 96. 4: ηημπΙς» 703: 
Πάλαι' τὸ πάλαι εἴ «τὸ πως ᾱ ων 

Τ4. ᾱ., πάλαι 6ἳ τὸ πώλδι» 63” . ο κά, 
Ποαλάσσεσθαι» ἐμπαλάσσεσθαι, Σ22 ΕΦ 

σ4ς- Ἐν σεξ ήν ης ὼ 
Παλαςὴ, 93. 66. ὂ. ἑξαπάλοὸ, εἰ η ἡο.» 

1914.» παλαςὴ εἲ παλᾶαιςη αλ. ρα ο κ 
ο ςρὶ εἴ τὰ πώλάσων 93. 56. : ὠπυπαλέευ ἐκπαλεξν 
Πόλη" Ίωῶας παλαίεν παλέεν' ο άὰ. 

Ίοπυπι ἁῑα].., 628. 69. ῥ. παρεα α 
Παλίγκτα, παλιγκότως» να 6 ο π 
Παλιλλονεἴν. 48. ό8. 2.2 4 ό 5 ο ν / 

ἸΠαλίντονα τόξα αιΙά, 941: πο ϱῶνο Κλήβουσιαν» 
Πάλλειν, πάλλεσθαι, Ι4ΕΙΠ αασά λκῄή 

ρόΨο.. 69. 6, : .Ἡ ν .. ν 

Πανελλήνιος Ζεύς' ο ος . δρα - 
Πανικὸ δείµατα ο ῥαΜ4ςΗ5. 1έΤΤΟ72ό Ὅμπ, πο. 4, 
Πονιώνιν αἶὐας Εκωβε τς οἰνια!οδ» . ο ιο 
Πωντελέως» 909. 494. 46. ο πω ασο 
Παντοῖοι νο σίαϊς υἱ ἀῑσαΙΙΣ» αόο. 1 

θογιής» {4ή6) 9ο ο 

πῶᾶλ αἱ πολα- 

τα ἆθ ραΐτε, Παπαῖος 
. ᾱ. σ ' 6, ὅε 

πῶς μις» Πότρημις» Πωπρημίσης», ΑΗ ἀλούει» 
Παρῷ Ῥταερ. 1μηρίτά γετοίς, μαθο» ο ιρῆς 
Ὅ εἰδέναιο 5090. 1, ῥ., ----ᾱε τερι»  δ 

Οἷε ἱπαπίπιαϊς, ἴρίά,ν παρ ἑαυτοῦ» ο Μερσ- 
όοι. 45. 4.» ---- ϱἳ παρὰ Μεναβάζυ» δα 4ορμ 

τολασέ, 881. 88. α.» παρὰ τὸν Ασωπὸν» ο 708. 9. ὅ- 
λος όο7. 93, ὖεν παρὰ» Α/ΡΕΙΕΣ αν ε ́ |) ἀδίά, 

παρὼ πάλα]σμα ἓν ἕδραμε» ἠωΐα οἱ παρᾶ 

26, 45.0 οὐρίζειμ. 

ρε με η 

0 46Γέ2 /’ 

-μὐμµϱ--- ο : '---. ... 

- σσ πετ βρσσττπι ελ σγρκσ-ς------ 



τν ας Ὁ 

'παρὼ σὺ εἳ πορὼ σὲ» 477. 34. ὂ.ο καὶ παρ ἐμὲ ἐοῦσο 
ὀύναμιε» 68σ. 67. α. παρὼ Εἲ πρὸς ΡετηΗαέΗτ 5. 
δ4. δ.. παρὰ Εἵ περὶ» 901. 989. σα.» Π1Πο παραμένει» 
πέριµένεινο Ὁ59. 93. 24. 

Παραβοίνει» 444. α. 1η. 
Παράγει, ἔσω» ἐπέγούμεέγε» 39ο. 7Ο, δ. " 
Πα εἳ πάρωκωτάθήκη» ΙάΕΠ1. 471. 99. ὂ, 4/77. 

Παροιτέεσθαί τη» 997. ΟΙ. ᾱ, 
Ποαρακαταθήκη», ΝΙὰε Παραθήκη, ιν 
Τιαρωκεκριμένος εἵ πιαρωκεκρυμµένος ΟΠΗ. 746. (1). 
Ποαρακελεύεσθαι» Ό33. 51. 10. - 
Παρρκλήειν» 4 [ογίρης ῥα1ε[αοἱρηαΐν, 977. 74. α. ὖ. 
Τάραλος σρώτὸς» οορίαε ϱηΩΥἠ{σε, 570. 70. ὂι 
Παραλῦσαι τῆς Φβωτηῖής, πτῇς ἁραῇς» 505. 6ο. ὐ. {ᾳ., 

παραλύεσθαι», 39Ο. 99. ἄ.9 046. 919, 1Ο. 
Παραμέμνήμαι ομ]ά» 791. Δ. 6. ο 
Παραμένει» ῥετ/ἐυεγζΓ6» ΠΙάΠΕΥΕ, 999. 33. 94. 
Παρασκευάζεσθαι» 5399. 74. δ. παρασκευάσασθαι ὡς ἐς 

ναὐμαχίην εἴ ὡς ἐπὶ εἴ ἐς ναυµακχίήν ἴ8Πτυπι» 968. 4. 
6ᾱ. ὐ., 078. ὖ. 

Παρασῆσαι» ἴπ οείοπε υεβίγε, παραςήσασθαιο [1 
“ ῥο/ε[ζαίεΙη γε]ςέγεν 504. 6. δι 918. 49. δ. 199. 

Παρατίθεσθαι παρενθήκην» 
πεζαι» Ὁ3ο. ὐ --- 

Παραφρονέειν»ο Ό3ο. ὄ. 
Παραχρῶσθαι» ότο. 6, ᾱ, 
Παρειδεῖν παριδὼν ΡΙΟ ἐνιδὼν» 733. Δ. ο. - ο λά 
Παρεῖναι ἐᾳ αάσεμίγε» 1ο. 96. αν, παρεῖναι παρά τινω. 

687. 57. 6. δ. παβεὸν» ἐν τῷ παρεόντι», Όοο. Ὁ. 
υπνο 066. δις εἳ 934-. δ. ἣν μὴ παρέω ἐν τούτῳ τῷ 

ρόνῳ» 0933. 3999-41. ) 
Ὀιμρόίρυσὰς, 068. 391.44. 
Ἠαρενθήκή» 446. 30. 4. ο ο στ. . Ἀνφκάς 
Πορὲξ » ῥ/ά6{ΕΡ(ΜΩΜΗ» 6». ὃν ᾱ- 791. Αν 6.2 παρὶξ τοῦ 
«ιἀριθμοῦ» 959. ἄ.9 πᾶρεξ τοῦ Σκυθικοῦ ἔθνεος, 391. 

ο6ό. 355. 5. αν παρετιθέατο σρά- 

Πορεξελθεῖν» 909. 98. α. να» 
νερο ᾖἱρογο» 395: 69. ὄω παρεῖχε».' ἠεεδαί ο {8η 

ἀπΏπ. 6ἵ παρέσχε» 699. 5. δ. 1. 791. Δ. 6. παι- 
ερέχειν πλῆθοο ἐς ἀριθμὸν» 1 ήπε 4ΗΗΕΥΙΗΗ. αῤε- 
-ύόν 079, 409. 19.9 παράσχον εὐ εἴ καλώς» 305. 

Παριέναι. παβῆκε εἴ παρεῖκε ΠΙΤΗΠΊΦΙ8» όοι. 11. ἆ, 
Ἠαρισοῦσθαι" παρισεύµενοι βασιλέὶ Ἠετοᾶ., 355. 75. 4, 
εζχδανάμοώνω κ νο” ρκσσι) 
ΤΠάρυής» Πάρνηθος» ΠΟΗΣ «4ίοσε, ΔΟΙ. 5Ο. ὢ. 
Παρνησσὸς, 1015 Ραγά(» 7ο7. 76. ὔ. 
ΤΠαρωροφὶς, 199. 84. α. . . 
Πᾶς' ἅμα πόντες» ΟΗέῦ ῥάγΗΕΓ» 7οΙ1. 69. δ.. πῶς 

ἵΏ διὼ πάσηο ὠγωνίωςν 4 0Η ΚΕΜΕγΕ ο αηρήαές 
144. 5. δι Πς πάντες ἄνθρωποι ΡΙΟ παντοδωποὶν παν- 
τοῖο», 537. ἄ- 1Πεν πάντες Εἴ οἱ πώντερν 304-. όρ. ἄ.0 
αἱ νᾗες αἱ πᾶσαι» 994. 346. Ισ.» πῶσαν Αἴγυπτον, 
864. αι» πᾶν εἰς πῶν ἐλθεῖν., ὠπικέσθαι ΤΟ ἐς πῶν 

κακοῦ. δύνουο {ή ΕΓΕΙΗΗ αἰ(οχίγιεη αὔάειοί», 557. 
9. α., πάντα δέκα» πάντα μύρια» 9ρ0, 6. 7. α.»πάν- 
τα, ἐς ΟΙ1Ηἱ ϱΟΠΕΤΕ» Όοο. 15. 56.» πάντα εἶναί τι, 

975. 6, κα 576. όό. δε» πισω Αἴγυπτ
ον» 884. αι 

πῶσαν ἡμέρηνο 0955. α. πάντων Ἰχθύων λεπιδωτὸς» 98ο. 
τσ. παντὶ ἢ µέρεσιν» δό5. 2, 

Πασσαλεύειν» πβοσπασσαλεῦσαι πρό σονίδαν σος. 8ο, ᾖ, 

Πώσσειν διαπἀσσειν ὑποπάσσει, ἐπιπάσσει» 66. 49. 

δι 17ο. 99. ὃ, : το : 

Τιάσφει’ ἔι τι πώθοι ἤν τι πάθη» όόγ. 94. 4.» πωθεῖν τι 

δεινὸν» 333. 31. ὖ., πείσοµαι δε» 10.2 πάθοοο πέν- 

όος. Ὡς βάθος οἳ βένύος» εἰΙδά. οἩρ..εῖ {περίιδ Ρρεῖ- 
Τη ζ.ο 901. 61. ἆ. 

ἨΠωτέεσθαι, Ρα» εἴεγει 139. 4. ἄ.ο 368, 31. 6.0 

πατέωται εἴ δωτέρνται»ο σοηΗ. 195.40. 

Πατὴρ 6 δεσπότης ΟΡΡΟΠΙΠΙΗΣ» 944. 10. Οἳ 1. ἄνο 

πατὺρ Ρῖο οοπάΜογε ϱε195. ον. 78. 0. 

Πιό τρως» ΡΟΙΓΜΗ5 0 496, ϱ/. ει ο0, ϱ. 

Πώτουμος Η108 ΑΙ8ῦ. 191. ο6, ὖ. τα 

Πστροῦχος παρύένος» 463. 6δ. ο... πῶς, 

Παύὐσασθαι τοῦ δρόμου » ομας . ο 

και. Παισίκαι» 945. 57. ὔ. έ 

λέω ἆε {οί εδι]εηίε» 361. όρ. ὔ. ας 

Παχεῖο, «οί; ἴῑαπι [2ο] ά{» 905. Β. ὐ., 447. Τα. 

799. Α. 6, ν 

Πέδιλα νεβρῶν, 9432. ού. ῥ. 

Πεζὸς (5) ει τὸ πεζὸν» 974. 407. 15. 549. (ᾳ)., ὃὅ πε- 
- ζὸς 161]. σρωτὸς» 054. ὂ.2 πεζῇ αἲ πεζὀο ἔπεσθαι 
976. 416.09. 

Πειθὼ εἲ Πειθανᾶγκη, Ώεα» 673. 05. ἄν 
Πείθει λέγων, 954. 59. ὖ. 
Πείθεσθαί τινος» 69. 50. δ., πείίεσθαι» πυθέσθαι, 39. 

ΔΟ. 6.» πειθαβχέεσθαι, 417. 97. ὖ. : 
Πειράν ἐξανασπᾶᾷν, 047. Φ., περήσονται» παβήσοτα! ο 

Με Χ 11, 
:οοΏ(Ε, 679. (3). σειρᾶσθαί Χώῤοό Ώ8ο ὠποπειρβοδαίρ 
900. 401. 31.2 πειρήσαμένήᾳ σρατίῇς, ὃ59, ϱ., πει” 
ρώμενος εἴ πειρώµενον λόγον λέγων, «707. α.. 807. 
ας ὃ τν παραλαμβάνων» 675. 10, ὤ.ο 970. 

Πελάγή συντετρῆσθαι»1παΡία ῥεγ/ογαπώο εὐήηί/ζεγέ, Όόα, 
02. 90. | 

Πελάζειν αώῤγοβίπομαγε, 628. 69. δι,. 930. 999. 9.5 
πελάζειν εἲ πελαφίζειν» εοπΠ. 9όχ. 65. δι εἲ (ἆ). 

Πελειώδέο» {04ῤησεαε, 191. 74. δι δρα 
Πέμμα εἲ στέμμο «οπῇ. 66. 98. 2. 
Πέμπειν ἄδελφεὺν ἀπ᾿ ἀδελφεοῦ οὐά, 936. 97ο. ΐ8., 

πέµπειν ἐπί τιν» 7114161 σά αὐίφιιέι αγεςς/ΕΠΗ 
δαό, θδιψαν 

Πένθος» πάθος» 6ΟΠΠ. 994. τό». 5. κε; 
Πενταδράχμους ἀποδόμενοι διδεῦσι, 489. 199. ᾱ. 1Η, 
Πεπᾶσθαι» 309. 85. ῶ., πεποµέναι ἔίδεος» όγηια εἶρ» 
δ211682 ῥΗ/ογἱέψάίπεηι Λος εήίες, 95. 6. α.. 

Περαῖω τῇ ᾿Ασίας, οομέἐηεμίές «4ΐας γερίο. 6890. 7οι αι 
Περὶ περὶ θυµίημο ἴξειν, 858. περὶ Ἰψθῦς οὕτω ἔχει, 981 

» περὶ θυμῷ ἔχεσόαιν 991. 93. {ν ελ βρΗ 
Περιβόητος. περιλώλητος, περίφημος» κ.τ.λ. 160. 88. 4. 
Περίβολος. 500. σό. 2. δες 

Περιέπειν ὠεικίῃ, 7359, Δ. 6.9 περιεῖπε, περίεσπε» εοηΗ: 
7. 1Ο. ῥ. 

Περιελθεῖν" περα ένο" 
Παπ, όο, 48. 
969. ο7. ὐ. 

Περιειργάσύαι τῷ: θυλάκῳ, ἵπ ϱ0 
560 ἀνδο δν «ὃς ικοκαος . 
Περιέχεσθαι» εοηἠεδ!, εΙήπόγε 5617. α. Ίη,, περίέγε- 
:σθαί σινος, 301. 998. ὤ. 91Ο. 180.08. 
Περιήγήσιον «λλίσεμς αἰζης. αρχαία ἆε[ζ1ρΗ]ο 197. 
«οφθ. ρα Βθε τας 4ο. ιτ αν 
Περιήκείνο όο. 48. ὐ.. ᾷ 19. ἅ 
Περιήλυσιςο οἱ γειῤχηδο 803. 196. 3, 9 
Περιημεκτέειν τω)» τει ἑπρασίεμίέν Γέηγευ 11. 99, ὅε, 

740, Δ, ς. | 
Περιθύμως ἐχόμενοςς, ἠγαέμεν 991. 93. ἄ. 
Περιέναί» ἐγαμαίγεν 6ο. 48. ὖ. 
Περικτίονες» ϱ0Η6ΥΗμ], 667. 5ο. στ. ὖ. 
Περιλεσχήνευτος, εε]εῤγέτ» περιβόήτος» 1690. 55, 

μένειν» εκ/ρεβαγε, 950. 39. 94. παἩ 
Πέριξ τιὸς, 945. 97. α., πέριξ τι ἱςάναι, 988. 6Ο, ἄν 
Περίοδος αμἱά, 986, 101. 49. περίοδος γῆς ὡπάσης., 904. 

9Τ. 6 , 

Περίοικοι 1,αοεάαθπιοπ!1 Ἰηπίατ ορατζαιῖς 1. δε περίοικοι 9 αἲ ολων οθδες νο λος 
ἨΠεριορᾷν) περιορέουσι 1ΟΠ. Ὁπο.β. 95ο. 
Περιπίπτειν ὠλλήλοις εἰ περὶ ἀλλήλους, 696. τ9. 6. πε- 
ριπίπτειν ἑωυτῷ» ὅρ9ε [127 Ρεγ/Ιεἴεῦ1 Ο7ΕΠΥΕ» 64. ΟΤ« 

ο δε» περιπίπτειν’ περιπεσεῖν συμφορῇ. 545. 35. δι, ἐπὶ 
συμφορὴν» 975. ὂ. σον ο μ 

Ὃ περιπλώοντες ἐᾳ τὴν Λιβύη» εἰ τὴν ΔΙβ. 936. 
98 δὔ 19ι-ἐ η 

Περισπεῖν εικίήν αἳ τρηχέως, 798. Α. α. 
Περισπερχθῆναι τῇ ονώμῃ» Π Ππίοπβη οαξίο, 

περώκειν' ἂε τεση αηςΙΠοπο ο ᾱ- 
δε, περιελθεῖν εἷς τὰ», ΏΟΠ» πρὸς τινὼ» 

πἰπα] σπα Πἱρίο, ατοι 

6. 

6ο: 
κ 

Περισέλλειν εὖ» 451. 95. α. 
Περιςίζείν» 901. 909. αι. ὃ. | 
Περιείχειν Εἴ παρασείχειν» 381. 909, ᾱ. 010. α23. δ.. 
Περισφύριον» 350. ὃο. ᾖ. η 
Περιτώμνεσθαι» 913. 9. 6... ο ος 
Περιτ]λαι θρίδακα» 911. 00. α. ς 
εριτρόχβλα κείρεσθαι» 107. 31. ἄ. όλ | 
Περιφλοίζει» 411. 19. α. ὁ, | 
Περιφόνεια» 901. 

αν δα λε 
ο η ώ 

6». ὦ, ο πὰ 

Περιφέρειν περιφέρει µε μνήμη» 478. 46. ἆ, 
Περονατρὶς» ές ή ἱοῦγ. σθΏΙΙ5. 416. σα. ἵπ, 
Ἠερπερεύεσθαι» 1ηῤγηαρη/εγ εἳ αὐεωγάε αρεγε, ΟΙ Ιου 

ἀῑα]εξῖο. 69ο. 8ο. ϱ. ὖ. κ ας 
Πεῤῥαιβα» Περαιβο)» 56ο. 45. ᾗ. ωκάρς 
Πεσσόμενω σίτια» [γμ/πεμία εὐᾷα. νι κ 
ο ΡΙΟ/πέπτει Δεο]. εἳ Ίο. Πα]. ευῴμέγε, 685. 

ο9. 0. ο ο 
Πεύκη εἲ πίτυς 3Ώ εαἆεπι, 454. 84. α- 
Πηλὸν ΡτΟ 9ἱΠ0» 190. 9. . 
Πῆμα ἐπὶ πήµατι, 33. 5. ὄ, 
Ἠησόμενος Οἳ πεισόµενος 6ΟΠ8. 
1 ὔήχυς βασιλικὸς». δν. θοοσι, . 
Πίγρης οἵ Τήρή6 δη; 37. ᾱ. κ... 
Πιέζεν σιεζεύµενοι Ἠετοάοῖ., 688. 11. ὂ., 918. α.. 

71Ο, 66. α. - 

τσ ο οί 
πο, αὐίά» 991. 6Ο. 6.» 904: 6.2 πῖλοι» εαβὲς ἑπέρς 
συπεηία» εἴ βεάκη ἐμυο/μογα». 199. 05. α,  πῖλοι 

Ὅ ώπανέες, 59δ. 95: ὖ. ο, 
Πίμπλασθαι» πιπλασθαι» 011. 196. 1ο. 
Πίνακες» (εοβγαβδίαε ἑαῤηίσε, 3094. 91. ἆ. 
πΠωεῖν' πιεῖν τὸ ὕδωρ ἀῑεΙτατ έεγγα ο 968. 8η. 7, 
Π/πτειν Φόβος ἐνέπεσε εἲ .- ἐς τὸ σρατόπεδο» 531. 

.. 



ο. ν.Ὁ 
8. εἰ 4Ο. 4.» ἔπεσε τὸ θέήτρον» 445. 01. δι, 05ο. 
390. 17. πίπτειν᾽ πρήγµατα μεγάλα πεσόντα ὑπὸ ἡσ- 
σόνων, 510. 69. αι, πίπτειν’ συμφοραὶ συμπίπτουσωι εἲ 
πρὀσπίπτευσαι., 539. 790. ᾷ. πλ Ἶ 
ο ΑΕργρίίαςε ῥοο, 173. 90. δ. 174. 47. α.» 
07. α. ν 

Πίσα ον (αεσῖαςς 196. 4. ἄ. 
Πίσυνος, Γείμςο 739, Δ. ϱ. 
Πιτανώτης (ὁ) λόφος, 717. 41. 4. 
Πίτυς εἴ πεύκή» 454. 4. 4.9 πίτυος τρὀπον» πεύκης τρό- 

πον ἐκτρίβειο Ῥτονετοίυπι» Τρ. 
Πλακιανὴ μητὴρο πιαίεγ (Ο2είο, ο7. 68. ὐ.. - 
Πλάσαι δόμον» οἰκίων» 671. α. ἵῃ. | 
Ἠλάτεα, Πλόταια», Ἱπ[αίας ΠΟΠΙΕΠ» 347. 19. ᾖ., Πλά- 

ταιω εἴ Πλάταιαι 1105. όᾳι. 96. ἂν 
Πλατὺς» 46 ασμα [α[α. 159. Τοο. 2. {α. 
Πλεῖςος εἶναι τῇ γνώµη» όοδ.- 43. α., 953. ᾱ. 
Πλέων' πλέω κακὰ, 964. ὖ., οὐδὲν ἔτι πλέον ἐγένετο του- 

τέων» 456. 47. 4, - 

Πλέκειν τὸν ἀιῶνα" αευιΗη ἄρογο. πλἐκειν» καταπλέπειν» 
διωπλέκειν͵ τὸν βίο, 439. 63. ἄν, 639. 77. α. 

Πλήθος 4ά πιοπίῖ απιρΗτμάπα, 96. 44... πλήθεσι αρη- 
σᾳσθαι» 999. δι» πληθούσης ἀγορῆο πληθώρη ὠγορῆο» 
107. 47. δι.» πληθώρη, αὐωπάαμείογ εορία» 188. 
ᾱ. ἴδιυ-ς δν ς κῤοδεας Ὄνου- βον τρ 

Πλιθώη υτὸς ΑΕανρῖ, 195, Οἱ, ῥ., 9ὅο, ᾖ, 
Πλινθουλκὸς ο πλινθουλκεῖν » πλιθουργὸς, 84. 4Ο. ᾱ. 
Ἡ]λοίω εἵ περ 1, 450. 41. σα.» 605. 1Ο. ἆ,, 06. Ζ., 

πλοία Φορτηνικὰ» ἵππαγωγὸ, 450. 41. ᾖ. 
Πλόος »Ό{έαε εΜΥ/{45 » 4329. 68. α., πλώειν οἳ πλέειν» Ί4- 

9ἱβαγε, 629, 8ο, ᾳ., ὠπόπλώειν» 35Ο: 11. .α., πλώ- εν 6: πλέεν, 906, 467. ο,» 795. Ἐν Α. ο, {α.. Ἠίης 
Ὁεοπῇ, α 1401, προσπλώειν Εἴ προσπλέειν ὠποπλεύσε- 
οσθαι ἀποπλώσεσθαι ' περιπλώουσι» περιπλέουσι, 69Τ. 
ὃ δι) 650. (6). (1). πλεῖν ἐπὶ δίκας ᾽Αθήναζει 413. 

Πλημμυρὶς» πλημμύρα» πλήμη» αζιάτα πες αἴζμε 

Πληροῦσθοι » όλα 2. δν) 
Ἠλήσσεσθαι πλην ηναι δώροίς» ἆοπῖς αλε[δα] -σατς 

Πρδαββρὸς, ϱηο[ὲς, ελαίμὴ 95. 33. ὖ, Ποδανιπτὴρ, 187. 37. ὂ. 

Ἠρδεῶνες, Ρειἱοἱ Ίνα βατέες οημίσα υεπὶ να : τ . . κο Η1ῃ 1 ο, 04. ὐ., εἲ 986. 69. . μες λα ς 
ἐπόθησα αἳ ἐπύ ο δν, ας. ο 7οι, 

ΠἨοιεῖν ἐπιτελέω, 59. 7. ἄιο ποῄῖσαι ἃς ροῦτίς., οϐ7. σὲ 

ᾖ.2 ποιεῖν ὕδωρ εθεµη ἀἰοῖτις, ο άπι Ῥ]ιτ, «ό8. 
4. δε πφῄ]σαι Ὦ1ο τιθέναι. ΔοΠέτε, πσεγε 601. 

ἀθεεε/. 68ο. 46, ᾖ.. 56. ὐ. 

665. ὂ. πληγέντες α01 ἀῑσαηϊμτ» 436. οο, ῃ, | 

Ποδεὼν ο ἠμος, 638. ο. δ. . 

"Ἠοθέεν» ἀεβάεγῆρ ἰαησ] ; 

1,2 ποιεῖν 6ᾳ1έγ6» υεγ[/ίδις ο/2}ἱεγα., 1 90:97: ῦ, 

95. Ζ., δεινὸν οἳ δεινὼ ποιήσασθαι», {6ᾳ. να] ΙπβπΙε, σε] εἰ» {Πάίςῃο [εγγες 976. α7. α.. 0908. ὐ., ποιέεσθαι ὁρ- 23», ΡΤΟ ὀργισόῆναι, 9ο6. 40. 2., 56 9. 6. 1Π. ἀπόῤῥητῳ ποιήσασθαι χρήσήριω», οεζΗ/) ζ4ῤε)ό ογαεΗ/α9 719.990. δει ποιέεσθαί τι ἐν ἑλοφρῷ., αυ] ῥοµεον ον 978. ὁ6, 
. δι 50. 96. δ., ποήσασθαι πρῆν μα οὐδὺν, ᾖγο Πηὴρί- 70 ὄμοργεν 79. 

ζφυἱό άθεγε» ζ49.79.ῥ., ποιξεσίαι ὠνώπειραν, διάπειραν, ὤπόπειραν» ελρετίγ], 699. 99, ᾖ,, ποιέεσθαι θώῦμα., λήύην» πωτασροφὴνο Ῥϊο θωύμάζει. κ. τ. λ. 9ού, 49. .2 ποιεῖσθαί τιν γέλωτων όοα. 88. ᾳ,, ποιέεσθαι τὴν Φλιν ἐπὶ πλρίῳ» {π παν] 4ἴνεγ[αγή, 08 εηῃ 20Η ς{ρε- 6. 753. 79. δ., ΥΙε, Ἠοίη,, ποιξεσθοι θυσίην, [αογα 14οεγε, 7οο, το, ᾱ,, ποιήσασθαι ὑιὸν 2/μήῃ αορέα- 760 96ο. 97. α. δις ποιέεσθαι ἐξέτωσίν ΤΙ00. 4093. 99, 4: ποιέεσθαι κοῖτον» κοίτην», 519. 5ο. δ.., πὀιέεσύαι ὅρ- 3ιον, Όλο. 5ο. 10., ποιέεσθαι δἱ ὦνγέλου., 44ο. 99, α. δ.. 3θ1εζῖ. ΕΟΠΗΡ. τεκφοποιὸς» παιδοποιὸς 4 πι]]6- ο σσ, Βχ. 2. σοιῦσα 6ἳ πιοῦσω οΟΠΙ], 968. 84. 0. Πολεμοὺν" ἐκπεπολεμῶσθοι" ἐκπεπολεμώσεσήαι, 930. 45. ὁ. πολέμιος Ἐπο πολεμικὸς, 730, Δ. α,,  1ὸς. 67. 895 903. 16ο. 44.9 :τὰ πολέμια, ὠλκίμος» 105. 67. ᾳ. Τὰ πολεµήία δύκιµμορ» 493. Ὁ. δ. πρλεμιζρ). εφειὲ ῥε]- ο » 91. 95. 6:52 πολεμισήρμα ἅρματα, 434, ΄ [9 
ή ο ως Ἆ Πολιὰς» Ἐρίέλείοη παίναςς, 419. 93. δ. Πολίζειν χῶρων» 377. 5ο. 2. 

Πόλεις 4ε Ἱπ[η]]ς, ἵπ ο ήδις υπ ἑαπέώπα υσὸς 2649. 57ι. 4.2 πόλις, 4Γ99 639. 90. ῥ, ον ες ον δλς, 
Πολίχνα» πολίχνοι» αἲ, αἳ πολίχνω, τὼ, ΟΡΡΙΔΟΣΙΙΠη αμοτηπιάαπι Πτα]ης 49. 4. 2. Πολλαπλήσιος, 9093. 87. α.., 0ῦδ. 469, 1ο. 

ὀλθρο {ογουρήμη, 159. ΤΙ. ὁ. 
δε πολλοὶ χεῖρες" πολλὴ γλῶσση" κόλπος πολύς, 496. αν πολλὰ καὶ μεγάλα, 897. 146. 7.., πολλὸν . νερο 349. 94 4. 14. α., πολλῷ πλεῖσος, 915. ’ ον ὑποδεέσερος» 966. α., πολλῷ οἳ πολλὺὸν κρέσ- δν» δή» (0), εοπΗ, πλεῖσος: πολὺς εἲ εΠατη. πολ- 

78. ὂ, πριέεσθα! τι μένα ΗαΡΗΙ 

᾿Ἱρέδυμος ἦν Αγινέειν. οἱ ὠφινέων» 41’ 

Ἱροϊσχεσθαι' πρασαρµένων τῶῦτΏ - 

εοκ ή Τι 
4 δα 

λὸς, πολλὴ» πολλὸν» ία]. ἴοῃ. 457. (0). πολλὴ θεό. 
ο ρα, ῥο//εΗς 571, 73. ἄν πολέαο ΡΙΟ πολλοὺς» 157" 

8. α. ἔν 

Πολυπλάνητος » 96. 45. ἄ. 
Πολυτεκγίας Ῥιαεπηῖα» 68. τ. αι ο. ον 
Πολύφημος» εείΗ52 οθηεῖόν 411. 47. ον 
Πολύφορτος» η Γῶγείπα σγαυΐς μις 

Ἠρλυψηφὶς 3Ώ πολυψῆφις» 365. 99. ὔ' : 

Πομπ) θε, ἐπ/ηᾶμε αἰοίμμι, 936. 56. 0. ος 

Πόνος ἆςε Φε] 961. 969. 17.9 πόνος» θ674Α/4ά 
θα, ὤνε π νι ον «Αλ Ἶ ᾗ μμ) Ὁ 

Πόντος 4ε αγ] «Ίερεο» 147. 94: 43 956, 76.0. 

Πορθμήία, πορθμεῖω» πορθμὶ, ποβθμηι 
Οι. . : ς ο 6 96 

Πόρύμια, νΝἱοὶ ΠοπΊεΠ πά Μον οὗ 
Πόῤῥω τῶν νυκτῶν' τῶν ἡμερῶν, στο" Όσοι σὉ ο μπώ 
ΤΠορφύρο παρὼ πορφύραν διακριτέᾶ ΡίονετΡ. Ιοεμᾶ ον 

90. (ο ͵ ” ΄ 4 ' . . ς ἁῑα], , 

Πότό: ποῦ ἅμμε, ποῦ .ἅμε ΡΙΟ πρὸς ἡμᾶς» Ὢοτν ελ 
όόο, Ν). 2. Ἱ 3 ; ο. : όθδο. 

πιάρς οτι ἔπρηξε {ουπιη]α 1Π Ροςῄπιο {ιοσεδίή» 
4 πΩΟ ΩΩ 77. 

65. δ., πρῆξαι {πρρί. κακῶ, Α/6 κ μα Α ο 
9 6. πρῄξαι οὕτω 050. 4. {ον : : ο. 2 δι 

Πρέπεν' αν 46. {ρ]επάϊάα ο , 
“πρέπουσι ἔχοντες Ῥτο ἔχιυσι» 19: 6 δα ήν 
Πρεσβεύειν, 14ἱΟΥεΠΙ 144 63 62ο : ο σι πῆνμα εἴ- 
Πρήφμω εἶναι, 0/11 60/1. 99: 19" ᾖ 

ναι 09 αέφηο 1] ἐν, 995 ώς 
τω/τι ποιέειν, 515. 48. ὖ, ο Ιποο]αθ» 684. 

Πριαίσίοι, Ἡριαισιεῖς εἳ Πριάνσιο» '-] ος 
15. ᾖ. . κ ῶ, κ 9 ναι » 3 Ὡ 

Πρὶν ἀνασώσωνται, 839. 33. 49.» 3 ἂν ο υμών» 
57. 4Ό.. πρὶν ὠπισωύῇ, 943’ 904-. ας 909. Ο7.2 
οθ6. 47ῑ. δ.» Σιωφάγή» πε ἄνο {ς Ὄορ, αό.ν ἡ- 
πρὶν ἢ ὠπορῆναι, 997. 976. 1912 9) οῤαι, 994 
λίου δυσµέων, 096. 998. Το.» Ἡ μη οὐαπώ 1η- 

13. 89. ---ᾗ οι {αὐπάίνο» μας δῶσι πβὶν 
Ππῖε, 109. 13. α., Όσο. ὃ. 3 Ἡ 

/ πα ον 

} ἕλω' πρὶν } αὐτὸν ὠπικέσθαι» οσο ο πρὸ τού” 

πρὸ Ίοσο τοῦ ὀντὶ, «574 σ- ὂ-., 79 τοῦ 
ἵπ νετο. οοιπρο». 

του 413. (1). πρὸ εί πρὸς 1Π Ἂ 5 5 Ἡ 1. 93: υ] 

οοῇ, 01. 4.9 ἨΙΠς προχωρεῖν» π οσχώβΕΙ Ξ προσκεί- 

ο προδήλ. Εἳ προσδἠλήσητα!» 65ο. (1). ΡΩΣ" η 

µεγνονο 469. (πι), 799. (1). οοπ{, 3493: 4" αμα) ὰν - 
' σι ὁ, 

Προάγεσθαι εἴ προσώφεσθαι 1461» 161. 5 ος νο μη 
"σθαι ἓν γέλωτῶ» 892. Αν μήν ουμμοίρτε» τν 
Πρραγορεύει ὑπὸ κήρυκορ» Όοεὲ ῥ)ΑβοΗΕ ο .. 

41. ὔ, 9 ( ἴ : | κα δν Ἀ. -ὗ 2ά4 Φ 2, 

Προαιδεῖσθοι, 99. 50. 2. 269: 9 ῤενατε» 567.65’ τ Προβάλλειν, αηἠσηήή «ε/[ῥο/άΕ76» 
Ἡροβαλέσθοι οὐ]ά, 9οἳ. Ζό. υπ 
Ὃ να μέν 543: ος η μι - . 
Ἠρόβοσκος» βίο» 7. Ὁδ πλ ωτα ο 441. Το: 8”. 
Τρόβουλοι Ἀ προβουλεύειν» προβωλευμη μ ρο(μσι οπαμ]ά 
Ἡρόβωτα., ουες ποῖαῖ εἳ Ζουέ5 ορ { .ό68. ζ.0 ζ . 

Ρεποία» 08. 71. ὐ.0 Ὃ ο το 10. Οι 
ας των τῷ λεπτο» ελυ ἱρῶν οὐ,” θρῦ, ὅ. Λ6., πόβωτα ἡλίν Ἡὴ 

μόθ8. . ον 68 7 ; 

Προ ονοι» παρ ον 68. 0» 
Ἡροδέκτωρ» 598. 45. ὂν ας ρμο 
Ἠροδοῦναί ΤΝ 6 ςΕΓΘ κ.α 

αη1{, ἷ ; ώ ο » / ͵ /έζθΗΗ! 
Ἡροειπεῖν  προερεῖν προάγ6βευΣ» ρ ος 

δες ὤι : ή. ' κ ὃς .” υἱ, ό44- ος . 

Προεξανιςάμενοι ἵῃ οοχωππήπίρυ» 30 ο το 
Προεξέδρη ν 591. 95. αν  ν οι ϱ. ὤ. δμο πῤΑΑ Ομ], 
Προέχειν ΏΤο πρότερον ἔχειν» 007” Ἱ]ς Ιοπρίμ5 ΡΙοΥέ3: 

λων αίτια εζμ5 41Η τας 8 νο 125" ) Φλήν 2 
Τη. ΖΟΙ. 5ο. 6.32 προέχεσθαι τήν κεφ ' 

41. 2. {ᾳ" 
δεις» 

Προϊςώναι" προσηγαι, 995. 95: ο ο) Λ0. 4. 

αΠσμο» 503. β. 

11 θεί 9 ων, 

. : ΄ ο, Δ. ᾱ, θες 

Πρ αΗήηη ὅρο. 46. 46:37: όό, 2. νο 
Προκατῆσθαι., ῥΥαε/άεγε», 14614» οι σ προκεϊσόα! ρ- 

Προκεῖσύαι, προσκεῖσθαι ΟΟΠῇ-2 403 εως, 967. ὁ-238 
ΝΙ2 055. 340. δ. προκειμενέων ανα ατα 
κείµενον ἄεύλον, 996. 4όσ. 40: γαρ ῥά1» 

Προκόπτειν' εδ προέκοψε» Π005 2' νο 
ὲ. γα 8» 5. ὤ. . ν 

Πρόκροσσαιὁ Γμράνταν ρ», 00. 64. απ. ο 

Τ1ρολ νεύεσθαι» 169. Ὁδ. ᾱ, Γω Γορί 

όλα τις (5) ἱπεογ ήτη Ἰο η ας προφήτη
» . μμἩ 

ο καµας, μή ο ΠΕΙ 23 {τοσα 194 
Προμετώπίδια» ἐΦ ΟΤΙ ο ΠαίΗ5 αἲ{έ ή | 

/ἱεργὴς κσόμο σΙ δῤνάν 

Προμήθήῃ» προμήθεια, 913. 4. 1Π. ος. 

ΤΑ τρ ν αΗεἰειρΙώη ». 4Η/6[0γ652 81ο. 

Ηπεινᾶ» 47. 16. 6. Προ 

ς ἀῑπετ, μονη 

78εσω πρῇγ μα ο 

ργουό- 

το. 18. Προ” 

πονηττς στο Οωνοσερ-περν-πθρη ερ. 

ο απ --.. ----ριωἈλω- ν------- 



ἱι ” κςὉ 
Προοεουσέων τὰ ἀμείνω» 5896. (ᾳ). 
Πρόξενοι 9ραΤΙαΠΙ, 463. ᾱ. ΊΠν 
Προοφειλομένη ἔχόθρη, 419. 78. δν 
Ἠρόῤῥησις, Ὁ97. 31, 4. εδ 
ἹΠρόῤῥιξος, προῤῥίξως» 4-9. 70. 29 47ο. ἴδ: 4. ... 
Τρὸς ϱἳ πρὸ ΙΠ 6ΟΠ1ΡΟΡ. {π6ρο «οπῇ. Ν. Πρό" πρὸς 1Ώ{6Ι- 

γὶε «οπἠρατατἰοπ1. {/βεῶει πα ---ο 911. 8. δ., πρὸς 
οἵ ὡς Ιάεπι, 1690. 86. ὤ.ο πρὸς εἴ εἰς Ιαπᾶα νετοϊς 
ποῦ» λέφειν εἰπεῖν ἐκφέρειν' πιμ]ταπι ἀῑπετηῆτ, 698. 
54. δ., {ο εἴ πρὸς τὸ Ἡρώκλειον πάλιν Ιέναι ἐς τὸ σρα- 
τόπεδον εἴ {ΠΠη]]., 6ο2. 6ᾳ, ἄν πρὸς Ρίο]. ρτο ῥ74ε» 
1ογέ49 {1/1βέγ» 173. 6. 4. πρὸς δὲ» ῥΥάέίογεα, 909, 
Ά3. α. δ., 108. 66, δ., 819. 91. 35. οΟΏΕ. ΒΙΙ1Ρ6., 
πρὸς τούτουσί, ἔτι. πρὸς τούτουσ!» ῇ/εἱεήεα» 90Ο. 43. 
4.9 507. 96. ὖ., πρὸς οΗπι ρεΠῖζ. εἴ 4οοιῖς. πρὸς. (36- 
ρέω οἳ πρὸς βοῤέην' 602. 199. 90., 021. 9089. 97. [6 
πρὸς Ἱὼ εἴ πρὸς ἕω, 334. 74. ὖ.ο πρὸς µεσαέβρίης αἳ 
µεσῶμβρίην» πρὸς ἑσπέρης Εἴ πρὸς ἑσπέρην, 3059. (Ῥ). 

ο, (1). 966. (3). (4). 62ο. (ϱ). εἴ 935, 964. 
46. 

Προσαγ αγ έσθαι τιὶ τρόπῳ» 1987. 59. ᾳ. 
Πρυσαν ων) οΛἠήΙθή61 191. δο. ὖιν 976. 111. 9, 
Προσβωθῆναι εἴ προβωθῆναι, οοπῇΏ, 69ο. 74. ὅ, 
Προσγελᾶν ΡΙΟΤΟΤΗΠΙ ἱπαηΠιπι, 499. 50. ὔ. 
ΓΠροσδηλεῖσθρι, 9958. 48ο. 36. 
Ἠροσδόκιμόδο 433. 71. ἄν ο) ρα αμα 
ΓΠροσεγρώφειν Ρτο πῤοσὰνὰγράφει», 888, 196. 18... 
Προσεωπικρομεῖσθαί των 970, 31. 4. ο κε» 
Προσεχεῖς τετα μένοί ΡΓΟ προσεχέως τετ.ο 738. 3. ἄν 
Προσίσχείνο προσίσχεσθαι, 404. 98. ὤ., 06ο... 
Προσκωτῆσθαι πόλιν ΝΕἰ πόλια 499. Ό. α. 
Προσκέεσθαι τῷ ὀἵνω, ὉΙΠὸ «εαίχμη οὐ, 911. 9, ὅ,ο 

τούτοις προσκέεται ὠποδεικνύναι προξείνους, Οἱς δίς ῥο- 
207 ἐγέδαΙ1µΥ ΑΓΘΛΕΠΟΣ ο. » 469. 67. ὖ., 463. 
ϱ7ι 4.9 038. 340. 5.2 τὸ προσκείµενόν σφεας ἐλύπεε, 
η : ο η λαμή » ει ὦο]ογε αὐρείεῦαξο 79ο. 

Προσκύνησις Ῥει/αΤΙΠΗ, 949. 66. α.ο τὸ προσκυνεῖν 1ΠΟἵ- 
(αρ ἀεπεραπάμπι» 564. 6ο. δ. 

Προσμίσγεῳ δὲ προὸµίνειν 6ΟΠΠ. 395. (ο). 
Προσομιλεῖν» 420. 33. 2, ο 

Προσουδίζειν, ὄμηὶ αώ]]άργέ» 439. 8. ᾱ. ὃιν 91. ὅὄ, 
ΤΠροσοφελλομένη ἔχδρη» οαμδα, ἠτο. 78. 2. 
Προσπαασαλεύειν σῶνίδὰ {45 100. δ.,π πρὸς σανίδαο 35. 

9ο. ὔ. ο Ας 
Πρισπέμπειν λόγους Πῤοδενεκεῖν λόγους περὶ συνόυσίαε, 
εθε ροσπέωπειν» ος α)Ιαεη /0ή/10{14γε. 740. 11. ὔ. 
Πρυσπεπλασμέναι νευσσιαὶ ἐκ πηλοῦ» 353. (ο). : 
Πρισπλέει» προσπλώεινν 506. 09. 0. 095. 4. προσήλέον- 

πες 6ἵ προσπτάίοντες «ΟΠΗ, ΙΟἱά. ν 
Προσποιέεσθαί τινα» [01 εοπεἰίαγε αίζμειμ, 467. 9. 6.» 

προσποιήσασθαι ξύλινον πέδα, {ἱςηειωη (0ἱ Ρε” αώ/οί- 
/6εγε» 71ο. 95. 

Προστάδδειν» 49. 70. 4. - 
Προςωτεύεμ τοῦ ἱροῦ. προέςάναι’ προσατέια, 555. 40. ὅεο 

προςόται Τοῦ ἔμπορίου » 101. 43. 4. 
Προστιθέναι 6ἵ προτιθέναι εοΠβ, οΤ4. Ο. 2. προστίθεσθαι 

Φίλους, 406. 07. ὐ.ο προσεθήκαντο Εἴ προεθήκαντο 6οΠΏ. 
1Ο. 90. ὖ., προσθεῖναι τὴν θύρᾳν ο 965 οὐς{εγε ο 937. 
Ὀτ. σ.» προσέθεσαν εἳ προσέθηκαν» 944. 2096. 39. 

᾿Ἱπροσφέρειν πόλεμονο βία, ἄνάγκήν, 511, 1Ο, δεν ροσ-- 
Φέρεσθαι ἐθ αὐτοὺδν 991. ἄ. 

Προσχέσόαι πρὰφασι» 650. 36. Π., πρόσχημα» ΟΥΑΙΛΕΗ- 
{πο 394. Ὁ/. ὔ.» πρὀσχήµα λόγου» ἀντὶ τοῦ» πρόφα- 

ον 30. 06. ον 9Ο. ΘΑ ο αρ 
Προσχωρέει τὰ ἄλλα γάµαια τοῖς Θρή:ξΙ πβοσκεχωρήκασ!» 

ο ὁ αἰλίς απ Τ0γασι αοοθε/ΕΓΗΗ1 1Η0Υέὲο 998. 96. ὔ. 
πα ο. τῆς νυκτὸς, ῥγμα ΠΔ ῥαγίε» 713. 

5. 
Προτείνεσθα! πο ππα ος ραςβνυΠ1, 570. 60. δ.ο προ- 

τείνεσθαι «είραφ» 934. ᾱ. 
Πῤότερον τουτέων, 664. α. 1Β, ο πρότερον δ' ἔτι, 473. 98. 

δι πρότερον ἢ Εἴ πρότερον πρν ἤ' 731. όο. α., 959. 
93Ο. ΤΙ. πρότερον ἢ βασιλεύσαι» Ἰοιά. 

Προτιήέναι λόγον π Ίπτα Λιῆςο» 645. 85. δ. {α.., πβο- 
τἰθεσθωι» 907. 174. 44. 6ΟΠ{. προστιθέναι, 

ροτρέπεσύρι Οθὐ]ά» 14. 54. ”. | 

Ἱρόφαντα οἳ πρόβατα «ΟΠΠ. 734. 68. ὖ. 
Πρόφασις εἴ ὠληδὲο» ΟΡΡΟΠ.» 149. 75. 6. 457. 6, ον 

πρόφωσιν πβρυσκέσύωι» 69ο. 396. α. ἐπὶ προφώσεώς» 10 
ο ῥγασίεκί, ῥοΥ [ῥεοίοήιν 574. 78. α. 

Προφῆται τῶν θεῶν' τῶν Μουσῶν' τῆς ἀληθείας» ΠΟΠ ΝεΙΟ» 

τοῦ ἱροῦ» 655. 49. 4. ὃ πρεβήτης» ΠέπιΗῆ αμ1ήες 
κατ’ ἐξοχὴν» Τὸ. 

Προχωρεῖν Εἴ προσχωρεῖ, οΟΠ{Ι. 41. 33. ὖιν 303. 4. 19» 
6όο. 90, ὂ. 6 

Πρύμναν ἀνωκρούεσθαι, ἐηζίδεγε γειιές, 658. 39. 4. 
Πρῶτος» ΛΥ{0Υ 104. ἀπ. ᾖ. ὖ., πρῶτον μὲν --' ἐπὶ δὲ» 

6ο7. 8ο. δ., τὴν πρώτην, ῬΙο {Πίο ΓΗ 4. 
48. δεν ἄνὴρ ἐὼν τὰ πρῶτα Αἰγινητέων» οἱ ἐπί «45ε- 

Ὁ. "ῥόπτρον» 48ο. ο8. ὅ. 
Ῥνσασθαί τινα ἐκ δρυλοσύνης», ἄδεαγε αίζψενι α [έρυμ- 

ο. 74. 96. 4.0 949. 69. 

Φἰπολας ῥγ/πεορο ἀείεάτν εἰ σὰ πρῶτω Φέρεσθα, εἰ {ὸ 
ντ Φέρε» 484. 47. δι, 747. 9. 2; 907: 

τ 9 ω 9 ο λ ο Ν π ν 

Πταίειν αΙᾷ, 658. ὅ9, 7. ο. 
Ἠτωκάδες εἴ πτωχάδες «οπΏ; 751. 95. ὖ. νΊε; Ηοπα, 
Πτῶος ᾽ “Πτῶς", Αρομιπς εε πιοηΏς Ποππῖπα, όβα, 

63. ὄ. ο νὰ ον 
Πυγμαῖοι οαυΙ ἀϊσαπίατο ο1Ἴή: 9, α. ο. 
Πυόὼ ο υτὸς εἰρδίι 95. 3Ο. 4., Πύθιο ΒΡΩΤΙΑΠΟΓΗΠΙ: 
| 469. 50. ᾱ. : 
Πυθέσθαι ἐί πείθεσθαι «ΟΠΠ... 90. 4Ο. αι. 
Πυκασθήνωι' πυκασθεὶς ὀτεφάνοι » στέµµασι» 508: 6, 

Πύλοι ποταμῶν, 9907. 11. 4. « 
{ Πυλαφόραι εῖ πυλάγοροι Ἰάεπιι ὅο5. 6ο. 2., 98ο, ὅ, 

"Πυνθάνεσθαι ἱσορέων οἳ ἐξισορέων : ἱφορήσας πυβέσθαι, Ώπιι 
ΡέγζοΜα ΠΟ ϱοΡΠ0/06γε, 749. 95. 2. νῖε Ποιῃ. 

Π10ρ εἴ πυρὴ εοπΠῇ, Όρο. 96. δ., πᾶρ ἄῑδειν, πυρκίθειν» 
ο οι, 948: 190, δ. πῦρ ἄνακαίεν εἳ πυρὴν ὦνακ., 6971 

(Κ). δο4. σα.» 985. δ.» πῦρ ὀναύειν οΙήρι5 Ιπιργά]εδ- 
Ῥαζμσ» 614. 8. 4. πυρὶ διδόναι, 994. Αόεὑ,. 

Πυρῶσαι» Ι1εέΜάΕγε» 61Ο. 45. 4. 
Πυρίή, οα]ζαγ{η) Περίσαγίμην 915. 74. 6, 
Πυριασθῆναι, 315. 74. ὔ. 
Πυρφόροι Ίπ ΒραΤἴαποτΗΠ πα, 69ο, 8ο, 4, 
Πώρινορ λίθος, 491. 57. Φ., 9µό. αΟ0, Ο. 

ας Ί Ρ. οσα ' 

: {ς, | σ- ; 9 δν Ρ ασίῳ, εἰ κρλαφίζειν Ευ]ά. Φϊροχερειί . όμ4. 38, 

Ῥάπτειν» ἐῤῥάπτει, 175. 97. ὅ., 998. 169, 9ο, 
Ῥάβίος» ῥῆρθὸς» έβει» 568. 5. δ. ῥάχίω, ῥηχίῃ» 
αε[ης εἲ αοζέε/ώς, 68ο. ᾖ8. σ., ὅθε 2. ὅότ. 

να μωρέ Ἱπ[ι]ας ΠΟΠΙΕΠ, 489. 94. ᾱ. : 
Ῥίπος, ὃ αἳ τὸ, υὐηεήο 147. 13. ᾱ. ᾗ ια 

Τε» 913. 19.0. ος : τρ Ὃ πα 
Ῥήπτεμ' ὠναῤῥίπτειν κινδύνους, ῥεγ]ου]α οὐ) με}6 94: 
45. 4. ῥιπτέεινο ῥιπτεῦσι Υἷζε ῥίπτουσι, 994.. 76. δν 

2171: ας 

τρ 27. 05. 4. ῥύσασθρι» ε//ο/ΐγα, Γεγυργέ ανα 
Ὅὁδὲ, θθ« το το μΒΕ Ῥυθμοὶ τῶν γραμμάτων» 399. 08. ῥ. - οἐ ώρα 
Ῥώμῃ νεηνίέων, 893. 6. τα 

ο πα αν. 

Ἡς, Ὀομσῃς, Σὰν νοζλΠΕ, όθιἠοιι 
59. διὸ » Σαγάρεις, «Δαγῥαγίοί {εἰ ΡΕΗΗΣ. 101. 

ποσο μα” το νι” 
Σαγηνεύειν» σαγηνεύεσθαι, 473. 71, δ., 451. 100, ιν 
ο ον. νο ὰ ο ε 

Σάκορ, σακεύειν, 901. 61. ιν ΦῶΚέειν 6ἳ σακκέειν, επ- -. οοαγένσακίδεινο σκκίζειν, 901. 50, 4.9 739. Α. ϱν 
Σαμοθρήϊκίη πόλις» 079. 403. 2. 
Σανὶςν ἄντὶ τοῦ» φαυρὸςο 535. 8Ο. δι 

ας, Σάππειρες" Σάσπειρε' Σάσπειρο" Πάετῃ» 65. 

Σαρδὼ, αγ)η]α 491. 61. Ζ. Σα δηνὸσ» οἳ ο 
δαγάίδην ος, το. (1), ο ο 

Σαρκίζειν» σαρκάζειν» 310. 4. δ. σι, 739. Λ. 6. 

΄ 

/ 2 ν ν Σωττεινο 47ΗΑγέ» 11/1Υ4έγε, σεσἀφθαι», ἐσεσάχατο" σε- 
σαγμένος» σάγη» 539. 18. Εἳ 99, ὅ, σώττεσθαι ὕδατι. 
196. 1ου σε δι | 

Σαυρωτὴρ οπίά, δΊτ. 16. 4ο, ία. 
Σαφέως ῬΙο ΟΟΠΊΠΙ, σαφῶς. 909. 486. 46. ω.- 
ο » σειραῖαι» σειραῖοο ἱμὼς, 544. 6. 2.5 σειρηφέροφ» 

Ἰμια δὲ ἐζΗΗ5. Ο14. ᾳ. 9 
Σμδ; ναὸφ αἳ Ἱερὸν 418. 446. 5ο. αι ὃν 

ήπεια' Σηπιᾶς ἀκτή' Σηπιάδος εἶχτ ος 
ος οδ ὀο ος πλ ο ο ια σνοως, 

... οἳ κάπηλοι εἴ τὸ δρᾷτα, 475. ο7. 6ἳ 98, 
4. ὖ. . εαν 

Σιδήρια» ΤεΥ/αλοηία. 518. 55. ᾗ, κ 
18, σιάμωρος» 433 

Σήνδοςο Σΐνθος» 109. 559. οῦ. 2. τ 
Σιγέεσθαι ο σἰνεσθαιο 4132 σσ. ὔ. ας 
Σίπειω, ΏΟΙΙΘΠ ταρ]οηίδ» ο 0ο, 2 ο πλω Σηριοπαίργες, ΣιροπΑίονες» 3/5. ον 6.5 043. 90ἵ. 17. Σίσυρα., σίσυρνα ἡ )2 χιτῶνος εἶδος » ΦέήΗ5 εΡΙΗΜΕΠΗΓ9 

330. 69. δ.» 974. 494. 31.» 033. 906. 90. {ᾳ., ση. 
συρνοδύτα!’ ρα σ40. 51. ῦ.. Σῖτω, σήια» 944. 305. 18.» 308. (ε). σἴτα αἱρεῖσθαι., 
«οἱ Γηέγε ΡΥΩΠάεΓεν 337. 60. αν σιτοποιὸς» Ρί- 
Επίκ 974. 91. δι, σιτοδηῖη» 48. ὅ3. ὁ, 

Σκωπτὴ ὕλη» Σκαπτησύλη ἵπ Τητασῖα, 458. 17. ᾳ, 
Σκεδάζειν ὠκτῖνας» /0/ ἀῑεῖτμτ. 68ο. τοοι ᾳ, 
Ἓκέλεκ ὂν τοῖσι φούνασι ων ὅμ, ϱ75. δ. 

πι 

κ 



ΔΝ 

τ. ΝΟ Ὁ 

Σκέπη» ΣΗ{ΑΜΙΕΛ ΙΕΦΗΥΠΕΜΗΗΗ, 71. 1. ἄ. ο εἶναι ἓν σκἁ- 
πῃ τοῦ πολέμου» 586. όοι α. ρτ . 

ον πόλεμον» προδοσίήν»ο ῥαγάγε εἴ ΙπεζΙπαγ]» 
Φ . . , ο Άν 1 ἳ 

ον η εἲ σκοπεύείν» 5. 90: δ., σκοπέεῖν τιν τὸ ἑωῦ- 
τοῦ, 1Οίά. σκοπΏν ἔχειν /ῥεομ]αγ], 977. 49.4. 

Σχόρδαν σκόρδα, (τὸ), 9ὺ. 78. ὖ., 061, δ. - 
Σκῶλος» 125 ᾖοεοΐπο. 607. τι α. 
Σμάραγδος, µάραρδὀς», Σμαγαράη» 1 αἲτ. Το. 68. ὃ. 
Σμάείν, σμῷγ» σμᾶσθαι, ΄2//6/66γε. ΟΓΠ4}Ε» σμῶσθαι τὴν 
κεφαλὴν οαβΗῖ ζε][γἱσαγε αὐμέγε» 741. 5ο. ἄ. ῥ., 743. 
55. ᾳ., 999. 65Ο. 15. σμῆσαι τὸς κεφαλὰς, τὴν χο: 
μὴν» 6909. 95. 4. σµήκχειν εἴ ἐσκμᾶν τὸ ἐκπώματα 
979, 68. ὅ, . 

Σμικβὸνο ἐπὶ σµικβὸν, 937. 91. . 
Σμ]κυθος, εἰ Μίκυθος Ίάεπι Ποπιοῃ, 585, 95. α. δ, 
Σόλοι υ1ϱς ΟΥΡΙΠ, 434. 5ο. . 
Σά εἴ σὃος, 199. 87. α., 477. 34. 2. 637. (6). 
το. Σούσων, ΏΟΠ Σούσης, 10ς Ῥοπατῆπι, μα, 

17. 391. ἄ. 
Σρφία» οπ/ήμας. 197. 90. 4. νωρις. 
Σοφιςοὶ νοςαηταχ {δρτπι΄ Η]! ΠγρΙεπίεδ» 19. 17, 4. σο- 

Φιςαὶ Ἱπ σεπεῖα ἆςᾳ Ῥμί]οίορ]ας» 1οίᾷ, -- ο. 
Σπάδιξ, σπαδίζειν» 984. ια. ο ο 
Ὑπείρεν τι» 914. 1099. 49. ) 
Ἐπερχέειν Ώου Ἠετοβοίείπι» 6ο. δό, δ., σοΠΕ. ρα, Α. 6.2 σπέρχεσθαι»ν /100εη/εγο, 987. 04. σ., σπέρχε- 
ορ σπερχόήναι, εο{γλαγὶ οἳ /06έΠ/έγέ» 691. 56. 

. απ. 

Ἐπεύδει ΄κακ 
401. Το, 

Ἀπουδαιέσωτος», σπουδαιότωτος. σπουδαέσερος, 67. 66. ὃ., 143.909. 6. 998. σ6. 7. τὰ σπουδαιέσωτω τῶν πρή- γµᾶταων, 8.99, ᾖ. μον 
Σταθμώσασθαι, οοπ]εβαγε, 695. όο-α. ο ο. ος δ. 905. 519.57. σασιῶτᾶι Σρᾷτιωται ζΟΠΙΠΠά, 99. 63.4., Λ9ο. 9... 708. ᾳ, Στεγαρχὸς» 67. 66.2. βο ν το να, ας εν Φτείχειν» εἲ σιγεῖν εοπ{ιπά.» 6. 47. 4ὲ Ὑ. περις|- 
5. . ως ' . νο Ἀτάλλεσθα. ἔφαλτον ἐσάλωτο» ἐξαλάδωτο 546. 6τ. δ., ες ολ δή ἔσων ' στολίζειν' φολὴ., 5ολὶς σλισµὸς» κ. λ. 

ὃ --- ὦγα(ὸ --- ἐναντίων 535. 03. αι, 079, 

ἶ 
Στενυγρὸς Ίοη. ρτο ο --- 
Στέργειν τὰ παβέοντα., 744. ὅο. ὅ. ορ Ην | Στεφάνη τς 5έφανοο» 675. 18. ).ο σεθωνοῦσθαι» περιςε- ενα δν ο. , 0Ηδας γεν, οἱγομηβαν] 9 
Στιγεὺς' σιέες Ὁμ]» 596 99, α. 960. αὸμ.᾽ι του Ἀτόμωτα εἵ ποταμοὶ ἀῑνειία, μα τν λα 
Στομῶσαι ο], 912. 7ο, ᾖ, 
Ἐτορνῦνᾶι» 596. 9... Αθδονν ος Στραγγεῦσαι» Εἴ σρατεῦσαι. «ΟΠΠ: 4-δ..08,:4, -- Στρατὸς ναυτικὸς» οἰσο/βανίογμή οοβίοε, Παυίόμς (ἱοβ)ά- 2Η5: ἐλέγείμον 456. 63. δ.2 δρρτῷ ἔπετωι σρὀτὸς, 988. 6.5 πρωτ] θνεγεῖέε οἳ «ρατηῇη, ἐκβε(]είο, οοἵπΏ, Σρώτιζ, ΒΙ σρωτεία» Ἠ]πο σρωτηῖην ποιέεσθαι. 195. 69, «615 ἐπὶ σρωτίής» 17 εκρεἠΜίομε, 6ο. 9. δ., σρᾳ- σεύεσθαι» αρατοπεδεύεσθαι οοπῇ:, 107. 7. 2... 003. ἆ.. "πράτάρχης, σρώταρχός, «ρτιάρχής». 978. 8. 6.» 0168. .5 δρωτεύσασθαι ἐς Σἀρδις, 05ο. 950, 5ο, Στρόβιλος, Λη] Ἅμε οοΠ6, κῶνορ. - κε ναέςς Στρουθοὶ κατόγαιοι» 358. αἳας ους κ Στρυμονίας ορέας, 675. δ.σ. µ, οοα ος Στυμφήλιο Στυμφηλὶς λίμνη» Στύμφαλος, 
Στυπτηρίή εἲ στυρ/ἠ οοΠΙΕ, τοτ. ϱ86.0, Ὁ Σὺ δὲ μὴ βοήόέεν, 336. στο ος Συβῶται ΔΕρυρηϊ, 1ο6. ος, ᾗ, 
Ἄυγγινώσκειν ᾠδικῆσαι., 3900. 90. Ζ.» συγφμώσκειν», οο//- «ΤΑΓΕ.ΡΕΓΡΕΜΙΡγΕ: α/οηήγ{ οὐ [οἱ 2601/11414 εσ/6, 739... Συγκατήµεναι }υναῖκεςα ΟΙΟ. ᾖ. η 278 : ο πλ ον 9758. ἵῃ, αι, 
υγκερᾷν’ συγεκρήθήσων" συνεκερῶσαντο 6. 97ο. αο. ο ο { 49. α.ς 996. 27ο. 380. ο. Ὃ ὃν . 9 η 5 

}κὐπτειν᾽ συγκύψωντεύ τωῦτὸ πρήῄσσοιεν πάντεο», αἱ {461 αρεπά µη ο/ηος {η ῤσηέ», 349. 91. α,, 570, 
ο 

9 φ 

ο υσκυρεῖν. ἔχθος συγκεκυρηµένον, οὐ 0Λ 1ο μή1ο /8/00ΡτΗΜ, 71ο. ἃ 
ε, 661. 5ο, ὅ. 

Συγκέειν νόμιμα πάντων ἀνθρώπων, ἔων 6εΗΜ/Η οιηηί η :Ὀἱοίαγε, σόη. 6ο. 2.., συγχέαι ε συχῶσαι τὼρ κρήνας ο. 715. 94. 2. {α. δν 
αμβάνειν εἴ συμβόάλλειν Π συλλαβὼν τ Τρι η, 15. ο/. κ εἰ 906, 98, η πα . Σύλλογος ἐπίκλητ ο 

9 " 5. . 

υλλεχθῆνοι μες 2 599. 16. α 

4 ὄ.. συν κυρεῖν, {Όίζεη ὀ00μγγο- 

.«Συμβάλλειν σύµβλη “θέωσι» 877. δ., 905. 597. τό. 
τος) εὐσύμβλητος» 537. 99. ἄ., συμ” 

«Συσρέφειν ἕαυτοὺς, /ε[ε ἡπ 6411414 

Ες Ἁ Ι 1. 

βάλλεσθαι αὐῖά, 815. οἡ. 14.» συμβόλλεσθαι ἐπὶ δᾷ- 
κτύλων» 466. 65. α. : ολῷ 

Συμβουλεύει» 37. 97. δ.» συμβουλή » οι ζοΠ, 
103, 14. 4.2 909. 160. 93. 099. ΛΟ1. 96. 

Συμμίσγεσθαι» 964. 377. 94.2 συμµίδαι» ορμή» 13 ὃν 
56. 2. (4. 649. 77. δ.2 συνέσµιγον, 539 (ᾳ». 
6η. (6). κά 

Σύμπαντος αρρτοῦ Εἴ συνάπαντορ» 981. 443. 99: Ἠ. νν) 
ὅπας. : ; ᾿ 

Συμπείθειν, Ὁ4ό. 914: 43. ο 
Συμπεραίειν οὐ]. δ6τ. 032. 200. ορ 
Συμπίπτειν» «ε 15 σφμαάς εΟΗΗΡΗΠΓ {40. 1. ὤν 

Ὅπίπτειν εἴς τι τόπον Εἳ συνεσπίστει εἰ τ. Τ. ζ95" 
1Ο. σ. ῥ. :  οξὁ ον 

Συμφέρεσθαι. οὐδαμοῖσι ἄλλοισι συμέροτᾶι 2 ος μ, νε. 
Συμφοραίνειν. οααη/άΤεΙΗ «ερ/οργό, ΝΟΧ ΗΛΟΙ 22 
οι, δ. νῖε. Ἠοπῃ, 

Συμποδίσωι πυ]ά» 912. 79. ὔ. 
Συμπρήξοσθαι » 435. 59. 4. Ἡ αμ , 
Συμψήσας, ΏΙΟ συντρίψας » Ας ο ο δον. ἴ 
ο ας ΟΟΠΊΡΟΡ, νοατδ. 'Ιάρεπά!1. συνάχθεσθαι» συναλ 

φεῖν, συλλυπεῖσθαι. 455: 11. 4. σολ 
Σὺν θεῷ ουἱᾶ» Ὅσα. Ἴπ. πι νήσο 
Συνάνειν» συναξαι» σο//1βαγέ» ος - 3 ο Αν 

συνηγµένη αἳ ὤνηνμένη κορυφή ἐς ὁδυ ον ο, 
Ίχέω, 530. 33, δ., συνήχθή Εεἴ συνεχή 

ο ον όμως Ἡ οβι ἡ.. Τὸ.» 981: 
Συνάπας» συνάπαντος» 408. Ό3. 6.2 928. 45. ῷ 299 

445. 39. : κκ ὃν 
Συνδιαφέρει», 427. 90. δ. ο χ 
Σύνδυρ, σύντρείς» σύνπεντε» 10 
δι αὺ- κό 

Συνειδεῖν ος » συνῄδέαται» σὺνρίδατε» να. 

Ῥυνεῖναι κόπῳ», οἰκουρή]» πράγµασι» ο0-" φ4’ ς 
γαι» εἴ συγιέναι 14ΕΠ1. 11. 96. 6» 

Συνεκπίπτει»» 380, ία Λ. ὦ - 
Συνεπαινος εἶναι» 516. Οἱ. ϐ. σρο, Λ00. 200 

Συνἐσπεσύαι ΡΙΟ συνέπεσθαι’ συνέσποτο 9. η 3 
Συνεσπίπτει» 909. δ. - ο ἳ 

ος ολο, Ία τε πάπα 3ᾱ- 

εμέ, μηήν 911” 

συγῄδέετε , 

Συνέχεσθαι πατρὶ 001 
Συνήλισᾶν, να συνήλάσαν» 1 

Ἠϊδεπιμτ» 83. 4... να ολ 
Φυνιέναι" ρατάς. δε συγεῖσῶ» Εἳ συνιοὶ νά α 

συνιέντω», 11. 96. 4. Ψ. συνεῖνῶμ. ο  συψεσηκόερ» 
Συνισάναι, «[υεγ]μη αλίγε, 98. 79. δι2 5 | 
ο νο ο ο 

Συννέω" Φρυγάνων Φάκελοι συννενέαται» δ00, « ο ἂ. 
Σωννοίῃ ἐχόμενος » οὐρ]λαδιριάη: ασ ερν 
Συνοικεῖν, Ὁμτ. δ.., Ο74. «0. ο τον 
Σύνταξίς, 153. 6. ἄν ὃν η 
Συντετραβειν, ῥε7βγΑγε, 861. ος ημθ αμεζ. 
Σύντομος (ή). εἴ τὸ σύντομον 4εν ὄσὸ 79, ο 
Συντυγκάνει» ἐντυγ χάνει’ 146015 αθίαι συρµαίή» 13- 
Ῥυρμαίζειν, αοιμῃ ῥΗ7βάγέ». 797" τν ρήτρα 

Ῥαπί6, οι ταρµαπὶ {ποςης νεπαλ κ Ἐ 
ο σσ. δ., 804. αν ο α νε 
Σύρο, αοἳ Σύριι ἀἴ[οτεραπε» 4. 95: 6" | 
Συῤῥάπτειν, 9903. 169. 9ο. ἄν 
Συσπεύδειν τῳὶ Ίεα. ἴπενν 735. ο οομεΙολαο» μα, ος 

ωρ, θοἀεπι {Ε04 
σραφέντες εἰς πλῆθος  συσρεροµε»θΏαύογεν 51: 

"609. Ο1. α.» συσρέφειν», {19 4100 ο ; 
3 67, 2. ; ' 

Συχναὶ πόλιεςο 053. ὅ 

νεῖσ » 

ον κ νκραβηγας εἲ ταατι 1- 
Σφαγιάσασθαι ἄε ν]Βΐπια πιβίοσς» ο. ο. 
πηο]αία» 474. (4). ϐ, 2. σφακελίζεν 1Ρί4. 

ΣΦφάκελος, βάΠβΥάεΗς 9 3930: 9 - : αν μι 
ΣΦάλλειν, ]21εγε, ἀεργασαγέ) 5 7’ ζόγ. α.» σφέω εἰ 
Ὑφέως αὐτοὺς οἳ ἑαυτοὺς» Ὁου- 052. 93 ; 
:. σφέα ὑπερβλίνειν, περὶ τοῦ» οὐβεΏ ἆ 'α- σφίσι εἲ φησι 
Ῥτρ σφίσι, 8ΟΙ. 11. 16. 792. 8. πι . 
εοΠῇ. 500, 5. ᾳ. Ζ. - α- 6, 2. 

Σχήματα Λακωνικὸ 4ε /Ω]αήοηέλ Αθ ο 
Σηχοινοτεγὲς» ΓΕ 735. ΑΔ. {. δι. σῶ6) σόος, 
Σῶος, [ηβεγῇβος, 4ε τεῦιδ» 411. η 87, 60 902. 0. 

σῶς οἳ ἕωὸς «οΏβ,, 93. δ1- δν 19 ο) 
Ψ. σὀος. ον : 

Σῶσι 1ο σήθουσε, ποεγπηέ» 95” 65, ἄς Ώΐϊ8 {ο[ρί(α- 
Σωτήρος Ώτα]ας Ἰαϊκβπιε ΡΟΓΠΙΡΙΗΣ2 

ἵοΠρις, σεῖῖ,, 686. 93. 4. 2. αογέγέ» αἵς, 
Σώχειν, κατασώχει)» ὠνασώχει» 1414752 

ἘΤἘ, 
5 

: ότο. 70. 0, 
ὢ µέγισα εἴ τῷ ἔσχατα ραπ απ Ἅ 2 ό 

Σ ὃ σπῦ. ᾗ / 
Ταμάλίσα» Ο9ΟΣ. 495. 38: «οπ{, οι ο σά- 

Ταξιν τιὼ ἔχειν, αοἰεί 60/14 ΕΠΕΤέ» 7ο. : - 

ξιος ἀξιεύμεθα» 905. 518. 37. | τά 

Πάο» 1ό4. 

σσ σεάσνος- κακά ερ» 

πα λημησμασοσστοοσνισαι 



.. Τιθασὸν πο 

” 

Τέοῦ Ρτο τὶς». 19. 

ἓτ Να ρα 

Τάπτειν, θάπτειν Πεγούρεής» Ἠαά τάπτεσθαι» /ἐρεβγθ» 

8αο. 46. 49.» τάφειν εἰ άπτειν Ιάεπι, 953.89. 69) 
θάπτειν πυῤ)»ο 375. 77.4... οτι 12 πατκὶ 

Ταριχήϊαι Πηλουσιικαὶ Ίος ἵπ' Δερυρίο» 11Ο. 37. ζιο 

α. ῥ. 
«Τάρσοι» ογάΐες, 94. 49. δ.ν τᾶρσοὶ καλόμων ποδῶν» κλ. 

739. Ας 8.1, 946. 2. ΓΕ ΡΑΑΣΕ 

Τάσσεσθωι ἐπὶ τιὶ» αά αίμα] γε ο0η/1ΗΗΗὲν 143. 95. 
ϱ.» τέταγµαι ἐγὼν Μηβέδο, 839. 6. 18. τάξασθαι ᾷε 

η 2μ1, 947. 16. ο. το | οφ 

Ταὔγετος (ὅ)» Ταῦγετὸ» Εξ τὸ Ταὔγετον» 3944: 96. 2. 

Τάθρος (δ) εἲ τάφρη (ή). 369. «54. αι) 943. ὦ.. 
Τώχος ὦς τάχεος εἶχον» 669. 4. ᾱ- κλάοὶ αλ 

τε Ρατῖς, 15, Ό49. ο.» 844. ασ.» ὃ59ἱ ἄν 
Τείνειν ἐς σὺ τείνει ταῦτα, 400. 19.6. ο 

Τεῖχος, οάᾖ)εἰ]η» 537. 64 δ., 53ὅν όσ. α. ενον 

Τέκνα 48 αὐἶωῃ βίος 9502. δή. 97. ὐ. τεκνοποιὸς γυ- 

γἡ . 97. 

Τελεῖν ο ἱβεπάεγεν {μβεη/[ῶς ποέγε: Πάπα πολυτελεῖεν 
εὐτελεῖς, 557. Τή.. διο τέλὸς, θοωάώτου,- Φόου, ΙΓ1. 

δ.. οἳ ἐν τἐλεῖ, σι ἐπ παρίήγαιν {111 νε 
υγ; ῥΥήηοίβες, 739. 79... δ.ν εἶναι ἓν' τέλεῖ: "πρὸς 
γέλεϊ" ἐπὶ τέλεῖ» 694. 10Ο. 4. ο τέλθδ» 144711 14Η{- 

γίεο 7οΙ. 69. ὖ., εἳ ας. Ρὶ. τέλεα, ζ026Γ006.53. 
Θι σι 184.68. α. 2.» 7ο. 2. ἠβΕΜ/ά6» ογάίμες, 733. 

Α. «.» τέλειου» οΟΗΥΤΙΑΙΗ71 ευἰάεη».». τῷ τέλεω τῶν 
προβώτὠνο ΕΓαΠάες ούε5» 793: Α. Δ.: τελειῶσαι απἰά, 

24. «8. κο η νς δν ές 
Τελευτᾶν ἐς τοῦτο, 907. 176. Ὁ,.» πέλευτῆσαι τον ἄιῶνα» 

τό. (0). : . ια - 
Τελμήσσέες εἲ Τελμισσεες», 99" 60 οὖν ς ος εν 

Τέμενος (τὸ)» αβγ{βογΗ{0» Εεῖτ, 97ο. 6ο. δ.» 953: 100. 
-ᾱ. τέμενος» 46έΥ ΕΛΕΙΗΗ49 εἰ 119 /αεγάέμςν τέμενος 

᾿υσπείρείν» ΟΙΙὰο 744: 41. Αν ο ν νὸ 
Τέμνω' Ἰοπίον τάμνω᾽ ἐκτώμνω" ὠποτόμνω» 

τέμνευ ὁδοὺς» υἱαξ /76Γ Μέγ» ΟΗΕ, 949. 85: ὂ» 
| . 6. Ἠἶπο τέου, ΙΟ τινὸς» τέῳ ΡΟ 

819. 91. 91-. τέῳ ΙΠΙΕΙΤΟΡ. σέῳ µόρῳ» Φέα 1107" 
(6, 739. Δ.:0. ὑπό τεῦ» 799. (4). ο ος 

Τέσσερεὲ» τέσσάρες, Όλοι 58 ἡδυ ο Τον λος 
Τετριμένορ' τετρυμένου | επ μμ οοΏῇ.» 448. 69:7, 

Τεχνάζειν» ος εἰ [γορθὴ "4415 (ληβημίαγε ο 369. 
' ᾿ ' Ἱ 

ο . 64. Ἰ 3 ο ον . «4 : 

Τιάρας (ὁ εἰ ἡ)» 66. 41. Ζ., 837. 55. 96. 904. 169. 

36 τιᾶραι πιλὠτᾶ!», 190. 06. ἆ., 973. α. 

Ῥέρρις οἳ Τέγρης Ώ.» 397. 27:.4. 949. ὖ. 
σαι» τιθασσεύειν» ΟΟΓ4γέ9 991. ού. 4. 

Ἐιήέναι τινὰ γέλωτα» ἀεγί/ω] θαύεγαν 6ο8. 568, α.. τιθέ- 

νά] λίθοὺς, 031. δ.ο τίθεσθαι οὐδαμοῦ» 175. 69. 2.. 

θέσθαι παρώ σε» 477. 34. ὕ.ο θέσθωι τὰ ὅπλα» αβγά 

2ηε{ζγ1 717. 34. ἄ. ολὴς κο ἡμκ ως εοος 

Τιθορέα αιμα 694. 109. 9Ο. 4. 

Τιμοῦχος» 1091-45: 4' . ”.π ο7. « -8 οΊα 

Τιμώρημά» τικὠρίῶ» 41 τιμῶρθὶο 4Αἱ]ᾳ{0Γ65 9 

τη)» 

ο79. 66. 4. 904: 5 4.2 τιμωρΏν εὑρίσκεσθδιο 373: 

ό5. όό. σαᾷς
, νά. η ον 5 ι 

ος , ᾱ, ας αμα σεν 

μις μι, 968. 65. σ.» τὶς ΡΟ πᾶς τίς», εἷς ἔκασθς» 

όττ. α. ἴθε τ-σθι πρὔγμά ἔδι; 987. 05.0.» ὅσον δὲ τι’ 

τί οὐδίν. οἳ Απηία, 994. ἄ.» 549. δ.ν 861. 4.9 901. 

).. 093209. ἄν 095. ὔ.» τό ΡΕΙ ΑΠαΠΤΟΡΗΕΗ τῶντις Φοι- 

ο Φίκωνν ο 30. 6-0 ο. 35. 7. εἲ 058. 4. 

| νσθαι αυ 2 939. λα. . ! | ν 

ο" τοιῶνδε συμμάχων» 988. ἄν» τοιῤδε» 561. 2. 

Τοιοῦτο Εἴ τοῦτον» ὅθςι θι 17. 032. 4.9 ΤθΙοὐτῷ Τρὸ- 

98 , ὖ. 1. ῦ.. 9 Ο, 6ᾱ. ν Ἱ τας 

τζαι - ὅα, - πεγυί [ες ἑηγεμβενάὴ Δᾳῤήΐεςν 744 

σοέδρι Ἔρα 
(ἕω Ῥ]ήπ.ο 889. 196. οἡ. . 

«ος ον παλαἰὸν οΡροµ.., 91. δο. ὖ. ρε 

Τοῦδε εἴνεκω» 987. 479. Το., ποῦτο μὲν» τοῦτο δὲ» 14. 

45. ἄ. τοῦτὸ μὲν αὈ{ο]. οπη]ςβῖς τοῦτο δὲ», 415. 85. 

Ὅ., 591. 4. 1Ώε πο Ἡν 

Τροχῖλος Εξ τρολχ/λοῦ Ἰ9ό44-α. ο» 

Ἔρέπειν ἐς γέλωτῶ τὸ πρῶγμῶν εἰ τρέφασθαι ἐς γέλωτα» 

Ἰάσι, 653. 4. 1π. 976. δ.ν τρέπεσθαι πρὸς ὠλκὴν, μά 

οἱηὴ Λ7οβιή/αμάαηι {ὲ εοπυεγ/εγε»- 335. 37..
. 

Ἔρέφειν αὐἷἁ ΡΙΟΡΠΙΘ 98. 96. ὔ. 

Ἔρέγειν περὶ ἑωύτοῦ» 507. 4.3" 43. ᾱ. Ζ. 

μα ος ᾗ ια 
μυιο. 9 9 . 

;  ά 

ον ο ρρδας ἐκτριβῆναι ἐκτριβήσεσθαι» σάβήΕι» 

ῥεγᾶ]» 658. 61. 6. Τβίβος ἓν τρίβῳ τοῦ πολέμου κεῖ- 

σθαι, οἰκεῖν, 687. 77. 2.18. τετριμµένορ» Εἴ τετρυμᾶ- 

νου εοπ/ῇ. 165. 7ο. 0. 
Τρίνωνον» Γεεωμαῤέαεὲς επῬ]επΙᾶ» 
΄Ααργρᾶ Πρυτα, Ιρίά. 
Ἔριέλικτος ὅθις» 474. 9. ᾱ. 
Τρίζειν ομ]ὰ, 353. 96. 07. 

ζειν» ἐδίᾳ, 

908, 19. Ζ.» ἴάεπι 

2, οοπβιπάϊαΙς οὐπι τρύ» 

68, ὅσος, 

τετρῆσθαι τὸν οὐρωνὸν ἰοῖεαχς 4ε σοφά 

Ἑ κ ον ὃ, Τ Ἱ. 

Έρρήρης (ὁν ή} 917. 919, 94. 090, 
τριήραρχος» 66ο, (6). ο; 

Τριόπιος οἳ Τριπικὸς αἰΠετηπι., 71.90. ζ.Θ49. 59. 43. 
Τρίψις. ἐς παφύτητώ τε καὶ τρίψιν» 5ότ. ὃσ.δ..'. 
Ἔρόφιςς τροφοαλὶς. ο8ή. 96. 2. ος Ἱκέ 
Τροχοειδὴς λίμνη ἵπ Ὠείο. 186. 11. , 
Τρύειν» α{εγεγέ»; τετρύσθαι» αι /]δεµη εἰ, 7393. Αι ᾱν 

τετρυµένος πόνῳ» 443. 5ο. ὃ.. 
Τρύζειν, /2ἱ00γέΙ1 ἐίεγε. 959. 06907, 
Τρώγειν» ο; μία Εετε, 191. 35.4. τρωπτὼν τρώξιµα ἆδ 

οὐ ρὲς οτι ΙΙ. 
Τρῶσαι ἆε εὐγγηβΗής Ρεζηηίζ», όρτ.- 
“πρώύμα, Ὁμ/ημς. 039. 970. 1Ο. 
Τυφαφόνειν τυφεῖν ἐπαίνου, αμα γή, τυχεῖν κατηγορίας» 

αζζμ/[αγ1, 699. ἆ. Ἱῃ. ον ανν 
Τυντὼν νοα Ῥετάσα , Οπαεςίδ τέλειον. δεῖπνον» 741. 

οσο. ἄ. ν θὰ ο οι 
Τύπος χρύσερς» λίθινος ΟΕἴζ., 943. ΟΟ. σ.ο τύπον ποιήσά- 

µενορ λίθον. 919. σ.» τύπος ὠἀντίτυπός, 917. 4. 
Τύπτεσθαι, ΛΙάΠΡΕεγε, [οεί υεγβεγαγε, 194. 99. ὤ.) 

τύπτεσθαί τίνώ 6ἵ τίνι, 199. 19. α. δ.» 876. α. 
Τύφη», 0η, 41αε Ώεο {αΌθρι, 975. τι. 
Τῦχος Ἱαρίςϊάατμή]2 540. 61. 2. 975. 4990. 14. 

4, Πριράρφήέ» 

65. 0. τρῶμα εῖ 

| τν 

αλος αἩ οΙέγΗΗ» αἩ {σείμμη» 3Ἡ [αἶᾗς [ος [ρέ- 
η, 61653 06. 94. ἄ.ο ὕαλος » ὕελος ος αν ιά 
ρις» εδ αμ] α[οἱυἱω, 799. ΑΔ... ὑβρίζει 4ε 
αΏηϊς. 8ο, θά. ἠ. 

“Ὑγιηρότατοςο ὑγμηβέσατος, ὑγιέερος» 15ο. 47. η. ὑγιη- 
ρὸς αἳ ὑφιεινὸς., ΓάΠμπο 793. Λ, ντ, 

“Ὑδροφόροι Ῥυεί]αθ, 600. θα. ο 
“Ὕειν ἀῑοΙΞΗΥ ὃ θεὺς» ὃ Ζεύς' αρυσὸν .εἴ φρυσῷ» 1090. 15. 
2. 903. 16. δ., 947. 9. α.» ὕεσθαι» ρωοία ἠγγὶρατὴ, 
108. 64. α.» Ἠ]πο ραςί. Γεπίὰ» ὕσεται, 968. α. 

“Υιὸς ὕβριος ουν Χειχθς. όρ5. 59. α. ὖ. 
'Ὑπάφγελος Ῥϊο ὑπὸ ὦγγέλου. ᾖδό, φ1ευζε 
Ὕπανειν τινὰ ὑπὸ δικαςσήριον» Εἰετοά. Ἰοσ1ΐ.. {η δομή 

ζήΗ06γε, 734- 58. ο. 64. ὂ., 960. 965. 3., 908. 
δ15 4” ὑπάφεσθαί σµ» αζια τε εεΙΠίγὲ, 794. 

Ὑπαιμρεῖν ὑπαραιρήμένος, 909. δ. .. 
“Ὕπαρχος Μακεδόων» 3Ἡ Μοκεδὼν, 989ο.. 77. δεν ὕπαρ- 
«οι ἐν Θρήκῃ» 976. δ. να 
“Ὑπάρχειυ  ὑπάρξαι ἀδικέων ραΤᾶς. εἰ τῆς ἀδικίηο. ΓΗ0{. 

δεπίτ.» 611. ὃρ. α., 98ο. 9. σ.» ὑπάρχειν ποιέων εἳ 
-. ὑπάρχων ποιξεἰν, {εἱβεγέο 1Π0ῦοάγ6, 798. 9ο, α. 
ιά ν ο- ΡΕΙΡΕΙΑΠΙ ϱΙΟ ὄπεας »ο/1Ε/ήμ5. 319. 86. 

ωΌο . αμ ὁ ὸ να ρα ρνή-ρν .. να ' 

ώμο «/211εΕ ἐπ οοπ/ῷεδ ζμ/2γγε, 335. 9. ὖ. 
Ὑπεκτίθεσθαι» 403. 4. 4. ο πα 
Ὑπεξέχεινο {121εγΓΗρεγέ. 471. 39. ᾗ. 
“Ὑπὲρ θάλασσαν κατήκειν Ὁό7. 2. 
Ὑπερώόκριω» 447. 50. ..ο 913. ᾖ. ο 
Ὑπερβάλλεσθαι» οβῥογ{μμ{ατεηι γεἰ ϱεγοπάπε εχ/ρεξ]αγε., 
-. Ῥτο ῥγουγαβίπαγε, 996. 45. ἄ., ὑπερβαλέσθαι τὶ ποι- 

ύμενόξ» ΟἵΟ. δ..-9346. δι. 6... εως τα 
ὝὙπερβολὴ, 673. 9Ο. 4. . 
Ὑπερβόρεοι υπάε., 594. 56. Ζ. 
Ὑπερεξέρυσα», ό1π. 96. . 984. 454. ἠ3. 
"Ὑπερθαλασσίδιι 4ὅροι, 943. 984. 7. 
Ὑπερθορὼν» ὑπερθορέων, 509. (0). ορ 975. 43. 
Ὑπερρώσκειν» [βετ[μέγε, 733. Δ. 6. 
ὝὙπερμαργότερος Ψἱ6Θ ὑπομαργότερος αμίὰ» αὔι. 
Ὑπεροικέειν τινὸς» 909. 19. 4. 
Ὑπερορῷν τὴν θάλασσαν ο {η 114γε Αγ0/ρἱσεγε 

1ΠΕ, νι 
Ὑπέροχος εἲ ὑπείροχος, 493. (8). εἲ 948. ῦ. 
"Ὑπερτιθέναι εἲ ὑπερτίθεσθαί τί τι» 500. 96. ὂ., ὑπερ- 
«θέσθαι τι) ο ο π1ΩΠίραΤε ΜΗ αἰ]φιο. 54. 68. α.. 733. 
Δ. α. η 

. . 

ο ᾖ. 

9 ϱ98. 7ο 

Ὑπερθέρειν τὼς ναῦς τὸν ἰσθμὸν. 592. 6ο. ὖ. ν 
Ὑπιέναι ὑφίεσθαι τοῦ τόνου» τῆς ὁργῇςε. 559. 87. 4.809. 

δις ὑπέισῶς» αὉ ὑπιέναι, οότ. 58. ὔ-. 
«Ὑπίσχεσθαι ὑπίσχοντο εἴ ὑπέσχοντο ῥο//1οεζαμέµή, 5893. 

6). νο ει ) μας 

'Ὢπό' ὑπ αὐλήτρίδων» ὑπ' αὐλητῶν» υπ0 συβιῶγ» δ. 48. 
2.. 50]. ο7. ἄ.» ὑπὸ κήρυκας» Ὅ0θέ ερ εν 796. 41. δ., ὑπὸ µασίνων τι ποιέείν» 531. 37. ἄ.» ὑπὸ ΡΙΟ 
εἰς) ὑπάνειν τὰ ὑπὸ δικαςήρίονν 794. 58. 4.0 64- δω 
ὑπ ὅρει» εἳ ἐπ᾽ ὄρει απ, αο6. τ. 2. 

ταύρος, ὑπόβρυχος, «οί {1ὔππε[ί » 

16Η5» 5 2. ο. ο. : 
Ἡπόγαια ὀρύγματῶ» ο6ο. ὤ. 1Π. ὃν νλωννὴ 

«Τποδέκεσθαι" οὖκ ὑποδέκεσθαι, Πέβότε» 469. 58, ᾖ., 
055. 2. 

Υποζώκορος» 963. 975. 96. 
Ὑποθερμότερος, 454 90. ῥ. 

'Ἔποθεη» αἀθιομίεέον 909. 498. τ., 67]. 6η. ο. 
--- πι 

{ὸ αρ. ἷη- 



ἱ. ΝκὉΌα 
Ὑπρχρήτηρίδιον εἰ ὑποκρήτήριον» 19. 7Ο. ἄν 804: 4. 
Ὑποκρίασθαι, 9. (0). 8990. δ.. 998. 1691. 19, 
“πολαμβάνειν, 4490. 49. δ., ὑπολαμβάνεσθαι»ο υεμεε 

αὐγ]ρί» 155. 11, δ., ὑπολαβὼν λοιμὸς» 953. 349. 3. 
κ ὑπολώμψαντος ἔαρος, β/10 υετε» όθο. 

Ὑπολείπεσθαι ὑπολιπόμενος » 933. δ. {π., 334. 64. αι. 
Ὑπομένειν, ῬΡΙο ἐπιμένει» ῥετ/ζεγε, 700. 7δ. α. 
Ὑποπάσσειν ΟΙΙ4», 66. 45. ὐ. 997. 55. 30. 
Ὑποπτεύειν, ὑποβλέπειν», ὑπιδεῖν, 498. 9. 4. 
ὝὙποτελέη, 949, 985, 41. ο 
Ὑποτίθεσθαι αμα]ε νετΌιπι, 747..Α. 4. 
Ὑποτρόχαλα κείρεσθαι» 197. 31. ἄ.» ῬΟΙΙ116 περιτρόχαλα. 

ΓαΣποτύπτειν οαι]ὰ 17ο, Ο. ὖ., 369. 45. ὂ., 964. 4. 
1η.» εἴ 805. α. Ζ., 916. ὂ. 

'Ὑποφαίνειν 4ε αµτογα α))ήοεμίε, 657. 10: ὂ. ἆθ οργής 
1ΠΙΠΟ. όδο. 6ο. ὐ. ὑπόφαυσις, 5027. 14. Ζ., οἳ {8- 

.. Ρατ, ὑπὸ φαῦσι, 96ο. 0. 
Ὑποχειρίους τινὰς ποῄ]σαι, 975. 94. Ζ. 
“Ὑποχωρῆσαι, ερἆενε, 98. 65. ὑ., ὃσς. 0. 
αν . να ΊΏ [αργβία» 584. 9ο, δ., 998. αή. σι ρηϊη, 

ο, ὂ. 
Ἴπερεῖν» ὑςερίζεν, 48ο. 6. α., 058. ὅ. 
Ίψηλὸς 4ε γεβίοπε, Όοι. 99. 17. 

ο. ο 
ο ο 7π/οβς» 90ο, 71. 4, 

κ΄ Φάλαρα» ΟΥΑΠΊΕΠΙ4 ΕΦΙΟΥΜΗ. 733. ΑΔ. 6, 
Φάλαγγες σησάµιναι» 919. 108. οϐ. .. 
Φαϊνειν' Φαίνεαι μέγα πλουτέειν, 893. 
Φάναι ἔφησε λέγων, 797. Α. 6.» ἔφα, ἐφάμην, ἔφατο Φάμενος οεῖῖ, Ροᾷτατιπη {απε, ο6ό, Ώ9. ὖ.ο ἔφη οἵ 
΄ἔφησε, 57. (π).., 
νι ἐσι ποισάμενος βα1εὲ εμηη Γεοσευ Ω94, δή. 

Φαντάζεσύαι» 519. 76. ὖ. 
Φάρμακα, οὐίογες Φαρμακεύειν» 6/ήβεγε» 733, Αι α. . Φάρσος» ΔογΕΐ0 733. Α. α, 
Φάτις ἔχει µιν, 596. 90.2. ν. ἔχει. Φάτραι εἴ φοτρίαι, 63. αι, 
κε Ψ. Φλαῦρος. | ε ἷ β 
νο  ω 798. Δ 8,» Φερέγγυος ἔσαι δια" 

.. ζπ να 17 58: 6. 1Φέρεβ αἰσχύνην οἳ ἐς αἰσαύνην, 305. ο4- εἲ 6. α., 707.δ.1ο.. 9Ι7.ᾳ Φέρουσα δδὸς ἱρὸν» 96.149. 18., 171. 96. σι Φέρειν ἐπὶ εἰ εἰς θάλασσαν» υ6γ07 αά ΄1αὴε, 500. ὃς. 7 Φέ- ῥρουσα εἰς ἐμβολὴν 46 παυ; αυῤηι ἠησαάόμ]ε» όρο. 78. 6.0 Φέρει ἐσφέρειν τὰς ἀγγελίας» 57. 4.0.2 Ὁ91. 47. 
44.» Φέρει παιδίον, 056. 0., Φέρειν καρπὸν, 947. αἴς. 35. Φέρειν ψήφον, όσ7. όδ. α.ν Φέρειν καὶ κ. ος 19, ἄν ἔφερέ οἱ 7 γνώμη καπεργῴσασθαί τι. 665. 79. ο 21 Φερεσθαι τὰ πρῶτα, ετ/ὲ ε βηοτίζης Λγὐπείρευι 68έγ20 727. 9]. δ. 2 Φέρεσθαι δεύτερα», 0097. 4. µι- τρρθέροι  αγγελιηΦόροι" σειρηφόροι" μιτρηφορέειν, 530. τὅ) Ἄνεικε Ῥτο ἤνεγ κε. 275. 3Ο. 4.» «0η, ἐπιφέ- βὲν” οἴσω» ΡΙΟ Φίέρω, 76. 5. αν, ὠνοίσεν Ῥτο ὠναθέ- ρε, ΙδΙά., αὓ οὓς. ὄιν' υηάς ὠνῴσαιο 6[16776. γε{ο,- 7ε» 46 {ΕσπΊοης» 467. ο. ὖ., ἀξοίσειν μηδεν) . 01ο, 199. Ὁ. οἴσεσθαι «ΟΠΗ, ΕΠΙ οἳ ἐσεσθρι. όο». (6). ο. θάνῶτον πβὸς Περσέῶνο 457. 990. ὖ., Φεύφείν ᾠπὸ ερσονήσου» 054. 4. / ᾿ / ος 054. 6.» Φεύγων μυ ἃ ὑπόρηιστ, 

Φήμη, κληδὼν, κλεηδὼν., 190898. ο ος Φήμις (ἡ). 95ο. 69. ῥ.. μισό, 016, ᾖ. | / ο / 3 ρθαίνειν Φθώς τινα ἐπιθέοντα » ἄθθμΥΥΕΠΕΙΗ 2/4ευθΥ/ΕΗ5. {49. 06. 97. α. ὖ., 
Φθὰς. Ράμοσμης, Δες, 50», 8, ῥ, 

άρον Φθειροτρηγέοντες, 390. 6ο. 0. ο. τ "έμεσις Ώεοτιπι, 216,50. 4. Φθόνω εἴποιμεν» 
Φιγαλεῖο» εἰ Φιαλεῖς Ατοβάϊας υμγὸὶς Ίῃ. εἴ 68. ο, » Φιγάλεια, υτος ος Φίλιος" Φίλιοι λόγοι" Φίλιαι γνῶμαι, 6903, 49. σ. ὖ.ο Φι- λθηίάν 906, 6.» Φιλοτιµία Ῥτο Φιονεμείς., 999. δ8, α Φιλοψυκεῖν» 613. 87. α. ὖ. ἐφίλετο Ἰοη]ιπι ἸιοΏ οί 74. 54. αν « Ὁλαῦρος» Φαῦλος ῬειπιίαπίΙς, ότ. 66. α., Φλανρότε- β00 890. 42. 34., 966. α. 
ο λαίεν. Φλύειν» 411, 19, ὖ. ὁ 

ας Φλοῦς, Φεγζα ῥρα/]ῤγίς, Γοἱγρί ἡλαν, 947. 

λος, δε. οι 3. 100. 94. 
λος ο ος αρ 965, 5. ῥ., Ὀρινικὸς δἵ ὧοι- 

ὥοι ος ι] “ο ο 2. 9 ά 

ο Ἡς ο ον παρὼ γυναῖκως ΙΙΙΠΩΙΙ6: 98Ο. 90, 
1. 19Ο. 8.2 σῖτος πολλὸς ἐφοία ο ΠΠ ο εΟΠΙΡΟγ/ᾳὐᾳέμγ., 590, 9, λν ο. Φολὶς, /2ΤΡΕΠΕ µη /41απια, 5390. 9ὀ, ᾳ, 

φὰρ, ζω, 733. Δι ὡ ας ξ 

” 476. 5, ς 

Φόρμος» Φόρμις» Φορμίωνο παεσα Ποπη]πᾶ» 5099. 90. ὧ. 
«Φόρον τάττειν εἳ τόξασθαι», 947. 16. α. 937. 4 
Φρήτρη εἲ Φήτρη» 63. 37. 4. ο | 
Φραγμὸ» παρείρυσον, /έβεην ῥή με αίμε Ῥίπε ῥΥαεἰεΠάεΥΗή» 

505. 4. ἵῃ. 
Φράζειν ΤΟ δεμφύειν» 3931. 99. δ., 4 Μορίς, 07ο. δω. 

Φράζεσόρι, αυέγ/έγε, απμα(υεγ{εγὲ». 49. 90” 0.2 
ΠΙΟ ὁο//ήεγαγε αἳ οοη/άέγαία οπυεγέ» 339. 1.5" 

Φρενήρης» 1ΕΜΗς οο//β0ς, 793. Α. ᾱν 
Φρίκιον, ΠΊΟΠ5 1οσεπί μπα» 789. 4. 1Πι ΝΑΌ αν 
Φρικὼν» σα κός, 46 μις Τρ" αι 1πι Υἱτ. ΟΠ. 

Φριμάξασθαι ἆς ὀἱγευ» 949. 76. ὄ. ; 
Φρογέειν' Ἑλλήνων τὼ ὠμείνω Φρονεύντὠν» 95/0. σύ. α. όν 

γέειν κατὸ τὠῦτὸ, 373. 91. 4. 92, ὤ», 
Φροντὶς (οὐ) Ἱπποκλείογ» αν. 499" 

: ο η . ο ͵ η ων). Φρυάξασθαι 4ξ 60ο 949. 7 να, μα βέῦν 

ϱ. ἵπ. 

Φρύγες Βρύνες Βρίοερ". Φρύγοἳ᾿ 
μμ ον. δι» σος 55. ὁ- οσα να 
ρυφει/ ἐρετμοῖς 4. 6, 1Ώνο 24. 42), Ἶ 

Φύω.. πέφυκα ει πέφυω 19ο. 03: δ., Φύοτα μη 
0239. σι Ἡ 3 3 νε . 5 ή δα ρ 

Φυλακτήρια» πιμΜΙεηΙάν 34 ΤΕΡΙΟΠΙΡ εαζε]απι». 897 

Φῦμα, 965. 9Ο, 4. 
ώς Φάσσς» Φυσῶν» Φυσημᾶ, 

αἳ1δ, 41 9 53 ὤ. ) π Φς, ὀ οό ό 

Φωκαιεὺς» Φώκαια» Φωκέα, Φωπευς εοπῇ», 934: 305 

130. ο, ᾖ.» 975. σα 

{ 

45. 6ἵ Θ91. ᾖ. : 
Φωνὴ ὠνθρώπινος εἰ ὠνθρωπα(ή9 

αι αν 

ο λὸς Ιρέζω» Ε΄ 
ο αἱρειν λέγω) ἐάω" κελεύῶ» 13: 46 δι ΝΑ δις ααἲ- 

βαν) Το, ὤ. Χβίρὼ αρώμενοο» . 

ρων χράομαι» 616. 79. 4. τ ον 3 

κατω ᾳ6 Ώλργο {ογ{αΤΙ0. 33. 00. 6.2 ρλη | 

οοπ{αυδι]απά μπι», 817. ὅ. - 

Χαλκίδέως οἳ Χαλδαίους οοΠΙΕ.» ο76, ον κό, 7 , , α/ ὅ, 
Χαλκώματα», 1αὐμίαό πεγεαε Ιουι(οἰοσις . ανά 
Χαμάθεν, χαμόθενν χαμαῖθεν» 164: 111. 
99ο, 4., εἴ δ04- 186. 43. ο τ 

Χάμψαι», ο οεθΟ 111 17ό. 19. 6. 
Χαρίζεσθαιο 44: 5. ὖ.» εἴ θτο. 2. | 
Χείλεα καὶ καταβάσιαι» Ὁδοιὁ, ο ο 
Χείλων εἴ Χίλων Ιά6π1. 97. δρ. 4. / 965. Γ, 

χειμαδίῳ Ἀῤήσθαι ᾖ 673. 90Ο. ΘΟΝΡΑΜΑ ον 
Χειμερίσαι, ὀήειάΤε., 679. 9ο δν ο πισμΗ/ 
κο ο ολλυης, 61, 80. ο χρὶ αρηρίι : ρε 

ο01/ὀγεγε, 701. Δ. ᾱ. 11 Υ. Αλκή ο α ππαπα 60Π- 

εμαγ], 498, 8. 2.,: χειβονομί]- ας ο η ῥΗΡΠά 
{ετία, 6όο. σ.-αι, «ΧΕΙβΟΝΟ(ΙΔΙΑ διαφαρηνν Ἡ ο 
ο ΗΙΗΖΕΥΕ. 10. ο -α ο μμτ. 16. 4. 

Χειρὶς πλέη ὠργυβίυ . 1144164 ροκ] Ιον ο. 
Χερσονησῖται εἴ εμαθα ζα1 ΟΕ λε” - 
Χ λ τὰ ν ᾳ : νότα ο ᾿ . 9 

κῤησαι, Ὃ μα μμ οἰυίζης ο 475 

. 9 ὢν ῥ. 3 ς ο ον 2 ., 4. δε 74: 

πα πώς {οτηια]α ΡτονεΓ 0.2 190. 39" 43, . 

ον 90. ο ν 
Χθόνιοι θε, 963. ῦ. ση, 96. α. κι ῶ” 
Χιπῶνες ος, Ῥοηίατηπα» 599. 4. 18 οφ 

νες τειχέων», 566. 5ο. 4. ση 

Χλαμὺς, χλανὶς «ΟΠΠ.» 969. 19, τό ορβιας ἠθι5 
Χοήμκες Ρίο πέδαι» υὐμομία 93 ο τ 

ἀατηῖ» Αα 84. α. 
Χοροποιὸς» 465. 

4 

» 074” 
τεύο 

ομύμη, 7393. Δ. ιο βέτο» Ἡν αν ζᾖοἡ 
655. 48. α., χβῆσαί τι τῶλντή» . απο ἱ 
Ἰωήῥηία, 470. 1οο. δ.2 χβᾷσθαι 8 (19). νλΠ88 {οτ- 

-.ρῆσθαι αἳ χβέεσθαι, 10. :3: δω ο ο ότι ( 
πιαίοηες ΡαΠΓΙΣ5 ἐχρῆτο εἴ ΕχΡΩΤΟ τά 
παν ἐκέχρητο εἳ ἐκέκρήσο» πριν ο Ἰβούλεαι ος 
179. (1). χρῆσθαι τούτῳ ὅ » Ὅ ισασαι τῷ 73 
99, δ., χρῆσθαι κώµαις» 10, 3. ή} τν ρήσο τοσα” 
εύντι' ἁπορέων ὅν τι χρήσαιτο Εἵ ὃν Τελ φρήσει εἶναι 
ρεόντι, 695. 69. 4. ἐγχβῶσθαιν Ῥτο Ἐν λύνεσθαι» 1ς 
57ο. 658. δ., χρᾶσθαι, ΡΙΟ χραίνεσθαι» 6’ 
Πού, λρώεο, 904. 40. 4. 

Χραύειν εἴ φράειν» [γή1ρεγε» 473" σν ος ἐχρῆν» οβότ" 
κρῇ Ἅι κ νο 5. 39, 6.2 

1εζαί», 189. (ο). ' νο μα λε; 

ἁρήμα ψοσῖς πᾖλις εἱαραῃ5» χρήμα μεασ ο {Πε εἴ 
μῶνοςο 18. 79. α., 895. 14. 44”3 ων ἁρδίων' ἛἜ 

τς ππαρηα πιη]άτμάίπε, χρῆμα πολλόΥ ο 
3 ης. 

κών νοημάτων» 319. 99. δ.. 994” τὰ. β οἱ 
75 Ζμαευΐς» πάντων αβήμάτων 3 ρΩτ» 
σ7ο. 5ό, 58. ῥ. 

- μα 

αρήµη, δοίο, νοκ 1ῃίρ]έης, 751. 91, 2. να 

4ο Πιρειρία Ἰπαπὶ η». 

οθια.  (γο; ΧΞήΜΟ - 
᾿ᾱρῶν» 76(ΡΟΠΔΕΥΕ» ΟΥΕΙΜΙΗΝ σοάργεΣ ΑΡΗΣ λουτες 

οππκππεππαπποκοκωκωοκυκαοκομοροωπαπαπωπαασηνοσώ οκ ααιωζοακκώαια ώρα ιωκ Ξοωποριρ κοινωνια τετεύ-- τι 

τ-τ-ερτο- πεστ-δες τπτ. -------- 



ΓΣ ΤΝ. ο 

Χρησμὸς σέλοὲ ἔχει» ἑξήκει, ἐξζλύεν σεν] ἀῑοίτιτ. 
474 95. 0. 

Χρησμοσύνη αὐῖά» 7ο8. 9ο. Φ. {ᾳ. 
Χρίπτειν», ἐγχρίστειν' {ατίοῖε ΝΕΟ αεῖα[ε» ἁῤμητειν, 

190, 9. 4. 
ο τα, εἴ προὼν ἀῑείτατ., 40: 7δ.Α., Χβόνου ἔπι- 
φενρµένου' διὰ εν. ἐγγιν. κ. τ. λ. 199. 9. ζ. χρόνῳ: 241- 
ει 4 ΤΙ. 10: δ. 791. 77. δ. 

Χρυσώωρ Πμ]ας «ροπή εἲ ΦάΗά6» 655. 5ο. 4. 
Χρυσώομώ (τῷ) τῶν πτερῶν ΡΙΟ χρύσεα» 197. 9ο. 2. Ό8δ9, 

ιτ λος. : 
Ὃ απας ἀϊσαητιτ, 6/6. 38. ἆ. 
Χυτὼ λίθµα αἩ οἱ {γη 196. 55. Δ.... 
Χυτρίδεςο ῥουμ ΒΕΠΗ5. 416. 05. ὔ. ο 
Φιν σαν [ου αἆ ΤΠΕΙΠΙΟΡΥΊα5, 958. 99. ὤ,» 

τ 2. 
ο αἳ προχωρέείν» ΖεΠε /0σδάέγεν 917. δο. δ. ἐχώ- 

ρῇσέ σφι ἀμφοτέρμ» Ὀό6. δ., πῶς χωρεῖ τὸ ἔργον» 534: 
58. ἄ. 

σιωλὴ . να /00ή59 ΥΕ ο0Η{ΕΛέΗ5 157. 54. 4. 
"χωβὶς » 79. 7. 2. ν ) 
Χῶσάα[ο 11/10 1ΕΓΥά ΕΡΗΡΕΓΕΓΕ» 731. 4-4 4. χῶσαι χάὠ- 

µατα κειὼ, οεοιαβθία ἐγ]6εγέ. 799. 30.0. 
Χώματω κειὼ» ϱΕΠ014βδία. 73ο. 80. 2. 781.49. 4. . 

μπλα. ην η 

ν 9 

Ὀτοβσλὰς εἰ ψεκὰς Εμήία» 198. 64- α.ν ψακᾶδι ὕεσθαι» 
903. 2. | 

{ α ς 2 

ψόμμή» ψάμμος» 36ο. 45. ὔ. 9990. ῦ. 
ολ νατὶό {ο ΙΙ 59, 4. 6ν0 109. 19. {. 

ψανει τῇ κεφαλῇ τοῦ οὐρωνοῦ' Ψαύειν τῶν ἄφρων» 5οθ. 

ΜΤς 
ιά εἴ Ψέλλιὰ. ΩΟή.. 50. ὤν 0 008. 169. Δι.» 037. α76. 

οή. 706. (0)... ο ος 

φψευσζναί τινος. 566. 34 0. 
φὸν. ψηνὸς, βεΠΙ15 απήπιαΛει1 93. 99. ἄ», 795.Λ.. 

"Αμηφίσασθαι, 646. α. 1Π. . ήκάν 

ος 4ε ναρΊρηε» νε 93. 17.9 Ψιλῶσαι» τὰ πλεῖσα 

«τῆς δυνώμιος, 170. 1Ο. 6. ο. 

ψυχὴν ἕημιώσεοι εἳ τῇ ψυχῇ» 899. δο,δ. 
Φδρὴ ἐλπλον ἐπικουρίή ο δδ. Ζ1. δ. ψυχρῷ λοῦν» 

τπάιν 869. 109, 41. . 
. 

3 ν ο Ν | - 

ή 

- Ισ ν 

σ ή 

ον, 
πρι 

λ 

Ελ ΣΤΗ 

Ω. 

6 α λένειν ει οὕτω λέγειν, 156, (1). 104. (0, ςοἳ, 

(πῖ)., ὧδε δεκόμεθα, 903, 594. 41. ὧδε ἐγένετο. 
900. 5Ό5. 15.0 ὧδε ἔσχεν Ο6/. 376. 89.. ὧδε λέγον. 

«957. 956, 91.0 ὧδε σήµανέω», 907. 17. 96. 
᾿Ωδέευ ἐπὶ τὴν κεφαλὴν, ῥγαεΙρΙ{εη {η οαβ! οαγέ, ἐπὶ 

σόμῶν ἐπὶ τράχήλον» 564. 66. α.ᾳ ὠσάμενος, ἀνωσάμε- 
ν06» τοι 46. ὄ., ἁπώσασθαι, ὠἀνώσασόρι» γεβείίεγε. 

. 567.90. 4. εξ, κά 
Ὠύισμὸξ να λόγων» ΌεδΕΙΛΕΗς /ἐγηλομὶς αἰμεγοβέῖος 

ζο9. 58. 7.δ. 
Ὢλλοι, ὦλλοι, ὦ "λλοι, 119. 97. ὄι 
“Ώμοβόειος, ὠμοβόῖνος, 747.71. α. 
"ΩὪν ΡΙΟ ΟΟΠΙΠ1, οὖν {η Ππε ρετ]οά1» 994. 616. ϱ. ὦν ἵη- 

{ετίτας νειοίε ῥὲτ απεβη {ε6Ης, τή1. το. 2. 
᾿Ωγέετο χλοαγίδα ε/Πογε υο]εαί. 960. 16. ἤ. ὅι 
"Ωρα" οὗδεμίῃ ὥρη ἐσί τινος» 1241 Ρο ος ες) ο 7096: Αν 

Κ.» ὥρην ἔχειν» γε(ρεβμ1 ὄαδεγο θῖ ογαήη» 799. Δ. 
6.9 πολύωρεῖνο 976. 59. ᾖ. 

Ὥρα» ΠΟΠ ῥογα» ραῖς ἀῑεϊ χπ. {54 [11 12ΗΡΗΣΑ όος. 
0Ο. δ. ὥραι» εθέᾖί Μειηβεγίές» 7ο, 8ο, αι ὅ: 

᾿Ωρύεσθαι αι 9 15. 74. ὤι. 4 Ἡ 
"Ὢδ εἲ πρὸξ 4η Ιάέπι. ο6ο. ο7. δ., 891. 199. 5., Όο5. ϱ.. 
: ὥς Ἔϊνα Ῥτο εἴς πῃια, 161, 99, ᾖ ὧς βασιλέα ἐς τὴν 

Ασίαν»ο 169. 986. ἤ. ὦ,» ὧς Εἳ ἐς" ὡς εἳ ἐς εἴκοσι ἀπέφει 
φ4τ.οἳ». 9000 ϱ06. 174. 31.5 ὧς εἰπεῖν ὣς εἶπεῖν λόνῳ' ὡς ἔπο εἰπεῖν 13 19Α Οἱραιη. 199, 99. ἆ, ὡς ὧδε ἐχόντων' ὡς οὕτω ἐχόντων» «111 ες ἐά [ὸ ὀρῤε όρο. όα. 2.. 
ὦρ Ρίο πῶς» ΦΜ0ή10400 905. 47. α., ὡς αδιπάαϊ Ίῃ [οτ. 
ΤΠΟΜΕ ΕΙ]. Ί6ῆ., ο8α, 61. σ., 3ο. οἱ. 2. ὃς ο}. οὗ- 
τῶθ2 ΡΙΟ ᾠσαύτως δὲ» 135. 16. Ζ., ὡς μὲν εἶχε τάχους., 
ζΗαή1 οἱ ο ο1ε5ὲ» 66ο. 97. ζ.. ᾧς ποδῶν εἶχον. ὡς 
άχονς» ὡς τάχεος εἶχευ 409. 98. Ζ., 069. ϱ.. ὧς ἂν αωίά» 168. 67. δ.» ὡς δὲ ἄρα Ευτὶ Ἱπβπ]τνο, ττ. 67. δ.ν ὡς δὴ», εἳ ὧς τῷ λόγφ» 981. 83. αι, ὡς δ)» /ζήῇ]σεξ, 
α 77. 71. ὤ. 

"Ωτὰ ἱςάναι δ4ὰ, αμγες αγγ]ρεγο» 937. 89. . 
Ὠτειλὴν 984. 59. 15. ο 
"Ὠνῦτὸς ΡΤΟ αὐτὸς 19Π. ἁῑδι., 74α. ο. 2. 
Ὠφελίᾳ 10Π. ϱ1ο ὠφέλειᾳ» 437. (1). 

 ππωσδα 



ΙΝΡΕΣΧ ΤΑΤΙΝΥΣ 
Νο ὮἩ Ατ8 Τ ο Ν: 

ῥαμἱς Ἡγρειροτεῖς, ο06. 19. 6ἱ 91. 2. 
Α νι ιρλλώηκ η Ταἴότυπι 79. 66. 7. 

“Αδάεπίωταπι ἴτ5 Πορ ουπι Κεικε, όρ6. 98. 4. 
“{2βγαᾶα ρτο οοποτοΒῖ5, ἡ τιμωρία Ῥτο οἱ τικωρὸ» 973. 

ὅό, ον) ο δν 
«4εαγπαπίᾳ Ψαἴηπα Εεταχ., 3ο. 89.4. 
«4εεΏ{ή 1η ταΏο ἀϊνετβι νε] Ἱποστία, ϱ5. 33. , σοἩ{, 
06. Νίσαια, Πολυψηφίς” οείτ. 

Ἄεεϊρίαοπι {π΄ΑΕργρίο αι πεσας, τποτία π]ταάτ» 
135. 06. 4. ' δν ) ο μήο {18 1Π καλέσω τὸν οὐ λαόν µου λαόν µου. 053. 

0 941.19. θεπήπᾶς., Ῥειίοπαε 6: ταῖ, ναιοίς μπάρας, 
όρο. 58. 2.» ρτῖπιπα ἄσε]. ερ ρΤΟ ἠν. Λεονίδεν Ρ{0 Λευ- 

᾿Ψίδήν» 56. 46. σ.., αυ{οίαξυς σοπ{εαμεπίαᾳ το αἩῑο 
«εδ 601. τή. δ., Όρο, 78. 98. Υαιδὶ Αάῑνὶ {36- 
ρε ΠπίςΙΠρίτ. 916. οτο, σα., ρε εΠριπ Ῥοβτις», 
ὁμοῖα σοφίην. δδοὶ ἴσοι μῆκοςο σεῖι. 798. 6. 94. Ψ. 
ἘΙ1105, . ο” 

Ἄεμασππεπες αυέτοτ ρεπετίς οἳ ΟγΗΙ δι αν, 615. 07. 4.» ΠαῖεΥ Χειχίς, σο8, ο. ῥ. ' Ἀθμαεπιεηίάμε, όᾳ, 37, ἆ, 
ΑοἩπεοτητα 1π Τα6σβαεπιοπ]ος οὔἵμπι, 678. 64. 4, 3Ἡ Εάῤδο σδο, 8, ᾖ, δι Δομαξοίητη τορίο, ό5ᾳα. 
ΑΟπΠειππ, ρτορε ΑΙσουπι, ολβε[]σπι, ος. Α6.ᾳ. Δαλήηῆς Ὢϊοπασς, Διρηνον σα. Μιά Αείπασες Θογεής οπ]εης, 5οο. 7ο. ὅ, ο μμ προσθεῖναι τὰς θύρας ΡΙΟ οορ//άεγε ]0- ές, ρα, μή ο “λάσέεῖνα Ῥχο αἀναι». ν. ΕΝΑΤΗ... αἀϊοε. ππα{ου]. 111- ἕταπι (1ρῄαπε, οπι,, 896, 38, 47.. 85ο. 7η. 41. Δαπιαπῃ Ἱπροττηπίίας, όᾳ5. 88. ᾳ, ο 2 προσκήνήσιο» πιοτία] δη ἀσπεραπᾶα, 561. 
«44βργες προσκαβῆσίαι, ἃς υτως ουίας(ι, 99. 8. 4. άῤιὰο ΡΙρ]. Ίοη, Ιπιογά πι πορμρίας, Ἴλδιο Πτεία- ο τη π]είαρ]ασπιο: ἴρηξ ρτο ἱεραξ» 135. 96. ϱ,, οὐδῶν "Ῥτο δῶν, 1ο6. 7. 4 ὖ.ο οὖρος ΡῖΟ ὄρος" ΠΕΦΙΙ6 1Π «ΟΙΠΡΟ- τς ορ{ετνατητ 5Ἠἶπο κάτηµαι., Ῥτο κἄθημαι, 9ο. 6ο. ῥ. 2ΧΦΤΑΡΙΟ ΚαΔὰ, 156, ο0.2., ἐπέδρης ΠΠ νοςθ ρτο ἐφ᾽ ραοῇ 99. 7. 90,5 ἐνδέκεσθαι ρτο ἐνδέχ., 616. 75. ᾳ.. 
Δάνειδῖα ἴπ δεν. ἄρχῆθεν» μἠτρόθεν, 89, 6ο, ἆ. ρεηῖτϊ- ᾿ νυπι αά(οΗσεπεῖα μήδαμοῦ χωρίων τοῦ .Ἑλλησπότου. πωνταχἩ» 5539. 77. ἄ. Δάπ]ατίο αμΠςόταπῃ, 6ο. 18.4. 
Λοαςῖς ΗΠΗ, ἵη Ἡς 9/0. 96ο, Το, 4., Αεηοϊάπα Τ]μο- Ῥαπ]ς ααχΙΠαΠΤΙΓ2 419. ό5. ᾖ. 2ΕΟΓΗΠΙ ουχ ἴΙιμα α 8ᾳ- αν οσα ως ος ας το λῥαό ος αμ, «Πηηε με» εαταρεήῇς, Ζο5, ἵῃ. 6ξ τος ος -κὁ “4ερα]εις πΊοΏς Ίῃ Ἁνάδη ια σ τς ν “4ερίάα, ηδη Θρατρο, 846, 9ο, π. ὄ ας Ραβις» όότ. ο0.α. ; | ΒΙΠεΕίᾷ6 θαλασσοκράτορες.. "45. α., ]ας Π]οτπῃ οὗ - ρύσπαπι θα] παπι λος ς ον ο “1εϱ/Γ, παίο Μεᾶϊσα, 949. 69.δ. . «4εροροιαιηὴ » Ὠσρί ΠΟΠΙΕΠ; 745. 7ο. αι Δεσγρᾶ τπαιπ]ας ]αΠτμάο. 177.49. σ., σοηῖος Ιηίο Δερβγρίύπι ετΡΠοεπίσεῃ, 99090, τό 1, 16.2 Ῥ6Υ {Ε αΏσι- {α, 107. 97. αι, 807. 146: 4ο., {Ἡρτα ΜεπιρΗΙῃ οἶίπι ΠΗΓΕΣ 197. 47. α., Αῄαεπα 4η Αβΐσης Ρ415.111. όιτ. εἴ 66. α. δ., Ἡδεγίας ρου Ν]ηπῃ 2110. ο7. 7,» οΟΠᾷ]- πο {15 Απιοβᾶς, 100. 90. ἄ,ΙΠ{ΙΕΓΙΟΥ 4Π οχ Ν]]ο βην, οπρίάντορ. ὃτ. ῥ., ποόχυ 1δὶ ἵπαουα π]οζῃ οπ[1ᾶ] . - . 6ο 2) ων : {00 4ἴνος τας. ο 84 1ΠΟΤΕ 6βά1οί 41.1 ο : Ο. ἄ. Ὠϊθτιπι ΠοπηΊῃς 06. 0.2. 1Πζο]8Ε Ὀ]5 νε] τος ἃς ἁ]ς ἴαναης, ο ο σης, ώς οὐπηςΙάαη{ΗΓ» 1οο. 3ο. δ.» 3 νῖπο μ{αΠΕΙΤ ΤΟΥ, 49. 4. Ῥονες ΦΠοπιοᾶο Γερε[ίαητ, 193. 00. ᾳ.  ιετασείαι εκοε]]εραήῖ. 198. 40.0. 149. 4ο. αι, Ἱημπίη ορίραπε πημ]ερτία, ττὸ. 78. δ.; ἴΟχίπτατη Εχετοεβαπτ, ττο 78. 0.» θηπῖ Ιπτετορίατες. 1ο5. 6ο. α.., Πτοτης σοπατα.. ης» ες ΗΠετορ]γρΗίσαα, 1οὸ, 14.2. λθο]ας Ματ] τερίοπεπι οἶίπι τοπιΙοτίῃΕ, 494. 96, 90, 4-2 ΔεοΙς τρίο ο Τμοκ[α]ϊς ρορ[ασ/ὰ, 588. 35. ὁ Ρά15 αμομάαπῃ Λειο]ίας, 497. 67. ᾳ,, ΆΛδο]ῖσας οἶνῖ ἴαιος Τη «οπΏπεπίς οἳ Ιη[ι]άτας,, 441. ὃο. 0. ο “1ε[οὐγίοηία, Ἠ]διις αΠΗΙΟΓΙΠΙ, 997. 8ο, 6ἳ 81. δ. είδες. ορρίάΠπη, 7οο. σο. ῥ. εἴ]ορες ΑΗ οι ΑβάΗς 56ος οποτιπε, 41. 89, 2.,. Θα μοι, 204: 64. Ζ., 905. 16. δὲ, ἨΙΟΒ εσεπά1 Ἐο- Ααξ ἵσα ο 4: ὅ4.66, δ. Π]ρτΙτ161 εοΓΗΠΙ οβ1ς{3, 548. 7ο. δ. ον Ὀ ο πιπαν]ραία α βποπ]αῖρης αΠ]ςηία, 908. 8ο. τος Σ 2 ΡΗΥ21Α ΩΠαΓμος ϱεητος α[ίαιαπὰο ἁἰνία, 967. 

.. Απιῤηιαγοηϊς Πριδ, 499. 15 

7ο, ὖ., πΏ ζ61νΟΡ αἱ, 9όό. 14. δ., ΛΠ ηος βιρααῖ, 
865. 96. α.» ΟΥποσερμα]ος αξ» η {. 

Αρβαϊιοῦτοί βραΓΙΑΠΟΤΗΤΗ 93. 90. 4.2 ετ 09.5. 
Ἀραίδγη[, ν]τ Ὃ ος ὃς » 328. 9. 4. 
«4σαμζγ/ως Ἡσατομ]]5 Ε,, οὐ. 9ῇ. 4, ους 
ο υεῦς δάση, σο, 51. ζ., απΡΙτΗΣ εἲ ϐ 

Ὃ ορ ἃ κ Ἡ ος 
Δαῖς Ἐυτγίμεπε παϊτδ» 059. 447. 49. μι 
πηρα, Τιηαοῖο5 πέρ]ςᾶα, 474. 65. εἴ 67. δ. 
«4ργοη. ἸνΙπϊ ΕΠας, 4. 4- δ. ; 
Ααςες εἰ ΑἰαςΙά65.» 146β1. 341. 19. 4.0... 
ἁλαζαμόα» (ατα ο. ο 7ο... 
«4σοπες., ΡΕΠδ. 966. 75. ὖ. -- 

παν μη, εἴ την εἴ Ααρ ΗΕ ΠοσΕ 2 σας, 
δε, «ολα ο θνος, πο. ̓ ο ο : 

4ἱς ριαεοερίοτ βορη]]ής» 627. 6.2 Πο τας οΏῖ- 
οδᾶς ἀῑδς, ό96, ὃν, σι, 697. ο. δι ΛιαϊρΙαἀθο 8Π4 
αυίος ο[ΗΓ16ἴαπιο οἰδέχης» ο θα . 

Αἱοππαθοπῖς ανΙάϊας, 495. 16. ὀ... ἀἱς- 
ἱγπιρίαε νἱάοτες», το 98. δ.» Αἱοππαοοπίάασυσα 
οδοίδς εα Διιεπῖς, 91. 11. 4- 

«“ἄἰευράαε, (ταεσῖπε ῬΓοᾷΙΓοΓΕδ» ϱο7 
1 ατἱκί6, 5ο8. ζὲ, 1Π.9 1ΠΙΡΕΤΙΗΠΙ 1 

. 8, 7, Επ ]ῖα 

Ταηήρ[μθον, όοι. 

η ς ΔιΠεΠΙεΙ-. 
ΔΙοςί πά Μαόσά: Απιγπίας Ε» Εὐερέτή ρα οχαπάοι Ἰνπαέσά. . Εὺς τν 

Πυπη, 684. 7ο. α. δ Ὁμιοσυς, πο Ντο. οσα 

α.» οἷις Ειοίηις, 713. 85. δ. 4ΜΟΠΙΟΘΟ ας ος 
βρες Φιλέλλην: ο0σ.. 84. 86. 2 εειεής Ἔμοε Μ 

«ἱρεπιης τος ἵη Τος8, όοό. 09. δ. τμ 
«4ἱμ9. πιος Αεμαίαε, ρὲό, 73. τς ν 
Απιαβᾶϊς Ἐερ, ννεπαϊ πιο, 1960, 49. 632. 

19ο Ἴσοι αι ; 
παρει εκ ΤΓμειπιοάοπίθο 79Λ- Το. οι. ὁ, ᾳ- 

«πεβγής, απ. ήδεγα, ΑΙΑΙΠΕΤΙ ΗΧΟΓ» 9 Ίο 280. 

Απλΐσαν Ῥτοβίρατας ῥα]απήπίας ΡυβΏΑ”. 
. 6, 4 ών. μἱτ {πα ΡΗ- 

ΜΕ κ ο ον 658. 9Ο. 4.2 εχοε] ως 
ηὰ οαἱηπίη., 66ο, 67. α.. ν 

αἰθίμοοης Μασπεῄϊ Ἱπίοτμπίαπα, 594: ιά {ιο 718. 
Απποπηρησισίας, βρατισηῖ, {πεϊπιςν 717: 

ο. 7α. ῥ, 
ο αἱ αἆ βπιπα Ῥειβουπα, 446. 53" 

ᾱ., 959. 338 

μ[ομσίίαδν 

δν 41:55 
40. 2,0 τη 

ο μο εἶ ἐγκοαιμηθῆναι απὶ 4ἱοβηΤΗ: 2 

49. δ. - 
ΑπῤΙάγοπος αβεηαπα βιεππὸ ης ὃν 
-.1οτπι οοποΠίμπι, 77. τρ «Ἄσχπε, οοτΙ 
“πποργ]ης, όο5. 57. α. δεν ἘΥΡΟΙΑΟ2 
«ἀεοτεῖὰ, όο5. δ7.ὄ. - 
ΔπιρηΙροῇς οοπάἴἴα» 437. 71. 0. 

. 9, 6.3 {- 

αν απ Τετ” 

πιάεμιαὺς 

, {ο Γκ 6, ό, δ, 

Απιγηϊας ας Ἡ ος ῬΙΙΗΡΡΟ; 686. ὃ 

«"1ΠΟΙ6 903, 505. 4ο. 
ωμή Ἰα ο ιδ εἴ ον. 4, ο) 

.. ΤΠΔΘ Ὁ Οι . 6ο 5 9 175. 6. 

Ὃ. εκ λος ο0τ, 83. 2.2 εἶΙ5 3235) ΄ 
ΠΠῖτ, ο Ρ. μι 

Απαζματής π]απα {115 ρεπϊε», ο το 0. δ.» 1Ώ Πε- 
«{ππεοοίμδᾳ οταϊϊοΠίδ 441. 70. 6.2 - ρα. 96, 9. ου, 
τοβοῖο οῦνία» 44. 98.ῥ., 573 τρ 7, 

ης, να αξίας» Ὃ ος ὃς 19ο. 39. 6. 
αὔ{ρ]οβεο μηνὸς εἰνάτη” εατη τι 

τν ης, ῥραρις ΑΙΠςΑς» 906. μ. ἑταίρώ» 66ο. 
σος τω τινεο Φομίκῶν» ΤΩΣ οὗ 2. 

οἳ. 2. ὦ 02.0. 
«{ποκαμάγλάοι 9ρατίαης εἴ άπαξ αν ιν 8. 65. ὅν 
Απαχί]ηϊ, ως Ε]ερί τν . ο μλίν 
Απάτοςιας [πηµπα, 709. 9. 4" οί 65. 6. 
“4παγορδαρ], πατῖο πάς ἀῑέτα, ο οι ρό ο αὸ οἩλ 
«Πβαγογωῃ Ῥετβσοτιπα ΤαΏ19» 9 να. 5. 90: ὅ- 
Απφεί!, Ώεῖ Ἰηίι τερπα {ΟΓΗΙΤΟΣ ολο ας ᾗ Ι4ἱ5» 3093: 
Δπαμα οοτηοις ἀε[εατα {π τεΡΙΟΡΗ 79. 1 αν. 96. 
ο. δ., 6οτυτα οοΠ[εοιαοΏΕΒ» 194:135,, Ῥοϊΐος σἷ- 
α.ο ΠΟΧΙΟΤΙΠΙ πήτα (ε]Ητας, 353". οἳ. όο. ῥ.,4Η311” 
Ρἱ6 εοαεπάῖς αρμά ΥατΙα5 ρεπιοσο, 907. 07. 4. 
τπαχίπιθ {ηπε Ὀ]οίὰ {απ ῬοπΏςι5 ο οιππιοπτυπα» 965: 

Απῖπιαε Ἠήπιαηας πα 6ΟΙΡΟΤΕ ο. 
1Οοι δ., Ἰππποτία]]ταδ, 169. 74: 10ο. ὦ. 893: 12’ 

Αηπί ῥρετ ἀῑες ἀῑιοα τί ταίο» 19: ] 
δ., Ἀσσγρί. Ἱπίογσαίατεδ» Τοῦ" 

4Λαορεὶ, 5επῦς ρα μπι» 905" . ολ. 
Απιμιοροϊμιία ΑεργρΏοτηη» 1 ᾖ ᾳ ος 

Βογιήατυτα Ταμτοχύη» 337. 17. άἩ 

κ 1 ασλεπᾶ» 

Ἰοπιαεοπίάαε Ο- 

.Τ. ; . .. όβ 49 : ο τ Απιρηιαταϊς να ςϊηῖϊ οχ {οπιπίο 4ΗζζοΣ» δρ, 43. 43 



Γκ δες δε πα τη 
πεζγοροβζαρ] Βογι]μᾶς», 390. 53. εἲ 55. ἄ. 
«4ΠΙΡΡΕΤΗΣΟ 675. Ἰά.α. 
«ραγγίαε, Ἰδηοῖα ΠαΙΙΟ» Ό4δ. 44. ἄ. 
«ραίωγίαι [εβυπι ΟταεσοτάΠι, 79 72. 
«βες απ 1 {εριεπτίοΏε» 5. 1. ὔ. 
ΑΔ ἷ8 5 . . 

ὃν μ {πππο]ατᾶς, 96ο. 97. α., 6ἶ5 ἀε[σηριο» 308. 
19. αν ΠΝΙΙ {εεμπάϊταας Ώαροϊυπι» 908, 19. 

ὃν 

4. Όὤ. 

Αροϊιο Ὠε]ρμίομς, αναἴαδ» Ἱπππεταιη εαριαϊος» 54. 
00, δ., Ἱοπα]ής» 908. 549. 95.0 ΤαΠΙΟΠΙΗ5. 79. 77. 
6. ΙδΠΕΠΙΗ65 490. 15. 4. Ἐαἴπταειδ» 96. Ἱ. ἄν 
Πτῷος, 683. 53. εἳ 539. δε, Γπἱορίήδ, 75. 99. ᾖ. 

«ρτίει Ἐ. Δερ. Ἱποτιμπαίιδν 183. 68. ες 01, ᾱ. δ. 
Δαιαίαπι Ίτε, πποῖίς εἴαῖ ρηε]Πατή(η, 509. 90. 4. 
ἁγαδία οὔοτ]ΐεῖα» 953. 98. ἄ-, 96. δ., Αταρια Πει-. 

τς α Ώεο οἶίπι Ιεπιαδ]ς Ρο[βετίς ρτοπης{α, 9/3, 76. 
2., α Οντὸ εί Οαπιογίε πο πῄπυτα» 1914, 

«γανει 4η ΏμΙπεη ᾖκδα Ίνε 7οσα» 05. 6. δ.Ο 96. 9. 
σα.» 6115 .οὔ5 εί {σπμήρο», 96. 78. α.. Ποπ] 6- 
Ἰηφάσιη Ρ]ύτα» ἴδ., εἶας οι, Όση. ὃο. 19, 

Ατηοζςς |αηα6 {6{4088. 950. 30. ῥ. 
Ατοπάςς αὐνόχθόνες εἱοροηπεῇ», 6ρ.. 74. Εἲ 7ρ. δ. {η. 

ο εοπι Ῥε]άςοίι ΕεΤΗΠί, 79. 1. 4. ο μον ο ς 

«{γοζβίαί, Ἐδρες Ώμ]ας ποπηπϊ αματος΄ ΟΤεπαίσί, 

9 ας λος 
«{γοῤομᾶε ἀπΐδ, 147.395. ὔ. ο ὦ ο 

γεζήζοεζης ΡαΠ18. 7.. 94: 4... 
ιος Μεάοταπι» 403: 43. 

ΏΊΕΠ.» 87. 50. ᾱ. 
Αγραεώς τι λῤ  οπύα Βεχ, ό8ό. 38. 2. {α. 

Αιραπιποπίας Ιοηβαενί5» 77. δα 

«ἄτρε, ΝΙΡΟ ΗΥΡΕΙΡΟΙΕα. 306. 1. α΄ 
«γρήῤῥἜεί, απ» 990. 45: Ἱ πο ορ ο αν 

Αισίνοτυπι το {απΙαΕ ος 7οο. 37. σι, εοΡΗΠ. 

Ἑερῖς ππεΠίθ 672. 986. δ.» οὔσπα ἵπ ΤαοεάβεΙΠΟ- 

05, 573. 54. 6.ἡ ραςῖς. ὈεΙ]. ΈεΙοροπΏ. εοππ]οᾷα 

οἳ ἵπορπιπιοάᾶ» 1ο. 

«γἱαίσπος Ὠατή Ἡ. 
παέ5, 66ο, 5. σ. 

«γήπα[ρίς ἠπάθ ΠοπΙεΏ» 
αιήετυΠΕ, ο. ρε ος 

Αγίημώμώς, «ῬιβιΑΘεΠβς, 793. ΠΠ] Εἴ 1. 6. 99. 

ἰάεπι αἩὶ «4ήπέπες, οἳ «τοζα- 

ο, ὂ, ων ο 

Αὖοη Ὀιήαγταπαδί αὐξΟΓ, 11. 97. ἄ.» αραιά Ῥοπίαη. 

ἀτιπα αἰαμαπευ]υπη ἑεπιροτῖς νίε, Όοο, ο. 5. 
ΔπΠζαΡΟτας Ίμχας {π νείῆτα» 996. 10ο. δ. οὐΐ(μς. 

ανω ΨδιΠβςσβίος» 986. 9. ὖ., ἀε εο {αυυἷα , οῦ7. 
οΟ. 4.ω 618 81190 207. 43. 2. 

ΔΠβΙᾶες ρισηαο Ῥα]αμήπίαα ΙΠεγβΗΕ, όόα. 6. α. 
Αηποδξα πσ]πὴας, 705. 30. ἄᾱ.» εἲ Ἱπίαπηία, τη. 9. νο 

6. 4- 0. . 
Γἠβοηίοπ» Ῥυ ία Υαί66» Φό7. 466. 

μεν Τατεηῃ, Ἠεχα., οό7. 59. αι ὔ. 

Απβοϊεῖας» Ἱπρϊειας ασομ{αΐ]ς» 77. 53. 4. 

“4 οπίν 6615 πάΐσα» 948. 58. δ. νο 

ΑΙΠΊΠΕΒ ο ο 967. 486. 98. 

1. 9 » ὤο : 

ορ ολ οδόης ΕΙΕΠΙΙ 4Ώ Ῥήταστιος 49. 7. δ. 
Άήασεβ, 671. 4. σοι δ 
4γ/αΙΠΕΣΟ ΠΟΠΕΠ Ῥοϊήσυπι, 641. 78. 6. δ. 

-4αύα» Ῥεπατυπι ΠπεΠ[ΗΤα, 91. 91. 4. Ρα 

άγιαλαπε εἲ «αλα σας σοηΏ,» 91. 01. ἆ. 

«4γΙαβΖΕΥΠέ52 ΠΟΠ. «πΙαβὂτεπες», 983. 54 δ., ἆμκ Ὦὰ- 

ΤΗ ΗγΠ., 4 1. 62, 6. : 7 ο άν ο 

Αιτονγᾶςς, Χειχὶς ΡΙΔΕΙΟΓΟ 45’ 9ο, .. ΕΊΗ5 Πηρρ]ϊ- 

οἶἵπα ππα ευπι β]ἱο. 745. ὃ1. εἴ 9ῦ, 2. 

ΙΟΥΗΙΕ εἳ «άπιοβῤγὴς, οοπυπάμηΓΗσο 749. 11. Φ.. 
-4/οποΓΔέςο οἳ «γίοχογκες Ι4ΕΠ1. 499. 1ο. ᾱ. 

Ἁγιοπιίήαα σαλ{άιη ἵπ ρᾷσπα Ἱηνεπίυπι» 659. 78. 69 

Ῥτιδεπῆα, 66ο. 6. α.» ἄυπα οἴμκάσπι ποπηηίς [επηῖ- 
Πας» 840. 4, ώ ες αι αν 

Ατάζιι» ὁ, ἡ» τὸ, Ε[5 ἵῃ τὸ τοῦ χειμῶνου χρῆμω ἦν ἀφό- 
ῥήτον, 504: 19. 4.2 1 Ἡ Λίολις ΥΠ, 157. 68.2. 451. 
7, δ. Ἰη τόγε ἐμὸν, τὸ ὧπ] ἡμέων, 993. 511. ο8., τὸ 

ἡμέτερω' τὸ ἐμόν' τὸ σόν» ὅ7. 59. 4.5 Υἱ8 Π ὃ Λυδὸς, 

ὁ ̓ Αράβιος, ὁ Πέροηε, 4ε εοταπι Ῥερε, 9. ἆ. ΠΠῖε. 
996. 43. ὃν 573: 53. ᾱ. 6109 Ριοοπαδπ]., 8ρ. 66. 
ἆ-» ΙΠΟΟΠΙΠΠΟάΙΦ» πρὸς τοῦ ὥπωντοο ἄνδρα, 575" 

ο ο», 
ΑγιζηῥαΙα, ΦογΙΠΐ5 7εηµ5» 397. 49. ὔ. 

ος ο β. θογίμΊαε» 523. 51. 6- α 

η » Ογή ία, Ῥατά ΗΥΗ. ΗΧΟΣ, 942. ρ. 
2 

: 

: τα. 
Αιγαπάες Λεσγρι (παπρα, 855. δ4. 0. .. 
«49ὔγβαε, Ῥορη]ας ΑΠίσαε, 356. 99. ὖ. : 
«4ο ΠΟΠΙΕΏ ηηάς, 4οοι 59. ὖ., 391, 66. ὖ. Ρο 

Ῥραττε Δῄας, 456. - 2.» τὰ κάτω 6ἳ τῷ ἄνωι 085. Ὁ. 

τσ αμοῖ ἀἰετμπα, αὖα αηριήΗεῄπια, 35. 86. ἐν 

Ώεις α Οαπιογίε νυπειαεῖς, 3 ΑπΑΣΕΙΧε Ο-΄ 

2, νἱο εἲ ι1δί πο-΄ 

50», 1. δε αητηπι ΟΠγρΙδ
υς΄ 

Αβαβσασυπα ἐχρεΦΙξίοπιπα Οταεόοζύτα ρεϊθία δοᾗς 
96. ὂ. δν ο 

«4ᾖηρεπες» ΠοΙπεα ἄατιπι αγ» 3. δάῤιομὲ, έεεο 
9 7, 4:7. ἄν τις ζαδι -ν ἕ .ἲ ' 

{Πορ μα Οξτοξ, εἲ Ῥ]ήτες πε, 413. 58. ἄ,» 216, 
1Ο. ῥ. | ος 

Α{ρΙζαΠο ποϊπίη; ὅταεξ, 14 5 ἸβΗπαπι ποπβι, ῥ]α/νη: 
7199 δα ᾖηγβήε» εεῖτ, 99. 09. 4, ο ο ο) : 

ΑΠΥΠΙοΤΙΙΙ αἲ Νίπυπι, αἲ Ῥαδγίσηα Ιηπσο]απξ, 5ο, 
1οο, ἤ., οαμοῖ 1 4Ώπος ΑΠαπί τοηαετῖηε ἄπις ΝΊε: 
05. 49. 98. ῥ. κας ον 

ΑΠταρασι οοπαΙτοτίηπι» 4όσ. όλ. σα, 
..ΑΏἴγασεπι υὲ Οντης παδανεητ» 836. ση. 48. 

. ΔίῃμοπΙαςΣ ᾱ Ογάςίοτο Ἰππο]αάοπε Ἠδέτατας», 568, 
ο 

ΑιεπεπβιΙᾶ οἩρίπες, ΄ό3ο: 8 4, 2.5 Ῥε]ερί- 
ε3Ε» 96. 5. δ., πμπθμαπα {εάϊσαδ επι]στατΙΠε ο 
96. 45. σπιν ἵπ Τηταςίαπα οο]οπία, 497. 71. ὅ., ἠᾷ-. 
να]ες εορῖαε 11 Ῥε]]ο Ῥετῄσο, ὅτο. Τα, ᾖ, δ., τεὶ 
Πα Ώσαε ἠγεμόνες Ρίαε 1.πσεάκεΠ., 69ο. 58. Ζ., Ίπ15 
α ρηρΏα ΜαΤα(ΠοΠΙΑ. 7ορ. 8ο. σι, ἹΜαρώθωνόμάγοίς, 
1014,» Ία1ς α ἀενίέίς Ρετῇς, 1η. 9ο. 2.5 δωτῆρες 
τῆς Ἑλλάδος, 566. 9Ο. εἲ 99. α., Δάνοτίας Χθιχοιή 
εοη]απία, 687. 46. α., εοῖῖπι Δῆμοι, 496. 05. ᾱ. 

.ΟΙνΗΠΙ ΏΠιετίς, 446. 03. 4. ὖ.ν ΟΡ89. 964. 5ο: 
{εδ Ἰβθταπεα ἂε ρηπει. Ρο. 78. Φ. [ᾳ., Εῖανες ἱπί- 
Αῑὸ απών ία α χαε σας νὴ. ' ς π 'δοχ. αοι ὃ..- , 

δες αζἰασεπτᾶς: 1ριά. : τν σα . : εν 
«4/ηίεε, Ῥορ. Ασε» 369, 95, Π., 97. ὃι οη: 
11 τεμ, 48ο, τοι ὃς ολ κα αφάιν, : 

Αιορίαε αΠς]]άε εκ ΟΠαεςί», Ρε] οἩρο, οὔ6. 6. ᾳ. 2 
Ον αμα, Οαπισγβς, Ἱψιαρί, ἀείῃ Ώατα ἨγΠ., ηχος». 
949. ὃδ. ὔ. {9 919. δο. 2.» υΗΠρίωε Ιπίοδχα, 6ο: 
20. {ο ο 

να Ῥμιγποίς ξνΟγαθσῖαε ρεοά(τοσῖς σοην{νῖηπα, 
΄σο6, οὔ. 9 ο7. αι Δ ο . 
Ατζα οΙἱναταπι {εγαχ» 419. 869. ὃ. 94/7. 9ἵ δι 18. 
Διάαεῖα Ίπ τερᾶς οκ κανα 1π'απάεπαϊδς 

990. 39ο 24. Όε 
{μα ηεμε{ περ]εξα ο ᾖσόν, 49. 89. δι 
14. (). ἄγον Ῥτο Ἴγον, 94. 45. δ., 161. ος. ὃις 901. 41. ὖ.9 ὠναρτημένου, 45. 56. 2. εἴς,, ἄπρίίσης, 
1Π Πειδε 3Ἡ εἰδεῖν, 91. 9Ο. 6.» 807. 7. 90,59 ἆραιρη- 
"μένος, 330. δι ᾱ. δι 3411. (ᾱ. ΓΕ) ναπαας αχ | 
απ. ἀἱαὶ. Ἠ]ης ἐκτῆσθαι, κεκτῆσθαι, 39.: Λόι α.ς 
849. ὅ5. 3δ-» ἀῤῥέθη, εἰρέδη, «ἐλῥήόη, εἰρθη, 35ος ΄ νι ἄν δ0Ι. (ᾳ). 676. α. Τη. µεμετιμένος. 430. 

7 ὁ νε ω λιων 

Δυπυπὶ ἰμάϊοῖατη Ἱπίεπίμς 1πά1εῖο οζυ]ο ή ὂ οὐ, ὅς 
τει οτοΠ., σγος αήΡεγε» αὐΙ ἀῑσαπεης. 337. 89. δι 

{η ογ]ζμν ΛαΡΙαί σΠ/ημε» ῬΙΟΥΕΙΡ. 650. Ζτ. ἆ. 
ΑυτήΠ12 νε αριά Αειμίοραθ» 905. 90. Ζ., ΠΙΟ 
34 {Πα αἩ Ἱπέειποίσαυσ, 519. 30, ὖι, ϱχ Ίηου 
ΔΗΙς, ερεβιπι, 966. ος. 2., Ἰθτασῖα αἶης θυπίπα, 
950. ο7. 6. εἴ ταΏΟ ΕΙΙ5 αἆ βΤΡΕΠΙΗΠΙ, 946. 60, 
σ. 3Ἠτθαξ ϱαἴεΏαε, 905. 30. ὐ. κ» 

τν μις ἀῑέαπι ἂὲ Ἠδατῖς ρτουτοβπά]θς 1120 
.-α. ἳ ο ωο. εντ νς ο φ .. . 

ης ΌΏςα, 419. 82. ᾳ, 
“πμε, υτος Οτείαε, 948. ὅο- αι, 
ΑΖεπΙεΗΠΙΠΠ ραρις 1η Αίῆσι; 9σ7. ῃ. Ἱῆ, 
«εἰ εἰ «αγ 35ο. 90. ὖ. ος 

οι, ος 
Ῥ γιοι 105 4 Ώατίο εχρισηαεα, εἶἩσαις ρεμηῖσ]εά 

ἃ ΡΙοΡΙεΙ!ς ριαεβ]έῖα» 978. ο). α., Πιαχίπιο 41: 
δν αὉ πτοε ΊΜήΠο, 849. 74. τ5., υϱῖ8 αππρΗιμᾶο . 

.. Ὁἡ. 53Ο. 6 . ο ἒ 

Βαοεζης» νοζαταχ Διόυδος Ῥώκχειοί, 919. ὃς. ἤ, 
Ῥασοπίαἁατήπη τερίπιεή ΟοπτΠΙ, 410. 81. ο, - 
Λαοσ αμοῖ {Ε6ίητ, 697. 48. ὖ. « 
Ῥαΐρα ππηΠερτῖδ, 667. ςο. α. Μο 
Βατ] ἨαΝΙδ, αηαπΙ «αραχ, 886. 199. .. 
Ῥαΐης Βαρμεπηϊ Β]. 946. οἱ. 2., Δαηε Ὀγτεβήεις, 

ΤΟΙ. 6ο. δ., ΟΥτ6βαΤυπι αχῖ5 οΠάΙΤΟΓ» 951. 41. δ., 
Έεχ Ογτεῃ, εἶῖς ποπήπίς {εεμπά 5, 351. 45. 45.2. 
οορΏοτη. εκ, Ποίά., ΡΗΓΗΠΗΠΙ ΠΟΠΠΕΠ 949. 5. οἱ 
Ὃ τὸ ημας ο... ΩΠΑΤΗΟΙ» 354. 6. ΊΠεο Ίσᾳνό» 

ωνρο, 349. 75. 4. ὔν 
Ῥε]ῦίπα ία ο Εοπιοπιείοξ, 678. ϱ2. σε 90. ᾗ. 
Βε]]ο ποπ. {εά αὈηςνίς ροῦτ5 α)ῑς τεπιεά{ϊς σοπίο. 

νδγᾳαο ἀἰπίπιεηπάαε» 511. 4. 4. δ. 
Βε]αίατ, Έεραπι Βαμγ]οπι υἱαπαης, Ιάεπι αι Ἱαδο: 

ηΏδό 5» ό, 26. 2. ΄ 

Λερ ΙΠΟΠ5» 994. 64. ᾱ. Ζ.2 686. 90. ᾳ. 2, 
Βιτοπίς εοτροσί5 τοὈυῖ, 15. 74. 4. 
Λοοσεδογὶς εκ Δερ.. 17ο. 18. ὔ. 
Ῥοεοιίαε Ίοςα τ8το ο. 711. ο. 4, 

η 9 

{λΗο ἵπ, ἔσων Ῥτο 

- 

| 



τσ ου Ἡ 
Άοσὶς Ῥετίατυπι ἁμεὶς Ειόεαπῃ πιοπιοζαδί]ς, 558. 86.ει 

: 9Ο, λ : 

Φυτά» ἨΙΟΠ5» 904. 54. ᾖ. δ., - 
Φορέας» πατε ΟΠέηγίας, σεπετ Ἐτεσλπεϊ, 504. 16. 

ο ανν λλιμς {αοε]]μπι α- Πἱδίαπι, 1οίά, 
Βορ/δεπες ατὸς εἳ Πμν]ής. 917. 59. 6. πΙΠῖς 1θει- 
τὰ Ῥταεδεῖ. ραίουα». 3ο. 70. αν. Πππριάϊμπηιας» 
905. δα. δ., εἰδς {οηῖες, 3οὔ. 93. 6.» Ῥοιγ(λλεπῖ- 
ἴ8εο 900, 4. Ίῆεν 3800. 1. ῥ. | 

Βοΐροτις ΄Τηταςῖους» 39ο. 56. 4. ὃ, 
βολή ]ᾳεῖςν Δοσέζο, ΤεΡΙΟ» 59. 08. δ. κἁ 
Ώονες ὀπισθονόμοι, 361. 87. δ., πϊτηταπαϊς Πηρῖρας αἆ- 
ΗΙΡΙ8 11Ο. 91. 6. 2. | | 

βγαεῤγ]ορίαε ΕΧΕΠΙΡΙ» 37. 49. δ., 919. 39. 16, 
ΒταποΠἁαταπι οἳαου]άπα» 47. 17. α. 
ὄμύαι[ως, τερῖο (Πετίοπεί» 89. 7ο. Ζ. 
Ρι]]άἱ5, Βρασίαπί, νΙπᾷς, 669. 37. ὂ. 
Ἐγζας]ηπα 1 Αίτίσα, αό6. ος. ὅ. | 
ΈγζαΏτϊ ἁοππίπίαπῃ ρου. 091. 950. 96, 
Ῥμζγρίς εχ{εσταξίοπες., 614. 9. α. 

κα 

θα 40]. 994. δε νο τς ο 6α4ανοτα Δερυρι. οοπΘ]επά1 ή4Εἱ0, 143. 98.4.: Εἲ 
43. εἴ 48, δ., 634 ανεί ΛΠιαΙάΙς ΙαΠΙαίΗΠας 909. 19. 
ὅιο ΟΔάνετα ραΓεήτπῃ ἀενοταπάί πιο αριιἀ ρ]ησί- 
π]ᾷ8 βεηῖές» 914. 99. 2. 946. 19. ᾗι, {ᾳ. 

(ὠώπεα οἱῶογία, οὐἷὰ, 70. 98. α. | 
Οαάπις Βογίμας Τ, ΖαπόΙαξοτυῃ τας, δµΊς αι λες 

οἨπΙ ΓγΤΠΠΗ5 Οοοσπα, 1ο, οἳ δ81. 1Ο, ᾱ. 
καάμά, Εχ08» 182. 61. ὂ., απ Εἰργο/οηγηια 105. 

δε ὄν | Οπεὰε ρο]μ{οσία ]ηῇιαίο. 17. 61. 0. 
ο μο νσες μον ΟΤή. ἂν) ῥ. Ἡ 

Άλ]ας ΓΠαεπΙρρί Ὦ., 494. 66. Τα, α. δ., Ἡιρροπϊοϊ 
Β., 1ρίᾷ,, Οαἱήας ον Ἀάς αἆ ον ιο. 
ΧΟΙΧΕΙΗ μα. ὅ74. 768. α. 

(αἱμαίες, Ατομοῦ Αττοῦς. 641. 49. 4. 
αογὴ» αἳ Ο/ἠργγὴ] Ίάεια ΠΟΠΠΕΗ. 576. ότ. ἆ. (αἱ πιασΠί ὃν με [ογΠιμάο» 489. 7. α., 499. 13. 

ζεν 401. 9 () ͵ , 

(αηπίαν Ἰπ]μβα τος, 514. 94. οἳ ο ας.) 6 απιε]ί α4{ρεξδζΗπα εξ οᾷογοπι ΘΩ1115 Ποπ {Η1πει, 4ο. ς«4δ. αι, βεηϊτα]]α οἶμς., 9. Ον ζρωαὴς ο (απάαυ]ες ὃ ατῖαπι Ἰθηλῳ ος, 4. (Ε)., ἹΠις οδῖ- 
Τη5, 7. ὃ7. 4. ολων 

απΐοις πας Ρταθάαπι ερίε, Πη[εταδ]ῖα, 51.6, 
«δε Τε να : κ 4 - « : ο ιοψα ν 

ςαππαρίς ογίῇ, νίτεδ, 915. 79. 4. αἳ ΡτβΕΦΠΙΙη» 
916. 6ο. 6». ᾖ. ος,» 

Οαπέήατς αυίᾷ, 908. 14. α., 3ο. ὃ. 
αρίϊουιπι τοπβ]τα νατῖα, 197. 31, 4. Ορ] πυρῖα- : μμ ΡΕΗΠΙΕΙΑΕ2 995. 91. δ.2 εἴἶλπι Ἱπίεας, οος. 

«αρις Ποπηπίς πα υ]]α (τυτα., 79ο, 18. ᾳ, 
ΟατεΠε τερίο, 4δο. 71. δ., Μγβαο μτΏς. σλο. ος. 2. 
(ωγία, {ετνοίάπι {Ταχ τηα]ς αΙΚΙξ., 409. ο7. ᾖ., 

(4165 λησρικ, 170. 97. α. δίγλὠσσει, εἴ (14600: τάπῃ Ἱπτεγρτεί6ς» ό8δο. ο8. ὅ, 
(γἱοβες, θὐ1 499. 8. ὖ. 
(αγηιαμὴ!, 69. 47. ὅ. ο Ῥος 
(ωγπίσο ἀῑες [ΕΙ 1Τ,λοξάαεπιοποΥΗΠΙ» 6οἵ, 43. ἄ, ΟατμαρἰπΙεπ{ες οπἱρίπε Ῥμοεπίοςς, 689, δή., ό/. ὖ,, | 

απ Αίζαπι εἰτουππανίρα]πι, ο0ξ, 99, ὅ. 
(/ῥ6 γης» Ἠ1052 948. 76. δ., 96ο, ἃλ.α. 
(αἱρίήπΙ ηαΤε α]ίς πο. πηῄ[σστητ, 96: ὁδ. ῥ. 
Οα{ἴοτες Ἀρατίας εἰ], 41ο. 89. σ.. Πρηα Ὀοπί οπ]ῃῖς η ατα αἀ ιό], 1ο. 
(αΏταίο τῶν παιλῶν, Ῥοτῃοϊ 1ΠΟΣῖ5, 668. όο, α, (04/4 Ίν Πο Ἱπβη]α, «8, 70, α. 
(αµςοπες οὐ, αχς. 67. ἳ 
Οαιπῇ Τ ος ἱαπδ ο. 90. ὖ. 
Οαυβτοδίς, α86. ὃ. ὖ. 
«εαε ἵπβι]αε οἶνες. Κεῖο» οι, 69ο, ΤΑ. ᾱ. 
(εςῖορς διφυὴς, 9894. 94 α. ὖ. 
(Εἱεωσηα οἳ ΟΕἱεμηα 342. 50. ἆ 
Οεἴτατυπῃ {ἱ15, ἵπ οχίζοπια ΗΟΡΗ» 399. 8ο. σ. 

1π Ελβληῖα» 1189. 55. ὖ. 
ςεπῖατὶ διφυεῖς, 984. 94... 
«ετας υ[ὴς {π ὀᾳάανετο σοπᾷἰεΠάο, 6ο. 46. 2. «ειοορΏπ] {δᾷς., 6οό. 90. ὅ. 
(ωχεν Άσ]αςα εἳ (οργτᾶσα» 491. σ. Ἱπ., Ῥψ]ασα, δη- υμήτηρ Πυλαία, ορ. 6Ο. 74. α., ου] Ερϊάαυτῆς, 419. 8ο, α.» Δε]ηδτηπι αραιά Ῥοτγβ]οπίτας, 4ο6, τ, δι. πιμαγομίάμς ΤΕΠΙΡΙΗΠΙ, 6090, 63. 74. ᾱ, (εως Ἱπω]α σοπίτα ΦηπίμΠι Διῆσαθ, όδς. α. ἵη, (Ἠα]οσᾶοπ σοπάΊτα απις Βγζαηίπα». 943. 89, 4, 6ὤρηβοπεν Δεσγρι, (σορ/1, 196. 6ἳ, ὄ, {ᾳ. 

.9΄ 

ΟΔευηηήε αΏς Αςά., 143. 91.2. ἠπαῖα, 189. ὃ7. 
2 64. 9 ή . 

Ο2εγ/οηε[ς, ιο {απ Ταυῖσα ΟΠΕΤΙΟΠ.» ού. 69. δ. 
Ταμτίσαε Ώπες, 356. 6ο. 0. ν 

Οσο! (ρεοϊπῖπα. 11 Ἡετοάοίο», 391. 77: ζ όν 
Φὤ2Η]οῥα. {ποϊβοίαπα πή]]α Ὀοπα, δ9 1 δν μι λά 

ΟΗ11ο 1μασεάαεπιοπίήδ» αζ. Ὁ6. 4. ΕΙΗ5 1101 
Ἱπ[ιία ΟγΙμετίς» 615. 532. ὔ. 

ΟΦ] Ἱπα]ας ροτίήδ 967. 70. 4. 
"Ομιοα[ρες απηΠ]5, 90, 1 5 4. ' ην 

ΟμοσΏίσϊς Ῥτοροβίό αἲ ΠπδάΙπιπα, 509: 84. 4. 
ΟΡογα 1, βεπί ΠΟΠΠΕΠ» 355. 67. 2. 
Οποτδατπι {ας ἵπ {ε(ᾳ5, 87ο, 107. 432. 

Οπιψγίοσοόσας οοἵΙος» 95ο. 115. 42. 

Π]οῖα όαποτπι αἰείχ» 944 39. ὖ. νι 
ρα ἵπ Ἰοπίαιη εχρεάἴπο» 4. 90, 4:3 ἵπ 9ὰτ 

ἀ65 Ιηνα[ο» 8. 33. 4. 
Οἴπιομίς Δετῖςϊ ΙΕ. 496. 93. 4. 
Οπαπιοπηῖ οἱ11ρο, 453. ἂ, 
Οποιποϊβοπς τ1τήδ» 8909. 

τος. 15Ο. 39, ς {ᾳ.» 191. 40. 62 
γρῖ. 19Ο, 9ο. ὁ, μα πή, 
ως 0Π8. αε ο, 4. Ὠ0ἱ» 402: τν 7 

Οἰεαπάτῖ, (σείαε Ἐγταππϊ ορΙτήδ» οσο δροτέπα δι 
(εοπεμς. πάς (2 ζαΗΗ5 0 ΟΙεοάα{Η5 

ππῖπα, πηϊπιις ἄπεστα, 4ύόο. Τη 655. 4. Ιπίξι» 
ΟΙεοπιυτοις βρατίαία» δι. 0. νο Ρος 

βισετάοἵυπι Λε” 

ι . 49. ὖ, αν " ο 4. εχ- 

οδρεκήν οτιάσ][ταλς 1π᾽ ἈΙΡΙΝΟΡ» ατα ιρὰ Ίπρα: 
ρεάϊιο Ἱπ Ἐ]ειβῆα» 490. 71: 67 μον 
ο ομ Ἕ δει - { | 

θορΏαΏτι]ς. 4-. Ὁ. 4. ὩμαΏ 6, ο4- 4. 
πάρα Ισ δΙκοῖς Ῥαΐεί Ἰᾷοπιαυε Εαν, 626. 54 | 7 

Ίαυς. 1δίά,, οὐῖτάς, ό9ό. 94: ὔ" ανν 
ΟΠ λεπῖς {αξξαπι» 496. (ο). οσα 
Ομ άσε, πια απ ἘΠάε» Ζοῦ. 9’ ἴομε, Απἱ αἀροβ- 
Οοαϊζας 9.5, μι «ἰχοιο ἐλαταα ΕΠΗ ν 

Ελ πρ» ιν ο τα ή» . 6, 78. 4» 
ους πα αμ ποιηϊηί 1 ποπηυ]ή5, 940. 7 | 

Θο[ορῖν πιθισα{οτΗΠΙ» 101. 49. 6. οποια ους ἆ6- 
6οἱοπί ορ ς ο) νν Π 

οιπία αδροιταραπξ, 75. 55: ὦν ο, ο. 
νὰ Εἳα τωσε πιοιτορο[(φ ΠαδΙ(θς οδ μασίπαι 

6ο. ὃ., 75ο. 14. α. Με, ΗΟΙη.» ας ἵνα ΜΠΕΤΗΣ2 
ἀδά μόνα. 15τ: 1. 2., 10163 οι σος λΟ, τς σε 9 

: . 98, ὄν ον 
ον δν Δο]αβοτάπι, ΟτοϊοπΙαΏέ ο Ποια.» 8 Ῥο- 
της, ἸΝευπΗσΠς» σδο. 14. δ, Ἱι ΑΠΙΕΑΠΗ» 
προ ἀθάιέτα ἵπ. βΙοίβαπα» 80. ο ος βαπήσσπι; 
πο. ΘΥαταταπας ον 447" Ῥοσηϊ, 393: 40: ὅν 
907 ὃς οτι 81. α., Ῥποπίς αν { πηπάατατα Π1ΟΨ 
Ἰῃ ΑΠΐσὰ, ἠοίάσηι, Οοἱοπίασαπα 1η | 

Ῥοτ[ς, 49. 98. ᾱ. αρ λο κό δις ; 
Οοἶομε Αειμίοραπι σαυδία» Αν ριήρίαε, 66. 43: 
Οοἶυπισας ται] Ρετ[ετεπά!ς ο 

ας τς ἵῃ[οπίριας, 16 Οοἵπηπας Φ6[οΏτίς Ιπ[οπρίαε» μή 
ρηπιμιε ες ο ζ11ήσ6» «1611: ομς 
νὸν, 977. 70. 0. οᾷ ες σι πιατίς ΠΑἴ1 2 

Ὀλρα λαο ο δκτὰ σοηβΗ! εἴ η ἀἰσμο[οἱ Ρ05 : | 
17. 7. 4. (οΗβΑΥ4Ι401 ν 

μπι 19. 30. 4ο ο. σα, 50’ ο 

θα ρΩ ΜΗ ν Ἱοδς Ροβήν!». πα) ἐς ος ὄορε ορ 
μᾶλλον πθΏ τε[ριήτ» 569. 39" ον ὅα., Ὑμε 
λὸν 6ἵ πολλῷ. 949. Ο04- 6.3 ος σοδς σο. 6. 143" 
πιατΏς ος τοπεί: αριά Ἠειθά»» 

7. ὗ. 
ο, 1: {0 ος ων 

1ο 114113 τὸ «0 

σε δες 
90. α. 8681. 117. 9. ο λεώκόρητο” λεωσφητιμ”» 

Οοροβί οἶὐπι νοςς λεώ 
Ὀθι. ο «ε 4 ν το. ὄ, 

οποια ροπζιπέοσυι Ἠη κ 04 μὴ 

(ὠποβεκὴ ου]ά, 146. 1 ρ]εᾶυἩ 
Οοπ1 πια ἴθ τή[ίεπι εγεΠΠὰ Ρ] εσπα ΤΑΠΙ» 791. 64. 2. : δα πάσα δυΠϊ 
Οοπν ιν λεσοσισα πιμΠέτές Πο ἄροσαε» 195: 

νὶης, 979. 16. 6. ΞΟΠΝΙΝ5 4η 

. -- . . ), 2, : {. 6 Ἡ- Οοι΄ Ποπιπίς Πἱβρίά πα» 611. 33 πΙμΤα {π Οσαεςῖα ἃ 
ὉΓ6γΤΑΘΟΤΗΙΠ ΟΕΠΓΑΠΙΕΠ πανα]ε οηπ]μή, σος 
Εἰαπκβπιηπι» 929. 3. ο8, 5ο. δ- 

ΘΩπες/ῶς πιοΏ», οἳ Ὀρρίάυπις ο δις Εἡβί- Οοππή ορῖβοες 1π ΠΟΠΟΤΟΣ ως Τη τροπο» 
Οογημα απιπιαΌς πον πα(εμηῖ | 

4ἱ5, 903. 38. ὔ. ας ορεῖὰ 
οὐρῥηἕός απίπηαε Ίπίοτ {5 1ΗΥ1ΘΕΙΗ Ῥ 

10ο. ῥ. ο. ο : 
(ωηγοί απήγΗή1ν 635. Το, 7. α. ὃ. 
σα Αιμεπίεπίες πάε» ολ .γ 
Οπής, απιπῖς Ἰτα]ίας» οἱ ἶ Γ το. 1ο. δι ὃν 
Οπατοτ Ῥαυ{απίαε αά ο5 ΕοΠἵ 2: - 
Οπαδής, Β. 118 993. 74: 

ἐσπθς» 368: 

ςν ο, ο πας 

. « ο , 
» Οομιμίοσαπι ΟΟΣΟΥΤΑΛ Ττ. 1,, ΟΥ- 

--ᾱ------------ 



αι Ν Ὅ 
«ας τοῦ ο ἵτπ ὀντίξους, 579. 68. ὄ.. 13 θώσσε ΡΙΟ ῥάασ- 

σεν 49. 40. ᾱ. : ν 
Ογείοπε ἵπ βπῖρας Τητασίαθι 96. 59. ὦ.ο 373. 4Ο. ὖι 
Ονεχ ανῖς α {οπο Ἱτα ἀῑάτα» 138. ο7. ὔ. 

. ΟΜοδιης Γοτοπαεῖδ», 670. 90. 4. 
Οἱμε Δορίπεία αΙῑδ» 459. 64. ᾖ. . 
6τοσοάί {π Ιπάο Πμν.. 399. 34. 6. 8Ἡ Ποπίπες νο- 

τεηῖ», 143. 81. δ. {αβίμπῖ ααὐαπα ἹεριάΙοζεπι ρε 
ἀεια» Ὁ7ο.α. αν φ 

Οτοσ/α5 αὖπε ἁοπατία Πε]ρ]ῖς ἀῑσατιτν 94. 03, ὅεο 
οἶιδ κρητὴρ. 94. 77. α.» Πμις {μάς εἰ πΙμτης, 

. 58. ὤ. : 
7 ομὰν μα, Οσον αἲ Ο705/άέαν απ Ῥα]επε, 550. 

Τ. 0. 
οὑπίσμλ ἵῃπ υ0ῖ5 οχρΙΡηβΠΟΠΕ, 360. α. 1Π. 
Ο/γΗς [ους {ασε 674. 9ο. ῥ. 
Οω1(οΓες ὠνυποδητο», 496. 19. δ. | 
ὤαπεαε» Ἱπία]αο αὰ 95 Ῥοπᾶ. 92ο, 56. η. ὔ. 
Ογαχατες ΝΙΠΠΙ ονεγετ, 63. 50. ὖ. πο 
Οεδε» πιαῖει Ώεοτηπαν εἲ Οῥείε, 490. 67. ἄ. ο µή- 

τὴρ Πλακιανὴ, 144 Ώ]αείαπα, πάς, 97. 68. ῦ. 
Ωε]αάεε, Ἱπία]αε» 996, 41. α. ' 
(]οπεῖ {οεἱεις ρίαοι]ΗΠ1. 497. δ. εἴ 11. 4. ΟΥΙ0- 

πεοτάπῃ {αρρῃσα5, 497. 16 ετ 18. ὂ. 
Όγπε Ῥμπίεοβίῆς, ποῦ Ρος» 7ότ. 18. σ.» νε. 

Ποϊας. τα 
Ογπαερῖσί {ογήταάο» 491. ὃ6. ὐ. 
Οπάία», (απαε Ίουὴ5» 969. 330. 19, 
Οπεῖ, εἲ ο τέλ- εχίγείπί Ἠυίορβ6Ι, 903. 8Ο. ἄν 
ο ρα. | 

Οποεερλαή! Ιῃ ΑΠΐςα» 965. ού. 4. ιό 
Ολο μγα» ἱπ[]α εἲ ΡτοπιοπίοΠπι» ό55. α. Ἱη. 

Ορ ΔιρίνΊδης οπυπάϊ αἩ 1οπίρς» 653. ὅ5. 4.» 
σεῃς αὐτόχθων ΊΏ ΒΕΙΟΡΟΠΗ. 659, 74, 75. 2. 14. 

Οὗρτις αὖ Απιαῇάε οσουραῖα» 192. 1. δι» 6115 κλήῖ- 

δες» καὶ ἐσαατια)» δν 79. δν ΟΥρΠοτΙπι σαγπιῖ- 
πυπι αὐέζος» 157. 90. ὔ. τα ορ αι 

ΟΑ/2/1 ΠΟΠΙΘΠ 4 αἴσα Πυππεπίασία» 491. 4δ. σι» ΟΥ- 
ρ{εἰάαταπι {ιεζςςΠο εἰ ἵγΤαηΠίδ», 499. 57. 4... 

Οτεμαίσα τοβῖο ηὰς ἀῑξία» 351. 41. α. {-, οπής, 
"τας. 81. ὅ. Αι Δρ μώ | 

ΟΨΠ ἠπίέα ος τες ρε[ίαο Ερ[ίο πιοᾶο παπταπέυτ» 49. 
97. δ., Εερπὶ απΠῖ» 1ΟΙ. 67. σα.» ΟΡΙἴης ῑες» 1ο. 

: - α. δ.ο 6 ππα]ας ἀῑάς, 47. 1. α. 
τρία» ΑίπεΠ. Ἱαρίάΐρις ουτυτδ, 692. δ4-.2. 

Ο/2εγαο Ἱπίμ]αε οοπΦ(Πο ας ΤαΠο» 616. 59. δ.» 831. 
νι τὰ, 

ομληη αὐῖ» όμο. 19ο. σε ἳ 
ϱγάρίοτις ῬΗΙγχο σεπ]{ήθ» 608. 90, 4. Ἡ 
ὉΌγαίσσποτιπι ομ]ες Ματς ἰάπεαε, 916, 99. ἄ, 

9 η ο 
. ο. . «-- «ψ' 9 

ο ος μκλρώ Γ νι ν ἂνκ-ν 2, λάκκο 

τη αγ] αοπιοάο 1ΠαΓΗΤε[ζβΠΕ, 92. 90. ἄν δ. 
Τ) [αγά Όοπα ει, 419. ὃ5, ᾱ. ας 
᾿Ωαρύπαε Ρεμβαεαε» 116. 78. 4. 
Ὅρτιοί πι» 3955. 75 . 4. ο τῥο]-Ἡ, 

ὈΏαγίψτ, ΠΟΠΙΕΠ. Ρετβουπι, 4839. 99. ζ. ΤΕΠΙΠΙΣ Ίάεπῃ 
αὐοά ΟγΙο, 615. 97. 6. ΕΩΠΗ5 εἶης ΠπΠΙεπδς, 949. 
0ο. 4.» Λεργρί!6 ϱΤαΤΗΠΙ ΠΟΠΙΕΠ» 900. 27. 4.2 Ὀ6- 

Ποβσίοτυπι ΠΙΟΠΙΟΓ» 45ο. ὃο. δι, οτιἀεΗίαδ., 390. 
σο. σ., ΟΕΕ] ἀῑεδ» 597. 55. α.» απο ΠΠ εἶας. . 

Ὁο. 83. ὖ. 540. 685. δ.ο 649. 100. 4.9 66ο. 5. 

ο ὦ το ος ἨαὈυ]τ Ἠχοίθθ, 840. 93. ὂ. 

"Όργποί 4η Ὀαγάσπεῖ, Ὁ9. 19. α. 
Ὅπάνις Ρίο ΡοΠίξ,» 9093. 35. ὖ.9 6ἶΠβ {15 Ίπ χόρτον 

τοῖσι ὑποζυνίοις» χιλὸν Ντήνεσι» ζ11. 99. δ. 1Π τῷ 
βεῷ., ἡπ ΖοΠΟΓεΙΗ λείο 192. 1Ο. 6. . 976. ΙΙ. 44. 

“Ώευεία» πῖοις ΑἴΠοῃ,. 1 Ῥε]]. Εε]ορ. α 1 άεεάλεπι, 
 ροπίειναῖα, 796. 69, ᾳ, ο τ 

Ὅσῖοςσες Ι4εΠΙΠε αμ Ατρακαἆμδ» 49. 7. ὅ. 
Λε μη» 1 Βοεοῖῖα» 
Ῥοἱρ]ήσυπι επιρ]απῃ ΕΠβταΠάατυπι ΤΕΠΙΡΟΤΕ ἀθῄα- . 

ριανίε, 401. 53- 6. ὅοο. 10. 5. πε ρίής 
ἃν 

5 Ώε] τορ]ε- 
το ΡΙΗΠΕ5» 635. 79. δ:,. ρίοᾶἱρία νὶ ἳ 

| ας 
696, 78. 

6. . 

ελα ἳπ {οἷα «4ερηῥίως νοσβηάα» 110, 37... 
Ώείως Ἱπαία παϊαηθ, 181. 1Ο. 4.» (Υ866ἱ5 ΟΠΠ τη- 
Ὅνὶσαπάϊ ἴδΓΠΙΠΙδο 68ο, 17. α.ο Ἰπίμ]αε {απέμτας, 

(489. 90. δ.9 ΤΕΙΓΔΘ ΤΤΕΠΙΟΙ» 499. 9. 4.» Ρα]Ι5 Οἵ- 
ὃς Ῥϊομ]αάς, 186. 11. ὔ. 
Ὄεππαταιις ὀραταπις Οἰγπιρίας νἰετος» 47ο. 098. ϱ, δ. 
Ώοπιοσσάος πιεᾶϊσις» 960, 19. ῥ. 
Ώοπιοσιαίας πα], 98090. 53. 58. 4.» 65. δ. Ὀ0Π8 

τς 9968. 44. ῥ. 9, . 
Ὄειποπαα ΟΥγΤαΠασΟΤΙΠΙ ΠΠΟΔ6ΙΑΙΟΓ» 3450. 01. δ.» 363. 

03, 4. 
Όεα αήεγ. Ῥιο ἄγεγε, 648. 41 49. 4. ὃν 41 
εἳ πησεα, µ86, 648, Λο. ὂ, αἱ µεγάλαι θεοὶ Ώνε 

θε Ύὖαε, 10. - ξ 

Ε, 

αλορίσα, Ἠ10ς εἰ οα(ε]απι 

ο ο ο 
Ελα » σπα νίσος ρυπε[ζας, 47. 

ἁ 111 
Ώεπίες Ἱοπηπ]6, μονοφυεῖς, εχ ὕπο. Ὁπιῆες -ο6(ε σοή- 

οτε» 780, 19.4, 
Ώεροβίπι τοάἆετα: οὔ]ο αεί, 4ττι μον ος 
Όευε» Ππβ. παπι. ἆθ Αγουἱζεμεία, ὃοδ. 11. 4. 4τισ- 

ΡαηΠαε νΙηάεκ», 916. 5ο.α., [ηρειδίαε Π]ΤοΙ» όος. 
σ8. ἄ.ο 8 {πυίάμε ἀῑεῖ Ῥοδῇΐ, 15. 89. α.. {οοοτζ]- 
ους Ἰη[ε(ῄοτ» ό45. 78. αι.» οπ]τις εἶας Ἠμπιαπαθ 
τενετεηΏίαε ΡΙα6{ΕΤΕΠάΙΙ5, 409. ᾱ. ΊΠ.» ΏδοΙπι ϱ- 
τ]σο εαχ Ποπηήπίρης, 175. 84. α, 2., Βρίπεια νατῖα 
αὓ εοτητα τωτε]α ἀε[απιτα, 460, 38. α., Ιπέεις νἰ- 
Ν05 ἀείοάετε., Ῥετίαταπι ε5ι, σαι 78. ᾱ. 

ΤΡ Μολοττικ)» 493. Ο/. ᾱ. 
ΡΙΑΓΕΟΤΟΒΝΥΝ ναΠαπΒαπα {ρεςπῖηαν «4εοσαε, 5.98. 

4.9 Ό4ο. 179, 19., 974. 54 4.» «Ιεπαπαγίηαε, 65ο. 
ὤ. ΊΠεν ογΐσσε, 195. 4. 4.2 990. 71. 4. 35ο. 915 
σι 416. α. Ἰπ.» 688. 94. α., 669. 990. δ., ἰοπΐσπε 
ορείπια ΠΟΠ] Πογοζσέμτν ο. 91. ᾱ., ΠΟΠΠΙΠΩ ΜΑΤΙ 
8Ώςερς. οµ]ρα ΠΌταπίοζΗΠι» 799. 749. Α. α., ΕΧΕΠΙ- 
ρία ΙοΠΙ5Π1., οόο. 1ο. ἄ., ο8ό. 6. ασ. δ., ποϊαδί]]α 
11 εὔετῦς » κτισὺο» ληϊσὺς» 43. 493. δ., 735. 98. ὖ., 
εὐεσὼ» ἀπεσὼ» 49. 43. δ., 4089. Ό9. 4,» 85ο. 94. 
43. αν μο Ὁ) 

Όιαπα Ο6βετ]ς αα, Μπάς, 18ο. 8. ὀ., ΟΥ1δοβα, 931. 
950. 96. 393. (6). ᾽Αγροτέρα» Εμ]ῖα Αι]ιεηίς., 409. 
Ζ. ᾱ., ὈϊαυτοΠί8» 943. 96. α., Κωδυὼς 1η ϱατῖά,- 
95. 80. ἤ. 

πισ]ρα σας: η ὁ,... 
Ώ]οπγίας Βασσμίήδ, ο1θ. 5. α. 
Ώτας ἹπροσαΠά1 Ώ1ος, 999. 5ο, Τσι 
ΟΙ ὀγγαηδ] ῬτίπιΙς αμξίος Αγἴοις 11, 97, ᾱ, 
Ῥ]νιπαϐο εκ. νὶτρίς ϱσπῖς, ατι. 4ο. ᾳ. ῥ. 
οδεγες, ΠαῖΙο Ὦ4ΦοΠΙΠΙ, σαι γι αν .,. 
Ῥοάοπαεῖς (αοτῖς {εππίπηε απΕτον» 199, 56, 2.» 6 
«ος Η]δε, αελειάδεςς τος. 74. ὃν ο πο σα 

Ώοπιμς εκ {11ε Ητιόχας, 369. τ7. ᾱ. ον 
ἸΏοπατία Ὠφ ἀῑσαία αἆ τεπι ἠρηϊβεαπιρβπια, 676. 
«μγ4ος-ᾱν πας υ. 
ΏΟΓΙΕΙΙ6 «οἶοπος ἁποῖε 1 Αβΐσαπι, 909. 45. α, ος 1η 

2. . ' 
θιο]]α οσσἵ(ας, 493. 99. ; 

Ώοτες αἵαπι τερίοπεπι τεμμειίπε, 5ο, 74. ὖ., τππ]- 
ἴ1πι αἴπαμε ναρμ, αό, 48 αν μὴ ς 

| : Ἡτασῖας, δὲ7. 6η δι 
ηγοβί, τερίο απαε 638. 59. δ., ᾖήήορες, αἴῑαε 

6ΕΠ8., 650, 74. ὔ. | μον τν 
{γης Ώυπαν ἨΠ6Ιομ]16 καιοµένω αἀῑπζος, 598, 54.2. 

. ον Β. 

τα 
ἠοθεηης, Βεακ Περερίατυπι» 703. αι Ίῆεν 6ἳ 9. 

4. ᾖ. '. : 
Σεζίάμα» Ἠετει]ς οοπουβίπα, 984. 5. ᾳ. ὖ. 
{εζίάογης, Ώ. 559. ὃ. ῥ. | 
Εο]ἰρῃς {οἱ τεππροτε Τμα]ειῖς, 97. 99. α,, {ὺ Χεν- 
ὁ Χε., όος ὓ ’ ἁ . - 

Ο. αν 

έ ) 9 4 . 2. ; 

Ερῥαίαπα. Πα ά ἴσωο., 5ο. ΟΙ. ὂ, 
Γσεβαε, υτὸς βίοί]ᾳς, . οὐ. ὐ. 
Ἐ]εζνη ρτονεπίης ΙΡ1, ας μα 6. 
1Ιέομ. οἳ Πἱεοηίης » 503: 6ο... νοκ «παμα 
{]εηβςς Ῥαρις ποδιΠεβτηυς Αιεζος, 7οἡ. Ζτ. α.. {ὰ- 
τα εἶης Ππρυ]]ς΄ απηίς εε]ερταίᾳ, 648. Δτ, 40. ἄ.ν 
εξ 1αςο]]ς ΙΠε]αΙπαίιΙς, 647. 96. ο8. | 

Ε]ίς πια]ος ΠΟΠ ΡἱρηΙε, 904. 35. 98, 2., Ἐϊοοτυπι Ίῃ 
| Ἐ ορ, Ιμά, αεη μίας, 189. 78. ἆ,., ἀμας ναϊαπα Εὰ- 
πη[ας [απόάτηπι εἰ Ο]γΠαάατυπι, 7ο8. 9. σ.. 

ΒΙΙ1ΡΡΙ6 ζἱ{ΠΗ1Η» καλῶς ὧν ἔχοι, απ πάΠαπι, 646. 
09. 4. δ.» 430. 10. ὐ., αγΗσμὲ» 157. 66. δ., 907. 
δο. δ., 999. 99, ο. δ., 11011ηὲς 1 η1/υ), τό9, 69. 
6. δεν 910. 7. 4.» 371. 78. α. δ., 916. 96. 16., αᾖο- 
δΙοἱ, 443. 47. δν 791. 77. αι, ῥγ0Ποἡηής 414. 
8ο. ὖ., 576. 66. δ., 016. 910. ο3., υογδὶ οκ {οτ]- 
ΡΙοτΙΦ πιεπίε {μρρ]εηάϊ» 41. 93, σ.ο 3490. 63-40 
6ος. 17. ᾱ.» αἳ οὐμέγαγίαε [σηήῥορεἱοηίς ο0, 69. 
6, δι, 6οο. 7ο, ἄ., αἀοεγ]ΐ μᾶλλον, οἵό: ὅ. 2. 
46ο. ὃρ. δ., ῥγσεροβηοπὶς ἔν. ᾗ19. 89. 7., 898. 
41. Τε κατὰ, 16, δ.ᾳ., 195. 76, 2.» πρὸς, 468. 3. 
δ., 956. 353. 5. ια ος ας ἃ 

ΕΝΑΙΙ/ΛΟΕ ρεπετίς, 896. 98. 47. 349. 9. δ., υὈῖ, 
πλήθος --- αν πιμακῶί Ἶα ... 5 δεύτερα» τρίτον» 
905. Π. ἵΠ. .8ο. 46.9 ὃ Ἰώσων σὺν ὤλλοις παρα- 

: Ὃ κα. ῥβς 6ρ7. 6. ο. αὐτὸς ἔκωσος "ἀπικγέον- 

ται» 94Ο. 81. ἄ.» Ποπηῤηὲς {δὲ ῬΤο αἱμεητα πηρτ], 
318. 3ο, 2.» Φ41εζηυῖ, Υἱοε αἀνειβῖ, Ὡς πρῴϊος ρτο 
πρωῖ, ὅδτ. α. ἵπ. 95ο. 74. 47.. αμ μη1: ποσα ἠ{οή, 
αὐ{ο]ατε Ροβᾶ», 903, 1. ἄ. 997. 17. 47., 8 

(196, σεη οί» ΡΟ οβ{Η α11ο, 9. 49.4... 706. Ὁ, τν 
ομηἡσίο Ῥτο ΒΕΟΙΙΓΙΝΟ» 155. 6. ΊΠ. 903. 98. 2., δν 
97. α.ο αεζα[ζΗ)οἱ, Νἷοο πομπα εν], 74. 86, δις 
τε, 98. ᾱ.» 19ο0ο ἁαίϊνι, ϱ. δ.. δ., 16. το, ᾗ, 

δὁ , 18. Ι6., οεγῷί ας εἰ {ηΡΕΓΑΠΗή5, 99, ο8- 
ο 



μια Ὁυ ατ απ 
2.» 6το, 69. δ., 649. 01. δ., ῥαγϱἱβὲ] Ρίο ἱπβηῖ- 
τΌ» 38. 91, ὅ., 9934. 4. σ., 489. ᾱ. Ἰη, 

ὤπεβε]ες, ηβΠο Π]γτῖσα, 401. σ. 1Π. 
{:ηῇ οιητμς 9ογιμίδ. 9ο0. 78. αἳ 70. ᾱ. ὃν 

ο Λες οι Αρίὶς, 179. 44. ἆ. 
2δε[ιμ α Οτοείο.εχρηρηαΐᾳ» 19, 70. δεν ἴεπρ]υτῃ ΕΧ- 
ττα πτρεπι ΠαὈιϊτ, Ιοίά,» ἵπ Τγαῑα, 949. 590. ὃ. 

Σρζίαει ρτοςΙτοί ΟΤ4εςΟΤΗΠΙ» 6ος. 69.4. 
Ώρμοτί α 1 γευῖρο Βρατῖαπῖς ΙΠροβά», 39. 96. α. 
{ῤήαμγὴ] ἔπετε ΏοΓΙεπίΕς. 7ο. 61. 4. ον. 

| ος {οτπιη]ᾳ,, ὧδε λέγει τάδε λέγει" {ο]επιηῖ, 
ο16. 56. α. ἡ: 

Ερίχε]ης, ΠοβΙ]5 ρισπα ΜαταϊἩ.» 493. 6. δ.. αἲίς 
Ῥο]γζε]μς. . 

Έφιί (οὐ τηαξῖαῖ, τοο, 8. Ζ., {ειῖ Νισαῖη» 53ο. 05. 
ᾱ.». ὐαάτήασοταπι Ἱηπνεπίαπ ΑΠίσαπίς ἀαθείμί » 

4. Τι ὂὖ. | 
τορις ΟΙγπιρίο οξτίαπι. 148πες., 486. 93. αι Ἐσι]- 

Σέ5 ῬΙΟ ἐς, 90. 93. ὔ. 
Ἔγεεδίδεισ, η ενὴς, Ὠπάςθ., 645. 91. ᾖ. 
Ἐπειτίεηίε Ὀε]]απι οὔπι Οµαἱοϊάεπῄρας, 497. 7. ὖ.. 

Ἐτειπ]εη{ες Ιῃ Οἶδβα οοἰ]οσαξί, 493. 42. ῥ. 
Εγίάαρηε, Ώμν. Ἰδοόαυπε, η ΝΗη]απι ἱπβιήε, οσ4- 

45. α. ὦ 
{ΥΦεύγαε, Ιοπίπι η1Ώ5. 7ο. 98. ὔ. 
{ίῥενγα, ΑΙ {μετί ηχος» ποἩ εσῖ Απιε[σῖς, 749, 94. 

2. ᾳ- ' 
) Έωύοεσε (οε]α, τὸ τῇς Εὐββοίής κεῖλαν 625. 78. σ..ΕΊΙ15 

(αητςες εἴ ρτο[ποπίοτία παμΏς {ρούτα αἳ πια] οπιῖ- 
Π]5δο 494. 49. ᾱ. ὖ. 
ας τογηπῃ Ποῦ Ρρτοραῖ τετ Ῥοπίαίοπι, 619. 

Ο. ὤ. 
ρα Ηειπιίας, σεπετα Βϊε]ψπις, Αἰρτηθὶ ΤΕρΒ: 05. 77. 69. ᾳ. | 
Ἐπρμεπηῖσπη]ς, ἵπ γοπίτο Ἰοναπάο., 99Ο. Οή. ὖ., ἵπ 
εώτερον οὐδὲν» Εἲ νεώτερόν τι Ῥτο οὐδὲν κακὸν, κακόν πιο 937. 4Ο. δες ἦν τι γαῦς παθῇ εἴ τι πείσονται ΜΠ- οκς { φιήρ] 1η) αεεἰάα/» 698, 63. δ., 973. 7ο. 
Ὕ. 

Ἠωγορως. υτὸῬ., 68ο. 98. ᾳ. 2. 
Ἔγοβαε ΠΟΠΙΕΠ Ἠπάς,, 301. όδ. ᾗ. 
ντ ΠΟΠΙΕΠ εχρίς Μαρεάοπίας, θγῃΗᾳα, Οατἱ16., 68ο, 98, ᾖ. 
Ευιγβποπίάστηπη {οσῖος,, 6δτ. 9). δ., Π]οτήπι ο Έτο- ΕΙΙΑΑΤΙΙΠΙ Ἀραγίας ἀῑς[οπβοπεό, Λότ. Το, ϱ. μας αι πας ον 91. ὂ. 9315 εἵ  ΗΙΡΥΠΟΗς, 790. 5ο, ἆ. 
Ἐκ[εσταβοπ]ς [ογπ]ι]α. ση, "νι 
442 ϱ9ο9, 186, τῇ. 

αᾖβ]οπιεμη εἲ πιεπεἰσοίμηῃ 4ἱβ,, 994. 7ο, ᾖ. Έ {άγια Αἴπεπὶς ου]τῃ υς Ώεη η ο. 4. Ῥατοσιπῃ ποσθεβτα Ποπηπίρης ἱπενίταυίή]ς, 698. 5/. 2. Εεζετῖς {αηρυ]πο Βτπιαπάἰ τ1Ώο Φογ{η]ς, 919. 83.0. «εβαπι Φιλοτεκνία» 135. 4. ὅ. 
Ἐεπηπας πιάτα «οὔρης. ηποπείίμπι» 5, 90. Ζ. Ώειτί ΙΠΝΕΏΤΙΟ ου] αἀ(στῖρατας, 7ς, το. Ζ. νΙζ, Ποιῃ. εττηπιήπαΠοηίς {πνοπίος (ἱαμοις ση, 1ο, 79, ὃν ος δοΙ. 1ο, δ' ο οι Ρα ίκπρτυπι Ἡγαςϊπιμία, όοι. 43. ᾱ. ὗ . 78, 4. 2. : ο. υ{ή5 ἵπ νοβήδιις (αες,, ΛΙ6. ᾳ. 

ἳ - ὄὤι. 9 

Ἠ]υπήπα αὐγῖΐθτα, 96ο. ἷ ἱ ἷ : 37. 4. Ώυνίος πιαέεαΗς οᾳα]ῖς Ρ]αςαηάϊ π]ος, 55. 67. δ., ἀθοτυπι οἶίπι Ίῃ ο... 
το, 686. ασ. οι Ῥοϊαπα οχετοῖτι] ῃ 1οὶ ἐν η. οἩ. ΠΗΠς 507. 10, ζ. Πειεητες., 
ρα Ἰπάϊσας, ολο. 86, ᾳ, οσπιυ]α 1η]6ΗΙταΠά1 ρου (Ο/ής οι αὐτὴν ὁδὸν ἴμ. ό9ο, Ὃν ος πώήμας» 469. α. Ἰπ, Ῥγονοι 

69. 2.» αἴϊας. 798, 53. Α. 
ΈΟΙ5, γε Εοτίηπα ἀἰνίμας ος 275. 11. 4, 
Ῥη]πηίηα ΡτοςΙσίοτπα ]οσο παδρίτα, όλ6. 8ο. 

ἕ ρη {εᾷες ΕχίΤὰ σοἶμπηπας Ηοτου]ῖς., 089, 19, 
αΐα ΤεΡΙΟ» 654. 15. α. 
586 ΝΑΤΙΑΤΗΠΙ ϱεηβῖ πι, σαο, τ8, 2. «ἰεοηίει» ἱπ]θαμπα Αε]γοῃ. Ἠηᾶς, ΔΟ/. 90, ἄ. ὃ. - μπιος γταπημς Όγτλουβς, νὶτ εχοε]]εηδ» οόο. ἃτ 
:». Οταες]ς αιχ]ηπι βοστς τορατης ή 
Φοπι]παΠοῃ]ς ἴεπρις, 575. 9 δλτα» 81. οῦ δ., : 5, ὂιν νιετοτία 4ὲ Ο1. ο 09. 93 αν η 3 "ΞΆθτυ]εο «οἶοτο ρἱ6Η, 3990, 57. ὄι 

. 

ΙΠ]ξ,» δὲ 

9 ΕΟΠ{ΟΙΠΑΙ. οὐ μόνος πε- 

4. 

ἃν μήτε πῦρ ἐναύειν, 614. βαὰς, 1 

ἔς᾽ ἂν ὁ ἥλιορ τὴν 
ν περὶ τῶν ἀδυνότων, 418. - 

ἴαπα ρτον]άθητίαο {1μθςε., 

111. 

(εορ;αβδίοσε ἴυ]ας,, πίνακες ἀῑξίας, 394. 21. 4.0 63) 
ΗΠΑ π{ας απΏφΗ15, 924. 993. 43.9 907. οὓς 6. 

(σε ση{ πληιπο Ῥοτῄσας οπἱθίπίδ, 63. 97. 0. 
(είπε, ἀθανατίζοντες» 333. 61. α. ὖ. , 
6/ἠραήμπαε, Αβΐσπε ρορα]Ης., 356. 19. 2. 
(165, Τλῆτες, βεΏς 1ρετ]σα» 393. 80. 2. | 

ή[αε, ες (οΐε[ας 1άεπι, 713. Ὁ9. 4. ο. 
(οτάϊὰς ῄνα «οτρίας Ρετίαπάτὶ α116Γ, 9932. 79. ὔὴ 
(ος απηρίπᾳ 41Ώοῦ» 369. 39. ὖ. 
(0 1/ρΙοη» 54Ο. α. Ἰῃ. 
λατ ο δν αι {αρίοηιίαε ϱυπιπα[απι» ὅ5ο. ο 
2.» ΠΠ ραροτίας αγία ππαρ]έτα» Ιδίά», ΕΙΗΣ Ρ 
4Ιἴοίθδ» 719. 4Ο. 4. 

ὤ1γβζες, αὐπὶ οι/{ϊοᾷθς, 955. 58. ᾱ. . 
(ὤσασίας, χρυσὺς» ΕΙΙΙ» ὃ. 34. ᾱ- 
(γσαοις Ίαοιθ, (9/οἳ, 48. 59. ὔ. 
(Ύπαεσαα Ἰνεάοτυπα, 991. 95. ὄ. 
(Ὀσαπίες, ΔΗΙσλε ΡοΡ., 966. 96. ὔ. 

ΒΗ. 

απιαχοδ!, αοο, 95. 96. ζ. ὦ 
Ἡ Ἱπαππο ος κας {ποξτειπι .. τει 

016, 9068. 93. 0. ος . 
ῤλαζη μυ Ατιοπή{α οἳ Πίο ΤγΕόΜΠηΙ, 549, 

Ὦι. ὤ. σι . ι 

Πα εν Τιτγηιής οοἱοπί» 18 Ῥοϊοροπηείο» δύ5 
ΟΙ. 6. : ζ 918, 

1ρεταἴοἵ 659 
ΔΙ. . ΙΕ, 

Ἠαπηοάίας΄ οι ΑπἨβοαίτοι ερτορ Ραπίαὲ 
08. 66. α. ἰ 
μὴ ὁ ο ο νο 46. ώ , 

Περε[(ῥγαίμς 6ἱ1Ι5 ναΐεδ» 710. 64. 6: 
Μαν Τιρωπισηί ταϊος εἲ περοδ» τι 95. 4» 

Ηε]επα απ ο α[ροτιαία» 157. 4: ”' 
Ποὐ{[}αῖ, ηπτῖο, 580. 93. ᾱ- 
Επ λἰσαη ὀ Ισ αν 48τ. 1οοι 2 
Πε]Ιε/[ρομ/ ως ΝΕΠΤΗδ, 503. δις ας. 
Ηειἱο[ροπτυπα απ. ροπής 11ΠχεΠΙ{; βαρεΠαΠαΝΕ1 

{οτίε Χειχες, 526. 99. α. ὔ. κ δε 708. 

Βεοιας δρααβότιι, 608. 30. δω 600.39) ὅποι 
90. ὐ.» αἁ ΄ΤΠΕΙΠΙΟΡΥΙ49 ῬΗβηας λὴς οι 7. 
ο). ὐ. {η.ο Ἱλοτιίη {ας 1 εχοτατῦ» λουπι ποἈ 

Πε]νοιή/, ἀμτηπι οἰίπι ϱΕΠΙΙ55 ΑΣΙΑ νο. 
κ ΠπιθεΠο[ζεΠίέδ» 790. απ | 
Ἠεπιετοάτοπ!» 509. 1. 0. ο οε α 
Περθαεβία, ατὸς ἔκωοι, σολ μι ος ᾖ', 706. 8. 440 

Ἱάατυηπι ο{1ρο ες Η1ετς δρ η, 703. 
οι ιά ον ῃ Ρε]οροππεβαῖη ποὮ τενεΗυσ!»7 

ᾱ. Ἰπ.ο εἲ 91. 4. 2. ο τ18. 65. 
Ἠοτοιι]ῖς 6οΙΙΠΙΠ88, 4Μ8Ε» οὐ3, ή ας 4. Α- 0. 

Ζ., ΙΧΟΓ», ΟπιρμαΙε» ΠΟΠ αποϊ]]α 14Η ἷ Ί 195. ὃν 
796. 8. ᾖ4- πιρμίετ. Εν, 1 η ο ἅ νποἀναν 
δ. οἶῖῖς τοπηρ]α {π Απΐζα» 402: 0 Ὁπλοδή, 164- α 
409. 84. 2., ἵοπιρίαπα ἵ Δεργρίο τη. ο, ὃ,, 14 
δ., Κανωβεὺς» Ιδίά.» 2ος 421. 166. 19. 

-Ίηβγρος., 696. 99. 2. ο βμο το 
Πεγηιο, ΕΥΤΑΠΗΙΦ 1 21ΠΠΙ2 ο: η 
Πεγίοπεη/ὸς αμΙ» 698. 59 ὅ- 9.0. 
ἨΠειπιο]γεῦς, πανκρωτιαςή» 792 ορ ὃν 
{Πεγιοβο]ἰς, Ἠ10ςς Λεβ. ἆπαε Ὦ 9 9 
Εεγηοίῥέος» 16 ΟΙ ΗΦή652 1 ο τα θἷιθ 4θί452 2010 
Ηειοάστις επάε Ἔ, πα πα οί Ἴσω,. ἄρισος κνὼνρ 

9 . 0. .) τς τ [ σήν 

κ. ὃ5 είς αὐσηρός καὶ ἠδείωε ο χυτίας» 
.9ο0, 18. σι, Ἰθοσθιιπα, ο ίέος πι πορής ἠπά]ά(ε, 
μμ 
ὅδο, σὴ. ο. Ἀβιοκβοπος ἄρία» 960. ο τις ρε. 
εοταθοπος αἩ {εένεωτ: 970. ασηις ορβοϊσσι 

ἷ 1 .. ΄ .. . . ο 

ας ο βπι ε]εραπάςή πι] ας ο αὅ. 

ο. Απιζσιυμα Ιω ο αφ σοπηποδαίν 
οπι Ρετ{οηΙϐ πλ αίός σα7. 

πό ος ήν ᾿ ο  οι δορῇο- 
.. 7 306, 9/7. 4.2 701” ο, δ.. ον 3 ΤΠογά. 2 

εἷἷς, 27. 36. αν, ἀλοτερᾶῖ ἀΙ6Που 85. 18: 0.2 

ήν ϱυἱ ροουἱατία Ἠαδεῖ» πο 8 . Βὔ, ᾱ. δν 

2.» απ {οἱρθεῖε λόγους ορ κο ᾖ, Ίπ,, τῶν 
ο, 67, ᾱ.» ΏΙΠΙ λόγους Ασσυῤην μπε, 6οϱ. 57. 
ὃν, η πιοπιϊπίε» α΄ πο Ὃν ο, 6. αμ 

7.. εἶι» ορἰοπαίο 1ΠεοροΏΕς» ΤΑ. ἄ-, (0: σα ετοδίαπο οοπ[, 3 μμ ζ., 4 ΡιμσεῦΙ 

τιπολήίς απ Ειοῖς Π{ε[ΠΟΓ» ἡ ἡσἹ --4. οεῖξ. 
. --οππήπαΠοβῖθμε ών, 686. Ίοο, ζ, 

”, 

ογοῦς μείζονες } κατ’ ὤνό 11ο(ρεγἰάεν. 140γαε ΡοΡ’» 57. 20. κ οείι οϱ82 οόο. 

Ἠίετο, Βταούς, ΕσλΠμς. 1 
31. 2. Ῥ. 

---------------- 

- κώω.- ο μαι 



απτν Ὁ ἃ ἆα 
ἨἩϊρρατομ! Πεοῖς αἰιάχοζες», 398. 66. α.., 390. α. ἵη. 
ΠἩιρρία ἵγταπηις ια] Πιρετ(ος ῥρεί {ες ΠΠΟΒ. 308. 

Ηρροδοίαε ἘωὈοεεπίες» 41Ο. τς. ὁ. 
Ηἱρροσταείς, 6εἶαε τγταμΠ1» οὐ]εής, 675. 33, δν 
Ἠ]ρρο]αί ρτοπιοπίο{ πι μ0]» 995. 100. δν 
Ἡρροροϊαπή» 137. 76. 7ο. α. 
Ηιτοῖ πιαεσμπι απηφϊοτές, 126. 16. ὔ. ον 
Ἠίποτίοϊ ο[οίαπα, «ἱσεγε σέαε αἰοή9 10 116 
οσέρής ογε(Ιέγέο 574. 1. δ. 2 

Ἡοπιετής απ Ἰλιάδος τῇς μικρῶς πΠέχοι, 759. 90. 7. νῖε, 
Ἠοπι., νεµας [πρροβτής» 756. 38. δ. νῖε Ἠοπι,, 
Δεἴῃ5» 190. 95. δ., ΡθΙΡΕΙΙ45, 75ο. 7. α. νΗ. Ἡ. 
"Ἠοπιεταῖ σατπηπῖς ραττες νατ5 Ποπηπίοης εκ αχ- 
ρυππεηίο Ππβρηϊἴαε» 156. 96. δ. | 

Ἠοπι]πίς παϊα]ες Πεία δη], πιοῦς ραµάϊο, 3979. 49. 
2... ΠΙΟΠΙΤΟΠ» οαρήρεἀξ8, 501. 7ό. δι, οεμ]ος εἴ 
σαριε 1π᾽ ρεέᾶοτε ρε[αηίες» 565. 96. σ., πιεηζατα 
νΠ. ο ΏὈΙ{ΟΣΙΗΠΙ, 98. 9Ο. Ζ., εαραῖ π]]απι Γ1ΕΗΤαΠα 
Ίαῦεηδ» εἲ ἀεηίες ΕΧ ΙΙΠΟ ο5{6 οἵηΠες «οποτεῖῖ, 4ο. 
Τ9. σ. ΤΟΙ]ες ε[Πεῖί πιο]]18 τερ]ο» 746. 99. 4. 

΄Ἠοτατυπῃ ἀῑεῖ ποπιεῃ εἲ {16 αΠΠΦΙ8, 123. 11. δι 
Ηοίριτα ταῖς {ης δρατίας» 463. ον Ίπ. ο. 
1ος Ῥτο ῥεγεργίΠθ» 696. 66. σ. ψΙς19 Βαρῖεπαϊ «ο- 

Ρία ἆαπάα, 67ο. 4ο. α. δ. | . : 

1γσομεθία» {είταπι ΡρατίαΕ; 6ο. 43. α. δ., 603. 7 8 
4. ὃ 

Ηγώηίρεα τηρες εξ Τερῖος 637. 6. 4. 
ος Η109. 699. 78. ὐ. 

Εὐγάγεα Ἱπία]α ἵπ Ππο Ἐν ος 9 908. 78. 2, 
5” 0015 944. 10. ῦ. . 

λα Ἠάαςἡλια ΗΠΗ5» εἶἩδαϊιε 6αεᾷες» 709. 4. 
ἴπ.ο Παν. Εως Ίπ Ηειπιαπι Β, Ἱαβίτητ, 99. 38. ὖ. 

Ηγρα/]αρε» ὄνπερ λόγος ἔχει' Εἴ ὅσπερ λόγον ἔχει, 499. 
Ὃρ. ᾖ.ο 6ἳ οὐδὲν προσἰετό µιν, ΡΙΟ αὐτὸς προσίετο οὐδὲν» 
Ὀ ος 3, 2. : 

Πυρονὴ απιπὶς αχ. ρατίᾶ αΠΙΓΙΦ. 304. 69. ὔ. {ᾳ., 6- 

οτεά(τησ εχ ρα]μάθ» 3οἠ. 6ο. ἆ. 

Ηγρετύαϊοη ΟΤ3ΠΟΠΙ5» 443. 99. 4.» 
ἥατο, 2893-17. ὔ. ες ον. 

Ηγρειροἰεβ {ροςίεδ, 537. 4. Ίπερ' Ἱεπῖτα ρεί ᾧς εἰπεῖν, 
114, ) ες : 

ογζογαί αἄπος Ιπιπιοϊαπί, 3997. 94. ο. δ., ΙΠογήπι 
η 6ἳ οτίρο» 304. 54: 4. δε» 205. 657. 4.» 296. 

1. 4. 31. δε : ο 
οεὖε, ρυε]]α ἵπ Ῥε]ο εκ Ἠγρειροιείς, 697. ἴπ, 

 σλά ώ ας Ῥιαϊαθεπῇς 799. 0, ἄ. Ἠ08 Ῥοδοίίαε, 
199. 79. 4.9 3ἃ Αἰΐσας εῖαπα ἀϊποπῖς» 1βΙά, 

ἨΠετοᾶοίο {ππὶ- 

1. 

Εμ τη Π]οἳ Ππο]απηαεῖο 64 96. δ. δι 
ρῇ ο Ιαπήάαγ πα ή 309. 68. Φ.» 1Π Ὦ- 

46, 7ο8. 9. 6. Οἰγπιρίαε Οταςυ ναῖεδ, 685. 

ὃν ασε {τοι ἴς 1ηας, 1 ἵπ ανοπι 11 Δεργρίο απὶ πεσεῖε, πιοτίε Ίηατ. Τὸ». 
ως το ανῖδ τοίπαπῃ Ἱπουτνυπ εἰ αάμπουπη, 195. 

α7. δ.» 41ο ΒΕΠΕΤΑ» 198. 91. ὖ.ν Ῥήδηα οὐπι {εἴ- 

Ῥεπεδβ πτερωτοῖς» 190. 1Ο. ἄ. 
πε ζνη ης ΦεγΙσμΠῃ ΠοτΊεΠ 916. 8, 4. ωῤαρν 

[σηΐς Ῥόψανυπι Ῥευς, 90. 1. σι» Λςρ. θηρίο ἔμψν- 
ψ. 903, 8, 1 κε ή 

όρο μη αοειδίίαἴε απ(τησ, ότ. 98, ὖ. 

Ἰμζμς ιν. ΟτοεοάΙἹοτυπι [εταχ» 90ο. 94, 4. 

ἱμάοτάπι νεβῖς ἴἴπεα» πο εκ αἴροήρυς {149. 540. 
Λο. 4. : . 

άμπι, «νε Δοπῄβις {εοπηά 5 οὐΠαΜΗΗ Εἲ 0 
πο δα {πα Ἰπάῖσατ, ἐφέλλετο, εὐπά- 

Ὀσέμγ υοΠίγέ» ἐξέβωλε, εκβε]]εγε εὐΠαδαξ ἐμισθοῦ- 
το, 0ΠάΜΟΕγΕ ομβ]εῦαεν 84. 13. ἄ. 333. 3. δεν 407. 

τον ο μι ιν 990. 39, 91. 4 
οσαο ον 5 9 2 κα. 9 

ο Ολο” 4ο. 73. ὃν δρ 53. 18,. Ἱπία]αε 
(1 εγίάένο 354. 45. ἄ.ν ΠΟΤαπίςδ, 18ο. 87. σ.ὔ. 
Ππβλ]απί 1οπ65, Δπιεπίς ἀεάιεα Ἰπ Ἱπ[υ]ας. 7 

τόδς αν 
ὦ 

ῇ 1ος {ή θΙο]]α, 448. 14. δ., εἴ 449. 14: ᾳ, 
ἐς ρατεηίεΒ μασισσίε, ο. 90, 4. ὖ. ζ05.1. 9ἡ.. 

2 

ε 

ἀπρίεχ ἀε εἰς ἵῃ Αεργρίυπι αοοθδ[α πατ{αῖο» ο. 

ας ή ἵς, 436. ᾱ. ἵπ.» το]ομί Α- Ίοπος 4ς υπὶνατᾶς (Π4ες6ΐδ, 326. ᾱ. 1Π.2 ΤΕΙ : 

τπαπῖ5 ον παμπ, 547. ος : Ιοηίαε σοπι 

ππἩηΠΕ σοπ/ΠΗΠΠ πονιώνιον» 441. ζο. 4. 

Γρμρεπία Ίπ Ταυνίς ου] Ἠηπιαη]ς νἱέΠπιίς» 937. 17. 
ὁ, {( 9 ) ; Γ : 

Ἰμηῖ, Ίρους αἆ Ῥε]ηπι πιοπίεπι» 505. 9. εἴ 11. .. 
56 εὔ η] εἵ η ερ μὲς ρτο υεβίο 943. 80.4... 

1919 «οτηῖΐδις Ῥήση]]ς, 129. 87. α.» Τεπιρῃ 65 τι- 
Πὰξ» 199. 6. 11. 

. 

γαάα Ἱπβη]α ρτορε ΜΠσιπι, 441. 8ο. ὖ, 

ΤτἹ, 
Ιβ{εάοπΗΤΗ τίές εἶτζα πποτἑΙοθ, ἀθδ.θθι ο 
1167 Π. αΠοπιοᾶο πεντάσοµοο, 399: 65. δι, Ἰἡυαμηλό Ππποτίρης απ Ιπηπιείσαξ, 904. οι ώι 
{149 [εμας 917. ο7. αὶ 
ος (μἱάΐμε ὃς, 79. δ., ΟοἨπήαεἰ Ππαπίο, ὅφ2,. 
οΟ. δ. . 

{1Φ0/2. Ίποπς εἲ ορρίάμπᾳ. 7οο. 5ο. ὅ. 
1ηά1οῖς ρΓανῖ Ῥοεπα. ομ1ὴς ἀεηγόθὴο, 481. όο. α. 
{μποβίς Αιβίνας {πστα, 14. 58. ὐ.» ὅσ. ὖ., Τμπο Ο/- 

ο ο » 717. 34. ᾱ.» δάῤίαε ἴεππρ]αῖα, 9930 
11. ὂ, 

:{4ῤΙΕΥ Ῥτο ἶρ5ο σοσ]ο αἳ οοσ]ί τε πρεβαί8, τοοι 
Το. ὄ. Παρίτε 4σαιποιημοήν 9βατίαΕ, Λόο. 38. 4.9 
᾽Αγεσίλας, {η]όγης, ΙΡίά., «πήπρη 3Ἡ «4110η5 19. 
95. 4.2 κριοπρόσωπος Εἴ κβιοκέφαλος» 1924. ἄ. ΊΏ. 961. 55. α.» Δε]μν εἲ Πας τοπιρίμπι. Θ48. 7ο. 48.. Άου-. 
Μἶσεις Ἱαρίίει, σ5ο. 08. δ., Ο1ηίΗ5ο 403. 97. δ.ν 
ετ εγα(ζης 91. 94. ὧιν ἐπίσιος (ἐφέςιὲὶ καὶ ἔται 
ῥ/ἱὸς» 3Ο. 7ο. ὄ,, /οάεβς αἲ {επαᾖέΗςο 4Ο1. 5Ο. ὃ.ν 
{αὐγαμάρηήςν 495. ΤΟ. ᾱ. δι. /,ορθγ/βήης, δ07. 109. 
σι Οῤγηηρίης εἲ ης Βαϊμα εκ αετο. 7οο. 74. ᾱ. 
Πανελλήνιός» 693. 88, 2. {ᾳ.. βα1εγ ΝΕΤΕ ἀῑάτας, 96Υ- 
Π]6 ποπαῖες, 397. 37. 2. Ὀγίμς αἂ ος Ῥοπτί οι]- 
{15. 350, 56. α. ὐ. 

᾿ΠαηκΙηγαηάϊ Γοπιη]αο Πλμάυ]επίαβ., 69, 31. 6ὲ 39, 
2.» αἶῑαε ομΠα ππετβοηο πιλε[αε Ῥ]ηπήρεαξ» 78, ο). 2. ο 1 τἍηβεπα1ς απ] ετ νΙέήππατυτη ρτοβσϊϊς, 468. 94: ζω Πηβηταπά μπα Θογίῃαγπα ο ]ὸ/ήη Κερί, 311, οδ. δ., Παεοοτήπη [απ Ώλητογός Χοτχῖς Ρετε. Β., 56ο. 19. ὄ.) ἵεπιετε {μ{εερτῖ ἁἰνίπα μ]ήο, 478. ότ. ὂ. 

! Τς 

ος Τεαγεζηε» Ογτεπαϊεῦς, 95ο. ὃν σι. δι 
Γαὐάσ, ΟΥΡΙΕΙΙ πιαῖος. 41ο. 83. ὦ, 

{4ογε (µε) ΜΙ21), 444. 95. ὅ. 
1.αὐοῖας ποπ Τη Τ,γουτρί {αντί βμς, 9. 86, 4. 
Πιαῤγαμάα Ίπ Οατία, 35. το, α. ὖ. τς 
1. αὈγπείις» υ]ῆνα, Ἐ., Ῥαργ]ον. 98. ΟΙ. δ., 88. 9, δ.9 
-Ίερο. Βαβγ]. Ποποταγίηπα ΠοΠΙΘΗ:, 16. 6ὲ 97. 9Ο. ἄ. 1 αργτιπεΙ ἀείεπρίο, τ76. 94. ὃ. 
{αεεάσεπομ! εἳ δραρίαμί, απηριυκεαξ. ότς. 19.6) 

δι, Γαεεάπεποη. τερῖο., ἵπ αυα ραγ]α. ό1τδ. ο. ἄι ο 
εἴ απε ηϊδες, ό15. 5ο. αι Ζ., 696. 71. 4.» Οματηπὶ 
Ἱηζο]ας περίοικοι ἀῑδΗ, 696. 71. ἆἲ δ., 1 αοθάεπιοπ] 
τορις (Γα6οοτυπῃ Ποτοπρης Ἰην]ά!,, 417. 95.0, ὅ.η 
εοΓαπιάεπι ρειβάῖα., 718. 57. ᾳ.. ππος σοὐιαπί ρ6- 
ἐτεπάϊ, 6ο. 78. Ζ., οάἵαπα ἵα {αρίεπιερ οε ἄε[οτίο. 
Τ66,. 659. 6Ο. ἄ,ν ἵη {ΕΙΠΙΟΠΕ πια Ότεγες., 319, 

9. αζοι λω πωκκσφώεειλάίις:2ὸ 
λος ᾷ σαν Αρολοπίαξ» Δάκμος, Δάκμων. (98. 7. 48. 2. 
Ί8εις Μοεμάϊς ετ Ίατεοιῖς ἀῑνειβ Ἱπ Δαρ., 176. Ἰοα, ος - 

1:αάΐσον «αοβίος, «1,ομ]οε, Ἰάεπι, 191. 69. 2.. 
Απιώις, 1Ρἱά, | 

1 αππρας]ς ρε[αΒο Ὑπ]σαπο. 661. 3. ὅ. . 
{αοάΐςος σος εχ Ἠγρειβοτείβ» επατα Γσοοςϱ, α06. 

Τ. 4.» 637. 4. Ἱῃ. 
Π.αρῖς ῶγάμς, αἵ εἴας βιου]ίς, στο, 90. ὔ., Αθί0- 

Ὀχοτς 

᾿.Ῥϊεμε, Τ0ο0. 19. 4. Ῥομίη!ς, 4ο1. ϱ7. ὖ., 046. 308. 9.» Ἱαρίᾶξς επ οσο, 149.48. 
1αγᾖε[α, αἲκ Αιρίνοτήπι, 79, 18. ο. ι 
7αἴοπα Δρο]. εἲ Ώϊαπαε πητήκ, ποη πηβῖες, ἆθ Λε- 

ϱΥρτῖοσηπι {εητεηᾶα, 181. α. 1η. 
Σαν 108 Τ,εαίῆαε, 47.59. α. 
{αχ εἴ Γης], σοῃῖτῖ ΏΟΠΙΕΠ. 90ο. τισ. 
{.ε1Ρετ, εἴ ΒΗμς ΟΙαιεο, ο Ο. 4. 
1εὐαεα 9ἶαε υπῦς. 684. 89. δ. | 
Ἱμρατος νοῖατε. πείς. 564. 6ο. εἰ 75. 2., Ἰσσαίο- 

πες πηείπε Ίηάης Ίαοήθαενα΄ τοββομπάαα στα » 
455. ΤΙ. ᾳ. ' μμ, “πέος 

}εἶερει. 89. 9. }. | ἑθκ το φαν τμα 
1.1ΜΗ5 Ἱπβα]α ἆμας πτοες Ἱαριῖε, 593. 95. α. δι. ἷς. δἡ πάντες, 343. 06. α-ο {επί Τ40ἱΜόγά Ῥτο 

ΥετΌ,» 603.67.ᾳ.. : 
Γ.εοπ6ς Ἠνησίά, σαπιεῄς ΙΠ2Η 56ο. το. σ.» Ίο. πητα ἵη Ασατηαπία εἲ ΣΗΓαΕί8 σεπιις, 56ο, 90. α., 

Ίεαεπας ρατεῖς πταπι ΠΙΕΗ8. 951. 66. 2.99509,73, ἅ, 
Τιεοπῖάας ἁπα. οοπίτα Χθτχεπι, 509. Ὁδ. δ., Ίαις 6 

Ῥταθο]οταπι ἄξτμπι, όοο. 92. Φ., ότο. 96. α.. {δρυ]-. 
μπι, 611. 31. Ζ., 4ε (4ανετε ΟΕΙ{ΑΤΠΕΠ, 611. 90, 
0. ὔ-.ο 320: 0 τρ” 
το ος πιαίοτες αὓ Ἠειεμ]ε, 681. 94. ο. 2... Ώτη. 
Γτερείηα» 797. 81. δ. τρ 
Ἱεροη» {]ασίτας ετ [οεσιπά(ξλθ, 951.67. ἆ, ὅ, 
ὃερσα εε νιαΗρίπε Ἰπέαεος νωραπε βορι]ἱ ομομᾶ». 9 | .. 

9 ω ο ο 

ο ωοο ο. 



ισπ ο τ ἃ 

{ρεζης. ἱπα]α Αεοϊαπι., 441. 8ο. δ., 1.εδυί Ἱερείες. 
Ώνε ῥροεµ]8, 3ο8. 53. 56. ὔ. π | 

Τες. οππίμπ εχ., 915. 90. ἆ», ΔΕβΥΡΙ, αἳ 4ΠοσΙΙΠ 
ο νἵῖα αττῖς αμαεβα {ΠΗϊθπιαπάα» 199: 56. 0. ἱ 

1ῤρετοτυπι. ρτοστεαίἰοπίς ριλθππία» 68. τ. ᾱ.» ἈΠΙΟΙ 11 
“Ῥατεπιες», όθ. 17. δ., Ῥασυπι Γπεϊποτά πε 1111: 
739. ᾱ. ἸΠ. | ς 

11ργαε Ἠπἀς ΠΟΠΙΕΠ» 3900. 56. ὖ., 391. 65. 0.» τεριο 
{4115 {ε{αχ» 96τ. σι. 1η. μα 

14οἶνας 1,αοοάαεπιοπ]ας ἨΗε]ἱαποᾶίσαταπι {ηδία σαεία5 
εἰ Ῥε]{1 οαιιςε(α., όλ. 98. 0. 

1146. πιοις ΟαΠἱ49. 89. 07. 6. 
1:πεαο 105. 635. 54. 55. 4. 
11ηδυα Μεάοταπῃ ει Ροτ[αταπα ΠΠΠΙ 6αάθπΠ1, 55. 21. ὤν 
14πυπι Αεργρίίας., 1651. 46. α. ὐ. 

ας (παξεοτΗπι, 149. 60. 6. Λεργρί. σπεγος» 
1], : 

Πἱράρίομ ἵη πιοπίθ Ατῖσαο ῬατησίΏςα, 491. 5ο, ᾳ. 
{γε Όταες. ναΠς εχρτϊπτΗΣ» 568. 99. ζ. δ., ἀ]ς]- 
Τη Ίρδα οἰῶίηηα οσε/α, 7οο. 1Ο, 4. 

ΤΑ{ετατηπ ΟταεσατπΙ ῥρηπιοτάῖα αῆ α Ῥε]αςοῖς» α 
Ἐποεπίαίδης αἰῃ τερετιηῖ» 34990. 96. 08. αν δι» 49ο. 
15. ᾱ., (πάπιεῖας αῑῑς απΠαιοίεδ» 1οίά, 

11801659 οὐκ ἀδυνατώτατος, 394- 25- ὔ. 
1.οφυε]α Ῥει πιαπΗς» 331. 5ο. ὅ. 
{οίως Ονγτεηαθα. 35ο. 9. ο.» «Ιοἱορῥαςὶ 4 οχ ἸΙοῖο 

οἴραπα ες ροτήπῃ εοηῇσίαπε, 10, 
1116ετή8ε ἵΠ ΏεοχυΠΙ ΠΟΠΟΓΕΠΙ» 193. 90, ἆ. 
1.165 ρατεπευπα ἵπ πιοντο Προιοτῖί» θςό, 96. οῦ., 

εἶάς τεβιβσαπά{ σιατῖα Ἰοσατίο πιὶς[α, 455. ΤΙ. ο.» 
ἁοπιείῆσαε εἶαάϊς οπιπ]ηπΙ αοσΠΙΠΙΗ5. 901. ᾱ. ἵῃ. 

Σπροσυπι {π ΓΌππ]άπά. Ἱοπιίπος {65 οηνοιίοπίος οἱ 
νεα γ1ζ6. 399. 3. ὃ 

1 Πτα Πο Ροδί εοπεμΡΙτΗΠ], 94. 1ο. δ., Ποπαϊπῖς 636- 
ἆε ρο]]ηᾶ» τ7. 64. δ., εχειοἰτής, «ὲν/2ῶ εοερογές 
οἰδίπια, 590. δρ. 2. 

ο ας εε/έγαν μη ΙΠΥΕΠΙΟΤΕς», 4. 67. ῦ. Οσο. 
τῶν πεσσῶν, ΙΠΝΕΠΙΟΙΕδ. ἴρ. 6ο. ὖ. 

Τήουτρὶ ἱερ]ε]αίοπίφ εροσμα, α1, 93, ὖ.ο ἀῑν]πὶ Ἰπο- 
ποτες Ρροµῖ οΏΙ{ηπι, 90, 36. ἆ. 

141 απ Ἐπυ[οῖς ἀεβδηηι οπἱσίῃοπη. 9, : 
ΠΙΟΤΗΗ ΊΏ εν νσειεαὺ η ΙηΝεΠΙΟΙΓες, 49, 55. ῥ. τμ 

Ζοβάαηής, ΠοΙΠεΠ ἴψΤαΠΠοΙἡπι Ελ]ίσατη, 640. 42. α, 

Μ. 

[όλα 65. 698, 5ο, ὅὖ, | 
Μασεάσπιητ δρὸς «ῑΑεσὶ οτ]αῖπα», 38ο, σ.. 

Ποτιπι αἀ [πίτας οὔπα Ῥοτῃς., 68. 7ο, α.. - 
Φσε]ῤης, ορρϊἀά μπι ΓρΗγΙας, 345. 79. ὅ, 
Φρῴέμε, υτὸς Ίυχία Φεβ» 598. 76. ὁ. 
Ἠ]αεοΏῖς ρα]. Ίηῤ/εΓ Ῥομ1ῇ. 991. 90. ὖ. 
ἁμασκο]με ἵπ Βπίδις Αεργρά υὸς, 199, 5ο. 6, 
ον 4ε το]]επάῖς Ἴπα]ῖς ἀῑ[αΙριπα, 6ο, 59. 2. 
ἡ/ησορλοπία», 937. 6. ῥ. - | ἼΊσπετος» Αορ.. [έπμς (1αεσοτυπ1, 149. 6ο. ᾖ. ὖ. {ήσπης Ίοησας Ἑορμη». 687. 7ο. ῦ, 

Ἰηαπίπεπ[ες 1ηγ]6 οὐ{εγναπΗςΗπ, 469, οἱ. ῥ. ἡΜατατλοπία Ῥησμα Αίποπας ποιηνίε, 705, 8ο. ᾱ.. ποῖ 4ΠΠΟΣ απίο Χαιχί εχρεάΙΠοπεπι, 519. 90. ., πα σας 2ΩΥΑΕΗΊΗ ὁ θᾳλώσση ἐρυθρὴ., ναΤΙ. ΠΟΒΟΠΘ᾽ 
907. 67. δω 4ε απα Ῥεγβσο., ο, ὤ. ἵῃ.» νοσαίητ 
θᾳλάσση οτί» 966. 19. 2., τες σαιάοι αἷις {- Ώὴ5. 10, 66, ἆ.ν σε {εργρη. αὐ]4. 154. 7ο. .»ΤΠΓΙ5 4ςςες/{115 αἳ τοςθε/ί]ς νητ]ῖς 1 Ἰοοῖς ἵῃ ἀΐαπι, Ὃ ο ο, 8η Ρε]α σοπβα]ηρὶ Ῥοίεδῖ, 903. .4. δ., πιατὶς ἀοπῃ] : ρα ος ο μα ο νη Ῥεπες πρβ Οπ6ςοΓ ΙΤ 
ΑτΙαπάγΗΙ ΟΙ» 9ῇ4. 18. ὐ. | μα Εἰαάζμς αριιὰ θογί]ας επ]ίς, 900. 78. οι. 6. 9 

ἹΜατ/γαε ΠινἩ οπιςς. κοὶ 
Ἰακ[άρειῃε {επες νῖνος αμα ας ανν | Μ]αιτὶς Ἰάπεαε ομ]εις Ογ2]ςΙ, στό 9 .. λα .Ὅεας, Ίπ ΙΠ{ΟΠρΙΕ, 997. 939. 97. ος κα εάῑσαε ατεῖς ρΗπιοτάία τηά αν 94. 7. αι.» οἶμς ροπῖ ο πι Ῥηδ]Ιοβ ςοπἀσσῦαπΠιΓ. ο6λ. 5ο). ο. .) Ἠ]εάϊσοτυπι Οτοοπίατατυπη (οἶιο]α πάδ., 964.6 νὰ «4159 ΤΠΘΠ{υτα 49. Ολοεπίσμπη 6099. .84. 4. : ΤΗ Ἱπιρεήυπῃ αὐαπιάίη ἁμτανεήτ, ός. 8, 1 4, δι, ΝΕῆτης, 68. 91. α.. ταρία πηαΙε[ΐαφ, στ, ος τν {ετπιο ἀῑῑετε α {οίπιοῃα Ῥει[αΤΗΠ]» 55. 91 η, τρ ας. ει Φ{εραγοως, Ἰάεπῃ, 349. ό7. εἲ 7α. πρ ὃ ΜΕ ποπήπὶς Ρίητες, ϱ 8. 4Ο. δ., 3790. 47. α. Λα 10» υτος. ἠήησάο]μς, 189. 5ο. ᾳ. . νς ἆρς να αν . σοι ὂ., [ατοτίο {αΠ4ἴἱΟΠΘ. 16- αλα. Ρ 95 επι Εαϊτα οοποί]ίαι, 7οο. 
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Λε]αμ! 0 ΠοΙΠΕΏ 496. 96. ὅ. 
Μειιποπίς {ρτυα, 159. 68. 4. | 
Ναπααοἴμπα απ Ποϊτη]η» 994. 72.4... , 
ἸΜεηβυπα τα Πο αριά («Ἴαέςοδ ΡεΙ μήν (μεν: εἴσι» 

ο7ὲ οι ἂν 
ος Ρατα/πησατήπι», 196. 99. 6.) ΞΕΠΟΕΠΟΓΗΠΙ ει 

ο(αάϊοτπι» 19. Ῥτοροϊείο αἆ Οηργήά5. δώ αρ 

Ῥ]ειητί, 49. 5ο. ἄ., ἃά ή1βέΓά» 904. 13 νο α 

Ὀἱά τερῃ, 94. 35.4.» 3ΠΙΠΠΗ: ἐτ Εαταίμησᾶ ο 

σοΠ(Τ3» 396. 6. ὂ. {ᾳ.0 Ἱπτογοαρεάληίς Λί ον ον 

οἳ βρατίαΕ, 487. 98. α.ν ΙΙΙ Οπε/ΟΠΕΙΙ αάς 

Λα8115, 459. 7ο. ὁ » ἨΟΠΙΙΠΙ9 1Ψ. ολβώ σος τος 

(ρεσος {ἡ[ία [Παέωτα,. 656. 1. δε» Χ' απ δίτοζυπα Νο 

1ςαΠΓΗΠΙ ο ορια” 19. νι, 

εγῥα]ς οΕΠΙΟΗΠΙ ΠΟΠΙΕΏ» 5409, 4. 33. η 

Μετεῖαπι Ῥουπιιίαπάαταα ταΆο Ώπε 
(ογπιοπίς 1” 9οό; 

-54. Εἴ 56. 4. ὦ, ή 

δώ Ὀρδυμν Τόογ/ὁ ΛΕΡ.» τησ ας α ὦ 

Μειτειίσες «ας υτοες οεΙερίς» τε άιάετΙΠῖ » 

» (7 
ς : Ἡ : 

ΜΕ ρίο, ἀπρίοχ ες ἵπ Τητας1ὰ0 ὅ54- 12. 4 

Μείαρ]ιοίας α Γ6 παμ ίσα» 370. 49: 6: ο) / ; ό - { 

Ὃ ΔΑ αρυΏά Δεργρί. 2 16ο, 4. 2 10ὸ 
. {νε ας : 9 5 όν 

αι {α, Λεί ο ή το ἲε Αμϕή 
αον το εἷς ᾽Αμϕιάρεω» 0035: Απ Αα .., 

δλοσε, πα ανα Ἐόσιπι ΡΗΙΥΡΙας ας ϊ 

Μ]ϊάπα βΙ, Χαπιμις ει 6ο1ρις» 759.10. ἵν παμε 
ΝΠιάας (ονάῖαε ο πα {εάες» Που, 
70[4ε9 686. 98. ᾱ. 14. ο αμ 4ρ, 

| Μπόκα ος ΟνρίεΙ Ε. ὁμον[οπεβ οοπάϊτοσ» ο ; ο 

2. Ομαειίοπεᾷ τερπαπ{Ι5 εροζβᾶ 4 9 5οΙ. ὃ. ὔ. 
αἱ] Ίας, 5ο. 6. δ., 1μά1ΕΙο ροαμ ιο Ῥε]- 

ΜΗ ἵπεγυσε «4ερὶς αὐβ]ῖδ. ο, ος ας θρῤγαα δε ἴεπῖ- 
Ρ]ΐς ου], 47. 16. α., 996. 34” δν η 9ἱβΕΟ 2 
Ῥίπι 1η οχάπια Φα]αίπε» 668. δ6. χιζδα αμά «ο- 
495. 58. ὂιν {]ασαν 630. 33: ὃν πλ, Τρτο- 
Ἱπδηηϊ, 419. 09. δ.» ἡ σωτεῖρα. 399 ος οἳ επι» 
φενὴς» 568. 86. 2., οἶάς εχ 140γὰ ΠΑΙᾷ πσα {ΕΠΙΡΕΣ 
«96ο. 36. αι,» Γάογᾳ εἴπδ οἷέα {Π ἆ1ζς ΑἴΠα τπτ 

ἄππλης, όᾳ9. ΟΙ. δεν 649. 100. 9 θα, ὂ,, ἆε Εἶν5 
ΝΠπον Οπορβς» “ῥᾳλωσσοκράτωρ, 3 ο αι, σι ὃν 
οδίεα Ίπ Φἰοϊήα ἀϊνεηα παπιατίο» 694. ὃς ντηπι το- 

Ἰζήμγαο, αμή, 841: ὅο. 3ο.» ΑΙΡΟΡΔΙΔΑ6: ΟΕ τ] Ἱπ]η- 
Ὁ σορίϊ, 349. δὁ . οἳ Ὁ0. δ.» ἃ 11613 μα ννι 
«ΠΗ].Π1 ὀμίμέα, 4 ος ἐκ ο ον 34- 6.) 11: 

1ήηγα., Νεπις ο Ἱ 1 Ῥετίαταπα, 60.) 3- 
ἔγα 1ρδίς {οἱ ΠΡΙ. ο πμ μμ ορβονοΗ” 

Μοσμαἰ Ἰασίς απρητμάο» 177. 49’ ρολ τρ Ῥ 
ἴ18. 945. 40. ὤ. ͵ 2 

ἹΝ]οπανομίαο «οππιοάα» 3230. 74: γρ. το8. ὃ5: 7. 
Μοπιπα νετῖσες «οΠΕΠΨ Ηἱ8 υπάε . ο πποτεωοτυὶ 

400 αατπιΠατΙπα τοαῦ1Ε8» 593" τη αχ6, 19, ᾖ. {45 
οοππδάρπάοτΙη τ1εήδ, ο14- 33. 0 δε 

Ἱοτηπῃ οταηῖα ἀθαιγαία, 399: 90" α8. δ.., ΒΕΛΕΙ: 
Μι]οσίπι ἀοίοέχις ἵπ ΕΠάδ» 294: 99: ἴμ. Ιταῖῖα εἲ 93- 

Πο οκ εαυαῦες» 91. 05" 4.3 Εν, ο /. 
σιοοος Να μαός μάς θλρίή ος 
τὶς {Ταπεπάϊς αρ» 90. 19: ὅν ; 1. 54” 
εαν οσα μπίρα» Φυλή ύδ. μκηὶ εν {1ρέτ 

., πημ]ίθυςς {οτίθῦ» οὐγί ἀῑδλες Ὅ ο ος ΔΑ ολο 
εωπηη]ο πιαήή πιαδαίαε» ΥοἱΕΠΙΕΣ ν ο 4λ6- 
βήσαπατηπι νο[μτας», 364: οὐ. ο ὦν. Ῥατωπι ἴαε 

ώ. .. 

αι γεκνοποιὺς» παἰδοποιὸςν 37. 3 

Μιμπίατηπα οοπΙτασυπα Τ2ΠΟ» 
σιτοποιέειν» 94. 1. κος αμα. 1 40. ορ’ 

Ε Σεφέριες 1Ώ λΗ168» 4. : σσσο, ἄν. 

ο ἡμαδς ο Ὁποπιαοτο σοστυρ» 41{ » 

Μιβείαο ΔΗΊοαΠΕ» μας σον 
{γω οἳ 1γ]αε/α ἵη 115 ὃν  ᾷ, 
η γζαηώγίοες Ππ.5» 297. 43: ον) 

γ[γηίπα, 1επιΠ] το ος ου οι . 

π Ρδίςα» 2 Ο. . .. ὃ . Κο, : ο 

λα, ης ΠΠμ5. ΠΟΠΙΕΗ Τάμπ1 960. 79 

ηψβετία Ἰησομί, 647. 96. ὃς μα | 

αρ 441.84. ὁ. 1αςν νο | 
« 

“ο. 90, Φ. | 

1, 
ις τα 3 .α ο αἩ 

Γαὐοπιεῖμε ι]επαας Ῥαῦγ]οΠ18 νὰ ον . : 

ν Βεϊσαίατ, 86. 9ὐ. 0. Γαὐγηίεως, 95ο. 76, 

ΝαδιςμοάοποίογΙδ αΏ (άσπι αι ο ης, 37. οἱ. 

α,, ατοίτοτ ρ86ἱ5 1ΠῖεΓ εἆον 1» «θείο, πο μια: 

Ναια]ες ἀοῄετα» ΠΙΟΓΓΕΙΙ Πϊ]ατε ΕΣ ο. 

΄τουι Τταιή οσα, 373. 43: οι δι. ἰπβραῖα 1ὴ 

ἹΝανίωπι ἐπίσημον απ» 659" ος δή σον, ὃ 

Ρτουῖςδ», οργή, αγήρέΕδ» μον ον ισα δεωρὶ 

τηπάίπθαε ΙΠάοΓΗΠ., 4ης δη . η ὃν, 

Ὦδ]μπι παϊδ(α» 479, 83 94. 6. 

ό. ὕ,, Ρἱ0: 

τηπα 1οπί8Ε υσ5
8 



ο Ίνείεις, Οοάτί Π1μς., ἀῑῑχ 

ειν ὕ 
νανίραπο Οπεσοσυπι υἶεα Ῥε]μπι πηπης οἶίπι Π6- 

4ὔεῃς» 68ο. 17. 6. ῬΠαϊ. Νεσοπῖς οἵἵουπι ΑΠΙ- 
ΕΛΠ» 199. 6. 4.» 4 ῥαϊαίρο Ῥοτία ἴεπίαῖα, 908ν 
ο. «νο 

Ίνεσγοιπαπᾶας {προτ/(Ηξῖο, 433. 05. 2. 
οἰοπίαε Ιοηίσας», 7α5. 

00. ὦ. | : 
ἠερίμπίατα, 67. 68. σ., ἐννοσίγαιος, σεισίῳθων, φαΐής 

ΚΩΗτλρ» 561. ΟΙ. δ., σωτὴρ, 505. 6ο, Ζ., ἴθττα ΤΠΟ- 
τηυπι» πιοπΏυπι Πείοτήπιοε ἐκρηγμότων 4ΗάἵΟΓ., 

“10. ΠΗεἱομίης ππᾶς ἀῑαις, σα. 77. α. 
Ἵνοβας» απιπὶς Τητασίαε, εἴ Πήεβως, σςη. 9). 2. . 
«ἆνῆις οοπιραταϊυς ΠἩπο, 110. 65. ᾱ.ο {0Πῖ66 εἰς, 

115. 96. α. ππεάίαπι ΑΠίσαπι Πτ]ᾶα (πηταπι ποῃ 
Ῥειπιεαί» 115. 51. ασ.» Οία αζπακε παητα]ία, το7. 
54. δ., εχ εο Γορία ἀμδία ἵπ Ηπυπι Αποζίουσι, 181. 
3, δι Ιποτεπιεπίηπι αἳ ρἱησιεάίπεπι αά[οτι {ο1ο, 
100. 4. 6.» ετε[εεπΏς οπΙκίαᾳ εκρἰοάεπάας, 114. 

. 0ο 

δὴ υ55, {ει Ἰἡπίνε, Τιστίάϊ Ώ. θα]ασαῖ, 849, 74. 
15. ενεία α Μεᾶϊς, 59. δο. ὐ., 4Ἡ ὉὈἱς ἵη ΝΠεδο- 
ΤΙ1 ναπῖε Ροῖε[ζαἴεπι» ὃ6. αὔ. ῥ. 

Λήρ/αεἰ, σεπ8 Τταςϊοι οοπβπίδ, 999. 61.4, 
{ΝΗοογῖς Ῥαῦγ]οπία οιήης Ἐερίς ηχος» 86. ο8. . - 
{νοβίμα (ληίτα, Ῥοπἱ πίτας οπη]ηῖς» μη εζης, ἠγέορη, 
Περεβήγαέης» 738. 38. ἄ. Ἱοταίπα Ῥαϊτὶς Π11ἱς ἵπ- 
ἀετε Οταεςῖς πήπις ἨΠέαταπη, 959. ο. ὄ., ΝΟΤΗΠΙ:, 
περοβίοςς 1ΠάΙἴα, 3954. 93. ὄ. ΡΙΟΡΕῖΑ {Ἄερε Ῥεῖρθ- 
ται ἵπ 6επΏ]α ἰταηδ]αία. 393. 99. Ζ., Ῥαττοπγτ]- 
σα Πυπῖ Ἱπιετάμπα ρτορτῖα, 346. 91. 2., ΠΠΕΟΓΙΗΠΙ 
νε] Ποίρίταπη Πρετίς ΙΠάΐτα, 697. α.ο ρίορια νΙΤΟΣ. 
1ῃ πολὶς ἴοταιηαῖι » Σώπολις». ᾽Αμϕίπολις, 168. 54. 
ᾱ., 943. 67. 42.2 ρετερηῖπα [περίας {οηριοτῖς {στ- 

-τηρήϊ αἀσριηπιοάαία» 837. 55. 18.» Ῥερυπ] Ῥος. 
ταλργίέ, Χεγλίν -«ἀγίοπεγαήε» Όταεςςα α]ά {οπεπε, 

483. 90. δ. - 
Πο Δεργρι, 1895. 48. 50. ὦ. ὅ. 
Ἱδιροπάϊ ταίο αριᾶ ΡαυΓοπηαίαδ, 939. 84. ῥ. 
Ἱνιάυπι σοΏ{ρῖαί, Ριοῦίο αραιά Ῥατοατας σαμίος, 6, 
«6ο. Ζ. , ανά. : 
Ίδυπιος ειάσραπε Ῥείπιος 141» 48. 55. Ζ., Αισαά 
1]. 98ο, 112. 9.) σας 495. ο οοσμς. 

«:1ᾷΕΟΤΗΠΙ, 9039. 09. 6. 966. 19. δ., 1ηΠςΙ, 355, 
75. 4.» ΕβείίαεοζΗπι», 3993. 94. δ,. Εγοϊποσυπι, 

«949. 9091. 90.» ΗΠΙΑΠΟΤΗΠΙ 917. 97. 6. Πριαι- 
ισιέών» 604. 15. δ., Σαξίων» 34 νο 3» δ. 2 Μεάυ{απα ἳ 

ταείετέεητε», 964. 376. 36 
ΛΙ, {γα ΔΝ. 108 Δερ. 175. 87. ὂ. 

0, 

(ὴ {λοἳ, Οτείαε Ππρθ. 949, ρα.δ. ο ο 
ο Οεά1ρί ἄγαε ἐριννῦς ἀῑξας, 346. 8ο. α. 2. 
ΟΙΡας ετ Ο5/ᾳ πιοητες ἀῑταρῆ. ϱότ. ο4.α. 
Ογπιρίςίς οετίαπἰπῖους ποα ρΙρπαῦαπε ροτερηϊη!, 583, 

ί 

.» ἄεἴᾳ5» 508. 98. ᾳ. 
Ορίῥευσι οο]ιερία Λερ.» 185. 66. Ζ. 
ΟΡ, υ105 αά ΄Ἠσήπι {1 Ατ' 6. α. Ὃ ος 
Οτασυίυπι Αρο]]Ιπίς’ οοπ/η]ερατατ Ώε]ρῃής, νζτηῖς 

απῖε Ἰηπιο]αίδ» 688. 4ο. 41. αι» Ἠηήαν απιρίσιήτης, 
σόο. Το.» 239. αι» εἴ [Γαιιάες α νἱτῖς Πιρ]επεῖοτΙθης Ει- 
Ὀτίσαϊαε, 655. 6ο. δ. {ᾳ., Βεηπεπς οοττηρίε]α» 400. 
σ. ΊΠ.ο Τε{ΓΡοΠΠΟΠΙ5 {οΥΠΠΗ]4Ε: 584. 5. α. 

Οτργίατυπη πιεπ(ανα αά {αάΐα. 39ο, 50. ὖ, 
Οοε{ες» ΟΥοµ/60. 6ΟΠ8,» 957. 48. ῦ. 
Ο//ῥαΡογας Ίγταηπιις ΦΙΟΨΟΠΕ, 496. 37. ὖ. 
ΟΗταςἰαπι] 1ΕΧ. 459. ᾖ., Τη, 
νεος Αταίσας 64416 Ἰοηρίς, 953. 90. ὂ. 

πο εβ Δίπεπῖς αρ ΗΙρραδε]ο εἰσέτῃς, 5ο8. 01. 

Θα 

αδοίω Π. πιθάἶας ῥατάας Ιπίετβαϊε, 498. ς9, ὔ, 
Ῥ Ραάπε[» δΕΠΒ Ιπάϊσα, 948. 45. α. κε 
Ῥαδάασορί. (αταεςῖς Ῥ]ετάππαμε {εΤνΙ εαπῖ» 654. 8. ᾖ 
Ῥ//οη/ος ἵπ ΟαρμαΠεπία Ἱπίυ]α» οἶνες Παλεῖς , Ἡτ πά- 

Ῥορν τος ο οιῶς 990. 7. ὃ 1 υης εἴ 1Π : σον Μὰ 
οι, Π αμϊ οοἱοπίαπα ο {λογὶ ἵπ 6ΛΠ1 

Ρτοίεξή, 694. ότ. δ. 
Ῥατεπίρε[ες οι Γπ]ατες, 958. όο. ὄ, 
αγ]οαμὴ» Ἠμ]μς ποπήπίς ἀπρί]εκ πατῖο, 9ῇ5. ϱ7. Ἡ. 

.ΣαγΗαζρίογµη: απΊαἨ9 Ἡετοάοῖιδ, 8ο1, 1ο, 39. Ρ1ο 
ΊπβΏ, ἵπ γεαγοῖς δε[κνυσθαι» Φαίνεσθαι, 934: δ4- 4. ὖ., 
1Ώ πειρᾶσθαι ἐπιὼν Ῥτο ἐπιέναιν 38. 81. 2.» 579. 18. 

ταις Τη ἤδεσθαι, τέρπεσθαι», κ. τ. λ. 919. 96. ᾱ.» ΡΙΕΟΠ. 
έηπ1 νετρο εἶμο ποΏοπῖς, ἔφη λέγων, 563. 45. 2., 
Φεύγων ἀποφεύνει., 901. 65. ὄ. 

πο. πτῃ 
«Ἑατίας Γερίπιεβής, 47ο, 74. ὅ, 
Ῥαυρετίας {εππρε ἵπ (παθοῖα ἆσθτίπας Ἀ]ήπππα, 5ο. ἂν δε στα Ἠθδοις 
{αμ/αηίας, ἨΠετοᾶοεί Ππήταϊοτ., οό5. 86. ᾳ, 
Σεζα[α. εἰ Ῥεα/[ζη/ὲς ἵη ΟΗἱ., 496. 96. σ. ῥ2., 667. 

Τ. 5Τ. ὖ. 
Σεἰαρίᾳ. Ο146ςἶ46 ἨΟΠΙΘΗ. 1 4τ. 65, αι, οπιπὶς Οἶϊπι Τε]οροππεί!ς, 547. 97. ο.. ὅ53. σι. Ίπ. Ῥε]αςροτυπα {Ε{ΠΙΟ αὐθ]ῖς, οό, σα. ῥ. 
ΡεΙίοη» Ἠιοῃς» Πήλιῳ», Ἡα 

(21. .{λι : 

Ῥε]οροππε[ σεπίες {ερίεπι, 5ο, 4. ᾱ. 
δν εἰ Ρεγευὶε ἃς Ἠτοε α εΠεεροπίηπι, 495. δν αν σς | 

Ῥατάίοσαδ, Ρηπιυς Ῥεχκ Μασεάοπῖαε, 686. 96. ῥ. Ῥειρμετεςδ', 906, τ. 4. 
Ῥεπατιμη θα βηΊίας οὔπα ἹΜασθάοπήρις., 68Η. 7ο. π.» {ΕΤΠιο ἀἰνοηις α ΙΜαάοτυπι {ΕΙΠΙΟΠΕ. 66. 91. 6. [ΕΤΤΑΙῃ α{ρετίοτεη σοἶυπί, ας. όσ. ῃ.. .Λ6. αχ ἃ,ς εἴ ο3. . Ῥετίαε τοῦ ΔΠΑξ οἷἶπι {πμήαραπε, 8. 67. 

πά Πήλεών» δόιτ. 57. 

δ.ο 744. 47. α., φοιποᾶο Ναάοτίπι Ππρεπίατα οὓ- | 
εμρατΙηῖ» 64. 76, α., 6ΟΙΗΠῃ ἀῑν]εῖας 91 αά[οτνα- 
τ463 995. 59. 68. α.. ουτίογες νε]οςίκμπη!, όόη. 3. 
εἰ 45. α. ὔ.2 Ν6[ΕΙΕΗ5 , Γη{οὰ μιαμίσαίᾳ. 638. ο6,δ.ΊΠ., 

«999-.1Ο. ὄ., ΕΟΤΗΠΙ σαρίεα Πβρίῇοια ΑθσγρτογΙη 
ςαρΙάδης» τοῦ. 85. δ. αἴπ ]ωδτι Πμρου οχοτοῖζης ἆπος {επιεῖ αἴηιια ο ο {198 ἴομάεπε. ορ. σοι» Ιεχ., Ῥεεσαῖα Ὠεπεβεῇς εοππρεῃίαης, «596, 85, δ.. τεχ Ρημπατησης {ποςςείοεπι ΠΡί οτευε; 00, 84. σι, 506. 91. 6ὲν 90. ὃ 

ρα 4η Δεργρᾶις οπἱρίπε. 46τ.. 95. δ., ΔόΤ. 8Ο. ν 
ν ολα 

7αηαο, Ώνε Άῥεγου ΠΙ. Φε[οβής, 159. 99. ῥ,, 6ΟΠι- πημης  Αεργρί, Έσαρυπα ποπ]εΠ., 1ρίά., Ῥματαο Άδθσο Α{ΠΊΟΑΠΙ οἰτουπιπανἰσαὈ]]επι εοβηοΥΊξ. 181.. οι. ῥ., «908. 8Ο. ᾱ. ῥ. ας 
ΡΡΙάἱρῥρίάες» ΡΕΗΗρῥίάεε, Ἠεπιοτοάτοπιις., 496. τα. ὅ. Έμιάρρις Οτοϊοπ]αϊες., ΟΙγπιρίομῖσες, 999. 0ο. ῥ. μή έβος] εἴ Ρα]σεβμὲ., Πάει. 546. 51. 6. ο αδν ἩἨοππετο ἐπίσυεμπι (αΙΠΠΕΗ» 750, 94. ὖ.» νἵε, 

ῶῥουπέα Π1θ8, 90, 93. Ζ., 8οτ, 95, 01. 
Ρῥοοΐς, 6ἳ πο, Ὃν οι εἰ Βῥοεπεεη/ζε, ἀϊνειβ, 72. 53, δι, 79. 16. ᾖ. 
Ῥποσίαϊς 168 να εἴ 4ΏαεΠαΠ1, 69. αο. ὅ., α ῬΗϊ- Πρρ. ΑπιΨΠΕ, Ἡ, {οἱο θηυαίαε, 10]ά,, ό55. 5ς. ῥ, Ἐποεπίσυπ ρτίπιας {σᾷ6ς “84 1η8τΕ τυπος 246. απ. 4.9 1Π46 1ῃ Ρα]αε[ΠΠατη ἱγαπβρτθεῇ. ο. α.1μ. 
Έμταοτίες 4η Ιάεπι οί Διρμακαάυς, 49. 7. 2. 
Ρ0γὴρος» ο ιδ λὸ, ο. 4. 
4. 2ΥΥΗ{οβὲ αεῖας εἰ Ἑταρθεσᾶία, 447. 71. ζ. Σδ1ῤΙγορύαςί ρεάϊομ]ς νείσυπτητ. 320. 690. ὅ. 1 Ιή4/εΗ/ής 3Ρετ., 959. 331. 9. 
ΦΗ0γΗ5 105 αἆ Πιοπῖςπι Ατ1ο, 550. 7ο. ϱ. το. 415 απ {ο]α πυπ( ματ τερετπ]]παι, 454. 84. 

. σε 

10ος, Ἰππιεπᾶ ραβυΊυπῃ, 978, 4.4. Σ//ῤγαβίάσε ἆς Ίροο μρήιμιο» μα εἴας Ἑαπα, 4ΟΙ. 63. δ. 403. 4. 6. ο. 
}Ἴγης» πτος ῶμτασίας, 554. 98. ῥ, 
{Πσπεν ἀεπιιις αοεάαετη.» Ω34. 983. 4, Ὦή{σήσίος ϱ0- 015 3 ἵπ ΒΡΑΤΙΑΠΟΤΗΠΙ ΠΠ εαν 217. 41. ο, α. ῥ. Ε]κ Ρϊεήσα, εἴ Ιάάεα, 967. 49. ᾳ. αν Ῥ]ατασεεη{ες ταί παμείσαο Ἱπροηϊ, ότο. 7. α. 4 Ιεἱήογμς» ππππεα. ΑὐβπιΠίοσυτη., 745. 7ο. ᾳ. 
ΡΗΕΟΝΑΦΜΝΕ αἰθλίοπὲς ας [2Η16ηΗ]αε ἐρῷ καὶ οὗ σιωπήσο- μαι’ παρὰ δόξων ἢ} ὡς αὐτο) ΚΩΤεδόκεον» 69ο. 97. }.. 199. 79. ἄ. ὖ., 659. 91. 2., 46. 1οο. ὖ., 5339. Τό. ἄιο Γ12ζπΗΙυΙ, Τπ ἀρχὴν ὄρχει" πομπὴν πέμπειν" σάρκα σαρκοφαγεἴν' ἄνδρες ἄγγελοι, 37. 15. ῥ., 56. 05. 4. 481. 44. αι, 189. Τη, 407. 49. ὖ.., οἡ- α. Ίηεο 167. 97. α.» 576. 7ο, 2., 056. 355. 5. ᾿Ῥτοήο- ΤΠΙΠΙΦ σφέας" μοί" οἱ Ῥτο αὐτῷ. 671. Ο7-δ.ο 834. 95. Λ0., 98ο. 40. 11.5 6409. 91. δ., Ψετοῖ, αὔξεσθαι, Ὅτ πειρᾷσθαι» εἶναι» ΟΕῖτ,, 38. Ότι δ., 800. Ό5. ζ.. 303. ή. ζιο Ον 7. ὅ.. 94. 79. 2.» Ραππεῖρη. Φφεύγων Φεύγεις' ἔχων ἔχειο' ἔθι ἀῑῦσα” ἔλεγε φΦὰς» 61. 7ο, α.. 9οο. 1. ᾱ. {ᾳ.. αζα όν. δ., 396. 9Ι. δι 45ο. 81. δ., 569. 45. 2. {8-, 657. τοῦ. α., δ14. 95, 9δ.. 

999, 990. 4-2 951. 394: 5ο. ΔάνειοἩ μᾶλλον, αὗ- θις αὖςν 199. 55- 4. 171. 36. α,, 569. ὸ ἄνν ο ο. 40. Ζ., ΠΕβαΏθΠΙδ» 9509, 6ο. α., 021. 908. 6,, οἳβ. όᾳ. 66. ο. δι 915. 54. δ., ΡΙβεροῇϊ,, 99, 96, 2., 8ρο. 75: 9. ἵΑτήςματαπι, ἂν. νὲ, δὲ, 6685, τού, 
1ο, 7.5 48ο. 21. δ., 188.64. ὐ., 9οο. 90. α., 801. 
το. 96.. 749. 91. α. πο 

Ρ/2γ] Ῥτοροτίο αἆ Ίήρετηπι, 899, 1 96. 84... εἶμς μέης 4ο αἰτπάίπε, Ἰοηβίτιά, εεἷας,, 48. 5ο. ᾳ.. Ῥ]υτα]ε νετουπι αἀάίταπι 1108, ρίατ.. 
49 9398. ζ4. δι 

Ρρ Ῥ]ι- 

ΠεαῖΕ, 1/7. 8. 
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΄ 

το 8 
Ῥ]μιατεϊ, Ηετοάοςῖ οϊπήπαϊτος ππαἩσηδ», 999. 4. 1Πε» 

400. ᾱ. ἵΠ. 
Ῥ]ηνία ἵπ. Αεργρίο, 198. 6. ασ. ἀείεξις ρεῖ νῃ. αἩ- 

ΏΟ5, 947. 3 ον. 
Ῥοσήᾳ εκ οταπῖῖς Ἠηπιαπῖς» 96γιμή5 αἱλίδνο 1π πΠοί6». 

310. ΟΙ. δ., 909, Ὁο. ΟΙ. ἄ.,ὄ. 
ή Ιφηανοτήπι να τῶν τρεσάντων ο {η]ασηία» οεῖῖ.» 
14. 3. 4. 

Ῥοΐζίαε πῄήπας ἆ]ρπα Ὄεο Ππριπε, 158. 9ο. ῥ.{ᾳ. 
Ῥο]εππατοποτήπα ρατίαποταπι ο(Ποία Ίπ. σα{115. 596. 

ὃτ. ῥ.» Ῥ]εταπιαε τρίο εταπῖ 5ΕΠείε»΄ ΙΡίά,» Ὦο- 
,, Ἱεπιατολς Ατιοπίς. εἴμδοαμο ΠΙΙΠΙΗΒ, 499. 7. α. ὖ. 
Ῥο]γοταῖες θᾳλασσοκρότωρ». ἀοπαϊπίαπι πιᾶτ]ς αἀ[είται, 

955. 95.0.» 950. 85. 4.) 6ἶμ5 {οΠΙΠΙΗΠΙ 96ο. 19. {.» 
,. 6 ΙγΙ8ΠΠῖδο οἵδ. 45.0. 
Ῥο]γραπία Οταεςῖς πο Πσίτη, 909. 95. ὅ.2 ἵπ Ῥατρα- 
“τὶς οεἱερταῖα, 974. 61. 4. 
Ῥοπ1ἱ Ἑλικ]πϊ Ἰοπο]ιμᾶο οἳ Ια(αάο, 39ο. 590. ὄ, 
Ρογῖπιμ Ἱαρῖς, 946. 5ο8. ο. 
Ῥτασςο μεγαλοφωνότατος» 796. 41. ὔ. η] 
Ἔχαεβο[Η]ο οεπη]παῖας περιπίπτειν περὶ ἀλλήλουςν 4990. 

6. δ., 696. 19. α.. ἁπρίϊς, ὑπ ἔκ τῶν Υρυπῶν ἁρπώ- 
ζει», 965. 56, αι» τοἰοθίητ. 739. 93.0 96. 2. 
700165 εἴ Ραΐγορ]ος οοΠΊΕ., 901. 1ο. α. 

ἘτουΙάατατα Έεσυπα {οσίος» όθτ. οὐ. ᾱ. ὖ. 
ῬτοεΏάας ἔπτοτο αρ]ταῖας ης {ηΠαΐα6, 7οο. 37. ἆ, 
ΣΤοἱεβ]α1 τεπρ]υπι ἵη Ἐ]αειητο, 743. 49. ὖ., υ]εῖο ἵῃ 

Ατιογᾶεπι, 745. 81. ει 88. ὂ. 
Ἐτονοτοία]ῖς Ιουυτῖο 1ῃ ζρότωνος ὑγιέσερος» 363, 48. 2. 
2499 περὶ τῶν κρεῶγο 537. 43. ὂ., ο) 0ος (Οὐᾖα- 
2159 56ο. 19. 4. δι πίτυος τρόπον οἳ πεύκης. 454. 
δ4ν 4. οὗ Θροντὶς Ἱπποκλείδή» 499. αι 1Π., αθὲς καὶ πρώην» 190. 98, α ὐ, Επι. ο ι ὅο ὦ Ῥπονϊάεηᾶας ἀἴνίμας Ίαμς, 95ο. 77. αι.» ία 01η 
ἀῑπρῖτ, ο7ς, 11. α. 

γε» ΒογΏλιίας Πππι,, 300. δ. ὅ. 
ΤΥἴΑΠεα Ρταεςατίπα οἰνίαΗηπας 7ο. 55. ζ., 507, 99, 
4. σσ ΜΟΝ τεπῃ ρτοροβτισί οοπαϊτα {πάϊσεβαπί, 

Ρ/ΩηηήολΗς, Ποπησ». νατῖς [οἨδίως, σὴ Ὢ 109. 19. ὦ» 178, 00, ἆ., 36ἱ19 191. τος ν ογω”1, ΑΕς, Ροῥ. Ίαρες, 358. ότ. όμ. ᾳ, {Ηα]έας Ἱπ[α]αο Πτὴς,, 668. ο. 2. 
Εῤρογης Απιρηιζζγοηυσι, όσο, ϱ7. δι. 
Αδίμςν Ἰγάνς. ἀϊήεβπιης, 593. 8, δ.ν 694. 9. ᾖ, ΕΗΥ οἶης Ώ]ως ἀἰκίοίως, δ0ὸ. θο.Σ. Ἶ {]αρυτας ςπρΏνιις α Ο]]ο τεάεπιίμβ, 968, 93. ῃ, 

Ῥ 0) 3Η Ἰάσπα ας ὀ6/Οβ/ής, 150, 3ο. 6, 
1νερῖς πΟΠΙΠ ἁαταπῃ ἀποῖοις Όατιμαρ., 58ο, -9ᾳ, 

ο . - μπι απζαΙςΗΠΙΟΓΙΗ. «οπτίο τοηιΙδβπια » 
. . 60. : 

Ἐμαράοπηαπτοῖα νατίαταπι σοηΕῖαπι ρ η 11. 4Ο. 6. ῥ. 
Ώ μαρσοάί ΒΠοπιργί(ίας. Λο. Λο. 5 μή ζκῥεμαεα Ἱπία]α, 485, 9}. ἆᾱ, 
Ἀοίαα ἑξηκοτάφυλλα, ἑκατοτάφυλλω» 686. 98. αι 

/ 

βοογάοἵος σοπιεἀεῦαηπϊ ραῃες Ῥῆς ἵπ ΤΠΕΠ(5 ρ8ηΐὲ ϱ πάρο- ο ο. 638. 34. ὐ., 1Π6Ι4εΡαΏε οοτρις εξ ρὅς 150. 9Ο. α., ΤαοΠἱβῄζαπαϊ πῃοῬ. ἆε[ηῃότὶς Πετοίρις, εἴ «οπάτοηῖδης μαρίηπι, 454. 93. ᾱ,, [ποτὶβοῖωπι πἹαρπΏο νΙζΠπιατηπῃ ΠΗΠΙΤΟ ροταἅαπι, 2α, 8. ᾖ. αρονίς» [εουσῖς, 540. 96. ᾱ. 
ρα ἀοπιίρις αεάἸᾖςαπαἶς Ἱπ[θινίε, αόᾳ. ο βῖα 11 ΤήΏγα. ον 4. 1, τν 
ο Πταπ41 τηος αριιά Ῥογρς, 67. 7α, ῦ. ορ, ο οπή ροτας, 108. τ δ. | αρα/ης ει ο. 3 ὃ οι ς ογῤρηηραί, . Αδίνν., 177. 70. 

ΔΤΟΙΙΠ αογορο]ῖ5» τεῖχρο βασιλ» ΐ 
ο ρα 30 λος πιο οτ, ῥο  μβσπη πιασΙ πιεβῖσσα ποκαρα λατ. 
δα /ῥήγες, ΠΟΊΊΕΠ ρορι]] μοι ο οσκςης λαβμάα 2 ουίοητα παΠο, οἡς, 44. ᾱ. ο μβιατίμι ἨὨχοΊθιις Πάσα ἵῃ ρἱατῖςσᾳπε πΊοτος ο ῖ ο. 5» 939. 77. αι, πα Ὀεπα] το, 84. ὐ. ἴ Ὅμτας τηρες; γα. υδί, 61, 54. δι. α 2 Ἠϱ9 Ῥοεοῦαα, 607, τί, ᾱ. 
ς εὖναάὰς, βθης Ῥτορε Ἐηζασίαπι, αρα, στ, 4, ος αν ΕΟΤΠΟΗ ἃ Γπρ]ταπα] ρεγῖῆα, ο8α, 86, Ἠδοας 8 ος 615 54ο. α. 1η. ΘΟΓΗΠΙ οΠρο ΕΧ ο. μὰ 3. 34. α. ιν Ἠαπιαχοβί, Ἰνοπιαάδς, ἡ λε 3πι ἄν) 959. 86, ῥ., αοο, ὃδ. 86, ᾗ,, 

17. σ.. 6ἶ]5 

σι τι 
906. 93. Ζ.ο Πτα5 ΠΟΠΠΗΊ]Ο05 Οταεοὶ ανο/απας» 938, 

“δυυβαπε. ρτο πάῑεέξ. Ἑλλὰς πόλις» 4 

. 69. 4. 
θζο 9 υτοῖς. Τεα]ίαα 15» 

{ 
. 

τα, ἵπ.ο οταάε]ίς εοχήπα {δρεμεπάϊ ταΠ0» 915. 10:33 

οτατἰοπίς Απιρ]σίίας», 336. 439 43: 6. 0. 

«ογέεςν Ίκεχ Ζαπο]αεοΓΗπ] 1ῃ οἱοί[α, 449. ον ας ᾿ 

ηηζγαηί ΠΟπΙΘΗ: πημ]εῖ ἵπ Αβα οοπηπηαπέ» δ6. 94Η. 
οσο λι ή 

οησοδεγ]ληι Τε. Απο. αἳ ΑδῃῑΤ., 179. 89. ε νά 

Φεποᾶχμς ψερεῖαε Ί8µ5, 966. α. ἵΠ.» εξ ΦΙΡΠΙΙΑΔ2 αν. 

69, 94. ὖ. ον 

6οπΠος αριιὰ Ἰνπας(σείας πιβέταϊ!» 100. Τεν 1 

ῥορεΠεπα! τῖτὰς αριιά ΒραΓΙαΠΟδ» 464. δ7. 974. αλ 

αριά Ῥεπὰς, 6ο. 44. ὔ., 4εΡΙΕΙ οπδία άεπερα ΄ 

17ο. 4. 4. οΗμ-μ ς 

στρες ιςερς 1π {επιρ]ο Τεἱρμίζο» 739: 74" ο. Α 

τποπί6. α.οίς ομ{ίοῦ» 6985. 94” 6-0 ὑπόΠΤ. 

οἷος να αἰαῖ, ριβπαπίες οὔτα 11411 

το8. 7. εἵ Το, {ᾷᾳ, 6- δ., 391: ᾱ- αΠ1ζε 
ἵπ Δτοδίθ» 
14. ΩΟΙ. 

-- 44-. : 

5ο/0ῇ/γίς Λος. Β.. αείας», 149. 90. δ.,  - 
ο]ομ{1, οἱρίπε ΏοιίεΠίεδ», Λ1ό. 4 

ὦόγομὲς ἴγταπηϊν 494- α8. ᾖ., «δ1Ε ος 
Ὅ. ποπηήπα τἱα]σία ὶ 75. ὄ νν τό 4 
σα εαυῖ «Ιαν 376 οὐ. η ς 
ο [δη εαρῖῖ πι. άαε 'ποτᾶς παπχαήο» 686. 98, ο. 

α. ᾖ. 
Κργῤηία, 146. 78. σ., 905-123. 19’ 
ο/ρδέ μη αυ]ά.οἳ ἀδί, 9δό. 17. δν 

1π. 
γοπί6ατυλ αὔραυπι 

οπημίαστα {πάλη άα» 567. 56. 2. : 
ώς η γή σπα τίσυς αἆ ΡΠοεπῖσεη» 307. 43 -ᾱ, 
ο)ρῤπίογ11 ππετα]]α εἰ ορεδ» 335: 5" μ6, ο8. δ., Ρείος 
ὦ/159 ΗΌΡ ἵῃ ας εῖ ο ανα ’ 
αἀμτῖς ΑιΠοί ἵαπα οπι» 1οΙά. κα, 

ποη{γὴεο Ἱαρῖς πουίῦδ» [ομἱρεπάο αρΠΙ52 ο σ π1ο- 
φο]ῖς εε ρβς Χειχῖδ ΤΕΠΙΡΟΤΕ» 558. 40. 658, 

πποᾷο (ιπεσῖς αιίά τηλ ών 
45. ᾱ. δι, οηίηής ΝΟΕΔΙΗΣ» 190. 9. το, 71. 

αι ς Ίο ἂς [ποσῖς Ίπ ΤεπηρΙο Ῥλωσίη αμα Ότο: 
ᾱ. ὂ., ἂς νὶέὰ αμαετεπάο» 190. 33, Ἂς σαιπείπυπα 

«40. ορ]οηίνπη» 15. 56. ὂ» 316. 65: “ρου δ1- 4. 
ἵπ Ογρτο σοπάἰτοτια {τθρπιεπῖο» 494 9 τν] 

9 ότ, 4, δες σοπε, 475 όβ3, 49, 6) 
Βοπηπία βείαἶσα ἵπ. τεπιρής σαρίλό! δὴ πιοτρτειαΒο 

ὃν δι δεν ο] πεπλανήμένᾶ 517. 19. 0.5 ' 

ναηα, 4858. α. 1Π. - 
δοβῥίβαε ἀᾳ ντ, ναῤρ. ς 
σαν Εῴλςθι----ο- σον ναῤιώ-- βος 

0/ο/ος αἳ «οο]ες οοπῖ., 654 47.4: {τ., 9Ρ3ΓΙ3: 
ὀῥάγία 199 {Π. 1βοβάλΕΙΙΟΠΟ» 951, 32" παρίβτατς 

ποτιπι Έαριπι {εήΐθο» 681. 94: 0. πια με 
4επίοχαπι οἳ Τ6ΠΙΦΙΟΤΗΠ1». 405: απ, 41. 7. ζω 
Ἠοποῦ,, 140. 84. ὄ 6ΟΠΙΑΠΙ α έα ονέοντες» καὶ 
όοο, 7α. ὐ., ψευδῶν ἄνακτερ μὁ αλα . 
ἄλλα λέγωτες» 718. 57 6-2 4 ν : 

πραομ]αἴοΓᾶς 1 οκατοῖζα» ὦν ᾳ πα 
ορμίπριπι ααε Πριτα» ον ο, 

απο τοππρί]α ἵπ Λοργρίου. 199. το, σα, 
δροπ/αΙνα β]ΐαο πἰμὴ! αά ππριτοῖ, ΑΟ; Τ]μασαο ΠΠί- 
ας ΙγΗ5 ο 1. ο ο αρήα» ΓΗ πι ν 
δις, 56. δι 6. ας Ἅ ς. 4... 
η Ἱπσῆς ΟΛΠιαΙάϊρ8 πρι πρ ρ9. .. 

Φιογηυαπιοπτπ ψετεηδες οπ/πό αμ 1 | 

Φα)εγ σήγενς αὐαπΏ, Υ8ΙΟΓ15” ϱ24.. ο, ο 

ὀρίμά Ἰονῖς Οἰγπιρά εκ 4εἴθ» 722: 2η. 66- ὃ. 
οσα δης ἐπμγὶ ΣΗΙΑΕΗΤ ος 95ο. 7. δε ού». 
Φιγατοσεπιατηπη αἳ {ΓαμάΠΙ εχεπιριᾶ» ” 77. δ. 969" 
9/. ὐ., 100. 91. 6.0 486. 18. δν» ώς 
ᾱ. ἵπ,, 988. 9ο. δ. ζώο «ο πα, δ..,. 

θιτιη(βίομός Ῥεβίαο πηααής αμ θἵον ὃς 15... 
Φιγοῖς 4ᾳιας ππέωσα» 471. 9 δρ 
οιγπιρ]αίς Ἰαείδο 43.7 ἵη 
σιψταοίς ἵῃ Απαδία 495: 351. 0. 1η 

ε ἷπ. ρεπετε ἃθ ΡΕ» 

1 

5 οσο, ὔ. ΠΕΙ. 

34, 35743 630. 

Ῥ]ητ. ἠπηβΙεΗΣ ὙετΏο Ρἰηταίά περε» 141: ο 

α - ἡ { . ό. ᾖ, Ἡ . 

ουροσ]αίνις ριο οοπαραϊαζ.» 5 τσ . ρω αραᾶ Ῥετ- 

Απρ ολα ανν ον Ἰάκααάιο, δι, 
. . ο ουδ ν Ἱ γάέέ . 

νὰ ἁαπππαίοσιπα» {η 270 ο σά ΊσπανΟ- 

ο ΟΓΑ σό9. 9Ο. ἄν τῶν τρ ώς ον ῤέεγ 

τυπα ηνία» εαῖω» 614: 3. 0 | : 

16110143 ΩΙ2. 57. ὔ. τοῦ. 05. δ.. Βασς ο 

σας πη]Η, οἰίπι ανετα ραπ» ο. 

οἳ 1146 1ΠπΙοΙΠΕΗΓ. τα 29. ο. ἠοτναιήκ, 995" 

μα ατὸς ἀῑνίπατηπι Ῥοιή/σατυα 

408: 74:45 ἠποοίρτηη 
ἷ .64., 

ν 

ππο]]ῖιος αἲ νε(Ἡπιεβῖα» 447. Εν] μα ολ 

Φγεηπο[ ποππεΏ εξ πει]υ» έβΗσὴ (1 σἶλο»
 37. 5 

ον 

. . 1Π. 
: 

2 το, 4, 

Φορ, 8, Δεπσῖθ, θαπιὶ ἵΥΣΑΡΏΗΣ2 α6ο. 10. ! 3 0- 

εβ0ἱ ” νοιαμ- 

Ατ. εἲ 

. 000. 166, 2209 . 

ἁ 

οὐ. ο ππονσι κ αβοςον- 

σαχ  πηρτηρν γρ θεση: 



- 

.., 

αρα αν πιο στ 
ο πείς ΟΡ]σηγς, Ιοουβῖο Ρχονοί»., 9690. 13. ἆ. ὂ. 
Αγτασμ/α. {10 (ο]οπο οοπνα]ε[σεπῖες» 576. 66. δ.9 

ὠγτασυ{αποσίπα ορ «πΒτέδ, 449. α. 1. 
ὀν/1» Ἰαάαδί, 180. ουδ. ο εἲ «19/γΗ σοπΕΙἩ- 

ἀυπτπέ, ατίό6- 8. :δ., ο) οί ὦγγ]ο σοπῇ. εε ἁἱί- 
{δγ., 549. 100. 6. )/Ι» «49ή1. {γΠοπΥΠιᾶ εἲ 
υ0]. 36. 99. 6. 

Ῥν ος. 

κ αἸομεια Βαγ]οπ. αποῖ ππῖς Εροϊσίς εοπΏαξ., 
Τ ο. 5. ὖ., 946. ο. α.ο ἴα]επίητα ΑΙΠΕΙΠΙ. 

509). ΟΙ. 4. ο... 
Ταή}ε, Έροσαε ορριάππα, 494. 54. ὅ. 
Ταν] ο» 903. 9ο... 
Ἰ ο µγογ ηλτιοηίδ οταάεΗ(ᾳς ἵπ πιαδταπάἰς Ποπηήπίομς» 

907. 17. ὐ. 14. ας 
Ταιμγίοί παοπίες» ΕοΓΗππαΝΕ Ππες αᾱ ΟΠοτί[οπείαπα, 396: 

ό . ᾖ. ς ᾿ 

ος. ατππ]ς. ΤΗταςῖαθ, 999.90. ὔ. 
Τεῦνο Ὦεκ 3 δατίτατυπα, 3909. 61. 6 59, ἕν 
Τεηγημς οἶνίτας ἀϊΠοηίς. Δεοῄσαε, 7ο. ὁδ, ᾳ. 
Τεπιρ]α Οπαεεῖαο -α. Ῥετῆς Ἱποεπία γε]: νἰοίαεα» 459. 

68. α. ὖ.., 67ο. 55. δ.. τεπιρία 3Ἠτο: ας εο]οτδής 
ἀῑηπᾶα, σι. 66. 6.» 1π Τεππρ]ο Απιριήατοϊ (οπιπία. 
ΦπΕΗάΐσα, 683. 49. α..1π ἴε πρ]]ς ρµεἶ]ας {δοµραπίτος» 
ὃσ. ὃτ. ῥ., ἵεπιρ]ς Ἱπομραπάϊ πιο αριά ΊΝαίαπ1ο- 

πειαρο ο πι ομως 
ἜΤοπηροϊα ἀπειεπάϊ ταζο Εμπίσμ]ϊς ποάΐδαπε αριά- 

Ῥα10α108» 996. 4. 1Π. τν «των ο 
Τεπίογυη αὰ αἱαπη]πα ορεῖα» 657. 8, 10. σ, -- 
Τετος, Ἐεχ Τηταςίας» 318. 91. ῥ. 
Τεγπιέτας 1105 ΕΥεἶβες 999. 67. α. ου. 
ΡΒΕΝΗΝΑΤΙΟΝΕΣ /2/αμΗήν. ποταὈ. ἴπ Ἰζτισύς" εὐερώ' 
“λωπεκιδεῖς' ψάμμη" Ατταγτνος' Ταυρέως' Σώπολιο" {1π, 

. ἃοι 43.1ὐ... 408. 8. 4. 735. 938. δ., 959. δ7. δ. 
Φ99, 11. ἄν 680. 3ὲ 4.» 648. 40. ᾖιο 3905: ΟΙ. Ζ., 
6δτ,094.ζ.ν 90. 4. Πεν 596. Ό9ιζ., 608. ού. ἆ. 168.54. 
ο. 694. 47. 6.» 9909. 979. 99.5 056. 950. 7. 0η» 
ραγαδίο. 6ἱ /Γωβεγῦ. 1Π ἐπιτηδέςωτος ---- δειέςα τος Ὅτ δεώ- 

τάτος» ΕΠΙ. 149. 99. 4.395. 79. αι 694: ὃ. δ.. 
Λοφέπαη ἵἩ Ι, εως" εὐπθίη" ᾽Αρκεσίλεως, Ππι. 306. 
100. δ.» 355.67. ζ.ο 191. 35. δι, 641. 49. δ., 6», 
06. 60.09 951. 1. ιν 650. 74. δι «4υεγβίοΓΗΠΗ 1Π 
Δεκελεῆθεν --' λειῶθεν --- λειέθεν" αὐτόθι' διχου" 738. 

:46. 2. 835. 48. 45.2 998. 960. ο-, ΑΓΡΟΤΗ ρε- 
«σα ΠοΙοΠε Φιλιππῶσαι' ὤελπτεῖ κνάπτει' ό53. 

65. 4. δ., 599. Ο1. δεν 374: 54: 4. 959. 73. σι ι- 
11. διασκεδῶ» 68ο. 1Ο. ὄ.ο {πῥεΤ]. εἰ αὐγ. [ομΐε, ἵπ 

Ὅοδως 607. 74 Ζ-, 1οτίΠ. ραδβν. 1η οταν" ὤτοὶ εῶται" 

φατον πι. 900. 03. δι» 943. 63. 6. 437. 91. 4. Ζω 
Ὁ9ή- 263. 15.. 905. 635. 48.. Ἱπιρεταῖ, κτεινέσθων» 
ἅτή. 6. δεν ΙπΠΠ1Ε.. ἑςάμεναι» 9. 532. ᾱ. 

ΤεΓγοΥ ῥαΜίοδ. 379: δύ.α. - 

Τοῄας οευ]αά ραε[βαη Πα», δ. 95. 6. 
Ἔοπιωσαα ατῖς 1πΙΠα» 990. ἄ. 1Π. ον 

Ἰδᾳ/ς ος 4υλπάο οοπά]α, 126. 78. σὲ, τηδία]1 

(οάϊπῖς ααπάαϊ » 455. 17. ὤ. 

Ἔμεῦας Βοεοῦίαε ΙανΙταία αἳ Ιπβάε]εαίε Γαπιοίας, 716. 
.6 

Τποιπήβοο]ος αἩ Πα{επι Αροῄίαυπι Παδιεμς, όσο. 

70. σ.» ΠΠ αΜήΠΩΠΕ, 6δ4. ὃ. δ. ο οὈττεζἸαϊοτές Ία- 
Όήε ΔηβΙάεπα» Τπιοδεπιαπα» εἳ ΑΙΟΠΙΔΕΟΠΕΙΗ, 678. 

. 6. 

ορ ον σοἰοπίας» 945. 49. α. . 

Ἔπετπιοργ]ατίπα ουγαῖα ἀε[οτριο» 5588. 97. α.» {8- 
πηῖτα αὈΤΗΠΟΓ” όο5. α.. 53. 

Τζ6/εω5  ΦΠΙΥΤΠΔΕ οοΠά{εόσ, 749. 96. δ. ΥΕ, Ἠοπι. 

ΤΠοβπορμοτΙα ναπα [απ επι, 445. Τδ. 6. δ. 

Τὸρ/οἷίσε Πσι5. εί αμήπατο Ώμπίπα που]ήοτα» δό1. 
: 6.ο Εἴ 65. 2. 1 Πθδία εκ ἜἘπείρτοιίς Ιῃ Δ6ο- 

- Πάσπι οοπιπρταταπέ, 508, 38. ῥ.΄ : ἳ 

Τ]ους απ ΗΥΡΙΡΥΙαε Ρ]είαίε σοΠ{Ετνα{19» 599, 67. 4. 

Τροία πιαϊα]]οιύπα {ειλχο 378. 8. ὔ.. αμα Ἱσαίι 

"ποπίπα» 918. 81. δὲ ΤητασΗΠΙ 108 ἵη πιαζαηη 

πιαηά Ίχοτο «εθήςβπια» 374. 54- ἄ-» πιυ]ητα- 

ᾷο πιαρΏα ΠΟΠ Γ8ΊΠΕΠ ἱπεχρυρηαβΙ]δ» 379. 31. εἲ 

95. ᾱ. ὔ. ᾿ η 

Τ2μογάϊάος αι Ἠειοάοιυς Ἱηῖαι {5 οοπιρασαΏ» 407. 11. 

ο ας Εἶπ νίεθ {οΗρίοί65» 486. 95. 4. 

Τὂγγεα τορίο Ίπ Ηπίδις 1μαςοπίαΕ» 4Ο. ζ3. 2 355. 

τίς 3Ἡ Ἐ θὰ ἀοῦμπα» 676, 38. α., αἩ Τζ χρὺ- 
σόπαςος» 1914. -”- θες 

Τη0βμηι υ{ις ἵ Ἠειο. ΠΩΗΠΗΡΙΕΣ» κατὼ μὲν ἔσυραν' 

.Ζωρβω 1ποςς, τό”. δα σ. 

νά τ ἕδραμον ἐξ. ὧν εἶλον) ος. 95, ΔΊε.Α., ἠδθι 
48. ἄν 300. 48. δ. δή. α. Ίπ., 676. 66. αν οτο, 
μα ιβ αἩ Ἑώμνρίς, 07. 15. α. εξ νατ. ]εᾷὲ, 
10ο. (6), ἳ : 

Τοπίμϊαα οαρῖάς νατῖαθ, 107. οἵς σ. 
ΤταροεάΊαο μίτήπα ρΗπή Ἰηνεπίοτεν οΙεγοπν 95. 

66. 0. | 
Τήδι5 Δίπεπ. ἀεσεπὶ {1ο Οµβμειπα, 404. 51. σ. 

εαΓΙπ] {εΠ165» 49ο. 44. δι, μτρῖ6 Ογ2ἱεἰ, 494. 99: 
σ. ᾖ. : 6 .. 

Τπρυτήπῃ α 9ο Έαρυπι Ῥετίατήπι ρε παπι ΙπΙαπάχαπ]η 
944.10, 4. 

Τηροάυπα 1π. (επρ]ίς ἀεάΙόμπάοσατη 1105. σα, 93, δι 
657. 8, Τὸ. 6.» 849. 50. 40, 

Τγουδέ]ης ανῖου]α, 196. ο ᾳ. 
Τγοίσπμη Ὀε]]ηπα απ Επεπῖτ, 1589. 6. ᾱ. ᾖ. 
 γταπη]αϊς {οήιεΠτυπ οςῖ ὕβρις» 938. 98. 4. 
Ἰγγηῤεμέ Ίαιε ναραπίες, 96. 53, 2. 

γ. 

; τας εκ Ίψίο ἀήσεπάϊ Ίπνεπέπι, 416. 93. ὔ., ΠΕἡ- 
Πα Ώεοτυπη Ίῃ {ποτῖς, ἀδίά. : 

Ὑεπιις Εε]]ε/ῥοπΗζς» 503. Ἱ. δ., Όργεας Στρυμονίας, 
675. 5. 6. α. δ., Ῥοϊεας ἵαππαμαπι Όειις οὐ]τής, 

Ἴδους τό αι «νομιδ ατα Ώε]ρ]ής αμα» 589: 
; 5 ο- έ2ο----- : , ο. 3 - μμ --. κ Ὑομιις (εἷεβίε» «Ὀεγομαέν 53. 49. 6. Ἰζγήμο Ας: ΠγπΙοτήπι» 53.49. 0. 896. 55. 18. Ὑσποτεις ΤΠΟΥ: 
δµς, 59.. 47. ἆ μόνο ε, 4 μ . . ας, κ. 

7ετζαἰᾳ οπίαπι {11 νετρί τερεπΏα, τὸ Τηλεμόχῳ δᾷ- 
02. ΠΠῃ., 517. 1090, ᾖ. 

 ΝΕΕΡΔ /ηροία Ῥτο οὐπηροεής εἴ οοπῖζα» ελάετη Ώτα- 
ενα» εἴ Ῥοΐϊείταίε, 349. 509: α., 550. Ο1. 4 490. 

«96. ζ. 479. 65. α.ν ὃοδ. 14. 9ό., νΙΦΊῃ ἀπὸ, ἆπο- 
κήδεύει», {4βέγε ἀε[πο. 7οό. 51. δή Ῥαευπε ο πΠι 
νοσαηῖ ογπιαε Ῥτο ελής» εἲ εβίαρ ρτο Ῥόιῷ 
οἱ, 398.50, ὅ,, 442. 8, εξ 10, 4. ὃς, 49. ΛΑΤ: ὖ., 
963. 903. 91.5 είογμ νὶς εἰ ἀΠσπιοπ α Ρα - 
οἱ 38Ο. 37ε ἄν 341. 35. ἄ. 540. 66. δι. 910, 

Ὄσαἡι δις 954. δ1ι δεν 973. 66.α., 969, 89 αντι 
10. ὄ. 376. 37. α.ν 1ο. 92. δ,, 876, τττ. 41. 

976. 98. ὤ, ιο κα τατ]οτῖδ {οπιάς, κυνηνε- 
"υπεῖν' λονηγετεῖν' πυργομακεῖν» Γ17. 49. ᾱ., 79. ὃ8ι 
6. ΙΝεΗΙΤα Ῥίο Βαεβοὶς, 457. 99. δ., ἴθτπήπαμο 
Ίῃ 4ΟΠΠ19 α{ρεΠο: Ἰοπίρας Ῥτοῦαία, 586, 7ο. ὖ. - 

ὕτεβα Θογελὶθ«εὐ]ία. 311. ςΒ, δι ο 
Ψε[Ἡππεητα {ετρεα "νε εχ ρΗ]θο; 542.-1ος ὅ,. πι» 

Πατιπή ΑΠσαπατυπα, 3964. 59., 63. 67. α. δ., Ώο: ..” 

τἶσας Δίέζαε πιμ]ίετες οτι φεβαῦαπί, 4τδ. α. ἵπ., 
«Αι οσλωζοακς οωστοσε 

Ζ7ᾳ {πο ΕΙεπῃπεπι νεήας» 489. ἡ5. ὔ, {ᾳε, νῖαπι 
:' Ώοπρας «ομβεΓπεΠά1 105. 536. 3. ᾱ, ο μη 
71ρ αγά ἵπ εχετοϊᾶρης ταΆο. 50ο, τ, ᾖ, 
Ὑπ Ίρπαν πιω ]ίεγες 4161. οἲ οοΏνοτ[α νίσο, 66ο, 5, 

4.0 Η1ἱ6γε εο/[ε ἑσπαυίργε ΠΙαΚΙΠΙΗΠΙ ῬετβτΏπι ορ- 
:«ῬΤΟΡΤΙΙΠΙ» 749. 0/4. ο. πα 
Νηρῖπες ταρίαο ταρὶ ρε[ήεταπε, 9. 6ο, δε ὖι, οἶίπι 

ὑδροφόροι» 503..90..4. μη 
γιᾶ5 να. 653. 9. ῥ. Νἶίε5 4Ώ Αεσγρίο ἀεεαπέ, 1990. 

τ δας Ππμταε τερις πποβίΠΌυς ο ραρῖς 6οπιροτίαπά!ς 
εἰ {ετναπα]5» Ὦε]1 {έπροτε» Ἱπίοννίυπε, 388... 2, 

μή εχ ἀε[ροταΏοπε ομ]απιϊ(οίὰ τρῖᾳς, 359. οσα ο μν οῦ ονοῦ.) 
{ον απ ΑΠΐσα αἷαί, 365. ο6.α,. ο’ 

ον αχραᾶἰβοπίς ἵπ Οπαεείαπι εροζμα, 5190, 90, 
δ.ο Ὠανες εχρεβ]τ]οπῖς εἶῃς οαποῖ ΠΠππετο. 546, 

45. ᾱ.» Ῥοπ8 ἵπ Ἠε]εβροπίο, 658. 53. αι, {9δ819 
εχ Οταεσεῖα ἀῑῑσξερ[ις, 674. 6η. Τοι ᾱ., πιβρη]]ο- 
αυεηίία ο 550. 56. 4.. θεπετοίαπι Ελοΐπας ἵπ ἀἰπιϊς- 
τεπάϊς {ρεσμ]ατοπρας, 571. 88. σος Ιεπῖτας Τῃ 1ρ- 
{παπι παιτας ες πιείαίοτες, 578. 6. 1Π. 

Χγιίπα πα, 54ο... ἵπ.ι ο πο ο 

2, 

ασια 4εἴΔδ» 447. 67. α. | 
αΐρονιν αῖς Ζᾳηιο]κὴς Οεἴηταπῃ Όεις ες Ἱερ]ε]αίος, 

309, 69. ὖ» ἀοθίπα Ίποεττα, 338. Τ., δι, 
ΖΑποϊαδοτυπι Βερεθ» 651. 4. π. πω ης 
Ζοβγγάς Μοριονᾶ Ἱταίετ εί Π]]μ5, σ7ο. 7. αι, εἵ Ίαιις 

ερτερῖα 9 λαο ἀαία, 3789. 4Ο. ὄ. 
Ζο6γ», ποὈῖς Ίοομς Αίζ18» 66ο, {. α. 

. 
{ 

Ῥραο ο δια 



. » α 

ον ά ' ἴ Ν ο. ος : ν 
ο κ νλλε 

. 

Α. 

Αοῑο οι. ντ ο ᾱ, πα 
«ἂπ «ροβο]., 9908. 46. 6... 419. 

77. α.9 71ο. 65. ᾱ. ῥ. 
«ἄε]άπης» 80. 80, δ., 1389. 7. 4.» τόθ. 51. 6. 176. 

19. ο. 907. ο. δ.. 953. 90. ᾖ., 346. ΟΙ. ῥ.. 374. 
ας ἡ .9 410. 15. δ. 407. . νο Λόο. 74. ἄ.9 47ο. 

ο δεν 490. 

ον 30. ὔ. 556. 6 ὤ. ἹΏ.» 641. 
ὃν ο 673. 90. Ζ., 68ο, τας ν δα ΤΟ/7ε 9.9 
ο Του, 17. αρ. ρήση. , 11, η) 6ο. 5Ο. ἤ. 

«επεῑν Ῥο]ίογεθῇ., 249. 81. Π.» 468, 90, 2, 96ο. 1. 
ας ο έν ότ7. 96. δι.” 679. 97. εί 39. 4. ὃ,ω 
900. {3 

αούις ΒΟΟ7α, 141. 08. ϱ,, 489. 90. ὅ. ᾿ 
«4ε[εβίπες ΌταΤΟΣ. 976. οτ, ὖ., πο 
“ε[οὐγίοη δαηέμς ρ ον 69ο. 96. ὃ “Αθ λόσίωο σοι δοῦ ἄν οφλβ- πσου ὃν 3 - ό Ὁ, 8: 

ο ο ἔρε, δ. 90. ἆ ο, 50. ῥ, 
ο ιλοζν η 3. νε ον 4. α. 
“4ήεμε, 495. 58. δ., 671, α. Ίπ. 
«εσὶς αρ. δΙούσεμη, 7ο, στ. 2. . «4ἱαἱρῥτο», 17ο, α, ἵπ. - | ο οψμα Μσγερ]]ιο 999, 96. ο0. αᾳ, νὰ ΊηΠομίης, 100. 4. ἵῃ. : . ν ν λαρωρ, Έον ο 2933. 64 4.» -- 45. 4, 

ηώθε]άες, 980. 10. 2. Ρο. .4πλο]ορία Ἰπες, τς ως ας ολ ο, | «4μεδο]ορία Εαϊεζῇ, ότζ: 86. ὁ κ» 166, θά κ.) «{πέβο]ορία Ίωας, Βυππι., 696. 98. ῥ. ο ο νι πριά ΒΗποῤορ., 496. 99. α. 
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ΕΜΕΝΡΑΝΡΑ 
Ῥαρ. ο, πρ κ. 
Ξ πο νά ακκλί σσἀεκ Ραθβοπι, Ἠπάε ρταςςὶ- 

ρυα οχζθίραπι» εἰ Παείπι ἀπόδειξις «οΏῖτα 
ΙΠΟΤΕΠΙΟ: 

9, 94. Ἴσα σφι πρὸς ἴσα, Πεια ἵπ ρ]ειῖδα6θ: Ῥοΐτο 
ἐντεῦόεν 1]ε {5π1ρΕΙ. 39 τῶν Ἱζόλχων βα- 
σιλήα. ς 

3» 40. Πρασχομέους. 534 ὧν τούτων. 7ο οὕτω Πέρσῃσιν 
αἀαϊτο ν Ππα], αὐοά Ίπ Ι6ήςΠιοάϊ ποπηῖ- 
πίρυς νετροτπ]αἰε τειπηπαἰοπίδις 11Η {ο]- 
1εΙ1Π6. 

4: 83. Πβοβήσομοι πρόδω ἸηηΕΗΠΠ. 88. Λυδὸς μὲν φένος, 
πες θμίἆαε α]ίτει {π Ίος. Ἴραῖσος. 4 "Αγρων. 
μὲν φὼρ πρῶτος οπιϊςῇς πιεᾷ1δ. 9 παρὰ τού- 
των δὲ, αιοά τεεβρτάπ Εηϊς, 

5, οό. Ποίει εἴ ὁ δὲ μέγα ὠμβώσας» εἴ ροςῖ ῥραισα πει- 
ρώμενον λόγον, ΜοΟπΙοᾷ0Ο ᾖάειι 4 ἐς κοι- 
τῶνα. 

6, 47. Στίχη. 56 ὁρῷ µιν. 6ο αἰσχύνην Ππε ἐς. 69 ἑώ- 
ρᾳ. 76 :ἀπεθωύμαζε, τί εβίταπα εςῖ. 

7, ὃ7. Μετίετο, η ΡΙ6Γαε( «16 οπΊπες {σπεάαε, εἴ 90 
ον ὃν μὲν δὴ τὸ. 16 τοῦ δήμου», εχ {οτίρίμγαε 

{οτίαἩ οοιπρεπάἰο νἷςξ τοῦ δημοδίου. 
8, 38. Μέν. νυν οὗτος φρωτὴν. 4ἱ ὁμίάαε Κλαζομενάς 

ο τος πα σσ] ἐσέβαλε, ἀντὶ τοῦ εἰς ζλοζομενὼς Ὠῖπο ἀ6- 
τίνατυπῃ νιάειῖ, ἀοέήκμπιο {. ἄπβετο αδ- 
{ωπάστ.. δεηρα Οοἆά. ποια {ανεπῖ, πιοτὶ- 

| τοφυα ἀα[επτις µία, 
ϱ, 65, Κατέσπω εἰ ἑφάμεναι» 4ξ΄ 41Ο βἀποϊαξοηες, 

Έτος ΛΑ ἀποαλλάσσεται. 55 ὥσε Ιεσεπάππι5 0Ρ8- 
ο ΦΕΤΗΠΙ ΕΤΙΟΙ εδί, ομ1Η5ΙΙοάΙ» αιοὰ 1πΠαῖ- 
"ΨΠο» Ἠαιά ραμεἰ. 65 ἔντε Λιμενήΐῳ, «οἳ- 
ατα ε(ζείμη. 71 συναπελάφρυνον, αιοᾶ εξ 
ἵῃ Οκομίοη, τὰς 

πο; 94. Κήρυκας Ῥ]απίανα οχθιηρ]ο., 90, τοῦτον ἅπαντα 
συνα»αγὼν εχ Ἰητεγρ{εταπεΏῖο » ωτ {Η/βΙςΟΓ. 
5 ὁ Σαρδήϊος. 9 ὑπῆλύεν. ’ : 

11: 90. Τὸ πολλὸν τὸ χβόνου ΕΗΠΙ Όχοη., Ώε(Ιε ΙΠΡΤΟ- 
Ὀδ. 44 ἑδωλίοισι ἁἴαυε Ι{ΕΓΗΠΙ Ῥροδῖ ραυςα, 
50 ἐς τὴν Ἱζορ.. ΕΗΠΙ ἐς Τοαίνωρον. 

πίζων, οι ρίπιαδ 4ατεπι, ᾿ 
19: 32. Θηήσάμενον, θὐα]ε Τ. 11» 94. Τν δ7. εἴς. 36 

περὶ σεῦ, Ἡτ πεί. σα 
14 97. Τῆς πολλῆς θεωρίήο. ΤΠ μοὶ ἐπῆλθε τληίαπη. 

4ο ἐπειρώτο Ἱτετυπ]αμε 56 εχΧ πΠοΓε ἀῑα]ε- 
έ οετ ΒεπΙρίοΙΙδ. 4Ὁ ἐς τοῦτο δὲ. 68 Κλέο- 
(ιν Νετίκῄπιθι 65 ἐνκλήϊζόμενοι, : 

15. 73. Τῶν τεχνίων τὴν γνώμην. 6 σπερχεὶς ἵπ πιατρὶ- 
πα εχρ]ἰσατΙ ταραχθεὶς, θυμωθείς, Πειιτί 1π 

"ΟοΠσθάίοπα λέξεων Πεγοβοί{. ένο 
(από, 5. Ὢ Γρσε πᾶν ἔσιν αμοιποάο ρἶατες αΠ, 1α 

: ἔχοντι εὖ τελευτῆσαι. 19 τοῖσι δέ. 
.. 95. Τελευτήσει. 98 οὐδεμί! καταρκέειν. 40 ἐκ θεῶν. - 

νο 68 ἐπικυρῆσαι. ων 
189. 73. ᾽Αμέίυετο, υ]οςο β» αμα]ῖ ἵπ Ρρ1/.. ἄθημεπς 

{οπἴρτιτα. : 
το», 37. ᾽Αχάρίτην τοι οὖκ, Πεμ ΙΗειίο, 
9ο. 5ο. Πολλαχή τε ὧν ἴσχον. 5ό νεἠνμσί τε καὶ κυσίν 

ος εἰ Ὄλυμπον. 63 τῷ Κροίσῳ. 74 οὐτῷ» εὑρήκοι. 
91. 70. Καθάραντα. δι ὠκούσαω», αιιοὰ ρ]αουῖε Πε 

(198: ὡς εἰκὸς ἦν. 93 εἶδε. Ία 1 απίς, ομάδας 
Λ2ουβ//ΗΜΗ. Ὁ ἀπέσειλε. ϱ πειρεώµενος. 

«999 15. Ἕκρσος τῇ ἡμέρῃ. 16 ἐπειρωτέοντας Εξ ο0 ἔπει- 
ρώτευν. 9ό Ὁδμὴ ὃ' ἐς --'--- κρώταιῤῥίνοιο, 

93. 38. Ἐμηχανήσωτοι 56 ἑξαπάλαισα, τριπάόλαισα. δὲ - 
παλαισιαῖα Ρα5ῇοΗ. 

τοῖσι λόγχοισι οἵ ἔτι ἀμφότερα Ώτπε «ορια. 3 
εἰ σρωτεύοιτο, εοππιοάε οὉ {εφμεηία, 

«δυο ΙΙ. Ἐ] σρατεύοιτο, Ἠῖ αΏῖθα» ΤΙΟΧ ἐπείρώτεον, Πα 

ο μ4ἰμε οἳ αΠϊ, τ5- κοταλύσεν. Οεἴεηπι ΄ 
υᾳς ἵπ Λἀποϊατίοπε 9 ες 94 4 Ζα1ἱᾳ εἴ 

ετο ο (πτλθςο οἷμς οοάϊσθ, α Ψ6το αθίτε {εστίας 4έ- 
Ῥτεμεπάϊ, παέχας νεποπίς εχεπιρ]ας ΨεΠα- 

ο τω τυπι απηῖ 1474. Ῥοπινο]επεία, Απιρησβπιι 
3 τα εερηΙσμη{. ἵπ 6ο πα]]μς Ἠΐς ΠΙαϊΗ5, ο ὐΔ- 

ο το 11. 1  γοδίορ.» οιήᾶδ οι 7α)]α Ἰπ Ῥ]ε- 
Γαϊδηια α]]ς ορπ{επ{ῖο ετ{απάἰ Ίδης οβΗΣί8πα 

Ῥαβ. 

46, 67. Θεῷ τούτῳ. Ρ. 47: 3 Ί6βε δυε]ν. 

-6ρ, 95. Ἠύβ 

ῥγαευιήε, ᾽Απελείην 1 απτοΏθ ας {ηληηΙ}4)εΠὸ 
Όλοι το ινες ων η με” μὲ 

96» 48. Ὄλυμπον. 56 Ἱζρητῶνα εξ 66 οἳ Κρήςωνηΐτοι. 
97. ὃδ. Ε] δὲ τυχάνοι ἔψων' 
98» 19. Ἔμενε, 9οά ἵπ «4 εὲ π]ς. σῇ. ἔθνερς ἄοῦ 

"βαρβάρου τὸ Ἑλληνικὸν, ἐὸν δεξιώτερον, {8118 
ε]τε. 31 ἐαβιβάσαντας, θα πες άπια οοἩ- 
{1ᾳοᾳ86. 

39 47. ᾽Αλκμεωνίδέων. 53 σρωτιώτησ]. σ προηδέωτὸ ἡὐῦ- 

τι. 67 διὰ ἑνδεκαιδεκάτου, 79 δυνηνλἰζενεδ. Γ6 
οὗτοφε. νὰ σου 

9ο, 6. Λυγδάμή., 419 φ4ποαίε πΙοᾶο Οκ. 
915 96. Ω Λυκόρυε οἲ Ῥοδῖ Ῥαμσα Ίξετητη. 
93 558. Ἐσρωτοπεδεύοντὸ επι Όκομ. 67 ἐπειρῶνῖὸ, ρεύ» 

ΓΤΡΕΙΑΠΙ, Ζο ἐγιέατο ιτ 4]άμι. ση Αρκοδίη Τεγέψέ.. Ώε[ετῖρῃτ Ἠος εε εραήις σος 
Ίαπι Θομο]. Ἱη «4ο, Τ. Ἡ Ρ. 17ο. Εμ, μον ἰ νεταπα ἸπομΙπαφβμ]ο. ὣτ ρ]ετεαιθ 
10ἱ αἱ1α. ο ο α 

395 79. Οἱ Λακεδαιμόνιοι οπἱττιηττ α΄ Ῥσεβοήε, Ἠεηίς 
-Ἅν {υπ ἵπ Ζα]Ισε 1 αΕπίς, 86 μὴ ἐλμνύεμ. 89 ἐν 

θώματι ἦν δρέων. 
945 35. Τοῦτο, τὸ νῦν. 47 νηνσοὶ μµακρῇθι ορΟσέιθτα:! εχο]α]ξ Πτιαγαγαπη Ἅπα. 
35 76. Ὑπὸ Ἑλλήνων. 1η 1πϊπῖθι 64: ζ0ς Δαδεηὴ 

Ἱερεπάωπῃ. κ αμ ο τσ 
«365 90, Ἠαῖϊδάς σφι οοπῖτα εβίοιν Ῥοδε βαᾶσα αἰενῆ- 

ἴτσι, ΝΕΤΙδΗΠΙ6, 12 ταῦτα κο ὀγένετο, 14 του: 
" ΤΕ. αν. | 9 ἴ 

(37ο 89, Λαβύνίτος, 3ἴοιΙθ Ίτα (πηρες 116. 99 ᾖᾷ, δε 
τὸν δὴ ὦν τὸν οκ Ραν]. ος «4λήο, 

38 8ο, Ἡν γάρ οἳ ὃ συμβαλὼν Ῥ]επίως: Ατεσμίας η 
(οπονίαπα 6ε Ίβο Ιπιθτοίά]ε, 

ν ἀὐτὸς κρτεδύκεε. 7 
ὦφ᾽ ἵππων περ]εξτα ἀἰα]εξτο, 

99, 91. Τῶν Λυδῶν τὸν. ονομα Ῥειμς Ρα. θιή ὁλ. 
ος” κ]  ἀπηγμένος ετ 98 ἢ, 

490 48. ᾽Αμύνηται, Που αοαυυπι ερ δὲ {οΙπΙΟ ῥο-- 
Ώυίαι. 

43. 76. Μηδένα εἶναι τῶν ζώντων. Λε ΐΐο. εἶναι οὔιῖ- 
Το, 80. ᾽Απικόμενον ἐρ Πέρσας, αὈδυτάς. 97 οἴκότα ἕλ- ᾿ θτας, ο νρ 

44 87. ϱ ὥςε αὐτῷ. 98 κελεύει οὔπι 4ο δίαιε 
ο ππσα ς 45 18. Ἐππήρας, νο]ιῖε ἐπαεβας, αὐσά 1. ἒ, 9οή, 
399 ΠΟΠ ΠΟΝΙῖ χρή. 5δό ὠἀναρτημένου. 59 τὸν 
ενῶ ἐτίμησα, οοη/{επτῖεῃς «{γεῦ. οἵς..'. 

45. 6ο. Τιεσσῶν Ἠαῦει. εἴ μ. 5ο, 51. ΑΦβάίανα. 
οἱ. 68. Στονδρακινοὶ, εἴ 1η Ἠοτί οἵα ὁλαζουρί Φασι. Ψος 

ὍΠ1Ε ὁ λαζουρί Φασι. Ὑἱάς Ώι (αμρὴ 1αχῖς, 
ταες, ΝΙ6ά. ἵΠ Ύοςς Λαξούμιον. : 

64 7ου Τὴν Μανδάνην, Πεμ εἀἰίηπι. 90 ἐς ἑσεωῦτοῦ, 
Πττετα αΙ6οΥ. φΦή ἄλλοτέ κω οροτειῖε, 

559 4. Οὐκ ὧς ἐνετείλατο ᾽Ασυάγης αὰ ΠΙΆτΡΊΠΘΙΠ ἆδ 
εοΓεζοπαε. τ8 Μητραδάτης {ΕΠ1ρ6τ. 90 τῶν 

οσο οὐρέων. 33 περιποήσεί, ΙΑΤΡΟ ἹποΗας ἆαι. 
ϱ75 90. Ὅδ ἀμείβετο. ϱ. 58. 45 µρυοθέντα, εί: 

το ρο Ῥταε[βαηϊίος. 65 ποιήσω θἳ γινόμένος, 
50» 93. Ἐπαλληλέγητο. «4ἰάμε εεἰθτίφιιε 1Π νυ]σαϊο ας. 

| μἱο[ουης» ποἩ΄ Ίτεπι {7. /ερύσηµς Ἔ]λος. 
Ἅν Ἡ. Ρ. 637. πες Ῥόρίής, ἐπρλιλλόγητον 
Ίάᾳ1ε οτἰαἰηῖ αἀσοηπιοάφεις, {ετίσεπῖςς, 
«ἀρρίαπις ΝΗητ, ῥ. 968. εοσαῦτα τοῦ Ἠελο- 
πΐδου πολιλογήσαντος. 98 παῖς μοῦνος ἔτι τρία 
μάλισα ἔτεα νεγονὼς. 1 εὔτυκα. {εά ἵπ οτα 
νυ{σατμπι, 6 πλὴν τῇς κεφαλῆς. 

ὄνον ο τόο, 40, Περοῦσα, Πεμ Ηοτὶ Ῥοῦοσες. Ῥ. ότ. 58 τὸν 
οἡ, 78. Τοῦ Σαμίων. 8ῖ καὶ περιῤῥάντια. Ο7 τὸ ξυσὸν δὲ τὸν παῖδω. 79 Ίερε κατέβαλον. 

λον, 1οΗΐο «ΠΟἱ πἹοτε, ἡσῶς ΠΙΟΣ Ἰάρπι, 
ϱοπεγ1.. ν. 5δ. ρ. 499. Ίπ πιατρῖπε ἐτι- 

- σόλο. ΤΙ περίες αἳ πά οἵαπι περίής. 19 ἔςι 
τοι τῶ. 

"69, 37. Φρήτρη, Όεπς, 43 ἦν γὰρ τῆς χάρης. 49 ἐς τωῦ. 
τὸν. 5Ο τῶν Περσέων σρᾳτὸν. 57 τοῦτο {αρτα 
{εΏρτάπα Ἠαδεί τότε. 

6η 53. ̓ Ανέγνωσαν τα. Ἀᾷ οἵαπτ ὀνέπεισαων, µη- 
ἆςᾳ ὁ μίας τατ10 Ίῃ Μετεῖναι. 

66, 9. Κατεπαύσόη» Ώαμά ΡΕΓΡΕΙΑΠΗ. Δημαρήτου κα- 
ταπουσθέντος Ἰ.. Ὑπν 71. Τάδι ο τοῖσδε, 

8 3 2 



σσ πα ὐὔ ο ο 

-αοος 4δ. Ταῦτα οὗ σὺ ποιήσει. 50 Κῦρος μὲ 

6. 
66, 96. Μδε κατέσηκε. Ῥ. 67, 7ο ὀντυγχάνοντες θἳ 

ΡοΡίεᾷ συντυγ χάνοντες. Ῥ. 68. 6 τοῦτο-ποι- 
έεται ἴλΏΤυΤη εἴ προσβάλῃ. 2 

60. ο7. Ταῦτα ἔχειν. 31 οὔτε χεῖρας» ηθο ἆπΙπῃαπι. 
7. 6ο, Προίσχοντο, ῑοᾷ Έταρπι. 0οᾱ, ερ] 1τῖάοπα 
ή Ῥτπερωϊε, 66 ἐπεὶ οὐδ' ἐμέο. ρ. 1, 19 ἐπί 

τά σφέων αὐτέων τῷ οὔνομα, Μεὶ τεςερτιτΆ 
ος 5 Αλικάρνησσεὺς εἲ 3ἵ Αλικαρνήσ- 

σι ο 

730 43. Δρύμη, ΠΟΠ ΒεΠΕ. Ρ. 76. 63 ὠποκτείνας Ρίη- 
ΡΙ ἀεὈιεταῖ. 66 ἐνόεε Βα5/., οἳ 97 ἐπ᾽ ἑωῦ- 

πο στο, τὸν Ἰόντα νετίςσβπια Ιάεπῃ. 
6, 45. Μιτυλήνην εἲ οΤεὈετιίπιο Ῥ, 77. 61 πολιρύ- 

χουν εΙ Ίοσυυπι ουρίάε ἆλτεπι. 70 νηυςὶ, 
υξ «{4., ἀαπίαμε, 86 τοῦτό 9ε. 

5.28. 88. Βμρίσμ{ΗΣ πυθόμενος τὸ Μήδων, 2ε5 οἳ ῥο/εη: 
αμ [Ἠείογμηι, οἰίπι Ἱὶς {μὶς[ο ἀράς[- 

τηυς 4. ΚΙ. Ὑἱάε ἵη αἀποϊαίῖς ρο- 
τὰ. Ῥ. 79. 46. αὐτέων {ετ]δί οροττµετατ. σο 

ο) ἔμπηρα βΡατ/οΗ. φἩοφιε, εως 
8ο. 04. Ἐκτῆσθαι Ἰάεῖη αάβπιατ. ρ.81. 15 ἐῴθεσαν» 

αυιοὰ Πεγοβοιο (εφ ΙεΠῖαΓ Ῥαι/. ο ἸΜυ- 
λάσοισι Τμπι Καύνιοι εἳ Καυνικὸν, ατῖ αηἲθ 
«οπου. οπ1Ώθ5. Ῥοττο 4ο τῶν Καλυνδικῶν » 

δρ υτά 4. 
εδ, 50. Συμφέροται» Πευεῖ ἀθομῖτ, δαη/: 75 ὠπέρ- 
ἡ Φε» ὉἩῖ ραςῄπι Μιας, Ρ.89. ο ΆἉλικαρ- 

Ὄτονς Υησοῦ» {εοῦτα» ῖ ἀῑχίπιης, ἀἰςβάεῃς. 
«849 37. ΝΨετΌο ὦναισιμώθὴ αἀριηρίτωτ. ἐχοῖσθη ἐξεφο- 

ῥήύη. ἀνετέθη πλινθευθεῖσα. ἐν ἄλλοις καὶ λέξις 
σημαίνει: ἠνύσθη καὶ ἐδαπανήθη. 53 τὸν Εὺ- 

τν 9 Φράτην, τετΗπΙο 6, 
ὅδ, 75. 15ίὰ ἐν τῷ ᾗεν τὰ βασιλήϊν ---- αἀϊιιυατ ἆο- 
αι τι ἑήδβπιις 62. Κοοπίμς ἐν τῷ μὲν ἐν) ---- ἐν 

δὲ τῷ ἑτέρῳ, ΟΡΕΤΕ πηἰπίπιο [ρειπεηάα, 93 
ς μὰ αὐτοὶ οὗτοι, ἐμοὶ, φμεπιαάπιοά μπα 49ῇ. 

87. 56. Λίμνης μακρὸς' εἴ 7Ο ὠπεξηρασμένου, ορΏπῃθ. -18δ. 76. Μολύβδῳ. αιοά εε ἵπ «4γοῦ. {ο ριυτα Ἰατεῖ, 

... 
4 ε. 

« ἳ 

-- 

ο ᾗ τὸν δὲ νεκρὀν. ϱ. 89. 17 ὅπη ἂν εἰ 35 
ν ετο. οὐ [{εμίς, 

9ο» 61. Ἐσαγανὼν ΝεΤ6, 66 ὧνδρὶ ὡς ει ι ἀραίρήτου 
Μεάΐο. «οη{εητῖεης. 87 ΤβΙΤηµορίν- ϱὉἳ, «ΟΛ.  Μεδίμνου ᾽Αττρῆς οἳ 9οό ὀηλέας. ὃ ἁηλωνηΐοισι 
εὐπι τπατρΙΠαῇ1 {6Πο]ίΟ, «φερανίοις. ἐκ τοῦ 

το ΦΗλοῦς: Όμηρος, αὖα περίκηλα, Οοώ:/.-Β, σα 349. 94 καρπῶν ἐχόμενα, 
033 51. ζωῤς εἲ 656 ἀπμεκήρυδεν. Ῥ. 93. όή καὶ ἐπὶ τοῦτον ἄλλον εἰρίγεον. 93 βαλὼν» τί ει, {εᾷ πια]α, 

194.97. Ἐνγθήτεῳ ἀπάγεσθαι εἲ ΤΙΟΧ. ἂν ἄγεσθαι 12 
ἔχει. Ῥ. 95. 4ό ἐπαμμέναι οἳ ἁπαλλάς- 

96, 73. Καταγιζομένου οἶπι ᾖ ες 08 ἕῶια, Ἱιτυπι- - 
απς, α. 1. Ἡς 4- εἴς, Ρ. 97 οἵ «ρατηΐην, Ῥε]]ε. 5ο ποιέῃ. 40 προκξιµένῃ ννώμη. 08 6η. ΚΌρόν νε πα Ῥτίοτε απήςμ]ο, «οππιοᾶς, ᾷ γε]δ, 79 φνῶμαι μὲν ἄλλων συνέςαδαν. Ὅλ αν 90» 8Ι τοῦ Κροίσου. Ο4 Ὑσάσπῃ τοῦ Αρ: . σαμεῦς, 3 κηδέανται» νἰτοία, 

«οὗ σὺ π ν τῶν ἐπέων. ο ὣς ὁ Κῦρος οὐκ. τί {ή είς, Ῥς τοι. «αὐτοῦ ταύτῃ, 7ο ῥίδητο εκ Εεγούίοι «οπ/διιά]ηπα, 
1ο8» 7. Μέγα αὈεί, 90 µήδένα. 104. ᾿ : δὲ γάλακτος 3Όδηιιο αγεσι]ο; 91 ἐσίοντι » τεζΠμς. 45 πάβων οἳ πιοχ ΠπΠτεν, 1ος. - 7. καὶ ἔνδεκα βΡατ/ίρῃ.. ου]ιις τε]ῖαμας να- ο κ. τα 4ΠΙΟΠΘ {Γης ]ος]ς ἀδροῄίτας (ης, ατον 69. Τεᾳ. κα Λιβύη. Ρ. 164. (39 λελέχθῳω. 732 38. ο αεόώ, ο ος θος Ὠ[ετίοηο] τν. Τ. πι, πο ρρο, ο αἴῖ, Ῥα]. ΟΥήρ/η, Γρ. ο) ο), ο σορηείμς. ην ἰκαίις ἀἱεριι- 8 η εοτταρτήπῃ εἰ ϱϐ - Ἡογ πι οσβῖσμτῃ Ῥρτο ἆθ ο ος ὈΙ1 Ἠαῦει;. ν]άστὶ τωπῃ ἰ 40ς{, «ΤαππΕη Αεργριί {ουτε Ἰπά(σαδ[ε ππαταταπῃ (ο]]ς. ον ος Ῥοτε Ιοίμπε ἱπιρειαίοῃς ες Ε]ε]άης, Ἱμ. «α8οτΗΠῃ τεοῖς, ᾖς οἱ1ο ΙΟ ἰ ἳ Ε8ι55 4ξ ο ο τά | 15το Ο, κ. το, τα. οἱ ο, . Ο. κχ 9. Όυλε ἁλριταιίὸ ια εἰθραης «δε. {τό Ῥ]απε ςοπ]εάηγα]]ς ατοςςΠἴαΦΙ10 αἴηις 1η {εῖρίας πιεπιῦταπας αἴρεια οἳ Ἰπίαια. Α- Παπ Ώμρας πιεβἰταπάο θχειά]ε ντ ἀοδὴς. - ὥς Ώπις ἴη μον. Τγυμ]μη. Ἑ, τχν. Ῥ. 49ο. ΑΙ, «49η)ε/.. ΠΙΛΧΙΠΙΟΡΕΓΟ ἨΤρεΠς., ἐξ ἠθέων ΠΟΠ Εδ[Ε ελέγα [εες». οιιας (το. 2ου){ ΓΑτἶηα., ΝΕΤΩΠΙ ο μς ϱ0Η/ 16/4. 96ῃς “τεημαπη Αοεργριίογιπι ος 1εγοο εείθ, Ίρ]επι αµαϊος Ιπὰς οστµπη Εαἱδῄε, υπάς οτί. 

35 πλήσαντας 

δΡεΕΤΔΙΟ οτι Ιπίπῃῃ- 

Ῥῃ ν ρα δν τ ον ν ιν 

: αἱ {οἱεῖ; ες δῖς ουσία 1] ο ἹπεΏραςίε» 
ποῖ Ηετοἆοτί Ίεπιροτα οεσκΊερατ., δἱ5 ευ” 
ἀετι ΠηΗςίε ἱ]ο, οί εἰιδάεπι Ἀεϊατό 
οιεῦαίΗΣ : τὸν ἥλιον Ἠῖς {οἱ Πο 1ΠΏµ6” 
τε, {εὰ [ζαγεη ῥεγίο (μή, 908 {ραΠῖο 31’ 
ποτάπι υπᾶεζπα τη θπι ετεσεπιοτηπι οἳ 
μαὀτασ]ητα τενο]ωτα Νάπο οτς. ΟΕξ8- 
Ἠδαιια», {νε Ιηίτῖα οἳ βπες», Παδυεηῖτ. Ἠνς; 
πι αΏειτο » τεηάΙξ ορετο(α οτι ά1εί να εΧ- 
Ῥ]σατίο» αὐαπι οαμΙάεπι Ιαμ ἀῑοης {ειτό» 
Ῥτοῦατο ποι 4Μθο, ΊΝαπιαµε ετ ]οης115 
αὈΐτα [οπἱριοτίς νετρῖς, εερτοάΙσίμπι» ΕμΙΗ5 
σας [ια {ετιητωεπείναητ, Ο 14 Ίδία ΕΠΗΏ» 
{4 {οἱατῖ ρετίοὀις Ερηϊβοστατ» καὶ οὐδὲν 
τῶν κατ "Αιγυπτον ὑπὸ ταῦτα ἑτεροιωθήναι 
--ὰ Ετ αι ὑποιίαπΙ ἥλιον ἀνατεῖλαι οἵ 
καταδῦναι 49 ῥεγοώί /οἱαγὴς Ἱπίτίο ετ Ππε» 
υἳ οί πο αἆφαπα, Ρο[μίε 1ρδατι {ο]]εῖ- 
Ώςβπηί ν τί ἀῑαιηήρατα α.ἲ, ο αῖς 

193 97, Ομοᾷ Φε]ιο]. «4Ιβορῦ. Ῥλυς, ν. 388. Ὃν 
: ἁοτευπι ρτοάμσίξ ἀπὸ τούτου εἰσὶ σδια ὃν 

ἁπαρτ)» ας,  {π ᾽Απαρτὶ δἱάσε» να, 
ὁ» Ἱι. 6. ἑβδομήκοντα» 1ά Γτηίτα Ίπ Μις 

ο ὑποβτηπι» Πίος ο τη, {ο οοττεΒ{5» «οἱ- | 

ΙΠΟΔ2ΙΗ {εάσια ἨαὈιεσατ. Τε(ης επ] (σΤαΠΙ- 

πηαῆσι. ΦαηροτπΙαΠΕΠΙΙ5» οὐ]. ΙΠάΙΕΙΗΠΙ 
ΟΙ. 0. Κμζηζεμἰρ ποζδρῖΗ1Η {Ε10” παρ: 

τὶ {οτίθεις παρ Ἡροδέτῳ σημαίνει τὸ ΙΒ 

πισµένως καὶ ἀκριβῶς' ὠπὺ τούτευ εἰσιν 599404 

αλιι ΑΛΠΛΡΤΙ εἷς τὸν ̓ Αραβικὸν ο. 

γγα]άς αμτοπι πίσσα» ἵτα νοσεπι ΠίΠο ή 
Πσία, Ἡτ πο. νε[ρίµπι αμἱάεΠὶ αρ ν 

Ίνοι. 6α1π. {ποοππποάθαι» {εά ετ Ηετο 

ἴ84π1» ἀἰχίππις αἆ 1,, ον ος) ο 

34050 31. ᾽Ασθενὲς δὲ τὸ ὕδωρ τῆς κρή»ήθ ΤΑΥΤΗΣ "Ὅ ο, 

τν. {μρατ]οτίρησαυε ἀε[οπριίς (ε1, ο, 

Ἔλεπιεῃτ, Οπεπι. Τ. 1, 56ο. {μυά] μβόζ. 

201 1 αζ μα ῥοά]ες παζ Μαη μ ο ῶ 

{ [εη1ε) ῥαζεγί ῥος/ εί» 1γεΗΥ ΕαΩΡΗ ας 

εἶπε αζμσε εορη ο. Φε Πεζά ΠΑΓΗ 
πεζε ας ο) ῥάγα {61η ῥς ποδς ῥγαέδεί ΠΠΕ(έ 4ἱ τς 

σε ῥοΐε} πε /ο))1ο 1 ηια ϱ 1Η ΕΗΗ α ἵς - Ἱ11α «εβ Ιαλίοπε. Όμαπε οτε ο τρ μα 

/ΕΡΕΠΣ. ζΗσέ ῥτο ελ ὁρις σε 

ο ΜΙΝΑ ως ας 

Το/(ε[ηηα ΔαῤεάΜ1Η/ αφ μαε φριμς 0 ος 

τε[ρεδω Πευ]γβιαο {141 τηπι ΡοΗιὸ δν ο 

οῦ αι 4ἱρ.Αβ8ς, Ασε εἰ Απιεσισας μπολ 

ος σος ροηάστίς Πρηίς., ο σαν». 
. Ἡν 

οπιβήμεν σμΐη {η Πίο {ε//ΗΤΗ Ρ/4815 ο 

ῥαδεα Ημ’ ῥαμόρ ινα, ὠάφο ρα ος 

ή ϱ0ΥΗ1 ζμάε {1έγΟ . 

ο ομιε- 14 4 2 

ο ος το. Ηετοάοτο Ὀεπίρπε ο. 

τ]ῇῃςς, δν αμτεπα νε]]ειῃ πο, ο 

ἆσπι 1]]α Εμἱ{8, μήτε τῶν οσᾷ ο ΑΑΗ ἐ - 

Φρότερα.  Ε1εΥοΙ 11059. ΠΤΙ ας να 

ρυυπτ, ἀε. υεπταῖε Τ6Ι αἀαιιδ]τας 

: : τυῦ, ἳ : « ; : 

"λἳν ο Ὑο ῥκβς Ἐ αλλο να, κ εὺ Ὀ 9 ϐ θωῦμάξης. Ρ. , λές 

ο... Ρ. 9510 ο 9, 

οότ., 50 ταραχή. εἴ 1Π μα ρ!5» 5 

ὅπιί εΓσηἰ. Ῥ. 970. 99 Ὃ μα αν ο 

7ο εμού ας 27 ὥται» 

: ἂν ’ ον 

ο 7ο 1 πα ιο ατήου]ο βηρεΡαϊ εως τσ
 

ος ἄπις 4. ΚΙμζΗς θύευσι. μὲν δ) παρι .. 

πϊή] επίπι ἵπ. απτεποίους ἆε ΥΗΒΙΠΕ» 
πιοκ. ἀεπτῃ ΠΠΕΠΙΟΤΑΠάΑ. ώς 

941.59. 1ες. πριεῦσι, Ῥ. 9992 Ἀειῤκαλλκοην υ Ἡ 
1 945. 69. ἐτρώποντο. Ῥ. 9035 ο ο. 

η οµβατε οροϊίαίξ» εἴ Ρ. 466, 26. : 

. 

. 
Φ ΤΑΠΙ 

εμίης πιο αἀπιοπηῖτ».α πιἹηθ ΙΙ 

αειπιαπεπῇδ», Αὐθέκασα» αὐτόν νο 

γω» οἷον ἀκριβδε τα αρς η ας 

ας. καὶ λόγοι αὐθέκασοι, οἱ σᾶ Ι 
µαῶφ. καὶ λ4γ Ἡρόδοτος δὲ διαλύων φη. 

779 63. Λάππας Μ55, ῥοπριυαΠῃ » ας σηῃ- 

οµοί ἡ οἱ ἀληθεῖο. : αλ 
Ὦν ΑΧΤΑ ΕΚΑΣΤΑ, οἷον αὐτὴν τὸν ἀΜ 

αλλος νὰ όν η ο 
486, σα. 1:96. τὼς κυκλάδαν. Ῥ. 9930 7ο 

σθαι. τὸ κ . πμ οπίθ” 

8907, 54. 5 ἀείεδις αχρ]εΤείΗΤ» αμας μμ, 
| θμτα, πά Άυπο πιοάμπῃ)» σαήμο ο. ὁ καὶ 

| ρεο καὶ τριήκοντα παβασανγΑ! ὑπι ος Ρ8Γ3” 
πριήκοντα καὶ ἑκατὸνο ΠΑΤΠΠΙΟΚ Ώπ- 

δη ο φ 

σερ όέονται. Ῥ. 968» 93 τρεῖρ ο. ρμύν- 



ο Ἑ ΕΜ. Ε 
Ῥὰ 9 ᾿ : ών : 

: {ασαταπα πύπιοτας {ομπάατείας, ΑΠαυίἆ 
Πής ἀεεδ[ε» εειταπι ατβΙπος. 

9090, 93. 1,66. ἐξαναςάντων. Ῥ. 406» 86 Σικυώνιοο, 
419. 96, Αα οοπ]εξήτα» ἀλλὼ ξύλου {ρῇο ἐλαίο 

οὗ ρτοχίπιε {εηιεπίία εἲ {ομο]ια[ϊταε «4γί- 
Οἱ νέτρα ἀπὸ ξύλου ἐλοίδο ἱερᾶς, 1Ώβ8.΄ 
π]οία ασῖ, ἀμβίτο απ πεοερίατία. ην 

4350 Ἱ. Ἱμρ. γένηται. Ῥ. 448. οἱ Ἠοτί ΟΠΙΠΕΒ-{01]- 
Ρῖ εζ1θαΕ περιεκωθέωτὸν ῬΤΟ περικάτέα- 
το» υπ ἀἰα]εόα σεπ]ᾳ5 ρο[μ]αδαῖ. 45ο». 
64 1εβ. λιμαινούση. : 

4541. ὃ. Ἐ]εραπς (εδ. Κοομς 6οπϊεξαϊο Πο νδτρα 
οτάίπαι οἳ τεβηρίε, εἶχε κατ οἴκουο., τὸν 
ὠδελφεὸν Ἀτήσαγόρεα δΗλΦΟ) ἔτι τιµέων» ο” 

πο 71 {2 οὐ Μη 1 σα Γγαέγεη Φ/Γ αργή: 
σἆῤμο ῥαμογαής. ἱμηπρῖτ εχ 1. ΙΧ. 94. οἳ 
μέν νυν βάρβαροι ---- ὠποθωγόντω ἐτίμων Ἱα- 
σίσιον» 4ὐοά ἴαΙπετ ΡειπΙπΙΠΙ ρ]αηεαιε αἆ- 
Ππι]α πο 65, 

462, 50υ 1.εᾳ. ἑκωτέρω. Ῥ. 463. 77 τάδε. ἵππέες, Ρ. 

479. 56 τὸν Φύλακο. 489, 93 ἦν φὰρ. Ῥ. 
400” ας ἣν γὰρ σὺ. Ῥ. 491». 63. τασζο- 
µένων. ὃω θ8ῖ, ουῖ πῦρ τε ὄιθεον Ῥ]απαϊ- 
ταν» οΡΗτο 6ατῃ ναετοί {οΤπιαπῃ (αγαεοῖς αἰ1- - 
τῖοιις Ἱπίο]επίεπι εδί[ε: Ίσπεπι ΠΡΙ ΡοΠυ]ᾶ- 
Ῥαπτ, αἱο {ηρίεπίυπι Ῥετίατητα πανες Ἱπ- 
ζεπάετεῖ, | 

496: Δ6. Ἱιερ. ἡμέρη». Ῥ. 495. 98 πρεούσής. δ. 6992 
59 τείχεοο. Ῥ. 506 936 προτέρων εἴ 46 
βασιλεῦσαι» Τηυῖαίο {οΠο», ἴαπ (σποπον]αηα 
εἀἰτίοπα ΙΠ1άεπι ρΓαΝΟ. | 

503. 8. Περ. τίς τὲ ἑὼν' Ρ. 543 0 ότ ὠὡπλίσμένοι. Ὦ. 
254 3ὓ κατοικημένο. Ῥ. 5641 Ὁ 48 ξεινί- 
ζων. Ὦ. 670. 69 ἄλλοὺς" Φρονήσαντες. Ρ» 
586», 8ο προσν. Ῥ. 6Ο1 39 ὦλλοφρονέον- 
πες Ρ. 613. 50 τοιουτότροπὀ. ον τσσὰ 

615, 46. 1.έᾳ. ἐξηγέο. Ῥ. 643. 65 ἐνέχεσθοι. Ῥ. 649: 
50 ὦλλοί κἀτὼ [πε ρυπέῖο. -Ρ. 6559. 99 
κατήµενο. Ῥ. 607. 93 τειχέων. Ῥ. στόο 

«109 καὶ ἔπειτα. Ῥ. 7389. Ἑλένη εἳ 55 ἐξη- 
φησάµενοι. Ρ. 728 44 τὸ πρέπει μᾶλλον 
ἀε]εῖα ΡιπάΙοπθ. ῥ, 791. 50 ἄνδραο- Τ. 

ο 747, 88 πλαταίδι εἴ 09 πρωῖ. Ρ. 7399 
44. πολέμου ἐόντος. Ῥ. σβρ; 539 Περσιςε 

Τη ῬἱρΗοτμοσας Έερῖς Ππ(Παπ]κβπ 9. 
ουίτις ππϊμί οορίαπι (εἰ, 0. [μη ζεμίς 
πυροιτίπιε {εοῖῖ Ἠδε]]ας ας ΙΝΗΣ ἴπετε- 
{ΠΕ/Ίο Ίοῃρο πἰΙάῑοῦ αάρατεί, Όρεταε ατῖε 

758, 

ποϊαὈἱΠογα ἀείεπίθείθ. 9ΕΠΙΡΕΣ τοὺς ἐτη-. 
σίας» ιΏ Πεγοάοίως εε «Ὀίούογας» πάρει 

ο ας. ταπα 
σ. Κωλύει τὴν ἐπιῤῥοην αὐτοῦ, τὸ δὲ κὔμως 

{ρεςῖοίς. 
9, Οὕτως φΦήεσθαι» πε Φησὶ», αμοά οὗ {41- 

Ῥοτίοία πηϊπίε πεοεείαΗμπι, Μοχ 
ὠπὸ χιόνος τηκοµένης. ᾿ 

10, Τιὲς τραγὠδοποιῶν. καὶ ᾽Αναξαγόρᾶς» 
πεαμε αὈδμτὰθ. 

16. Λέγων οὕτω. ο 
Νείλου λιπὼν κὤλλισον ἐκ γαἰκς ὕδωῤο 

περ]εάῖς» βουῖ εξ αρυά ὨΏ/οήογμΗ ἶ. 
Ὄνα 98.5 πΙΕΟΙἱ5, Ῥοι{ο{εα. Υετία σλη, 

Ν Ὁ Αα Ν Ὁ Α, 
Ῥαϱ, : ος α 

ῥοῦται θέρει», αιοά ἀτη]άφγ βοϊεεξ; αξ: 
{αίε επῖπι ἸνΗας αµροτιτ. ο 
Τεθριππεύοντος ἡλίού κατὼ φγθόίω. Νἱά8- 
θει Αἰθιπίδω» 19. }σεβο, ευὶ Ππιϊό 
ΗΌεΙ11 {οτίρίαπα εχεπρ]Ώπῃ {Π ππδη]ριις 
Εξ, α4 ε]α) τεξεκιπαξ πιοπΏταπῖς, 
11. «Ἱέρῥαπης ἵεππετε πηυτανῖε, δία- 
ΠΤῃ καὶ ἐν Ἑλένη ὅμοιον τούτου. εἲ ΥΕἵ5. 
{εειπάο. “Ὁς ἄντὶ δίᾳο Ψεᾖάδος» 010- 
πιοᾷο ῃ Πε]επσε ἔγίριώ. ρηπεῖριος 
“4ε[ζζΦΙ Πασπιεπτωτη ἵτα οχῃΊδεις 

Ῥένος μὲν αἰνῶν ἐκλαθὼν ἐπίσαριαι 
Άϊθιοπίδος Ἡς. ἔνθα ἸΝεῖλος ἑπτάῤῥυυς 
Ταΐων κυλίνδει πνευμάτων ἐπομβρία. 
Ἐν ᾗ πυρωπὸς ἥλιος ἐκλάμψοις χθον) 
Τήκει πετραίαν χιόνα’ πᾶᾷσα ὃ εὐθαλὴς 
Ἀϊγύπτος ἆγνοῦ νάώτος πληρουµένή 
Φερέσβιον Δήμητρος ἀντέλλεὶ ςάχύν. 

εἰ εχη]ρεῖ πιη]ζο, 4μαπι 3 ερῥαμὸ 
εζΙτπα αδῖ, τηθ]]ης. ἴπ νετ, 1. καὶ 
παθὼν», εκ γι]ραῖο καὶ μαθὼν» (αγό- 
ἐμο, δαήηιρης δἳ /ουβμε Ἀπχετιπε, 

-"“Εκλαθὼν Τειτὶ Ρροῖεςι. Οἱ ττΗ5 νετ, 
ΟΡΙΠΠΕ» πποᾶο 27ος// Φλον) Ῥτοβεῖητ» 
ἀξοισει. (γοιὴ} Επῖτη θὰ Εκοετριὰ 
Ἔτας, Ρ. 021. Εἲ Φαα( ἵπ ιδούῥη. Ρ. 

.3ο6, αμθαςῖοτες νάεητατ οοττεῖο- 
' Π6. ΌὈ]ήπιυπι ὠντέλλει σάκὺν πιβ- 

ηυς (σγοἑἡμ ἆςε οοπἰεέεητα τε([Η ες ᾿ {εμείδμτης. 
ζξο, 6, Αὐτὸς δὲ τὴν αὐτοῦ φνώµην ὢησὶν, εἳ τᾶς κυνὸς 

αγ 

κας ἄνΩΤολΑς. κά τινα - 
ϱ. Μαάλισα νέφη Φέρει πρὸς τὴν Αἱό., Ιαῖς εἰς- 

Ρ4ΠΙΕΤ. 
11. ᾽ΑΦ΄ οὗ τὸν Νεῖλον ὀναβαίνειν» {αΏΊΗΠΙ, 
15. Μ) ὠνωςάντος ΠΟΏ ΒεΠε» 16650 μεταςώντος, 
19. "Ὄμβρον γίνεσαι» Ἡξ οοιτοᾶπῃ νου] ζήή- 

δεπαμηής» ο] 1ῃ οοπηεχῖς Ἐύθυμένης δὲ» 
1μ(Ηρβπηες 19 {εηεβας νείεγες. οἳ Ρορίεα 
Φησὶν τὴν ἔξω θάλασσων ἐπιῤῥεῖν, ὡς ἐπὶ τὴν 
4λβ.» 4ὐαε Ἑυιηγπιεπῖς ορίπίοηεπι», οχ 
᾿Ὁσθαπο πΙα]αΙε εχί6Γπο, ἐκ τοῦ ᾿Ὠκεάνιῦ 
καὶ τῇ ἔξω θᾳλάσσης, Τε Ίπ Β/αγεο» 
Ἱδωπα ἱΠρ]θῃ, ερτοσὶᾳ ἀσο]αταπι., 

95. Τοῖ κχεἰμῶσι δυµβαήειν, Ίοπρε. αιοᾶ Ἰωή- 
δΙσΗΜΙ πον {ηρίε, πηεΠῆς. Θέαιδῃ: 
τα υΙπαΏξ Ἠδηια 1η τότε Π1Πῖ Ίπ ἨἩτητα, 

--- -Δἳ ΠΙΟΧ ἐνδεὴ φ/ενόµενον μὴ συνανβιφέρέ(ν. 
8 σ. Παραπλησίὼς δὲ Οἰνοπίδης» ΕΒἱ Ιοσυὸ ἁαπᾶ[ά 

ετΙτ ἵῃ ροΠετύπ, ς 
«41. Ἐπ)ὶ τροπὼς δὲ θεινὰς μεθισάμενόν πρὸς τὴν 

ἄρκτον», ὑνραίνει ο ΨΕτἰςῇΠΙΕ, Σγγῤίῆες {Ἡρτα ὑγραίγει γύας. Ἐἰπὶ ρα] Ἱῃ {οτὶ- Ρ518 ππεπιΌταπίς Ἠη]ηαπιοᾶϊ, τὸ δὲ τοῦ Νεί- λου σόµατα ταῦτα. πρὸς τὸν ᾽Αραβίαν Πη- λουσιωκὴν» πρὸς Λιβύην Κανωβικήν. τὸ δὰ Ἀπὸ» Βιλβιτικὴν, Σεβόννύυται., Μενδήσιονς Σήτικὸν» Οὐπουεπικόνο ΥΕΤΗΠΙ ηλίτο [οθᾷλ- της. ΟΙΠα ΝΗΙ ντ, Πιο Αδῖ Ετμ]ος ος Πεγούρη 1,1. 17. {86]]ε τεοίρεταριπς, ]ῃ υ]ῶπιο Βουκολικὸν Ίπτετα νίάετητι 

ΧΧΧΧΧΝΟΩΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΚΧΧΝΟΟΘΟΟΟΟΟΧΧΚΧΚΧΧΚΧΧΟΟΟΟΟΟΕ 

| τος 1 εεραίς η ΠευΙοηίζης ου γἱῶμΙ 2η. 

δασ, 89, Πί. 6. «4γε2. Μ. 4ἱΛ. ἐξήψανε, 03. Ὁ. ΠΠ. σοῖδι Ἡοιωτίζῖσω 135. ᾳ. ἠἱέή). ψυ]σο ἐράδ. 9τ», 8. ἀδθε]ὴ 
ε, Ῥαε/. «40. 9536. ᾱ. αἰγυπιῶν Ἠαδει, 947. π. «ραε/. ἣν οπεέαπῖ, 918. Ἡ. Βπε/, κάτισε. κώτεισε 2μᾳ), 

903. ΤΠ, Ῥάλμοξιω «49. Ηε4, 330, Τη. 1141ς. «Τέβῥ. νοήσαντερ» ἴμπι. 945. πι. Μεμβλιάρεω -4γεῤ. 996. 
«γε.» Ἰπ τε]ὶᾳῖς εὐεπέα. 419. ᾱ. Τίνυσθαι «49ῇ. 416. 1. ᾿Αθήναίοισι Φενοµ. 448. Ἡ. Επ. ΟΙίπΙ ὅτε. ᾖδο. ἆ, 
Ἐποιήσατο -Ἔαμ/. 505. Ε. ΠΠ. πάσαν, αΏίσα περῶσον. 61ο. ΘὮ. σεῖειῖ φεινόξερη. 684. Ὦ. 
719, {, Πλεῦνας τῶν. εἳ Ώ. ἵπ «4ο οὗτοι τε, 739. πι, οἱ Ἀπήδου ἡρεμόνοο: 

ἀεῖπςεβθ. αἰῖ Σ/κωοςι 

Βι δν. 



Σγ}α]ά φσεία!η {η 005 ἐ7 οοη}ΊρέεΠΙΑ. 

Ῥα8, οοἱ. 1. 1.5. 
5ο, ὤ, 19. ἀχαρηότώτο) ἀἐχαριτώτάτον 
43. 6. 30, εἰκάζη εἰκαξῇ 

----- ὖ. 31. {ΟΙπΙΠΙ {Γοιππαπι Ίδῖις σοῃοι]5 
4δ. ῶ. 33 ἐν Πειραιεῖ, αὐ- ἐν Πειραμῖ αὐτοῦ 

του 

Ζο. ὁ. 16. Ιρίάειπ 1Π1άδ1ῃ, 
«99. ᾱ. 96. οο]θρίε εοἰεξα 3 Οναρίο ἁςάτς 
ΟΙ. ὄ. 16. ὀκέεται οἰκέετοι» 

116. ὂ. α3. Πηρίαπι αςῖ Ίπι- {Δερίηδ ὅδι πάήρις 
Ρε[αΠ115. αἲ π]]- 
πρι 

117. ἄ. σα. οοἆσεπι {επραι ΄ εοάσπι 1η, 
τη, 

15ο, ὅ. "7. Ἡιςο Παῖς 
135. 1ὅς δι ο. ὅσα... Ρ. 6ο, 
156. ῥὁ. 9ο. ἀε[ίτητο ζἁκίήτωτα 
17ο. 4. 13. ὣς οὓς 
198. ὂ. 34. σολλὰ μὲν δὲ πολλὰ μὲν δὴ 
996. 4. 1ο, 1)Ιρ40Υ. ΠΙ, 15. «Ὠ{ρογ, 1, 15. 
32109. ὤ. 36. Τόν) οὔδ' τόνδ’. οὐδαμιῶς 
955. ᾷ. 36. χήμψ., λήμν.. 
ἔ---- ῥ. 9ο. Ῥαπ]ίο απῖς απ] Ῥος:, 
999. ὤ. 18. ἔξεσι ο ξεφι 
380. 4. 37. οὐδὲν οὐδ' οἰκήῖον  9ὐδὲν οἰκβῖο 
55. ὤ. 39. Ταῦτα Τοσαῦτο '- 
ὔ--- δ. Ίος ο 
257. δ. 3, φοῤῥοο η δοῤῥοο]ος. 
969. ὖ. 13. ΕΚΧΩΡΗΣΑΝ.. ΕΚΧΩΡΗΣΑΝΤΟΣ. 

ΤΕΣ 

969, 4. «5. πῶς κὠς 6ἵ ΠΙΟΣ ΙἴΘΓΙΠΙ, 
376. δ. 33. ἀῑίῄπις ἀἰπίκῆπια - 
278. 2. 39. Ὠαι]ίς Ὀρηϊ 
354. δ. 16. Ῥιορίμ5 Ῥιορίας 

95. εὐτεθ. "εὐ τεθ, 
305. ὄ. 12. ΟΡΙΠΟΙ, ὠπαλλ. οΡίΠοτ», {Επίβηῖαπι Ίποςία 

σΟΠΙΠΙΟΔΛΠΗ ας τατῖοπο (οτ]- 
Ρις: ορμή /εγεῦα) [2ή/ε- 

| 14, ὡς ὠπαλλ,. 

356. δ. 7. αουπάθ' αἰζμλάα 
πλ Φαξ, Χ. 1 

287. ᾱ. 9ἵ. 77 Ῥ. σρὴν 
ἡ----νντνο ο ὃν ΡιοάΙά1τ᾽ Ῥτουία!ς Ί4τα πποπποίηο 2/4- 
κιςά τομ 
509, ὅ. 38. Ππίης Μιυβιε “Πιροιϊοίς. Μαν, 
903. αι: 36. Πϊς '.. ρα ΐς.---- 
395. 4. 36. αἀνετα ον πάνεηο 
σπο ὃ 96.εὀάγας, ον αάθχης--- 
906: ὔ.. 4. ἵπ [ρασ μία ἵπ [ρερίθιπ 
3069. 6. 10. ἰδία σππι Ίδια 
904. ὤ. 37. Ἰποιῖς. πας 
Ὥος. 4. : 1. Πηπς κήπος 
Ἕ--------- 13. κατὰ φησὶ Ἀθά ΦηςΙ 

Ἀ Ν 

θε ρώμσ 

Τρ 4ΙΕςσΤτ7 

Ῥ46. 601. 1. 
ἴ9ο5. 4. 1. 

αδσε ὃς 1. 
1. 
1. 
99, 
15. 
95. 

3400. ὤ. 
313. 
ὥ1ου 
7. 

318. 

Φ49ι 
349. 

947. 
967. 

ῶζοι 

3ο, 

94. 

νοκ 
. 

ο η 
159. 

19. 

9094. 
3ο6. ὂ. 

49. 

990 
α7 
οἹ. 
42. 
19, 
39. 
5ο, 

σοι . 
49ο, 
419. 
4ο. δ 8 

405. 
459. 
450. 
449. 
465. 

466, 
46ο. 

477. 
13. 

546. 

ΣΑΣ 
το, 

π 
8 

ού. 
τας 
8ο. 
19. 
16. 
ο, 
16. 

.ὃςΣ 
9 9 

δι δ δ ὃν 565. 
577. 
570. 
5890, 

ο 
ρ 

παν 
6. 
ο. 

. 29 
19. 
18. 
16. 
19. 
3ν 

ού. 
15. ον. 

10 

5ὐ7. 
559. 
ότό, 
όρο, 
όρο. 
όότ. 
όόλ. 
όό7. 
7ο. 
σος. 

ὃν σι σι Ὦ 

νο 

. ἐκ θεῶν τοῦ 

{δά Μήτρόδωρας ν 
Λ4ε/γοβογης ε- 
ρεταῖ 

ορῖπΙος 
γιάς 
04, 15 
γεια 
ἐπυρίῳ 

ὤλογον 

ου - 
ο / 

εἶπεν. ἐθέλεν 
/ 

» νόσῳ 
Ἐν Εα 
αι ἀεροειί {ο αη 
απο ἀεί[οῖ- 
Ρεηιῖδ γοὰκ σρα» 
ποῦ 

τῷ θυμῶ 
1ΟΠΏΙΗ 

6, 55.5. 896. 
ὠδρεῥσθαι 
ει Αὀξησίη. 
τοῦ 

ΈπΙαΤΙΟΠ 
συνεπράξατα 

38, 
ἐξώντην 

ὑποκοψώσας 
ἀποδέχεσθαι 
ππαπι 1πάἰσατί 
Ρ{οπῖ 
Ώοατοθτ]ος 
εριτέων 
1ο δ 
Ἱπ' {ζω 
ραπ 
συθ. 

οὕτω ἔχει τού 
ΑσαΠ 
Ριιοήα, 
τὰς παραθαλλίαρ - 
τὸ ἐπιῤῥ, 
Το] επάπα 
ηαες ραΐττθ 
Ῥοιγῇς 
ντοίαοττιτα 

αὀΠαρί{ετίε 
ἀμφὶ περικτ. 

Τπεπηι{τος]αβ 
ΠΠελοννόσῳ όν 

29 όν, 

4 ΣΗΓΕΝΕΥΙΗΙ 
ϱΕΡΕΠπΑ ΕΤ: αγ. Ρας 

το ῃ. 

ΕΕ ΣτΕ 

Ἴοπεπι 
σετ Ίδια ἀε]εβπῖωτ) 

εἴ αὐξησίν 

1 / 

ορίπος ο. 
ν]ά. ἱ οὐ 

Οὐ. Κ. 
νείαθ ͵ ἳ | 

ἐπυρία 
. ! 

ἄλοχιον 

ἐκ θεών του 
οί 

| 

τέρν Ἡ | 
{εὰ ΜειιοἀοἵἩς εξετας 

] 

εἶπεν, ἐθέλεν | 

γόσω ἱ ἄ 

Τ, Ε11ε | 

(ία ἀείεμαη Γη) ε, 

τὰ θυμῶῷ, 

2θικήσθαι 
ο τ 

αὺ ᾿ 

Έππαϊπίοῃ 
/ 
μη 

ον (ως ομίά, Ἰ0ει) - 

ὑποχυψάσας 

 ἠποδέξασθκι 2 Ἶ 

ππαπα πάϊςατῖ 

Γ]ς{εῖ 
τ 

Ίοπ ἀειειος 
κριτέον 

Ὠράθ/Μς 

οἳ ἵπ ίζω 
πρῶτ. 
συν. 

οὕτω ἔχε τοι 
ΑθΠ ἳ τά ο 

Ρμεγήέᾳ 
ος 

τὰς ,παρκθαλλασσίήῃ 

φὺ ᾗ 3 το ἐπιῤῥε 

Το]σμάαπα 
πας Ρ41Τ6. 
'Ῥοψήας 
πσΙπομτη. 
αἀ]αθίϊτ 
οάμφιπεριατο 
Τιεπαή{ἔο | επ 

Πελοποννόσῳ : 

πὸ Ἱερόνο 

αμα εν Κον 

Γον απο 



εσοννἩ 

λος ντ μην” 
ο ας, 

εν ταταμ ἔς 
νιώρόρς ος 

. Ρον η νο 

δι 
ο πφδ 

Αννας (σνή-δλό τς αρ ν 
ενος κο γε ὁ ας μα ηφι 

- .. 

ουν α 



ας βαῤιος, ζδμ εκ λαο ο λρμάτ” ον 
πο κλκνθεομωή ο νομος Αν βντ-», . 

κε Ἠλον οσο ρε το ος ον ρε Σ 
] ' τν 

καν; / 

/ 

αν. 
λα το 
μμ 

ο 

μώνλν. 
κα, 

να. ας. 
ον αν 



ρα: ν Ὃ 9 σλ 

σας κκ. ο θώρακα» ος 
μμ κε 

- - ” 

τς 

ποψμώ, τω α 

ΐ .. μυ - κεφ 
ο ν ος αρ ρο τοβήῤῥηνο ἁρωδιιννό ον ον ον) να 
π αλ. 486 απ ον 

”.- να ρνς µφνώ  Ἡ- μον 
Οικ ον. 

ο Ν. 
ο ος 

ο λδεα αλ τν. 

ο 
ο πις 

Π κο. 
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ον
 

ή ” 
ἂρ ολα  λΧ λ, 4 Π η, 

ΡΜ ΦΥ 
” ν κ 
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. οΝ κα ΑΝ 24 ἡ 
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υΝΙΝΕΕΣΙΡΑΡ ΡΕ 5ΕΝΙΙΙΑ 

ΠΠ 

ο. α πα 
ο 

. 

αν. πω οι 

ο ών «ν κ νκς ο ολων ο ως. 

Ξ ο. ες . ο θ 

Μα ώς - 




